
لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة املؤلف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
قولنا أعوذ باهللا  احلمد هللا الذي وفقنا ألداء أفضل الطاعات ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل السعادات وهدانا إىل

من الشيطان الرجيم من كل املعاصي واملنكرات بسم اهللا الرمحن الرحيم نشرع يف أداء كل اخلريات واملأمورات 
احلمد هللا الذي له ما يف السموات رب العاملني حبسب كل الذوات والصفات الرمحن الرحيم على أصحاب 

األبرار إىل الدرجات وإدخال الفجار يف الدركات إياك  احلاجات وأرباب الضرورات مالك يوم الدين يف إيصال
نعبد وإياك نستعني يف القيام بأداء مجلة التكليفات اهدنا الصراط املستقيم حبسب كل أنواع اهلدايات صراط الذين 
أنعمت عليهم يف كل احلاالت واملقامات غري املغضوب عليهم وال الضالني من أهل اجلهاالت والضالالت والصالة 

على حممد املؤيد بأفضل املعجزات واآليات وعلى آله وصحبه حبسب تعاقب اآليات وسلم تسليما أما بعد فهذا 
كتاب مشتم على شرح بعض ما رزقنا اهللا تعاىل من علوم الفاحتة ونسأل اهللا العظيم أن يوفقنا إلمتامه وان جيعلنا يف 

سعاف الطالبني قمني وهذا الكتاب مرتب على مقدمة وكتب الدارين أهال إلكرامه وإنعامه إنه خري موفق ومعني وبإ
  -أما املقدمة ففيها فصول 

  الفصل األول
  يف التنبيه على علوم هذه السورة على سبيل اإلمجال

اعلم أنه مر على لساين يف بعض األوقات أن هذه السورة الكرمية ميكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة 
ا بعض احلساد وقوم من أهل اجلهل وألغي والعناد ومحلوا ذلك على ما ألفو من أنفسهم آالف مسألة فاستبعد هذ

من التعلقات الفارغة عن املعاين والكلمات اخلالية عن حتقيق املعاقد واملباين فلما شرعت يف تصنيف هذا الكتاب 
ول فنقول وباهللا التوفيق إن قدمت هذه املقدمة لتصري كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن احلصول قريب الوص

قولنا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ال شك أن املراد منه االستعاذة باهللا من مجيع املنهيات واحملظورات وال شك ان 
املنهيات إما أن تكون من باب االعتقاد أو من باب أعمال اجلوارح أما االعتقاد فقد جاء يف اخلرب املشهور قوله 

  ستفترق أميت

ثالث وسبعني فرقة كلهم يف النار إال فرقة واحدة وهذا يدل على أن االثنتني والسبعني موصوفون بالعقائد على 
الفاسدة واملذاهب الباطلة مث إن ضالل كل واحدة من أولئك الفرق غري خمتص مبسألة واحدة بل هو حاصل يف 

وبأفعاله وبأمسائه ومبسائل اجلرب والقدر والتعديل  مسائل كثرية من املباحث املعلقة بذات اهللا تعاىل وبصفاته وبأحكامه
وهو االثنتان  -والتجوير والثواب واملعاد والوعد والوعيد واألمساء واألحكام واإلمامة فإذا وزعنا الفرق الضالة 

 على هذه املسائل الكثرية بلغ العدد احلاصل مبلغا عظيما وكل ذلك أنواع الضالالت احلاصلة يف فرق -والسبعون 
األمة يف مجيع املسائل العقلية املتعلقة باإلهليات واملتعلقة بأحكام الذوات والصفات بلغ اجملموع مبلغا عظيما يف 



العدد وال شك أن قولنا أعوذ باهللا يتناول االستعاذة من مجيع تلك األنواع واالستعاذة من الشيء ال متكن إال بعد 
الشيء باطال وقبيحا فظهر هبذا الطريق أن قولنا أعوذ باهللا مشتمل  معرفة املستعاذ منه وإال بعد معرفة كون ذلك

  على عشرة آالف مسئلة أو أزيد أو أقل من املسائل املهمة املعتربة

  سورة الفاحتة

  وآياهتا سبع مكية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

شتهر عند العلماء أن هللا تعاىل وأما قوله جل جالله بسم اهللا الرمحن الرحيم ففيه نوعان من البحث النوع األول قد ا
ألفا وواحدا من األمساء املقدسة املطهرة وهي موجودة يف الكتاب والسنة وال شك أن البحث عن كل واحد من 

تلك األمساء مسألة شريفة عالية وأيضا فالعلم باالسم ال حيصل إال إذا كان مسبوقا بالعلم باملسمى ويف البحث عن 
دالئل الدالة على ثبوهتا وعن أجوبة الشبهات اليت تذكر يف نفيها مسائل كثرية ثبوت تلك املسميات وعن ال

وجمموعها يزيد على األلوف النوع الثاين من مباحث هذه اآلية أن الباء يف قوله بسم اهللا باء اإللصاق وهي متعلقة 
إال بعد الوقوف على أقسام  بفعل والتقدير باسم اهللا أشرع يف أداء الطاعات وهذا املعىن ال يصري ملخصا معلوما

الطاعات وهي العقائد احلقة واألعمال الصافية مع الدالئل والبينات ومع األجوبة عن الشبهات وهذا اجملموع رمبا 
زاد على عشرة آالف مسألة ومن اللطائف أن قوله أعوذ باهللا إشارة إىل نفي ما ال ينبغي من العقائد واألعمال وقوله 

ما ينبغي من االعتقادات والعمليات فقوله بسم اهللا ال يصري معلوما إال بعد الوقوف على مجيع بسم اهللا إشارة إىل 
العقائد احلقة واألعمال الصافية وهذا هو الترتيب الذي يشهد بصحته العقل الصحيح واحلق الصريح أما قوله جل 

النعمة ال ميكن إال بعد معرفة تلك النعمة جالله احلمد هللا فاعلم أن احلمد إمنا يكون محدا على النعمة واحلمد على 
 ٣٤لكن أقسام نعم اهللا خارجة عن التحديد واإلحصاء كما قال تعاىل وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إبراهيم 

ولنتكلم يف مثال واحد وهو ان العاقل جيب أن يعترب ذاته وذلك ألنه مؤلف من نفس وبدن وال شك أن أدون 
ومنفعة هو البدن مث إن أصحاب التشريح وجدوا قريبا من مخسة آالف نوع من املنافع  اجلزءين وأقلهما فضيلة

واملصاحل اليت دبرها اهللا عز وجل حبكمته يف ختليق بدن اإلنسان مث إن من وقف على هذه األصناف املذكورة يف 
القطرة يف البحر احمليط وعند كتب التشريح عرف أن نسبة هذا القدر املعلوم املذكور إىل ما مل يعلم وما مل يذكر ك

  هذا يظهر أن معرفة

أقسام حكمة الرمحن يف خلق اإلنسان تشتمل على عشرة آالف مسألة أو أكثر مث إذا ضمت إىل هذه اجلملة آثار 
حكم اهللا تعاىل يف ختليق العرش والكرسي وأطباق السموات وأجرام النريات من الثوابت والسيارات وختصيص كل 

ر خمصوص ولون خمصوص وغري خمصوص مث يضم إليها آثار حكم اهللا تعاىل يف ختليق األمهات واحد منها بقد
علم أن هذا اجملموع مشتمل على ألف  -واملولدات من اجلمادات والنباتات واحليوانات وأصناف أقسامها وأحواهلا 

ان كما قال تعاىل وسخر لكم ما يف ألف مسألة أو أكثر أو أقل مث إنه تعاىل نبه على أن أكثرها خملوق ملنفعة اإلنس
وحينئذ يظهر أن قوله جل جالله احلمد هللا مشتمل على ألف ألف مسألة أو  ١٣السموات وما يف األرض اجلاثية 

أكثر أو أقل وأما قوله جل جالله رب العاملني فاعلم أن قوله رب مضاف وقوله العاملني مضاف إليه وإضافة الشيء 
إال بعد حصول العلم باملتضايفني فمن احملال حصول العلم بكونه تعاىل ربا للعاملني إال بعد  إىل الشيء متتنع معرفتها



معرفة رب العاملني مث إن العاملني عبارة عن كل موجود سوى اهللا تعاىل وهي على ثالثة أقسام املتحيزات واملفارقات 
األفالك والكواكب واألمهات وأما املركبات والصفات أما املتحيزات فهي إما بسائط أو مركبات أما البسائط فهي 

فهي املواليد الثالثة واعلم أنه مل يقم دليل على أنه ال جسم إال هذه األقسام الثالثة وذلك ألنه ثبت بالدليل أنه 
حصل خارج العامل خالء ال هناية له وثبت بالدليل أنه تعاىل قادر على مجيع املمكنات فهو تعاىل قادر على أن خيلق 

ف ألف عامل خارج العامل حبيث يكون كل واحد من تلك العوامل أعظم وأجسم من هذا العامل وحيصل يف كل واحد أل
منها مثل ما حصل يف هذا العامل من العرش والكرسي والسموات واألرضني والشمس والقمر ودالئل الفالسفة يف 

ة قال أبو العالء املعري يا أيها الناس كم هللا من إثبات أن العامل واحد دالئل ضعيفة ركيكة مبنية على مقدمات واهي
  فلك

  جتري النجوم به والشمس والقمر
  هني على اهللا ماضينا وغابرنا
  فما لنا يف نواحي غريه خطر

ومعلوم أن البحث عن هذه األقسام اليت ذكرناها للمتحيزات مشتمل على ألوف ألوف من املسائل بل اإلنسان لو 
علمه بعجائب املعادن املتولدة يف أرحام اجلبال من الفلزات واألحجار الصافية وأنواع  ترك الكل وأراد أن حييط

الكباريت والزرانيخ واألمالح وأن يعرف عجائب أحوال النبات مع ما فيها من األزهار واألنوار والثمار وعجائب 
قليل من هذه املطالب وال ينتهي لنفد عمره يف أقل ال -أقسام احليوانات من البهائم والوحوش والطيور واحلشرات 

إىل غورها كما قال تعاىل ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات 
وهي بأسرها وأمجعها داخلة حتت قوله رب العاملني وأما قوله تعاىل الرمحن الرحيم فاعلم أن الرمحة  ٢٧اهللا لقمان 

أنواع اآلفات وعن إيصال اخلريات إىل أصحاب احلاجات أما التخليص عن أقسام اآلفات  عبارة عن التخليص من
فال ميكن معرفته إال بعد معرفة أقسام اآلفات وهي كثرية ال يعلمها إال اهللا تعاىل ومن شاء أن يقف على قليل منها 

واحد من األعضاء واألجزاء مث فليطالع كتب الطب حىت يقف عقله على أقسام األسقام اليت ميكن تولدها يف كل 
  يتأمل يف أنه تعاىل كيف

هدى عقول اخللق إىل معرفة أقسام األغذية واألدوية من املعادن والنبات واحليوان فإنه إذا خاض يف هذا الباب 
وجده حبرا ال ساحل له وقد حكى جالينوس أنه ملا صنف كتابه يف منافع أعضاء العني قال خبلت على الناس بذكر 

ة اهللا تعاىل يف ختليق العصبني اجملوفني ملتقيني على موضع واحد فرأيت يف النوم كان ملكا نزل من السماء حكم
وقال يا جالينوس إن إهلك يقول مل خبلت على عبادي بذكر حكميت قال فانتبهت فصنفت فيه كتابا وقال أيضا إن 

كأن ملكا نزل من السماء وأمرين بفصد العرق طحايل قد غلظ فعاجلته بكل ما عرفت فلم ينفع فرأيت يف اهليكل 
الذي بني اخلنصر والبنصر واكثر عالمات الطب يف أوائلها تنتهي إىل أمثال هذه التنبيهات واإلهلامات فإذا وقف 

اإلنسان على أمثال هذه املباحث عرف أن أقسام رمحة اهللا تعاىل على عباده خارجة عن الضبط واإلحصاء وأما قوله 
ك يوم الدين فاعلم أن اإلنسان كاملسافر يف هذه الدنيا وسنوه كالفراسخ وشهوره كاألميال وأنفاسه تعاىل مال

كاخلطوات ومقصده الوصول إىل عامل أخراه ألن هناك حيصل الفوز بالباقيات الصاحلات فإذا شاهد يف الطريق أنواع 
حال عامل اآلخرة يف الغبطة والبهجة هذه العجائب يف ملكوت األرض والسموات فلينظر أنه كيف يكون عجائب 

والسعادة إذا عرفت هذا فنقول قوله مالك يوم الدين إشارة إىل مسائل املعاد واحلشر والنشر وهي قسمان بعضها 
عقلية حمضة وبعضها مسعية أما العقلية احملضة فكقولنا هذا العامل ميكن ختريبه وإعدامه مث ميكن إعادته مرة اخرى وإن 



بعد موته متكن إعادته وهذا الباب ال يتم إال بالبحث عن حقيقة جوهر النفس وكيفية أحواهلا وصفاهتا  هذا اإلنسان
وكيفية بقائها بعد البدن وكيفية سعادهتا وشقاوهتا وبيان قدرة اهللا عز وجل على إعادهتا وهذه املباحث ال تتم إال مبا 

ما السمعيات فهي على ثالثة أقسام أحدها األحوال اليت يقرب من مخسمائة مسألة من املباحث الدقيقة العقلية وأ
توجد قبل قيام القيامة وتلك العالمات منها صغرية ومنها كبرية وهي العالمات العشرة اليت سنذكرها ونذكر 

أحواهلا وثانيها األحوال اليت توجد عند قيام القيامة وهي كيفية النفخ يف الصورة وموت اخلالئق وختريب السموات 
لكواكب وموت الروحانيني واجلسمانيني وثالثها األحوال اليت توجد بعد قيام القيامة وشرح أحوال أهل املوقف وا

وهي كثرية يدخل فيها كيفية وقوف اخللق وكيفية األحوال اليت يشاهدوهنا وكيفية حضور املالئكة واألنبياء عليهم 
ىل اجلنة وفريق إىل النار وكيفية صفة أهل اجلنة وصفة السالم وكيفية احلساب وكيفية وزن األعمال وذهاب فريق إ

أهل النار ومن هذا الباب شرح أحوال أهل اجلنة وأهل النار بعد وصوهلم إليها وشرح الكلمات اليت يذكروهنا 
واألعمال اليت يباشروهنا ولعل جمموع هذه املسائل العقلية والنقلية يبلغ األلوف من املسائل وهي بأسرها داخلة 

ت قوله مالك يوم الدين وأما قوله تعاىل إياك نعبد وإياك نستعني فاعلم أن العبادة عبارة عن اإلتيان بالفعل املأموز حت
به على سبيل التعظيم لآلمر فما مل يثبت بالدليل أن هلذا العامل إهلا واحدا قادرا على مقدورات ال هناية هلا عاملا 

جات فإنه أمر عباده ببعض األشياء وهناهم عن بعضها وأنه جيب على اخلالئق مبعلومات ال هناية هلا غنيا عن كل احلا
  فإنه ال ميكن القيام بلوازم قوله تعاىل إياك نعبد مث إن بعد -طاعته واالنقياد لتكاليفه 

نف الفراغ من املقام املذكور ال بد من تفصيل أقسام تلك التكاليف وبيان أنواع تلك األوامر والنواهي ومجيع ما ص
يف الدين من كتب الفقه يدخل فيه تكاليف اهللا مث كما يدخل فيه تكاليف اهللا تعاىل حبسب هذه الشريعة فكذلك 
يدخل فيه تكاليف اهللا تعاىل حبسب الشرائع اليت قد كان أنزهلا اهللا تعاىل على األنبياء املتقدمني وأيضا يدخل فيه 

منذ خلق املالئكة وأمرهم باالشتغال بالعبادات والطاعات وأيضا الشرائع اليت كلف اهللا هبا مالئكته يف السموات 
فكتب الفقه مشتملة على شرح التكاليف املتوجهة يف أعمال اجلوارح اما أقسام التكاليف املوجودة يف أعمال 

القلوب فهي أكرب وأعظم وأجل وهي اليت تشتمل عليها كتب األخالق وكتب السياسات حبسب امللل املختلفة 
م املتباينة وإذا اعترب اإلنسان جمموع هذه املباحث وعلم أهنا بأسرها داخلة حتت قوله تعاىل إياك نعبد علم واألم

حينئذ أن املسائل اليت اشتملت هذه اآلية عليها كالبحر احمليط الذي ال تصل العقول واألفكار إال إىل القليل منها أما 
ه عبارة عن طلب اهلداية ولتحصيل اهلداية طريقان أحدمها طلب قوله جل جالله اهدنا الصراط املستقيم فاعلم أن

املعرفة بالدليل واحلجة والثاين بتصفية الباطن والرياضة أما طرق االستدالل فإهنا غري متناهية ألنه ال ذرة من ذرات 
ويف كل شيء له العامل األعلى واألسفل إال وتلك الذرة شاهدة بكمال إهليته وبعزة عزته وجبالل صمديته كما قيل 

  آية
  تدل على أنه واحد

وتقريره أن أجسام العامل متساوية يف ماهية اجلسمية وخمتلفة يف الصفات وهي األلوان واألمكنة واألحوال ويستحيل 
أن يكون اختصاص كل جسم بصفته املعينة ألجل اجلسمية أو لوازم اجلسمية وإال لزم حصول االستواء فوجب أن 

ص وتدبري مدبر وذلك املخصص إن كان جسما عاد الكالم فيه وإن مل يكن جسما فهو يكون ذلك لتخصيص خمص
املطلوب مث ذلك املوجود إن مل يكن حيا عاملا قادرا بل كان تأثريه بالفيض والطبع عاد اإللزام يف وجوب االستواء 

لسموات واألرض شاهد وإن كان حيا عاملا قادرا فهو املطلوب إذا عرفت هذا فقد ظهر أن كل واحد من ذرات ا
صادق وخمرب ناطق بوجود اإلله القادر احلكيم العليم وكان الشيخ اإلمام الوالد ضياء الدين عمر رمحه اهللا يقول إن 



هللا تعاىل يف كل جوهر فرد أنواعا غري متناهية من الدالئل الدالة على القدرة واحلكمة والرمحة وذلك ألن كل جوهر 
حياز غري متناهية على البدل وميكن أيضا اتصافه بصفات غري متناهية على البدل وكل فرد فإنه ميكن وقوعه يف أ

واحد من تلك األحوال املقدرة فإنه بتقدير الوقوع يدل على االفتقار إىل وجود الصانع احلكيم الرحيم فثبت مبا 
تصفية فذلك حبر ال ساحل له ذكرنا أن هذا النوع من املباحث غري متناه وأما حتصيل اهلداية بطريق الرياضة وال

ولكل واحد من السائرين إىل اهللا تعاىل منهج خاص ومشرب معني كما قال ولكل وجهة هو موليها وال وقوف 
للعقول على تلك األسرار وال خرب عند االفهام من مبادئ ميادين تلك األنوار والعارفون احملققون حلظوا فيها 

إليها أفهام األكثرين وأما قوله جل جالله صراط الذين أنعمت عليهم غري  مباحث عميقة وأسرارا دقيقة قلما ترقى
املغضوب عليهم وال الضالني فما أجل هذه املقامات وأعظم مراتب هذه الدرجات ومن وقف على ما ذكرناه من 

لى مباحث البيانات أمكنه أن يطلع على مبادئ هذه احلاالت فقد ظهر بالبيان الذي سبق أن هذه السورة مشتملة ع
  ال هناية هلا وأسرار ال غاية

  هلا وأن قول من يقول هذه السورة مشتملة على عشرة آالف مسئلة كالم خرج على ما يليق بأفهام السامعني
  الفصل الثاين

  يف تقرير مشرع آخر يدل على أنه ميكن استنباط املسائل الكثرية من األلفاظ القليلة
أعوذ نوع من أنواع الفعل املضارع والفعل املضارع نوع من أنواع الفعل وأما  ولنتكلم يف قولنا أعوذ باهللا فنقول

الباء يف قوله باهللا فهي باء اإللصاق وهي نوع من أنواع حروف اجلر وحروف اجلر نوع من أنواع احلروف وأما 
فيه واالسم العلم واالسم قولنا اله فهو اسم معني إما من أمساء األعالم او من األمساء املشتقة على اختالف القولني 

املشتق كل واحد منهما نوع من أنواع مطلق االسم وقد ثبت يف العلوم العقلية أن معرفة النوع ممتنع حصوهلا إال 
بعد معرفة اجلنس ألن اجلنس جزء من ماهية النوع والعلم بالبسيط مقدم على العلم باملركب ال حمالة فقولنا أعوذ 

به كما ينبغي إال بعد معرفة االسم والفعل واحلرف أوال وهذه املعرفة ال حتصل إال بعد  باهللا ال ميكن حتصيل العلم
ذكر حدودها وخواصها مث بعد الفراغ منه ال بد من تقسيم االسم إىل االسم العلم وإىل االسم املشتق وإىل اسم 

ب الكالم يف أن لفظة اهللا اسم اجلنس وتعريف كل واحد من هذه األقسام حبده ورمسه وخواصه مث بعد الفراغ منه جي
علم أو اسم مشتق وبتقدير أن يكون مشتقا فهو مشتق من ماذا ويذكر فيه الوجوه الكثرية اليت قيل بكل واحد منها 

وأيضا جيب البحث عن حقيقة الفعل املطلق مث يذكر بعده أقسام الفعل ومن مجلتها الفعل املضارع ويذكر حده 
ده املباحث املتعلقة بقولنا أعوذ على التخصيص وأيضا جيب البحث عن حقيقة احلرف وخواصه وأقسامه مث يذكر بع

املطلق مث يذكر بعده حرف اجلر وحده وخواصه وأحكامه مث يذكر بعده باء اإللصاق وحده وخواصه وعند الوقوف 
ومن املعلوم أن املباحث اليت  على متام هذه املباحث حيصل الوقوف على متام املباحث اللفظية املتعلقة بقوله أعوذ باهللا

أشرنا إىل معاقدها كثرية جدا مث نقول واملرتبة الرابعة من املراتب أن نقول االسم والفعل واحلرف أنواع ثالثة داخلة 
حتت جنس الكلمة فيجب البحث أيضا عن ماهية الكلمة وحدها وخواصها وأيضا فههنا ألفاظ أخرى شبيهة 

اللفظ واللغة والعبارة فيجب البحث عن كل واحد منها مث جيب البحث عن كوهنا بالكلمة وهي الكالم والقول و
من األلفاظ املترادفة أو من األلفاظ املتباينة وبتقدير أن تكون ألفاظا متباينة فإنه جيب ذكر تلك الفروق على 

منا حتصل من التفصيل والتحصيل مث نقول واملرتبة اخلامسة من البحث أن نقول ال شك أن هذه الكلمات إ
األصوات واحلروف فعند ذلك جيب البحث عن حقيقة الصوت وعن أسباب وجوده وال شك أن حدوث الصوت 
يف احليوان إمنا كان بسبب خروج النفس من الصدر فعندها جيب البحث عن حقيقة النفس وأنه ما احلكمة يف كون 



تدخال النفس أو بسبب إخراجه وعند هذا اإلنسان متنفسا على سبيل الضرورة وأن هذا الصوت حيصل بسبب اس
حتتاج هذه املباحث إىل معرفة أحوال القلب والرئة ومعرفة احلجاب الذي هو املبدأ األول حلركة الصوت ومعرفة 

  سائر العضالت احملركة للبطن واحلنجرة واللسان والشفتني وأما احلرف

مغايرة له وأيضا ال شك أن هذه احلروف إمنا فيجب البحث أنه هل هو نفس الصوت أو هيئة موجودة يف الصوت 
تتولد عند تقطيع الصوت وهي خمارج خمصوصة يف احللق واللسان واألسنان والشفتني فيجب البحث عن أحوال 

تلك احملابس وجيب أيضا البحث عن أحوال العضالت اليت باعتبارها تتمكن احليوانات من إدخال األنواع الكثرية 
هذه املباحث ال تتم داللتها إال عند الوقوف على علم التشريح مث نقول واملرتبة السادسة من اجلنس يف الوجود و

من البحث هي أن احلرف والصوت كيفيات حمسوسة حباسة السمع وأما األلوان واألضواء فهي كيفيات حمسوسة 
وسة فهل يصح أن يقال حباسة البصر والطعوم كيفيات حمسوسة حباسة الذوق وكذا القول يف سائر الكيفيات احملس

هذه الكيفيات أنواع داخلة حتت جنس واحد وهي متباينة بتمام املاهية وأنه ال مشاركة بينها إال باللوازم اخلارجية 
أم ال مث نقول واملرتبة السابعة من البحث أن الكيفيات احملسوسة نوع واحد من أنواع جنس الكيف يف املشهور 

يف مث جيب البحث أن وقوعه على ما حتته هل هو قول اجلنس على األنواع أم فيجب البحث عن تعريف مقولة الك
ال مث نقول واملرتبة الثامنة أن مقولة الكيف ومقولة الكم ومقولة النسبة عرض فيجب البحث عن مقولة العرض 

لدخول حتت وأقسامه وعن أحكامه ولوازمه وتوابعه مث نقول واملرتبة التاسعة أن العرض واجلوهر يشتركان يف ا
املمكن واملمكن والواجب مشتركان يف الدخول حتت املوجود فيجب البحث عن لواحق الوجود والعدم وهي 

كيفية وقوع املوجود واملمكن أنه هل هو قول اجلنس على أنواعه أو هو قول اللوازم على موصوفاهتا وسائر 
ل ال شك أن املعلوم واملذكور واملخرب عنه يدخل فيها املباحث املتعلقة هبذا الباب مث نقول واملرتبة العاشرة أن نقو

املوجود واملعدوم فكيف يعقل حصول أمر أعم من املوجود ومن الناس من يقول املظنون أعم من املعلوم وأيضا 
فهب أن أعم االعتبارات هو املعلوم وال شك أن املعلوم مقابلة غري املعلوم لكن الشيء ما مل تعلم حقيقته امتنع 

م عليه بكونه مقابال لغريه فلما حكمنا على غري املعلوم بكونه مقابال للمعلوم وجب أن يكون غري املعلوم احلك
معلوما فحينئذ يكون املقابل للمعلوم معلوما وذلك حمال واعلم أن من اعترب هذه املراتب العشرة يف كل جزء من 

ا وال حييط عقله بأقل القليل منها فظهر هبذا كيفية جزئيات املوجودات فقد انفتحت عليه أبواب مباحث ال هناية هل
  االستنباط للعلوم الكثرية من األلفاظ القليلة

  الفصل الثالث
  يف تقرير مشرع آخر لتصحيح ما ذكرناه من استنباط املسائل الكثرية من هذه السورة
كل واحد من تلك الوجوه اعلم أنا إذا ذكرنا مسألة واحدة يف هذا الكتاب ودللنا على صحتها بوجوه عشرة ف

  والدالئل مسألة بنفسها مث إذا حكينا فيها مثال شبهات مخسة فكل واحد منها أيضا مسألة مستقلة

بنفسها مث إذا أجبنا عن كل واحد منها جبوابني أو ثالثة فتلك األجوبة الثالثة أيضا مسائل ثالثة وإذا قلنا مثال 
تني وجها وفصلنا تلك الوجوه فهذا الكالم يف احلقيقة ستون مسألة األلفاظ الواردة يف كالم العرب جاءت على س

وذلك ألن املسألة ال معىن هلا إال موضع السؤال والتقرير فلما كان كل واحد من هذه الوجوه كذلك كان كل 
فعل مث واحد منها مسألة على حدة وإذا وقفت على هذه الدقيقة فنقول إنا لو اعتربنا املباحث املتعلقة باالسم وال

ننزل منها إىل املباحث املتعلقة بتقسيم األفعال باملعلوم واملذكور واملباحث املتعلقة باملوجود واملعدوم واملباحث 



املتعلقة بالواجب واملمكن واملباحث املتعلقة باجلوهر والعرض واملباحث املتعلقة مبقولة الكيف وكيفية انقسامه إىل 
املباحث املتعلقة بالصوت وكيفية حدوثه وكيفية العضالت احملدثة لألصوات الكيفية احملسوسة وغري احملسوسة و

عظم اخلطب واتسع الباب ولكنا نبدأ يف هذا الكتاب باملباحث املتعلقة بالكلمة والكالم والقول  -واحلروف 
باحث املتعلقة واللفظ والعبارة مث ننزل منها إىل املباحث املتعلقة باالسم والفعل واحلرف مث ننزل منها إىل امل

بتقسيمات األمساء واألفعال واحلروف حىت ننتهي إىل األنواع الثالثة املوجودة يف قوله أعوذ باهللا ونرجو من فضل 
  اهللا العميم أن يوفقنا للوصول إىل هذا املطلوب الكرمي

  الكتاب األول
علوم املستنبطة من هذه الكلمة نوعان اعلم أن ال) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ( يف العلوم املستنبطة من قوله 

أحدمها املباحث املتعلقة باللغة واإلعراب والثاين املباحث املتعلقة بعلم األصول والفروع القسم األول من هذا 
  الكتاب يف املباحث األدبية املتعلقة هبذه الكلمة وفيه أبواب

  الباب األول
  ه مسائليف املباحث املتعلقة بالكلمة وما جيري جمراها وفي

  املسألة األوىل
اعلم أن أكمل الطرق يف تعريف مدلوالت األلفاظ هو طريقة االشتقاق مث إن االشتقاق على نوعني االشتقاق 

األصغر واالشتقاق األكرب أما االشتقاق األصغر فمثل اشتقاق صيغة املاضي واملستقبل من املصدر ومثل اشتقاق اسم 
اما االشتقاق األكرب فهو أن الكلمة إذا كانت مركبة من احلروف كانت قابلة الفاعل واسم املفعول وغريمها منه و

لالنقالبات ال حمالة فنقول أول مراتب هذا التركيب أن تكون الكلمة مركبة من حرفني ومثل هذه الكلمة ال تقبل 
ثة أحرف كقولنا محد إال نوعني من التقليب كقولنا من وقلبه من وبعد هذه املرتبة أن تكون الكلمة مركبة من ثال

وهذه الكلمة تقبل ستة أنواع من التقليبات وذلك ألنه ميكن جعل كل واحد من تلك احلروف الثالثة ابتداء لتلك 
الكلمة وعلى كل واحد من التقديرات الثالث فإنه ميكن وقوع احلرفني الباقيني على وجهني لكن ضرب الثالثة يف 

   الكلمات الثالثيات ميكن وقوعها على ستة أوجه مث بعد هذه املرتبة أناثنني بستة فهذه التقليبات الواقعة يف

تكون الكلمة رباعية كقولنا عقرب وثعلب وهي تقبل أربعة وعشرين وجها من التقليبات وذلك ألنه ميكن جعل 
كن كل واحد من تلك احلروف األربعة ابتداء لتلك الكلمة وعلى كل واحد من تلك التقديرات األربعة فإنه مي

وقوع احلروف الثالثة الباقية على ستة أنواع من التقليبات وضرب أربعة يف ستة يفيد أربعة وعشرين وجها مث بعد 
هذه املرتبة أن تكون الكلمة مخاسية كقولنا سفرجل وهي تقبل مائة وعشرين نوعا من التقليبات وذلك ألنه ميكن 

لمة وعلى كل واحد من هذه التقديرات فإنه ميكن وقوع جعل كل واحد من تلك احلروف اخلمسة ابتداء لتلك الك
احلروف األربعة الباقية على أربعة وعشرين وجها على ما سبق تقريره وضرب مخسة يف أربعة وعشرين مبائة 

وعشرين والضابط يف الباب أنك إذا عرفت التقاليب املمكنة يف العدد األقل مث أردت أن تعرف عدد التقاليب 
دد الذي فوقه فاضرب العدد الفوقاين يف العدد احلاصل من التقاليب املمكنة يف العدد الفوقاين واهللا املمكنة يف الع

  أعلم
  املسألة الثانية

اعلم أن اعتبار حال االشتقاق األصغر سهل معتاد مألوف أما االشتقاق األكرب فرعايته صعبة وكأنه ال ميكن رعايته 
ال تزيد على الستة أما الرباعيات واخلماسيات فإهنا كثرية جدا وأكثر تلك  إال يف الكلمات الثالثية ألن تقاليبها



التركيبات تكون مهملة فال ميكن رعاية هذا النوع من االشتقاق فيها إال على سبيل الندرة وأيضا الكلمات الثالثية 
مال وبعضها مهمال ومع ذلك قلما يوجد فيها ما يكون مجيع تقاليبها املمكنة معتربة بل يكون يف األكثر بعضها مستع

  فإن القدر املمكن منه هو الغاية القصوى يف حتقيق الكالم يف املباحث اللغوية
  املسألة الثالثة

يف تفسري الكلمة اعلم أن تركيب الكاف والالم وامليم حبسب تقاليبها املمكنة الستة تفيد القوة والشدة مخسة منها 
الكالم ألنه يقرع السمع ويؤثر فيه وأيضا يؤثر يف الذهن بواسطة إفادة معتربة وواحد ضائع فاألول ك ل م فمنه 

املعىن ومنه الكلم للجرح وفيه شدة والكالم ما غلظ من األرض وذلك لشدته الثاين ك م ل ألن الكامل أقوى من 
ذا كان كذلك الناقص والثالث ل ك م ومعىن الشدة يف اللكم ظاهر والرابع م ك ل ومنه بئر مكول إذا قل ماؤها وإ

كان ورودها مكروها فيحصل نوع شدة عند ورودها اخلامس م ل ك يقال ملكت العجني إذا أمعنت عجنه فاشتد 
  وقوي ومنه ملك اإلنسان ألنه نوع قدرة وأملكت اجلارية ألن بعلها يقدر عليها

  املسألة الرابعة
الذي قد ارتبط بعضه ببعض كتسميتهم القصيدة  لفظ الكلمة قد يستعمل يف اللفظة الواحدة ويراد هبا الكالم الكثري

بأسرها كلمة ومنها يقال كلمة الشهادة ويقال الكلمة الطيبة صدقة وملا كان اجملاز أوىل من االشتراك علمنا أن 
إطالق لفظ الكلمة على املركب جماز وذلك لوجهني األول أن املركب إمنا يتركب من املفردات فإطالق لفظ 

م املركب يكون إطالقا السم اجلزء على الكل والثاين أن الكالم الكثري إذا ارتبط بعضه ببعض الكلمة على الكال
حصلت له وحدة فصار شبيها باملفرد يف تلك الوجوه واملشاهبة سبب من أسباب حسن اجملاز فأطلق لفظ الكلمة 

  على الكالم الطويل هلذا السبب
  املسألة اخلامسة

  هومني آخرين أحدمها يقال لعيسى كلمة اهللا إمالفظ الكلمة جاء يف القرآن ملف

ألنه حدث بقوله كن أو ألنه حدث يف زمان قليل كما حتدث الكلمة كذلك والثاين أنه تعاىل مسى أفعاله كلمات 
كما قال تعاىل يف اآلية الكرمية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب والسبب 

  ان املذكوران فيما تقدم واهللا أعلمفيه الوجه
  املسألة السادسة يف القول

هذا التركيب حبسب تقاليبه الستة يدل على احلركة واخلفة فاألول ق ول فمنه القول ألن ذلك أمر سهل على 
 اللسان الثاين ق ل و ومنه القلو وهو محار الوحش وذلك خلفتة يف احلركة ومنه قلوت الرب والسويق فهما مقلوان

ألن الشيء إذا قلي جف وخف فكان أسرع إىل احلركة ومنه القلويل وهو اخلفيف الطائش والثالث و ق ل الوقل 
الوعل وذلك حلركته ويقال توقل يف اجلبل إذا صعد فيه والرابع و ل ق يقال ولق يلق إذا أسرع وقرئ إذ تلقونه 

ال آكل الطعام إال ما لوق يل أي أعملت اليد بألسنتكم أي ختفون وتسرعون واخلامس ل وق كما جاء يف احلديث 
يف حتريكه وتليينه حىت يصلح ومنه اللوقة وهي الزبدة قيل هلا ذلك خلفتها وإسراع حركتها ألنه ليس هبا مسكة 

اجلنب واملصل والسادس ل ق و ومنه اللقوة وهي العقاب قيل هلا ذلك خلفتها وسرعة طرياهنا ومنه اللقوة يف الوجه 
  اضطرب شكله فكأنه خفة فيه وطيش واللقوة الناقة السريعة اللقاح ألن الوجه

  املسألة السابعة
قال ابن جين رمحه اهللا تعاىل اللغة فعلة من لغوت أي تكلمت وأصلها لغوة ككرة وقلة فإن الماهتا كلها واوات 



وإذا مروا باللغو مروا كراما  بدليل قوهلم كروت بالكرة وقلوت بالقلة وقيل فيه لغي يلغي إذا هذى ومنه قوله تعاىل
قلت إن ابن جين قد اعترب االشتقاق األكرب يف الكلمة والقول ومل يعتربه ههنا وهو حاصل فيه فاألول ل غ و ومنه 

اللغة ومنه أيضا الكالم اللغو والعمل اللغو والثاين ل وغ ويبحث عنه والثالث غ ل و ومنه يقال لفالن غلو يف كذا 
بع غ ول ومنه قوله تعاىل ال فيها غول واخلامس و غ ل ومنه يقال فالن أوغل يف كذا والسادس و ومنه الغلوة والرا

ل غ ومنه يقال ولغ الكلب يف اإلناء ويشبه أن يكون القدر املشترك بني الكل هو اإلمعان يف الشيء واخلوض التام 
  فيه

  املسألة الثامنة يف اللفظ
صوات واحلروف على سبيل اجملاز وذلك ألهنا إمنا حتدث عند إخراج وأقول أظن أن إطالق اللفظ على هذه األ

النفس من داخل الصدر إىل اخلارج فاإلنسان عند إخراج النفس من داخل الصدر إىل اخلارج حيبسه يف احملابس 
ظ املعينة مث يزيل ذلك احلبس فتتولد تلك احلروف يف آخر زمان حبس النفس وأول زمان إطالقه واحلاصل أن اللف
هو الرمي وهذا املعىن حاصل يف هذه األصوات واحلروف من وجهني األول أن اإلنسان يرمي ذلك النفس من 

داخل الصدر إىل خارجه ويلفظه وذلك هو اإلخراج واللفظ سبب حلدوث هذه الكلمات فأطلق اسم اللفظ على 
هلواء من الداخل إىل اخلارج صار هذه الكلمات هلذا السبب والثاين أن تولد احلروف ملا كان بسبب لفظ ذلك ا

  ذلك شبيها مبا أن اإلنسان يلفظ تلك احلروف ويرميها من الداخل إىل اخلارج واملشاهبة إحدى أسباب اجملاز
  املسألة التاسعة

العبارة وتركيبها من ع ب ر وهي يف تقاليبها الستة تفيد العبور واالنتقال فاألول ع ب ر ومنه العبارة ألن اإلنسان 
ميكنه أن يتكلم هبا إال إذا انتقل من حرف إىل حرف آخر وأيضا كأنه بسبب تلك العبارة ينتقل املعىن من ذهن ال 

نفسه إىل ذهن السامع ومنه العربة ألن تلك الدمعة تنتقل من داخل العني إىل اخلارج ومنه العرب ألن اإلنسان ينتقل 
  ينتقل فيها من الشاهد إىل الغائب ومنه املعرب ألن اإلنسان

بواسطته من أحد طريف البحر إىل الثاين ومنه التعبري ألنه ينتقل مما يراه يف النوم إىل املعاين الغائبة والثاين ع ر ب ومنه 
تسمية العرب بالعرب لكثرة انتقاالهتم بسبب رحلة الشتاء والصيف ومنه فالن أعرب يف كالمه ألن اللفظ قبل 

عراب انتقل إىل املعرفة والبيان والثالث ب ر ع ومنه فالن برع يف كذا إذا اإلعراب يكون جمهوال فإذا دخله اإل
تكامل وتزايد الرابع ب ع ر ومنه البعر لكونه منتقال من الداخل إىل اخلارج اخلامس ر ع ب ومنه يقال للخوف 

ينتقلون  رعب ألن اإلنسان ينتقل عند حدوثه من حال إىل حال أخرى والسادس ر ب ع ومنه الربع ألن الناس
  منها وإليها

  املسالة العاشرة
قال أكثر النحويني الكلمة غري الكالم فالكلمة هي اللفظة املفردة والكالم هو اجلملة املفيدة وقال أكثر األصوليني 
إنه ال فرق بينهما فكل واحد منهما يتناول املفرد واملركب وابن جين وافق النحويني واستبعد قول املتكلمني وما 

كالمه حجة قوية يف الفرق سوى أنه نقل عن سيبويه كالما مشعر بأن لفظ الكالم خمتص باجلملة املفيدة  رأيت يف
وذكر كلمات اخرى إال أهنا يف غاية الضعف أما األصوليون فقد احتجوا على صحة قوهلم بوجوه األول أن العقالء 

الواحدة يضاد اخلرس والسكوت فكان  قد اتفقوا على أن الكالم ما يضاد اخلرس والسكوت والتكلم بالكلمة
كالما الثاين أن اشتقاق الكلمة من الكلم وهو اجلرح والتأثري ومعلوم أن من مسع كلمة واحدة فإنه يفهم معناها 
فههنا قد حصل معىن التأثري فوجب أن يكون كالما والثالث يصح أن يقال إن فالنا تكلم هبذه الكلمة الواحدة 



ما تكلم إال هبذه الكلمة الواحدة وكل ذلك يدل على أن الكلمة الواحدة كالم وإال مل  ويصح أن يقال أيضا أنه
يصح أن يقال تكلم بالكلمة الواحدة الرابع أنه يصح أن يقال تكلم فالن بكالم غري تام وذلك يدل على أن 

  حصول اإلفادة التامة غري معترب يف اسم الكالم
  املسألة احلادية عشرة
ف املذكور مسألة فقهية وهي أوىل مسائل أميان اجلامع الكبري حملمد بن احلسن رمحه اهللا تعاىل وهي تفرع على االختال

أن الرجل إذا قال المرأته اليت مل يدخل هبا إن كلمتك فأنت طالق ثالث مرات قالوا عن ذكر هذا الكالم يف املرة 
حنيفة وصاحباه تنعقد وقال زفر ال تنعقد وحجة زفر الثانية طلقت طلقة واحدة وهل تنعقد هذه الثانية طلقة قال أبو 

أنه ملا قال يف املرة الثانية إن كلمتك فعند هذا القدر من الكالم حصل الشرط ألن اسم الكالم اسم لكل ما أفاد 
شيئا سواء أفاد فائدة تامة أو مل يكن كذلك وإذا حصل الشرط حصل اجلزاء وطلقت عند قوله إن كلمتك فوقع 

 -أنت طالق خارج متام ملك النكاح وغري مضاف إليه فوجب أن ال تنعقد وحجة أيب حنيفة أن الشرط  متام قوله
غري تام والكالم اسم للجملة التامة فلم يقع الطالق إال عند متام قوله إن كلمتك فأنت  -وهو قوله إن كلمتك 

كان القول قول زفر وإن قلنا ال يتناول إال طالق وحاصل الكالم أنا إن قلنا إن اسم الكالم يتناول الكلمة الواحدة 
اجلملة فالقول قول أيب حنيفة ومما يقوي قول زفر أنه لو قال يف املرة الثانية إن كلمتك وسكت عليه ومل يذكر بعده 
قوله فأنت طالق طلقت ولوال أن هذا القدر كالم وإال ملا طلقت ومما يقوي قول أيب حنيفة أنه لو قال كلما كلمتك 

طالق مث ذكر هذه الكلمة يف املرة الثانية فكلمة كلما توجب التكرار فلو كان التكلم بالكلمة الواحدة كالما  فأنت
لوجب أن يقع عليه الطلقات الثالث عند قوله يف املرة الثانية كلما كلمتك وسكت عليه ومل يذكر بعده قوله فأنت 

وكل واحد منها يوجب وقوع الطالق وأقول لعل زفر طالق ألن هذا اجملموع مشتمل على ذكر الكلمات الكثرية 
  يلتزم ذلك

  املسالة الثانية عشرة
حمل اخلالف املذكور بني أيب حنيفة وزفر ينبغي أن يكون خمصوصا مبا إذا قال إن كلمتك فأنت طالق أما لو قال إن 

 فأنت طالق وجب أن تكلمت بكلمة فأنت طالق أو قال إن نطقت أو قال إن تلفظت بلفظة أو قال إن قلت قوال
  يكون احلق يف مجيع هذه املسائل قول زفر قوال واحدا واهللا أعلم

  املسالة الثالثة عشرة
لفظ الكلمة والكالم هل يتناول املهمل أم ال منهم من قال يتناوله ألنه يصح أن يقال الكالم منه مهمل ومنه 

ل يؤثر يف السمع فيكون معىن التأثري والكالم مستعمل وألنه يصح أن يقال تكلم بكالم غري مفهوم وألن املهم
حاصال فيه ومنهم من قال الكلمة والكالم خمتصان باملفيد إذ لو مل يعترب هذا القيد لزم جتويز تسمية أصوات الطيور 

  بالكلمة والكالم
  املسألة الرابعة عشرة

ركيبا طبيعيا ال وضعيا فهل يسمى إذا حصلت أصوات متركبة تركيبا يدل على املعاين إال أن ذلك التركيب كان ت
مثل تلك األصوات كلمة وكالما مثل أن اإلنسان عند الراحة أو الوجع قد يقول أخ وعند السعال قد يقول أح أح 

فهذه أصوات مركبة وحروف مؤلفة وهي دالة على معان خمصوصة لكن داللتها على مدلوالهتا بالطبع ال بالوضع 
صوت القطا يشبه كأنه يقول قطا وصوت اللقلق يشبه كانه يقول لق لق فأمثال  فهل تسمى أمثاهلا كلمات وكذلك

هذه األصوات هل تسمى كلمات اختلفوا فيه وما رأيت يف اجلانبني حجة معتربة وفائدة هذا البحث تظهر فيما إذا 



  قال إن مسعت كلمة فعبدي حر فهل يترتب احلنث والرب على مساع هذه األلفاظ أم ال
  امسة عشرةاملسالة اخل

قال ابن جين لفظ القول يقع على الكالم التام وعلى الكلمة الواحدة على سبيل احلقيقة أما لفظ الكالم فمختص 
باجلملة التامة ولفظ الكلمة خمتص باملفرد وحاصل كالمه يف الفرق بني البابني أنا إذا بينا أن تركيب القول يدل على 

الواحدة أما تركيب الكالم فيفيد التأثري وذلك ال حيصل إال من اجلملة  اخلفة والسهولة وجب أن يتناول الكلمة
  التامة إال أن هذا يشكل بلفظ الكلمة ومما يقوي ذلك قول الشاعر قلت هلا قفي فقالت قاف

  مسي نطقها مبجرد القاف قوال
  املسألة السادسة عشرة

كقولك فالن يقول بقول أيب حنيفة ويذهب إىل قال أيضا إن لفظ القول يصح جعله جمازا عن االعتقادات واآلراء 
قول مالك أي يعتقد ما كانا يريانه ويقوالن به أال ترى أنك لو سألت رجال عن صحة رؤية اهللا تعاىل فقال ال جتوز 
رؤيته فتقول هذا قول املعتزلة وال تقول هذا كالم املعتزلة إال على سبيل التعسف وذكر أن السبب يف حسن هذا 

  االعتقاد ال يفهم إال بغريه فلما حصلت املشاهبة من هذا الوجه ال جرم حصل سبب جعله جمازا عنه اجملاز أن
  املسألة السابعة عشرة

  قالت له الطري تقدم راشدا -لفظ قال قد يستعمل يف غري النطق قال أبو النجم 
  إنك ال ترجع إال حامدا

  وقالت له العينان مسعا وطاعة -وقال آخر 
  ملا يثقب وحدرتا كالدر

  امتأل احلوض وقال قطين -وقال 
  مهال رويدا قد مألت بطين

ويقال يف املثل قال اجلدار للوتد مل تشقين قال سل من يدقين فإن الذي ورائي ما خالين ورأيي ومنه قوله تعاىل إمنا 
طوعا أو كرها قالتا وقوله تعاىل فقال هلا ولألرض ائتيا  ٤٠قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون النحل 

  ١١أتينا طائعني فصلت 
  املسألة الثامنة عشرة

الذين ينكرون كالم النفس اتفقوا على أن الكالم والقول اسم هلذه األلفاظ والكلمات أما مثبتو كالم النفس فقد 
ا القرآن فقوله اتفقوا على أن ذلك املعىن النفساين يسمى بالكالم وبالقول واحتجوا عليه بالقرآن واألثر والشعر أم

تعاىل واهللا يشهد أن املنافقني لكاذبون املنافقون وظاهر أهنم ما كانوا كاذبني يف اللفظ ألهنم أخربوا أن حممدا رسول 
اهللا وكانوا صادقني فيه فوجب أن يقال إهنم كانوا كاذبني يف القول اللساين قوله أخربوا أن حممدا رسول اهللا قلنا ال 

هنم شاهدين بأن حممدا رسول اهللا ألهنم كانوا قالوا نشهد إنك لرسول اهللا املنافقون نسلم بل أخربوا عن كو
والشهادة ال حتصل إال مع العلم وهم ما كانوا عاملني به فثبت أهنم كانوا كاذبني فيما أخربوا عنه بالقول اللساين 

بقين إليه أبو بكر وأما الشعر فقول وأما األثر فما نقل أن عمر قال يوم السقيفة كنت قد زورت يف نفسي كالما فس
  إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا -األخطل 

  جعل اللسان على الفؤاد دليال
وأما الذين أنكروا كون املعىن القائم بالنفس يسمى بالكالم فقد احتجوا عليه بأن من مل ينطق ومل يتلفظ باحلروف 



ظ ومن أصحابنا من قال اسم القول والكالم مشترك بني املعىن يقال إنه مل يتكلم وأيضا احلنث والرب يتعلق هبذه األلفا
النفساين وبني اللفظ اللساين املسألة التاسعة عشرة هذه الكلمات والعبارات قد تسمى أحاديث قال اهللا تعاىل فليأتوا 

ل واحد من حبديث مثله والسبب يف هذه التسمية أن هذه الكلمات إمنا تتركب من احلروف املتعاقبة املتوالية فك
تلك احلروف حيدث عقيب صاحبه فلهذا السبب مسيت باحلديث وميكن أيضا ان يكون السبب يف هذه التسمية أن 
مساعها حيدث يف القلوب العلوم واملعاين واهللا أعلم املسألة العشرون ههنا الفاظ كثرية فأحدها الكلمة وثانيها الكالم 

ارة وسادسها احلديث وقد شرحناها بأسرها وسابعها النطق وجيب البحث وثالثها القول ورابعها اللفظ وخامسها العب
  عن كيفية اشتقاقه وأنه هل هو مرادف لبعض تلك األلفاظ املذكورة أو مباين هلا وبتقدير حصول املباينة فما الفرق

  املسألة احلادية والعشرون
على معىن مفرد بالوضع وهذا التعريف ليس  يف حد الكلمة قال الزخمشري يف أول املفصل الكلمة هي اللفظة الدالة

جبيد ألن صيغة املاضي كلمة مع أهنا ال تدل على معىن مفرد بالوضع فهذا التعريف غلط ألهنا دالة على أمرين 
  حدث وزمان وكذا القول يف أمساء

  معىناألفعال كقولنا مه وصه وسبب الغلط أنه كان جيب عليه جعل املفرد صفة للفظ فغلط وجعله صفة لل
  املسألة الثانية والعشرون

اللفظ إما أن يكون مهمال وهو معلوم أو مستعمال وهو على ثالثة أقسام أحدها أن ال يدل شيء من أجزائه على 
شيء من املعاين البتة وهذا هو اللفظ املفرد كقولنا فرس ومجل وثانيها أن ال يدل شيء من أجزائه على شيء أصال 

آخر فإنه حيصل ألجزائه داللة على املعاين كقولنا عبد اهللا فإنا إذا اعتربنا هذا اجملموع اسم حني هو جزؤه أما باعتبار 
علم مل حيصل لشيء من أجزائه داللة على شيء أصال أما إذا جعلناه مضافا ومضافا إليه فإنه حيصل لكل واحد من 

كل واحد من جزأيه داللة على مدلول جزأيه داللة على شيء آخر وهذا القسم نسميه باملركب وثالثها أن حيصل ل
  آخر على مجيع االعتبارات وهو كقولنا العامل حادث والسماء كرة وريد منطلق وهذا نسميه باملؤلف

  املسألة الثالثة والعشرون
املسموع املفيد ينقسم إىل أربعة أقسام ألنه إما أن يكون اللفظ مؤلفا واملعىن مؤلفا كقولنا اإلنسان حيوان وغالم 

د وإما أن يكون املسموع مفردا واملعىن مفردا وهو كقولنا الوحدة والنقطة بل قولنا اهللا سبحانه وتعاىل وإما أن زي
يكون اللفظ مفردا واملعىن مؤلفا وهو كقولك إنسان فإن اللفظ مفرد واملعىن ماهية مركبة من أمور كثرية وإما أن 

  يكون اللفظ مركبا واملعىن مفردا وهو حمال
  الرابعة والعشرون املسألة

الكلمة هي اللفظة املفردة الدالة باالصطالح على معىن وهذا التعريف مركب من قيود أربعة فالقيد األول كونه 
لفظا والثاين كونه مفردا وقد عرفتهما والثالث كونه داال وهو احتراز عن املهمالت والرابع كونه داال باالصطالح 

  لفاظ وضعية ال ذاتيةوسنقيم الداللة على أن دالالت األ
  املسألة اخلامسة والعشرون

قيل الكلمة صوت مفرد دال على معىن بالوضع قال أبو علي بن سينا يف كتاب األوسط وهذا غري جائز ألن 
الصوت مادة واللفظ جنس وذكر اجلنس أوىل من ذكر املادة وله كلمات دقيقة يف الفرق بني املادة واجلنس ومع 

بينا وجه ضعفها يف العقليات وأقول السبب عندي يف أنه ال جيوز ذكر الصوت أن الصوت دقتها فهي ضعيفة قد 
ينقسم إىل صوت احليوان وإىل غريه وصوت اإلنسان ينقسم إىل ما حيدث من حلقة وإىل غريه والصوت احلادث من 



ن كذلك مثل احللق ينقسم إىل ما يكون حدوثه خمصوصا بأحوال خمصوصة مثل هذه احلروف وإىل ما ال يكو
األصوات احلادثة عند األوجاع والراحات والسعال وغريها فالصوت جنس بعيد واللفظ جنس قريب وإيراد اجلنس 

  القريب أوىل من اجلنس البعيد
  املسالة السادسة والعشرون

عنه قالت املعتزلة الشرط يف كون الكلمة مفيدة أن تكون مركبة من حرفني فصاعدا فنقضوه بقوهلم ق وع وأجيب 
بأنه مركب يف التقدير فإن األصل أن يقال قي وعي بدليل أن عند التثنية يقال قيا وعيا وأجيب عن هذا اجلواب بان 
ذلك مقدر أما الواقع فحرف واحد وأيضا نقضوه بالم التعريف وبنون التنوين وباإلضافة فإهنا بأسرها حروف مفيدة 

ع فقد صدق اجلنس فهذه احلروف كلمات مع أهنا غري واحلرف نوع داخل حتت جنس الكلمة ومىت صدق النو
  مركبة

  املسألة السابعة والعشرون
األوىل أن يقال كل منطوق به أفاد شيئا بالوضع فهو كلمة وعلى هذا التقدير يدخل فيه املفرد واملركب وبقولنا 

  منطوق به يقع االحتراز عن اخلط واإلشارة
  املسألة الثامنة والعشرون

على مدلوالهتا ليست ذاتية حقيقية خالفا لعباد لنا أهنا تتغري باختالف األمكنة واألزمنة والذاتيات ال  داللة األلفاظ
تكون كذلك حجة عباد أنه لو مل حتصل مناسبات خمصوصة بني األلفاظ املعينة واملعاين املعينة وإال لزم أن يكون 

حمال وجوابنا أنه ينتقض باختصاص حدوث  ختصيص كل واحد منها مبسماه ترجيحا للممكن من غري مرجح وهو
  العامل بوقت معني دون ما قبله وما بعده وإال مل يرجح ويشكل أيضا باختصاص كل إنسان باسم علمه املعني

  املسألة التاسعة والعشرون
ذا وقد يتفق يف بعض األلفاظ كونه مناسبا ملعناه مثل تسميتهم القطا هبذا االسم ألن هذا اللفظ يشبه صوته وك

القول يف اللقلق وأيضا وضعوا لفظ اخلضم ألكل الرطب حنو البطيخ والقثاء ولفظ القضم ألكل اليابس حنو قضمت 
الدابة شعريها ألن حرف اخلاء يشبه صوت أكل الشيء الرطب وحرف القاف يشبه صوت أكل الشيء اليابس 

  وهلذا الباب أمثلة كثرية ذكرها ابن جين يف اخلصائص
  وناملسألة الثالث

ال ميكننا القطع بان داللة األلفاظ توقيفية ومنهم من قطع به واحتج فيه بالعقل والنقل أما العقل فهو أن وضع 
األلفاظ املخصوصة للمعاين املخصوصة ال ميكن إال بالقول فلو كان ذلك القول بوضع آخر من جانبهم لزم أن 

ب االنتهاء إىل ما حصل بتوقيف اهللا تعاىل وأما النقل يكون كل وضع مسبوقا بوضع آخر ال إىل هناية وهو حمال فوج
وأجيب عن األول بأنه مل ال جيوز أن يكون وضع األلفاظ للمعاين  ٣١فقوله تعاىل وعلم آدم األمساء كلها البقرة 

كانوا  حيصل باإلشارة وعن الثاين مل ال جيوز أن يكون املراد من التعليم اإلهلام وأيضا لعل هذه اللغات وضعها أقوام
  قبل آدم عليه السالم مث إنه تعاىل علمها آلدم عليه السالم

  املسألة احلادية والثالثون
ال ميكن القطع بأهنا حصلت باالصطالح خالفا للمعتزلة واحتجوا بأن العلم بالصفة إذا كان ضروريا كان العلم 

ع هذا اللفظ هلذا املعىن لزم أن يكون العلم باملوصوف أيضا ضروريا فلو خلق اهللا تعاىل العلم يف قلب العاقل بأنه وض
باهللا ضروريا وذلك يقدح يف صحة التكليف وأجيب عنه بأنه مل ال جيوز أن يقال إنه تعاىل خيلق علما ضروريا يف 



القلب بأن واضعا وضع هذا اللفظ هلذا املعىن من غري أن خيلق العلم بأن ذلك الواضع هو اهللا تعاىل وعلى هذا 
  ول اإلشكالالتقدير فيز

  املسالة الثانية والثالثون
ملا ضعفت هذه الدالئل جوزنا أن تكون كل اللغات توقيفية وان تكون كلها اصطالحية وأن يكون بعضها توقيفيا 

  وبعضها اصطالحيا
  املسألة الثالثة والثالثون

عىن مل يفد شيئا لكن العلم اللفظ املفرد ال يفيد البتة مسماه ألنه ما مل يعلم كون تلك اللفظة موضوعة لذلك امل
بكوهنا موضوعة لذلك املعىن علم بنسبة خمصوصة بني ذلك اللفظ وذلك املعىن والعلم بالنسبة املخصوصة بني أمرين 
مسبوق بكل واحد منهما فلو كان العلم بذلك املعىن مستفادا من ذلك اللفظ لزم الدور وهو حمال وأجيب عنه بأنه 

خليال مقارنة بني اللفظ املعني واملعىن املعني فعند حصول الشعور باللفظ ينتقل اخليال إىل حيتمل أنه إذا استقر يف ا
  املعىن وحينئذ يندفع الدور

  املسألة الرابعة والثالثون
واإلشكال املذكور يف املفرد غري حاصل يف املركب ألن إفادة األلفاظ املفردة ملعانيها إفادة وضعية أما التركيبات 

جرم عند مساع تلك املفردات يعترب العقل تركيباهتا مث يتوصل بتلك التركيبات العقلية إىل العلم بتلك فعقلية فال 
  املركبات فظهر الفرق

  املسألة اخلامسة والثالثون
لأللفاظ دالالت على ما يف األذهان ال على ما يف األعيان وهلذا السبب يقال األلفاظ تدل على املعاين ألن املعاين هي 

عناها العاين وهي أمور ذهنية والدليل على ما ذكرناه من وجهني األول أنا إذا رأينا جسما من البعد وظنناه اليت 
صخرة قلنا إنه صخرة فإذا قربنا منه وشاهدنا حركته وظنناه طريا قلنا إنه طري فإذا ازداد القرب علمنا أنه إنسان 

ت الذهنية يدل على أن مدلول األلفاظ هو الصور الذهنية ال فقلنا إنه إنسان فاختالف األمساء عند اختالف التصورا
األعيان اخلارجية الثاين أن اللفظ لو دل على املوجود اخلارجي لكان إذا قال إنسان العامل قدمي وقال آخر العامل 

ن القوالن دالني حادث لزم كون العامل قدميا حادثا معا وهو حمال أما إذا قلنا أهنا دالة على املعاين الذهنية كان هذا
  على حصول هذين احلكمني من هذين اإلنسانني وذلك ال يتناقض

  املسألة السادسة والثالثون
ال ميكن أن تكون مجيع املاهيات مسميات باأللفاظ ألن املاهيات غري متناهية وما ال هناية له ال يكون مشعورا به على 

  ئهالتفصيل وما ال يكون مشعورا به امتنع وضع االسم بإزا
  املسألة السابعة والثالثون

كل معىن كانت احلاجة إىل التعبري عنه أهم كان وضع اللفظ بإزائه أوىل مثل صيغ األوامر والنواهي والعموم 
واخلصوص والدليل عليه أن احلاجة إىل التعبري عنها ماسة فيكون الداعي إىل ذلك الوضع كامال واملانع زائال وإذا 

  زائال كان الفعل به واجب احلصول كان الداعي قويا واملانع
  املسالة الثامنة والثالثون

املعىن الذي يكون خفيا عند اجلمهور ميتنع كونه مسمى باللفظ املشهور مثاله لفظة احلركة لفظة مشهورة وكون 
وهو املعىن الذي  -اجلسم منتقال من جانب إىل جانب أمر معلوم لكل أحد أما الذي يقول به بعض املتكلمني 



فهو أمر خفي ال يتصورة إال اخلواص من الناس وإذا كان كذلك وجب أن يقال احلركة  -وجب ذلك االنتقال ي
اسم لنفس هذا االنتقال ال للمعىن الذي يوجب االنتقال وكذلك جيب أن يكون العلم امسا لنفس العاملية والقدرة 

  امسا للقادرية ال للمعىن املوجب للعاملية والقادرية
  تاسعة والثالثون يف املعىناملسألة ال

املعىن اسم للصورة الذهنية ال للموجودات اخلارجية ألن املعىن عبارة عن الشيء الذي عناه العاين وقصده القاصد 
وذاك بالذات هو األمور الذهنية وبالعرض األشياء اخلارجية فإذا قيل إن القائل أراد هبذا اللفظ هذا املعىن فاملراد أنه 

  اللفظ تعريف ذلك األمر املتصور املسألة األربعونقصد بذكر ذلك 
قد يقال يف بعض املعاين إنه ال ميكن تعريفها باأللفاظ مثل أنا ندرك بالضرورة تفرقة بني احلالوة املدركة من النبات 

 واحلالوة املدركة من الطربزذ فيقال إنه ال سبيل إىل تعريف هذه التفرقة حبسب اللفظ وأيضا رمبا اتفق حصول
أحوال يف نفس بعض الناس وال ميكنه تعريف تلك احلالة حبسب التعريفات اللفظية إذا عرفت هذا فنقول أما القسم 

  األول فالسبب فيه أن ما به ميتاز حالوة النبات

من حالوة الطربزذ ما وضعوا له يف اللغة لفظة معينة بل ال ميكن ذكرها إال على سبيل اإلضافة مثل أن يقال حالوة 
بات وحالوة الطربزذ فلما مل توضع لتلك التفرقة لفظة خمصوصة ال جرم ال ميكن تعريفها باللفظ ولو أهنم وضعوا الن

هلا لفظة لقد كان ميكن تعريفها باللفظ على ذلك التقدير وأما القسم الثاين وهو أن اإلنسان إذا أدرك من نفسه 
صة استحال هلذا املدرك وضع لفظ لتعريفة ألن السامع حالة خمصوصة وسائر الناس ما أدركوا تلك احلالة املخصو

ما مل يعرف املسمى أوال مل ميكنه أن يفهم كون هذا اللفظ موضوعا له فلما مل حيصل تصور تلك املعاين عند السامعني 
تلك امتنع منهم أن يتصوروا كون هذه األلفاظ موضوعة هلا فال جرم امتنع تعريفها أما لو فرضنا أن مجاعة تصوروا 

فهكذا  -املعاين مث وضعوا هلا ألفاظا خمصوصة فعلى هذا التقدير كان ميكن تعريف تلك األحوال بالبيانات اللفظية 
  جيب أن يتصور معىن ما يقال إن كثريا من املعاين ال ميكن تعريفها باأللفاظ

  املسألة احلادية واألربعون
ق حبيث ال يستقل بتحصيل مجيع مهماته فاحتاج إىل أن يف احلكمة يف وضع األلفاظ للمعاين وهي أن اإلنسان خل

يعرف غريه ما يف ضمريه ليمكنه التوسل به إىل االستعانة بالغري وال بد لذلك التعريف من طريق والطرق كثرية مثل 
الكتابة واإلشارة والتصفيق باليد واحلركة بسائر األعضاء إال أن أسهلها وأحسنها هو تعريف ما يف القلوب 

مائر هبذه األلفاظ ويدل عليه وجوه أحدها أن النفس عند اإلخراج سبب حلدوث الصوت واألصوات عند والض
تقطيعاهتا أسباب حلدوث احلروف املختلفة وهذه املعاين حتصل من غري كلفة ومعونة خبالف الكتابة واإلشارة وغريمها 

تياج إليه حتصل وعند زوال احلاجة تفىن وتنقضي والثاين أن هذه األصوات كما توجد تفىن عقيبه يف احلال فعند االح
والثالث أن األصوات حبسب التقطيعات الكثرية يف خمارج احلروف تتولد منها احلروف الكثرية وتلك احلروف 
الكثرية حبسب تركيباهتا الكثرية يتولد منها كلمات تكاد أن تصري غري متناهية فإذا جعلنا لكل واحد من املعاين 

الكلمات توزعت األلفاظ على املعاين من غري التباس واشتباه ومثل هذا ال يوجد يف اإلشارة  واحدا من تلك
  والتصفيق فلهذه األسباب الثالثة قضت العقول السليمة بان أحسن التعريفات ملا يف القلوب هو األلفاظ

  املسألة الثانية واألربعون
ل به وجوهر النفس يف أصل اخللقة عار عن هذين الكمالني كمال اإلنسان يف أن يعرف احلق لذاته واخلري ألجل العم

وال ميكنها اكتساب هذه الكماالت إال بواسطة هذا البدن فصار ختليق هذا البدن مطلوبا هلذه احلكمة مث إن مصاحل 



 هذا البدن ما كانت تتم إال إذا كان القلب ينبوعا للحرارة الغريزية وملا كانت هذه احلرارة قوية احتاجت إىل
الترويح ألجل التعديل فدبر اخلالق الرحيم احلكيم هذا املقصود بأن جعل للقلب قوة انبساط هبا جيذب اهلواء البارد 

من خارج البدن إىل نفسه مث إذا بقي ذلك اهلواء يف القلب حلظة تسخن واحتد وقويت حرارته فاحتاج القلب إىل 
قبض انعصر ما فيه من اهلواء وخرج إىل اخلارج فهذا هو دفعة مرة أخرى وذلك هو االنقباض فإن القلب إذا ان

احلكمة يف جعل احليوان متنفسا واملقصود بالقصد األول هو تكميل جوهر النفس بالعلم والعمل فوقع ختليق البدن 
قدار القلب يف املرتبة الثانية من املطلوبية ووقع ختليق القلب وجعله منبعا للحرارة الغريزية يف املرتبة الثالثة ووقع إ

على االنبساط املوجب الجنذاب اهلواء الطيب من اخلارج ألجل الترويح يف املرتبة الرابعة ووقع إقدار القلب على 
  االنقباض املوجب خلروج ذلك اهلواء احملترق يف املرتبة اخلامسة ووقع صرف ذلك

إن املقدر احلكيم واملدبر الرحيم جعل هذا اهلواء اخلارج عند انقباض القلب إىل مادة الصوت يف املرتبة السادسة مث 
األمر املطلوب على سبيل الغرض الواقع يف املرتبة السابعة مادة للصوت وخلق حمابس ومقاطع للصوت يف احللق 

واللسان واألسنان والشفتني وحينئذ حيدث بذلك السبب هذه احلروف املختلفة وحيدث من تركيباهتا الكلمات اليت 
أودع يف هذا النطق والكالم حكما عالية وأسرارا باهرة عجزت عقول األولني واآلخرين عن اإلحاطة ال هناية هلا مث 

  بقطرة من حبرها وشعلة من مشسها فسبحان اخلالق املدبر باحلكمة الباهرة والقدرة الغري متناهية
  املسألة الثالثة واألربعون

ح من الناس على جعل هذه األصوات املقطعة واحلروف ظهر مبا قلناه أنه ال معىن للكالم اللساين إال االصطال
املركبة معرفات ملا يف الضمائر ولو قدرنا أهنم كانوا قد تواضعوا على جعل أشياء غريها معرفات ملا يف الضمائر 

لكانت تلك األشياء كالما أيضا وإذا كان كذلك مل يكن الكالم صفة حقيقية مثل العلم والقدرة واإلرادة بل أمرا 
عيا اصطالحيا والتحقيق يف هذا الباب أن الكالم عبارة عن فعل خمصوص يفعله احلي القادر ألجل أن يعرف وض

غريه ما يف ضمريه من اإلرادات واالعتقادات وعند هذا يظهر أن املراد من كون اإلنسان متكلما هبذه احلروف 
قائمة بالنفس فهي صفة حقيقية كالعلوم  جمرد كونه فاعال هلا هلذا الغرض املخصوص وأما الكالم الذي هو صفة

  والقدر واإلرادات
  املسألة الرابعة واألربعون

ملا ثبت أن األلفاظ دالئل على ما يف الضمائر والقلوب واملدلول عليه هبذه األلفاظ هو اإلرادات واالعتقادات أو 
ظة موضوعة لتعريف أن ذلك القائل نوع آخر قالت املعتزلة صيغة افعل لفظة موضوعة إلرادة الفعل وصيغة اخلرب لف

يعتقد أن األمر الفالين كذا وكذا وقال أصحابنا الطلب النفساين مغاير لإلرادة واحلكم الذهين أمر مغاير لالعتقاد 
أما بيان أن الطلب النفساين مغاير لإلرادة فالدليل عليه أنه تعاىل أمر الكافر باإلميان وهذا متفق عليه ولكن مل يرد 

ميان ولو أراده لوقع ويدل عليه وجهان األول أن قدرة الكافر إن كانت موجبة للكفر كان خالق تلك القدرة منه اإل
مريدا للكفر ألن مريد العلة مريد للمعلول وإن كانت صاحلة للكفر واإلميان امتنع رجحان أحدمها على اآلخر إال 

وإن كان من اهللا تعاىل فحينئذ يكون جمموع القدرة مبرجح وذلك املرجح إن كان من العبد عاد التقسيم األول فيه 
مع الداعية موجبا للكفر ومريد العلة مريد للمعلول فثبت أنه تعاىل مريد الكفر من الكافر والثاين أنه تعاىل عامل بأن 

ع ال الكافر يكفر وحصول هذا العلم ضد حلصول اإلميان واجلمع بني الضدين حمال والعامل بكون الشيء ممتنع الوقو
يكون مريدا له فثبت أنه تعاىل أمر الكافر باإلميان وثبت أنه ال يريد منه اإلميان فوجب أن يكون مدلول أمر اهللا تعاىل 
فعل شيء آخر سوى اإلرادة وذلك هو املطلوب وأما بيان أن احلكم الذهين مغاير لالعتقاد والعلم فالدليل عليه أن 



ذا اللفظ هو حكم هذا القائل بقدم العامل وقد يقول القائل بلسانه هذا مع أنه القائل إذا قال العامل قدمي فمدلول ه
  يعتقد أن العامل ليس بقدمي فعلمنا أن احلكم الذهين حاصل واالعتقاد غري حاصل فاحلكم الذهين مغاير لالعتقاد

  املسالة اخلامسة واألربعون
اء واألرض وقد تكون مدلوالهتا أيضا ألفاظا كقولنا مدلوالت األلفاظ قد تكون أشياء مغايرة لأللفاظ كلفظة السم

  اسم وفعل وحرف وعام وخاص وجممل ومبني فإن هذه األلفاظ أمساء ومسمياهتا أيضا ألفاظ

  املسألة السادسة واألربعون
ا طريق معرفة اللغات إما العقل وحده وهو حمال وإما النقل املتواتر أو اآلحاد وهو صحيح وإما ما يتركب عنهما كم

إذا قيل ثبت بالنقل جواز إدخال االستثناء على صيغة من وثبت بالنقل أن حكم االستثناء إخراج ما لواله لدخل فيه 
فيلزم من جمموعهما حبكم العقل كون تلك الصيغة موضوعة للعموم وعلى هذا الطريق تعويل األكثرين يف إثبات 

قلنا إن واضع تينك املقدمتني وجب أن يكون معترفا أكثر اللغات وهو ضعيف ألن هذا االستدالل إمنا يصح لو 
هبذه املالزمة وإال لزم التناقض لكن الواضع للغات لو ثبت أنه هو اهللا تعاىل وجب تنزيهه عن املناقضة أما لو كان 

  هو الناس مل جيب ذلك وملا كان هذا األصل مشكوكا كان ذلك الدليل مثله
  املسألة السابعة واألربعون

نقولة إلينا بعضها منقول بالتواتر وبعضها منقول باآلحاد وطعن بعضهم يف كوهنا متواترة فقال أشهر اللغات امل
األلفاظ هو قولنا اهللا وقد اختلفوا فيها فقيل إهنا ليست عربية بل هي عربية وقيل إهنا اسم علم وقيل إهنا من األمساء 

ذه االختالفات موقوفا إىل اآلن وأيضا فلفظة اإلميان املشتقة وذكروا يف اشتقاقها وجوها عشرة وبقي األمر يف ه
والكفر قد اختلفوا فيهما اختالفا شديدا وكذا صيغ األوامر والنواهي والعموم واخلصوص مع أهنا أشد األلفاظ 

شهرة وإذا كان احلال كذلك يف األظهر األقوى فما ظنك مبا سواها واحلق أن ورود هذه األلفاظ يف أصول هذه 
  معلوم بالتواتر فأما ماهياهتا واعتباراهتا فهي اليت اختلفوا فيها وذلك ال يقدح يف حصول التواتر يف األصلاملوارد 

  املسالة الثامنة واألربعون
منهم من سلم حصول التواتر يف بعض هذه األلفاظ يف هذا الوقت إال أنه زعم أن حال األدوار املاضية غري معلوم 

دوار املاضية إىل اآلحاد وليس لقائل أن يقول لو وقع ذلك الشتهر وبلغ إىل حد فلعل النقل ينتهي يف بعض األ
التواتر ألن هذه املقدمة إن صحت فإمنا تصح يف الوقائع العظيمة وأما التصرفات يف األلفاظ فهي وقائع حقرية واحلق 

باهها يف األزمنة املاضية أن العلم الضروري حاصل بأن لفظ السماء واألرض واجلدار والدار كان حاهلا وحال أش
  كحاهلا يف هذا الزمان

  املسألة التاسعة واألربعون
ال شك أن أكثر اللغات منقول باآلحاد ورواية الواحد إمنا تفيد الظن عند اعتبار أحوال الرواة وتصفح أحواهلم 

ة اللغات مع أن اللغات باجلرح والتعديل مث إن الناس شرطوا هذه الشرائط يف رواة األحاديث ومل يعتربوها يف روا
جتري جمرى األصول لألحاديث ومما يؤكد هذا السؤال أن األدباء طعن بعضهم يف بعض بالتجهيل تارة وبالتفسيق 

أخرى والعداوة احلاصلة بني الكوفيني والبصريني مشهورة ونسبة أكثر احملدثني أكثر األدباء إىل ما ال ينبغي مشهورة 
غري مقبولة وهبذا الطريق تسقط أكثر اللغات عن درجات القبول واحلق أن أكثر  وإذا كان كذلك صارت رواياهتم

  اللغات قريب من التواتر وهبذا الطريق يسقط هذا الطعن
  املسألة اخلمسون



داللة األلفاظ على معانيها ظنية ألهنا موقوفة على نقل اللغات ونقل اإلعرابات والتصريفات مع أن أول أحوال تلك 
م كانوا آحادا ورواية اآلحاد ال تفيد إال الظن وأيضا فتلك الدالئل موقوفة على عدم االشتراك وعدم الناقلني أهن

اجملاز وعدم النقل وعدم اإلمجال وعدم التخصيص وعدم املعارض العقلي فإن بتقدير حصوله جيب صرف اللفظ إىل 
  ىل أن يكون ظنا واهللا أعلماجملاز وال شك أن اعتقاد هذه املقدمات ظن حمض واملوقوف على الظن أو

  الباب الثاين
  يف املباحث املستبنطة من الصوت واحلروف وأحكامها وفيه مسائل

  املسألة األوىل
ذكر الرئيس أبو علي بن سينا يف تعريف الصوت أنه كيفية حتدث من متوج اهلواء املنضغط بني قارع ومقروع 

جود شيء أظهر من احملسوس حىت يعرف احملسوس به بل وأقول أن ماهية الصوت مدركة حبس السمع وليس يف الو
  هذا الذي ذكره إن كان وال بد فهو إشارة إىل سبب حدوثه ال إىل تعريف ماهيته

  املسألة الثانية
يقال إن النظام املتكلم كان يزعم أن الصوت جسم وأبطلوه بوجوه منها أن األجسام مشتركة يف اجلسمية وغري 

ن األجسام مبصرة وملموسة أوال وثانيا وليس الصوت كذلك ومنها أن اجلسم باق مشتركة يف الصوت ومنها أ
والصوت ليس كذلك وأقول النظام كان من أذكياء الناس ويبعد أن يكون مذهبه أن الصوت نفس اجلسم إال أنه ملا 

  ذهب إىل أن سبب حدوث الصوت متوج اهلواء ظن اجلهال به أنه يقول إنه عني ذلك اهلواء
  ة الثالثةاملسأل

قال بعضهم الصوت اصطكاك األجسام الصلبة وهو باطل ألن االصطكاك عبارة عن املماسة وهي مبصرة والصوت 
ليس كذلك وقيل الصوت نفس القرع أو القلع وقيل أنه متوج احلركة وكل ذلك باطل ألن هذه األحوال مبصرة 

  والصوت غري مبصر واهللا أعلم
  املسألة الرابعة
ب متوج اهلواء وال نعين بالتموج حركة انتقالية من مبدأ واحد بعينه إىل منتهى واحد بعينه بل حالة قيل سببه القري

شبيهة بتموج اهلواء فإنه أمر حيدث شيئا فشيئا لصدم بعد صدم وسكون بعد سكون وأما سبب التموج فإمساس 
  العقلية حد احلرفعنيف وهو القرع أو تفريق عنيف وهو القلع ويرجع يف حتقيق هذا إىل كتبنا 

  املسألة اخلامسة
قال الشيخ الرئيس يف حد احلرف إنه هيئة عارضة للصوت يتميز هبا عن صوت آخر مثله يف اخلفة والثقل متيزا يف 

  املسموع
  املسالة السادسة

ها أما احلروف إما مصوتة وهي اليت تسمى يف النحو حروف املد واللني وال ميكن االبتداء هبا أو صامتة وهي ما عدا
املصوتة فال شك أهنا من اهليئات العارضة للصوت وأما الصوامت فمنها ما ال ميكن متديده كالباء والتاء والدال 
والطاء وهي ال توجد إال يف اآلن الذي هو آخر زمان حبس النفس وأول زمان إرساله وهي بالنسبة إىل الصوت 

وهذه احلروف ليست بأصوات وال عوارض أصوات وإمنا هي  كالنقطة بالنسبة إىل اخلط واآلن بالنسبة إىل الزمان
أمور حتدث يف مبدأ حدوث األصوات وتسميتها باحلروف حسنة ألن احلرف هو الطرف وهذه احلروف أطراف 

األصوات ومباديها ومن الصوامت ما ميكن متديدها حبسب الظاهر مث هذه على قسمني منها ما الظن الغالب أهنا آنية 



س األمر وإن كانت زمانية حبسب احلس مثل احلاء واخلاء فإن الظن أن هذه جاءت آنية متوالية كل الوجود يف نف
واحد منها آين الوجود يف نفس األمر لكن احلس ال يشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظنها حرفا واحدا زمانيا ومنها 

  عارضة للصوت مستمرة باستمرارهما الظن الغالب كوهنا زمانية يف احلقيقة كالسني والشني فإهنا هيئات 

  املسألة السابعة
احلرف ال بد وأن يكون إما ساكنا أو متحركا وال نريد به حلول احلركة والسكون فيه ألهنما من صفات األجسام 

  بل املراد أنه يوجد عقيب الصامت بصوت خمصوص
  املسألة الثامنة

ابلة للزيادة والنقصان وال طرف يف جانب النقصان إال احلركات أبعاض املصوتات والدليل عليه أن هذه املصوتات ق
  هذه احلركات وألن هذه احلركات إذا مدت حدثت املصوتات وذلك يدل على قولنا

  املسألة التاسعة
الصامت سابق على املصوت الذي يسمى باحلركة بدليل أن التكلم هبذه احلركات موقوف على التكلم بالصامت 

  ة على هذه الصوامت لزم الدور وهو حمالفلو كانت هذه احلركات سابق
  املسألة العاشرة

الكالم الذي هو متركب من احلروف واألصوات فإنه ميتنع يف بديهة العقل كونه قدميا لوجهني األول أن الكلمة ال 
بعد تكون كلمة إال إذا كانت حروفها متوالية فالسابق املنقضي حمدث ألن ما ثبت عدمه امتنع قدمه واآليت احلادث 
انقضاء األول ال شك أنه حادث والثاين أن احلروف اليت منها تألفت الكلمة إن حصلت دفعة واحدة مل حتصل 

الكلمة ألن الكلمة الثالثية ميكن وقوعها على التقاليب الستة فلو حصلت احلروف معا مل يكن وقوعها على بعض 
ب كانت حادثة واحتج القائلون بقدم احلروف تلك الوجوه أوىل من وقوعها على سائرها ولو حصلت على التعاق

بالعقل والنقل أما العقل فهو أن لكل واحد من هذه احلروف ماهية خمصوصة باعتبارها متتاز عما سواها واملاهيات ال 
تقبل الزوال وال العدم فكانت قدمية وأما النقل فهو أن كالم اهللا قدمي وكالم اهللا ليس إال هذه احلروف فوجب 

دم هذه احلروف أما أن كالم اهللا قدمي فألن الكالم صفة كمال وعدمه صفة نقص فلو مل يكن كالم اهللا القول بق
قدميا لزم أن يقال إنه تعاىل كان يف األزل ناقصا مث صار فيما ال يزال كامال وذلك بإمجاع املسلمني باطل وإمنا قلنا 

تعاىل وإن أحد من املشركني استجارك فاجره حىت  إن كالم اهللا تعاىل ليس إال هذه احلروف لوجوه أحدها قوله
ومعلوم أن املسموع ليس إال هذه احلروف فدل هذا على أن هذه احلروف كالم اهللا  ٦يسمع كالم اهللا التوبة 

وثانيها أن من حلف على مساع اهللا تعاىل فإنه يتعلق الرب واحلنث بسماع هذه احلروف وثالثها أنه نقل بالتواتر إلينا 
  كان يقول) صلى اهللا عليه وسلم ( نيب أن ال

إن هذا القرآن املسموع املتلو هو كالم اهللا فمنكره منكر ملا عرف بالتواتر من دين حممد عليه الصالة والسالم 
فيلزمه الكفر واجلواب عن األول أن ما ذكرمت غري خمتص مباهية دون ماهي فيلزمكم قدم الكل وعن الثاين أن ما 

  ل خفي يف مقابلة البديهيات فيكون باطالذكرمت من االستدال
  املسألة احلادية عشرة

إذا قلنا هلذه احلروف املتوالية واألصوات املتعاقبة إهنا كالم اهللا تعاىل كان املراد أهنا ألفاظ دالة على الصفة القائمة 
ك ألن مبىن اإلميان على بذات اهللا تعاىل فأطلق اسم الكالم عليها على سبيل اجملاز وأما حديث احلنث والرب فذل

العرف وإذا قلنا كالم اهللا قدمي مل نعن به إال تلك الصفة القدمية اليت هي مدلول هذه األلفاظ والعبارات وإذا قلنا 



كالم اهللا معجزة حملمد عنينا به هذه احلروف وهذه األصوات اليت هي حادثة فإن القدمي كان موجودا قبل حممد عليه 
يكون معجزة له وإذا قلنا كالم اهللا سور وآيات عنينا به هذه احلروف وإذا قلنا كالم اهللا  الصالة والسالم فكيف

  فصيح عنينا به هذه األلفاظ وإذا شرعنا يف تفسري كالم اهللا تعاىل عنينا به أيضا هذه األلفاظ

  املسألة الثانية عشرة
م اهللا تعاىل وهذا باطل ألنا نعلم بالبديهة زعمت احلشوية أن هذه األصوات اليت نسمعها من هذا اإلنسان عني كال

أن هذه احلروف واألصوات اليت نسمعها من هذا اإلنسان صفة قائمة بلسانه وأصواته فلو قلنا بأهنا عني كالم اهللا 
تعاىل لزمنا القول بان الصفة الواحدة بعينها قائمة بذات اهللا تعاىل وحالة يف بدن هذا اإلنسان وهذا معلوم الفساد 

لضرورة وأيضا فهذا عني ما يقوله النصارى من أن أقنوم الكلمة حلت يف ناسوت صريح وزعموا اهنا حالة يف با
ناسوت عيسى عليه السالم ومع ذلك فهي صفة هللا تعاىل وغري زائلة عنه وهذا عني ما يقوله احلشوية من أن كالم 

هللا تعاىل وال فرق بني القولني إال أن النصارى قالوا اهللا تعاىل حال يف لسان هذا اإلنسان مع أنه غري زائل عن ذات ا
  هبذا القول يف حق عيسى وحده وهؤالء احلمقى قالوا هبذا القول اخلبيث يف حق كل الناس من املشرق إىل املغرب

  املسألة الثالثة عشرة
وإن مل يكن يف احلال قالت الكرامية الكالم اسم للقدرة على القول بدليل أن القادر على النطق يقال إنه متكلم 

مشتغال بالقول وأيضا فضد الكالم هو اخلرس لكن اخلرس عبارة عن العجز عن القول فوجب أن يكون الكالم 
عبارة عن القدرة على القول وإذا ثبت هذا فهم يقولون إن كالم اهللا تعاىل قدمي مبعىن أن قدرته على القول قدمية أما 

  قد أبطلناهالقول فإنه حادث هذا تفصيل قوهلم و
  املسألة الرابعة عشرة

قالت احلشوية لألشعرية إن كان مرادكم من قولكم إن القرآن قدمي هو أن هذا القرآن دال على صفة قدمية متعلقة 
جبميع املأمورات واحملرمات وجب أن يكون كل كتاب صنف يف الدنيا قدميا ألن ذلك الكتاب له مدلول ومفهوم 

ملا كان عام التعلق جبميع املتعلقات كان خربا عن مدلوالت ذلك الكتاب فعلى هذا وكالم اهللا سبحانه وتعاىل 
التقدير ال فرق بني القرآن وبني سائر كتب الفحش واهلجو يف كونه قدميا هبذا التفسري وأن املراد من كونه قدميا 

جبميع املخربات وعلى هذا  وجها آخر سوى ذلك فال بد من بيانه واجلواب أنا ال نلتزم كون كالمه تعاىل متعلقا
التقدير فيسقط هذا السؤال واعلم أنا ال نقول إن كالمه ال يتعلق جبميع املخربات لكوهنا كذبا والكذب يف كالم 

اهللا حمال ألنه تعاىل ملا أخرب أن أقواما أخربوا عن تلك األكاذيب والفحشيات فهذا ال يكون كذبا وإمنا مينع منه ألمر 
 تعاىل عن النقائص واإلخبار عن هذه الفحشيات والسخفيات جيري جمرى النقص وهو على اهللا يرجع إىل تنزيه اهللا

حمال واعلم أن مباحث احلرف والصوت وتشريح العضالت الفاعالت للحروف وذكر اإلشكاالت املذكورة يف 
  قدم القرآن أمور صعبة دقيقة فاألوىل االكتفاء مبا ذكرناه واهللا أعلم بالصواب

  لثالثالباب ا
  يف املباحث املتعلقة باالسم والفعل واحلرف وفيه مسائل

  املسالة األوىل
اعلم أن تقسيم الكلمة إىل هذه األنواع الثالثة ميكن إيراده من وجهني األول أن الكلمة إما أن يصح اإلخبار عنها 

أن ال يصح اإلخبار عنها وال  وهبا وهي االسم وإما أن ال يصح اإلخبار عنها لكن يصح اإلخبار هبا وهي الفعل وإما



هبا وهو احلرف واعلم أن هذا التقسيم مبين على أن احلرف والفعل ال يصح اإلخبار عنهما وعلى أن االسم يصح 
  اإلخبار عنه فلنذكر البحثني يف مسألتني

  املسألة الثانية
ن يقال ضرب قتل ولقائل أن اتفق النحويون على أن الفعل واحلرف ال يصح اإلخبار عنهما قالوا ألنه ال جيوز أ

يقول املثال الواحد ال يكفي يف إثبات احلكم العام وأيضا فإنه ال يصح أن يقال جدار مساء ومل يدل ذلك على أن 
االسم ال يصح اإلخبار عنه وبه ألجل أن املثال الواحد ال يكفي يف إثبات احلكم العام فكذا ههنا مث قيل الذي يدل 

عل واحلرف وجوه األول أنا إذا أخربنا عن ضرب يضرب أضرب بأهنا أفعال فاملخرب عنه على صحة اإلخبار عن الف
يف هذا اخلرب إما أن يكون امسا أو فعال أو حرفا فإن كان األول كان هذا اخلرب كذبا وليس كذلك وإن كان الثاين 

ه الصيغ وهي أمساء قلنا هذا كان الفعل من حيث أنه فعل خمربا عنه فإن قالوا املخرب عنه هبذا اخلرب هو هو هذ
السؤال ركيك ألنه على هذا التقدير يكون املخرب عنه بأنه فعل امسا فرجع حاصل هذا السؤال إىل القسم األول من 

القسمني املذكورين يف أول هذا اإلشكال وقد أبطلناه الثاين إذا أخربنا عن الفعل واحلرف بأنه ليس باسم فالتقدير 
ن قولنا الفعل ال خيرب عنه إخبار عنه بأنه ال خيرب عنه وذلك متناقض فإن قالوا املخرب عنه بأنه ال عني ما تقدم الثالث أ

خيرب عنه هو هذا اللفظ فنقول قد أجبنا على هذا السؤال فإنا نقول املخرب عنه بأنه ال خيرب عنه إن كان امسا فهو 
م وإن كان فعال فقد صار الفعل خمربا عنه الرابع الفعل باطل ألن كل اسم خمرب عنه وأقل درجاته أن خيرب عنه بأنه اس

من حيث هو فعل واحلرف من حيث هو حرف ماهية معلومة متميزة عما عداها وكل ما كان كذلك صح اإلخبار 
عنه بكونه ممتازا عن غريه فإذا أخربنا عن الفعل من حيث هو فعل بأنه ماهية ممتازة عن االسم فقد أخربنا عنه هبذا 

ياز اخلامس الفعل إما أن يكون عبارة عن الصيغة الدالة على املعىن املخصوص وإما أن يكون عبارة عن ذلك االمت
املعىن املخصوص الذي هو مدلول هلذه الصيغة فإن كان األول فقد أخربنا عنه بكونه دليال على املعىن وإن كان 

  صبعة يف هذا املقام الثاين فقد أخربنا عنه بكونه مدلوال لتلك الصيغة فهذه سؤاالت
  املسألة الثالثة

طعن قوم يف قوهلم االسم ما يصح اإلخبار عنه بأن قالوا لفظة أين وكيف وإذا أمساء مع أنه ال يصح اإلخبار عنها 
وأجاب عبد القاهر النحوي عنه بأنا إذا قلنا االسم ما جاز األخبار عنه أردنا به ما جاز اإلخبار عن معناه ويصح 

معىن إذا ألنك إذا قلت آتيك إذا طلعت الشمس كان املعىن آتيك وقت طلوع الشمس والوقت يصح اإلخبار عن 
اإلخبار عنه بدليل أنك تقول طاب الوقت وأقول وهذا العذر ضعيف ألن إذا ليس معناه الوقت فقط بل معناه 

كن اإلخبار عنه البتة فإن الوقت حال ما جتعله ظرفا لشيء آخر والوقت حال ما جعل ظرفا حلادث آخر فإنه ال مي
قالوا ملا كان أحد أجزاء ماهيته امسا وجب كونه امسا فنقول هذا باطل ألنه إن كفى هذا القدر يف كونه امسا وجب 

  أن يكون الفعل امسا ألن الفعل أحد أجزاء ماهيته املصدر وهو اسم وملا كان هذا باطال فكذا ما قالوه
  املسألة الرابعة

ثاين من تقسيم الكلمة أن تقول الكلمة إما أن يكون معناها مستقال باملعلومية أو ال يكون والثاين يف تقرير النوع ال
هو احلرف أما األول فإما أن يدل ذلك اللفظ على الزمان املعني ملعناه وهو الفعل أو ال يدل وهو االسم ويف هذا 

  القسم سؤاالت نذكرها يف حد االسم والفعل
  املسألة اخلامسة

  ريف االسم الناس ذكروا فيه وجوهايف تع



  التعريف األول
  أن االسم هو الذي يصح اإلخبار عن معناه واعلم أن صحة اإلخبار عن ماهية

الشيء حكم حيصل له بعد متام ماهيته فيكون هذا التعريف من باب الرسوم ال من باب احلدود واإلشكال عليه من 
هما والثاين أن إذا وكيف وأين ال يصح اإلخبار عنها وقد سبق وجهني األول أن الفعل واحلرف يصح اإلخبار عن

  تقرير هذين السؤالني
  التعريف الثاين

أن االسم هو الذي يصح أن يأيت فاعال أو مفعوال أو مضافا واعلم أن حاصله يرجع إىل أن االسم هو الذي يصح 
  اإلخبار عنه

  التعريف الثالث
ضع وهذا أيضا رسم ألن صحة اإلعراب حالة طارئة على االسم بعد أن االسم كلمة تستحق اإلعراب يف أول الو

متام املاهية وقولنا يف أول الوضع احتراز عن شيئني أحدمها املبنيات فإهنا ال تقبل اإلعراب بسبب مناسبة بينها وبني 
ه مشاهبا لالسم احلروف ولوال هذه املناسبة لقبلت اإلعراب والثاين أن املضارع معرب لكن ال لذاته بل بسبب كون

  وهذا التعريف أيضا ضعيف
  التعريف الرابع

قال الزخمشري يف املفصل االسم ما دل على معىن يف نفسه داللة جمردة عن االقتران واعلم أن هذا التعريف خمتل 
من وجوه األول أنه قال يف تعريف الكلمة أهنا اللفظ الدال على معىن مفرد بالوضع مث ذكر فيما كتب من حواشي 
املفصل أنه إمنا وجب ذكر اللفظ ألنا لو قلنا الكلمة هي الدالة على املعىن النتقض بالعقد واخلط واإلشارة كذلك 

مع أهنا ليست أمساء والثاين أن الضمري يف قوله يف نفسه إما أن يكون عائدا إىل الدال أو إىل املدلول أو إىل شيء 
دل على معىن حصل يف االسم فيصري املعىن االسم ما دل على معىن ثالث فإن عاد إىل الدال صار التقدير االسم ما 

هو مدلوله وهذا عبث مث مع ذلك فينتقض باحلرف والفعل فإنه لفظ يدل على مدلوله وإن عاد إىل املدلول صار 
التقدير االسم ما دل على معىن حاصل يف نفس ذلك املعىن وذلك يقتضي كون الشيء حاصال يف نفسه وهو حمال 

قالوا معىن كونه حاصال يف نفسه أنه ليس حاصال يف غريه فنقول فعلى هذا التفسري ينتقض احلد بأمساء الصفات  فإن
  والنسب فإن تلك املسميات حاصلة يف غريها

  التعريف اخلامس
عىن أن يقال االسم كلمة دالة على معىن مستقل باملعلومية من غري أن يدل على الزمان املعني الذي وقع فيه ذلك امل

وإمنا ذكرنا الكلمة ليخرج اخلط والعقد واإلشارة فإن قالوا مل مل يقولوا لفظة دالة على كذا وكذا قلنا ألنا جعلنا 
اللفظ جنسا للكلمة والكلمة جنس لالسم واملذكور يف احلد هو اجلنس القريب ال البعيد وأما شرط االستقالل 

فمن وجوه األول أن كل ما كان معلوما فإنه ال بد وأن يكون  باملعلومية فقيل إنه باطل طردا وعكسا أما الطرد
مستقال باملعلومية ألن الشيء ما مل تتصور ماهيته امتنع أن يتصور مع غريه وإذا كان تصوره يف نفسه متقدما على 

ية وذلك تصورة مع غريه كان مستقال باملعلومية الثاين أن مفهوم احلرف يستقل بأن يعلم كونه غري مستقل باملعلوم
استقالل الثالث أن النحويني اتفقوا على أن الباء تفيد اإللصاق ومن تفيد التبعيض فمعىن اإللصاق إن كان مستقال 

باملعلومية وجب أن يكون املفهوم من الباء مستقال باملعلومية فيصري احلرف امسا وإن كان غري مستقل باملعلومية كان 
ومية فيصري االسم حرفا وأما العكس فهو أن قولنا كم وكيف ومىت وإذا وما املفهوم من اإللصاق غري مستقل باملعل



االستفهامية والشرطية كلها أسام مع أن مفهوماهتا غري مستقلة وكذلك املوصوالت الثالث أن قولنا من غري داللة 
  على زمان ذلك املعىن يشكل بلفظ الزمان وبالغد وباليوم وباالصطباح وباالغتباق واجلواب عن

السؤال األول أنا ندرك تفرقة بني قولنا اإللصاق وبني حرف الباء يف قولنا كتبت بالقلم فنريد باالستقالل هذا القدر 
فأما لفظ الزمان واليوم والغد فجوابه أن مسمى هذه األلفاظ نفس الزمان وال داللة منها على زمان آخر ملسماه 

و الذي يدل على زمان خارج عن املسمى والذي يدل على ما وأما االصطباح واالغتباق فجزؤه الزمان والفعل ه
  تقدم قوهلم اغتبق يغتبق فأدخلوا املاضي واملستقبل على االصطباح واالغتباق

  املسألة السادسة
عالمات االسم إما أن تكون لفظية أو معنوية فاللفظية إما أن حتصل يف أول االسم وهو حرف تعريف أو حرف جر 

تصغري وحرف التكسري أو يف آخره كحريف التثنية واجلمع وأما املعنوية فهي كونه موصوفا أو يف حشوه كياء ال
  وصفة وفاعال ومفعوال ومضافا إليه وخمربا عنه ومستحقا لإلعراب بأصل الوضع

  املسألة السابعة
  ذكروا للفعل تعريفات

  التعريف األول
  بلفظ الفاعل واملفعولقال سيبويه أهنا أمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء وينتقض 

  التعريف الثاين
أنه الذي أسند إىل شيء وال يستند إليه شيء وينتقض بإذا وكيف فإن هذه األمساء جيب إسنادها إىل شيء آخر 

  وميتنع استناد شيء آخر إليها
  التعريف الثالث

يقال كلمة دالة على قال الزخمشري الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان وهو ضعيف لوجهني األول أنه جيب أن 
اقتران حدث بزمان وإمنا جيب ذكر الكلمة لوجوه أحدها أنا لو مل نقل بذلك النتقض بقولنا اقتران حدث بزمان فإن 

جمموع هذه األلفاظ دال على اقتران حدث بزمان مع أن هذا اجملموع ليس بفعل أما إذا قيدناه بالكلمة اندفع هذا 
يس كلمة واحدة وثانيها أنا لو مل نذكر ذلك النتقض باخلط والعقد واإلشارة السؤال ألن جمموع هذه األلفاظ ل

وثالثها أن الكلمة ملا كانت كاجلنس القريب هلذه الثالثة فاجلنس القريب واجب الذكر يف احلد الوجه الثاين ما 
  نذكره بعد ذلك
  التعريف الرابع

معني وإمنا قلنا كلمة ألهنا هي اجلنس القريب وإمنا قلنا الفعل كلمة دالة على ثبوت املصدر لشيء غري معني يف زمان 
دالة على ثبوت املصدر ومل نقل دالة على ثبوت شيء ألن املصدر قد يكون أمرا ثابتا كقولنا ضرب وقتل وقد 

يكون عدميا مثل فين وعدم فإن مصدرمها الفناء والعدم وإمنا قلنا بشيء غري معني ألنا سنقيم الدليل على أن هذا 
ملقدار معترب وإمنا قلنا يف زمان معني احترازا عن األمساء واعلم أن يف هذه القيود مباحثات القيد األول هو قولنا ا

يدل على ثبوت املصدر لشيء فيه إشكاالت األول أنا إذا قلنا خلق اهللا العامل فقولنا خلق إما أن يدل على ثبوت 
بطل ذلك القيد وإن دل فذلك اخللق جيب أن يكون مغايرا للمخلوق اخللق هللا سبحانه وتعاىل أو ال يدل فإن مل يدل 

وهو إن كان حمدثا افتقر إىل خلق آخر ولزم التسلسل وإن كان قدميا لزم قدم املخلوق والثاين أنا إذا قلنا وجد 
الشيء فهل دل ذلك على حصول الوجود لشيء أو مل يدل فإن مل يدل بطل هذا القيد وإن دل لزم أن يكون 



وجود حاصال لشيء غريه وذلك الغري جيب أن يكون حاصال يف نفسه ألن ما ال حصول له يف نفسه امتنع حصول ال
غريه له فيلزم أن يكون حصول الوجود له مسبوقا حبصول آخر إىل غري النهاية وهو حمال والثالث إذا قلنا عدم 

  لك حمال ألن العدم والفناء نفي حمضالشيء وفين فهذا يقتضي حصول العدم وحصول الفناء لتلك املاهية وذ

فكيف يعقل حصوهلما لغريمها والرابع أن على تقدير أن يكون الوجود زائدا على املاهية فإنه يصدق قولنا أنه حصل 
الوجود هلذه املاهية فيلزم حصول وجود آخر لذلك الوجود إىل غري هناية وهو حمال وأما على تقدير أن يكون 

إن قولنا حدث الشيء وحصل فإنه ال يقتضي حصول وجود لذلك الشيء وإال لزم أن يكون الوجود نفس املاهية ف
  الوجود زائدا على املاهية وحنن اآلن إمنا نتكلم على تقدير أن الوجود نفس املاهية

  وأما القيد الثاين
فهذا يقتضي حصول وهو قولنا يف زمان معني ففيه سؤاالت أحدها أنا إذا قلنا وجد الزمان أو قلنا فين الزمان 

الزمان يف زمان آخر ولزم التسلسل فإن قالوا يكفي يف صحة هذا احلد كون الزمان واقعا يف زمان آخر حبسب 
الوهم الكاذب قلنا الناس أمجعوا على أن قولنا حدث الزمان وحصل بعد أن كان معدوما كالم حق ليس فيه باطل 

 وكذبا وثانيها أنا إذا قلنا كان العامل معدوما يف األزل فقولنا وال كذب ولو كان األمر كما قلتم لزم كونه باطال
كان فعل فلو أشعر ذلك حبصول الزمان لزم حصول الزمان يف األزل وهو حمال فإن قالوا ذلك الزمان مقدر ال حمقق 

أنا إذا قلنا كان اهللا قلنا التقدير الذهين إن طابق اخلارج عاد السؤال وإن مل يطابق كان كذبا ولزم فساد احلد وثالثها 
موجودا يف األزل فهذا يقتضي كون اهللا زمانيا وهو حمال ورابعها أنه ينتقض باألفعال الناقصة فإن كان الناقصة إما 
أن تدل على وقوع حدث يف زمان أو ال تدل فإن دلت كان تاما ال ناقصا ألنه مىت دل اللفظ على حصول حدث 

ال ناقصا وإن مل يدل وجب أن ال يكون فعال وخامسها أنه يبطل بأمساء األفعال يف زمان معني كان هذا كالما تاما 
فإهنا تدل على ألفاظ دالة على الزمان املعني والدال على الدال على الشيء دال على ذلك الشيء فهذه األمساء دالة 

ناول املاضي البتة فهو دال على على الزمان املعني وسادسها أن اسم الفاعل يتناول إما احلال وإما االستقبال وال يت
الزمان املعني واجلواب أما السؤاالت األربعة املذكورة على قولنا الفعل يدل على ثبوت املصدر لشيء والثالثة 

املذكورة على قولنا الفعل يدل الزمان فجواهبا أن اللغوي يكفي يف علمه تصور املفهوم سواء كان حقا أو باطال وأما 
د باألفعال الناقصة قلنا الذي أقول به وأذهب إليه أن لفظة كان تامة مطلقا إال أن االسم الذي قوله يشكل هذا احل

يستند إليه لفظ كان قد يكون ماهية مفردة مستقلة بنفسها مثل قولنا كان الشيء مبعىن حدث وحصل وقد تكون 
معناه حدوث موصوفية زيد  تلك املاهية عبارة عن موصوفية شيء لشيء آخر مثل قولنا كان زيد منطلقا فإن

باالنطالق فلفظ كان ههنا معناه أيضا احلدوث والوقوع إال أن هذه املاهية ملا كانت من باب النسب والنسبة ميتنع 
ذكرها إال بعد ذكر املنتسبني ال جرم وجب ذكرمها ههنا فكما أن قولنا كان زيد معناه انه حصل ووجد فكذا قولنا 

حصلت موصوفية زيد باالنطالق وهذا حبث عميق دقيق غفل األولون عنه وقوله خامسا  كان زيد منطلقا معناه أنه
يبطل ما ذكرمت بأمساء األفعال قلنا املعترب يف كون اللفظ فعال داللته على الزمان ابتداء ال بواسطة وقوله سادسا اسم 

عىن املاضي مل يعمل عمل الفعل وإذا كان الفاعل خمتص باحلال واالستقبال قلنا ال نسلم بدليل أهنم قالوا إذا كان مب
  مبعىن احلال فإنه يعمل عمل الفعل

  املسألة الثامنة
الكلمة إما أن يكون معناها مستقال باملعلومية أو ال يكون وهذا األخري هو احلرف فامتياز احلرف عن االسم والفعل 

  نيبقيد عدمي مث نقول واملستقل باملعلومية إما أن يدل على الزمان املع



لذلك املسمى أو ال يدل والذي ال يدل هو االسم فامتاز االسم عن الفعل بقيد عدمي وأما الفعل فإن ماهيته متركبة 
  من القيود الوجودية

  املسألة التاسعة
إذا قلنا ضرب فهو يدل على صدور الضرب عن شيء ما إال أن ذلك الشيء غري مذكور على التعيني حبسب هذا 

حمال ويدل عليه وجهان األول أنه لو كان كذلك لكانت صيغة الفعل وحدها حمتملة للتصديق  اللفظ فإن قالوا هذا
والتكذيب الثاين أهنا لو دلت على استناد الضرب إىل شيء مبهم يف نفس األمر وجب أن ميتنع إسناده إىل شيء 

علم بالضرورة أن جمرد قولنا معني وإال لزم التناقض ولو دلت على استناد الضرب إىل شيء معني فهو باطل ألنا ن
ضرب ما وضع الستناد الضرب إىل زيد بعينه أو عمرو بعينه واجلواب عن هذين السؤالني جبواب واحد وهو أن 

ضرب صيغة غري موضوعة ألسناد الضرب إىل شيء مبهم يف نفس األمر بل وضعت إلسناده إىل شيء معني يذكره 
الكالم تاما وال حمتمال للتصديق والتكذيب وعلى هذا التقدير فالسؤال  ذلك القائل فقبل أن يذكره القائل ال يكون

  زائل
  املسألة العاشرة

قالوا احلرف ما جاء املعىن يف غريه وهذا لفظ مبهم ألهنم إن أرادوا معىن احلرف أن احلرف ما دل على معىن يكون 
لصفات كلها حروفا وإن أرادوا به أنه الذي املعىن حاصال يف غريه وحاال يف غريه لزمهم إن تكون أمساء األعراض وا

  دل على معىن يكون مدلول ذلك اللفظ غري ذلك املعىن فهذا ظاهر الفساد وإن أرادوا به معىن ثالثا فال بد من بيانه
  املسألة احلادية عشرة

واالسم مع الفعل التركيبات املمكنة من هذه الثالثة ستة االسم مع االسم وهو اجلملة احلاصلة من املبتدأ واخلرب 
 -وهو االسم مع احلرف  -وهو اجلملة احلاصلة من الفعل والفاعل وهاتان اجلملتان مفيدتان باالتفاق وأما الثالث 

  فقيل إنه يفيد يف صورتني
  الصورة األوىل

أن لفظ قولك يا زيد فقيل ذلك إمنا أفاد ألن قولنا يا زيد يف تقدير أنادي واحتجوا على صحة قوهلم بوجهني األول 
يا تدخله اإلمالة ودخول اإلمالة ال يكون إال يف االسم أو الفاعل والثاين أن الم اجلر تتعلق هبا فيقال يالزيد فإن هذه 

الالم الم االستغاثة وهي حرف جر ولو مل يكن قولنا يا قائمة مقام الفعل وإال ملا جاز أن يتعلق هبا حرف اجلر ألن 
من أنكر أن يكون يا مبعىن أنادي واحتج عليه بوجوه األول أن قوله أنادي  احلرف ال يدخل على احلرف ومنهم

إخبار عن النداء واإلخبار عن الشيء مغاير للمخرب عنه فوجب أن يكون قولنا أنادي زيدا مغايرا لقولنا يا زيد الثاين 
ث أن قولنا يا زيد ليس خطابا إال أن قولنا أنادي زيدا كالم حمتمل للتصديق والتكذيب وقولنا يا زيد ال حيتملها الثال

مع املنادى وقولنا أنادي زيدا غري خمتص باملنادى الرابع أن قولنا يا زيد يدل على حصول النداء يف احلال وقولنا 
أنادي زيدا ال يدل على اختصاصه باحلال اخلامس أنه يصح أن يقال أنادي زيدا قائما وال يصح أن يقال يا زيد 

  جوه اخلمسة على حصول التفرقة بني هذين اللفظنيقائما فدلت هذه الو
  الصورة الثانية

قولنا زيد يف الدار فقولنا زيد مبتدأ واخلرب هو ما دل عليه قولنا يف إال أن املفهوم من معىن الظرفية قد يكون يف الدار 
الوا هذا الكالم إمنا أفاد أو يف املسجد فأضيفت هذه الظرفية إىل الدار لتتميز هذه الظرفية عن سائر أنواعها فإن ق



ألن التقدير زيد استقر يف الدار وزيد مستقر يف الدار فنقول هذا باطل ألن قولنا استقر معناه حصل يف االستقرار 
  فكان قولنا فيه يفيد حصوال آخر وهو أنه حصل فيه

م تام وال ميكن تعليقه حصول ذلك االستقرار وذلك يفضي إىل التسلسل وهو حمال فثبت أن قولنا زيد يف الدار كال
  بفعل مقدر مضمر
  املسألة الثانية عشرة

اجلملة املركبة إما أن تكون مركبة تركيبا أوليا أو ثانويا اما املركبة تركيبا أوليا فهي اجلملة االمسية أو الفعلية 
والبسيط مقدم على  واألشبه أن اجلملة االمسية أقدم يف املرتبة من اجلملة الفعلية ألن االسم بسيط والفعل مركب

املركب فاجلملة االمسية جيب أن تكون أقدم من اجلملة الفعلية وميكن أن يقال بل الفعلية أقدم ألن االسم غري أصيل 
يف أن يسند إىل غريه فكانت اجلملة الفعلية أقدم من اجلملة االمسية وأما املركبة تركيبا ثانويا فهي اجلملة الشرطية 

العة فالنهار موجود ألن قولك الشمس طالعة مجلة وقولك النهار موجود مجلة أخرى مث كقولك إن كانت الشمس ط
أدخلت حرف الشرط يف إحدى اجلملتني وحرف اجلزاء يف اجلملة األخرى فحصل من جمموعها مجلة واحدة واهللا 

  سبحانه وتعاىل أعلم
  الباب الرابع

  يف تقسيمات االسم إىل أنواعه وهي من وجوه
  لالتقسيم األو

إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من الشركة أو ال يكون فإن كان األول فإما أن يكون مظهرا وهو العلم وإما 
أن يكون مضمرا وهو معلوم وأما إذا مل يكن مانعا من الشركة فاملفهوم منه إما أن يكون ماهية معينة وهو أمساء 

فة الفالنية وهو املشتق كقولنا أسود فإن مفهومه أنه األجناس وإما أن يكون مفهومة أنه شيء ما موصوف بالص
شيء ما له سواد فثبت مبا ذكرناه أن االسم جنس حتته أنواع ثالثة أمساء األعالم وأمساء األجناس واألمساء املشتقة 

  فلنذكر أحكام هذه األقسام
  النوع األول

يفيد فائدة أصال وأقول حق أن العلم ال يفيد  أحكام األعالم وهي كثرية احلكم األول قال املتكلمون اسم العلم ال
صفة يف املسمى وأما ليس حبق أنه ال يفيد شيئا وكيف وهو يفيد تعريف تلك الذات املخصوصة احلكم الثاين اتفقوا 
على أن األجناس هلا أعالم فقولنا أسد اسم جنس هلذه احلقيقة وقولنا ثعالة اسم علم هلا وأقول الفرق ين امساجلنس 

علم اجلنس من وجهني األول أن اسم العلم هو الذي يفيد الشخص املعني من حيث إنه املعني فإذا مسينا  وبني
أشخاصا كثريين باسم زيد فليس ذلك ألجل أن قولنا زيد موضوع إلفادة القدر املشترك بني تلك األشخاص بل 

حيث إهنا تلك على سبيل  ألجل أن لفظ زيد وضع لتعريف هذه الذات من حيث أهنا هذه ولتعرف تلك من
االشتراك إذا عرفت هذا فنقول إذا قال الواضع وضعت لفظ أسامة إلفادة ذات كل واحد من أشخاص األسد 

بعينها من حيث هي هي على سبيل االشتراك اللفظي كان ذلك علم اجلنس وإذا قال وضعت لفظ األسد إلفادة 
قط من غري أن يكون فيها داللة على الشخص املعني كان هذا املاهية اليت هي القدر املشترك بني هذه األشخاص ف

اسم اجلنس فقد ظهر الفرق بني اسم اجلنس وبني علم اجلنس الثاين أهنم وجدوا أسامة امسا غري منصرف وقد تقرر 
  عندهم أنه ما مل حيصل يف االسم شيئان مل خيرج



  سوى العلمية فاعتقدوا كونه علما هلذا املعىن عن الصرف مث وجدوا يف هذا اللفظ التأنيث ومل جيدوا شيئا آخر
  احلكم الثالث

اعلم أن احلكمة الداعية إىل وضع األعالم أنه رمبا اختص نوع حبكم واحتيج إىل االخبار عنه بذلك احلكم اخلاص 
 ومعلوم أن ذلك اإلخبار على سبيل التخصيص غري ممكن إال بعد ذكر املخرب عنه على سبيل اخلصوص فاحتيج إىل

وضع األعالم هلذه احلكمة احلكم الرابع أنه ملا كانت احلاجات املختلفة تثبت ألشخاص الناس فوق ثبوهتا لسائر 
  احليوانات ال جرم كان وضع األعالم لألشخاص اإلنسانية أكثر من وضعها لسائر الذوات العلم اسم ولقب وكنية

م إما أن يكون امسا كإبراهيم وموسى وعيسى أو احلكم اخلامس يف تقسيمات األعالم وهي من وجوه األول العل
لقبا كإسرائيل أو كنية كأيب هلب واعلم أن هذا التقسيم يتفرع عليه أحكام احلكم األول الشيء إما أن يكون له 
االسم فقط أو اللقب فقط أو الكنية فقط أو االسم مع اللقب أو االسم مع الكنية أو اللقب مع الكنية واعلم أن 

رد أمثلة األقسام املذكورة من تركيب الكنية واالسم وهي ثالثة أحدها الذي له االسم والكنية كالضبع سيبويه أف
فإن امسها حضاجر وكنيتها أم عامر وكذلك يقال لألسد أسامة وأبو احلارث وللثعلب ثعالة وأبو احلصني وللعقرب 

لذكر الضبع وال كنية له وثالثها الذي حصلت شبوة وأم عريط وثانيها أن حيصل له االسم دون الكنية كقولنا قثم 
له الكنية وال اسم له كقولنا للحيوان املعني أبو براقش احلكم الثالث الكنية قد تكون باإلضافات إىل اآلباء وإىل 

األمهات وإىل البنني وإىل البنات فالكىن باآلباء كما يقال للذئب أبو جعدة لألبيض وأبو اجلون وأما األمهات فكما 
قال للداهية أم حبو كرى وللخمر أم ليلى واما البنون فكما يقال للغراب ابن دأية وللرجل الذي يكون حاله ي

منكشفا ابن جال وأما البنات فكما يقال للصدى ابنة اجلبل وللحصاة بنت األرض واحلكم الرابع اإلضافة يف الكنية 
علومة النسب حنو ابن لبون وبنت لبون وابن خماض قد تكون جمهولة النسب حنو ابن عرس ومحار قبان وقد تكون م

وبنت خماض ألن الناقة إذا ولدت ولدا مث محل عليها بعد والدهتا فإهنا ال تصري خماضا إال بعد سنة واملخاض احلامل 
املقرب فولدها إن كان ذكرا فهو ابن خماض وإن كان أنثى فهي بنت خماض مث إذا ولدت وصار هلا لنب صارت لبونا 

يف الولد إليها بإضافة معلومة احلكم اخلامس إذا اجتمع االسم واللقب فاالسم إما أن يكون مضافا أو ال فإن مل فأض
يكن مضافا أضيف االسم إىل اللقب يقال هذا سعيد كرز وقيس بطة ألنه يصري اجملموع مبنزلة االسم الواحد وأما 

اهللا بطة احلكم السادس املقتضي حلصول الكنية أمور إن كان االسم مضافا فهم يفردون اللقب فيقولون هذا عبد 
أحدها االخبار عن نفس األمر كقولنا أبو طالب فإنه كين بابنه طالب وثانيها التفاؤل والرجا كقوهلم أبو عمرو ملن 

يرجو ولدا يطول عمره وأبو الفضل ملن يرجو ولدا جامعا للفضائل وثالثها اإلمياء إىل الضد كأيب حيىي للموت 
ابعها أن يكون الرجل إنسانا مشهورا وله أب مشهور فيتقارضان الكنية فإن يوسف كنيته أبو يعقوب ويعقوب ور

كنيته أبو يوسف وخامسها اشتهار الرجل خبصلة فيكىن هبا إما بسبب اتصافه هبا أو انتسابه إليها بوجه قريب أو 
  بعيد

  التقسيم الثاين لألعالم
  و مركبا من كلمتني ال عالقة بينهماالعلم إما أن يكون مفردا كزيد أ

كبعلبك أو بينهما عالقة وهي إما عالقة اإلضافة كعبد اهللا وأيب زيد أو عالقة اإلسناد وهي إما مجلة امسية أو فعليه 
  ومن فروع هذا الباب أنك إذا جعلت مجلة اسم علم مل تغريها البتة بل تتركها حباهلا مثل تأبط شرا وبرق حنوه

  لثالتقسيم الثا
العلم إما أن يكون منقوال أو مرجتال أما املنقول فإما أن يكون منقوال عن لفظ مفيد أو غري مفيد واملنقول من املفيد 



إما أن يكون منقوال عن االسم أو الفعل أو احلرف أو ما يتركب منها أما املنقول عن االسم فإما أن يكون عن اسم 
أو صفة حقيقية كاحلسن أو عن صفة إضافية كاملذكور واملردود عني كأسد وثور او عن اسم معىن كفضل ونصر 

واملنقول عن الفعل إما أن يكون منقوال عن صيغة املاضي كشمر أو عن صيغة املضارع كيحىي او عن األمر كاطرقا 
واملنقول عن احلرف كرجل مسيته بصيغة من صيغ احلروف وأما املنقول عن املركب من هذه الثالثة فإن كان 

كب مفيدا فهو املذكور يف التقسيم الثاين وإن كان غري مفيد فهو يفيد وأما املنقول عن صوت فهو مثل تسمية املر
بعض العلوية بطباطبا وأما املرجتل فقد يكون قياسا مثل عمران ومحدان فإهنما من أمساء األجناس مثل سرحان 

  وندمان وقد يكون شاذا قلما يوجد له نظري مثل حمبب وموهب
  سيم الرابعالتق

األعالم إما أن تكون للذوات أو املعاين وعلى التقديرين فإما أن يكون العلم علم الشخص أو علم اجلنس فههنا 
أقسام أربعة وقبل اخلوض يف شرح هذه األقسام فيجب أن تعلم أن وضع األعالم للذوات أكثر من وضعها للمعاين 

عن أحواهلا على سبيل التعيني أما أشخاص الصفات فليست  ألن أشخاص الذوات هي اليت يتعلق الغرض باإلخبار
كذلك يف األغلب ولنرجع إىل أحكام األقسام األربعة فالقسم األول العلم للذوات والشرط فيه أن يكون املسمى 
مألوفا للواضع واألصل يف املألوفات اإلنسان ألن مستعمل أمساء األعالم هو اإلنسان وإلف الشيء بنوعه أمت من 

فه بغري نوعه وبعد اإلنسان األشياء اليت يكثر احتياج اإلنسان إليها وتكثر مشاهدته هلا وهلذا السبب وضعوا أعوج إل
والحقا علمني لفرسني وشذقما وعليا لفحلني وضمران لكلب وكساب لكلبة وأما األشياء اليت ال يألفها اإلنسان 

علم اجلنس للذوات وهو مثل أسامة لألسد وثعالة للثعلب فقلما يضعون األعالم ألشخاصها أما القسم الثاين فهو 
وأما القسم الثالث فهو وضع األعالم لألفراد املعينة من الصفات وهو مفقود لعدم الفائدة وأما القسم الرابع فهو 
ه علم اجلنس للمعاين والضابط فيه أنا إذا رأينا حصول سبب واحد من األسباب التسعة املانعة من الصرف مث منعو

الصرف علمنا أهنم جعلوه علما ملا ثبت أن املنع من الصرف ال حيصل إال عند اجتماع سببني وذكر ابن جين أمثلة 
وهو األلف  -هلذا الباب وهي تسميتهم التسبيح بسبحان والغدو بكيسان ألهنما غري منصرفني فالسبب الواحد 

  حاصل وال بد من حصول العلمية ليتم السببان -والنون 
  يم اخلامس لألعالمالتقس

اعلم أن اسم اجلنس قد ينقلب اسم علم كما إذا كان املفهوم من اللفظ أمرا كليا صاحلا ألن يشترك فيه كثريون مث 
إنه يف العرف خيتص بشخص بعينه مثل النجم فإنه يف األصل اسم لكل جنم مث اختص يف العرف بالثريا وكذلك 

  وكب معنيالسماك اسم مشتق من االرتفاع مث اختص بك

  الباب اخلامس
  يف أحكام أمساء األجناس واألمساء املشتقة وهي كثرية

  أما أحكام أمساء األجناس فهي أمور
  احلكم األول

املاهية قد تكون مركبة وقد تكون بسيطة وقد ثبت يف العقليات أن املركب قبل البسيط يف اجلنس وأن البسيط قبل 
ن قوة اجلنس سابقة على قوة الفصل يف الشدة والقوة فوجب أن تكون املركب يف الفصل وثبت حبسب االستقراء أ

  أمساء املاهيات املركبة سابقة على أمساء املاهيات البسيطة
  احلكم الثاين



أمساء األجناس سابقة بالرتبة على األمساء املشتقة ألن االسم املشتق متفرع على االسم املشتق منه فلو كان امسه أيضا 
تسلسل أو الدور ومها حماالن فيجب االنتهاء يف االشتقاقات إىل أمساء موضوعة جامدة فاملوضوع مشتقا لزم إما ال

غين عن املشتق واملشتق حمتاج إىل املوضوع فوجب كون املوضوع سابقا بالرتبة على املشتق ويظهر هبذا أن هذا 
تقا من شيء آخر سعي باطل وعمل الذي يعتاده اللغويون والنحويون من السعي البليغ يف أن جيعلوا كل لفظ مش

  ضائع
  احلكم الثالث

املوجود إما واجب وإما ممكن واملمكن إما متحيز أو حال يف املتحيز أو ال متحيز وال حال يف املتحيز أما هذا القسم 
متام الثالث فالشعور به قليل وإمنا حيصل الشعور بالقسمني األولني مث إنه ثبت بالدليل أن املتحيزات متساوية يف 

ذواهتا وأن االختالف بينها إمنا يقع بسبب الصفات القائمة هبا فاألمساء الواقعة على كل واحد من أنواع األجسام 
يكون املسمى هبا جمموع الذات مع الصفات املخصوصة القائمة هبا هذا هو احلكم يف األكثر األغلب وأما أحكام 

رط االسم املشتق أن تكون الذات موصوفة باملشتق منه بدليل أن األمساء املشتقة فهي أربعة احلكم األول ليس من ش
املعلوم مشتق من العلم مع أن العلم غري قائم باملعلوم وكذا القول يف املذكور واملرئي واملسموع وكذا القول يف 

أسلم فإنه الالئق والرامي احلكم الثاين شرط صدق املشتق حصول املشتق منه يف احلال بدليل أن من كان كافرا مث 
يصدق عليه أنه ليس بكافر وذلك يدل على أن بقاء املشتق منه شرط يف صدق االسم املشتق احلكم الثالث املشتق 

منه إن كان ماهية مركبة ال ميكن حصول أجزائها على االجتماع مثل الكالم والقول والصالة فإن االسم املشتق إمنا 
  ري من تلك األجزاءيصدق على سبيل احلقيقة عند حصول اجلزء األخ

  احلكم الرابع
املفهوم من الضارب أنه شيء ما له ضرب فأما أن ذلك الشيء جسم أو غريه فذلك خارج عن املفهوم ال يعرف إال 

  بداللة االلتزام
  الباب السادس

  يف تقسيم االسم إىل املعرب واملبين وذكر األحكام املفرعة على هذين القسمني وفيه مسائل
  املسألة األوىل

يف لفظ اإلعراب وجهان أحدمها أن يكون مأخوذا من قوهلم أعرب عن نفسه إذا بني ما يف ضمريه فإن اإلعراب 
إيضاح املعىن والثاين أن يكون أعرب منقوال من قوهلم عربت معدة الرجل إذا فسدت فكان املراد من اإلعراب 

  إزالة الفساد ورفع اإلهبام مثل أعجمت الكتاب مبعىن أزلت عجمته

  املسالة الثانية
إذا وضع لفظ املاهية وكانت تلك املاهية موردا ألحوال خمتلفة وجب أن يكون اللفظ موردا ألحوال خمتلفة لتكون 

األحوال املختلفة اللفظية دالة على األحوال املختلفة املعنوية كما أن جوهر اللفظ ملا كان داال على أصل املاهية 
ف األحوال املعنوية فتلك األحوال املختلفة اللفظية الدالة على األحوال كان اختالف أحواله داال على اختال

  املختلفة املعنوية هي اإلعراب
  املسألة الثالثة

األفعال واحلروف أحوال عارضة للماهيات والعوارض ال تعرض هلا عوارض أخرى هذا هو احلكم األكثري وإمنا 
فاظ الدالة عليها هي األمساء فاملستحق لإلعراب بالوضع األول الذي يعرض هلا األحوال املختلفة هي الذوات واألل



  هو األمساء
  املسألة الرابعة

إمنا اختص اإلعراب باحلرف األخري من الكلمة لوجهني األول أن األحوال العارضة للذات ال توجد إال بعد وجود 
ات الدالة على األحوال املختلفة الذات واللفظ ال يوجد إال بعد وجود احلرف األخري منه فوجب أن تكون العالم

املعنوية ال حتصل إال بعد متام الكلمة الثاين أن اختالف حال احلرف األول والثاين من الكلمة للداللة على اختالف 
  أوزان الكلمة فلم يبق لقبول األحوال اإلعرابية إال احلرف األخري من الكلمة

  املسالة اخلامسة
السكنات املوجودة يف أواخر الكلمات بدليل أهنا موجودة يف املبينات اإلعراب ليس عبارة عن احلركات و

واإلعراب غري موجود فيها بل اإلعراب عبارة عن استحقاقها هلذه احلركات بسبب العوامل احملسوسة وذلك 
  االستحقاق معقول ال حمسوس واإلعراب حاجة معقولة ال حمسوسة املسألة السادسة

ك أو ساكن فهو جماز ألن احلركة والسكون من صفات األجسام واحلرف ليس جبسم بل إذا قلنا يف احلرف إنه متحر
املراد من حركة احلرف صوت خمصوص يوجد عقيب التلفظ باحلرف والسكون عبارة عن أن يوجد احلرف من غري 

  أن يعقبه ذلك الصوت املخصوص املسمى باحلركة
  املسألة السابعة

رحية إما مفردة أو غري مفردة فاملفردة ثالثة وهي الفتحة والكسرة والضمة احلركات إما صرحية أو خمتلسة والص
وغري املفردة ما كان بني بني وهي ستة لكل واحدة قسمان فللفتحة ما بينها وبني الكسرة أو ما بينها وبني الضمة أو 

بعة فهي مثانية عشر ما بينها وبني الفتحة والضمة على هذا القياس فاجملموع تسعة وهي أما مشبعة او غري مش
والتاسعة عشرة املختلسة وهي ما تكون حركة وإن مل يتميز يف احلس هلا مبدأ وتسمى احلركة اجملهولة وهبا قرأ أبو 

  خمتلسة احلركة من بارئكم وغري ظاهرة هبا ٥٤عمرو فتوبوا إىل بارئكم البقرة 
  املسألة الثامنة

إىل أصوات خمصوصة مل جيب القطع باحنصار احلركات يف العدد ملا كان املرجع باحلركة والسكون يف هذا الباب 
ال يعرف أن أوله متحرك أو ساكن قال وحدثين أبو  -وهو كليد  -املذكور قال ابن جين اسم املفتاح بالفارسية 

علي قال دخلت بلدة فسمعت أهلها ينطقون بفتحة غريبة مل أمسعها قبل فتعجبت منها وأقمت هناك أياما فتكلمت 
  ضا هبا فلما فارقت تلك البلدة نسيتهاأي

  املسألة التاسعة
  احلركة اإلعرابية متأخرة عن احلرف تأخرا بالزمان ويدل عليه وجهان األول أن

احلروف الصلبة كالباء والتاء والدال وأمثاهلا إمنا حتدث يف آخر زمان حبس النفس وأول إرساله وذلك أن فاصل ما 
كة صوت حيدث عند إرسال النفس ومعلوم أن ذلك اآلن متقدم على ذلك الزمان بني الزمانني غري منقسم واحلر

فاحلرف متقدم على احلركة الثاين أن احلروف الصلبة ال تقبل التمديد واحلركة قابلة للتمديد فاحلرف واحلركة ال 
  يوجدان معا لكن احلركة ال تتقدم على احلرف فبقي أن يكون احلرف متقدما على احلركة

  ة العاشرةاملسأل
احلركات أبعاض من حروف املد واللني ويدل عليه وجوه األول أن حروف املد واللني قابلة للزيادة والنقصان وكل 

ما كان كذلك فله طرفان وال طرف هلا يف النقصان إال هذه احلركات الثاين أن هذه احلركات إذا مددناها ظهرت 



إال أوائل تلك احلروف الثالث لو مل تكن احلركات أبعاضا هلذه حروف املد واللني فعلمنا أن هذه احلركات ليست 
احلروف ملا جاز االكتفاء هبا ألهنا إذا كانت خمالفة هلا مل تسد مسدها فلم يصح االكتفاء هبا منها بدليل استقراء 

يء من بعضه القرآن والنثر والنظم وباجلملة فهب أن إبدال الشيء من خمالفه القريب منه جائز إال أن إبدال الش
  أوىل فوجب محل الكالم عليه

  املسألة احلادية عشرة
االبتداء باحلرف الساكن حمال عند قوم وجائز عند آخرين ألن احلركة عبارة عن الصوت الذي حيصل التلفظ به 

  بعد التلفظ باحلرف وتوقيف الشيء على ما حيصل بعده حمال
  املسألة الثانية عشرة

 تتم إال بضم الشفتني وال يتم ذلك إال بعمل العضلتني الصلبتني الواصلتني إىل طريف أثقل احلركات الضمة ألهنا ال
الشفة وأما الكسرة فإنه يكفي يف حتصيلها العضلة الواحدة اجلارية مث الفتحة يكفي فيها عمل ضعيف لتلك العضلة 

احلال فيما ذكرناه خيتلف حبسب  وكما دلت هذه املعامل التشرحيية على ما ذكرناه فالتجربة تظهره أيضا واعلم أن
أمزجة البلدان فإن أهل أذربيجان يغلب على مجيع ألفاظهم إمشام الضمة وكثري من البالد يغلب على لغاهتم إمشام 

  الكسرة واهللا أعلم
  املسألة الثالثة عشرة

إن كانت بنائية احلركات الثالثة مع السكون إن كانت إعرابية مسيت بالرفع والنصب واجلر أو اخلفض واجلزم و
  مسيت بالفتح والضم والكسر والوقف

  املسألة الرابعة عشرة
ذهب قطرب إىل أن احلركات البنائية مثل اإلعرابية والباقون خالفوه وهذا اخلالف لفظي فإن املراد من التماثل إن 

كوهنا مستحقة حبسب كان هو التماثل يف املاهية فاحلس يشهد بأن األمر كذلك وإن كان املراد حصول التماثل يف 
  العوامل املختلفة فالعقل يشهد أنه ليس كذلك

  املسألة اخلامسة عشرة
من أراد أن يتلفظ بالضمة فإنه ال بد له من ضم شفتيه أوال مث رفعهما ثانيا ومن أراد التلفظ بالفتحة فإنه ال بد له 

بالكسرة فإنه ال بد له من فتح الفم فتحا من فتح الفم حبيث تنتصب الشفة العليا عند ذلك الفتح ومن أراد التلفظ 
قويا والفتح القوي ال حيصل إال باجنرار اللحي األسفل واخنفاضة فال جرم يسمى ذلك جرا وخفضا وكسرا ألن 

  اجنرار القوى يوجب الكسر وأما اجلزم فهو القطع وأما أنه مل مسي وقفا وسكونا فعلته ظاهرة
  املسألة السادسة عشرة

الفتح والضم والكسر والوقف أمساء لألحوال البنائية كما أن األربعة الثانية أمساء لألحوال  منهم من زعم أن
  اإلعرابية ومنهم من جعل األربعة األول أمساء تلك األحوال سواء كانت

الثانية بنائية أو إعرابية وجعل األربعة الثانية أمساء لألحوال اإلعرابية فتكون األربعة األوىل بالنسبة إىل األربعة 
  كاجلنس بالنسبة إىل النوع

  املسالة السابعة عشرة
أن سيبويه يسميها باجملاري ويقول هي مثانية وفيه سؤاالن األول مل مسي احلركات باجملاري فإن احلركة نفسها اجلري 

يس واجملرى موضع اجلري فاحلركة ال تكون جمرى وجوابه أنا بينا أن الذي يسمى ههنا باحلركة فهو يف نفسه ل



حبركة إمنا هو صوت يتلفظ به بعد التلفظ باحلرف األول فاملتكلم ملا انتقل من احلرف الصامت إىل هذا احلرف فهذا 
احلرف املصوت إمنا حدث جلريان نفسه وامتداده فلهذا السبب صحت تسميته باجملرى السؤال الثاين قال املازين 

ن اجلري إمنا يكون ملا يوجد تارة ويعدم تارة واملبين ال يزول عن غلط سيبويه يف تسميته احلركات البنائية باجملاري أل
بل كان الواجب أن يقال اجملاري أربعة وهي األحوال اإلعرابية واجلواب أن  -حاله فلم جيز تسميته باجملاري 

  املبنيات قد حترك عند الدرج وال حترك عند الوقف فلم تكن تلك األحوال الزمة هلا مطلقا
  امنة عشرةاملسألة الث

اإلعراب اختالف آخر الكلمة باختالف العوامل حبركة أو حرف حتقيقا أو تقديرا أما االختالف فهو عبارة عن 
موصوفية آخر تلك الكلمة حبركة أو سكون بعد أن كان موصوفا بغريها وال شك أن تلك املوصوفية حالة معقولة 

اب حالة معقولة ال حمسوسة وأما قوله باختالف العوامل ال حمسوسة فلهذا املعىن قال عبد القاهر النحوي اإلعر
فاعلم أن اللفظ الذي تلزمه حالة واحدة أبدا هو املبين وأما الذي خيتلف آخره فقسمان أحدمها أن ال يكون معناه 
 قابال لألحوال املختلفة كقولك أخذت املال من زيد فتكون من ساكنة مث تقول أخذت املال من الرجل فتفتح النون
مث تقول أخذت املال من ابنك فتكون مكسورة فههنا اختلف آخر هذه الكلمة إال أنه ليس بإعراب ألن املفهوم من 
كلمة من ال يقبل األحوال املختلفة يف املعىن وأما القسم الثاين وهو الذي خيتلف آخر الكلمة عند اختالف أحوال 

  فذلك هو اإلعراب -معناها 
  املسألة التاسعة عشرة

م اإلعراب ثالثة األول اإلعراب باحلركة وهي يف أمور ثالثة أحدها االسم الذي ال يكون آخره حرفا من أقسا
حروف العلة سواء كان أوله أو وسطه معتال أو مل يكن حنو رجل ووعد وثوب وثانيها أن يكون آخر الكلمة واوا 

قول هذا ظيب وغزو ومن هذا الباب املدغم أو ياء ويكون ما قبله ساكنا فهذا كالصحيح يف تعاقب احلركات عليه ت
فيهما كقولك كرسي وعدو ألن املدغم يكون ساكنا فسكون الياء من كرسي والواو من عدو كسكون الباء من 

ظيب والزاي من غزو وثالثها أن تكون احلركة املتقدمة على احلرف األخري من الكلمة كسرة وحينئذ يكون احلرف 
لكلمة ياء قبلها كسرة كان يف الرفع واجلر على صورة واحدة وهي السكون وأما يف األخري ياء وإذا كان آخر ا

القسم الثاين من اإلعراب ما يكون  ٣١النصب فإن الياء حترك بالفتحة قال اهللا تعاىل أجيبوا داعي اهللا األحقاف 
وه وهنوه وفوه وذو مال باحلرف وهو يف أمور ثالثة أحدها يف األمساء الستة مضافة وذلك جاءين أبوه وأخوه ومح

ورأيت أباه ومررت بأبيه وكذا يف البواقي وثانيها كال مضافا إىل مضمر تقول جاءين كالمها ومررت بكليهما 
  ورأيت كليهما وثالثها التثنية واجلمع تقول جاءين مسلمان ومسلمون

وهو يف الكلمة اليت يكون  ورأيت مسلمني ومسلمني ومررت مبسلمني ومسلمني والقسم الثالث اإلعراب التقديري
آخرها ألفا وتكون احلركة اليت قبلها فتحة فإعراب هذه الكلمة يف األحوال الثالثة على صورة واحدة تقول هذه 

  رحا ورأيت رحا ومررت برحا
  املسألة العشرون

الئل على أصل اإلعراب أن يكون باحلركة ألنا ذكرنا أن األصل يف اإلعراب أن جيعل األحوال العارضة للفظ د
األحوال العارضة للمعىن والعارض للحرف هو احلركة ال احلرف الثاين وأما الصور اليت جاء إعراهبا باحلروف فذلك 

  للتنبيه على أن هذه احلروف من جنس تلك احلركات
  املسألة احلادية والعشرون



ين وهو املنصرف واألمكن والثاين االسم املعرب ويقال له املتمكن نوعان أحدمها ما يستويف حركات اإلعراب والتنو
ما ال يكون كذلك بل حيذف عنه اجلر والتنوين وحيرك بالفتح يف موضع اجلر إال إذا أضيف أو دخله الم التعريف 

ويسمى غري املنصرف واألسباب املانعة من الصرف تسعة فمىت حصل يف االسم اثنان منها أو تكرر سبب واحد فيه 
ة والتأنيث الالزم لفظا ومعىن ووزن الفعل اخلاص به أو الغالب عليه والوصفية امتنع من الصرف وهي العلمي

والعدل واجلمع الذي ليس على زنة واحدة والتركيب والعجمة يف األعالم خاصة واأللف والنون املضارعتان أللفي 
  التأنيث سبب منع الصرف
  املسألة الثانية والعشرون

مانعا من الصرف ألن كل واحد منها فرع والفعل فرع عن االسم فإذا  إمنا صار اجتماع اثنني من هذه التسعة
حصل يف االسم سببان من هذه التسعة صار ذلك االسم شبيها بالفعل يف الفرعية وتلك املشاهبة تقتضي منع 

  الصرف فهذه مقدمات أربع
  املقدمة األوىل

فألن وضع االسم للشيء ال ميكن إال بعد يف بيان أن كل واحد من هذه التسعة فرع أما بيان أن العلمية فرع 
صريورته معلوما والشيء يف األصل ال يكون معلوما مث يصري معلوما وأما أن التأنيث فرع فبيانه تارة حبسب اللفظ 
وأخرى حبسب املعىن أما حبسب اللفظ فألن كل لفظة وضعت ملاهية فإهنا تقع على الذكر من تلك املاهية بال زيادة 

بزيادة عالمة التأنيث وأما حبسب املعىن فألن الذكر أكمل من األنثى والكامل مقصود بالذات وعلى األنثى 
والناقص مقصود بالعرض وأما أن الوزن اخلاص بالفعل أو الغالب عليه فرع فألن وزن الفعل فرع للفعل والفعل 

ا أن العدل فرع فألن فرع لالسم وفرع الفرع فرع وأما أن الوصف فرع فألن الوصف فرع عن املوصوف وام
العدول عن الشيء إىل غريه مسبوق بوجود ذلك األصل وفرع عليه وأما أن اجلمع الذي ليس على زنته واحد 

فرع فألن ذلك الوزن فرع على وجود اجلمع ألنه ال يوجد إال فيه واجلمع فرع على الواحد ألن الكثرة فرع على 
التركيب فرع وأما أن املعجمة فرع فألن تكلم كل طائفة بلغة  الوحدة وفرع الفرع فرع وهبذا الطريق يظهر أن

أنفسهم أصل وبلغة غريهم فرع واما أن األلف والنون يف سكران وأمثاله يفيدان الفرعية فألن األلف والنون 
  زائدان على جوهر الكلمة والزائد فرع فثبت مبا ذكرنا أن هذه األسباب التسعة توجب الفرعية

  املقدمة الثانية
يف بيان أن الفعل فرع والدليل عليه أن الفعل عبارة عن اللفظ الدال على وقوع املصدر يف زمان معني فوجب كونه 

  فرعا على املصدر

  املقدمة الثالثة
أنه ملا ثبت ما ذكرناه ثبت أن االسم املوصوف بأمرين من تلك األمور التسعة يكون مشاهبا للفعل يف الفرعية وخمالفا 

ا يف ذاته واألصل يف الفعل عدم اإلعراب كما ذكرنا فوجب أن حيصل يف مثل هذا االسم أثران له يف كونه امس
حبسب كل واحد من االعتبارين املذكورين وطريقة أن يبقى إعراهبا من أكثر الوجوه ومينع من إعراهبا من بعض 

  الوجوه ليتوفر على كل واحد من االعتبارين ما يليق به
  روناملسألة الثالثة والعش

إمنا ظهر هذا األثر يف منع التنوين واجلر ألجل أن التنوين يدل على كمال االسم فإذا ضعف االسم حبسب حصول 
هذه الفرعية أزيل عنه ما دل على كمال حاله وأما اجلر فألن الفعل حيصل فيه الرفع والنصب وأما اجلر فغري حاصل 



  ها اجلر الذي هو من خواص األمساءفيه فلما صارت األمساء مشاهبة للفعل ال جرم سلب عن
  املسألة الرابعة والعشرون

هذه األمساء بعد أن سلب عنها اجلر إما أن تترك ساكنة يف حال اجلر أو حترك والتحريك أوىل تنبيها على أن املانع 
اجلمع السامل من هذه احلركة عرضي ال ذايت مث النصب أول احلركات ألنا رأينا أن النصب محل على اجلر يف التثنية و

  فلزم هنا محل اجلر على النصب حتقيقا للمعارضة
  املسألة اخلامسة والعشرون

اتفقوا على أنه إذا دخل على ما ال ينصرف األلف والالم أو أضيف انصرف كقوله مررت باألمحر واملساجد 
على االسم خرج االسم  وعمركم مث قيل السبب فيه أن الفعل ال تدخل عليه األلف والالم واإلضافة فعند دخوهلما

عن مشاهبة الفعل قال عبد القاهر هذا ضعيف ألن هذه األمساء إمنا شاهبت األفعال ملا حصل فيها من الوصفية ووزن 
الفعل وهذه املعاين باقية عند دخول األلف والالم واإلضافة فيها فبطل قوهلم إنه زالت املشاهبة وأيضا فحروف اجلر 

خواص األمساء مث إهنا تدخل على األمساء مع أهنا تبقى غري منصرفة واجلواب عن األول أن والفاعلية واملفعولية من 
اإلضافة والم التعريف من خواص األمساء فإذا حصلتا يف هذه األمساء فهي وإن ضعفت يف االمسية بسبب كوهنا 

ل االمسية يقتضي قبول مشاهبة للفعل إال أهنا قويت بسبب حصول خواص األمساء فيها إذا عرفت هذا فنقول أص
اإلعراب من كل الوجوه إال أن املشاهبة للفعل صارت معارضة للمقتضى فإذا صار هذا املعارض معارضا بشيء آخر 

ضعف املعارض فعاد املقتضى عامال عمله وأما السؤال الثاين فجوابه أن الم التعريف واإلضافة أقوى من الفاعلية 
افة يضادان التنوين والضدان متساويان يف القوة فلما كان التنوين دليال على واملفعولية ألن الم التعريف واإلض

  كمال القوة فكذلك اإلضافة وحرف التعريف
  املسألة السادسة والعشرون

لو مسيت رجال بأمحر مل تصرفه باالتفاق الجتماع العلمية ووزن الفعل أما إذا نكرته فقال سيبويه ال أصرفه وقال 
م أن اجلمهور يقولون يف تقرير مذهب سيبويه على ما حيكى أن املازين قال قلت لألخفش األخفش أصرفه واعل

كيف قلت مررت بنسوة أربع فصرفت مع وجود الصفة ووزن الفعل قال ألن أصله االمسية فقلت فكذا ال تصرف 
املازين ضعيف ألن  أمحر اسم رجل إذا نكرته ألن أصله الوصفية قال املازين فلم يأت األخفش مبقنع وأقول كالم

  الصرف ثبت على وفق األصل يف قوله مررت بنسوة أربع ألنه يكفي عود الشيء إىل حكم األصل أدىن سبب

خبالف املنع من الصرف فإنه على خالف األصل فال يكفي فيه إال السبب القوي وأقول الدليل على صحة مذهب 
كونه غري منصرف أما املقدمة األوىل فهي إمنا تتم بتقرير سيبويه أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية األصلية فوجب 

ثالثة أشياء األول ثبوت وزن الفعل وهو ظاهر والثاين الوصفية والدليل عليه أن العلم إذا نكر صار معناه الشيء 
الذي يسمى بذلك االسم فإذا قيل رب زيد رأيته كان معناه رب شخص مسمى باسم زيد رأيته ومعلوم أن كون 

ص مسمى بذلك االسم صفة ال ذات والثالث أن الوصفية أصلية والدليل عليه أن لفظ األمحر حني كان الشخ
وصفا معناه االتصاف باحلمرة فإذا جعل علما مث نكر كان معناه كونه مسمى هبذا االسم وكونه كذلك صفة إضافية 

يفيد صفة حقيقية والثاين يفيد صفة عارضة له ف املفهومان اشتركا يف كون كل واحد منهما صفة إال أن األول 
إضافية والقدر املشترك بينهما كونه صفة فثبت مبا ذكرنا أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية األصلية فوجب كونه 
غري منصرف ملا ذكرناه فإن قيل يشكل ما ذكرمت بالعلم الذي ما كان وصفا فإنه عند التنكري ينصرف مع أنه عند 

بالبيان الذي ذكرمت قلنا إنه وإن صار عند التنكري وصفا إال أن وصفيته ليست أصلية ألهنا ما  التنكري يفيد الوصفية



كانت صفة قبل ذلك خبالف األمحر فإنه كان صفة قبل ذلك والشيء الذي يكون يف احلال صفة مع أنه كان قبل 
املقتضي للصرف قائم وهو  ذلك صفة كان أقوى يف الوصفية مما ال يكون كذلك فظهر الفرق واحتج األخفش بأن

االمسية والعارض املوجود ال يصح معارضا ألنه علم منكر والعلم املنكر موصوف بوصف كونه منكرا واملوصوف 
باق عند وجود الصفة فالعلمية قائمة يف هذه احلالة والعلمية تنايف الوصفية فقد زالت الوصفية فلم يبق سوى وزن 

الصرف واجلواب أنا بينا بالدليل العقلي إن العلم إذا جعل منكرا صار وصفا يف الفعل والسبب الواحد ال مينع من 
  احلقيقة فسقط هذا الكالم
  املسألة السابعة والعشرون

قال سيبويه السبب الواحد ال مينع الصرف خالفا للكوفيني حجة سيبويه أن املقتضي للصرف قائم وهو االمسية 
سبب الواحد وجب البقاء على األصل وحجة الكوفيني قوهلم املقدم وقد والسببان أقوى من الواحد فعند حصول ال

  قيل أيضا وما كان حصن وال حابس
  يفوقان مرداس يف جممع

  وجوابه أن الرواية الصحيحة يف هذا البيت يفوقان شيخي يف جممع
  املسألة الثامنة والعشرون

ليه بأن الفتح من باب البناء وما ال ينصرف قال سيبويه ما ال ينصرف يكون يف موضع اجلر مفتوحا واعترضوا ع
  غري مبين وجوابه أن الفتح اسم لذات احلركة من غري بيان أهنا إعرابية أو بنائية

  املسألة التاسعة والعشرون
إعراب األمساء ثالثة الرفع والنصب واجلر وكل واحد منها عالمة على معىن فالرفع علم الفاعلية والنصب علم 

  علم اإلضافة وأما التوابع فإهنا يف حركاهتا مساوية للمتربعات املفعولية واجلر

  املسألة الثالثون
السبب يف كون الفاعل مرفوعا واملفعول منصوبا واملضاف إليه جمرورا وجوه األول أن الفاعل واحد واملفعول أشياء 

ضا إىل املفعول له وإىل الظرفني كثرية ألن الفعل قد يتعدى إىل مفعول واحد وإىل مفعولني وإىل ثالثة مث يتعدى أي
وإىل املصدر واحلال فلما كثرت املفاعيل اختري هلا أخف احلركات وهو النصب وملا قل الفاعل اختري له أثقل 

احلركات وهو الرفع حىت تقع الزيادة يف العدد مقابلة للزيادة يف املقدار فيحصل االعتدال الثاين أن مراتب 
أثر وهو األقوى وهو درجة الفاعل ومتأثر ال يؤثر وهو األضعف وهو درجة املفعول املوجودات ثالثة مؤثر ال يت

وثالث يؤثر باعتبار ويتأثر باعتبار وهو املتوسط وهو درجة املضاف إليه واحلركات أيضا ثالثة أقواها الضمة 
كات للفاعل الذي وأضعفها الفتحة وأوسطها الكسرة فأحلقوا كل نوع بشبيهه فجعلوا الرفع الذي هو أقوى احلر

هو أقوى األقسام والفتح الذي هو أضعف احلركات للمفعول الذي هو أضعف األقسام واجلر الذي هو املتوسط 
للمضاف إليه الذي هو املتوسط من األقسام الثالث الفاعل مقدم على املفعول ألن الفعل ال يستغين عن الفاعل وقد 

لنفس قوية فال جرم أعطوه أثقل احلركات عند قوة النفس وجعلوا يستغين عن املفعول فالتلفظ بالفاعل يوجد وا
  أخف احلركات ملا يتلفظ به بعد ذلك

  املسألة احلادية والثالثون
املرفوعات سبعة الفاعل واملبتدأ وخربه واسم كان واسم ما وال املشبهتني بليس وخرب إن وخرب ال النافية للجنس مث 

والبواقي مشبهة به وقال سيبويه األصل هو املبتدأ والبواقي مشبهة به وقال قال اخلليل األصل يف الرفع الفاعل 



األخفش كل واحد منهما أصل بنفسه واحتج اخلليل بان جعل الرفع إعرابا للفاعل أوىل من جعله أعرابا للمبتدأ 
الضارب من هو  واألولوية تقتضي األولية بيان األول أنك إذا قلت ضرب زيد بكر بإسكان املهملتني مل يعرف أن

واملضروب من هو أما إذا قلت زيد قائم بإسكاهنما عرفت من نفس اللفظتني أن املبتدأ أيهما واخلرب أيهما فثبت أن 
افتقار الفاعل إىل اإلعراب أشد فوجب أن يكون األصل هو وبيان الثاين أن الرفعية حالة مشتركة بني املبتدأ واخلرب 

ونه مبتدأ وال على خصوص كونه خربا أما ال شك أنه يف الفاعل يدل على فال يكون فيها داللة على خصوص ك
خصوص كونه فاعال فثبت أن الرفع حق الفاعل إال أن املبتدأ ملا أشبه الفاعل يف كونه مسندا إليه جعل مرفوعا 

اب اجلملة االمسية رعاية حلق هذه املشاهبة وحجة سيبويه أنا بينا أن اجلملة االمسية مقدمة على اجلمل الفعلية فإعر
جيب أن يكون مقدما على إعراب اجلملة الفعلية واجلواب أن الفعل أصل يف اإلسناد إىل الغري فكانت اجلملة الفعلية 

  مقدمة وحينئذ يصري هذا الكالم دليال للخليل
  املسألة الثانية والثالثون

الفعل من زمان ولذلك الفاعل من عرض مث املفاعيل مخسة ألن الفاعل ال بد له من فعل وهو املصدر وال بد لذلك 
قد يقع ذلك الفعل يف شيء آخر وهو املفعول به ويف مكان ومع شيء آخر فهذا ضبط القول يف هذه املفاعيل وفيه 
مباحث عقلية أحدها أن املصدر قد يكون هو نفس املفعول به كقولنا خلق اهللا العامل فإن خلق العامل لو كان مغايرا 

لك املغاير له إن كان قدميا لزم من قدمه قدم العامل وذلك ينايف كونه خملوقا وإن كان حادثا افتقر خلقه للعامل لكان ذ
  إىل

خلق آخر ولزم التسلسل وثانيها أن فعل اهللا يستغين عن الزمان ألنه لو افتقر إىل زمان وجب أن يفتقر حدوث 
 يستغين عن العرض ألن ذلك العرض إن كان قدميا ذلك الزمان إىل زمان آخر ولزم التسلسل وثالثها أن فعل اهللا

  لزم قدم الفعل وإن كان حادثا لزم التسلسل وهو حمال
  املسالة الثالثة والثالثون

أن الفعل وحده يقتضي رفع  -اختلفوا يف العامل يف نصب املفعول على أربعة أقوال األول وهو قول البصريني 
أن جمموع الفعل والفاعل يقتضي نصب املفعول والثالث وهو  -كوفيني الفاعل ونصب املفعول والثاين وهو قول ال

أن  -أن العامل هو الفاعل فقط والرابع وهو قول خلف األمحر من الكوفيني  -قول هشام بن معاوية من الكوفيني 
تعلق باملعمول  العامل يف الفاعل الفاعلية ويف املفعول معىن املفعولية حجة البصريني أن العامل ال بد وأن يكون له

وأحد االمسني ال تعلق له باآلخر فال يكون له فيه عمل البتة وإذا سقط مل يبق العمل إال للفعل حجة املخالف أن 
العامل الواحد ال يصدر عنه أثران ملا ثبت أن الواحد ال يصدر عنه إال أثر واحد قلنا ذاك يف املوجبات أما يف 

علية صفة قائمة بالفاعل واملفعولية صفة قائمة باملفعول ولفظ الفعل مباين املعرفات فممنوع واحتج خلف بأن الفا
هلما وتعليل احلكم مبا يكون حاصال يف حمل احلكم أوىل من تعليله مبا يكون مباينا له وأجيب عنه بأنه معارض بوجه 

املعىن الظاهر أوىل من تعليله آخر وهو أن الفعل أمر ظاهر وصفة الفاعلية واملفعولية أمر خفي وتعليل احلكم الظاهر ب
  بالصفة اخلفية واهللا أعلم

  الباب السابع
  يف إعراب الفعل

اعلم أن قوله أعوذ يقتضي إسناد الفعل إىل الفاعل فوجب علينا أن نبحث عن هذه املسائل املسألة األوىل إذا قلنا يف 
د وهو مل يفعل ونقول من طريق النحو النحو فعل وفاعل فال نريد به ما يذكره علماء األصول ألنا نقول مات زي



مات فعل وزيد فاعله بل املراد أن الفعل لفظة مفردة دالة على حصول املصدر لشيء غري معني يف زمان غري معني 
فإذا صرحنا بذلك الشيء الذي حصل املصدر له فذاك هو الفاعل ومعلوم أن قولنا حصل املصدر له أعم من قولنا 

ا قام أو ال باختياره كقولنا مات فإن قالوا الفعل كما حيصل يف الفاعل فقد حيصل يف املفعول بإجياده واختياره كقولن
قلنا إن صيغة الفعل من حيث هي تقتضي حصول ذلك املصدر لشيء ما هو الفاعل وال تقتضي حصوله للمفعول 

ى الفاعل ألن الفعل إثباتا كان أو نفيا بدليل أن األفعال الالزمة غنية عن املفعول املسألة الثانية الفعل جيب تقدميه عل
يقتضي أمرا ما يكون هو مسندا إليه فحصول ماهية الفعل يف الذهن يستلزم حصول شيء يسند الذهن ذلك الفعل 

إليه واملنتقل إليه متأخر بالرتبة عن املنتقل عنه فلما وجوب كون الفعل مقدما على الفاعل يف الذهن وجب تقدمه 
  قالوا ال جند يف العقل فرقا بني قولنا ضرب زيد وبني قولنا زيد ضرب قلنا عليه يف الذكر فإن

الفرق ظاهر ألنا إذا قلنا زيد مل يلزم من وقوف الذهن على معىن هذا اللفظ أن حيكم بإسناد معىن آخر إليه أما إذا 
فنقول إذا قلنا ضرب  فهمنا معىن لفظ ضرب لزم منه حكم الذهن بإسناد هذا املفهوم إىل شيء ما إذا عرفت هذا

زيد فقد حكم الذهن بإسناد مفهوم ضرب إىل شيء مث حيكم الذهن بأن ذلك الشيء هو زيد الذي تقدم ذكره 
فحينئذ قد أخرب عن زيد بأنه هو ذلك الشيء الذي أسند الذهن مفهوم ضرب إليه وحينئذ يصري قولنا زيد خمربا عنه 

ن ذلك املبتدأ املسألة الثالثة قالوا الفاعل كاجلزء من الفعل وقولنا ضرب مجلة من فعل وفاعل وقعت خربا ع
واملفعول ليس كذلك ويف تقريره وجوه األول أهنم قالوا ضربت فأسكنوا الم الفعل لئال جيتمع أربع متحركات وهم 

يف املفعول حيتجزون عن تواليها يف كلمة واحدة وأما بقرة فإمنا احتملوا ذلك فيها ألن التاء زائدة واحتملوا ذلك 
كقوهلم ضربك وذلك يدل على أهنم اعتقدوا أن الفاعل جزء من الفعل وأن املفعول منفصل عنه الثاين أنك تقول 

الزيدان قاما أظهرت الضمري للفاعل وكذلك إذا قلت زيد ضرب وجب أن يكون الفعل مسند إىل الضمري املستكن 
لك ضرب هو أنه حصل الضرب لشيء ما يف زمان مضى أن مفهوم قو -طردا للباب والثالث وهو الوجه العقلي 

فذلك الشيء الذي حصل له الضرب جزء من مفهوم قولك ضرب فثبت أن الفاعل جزء من الفعل املسألة الرابعة 
اإلضمار قبل الذكر على وجوه أحدها أن حيصل صورة ومعىن كقولك ضرب غالمه زيدا واملشهور أنه ال جيوز 

ان واقعا موقعة والشيء إذا وقع موقعه مل جتز إزالته عنه وإذا كان كذلك كانت اهلاء ألنك رفعت غالمه بضرب فك
  يف قولك غالمه ضمريا قبل الذكر وأما قول النابغة جزى ربه عين عدي بن حامت

  جزاء الكالب العاويات وقد فعل
قوله ربه عائدة على عدي خالفا  فجوابه أن اهلاء عائدة إىل مذكور متقدم وقال ابن جين وأنا أجيز أن تكون اهلاء يف

للجماعة مث ذكر كالما طويال غري ملخص وأقول األوىل يف تقريره أن يقال الفعل من حيث أنه فعل كان غنيا عن 
املفعول لكن الفعل املتعدي ال يستغين عن املفعول وذلك ألن الفاعل هو املؤثر واملفعول هو القابل والفعل مفتقر 

ا على اآلخر أقصى ما يف الباب أن يقال أن الفاعل مؤثر واملؤثر أشرف من القابل فالفاعل إليهما وال تقدم ألحدمه
متقدم على املفعول من هذا الوجه ألنا بينا أن الفعل املتعدي مفتقر إىل املؤثر وإىل القابل معا وإذا ثبت هذا فكما 

فاعل القسم الثاين وهو أن يتقدم املفعول على جاز تقدمي الفاعل على املفعول وجب أيضا جواز تقدمي املفعول على ال
الفاعل يف الصورة ال يف املعىن وهو كقولك ضرب غالمه زيد فغالمه مفعول وزيد فاعل ومرتبة املفعول بعد مرتبة 
الفاعل إال أنه وإن تقدم يف اللفظ لكنه متأخر يف املعىن والقسم الثالث وهو أن يقع يف املعىن ال يف الصورة كقوله 

فههنا اإلضمار قبل الذكر غري حاصل يف الصورة لكنه حاصل يف  ١٢٤ىل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات البقرة تعا
  املعىن ألن الفاعل مقدم يف املعىن ومىت صرح بتقدميه لزم اإلضمار قبل الذكر



  املسألة اخلامسة
ربنا ومضمرا مستكنا الفاعل قد يكون مظهرا كقولك ضرب زيد وقد يكون مضمرا بارزا كقولك ضربت وض

كقولك زيد ضرب فتنوي يف ضرب فاعال وجتعل اجلملة خربا عن زيد ومن إضمار الفاعل قولك إذا كان غدا فأتين 
  أي إذا كان ما حنن عليه غدا

  املسألة السادسة
ستجارك الفعل قد يكون مضمرا يقال من فعل فتقول زيد والتقدير فعل زيد ومنه قوله تعاىل وإن أحد من املشركني ا

  والتقدير وإن استجارك أحد من املشركني ٦فأجره حىت يسمع كالم اهللا التوبة 
  املسألة السابعة

إذا جاء فعالن معطوفا أحدمها على اآلخر وجاء بعدمها اسم صاحل ألن يكون معموال هلما فهذا على قسمني ألن 
فإما أن يكون االسم املذكور بعدمها واحدا أو الفعلني إما أن يقتضيا عملني متشاهبني أو خمتلفني وعلى التقديرين 

أكثر فهذه أقسام أربعة القسم األول أن يذكر فعالن يقتضيان عمال واحدا ويكون املذكور بعدمها امسا واحدا 
كقولك قام وقعد زيد فزعم الفراء أن الفعلني مجيعا عامالن يف زيد واملشهور أنه ال جيوز ألنه يلزم تعليل احلكم 

لتني ممتنع يف املؤثرات أما يف املعرفات فجائز وأجيب عنه بأن املعرف يوجب املعرفة فيعود األمر إىل الواحد بع
اجتماع املؤثرين يف األثر الواحد القسم الثاين إذا كان االسم غري مفرد وهو كقولك قام وقعد أخواك فههنا إما أن 

ت قام وقعدا أخواك ألن التقدير قام أخواك وقعدا أما إذا ترفعه بالفعل األول أو بالفعل الثاين فإن رفعته باألول قل
أعملت الثاين جعلت يف الفعل األول ضمري الفاعل ألن الفعل ال خيلو من فاعل مضمر أو مظهر تقول قاما وقعد 
فال  أخواك وعند البصريني إعمال الثاين أوىل وعند الكوفيني إعمال األول أوىل حجة البصريني أن إعماهلما معا ممتنع

بد من إعمال أحدمها والقرب مرجح فإعمال األقرب أوىل وحجة الكوفيني إذا أعملنا األقرب وجب إسناد الفعل 
املتقدم إىل الضمري ويلزم حصول اإلضمار قبل الذكر وذلك أوىل بوجوب االحتراز عنه القسم الثالث ما إذا اقتضى 

مفردا فيقول البصريون إن إعمال األقرب أوىل خالفا  الفعالن تأثريين متناقضني وكان االسم املذكور بعدمها
فحصل ههنا فعالن كل  ٩٦آتوين أفرغ عليه قطرا الكهف  -تعاىل  -للكوفيني حجة البصريني وجوه األول قوله 

واحد منهما يقتضي مفعوال فإما أن يكون الناصب لقوله قطرا هو قوله آتوين أو أفرغ واألول باطل وإال صار 
 قطرا وحينئذ كان جيب أن يقال أفرغه عليه وملا مل يكن كذلك علمنا أن الناصب لقولك قطرا هو التقدير آتوين

فلو كان العامل هو األبعد لقيل هاؤم اقرؤه وأجاب  ١٩قوله أفرغ الثاين قوله تعاىل هاؤم اقرؤا كتابيه احلاقة 
ال نزاع فيه وإمنا النزاع يف أنا جنوز  الكوفيون عن هذين الدليلني بأهنما يدالن على جواز إعمال األقرب وذلك

إعمال األبعد وأنتم متنعونه وليس يف اآلية ما يدل على املنع احلجة الثالثة للبصريني أنه يقال ما جاءين من أحد 
فالفعل رافع واحلرف جار مث يرجح اجلار ألنه هو األقرب احلجة الرابعة أن امهاهلما وإعماهلما ال جيوز وال بد من 

  ح والقرب مرجح فأعمال األقرب أوىلالترجي

  صفحة فارغة

واحتج الكوفيون بوجوه األول أنا بينا أن االسم املذكور بعد الفعلني إذا كان مثىن أو جمموعا فإعمال الثاين يوجب 
يف األول اإلضمار قبل الذكر وأنه ال جيوز فوجب القول بإعمال األول هناك فإذا كان االسم مفردا وجب أن 

مر كذلك طردا للباب الثاين أن الفعل األول وجد معموال خاليا عن العائق ألن الفعل ال بد له من مفعول يكون األ



والفعل الثاين وجد املعمول بعد أن عمل األول فيه وعمل األول فيه عائق عن عمل الثاين فيه ومعلوم أن إعمال 
الرابع إذا كان االسم املذكور بعد الفعلني مثىن أو  اخلايل عن العائق أوىل من إعمال العامل املقرون بالعائق القسم

جمموعا فإن أعملت الفعل الثاين قلت ضربت وضربين الزيدان وضربت وضربين الزيدون وإن أعملت األول قلت 
  ضربت وضرباين الزيدين وضربت وضربوين الزيدين

  املسألة الثامنة
  قول امرئ القيس فلو أن ما أسعى ألدىن معيشة

  أطلب قليل من املالكفاين ومل 
  ولكنما أسعى جملد مؤثل

  وقد يدرك اجملد املؤثل أمثايل
فقوله كفاين ومل أطلب ليسا متوجهني إىل شيء واحد ألن قوله كفاين موجه إىل قليل من املال وقوله ومل أطلب غري 

من املال وكلمة لو تفيد موجه إىل قليل من املال وإال لصار التقدير فلو أن ما أسعى ألدىن معيشة مل أطلب قليال 
انتفاء الشيء النتفاء غريه فيلزم حينئذ أنه ما سعى ألدىن معيشة ومع ذلك فقد طلب قليال من املال وهذا متناقض 
فثبت أن املعىن ولو أن ما أسعى ألدىن معيشة كفاين قليل من املال ومل أطلب امللك وعلى هذا التقدير فالفعالن غري 

نكتف هبذا القدر من علم العربية قبل اخلوض يف التفسري القسم الثاين من هذا الكتاب موجهني إىل شيء واحد ول
  -يف املباحث النقلية والعقلية وفيه أبواب ) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ( املشتمل على تفسري 

  الباب األول
  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم( يف املسائل الفقهية املستنبطة من قولنا 

  ألة األوىلاملس
اتفق األكثرون على أن وقت قراءة االستعاذ قبل قراءة الفاحتة وعن النخعي أنه بعدها وهو قول داود األصفهاين 

فبعد ذلك يقول ) آمني ( وإحدى الروايتني عن ابن سريين وهؤالء قالوا الرجل إذا قرأ سورة الفاحتة بتمامها وقال 
 بن مطعم أن النيب حني افتتح الصالة قال اهللا أكرب كبريا ثالث مرات أعوذ باهللا واألولون احتجوا مبا روى جبري

واحلمد هللا كثريا ثالث مرات وسبحان اهللا بكرة وأصيال ثالث مرات مث قال أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من 
الشيطان مهزه ونفخه ونفثه واحتج املخالف على صحة قوله بقوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من 

دلت هذه اآلية على أن قراءة القرآن شرط وذكر االستعاذة جزاء واجلزاء متأخر عن الشرط  ٩٨الرجيم النحل 
فوجب أن تكون االستعاذة متأخره عن قراءة القرآن مث قالوا وهذا موافق ملا يف العقل ألن من قرأ القرآن فقد 

  طاعة سقط ذلك الثواب لقوله عليه الصالةاستوجب الثواب العظيم فلو دخله العجب يف آداء تلك ال

والسالم ثالث مهلكات وذكر منها إعجاب املرء بنفسه فلهذا السبب أمره اهللا سبحانه وتعاىل بأن يستعيذ من 
الشيطان لئال حيمله الشيطان بعد قراءة القرآن على عمل حيبط ثواب تلك الطاعة قالوا وال جيوز أن يقال إن املراد 

فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ كما يف قوله تعاىل إذا قمتم إىل من قوله تعاىل 
واملعىن إذا أردمت القيام إىل الصالة ألنه يقال ترك الظاهر يف موضع الدليل ال  ٦الصالة فاغسلوا وجوهكم املائدة 

الوا ال شك أن قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ النحل يوجب تركه يف سائر املواضع لغري دليل أما مجهور الفقهاء فق
حيتمل أن يكون املراد منه إذا أردت وإذا ثبت االحتمال وجب محل اللفظ عليه توفيقا بني هذه اآلية وبني اخلرب  ٩٨

قال الذي رويناه ومما يقوي ذلك من املناسبات العقلية أن املقصود من االستعاذة نفي وساوس الشيطان عند القراءة 



تعاىل وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان احلج 
وإمنا أمر تعاىل بتقدمي االستعاذة قبل القراءة هلذا السبب وأقول ههنا قول ثالث وهو أن يقرأ االستعاذة قبل  ٥٢

  رآن مجعا بني الدليلني بقدر اإلمكانالقراءة مبقتضى اخلرب وبعدها مبقتضى الق
  املسألة الثانية

قال عطاء االستعاذة واجبة لكل قراءة سواء كانت يف الصالة أو يف غريها وقال ابن سريين إذا تعوذ الرجل مرة 
واحدة يف عمره فقد كفى يف إسقاط الوجوب وقال الباقون إهنا غري واجبة حجة اجلمهور أن النيب مل يعلم األعرايب 

االستعاذة يف مجلة أعمال الصالة ولقائل أن يقول إن ذلك اخلرب غري مشتمل على بيان مجلة واجبات الصالة فال 
يلزم من عدم ذكر االستعاذة فيه عدم وجوهبا واحتج عطاء على وجوب االستعاذة بوجوه األول أنه عليه السالم 

ثاين أن قوله تعاىل فاستعذ أمر وهو للوجوب مث إنه ال ١٥٨واظب عليه فيكون واجبا لقوله تعاىل واتبعوه األعراف 
وذكر احلكم عقيب  ٩٨جيب القول بوجوبه عند كل القراءات ألنه تعاىل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا النحل 

الوصف املناسب يدل على التعليل واحلكم يتكرر ألجل تكرر العلة الثالث أنه تعاىل أمر باالستعاذة لدفع الشر من 
لشيطان الرجيم ألن قوله فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم مشعر بذلك ودفع شر الشيطان واجب وما ال يتم 

الواجب إال به فهو واجب فوجب أن تكون االستعاذة واجبة الرابع أن طريقة االحتياط توجب االستعاذة فهذا ما 
  خلصناه يف هذه املسألة

  املسألة الثالثة
ءة عند األكثرين وقال مالك ال يتعوذ يف املكتوبة ويتعوذ يف قيام شهر رمضان لنا اآلية اليت التعوذ مستحب قبل القرا

  تلوناها واخلرب الذي رويناه وكالمها يفيد الوجوب فإن مل يثبت الوجوب فال أقل من الندب

ا

  املسألة الرابعة
لتعوذ وعن أيب هريرة أنه جهر مث قال فإن قال الشافعي رضي اهللا عنه يف األم روي أن عبد اهللا بن عمر ملا قرأ أسر با

جهر به جاز وإن أسر به أيضا جاز وقال يف اإلمالء وجيهر بالتعوذ فإن أسر مل يضر بني أن اجلهر عنده أوىل وأقول 
إال أن  االستعاذة إمنا تقرأ بعد االفتتاح وقبل الفاحتة فإن أحلقناها مبا قبلها لزم اإلسرار وإن أحلقناها بالفاحتة لزم اجلهر

املشاهبة بينها وبني االفتتاح أمت لكون كل واحد منهما نافلة عند الفقهاء وألن اجلهر كيفية وجودية واإلخفاء عبارة 
  عن عدم تلك الكيفية واألصل هو العدم

ذ إال املسألة اخلامسة قال الشافعي رضي اهللا عنه يف األم قيل إنه يتعوذ يف كل ركعة مث قال والذي أقوله إنه ال يتعو
يف الركعة األوىل وأقول له أن حيتج عليه بأن األصل هو العدم وما ألجله أمرنا بذكر االستعاذة هو قوله فإذا قرأت 

القرآن فاستعذ باهللا وكلمة إذا ال تفيد العموم ولقائل أن يقول قد ذكرنا أن ترتيب احلكم على الوصف املناسب 
  العلة واهللا أعلم يدل على العلية فيلزم أن يتكرر احلكم بتكرر

  املسألة السادسة
وقال يف سورة أخرى  ٩٨أنه تعاىل قال يف سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم النحل 

فلهذا السبب اختلف العلماء فقال  ٢٠٠ويف سورة ثالثة إنه مسيع عليم األعراف  ٦١إنه هو السميع العليم األنفال 
يقول أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وهو قول أيب حنيفة قالوا ألن هذا النظم موافق لقوله تعاىل  الشافعي واجب أن

فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم وموافق أيضا لظاهر اخلرب الذي رويناه عن جبري بن مطعم وقال أمحد األوىل أن 
 اآليتني وقال بعض أصحابنا األوىل أن يقول يقول أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم مجعا بني



أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم ألن هذا أيضا مجع بني اآليتني وروى البيهقي يف كتاب السنن عن أيب 
  سعيد اخلدري أنه قال كان رسول اهللا إذا قام من الليل كرب ثالثا وقال

وقال الثوري واألوزاعي األوىل أن يقول أعوذ باهللا من الشيطان  أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم
الرجيم إن اهللا هو السميع العليم وروى الضحاك عن ابن عباس أن أول ما نزل جربيل على حممد عليه الصالة 

م اقرأ والسالم قال قل يا حممد استعيذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم مث قال قل بسم اهللا الرمحن الرحي
وباجلملة فاالستعاذة تطهر القلب عن كل ما يكون مانعا من االستغراق يف اهللا  ١باسم ربك الذي خلق العلق 

  والتسمية توجه القلب إىل هيبة جالل اهللا واهللا اهلادي
  املسألة السابعة

عند أيب يوسف أنه ألجل التعوذ يف الصالة ألجل القراءة أم ألجل الصالة عند أيب حنيفة وحممد أنه ألجل القراءة و
الصالة ويتفرع على هذا األصل فرعان الفرع األول أن املؤمت هل يتعوذ خلف اإلمام أم ال عندمها ال يتعوذ ألنه ال 

علق  ٩٨يقرأ وعنده يتعوذ وجه قوهلما قوله تعاىل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم النحل 
اءة على املقتدي فال يتعوذ ووجه أيب يوسف أن التعوذ لو كان للقراءة لكان يتكرر االستعاذة على القراءة وال قر

بتكرر القراءة وملا مل يكن كذلك بل كرر بتكرر الصالة دل على أهنا للصالة ال للقراءة الفرع الثاين إذا افتتح صالة 
أنه يكرب التكبريات مث يتعوذ عند العيد فقال سبحانك اللهم وحبمدك هل يقول أعوذ باهللا مث يكرب أم ال عندمها 

  القراءة

  -وعند أيب يوسف يقدم التعوذ على التكبريات وبقي من مسائل الفاحتة أشياء نذكرها ههنا 
  املسألة الثامنة

والترتيل هو أن يذكر احلروف  ٤السنة أن يقرأ القرآن على الترتيل لقوله تعاىل ورتل القرآن ترتيال املزمل 
رة والفائدة فيه أنه إذا وقعت القراءة على هذا الوجه فهم من نفسه معاين تلك األلفاظ وأفهم والكلمات مبينة ظاه

غريه تلك املعاين وإذا قرأها بالسرعة مل يفهم ومل يفهم فكان الترتيل أوىل فقد روى أبو داود بإسناده عن ابن عمر 
  قال قال رسول اهللا

ل يف الدنيا قال أبو سليمان اخلطايب جاء يف األثر أن عدد آي يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترت
القرآن على عدد درج اجلنة يقال للقارئ اقرأ وارق يف الدرج على عدد ما كنت تقرأ من القرآن فمن استوىف 

  قراءة مجيع آي القرآن استوىل على أقصى اجلنة
  املسألة التاسعة

  وى أبو داود عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللاإذا قرأ القرآن فالسنة أن جييد يف القراءة ر
  زينوا القرآن بأصواتكم

  املسألة العاشرة
املختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء ال يبطل الصالة ويدل على أن املشاهبة حاصلة بينهما جدا والتمييز عسر 

روف اجملهورة والثاين أهنما من احلروف فوجب أن يسقط التكليف بالفرق بيان املشاهبة من وجوه األول أهنما من احل
الرخوة والثالث أهنما من احلروف املطبقة والرابع أن الظاء وإن كان خمرجه من بني طرف اللسان وأطراف الثنايا 
العليا وخمرج الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من األضراس إال أنه حصل يف الضاد انبساط ألجل رخاوهتا 

ب خمرجه من خمرج الظاء واخلامس أن النطق حبرف الضاد خمصوص بالعرب قال عليه الصالة وهبذا السبب يقر



  والسالم
أنا أفصح من نطق بالضاد فثبت مبا ذكرنا أن املشاهبة بني الضاد والظاء شديدة وأن التمييز عسر وإذا ثبت هذا 

ويف أزمنة الصحابة ) لى اهللا عليه وسلم ص( فنقول لو كان هذا الفرق معتربا لوقع السؤال عنه يف زمان رسول اهللا 
ال سيما عند دخول العجم يف اإلسالم فلما مل ينقل وقوع السؤال عن هذه املسألة البتة علمنا أن التمييز بني هذين 

  احلرفني ليس يف حمل التكليف
  املسألة احلادية عشرة

ر أن يثبت كوهنا من اللغات الفصيحة لكنهم اختلفوا يف أن الالم املغلظة هل هي من اللغات الفصيحة أم ال وبتقدي
اتفقوا على أنه ال جيوز تغليظها حال كوهنا مكسورة ألن االنتقال من الكسرة إىل التلفظ بالالم املغلظة ثقيل على 

  اللسان فوجب نفيه عن هذه اللغة
  املسألة الثانية عشرة

ة مثل قوهلم احلمد هللا بكسر الدال من احلمد أو بضم اتفقوا على أنه ال جيوز يف الصالة قراءة القرآن بالوجوه الشاذ
الالم من هللا ألن الدليل ينفي جواز القراءة هبا مطلقا ألهنا لو كانت من القرآن لوجب بلوغها يف الشهرة إىل حد 

صالة التواتر وملا مل يكن كذلك علمنا أهنا ليست من القرآن إال أنا عدلنا عن هذا الدليل يف جواز القراءة خارج ال
  فوجب أن تبقى قراءهتا يف الصالة على أصل املنع

  املسألة الثالثة عشرة
اتفق األكثرون على أن القراءات املشهورة منقولة بالنقل املتواتر وفيه إشكال وذلك ألنا نقول هذه القراءات 

  املشهورة إما أن تكون منقولة بالنقل املتواتر أو ال تكون فإن كان األول

النقل املتواتر أن اهللا تعاىل قد خري املكلفني بني هذه القراءات وسوى بينها يف اجلواز وإذا كان فحينئذ قد ثبت ب
كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعا على خالف احلكم الثابت بالتواتر فوجب أن يكون الذاهبون إىل 

ن كل واحد من هؤالء القراء خيتص ترجيح البعض على البعض مستوجبني للتفسيق إن مل يلزمهم التكفري لكنا نرى أ
بنوع معني من القراءة وحيمل الناس عليها ومينعهم من غريها فوجب أن يلزم يف حقهم ما ذكرناه وأما إن قلنا إن 

هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر بل بطريق اآلحاد فحينئذ خيرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم والقطع واليقني وذلك 
ائل أن جييب عنه فيقول بعضها متواتر وال خالف بني األمة فيه وجتويز القراءة بكل واحد منها باطل باإلمجاع ولق

وبعضها من باب اآلحاد وكون بعض القراءات من باب اآلحاد ال يقتضي خروج القرآن بكليته عن كونه قطعيا 
  واهللا أعلم
  الباب الثاين

  من الشيطان الرجيم أعوذ باهللا( يف املباحث العقلية املستنبطة من قولنا 
اعلم أن الكالم يف هذا الباب يتعلق بأركان مخسة االستعاذة واملستعيذ واملستعاذ به واملستعاذ منه والشيء الذي 

  ألجله حتصل االستعاذة
  الركن األول

  -يف االستعاذة وفيه مسائل 
  املسألة األوىل

مشتق من العوذ وله معنيان أحدمها ) أعوذ ( ول قوله يف تفسري قولنا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم حبسب اللغة فنق



االلتجاء واالستجارة والثاين االلتصاق يقال أطيب اللحم عوذه وهو ما التصق منه بالعظم فعلى الوجه األول معىن 
ه وأما قوله أعوذ باهللا أي ألتجئ إىل رمحة اهللا تعاىل وعصمته وعلى الوجه الثاين معناه ألتصق نفسي بفضل اهللا وبرمحت

الشيطان ففيه قوالن األول أنه مشتق من الشطن وهو البعد يقال شطن دارك أي بعد فال جرم مسي كل متمرد من 
جن وإنس ودابة شيطانا لبعده من الرشاد والسداد قال اهللا تعاىل وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس 

ا فطفق يتبختر به فجعل يضربه فال يزداد إال فجعل من اإلنس شياطني وركب عمر برذون ١١٢واجلن األنعام 
تبخترا فنزل عنه وقال ما محلتموين إال على شيطان والقول الثاين أن الشيطان مأخوذ من قوله شاط يشيط إذا بطل 

وملا كان كل متمرد كالباطل يف نفسه بسبب كونه مبطال لوجوه مصاحل نفسه مسي شيطانا وأما الرجيم فمعناه 
يل مبعىن مفعول كقوهلم كف خضيب أي خمضوب ورجل لعني أي ملعون مث يف كونه مرجوما وجهان املرجوم فهو فع

واللعن  ٣٤األول أن كونه مرجوما كونه ملعونا من قبل اهللا تعاىل قال اهللا تعاىل اخرج منها فإنك رجيم احلجر 
قيل عىن به  ٤٦تنته الرمجنك مرمي يسمى رمجا وحكى اهللا تعاىل عن والد إبراهيم عليه السالم أنه قال له لئن مل 

ويف  ١١٦الرجم بالقول وحكى اهللا تعاىل عن قوم نوح أهنم قالوا لئن مل تنته يا نوح لتكونن من املرجومني الشعراء 
والوجه الثاين أن الشيطان إمنا وصف بكونه مرجوما ألنه تعاىل أمر  ١٨سورة يس لئن مل تنتهوا لنرمجنكم يس 

  طني بالشهب والثواقب طردا هلم من السموات مث وصف بذلك كل شرير متمرداملالئكة برمي الشيا

ففيه وجهان األول أن الغرض من االستعاذة االحتراز من شر الوسوسة  ٦١وأما قوله إنه هو السميع العليم األنفال 
من هو على هذه  ومعلوم أن الوسوسة كأهنا حروف خفية يف قلب اإلنسان وال يطلع عليها أحد فكأن العبد يقول يا

الصفة اليت يسمع هبا كل مسموع ويعلم كل سر خفي أنت تسمع وسوسة الشيطان وتعلم غرضه فيها وأنت القادر 
على دفعها عين فادفعها عين بفضلك فلهذا السبب كان ذكر السميع العليم أوىل هبذا املوضع من سائر األذكار 

داء بلفظ القرآن وهو قوله تعاىل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ الثاين أنه إمنا تعني هذا الذكر هبذا املوضع اقت
  ٣٦وقال يف حم السجدة إنه هو السميع العليم فصلت  ٢٠٠باهللا إنه مسيع عليم 

  املسألة الثانية
املا يف البحث العقلي عن ماهية االستعاذة اعلم أن االستعاذة ال تتم إال بعلم وحال وعمل أما العلم فهو كون العبد ع

بكونه عاجزا عن جلب املنافع الدينية والدنيوية وعن دفع مجيع املضار الدينية والدنيوية وأن اهللا تعاىل قادر على 
إجياد مجيع املنافع الدينية والدنيوية وعلى دفع مجيع املضار الدينية والدنيوية قدرة ال يقدر أحد سواه على دفعها عنه 

عن هذا العلم حصول حالة يف القلب وهي انكسار وتواضع ويعرب عن تلك  فإذا حصل هذا العلم يف القلب تولد
احلالة بالتضرع إىل اهللا تعاىل واخلضوع له مث إن حصول تلك احلالة يف القلب يوجب حصول صفة أخرى يف القلب 

وخيصه بإفاضة وصفة يف اللسان أما الصفة احلاصلة يف القلب فهي أن يصري العبد مريدا ألن يصونه تعاىل عن اآلفات 
اخلريات واحلسنات وأما الصفة اليت يف اللسان فهي أن يصري العبد طالبا هلذا املعىن بلسانه من اهللا تعاىل وذلك 

إذا عرفت ما ذكرنا يظهر لك أن الركن األعظم يف االستعاذة هو ) أعوذ باهللا ( الطلب هو االستعاذة وهو قوله 
 فهو أن يعلم كونه سبحانه وتعاىل عاملا جبميع املعلومات فإنه لو مل يكن األمر علمه باهللا وعلمه بنفسه وأما علمه باهللا

كذلك جلاز أن ال يكون اهللا عاملا به وال بأحواله فعلى هذا التقدير تكون االستعاذة به عبثا وال بد أن يعلم كونه 
ن يعلم أيضا كونه جوادا مطلقا إذ قادرا على مجيع املمكنات وإال فرمبا كان عاجزا عن حتصيل مراد البعد وال بد أ

لو كان البخل عليه جائزا ملا كان يف االستعاذة فائدة وال بد أيضا وأن يعلم أنه ال يقدر أحد سوى اهللا تعاىل على أن 
يعينه على مقاصده إذ لو جاز أن يكون غري اهللا يعينه على مقاصده مل تكن الرغبة قوية يف االستعاذة باهللا وذلك ال 



بالتوحيد املطلق وأعين بالتوحيد املطلق أن يعلم أن مدبر العامل واحد وأن يعلم أيضا أن العبد غري مستقل  يتم إال
بأفعال نفسه إذ لو كان مستقال بأفعال نفسه مل يكن يف االستعاذة بالغري فائدة فثبت مبا ذكرنا أن العبد ما مل يعرف 

ومن الناس من يقول ال حاجة ) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  (عزة الربوبية وذلة العبودية ال يصح منه أن يقول 
يف هذا الذكر إىل العلم هبذه املقدمات بل اإلنسان إذا جوز كون األمر كذلك حسن منه أن يقول أعوذ باهللا على 

وال يغين سبيل اإلمجال وهذا ضعيف جدا ألن إبراهيم عليه السالم عاب أباه يف قوله مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر 
فبتقدير أن ال يكون اإلله عاملا بكل املعلومات قادرا على مجيع املقدورات كان سؤاله سؤاال ملن  ٤٢عنك شيئا مرمي 

ال يسمع وال يبصر وكان داخال حتت ما جعله إبراهيم عليه السالم عيبا على أبيه وأما علم العبد حبال نفسه فال بد 
 نفسه على سبيل التمام وأن يعلم أيضا أنه بتقدير أن يعلم تلك املصاحل وان يعلم عجزه وقصوره عن رعاية مصاحل

حبسب الكيفية والكمية لكنه ال ميكنه حتصيلها عند عدمها وال إبقاؤها عند وجودها إذا عرفت هذا فنقول إنه إذا 
  حصلت هذه العلوم يف قلب العبد وصار مشاهدا هلا متيقنا فيها وجب أن حيصل

لة املسماة باالنكسار واخلضوع وحينئذ حيصل يف قلبه الطلب ويف لسانه اللفظ الدال على ذلك يف قلبه تلك احلا
والذي يدل على كون اإلنسان عاجزا عن حتصيل مصاحل ) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ( الطلب وذلك هو قوله 

كال البابني يف احلقيقة يف غاية العجز نفسه يف الدنيا واآلخرة أن الصادر عن اإلنسان إما العمل وإما العلم وهو يف 
أما العلم فما أشد احلاجة يف حتصيله إىل االستعاذة باهللا ويف االحتراز عن حصول ضده إىل االستعاذة باهللا ويدل عليه 

احلجة األوىل أنا كم رأينا من األكياس احملققني بقوا يف شبهة واحدة طول عمرهم ومل يعرفوا اجلواب عنها  -وجوه 
صروا عليها وظنوها علما يقينيا وبرهانا جليا مث بعد انقضاء أعمارهم جاء بعدهم من تنبه لوجه الغلط فيها بل أ

وأظهر للناس وجه فسادها وإذا جاز ذلك على بعض الناس جاز على الكل مثله ولوال هذا السبب ملا وقع بني أهل 
 إعانة اهللا وفضله وإرشاده وإال فمن ذا الذي العلم اختالف يف األديان واملذاهب وإذا كان األمر كذلك فلوال

يتخلص بسفينة فكره من أمواج الضالالت ودياجي الظلمات احلجة الثانية أن كل أحد إمنا يقصد أن حيصل له 
الدين احلق واالعتقاد الصحيح وإن أحدا ال يرضى لنفسه باجلهل والكفر فلو كان األمر حبسب سعيه وإرادته 

صادقني وحيث مل يكن األمر كذلك بل جند احملقني يف جنب املبطلني كالشعرة البيضاء يف  لوجب كون الكل حمقني
جلد ثور أسود علمنا أنه ال خالص من ظلمات الضالالت إال بإعانة إله األرض والسموات احلجة الثالثة أن القضية 

دخل فيما بينهما احلد األوسط فنقول  اليت توقف اإلنسان يف صحتها وفسادها فإنه ال سبيل له إىل اجلزم هبا إال إذا
ذلك احلد األوسط إن كان حاضرا يف عقله كان القياس منعقدا والنتيجة الزمة فحينئذ ال يكون العقل متوقفا يف 

تلك القضية بل يكون جازما هبا وقد فرضناه متوقفا فيها هذا خلف وأما إن قلنا إن ذلك احلد األوسط غري حاضر 
لبه أو ال ميكنه طلبه واألول باطل ألنه إن كان ال يعرفه بعينه فكيف يطلبه ألن طلب الشيء يف عقله فهل ميكنه ط

بعينه إمنا ميكن بعد الشعور به وإن كان يعرفه بعينه فالعلم به حاضر يف ذهنه فكيف يطلب حتصيل احلاصل وأما إن 
ن ذلك التوقف وخيرج من ظلمة تلك كان ال ميكنه طلبه فحينئذ يكون عاجزا عن حتصيل الطريق الذي يتخلص به م

احلرية وهذا يدل على كون العبد يف غاية احلرية والدهشة احلجة الرابعة أنه تعاىل قال لرسوله عليه الصالة والسالم 
فهذه االستعاذة مطلقة غري مقيدة حبالة خمصوصة فهذا بيان  ٩٧وقل رب أعوذ بك من مهزات الشياطني املؤمنون 

حتصيل العقائد والعلوم وأما عجز العبد عن األعمال الظاهرة اليت جير هبا النفع إىل نفسه كمال عجز العبد عن 
ويدفع هبا الضرر عن نفسه فهذا أيضا كذلك ويدل عليه وجوه األول أنه قد انكشف ألرباب البصائر أن هذا البدن 

انية وهي احلواس اخلمس يشبه اجلحيم وانكشف هلم أنه جلس على باب هذا اجلحيم تسعة عشر نوعا من الزب



الظاهرة واحلواس اخلمس الباطنة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبع وكل واحد من هذه التسعة عشر فهو 
واحد حبسب اجلنس إال أنه يدخل حتت كل واحد منها أعداد ال هناية هلا حبسب الشخص والعدد واعترب ذلك 

الباصرة على إدراكها أمور غري متناهية وحيصل من إبصار كل واحد  بالقوة الباصرة فإن األشياء اليت تقوى القوة
  منها أثر خاص يف القلب وذلك األثر جير القلب من أوج عامل الروحانيات إىل

حضيض عامل اجلسمانيات وإذا عرفت هذا ظهر أن مع كثرة هذه العوائق والعالئق أنه ال خالص للقلب من هذه 
وإغاثته وملا ثبت أنه ال هناية جلهات نقصانات العبد وال هناية لكمال رمحة اهللا وقدرته  الظلمات إال بإعانة اهللا تعاىل

وحكمته ثبت أن االستعاذة باهللا واجبة يف كل األوقات فلهذا السبب جيب علينا يف أول كل قول وعمل ومبدأ كل 
احلاصلة يف هذه احلياة العاجلة لفظة وحلظة أن نقول أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم احلجة اخلامسة أن اللذات 

قسمان أحدمها اللذات احلسية والثاين اللذات اخليالية وهي لذة الرياسة ويف كل واحد من هذين القسمني اإلنسان 
إذا مل ميكن أن ميارس حتصيل تلك اللذات ومل يزاوهلا مل يكن له شعور هبا وإذا كان عدمي الشعور هبا كان قليل الرغبة 

ارسها ووقف عليها التذ هبا وإذا حصل االلتذاذ هبا قويت رغبته فيها وكلما اجتهد اإلنسان حىت وصل فيها مث إذا م
إىل مقام آخر يف حتصيل اللذات والطيبات وصل يف شدة الرغبة وقوة احلرص إىل مقام آخر أعلى مما كان قبل ذلك 

شد رغبة يف حتصيل الزائد عليها وإذا كان فاحلاصل أن اإلنسان كلما كان أكثر فوزا باملطالب كان أعظم حرصا وأ
ال هناية ملراتب الكماالت فكذلك ال هناية لدرجات احلرص وكما أنه ال ميكن حتصيل الكماالت اليت ال هناية هلا 

فكذلك ال ميكن إزالة أمل الشوق واحلرص عن القلب فثبت أن هذا مرض ال قدرة للعبد على عالجه ووجب 
لكرمي الناصر لعباده فيقال أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم احلجة السادسة يف تقرير ما الرجوع فيه إىل الرحيم ا

وقول موسى لقومه استعينوا  ٤٥ذكرناه قوله تعاىل إياك نعبد وإياك نستعني وقوله واستعينوا بالصرب والصالة البقرة 
ويف بعض الكتب اإلهلية أن  ١٢٨األعراف باهللا واصربوا إن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني 

اهللا تعاىل يقول وعزيت وجاليل ألقطعن امل كل مؤمل غريي باليأس وأللبسنه ثوب املذلة عند الناس وألخيبنه من 
قريب وألبعدنه من وصلي وألجعلنه متفكرا حريان يؤمل غريي يف الشدائد والشدائد بيدي وأنا احلي القيوم ويرجو 

  كر أبواب غريي وبيدي مفاتيح األبواب وهي مغلقة وبايب مفتوح ملن دعاينغريي ويطرق بالف
  املسألة الثالثة

يبطل القول ) أعوذ باهللا ( يف أن االستعاذة كيف تصح على مذهب أهل اجلرب ومذهب القدرية قالت املعتزلة قوله 
االستعاذة ولو كان خالق األعمال هو األول أن قوله أعوذ باهللا اعتراف بكون العبد فاعال لتلك  -باجلرب من وجوه 

اهللا تعاىل المتنع كون العبد فاعال ألن حتصيل احلاصل حمال وأيضا فإذا خلقه اهللا يف العبد امتنع دفعه وإذا مل خيلقه اهللا 
 اعتراف بكون العبد موجدا ألفعال نفسه والثاين أن االستعاذة إمنا) أعوذ باهللا ( فيه امتنع حتصيله فثبت أن قوله 

حتسن من اهللا تعاىل إذا مل يكن اهللا تعاىل خالقا لألمور اليت منها يستعاذ أما إذا كان الفاعل هلا هو اهللا تعاىل امتنع أن 
يستعاذ باهللا منها ألن على هذا التقدير يصري كأن العبد استعاذ باهللا من اهللا يف عني ما يفعله اهللا والثالث أن 

لى أن العبد غري راض هبا ولو كانت املعاصي حتصل بتخليق اهللا تعاىل وقضائه االستعاذة باهللا من املعاصي تدل ع
  وحكمه وجب على العبد كونه راضيا هبا ملا ثبت باإلمجاع أن الرضا بقضاء اهللا واجب

والرابع أن االستعاذة باهللا من الشيطان إمنا تعقل وحتسن لو كانت تلك الوسوسة فعال للشيطان أما إذا كانت فعال 
ومل يكن للشيطان يف وجودها أثر البتة فكيف يستعاذ من شر الشيطان بل الواجب أن يستعاذ على هذا التقدير  هللا



من شر اهللا تعاىل ألنه ال شر إال من قبله اخلامس أن الشيطان يقول إذا كنت ما فعلت شيئا أصال وأنت يا إله اخللق 
وحكمت هبا علي وال قدر يل على خمالفة حكمك مث  علمت صدور الوسوسة عين وال قدرة يل على خمالفة قدرتك

 ١٨٥وقلت يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر البقرة  ٢٨٦قلت ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها البقرة 
فمع هذه األعذار الظاهرة واألسباب القوية كيف جيوز يف  ٧٨وقلت وما جعل عليكم يف الدين من حرج احلج 

مين وتلعنين السادس جعلتين مرجوما ملعونا بسبب جرم صدر مين أو ال بسبب جرم صدر حكمتك ورمحتك أن تذ
 ٣١مين فإن كان األول فقد بطل اجلرب وإن كان الثاين فهذا حمض الظلم وأنت قلت وما اهللا يريد ظلما للعباد غافر 

 وأنا ال أقول باجلرب وال فكيف يليق هذا بك فإن قال قائل هذه اإلشكاالت إمنا تلزم على قول من يقول باجلرب
بالقدر بل أقول احلق حالة متوسطة بني اجلرب والقدر وهو الكسب فنقول هذا ضعيف ألنه إما أن يكون لقدرة العبد 
أثر يف الفعل على سبيل االستقالل أو ال يكون فإن كان األول فهو متام القول باالعتزال وإن كان الثاين فهو اجلرب 

كورة واردة على هذا القول فكيف يعقل حصول الواسطة قال أهل السنة واجلماعة أما احملض والسؤاالت املذ
اإلشكاالت اليت ألزمتموها علينا فهي بأسرها واردة عليكم من وجهني األول أن قدرة العبد إما أن تكون معينة 

فرجحان أحد الطرفني على ألحد الطرفني أو كانت صاحلة للطرفني معا فإن كان األول فاجلرب الزم وإن كان الثاين 
اآلخر إما أن يتوقف على املرجح أو ال يتوقف فإن كان األول ففاعل ذلك املرجح إن كان هو العبد عاد التقسيم 

األول فيه وإن كان هو اهللا تعاىل فعندما يفعل ذلك املرجح يصري الفعل واجب الوقوع وعندما ال يفعله يصري الفعل 
كل ما ذكرمتوه وأما الثاين وهو أن يقال إن رجحان أحد الطرفني على اآلخر ال ممتنع الوقوع وحينئذ يلزمكم 

يتوقف على مرجح فهذا باطل لوجهني األول أنه لو جاز ذلك لبطل االستدالل بترجيح أحد طريف املمكن على 
وال يكون اآلخر على وجود املرجح والثاين أن على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقعا على سبيل االتفاق 

صادرا عن العبد وإذا كان األمر كذلك فقد عاد اجلرب احملض فثبت هبذا البيان أن كل ما أوردمتوه علينا فهو وارد 
عليكم الوجه الثاين يف السؤال أنكم سلمتم كونه تعاىل عاملا جبميع املعلومات ووقوع الشيء على خالف علمه 

 احملال حمال فكان كل ما أوردمتوه علينا يف القضاء والقدر الزما يقتضي انقالب علمه جهال وذلك حمال واملفضي إىل
عليكم يف العلم لزوما ال جواب عنه مث قال أهل السنة واجلماعة قوله أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم يبطل القول 

  بالقدر من وجوه

نع اهللا الشيطان من عمل األول أن املطلوب من قولك أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم إما أن يكون هو أن مي
الوسوسة منعا بالنهي والتحذير أو على سبيل القهر واجلرب أما األول فقد فعله وملا فعله كان طلبه من اهللا حماال ألن 

حتصيل احلاصل حمال وأما الثاين فهو غري جائز ألن اإلجلاء ينايف كون الشياطني مكلفني وقد ثبت كوهنم مكلفني 
الوا املطلوب باالستعاذة فعل األلطاف اليت تدعو املكلف إىل فعل احلسن وترك القبيح ال يقال أجابت املعتزلة عنه فق

فتلك األلطاف فعل اهللا بأسرها فما الفائدة يف الطلب ألنا نقول إن من األلطاف ما ال حيسن فعله إال عند هذا 
لسؤال بأن فعل تلك األلطاف إما أن يكون الدعاء فلو مل يتقدم هذا الدعاء مل حيسن فعله أجاب أهل السنة عن هذا ا

له أثر يف ترجيح جانب الفعل على جانب الترك أو ال أثر فيه فإن كان األول فعند حصول الترجيح يصري الفعل 
نب الوجود لو حصل العدم فحينئذ يلزم أن حيصل عند واجب الوقوع والدليل عليه أن عند حصول رجحان جا

رجحان جانب الوجود رجحان جانب العدم وهو مجع بني النقيضني وهو حمال فثبت أن عند حصول الرجحان 
حيصل الوجوب وذلك يبطل القول باالعتزال وأما إن مل حيصل حبسب فعل تلك األلطاف رجحان طرف الوجود مل 

ون فعلها عبثا حمضا وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال الوجه الثاين أن يقال إن اهللا تعاىل إما أن يكن لفعلها البتة أثر فيك



يكون مريدا لصالح حال العبد أو ال يكون فإن كان احلق هو األول فالشيطان إما أن يتوقع منه إفساد العبد أو ال 
لعبد فلم خلقه ومل سلطه على العبد وأما إن يتوقع فإن توقع منه إفساد العبد مع أن اهللا تعاىل مريد إصالح حال ا

كان ال يتوقع من الشيطان إفساد العبد فأي حاجة للعبد إىل االستعاذة منه وأما إذا قيل إن اهللا تعاىل ال يريد ما هو 
صالح حال العبد فاالستعاذة باهللا كيف تفيد االعتصام من شر الشيطان الوجه الثالث أن الشيطان إما أن يكون 

ا على فعل الشر أو يكون قادرا على فعل الشر واخلري معا فإن كان األول فقد أجربه اهللا على الشر وذلك جمبور
فهنا  -وهو أنه قادر على فعل الشر واخلري  -يقدح يف قوهلم إنه تعاىل ال يريد إال الصالح واخلري وإن كان الثاين 

املرجح يكون من اهللا تعاىل وإذا كان كذلك فأي فائدة ميتنع أن يترجح فعل اخلري على فعل الشر إال مبرجح وذلك 
يف االستعاذة الوجه الرابع هب أن البشر إمنا وقعوا يف املعاصي بسبب وسوسة الشيطان فالشيطان كيف وقع يف 

املعاصي فإن قلنا إنه وقع فيها بوسوسة شيطان آخر لزم التسلسل وإن قلنا وقع الشيطان يف املعاصي ال ألجل 
ر فلم ال جيوز مثله يف البشر وعلى هذا التقدير فال فائدة يف االستعاذة من الشيطان وإن قلنا إنه تعاىل شيطان آخ

سلط الشيطان على البشر ومل يسلط على الشيطان شيطانا آخر فهذا حيف على البشر وختصيص له مبزيد الثقل 
ن الفعل املستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع واإلضرار وذلك ينايف كون اإلله رحيما ناصرا لعباده الوجه اخلامس أ

فهو واجب الوقوع فال فائدة يف االستعاذة منه وإن كان غري معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع فال فائدة يف 
االستعاذة منه واعلم أن هذه املناظرة تدل على أنه ال حقيقة لقوله أعوذ باهللا إال أن ينكشف للعبد أن الكل من اهللا 

  حاصل الكالم فيه ما قاله الرسول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبكوباهللا و

وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الركن الثاين املستعاذ به واعلم أن هذا ورد يف 
ا قوله أعوذ باهللا فبيانه القرآن واألخبار على وجهني أحدمها أن يقال أعوذ باهللا والثاين أن يقال أعوذ بكلمات اهللا أم

إمنا يتم بالبحث عن لفظة اهللا وسيأيت ذلك يف تفسري بسم اهللا وأما قوله أعوذ بكلمات اهللا التامات فاعلم أن املراد 
واملراد من قوله كن نفاذ  ٤٠بكلمات اهللا هو قوله تعاىل إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون النحل 

ت وسريان مشيئته يف الكائنات حبيث ميتنع أن يعرض له عائق ومانع وال شك أنه ال حتسن قدرته يف املمكنا
االستعاذة باهللا إال لكونه موصوفا بتلك القدرة القاهرة واملشيئة النافذة وأيضا فاجلسمانيات ال يكون حدوثها إال 

ت فإمنا حيصل تكوهنا اآلن الذي ال على سبيل احلركة واخلروج من القوة إىل الفعل يسريا يسريا وأما الروحانيا
ينقسم فلهذه املشاهبة مسيت نفاذ قدرته بالكلمة وأيضا ثبت يف علم املعقوالت أن عامل األرواح مستول على عامل 

  فقوله ٥األجسام وإمنا هي املدبرات ألمور هذا العامل كما قال تعاىل فاملدبرات أمرا النازعات 
ة من األرواح البشرية باألرواح العالية املقدسة الطاهرة الطيبة يف دفع شرور أعوذ بكلمات اهللا التامات استعاذ

األرواح اخلبيثة الظلمانية الكدرة فاملراد بكلمات اهللا التامات تلك األرواح العالية الطاهرة مث ههنا دقيقة وهي أن 
  قوله

ت إىل غري اهللا وأما إذا تغلغل يف حبر أعوذ بكلمات اهللا التامات إمنا حيسن ذكره إذا كان قد بقي يف نظره التفا
التوحيد وتوغل يف قعر احلقائق وصار حبيث ال يرى يف الوجود أحدا إال اهللا تعاىل مل يستعذ إال باهللا ومل يلتجئ إال إىل 

  اهللا ومل يعول إال على اهللا فال جرم يقول أعوذ باهللا و أعوذ من اهللا باهللا كما قال عليه السالم
اعلم أن يف هذا املقام يكون العبد مشتغال أيضا بغري اهللا ألن االستعاذة ال بد وأن تكون لطلب أو وأعوذ بك منك و

هلرب وذلك اشتغال بغري اهللا تعاىل فإذا ترقى العبد عن هذا املقام وفين عن نفسه وفين أيضا عن فنائه عن نفسه 
  بسم اهللا أال ترى أنه عليه السالم ملا قال فههنا يترقى عن مقام قوله أعوذ باهللا ويصري مستغرقا يف نور قوله



  وأعوذ بك منك ترقى عن هذا املقام فقال
أنت كما أثنيت على نفسك الركن الثالث من أركان هذا الباب املستعيذ واعلم أن قوله أعوذ باهللا أمر منه لعباده 

حكى ذلك عن األنبياء أن يقولوا ذلك وهذا غري خمتص بشخص معني فهو أمر على سبيل العموم ألنه تعاىل 
واألولياء وذلك يدل على أن كل خملوق جيب أن يكون مستعيذا باهللا فاألول أنه تعاىل حكى عن نوح عليه السالم 

فعند هذا أعطاه اهللا خلعتني السالم والربكات وهو  ٤٧أنه قال رب إين أعوذ بك أن أسألك ما ليس يل به علم هود 
والثاين حكى عن يوسف عليه السالم أن املرأة ملا  ٤٨منا وبركات عليك هود  قوله تعاىل قيل يا نوح اهبط بسالم

فأعطاه اهللا تعاىل خلعتني صرف السوء والفحشاء حيث قال  ٢٣راودته قال معاذ اهللا إنه ريب أحسن مثواي يوسف 
ذ إال من فقال معاذ اهللا أن نأخ ٧٨والثالث فخذ أحدنا مكانه يوسف  ٢٤لنصرف عنه السوء والفحشاء يوسف 

  ١٠٠فأكرمه اهللا تعاىل بقوله ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا يوسف  ٧٩وجدنا متاعنا عنده يوسف 

الرابع حكى اهللا عن موسى عليه السالم أنه ملا أمر قومه بذبح البقرة قال قومه أتتخذنا هزوا قال أعوذ باهللا أن أكون 
الة التهمة وإحياء القتيل فقال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حيىي اهللا فأعطاه اهللا خلعتني إز ٦٧من اجلاهلني البقرة 

اخلامس أن القوم ملا خوفوه بالقتل قال وإين عذت بريب وربكم أن ترمجون الدخان  ٧٣املوتى ويريكم آياته البقرة 
هللا تعاىل فأعطاه ا ٢٧وقال يف آية أخرى إين عذت بريب وربكم من كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب غافر  ٢٠

مراده فأفىن عدوهم وأورثهم أرضهم وديارهم والسادس أن أم مرمي قالت وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
فوجدت اخللعة والقبول وهو قوله فتقبلها رهبا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا آل عمران  ٣٦الرجيم آل عمران 

صورة بشر يقصدها يف اخللوة قالت إين أعوذ بالرمحن منك  والسابع أن مرمي عليها السالم ملا رأت جربيل يف ٣٧
فوجدت نعمتني ولدا من غري أب وتنزيه اهللا إياها بلسان ذلك الولد عن السوء وهو قوله إين  ١٨إن كنت تقيا مرمي 

ل رب الثامن أن اهللا تعاىل أمر حممدا عليه الصالة والسالم باالستعاذة مرة بعد أخرى فقال وق ٣٠عبد اهللا مرمي 
و قل  ١وقال قل أعوذ برب الفلق الفلق  ٩٧أعوذ بك من مهزات الشياطني وأعوذ بك رب أن حيضرون املؤمنون 

والتاسع قال يف سورة األعراف خذ العفو وأمر باملعروف وأعرض عن اجلاهلني وإما  ١أعوذ برب الناس الناس 
وقال يف حم السجدة ادفع باليت هي أحسن  ١٩٩ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه مسيع عليم األعراف 

إىل أن قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه  ٣٤فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم فصلت 
فهذه اآليات دالة على أن األنبياء عليهم السالم كانوا أبدا يف االستعاذة من شر  ٣٦هو السميع العليم فصلت 

س واجلن وأما األخبار فكثرية اخلرب األول عن معاذ بن جبل قال استب رجالن عند النيب وأغرقا فيه شياطني اإلن
  فقال عليه السالم

إين ألعلم كلمة لو قاالها لذهب عنهما ذلك وهي قوله أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وأقول هذا املعىن مقرر يف 
صاحل هذا العامل ومفاسده قليل جدا وأنه إمنا ميكنه أن يعرف العقل من وجوه األول أن اإلنسان يعلم أن علمه مب

ذلك القليل مبدد العقل وعند الغضب يزول العقل فكل ما يفعله ويقوله مل يكن على القانون اجليد فإذا استحضر يف 
إىل اهللا  عقله هذا صار هذا املعىن مانعا له عن االقدام على تلك األفعال وتلك األقوال وحامال له على أن يرجع

تعاىل يف حتصيل اخلريات ودفع اآلفات فال جرم يقول أعوذ باهللا الثاين أن اإلنسان غري عامل قطعا بأن احلق من جانبه 
وال من جانب خصمه فإذا علم ذلك يقول أفوض هذه الواقعة إىل اهللا تعاىل فإذا كان احلق من جانيب فاهللا يستوفيه 

فاألوىل أن ال أظلمه وعند هذا يفوض تلك احلكومة إىل اهللا ويقول  من خصمي وإن كان احلق من جانب خصمي
أعوذ باهللا الثالث أن اإلنسان إمنا يغضب إذا أحس من نفسه بفرط قوة وشدة بواسطتها يقوى على قهر اخلصم فإذا 



وىل يل أن استحضر يف عقله أن إله العامل أقوى وأقدر مين مث إين عصيته مرات وكرات وأنه بفضله جتاوز عين فاأل
أجتاوز عن هذا املغضوب عليه فإذا أحضر يف عقله هذا املعىن ترك اخلصومة واملنازعة وقال أعوذ باهللا وكل هذه 
املعاين مستنبطة من قوله تعاىل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون األعراف 

  ين أبصر طريق الرشد فترك النزاع والدفاع ورضي بقضاء اهللا تعاىلواملعىن أنه إذا تذكر هذه األسرار واملعا ٢٠١

  واخلرب الثاين
روى معقل بن يسار رضي اهللا عنه عن النيب أنه قال من قال حني يصبح ثالث مرات أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

فإن مات يف ذلك وقرأ ثالث آيات من آخر سورة احلشر وكل اهللا به سبعني ألف ملك يصلون عليه حىت ميسي 
اليوم مات شهيدا ومن قاهلا حني ميسي كان بتلك املنزلة قلت وتقريره من جانب العقل أن قوله أعوذ باهللا مشاهدة 

لكمال عجز النفس وغاية قصورها واآليات الثالث من آخر سورة احلشر مشاهدة لكمال اهللا وجالله وعظمته 
  ذين املقامنيوكمال احلال يف مقام العبودية ال حيصل إال هب

  اخلرب الثالث
روى أنس عن النيب أنه قال من استعاذ يف اليوم عشر مرات وكل اهللا تعاىل به ملكا يذود عنه الشيطان قلت 

والسبب فيه أنه ملا قال أعوذ باهللا وعرف معناه عرف منه نقصان قدرته ونقصان علمه وإذا عرف ذلك من نفسه مل 
يقدم على األعمال اليت تدعوه نفسه إليها والشيطان األكرب هو النفس فثبت أن يلتفت إىل ما تأمره به النفس ومل 

  قراءة هذه الكلمة تذود الشيطان عن اإلنسان
  واخلرب الرابع

  عن خولة بنت حكيم عن النيب أنه قال
 من نزل منزال فقال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من ذلك املنزل قلت

والسبب فيه أنه ثبت يف العلوم العقلية أن كثرة األشخاص الروحانية فوق كثرة األشخاص اجلسمانية وأن 
  السموات مملوءة من األرواح الطاهرة كما قال عليه الصالة والسالم

 أطت السماء وحق هلا أن تئط ما فيها موضع قدم إال وفيه ملك قائم أو قاعد وكذلك األثري واهلواء مملوءة من
  األرواح وبعضها طاهرة مشرقة خرية وبعضها كدرة مؤذية شريرة فإذا قال الرجل

أعوذ بكلمات اهللا التامات فقد استعاذ بتلك األرواح الطاهرة من شر تلك األرواح اخلبيثة وأيضا كلمات اهللا هي 
  قوله كن وهي عبارة عن القدرة النافذة ومن استعاذ بقدرة اهللا مل يضره شيء

  مسواخلرب اخلا
  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب قال

إذا فزع أحدكم من النوم فليقل أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه عقابه وشر عباده ومن شر مهزات الشياطني 
وأن حيضرون فإهنا ال تضر وكان عبد اهللا بن عمر يعلمها من بلغ من عبيده ومن مل يبلغ كتبها يف صك مث علقها يف 

  عنقه
  اخلرب السادسو

  عن ابن عباس عن النيب
أنه كان يعوذ احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما ويقول أعيذكما بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 

  عني المة ويقول



  كان أيب إبراهيم عليه السالم يعوذ هبا امسعيل وإسحق عليهما السالم
  اخلرب السابع

ظم أمر االستعاذة حىت أنه ملا تزوج امرأة ودخل هبا فقالت أعوذ باهللا منك فقال أنه عليه الصالة والسالم كان يع
  عليه الصالة والسالم

عذت مبعاذ فاحلقي بأهلك واعلم أن الرجل املستبصر بنور اهللا ال التفات له إىل القائل وإمنا التفاته إىل القول فلما 
مشتغال بتلك الكلمة ومل يلتفت إىل ) ى اهللا عليه وسلم صل( ذكرت تلك املرأة كلمة أعوذ باهللا بقي قلب الرسول 

  أهنا قالت تلك الكلمة عن قصد أم ال
  واخلرب الثامن

روى احلسن قال بينما رجل يضرب مملوكا له فجعل اململوك يقول أعوذ باهللا إذ جاء نيب اهللا فقال أعوذ برسول اهللا 
ك فقال فإين أشهدك يا رسول اهللا أنه حر لوجه اهللا فقال فأمسك عنه فقال عليه السالم عائذ اهللا أحق أن ميسك عن

  عليه الصالة والسالم أما والذي نفسي بيده لو مل تقلها لدافع وجهك سفع النار
  واخلرب التاسع

  قال سويد مسعت أبا بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه يقول على املنرب أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  وذ باهللا من الشيطان الرجيم فال أحب أن أترك ذلك ما بقيتوقال مسعت رسول اهللا يتع

  واخلرب العاشر
قوله عليه الصالة والسالم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك منك الركن الرابع من 

أن شر أركان هذا الباب الكالم يف املستعاذ منه وهو الشيطان واملقصود من االستعاذة دفع شر الشيطان واعلم 
الشيطان إما أن يكون بالوسوسة أو بغريها كما ذكره يف قول اهللا تعاىل كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من املس 

  ويف هذا الباب مسائل غامضة دقيقة من العقليات ومن علوم املكاشفات ٢٧٥البقرة 
  املسألة األوىل

والشياطني واعلم أنه ال بد أوال من البحث عن  اختلف الثاين يف وجود اجلن والشياطني فمن الناس من أنكر اجلن
ماهية اجلن والشياطني فنقول أطبق الكل على أنه ليس اجلن والشياطني عبارة عن أشخاص جسمانية كثيفة جتيء 

وتذهب مثل الناس والبهائم بل القول احملصل فيه قوالن األول أهنا أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال خمتلفة 
ل وأفهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة والقول الثاين أن كثريا من الناس أثبتوا أهنا موجودات غري متحيزة وهلا عقو

وال حالة يف املتحيز وزعموا أهنا موجودات جمردة عن اجلسمية مث هذه املوجودات قد تكون عالية مقدسة عن تدبري 
 ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون األجسام بالكلية وهي املالئكة املقربون كما قال اهللا تعاىل

ويليها مرتبة األرواح املتعلقة بتدبري األجسام وأشرفها محلة العرش كما قال تعاىل وحيمل عرش ربك  ١٩األنبياء 
واملرتبة الثانية احلافون حول العرش كما قال تعاىل وترى املالئكة حافني من حول  ١٧فوقهم يومئذ مثانية احلاقة 

واملرتبة الثالثة مالئكة الكرسي واملرتبة الرابعة مالئكة السموات طبقة طبقة واملرتبة اخلامسة  ٧٥لعرش الزمر ا
مالئكة كرة األثري واملرتبة السادسة مالئكة كرة اهلواء الذي هو يف طبع النسيم واملرتبة السابعة مالئكة كرة 

بالبحار واملرتبة التاسعة مرتبة األرواح املتعلقة باجلبال واملرتبة العاشرة الزمهرير واملرتبة الثامنة مرتبة األرواح املتعلقة 
مرتبة األرواح السفلية املتصرفة يف هذه األجسام النباتية واحليوانية املوجودة يف هذا العامل واعلم أنه على كال 



اجلن وقد تكون كدرة سفلية  القولني فهذه األرواح قد تكون مشرقة إهلية خرية سعيدة وهي املسماة بالصاحلني من
  شريرة شقية وهي املسماة بالشياطني

  صفحة فارغة

واحتج املنكرون لوجود اجلن والشياطني بوجوه احلجة األوىل أن الشيطان لو كان موجودا لكان إما أن يكون 
كثيفا ألنه لو كان جسما كثيفا أو لطيفا والقسمان باطالن فيبطل القول بوجوده وإمنا قلنا أنه ميتنع أن يكون جسما 

كذلك لوجب أن يراه كل من كان سليم احلس إذ لو جاز أن يكون حبضرتنا أجسام كثيفة وحنن ال نراها جلاز أن 
يكون حبضرتنا جبال عالية ومشوس مضيئة ورعود وبروق مع أنا ال نشاهد شيئا منها ومن جوز ذلك كان خارجا 

لطيفة وذلك ألنه لو كان كذلك لوجب أن تتمزق أو تتفرق عند  عن العقل وإمنا قلنا إنه ال جيوز كوهنا أجساما
هبوب الرياح العاصفة القوية وأيضا يلزم أن ال يكون هلا قوة وقدرة على األعمال الشاقة ومثبتو اجلن ينسبون إليها 

ن إذا كانوا األعمال الشاقة وملا بطل القسمان ثبت فساد القول باجلن احلجة الثانية أن هذه األشخاص املسماة باجل
حاضرين يف هذا العامل خمالطني للبشر فالظاهر الغالب أن يصل هلم بسبب طول املخالطة واملصاحبة إما صداقة وإما 

عداوة فإن حصلت الصداقة وجب ظهور املنافع بسبب تلك الصداقة وإن حصلت العداوة وجب ظهور املضار 
صداقة وال من تلك العداوة وهؤالء الذين ميارسون صنعة بسبب تلك العداوة إال أنا ال نرى أثرا ال من تلك ال

التعزمي إذا تابوا من األكاذيب يعترفون بأهنم قط ما شاهدوا أثرا من هذا اجلن وذلك مما يغلب على الظن عدم هذه 
 األشياء ومسعت واحدا ممن تاب على تلك الصنعة قال إين واظبت على العزمية الفالنية كذا من األيام وما تركت

دقيقة من الدقائق إال أتيت هبا مث إين ما شاهدت من تلك األحوال املذكورة أثرا وال خربا احلجة الثالثة أن الطريق 
إىل معرفة األشياء إما احلس وإما اخلرب وإما الدليل أما احلس فلم يدل على وجود هذه األشياء ألن وجودها إما 

عنا صوتا فكيف ميكننا أن ندعي اإلحساس هبا والذين يقولون إنا بالصورة أو الصوت فإذا كنا ال نرى صورة وال مس
أبصرناها أو مسعنا أصواهتا فهم طائفتان اجملانني الذين يتخيلون أشياء بسبب خلل أمزجتهم فيظنون أهنم رأوا 

ثبتت والكذابون املخرفون وأما إثبات هذه األشياء بواسطة إخبار األنبياء والرسل فباطل ألن هذه األشياء لو 
لبطلت نبوة األنبياء فإن على تقدير ثبوهتا جيوز أن يقال إن كل ما تأيت به األنبياء من املعجزات إمنا حصل بإعانة 

اجلن والشياطني وكل فرع أدى إىل إبطال األصل كان باطال مثاله إذا جوزنا نفوذ اجلن يف بواطن اإلنسان فلم ال 
أن الشيطان نفذ يف ذلك اجلذع مث أظهر احلنني ومل ال جيوز أن يقال إن  جيوز أن يقال إن حنني اجلذع إمنا كان ألجل

الناقة إمنا تكلمت مع الرسول عليه السالم ألن الشيطان دخل يف بطنها وتكلم ومل ال جيوز أن يقال إن الشجرة إمنا 
ببطالن نبوة األنبياء انقلعت من أصلها ألن الشيطان اقتلعها فثبت أن القول بإثبات اجلن والشياطني يوجب القول 

عليهم السالم وأما إثبات هذه األشياء بواسطة الدليل والنظر فهو متعذر ألنا ال نعرف دليال عقليا يدل على وجود 
اجلن والشياطني فثبت أنه ال سبيل لنا إىل العلم بوجود هذه األشياء فوجب أن يكون القول بوجود هذه ألشياء 

والشياطني واجلواب عن األوىل بأنا نقول إن الشبهة اليت ذكرمت تدل على أنه  باطال فهذه مجلة شبه منكري اجلن
ميتنع كون اجلن جسما فلم ال جيوز أن يقال أنه جوهر جمرد عن اجلسمية واعلم أن القائلني هبذا القول فرق األوىل 

  الذين قالوا النفوس الناطقة البشرية املفارقة لألبدان قد



فإن كانت خرية فهي املالئكة األرضية وإن كانت شريرة فهي الشياطني األرضية مث  تكون خرية وقد تكون شريرة
إذا حدث بدن شديد املشاهبة ببدن تلك النفوس املفارقة وتعلق بذلك البدن نفس شديدة املشاهبة لتلك النفس 

املفارقة معاونة هلذه  املفارقة فحينئذ حيدث لتلك النفس املفارقة ضرب تعلق هبذا البدن احلادث وتصري تلك النفس
النفس املتعلقة هبذا البدن على األعمال الالئقة هبا فإن كان النفسان من النفوس الطاهرة املشرفة اخلرية كانت تلك 

املعاونة واملعاضدة إهلاما وإن كانتا من النفوس اخلبيثة الشريرة كانت تلك املعاونة واملناصرة وسوسة فهذا هو الكالم 
سوسة على قول هؤالء الفريق الثاين الذين قالوا اجلن والشياطني جواهر جمردة عن اجلسمية وعالئقها يف اإلهلام والو

وجنسها خمالف جلنس النفوس الناطقة البشرية مث إن ذلك اجلنس يندرج فيه أنواع أيضا فإن كانت طاهرة نورانية 
رة فهي الشياطني املؤذية إذا عرفت هذا فهي املالئكة األرضية وهم املسمون بصاحلي اجلن وإن كانت خبيثة شري

فنقول اجلنسية علة الضم فالنفوس البشرية الطاهرة النورانية تنضم إليها تلك األرواح الطاهرة النورانية وتعينها 
على أعماهلا اليت هي من أبواب اخلري والرب والتقوى والنفوس البشرية اخلبيثة الكدرة تنضم إليها تلك األرواح 

شريرة وتعينها على أعماهلا اليت هي من باب الشر واإلمث والعدوان الفريق الثالث وهم الذين ينكرون اخلبيثة ال
وجود األرواح السفلية ولكنهم أثبتوا وجود األرواح اجملردة الفلكية وزعموا أن تلك األرواح أرواح عالية قاهرة 

اح البشرية بدنا معينا فكذلك لكل روح من قوية وهي خمتلفة جبواهرها وماهياهتا فكما أن لكل روح من األرو
األرواح الفلكية بدن معني وهو ذلك الفلك املعني وكما أن الروح البشرية تتعلق أوال بالقلب مث بواسطته يتعدى 

أثر ذلك الروح إىل كل البدن فكذلك الروح الفلكي يتعلق أوال بالكواكب مث بواسطة ذلك التعلق يتعدى أثر ذلك 
ة ذلك الفلك وإىل كلية العامل وكما أنه يتولد يف القلب والدماغ أرواح لطيفة وتلك األرواح تتأدى الروح إىل كلي

يف الشرايني واألعصاب إىل أجزاء البدن ويصل هبذا الطريق قوة احلياة واحلس واحلركة إىل كل جزء من أجزاء 
وتتادى قوة تلك الكواكب بواسطة  األعضاء فكذلك ينبعث من جرم الكواكب خطوط شعاعية تتصل جبوانب العامل

تلك اخلطوط الشعاعية إىل أجزاء هذا العامل وكما أن بواسطة األرواح الفائضة من القلب والدماغ إىل أجزاء البدن 
فتكون هذه القوى  -حيصل يف كل جزء من اجزاء ذلك البدن قوى خمتلفة وهي الغاذية والنامية واملولدة واحلساسة 

جلوهر النفس املدبرة لكلية البدن فكذلك بواسطة اخلطوط الشعاعية املنبثة من الكواكب الواصلة كالنتائج واألوالد 
إىل أجزاء هذا العامل حتدث يف تلك األجزاء نفوس خمصوصة مثل نفس زيد ونفس عمرو وهذا النفوس كاألوالد 

فكذلك النفوس املتولدة من نفس  لتلك النفوس الفلكية وملا كانت النفوس الفلكية خمتلفة يف جواهرها وماهياهتا
فلك زحل مثال طائفة والنفوس املتولدة من نفس فلك املشتري طائفة أخرى فتكون النفوس املنتسبة إىل روح زحل 

متجانسة متشاركة وحيصل بينها حمبة ومودة وتكون النفوس املنتسبة إىل روح زحل خمالفة بالطبع واملاهية للنفوس 
ي وإذا عرفت هذا فنقول قالوا إن العلة تكون أقوى من املعلول فلكل طائفة من النفوس املنتسبة إىل روح املشتر

البشرية طبيعة خاصة وهي تكون معلولة لروح من تلك األرواح الفلكية وتلك الطبيعة تكون يف الروح الفلكي 
ك الطائفة من األرواح أقوى وأعلى بكثري منها يف هذه األرواح البشرية وتلك األرواح الفلكية بالنسبة إىل تل

  البشرية كاألب املشفق والسلطان الرحيم فلهذا السبب تلك األرواح الفلكية تعني أوالدها على

مصاحلها وهتديها تارة يف النوم على سبيل الرؤيا وأخرى يف اليقظة على سبيل اإلهلام مث إذا اتفق لبعض هذه النفوس 
تصاله بالروح الفلكي الذي هو أصله ومعدنه ظهرت عليه أفعال البشرية قوة قوية من جنس تلك اخلاصية وقوي ا

عجيبة وأعمال خارقة للعادات فهذا تفصيل مذاهب من يثبت اجلن والشياطني ويزعم أهنا موجودات ليست 
أجساما وال جسمانية واعلم أن قوما من الفالسفة طعنوا يف هذا املذهب وزعموا أن اجملرد ميتنع عليه إدراك 



اجملردات ميتنع كوهنا فاعلة لألفعال اجلزئية واعلم أن هذا باطل لوجهني األول أنه ميكننا أن حنكم على اجلزئيات و
هذا الشخص املعني بأنه إنسان وليس بفرس والقاضي على الشيئني ال بد وأن حيضره املقضي عليهما فههنا شيء 

لنفس الثاين هب أن النفس اجملردة ال تقوى واحد هو مدرك للكلي وهو النفس فيلزم أن يكون املدرك للجزئي هو ا
على إدراك اجلزئيات ابتداء لكن ال نزاع أنه ميكنها أن تدرك اجلزئيات بواسطة اآلالت اجلسمانية فلم ال جيوز أن 

يقال إن تلك اجلواهر اجملردة املسماة باجلن والشياطني هلا آالت جسمانية من كرة األثري أو من كرة الزمهرير مث إهنا 
واسطة تلك اآلالت اجلسمانية تقوى على إدراك اجلزئيات وعلى التصرف يف هذه األبدان فهذا متام الكالم يف ب

شرح هذا املذاهب وأما الذين زعموا أن اجلن أجسام هوائية أو نارية فقالوا األجسام متساوية يف احلجمية واملقدار 
عراض واألشياء املختلفة باملاهية ال ميتنع اشتراكها يف وهذان املعنيان أعراض فاألجسام متساوية يف قبول هذه األ

بعض اللوازم فلم ال جيوز أن يقال األجسام خمتلفة حبسب ذواهتا املخصوصة وماهياهتا املعينة وإن كانت مشتركة يف 
ية لذواهتا قبول احلجمية واملقدار وإذا ثبت هذا فنقول مل ال جيوز أن يقال أحد أنواع األجسام أجسام لطيفة نفاذة ح

عاقلة لذواهتا قادرة على األعمال الشاقة لذواهتا وهي غري قابلة للتفرق والتمزق وإذا كان األمر كذلك فتلك 
األجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال خمتلفة مث إن الرياح العاصفة ال متزقها واألجسام الكثيفة ال 

تنفصل عن الصواعق تنفذ يف اللحظة اللطيفة يف بواطن األحجار  تفرقها أليس أن الفالسفة قالوا إن النار اليت
واحلديد وخترج من اجلانب اآلخر فلم ال يعقل مثله يف هذه الصورة وعلى هذا التقدير فإن اجلن تكون قادرة على 

وقت املعلوم النفوذ يف بواطن الناس وعلى التصرف فيها وإهنا تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إىل األجل املعني وال
فكل هذه األحوال احتماالت ظاهرة والدليل مل يقم على إبطاهلا فلم جيز املصري إىل القول بإبطاهلا وأما اجلواب عن 

الشبهة الثانية أنه ال جيب حصول تلك الصداقة والعداوة مع كل واحد وكل واحد ال يعرف إال حال نفسه أما 
 حيز االحتمال وأما اجلواب عن الشبهة الثالثة فهو أنا نقول ال نسلم أن حال غريه فإنه ال يعلمها فبقي هذا األمر يف

القول بوجود اجلن واملالئكة يوجب الطعن يف نبوة األنبياء عليهم السالم وسيظهر اجلواب عن األجوبة اليت 
  ذكرمتوها فيما بعد ذلك فهذا آخر الكالم يف اجلواب عن الشبهات

  املسألة الثانية
واإلخبار يدالن على وجود اجلن والشياطني أما القرآن فآيات اآلية األوىل قوله تعاىل وإذ صرفنا  اعلم أن القرآن

  إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا

حلق وإىل طريق إىل قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل ا
وهذا نص على وجودهم وعلى أهنم مسعوا القرآن وعلى أهنم أنذروا قومهم واآلية الثانية  ٢٩مستقيم األحقاف 

واآلية الثالثة قوله تعاىل يف قصة سليمان عليه  ١٠٢قوله تعاىل واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان البقرة 
وقال تعاىل  ١٣متاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات اعملوا سبأ السالم يعملون له ما يشاء من حماريب و

والشياطني كل بناء وغواص وآخرين مقرنني يف األصفاد ص وقال تعاىل ولسليمان الريح إىل قوله تعاىل ومن اجلن 
ذوا من واآلية الرابعة قوله تعاىل يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنف ١٢من يعمل بني يديه بإذن ربه سبأ 

واآلية اخلامسة قوله تعاىل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من  ٣٣أقطار السموات واألرض الرمحن 
  وأما األخبار فكثرية ٦كل شيطان مارد الصافات 

  اخلرب األول
دري قال روى مالك يف املوطأ عن صيفي بن أفلح عن أيب السائب موىل هشام بن زهرة أنه دخل على أيب سعيد اخل



فوجدته يصلي فجلست أنتظره حىت يقضي صالته قال فسمعت حتريكا حتت سريره يف بيته فإذا هي حية فقمت 
ألقتلها فأشار أبو سعيد أن اجلس فلما انصرف من صالته أشار إىل بيت يف الدار فقال ترى هذا البيت فقلت نعم 

قال فرأى امرأته واقفة بني الناس فأدركته غرية فقال إنه كان فيه فىت حديث عهد بعرس وساق احلديث إىل أن 
فأهوى إليها بالرمح ليطعنها بسبب الغرية فقالت ال تعجل حىت تدخل وتنظر ما يف بيتك فدخل فإذا هو حبية مطوقة 
على فراشه فركز فيها رحمه فاضطربت احلية يف رأس الرمح وخر الفىت ميتا فما ندري أيهما كان أسرع موتا الفىت 

  ية فذكرت ذلك لرسول اهللا فقالأم احل
  إن باملدينة جنا قد أسلموا فمن بدا لكم منهم فآذنوه ثالثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإمنا هو شيطان

  اخلرب الثاين
روى مالك يف املوطأ عن حيىي بن سعيد قال ملا أسري برسول اهللا رأى عفريتا من اجلن يطلبه بشعلة من نار كلما 

ه فقال جربيل عليه السالم أال أعلمك كلمات إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه قل أعوذ بوجه اهللا التفت رآ
الكرمي وبكلماته التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر 

ر طوارق الليل والنهار إال طارقا يطرق خبري ما نزل إىل األرض وشر ما خيرج منها ومن شر فنت الليل والنهار ومن ش
  يا رمحن

  واخلرب الثالث
روى مالك أيضا يف املوطأ أن كعب األحبار كان يقول أعوذ بوجه اهللا العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات 

خلق وذرأ وبرأ اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر وبأمسائه كلها ما قد علمت منها وما مل أعلم من شر ما 
  واخلرب الرابع

روى أيضا مالك أن خالد بن الوليد قال يا رسول اهللا إين أروع يف منامي فقال له رسول اهللا قل أعوذ بكلمات اهللا 
  التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشياطني وان حيضرون

  واخلرب اخلامس
  اجلن وقراءته عليهم ودعوته إياهم إىل اإلسالمما اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خروج النيب ليلة 

  واخلرب السادس
روى القاضي أبو بكر يف اهلداية أن عيسى ابن مرمي عليهما السالم دعا ربه أن يريه موضع الشيطان من بين آدم 

سه على فأراه ذلك فإذا رأسه مثل رأس احلية واضع رأسه على قلبه فإذا ذكر اهللا تعاىل خنس وإذا مل يذكره وضع رأ
  حبة قلبه

  واخلرب السابع
  قوله عليه السالم

  إن الشيطان ليجري من ابن آدم جمرى الدم وقال
  ما منكم أحد إال وله شيطان قيل وال أنت يا رسول اهللا قال

  وال أنا إال أن اهللا تعاىل أعانين عليه فأسلم واألحاديث يف ذلك كثرية والقدر الذي ذكرناه كاف
  املسألة الثالثة

وقال  ٢٧ان أن اجلن خملوق من النار والدليل عليه قوله تعاىل واجلان خلقناه من قبل من نار السموم احلجر يف بي
تعاىل حاكيا عن إبليس لعنه اهللا أنه قال خلقتين من نار وخلقته من طني واعلم أن حصول احلياة يف النار غري مستبعد 



لقلب والروح ومها يف غاية السخونة وقال جالينوس إين بقرت أال ترى أن األطباء قالوا املتعلق األول للنفس هو ا
مرة بطن قرد فأدخلت يدي يف بطنه وأدخلت أصبعي يف قلبه فوجدته يف غاية السخونة بل تزيد ونقول أطبق 

األطباء على أن احلياة ال حتصل إال بسبب احلرارة الغريزية وقال بعضهم األغلب على الظن أن كرة النار تكون 
  من الروحانيات مملوءة

  املسالة الرابعة
ذكروا قولني يف أهنم ملا مسوا باجلن األول أن لفظ اجلن مأخوذ من االستتار ومنه اجلنة الستتار أرضها باألشجار ومنه 

اجلنة لكوهنا ساترة لإلنسان ومنه اجلن الستتارهم عن العيون ومنه اجملنون الستتار عقله ومنه اجلنني الستتاره يف 
أي وقاية وسترا واعلم أن على هذا القول يلزم أن تكون  ٢نه قوله تعاىل اختذوا أمياهنم جنة املنافقون البطن وم

املالئكة من اجلن الستتارهم عن العيون إال أن يقال إن هذا من باب تقييد املطلق بسبب العرف والقول الثاين أهنم 
  لقول األول أقوىمسوا هبذا االسم ألهنم كانوا يف أول أمرهم خزان اجلنة وا

  املسألة اخلامسة
اعلم أن طوائف املكلفني أربعة املالئكة واإلنس واجلن والشياطني واختلفوا يف اجلن والشياطني فقيل الشياطني جنس 
واجلن جنس آخر كما أن اإلنسان جنس والفرس جنس آخر وقيل اجلن منهم أخيار ومنهم أشرار والشياطني اسم 

  ألشرار اجلن
  ادسةاملسألة الس

املشهور أن اجلن هلم قدرة على النفوذ يف بواطن البشر وأنكر أكثر املعتزلة ذلك أما املثبتون فقد احتجوا بوجوه 
األول أنه إن كان اجلن عبارة عن موجود ليس جبسم وال جسماين فحينئذ يكون معىن كونه قادرا على النفوذ يف 

بعد وإن كان عبارة عن حيوان هوائي لطيف نفاذ كما باطنه أنه يقدر على التصرف يف باطنه وذلك غري مست
وصفناه كان نفاذه يف باطن بين آدم أيضا غري ممتنع قياسا على النفس وغريه الثاين قوله تعاىل ال يقومون إال كما 

  الثالث قوله عليه السالم ٢٧٥يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس البقرة 
دم أما املنكرون فقد احتجوا بأمور األول قوله تعاىل حكاية عن إبليس لعنه إن الشيطان ليجري من ابن آدم جمرى ال

صرح بأنه ما كان له على البشر  ٢٢اهللا وما كان يل عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم يل إبراهيم 
العلماء احملققني سلطان إال من الوجه الواحد وهو إلقاء الوسوسة والدعوة إىل الباطل الثاين ال شك أن األنبياء و

  يدعون الناس إىل لعن الشيطان والرباءة منه فوجب أن تكون العداوة بني الشياطني وبينهم أعظم أنواع

العداوة فلو كانوا قادرين على النفوذ يف بواطن البشر وعلى إيصال البالء والشر إليهم لوجب أن يكون تضرر 
  مل يكن كذلك علمنا أنه باطلاألنبياء والعلماء منهم أشد من تضرر كل أحد وملا 

  املسألة السابعة
اتفقوا على أن املالئكة ال يأكلون وال يشربون وال ينكحون يسبحون الليل والنهار ال يفترون وأما اجلن والشياطني 

  فإهنم يأكلون ويشربون قال عليه السالم يف الروث والعظم
  ٥٠أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين الكهف  إنه زاد إخوانكم من اجلن وأيضا فإهنم يتوالدون قال تعاىل

  املسألة الثامنة
يف كيفية الوسوسة بناء على ما ورد يف اآلثار ذكروا أنه يغوص يف باطن اإلنسان ويضع رأسه على حبة قلبه ويلقي 

  إليه الوسوسة واحتجوا عليه مبا روي أن النيب قال



  جماريه باجلوع وقال عليه السالم إن الشيطان ليجري من ابن آدم جمرى الدم أال فضيقوا
لوال أن الشياطني حيومون على قلوب بين آدم لنظروا إىل ملكوت السموات ومن الناس من قال هذه األخبار ال بد 

من تأويلها ألنه ميتنع محلها على ظواهرها واحتج عليه بوجوه األول أن نفوذ الشياطني يف بواطن الناس حمال ألنه 
اجملاري أو تداخل تلك األجسام الثاين ما ذكرنا أن العداوة الشديدة حاصلة بينه وبني أهل  يلزم إما اتساع تلك

الدين فلو قدر على هذا النفوذ فلم ال خيصهم مبزيد الضرر الثالث أن الشيطان خملوق من النار فلو دخل يف داخل 
ع أن الشياطني حيبون املعاصي وأنواع البدن لصار كأنه نفذ النار يف داخل البدن ومعلوم أنه ال حيس بذلك الراب

الكفر والفسق مث إنا نتضرع بأعظم الوجوه إليهم ليظهروا أنواع الفسق فال جند منه أثرا وال فائدة وباجلملة فال 
نرى ال من عداوهتم ضررا وال من صداقتهم نفعا وأجاب مثبتو الشياطني عن السؤال األول بان على القول بأهنا 

ال زائل وعلى القول بأهنا أجسام لطيفة كالضوء واهلواء فالسؤال أيضا زائل وعن الثاين ال يبعد نفوس جمردة فالسؤ
أن يقال إن اهللا ومالئكته مينعوهنم عن إيذاء علماء البشر وعن الثالث أنه ملا جاز أن يقول اهللا تعاىل لنار إبراهيم يا 

وز مثله ههنا وعن الرابع أن الشياطني خمتارون ولعلهم فلم ال جي ٦٩نار كوين بردا وسالما على إبراهيم األنبياء 
  يفعلون بعض القبائح دون بعض

  املسألة التاسعة
يف حتقيق الكالم يف الوسوسة على الوجه الذي قرره الشيخ الغزايل يف كتاب اإلحياء قال القلب مثل قبة هلا أبواب 

من كل جانب أو مثل مرآة منصوبة جتتاز عليها تنصب إليها األحوال من كل باب أو مثل هدف ترمي إليه السهام 
األشخاص فتتراءى فيها صورة بعد صورة أو مثل حوض تنصب إليه مياه خمتلفة من أهنار مفتوحة واعلم أن مداخل 

هذه اآلثار املتجددة يف القلب ساعة فساعة إما من الظاهر كاحلواس اخلمس وإما من البواطن كاخليال والشهوة 
املركبة يف مزاج اإلنسان فإنه إذا أدرك باحلواس شيئا حصل منه أثر يف القلب وكذا إذا هاجت  والغضب واألخالق

الشهوة أو الغضب حصل من تلك األحوال آثار يف القلب وأما إذا منع اإلنسان عن اإلدراكات الظاهرة فاخلياالت 
ال ينتقل القلب من حال إىل حال احلاصلة يف النفس تبقى وينتقل اخليال من شيء إىل شيء وحبسب انتقال اخلي

فالقلب دائما يف التغري والتأثر من هذه األسباب وأخص اآلثار احلاصلة يف القلب هي اخلواطر وأعين باخلواطر ما 
  يعرض فيه من األفكار واألذكار وأعين هبا إدراكات وعلوما إما على سبيل التجدد وإما على

ختطر باخليال بعد أن كان القلب غافال عنها فاخلواطر هي احملركات  سبيل التذكر ومنا تسمي خواطر من حيث أهنا
لإلرادات واإلرادات حمركة لألعضاء مث هذه اخلواطر احملركة هلذه اإلرادات تنقسم إىل ما يدعو إىل الشر أعين إىل 

ا إىل امسني خمتلفني فهما خاطران خمتلفان فافتقر -أعين ما ينفع يف العاقبة  -وإىل ما ينفع  -ما يضر يف العاقبة 
فاخلاطر احملمود يسمى إهلاما واملذموم يسمى وسواسا مث إنك تعلم أن هذه اخلواطر أحوال حادثة فال بد هلا من 
سبب والتسلسل حمال فال بد من انتهاء الكل إىل واجب الوجود وهذا ملخص كالم الشيخ الغزايل بعد حذف 

  التطويالت منه
  املسألة العاشرة

كالم فيما ذكره الغزايل اعلم أن هذا الرجل دار حول املقصود إال أنه ال حيصل الغرض إال من بعد مزيد يف حتقيق ال
  التنقيح فنقول ال بد قبل اخلوض يف املقصود من تقدمي مقدمات

  املقدمة األوىل
ن كل مطلوب ال شك أن ههنا مطلوبا ومهروبا وكل مطلوب فإما أن يكون مطلوبا لذاته أو لغريه وال جيوز أن يكو



مطلوبا لغريه وأن يكون كل مهروب مهروبا عنه لغريه وإال لزم إما الدور وإما التسلسل ومها حماالن فثبت أنه ال بد 
  من االعتراف بوجود شيء يكون مطلوبا لذاته وبوجود شيء يكون مهروبا عنه لذاته

  املقدمة الثانية
لسرور واملطلوب بالتبع ما يكون وسيلة إليهما واملهروب إن االستقراء دل على أن املطلوب بالذات هو اللذة وا

  عنه بالذات هو األمل واحلزن واملهروب عنه بالتبع ما يكون وسيلة إليهما
  املقدمة الثالثة

إن اللذيذ عند كل قوة من القوى النفسانية شيء آخر فاللذيذ عند القوة الباصرة شيء واللذيذ عند القوة السامعة 
عند القوة الشهوانية شيء ثالث واللذيذ عند القوة الغضبية شيء رابع واللذيذ عند القوة العاقلة شيء آخر واللذيذ 

  شيء خامس
  املقدمة الرابعة

القوة الباصرة إذا أدركت موجودا يف اخلارج لزم من حصول ذلك اإلدراك البصري وقوف الذهن على ماهية ذلك 
ذا أو مؤملا خاليا عنهما فإن حصل العلم بكونه لذيذا ترتب على املرئي وعند الوقوف عليه حيصل العلم بكونه لذي

حصول هذا العلم أو االعتقاد حصول امليل إىل حتصيله وإن حصل العلم بكونه مؤملا ترتب على هذا العلم واالعتقاد 
القلب ال رغبة  حصول امليل إىل البعد عنه والفرار منه فإن مل حيصل العلم بكونه مؤملا وال بكونه لذيذا مل حيصل يف

  إىل الفرار عنه وال رغبة إىل حتصيله
  املقدمة اخلامسة

إن العلم بكونه لذيذا إمنا يوجب حصول امليل والرغبة يف حتصيله إذا حصل ذلك العلم خاليا عن املعارض واملعاوق 
لذيذا إمنا يؤثر يف  فأما إذا حصل هذا املعارض مل حيصل ذلك االقتضاء مثاله إذا رأينا طعاما لذيذا فعلمنا بكونه

اإلقدام على تناوله إذا مل نعتقد أنه حصل فيه ضرر زائد أما إذا اعتقدنا أنه حصل فيه ضرر زائد فعند هذا يعترب 
العقل كيفية املعارضة والترجيح فأيهما غلب على ظنه أنه أرجح عمل مبقتضى ذلك الرجحان ومثال آخر هلذا املعىن 

يلقي نفسه من السطح العايل إال أنه إمنا يقدم على هذا العمل إذا اعتقد أنه بسبب أن اإلنسان قد يقتل نفسه وقد 
حتمل ذلك العمل املؤمل يتخلص عن مؤمل أعظم منه أو يتوصل به إىل حتصيل منفعة أعلى حاال منها فثبت مبا ذكرنا أن 

  عن املعارضاعتقاد كونه لذيذا أو مؤملا إمنا يوجب الرغبة والنفرة إذا خال ذلك االعتقاد 

  املقدمة السادسة
يف بيان أن التقرير الذي بيناه على أن األفعال احليوانية هلا مراتب مرتبة ترتيبا ذاتيا لزوميا عقليا وذلك ألن هذه 

األفعال مصدرها القريب هو القوى املوجودة يف العضالت إال أن هذه القوى صاحلة للفعل وللترك فامتنع صريورهتا 
عن الترك وللترك بدال عن الفعل إال بضميمة تنضم إليها وهي اإلرادات مث إن تلك اإلرادات  مصدرا للفعل بدال

إمنا توجد وحتدث ألجل العلم بكوهنا لذيذة أو مؤملة مث إن تلك العلوم إن حصلت بفعل اإلنسان عاد البحث األول 
إدراكات وتصورات حتصل يف جوهر النفس فيه ولزم إما الدور وإما التسلسل ومها حماالن وإما االنتهاء إىل علوم و

من األسباب اخلارجة وهي إما االتصاالت الفلكية على مذهب قوم أو السبب احلقيقي وهو أن اهللا تعاىل خيلق تلك 
االعتقادات أو العلوم يف القلب فهذا تلخيص الكالم يف أن الفعل كيف يصدر عن احليوان إذا عرفت هذا فاعلم أن 

ة الوسوسة قالوا ثبت أن املصدر القريب لألفعال احليوانية هو هذه القوى املذكورة يف العضالت نفاة الشيطان ونفا
واألوتار فثبت أن تلك القوى ال تصري مصادر للفعل والترك إال عند انضمام امليل واإلرادة إليها وثبت أن تلك 



حصول ذلك الشعور ال بد وأن يكون  اإلرادة من لوازم حصول الشعور بكون ذلك الشيء لذيذا أو مؤملا وثبت أن
خبلق اهللا تعاىل ابتداء أو بواسطة مراتب شأن كل واحد منها يف استلزام ما بعده على الوجه الذي قررناه وثبت أن 

ترتب كل واحد من هذه املراتب على ما قبل أمر الزم لزوما ذاتيا واجبا فإنه إذا أحس بالشيء وعرف كونه مالئما 
ذا مال طبعه إليه حتركت القوة إىل الطلب فإذا حصلت هذه املراتب حصل الفعل ال حمالة فلو قدرنا مال طبعه إليه وإ

شيطانا من اخلارج وفرضنا أنه حصلت له وسوسة كانت تلك الوسوسة عدمية األثر ألنه إذا حصلت تلك املراتب 
تلك املراتب امتنع حصول الفعل املذكورة حصل الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو مل حيصل وإن مل حيصل جمموع 

سواء حصل هذا الشيطان أو مل حيصل فعلمنا أن القول بوجود الشيطان وبوجود الوسوسة قول باطل بل احلق أن 
نقول إن اتفق حصول هذه املراتب يف الطرف النافع مسيناها باإلهلام وإن اتفق حصوهلا يف الطرف الضار مسيناها 

تقرير اإلشكال واجلواب أن كل ما ذكرمتوه حق وصدق إال أنه ال يبعد أن يكون بالوسوسة هذا متام الكالم يف 
اإلنسان غافال عن الشيء فإذا ذكره الشيطان ذلك الشيء تذكره مث عند التذكر يترتب امليل عليه ويترتب الفعل 

له تعاىل حاكيا عن على حصول ذلك امليل فالذي أتى به الشيطان اخلارجي ليس إال ذلك التذكر وإليه اإلشارة بقو
إال أنه بقي لقائل أن يقول  ٢٢إبليس أنه قال وما كان يل عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم يل إبراهيم 

فاإلنسان إمنا أقدم على املعصية بتذكري الشيطان فالشيطان إن كان إقدامه على املعصية بتذكري شيطان آخر لزم 
شيطان ليس ألجل شيطان آخر يثبت أن ذلك الشيطان األول إمنا أقدم تسلسل الشياطني وإن كان عمل ذلك ال

على ما أقدم عليه حلصول ذلك االعتقاد يف قلبه وال بد لذلك االعتقاد احلادث من سبب وما ذاك إال اهللا سبحانه 
حاصل الكالم وتعاىل وعند هذا يظهر أن الكل من اهللا تعاىل فهذا غاية الكالم يف هذا البحث الدقيق العميق وصار 

  ما قاله سيد الرسل عليه الصالة والسالم وهو قوله
  أعوذ بك منك واهللا أعلم

  املسألة احلادية عشرة
اعلم أن اإلنسان إذا جلس يف اخللوة وتواترت اخلواطر يف قلبه فرمبا صار حبيث كأنه يسمع يف داخل قلبه ودماغه 

طبا خياطبه فهذا أمر وجداين جيده كل أحد من نفسه مث أصواتا خفية وحروفا خفية فكأن متكلما يتكلم معه وخما
  اختلف الناس يف تلك اخلواطر فقالت الفالسفة إن

تلك األشياء ليست حروفا وال أصواتا وإمنا هي ختيالت احلروف واألصوات وختيل الشيء عبارة عن حضور رمسه 
شخاص فأعيان تلك األشياء غري موجودة يف ومثاله يف اخليال وهذا كما أنا إذا ختيلنا صور اجلبال والبحار واأل

العقل والقلب بل املوجود يف العقل والقلب صورها وأمثلتها ورسومها وهي على سبيل التمثيل جارية جمرى الصورة 
املرتسمة يف املرآة فإنا إذا أحسسنا يف املرآة صورة الفلك والشمس والقمر فليس ذلك ألجل أنه حضرت ذوات 

رآة فإن ذلك حمال وإمنا احلاصل يف املرآة رسوم هذه األشياء وأمثلتها وصورها وإذا عرفت هذا هذه األشياء يف امل
يف ختيل املبصرات فاعلم أن احلال يف ختيل احلروف والكلمات املسموعة كذلك فهذا قول مجهور الفالسفة ولقائل 

ة يف املاهية أو ال فإن حصلت أن يقول هذا الذي مسيته بتخيل احلروف والكلمات هل هو مساو للحرف والكلم
املساواة فقد عاد الكالم إىل أن احلاصل يف اخليال حقائق احلروف واألصوات وإىل أن احلاصل يف اخليال عند ختيل 

وهو أن احلاصل يف اخليال شيء آخر خمالف  -البحر والسماء حقيقة البحر والسماء وإن كان احلق هو الثاين 
ذ يعود السؤال وهو أنا كيف جند من أنفسنا صور هذه املرئيات وكيف جند من فحينئ -للمبصرات واملسموعات 

أنفسنا هذه الكلمة والعبارات وجدانا ال نشك أهنا حروف متوالية على العقل وألفاظ متعاقبة عل الذهن فهذا 



املتوالية املتعاقبة  منتهى الكالم يف كالم الفالسفة أما اجلمهور األعظم من أهل العلم فإهنم سلموا أن هذه اخلواطر
حروف وأصوات حقيقة واعلم أن القائلني هبذا القول قالوا فاعل هذه احلروف واألصوات إما ذلك اإلنسان أو 

إنسان آخر وإما شيء آخر روحاين مباين ميكنه إلقاء هذه احلروف واألصوات إىل هذا اإلنسان سواء قيل إن ذلك 
 -ا أن يقال خالق تلك احلروف واألصوات هو اهللا تعاىل أما القسم األول املتكلم هو اجلن والشياطني أو امللك وإم

فهذا قول باطل ألن الذي حيصل باختيار اإلنسان  -وهو أن فاعل هذه احلروف واألصوات هو ذلك اإلنسان 
قدر يكون قادرا على تركه فلو كان حصول هذه اخلواطر بفعل اإلنسان لكان اإلنسان إذا أراد دفعها أو تركها ل
عليه ومعلوم أنه ال يقدر على دفعها فإنه سواء حاول فعلها أو حاول تركها فتلك اخلواطر تتوارد على طبعه 

فهو ظاهر الفساد وملا  -وهو أهنا حصلت بفعل إنسان آخر  -وتتعاقب على ذهنه بغري اختياره وأما القسم الثاين 
و امللك أو من فعل اهللا تعاىل أما الذين قالوا إن اهللا تعاىل وهي أهنا من فعل اجلن أ -بطل هذان القسمان بقي الثالث 

ال جيوز أن يفعل القبائح فالالئق مبذهبهم أن يقولوا إن هذه اخلواطر اخلبيثة ليست من فعل اهللا تعاىل فبقي أهنا من 
م من إسناد هذه أحاديث اجلن والشياطني وأما الذين قالوا إنه ال يقبح من اهللا شيء فليس يف مذهبهم مانع مينعه

اخلواطر إىل اهللا تعاىل واعلم أن الثنوية يقولون للعامل إهلان أحدمها خري وعسكره املالئكة والثاين شرير وعسكره 
الشياطني ومها يتنازعان أبدا كل شيء يف هذا العامل فلكل واحد منهما تعلق به واخلواطر الداعية إىل أعمال اخلري إمنا 

واطر الداعية إىل أعمال الشر إمنا حصلت من عساكر الشيطان واعلم أن القول بإثبات حصلت من عساكر اهللا واخل
  اإلهلني قول باطل فاسد على ما ثبت فساده بالدالئل فهذا منتهى القول يف هذا الباب

  املسألة الثانية عشرة
لى تغيري األشخاص عن من الناس من أثبت هلذه الشياطني قدرة على اإلحياء وعلى اإلماتة وعلى خلق األجسام وع

صورهتا األصلية وخلقتها األولية ومنهم من أنكر هذه األحوال وقال أنه ال قدرة هلا على شيء من هذه األحوال أما 
أصحابنا قد أقاموا الداللة على أن القدرة على اإلجياد والتكوين واإلحداث ليست إال هللا فبطلت هذه املذاهب 

ا أن اإلنسان قادر على إجياد بعض احلوادث فال جرم صاروا حمتاجني إىل بيان أن هذه بالكلية وأما املعتزلة فقد سلمو
الشياطني ال قدرة هلا على خلق األجسام واحلياة ودليلهم أن قالوا الشيطان جسم وكل جسم فإنه قادر بالقدرة 

وقد بنوا هذه املقدمة على والقدرة ال تصلح إلجياد األجسام فهذه مقدمات ثالث املقدمة األوىل أن الشيطان جسم 
أن ما سوى اهللا تعاىل إما متحيز وإما حال يف املتحيز وليس هلم يف إثبات هذه املقدمة شبهة فضال عن حجة وأما 

فقد بنوا هذا على أن األجسام مما تستلزم مماثلة فلو  -وهي قوهلم اجلسم إمنا يكون قادرا بالقدرة  -املقدمة الثانية 
وهي  -لذاته لكان الكل قادرا لذاته وبناء هذه املقدمة على متاثل األجسام وأما املقدمة الثالثة  كان شيء منها قادرا

وهذا أيضا  -قوهلم هذه القدرة اليت لنا ال تصلح خللق األجسام فوجب أن ال تصلح القدرة احلادثة خللق األجسام 
اصلة لنا وتكون تلك القدرة صاحلة خللق ضعيف ألنه يقال هلم مل ال جيوز حصول قدرة خمالفة هلذه القدرة احل

  األجسام فإنه ال يلزم من عدم وجود الشيء يف احلال امتناع وجوده فهذا إمتام الكالم يف هذه املسألة
  املسألة الثالثة عشرة

حبسه اختلفوا يف أن اجلن هل يعلمون الغيب وقد بني اهللا تعاىل يف كتابه أهنم بقوا يف قيد سليمان عليه السالم ويف 
بعد موته مدة وهم ما كانوا يعلمون موته وذلك يدل على أهنم ال يعلمون الغيب ومن الناس من يقول أهنم يعلمون 

الغيب مث اختلفوا فقال بعضهم أن فيهم من يصعد إىل السموات أو يقرب منها وخيرب ببعض الغيوب على ألسنة 
 يعلمها إال اهللا واعلم أن فتح الباب يف أمثال هذه املالئكة ومنهم من قال هلم طرق أخرى يف معرفة الغيوب ال



املباحث ال يفيد إال الظنون واحلسبانات والعامل حبقائقها هو اهللا تعاىل الركن اخلامس من أركان مباحث االستعاذة 
تاج إىل املطالب اليت ألجلها يستعاذ اعلم أنا قد بينا أن حاجات العبد غري متناهية فال خري من اخلريات إال وهو حم

يتناول دفع مجيع الشرور الروحانية ) أعوذ باهللا ( حتصيله وال شر من الشرور إال وهو حمتاج إىل دفعه وإبطاله فقوله 
واجلسمانية وكلها أمور غري متناهية وحنن ننبه على معاقدها فنقول الشرور إما أن تكون من باب االعتقادات 

ألعمال املوجودة يف األبدان أما القسم األول فيدخل فيه مجيع العقائد احلاصلة يف القلوب وإما أن تكون من باب ا
الباطلة واعلم أن أقسام املعلومات غري متناهية كل واحد منها ميكن أن يعتقد اعتقادا صوابا صحيحا وميكن أن 

فرقة من هذه يعتقد اعتقادا فاسدا خطأ ويدخل يف هذه اجلملة مذاهب فرق الضالل يف العامل وهي اثنتان وسبعون 
  يتناول االستعاذة من كل واحد منها) أعوذ باهللا ( األمة وسبعامائة أو أكثر خارج عن هذه األمة فقوله 

وأما ما يتعلق باألعمال البدنية فهي على قسمني منها ما يفيد املضار الدينية ومنها ما يفيد املضار الدنيوية فأما املضار 
يتناول كلها وأما ما ) أعوذ باهللا ( يع أقسام التكاليف وضبطها كاملعتذر وقوله الدينية فكل ما هنى اهللا عنه يف مج

يتعلق باملضار الدنيوية فهو مجيع اآلالم واألسقام واحلرق والغرق والفقر والزمانة والعمى وأنواعها تقرب أن تكون 
يتناول ثالثة ) أعوذ باهللا ( أن قوله يتناول االستعاذة من كل واحد منها واحلاصل ) أعوذ باهللا ( غري متناهية فقوله 

أقسام وكل واحد منها جيري جمرى ما ال هناية له أوهلا اجلهل وملا كانت أقسام املعلومات غري متناهية كانت أنواع 
اجلهاالت غري متناهية فالعبد يستعذ باهللا منها ويدخل يف هذه اجلملة مذاهب أهل الكفر وأهل البدعة على كثرهتا 

متناوال ) أعوذ باهللا ( فسق وملا كانت أنواع التكاليف كثرية جدا وكتب األحالم حمتوية عليها كان قوله وثانيها ال
) أعوذ باهللا ( لكلها وثالثها املكروهات واآلفات واملخافات وملا كانت أقسامها وأنواعها غري متناهية كان قوله 

 يعرف يف ذلك لكل واحد من األعضاء أنواعا من متناوال لكلها ومن أراد أن حييط هبا فليطالع كتب الطب حىت
فإنه يستحضر يف ذهنه هذه األجناس الثالثة ) أعوذ باهللا ( اآلالم واألسقام وجيب على العاقل أنه إذا أراد أن يقول 

وتقسيم كل واحد من هذه األجناس إىل أنواعها وأنواع أنواعها ويبالغ يف ذلك التقسيم والتفصيل مث إذا استحضر 
ك األنواع اليت ال حد هلا وال عد هلا يف خياله مث عرف أن قدرة مجيع اخلالئق ال تفي بدفع هذه األقسام على تل

كثرهتا فحينئذ حيمله طبعه وعقله على أن يلتجئ إىل القادر على دفع ما ال هناية له من املقدورات فيقول عند ذلك 
آلفات واملخافات ولنقتصر على هذا القدر من املباحث يف أعوذ باهللا القادر على كل املقدورات من مجيع أقسام ا

  هذا الباب واهللا اهلادي
  الباب الثالث

  يف اللطائف املستنبطة من قولنا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  النكتة األوىل

األمر ألن يف  يف قوله أعوذ باهللا عروج من اخللق إىل اخلالق ومن املمكن إىل الواجب وهذا هو الطريق املتعني يف أول
أول األمر ال طريق إىل معرفته إال بأن يستدل باحتياج اخللق على وجود احلق الغين القادر فقوله أعوذ إشارة إىل 

احلاجة التامة فإنه لوال االحتياج ملا كان يف االستعاذة فائدة وقوله باهللا إشارة إىل الغىن التام للحق فقول العبد أعوذ 
واحلاجة وقوله باهللا إقرار بأمرين أحدمها بان احلق قادر على حتصيل كل اخلريات ودفع كل إقرار على نفسه بالفقر 

اآلفات والثاين أن غريه غري موصوف هبذه الصفة فال دافع للحاجات إال هو وال معطي للخريات إال هو فعند 
سر قوله ففروا إىل اهللا  مشاهدة هذه احلالة يفر العبد من نفسه ومن كل شيء سوى احلق فيشاهد يف هذا الفرار

وهذه احلالة حتصل عند قوله أعوذ مث إذا وصل إىل غيبة احلق وصار غريقا يف نور جالل احلق شاهد  ٥٠الذاريات 



  قوله قل اهللا مث ذرهم فعند ذلك يقول أعوذ باهللا
  النكتة الثانية

سيلة إىل القرب من حضرة اهللا إال أن قوله أعوذ باهللا اعتراف بعجز النفس وبقدرة الرب وهذا يدل على أنه ال و
  بالعجز واالنكسار مث من الكلمات النبوية قوله عليه الصالة والسالم

  من عرف

نفسه فقد عرف ربه واملعىن من عرف نفسه بالضعف والقصور عرف ربه بأنه هو القادر على كل مقدور ومن 
  ال عرف ربه بالكمال واجلاللعرف نفسه باجلهل عرف ربه بالفضل والعدل ومن عرف نفسه باختالل احل

  النكتة الثالثة
أن اإلقدام على الطاعات ال يتيسر إال بعد الفرار من الشيطان وذلك هو االستعاذة باهللا إال أن هذه االستعاذة نوع 
من أنواع الطاعة فإن كان اإلقدام على الطاعة يوجب تقدمي االستعاذة عليها افتقرت االستعاذة إىل تقدمي استعاذة 

خرى ولزم التسلسل وإن كان اإلقدام على الطاعة ال حيوج إىل تقدمي االستعاذة عليها مل يكن يف االستعاذة فائدة أ
فكأنه قيل له اإلقدام على الطاعة ال يتم إال بتقدمي االستعاذة عليها وذلك يوجب اإلتيان مبا ال هناية له وذلك ليس 

دت عجزك واعترفت بقصورك فأنا أعينك على الطاعة وأعلمك يف وسعك إال أنك إذا عرفت هذه احلالة فقد شاه
  كيفية اخلوض فيها فقل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  النكتة الرابعة
أن سر االستعاذة هو االلتجاء إىل قادر يدفع اآلفات عنك مث إن أجل األمور اليت يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة 

عبادة الرمحن وتفكر يف وعده ووعيده وآياته وبيناته ازدادت رغبته يف الطاعات القرآن ألن من قرأ القرآن ونوى به 
ورهبته عن احملرمات فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات فال جرم كان سعي الشيطان يف الصد 

  رآن باالستعاذةعنه أبلغ وكان احتياج العبد إىل من يصونه عن شر الشيطان أشد فلهذه احلكمة اختصت قراءة الق
  النكتة اخلامسة

والرمحن موىل اإلنسان وخالقة  ٦الشيطان عدو اإلنسان كما قال تعاىل إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا فاطر 
ومصلح مهماته مث إن اإلنسان عند شروعه يف الطاعات والعبادات خاف العدو فاجتهد يف أن يتحرى مرضاة مالكه 

لما وصل احلضرة وشاهد أنواع البهجة والكرامة نسي العدو وأقبل بالكلية على ليخلصه من زمحة ذلك العدو ف
خدمة احلبيب فاملقام األول هو الفرار وهو قوله أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم واملقام الثاين هو االستقرار يف حضرة 

  امللك اجلبار فهو قوله بسم اهللا الرمحن الرحيم
  النكتة السادسة
سه إال املطهرون فالقلب ملا تعلق بغري اهللا واللسان ملا جرى بذكر غري اهللا حصل فيه نوع من اللوث قال تعاىل ال مي

فال بد من استعمال الطهور فلما قال أعوذ باهللا حصل الطهور فعند ذلك يستعد للصالة احلقيقية وهي ذكر اهللا تعاىل 
  فقال بسم اهللا
  النكتة السابعة

أحدمها ظاهر واآلخر باطن وأنت مأمور مبحاربتهما قال تعاىل يف العدو الظاهر قال أرباب اإلشارات لك عدوان 
فكأنه  ٦وقال يف العدو الباطن إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا فاطر  ٢٩قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا التوبة 

آالف من املالئكة تعاىل قال إذا حاربت عدوك الظاهر كان مددك امللك كما قال تعاىل ميددكم ربكم خبمسة 



وإذا حاربت عدوك الباطن كان مددك امللك كما قال تعاىل إن عبادي ليس لك عليهم  ١٢٥مسومني آل عمران 
وأيضا فمحاربة العدو الباطن أوىل من حماربة العدو الظاهر ألن العدو الظاهر إن وجد فرصة  ٦٥سلطان اإلسراء 

ي الدين واليقني وأيضا فالعدو الظاهر إن غلبنا كنا مأجورين ففي متاع الدنيا والعدو الباطن إن وجد فرصة فف
  والعدو

الباطن إن غلبنا كنا مفتونني وأيضا فمن قتله العدو الظاهر كان شهيدا ومن قتله العدو الباطن كان طريدا فكان 
من الشيطان االحتراز عن شر العدو الباطن أوىل وذلك ال يكون إال بأن يقول الرجل بقلبه ولسانه أعوذ باهللا 

  الرجيم
  النكتة الثامنة

أن قلب املؤمن أشرف البقاع فال جتد ديارا طيبة وال بساتني عامرة وال رياضا ناضرة إال وقلب املؤمن أشرف منها 
بل قلب املؤمن كاملرآة يف الصفاء بل فوق املرآة ألن املرآة إن عرض عليها حجاب مل ير فيها شيء وقلب املؤمن ال 

 ١٠السبع والكرسي والعرش كما قال تعاىل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه فاطر حيجبه السموات 
بل القلب مع مجيع هذه احلجب يطالع جالل الربوبية وحييط علما بالصفات الصمدية ومما يدل على أن القلب 

وما ذاك إال أنه صار مكان  أشرف البقاع وجوه األول أنه عليه الصالة والسالم قال القرب روضة من رياض اجلنة
عبد صاحل ميت فإذا كان القلب سريرا ملعرفة اهللا وعرشا إلهليته وجب أن يكون القلب أشرف البقاع الثاين كأن 

اهللا تعاىل يقول يا عبدي قلبك بستاين وجنيت بستانك فلما مل تبخل علي ببستانك بل أنزلت معرفيت فيه فكيف أخبل 
نه الثالث أنه تعاىل حكى كيفية نزول العبد يف بستان اجلنة فقال يف مقعد صدق عند ببستاين عليك وكيف أمنعك م

ومل يقل عند املليك فقط كأنه قال أنا يف ذلك اليوم أكون مليكا مقتدرا وعبيدي يكونون  ٥٥مليك مقتدر القمر 
عبدي إين جعلت جنيت لك ملوكا إال أهنم يكونون حتت قدريت إذا عرفت هذه املقدمة فنقول كأنه تعاىل يقول يا 

وأنت جعلت جنتك يل لكنك ما انصفتين فهل رأيت جنيت اآلن وهل دخلتها فيقول العبد ال يا رب فيقول تعاىل 
وهل دخلت جنتك فال بد وأن يقول العبد نعم يا رب فيقول تعاىل إنك بعد ما دخلت جنيت ولكن ملا قرب دخولك 

ه اخرج منها مذؤوما مدحورا فأخرجت عدوك قبل نزولك وأما أخرجت الشيطان من جنيت ألجل نزولك وقلت ل
أنت فبعد نزويل يف بستانك سبعني سنة كيف يليق بك أن ال خترج عدوي وال تطرده فعند ذلك جييب العبد ويقول 

إهلي أنت قادر على إخراجه من جنتك وأما أنا فعاجز ضعيف وال أقدر على إخراجه فيقول اهللا تعاىل العاجز إذا 
يف محاية امللك القاهر صار قويا فادخل يف محاييت حىت تقدر على إخراج العدو من جنة قلبك فقل أعوذ باهللا  دخل

من الشيطان الرجيم فإن قيل فإذا كان القلب بستان اهللا فلماذا ال خيرج الشيطان منه قلنا قال أهل اإلشارة كانه 
رة قلبك ومن أراد أن ينزل سلطانا يف حجرة نفسه وجب تعاىل يقول للعبد أنت الذي أنزلت سلطان املعرفة يف حج

عليه أن يكنس تلك احلجرة وأن ينظفها وال جيب على السلطان تلك األعمال فنظف أنت حجرة قلبك من لوث 
  الوسوسة فقل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  النكتة التاسعة
يين وبني الشيطان إنه كان يعبدين مثل عباده كأنه تعاىل يقول يا عبدي ما أنصفتين أتدري ألي شيء تكدر ما ب

املالئكة وكان يف الظاهر مقرا بإهلييت وإمنا تكدر ما بيين وبينه ألين أمرته بالسجود ألبيك آدم فامتنع فلما تكرب نفيته 
الفك عن خدميت وهو يف احلقيقة ما عادى أباك إمنا امتنع من خدميت مث إنه يعاديك منذ سبعني سنة وأنت حتبه وهو خي



يف كل اخلريات وأنت توافقه يف كل املرادات فاترك هذه الطريقة املذمومة وأظهر عداوته فقل أعوذ باهللا من 
  الشيطان الرجيم

  النكتة العاشرة
أما إن نظرت إىل قصة أبيك فإنه أقسم بأنه له من الناصحني مث كان عاقبة ذلك األمر أنه سعى يف إخراجه من اجلنة 

فإذا  ٨٢أقسم بأنه يضلك ويغويك فقال فبعزتك ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني ص  وأما يف حقك فإنه
  كانت هذه معاملته مع من أقسم أنه ناصحه فكيف تكون معاملته مع من أقسم أنه يضله ويغويه

  النكتة احلادية عشرة
أبلغ يف كونه زاجرا عن املعاصي من سائر  إمنا قال أعوذ باهللا ومل يذكر امسا آخر بل ذكر قوله اهللا ألن هذا االسم

األمساء والصفات ألن اإلله هو املستحق للعبادة وال يكون كذلك إال إذا كان قادرا عليما حكيما فقوله أعوذ باهللا 
جار جمرى أن يقول أعوذ بالقادر العليم احلكيم وهذه الصفات هي النهاية يف الزجر وذلك ألن السارق يعلم قدرة 

قد يسرق ماله ألن السارق عامل بأن ذلك السلطان وإن كان قادرا إال أنه غري عامل فالقدرة وحدها غري السلطان و
كافية يف الزجر بل ال بد معها من العلم وأيضا فالقدرة والعلم ال يكفيان يف حصول الزجر ألن امللك إذا رأى منكرا 

ا حصلت القدرة وحصل العلم وحصلت احلكمة املانعة من إال أنه ال ينهي عن املنكر مل يكن حضوره مانعا منه أما إذ
القبائح فههنا حيصل الزجر الكامل فإذا قال العبد أعوذ باهللا فكأنه قال أعوذ بالقادر العليم احلكيم الذي ال يرضى 

  بشيء من املنكرات فال جرم حيصل الزجر التام
  النكتة الثانية عشرة

لرجيم دل ذلك على أنه ال يرضى بأن جياور الشيطان وإمنا مل يرض بذلك ألن ملا قال العبد أعوذ باهللا من الشيطان ا
الشيطان عاص وعصيانه ال يضر هذا املسلم يف احلقيقة فإذا كان العبد ال يرضى جبوار العاصي فبأن ال يرضى جبوار 

  عني املعصية أوىل
  النكتة الثالثة عشرة

على االسم بل ذكر الصفة فكأنه تعاىل يقول إن هذا الشيطان بقي الشيطان اسم والرجيم صفة مث إنه تعاىل مل يقتصر 
يف اخلدمة ألوفا من السنني فهل مسعت أنه ضرنا أو فعل ما يسوءنا مث إنا مع ذلك رمجناه حىت طردناه وأما أنت فلو 

اهللا من جلس هذا الشيطان معك حلظة واحدة أللقاك يف النار اخلالدة فكيف ال تشتغل بطرده ولعنه فقل أعوذ ب
  الشيطان الرجيم

  النكتة الرابعة عشرة
لقائل أن يقول مل مل يقل أعوذ باملالئكة مع أن أدون ملك من املالئكة يكفي يف دفع الشيطان فما السبب يف أن جعل 
نه ذكر هذا الكلب يف مقابلة ذكر اهللا تعاىل وجوابه كأنه تعاىل يقول عبدي إنه يراك وأنت ال تراه بدليل قوله تعاىل إ

وإمنا نفذ كيده ألنه يراكم وأنتم ال ترونه فتمسكوا مبن يرى  ٢٧يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم األعراف 
  الشيطان وال يراه الشيطان وهو اهللا سبحانه وتعاىل فقولوا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  النكتة اخلامسة عشرة
ألن الشياطني كثرية مرئية وغري مرئية بل املرئي رمبا كان أدخل األلف والالم يف الشيطان ليكون تعريفا للجنس 

أشد حكي عن بعض املذكرين أنه قال يف جملسه إن الرجل إذا أراد أن يتصدق فإنه يأتيه سبعون شيطانا فيتعلقون 
بيديه ورجليه وقلبه ومينعونه من الصدقة فلما مسع بعض القوم ذلك فقال إين أقاتل هؤالء السبعني وخرج من 



سجد وأتى املنزل ومأل ذيله من احلنطة وأراد أن خيرج ويتصدق به فوثبت زوجته وجعلت تنازعه وحتاربه حىت امل
أخرجت ذلك من ذيله فرجع الرجل خائبا إىل املسجد فقال املذكر ماذا عملت فقال هزمت السبعني فجاءت أمهم 

  فهزمتين وأما إن جعلنا األلف

يع املعاصي برضى هذا الشيطان والراضي جيري جمرى الفاعل له وإذا استبعدت والالم للعهد فهو أيضا جائز ألن مج
  ذلك فاعرفه باملسألة الشرعية فإن عند أيب حنيفة قراءة اإلمام قراءة للمقتدي من حيث رضي هبا وسكت خلفه

  النكتة السادسة عشرة
قال اهللا تعاىل واسجد واقترب العلق الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد فحكم عليه بكونه بعيدا وأما املطيع فقريب 

وأما الرجيم فهو املرجوم مبعىن  ١٨٦واهللا قريب منك قال اهللا تعاىل وإذا سألك عبادي عين فإين قريب البقرة  ١٩
 ٢٦كونه مرميا بسهم اللعن والشقاوة وأما أنت فموصول حببل السعادة قال اهللا تعاىل وألزمهم كلمة التقوى الفتح 

ه جعل الشيطان بعيدا مرجوما وجعلك قريبا موصوال مث إنه تعاىل أخرب إنه ال جيعل الشيطان الذي فدل هذا على أن
فاعرف أنه ملا جعلك قريبا فإنه ال يطردك وال يبعدك  ٤٣هو بعيد قريبا ألنه تعاىل قال ولن جتد لسنة اهللا حتويال فاطر 

  عن فضله ورمحته
  النكتة السابعة عشرة

 بد قبل القراءة من التعوذ وأما سائر الطاعات فإنه ال يتعوذ فيها واحلكمة فيه أن العبد قد قال جعفر الصادق إنه ال
ينجس لسانه بالكذب والغيبة والنميمة فأمر اهللا تعاىل العبد بالتعوذ ليصري لسانه طاهرا فيقرأ بلسان طاهر كالما 

  أنزل من رب طيب طاهر
  النكتة الثامنة عشرة

  طان رجيم وأنا رمحن رحيم فابعد عن الشيطان الرجيم لتصل إىل الرمحن الرحيمكأنه تعاىل يقول إنه شي
  النكتة التاسعة عشرة

فعلى هذا  ٢٧الشيطان عدوك وأنت عنه غافل غائب قال تعاىل إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم األعراف 
فإذا قصدك العدو الغائب فافزع  ٢١لك عدو غائب ولك حبيب غالب لقوله تعاىل واهللا غالب على أمره يوسف 

  إىل احلبيب الغالب واهللا سبحانه وتعاىل أعلم مبراده
  الباب الرابع

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم( يف املسائل امللتحقة بقوله 
  املسألة األوىل

ورد األمر باألول  فرق بني أن يقال أعوذ باهللا وبني أن يقال باهللا أعوذ فإن األول ال يفيد احلصر والثاين يفيده فلم
دون الثاين مع أنا بينا أن الثاين أكمل وأيضا جاء قوله احلمد هللا وجاء قوله هللا احلمد وأما هنا فقد جاء أعوذ باهللا وما 

  جاء قوله باهللا أعوذ فما الفرق
  املسألة الثانية

وإين أعيذها بك وذريتها من  قوله أعوذ باهللا لفظه اخلرب ومعناه الدعاء والتقدير اللهم أعذين أال ترى أنه قال
كقوله أستغفر اهللا أي اللهم اغفر يل والدليل عليه أن قوله أعوذ باهللا إخبار عن  ٣٦الشيطان الرجيم آل عمران 

فعله وهذا القدر ال فائدة فيه إمنا الفائدة يف أن يعيذه اهللا فما السبب يف أنه قال أعوذ باهللا ومل يقل أعذين واجلواب 



وقال وأوفوا بعهدي أوف  ٩١بني العبد عهدا كما قال تعاىل وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت النحل أن بني الرب و
  فكأن العبد يقول أنا مع لؤم اإلنسانية ٤٠بعهدكم البقرة 

ونقص البشرية وفيت بعهد عبودييت حيث قلت أعوذ باهللا فأنت مع هناية الكرم وغاية الفضل والرمحة أوىل بأن تفي 
ية فتقول إين أعيذك من الشيطان الرجيم املسألة ج أعوذ فعل مضارع وهو يصلح للحال واالستقبال بعهد الربوب

مل وقع ) د ( فهل هو حقيقة فيهما واحلق أنه حقيقة يف احلال جماز يف االستقبال وإمنا خيتص به حبرف السني وسوف 
) و ( كيف املشاهبة بني املضارع وبني االسم ) ه ( االشتراك بني احلاضر واملستقبل ومل يقع بني احلاضر واملاضي 

قوله أعوذ يدل على أن العبد مستعيذ يف احلال ويف كل املستقبل ) ز ( كيف العامل فيه وال شك أنه معمول فما هو 
قوله أعوذ حكاية عن النفس وال بد من األربعة ) ح ( وهو الكمال فهل يدل على أن هذه االستعاذة باقية يف اجلنة 

الباء يف ) أ ( أما املباحث العقلية املتعلقة بالباء يف قوله أعوذ باهللا فهي كثرية  ٣٣رة يف قوله آتني األحزاب املذكو
  قوله باهللا باء اإللصاق وفيه مسائل

  املسألة األوىل
ن البصريون يسمونه باء األلصاق والكوفيون يسمونه باء اآللة ويسميه قوم باء التضمني واعلم أن حاصل الكالم أ
هذه الباء متعلقة بفعل ال حمالة والفائدة فيه أنه ال ميكن إلصاق ذلك الفعل بنفسه إال بواسطة الشيء الذي دخل 

  عليه هذا الباء فهو باء اإللصاق لكونه سببا لإللصاق وباء اآللة لكونه داخال على الشيء الذي هو آلة
  املسألة الثانية

إنك إذا قلت بالقلم مل يكن ذلك كالما مفيدا بل ال بد وأن تقول كتبت اتفقوا على أنه ال بد فيه من إضمار فعل ف
بالقلم وذلك يدل على أن هذه احلرف متعلق مبضمر ونظريه قوله باهللا ألفعلن ومعناه أحلف باهللا ألفعلن فحذف 

  م اهللاأحلف لداللة الكالم عليه فكذا ههنا ويقول الرجل ملن يستأذنه يف سفره على اسم اهللا أي سر على اس
  املسألة الثالثة

ملا ثبت أنه ال بد من اإلضمار فنقول احلذف يف هذا املقام أفصح والسبب فيه أنه لو وقع التصريح بذلك املضمر 
الختص قوله أعوذ باهللا بذلك احلكم املعني أما عند احلذف فإنه يذهب الوهم كل مذهب ويقع يف اخلاطر أن مجيع 

تعاذة باهللا وإال عند االبتداء باسم اهللا ونظريه أنه قال اهللا أكرب ومل يقل فإنه أكرب من املهمات ال تتم إال بواسطة االس
  الشيء الفالين ألجل ما ذكرناه من إفادة العموم فكذا هنا

  املسألة الرابعة
ر قال سيبويه مل يكن هلذه الباء عمل إال الكسر فكسرت هلذا السبب فإن قيل كاف التشبيه ليس هلا عمل إال الكس
مث إهنا ليست مكسورة بل مفتوحة قلنا كاف التشبيه قائم مقام االسم وهو يف العمل ضعيف أما احلرف فال وجود 

  له إال حبسب هذا األثر فكان فيه كالما قويا
  املسألة اخلامسة

وجه وقد تكون زائدة وهي على أربعة أ ٩الباء قد تكون أصلية كقوله تعاىل قل ما كنت بدعا من الرسل األحقاف 
  أحدها لإللصاق وهي كقوله أعوذ باهللا وقوله بسم اهللا وثانيها

ورابعها  ٤٦للتبعيض عند الشافعي رضي اهللا عنه وثالثها لتأكيد النفي كقوله تعاىل وما ربك بظالم للعبيد فصلت 
أعدائك ما أي أذهب نورهم وخامسها الباء مبعىن يف قال حل ب ١٧للتعدية كقوله تعاىل ذهب اهللا بنورهم البقرة 



  حل يب
  أي حل يف أعدائك وأما باء القسم وهو قوله باهللا فهو من جنس باء اإللصاق

  املسألة السادسة
زائدة والتقدير وامسحوا رؤسكم وقال الشافعي رضي اهللا  ٦قال بعضهم الباء يف قوله وامسحوا برؤوسكم املائدة 

ول أن هذه الباء إما أن تكون لغوا أو مفيدا واألول عنه إهنا تفيد التبعيض حجة الشافعي رضي اهللا عنه وجوه األ
باطل ألن احلكم بأن كالم رب العاملني وأحكم احلاكمني لغو يف غاية البعد وذلك ألن املقصود من الكالم إظهار 
الفائدة فحمله على اللغو على خالف األصل فثبت أنه يفيد فائدة زائدة وكل من قال بذلك قال إن تلك الفائدة 

لتبعيض الثاين أن الفرق بني قوله مسحت بيدي املنديل وبني قوله مسحت يدي باملنديل يكفي يف صحة صدقه هي ا
ما إذا مسح يده جبزء من أجزاء املنديل الثالث أن بعض أهل اللغة قال الباء قد تكون للتبعيض وأنكره بعضهم لكن 

البعض غري مذكور فوجب أن تفيد أي مقدار  رواية اإلثبات راجحة فثبت أن الباء تفيد التبعيض ومقدار ذلك
يسمى بعضا فوجب االكتفاء مبسح أقل جزء من الرأس وهذا هو قول الشافعي واإلشكال عليه أنه تعاىل قال 

فوجب أن يكون مسح أقل جزء من أجزاء الوجه واليد كافيا يف التيمم  ٤٣فامسحوا بوجوهكم وأيديكم النساء 
إلمتام وله أن جييب فيقول مقتضى هذا النص االكتفاء يف التيمم بأقل جزء من األجزاء وعند الشافعي ال بد فيه من ا

إال أن عند الشافعي الزيادة على النص ليست نسخا فأوجبنا اإلمتام لسائر الدالئل ويف مسح الرأس مل يوجد دليل 
  يدل على وجوب اإلمتام فاكتفينا بالقدر املذكور يف هذا النص

  املسألة السابعة
رع أصحاب أيب حنيفة على باء اإللصاق مسائل إحداها قال حممد يف الزيادات إذا قال الرجل المرأته أنت طالق ف

مبشيئة اهللا تعاىل ال يقع الطالق وهو كقوله أنت طالق إن شاء اهللا ولو قال ملشيئة اهللا يقع ألنه أخرجه خمرج التعليل 
قال إلرادة اهللا يقع أما إذا قال أنت طالق بعلم اهللا أو لعلم اهللا فإنه وكذلك أنت طالق بإرادة اهللا ال يقع الطالق ولو 

يقع الطالق يف الوجهني وال بد من الفرق وثانيها قال يف كتاب األميان لو قال المرأته إن خرجت من هذه الدار إال 
هلا مرة كفى وال بد من  بإذين فأنت طالق فإهنا حتتاج يف كل مرة إىل إذنه ولو قال إن خرجت إال أن آذن لك فأذن

الفرق وثالثها لو قال المرأته طلقي نفسك ثالثا بألف فطلقت نفسها واحدة وقعت بثلث األلف وذلك أن الباء 
ههنا تدل على البدلية فيوزع البدل على املبدل فصار بإزاء كل طلقة ثلث األلف ولو قال طلقي نفسك ثالثا على 

ند أيب حنيفة ألن لفظة على كلمة شرط ومل يوجد الشرط وعند صاحبيه ألف فطلقت نفسها واحدة مل يقع شيء ع
قال أبو حنيفة الثمن إمنا يتميز عن املثمن ) أ ( تقع واحدة بثلث األلف قلت وههنا مسائل كثرية متعلقة بالباء 

ق بىن مسألة بدخول حرف الباء عليه فإذا قال بعت كذا بكذا فالذي دخل عليه الباء هو الثمن فقط وعلى هذا الفر
  البيع الفاسد فإنه قال إذا قال بعت هذا

الكرباس مبن من اخلمر صح البيع وانعقد فاسدا وإذا قال بعت هذا اخلمر هبذا الكرباس مل يصح والفرق أن يف 
)  ب( الصورة األوىل اخلمر مثن ويف الصورة الثانية اخلمر مثمن وجعل اخلمر مثنا جائزا اما جعله مثمنا فإنه ال جيوز 

قال اهللا ) ج ( قال الشافعي إذا قال بعت منك هذا الثوب هبذا الدرهم تعني ذلك الدرهم وعند أيب حنيفة ال يتعني 
فجعل اجلنة مثنا للنفس واملال ومن  ١١١تعاىل إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة التوبة 

ههنا الباء دلت  ١٣ية قال اهللا تعاىل ذلك بأهنم شاقوا اهللا األنفال الباء تدل على السبب) أ ( أصول الفقه مسائل 
) ب ( على السببية وقيل إنه ال يصح ألنه ال جيوز إدخال لفظ الباء على السبب فيقال ثبت هذا احلكم هبذا السبب 



  الباء يف قوله) ج  (إذا قلنا الباء تفيد السببية فما الفرق بني باء السببية وبني الم السببية ال بد من بيانه 
سبحانك اللهم وحبمدك ال بد من البحث عنه فإنه ال يدري أن هذه الباء مباذا تتعلق وكذلك البحث عن قوله وحنن 

قيل كل العلوم مندرج يف الكتب األربعة وعلومها ) د ( فإنه جيب البحث عن هذه الباء  ٣٠نسبح حبمدك البقرة 
وعلومها يف الباء من بسم اهللا قلت ) بسم اهللا الرمحن الرحيم ( علوم الفاحتة يف يف القرآن وعلوم القرآن يف الفاحتة و

ألن املقصود من كل العلوم وصول العبد إىل الرب وهذا الباء باء اإللصاق فهو يلصق العبد بالرب فهو كمال 
نوعني منها املقصود النوع الثالث من مباحث هذا الباب مباحث حروف اجلر فإن هذه الكلمة اشتملت على 

أنك تقول أخذت املال من ابنك فتكسر النون مث ) أ (  -أحدمها الباء وثانيهما لفظ من فنقول يف لفظ من مباحث 
تقول أخذت املال من الرجل فتفتح النون فههنا اختلف آخر هذه الكلمة وإذا اختلفت األحوال دلت على 

مة باختالف العوامل فإنه ال معىن للعامل إال األمر اختصاص كل حالة هبذه احلركة فههنا اختلف آخر هذه الكل
كلمة من وردت على وجوه أربعة ) ب ( الدال على استحقاق هذه احلركات فوجب كون هذه الكلمة معربة 

قال املربد األصل هو ابتداء الغاية والبواقي مفرعة عليه وقال آخرون ) ج ( ابتداء الغاية والتبعيض والتبيني والزيادة 
أنكر بعضهم كوهنا زائدة وأما قوله تعاىل يغفر لكم من ذنوبكم آل ) د ( هو التبعيض والبواقي مفرعة عليه  األصل
فقد بينوا أنه يفيد فائدة زائدة فكأنه قال يغفر لكم بعض ذنوبكم ومن غفر كل بعض منه فقد غفر كله  ٣١عمران 

آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن الفرق بني من وبني عن ال بد من ذكره قال الشيطان مث ) ه ( 
  وفيه سؤاالن األول مل خص األولني بلفظ من والثالث والرابع ١٧مشائلهم األعراف 

بلفظ عن الثاين ملا ذكر الشيطان لفظ من ولفظ عن فلم جاءت االستعاذة بلفظ من فقال أعوذ باهللا من الشيطان ومل 
  يقل عن الشيطان

  النوع الرابع
الشيطان مبالغة يف الشيطنة كما أن الرمحن مبالغة يف الرمحة والرجيم يف حق الشيطان ) أ (  -ن مباحث هذا الباب م

فعيل مبعىن مفعول كما أن الرحيم يف حق اهللا تعاىل فعيل مبعىن فاعل إذا عرفت هذا فهذه الكلمة تقتضي الفرار من 
ساواة بينهما وهذا ينشأ عنه قول الثنوية الذين يقولون إن اهللا الشيطان الرجيم إىل الرمحن الرحيم وهذا يقتضي امل

وإبليس أخوان إال أن اهللا هو األخ الكرمي الرحيم الفاضل وإبليس هو األخ اللئيم اخلسيس املؤذي فالعاقل يفر من 
لرجيم وسلطه اإلله هل هو رحيم كرمي فإن كان رحيما كرميا فلم خلق الشيطان ا) ب ( هذا الشرير إىل ذلك اخلري 

املالئكة يف ) ج ( على العباد وإن مل يكن رحيما كرميا فأي فائدة يف الرجوع إليه واالستعاذة به من شر الشيطان 
السموات هل يقولون أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم فإن ذكروه فإمنا يستعيذون من شرور أنفسهم ال من شرور 

األنبياء والصديقون مل يقولون أعوذ باهللا مع أن ) ه ( ن أعوذ باهللا أهل اجلنة يف اجلنة هل يقولو) د ( الشيطان 
الشيطان ) و (  ٨٢الشيطان أخرب أنه ال تعلق له هبم يف قوله فبعزتك ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني ص 
عوتكم فاستجبتم يل أخرب أنه ال تعلق له هبم إال يف جمرد الدعوة حيث قال وما كان يل عليكم من سلطان إال أن د

وأما اإلنسان فهو الذي ألقى نفسه يف البالء فكانت استعاذة اإلنسان من  ٢٢فال تلوموين ولوموا أنفسكم إبراهيم 
  شر نفسه أهم وألزم من استعاذته من شر الشيطان فلم بدأ باجلانب األضعف وترك اجلانب األهم

  الكتاب الثاين
  ه أبوابيف مباحث بسم اهللا الرمحن الرحيم وفي

  الباب األول



  يف مسائل جارية جمرى املقدمات وفيه مسائل
  املسألة األوىل

قد بينا أن الباء من بسم اهللا الرمحن الرحيم متعلقة مبضمر فنقول هذا املضمر حيتمل أن يكون امسا وأن يكون فعال 
ا كان متقدما وكان فعال وعلى التقديرين فيجوز أن يكون متقدما وأن يكون متأخرا فهذه أقسام أربعة أما إذ

فكقولك أبدأ باسم اهللا وأما إذا كان متقدما وكان امسا فكقولك ابتداء الكالم باسم اهللا وأما إذا كان متأخرا وكان 
فعال فكقولك باسم اهللا أبدا وأما إذا كان متأخرا وكان امسا فكقولك باسم اهللا ابتدائي وجيب البحث ههنا عن 

وىل أم التأخري فنقول كالمها وارد يف القرآن أما التقدمي فكقوله باسم اهللا جمراها ومرساها شيئني األول أن التقدمي أ
  وأما التأخري فكقوله

وأقول التقدمي عندي أوىل ويدل عليه وجوه األول أنه تعاىل قدمي الوجود لذاته فيكون  ١اقرأ باسم ربك العلق 
وقال  ٣يف الذكر الثاين قال تعاىل هو األول واآلخر احلديد وجوده سابقا على غريه والسابق بالذات يستحق السبق 

الثالث أن التقدمي يف الذكر أدخل يف التعظيم الرابع أنه قال إياك نعبد فههنا  ٤هللا األمر من قبل ومن بعد الروم 
مسعت الفعل متأخر عن االسم فوجب أن يكون يف قوله بسم اهللا كذلك فيكون التقدير باسم اهللا أبتدئ اخلامس 

الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رضي اهللا عنه يقول مسعت الشيخ أبا القاسم األنصاري يقول حضر الشيخ أبو سعيد 
بن أيب اخلري امليهين مع األستاذ أيب القاسم القشريي فقال األستاذ القشريي احملققون فإهنم ما رأوا شيئا إال وكانوا قد 

االنتقال من املخلوق إىل اخلالق إشارة إىل برهان اآلن والنزول من اخلالق إىل رأوا اهللا قبله قلت وحتقيق الكالم أن 
املخلوق برهان اللم ومعلوم أن برهان اللم أشرف وإذا ثبت هذا فمن أضمر الفعل أوال فكأنه انتقل من رؤية فعله 

أى وجوب االستعانة باهللا مث نزل إىل رؤية وجوب االستعانة باسم اهللا ومن قال باسم اهللا مث أضمر الفعل ثانيا فكأنه ر
  منه إىل أحوال نفسه

  املسألة الثانية
إضمار الفعل أوىل أم إضمار االسم قال الشيخ أبو بكر الرازي نسق تالوة القرآن يدل على أن املضمر هو الفعل 

لك قوله بسم اهللا وهو األمر ألنه تعاىل قال إياك نعبد وإياك نستعني والتقدير قولوا إياك نعبد وإياك نستعني فكذ
الرمحن الرحيم التقدير قولوا بسم اهللا وأقول لقائل أن يقول بل إضمار االسم أوىل ألنا إذا قلنا تقدير الكالم بسم 

اهللا ابتداء كل شيء كان هذا إخبارا عن كونه مبدأ يف ذاته جلميع احلوادث وخالقا جلميع الكائنات سواء قاله قائل 
ر أو مل يذكره وال شك أن هذا االحتمال أوىل ومتام الكالم فيه جييء يف بيان أن يقال أو مل يقله وسواء ذكره ذاك

  قولوا احلمد هللا أو األوىل أن يقال احلمد هللا ألنه إخبار عن كونه يف نفسه مستحقا للحمد سواء قاله قائل أو مل يقله
  املسألة الثالثة

لثاين باإلضافة كما يف اهللا من قوله باسم اهللا وأما اجلر اجلر حيصل بشيئني أحدمها باحلرف كما يف قوله باسم وا
احلاصل يف لفظ الرمحن الرحيم فإمنا حصل لكون الوصف تابعا للموصوف يف اإلعراب فههنا أحباث أحدها أن 

حروف اجلر مل اقتضت اجلر وثانيها أن اإلضافة مل اقتضت اجلر وثالثها أن اقتضاء احلرف أقوى أو اقتضاء اإلضافة 
ابعها أن اإلضافة على كم قسم تقع قالوا إضاقة الشيء إىل نفسه حمال فبقي أن تقع اإلضافة بني اجلزء والكل أو ور

بني الشيء واخلارج عن ذات الشيء املنفصل عنه أما القسم األول فنحو باب حديد وخامت ذهب ألن ذلك الباب 
ك غالم زيد فإن املضاف إليه مغاير للمضاف بعض احلديد وذلك اخلامت بعض الذهب وأما القسم الثاين فكقول

  بالكلية وأما أقسام النسب واإلضافات فكأهنا خارجة عن الضبط والتعديد فإن أنواع النسب غري متناهية



  املسألة الرابعة
كون االسم امسا للشيء نسبة بني اللفظة املخصوصة اليت هي االسم وبني الذات املخصوصة اليت هي املسمى وتلك 

معناها أن الناس اصطلحوا على جعل تلك اللفظة املخصوصة معرفة لذلك الشيء املخصوص فكأهنم قالوا  النسبة
مىت مسعتم هذه اللفظة منا فافهموا أنا أردنا هبا ذلك املعىن الفالين فلما حصلت هذه النسبة بني االسم وبني املسمى 

  ال جرم صحت إضافة االسم إىل املسمى

  ة االسم إىل اهللا تعاىلفهذا هو املراد من إضاف
  املسألة اخلامسة

قال أبو عبيد ذكر االسم يف قوله بسم اهللا صلة زائدة والتقدير باهللا قال وإمنا ذكر لفظة االسم إما للتربك وإما 
ليكون فرقا بينه وبني القسم وأقول واملراد من قوله بسم اهللا قوله ابدءوا ببسم اهللا وكالم أيب عبيد ضعيف ألنا ملا 

رنا باالبتداء فهذا األمر إمنا يتناول فعال من أفعالنا وذلك الفعل هو لفظنا وقولنا فوجب أن يكون املراد ابدأ بذكر أم
اهللا واملراد ابدأ ببسم اهللا وأيضا فالفائدة فيه أنه كما أن ذات اهللا تعاىل أشرف الذوات فكذلك ذكره أشرف 

سابق على كل ما سواه وجب أن يكون ذكره سابقا على كل  األذكار وامسه أشرف األمساء فكما أنه يف الوجود
  األذكار وأن يكون امسه سابقا على كل األمساء وعلى هذا التقدير فقد حصل يف لفظ االسم هذه الفوائد اجلليلة

  الباب الثاين
  فيما يتعلق هبذه الكلمة من القراءة والكتابة

  أما املباحث املتعلقة بالقراءة فكثرية
  وىلاملسألة األ

أمجعوا على أن الوقف على قوله بسم ناقص قبيح وعلى قوله بسم اهللا أو على قوله بسم اهللا الرمحن كاف صحيح 
وعلى قوله بسم اهللا الرمحن الرحيم تام واعلم أن الوقف ال بد وأن يقع على أحد هذه األوجه الثالثة وهو أن يكون 

هم بنفسه ناقص والوقف على كل كالم مفهوم املعاين إال أن ناقصا أو كافيا أو كامال فالوقف على كل كالم ال يف
ما بعده يكون متعلقا مبا قبله يكون كافيا والوقف على كل كالم تام ويكون ما بعده منقطعا عنه يكون وقفا تاما مث 

هنا صفات لقائل أن يقول قوله احلمد هللا رب العاملني كالم تام إال أن قوله الرمحن الرحيم ملك متعلق مبا قبله أل
والصفات تابعة للموصوفات فإن جاز قطع الصفة عن املوصوف وجعلها وحدها آية فلم مل يقولوا بسم اهللا الرمحن 

آية مث يقولوا الرحيم آية ثانية وإن مل جيز ذلك فكيف جعلوا الرمحن الرحيم آية مستقلة فهذا اإلشكال ال بد من 
  جوابه

  املسألة الثانية
تغليظ الالم يف قوله بسم اهللا ويف قوله احلمد هللا والسبب فيه أن االنتقال من الكسرة إىل الالم أطبق القراء على ترك 

املفخمة ثقيل ألن الكسرة توجب التسفل والالم املفخمة حرف مستعل واالنتقال من التسفل إىل التصعد ثقيل وإمنا 
ة أو منصوبة كقوله اهللا لطيف بعباده استحسنوا تفخيم الالم وتغليظها من هذه الكلمة يف حال كوهنا مرفوع

  ١١١وقوله إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم التوبة  ١وقوله قل هو اهللا أحد اإلخالص  ١٩الشورى 
  املسألة الثالثة

قالوا املقصود من هذا التفخيم أمران األول الفرق بينه وبني لفظ الالة يف الذكر الثاين أن التفخيم مشعر بالتعظيم 
للفظ يستحق املبالغة يف التعظيم الثالث أن الالم الرقيقة إمنا تذكر بطرف اللسان وأما هذه الالم املغلظة فإمنا وهذا ا



تذكر بكل اللسان فكان العمل فيه أكثر فوجب أن يكون أدخل يف الثواب وأيضا جاء يف التوراة يا موسى أجب 
يدل على أنه يذكره بكل قلبه فال جرم كان هذا  ربك بكل قلبك فههنا كان اإلنسان يذكر ربه بكل لسانه وهو

  أدخل يف التعظيم

  املسألة الرابعة
لقائل أن يقول نسبة الالم الرقيقة إىل الالم الغليظة كنسبة الدال إىل الطاء وكنسبة السني إىل الصاد فإن الدال تذكر 

د تذكر بكل اللسان فثبت أن بطرف اللسان والطاء تذكر بكل اللسان وكذلك السني تذكر بطرف اللسان والصا
نسبة الالم الرقيقة إىل الالم الغليظة كنسبة الدال إىل الطاء وكنسبة السني إىل الصاد مث أنا رأينا أن القوم قالوا الدال 

حرف والطاء حرف آخر وكذلك السني حرف والصاد حرف آخر فكان الواجب أيضا أن يقولوا الالم الرقيقة 
  آخر وأهنم ما فعلوا ذلك وال بد من الفرقحرف والالم الغليظة حرف 

  املسألة اخلامسة
تشديد الالم من قولك اهللا لإلدغام فإنه حصل هناك المان األوىل الم التعريف وهي ساكنة والثانية الم األصل وهي 

 متحركة وإذا التقى حرفان مثالن من احلروف كلها وكان أول احلرفني ساكنا والثاين متحركا أدغم الساكن يف
املتحرك ضرورة سواء كانا يف كلمتني أو كلمة واحدة أما يف الكلمتني فكما يف قوله فما رحبت جتارهتم وما بكم من 

وأما يف الكلمة الواحدة فكما يف هذه الكلمة واعلم أن األلف والالم والواو والياء  ١٦نعمة ما هلم من اهللا البقرة 
إلدغام هلذا السبب وإن كانت متحركة واجتمع فيها مثالن كان إن كانت ساكنة امتنع اجتماع مثلني فامتنع ا

  اإلدغام جائزا
  املسألة السادسة

ألرباب اإلشارات واجملاهدات ههنا دقيقة وهي أن الم التعريف والم األصل من لفظة اهللا اجتمعا فأدغم أحدمها يف 
عرفة إذا حصلت إىل حضرة املعروف سقطت الثاين فسقط الم املعرفة وبقي الم لفظة اهللا وهذا كالتنبيه على أن امل

  املعرفة وفنيت وبطلت وبقي املعروف األزيل كما كان من غري زيادة وال نقصان
  املسألة السابعة

ال جيوز حذف األلف من قولنا اهللا يف اللفظ وجاز ذلك يف ضرورة الشعر عند الوقف عليه قال بعضهم أقبل سيل 
  جاء من عند اهللا

  غلهجيود جود اجلنة امل
انتهى ويتفرع على هذا البحث مسائل يف الشريعة إحداها أنه عند احللف لو قال بله فهل ينعقد ميينه أم ال قال 

بعضهم ال ألن قوله بله اسم للرطوبة فال ينعقد اليمني وقال آخرون ينعقد اليمني به ألنه حبسب أصل اللغة جائز 
على هذه الصفة عند الذبيحة هل يصح ذلك أم ال وثالثها لو وقد نوى به احللف فوجب أن تنعقد ثانيها لو ذكره 

  ذكر قوله اهللا يف قوله اهللا أكرب هل تنعقد الصالة به أم ال
  املسألة الثامنة

  مل يقرأ أحد اهللا باإلمالة إال قتيبة يف بعض الروايات انتهى
  املسألة التاسعة

ف يف الراء وال خالف بني القراء يف لزوم إدغام الم تشديد الراء من قوله الرمحن الرحيم ألجل إدغام الم التعري
التعريف يف الالم ويف ثالثة عشر حرفا سواه وهي الصاد والضاد والسني والشني والدال والذال والراء والزاي 



والطاء والظاء والتاء والثاء والنون انتهى كقوله تعاىل التائبون العابدون احلامدون السائحون الراكعون الساجدون 
  والعلة املوجبة جلواز هذا اإلدغام قرب املخرج فإن الالم ١١٢اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر التوبة 

وكل هذه احلروف املذكورة خمرجها من طرف اللسان وما يقرب منه فحسن اإلدغام وال خالف بني القراء يف 
دون احلامدون اآلمرون باملعروف كلها باإلظهار امتناع إدغام الم التعريف فيما عدا هذه الثالثة عشر كقوله العاب

وإمنا مل جيز اإلدغام فيها لبعد املخرج فإنه إذا بعد خمرج احلرف األول عن خمرج احلرف الثاين ثقل النطق هبما دفعة 
  فوجب متييز كل واحد منهما عن االخر خبالف احلرفني اللذين يقرب خمرجامها ألن التمييز بينهما مشكل صعب

  ة العاشرةاملسأل
أمجعوا على أنه ال ميال لفظ الرمحن ويف جواز إمالته قوالن للنحويني أحدمها أنه جيوز ولعله قول سيبويه وعلة جوازه 

  انكسار النون بعد األلف والقول الثاين وهو األظهر عند النحويني أنه ال جيوز
  املسألة احلادية عشرة

كوهنما صفتني للمجرور األول إال أن الرفع والنصب جائزان فيهما أمجعوا على أن إعراب الرمحن الرحيم هو اجلر ل
حبسب النحو أما الرفع فعلى تقدير بسم اهللا هو الرمحن الرحيم وأما النصب فعلى تقدير بسم اهللا أعين الرمحن 

  الرحيم النوع الثاين من مباحث هذا الباب ما يتعلق باخلط وفيه مسائل
  املسألة األوىل

بسم اهللا وما طولوها يف سائر املواضع وذكروا يف الفرق وجهني األول أنه ملا حذفت ألف الوصل طولوا الباء من 
 ١بعد الباء طولوا هذه الباء ليدل طوهلا على األلف احملذوفة اليت بعدها أال ترى أهنم ملا كتبوا اقرأ باسم ربك العلق 

ا طولوا الباء ألهنم أرادوا أن ال يستفتحوا كتاب اهللا إال باأللف ردوا الباء إىل صفتها األصلية الثاين قال القتييب إمن
  حبرف معظم وكان عمر بن عبد العزيز يقول لكتابه طولوا الباء وأظهروا السني ودوروا امليم تعظيما لكتاب اهللا

  املسألة الثانية
ت فنرجو أن القلب ملا قال أهل اإلشارة والباء حرف منخفض يف الصورة فلما اتصل بكتبه لفظ اهللا ارتفعت واستعل

  اتصل خبدمة اهللا عز وجل أن يرتفع حاله ويعلو شأنه
  املسألة الثالثة

حذفوا ألف اسم من قوله بسم اهللا وأثبتوه يف قوله اقرأ باسم ربك والفرق من وجهني األول أن كلمة بسم اهللا 
سائر املواضع فإن ذكرها قليل  مذكورة يف أكثر األوقات عند أكثر األفعال فألجل التخفيف حذفوا األلف خبالف

الثاين قال اخلليل إمنا حذفت األلف يف قوله بسم اهللا ألهنا إمنا دخلت بسبب أن االبتداء بالسني الساكنة غري ممكن 
فلما دخلت الباء على االسم نابت عن األلف فسقطت يف اخلط وإمنا مل تسقط يف قوله اقرأ باسم ربك ألن الباء ال 

هذا املوضع كما يف بسم اهللا ألنه ميكن حذف الباء من اقرأ باسم ربك مع بقاء املعىن صحيحا  تنوب عن األلف يف
  فإنك لو قلت اقرأ اسم ربك صح املعىن أما لو حذفت الباء من بسم اهللا مل يصح املعىن فظهر الفرق

  املسألة الرابعة
يف اللفظ ويف كثرة الدوران على األلسنة ويف كتبوا لفظة اهللا بالمني وكتبوا لفظة الذي بالم واحدة مع استوائهما 

لزوم التعريف والفرق من وجوه األول أن قولنا اهللا اسم معرب متصرف تصرف األمساء فأبقوا كتابته على األصل 
أما قولنا الذي فهو مبين ألجل أنه ناقص ألنه ال يفيد إال مع صلته فهو كبعض الكلمة ومعلوم أن بعض الكلمة 



خلوا فيه النقصان هلذا السبب أال ترى أهنم كتبوا قوهلم اللذان بالمني ألن التثنية أخرجته عن مشاهبة يكون مبنيا فأد
  احلروف فإن احلرف ال يثىن

الثاين أن قولنا اهللا لو كتب بالم واحدة اللتبس بقوله إله وهذا االلتباس غري حاصل يف قولنا الذي الثالث أن تفخيم 
ا يف اخلط واحلذف ينايف التفخيم وأما قولنا الذي فال تفخيم له يف املعىن فتركوا أيضا ذكر اهللا يف اللفظ واجب فكذ

  تفخيمه يف اخلط
  املسألة اخلامسة

إمنا حذفوا األلف قبل اهلاء من قولنا اهللا يف اخلط لكراهتهم اجتماع احلروف املتشاهبة بالصورة عند الكتابة وهو مثل 
   اللفظ عند القراءةكراهتهم اجتماع احلروف املتماثلة يف

  املسألة السادسة
قالوا األصل يف قولنا اهللا اإلله وهي ستة حروف فلما أبدلوه بقوهلم اهللا بقيت أربعة أحرف يف اخلط مهزة والمان 

وهاء فاهلمزة من أقصى احللق والالم من طرف اللسان واهلاء من أقصى احللق وهو إشارة إىل حالة عجيبة فإن أقصى 
لتلفظ باحلروف مث ال يزال يترقى قليال إىل أن يصل إىل طرف اللسان مث يعود إىل اهلاء الذي هو يف احللق مبدأ ا

داخل احللق وحمل الروح فكذلك العبد يبتدىء من أول حالته اليت هي حالة النكرة واجلهالة ويترقى قليال يف 
امل املكاشفات واألنوار أخذ يرجع قليال مقامات العبودية حىت إذا وصل إىل آخر مراتب الوسع والطاقة ودخل يف ع

  قليال حىت ينتهي إىل الفناء يف حبر التوحيد فهو إشارة إىل ما قيل النهاية رجوع إىل البداية
  املسألة السابعة

إمنا جاز حذف األلف قبل النون من الرمحن يف اخلط على سبيل التخفيف ولو كتب باأللف حسن وال جيوز حذف 
  ن حذف األلف من الرحم ال خيل بالكلمة وال حيصل فيها التباس خبالف حذف الياء من الرحيمالياء من الرحيم أل

  الباب الثالث
  من هذا الكتاب يف مباحث االسم وهي نوعان

  أحدمها ما يتعلق من املباحث النقلية باالسم والثاين ما يتعلق من املباحث العقلية باالسم النوع األول وفيه مسائل
  املسألة األوىل

يف هذا اللفظ لغتان مشهورتان تقول العرب هذا امسه ومسه قال باسم الذي يف كل سورة مسه وقيل فيه لغتان غريمها 
سم وسم قال الكسائي إن العرب تقول تارة إسم بكسر األلف وأخرى بضمه فإذا طرحوا األلف قال الذين لغتهم 

ن جعل أصله من مسا يسمى قال إسم وسم ومن كسر األلف سم وقال الذين لغتهم ضم األلف سم وقال ثعلب م
  جعل أصله من مسا يسمو قال اسم وسم وقال املربد مسعت العرب تقول امسه وامسه ومسه ومسه ومساه

  املسألة الثانية
  أمجعوا على أن تصغري االسم مسي ومجعه أمساء وأسامي

  املسألة الثالثة
و إذا عال وظهر فاسم الشيء ما عاله حىت ظهر ذلك الشيء يف اشتقاقه قوالن قال البصريون هو مشتق من مسا يسم

  به وأقول اللفظ معرف للمعىن ومعرف الشيء متقدم يف املعلومية على



املعرف فال جرم كان االسم عاليا على املعىن ومتقدما عليه وقال الكوفيون هو مشتق من وسم يسم مسة والسمة 
البصريني لو كان اشتقاق االسم من السمة لكان تصغريه وسيما العالمة فاالسم كالعالمة املعرفة للمسمى حجة 

  ومجعه أوساما
  املسألة الرابعة

الذين قالوا اشتقاقه من السمة قالوا أصله من وسم يسم مث حذف منه الواو مث زيد فيه ألف الوصل عوضا عن 
فيها اهلاء وأما الذين قالوا  احملذوف كالعدة والصفة والزنة أصله الوعد والوصف والوزن أسقط منها الواو وزيد

اشتقاقه من السمو وهو العلو فلهم قوالن األول أن أصل االسم من مسا يسمو ومسا يسمى واألمر فيه اسم كقولنا 
ادع من دعوت أو اسم مثل ارم من رميت مث إهنم جعلوا هذه الصيغة امسا وأدخلوا عليها وجوه األعراب 

كما مسوا البعري يعمال وقال األخفش هذا مثل اآلن فإن أصله آن يئني إذا وأخرجوها عن حد األفعال قالوا وهذا 
حضر مث ادخلوا األلف والالم على املاضي من فعله وتركوه مفتوحا والقول الثاين أصله مسو مثل محو وإمنا حذفت 

ارت بسبب حذف الواو الواو من آخره استثقاال لتعاقب احلركات عليها مع كثرة الدوران وإمنا أعربوا امليم ألهنا ص
آخر الكلمة فنقل حركة الواو إليها وإمنا سكنوا السني ألنه ملا حذفت الواو بقي حرفان أحدمها ساكن واآلخر 
متحرك فلما حرك الساكن وجب تسكني املتحرك ليحصل االعتدال وإمنا أدخلت اهلمزة يف أوله ألن االبتداء 

وإمنا خصت اهلمزة بذلك ألهنا من حروف الزيادة النوع الثاين من بالساكن حمال فاحتاجوا إىل ذكر ما يبتدأ به 
مباحث هذا الباب املسائل العقلية فنقول أما حد االسم وذكر أقسامه وأنواعه فقد تقدم ذكره يف أول هذا الكتاب 

  وبقي ههنا مسائل
  املسألة األوىل

وقالت املعتزلة االسم غري املسمى ونفس  قالت احلشوية والكرامية واألشعرية االسم نفس املسمى وغري التسمية
التسمية واملختار عندنا أن االسم غري املسمى وغري التسمية وقبل اخلوض يف ذكر الدالئل ال بد من التنبيه على 
مقدمة وهي أن قول القائل االسم هل هو نفس املسمى أم ال جيب أن يكون مسبوقا ببيان أن االسم ما هو وأن 

نظر بعد ذلك يف أن االسم هل هو نفس املسمى أم ال فنقول إن كان املراد باالسم هذا اللفظ املسمى ما هو حىت ي
الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة وباملسمى تلك الذوات يف أنفسها وتلك احلقائق بأعياهنا فالعلم الضروري 

وإن كان املراد باالسم ذات  حاصل بأن االسم غري املسمى واخلوض يف هذه املسألة على هذا التقدير يكون عبثا
املسمى وباملسمى أيضا تلك الذات كان قولنا االسم هو املسمى معناه أن ذات الشيء عني الشيء وهذا وإن كان 

حقا إال أنه من باب إيضاح الواضحات وهو عبث فثبت أن اخلوض يف هذا البحث على مجيع التقديرات جيري 
  جمرى العبث
  املسألة الثانية
ستخرجنا لقول من يقول االسم نفس املسمى تأويال لطيفا دقيقا وبيانه أن االسم اسم لكل لفظ دل على اعلم أنا ا

معىن من غري أن يدل على زمان معني ولفظ االسم كذلك فوجب أن يكون لفظ االسم امسا لنفسه فيكون لفظ 
وهو أن كون االسم امسا  االسم مسمى بلفظ االسم ففي هذه الصورة االسم نفس املسمى إال أن فيه إشكاال

  للمسمى من باب االسم املضاف وأحد املضافني ال بد وأن يكون مغايرا لآلخر
  املسألة الثالثة

يف ذكر الدالئل الدالة على أن االسم ال جيوز أن يكون هو املسمى وفيه وجوه األول أن االسم قد يكون موجودا 



اه سلب ال ثبوت له واأللفاظ موجودة مع أن املسمى هبا عدم مع كون املسمى معدوما فإن قولنا املعدوم منفي معن
حمض ونفي صرف وأيضا قد يكون املسمى موجودا واالسم معدوما مثل احلقائق اليت ما وضعوا هلا أمساء معينة 

وباجلملة فثبوت كل واحد منهما حال عدم اآلخر معلوم مقرر وذلك يوجب املغايرة الثاين أن األمساء تكون كثرية 
كون املسمى واحدا كاألمساء املترادفة وقد يكون االسم واحدا واملسميات كثرية كاألمساء املشتركة وذلك أيضا  مع

يوجب املغايرة الثالث أن كون االسم امسا للمسمى وكون املسمى باالسم من باب اإلضافة كاملالكية واململوكية 
ن الشيء عاملا بنفسه الرابع االسم أصوات مقطعة وأحد املضافني مغاير لآلخر ولقائل أن يقول يشكل هذا بكو

وضعت لتعريف املسميات وتلك األصوات أعراض غري باقية واملسمى قد يكون باقيا بل يكون واجب الوجود 
لذاته اخلامس أنا إذا تلفظنا بالنار والثلج فهذان اللفظان موجودان يف ألسنتنا فلو كان االسم نفس املسمى لزم أن 

تنا النار والثلج وذلك ال يقوله عاقل السادس قوله تعاىل وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا األعراف حيصل يف ألسن
  وقوله ١٨٠

إن هللا تعاىل تسعة وتسعني امسا فههنا األمساء كثرية واملسمى واحد وهو اهللا عز وجل ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
ففي هذه اآليات يقتضي إضافة االسم إىل اهللا تعاىل  ٧٨لرمحن السابع أن قوله تعاىل بسم اهللا وقوله تبارك اسم ربك ا

وإضافة الشيء إىل نفسه حمال الثامن أنا ندرك تفرقة ضرورية بني قولنا اسم اهللا وبني قولنا اسم االسم وبني قولنا اهللا 
اهللا اسم عريب  اهللا وهذا يدل على أن االسم غري املسمى التاسع أنا نصف األمساء بكوهنا عربية وفارسية فنقول

وخداي اسم فارسي وأما ذات اهللا تعاىل فمنزه عن كونه كذلك العاشر قال اهللا تعاىل وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا 
أمرنا بأن ندعو اهللا بأمسائه فاالسم آلة الدعاء واملدعو هو اهللا تعاىل واملغايرة بني ذات املدعو وبني  ١٨٠األعراف 

اء معلوم بالضرورة واحتج من قال االسم هو املسمى بالنص واحلكم أما النص فقوله اللفظ الذي حيصل به الدع
واملتبارك املتعايل هو اهللا تعاىل ال الصوت وال احلرف وأما احلكم فهو أن الرجل  ٧٨تعاىل تبارك اسم ربك الرمحن 

املسمى لكان قد أوقع الطالق  إذا قال زينب طالق وكان زينب امسا المرأته وقع عليها الطالق ولو كان االسم غري
على غري تلك املرأة فكان جيب أن ال يقع الطالق عليها واجلواب عن األول أن يقال مل ال جيوز أن يقال كما أنه 

  جيب علينا أن نعتقد كونه تعاىل منزها عن

  صفحة فارغة

 وصفاته عن العبث والرفث النقائص واآلفات فكذلك جيب علينا تنزيه األلفاظ املوضوعة لتعريف ذات اهللا تعاىل
وسوء األدب وعن الثاين أن قولنا زينب طالق معناه أن الذات اليت يعرب عنها هبذا اللفظ طالق فلهذا السبب وقع 

  الطالق عليها
  املسألة الرابعة

لك التعيني التسمية عندنا غري االسم والدليل عليه أن التسمية عبارة عن تعيني اللفظ املعني لتعريف الذات املعينة وذ
  معناه قصد الواضع وإرادته وأما االسم فهو عبارة عن تلك اللفظة املعينة والفرق بينهما معلوم بالضرورة

  املسألة اخلامسة
قد عرفت أن األلفاظ الدالة على تلك املعاين تستتبع ذكر األلفاظ الدالة على ارتباط بعضها بالبعض فلهذا السبب 

سابق على وضع احلروف فأما األفعال واألمساء فأيهما أسبق األظهر أن وضع األمساء الظاهر وضع األمساء واألفعال 
سابق على وضع األفعال ويدل عليه وجوه األول أن االسم لفظ دال على املاهية والفعل لفظ دال على حصول 



ملركب بالذات والرتبة املاهية بشيء من األشياء يف زمان معني فكان االسم مفردا والفعل مركبا واملفرد سابق على ا
فوجب أن يكون سابقا عليه يف الذكر واللفظ الثاين أن الفعل ميتنع التلفظ به إال عند اإلسناد إىل الفاعل أما اللفظ 

الدال على ذلك الفاعل فقد جيوز التلفظ به من غري أن يسند إليه الفعل فعلى هذا الفاعل غين عن الفعل والفعل 
سابق بالرتبة على احملتاج فوجب أن يكون سابقا عليه يف الذكر الثالث أن تركيب االسم حمتاج إىل الفاعل والغين 

مع االسم مفيد وهو اجلملة املركبة من املبتدأ واخلرب أما تركيب الفعل مع الفعل فال يفيد البتة بل ما مل حيصل يف 
  ان األظهر تقدمه عليه حبسب الوضعاجلملة االسم مل يفد البتة فعلمنا أن االسم متقدم بالرتبة على الفعل فك

  املسألة السادسة
قد علمت أن االسم قد يكون امسا للماهية من حيث هي هي وقد يكون امسا مشتقا وهو االسم الدال على كون 

الشيء موصوفا بالصفة الفالنية كالعامل والقادر واألظهر أن أمساء املاهيات سابقة بالرتبة على املشتقات ألن املاهيات 
  ردات واملشتقات مركبات واملفرد قبل املركبمف

  املسألة السابعة
يشبه أن تكون أمساء الصفات سابقة بالرتبة على أمساء الذوات القائمة بأنفسها ألنا ال نعرف الذوات إال بواسطة 

  الصفات القائمة هبا واملعرف معلوم قبل املعرف والسبق يف املعرفة يناسب السبق يف الذكر
  منةاملسألة الثا

يف أقسام األمساء الواقعة على املسميات اعلم أهنا تسعة فأوهلا االسم الواقع على الذات وثانيها االسم الواقع على 
الشيء حبسب جزء من أجزاء ذاته كما إذا قلنا للجدار إنه جسم وجوهر وثالثها االسم الواقع على الشيء حبسب 

وأبيض وحار وبارد فإن السواد والبياض واحلرارة والربودة صفة حقيقية قائمة بذاته كقولنا للشيء إنه أسود 
صفات حقيقية قائمة بالذات ال تعلق هلا باألشياء اخلارجية ورابعها االسم الواقع على الشيء حبسب صفة إضافية 

  فقط كقولنا للشيء إنه معلوم ومفهوم

كقولنا أنه أعمى وفقري وقولنا إنه  ومذكور ومالك ومملوك وخامسها االسم الواقع على الشيء حبسب حالة سلبية
سليم عن اآلفات خال عن املخالفات وسادسها االسم الواقع على الشيء حبسب صفة حقيقية مع صفة إضافية 

كقولنا للشيء إنه عامل وقادر فإن العلم عند اجلمهور صفة حقيقية وهلا إضافة إىل املعلومات والقدرة صفة حقيقية 
وسابعها االسم الواقع على الشيء حبسب صفة حقيقية مع صفة سلبية كاملفهوم من  وهلا إضافة إىل املقدورات

جمموع قولنا قادر ال يعجز عن شيء وعامل ال جيهل شيئا وثامنها االسم الواقع على الشيء حبسب صفة إضافية مع 
و صفة إضافية والثاين صفة سلبية مثل لفظ األول فإنه عبارة عن جمموع أمرين أحدمها أن يكون سابقا على غريه وه

أن ال يسبقه غريه وهو صفة سلبية ومثل القيوم فإن معناه كونه قائما بنفسه مقوما لغريه فقيامه بنفسه أنه ال حيتاج 
إىل غريه وتقوميه لغريه احتياج غريه إليه واألول سلب والثاين إضافة وتاسعها االسم الواقع على الشيء حبسب 

سلبية فهذا هو القول يف تقسيم األمساء وسواء كان االسم امسا هللا سبحانه وتعاىل أو جمموع صفة حقيقية وإضافية و
  لغريه من أقسام احملدثات فإنه ال يوجد قسم آخر من أقسام األمساء غري ما ذكرناه

  املسألة التاسعة
بوق مبقدمات عالية يف بيان أنه هل هللا تعاىل حبسب ذاته املخصوصة اسم أم ال اعلم أن اخلوض يف هذه املسألة مس

  من املباحث اإلهلية
  املقدمة األوىل



أنه تعاىل خمالف خللقه لذاته املخصوصة ال لصفة والدليل عليه أن ذاته من حيث هي هي مع قطع النظر عن سائر 
الصفات إن كانت خمالفة خللقه فهو املطلوب وإن كانت مساوية لسائر الذوات فحينئذ تكون خمالفة ذاته لسائر 

ت ال بد وأن يكون لصفة زائدة فاختصاص ذاته بتلك الصفة اليت ألجلها وقعت املخالفة إن مل يكن ألمر البتة الذوا
فحينئذ لزم رجحان اجلائز ال ملرجح وإن كان ألمر آخر لزم إما التسلسل وإما الدور ومها حماالن فإن قيل هي قولنا 

  منه التسلسل وهو حمال فهذا يقتضي أن تكون خصوصية تلك الصفة لصفة أخرى ويلزم
  املقدمة الثانية

أنا نقول إنه تعاىل ليس جبسم وال جوهر ألن سلب اجلسمية واجلوهرية مفهوم سليب وذاته املخصوصة أمر ثابت 
واملغايرة بني السلب والثبوت معلوم بالضرورة وأيضا فذاته املخصوصة ليست عبارة عن نفس القادرية والعاملية ألن 

درية والعاملية مفهومات إضافية وذاته ذات قائمة بنفسها والفرق بني املوجود القائم بالنفس وبني املفهوم من القا
  االعتبارات النسبية واإلضافية معلوم بالضرورة

  املقدمة الثالثة
جند يف بيان أنا يف هذا الوقت ال نعرف ذاته املخصوصة ويدل عليه وجوه األول أنا إذا رجعنا إىل عقولنا وأفهامنا مل 
عند عقولنا من معرفة اهللا تعاىل إال أحد أمور أربعة إما العلم بكونه موجودا وإما العلم بدوام وجوده وإما العلم 

بصفات اجلالل وهي االعتبارات السلبية وإما العلم بصفات اإلكرام وهي االعتبارات اإلضافية وقد ثبت بالدليل أن 
بعة فإنه ثبت بالدليل أن حقيقته غري وجوده وإذا كان كذلك كانت ذاته املخصوصة مغايرة لكل واحد من هذه األر

حقيقته أيضا مغايرة لدوام وجوده وثبت أن حقيقته غري سلبية وغري إضافية وإذا كان ال معلوم عند اخللق إال أحد 
الثاين أن  هذه األمور األربعة وثبت أهنا مغايرة حلقيقته املخصوصة ثبت أن حقيقته املخصوصة غري معلومة للبشر

  االستقراء التام يدل على أنا ال ميكننا أن نتصور امرا من األمور إال من طرق أمور أربعة

أحدها األشياء اليت أدركناها بإحدى هذه احلواس اخلمس وثانيها األحوال اليت ندركها من أحوال أبداننا كاألمل 
كها حبسب عقولنا مثل علمنا حبقيقة الوجود والعدم واللذة واجلوع والعطش والفرح والغم وثالثها األحوال اليت ندر

والوحدة والكثرة والوجوب واإلمكان ورابعها األحوال اليت يدركها العقل واخليال من تلك الثالثة فهذه األشياء 
هي اليت ميكننا أن نتصورها وأن ندركها من حيث هي هي فإذا ثبت هذا وثبت أن حقيقة احلق سبحانه وتعاىل 

ه األقسام ثبت أن حقيقته غري معقولة للخلق الثالث أن حقيقته املخصوصة علة جلميع لوازمه من الصفات مغايرة هلذ
احلقيقية واإلضافية والسلبية والعلم بالعلة علة للعلم باملعلول ولو كانت حقيقته املخصوصة معلومة لكانت صفاته 

ة احلق غري معقولة للبشر املقدمة الرابعة يف بيان بأسرها معلومة بالضرورة وهذا معدوم فذاك معدوم فثبت أن حقيق
أهنا وإن مل تكن معقولة للبشر فهل ميكن أن تصري معقولة هلم املقدمة اخلامسة يف بيان أن البشر وإن امتنع يف عقوهلم 
 إدراك تلك احلقيقة املخصوصة فهل ميكن ذلك العرفان يف حق جنس املالئكة أو يف حق فرد من أفرادهم اإلنصاف
أن هذه املباحث صعبة والعقل كالعاجز القاصر يف الوفاء هبا كما ينبغي وقال بعضهم عقول املخلوقات ومعارفهم 

متناهية واحلق تعاىل غري متناه واملتناهي ميتنع وصوله إىل غري املتناهي وألن أعظم األشياء هو اهللا تعاىل وأعظم العلوم 
ميكن معرفته إال بأعظم العلوم فعلى هذا ال يعرف اهللا إال اهللا املقدمة علم اهللا سبحانه وتعاىل وأعظم األشياء ال 

السادسة اعلم أن معرفة األشياء على نوعني معرفة عرضية ومعرفة ذاتية أما املعرفة العرضية فكما إذا رأينا بناءا 
نواع املاهيات فوجود البناء علمنا بأنه ال بد له من بان فأما أن ذلك الباين كيف كان يف ماهيته وأن حقيقته من أي أ

ال يدل عليه وأما املعرفة الذاتية فكما إذا عرفنا اللون املعني ببصرنا وعرفنا احلرارة بلمسنا وعرفنا الصوت بسمعنا 



فإنه ال حقيقة للحرارة والربودة إال هذه الكيفية امللموسة وال حقيقة للسواد والبياض إال هذه الكيفية املرئية إذا 
نقول أنا إذا علمنا احتياج احملدثات إىل حمدث وخالق فقد عرفنا اهللا تعاىل معرفة عرضية إمنا الذي نفيناه عرفت هذا ف

اآلن هو املعرفة الذاتية فلتكن هذه الدقيقة معلومة حىت ال تقع يف الغلط املقدمة السابعة اعلم أن إدراك الشيء من 
يقع يف الشاهد على نوعني أحدمها العلم والثاين  -الذاتية أعين ذلك النوع الذي مسيناه باملعرفة  -حيث هو هو 

اإلبصار فإنا إذا أبصرنا السواد مث غمضنا العني فإنا جند تفرقة بديهية بني احلالتني فعلمنا أن العلم غري وأن اإلبصار 
ولذلك اإلدراك غري إذا عرفت هذا فنقول بتقدير أنه يقال ميكن حصول املعرفة الذاتية للخلق فهل لتلك املعرفة 

طريق واحد فقط أو ميكن وقوعه على طريقني مثل ما يف الشاهد من العلم واإلبصار هذا أيضا مما ال سبيل للعقل إىل 
القضاء به واجلزم فيه وبتقدير أن يكون هناك طريقان أحدمها املعرفة والثاين اإلبصار فهل األمر هناك مقصور على 

ومراتب خمتلفة كل هذه املباحث مما ال يقدر العقل على اجلزم فيها البتة فهذا هذين الطريقني أو هناك طرق كثرية 
  هو الكالم يف هذه املقدمات

  املسألة العاشرة
  يف أنه هل هللا تعاىل حبسب ذاته املخصوصة اسم أم ال نقل عن قدماء الفالسفة

سمى فلو كان هللا حبسب ذاته اسم لكان إنكاره قالوا والدليل عليه أن املراد من وضع االسم اإلشارة بذكره إىل امل
املراد من وضع ذلك االسم ذكره مع غريه لتعريف ذلك املسمى فإذا ثبت أن أحدا من اخللق ال يعرف ذاته 

املخصوصة البتة مل يبق يف وضع االسم لتلك احلقيقة فائدة فثبت أن هذا النوع من االسم مفقود فعند هذا قالوا إنه 
بل له لوازم معرفة وتلك اللوازم هي أنه األزيل الذي ال يزول وأنه الواجب الذي ال يقبل ليس لتلك احلقيقة اسم 

العدم وأما الذين قالوا إنه ال ميتنع يف قدرة اهللا تعاىل أن يشرف بعض املقربني من عباده بأن جيعله عارفا بتلك احلقيقة 
لتلك احلقيقة املخصوصة فثبت أن هذه املسألة  املخصوصة قالوا إذا كان األمر كذلك فحينئذ ال ميتنع وضع االسم

  مبنية على تلك املقدمات السابقة
  املسألة احلادية عشرة

بتقدير أن يكون وضع االسم لتلك احلقيقة املخصوصة ممكنا وجب القطع بأن ذلك االسم أعظم األمساء وذلك 
كور فلما كان ذات اهللا تعاىل الذكر أشرف األذكار ألن شرف العلم بشرف املعلوم وشرف الذكر بشرف املذ

أشرف املعلومات واملذكورات كان العلم به أشرف العلوم وكان ذكر اهللا أشرف األذكار وكان ذلك االسم أشرف 
األمساء وهو املراد من الكالم املشهور الواقع يف األلسنة وهو اسم اهللا األعظم ولو اتفق مللك مقرب أو نيب مرسل 

  ما يكون قد جتلى له معناه مل يبعد أن يطيعه مجيع عوامل اجلسمانيات والروحانيات الوقوف على ذلك االسم حال
  املسألة الثانية عشرة

القائلون بأن االسم األعظم موجود اختلفوا فيه على وجوه األول قول من يقول إن ذلك االسم األعظم هو قولنا 
  الموورد فيه قوله عليه الصالة والس ٢٧ذو اجلالل وإلكرام الرمحن 

ألظوا بياذا اجلالل واإلكرام وهذا عندي ضعيف ألن اجلالل إشارة إىل الصفات السلبية واإلكرام إشارة إىل 
الصفات اإلضافية وقد عرفت أن حقيقته املخصوصة مغايرة للسلوب واإلضافات والقول الثاين قول من يقول أنه 

اعظم آية يف كتاب اهللا تعاىل فقال اهللا ال إله إال هو هو احلي القيوم لقوله عليه الصالة والسالم أليب بن كعب ما 
  فقال ٢٥٥احلي القيوم البقرة 

ليهنك العلم أبا املنذر وعندي أنه ضعيف وذلك ألن احلي هو الدراك الفعال وهذا ليس فيه كثرة عظمة ألنه صفة 



قائما بنفسه مفهوم سليب وهو استغناؤه وأما القيوم فهو مبالغة يف القيام ومعناه كونه قائما بنفسه مقوما لغريه فكونه 
عن غريه وكونه مقوما لغريه صفة إضافية فالقيوم لفظ دال على جمموع سلب وإضافة فال يكون ذلك عبارة عن 
االسم األعظم القول الثالث قول من يقول أمساء اهللا كلها عظيمة مقدسة وال جيوز وصف الواحد منها بأنه أعظم 

اه بالنقصان وعندي أن هذا أيضا ضعيف ألنا بينا أن األمساء منقسمة إىل األقسام ألن ذلك يقتضي وصف ما عد
التسعة وبينا أن االسم الدال على الذات املخصوصة جيب أن يكون أشرف األمساء وأعظمها وإذا ثبت هذا بالدالئل 

قرب عندي ألنا سنقيم الداللة فال سبيل فيه إىل اإلنكار القول الرابع أن االسم األعظم هو قولنا اهللا وهذا هو األ
  على أن هذا االسم جيري جمرى اسم العلم يف حقه سبحانه وإذا كان كذلك كان داال على ذاته املخصوصة

  املسألة الثالثة عشرة
أما االسم الدال على املسمى حبسب جزء من أجزاء ماهية املسمى فهذا يف حق اهللا تعاىل حمال ألن هذا إمنا يتصور يف 

نت ماهيته مركبة من األجزاء وذلك يف حق اهللا حمال ألن كل مركب فإنه حمتاج إىل جزئه وجزؤه غريه حق من كا
فكل مركب فإنه حمتاج إىل غريه وكل حمتاج إىل غريه فهو ممكن ينتج أن كل مركب فهو ممكن لذاته فما ال يكون 

  ه اسم حبسب جزء ماهيتهممكنا لذاته امتنع أن يكون مركبا وما ال يكون مركبا امتنع أن حيصل ل
  املسألة الرابعة عشرة

اعلم أنا بينا أن االسم الدال على الذات هل هو حاصل يف حق اهللا تعاىل أم ال قد ذكرنا اختالف الناس فيه وأما 
االسم الدال حبسب جزء املاهية فقد أقمنا الربهان القاطع على امتناع حصوله يف حق اهللا تعاىل فبقيت األقسام 

فنقول أما االسم الدال على الشيء حبسب صفة حقيقية قائمة بذاته املخصوصة فتلك الصفة إما أن تكون السبعة 
هي الوجود وإما أن تكون كيفية من كيفيات الوجود وإما أن تكون صفة أخرى مغايرة للوجود ولكيفيات ذلك 

  الوجود وحنن نذكر املسائل املفرعة على هذه األقسام واهللا اهلادي
  لرابعالباب ا

  يف البحث عن األمساء الدالة على الصفات احلقيقية
  قد عرفت أن هذا البحث ينقسم إىل ثالثة أقسام األول األمساء الدالة على الوجود وفيه مسائل

  املسألة األوىل
أطبق األكثرون على أنه جيوز تسمية اهللا تعاىل باسم الشيء ونقل عن جهم بن صفوان أن ذلك غري جائز أما حجة 

وهذا يدل على أنه جيوز  ١٩مهور فوجوه احلجة األوىل قوله تعاىل قل أي شيء أكرب شهادة قل اهللا األنعام اجل
تسمية اهللا باسم الشيء فإن قيل لو كان الكالم مقصورا على قوله قل اهللا لكان دليلكم حسنا لكن ليس األمر 

وهذا كالم مستقل بنفسه وال تعلق له مبا  ١٩عام كذلك بل املذكور هو قوله تعاىل قل اهللا شهيد بيين وبينكم األن
قبله وحينئذ ال يلزم أن يكون اهللا تعاىل مسمى باسم الشيء قلنا ملا قال أي شيء أكرب شهادة مث قال قل اهللا شهيد 

بيين وبينكم وجب أن تكون هذه اجلملة جارية جمرى اجلواب عن قوله أي شيء أكرب شهادة وحينئذ يلزم املقصود 
واملراد بوجهه ذاته ولو مل تكن ذاته شيئا ملا جز  ٨٨الثانية قوله تعاىل كل شيء هالك إال وجهه القصص احلجة 

استثناؤه عن قوله كل شيء هالك وذلك يدل على أن اهللا تعاىل مسمى بالشيء احلجة الثالثة قوله عليه السالم يف 
  خرب عمران بن احلصني

  أن اسم الشيء يقع على اهللا تعاىل احلجة الرابعة كان اهللا ومل يكن شيء غريه وهذا يدل على



روى عبد اهللا األنصاري يف الكتاب الذي مساه بالفاروق عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا مسعت رسول اهللا يقول ما من 
  شيء أغري من اهللا عز وجل

ن شيئا واحتج جهم احلجة اخلامسة أن الشيء عبارة عما يصح أن يعلم وخيرب عنه وذات اهللا تعاىل كذلك فيكو
 ١٢٠وكذلك قوله وهو على كل شيء قدير املائدة  ١٦بوجوه احلجة األوىل قوله تعاىل اهللا خالق كل شيء الرعد 

فهذا يقتضي أن يكون كل شيء خملوقا ومقدورا واهللا تعاىل ليس مبخلوق وال مقدور ينتج أن اهللا سبحانه وتعاىل 
الق كل شيء وقوله وهو على كل شيء قدير عام دخله التخصيص قلنا ليس بشيء فإن قالوا إن قوله تعاىل اهللا خ

اجلواب عنه من وجهني األول أن التخصيص خالف األصل والدالئل اللفظية يكفي يف تقريرها هذا القدر الثاين أن 
األصل يف جواز التخصيص هو أن أهل العرف يقيمون األكثر مقام الكل فلهذا السبب جوزوا دخول التخصيص 

العموميات إال أن إجراء األكثر جمرى الكل إمنا جيوز يف الصورة اليت يكون اخلارج عن احلكم حقريا قليل القدر يف 
فيجعل وجوده كعدمه وحيكم على الباقي حبكم الكل فثبت أن التخصيص إمنا جيوز يف الصورة اليت تكون حقرية 

عاىل مسمى بالشيء كان أعظم األشياء وأجلها هو ساقطة الدرجة إذا عرفت هذا فنقول إن بتقدير أن يكون اهللا ت
اهللا تعاىل فامتنع أن حيصل فيه جواز التخصيص فوجب القول بأن ادعاء هذا التخصيص حمال احلجة الثانية قوله 

حكم اهللا تعاىل بأن مثل مثله ليس بشيء وال شك أن كل  ١١تعاىل ليس كمثله شيء وهو السميع البصري الشورى 
فسه وثبت هبذه اآلية أن مثل مثله ليس بشيء ينتج أنه تعاىل غري مسمى بالشيء فإن قالوا إن الكاف شيء مثل ملثل ن

زائدة قلنا هذا الكالم معناه أن هذا احلرف من كالم اهللا تعاىل لغو وعبث وباطل ومعلوم أن هذا الكالم هو الباطل 
غاية القوة والكمال احلجة الثالثة لفظ الشيء  ومىت قلنا إن هذا احلرف ليس بباطل صارت احلجة اليت ذكرناها يف

ال يفيد صفة من صفات اجلالل والعظمة واملدح والثناء وأمساء اهللا تعاىل جيب كوهنا كذلك ينتج أن لفظ الشيء 
ليس امسا هللا تعاىل أما قولنا إن اسم الشيء ال يفيد املدح واجلالل فظاهر وذلك ألن املفهوم من لفظ الشيء قدر 

ني الذرة احلقرية وبني أشرف األشياء وإذا كان كذلك كان املفهوم من لفظ الشيء حاصال يف أخس مشترك ب
األشياء وذلك يدل على أن اسم الشيء ال يفيد صفة املدح واجلالل وأما قولنا أن أمساء اهللا جيب أن تكون دالة على 

ادعوه هبا وذورا الذين يلحدون يف أمسائه األعراف صفة املدح واجلالل فالدليل عليه قوله تعاىل وهللا األمساء احلسىن ف
واالستدالل باآلية أن يكون األمساء حسنة ال معىن له إال كوهنا دالة على الصفات احلسنة الرفيعة اجلليلة فإذا  ١٨٠

ك وذروا مل يدل االسم على هذا املعىن مل يكن االسم حسنا مث إنه تعاىل أمرنا بان ندعوه هبذه األمساء مث قال بعد ذل
وهذا كالتنبيه على أن من دعاه بغري تلك األمساء احلسنة فقد أحلد يف أمساء  ١٨٠الذين يلحدون يف أمسائه األعراف 

اهللا فتصري هذه اآلية دالة داللة قوية على أنه ليس للعبد أن يدعو اهللا إال باألمساء احلسىن الدالة على صفات اجلالل 
فقد حصل املطلوب احلجة الرابعة أنه مل ينقل عن رسول اهللا وال عن أحد من  واملدح وإذا ثبت هاتان املقدمتان

الصحابة أنه خاطب اهللا تعاىل بقوله يا شيء وكيف يقال ذلك وهذا اللفظ يف غاية احلقارة فكيف جيوز للعبد خطاب 
  اهللا هبذا االسم بل نقل

واعلم أن من الناس من يظن أن هذا البحث  عنهم أهنم كانوا يقولون يا منشئ األشياء يا منشئ األرض والسماء
واقع يف املعىن وهذا يف غاية البعد فإنه ال نزاع يف أن اهللا تعاىل موجود وذات وحقيقة إمنا النزاع يف أنه هل جيوز 

 إطالق هذا اللفظ عليه فهذا نزاع يف جمرد اللفظ ال يف املعىن وال جيري بسببه تكفري وال تفسيق فليكن اإلنسان عاملا
  هبذه الدقيقة حىت ال يقع يف الغلط



  املسألة الثانية
يف بيان أنه هل جيوز إطالق لفظ املوجود على اهللا تعاىل اعلم أن هذا البحث جيب أن يكون مسبوقا مبقدمة وهي أن 
لفظ الوجود يقال باالشتراك عن معنيني أحدمها أن يراد بالوجود الوجدان واإلدراك والشعور ومىت أريد بالوجود 

الوجدان واإلدراك فقد أريد باملوجود ال حمالة املدرك واملشعور به والثاين أن يراد بالوجود احلصول والتحقق يف 
نفسه واعلم أن بني األمرين فرقا وذلك ألن كونه معلوم احلصول يف األعيان يتوقف على كونه حاصال يف نفسه وال 

لوم احلصول يف األعيان ألنه ميتنع يف العقل كونه حاصال ينعكس ألن كونه حاصال يف نفسه ال يتوقف على كونه مع
يف نفسه مع انه ال يكون معلوما ألحد بقي ههنا حبث وهو أن لفظ الوجود هل وضع أوال لإلدراك والوجدان مث 
نقل ثانيا إىل حصول الشيء يف نفسه أو األمر فيه بالعكس أو وضعا معا فنقول هذا البحث لفظي واألقرب هو 

نه لوال شعور اإلنسان بذلك الشيء ملا عرف حصوله يف نفسه فلما كان األمر كذلك وجب أن يكون األول أل
وضع اللفظ ملعىن الشعور واإلدراك سابقا على وضعه حلصول الشيء نفسه إذا عرفت هذه املقدمة فنقول إطالق 

لثاين كونه يف نفسه ثابتا متحققا لفظ املوجود على اهللا تعاىل يكون على وجهني أحدمها كونه معلوما مشعورا به وا
ولفظ الوجود ههنا مبعىن الوجدان  ٦٤أما حبسب املعىن األول فقد جاء يف القرآن قال اهللا تعاىل لوجدوا اهللا النساء 

والعرفان وأما باملعىن الثاين فهو غري موجود يف القرآن فإن قالوا ملا حصل الوجود مبعىن الوجدان لزم حصول 
ثبوت والتحقق إذ لو كان عدما حمضا ملا كان األمر كذلك فنقول هذا ضعيف من وجهني األول أنه الوجود مبعىن ال

ال يلزم من حصول الوجود مبعىن الوجدان واملعرفة حصول الوجود مبعىن الثبوت ملا ثبت أن املعدوم قد يكون 
السم حبسب معىن حصول االسم معلوما والثاين أنا بينا أن هذا البحث ليس إال يف اللفظ فال يلزم من حصول ا

حبسب معىن آخر مث نقول ثبت بإمجاع املسلمني إطالق هذا االسم فوجب القول به فإن قالوا ألستم قلتم إن أمساء 
اهللا تعاىل جيب كوهنا دالة على املدح والثناء ولفظ املوجود ال يفيد ذلك قلنا عدلنا عن هذا الدليل بداللة اإلمجاع 

وجود على املدح أكثر من داللة لفظ الشيء عليه وبيانه من وجوه األول أنه عند قوم يقع لفظ وأيضا فداللة لفظ امل
الشيء على املعدوم كما يقع على املوجود أما املوجود فإنه ال يقع على املعدوم البتة فكان إشعار هذا اللفظ باملدح 

  أوىل الثاين أن لفظ املوجود

ء ألنه يفيد أن بسبب كثرة الدالئل على وجوده وإالهيته صار كأنه معلوم لكل مبعىن املعلوم يفيد صفة املدح والثنا
أحد موجود عند كل أحد واجب اإلقرار به عند كل عقل فهذا اللفظ أفاد املدح والثناء من هذا الوجه فظهر 

  الفرق بينه وبني لفظ الشيء
  املسألة الثالثة
  يف الذات

الذي مساه بالفاروق أخبارا تدل على هذا اللفظ أحدها عن عائشة عن  روى عبد اهللا األنصاري اهلروي يف الكتاب
  رسول اهللا أنه قال إن من اعظم الناس أجرا الوزير الصاحل من أمري يطيعه يف ذات اهللا وثانيها
  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا إن إبراهيم مل يكذب إال يف ثالث ثنتني يف ذات اهللا وثالثها

  أبيه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ال تسبوا عليا فإنه كان خمشوشا يف ذات اهللا ورابعها عن كعب بن عجرة عن
  عن أيب ذر قال سألت رسول اهللا أي اجلهاد أفضل قال إن جتاهد نفسك وهواك يف ذات اهللا وخامسها

فخر بعطاء اهللا والكرب على عن النعمان بن بشري عن النيب قال إن للشيطان مصايد وفخوخا منها البطر بأنعم اهللا وال
عباد اهللا واتباع اهلوى يف غري ذات اهللا وأقول إن كل شيء حصل به أمر من األمور فإن كان اللفظ الدال على 



ذلك الشيء مذكرا قيل إنه ذو ذلك األمر وإن كان مؤنثا قيل إهنا ذات ذلك األمر فهذه اللفظة وضعت إلفادة هذه 
اإلضافة إذا عرفت هذا فنقول إنه من احملال أن تثبت هذه الصفة لصفة ثانية وتلك  النسبة والداللة على ثبوت هذه

الصفة الثانية تثبت لصفة ثالثة وهكذا إىل غري النهاية بل ال بد وأن تنتهي إىل حقيقة واحدة قائمة بنفسها مستقلة 
كذا وكذا إمنا يصدق يف احلقيقة مباهيتها وحينئذ يصدق على تلك احلقيقة أهنا ذات تلك الصفات فقولنا إهنا ذات 

على تلك املاهية القائمة بنفسها فلهذا السبب جعلوا هذه اللفظة كاللفظة املفردة الدالة على هذه احلقيقة وملا كان 
احلق تعاىل قيوما يف ذاته كان إطالق اسم الذات عليه حقا وصدقا وأما األخبار اليت رويناها عن األنصاري اهلروي 

ال يدل على هذا املعىن ألنه ليس املراد من لفظ الذات فيها حقيقة اهللا تعاىل وماهيته وإمنااملراد منه  فإن شيئا منها
طلب رضوان اهللا أال ترى أنه قال مل يكذب إبراهيم إال يف ثالث ثنتني يف ذات اهللا أي يف طلب مرضاة اهللا وهكذا 

  الكالم يف سائر األخبار
  املسألة الرابعة

وقال  ١١٦ذا اللفظ وارد يف القرآن قال تعاىل تعلم ما يف نفسي وال اعلم ما يف نفسك املائدة يف لفظ النفس وه
  ٢٨وحيذركم اهللا نفسه آل عمران 

وعن عائشة قالت كنت نائمة إىل جنب رسول اهللا مث فقدته فطلبته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول 
ك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ مبعافات

  أثنيت على نفسك
وعن أيب هريرة عن النيب أنه قال يقول اهللا تعاىل أنا مع عبدي حني يذكرين فإن ذكرين يف يف نفسه ذكرته يف نفسي 

مين ذراعا تقربت وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري من ملئه وإن تقرب مين شربا تقربت منه ذراعا وإن تقرب 
  منه باعا وإن جاءين ميشي جئته أهرول واخلرب الثالث

عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ملا خلق اهللا اخللق كتب يف كتابه على نفسه وهو 
  مرفوع فوق العرش إن رمحيت تغلب غضيب واخلرب الرابع

رسول اهللا ليس أحد أحب إليه املدح من اهللا تعاىل ومن أجل ذلك  عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال
  مدح نفسه وليس أحد أغري من اهللا ومن أجل ذلك حرم الفواحش وليس أحد أحب إليه العذر

  من اهللا ومن أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل اخلرب اخلامس
وحبمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه  عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب علمها هذا التسبيح سبحان اهللا

  وزنة عرشه اخلرب السادس
روى أبو ذر عن النيب عليه الصالة والسالم عن اهللا سبحانه وتعاىل أنه قال حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 

  حمرما فال تظاملوا ومتام اخلرب مشهور اخلرب السابع
مث أخذ ميجد اهللا نفسه أنا اجلبار  ٩١ وما قدروا اهللا حق قدره األنعام عن ابن عمر أن النيب قرأ ذات يوم على املنرب

  أنا املتكرب أنا العزيز أنا الكرمي فرجف برسول اهللا املنرب حىت خفنا سقوطه اخلرب الثامن
عن أيب هريرة عن النيب أنه قال التقى آدم وموسى عليهما السالم فقال له موسى أنت الذي أشقيت الناس 

من اجلنة قال آدم أنت الذي اصطفاك اهللا برسالته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة فهل وجدت  فأخرجتهم
  كتبته علي قبل أن خيلقين قال نعم قال فحج آدم موسى ثالث مرات اخلرب التاسع

 السخاء عن جابر رضي اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا يقول اهللا تعاىل هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إال



  وحسن اخللق فأكرموه هبما اخلرب العاشر
عن أنس بن مالك عن النيب يرويه عن ربه أنه قال من أهان يل وليا فقد بارزين باحملاربة فال أبايل يف أي واد من الدنيا 
أهلكه وأقذفه يف جهنم وما ترددت يف نفسي يف قضاء شيء قضيت ترددي يف قبض عبدي املؤمن يكره املوت وال 

  له منه وأكره مساءته اخلرب احلادي عشر بد
عن عبد اهللا عن النيب أنه قال ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصييت 

بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته 
أن جتعل القرآن ربيع قليب ونور صدري وجالء حزين  -ت به يف علم الغيب عندك أحدا من خلقك أو استأثر

  وذهاب مهي وغمي إال أذهب اهللا مهه وغمه وأبدله مكان حزنه فرحا اخلرب الثاين عشر
عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا أنه قال إن اهللا تعاىل بعثين رمحة للعاملني وأن أكسر املعازف واألصنام وأقسم 

 على نفسه أن ال يشرب عبد مخرا مث مل يتب إىل اهللا تعاىل منه إال سقاه اهللا تعاىل من طينة اخلبال فقال قلت يا ريب
رسول اهللا وما طينة اخلبال قال صديد أهل جهنم واعلم أن النفس عبارة عن ذات الشيء وحقيقته وهويته وليس 

ل مركب ممكن وكل ممكن حمدث وذلك على اهللا عبارة عن اجلسم املركب من األجزاء ألن كل جسم مركب وك
  حمال فوجب محل لفظ النفس على ما ذكرناه

  املسألة اخلامسة
  يف لفظ الشخص

عن سعد بن عبادة عن النيب قال ال شخص أغري من اهللا ومن أجل غريته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال 
 مبشرين ومنذرين وال شخص أحب إليه املدح من اهللا شخص أحب إليه العذر من اهللا ومن أجل ذلك بعث املرسلني

واعلم انه ال ميكن أن يكون املراد من الشخص اجلسم الذي له تشخص وحجمية بل املراد منه الذات املخصوصة 
  واحلقيقة املعينة يف نفسها تعينا باعتباره ميتاز عن غريه

  املسألة السادسة
  وأما األخبار ٣٥قال اهللا تعاىل اهللا نور السموات واألرض النور يف أنه هل جيوز إطالق لفظ النور على اهللا 

  فروى أنه قيل لعبد اهللا بن عمر نقل عنك أنك تقول الشقي من شقي

يف بطن أمه فقال مسعت رسول اهللا يقول إن اهللا خلق اخللق يف ظلمة مث ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك 
ل فلذلك أقول جف القلم على علم اهللا تعاىل واعلم أن القول بان اهللا النور شيء فقد اهتدى ومن أخطأ فقد ض

تعاىل هو هذا النور أو من جنسه قول باطل ويدل عليه وجوه األول أن النور إما أن يكون جسما أو كيفية يف جسم 
اإلله منزه عن أن واجلسم حمدث فكيفياته أيضا حمدثة وجل اإلله عن ان يكون حمدثا الثاين أن النور تضاده الظلمة و

يكون له ضد الثالث أن النور يزول وحيصل له أفول واهللا منزه عن األفول والزوال وأما قوله تعاىل اهللا نور 
السموات واألرض فجوابه أن هذه اآلية من املتشاهبات والدليل عليه ما ذكرناه من الدالئل العقلية وأيضا فإنه تعاىل 

فأضاف النور إىل نفسه إضافة امللك إىل مالكه فهذا يدل على أنه يف ذاته  ٣٥ور قال عقيب هذه اآلية مثل نوره الن
ليس بنور بل هو خالق النور بقي أن يقال فما املقتضي حلسن إطالق لفظ النور عليه فنقول فيه وجوه األول قرأ 

ور األنوار ومبدعها بعضهم هللا نور السموات واألرض وعلى هذه القراءة فالشبهة زائلة والثاين أنه سبحانه من
وخالقها فلهذا التأويل حسن إطالق النور عليه والثالث أن حبكمته حصلت مصاحل العامل وانتظمت مهمات الدنيا 

واآلخرة ومن كان ناظما للمصاحل وساعيا يف اخلريات فقد يسمى بالنور يقال فالن نور هذه البلد إذا كان موصوفا 



ي تفضل على عباده باإلميان واهلداية واملعرفة وهذه الصفات من جنس األنوار بالصفة املذكورة والرابع أنه هو الذ
 ٣٥ويدل عليه القرآن واألخبار أما القرآن فقوله تعاىل يف آخر اآلية نور على نور يهدي اهللا لنوره من يشاء النور 

  وأما األخبار فكثرية اخلرب األول
  ا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا اخلرب الثاينما روى أبو أمامة الباهلي عن النيب أنه قال اتقو

عن أنس بن مالك عن النيب أنه قال هل تدرون أي الناس أكيس قالوا اهللا ورسوله أعلم قال أكثرهم للموت ذكرا 
وأحسنهم له استعدادا قالوا يا رسول اهللا هل لذلك من عالمة قال نعم التجايف عن دار الغرور واإلنابة إىل دار 

  د فإذا دخل النور يف القلب انفسح واتسع لالستعداد قبل نزول املوت اخلرب الثالثاخللو
فقلت يا  ٢٢عن ابن مسعود قال تال النيب قوله تعاىل أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو على نور من ربه الزمر 

  رسول اهللا كيف يشرح اهللا صدره قال إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح فقلت
ذلك يا رسول اهللا قال اإلنابة إىل دار اخللود والتجايف عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول املوت  ما عالمة

  اخلرب الرابع
عن أنس رضي اهللا عنه قال بينما رسول اهللا ميشي يف طريق إذ لقيه حارثة فقال رسول اهللا كيف أصبحت يا حارثة 

لسالم انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة فما حقيقة إميانك فقال قال أصبحت واهللا مؤمنا حقا فقال عليه الصالة وا
عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت ليلي وأظمأت هناري وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزا وكأين أنظر إىل أهل اجلنة 

  يتزاورون فيها وإىل أهل

ره أن ينظر إىل رجل نور اهللا النار يتعاوون فيها فقال عليه الصالة والسالم عرفت فالزم مث قال رسول اهللا من س
اإلميان يف قلبه فلينظر إىل هذا مث قال يا رسول اهللا ادع يل بالشهادة فدعا له فنودي بعد ذلك يا خيل اهللا اركيب 

  فكان أول فارس ركب فاستشهد يف سبيل اهللا اخلرب اخلامس
إذ مسع صوتا من فوقه فرفع ) وسلم  صلى اهللا عليه( عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال بينما أنا جالس عند النيب 

رأسه إىل السماء فقال إن هذا الباب من السماء قد فتح وما فتح قط فنزل منه ملك فقال يا حممد أبشر بنورين مل 
  يؤهتما أحد من قبلك فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة اخلرب السابع

صبح وبك منسي وبك حنيا وبك منوت وإليك النشور عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن النيب كان يقول اللهم بك ن
اللهم اجعلين من أفضل عبادك عندك حظا ونصيبا يف كل خري تقسمه اليوم من نور هتدي به أو رمحة تنشرها أو 

  رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو بالء تدفعه أو سوء ترفعه أو فتنة تصرفها اخلرب الثامن
يب أنه سئل عن أهل اجلنة فقال أهل اجلنة شعث رؤسهم وسخة ثياهبم لو عن علي بن أيب طالب عليه السالم عن الن

  قسم نور أحدهم على أهل األرض لوسعهم اخلرب التاسع
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب ان اهل اجلنة كل أشعث أغرب ذي طمرين إذا استأذنوا على األمراء مل يؤذن 

ا مل ينصت لقوهلم حاجة أحدهم تتلجلج يف صدره لو قسم نوره على هلم وإذا خطبوا النساء مل ينكحوا وإذا قالو
  أهل األرض لوسعهم اخلرب العاشر

عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا إن اهللا عز وجل يقول نوري هداي وال إله إال اهللا كلميت فمن 
  قاهلا أدخلته حصين ومن أدخلته حصين فقد أمن اخلرب احلادي عشر

ام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب كان يدعو أعوذ بكلمات اهللا التامة وبنوره الذي عن هش
أشرقت له األرض وأضاءت به الظلمات من زوال نعمتك ومن حتول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن درك الشقاء 



  وشر قد سبق اخلرب الثاين عشر
   نورا ويف مسعي نورا ويف بصري نورا واحلديث مشهورعن النيب أنه كان يقول اللهم اجعل يف قليب

  املسألة السابعة
  يف لفظ الصورة وفيه أخبار اخلرب األول

  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب أنه قال إن اهللا خلق آدم على صورته
  وعن ابن عمر قال قال رسول اهللا ال تقبحوا الوجه فإن اهللا تعاىل خلق آدم على صورة الرمحن
  قال إسحاق بن راهويه صح عن رسول اهللا إن اهللا خلق آدم على صورة الرمحن اخلرب الثاين

ذات غدوة فقال له قائل ما رأيتك أسفر وجهك ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن معاذ بن جبل قال صلى بنا رسول اهللا 
  مثل الغداة قال وما أبايل وقد بدا يل ريب يف أحسن صورة فقال فيم خيتصم

األعلى يا حممد قلت أنت أعلم أي ريب فوضع كفه بني كتفي فوجدت بردها فعلمت ما يف السموات واألرض املأل 
أن قوله إن اهللا خلق آدم على صورته الضمري ) األول ( واعلم أن العلماء ذكروا يف تأويل هذه األخبار وجوها 

جب االحتراز عن تقبيح وجه ذلك عائد إىل املضروب يعين أن اهللا تعاىل خلق آدم على صورة املضروب فو
أن املراد أن اهللا خلق آدم على صورته اليت كان يف آخر أمره يعين أنه ما تولد عن نطفة ودم وما ) الثاين ( املضروب 

أن املراد من الصورة الصفة يقال صورة هذا ) الثالث ( كان جنينا ورضيعا بل خلقه اهللا رجال كامال دفعة واحدة 
ته فقوله خلق اهللا آدم على صورة الرمحن أي خلقه على صفته يف كونه خليفة له يف أرضه متصرفا األمر كذا أي صف

  يف مجيع األجسام األرضية كما أنه تعاىل نافذ القدرة يف مجيع العامل
  املسألة الثامنة

ا الفالسفة فقالوا الفالسفة قد يطلقون لفظ اجلوهر على ذات اهللا تعاىل وكذلك النصارى واملتكلمون ميتنعون منه أم
املراد من اجلوهر الذات املستغين عن احملل واملوضوع واهللا تعاىل كذلك فوجب أن يكون جوهرا فاجلوهر فوعل 

واشتقاقه من اجلهر وهو الظهور فسمي اجلوهر جوهرا لكونه ظاهرا بسبب شخصيته وحجميته فكونه جوهرا عبارة 
اجلوهر بل هي سبب لكونه جوهرا وهو ظهور وجوده واحلق عن كونه ظاهر الوجود وأما حجميته فليست نفس 

سبحانه وتعاىل أظهر من كل ظاهر حبسب كثرة الدالئل على وجوده فكان أوىل األشياء باجلوهرية هو هو وأما 
  املتكلمون فقالوا أمجع املسلمون على االمتناع من هذا اللفظ فوجب االمتناع منه

  املسألة التاسعة
لفظ اجلسم على اهللا تعاىل فقالوا ال نريد به كونه مركبا مؤلفا من األعضاء وإمنا نريد به كونه  أطلق أكثر الكرامية

موجودا قائما بالنفس غنيا عن احملل وأما سائر الفرق فقد أطبقوا على إنكار هذا االسم ولنا مع الكرامية مقامان 
ول والعرض والعمق وكيف ال نقول ذلك وأهنم املقام األول أنا ال نسلم أهنم أرادوا بكونه جسما معىن غري الط

يقولون أنه تعاىل فوق العرش وال يقولون إنه يف الصغر مثل اجلوهر الفرد واجلزء الذي ال يتجزأ بل يقولون إنه 
أعظم من العرش وكل ما كان كذلك كانت ذاته ممتدة من أحد جانيب العرش إىل اجلانب اآلخر فكان طويال عريضا 

ا مبعىن كونه طويال عريضا عميقا فثبت أن قوهلم إنا أردنا بكونه جسما معىن غري هذا املعىن كذب عميقا فكان جسم
حمض وتزوير صرف املقام الثاين أن نقول لفظ اجلسم لفظ يوهم معىن باطال وليس يف القرآن واألحاديث ما يدل 

كثرة األجزاء حبسب الطول والعرض  على وروده فوجب االمتناع منه ال سيما واملتكلمون قالوا لفظ اجلسم يفيد
  والعمق فوجب أن يكون لفظ اجلسم يفيد أصل هذا املعىن



  املسألة العاشرة
يف إطالق لفظ اإلنية على اهللا تعاىل اعلم أن هذه اللفظة تستعملها الفالسفة كثريا وشرحه حبسب أصل اللغة أن 

كان احلق سبحانه وتعاىل واجب الوجود لذاته وكان لفظة إن يف لغة العرب تفيد التأكيد والقوة يف الوجود وملا 
واجب الوجود أكمل املوجودات يف تأكد الوجود ويف قوة الوجود ال جرم أطلقت الفالسفة هبذا التأويل لفظ اإلنية 

  عليه

رجل املسألة احلادية عشرة يف إطالق لفظ املاهية عليه اعلم أن لفظ املاهية ليس لفظا مفردا حبسب أصل اللغة بل ال
إذا أراد أن يسأل عن حقيقة من احلقائق فإنه يقول ما تلك احلقيقة وما هي وكان النيب يقول أرنا األشياء كما هي 
فلما كثر السؤال عن معرفة احلقائق هبذه اللفظة جعلوا جمموع قولنا ما هي كاللفظة املفردة ووضعوا هذه اللفظة 

  ملخصوصة وذاته املخصوصةبإزاء احلقيقة فقالوا ماهية الشيء أي حقيقته ا
  املسألة الثانية عشرة

يف إطالق لفظ احلق اعلم أن هذا اللفظ إن أطلق على ذات الشيء كان املراد كونه موجودا وجودا حقيقيا يف نفسه 
  والدليل عليه أن احلق مقابل للباطل والباطل هو املعدوم قال لبيد أال كل شيء ما خال اهللا باطل

هو املعدوم وجب أن يكون احلق هو املوجود وأما إن أطلق لفظ احلق على االعتقاد كان املراد فلما كان مقابل احلق 
أن ذلك االعتقاد صواب مطابق للشيء يف نفسه وإمنا مسي هذا االعتقاد باحلق ألنه إذا كان صوابا مطابقا كان 

أن ذلك اإلخبار صدق مطابق ألنه إذا  واجب التقرير واإلبقاء وأما إن أطلق لفظ احلق على القول واخلرب كان املراد
كان كذلك كان ذلك القول واجب التقرير واإلبقاء إذا ثبت هذا فنقول إن اهللا تعاىل هو املستحق السم احلق أما 

حبسب ذاته فألنه هو املوجود الذي ميتنع عدمه وزواله وأما حبسب االعتقاد فألن اعتقاد وجوده ووجوبه هو 
ق الذي ال يتغري من هذه الصفة وأما حبسب األخبار والذكر فالن هذا اخلرب أحق األخبار االعتقاد الصواب املطاب

  بكونه صدقا واجب التقرير فثبت أنه تعاىل هو احلق حبسب مجيع االعتبارات واملفهومات واهللا املوفق اهلادي
  القسم الثاين من هذا الباب األمساء الدالة على كيفية الوجود

هذا الباب جيب أن يكون مسبوقا مبقدمات عقلية املقدمة األوىل اعلم أن كونه تعاىل أزليا أبديا ال اعلم أن الكالم يف 
يوجب القول بوجود زمان ال آخر له وذلك ألنا نقول كون الشيء دائم الوجود يف ذاته إما أن يتوقف على 

ذا التقدير يكون تعاىل أزليا أبديا من حصوله يف زمان أو ال يتوقف عليه فإن مل يتوقف عليه فهو املقصود ألن على ه
غري حاجة إىل القول بوجود زمان آخر وأما إن توقف عليه فنقول ذلك الزمان إما أن يكون أزليا أو ال يكون ذلك 
الزمان أزليا فالتقدير هو أن كونه أزليا ال يتقرر إال بسبب زمان آخر فحينئذ يلزم افتقار الزمان إىل زمان آخر فيلزم 

ل وأما أن قلنا أن ذلك الزمان ليس أزليا فحينئذ قد كان اهللا أزليا موجودا قبل ذلك الزمان وذلك يدل على التسلس
أن الدوام ال يفتقر إىل وجود زمان آخر وهو املطلوب فثبت أن كونه تعاىل أزليا ال يوجب االعتراف بكون الزمان 

ا لكن ال يلزم من كون الشيء باقيا كونه أزليا ولفظ الباقي أزليا املقدمة الثانية أن الشيء كلما كان أزليا كان باقي
 ٨٨وأيضا قال تعاىل كل شيء هالك إال وجهه القصص  ٢٧ورد يف القرآن قال اهللا تعاىل ويبقى وجه ربك الرمحن 

وما فجعله أوال لكل سواه  ٣والذي ال يصري هالكا يكون باقيا ال حمالة وأيضا قال تعاىل هو األول واآلخر احلديد 
كان أوال لكل ما سواه امتنع أن يكون له أول إذ لو كان له أول المتنع أن يكون أوال ألول نفسه ولو كان له آخر 

  المتنع كونه آخرا ألول نفسه فلما كان أوال لكل ما سواه



 آخر له وكان آخر لكل ما سواه امتنع أن يكون له أول وآخر فهذا اللفظ يدل على كونه تعاىل أزليا ال أول له وال
املقدمة الثالثة لو كان صانع العامل حمدثا الفتقر إىل صانع آخر ولزم التسلسل وهو حمال فهو قدمي وإذا ثبت أنه قدمي 
وجب أن ميتنع زواله ألن ما ثبت قدمه امتنع عدمه إذا ثبتت هذه املقدمات فلنشرع يف تفسري األمساء االسم األول 

أصل اللغة طول املدة وال يفيد نفي األولية يقال دار قدمي إذا طالت مدته قال  القدمي واعلم أن هذا اللفظ يفيد يف
االسم الثاين األزيل وهذا  ٩٥وقال إنك لفي ضاللك القدمي يوسف  ٣٩اهللا تعاىل حىت عاد كالعرجون القدمي يس 

لو كان األمر كذلك  اللفظ يفيد االنتساب إىل األزل فهذا يوهم أن األزل شيء حصل ذات اهللا فيه وهذا باطل إذ
لكانت ذات اهللا مفتقرة إىل ذلك الشيء وحمتاجة إليه وهو حمال بل املراد وجود ال أول له البتة االسم الثالث قولنا 

ال أول له وهذا اللفظ صريح يف املقصود واختلفوا يف أن قولنا ال أول له صفة ثبوتية أو عدمية قال بعضهم إن قولنا 
ي العدم السابق ونفي النفي إثبات فقولنا ال أول له وإن كان حبسب اللفظ عدما إال أنه يف ال أول له إشارة إىل نف

احلقيقة ثبوت وقال آخرون إنه مفهوم عدمي ألنه نفي لكون الشيء مسبوقا بالعدم وفرق بني العدم وبني كونه 
لكيفية الثبوتية فكان قولنا ال أول مسبوقا بالعدم فكونه مسبوقا بالعدم كيفية ثبوتية فقولنا ال أول له سلب لتلك ا

مفهوما عدميا وأجاب األولون عنه بأن كونه مسبوقا بالعدم لو كان كيفية وجودية زائدة على ذاته لكانت تلك 
الكيفية الزائدة حادثة فكانت مسبوقة بالعدم فكان كوهنا كذلك صفة أخرى ولزم التسلسل وهو حمال االسم الرابع 

م حبسب الزمان املستقبل االسم اخلامس السرمدي واشتقاق هذه اللفظة من السرد وهو األبدي وهو يفيد الدوا
التوايل والتعاقب قال عليه الصالة والسالم يف األشهر احلرم واحد فرد وثالثة سرد أي متعاقبة وملا كان الزمان إمنا 

سرد أدخلوا عليه امليم الزائدة يبقى بسبب تعاقب أجزائه وتالحق أبعاضه وكان ذلك التعاقب والتالحق مسمى بال
ليفيد املبالغة يف ذلك املعىن إذا عرفت هذا فنقول األصل يف لفظ السرمد أن ال يقع إال على الشيء الذي حتدث 
أجزاؤه بعضها عقيب البعض وملا كان هذا املعىن يف حق اهللا تعاىل حماال كان إطالق لفظ السرمدي عليه جمازا فإن 

أطلقناه وإال فال االسم السادس املستمر وهذا بناء االستفعال وأصله املرور والذهاب وملا  ورد يف الكتاب والسنة
كان بقاء الزمان بسبب مرور أجزائه بعضها عقيب البعض ال جرم أطلقوا املستمر إال أن هذا إمنا يصدق يف حق 

أبعاضه وأجزائه االسم السابع املمتد الزمان أما يف حق اهللا فهو حمال ألنه باق حبسب ذاته املعينة ال حبسب تالحق 
  ومسيت املدة مدة ألهنا متتد حبسب تالحق أجزائها وتعاقب أبعاضها فيكون

قولنا يف الشيء إنه امتد وجوده إمنا يصح يف حق الزمان والزمانيات أما يف حق اهللا تعاىل فعلى اجملاز االسم الثامن 
واعلم أن كل ما كان أزليا كان باقيا وال ينعكس فقد يكون باقيا  ٢٧لفظ الباقي قال تعاىل ويبقى وجه ربك الرمحن 

وال يكون أزليا وال أبديا كما يف األجسام واألعراض الباقية ومن الناس من قال لفظ الباقي يفيد الدوام وعلى هذا 
االسم ال يصح وصف األجسام بالباقي وليس األمر كذلك إلطباق أهل العرف على قول بعضهم لبعض أبقاك اهللا 

وملا كان أحق األشياء بالدوام هو اهللا كان الدائم هو اهللا االسم  ٣٥التاسع الدائم قال تعاىل أكلها دائم الرعد 
العاشر قولنا واجب الوجود لذاته ومعناه أن ماهيته وحقيقته هي املوجبة لوجوده وكل ما كان كذلك فإنه يكون 

جود لذاته وجب أن يكون قدميا أزليا وال ينعكس فليس كل ما ممتنع العدم والفناء واعلم أن كل كان واجب الو
كان قدميا أزليا كان واجب الوجود لذاته ألنه ال يبعد أن يكون الشيء معلال بعلة أزلية أبدية فحينئذ جيب كونه 
م أزليا أبديا بسبب كون علته كذلك فهذا الشيء يكون أزليا أبديا مع انه ال يكون واجب الوجود لذاته وقوهل

بالفارسية خداي معناه أنه واجب الوجود لذاته ألن قولنا خداي كلمة مركبة من لفظتني يف الفارسية إحدامها خود 
ومعناه ذات الشيء ونفسه وحقيقته والثانية قولنا آي ومعناه جاء فقولنا خداي معناه انه بنفسه جاء وهو إشاره إىل 



هذا الوجه فيصري تفسري قوهلم خداي أنه لذاته كان موجودا االسم أنه بنفسه وذاته جاء إىل الوجود ال بغريه وعلى 
احلادي عشر الكائن واعلم أن هذا اللفظ كثري الورود يف القرآن حبسب صفات اهللا تعاىل قال اهللا تعاىل وكان اهللا 

ذات وأما ورود هذا اللفظ حبسب  ١١وقال إن اهللا كان عليما حكيما النساء  ٤٥على كل شيء مقتدرا الكهف 
  اهللا تعاىل فهو غري وارد يف القرآن لكنه وارد يف بعض األخبار روي يف األدعية املأثورة عن النيب

يا كائنا قبل كل كون ويا حاضرا مع كل كون ويا باقيا بعد انقضاء كل كون أو لفظ يقرب معناه مما ذكرناه 
نحويني أطبقوا على أن لفظ كان على قسمني ويناسبه من بعض الوجوه واعلم أن ههنا حبثا لطيفا حنويا وذلك أن ال

أي حدثتم  ١١٠أحدمها الذي يكون تاما وهو مبعىن حدث ووجد وحصل قال تعاىل كنتم خري أمة آل عمران 
ووجدمت خري أمة والثاين الذي يكون ناقصا كقولك كان اهللا عليما حكيما فإن لفظ كان هبذا التفسري ال بد له من 

ى أن كان على كال التقديرين فعل إال أهنم قالوا أنه على الوجه األول فعل تام وعلى مرفوع ومنصوب واتفقوا عل
الثاين فعل ناقص فقلت للقوم لو كانت هذه اللفظة فعال لكان داال على حصول حدث يف زمان معني ولو كان 

يتم الكالم  كذلك لكنا إذا أسندناه إىل اسم واحد لكان حينئذ قد دل على حصول حدث لذلك الشيء وحينئذ
فكان جيب أن يستغين عن ذكر املنصوب وعلى هذا التقدير يصري فعال تاما فثبت أن القول بان هبذه الكلمة الناقصة 

فعل يوجب كوهنا تامة غري ناقصة وما أفضى ثبوته إىل نفيه كان باطال فكان القول بان هذه الكلمة ناقصة كالما 
األذكياء من النحويني والفضالء منهم متحريين فيه زمانا طويال وما باطال وملا أوردت هذا السؤال عليهم بقي 

أفلحوا يف اجلواب مث ملا تأملت فيه وجدت اجلواب احلقيقي الذي يزيل الشبهة وتقريره أن نقول لفظ كان ال يفيد 
  إال احلدوث واحلصول والوجود إال أن هذا على قسمني منه ما يفيد حدوث

د موصوفية شيء بشيء آخر أما القسم األول فإن لفظ كان يتم بإسناده إىل ذلك الشيء يف نفسه ومنه ما يفي
الشيء الواحد ألنه ال يفيد أن ذلك الشيء قد حدث وحصل وأما القسم الثاين فإنه ال تتم فائدته إال بذكر االمسني 

عند ذكرمها مجيعا فال  فإنه إذا ذكر كان معناه حصول موصوفية زيد بالعلم وال ميكن ذكر موصوفية هذا بذاك إال
جرم ال يتم املقصود إال بذكرمها فقولنا كان زيد عاملا معناه أنه حدث وحصل موصوفية زيد بالعلم فثبت مبا ذكرنا 

أن لفظ الكون يفيد احلصول والوجود فقط إال أنه يف القسم األول يكفيه إسناده إىل اسم واحد ويف القسم الثاين ال 
من اللطائف النفيسة يف علم النحو إذا عرفت هذا فنقول فعلى هذا التقدير ال فرق بني بد من ذكر االمسني وهذا 

  الكائن واملوجود فوجب جواز إطالقه على اهللا تعاىل
  -القسم الثالث من أقسام الصفات احلقيقية 

هذه الصفات  الصفة اليت تكون مغايرة للوجود ولكيفيات الوجود اعلم أن هذا البحث مبين على أنه هل جيوز قيام
األول أن تلك الصفة إما أن  -بذات اهللا تعاىل فاملعتزلة والفالسفة ينكرونه أشد اإلنكار وحيتجون عليه بوجوه 

تكون واجبة لذاهتا أو ممكنة لذاهتا والقسمان باطالن فبطل القول بالصفات وإمنا قلنا أن ميتنع كوهنا واجبة لذاهتا 
أن الواجب لذاته هو ) الثاين ( ة أن واجب الوجود لذاته ال يكون إال واحدا أنه ثبت يف احلكم) األول ( لوجهني 

الذي يكون غنيا عما سواه والصفة هي اليت تكون مفتقرة إىل املوصوف فاجلمع بني الوجوب الذايت وبني كونه صفة 
اته ال بد له من سبب وسببه ال أن املمكن لذ) األول ( للغري حمال وإمنا قلنا إنه ال جيوز أن يكون ممكنا لذاته لوجهني 

جيوز أن يكون غري ذات اهللا ألن تلك الذات ملا امتنع خلوها عن تلك الصفة وتلك الصفة مفتقرة إىل الغري لزم 
كون تلك الذات مفتقرة إىل الغري وما كان كذلك كان ممكنا لذاته فيلزم أن يكون الواجب لذاته ممكنا لذاته وهو 

و ذات اهللا تعاىل ألهنا قابلة لتلك الصفة فلو كانت مؤثرة فيها لزم كون الشيء الواحد حمال وال جيوز أن يكون ه



بالنسبة إىل الشيء الواحد فاعال وقابال معا وهو حمال ملا ثبت أن الشيء الواحد ال يصدر عنه إال أثر واحد والفعل 
إليه إما أن يكون بعد حدوثه أو حال حدوثه أو أن األثر مفتقر إىل املؤثر فافتقاره ) الثاين ( والقبول أثران خمتلفان 

حال عدمه واألول باطل وإال لكان تأثري ذلك املؤثر يف إجياده حتصيال للحاصل وهو حمال فبقي القسمان األخريان 
وذلك يقتضي أن يكون كلما كان الشيء أثرا لغريه كان حادثا فوجب أن يقال الشيء الذي ال يكون حادثا فإنه ال 

للغري فثبت أن القول بالصفات باطل احلجة الثانية على نفي الصفات قالوا إن تلك الصفات إما أن تكون  يكون أثرا
قدمية أو حادثة واألول باطل ألن القدم صفة ثبوتية على ما بيناه فلو كانت الصفات قدمية لكانت الذات مساوية 

هيته املعينة وما به املشاركة غري ما به املخالفة للصفات يف القدم ويكون كل واحد منهما خمالفا لآلخر خبصوصية ما
فيكون كل واحد من تلك األشياء القدمية مركبا من جزأين مث نقول وجيب أن يكون كل واحد من ذينك اجلزأين 

قدميا ألن جزء ماهية القدمي جيب أن يكون قدميا وحينئذ يكون ذانك اجلزآن يتشاركان يف القدم وخيتلفان 
  كون كل واحد منهما مركبا من جزأين وذلك حمال ألنه يلزم أن يكون حقيقة الذات باخلصوصية فيلزم

وحقيقة كل واحدة من تلك الصفات مركبة من أجزاء غري متناهية وذلك حمال وإمنا قلنا إنه ميتنع كون تلك 
ة يف وجود تلك أن قيام احلوادث بذات اهللا حمال ألن تلك الذات إن كانت كافي) األول ( الصفات حادثة لوجوه 

الصفة أو دوام عدمها لزم دوام وجود تلك الصفة أو دوام عدمها بدوام تلك الذات وإن مل تكن كافية فيه فحينئذ 
تكون تلك الذات واجبة االتصاف بوجود تلك الصفة أو عدمها وذلك الوجود والعدم يكونان موقوفني على شيء 

لى الغري واملوقوف على الغري ممكن لذاته ينتج أن الواجب منفصل واملوقوف على املوقوف على الغري موقوف ع
أن ذاته لو كانت قابلة للحوادث لكانت قابلية تلك احلوادث من لوازم ذاته ) والثاين ( لذاته ممكن لذاته وهو حمال 

ألن قابلية فحينئذ يلزم كون تلك القابلية أزلية ألجل كون تلك الذات أزلية لكن ميتنع كون قابلية احلوادث أزلية 
احلوادث مشروط بإمكان وجود احلوادث وإمكان وجود احلوادث يف األزل حمال فكان وجود قابليتها يف األزل 

أن تلك الصفات ملا كانت حادثة فإن اإلله املوصوف بصفات اإلهلية كان موجودا قبل حدوث هذه ) الثالث ( حماال 
وت اإلهلية فوجب نفيها فثبت أن تلك الصفات إما أن الصفات فحينئذ تكون هذه الصفات مستغىن عنها يف ثب

تكون حادثة أو قدمية وثبت فسادمها فثبت امتناع وجود الصفة احلجة الثالثة أن تلك الصفات إما أن تكون حبيث 
 تتم اإلهلية بدوهنا أو ال تتم فإن كان األول كان وجودها فضال زائدا فوجب نفيها وإن كان الثاين كان اإلله مفتقرا

يف حتصيل صفة اإلهلية إىل شيء آخر واحملتاج ال يكون إهلا احلجة الرابعة ذاته تعاىل إما أن تكون كاملة يف مجيع 
الصفات املعتربة يف املدائح والكماالت وإما أن ال تكون فإن كان األول فال حاجة إىل هذه الصفات وإن كان الثاين 

ا وهذه الذات ال يليق هبا صفة اإلهلية احلجة اخلامسة ملا كان اإلله كانت تلك الذات ناقصة يف ذاهتا مستكملة بغريه
هو جمموع الذات والصفات فحينئذ يكون اإلله جمزأ مبعضا منقسما وذلك بعيد عن العقل ألن كل مركب ممكن ال 

ات ذوات ثالثة واجب احلجة السادسة أن اهللا تعاىل كفر النصارى يف التثليث فال خيلو إما أن يكون ألهنم قالوا بإثب
أو ألهنم قالوا بالذات مع الصفات واألول ال يقوله النصارى فيمتنع أن يقال إن اهللا كفرهم بسبب مقالة هم ال 

يقولون هبا فبقي الثاين وذلك يوجب أن يكون القول بالصفات كفرا فهذه الوجوه يتمسك هبا نفاة الصفات وإذا 
  حيصل اهللا تعاىل اسم بسبب قيام الصفة احلقيقية بهكان األمر كذلك فعلى هذا التقدير ميتنع أن 
  املسالة الثانية يف دالئل مثبيت القول بالصفات

اعلم أنه ثبت أن إله العامل جيب أن يكون عاملا قادرا حيا فنقول ميتنع أن يكون علمه وقدرته نفس تلك الذات ويدل 
ا ذات اهللا ذات وبني قولنا ذات اهللا عاملة قادرة وذلك أنا ندرك تفرقة ضرورية بديهية بني قولن) األول ( عليه وجوه 



أنه ميكن العلم بكونه موجودا مع الذهول عن كونه ) الثاين ( يدل على أن كونه عاملا قادرا ليس نفس تلك الذات 
ا قادرا وعاملا وكذلك ميكن أن يعلم كونه قادرا مع الذهول عن كونه عاملا وبالعكس وذلك يدل على أنه كونه عامل

أن كونه عاملا عام التعلق بالنسبة إىل الواجب واملمتنع واملمكن وكونه قادرا ) الثالث ( قادرا ليس نفس تلك الذات 
  ليس عام التعلق

الرابع ( بالنسبة إىل األقسام الثالثة بل هو خمتص باجلائز فقط ولوال الفرق بني العلم وبني القدرة وإال ملا كان كذلك 
أن ) اخلامس ( را يؤثر يف وجود املقدور وكونه عاملا ال يؤثر ولوال املغايرة وإال ملا كان كذلك أن كونه تعاىل قاد) 

قولنا موجود يناقضه قولنا ليس مبوجود وال يناقضه قولنا ليس بعامل وذلك يدل على أن املنفي بقولنا ليس مبوجود 
الئل واضحة على أنه ال بد من اإلقرار بوجود مغاير للمنفي بقولنا ليس بعامل وكذا القول يف كونه قادرا فهذه د

الصفات هللا تعاىل إال أنه بقي أن يقال مل ال جيوز أن تكون هذه الصفات صفات نسبية وإضافية فاملعىن من كونه 
قادرا كونه حبيث يصح منه اإلجياد وتلك الصحة معللة بذاته وكونه عاملا معناه الشعور واإلدراك وذلك حالة نسبية 

  وتلك النسبية احلاصلة معللة بذاته املخصوصة وهذا متام الكالم يف هذا البابإضافية 
  املسألة الثالثة

أنا إذا قلنا بإثبات الصفات احلقيقية فنقول الصفة احلقيقية إما أن تكون صفة يلزمها حصول النسبة واإلضافة وهي 
قدرة صفة يلزمها صحة تعلقها بإجياد املقدور مثل العلم والقدرة فإن العلم صفة يلزمها كوهنا متعلقة بالعلوم وال

فهذه الصفات وإن كانت حقيقية إال أنه يلزمها لوازم من باب النسب واإلضافات أما الصفة احلقيقية العارية عن 
النسبة واإلضافة يف حق اهللا تعاىل فليست إال صفة احلياة فلنبحث عن هذه الصفة فنقول قالت الفالسفة احلي هو 

عال إال أن الدراكية صفة نسبية والفعالية أيضا كذلك وحينئذ ال تكون احلياة صفة مغايرة للعلم والقدرة الدراك الف
على هذا القول وقال املتكلمون إهنا صفة باعتبارها يصح أن يكون عاملا قادرا واحتجوا عليه بان الذوات متساوية 

وات خمتلف يف قبول صفة احلياة فوجب أن تكون يف الذاتية وخمتلفة يف هذه الصحة فال بد وأن تكون تلك الذ
صحيحة ألجل صفة زائدة فيقال هلم قد دللنا على أن ذات اهللا تعاىل خمالفة لسائر الذوات لذاته املخصوصة فسقط 

هذا الدليل وأيضا الذوات خمتلفة يف قبول صفة احلياة فوجب أن يكون صحة قبول احلياة لصفة أخرى ولزم 
نه إال أن يقال إن تلك الصحة من لوازم الذات املخصوصة فاذكروا هذا الكالم يف صحة التسلسل وال جواب ع

العاملية وقال قوم ثالث معىن كونه حيا أنه ال ميتنع أن يقدر ويعلم فهذا عبارة عن نفي االمتناع ولكن االمتناع عدم 
ن يكون هذا الثبوت هو تلك الذات فنفيه يكون عدما للعدم فيكون ثبوتا فيقال هلم هذا مسلم لكن مل ال جيوز أ

املخصوصة فإن قالوا الدليل عليه أنا نعقل تلك الذات مع الشك يف كوهنا حية فوجب أن يكون كوهنا حية مغايرا 
لتلك الذات فيقال هلم قد دللنا على أن ال نعقل ذات اهللا تعاىل تعقال ذاتيا وإمنا نتعقل تلك الذات تعقال عرضيا 

  الدليل فهذا متام الكالم يف هذا البابوعند هذا يسقط هذا 
  املسألة الرابعة

وقال وعنت الوجوه  ٢٥٥لفظ احلي وارد يف القرآن قال اهللا تبارك وتعاىل اهللا ال إله إال هو احلي القيوم البقرة 
دراك فإن قيل احلي معناه ال ٦٥وقال هو احلي ال إله إال هو فادعوه خملصني له الدين غافر  ١١١للحي القيوم طه 

الفعال أو الذي ال ميتنع أن يعلم ويقدر وهذا القدر ليس فيه مدح عظيم فما السبب يف أن ذكره اهللا تعاىل يف 
معرض املدح العظيم فاجلواب أن التمدح مل حيصل مبجرد كونه حيا بل مبجموع كونه حيا قيوما وذلك ألن القيوم 

  هو القائم بإصالح حال كل ما



لعلم التام والقدرة التامة واحلي هو الدراك الفعال فقوله احلي يعين كونه دراكا فعاال وقوله سواه وذلك ال يتم إال با
  القيوم يعين كونه دراكا جلميع املمكنات فعاال جلميع احملدثات واملمكنات فحصل املدح من هذا الوجه

  الباب اخلامس
  يف األمساء الدالة على الصفات اإلضافية

باب جيب أن يكون مسبوقا مبقدمة عقلية وهي أن التكوين هل هو نفس املكون أم ال قالت اعلم أن الكالم يف هذا ال
احلجة األوىل أن الصفة  -املعتزلة واألشعرية التكوين نفس املكون وقال آخرون إنه غريه واحتج النفاة بوجوه 

فتلك الصفة هي القدرة ال  املسماة بالتكوين إما أن تؤثر على سبيل الصحة أو على سبيل الوجوب فإن كان األول
غري وإن كان الثاين لزم كونه تعاىل موجبا بالذات ال فاعال باالختيار احلجة الثانية أن تلك الصفة املسماة بالتكوين 

إن كانت قدمية لزم من قدمها اآلثار وإن كانت حمدثة افتقر تكوينها إىل تكوين آخر ولزم التسلسل احلجة الثالثة أن 
بالقدرة إما أن يكون هلا صالحية التأثري عند حصول سائر الشرائط من العلم واإلرادة أو ليس هلا الصفة املسماة 

هذه الصالحية فإن كان األول فحينئذ تكون القدرة كافية يف خروج األثر من العدم إىل الوجود وإىل هذا التقدير 
ن هلا صالحية التأثري فوجب أن ال تكون فال حاجة إىل إثبات صفة أخرى وإن كان الثاين فحينئذ القدرة ال تكو

القدرة قدرة وذلك يوجب التناقض واحتج مثبتو قدم الصفة بأن القادر على الفعل قد يوجده وقد ال يوجده أال 
ترى أن اهللا تعاىل قادر على خلق ألف مشس وقمر على هذه السماء إال أنه ما أوجده وصحة هذا النفي واإلثبات 

ن كونه موجدا مغاير للمعقول من كونه قادرا مث نقول كونه موجدا إما أن يكون معناه يدل على أن املعقول م
دخول األثر يف الوجود أو يكون أمرا زائدا واألول باطل ألنا نعلل دخول هذا األثر يف الوجود بكون الفاعل 

املوجد موجدا له معناه نفس هذا موجدا له أال ترى أنه إذا قيل مل وجد العامل قلنا ألجل أن اهللا أوجده فلو كان كون 
األثر لكان تعليل وجود األثر باملوجودية يقتضي تعليل وجوده نفسه ولو كان معلال بنفسه المتنع إسناده إىل الغري 

فثبت أن تعليل املوجدية بوجود األثر يقتضي نفي املوجدية وما أفضى ثبوته إىل نفيه كان باطال فثبت أن تعليل 
ثر كالم باطل فوجب أن يكون كون املوجد موجدا أمرا مغايرا لكون الفاعل قادرا لوجود األثر املوجدية بوجود األ

فثبت أن التكوين غري املكون إذا عرفت هذا األصل فنقول القائلون بأن التكوين نفس املكون قالوا معىن كونه تعاىل 
صوصة وهي تأثري قدرة اهللا تعاىل يف حصول خالقا رازقا حمييا مميتا ضارا نافعا عبارة عن نسبة خمصوصة وإضافة خم

هذه األشياء وأما القائلون بأن التكوين غري املكون فقالوا معىن كونه خالقا رازقا ليس عبارة عن الصفة اإلضافية 
  فقط بل هو عبارة عن صفة حقيقية موصوفة بصفة إضافية

مسبحا ممجدا فيقال يا أيها املسبح بكل  كونه معلوما مذكورا) أحدها ( اعلم أن الصفات اإلضافية على أقسام 
لسان يا أيها املمدوح عند كل إنسان يا أيها املرجوع إليه يف كل حني وأوان وملا كان هذا النوع من اإلضافات غري 

متناه كانت األمساء املمكنة هللا حبسب هذا النوع من الصفات غري متناهية وثانيها كونه تعاىل فاعال لألفعال صفة 
حمضة بناء على أن تكوين األشياء ليس بصفة زائدة إذا عرفت هذا فاملخرب عنه إما أن يكون جمرد كونه إضافية 

وهو اللفظ الدال على  -موجدا أو املخرب عنه كونه موجدا للنوع الفالين ألجل احلكمة الفالنية أما القسم األول 
ملوجد واحملدث واملكون واملنشئ واملبدع فههنا ألفاظ تقرب من أن تكون مترادفة مثل ا -جمرد كونه موجدا 

واملخترع والصانع واخلالق والفاطر والبارئ فهذه ألفاظ عشرة متقاربة ومع ذلك فالفرق حاصل أما االسم األول 
فمعناه املؤثر يف الوجود وأما احملدث فمعناه الذي جعله موجودا بعد أن كان معدوما وهذا أخص  -وهو املوجد  -

وأما املكون فيقرب من أن يكون مرادفا للموجد وأما املنشئ فاشتقاقه من النشوء والنماء وهو  من مطلق اإلجياد



الذي يكون قليال قليال على التدريج وأما املبدع فهو الذي يكون دفعة واحدة ومها كنوعني حتت جنس املوجد 
على سبيل التكلف وأما اخلالق فهو واملخترع قريب من املبدع وأما الصانع فيقرب أن يكون امسا ملن يأيت بالفعل 

عبارة عن التقدير وهو يف حق اهللا تعاىل يرجع إىل العلم وأما الفاطر فاشتقاقه من الفطر وهو الشق ويشبه أن يكون 
معناه هو األحداث دفعة وأما البارئ فهو الذي حيدثه على الوجه املوافق للمصلحة يقال برى القلم إذا أصلحه 

معني فهذا بيان هذه األلفاظ الدالة على كونه موجدا على سبيل العموم أما األلفاظ الدالة على وجعله موافقا لغرض 
إجياد شيء بعينه فتكاد أن تكون غري متناهية وجيب أن نذكر يف هذا الباب أمثلة فاملثال األول إنه إذا خلق النافع 

ياة مسي حمييا وإذا خلق املوت مسي مميتا واملثال الثالث مسي نافعا وإذا خلق املؤمل مسي ضارا واملثال الثاين إذا خلق احل
إذا خصهم باإلكرام مسي برا لطيفا وإذا خصهم بالقهر مسي قهارا جبارا واملثال الرابع إذا قلل العطاء مسي قابضا 
عفوا وإذا أكثره مسي باسطا واملثال اخلامس إن جارى ذوي الذنوب بالعقاب مسي منتقما وإن ترك ذلك اجلزاء مسي 
غفورا رحيما رمحانا املثال السادس إن حصل املنع واإلعطاء يف األموال مسي قابضا باسطا وإن حصال يف اجلاه 
واحلشمة مسي خافضا رافعا إذا عرفت هذا فنقول إن أقسام مقدورات اهللا تعاىل حبسب األنواع واألجناس غري 

ية حبسب هذا االعتبار وإذا عرفت هذا فنقول ههنا دقائق متناهية فال جرم ميكن أن حيصل هللا تعاىل أمساء غري متناه
ال بد منها فالدقيقة األوىل أن مقابل الشيء تارة يكون ضده وتارة يكون عدمه فقولنا املعز املذل وقولنا احمليي 
العدم  املميت يتقابالن تقابل الضدين وأما قولنا القابض الباسط اخلافض الرافع فيقرب من أن يكون تقابلهما تقابل
والوجود ألن القبض عبارة عن أن ال يعطيه املال الكثري واخلفض عبارة أن ال يعطيه اجلاه الكبري أما اإلعزاز 

واإلذالل فهما متضادان ألنه فرق بني أن ال يعزه وبني أن يذله والدقيقة الثانية أنه قد تكون األلفاظ تقرب من أن 
لفرق اللطيف وله أمثله املثال األول الرؤوف الرحيم يقرب من هذا تكون مترادفة ولكن التأمل التام يدل على ا

  الباب إال أن الرؤوف أميل إىل جانب إيصال النفع والرحيم أميل إىل جانب دفع الضرر واملثال الثاين ألفاتح
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

والفتاح والنافع والنفاع والواهب والوهاب فالفاتح يشعر بإحداث سبب اخلري والواهب يشعر بإيصال ذلك اخلري 
ينتفع ذلك الشخص به وإذا وقفت على هذا القانون املعترب يف  إليه والنافع يشعر بإيصال ذلك النفع إليه بقصد أن

  هذا الباب أمكنك الوقوف على حقائق هذا النوع من األمساء
  الباب السادس

  يف األمساء الواقعة حبسب الصفات السلبية
 الصفات واعلم أن القرآن مملوء منه وطريق الضبط فيه أن يقال ذلك السلب إما أن يكون عائدا إىل الذات أو إىل

أو إىل األفعال أما السلوب العائدة إىل الذات فهي قولنا إنه تعاىل ليس كذا وال كذا كقولنا إنه ليس جوهرا وال 
جسما وال يف املكان وال يف احليز وال حاال وال حمال واعلم أنا قد دللنا على أن ذاته خمالفة لسائر الذوات والصفات 

ات والصفات املغايرة لذاته غري متناهية فال جرم حيصل ههنا سلوب غري لعني ذاته املخصوصة لكن أنواع الذو
ألن  ١٣٣وقوله وربك الغين ذو الرمحة األنعام  ٣٨متناهية ومن مجلتها قوله تعاىل واهللا الغين وأنتم الفقراء حممد 

ه ومنه أيضا قوله مل يلد ومل كونه غنيا أنه ال حيتاج يف ذاته وال يف صفاته احلقيقية وال يف صفاته السلبية إىل شيء غري
وأما السلوب العائدة إىل الصفات فكل صفة تكون من صفات النقائص فإنه جيب تنزيه اهللا تعاىل  ٣يولد اإلخالص 

عنها فمنها ما يكون من باب أضداد العلم ومنها ما يكون من باب أضداد القدرة ومنها ما يكون من باب أضداد 
باب أضداد الوحدة ومنها ما يكون من باب أضداد العلم فأقسام أحدها نفي النوم االستغناء ومنها ما يكون من 

وثالثها  ٦٤وثانيها نفي النسيان قال تعاىل وما كان ربك نسيا مرمي  ٢٥٥قال تعاىل ال تأخذه سنة وال نوم البقرة 
ا أن علمه ببعض املعلومات ورابعه ٣نفي اجلهل قال تعاىل ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض سبأ 

ال مينعه عن العلم بغريه فإنه تعاىل ال يشغله شأن عن شان وأما السلوب العائدة إىل صفة القدرة فأقسام أحدها أنه 
وثانيها أن ال حيتاج يف فعله إىل اآلالت  ٣٨منزه يف أفعاله عن التعب والنصب قال تعاىل وما مسنا من لغوب ق 

وثالثها أنه ال  ٤٠واملدة قال تعاىل إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون النحل واألدوات وتقدم املادة 
 ٧٧تفاوت يف قدرته بني فعل الكثري والقليل قال تعاىل وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب النحل 

قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء آل عمران  ورابعها نفي انتهاء القدرة وحصول الفقر قال تعاىل لقد مسع اهللا قول الذين
وهو جيري وال جيار عليه  ١٤واما السلوب العائدة إىل صفة االستغناء فكقوله وهو يطعم وال يطعم األنعام  ١٨١

وهو مثل نفي الشركاء واألضداد واألنداد فالقرآن مملوء  -وأما السلوب العائدة إىل صفة الوحدة  ٨٨املؤمنون 
فالقرآن مملوء منه أحدها أنه ال خيلق الباطل قال  -وب العائدة إىل األفعال وهو أنه ال يفعل كذا وكذا منه وأما السل

وقال تعاىل حكاية عن املؤمنني  ٢٧تعاىل وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا ص 
وثانيها أنه ال خيلق اللعب قال  ١٩١ران ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال آل عم

تعاىل وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما العبني وما خلقنامها إال باحلق وثالثها ال خيلق العبث قال تعاىل 
ورابعها أنه ال يرضى بالكفر  ١١٥أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون فتعاىل امللك احلق املؤمنون 

  قال تعاىل



 ٣١وخامسها أنه ال يريد الظلم قال تعاىل وما اهللا يريد ظلما للعباد غافر  ٧وال يرضى لعباده الكفر الزمر 
وسابعها أنه ال يعاقب من غري سابقة جرم  ٢٠٥وسادسها أنه ال حيب الفساد قال تعاىل واهللا ال حيب الفساد البقرة 

وثامنها أنه ال ينتفع بطاعات املطيعني وال يتضرر مبعاصي  ١٤٧قال تعاىل ما يفعل اهللا بعذابكم إن شكرمت النساء 
وتاسعها أنه ليس ألحد عليه اعتراض يف  ٧املذنبني قال تعاىل إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأمت فلها اإلسراء 

 ١٠٧وقال تعاىل فعال ملا يريد هود  ٢٣أفعاله وأحكامه قال تعاىل ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون األنبياء 
إذا عرفت هذا  ٢٩وعاشرها أنه ال خيلف وعده ووعيده قال تعاىل ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد ق 

األصل فنقول أقسام السلوب حبسب الذات وحبسب الصفات وحبسب األفعال غري متناهية فيحصل من هذا اجلنس 
بعض األمساء املناسبة هلذا الباب فمنها القدوس أيضا أقسام غري متناهية من األمساء إذا عرفت هذا األصل فلنذكر 

والسالم ويشبه أن يكون القدوس عبارة عن كون حقيقة ذاته خمالفة للماهيات اليت هي نقائص يف أنفسها والسالم 
عبارة عن كون تلك الذات غري موصوفة بشيء من صفات النقص فالقدوس سلب عائد إىل الذات والسالم سلب 

انيها العزيز وهو الذي ال يوجد له نظري وثالثها الغفار وهو الذي يسقط العقاب عن املذنبني عائد إىل الصفات وث
ورابعها احلليم وهو الذي ال يعاجل بالعقوبة ومع ذلك فإنه ال ميتنع من إيصال الرمحة وخامسها الواحد ومعناه أنه ال 

دبري أحوال العرش سادسها الغين ومعناه كونه يشاركه أحد يف حقيقته املخصوصة وال يشاركه أحد يف نظم العامل وت
منزها عن احلاجات والضرورات وسابعها الصبور والفرق بينه وبني احلليم أن الصبور هو الذي ال يعاقب املسيء 
  مع القدرة عليه واحلليم هو الذي يكون كذلك مع أنه ال مينعه من إيصال نعمته إليه وقس عليه البواقي واهللا اهلادي

  لسابعالباب ا
  يف األمساء الدالة على الصفات احلقيقية مع اإلضافية وفيه فصول

  الفصل األول
  يف األمساء احلاصلة بسبب القدرة

واألمساء الدالة على صفة القدرة كثرية األول القادر قال تعاىل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 
ورة القيامة أحيسب اإلنسان ألن جنمع عظامه بلى قادرين على أن وقال يف أول س ٦٥أو من حتت أرجلكم األنعام 

الثاين القدير قال تعاىل  ٤٠وقال يف آخر السورة أليس ذلك بقادر على أن حيىي املوتى القيامة  ٣نسوي بنانه القيامة 
قادرا الثالث  وهذا اللفظ يفيد املبالغة يف وصفه بكونه ١تبارك الذي بيده امللك وهو على كل شيء قدير امللك 

 ٥٥وقال يف مقعد صدق عند مليك مقتدر القمر  ٤٥املقتدر قال تعاىل وكان اهللا على كل شيء مقتدرا الكهف 
واعلم أن لفظ امللك  ٢٣الرابع عرب عن ذاته بصيغة اجلمع يف هذه الصفة قال تعاىل فقدرنا فنعم القادرون املرسالت 

ظ جاء يف القرآن على وجوه خمتلفة فاألول املالك قال اهللا تعاىل مالك يفيد القدرة أيضا بشرط خاص مث إن هذا اللف
وقال هو اهللا الذي ال إله إال هو  ١١٦الثاين امللك قال تعاىل فتعاىل اهللا امللك احلق املؤمنون  ٣يوم الدين الفاحتة 

أكثر من ورود لفظ واعلم أن ورود لفظ امللك يف القرآن  ٢وقال ملك الناس الناس  ٢٣امللك القدوس احلشر 
 ٢املالك والسبب فيه أن امللك أعلى شأنا من املالك الثالث مالك امللك قال تعاىل قل اللهم مالك امللك الناس 

اخلامس لفظ امللك قال تعاىل امللك يومئذ احلق للرمحن الفرقان  ٥٥الرابع املليك قال تعاىل عند مليك مقتدر القمر 
واعلم أن لفظ القوة يقرب من لفظ القدرة وقد جاء هذا  ٢واألرض احلديد  وقال تعاىل له ملك السماوات ٢٦

الثاين ذو القوة قال تعاىل إن  ٧٤اللفظ يف القرآن على وجوه خمتلفة األول القوي قال تعاىل إن اهللا لقوي عزيز احلج 
  ٥٨اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني الذاريات 



  الفصل الثاين
العلم وفيه ألفاظ األول العلم وما يشتق منه وفيه وجوه األول إثبات العلم هللا تعاىل قال يف األمساء احلاصلة بسبب 

وقال تعاىل قد أحاط بكل  ١١وقال تعاىل وال تضع إال بعلمه فاطر  ٢٥٥تعاىل وال حييطون بشيء من علمه البقرة 
ثاين العامل قال تعاىل عامل الغيب االسم ال ٣٤وقال تعاىل إن اهللا عنده علم الساعة لقمان  ١٢شيء علما الطالق 

 -حكاية عن عيسى عليه السالم  -الثالث العليم وهو كثري يف القرآن الرابع العالم قال تعاىل  ٩والشهادة الرعد 
السادس  ١٢٤اخلامس األعلم قال تعاىل اهللا أعلم حيث جيعل رسالته األنعام  ١١٦إنك أنت عالم الغيوب املائدة 

السابع صيغة املستقبل قال تعاىل وما  ١٨٧اىل علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم البقرة صيغة املاضي قال تع
الثامن لفظ علم من باب  ١٩وقال واهللا يعلم ما تسرون وما تعلنون النحل  ١٩٧تفعلوا من خري يعلمه اهللا البقرة 

سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا البقرة  وقال يف حق املالئكة ٣١التفعيل قال تعاىل وعلم آدم األمساء كلها البقرة 
واعلم أنه ال جيوز أن يقال إن  ٢وقال الرمحن علم القرآن الرمحن  ١١٣وقال وعلمك ما مل تكن تعلم النساء  ٣٢

اهللا معلم مع كثرة هذه األلفاظ ألن لفظ املعلم مشعر بنوع نقيصة التاسع ال جيوز إطالق لفظ العالمة على اهللا تعاىل 
وإن أفادت املبالغة لكنها تفيد أن هذه املبالغة إمنا حصلت بالكد والعناء وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال اللفظ ألهنا 

الثاين من ألفاظ هذا الباب لفظ اخلرب واخلربة وهو كاملرادف للعلم حىت قال بعضهم يف حد العلم إنه اخلرب إذا 
حد العلم أنه اخلرب إذا عرفت هذا فنقول ورد لفظ اخلبري يف عرفت هذا فنقول ورد لفظ اخلبري يف حق اهللا تعاىل يف 

حق اهللا تعاىل كثريا يف القرآن وذلك أيضا يدل على العلم النوع الثالث من األلفاظ الشهود واملشاهدة ومنه الشهيد 
الم النوع الرابع يف حق اهللا تعاىل إذا فسرناه بكونه مشاهدا هلا عاملا هبا أما إذا فسرناه بالشهادة كان من صفة الك

  احلكمة وهذه اللفظة قد يراد هبا العلم وقد يراد هبا أيضا ترك ما ال ينبغي وفعل ما ينبغي

  صفحة فارغة

  النوع اخلامس اللطيف وقد يراد به العلم بالدقائق وقد يراد به إيصال املنافع إىل العباد بطريق خفية عجيبة
  الفصل الثالث

  لكالم وما جيري جمراهيف األمساء احلاصلة بسبب صفة ا
اللفظ األول الكالم وفيه وجوه األول لفظ الكالم قال تعاىل وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع 

وقال وملا جاء  ١٦٤الثاين صيغة املاضي من هذا اللفظ قال تعاىل وكلم اهللا موسى تكليما النساء  ٦كالم اهللا التوبة 
الثالث صيغة املستقبل قال تعاىل وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا  ١٤٣راف موسى مليقاتنا وكلمة ربه األع

 ٣٠اللفظ الثاين القول وفيه وجوه األول صيغة املاضي قال تعاىل وإذ قال ربك للمالئكة البقرة  ٥١الشورى 
الثالث القيل والقول قال  ٦٨ونظائره كثرية يف القرآن الثاين صيغة املستقبل قال تعاىل إنه يقول إهنا بقرة البقرة 

اللفظ الثالث األمر قال تعاىل هللا  ٢٩وقال تعاىل ما يبدل القول لدي ق  ١٢٢تعاىل ومن أصدق من اهللا قيال النساء 
وقال حكاية عن موسى عليه السالم إن اهللا  ٥٤وقال أال له اخللق واألمر األعراف  ٤األمر من قبل ومن بعد الروم 

اللفظ الرابع الوعد قال تعاىل وعدا عليه حقا يف التوراة واإلجنيل والقرآن التوبة  ٦٧البقرة  يأمركم أن تذحبوا بقرة
اللفظ اخلامس الوحي قال تعاىل وما كان لبشر أن  ٤وقال تعاىل وعد اهللا حقا إنه يبدأ اخللق مث يعيده يونس  ١١١

اللفظ السادس كونه تعاىل شاكرا  ١٠ وقال فأوحى إىل عبده ما أوحى النجم ٥١يكلمه اهللا إال وحيا الشورى 
  ١٤٧وكان اهللا شاكرا عليما النساء  ١٩لعباده قال تعاىل فأولئك كان سعيهم مشكورا اإلسراء 



  الفصل الرابع
  يف اإلرادة وما يقرب منها

قال تعاىل  اللفظ الثاين الرضا ١٨٥فاللفظ األول اإلرادة قال تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر البقرة 
وقال لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ  ٧وقال وال يرضى لعباده الكفر الزمر  ٧وإن تشكروا يرضه لكم الزمر 
وقال  ٢٢وقال يف صفة السابقني األولني رضي اهللا عنهم ورضوا عنه اجملادلة  ١٨يبايعونك حتت الشجرة الفتح 

  ٨٤حكاية عن موسى وعجلت إليك رب لترضى طه 

اللفظ الرابع الكراهة قال  ٢٢٢وقال وحيب املتطهرين البقرة  ٥٤لث احملبة قال حيبهم وحيبونه املائدة اللفظ الثا
قالت  ٤٦وقال ولكن كره اهللا انبعاثهم فثبطهم التوبة  ٣٨تعاىل كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها اإلسراء 

  صفة أخرى سوى اإلرادة واهللا أعلماألشعرية الكراهة عبارة عن يريد أن ال يفعل وقالت املعتزلة بل هي 
  الفصل اخلامس

  يف السمع والبصر
وقال تعاىل لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصري  ١١قال تعاىل ليس كمثله شيء وهو السميع البصري الشورى 

عاىل ال وقال ت ٤٢وقال مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر مرمي  ٤٦وقال تعاىل إنين معكما أمسع وأرى طه  ١اإلسراء 
  ١٠٣تدركه األبصار وهو يدرك األبصار األنعام 

  الفصل السادس
  يف الصفات اإلضافية مع السلبية

اعلم أن األول هو الذي يكون سابقا على غريه وال يسبقه غريه فكونه سابقا على غريه إضافة وقولنا إنه ال يسبقه 
خر هو الذي يبقى بعد غريه وال يبقى بعده غريه فهو سلب فلفظ األول يفيد حالة متركبة من إضافة وسلب واآل

غريه واحلال فيه كما تقدم أما لفظ الظاهر فهو إضافة حمضة ألن معناه كونه ظاهرا حبسب الدالئل وأما لفظ الباطن 
فهو سلب حمض ألن معناه كونه خفيا حبسب املاهية ومن األمساء الدالة على جمموع إضافة وسلب القيوم ألن هذا 

لى املبالغة يف هذا املعىن وهذه املبالغة حتصل عند اجتماع أمرين أحدمها أن ال يكون حمتاجا إىل شيء اللفظ يدل ع
سواه البتة وذلك ال حيصل إال إذا كان واجب الوجود يف ذاته ويف مجلة صفاته والثاين أن يكون كل ما سواه حمتاجا 

سواه فاألول سلب والثاين إضافة وجمموعهما هو  إليه يف ذواهتا ويف مجلة صفاهتا وذلك بأن يكون مبدأ لكل ما
  القيوم

  الفصل السابع
  يف األمساء الدالة على الذات والصفات احلقيقية

  واإلضافية والسلبية
فمنها قولنا اإلله وهذا االسم يفيد الكل ألنه يدل على كونه موجودا وعلى كيفيات ذلك الوجود أعين كونه أزليا 

على الصفات السلبية الدالة على التنزيه وعلى الصفات اإلضافية الدالة على اإلجياد أبديا واجب الوجود لذاته و
والتكوين واختلفوا يف أن هذا اللفظ هل يطلق على غري اهللا تعاىل أما كفار قريش فكانوا يطلقونه يف حق األصنام 

  وهل جيوز ذلك يف دين اإلسالم املشهور أنه ال جيوز وقال



رد يف بعض األذكار يا إله اآلهلة وهو بعيد وأما قولنا اهللا فسيأيت بيان أنه اسم علم هللا تعاىل بعضهم إنه جيوز ألنه و
فهل يدل هذا االسم على هذه الصفات فنقول ال شك أن أمساء األعالم قائمة مقام اإلشارات واملعىن أنه تعاىل لو 

ة مث اختلفوا يف أن اإلشارة إىل الذات كان حبيث يصح أن يشار إليه لكان هذا االسم قائما مقام تلك اإلشار
املخصوصة هل تتناول الصفات فإن قالوا اإلشارة ال تتناول الصفات السلبية فوجب أن ال يدل عليها لفظ اهللا قلنا 

  اإلشارة يف حق اهللا إشارة عقلية منزهة عن العالئق احلسية واإلشارة العقلية قد تتناول السلوب
  الفصل الثامن
  يت اختلف العقالء فيها أهنا هل هييف األمساء ال

  من أمساء الذات أو من أمساء الصفات
هذا البحث إمنا ظهر من املنازعة القائمة بني أهل التشبيه وأهل التنزيه وذلك ألن أهل التشبيه يقولون املوجود إما 

فكان خارجا عن  -املتحيز أن يكون متحيزا وإما أن يكون حاال يف ا ملتحيز أما الذي ال يكون متحيزا وال حاال يف 
فذاك حمض العدم وأما أهل التوحيد والتقديس فيقولون أما املتحيز فهو منقسم وكل منقسم فهو حمتاج  -القسمني 

فكل متحيز هو حمتاج فما ال يكون حمتاجا امتنع أن يكون متحيزا وأما احلال يف املتحيز فهو أوىل باالحتياج فواجب 
ن متحيزا أو حاال يف املتحيز إذا عرفت هذا األصل فنقول ههنا ألفاظ ظواهرها مشعرة الوجود لذاته ميتنع أن يكو

باجلسمية واحلصول يف احليز واملكان فمنها العظيم وذلك ألن أهل التشبيه قالوا معناه أن ذاته أعظم يف احلجمية 
كرب ولفظ الكربياء ولفظ واملقدار من العرش ومن كل ما حتت العرش ومنها الكبري وما يشتق منه وهو لفظ األ

املتكرب واعلم أين ما رأيت أحدا من احملققني بني الفرق بينهما إال أن الفرق حاصل يف التحقيق من وجوه األول أنه 
جاء يف األخبار اإلهلية أنه تعاىل يقول الكربياء ردائي والعظمة إزاري فجعل الكربياء قائما مقام الرداء والعظمة قائمة 

ومعلوم أن الرداء أرفع درجة من اإلزار فوجب أن يكون صفة الكربياء أرفع حاال من صفة العظمة مقام اإلزار 
والثاين أن الشريعة فرقت بني احلالني فإن املعتاد يف دين اإلسالم أن يقال يف حترمية الصالة اهللا أكرب ومل يقل أحد اهللا 

فاظ املشتقة من الكبري مذكورة يف حق اهللا تعاىل كاألكرب أعظم ولوال التفاوت ملا حصلت هذه التفرقة الثالث أن األل
واملتكرب خبالف العظيم فإن لفظ املتعظم غري مذكور يف حق اهللا واعلم أن اهللا تعاىل أقام كل واحدة من هاتني 

وقال يف آية أخرى حىت إذا فزع  ٢٥٥اللفظتني مقام األخرى فقال وال يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم البقرة 
إذا عرفت هذا فاملباحث السابقة مشعرة  ٣٢عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلي الكبري سبأ 

 -بالفرق بني العظيم وبني الكبري وهاتان اآليتان مشعرتان بأنه ال فرق بينهما فهذه العقدة جيب البحث عنها فنقول 
  ومن اهللا اإلرشاد

يف ذاته كبريا سواء استكربه غريه أم ال وسواء عرف هذه الصفة أحد أو ال وأما يشبه أن يكون الكبري  -والتعليم 
العظمة فهي عبارة عن كونه حبيث يستعظمه غريه وإذا كان كذلك كانت الصفة األوىل ذاتية والثانية عرضية 

ملشعرة باجلسمية والذايت أعلى وأشرف من العرضي فهذا هو املمكن يف هذا املقام والعلم عند اهللا ومن األمساء ا
ومنها قوله سبح اسم ربك األعلى األعلى  ٢٥٥البقرة ) العلي ( واجلهة األلفاظ املشتقة من العلو فمنها قوله تعاىل 

ومنها املتعايل ومنها اللفظ املذكور عند الكل على سبيل اإلطباق وهو أهنم كلما ذكروه أردفوا ذلك الذكر  ١
إذا عرفت هذا فالقائلون بأنه يف  ١ورة النحل سبحانه وتعاىل عما يشركون النحل بقوهلم تعاىل لقوله تعاىل يف أول س

اجلهة واملكان قالوا معىن علوه وتعاليه كونه موجودا يف جهة فوق مث هؤالء منهم من قال إنه جالس فوق العرش 
اه وكيف كان فإن املشبهة ومنهم من قال إنه مباين للعرش ببعد متناه ومنهم من قال إنه مباين للعرش ببعد غري متن



محلوا لفظ العظيم والكبري على اجلسمية واملقدار ومحلوا لفظ العلي على العلو يف املكان واجلهة وأما أهل التنزيه 
والتقديس فإهنم محلوا العظيم والكبري على وجوه ال تفيد اجلسمية واملقدار فأحدها أنه عظيم حبسب مدة الوجود 

ك هو هناية العظمة والكربياء يف الوجود والبقاء والدوام وثانيها أنه عظيم يف العلم وذلك ألنه أزيل أبدي وذل
والعمل وثالثها أنه عظيم يف الرمحة واحلكمة ورابعها أنه عظيم يف كمال القدرة وأما العلو فأهل التنزيه حيملون هذا 

ظيم والكبري عند املشبهة من أمساء اللفظ على كونه منزها عن صفات النقائص واحلاجات إذا عرفت هذا فلفظ الع
الذات وعند أهل التوحيد من أمساء الصفات وأما لفظ العلي فعند الكل من أمساء الصفات إال أنه عند املشبهة يفيد 

احلصول يف احليز الذي هو العلو األعلى وعند أهل التوحيد يفيد كونه منزها عن كل ما ال يليق باإلهلية فهذا متام 
  الباب البحث يف هذا
  الفصل التاسع

  يف األمساء احلاصلة هللا تعاىل من باب األمساء املضمرة
اعلم أن األمساء املضمرة ثالثة أنا وأنت وهو وأعرف األقسام الثالثة قولنا أنا ألن هذا اللفظ لفظ يشري به كل أحد 

طاب للغري بشرط كونه إىل نفسه وأعرف املعارف عند كل أحد نفسه وأوسط هذه األقسام قولنا أنت ألن هذا خ
حاضرا فألجل كونه خطابا للغري يكون دون قوله أنا وألجل أن الشرط فيه كون ذلك املخاطب حاضرا يكون 

أعلى من قوله هو فثبت أن أعلى األقسام هو قوله أنا وأوسطها أنت وأدناها هو وكلمة التوحيد وردت بكل واحدة 
ويف سورة طه إنين أنا  ٢ة النحل أن أنذروا أنه ال إله إال أنا النحل من هذه األلفاظ أما لفظ أنا فقال يف أول سور

وأما لفظ  ٨٧وأما لفظ أنت فقد جاء يف قوله فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت األنبياء  ١٤اهللا ال إله إال أنا طه 
إال هو الرمحن الرحيم البقرة هو فقد جاء كثريا يف القرآن أوهلا يف سورة البقرة يف قوله وإهلكم إله واحد ال إله 

وأما ورود هذه  ٩وآخرها يف سورة املزمل وهو قوله رب املشرق واملغرب ال إله إال هو فاختذه وكيال املزمل  ١٦٣
الكلمة مقرونا باسم آخر سوى هذه األربعة فهو الذي حكاه اهللا تعاىل عن فرعون أنه قال آمنت أنه ال إله إال الذي 

مث بني اهللا تعاىل أن تلك الكلمة ما قبلت منه إذا عرفت هذا فلنذكر أحكام هذه  ٩٠يونس  آمنت به بنو إسرائيل
األقسام فنقول أما قوله ال إله إال أنا فهذا الكالم ال جيوز أن يتكلم به أحد إال اهللا أو من يذكره على سبيل احلكاية 

واعلم أن معرفة  -سبحانه  - يليق إال باهللا عن اهللا ألن تلك الكلمة تقتضي إثبات اإلهلية لذلك القائل وذلك ال
هذه الكلمة مشروطة مبعرفة قوله أنا وتلك املعرفة على سبيل التمام والكمال ال حتصل إال للحق سبحانه وتعاىل ألن 

علم كل أحد بذاته املخصوصة أكمل من علم غريه به ال سيما يف حق احلق تعاىل فثبت أن قوله ال إله إال أنا مل 
العلم به على سبيل الكمال إال للحق تعاىل وأما الدرجة الثانية وهي قوله ال إله إال أنت فهذا يصح ذكره من حيصل 

العبد لكن بشرط أن يكون حاضرا ال غائبا لكن هذه احلالة إمنا اتفق حصوهلا ليونس عليه السالم عند غيبته عن 
ئبا عن كل احلظوظ ال يصل إىل مقام املشاهدة وأما مجيع حظوظ النفس وهذا تنبيه على أن اإلنسان ما مل يصر غا

الدرجة الثالثة وهي قوله ال إله إال هو فهذا يصح من الغائبني واعلم أن درجات احلضور خمتلفة بالقرب والبعد 
وكمال التجلي ونقصانه وكل درجة ناقصة من درجات احلضور فهي غيبة بالنسبة إىل الدرجة الكاملة وملا كانت 

ضور غري متناهية كانت مراتب الكماالت والنقصانات غري متناهية فكانت درجات احلضور والغيبة غري درجات احل
متناهية فكل من صدق عليه أنه حاضر فباعتبار آخر يصدق عليه أنه غائب وبالعكس وعن هذا قال الشاعر أيا 

  غائبا حاضرا يف الفؤاد
  سالم على الغائب احلاضر



  وفاته قال بعض احلاضرين قل ال إله إال اهللا فقال كل بيت أنت حاضرهوحيكى أن الشبلي ملا قربت 
  غري حمتاج إىل السرج
  وجهك املأمول حجتنا
  يوم تأيت الناس باحلجج

واعلم أن لفظ هو فيه أسرار عجيبة وأحوال عالية فبعضها ميكن شرحه وتقريره وبيانه وبعضها ال ميكن قال مصنف 
سرارا لطيفة إال أين كلما أقابل تلك الكلمات املكتوبة مبا أجده يف القلب من البهجة الكتاب وأنا بتوفيق اهللا كتبت أ

والسعادة عند ذكر كلمة هو أجد املكتوب بالنسبة إىل تلك األحوال املشاهدة حقريا فعند هذا عرفت أن هلذه 
ميكن ذكره فنقول فيه أسرار  الكلمة تأثريا عجيبا يف القلب ال يصل البيان إليه وال ينتهي الشرح إليه فلنكتب ما

األول أن الرجل إذا قال يا هو فكأنه يقول من أنا حىت أعرفك ومن أنا حىت أكون خماطبا لك وما للتراب ورب 
األرباب وأي مناسبة بني املتولد عن النطفة والدم وبني املوصوف باألزلية والقدم فأنت أعلى من مجيع املناسبات 

واخلياالت فلهذا السبب خاطبه العبد خبطاب الغائبني فقال يا هو والفائدة الثانية أن وأنت مقدس عن عالئق العقول 
هذا اللفظ كما دل على إقرار العبد على نفسه بالدناءة والعدم ففيه أيضا داللة على أنه أقر بأن كل ما سوى اهللا 

ان قولنا هو صاحلا هلما مجيعا فال تعاىل فهو حمض العدم ألن القائل إذا قال يا هو فلو حصل يف الوجود شيئان لك
  يتعني واحد منهما بسبب قوله هو فلما قال يا هو فقد حكم على

  صفحة فارغة

وهذان  ٨٨كل ما سوى اهللا تعاىل بأنه عدم حمض ونفي صرف كما قال تعاىل كل شيء هالك إال وجهه القصص 
حيصالن إال عند مواظبة العبد على أن يذكر اهللا  املقامان يف الفناء عن كل ما سوى اهللا مقامان يف غاية اجلالل وال

بقوله يا هو والفائدة الثالثة أن العبد مىت ذكر اهللا بشيء من صفاته مل يكن مستغرقا يف معرفة اهللا تعاىل ألنه إذا قال يا 
ا غفار يا رمحن فحينئذ يتذكر رمحته فيميل طبعه إىل طلبها فيكون طالبا للحصة وكذلك إذا قال يا كرمي يا حمسن ي

وهاب يا فتاح وإذا قال يا ملك فحينئذ يتذكر ملكه وملكوته وما فيه من أقسام النعم فيميل طبعه إليه فيطلب شيئا 
منها وقس عليه سائر األمساء أما إذا قال يا هو فإنه يعرف أنه هو وهذا الذكر ال يدل على شيء غريه البتة فحينئذ 

النور بالظلمة املتولدة عن ذكر غري اهللا وهناك حيصل يف قلبه النور التام  حيصل يف قلبه نور ذكره وال يتكدر ذلك
والكشف الكامل والفائدة الرابعة أن مجيع الصفات املعلومة عند اخللق إما صفات اجلالل وإما صفات اإلكرام أما 

يه دقيقة ألن من خاطب صفات اجلالل فهي قولنا ليس جبسم وال جبوهر وال عرض وال يف املكان وال يف احملل وهذا ف
السلطان فقال أنت لست أعمى ولست أصم ولست كذا وال كذا ويعد أنواع املعايب والنقصانات فإنه يستوجب 
الزجر واحلجر والتأديب ويقال إن خماطبته بنفي هذه األشياء عنه إساءة يف األدب وأما صفات اإلكرام فهي كونه 

كمل وهذا أيضا فيه دقيقة من وجهني األول ال شك أن كمال اخلالق خالقا للمخلوقات مرتبا هلا على النظم األ
أعلى وأجل من كمال املخلوق مبراتب ال هناية هلا فإذا شرحنا نعوت كمال اهللا وصفات جالله بكونه خالقا هلذه 
 املخلوقات فقد جعلنا كمال هذه املخلوقات كالشرح والبيان لكمال جالل اخلالق وذلك يقتضي تعريف الكامل

املتعايل بطريق يف غاية اخلسة والدناءة وذلك سوء أدب والثاين أن الرجل إذا أخذ ميدح السلطان القاهر بأنه أعطى 
الفقري الفالين كسرة خبز أو قطرة ماء فإنه يستوجب الزجر واحلجر ومعلوم أن نسبة مجيع عامل املخلوقات من 

ائن قدرة اهللا أقل من نسبة كسرة اخلبز وقطرة املاء إىل مجيع العرش إىل آخر اخلالء الذي ال هناية له إىل ما يف خز



خزائن الدنيا فإذا كان ذلك سوء أدب فهذا أوىل أن يكون سوء أدب فثبت أن مدح اهللا وثناءه بالطريقني 
املذكورين فيه هذه االعتراضات إال أن ههنا سببا يرخص يف ذكر هذه املدائح وهو أن النفس صارت مستغرقة يف 

احلس واخليال فاإلنسان إذا أراد جذهبا إىل عتبة عامل القدس احتاج إىل أن ينبهها على كمال احلضرة املقدسة عامل 
وال سبيل له إىل معرفة كمال اهللا وجالله إال هبذين الطريقني أعين ذكر صفات اجلالل وصفات اإلكرام فيواظب 

وف على عتبة القدس فإذا حصلت هذه احلالة على هذين النوعني حىت تعرض النفس عن عامل احلس وتألف الوق
فعند ذلك يتنبه ملا يف ذينك النوعني من الذكر من االعتراضات املذكورة وعند ذلك يترك تلك األذكار ويقول يا 

هو كأن العبد يقول أجل حضرتك أن أمدحك وأثين عليك بسلب نقائص املخلوقات عنك أو بإسناد كماالت 
أعلى وجاللك أعظم بل ال أمدحك وال أثين عليك إال هبويتك من حيث هي وال املخلوقات إليك فإن كمالك 

أخاطبك أيضا بلفظة أنت ألن تلك اللفظة تفيد التيه والكرب حيث تقول الروح إين قد بلغت مبلغا صرت كاحلاضر 
يكون إقرارا بأن يف حضرة واجب الوجود ولكين ال أزيد على قويل هو ليكون إقرارا بأنه هو املمدوح لذاته بذاته و

  حضرته أعلى

وأجل من أن يناسبه حضور املخلوقات فهذه الكلمة الواحدة تنبه على هذه األسرار يف مقامات التجلي واملكاشفات 
فال جرم كان هذا الذكر أشرف األذكار لكن بشرط التنبيه هلذه األسرار الفائدة اخلامسة يف هذا الذكر أن املواظبة 

شوق إىل اهللا والشوق إىل اهللا ألذ املقامات وأكثرها هبجة وسعادة إمنا قلنا أن املواظبة على على هذا الذكر تفيد ال
هذا الذكر تورث الشوق إىل اهللا وذلك ألن كلمة هو ضمري الغائب إذا ذكر هذه الكلمة علم أنه غائب عن احلق 

وف بنقصانات احلدوث واإلمكان مث يعلم أن هذه الغيبة ليست بسبب املكان واجلهة وإمنا كانت بسبب أنه موص
ومعيوب بعيب الكون يف إحاطة املكان والزمان فإذا تنبه العقل هلذه الدقيقة وعلم أن هذه الصفة حاصلة يف مجيع 

املمكنات واحملدثات فعند هذا يعلم أن كل احملدثات واإلبداعيات غائبة عن عتبة علو احلق سبحانه وتعاىل وعرف أن 
بسبب املفارقة يف النقصان والكمال واحلاجة واالستغناء فعند هذا يعتقد أن احلق موصوف  هذه الغيبة إمنا حصلت

بأنواع من الكمال متعالية عن مشاهبة هذه الكماالت ومقدسة عن مناسبة هذه احملدثات واعتقد أن تصوره غائب 
هبا من بعض الوجوه  عن العقل والفكر والذكر فصارت تلك الكماالت مشعورا هبا من وجه دون وجه والشعور

يشوق إىل الشعور بدرجاهتا ومراتبها وإذا كان ال هناية لتلك املراتب والدرجات فكذلك ال هناية ملراتب هذا الشوق 
وكلما كان وصول العبد إىل مرتبة أعلى مما كان أسهل كان شوقه إىل الترقي عن تلك الدرجة أقوى وأكمل فثبت 

اىل وإمنا قلنا إن الشوق إىل اهللا أعظم املقامات وذلك ألن الشوق يفيد حصول أن لفظ هو يفيد الشوق إىل اهللا تع
آالم ولذات متوالية متعاقبة ألن بقدر ما يصل يلتذ وبقدر ما ميتنع وصوله إليه يتأمل والشعور باللذة حال زوال األمل 

عظم املقامات فثبت أن املواظبة يوجب مزيد االلتذاذ واالبتهاج والسرور وذلك يدل على أن مقام الشوق إىل اهللا أ
على ذكر كلمة هو تورث الشوق إىل اهللا تعاىل وثبت أن الشوق إىل اهللا أعظم املقامات وأكثرها هبجة وسعادة فيلزم 

أن يقال املواظبة على ذكر هذه الكلمة تفيد أعلى املقامات وأسىن الدرجات الفائدة السادسة يف شرح جاللة هذا 
صود ال يتم إال بذكر مقدمتني املقدمة األوىل أن العلم على قسمني تصور وتصديق أما التصور الذكر واعلم أن املق

فهو أن حتصل يف النفس صورة من غري أن حتكم النفس عليها حبكم البتة ال حبكم وجودي وال حبكم عدمي أما 
يء أو عدمه إذا عرفت التصديق فهو أن حيصل يف النفس صورة خمصوصة مث إن النفس حتكم عليها إما بوجود ش

هذا فنقول التصور مقام التوحيد وأما التصديق فإنه مقام التكثري املقدمة الثانية أن التصور على قسمني تصور يتمكن 
العقل من التصرف فيه وتصور ال ميكنه التصرف فيه أما القسم األول فهو تصور املاهيات املركبة فإنه ال ميكنه 



بواسطة استحضار ماهيات أجزاء ذلك املركب وهذا التصرف عمل وفكر وتصرف من تصور املاهيات املركبة إال 
بعض الوجوه وأما القسم الثاين فهو تصور املاهيات البسيطة املنزهة عن مجيع جهات التركيبات فإن اإلنسان ال 

ى التكثري بالنسبة إىل ميكنه أن يعمل عمال يتوسل به إىل استحضار تلك املاهية فثبت مبا ذكرنا أن التصديق جيري جمر
التصور وأن التصور توحيد بالنسبة إىل التصديق وثبت أيضا أن تصور املاهية البسيطة هو النهاية يف التوحيد والبعد 
عن الكثرة وإذا عرفت هذا فنقول قولنا يف احلق سبحانه وتعاىل يا هو هذا تصور حمض خال عن التصديق مث إن هذا 

  عنالتصور تصور حلقيقة منزهة 

مجيع جهات التركيب والكثرة فكان قولنا يا هو هناية يف التوحيد والبعد عن الكثرة وهو أعظم املقامات الفائدة 
 -السابعة أن تعريف الشيء إما أن يكون بنفسه أو باألجزاء الداخلة فيه أو باألمور اخلارجة عنه أما القسم األول 

على املعرف فتعريف الشيء بنفسه يقتضي تقدم العلم به على فهو حمال ألن املعرف سابق  -وهو تعريفه بنفسه 
فهذا يف حق احلق حمال ألن هذا إمنا  -وهو تعريفه باألمور الداخلة فيه  -العلم به وذلك حمال وأما القسم الثاين 

فهذا أيضا  -وهو تعريفه باألمور اخلارجة عنه  -جيري يف املاهية املركبة وذلك يف حق احلق حمال وأما القسم الثالث 
باطل حمال ألن أحوال اخللق ال يناسب شيء منها شيئا من أحوال القدمي الواجب لذاته ألنه تعاىل خمالف بذاته 

املخصوصة وهبويته املعينة لكل ما سواه وملا كان كذلك امتنع أن تكون أحوال اخللق كاشفة عن ماهية اهللا تعاىل 
أبواب التعريفات بالنسبة إىل هويته املخصوصة وماهيته املعينة  وحقيقته املخصوصة فإذا كان كذلك فقد انسدت

فلم يبق طريق إليه إال من جهة واحدة وهو أن يوجه اإلنسان حدقة عقله وروحه إىل مطلع نور تلك اهلوية على 
ذاكر رجاء أنه رمبا أشرق ذلك النور حال ما كانت حدقة عقله متوجهة إليها فيستسعد مبطالعة ذلك النور فقول ال

يا هو توجيه حلدقة العقل والروح إىل احلضرة القدسية على رجاء أنه رمبا حصلت له تلك السعادة الفائدة الثامنة أن 
الرجل إذا دخل على امللك املهيب والسلطان القاهر ووقف بعقله على كمال تلك املهابة وعلى جالل تلك السلطنة 

السلطة فيصري غافال عن كل ما سواه حىت إنه رمبا كان جائعا فقد يصري حبيث تستويل عليه تلك املهابة وتلك 
فينسى جوعه ورمبا كان به أمل شديد فينسى ذلك األمل يف تلك احلالة ورمبا رأى أباه أو ابنه يف تلك احلالة وال 
لى لعقله يعرفهما وكل ذلك ألن استيالء تلك املهابة عليه أذهله عن الشعور بغريه فكذلك العبد إذا قال يا هو وجت

وروحه ذرة من نور جالل تلك اهلوية وجب أن يستويل على قلبه الدهشة وعلى روحه احلرية وعلى فكره الغفله 
فيصري غائبا عن كل ما سوى تلك اهلوية معزوال عن األلتفات إىل شيء سواها وحينئذ ال يبقى معه يف تلك احلالة إال 

و وواظب على هذا الذكر فهذا منه تشبه بتلك احلالة على رجاء أنه أن يقول بعقله هو وبلسانه هو فإذا قال العبد ه
رمبا وصل إىل تلك احلالة فنسأل اهللا تعاىل الكرمي أن يسعدنا هبا الفائدة التاسعة من فوائد هذا الذكر العايل روي عن 

  النيب أنه قال
ومي يف الدنيا واآلخرة غري متناهية من جعل مهومه مها واحدا كفاه اهللا مهوم الدنيا واآلخرة فكأن العبد يقول مه

واحلاجات اليت هي غري متناهية ال يقدر عليها إال املوصوف بقدرة غري متناهية ورمحة غري متناهية وحكمة غري 
متناهية فعلى هذا أنا ال أقدر على دفع حاجايت وال على حتصيل مهمايت بل ليس القادر على دفع تلك احلاجات 

ت إال اهللا سبحانه وتعاىل فأنا أجعل مهي مشغوال بذكره فقط ولساين مشغوال بذكره فقط وعلى حتصيل تلك املهما
فإذا فعلت ذلك فهو برمحته يكفيين مهمات الدنيا واآلخرة الفائدة العاشرة أن العقل ال ميكنه االشتغال بشيء حالة 

فكأن العبد يقول كلما استحضرت االستغراق يف العلم بشيء آخر فإذا وجه فكره إىل شيء يبقى معزوال عن غريه 



يف ذهين العلم بشيء فاتين يف ذلك الوقت العلم بغريه فإذا كان هذا الزما فاألوىل أن أجعل قليب وفكري مشغوال 
  مبعرفة أشرف

املعلومات وأجعل لساين مشغوال بذكر أشرف املذكورات فلهذا السبب أواظب على قوله يا هو الفائدة احلادية 
  أشرف املقامات قال عليه السالم حكاية عن اهللا تعاىلعشرة أن الذكر 

إذا ذكرين عبدي يف نفسه ذكرته يف نفسي وإذا ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري من ملئه وإذا ثبت هذا فنقول 
  أفضل األذكار ذكر اهللا بالثناء اخلايل عن السؤال قال عليه السالم حكاية عن اهللا تعاىل

عطيته أفضل ما أعطي السائلني إذا عرفت هذه املقدمة فنقول العبد فقري حمتاج والفقري من شغله ذكري عن مسأليت أ
احملتاج إذا نادى خمدومه خبطاب يناسب الطلب والسؤال كان ذلك حمموال على السؤال فإذا قال الفقري للغين يا 

كان معناه ارحم فكانت هذه  كرمي كان معناه أكرم وإذ قال له يا نفاع كان معناه طلب النفع وإذا قال يا رمحن
األذكار جارية جمرى السؤال وقد بينا أن الذكر إمنا يعظم شرفه إذا كان خاليا عن السؤال والطلب أما إذا قال يا 
هو كان معناه خاليا عن اإلشعار بالسؤال والطلب فوجب أن يكون قولنا هو أعظم األذكار ولنختم هذا الفصل 

يا هو يا من ال هو إال هو يا من ال إله إال هو يا أزل يا أبد يا دهر يا ديهار يا  بذكر شريف رأيته يف بعض الكتب
ديهور يا من هو احلي الذي ال ميوت ومن لطائف هذا الفصل أن الشيخ الغزايل رمحة اهللا عليه كان يقول ال إله إال 

ررته بالقرآن والربهان أما القرآن اهللا توحيد العوام وال إله إال هو توحيد اخلواص ولقد استحسنت هذا الكالم وق
مث قال بعده كل شيء هالك إال وجهه القصص  ٨٨فإنه تعاىل قال وال تدع مع اهللا إهلا آخر ال إله إال هو القصص 

معناه إال هو فذكر قوله إال هو بعد قوله ال إله فدل ذلك على أن غاية التوحيد هي هذه الكلمة وأما الربهان  ٨٨
ن قال إن تأثري الفاعل ليس يف حتقيق املاهية وتكوينها بل ال تأثري له إال يف إعطاء صفة الوجود هلا فهو أن من الناس م

فقلت فالوجود أيضا ماهية فوجب أن ال يكون الوجود واقعا بتأثريه فإن التزموا ذلك وقالوا الواقع بتأثري الفاعل 
هوما مغايرا للماهية والوجود امتنع إسنادها إىل الفاعل موصوفية املاهية بالوجود فنقول تلك املوصوفية إن مل تكن مف

وإن كانت مفهوما مغايرا فذلك املفهوم املغاير ال بد وأن يكون له ماهية وحينئذ يعود الكالم فثبت أن القول بأن 
املؤثر يؤثر يف املؤثر ال تأثري له يف املاهيات ينفي التأثري واملؤثر وينفي الصنع والصانع بالكلية وذلك باطل فثبت أن 

املاهيات فكل ما بالغري فإنه يرتفع بارتفاع الغري فلوال املؤثر مل تكن تلك املاهية ماهية وال حقيقة فبقدرته صارت 
املاهيات ماهيات وصارت احلقائق حقائق وقبل تأثري قدرته فال ماهية وال وجود وال حقيقة وال ثبوت وعند هذا 

 تقرر لشيء من املاهيات وال ختصص لشيء من احلقائق إال بتقريره وختصيصه يظهر صدق قولنا ال هو إال هو أي ال
  فثبت أنه ال هو إال هو واهللا أعلم

  الباب الثامن
يف بقية املباحث عن أمساء اهللا تعاىل وفيه مسائل هل أمساؤه تعاىل توقيفية املسألة األوىل اختلف العلماء يف أن أمساء اهللا 

  تعاىل
ة قال بعضهم ال جيوز إطالق شيء من األمساء والصفات على اهللا تعاىل إال إذا كان واردا يف توقيفية أم اصطالحي

  القرآن واألحاديث الصحيحة وقال

آخرون كل لفظ دل على معىن يليق جبالل اهللا وصفاته فهو جائز وإال فال وقال الشيخ الغزايل رمحة اهللا عليه االسم 
بكر فهذا من باب األمساء وأما الصفات فمثل وصف هذا اإلنسان بكونه  غري والصفة غري فامسي حممد وامسك أبو



طويال فقيها كذا وكذا إذا عرفت هذا الفرق فيقال أما إطالق االسم على اهللا فال جيوز إال عند وروده يف القرآن 
كثرية مث إنا نصف اهللا واخلرب وأما الصفات فإنه ال يتوقف على التوقيف واحتج األولون بأن قالوا إن العامل له أمساء 

تعاىل بكونه عاملا وال نصفه بكونه طبيبا وال فقيها وال نصفه بكونه متيقنا وال بكونه متبينا وذلك يدل على أنه ال بد 
  من التوقيف وأجيب عنه فقيل أما الطبيب فقد ورد

ارة عن فهم غرض املتكلم من نقل أن أبا بكر ملا مرض قيل له حنضر الطبيب قال الطبيب أمرضين وأما الفقيه فهو عب
كالمه بعد دخول الشبهة فيه وهذا القيد ممتنع الثبوت يف حق اهللا تعاىل وأما املتيقن فهو مشتق من يقن املاء يف 

احلوض إذا اجتمع فيه فاليقني هو العلم الذي حصل بسبب تعاقب األمارات الكثرية وترادفها حىت بلغ اجملموع إىل 
اهللا تعاىل حمال وأما التبيني فهو عبارة عن الظهور بعد اخلفاء وذلك ألن التبيني مشتق من  إفادة اجلزم وذلك يف حق

البينونة واإلبانة وهي عبارة عن التفريق بني أمرين متصلني فإذا حصل يف القلب اشتباه صورة بصورة مث انفصلت 
ا ومعلوم أن ذلك يف حق اهللا تعاىل إحدامها عن األخرى فقد حصلت البينونة فلهذا السبب مسي ذلك بيانا وتبيين

حمال واحتج القائلون بأنه ال حاجة إىل التوقيف بوجوه األول أن أمساء اهللا وصفاته مذكورة بالفارسية وبالتركية 
وباهلندية وأن شيئا منها مل يرد يف القرآن وال يف األخبار مع أن املسلمني أمجعوا على جواز إطالقها الثاين أن اهللا تعاىل 

واالسم ال حيسن إال لداللته على صفات املدح ونعوت اجلالل  ١٨٠ل وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا األعراف قا
فكل اسم دل على هذه املعاين كان امسا حسنا فوجب جواز إطالقه يف حق اهللا تعاىل متسكا هبذه اآلية الثالث أنه ال 

ين صحيحة كان املنع من إطالق اللفظة املعينة عبثا وأما الذي قاله فائدة يف األلفاظ إال رعاية املعاين فإذا كانت املعا
الشيخ الغزايل رمحة اهللا تعاىل عليه فحجته أن وضع االسم يف حق الواحد منا يعد سوء أدب ففي حق اهللا أوىل أما 

ة الثانية اعلم أنه ذكر الصفات باأللفاظ املختلفة فهو جائز يف حقنا من غري منع فكذلك يف حق البارىء تعاىل املسأل
قد ورد يف القرآن ألفاظ دالة على صفات ال ميكن إثباهتا يف حق اهللا تعاىل وحنن نعد منها صورا فأحدها االستهزاء 

مث أن االستهزاء جهل والدليل عليه أن القوم ملا قالوا ملوسى عليه السالم  ١٥قال تعاىل اهللا يستهزئ هبم البقرة 
وثانيها املكر قال تعاىل ومكروا ومكر اهللا آل عمران  ٦٧ أن أكون من اجلاهلني البقرة أتتخذنا هزوا قال أعوذ باهللا

ورابعها التعجب قال تعاىل بل عجبت ويسخرون  ٦وثالثها الغضب قال تعاىل وغضب اهللا عليهم الفتح  ٥٤
ة تعرض يف القلب فمن قرأ عجبت بضم التاء كان التعجب منسوبا إىل اهللا والتعجب عبارة عن حال ١٢الصافات 

وهو صفة ذم وسادسها احلياء  ٢٣عند اجلهل بسبب الشيء وخامسها التكرب قال تعاىل العزيز اجلبار املتكرب احلشر 
واحلياء عبارة عن تغري حيصل يف الوجه والقلب عند فعل  ٢٦قال تعاىل إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما البقرة 

  شيء قبيح

يف هذه األلفاظ أن نقول لكل واحد من هذه األحوال أمور توجد معها يف البداية آثار  واعلم أن القانون الصحيح
تصدر عنها يف النهاية مثاله أن الغضب حالة حتصل يف القلب عند غليان دم القلب وسخونة املزاج واألثر احلاصل 

ىل فأمحله على هنايات األعراض ال منها يف النهاية إيصال الضرر إىل املغضوب عليه فإذا مسعت الغضب يف حق اهللا تعا
  على بدايات األعراض وقس الباقي عليه

  املسألة الثالثة
رأيت يف بعض كتب التذكري أن هللا تعاىل أربعة آالف اسم ألف منها يف القرآن واألخبار الصحيحة وألف منها يف 

 يصل ذلك األلف إىل عامل البشر التوراة وألف يف اإلجنيل وألف يف الزبور ويقال ألف آخر يف اللوح احملفوظ ومل
وأقول هذا غري مستبعد فإنا بينا أن أقسام صفات اهللا حبسب السلوب واإلضافات غري متناهية ونبهنا على تقرير 



هذا املوضع وشرحناه شرحا بليغا بل نقول كل من كان اطالعه على آثار حكمة اهللا تعاىل يف تدبري العامل األعلى 
أكثر كان اطالعه على أمساء اهللا تعاىل أكثر ووقوفه على الصفات املوجبة للمدح والتعظيم أكثر وتدبري العامل األسفل 

فمن طالع تشريح بدن اإلنسان ووقف فيه على ما يقرب من عشرة آالف نوع من أنواع الرمحة واحلكمة يف ختليق 
لى املدح والتعظيم مث إن من وقف بدن اإلنسان فقد حصل يف عقله عشرة آالف نوع من أمساء اهللا تعاىل الدالة ع

على العدد الذي ذكرناه من أقسام الرمحة واحلكمة يف بدن اإلنسان صار ذلك منبها للعقل على أن الذي مل يعرفه 
من أقسام احلكمة والرمحة يف ختليق هذا البدن أكثر مما عرفه وذلك أنه ملا عرف أن األرواح الدماغية من العصب 

ها فائدة وحكمة مث ملا عرف أن كل واحد من هذه األرواح ينقسم إىل ثالثة أقسام أو سبعة عرف لكل واحد من
أربعة عرف باجلبلة الشديدة وجه احلكمة يف كل واحد من تلك األقسام مث إن العقل يعلم أن كل واحد من تلك 

حد من تلك األقسام األقسام ينقسم إىل شظايا دقيقة وكل واحدة من تلك الشظايا تنقسم إىل أقسام أخر وكل وا
يتصل بعضو معني اتصاال معينا ويكون وصول ذلك القسم إىل ذلك العضو يف ممر معني إال أهنا ملا كثرت ودقت 

خرجت عن ضبط العقل فثبت أن تلك العشرة آالف تنبه العقل على أن أقسام حكمة اهللا تعاىل يف ختليق هذا البدن 
 ٣٤تقصاء كما قال تعاىل وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إبراهيم خارج عن التعديد والتحديد واإلحصاء واالس

فكل من وقف على نوع آخر من أنواع تلك احلكمة فقد وصل إىل معرفة اسم آخر من أمساء اهللا تعاىل وملا كان ال 
يف كتاب منافع هناية ملراتب حكمة اهللا تعاىل ورمحته فكذلك ال هناية ألمسائه احلسىن ولصفاته العليا وذكر جالينوس 

األعضاء أنه ملا صنف ذلك الكتاب مل يكتب فيه منافع جممع النور قال وإمنا تركت كتابتها ضنة هبا لشرفها فرأيت 
يف بعض الليايل كأن ملكا نزل من السماء وقال جالينوس إن إهلك يقول مل أخفيت حكميت عن عبادي قال فلما 

  لغت يف شرحه فثبت مبا ذكرنا أنه ال هناية ألمساء اهللا احلسىنانتهيت صنفت يف هذا املعىن كتابا مفردا وبا
  املسألة الرابعة

أنا نرى يف كتب الطلسمات والعزائم أذكارا غري معلومة ورقي غري مفهومة وكما أن تلك األلفاظ غري معلومة فقد 
اظ دالة على الصور الذهنية تكون الكتابة غري معلومة وأقول ال شك أن الكتابة دالة على األلفاظ وال شك أن األلف

فتلك الرقي إن مل يكن فيها داللة على شيء أصال مل يكن فيها فائدة وإن كانت دالة على شيء فداللتها إما أن 
  تكون على صفات اهللا ونعوت كربيائه وإما أن تكون دالة

ترهيب فبقي أن يقال إهنا دالة على على شيء آخر أما الثاين فإنه ال يفيد ألن ذكر غري اهللا ال يفيد ال الترغيب وال ال
ذكر اهللا وصفات املدح والثناء فنقول وملا كانت أقسام ذكر اهللا مضبوطة وال ميكن الزيادة عليها كان أحسن 

أحوال تلك الكلمات أن تكون من جنس هذه األدعية وأما االختالف احلاصل بسبب اختالف اللغات فقليل األثر 
علومة أدخل يف التأثري من قراءة تلك اجملهوالت لكن لقائل أن يقول إن نفوس أكثر فوجب أن تكون هذه األذكار امل

اخللق ناقصة قاصرة فإذا قرؤا هذه األذكار املعلومة وفهموا ظواهرها وليست هلم نفوس قوية مشرقة إهلية مل يقو 
قدرة على التأثري أما إذا تأثرهم عن اإلهليات ومل تتجرد نفوسهم عن هذه اجلسمانيات فال حتصل لنفوسهم قوة و

قرؤا تلك األلفاظ اجملهولة ومل يفهموا منها شيئا وحصلت عندهم أوهام أهنا كلمات عالية استوىل اخلوف والفزع 
والرعب على نفوسهم فحصل هلم هبذا السبب نوع من التجرد عن عامل اجلسم وتوجه إىل عامل القدس وحصل هبذا 

  التأثري فهذا ما عندي يف قراءة هذه الرقي اجملهولة السبب لنفوسهم مزيد قوة وقدرة على
  املسألة اخلامسة

أن بني اخللق وبني أمساء اهللا تعاىل مناسبات عجيبة والعاقل ال بد وأن يعترب تلك املناسبات حىت ينتفع بالذكر والكالم 



رية خمتلفة باجلوهر واملاهية يف شرح هذا الباب مبين على مقدمة عقلية وهي أنه ثبت عندنا أن النفوس الناطقة البش
فبعضها إهلية مشرقة حرة كرمية وبعضها سفلية ظلمانية نذلة خسيسة وبعضها رحيمة عظيمة الرمحة وبعضها قاسية 

قاهرة وبعضها قليلة احلب هلذه اجلسمانيات قليلة امليل إليها وبعضها حمبة للرياسة واالستعالء ومن اعترب أحوال 
ذكرناه مث إنا نرى هذه األحوال الزمة جلواهر النفوس وأن كل من راعى أحوال نفسه علم اخللق علم أن األمر كما 

أن له منهجا معينا وطريقا مبينا يف اإلرادة والكراهة والرغبة والرهبة وأن الرياضة واجملاهدة ال تقلب النفوس عن 
األخالق وال تستويل على اإلنسان فأما أن أحواهلا األصلية ومناهجها الطبيعية وإمنا تأثري الرياضة يف أن تضعف تلك 

  ينقلب من صفة أخرى فذلك حمال وإليه اإلشارة بقوله عليه الصالة والسالم
  الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وبقوله عليه الصالة والسالم

معىن معني  األرواح جنود جمندة إذا عرفت هذا فنقول اجلنسية علة الضم فكل اسم من أمساء اهللا تعاىل دال على
فكل نفس غلب عليها ذلك املعىن كانت تلك النفس شديدة املناسبة لذلك االسم فإذا واظب على ذكر ذلك 

االسم انتفع به سريعا ومسعت أن الشيخ أبا النجيب البغدادي السهروردي كان يأمر املريد باألربعني مرة أو مرتني 
التسعة والتسعني وكان ينظر إىل وجهه فإن رآه عدمي التأثر عند  بقدر ما يراه من املصلحة مث كان يقرأ عليه األمساء

قراءهتا عليه قال له اخرج إىل السوق واشتغل مبهمات الدنيا فإنك ما خلقت هلذا الطريق وإن رآه متأثرا عند مساع 
خمتلفة كان كل اسم خاص مزيد التأثر أمره باملواظبة على ذلك الذكر وأقول هذا هو املعقول فإنه ملا كانت النفوس 

واحد منها مناسبا حلالة خمصوصة فإذا اشتغلت تلك النفس بتلك احلالة اليت تناسبها كان خروجها من القوة إىل 
  الفعل سهال هينا يسريا وليكن هذا آخر كالمنا يف البحث عن مطلق األمساء واهللا اهلادي

  الباب التاسع
  اجلاللة علم ال مشتقيف املباحث املتعلقة بقولنا اهللا وفيه مسائل لفظ 

  املسألة األوىل
  املختار عندنا أن هذا اللفظ اسم علم هللا تعاىل وأنه ليس مبشتق البتة وهو قول

اخلليل وسيبويه وقول أكثر األصوليني والفقهاء ويدل عليه وجوه وحجج احلجة األوىل أنه لو كان لفظا مشتقا 
الشركة فيه ألن اللفظ املشتق ال يفيد إال أنه شيء ما مبهم لكان معناه معىن كليا ال مينع نفس مفهومه من وقوع 

حصل له ذلك املشتق منه وهذا املفهوم ال مينع من وقوع الشركة فيه بني كثريين فثبت أن هذا اللفظ لو كان مشتقا 
ن وقوع مل مينع وقوع الشركة فيه بني كثريين ولو كان كذلك ملا كان قولنا ال إله إال اهللا توحيدا حقا مانعا م

الشركة فيه بني كثريين ألن بتقدير أن يكون اهللا لفظا مشتقا كان قولنا اهللا غري مانع من أن يدخل حتته أشخاص 
كثرية وحينئذ ال يكون قولنا ال إله إال اهللا موجبا للتوحيد احملض وحيث أمجع العقالء على أن قولنا ال إله إال اهللا 

 اسم علم موضوع لتلك الذات املعينة وأهنا ليست من األلفاظ املشتقة يوجب التوحيد احملض علمنا أن قولنا اهللا
احلجة الثانية أن من أراد أن يذكر ذاتا معينة مث يذكره بالصفات فإنه يذكر امسه أوال مث يذكر عقيب االسم الصفات 

تعاىل بالصفات  مثل أن يقول زيد الفقيه النحوي األصويل إذا عرفت هذا فنقول إن كل من أراد أن يذكر اهللا
املقدسة فإنه يذكر أوال لفظة اهللا مث يذكر عقيبه صفات املدائح مثل أن يقول اهللا العامل القادر احلكيم وال يعكسون 
هذا فال يقولون العامل القادر اهللا وذلك يدل على أن قولنا اهللا اسم علم فإن قيل أليس أنه تعاىل قال يف أول سورة 

قلنا ههنا قراءتان منهم من قرأ اهللا  ١ الذي له ما يف السموات وما يف األرض إبراهيم إبراهيم العزيز احلميد اهللا
بالرفع وحينئذ يزول السؤال ألنه ملا جعله مبتدأ فقد أخرجه عن جعله صفة ملا قبله وأما من قرأ باجلر فهو نظري 



فة للعامل الفاضل بل املعىن أنه ملا قال هذه لقولنا هذه الدار ملك للفاضل العامل زيد وليس املراد أنه جعل قوله زيد ص
الدار ملك للعامل الفاضل بقي االشتباه يف أنه من ذلك العامل الفاضل فقيل عقيبه زيد ليصري هذا مزيال لذلك االشتباه 

مرمي وملا مل يلزم ههنا أن يقال اسم العلم صار صفة فكذلك يف هذه اآلية احلجة الثالثة قال تعاىل هل تعلم له مسيا 
وليس املراد من االسم يف هذه اآلية الصفة وإال لكذب قوله هل تعلم له مسيا فوجب أن يكون املراد اسم العلم  ٦٥

فكل من أثبت هللا اسم علم قال ليس ذاك إال قولنا اهللا واحتج القائلون بأنه ليس اسم علم بوجوه وحجج احلجة 
فإن قوله اهللا ال بد  ٢٢وقوله هو اهللا الذي ال إله إال هو احلشر  ٣األوىل قوله تعاىل وهو اهللا يف السموات األنعام 

وأن يكون صفة وال جيوز أن يكون اسم علم بدليل أنه ال جيوز أن يقال هو زيد يف البلد وهو بكر وجيوز أن يقال 
فة وإذا ثبت هو العامل الزاهد يف البلد وهبذا الطريق يعترض على قول النحويني إن الضمري ال يقع موصوفا وال ص

كونه صفة امتنع أن يكون اسم علم احلجة الثانية أن اسم العلم قائم مقام اإلشارة فلما كانت اإلشارة ممتنعة يف حق 
اهللا تعاىل كان اسم العلم ممتنعا يف حقه احلجة الثالثة أن اسم العلم إمنا يصار إليه ليتميز شخص عن شخص آخر 

  هذا يف حق اهللا ممتنعا كان القول بإثبات االسم العلم حماال يف حقه يشبهه يف احلقيقة واملاهية وإذا كان

واجلواب عن األول مل ال جيوز أن يكون ذلك جاريا جمرى أن يقال هذا زيد الذي ال نظري له يف العلم والزهد 
ملسمى مشارا واجلواب عن الثاين أن االسم العلم هو الذي وضع لتعيني الذات املعينة وال حاجة فيه إىل كون ذلك ا

  إليه باحلس أم ال وهذا هو اجلواب عن احلجة الثالثة
  املسألة الثانية

الذين قالوا إنه اسم مشتق ذكروا فيه فروعا الفرع األول أن اإلله هو املعبود سواء عبد حبق أو بباطل مث غلب يف 
نه تعاىل هو املستحق للعبادة عرف الشرع على املعبود باحلق وعلى هذا التفسري ال يكون إهلا يف األزل واعلم أ

وذلك ألنه تعاىل هو املنعم جبميع النعم أصوهلا وفروعها وذلك ألن املوجود إما واجب وإما ممكن والواجب واحد 
وهو اهللا تعاىل وما سواه ممكن واملمكن ال يوجب إال باملرجح فكل املمكنات إمنا وجدت بإجياده وتكوينه إما ابتداء 

ا حصل للعبد من أقسام النعم مل حيصل إال من اهللا فثبت أن غاية اإلنعام صادرة من اهللا وإما بواسطة فجميع م
والعبادة غاية التعظيم فإذا ثبت هذا فنقول إن غاية التعظيم ال يليق إال ملن صدرت عنه غاية اإلنعام فثبت أن 

 لطلب الثواب وهو جهل وسخف ويدل املستحق للعبودية ليس إال اهللا تعاىل الفرع الثاين أن من الناس من يعبد اهللا
عليه وجوه األول أن من عبد اهللا ليتوصل بعبادته إىل شيء آخر كان املعبود يف احلقيقة هو ذلك الشيء فمن عبد 

اهللا لطلب الثواب كان معبوده يف احلقيقة هو الثواب وكان اهللا تعاىل وسيلة إىل الوصول إىل ذلك املعبود وهذا جهل 
ه لو قال أصلي لطلب الثواب أو للخوف من العقاب مل تصح صالته الثالث أن من عمل عمال لغرض عظيم الثاين أن

آخر كان حبيث لو وجد ذلك الغرض بطريق آخر لترك الواسطة فمن عبد اهللا لألجر والثواب كان حبيث لو وجد 
اغبا يف عبادة اهللا وكل ذلك جهل األجر والثواب بطريق آخر مل يعبد اهللا ومن كان كذلك مل يكن حمبا هللا ومل يكن ر

ومن الناس من يعبد اهللا لغرض أعلى من األول وهو أن يتشرف خبدمة اهللا ألنه إذا شرع يف الصالة حصلت النية يف 
القلب وتلك النية عبارة عن العلم بعزة الربوبية وذلة العبودية وحصل الذكر يف اللسان وحصلت اخلدمة يف 

ل جزء من أجزاء العبد خبدمة اهللا فمقصود العبد حصول هذا الشرف الفرع الثالث اجلوارح واألعضاء فيتشرف ك
من الناس من طعن يف قول من يقول اإلله هو املعبود من وجوه األول أن األوثان عبدت مع أهنا ليست آهلة الثاين 

ه اجملانني واألطفال مع أنه ال أنه تعاىل إله اجلمادات والبهائم مع أن صدور العبادة منها حمال الثالث أنه تعاىل إل
تصدر العبادة عنها الرابع أن املعبود ليس له بكونه معبودا صفة ألنه ال معىن لكونه معبودا إال أنه مذكور بذكر 



ذلك اإلنسان ومعلوم بعلمه ومراد خدمته بإرادته وعلى هذا التقدير فال تكون اإلهلية صفة هللا تعاىل اخلامس يلزم أن 
 ما كان إهلا يف األزل الفرع الرابع من الناس من قال اإلله ليس عبارة عن املعبود بل اإلله هو الذي يقال إنه تعاىل

يستحق أن يكون معبودا وهذا القول أيضا يرد عليه أن ال يكون إهلا للجمادات والبهائم واألطفال واجملانني وأن ال 
  و فعلها الستحق العبادة ممن يصح صدور العبادةيكون إهلا يف األزل ومنهم من قال إنه القادر على أفعال ل

عنه واعلم أنا إن فسرنا اإلله بالتفسريين األولني مل يكن إهلا يف األزل ولو فسرناه بالتفسري الثالث كان إهلا يف األزل 
عرج إال التفسري الثاين اإلله مشتق من أهلت إىل فالن أي سكنت إليه فالعقول ال تسكن إال إىل ذكره واألرواح ال ت

مبعرفته وبيانه من وجوه األول أن الكمال حمبوب لذاته وما سوى احلق فهو ناقص لذاته ألن املمكن من حيث هو 
هو معدوم والعدم أصل النقصان والناقص بذاته ال يكمل إال بتكميل الكامل بذاته فإذا كان الكامل حمبوبا لذاته 

الثاين أن كل ما سواه فهو ممكن لذاته واملمكن لذاته ال يقف  وثبت أن احلق كامل لذاته وجب كونه حمبوبا لذاته
عند نفسه بل يبقى متعلقا بغريه ألنه ال يوجد إال بوجود غريه فعلى هذا كل ممكن فإنه ال يقف عند نفسه بل ما مل 

العقلي يتعلق بالواجب لذاته مل يوجد وإذا كان األمر كذلك يف الوجود اخلارجي وجب أن يكون كذلك يف الوجود 
فالعقول مترقبة إىل عتبة رمحته واخلواطر متمسكة بذيل فضله وكرمه وهذان الوجهان عليهما التعويل يف تفسري قوله 

التفسري الثالث أنه مشتق من الوله وهو ذهاب العقل واعلم أن اخللق  ٢٨تعاىل أال بذكر اهللا تطمئن القلوب الرعد 
ون فاحملرومون قد بقوا يف ظلمات احلرية وتيه اجلهالة فكأهنم فقدوا قسمان واصلون إىل ساحل حبر معرفته وحمروم

عقوهلم وأرواحهم وأما الواجدون فقد وصلوا إىل عرصة النور وفسحة الكربياء واجلالل فتاهوا يف ميادين الصمدية 
هو هو وبعبارة  وبادوا يف عرصة الفردانية فثبت أن اخللق كلهم واهلون يف معرفته فال جرم كان اإلله احلق للخلق

أخرى وهي أن األرواح البشرية تسابقت يف ميادين التوحيد والتمجيد فبعضها ختلفت وبعضها سبقت فاليت ختلفت 
بقيت يف ظلمات الغبار واليت سبقت وصلت إىل عامل األنوار فاألولون بادوا يف أودية الظلمات واآلخرون طاشوا يف 

مشتق من اله إذا ارتفع واحلق سبحانه وتعاىل وهو املرتفع عن مشاهبة  أنوار عامل الكرامات التفسري الرابع أنه
املمكنات ومناسبة احملدثات ألن الواجب لذاته ليس إال هو والكامل لذاته ليس إال هو واألحد احلق يف هويته ليس 

املكان ألن كل إال هو واملوجد لكل ما سواه ليس إال هو وأيضا فهو تعاىل مرتفع عن أن يقال إن ارتفاعه حبسب 
ارتفاع حصل بسبب املكان فهو للمكان بالذات وللمتمكن بالعرض ألجل حصوله يف ذلك املكان وما بالذات 

أشرف مما بالغري فلو كان هذا االرتفاع بسبب املكان لكان ذلك املكان أعلى وأشرف من ذات الرمحن وملا كان 
علوه بسبب املكان وأشرف من أن ينسب إىل شيء مما ذلك باطال علمنا أنه سبحانه وتعاىل أعلى من أن يكون 

حصل يف عامل اإلمكان التفسري اخلامس من أله يف الشيء إذا حتري فيه ومل يهتد إليه فالعبد إذا تفكر فيه حتري ألن كل 
ما يتخيله اإلنسان ويتصوره فهو خبالفه فإن أنكر العقل وجوده كذبته نفسه ألن كل ما سواه فهو حمتاج وحصول 
احملتاج بدون احملتاج إليه حمال وإن أشار إىل شيء يضبطه احلس واخليال وقال إنه هو كذبته نفسه أيضا ألن كل ما 

يضبطه احلس واخليال فأمارات احلدوث ظاهرة فيه فلم يبق يف يد العقل إال أن يقر بالوجود والكمال مع االعتراف 
اك وال شك أن هذا موقف عجيب تتحري العقول فيه بالعجز عن اإلدراك فههنا العجز عن درك اإلدراك إدر

  وتضطرب األلباب يف حواشيه

التفسري السادس من اله يلوه إذا احتجب ومعىن كونه حمتجبا من وجوه األول أنه بكنه صمديته حمتجب عن العقول 
اجلدران غري زائله الثاين أن لو قدرنا أن الشمس كانت واقفة يف وسط الفلك غري متحركة كانت األنوار باقية على 



عنها فحينئذ كان خيطر بالبال أن هذه األنوار الواقعة على هذه اجلدران ذاتية هلا إال ملا شاهدنا أن الشمس تغيب 
وعند غيبتها تزول هذه األنوار عن هذه اجلدران فبهذا الطريق علمنا أن هذه األنوار فائضة عن قرص الشمس فكذا 

مل املخلوقات من جناب قدرة اهللا تعاىل كالنور الواصل من قرص الشمس فلو قدرنا ههنا الوجود الواصل إىل مجيع عا
أنه كان يصح على اهللا تعاىل الطلوع والغروب والغيبة واحلضور لكان عند غروبه يزول ضوء الوجود عن املمكنات 

طر ببال بعض الناقصني فحينئذ كان يظهر أن نور الوجود منه لكنه ملا كان الغروب والطلوع عليه حماال ال جرم خ
أن هذه األشياء موجودة بذواهتا ولذواهتا فثبت أنه ال سبب الحتجاب نوره إال كمال نوره فلهذا قال بعض احملققني 
سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره واختفى عنها بكمال نوره وإذا كان كذلك ظهر أن حقيقة الصمدية 

جوبة ألن احملجوب مقهور واملقهور يليق بالعبد أما احلق فقاهر وصفة حمتجبة عن العقول وال جيوز أن يقال حم
االحتجاب صفة القهر فاحلق حمتجب واخللق حمجوبون التفسري السابع اشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه واملعىن 

قع يف بالء عظيم أن العباد موهلون مولعون بالتضرع إليه يف كل األحوال ويدل عليه أمور األول أن اإلنسان إذا و
وآفة قوية فهنالك ينسى كل شيء إال اهللا تعاىل فيقول بقلبه ولسانه يا رب يا رب فإذا ختلص عن ذلك البالء وعاد 
إىل منازل اآلالء والنعماء أخذ يضيف ذلك اخلالص إىل األسباب الضعيفة واألحوال اخلسيسة وهذا فعل متناقض 

إىل اخلريات غري اهللا وجب الرجوع يف وقت نزول البالء إىل غري اهللا وإن ألنه إن كان املخلص عن اآلفات واملوصل 
كان مصلح املهمات هو اهللا تعاىل يف وقت البالء وجب أن يكون احلال كذلك يف سائر األوقات وأما الفزع إليه 

مطلوب من اهللا عند الضرورات واإلعراض عنه عند الراحات فال يليق بأرباب اهلدايات والثاين أن اخلري والراحة 
والثالث أن احملسن يف الظاهر إما اهللا أو غريه فإن كان غريه فذلك الغري ال حيسن إال إذا خلق اهللا يف قلبه داعية 

اإلحسان فاحلق سبحانه وتعاىل هو احملسن يف احلقيقة واحملسن مرجوع إليه يف كل األوقات واخللق مشغوفون 
الوسواس فقال األستاذ كنت حدادا عشر سنني وقصارا عشرة أخرى  بالرجوع إليه شكا بعض املريدين من كثرة

وبوابا عشرة ثالثة فقالوا ما رأيناك فعلت ذلك قال فعلت ولكنكم ما رأيتم أما عرفتم أن القلب كاحلديد فكنت 
 كاحلداد ألينه بنار اخلوف عشر سنني مث بعد ذلك شرعت يف غسله عن األوضار واألقذار عشر سنني مث بعد هذه

األحوال جلست على باب حجرة القلب عشرة أخرى ساال سيف ال إله إال اهللا فلم أزل حىت خيرج منه حب غري 
اهللا ومل أزل حىت يدخل فيه حب اهللا تعاىل فلما خلت عرصة القلب عن غري اهللا تعاىل وقويت فيه حمبة اهللا سقطت من 

ة وفين عن الكل ومل يبق فيه إال حمض سر ال إله إال اهللا حبار عامل اجلالل قطرة من النور فغرق القلب يف تلك القطر
التفسري الثامن أن اشتقاق لفظ اإلله من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فأهله أي أجاره واجملري لكل اخلالئق 

  من كل املضار هو اهللا سبحانه وتعاىل لقوله تعاىل وهو جيري وال جيار عليه

وألنه هو املطعم لقوله تعاىل وهو  ٥٣ملنعم لقوله تعاىل وما بكم من نعمة فمن اهللا النحل وألنه هو ا ٨٨املؤمنون 
فهو سبحانه وتعاىل قهار  ٧٨وألنه هو املوجد لقوله تعاىل قل كل من عند اهللا النساء  ١٤يطعم وال يطعم األنعام 

قة هو اهللا وال شيء سواه وههنا لطائف للعدم بالوجود والتحصيل جبار هلا بالقوة والفعل والتكميل فكان يف احلقي
وفوائد الفائدة األوىل عادة املديون أنه إذا رأى صاحب الدين من البعد فإنه يفر منه واهللا الكرمي يقول عبادي أنتم 

فإين أنا الذي أقضي ديونكم وأغفر  ٥٠غرمائي بكثرة ذنوبكم ولكن ال تفروا مين بل أقول ففروا إىل اهللا الذاريات 
  وأيضا امللوك يغلقون أبواهبم عن الفقراء دون األغنياء وأنا أفعل ضد ذلك الفائدة الثانية قال ذنوبكم

إن هللا تعاىل مائة رمحة أنزل منها رمحة واحدة بني اجلن واإلنس والطري والبهائم واهلوام فبها يتعاطفون ويترامحون 
إمنا ذكر هذا الكالم على سبيل التفهيم وإال فبحار  وأخر تسعة وتسعني رمحة يرحم هبا عباده يوم القيامة وأقول إنه



  الرمحة غري متناهية فكيف يعقل حتديدها حبد معني الفائدة الثالثة قال
إن اهللا عز وجل يقول يوم القيامة للمذنبني هل أحببتم لقائي فيقولون نعم يا رب فيقول اهللا تعاىل ومل فيقولون رجونا 

  قد أوجبت لكم مغفريت الفائدة الرابعة عفوك وفضلك فيقول اهللا تعاىل إين
قال عبد اهللا بن عمر قال رسول اهللا إن اهللا عز وجل ينشر على بعض عباده يوم القيامة تسعة وتسعني سجال كل 

واحد منها مثل مد البصر فيقول له هل تنكر من هذا شيئا هل ظلمك الكرام الكاتبون فيقول ال يا رب فيقول اهللا 
عذر يف عمل هذه الذنوب فيقول ال يا رب فيضع ذلك العبد قلبه على النار فيقول اهللا تعاىل إن تعاىل فهل كان لك 

لك عندي حسنة وإنه ال ظلم اليوم مث خيرج بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا فيقول 
اقة يف كفة والسجالت يف كفة أخرى العبد يا رب كيف تقع هذه البطاقة يف مقابلة هذه السجالت فتوضع البط

فطاشت السجالت وثقلت البطاقة وال يثقل مع ذكر اهللا شيء الفائدة اخلامسة وقف صيب يف بعض الغزوات ينادي 
عليه يف من يزيد يف يوم صائف شديد احلر فبصرت به امرأة فعدت إىل الصيب وأخذته وألصقته إىل بطنها مث ألقت 

على بطنها تقيه احلر وقالت ابين ابين فبكى الناس وتركوا ما هم فيه فأقبل رسول اهللا  ظهرها على البطحاء وأجلسته
  حىت وقف عليهم فأخربوه اخلرب فقال

أعجبتم من رمحة هذه بابنها فإن اهللا تعاىل أرحم بكم مجيعا من هذه املرأة بابنها فتفرق املسلمون على أعظم أنواع 
يفية اشتقاق هذه اللفظة حبسب اللغة قال بعضهم هذه اللفظة ليست عربية بل الفرح والبشارة املسألة الثالثة يف ك

عربانية أو سريانية فإهنم يقولون إهلا رمحانا ومرحيانا فلما عرب جعل اهللا الرمحن الرحيم وهذا بعيد وال يلزم من 
له تعاىل ولئن سألتهم من خلق املشاهبة احلاصلة بني اللغتني الطعن يف كون هذه اللفظة عربية أصلية والدليل عليه قو

  وقال تعاىل هل تعلم ٢٥السموات واألرض ليقولن اهللا لقمان 

وأطبقوا على أن املراد منه لفظة اهللا وأما األكثرون فقد سلموا كوهنا لفظة عربية أما القائلون بأن  ٦٥له مسيا مرمي 
كرون لذلك فلهم قوالن قال الكوفيون أصل هذا اللفظ اسم علم هللا تعاىل فقد ختلصوا عن هذه املباحث وأما املن

هذه اللفظة إاله فأدخلت األلف والالم عليها للتعظيم فصار االاله فحذفت اهلمزة استثقاال لكثرة جرياهنا على 
األلسنة فاجتمع المان فأدغمت األوىل فقالوا اهللا وقال البصريون أصله اله فأحلقوا هبا األلف والالم فقيل اهللا 

  فه من أيب رباحوأنشدوا كحل
  يسمعها الهه الكبار
  فأخرجه على األصل

  املسألة الرابعة
قال اخلليل أطبق مجيع اخللق على أن قولنا اهللا خمصوص باهللا سبحانه وتعاىل وكذلك قولنا اإلله خمصوص به سبحانه 

ما يقال إله كذا أو ينكرونه وتعاىل وأما الذين كانوا يطلقون اسم اإلله على غري اهللا فإمنا كانوا يذكرونه باإلضافة ك
فيقولون إله كما قال اهللا تعاىل خربا عن قوم موسى اجعل لنا يعرشون وجاوزنا ببىن إسرءيل البحر فأتوا على قوم 

  ١٣٨جتهلون األعراف 
  املسألة اخلامسة

أنك إذا ) وىل فاخلاصة األ( اعلم أن هذا االسم خمتص خبواص مل توجد يف سائر أمساء اهللا تعاىل وحنن نشري إليها 
حذفت األلف من قولك اهللا بقي الباقي على صورة هللا وهو خمتص به سبحانه كما يف قوله وهللا جنود السموات 

وإن حذفت عن هذه البقية الالم األوىل بقيت البقية  ٧وهللا خزائن السموات واألرض املنافقون  ٤واألرض الفتح 



فإن  ١وقوله له امللك وله احلمد التغابن  ٦٣موات واألرض الزمر على صورة له كما يف قوله تعاىل له مقاليد الس
حذفت الالم الباقية كانت البقية هي قولنا هو وهو أيضا يدل عليه سبحانه كما يف قوله قل هو اهللا أحد اإلخالص 

ا هم فال تبقى والواو زائدة بدليل سقوطها يف التثنية واجلمع فإنك تقول مه ٦٥وقوله هو احلي ال إله إال هو غافر  ١
الواو فيهما فهذه اخلاصية موجودة يف لفظ اهللا غري موجودة يف سائر األمساء وكما حصلت هذه اخلاصية حبسب 
اللفظ فقد حصلت أيضا حبسب املعىن فإنك إذا دعوت اهللا بالرمحن فقد وصفته بالرمحة وما وصفته بالقهر وإذا 

قدرة وأما إذا قلت يا اهللا فقد وصفته جبميع الصفات ألن اإلله ال دعوته بالعليم فقد وصفته بالعلم وما وصفته بال
يكون إهلا إال إذا كان موصوفا جبميع هذه الصفات فثبت أن قولنا اهللا قد حصلت له هذه اخلاصية اليت مل حتصل 

 اإلسالم مل حيصل لسائر األمساء اخلاصية الثانية أن كلمة الشهادة وهي الكلمة اليت بسببها ينتقل الكافر من الكفر إىل
فيها إال هذا االسم فلو أن الكافر قال أشهد أن ال إله إال الرمحن أو إال الرحيم أو إال امللك أو إال القدوس مل خيرج 
من الكفر ومل يدخل يف اإلسالم أما إذا قال أشهد أن ال إله إال اهللا فإنه خيرج من الكفر ويدخل يف اإلسالم وذلك 

  السم هبذه اخلاصية الشريفة واهللا اهلادي إىل الصوابيدل على اختصاص هذا ا
  الباب العاشر

  يف البحث املتعلق بقولنا الرمحن الرحيم
اعلم أن األشياء على أربعة أقسام الذي يكون نافعا وضروريا معا والذي يكون نافعا وال يكون ضروريا والذي 

وهو الذي يكون نافعا  -ضروريا أما القسم األول يكون ضروريا وال يكون نافعا والذي ال يكون نافعا وال يكون 
فإنه لو انقطع منك حلظة واحدة حصل  -فإما أن يكون كذلك يف الدنيا فقط وهو مثل النفس  -وضروريا معا 

املوت وإما أن يكون كذلك يف اآلخرة وهو معرفة اهللا تعاىل فإهنا إن زالت عن القلب حلظة واحدة مات القلب 
فهو كاملال يف الدنيا  -وهو الذي يكون نافعا وال يكون ضروريا  -د وأما القسم الثاين واستوجب عذاب األب

فكاملضار  -وهو الذي يكون ضروريا وال يكون نافعا  -وكسائر العلوم واملعارف يف اآلخرة وأما القسم الثالث 
يف اآلخرة فإن منافع اآلخرة ال  اليت ال بد منها يف الدنيا كاألمراض واملوت والفقر واهلرم وال نظري هلذا القسم

فهو كالفقر يف الدنيا  -وهو الذي ال يكون نافعا وال ضروريا  -يلزمها شيء من املضار وأما القسم الرابع 
والعذاب يف اآلخرة إذا عرفت هذا فنقول قد ذكرنا أن النفس يف الدنيا نافع وضروري فلو انقطع عن اإلنسان 

ة اهللا تعاىل أمر ال بد منه يف اآلخرة فلو زالت عن القلب حلظة ملات القلب ال حمالة حلظة ملات يف احلال وكذلك معرف
لكن املوت األول أسهل من الثاين ألنه ال يتأمل يف املوت األول إال ساعة واحدة وأما املوت الثاين فإنه يبقى أمله أبد 

لب وإبقاء اعتداله وسالمته والثاين إخراج اآلباد وكما أن التنفس له أثران أحدمها إدخال النسيم الطيب على الق
اهلواء الفاسد احلار احملترق عن القلب كذلك الفكر له أثران أحدمها إيصال نسيم احلجة والربهان إىل القلب وإبقاء 
اعتدال اإلميان واملعرفة عليه والثاين إخراج اهلواء الفاسد املتولد من الشبهات عن القلب وما ذاك إال بان يعرف أن 
هذه احملسوسات متناهية يف مقاديرها منتهية باآلخرة إىل الفناء بعد وجودها فمن وقف على هذه األحوال بقي آمنا 

من اآلفات واصال إىل اخلريات واملسرات وكمال هذين األمرين ينكشف لعقلك بان تعرف أن كل ما وجدته 
عند هذا ينفتح على قلبك معرفة كون اهللا تعاىل ووصلت إليه فهو قطرة من حبار رمحة اهللا وذرة من أنوار إحسانه ف

رمحانا رحيما فإذا أردت أن تعرف هذا املعىن على التفصيل فاعلم أنك جوهر مركب من نفس وبدن وروح وجسد 
أما نفسك فال شك أهنا كانت جاهلة يف مبدأ الفطرة كما قال تعاىل واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون 

مث تأمل يف مراتب القوى احلساسة واحملركة  ٧٨سمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون النحل شيئا وجعل لكم ال



واملدركة والعاقلة وتأمل يف مراتب املعقوالت ويف جهاهتا واعلم أنه ال هناية هلا البتة ولو أن العاقل أخذ يف اكتساب 
  العلم باملعقوالت وسرى فيها سريان الربق اخلاطف والريح

  غةصفحة فار

العاصف وبقي يف ذلك السري أبد اآلبدين ودهر الداهرين لكان احلاصل له من املعارف والعلوم قدرا متناهيا 
ولكانت املعلومات اليت ما عرفها ومل يصل إليها أيضا غري متناهية واملتناهي يف جنب غري املتناهي قليل يف كثري فعند 

حق وصدق وأما بدنك  ٨٥ما أوتيتم من العلم إال قليال اإلسراء هذا يظهر له أن الذي قاله اهللا تعاىل يف قوله و
فاعلم أنه جوهر مركب من األخالط األربعة فتأمل كيفية تركيبها وتشرحيها وتعرف ما يف كل واحد من األعضاء 

صوها واألجزاء من املنافع العالية واآلثار الشريفة وحينئذ يظهر لك صدق قوله تعاىل وإن تعدوا نعمة اهللا ال حت
وحينئذ ينجلي لك أثر من آثار كمال رمحته يف خلقك وهدايتك فتفهم شيئا قليال من معىن قوله الرمحن  ٣٤إبراهيم 

الرحيم فإن قيل فهل لغري اهللا رمحة أم ال قلنا احلق أن الرمحة ليست إال هللا مث بتقدير أن تكون لغري اهللا رمحة إال أن 
قامان املقام األول يف بيان أنه ال رمحة إال هللا فنقول الذي يدل عليه وجوه رمحة اهللا أكمل من رمحة غريه وههنا م

األول أن اجلود هو إفادة ما ينبغي ال لعوض فكل أحد غري اهللا فهو إمنا يعطي ليأخذ عوضا إال أن األعواض أقسام 
يعطي املال لطلب اخلدمة منها جسمانية مثل أن يعطي دينارا ليأخذ كرباسا ومنها روحانية وهي أقسام فأحدها أنه 

وثانيها يعطى املال لطلب اإلعانة وثالثها يعطي املال لطلب الثناء اجلميل ورابعها يعطي املال لطلب الثواب اجلزيل 
وخامسها يعطي املال ليزيل حب املال عن القلب وسادسها يعطي املال لدفع الرقة اجلنسية عن قلبه وكل هذه 

لة فكل من أعطى فإمنا يعطي ليفوز بواسطة ذلك العطاء بنوع من أنواع الكمال األقسام أعواض روحانية وباجلم
فيكون ذلك يف احلقيقة معاوضة وال يكون جودا وال هبة وال عطية أما احلق سبحانه وتعاىل فإنه كامل لذاته 

الثانية أن كل من فيستحيل أن يعطي ليستفيد به كماال فكان اجلواد املطلق والراحم املطلق هو اهللا تعاىل احلجة 
سوى اهللا فهو ممكن لذاته واملمكن لذاته ال يوجد إال بإجياد واجب الوجود لذاته فكل رمحة تصدر من غري اهللا فهي 

إمنا دخلت يف الوجود بإجياد اهللا فيكون الرحيم يف احلقيقة هو اهللا تعاىل احلجة الثالثة أن اإلنسان ميكنه الفعل والترك 
لى الترك إال عند حصول داعية جازمة يف القلب فعند عدم حصول تلك الداعية ميتنع فيمتنع رجحان الفعل ع

صدور تلك الرمحة منه وعند حصوهلا جيب صدور الرمحة منه فيكون الراحم يف احلقيقة هو الذي خلق تلك الداعية 
لرابعة هب أن فالنا يعطي احلنطة يف ذلك القلب وما ذاك إال اهللا تعاىل فيكون الراحم يف احلقيقة هو اهللا تعاىل احلجة ا

ولكن ما مل حتصل املعدة اهلاضمة للطعام مل حيصل االنتفاع بتلك احلنطة وهب أنه وهب البستان فما مل حتصل القوة 
الباصرة يف العني مل حيصل االنتفاع بذلك البستان بل احلق أن خالق تلك احلنطة وذلك البستان هو اهللا تعاىل 

هبما هو اهللا واحلافظ له عن أنواع اآلفات واملخافات حىت حيصل االنتفاع بتلك األشياء هو اهللا  واملمكن من االنتفاع
تعاىل فوجب أن يقال املنعم والراحم يف احلقيقة هو اهللا تعاىل املقام الثاين يف بيان أن بتقدير أن حتصل الرمحة من غري 

  اهللا إال أن رمحة اهللا أكمل وأعظم وبيانه من

أن اإلنعام يوجب علو حال املنعم ودناءة حال املنعم عليه بالنسبة إىل املنعم فإذا حصل التواضع بالنسبة  وجوه األول
إىل حضرة اهللا فذاك خري من حصول هذه احلالة بالنسبة إىل بعض اخللق الثاين أن اهللا تعاىل إذا أنعم عليك بنعمة 

كأنه تعاىل يأمرك بان تكتسب لنفسك سعادة األبد طلب عندها منك عمال تتوصل به إىل استحقاق نعم اآلخرة ف



وأما غري اهللا فإنه إذا أنعم عليك بنعمة أمرك باالشتغال خبدمته واالنصراف إىل حتصيل مقصوده وال شك أن احلالة 
ن إذا األوىل أفضل الثالث أن املنعم عليه يصري كالعبد للمنعم وعبودية اهللا أوىل من عبودية غري اهللا الرابع أن السلطا

أنعم عليك فهو غري عامل بتفاصيل أحوالك فقد ينعم عليك حال ما تكون غنيا عن إنعامه وقد يقطع عنك إنعامه 
حال ما تكون حمتاجا إىل إنعامه وأيضا فهو غري قادر على اإلنعام عليك يف كل األوقات وجبميع املرادات أما احلق 

مكنات فإذا ظهرت بك حاجة عرفها وإن طلبت منه شيئا قدر على تعاىل فإنه عامل جبميع املعلومات قادر على كل امل
حتصيله فكان ذلك أفضل اخلامس اإلنعام يوجب املنة وقبول املنة من احلق أفضل من قبوهلا من اخللق فثبت مبا ذكرنا 

  ل واهللا أعلمأن الرمحن الرحيم هو اهللا تعاىل وبتقدير أن حيصل رمحن آخر فرمحة اهللا تعاىل أكمل وأفضل وأعلى وأج
  الباب احلادي عشر

يف بعض النكت املستخرجة من قولنا بسم اهللا الرمحن الرحيم النكتة األوىل مرض موسى عليه السالم واشتد وجع 
بطنه فشكا إىل اهللا تعاىل فدله على عشب يف املفازة فأكل منه فعويف بإذن اهللا تعاىل مث عاوده ذلك املرض يف وقت 

ازداد مرضه فقال يا رب أكلته أوال فانتفعت به وأكلته ثانيا فازداد مرضي فقال ألنك يف آخر فأكل ذلك العشب ف
املرة األوىل ذهبت مين إىل الكأل فحصل فيه الشفاء ويف املرة الثانية ذهبت منك إىل الكأل فازداد املرض أما علمت 

هجد والصالة فلما انفجر الصبح نامت فدخل أن الدنيا كلها سم قاتل وترياقها امسي الثانية باتت رابعة ليلة يف الت
السارق دارها وأخذ ثياهبا وقصد الباب فلم يهتد إىل الباب فوضعها فوجد الباب ففعل ذلك ثالث مرات فنودي 

من زاوية البيت ضع القماش واخرج فإن نام احلبيب فالسلطان يقظان الثالثة كان بعض العارفني يرعى غنما وحضر 
ب وهي ال تضر أغنامه فمر عليه رجل وناداه مىت اصطلح الذئب والغنم فقال الراعي من حني يف قطيع غنمة الذئا

اصطلح الراعي مع اهللا تعاىل الرابعة قوله بسم اهللا معناه أبدأ باسم اهللا فأسقط منه قوله أبدأ ختفيفا فإذا قلت بسم اهللا 
من أول ما شرع يف العمل كان مدار أمره على فكأنك قلت أبدأ باسم اهللا واملقصود منه التنبيه على أن العبد 

التسهيل والتخفيف واملساحمة فكأنه تعاىل يف أول كلمة ذكرها لك جعلها دليال على الصفح واإلحسان اخلامسة 
  روي أن فرعون قبل أن يدعي اإلهلية بىن قصرا وأمر أن يكتب بسم اهللا على بابه

يه السالم ودعاه فلم ير به أثر الرشد قال إهلي كم أدعوه وال أرى اخلارج فلما ادعى اإلهلية وأرسل إليه موسى عل
به خريا فقال تعاىل يا موسى لعلك تريد إهالكه أنت تنظر إىل كفره وأنا أنظر إىل ما كتبه على بابه والنكتة أن من 

لبه من أول كتب هذه الكلمة على بابه اخلارج صار آمنا من اهلالك وإن كان كافرا فالذي كتبه على سويداء ق
  عمره إىل آخره كيف يكون حاله السادسة مسى نفسه رمحانا رحيما فكيف ال يرحم

روي أن سائال وقف على باب رفيع فسأل شيئا فأعطي قليال فجاء يف اليوم الثاين بفأس وأخذ خيرب الباب فقيل له 
ا إن حبار الرمحة بالنسبة إىل رمحتك أقل من ومل تفعل قال إما أن جيعل الباب الئقا بالعطية أو العطية الئقة بالباب إهلن

الذرة بالنسبة إىل العرش فكما ألقيت يف أول كتابك على عبادك صفة رمحتك فال جتعلنا حمرومني عن رمحتك 
وفضلك السابعة اهللا إشارة إىل القهر والقدرة والعلو مث ذكر عقيبه الرمحن الرحيم وذلك يدل على أن رمحته أكثر 

الثامنة كثريا ما يتفق لبعض عبيد امللك أهنم إذا اشتروا شيئا من اخليل والبغال واحلمري وضعوا وأكمل من قهره 
عليها مسة امللك لئال يطمع فيها األعداء فكأنه تعاىل يقول إن لطاعتك عدوا وهو الشيطان فإذا شرعت يف عمل 

التاسعة اجعل نفسك قرين ذكر اهللا تعاىل فاجعل عليه مسيت وقل بسم اهللا الرمحن الرحيم حىت ال يطمع العدو فيها 
  حىت ال تبعد عنه يف الدارين

روي عن النيب أنه دفع خامته إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فقال اكتب فيه ال إله إال اهللا فدفعه إىل النقاش وقال 



إىل النيب فرأى النيب فيه ال إله  اكتب فيه ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا فكتب النقاش فيه ذلك فأتى أبو بكر باخلامت
إال اهللا حممد رسول اهللا أبو بكر الصديق فقال يا أبا بكر ما هذه الزوائد فقال أبو بكر يا رسول اهللا ما رضيت أن 

أفرق امسك عن اسم اهللا وأما الباقي فما قلته وخجل أبو بكر فجاء جربيل عليه السالم وقال يا رسول اهللا أما اسم 
بته أنا ألنه ما رضي أن يفرق امسك عن اسم اهللا فما رضي اهللا أن يفرق امسه عن امسك والنكتة أن أبا أيب بكر فكت

بكر ملا مل يرض بتفريق اسم حممد عن اسم اهللا عز وجل وجد هذه الكرامة فكيف إذا مل يفارق املرء ذكر اهللا تعاىل 
  العاشرة

فوجد النجاة بنصف هذه الكلمة  ٤١جمراها ومرساها هود أن نوحا عليه السالم ملا ركب السفينة قال بسم اهللا 
  فمن واظب على هذه الكلمة طول عمره كيف يبقى حمروما عن النجاة

وأيضا أن سليمان عليه السالم نال مملكة الدنيا واآلخرة بقوله إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم النمل 
دنيا واآلخرة احلادية عشرة إن قال قائل مل قدم سليمان عليه السالم اسم فاملرجو أن العبد إذا قاله فاز مبلك ال ٣٠

فاجلواب من وجوه األول أن بلقيس ملا وجدت ذلك الكتاب ) إنه من سليمان ( نفسه على اسم اهللا تعاىل يف قوله 
الكتاب من  موضوعا على وسادهتا ومل يكن ألحد إليها طريق ورأت اهلدهد واقفا على طرف اجلدار علمت أن ذلك

سليمان فأخذت الكتاب وقالت إنه من سليمان فلما فتحت الكتاب ورأت بسم اهللا الرمحن الرحيم قالت وإنه بسم 
من كالم بلقيس ال كالم سليمان الثاين لعل سليمان كتب على عنوان ) إنه من سليمان ( اهللا الرمحن الرحيم فقوله 

  بقوله بسم اهللا الرمحن الرحيم كما هو العادة يف مجيع الكتاب إنه من سليمان ويف داخل الكتاب ابتدأ

الكتب فلما أخذت بلقيس ذلك الكتاب قرأت ما يف عنوانه فقالت إنه من سليمان فلما فتحت الكتاب قرأت بسم 
اهللا الرمحن الرحيم فقالت وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم الثالث أن بلقيس كانت كافرة فخاف سليمان أن تشتم اهللا 

ا نظرت يف الكتاب فقدم اسم نفسه على اسم اهللا تعاىل ليكون الشتم له ال هللا تعاىل الثانية عشرة الباء من بسم إذ
مشتق من الرب فهو البار على املؤمنني بأنواع الكرامات يف الدنيا واآلخرة وأجل بره وكرامته أن يكرمهم يوم القيامة 

للعيادة وقلت له أسلم فقال على ماذا قلت من خوف النار برؤيته مرض لبعضهم جار يهودي قال فدخلت عليه 
قال ال أبايل هبا فقلت للفوز باجلنة فقال ال أريدها قلت فماذا تريد قال على أن يريين وجهه الكرمي قلت أسلم على 
 أن جتد هذا املطلوب فقال يل اكتب هبذا خطا فكتبت له بذلك خطا فأسلم ومات من ساعته فصلينا عليه ودفناه

فرأيته يف النوم كأنه يتبختر فقلت له يا مشعون ما فعل بك ربك قال غفر يل وقال يل أسلمت شوقا إيل وأما السني 
  فهو مشتق من امسه السميع يسمع دعاء اخللق من العرش إىل ما حتت الثرى

ونستريح فدخال روي أن زيد بن حارثة خرج مع منافق من مكة إىل الطائف فبلغا خربة فقال املنافق ندخل ههنا 
ونام زيد فأوثق املنافق زيدا وأراد قتله فقال زيد مل تقتلين قال ألن حممدا حيبك وأنا أبغضه فقال زيد يا رمحن أغثين 

فسمع املنافق صوتا يقول وحيك ال تقتله فخرج من اخلربة ونظر فلم ير أحدا فرجع وأراد قتله فسمع صائحا أقرب 
م جيد أحدا فرجع الثالثة وأراد قتله فسمع صوتا قريبا يقول ال تقتله فخرج فرأى من األول يقول ال تقتله فنظر فل

فارسا معه رمح فضربه الفارس ضربة فقتله ودخل اخلربة وحل وثاق زيد وقال له أما تعرفين أنا جربيل حني دعوت 
ا ويف الثالثة بلغت إىل كنت يف السماء السابعة فقال اهللا عز وجل أدرك عبدي ويف الثانية كنت يف السماء الدني

  املنافق وأما امليم فمعناه أن من العرش إىل ما حتت الثرى ملكه وملكه
قال السدي أصاب الناس قحط على عهد سليمان بن داود عليهما السالم فأتوه فقالوا له يا نيب اهللا لو خرجت 

هي تقول اللهم إنا خلق من خلقك وال بالناس إىل االستسقاء فخرجوا وإذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يديها و



غين يل عن فضلك قال فصب اهللا تعاىل عليهم املطر فقال هلم سليمان عليه السالم ارجعوا فقد استجيب لكم بدعاء 
غريكم أما قوله اهللا فاعلموا أيها الناس أين أقول طول حيايت اهللا فإذا مت أقول اهللا وإذا سئلت يف القرب أقول اهللا 

وم القيامة أقول اهللا وإذا أخذت الكتاب أقول اهللا وإذا وزنت أعمايل أقول اهللا وإذا جزت الصراط وإذا جئت ي
أقول اهللا وإذا دخلت اجلنة أقول اهللا وإذا رأيت اهللا قلت اهللا النكتة الثالثة عشرة احلكمة يف ذكر هذه األمساء الثالثة 

نهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات فاطر أن املخاطبني يف القرآن ثالثة أصناف كما قال تعاىل فم
  فقال أنا اهللا ٣٢

للسابقني الرمحن للمقتصدين الرحيم للظاملني وأيضا اهللا هو معطي العطاء والرمحن هو املتجاوز عن زالت األولياء 
بواك لفارقاك ولو علمته والرحيم هو املتجاوز عن اجلفاء ومن كمال رمحته كانه تعاىل يقول أعلم منك ما لو علمه أ

املرأة جلفتك ولو علمته األمة ألقدمت على الفرار منك ولو علمه اجلار لسعى يف ختريب الدار وأنا أعلم كل ذمك 
 ٢٥٧وأستره بكرمي لتعلم أين إله كرمي الرابعة عشرة اهللا يوجب واليته قال اهللا تعاىل اهللا ويل الذين آمنوا البقرة 

والرحيم  ٩٦ل اهللا تعاىل إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا مرمي والرمحن يوجب حمبته قا
  اخلامسة عشرة قال عليه الصالة والسالم ٤٣يوجب رمحته وكان باملؤمنني رحيما األحزاب 

عن  من رفع قرطاسا من األرض فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم إجالال له تعاىل كتب عند اهللا من الصديقني وخفف
  والديه وإن كانا مشركني

  وقصة بشر احلايف يف هذا الباب معروفة
وعن أيب هريرة أنه عليه الصالة والسالم قال يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم اهللا فإن حفظتك ال تربح أن تكتب 

اجلنابة لك احلسنات حىت تفرغ وإذا غشيت أهلك فقل بسم اهللا فإن حفظتك يكتبون لك احلسنات حىت تغتسل من 
فإن حصل من تلك الواقعة ولد كتب لك من احلسنات بعدد نفس ذلك الولد وبعدد أنفاس أعقابه إن كان له عقب 

حىت ال يبقى منهم أحد يا أبا هريرة إذا ركبت دابة فقل بسم اهللا واحلمد هللا يكتب لك احلسنات بعدد كل خطوة 
  احلسنات حىت خترج منهاوإذا ركبت السفينة فقل بسم اهللا واحلمد هللا يكتب لك 

وعن أنس بن مالك أن رسول اهللا قال ستر ما بني أعني اجلن وعورات بين آدم إذا نزعوا ثياهبم أن يقولوا بسم اهللا 
الرمحن الرحيم واإلشارة فيه أنه إذا صار هذا االسم حجابا بينك وبني أعدائك من اجلن يف الدنيا أفال يصري حجابا 

  لعقىب السادسة عشرةبينك وبني الزبانية يف ا
كتب قيصر إىل عمر رضي اهللا عنه أن يب صداعا ال يسكن فابعث يل دواء فبعث إليه عمر قلنسوة فكان إذا وضعها 
على رأسه يسكن صداعه وإذا رفعها عن رأسه عاوده الصداع فعجب منه ففتش القلنسوة فإذا فيها كاغد مكتوب 

  الفيه بسم اهللا الرمحن الرحيم السابعة عشرة ق
من توضأ ومل يذكر اسم اهللا تعاىل كان طهورا لتلك األعضاء ومن توضأ وذكر اسم اهللا تعاىل كان طهورا جلميع 
بدنه فإذا كان الذكر على الوضوء طهورا لكل البدن فذكره عن صميم القلب أوىل أن يكون طهورا للقلب عن 

فقال إنك تدعي اإلسالم فأرنا آية لنسلم فقال  الكفر والبدعة الثامنة عشرة طلب بعضهم آية من خالد بن الوليد
ائتوين بالسم القاتل فأيت بطاس من السم فأخذها بيده وقال بسم اهللا الرمحن الرحيم وأكل الكل وقام ساملا بإذن اهللا 

  تعاىل فقال اجملوس هذا دين حق التاسعة عشرة
ن ميتا فلما انصرف من حاجته مر على القرب مر عيسى ابن مرمي عليه السالم على قرب فرأى مالئكة العذاب يعذبو

فرأى مالئكة الرمحة معهم أطباق من نور فتعجب من ذلك فصلى ودعا اهللا تعاىل فأوحى اهللا تعاىل إليه يا عيسى كان 



هذا العبد عاصيا ومذ مات كان حمبوسا يف عذايب وكان قد ترك امرأة حبلى فولدت ولدا وربته حىت كرب فسلمته 
لقنه املعلم بسم اهللا الرمحن الرحيم فاستحييت من عبدي أن أعذبه بناري يف بطن األرض وولده يذكر إىل الكتاب ف

  امسي على وجه األرض

  العشرون
ما احلكمة يف أن اجلنب واحلائض منهيان عن قراءة القرآن  -وكانت من كبار العارفات  -سئلت عمرة الفرغانية 

احلبيب واحلبيب ال مينع من ذكر احلبيب احلادية والعشرون قيل يف قوله دون التسمية فقالت ألن التسمية ذكر اسم 
الرحيم هو تعاىل رحيم هبم يف ستة مواضع يف القرب وحشراته والقيامة وظلماته وامليزان ودرجاته وقراءة الكتاب 

م وأوصى أن جتعل وفزعاته والصراط وخمافاته والنار ودركاته الثانية والعشرون كتب عارف بسم اهللا الرمحن الرحي
يف كفنه فقيل له أي فائدة لك فيه فقال أقول يوم القيامة إهلي بعثت كتابا وجعلت عنوانه بسم اهللا الرمحن الرحيم 

فعاملين بعنوان كتابك الثالثة والعشرون قيل بسم اهللا الرمحن الرحيم تسعة عشر حرفا وفيه فائدتان إحدامها أن 
دفع بأسهم هبذه احلروف التسعة عشر الثانية خلق اهللا تعاىل الليل والنهار أربعة الزبانية تسعة عشر فاهللا تعاىل ي

وعشرين ساعة مث فرض مخس صلوات يف مخس ساعات فهذه احلروف التسعة عشر تقع كفارات للذنوب اليت تقع 
مل يكتب يف أوهلا  يف تلك الساعات التسعة عشر الرابعة والعشرون ملا كانت سورة التوبة مشتملة على األمر بالقتال

بسم اهللا الرمحن الرحيم وأيضا السنة أن يقال عند الذبح باسم اهللا واهللا أكرب وال يقال بسم اهللا الرمحن الرحيم ألن 
وقت القتال والقتل ال يليق به ذكر الرمحن الرحيم فلما وفقك لذكر هذه الكلمة يف كل يوم سبع عشرة مرة يف 

نه ما خلقك للقتل والعذاب وإمنا خلقك للرمحة والفضل واإلحسان واهللا تعاىل الصلوات املفروضة دل ذلك على أ
  اهلادي إىل الصواب

  الكالم يف سورة الفاحتة ويف ذكر أمساء هذه السورة وفيه أبواب
  الباب األول

ذلك فاألول فاحتة الكتاب مسيت ب -اعلم أن هذه السورة هلا أمساء كثرية وكثرة األمساء تدل على شرف املسمى 
االسم ألنه يفتتح هبا يف املصاحف والتعليم والقراءة يف الصالة وقيل مسيت بذلك ألن احلمد فاحتة كل كالم على ما 
سيأيت تقريره وقيل ألهنا أول سورة نزلت من السماء والثاين سورة احلمد والسبب فيه أن أوهلا لفظ احلمد والثالث 

لشيء أصله واملقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة اإلهليات األول أن أم ا -أم القرآن والسبب فيه وجوه 
واملعاد والنبوات وإثبات القضاء والقدر هللا تعاىل فقوله احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم يدل على اإلهليات 

على إثبات أن وقوله مالك يوم الدين يدل على املعاد وقوله إياك نعبد وإياك نستعني يدل على نفي اجلرب والقدر و
الكل بقضاء اهللا وقدره وقوله اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني 

  يدل أيضا على إثبات قضاء اهللا وقدره وعلى النبوات

هذه السورة  وسيأيت شرح هذه املعاين باالستقصاء فلما كان املقصد األعظم من القرآن هذه املطالب األربعة وكانت
مشتملة عليها لقبت بأم القرآن السبب الثاين هلذا االسم أن حاصل مجيع الكتب اإلهلية يرجع إىل أمور ثالثة إما 
الثناء على اهللا باللسان وإما االشتغال باخلدمة والطاعة وإما طلب املكاشفات واملشاهدات فقوله احلمد هللا رب 

كله ثناء على اهللا وقوله إياك نعبد وإياك نستعني اشتغال باخلدمة والعبودية  العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين
إال أن االبتداء وقع بقوله إياك نعبد وهو إشارة إىل اجلد واالجتهاد يف العبودية مث قال وإياك نستعني وهو إشارة إىل 



راط املستقيم فهو طلب للمكاشفات اعتراف العبد بالعجز والذلة واملسكنة والرجوع إىل اهللا وأما قوله اهدنا الص
واملشاهدات وأنواع اهلدايات السبب الثالث لتسمية هذه السورة بأم الكتاب أن املقصود من مجيع العلوم إما معرفة 

عزة الربوبية أو معرفة ذلة العبودية فقوله احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين يدل على أنه هو 
 على كل أحوال الدنيا واآلخرة مث من قوله إياك نعبد وإياك نستعني إىل آخر السورة يدل على ذل اإلله املستويل

العبودية فإنه يدل على أن العبد ال يتم له شيء من األعمال الظاهرة وال من املكاشفات الباطنة إال بإعانة اهللا تعاىل 
وصفاته وأفعاله وهو علم األصول وإما علم أحكام اهللا  وهدايته السبب الرابع أن العلوم البشرية إما علم ذات اهللا

تعاىل وتكاليفه وهو علم الفروع وإما علم تصفية الباطن وظهور األنوار الروحانية واملكاشفات اإلهلية واملقصود من 
الوجوه القرآن بيان هذه األنواع الثالثة وهذه السورة الكرمية مشتملة على تقرير هذه املطالب الثالثة على أكمل 

فقوله احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين إشارة إىل علم األصول ألن الدال على وجوده وجود 
خملوقاته فقوله رب العاملني جيري جمرى اإلشارة إىل أنه ال سبيل إىل معرفة وجوده إال بكونه ربا للعاملني وقوله احلمد 

 يكون مستحقا للحمد إال إذا كان قادرا على كل املمكنات عاملا بكل هللا إشارة إىل كونه مستحقا للحمد وال
وهو قوله مالك يوم الدين  -مث وصفه بكمال القدرة  -وهو كونه رمحانا رحيما  -املعلومات مث وصفه بنهاية الرمحة 

ذات والصفات وهو حيث ال يهمل أمر املظلومني بل يستويف حقوقهم من الظاملني وعند هذا مت الكالم يف معرفة ال -
علم األصول مث شرع بعده يف تقرير علم الفروع وهو االشتغال باخلدمة والعبودية وهو قول إياك نعبد مث مزجه 
أيضا بعلم األصول مرة أخرى وهو أن أداء وظائف العبودية ال يكمل إال بإعانة الربوبية مث شرع بعده يف بيان 

 أمور ثالثة أوهلا حصول هداية النور يف القلب وهو املراد من قوله درجات املكاشفات وهي على كثرهتا حمصورة يف
تعاىل اهدنا الصراط املستقيم وثانيها أن يتجلى له درجات األبرار املطهرين من الذين أنعم اهللا عليهم باجلاليا 

كل واحدة منها إىل  القدسية واجلواذب اإلهلية حىت تصري تلك األرواح القدسية كاملرايا اجمللوة فينعكس الشعاع من
األخرى وهو قوله صراط الذين أنعمت عليهم وثالثها أن تبقى مصونة معصومة عن أوضار الشهوات وهو قوله غري 

املغضوب عليهم وعن أوزار الشبهات وهو قوله وال الضالني فثبت أن هذه السورة مشتملة على هذه األسرار 
ت بأم الكتاب كما أن الدماغ يسمى أم الرأس الشتماله على مجيع العالية اليت هي أشرف املطالب فلهذا السبب مسي

  احلواس واملنافع

  السبب اخلامس
قال الثعليب مسعت أبا القاسم بن حبيب قال مسعت أبا بكر القفال قال مسعت أبا بكر بن دريد يقول األم يف كالم 

   ابذعروانصبنا أمنا حىت -العرب الراية اليت ينصبها العسكر قال قيس بن احلطيم 
  وصاروا بعد ألفتهم سالال

فسميت هذه السورة بأم القرآن ألن مفزع أهل اإلميان إىل هذه السورة كما أن مفزع العسكر إىل الراية والعرب 
تسمي األرض أما ألن معاد اخللق إليها يف حياهتم ومماهتم وألنه يقال أم فالن فالنا إذا قصده االسم الرابع من أمساء 

السبع املثاين قال اهللا تعاىل ولقد آتيناك سبعاص من املثاين ويف سبب تسميتها باملثاين وجوه األول أهنا هذه السورة 
مثىن نصفها ثناء العبد للرب ونصفها عطاء الرب للعبد الثاين مسيت مثاين ألهنا تثىن يف كل ركعة من الصالة الثالث 

صالة والسالم والذي نفسي بيده ما أنزل يف التوراة وال يف مسيت مثاين ألهنا مستثناة من سائر الكتب قال عليه ال
اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثل هذه السورة وإهنا السبع املثاين والقرآن العظيم الرابع مسيت مثاين ألهنا 

القرآن اخلامس  سبع آيات كل آية تعدل قراءهتا قراءة سبع من القرآن فمن قرأ الفاحتة أعطاه اهللا ثواب من قرأ كل



  آياهتا سبع وأبواب النريان سبعة فمن فتح لسانه بقراءهتا غلقت عنه األبواب السبعة والدليل عليه ما
روي أن جربيل عليه السالم قال للنيب يا حممد كنت أخشى العذاب على أمتك فلما نزلت الفاحتة أمنت قال مل يا 

 ٤٣أمجعني هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم احلجر جربيل قال ألن اهللا تعاىل قال وإن جهنم ملوعدهم 
وآياهتا سبع فمن قراها صارت كل آية طبقا على باب من أبواب جهنم فتمر أمتك عليها منها ساملني السادس مسيت 

ح له الثامن مثاين ألهنا تقرأ يف الصالة مث إهنا تثىن بسورة أخرى السابع مسيت مثاين ألهنا أثنية على اهللا تعاىل ومدائ
مسيت مثاين ألن اهللا أنزهلا مرتني واعلم أنا قد بالغنا يف تفسري قوله تعاىل سبعا من املثاين يف سورة احلجر االسم 

اخلامس الوافية كان سفيان بن عيينة يسميها هبذا االسم قال الثعليب وتفسريها أهنا ال تقبل التنصيف أال ترى أن كل 
ا يف ركعة والنصف الثاين يف ركعة أخرى جلاز وهذا التنصيف غري جائز يف هذه سورة من القرآن لو قرىء نصفه

  السورة االسم السادس الكافية مسيت بذلك ألهنا تكفي عن غريها وأما غريها فال يكفي عنها
روي حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا أم القرآن عوض عن غريها وليس غريها عوضا 

  عنها

األول أهنا أول سورة من القرآن فهي كاألساس الثاين أهنا مشتملة على أشرف  -السم السابع األساس وفيه وجوه ا
املطالب كما بيناه وذلك هو األساس الثالث أن أشرف العبادات بعد اإلميان هو الصالة وهذه السورة مشتملة على 

  سم الثامن الشفاءكل ما ال بد منه يف اإلميان والصالة ال تتم إال هبا اال
عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا فاحتة الكتاب شفاء من كل سم ومر بعض الصحابة برجل مصروع فقرأ 
هذه السورة يف أذنه فربىء فذكروه لرسول اهللا فقال هي أم القرآن وهي شفاء من كل داء وأقول األمراض منها 

وهذه  ١٠مسى الكفر مرضا فقال تعاىل يف قلوهبم مرض البقرة  روحانية ومنها جسمانية والدليل عليه أنه تعاىل
السورة مشتملة على معرفة األصول والفروع واملكاشفات فهي يف احلقيقة سبب حلصول الشفاء يف هذه املقامات 

  الثالثة االسم التاسع الصالة قال عليه الصالة والسالم
  املراد هذه السورة االسم العاشر السؤاليقول اهللا تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني و

روي أن رسول اهللا حكى عن رب العزة سبحانه وتعاىل أنه قال من شغله ذكري عن سؤايل أعطيته أفضل ما أعطي 
إىل أن قال رب هب يل  ٧٨السائلني وقد فعل اخلليل عليه السالم ذلك حيث قال الذي خلقين فهو يهدين الشعراء 

ففي هذه السورة أيضا وقعت البداءة بالثناء عليه سبحانه وتعاىل وهو قوله  ٨٣ الشعراء حكما وأحلقين بالصاحلني
مالك يوم الدين مث ذكر العبودية وهو قوله إياك نعبد وإياك نستعني مث وقع اخلتم على طلب  -إىل قوله  -احلمد هللا 

ملطالب هو اهلداية يف الدين وهو أيضا يدل اهلداية وهو قوله تعاىل اهدنا الصراط املستقيم وهذا يدل على أن أكمل ا
على أن جنة املعرفة خري من جنة النعيم ألنه تعاىل ختم الكالم هنا على قوله اهدنا ومل يقل ارزقنا اجلنة االسم احلادي 

عشر سورة الشكر وذلك ألهنا ثناء على اهللا بالفضل والكرم واإلحسان االسم الثاين عشر سورة الدعاء الشتماهلا 
  ى قوله اهدنا الصراط املستقيم فهذا متام الكالم يف شرح هذه األمساء واهللا أعلمعل

  الباب الثاين
  يف فضائل هذه السورة وفيه مسائل

  املسألة األوىل ذكروا يف كيفية نزول هذه السورة ثالثة أقوال األول أهنا مكية
لت فاحتة الكتاب مبكة من كنز حتت العرش مث روى الثعليب بإسناده عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال نز



  قال الثعليب وعليه أكثر العلماء
  وروى أيضا بإسناده عن عمرو بن شرحبيل أنه قال أول ما نزل من القرآن

احلمد هللا رب العاملني وذلك أن رسول اهللا أسر إىل خدجية فقال لقد خشيت أن يكون خالطين شيء فقالت وما ذاك 
عت النداء بإقرأ مث ذهب إىل ورقة بن نوفل وسأله عن تلك الواقعة فقال له ورقة إذا أتاك قال إين إذا خلوت مس

النداء فاثبت له فأتاه جربيل عليه السالم وقال له قل بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني وبإسناده عن أيب 
يم فقالت قريش دق اهللا فاك والقول الثاين أهنا صاحل عن ابن عباس قال قام رسول اهللا فقال بسم اهللا الرمحن الرح

  نزلت باملدينة
روى الثعليب بإسناده عن جماهد أنه قال فاحتة الكتاب أنزلت باملدينة قال احلسني بن الفضل لكل عامل هفوة وهذه 

تعاىل ولقد  هفوة جماهد ألن العلماء على خالفه ويدل عليه وجهان األول أن سورة احلجر مكية باالتفاق ومنها قوله
آتيناك سبعا من املثاين وهي فاحتة الكتاب وهذا يدل على أنه تعاىل آتاه هذه السورة فيما تقدم الثاين أنه يبعد أن 

يقال إنه أقام مبكة بضع عشرة سنة بال فاحتة الكتاب القول الثالث قال بعض العلماء هذه السورة نزلت مبكة مرة 
وهلذا السبب مساها اهللا باملثاين ألنه ثىن إنزاهلا وإمنا كان كذلك مبالغة يف  وباملدينة مرة أخرى فهي مكية مدنية
  تشريفها املسألة الثانية يف بيان فضلها

عن أيب سعيد اخلدري عن النيب أنه قال فاحتة الكتاب شفاء من السم وعن حذيفة بن اليمان قال قال رسول اهللا إن 
فيقرأ صيب من صبياهنم يف املكتب احلمد هللا رب العاملني فيسمعه اهللا  القوم ليبعث اهللا عليهم العذاب حتما مقضيا

تعاىل فريفع عنهم بسببه العذاب أربعني سنة وعن احلسني قال أنزل اهللا تعاىل مائة وأربعة كتب من السماء فأودع 
يف الفرقان مث أودع علوم علوم املائة يف األربعة وهي التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان مث أودع علوم هذه األربعة 

الفرقان يف املفصل مث أودع علوم املفصل يف الفاحتة فمن علم تفسري الفاحتة كان كمن علم تفسري مجيع كتب اهللا 
املنزلة ومن قرأها فكأمنا قرأ التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان قلت والسبب فيه أن املقصود من مجيع الكتب اإلهلية 

واملكاشفات وقد بينا أن هذه السورة مشتملة على متام الكالم يف هذه العلوم الثالثة فلما  علم األصول والفروع
كانت هذه املطالب العالية الشريفة حاصلة فيها ال جرم كانت كاملشتملة على مجيع املطالب اإلهلية املسألة الثالثة 

خلاء والزاي والشني والظاء والفاء والسبب قالوا هذه السورة مل حيصل فيها سبعة من احلروف وهي الثاء واجليم وا
فيه أن هذه احلروف السبعة مشعرة بالعذاب فالثاء تدل على الويل والثبور قال تعاىل ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا 

 ٤٣واجليم أول حروف اسم جهنم قال تعاىل وإن جهنم ملوعدهم أمجعني احلجر  ١٤وادعوا ثبورا كثريا الفرقان 
وأسقط اخلاء ألنه يشعر باخلزي قال تعاىل يوم  ١٧٩قد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس األعراف وقال تعاىل ول

 ٢٧وقال تعاىل إن اخلزي اليوم والسوء على الكافرين النحل  ٨ال خيزي اهللا النيب والذين آمنوا معه التحرمي 
وأيضا الزاي  ١٠٦فيها زفري وشهيق هود وأسقط الزاي والشني ألهنما أول حروف الزفري والشهيق قال تعاىل هلم 

والشني تدل على الشقاوة قال تعاىل فأما  ٤٣تدل على الزقوم قال تعاىل إن شجرة الزقوم طعام األثيم الدخان 
  وأسقط الظاء لقوله انطلقوا إىل ظل ذي ١٠٦الذين شقوا ففي النار هود 

ل على لظى قال تعاىل كال إهنا لظى نزاعة للشوى وأيضا يد ٣٠ثالث شعب ال ظليل وال يغين من اللهب املرسالت 
وأيضا قال ال تفتروا على اهللا  ١٤وأسقط الفاء ألنه يدل على الفراق قال تعاىل يومئذ يتفرقون الروم  ١٥املعارج 

فإن قالوا ال حرف من احلروف إال وهو مذكور يف شيء  ٦١كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى طه 



ذاب فال يبقى ملا ذكرمت فائدة فنقول الفائدة فيه أنه تعاىل قال يف صفة جهنم هلا سبعة أبواب لكل يوجب نوعا من الع
واهللا تعاىل أسقط سبعة من احلروف من هذه السورة وهي أوائل ألفاظ دالة على  ٤٤باب منهم جزء مقسوم احلجر 

آمنا من الدركات السبع يف جهنم واهللا العذاب تنبيها على أن من قرأ هذه السورة وآمن هبا وعرف حقائقها صار 
  أعلم

  الباب الثالث
  يف األسرار العقلية املستنبطة من هذه السورة وفيه مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا قال احلمد هللا فكأن سائال يقول احلمد هللا منبئ عن أمرين أحدمها وجود اإلله والثاين 
جود اإلله وما الدليل على أنه مستحق للحمد وملا توجه هذان السؤاالن ال كونه مستحقا للحمد فما الدليل على و

جرم ذكر اهللا تعاىل ما جيري جمرى اجلواب عن هذين السؤالني فأجاب عن السؤال األول بقوله رب العاملني وأجاب 
املسألة األوىل إن علمنا عن السؤال الثاين بقوله الرمحن الرحيم مالك يوم الدين أما تقرير اجلواب األول ففيه مسائل 

بوجود الشيء إما أن يكون ضروريا أو نظريا ال جائز أن يقال العلم بوجود اإلله ضروري ألنا نعلم بالضرورة أنا ال 
نعرف وجود اإلله بالضرورة فبقي أن يكون العلم نظريا والعلم النظري ال ميكن حتصيله إال بالدليل وال دليل على 

العامل احملسوس مبا فيه من السموات واألرضني واجلبال والبحار واملعادن والنبات واحليوان وجود اإلله إال أن هذا 
حمتاج إىل مدبر يدبره وموجود يوجده ومرب يربيه ومبق يبقيه فكان قوله رب العاملني إشارة إىل الدليل الدال على 

شارة إىل كل ما سوى اهللا فقوله رب العاملني وجود اإلله القادر احلكيم مث فيه لطائف اللطيفة األوىل أن العاملني إ
إشارة إىل أن كل ما سواه فهو مفتقر إليه حمتاج يف وجوده إىل إجياده ويف بقائه إىل إبقائه فكان هذا إشارة إىل أن كل 

جزء ال يتجزأ وكل جوهر فرد وكل واحد من آحاد األعراض فهو برهان باهر ودليل قاطع على وجود اإلله 
اللطيفة الثانية  ٤٤در كما قال تعاىل وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم اإلسراء احلكيم القا

أنه تعاىل مل يقل احلمد هللا خالق العاملني بل قال احلمد هللا رب العاملني والسبب فيه أن الناس أطبقوا على أن احلوادث 
يف أهنا حال بقائها هل تبقى حمتاجة إىل املبقي أم ال فقال قوم مفتقرة إىل املوجد واحملدث حال حدوثها لكنهم اختلفوا 

الشيء حال بقائه يستغين عن السبب واملريب هو القائم بإبقاء الشيء وإصالح حاله حال بقائه فقوله رب العاملني 
دوثها أمر متفق عليه تنبيه على أن مجيع العاملني مفتقرة إليه يف حال بقائها واملقصود أن افتقارها إىل املوجد يف حال ح

  أما

افتقارها إىل املبقي واملريب حال بقائها هو الذي وقع فيه اخلالف فخصه سبحانه بالذكر تنبيها على أن كل ما سوى 
اهللا فإنه ال يستغين عنه ال يف حال حدوثه وال يف حال بقائه اللطيفة الثالثة أن هذه السورة مسماة بأم القرآن فوجب 

دن وأن يكون غريها كاجلداول املتشعبة منه فقوله رب العاملني تنبيه على أن كل موجود سواه كوهنا كاألصل واملع
فإنه دليل على إهليته مث إنه تعاىل افتتح سورا أربعة بعد هذه السورة بقوله احلمد هللا فأوهلا سورة األنعام وهو قوله 

واعلم أن املذكور ههنا قسم من أقسام  ١ام احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور األنع
قوله رب العاملني ألن لفظ العامل يتناول كل ما سوى اهللا والسموات واألرض والنور والظلمة قسم من أقسام ما 

سوى اهللا فاملذكور يف أول سورة األنعام كأنه قسم من أقسام ما هو مذكور يف أول سورة الفاحتة وأيضا فاملذكور 
األنعام أنه خلق ا لسماوات واألرض واملذكور يف أول سورة الفاحتة كونه ربا للعاملني وقد بينا أنه مىت يف أول سورة 

ثبت أن العامل حمتاج حال بقائه إىل إبقاء اهللا كان القول باحتياجه حال حدوثه إىل احملدث أوىل أما ال يلزم من 
ائه فثبت هبذين الوجهني أن املذكور يف أول سورة األنعام احتياجه إىل احملدث حال حدوثه احتياجه إىل املبقي حال بق



جيري جمرى قسم من أقسام ما هو مذكور يف أول سورة الفاحتة وثانيها سورة الكهف وهو قوله احلمد هللا الذي أنزل 
على عبده الكتاب واملقصود منه تربية األرواح باملعارف فإن الكتاب الذي أنزله على عبده سبب حلصول 

فات واملشاهدات فكان هذا إشارة إىل التربية الروحانية فقط وقوله يف أول سورة الفاحتة رب العاملني إشارة املكاش
إىل التربية العامة يف حق كل العاملني ويدخل فيه التربية الروحانية للمالئكة واإلنس واجلن والشياطني والتربية 

ر يف أول سورة الكهف نوعا من أنواع ما ذكره يف أول اجلسمانية احلاصلة يف السماوات واألرضني فكان املذكو
فبني يف أول سورة  ١الفاحتة وثالثها سورة سبأ وهو قوله احلمد هللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض سبأ 

األنعام أن السماوات واألرض له وبني يف أول سورة سبأ أن األشياء احلاصلة يف السماوات واألرض له وهذا أيضا 
 ١م من األقسام الداخلة حتت قوله احلمد هللا رب العاملني ورابعها قوله احلمد هللا فاطر السماوات واألرض فاطر قس

واملذكور يف أول سورة األنعام كونه خالقا هلا واخللق هو التقدير واملذكور يف هذه السورة كونه فاطرا هلا وحمدثا 
قسام الداخلة حتت قوله احلمد هللا رب العاملني مث إنه تعاىل ملا ذكر لذواهتا وهذا غري األول إال أنه أيضا قسم من األ

يف سورة األنعام كونه خالقا للسموات واألرض ذكر كونه جاعال للظلمات والنور أما يف سورة املالئكة فلما ذكر 
ماوات كونه فاطر السماوات واألرض ذكر كونه جاعال املالئكة رسال ففي سورة األنعام ذكر بعد ختليق الس

واألرض جعل األنوار والظلمات وذكر يف سورة املالئكة بعد كونه فاطر السماوات واألرض جعل الروحانيات 
وهذه أسرار عجيبة ولطائف عالية إال أهنا بأسرها جتري جمرى األنواع الداخلة حتت البحر األعظم املذكور يف قوله 

  رب العاملني جيري جمرى ذكر الدليل على وجود اإلله القدمياحلمد هللا رب العاملني فهذا هو التنبيه على أن قوله 

املسألة الثانية أن هذه الكلمة كما دلت على وجود اإلله فهي أيضا مشتملة على الداللة على كونه متعاليا يف ذاته 
املكان والزمان  عن املكان واحليز واجلهة ألنا بينا أن لفظ العاملني يتناول كل موجود سوى اهللا ومن مجلة ما سوى اهللا

فاملكان عبارة عن الفضاء واحليز والفراغ املمتد والزمان عبارة عن املدة اليت حيصل بسببها القبلية والبعدية فقوله 
رب العاملني يدل على كونه ربا للمكان والزمان وخالقا هلما وموجدا هلما مث من املعلوم أن اخلالق ال بد وأن يكون 

خلوق ومىت كان األمر كذلك كانت ذاته موجودة قبل حصول الفضاء والفراغ واحليز سابقا وجوده على وجود امل
متعالية عن اجلهة واحليز فلو حصلت ذاته بعد حصول الفضاء يف جزء من أجزاء الفضاء النقلبت حقيقة ذاته وذلك 

لثالثة هذه اللفظة تدل على أن حمال فقوله رب العاملني يدل على تنزيه ذاته عن املكان واجلهة هبذا االعتبار املسألة ا
ذاته منزهة عن احللول يف احملل كما تقول النصارى واحللولية ألنه ملا كان ربا للعاملني كان خالقا لكل ما سواه 

واخلالق سابق على املخلوق فكانت ذاته موجودة قبل كل حمل فكانت ذاته غنية عن كل حمل فبعد وجود احملل امتنع 
سألة الرابعة هذه اآلية تدل على أن إله العامل ليس موجبا بالذات بل هو فاعل خمتار والدليل على احتياجه إىل احملل امل

أن املوجب بالذات ال يستحق على شيء من أفعاله احلمد والثناء والتعظيم أال ترى أن اإلنسان إذا انتفع بسخونة 
ري النار يف التسخني وتأثري اجلمد يف التربيد ليس بالقدرة النار أو بربودة اجلمد فإنه ال حيمد النار وال اجلمد ملا أن تأث

واالختيار بل بالطبع فلما حكم بكونه مستحقا للحمد والثناء ثبت أنه فاعل باالختيار وإمنا عرفنا كونه فاعال خمتارا 
شاهدنا حصول  ألنه لو كان موجبا لدامت اآلثار واملعلوالت بدوام املؤثر املوجب والمتنع وقوع التغري فيها وحيث

التغريات علمنا أن املؤثر فيها قادر باالختيار ال موجب بالذات وملا كان األمر كذلك ال جرم ثبت كونه مستحقا 
للحمد املسألة اخلامسة ملا خلق اهللا العامل مطابقا ملصاحل العباد موافقا ملنافعهم كان اإلحكام واإلتقان ظاهرين يف العامل 

فاعل الفعل احملكم املتقن جيب أن يكون عاملا فثبت مبا ذكرنا أن قوله احلمد هللا يدل على األعلى والعامل األسفل و
وجود اإلله ويدل على كونه منزها عن احليز واملكان ويدل على كونه منزها عن احللول يف احملل ويدل على كونه 



وهو قوله هب  -كمة وأما السؤال الثاين يف هناية القدرة ويدل على كونه يف هناية العلم ويدل على كونه يف هناية احل
أنه ثبت القول بوجود اإلله القادر فلم قلتم إنه يستحق احلمد والثناء واجلواب هو قوله الرمحن الرحيم مالك يوم 

الدين وتقرير هذا اجلواب أن العبد ال خيلو حاله يف الدنيا عن أمرين إما أن يكون يف السالمة والسعادة وإما أن 
ألمل والفقر واملكاره فإن كان يف السالمة والكرامة فأسباب تلك السالمة وتلك الكرامة مل حتصل إال خبلق يكون يف ا

اهللا وتكوينه وإجياده فكان رمحانا رحيما وإن كان يف املكاره واآلفات فتلك املكاره واآلفات إما أن تكون من العباد 
وعد بأنه ينتصف للمظلومني يف يوم الدين وإن كانت من اهللا  أو من اهللا فإن كانت من العباد فاهللا سبحانه وتعاىل

فاهللا تعاىل وعد بالثواب اجلزيل والفضل الكثري على كل ما أنزله بعباده يف الدنيا من املكروهات واملخافات وإذا 
  هركان األمر كذلك ثبت أنه ال بد وأن يكون مستحقا للحمد الذي ال هناية له والثناء الذي ال غاية له فظ

بالبيان الذي ذكرناه أن قوله احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين مرتب ترتيبا ال ميكن يف العقل 
وجود كالم أكمل وأفضل منه واعلم أنه تعاىل ملا متم الكالم يف الصفات املعتربة يف الربوبية أردفه بالكالم املعترب يف 

جسد ومن روح واملقصود من اجلسد أن يكون آلة للروح يف اكتساب  العبودية واعلم أن اإلنسان مركب من
األشياء النافعة للروح فال جرم كان أفضل أحوال اجلسد أن يكون آتيا بأعمال تعني الروح على اكتساب 

السعادات الروحانية الباقية وتلك األعمال هي أن يكون اجلسد آتيا بأعمال تدل على تعظيم املعبود وخدمته وتلك 
ألعمال هي العبادة فأحسن أحوال العبد يف هذه الدنيا أن يكون مواظبا على العبادات وهذه أول درجات سعادة ا

اإلنسان وهو املراد بقوله إياك نعبد فإذا واظب على هذه الدرجة مدة فعند هذا يظهر له شيء من أنوار عامل الغيب 
بل ما مل حيصل له توفيق اهللا تعاىل وإعانته وعصمته فإنه ال  وهو أنه وحده ال يستقل باإلتيان هبذه العبادة والطاعات

ميكنه اإلتيان بشيء من العبادات والطاعات وهذا املقام هو الدرجة الوسطى يف الكماالت وهو املراد من قوله وإياك 
تجلي ال حتصل إال نستعني مث إذا جتاوز عن هذا املقام الح له أن اهلداية ال حتصل إال من اهللا وأنوار املكاشفات وال

هبداية اهللا وهو املراد من قوله اهدنا الصراط املستقيم وفيه لطائف اللطيفة األوىل أن املنهج احلق يف االعتقادات ويف 
أن من توغل يف التنزيه وقع يف التعطيل ) األول ( األعمال هو الصراط املستقيم أما يف االعتقادات فبيانه من وجوه 

يف اإلثبات وقع يف التشبيه وإثبات اجلسمية واملكان فهما طرفان معوجان والصراط  ونفي الصفات ومن توغل
أن من قال فعل العبد كله منه فقد وقع يف القدر ومن قال ) والثاين ( املستقيم اإلقرار اخلايل عن التشبيه والتعطيل 

الفعل للعبد مع اإلقرار بان الكل ال فعل للعبد فقد وقع يف اجلرب ومها طرفان معوجان والصراط املستقيم إثبات 
بقضاء اهللا وأما يف األعمال فنقول من بالغ يف األعمال الشهوانية وقع يف الفجور ومن بالغ يف تركها وقع يف اجلمود 
والصراط املستقيم هو الوسط وهو العفة وأيضا من بالغ يف األعمال الغضبية وقع يف التهور ومن بالغ يف تركها وقع 

لصراط املستقيم هو الوسط وهو الشجاعة اللطيفة الثانية أن ذلك الصراط املستقيم وصفه بصفتني يف اجلنب وا
أوالمها إجيابية واألخرى سلبية أما اإلجيابية فكون ذلك الصراط صراط الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني 

فسدت قواهم العملية بارتكاب الشهوات والشهداء والصاحلني وأما السلبية فهي أن تكون خبالف صراط الذين 
حىت استوجبوا غضب اهللا عليهم وخبالف صراط الذين فسدت قواهم النظرية حىت ضلوا عن العقائد احلقية 

واملعارف اليقينية اللطيفة الثالثة قال بعضهم إنه ملا قال اهدنا الصراط املستقيم مل يقتصر عليه بل قال صراط الذين 
ل على أن املريد ال سبيل له إىل الوصول إىل مقامات اهلداية واملكاشفة إال إذا اقتدى بشيخ أنعمت عليهم وهذا يد

يهديه إىل سواء السبيل وجينبه عن مواقع األغاليط واألضاليل وذلك ألن النقص غالب على أكثر اخللق وعقوهلم 



لناقص حىت يتقوى عقل ذلك الناقص غري وافيه بإدراك احلق ومتييز الصواب عن الغلط فال بد من كامل يقتدي به ا
  بنور عقل ذلك الكامل فحينئذ يصل إىل مدارج السعادات ومعارج الكماالت

وقد ظهر مبا ذكرنا أن هذه السورة وافية ببيان ما جيب معرفته من عهد الربوبية وعهد العبودية املذكورين يف قوله 
ية يف تقرير مشرع آخر من لطائف هذه السورة اعلم أن املسألة الثان ٤٠تعاىل وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم البقرة 

أحوال هذا العامل ممزوجة باخلري والشر واحملبوب واملكروه وهذه املعاين ظاهرة ال شك فيها إال أن نقول الشر وإن 
شبع كان كثريا إال أن اخلري أكثر واملرض وإن كان كثريا إال أن الصحة أكثر منه واجلوع وإن كان كثريا إال أن ال

أكثر منه وإذا كان األمر كذلك فكل عاقل اعترب أحوال نفسه فإنه جيدها دائما يف التغريات واالنتقال من حال إىل 
حال مث إنه جيد الغالب يف تلك التغريات هو السالمة والكرامة والراحة والبهجة أما األحوال املكروهة فهي وإن 

جة والراحة إذا عرفت هذا فنقول إن تلك التغريات ألجل أهنا كانت كثرية إال أهنا أقل من أحوال اللذة والبه
تقتضي حدوث أمر بعد عدمه تدل على وجود اإلله القادر وألجل أن الغالب فيها الراحة واخلري تدل على أن ذلك 

اإلله رحيم حمسن كرمي أما داللة التغريات على وجود اإلله فألن الفطرة السليمة تشهد بأن كل شيء وجد بعد 
لعدم فإنه ال بد له من سبب ولذلك فإنا إذا مسعنا أن بيتا حدث بعد أن مل يكن فإن صريح العقل شاهد بأنه ال بد 

من فاعل توىل بناء ذلك البيت ولو أن إنسانا شككنا فيه مل نتشكك فإنه ال بد وأن يكون فاعل تلك األحوال 
ه فحدوث األثر بعد عدمه يدل على وجود مؤثر قادر وأما املتغرية قادرا إذ لو كان موجبا بالذات لدام األثر بدوام

داللة تلك التغريات على كون املؤثر رحيما حمسنا فألنا بينا أن الغالب يف تلك التغريات هو الراحة واخلري والبهجة 
والسالمة ومن كان غالب أفعاله راحة وخريا وكرامة وسالمة كان رحيما حمسنا ومن كان كذلك كان مستحقا 

مد وملا كانت هذه األحوال معلومة لكل أحد وحاضرة يف عقل كل أحد عاقل كان موجب محد اهللا وثنائه للح
وملا نبه على هذا املقام نبه على مقام ) احلمد هللا ( حاضرا يف عقل كل أحد فلهذا السبب علمهم كيفية احلمد فقال 
ه الذي اشتغلت حبمده هو إهلك فقط بل هو إله آخر أعلى وأعظم من األول وكأنه قيل ال ينبغي أن تعتقد أن اإلل

كل العاملني وذلك ألنك إمنا حكمت بافتقار نفسك إىل اإلله ملا حصل فيك من الفقر واحلاجة واحلدوث واإلمكان 
وهذه املعاين قائمة يف كل العاملني فإهنا حمل احلركات والسكنات وأنواع التغريات فتكون علة احتياجك إىل اإلله 

ائمة فيها وإذا حصل االشتراك يف العلة وجب أن حيصل االشتراك يف املعلول فهذا يقتضي كونه ربا للعاملني املدبر ق
وإهلا للسموات واألرضني ومدبرا لكل اخلالئق أمجعني وملا تقرر هذا املعىن ظهر أن املوجود الذي يقدر على خلق 

موات والكواكب ال بد وأن يكون قادرا على هذه العوامل على عظمتها ويقدر على خلق العرش والكرسي والس
إهالكها وال بد وأن يكون غنيا عنها فهذا القادر القاهر الغين يكون يف غاية العظمة واجلالل وحينئذ يقع يف قلب 

العبد أين مع هناية ذليت وحقاريت كيف ميكنين أن أتقرب إليه وبأي طريق أتوسل إليه فعند هذا ذكر اهللا ما جيري 
الج املوافق هلذا املرض فكأنه قال أيها العبد الضعيف أنا وإن كنت عظيم القدرة واهليبة واإلهلية إال أين مع جمرى الع

ذلك عظيم الرمحة فأنا الرمحن الرحيم وأنا مالك يوم الدين فما دمت يف هذه احلياة الدنيا ال أخليك عن أقسام رمحيت 
ضيع عمال من أعمالك فإن أتيتين باخلري قابلت اخلري الواحد مبا ال وأنواع نعميت وإذا مت فأنا مالك يوم الدين ال أ

  هناية له من اخلريات وإن أتيتين باملعصية قابلتها بالصفح واإلحسان واملغفرة

ا

مث ملا قرر أمر الربوبية هبذا الطريق أمره بثالثة أشياء أوهلا مقام الشريعة وهو أن يواظب على األعمال الظاهرة وهو 
نعبد وثانيها مقام الطريقة وهو أن حياول السفر من عامل الشهادة إىل عامل الغيب فريى عامل الشهادة قوله إياك 



كاملسخر لعامل الغيب فيعلم أنه ال يتيسر له شيء من األعمال الظاهرة إال مبدد يصل إليه من عامل الغيب وهو قوله 
ية ويكون األمر كله هللا وحينئذ يقول اهدنا الصراط وإياك نستعني وثالثها أنه يشاهد عامل الشهادة معزوال بالكل

املستقيم مث إن ههنا دقيقة وهي أن الروح الواحد يكون أضعف قوة من األرواح الكثرية اجملتمعة على حتصيل 
مطلوب واحد فحينئذ علم العبد أن روحه وحده ال يكفي يف طلب هذا املقصود فعند هذا أدخل روحه يف زمرة 

املطهرة املتوجهة إىل طلب املكاشفات الروحانية واألنوار الربانية حىت إذا اتصل هبا واخنرط يف  األرواح املقدسة
سلكها صار الطلب أقوى واالستعداد أمت فحينئذ يفوز يف تلك اجلمعية مبا ال يقدر على الفوز به حال الوحدة فلهذا 

طهرة يوجب مزيد القوة واالستعداد بني أيضا أن قال صراط الذين أنعمت عليهم مث ملا بني أن االتصال باألرواح امل
االتصال باألرواح اخلبيثة يوجب اخليبة واخلسران واخلذالن واحلرمان فلهذا قال غري املغضوب عليهم وهم الفساق 
وال الضالني وهم الكفار وملا متت هذه الدرجات الثالث وكملت هذه املقامات الثالثة أعين الشريعة املدلول عليها 

 -له إياك نعبد والطريقة املدلول عليها بقوله وإياك نستعني واحلقيقة املدلول عليها بقوله اهدنا الصراط املستقيم بقو
مث ملا حصل االستسعاد باالتصال بأرباب الصفاء واالستكمال بسبب املباعدة عن أرباب اجلفاء والشقاء فعند هذا 

لة الثالثة يف تقرير مشرع آخر من لطائف هذه السورة اعلم أن كملت املعارج البشرية والكماالت اإلنسانية املسأ
اإلنسان خلق حمتاجا إىل جر اخلريات واللذات ودفع املكروهات واملخافات مث إن هذا العامل عامل األسباب فال ميكنه 

معينة وملا  حتصيل اخلريات واللذات إال بواسطة أسباب معينة وال ميكنه دفع اآلفات واملخافات إال بواسطة أسباب
كان جلب النفع ودفع الضرر حمبوبا بالذات وكان استقراء أحوال هذا العلم يدل على أنه ال ميكن حتصيل اخلري وال 

دفع الشر إال بتلك األسباب املعينة مث تقرر يف العقول أن ما ال ميكن الوصول إىل احملبوب إال بواسطته فهو حمبوب 
الشديد هلذه األسباب الظاهرة وإذا علم أنه ال ميكنه الوصول إىل اخلريات صار هذا املعىن سببا لوقوع احلب  -

واللذات إال بواسطة خدمة األمري والوزير واألعوان واألنصار بقي اإلنسان متعلق القلب هبذه األشياء شديد احلب 
امللكات الراسخة وثبت هلا عظيم امليل والرغبة إليها مث قد ثبت يف العلوم احلكمية أن كثرة األفعال سبب حلدوث 

أيضا أن حب التشبه غالب على طباع اخللق أما األول فكل من واظب على صناعة من الصنائع وحرفة من احلرف 
مدة مديدة صارت تلك احلرفة والصناعة ملكة راسخة قوية وكلما كانت املواظبة عليها أكثر كانت امللكة أقوى 

س الفساق مال طبعة إىل الفسق وما ذاك إال ألن األرواح جبلت على وأرسخ وأما الثاين فهو أن اإلنسان إذا جال
حب احملاكاة وإذا عرفت هذا فنقول إنا بينا أن استقراء حال الدنيا يوجب تعلق القلب هبذه األسباب الظاهرة اليت 

ان استحكام هذا هبا ميكن التوسل إىل جر املنافع ودفع املضار وبينا أنه كلما كانت مواظبة اإلنسان عليها أكثر ك
  امليل

والطلب يف قلبه أقوى وأثبت وأيضا فأكثر أهل الدنيا موصوفون هبذه الصفة مواظبون على هذه احلالة وبينا أن 
النفوس جمبولة على حب احملاكاة وذلك أيضا يوجب استحكام هذه احلالة فقد ظهر بالبينات اليت ذكرناها أن 

التعلق بأسباهبا كثرية قوية شديدة جدا مث نقول إنه إذا اتفق لإلنسان هداية  األسباب املوجبة حلب الدنيا واملرغبة يف
إهلية هتديه إىل سواء السبيل وقع يف قلبه أن يتأمل يف هذه األسباب تأمال شافيا وافيا فيقول هذا األمري املستويل على 

ذلك األمري رمبا كان أكثر الناس  هذا العامل استوىل على الدنيا بفرط قوته وكمال حكمته أم ال األول باطل ألن
عجزا وأقلهم عقال فعند هذا يظهر له أن تلك اإلمارة والرياسة ما حصلت له بقوته وما هيئت له بسبب حكمته 

وإمنا حصلت تلك اإلمارة والرياسة ألجل قسمة قسام وقضاء حكيم عالم ال دافع حلكمه وال مرد لقضائه مث ينضم 
أنواع أخرى من االعتبارات تعاضدها وتقويها فعند حصول هذه املكاشفة ينقطع قلبه عن إىل هذا النوع من االعتبار 



األسباب الظاهرة وينتقل منها إىل الرجوع يف كل املهمات واملطلوبات إىل مسبب األسباب ومفتح األبواب مث إذا 
ع وخري قال هو النافع توالت هذه االعتبارات وتواترت هذه املكاشفات صار اإلنسان حبيث كلما وصل إليه نف

وكلما وصل إليه شر ومكروه قال هو الضار وعند هذا ال حيمد أحدا على فعل إال اهللا وال يتوجه قلبه يف طلب أمر 
من األمور إال إىل اهللا فيصري احلمد كله هللا والثناء كله هللا فعند هذا يقول العبد احلمد هللا واعلم أن االستقراء 

أحوال هذا العامل ال تنتظم إال بتقدير اهللا مث يترقى من العامل الصغري إىل العامل الكبري فيعلم  املذكور يدل العبد على أن
أنه ال تنتظم حالة من أحوال العامل األكرب إال بتقدير اهللا وذلك هو قوله رب العاملني مث إن العبد يتأمل يف أحوال العامل 

ف األتقن والترتيب األقوم والكمال األعلى واملنهج األسىن األعلى فيشاهد أن أحوال العاملني منظومة على الوص
فريى الذرات ناطقة باإلقرار بكمال رمحته وفضله وإحسانه فعند ذلك يقول الرمحن الرحيم فعند هذا يظهر للعبد أن 

يكون حاله مجيع مصاحلة يف الدنيا إمنا هتيأت برمحة اهللا وفضله وإحسانه مث يبقى العبد متعلق القلب بسبب أنه كيف 
بعد املوت فكأنه يقال مالك يوم الدين ليس إال الذي عرفته بأنه الرمحن الرحيم فحينئذ ينشرح صدر العبد وينفسح 
قلبه ويعلم أن املتكفل بإصالح مهماته يف الدنيا واآلخرة ليس إال اهللا وحينئذ ينقطع التفاته عما سوى اهللا وال يبقى 

د حني كان متعلق القلب باألمري والوزير كان مشغوال خبدمتهما وبعد الفراغ من متعلق القلب بغري اهللا مث إن العب
تلك اخلدمة كان يستعني يف حتصيل املهمات هبما وكان يطلب اخلري منهما فعند زوال ذلك التعلق يعلم أنه ملا كان 

ك نعبد واملعىن إين كنت قبل مشتغال خبدمة األمري والوزير فألن يشتغل خبدمة املعبود كان أوىل فعند هذا يقول إيا
هذا أستعني بغريك وأما اآلن فال أستعني بأحد سواك وملا كان يطلب املال واجلاه اللذين مها على شفا حفرة 

االنقراض واالنقضاء من األمري والوزير فألن يطلب اهلداية واملعرفة من رب السماء واألرض أوىل فيقول اهدنا 
نيا فريقان أحدمها الذين ال يعبدون أحدا إال اهللا وال يستعينون إال باهللا وال يطلبون الصراط املستقيم مث إن أهل الد

األغراض واملقاصد إال من اهللا والفرقة الثانية الذين خيدمون اخللق ويستعينون هبم ويطلبون اخلري منهم فال جرم 
  العبد يقول إهلي اجعلين يف زمرة الفرقة

ذه األنوار الربانية واجلاليا النورانية وال جتعلين يف زمرة الفرقة الثانية وهم األوىل وهم الذين أنعمت عليهم هب
  املغضوب عليهم والضالون فإن متابعة هذه الفرقة ال تفيد إال اخلسار واهلالك كما قال إبراهيم عليه السالم

  مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا واهللا أعلم
  الباب الرابع

  ل الفقهية املستنبطة من هذه السورةيف املسائ
املسألة األوىل أمجع األكثرون على أن القراءة واجبة يف الصالة وعن األصم واحلسن بن صاحل أهنا ال جتب لنا أن كل 

دليل نذكره يف بيان أن قراءة الفاحتة واجبة فهو يدل على أن أصل القراءة واجب ونزيد ههنا وجوها األول قوله 
واملراد بالقرآن القراءة والتقدير أقم  ٧٨الة لدلوك الشمس إىل غسق اليل وقرءان الفجر اإلسراء تعاىل أقم الص

  قراءة الفجر وظاهر األمر للوجوب الثاين
عن أيب الدرداء أن رجال سأل النيب فقال أيف الصالة قراءة فقال نعم فقال السائل وجبت فأقر النيب ذلك الرجل 

  -عليه الصالة والسالم  -ن مسعود أن النيب سئل أيقرأ يف الصالة فقال على قوله وجبت الثالث عن اب
عليه  -أتكون صالة بغري قراءة وهذان اخلربان نقلتهما من تعليق الشيخ أيب حامد اإلسفرايين حجة األصم قوله 

  -الصالة والسالم 
ة فوجب كوهنا خارجة عن الصالة صلوا كما رأيتموين أصلي جعل الصالة من األشياء املرئية والقراءة ليست مبرئي



قراءة  -رمحه اهللا  -واجلواب أن الرؤية إذا كانت متعدية إىل مفعولني كانت مبعىن العلم املسألة الثانية قال الشافعي 
الفاحتة واجبة يف الصالة فإن ترك منها حرفا واحدا وهو حيسنها مل تصح صالته وبه قال األكثرون وقال أبو حنيفة ال 

واظب طول عمره على قراءة الفاحتة يف الصالة  -عليه الصالة والسالم  -الفاحتة لنا وجوه األول أنه  جتب قراءة
 ٦٣ولقوله فليحذر الذين خيالفون عن أمره النور  ١٥٨فوجب أن جيب علينا ذلك لقوله تعاىل واتبعوه األعراف 

حنيفة أنه متسك يف وجوب مسح الناصية خبرب ويا للعجب من أيب  ٣١ولقوله تعاىل فاتبعوين حيببكم اهللا آل عمران 
واحد وذلك ما رواه املغرية بن شعبة رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب أنه أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على 

مسح على الناصية فجعل ذلك القدر من املسح شرطا لصحة  -عليه الصالة والسالم  -ناصيته وخفيه يف أنه 
واظب طول عمره على قراءة الفاحتة مث  -عليه الصالة والسالم  -لعلم نقال متواترا أنه الصالة وههنا نقل أهل ا

 ٤٣قال إن صحة الصالة غري موقوفة عليها وهذا من العجائب احلجة الثانية قوله تعاىل أقيموا الصالة البقرة 
س عند املسلمني معهود سابق من والصالة لفظة مفردة حمالة باأللف والالم فيكون املراد منها املعهود السابق ولي

  لفظ الصالة إال األعمال اليت كان

  رسول اهللا يأيت هبا وإذا كان كذلك كان قوله
  أقيموا الصالة جاريا جمرى قوله

هي الصالة املشتملة على  -عليه الصالة والسالم  -أقيموا الصالة اليت كان يأيت هبا الرسول واليت أتى هبا الرسول 
له أقيموا الصالة أمرا بقراءة الفاحتة وظاهر األمر الوجوب مث إن هذه اللفظة تكررت يف القرآن الفاحتة فيكون قو

أكثر من مائة مرة فكان ذلك دليال قاطعا على وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة احلجة الثالثة أن اخللفاء الراشدين 
  واظبوا على قراءهتا طول عمرهم ويدل عليه أيضا ما

أن النيب وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما كانوا يستفتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني وإذا  روي يف الصحيحني
  -عليه الصالة والسالم  -ثبت هذا وجب أن جيب علينا ذلك لقوله 

  -عليه الصالة والسالم  -عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي ولقوله 
ر والعجب من أيب حنيفة رضي اهللا عنه أنه متسك يف مسألة طالق الفار بأثر اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعم

عثمان مع أن عبد الرمحن وعبد اهللا بن الزبري كانا خيالفانه ونص القرآن أيضا يوجب عدم اإلرث فلم مل يتمسك 
فق القرآن بعمل كل الصحابة على سبيل اإلطباق واالتفاق على وجوب قراءة الفاحتة مع أن هذا القول على و

واإلخبار واملعقول احلجة الرابعة أن األمة وإن اختلفت يف أنه هل جتب قراءة الفاحتة أم ال لكنهم اتفقوا عليه يف 
العمل فإنك ال ترى أحدا من املسلمني يف املشرق واملغرب إال ويقرأ الفاحتة يف الصالة إذا ثبت هذا فنقول إن من 

ل املؤمنني فيدخل حتت قوله ومن يتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله صلى ومل يقرأ الفاحتة كان تاركا سبي
فإن قالوا إن الذين اعتقدوا أنه ال جيب قراءهتا قرأوها ال على اعتقاد الوجوب  ١١٥جهنم وساءت مصريا النساء 

مال القلوب وحنن قد بل على اعتقاد الندبية فلم حيصل اإلمجاع على وجوب قراءهتا فنقول أعمال اجلوارح غري أع
بينا إطباق الكل على اإلتيان بالقراءة فمن مل يأت بالقراءة كان تاركا طريقة املؤمنني يف هذا العمل فدخل حتت 

الوعيد وهذا القدر يكفينا يف الدليل وال حاجة بنا يف تقرير هذا الدليل إىل ادعاء اإلمجاع يف اعتقاد الوجوب احلجة 
  اخلامسة

قال قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فإذا قال العبد احلمد هللا  -سبحانه وتعاىل  -هو أنه احلديث املشهور و
محدين عبدي إىل آخر احلديث وجه االستدالل أنه تعاىل حكم على كل صالة  -تعاىل  -رب العاملني يقول اهللا 



ت هذه السورة فنقول الصالة ال تنفك بكوهنا بينه وبني العبد نصفني مث بني أن هذا التنصيف مل حيصل إال بسبب آيا
عن هذا التنصيف وهذا التنصيف ال حيصل إال بسبب هذه السورة والزم الالزم الزم فوجب كون هذه السورة من 
لوازم الصالة وهذا اللزوم ال حيصل إال إذا قلنا قراءة الفاحتة شرط لصحة الصالة احلجة السادسة قوله عليه الصالة 

  والسالم
 بفاحتة الكتاب قالوا حرف النفي دخل على الصالة وذلك غري ممكن فال بد من صرفه إىل حكم من ال صالة إال

أحكام الصالة وليس صرفه إىل الصحة أوىل من صرفه إىل الكمال واجلواب من وجوه األول أنه جاء يف بعض 
لى الصالة وإمنا دخل على حصوهلا الروايات ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب وعلى هذه الرواية فالنفي ما دخل ع

للرجل وحصوهلا للرجل عبارة عن انتفاعه هبا وخروجه عن عهدة التكليف بسببها وعلى هذا التقدير فإنه ميكن 
إجراء النفي على ظاهره الثاين من اعتقد أن قراءة الفاحتة جزء من أجزاء ماهية الصالة فعند عدم قراءة الفاحتة ال 

  توجد

ن املاهية ميتنع حصوهلا حال عدم بعض أجزائها وإذا ثبت هذا فقوهلم إنه ال ميكن إدخال حرف ماهية الصالة أل
النفي على مسمى الصالة إمنا يصح لو ثبت أن الفاحتة ليست جزءا من الصالة وهذا هو أول املسألة فثبت أن على 

للفظ على ظاهره إال أهنم أمجعوا على قولنا ميكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره الثالث هب أنه ال ميكن إجراء هذا ا
أنه مىت تعذر العمل باحلقيقة وحصل للحقيقة جمازان أحدمها أقرب إىل احلقيقة والثاين أبعد فإنه جيب محل اللفظ على 

اجملاز األقرب إذا ثبت هذا فنقول املشاهبة بني املعدوم وبني املوجود الذي ال يكون صحيحا أمت من املشاهبة بني 
وبني املوجود الذي يكون صحيحا لكنه ال يكون كامال فكان محل اللفظ على نفي الصحة أوىل الوجه الرابع املعدوم 

أن احلمل على نفي الصحة أوىل لوجوه أحدها أن األصل إبقاء ما كان على ما كان والثاين أن جانب احلرمة راجح 
  والثالث أن هذا أحوط احلجة السابعة

قال كل صالة مل يقرا فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج غري متام قالوا اخلداج هو النقصان عن أيب هريرة عن النيب أنه 
وذلك ال يدل على عدم اجلواز قلنا بل هذا يدل على عدم اجلواز ألن التكليف بالصالة قائم واألصل يف الثابت 

على سبيل النقصان وجب أن ال  البقاء خالفنا هذا األصل عند اإلتيان بالصالة على صفة الكمال فعند اإلتيان هبا
خنرج عن العهدة والذي يقوي هذا أن عند أيب حنيفة يصح الصوم يف يوم العيد إال أنه لو صام يوم العيد قضاء عن 

رمضان مل يصح قال ألن الواجب عليه هو الصوم الكامل والصوم يف هذا اليوم ناقص فوجب أن ال يفيد هذا 
ت هذا فنقول فلم مل يقل مبثل هذا الكالم يف هذا املقام احلجة الثامنة نقل الشيخ القضاء اخلروج عن العهدة وإذا ثب

  أبو حامد يف تعليقه عن ابن املنذر أنه روى بإسناده
  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب قال ال جتزىء صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب واحلجة التاسعة

د وصلى فلما فرغ من صالته وذكر اخلرب إىل أن قال الرجل علمين روى رفاعة بن مالك أن رجال دخل املسج
الصالة يا رسول اهللا فقال عليه الصالة والسالم إذا توجهت إىل القبلة فكرب واقرأ بفاحتة الكتاب وجه الدليل أن 

فلما هذا أمر واألمر للوجوب وأيضا الرجل قال علمين الصالة فكل ما ذكره الرسول وجب أن يكون من الصالة 
  ذكر قراءة الفاحتة وجب أن تكون قراءة الفاحتة جزءا من أجزاء الصالة احلجة العاشرة

روي أن النيب عليه الصالة والسالم قال أال أخربكم بسورة ليس يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور مثلها قالوا 
هي هي وجه الدليل أنه عليه الصالة والسالم ملا نعم قال فما تقرأوا يف صالتكم قالوا احلمد هللا رب العاملني فقال 

قال ما تقرأوا يف صالتكم فقالوا احلمد هللا وهذا يدل على أنه كان مشهورا عند الصحابة أنه ال يصلي أحد إال هبذه 



السورة فكان هذا إمجاعا معلوما عندهم احلجة احلادية عشرة التمسك بقوله تعاىل فاقرؤوا ما تيسر من القرآن 
وجه الدليل أن قوله فاقرؤا أمر واألمر للوجوب فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسر من القرآن واجبة فنقول  ٢٠ل املزم

املراد مبا تيسر من القرآن إما أن يكون هو الفاحتة أو غري الفاحتة أو املراد التخيري بني الفاحتة وبني غريها واألول 
  ب والثاين يقتضي أن تكون قراءة غري الفاحتة واجبة علينا وهويقتضي أن تكون الفاحتة بعينها واجبة وهو املطلو

باطل باإلمجاع والثالث يقتضي أن يكون املكلف خمريا بني قراءة الفاحتة وبني قراءة غريها وذلك باطل باإلمجاع ألن 
فاحتة خداج ناقص األمة جممعة على أن قراءة الفاحتة أوىل من قراءة غريها وسلم أبو حنيفة أن الصالة بدون قراءة ال

والتخيري بني الناقص والكامل ال جيوز واعلم أنه تعاىل إمنا مسى قراءة الفاحتة قراءة ملا تيسر من القرآن ألن هذه 
السورة حمفوظة جلميع املكلفني من املسلمني فهي متيسرة للكل وأما سائر السور فقد تكون حمفوظة وقد ال تكون 

ة الثانية عشرة األمر بالصالة كان ثابتا واألصل يف الثابت البقاء خالفنا هذا وحينئذ ال تكون متيسرة للكل احلج
األصل عند اإلتيان هبا للصالة املشتملة على قراءة الفاحتة ألن األخبار دالة على أن سورة الفاحتة أفضل من سائر 

اخلالية عن قراءة هذه السورة السور وألن املسلمني أطبقوا على أن الصالة مع قراءة هذه السورة أكمل من الصالة 
فعند عدم قراءة هذه السورة وجب البقاء على األصل احلجة الثالثة عشرة قراءة الفاحتة توجب اخلروج عن العهدة 

  باليقني فكانت أحوط فوجب القول بوجوهبا للنص واملعقول أما النص فقوله عليه الصالة والسالم
ل فهو أنه يفيد دفع ضرر اخلوف عن النفس ودفع الضرر عن النفس دع ما يريبك إىل ما ال يريبك وأما املعقو

واجب فإن قالوا فلو اعتقدنا الوجوب الحتمل كوننا خمطئني فيه فيبقى اخلوف قلت اعتقاد الوجوب يورث اخلوف 
أما احملتمل واعتقاد عدم الوجوب يورثه أيضا فيتقابل هذان الضرران وأما يف العمل فإن القراءة ال توجب اخلوف 

تركه فيفيد اخلوف فثبت أن األحوط هو العمل احلجة الرابعة عشرة لو كانت الصالة بغري الفاحتة جائزة وكانت 
الصالة بالفاحتة جائزة ملا كانت الصالة بالفاحتة أوىل ألن املواظبة على قراءة الفاحتة توجب هجران سائر السور 

لسورة أوىل فثبت أن الصالة بغري هذه السورة غري جائزة وذلك غري جائز لكنهم أمجعوا على أن الصالة هبذه ا
احلجة اخلامسة عشرة أمجعنا على أنه ال جيوز إبدال الركوع والسجود بغريمها فوجب أن ال جيوز إبدال قراءة الفاحتة 

الفاحتة بغريها واجلامع رعاية االحتياط احلجة السادسة عشرة األصل بقاء التكليف فالقول بأن الصالة بدون قراءة 
تقتضي اخلروج عن العهدة إما أن يعرف بالنص أو القياس أما األول فباطل ألن النص الذي يتمسكون به هو قوله 

وقد بينا أنه دليلنا وأما القياس فباطل ألن التعبدات غالبة على الصالة  ٢٠تعاىل فاقرؤا ما تيسر من القرآن املزمل 
السابعة عشرة ملا ثبت أن النيب عليه الصالة والسالم واظب على  ويف مثل هذه الصورة جيب ترك القياس احلجة

القراءة طول عمره فحينئذ تكون قراءة غري الفاحتة ابتداعا وتركا لالتباع وذلك حرام لقوله عليه الصالة والسالم 
  اتبعوا وال تبتدعوا ولقوله عليه الصالة والسالم

ة الثامنة عشرة الصالة مع الفاحتة وبدون الفاحتة إما أن يتساويا وأحسن اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا احلج
يف الفضيلة أو الصالة مع الفاحتة أفضل واألول باطل باإلمجاع ألنه عليه الصالة والسالم واظب على الصالة 

  بالفاحتة فتعني

 جيوز املصري إليه ألنه الثاين فنقول الصالة بدون الفاحتة توجب فوات الفضيلة الزائدة من غري جابر فوجب أن ال
قبيح يف العرف فيكون قبيحا يف الشرع واحتج أبو حنيفة بالقرآن واخلرب أما القرآن فقوله تعاىل فاقرؤا ما تيسر من 

  القرآن وأما اخلرب فما روى أبو عثمان النهدي



ا لكتاب واجلواب عن عن أيب هريرة أنه قال أمرين رسول اهللا أن أخرج وأنادي ال صالة إال بقراءة ولو بفاحتة 
األول أنا بينا أن هذه اآلية من أقوى الدالئل على قولنا وذلك ألن قوله فاقرؤا ما تيسر من القرآن أمر واألمر 

للوجوب فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسر من القرآن واجبة فنقول املراد مبا تيسر من القرآن إما أن يكون هو الفاحتة 
تخيري بني الفاحتة وبني غريها واألول يقتضي أن يكون الفاحتة بعينها واجبة وهو املطلوب أو غري الفاحتة أو املراد ال

والثاين يقتضي أن يكون قراءة غري الفاحتة واجبة بعينها وهو باطل باإلمجاع والثالث يقتضي أن يكون املكلف خمريا 
عة على أن قراءة الفاحتة أوىل من قراءة غريها بني قراءة الفاحتة وبني قراءة غريها وذلك باطل باإلمجاع ألن األمة جمم

وسلم أبو حنيفة أن الصالة بدون قراءة الفاحتة خداج ناقص والتخيري بني الناقص والكامل ال جيوز واعلم أنه تعاىل 
ة إمنا مسى قراءة الفاحتة قراءة ملا تيسر من القرآن ألن هذه السورة حمفوظة جلميع املكلفني من املسلمني فهي متيسر

وعن الثاين أنه )  ١( للكل وأما سائر السور فقد تكون حمفوظة وقد ال تكون وحينئذ ال تكون متيسرة للكل 
أن أخرج وأنادي ال صالة إال ) صلى اهللا عليه وسلم ( معارض مبا نقل عن أيب هريرة أنه قال أمرين رسول اهللا 
صالة إال بقراءة ولو بفاحتة الكتاب هو أنه لو اقتصر على  بفاحتة الكتاب وأيضا مل ال جيوز أن يقال املراد من قوله ال

الفاحتة لكفى وإذا ثبت التعارض فالترجيح معنا ألنه أحوط وألنه أفضل واهللا أعلم املسألة الثالثة ملا كان قول أيب 
رأ آية واحدة حنيفة وأصحابه أن قراءة الفاحتة غري واجبة ال جرم اختلفوا يف مقدار القراءة فقال أبو حنيفة إذا ق

كفت مثل قوله آمل وحم والطور ومدهامتان وقال أبو يوسف وحممد ال بد من قراءة ثالث آيات قصار أو آية 
واحدة طويلة مثل آية الدين املسألة الرابعة قال الشافعي رضي اهللا عنه بسم اهللا الرمحن الرحيم آية من أول سورة 

واألوزاعي رضي اهللا تعاىل عنهما إنه ليس من القرآن إال يف سورة النمل الفاحتة وجتب قراءهتا مع الفاحتة وقال مالك 
وال يقرأ ال سرا وال جهرا إال يف قيام شهر رمضان فإنه يقرؤها وأما أبو حنيفة فلم ينص عليه وإمنا قال يقرأ بسم اهللا 

بن احلسن عن بسم اهللا الرمحن  الرمحن الرحيم ويسر هبا ومل يقل إهنا آية من أول السورة أم ال قال يعلى سألت حممد
الرحيم فقال ما بني الدفتني قرآن قال قلت فلم تسره قال فلم جيبين وقال الكرخي ال أعرف هذه املسألة بعينها 

ملتقدمي أصحابنا إال أن أمرهم بإخفائها يدل على أهنا ليست من السورة وقال بعض فقهاء احلنفية تورع أبو حنيفة 
هذه املسألة ألن اخلوض يف إثبات أن التسمية من القرآن أو ليست منه أمر عظيم فاألوىل وأصحابه عن الوقوع يف 

  السكوت عنه

واعلم أن هذه املسألة تشتمل على ثالث مسائل إحداها أن هذه املسألة هل هي مسألة اجتهادية حىت جيوز 
هي من املسائل القطعية وثانيتها أن  االستدالل فيها بالظواهر وأخبار اآلحاد أو ليست من املسائل االجتهادية بل

بتقدير أهنا من املسائل االجتهادية فما احلق فيها وثالثتها الكالم يف أهنا تقرأ باإلعالن أو باإلسرار فلنتكلم يف هذه 
املسائل الثالث املسألة اخلامسة يف تقرير أن هذه املسألة ليست من املسائل القطعية وزعم القاضي أبو بكر أهنا من 

ملسائل القطعية قال واخلطأ فيها إن مل يبلغ إىل حد التكفري فال أقل من التفسيق واحتج عليه بان التسمية لو كانت ا
من القرآن لكان طريق إثباته إما التواتر أو اآلحاد واألول باطل ألنه لو ثبت بالتواتر كون التسمية من القرآن 

ذلك المتنع وقوع اخلالف فيه بني األمة والثاين أيضا باطل ألن حلصل العلم الضروري بأهنا من القرآن ولو كانت ك
خرب الواحد ال يفيد إال الظن فلو جعلناه طريقا إىل إثبات القرآن خلرج القرآن عن كونه حجة يقينية ولصار ذلك 

يبطل ظنيا ولو جاز ذلك جلاز ادعاء الروافض يف أن القرآن دخله الزيادة والنقصان والتغيري والتحريف وذلك 
اإلسالم واعلم أن الشيخ الغزايل عارض القاضي فقال نفي كون التسمية من القرآن إن ثبت بالتواتر لزم أن ال يبقى 
اخلالف وإن ثبت باآلحاد فحينئذ يصري القرآن ظنيا مث أورد على نفسه سؤاال وهو أنه لو قال قائل ليس من القرآن 



ألن األصل هو العدم واما قولنا إنه قرآن فهو ثبوت فال بد فيه من عدم فال حاجة يف إثبات هذا العدم إىل النقل 
النقل مث أجاب عنه بان قال هذا وإن كان عدما إال أن كون التسمية مكتوبة خبط القرآن يوهم كوهنا من القرآن 

الطريق إما أن فههنا ال ميكننا احلكم بأهنا ليست من القرآن إال بدليل منفصل وحينئذ يعود التقسيم املذكور من أن 
يكون تواترا أو آحادا فثبت أن الكالم الذي أورده القاضي الزم عليه فهذا آخر ما قيل يف هذا الباب والذي عندي 

فيه أن النقل املتواتر ثابت بأن بسم اهللا الرمحن الرحيم كالم أنزله اهللا على حممد وبأنه مثبت يف املصحف خبط 
لنا إنه من القرآن أو ليس من القرآن فائدة إال أنه حصل فيها أحكام شرعية القرآن وعند هذا ظهر أنه مل يبق لقو

هي من خواص القرآن مثل أنه هل جيب قراءهتا يف الصالة أم ال وهل جيوز للجنب قراءهتا أم ال وهل جيوز للمحدث 
قرآن إىل ثبوت هذه مسها أم ال ومعلوم أن هذه األحكام اجتهادية فلما رجع حاصل قولنا إن التسمية هل هي من ال

األحكام وعدمها وثبت أن ثبوت هذه األحكام وعدمها أمور اجتهادية ظهر أن البحث اجتهادي ال قطعي وسقط 
هتويل القاضي املسألة السادسة يف بيان أن التسمية هل هي من القرآن وأهنا آية من الفاحتة قال قراء املدينة والبصرة 

ة وقال قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء احلجاز إهنا آية من الفاحتة وهو قول ابن وفقهاء الكوفة إهنا ليست من الفاحت
  احلجة األوىل -املبارك والثوري ويدل عليه وجوه 

  روى الشافعي رضي اهللا عنه عن مسلم عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن أم سلمة أهنا قالت
م آية احلمد هللا رب العاملني آية الرمحن الرحيم آية مالك يوم قرأ رسول اهللا فاحتة الكتاب فعد بسم اهللا الرمحن الرحي

  الدين آية إياك نعبد وإياك نستعني آية اهدنا الصراط املستقيم آية صراط

  الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني آية وهذا نص صريح احلجة الثانية
  قال روى سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا

  فاحتة الكتاب سبع آيات أوالهن بسم اهللا الرمحن الرحيم احلجة الثالثة
  روى الثعليب يف تفسريه بإسناده عن أيب بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا

إال أخربك بآية مل تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غريي فقلت بلى فقال بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت 
  اهللا الرمحن الرحيم قال هي هي فهذا احلديث يدل على أن التسمية من القرآن احلجة الرابعة الصالة قلت ببسم

روى الثعليب بإسناده عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا أن النيب قال له كيف تقول إذا قمت إىل 
( وى أيضا بإسناده عن أم سلمة أن النيب الصالة قال أقول احلمد هللا رب العاملني قال قل بسم اهللا الرمحن الرحيم ور

  كان يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني) صلى اهللا عليه وسلم 
وروى أيضا بإسناده عن علي بن أيب طالب عليه السالم أنه كان إذا افتتح السورة يف الصالة يقرأ بسم اهللا الرمحن 

  صالرحيم وكان يقول من ترك قراءهتا فقد نق
قال فاحتة  ٨٧وروى أيضا بإسناده عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله ولقد آتيناك سبعا من املثاين احلجر 

  الكتاب فقيل البن عباس فأين السابعة فقال بسم اهللا الرمحن الرحيم وبإسناده عن أيب هريرة عن النيب
  م فإهنا إحدى آياهتا وبإسناده أيضاأنه قال إذا قرأمت أم القرآن فال تدعوا بسم اهللا الرمحن الرحي

عن أيب هريرة أن النيب قال يقول اهللا تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فإذا قال العبد بسم اهللا الرمحن 
الرحيم قال اهللا سبحانه جمدين عبدي وإذا قال احلمد هللا رب العاملني قال اهللا تبارك وتعاىل محدين عبدي وإذا قال 

رحيم قال اهللا عز وجل أثىن علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال اهللا فوض إيل عبدي وإذا قال إياك الرمحن ال
نعبد وإياك نستعني قال اهللا تعاىل هذا بيين وبني عبدي وإذا قال اهدنا الصراط املستقيم قال اهللا تعاىل هذا لعبدي 



  ولعبدي ما سأل وبإسناده
هللا يف املسجد والنيب حيدث أصحابه إذ دخل رجل يصلي فافتتح الصالة وتعوذ عن أيب هريرة قال كنت مع رسول ا

مث قال احلمد هللا رب العاملني فسمع النيب ذلك فقال له يا رجل قطعت على نفسك الصالة أما علمت أن بسم اهللا 
 صالة إال بفاحتة الرمحن الرحيم من احلمد من تركها فقد ترك آية منها ومن ترك آية منها فقد قطع صالته فإنه ال

  الكتاب فمن ترك آية منها فقد بطلت صالته وبإسناده
  عن طلحة بن عبيد اهللا قال قال رسول اهللا من ترك بسم اهللا الرمحن الرحيم فقد ترك آية من كتاب اهللا

بسم اهللا واعلم أين نقلت مجلة هذه األحاديث من تفسري الشيخ أيب إسحاق الثعليب رمحه اهللا احلجة اخلامسة قراءة 
الرمحن الرحيم واجبة يف أول الفاحتة وإذا كان كذلك وجب أن تكون آية منها بيان األول قوله تعاىل اقرأ باسم 

وال جيوز أن يقال الباء صلة زائدة ألن األصل أن يكون لكل حرف من كالم اهللا تعاىل فائدة وإذا  ١ربك العلق 
باسم ربك وظاهر األمر للوجوب ومل يثبت هذا الوجوب يف غري كان هذا احلرف مفيدا كان التقدير اقرأ مفتتحا 

القراءة يف الصالة فوجب إثباته يف القراءة يف الصالة صونا للنص عن التعطيل احلجة السادسة التسمية مكتوبة خبط 
 القرآن وكل ما ليس من القرآن فإنه غري مكتوب خبط القرآن أال ترى أهنم منعوا من كتابة أسامي السور يف

املصحف ومنعوا من العالمات على األعشار واألمخاس والغرض من ذلك كله أن مينعوا من أن خيتلط بالقرآن ما 
ليس منه فلو مل تكن التسمية من القرآن ملا كتبوها خبط القرآن وملا أمجعوا على كتابتها خبط القرآن علمنا أهنا من 

الدفتني كالم اهللا والتسمية موجودة بني الدفتني فوجب جعلها القرآن احلجة السابعة أمجع املسلمون على أن ما بني 
من كالم اهللا تعاىل وهلذا السبب حكينا أن يعلى ملا أورد هذا الكالم على حممد بن احلسن بقي ساكتا واعلم أن 
هار مذهب أيب بكر الرازي أن التسمية من القرآن ولكنها ليست آية من سورة الفاحتة بل املقصود من تنزيلها إظ

الفصل بني السور وهذان الدليالن ال يبطالن قول أيب بكر الرازي احلجة الثامنة أطبق األكثرون على أن سورة 
الفاحتة سبع آيات إال أن الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه قال قوله بسم اهللا الرمحن الرحيم آية واحدة وقوله صراط 

آية واحدة وأما أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل فإنه قال بسم اهللا الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني 
ليس بآية منها لكن قوله صراط الذين أنعمت عليهم آية وقوله غري املغضوب عليهم وال الضالني آية أخرى وسنبني 

ن قوله يف مسألة مفردة أن قول أيب حنيفة مرجوح ضعيف فحينئذ يبقى أن اآليات ال تكون سبعا إال إذا اعتقدنا أ
بسم اهللا الرمحن الرحيم آية منها تامة احلجة التاسعة أن نقول قراءة التسمية قبل الفاحتة واجبة فوجب أن تكون آية 
منها بيان األول أن أبا حنيفة يسلم أن قراءهتا أفضل وإذا كان كذلك فالظاهر أن النيب قرأها فوجب أن جيب علينا 

وإذا ثبت وجوب قراءهتا ثبت أهنا من السورة ألنه ال قائل بالفرق احلجة  ١٥٨قراءهتا لقوله تعاىل واتبعوه األعراف 
  العاشرة قوله عليه السالم

كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه باسم اهللا فهو أبتر أو أجذم وأعظم األعمال بعد اإلميان باهللا الصالة فقراءة الفاحتة فيها 
فظ األبتر يدل على غاية النقصان واخللل بدليل أنه تعاىل بدون قراءة بسم اهللا يوجب كون هذه الصالة بتراء ول

فلزم أن  ٣ذكره يف معرض الذم للكافر الذي كان عدوا للرسول عليه السالم فقال إن شانئك هو األبتر الكوثر 
يقال الصالة اخلالية عن قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم تكون يف غاية النقصان واخللل وكل من أقر هبذا اخللل 

  النقصان قال بفساد هذه الصالة وذلك يدل على أهنا من الفاحتة وأنه جيب قراءهتاو



  احلجة احلادية عشرة
ما روي أن النيب قال أليب بن كعب ما اعظم آية يف كتاب اهللا تعاىل فقال بسم اهللا الرمحن الرحيم فصدقه النيب عليه 

هذا القدر آية ومعلوم أهنا ليست آية تامة يف قوله إنه السالم يف قوله وجه االستدالل أن هذا الكالم يدل على أن 
من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم بل هذا بعض آية فال بد وأن يكون آية تامة يف غري هذا املوضع وكل من 

ة جيهر قال بذلك قال إنه آية تامة يف أول سورة الفاحتة احلجة الثانية عشرة إن معاوية قدم املدينة فصلى بالناس صال
فيها فقرأ أم القرآن ومل يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم فلما قضى صالته ناداه املهاجرون واألنصار من كل ناحية 

أنسيت أين بسم اهللا الرمحن الرحيم حني استفتحت القرآن فأعاد معاوية الصالة وقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم وهذا 
هم على أنه من القرآن ومن الفاحتة وعلى أن األوىل اجلهر بقراءهتا احلجة اخلرب يدل على إمجاع الصحابة رضي اهللا عن

الثالثة عشرة أن سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم كانوا عند الشروع يف أعمال اخلري يبتدئون بذكر بسم اهللا 
ثبت الوجوب يف فوجب أن جيب على رسولنا ذلك وإذا ثبت هذا الوجوب يف حق الرسول ثبت أيضا يف حقنا وإذا 

حقنا ثبت أنه آية من سورة الفاحتة أما املقدمة األوىل فالدليل عليها أن نوحا عليه السالم ملا أراد ركوب السفينة قال 
وأن سليمان ملا كتب إىل بلقيس كتب بسم اهللا الرمحن الرحيم فإن  ٤١اركبوا فيها بسم اهللا جمراها ومرساها هود 

يدل على أن سليمان قدم اسم  ٣٠ه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم النمل قالوا أليس أن قوله تعاىل إن
نفسه على اسم اهللا تعاىل قلنا معاذ اهللا أن يكون األمر كذلك وذلك ألن الطري أتى بكتاب سليمان ووضعه على 

من العساكر  صدر بلقيس وكانت املرأة يف بيت ال يقدر أحد على الدخول فيه لكثرة من أحاط بذلك البيت
واحلفظة فعلمت بلقيس أن ذلك الطري هو الذي أتى بذلك الكتاب وكانت قد مسعت باسم سليمان فلما أخذت 
الكتاب قالت هي من عند نفسها إنه من سليمان فلما فتحت الكتاب رأت التسمية مكتوبة فقالت وإنه بسم اهللا 

ا يف عمل من أعمال اخلري ابتدؤا بذكر بسم اهللا الرمحن الرمحن الرحيم فثبت أن األنبياء عليهم السالم كلما شرعو
الرحيم واملقدمة الثانية أنه ملا ثبت هذا يف حق سائر األنبياء وجب أن جيب على رسولنا ذلك لقوله تعاىل أولئك 

وإذا ثبت ذلك يف حق الرسول وجب أن جيب علينا ذلك لقوله تعاىل  ٩٠الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده األنعام 
وإذا ثبت وجوب قراءته علينا ثبت أنه آية من الفاحتة ألنه ال قائل بالفرق احلجة الرابعة  ١٥٨اتبعوه األعراف و

عشرة أنه تعاىل متقدم بالوجود على وجود سائر املوجودات ألنه تعاىل قدمي وخالق وغريه حمدث وخملوق والقدمي 
أنه تعاىل سابق على غريه وجب حبكم املناسبة العقلية أن  اخلالق جيب أن يكون سابقا على احملدث املخلوق وإذا ثبت

يكون ذكره سابقا على ذكر غريه وهذا السبق يف الذكر ال حيصل إال إذا كان قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم سابقة 
على سائر األذكار والقراءات وإذا ثبت أن القول بوجوب هذا التقدم حسن يف العقول وجب أن يكون معتربا يف 

الشرع لقوله عليه الصالة والسالم ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أيضا 
أهنا آية من الفاحتة ألنه ال قائل بالفرق احلجة اخلامسة عشرة أن بسم اهللا الرمحن الرحيم ال شك أنه من القرآن يف 

  سورة النمل مث إنا نراه

يكون من القرآن كما أنا ملا رأينا قوله تعاىل فبأي آالء ربكما تكذبان من سورة  مكررا خبط القرآن فوجب أن
الرمحن وقوله تعاىل ويل يومئذ للمكذبني من سورة املرسالت مكررا يف القرآن خبط واحد وصورة واحدة قلنا إن 

  الكل من القرآن احلجة السادسة عشرة
ك اللهم حىت نزل قوله تعاىل اركبوا فيها بسم اهللا جمراها روى أنه كان يكتب يف أول األمر على رسم قريش بامس

فكتب بسم اهللا الرمحن  ١١٠فكتب بسم اهللا فنزل قوله قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن اإلسراء  ٤١ومرساها هود 



أجزاء كتب مثلها وجه االستدالل أن  ٣٠فلما نزل قوله تعاىل إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم النمل 
هذه الكلمة كلها من القرآن وجمموعها من القرآن مث إنه ثبت يف القرآن فوجب اجلزم بأنه من القرآن إذ لو جاز 

إخراجه من القرآن مع هذه املوجبات الكثرية ومع الشهرة جلاز إخراج سائر اآليات كذلك وذلك يوجب الطعن يف 
ر أن اهللا تعاىل كان ينزل هذه الكلمة على حممد عليه الصالة القرآن احلجة السابعة عشرة قد بينا أنه ثبت بالتوات

والسالم وكان يأمر بكتبه خبط املصحف وبينا أن حاصل اخلالف يف أنه هل هو من القرآن فرجع إىل أحكام 
خمصوصة مثل أنه هل جيب قراءته وهل جيوز للجنب قراءته وللمحدث مسه فنقول ثبوت هذه األحكام أحوط 

  يه لقوله عليه الصالة والسالمفوجب املصري إل
دع ما يريبك إىل ما ال يريبك واحتج املخالف بأشياء األول تعلقوا خبرب أيب هريرة وهو أن النيب قال يقول اهللا تعاىل 
قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فإذا قال العبد احلمد هللا رب العاملني يقول اهللا تعاىل محدين عبدي وإذا قال 

يم يقول اهللا تعاىل أثىن علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين يقول اهللا تعاىل جمدين عبدي وإذا قال إياك الرمحن الرح
نعبد وإياك نستعني يقول اهللا تعاىل هذا بيين وبني عبدي واالستدالل هبذا اخلرب من وجهني األول أنه عليه الصالة 

  ها والثاين أنه تعاىل قالوالسالم مل يذكر التسمية ولو كانت آية من الفاحتة لذكر
جعلت الصالة بيين وبني عبدي نصفني واملراد من الصالة الفاحتة وهذا التنصيف إمنا حيصل إذا قلنا إن التسمية 

ليست آية من الفاحتة ألن الفاحتة سبع آيات فيجب أن يكون فيها هللا ثالث آيات ونصف وهي من قوله احلمد هللا 
أما إذا جعلنا  -وهي من قوله وإياك نستعني إىل آخر السورة  -الث آيات ونصف وللعبد ث -إىل قوله إياك نعبد 

بسم اهللا الرمحن الرحيم آية من الفاحتة حصل هللا أربع آيات ونصف وللعبد آيتان ونصف وذلك يبطل التنصيف 
  املذكور احلجة الثانية

والقراءة باحلمد هللا رب العاملني وهذا يدل روت عائشة رضي اهللا تعاىل عنها أن النيب كان يفتتح الصالة بالتكبري 
على أن التسمية ليست آية من الفاحتة احلجة الثالثة لو كان قوله بسم اهللا الرمحن الرحيم آية من هذه السورة لزم 

  التكرار يف قوله الرمحن الرحيم وذلك خبالف الدليل واجلواب عن احلجة األوىل من وجوه األول
إسحق الثعليب روى بإسناده أن النيب ملا ذكر هذا احلديث عد بسم اهللا الرمحن الرحيم آية تامة أنا نقلنا أن الشيخ أبا 

  من سورة الفاحتة وملا تعارضت الروايتان فالترجيح معنا ألن رواية اإلثبات مقدمة على رواية النفي الثاين
  عن)  ١( روى أبو داود السختياين 

ن عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب قال وإذا قال العبد مالك يوم الدين النخعي عن مالك عن العالء بن عبد الرمح
يقول اهللا تعاىل جمدين عبدي وهو بيين وبني عبدي إذا عرفت هذا فنقول قوله يف مالك يوم الدين هذا بيين وبني 

بلها لو كانت عبدي يعين يف القسمة وإمنا يكون كذلك إذا حصلت ثالثة قبلها وثالثة بعدها وإمنا حيصل ثالثة ق
التسمية آية من الفاحتة فصار هذا اخلرب حجة لنا من هذا الوجه الثالث أن لفظ النصف كما حيتمل النصف يف عدد 

  اآليات فهو أيضا حيتمل النصف يف املعىن قال عليه الصالة والسالم
سمان وقال شريح الفرائض نصف العلم ومساه بالنصف من حيث أنه حبث عن أحوال األموات واملوت واحلياة ق

أصبحت ونصف الناس علي غضبان مساه نصفا من حيث أن بعضهم راضون وبعضهم ساخطون الرابع أن دالئلنا يف 
أن بسم اهللا الرمحن الرحيم آية من الفاحتة صرحية وهذا اخلرب الذي متسكوا به ليس املقصود منه بيان أن بسم اهللا 

املقصود منه بيان شيء آخر فكانت دالئلنا أقوى وأظهر اخلامس أنا الرمحن الرحيم هل هي من الفاحتة أم ال لكن 
بينا أن قولنا أقرب إىل االحتياط واجلواب عن حجتهم الثانية ما قال الشافعي فقال لعل عائشة جعلت احلمد هللا رب 



السورة فكذا ههنا  العاملني امسا هلذه السورة كما يقال قرأ فالن احلمد هللا الذي خلق السموات واملراد أنه قرا هذه
ومتام اجلواب عن خرب أنس سيأيت بعد ذلك واجلواب عن احلجة الثالثة أن التكرار ألجل التأكيد كثري يف القرآن 
وتأكيد كون اهللا تعاىل رمحانا رحيما من أعظم املهمات واهللا أعلم املسألة السابعة يف بيان عدد آيات هذه السورة 

احلسن البصري كان يقول هذه السورة مثان آيات فأما الرواية املشهورة اليت  رأيت يف بعض الروايات الشاذة أن
إذا  ٨٧أطبق األكثرون عليها أن هذه السورة سبع آيات وبه فسروا قوله تعاىل ولقد آتيناك سبعا من املثاين احلجر 

صراط الذين أنعمت عليهم غري  ثبت هذا فنقول الذين قالوا إن بسم اهللا الرمحن الرحيم آية من الفاحتة قالوا إن قوله
املغضوب عليهم وال الضالني آية تامة وأما أبو حنيفة فإنه ملا أسقط التسمية من السورة ال جرم قال قوله صراط 

الذين أنعمت عليهم آية وقوله غري املغضوب عليهم وال الضالني آية أخرى إذا عرفت هذا فنقول الذي قاله 
ألول أن مقطع قوله صراط الذين أنعمت عليهم ال يشابه مقطع اآليات املتقدمة الشافعي أوىل ويدل عليه وجوه ا

ورعاية التشابه يف املقاطع الزم ألنا وجدنا مقاطع القرآن على ضربني متقاربة ومتشاكلة فاملتقاربة كما يف سورة ق 
ملقاطع الثاين أنا إذا جعلنا واملتشاكلة كما يف سورة القمر وقوله أنعمت عليهم ليس من القسمني فامتنع جعله من ا

قوله غري املغضوب عليهم ابتداء آية فقد جعلنا أول اآلية لفظ غري وهذا اللفظ إما أن يكون صفة ملا قبله أو استثناء 
عما قبله والصفة مع املوصوف كالشيء الواحد وكذلك االستثناء مع املستثىن منه كالشيء الواحد وإيقاع الفصل 

ليل أما إذا جعلنا قوله صراط الذين أنعمت عليهم إىل آخر السورة آية واحدة كنا قد جعلنا بينهما على خالف الد
املوصوف مع الصفة واملستثىن مع املستثىن منه كالما واحدا وآية واحدة وذلك أقرب إىل الدليل الثالث أن املبدل 

ن طلب االهتداء بصراط من أنعم اهللا منه يف حكم احملذوف فيكون تقدير اآلية اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لك
عليهم ال جيوز إال بشرطني أن يكون ذلك املنعم عليه غري مغضوب عليه وال ضاال فإنا لو أسقطنا هذا الشرط مل جيز 

  االهتداء به

ال أهنم وهذا يدل على أنه قد أنعم عليهم إ ٢٨والدليل عليه قوله تعاىل أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا إبراهيم 
ملا صاروا من زمرة املغضوب عليهم ومن زمرة الضالني ال جرم مل جيز االهتداء هبم فثبت أنه ال جيوز فصل قوله 
صراط الذين أنعمت عليهم عن قوله غري املغضوب عليهم بل هذا اجملموع كالم واحد فوجب القول بأنه آية 

ية واحدة وقوله الرمحن الرحيم آية ثانية ومع أن هذه اآلية واحدة فإن قالوا أليس أن قوله احلمد هللا رب العاملني آ
غري مستقلة بنفسها بل هي متعلقة مبا قبلها قلنا الفرق أن قوله احلمد هللا رب العاملني كالم تام بدون قوله الرمحن 

نا أن جمرد قوله الرحيم فال جرم مل ميتنع أن يكون جمرد قوله احلمد هللا رب العاملني آية تامة وال كذلك هذا ملا بي
اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ليس كالما تاما بل ما مل يضم إليه قوله غري املغضوب عليهم وال 

الضالني مل يصح قوله اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فظهر الفرق املسألة الثامنة ذكر بعض 
 الرمحن الرحيم هل هي آية من أوائل سائر السور أم ال أما احملققون من أصحابنا قولني للشافعي يف أن بسم اهللا

األصحاب فقد اتفقوا على أن بسم اهللا قرآن من سائر السور وجعلوا القولني يف أهنا هل هي آية تامة وحدها من 
ألن أحدا ممن  أول كل سورة أو هي وما بعدها آية وقال بعض احلنفية إن الشافعي خالف اإلمجاع يف هذه املسألة

قبله مل يقل إن بسم اهللا آية من أوائل سائر السور ودليلنا أن بسم اهللا مكتوب يف أوائل السور خبط القرآن فوجب 
  كونه قرآنا واحتج املخالف مبا روى أبو هريرة أن النيب قال يف سورة امللك
العدد حاصل بدون التسمية فوجب أن ال  إهنا ثالثون آية ويف سورة الكوثر إهنا ثالث آيات مث أمجعوا على أن هذا

تكون التسمية آية من هذه السور واجلواب أنا إذا قلنا بسم اهللا الرمحن الرحيم مع ما بعده آية واحدة فهذا 



اإلشكال زائل فإن قالوا ملا اعترفتم بأهنا آية تامة من أول الفاحتة فكيف ميكنكم أن تقولوا أهنا بعض آية من سائر 
ذا غري بعيد أال ترى أن قوله احلمد هللا رب العاملني آية تامة مث صار جمموع قوله وآخر دعواهم أن السور قلنا ه

آية واحدة فكذا ههنا وأيضا فقوله سورة الكوثر ثالث آيات يعين ما هو خاصية  ١٠احلمد هللا رب العاملني يونس 
يع السور فسقط هذا السؤال املسألة التاسعة هذه السورة ثالث آيات وأما التسمية فهي كالشيء املشترك فيه بني مج

يروى عن أمحد بن حنبل أنه قال التسمية آية من الفاحتة إال أنه يسر هبا يف كل ركعة وأما الشافعي فإنه قال إهنا آية 
هر هبا منها وجيهر هبا وقال أبو حنيفة ليست آية من الفاحتة إال أهنا يسر هبا يف كل ركعة وال جيهر هبا أيضا فنقول اجل

سنة ويدل عليه وجوه وحجج احلجة األوىل قد دللنا على أن التسمية آية من الفاحتة وإذا ثبت هذا فنقول االستقراء 
دل على أن السورة الواحدة إما أن تكون بتمامها سرية أو جهرية فأما أن يكون بعضها سريا وبعضها جهريا فهذا 

بالتسمية مشروعا يف القراءة اجلهرية احلجة الثانية أن قوله بسم اهللا مفقود يف مجيع السور وإذا ثبت هذا كان اجلهر 
الرمحن الرحيم ال شك أنه ثناء على اهللا وذكر له بالتعظيم فوجب أن يكون اإلعالن به مشروعا لقوله تعاىل فاذكروا 

مستنكف منه فإنه  ومعلوم أن اإلنسان إذا كان مفتخرا بأبيه غري ٢٠٠اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا البقرة 
يعلن بذكره ويبالغ يف إظهاره أما إذا أخفى ذكره أو أسره دل ذلك على كونه مستنكفا منه فإذا كان املفتخر بأبيه 

  يبالغ يف اإلعالن واإلظهار وجب أن يكون إعالن ذكر

بذكر اهللا يدل على اهللا أوىل عمال بقوله فاذكروا اهللا كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا احلجة الثالثة هي أن اجلهر 
كونه مفتخرا بذلك الذكر غري مبال بإنكار من ينكره وال شك أن هذا مستحسن يف العقل فيكون يف الشرع 

  كذلك لقوله عليه السالم
ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن ومما يقوى هذا الكالم أيضا أن اإلخفاء والسر ال يليق إال مبا يكون فيه 

ه الرجل ويسره لئال ينكشف ذلك العيب أما الذي يفيد أعظم أنواع الفخر والفضيلة واملنقبة عيب ونقصان فيخفي
فكيف يليق بالعقل إخفاؤه ومعلوم أنه ال منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكرا هللا بالتعظيم وهلذا قال عليه 

  السالم
  السالم يقولطوىب ملن مات ولسانه رطب من ذكر اهللا وكان علي بن أيب طالب عليه 

يا من ذكره شرف للذاكرين ومثل هذا كيف يليق بالعاقل أن يسعى يف إخفائه وهلذا السبب نقل أن عليا رضي اهللا 
ان مذهبه اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف مجيع الصلوات وأقول إن هذه احلجة قوية يف نفسي راسخة يف عنه ك

عقلي ال تزول البتة بسبب كلمات املخالفني احلجة الرابعة ما رواه الشافعي بإسناده أن معاوية قدم املدينة فصلى هبم 
إىل الركوع والسجود فلما سلم ناداه املهاجرون واألنصار يا ومل يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم ومل يكرب عند اخلفض 

معاوية سرقت منا الصالة أين بسم اهللا الرمحن الرحيم وأين التكبري عند الركوع والسجود مث إنه أعاد الصالة مع 
كان  التسمية والتكبري قال الشافعي إن معاوية كان سلطانا عظيم القوة شديد الشوكة فلوال أن اجلهر بالتسمية

كاألمر املتقرر عند كل الصحابة من املهاجرين واألنصار وإال ملا قدروا على إظهار اإلنكار عليه بسبب ترك التسمية 
  احلجة اخلامسة

روى البيهقي يف السنن الكبري عن أيب هريرة قال كان رسول اهللا جيهر يف الصالة ببسم اهللا الرمحن الرحيم مث إن 
عمر بن اخلطاب وابن عباس وابن عمر وابن الزبري وأما أن علي بن أيب طالب رضي  الشيخ البيهقي روى اجلهر عن

اهللا عنه كان جيهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر ومن اقتدى يف دينه بعلى بن أيب طالب فقد اهتدى والدليل عليه قوله 
  عليه السالم



رمحن الرحيم يتعلق بفعل ال بد من إضماره اللهم أدر احلق مع علي حيث دار احلجة السادسة أن قوله بسم اهللا ال
والتقدير بإعانة اسم اهللا اشرعوا يف الطاعات أو ما جيري جمرى هذا املضمر وال شك أن استماع هذه الكلمة ينبه 
العقل على أنه ال حول عن معصية اهللا إال بعصمة اهللا وال قوة على طاعة اهللا إال بتوفيق اهللا وينبه العقل على أنه ال 

شيء من اخلريات والربكات إال إذا وقع االبتداء فيه بذكر اهللا ومن املعلوم أن املقصود من مجيع العبادات  يتم
والطاعات حصول هذه املعاين يف العقول فإذا كان استماع هذه الكلمة يفيد هذه اخلريات الرفيعة والربكات العالية 

مرون باملعروف وتنهون عن املنكر ألن هذا القائل دخل هذا القائل حتت قوله كنتم خري أمة أخرجت للناس تأ
بسبب إظهار هذه الكلمة أمر مبا هو أحسن أنواع األمر باملعروف وهو الرجوع إىل اهللا بالكلية واالستعانة باهللا يف 

  كل اخلريات وإذا كان األمر كذلك فكيف يليق بالعاقل أن يقول إنه بدعة واحتج املخالف بوجوه وحجج
بإسناده عن أنس أنه قال صليت خلف رسول اهللا وخلف أيب بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون روى البخاري 

  القراءة باحلمد هللا رب العاملني وروى مسلم هذا اخلرب

  يف صحيحه وفيه أهنم ال يذكرون بسم اهللا الرمحن الرحيم ويف رواية أخرى
  ةومل أمسع أحدا منهم قال بسم الرمحن الرحيم ويف رواية رابع
  فلم جيهر أحد منهم ببسم اهللا الرمحن الرحيم احلجة الثانية

ما روى عبد اهللا بن املغفل أنه قال مسعين أيب وأنا أقول بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال يا بين إياك واحلدث يف اإلسالم 
ملني فإذا فقد صليت خلف رسول اهللا وخلف أيب بكر وخلف عمر وعثمان فابتدؤا القراءة باحلمد هللا رب العا

صليت فقل احلمد هللا رب العاملني وأقول إن أنسا وابن املغفل خصصا عدم ذكر بسم اهللا الرمحن الرحيم باخللفاء 
الثالثة ومل يذكرا عليا وذلك يدل على إطباق الكل على أن عليا كان جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم احلجة الثالثة 

وبسم  ٢٠٥واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة األعراف  ٥٥راف قوله تعاىل ادعوا ربكم تضرعا وخفية األع
اهللا الرمحن الرحيم ذكر اهللا فوجب إخفاؤه وهذه احلجة استنبطها الفقهاء واعتمادهم على الكالمني األولني 

  واجلواب عن خرب أنس من وجوه األول قال الشيخ أبو حامد االسفرايين
نفية فقد رووا عنه ثالث روايات إحداها قوله صليت خلف روي عن أنس يف هذا الباب ست روايات أما احل

رسول اهللا وخلف أيب بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصالة باحلمد هللا رب العاملني وثانيتها قوله إهنم ما 
لروايات كانوا يذكرون بسم اهللا الرمحن الرحيم وثالثتها قوله مل أمسع أحدا منهم قال بسم اهللا الرمحن الرحيم فهذه ا

الثالث تقوي قول احلنفية وثالث أخرى تناقض قوهلم إحداها ما ذكرنا أن أنسا روى أن معاوية ملا ترك بسم اهللا 
الرمحن الرحيم يف الصالة أنكر عليه املهاجرون واألنصار وقد بينا أن هذا يدل على أن اجلهر هبذه الكلمات كاألمر 

  املتواتر فيما بينهم وثانيتها
بة عن أنس أن رسول اهللا وأبا بكر وعمر كانوا جيهرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم وثالثتها أنه سئل عن روى أبو قال

اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم واإلسرار به فقال ال أدري هذه املسألة فثبت أن الرواية عن أنس يف هذه املسألة قد 
سائر الدالئل وأيضا ففيها هتمة أخرى وهي أن  عظم فيها اخلبط واالضطراب فبقيت متعارضة فوجب الرجوع إىل

عليا عليه السالم كان يبالغ يف اجلهر بالتسمية فلما وصلت الدولة إىل بين أمية بالغوا يف املنع من اجلهر سعيا يف 
إبطال آثار علي عليه السالم فلعل أنسا خاف منهم فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه وحنن وإن شككنا يف شيء 

نشك أنه مهما وقع التعارض بني قول أنس وابن املغفل وبني قول علي بن أيب طالب عليه السالم الذي بقي  فإنا ال
عليه طول عمره فإن األخذ بقول علي أوىل فهذا جواب قاطع يف املسألة مث نقول هب أنه حصل التعارض بني 



أخباركم أنس وابن املغفل وراوي قولنا علي  دالئلكم ودالئلنا إال أن الترجيح معنا وبيانه من وجوه األول أن راوي
بن أيب طالب عليه السالم وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وهؤالء كانوا اكثر علما وقربا من رسول اهللا من أنس 

وابن املغفل والثاين أن مذهب أيب حنيفة أن خرب الواحد إذا ورد على خالف القياس مل يقبل وهلذا السبب فإنه مل 
املصراة مع أنه لفظ رسول اهللا قال ألن القياس خيالفه إذا ثبت هذا فنقول قد بينا أن صريح العقل ناطق  يقبل خرب

بان إظهار هذه الكلمة أوىل من إخفائها فألي سبب رجح قول أنس وقول ابن املغفل على هذا البيان اجللي البديهي 
  يقدم األكابر على األصاغر والعلماء على غريوالثالث أن من املعلوم بالضرورة أن النيب عليه السالم كان 

العلماء واألشراف على األعراب وال شك أن عليا وابن عباس وابن عمر كانوا أعلى حاال يف العلم والشرف وعلو 
الدرجة من أنس وابن املغفل والغالب على الظن أن عليا وابن عباس وابن عمر كانوا يقفون بالقرب من رسول اهللا 

ن املغفل يقفان بالعبد منه وأيضا أنه عليه السالم ما كان يبالغ يف اجلهر امتثاال لقوله تعاىل وال جتهر وكان أنس واب
وأيضا فاإلنسان أول ما يشرع يف القراءة إمنا يشرع فيها بصوت ضعيف مث  ١١٠بصالتك وال ختافت هبا اإلسراء 

لي وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة مسعوا ال يزال يقوى صوته ساعة فساعة فهذه أسباب ظاهرة يف أن يكون ع
اجلهر بالتسمية من رسول اهللا وأن أنسا وابن املغفل ما مسعاه الرابع قال الشافعي لعل املراد من قول أنس كان 

رسول اهللا يستفتح الصالة باحلمد هللا رب العاملني أنه كان قدم هذه السورة يف القراءة على غريها من السور فقوله 
 رب العاملني املراد منه متام هذه فجعل هذه اللفظة امسا هلذه السورة اخلامس لعل املراد من عدم اجلهر يف احلمد هللا

 ١١٠حديث ابن املغفل عدم املبالغة يف رفع الصوت كما قال تعاىل وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا اإلسراء 
ملثبتة أوىل من النافية السابع أن الدالئل العقلية موافقة السادس اجلهر كيفية ثبوتية واإلخفاء كيفية عدمية والرواية ا

لنا وعمل علي بن أيب طالب عليه السالم معنا ومن اختذ عليا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى يف دينه 
فاجلواب أنا حنمل ذلك على  ٢٠٥ونفسه وأما التمسك بقوله تعاىل واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة األعراف 

رد الذكر أما قوله بسم اهللا الرمحن الرحيم فاملراد منه قراءة كالم اهللا تعاىل على سبيل العبادة واخلضوع فكان جم
الفرع األول قالت الشيعة السنة هي اجلهر بالتسمية  -اجلهر به أوىل املسألة العاشرة يف تفاريع التسمية وفيه فروع 

ور الفقهاء خيالفوهنم فيه الفرع الثاين الذين قالوا التسمية ليست آية سواء كانت يف الصالة اجلهرية أو السرية ومجه
من أوائل السور اختلفوا يف سبب إثباهتا يف املصحف يف أول كل سورة وفيه قوالن األول أن التسمية ليست من 

ال حاجة إىل القرآن وهؤالء فريقان منهم من قال إهنا كتبت للفصل بني السور وهذا الفصل قد صار اآلن معلوما ف
إثبات التسمية فعلى هذا لو مل تكتب جلاز ومنهم من قال إنه جيب إثباهتا يف املصاحف وال جيوز تركها أبدا والقول 
الثاين أهنا من القرآن وقد أنزهلا اهللا تعاىل ولكنها آية مستقلة بنفسها وليست آية من السورة وهؤالء أيضا فريقان 

ينزهلا يف أول كل سورة على حدة ومنهم من قال ال بل أنزهلا مرة واحدة وأمر منهم من قال إن اهللا تعاىل كان 
  بإثباهتا يف أول كل سورة والذي يدل على أن اهللا تعاىل أنزهلا وعلى أهنا من القرآن ما

روي عن أم سلمة أن النيب كان يعد بسم اهللا الرمحن الرحيم آية فاصلة وعن إبراهيم بن يزيد قال قلت لعمرو بن 
ينار إن الفضل الرقاشي يزعم أن بسم اهللا الرمحن الرحيم ليس من القرآن فقال سبحان اهللا ما أجرأ هذا الرجل د

علم أن تلك السورة قد ختمت وفتح غريها وعن عبد اهللا بن املبارك أنه قال من ترك بسم اهللا الرمحن الرحيم فقد 
  يرةترك مائة وثالث عشرة آية وروي مثله عن ابن عمر وأيب هر



الفرع الثالث القائلون بأن التسمية آية من الفاحتة وأن الفاحتة جيب قراءهتا يف الصالة ال شك أهنم يوجبون قراءة 
التسمية أما الذين ال يقولون به فقد اختلفوا فقال أبو حنيفة وأتباعه واحلسن بن صاحل بن جين وسفيان الثوري وابن 

ينبغي أن يقرأها يف املكتوبة ال سرا وال جهرا وأما يف النافلة فإن شاء قرأها  أيب ليلى يقرا التسمية سرا وقال مالك ال
وإن شاء ترك الفرع الرابع مذهب الشافعي يقتضي وجوب قراءهتا يف كل الركعات أما أبو حنيفة فعنه روايتان 

حممد واحلسن بن روى يعلى عن أيب يوسف عن أيب حنيفة أنه يقرأها يف كل ركعة قبل الفاحتة وروى أبو يوسف و
زياد ثالثتهم مجيعا عن أيب حنيفة أنه قال إذا قرأها يف أول ركعة عند ابتداء القراءة مل يكن عليه أن يقرأها يف تلك 

الصالة حىت يفرغ منها قال وإن قرأها مع كل سورة فحسن الفرع اخلامس ظاهر قول أيب حنيفة أنه ملا قرأ التسمية 
ا يف أوائل سائر السور وعند الشافعي أن األفضل إعادهتا يف أول كل سورة لقوله عليه يف أول الفاحتة فإنه ال يعيده

  السالم
كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا فهو أبتر الفرع السادس اختلفوا يف أنه هل جيوز للحائض واجلنب قراءة بسم 

علماء على أن تسمية اهللا على الوضوء مندوبة اهللا الرمحن الرحيم والصحيح عندنا أنه ال جيوز الفرع السابع أمجع ال
  وعامة العلماء على أهنا غري واجبة لقوله

توضأ كما أمرك اهللا به والتسمية غري مذكورة يف آية الوضوء وقال أهل الظاهر إهنا واجبة فلو تركها عمدا أو سهوا 
ع الثامن متروك التسمية عند التذكية مل تصح صالته وقال إسحق إن تركها عامدا مل جيز وإن تركها ساهيا جاز الفر

وقال تعاىل وال  ٣٦هل حيل أكله أم ال املسألة يف غاية الشهرة قال اهللا تعاىل فاذكروا اسم اهللا عليها صواف احلج 
الفرع التاسع أمجع العلماء على أنه يستحب أن ال يشرع يف عمل من  ١٢١تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه األنعام 

وإال ويقول بسم اهللا فإذا نام قال بسم اهللا وإذا قام من مقامه قال بسم اهللا وإذا قصد العبادة قال بسم اهللا األعمال 
وإذا دخل الدار قال بسم اهللا أو خرج منها قال بسم اهللا وإذا أكل أو شرب أو أخذ أو أعطى قال بسم اهللا 

هذا أول أحواله من الدنيا وإذا مات وأدخل القرب ويستحب للقابلة إذا أخذت الولد من األم أن تقول بسم اهللا و
قيل بسم اهللا وهذا آخر أحواله من الدنيا وإذا قام من القرب قال أيضا بسم اهللا وإذا حضر املوقف قال بسم اهللا 

فتتباعد عنه النار بربكة قوله بسم اهللا املسألة احلادية عشرة ترمجة القرآن ال تكفي يف صحة الصالة ال يف حق من 
حيسن القراءة وال يف حق من ال حيسنها وقال أبو حنيفة إهنا كافية يف حق القادر والعاجز وقال أبو يوسف وحممد إهنا 

كافية يف حق العاجز وغري كافية يف حق القادر واعلم أن مذهب أيب حنيفة يف هذه املسألة بعيد جدا وهلذا السبب 
د الدبوسي صرحا بتركه لنا حجج ووجوه احلجة األوىل أنه إمنا فإن الفقيه أبا الليث السمرقندي والقاضي أبا زي

  صلى بالقرآن املنزل من عند اهللا تعاىل

والعجب أنه  ١٥٣باللفظ العريب وواظب عليه طول عمره فوجب أن جيب علينا مثله لقوله تعاىل فاتبعوه األنعام 
الوضوء ومل يلتفت إىل مواظبته طول عمره احتج بأنه عليه السالم مسح على ناصيته مرة على كونه شرطا يف صحة 

على قراءة القرآن باللسان العريب احلجة الثانية أن اخللفاء الراشدين صلوا بالقرآن العريب فوجب أن جيب علينا 
  ذلك لقوله عليه السالم

بعدي عضوا اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر ولقوله عليه السالم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من 
عليها بالنواجذ احلجة الثالثة أن الرسول ومجيع الصحابة ما قرؤا يف الصالة إال هذا القرآن العريب فوجب أن جيب 

  علينا ذلك لقوله عليه السالم
ستفترق أميت على نيف وسبعني فرقة كلهم يف النار إال فرقة واحدة قيل ومن هم يا رسول اهللا قال ما أنا عليه 



الدليل أنه عليه السالم هو ومجيع أصحابه كانوا متفقني على القراءة يف الصالة هبذا القرآن العريب وأصحايب وجه 
فوجب أن يكون القارئ بالفارسية من أهل النار احلجة الرابعة أن أهل ديار اإلسالم مطبقون بالكلية على قراءة 

ل حتت قوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني القرآن يف الصالة كما أنزل اهللا تعاىل فمن عدل عن هذا الطريق دخ
احلجة اخلامسة أن الرجل أمر بقراءة القرآن يف الصالة ومن قرأ بالفارسية مل يقرأ القرآن فوجب أن ال  ١١٥النساء 

ولقوله عليه  ٢٠خيرج عن العهدة إمنا قولنا إنه أمر بقراءة القرآن لقوله تعاىل فاقرأوا ما تيسر من القرآن املزمل 
  لسالم لألعرايبا

مث اقرأ مبا تيسر معك من القرآن وإمنا قلنا إن الكالم املرتب بالفارسية ليس بقرآن لوجوه األول قوله تعاىل وإنه 
الثاين قوله تعاىل وما أرسلنا من رسول  ١٩٥إىل قوله بلسان عريب مبني الشعراء  ١٩٢لتنزيل رب العاملني الشعراء 

وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء  ٤٤لث قوله تعاىل ولو جعلناه قرآنا أعجميا فصلت الثا ٤إال بلسان قومه إبراهيم 
النتفاء غريه وهذا يدل على أنه تعاىل ما جعله قرآنا أعجميا فيلزم أن يقال إن كل ما كان أعجميا فهو ليس بقرآن 

تون مبثله ولو كان بعضهم لبعض الرابع قوله تعاىل قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأ
فهذا الكالم املنظوم بالفارسية إما أن يقال إنه عني الكالم العريب أو مثله أو ال عينه وال مثله  ٨٨ظهريا اإلسراء 

واألول معلوم البطالن بالضرورة والثاين باطل إذ لو كان هذا النظم الفارسي مثال لذلك الكالم العريب لكان اآليت 
وملا ثبت أن هذا الكالم  ٨٨القرآن وذلك يوجب تكذيب اهللا سبحانه يف قوله ال يأتون مبثله اإلسراء  به آتيا مبثل

املنظوم بالفارسية ليس عني القرآن وال مثله ثبت أن قارئه مل يكن قارئا للقرآن وهو املطلوب فثبت أن املكلف أمر 
  ادسةبقراءة القرآن ومل يأت به فوجب أن يبقى يف العهدة احلجة الس

ما رواه ابن املنذر عن أيب هريرة عن النيب أنه قال ال جتزي صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فنقول هذه الكلمات 
املنظومة بالفارسية إما أن يقول أبو حنيفة إهنا قرآن أو يقول إهنا ليست بقرآن واألول جهل عظيم وخروج عن 

الء ال جيوز يف عقله ودينه أن يقول إن قول القائل دوستان در اإلمجاع وبيانه من وجوه األول أن أحدا من العق
  هبشت قرآن الثاين يلزم أن يكون القادر على ترمجة القرآن آتيا بقرآن مثل األول وذلك باطل احلجة السابعة

  روى عبد اهللا بن أيب أوىف أن رجال قال يا رسول اهللا إين ال أستطيع أن أحفظ

  قالالقرآن كما حيسن يف الصالة ف
قل سبحان اهللا واحلمد هللا إىل آخر هذا الذكر وجه الدليل أن الرجل ملا سأله عما جيزئه يف الصالة عند العجز عن 
قراءة القرآن العريب أمره الرسول عليه السالم بالتسبيح وذلك يبطل قول من يقول أنه يكفيه أن يقول دوستان 

ه بسم إالها رمحانا ومرحيانا وهذا هو عني ترمجة بسم اهللا الرمحن درهبشت احلجة الثامنة يقال إن أول اإلجنيل هو قول
الرحيم فلو كانت ترمجة القرآن نفس القرآن لقالت النصارى إن هذا القرآن إمنا أخذته من عني اإلجنيل وملا مل يقل 

ثوا أحدكم بورقكم هذه أحد هذا علمنا أن ترمجة القرآن ال تكون قرآنا احلجة التاسعة أنا إذا ترمجنا قوله تعاىل فابع
كان ترمجته بفرستيديكي أزمشابانقرة بشهربس  ١٩إىل املدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه الكهف 

بنكردكه كدام طعام هبترست يارة ازان بياورد ومعلوم أن هذا الكالم من جنس كالم الناس لفظا ومعىن فوجب أن 
  ة والسالمال جتوز الصالة به لقوله عليه الصال

إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس وإذا مل تنعقد الصالة بترمجة هذه اآلية فكذا بترمجة سائر اآليات 
إىل قوله عتل بعد ذلك  ١١ألنه ال قائل بالفرق وأيضا فهذه احلجة جارية يف ترمجة قوله تعاىل مهاز مشاء بنميم القلم 

لنا )  ١( ن شتما من جنس كالم الناس يف اللفظ واملعىن وكذلك قوله تعاىل ادع فإن ترمجتها تكو ١٢زنيم القلم 



فإن ترمجة هذه اآلية تكون من جنس كالم الناس لفظا  ٦١ربك خيرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثائها البقرة 
عجز ونظمها البديع متتاز عن ومعىن وهذا خبالف ما إذا قرأنا عني هذه اآليات هبذه األلفاظ ألهنا حبسب تركيبها امل

كالم الناس والعجب من اخلصوم أهنم قالوا إنه لو ذكر يف آخر التشهد دعاء يكون من جنس كالم الناس فسدت 
صالته مث قالوا تصح الصالة بترمجة هذه اآليات مع أن ترمجتها عني كالم الناس لفظا ومعىن احلجة العاشرة قوله 

  عليه الصالة والسالم
آن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ولو كانت ترمجة القرآن حبسب كل لغة قرآنا لكان قد أنزل أنزل القر

القرآن على أكثر من سبعة أحرف ألن على مذهبهم قد حصل حبسب كل لغة قرآن على حدة وحينئذ ال يصح 
ات وال شك أنه قد حصر حروف القرآن يف السبعة احلجة احلادية عشرة أن عند أيب حنيفة تصح الصالة جبميع اآلي

حصل يف التوراة آيات كثرية مطابقة ملا يف القرآن من الثناء على اهللا ومن تعظيم أمر اآلخرة وتقبيح الدنيا فعلى قول 
اخلصم تكون الصالة صحيحة بقراءة اإلجنيل والتوراة وبقراءة زيد وإنسان ولو أنه دخل الدنيا وعاش مائة سنة ومل 

ن مواظبا على قراءة زيد وإنسان فإنه يلقى اهللا تعاىل مطيعا ومعلوم بالضرورة أن هذا يقرأ حرفا من القرآن بل كا
الكالم ال يليق بدين املسلمني احلجة الثانية عشرة أنه ال ترمجة للفاحتة أال نقول الثناء هللا رب العاملني ورمحان احملتاجني 

طريق أهل العرفان ال إىل طريق أهل اخلذالن وإذا ثبت والقادر على يوم الدين أنت املعبود وأنت املستعان اهدنا إىل 
أن ترمجة الفاحتة ليست إال هذا القدر أو ما يقرب منه فمعلوم أنه ال خطبة إال وقد حصل فيها هذا القدر فوجب أن 
 يقال الصالة صحيحة بقراءة مجيع اخلطب وملا كان باطال علمنا فساد هذا القول احلجة الثالثة عشرة لو كان هذا

  جائزا لكان قد أذن رسول اهللا لسلمان الفارسي يف أن يقرأ القرآن

بالفارسية ويصلي هبا ولكان قد أذن لصهيب يف أن يقرأ بالرومية ولبالل يف أن يقرأ باحلبشية ولو كان هذا األمر 
إتعاب النفس  مشروعا الشتهر جوازه يف اخللق فإنه يعظم يف أمساع أرباب اللغات هبذا الطريق ألن ذلك يزيل عنهم

يف تعلم اللغة العربية وحيصل لكل قوم فخر عظيم يف أن حيصل هلم قرآن بلغتهم اخلاصة ومعلوم أن جتويزه يفضي 
إىل اندراس القرآن بالكلية وذلك ال يقوله مسلم احلجة الرابعة عشرة لو جازت الصالة بالقراءة بالفارسية ملا 

 جائز بيان املالزمة أن الفارسي الذي ال يفهم من العربية شيئا مل يفهم جازت بالقراءة بالعربية وهذا جائز وذاك غري
من القرآن شيئا البتة أما إذا قرأ القرآن بالفارسية فهم املعىن وأحاط باملقصود وعرف ما فيه من الثناء على اهللا ومن 

ت حصول هذه املعاين قال تعاىل الترغيب يف اآلخرة والتنفري عن الدنيا ومعلوم أن املقصد األقصى من إقامة الصلوا
فثبت أن قراءة  ٢٤وقال تعاىل أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا حممد  ١٤وأقم الصالة لذكري طه 

الترمجة تفيد هذه الفوائد العظيمة وقراءة القرآن باللفظ العريب متنع من حصول هذه الفوائد فلو كانت القراءة 
ة بالعربية يف الصحة مث إن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة والقراءة بالعربية بالفارسية قائمة مقام القراء

مانعة منها لوجب أن تكون القراءة بالعربية حمرمة وحيث مل يكن األمر كذلك علمنا أن القراءة بالفارسية غري جائزة 
هر أما املقتضى فألن التكليف كان ثابتا واألصل احلجة اخلامسة عشرة املقتضى لبقاء األمر بالصالة قائم والفارق ظا

يف الثابت البقاء وأما الفارق فهو أن القرآن العريب كما أنه يطلب قراءة ملعناه كذلك تطلب قراءته ألجل لفظه 
وذلك من وجهني األول أن اإلعجاز يف فصاحته وفصاحته يف لفظه والثاين أن توقيف صحة الصالة على قراءة لفظه 

تلك األلفاظ وكثرة احلفظ من اخللق العظيم يوجب بقاءه على وجه الدهر مصونا عن التحريف  يوجب حفظ
أما إذا قلنا إنه ال يتوقف  ٩وذلك يوجب حتقيق ما وعد اهللا تعاىل بقوله إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون احلجر 

ت أن املقتضى قائم والفارق ظاهر واحتج صحة الصالة على قراءة هذا النظم العريب فإنه خيتل هذا املقصود فثب



  املخالف على صحة مذهبه بأنه أمر بقراءة القرآن وقراءة الترمجة قراءة القرآن ويدل عليه وجوه األول
وكان الرجل  ٤٣روي أن عبد اهللا بن مسعود كان يعلم رجال القرآن فقال إن شجرة الزقوم طعام األثيم الدخان 

م فقال قل طعام الفاجر مث قال عبد اهللا إنه ليس اخلطأ يف القرآن أن يقرأ مكان العليم عجميا فكان يقول طعام اليتي
فأخرب أن  ١٩٦احلكيم بل أن يضع آية الرمحة مكان آية العذاب الثاين قوله تعاىل وإنه لفي زبر األولني الشعراء 

مث أمجعنا على أنه  ١٩موسى األعلى القرآن يف زبر األولني وقال تعاىل إن هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم و
ما كان القرآن يف زبر األولني هبذا اللفظ لكن كان بالعربانية والسريانية الثالث أنه تعاىل قال وأوحى إيل هذا القرآن 

مث إن العجم ال يفهمون اللفظ العريب إال إذا ذكر تلك املعاين هلم بلساهنم مث إنه تعاىل مساه  ١٩ألنذركم به األنعام 
قرآنا فثبت أن هذا املنظوم بالفارسية قرآن واجلواب عن األول أن نقول إن أحوال هؤالء عجيبة جدا فإن ابن 

مسعود نقل عنه أنه كان يقول أنا مؤمن إن شاء اهللا ومل ينقل عن أحد من الصحابة املبالغة يف نصرة هذا املذهب 
  كما نقل عن ابن

تقول إن القائل به شاك يف دينه والشاك ال يكون مؤمنا فإن كان قول ابن  مسعود مث إن احلنفية ال تلتفت إىل هذا بل
مسعود حجة فلم مل يقبلوا قوله يف تلك املسألة وإن مل يكن حجة فلم عول عليه يف هذه املسألة ولعمري هذه 

إحسان  املناقضات عجيبة وأيضا فقد نقل عن ابن مسعود حذف املعوذتني وحذف الفاحتة عن القرآن وجيب علينا
فاملعىن أن هذه  ١٩٦الظن به وأن نقول إنه رجع عن هذه املذاهب وأما قوله تعاىل وإنه لفي زبر األولني الشعراء 

فاملعىن ألنذركم معناه وهذا القدر القليل من اجملاز  ١٩القصص موجودة يف زبر األولني وقوله تعاىل ألنذركم األنعام 
طعة اليت ذكرناها املسألة الثانية عشرة قال الشافعي يف القول اجلديد جتب جيوز حتمله ألجل الدالئل القاهرة القا

القراءة على املقتدي سواء أسر اإلمام بالقراءة أو جهر هبا وقال يف القدمي جتب القراءة إذا أسر اإلمام وال جتب إذا 
ولنا وجوه احلجة األوىل  جهر وهو قول مالك وابن املبارك وقال أبو حنيفة تكره القراءة خلف اإلمام بكل حال

  وهذا األمر يتناول املنفرد واملأموم احلجة الثانية ٢٠قوله تعاىل فاقرؤا ما تيسر من القرآن املزمل 
إال أن يقال إن كونه مأموما مينع منه إال  ١٥٣أنه كان يقرأ يف الصالة فيجب علينا ذلك لقوله تعاىل فاتبعوه األنعام 

أمر مبجموع األفعال اليت كان رسول اهللا  ٤٣ا بينا أن قوله تعاىل وأقيموا الصالة البقرة أنه معارضة احلجة الثالثة أن
يفعلها ومن مجلة تلك األفعال قراءة الفاحتة فكان قوله أقيموا الصالة يدخل فيه األمر بقراءة الفاحتة احلجة الرابعة 

  قوله عليه السالم
لدليل فإن قالوا هذا اخلرب خمصوص حبال االنفراد ألنه روى جابر ال صالة إال بفاحتة الكتاب وقد ثبت تقرير وجه ا

  أن النيب
قال من صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إال أن يكون وراء اإلمام قلنا هذا احلديث طعنوا فيه احلجة 

  اخلامسة قوله عليه الصالة والسالم لألعرايب الذي علمه أعمال الصالة
  عك من القرآن وهذا يتناول املنفرد واملأموم احلجة السادسةمث اقرأ مبا تيسر م

روى أبو عيسى الترمذي يف جامعه بإسناده عن حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قرأ النيب عليه الصالة 
ال  والسالم يف الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال ما يل أراكم تقرأون خلف إمامكم قلنا أي واهللا قال
  تفعلوا إال بأم القرآن فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن احلجة السابعة

روى مالك يف املوطأ عن العالء بن عبد الرمحن أنه مسع أبا السائب موىل هشام يقول مسعت أبا هريرة يقول قال 
  رسول اهللا



اج غري تام قال فقلت يا أبا هريرة إين أكون أحيانا خلف اإلمام قال من صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خد
  اقرأ هبا يا فارسي يف نفسك

واالستدالل هبذا اخلرب من وجهني األول أن صالة املقتدي بدون مربة عن اخلداج عند اخلصم وهو على خالف 
ءة عليه يف هذه احلالة وذلك يؤيد النص الثاين أن السائل أورد الصالة خلف اإلمام على أيب هريرة بوجوب القرا

  املطلوب احلجة الثامنة
روى أبو هريرة أن النيب قال إن اهللا تعاىل يقول قسمت الصالة بني وبني عبدي نصفني بني أن التنصيف إمنا حيصل 

بسبب القراءة فوجب أن تكون قراءة الفاحتة من لوازم الصالة وهذا التنصيف قائم يف صالة املنفرد ويف صالة 
  املقتدي احلجة التاسعة

روى الدارقطين بإسناده عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول اهللا بعض الصلوات اليت جيهر فيها بالقراءة فلما 
انصرف أقبل علينا بوجهه الكرمي فقال هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا إنا لنصنع ذلك فقال وأنا أقول 

شيئا من القرآن إذا جهرت بقراءيت إال أم القرآن فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا احلجة مايل أنازع القرآن ال تقرؤا 
العاشرة أن األحاديث الكثرية دالة على أن قراءة القرآن توجب الثواب العظيم وهي متناولة للمنفرد واملقتدى 

ذلك قال بوجوب قراءهتا فوجب أن تكون قراءهتا يف الصالة خلف اإلمام موجبة للثواب العظيم وكل من قال ب
احلجة احلادية عشرة وافق أبو حنيفة رضي اهللا عنه على أن القراءة خلف اإلمام ال تبطل الصالة وأما عدم قراءهتا 

  فهو عندنا يبطل الصالة فثبت أن القراءة أحوط فكانت واجبة لقوله عليه الصالة والسالم
ذا بقي املقتدي ساكتا عن القراءة مع أنه ال يسمع قراءة اإلمام دع ما يريبك إىل ما ال يريبك احلجة الثانية عشرة إ

  بقي معطال فوجب أن يكون حال القارئ أفضل منه لقوله عليه الصالة والسالم
أفضل األعمال قراءة القرآن وإذا ثبت أن القراءة أفضل من السكوت يف هذه احلالة ثبت القول بالوجوب ألنه ال 

عشرة لو كان االقتداء مانعا من القراءة لكان االقتداء حراما ألن قراءة القرآن عبادة قائل بالفرق احلجة الثالثة 
عظيمة واملانع من العبادة الشريفة حمرم فيلزمه أن يكون االقتداء حراما وحيث مل يكن كذلك علمنا أن االقتداء ال 

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  مينع من القراءة واحتج أبو حنيفة بالقرآن واخلرب أما القرآن فقوله تعاىل
واعلم أنا بينا يف تفسري هذه اآلية أهنا ال تدل على قوهلم وبالغنا فليطالع ذلك املوضع من هذا  ٢٠٤األعراف 

التفسري وأما األخبار فقد ذكروا أخبارا كثرية والشيخ أمحد البيهقي بني ضعفها مث نقول هب أهنا صحيحة ولكن 
ضت وكثرت فال بد من الترجيح وهو معنا من وجوه األول أن قولنا يوجب االشتغال بقراءة القرآن األخبار ملا تعار

وهو من أعظم الطاعات وقوهلم يوجب العطلة والسكوت عن ذكر اهللا وال شك أن قولنا أوىل الثاين أن قولنا أحوط 
وقوهلم يوجب تعطيل الوقت عن  الثالث أن قولنا يوجب شغل مجيع أجزاء الصالة بالطاعات واألذكار اجلميلة

  الطاعة والذكر املسألة الثالثة عشرة قال الشافعي رضي اهللا عنه
  قراءة الفاحتة واجبة يف كل ركعة فإن تركها يف

ركعة بطلت صالته قال الشيخ أبو حامد االسفرايين وهذا القول جممع عليه بني الصحابة قال به أبو بكر وعمر 
املذاهب يف هذه املسألة ستة أحدها قول األصم وابن علية وهو أن القراءة غري واجبة وعلي وابن مسعود واعلم أن 

أصال والثاين قول احلسن البصري واحلسن بن صاحل بن جين أن القراءة إمنا جتب يف ركعة واحدة لقوله عليه الصالة 
  والسالم



ة الفاحتة يف الصالة مرة واحدة وجب القول ال صالة إال بفاحتة الكتاب واالستثناء من النفي إثبات فإذا حصلت قراء
بصحة الصالة حبكم االستثناء والثالث قول أيب حنيفة وهو أن القراءة يف الركعتني األولتني واجبة وهو يف األخريتني 

باخليار إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت وذكر يف كتاب االستحباب أن القراءة واجبة يف الركعتني من 
والرابع نقل ابن الصباغ يف كتاب الشامل عن سفيان أنه قال جتب القراءة يف الركعتني األوليني وتكره يف غري تعيني 

األخريني واخلامس وهو قول مالك أن القراءة واجبة يف أكثر الركعات وال جتب يف مجيعها فإن كانت الصالة أربع 
تني وإن كانت صبحا وجبت القراءة فيهما ركعات كفت القراءة يف ثالث ركعات وإن كانت مغربا كفت يف ركع

معا والسادس وهو قول الشافعي وهو أن القراءة واجبة يف كل الركعات ويدل على صحته وجوه احلجة األوىل أنه 
احلجة الثانية أن األعرايب الذي  ١٥٨كان يقرأ يف كل الركعات فيجب علينا مثله لقوله تعاىل واتبعوه األعراف 

السالم الصالة أمره أن يقرأ بأم القرآن مث قال وكذلك فافعل يف كل ركعة واألمر للوجوب علمه عليه الصالة و
  فإن قالوا قوله

فافعل يف كل ركعة راجع إىل األفعال ال إىل األقوال قلنا القول فعل اللسان فهو داخل يف األفعال احلجة الثالثة نقل 
  اخلدري أنه قال الشيخ أبو نصر بن الصباغ يف كتاب الشامل عن أيب سعيد

أمرنا رسول اهللا أن نقرأ فاحتة الكتاب يف كل ركعة فريضة كانت أو نافلة احلجة الرابعة القراءة يف الركعات أحوط 
فوجب القول بوجوهبا احلجة اخلامسة أمر بالصالة واألصل يف الثابت البقاء حكمنا باخلروج عن العهدة عند القراءة 

الة أكمل فعند عدم القراءة يف الكل وجب أن يبقى يف العهدة واحتج املخالف يف كل الركعات ألجل أن هذه الص
  مبا روي عن عائشة أهنا قالت

فرضت الصالة يف األصل ركعتني فأقرت يف السفر وزيدت يف احلضر وإذا ثبت هذا فنقول الركعتان األوليان أصل 
فإنه ال يقرأ السورة الزائدة فيهما وال جيهر بالقراءة واألخريان تبع ومدار األمر يف التبع على التخفيف وهلذا املعىن 

فيهما واجلواب أن دالئلنا أكثر وأقوى ومذهبنا أحوط فكان أرجح املسألة الرابعة عشرة إذا ثبت أن قراءة الفاحتة 
ا شرط من شرائط الصالة فله فروع الفرع األول قد بينا أنه لو ترك قراءة الفاحتة أو ترك حرفا من حروفها عمد

بطلت صالته أما لو تركها سهوا قال الشافعي يف القدمي ال تفسد صالته واحتج مبا روى أبو سلمة بن عبد الرمحن 
قال صلى بنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه املغرب فترك القراءة فلما انقضت الصالة قيل له تركت القراءة قال 

لشافعي فلما وقعت هذه الواقعة مبحضر من الصحابة كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال فال بأس قال ا
كان ذلك إمجاعا ورجع الشافعي عنه يف اجلديد وقال تفسد صالته ألن الدالئل املذكورة عامة يف العمد والسهو مث 

  أجاب عن قصة عمر من وجهني األول أن الشعيب
  روى أن عمر رضي اهللا عنه أعاد

قراءة ال نفس القراءة قال الشافعي هذا هو الظن بعمر الفرع الثاين جتب الصالة والثاين أنه لعله ترك اجلهر بال
الرعاية يف ترتيب القراءة فلو قرأ النصف األخري مث النصف األول حيسب له األول دون األخري الفرع الثالث الرجل 

يقرأ تلك اآلية ويقرأ معها  الذي ال حيسن متام الفاحتة إما أن حيفظ بعضها وإما أن ال حيفظ شيئا منها أما األول فإنه
فههنا إن حفظ شيئا من القرآن  -وهو أن ال حيفظ شيئا من الفاحتة  -ست آيات على الوجه األقرب وأما الثاين 

وإن مل حيفظ شيئا من القرآن فههنا  ٢٠لزمه قراءة ذلك احملفوظ لقوله تعاىل فاقرءوا ما تيسر من القرآن املزمل 
  التكبري والتحميد وقال أبو حنيفة ال يلزمه شيء حجة الشافعييلزمه أن يأيت بالذكر وهو 

ما روى رفاعة بن مالك أن رسول اهللا قال إذا قام أحدكم إىل الصالة فليتوضأ كما أمره اهللا مث يكرب فإن كان معه 



ال حيفظ شيء من القرآن فليقرأ وإن مل يكن معه شيء من القرآن فليحمد اهللا وليكرب بقي ههنا قسم واحد وهو أن 
الفاحتة وال حيفظ شيئا من القرآن وال حيفظ أيضا شيئا من األذكار العربية وعندي أنه يؤمر بذكر اهللا تعاىل بأي لسان 

  قدر عليه متسكا بقوله عليه الصالة والسالم
نكر كون إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم املسألة اخلامسة عشرة نقل يف الكتب القدمية أن ابن مسعود كان ي

سورة الفاحتة من القرآن وكان ينكر كون املعوذتني من القرآن واعلم أن هذا يف غاية الصعوبة ألنا إن قلنا إن النقل 
املتواتر كان حاصال يف عصر الصحابة بكون سورة الفاحتة من القرآن فحينئذ كان ابن مسعود عاملا بذلك فإنكاره 

النقل املتواتر يف هذا املعىن ما كان حاصال يف ذلك الزمان فهذا يقتضي يوجب الكفر أو نقصان العقل وإن قلنا إن 
أن يقال إن نقل القرآن ليس مبتواتر يف األصل وذلك خيرج القرآن عن كونه حجة يقينية واألغلب على الظن أن 

 املسائل نقل هذا املذهب عن ابن مسعود نقل كاذب باطل وبه حيصل اخلالص عن هذه العقدة وههنا آخر الكالم يف
  الفقهية املفرعة على سورة الفاحتة واهللا اهلادي للصواب

  الباب اخلامس
  يف تفسري سورة الفاحتة وفيه فصول

  الفصل األول
يف تفسري قوله تعاىل احلمد هللا وفيه وجوه األول ههنا ألفاظ ثالثة احلمد واملدح والشكر فنقول الفرق بني احلمد 

د حيصل للحي ولغري احلي أال ترى أن من رأى لؤلؤة يف غاية احلسن أو ياقوتة يف واملدح من وجوه األول أن املدح ق
غاية احلسن فإنه قد ميدحها ويستحيل أن حيمدها فثبت أن املدح أعم من احلمد الوجه الثاين يف الفرق أن املدح قد 

لثالث يف الفرق أن املدح قد يكون قبل اإلحسان وقد يكون بعده أما احلمد فإنه ال يكون إال بعد اإلحسان الوجه ا
  يكون منهيا عنه

  قال عليه الصالة والسالم احثوا التراب يف وجوه املداحني أما احلمد فإنه مأمور به مطلقا
  قال

من مل حيمد الناس مل حيمد اهللا الوجه الرابع أن املدح عبارة عن القول الدال على كونه خمتصا بنوع من أنواع 
لقول الدال على كونه خمتصا بفضيلة معينة وهي فضيلة اإلنعام واإلحسان فثبت مبا ذكرنا الفضائل وأما احلمد فهو ا

أن املدح أعم من احلمد وأما الفرق بني احلمد وبني الشكر فهو أن احلمد يعم ما إذا وصل ذلك اإلنعام إليك أو إىل 
كرنا أن املدح حاصل للحي ولغري غريك وأما الشكر فهو خمتص باإلنعام الواصل إليك إذا عرفت هذا فنقول قد ذ

احلي وللفاعل املختار ولغريه فلو قال املدح هللا مل يدل ذلك على كونه تعاىل فاعال خمتارا أما ملا قال احلمد هللا فهو 
يدل على كونه خمتارا فقوله احلمد هللا يدل على كون هذا القائل مقرا بأن إله العامل ليس موجبا بالذات كما تقول 

ل هو فاعل خمتار وأيضا فقوله احلمد هللا أوىل من قوله الشكر هللا ألن قوله احلمد هللا ثناء على اهللا بسبب الفالسفة ب
كل إنعام صدر منه ووصل إىل غريه وأما الشكر هللا فهو ثناء بسبب إنعام وصل إىل ذلك القائل وال شك أن األول 

فإنعامك واصل إىل كل العاملني وأنت مستحق للحمد  أفضل ألن التقدير كان العبد يقول سواء أعطيتين أو مل تعطين
العظيم وقيل احلمد على ما دفع اهللا من البالء والشكر على ما أعطى من النعماء فإن قيل النعمة يف اإلعطاء أكثر 
ني من النعمة يف دفع البالء فلماذا ترك األكثر وذكر األقل قلنا فيه وجوه األول كأنه يقول أنا شاكر ألدىن النعمت

فكيف ألعالمها الثاين املنع غري متناه واإلعطاء متناه فكان االبتداء بشكر دفع البالء الذي ال هناية له أوىل الثالث أن 
دفع الضرر أهم من جلب النفع فلهذا قدمه الفائدة الثانية أنه تعاىل مل يقل أمحد اهللا ولكن قال احلمد هللا وهذه العبارة 



نه لو قال أمحد اهللا أفاد ذلك كون ذلك القائل قادرا على محده أما ملا قال احلمد هللا فقد الثانية أوىل لوجوه أحدها أ
أفاد ذلك أنه كان حممودا قبل محد احلامدين وقبل شكر الشاكرين فهؤالء سواء محدوا او مل حيمدوا وسواء شكروا 

لقدمي وثانيها أن قولنا احلمد هللا معناه أن أو مل يشكروا فهو تعاىل حممود من األزل إىل األبد حبمده القدمي وكالمه ا
احلمد والثناء حق هللا وملكه فإنه تعاىل هو املستحق للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آالئه على العباد فقولنا احلمد 
 هللا معناه أن احلمد هللا حق يستحقه لذاته ولو قال أمحد اهللا مل يدل ذلك على كونه مستحقا للحمد لذاته ومعلوم أن
اللفظ الدال على كونه مستحقا للحمد أوىل من اللفظ الدال على أن شخصا واحدا محده وثالثها أنه لو قال أمحد 

اهللا لكان قد محد لكن ال محدا يليق به وأما إذا قال احلمد هللا فكأنه قال من أنا حىت أمحده لكنه حممود جبميع محد 
إن قلت نعم فقد محدته ولكن محدا ضعيفا ولو قلت يف اجلواب احلامدين مثاله ما لو سئلت هل لفالن عليك نعمة ف

بل نعمه على كل اخلالئق فقد محدته بأكمل احملامد ورابعها أن احلمد عبارة عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك 
 عن معىن احملمود متفضال منعما مستحقا للتعظيم واإلجالل فإذا تلفظ اإلنسان بقوله أمحد اهللا مع أنه كان قلبه غافال

التعظيم الالئق جبالل اهللا كان كاذبا ألنه أخرب عن نفسه بكونه حامدا مع أنه ليس كذلك أما إذا قال احلمد هللا سواء 
كان غافال أو مستحضرا ملعىن التعظيم فإنه يكون صادقا ألن معناه أن احلمد حق هللا وملكه وهذا املعىن حاصل سواء 

  اإلجالل أو مل يكن فثبت أن قوله احلمد هللاكان العبد مشتغال مبعىن التعظيم و

أوىل من قوله أمحد اهللا ونظريه قولنا ال إله إال اهللا فإنه ال يدخله التكذيب خبالف قولنا أشهد أن ال إله إال اهللا ألنه قد 
وهلذا  ١قون يكون كاذبا يف قوله أشهد وهلذا قال تعاىل يف تكذيب املنافقني واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون املناف

السر أمر يف األذان بقوله أشهد مث وقع اخلتم على قوله ال إله إال اهللا الفائدة الثالثة الالم يف قوله احلمد هللا حيتمل 
وجوها كثرية أحدها االختصاص الالئق كقولك اجلل للفرس وثانيها امللك كقولك الدار لزيد وثالثها القدرة 

لالم يف قولك احلمد هللا حيتمل هذه الوجوه الثالثة فإن محلته على االختصاص واالستيالء كقولك البلد للسلطان وا
الالئق فمن املعلوم أنه ال يليق احلمد إال به لغاية جالله وكثرة فضله وإحسانه وإن محلته على امللك فمعلوم أنه تعاىل 

القدرة فاحلق سبحانه وتعاىل مالك للكل فوجب أن ميلك منهم كوهنم مشتغلني حبمده وإن محلته على االستيالء و
كذلك ألنه واجب لذاته وما سواه ممكن لذاته والواجب لذاته مستول على املمكن لذاته فاحلمد هللا مبعىن أن احلمد 
ال يليق إال به ومبعىن أن احلمد ملكه وملكه ومبعىن أنه هو املستويل على الكل واملستعلي على الكل الفائدة الرابعة 

انية أحرف وأبواب اجلنة مثانية فمن قال هذه الثمانية عن صفاء قلبه استحق مثانية أبواب اجلنة قوله احلمد هللا مث
الفائدة اخلامسة احلمد لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف وفيه قوالن األول أنه إن كان مسبوقا مبعهود سابق 

الثاين أنه ال يفيد العموم إال أنه يفيد املاهية  انصرف إليه وإال حيمل على االستغراق صونا للكالم عن اإلمجال والقول
واحلقيقة فقط إذا عرفت هذه فنقول قوله احلمد هللا إن قلنا بالقول األول أفاد أن كل ما كان محدا وثناء فهو هللا 

كان وحقه وملكه وحينئذ يلزم أن يقال إن ما سوى اهللا فإنه ال يستحق احلمد والثناء البتة وإن قلنا بالقول الثاين 
معناه أن ماهية احلمد حق هللا تعاىل وملك له وذلك ينفي كون فرد من أفراد هذه املاهية لغري اهللا فثبت على القولني 

أن قوله احلمد هللا ينفي حصول احلمد لغري اهللا فإن قيل أليس أن املنعم يستحق احلمد من املنعم عليه واألستاذ 
  تحق احلمد من الرعية وقال عليه السالميستحق احلمد من التلميذ والسلطان العادل يس

من مل حيمد الناس مل حيمد اهللا قلنا إن كل من أنعم على غريه بإنعام فاملنعم يف احلقيقة هو اهللا تعاىل ألنه لوال أنه تعاىل 
ك خلق تلك الداعية يف قلب ذلك املنعم وإال مل يقدم على ذلك اإلنعام ولوال أنه تعاىل خلق تلك النعمة وسلط ذل

املنعم عليها ومكن املنعم عليه من االنتفاع ملا حصل االنتفاع بتلك النعمة فثبت أن املنعم يف احلقيقة هو اهللا الفائدة 



السادسة أن قوله احلمد هللا كما دل على أنه ال حممود إال اهللا فكذلك العقل دل عليه وبيانه من وجوه األول أنه 
املنعم مل ينعم فيكون املنعم يف احلقيقة هو اهللا الذي خلق تلك الداعية وثانيها  تعاىل لو مل خيلق داعية اإلنعام يف قلب

أن كل من أنعم على الغري فإنه يطلب بذلك اإلنعام عوضا إما ثوابا أو ثناء أو توصيل حق أو ختليصا للنفس من 
سبحانه وتعاىل فإنه كامل خلق البخل وطالب العوض ال يكون منعما فال يكون مستحقا للحمد يف احلقيقة أما اهللا 

لذاته والكامل لذاته ال يطلب الكمال ألن حتصيل احلاصل حمال فكانت عطاياه جودا حمضا وإحسانا حمضا فال جرم 
  كان مستحقا للحمد فثبت

أنه ال يستحق احلمد إال اهللا تعاىل وثالثها أن كل نعمة فهي من املوجودات املمكنة الوجود وكل ممكن الوجود فإنه 
بإجياد احلق إما ابتداء وإما بواسطة ينتج أن كل نعمة فهي من اهللا تعاىل ويؤكد ذلك بقوله تعاىل وما بكم من  وجد

واحلمد ال معىن له إال الثناء على اإلنعام فلما كان ال إنعام إال من اهللا تعاىل وجب القطع  ٥٣نعمة فمن اهللا النحل 
عها النعمة ال تكون كاملة إال عند اجتماع أمور ثالثة أحدها أن تكون بأن أحدا ال يستحق احلمد إال اهللا تعاىل وراب

منفعة واالنتفاع بالشيء مشروط بكونه حيا مدركا وكونه حيا مدركا ال حيصل إال بإجياد اهللا تعاىل وثانيها أن املنفعة 
ب الضرر ال حيصل إال ال تكون نعمة كاملة إال إذا كانت خالية عن شوائب الضرر والغم وإخالء املنافع عن شوائ

من اهللا تعاىل وثالثها أن املنفعة ال تكون نعمة كاملة إال إذا كانت آمنة من خوف االنقطاع وهذا األمر ال حيصل إال 
من اهللا تعاىل إذا ثبت هذا فالنعمة الكاملة ال حتصل إال من اهللا تعاىل فوجب أن ال يستحق احلمد الكامل إال اهللا تعاىل 

اهني صحة قوله تعاىل احلمد هللا الفائدة السابعة قد عرفت أن احلمد عبارة عن مدح الغري بسبب كونه فثبت هبذه الرب
منعما متفضال وما مل حيصل شعور اإلنسان بوصول النعمة إليه امتنع تكليفه باحلمد والشكر إذا عرفت هذا فنقول 

ن نعم اهللا على اإلنسان كثرية ال يقوى وجب كون اإلنسان عاجزا عن محد اهللا وشكره ويدل عليه وجوه األول أ
وإذا امتنع وقوف  ٣٤عقل اإلنسان على الوقوف عليها كما قال تعاىل وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إبراهيم 

اإلنسان عليها امتنع اقتداره على احلمد والشكر والثناء الالئق هبا الثاين أن اإلنسان إمنا ميكنه القيام حبمد اهللا 
أقدره اهللا تعاىل على ذلك احلمد والشكر وإذا خلق يف قلبه داعية إىل فعل ذلك احلمد والشكر وإذا  وشكره إذا

زال عنه العوائق واحلوائل فكل ذلك إنعام من اهللا تعاىل فعلى هذا ال ميكنه القيام بشكر اهللا تعاىل إال بواسطة نعم 
ى هذا التقدير فالعبد ال ميكنه اإلتيان بالشكر واحلمد عظيمة من اهللا تعاىل عليه وتلك النعم أيضا توجب الشكر وعل

إال عند اإلتيان به مرارا ال هناية هلا وذلك حمال واملوقوف على احملال حمال فكان اإلنسان ميتنع منه اإلتيان حبمد اهللا 
معناه علم املنعم  وبشكره على ما يليق به الثالث أن احلمد والشكر ليس معناه جمرد قول القائل بلسانه احلمد هللا بل

عليه بكون املنعم موصوفا بصفات الكمال واجلالل وكل ما خطر ببال اإلنسان من صفات الكمال واجلالل فكمال 
اهللا وجالله أعلى وأعظم من ذلك املتخيل واملتصور وإذا كان كذلك امتنع كون اإلنسان آتيا حبمد اهللا وشكره 

والشكر معناه أن املنعم عليه يقابل اإلنعام الصادر من املنعم بشكر نفسه وبالثناء عليه الرابع أن االشتغال باحلمد 
أن نعم اهللا كثرية ال حد هلا فمقابلتها هبذا االعتقاد الواحد وهبذه اللفظة ) أحدها ( وحبمد نفسه وذلك بعيد لوجوه 

قد أشرك وهذا معىن قول الواحدة يف غاية البعد وثانيها أن من اعتقد أن محده وشكره يساوي نعم اهللا تعاىل ف
الواسطي الشكر شرك وثالثها أن اإلنسان حمتاج إىل إنعام اهللا يف ذاته ويف صفاته ويف أحواله واهللا تعاىل غين عن 
شكر الشاكرين ومحد احلامدين فكيف ميكن مقابلة نعم اهللا هبذا الشكر وهبذا احلمد فثبت هبذه الوجوه أن العبد 

وبشكره فلهذه الدقيقة مل يقل امحدوا اهللا بل قال احلمد هللا ألنه لو قال امحدوا اهللا فقد عاجز عن اإلتيان حبمد اهللا 



كلفهم ما ال طاقة هلم به أما ملا قال احلمد هللا كان املعىن أن كمال احلمد حقه وملكه سواء قدر اخللق على اإلتيان به 
  أو مل يقدروا

  عليه ونقل أن داود عليه السالم قال
رك وشكري لك ال يتم إال بإنعامك علي وهو أن توفقين لذلك الشكر فقال يا داود ملا علمت يا رب كيف أشك

  عجزك عن شكري فقد شكرتين حبسب قدرتك وطاقتك الفائدة الثامنة
عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال إذا أنعم اهللا على عبده نعمة فيقول العبد احلمد هللا فيقول اهللا تعاىل انظروا إىل 

بدي أعطيته ما ال قدر له فأعطاين ما ال قيمة له وتفسريه أن اهللا إذا أنعم على العبد كان ذلك اإلنعام أحد األشياء ع
املعتادة مثل أنه كان جائعا فأطعمه أو كان عطشانا فأرواه أو كان عريانا فكساه أما إذا قال العبد احلمد هللا كان 

هو هللا وكل محد مل يأت به أحد من احلامدين وأمكن يف حكم العقل معناه أن كل محد أتى به أحد من احلامدين ف
دخوله يف الوجود فهو هللا وذلك يدخل فيه مجيع احملامد اليت ذكرها مالئكة العرش والكرسي وساكنو أطباق 
كرها مجيع السموات ومجيع احملامد اليت ذكرها مجيع األنبياء من آدم إىل حممد صلوات اهللا عليهم ومجيع احملامد اليت ذ

األولياء والعلماء ومجيع اخللق ومجيع احملامد اليت سيذكروهنا إىل وقت قوهلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وحتيتهم 
مث مجيع هذه احملامد متناهية وأما احملامد اليت ال هناية هلا  ١٠فيها سالم وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني يونس 

باد ودهر الداهرين فكل هذه األقسام اليت ال هناية هلا داخلة حتت قول العبد احلمد هللا هي اليت سيأتون هبا أبد اآل
  رب العاملني فلهذا السبب قال تعاىل

انظروا إىل عبدي قد أعطيته نعمة واحدة ال قدر هلا فأعطاين من الشكر ما ال حد له وال هناية له أقول ههنا دقيقة 
بد يف الدنيا متناهية وقوله احلمد هللا محد غري متناه ومعلوم أن غري املتناهي إذا أخرى وهي أن نعم اهللا تعاىل على الع

سقط منه املتناهي بقي الباقي غري متناه فكأنه تعاىل يقول عبدي إذا قلت احلمد هللا يف مقابلة تلك النعمة فالذي بقي 
ية فلهذا السبب يستحق العبد الثواب لك من تلك الكلمة طاعات غري متناهية فال بد من مقابلتها بنعمة غري متناه

األبدي واخلري السرمدي فثبت أن قول العبد هللا يوجب سعادات ال آخر هلا وخريات ال هناية هلا الفائدة التاسعة ال 
شك أن الوجود خري من العدم والدليل عليه أن كل موجود حي فإنه يكره عدم نفسه ولوال أن الوجود خري من 

ذلك وإذا ثبت هذا فنقول وجود كل شيء ما سوى اهللا تعاىل فإنه حصل بإجياد اهللا وجوده العدم وإال ملا كان ك
وفضله وإحسانه وقد ثبت أن الوجود نعمة فثبت أنه ال موجود يف عامل األرواح األجسام والعلويات والسفليات إال 

إذا قال العبد احلمد هللا فليس وهللا عليه نعمة ورمحة وإحسان والنعمة والرمحة واإلحسان موجبة للحمد والشكر ف
مراده احلمد هللا على النعم الواصلة إيل بل املراد احلمد هللا على النعم الصادرة منه وقد بينا أن إنعامه واصل إىل ما 
كل سواه فإذا قال العبد احلمد هللا كان معناه احلمد هللا على إنعامه على كل خملوق خلقه وعلى كل حمدث أحدثه 

كون وحركة وعرش وكرسي وجين وإنسي وذات وصفة وجسم وعرض إىل أبد اآلباد ودهر من نور وظلمة وس
الداهرين وأنا أشهد أهنا بأسرها حقك وملكك وليس ألحد معك فيها شركة ومنازعة الفائدة العاشرة لقائل أن 

لبداية بالتحميد يقول التسبيح مقدم على التحميد ألنه يقال سبحان اهللا واحلمد هللا فما السبب ههنا يف وقوع ا
واجلواب أن التحميد يدل على التسبيح داللة التضمن فإن التسبيح يدل على كونه مربأ يف ذاته وصفاته عن 

  النقائص واآلفات والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة على كونه



ى كونه تعاىل فوق حمسنا إىل اخللق منعما عليهم رحيما هبم فالتسبيح إشارة إىل كونه تعاىل تاما والتحميد يدل عل
التمام فلهذا السبب كان االبتداء بالتحميد أوىل وهذا الوجه مستفاد من القوانني احلكمية وأما الوجه الالئق 

بالقوانني األصولية فهو أن اهللا تعاىل ال يكون حمسنا بالعباد إال إذا كان عاملا جبميع املعلومات ليعلم أصناف حاجات 
على كل املقدورات ليقدر على حتصيل ما حيتاجون إليه وإال إذا كان غنيا عن كل العباد وإال إذا كان قادرا 

احلاجات إذ لو مل يكن كذلك لكان اشتغاله بدفع احلاجة عن نفسه مينعه عن دفع حاجة العبد فثبت أن كونه حمسنا 
 من االبتداء بقوله سبحان اهللا ال يتم إال بعد كونه منزها عن النقائص واآلفات فثبت أن االبتداء بقوله احلمد هللا أوىل

الفائدة احلادية عشرة احلمد هللا له تعلق باملاضي وتعلق باملستقبل أما تعلقه باملاضي فهو أنه يقع شكرا على النعم 
املتقدمة وأما تعلقه باملستقبل فهو أنه يوجب جتدد النعم يف الزمان املستقبل لقوله تعاىل لئن شكرمت ألزيدنكم إبراهيم 

عقل أيضا يدل عليه وهو أن النعم السابقة توجب اإلقدام على اخلدمة والقيام بالطاعة مث إذا اشتغل بالشكر وال ٧
انفتحت على العقل والقلب أبواب نعم اهللا تعاىل وأبواب معرفته وحمبته وذلك من أعظم النعم فلهذا املعىن كان 

علقه باملستقبل يفتح لك أبواب اجلنان فتأثريه يف احلمد بسبب تعلقه باملاضي يغلق عنك أبواب النريان وبسبب ت
املاضي سد أبواب احلجاب عن اهللا تعاىل وتأثريه يف املستقبل فتح أبواب معرفة اهللا تعاىل وملا كان ال هناية لدرجات 

ة احلمد اهللا فكذلك ال هناية للعبد يف معارج معرفة اهللا وال مفتاح هلا إال قولنا احلمد هللا فلهذا السبب مسيت سور
بسورة الفاحتة الفائدة الثانية عشرة احلمد هللا كلمة شريفة جليلة لكن ال بد من ذكرها يف موضعها وإال مل حيصل 
املقصود منها قيل للسري السقطي كيف جيب اإلتيان بالطاعة قال أنا منذ ثالثني سنة أستغفر اهللا عن قويل مرة 

يف بغداد واحترقت الدكاكني والدور فأخربوين أن دكاين مل  واحدة احلمد هللا فقيل كيف ذلك قال وقع احلريق
حيترق فقلت احلمد هللا وكان معناه أين فرحت ببقاء دكاين حال احتراق دكاكني الناس وكان حق الدين واملروءة أن 

ليلة ال أفرح بذلك فأنا يف االستغفار منذ ثالثني سنة عن قويل احلمد هللا فثبت هبذا أن هذه الكلمة وإن كانت ج
القدر إال أنه جيب رعاية موضعها مث إن نعم اهللا على العبد كثرية إال أهنا حبسب القسمة األوىل حمصورة يف نوعني نعم 

الدنيا ونعم الدين ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا لوجوه كثرية وقولنا احلمد هللا كلمة جليلة شريفة فيجب على 
 مقابلة نعم الدنيا بل جيب أن ال يذكرها إال عند الفوز بنعم الدين مث العاقل إجالل هذه الكلمة من أن يذكرها يف

نعم الدين قسمان أعمال اجلوارح وأعمال القلوب والقسم الثاين أشرف مث نعم الدنيا قسمان تارة تعترب تلك النعم 
اعتبارها حىت  من حيث هي نعم وتارة تعترب من حيث إهنا عطية املنعم والقسم الثاين أشرف فهذه مقامات جيب

يكون ذكر قولنا احلمد هللا موافقا ملوضعه الئقا بسببه الفائدة الثالثة عشرة أول كلمة ذكرها أبونا آدم هو قوله 
احلمد هللا وآخر كلمة يذكرها أهل اجلنة هو قولنا احلمد هللا أما األول فألنه ملا بلغ الروح إىل سرته عطس فقال 

ففاحتة العامل مبنية  ١٠فهو قوله تعاىل وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني يونس  احلمد هللا رب العاملني وأما الثاين
  على احلمد

وخامتته مبنية على احلمد فاجتهد حىت يكون أول أعمالك وآخرها مقرونا هبذه الكلمة فإن اإلنسان عامل صغري 
رة من الناس من قال تقدير الكالم قولوا فيجب أن تكون أحواله موافقة ألحوال العامل الكبري الفائدة الرابعة عش

احلمد هللا وهذا عندي ضعيف ألن اإلضمار إمنا يصار إليه ليصح الكالم وهذا اإلضمار يوجب فساد الكالم والذي 
يدل عليه وجوه األول أن قوله احلمد هللا إخبار عن كون احلمد حقا له وملكا له وهذا كالم تام يف نفسه فال حاجة 

ثاين أن قوله احلمد هللا يدل على كونه تعاىل مستحقا للحمد حبسب ذاته وحبسب أفعاله سواء محدوه إىل اإلضمار ال
أو مل حيمدوه ألن ما بالذات أعلى وأجل مما بالغري الثالث ذكروا مسألة يف الواقعات وهي أنه ال ينبغي للوالد أن 



يقول إن كذا وكذا جيب أن يفعل مث إذا كان الولد يقول لولده اعمل كذا وكذا ألنه جيوز أن ال ميتثل أمره فيأمث بل 
كرميا فإنه جييب ويطيعه وإن كان عاقا مل يشافهه بالرد فيكون إمثه أقل فكذلك ههنا قال اهللا تعاىل احلمد هللا فمن 

كان مطيعا محده ومن كان عاصيا إمثه أقل الفائدة اخلامسة عشرة متسكت اجلربية والقدرية بقوله احلمد هللا أما 
جلربية فقد متسكوا به من وجوه األول أن كل من كان فعله أشرف وأكمل وكانت النعمة الصادرة عنه أعلى ا

وأفضل كان استحقاقه للحمد أكثر وال شك أن أشرف املخلوقات هو اإلميان فلو كان اإلميان فعال للعبد لكان 
ك علمنا أن اإلميان حصل خبلق اهللا ال خبلق استحقاق العبد للحمد أوىل واجل من استحقاق اهللا له وملا مل يكن كذل

العبد الثاين أمجعت األمة على قوهلم احلمد هللا على نعمة اإلميان لو كان اإلميان فعال للعبد وما كان فعال هللا لكان 
أن  قوهلم احلمد هللا على نعمة اإلميان باطال فإن محد الفاعل على ما ال يكون فعال له باطن قبيح لقوله تعاىل وحيبون

الثالث أنا قد دللنا على أن قوله احلمد هللا يدل ظاهره على أن كل احلمد هللا  ١٨٨حيمدوا مبا مل يفعلوا آل عمران 
وأنه ليس لغري اهللا محد أصال وإمنا يكون كل احلمد هللا لو كان كل النعم من اهللا واإلميان أفضل النعم فوجب أن 

هللا مدح منه لنفسه ومدح النفس مستقبح فيما بني اخللق فلما بدأ كتابة يكون اإلميان من اهللا الرابع أن قوله احلمد 
مبدح النفس دل ذلك على أن حاله خبالف حال اخللق وأنه حيسن من اهللا ما يقبح من اخللق وذلك يدل على أنه 

ن اهللا تعاىل تعاىل مقدس عن أن تقاس أفعاله على أفعال اخللق فقد تقبح أشياء من العباد وال تقبح تلك األشياء م
وهذا يهدم أصول االعتزال بالكلية واخلامس أن عند املعتزلة أفعاله تعاىل جيب أن تكون حسنة وجيب أن تكون هلا 

صفة زائدة على احلسن وإال كانت عبثا وذلك يف حقه حمال والزائدة على احلسن إما أن تكون واجبة وإما أن تكون 
الثواب والعوض إىل املكلفني وأما الذي يكون من باب التفضل أما  من باب التفضل أما الواجب فهو مثل إيصال

الواجب فهو مثل إيصال الثواب والعوض إىل املكلفني وأما الذي يكون باب التفضل فهو مثل أنه يزيد على قدر 
يره الواجب على سبيل اإلحسان فنقول هذا يقدح يف كونه تعاىل مستحقا للحمد ويبطل صحة قولنا احلمد هللا وتقر

أن نقول أما أداء الواجبات فإنه ال يفيد استحقاق احلمد أال ترى أن من كان له على غريه دين دينار فأداه فإنه ال 
يستحق احلمد فلو وجب على اهللا فعل لكان ذلك الفعل خملصا له عن الذم وال يوجب استحقاقه للحمد وأما فعل 

لو مل يصدر عنه ذلك الفعل ملا حصل له ذلك احلمد وإذا كان  التفضل فعند اخلصم أنه يستفيد بذلك مزيد محد ألنه
  كذلك كان ناقصا لذاته مستكمال بغريه وذلك مينع من كونه تعاىل مستحقا للحمد

واملدح السادس قوله احلمد هللا يدل على أنه تعاىل حممود فنقول استحقاقه احلمد واملدح إما أن يكون أمرا ثابتا له 
اته فإن كان األول امتنع أن يكون شيء من األفعال موجبا له استحقاق املدح ألن ما ثبت لذاته أو ليس ثابتا لذ

لذاته امتنع ثبوته لغريه وامتنع أيضا أن يكون شيء من األفعال موجبا له استحقاق الذم ألن ما ثبت لذاته امتنع 
ب أن ال جيب للعباد عليه شيء ارتفاعه بسبب غريه وإذا كان كذلك مل يتقرر يف حقه تعاىل وجوب شيء عليه فوج

وهو أن يكون استحقاق احلمد هللا ليس ثابتا  -من األعواض والثواب وذلك يهدم أصول املعتزلة وأما القسم الثاين 
فنقول فيلزم أن يكون ناقصا لذاته مستكمال بغريه وذلك على اهللا حمال أما املعتزلة فقالوا إن قوله احلمد  -له لذاته 

على قولنا ألن املستحق للحمد على اإلطالق هو الذي ال قبيح يف فعله وال جور يف أقضيته وال ظلم يف هللا ال يتم إال 
أحكامه وعندنا أن اهللا تعاىل كذلك فكان مستحقا ألعظم احملامد واملدائح أما على مذهب اجلربية ال قبيح إال وهو 

لكفر يف الكافر مث يعذبه عليه ويؤمل احليوانات من فعله وال جور إال وهو حكمه وال عبث إال وهو صنعه ألنه خيلق ا
غري أن يعوضها فكيف يعقل على هذا التقدير كونه مستحقا للحمد وأيضا فذلك احلمد الذي يستحقه اهللا تعاىل 
بسبب اإلهلية إما أن يستحقه على العبد أو على نفسه فإن كان األول وجب كون العبد قادرا على الفعل وذلك 



اجلرب وإن كان الثاين كان معناه أن اهللا جيب عليه أن حيمد نفسه وذلك باطل قالوا فثبت أن القول يبطل القول ب
باحلمد هللا ال يصح إال على قولنا الفائدة السادسة عشرة اختلفوا يف أن وجوب الشكر ثابت بالعقل أو بالسمع من 

ولقوله تعاىل رسال  ١٥عث رسوال اإلسراء الناس من قال إنه ثابت بالسمع لقوله تعاىل وما كنا معذبني حىت نب
ومنهم من قال إنه ثابت قبل جميء  ١٦٥مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل النساء 

الشرع وبعد جميئه على اإلطالق والدليل عليه قوله تعاىل احلمد هللا وبيانه من وجوه األول أن قوله احلمد هللا يدل أن 
وملكه على اإلطالق وذلك يدل على ثبوت هذا االستحقاق قبل جميء الشرع الثاين أنه تعاىل قال  هذا احلمد حقه

احلمد هللا رب العاملني وقد ثبت يف أصول الفقه أن ترتيب احلكم على الوصف املناسب يدل على كون ذلك احلكم 
ملني رمحانا رحيما هبم مالكا لعاقبة معلال بذلك الوصف فههنا أثبت احلمد لنفسه ووصف نفسه بكونه تعاىل ربا للعا

أمرهم يف القيامة فهذا يدل على أن استحقاق احلمد إمنا حيصل لكونه تعاىل مربيا هلم رمحانا رحيما هبم وإذا كان 
كذلك ثبت أن اسحقاق احلمد ثابت هللا تعاىل يف كل األوقات سواء كان قبل جميء النيب أو بعده الفائدة السابعة 

أن نبحث عن حقيقة احلمد وماهيته فنقول حتميد اهللا تعاىل ليس عبارة عن قولنا احلمد هللا ألن  عشرة جيب علينا
قولنا احلمد هللا إخبار عن حصول احلمد واإلخبار عن الشيء مغاير للمخرب عنه فوجب أن يكون حتميد اهللا مغايرا 

عم بسبب كونه منعما وذلك الفعل إما أن لقولنا احلمد هللا فنقول محد املنعم عبارة عن كل فعل يشعر بتعظيم املن
يكون فعل القلب أو فعل اللسان أو فعل اجلوارح أما فعل القلب فهو أن يعتقد فيه كونه موصوفا بصفات الكمال 

واإلجالل وأما فعل اللسان فهو أن يذكر ألفاظا دالة على كونه موصوفا بصفات الكمال وأما فعل اجلوارح فهو أن 
على كون ذلك املنعم موصوفا بصفات الكمال واإلجالل فهذا هو املراد من احلمد واعلم أن أهل يأيت بأفعال دالة 

  العلم افترقوا يف هذا املقام

فريقني الفريق األول الذين قالوا إنه ال جيوز أن يأمر اهللا عبيده بأن حيمدوه واحتجوا عليه بوجوه األول أن ذلك 
ل إليهم أوال وبناء عليه فاألول باطل ألن هذا يقتضي أنه تعاىل طلب منهم التحميد إما أن يكون بناء على إنعام وص

على إنعامه جزاء ومكافأة وذلك يقدح يف كمال الكرم فإن الكرمي إذا أنعم مل يطلب املكافأة وأما الثاين فهو إتعاب 
افع للمحمود ألنه كامل للغري ابتداء وذلك يوجب الظلم الثاين قالوا االشتغال هبذا احلمد متعب للحامد وغري ن

لذاته والكامل لذاته يستحيل أن يستكمل بغريه فثبت أن االشتغال هبذا التحميد عبث وضرر فوجب أن ال يكون 
مشروعا الثالث أن معىن اإلجياب هو أنه لو مل يفعل الستحق العقاب فإجياب محد اهللا تعاىل معناه أنه قال لو مل تشتغل 

مد ال نفع له يف حق اهللا فكان معناه أن هذا الفعل ال فائدة فيه ألحد ولو تركته هبذا احلمد لعاقبتك وهذا احل
لعاقبتك أبد اآلباد وهذا ال يليق باحلكم الكرمي الفريق الثاين قالوا االشتغال حبمد اهللا سوء أدب من وجوه األول أنه 

لشكر ال يتأتى إال مع استحضار تلك جيري جمرى مقابلة إحسان اهللا بذلك الشكر القليل والثاين أن االشتغال با
النعم يف القلب واشتغال القلب بالنعم مينعه من االستغراق يف معرفة املنعم الثالث أن الثناء على اهللا تعاىل عند 

وجدان النعمة يدل على أنه إمنا أثىن عليه ألجل الفوز بتلك النعم وذلك يدل على أن مقصوده من العبادة واحلمد 
بتلك النعم وهذا الرجل يف احلقيقة معبوده ومطلوبه إمنا هو تلك النعمة وحظ النفس وذلك مقام نازل  والثناء الفوز
  واهللا أعلم

  الفصل الثاين
  يف تفسري قوله رب العاملني وفيه فوائد

هللا تعاىل الفائدة األوىل اعلم أن املوجود إما أن يكون واجبا لذاته وإما أن يكون ممكنا لذاته أما الواجب لذاته فهو ا



فقط وأما املمكن لذاته فهو كل ما سوى اهللا تعاىل وهو العامل ألن املتكلمني قالوا العامل كل موجود سوى اهللا وسبب 
تسمية هذا القسم بالعامل أن وجود كل شيء سوى اهللا يدل على وجود اهللا تعاىل فلهذا السبب مسي كل موجود 

ما سوى اهللا تعاىل إما أن يكون متحيزا وإما أن يكون صفة للمتحيز سوى اهللا بأنه عامل إذا عرفت هذا فنقول كل 
وإما أن ال يكون متحيزا وال صفة للمتحيز فهذه أقسام ثالثة القسم األول املتحيز وهو إما أن يكون قابال للقسمة 

أن يكون من  أو ال يكون فإن كان قابال للقسمة فهو اجلسم وإن مل يكن كذلك فهو اجلوهر الفرد أما اجلسم فإما
األجسام العلوية أو من األجسام السفلية أما األجسام العلوية فهي األفالك والكواكب وقد ثبت بالشرع أشياء أخر 

سوى هذين القسمني مثل العرش والكرسي وسدرة املنتهى واللوح والقلم واجلنة وأما األجسام السفلية فهي إما 
ربعة وأحدها كرة األرض مبا فيها من املفاوز واجلبال والبالد املعمورة بسيطة أو مركبة أما البسيطة فهي العناصر األ

وثانيها كرة املاء وهي البحر احمليط وهذه األحبر الكبرية املوجودة يف هذا الربع املعمور وما فيه من األودية العظيمة 
األجسام املركبة فهي النبات واملعادن اليت ال يعلم عددها إال اهللا تعاىل وثالثها كرة اهلواء ورابعها كرة النار وأما 

فهي  -وهو املمكن الذي يكون صفة للمتحيزات  -واحليوان على كثرة أقسامها وتباين أنواعها وأما القسم الثاين 
وهو املمكن الذي ال  -األعراض واملتكلمون ذكروا ما يقرب من أربعني جنسا من أجناس األعراض أما الثالث 

  فهو -لمتجيز يكون متحيزا وال صفة ل

األرواح وهي إما سفلية وإما علوية أما السفلية فهي إما خرية وهم صاحلو اجلن وإما شريرة خبيثة وهي مردة 
الشياطني واألرواح العلوية إما متعلقة باألجسام وهي األرواح الفلكية وإما غري متعلقة باألجسام وهي األرواح 

موجودات العامل ولو أن اإلنسان كتب ألف ألف جملد يف شرح هذه  املطهرة املقدسة فهذا هو اإلشارة إىل تقسيم
األقسام ملا وصل إىل أقل مرتبة من مراتب هذه األقسام إال أنه ملا ثبت أن واجب الوجود لذاته واحد ثبت أن كل 

ال يستغين ما سواه ممكن لذاته فيكون حمتاجا يف وجوده إىل إجياد الواجب لذاته وأيضا ثبت أن املمكن حال بقائه 
عن املتبقي واهللا تعاىل إله العاملني من حيث إنه هو الذي أخرجها من العدم إىل الوجود وهو رب العاملني من حيث إنه 

هو الذي يبقيها حال دوامها واستقرارها وإذا عرفت ذلك ظهر عندك شيء قليل من تفسري قوله احلمد هللا رب 
األقسام الثالثة كان أكثر وقوفا على تفسري قوله رب العاملني الفائدة  العاملني وكل من كان أكثر إحاطة بأحوال هذه

الثانية املريب على قسمني أحدمها أن يريب شيئا لريبح عليه املريب والثاين أن يربيه لريبح املريب وتربية كل اخللق على 
اين هو احلق سبحانه كما قال خلقتكم القسم األول ألهنم إمنا يربون غريهم لريحبوا عليه إما ثوابا أو ثناء والقسم الث

لترحبوا علي ال ألربح عليكم فهو تعاىل يريب وحيسن وهو خبالف سائر املربني وخبالف سائر احملسنني واعلم أن تربيته 
تعاىل خمالفة لتربية غريه وبيانه من وجوه األول ما ذكرناه أنه تعاىل يريب عبيده ال لغرض نفسه بل لغرضهم وغريه 

رض أنفسهم ال لغرض غريهم الثاين أن غريه إذا رىب فبقدر تلك التربية يظهر النقصان يف خزائنه ويف ماله يربون لغ
وهو تعاىل متعال عن النقصان والضرر كما قال تعاىل وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوم 

غضه وحرمه ومنعه واحلق تعاىل خبالف ذلك كما قال الثالث أن غريه من احملسنني إذا أحل الفقري عليه أب ٢١احلجر 
  عليه الصالة والسالم

إن اهللا تعاىل حيب امللحني يف الدعاء الرابع أن غريه من احملسنني ما مل يطلب منه اإلحسان مل يعط أما احلق تعاىل فأنه 
ري عاقل ال حتسن أن يعطي قبل السؤال ترى أنه رباك حال ما كنت جنينا يف رحم األم وحال ما كنت جاهال غ

تسأل منه ووقاك وأحسن إليك مع أنك ما سألته وما كان لك عقل وال هداية اخلامس أن غريه من احملسنني ينقطع 
إحسانه إما بسبب الفقر أو الغيبة أو املوت واحلق تعاىل ال ينقطع إحسانه البتة السادس أن غريه من احملسنني خيتص 



التعميم أما احلق تعاىل فقد وصل تربيته وإحسانه إىل الكل كما قال ورمحيت وسعت إحسانه بقوم دون قوم وال ميكنه 
فثبت أنه تعاىل رب العاملني وحمسن إىل اخلالئق أمجعني فلهذا قال تعاىل يف حق نفسه احلمد  ١٥٦كل شيء األعراف 

كذلك ألحد وجوه أربعة إما لكونه هللا رب العاملني الفائدة الثالثة أن الذي حيمد وميدح ويعظم يف الدنيا إمنا يكون 
كامال يف ذاته ويف صفاته منزها عن مجيع النقائص واآلفات وإن مل يكن منه إحسان إليك وإما لكونه حمسنا إليك 

ومنعما عليك وإما ألنك ترجو وصول إحسانه إليك يف املستقبل من الزمان وإما ألجل انك تكون خائفا من قهره 
احلاالت هي اجلهات املوجبة للتعظيم فكأنه سبحانه وتعاىل يقول إن كنتم ممن يعظمون وقدرته وكمال سطوته فهذه 

الكمال الذايت فامحدوين فإين إله العاملني وهو املراد من قوله احلمد هللا وإن كنتم ممن تعظمون اإلحسان فأنا رب 
  العاملني وإن كنتم تعظمون للطمع يف املستقبل فأنا

عظمون للخوف فأنا مالك يوم الدين الفائدة الرابعة وجوه تربية اهللا للعبد كثرية غري الرمحن الرحيم وإن كنتم ت
متناهية وحنن نذكر منها أمثلة املثال األول ملا وقعت قطرة النطفة من صلب األب إىل رحم األم فانظر كيف أهنا 

ريف والرباطات واألوتار واألوردة صارت علقة أوال مث مضغة ثانيا مث تولدت منها أعضاء خمتلفة مثل العظام والغضا
والشرايني مث اتصل البعض بالبعض مث حصل يف كل واحد منها نوع خاص من أنواع القوى فحصلت القوة الباصرة 
يف العني والسامعة يف األذن والناطقة يف اللسان فسبحان من أمسع بعظم وبصر بشحم وأنطق بلحم واعلم أن كتاب 

وكل ذلك يدل على تربية اهللا تعاىل للعبد املثال الثاين أن احلبة الواحدة إذا وقعت يف  التشريح لبدن اإلنسان مشهور
األرض فإذا وصلت نداوة األرض إليها انتفخت وال تنشق من شيء من اجلوانب إال من أعالها وأسفلها مع أن 

ة وأما الشق األسفل االنتفاخ حاصل من مجيع اجلوانب أما الشق األعلى فيخرج منه اجلزء الصاعد من الشجر
فيخرج منه اجلزء الغائص يف األرض وهو عروق الشجرة فأما اجلزء الصاعد فبعد صعوده حيصل له ساق مث ينفصل 

من ذلك الساق أغصان كثرية مث يظهر على تلك األغصان األنوار أوال مث الثمار ثانيا وحيصل لتلك الثمار أجزاء 
 اللبوب مث األدهان وأما اجلزء الغائص من الشجرة فإن تلك العروق تنتهي خمتلفة بالكثافة واللطافة وهي القشور مث

إىل أطرافها وتلك األطراف تكون يف اللطافة كأهنا مياه منعقدة ومع غاية لطافتها فإهنا تغوص يف األرض الصلبة 
كل هذه التدبريات اخلشنة وأودع اهللا فيها قوى جاذبة جتذب األجزاء اللطيفة من الطني إىل نفسها واحلكمة يف 

حتصيل ما حيتاج العبد إليه من الغذاء واألدام والفواكه واألشربة واألدوية كما قال تعاىل إنا صببنا املاء صبا مث شققنا 
اآليات املثال الثالث أنه وضع األفالك والكواكب حبيث صارت أسبابا حلصول مصاحل العباد  ٢٥األرض شقا عبس 

حة والسكون وخلق النهار ليكون سببا للمعاش واحلركة هو الذي جعل الشمس ضياء فخلق الليل ليكون سببا للرا
ما خلق اهللا ذلك إال باحلق وهو الذي جعل لكم  ٥والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب يونس 

إىل آخر  -واجلبال أوتادا واقرأ قوله أمل جنعل األرض مهادا  ٩٧النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر األنعام 
واعلم انك إذا تأملت يف عجائب أحوال املعادن والنبات واحليوان وآثار حكمة الرمحن يف خلق  ٦اآلية النبأ 

اإلنسان قضى صريح عقلك بأن أسباب تربية اهللا كثرية ودالئل رمحته الئحة ظاهرة وعند ذلك يظهر لك قطرة من 
ملني الفائدة اخلامسة أضاف احلمد إىل نفسه فقال تعاىل احلمد هللا مث أضاف نفسه حبار أسرار قوله احلمد هللا رب العا

إىل العاملني والتقدير إين أحب احلمد فنسبته إىل نفسي بكونه ملكا مث ملا ذكرت نفسي عرفت نفسي بكوين ربا 
ه ربا للعاملني أكمل للعاملني ومن عرف ذاتا بصفة فإنه حياول ذكر أحسن الصفات وأكملها وذلك يدل على أن كون

الصفات واألمر كذلك ألن أكمل املراتب أن يكون تاما وفوق التمام فقولنا اهللا يدل على كونه واجب الوجود 
لذاته يف ذاته وبذاته وهو التمام وقوله رب العاملني معناه أن وجود كل ما سواه فائض عن تربيته وإحسانه وجوده 



الفائدة السادسة أنه ميلك عبادا غريك كما قال وما يعلم جنود ربك إال هو  وهو املراد من قولنا أنه فوق التمام
وأنت ليس لك رب سواه مث إنه يربيك كأنه ليس له عبد سواك وأنت ختدمه كان لك ربا غريه فما  ٣١املدثر 

  أحسن هذه

وض واعلم أن احلراس التربية أليس أنه حيفظك يف النهار عن اآلفات من غري عوض وبالليل عن املخافات من غري ع
حيرسون امللك كل ليلة فهل حيرسونه عن لدغ احلشرات وهل حيرسونه عن أن تنزل به البليات أما احلق تعاىل فإنه 

حيرسه من اآلفات ويصونه من املخافات بعد أن كان قد زج أول الليل يف أنواع احملظورات وأقسام احملرمات 
  قال) صلى اهللا عليه وسلم ( نها أليس من التربية أنه واملنكرات فما أكرب هذه التربية وما أحس

اآلدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب فلهذا املعىن قال تعاىل قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرمحن 
ما ذاك إال امللك اجلبار والواحد القهار ومقلب القلوب واألبصار واملطلع على الضمائر واألسرار  ٤٢األنبياء 

الفائدة السابعة قالت القدرية إمنا يكون تعاىل ربا للعاملني ومربيا هلم لو كان حمسنا إليهم دافعا للمضار عنهم أما إذا 
خلق الكفر يف الكافر مث يعذبه عليه ويأمر باإلميان مث مينعه منه مل يكن ربا وال مربيا بل كان ضارا ومؤذيا وقالت 

انت النعمة صادرة منه واأللطاف فائضة من رمحته وملا كان اإلميان أعظم النعم اجلربية إمنا سيكون ربا ومربيا لو ك
وأجلها وجب أن يكون حصوهلا من اهللا تعاىل ليكون ربا للعاملني إليهم حمسنا خبلق اإلميان فيهم الفائدة الثامنة قولنا 

 تعاىل مث إن الداعي يف أكثر األمر اهللا أشرف من قولنا رب على ما بينا ذلك بالوجوه الكثرية يف تفسري أمساء اهللا
  يقول يا رب يا رب والسبب فيه النكت والوجوه املذكورة يف تفسري أمساء اهللا تعاىل فال نعيدها

  الفصل الثالث
  يف تفسري قوله الرمحن الرحيم وفيه فوائد

م مبا يتصور جنسه من العباد الفائدة األوىل الرمحن هو املنعم مبا ال يتصور صدور جنسه من العباد والرحيم هو املنع
حكي عن إبراهيم بن أدهم أنه قال كنت ضيفا لبعض القوم فقدم املائدة فنزل غراب وسلب رغيفا فاتبعته تعجبا 

  فنزل يف بعض التالل وإذا هو برجل مقيد مشدود اليدين فألقى الغراب ذلك الرغيف على وجهه
لولة يف قليب وصرت حبيث ما ملكت نفسي فخرجت من وروي عن ذي النون أنه قال كنت يف البيت إذ وقعت و

البيت وانتهيت إىل شط النيل فرأيت عقربا قويا يعدو فتبعته فوصل إىل طرف النيل فرأيت ضفدعا واقفا على طرف 
الوادي فوثب العقرب على ظهر الضفدع واخذ الضفدع يسبح ويذهب فركبت السفينة وتبعته فوصل الضفدع 

لنيل ونزل العقرب من ظهره واخذ يعدو فتبعته فرأيت شابا نائما حتت شجرة ورأيت أفعى إىل الطرف اآلخر من ا
يقصده فلما قربت األفعى من ذلك الشاب وصل العقرب إىل األفعى فوثب العقرب على األفعى فلدغه واألفعى 

لبيضة خيرج من غري أيضا لدغ العقرب فماتا معا وسلم اإلنسان منهما وحيكى أن ولد الغراب كما خيرج من قشر ا
ريش فيكون كأنه قطعة حلم أمحر والغراب يفر منه وال يقوم بتربيته مث إن البعوض جيتمع عليه ألنه يشبه قطعة حلم 

ميت فإذا وصلت البعوض إليه التقم تلك البعوض واغتذى هبا وال يزال على هذه احلال إىل أن يقوى وينبت ريشه 
أمه إليه وهلذا السبب جاء يف أدعية العرب يا رزاق النعاب يف عشه فظهر  وخيفى حلمه حتت ريشه فعند ذلك تعود

  هبذه األمثلة أن فضل اهللا عام وإحسانه شامل ورمحته واسعة

واعلم أن احلوادث على قسمني منه ما يظن أنه رمحة مع أنه ال يكون كذلك بل يكون يف احلقيقة عذابا ونقمة ومنه 
ة مع أنه يكون يف احلقيقة فضال وإحسانا ورمحة أما القسم األول فالوالد إذا أمهل ما يظن يف الظاهر أنه عذاب ونقم



ولده حىت يفعل ما يشاء وال يؤدبه وال حيمله على التعلم فهذا يف الظاهر رمحة ويف الباطن نقمة وأما القسم الثاين 
احلقيقة رمحة وكذلك اإلنسان إذا كالوالد إذا حبس ولده يف املكتب ومحله على التعلم فهذا يف الظاهر نقمة ويف 

وقع يف يده اآلكلة فإذا قطعت تلك اليد فهذا يف الظاهر عذاب ويف الباطن راحة ورمحة فاألبله يغتر بالظواهر 
والعاقل ينظر يف السرائر إذا عرفت هذا فكل ما يف العامل من حمنة وبلية وأمل ومشقة فهو وإن كان عذابا وأملا يف 

ة ورمحة يف احلقيقة وحتقيقه ما قيل يف احلكمة إن ترك اخلري الكثري ألجل الشر القليل شر كثري الظاهر إال أنه حكم
فاملقصود من التكاليف تطهري األرواح عن العالئق اجلسدانية كما قال تعاىل إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم اإلسراء 

دار الفرار إىل دار القرار كما قال تعاىل واملقصود من خلق النار صرف األشرار إىل أعمال األبرار وجذهبا من  ٧
وأقرب مثال هلذا الباب قصة موسى واخلضر عليهما السالم فإن موسى كان يبين احلكم  ٥٠ففروا إىل اهللا الذاريات 

عن ظواهر األمور فاستنكر ختريق السفينة وقتل الغالم وعمارة اجلدار املائل وأما اخلضر فإنه كان يبين أحكامه على 
ق واألسرار فقال أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ احلقائ

كل سفينة غصبا وأما الغالم فكان أبواه مؤمنني فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدهلما رهبما خريا منه 
دينة وكان حتته كنز هلما وكان أبومها صاحلا فأراد ربك أن زكاة وأقرب رمحا وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف امل
فظهر هبذه القصة أن احلكيم احملقق هو الذي يبين أمره  ٧٩يبلغا أشدمها ويستخرجا كنزمها رمحة من ربك الكهف 

لغة على احلقائق ال على الظاهر فإذا رأيت ما يكرهه طبعك وينفر عنه عقلك فاعلم أن حتته أسرارا خفية وحكما با
وأن حكمته ورمحته اقتضت ذلك وعند ذلك يظهر لك أثر من حبار أسرار قوله الرمحن الرحيم الفائدة الثانية الرمحن 
اسم خاص باهللا والرحيم ينطلق عليه وعلى غريه فإن قيل فعلى هذا الرمحن أعظم فلم ذكر األدىن بعد ذكر األعلى 

قري اليسري حكي أن بعضهم ذهب إىل بعض األكابر فقال واجلواب ألن الكبري العظيم ال يطلب منه الشيء احل
جئتك ملهم يسري فقال اطلب للمهم اليسري رجال يسريا كأنه تعاىل يقول لو اقتصرت على ذكر الرمحن الحتشمت 

عين ولتعذر عليك سؤال األمور اليسرية ولكن كما علمتين رمحانا تطلب مين األمور العظيمة فأنا أيضا رحيم 
  شراك نعلك وملح قدرك كما قال تعاىل ملوسىفاطلب مين 

يا موسى سلين عن ملح قدرك وعلف شاتك الفائدة الثالثة وصف نفسه بكونه رمحانا رحيما مث إنه أعطى مرمي عليها 
فتلك الرمحة صارت سببا لنجاهتا من توبيخ  ٢١السالم رمحة واحدة حيث قال ورمحة منا وكان أمرا مقضيا مرمي 

 إنا نصفه كل يوم أربعة وثالثني مرة أنه رمحن وأنه رحيم وذلك ألن الصلوات سبع عشرة ركعة الكفار الفجار مث
ويقرأ لفظ الرمحن الرحيم يف كل ركعة مرتني مرة يف بسم اهللا الرمحن الرحيم ومرة يف قوله احلمد هللا رب العاملني 

  ا السالم عنالرمحن الرحيم فلما صار ذكر الرمحة مرة واحدة سببا خلالص مرمي عليه

املكروهات أفال يصري ذكر الرمحة هذه املرات الكثرية طول العمر سببا لنجاة املسلمني من النار والعار والدمار 
الفائدة الرابعة أنه تعاىل رمحن ألنه خيلق ما ال يقدر العبد عليه رحيم ألنه يفعل ما ال يقدر العبد على جنسه فكأنه 

إيل نطفة مذرة فأسلمها إليك صورة حسنة كما قال تعاىل وصوركم فأحسن تعاىل يقول أنا رمحن ألنك تسلم 
وأنا رحيم ألنك تسلم إيل طاعة ناقصة فأسلم إليك جنة خالصة الفائدة اخلامسة روي أن فىت  ٦٤صوركم غافر 

به فقام ودخل وأخربوه ) صلى اهللا عليه وسلم ( قربت وفاته واعتقل لسانه عن شهادة أن ال إله إال اهللا فأتوا النيب 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( عليه وجعل يعرض عليه الشهادة وهو يتحرك ويضطرب وال يعمل لسانه فقال النيب 

  أما كان يصلي أما كان يصوم أما كان يزكي فقالوا بلى فقال هل عق والديه فقالوا بلى فقال عليه السالم
عفوت عنه فقالت ال أعفو ألنه لطمين ففقأ عيين فقال  هاتوا بأمه فجاءت وهي عجوز عوراء فقال عليه السالم هال



عليه السالم هاتوا باحلطب والنار فقالت وما تصنع بالنار فقال عليه السالم أحرقه بالنار بني يديك جزاء ملا عمل 
كر بك فقالت عفوت عفوت أللنار محلته تسعة أشهر أللنار أرضعته سنتني فأين رمحة األم فعند ذلك انطلق لسانه وذ

أشهد أن ال إله إال اهللا والنكتة أهنا كانت رحيمة وما كانت رمحانة فألجل ذلك القدر القليل من الرمحة ما جوزت 
اإلحراق بالنار فالرمحن الرحيم الذي مل يتضرر جبنايات عبيده مع عنايته بعباده كيف يستجيز أن حيرق املؤمن الذي 

ة بالنار الفائدة السادسة لقد اشتهر أن النيب عليه السالم ملا كسرت واظب على شهادة أن ال إله إال اهللا سبعني سن
رباعيته قال اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون فظهر أنه يوم القيامة يقول أميت أميت فهذا كرم عظيم منه يف الدنيا ويف 

إال رمحة للعاملني األنبياء  اآلخرة وإمنا حصل فيه هذا الكرم وهذا اإلحسان لكونه رمحة كما قال تعاىل وما أرسلناك
  فإن كان أثر الرمحة والواحدة هذا املبلغ فكيف كرم من هو رمحن رحيم وأيضا روي أنه عليه السالم قال ١٠٧

اللهم اجعل حساب أميت على يدي مث إنه امتنع عن الصالة على امليت ألجل أنه كان مديونا بدرمهني وأخرج 
اىل قال له إن لك رمحة واحدة وهي قوله وما أرسلناك إال رمحة للعاملني عائشة عن البيت بسبب اإلفك فكأنه تع

والرمحة الواحدة ال تكفي يف إصالح املخلوقات فذرين وعبيدي واتركين وأمتك فإين أنا الرمحن  ١٠٧األنبياء 
رم معاصي مجيع اخللق الرحيم فرمحيت ال هناية هلا ومعصيتهم متناهية واملتناهي يف جنب غري املتناهي يصري فانيا فال ج

تفىن يف حبار رمحيت ألين أنا الرمحن الرحيم الفائدة السابعة قالت القدرية كيف يكون رمحانا رحيما من خلق اخللق 
للنار ولعذاب األبد وكيف يكون رمحانا رحيما من خيلق الكفر يف الكافر ويعذبه عليه وكيف يكون رمحانا رحيما 

ه وقالت اجلربية أعظم أنواع النعمة والرمحة هو اإلميان فلو مل يكن اإلميان من اهللا بل من أمر باإلميان مث صد ومنع عن
  كان من العبد لكان اسم الرمحن الرحيم بالعبد أوىل منه باهللا واهللا أعلم

  الفصل الرابع
  يف تفسري قوله مالك يوم الدين وفيه فوائد

ث واجلزاء وتقريره أنه ال بد من الفرق بني احملسن واملسيء الفائدة األوىل قوله مالك يوم الدين أي مالك يوم البع
واملطيع والعاصي واملوافق واملخالف وذلك ال يظهر إال يف يوم اجلزاء كما قال تعاىل ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا 

يف األرض  وقال تعاىل أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين ٣١وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن النجم 
واعلم أن من  ١٥وقال إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس مبا تسعى طه  ٨أم جنعل املتقني كالفجار ص 

سلط الظامل على املظلوم مث إنه ال ينتقم منه فذاك إما للعجز أو للجهل أو لكونه راضيا بذلك الظلم وهذه الصفات 
للمظلومني من الظاملني وملا مل حيصل هذا االنتقام يف دار الدنيا وجب أن الثالث على اهللا تعاىل حمال فوجب أن ينتقم 

حيصل يف دار األخرى بعد دار الدنيا وذلك هو املراد بقوله مالك يوم الدين وبقوله فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره 
  ٧اآلية الزلزلة  -

حسنة البتة فيأتيه النداء يا فالن ادخل اجلنة روي أنه جياء برجل يوم القيامة فينظر يف أحوال نفسه فال يرى لنفسه 
بعملك فيقول إهلي ماذا عملت فيقول اهللا تعاىل ألست ملا كنت نائما تقلبت من جنب إىل جنب ليلة كذا فقلت يف 
خالل ذلك اهللا مث غلبك النوم يف احلال فنسيت ذلك أما أنا فال تأخذين سنة وال نوم فما نسيت ذلك وأيضا يؤتى 

ن حسناته وسيئاته فتخف حسناته فتأتيه بطاقة فتثقل ميزانه فإذا فيها شهادة أن ال إله إال اهللا فال يثقل مع برجل وتوز
ذكر اهللا غريه واعلم أن الواجبات على قسمني حقوق اهللا تعاىل وحقوق العباد أما حقوق اهللا تعاىل فمبناها على 

  د فهي اليت جيب االحتراز عنهااملساحمة ألنه تعاىل غين عن العاملني وأما حقوق العبا
روي أن أبا حنيفة رضي اهللا عنه كان له على بعض اجملوس مال فذهب إىل داره ليطالبه به فلما وصل إىل باب داره 



وقع على نعله جناسة فنفض نعله فارتفعت النجاسة عن نعله ووقعت على حائط دار اجملوسي فتحري أبو حنيفة وقال 
لقبح جدار هذا اجملوسي وإن حككتها احندر التراب من احلائط فدق الباب فخرجت إن تركتها كان ذلك سببا 

اجلارية فقال هلا قويل ملوالك أن أبا حنيفة بالباب فخرج إليه وظن أنه يطالبه باملال فأخذ يعتذر فقال أبو حنيفة رضي 
اجملوسي فأنا أبدأ بتطهري نفسي اهللا عنه ههنا ما هو أوىل وذكر قصة اجلدار وأنه كيف السبيل إىل تطهريه فقال 

فأسلم يف احلال والنكتة فيه أن أبا حنيفة ملا احترز عن ظلم اجملوسي يف ذلك القدر القليل من الظلم فألجل تركه 
ذلك انتقل اجملوسي من الكفر إىل اإلميان فمن احترز عن الظلم كيف يكون حاله عند اهللا تعاىل الفائدة الثانية 

ه الكلمة فمنهم من قرأ مالك يوم الدين ومنهم من قرأ ملك يوم الدين حجة من قرأ مالك اختلف القراء يف هذ
وجوه األول أن فيه حرفا زائدا فكانت قراءته أكثر ثوابا الثاين أنه حيصل يف القيامة ملوك كثريون أما املالك احلق 

أن امللك قد يكون مالكا وقد ال يكون ليوم الدين فليس إال اهللا الثالث املالك قد يكون ملكا وقد ال يكون كما 
فامللكية واملالكية قد تنفك كل واحدة منهما عن األخرى إال أن املالكية سبب إلطالق التصرف وامللكية ليست 

كذلك فكان املالك أوىل الرابع أن امللك ملك للرعية واملالك مالك للعبيد والعبد أدون حاال من الرعية فوجب أن 
  الكية أكثر منه يف امللكيةيكون القهر يف امل

فوجب أن يكون املالك أعلى حاال من امللك اخلامس أن الرعية ميكنهم إخراج أنفسهم عن كوهنم رعية لذلك امللك 
باختيار أنفسهم أما اململوك فال ميكنه إخراج نفسه عن كونه مملوكا لذلك املالك باختيار نفسه فثبت أن القهر يف 

  لكية السادس أن امللك جيب عليه رعاية حال الرعية قال عليه الصالة والسالماملالكية أكمل منه يف امل
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته وال جيب على الرعية خدمة امللك أما اململوك فإنه جيب عليه خدمة املالك 

واله السفر يصري هو وأن ال يستقل بأمر إال بإذن مواله حىت إنه ال يصح منه القضاء واإلمامة والشهادة وإذا نوى م
مسافرا وإن نوى مواله اإلقامة صار هو مقيما فعلمنا أن االنقياد واخلضوع يف اململوكية أمت منه يف كونه رعية فهذه 

هي الوجوه الدالة على أن املالك أكمل من امللك وحجة من قال إن امللك أوىل من املالك وجوه األول أن كل 
ا امللك ال يكون إال أعظم الناس وأعالهم فكان امللك أشرف من املالك الثاين واحد من أهل البلد يكون مالكا أم

لفظ امللك فيه متعني ولوال أن امللك أعلى  ١أهنم أمجعوا على أن قوله تعاىل قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس 
لزمان ما تذكر فيه هذه الكلمة حاال من املالك وإال مل يتعني الثالث امللك أوىل ألنه أقصر والظاهر أنه يدرك من ا

بتمامها خبالف املالك فإهنا أطول فاحتمل أن ال جيد من الزمان ما يتم فيه هذه الكلمة هكذا نقل عن أيب عمرو 
وأجاب الكسائي بأن قال إين أشرع يف ذكر هذه الكلمة فإن مل أبلغها فقد بلغتها حيث عزمت عليها نظريه يف 

ل غروب الشمس من اليوم يف أيام رمضان ال جيزيه ألنه يف هذا اليوم مشتغل الشرعيات من نوى صوم الغد قب
بصوم هذا اليوم فإذا نوى صوم الغد كان ذلك تطويال لألمل أما إذا نوى بعد غروب الشمس فإنه ال جيزيه ألنه 

لة فيقول وإن كان ذلك تطويال لألمل إال أنه خرج عن الصوم بسبب غروب الشمس وجيوز أن ميوت يف تلك اللي
إن مل أبلغ إىل اليوم فال أقل من أكون على عزم الصوم كذا ههنا يشرع يف ذكر قوله مالك فإن متمها فذاك وإن مل 
يقدر على إمتامها كان عازما على اإلمتام وهو املراد مث نقول إنه يتفرع على كونه ملكا أحكام وعلى كونه مالكا 

ملكا فوجوه األول أن السياسات على أربعة أقسام سياسة املالك  أحكام أخر أما األحكام املتفرعة على كونه
وسياسة امللوك وسياسة املالئكة وسياسة ملك امللوك فسياسة امللوك أقوى من سياسة املالك ألنه لو اجتمع عامل من 

حنيفة وأمجعوا على املالكني فإهنم ال يقاومون ملكا واحدا أال ترى أن السيد ال ميلك إقامة احلد على مملوكه عند أيب 
أن امللك ميلك إقامة احلدود على الناس وأما سياسة املالئكة فهي فوق سياسات امللوك ألن عاملا من أكابر امللوك ال 



ميكنهم دفع سياسة ملك واحد وأما سياسة ملك امللوك فإهنا فوق سياسات املالئكة أال ترى إىل قوله تعاىل يوم يقوم 
وقوله تعاىل من ذا الذي يشفع عنده  ٣٨تكلمون إال ملن أذن له الرمحن وقال صوابا النبأ الروح واملالئكة صفا ال ي

فيا أيها امللوك ال تغتروا مبالكم  ٢٨وقال يف صفة املالئكة وال يشفعون إال ملن ارتضى األنبياء  ٢٥٥إال بإذنه البقرة 
ها الرعية إذا كنتم ختافون سياسة امللك أفما من املال وامللك فإنكم أسراء يف قبضة قدرة مالك يوم الدين ويا أي

ختافون سياسة ملك امللوك الذي هو مالك يوم الدين احلكم الثاين من أحكام كونه تعاىل ملكا أنه ملك ال يشبه سائر 
  امللوك ألهنم إن تصدقوا بشيء

بل يزداد بيانه أنه تعاىل  انتقص ملكهم وقلت خزائنهم أما احلق سبحانه وتعاىل فملكه ال ينتقص بالعطاء واإلحسان
إذا أعطاك ولدا واحدا مل يتوجه حكمه إال على ذلك الولد الواحد أما لو أعطاك عشرة من األوالد كان حكمه 

وتكليفه الزما على الكل فثبت أنه تعاىل كلما كان أكثر عطاء كان أوسع ملكا احلكم الثالث من أحكام كونه ملكا 
إحداها ما ذكر يف هذه السورة من كونه ربا رمحانا رحيما وثانيها قوله تعاىل هو  كمال الرمحة والدليل عليه آيات

مث قال بعده هو اهللا الذي ال إله إال هو  ٢٢اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم احلشر 
سالما وهو الذي سلم عباده من مث ذكر بعده كونه قدوسا عن الظلم واجلور مث ذكر بعده كونه  ٢٣امللك احلشر 

ظلمه وجوره مث ذكر بعده كونه مؤمنا وهو الذي يؤمن عبيده عن جوره وظلمه فثبت أن كونه ملكا ال يتم إال مع 
ملا أثبت لنفسه امللك أردفه بان وصف نفسه  ٢٦كمال الرمحة وثالثها قوله تعاىل امللك يومئذ احلق للرمحن الفرقان 

ان ثبوت امللك له يف ذلك اليوم يدل على كمال القهر فكونه رمحانا يدل على زوال اخلوف بكونه رمحانا يعين إن ك
فذكر أوال كونه ربا للناس مث أردفه  ١وحصول الرمحة ورابعها قوله تعاىل قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس 

حسان والرمحة فيا أيها امللوك بكونه ملكا للناس وهذه اآليات دالة على أن امللك ال حيسن وال يكمل إال مع اإل
امسعوا هذه اآليات وارمحوا هؤالء املساكني وال تطلبوا مرتبة زائدة يف امللك على ملك اهللا تعاىل احلكم الرابع 

للملك أنه جيب على الرعية طاعته فإن خالفوه ومل يطيعوه وقع اهلرج واملرج يف العامل وحصل االضطراب 
العامل وفناء اخللق فلما شاهدمت أن خمالفة امللك اجملازي تفضي آخر األمر إىل  والتشويش ودعا ذلك إىل ختريب

ختريب العامل وفناء اخللق فانظروا إىل خمالفة ملك امللوك كيف يكون تأثريها يف زوال املصاحل وحصول املفاسد ومتام 
طرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال تقريره أنه تعاىل بني أن الكفر سبب خلراب العامل قال تعاىل تكاد السموات يتف

وبني أن طاعته سبب للمصاحل قال تعاىل وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال  ٩٠هدا أن دعوا للرمحن ولدا مرمي 
فيا أيها الرعية كونوا مطيعني مللوككم ويا أيها امللوك كونوا  ١٣٢نسألك رزقا حنن نرزقك والعاقبة للتقوى طه 

حىت تنتظم مصاحل العامل احلكم اخلامس أنه ملا وصف نفسه بكونه ملكا ليوم الدين أظهر للعاملني مطيعني مللك امللوك 
مث بني كيفية العدل فقال ونضع املوازين القسط ليوم القيامة  ٤٦كمال عدله فقال وما ربك بظالم للعبيد فصلت 

ن إمنا يظهر بسبب العدل فإن كان امللك فظهر هبذا أن كونه ملكا حقا ليوم الدي ٤٧فال تظلم نفس شيئا األنبياء 
اجملازي عادال كان ملكا حقا وإال كان ملكا باطال فإن كان ملكا عادال حقا حصل من بركة عدله اخلري والراحة يف 
العامل وإن كان ملكا ظاملا ارتفع اخلري من العامل يروى أن أنوشروان خرج إىل الصيد يوما وأوغل يف الركض وانقطع 

واستوىل العطش عليه ووصل إىل بستان فلما دخل ذلك البستان رأى أشجار الرمان فقال لصيب حضر عن عسكره 
يف ذلك البستان أعطين رمانة واحدة فأعطاه رمانة فشقها وأخرج حبها وعصرها فخرج منه ماء كثري فشربه 

طين رمانة أخرى فأعطاه وأعجبه ذلك الرمان فعزم على أن يأخذ ذلك البستان من مالكه مث قال لذلك الصيب أع
  فعصرها فخرج منها ماء قليل فشربه فوجده عفصا مؤذيا فقال أيها الصيب مل صار الرمان هكذا فقال الصيب لعل



ملك البلد عزم على الظلم فألجل شؤم ظلمه صار الرمان هكذا فتاب أنوشروان يف قلبه عن ذلك الظلم وقال 
ا فوجدها أطيب من الرمانة األوىل فقال للصيب مل بدلت هذه احلالة لذلك الصيب أعطين رمانة أخرى فأعطاه فعصره

فقال الصيب لعل ملك البلد تاب عن ظلمه فلما مسع أنوشروان هذه القصة من ذلك الصيب وكانت مطابقة ألحوال 
ل اهللا أنه قلبه تاب بالكلية عن الظلم فال جرم بقي امسه خملدا يف الدنيا بالعدل حىت إن من الناس من يروي عن رسو

  قال
ولدت يف زمن امللك العادل أما األحكام املفرعة على كونه مالكا فهي أربعة احلكم األول قراءة املالك أرجى من 
قراءة امللك ألن أقصى ما يرجى من امللك العدل واإلنصاف وأن ينجو اإلنسان منه رأسا برأس أما املالك فالعبد 

ربية فكأنه تعاىل يقول أنا مالككم فعلي طعامكم وثوابكم وجنتكم احلكم يطلب منه الكسوة والطعام والرمحة والت
الثاين امللك وإن كان أغىن من املالك غري ان امللك يطمع فيك واملالك أنت تطمع فيه وليست لنا طاعات وال 

مة الصفح خريات فال يريد أن يطلب منا يوم القيامة أنواع اخلريات والطاعات بل يريد أن نطلب منه يوم القيا
واملغفرة وإعطاء اجلنة مبجرد الفضل فلهذا السبب قال الكسائي اقرأ مالك يوم الدين ألن هذه القراءة هي الدالة 

على الفضل الكثري والرمحة الواسعة احلكم الثالث أن امللك إذا عرض عليه العسكر مل يقبل إال من كان قوي البدن 
وال يعطيه شيئا من الواجب أما املالك إذا كان له عبد فإن مرض عاجله صحيح املزاج أما من كان مريضا فإنه يرده 

وإن ضعف أعانه وإن وقع يف بالء خلصه فالقراءة بلفظ املالك أوفق للمذنبني واملساكني احلكم الرابع امللك له هيبة 
والسياسة الفائدة الثالثة امللك  وسياسة واملالك له رأفة ورمحة واحتياجنا إىل الرأفة والرمحة أشد من احتياجنا إىل اهليبة

عبارة عن القدرة فكونه مالكا وملكا عبارة عن القدرة ههنا حبث وهو أنه تعاىل إما أن يكون ملكا للموجودات أو 
للمعدومات واألول باطل ألن إجياد املوجودات حمال فال قدرة هللا على املوجودات إال باإلعدام وعلى هذا التقرير 

م والثاين باطل أيضا ألنه يقتضي أن تكون قدرته وملكه على العدم ويلزم أن يقال إنه ليس هللا يف فال مالك إال للعد
املوجودات مالكية وال ملك وهذا بعيد واجلواب أن اهللا تعاىل مالك املوجودات وملكها مبعىن أنه تعاىل قادر على 

ىل صفة وهذه القدرة ليست إال هللا تعاىل فامللك نقلها من الوجود إىل العدم أو مبعىن أنه قادر على نقلها من صفة إ
احلق هو اهللا سبحانه وتعاىل إذا عرفت أنه امللك احلق فنقول إنه امللك ليوم الدين وذلك ألن القدرة على إحياء 

اخللق بعد موهتم ليست إال هللا والعلم بتلك األجزاء املتفرقة من أبدان الناس ليس إال هللا فإذا كان احلشر والنشر 
والبعث والقيامة ال يتأتى إال بعلم متعلق جبميع املعلومات وقدرة متعلقة جبميع املمكنات ثبت أنه ال مالك ليوم الدين 

إال اهللا ومتام الكالم يف هذا الفصل متعلق مبسألة احلشر والنشر فإن قيل إن املالك ال يكون مالكا للشيء إال إذا 
يف احلال فال يكون اهللا مالكا ليوم الدين بل الواجب أن يقال مالك يوم  كان اململوك موجودا والقيامة غري موجودة

الدين بدليل أنه لو قال أنا قاتل زيد فهذا إقرار ولو قال أنا قاتل زيدا بالتنوين كان هتديدا ووعيدا قلنا احلق ما 
  ذكرمت إال أن قيام القيامة ملا كان أمرا حقا ال جيوز اإلخالل يف احلكمة جعل وجود

لقيامة كاألمر القائم يف احلال احلاصل يف احلال وأيضا من مات فقد قامت قيامته فكانت القيامة حاصلة يف احلال ا
فزال السؤال الفائدة الرابعة أنه تعاىل ذكر يف هذه السورة من أمساء نفسه مخسة اهللا والرب والرمحن والرحيم 

 ربيتك بوجوه النعم فأنا رب مث عصيت فسترت عليك فأنا واملالك والسبب فيه كأنه يقول خلقتك أوال فأنا إله مث
رمحن مث تبت فغفرت لك فأنا رحيم مث ال بد من إيصال اجلزاء إليك فأنا مالك يوم الدين فإن قيل إنه تعاىل ذكر 
ثة الرمحن الرحيم يف التسمية مرة واحدة ويف السورة مرة ثانية فالتكرير فيهما حاصل وغري حاصل يف األمساء الثال
فما احلكمة قلنا التقدير كأنه قيل اذكر أين إله ورب مرة واحدة واذكر أين رمحن رحيم مرتني لتعلم أن العناية 



بالرمحة أكثر منها بسائر األمور مث ملا بني الرمحة املضاعفة فكأنه قال ال تغتروا بذلك فإين مالك يوم الدين ونظريه 
الفائدة اخلامسة قالت القدرية إن كان خالق  ٣العقاب ذي الطول غافر قوله تعاىل غافر الذنب وقابل التوب شديد 

أعمال العباد هو اهللا امتنع القول بالثواب والعقاب واجلزاء ألن ثواب الرجل على ما مل يعمله عبث وعقابه على ما 
ل العباد بتقدير اهللا مل يعمله ظلم وعلى هذا التقدير فيبطل كونه مالكا ليوم الدين وقالت اجلربية لو مل تكن أعما

وترجيحه مل يكن مالكا هلا وملا أمجع املسلمون على كونه مالكا للعباد وألعماهلم علمنا أنه خالق هلا مقدر هلا واهللا 
  أعلم

  الفصل اخلامس
  يف تفسري قوله إياك نعبد وإياك نستعني وفيه فوائد

يم الغري وهو مأخوذ من قوهلم طريق معبد أي مذلل الفائدة األوىل العبادة عبارة عن الفعل الذي يؤيت به لغرض تعظ
واعلم أن قولك إياك نعبد معناه ال أعبد أحد سواك والذي يدل على هذا احلصر وجوه األول أن العبادة عبارة عن 

ع هناية التعظيم وهي ال تليق إال مبن صدر عنه غاية اإلنعام واعظم وجوه اإلنعام احلياة اليت تفيد املكنة من االنتفا
وإليها اإلشارة بقوله تعاىل وقد خلقتك  -وهي احلياة اليت تفيد املكنة من االنتفاع  -وخلق املنتفع به فاملرتبة األوىل 

 -واملرتبة الثانية  ٢٨اآلية البقرة  -وقوله كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحياكم  ٩من قبل ومل تك شيئا مرمي 
وملا كانت  ٢٩ة بقوله تعاىل هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا البقرة وإليها اإلشار -وهي خلق املنتفع به 

املصاحل احلاصلة يف هذا العامل السفلي إمنا تنتظم باحلركات الفلكية على سبيل إجراء العادة ال جرم أتبعه بقوله مث 
كل النعم حاصل فثبت مبا ذكرنا أن  ٢٩استوى إىل السماء فسواهن سبع مسوات وهو بكل شيء عليم البقرة 

بإجياد اهللا تعاىل فوجب أن ال حتسن العبادة إال هللا تعاىل فلهذا املعىن قال إياك نعبد فإن قوله إياك نعبد يفيد احلصر 
الوجه الثاين يف دالئل هذا احلصر والتعيني وذلك ألنه تعاىل مسى نفسه ههنا خبمسة أمساء اهللا والرب والرمحن 

عبد أحوال ثالثة املاضي واحلاضر واملستقبل أما املاضي فقد كان معدوما حمضا كما والرحيم ومالك يوم الدين ولل
وكان ميتا فاحياه اهللا تعاىل كما قال كيف تكفرون باهللا  ٢٩قال تعاىل وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئا البقرة 

  وكان جاهال فعلمه اهللا كما ٢٨وكنتم أمواتا فأحياكم البقرة 

والعبد إمنا  ٧٨طون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة النحل قال واهللا أخرجكم من ب
انتقل من العدم إىل الوجود ومن املوت إىل احلياة ومن العجز إىل القدرة ومن اجلهل إىل العلم ألجل أن اهللا تعاىل 

 الوجود فهو إله هلذا املعىن وأما احلال كان قدميا أزليا فبقدرته األزلية وعلمه األزيل أحدثه ونقله من العدم إىل
احلاضرة للعبد فحاجته شديدة ألنه كلما كان معدوما كان حمتاجا إىل الرب الرمحن الرحيم أما ملا دخل يف الوجوه 

انفتحت عليه أبواب احلاجات وحصلت عنده أسباب الضرورات فقال اهللا تعاىل أنا إله ألجل أين أخرجتك من 
أما بعد أن أصرت موجودا فقد كثرت حاجاتك إيل فأنا رب رمحن رحيم وأما احلال املستقبلة العدم إىل الوجود 

للعبد فهي حال ما بعد املوت والصفة املتعلقة بتلك احلالة هي قوله مالك يوم الدين فصارت هذه الصفات اخلمس 
لعبد يف املاضي واحلاضر واملستقبل ال من صفات اهللا تعاىل متعلقة هبذه األحوال الثالثة للعبد فظهر أن مجيع مصاحل ا

يتم وال يكتمل إال باهللا وفضله وإحسانه فلما كان األمر كذلك وجب أن ال يشتغل العبد بعبادة شيء إال بعبادة اهللا 
تعاىل فال جرم قال العبد إياك نعبد وإياك نستعني على سبيل احلصر الوجه الثالث يف دليل هذا احلصر وهو أنه قد 

القاطع على وجوب كونه تعاىل قادرا عاملا حمسنا جوادا كرميا حليما وأما كون غريه كذلك فمشكوك  دل الدليل
فيه ألنه ال أثر يضاف إىل الطبع والفلك والكواكب والعقل والنفس إال وحيتمل إضافته إىل قدرة اهللا تعاىل ومع هذا 



له تعاىل معبودا للخلق أمر يقيين وأما كون االحتمال صار ذلك االنتساب مشكوكا فيه فثبت أن العلم بكون اإل
غريه معبودا للخلق فهو أمر مشكوك فيه واألخذ باليقني أوىل من األخذ بالشك فوجب طرح املشكوك واألخذ 
باملعلوم وعلى هذا ال معبود إال اهللا تعاىل فلهذا املعىن قال إياك نعبد وإياك نستعني الوجه الرابع أن العبودية ذلة 

 أنه كلما كان املوىل أشرف وأعلى كانت العبودية به أهنأ وأمرأ وملا كان اهللا تعاىل أشرف املوجودات ومهانة إال
وأعالها فكانت عبوديته أوىل من عبودية غريه وأيضا قدرة اهللا تعاىل أعلى من قدرة غريه وعلمه أكمل من علم غريه 

بودية غريه فلهذا السبب قال إياك نعبد وإياك وجوده أفضل من جود غريه فوجب القطع بأن عبوديته أوىل من ع
نستعني الوجه اخلامس أن كل ما سوى الواجب لذاته يكون ممكنا لذاته وكل ما كان ممكنا لذاته كان حمتاجا فقريا 

واحملتاج مشغول حباجة نفسه فال ميكنه القيام بدفع احلاجة عن الغري والشيء ما مل يكن يف ذاته مل يقدر على دفع 
ة عن غريه والغين لذاته هو اهللا تعاىل فدافع احلاجات هو اهللا تعاىل فمستحق العبادات هو اهللا تعاىل فلهذا احلاج

السبب قال إياك نعبد وإياك نستعني الوجه السادس استحقاق العبادة يستدعي قدرة اهللا تعاىل بأن ميسك مساء بال 
ني وخيرج من السحاب تارة النار وهو الربق وتارة عالقة وأرضا بال دعامة ويسري الشمس والقمر ويسكن القطب

اهلواء وهي الريح وتارة املاء وهو املطر وأما يف األرض فتارة خيرج املاء من احلجر وهو ظاهر وتارة خيرج احلجر من 
املاء وهو اجلمد مث جعل يف األرض أجساما مقيمة ال تسافر وهي اجلبال وأجساما مسافرة ال تقيم وهي األهنار 

سف بقارون فجعل األرض فوقه ورفع حممدا عليه الصالة والسالم فجعل قاب قوسني حتته وجعل املاء نارا على وخ
 ١( قوم فرعون أغرقوا فأدخلوا نارا وجعل النار بردا وسالما على إبراهيم ورفع موسى فوق الطور وقال له اخلع 

نعليك ورفع الطور على موسى وقومه ورفعنا من سورة طه فاخلع نعليك  ١٢كذا يف األصل واللفظ يف اآلية ) 
  فوقكم الطور

وجعل البحر يبسا ملوسى عليه السالم فمن  ٤٠وغرق الدنيا من التنور اليابسة لقوله وفار التنور هود  ١٥٤النساء 
لك كانت قدرته هكذا كيف يسوى يف العبادة بينه وبني غريه من اجلمادات أو النبات أو احليوان أو اإلنسان أو الف

أو امللك فإن التسوية بني الناقص والكامل واخلسيس والنفيس تدل على اجلهل والسفه الفائدة الثانية قوله إياك نعبد 
يدل على أنه ال معبود إال اهللا ومىت كان األمر كذلك ثبت أنه ال إله إال اهللا فقوله إياك نعبد وإياك نستعني يدل على 

ائف وذلك ألن كل من اختذ شريكا هللا فذلك الشريك إما أن يكون جسما التوحيد احملض واعلم أن املشركني طو
وإما أن ال يكون أما الذين اختذوا شريكا جسمانيا فذلك الشريك إما أن يكون من األجسام السفلية أو من 
أما  األجسام العلوية أما الذين اختذوا الشركاء من األجسام السفلية فذلك اجلسم إما أن يكون مركبا أو بسيطا
املركب فإما أن يكون من املعادن أو من النبات أو من احليوان أو من اإلنسان أما الذين اختذوا الشركاء من 

األجسام املعدنية فهم الذين يتخذون األصنام إما من األحجار أو من الذهب أو من الفضة ويعبدوهنا وأما الذين 
وا شجرة معينة معبودا ألنفسهم وأما الذين اختذوا الشركاء من اختذوا الشركاء من األجسام النباتية فهم الذين اختذ

احليوان فهم الذين اختذوا العجل معبودا ألنفسهم وأما الذين اختذوا الشركاء من الناس فهم الذين قالوا عزير ابن 
م اجملوس وأما اهللا واملسيح ابن اهللا وأما الذين اختذوا الشركاء من األجسام البسيطة فهم الذين يعبدون النار وه

الذين اختذوا الشركاء من األجسام العلوية فهم الذين يعبدون الشمس والقمر وسائر الكواكب ويضيفون السعادة 
والنحوسة إليها وهم الصابئة وأكثر املنجمني وأما الذين اختذوا الشركاء هللا من غري األجسام فهم أيضا طوائف 

و النور والظلمة وهؤالء هم املانوية والثنوية والطائفة الثانية هم الذين قالوا الطائفة األوىل الذين قالوا مدبر العامل ه
املالئكة عبارة عن األرواح الفلكية ولكل إقليم روح معني من األرواح الفلكية يدبره ولكل نوع من أنواع هذا 



الئكة والطائفة الثالثة الذين العامل روح فلكي يدبره ويتخذون لتلك األرواح صورا ومتاثيل ويعبدوهنا هؤالء عبدة امل
قالوا للعامل إهلان أحدمها خري واآلخر شر وقالوا مدبر هذا العامل هو اهللا تعاىل وإبليس ومها أخوان فكل ما يف العامل 

من اخلريات فهو من اهللا وكل ما فيه من الشر فهو من إبليس إذا عرفت هذا التفصيل فنقول كل من اختذ هللا شريكا 
وأن يكون مقدما على عبادة ذلك الشريك من بعض الوجوه إما طلبا لنفعه أو هربا من ضرره وأما الذين فإنه ال بد 

أصروا على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء واألضداد ومل يعبدوا إال اهللا ومل يلتفتوا إىل غري اهللا فكان رجاؤهم من 
 جرم مل يعبدوا إال اهللا ومل يستعينوا إال باهللا فلهذا قالوا إياك اهللا وخوفهم من اهللا ورغبتهم يف اهللا ورهبتهم من اهللا فال

نعبد وإياك نستعني فكان قوله إياك نعبد وإياك نستعني قائما مقام قوله ال إله إال اهللا واعلم أن الذكر املشهور هو أن 
 العلي العظيم وقد دللنا على أن تقول سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا

قولنا احلمد هللا يدخل فيه معىن قولنا سبحان اهللا ألن قوله سبحان اهللا يدل على كونه كامال تاما يف ذاته وقوله احلمد 
هللا يدل على كونه مكمال متمما لغريه والشيء ال يكون مكمال متمما لغريه إال إذا كان قبل ذلك تاما كامال يف 

  ن قولنا احلمد هللا دخل فيه معىن قولناذاته فثبت أ

سبحان اهللا وملا قال احلمد هللا فأثبت مجيع أنواع احلمد ذكر ما جيري جمرى العلة إلثبات مجيع أنواع احلمد هللا 
فوصفه بالصفات اخلمس وهي اليت ألجلها تتم مصاحل العبد يف األوقات الثالثة على ما بيناه وملا بني ذلك ثبت 

ن اهللا واحلمد هللا مث ذكر بعده قوله إياك نعبد وقد دللنا على أنه قائم مقام ال إله إال اهللا مث ذكر صحة قولنا سبحا
قوله وإياك نستعني ومعناه أن اهللا تعاىل أعلى وأجل وأكرب من أن يتم مقصود من املقاصد وغرض من األغراض إال 

 قوة إال باهللا العلي العظيم فثبت أن سورة الفاحتة من بإعانته وتوفيقه وإحسانه وهذا هو املراد من قولنا وال حول وال
أوهلا إىل آخرها منطبقة على ذلك الذكر وآيات هذه السورة جارية جمرى الشرح والتفصيل للمراتب اخلمس 
املذكورة يف ذلك الذكر الفائدة الثالثة قال إياك نعبد فقدم قوله إياك على قوله نعبد ومل يقل نعبدك وفيه وجوه 

ا أنه تعاىل قدم ذكر نفسه ليتنبه العابد على أن املعبود هو اهللا احلق فال يتكاسل يف التعظيم وال يلتفت ميينا أحده
ومشاال حيكى أن واحدا من املصارعني األستاذين صارع رستاقيا جلفا فصرع الرستاقي ذلك األستاذ مرارا فقيل 

ك إال الحتشامه منه فكذا ههنا عرفه ذاته أوال حىت حتصل للرستاقي إنه فالن األستاذ فانصرع يف احلال منه وما ذا
العبادة مع احلشمة فال متتزج بالغفلة وثانيها أنه إن ثقلت عليك الطاعات وصعبت عليك العبادات من القيام 

والركوع والسجود فاذكر أوال قوله إياك نعبد لتذكرين وحتضر يف قلبك معرفيت فإذا ذكرت جاليل وعظميت وعزيت 
ت أين موالك وأنك عبدي سهلت عليك تلك العبادات ومثاله أن من أراد محل اجلسم الثقيل تناول قبل ذلك وعلم

ما يزيده قوة وشدة فالعبد ملا أراد محل التكاليف الشاقة الشديدة تناول أوال معجون معرفة الربوبية من بستوقة قوله 
لعاشق الذي يضرب ألجل معشوقه يف حضرة معشوقه إياك حىت يقوى على محل ثقل العبودية ومثال آخر وهو أن ا

يسهل عليه ذلك الضرب فكذا ههنا إذا شاهد مجال إياك سهل عليه حتمل ثقل العبودية وثالثها قال اهللا تعاىل إن 
فالنفس إذا مسها طائف من  ٢٠١الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون األعراف 

والغفلة والبطالة تذكروا حضرة جالل اهللا من مشرق قوله إياك نعبد فيصريون مبصرين الشيطان من الكسل 
مستعدين ألداء العبادات والطاعات ورابعها أنك إذا قلت نعبدك فبدأت أوال بذكر عبادة نفسك ومل تذكر أن تلك 

قمر أما إذا غريت هذا العبادة ملن فيحتمل أن إبليس يقول هذه العبادة لألصنام أو لألجسام أو للشمس أو ال
الترتيب وقلت أوال إياك مث قلت ثانيا نعبد كان قولك أوال إياك صرحيا بأن املقصود واملعبود هو اهللا تعاىل فكان هذا 

أبلغ يف التوحيد وأبعد عن احتمال الشرك وخامسها وهو أن القدمي الواجب لذاته متقدم يف الوجود على احملدث 



ذكره متقدما على مجيع األذكار فلهذا السبب قدم قوله إياك على قوله نعبد ليكون  املمكن لذاته فوجب أن يكون
ذكر احلق متقدما على ذكر اخللق وسادسها قال بعض احملققني من كان نظره يف وقت النعمة إىل املنعم ال إىل النعمة 

حوال يف معرفة احلق سبحانه وكل كان نظره يف وقت البالء إىل املبتلي ال إىل البالء وحينئذ يكون غرقا يف كل األ
من كان كذلك كان أبدا يف أعلى مراتب السعادات أما من كان نظره يف وقت النعمة إىل النعمة ال إىل املنعم كان 
نظره يف وقت البالء إىل البالء ال إىل املبتلي فكان غرقا يف كل األوقات يف االشتغال بغري اهللا فكان أبدا يف الشقاوة 

وجدان النعمة يكون خائفا من زواهلا فكان يف العذاب ويف وقت فوات النعمة كان مبتلى باخلزي  ألن يف وقت
والنكال فكان يف حمض السالسل واألغالل وهلذا التحقيق قال ألمة موسى اذكروا نعميت وقال ألمة حممد عليه 

  السالم اذكروين أذكركم

بد ليكون مستغرقا يف مشاهدة نور جالل إياك ومىت كان األمر إذا عرفت هذا فنقول إمنا قدم قوله إياك على قوله نع
  كذلك كان يف وقت أداء العبادة مستقرا يف عني الفردوس كما قال تعاىل

ال يزال العبد يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت له مسعا وبصرا وسابعها لو قيل نعبدك مل يفد نفي 
أن يعبدوا اهللا ويعبدوا غري اهللا كما هو دأب املشركني أما ملا قال إياك نعبد أفاد أهنم  عبادهتم لغريه ألنه ال امتناع يف

يعبدونه وال يعبدون غري اهللا وثامنها أن هذه النون نون العظمة فكأنه قيل له مىت كنت خارج الصالة فال تقل حنن 
ة لنا فقل نعبد ليظهر للكل أن كل من ولو كنت يف ألف ألف من العبيد أما ملا اشتغلت بالصالة وأظهرت العبودي

كان عبدا لنا كان ملك الدنيا واآلخرة وتاسعها لو قال إياك أعبد لكان ذلك تكربا ومعناه أين أنا العابد أما ملا قال 
إياك نعبد كان معناه أين واحد من عبيدك فاألول تكرب والثاين تواضع ومن تواضع هللا رفعه اهللا ومن تكرب وضعه اهللا 

قال قائل مجيع ما ذكرمت قائم يف قوله احلمد هللا مع أنه قدم فيه ذكر احلمد على ذكر اهللا فاجلواب أن قوله احلمد فإن 
حيتمل أن يكون هللا ولغري اهللا فإذا قلت هللا فقد تقيد احلمد بأن يكون هللا أما لو قدم قوله نعبد احتمل أن يكون هللا 

أن احلمد ملا جاز لغري اهللا يف ظاهر األمر كما جاز هللا ال جرم حسن  واحتمل أن يكون لغري اهللا وذلك كفر والنكتة
تقدم احلمد أما ههنا فالعبادة ملا مل جتز لغري اهللا ال جرم قدم قوله إياك على نعبد فتعني الصرف للعبادة فال يبقى يف 

وله نعبد إما أن تكون نون اجلمع أو الكالم احتمال أن تقع العبادة لغري اهللا الفائدة الرابعة لقائل أن يقول النون يف ق
نون التعظيم واألول باطل ألن الشخص الواحد ال يكون مجعا والثاين باطل ألن عند أداء العبادة فالالئق باإلنسان 

أن يذكر نفسه بالعجز والذلة ال بالعظمة والرفعة واعلم أنه ميكن اجلواب عنه من وجوه كل واحد من تلك الوجوه 
لغة فالوجه األول أن املراد من هذه النون نون اجلمع وهو تنبيه على أن األوىل باإلنسان أن يؤدي يدل على حكمة با

  الصالة باجلماعة واعلم أن فائدة الصالة باجلماعة معلومة يف موضعها ويدل عليه قوله عليه السالم
لو أكل الثوم أو البصل فليس له أن التكبرية األوىل يف صالة اجلماعة خري من الدنيا وما فيها مث نقول إن اإلنسان 

حيضر اجلماعة لئال يتأذى منه إنسان فكأنه تعاىل يقول هذه الطاعة اليت هلا هذا الثواب العظيم ال يفي ثواهبا بأن 
يتأذى واحد من املسلمني برائحة الثوم والبصل فإذا كان هذا الثواب ال يفي بذلك فكيف يفي بإيذاء املسلم وكيف 

والغيبة والسعاية الوجه الثاين أن الرجل إذا كان يصلي باجلماعة فيقول نعبد واملراد منه ذلك اجلمع يفي بالنميمة 
وإن كان يصلي وحده كان املراد أين أعبدك واملالئكة معي يف العبادة فكان املراد بقوله نعبد هو ومجيع املالئكة 

ياك أعبد لكان قد ذكر عبادة نفسه ومل يذكر عبادة غريه الذين يعبدون اهللا الوجه الثالث أن املؤمنني أخوة فلو قال إ
أما ملا قال إياك نعبد كان قد ذكر عبادة نفسه وعبادة مجيع املؤمنني شرقا وغربا فكأنه سعى يف إصالح مهمات سائر 



  املؤمنني وإذا فعل ذلك قضى اهللا مهماته لقوله عليه السالم
  من قضى ملسلم حاجة قضى اهللا له مجيع حاجاته

الوجه الرابع كأنه تعاىل قال للعبد ملا أثنيت علينا بقولك احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين 
وفوضت إلينا مجيع حمامد الدنيا واآلخرة فقد عظم قدرك عندنا ومتكنت منزلتك يف حضرتنا فال تقتصر على إصالح 

اك نعبد وإياك نستعني الوجه اخلامس كأن العبد يقول مهماتك وحدك ولكن أصلح حوائج مجيع املسلمني فقل إي
إهلي ما بلغت عباديت إىل حيث أستحق أن أذكرها وحدها ألهنا ممزوجة جبهات التقصري ولكين أخلطها بعبادات مجيع 

العابدين وأذكر الكل بعبارة واحدة وأقول إياك نعبد وههنا مسألة شرعية وهي أن الرجل إذا باع من غريه عشرة 
العبيد فاملشتري إما أن يقبل الكل أو ال يقبل واحدا منها وليس له أن يقبل البعض دون البعض يف تلك الصفقة من 

فكذا هنا إذا قال العبد إياك نعبد فقد عرض على حضرة اهللا مجيع عبادات العابدين فال يليق بكرمه أن مييز البعض 
و غري جائز ألن قوله إياك نعبد دخل فيه عبادات عن البعض ويقبل البعض دون البعض فإما أن يرد الكل وه

املالئكة وعبادات األنبياء واألولياء وإما أن يقبل الكل وحينئذ تصري عبادة هذا القائل مقبولة بربكة قبول عبادة 
 غريه والتقدير كأن العبد يقول إهلي إن مل تكن عباديت مقبولة فال تردين ألين لست بوحيد يف هذه العبادة بل حنن

كثريون فإن مل أستحق اإلجابة والقبول فأتشفع إليك بعبادات سائر املتعبدين فأجبين الفائدة اخلامسة اعلم أن من 
عرف فوائد العبادة طاب له االشتغال هبا وثقل عليه االشتغال بغريها وبيانه من وجوه األول أن الكمال حمبوب 

اشتغاله بعبادة اهللا فإنه يستنري قلبه بنور اإلهلية ويتشرف  بالذات وأكمل أحوال اإلنسان وأقواها يف كوهنا سعادة
لسانه بشرف الذكر والقراءة وتتجمل أعضاؤه جبمال خدمة اهللا وهذه األحوال أشرف املراتب اإلنسانية والدرجات 

يف البشرية فإذا كان حصول هذه األحوال أعظم السعادات اإلنسانية يف احلال وهي موجبة أيضا ألكمل السعادات 
الزمان املستقبل فمن وقف على هذه األحوال زال عنه ثقل الطاعات وعظمت حالوهتا يف قلبه الثاين أن العبادة 

وأداء األمانة واجب عقال وشرعا  ٧٢اآلية األحزاب  -أمانة بدليل قوله تعاىل إنا عرضنا األمانة على السموات 
وأداء األمانة صفة من صفات الكمال حمبوبة  ٥٨ها النساء بدليل قوله إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهل

بالذات وألن أداء األمانة من أحد اجلانبني سبب ألداء األمانة من اجلانب الثاين قال بعض الصحابة رأيت أعرابيا أتى 
ج مل جيد باب املسجد فنزل عن ناقته وتركها ودخل املسجد وصلى بالسكينة والوقار ودعا مبا شاء فتعجبنا فلما خر

ناقته فقال إهلي أديت أمانتك فأين أمانيت قال الراوي فزدنا تعجبا فلم ميكث حىت جاء رجل على ناقته وقد قطع يده 
  وسلم الناقة إليه والنكتة أنه ملا حفظ أمانة اهللا حفظ اهللا أمانته وهو املراد من قوله عليه السالم البن عباس

 الفلوات الثالث أن االشتغال بالعبادة انتقال من عامل الغرور إىل عامل يا غالم احفظ اهللا يف اخللوات حيفظك يف
  السرور ومن االشتغال باخللق إىل حضرة احلق وذلك يوجب كمال اللذة والبهجة

حيكى عن أيب حنيفة أن حية سقطت من السقف وتفرق الناس وكان أبو حنيفة يف الصالة ومل يشعر هبا ووقعت 
وة بن الزبري واحتاجوا إىل قطع ذلك العضو فلما شرع يف الصالة قطعوا منه ذلك العضو اآلكلة يف بعض أعضاء عر

  فلم يشعر عروة بذلك القطع
  وعن رسول

أنه كان حني يشرع يف الصالة كانوا يسمعون من صدره أزيزا كأزيز املرجل ومن ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
فإن النسوة ملا غلب على قلوهبن مجال  ٣١نه وقطعن أيديهن يوسف استبعد هذا فليقرأ قوله تعاىل فلما رأينه أكرب



يوسف عليه السالم وصلت تلك الغلبة حيث قطعن أيديهن وما شعرن بذلك فإذا جاز هذا يف حق البشر فألن جيوز 
م وال عند استيالء عظمة اهللا على القلب أوىل وألن من دخل على ملك مهيب فرمبا مر به أبواه وبنوه وهو ينظر إليه

يعرفهم ألجل أن استيالء هيبة ذلك متنع القلب عن الشعور هبم فإذا جاز هذا يف حق ملك خملوق جمازي فألن جيوز 
يف حق خالق العامل أوىل مث قال أهل التحقيق العبادة هلا ثالث درجات الدرجة األوىل أن يعبد اهللا طمعا يف الثواب أو 

وهذه الدرجة نازلة ساقطة جدا ألن معبوده يف احلقيقة هو ذلك الثواب  هربا من العقاب وهذا هو املسمى بالعبادة
وقد جعل احلق وسيلة إىل نيل املطلوب ومن جعل املطلوب بالذات شيئا من أحوال اخللق وجعل احلق وسيلة إليه 

شرف فهو خسيس جدا والدرجة الثانية أن يعبد اهللا ألجل أن يتشرف بعبادته أو يتشرف بقبول تكاليفه أو يت
  باالنتساب إليه وهذه الدرجة أعلى من األوىل إال أهنا أيضا ليست كاملة ألن املقصود بالذات غري اهللا

والدرجة الثالثة أن يعبد اهللا لكونه إهلا وخالقا ولكونه عبدا له واإلهلية توجب اهليبة والعزة والعبودية توجب 
و املسمى بالعبودية وإليه اإلشارة بقول املصلي يف اخلضوع والذلة وهذا أعلى املقامات وأشرف الدرجات هذا ه

أول الصالة أصلي هللا فإنه لو قال أصلي لثواب اهللا أو للهرب من عقابه فسدت صالته واعلم أن العبادة والعبودية 
مقام عال شريف ويدل عليه آيات األوىل قوله تعاىل يف آخر سورة احلجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون 

واالستدالل هبا من وجهني أحدمها  ٩٧حبمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حىت يأتيك اليقني ا حلجر  فسبح
أنه قال واعبد ربك حىت يأتيك اليقني فأمر حممدا عليه الصالة والسالم باملواظبة على العبادة إىل أن يأتيه املوت 

ذلك يدل على غاية جاللة أمر العبادة وثانيهما أنه قال ومعناه أنه ال جيوز اإلخالل بالعبادة يف شيء من األوقات و
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون مث إنه تعاىل أمره بأربعة أشياء التسبيح وهو قوله فسبح والتحميد وهو قوله 

حبمد ربك والسجود وهو قوله وكن من الساجدين والعبادة وهي قوله واعبد ربك حىت يأتيك اليقني وهذا يدل 
ى أن العبادة تزيل ضيق القلب وتفيد انشراح الصدر وما ذاك إال ألن العبادة توجب الرجوع من اخللق إىل احلق عل

 ١وذلك يوجب زوال ضيق القلب اآلية الثانية يف شرف العبودية قوله تعاىل سبحان الذي أسرى بعبده ليال اإلسراء 
ذه الصفة يف أعلى مقامات املعراج ومنهم من قال العبودية ولوال أن العبودية أشرف املقامات وإال ملا وصفه اهللا هب

أشرف من الرسالة ألن بالعبودية ينصرف من اخللق إىل احلق وبالرسالة ينصرف من احلق إىل اخللق وأيضا بسبب 
العبودية ينعزل عن التصرفات وبسبب الرسالة يقبل على التصرفات والالئق بالعبد االنعزال عن التصرفات وأيضا 

ا  لعبد يتكفل املوىل بإصالح مهماته والرسول هو املتكفل بإصالح مهمات األمة وشتان ما بينهما

وصار ذكره هلذه الكلمة سببا  ٣٠اآلية الثالثة يف شرف العبودية أن عيسى أول ما نطق قال إين عبد اهللا مرمي 
اآلفات وأيضا ملا كان أول كالم لطهارة أمه ولرباءة وجوده عن الطعن وصار مفتاحا لكل اخلريات ودافعا لكل 

والنكتة أن الذي ادعى  ٥٥عيسى ذكر العبودية كانت عاقبته الرفعة كما قال تعاىل ورافعك إيل آل عمران 
العبودية بالقول رفع إىل اجلنة والذي يدعيها بالعمل سبعني سنة كيف يبقى حمروما عن اجلنة اآلية الرابعة قوله تعاىل 

أمره بعد التوحيد بالعبودية ألن التوحيد أصل والعبودية  ١٤ أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدىن طه ملوسى عليه السالم إنين
فرع والتوحيد شجرة والعبودية مثرة وال قوام ألحدمها إال باآلخر فهذه اآليات دالة على شرف العبودية وأما 

قدرة احلق فيه لبقي يف ظلمة العدم ويف فناء  املعقول فظاهر وذلك ألن العبد حمدث ممكن الوجود لذاته فلوال تأثري
الفناء ومل حيصل له الوجود فضال عن كماالت الوجود فلما تعلقت قدرة احلق به وفاضت عليه آثار جوده وإجياده 
حصل له الوجود وكماالت الوجود وال معىن لكونه مقدور قدرة احلق ولكونه متعلق إجياد احلق إال العبودية فكل 

هبجة وفضيلة ومسرة ومنقبة حصلت للعبد فإمنا حصلت بسبب العبودية فثبت أن العبودية مفتاح شرف وكمال و



اخلريات وعنوان السعادات ومطلع الدرجات وينبوع الكرامات فلهذا السبب قال العبد إياك نعبد وإياك نستعني 
  وكان علي كرم اهللا وجهه يقول

كون يل ربا اللهم إين وجدتك إهلا كما أردت فاجعلين عبدا كفى يب فخرا أن أكون لك عبدا وكفى يب شرفا أن ت
  كما أردت

  الفائدة السادسة
اعلم أن املقامات حمصورة يف مقامني معرفة الربوبية ومعرفة العبودية وعند اجتماعهما حيصل العهد املذكور يف قوله 

قوله احلمد هللا رب العاملني الرمحن ا أما معرفة الربوبية فكماهلا مذكور يف  ٤٠وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم البقرة 
لرحيم مالك يوم الدين فكون العبد منتقال من العدم السابق إىل الوجود يدل على كونه إهلا وحصول اخلريات 

والسعادات للعبد حال وجوده يدل على كونه ربا رمحانا رحيما وأحوال معاد العبد تدل على كونه مالك يوم الدين 
صفات حصلت معرفة الربوبية على أقصى الغايات وبعدها جاءت معرفة العبودية وهلا مبدأ وعند اإلحاطة هبذه ال

وكمال وأول وآخر أما مبدؤها وأوهلا فهو االشتغال بالعبودية وهو املراد بقوله إياك نعبد وأما كماهلا فهو أن يعرف 
 بتوفيق اهللا فعند ذلك يستعني باهللا يف العبد أن ال حول عن معصية اهللا إال بعصمة اهللا وال قوة على طاعة اهللا إال

حتصيل كل املطالب وذلك هو املراد بقوله وإياك نستعني وملا مت الوفاء بعهد الربوبية وبعهد العبودية ترتب عليه 
طلب الفائدة والثمرة وهو قوله اهدنا الصراط املستقيم وهذا ترتيب شريف رفيع عال ميتنع يف العقول حصول 

  منهترتيب آخر أشرف 
  الفائدة السابعة

لقائل أن يقول قوله احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين كله مذكور على لفظ الغيبة وقوله إياك 
نعبد وإياك نستعني انتقال من لفظ الغيبة إىل لفظ اخلطاب فما الفائدة فيه قلنا فيه وجوه األول أن املصلي كان 

ة فال جرم أثىن على اهللا بألفاظ املغايبة إىل قوله مالك يوم الدين مث إنه تعاىل كأنه يقول أجنبيا عند الشروع يف الصال
  له محدتين وأقررت بكوين إهلا ربا رمحانا رحيما

مالكا ليوم الدين فنعم العبد أنت قد رفعنا احلجاب وأبدلنا البعد بالقرب فتكلم باملخاطبة وقل إياك نعبد الوجه 
ال ما وقع على سبيل املشافهة أال ترى أن األنبياء عليهم السالم ملا سألوا رهبم شافهوه الثاين إن أحسن السؤ

رب أرين  ٨٣رب هب يل الشعراء  ١٠ربنا اغفر لنا احلشر  ٢٣بالسؤال فقالوا ربنا ظلمنا أنفسنا األعراف 
ا العبادة خدمة واخلدمة يف والسبب فيه أن الرد من الكرمي على سبيل املشافهة واملخاطبة بعيد وأيض ١٤٣األعراف 

احلضور أوىل الوجه الثالث أن من أول السورة إىل قوله إياك نعبد ثناء والثناء يف الغيبة أوىل ومن قوله إياك نعبد 
وإياك نستعني إىل آخر السورة دعاء والدعاء يف احلضور أوىل الوجه الرابع العبد ملا شرع يف الصالة وقال نويت أن 

هللا فينوي حصول القربة مث إنه ذكر بعد هذه النية أنواعا من الثناء على اهللا فاقتضى كرم اهللا إجابته أصلي تقربا إىل ا
  يف حتصيل تلك القربة فنقله من مقام الغيبة إىل مقام احلضور فقال إياك نعبد وإياك نستعني

  الفصل السادس
  يف قوله وإياك نستعني

عن معصية اهللا إال بعصمة اهللا وال قوة على طاعة اهللا إال بتوفيق اهللا ويدل اعلم أنه ثبت بالدالئل العقلية أنه ال حول 
عليه وجوه من العقل والنقل أما العقل فمن وجوه األول أن القادر متمكن من الفعل والترك على السوية فما مل 

تعاىل فثبت أن العبد  حيصل املرجح مل حيصل الرجحان وذلك املرجح ليس من العبد وإال لعاد يف الطلب فهو من اهللا



ال ميكنه اإلقدام على الفعل إال بإعانه اهللا الثاين أن مجيع اخلالئق يطلبون الدين احلق واالعتقاد الصدق مع استوائهم 
يف القدرة والعقل واجلد والطلب ففوز البعض بدرك احلق ال يكون إال بإعانة معني وما ذاك املعني إال اهللا تعاىل ألن 

كان بشرا أو ملكا لعاد الطلب فيه الثالث أن اإلنسان قد يطالب بشيء مدة مديدة وال يأيت به مث يف ذلك املعني لو 
أثناء حال أو وقت يأيت به ويقدم عليه وال يتفق له تلك احلالة إال إذا وقعت داعية جازمة يف قلبه تدعوه إىل ذلك 

هلا ليست إال من اهللا تعاىل وال معىن لإلعانة إال ذلك الفعل فإلقاء تلك الداعية يف القلب وإزالة الدواعي املعارضة 
وقد اضطربت  ١٢٨وأما النقل فيدل عليه آيات أوالها قوله وإياك نستعني وثانيتها قوله استعينوا باهللا األعراف 

عل فائدة وأما اجلربية والقدرية يف هذه اآلية أما اجلربية فقالوا لو كان العبد مستقال بالفعل ملا كان لالستعانة على الف
القدرية فقالوا االستعانة إمنا حتسن لو كان العبد متمكنا من أصل الفعل فتبطل اإلعانة من الغري أما إذا مل يقدر على 
الفعل مل تكن لالستعانة فائدة وعندي أن القدرة ال تؤثر يف الفعل إال مع الداعية اجلازمة فاإلعانة املطلوبة عبارة عن 

  وإزالة الداعية الصارفة ولنذكر ما يف هذه الكلمة من اللطائف والفوائد خلق الداعية اجلازمة
  الفائدة األوىل

لقائل أن يقول االستعانة على العمل إمنا حتسن قبل الشروع يف العمل وههنا ذكر قوله إياك نعبد مث ذكر عقيبه 
 العبادة فأستعني بك يف إمتامها وإياك نستعني فما احلكمة فيه اجلواب من وجوه األول كأن املصلي يقول شرعت يف

فال متنعين من إمتامها باملوت وال باملرض وال بقلب الدواعي وتغريها الثاين كأن اإلنسان يقول يا إهلي إين أتيت 
  بنفسي إال أن يل قلبا يفر مين فأستعني

  بك يف إحضاره وكيف وقد قال عليه الصالة والسالم
ن فدل ذلك على أن اإلنسان ال ميكنه إحضار القلب إال بإعانة اهللا الثالث قلب املؤمن بني أصبعني من أصابع الرمح

ال أريد يف اإلعانة غريك ال جربيل وال ميكائيل بل أريدك وحدك وأقتدي يف هذا املذهب باخلليل عليه السالم ألنه ملا 
اجة فقال أما إليك فال فقال قيد منروذ رجليه ويديه ورماه يف النار جاء جربيل عليه السالم وقال له هل لك من ح

سله فقال حسيب من سؤايل علمه حبايل بل رمبا أزيد على اخلليل يف هذا الباب وذلك ألنه قيد رجاله ويداه ال غري 
وأما أنا فقيدت رجلي فال أسري ويدي فال أحركهما وعيين فال أنظر هبما وأذين فال أمسع هبما ولساين فال أتكلم به 

لى نار منروذ وأنا مشرف على نار جهنم فكما مل يرض اخلليل عليه السالم بغريك معينا وكان اخلليل مشرفا ع
فكذلك ال أريد معينا غريك فإياك نعبد وإياك نستعني كأنه تعاىل يقول أتيت بفعل اخلليل وزدت عليه فنحن نزيد 

وأما أنت فقد جنيناك من النار  ٦٩أيضا يف اجلزاء ألنا مثت قلنا يا نار كوين بردا وسالما على إبراهيم األنبياء 
وأوصلناك إىل اجلنة وزدناك مساع الكالم القدمي ورؤية املوجود القدمي وكما أنا قلنا لنار منروذ يا نار كوين بردا 

وسالما على إبراهيم فكذلك تقول لك نار جهنم جز يا مؤمن قد أطفأ نورك هليب الرابع إياك نستعني أي ال أستعني 
ذلك الغري ال ميكنه إعانيت إال إذا أعنته على تلك اإلعانة فإذا كانت إعانة الغري ال تتم إال بإعانتك  بغريك وذلك ألن

فلنقطع هذه الواسطة ولنقتصر على إعانتك الوجه اخلامس قوله إياك نعبد يقتضي حصول رتبة عظيمة للنفس بعبادة 
ذلك على أن تلك الرتبة احلاصلة بسبب العبادة ما اهللا تعاىل وذلك يورث العجب فأردف بقوله وإياك نستعني ليدل 

حصلت من قوة العبد بل إمنا حصلت بإعانة اهللا فاملقصود من ذكر قوله وإياك نستعني إزالة العجب وإفناء تلك 
  النخوة والكرب
  الفصل السابع

  يف قوله اهدنا الصراط املستقيم وفيه فوائد



وأن يكون مؤمنا وكل مؤمن مهتد فاملصلي مهتد فإذا قال اهدنا كان الفائدة األوىل لقائل أن يقول املصلي ال بد 
جاريا جمرى أن من حصلت له اهلداية فإنه يطلب اهلداية فكان هذا طلبا لتحصيل احلاصل وإنه حمال والعلماء أجابوا 

  عنه من وجوه األول املراد منه صراط األولني يف حتمل املشاق العظيمة ألجل مرضاة اهللا تعاىل
ى أن نوحا عليه السالم كان يضرب يف كل يوم كذا مرات حبيث يغشى عليه وكان يقول يف كل مرة اللهم اهد حيك

قومي فإهنم ال يعلمون فإن قيل إن رسولنا عليه الصالة والسالم ما قال ذلك إال مرة واحدة وهو كان يقول كل يوم 
ب ملا كان املراد من قوله اهدنا الصراط املستقيم مرات فلزم أن يقال إن نوحا عليه السالم كان أفضل منه واجلوا

طلب تلك األخالق الفاضلة من اهللا تعاىل والرسول عليه السالم كان يقرأ الفاحتة يف كل يوم كذا مرة كان تكلم 
الرسول هبذه الكلمة أكثر من تكلم نوح عليه السالم هبا الوجه الثاين يف اجلواب أن العلماء بينوا أن يف كل خلق 

األخالق طريف تفريط وإفراط ومها مذمومان واحلق هو الوسط ويتأكد ذلك بقوله تعاىل وكذلك جعلناكم أمة  من
وذلك الوسط هو العدل والصواب فاملؤمن بعد أن عرف اهللا بالدليل صار مؤمنا مهتديا أما بعد  ١٤٣وسطا البقرة 
  حصول هذه

بني طريف اإلفراط والتفريط يف األعمال الشهوانية ويف احلالة فال بد من معرفة العدل الذي هو اخلط املتوسط 
األعمال الغضبية ويف كيفية إنفاق املال فاملؤمن يطلب من اهللا تعاىل أن يهديه إىل الصراط املستقيم الذي هو الوسط 

أن  بني طريف اإلفراط والتفريط يف كل األخالق ويف كل األعمال وعلى هذا التفسري فالسؤال زائل الوجه الثالث
املؤمن إذا عرف اهللا بدليل واحد فال موجود من أقسام املمكنات إال وفيه دالئل على وجود اهللا وعلمه وقدرته 

وجوده ورمحته وحكمته ورمبا صح دين اإلنسان بالدليل الواحد وبقي غافال عن سائر الدالئل فقوله اهدنا الصراط 
ية داللته على ذاتك وصفاتك وقدرتك وعلمك وعلى هذا املستقيم معناه عرفنا يا إهلنا ما يف كل شيء من كيف

التقدير فالسؤال زائل الوجه الرابع أنه تعاىل قال وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم صراط اهللا الذي له ما يف 
وقال أيضا حملمد عليه السالم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه  ٥٣ - ٥٢السموات وما يف األرض الشورى 

ك الصراط املستقيم هو أن يكون اإلنسان معرضا عما سوى اهللا مقبال بكلية قلبه وفكره وذكره وذل ١٥٣األنعام 
على اهللا فقوله اهدنا الصراط املستقيم املراد أن يهديه اهللا إىل الصراط املستقيم املوصوف بالصفة املذكورة مثاله أن 

م ولو أمر بأن ينقاد ليذحبه غريه ألطاع كما فعله يصري حبيث لو أمر بذبح ولده ألطاع كما فعله إبراهيم عليه السال
إمسعيل عليه السالم ولو أمر بأن يرمي نفسه يف البحر ألطاع كما فعله يونس عليه السالم ولو أمر بأن يتلمذ ملن هو 

أعلم منه بعد بلوغه يف املنصب إىل أعلى الغايات ألطاع كما فعله موسى مع اخلضر عليهما السالم ولو أمر بأن 
صرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر على القتل والتفريق نصفني ألطاع كما فعله حيىي وزكريا عليهما السالم ي

فاملراد بقوله اهدنا الصراط املستقيم هو االقتداء بأنبياء اهللا يف الصرب على الشدائد والثبات عند نزول البالء وال 
 طاقة هلم به إال أنا نقول أيها الناس ال ختافوا وال حتزنوا فإنه ال شك أن هذا مقام شديد هائل ألن أكثر اخللق ال

يضيق أمر يف دين اهللا إال اتسع ألن يف هذه اآلية ما يدل على اليسر والسهولة ألنه تعاىل مل يقل صراط الذين ضربوا 
ي إن والدي رأيته وقتلوا بل قال صراط الذين أنعمت عليهم فلتكن نيتك عند قراءة هذه اآلية أن تقول يا إهل

ارتكب الكبائر كما ارتكبتها وأقدم على املعاصي كما أقدمت عليها مث رأيته ملا قرب موته تاب وأناب فحكمت له 
بالنجاة من النار والفوز باجلنة فهو ممن أنعمت عليه بأن وفقته للتوبة مث أنعمت عليه بأن قبلت توبته فأنا أقول اهدنا 

قيم طلبا ملرتبة التائبني فإذا وجدهتا فاطلب االقتداء بدرجات األنبياء عليهم السالم فهذا إىل مثل ذلك الصراط املست
تفسري قوله اهدنا الصراط املستقيم الوجه اخلامس كأن اإلنسان يقول يف الطريق كثرة األحباب جيرونين إىل طريق 



الغضب واحلقد واحلسد وكذا القول يف واألعداء إىل طريق ثان والشيطان إىل طريق ثالث وكذا القول يف الشهوة و
التعطيل والتشبيه واجلرب والقدر واإلرجاء والوعيد والرفض واخلروج والعقل ضعيف والعمر قصري والصناعة طويلة 
والتجربة خطرة والقضاء عسري وقد حتريت يف الكل فاهدين إىل طريق أخرج منه إىل اجلنة واملستقيم السوي الذي ال 

  غلظ فيه
  إبراهيم بن أدهم أنه كان يسري إىل بيت اهللا فإذا أعرايب على ناقة له فقال يا شيخ إىلحيكى عن 

أين فقال إبراهيم إىل بيت اهللا قال كأنك جمنون ال أرى لك مركبا وال زادا والسفر طويل فقال إبراهيم إن يل 
رب وإذا نزل علي نعمة مراكب كثرية ولكنك ال تراها قال وما هي قال إذا نزلت علي بلية ركبت مركب الص

ركبت مركب الشكر وإذا نزل يب القضاء ركبت مركب الرضا وإذا دعتين النفس إىل شيء علمت أن ما بقي من 
العمر أقل مما مضى فقال األعرايب سر بإذن اهللا فأنت الراكب وأنا الراجل الوجه السادس قال بعضهم الصراط 

يصح ألن قوله صراط الذين أنعمت عليهم بدل من الصراط  املستقيم اإلسالم وقال بعضهم القرآن وهذا ال
املستقيم وإذا كان كذلك كان التقدير اهدنا صراط من أنعمت عليهم من املتقدمني ومن تقدمنا من األمم ما كان 
قل هلم القرآن واإلسالم وإذا بطل ذلك ثبت أن املراد اهدنا صراط احملقني املستحقني للجنة وإمنا قال الصراط ومل ي
السبيل وال الطريق وإن كان الكل واحدا ليكون لفظ الصراط مذكرا لصراط جهنم فيكون اإلنسان على مزيد 

خوف وخشية القول الثاين يف تفسري اهدنا أي ثبتنا على اهلداية اليت وهبتها منا ونظريه قوله تعاىل ربنا ال تزغ قلوبنا 
كم من عامل وقعت له شبهة ضعيفة يف خاطره فزاغ وذل واحنرف أي ثبتنا على اهلداية ف ٨بعد إذ هديتنا آل عمران 

  عن الدين القومي واملنهج املستقيم
  الفائدة الثانية

لقائل أن يقول مل قال اهدنا ومل يقل اهدين واجلواب من وجهني األول أن الدعاء كلما كان أعم كان إىل اإلجابة 
طبة السابق ورضي اهللا عنك وعن مجاعة املسلمني إن نويتين أقرب كان بعض العلماء يقول لتالمذته إذا قرأمت يف خ

يف قولك رضي اهللا عنك فحسن وإال فال حرج ولكن إياك وأن تنساين يف قولك وعن مجاعة املسلمني ألن قوله 
رضي اهللا عنك ختصيص بالدعاء فيجوز أن ال يقبل وأما قوله وعن مجاعة املسلمني فال بد وأن يكون يف املسلمني من 

تحق اإلجابة وإذا أجاب اهللا الدعاء يف البعض فهو أكرم من أن يرده يف الباقي وهلذا السبب فإن السنة إذا أراد يس
أن يذكر دعاء أن يصلي أوال على النيب مث يدعو مث خيتم الكالم بالصالة على النيب ثانيا ألن اهللا تعاىل جييب الداعي 

  ئه امتنع أن يرد يف وسطه الثاين قال عليه الصالة والسالميف صالته على النيب مث إذا أجيب يف طريف دعا
ادعوا اهللا بألسنة ما عصيتموه هبا قالوا يا رسول اهللا ومن لنا بتلك األلسنة قال يدعو بعضكم لبعض ألنك ما 

عصيت بلسانه وهو ما عصى بلسانك والثالث كأنه يقول أيها العبد ألست قلت يف أول السورة احلمد هللا وما قلت 
أمحد اهللا فذكرت أوال محد مجيع احلامدين فكذلك يف وقت الدعاء أشركهم فقل أهدنا الرابع كأن العبد يقول مسعت 

رسولك يقول اجلماعة رمحة والفرقة عذاب فلما أردت حتميدك ذكرت محد اجلميع فقلت احلمد هللا وملا ذكرت 
نة ذكرت استعانة اجلميع فقلت وإياك نستعني فال العبادة ذكرت عبادة اجلميع فقلت إياك نعبد وملا ذكرت االستعا

جرم ملا طلبت اهلداية طلبتها للجميع فقلت اهدنا الصراط املستقيم وملا طلبت االقتداء بالصاحلني طلبت االقتداء 
باجلميع فقلت صراط الذين أنعمت عليهم وملا طلبت الفرار من املردودين فررت من الكل فقلت غري املغضوب 

الضالني فلما مل أفارق األنبياء والصاحلني يف الدنيا فأرجو أن ال أفارقهم يف القيامة قال تعاىل فأولئك مع عليهم وال 
  ٦٩اآلية النساء  -الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني 



  الفائدة الثالثة
قيم أقصر من مجيع اعلم أن أهل اهلندسة قالوا اخلط املستقيم هو أقصر خط يصل بني نقطتني فاحلاصل أن اخلط املست

اخلطوط املعوجة فكأن العبد يقول اهدنا الصراط املستقيم لوجوه األول أنه أقرب اخلطوط وأقصرها وأنا عاجز فال 
يليق بضعفي إال الطريق املستقيم الثاين أن املستقيم واحد وما عداه معوجة وبعضها يشبه بعضا يف االعوجاج فيشتبه 

اهبه غريه فكان أبعد عن اخلوف واآلفات وأقرب إىل األمان الثالث الطريق املستقيم الطريق علي أما املستقيم فال يش
يوصل إىل املقصود واملعوج ال يوصل إليه والرابع املستقيم ال يتغري واملعوج يتغري فلهذه األسباب سأل الصراط 

  املستقيم واهللا أعلم
  الفصل الثامن

  وائديف تفسري قوله صراط الذين أنعمت عليهم وفيه ف
  الفائدة األوىل

يف حد النعمة وقد اختلف فيها فمنهم من قال إهنا عبارة عن املنفعة املفعولة على جهة اإلحسان إىل الغري ومنهم من 
يقول املنفعة احلسنة املفعولة على جهة اإلحسان إىل الغري قالوا وإمنا زدنا هذا القيد ألن النعمة يستحق هبا الشكر 

ستحق هبا الشكر واحلق أن هذا القيد غري معترب ألنه جيوز أن يستحق الشكر باإلحسان وإن وإذا كانت قبيحة ال ي
كان فعله حمظورا ألن جهة استحقاق الشكر غري جهة الذنب والعقاب فأي امتناع يف اجتماعهما أال ترى أن 

ك ولنرجع إىل تفسري احلد الفاسق يستحق بإنعامه الشكر والذم مبعصية اهللا فلم ال جيوز أن يكون األمر ههنا كذل
املذكور فنقول أما قولنا املنفعة فألن املضرة احملضة ال تكون نعمة وقولنا املفعولة على جهة اإلحسان ألنه لو كان 

نفعا حقا وقصد الفاعل به نفع نفسه ال نفع املفعول به ال يكون نعمة وذلك كمن أحسن إىل جاريته لريبح عليها إذا 
رع عليه فروع الفرع األول اعلم أن كل ما يصل إىل اخللق من النفع ودفع الضرر فهو من عرفت حد النعمة فيتف

مث إن النعمة على ثالثة أقسام أحدها نعمة تفرد  ٥٣اهللا تعاىل على ما قال تعاىل وما بكم من نعمة فمن اهللا النحل 
هر األمر ويف احلقيقة فهي أيضا إمنا اهللا بإجيادها حنو أن خلق ورزق وثانيها نعمة وصلت من جهة غري اهللا يف ظا

وصلت من اهللا تعاىل وذلك ألنه تعاىل هو اخلالق لتلك النعمة واخلالق لذلك املنعم واخلالق لداعية اإلنعام بتلك 
النعمة يف قلب ذلك املنعم إال أنه تعاىل ملا أجرى تلك النعمة على يد ذلك العبد كان ذلك العبد مشكورا ولكن 

فبدأ بنفسه تنبيها على أن  ١٤قيقة هو اهللا تعاىل وهلذا قال أن أشكر يل ولوالديك إيل املصري لقمان املشكور يف احل
إنعام اخللق ال يتم إال بإنعام اهللا وثالثها نعم وصلت من اهللا إلينا بسبب طاعتنا وهي أيضا من اهللا تعاىل ألنه لوال أن 

هدانا إليها وأزاح األعذار عنا وإال ملا وصلنا إىل شيء منها فظهر اهللا سبحانه وتعاىل وفقنا للطاعات وأعاننا عليها و
هبذا التقرير أن مجيع النعم يف احلقيقة من اهللا تعاىل الفرع الثاين أن أول نعم اهللا على العبيد هو أن خلقهم أحياء 

نتفاع به وال ميكن ويدل عليه العقل والنقل أما العقل فهو أن الشيء ال يكون نعمة إال إذا كان حبيث ميكن اال
  االنتفاع به إال عند حصول

احلياة فإن اجلماد وامليت ال ميكنه أن ينتفع بشيء فثبت أن أصل مجيع النعم هو احلياة وأما النقل فهو أنه تعاىل قال 
مث قال عقيبه هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا البقرة  ٢٨كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحياكم البقرة 

فبدأ بذكر احلياة وثىن بذكر األشياء اليت ينتفع هبا وذلك يدل على أن أصل مجيع النعم هو احلياة الفرع الثالث  ٢٩
اختلفوا يف أنه هل هللا تعاىل نعمة على الكافر أم ال فقال بعض أصحابنا ليس هللا تعاىل على الكافر نعمة وقالت 

ه واحتج األصحاب على صحة قوهلم بالقرآن واملعقول أما القرآن املعتزلة هللا على الكافر نعمة دينية ونعمة دنيوي



فآيات إحداها قوله تعاىل صراط الذين أنعمت عليهم وذلك ألنه لو كان هللا على الكافر نعمة لكانوا داخلني حتت 
صراط قوله تعاىل أنعمت عليهم ولو كان ذلك لكان قوله اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم طلبا ل

الكفار وذلك باطل فثبت هبذه اآلية أنه ليس هللا نعمة على الكفار فإن قالوا إن قوله الصراط يدفع ذلك قلنا إن قوله 
صراط الذين أنعمت عليهم بدل من قوله الصراط املستقيم فكان التقدير اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم وحينئذ 

اىل وال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري ألنفسهم إمنا منلي هلم يعود احملذور املذكور واآلية الثانية قوله تع
وأما املعقول فهو أن نعم الدنيا يف مقابلة عذاب اآلخرة على الدوام قليلة كالقطرة يف  ١٧٨ليزدادوا إمثا آل عمران 

ه نعمة ألجل أن ذلك البحر ومثل هذا ال يكون نعمة بدليل أن من جعل السم يف احللواء مل يعد النفع احلاصل من
النفع حقري يف مقابلة ذلك الضرر الكثري فكذا ههنا وأما الذين قالوا إن هللا على الكافر نعما كثرية فقد احتجوا 

بآيات إحداها قوله تعاىل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم 
فنبه على أنه جيب على الكل طاعة اهللا ملكان هذه النعم العظيمة  ٢٢ - ٢١ة األرض فراشا والسماء بناء البقر

ذكر ذلك يف معرض االمتنان وشرح النعم وثالثها  ٢٨وثانيها قوله كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحياكم البقرة 
اىل وقليل من عبادي الشكور ورابعها قوله تع ٤٠قوله تعاىل يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم البقرة 

ولو مل حتصل النعم مل يلزم الشكر ومل يلزم من عدم  ١٧وقول إبليس وال جتد أكثرهم شاكرين األعراف  ١٣سبأ 
  إقدامهم على الشكر حمذور ألن الشكر ال ميكن إال عند حصول النعمة

  الفائدة الثانية
على إمامة أيب بكر رضي اهللا عنه ألنا ذكرنا أن تقدير  قوله اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يدل

اآلية اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم واهللا تعاىل قد بني يف آية أخرى أن الذين أنعم اهللا عليهم من هم فقال 
وال شك أن رأس الصديقني ورئيسهم  ٦٩اآلية النساء  -فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني 

أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فكان معىن اآلية أن اهللا أمرنا أن نطلب اهلداية اليت كان عليها أبو بكر الصديق 
وسائر الصديقني ولو كان أبو بكر ظاملا ملا جاز االقتداء به فثبت مبا ذكرناه داللة هذه اآلية على إمامة أيب بكر 

  رضي اهللا عنه
يتناول كل من كان هللا عليه نعمة وهذه النعمة إما أن يكون املراد منها نعمة الدنيا  الفائدة الثالثة قوله أنعمت عليهم

  أو نعمة الدين وملا بطل األول ثبت أن املراد منه نعمة الدين فنقول كل نعمة

دينية سوى اإلميان فهي مشروطة حبصول اإلميان وأما النعمة اليت هي اإلميان فيمكن حصوهلا خاليا عن سائر النعم 
الدينية وهذا يدل على أن املراد من قوله أنعمت عليهم هو نعمة اإلميان فرجع حاصل القول يف قوله اهدنا الصراط 
املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنه طلب لنعمة اإلميان وإذا ثبت هذا األصل فنقول يتفرع عليه أحكام احلكم 

ميان ولفظ اآلية صريح يف أن اهللا تعاىل هو املنعم هبذه النعمة ثبت األول أنه ملا ثبت أن املراد من هذه النعمة نعمة اإل
أن خالق اإلميان واملعطي لإلميان هو اهللا تعاىل وذلك يدل على فساد قول املعتزلة وألن اإلميان أعظم النعم فلو كان 

 أن يذكر إنعامه يف فاعله هو العبد لكان إنعام العبد أشرف وأعلى من إنعام اهللا ولو كان كذلك ملا حسن من اهللا
معرض التعظيم احلكم الثاين جيب أن ال يبقى املؤمن خملدا يف النار ألن قوله أنعمت عليهم مذكور يف معرض التعظيم 
هلذا اإلنعام ولو مل يكن له أثر يف دفع العقاب املؤبد لكان قليل الفائدة فما كان حيسن من اهللا تعاىل ذكره يف معرض 

ث دلت اآلية على أنه ال جيب على اهللا رعاية الصالح واألصلح يف الدين ألنه لو كان اإلرشاد التعظيم احلكم الثال
واجبا على اهللا مل يكن ذلك إنعاما ألن أداء الواجب ال يكون إنعاما وحيث مساه اهللا تعاىل إنعاما علمنا أنه غري واجب 



ىل أقدر املكلف عليه وأرشده إليه وأزاح أعذاره وعلله احلكم الرابع ال جيوز أن يكون املراد باإلنعام هو أن اهللا تعا
عنه ألن كل ذلك حاصل يف حق الكفار فلما خص اهللا تعاىل بعض املكلفني هبذا اإلنعام مع أن هذا األقدار وإزاحة 

  العلل عام يف حق الكل علمنا أن املراد من اإلنعام ليس هو األقدار عليه وإزاحة املوانع عنه
  الفصل التاسع

  قوله تعاىل غري املغضوب عليهم وال الضالني وفيه فوائد يف
  الفائدة األوىل

والضالني هم النصارى  ٦٠املشهور أن املغضوب عليهم هم اليهود لقوله تعاىل من لعنه اهللا وغضب عليه املائدة 
ن منكري وقيل هذا ضعيف أل ٧٧لقوله تعاىل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل املائدة 

الصانع واملشركني أخبث دينا من اليهود والنصارى فكان االحتراز عن دينهم أوىل بل األوىل أن حيمل املغضوب 
عليهم على كل من أخطأ يف األعمال الظاهرة وهم الفساق وحيمل الضالون على كل من أخطأ يف االعتقاد ألن 

ب عليهم هم الكفار والضالون هم املنافقون وذلك ألنه اللفظ عام والتقييد خالف األصل وحيتمل أن يقال املغضو
تعاىل بدأ بذكر املؤمنني والثناء عليهم يف مخس آيات من أول البقرة مث أتبعه بذكر الكفار وهو قوله إن الذين كفروا 

نني وهو قوله فكذا ههنا بدأ بذكر املؤم ٨مث أتبعه بذكر املنافقني وهوقوله ومن الناس من يقول آمنا البقرة  ٦البقرة 
  أنعمت عليهم مث أتبعه بذكر الكفار وهو قوله غري املغضوب عليهم مث أتبعه بذكر املنافقني وهو قوله وال الضالني

  الفائدة الثانية
ملا حكم اهللا عليهم بكوهنم ضالني امتنع كوهنم مؤمنني وإال لزم انقالب خرب اهللا الصدق كذبا وذلك حمال واملفضي 

  إىل احملال حمال

  لفائدة الثالثةا
قوله غري املغضوب عليهم وال الضالني يدل على أن أحدا من املالئكة واألنبياء عليهم السالم ما أقدم على عمل 

خيالف قول الذين أنعم اهللا عليهم وال على اعتقاد الذين أنعم اهللا عليهم ألنه لو صدر عنه ذلك لكان قد ضل عن 
ولو كانوا ضالني ملاجاز االقتداء هبم وال االقتداء بطريقهم  ٣٢الضالل يونس احلق لقوله تعاىل فماذا بعد احلق إال 

ولكانوا خارجني عن قوله أنعمت عليهم وملا كان ذلك باطال علمنا هبذه اآلية عصمة األنبياء واملالئكة عليهم 
  السالم

  الفائدة الرابعة
ذا على اهللا تعاىل حمال لكن ههنا قاعدة كلية الغضب تغري حيصل عند غليان دم القلب لشهوة االنتقام واعلم أن ه

أعين الرمحة والفرح والسرور والغضب واحلياء والغرية واملكر واخلداع والتكرب  -وهي أن مجيع األعراض النفسانية 
هلا أوائل وهلا غايات ومثاله الغضب فإن أوله غليان دم القلب وغايته إرادة إيصال الضرر إىل  -واالستهزاء 
عليه فلفظ الغضب يف حق اهللا تعاىل ال حيمل على أوله الذي هو غليان دم القلب بل على غايته الذي هو املغضوب 

إرادة اإلضرار وأيضا احلياء له أول وهو انكسار حيصل يف النفس وله غرض وهو ترك الفعل فلفظ احلياء يف حق اهللا 
  هذا الباب حيمل على ترك الفعل ال على انكسار النفس وهذه قاعدة شريفة يف

  الفائدة اخلامسة
قالت املعتزلة غضب اهللا عليهم يدل على كوهنم فاعلني للقبائح باختيارهم وإال لكان الغضب عليهم ظلما من اهللا 
تعاىل وقال أصحابنا ملا ذكر غضب اهللا عليهم وأتبعه بذكر كوهنم ضالني دل ذلك على أن غضب اهللا عليهم علة 



ة اهللا مؤثرة يف صفة العبد أما لو قلنا إن كوهنم ضالني يوجب غضب اهللا عليهم لزم لكوهنم ضالني وحينئذ تكون صف
  أن تكون صفة العبد مؤثرة يف صفة اهللا تعاىل وذلك حمال

  الفائدة السادسة
أول السورة مشتمل على احلمد هللا والثناء عليه واملدح له وآخرها مشتمل على الذم للمعرضني عن اإلميان به 

عته وذلك يدل على أن مطلع اخلريات وعنوان السعادات هو اإلقبال على اهللا تعاىل ومطلع اآلفات واإلقرار بطا
  ورأس املخافات هو اإلعراض عن اهللا تعاىل والبعد عن طاعته واالجتناب عن خدمته

  الفائدة السابعة
ليهم وأهل املعصية وإليهم دلت هذه اآلية على أن املكلفني ثالث فرق أهل الطاعة وإليهم اإلشارة بقوله أنعمت ع

اإلشارة بقوله غري املغضوب عليهم وأهل اجلهل يف دين اهللا والكفر وإليهم اإلشارة بقوله وال الضالني فإن قيل مل 
قدم ذكر العصاة على ذكر الكفرة قلنا ألن كل واحد حيترز عن الكفر أما قد ال حيترز عن الفسق فكان أهم فلهذا 

  السبب قدم
  نةالفائدة الثام

يف اآلية سؤال وهو أن غضب اهللا إمنا تولد عن علمه بصدور القبيح واجلناية عنه فهذا العلم إما أن يقال إنه قدمي أو 
حمدث فإن كان هذا العلم قدميا فلم خلقه ومل أخرجه من العدم إىل الوجود مع علمه بأنه ال يستفيد من دخوله يف 

ن على الشيء كيف يعقل إقدامه على إجياده وعلى تكوينه وأما إن الوجود إال العذاب الدائم وألن من كان غضبا
كان ذلك العلم حادثا كان الباري تعاىل حمال للحوادث وألنه يلزم أن يفتقر إحداث ذلك العلم إىل سبق علم آخر 

  ويتسلسل وهو حمال وجوابه يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد
  الفائدة التاسعة

  ن من أنعم اهللا عليه امتنع أن يكون مغضوبا عليه وأنيف اآلية سؤال آخر وهو أ

يكون من الضالني فلما ذكر قوله أنعمت عليهم فما الفائدة يف أن ذكر عقيبه غري املغضوب عليهم وال الضالني 
  واجلواب اإلميان إمنا يكمل بالرجاء واخلوف كما قال عليه السالم

لذين أنعمت عليهم يوجب الرجاء الكامل وقوله غري املغضوب لو وزن خوف املؤمن ورجاؤه العتدال فقوله صراط ا
  عليهم وال الضالني يوجب اخلوف الكامل وحينئذ يقوى اإلميان بركنيه وطرفيه وينتهي إىل حد الكمال

  الفائدة العاشرة
ملردودين فريقني يف اآلية سؤال آخر ما احلكمة يف أنه تعاىل جعل املقبولني طائفة واحدة وهم الذين أنعم اهللا عليهم وا

املغضوب عليهم والضالني واجلواب أن أن الذين كملت نعم اهللا عليهم هم الذين مجعوا بني معرفة احلق لذاته واخلري 
ألجل العمل به فهؤالء هم املرادون بقوله أنعمت عليهم فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم املغضوب عليهم 

وإن اختل قيد  ٩٣فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه النساء  كما قال تعاىل ومن يقتل مؤمنا متعمدا
وهذا آخر كالمنا يف تفسري كل واحدة من  ٣٢العلم فهم الضالون لقوله تعاىل فماذا بعد احلق إال الضالل يونس 

  آيات هذه السورة على التفصيل واهللا أعلم
  القسم الثاين

  يه فصولالكالم يف تفسري جمموع هذه السورة وف
  الفصل األول



  يف األسرار العقلية املستنبطة من هذه السورة
اعلم أن عامل الدنيا عامل الكدورة وعامل اآلخرة عامل الصفا فاآلخرة بالنسبة إىل الدنيا كاألصل بالنسبة إىل الفرع 

ب الباطل واخليال وكاجلسم بالنسبة إىل الظل فكل ما يف الدنيا فال بد له يف اآلخرة من أصل وإال كان كالسرا
العاطل وكل ما يف اآلخرة فال بد له يف الدنيا من مثال وإال لكان كالشجرة بال مثرة ومدلول بال دليل فعامل 

الروحانيات عامل األضواء واألنوار والبهجة والسرور واللذة واحلبور وال شك أن الروحانيات خمتلفة بالكمال 
أشرفها وأعالها وأكملها وأهباها ويكون ما سواه يف طاعته وحتت أمره والنقصان وال بد وأن يكون منها واحد هو 

وأيضا فال بد يف الدنيا من شخص واحد  ٢١وهنيه كما قال ذي قوة عند ذي العرش مكني مطاع مث أمني التكوير 
ه فاملطاع هو أشرف أشخاص هذا العامل وأكملها وأعالها وأهباها ويكون كل ما سواه يف هذا العامل حتت طاعته وأمر

األول هو املطاع يف عامل الروحانيات واملطاع الثاين هو املطاع يف عامل اجلسمانيات فذاك مطاع العامل األعلى وهذا 
مطاع العامل األسفل وملا ذكرنا أن عامل اجلسمانيات كالظل لعامل الروحانيات وكاألثر وجب أن يكون بني هذين 

اع يف عامل األرواح هو املصدر واملطاع يف عامل األجسام هو املظهر واملصدر هو املطاعني مالقاة ومقارنة وجمانسة فاملط
الرسول امللكي واملظهر هو الرسول البشري وهبما يتم أمر السعادات يف اآلخرة ويف الدنيا وإذا عرفت هذا فنقول 

سبعة ذكرها اهللا تعاىل يف خامتة كمال حال الرسول البشري إمنا يظهر يف الدعوة إىل اهللا وهذه الدعوة إمنا تتم بأمور 
ويندرج يف أحكام الرسل قوله ال نفرق بني  ٢٨٥اآلية البقرة  -سورة البقرة وهي قوله واملؤمنون كل آمن باهللا 

  فهذه األربعة ٢٨٥أحد من رسله البقرة 

على أمرين أحدمها املبدأ متعلقة مبعرفة املبدأ وهي معرفة الربوبية مث ذكر بعدها ما يتعلق مبعرفة العبودية وهو مبين 
ألن هذا املعىن ال بد منه ملن يريد الذهاب إىل  ٢٨٥والثاين الكمال فاملبدأ هو قوله تعاىل وقالوا مسعنا وأطعنا البقرة 

وهو قطع النظر  ٢٨٥اهللا وأما الكمال فهو التوكل على اهللا وااللتجاء بالكلية إليه وهو قوله غفرانك ربنا البقرة 
بشرية والطاعات اإلنسانية وااللتجاء بالكلية إىل اهللا تعاىل وطلب الرمحة منه وطلب املغفرة مث إذا متت عن األعمال ال

معرفة الربوبية بسبب معرفة األصول األربعة املذكورة ومتت معرفة العبودية بسبب معرفة هذين األصلني املذكورين 
عداد للذهاب إىل املعاد وهو املراد من قوله وإليك مل يبق بعد ذلك إال الذهاب إىل حضرة امللك الوهاب واالست

ويظهر من هذا أن املراتب ثالثة املبدأ والوسط واملعاد أما املبدأ فإمنا يكمل معرفته مبعرفة أمور  ٢٨٥املصري البقرة 
نا نصيب أربعة وهي معرفة اهللا واملالئكة والكتب والرسل وأما الوسط فإمنا يكمل معرفته مبعرفة أمرين مسعنا وأطع

عامل األجساد وغفرانك ربنا نصيب عامل األرواح وأما النهاية فهي إمنا تتم بأمر واحد وهو قوله وإليك املصري فابتداء 
األمر أربعة ويف الوسط صار اثنني ويف النهاية صار واحدا وملا ثبتت هذه املراتب السبع يف املعرفة تفرع عنها سبع 

وضد النسيان هو الذكر  ٢٨٦قوله ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا البقرة مراتب يف الدعاء والتضرع فأوهلا 
 ٢٤وقوله واذكر ربك إذا نسيت الكهف  ٤١كما قال تعاىل يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثريا األحزاب 

ا حيصل بقوله وهذا الذكر إمن ٨وقوله واذكر اسم ربك املزمل  ٢٠١وقوله تذكروا فإذا هم مبصرون األعراف 
ودفع  ٢٨٦بسم اهللا اهللا الرمحن الرحيم وثانيها قوله ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا البقرة 

يوجب احلمد وذلك إمنا حيصل بقوله احلمد هللا رب العاملني وثالثها قوله ربنا وال  -واإلصر هو الثقل  -اإلصر 
وذلك إشارة إىل كمال رمحته وذلك هو قوله الرمحن الرحيم ورابعها قوله  ٢٨٦رة حتملنا ما ال طاقة لنا به البق

ألنك أنت املالك للقضاء واحلكومة يف يوم الدين وهو قوله مالك يوم الدين وخامسها قوله  ٢٨٦واعف عنا البقرة 
ه إياك نعبد وإياك نستعني ألنا يف الدنيا عبدناك واستعنا بك يف كل املهمات وهو قول ٢٨٦تعاىل واغفر لنا البقرة 



ألنا طلبنا اهلداية منك يف قولنا اهدنا الصراط املستقيم وسابعها قوله أنت موالنا  ٢٨٦وسادسها قوله وارمحنا البقرة 
وهو املراد من قوله غري املغضوب عليهم وال الضالني فهذه املراتب السبع  ٢٨٦فانصرنا على القوم الكافرين البقرة 

سورة البقرة ذكرها حممد عليه الصالة والسالم يف عامل الروحانيات عند صعوده إىل املعراج فلما  املذكورة يف آخر
نزل من املعراج فاض أثر املصدر على املظهر فوقع التعبري عنها بسورة الفاحتة فمن قرأها يف صالته صعدت هذه 

  األنوار من املظهر إىل املصدر كما نزلت هذه األنوار يف

  ه الصالة والسالم من املصدر إىل املظهر فلهذا السبب قال عليه السالمعهد حممد علي
  الصالة معراج املؤمن

  الفصل الثاين
  يف مداخل الشيطان

اعلم أن املداخل اليت يأيت الشيطان من قبلها يف األصل ثالثة الشهوة والغضب واهلوى فالشهوة هبيمية والغضب 
غضب أعظم منه والغضب آفة لكن اهلوى أعظم منه فقوله تعاىل إن سبعية واهلوى شيطانية فالشهوة آفة لكن ال

املراد منه آثار الغضب وقوله والبغي ) واملنكر ( املراد آثار الشهوة وقوله  ٤٥الصالة تنهى عن الفحشاء العنكبوت 
ه وباهلوى يتعدى املراد منه آثار اهلوى فبالشهوة يصري اإلنسان ظاملا لنفسه وبالغضب يصري ظاملا لغري ٤٥العنكبوت 

  ظلمه إىل حضرة جالل اهللا تعاىل وهلذا قال عليه السالم
الظلم ثالثة فظلم ال يغفر وظلم ال يترك وظلم عسى اهللا أن يتركه فالظلم الذي ال يغفر هو الشرك باهللا والظلم 

سه فمنشأ الظلم الذي ال يترك هو ظلم العباد بعضهم بعضا والظلم الذي عسى اهللا أن يتركه هو ظلم اإلنسان نف
الذي ال يغفر هو اهلوى ومنشأ الظلم الذي ال يترك هو الغضب ومنشأ الظلم الذي عسى اهللا أن يتركه هو الشهوة 

مث هلا نتائج فاحلرص والبخل نتيجة الشهوة والعجب والكرب نتيجة الغضب والكفر والبدعة نتيجة اهلوى فإذا 
وهو هناية األخالق الذميمة كما أن الشيطان هو  -وهو احلسد  - اجتمعت هذه الستة يف بين آدم تولد منها سابع

النهاية يف األشخاص املذمومة وهلذا السبب ختم اهللا جمامع الشرور اإلنسانية باحلسد وهو قوله ومن شر حاسد إذا 
لناس كما ختم جمامع اخلبائث الشيطانية بالوسوسة وهو قوله يوسوس يف صدور الناس من اجلنة وا ٥حسد الفلق 

فليس يف بين آدم أشر من احلسد كما أنه ليس يف الشياطني أشر من الوسواس بل قيل احلاسد أشر من  ٦الناس 
إبليس ألن إبليس روي أنه أتى باب فرعون وقرع الباب فقال فرعون من هذا فقال إبليس لو كنت إهلا ملا جهلتين 

م احلاسد وباحلسد وقعت يف هذه احملنة إذا عرفت فلما دخل قال فرعون أتعرف يف األرض شرا مين ومنك قال نع
هذا فنقول أصول األخالق القبيحة هي تلك الثالثة واألوالد والنتائج هي هذه السبعة املذكورة فأنزل اهللا تعاىل 

سورة الفاحتة وهي سبع آيات حلسم هذه اآلفات السبع وأيضا أصل سورة الفاحتة هو التسمية وفيها األمساء الثالثة 
يف مقابلة تلك األخالق األصلية الفاسدة فاألمساء الثالثة األصلية يف مقابلة األخالق الثالثة األصلية واآليات  وهي

السبع اليت هي الفاحتة يف مقابلة األخالق السبعة مث إن مجلة القرآن كالنتائج والشعب من الفاحتة وكذا مجيع 
 جرم القرآن كله كالعالج جلميع األخالق الذميمة أما بيان األخالق الذميمة كالنتائج والشعب من تلك السبعة فال

أن األمهات الثالثة يف مقابلة األمهات الثالثة فنقول إن من عرف اهللا وعرف أنه ال إله إال اهللا تباعد عنه الشيطان 
  ل تعاىل ملوسىوقا ٢٣واهلوى ألن اهلوى إله سوى اهللا يعبد بدليل قوله تعاىل أفرأيت من اختذ إهله هواه اجلاثية 

يا موسى خالف هواك فإين ما خلقت خلقا نازعين يف ملكي إال اهلوى ومن عرف أنه رمحن ال يغضب ألن منشأ 
  الغضب طلب الوالية والوالية للرمحن لقوله تعاىل



ومن عرف أنه رحيم وجب أن يتشبه به يف كونه رحيما وإذا صار رحيما مل  ٢٦امللك يومئذ احلق للرمحن الفرقان 
ظلم نفسه ومل يلطخها باألفعال البهيمية وأما األوالد السبعة فهي مقابلة اآليات السبع وقبل أن خنوض يف بيان تلك ي

املعارضة نذكر دقيقة أخرى وهي أنه تعاىل ذكر أن تلك األمساء الثالثة املذكورة يف التسمية يف نفس السورة وذكر 
واملالك  ٥٨ب من الرحيم لقوله سالم قوال من رب رحيم يس معها امسني آخرين ومها الرب واملالك فالرب قري

فحصلت هذه األمساء الثالثة الرب وامللك  ٢٦قريب من الرمحن لقوله تعاىل امللك يومئذ احلق للرمحن الفرقان 
واإلله فلهذا السبب ختم اهللا آخر سورة القرآن عليها والتقدير كأنه قيل إن أتاك الشيطان من قبل الشهوة فقل 

وإن أتاك من قبل اهلوى فقل إله  ٢وإن أتاك من قبل الغضب فقل ملك الناس الناس  ١عوذ برب الناس الناس أ
ولنرجع إىل بيان معارضة تلك السبعة فنقول من قال احلمد هللا فقد شكر اهللا واكتفى باحلاصل  ٣الناس الناس 

ه فيما وجد فاندفعت عنه آفة الشهوة ولذاهتا فزالت شهوته ومن عرف أنه رب العاملني زال حرصه فيما مل جيد وخبل
ومن عرف أنه مالك يوم الدين بعد أن عرف أنه الرمحن زال غضبه ومن قال إياك نعبد وإياك نستعني زال كربه 

باألول وعجبه بالثاين فاندفعت عنه آفة الغضب بولديها فإذا قال اهدنا الصراط املستقيم اندفع عنه شيطان اهلوى 
ط الذين أنعمت عليهم زال عنه كفره وشبهته وإذا قال غري املغضوب عليهم وال الضالني اندفعت وإذا قال صرا

  عنه بدعته فثبت أن هذه اآليات السبع دافعة لتلك األخالق القبيحة السبعة
  الفصل الثالث

  يف تقرير أن سورة الفاحتة جامعة لكل ما حيتاج اإلنسان
  إليه يف معرفة املبدأ والوسط واملعاد

اعلم أن قوله احلمد هللا إشارة إىل إثبات الصانع املختار وتقريره أن املعتمد يف إثبات الصانع يف القرآن هو 
  االستدالل خبلقة اإلنسان على ذلك أال ترى أن إبراهيم عليه السالم قال

  ريب الذي حييي ومييت وقال يف موضع آخر
  الذي خلقين فهو يهدين وقال موسى عليه السالم

  ذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى وقال يف موضع آخرربنا ال
ربكم ورب آبائكم األولني وقال تعاىل يف أول سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 

وقال يف أول ما أنزله على حممد عليه السالم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق  ٢١قبلكم لعلكم تتقون البقرة 
فهذه اآليات الست تدل على أنه تعاىل استدل خبلق اإلنسان على وجود الصانع تعاىل  ١العلق  اإلنسان من علق

وإذا تأملت يف القرآن وجدت هذا النوع من االستدالل فيه كثريا جدا واعلم أن هذا الدليل كما أنه يف نفسه هو 
اإلله دليل ومن حيث أهنا نفع  دليل فكذلك هو نفسه إنعام عظيم فهذه احلالة من حيث أهنا تعرف العبد وجود

عظيم وصل من اهللا إىل العبد إنعام فال جرم هو دليل من وجه وإنعام من وجه واإلنعام مىت وقع بقصد الفاعل إىل 
  إيقاعه إنعاما كان يستحق هو احلمد

ة وحدوث بدن اإلنسان أيضا كذلك وذلك ألن تولد األعضاء املختلفة الطبائع والصور واألشكال من النطف
املتشاهبة األجزاء ال ميكن إال إذا قصد اخلالق إجياد تلك األعضاء على تلك الصور والطبائع فحدوث هذه األعضاء 

املختلفة يدل على وجود صانع عامل باملعلومات قادر على كل املقصودات قصد حبكم رمحته وإحسانه خلق هذه 
ىت كان األمر كذلك كان مستحقا للحمد والثناء فقوله احلمد األعضاء على الوجه املطابق ملصاحلنا املوافق ملنافعنا وم

هللا يدل على وجود الصانع وعلى علمه وقدرته ورمحته وكمال حكمته وعلى كونه مستحقا للحمد والثناء والتعظيم 



كل  فكان قوله احلمد هللا داال على مجلة هذه املعاين وأما قوله رب العاملني فهو يدل على أن ذلك اإلله واحد وأن
العاملني ملكه وملكه وليس يف العامل إله سواه وال معبود غريه وأما قوله الرمحن الرحيم فيدل على أن اإلله الواحد 

الذي ال إله سواه موصوف بكمال الرمحة والكرم والفضل واإلحسان قبل املوت وعند املوت وبعد املوت وأما قوله 
رمحته أن حيصل بعد هذا اليوم يوم آخر يظهر فيه متييز احملسن عن مالك يوم الدين فيدل على أن من لوازم حكمته و

املسيء ويظهر فيه االنتصاف للمظلومني من الظاملني ولو مل حيصل هذا البعث واحلشر لقدح ذلك يف كونه رمحانا 
وحدانيته  رحيما إذا عرفت هذا ظهر أن قوله احلمد هللا يدل على وجود الصانع املختار وقوله رب العاملني يدل على

وقوله الرمحن الرحيم يدل على رمحته يف الدنيا واآلخرة وقوله مالك يوم الدين يدل على كمال حكمته ورمحته 
بسبب خلق الدار اآلخرة وإىل ههنا مت ما حيتاج إليه يف معرفة الربوبية أما قوله إياك نعبد إىل آخر السورة فهو إشارة 

تقرير العبودية وهي حمصورة يف نوعني األعمال اليت يأيت هبا العبد واآلثار إىل األمور اليت ال بد من معرفتها يف 
املتفرعة على تلك األعمال اليت يأيت هبا العبد فلها ركنان أحدمها إتيانه بالعبادة وإليه اإلشارة بقوله إياك نعبد والثاين 

ياك نستعني وههنا ينفتح البحر الواسع يف اجلرب علمه بأن ال ميكنه اإلتيان هبا إال بإعانة اهللا وإليه اإلشارة بقوله وإ
والقدر وأما اآلثار املتفرغة على تلك األعمال فهي حصول اهلداية واالنكشاف والتجلي وإليه اإلشارة بقوله اهدنا 

الصراط املستقيم مث إن أهل العامل ثالث طوائف الطائفة األوىل الكاملون احملقون املخلصون وهم الذين مجعوا بني 
عرفة احلق لذاته ومعرفة اخلري ألجل العمل به وإليهم اإلشارة بقوله أنعمت عليهم والطائفة الثانية الذين أخلوا م

باألعمال الصاحلة وهم الفسقة وإليهم اإلشارة بقوله غري املغضوب عليهم والطائفة الثالثة الذين أخلوا باالعتقادات 
بقوله وال الضالني إذا عرفت هذا فنقول استكمال النفس  الصحيحة وهم أهل البدع والكفر وإليهم اإلشارة

اإلنسانية باملعارف والعلوم على قسمني أحدمها أن حياول حتصيلها بالفكر والنظر واالستدالل والثاين أن تصل إليه 
حمصوالت املتقدمني فتستكمل نفسه وقوله اهدنا الصراط املستقيم إشارة إىل القسم األول وقوله صراط الذين 
أنعمت عليهم إشارة إىل القسم الثاين مث يف هذا القسم طلب أن يكون اقتداؤه بأنوار عقول الطائفة احملقة الذين 

مجعوا بني العقائد الصحيحة واألعمال الصائبة وتربأ من أن يكون اقتداؤه بطائفة الذين أخلوا باألعمال الصحيحة 
الصحيحة وهم الضالون وهذا آخر السورة وعند الوقوف  وهم املغضوب عليهم أو بطائفة الذين أخلوا بالعقائد

  على ما خلصناه يظهر أن هذه السورة جامعة جلميع املقامات املعتربة يف معرفة الربوبية ومعرفة العبودية
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

  الفصل الرابع
  قال عليه السالم حكاية عن اهللا تعاىل

وإذا قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فإذا قال العبد بسم اهللا الرمحن الرحيم يقول اهللا تعاىل ذكرين عبدي 
قال احلمد هللا رب العاملني يقول اهللا محدين عبدي وإذا قال الرمحن الرحيم يقول اهللا عظمين عبدي وإذا قال مالك 

يوم الدين يقول اهللا جمدين عبدي ويف رواية أخرى فوض إيل عبدي وإذا قال إياك نعبد يقول اهللا عبدين عبدي وإذا 
عبدي ويف رواية أخرى فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعني يقول اهللا قال وإياك نستعني يقول اهللا تعاىل توكل علي 

تعاىل هذا بيين وبني عبدي وإذا قال اهدنا الصراط املستقيم يقول اهللا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فوائد هذا 
رعاية احلديث الفائدة األوىل قوله تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني يدل على أن مدار الشرائع على 

وذلك ألن أهم املهمات للعبد أن  ٧مصاحل اخللق كما قال إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأمت فلها اإلسراء 
يستنري قلبه مبعرفة الربوبية مث مبعرفة العبودية ألنه إمنا خلق لرعاية هذا العهد كما قال وما خلقت اجلن واإلنس إال 

وقال يا بين  ٢سان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعا بصريا اإلنسان وقال إنا خلقنا اإلن ٥٦ليعبدون الذاريات 
وملا كان األمر كذلك ال جرم  ٤٠إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم البقرة 

لثاين منها يف أنزل اهللا هذه السورة على حممد عليه السالم وجعل النصف األول منها يف معرفة الربوبية والنصف ا
معرفة العبودية حىت تكون هذه السورة جامعة لكل ما حيتاج إليه يف الوفاء بذلك العهد الفائدة الثانية اهللا تعاىل مسى 

الفاحتة باسم الصالة وهذا يدل على أحكام احلكم األول أن عند عدم قراءة الفاحتة وجب أن ال حتصل الصالة 
من أركان الصالة كما يقوله أصحابنا ويتأكد هذا الدليل بدالئل أخرى  وذلك يدل على أن قراءة الفاحتة ركن

 ١٥٣أحدها أنه عليه الصالة والسالم واظب على قراءهتا فوجب أن جيب علينا ذلك لقوله تعاىل فاتبعوه األنعام 
  ولقوله عليه الصالة والسالم

راءهتا فوجب أن جيب علينا ذلك لقوله عليه صلوا كما رأتيموين أصلي وثانيها أن اخللفاء الراشدين واظبوا على ق
  الصالة والسالم

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي وثالثها أن مجيع املسلمني شرقا وغربا ال يصلون إال بقراءة الفاحتة 
النساء فوجب أن تكون متابعتهم واجبة يف ذلك لقوله تعاىل ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم 

  ورابعها قوله عليه الصالة والسالم ١١٥
وقوله فاقرؤا أمر وظاهره  ٢٠ال صالة إال بفاحتة الكتاب خامسها قوله تعاىل فاقرؤا ما تيسر من القرآن املزمل 

الوجوب فكانت قراءة ما تيسر من القرآن واجبة وقراءة غري الفاحتة ليست واجبة فوجب أن تكون قراءة الفاحتة 
   بظاهر األمر وسادسها أن قراءة الفاحتة أحوط فوجب املصري إليها لقوله عليه السالمواجبة عمال

دع ما يريبك إىل ما ال يريبك وسابعها أن الرسول عليه السالم واظب على قراءهتا فوجب أن يكون العدول عنه 
ني املسلمني أن قراءة الفاحتة يف وثامنها أنه ال نزاع ب ٦٣حمرما لقوله تعاىل فليحذر الذين خيالفون عن أمره النور 



الصالة أفضل وأكمل من قراءة غريها إذا ثبت هذا فنقول التكليف كان متوجها على العبد بإقامة الصالة واألصل 
  يف الثابت البقاء حكمنا باخلروج عن هذه العهدة عند اإليتاء بالصالة مؤداة بقراءة الفاحتة

لصالة املؤداة بقراءة غري الفاحتة وال يلزم من اخلروج عن العهدة بالعمل وقد دللنا على أن هذه الصالة أفضل من ا
الكامل اخلروج عن العهدة بالعمل الناقص فعند إقامة الصالة املشتملة على قراءة غري الفاحتة وجب البقاء يف العهدة 

وهذه السورة مع  ١٤وتاسعها أن املقصود من الصالة حصول ذكر القلب لقوله تعاىل وأقم الصالة لذكري طه 
كوهنا خمتصرة جامعة ملقامات الربوبية والعبودية واملقصود من مجيع التكاليف حصول هذه املعارف وهلذا السبب 

فوجب  ٨٧جعل اهللا هذه السورة معادلة لكل القرآن يف قوله ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم احلجر 
ا أن هذا اخلرب الذي رويناه يدل على أن عند فقدان الفاحتة ال حتصل الصالة أن ال يقوم غريها مقامها البتة وعاشره

  الفائدة الثالثة أنه قال
إذا قال العبد بسم اهللا الرمحن الرحيم يقول اهللا تعاىل ذكرين عبدي وفيه أحكام أحدها أنه تعاىل قال فاذكروين 

م ذكره تعاىل يف مأل خري من ملئه وثانيها أن هذا يدل فههنا ملا أقدم العبد على ذكر اهللا ال جر ١٥٢أذكركم البقرة 
على أن مقام الذكر مقام عال شريف يف العبودية ألنه وقع االبتداء به ومما يدل على كماله أنه تعاىل أمر بالذكر 

لذين مث قال ا ٤١مث قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثريا األحزاب  ١٥٢فقال اذكروين أذكركم البقرة 
مث قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان  ١٩١يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم آل عمران 

فلم يبالغ يف تقرير شيء من مقامات العبودية مثل ما بالغ يف تقرير مقام  ٢٠١تذكروا فإذا هم مبصرون األعراف 
 اسم علم لذاته املخصوصة إذ لو كان امسا مشتقا لكان الذكر وثالثها أن قوله ذكرين عبدي يدل على أن قولنا اهللا

مفهومه مفهوما كليا ولو كان كذلك ملا صارت ذاته املخصوصة املعينة مذكورة هبذا اللفظ فظاهر أن لفظي الرمحن 
  الرحيم لفظان كليان فثبت أن قوله ذكرين عبدي يدل على أن قولنا اهللا اسم علم أما قوله

قول اهللا تعاىل محدين عبدي فهذا يدل على أن مقام احلمد أعلى من مقام الذكر ويدل عليه أن وإذا قال احلمد هللا ي
أول كالم ذكر يف أول خلق العامل هو احلمد بدليل قول املالئكة قبل خلق آدم وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك 

صفة أهل اجلنة وآخر دعواهم أن وآخر كالم يذكر بعد فناء العامل هو احلمد أيضا بدليل قوله تعاىل يف  ٣٠البقرة 
والعقل أيضا يدل عليه ألن الفكر يف ذات اهللا غري ممكن لقوله عليه الصالة  ١٠احلمد هللا رب العاملني يونس 

  والسالم
تفكروا يف اخللق وال تفكروا يف اخلالق وألن الفكر يف الشيء مسبوق بسبق تصوره وتصور كنه حقيقة احلق غري 

ممكن فعلى هذا الفكر ال ميكن إال يف أفعاله وخملوقاته مث ثبت بالدليل أن اخلري مطلوب بالذات ممكن فالفكر فيه غري 
والشر بالعرض فكل من تفكر يف خملوقاته ومصنوعاته كان وقوفه على رمحته وفضله وإحسانه أكثر فال جرم كان 

قول محدين عبدي فشهد احلق سبحانه اشتغاله باحلمد والشكر أكثر فلهذا قال احلمد هللا رب العاملني وعند هذا ي
بوقوف العبد بعقله وفكره على وجود فضله وإحسانه يف ترتيب العامل األعلى والعامل األسفل وعلى أن لسانه صار 
موافقا لعقله ومطابقا له وإن غرق يف حبر اإلميان به واإلقرار بكرمه بقلبه ولسانه وعقله وبيانه فما أجل هذه احلالة 

  وأما قوله
ذا قال الرمحن الرحيم يقول اهللا عظمين عبدي فلقائل أن يقول إنه ملا قال بسم اهللا الرمحن الرحيم فقد ذكر الرمحن وإ

  الرحيم وهناك مل يقل اهللا عظمين عبدي وههنا ملا قال الرمحن الرحيم



بكونه مكمال لغريه مث قال عظمين عبدي فما الفرق وجوابه أن قوله احلمد هللا دل على إقرار العبد بكماله يف ذاته و
قال بعده رب العاملني وهذا يدل على أن اإلله الكامل يف ذاته املكمل لغريه واحد ليس له شريك فلما قال بعده 

الرمحن الرحيم دل ذلك على أن اإلله الكامل يف ذاته املكمل لغريه املنزه عن الشريك والنظري واملثل والضد والند 
م مع عباده وال شك أن غاية ما يصل العقل والفهم والوهم إليه من تصور معىن يف غاية الرمحة والفضل والكر

  الكمال واجلالل ليس إال هذا املقام فلهذا السبب قال اهللا تعاىل ههنا عظمين عبدي وأما قوله
الدنيا  فتقريره أنا نرى يف دار -وإذا قال مالك يوم الدين يقول اهللا جمدين عبدي أي نزهين وقدسين عما ال ينبغي 

كون الظاملني متسلطني على املظلومني وكون األقوياء مستولني على الضعفاء ونرى العامل الزاهد الكامل يف أضيق 
العيش ونرى الكافر الفاسق يف أعظم أنواع الراحة والغبطة وهذا العمل ال يليق برمحة أرحم الرامحني وأحكم 

ينتصف اهللا فيه للمظلومني من الظاملني ويوصل إىل أهل الطاعة احلاكمني فلو مل حيصل املعاد والبعث واحلشر حىت 
الثواب وإىل أهل الكفر العقاب لكان هذه اإلمهال واإلمهال ظلما من اهللا على العباد أما ملا حصل يوم اجلزاء ويوم 

حسنوا باحلسىن الدين اندفع وهم الظلم فلهذا السبب قال اهللا تعاىل ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا وجيزي الذين أ
  وهذا هو املراد من قوله تعاىل جمدين عبدي الذي نزهين عن الظلم وعن شيمه وأما قوله ٣١النجم 

وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعني قال اهللا هذا بيين وبني عبدي فهو إشارة إىل سر مسألة اجلرب والقدر فإن قوله 
مل الطاعة والعبادة مث جاء حبث اجلرب والقدر وهو أنه مستقل باإلتيان إياك نعبد معناه إخبار العبد عن إقدامه على ع

بذلك العمل أو غري مستقل به واحلق أنه غري مستقل به وذلك ألن قدرة العبد إما أن تكون صاحلة للفعل والترك 
إال ملرجح  وإما أن ال تكون كذلك فإن كان احلق هو األول امتنع أن تصري تلك القدرة مصدرا للفعل دون الترك

وذلك املرجح إن كان من العبد عاد البحث فيه وإن مل يكن من العبد فهو من اهللا تعاىل فخلق تلك الداعية اخلالصة 
عن املعارض هو اإلعانة وهو املراد من قوله وإياك نستعني وهو املراد من قولنا ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي 

إىل العقائد الباطلة واألعمال الفاسدة وهب لنا من لدنك رمحة وهذه الرمحة خلق  ال ختلق يف قلوبنا داعية تدعونا
الداعية اليت تدعونا إىل األعمال الصاحلة والعقائد احلقة فهذا هو املراد من اإلعانة واالستعانة وكل من مل يقل هبذا 

صحة قوله تعاىل هذا بيين وبني عبدي اما القول مل يفهم البتة معىن قوله إياك نعبد وإياك نستعني وإذا ثبت هذا ظهر 
الذي منه فهو خلق الداعية اجلازمة وأما الذي من العبد فهو أن عند حصول جمموع القدرة والداعية يصدر األثر 

  عنه وهذا كالم دقيق ال بد من التأمل فيه وأما قوله
أل وتقريره أنا نرى أهل العلم خمتلفني يف وإذا قال اهدنا الصراط املستقيم يقول اهللا تعاىل هذا لعبدي ولعبدي ما س

النفي واإلثبات يف مجيع املسائل اإلهلية ويف مجيع مسائل النبوات ويف مجيع مسائل املعاد والشبهات غالبة والظلمات 
مستولية ومل يصل إىل كنه احلق إال القليل القليل من الكثري الكثري وقد حصلت هذه احلالة مع استواء الكل يف 

واألفكار والبحث الكثري والتأمل الشديد فلوال هداية اهللا تعاىل وإعانته وأنه يزين احلق يف عني عقل الطالب  العقول
ويقبح الباطل يف عينه كما قال ولكن اهللا حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 

  وإال المتنع وصول ٧والعصيان احلجرات 

اهدنا الصراط املستقيم إشارة إىل هذه احلالة ويدل عليه أيضا أن املبطل ال يرضى بالباطل وإمنا أحد إىل احلق فقوله 
طلب االعتقاد احلق والدين املتني والقول الصحيح فلو كان األمر باختياره لوجب أن ال يقع أحد يف اخلطأ وملا رأينا 

س إال هبداية اهللا تعاىل ومما يقوي ذلك أن كل األكثرين غرقوا يف حبر الضالالت علمنا أن الوصول إىل احلق لي
املالئكة واألنبياء أطبقوا على ذلك أما املالئكة فقالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم 



وقال إبراهيم عليه  ٢٣وقال آدم عليه السالم وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين األعراف  ٣٢البقرة 
وقال يوسف عليه السالم توفين مسلما وأحلقين  ٧٧لسالم لئن مل يهدين ريب ألكونن من القوم الضالني األنعام ا

وقال حممد عليه السالم  ٢٥اآلية طه  -وقال موسى عليه السالم رب اشرح يل صدري  ١٠١بالصاحلني يوسف 
فهذا هو الكالم يف  ٨لوهاب آل عمران ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت ا

لطائف هذا اخلرب والذي تركناه أكثر مما ذكرناه الفائدة الرابعة من فوائد هذا اخلرب أن آيات الفاحتة سبع واألعمال 
احملسوسة أيضا يف الصالة سبعة وهي القيام والركوع واالنتصاب والسجود األول واالنتصاب فيه والسجود الثاين 

ر عدد آيات الفاحتة مساويا لعدد هذه األعمال فصارت هذه األعمال كالشخص والفاحتة هلا كالروح والقعدة فصا
والكمال إمنا حيصل عند اتصال الروح باجلسد فقوله بسم اهللا الرمحن الرحيم بإزاء القيام أال ترى أن الباء يف بسم 

  ة األمور قال عليه الصالة والسالماهللا ملا اتصل باسم اهللا بقي قائما مرتفعا وأيضا فالتسمية لبداي
 ١٤كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا فهو أبتر وقال تعاىل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى األعلى 

وأيضا القيام لبداية األعمال فحصلت املناسبة بني التسمية وبني القيام من هذه الوجوه وقوله تعاىل احلمد هللا رب 
ركوع وذلك ألن العبد يف مقام التحميد ناظر إىل احلق وإىل اخللق ألن التحميد عبارة عن الثناء العاملني بإزاء ال

بسبب اإلنعام الصادر منه والعبد يف هذا املقام ناظر إىل املنعم وإىل النعمة فهو حالة متوسطة بني اإلعراض وبني 
مد يدل على النعم الكثرية والنعم الكثرية مما االستغراق والركوع حالة متوسطة بني القيام وبني السجود وأيضا احل

تثقل ظهره فينحين ظهره للركوع وقوله الرمحن الرحيم مناسب لالنتصاب ألن العبد ملا تضرع إىل اهللا يف الركوع 
  فيليق برمحته أن يرده إىل االنتصاب ولذلك قال عليه السالم

وقوله مالك يوم الدين مناسب للسجدة األوىل ألن قولك مالك  إذا قال العبد مسع اهللا ملن محده نظر اهللا إليه بالرمحة
يوم الدين يدل على كمال القهر واجلالل والكربياء وذلك يوجب اخلوف الشديد فيليق به اإلتيان بغاية اخلضوع 
ن واخلشوع وهو السجدة وقوله إياك نعبد وإياك نستعني مناسب للقعدة بني السجدتني ألن قوله إياك نعبد إخبار ع

السجدة اليت تقدمت وقوله وإياك نستعني استعانة باهللا يف أن يوفقه للسجدة الثانية وأما قوله اهدنا الصراط املستقيم 
 -فهو سؤال ألهم األشياء فيليق به السجدة الثانية الدالة على هناية اخلضوع وأما قوله صراط الذين أنعمت عليهم 

د ملا أتى بغاية التواضع قابل اهللا تواضعه باإلكرام وهو أن أمره بالقعود إىل آخره فهو مناسب للقعدة وذلك ألن العب
بني يديه وذلك إنعام عظيم من اهللا على العبد فهو شديد املناسبة لقوله أنعمت عليهم وأيضا أن حممدا عليه السالم 

الطيبات هللا والصالة معراج ملا أنعم اهللا عليه بأن رفعه إىل قاب قوسني قال عند ذلك التحيات املباركات الصلوات 
  املؤمن فلما

وجب أن يقرأ الكلمات اليت ذكرها  -وهي أن جلس بني يدي اهللا  -وصل املؤمن يف معراجه إىل غاية اإلكرام 
حممد عليه السالم فهو أيضا يقرأ التحيات ويصري هذا كالتنبيه على أن هذا املعراج الذي حصل له شعلة من مشس 

اآلية  -م وقطرة من حبره وهو حتقيق قوله فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني معراج حممد عليه السال
واعلم أن آيات الفاحتة وهي سبع صارت كالروح هلذه األعمال السبعة وهذه األعمال السبعة صارت  ٦٩النساء 

 ١٢ن ساللة من طني املؤمنون كالروح للمراتب السبعة املذكورة يف خلقة اإلنسان وهي قوله ولقد خلقنا اإلنسان م
وعند هذا ينكشف أن مراتب األجساد كثرية ومراتب األرواح  ١٤إىل قوله فتبارك اهللا أحسن اخلالقني املؤمنون 

  ٤٢كثرية وروح األرواح ونور األنوار هو اهللا تعاىل كما قال سبحانه وتعاىل وأن إىل ربك املنتهى النجم 
  الفصل اخلامس



  ارفنييف الصالة معراج الع
اعلم أنه كان لرسول اهللا معراجان أحدمها من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى واآلخر من األقصى إىل أعايل 

ملكوت اهللا تعاىل فهذا ما يتعلق بالظاهر وأما ما يتعلق بعامل األرواح فله معراجان أحدمها من عامل الشهادة إىل عامل 
يب الغيب ومها مبنزلة قاب قوسني متالصقني فتخطامها حممد عليه السالم الغيب والثاين من عامل الغيب إىل عامل غ

وقوله أو أدىن إشارة إىل فنائه يف نفسه أما االنتقال من  ٩وهو املراد من قوله تعاىل فكان قاب قوسني أو أدىن النجم 
الشهادة ألنك تشاهد هذه عامل الشهادة إىل عامل الغيب فاعلم أن كل ما يتعلق باجلسم واجلسمانيات فهو من عامل 

األشياء ببصرك فانتقال الروح من عامل األجساد إىل عامل األرواح هو السفر من عامل الشهادة إىل عامل الغيب وأما 
عامل األرواح فعامل ال هناية له وذلك ألن آخر مراتب األرواح هو األرواح البشرية مث تترقى يف معارج الكماالت 

إىل األرواح املتعلقة بسماء الدنيا مث تصري أعلى وهي أرواح السماء الثانية وهكذا  ومصاعد السعادات حىت تصل
حىت تصل إىل األرواح الذين هم سكان درجات الكرسي وهي أيضا متفاوتة يف االستعالء مث تصري أعلى وهم 

أعلى وأعظم وهم املشار  مث تصري ٧٥املالئكة املشار إليهم بقوله تعاىل وترى املالئكة حافني من حول العرش الزمر 
ويف عدد الثمانية أسرار ال جيوز ذكرها ههنا مث  ١٧إليهم بقوله تعاىل وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية احلاقة 

تترقى فتنتهي إىل األرواح املقدسة عن التعلقات باألجسام وهم الذين طعامهم ذكر اهللا وشراهبم حمبة اهللا وأنسهم 
م يف خدمة اهللا وإليهم اإلشارة بقوله ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وبقوله يسبحون الليل بالثناء على اهللا ولذهت

مث هلم أيضا درجات متفاوته ومراتب متباعدة والعقول البشرية قاصرة عن اإلحاطة  ٢٠والنهار ال يفترون األنبياء 
 كما قال تعاىل وفوق كل ذي علم بأحواهلا والوقوف على شرح صفاهتا وال يزال هذا الترقي والتصاعد حاصال

إىل أن ينتهي األمر إىل نور األنوار ومسبب األسباب ومبدأ الكل وينبوع الرمحة ومبدأ اخلري وهو  ٧٦عليم يوسف 
اهللا تعاىل فثبت أن عامل األرواح هو عامل الغيب وحضرة جالل الربوبية هي غيب الغيب ولذلك قال عليه الصالة 

  والسالم
  حجابا من النور لو كشفهاإن هللا سبعني 

ألحرقت سبحات وجهه كل ما أدرك البصر وتقدير عدد تلك احلجب بالسبعني مما ال يعرف إال بنور النبوة فقد 
ظهر مبا ذكرنا أن املعراج على قسمني أوهلما املعراج من عامل الشهادة إىل عامل الغيب والثاين املعراج من عامل الغيب 

كلمات برهانية يقينية حقيقية إذا عرفت هذا فلنرجع إىل املقصود فنقول إن حممدا عليه إىل عامل غيب الغيب وهذه 
السالم ملا وصل إىل املعراج وأراد أن يرجع قال يا رب العزة إن املسافر إذا أراد أن يعود إىل وطنه احتاج إىل 

امعة بني املعراج اجلسماين وبني حمموالت يتحف هبا أصحابه وأحبابه فقيل له إن حتفة أمتك الصالة وذلك ألهنا ج
املعراج الروحاين أما اجلسماين فباألفعال وأما الروحاين فباألذكار فإذا أردت أيها العبد الشروع يف هذا املعراج 
فتطهر أوال ألن املقام مقام القدس فليكن ثوبك طاهرا وبدنك طاهرا ألنك بالوادي املقدس طوى وأيضا فعندك 

ما تصاحب ودين ودنيا فانظر أيهما تصاحب وعقل وهوى فانظر أيهما تصاحب وخري وشر ملك وشيطان فانظر أيه
وصدق وكذب وحق وباطل وحلم وطيش وقناعة وحرص وكذا القول يف كل األخالق املتضدة والصفات املتنافية 

ال ترى أن الصديق فانظر أنك تصاحب أي الطرفني وتوافق أي اجلانبني فإنه إذا استحكمت املرافقة تعذرت املفارقة أ
اختار صحبة حممد عليه السالم فلزمه يف الدنيا ويف القرب ويف القيامة ويف اجلنة وأن كلبا صحب أصحاب الكهف 

مث  ١١٩فلزمهم يف الدنيا ويف اآلخرة وهلذا السر قال تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني التوبة 
الرفع إشارة إىل توديع عامل الدنيا وعامل اآلخرة فاقطع نظرك عنهما بالكلية ووجه  إذا تطهرت فارفع يديك وذلك



قلبك وروحك وسرك وعقلك وفهمك وذكرك وفكرك إىل اهللا مث قل اهللا أكرب واملعىن أنه أكرب من كل املوجودات 
مث قل سبحانك اللهم  وأعلى وأعظم واعز من كل املعلومات بل هو أكرب من أن يقاس إليه شيء أو يقال إنه أكرب

وحبمدك ويف هذا املقام جتلى لك نور سبحات اجلالل مث ترقيت من التسبيح إىل التحميد مث قل تبارك امسك ويف هذا 
املقام انكشف لك نور األزل واألبد ألن قوله تبارك إشارة إىل الدوام املنزه عن اإلفناء واإلعدام وذلك يتعلق 

ومطالعة حقيقة األبد يف البقاء مث قل وتعاىل جدك وهو إشارة إىل إنه أعلم وأعظم من مبطالعة حقيقة األزل يف العدم 
أن تكون صفات جالله ونعوت كماله حمصورة يف القدر املذكور مث قل وال إله غريك وهو إشارة إىل أن كل صفات 

مقدس إال هو ويف احلقيقة ال  اجلالل ومسات الكمال له ال لغريه فهو الكامل الذي ال كامل إال هو واملقدس الذي ال
هو إال هو وال إله إال هو والعقل ههنا ينقطع واللسان يعتقل والفهم يتبلد واخليال يتحري والعقل يصري كالزمن مث 
عد إىل نفسك وحالك وقل وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض فقولك سبحانك اللهم وحبمدك معراج 

وهو أيضا معراج حممد عليه  ٣٠وله وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك البقرة املالئكة املقربني وهو املذكور يف ق
السالم ألن معراجه مفتتح بقوله سبحانك اللهم وحبمدك وأما قولك وجهت وجهي فهو معراج إبراهيم اخلليل عليه 

ين الذكرين السالم وقولك إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا فهو معراج حممد احلبيب عليه السالم فإذا قرأت هذ
فقد مجعت بني معراج أكابر املالئكة املقربني وبني معراج عظماء األنبياء واملرسلني مث إذا فرغت من هذه احلالة فقل 

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم لتدفع ضرر العجب من نفسك

رفة والباب الثاين هو باب واعلم أن للجنة مثانية أبواب ففي هذا املقام انفتح لك باب من أبواب اجلنة وهو باب املع
الذكر وهو قولك بسم اهللا الرمحن الرحيم والباب الثالث باب الشكر وهو قولك احلمد هللا رب العاملني والباب 

الرابع الرجاء وهو قولك الرمحن الرحيم والباب اخلامس باب اخلوف وهو قولك مالك يوم الدين والباب السادس 
بودية ومعرفة الربوبية وهو قولك إياك نعبد وإياك نستعني والباب السابع باب باب اإلخالص املتولد من معرفة الع

وهو ههنا  ٦٠وقال ادعوين أستجب لكم غافر  ٦٢الدعاء والتضرع كما قال أمن جييب املضطر إذا دعاه النمل 
بأنوارهم وهو قولك قولك اهدنا الصراط املستقيم والباب الثامن باب االقتداء باألرواح الطيبة الطاهرة واالهتداء 

صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني وهبذا الطريق إذا قرأت هذه السورة ووقفت على 
فجنات  ٥٠أسرارها انفتحت لك مثانية أبواب اجلنة وهو املراد من قوله تعاىل جنات عدن مفتحة هلم األبواب ص 

ليد الروحانية فهذا هو اإلشارة إىل ما حصل يف الصالة من املعراج الروحاين املعارف الربانية انفتحت أبواهبا هبذه املقا
وأما املعراج اجلسماين فاملرتبة األوىل أن تقوم بني يدي اهللا مثل قيام أصحاب الكهف وهو قوله تعاىل إذ قاموا فقالوا 

يقوم الناس لرب العاملني بل قم قيام أهل القيامة وهو قوله تعاىل يوم  ١٤ربنا رب السموات واألرض الكهف 
مث اقرأ سبحانك اللهم وبعده وجهت وجهي وبعده الفاحتة وبعدها ما تيسر لك من القرآن واجتهد يف  ٦املطففني 

أن تنظر من اهللا إىل عبادتك حىت تستحقرها وإياك أن تنظر من عبادتك إىل اهللا فإنك إن فعلت ذلك صرت من 
اك نستعني واعلم أن النفس اآلن جارية جمرى خشبة عرضتها على نار خوف اهلالكني وهذا سر قوله إياك نعبد وإي

اجلالل فالنت فاجعلها حمنية بالركوع فقل مسع اهللا ملن محده مث اتركها لتستقيم مرة أخرى فإن هذا الدين متني 
دت إىل استقامتها فأوغل فيه برفق وال تبغض إىل نفسك عبادة اهللا فإن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى فإذا عا

فاحندر إىل األرض بنهاية التواضع واذكر ربك بغاية العلو وقل سبحان ريب األعلى فإذا أتيت بالسجدة الثانية فقد 
حصل لك ثالثة أنواع من الطاعة الركوع الواحد والسجودان وهبا تنجو من العقبات الثالث املهلكة فبالركوع 

تنجو عن عقبة الغضب الذي هو رئيس املؤذيات وبالسجود الثاين تنجو تنجو عن عقبة الشهوات وبالسجود األول 



عن عقبة اهلوى الذي هو الداعي إىل كل املهلكات واملضالت فإذا جتاوزت هذه العقبات وختلصت عن هذه 
الدركات فقد وصلت إىل الدرجات العاليات وملكت الباقيات الصاحلات وانتهيت إىل عتبة جالل مدبر األرض 

ت فقل عند ذلك التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا فالتحيات املباركات باللسان والصلوات والسموا
باألركان والطيبات باجلنان وقوة اإلميان مث يف هذا املقام يصعد نور روحك وينزل نور روح حممد فيتالقى الروحان 

والسالم من حممدة وحتية فقل السالم عليك وحيصل هناك الروح والراحة والرحيان فال بد لروح حممد عليه الصالة 
  أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته فعند ذلك يقول حممد عليه الصالة والسالم

السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني وكانه قيل لك فهذه اخلريات والربكات بأي وسيلة وجدهتا وبأي طريق 
د أن حممدا رسول اهللا فقيل لك إن حممدا هو الذي هداك إليه وصلت إليها فقل بقويل أشهد أن ال إله إال اهللا وأشه

  فأي شيء هديتك له

فقل اللهم صل على حممد وعلى آل حممد فقيل لك إن إبراهيم هو الذي طلب من اهللا أن يرسل إليك مثل هذا 
وعلى آل فما جزاؤك له فقل كما صليت على إبراهيم  ١٢٩الرسول فقال ربنا وابعث فيهم رسوال منهم البقرة 

إبراهيم فيقال لك فكل هذه اخلريات من حممد أو من إبراهيم أو من اهللا فقل بل من احلميد اجمليد إنك محيد جميد مث 
إن العبد إذا ذكر اهللا هبذه األثنية واملدائح ذكره اهللا تعاىل يف حمافل املالئكة بدليل قوله عليه الصالة والسالم حكاية 

  عن اهللا عز وجل
بدي يف مأل ذكرته يف مأل خري من ملئه فإذا مسع املالئكة ذلك اشتاقوا إىل هذا العبد فقال اهللا إن إذا ذكرين ع

مالئكة السموات اشتاقوا إىل زيارتك وأحبوا القرب منك وقد جاؤك فأبدأ بالسالم عليهم لتحصل لك فيه مرتبة 
وبركاته فال جرم أنه إذا دخل اجلنة املالئكة السابقني فيقول العبد عن ميينه وعن مشاله السالم عليكم ورمحة اهللا 

  يدخلون عليه من كل باب فيقولون سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار
  الفصل السادس

  يف الكربياء والعظمة
أعظم املخلوقات جاللة ومهابة املكان والزمان أما املكان فهو الفضاء الذي ال هناية له واخلالء الذي ال غاية له وأما 

زمان فهو االمتداد املتوهم اخلارج من قعر ظلمات عامل األزل إىل ظلمات عامل األبد كأنه هنر خرج من قعر جبل ال
األزل وامتد حىت دخل يف قعر جبل األبد فال يعرف النفجاره مبدأ وال الستقراره منزل فاألول واآلخر صفة الزمان 

ن الرحيم فاحلق سبحانه وسع املكان ظاهرا وباطنا ووسع والظاهر والباطن صفة املكان وكمال هذه األربعة الرمح
الزمان أوال وآخرا وإذا كان مدبر املكان والزمان هو احلق تعاىل كان منزها عن املكان والزمان إذا عرفت هذا 

فنقول احلق سبحانه وتعاىل له عرش وكرسي فعقد املكان بالكرسي فقال وسع كرسيه السموات واألرض البقرة 
ألن جري الزمان يشبه جري املاء فال مكان وراء  ٧الزمان بالعرش فقال وكان عرشه على املاء هود  وعقد ٢٥٥

 ٢٥٥الكرسي وال زمان وراء العرش فالعلو صفة الكرسي وهو قوله وسع كرسيه السموات واألرض البقرة 
 ١٢٩رش العظيم التوبة والعظمة صفة العرش وهو قوله فقل حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب الع

واعلم أن العلو والعظمة  ٢٥٥وكمال العلو والعظمة هللا كما قال وال يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم البقرة 
درجتان من درجات الكمال إال أن درجة العظمة أكمل وأقوى من درجة العلو وفوقهما درجة الكربياء قال تعاىل 

أن الرداء أعظم من اإلزار وفوق مجيع هذه الصفات بالرتبة والشرف صفة الكربياء ردائي والعظمة إزاري وال شك 
اجلالل وهي تقدسه يف حقيقته املخصوصة وهويته املعينة عن مناسبة شيء من املمكنات وهو لتلك اهلوية املخصوصة 



  استحق صفة اإلهلية فلهذا املعىن قال عليه الصالة والسالم
وقال تبارك اسم ربك ذي  ٢٧يبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام الرمحن ألظوا بياذا اجلالل واإلكرام وقال و

  إذا عرفت هذا ٧٨اجلالل واإلكرام الرمحن 

ومن أراد  ٢٨األصل فاعلم أن املصلي إذا قصد الصالة صار من مجلة من قال اهللا يف صفتهم يريدون وجهه الكهف 
دناس واألجناس وهلذا التطهري مراتب املرتبة األوىل الدخول على السلطان العظيم وجب عليه أن يطهر نفسه من األ

ومن كان  ٨التطهري من دنس الذنوب بالتوبة كما قال تعاىل يا أيها الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحا التحرمي 
إىل  يف مقام الزهد كانت طهارته من الدنيا حالهلا وحرامها ومن كان يف مقام اإلخالص كانت طهارته من االلتفات

أعماله ومن كان يف مقام احملسنني كانت طهارته من االلتفات إىل حسناته ومن كان يف مقام الصديقني كانت طهارته 
من كل ما سوى اهللا وباجلملة فاملقامات كثرية والدرجات متفاوته كأهنا غري متناهية كما قال تعاىل فأقم وجهك 

فإذا أردت أن تكون من مجلة من قال اهللا  ٣٠تبديل خللق اهللا الروم  للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال
فقم قائما واستحضر يف نفسك مجيع خملوقات اهللا تعاىل من عامل األجسام واألرواح  ٢٨فيهم يريدون وجهه الكهف 

يوانية وذلك بان تبتدئ من نفسك وتستحضر يف عقلك مجلة أعضائك البسيطة واملركبة ومجيع قواك الطبيعية واحل
واإلنسانية مث استحضر يف عقلك مجلة ما يف هذا العامل من أنواع املعادن والنبات واحليوان من اإلنسان وغريه مث ضم 
إليه البحار واجلبال والتالل واملفاوز ومجلة ما فيها من عجائب النبات واحليوان وذرات البهاء مث ترق منها إىل مساء 

 تزال ترقى من مساء إىل مساء حىت تصل إىل سدرة املنتهى والرفرف واللوح والقلم الدنيا على عظمها واتساعها مث ال
واجلنة والنار والكرسي والعرش العظيم مث انتقل من عامل األجسام إىل عامل األرواح واستحضر يف عقلك مجيع 

ل والبحار مثل ما قال األرواح األرضية السفلية البشرية وغري البشرية واستحضر مجيع األرواح املتعلقة باجلبا
الرسول عليه الصالة والسالم عن ملك اجلبال وملك البحار مث استحضر مالئكة مساء الدنيا ومالئكة مجيع 

  السموات السبع كما قال عليه الصالة والسالم
ة ما يف السموات موضع شرب إال وفيه ملك قائم أو قاعد واستحضر مجيع املالئكة احلافني حول العرش ومجيع محل

فإذا  ٣١العرش والكرسي مث انتقل منها إىل ما هو خارج هذا العامل كما قال تعاىل وما يعلم جنود ربك إال هو املدثر 
استحضرت مجيع هذه األقسام من الروحانيات واجلسمانيات فقل اهللا أكرب وتريد بقولك اهللا الذات اليت حصل 

فاهتا وأفعاهلا وتريد بقولك أكرب أنه منزه عن مشاهبتها بإجيادها وجود هذه األشياء وحصلت هلا كماالهتا يف ص
ومشاكلتها بل هو منزه عن أن حيكم العقل جبواز مقايسته هبا ومناسبته إليها فهذا هو املراد من قوله يف أول الصالة 

أنك تراه فإن مل اهللا أكرب والوجه الثاين يف تفسري هذا التكبري أنه عليه الصالة والسالم قال اإلحسان أن تعبد اهللا ك
تكن تراه فإنه يراك فتقول اهللا أكرب من أن ال يراين ومن أن ال يسمع كالمي والوجه الثالث أن يكون املعىن اهللا أكرب 

من أن تصل إليه عقول اخللق وأوهامهم وأفهامهم قال علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه التوحيد أن ال تتومهه 
 أكرب من أن يقدر اخللق على قضاء حق عبوديته فطاعاهتم قاصرة عن خدمته الوجه الرابع أن يكون املعىن اهللا

وثناؤهم قاصر عن كربيائه وعلومهم قاصرة عن كنه صمديته واعلم أيها العبد أنك لو بلغت إىل أن حييط عقلك 
 عن أن جبميع عجائب عامل األجسام واألرواح فإياك أن حتدثك نفسك بأنك بلغت مبادئ ميادين جالل اهللا فضال

  تبلغ الغور واملنتهى ونعم ما قال الشاعر



  أساميا مل تزده معرفة
  وإمنا لذة ذكرناها

  ومن دعوات رسول اهللا عليه السالم وثنائه على اهللا
ال ينالك غوص الفكر وال ينتهي إليك نظر ناظر ارتفعت عن صفة املخلوقني صفات قدرتك وعال عن ذلك كربياء 

فاجعل عني عقلك يف آفاق جالل اهللا وقل سبحانك اللهم وحبمدك مث قل وجهت عظمتك وإذا قلت اهللا أكرب 
وجهي مث انتقل منها إىل عامل األمر والتكليف واجعل سورة الفاحتة مرآة لك تبصر فيها عجائب عامل الدنيا واآلخرة 

ة وأسرار الكتب اإلهلية وتطالع فيها أنوار أمساء اهللا احلسىن وصفاته العليا واألديان السالفة واملذاهب املاضي
والشرائع النبوية وتصل إىل الشريعة ومنها إىل الطريقة ومنها إىل احلقيقة وتطالع درجات األنبياء واملرسلني ودركات 

امللعونني واملردودين والضالني فإذا قلت بسم اهللا الرمحن الرحيم فأبصر به الدنيا إذ بامسه قامت السموات 
هللا رب العاملني أبصرت به اآلخرة إذ بكلمة احلمد قامت اآلخرة كما قال وآخر واألرضون وإذا قلت احلمد 

وإذا قلت الرمحن الرحيم فأبصر به عامل اجلمال وهو الرمحة والفضل  ١٠دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني يونس 
هوال وإذا قلت إياك واإلحسان وإذا قلت مالك يوم الدين فأبصر به عامل اجلالل وما حيصل فيه من األحوال واأل

نعبد فابصر به عامل الشريعة وإذا قلت وإياك نستعني فأبصر به الطريقة وإذا قلت اهدنا الصراط املستقيم فأبصر به 
احلقيقة وإذا قلت صراط الذي أنعمت عليهم فابصر به درجات أرباب السعادات وأصحاب الكرامات من النبيني 

لت غري املغضوب عليهم فابصر به مراتب فساق أهل اآلفاق وإذا قلت وال والصديقني والشهداء والصاحلني وإذا ق
الضالني فأبصر به دركات أهل الكفر والشقاق واخلزي والنفاق على كثرة درجاهتا وتباين أطرافها وأكنافها مث إذا 

 اإلقرار للحق انكشفت لك هذه األحوال العالية واملراتب السامية فال تظنن أنك بلغت الغور والغاية بل عد إىل
بالكربياء ولنفسك بالذلة واملسكنة وقل اهللا أكرب مث انزل من صفة الكربياء إىل صفة العظمة فقل سبحان ريب العظيم 
وإن أردت أن تعرف ذرة من صفة العظمة فاعرف أنا بينا أن العظمة صفة العرش وال يبلغ خملوق بعقله كنه عظمة 

مث اعرف أن عظمة العرش يف مقابلة عظمة اهللا كالقطرة يف البحر فكيف ميكنك العرش وإن بقي إىل آخر أيام العامل 
أن تصل إىل كنه عظمة اهللا مث ههنا سر عجيب وهو أنه ما جاء سبحان ريب األعظم وإمنا جاء سبحان ريب العظيم وما 

ذكرها فإذا ركعت وقلت جاء سبحان ريب العايل وإمنا جاء سبحان ريب األعلى وهلذا التفاوت أسرار عجيبة ال جيوز 
سبحان ريب العظيم فعد إىل القيام ثانيا وادع ملن وقف موقفك ومحد محدك وقل مسع اهللا ملن محده فإنك إذا سألتها 

لغريك وجدهتا لنفسك وهو املراد من قوله عليه السالم ال يزال اهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه املسلم 
ه مل حيصل يف هذا املقام التكبري قلنا ألن التكبري مأخوذ من الكربياء وهو مقام اهليبة واخلوف فإن قيل ما السبب يف أن

وهذا املقام مقام الشفاعة ومها متباينان مث إذا فرغت من هذه الشفاعة فعد إىل التكبري واحندر به إىل صفة العلو وقل 
 جرم الذكر املذكور يف السجود هو بناء املبالغة سبحان ريب األعلى وذلك ألن السجود أكثر تواضعا من الركوع ال

  وهو -

والذكر املذكور يف الركوع هو لفظ العظيم من غري بناء املبالغة روي أن هللا تعاىل ملكا حتت العرش امسه  -األعلى 
طريف العرش حزقيل أوحى اهللا إليه أيها امللك طر فطار مقدار ثالثني ألف سنة مث ثالثني مث ثالثني فلم يبلغ من أحد 

إىل الثاين فأوحى اهللا إليه لو طرت إىل نفخ الصور مل تبلغ الطرف الثاين من العرش فقال امللك عند ذلك سبحان ريب 
األعلى فإن قيل فما احلكمة يف السجدتني قلنا فيه وجوه األول أن السجدة األوىل لألزل والثانية لألبد واالرتفاع 

ا فيما بني األزل واألبد وذلك ألنك تعرف بأزليته أنه هو األول ال أول قبله فيما بينهما إشارة إىل وجود الدني



فتسجد له وتعرف بأبديته أنه اآلخر ال آخر بعده فتسجد له ثانيا الثاين قيل اعلم بالسجدة األوىل فناء الدنيا يف 
األوىل فناء الكل يف نفسها اآلخرة وبالسجدة الثانية فناء عامل اآلخرة عند ظهور نور جالل اهللا الثالث السجدة 

الرابع السجدة األوىل تدل على  ٨٨والسجدة الثانية بقاء الكل بإبقاء اهللا تعاىل كل شيء هالك إال وجهه القصص 
انقياد عامل الشهادة لقدرة اهللا والسجدة الثانية تدل على انقياد عامل األرواح هللا تعاىل كما قال أال له اخللق واألمر 

امس السجدة األوىل سجدة الشكر مبقدار ما أعطانا من معرفة ذاته وصفاته والسجدة الثانية واخل ٥٤األعراف 
سجدة العجز واخلوف مما مل يصل إليه من أداء حقوق جالله وكربيائه واعلم أن الناس يفهمون من العظمة كرب اجلثة 

ه عن هذه األوهام فهو عظيم ال ويفهمون من العلو علو اجلهة ويفهمون من الكرب طول املدة وجل احلق سبحان
باجلثة عال ال باجلهة كبري ال باملدة وكيف يقال ذلك وهو فرد أحد فكيف يكون عظيما باجلثة وهو منزه عن 

احلجمية وكيف يكون عاليا باجلهة وهو منزه عن اجلهة وكيف يكون كبريا باملدة واملدة متغرية من ساعة إىل ساعة 
ها فكيف يكون كبريا باملدة فهو تعاىل عال على املكان ال باملكان وسابق على الزمان فهي حمدثة فمحدثها موجود قبل

ال بالزمان فكربياؤه كربياء عظمة وعظمته عظمة علو وعلوه علو جالل فهو أجل من أن يشابه احملسوسات 
ه املمجدون فإذا صور ويناسب املخيالت وهو أكرب مما يتومهه املتومهون وأعظم مما يصفه الواصفون وأعلى مما ميجد

لك حسك مثاال فقل اهللا أكرب وإذا عني خيالك صورة فقل سبحانك اهللا وحبمدك وإذا زلق رجل طلبك يف مهواة 
التعطيل فقل وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض وإذا جال روحك يف ميادين العزة واجلالل مث ترقى إىل 

مات القلم على سطح اللوح نقشا وسكن عند مساع تسبيحات الصفات العلى واألمساء احلسىن وطالع من مرقو
املقربني وتنزيهات املالئكة الروحانيني إىل صورة فاقرأ عند كل هذه األحوال سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

  ١٨٠وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني الصافات 
  الفصل السابع

  ءيف لطائف قوله احلمد هللا وفوائد األمسا
  اخلمسة املذكورة يف هذه السورة

  أما لطائف قوله احلمد هللا فأربع نكت النكتة األوىل
روي عن النيب أن إبراهيم اخلليل عليه السالم سأل ربه وقال يا رب ما جزاء من محدك فقال احلمد هللا فقال تعاىل 

  احلمد هللا فاحتة الشكر

الشكر جعلها اهللا فاحتة كالمه وملا كانت خامتته جعلها اهللا  وخامتته قال أهل التحقيق ملا كانت هذه الكلمة فاحتة
ك وروي عن علي عليه السالم أنه  ١٠خامتة كالم أهل اجلنة فقال وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني يونس 

ء قال خلق اهللا العقل من نور مكنون خمزون من سابق علمه فجعل العلم نفسه والفهم روحه والزهد رأسه واحليا
عينه واحلكمة لسانه واخلري مسعه والرأفة قلبه والرمحة مهه والصرب بطنه مث قيل له تكلم فقال احلمد هللا الذي ليس له 
ند وال ضد وال مثل وال عدل الذي ذل كل شيء لعزته فقال الرب وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا أعز علي منك 

  وأيضا
 فكان أول كالمه ذلك إذا عرفت هذا فنقول أول مراتب نقل أن آدم عليه السالم ملا عطس فقال احلمد هللا

املخلوقات هو العقل وآخر مراتبها آدم وقد نقلنا أول كالم العقل هو قوله احلمد هللا وأول كالم آدم هو قوله 
احلمد فثبت أن أول كالم لفاحتة احملدثات هو هذه الكلمة وأول كالم خلامتة احملدثات هو هذه الكلمة فال جرم 

ها اهللا فاحتة كتابه فقال احلمد هللا رب العاملني وأيضا ثبت أن أول كلمات اهللا قوله احلمد هللا وآخر أنبياء اهللا جعل



حممد رسول اهللا وبني األول واآلخر مناسبة فال جرم جعل قوله احلمد هللا أول آية من كتاب حممد رسوله وملا كان 
  أمحد وحممد وعند هذا قال عليه السالم كذلك وضع حملمد عليه السالم من كلمة احلمد امسان

أنا يف السماء أمحد ويف األرض حممد فأهل السماء يف حتميد اهللا ورسول اهللا أمحدهم واهللا تعاىل يف حتميد أهل األرض 
ورسول اهللا حممدهم والنكتة الثانية أن احلمد ال حيصل إال  ١٩كما قال تعاىل فأولئك كان سعيهم مشكورا اإلسراء 

فوز بالنعمة والرمحة فلما كان احلمد أول الكلمات وجب أن تكون النعمة والرمحة أول األفعال واألحكام عند ال
فلهذا السبب قال سبقت رمحيت غضيب النكتة الثالثة أن الرسول امسه أمحد ومعناه أنه أمحد احلامدين أي أكثرهم محدا 

حبسب كثرة النعمة والرمحة وإذا كان كذلك لزم أن  فوجب أن تكون نعم اهللا عليه أكثر ملا بينا أن كثرة احلمد
تكون رمحة اهللا يف حق حممد عليه السالم أكثر منها يف حق مجيع العاملني فلهذا السبب قال وما أرسلناك إال رمحة 

املبالغة النكتة الرابعة أن املرسل له امسان مشتقان من الرمحة ومها الرمحن الرحيم ومها يفيدان  ١٠٧للعاملني األنبياء 
والرسول له أيضا امسان مشتقان من الرمحة ومها حممد وأمحد ألنا بينا أن حصول احلمد مشروط حبصول الرمحة 
فقولنا حممد وأمحد جار جمرى قولنا مرحوم وأرحم وجاء يف بعض الروايات أن من أمساء الرسول احلمد واحلامد 

هذا فنقول إنه تعاىل قال نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم واحملمود فهذه مخسة للرسول دالة على الرمحة إذا ثبت 
فقوله نبئ إشارة إىل حممد وهو مذكور قبل العباد والياء يف قوله عبادي ضمري عائد إىل اهللا تعاىل والياء  ٤٩احلجر 

على اهللا الكرمي يف قوله أين عائد إليه وقوله أنا عائد إليه وقوله الغفور الرحيم صفتان هللا فهي مخسة ألفاظ دالة 
الرحيم فالعبد ميشي يوم القيامة وقدامه الرسول مع مخسة أمساء تدل على الرمحة وخلفه مخسة ألفاظ من أمساء اهللا 

ورمحة اهللا غري  ١٠٧تدل على الرمحة ورمحة الرسول كثرية كما قال تعاىل وما أرسلناك إال رمحة للعاملني األنبياء 
  ١٥٦وسعت كل شيء األعراف متناهية كما قال تعاىل ورمحيت 

فكيف يعقل أن يضيع املذنب مع هذه البحار الزاخرة العشرة اململوءة من الرمحة وأما فوائد األمساء اخلمسة 
املذكورة يف هذه السورة فأشياء النكتة األوىل أن سورة الفاحتة فيها عشرة أشياء منها مخسة من صفة الربوبية وهي 

واملالك ومخسة أشياء من صفات العبد وهي العبودية واالستعانة وطلب اهلداية وطلب اهللا والرب والرمحن والرحيم 
االستقامة وطلب النعمة كما قال صراط الذين أنعمت عليهم فانطبقت تلك األمساء اخلمسة على هذه األحوال 

ستقيم ألنك أنت اخلمسة فكأنه قيل إياك نعبد ألنك أنت اهللا وإياك نستعني ألنك أنت الرب اهدنا الصراط امل
الرمحن وارزقنا االستقامة ألنك أنت الرحيم وأفض علينا سجال نعمك وكرمك ألنك مالك يوم الدين النكتة الثانية 

اإلنسان مركب من مخسة أشياء بدنه ونفسه الشيطانية ونفسه الشهوانية ونفسه الغضبية وجوهره امللكي العقلي 
ملراتب اخلمسة فتجلى اسم اهللا للروح امللكية العقلية الفلكية القدسية فتجلى احلق سبحانه بأمسائه اخلمسة هلذه ا

وهو  -وجتلى للنفس الشيطانية بالرب واإلحسان  ٢٨فخضع وأطاع كما قال أال بذكر اهللا تطمئن القلوب الرعد 
سم مركب فترك العصيان وانقاد لطاعة الديان وجتلى للنفس الغضبية السبعية باسم الرمحن وهذا اال -اسم الرب 

فترك اخلصومة وجتلى للنفس الشهوانية البهيمية  ٢٦من القهر واللطف كما قال امللك يومئذ احلق للرمحن الفرقان 
فالن وترك العصيان وجتلى  ٤باسم الرحيم وهو أنه أطلق املباحات والطيبات كما قال أحل لكم الطيبات املائدة 

إن البدن غليظ كثيف فال بد من قهر شديد وهو القهر احلاصل من لألجساد واألبدان بقهر قوله مالك يوم الدين ف
خوف يوم القيامة فلما جتلى احلق سبحانه بأمسائه اخلمسة هلذه املراتب انغلقت أبواب النريان وانفتحت أبواب اجلنان 

ينة فقالت مث هذه املراتب ابتدأت بالرجوع كما جاءت فأطاعت األبدان وقالت إياك نعبد وأطاعت النفوس الشهوا
وإياك نستعني على ترك اللذات واإلعراض عن الشهوات وأطاعت النفوس الغضبية فقالت اهدنا وأرشدنا وعلى 



دينك فثبتنا وأطاعت النفس الشيطانية وطلبت من اهللا االستقامة والصون عن االحنراف فقالت اهدنا الصراط 
أن يوصلها باألرواح القدسية العالية املطهرة املعظمة  املستقيم وتواضعت األرواح القدسية امللكية فطلبت من اهللا

  فقالت صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني النكتة الثالثة قال عليه السالم
بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 

شهادة أن ال إله إال اهللا حاصلة من جتلي نور اسم اهللا وإقام الصالة من جتلي الرب ألن الرب مشتق وحج البيت ف
من التربية والعبد يريب إميانه مبدد الصالة وإيتاء الزكاة من جتلي اسم الرمحن ألن الرمحن مبالغة يف الرمحة وإيتاء 

اسم الرحيم ألن الصائم إذا جاع تذكر جوع  الزكاة ألجل الرمحة على الفقراء ووجوب صوم رمضان من جتلي
الفقراء فيعطيهم ما حيتاجون إليه وأيضا إذا جاع حصل له فطام عن االلتذاذ باحملسوسات فعند املوت يسهل عليه 

مفارقتها ووجوب احلج من جتلى اسم مالك يوم الدين ألن عند احلج جيب هجرة الوطن ومفارقة األهل والولد 
القيامة وأيضا احلاج يصري حافيا حاسرا عاريا وهو يشبه حال أهل القيامة وباجلملة فالنسبة بني وذلك يشبه سفر يوم 

احلج وبني أحوال القيامة كثرية جدا النكتة الرابعة أنواع القبلة مخسة بيت املقدس والكعبة والبيت املعمور والعرش 
  وحضرة جالل

من القبلة النكتة اخلامسة احلواس مخس أدب البصر بقوله اهللا فوزع هذه األمساء اخلمسة على األنواع اخلمسة 
والذوق بقوله يا  ١٨والسمع بقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الزمر  ٢فاعتربوا يا أويل األبصار احلشر 

والشم بقوله إين ألجد ريح يوسف لوال أن تفندون  ٥١أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا املؤمنون 
فاستعن بأنوار هذه األمساء اخلمسة على دفع  ٥واللمس بقوله والذين هم لفروجهم حافظون املؤمنون  ٩٤وسف ي

مضار هذه األعداء اخلمسة النكتة السادسة اعلم أن الشطر األول من الفاحتة مشتمل على األمساء اخلمسة فتفيض 
مسة للعبد فتصعد منها أسرار إىل مصاعد تلك األنوار على األسرار والشطر الثاين منها مشتمل على الصفات اخل

األنوار وبسبب هاتني احلالتني حيصل للعبد معراج يف صالته فاألول هو النزول والثاين هو الصعود واحلد املشترك 
بني القسمني هو احلد الفاصل بني قوله مالك يوم الدين وبني قوله إياك نعبد وتقرير هذا الكالم أن حاجة العبد إما 

طلب الدنيا وهو قسمان إما دفع الضرر أو جلب النفع وإما يف طلب اآلخرة وهو أيضا قسمان دفع الضرر وهو يف 
طلب خدمة اهللا  -وهو األشرف  -اهلرب من النار وطلب اخلري وهو طلب اجلنة فاجملموع أربعة والقسم اخلامس 

نور اسم اهللا مل تطلب من اهللا شيئا سوى اهللا  وطاعته وعبوديته ملا هو هو ال ألجل رغبة وال ألجل رهبة فإن شاهدت
وإن طالعت نور الرب طلبت منه خريات اجلنة وإن طالعت منه نور الرمحن طلبت منه خريات هذه الدنيا وإن 
طالعت نور الرحيم طلبت منه أن يعصمك عن مضار اآلخرة وإن طالعت نور مالك يوم الدين طلبت منه أن 

قبائح األعمال فيها لئال تقع يف عذاب اآلخرة النكتة السابعة ميكن أيضا تنزيل هذه يصونك عن آفات هذه الدنيا و
وهو قوله سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا  -األمساء اخلمسة على املراتب اخلمس املذكورة يف الذكر املشهور 

هللا فهو فاحتة سورة واحدة وهي سبحان الذي أما قولنا سبحان ا -واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 
وأما قولنا احلمد هللا فهو فاحتة مخس سور وأما قولنا ال إله إال اهللا فهو فاحتة سورة  ١أسرى بعبده ليال اإلسراء 

وأما قولنا اهللا أكرب فهو مذكور يف القرآن ال بالتصريح يف  ١واحدة وهي قوله آمل اهللا ال إله إال هو آل عمران 
وقال ورضوان من اهللا  ٤٥ني مضافا إىل الذكر تارة وإىل الرضوان أخرى فقال ولذكر اهللا أكرب العنكبوت موضع

وأما قولنا ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم فهو غري مذكور يف القرآن صرحيا ألنه من األذكار  ٧٢أكرب التوبة 
مبدأ لقولنا احلمد هللا وقولنا الرمحن مبدأ لقولنا ال إله إال اهللا  اخلمسة فقولنا اهللا مبدأ لقولنا سبحان اهللا وقولنا رب



فإن قولنا ال إله إال اهللا إمنا يليق مبن حيصل له كمال القدرة وكمال الرمحة وذلك هو الرمحن وقولنا الرحيم مبدأ 
بدأ لقولنا ال حول وال قوة لقولنا اهللا أكرب ومعناه أنه أكرب من أن ال يرحم عباده الضعفاء وقولنا مالك يوم الدين م

  إال باهللا العلي العظيم ألن امللك واملالك هو الذي ال يقدر عبيده على أن يعملوا شيئا على خالف إرادته واهللا أعلم

  الفصل الثامن
  يف السبب املقتضي الشتمال بسم اهللا الرمحن الرحيم على األمساء الثالثة

ى لعقول اخللق إال أن لذلك التجلي ثالث مراتب فإنه يف أول األمر ال شك أنه تعاىل يتجل) األول ( وفيه وجوه 
يتجلى بأفعاله وآياته ويف وسط األمر يتجلى بصفاته ويف آخر األمر يتجلى بذاته قيل إنه تعاىل يتجلى لعامة عباده 

األرض واختالف وقال إن يف خلق السموات و ٣٢بأفعاله وآياته قال ومن آياته اجلوار يف البحر كاألعالم الشورى 
مث يتجلى ألوليائه بصفاته قال ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ربنا ما  ١٩٠الليل والنهار آليات آل عمران 

ويتجلى ألكابر األنبياء ورؤساء املالئكة بذاته قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم  ١٩١خلقت هذا باطال آل عمران 
 عز وجل أقوى األمساء يف جتلي ذاته ألنه أظهر األمساء يف اللفظ إذا عرفت هذا فنقول اسم اهللا ٩١يلعبون األنعام 

وأبعدها معىن عن العقول فهو ظاهر باطن يعسر إنكاره وال تدرك أسراره قال احلسني بن منصور احلالج اسم اهللا 
  مع اخللق قد تاهوا به وهلا
  ليعلموا منه معىن من معانيه
  واهللا ما وصلوا منه إىل سبب

  ي أبداه مبديهحىت يكون الذ
  وقال أيضا يا سر سر يدق حىت

  خيفى على وهم كل حي
  فظاهرا باطنا جتلى

  لكل شيء بكل شيء
وأما امسه الرمحن فهو يفيد جتلى احلق بصفاته العالية ولذلك قال قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعو فله 

لي احلق بأفعاله وآياته وهلذا السبب قال ربنا وسعت وأما امسه الرحيم فهو يفيد جت ١١٠األمساء احلسىن اإلسراء 
  ٧كل شيء رمحة وعلما غافر 

  الفصل التاسع
  يف سبب اشتمال الفاحتة على األمساء اخلمسة

السبب فيه أن مراتب أحوال اخللق مخسة أوهلا اخللق وثانيها التربية يف مصاحل الدنيا وثالثها التربية يف تعريف املبدأ 
يف تعريف املعاد وخامسها نقل األرواح من عامل األجساد إىل دار املعاد فاسم اهللا منبع اخللق واإلجياد ورابعها التربية 

والتكوين واإلبداع واسم الرب يدل على التربية بوجوه الفضل واإلحسان واسم الرمحن يدل على التربية يف معرفة 
ويقدم على ما ينبغي واسم امللك يدل على أنه ينقلهم  املبدأ واسم الرحيم يف معرفة املعاد حىت حيترز عما ال ينبغي

من دار الدنيا إىل دار اجلزاء مث عند وصول العبد إىل هذه املقامات انتقل الكالم من الغيبة إىل احلضور فقال إياك 
حبيث نعبد كأنه يقول إنك إذا انتفعت هبذه األمساء اخلمسة يف هذه املراتب اخلمس وانتقلت إىل دار اجلزاء صرت 

  ترى اهللا فحينئذ تكلم معه على سبيل املشاهدة ال على سبيل املغايبة مث قال إياك نعبد وإياك نستعني كأنه



قال إياك نعبد ألنك اهللا اخلالق وإياك نستعني ألنك الرب الرازق إياك نعبد ألنك الرمحن وإياك نستعني ألنك الرحيم 
ك واعلم أن قوله مالك يوم الدين دل على أن العبد منتقل من دار إياك نعبد ألنك امللك وإياك نستعني ألنك املال

الدنيا إىل دار اآلخرة ومن دار الشرور إىل دار السرور فقال ال بد لذلك اليوم من زاد واستعداد وذلك هو العبادة 
لطويل فاستعان فال جرم قال إياك نعبد مث قال العبد الذي اكتسبته بقويت وقدريت قليل ال يكفيين يف ذلك اليوم ا

بربه فقال ما معي قليل فأعطين من خزائن رمحتك ما يكفيين يف ذلك اليوم الطويل فقال وإياك نستعني مث ملا حصل 
الزاد ليوم املعاد قال هذا سفر طويل شاق والطرق كثرية واخللق قد تاهوا يف هذه البادية فال طريق إال أن أطلب 

فقال اهدنا الصراط املستقيم مث إنه ال بد لسالك الطريق من رفيق ومن الطريق ممن هو بإرشاد السالكني حقيق 
بدرقة ودليل فقال صراط الذين أنعمت عليهم والذين أنعم اهللا عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصاحلون 

وب عليهم وال فاألنبياء هم األدالء والصديقون هم البدرقة والشهداء والصاحلون هم الرفقاء مث قال غري املغض
وهي عامل  -مث احلجب النورية  -وهي عامل الدنيا  -الضالني وذلك ألن احلجب عن اهللا قسمان احلجب النارية 

فاعتصم باهللا سبحانه وتعاىل من هذين األمرين وهو أن ال يبقى مشغول السر ال باحلجب النارية وال  -األرواح 
  باحلجب النورية
  الفصل العاشر

لمتان مضافتان إىل اسم اهللا وامسان مضافان إىل غري اهللا أما الكلمتان املضافتان إىل اسم اهللا فهما يف هذه السورة ك
قوله بسم اهللا وقوله احلمد هللا فقوله بسم اهللا لبداية األمور وقوله احلمد هللا خلواتيم األمور فبسم اهللا ذكر واحلمد هللا 

مد هللا استحق رمحة أخرى فبقوله بسم اهللا استحق الرمحة من اسم شكر فلما قال بسم اهللا استحق الرمحة وملا قال احل
الرمحن وبقوله احلمد هللا استحق الرمحة من اسم الرحيم فلهذا املعىن قيل يا رمحن الدنيا ورحيم اآلخرة وأما قوله رب 

 ١٧٢ا بلى األعراف العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين فالربوبية لبداية حاهلم بدليل قوله ألست بربكم قالو
واهللا  ١٦وصفة الرمحن لوسط حاهلم وصفة امللك لنهاية حاهلم بدليل قوله ملن امللك اليوم هللا الواحد القهار غافر 

  أعلم بالصواب وهو اهلادي إىل الرشاد

يمى الرازى بداية اجلزء الثاىن من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التم
  الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

  سورة البقرة

  فنزلت مبىن يف حجة الوداع ٢٨١مدنية إال آية 
  وآياهتا مائتان وست ومثانون

  امل
  تفسري آمل حروف اهلجاء

  تان املسألة األوىلامل فيه مسأل



اعلم أن األلفاظ اليت يتهجى هبا أمساء مسمياهتا احلروف املبسوطة ألن الضاد مثالً لفظة مفردة دالة بالتواطؤ على 
فثبت ) ضرب ( معىن مستقل بنفسه من غري داللة على الزمان املعني لذلك املعىن وذلك املعىن هو احلرف األول من 

ا باألمالة والتفخيم والتعريف والتنكري واجلمع والتصغري والوصف واإلسناد واإلضافة أهنا أمساء وألهنا يتصرف فيه
صلى اهللا ( فكانت ال حمالة أمساء فإن قيل قد روى أبو عيسى الترمذي عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا 

ا ال أقول آمل حرف لكن ألف حرف من قرأ حرفاً من كتاب اهللا تعاىل فله حسنة واحلسنة بعشر أمثاهل) ( عليه وسلم 
احلديث واالستدالل به يناقض ما ذكرمت قلنا مساه حرفاً جمازاً لكونه امساً للحرف وإطالق ) والم حرف وميم حرف 

  اسم أحد املتالزمني على اآلخر جماز مشهور
  معاين تسمية حروفها

ا كانت ألفاظاً كأساميها وهي حروف مفردة فروع األول أهنم راعوا هذه التسمية ملعان لطيفة وهي أن املسميات مل
واألسامي ترتقي عدد حروفها إىل الثالثة اجته هلم طريق إىل أن يدلوا يف االسم على املسمى فجعلوا املسمى صدر 

  كل اسم منها إال األلف فإهنم استعاروا اهلمزة مكان مسماها ألنه ال يكون إال ساكناً
  حكمها ما مل تلها العوامل

كمها ما مل تلها العوامل أن تكون ساكنة األعجاز كأمساء األعداد فيقال ألف الم ميم كما تقول واحد اثنان الثاين ح
ثالثة فإذا وليتها العوامل أدركها األعراب كقولك هذه ألف وكتبت ألفاً ونظرت إىل ألف وهكذا كل اسم عمدت 

كات اللفظ دالة على أحوال املعىن فإذا أريد إىل تأدية مسماه فحسب ألن جوهر اللفظ موضوع جلوهر املعىن وحر
  إفادة جوهر املعىن وجب إخالء اللفظ عن احلركات

  كوهنا معربة
الثالث هذه األمساء معربة وإمنا سكنت سكون سائر األمساء حيث ال ميسها إعراب لفقد موجبه والدليل على أن 

ء ومل يقل صاد قاف نون جمموع فيها بني سكوهنا وقف ال بناء أهنا لو بنيت حلذي هبا حذو كيف وأين وهؤال
  الساكنني
  معاين آمل

  املسألة الثانية للناس يف قوله تعاىل امل وما جيري جمراه من الفواتح قوالن أحدمها أن هذا

علم مستور وسر حمجوب استأثر اهللا تبارك وتعاىل به وقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه هللا يف كل كتاب سر 
أوائل السور وقال علي رضي اهللا عنه إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي  وسره يف القرآن

وقال بعض العارفني العلم مبنزلة البحر فأجرى منه واٍد مث أجرى من الوادي هنر مث أجرى من النهر جدول مث أجرى 
حر إىل الوادي ألفسده وهو املراد من اجلدول ساقية فلو أجرى إىل اجلدول ذلك الوادي لغرقه وأفسده ولو سال الب

فبحور العلم عند اهللا تعاىل فأعطي الرسل )  ١٧الرعد ( من قوله تعاىل أَنََزلَ ِمَن السََّماء َماء فََسالَْت أَوِْدَيةٌ  بِقََدرَِها 
على قدر  منها أودية مث أعطت الرسل من أوديتهم أهناراً إىل العلماء مث أعطت العلماء إىل العامة جداول صغاراً

للعلماء سر وللخلفاء سر ( طاقتهم مث أجرت العامة سواقي إىل أهاليهم بقدر طاقتهم وعلى هذا ما روي يف اخلرب 
ولألنبياء سر وللمالئكة سر وهللا من بعد ذلك كله سر فلو اطلع اجلهال على سر العلماء ألبادوهم ولو اطلع 

ء على سر األنبياء خلالفوهم ولو اطلع األنبياء على سراملالئكة العلماء على سر اخللفاء لنابذوهم ولو اطلع اخللفا
الهتموهم ولو اطلع املالئكة على سر اهللا تعاىل لطاحوا حائرين وبادوا بائرين والسبب يف ذلك أن العقول الضعيفة 

قدروا على ال حتتمل األسرار القوية كما ال حيتمل نور الشمس أبصار اخلفافيش فلما زيدت األنبياء يف عقوهلم 



احتمال أسرار النبوة وملا زيدت العلماء يف عقوهلم قدروا على احتمال أسرار ما عجزت العامة عنه وكذلك علماء 
الباطن وهم احلكماء زيد يف عقوهلم فقدروا على احتمال ما عجزت عنه علماء الظاهر وسئل الشعيب عن هذه 

ابن عباس قال عجزت العلماء عن إدراكها وقال احلسني بن احلروف فقال سر اهللا فال تطلبوه وروى أبو ظبيان عن 
  الفضل هو من املتشابه

واعلم أن املتكلمني أنكروا هذا القول هذا القول وقالوا ال جيوز أن يرد يف كتاب اهللا تعاىل ما ال يكون مفهوماً 
  للخلق واحتجوا عليه باآليات واألخبار واملعقول

  حجج املتكلمني باآليات
أمرهم بالتدبر )  ٢٤حممد ( فأربعة عشر أحدها قوله تعاىل أَفَالَ يََتدَبَُّرونَ الْقُْرءانَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالَُها  أما اآليات

ْيرِ يف القرآن ولو كان غري مفهوم فكيف يأمرهم بالتدبر فيه وثانيها قوله أَفَالَ يََتدَبَُّرونَ الْقُْرءانَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَ
فكيف يأمرهم بالتدبر فيه ملعرفة نفي الناقص واالختالف مع أنه غري )  ٨٢النساء ( ِه لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِتلَافاً كَثِرياً اللَّ

رِيَن بِِلَسانٍ الُْمْنِذ مفهوم للخلق وثالثها قوله َوإِنَّهُ لََتنزِيلُ َرّب الْعَالَِمَني َنَزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك ِلَتكُونَ ِمَن
منذراً به ) صلى اهللا عليه وسلم ( فلو مل يكن مفهوماً بطل كون الرسول )  ١٩٥ ١٩٢الشعراء ( َعَربِىّ  مُّبِنيٍ 

وأيضاً قوله بِِلَساٍن عََربِىّ  مُّبِنيٍ يدل على أنه نازل بلغة العرب وإذا كان األمر كذلك وجب أن يكون مفهوماً 
لَِّذيَن َيْسَتنْبِطُوَنُه ِمنُْهْم واالستنباط منه ال ميكن إال مع اإلحاطة مبعناه وخامسها قوله ِتْبيَاًنا لّكُلّ ورابعها قوله لََعِلَمُه ا

ُهًدى )  ١٨٥البقرة ( وقوله مَّا فَرَّطَْنا ِفى الِكتَابِ ِمن َشىْ ء وسادسها قوله ُهًدى لّلنَّاسِ )  ٨٩النحل ( َشىْ ء 
وقوله َوِشفَاء ِلَما ِفى )  ٥القمر ( وغري املعلوم ال يكون هدى وسابعها قوله ِحكَْمةٌ  َباِلَغةٌ   ) ٢البقرة ( لّلُْمتَِّقَني 

وكل هذه الصفات ال حتصل يف غري املعلوم وثامنها قوله قَْد )  ٥٧يونس ( الصُّدُورِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ  لّلُْمْؤِمنَِني 
وتاسعها قوله أََو لَْم َيكْفِهِْم أَنَّا أَنزَلَْنا َعلَْيَك الِْكتَاَب ُيتْلَى َعلَْيهِْم إِنَّ )  ١٥املائدة (  َجاءكُْم ّمَن اللَِّه نُوٌر َوِكَتاٌب مُّبٌِني

وكيف يكون الكتاب كافياً وكيف يكون ذكرى مع أنه )  ٥١العنكبوت ( ِفى ذاِلَك لََرْحَمةً  َوِذكَْرى ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 
  اىل َهاذَا َبلَاغٌ لّلنَّاسِ َوِليُنذَرُواْ بِِه فكيف يكون بالغاً وكيفغري مفهوم وعاشرها قوله تع

وإمنا يكون كذلك لو )  ٥٢إبراهيم ( يقع اإلنذار به مع أنه غري معلوم وقال يف آخر اآلية َوِلَيذَّكََّر أُْولُواْ االلَْبابِ 
فكيف يكون )  ١٧٤النساء ( َوأَنَزلَْنا إِلَْيكُمْ ُنوراً مُّبِيناً  كان معلوماً احلادي عشر قوله قَْد َجاءكُْم ُبْرَهانٌ ّمن رَّّبكُْم

ِذكْرِى  برهان ونوراً مبيناً مع أنه غري معلوم الثاين عشر قوله فََمنِ اتََّبَع ُهَداىَ  فَالَ َيِضلُّ َوالَ َيْشقَى َوَمْن أَعَْرَض َعن
اتباعه واألعراض عنه غري معلوم الثالث عشر إِنَّ هَاذَا  فكيف ميكن)  ١٢٤ ١٢٣طه ( فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً  ضَنكاً 

فكيف يكون هادياً مع أنه غري معلوم الرابع عشر قوله تعاىل الرَّسُولُ )  ٩اإلسراء ( الْقُرْءانَ يِْهِدى ِللَِّتى ِهىَ  أَقَْوُم 
   بعد الفهم فوجب كون القرآن مفهوماًوالطاعة ال متكن إال)  ٢٨٥البقرة ( بَِما إِلَى قَْولُُه َسِمْعَنا وَأَطَْعَنا 

  االحتجاج باألخبار
فكيف ميكن ) إين تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب اهللا وسّنيت ( وأما األخبار فقوله عليه السالم 

رب التمسك به وهو غري معلوم وعن علي رضي اهللا عنه أنه عليه السالم قال عليكم بكتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم وخ
ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس باهلزل من تركه من جبار قصمه اهللا ومن اتبع اهلدى يف غريه أضله اهللا 
وهو حبل اهللا املتني والذكر احلكيم والصراط املستقيم هو الذي ال نزيغ به األهواء وال تشبع منه العلماء وال خيلق 

ق ومن حكم به عدل ومن خاصم به فلج ومن دعا إليه هدى إىل على كثرة الرد وال تنقضي عجائبه من قال به صد
  صراط مستقيم



  االحتجاج باملعقول
أما املعقول فمن وجوه أحدها أنه لو ورد شيء ال سبيل إىل العلم به لكانت املخاطبة به جتري جمرى خماطبة العريب 

م اإلفهام فلو مل يكن مفهوماً لكانت املخاطبة به باللغة الزجنية وملا مل جيز ذاك فكذا هذا وثانيها أن املقصود من الكال
عبثاً وسفهاً وأنه ال يليق باحلكيم وثالثها أن التحدي وقع بالقرآن وما ال يكون معلوماً ال جيوز وقوع التحدي به 

  فهذا جمموع كالم املتكلمني واحتج خمالفوهم باآلية واخلرب واملعقول
  احتجاج خمالفي املتكلمني باآليات

ية فهو أن املتشابه من القرآن وأنه غري معلوم لقوله تعاىل َوَما َيعْلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه والوقف ههنا واجب لوجوه أما اآل
لو كان معطوفاً على قوله إِالَّ اللَُّه لبقي َيقُولُونَ ءاَمنَّا بِهِ )  ٧آل عمران ( أحدها أن قوله تعاىل َوالرِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ 

طعاً عنه وأنه غري جائز ألنه وحده ال يفيد ال يقال أنه حال ألنا نقول حينئذٍ يرجع إىل كل ما تقدم فيلزم أن منق
يكون اهللا تعاىل قائالً آمنا به كل من عند ربنا وهذا كفر وثانيها أن الراسخني يف العلم لو كانوا عاملني بتأويله ملا 

فوه بالداللة مل يكن اإلميان به إال كاإلميان باحملكم فال يكون يف اإلميان كان لتخصيصهم باإلميان به وجه فإهنم ملا عر
به مزيد مدح وثالثها أن تأويلها لو كان مما جيب أن يعلم ملا كان طلب ذلك التأويل ذماً لكن قد جعله اهللا تعاىل ذماً 

  ) ٧آل عمران ( َبَه ِمْنُه اْبِتَغاء الِْفْتَنةِ  َواْبِتَغاء َتأْوِيِلِه حيث قال فَأَمَّا الَِّذيَن ىف قُلُوبِهِمْ َزْيغٌ فَيَتَّبُِعونَ َما َتشَا
  احتجاجهم باخلرب

أن من العلم كهيئة ( وأما اخلرب فقد روينا يف أول هذه املسألة خرباً يدل على قولنا وروي أنه عليه السالم قال 
وألن القول بأن هذه الفواتح غري معلومة ) غرة باهللا املكنون ال يعلمه إال العلماء باهللا فإذا نطقوا به أنكره أهل ال

  )أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) مروي عن أكابر الصحابة فوجب أن يكون حقاً لقوله عليه السالم 
  احتجاجهم باملعقول

  وأما املعقول فهو أن األفعال اليت كلفنا هبا قسمان منها ما نعرف وجه احلكمة فيها على اجلملة

بعقولنا كالصالة والزكاة والصوم فإن الصالة تواضع حمض وتضرع للخالق والزكاة سعي يف دفع حاجة الفقري 
والصوم سعي يف كسر الشهوة ومنها ما ال نعرف وجه احلكمة فيه كأفعال احلج فإننا ال نعرف بعقولنا وجه احلكمة 

 اتفق احملققون على أنه كما حيسن من اهللا تعاىل يف رمي اجلمرات والسعي بني الصفا واملروة والرمل واالضطباع مث
أن يأمر عباده بالنوع األول فكذا حيسن األمر منه بالنوع الثاين ألن الطاعة يف النوع األول ال تدل على كمال 

دل على االنقياد الحتمال أن املأمور إمنا أتى به ملا عرف بعقله من وجه املصلحة فيه أما الطاعة يف النوع الثاين فإنه ي
كمال االنقياد وهناية التسليم ألنه ملا مل يعرف فيه وجه مصلحة البتة مل يكن إتيانه به إال حملض االنقياد والتسليم فإذا 

كان األمر كذلك يف األفعال فلم ال جيوز أيضاً أن يكون األمر كذلك يف األقوال وهو أن يأمرنا اهللا تعاىل تارة أن 
رة مبا ال نقف على معناه ويكون املقصود من ذلك ظهور االنقياد والتسليم من املأمور نتكلم مبا نقف على معناه وتا

لآلمر بل فيه فائدة أخرى وهي أن اإلنسان إذا وقف على املعىن وأحاط به سقط وقعه عن القلب وإذا مل يقف على 
بداً ومتفكراً فيه أبداً ولباب التكليف املقصود مع قطعه بأن املتكلم بذلك أحكم احلاكمني فإنه يبقى قلبه متلفتاً إليه أ

إشغال السر بذكر اهللا تعاىل والتفكر يف كالمه فال يبعد أن يعلم اهللا تعاىل أن يف بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل 
  اخلاطر بذلك أبداً مصلحة عظيمة له فيتعبده بذلك حتصيالً هلذه املصلحة فهذا ملخص كالم الفريقني يف هذا الباب

  اد من الفواتح معلومهل املر
القول الثاين قول من زعم أن املراد من هذه الفواتح معلوم مث اختلفوا فيه وذكروا وجوهاً األول أهنا أمساء السور 



وهو قول أكثر املتكلمني واختيار اخلليل وسيبويه وقال القفال وقد مست العرب هبذه احلروف أشياء فسموا بالم 
وهلم للنحاس صاد وللنقد عني وللسحاب غني وقالوا جبل قاف ومسوا احلوت نوناً والد حارثة بن الم الطائي وكق

الثالث أهنا أبعاض ) يا كه يعص يا ح م ع سق ( الثاين أهنا أمساء اهللا تعاىل روي عن علي عليه السالم أنه كان يقول 
ولكنا ال نقدر على كيفية تركيبها جمموعها هو اسم الرمحن ) آلر ح م ن ( أمساء اهللا تعاىل قال سعيد بن جبري قوله 

يف البواقي الرابع أهنا أمساء القرآن وهو قول الكليب والسدي وقتادة اخلامس أن كل واحد منها دال على اسم من 
األلف إشارة إىل أنه تعاىل أحد أول آخر ) آمل ( أمساء اهللا تعاىل وصفة من صفاته قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف 

الم إشارة إىل أنه لطيف وامليم إشارة إىل أنه ملك جميد منان وقال يف كهيعص إنه ثناء من اهللا تعاىل أزيل أبدي وال
على نفسه والكاف يدل على كونه كافياً واهلاء يدل على كونه هادياً والعني يدل على العامل والصاد يدل على 

كرمي والياء على أنه جيري والعني على العزيز الصادق وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه محل الكاف على الكبري وال
والعدل والفرق بني هذين الوجهني أنه يف األول خصص كل واحد من هذه احلروف باسم معني ويف الثاين ليس 
كذلك السادس بعضها يدل على أمساء الذات وبعضها على أمساء الصفات قال ابن عباس يف امل أنا اهللا أعلم ويف 

ويف الر أنا اهللا أرى وهذا رواية أيب صاحل وسعيد بن جبري عنه السابع كل واحد منها يدل على  املص أنا اهللا أفصل
صفات األفعال فاأللف آالؤه والالم لطفه وامليم جمده قاله حممد بن كعب القرظي وقال الربيع بن أنس ما منها 

وبعضها يدل على أمساء غري اهللا فقال حرف إال يف ذكر آالئه ونعمائه الثامن بعضها يدل على أمساء اهللا تعاىل 
  الضحاك األلف من اهللا والالم من جربيل وامليم من حممد أي أنزل اهللا الكتاب على لسان جربيل

التاسع كل واحد من هذه احلروف يدل على فعل من األفعال فاأللف معناه ألف ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل حممد 
المه اجلاحدون وامليم أي ميم الكافرون غيظوا وكبتوا بظهور احلق وقال بعض  اهللا حممداً فبعثه نبياً والالم أي

الصوفية األلف معناه أنا والالم معناه يل وامليم معناه مين العاشر ما قاله املربد واختاره مجع عظيم من احملققني إن اهللا 
ملا حتداهم أن يأتوا مبثل القرآن ) سلم صلى اهللا عليه و( تعاىل إمنا ذكرها احتجاجاً على الكفار وذلك أن الرسول 

أو بعشر سور أو بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزلت هذه احلروف تنبيهاً على أن القرآن ليس إال من هذه احلروف 
وأنتم قادرون عليها وعارفون بقوانني الفصاحة فكان جيب أن تأتوا مبثل هذا القرآن فلما عجزمت عنه دل ذلك على 

ال من البشر احلادي عشر قال عبد العزيز بن حيىي إن اهللا تعاىل إمنا ذكرها ألن يف التقدير كأنه تعاىل أنه من عند اهللا 
قال امسعوها مقطعة حىت إذا وردت عليكم مؤلفة كنتم قد عرفتموها قبل ذلك كما أن الصبيان يتعلمون هذه 

ال تسمعوا ( طرب إن الكفار ملا قالوا احلروف أوالً مفردة مث يتعلمون املركبات الثاين عشر قول ابن روق وق
وتواصلوا باألعراض عنه أراد اهللا تعاىل ملا أحب من صالحهم ونفعهم أن ) هلذاالقرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 

يورد عليهم ما ال يعرفونه ليكون ذلك سبباً إلسكاهتم واستماعهم ملا يرد عليهم من القرآن فأنزل اهللا تعاىل عليهم 
فكانوا إذا مسعوها قالوا كاملتعجبني امسعوا إىل ما جييء به حممد عليه السالم فإذا أصغوا هجم عليهم  هذه احلروف

القرآن فكان ذلك سبباً الستماعهم وطريقاً إىل انتفاعهم الثالث عشر قول أيب العالية إن كل حرف منها يف مدة 
وهو ) صلى اهللا عليه وسلم ( أخطب برسول اهللا  أقوام وآجال آخرين قال ابن عباس رضي اهللا عنه مر أبو ياسر بن

مث أتى أخوه حىي بن أخطب وكعب بن األشرف فسألوه عن آمل )  ٢ ١البقرة ( يتلو سورة البقرة امل ذاِلكَ الِْكَتاُب 
 نعم كذلك) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقالوا ننشدك اهللا الذي ال إله إال هو أحق أهنا أتتك من السماء فقال النيب 

فقال حىي إن كنت صادقاً إين َألعلم أجل هذه األمة من السنني مث قال كيف ندخل يف دين رجل دلت هذه ) نزلت 
فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلروف حبساب اجلمل على أن منتهى أجل أمته إحدى وسبعون سنة فضحك النيب 



ذا مائة وإحدى وستون سنة فهل غري هذا قال حىي فهل غري هذا فقال نعم املص فقال حيىي هذا أكثر من األول ه
نعم الر فقال حىي هذا أكثر من األوىل والثانية فنحن نشهد إن كنت صادقاً ما ملكت أمتك إال مائتني وإحدى 

وثالثني سنة فهل غري هذا فقال نعم املر قال حىي فنحن نشهد أن من الذين ال يؤمنون وال ندري بأي أقوالك نأخذ 
أما أنا فاشهد على أن أنبياءنا قد أخربونا عن ملك هذه األمة ومل يبينوا أهنا كم تكون فإن كان حممد فقال أبو ياسر 

صادقاً فيما يقول إين ألراه يستجمع له هذا كله فقام اليهود وقالوا اشتبه علينا أمرك كله فال ندري أبالقليل نأخذ 
الرابع عشر هذه احلروف تدل على )  ٧آل عمران ( َك الْكَِتاَب أم بالكثري فذلك قوله تعاىل ُهَو الَِّذى أَنَزلَ َعلَْي

انقطاع كالم واستئناف كالم آخر قال أمحد بن حيىي بن ثعلب إن العرب إذا استأنفت كالماً فمن شأهنم أن يأتوا 
الكالم بشيء غري الكالم الذي يريدون استئنافه فيجعلونه تنبيهاً للمخاطبني على قطع الكالم األول واستئناف 

اجلديد اخلامس عشر روى ابن اجلوزي عن ابن عباس أن هذه احلروف ثناء أثىن اهللا عّز وجلّ به على نفسه السادس 
عشر قال األخفش إن اهللا تعاىل أقسم باحلروف املعجمة لشرفها وفضلها وألهنا مباين كتبه املنزلة باأللسنة املختلفة 

وأصول كالم األمم هبا يتعارفون ويذكرون اهللا ويوحدونه مث إنه تعاىل اقتصر ومباين أمساء اهللا احلسىن وصفاته العليا 
  على ذكر البعض وإن كان املراد هو الكل كما تقول قرأت

احلمد وتريد السورة بالكلية فكأنه تعاىل قال أقسم هبذه احلروف إن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب املثبت يف اللوح 
ذه احلروف وإن كان معتاداً لكل أحد إال أن كوهنا مسماة هبذه األمساء ال يعرفه احملفوظ السابع عشر أن التكلم هب

إال من اشتغل بالتعلم واالستفادة فلما أخرب الرسول عليه السالم عنها من غري سبق تعلم واستفادة كان ذلك إخباراً 
معجزة دالة على صدقه الثامن  عن الغيب فلهذا السبب قدم اهللا تعاىل ذكرها ليكون أول ما يسمع من هذه السورة

عشر قال أبو بكر التربيزي إن اهللا تعاىل علم أن طائفة من هذه األمة تقول بقدم القرآن فذكر هذه احلروف تنبيهاً 
آمل ( على أن كالمه مؤلف من هذه احلروف فيجب أن ال يكون قدمياً التاسع عشر قال القاضي املاوردي املراد من 

كتاب أي نزل عليكم واإلملام الزيارة وإمنا قال تعاىل ذلك ألن جربيل عليه السالم نزل به نزول أنه أمل بكم ذلك ال) 
الزائر العشرون األلف إشارة إىل ما ال بّد منه من االستقامة يف أول األمر وهو رعاية الشريعة قال تعاىل ِمن الَِّذينَ 

والالم إشارة إىل االحنناء احلاصل عند اجملاهدات وهو رعاية الطريقة قال )  ٣٠فصلت ( قَالُواْ َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُواْ 
وامليم إشارة إىل أن يصري العبد يف مقام احملبة )  ٦٩العنكبوت ( اهللا تعاىل َوالَِّذيَن َجاَهدُواْ ِفيَنا لَنَْهدَِينَُّهمْ ُسُبلََنا 

هنايتها وذلك إمنا يكون بالفناء يف اهللا تعاىل بالكلية وهو مقام كالدائرة اليت يكون هنايتها عني بدايتها وبدايتها عني 
احلادي والعشرون األلف من أقصى احللق )  ٩١األنعام ( احلقيقة قال تعاىل قُلِ اللَُّه ثُمَّ ذَْرُهْم ِفى َخْوِضهِْم َيلَْعُبونَ 

شفة وهو آخر املخارج فهذه وهو أول خمارج احلروف والالم من طرف اللسان وهو وسط املخارج وامليم من ال
( إشارة إىل أنه ال بّد وأن يكون أول ذكر العبد ووسطه وآخره ليس إال اهللا تعاىل على ما قال فَِفرُّواْ إِلَى اللَِّه 

  ) ٥٠الذاريات 
  كون فوائح السور أمساءها

أللفاظ إما أن ال تكون مفهومة واملختار عند أكثر احملققني من هذه األقوال أهنا أمساء السور والدليل عليه أن هذه ا
أو تكون مفهومة واألول باطل أما أوالً فألنه لو جاز ذلك جلاز التكلم مع العريب بلغة الزنج وأما ثانياً فألنه تعاىل 

وصف القرآن أمجع بأنه هدى وذلك ينايف كونه غري معلوم وأما القسم الثانيفنقول إما أن يكون مراد اهللا تعاىل منها 
اء األلقاب أو أمساء املعين والثاين باطل ألن هذه األلفاظ غري موضوعة يف لغة العرب هلذه املعاين اليت جعلها أمس

ذكرها املفسرون فيمتنع محلها عليها ألن القرآن نزل بلغة العرب فال جيوز محلها على ما ال يكون حاصالً يف لغة 



ه األلفاظ على بعض ما ذكروه أوىل من داللتها على العرب وألن املفسرين ذكروا وجوهاً خمتلفة وليست داللة هذ
الباقي فأما أن يعمل على الكل وهو معتذر باإلمجاع ألن كل واحد من املفسرين إمنا محل هذه األلفاظ على معىن 

واحد من هذه املعاين املذكورة وليس فيهم من محلها على الكل أو ال حيمل على شيء منها وهو الباقي وملا بطل هذا 
  قسم وجب احلكم بأهنا من أمساء األلقابال

  جعلها أمساء ألقاب أو معاين
قلنا ومل ) لو جاز ذلك جلاز التكلم مع العريب بلغة الزنج ( فإن قيل مل ال جيوز أن يقال هذه األلفاظ غري معلومة قوله 

وصف ( ق فارسيان قوله ال جيوز ذلك وبيانه أن اهللا تعاىل تكلم باملشكاة وهو بلسان احلبشة والسجيل واالسترب
قلنا ال نزاع يف اشتمال القرآن على اجملمالت واملتشاهبات فإذا مل يقدح ذلك يف ) القرآن أمجع بأنه هدى وبيان 

إهنا إما أن تكون من أمساء األلقاب أو من أمساء املعاين ( كونه هدى وبياناً فكذا ههنا سلمنا أهنا مفهومة لكن قولك 
ا موضوعة إلفادة أمر ما وذلك ممنوع ولعل اهللا تعاىل تكلم هبا حلكمة أخرى مثل ما قال إمنا يصح لو ثبت كوهن) 

  قطرب من أهنم ملا تواضعوا يف االبتداء

على أن ال يلتفتوا إىل القرآن أمر اهللا تعاىل رسوله بأن يتكلم هبذه األحرف يف االبتداء حىت يتعجبوا عند مساعها 
ى أمساعهم سلمنا أهنا موضوعة ألمر ما فلم ال جيوز أن يقال إهنا من أمساء املعاين فيسكتوا فحينئٍذ يهجم القرآن عل

قلنا ال نزاع يف أهنا وحدها غري موضوعة لشيء ولكن مل ال جيوز أن ) إهنا يف اللغة غري موضوعه لشيء البتة ( قوله 
عليه السالم كان يتحداهم بالقرآن مرة  يقال إهنا مع القرينة املخضوضة تفيد معىن معيناً وبيانه من وجوه أحدها أنه

بعد أخرى فلما ذكر هذه احلروف دلت قرينة احلال على أن مراده تعاىل من ذكرها أن يقول هلم إن هذا القرآن إمنا 
تركب من هذه احلروف اليت أنتم قادرون عليها فلو كان هذا من فعل البشر لوجب أن تقدروا على اإلتيان مبثله 

هذه احلروف على حساب اجلمل عادة معلومة عند الناس وثالثها أن هذه احلروف ملا كانت أصول وثانيها أن محل 
الكالم كانت شريفة عزيزة فاهللا تعاىل أقسم هبا كما أقسم بسائر األشياء ورابعها أن االكتفاء من االسم الواحد 

  تنبيهاً على أمسائه تعاىلحبرف واحد من حروفه عادة معلومة عند العرب فذكر اهللا تعاىل هذه احلروف 
سلمنا دليلكم لكنه معارض بوجوه أحدها أنا وجدنا السور الكثرية اتفقت يف امل و حم فاالشتباه حاصل فيها 

  واملقصود من اسم العلم إزالة االشتباه
فيد معىن ألبتة فإن قيل يشكل هذا جبماعة كثريين يسمون مبحمد فإن االشتراك فيه ال ينايف العلمية قلنا قولنا امل ال ي

فلو جعلناه علماً مل يكن فيه فائدة سوى التعيني وإزالة االشتباه فإذا مل حيصل هذا الغرض امتنع جعله علماً خبالف 
التسمية مبحمد فإن يف التسمية به مقاصد أخرى سوى التعيني وهو التربك به لكونه إمساً للرسول ولكونه داالً على 

صد التسمية به لغرض آخر من هذه األغراض سوى التعيني خبالف قولنا امل صفة من صفات الشرف فجاز أن يق
فإنه ال فائدة فيه سوى التعيني فإذا مل يفد هذه الفائدة كانت التسمية به عبثاً حمضاً وثانيها لو كانت هذه األلفاظ 

ب واألمور العجيبة تتوفر أمساء للسور لوجب أن يعلم ذلك بالنواثر ألن هذه األمساء ليست على قوانني أمساء العر
الدواعي على نفلها ال سيما فيما ال يتعلق بإخفائه رغبة أو رهبة ولو توفرت الدواعي على نقلها لصار ذلك معلوماً 

بالتواتر وارتفع اخلالف فيه فلما مل يكن األمر كذلك علمنا أهنا ليست من أمساء السور وثالثها أن القرآن نزل 
زوا ما مسوا به جمموع امسني حنو معد يكرب وبعلبك ومل يسم أحد منهم مبجموع ثالثة بلسان العرب وهم ما جتاو

أمساء وأربعة ومخسة فالقول بأهنا أمساء السور خروج عن لغة العرب وأنه غري جائز ورابعها أهنا لو كانت أمساء هذه 
األمساء كقوهلم سورة البقرة وسورة  السور لوجب اشتهار هذه السور هبا ال بسائر األمساء لكنها إمنا اشتهرت بسائر



آل عمران وخامسها هذه األلفاظ داخلة يف السورة وجزء منها وجزء الشيء مقدم على الشيء بالرتبة واسم 
( الشيء متأخر عن الشيء بالرتبة فلو جعلناها امساً للسورة لزم التقدم والتأخر معاً وهو حمال فإن قيل جمموع قولنا 

ول منه فإذا جاز أن يكون املركب امساً لبعض مفرداته فلم ال جيوز أن تكون بعض مفردات اسم للحرف األ) صاد 
ذلك املركب امساً لذلك املركب قلنا الفرق ظاهر ألن املركب يتأخر عن املفرد واالسم يتأخر عن املسمى فلو جعلنا 

وذلك غري مستحيل أما لو جعلنا  املركب امساً للمفرد مل يلزم إال تأخر ذلك املركب عن ذلك املفرد من وجهني
املفرد امساً للمركب لزم من حيث أنه مفرد كونه متقدماً ومن حيث أنه اسم كونه متأخراً وذلك حمال وسادسها لو 

  كان كذلك لوجب أن ال ختلو سورة من سور القرآن من اسم على هذا الوجه ومعلوم أنه غري حاصل

قلنا عنه جوابان أحدمها أن كل ذلك عريب لكنه موافق ) لغة العرب  قوله املشكاة والسجيل ليستا من( اجلواب 
لسائر اللغات وقد يتفق مثل ذلك يف اللغتني الثاين أن املسمى هبذه األمساء مل يوجد أوالً يف بالد العرب فلما عرفوه 

  عرفوا منها أمساءها فتكلموا بتلك األمساء فصارت تلك األلفاظ عربية أيضاً
قلنا كل جممل وجد يف كتاب اهللا تعاىل قد وجد يف ) اجململ يف كتاب اهللا ال يقدح يف كونه بياناً وجد أن ( قوله 

  العقل أو يف الكتاب أو يف السنة بيانه وحينئٍذ خيرج عن كونه غري مفيد إمنا البيان فيما ال ميكن معرفة مراد اهللا منه
قلنا لو جاز ذكر هذه األلفاظ ) إسكاهتم عن الشغب  مل ال جيوز أن يكون املقصود من ذكر هذه األلفاظ( وقوله 

  هلذاالغرض فليجز ذكر سائر اهلذيانات ملثل هذا الغرض وهو باإلمجاع باطل
غري موضوع يف لغة العرب إلفادة تلك املعاين فال جيوز ) آمل ( وأما سائر الوجوه اليت ذكروها فقد بينا أن قولنا 

بلغة العرب وألهنا متعارضة فليس محل اللفظ على بعضها أوىل من البعض وألنا لو استعماهلا فيه ألن القرآن إمنا نزل 
  فتحنا هذا الباب النفتحت أبواب تأويالت الباطنية وسائر اهلذيانات وذلك مما ال سبيل إليه

واحد منها أما اجلواب عن املعارضة األوىل فهو أن ال يبعد أن يكون يف تسمية السور الكثرية باسم واحد مث مييز كل 
  عن اآلخر بعالمة أخرى حكمة خفية

  وعن الثاين أن تسمية السورة بلفظة معينة ليست من األمور العظام فجاز أن ال يبلغ يف الشهرة إىل حد التواتر
فأما ) حضرموت ( وعن الثالث أن التسمية بثالثة أمساء خروج عن كالم العرب إذا جعلت امساً واحداً على طريقة 

ل صورة نثر أمساء األعداد فذاك جائز فإن سيبويه نص على جواز التسمية باجلملة والبيت من الشعر غري مركبة ب
  والتسمية بطائفة من أمساء حروف املعجم

  وعن الرابع أنه ال يبعد أن يصري اللقب أكثر شهرة من االسم األصلي فكذا ههنا
اللة على زمانه املعني ولفظ االسم كذلك فيكون وعن اخلامس أن االسم لفظ دال على أمر مستقل بنفسه من غري د

  االسم امساً لنفسه فإذا جاز ذلك فلم ال جيوز أن يكون جزء الشيء امساً له
وعن السادس أن وضع االسم إمنا يكون حبسب احلكمة وال يبعد أن تقتضي احلكمة وضع االسم لبعض السور دون 

  فهذا منتهى الكالم يف نصرة هذه الطريقة البعض على أن القول احلق أنه تعاىل يفعل ما يشاء
ال ( واعلم أن بعد هذا املذهب الذي نصرناه باألقوال اليت حكيناها قول قطرب من أن املشركني قال بعضهم لبعض 

يف أول هذه السورة هبذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( فكان إذا تكلم رسول اهللا ) تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه 
موا منها شيئاً واإلنسان حريص على ما منع فكانوا يصغون إىل القرآن ويتفكرون ويتدبرون يف مقاطعه األلفاظ ما فه

ومطالعه رجاء أنه رمبا جاء كالم يفسر ذلك املبهم ويوضح ذلك املشكل فصار ذلك وسيلة إىل أن يصريوا مستمعني 



حدمها أن هذه احلروف ما جاءت إال يف للقرآن ومتدبرين يف مطالعه ومقاطعه والذي يؤكد هذا املذهب أمران أ
  أوائل السور وذلك يوهم أن الغرض ما ذكرنا والثاين أن

العلماء قالوا أن احلكمة يف إنزال املتشاهبات هي أن املعلل ملا علم اشتمال القرآن على املتشاهبات فإنه يتأمل القرآن 
وينصر مذهبه فيصري ذلك سبباً لوقوفه على احملكمات  وجيتهد يف التفكر فيه على رجاء أنه رمبا وجد شيئاً يقوي قوله

املخلصة له عن الضالالت فإذا جاز إنزال املتشاهبات اليت توهم الضالالت ملثل هذا الغرض فألن جيوز إنزال هذه 
احلروف اليت ال توهم شيئاً من اخلطأ والضالل ملثل هذا الغرض كان أوىل أقصى ما يف الباب أن يقال لو جاز ذلك 

ليجز أن يتكلم بالزجنية مع العريب وأن يتكلم باهلذيان هلذا الغرض وأيضاً فهذا يقدح يف كون القرآن هدى وبياناً ف
لكنا نقول مل ال جيوز أن يقال إن اهللا تعاىل إذا تكلم بالزجنية مع العريب وكان ذلك متضمناً ملثل هذه املصلحة فإن 

أنه ( األفعال والداعي إليه قد يكون هو اإلفادة وقد يكون غريها قوله ذلك يكون جائزاً وحتقيقه أن الكالم فعل من 
قلنا إن عنيت باهلذيان الفعل اخلايل عن املصلحة بالكلية فليس األمر كذلك وإن عنيت به األلفاظ ) يكون هذياناً 

هذا الوجه وأما  اخلالية عن اإلفادة فلم قلت أن ذلك يقدح يف احلكمة إذا كان فيها وجوه أخر من املصلحة سوى
وصف القرآن بكونه هدى وبياناً فذلك ال ينايف ما قلناه ألنه إذا كان الغرض ما ذكرناه كان استماعها من أعظم 

  وجوه البيان واهلدى واهللا أعلم
  القول بأهنا أمساء السور

ب وهو أما أن يكون امساً فروع على القول بأهنا أمساء السور األول هذه األمساء على ضربني أحدمها يتأتى فيه اإلعرا
أو أمساء عدة جمموعها على زنة مفرد كحم وطس ويس فإهنا موازنة لقابيل وهابيل ) كصاد وقاف ونون ( مفرداً 

وأما طسم فهو وإن كان مركباً من ثالثة أمساء فهو كدر اجبرد وهو من باب ما ال ينصرف الجتماع سببني فيها ومها 
 يتأتى فيه اإلعراب حنو كه يعص وال مر إذا عرفت هذا فنقول أما املفردة ففيها العلمية والتأنيث والثاين ما ال

قراءتان إحدامها قراءة من قرأ صاد وقاف ونون بالفتح وهذه احلركة حيتمل أن تكون هي النصب بفعل مضمر حنو 
ط س وي س لو قرىء به اذكر وإمنا مل يصحبه التنوين المتناع الصرف كما تقدم بيانه وأجاز سيبويه مثله يف حم و

بفتح النون وأن يكون الفتح جراً وذلك بأن يقدرها جمرورة بإضمار الباء ) ي س ( وحكى السريايف أن بعضهم قرأ 
غري أهنا فتحت يف موضع اجلر لكوهنا غري مصروفة ويتأكد هذا مبا روينا عن ) اهللا ألفعلن ( القسمية فقد جاء عنهم 

وثانيتهما قراءة بعضهم صاد بالكسر وسببه التحريك اللتقاء الساكنني ) ذه احلروف أن اهللا تعاىل أقسم هب( بعضهم 
أما القسم الثاين وهو ما ال يتأتى اإلعراب فيه فهو جيب أن يكون حمكياً ومعناه أن جياء بالقول بعد نقله على استبقاء 

  )دعين من مترتان ( صورته األوىل كقولك 
ذه الفواتح نصف أسامي حروف املعجم أربعة عشر سواء وهي األلف والالم وامليم الثاين أن اهللا تعاىل أورد يف ه

  والصاد والراء والكاف واهلاء والياء والعني والطاء والسني واحلاء والقاف والنون يف تسع وعشرين سورة
على ) طاه وط س وي س وح م ( على حرف و ) ص ق ن ( الثالث هذه الفواتح جاءت خمتلفة األعداد فوردت 

) كه عيص وحم ع سق ( على ثالثة أحرف وامل ص وال مر على أربعة أحرف و ) آمل وال ر وط سم ( حرفني و 
  على مخسة أخرف والسبب فيه أن أبنية كلماهتم على حرف وحرفني إىل مخسة أحرف فقط فكذا ههنا

فنعم مث حيتمل األوجه الثالثة أما الرابع هل هلذه الفواتح حمل من اإلعراب أم ال فنقول إن جعلناها أمساء للسور 
الرفع فعلى االبتداء وأما النصب واجلر فلما مر من صحة القسم هبا ومن مل جيعلها أمساء للسور مل يتصور أن يكون 



  هلا حمل على قوله كما ال حمل للجمل املبتدأ وللمفردات املعدودة
  )ذلك الكتاب ( اإلشارة يف 

  يِه ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ َوُيِقيُمونَ الصَّلواةَ  َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ ُينِفقُونَذَاِلَك الِْكتَاُب الَ َرْيَب ِف
  قوله تعاىل ذاِلَك الِْكَتاُب وفيه مسائل

عنه من  اسم مبهم يشار به إىل البعيد واجلواب) ذلك ( املسألة األوىل لقائل أن يقول املشار إليه ههنا حاضر و 
وجهني األول ال نسلم أن املشار إليه حاضر وبيانه من وجوه أحدها ما قاله األصم وهو أن اهللا تعاىل أنزل الكتاب 

بعضه بعد بعض فنزل قبل سورة البقرة سور كثرية وهي كل ما نزل مبكة مما فيه الداللة على التوحيد وفساد الشرك 
إشارة إىل تلك السور اليت نزلت قبل هذه السورة وقد يسمى بعض القرآن  وإثبات النبوة وإثبات املعاد فقوله ذاِلَك

( وقال حاكياً عن اجلن قُلْ أُوِحىَ  إِلَى َّ أَنَُّه )  ٢٠٤األعراف ( قرآناً قال اهللا تعاىل وَإِذَا قُرِىء الْقُْرءانُ فَاْسَتِمُعواْ لَُه 
وهم ما مسعوا إال البعض وهو الذي كان قد )  ٣٠األحقاف ( َبْعِد ُموَسى  وقوله إِنَّا َسِمْعَنا ِكتَاباً أُنزِلَ ِمن)  ١اجلن 

نزل إىل ذلك الوقت وثانيها أنه تعاىل وعد رسوله عند مبعثه أن ينزل عليه كتابا ال ميحوه املاحي وهو عليه السالم 
وهذا يف سورة املزمل )  ٥املزمل ( ثَقِيالً أخرب أمته بذلك وروت األمة ذلك عنه ويؤيده قوله إِنَّا َسُنلِْقى َعلَْيَك قَْوالً 

وهي إمنا نزلت يف ابتداء املبعث وثالثها أنه تعاىل خاطب بين إسرائيل ألن سورة البقرة مدنية وأكثرها احتجاج على 
صلى اهللا عليه ( بين إسرائيل وقد كانت بنو إسرائيل أخربهم موسى وعيسى عليهما السالم أن اهللا يرسل حممداً 

وينزل عليه كتاباً فقال تعاىل ذاِلَك الِْكَتابُ أي الكتاب الذي أخرب األنبياء املتقدمون بأن اهللا تعاىل سينزله  )وسلم 
على النيب املبعوث من ولد إمساعيل ورابعها أنه تعاىل ملا أخرب عن القرآن بأنه يف اللوح احملفوظ بقوله وَإِنَُّه ِفى أُّم 

وقد كان عليه السالم أخرب أمته بذلك فغري ممتنع أن يقول تعاىل ذاِلَك الِْكَتاُب ليعلم )  ٤الزخرف ( الِْكَتابِ لََدْيَنا 
بعد ما سبق ) آمل ( أن هذا املنزل هو ذلك الكتاب املثبت يف اللوح احملفوظ وخامسها أنه وقعت اإلشارة بذلك إىل 

ن املرسل إىل املرسل إليه وقع يف حد البعد التكلم به وانقضى واملنقضى يف حكم املتباعد وسادسها أنه ملا وصل م
كما تقول لصاحبك وقد أعطيته شيئاً احتفظ بذلك وسابعها أن القرآن ملا اشتمل على حكم عظيمة وعلوم كثرية 
يتعسر اطالع القوة البشرية عليها بأسرها والقرآن وإن كان حاضراً نظراً إىل صورته لكنه غائب نظراً إىل أسراره 

  أن يشار إليه كما يشار إىل البعيد الغائب وحقائقه فجاز
  يشار هبا للقريب والبعيد) ذلك ( 

ال يشار هبا إال إىل البعيد بيانه أن ذلك وهذا ) ذلك ( املقام الثاين سلمنا أن املشار إليه حاضر لكن ال نسلم أن لفظة 
)  ٢٤٥البقرة ( ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا  ألنه حرف لإلشارة قال تعاىل مَّن ذَا الَِّذى) ذا ( حرفاً إشارة وأصلهما 

  تنبيه فإذا قرب الشيء أشري إليه فقيل هذا أي تنبه) ها ( ومعىن 

للمخاطبة والالم لتأكيد معىن ) ذا ( أيها املخاطب ملا أشرت إليه فإنه حاضر لك حبيث تراه وقد تدخل الكاف على 
التنبيه لتأخر املشار إليه عنه فهذا يدل على أن لفظة ذلك ال تفيدالبعد فكأن املتكلم بالغ يف ) ذلك ( اإلشارة فقيل 

يف أصل الوضع بل اختص يف العرف باإلشارة إىل البعيد للقرينة اليت ذكرناها فصارت كالدابة فإهنا خمتصة يف العرف 
مله ههنا على بالفرس وإن كانت يف أصل الوضع متناولة لكل ما يدب على األرض وإذا ثبت هذا فنقول إنا حن

مقتضى الوضع اللغوي ال على مقتضى الوضع العريف وحينئٍذ ال يفيد البعد وألجل هذه املقاربة يقام كل واحد من 
مث قال )  ٤٨ ٤٥ص ( اللفظني مقام اآلخر قال تعاىل َواذْكُْر ِعَباَدَنا إِبْراِهيَم وَإِْسحَاَق إِلَى قَْولُُه َوكُلٌّ ّمَن االْْخيَارِ 

)  ٥٣ ٥٢ص ( وقال َوِعنَدُهْم قَاصِراُت الطَّْرفِ أَتَْراٌب َهاذَا َما ُتوَعُدونَ ِلَيْومِ الِْحَسابِ )  ٢٤األنبياء ( ِذكُْر َهاذَا 



الْْولَى إِنَّ وقال فَأََخذَهُ اللَُّه َنكَالَ االِْخَرةِ  َوا)  ١٩ق ( وقال َوَجاءْت َسكَْرةُ  الَْمْوِت بِالَْحّق ذَِلَك َما كُنَت ِمْنُه َتِحيُد 
وقال َولَقَْد كََتبَْنا ِفى الزَّبُورِ ِمن َبْعِد الذّكْرِ أَنَّ االْْرضَ َيرِثَُها )  ٢٦ ٢٥النازعات ( ِفى ذَِلَك لَِعْبَرةً  لَّمن َيْخَشى 

وقال فَقُلَْنا اْضرُِبوهُ )  ١٠٦نبياء األ( مث قال إِنَّ ِفى َهاذَا لََبلَاغاً لّقَْومٍ َعابِِديَن )  ١٠٥األنبياء ( ِعَباِدىَ  الصَّاِلُحونَ 
( أي هكذا حيىي اهللا املوتى وقال َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك ياُموَسى ُموَسى )  ٧٣البقرة ( بَِبْعِضَها كَذاِلكَ َيْحَيى اللَُّه الْمَْوَتى 

  أي ما هذه اليت بيمينك واهللا أعلم)  ١٧طه 
اإلشارة واملشار إليه مؤنث وهو السورة اجلواب ال نسلم أن املشار إليه املسألة الثانية لقائل أن يقول مل ذكر اسم 

مؤنث ألن املؤنث إما املسمى أو االسم واألول باطل ألن املسمى هو ذلك البعض من القرآن وهو ليس مبؤنث وأما 
ر السابق هو وهو ليس مبؤنث نعم ذلك املسمى له اسم آخر وهو السورة وهو مؤنث لكن املذكو) آمل ( االسم فهو 

  ال الذي هو مئنث وهو السورة) آمل ( االسم الذي ليس مبؤنث وهو 
  )كتاب ( مدلول لفظ 

املسألة الثالثة اعلم أن أمساء القرآن كثرية أحدها الكتاب وهو مصدر كالقيام والصيام وقيل فعال مبعىن مفعول 
والكتاب جاء )  ٢٩ص ( ال ِكتَاٌب أَنزَلَْناُه إِلَْيَك كاللباس مبعىن امللبوس واتفقوا على أن املراد من الكتاب القرآن ق

)  ١٨٣البقرة ( كُِتَب َعلَْيكُُم الّصَياُم )  ١٧٨البقرة ( يف القرآن على وجوه أحدها الفرض كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص 
وثانيها احلجة والربهان فَأْتُواْ بِِكَتابِكُمْ إِن كُنُتمْ )  ١٠٣النساء ( فَإِذَا قََضيُْتُم الصَّلَواةَ  فَاذْكُُرواْ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً 

)  ٤احلجر ( أي برهانكم وثالثها األجل َوَمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيةٍ  إِالَّ َولََها كَِتاٌب مَّْعلُوٌم )  ١٥٧الصافات ( َصاِدِقَني 
وهذا املصدر )  ٣٣النور ( الِْكتَاَب ِممَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم أي أجل ورابعها مبعىن مكاتبة السيد عبده َوالَِّذيَن يَْبَتُغونَ 

فعال مبعىن املفاعلة كاجلدال واخلصام والقتال مبعىن اجملادلة واملخاصمة واملقاتلة واشتقاق الكتاب من كتبت الشيء 
ات أو ألنه اجتمع فيه إذا مجعته ومسيت الكتيبة الجتماعها فسمي الكتاب كتاباً ألنه كالكتيبة على عساكر الشبه

  مجيع العلوم أو ألن اهللا تعاىل ألزم فيه التكاليف على اخللق
  )قرآن ( اشتقاق لفظ 

إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرءاناً )  ٨٨اإلسراء ( وثانيها القرآن قُل لَِّئنِ اْجَتَمَعِت اإلِنُس وَالْجِنُّ َعلَى أَن يَأُْتواْ بِِمثْلِ َهاذَا الْقُْرءاِن 
( إِنَّ َهاذَا الْقُْرءانَ يَْهِدى ِللَِّتى ِهىَ  أَقَْوُم )  ١٨٥البقرة ( َشْهُر رََمَضانَ الَِّذى أُنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ )  ٣الزخرف ( اً َعَربِّي

  وللمفسرين فيه قوالن أحدمها قول ابن عباس أن القرآن والقراءة)  ٩اإلسراء 

أي تالوته أي إذا تلوناه )  ١٨القيامة ( ه فَإِذَا قَرَأَْناُه فَاتَّبِْع قُْرءاَنُه واحد كاخلسران واخلسارة واحد والدليل عليه قول
عليك فاتبع تالوته الثاين وهو قول قتادة أنه مصدر من قول القائل قرأت املاء يف احلوض إذا مجعته وقال سفيان بن 

صارت آيات واآليات مجعت عيينة مسي القرآن قرآناً ألن احلروف مجعت فصارت كلمات والكلمات مجعت ف
فصارت سوراً والسور مجعت فصارت قرآناً مث مجع فيه علوم األولني واآلخرين فاحلاصل أن اشتقاق لفظ القرآن إما 

  من التالوة أو من اجلمعية
  معىن الفرقان

)  ١٨٥البقرة ( اٍت مَِّن الُْهَدى وَالْفُْرقَاِن َوَبيَِّن)  ١الفرقان ( وثالثها الفرقان َتبَاَرَك الَِّذى نَزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه 
واختلفوا يف تفسريه فقيل مسي بذلك ألن نزوله كان متفرقاً أنزله يف نيف وعشرين سنة ودليله قوله تعاىل َوقُْرءاًنا 

زلت سائر الكتب مجلة واحدة ووجه ون)  ١٠٦اإلسراء ( فََرقَْناُه ِلَتقَْرأَُه َعلَى النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث َونَزَّلَْناهُ َتنْزِيالً 
( َعلَْيِه الْقُْرءانُ  احلكمة فيه ذكرناه يف سورة الفرقان يف قوله تعاىل َوقَالُواْ لَْوالَ ُنّزلَ َعلَْيِه َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْوالَ نُّزلَ



ل واحلرام واجململ واملبني وقيل وقال الذين كفروا مسي بذلك ألنه يفرق بني احلق والباطل واحلال)  ٣٢الفرقان 
واحملكم واملؤول وقيل الفرقان هو النجاة وهو قول عكرمة والسدي وذلك ألن اخللق يف ظلمات الضالالت 

  ) ٥٣البقرة ( فبالقرآن وجدوا النجاة وعليه محل املفسرون قوله َوإِذَا ُموَسى الِْكتَاَب َوالْفُْرقَانَ لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ َوإِذْ 
  تسميته بالذكر معىن

( إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذّكَْر )  ٥٠األنبياء ( ورابعها الذكر والتذكرة والذكرى أما الذكر فقوله َوَهاذَا ِذكٌْر مُّبَاَرٌك أَنزَلَْناُه 
ذكر به عباده وفيه وجهان أحدمها أنه ذكر من اهللا تعاىل )  ٤٤الزخرف ( َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَْوِمَك )  ٩احلجر 

وأمته ) صلى اهللا عليه وسلم ( فعرفهم تكاليفه وأوامره والثاين أنه ذكر وشرف وفخر ملن آمن به وأنه شرف حملمد 
نِنيَ وأما الذكرى فقوله تعاىل َوذَكّْر فَإِنَّ الذّكَْرى َتنفَُع الُْمْؤِم)  ٤٨احلاقة ( وأما التذكرة فقوله َوإِنَّهُ لََتذِْكَرةٌ  لّلُْمتَِّقَني 

  ) ٥٥الذاريات ( 
  تسميته تنزيالً وحديثاً

  ) ١٩٣ ١٩٢الشعراء ( وخامسها التنزيل وَإِنَُّه لََتنزِيلُ َرّب الَْعالَِمَني نََزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني 
ث وألنه تعاىل مساه حديثاً ألن وصوله إليك حدي)  ٢٣الزمر ( وسادسها احلديث اللَُّه نَزَّلَ أَْحَسَن الَْحدِيِث ِكَتاباً 
  شبهه مبا يتحدث به فإن اهللا خاطب به املكلفني

وهو يف احلقيقة موعظة ألن )  ٥٧يونس ( وسابعها املوعظة ُتْرَجُعونَ ياأَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءْتكُْم مَّْوِعظَةٌ  ّمن رَّّبكُْم 
  فكيف ال تقع به املوعظة) صلى اهللا عليه وسلم ( القائل هو اهللا تعاىل واآلخذ جربيل واملستملي حممد 

  تسميته باحلكم واحلكمة
وأما احلكمة )  ٣٧الرعد ( وثامنها احلكم واحلكمة واحلكيم واحملكم أما احلكم فقوله َوكَذاِلَك أَنَزلَْناُه ُحكًْما َعَربِّيا 

وأما )  ٣٤األحزاب ( اِت اللَِّه وَالِْحكَْمةِ  َواذْكُْرنَ َما ُيْتلَى ِفى ُبيُوِتكُنَّ ِمْن ءاَي)  ٥القمر ( فقوله ِحكَْمةٌ  َباِلَغةٌ  
  ) ١هود ( وأما احملكم فقوله كَِتاٌب أُْحِكَمْت ءاَياُتُه )  ٢ ١ي س ( احلكيم فقوله يس َوالْقُرْءاِن الَْحِكيمِ 

  معىن احلكمة
من حكمة اللجام واختلفوا يف معىن احلكمة فقال اخلليل هو مأخوذ من األحكام واإللزام وقال املؤرخ هو مأخوذ 

  ألهنا تضبط الدابة واحلكمة متنع من السفه
وقوله َوِشفَاء ِلَما ِفى الصُّدُورِ )  ٨٢اإلسراء ( وتاسعها الشفاء َونَُنّزلُ ِمَن الْقُرْءاِن َما ُهَو ِشفَاء َوَرْحَمةٌ  لّلُْمْؤِمنَِني 

  وفيه وجهان أحدمها أنه شفاء من األمراض والثاين أنه شفاء من مرض

وبالقرآن يزول كل شك عن )  ١٠البقرة ( لكفر ألنه تعاىل وصف الكفر والشك باملرض فقال ِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض ا
  القلب فصح وصفه بأنه شفاء

  كونه هدي وهادياً
)  ٩١ األنعام ٤آل عمران ( ُهًدى لّلنَّاسِ )  ٢البقرة ( وعاشرها اهلدى واهلادي أما اهلدى فلقوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 

وأما اهلادي إِنَّ َهاذَا الْقُْرءانَ يِْهِدى ِللَِّتى ِهىَ  أَقَْوُم )  ٥٧يونس ( َوِشفَاء ِلَما ِفى الصُّدُورِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ  لّلُْمْؤِمنَِني 
  وقالت اجلن قُلْ أُوِحىَ  إِلَى َّ أَنَُّه يَْهِدى إِلَى الرُّْشِد)  ٩اإلسراء ( 

  قيم قال ابن عباس يف تفسريه إنه القرآن وقال َوأَنَّ َهاذَا صِراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّبُِعوُهاحلادي عشر الصراط املست
يف التفسري إنه القرآن وإمنا مسي به ألن )  ١٠٣آل عمران ( والثاين عشر احلبل َواْعَتِصمُواْ بِحَْبلِ اللَِّه َجِميعاً 

ونكال الدنيا كما أن املتمسك باحلبل ينجو من الغرق  املعتصم به يف أمور دينه يتخلص به من عقوبة اآلخرة



ألنه ) إن هذا القرآن عصمة ملن اعتصم به ( عصمة فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( واملهالك ومن ذلك مساه النيب 
  يعصم الناس من املعاصي

وأي رمحة فوق التخليص من )  ٨٨اإلسراء ( ِمنَِني الثالث عشر الرمحة َوُننَّزلُ ِمَن الْقُْرءاِن َما ُهَو ِشفَاء َوَرْحَمةٌ  لّلُْمْؤ
  اجلهاالت والضالالت

  تسميته بالروح
النحل ( ُينَّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَمْرِِه )  ٥٢الشورى ( الرابع عشر الروح َوكَذَِلكَ أَْوحَْيَنا إِلَْيكَ ُروحاً ّمْن أَمْرَِنا 

وعيسى بالروح )  ١٧مرمي ( األرواح ومسي جربيل بالروح فَأَْرَسلَْنا إِلَْيَها ُروحََنا وإمنا مسي به ألنه سبب حلياة )  ٢
  ) ١٧١النساء ( أَلْقَاَها إِلَى َمرَْيَم َوُروٌح ّمْنُه 

يهِ مسي به ألنه جيب اتباعه َوقَالَْت الْخِتِه قُّص)  ٣يوسف ( اخلامس عشر القصص َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ 
( أي اتبعي أثره أو ألن القرآن يتتبع قصص املتقدمني ومنه قوله تعلى إِنَّ َهاذَا لَُهَو الْقََصُص الَْحقُّ )  ١١القصص ( 

  ) ٦٢آل عمران 
لَْنا والتبياين فهو قوله َوَنزَّ)  ١٣٨آل عمران ( السادس عشر البيان والتبيان واملبني أما البيان فقوله َهاذَا َبَيانٌ لّلنَّاسِ 

  ) ١يوسف ( وأما املبني فقوله ِتلَْك ءايَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ )  ٨٩النحل ( َعلَْيَك الِْكَتابَ ِتْبيَاًنا لّكُلّ َشىْ ء 
أي هي أدلة يبصر هبا احلق تشبيهاً بالبصر الذي )  ٢٠٣األعراف ( السابع عشر البصائر َهاذَا َبَصاِئُر ِمن رَّّبكُْم 

  يرى طريق اخلالص
واختلفوا فيه فقيل معناه القضاء ألن اهللا )  ١٤ ١٣الطارق ( الثامن عشر الفصل إِنَُّه لَقَْولٌ فَْصلٌ َوَما هَو بِالْهَْزلِ 

تعاىل يقضي به بني الناس باحلق قيل ألنه يفصل بني الناس يوم القيامة فيهدي قوماً إىل اجلنة ويسوق آخرين إىل النار 
  قاده إىل اجلنة ومن جعله وراءه ساقه إىل النارفمن جعله إمامه يف الدنيا 

  تسميته بالنجوم

  ألنه نزل جنماً جنماً)  ١النجم ( َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى )  ٧٥الواقعة ( التاسع عشر النجوم فَالَ أُقِْسُم بِمَواِقعِ النُُّجومِ 
  قيل ألنه ثىن فيه القصص واألخبار)  ٢٣الزمر ( ْونَ َربَُّهْم العشرون املثاين مَّثَانِيَ َتقَْشِعرُّ ِمْنُه ُجلُودُ الَِّذيَن َيْخَش

  تسميه القرآن نعمة وبرهانا
  قال ابن عباس يعين به القرآن)  ١١الضحى ( احلادي والعشرون النعمة َوأَمَّا بِنِْعَمةِ  َرّبَك فََحّدثْ 

وكيف ال يكون برهاناً وقد عجزت )  ١٧٤اء النس( الثاين والعشرون الربهان قَْد َجاءكُْم ُبْرَهانٌ ّمن رَّّبكُْم 
  الفصحاء عن أن يأتوا مبثله

الثالث والعشرون البشري والنذير وهبذا االسم وقعت املشاركة بينه وبني األنبياء قال تعاىل يف صفة الرسل ُمَبّشرِينَ 
نَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهداً َوُمَبشّراً إِ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقال يف صفة حممد )  ٤٨األنعام  ١٦٥النساء ( َوُمنِذرِيَن 

يعين مبشراً )  ٤فصلت ( وقال يف صفة القرآن يف ح م السجدة َبشِرياً َوَنِذيراً فَأَْعَرَض أَكْثَُرُهْم )  ٨الفتح ( َوَنِذيراً 
  قرآنباجلنة ملن أطاع وبالنار منذراً ملن عصى ومن ههنا نذكر األمساء املشتركة بني اهللا تعاىل وبني ال

  تسميته قيماً
)  ٣٦التوبة ( والدين أيضاً قيم ذاِلَك الّديُن الْقَّيُم )  ٢الكهف ( الرابع والعشرون القيم ِفيَما لُِّيْنِذَر بَأًْسا َشدِيًدا 

اً ألنه قائم بذاته وإمنا مسي قيم)  ٢آل عمران  ٢٥٥البقرة ( واهللا سبحانه هو القيوم اللَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو الَْحى ُّ الْقَيُّوُم 
  يف البيان واإلفادة



 ٤٨املائدة ( ناً َعلَْيِه اخلامس والعشرون املهيمن َوأَنَزلَْنا إِلَْيَك الِْكَتاَب بِالَْحّق ُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكتَابِ َوُمَهْيِم
 الدنيا واآلخرة والرب املهيمن أنزل وهو مأخوذ من األمني وإمنا وصف به ألنه من متسك بالقرآن أمن الضرر يف) 

الكتاب املهيمن على النيب األمني ألجل قوم هم أمناء اهللا تعاىل على خلقه كما قال َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُمْ أُمَّةً  َوَسطًا 
  ) ١٤٣البقرة ( لَّتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ 

 ٢اجلن ( وقال يَْهِدى إِلَى الرُّْشِد )  ٩اإلسراء ( يِْهِدى ِللَِّتى ِهىَ  أَقَْوُم السادس والعشرون اهلادي إِنَّ َهاذَا الْقُْرءانَ 
  )النور اهلادي ( واهللا تعاىل هو اهلادي ألنه جاء يف اخلرب ) 

  تسميته نوراً
( لنُّوَر الَِّذى أُنزِلَ َمَعُه ويف القرآن وَاتََّبعُواْ ا)  ٣٥النور ( السابع والعشرون النور اللَُّه نُوُر السََّماوَاِت َواالْْرَض 

يعين حممد )  ١٥املائدة ( يعين القرآن ومسي الرسول نوراً قَْد َجاءكُْم ّمَن اللَِّه ُنوٌر َوِكتَاٌب مُّبٌِني )  ١٥٧األعراف 
َمن َشَرَح اللَُّه َصْدَرهُ ِلِإلْسلَامِ ومسي بيانه نوراً أَفَ)  ٨الصف ( ومسي دينه نوراً ُيرِيُدونَ ِلُيطِْفئُواْ نُوَر اللَِّه بِأَفْواهِهِْم 

ومسي )  ٤٤املائدة ( ومسي التوراة نوراً إِنَّا أَنَزلَْنا التَّْوَراةَ  ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر )  ٢٢الزمر ( فَُهَو َعلَى ُنورٍ ّمن رَّّبِه 
احلديد ( اإلميان نوراً َيْسَعى ُنورُُهم َبْيَن أَْيِديهِْم ومسي )  ٤٦املائدة ( اإلجنيل نوراً َوقَفَّْيَنا َعلَى ءاثَارِِهم بِعَيَسى اْبنِ 

١٢ (  
فسماه )  ٥١احلاقة ( والقرآن حق وَإِنَُّه لََحقُّ الْيَِقنيِ ) الباعث الشهيد احلق ( الثامن والعشرون احلق ورد يف األمساء 

)  ١٨األنبياء ( ى الْبَاِطلِ فََيْدَمُغُه فَإِذَا ُهَو َزاِهٌق اهللا حقاً ألنه ضد الباطل فيزيل الباطل كما قال َبلْ نَقِْذُف بِالَْحّق َعلَ
  أي ذاهب زائل

( ويف صفة القرآن وَإِنَُّه لَِكتَاٌب َعزِيٌز )  ٦٨ ٩الشعراء ( التاسع والعشرون العزيز َوإِنَّ رَبََّك لَُهوَ الْعَزِيُز الرَِّحيُم 
أَنفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه واألمة عزيزة َوِللَِّه الِْعزَّةُ  َوِلَرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني  والنيب عزيز لَقَْد َجاءكُْم َرُسولٌ ّمْن)  ٤١فصلت 

فرب عزيز أنزل كتاباً عزيزاً على نيب عزيز ألمة عزيزة وللعزيز معنيان أحدمها القاهر والقرآن )  ٨املنافقون ( 
  ضته والثاين أن ال يوجد مثلهكذلك ألنه هو الذي قهر األعداء وامتنع على من أراد معار

  تسمية القرآن بالكرمي
واعلم أنه تعاىل مسي سبعة أشياء بالكرمي َما غَرَّكَ )  ٧٧الواقعة ( الثالثون الكرمي وَأَنَُّه إِنَّهُ لَقُْرءانٌ ِفى ِكتَابٍ مَّكُْنوٍن 

نه ال يستفاد من كتاب من احلكم والعلوم إذ ال جواد إجود منه والقرآن بالكرمي أل)  ٦٠االنفطار ( بِرَّبَك الْكَرِميِ 
ومسي ثواب األعمال كرمياً فََبّشْرُه بَِمْغِفَرةٍ  )  ١٧الدخان ( ما يستفاد منه ومسي موسى كرمياً َوَجاءُهْم َرسُولٌ كَرٌِمي 

ألنه منزل الرمحة )  ٢٦النمل ( ميِ ومسي عرشه كرمياً اللَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو َربُّ الَْعْرشِ الْكَرِ)  ١١ي س ( َوأَْجرٍ كَرِميٍ 
ومعناه أنه عزيز ومسي كتاب سليمان كرمياً إِّنى أُلِْقىَ  إِلَى )  ١٩التكوير ( ومسي جربيل كرمياً إِنَُّه لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ 

ة كرمية فإذا فهو كتاب كرمي من رب كرمي نزل به ملك كرمي على نيب كرمي ألجل أم)  ٢٩النمل ( َّ ِكَتاٌب كَرٌِمي 
  متسكوا به نالوا ثواباً كرمياً

  )العظيم ( ومن أمسائه 
اعلم أنه تعاىل مسى نفسه )  ٨٧احلجر ( احلادي والثالثون العظيم َولَقَْد ءاتَْيَناَك َسبًْعا ّمَن الَْمثَانِي وَالْقُْرءانَ الَْعظِيَم 

وكتابه )  ١٢٩التوبة ( رشه عظيماً َوُهَو َربُّ الْعَْرشِ الَْعظِيمِ وع)  ٢٥٥البقرة ( عظيماً فقال َوُهَو الَْعِلى ُّ الَْعِظيُم 
)  ٦ ٥املطففني ( ويوم القيامة عظيماً ِلَيْومٍ َعِظيمٍ َيْوَم َيقُوُم النَّاُس لَِرّب الَْعالَِمَني )  ٨٧احلجر ( عظيماً َولَقَْد ءاتَْيَناَك 

القلم ( وخلق الرسول عظيماً َوإِنََّك لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ )  ١احلج ( ء َعِظيٌم والزلزلة عظيمة إِنَّ َزلَْزلَةَ  السَّاَعةِ  َشىْ 



يوسف ( وكيد النساء عظيماً إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم )  ١١٣النساء ( والعلم عظيماً َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظيماً )  ٤
ومسي نفس الثواب عظيماً َوَعَد اللَّهُ )  ١١٦األعراف ( يمٍ وسحر سحرة فرعون عظيماً َوَجاءو بِِسْحرٍ َعِظ)  ٢٨

ومسي عقاب املنافقني عظيماً َولَُهْم َعذَابٌ )  ٢٩الفتح ( الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت مِْنُهم مَّْغِفَرةً  َوأَْجراً َعِظيماً 
  ) ٧البقرة ( عِظيٌم 

  ومنها املبارك
ومسى اهللا تعاىل به أشياء فسمي املوضع الذي كلم فيه )  ٥٠األنبياء ( بارك َوَهاذَا ِذكٌْر مَُّباَرٌك الثاين والثالثون امل

ومسى شجرة الزيتون مباركة ُيوقَدُ )  ٣٠القصص ( موسى عليه السالم مباركاً ِفى الُْبقَْعةِ  الُْمَباَركَةِ  ِمَن الشَّجََرةِ  
ومسي )  ٣١مرمي ( لكثرة منافعها ومسي عيسى مباركاً َوَجَعلَنِى ُمَباَركاً )  ٣٥التوبة ( ةٍ  ِمن َشَجَرةٍ  مَُّباَركَةٍ  َزْيتُوَن

ملا فيه من املنافع ومسي ليلة القدر مباركة إِنَّا أَنَزلْنَاُه ِفى لَْيلَةٍ  )  ٩ق ( املطر مباركاً َوَنزَّلَْنا ِمَن السََّماء َماء مَُّبارَكاً 
  فالقرآن ذكر مبارك أنزله ملك مبارك يف ليلة مباركة على نيب مبارك ألمة مباركة)  ٣ الدخان( مَُّباَركَةٍ  
  )ذلك الكتاب ( بقوله ) آمل ( اتصال 

املسألة الرابعة يف بيان اتصال قوله امل بقوله ذاِلَك الِْكتَاُب قال صاحب الكشاف إن جعلت امل امساً للسورة ففي 
  التأليف وجوه

تدأ و ذاِلَك مبتدأ ثانياً و الِْكَتابِ خربه واجلملة خرب املبتدأ األول ومعناه أن ذلك هو الكتاب األول أن يكون امل مب
  الكامل كأن ما عداه من الكتب يف مقابلته ناقص وإنه الذي يستأهل أن يكون كتاباً

يكون الكتاب  كما تقول هو الرجل أي الكامل يف الرجولية اجلامع ملا يكون يف الرجال من مرضيات اخلصال وأن
صفة ومعناه هو ذلك الكتاب املوعود وأن يكون امل خرب مبتدأ حمذوف أي هذه امل َوَيكُونَ ذاِلَك الْكَِتاُب خرباً ثانياً 
أو بدالً على أن الكتاب صفة ومعناه هو ذلك وأن تكون هذه امل مجلة و ذاِلكَ الِْكتَاُب مجلة أخرى وإن جعلت امل 

مبتدأ وخربه الِْكتَابِ أي ذلك الكتاب املنزل هو الكتاب الكامل أو الكتاب صفة واخلرب  مبنزلة الصوت كان ذاِلَك
ما بعده أو قدر مبتدأ حمذوف أي هو يعين املؤلف من هذه احلروف ذلك الكتاب وقرأ عبد اهللا امل َتنزِيلُ الِْكَتابِ الَ 

  وتأليف هذا ظاهر)  ٢السجدة ( َرْيَب ِفيِه 
  رَْيَب ِفيِه تفسري قوله تعاىل الَ

  قوله تعاىل الَ َرْيَب ِفيِه فيه مسألتان
املسألة األوىل الريب قريب من الشك وفيه زيادة كأنه ظن سوء تقول رابين أمر فالن إذا ظننت به سوء ومنها قوله 

ب ري( و ) ريب الدهر ( فإن قيل قد يستعمل الريب يف قوهلم ) دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ( عليه السالم 
ويستعمل أيضاً يف معىن ما خيتلج يف القلب )  ٣٠الطور ( أي حوادثه قال اهللا تعاىل نََّترَبَُّص بِِه َرْيَب الَْمُنوِن ) الزمان 

  من أسباب الغيظ كقول الشاعر فقضينا من هتامة كل ريب
  وخيرب مث أمجعنا السيوفا

ون حمتمل فهو كاملشكوك فيه وكذلك ما اختلج قلنا هذان قد يرجعان إىل معىن الشك ألن ما خياف من ريب املن
بالقلب فهو غري متيقن فقوله تعاىل الَ َرْيَب ِفيِه املراد منه نفي كونه مظنة للريب بوجه من الوجوه واملقصود أنه ال 

 شبهة يف صحته وال يف كونه من عند اهللا وال يف كونه معجزاً ولو قلت املراد ال ريب يف كونه معجزاً على اخلصوص
وها هنا سؤاالت )  ٢٣البقرة ( كان أقرب لتأكيد هذا التأويل بقوله َوإِن كُنُتْم ِفى َرْيبٍ ّممَّا نَزَّلَْنا َعلَى َعْبدَِنا 

السؤال األول طعن بعض امللحدة فيه فقال إن عين أنه ال شك فيه عندنا فنحن قد نشك فيه وإن عين أنه ال شك 



اد أنه بلغ يف الوضوح إىل حيث ال ينبغي ملرتاب أن يرتاب فيه واألمر كذلك ألن فيه عنده فال فائدة فيه اجلواب املر
العرب مع بلوغهم يف الفصاحة إىل النهاية عجزوا عن معارضة أقصر سورة من القرآن وذلك يشهد بأنه بلغت هذه 

ْيَب ِفيِه ويف موضع آخر الَ احلجة يف الظهور إىل حيث ال جيوز للعاقل أن يرتاب فيه السؤال الثاين مل قال ههنا الَ َر
اجلواب ألهنم يقدمون األهم فاألهم وههنا األهم نفي الريب بالكلية عن الكتاب ولو )  ٤٧الصافات ( ِفيَها غَْولٌ 

قلت ال فيه ريب ألوهم أن هناك كتاباً آخر حصل الريب فيه ال ها هنا كما قصد يف قوله الَ ِفيَها غَْولٌ تفضيل مخر 
ر الدنيا فإهنا ال تغتال العقول كما تغتاهلا مخرة الدنيا السؤال الثالث من أين يدل قوله الَ َرْيَب ِفيِه على اجلنة على مخو

نفي الريب بالكلية اجلواب قرأ أبو الشعثاء الَ َرْيَب ِفيِه بالرفع واعلم أن القراءة املشهورة توجب ارتفاع الريب 
  في ملاهية الريب ونفي املاهية يقتضي نفي كل فرد منبالكلية والدليل عليه أن قوله الَ َرْيَب ن

ال إله ( أفراد املاهية ألنه لو ثبت فرد من أفراد املاهية لثبتت املاهية وذلك يناقض نفي املاهية وهلذا السر كان قولنا 
وهو يفيد ) ريب فيه (  بالرفع فهو نقيض لقولنا) ال ريب فيه ( نفياً جلميع اآلهلة سوى اهللا تعاىل وأما قولنا ) إال اهللا 

  ثبوت فرد واحد فذلك النفي يوجب انتفاء مجيع األفراد ليتحقق التناقض
  )فيه ( الوقف على 

املسألة الثانية الوقف على ِفيِه هو املشهور وعن نافع وعاصم أهنما وقفا على الَ رَْيَب وال بّد للواقف من أن ينوي 
ل العرب ال بأس وهي كثرية يف لسان أهل احلجاز والتقدير الَ َرْيَب ِفيِه ِفيِه خرباً ونظريه قوله قَالُواْ الَ ضَْيَر وقو

ُهًدى واعلم أن القراءة األوىل أوىل ألن على القراءة األوىل يكون الكتاب نفسه هدى ويف الثانية ال يكون الكتاب 
  هدى واهللا أعلمنفسه هدى بل يكون فيه هدى واألول أوىل ملا تكرر يف القرآن من أن القرآن نور و

  حقيقة اهلدى
  قوله تعاىل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني فيه مسائل

املسألة األوىل يف حقيقة اهلدى اهلدى عبارة عن الداللة وقال صاحب الكشاف اهلدى هو الداللة املوصلة إىل البغية 
اين والثالث أنه لو وقال آخرون اهلدى هو االهتداء والعلم والذي يدل على صحة القول األول وفساد القول الث

كان كون الداللة موصلة إىل البغية معترباً يف مسمى اهلدى المتنع حصول اهلدى عند عدم االهتداء ألن كون 
واْ الداللة موصلة إىل االهتداء حال عدم االهدتاء حمال لكنه غري ممتنع بدليل قوله تعاىل َوأَمَّا ثَُموُد فََهدَْيَناُهْم فَاسَْتَحبُّ

َعلَى الُْهَدى أثبت اهلدى مع عدم االهتداء وألنه يصح يف لغة العرب أن يقال هديته فلم يهتد وذلك يدل الَْعَمى 
على قولنا واحتج صاحب الكشاف بأمور ثالثة أوهلا وقوع الضاللة يف مقابلة اهلدى قال تعاىل أُْولَاِئَك الَِّذيَن اشَْتَرُواْ 

وثانيها يقول مهدي يف )  ٦٠األعراف ( قال لََعلَى ُهًدى أو ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ و)  ١٦البقرة ( الضَّلَالَةَ  بِالُْهَدى 
موضع املدح كمهتدي فلو مل يكن من شرط اهلدى كون الداللة موصلة إىل البغية مل يكن الوصف بكونه مهدياً 

قال كسرته فانكسر مدحاً الحتمال أنه هدى فلم يهتد وثالثها أن اهتدى مطاوع هدى يقال هديته فاهتدى كما ي
وقطعته فانقطع فكما أن اإلنكسار واالنقطاع ال زمان للكسر والقطع وجب أن يكون االهتداء من لوازم اهلدى 

واجلواب عن األول أن الفرق بني اهلدى وبني االهتداء معلوم بالضرورة فمقابل اهلدى هو اإلضالل ومقابل االهتداء 
ل ممتنع وعن الثاين أن املنتفع باهلدى مسي مهدياً وغري منتفع به ال يسمى هو الضالل فجعل اهلدى يف مقابلة الضال

مهدياً وألن الوسيلة إذا مل تفض إىل املقصود كانت نازلة منزلة املعدوم وعن الثالث أن االئتمار مطاوع األمر يقال 
يلزم من كونه هدى أن يكون أمرته فائتمر ومل يلزم منه أن يكون من شرط كونه آمراً حصول االئتمار فكذا هذا ال 

مفضياً إىل االهتداء على أنه معارض بقوله هديته فلم يهتد ومما يدل على فساد قول من قال اهلدى هو العلم خاصة 



أن اهللا تعاىل وصف القرآن بأنه هدى وال شك أنه يف نفسه ليس بعلم فدل على أن اهلدى هو الداللة ال االهتداء 
  والعلم

  معىن املتقي

ة الثانية املتقي يف اللغة اسم فاعل من قوهلم وقاه فاتقي والوقاية فرط الصيانة إذا عرفت هذا فنقول إن اهللا املسأل
تعاىل ذكر املتقي ههنا يف معرض املدح ومن يكون كذلك أوىل بأن يكون متقياً يف أمور الدنيا بل بأن يكون متقياً 

ترزاً عن احملظورات واختلفوا يف أنه هل يدخل اجتناب الصغائر فيما يتصل بالدين وذلك بأن يكون آتياً بالعبادات حم
يف التقوى فقال بعضهم يدخل كما يدخل الصغائر يف الوعيد وقال آخرون ال يدخل وال نزاع يف وجوب التوبة عن 

بلغ العبد ال ي( الكل إمنا النزاع يف أنه إذا مل يتوق الصغائر هل يستحق هذا االسم فروي عنه عليه السالم أنه قال 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أهنم الذين حيذرون من اهللا ) درجة املتقني حىت يدع ما ال بأس به حذراً مما به البأس 

العقوبة يف ترك ما مييل اهلوى إليه ويرجون رمحته بالتصديق مبا جاء منه واعلم أن التقوى هي اخلشية قال يف أول 
ومثله يف أول احلج ويف الشعراء إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهمْ ُنوٌح أَالَ )  ١النساء ( نَّاُس اتَّقُواْ َربَّكُُم النساء ُتفِْلُحونَ َيأَيَُّها ال

يعين أال ختشون اهللا وكذلك قال هود وصاحل ولوط وشعيب لقومهم ويف العنكبوت قال )  ١٠٦هود ( َتتَّقُونَ 
)  ١٠٢آل عمران ( يعين اخشوه وكذا قوله اتَّقُواْ اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه )  ٣وح ن( إبراهيم لقومه اْعُبدُواْ اللََّه َواتَّقُوُه 

واعلم أن )  ٤٨البقرة ( وَاتَّقُواْ َيوًْما الَّ َتْجزِى نَفٌْس َعن نَّفْسٍ َشْيئًا )  ١٩٧البقرة ( َوَتَزوَّدُواْ فَإِنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّقَْوى 
ذكرناها إال أهنا قد جاءت يف القرآن والغرض األصلي منها اإلميان تارة والتوبة  حقيقة التقوى وإن كانت هي اليت

الفتح ( أخرى والطاعة ثالثة وترك املعصية رابعاً واإلخالص خامساً أما اإلميان فقوله تعاىل َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ  التَّقَْوى 
( ويف الشعراء قَْوَم ِفْرَعْونَ أَال َيتَّقُونَ )  ٣احلجرات ( لُوَبُهمْ ِللتَّقَْوى أي التوحيد أُوْلَِئَك الَِّذيَن امَْتَحَن اللَُّه قُ)  ٢٦

أي تابوا وأما )  ٩٦األعراف ( أي أو يؤمنون وأما التوبة فقوله َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى ءاَمنُواْ وَاتَّقَْواْ )  ١١الشعراء 
)  ٥٢النحل ( وفيه أيضاً أَفََغْيَر اللَِّه َتتَّقُونَ )  ٢النحل ( ال إله إِال أََناْ فَاتَّقُوِن الطاعة فقوله يف النحل أَنْ أَْنِذُرواْ أَنَُّه 

البقرة ( وأما ترك املعصية فقوله َوأْتُواْ الُْبُيوَت ِمْن أَْبوابَِها وَاتَّقُواْ اللََّه )  ٥٢املؤمنون ( ويف املؤمنني وَأََناْ َربُّكُْم فَاتَّقُوِن 
أي من إخالص القلوب )  ٣٢احلج ( فال تعصوه وأما اإلخالص فقوله يف احلج فَإِنََّها ِمن َتقَْوى الْقُلُوبِ أي )  ١٨٩

واعلم أن مقام التقوى مقام شريف قال تعاىل إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَواْ )  ٤١البقرة ( فكذا قوله وَإِيَّاىَ  فَاتَّقُوِن 
وعن ابن عباس قال )  ١٣احلجرات ( وقال إِنَّ أَكْرََمكُْم َعنَد اللَِّه أَتْقَاكُْم )  ١٢٨النحل ( ونَ وَّالَِّذيَن ُهم مُّْحِسُن

من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق اهللا ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اهللا ومن ( عليه السالم 
وقال علي بن أيب طالب التقوى ترك اإلصرار عل ) ده أحب أن يكون أغىن الناس فليكن مبا يف يد اهللا أوثق مما يف ي

املعصية وترك االغترار وبالطاعة قال احلسن التقوى أن ال ختتار عل اهللا سوى اهللا وتعلم أن األمور كلها بيد اهللا 
يف سرك  وقال إبراهيم بن أدهم التقوى أن ال جيد اخللق يف لسانك عيباً وال املالئكة يف أفعالك عيباً وال ملك العرش

عيباً وقال الواقدي التقوى أن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلق ويقال التقوى أن ال يراك موالك حيث 
هناك ويقال املتقي من سلك سبيل املصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه اإلخالص والوفا واجتنب احلرام 

 ُهًدى لّلُْمتَِّقَني كفاه ألنه تعاىل بني أن القرآن هدى للناس يف واجلفا ولو مل يكن للمتقي فضيلة إال ما يف قوله تعاىل
مث قال ههنا يف القرآن إنه هدي للمتقني )  ١٨٥البقرة ( قوله َشْهُر رََمَضانَ الَِّذى أُنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ُهًدى لّلنَّاسِ 

  نسانفهذا يدل على أن املتقني هم كل الناس فمن ال يكون متقياً كأنه ليس بإ



املسألة الثالثة يف السؤاالت السؤال األول كون الشيء هدى ودليالً ال خيتلف حبسب شخص دون شخص فلماذا 
جعل القرآن هدى للمتقني فقط وأيضاً فاملتقي مهتدى واملهتدي ال يهتدي ثانياً والقرآن ال يكون هدى للمتقني 

الصانع وعلى دينه وصدق رسوله فهو أيضاً داللة اجلواب القرآن كما أنه هدى للمتقني وداللة هلم على وجود 
للكافرين إال أن اهللا تعاىل ذكر املتقني مدحاً ليبني أهنم هم الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال إِنََّما أَنَت ُمنِذُر َمن 

يه السالم منذراً لكل الناس وقد كان عل)  ١١ي س ( وقال إِنََّما تُنِذُر َمنِ اتََّبَع الِذكَْر )  ٤٥النازعات ( َيْخَشاَها 
فذكر هؤالء الناس ألجل أن هؤالء هم الذين انتفعوا بإنذاره وأما من فسر اهلدى بالداللة املوصلة إىل املقصود فهذا 

السؤال زائل عنه ألن كون القرآن موصالً إىل املقصود ليس إال يف حق املتقني السؤال الثاين كيف وصف القرآن 
مل ومتشابه كثري ولوال داللة العقل ملا متيز احملكم عن املتشابه فيكون اهلدى يف احلقيقة هو كله بأنه هدى وفيه جم

الداللة العقلية ال القرآن ومن هذا نقل عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال البن عباس حني بعثه رسوالً إىل 
ملا قال علي بن أيب طالب ذلك فيه وألنا نرى اخلوارج ال حتتج عليهم بالقرآن فإنه حصم ذو وجهني ولو كان هدى 

مجيع فرق اإلسالم حيتجون به ونرى القرآن مملوءاً من آيات بعضها صريح يف اجلرب وبعضها صريح يف القدر فال 
  ميكن التوفيق بينهما إال بالتعسف الشديد فكيف يكون هدى

التعيني وهو إما داللة العقل أو داللة السمع صار اجلواب أن ذلك املتشابه واجململ ملا مل ينفك عما هو املراد على 
كله هدى السؤال الثالث كل ما يتوقف صحة كون القرآن حجة على صحته مل يكن القرآن هدى فيه فإذن 

استحال كون القرآن هدى يف معرفة ذات اهللا تعاىل وصفاته ويف معرفة النبوة وال شك أن هذه املطالب أشرف 
  رآن هدى فيها فكيف جعله اهللا تعاىل هدى على اإلطالقاملطالب فإذا مل يكن الق

اجلواب ليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى يف كل شيء بل يكفي فيه أن يكون هدى يف بعض األشياء 
وذلك بأن يكون هدى يف تعريف الشرائع أو يكون هدى يف تأكيد ما يف العقول وهذه اآلية من أقوى الدالئل على 

العموم فإن اهللا تعاىل وصفه بكونه هدى من غري تقييد يف اللفظ مع أنه يستحيل أن يكون هدى  أن املطلق ال يقتضي
  يف إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة فثبت أن املطلق ال يفيد العموم

السؤال الرابع اهلدى هو الذي بلغ يف البيان والوضوح إىل حيث بني غريه والقرآن ليس كذلك فإن املفسرين ما 
رون آية إال وذكروا فيها أقواالً كثرية متعارضة وما يكون كذلك ال يكون مبيناً يف نفسه فضالً عن أن يكون يذك

مبيناً لغريه فكيف يكون هدى قلنا من تكلم يف التفسري حبيث يورد األقوال املتعارضة وال يرجح واحداً منها على 
  احداً على البواقي بالدليل فال يتوجه علينا هذا السؤالالباقي يتوجه عليه هو هذا السؤال وأما حنن فقد رجحنا و

حمل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني الرفع ألنه خرب مبتدأ حمذوف أو خرب مع الَ رَْيَب ِفيِه ) الكشاف ( املسألة الرابعة قال صاحب 
  لذلك أو مبتدأ إذا جعل الظرف املتقدم خرباً عنه وجيوز أن ينصب على احلال

ة أو الظرف والذي هو أرسخ عرقاً يف البالغة أن يضرب عن هذا اجملال صفحاً وأن يقال إن قوله والعامل فيه اإلشار
الضَّالَّني امل مجلة برأسها أو طائفة من حروف املعجم مستقلة بنفسها و ذاِلَك الِْكتَاُب مجلة ثانية و الَ َرْيَب ِفيِه ثالثة و 

مفصل البالغة وموجب حسن النظم حيث جيء هبا متناسقة هكذا من غري ُهًدى لّلُْمتَِّقَني رابعة وقد أصيب بترتيبها 
  حرف نسق وذلك جمليئها متآخية آخذاً بعضها بعنق بعض والثانية متحدة باألوىل وهلم جراً إىل الثالثة والرابعة

فكان تقرير اجلهة بيانه أنه نبه أوالً على أنه الكالم املتحدي به مث أشري إليه بأنه الكتاب املنعوت بغاية الكمال 
التحدي مث نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب فكان شهادة بكماله مث أخرب عنه بأنه هدى للمتقني فقرر بذلك 
كونه يقيناً ال حيوم الشك حوله مث مل خيل كل واحدة من هذه األربع بعد أن رتبت هذا الترتيب األنيق من نكتة ففي 



طف وجه ويف الثانية ما يف التعريف من الفخامة ويف الثالثة ما يف تقدمي الريب األوىل احلذف والرمز إىل الغرض بأل
  على الظرف ويف الرابعة احلذف ووضع املصدر الذي هو هدى موضع الوصف الذي هو هاٍد وإيراده منكراً

  اعلم أن فيه مسائل
لى أنه صفة جمرورة أو منصوب أو مدح املسألة األوىل قال صاحب الكشاف الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ أما موصول باملتقني ع

مرفوع بتقدير أعين الذين يؤمنون أو هم الذين وإما منقطع عن املتقني مرفوع على االبتداء خمرب عنه أُْولَاِئَك َعلَى 
  ُهًدى فإذا كان موصوالً كان الوقف على املتقني حسناً غري تام وإذا كان منقطعاً كان وقفاً تاماً

بعضهم الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ َوُيِقيُمونَ الصَّلواةَ  َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ حيتمل أن يكون كالتفسري  املسألة الثانية قال
لكوهنم متقني وذلك ألن املتقي هو الذي يكون فاعالً للحسنات وتاركاً للسيآت أما الفعل فأما أن يكون فعل 

نَ وأما أن يكون فعل اجلوارح وأساسه الصالة والزكاة والصدقة ألن العبادة أما أن القلب وهو قوله الَِّذيَن ُيؤِْمُنو
الصالة عماد الدين والزكاة ( تكون بدنية وأجلها الصالة أو مالية وأجلها الزكاة وهلذا مسي الرسول عليه السالم 

)  ٤٥العنكبوت ( ىَ  إِلَْيَك ِمَن الِْكَتابِ وأما الترك فهو داخل يف الصالة لقوله تعاىل اْتلُ َما أُْوِح) قنطرة اإلسالم 
واألقرب أن ال تكون هذه األشياء تفسرياً لكوهنم متقني وذلك ألن كمال السعادة ال حيصل إال بترك ما ال ينبغي 

وفعل ما ينبغي فالترك هو التقوى والفعل إما فعل القلب وهو اإلميان أو فعل اجلوارح وهو الصالة والزكاة وإمنا قدم 
التقوى الذي هو الترك على الفعل الذي هو اإلميان والصالة والزكاة ألن القلب كاللوح القابل لنقوش العقائد 

احلقة واألخالق الفاضلة واللروح جيب تطهريه أوالً عن النقوش الفاسدة حىت ميكن إثبات النقوش اجليدة فيه وكذا 
  ال ينبغي مث ذكر بعده فعل ما ينبغيالقول يف األخالق فلهذا السبب قدم التقوى وهو ترك ما 

  املسألة الثالثة قال صاحب الكشاف اإلميان إفعال من األمن مث يقال آمنه إذا صدقه وحقيقته

وأما ما حكى أبو زيد ما آمنت أن ) أقر وأعترف ( آمنه من التكذيب واملخالفة وأما تعديته بالباء فلتضمنه معىن 
ا أمن أي ذا سكون وطمأنينة وكال الوجهني حسن يف ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ أي أجد صحابة أي ماوثقت فحقيقته صرت ذ

  يعترفون به أو يثقون بأنه حق وأقول اختلف أهل القبلة يف مسمى اإلميان يف عرف الشرع وجيمعهم فرق أربع
تزلة واخلوارج والزيدية الفرقة األوىل الذين قالوا اإلميان اسم ألفعال القلوب واجلوارح واإلقرار باللسان وهم املع

وأهل احلديث أما اخلوارج فقد اتفقوا على أن اإلميان باهللا يتناول املعرفة باهللا وبكل ما وضع اهللا عليه دليالً عقلياً أو 
نقلياً من الكتاب والسّنة ويتناول طاعة اهللا يف مجيع ما أمر اهللا به من األفعال والتروك صغرياً كان أو كبرياً فقالوا 

ع هذه األشياء هو اإلميان وترك كل خصلة من هذه اخلصال كفر وأما املعتزلة فقد اتفقوا على أن اإلميان إذا جممو
عدي بالباء فاملراد به التصديق ولذلك يقال فالن آمن باهللا وبرسوله ويكون املراد التصديق إذ اإلميان مبعىن أداء 

ن بكذا إذا صلى وصام بل يقال فالن آمن باهللا كما يقال صام الواجبات ال ميكن فيه هذه التعدية فال يقال فالن آم
وصلى هللا فاإلميان املعدي بالباء جيري على طريقة أهل اللغة أما إذا ذكر مطلقاً غري معدي فقد اتفقوا على أنه منقول 

رة عن فعل كل من املسمى اللغوي الذي هو التصديق إىل معىن آخر مث اختلفوا فيه على وجوه أحدها أن اإلميان عبا
الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة أو من باب األقوال أو األفعال أو االعتقادات وهو قول واصل بن عطاء 

وأيب اهلذيل والقاضي عبد اجلبار بن أمحد وثانيها أنه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل وهو قول أيب علي 
تناب كل ما جاء فيه الوعيد فاملؤمن عند اهللا كل من اجتنب كل الكبائر وأيب هاشم وثالثها أن اإلميان عبارة عن اج

واملؤمن عندنا كل من اجتنب كل ما ورد فيه الوعيد وهو قول النظام ومن أصحابه من قال شرط كونه مؤمناً عندنا 
هو األصل مث بعد وعند اهللا اجتناب الكبائر كلها وأما أهل احلديث فذكروا وجهني األول أن املعرفة إميان كامل و



ذلك كل طاعة إميان على حدة وهذه الطاعات ال يكون شيء منها إمياناً إال إذا كانت مرتبة على األصل الذي هو 
املعرفة وزعموا أن اجلحود وإنكار القلب كفر مث كل معصية بعده كفر على حدة ومل جيعلوا شيئاً من الطاعات إمياناً 

شيئاً من املعاصي كفراً ما مل يوجد اجلحود واإلنكار ألن الفرع ال حيصل بدون ما هو ما مل توجد املعرفة واإلقرار وال 
أصله وهو قول عبد اهللا بن سعيد بن كالب الثاين زعموا أن اإلميان اسم للطاعات كلها وهو إميان واحد وجعلوا 

نه ومن ترك النوافل ال ينتقص الفرائض والنوافل كلها من مجلة اإلميان ومن ترك شيئاً من الفرائض فقد انتقصإميا
  إميانه ومنهم من قال اإلميان اسم للفرائض دون النوافل

الفرقة الثانية الذين قالوا اإلميان بالقلب واللسان معاً وقد اختلف هؤالء على مذاهب األول أن اإلميان إقرار 
 موضعني أحدمها اختلفوا يف حقيقة باللسان ومعرفة بالقلب وهو قول أيب حنيفة وعامة الفقهاء مث هؤالء اختلفوا يف

هذه املعرفة فمنهم من فسرها باالعتقاد اجلازم سواء كان اعتقاداً تقليدياً أو كان علماً صادراً عن الدليل وهم 
األكثرون الذين حيكمون بأن املقلد مسلم ومنهم من فسرها بالعلم الصادر عن االستدالل وثانيهما اختلفوا يف أن 

 حتقق اإلميان علم مباذا قال بعض املتكلمني هو العلم باهللا وبصفاته على سبيل التمام والكمال مث أنه ملا العلم املعترب يف
  كثر اختالف اخللق يف صفات اهللا

تعاىل ال جرم أقدم كل طائفة على تكفري من عداها من الطوائف وقال أهل اإلنصاف املعترب هو العلم بكل ما علم 
فعلى هذا القول العلم بكونه تعاىل عاملاً بالعلم أو عاملاً لذاته ) صلى اهللا عليه وسلم ( مد بالضرورة كونه من دين حم

وبكونه مرئياً أو غريه ال يكون داخالً يف مسمى اإلميان القول الثاين أن اإلميان هو التصديق بالقلب واللسان معاً 
لتصديق بالقلب الكالم القائم بالنفس القول وهو قول بشر بن عتاب املريسي وأيب احلسن األشعري واملراد من ا
  الثالث قول طائفة من الصوفية اإلميان إقرار باللسان وإخالص بالقلب

الفرقة الثالثة الذين قالوا اإلميان عبارة عن عمل القلب فقط وهؤالء قد اختلفوا على قولني أحدمها أن اإلميان عبارة 
قلبه مث جحد بلسانه ومات قبل أن يقربه فهو مؤمن كامل اإلميان وهو عن معرفة اهللا بالقلب حىت أن من عرف اهللا ب

قول جهم بن صفوان أما معرفة الكتب والرسل واليوم اآلخر فقد زعم أهنا غري داخلة يف حد اإلميان وحكى الكعيب 
وثانيهما أن )  صلى اهللا عليه وسلم( عنه أن اإلميان معرفة اهللا مع معرفة كل ما علم بالضرورة كونه من دين حممد 

  اإلميان جمرد التصديق بالقلب وهو قول احلسني بن الفضل البجلي
الفرقة الرابعة الذين قالوا اإلميان هو اإلقرار باللسان فقط وهم فريقان األول أن اإلقرار باللسان هو اإلميان فقط 

اين إمياناً ال أهنا داخلة يف مسمى لكن شرط كونه إمياناً حصول املعرفة يف القلب فاملعرفة شرط لكون اإلقرار اللس
اإلميان وهو قول غيالن بن مسلم الدمشقي والفضل الرقاشي وإن كان الكعيب قد أنكر كونه قوالً لغيالن الثاين أن 

اإلميان جمرد اإلقرار باللسان وهو قول الكرامية وزعموا أن املنافق مؤمن الظاهر كافر السريرة فثبت له حكم 
ا وحكم الكافرين يف اآلخرة فهذا جمموع أقوال الناس يف مسمى اإلميان يف عرف الشرع والذي املؤمنني يف الدني

نذهب إليه أن اإلميان عبارة عن التصديق بالقلب ونفتقر ههنا إىل شرح ماهية التصديق بالقلب فنقول أن من قال 
ا حكم ذلك القائل بكون العامل حادثاً العامل حمدث فليس مدلول هذه األلفاظ كون العامل موصوفاً باحلدوث بل مدلوهل

واحلكم بثبوت احلدوث للعامل مغاير لثبوت احلدوث للعامل فهذا احلكم الذهين بالثبوت أو باالنتفاء أمر يعرب عنه يف 
كل لغة بلفظ خاص واختالف الصيغ والعبارات مع كون احلكم الذهين أمراً واحداً يدل على أن احلكم الذهين أمر 

الصيغ والعبارات وألن هذه الصيغ دالة على ذلك احلكم والدال غري املدلول مث نقول هذا احلكم الذهين  مغاير هلذه
غري العلم ألن اجلاهل بالشيء قد حيكم به فعلمنا أن هذا احلكم الذهين مغاير للعلم فاملراد من التصديق بالقلب هو 



ديق يف اللغة هو ذلك احلكم الذهني أم الصيغة الدالة هذا احلكم الذهين بقي ههنا حبث لفظي وهو أن املسمى بالتص
على ذلك احلكم الذهين وحتقيق القول فيه قد ذكرناه يف أصول الفقه إذا عرفت هذه املقدمة فنقول اإلميان عبارة 

مع االعتقاد فنفتقر يف إثبات ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن التصديق بكل ما عرف بالضرورة كونه من دين حممد 
  املذهب إىل إثبات قيود أربعةهذا 

القيد األول أن اإلميان عبارة عن التصديق ويدل عليه وجوه األول أنه كان يف أصل اللغة للتصديق فلو صار يف 
عرف الشرع لغري التصديق لزم أن يكون املتكلم به متكلماً بغري كالم العرب وذلك ينايف وصف القرآن بكونه 

  األلفاظ دوراناً على ألسنة املسلمني فلو صار عربياً الثاين أن اإلميان أكثر

منقوالً إىل غري مسماه األصلي لتوفرت الدواعي على معرفة ذلك املسمى والشتهر وبلغ إىل حد التواتر فلما مل يكن 
كذلك علمنا أنه بقي على أصل الوضع الثالث أمجعنا على أن اإلميان املعدي حبرف الباء مبقي على أصل اللغة 

يكون غري املعدي كذلك الرابع أن اهللا تعاىل كلما ذكر اإلميان يف القرآن أضافه إىل القلب قال ِمَن الَِّذينَ فوجب أن 
كََتَب ِفى )  ١٠٦النحل ( وقوله َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِاِإلَمياِن )  ٤١البقرة ( قَالُواْ ءاَمنَّا بِأَفْواهِهِْم وَلَْم ُتْؤِمن قُلُوُبُهْم 

اخلامس أن اهللا )  ١٤احلجرات ( َولَاِكن قُولُواْ أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ االَْميانُ ِفى قُلُوبِكُْم )  ٢٢اجملادلة ( اإلَميانَ  قُلُوبِهُِم
تعاىل أينما ذكر اإلميان قرن العمل الصاحل به ولو كان العمل الصاحل داخالً يف اإلميان لكان ذلك تكراراً السادس 

َوإِن طَاِئفََتانِ )  ٨٢األنعام ( ذكر اإلميان وقرنه وباملعاصي قال الَِّذيَن ءاَمنُواْ وَلَْم َيلْبِسُواْ إَِميانَُهْم بِظُلْمٍ أنه تعاىل كثرياً 
( حَتَّى َتِفىء إِلَى أَْمرِ ِغى ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُواْ فَأَْصِلحُواْ َبْيَنُهَما فَإِن بََغْت إِْحَداُهَما َعلَى االخَْرى فَقَاِتلُواْ الَِّتى َتْب

واحتج ابن عباس على هذا بقوله تعاىل الُْمتَّقُونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى )  ٩احلجرات 
ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذينَ من ثالثة أوجه أحدمها أن القصاص إمنا جيب على القاتل املتعمد مث أنه خاطبه بقوله )  ٧٨البقرة ( 

وهذه األخوة ليست إال )  ١٧٨البقرة ( كَفَُرواْ فدل على أنه مؤمن وثانيها قوله فََمْن ُعِفىَ  لَُه ِمْن أَِخيِه َشىْ ء 
( ْم َوَرْحَمةٌ  وثالثها قوله ذاِلَك َتْخِفيٌف ّمن رَّّبكُ)  ١٠احلجرات ( إخوة اإلميان لقوله تعاىل إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ  

األنفال ( وهذا ال يليق إال باملؤمن ومما يدل على املطلوب قوله تعاىل وَالَِّذيَن ءاَوواْ وََّنَصُرواْ أُْولَِئَك )  ١٧٨البقرة 
كَةُ  هذا أبقى اسم اإلميان ملن مل يهاجر مع عظم الوعيد يف ترك اهلجرة يف قوله تعاىل الَِّذيَن تََتَوفَّاُهُم الَْملَاِئ)  ٧٢

ومع هذا جعلهم )  ٧٢األنفال ( وقوله َمالَكُْم ّمن َوالَيتِهِم ّمن َشىْ ء َحتَّى ُيَهاجُِرواْ )  ٢٨النحل ( ظَاِلِمى أَنفُِسهِْم 
)  ١املمتحنة ( اء مؤمنني ويدل أيضاً عليه قوله تعاىل الَْحِكيمُ ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ َعُدّوى َوَعُدوَّكُْم أَوِْلَي

وقوله تعاىل َتْعَملُونَ )  ٢٧األنفال ( وقال َتْشكُُرونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ َتُخونُواْ اللََّه وَالرَُّسولَ وََتخُوُنواْ أََمانَاِتكُْم 
األمر بالتوبة ملن ال ذنب له حمال وقوله َوُتوبُواْ إِلَى و)  ٨التحرمي ( يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ تُوُبواْ إِلَى اللَِّه َتْوَبةً  نَُّصوحاً 

ال يقال فهذا يقتضي أن يكون كل مؤمن مذنباً وليس كذلك قولنا هب أنه )  ٣١النور ( اللَِّه َجِميعاً ءاَيةً  الُْمْؤِمُنونَ 
  خص فيما عدا املذنب فبقي فيهم حجة

اين والدليل عليه قوله تعاىل َوِمَن النَّاسِ َمن َيقُولُ ءاَمنَّا بِاللَِّه القيد الثاين أن اإلميان ليس عبارة عن التصديق اللس
نفي كوهنم مؤمنني ولو كان اإلميان باهللا عبارة عن التصديق اللساين ملا )  ٨البقرة ( َوبِالَْيْومِ اْألِخرِ َوَما ُهم بُِمْؤِمنَِني 

  صح هذا النفي
  ق التصديق ألن من صدق باجلبت والطاغوت ال يسمى مؤمناًالقيد الثالث أن اإلميان ليس عبارة عن مطل

القيد الرابع ليس من شرط اإلميان التصديق جبميع صفات اهللا عّز وجلّ ألن الرسول عليه السالم كان حيكم بإميان 
اإلميان ملا جاز أن من مل خيطر بباله كونه تعاىل عاملاً لذاته أو بالعلم ولو كان هذا القيد وأمثاله شرطاً معترباً يف حتقيق 



حيكم الرسول بإميانه قبل أن جيربه يف أنه هل يعرف ذلك أم ال فهذا هو بيان القول يف حتقيق اإلميان فإن قال قائل ها 
  هنا صورتان الصورة األوىل من عرف اهللا تعاىل بالدليل

هادة فههنا أن حكمتم أنه مؤمن والربهان وملا مت العرفان مات ومل جيد من الزمان والوقت ما يتلفظ فيه بكلمة الش
فقد حكمتم بأن اإلقرار اللساين غري معترب يف حتقيق اإلميان وهو خرق لإلمجاع وإن حكمتم بأنه غري مؤمن فهو باطل 

وهذا قلب طافح باإلميان فكيف ال يكون ) خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان ( لقوله عليه السالم 
لثانية من عرف اهللا تعاىل بالدليل ووجد من الوقت ما أمكنه أن يتلفظ بكلمة الشهادة ولكنه مل يتلفظ مؤمناً الصورة ا

خيرج من النار من كان ( هبا فإن قلتم إنه مؤمن فهو خرق لإلمجاع وإن قلتم ليس بؤمن فهو باطل لقوله عليه السالم 
  ب بالسكوت عن النطقوال ينتقي اإلميان من القل) يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان 

واجلواب أن الغزايل منع من هذا اإلمجاع يف الصورتني وحكم بكوهنما مؤمنني وإن االمتناع عن النطق جيري جمرى 
  املعاصي اليت يؤتى هبا مع اإلميان

قوله تعاىل املسألة الرابعة قيل الَْغْيَب مصدر أقيم مقام اسم الفاعل كالصوم مبعىن الصائم والزور مبعىن الزائر مث يف 
ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ قوالن األول وهو اختيار أيب مسلم األصفهاين أن قوله بِالَْغْيبِ صفة املؤمنني معناه أهنم يؤمنون باهللا 

حال الغيب كما يؤمنون به حال احلضور ال كاملنافقني الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم 
ويقول الرجل )  ٥٢يوسف ( كم إمنا حنن مستهزءون ونظريه قوله تعاىل ذاِلَك ِلَيْعلََم أَّنى لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ قالوا إنا مع

لغريه نعم الصديق لك فالن بظهر الغيب وكل ذلك مدح للمؤمنني بكون ظاهرهم موافقاً لباطنهم ومباينتهم حلال 
لوهبم والثاين وهو قول مجهور املفسرين أن الغيب هو الذي يكون غائباً املنافقني الذين يقولون بأفواههم ما ليس يف ق

عن احلاسة مث هذا الغيب ينقسم إىل ما عليه دليل وإىل ما ليس عليه دليل فاملراد من هذه اآلية مدح املتقني بأهنم 
لعلم باهللا تعاىل وبصفاته يؤمنون بالغيب الذي دل عليه دليل بأن يتفكروا ويستدلوا فيؤمنوا به وعلى هذا يدخل فيه ا

والعلم باآلخرة والعلم بالنبوة والعلم باألحكام وبالشرائع فإن يف حتصيل هذه العلوم باالستدالل مشقة فيصلح أن 
يكون سبباً الستحقاق الثناء العظيم واحتج أبو مسلم على قوله بأمور األول أن قوله وَالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنزِلَ إِلَْيكَ 

إميان باألشياء الغائبة فلو كان املراد من قوله الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ )  ٤البقرة ( َما أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك َوبِاْألِخَرةِ  ُهْم ُيوِقُنونَ َو
بِالْغَْيبِ هو اإلميان باألشياء الغائبة لكان املعطوف نفس املعطوف عليه وأنه غري جائز الثاين لو محلناه على اإلميان 

( يب يلزم إطالق القول بأن اإلنسان يعلم الغيب وهو خالف قوله تعاىل َوِعنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو بالغ
أما لو فسرنا اآلية مبا قلنا ال يلزم هذا احملذور الثالث لفظ الغيب إمنا جيوز إطالقه على من جيوز عليه )  ٥٩األنعام 

وز إطالق لفظ الغيب على ذات اهللا تعاىل وصفاته فقوله الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ لو كان املراد احلضور فعلى هذا ال جي
منه اإلميان بالغيب ملا دخل فيه اإلميان بذات اهللا تعاىل وصفاته وال يبقى فيه إال اإلميان باآلخرة وذلك غري جائز ألن 

وصفاته فكيف جيوز محل اللفظ على معىن يقتضي خروج األصل أما  الركن العظيم يف اإلميان هو اإلميان بذات اهللا
  لو محلناه على التفسري الذي اخترناه مل يلزمنا هذا احملذور

 واجلواب عن األول أن قوله ُيؤِْمُنونَ بِالَْغْيبِ يتناول اإلميان بالغائبات على اإلمجال مث بعد ذلك قوله وَالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ
لَْيَك َوَما أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك يتناول اإلميان ببعض الغائبات فكان هذا من باب عطف التفصيل على اجلملة بَِما أُنزِلَ إِ

وعن الثاين أنه ال نزاع يف أنا نؤمن باألشياء )  ٩٨البقرة ( وهو جائز كما يف قوله َوَملَِئكَُتُه َوجِبْرِيلُ َوُرُسِلِه َوِميكَالَ 
  صيص الزماً علىالغائبة عنا فكان ذلك التخ



الوجهني مجيعاً فإن قيل أفتقولون العبد يعلم الغيب أم ال قلنا قد بينا أن الغيب ينقسم إىل ما عليه دليل وإىل ما ال 
دليل عليه أما الذي ال دليل عليه فهو سبحانه وتعاىل العامل به ال غريه وأما الذي عليه دليل فال ميتنع أن تقول نعلم 

ه دليل ويفيد الكالم فال يلتبس وعلى هذا الوجه قال العلماء االستدالل بالشاهد على الغائب من الغيب ما لنا علي
أحد أقسام األدلة وعن الثالث ال نسلم أن لفظ الغيبة ال يستعمل إال فيما جيوز عليه احلضور والدليل على ذلك أن 

  ذات اهللا تعاىل وصفاته واهللا أعلماملتكلمني يقولون هذا من باب إحلاق الغائب بالشاهد ويريدون بالغائب 
املسألة اخلامسة قال بعض الشيعة املراد بالغيب املهدي املنتظر الذي وعد اهللا تعاىل به يف القرآن واخلرب أما القرآن 

( َما اسَْتْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فقوله َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن ءاَمنُواْ ِمْنكُْم َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفى االْْرضِ كَ
لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم حىت خيرج رجل ( وأما اخلرب فقوله عليه السالم )  ٥٥النو 

واعلم أن ختصيص ) من أهل بييت يواطىء امسه امسي وكنيته كنييت ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً 
  املطلق من غري الدليل باطل

املسألة السادسة ذكروا يف تفسري إقامة الصالة وجوهاً أحدها أن إقامتها عبارة عن تعديل أركاهنا وحفظها من أن 
يقع خلل يف فرائضها وسننها وآداهبا من أقام العود إذا قومه وثانيها أهنا عبارة عن املداومة عليها كما قال تعاىل 

من قامت السوق إذا )  ٣٤املعارج ( لَى َصالَِتهِْم ُيَحاِفظُونَ وقال الَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالَِتهِْم َداِئُمونَ َوالَِّذيَن ُهْم َع
نفقت وأقامتها نفاقها ألهنا إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي نتوجه إليه الرغبات وإذا أضيعت كانت 

عبارة عن التجرد ألدائها وأن ال يكون يف مؤديها فتور من قوهلم  كالشيء الكاسد الذي ال يرغب فيه وثالثها أهنا
قام باألمر وقامت احلرب على ساقها ويف ضده قعد عن األمر وتقاعد عنه إذا تقاعس وتثبط ورابعها إقامتها عبارة 

وبالسجود وقالوا عن أدائها وإمنا عرب عن األداء باإلقامة ألن القيام بعض أركاهنا كما عرب عنها بالقنوت وبالركوع 
وإعلم أن األوىل )  ١٤٣الصافات ( سبح إذا صلى لوجود التسبيح فيها قال تعاىل فَلَْوالَ أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمَسّبِحَني 

محل الكالم على ما حيصل معه من الثناء العظيم وذلك ال حيصل إال إذا محلنا اإلقامة على إدامة فعلها من غري خلل 
ها ولذلك فإن القيم بأرزاق اجلند إمنا يوصف بكونه قيماً إذا أعطي احلقوق من دون خبس ونقص يف أركاهنا وشرائط

  وهلذا يوصف اهللا تعاىل بأنه قائم وقيوم ألنه جيب دوام وجوده وألنه يدمي إدرار الرزق على عباده
  لشاعر فوقابلها الريح يف دهنااملسألة السابعة ذكروا يف لفظ الصالة يف أصل اللغة وجوهاً أحدها أهنا الدعاء قال ا

  وصلى على دهنا وارتشم
وثانيها قال اخلارزجني اشتقاقها من الصلى وهي النار من قوهلم صليت العصا إذا قومتها بالصلى فاملصلي كأنه يسعى 

من قوله  يف تعديل باطنه وظاهره مثل من حياول تقومي اخلشبة بعرضها على النار وثالثها أن الصالة عبارة عن املالزمة
ومسي الفرس الثاين من أفراس املسابقة )  ٣املسد ( سََيْصلَى َناراً ذَاَت لََهبٍ )  ٤لغشية ( تعاىل َتصْلَى نَاراً َحاِمَيةً  

وكتبتها بالواو على لفظ ) زكى ( كالزكاة من ) صلى ( مصلياً ورابعها قال صاحب الكشاف الصالة فعلة من 
  املفخم وحقيقة صلى حرك الصلوين

ألن املصلي يفعل ذلك يف ركوعه وسجوده وقيل الداعي مصلى تشبيهاً له يف ختشعه بالراكع والساجد وأقول ها 
  هنا حبثان

األول إن هذا االشتقاق الذي ذكره صاحب الكشاف يفضي إىل طعن عظيم يف كون القرآن حجة وذلك ألن لفظ 
ملسلمني واشتقاقه من حتريك الصلوين من أبعد األشياء الصالة من أشد األلفاظ شهرة وأكثرها دوراناً على ألسنة ا

اشتهاراً فيما بني أهل النقل ولو جوزنا أن يقال مسمى الصالة يف األصل ما ذكره مث أنه خفي ولدارس حىت صار 



هذه حبيث ال يعرفه إال اآلحاد لكان مثله يف سائر األلفاظ جائزاً ولو جوزنا ذلك ملا قطعنا بأن مراد اهللا تعاىل من 
األلفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه من املعاين يف زماننا هذا الحتمال أهنا كانت يف زمان الرسول موضوعة ملعان أخر وكان 
مراد اهللا تعاىل منها تلك املعاين إال أن تلك املعاين خفيت يف زماننا واندرست كما وقع مثله يف هذه اللفظة فلما كان 

  نا أن االشتقاق الذي ذكره مردود باطلذلك باطالً بإمجاع املسلمني علم
الثاين الصالة يف الشرع عبارة عن أفعال خمصوصة يتلو بعضها بعضاً مفتتحة بالتحرمي خمتتمة بالتحليل وهذا االسم 
يقع على الفرض والنفل لكن املراد هبذه اآلية الفرض خاصة ألنه الذي يقف الصالح عليه ألنه عليه السالم ملا بني 

) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فة الصالة املفروضة قال واهللا ال أزيد عليها وال أنقص منها فقال رسول اهللا لإلعرايب ص
  )أفلح إن صدق 

أي حظكم )  ٨٢الواقعة ( املسألة الثامنة الرزق يف كالم العرب هو احلظ قال تعاىل وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُّبونَ 
نصيب الرجل وما هو خاص له دون غريه مث قال بعضهم الرزق كل شيء يؤكل أو  من هذا األمر واحلظ هو

فلو كان الرزق )  ٢٢الرعد ( يستعمل وهو باطل ألن اهللا تعاىل أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فقال َوأَنِفقُواْ ِممَّا َرَزقَْناكُْم 
باطل ألن اإلنسان قد يقول اللهم ارزقين  هو الذي يؤكل ملا أمكن إنفاقه وقال آخرون الرزق هو ما ميلك وهو أيضاً

ولداً صاحلاً أو زوجة صاحلة وهو ال ميلك الولد وال الزوجة ويقول اللهم ارزقين عقالً أعيش به وليس العقل مبملوك 
وأيضاً البهيمة يكون هلا رزق وال يكون هلا ملك وأما يف عرف الشرع فقد اختلفوا فيه فقال أبو احلسني البصري 

و متكني احليوان من االنتفاع بالشيء واحلظر على غريه أن مينعه من االنتفاع به فإذا قلنا قد رزقنا اهللا تعاىل الرزق ه
األموال فمعىن ذلك أنه مكننا من االنتفاع هبا وإذا سألناه تعاىل أن يرزقنا ماالً فإنا نقصد بذلك أن جيعلنا باملال 

بذلك أن جيعلها به أخص وإمنا تكون به أخص إذا مكنها من االنتفاع  أخص وإذا سألناه أن يرزق البهيمة فإنا نقصد
به ومل يكن ألحد أن مينعها من االنتفاع به واعلم أن املعتزلة ملا فسروا الرزق بذلك ال جرم قالوا احلرام ال يكون 

للغة هو احلظ رزقاً وقال أصحابنا احلرام قد يكون رزقاً فحجة األصحاب من وجهني األول أن الرزق يف أصل ا
والنصيب على ما بيناه فمن انتفع باحلرام فذلك احلرام صار حظاً ونصيباً فوجب أن يكون رزقاً له الثاين أنه تعاىل 

وقد يعيش الرجل طول عمره ال يأكل إال من السرقة )  ٦هود ( قال َوَما ِمن َدابَّةٍ  ِفي االْْرضِ إِالَّ َعلَى اللَِّه رِْزقَُها 
أنه طول عمره مل يأكل من رزقه شيئاً أما املعتزلة فقد احتجوا بالكتاب والسنة واملعىن أما الكتاب  فوجب أن يقال

  فوجوه أحدها قوله

تعاىل َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ مدحهم على اإلنفاق مما رزقهم اهللا تعاىل فلو كان احلرام رزقاً لوجب أن يستحقوا املدح 
لك باطل باالتفاق وثانيها لو كان احلرام رزقاً جلاز أن ينفق الغاصب منه لقوله تعاىل َوأَنِفقُواْ إذا أنفقوا من احلرام وذ

وأمجع املسلون على أنه ال جيوز للغاصب أن ينفق مما أخذه بل جيب عليه رده فدل )  ٢٥٤البقرة ( ِممَّا َرَزقَْناكُْم 
رَأَيُْتْم مَّا أَنَزلَ اللَُّه لَكُْم ّمن ّرْزقٍ فََجَعلُْتْم ّمْنُه َحَراًما َوَحالَالً قُلْ على أن احلرم ال يكون رزقاً وثالثها قوله تعاىل قُلْ أَ

فبني أن من حرم رزق اهللا فهو مفتر على اهللا فثبت أن احلرام ال يكون رزقاً وأما السنة )  ٥٩يونس ( اللَِّه أَِذنَ لَكُْم 
) صلى اهللا عليه وسلم ( صفوان بن أمية قال كنا عند رسول اهللا  فما رواه أبو احلسني يف كتاب الغرر بإسناده عن

إذ جاءه عمرو بن قرة فقال له يا رسول اهللا إن اهللا كتب على الشقوة فال أراين أرزق إال من ديف بكفي فأئذن يل يف 
رزقك اهللا رزقاً ال إذن لك وال كرامة وال نعمة كذبت أي عدو اهللا لقد ( الغناء من غري فاحشة فقال عليه السالم 

طيباً فاخترت ما حرم اهللا عليك من رزقه مكان ما أحل اهللا لك من حالله أما إنك لو قلت بعد هذه املقدمة شيئاً 
وأما املعىن فإن اهللا تعاىل منع املكلف من االنتفاع باحلرام وأمر غريه مبنعه منه واالنتفاع به من ) ضربتك ضرباً وجيعاً 



نتفاع به ال يقال أنه رزقه إياه أال ترى أنه ال يقال أن السلطن قد رزق جنده ماالً قد منعهم منع من أخذ الشيء واال
من أخذه وإمنا يقال إنه رزقهم ما مكنهم من أخذه وال مينعهم منه وال أمر مبنعهم منه أجاب أصحابنا عن التمسك 

العرش والكرسي وال يقال يا خالق الكالب باآليات بأنه وإن كان لكل من اهللا لكنه كما يقال يا خالق احملدثات و
فخص اسم العباد باملتقني وإن كان الكفار أيضاً من العباد )  ٦اإلنسان ( واخلنازير وقال َعيْناً َيشَْرُب بَِها ِعَباُد اللَِّه 

 وكذلك ها هنا خص اسم الرزق باحلالل على سبيل التشريف وإن كان احلرام رزقاً أيضاً وأجابوا عن التمسك
صريح يف أن الرزق قد يكون ) فاخترت ما حرم ااهللا عليك من رزقه ( باخلرب بأنه حجة لنا ألن قوله عليه السالم 

حراماً وأجابوا عن املعىن بأن هذه املسألة حمض للغة وهو أن احلرام هل يسمى رزقاً أم ال وال جمال للدالئل العقلية يف 
  األلفاظ واهللا أعلم

إلنفاق إخراج املال من اليد ومنه نفق املبيع نفاقاً إذا كثر املشترون له ونفقت الدابة إذا ماتت املسألة التاسعة أصل ا
  ) ٣٥األنعام ( أي خرج روحها ونافقاء الفأرة ألهنا خترج منها ومنه النفق يف قوله تعاىل أَن َتْبتَِغىَ  َنفَقاً ِفى االْْرضِ 

ْم ُينِفقُونَ فوائد أحدها أدخل من التبعيضية صيانة هلم وكفى عن اإلسراف املسألة العاشرة يف قوله َوِممَّا َرَزقَْناُه
والتبذير املنهي عنه وثانيها قدم مفعول الفعل داللة على كونه أهم كأنه قال وخيصون بعض املال بالتصدق به وثالثها 

اجب أقسام أحدها الزكاة وهي يدخل يف اإلنفاق املذكور يف اآلية اإلنفاق الواجب واإلنفاق املندوب واإلنفاق الو
وثانيها اإلنفاق على النفس وعلى من جتب عليه نفقته )  ٣٤التوبة ( قوله يف آية الكنز َوالَ ُينِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه 

ْبلِ أَن َيأِْتىَ  أََحَدكُمُ وثالثها اإلنفاق يف اجلهاد وأما اإلنفاق املندوب فهو أيضاً إنفاق لقوله وَأَنِفقُواْ ِممَّا َرَزقَْناكُْم ّمن قَ
فكل هذه اإلنفاقات داخلة حتت )  ١٠املنافقون ( الَْمْوُت وأراد به الصدقة لقوله بعده فَأَصَّدََّق َوأَكُن ّمَن الصَّاِلِحَني 

  اآلية ألن كل ذلك سبب الستحقاق املدح

  ْبِلَك َوبِاْألخَِرةِ  ُهْم ُيوِقُنونََوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِمآ أُنزِلَ إِلَْيَك َوَمآ أُنزِلَ ِمن قَ
سواء ) صلى اهللا عليه وسلم ( عام يتناول كل من آمن مبحمد )  ٣البقرة ( اعلم أن قوله الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِالَْغْيبِ 

يه كان قبل ذلك مؤمناً مبوسى وعيسى عليهما السالم أو ما كان مؤمناً هبما وداللة اللفظ العام على بعض ما دخل ف
التخصيص أضعف من داللة اللفظ اخلاص على ذلك البعض ألن العام حيتمل التخصيص واخلاص ال حيتمله فلما 

)  ٣ ٢البقرة ( كانت هذه السورة مدنية وقد شرف اهللا تعاىل املسلمني بقوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ 
وا بالرسول كعبد اهللا بن سالم وأمثاله بقوله وَالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنزِلَ إِلَْيكَ فذكر بعد ذلك أهل الكتاب الذين آمن

ُه َوَما أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك ألن يف هذا التخصيص بالذكر مزيد تشريف هلم كما يف قوله تعاىل َمن كَانَ َعُدّوا اللََّه َوَملَاِئكََت
مث ختصيص عبد اهللا بن سالم وأمثاله هبذا التشريف ترغيب ألمثاله يف الدين )  ٩٨بقرة ال( َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َوِميكَالَ 

  فهذا هو السبب يف ذكر هذا اخلاص بعد ذلك العام مث نقول أما قوله َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنزِلَ إِلَْيَك ففيه مسائل
إلميان إذا عدي بالباء فاملراد منه التصديق فإذا قلنا فالن آمن املسألة األوىل ال نزاع بني أصحابنا وبني املعتزلة يف أن ا

بكذا فاملراد أنه صدق به وال يكون املراد أنه صام وصلى فاملراد باإلميان ها هنا التصديق باَألتفاق لكن ال بّد معه 
  و إىل الذم أقربمن املعرفة ألن اإلميان ها هنا خرج خمرج املدح واملصدق مع الشك ال يأمن أن يكن كاذباً فه

املسألة الثانية املراد من إنزال الوحي وكون القرآن منزالً ومنزالً ومنزوالً به أن جربيل عليه السالم مسع يف السماء 
كالم اهللا تعاىل فنزل على الرسول به وهذا كما يقال نزلت رسالة األمري من القصر والرسالة ال تنزل لكن املستمع 

زل ويؤيدي يف سفل وقوله األمري ال يفارق ذاته ولكن السامع يسمع فينزل ويؤدي بلفظ يسمع الرسالة من علو فين
نفسه ويقال فالن ينقل الكالم إذا مسع يف موضع وأداه يف موضع آخر فإن قيل كيف مسع جربيل كالم اهللا تعاىل 



مه مث أقدره على عبارة يعرب وكالمه ليس من احلروف واألصوات عندكم قلنا حيتمل أن خيلق اهللا تعاىل له مسعاً لكال
هبا عن ذلك الكالم القدمي وجيوز أن يكون اهللا خلق يف اللوح احملفوظ كتابة هبذا النظم املخصوص فقرأه جربيل عليه 

السالم فحفظه وجيوز أن خيلق اهللا أصواتاً مقطعة هبذا النظم املخصوص يف جسم خمصوص فيتلفقه جربيل عليه 
  ورياً بأنه هو العبارة املؤدية ملعىن ذلك الكالم القدميالسالم وخيلق له علماً ضر

( فِْلُحونَ املسألة الثالثة قوله َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنزِلَ إِلَْيَك هذا اإلميان واجب ألنه قال يف آخره َوأُْولَاِئَك ُهُم الُْم
وإذا ثبت أنه واجب وجب حتصيل العلم  فثبت أن من مل يكن له هذا اإلميان وجب أن ال يكون مفلحاً)  ٥البقرة 

على سبيل التفصيل ألن املرء ال ميكنه أن يقوم مبا أوجبه اهللا عليه علماً ) صلى اهللا عليه وسلم ( مبا أنزل على حممد 
وعمالً إال إذا علمه على سبيل التفصيل ألنه إن مل يعلمه كذلك امتنع عليه القيام به إال أن حتصيل هذا العلم واجب 

  لى سبيل الكفاية فإن حتصيل العلم بالشرائعع

على سبيل التفصيل غري واجب على العامة وأما قوله َوَما أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك ) صلى اهللا عليه وسلم ( النازلة على حممد 
بدنا اآلن به فاملراد به ما أنزل على األنبياء الذين كانوا قبل حممد واإلميان به واجب على اجلملة ألن اهللا تعاىل ما تع

حىت يلزمنا معرفته على التفصيل بل إن عرفنا شيئاً من تفاصيله فهناك جيب علينا اإلميان بتلك التفاصيل وأما قوله 
  َوبِاْألِخَرةِ  ُهْم ُيوِقُنونَ ففيه مسائل

  ا أدىن من اآلخرةاملسألة األوىل اآلخرة صفة الدار اآلخرة ومسيت بذلك ألهنا متأخرة عن الدنيا وقيل للدنيا دنيا ألهن
املسألة الثانية اليقني هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه فلذلك ال يقول القائل تيقنت وجود نفسي 

وتيقنت أن السماء فرقي ملا أن العلم به غري مستدرك ويقال ذلك يف العلم احلادث باألمور سواء كان ذلك العلم 
ل تيقنت ما أردته هبذا الكالم وإن كان قد علم مراده باالضطرار ويقول تيقنت أن ضرورياً أو استداللياً فيقول القائ

  اإلله واحد وإن كان قد علمه باالكتساب ولذلك ال يوصف اهللا تعاىل بأنه يتيقن األشياء
د اآلخرة املسألة الثالثة أن اهللا تعاىل مدحهم على كوهنم متيقنني باآلخرة ومعلوم أنه ال ميدح املرء بأن يتيقن وجو

فقط بل ال يستحق املدح إال إذا تيقن وجود اآلخرة مع ما فيها من احلساب والسؤال وإدخال املؤمنني اجلنة 
يا عجبا كل العجب من الشاك يف اهللا وهو يرى خلقه وعجباً ممن ( والكافرين النار روى عنه عليه السالم أنه قال 

اً ممن ينكر البعث والنشور وهو يف كل يوم وليلة ميوت وحييا يعين يعرف النشأة األوىل مث ينكر النشأة اآلخرة وعجب
النوم واليقظة وعجباً ممن يؤمن باجلنة وما فيها من النعيم مث يسعى لدار الغرور وعجباً من املتكرب الفخور وهو يعلم 

  )أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة 
  اِئَك ُهُم الُْمفِْلحُونَأُْولَاِئَك َعلَى ُهًدى مِّن رَّبِّهِْم َوأُْولَ

  اعلم أن يف اآلية مسائل
البقرة ( املسألة األوىل يف كيفية تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجوه ثالثة أحدها أن ينوي االبتداء بِالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ 

هدى هلم كان لسائل أن يسأل فيقول فخص املتقني بأن الكتاب )  ٢البقرة ( وذلك ألنه ملا قيل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني )  ٣
عن  ما السبب يف اختصاص املتقني بذلك فوقع قوله الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ إىل قوله َوأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ جواباً

اة ال بّد وأن هذا السؤال كأنه قيل الذي يكون مشتغالً باإلميان وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة والفوز بالفالح والنج
يكون على هدى من ربه وثانيها أن ال ينوي االبتداء به بل جيعله تابعاً لّلُْمتَِّقَني مث يقع االبتداء من قوله أُوْلَاِئَك َعلَى 

ُهًدى ّمن رَّبّهِْم كأنه قيل أي سبب يف أن صار املوصوفون هبذه الصفات خمتصني باهلدى فأجيب بأن أولئك املوصفني 
أن يفوزوا دون الناس باهلدى عاجالً وبالفالح آجالً وثالثها أن جيعل املوصول األول صفة الُْمتَِّقَني غري مستبعد 



ويرفع الثاين على االبتداء و أُْولَاِئكَ خربه ويكون املراد جعل اختصاصهم بالفالح واهلدى تعريضاً بأهل الكتاب 
  الذين مل يؤمنوا

  وهم ظانون أهنم على اهلدى وطامعون أهنم ينالون الفالح عند اهللا تعاىل) صلى اهللا عليه وسلم ( بنبوة رسول اهللا 
املسألة الثانية معىن االستعالء يف قوله َعلَى ُهًدى بيان لتمكنهم من اهلدى واستقرارهم عليه حيث شبهت حاهلم حبال 

جعل الغواية مركباً ( هلم وقد صرحوا به يف قو) فالن على احلق أو على الباطل ( من اعتلى الشيء وركبه ونظريه 
وحتقيق القول يف كوهنم على اهلدى متسكهم مبوجب الدليل ألن الواجب على املتمسك بالدليل أن ) وامتطى اجلهل 

يدوم على ذلك وحيرسه عن املطاعن والشبه فكأنه تعاىل ومدحهم باإلميان مبا أنزل عليه أوالً مدحهم باإلقامة على 
عن الشبه ثانياً وذلك واجب على املكلف ألنه إذا كان متشدداً يف الدين خائفاً وجال ذلك واملواظبة على حراسته 

فال بّد من أن حياسب نفسه يف علمه وعمله ويتأمل حاله فيهما فإذا حرس نفسه عن اإلخالل كان ممدوحاً بأنه على 
ما يقال لو أبصرت فالناً ألبصرت هدى وبصرية وإمنا نكر ُهًدى ليفيد ضرباً مبهماً ال يبلغ كنهه وال يقدر قدره ك

رجالً قال عون بن عبد اهللا اهلدى من اهللا كثري وال يبصره إال بصري وال يعمل به إال يسري أال ترى أن جنوم السماء 
  يبصرها البصراء وال يهتدى هبا إال العلماء

دى ثبت هلم االختصاص بالفالح أيضاً املسألة الثالثة يف تكرير أُْولَاِئكَ تنبيه على أهنم كما ثبت هلم االختصاص باهل
فقد متيزوا عن غريهم هبذين االختصاصني فإن قيل فلم جاء مع العاطف وما الفرق بينه وبني قوله أُوْلَِئَك كَاالْنَعامِ 

الف قلنا قد اختلف اخلربان هنا فلذلك دخل العاطف خب)  ١٧٩األعراف ( َبلْ ُهمْ أََضلُّ أُْولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ 
اخلربين مثت فإهنمامتفقان ألن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم شيء واحد وكانت اجلملة الثانية مقررة ملا 

  يف األوىل فهي من العطف مبعزل
املسألة الرابعة ُهْم فصل وله فائدتان إحدامها الداللة على أن الوارد بعده خرب ال صفة وثانيتهما حصر اخلرب يف املبتدأ 

فإنك لو قلت اإلنسان ضاحك فهذا ال يفيد أن الضاحكية ال حتصل إال يف اإلنسان أما لو قلت اإلنسان هو 
  الضاحك فهذا يفيد أن الضاحكية ال حتصل إال يف اإلنسان

رة املسألة اخلامسة معىن التعريف يف الُْمفِْلُحونَ الداللة على أن املتقني هم الناس الذين بلغك أهنم يفلحون يف اآلخ
كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك فاستخربت من هو فقيل زيد التائب أي هو الذي أخربت بتوبته أو 
على أهنم الذين إن حصلت صفة املفلحون فهم هم كما تقول لصاحبك هل عرفت األسد وما جبل عليه من فرط 

  اإلقدام إن زيداً هو هو
وب كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ومل تستغلق عليه واملفلح باجليم مثله املسألة السادسة املفلح الظافر باملطل

احلديد ( والتركيب دال على معىن الشق والفتح وهلذا مسي الزراع فالحاً ومشقوق الشفة السفلى أفلح ويف املثل 
تيجة ذلك وهو الظفر باملطلوب وحتقيقه أن اهللا تعاىل ملا وصفهم بالقيام مبا يلزمهم علماً وعمالً بني ن) باحلديد يفلح 

  الذي هو النعيم الدائم من غري شوب على وجه اإلجالل واإلعظام ألن ذلك هو الثواب املطلوب للعبادات
املسألة السابعة هذه اآليات يتمسك الوعيدية هبا من وجه واملرجئة من وجه آخر أما الوعيدية فمن وجهني األول أن 

  ِلُحونَ يقتضي احلصر فوجب فيمن أخل بالصالة والزكاة أن القوله َوأُْولَاِئَك ُهمُ الُْمفْ

يكون مفلحاً وذلك يوجب القطع على وعيد تارك الصالة والزكاة الثاين أن ترتيب احلكم على الوصف مشعر 
بكون ذلك الوصف علة لذلك احلكم فيلزم أن تكون علة الفالح هي فعل اإلميان والصالة والزكاة فمن أخل هبذه 



ء مل حيصل له علة الفالح فوجب أن ال حيصل الفالح أما املرجئة فقد احتجوا بأن اهللا حكم بالفالح على األشيا
املوصوفني بالصفات املذكروة يف هذه اآلية فوجب أن يكون املوصوف هبذه األشياء مفلحاً وإن زىن وسرق وشرب 

ال قائل بالفرق واجلواب أن كل واحد من  اخلمر وإذا ثبت يف هذه الطائفة حتقق العفو ثبت يف غريهم ضرورة إذ
االحتجاجني معارض باآلخر فيتساقطان مث اجلواب عن قول الوعيدية أن قوله َوأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ يدل على أهنم 

الكاملون يف الفالح فيلزم أن يكون صاحب الكبرية غري كامل يف الفالح وحنن نقول مبوجب فإنه كيف يكون 
 الفالح وهو غري جازم باخلالص من العذاب بل جيوز له أن يكون خائفاً منه وعن الثاين أن نفي السبب كامالً يف

الواحد ال يقتضي نفي املسبب فعندنا من أسباب الفالح عفو اهللا تعاىل واجلواب عن قول املرجئة أن وصفهم 
  واجبات واهللا أعلمبالتقوى يكفي يف نيل الثواب ألنه يتضمن إتقاء املعاصي وإتقاء ترك ال

  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َسَوآٌء َعلَْيهِْم َءأَنذَْرَتُهْم أَْم لَْم تُنِذرُْهْم الَ ُيؤِْمُنونَ
  اعلم أن يف اآلية مسائل حنوية ومسائل أصولية وحنن نأيت عليها إن شاء اهللا تعاىل أما قوله ءاٍن ففيه مسائل

ف ال أصل له يف العمل لكن هذا احلرف أشبه الفعل صورة ومعىن وتلك املسألة األوىل اعلم أن ءاٍن حرف واحلر
املشاهبة تقتضي كوهنا عاملة وفيه مقدمات املقدمة األوىل يف بيان املشاهبة واعلم أن هذه املشاهبة حاصلة يف اللفظ 

دخلها نون الوقاية حنو واملعىن أما يف اللفظ فألهنا تركبت من ثالثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت األمساء كاألفعال وي
إنين وكأنين كما يدخل على الفعل حنو أعطاين وأكرمين وأما املعىن فألهنا تفيد حصول معىن يف االسم وهو تأكد 
موصوفيته باخلرب كما أنك إذا قلت قام زيد فقولك قام أفاد حصول معىن يف االسم املقدمة الثانية أهنا ملا أشبهت 

عمل وذلك ظاهر بناًء على الدوران املقدمة الثالثة يف أهنا مل نصبت االسم ورفعت األفعال وجب أن تشبهها يف ال
اخلرب وتقريره أن يقال إهنا ملا صارت عاملة فأما أن ترفع املبتدأ واخلرب معاً أو تنصبهما معاً أو ترفع املبتدأ وتنصب 

هما مرفوعني فلو بقيا كذلك بعد دخوهلا اخلرب وبالعكس واألول باطل ألن املبتدأ واخلرب كانا قبل دخول ءاٍن علي
عليهما ملا ظهر له أثر البتة وألهنا أعطيت عمل الفعل والفعل ال يرفع اإلمسني فال معىن لالشتراك والفزع ال يكون 
أقوى من األصل والقسم الثاين أيضاً باطل ألن هذا أيضاً خمالف لعمل الفعل ألن الفعل ال ينصب شيئاً مع خلوه 

والقسم الثالث أيضاً باطل ألنه يؤدي إىل التسوية بني األصل والفرع فإن الفعل يكون عمله يف الفاعل عما يرفعه 
أوالً بالرفع مث يف املفعول بالنصب فلو جعل احلرف ههنا كذلك حلصلت التسوية بني األصل والفرع وملا بطلت 

  األقسام الثالثة تعني القسم الرابع وهو أهنا تنصب االسم وترفع

اخلرب وهذا مما ينبه على أن هذه احلروف دخيلة يف العمل ال أصلية ألن تقدمي املنصوب على املرفوع يف باب الفعل 
  عدول عن األصل فذلك يدل ههنا على أن العمل هلذه احلروف ليس بثابت بطريق األصالة بل بطريق عارض

 وقال الكوفيون ال أثر له يف رفع اخلرب بل هو املسألة الثانية قال البصريون هذا احلرف ينصب االسم ويرفع اخلرب
مرتفع مبا كان مرتفعاً به قبل ذلك حجة البصريني أن هذه احلروف تشبه الفعل مشاهبة تامة على ما تقدم بيانه 

والفعل له تأثري يف الرفع والنصب فهذه احلروف جيب أن تكون كذلك وحجة الكوفيني من وجهني األول أن معىن 
يف خرب املبتدأ وهو أوىل باقتضاء الرفع فتكون اخلربية رافعة وإذا كانت اخلربية رافعة استحال ارتفاعه  اخلربية باقٍ

هبذه احلروف فهذه مقدمات ثالثة إحداها قولنا اخلربية باقية وذلك ظاهر ألن املراد من اخلربية كون اخلرب مسنداً إىل 
اقٍ وثانيها قولنا اخلربية ههنا مقتضية للرفع وذلك ألن اخلربية عليه فذاك اإلسناد ب) إن ( املبتدأ وبعد دخول حرف 

مقتضية للرفع ومل يكن عدم احلرف هناك جزءاً من املقتضى ألن العدم ال يصلح أن يكون ) إن ( كانت قبل دخول 
ن ذلك جزء العلة فبعد دخول هذه احلروف كانت اخلربية مقتضية للرفع ألن املقتضى بتمامه لو حصل ومل يؤثر لكا



ملانع وهو خالف األصل وثالثها قولنا اخلربية أوىل باالقتضاء وبيانه من وجهني األول أن كونه خرباً وصف حقيقي 
قائم بذاته وذلك احلرف أجنيب مباين عنه وكما أنه مباين عنه فغري جماور له ألن االسم يتخللهما الثاين أن اخلرب 

كل واحد منهما مسنداً إىل الغري أما احلرف فإنه ال يشابه الفعل يف  يشابه الفعل مشاهبة حقيقية معنوية وهو كون
وصف حقيقي معنوي فإنه ليس فيه إسناد فكانت مشاهبة اخلرب للفعل أقوى من مشاهبة هذا احلرف للفعل فإذا ثبت 

ا كانت ذلك كانت اخلربية باقتضاء الرفع ألجل مشاهبة الفعل أوىل من احلرف بسبب مشاهبته للفعل ورابعها مل
اخلربية أقوى يف اقتضاء الرفع استحال كون هذا احلرف رافعاً ألن اخلربية بالنسبة إىل هذا احلرف أوىل وإذا كان 
كذلك فقد حصل احلكم باخلربية قبل حصول هذا احلرف فيعد وجود هذا احلرف لو أسند هذا احلكم إليه لكان 

يه وافق على أن احلرف غري أصل يف العمل فيكون إعماله ذلك حتصيالً للحاصل وهو حمال الوجه الثاين أن سيبو
على خالف الدليل وما ثبت على خالف الدليل يقدر بقدر الضرورة والضرورة تندفع بأعماهلا يف االسم فوجب أن 

  ال يعملها يف اخلرب
رب حشوا أجد العرب املسألة الثالثة روى األنباري أن الكندي املتفلسف ركب إىل املربد وقال إين أجد يف كالم الع

تقول عبد اهللا قائم مث تقول إن عبد اهللا قائم مث تقول إن عبد اهللا لقائم فقال املربد بل املعاين خمتلفة الختالف األلفاظ 
فقوهلم عبد اهللا قائم إخبار عن قيامه وقوهلم إن عبد اهللا قائم جواب عن سؤال سائل وقوهلم إن عبد اهللا لقائم جواب 

لقيامه واحتج عبد القاهر على صحة قوله بأهنا إمنا تذكر جواباً لسؤال السائل بأن قال إنا رأيناهم عن إنكار منكر 
قد ألزموها اجلملة من املبتدأ واخلرب إذا كان جواباً للقسم حنو واهللا إن زيداً منطلق ويدل عليه من التنزيل قوله 

وقوله يف أول )  ٨٣الكهف ( َعلَْيكُم ّمْنُه ِذكْراً إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفى االْْرضِ َوَيسْأَلُوَنَك َعن ِذى الْقَْرَنْينِ قُلْ سَأَْتلُواْ 
وقوله فَإِنْ َعَصْوَك فَقُلْ إِّنى َبرِىء )  ١٣الكهف ( السورة َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك نَبأَُهم بِالَْحّق إِنَُّهْم ِفْتَيةٌ  ءاَمُنواْ بَِربّهِْم 

وقوله َوقُلْ )  ٥٦األنعام ( وقوله قُلْ إِّنى ُنهِيُت أَنْ أَعُْبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه )  ٢١٦عاء الش( ّممَّا َتْعَملُونَ 
  ) ٨٩ااحلج ( إِّنى أََنا النَّذِيُر الُْمبُِني 

جادلوا بأن جييب به الكفار يف بعض ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأشباه ذلك مما يعلم أنه يدل على أمر النيب 
وقوله َوقَالَ ُموَسى ياِفْرَعْونُ )  ١٦االشعراء ( ونظروا فيه وعليه قوله فَأِْتَيا ِفْرَعْونَ فَقُوال إِنَّا َرسُولُ َربّ الْعَالَِمَني 

)  ١٢٥األعراف ( ويف قصة السحرة إِنَّا إِلَى َرّبَنا ُمنقَِلُبونَ )  ١٠٤ااألعراف ( ِفْرَعونُ إِّنى َرُسولٌ ِمن رَّبّ الْعَالَِمَني 
وقال عبد القاهر )  ٤٩الشعراء  ٧١طه ( إذ من الظاهر أنه جواب فرعون عن قوله قَالَ ءاَمنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ ءاذَنَ 

وإمنا حيتاج إليها ) إن ( والتحقيق أهنا للتأكيد وإذا كان اخلرب بأمر ليس للمخاطب ظن يف خالفه مل حيتج هناك إىل 
خلالف ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان اخلرب بأمر يبعد مثله كقول أيب نواس فعليك باليأس إذا كان السامع ظن ا

  من الناس
  إن غىن نفسك يف الياس

وإمناحسن موقعها ألن الغالب أن الناس ال حيملون أنفسهم على اليأس وأما جعلها مع الالم جواباً للمنكر يف قولك 
ن الكالم مع املنكر كانت احلاجة إىل التأكيد أشد وكما حيتمل أن يكون اإلنكار فجيد ألنه إذا كا) إن زيداً لقائم ( 

من السامع احتمل أيضاً أن يكون من احلاضرين واعلم أهنا قد جتيء إذا ظن املتكلم يف الذي وجد أنه ال يوجد مثل 
بني اخلطأ يف الذي قولك إنه كان مين إليه إحسان فعاملين بالسوء فكأنك ترد على نفسك ظنك الذي ظننت وت

)  ٣٦آل عمران ( تومهت وعليه قوله تعاىل حكاية عن أم مرمي قَالَْت َرّب إِّنى َوَضْعتَُها أُنثَى وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما َوضََعْت 
  ) ١١٧الشعراء ( وكذلك قول نوح عليه السالم قَالَ َرّب إِنَّ قَْوِمى كَذَُّبوِن 



  اْ ففيه مسائلأما قوله تعاىل الَِّذيَن كَفَُرو
صلى اهللا ( املسألة األوىل اعلم أنه صعب على املتكلمني ذكر حد الكفر وحتقيق القول فيه أن كل ما ينقل عن حممد 

أنه ذهب إليه وقال به فإما أن يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة أو باالستدالل أو خبرب الواحد أما ) عليه وسلم 
يء الرسول عليه السالم به فمن صدقه يف كل ذلك فهو مؤمن ومن مل القسم األول وهو الذي عرف بالضرورة جم

يصدقه يف ذلك فأما بأن ال يصدقه يف مجيعها أو بأن ال يصدقه يف البعض دون البعض فذلك هو الكافر فإذن الكفر 
ادراً خمتاراً أو عدم تصديق الرسول يف شيء مما علم بالضرورة جميئه به ومثاله من أنكر وجود الصانع أو كونه عاملاً ق

أو صحة القرآن ) صلى اهللا عليه وسلم ( كونه واحداً أو كونه منزهاً عن النقائص واآلفات أو أنكر نبوة حممد 
كوجوب الصالة ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكرمي أو أنكر الشرائع اليت علمنا بالضرورة كوهنا من دين حممد 

ذلك يكون كافراً ألنه ترك تصديق الرسول فيما علم بالضرورة أنه والزكاة والصوم واحلج وحرمة الربا واخلمر ف
من دينه فأما الذي يعرف بالدليل أنه من دينه مثل كونه عاملاً بالعلم أو لذاته وأنه مرئي أو غري مرئي وأنه خالق 

 بل إمنا يعلم صحة أحد أعمال العباد أم ال فلم ينقل بالتواتر القاطع لعذر جميئه عليه السالم بأحد القولني دون الثاين
القولني وبطالن الثاين باالستدالل فال جرم مل يكن إنكاره وال اإلقرار به داخالً يف ماهية اإلميان فال يكون موجباً 

أن ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( للكفر والدليل عليه أنه لو كان ذلك جزء ماهية اإلميان لكان جيب على الرسول 
د أن يعرف أنه هل يعرف احلق يف تلك املسألة ولو كان األمر كذلك الشتهر قوله يف تلك حيكم بإميان أحد إال بع

املسألة بني مجيع األمة ولنقل ذلك على سبيل التواتر فلما مل ينقل ذلك دل على أنه عليه السالم ما وقف اإلميان 
للكفر وألجل هذه القاعدة ال  عليها وإذا كان كذلك وجب أن ال تكون معرفتها من اإلميان وال إنكارها موجباً

  يكفر أحد من هذه األمة وال نكفر أرباب التأويل

وأما الذي ال سبيل إليه إال برواية اآلحاد فظاهر أنه ال ميكن توقف الكفر واإلميان عليه فهذا قولنا يف حقيقة الكفر 
كفر مع أن ذلك شيء آخر سوى  فإن قيل يبطل ما ذكرمت من جهة العكس بلبس الغيار وشد الزنار وأمثاهلما فإنه

فيما علم بالضرورة جميئه به قلنا هذه األشياء يف احلقيقة ليست كفراً ) صلى اهللا عليه وسلم ( ترك تصديق الرسول 
ألن التصديق وعدمه أمر باطن ال اطالع للخلق عليه ومن عادة الشرع أنه ال يبين احلكم يف أمثال هذه األمور على 

سبيل إىل االطالع بل جيعل هلا معرفات وعالمات ظاهرة وجيعل تلك املظان الظاهرة مداراً نفس املعىن ألنه ال 
لألحكام الشرعية وليس الغيار وشد الزنار من هذا الباب فإن الظاهر أن من يصدق الرسول عليه السالم فإنه ال 

كام عليها ال أهنا يف أنفسها كفر يأيت هبذه األفعال فحيث أتى هبا دل على عدم التصديق فال جرم الشرع يفرع األح
  فهذا هو الكالم امللخص يف هذا الباب واهللا أعلم

املسألة الثانية قوله إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ إخبار عن كفرهم بصيغة املاضي واألخبار عن الشيء بصيغة املاضي يقتضي كون 
عتزلة بكل ما أخرب اهللا عن شيء ماضٍ مثل املخرب عنه متقدماً على ذلك األخبار إذا عرفت هذا فنقول احتجت امل

)  ١القدر ( إِنَّا أَنزَلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ )  ٩احلجر ( قوله إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ أو إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر وَإِنَّا لَهُ لََحاِفظُونَ 
حمدث سواء كان الكالم هذه احلروف واألصوات أو كان شيئاً آخر على أن كالم اهللا )  ١نوح ( إِنَّا أَْرَسلَْنا ُنوحاً 

قالوا ألن اخلرب على هذا الوجه ال يكون صدقاً إال إذا كان مسبوقاً باخلرب عنه والقدمي يستحيل أن يكون مسبوقاً 
وجهني األول  بالغري فهذا اخلرب يستحيل أن يكون قدمياً فيجب أن يكون حمدثاً أجاب القائلون بقدم الكالم عنه من

أن اهللا تعاىل كان يف األزل عاملاً بأن العامل سيوجد فلما أوجده انقلب العلم بأنه سيوجد يف املستقبل علماً بأنه قد 
حدث يف املاضي ومل يلزم حدوث علم هللا تعاىل فلم ال جيوز أيضاً أن يقال إن خرب اهللا تعاىل يف األزل كان خرباً بأهنم 



م صار ذلك اخلرب خرباً عن أهنم قد كفروا ومل يلزم حدوث خرب اهللا تعاىل الثاين أن اهللا سيكفرون فلما وجد كفره
فلما دخلوا املسجد ال بّد وأن ينقلب ذلك اخلرب إىل أهنم قد )  ٢٧الفتح ( تعاىل قال لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم 

ذلك فلم ال جيوز يف مسألتنا مثله أجاب املستدل أوالً  دخلوا املسجد احلرام من غري أن يتغري اخلرب األول فإذا جاز
عن السؤال األول فقال عند أيب احلسني البصري وأصحابه العلم يتغري عند تغري املعلومات وكيف ال والعلم بأن 

العامل غري موجود وأنه سيوجد لو بقي حال وجود العامل لكان ذلك جهالً ال علماً وإذا كان كذلك وجب تغري ذلك 
لعلم وعلى هذا سقطت هذه املعارضة وعن الثاين أن خرب اهللا تعاىل وكالمه أصوات خمصوصة فقوله تعاىل لََتْدُخلُنَّ 

الَْمْسجَِد الْحََراَم معناه أن اهللا تعاىل تكلم هبذا الكالم يف الوقت املتقدم على دخول املسجد ال أنه تكلم به بعد 
إن قوله إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ تكلم اهللا تعاىل به بعد صدور الكفر عنهم ال قبله  دخول املسجد فنظريه يف مسألتنا أن يقال

إال أنه مىت قيل ذلك كان اعترافاً بأن تكلمه بذلك مل يكن حاصالً يف األزل وهذا هو املقصود أجاب القائلون بالقدم 
امل سيوجد كان حاصالً يف األزل أو ما كان فإن مل بأنا لو قلنا إن العلم يتغري بتغري املعلوم لكنا إما أن نقول بأن الع

يكن حاصالً يف األزل كان ذلك تصرحياً باجلهل وذلك كفر وإن قلنا إنه كان حاصالً فزواله يقتضي زوال القدمي 
  وذلك سد باب إثبات حدوث العامل واهللا أعلم

  تعريف وهي لالستغراق بظاهره مثاملسألة الثالثة قوله إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ صيغة للجمع مع الم ال

ا

إنه ال نزاع يف أنه ليس املراد منها هذا الظاهر ألن كثرياً من الكفار أسلموا فعلمنا أن اهللا تعاىل قد يتكلم بالعام 
ويكون مراده اخلاص إما ألجل أن القرينة الدالة على أن املراد من ذلك العموم ذلك اخلصوص كانت ظاهرة يف 

فحسن ذلك لعدم التلبيس وظهور املقصود ومثاله ما إذا كان لإلنسان يف ) اهللا عليه وسلم صلى ( زمن الرسول 
فهم كل أحد أن مراده من الناس ذلك اجلمع على ) إن الناس يؤذونين ( البلد مجع خمصوص من األعداء فإذا قال 

وناً به عند من جيوز تأخري بيان التعيني وإما ألجل أن التكلم بالعام إلرادة اخلاص جائز وإن مل يكن البيان مقر
التخصيص عن وقت اخلطاب وإذا ثبت ذلك ظهر أنه ال ميكن التمسك بشيء من صيغ العموم على القطع 

صلى اهللا ( باالستغراق الحتمال أن املراد منها هو اخلاص وكانت القرينة الدالة على ذلك ظاهرة يف زمن الرسول 
ا يف الباب أن يقال لو وجدت هذه القرينة لعرفناها وحيث مل نعرفها فال جرم حسن ذلك وأقصى م) عليه وسلم 

علمنا أهنا ما وجدت إال أن هذا الكالم ضعيف ألن االستدالل بعدم الوجدان على عدم الوجود من أضعف 
اإلمارات املفيدة للظن فضالً عن القطع وإذا ثبت ذلك ظهر أن استدالل املعتزلة بعمومات الوعيد على القطع 

لوعيد يف هناية الضعف واهللا أعلم ومن املعتزلة من احتال يف دفع ذلك فقال إن قوله إن الذين كفروا ال يؤمنون با
كالنقيض لقوله إن الذين كفروا يؤمنون وقوله إن الذين كفروا يؤمنون ال يصدق إال إذا آمن كل واحد منهم فإذا 

يف جانب النفي على العموم بل يكفي يف صدقه أن ال  ثبت أنه يف جانب الثبوت يقتضي العموم وجب أن ال يتوقف
يصدر اإلميان عن واحد منهم ألنه مىت مل يؤمن واحد من ذلك اجلمع ثبت أن ذلك اجلمع مل يصدر منهم اإلميان 

فثبت أن قوله إن الذين كفروا ال يؤمنون يكفي يف إجرائه على ظاهره أن ال يؤمن واحد منهم فكيف إذا مل يؤمن 
نهم واجلواب أن قوله إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ صيغة اجلمع وقوله الَ ُيْؤِمُنونَ أيضاً صيغة مجع واجلمع إذا قوبل الكثري م

  باجلمع توزع الفرد على الفرد فمعناه أن كل واحد منهم ال يؤمن وحينئذٍ يعود الكالم املذكور
ِذيَن كَفَُرواْ فقال قائلون إهنم رؤساء اليهود املعاندون الذين املسألة الرابعة اختلف أهل التفسري يف املراد ههنا بقوله الَّ

وصفهم اهللا تعاىل بأهنم يكتمون احلق وهم يعلمون وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما وقال آخرون بل املراد قوم 
ا بعد املعرفة من املشركني كأيب هلب وأيب جهل والوليد بن املغرية وأضراهبم وهم الذين جحد وأبعد البينة وأنكرو



)  ٥ ٤فصلت ( ا إِلَْيِه ونظريه ما قال اهللا تعاىل فَأَعَْرَض أَكْثَُرُهْم فَُهْم الَ َيْسَمُعونَ َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَن
فَْسَك َعلَى ءاثَارِِهْم إِن لَّمْ وكان عليه السالم حريصاً على أن يؤمن قومه مجيعاً حيث قال اهللا تعاىل له فَلََعلََّك َباِخٌع نَّ

مث إنه )  ٩٩يونس ( وقال أَفَأَنَت ُتكْرُِه النَّاَس حَتَّى َيكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني )  ٦الكهف ( ُيْؤِمُنواْ بَِهاذَا الَْحِديثِ أََسفاً 
اليأس إحدى سبحانه وتعاىل بني له عليه السالم أهنم ال يؤمنون ليقطع طمعه عنهم وال يتأذى بسبب ذلك فإن 

  الراحتني
  أما قوله تعاىل سََواء َعلَْيهِْم ءأَنذَْرَتُهمْ أَْم لَْم ُتنِذْرُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ ففيه مسائل

املسألة األوىل قال صاحب الكشاف َسَوآء اسم مبنعى االستواء وصف به كما يوصف باملصادر منه قوله تعاىل تََعالَْواْ 
مبعىن مستوية فكأنه )  ١٠فصلت ( ِفى أَْرَبَعةِ  أَيَّامٍ سََواء لّلسَّاِئِلَني )  ٦٤آل عمران ( ا َوبَْيَنكُْم إِلَى كَِلَمةٍ  َسَواء َبْيَنَن

  قيل إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه
  املسألة الثانية يف ارتفاع سواء قوالن أحدمها أن ارتفاعه على أنه خرب ألن و ءأَنذَْرَتُهمْ أَْم لَْم

ْرُهمْ يف موضع الرفع به على الفاعلية كأنه قيل إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه كما تقول إن زيداً ُتنِذ
خمتصم أخوه وابن عمه الثاين أن تكون أنذرهتم أم مل تنذرهم يف موضع االبتداء وسواء خربه مقدماً مبعىن سواء 

اسم وتنزيله مبنزلة الفعل يكون ) سواء ( لثاين أوىل ألن عليهم إنذارك وعدمه واجلملة خرب ألن واعلم أن الوجه ا
تركاً للظاهر من غري ضرورة وأنه ال جيوز وإذا ثبت هذا فنقول من املعلوم أن املراد وصف اإلنذار وعدم اإلنذار 

ونظريه باالستواء فوجب أن يكون سواء خرباً فيكون اخلرب مقدماً وذلك يدل على أن تقدمي اخلرب على املبتدأ جائز 
أما ) ومشنوء من يشنؤك ) ( متيمي أنا ( وروى سيبويه قوهلم )  ٢١اجلاثية ( قوله تعاىل َسَواء مَّْحَياُهْم َوَمَماتُُهْم 

الكوفيون فأهنم ال جيوزونه واحتجوا عليه من وجهني األول املبتدأ ذات واخلرب صفة والذات قبل الصفة باالستحقاق 
قياساً على توابع اإلعراب واجلامع التبعية املعنوية الثاين أن اخلرب ال بّد وأن يتضمن فوجب أن يكون قبلها يف اللفظ 

الضمري فلو قدم اخلرب على املبتدأ لوجد الضمري قبل الذكر وأنه غري جائز ألن الضمري هو اللفظ الذي أشري به إىل 
االً أجاب البصريون على األول بأن ما أم معلوم فقبل العلم به امتنعت اإلشارة إليه فكان اإلضمر قبل الذكر حم

ذكرمت يقتضي أن يكون تقدم املبتدأ أوىل ال أن يكون واجباً وعن الثاين أن اإلضمار قبل الذكر واقع يف كالم العرب 
على  وقال زهري فمن يلق يوماً)  ٦٧طه ( قال تعاىل فَأَْوَجَس ِفى َنفِْسِه ِخيفَةً  مُّوَسى ) يف بيته يؤتى احلكم ( كقوهلم 

  عالته هرما
  يلق السماحة منه والندى خلقا

  واهللا أعلم
املسألة الثالثة اتفقوا على أن الفعل ال خيرب عنه ألن من قال خرج ضرب مل يكن آتياً بكالم منتظم ومنهم من قدح 

ْيهِْم ونظريه قوله ثُمَّ َبَدا لَُهْم ّمن فيه بوجوه أحدها أن قوله ءأَنذَْرَتُهمْ أَْم لَْم تُنِذرُْهْم فعل وقد أخرب عنه بقوله َسَواء َعلَ
وثانيها أن املخرب عنه بأنه فعل ) ليسجننه ( هو ) بدا ( فاعل )  ٣٥يوسف ( َبْعِد َما َرأَُواْ اآلَياِت لََيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحنيٍ 

الكلمة وتلك الكلمة اسم ال بّد وأن يكون فعالً فالفعل قد أخرب عنه بأنه فعل فإن قيل املخرب عنه بأنه فعل هو تلك 
قلنا فعلى هذا املخرب عنه بأنه فعل إذا مل يكن فعالً بل إمساً كان هذا اخلرب كذباً والتحقيق أن املخرب عنه بأنه فعل إما 

أن يكون امساً أو ال يكون فإن كان األول كان هذا اخلرب كذباً ألن االسم ال يكون فعالً وإن كان فعالً فقد صار 
عنه وثالثها أنا إذا قلنا الفعل ال خيرب عنه فقد أخربنا عنه بأنه ال خيرب عنه واملخرب عنه هبذا اخلرب لو كان  الفعل خمرباً

امساً لزم أنا قد أخربنا عن االسم بأنه ال خيرب عنه وهذا خطأ وإن كان فعالً صار الفعل خمرباً عنه مث قال هؤالء ملا ثبت 



 يكن بنا حاجة إىل ترك الظاهر أما مجهور النحويني فقد أطبقوا على أنه ال جيوز أنه ال امتناع يف اإلخبار عن الفعل مل
اإلخبار عن الفعل فال جرم كان التقدير سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك فإن قيل العدول عن احلقيقة إىل اجملاز ال 

قلنا قوله َسَواء َعلَْيهِْم ءأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم بّد وأن يكون لفائدة زائدة إما يف املعىن أو يف اللفظ فما تلك الفائدة ههنا 
ُتنِذْرُهْم معناه سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك هلم بعد ذلك ألن القوم كانوا قد بلغوا يف اإلصرار واللجاج 

قال واألعراض عن اآليات والدالئل إىل حالة ما بقي فيهم البتة رجاء القبول بوجه وقبل ذلك ما كانوا كذلك ولو 
سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك ملا أفاد أن هذا املعىن إمنا حصل يف هذا الوقت دون ما قبله وملا قال ءأَنذَْرتَُهْم أَْم 

  لَْم تُنِذرُْهْم

أفاد أن هذه احلالة إمنا حصلت يف هذا الوقت فكان ذلك يفيد حصول اليأس وقطع الرجاء منهم وقد بينا أن 
  كاملقصود من هذه اآلية ذل

جمردتان ملعىن االستفهام وقد انسلخ عنهما معىن االستفهام ) أم ( و ) اهلمزة ( املسألة الرابعة قال صاحب الكشاف 
رأساً قال سيبويه جرى هذا على حرف االستفهام كما جرى على حرف النداء كقوله اللهم اغفر لنا أيتها العصابة 

  كما أن ذلك جرى على صورة النداء وال نداء يعين أن هذا جرى على صورة االستفهام وال استفهام
املسألة اخلامسة يف قوله ءأَنذَْرتَُهْم ست قراءات إما هبمزتني حمققتني بينهما ألف أوالً ألف بينهما أو بأن تكون اهلمزة 

ى األوىل قوية والثانية بني بني بينهما ألف أوالً ألف بينهما وحبذف حرف االستفهام وحبذفه وإلقاء حركته عل
فإن قيل فما تقول فيمن يقلب الثانية ألفاً قال صاحب الكشاف هو الحن ) قد أفلح ( الساكن قبله كما قرىء 
  خارج عن كالم العرب

املسألة السادسة اإلنذار هو التخويف من عقاب اهللا بالزجر عن املعاصي وإمنا ذكر اإلنذار دون البشارة ألن تأثري 
تأثري البشارة ألن اشتغال اإلنسان بدفع الضرر أشد من اشتغاله جبلب املنفعة  اإلنذار يف الفعل والترك أقوى من

  وهذا املوضع موضع املبالغة وكان ذكر اإلنذار أوىل أما قوله الَ ُيْؤِمُنونَ ففيه مسألتان
بلها واجلملة ق) ألن ( املسألة األوىل قال صاحب الكشاف هذه إما أن تكون مجلة مؤكدة للجملة قبلها أو خرباً 

  اعتراض
ي ( ونَ املسألة الثانية احتج أهل السّنة هبذه اآلية وكل ما أشبهها من قوله لَقَْد َحقَّ الْقَْولُ َعلَى أَكْثَرِِهْم فَُهمْ الَ ُيؤِمُن

( ا أَبِى لََهبٍ وقوله َتبَّْت َيَد)  ١٧ ١١املدثر ( وقوله ذَرْنِى َوَمْن َخلَقُْت َوحِيداً إىل قوله َسأُْرِهقُهُ َصُعوداً )  ٧س 
على تكليف ما ال يطلق وتقريره أنه تعاىل أخرب عن شخص معني أنه ال يؤمن قط فلو صدر منه اإلميان )  ١املسد 

لزم انقالب خرب هللا تعاىل الصدق كذباً والكذب عند اخلصم قبيح وفعل القبيح يستلزم إما اجلهل وإما احلاجة ومها 
ل حمال فصدور اإلميان منه حمال فالتكليف به تكليف باحملال وقد يذكر هذا يف حماالن على اهللا واملفضي إىل احملا

صورة العلم هو أنه تعاىل ملا علم منه أنه ال يؤمن فكان صدور اإلميان منه يستلزم انقالب علم اهللا تعاىل جهالً وذلك 
وجود اإلميان يستحيل أن يوجد  حمال ومستلزم احملال حمال فاألمر واقع باحملال ونذكر هذا على وجه ثالث وهو أن

مع العلم بعدم اإلميان ألنه إمنا يكون علماً لو كان مطابقاً للمعلوم والعلم بعدم اإلميان إمنا يكون مطابقاً لو حصل 
عدم اإلميان فلو وجد اإلميان مع العلم بعدم اإلميان لزم أن جيتمع يف اإلميان كونه موجوداً ومعدوماً معاً وهو حمال 

باإلميان مع وجود علم اهللا تعاىل بعدم اإلميان أمر باجلمع بني الضدين بل أمر باجلمع بني العدم والوجود وكل  فاألمر
ذلك حمال ونذكر هذا على وجه رابع وهو أنه تعاىل كلف هؤالء الذين أخرب عنهم بأهنم ال يؤمنون باإلميان ألبتة 

عنه ومما أخرب عنه أهنم ال يؤمنون قط فقد صاروا مكلفني بأن  واإلميان يعترب فيه تصديق اهللا تعاىل يف كل ما أخرب



يؤمنوا بأهنم ال يؤمنون قط وهذا تكليف باجلمع بني النفي واإلثبات ونذكر هذا على وجه خامس وهو أنه تعاىل 
  عاب الكفار على أهنم

لَاَم اللَِّه قُل لَّن َتتَّبِعُوَنا كَذَِلكُْم قَالَ اللَُّه حاولوا فعل شيء على خالف ما أخرب اهللا عنه يف قوله ُيرِيُدونَ أَن يَُبّدلُواْ كَ
فثبت أن القصد إىل تكوين ما أخرب اهللا تعاىل عن عدم تكوينه قصد لتبديل كالم اهللا تعاىل )  ١٥الفتح ( ِمن قَْبلُ 

تكون قصداً إىل تبديل وذلك منهي عنه مث ههنا أخرب اهللا تعاىل عنهم بأهنم ال يؤمنون البتة فمحاولة اإلميان منهم 
كالم اهللا وذلك منهي عنه وترك حماولة اإلميان يكون أيضاً خمالفة ألمر اهللا تعاىل فيكون الذم حاصالً على الترك 
والفعل فهذه هي الوجوه املذكورة يف هذا املوضع وهذا هو الكالم اهلادم ألصول االعتزال ولقد كان السلف 

 دفع أصول املعتزلة وهدم قواعدهم ولقد قاموا وقعدوا واحتالوا على دفعه فما واخللف من احملققني معولني عليه يف
أتوا بشيء مقنع وأنا أذكر أقصى ما ذكروه بعون اهللا تعاىل وتوفيقه قالت املعتزلة لنا يف هذه اآلية مقامان املقام 

ن مانعاً من اإلميان واملقام الثاين بيان األول بيان أنه ال جيوز أن يكون علم اهللا تعاىل وخرب اهللا تعاىل عن عدم اإلميا
اجلواب العقلي على سبيل التفصيل أما املقام األول فقالوا الذي يدل عليه وجوه أحدها أن القرآن مملوء من اآليات 

وهو إنكار )  ٩٤راء اإلس( الدالة على أنه ال مانع ألحد من اإلميان قال َوَما َمَنَع النَّاَس أَن ُيْؤِمُنواْ إِذْ َجاءُهمُ الُْهَدى 
بلفظ االستفهام ومعلوم أن رجالً لو حبس آخر يف بيت حبيث ال ميكنه اخلروج عنه مث يقول ما منعك من التصرف 

وقوله إلبليس َما َمَنَعَك أَن )  ١٢األعراف ( يف حوائجي كان ذلك منه مستقبحاً وكذا قوله َومَاذَا َعلَْيهِْم لَْو ءاَمُنواْ 
( وقوله فََما لَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ )  ٩٢طه ( وقول موسى ألخيه َما َمَنَعَك إِذْ رَأَْيتَُهْم َضلُّواْ )  ٣٩ء النسا( َتْسُجَد 

ِلمَ ُتَحّرُم )  ٤٣التوبة ( َعفَا اللَُّه َعنَك ِلمَ أَذِنَت لَُهْم )  ٤٩املدثر ( فََما لَُهْم َعنِ التَّذِْكَرةِ  ُمْعرِِضَني )  ٢٠االنشقاق 
قال الصاحب بن عباد يف فصل له يف هذا الباب كيف يأمره باإلميان وقد منعه عنه )  ١التحرمي ( َحلَّ اللَُّه لََك َما أَ

وينهاه عن الكفر وقد محله عليه وكيف يصرفه عن اإلميان مث يقول أىن تصرفون وخيلق فيهم اإلفك مث يقول أىن 
( يهم لبس احلق بالباطل مث يقول ِلَم َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ تؤفكون وأنشأ فيهم الكفر مث يقوم مل تكفرون وخلق ف

وحال بينهم وبني )  ٩٩آل عمران ( وصدهم عن السبيل مث يقول ِلَم َتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه )  ٧١آلل عمران 
وأضلهم عن الدين )  ٢٦التكوير ( َن َتذَْهُبونَ اإلميان مث قال َوَماذَا َعلَْيهِمْ لَْو ءاَمُنواْ وذهب هبم عن الرشد مث قال فَأْي

وثانيها أن اهللا تعاىل قال رُُّسالً مَُّبشّرِيَن َوُمنِذرِيَن )  ٤٩املدثر ( حىت أعرضوا مث قال فََما لَُهْم َعنِ التَّذْكَِرةِ  ُمْعرِِضَني 
وقال َولَوْ أَنَّا أَهْلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ّمن قَْبِلِه لَقَالُواْ رَبََّنا )  ١٦٥سناء ال( ِلئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ  َبْعَد الرُُّسلِ 

فلما بني أنه ما أبقي هلم عذراً إال وقد )  ١٣٤طه ( لَْوال أَْرَسلَْت إِلَيَْنا َرسُوالً فََنتَّبَِع ءاَياِتَك ِمن قَْبلِ أَن نَِّذلَّ وََنخَْزى 
بكفرهم وخربه عن كفرهم مانعاً هلم عن اإلميان لكان ذلك من أعظم األعذار وأقوى أزاله عنهم فلو كان علمه 

( الوجوه الدافعة للعقاب عنهم فلما مل يكن كذلك علمنا أنه غري مانع وثالثها أنه تعاىل حكى عن الكفار يف سورة 
ذكر اهللا تعاىل ذلك ذماً هلم يف هذا أهنم قالوا قلوبنا يف أكنه مما تدعونا إليه ويف آذاننا وقر وإمنا ) ح م السجدة 

القول فلو كان العلم مانعاً لكانوا صادقني يف ذلك فلم ذمهم عليه ورابعها أنه تعاىل أنزل قوله إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ إِلَى 
استحقوا الذم ءاِخَرُه ذماً هلم وزجراً عن الكفر وتقبيحاً لفعلهم فلو كانوا ممنوعني عن اإلميان غري قادرين عليه ملا 

البتة بل كانوا معذورين كما يكون األعمى معذوراً يف أن ال ميشي وخامسها القرآن إمنا أنزل ليكون حجة هللا 
  ولرسوله عليهم ال أن يكون هلم حجة على اهللا وعلى رسوله فلو



الً منا فلم تطلب كان العلم واخلرب مانعاً لكان هلم أن يقولوا إذا علمت الكفر وأخربت عنه كان ترك الكفر حما
احملال منا ومل تأمرنا باحملال ومعلوم أن هذا مما ال جواب هللا وال لرسوله عنه لو ثبت أن العلم واخلرب مينع وسادسها 

ولو كان مع قيام املانع عن اإلميان كلف به ملا كان نعم املوىل بل )  ٤٠األنفال ( قوله تعاىل نِْعمَ الَْموْلَى َونِْعَم النَِّصُري 
ان بئس املوىل ومعلوم أن ذلك كفر قالوا فثبت هبذه الوجوه أنه ليس عن اإلميان والطاعة مانع البتة فوجب القطع ك

بأن علم اهللا تعاىل بعدم اإلميان وخربه عن عدمه ال يكون مانعاً عن اإلميان املقام الثاين قالوا إن الذي يدل على أن 
ن وجوه أحدها أنه لو كان كذلك لوجب أن ال يكون اهللا تعاىل قادراً على العلم بعدم اإلميان ال مينع من وجود اإلميا

شيء ألن الذي علم وقوعه يكون واجب الوقوع والذي علم عدم وقوعه يكون ممتنع الوقوع والواجب ال قدرة له 
يكون عليه ألنه إذا كان واجب الوقوع ال بالقدرة فسواء حصلت القدرة أو مل حتصل كان واجب الوقوع والذي 

كذلك مل يكن للقدرة فيه أثر وأما املمتنع فال قدرة عليه فيلزم أن ال يكون اهللا تعاىل قادراً على شيء أصالً وذلك 
كفر باالتفاق فثبت أنا لعلم بعدم الشيء ال مينع من إمكان وجوده وثانيها أن العلم يتعلق باملعلوم على ما هو عليه 

واجباً علمه واجباً وال شك أن اإلميان والكفر بالنظر إىل ذاته ممكن الوجود فلو فإن كان ممكناً علمه ممكناً وإن كان 
صار واجب الوجود بسبب العلم كان العلم مؤثراً يف املعلوم وقد بينا أنه حمال وثالثها لو كان اخلرب والعلم مانعاً ملا 

ب الوقوع والواجب ال قدرة عليه كان العبد قادراً على شيء أصالً ألن الذي علم اهللا تعاىل وقوعه كان واج
والذي علم عدمه كان ممتنع الوقوع واملمتنع ال قدره عليه فوجب أن ال يكون العبد قادراً على شيء أصالً فكانت 
حركاته وسكناته جارية جمرى حركات اجلمادات واحلركات االضطرارية للحيوانات لكنا بالبديهة نعلم فساد ذلك 

آلجرة حىت شجه فإنا نذم الرامي وال نذم اآلجرة وندرك بالبديهة تفرقة بني ما إذا سقطت فإن رمى إنسان إنساناً با
اآلجرة عليه وبني ما إذا لكمه إنسان باالختيار ولذلك فإن العقالء ببداءة عقوهلم يدركون الفرق بني مدح احملسن 

أن العلم واخلرب غري مانع من  وذم املسيء ويلتمسون ويأمرون ويعاتبون ويقولون مل فعلت ومل تركت فدل على
الفعل والترك ورابعها لو كان العلم بالعدم مانعاً للوجود لكان أمر اهللا تعاىل للكافر باإلميان أمراً بإعدام علمه وكما 
أنه ال يليق به أن يأمر عباده بأن يعدموه فكذلك ال يليق به أن يأمرهم بأن يعدموا علمه ألن إعدم ذات اهللا وصفاته 

عقول واألمر به سفه وعبث فدل على أن العلم بالعدم ال يكون مانعاً من الوجود وخامسها أن اإلميان يف نفسه غري م
من قبيل املمكنات اجلائزات نظراً إىل ذاته وعينه فوجب أن يعلمه اهللا تعاىل من املمكنات اجلائزات إذ لو مل يعلمه 

 تعاىل من املمكنات اجلائزات اليت ال ميتنع وجودها وعدمها كذلك لكان ذلك العلم جهالً وهو حمال وإذا علمه اهللا
البتة فلو صار بسبب العلم واجباً لزم أن جيتمع على الشيء الواحد كونه من املمكنات وكونه ليس من املمكنات 
فما  وذلك حمال وسادسها أن األمر باحملال سفه وعبث فلو جاز ورود الشرع به جلاز وروده أيضاً بكل أنواع السفه

كان ميتنع وروده بإظهار املعجزة على يد الكاذبني وال إنزال األكاذيب واألباطيل وعلى هذا التقدير ال يبقى وثوق 
بصحة نبوة األنبياء وال بصحة القرآن بل جيوز أن يكون كله كذباً وسفًها وملا بطل ذلك علمنا أن العلم بعدم 

  ميان وسابعها أنه لو جاز ورود األمر باحملال يف هذه الصورة جلازاإلميان واخلرب عن عدم اإلميان ال مينع من اإل

ورود أمر األعمى بنقط املصاحف واملزمن بالطريان يف اهلواء وأن يقال ملن قيد يداه ورجاله وألقي من شاهق جبل مل 
العلم بالعدم ال مينع من  ال تطري إىل فوق وملا مل جيز شيء من ذلك يف العقول علمنا أنه ال جيوز األمر باحملال فثبت أن

الوجود وثامنها لو جاز ورود األمر بذلك جلاز بعثة األنبياء إىل اجلمادات وإنزال الكتب عليها وإنزال املالئكة 
لتبليغ التكاليف إليها حاالً بعد حال ومعلوم أن ذلك سخرية وتالعب بالدين وتاسعها أن العلم بوجود الشيء لو 

عن القدرة واإلرادة فوجب أن ال يكون اهللا تعاىل قادراً مريداً خمتاراً وذلك قول الفالسفة اقتضى وجوبه ألغىن العلم 



القائلني باملوجب وعاشرها اآليات الدالة على أن تكليف ما ال يطاق مل يوجد قال اهللا تعاىل الَ ُيكَلُّف اللَُّه َنفًْسا إِالَّ 
وقال وََيَضُع َعْنُهمْ إِْصَرُهمْ )  ٧٨احلج ( كْم ِفى الّدينِ ِمْن َحَرجٍ وقال َوَما جََعلَ َعلَْي)  ٢٨٦البقرة ( ُوْسَعَها 

وأي حرج ومشقة فوق التكليف باحملال املقام الثالث اجلواب على )  ١٥٧األعراف ( َواالْغْلَالَ الَِّتى كَاَنْت َعلَيْهِْم 
لقاضي عبد اجلبار فإنا ملا قلنا لو وقع خالف سبيل التفصيل للمعتزلة فيه طريقان األول طريقة أيب علي وأيب هاشم وا

معلوم اهللا تعاىل النقلب علمه جهالً قالوا خطأ قول من يقول إنه ينقلب علمه جهالً وخطأ أيضاً قول من يقول إنه ال 
ا ينقلب ولكن جيب اإلمساك عن القولني والثاين طريقة الكعيب واختيار أيب احلسني البصري أن العلم تبع املعلوم فإذ
فرضت الواقع من العبد من اإلميان عرفت أن احلاصل يف األزل هللا تعاىل هو العلم باإلميان ومىت فرضت الواقع منه 
هو الكفر بدالً عن اإلميان عرفت أن احلاصل يف األزل هو العلم بالكفر بدالً عن اإلميان فهذا فرض علم بدالً عن 

اللذان عليهما اعتماد مجهور املعتزلة واعلم أن هذا املبحث صار منشأ  علم أخر ال أنه تغري العلم فهذان اجلوابان مها
لضالالت عظيمة فمنها أن منكري التكاليف والنبوات قالوا قد مسعنا كالم أهل اجلرب فوجدناه قوياً قاطعاً وهذان 

م املعتزلة يف أن مع القول اجلوابان اللذان ذكرمها املعتزلة جيريان جمرى اخلرافة وال يلتفت العاقل إليهما ومسعنا كال
باجلرب ال جيوز التكليف ويقبح واجلواب الذي ذكره أهل اجلرب ضعيف جداً فصار جمموع الكالمني كالماً قوياً يف 

نفي التكاليف ومىت بطل ذلك بطل القول بالنبوات ومنها أن الطاعنني يف القرآن قالوا الذي قاله املعتزلة من اآليات 
أنه ال منع من اإلميان ومن الطاعة فقد صدقوا فيه والذي قاله اجلربية من أن العلم بعدم اإلميان الكثرية الدالة على 

مانع منه فقد صدقوا فيه فدل على أن القرآن ورد على ضد العقل وعلى خالفه وذلك من أعظم املطاعن وأقوى 
توسل به ) صلى اهللا عليه وسلم ( مد القوادح فيه مث من سلم من هؤالء أن هذا القرآن هو القرآن الذي جاء به حم

إىل الطعن فيه وقال قوم من الرافضة إن هذا الذي عندنا ليس هو القرآن الذي جاء به حممد بل غري وبدل والدليل 
عليه اشتماله على هذه املناقضات اليت ظهرت بسبب هذه املناظرة الدائرة بني أهل اجلرب وأهل القدر ومنها أن 

 النظر واالستدالل احتجوا هبذه املناظرة وقالوا لو جوزنا التمسك بالدالئل العقلية لزم القدح يف املقلدة الطاعنني يف
التكليف والنبوة بسبب هذه املناظرة فإن كالم أهل اجلرب يف هناية القوة يف إثبات اجلرب وكالم أهل القدر يف بيان أنه 

ولد من جمموع الكالمني أعظم شبهة يف القدح والتكليف مىت ثبت اجلرب بطل التكليف بالكلية يف هناية القوة فيت
والنبوة فثبت أن الرجوع إىل العقليات يورث الكفر والضالل وعند هذا قيل من تعمق يف الكالم تزندق ومنها أن 

  هشام بن احلكم زعم أنه سبحانه ال يعلم األشياء قبل

ِذيَن كَفَُرواْ سََواء َعلَْيهِْم ءأَنذَْرَتُهمْ أَْم لَْم ُتنِذْرُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ وقوعها وجوز البداء على اهللا تعاىل وقال أن قوله إِنَّ الَّ
إمنا وقع على سبيل االستدالل باألمارة وجيوز له أن يظهر خالف ما ذكره وإمنا قال هبذا املذهب فراراً من تلك 

كلمات ال تعلق هلا بالكشف عن وجه اجلواب اإلشكاالت املتقدمة واعلم أن مجلة الوجوه اليت رويناها عن املعتزلة 
بل هي جارية جمرى التشنيعات فأما اجلوابان اللذان عليهما اعتماد القوم ففي هناية الضعف أما قول أيب علي وأيب 

هشام والقاضي خطأ قول من يقول إنه يدل وخطأ قول من يقول إنه ال يدل إن كان املراد منه احلكم بفساد 
كماً بفساد النفي واإلثبات وذلك ال يرتضيه العقل وإن كان معناه أن أحدمها حق لكن ال القسمني كان ذلك ح

أعرف أن احلق هو أنه يدل أو ال يدل كفي يف دفعه تقرير وجه االستدالل فإنا ملا بينا أن العلم بالعدم ال حيصل إال 
تمكن العقل من تقرير كالم أوضح من مع العدم فلو حصل الوجود معه لكان قد ا جتمع العدم والوجود معاً وال ي

هذا وأقل مقدمات فيه وأما قول الكعيب ففي هناية الضعف ألنا وإن كنا ال ندري أن اهللا تعاىل كان يف األزل عاملاً 
بوجود اإلميان أو بعدمه لكنا نعلم أن العلم بأحد هذين األمرين كان حاصالً وهو اآلن أيضاً حاضر فلو حصل مع 



قيضني ذلك النقيض اآلخر لزم اجتماع النقيضني ولو قيل بأن ذلك العلم ال يبقى كان ذلك اعترافاً العلم بأحد الن
بانقالب العلم جهالً وهذا آخر الكالم يف هذا البحث واعلم أن الكالم املعنوي هو الذي تقدم وبقي يف هذا الباب 

 كتاب تاريخ بغداد عن معاذ بن معاذ أمور أخرى إقناعية وال بّد من ذكرها وهي مخسة أحدها روى اخلطيب يف
العنربي قال كنت جالساً عند عمرو بن عبيد فأتاه رجل فقال يا أبا عثمان مسعت واهللا اليوم بالكفر فقال ال تعجل 

وقوله ذَْرنِى َوَمْن َخلَقْتُ )  ١املسد ( بالكفر وما مسعت قال مسعت هامشاً األوقص يقول إن َتبَّْت َيَدا أَبِى لََهبٍ 
إن هذا ليس يف أم الكتاب واهللا تعاىل يقول حم َوالِْكتَابِ )  ٢٦املدثر ( إىل قوله سَأُْصِليِه َسقََر )  ١١املدثر ( َوِحيداً 
ن فما الكفر إال هذا يا أبا عثما)  ٤الزخرف ( إىل قوله َوإِنَُّه ِفى أُّم الِْكتَابِ لََدْيَنا لَعَِلى ٌّ َحكِيٌم )  ٢الدخان ( الُْمبِنيِ 

فسكت عمرو هنيهة مث أقبل علّي فقال واهللا لو كان القول كما يقول ما كان على أيب هلب من لوم وال على الوليد 
من لوم فلما مسع الرجل ذلك قال أتقول يا أبا عثمان ذلك هذا واهللا الذي قال معاذ فدخل باإلسالم وخرج بالكفر 

)  ٢٢الربوج ( ه َبلْ ُهَو قُْرءانٌ مَّجِيٌد ِفى لَْوحٍ مَّْحفُوٍظ وحكي أيضاً أنه دخل رجل على عمرو بن عبيد وقرأ عند
فقال له أخربين عن ُتْبُت أكانت يف اللوح احملفوظ فقال عمرو ليس هكذا كانت بل كانت تبت يدا من عمل مبثل ما 

اهللا ليس بشيطان عمل أبو هلب فقال له الرجل هكذا ينبغي أن تقرأ إذا قمنا إىل الصالة فغضب عمرو وقال إن علم 
إن علم اهللا ال يضر وال ينفع وهذه احلكاية تدل على شك عمرو بن عبيد يف صحة القرآن وثانيها روى القاضي يف 

كتاب طبقات املعتزلة عن ابن عمر أن رجالً قام إليه فقال يا أبا عبد الرمحن أن أقواماً يزنون ويسرقون ويشربون 
إال باحلق ويقولون كان ذلك يف علم اهللا فلم جند منه بداً فغضب مث قال سبحان اخلمر ويقتلون النفس اليت حرم اهللا 

  اهللا العظيم قد كان يف علمه أهنم يفعلوهنا فلم

يقول مثل علم اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( حيملهم على اهللا على فعلها حدثين أيب عمر بن اخلطاب أنه مسع رسول 
ض اليت أقلتكم فكما ال تستطيعون اخلروج من السماء واألرض فكذلك ال فيكم كمثل السماء اليت أظلتكم واألر

تستطيعون اخلروج من علم اهللا تعاىل وكما ال حتملكم السماء واألرض على الذنوب فكذلك ال حيملكم علم اهللا 
بيان أنه ال يليق تعاىل عليها واعلم أن يف األخبار اليت يرويها اجلربية والقدرية كثرة والغرض من رواية هذا احلديث 

وكذلك ال تستطيعون اخلروج من ( بالرسول أن يقول مثل ذلك وذلك ألنه متناقض وفاسد أما املتناقض فألن قوله 
صريح يف اجلرب وما قبله صريح يف القدر فهو متناقض وأما أنه فاسد فألنا بينا أن العلم بعدم اإلميان ) علم اهللا 

اإلميان مع وجود العلم بعدم اإلميان تكليف باجلمع بني النفي واإلثبات أما ووجود اإلميان متنافيان فالتكليف ب
السماء واألرض فإهنما ال ينافيان شيئاً من األعمال فظهر أن تشبيه إحدى الصورتني باألخرى ال يصدر إال عن 

ث األول فهو ما جاهل أو متجاهل وجل منصب الرسالة عنه وثالثها احلديثان املشهوران يف هذا الباب أما احلدي
صلى اهللا عليه ( روي يف الصحيحني عن األعمش عن زيد بن وهب عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا 

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة مث يكون علقة مثل ذلك مث ( وهو الصادق املصدوق ) وسلم 
خ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله يكون مضغة مثل ذلك مث يرسل اهللا إليه ملكاً فينف

وشقي أم سعيد فواهللا الذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق 
ال ذراع عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إ

وحكى اخلطيب يف تاريخ بغداد عن عمرو بن عبيد أنه قال ) فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها 
لو مسعت األعمش يقول هذا لكذبته ولو مسعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته ولو مسعت عبد اهللا بن مسعود 

يقول هذا لرددته ولو مسعت اهللا عّز وجلّ يقول ) ه وسلم صلى اهللا علي( يقول هذا ما قبلته ولو مسعت رسول اهللا 



هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا وأما احلديث الثاين فهو مناظرة آدم وموسى عليهما السالم فإن موسى قال 
آلدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من اجلنة فقال آدم أنت الذي اصطفاك اهللا لرساالته ولكالمه وأنزل 

فحج آدم موسى واملعتزلة ) صلى اهللا عليه وسلم ( التوراة فهل جتد اهللا قدره على قال نعم فقال رسول اهللا عليك 
طعنوا فيه من وجوه أحدها أن هذا اخلرب يقتضي أن يكون موسى قد ذم آذم على الصغرية وذلك يقتضي اجلهل يف 

ه والده بالقول الغليظ وثالثها أنه قال أنت الذي حق موسى عليه السالم وأنه غري جائز وثانيها أن الولد كيف يشاف
أشقيت الناس وأخرجتهم من اجلنة وقد علم موسى أن شقاء اخللق وإخراجهم من اجلنة مل يكن من جهة آدم بل اهللا 
أخرجه منها ورابعها أن آدم عليه السالم احتج مبا ليس حبجة إذ لو كن حجة لكان لفرعون وهامان وسائر الكفار 

وا هبا وملا بطل ذلك علمنا فساد هذه احلجة وخامسها أن الرسول عليه السالم صوب آدم يف ذلك مع أنا أن حيتج
بينا أنه ليس بصواب إذا ثبت هذا وجب محل احلديث على أحد ثالثة أوجه أحدها أنه عليه السالم حكى ذلك عن 

ان قد ذكر هذه احلكاية إال أن الراوي حني اليهود ال أنه حكاه عن اهللا تعاىل أو عن نفسه والرسول عليه السالم ك
دخل ما مسع إال هذا الكالم فظن أنه عليه السالم ذكره عن نفسه ال عن اليهود وثانيها أنه قال فحج آدم منصوباً 
أي أن موسى عليه السالم غلبه وجعله حمجوباً وأن الذي أتى به آدم ليس حبجة وال بعذر وثالثها وهو املعتمد أنه 

  اد من املناظرة الذم على املعصية وال االعتذار منه بعلم اهللا بل موسى عليه السالم سأله عن السببليس املر

الذي محله على تلك الزلة حىت خرج بسببها من اجلنة فقال آدم إن خروجي من اجلنة مل يكن بسبب تلك الزلة بل 
أكون خليفة فيها وهذا املعىن كان مكتوباً يف بسبب أن اهللا تعاىل كان قد كتب علّي أن أخرج من اجلنة إىل األرض و

التوراة فال جرم كانت حجة آدم قوية وصار موسى عليه السالم يف ذلك كاملغلوب واعلم أن الكالم يف هذه املسألة 
طويل جداً والقرآن مملوء منه وسنستقصي القول فيها يف هذا التفسري إن قدر اهللا تعاىل ذلك وفيما ذكرنا ههنا 

  كفاية
  َتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم َوَعلَى أَْبصَارِِهْم ِغَشاَوةٌ  َولَُهْم َعذَاٌب عِظيٌمَخ

اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل أهنم ال يؤمنون أخرب يف هذه اآلية بالسبب الذي ألجله مل يؤمنوا وهو اخلتم 
  والكالم ههنا يقع يف مسائل

 اخلتم والكتم أخوان ألن يف االستيثاق من الشيء بضرب اخلامت عليه كتماً له وتغطية لئال يتوصل إليه املسألة األوىل
  أو يطلع عليه والغشاوة الغطاء فعالة من غشاه إذا غطاه وهذا البناء ملا يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة

أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل فهذا الكالم على مذهبهم املسألة الثانية اختلف الناس يف هذا اخلتم أما القائلون بأن 
ظاهر مث هلم قوالن منهم من قال اخلتم هو خلق الكفر يف قلوب الكفار ومنهم من قال هو خلق الداعية اليت إذا 
ن انضمت إىل القدرة صار جمموع القدرة معها سبباً موجباً لوقوع الكفر وتقريره أن القادر على الكفر إما أن يكو

قادراً على تركه أو ال يكون فإن مل يقدر على تركه كانت القدرة على الكفر موجبة للكفر فخلق القدرة على الكفر 
يقتضي خلق الكفر وإن قدر على الترك كانت نسبة تلك القدرة إىل فعل الكفر وإىل تركه على سواء فإما أن يكون 

ضمام مرجح إليها أوالً يتوقف فإن مل يتوقف فقد وقع املمكن صريورهتا مصدراً للفعل بدالً عن الترك يتوقف على ان
ال عن مرجح وجتويز يقتضي القدح يف االستدالل باملمكن على املؤثر وذلك يقتضي نفي الصانع وهو حمال وأما إن 

عبد ال توقف على املرجح فذلك املرجح إما أن يكون من فعل اهللا أو من فعل العبد أوالً من فعل اهللا وال من فعل ال
جائز أن يكون من فعل العبد وإال لزم التسلسل وال جائز أن يكون ال بفعل اهللا وال بفعل العبد ألنه يلزم حدوث 
شيء ال ملؤثر وذلك يبطل القول بالصانع فثبت أن كون قدرة العبد مصدراً للمقدور املعني يتوقف على أن ينضم 



ذلك املرجح إىل تلك القدرة فإما أن يصري تأثري القدرة يف ذلك  إليها مرجح هو من فعل اهللا تعاىل فنقول إذا انضم
األثر واجباً أو جائزاً أو ممتنعاً والثاين والثالث باطل فتعني األول وإمنا قلنا إنه ال جيوز أن يكون جائزاً ألنه لو كان 

أخرى منفكاً عنه فلنفرض جائزاً لكان يصح يف العقل أن حيصل جمموع القدرة مع ذلك املرجح تارة مع ذلك األثر و
وقوع ذلك ألن كل ما كان جائزاً ال يلزم من فرض وقوعه حمال فذاك اجملموع تارة يترتب عليه األثر وأخرى ال 

  يترتب عليه األثر فاختصاص أحد الوقتني يترتب ذلك األثر عليه إما أن يتوقف على

جملموع مع هذه القرينة الزائدة ال ذلك اجملموع وكنا انضمام قرينة إليه أو ال يتوقف فإن توقف كان املؤثر هو ذلك ا
قد فرضنا أن ذلك اجملموع هو املستقل خلف هذا وأيضاً فيعود التقسيم يف هذا اجملموع الثاين فإن توقف على قيد 

آخر لزم التسلسل وهو حمال وإن مل يتوقف فحينئذٍ حصل ذلك اجملموع تارة حبيث يكون مصدراً لألثر وأخرى 
يكون مصدراً له مع أنه مل يتميز أحد الوقتني عن اآلخر بأمر ما البتة فيكون هذا قوالً بترجح املمكن ال عن  حبيث ال

مرجح وهو حمال فثبت أن عند حصول ذلك املرجح يستحيل أن يكون صدور ذلك األثر جائزاً وأما أنه ال يكون 
وإذا بطل القسمان ثبت أن عند حصول مرجح ممتنعاً فظاهر وإال لكان مرجح الوجود مرجحاً للعدم وهو حمال 

الوجود يكون األثر واجب الوجود عن اجملموع احلاصل من القدرة ومن ذلك املرجح وإذا ثبت هذا كان القول 
باجلرب الزماً ألن قبل حصول ذلك املرجح كان صدور الفعل ممتنعاً وبعد حصوله يكون واجباً وإذ عرفت هذا كان 

لكفر يف القلب ختماً على القلب ومنعاً له عن قبول اإلميان فإنه سبحانه ملا حكم عليهم بأهنم خلق الداعية املوجبة ل
ال يؤمنون ذكر عقيبة ما جيري جمرى السبب املوجب له ألن العلم بالعلة يفيد العلم باملعلول والعلم باملعلول ال 

ثات إىل اهللا تعاىل وأما املعتزلة فقد قالوا إنه ال يكمل إال إذا استفيد من العلم بالعلة فهذا قول من أضاف مجيع احملد
جيوز أجراء هذه اآلية على املنع من اإلميان واحتجوا فيه بالوجوه اليت حكيناها عنهم يف اآلية األوىل وزادوا ههنا بأن 

لُوُبَنا غُلٌْف َبلْ طََبعَ اهللا تعاىل قد كذب الكفار الذين قالوا إن على قلوهبم كنان وغطاء مينعهم عن اإلميان َوقَْوِلهِْم قُ
وقال فَأَْعَرَض أَكْثَُرُهْم فَُهْم الَ َيْسَمُعونَ َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى )  ١٥٥النساء ( اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم فَالَ ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَلِيالً 

ن اهللا تعاىل فيما ادعوا أهنم ممنوعون عن اإلميان مث وهذا كله عيب وذم م)  ٥ ٤فصلت ( أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه 
قالوا بل ال بّد من محل اخلتم والغشاوة على أمور أخر مث ذكروا فيه وجوهاً أحدها أن القوم ملا أعرضوا وتركوا 
االهتداء بدالئل اهللا تعاىل حىت صار ذلك كاأللف والطبيعة هلم أشبه حاهلم حال من منع عن الشيء وصد عنه 

لك هذا يف عيوهنم حىت كأهنا مسدودة ال تبصر شيئاً وكأن بآذاهنم وقرأ حىت ال خيلص إليها الذكر وإمنا أضيف وكذ
مْ ذلك إىل اهللا تعاىل ألن هذه الصفة يف متكنها وقوة ثباهتا كالشيء اخللقي وهلذا قال تعاىل َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِه

فَأَْعقََبُهْم نِفَاقاً ِفى قُلُوبِهِمْ )  ١٤املطففني ( كَالَّ َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم مَّا كَانُواْ َيكِْسُبونَ )  ١٥٥النساء ( فَالَ ُيْؤِمُنونَ 
وثانيها أنه يكفي يف حسن اإلضافة أدىن سبب فالشيطان هو اخلامت يف احلقيقة أو الكافر )  ٧٧لتوبة ( إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه 

تعاىل ملا كان هو الذي أقدره أسند إليه اخلتم كما يسند الفعل إىل السبب وثالثها أهنم ملا أعرضوا عن إال أن اهللا 
التدبر ومل يصغوا إىل الذكر وكان ذلك عند إيراد اهللا تعاىل عليهم الدالئل أضيف ما فعلوا إىل اهللا تعاىل ألن حدوثه 

أي )  ١٢٥التوبة (  يف سورة براءة َزاَدْتُهمْ رِْجًسا إِلَى رِْجسِهِْم إمنا اتفق عند إيراده تعاىل دالئله عليهم كقوله تعاىل
ازدادوا هبا كفراً إىل كفرهم ورابعها أهنم بلغوا يف الكفر إىل حيث مل يبق طريق إىل حتصيل اإلميان هلم إال بالقسر 

واإلجلاء باخلتم إشعاراً بأهنم الذين  واإلجلاء إال أن اهللا تعاىل ما أقرهم عليه لئال يبطل التكليف فعرب عن ترك القسر
انتهوا يف الكفر إىل حيث ال يتناهون عنه إال بالقسر وهي الغاية القصوى يف وصف جلاجهم يف الغي وخامسها أن 



ذانَِنا َوقٌْر َوِمن يكون ذلك حكاية ملا كان الكفرة يقولونه هتكماً به من قوهلم قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفى ءا
  ونظريه يف احلكاية والتهكم قوله لَْم َيكُنِ الَِّذين)  ٥فصلت ( َبْينَِنا َوَبيْنَِك ِحَجاٌب 

وسادسها اخلتم على قلوب الكفار من )  ١البينة ( َ كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ وَالُْمْشرِِكَني ُمنفَكَّني حَتَّى تَأِْتيَُهُم الَْبّيَنةُ  
هللا تعاىل هو الشهادة منه عليهم بأهنم ال يؤمنون وعلى قلوهبم بأهنا ال تعي الذكر وال تقبل احلق وعلى أمساعهم بأهنا ا

ال تصغي إىل احلق كما يقول الرجل لصاحبه أريد أن ختتم على ما يقوله فالن أي تصدقه وتشهد بأنه حق فأخرب اهللا 
رب يف هذه اآلية بأنه قد شهد بذلك وحفظه عليهم وسابعها قال بعضهم تعاىل يف اآلية األوىل بأهنم ال يؤمنون وأخ

هذه اآلية إمنا جاءت يف قوم خمصوصني من الكفار فعل اهللا تعاىل هبم هذا اخلتم والطبع يف الدنيا عقاباً هلم يف العاجل 
دَواْ ِمنكُْم ِفى السَّْبِت فَقُلَْنا لَُهْم كُونُواْ كما عجل لكثري من الكفار عقوبات يف الدنيا فقال َولَقَْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَت

وقال فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ  َعلَْيهِْم أَْرَبِعَني َسَنةً  َيِتيُهونَ ِفى االْْرضِ فَالَ َتأَْس َعلَى الْقَْومِ )  ٦٥البقرة ( ِقَرَدةً  َخاِسِئَني 
جلة ملا علم اهللا تعاىل فيها من العربة لعبادة والصالح هلم فيكون وحنو هذا من العقوبات املع)  ٢٦املائدة ( الْفَاِسِقَني 

هذا مثل ما فعل هبؤالء من اخلتم والطبع إال أهنم إذا صاروا بذلك إىل أن ال يفهموا سقط عنهم التكليف كسقوطه 
 قلوب عمن مسخ وقد أسقط اهللا التكليف عمن يعقل بعض العقل كمن قارب البلوغ ولسنا ننكر أن خيلق اهللا يف

الكافرين مانعاً مينعهم عن الفهم واالعتبار إذا علم أن ذلك أصلح هلم كما قد يذهب بعقوهلم ويعمي أبصارهم 
ولكن ال يكونون يف هذا احلال مكلفني وثامنها جيوز أن جيعل اهللا على قلوهبم اخلتم وعلى أبصارهم الغشاوة من غري 

ون ذلك كالبالدة اليت جيدها اإلنسان يف قلبه والقذي يف عينيه أن يكون ذلك حائالً بينهم وبني اإلميان بل يك
والطنني يف أذنه فيفعل اهللا كل ذلك هبم ليضيق صدورهم ويورثهم الكرب والغم فيكون ذلك عقوبة مانعة من 

عليه  صلى اهللا( اإلميان كما قد فعل ببين إسرائيل فتاهوا مث يكون هذا الفعل يف بعض الكفار ويكون ذلك آية للنيب 
وداللة له كالرجز الذي أنزل على قوم فرعون حىت استغاثوا منه وهذا كله مقيد مبا يعلم اهللا تعاىل أنه ) وسلم 

أصلح للعباد وتاسعها جيوز أن يفعل هذا اخلتم هبم يف اآلخرة كما قد أخرب أنه يعميهم قال َوَنْحُشرُُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  
وقال الَْيْوَم )  ١٠٢طه ( وقال َوَنْحُشُر الُْمْجرِِمَني َيْومِِئٍذ ُزْرقاً )  ٩٧اإلسراء ( ُبكًْما َوُصّما َعلَى ُوُجوِههِْم ُعْمًيا َو
وعاشرها ما حكوه )  ١٠٠ااألنبياء ( وقال لَُهْم ِفيَها َزِفٌري وَُهْم ِفيَها الَ َيْسَمُعونَ )  ٦٥ي س ( َنخِْتُم َعلَى أَفْواهِهِْم 

و اختيار أيب على اجلبائي والقاضي أن املراد بذلك عالمة ومسة جيعلها يف قلب الكفار عن احلسن البصري وه
ومسعهم فتستدل املالئكة بذلك على أهنم كفار وعلى أهنم ال يؤمنون أبداً فال يبعد أن يكون يف قلوب املؤمنني عالمة 

ى قُلُوبِهُِم اإلَميانَ وحينئٍذ املالئكة حيبونه تعرف املالئكة هبا كوهنم مؤمنني عند اهللا كما قال أُْولَِئَك كََتَب ِف
ويستغفرون له ويكون لقلوب الكفار عالمة تعرف املالئكة هبا كوهنم ملعونني عند اهللا فيبغضونه ويلعنونه والفائدة 

تعاىل صار يف تلك العالمة إما مصلحة عائدة إىل املالئكة ألهنم مىت علموا بتلك العالمة كونه كافراً ملعوناً عند اهللا 
ذلك منفراً هلم عن الكفر أو إىل املكلف فإنه إذا علم أنه مىت آمن فقد أحبه أهل السموات صار ذلك مرغباً له يف 

اإلميان وإذا علم أنه مىت أقدم على الكفر عرف املالئكة منه ذلك فيبغضونه ويلعنونه صار ذلك زاجراً له عن الكفر 
نا نتمكن بعد ختم الكتاب أن نفكه ونقرأه وألن اخلتم هو مبنزلة أن يكتب على قالوا واخلتم هبذا املعىن ال مينع أل

جبني الكافر أنه كافر فإذا مل مينع ذلك من اإلميان فكذا هذا الكافر ميكنه أن يزيل تلك السمة عن قلبه بأن يأيت 
تفاد إال من جهة السمع باإلميان ويترك الكفر قالوا وإمنا خص القلب والسمع بذلك ألن األدلة السمعية ال تس

  واألدلة العقلية ال تستفاد إال من جان ببالقلب وهلذا خصهما بالذكر



فإن قيل فيتحملون الغشاوة يف البصر أيضاً على معىن العالمة قلنا ال ألنا إمنا محلنا ما تقدم على السمة والعالمة ألن 
فحقيقتها الغطاء املانع من اإلبصار ومعلوم من حال  حقيقة اللغة تقتضي ذلك وال مانع منه فوجب إثباته أما الغشاوة

الكفار خالف ذلك فال بّد من محله على اجملاز وهو تشبيه حاهلم حبال من ال ينتفع ببصره يف باب اهلداية فهذا 
  جمموع أقوال الناس يف هذا املوضع

والكنان والرين على القلب والوقر يف املسألة الثالثة األلفاظ الواردة يف القرآن القريبة من معىن اخلتم هي الطبع 
اآلذان والغشاوة يف البصر مث اآليات الواردة يف ذلك خمتلفة فالقسم األول وردت داللة على حصول هذه األشياء 

األنعام ( ءاذَانِهِْم َوقْراً َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً  أَن َيفْقَُهوُه َوِفى )  ١٤املطففني ( قال كَالَّ َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم 
فَأَْعَرَض أَكْثَُرُهْم فَُهْم الَ )  ١٥٥النساء ( َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم )  ٨٧التوبة ( َوطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم )  ٢٥

 ٨٠وَْتى َوالَ ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاء النحل إِنَّكَ الَ ُتْسِمُع الَْم)  ٧٠ي س ( لّيُنِذَر َمن كَانَ َحّياً )  ٤فصلت ( َيْسَمُعونَ 
والقسم الثاين وردت داللة على أنه ال مانع البتة َوَما َمَنعَ )  ١٠البقرة ( أَْمواٌت غَْيرُ أَحَْياء ِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض ) 

الَ ُيكَلُّف اللَُّه َنفًْسا إِالَّ )  ٢٩االكهف ( فُْر فََمن َشاء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشاء فَلَْيكْ)  ٩٤األسراء ( النَّاَس أَن ُيْؤِمُنواْ 
ِلمَ )  ٢٨البقرة ( كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه )  ٧٨احلج ( َوَما جََعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ ِمْن َحَرجٍ )  ٢٨٦البقرة ( ُوْسَعَها 

ين القسمني وصار كل قسم منهما متمسكاً لطائفة والقرآن مملوء من هذ)  ٧١آل عمران ( َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ 
فصارت الدالئل السمعية لكوهنا من الطرفني واقعة يف حيز التعارض أما الدالئل العقلية فهي اليت سبقت اإلشارة 
إليها وباجلملة فهذه املسألة من أعظم املسائل اإلسالمية وأكثرها شعباً وأشدها شغباً وحيكى أن اإلمام أبا القاسم 

ألنصاري سئل عن تكفري املعتزلة يف هذه املسألة فقال ال ألهنم نزهوه فسئل عن أهل السّنة فقال ال ألهنم عظموه ا
واملعىن أن كال الفريقني ما طلب إال إثبات جالل اهللا وعلو كربيائه إال أن أهل السّنة وقع نظرهم على العظمة فقالوا 

عتزلة وقع نظرهم على احلكمة فقالوا ال يليق جبالل حضرته هذه ينبغي أن يكون هو املوجد وال موجد سواه وامل
القبائح وأقول ههنا سر آخر وهو أن إثبات اإلله يلجىء إىل القول باجلرب ألن الفاعلية لو مل تتوقف على الداعية لزم 

بالقدرة بل وقوع املمكن من غري مرجح وهو نفي الصانع ولو توقفت لزم اجلرب وإثبات الرسول يلجىء إىل القول 
ههنا سر آخر هو فوق الكل وهو أنا ملا رجعنا إىل الفطرة السليمة والعقل األول وجدنا أن ما استوى الوجود 

والعدم بالنسبة إليه ال يترجح أحدمها على اآلخر إال ملرجح وهذا يقتضي اجلرب وجند أيضاً تفرقة بديهية بني احلركات 
بديهياً حبسن املدح وقبح الذم واألمر والنهي وذلك يقتضي مذهب  االختيارية واحلركات االضطرارية وجزماً

املعتزلة فكأن هذه املسألة وقعت يف حيز التعارض حبسب العلوم الضرورية وحبسب العلوم النظرية وحبسب تعظيم 
شرحناها  اهللا تعاىل نظراً إىل قدرته وحكمته وحبسب التوحيد والتنزيه وحبسب الدالئل السمعية فلهذه املآخذ اليت

واألسرار اليت كشفنا عن حقائقها صعبت املسألة وغمضت وعظمت فنسأل اهللا العظيم أن يوفقنا للحق وأن خيتم 
  عاقبتنا باخلري آمني رب العاملني

املسألة اخلامسة قال صاحب الكشاف اللفظ حيتمل أن تكون األمساع داخلة يف حكم اخلتم ويف حكم التغشية إال أن 
ولوقفهم )  ٢٣اجلاثية (  حكم اخلتم لقوله تعاىل َوخََتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَى َبصَرِِه ِغَشاَوةً  األوىل دخوهلا يف

  على مسعهم دون قلوهبم

املسألة السادسة الفائدة يف تكرير اجلار يف قوله َوَعلَى َسْمعِهِْم أهنا ملا أعيدت لألمساع كان أدل على شدة اخلتم يف 
  ضعنياملو

املسألة السادسة إمنا مجع القلوب واألبصار ووحد السمع لوجوه أحدها أنه وحد السمع ألن لكل واحد منهم مسعاً 



كلوا يف بعض بطنكم ( واحداً كما يقال أتاين برأس الكبشني يعين رأس كل واحد منهما كما وحد البطن يف قوله 
كقولك فرشهم وثوهبم وأنت تريد اجلمع رفضوه الثاين أن يفعلون ذلك إذا أمنوا اللبس فإذا مل يؤمن ) تعيشوا 

السمع مصدر يف أصله واملصادر ال جتمع يقال رجالن صوم ورجال صوم فروعي األصل يدل على ذلك مجع األذن 
نه الثالث أن نقدر مضافاً حمذوفاً أي وعلى حواس مسعهم الرابع قال سيبويه إ)  ٥فصلت ( يف قوله َوِفى ءاذانَِنا َوقٌْر 

وحد لفظ السمع إال أنه ذكر ما قبلة وما بعده بلفظ اجلمع وذلك يدل على أن املراد منه اجلمع أيضاً قال تعاىل 
قال الراعي فبها جيف )  ٣٧املعارج ( َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الّشمَالِ )  ٢٥٧البقرة ( ُيْخرِجُُهم ّمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ 

  احليدي فأما عظامها
  ض وأما جلدها فصليبفبي

  )وعلى أمساعهم ( وإمنا أراد جلودها وقرأ ابن أيب عبلة 
املسألة السابعة من الناس من قال السمع أفضل من البصر ألن اهللا تعاىل حيث ذكرمها قدم السمع على البصر 

م وقد كان فيهم والتقدمي دليل على الفضيل وألن السمع شرط النبوة خبالف البصر ولذلك ما بعث اهللا رسوالً أص
من كان مبتلي بالعمى وألن بالسمع تصل نتائج عقول البعض إىل البعض فالسمع كأنه سبب الستكمال العقل 

باملعارف والبصر ال يوقفك إال على احملسوسات وألن السمع متصرف يف اجلهات الست خبالف البصر وألن السمع 
نهم من قدم البصر ألن آلة القوة الباصرة أشرف وألن مىت بطل بطل النطق والبصر إذا بطل مل يبطل النطق وم

  متعلق القوة الباصرة هو النور ومتعلق القوة السامعة الريح
وحُ املسألة الثامنة قوله خََتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم يدل على أن حمل العلم هو القلب واستقصينا بيانه يف قوله نََزلَ بِِه الرُّ

  يف سورة الشعراء)  ١٩٣الشعراء ( َك االِْمُني َعلَى قَلْبِ
املسألة التاسعة قال صاحب الكشاف البصر نور العني وهو ما يبصر به الرائي ويدرك املرئيات كما أن البصرية نور 
القلب وهو ما يستبصر به ويتأمل فكأهنما جوهران لطيفان خلق اهللا تعاىل فيهما آلتني لألبصار واالستبصار أقول إن 

  ملعتزلة ال يرضون منه هبذا الكالم وحتقيق القول يف األبصار يستدعي أحباثاً غامضة ال تليق هبذا املوضعأصحابه من ا
املسألة العاشرة قرىء ِغَشاَوةً  بالكسر والنصب وغشاوة بالضم والرفع وغشاوة بالفتح والنصب وغشوة بالكسر 

ة والرفع من الغشا والغشاوة هي الغطاء ومنه والرفع وغشوة بالفتح والرفع والنصب وغشاوة بالعني غري املعجم
  الغاشية ومنه غشي عليه إذا زال عقله والغشيان كناية عن اجلماع

املسألة احلادية عشرة العذاب مثل النكال بناء ومعىن ألنك تقول أعذب عن الشيء إذا أمسك عنه كما تقول نكل 
يزيده ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخاً ألنه ينقخ العطش  عنه ومنه العذب ألنه يقمع العطش ويردعه خبالف امللح فإنه

  أي يكسره وقراتاً ألنه برقته عن القلب مث اتسع فيه فسمي كل أمل

فادح عذاباً وإن مل يكن نكاالً أي عقاباً يرتدع به اجلاين عن املعاودة والفرق بني العظيم الكبري أن العظيم نقيض 
عظيم فوق الكبري كما أن احلقري دون الصغري ويستعمالن يف اجلثث واألحداث احلقري والكبري نقيض الصغري فكأن ال

مجيعاً تقول رجل عظيم وكبري تريدجئته أو خطره ومعىن التنكري أن على أبصارهم نوعاً من األغطية غري ما يتعارفه 
  ه إال اهللا تعاىلالناس وهو غطاء التعامي عن آيات اهللا وهلم من بني اآلالم العظام نوع عظيم ال يعلم كنه

املسألة الثانية عشرة اتفق املسلمون على أنه حيسن مناهللا تعاىل تعذيب الكفار وقال بعضهم ال حيسن وفسروا قوله 
َولَُهْم َعذَاٌب عِظيمٌ بأهنم يستحقون ذلك لكن كرمه يوجب عليه العفو ولنذكر ههنا دالئل الفريقني أما الذين ال 

أمور أحدها أن ذلك التعذيب ضرر خالٍ عن جهات املنفعة فوجب أن يكون قبيحاً جيوزون التعذيب فقد متسكوا ب



أما أنه ضرر فال شك وأما أنه خالٍ عن جهات املنفعة فألن تلك املنفعة إما أن تكون عائدة إىل اهللا تعاىل أو إىل غريه 
فإن عبده إذا أساء إليه أدبه ألنه واألول باطل ألنه سبحانه متعالٍ عن النفع والضرر خبالف الواحد منا يف الشاهد 

يستلذ بذلك التأديب ملا كان يف قلبه من حب االنتقام وألنه إذا أدبه فإنه ينزجر بعد ذلك عما يضره والثاين أيضاً 
باطل ألن تلك املنفعة إما أن تكون عائدة إىل املعذب أو إىل غريه أما إىل املعذب فهو حمال ألن اَألضرار ال يكون 

فاع وأما إىل غريه فمحال ألن دفع الضرر أوىل بالرعاية من إيصال النفع فإيصال الضرر إىل شخص لغرض عني االنت
إيصال النفع إىل شخص آخر ترجيح للمرجوح على الراجح وهو باطل وأيضاً فال منفعة يريد اهللا تعاىل إيصاهلا إىل 

فيكون توسيط ذلك اإلضرار عدمي الفائدة  أحد إال وهو قادر على ذلك االتصال من غري توسيط اإلضرار بالغري
فثبت أن التعذيب ضرر خالٍ عن مجيع جهات املنفعة وأنه معلوم القبح ببديهة العقل بل قبحه أجلى يف العقول من 

قبح الكذب الذي ال يكون ضاراً واجلهل الذي ال يكون ضاراً بل من قبح الكذب الضار واجلهل الضار ألن ذلك 
إىل الضرر وقبح ما يكون وسيلة إىل الضرر دون قبيح نفس الضرر وإذا ثبت قبحه امتنع الكذب الضار وسيلة 

صدوره من اهللا تعاىل ألنه حكيم واحلكيم ال يفعل القبيح وثانيها أنه تعاىل كان عاملاً بأن الكافر ال يؤمن على ما قال 
إذا ثبت هذا ثبت أنه مىت كلف )  ٦البقرة ( ْم ُتنِذرُْهْم الَ ُيْؤِمُنونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َسَواء َعلَْيهِْم ءأَنذَْرتَُهْم أَْم لَ

الكافر مل يظهر منه إال العصيان فلو كان ذلك العصيان سبباً للعقاب لكان ذلك التكليف مستعقباً الستقحاق 
عقيبة ال حمالة  العقاب إما ألنه متام العلة أو ألنه شطر العلة وعلى اجلملة فذلك التكليف أمر مىت حصل حصل

العقاب وماكان مستعقباً للضرر اخلايل عن النفع كان قبيحاً فوجب أن يكون ذلك التكليف قبيحاً والقبيح ال يفعله 
احلكيم فلم يبق ها هنا إال أحد أمرين إما أن يقال مل يوجد هذا التكليف أو إن وجد لكنه ال يستعقب العقاب 

تعاىل إما أن يقال خلق اخللق لإلنفاع أو لإلضرار أوالً لإلنفاع وال لإلضرار وكيف كان فاملقصود حاصل وثالثها أنه 
فإن خلقهم لإلنفاع وجب أن ال يكلفهم ما يؤدي به إىل ضد مقصوده مع علمه بكونه كذلك وملا علم إقدامهم 

أن ال يكلفهم  على العصيان لو كلفهم كان التكليف فعالً يؤدي هبم إىل العقاب فإذا كان قاصداً إلنفاعهم وجب
  وحيث كلفهم دل على أن العصيان ال يكون سبباً الستحقاق العذاب وال جائز أن يقال خلقهم ال لإلنفاع

وال لإلضرار ألن الترك على العدم يكفي يف ذلك وألنه على هذا التقدير يكون عبثاً وال جائز أن يقال خلقهم 
بقت العقول والشرائع على كونه رحيماً كرمياً وعلى أنه نعم لإلضرار ألن مثل هذا ال يكون رحيماً كرمياً وقد تطا

املوىل ونعم النصري وكل ذلك يدل على عدم العقاب ورابعها أنه سبحانه هو اخلالق للدواعي اليت توجب املعاصي 
ور الفعل عن فيكون هو امللجىء إليها فيقبح منه أن يعاقب عليها إمنا قلنا إنه هو اخلالق لتلك الدواعي ملا بينا أن صد

مقدرة يتوقف على انضمام الداعية اليت خيلقها اهللا تعاىل إليها وبينا أن ذلك يوجب اجلرب وتعذيب اجملبور قبيح يف 
العقول ورمبا قرروا هذا من وجه آخر فقالوا إذا كانت األوامر والنواهي الشرعية قد جاءت إىل شخصني من الناس 

حدمها وعوقب اآلخر فإذا قيل مل قيل هذا وخالف اآلخر فيقال ألن القابل فقبلها أحدمها وخالفها اآلخر فأثيب أ
أحب الثواب وحذر العقاب فأطاع واآلخر مل حيب ومل حيذر فعصى أو أن هذا أصغى إيلّ من وعظه وفهم عنه مقالته 

ذا لبيب حازم فأطاع وهذا مل يصغ ومل يفهم فعصي فيقال ومل أصغي هذا وفهم ومل يصغ ذلك ومل يفهم فنقول ألن ه
فطن وذلك أخرق جاهل غيب فيقال ومل اختص هذا باحلزم والفطنة دون ذاك وال شك أن الفطنة والبالدة من 

األحوال الغريزية فإن اإلنسان ال خيتار الغباوة واخلرق وال يفعلهما يف نفسه بنفسه فإذا تناهت التعليالت إىل أمور 
ه األمور بقضاء اهللا تعاىل وليس ميكنك أن تسوي بني الشخصني اللذين خلقها اهللا تعاىل اضطراراً علمنا أن كل هذ

أطاع أحدمها وعصى اآلخر يف كل حال أعين يف العقل واجلهل والفطانة والغباوة واحلزم واخلرق واملعلمني والباعثني 



إذن سبب الطاعة والزاجرين وال ميكنك أن تقول إهنما لو استويا يف ذلك كله ملا استويا يف الطاعة واملعصية ف
واملعصية من األشخاص أمور وقعت بتخليق اهللا تعاىل وقضائه وعند هذا يقال أين من العدل والرمحة والكرم أن 

خيلق العاصي على ما خلقه اهللا عليه من الفظاظة واجلسارة والغباوة والقساوة والطيش واخلرق مث يعاقبه عليه وهال 
عارفاً عاملاً وأين من العدل أن يسخن قلبه ويقوي غضبه ويلهب دماغه ويكثر  خلقه مثل ما خلق الطائع لبيباً حازماً

طيشه وال يرزقه ما رزق غريه من مؤدب أديب ومعلم عامل وواعظ مبلغ بل يقيض له أضداد هؤالء يف أفعاهلم 
عتدل مزاج القلب وأخالقهم فيتعلم منهم مث يؤاخذه مبا يؤاخذ به اللبيب احلازم والعاقل العامل البارد الرأس امل

اللطيف الروح الذي رزقه مربياً شفيقاً ومعلماً كامالً ما هذا من العدل والرمحة والكرم والرأفة يف شيءا فثبت هبذه 
الوجوه أن القول بالعقاب على خالف قضايا العقول وخامسها أنه تعاىل إمنا كلفنا النفع لعوده إلينا ألنه قال إِنْ 

فإذا عصينا فقد فوتنا على أنفسنا تلك املنافع فهل حيسن )  ٧اإلسراء ( ِالنفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها  أَْحَسنُتمْ أَْحَسنُتْم
يف العقول أن يأخذ احلكيم إنساناً ويقول له إين أعذبك العذاب الشديد ألنك فوت على نفسك بعض املنافع فإنه 

رر فهب أين فوت على نفسي أدون املطلوبني أفتفوت عليّ يقال له إن حتصيل النفع مرجوح بالنسبة إىل دفع الض
ألجل ذلك أعظمها وهل حيسن من السيد أن يأخذ عبده ويقول إنك قدرت على أن تكتسب ديناراً لنفسك 
ولتنتفع به خاصة من غري أن يكون يل فيه غرض البتة فلما مل تكتسب ذلك الدينار ومل تنتفع به آخذك وأقطع 

ال شك أن هذا هناية السفاهة فكيف يليق بأحكم احلاكمينا مث قالوا هب أن سلمنا هذا العقاب  أعضاءك إرباً إرباً
فمن أين القول بالدوام وذلك ألن أقسى الناس قلباً وأشدهم غلظة وفظاظة وبعداً عن اخلري إذا أخذ من بالغ يف 

  مواظباً عليه المه كل أحد ويقالاإلساءة إليه وعذبه يوماً أو شهراً أو سنة فإنه يشبع منه وميل فلو بقي 

هب أنه بالغ هذا يف أضرارك ولكن إىل مىت هذا التعذيب فإما أن تقتله وترحيه وإما أن ختلصه فإذا قبح هذا من 
اإلنسان الذي يلتذ باالنتقام فالغين عن الكل كيف يليق به هذا الدوام الذي يقاال وسادسها أنه سبحانه هنى عباده 

( وقال َوجََزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها )  ٣٣اإلسرءا ( ة فقال فَالَ ُيْسرِف فّى الْقَْتلِ إِنَُّه كَانَ َمْنصُوًرا عن استيفاء الزياد
مث إن العبد هب أنه عصى اهللا تعاىل طول عمره فأين عمره من األبد فيكون العقاب املؤبد ظلماً )  ٤٠الشورى 

طول عمره فإذا تاب مث مات عفا اهللا عنه وأجاب دعاءه وقبل توبته أال ترى وسابعها أن العبد لو واظب على الكفر 
أن هذا الكرمي العظيم ما بقي يف اآلخرة أو عقول أولئك املعذبني ما بقيت فلم ال يتوبون عن معاصيهم وإذا تابوا 

لدنيا يف الرمحة والكرم إىل فلم ال يقبل اهللا تعاىل منهم توبتهم ومل ال يسمع نداءهم ومل خييب رجاءهم ومل كان يف ا
ويف اآلخرة صار حبيث )  ٦٢النحل ( أَمَّن ُيجِيبُ الُْمضْطَرَّ إِذَا َدَعاُه )  ٦٠غافر ( حيث قال اْدُعونِى أَسَْتجِبْ لَكُْم 

وا فهذه قال)  ١٠املؤمنون ( كلما كان تضرعهم إليه أشد فإنه ال خياطبهم إال بقوله اْخَسئُواْ ِفيَها َوالَ ُتكَلُّموِن 
الوجوه مما توجب القطع بعدم العقاب مث قال من آمن من هؤالء بالقرآن العذر عما ورد يف القرآن من أنواع 
العذاب من وجوه أحدها أن التمسك بالدالئل اللفظية ال يفيد اليقني والدالئل العقلية تفيد اليقني واملظنون ال 

تفيد اليقني ألن الدالئل اللفظية مبنية على أصول كلها ظنية واملبين  يعارض املقطوع وإمنا قلنا إن الدالئل اللفظية ال
على الظين ظين وإمنا قلنا إهنا مبنية على أصول ظنية ألهنا مبنية على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف ورواة هذه 

االشتراك وعدم اجملاز  األشياء ال يعلم بلوغهم إىل حد التواتر فكانت روايتهم مظنونة وأيضاً فهي مبنية على عدم
وعدم التخصيص وعدم اإلضمار بالزيادة والنقصان وعدم التقدمي والتأخري وكل ذلك أمور ظنية وأيضاً فهي مبنية 

على عدم املعارض العقلي فإنه بتقدير وجوده ال ميكن القول بصدقهما وال بكذهبما معاً وال ميكن ترجيح النقل على 
لطعن يف العقل يوجب الطعن يف العقل والنقل معاً لكن عدم املعارض العقلي مظنون العقل ألن العقل أصل النقل وا



هذا إذا مل يوجد فكيف وقد وجدنا ههنا دالئل عقلية على خالف هذه الظواهر فثبت أن داللة هذه الدالئل النقلية 
د مستحسن فيما بني الناس قال ظنية وأما أن الظين ال يعارض اليقيين فال شك فيه وثانيها وهو أن التجاوز عن الوعي

  الشاعر فوإين إذا أوعدته أو وعدته
  ملخلف إيعاد ومنجز موعدي

بل اإلصرار على حتقيق الوعيد كأنه بعد لؤما وإذا كان كذلك وجب أن ال يصلح من اهللا تعاىل وهذا بناًء على 
األمر يسن تارة حلكمة تنشأ  حرف وهو أهل السّنة جوزوا نسخ الفعل قبل مدة االمتثال وحاصل حروفهم فيه أن

من نفس املأمور به وتارة حلكمة تنشأ من نفس األمر فإن السيد قد يقول لعبده إفعل الفعل الفالين غداً وإن كان 
يعلم يف احلال أنه سينهاه عنه غداً ويكون مقصوده من ذلك األمر أن يظهر العبد االنقياد لسيده يف ذلك ويوطن 

ا علم اهللا من العبد أنه سيموت غداً فإنه حيسن عند أهل السّنة أن يقول صلِ غداً إن نفسه على طاعته فكذلك إذ
عشت وال يكون املقصود من هذا األمر حتصيل املأمور به ألنه ههنا حمال بل املقصود حكمة تنشأ من نفس األمر 

  فقط وهو حصول االنقياد والطاعة وترك التمرد إذا ثبت هذا

ال اخلرب أيضاً كذلك فتارة يكون منشأ احلكمة من األخبار هو الشيء املخرب عنه وذلك يف فنقول مل ال جيوز أن يق
الوعد وتارة يكون منشأ احلكمة هو نفس اخلرب ال املخرب عنه كما يف الوعيد فإن األخبار على سبيل الوعيد مما يفيد 

 يوجد املخرب عنه كما يف الوعيد الزجر عن املعاصي واإلقدام على الطاعات فإذا حصل هذا املقصود جاز أن ال
وعند هذا قالوا إن وعد اهللا بالثواب حق الزم وأما توعده بالعقاب فغري الزم وإمنا قصد به صالح املكلفني مع رمحته 
الشاملة هلم كالوالد يهدد ولده بالقتل والسمل والقطع والضرب فإن قبل الولد أمره فقد انتفع وإن مل يفعل فما يف 

من الشفقه يرده عن قتله وعقوبته فإن قيل فعلى مجيع التقادير يكون ذلك كذباً والكذب قبيح قلنا ال  قلب الوالد
نسلم أن كل كذب قبيح بل القبيح هو الكذب الضار فأما الكذب النافع فال مث إن سلمنا ذلك لكن ال نسلم أنه 

ن كل املتشاهبات مصروفة عن كذب أليس أن مجيع عمومات القرآن خمصوصة وال يسمى ذلك كذباً أليس أ
ظواهرها وال يسمى ذلك كذباً فكذا ههنا وثالثها أليس أن آيات الوعيد يف حق العصاة مشروطة بعدم التوبة وإن مل 

يكن هذا الشرط مذكوراً يف صريح النص فهي أيضاً عندنا مشروطة بعدم العفو وإن مل يكن هذا الشرط مذكوراً 
ناه أن العاصي يستحق هذه األنواع من العقاب فيحمل األخبار عن الوقوع على بصريح النص صرحياً أو نقول مع

األخبار عن استحقاق الوقوع فهذا مجلة ما يقال يف تقرير هذا املذهب وأما الذين أثبتوا وقوع العذاب فقالوا إنه 
ه يكون تكذيباً للرسول وقوع العذاب فإنكار) صلى اهللا عليه وسلم ( نقل إلينا على سبيل التواتر من رسول اهللا 

  وأما الشبه اليت متسكتم هبا يف نفي العقاب فهي مبنية على احلسن والقبح وذلك مما ال نقول به واهللا أعلم
  َوِمَن النَّاسِ َمن َيقُولُ َءاَمنَّا بِاللَِّه َوبِالَْيْومِ اْألِخرِ َوَما ُهم بُِمْؤِمنَِني

ف املنافقني قالوا وصف اهللا األصناف الثالثة من املؤمنني والكافرين اعلم أن املفسرين أمجعوا على أن ذلك يف وص
واملنافقني فبدأ باملؤمنني املخلصني الذين صحت سرائرهم وسلمت ضمائرهم مث أتبعهم بالكافرين الذين من صفتهم 

  اإلقامة على اجلحود والعناد مث وصف حال من يقول بلسانه إنه مؤمن وضمريه خيالف ذلك وفيه مسائل
املسألة األوىل أعلم أن الكالم يف حقيقة النفاق ال يتخلص إال بتقسيم نذكره فنقول أحوال القلب أربعة وهي 

االعتقاد املطابق املستفاد عن الدليل وهو العلم واالعتقاد املطابق املستفاد ال عن الدليل وهو اعتقاد املقلد واالعتقاد 
ذلك فهذه أقسام أربعة وأما أحوال اللسان فثالثة اإلقرار واإلنكار الغري املطابق وهو اجلهل وخلو القلب عن كل 

والسكوت فيحصل من تركيباهتا اثنا عشر قسماً النوع األول ما إذا حصل العرفان القليب فههنا إما أن ينضم إليه 



ر باللسان فهذا اإلقرار باللسان أو اإلنكار باللسان أو السكوت القسم األول ما إذا حصل العرفان بالقلب واإلقرا
اإلقرار إن كان اختيارياً فصاحبه مؤمن حقاً باإلتفاق وإن كان اضطرارياً وهو ما إذا عرف بقلبه ولكنه جيد من 

  نفسه أنه لوال اخلوف ملا أقر بل أنكر فهذا جيب أن يعد منافقاً ألنه بقلبه

لبه منكر مكذب بوجوب اإلقرار القسم منكر مكذب فإذا كان باللسان مقراً مصداقاً وجب أن يعد منافقاً ألنه بق
الثاين أن حيصل العرفان القليب واإلنكار اللساين فهذا اإلنكار إن كان اضطرارياً كان صاحبه مسلماً لقوله تعاىل إِالَّ 

ثالث أن حيصل وإن كان اختيارياً كان كافراً معانداً القسم ال)  ١٠٦النحل ( َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِاِإلَمياِن 
العرفان القليب ويكون اللسان خالياً عن اإلقرار واإلنكار فهذا السكوت إما أن يكون اضطرارياً أو اختيارياً فإن 
كان اضطرارياً فذلك إذا خاف ذكره باللسان فهذا مسلم حقاً أو كما إذا عرف اهللا بدليله مث ملا متم النظر مات 

ما كلف به ومل جيد زمان اإلقرار واإلنكار فكان معذوراً فيه وأما إن كان فجأة فهذا مؤمن قطعاً ألنه أتى بكل 
اختيارياً فهو كمن عرف اهللا بدليله مث إنه مل يأت باإلقرار فهذا حمل البحث وميل الغزايل رمحه اهللا إىل أنه يكون مؤمناً 

وهذا الرجل قلبه مملوء من نور اإلميان ) خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان ( لقوله عليه السالم 
فكيف ال خيرج من النار النوع الثاين أن حيصل يف القلب االعتقاد التقليدي فإما أن يوجد معه اإلقرار أو اإلنكار أو 

السكوت القسم األول أن يوجد معه اإلقرار مث ذلك اإلقرار إن كان اختيارياً فهذا هو املسألة املشهورة من أن 
ل هو مؤمن أم ال وإن كان اضطرارياً فهذا يفرع على الصورة األوىل فإن حكمنا يف الصورة األوىل بالكفر املقلد ه

فها هنا ال كالم وإن حكمنا هناك باإلميان وجب أن حيكم ها هنا بالنفاق ألن يف هذه الصورة لو كان القلب عارفاً 
ن أوىل القسم الثاين االعتقاد التقليدي مع اإلنكار لكان هذا الشخص منافقاً فبأن يكون منافقاً عند التقليد كا

اللساين مث هذا اإلنكار إن كان اختيارياً فال شك يف الكفر وإن كان اضطرارياً وحكمنا بإميان املقلد وجب أن حنكم 
 باإلميان يف هذه الصورة القسم الثالث االعتقاد التقليدي مع السكوت اضطرارياً كان أو اختيارياً وحكمه حكم

القسم الثالث من النوع األول إذا حكمنا بإميان املقلد النوع الثالث اإلنكار القليب فإما أن يوجد معه اإلقرار 
اللساين أو اإلنكار اللساين أو السكوت القسم األول أن يوجد معه اإلقرار اللساين فذلك اإلقرار إن كان اضطرارياً 

تقد بناًء على شبهة أن العامل قدمي مث باالختيار أقر باللسان أن العامل فهو املنافق وإن كان اختيارياً فهو مثل أن يع
حمدث وهذا غري مستبعد ألنه إذا جاز أن يعرف بالقلب مث ينكر باللسان وهو كفر اجلحود والعناد فلم ال جيوز أن 

لقليب ويوجد اإلنكار جيهل بالقلب مث يقر باللسان فهذا القسم أيضاً من النفاق القسم الثاين أن يوجد اإلنكار ا
اللساين فهذا كافر وليس مبنافق ألنه ما أظهر شيئاً خبالف باطنه القسم الثالث أن يوجد اإلنكار القليب مع السكوت 

اللساين فهذا كافر وليس مبنافق ألنه ما أظهر شيئاً النوع الرابع القلب اخلايل عن مجيع االعتقادات فهذا إما أن 
نكار أو السكوت القسم األول إذا وجد اإلقرار فهذا اإلقرار إما أن يكون اختيارياً أو يوجد معه اإلقرار أو اإل

اضطرارياً فإن كان اختيارياً فإن كان صاحبه يف مهلة النظر مل يلزمه الكفر لكنه فعل ما ال جيوز حيث أخرب عما ال 
إذا كان اضطرارياً مل يكفر صاحبه ألن يدري أنه هل هو صادق فيه أم ال وإن كان ال يف مهلة النظر ففيه نظر أما 

توقفه إذا كان يف مهلة النظر وكان خياف على نفسه من ترك اإلقرار مل يكن عمله قبيحاً القسم الثاين القلب اخلايل 
مع اإلنكار باللسان وحكمه على العكس من حكم القسم العاشر القسم الثالث القلب اخلايل مع اللسان اخلايل 

مهلة النظر فذاك هو الواجب وإن كان خارجاً عن مهلة النظر وجب تكفريه وال حيكم عليه بالنفاق فهذا إن كان يف 
البتة فهذه هي األقسام املمكنة يف هذا الباب وقد ظهر منه أن النفاق ما هو وأنه الذي ال يطابق ظاهره باطنه سواء 

  به ظاهره وإذ عرفت هذا ظهر أن قوله كان يف باطنه ما يضاد ما يف ظاهره أو كان باطنه خالياً عما يشعر



  َوِمَن النَّاسِ َمن َيقُولُ ءاَمنَّا بِاللَِّه َوبِالَْيْومِ اْألِخرِ املراد منه املنافقون واهللا أعلم
املسألة الثانية اختلفوا يف أن كفر الكافر األصلي أقبح أم كفر املنافق قال قوم كفر الكافر األصلي أقبح ألنه جاهل 

ب باللسان واملنافق جاهل بالقلب صادق باللسان وقال آخرون بل املنافق أيضاً كاذب باللسان فإنه خيرب بالقلب كاذ
 عن كونه على ذلك االعتقاد مع أنه ليس عليه ولذلك قال تعاىل قَالَتِ االْعَْراُب ءامَنَّا قُل لَّمْ ُتْؤِمُنواْ َولَاِكن قُولُواْ

مث )  ١املنافقون ( وقال وَاللَُّه َيشَْهُد إِنَّ الُْمَناِفِقَني لَكَاِذُبونَ )  ١٤احلجرات ( انُ ِفى قُلُوبِكُْم أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ االَْمي
إن املنافق اختص مبزيد أمور منكرة أحدها أنه قصد التلبيس والكافر األصلي ما قصد ذلك وثانيها أن الكافر عى 

لثها أن الكافر ما رضي لنفسه بالكذب بل استنكف منه ومل يرض إال طبع الرجال واملنافق على طبع اخلنوثة وثا
بالصدق واملنافق رضي بذلك ورابعها أن املنافق ضم إىل كفره االستهزاء خبالف الكافر األصلي وألجل غلظ كفره 

قال جماهد إنه تعاىل ابتدأ بذكر وخامسها )  ١٤٥النساء ( قال تعاىل إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفى الدَّْرِك االْسْفَلِ ِمَن النَّارِ 
املؤمنني يف أربع آيات مث ثىن بذكر الكفار يف آيتني مث ثلث بذكر املنافقني يف ثالث عشرة آية وذلك يدل على أن 

املنافق أعظم جرماً وهذا بعيد ألن كثرة االقتصاص خبربهم ال توجب كون جرمهم أعظم فإن عظم فلغري ذلك وهو 
من املعاصي كاملخادعة واالستهزاء وطلب الغوائل إىل غري ذلك وميكن أن جياب عنه بأن  ضمهم إىل الكفر وجوهاً

كثرة االقتصاص خبربهم تدل على أن االهتمام بدفع شرهم أشد من االهتمام بدفع شر الكفار وذلك يدل على أهنم 
  أعظم جرماً من الكفار

على أن من ال يعرف اهللا تعاىل وأقر به فإنه ال يكون مؤمناً  املسألة الثالثة هذه اآلية دالة على أمرين األول أهنا تدل
لقوله َوَما ُهم بُِمْؤِمنَِني وقالت الكرامية إنه يكون مؤمناً الثاين أهنا تدل على بطالن قول من زعم أن كل املكلفني 

نوا عارفني باهللا وقد أقروا به عارفون باهللا ومن مل يكن به عارفاً ال يكون مكلفاً أما األول فألن هؤالء املنافقني لو كا
لكان جيب أن يكون إقرارهم بذلك إمياناً ألن من عرف اهللا تعاىل وأقر به ال بّد وأن يكون مؤمناً وأما الثاين فألن غري 

العارف لو كان معذوراً ملا ذم اهللا هؤالء على عدم العرفان فبطل قول من قال من املتكلمني أن من ال يعرف هذه 
  ن معذوراًاألشياء يكو

املسألة الرابعة ذكروا يف اشتقاق لفظ اإلنسان وجوهاً أحدها يروى عن ابن عباس أنه قال مسي إنساناً ألنه عهد إليه 
  فنسي وقال الشاعر مسيت إنساناً ألنك ناسي

  وقال أبو الفتح البسيت فيا أكثر الناس إحساناً إىل الناس
  وأكثر الناس إفضاالً على الناس

  نسيان مغتفرنسيت عهدك وال
  فاغفر فأول ناس أول الناس

وثانيها مسي إنساناً الستئناسه مبثله وثالثها قالوا اإلنسان إمنا مسي إنساناً لظهورهم وأهنم يؤنسون أي يبصرون من 
كما مسي اجلن الجتناهنم واعلم أنه ال جيب يف كل لفظ أن يكون )  ٢٩القصص ( قوله ِمن َجانِبِ الطُّورِ َناراً قَالَ 

  مشتقاً من شيء آخر وإال لزم التسلسل وعلى هذا ال حاجة إىل جعل لفظ اإلنسان مشتقاً من شيء آخر
  املسألة اخلامسة قال ابن عباس أهنا نزلت يف منافقي أهل الكتاب منهم عبد اهللا بن أيب

لنجد يف كتابنا نعته  ومعتب بن قشري وجد ابن قيس كانوا إذا لقوا املؤمنني يظهرون اإلميان والتصديق ويقولون إنا
  وصفته ومل يكونوا كذلك إذا خال بعضهم إىل بعض

لفظة صاحلة للتثنية واجلمع والواحد أما يف الواحد فقوله تعاىل َوِمنُْهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيكَ ) من ( املسألة السادسة لفظة 



والسبب فيه أنه موحد اللفظ جمموع )  ٤٢يونس ( َك ويف اجلمع كقوله َوِمنُْهْم مَّن َيْسَتِمُعونَ إِلَْي)  ٢٥األنعام ( 
املعىن فعند التوحيد يرجع إىل اللفظ وعند اجلمع يرجع إىل املعىن وحصل األمران يف هذه اآلية ألن قوله تعاىل يِقُولُ 

اليوم اآلخر لفظ الواحد و ِمَن لفظ اجلمع وبقي من مباحث اآلية أسئلة السؤال األول املنافقون كانوا مؤمنني باهللا وب
ولكنهم كانوا منكرين لنبوته عليه السالم فلم كذهبم يف إدعائهم اإلميان باهللا واليوم اآلخر واجلواب إن محلنا هذه 
اآلية على منافقي املشركني فال إشكال ألن أكثرهم كانوا جاهلني باهللا ومنكرين البعث والنشور وإن محلناها على 

ا كذهبم اهللا تعاىل ألن إميان اليهود باهللا ليس بإميان ألهنم يعتقدونه جسماً وقالوا منافقي أهل الكتاب وهم اليهود فإمن
عزيز بن اهللا وكذلك إمياهنم باليوم اآلخر ليس بإميان فلما قالوا آمنا باهللا كان خبثهم فيه مضاعفاً ألهنم كانوا بقلوهبم 

ا الكالم إنا آمنا هللا مثل إميانكم فلهذا كذهبم اهللا يؤمنون به على ذلك الوجه الباطل وباللسان يومهون املسلمني هبذ
تعاىل فيه السؤال الثاين كيف طابق قوله َوَما ُهم بُِمْؤمِنَِني قوهلم بِاللَِّه فَإِذَا واألول يف ذكر شأن الفعل ال الفاعل 

و قلت إنه مل يناظر يف تلك والثاين يف ذكر شأن الفاعل ال الفعل واجلواب أن من قال فالن ناظر يف املسألة الفالنية فل
املسألة كنت قد كذبته أما لو قلت إنه ليس من الناظرين كنت قد بالغت يف تذكيبه يعين أنه ليس من هذا اجلنس 

فكيف يظن به ذلك فكذا ههنا ملا قالوا آنا باهللا فلو قال اهللا ما آمنوا كان ذلك تكذيباً هلم أما ملا قال َوَما ُهم 
لك مبالغة يف تكذيبهم ونظريه قوله يُرِيُدونَ أَن َيْخُرجُواْ ِمَن النَّارِ َوَما ُهم بِخَارِجَِني ِمنَْها هو أبلغ من بُِمْؤِمنَِني كان ذ

قوهلم وما خيرجون منها السؤال الثالث ما املراد باليوم اآلخر اجلواب جيوز أن يراد به الوقت الذي ال حد له وهو 
وجيوز أن يراد به الوقت احملدود من النشور إىل أن تدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل األبد الدائم الذي ال ينقطع له أمد 

  النار النار ألنه آخر األوقات احملدودة وما بعده فال حد له
دَُهُم اللَُّه َمَرًضا َولَُهمْ ُيخَاِدُعونَ اللََّه وَالَِّذيَن َءاَمُنوا َوَما َيْخَدُعونَ إالَّ أَنفُسَُهْم َوَما َيْشُعُرونَ ِفى قُلُوبِهِم مََّرٌض فََزا

  َعذَاٌب أَلِيٌم بَِما كَانُواْ َيكِْذُبونَ
وا اعلم أن اهللا تعاىل من قبائح املنافقني أربعة أشياء أحدها ما ذكره يف هذه اآلية وهو أهنم ُيَخاِدُعونَ اللََّه وَالَِّذيَن ءاَمُن

خادعة اهللا وثالثاً أهنم ملاذا كانوا خيادعون اهللا ورابعاً أنه ما املراد فيجب أن يعلم أوالً ما املخادعة مث ثانياً ما املراد مب
  بقوله وما خيدعون إال أنفسهم

املسألة األوىل اعلم أنه ال شبهة يف أن اخلديعة مذمومة واملذموم جيب أن مييز من غريه لكي ال يفعل وأصل هذه 
العنق ألهنما خفيان وقالوا خدع الضب خدعاً إذا  اللفظة اإلخفاء ومسيت اخلزانة املخدع واألخدعان عرقان يف

توارى يف جحره فلم يظهر إال قليالً وطريق خيدع وخداع إذا كان خمالفاً للمقصد حبيث ال يفطن له ومنه املخدع 
وأما حدها فهو إظهار ما يوهم السالمة والسداد وإبطان ما يقتضي اإلضرار بالغري والتخلص منه فهو مبنزلة النفاق 

الكفر والرياء يف األفعال احلسنة وكل ذلك خبالف ما يقتضيه الدين ألن الدين يوجب االستقامة والعدولعن يف 
الغرور واإلساءة كما يوجب املخالصة هللا تعاىل يف العبادة ومن هذا اجلنس وصفهم املرائي بأنه مدلس إذا أظهر 

ماع ممن مل يسمع وإذا أعلن ذلك ال يقال إنه خالف مراده ومنه أخذ التدليس يف احلديث ألن الراوي يوهم الس
  مدلس

املسألة الثانية وهي أهنم كيف خادعوا اهللا تعاىل فلقائل أن يقول إن خمادعة اهللا تعاىل ممتنعة من وجهني األول أنه تعاىل 
ذلك خداعاً  يعلم الضمائر والسرائر فال جيوز أن خيادع ألن الذي فعلوه لو أظهروا أن الباطن خبالف الظاهر مل يكن

فإذا كان اهللا تعاىل ال خيفي عليه البواطن مل يصح أن خيادع الثاين أن املنافقني مل يعتقدوا أن اهللا بعث الرسول إليهم 
فلم يكن قصدهم يف نافقهم خمادعة اهللا تعاىل فثبت أنه ال ميكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره بل ال بّد من التأويل 



اىل ذكر نفسه وأراد به رسولة على عادته يف تفخيم وتعظيم شأنه قال إِنَّ الَِّذينَ وهو من وجهني األول أنه تع
األنفال ( وقال يف عكسه َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتم ّمن َشىْ ء فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسُه )  ١٠الفتح ( ُيَبايِعُوَنكَ إِنََّما ُيَبايُِعونَ اللََّه 

سول إىل نفسه فاملنافقون ملا خادعوا الرسول قيل إهنم خادعوا اهللا تعاىل الثاين أضاف السهم الذي يأخذه الر)  ٤١
أن يقال صورة حاهلم مع اهللا حيث يظهرون اإلميان وهم كافرون صورة من خيادع وصورة صنيع اهللا معهم حيث 

لوا أمر اهللا فيهم أمر بإجراء أحكام املسلمني عليهم وهم عنده يف عداد الكفرة صورة صنيع اهللا معهم حيث امتث
  فأجروا أحكامه عليهم

) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة فهي يف بيان الغرض من ذلك اخلداع وفيه وجوه األول أهنم ظنوا أن النيب 
واملؤمنني جيروهنم يف التعظيم واإلكرام جمرى سائر املؤمنني إذا أظهروا هلم اإلميان وإن أسروا خالفه فمقصودهم من 

إليهم أسراره وإفشاء املؤمنني ) صلى اهللا عليه وسلم ( اع هذا الثاين جيوز أن يكون مرادهم إفشاء النيب اخلد
أسرارهم فينقلوهنا إىل أعدائهم من الكفار الثالث أهنم دفعوا عن أنفسهم أحكام الكفار مثل القتل لقوله عليه الصالة 

الرابع أهنم كانوا يطمعون يف أموال الغنائم فإن قيل فاهللا ) ال اهللا أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إ( والسالم 
كيفية مكرهم وخداعهم فلم مل يفعل ذلك هتكاً ) صلى اهللا عليه وسلم ( تعاىل كان قادراً على أن يوحي إىل حممد 

يفعل ما يشاء وحيكم ما لسترهم قلنا إنه تعاىل قادر على استئصال إبليس وذريته ولكنه تعاىل أبقاهم وقواهم إما ألنه 
( يريد أو حلكمة ال يطلع عليها إال هو فإن قيل هل لالقتصار خبادعت على واحد وجه صحيح قلنا قال صاحب 

وجهه أن يقال عىن به فعلت إال أنه أخرج يف زنة فاعلت ألن الزنة يف أصلها للمبالغة والفعل مىت غولب ) الكشاف 
( اوله وحده من غري مغالب لزيادة قوة الداعي إليه ويعضده قراءة أيب حيوة فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا ز

مث قال ُيخَاِدُعونَ بياناً ليقول وجيوز أن يكون مستأنفاً كأنه قيل وِلَم يدَّعون اإلميان كاذبني وما نفعهم ) خيدعون اهللا 
  فيه فقيل ُيخَاِدُعونَ

وحجة األولني مطابقة اللفظ ) خيدعون ( والباقون ) وما خيادعون ( املسألة الرابعة قرأ نافع وابن كثري وأبو عمر 
حىت يكون مطابقاً للفظ األول وحجة الباقني أن املخادعة إمنا تكون بني اثنني فال يكون اإلنسان الواحد خمادعاً 

ى ذلك ويعاقبهم عليه فال لنفسه مث ذكروا يف قوله َوَما َيْخَدُعونَ إالَّ أَنفُسَُهْم وجهني األول أنه تعاىل جيازيهم عل
يكونون يف احلقيقة خادعني إال أنفسهم عن احلسن والثاين ما ذكره أكثر املفسرين وهو أن وبال ذلك راجع إليهم 
يف الدنيا ألن اهللا تعاىل كان يدفع ضرر خداعهم عن املؤمنني ويصرفه إليهم وهو كقوله إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيَخاِدُعونَ اللََّه 

أَُنْؤِمُن كََما آَمَن )  ١٥ ١٤البقرة ( وقوله إِنََّما َنْحُن ُمْستَْهزِءونَ اللَُّه َيْسَتْهزِىء بِهِْم )  ١٤٢النساء ( َخاِدُعُهْم َوُهَو 
يدُونَ كَْيداً َوأَِكيدُ إِنَُّهْم َيِك)  ٥٠النحل ( َوَمكَرُواْ َمكْراً َوَمكَرَْنا َمكْراً )  ١٣البقرة ( السُّفََهاء أَال إِنَُّهْم ُهُم السُّفََهاء 

( إِنَّ الَِّذيَن يُْؤذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه )  ٣٣املائدة ( إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه )  ١٦ ١٥الطارق ( كَْيداً 
بفتح الياء ) عون خيد( من أخدع و ) وما خيادعون ( وبقي يف اآلية بعد ذلك أحباث أحدها قرىء )  ٥٧األحزاب 

على لفظ ما مل يسم فاعله وثانيها النفس ذات الشيء وحقيقته وال ) خيادعون ( و ) وخيدعون ( مبعىن خيتدعون 
واملراد مبخادعتهم ذواهتم أن )  ١١٦املائدة ( ختتص باألجسام لقوله تعاىل َتْعلَُم َما ِفى نَفِْسى َوالَ أَْعلَُم َما ِفى َنفِْسَك 

دوهم إىل غريهم وثالثها أن الشعور علم الشيء إذا حصل باحلس ومشاعر اإلنسان حواسه واملعىن أن اخلداع ال يع
  حلوق ضرر ذلك هبم كاحملسوس لكنهم لتماديهم يف الغفلة كالذي ال حيس

ك أما قوله تعاىل ِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض فاعلم أن املرض صفة توجب وقوع الضرر يف األفعال الصادرة عن موضع تل
الصفة وملا كان األثر اخلاص بالقلب إمنا هو معرفة اهللا تعاىل وطاعته وعبوديته فإذا وقع يف القلب من الصفات ما 



صار مانعاً من هذه اآلثار كانت تلك الصفات أمراضاً للقلب فإن قيل الزيادة من جنس املزيد عليه فلو كان املراد 
ُهُم اللَُّه مََرًضا حمموالً على الكفر واجلهل فيلزم أن يكون اهللا تعاىل من املرض ههنا الكفر واجلهل لكان قوله فََزاَد

فاعالً للكفر واجلهل قالت املعتزلة ال جيوز أن يكون مراد اهللا تعاىل منه فعل الكفر واجلهل لوجوه أحدها أن الكفار 
إذا فعل اهللا ) لى اهللا عليه وسلم ص( كانوا يف غاية احلرص على الطعن يف القرآن فلو كان املعىن ذلك لقالوا حملمد 

الكفر فينا فكيف تأمرنا باإلميان وثانيها أنه تعاىل لو كان فاعالً للكفر جلاز منه إظهار املعجزة على يد الكذاب فكان 
ال يبقى كون القرآن حجة فكيف نتشاغل مبعانيه وتفسريه وثالثها أنه تعاىل ذكر هذه اآليات يف معرض الذم هلم 

فكيف يذمهم على شيء خلقه فيهم ورابعها قوله َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم فإن كان اهللا تعاىل خلق ذلك فيهم على كفرهم 
كما خلق لوهنم وطوهلم فأي ذنب هلم حىت يعذهبم وخامسها أنه تعاىل أضافه إليهم بقوله بَِما كَانُواْ َيكِْذُبونَ وعلى 

م السفهاء وأهنم إذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا معكم إذا ثبت هذا وصفهم تعاىل بأهنم مفسدون يف األرض وأهنم ه
هذا فنقول ال بّد من التأويل وهو من وجوه األول حيمل املرض على الغم ألنه يقال مرض قليب من أمر كذا واملعىن 

فيوماً وذلك كان  واستعالء شأنه يوماً) صلى اهللا عليه وسلم ( أن املنافقني مرضت قلوهبم ملا رأوا ثبات أمر النيب 
يؤثر يف زوال رياستهم كما روي أنه عليه السالم مر بعبد اهللا بن أيب بن سلول على محار فقال له نح محارك يا حممد 
فقد آذتين رحيه فقال له بعض األنصار اعذره يا رسول اهللا فقد كنا عزمنا على أن نتوجه الرياسة قبل أن تقدم علينا 

  م وصف ال لهفهؤالء ملا اشتد عليهم الغ

صلى اهللا عليه وسلم ( تعاىل ذلك فقال فََزادَُهُم اللَُّه َمَرًضا أي زادهم اهللا غماً على غمهم مبا يزيد يف إعالء أمر النيب 
وتعظيم شأنه الثاين أن مرضهم وكفرهم كان يزداد بسبب ازدياد التكاليف فهو كقوله تعاىل يف سورة التوبة ) 

والسورة مل تفعل ذلك ولكنهم ملا ازدادوا رجساً عند نزوهلا ملا كفروا )  ١٢٥التوبة ( رِْجسِهِْم  فََزاَدُهمُ رِْجًسا إِلَى
)  ٦ ٥نوح ( هبا قيل ذلك وكقوله تعاىل حكاية عن نوح إِّنى َدَعْوُت قَْوِمى لَْيالً وََنَهاراً فَلَْم َيزِدُْهْم ُدَعاِئى إِالَّ فَِراراً 

)  ٤٩التوبة ( ولكنهم ازدادوا فراراً عنده وقال َومِْنُهْم مَّن َيقُولُ ائْذَن لّي َوالَ َتفْتِّنى  والدعاء مل يفعل شيئاً من هذا
والنيب عليه السالم إن مل يأذن له مل يفتنه ولكنه كان يفتنت عند خروجه فنسبت الفتنة إليه َولَيَزِيَدنَّ كَثِرياً ّمْنُهم مَّا 

وقولك )  ٤٢فاطر ( وقال فَلَمَّا َجاءُهْم َنِذيٌر مَّا َزادَُهْم إِالَّ ُنفُوراً )  ٦٤املادة ( اناً َوكُفْراً أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّّبَك طُْغَي
ملن وعظته فلم يتعظ ومتادى يف فساده ما زادتك موعظيت إال شراً ومازادتك إال فساداً فكذا هؤالء املنافقون ملا 

فكفروا بتلك الشرائع وازدادوا بسبب ذلك كفراً ال جرم أضيفت كانوا كافرين مث دعاهم اهللا إىل شرائع دينه 
زيادة كفرهم إىل اهللا الثالث املراد من قوله فََزادَُهُم اللَُّه مََرًضا املنع من زيادة األلطاف فيكون بسبب ذلك املنع 

ن العرب تصف فتور الطرف باملرض فيقولون الرابع أ)  ٤املنافقون ( خاذالً هلم وهو كقوله قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيؤْفَكُونَ 
  جارية مريضة الطرف قال جرير فإن العيون اليت يف طرفها مرض

  قتلننا مث مل حييني قتالنا
فكذا املرض ههنا إمنا هو الفتور يف النية وذلك ألهنم يف أول األمر كانت قلوهبم قوية على احملاربة واملنازعة وإظهار 

فأخذوا يف النفاق بسبب ذلك اخلوف واإلنكسار فقال تعاىل فَزَاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا أي اخلصومة مث انكسرت شوكتهم 
زادهم ذلك االنكسار واجلنب والضعف ولقد حفق اهللا تعاىل ذلك بقوله َوقَذََف ِفى قُلُوبِهُِم الرُّْعَب ُيْخرُِبونَ ُبُيوَتُهمْ 

اخلامس أن حيمل املرض على أمل القلب وذلك أن اإلنسان إذا صار مبتلى  ) ٢احلشر ( بِأَْيِديهِْم وَأَْيِدى الُْمْؤِمنَِني 
باحلسد والنفاق ومشاهدة املكروه فإذا دام به ذلك فرمبا صار ذلك سبباً لغري مزاج القلب وتأمله ومحل اللفظ على 

أمل ) الكشاف ( قال صاحب  هذا الوجه محل له على حقيقته فكان أوىل من سائر الوجوه أما قوله وَلَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم



فهو أليم كوجع فهو وجيع ووصف العذاب به فهو حنو قوله حتية بينهم ضرب وجيع وهذا على طريقة قوهلم جد 
جده واألمل يف احلقيقة للمؤمل كما أن اجلد للجاد أما قوله بَِما كَاُنواْ َيكِْذُبونَ ففيه أحباث أحدها أن الكذب هو اخلرب 

ا هو به واجلاحظ ال يسميه كذباً إال إذا علم املخرب كون املخرب عنه خمالفاً للخرب وهذا اآلية عن شيء على خالف م
حجة عليه وثانيها أن قوله َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم بَِما كَاُنواْ َيكِْذُبونَ صريح يف أن كذهبم علة للعذاب األليم وذلك 

م عليه السالم كذب ثالث كذبات فاملراد التعريض ولكن يقتضي أن يكون كل كذب حراماً فأما ما روي أن إبراهي
ملا كانت صورته صورة الكذب مسي به وثالثها يف هذه اآلية قراءتان إحدامها َيكِْذُبونَ واملراد بكذهبم قوله بِاللَّهِ 

لغة يف كذب كما من كذبه الذي هو نقيض صدقه ومن كذب الذي هو مبا) يكذبون ( َوبِالَْيْومِ اْألِخرِ َوَما والثانية 
  بولغ يف صدق فقيل صدق

  اِكن الَّ َيْشعُُرونََوإِذَا قِيلَ لَُهْم الَ ُتفِْسُدواْ ِفى اَألْرضِ قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ أَال إِنَُّهْم ُهُم الْمُفِْسُدونَ وَلَ
أحدها أن يقال من القائل الَ تُفِْسدُواْ إعلم أن هذا هو النوع الثاين من قبائح أفعال املنافقني والكالم فيه من وجوه 

  ِفى االْرضِ وثانيها ما الفساد يف األرض وثالثها من القائل إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ ورابعها ما الصالح
أما املسألة األوىل فمنهم من قال ذلك القائل هو اهللا تعاىل ومنهم من قال هو الرسول عليه السالم ومنهم من قال 

منني وكل ذلك حمتمل وال جيوز أن يكون القائل بذلك من ال خيتص بالدين والنصيحة وإن كان األقرب بعض املؤ
هو أن القائل هلم ذلك من شافههم بذلك فإما أن يكون الرسول عليه السالم بلغه عنهم النفاق ومل يقطع بذلك 

 وإما أن يقال إن بعض من كانوا يلقون إليه فنصحهم فأجابوا مبا حيقق إمياهنم وأهنم يف الصالح مبنزلة سائر املؤمنني
الفساد كان ال يقبله منهم وكان ينقلب واعظاً هلم قائالً هلم الَ ُتفِْسُدواْ فإن قيل أفما كانوا خيربون الرسول عليه 

عنهم السالم بذلك قلنا نعم إال أن املنافقني كانوا إذا عوتبوا عادوا إىل إظهار اإلسالم والندم وكذبوا الناقلني 
وقال )  ٧٤التوبة ( وحلفوا باهللا عليه كما أخرب تعاىل عنهم يف قوله َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُواْ َولَقَْد قَالُواْ كَِلَمةَ  الْكُفْرِ 

  ) ٩٦التوبة ( َيْحِلفُونَ لَكُْم ِلتَْرَضْواْ َعنُْهْم 
ه الصالح فأما كونه فساداً يف األرض فإنه يفيد أمراً املسألة الثانية الفساد خروج الشيء عن كونه منتفعاً به ونقيض

زائداً وفيه ثالثة أقوال أحدها قول ابن عباس واحلسن وقتادة والسدي أن املراد بالفساد يف األرض إظهار معصية 
ن الشرائع اهللا تعاىل وتقريره ما ذكره القفال رمحه اهللا وهو أن إظهار معصية اهللا تعاىل إمنا كان إفساداً يف األرض أل

سنن موضوعة بني العباد فإذا متسك اخللق هبا زال العدوان ولزم كل أحد شأنه فحقنت الدماء وسكنت الفنت وكان 
فيه صالح األرض وصالح أهلها أما إذا تركوا التمسك بالشرائع وأقدم كل أحد على ما يهواه لزم اهلرج واملرج 

نبههم على أهنم إذا )  ٢٢حممد ( ن تََولَّيُْتْم أَن ُتفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ واالضطراب ولذلك قال تعاىل فََهلْ َعَسيُْتْم إِ
أعرضوا عن الطاعة مل حيصلوا إال على اإلفساد يف األرض به وثانيها أن يقال ذلك الفساد هو مداراة املنافقني 

صلى اهللا ( هم ذلك ضعف الرسول للكافرين وخمالطتهم معهم ألهنم ملا مالوا إىل الكفر مع أهنم يف الظاهر مؤمنون أو
وضعف أنصاره فكان ذلك جيرىء الكفرة على إظهار عداوة الرسول ونصب احلرب له وطمعهم يف ) عليه وسلم 

  الغلبة وفيه فساد عظيم يف األرض وثالثها قال األصم كانوا يدعون يف السر إىل تكذيبه وجحد اإلسالم وإلقاء الشبه
إمنا حنن مصلحون هم املنافقون واألقرب يف مرادهم أن يكون نقيضاً ملا هنوا عنه فلما كان املسألة الثالثة الذين قالوا 

الذي هنوا عنه هو اإلفساد يف األرض كان قوهلم إِنََّما َنْحُن ُمصِْلُحونَ كاملقابل له وعند ذلك يظهر احتماالن أحدمها 
  أهنم اعتقدوا يف دينهم أنه هو الصواب



ذلك الدين ال جرم قالوا إمنا حنن مصلحون ألهنم يف اعتقادهم ما سعوا إال لتطهري وجه وكان سعيهم ألجل تقوية 
 األرض عن الفساد وثانيهما أنا إذا فسرنا الَ ُتفِْسُدواْ مبداراة املنافقني للكفار فقوهلم إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ يعين به أن

لذلك حكى اهللا تعاىل عنهم أهنم قالوا إِنْ أَرَْدَنا إِالَّ إِْحسَاناً هذه املداراة سعي يف اإلصالح بني املسلمني والكفار و
  فقوهلم إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ أي حنن نصلح أمور أنفساً)  ٦٢النساء ( َوَتْوِفيقاً 

 واعلم أن العلماء استدلوا هبذه اآلية على أن من أظهر اإلميان وجب إجراء حكم املؤمنني عليه وجتويز خالفه ال
يطعن فيه وتوبة الزنديق مقبولة واهللا أعلم وأما قوله أَال إِنَُّهْم ُهمُ الُْمفِْسُدونَ فخارج على وجوه ثالثة أحدها أهنم 
مفسدون ألن الكفر فساد يف األرض إذ فيه كفران نعمة اهللا وإقدام كل أحد على ما يهواه ألنه إذا كان ال يعتقد 

اباً هتارج الناس ومن هذا ثبت أن النفاق فساد وهلذا قال فََهلْ َعَسيُْتْم إِن تََولَّيُْتمْ وجود اإلله وال يرجو ثواباً وال عق
  أَن ُتفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ على ما تقدم تقريره

  السُّفََهآُء َولَاِكن الَّ َيْعلَُمونَ َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َءاِمُنواْ كََمآ َءاَمَن النَّاُس قَالُوا أَُنْؤِمُن كََمآ آَمَن السُّفََهآُء أَال إِنَُّهْم ُهُم
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من قبائح أفعال املنافقني وذلك ألنه سبحانه ملا هناهم يف اآلية املتقدمة عن الفساد يف 
األرض أمرهم يف هذه اآلية باإلميان ألن كمال حال اإلنسان ال حيصل إال مبجموع األمرين أوهلما ترك ما ال ينبغي 

  وهو قوله ءاَمُنواْ وههنا مسائل
املسألة األوىل قوله وَإِذَا ِقيلَ لَُهْم ءاِمُنواْ أي إمياناً مقروناً باإلخالص بعيداً عن النفاق ولقائل أن يستدل هبذه اآلية 

له ءاَمُنواْ على أن جمرد اإلقرار إميان فإنه لو مل يكن إمياناً ملا حتقق مسمى اإلميان إال إذا حصل فيه اإلخالص فكان قو
كافياً يف حتصيل املطلوب وكان ذكر قوله كََما ءاَمَن النَّاُس لغواً واجلواب أن اإلميان احلقيقي عند اهللا هو الذي 
يقترن به اإلخالص أما يف الظاهر فال سبيل إليه إال بإقرار الظاهر فال جرم افتقر فيه إىل تأكيده بقوله كََما ءاَمَن 

  النَّاُس
ية الالم يف النَّاسِ فيها وجهان أحدمها أهنا للعهد أي كما آمن رسول اهللا ومن معه وهم ناس معهودون أو املسألة الثان

عبد اهللا بن سالم وأشياعه ألهنم من أبناء جنسهم والثاين أهنا للجنس مث ها هنا أيضاً وجهان أحدمها أن األوس 
وكانوا قليلني ولفظ العموم قد يطلق على األكثر  واخلزرج أكثرهم كانوا مسلمني وهؤالء املنافقون كانوا منهم

والثاين أن املؤمنني هم الناس يف احلقيقة ألهنم هم الذين أعطوا اإلنسانية حقها ألن فضيلة اإلنسان على سائر 
  احليوانات بالعقل املرشد والفكر اهلادي

  ملؤمنون مث كان بعضهم يقولاملسألة الثالثة القائل َوإِذَا قِيلَ لَُهْم ءاِمُنواْ إما الرسول أو ا

  لبعض أنؤمن كما آمن سفيه بين فالن وسفيه بين فالن والرسول ال يعرف ذلك فقال تعاىل أَال إِنَُّهْم ُهُم السُّفََهاء
  املسألة الرابعة السفه اخلفة يقال سفهت الريح الشيء إذا حركته قال ذو الرمة فجرين كما اهتزت رياح تسفهت

  لرواسمأعاليها مر الرياح ا
  وقال أبو متام الطائي فسفيه الرمح جاهله إذا ما

  بدا فضل السفيه على احلليم
أراد به سريع الطعن بالرمح خفيفه وإمنا قيل لبذيء اللسان سفيه ألنه خفيف ال رزانة له وقال تعاىل َوالَ تُْؤُتواْ 

لقلة عقله وإمنا ) شارب اخلمر سفيه ( وقال عليه السالم )  ٥نساء ال( السُّفََهاء أَْموالَكُُم الَِّتى َجَعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياماً 
مسي املنافقون املسلمني بالسفهاء ألن املنافقني كانوا من أهل اخلطر والرياسة وأكثر املؤمنني كانوا فقراء وكان عند 

األسباب نسبوهم إىل باطل والباطل ال يقبله إال السفيه فلهذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( املنافقني أن دين حممد 



السفاهة مث إن اهللا تعاىل قلب عليهم هذا اللقب وقوله احلق لوجوه أحدها أن من أعرض عن الدليل مث نسب 
املتمسك به إىل السفاهة فهو السفيه وثانيها أن من باع آخرته بدنياه فهو السفيه وثالثها أن من عادى حممداً عليه 

  هو السفيهالصالة والسالم فقد عادى اهللا وذلك 
املسألة اخلامسة إمنا قال يف آخر هذه اآلية الَّ َيْعلَُمونَ وفيما قبلها الَّ َيشُْعُرونَ لوجهني األول أن الوقوف على أن 

املؤمنني على احلق وهم على الباطل أمر عقلي نظري وأما أن النفاق وما فيه من البغي يفضي إىل الفساد يف األرض 
  الثاين أنه ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم أحسن طباقاً له واهللا أعلمفضروري جار جمرى احملسوس 

ا َنْحُن ُمْسَتْهزُِءونَ اللَُّه َيسَْتْهزِى ُء َوإِذَا لَقُواْ الَِّذيَن َءاَمُنواْ قَالُو ا َءاَمنَّا َوإِذَا َخلَْواْ إِلَى َشَياِطينِهِْم قَالُوا إِنَّا مََعكُْم إِنََّم
  دُُّهْم ِفي طُغَْيانِهِْم َيْعَمُهونَبِهِْم َويَُم

أما ) وإذا القوا ( هذا هو النوع الرابع من أفعاهلم القبيحة يقال لقيته والقيته إذا استقبلته قريباً منه وقرأ أبو حنيفة 
نهم فما كانوا قوله قَالُواْ ءاَمنَّا فاملراد أخلصنا بالقلب والدليل عليه وجهان األول أن اإلقرار باللسان كان معلوماً م

حيتاجون إىل بيانه إمنا املشكوك فيه هو اإلخالص بالقلب فيجب أن يكون مرادهم من هذا الكالم ذلك الثاين أن 
جيب أن حيمل على نقيض ما كانوا يظهرونه لشياطينهم وإذا كانوا يظهرون هلم التكذيب ) آمنا ( قوهلم للمؤمنني 

  لمؤمننيبالقلب فيجب أن يكون مرادهم فيما ذكروه ل

يقال خلوت بفالن وإليه وإذا ) الكشاف ( التصديق بالقلب أما قوله َوإِذَا َخلَْواْ إِلَى َشَياِطينِهِْم فقال صاحب 
إذا سخرت منه من ) خلوت به ( مبعىن مضى ومنه القرون اخلالية ومن ) خال ( انفردت معه وجيوز أن يكون من 

معناه أهنم أهنوا السخرية باملؤمنني إىل شياطينهم وحدثوهم هبا كما أي يعبث به و) خال فالن بعرض فالن ( قولك 
تقول أمحد إليك فالناً وأذمه إليك وأما شياطينهم فهم الذين ماثلوا الشياطني يف متردهم أما قوله إِنَّا َمَعكُْم ففيه 

من حيمل الشياطني على  سؤاالن السؤال األول هذا القائل أهم كل املنافقني أو بعضهم اجلواب يف هذا خالف ألن
كبار املنافقني حيمل هذا القول على أنه من صغارهم وكانوا يقولون للمؤمنني آمنا وإذا عادوا إىل أكابرهم قالوا إنا 

معكم لئال يتومهوا فيهم املباينة ومن يقول يف الشياطني املراد هبم الكفار مل مينع إضافة هذا القول إىل كل املنافقني وال 
ن املراد بشياطينهم أكابرهم وهم إما الكفار وإما أكابر املنافقني ألهنم هم الذين يقدرون على اإلفساد يف شبهة يف أ

األرض وأما أصاغرهم فال السؤال الثاين مل كانت خماطبتهم املؤمنني باجلملة الفعلية وشياطينهم باجلملة اإلمسية حمققة 
اً بأقوى الكالمني ألهنم كانوا يف ادعاء حدوث اإلميان منهم ال يف اجلواب ليس ما خاطبوا به املؤمنني جدير) بأن ( 

ادعاء أهنم يف الدرجة الكاملة منه إما ألن أنفسهم ال تساعدهم على املبالغة ألن القول الصادر عن النفاق والكراهة 
أما كالمهم مع إخواهنم قلما حيصل معه املبالغة وإما لعلمهم بأن ادعاء الكمال يف اإلميان ال يروج على املسلمني و

فهم كانوا يقولونه عن االعتقاد وعلموا أن املستمعني يقبلون ذلك منهم فال جرم كان التأكيد الئقاً به أما قوله إِنََّما 
َنْحُن ُمسَْتْهزِءونَ ففيه سؤاالن السؤال األول ما االستهزاء اجلواب أصل الباب اخلفة من اهلزء وهو العدو السريع 

ات على مكانه وناقته هتزأ به أي تسرع وحدُّه أنه عبارة عن إظهار موافقة مع إبطان ما جيري جمرى وهزأ يهزأ م
السوء على طريق السخرية فعلى هذا قوهلم إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهزِءونَ يعين نظهر هلم املوافقة على دينهم لنأمن شرهم 

ثاين كيف تعلق قوله إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهزِءونَ بقوله إِنَّا ونقف على أسرارهم ونأخذ من صدقاهتم وغنائمهم السؤال ال
َمَعكُْم اجلواب هو توكيد له ألن قوله إِنَّا َمَعكُْم معناه الثبات على الكفر وقوله إِنََّما َنْحُن ُمْستَْهزِءونَ رد لإلسالم 

فر أو استئناف كأهنم اعترضوا عليه ورد نقيض الشيء تأكيد لثباته أو بدل منه ألن من حقر اإلسالم فقد عظم الك
  حني قالوا إنا معكم فقالوا إن صح ذلك فكيف توافقون أهل اإلسالم فقالوا إمنا حنن مستهزئون



واعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا حكى عنهم ذلك أجاهبم بأشياء أحدها قوله اللَُّه َيْستَْهزِىء بِهِْم وفيه أسئلة األول كيف 
نه يستهزىء وقد ثبت أن االستهزاء ال ينفك عن التلبيس وهو على اهللا حمال وألنه ال ينفك جيوز وصف اهللا تعاىل بأ

واجلهل على اهللا حمال )  ٦٧البقرة ( عن اجلهل لقوله قَالُواْ أَتَتَِّخذَُنا ُهُزًوا قَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني 
أحدها أن ما يفعله اهللا هبم جزاء على استهزائهم مساه باالستهزاء ألن جزء واجلواب ذكروا يف التأويل مخسة أوجه 

  الشيء يسمى باسم ذلك

فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتدُواْ َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اْعَتَدى )  ٤٠الشورى ( الشيء قال تعاىل َوَجَزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها 
)  ٥٤آل عمران ( َوَمكَُرواْ وََمكََر اللَُّه )  ١٤٤النساء ( ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم )  ١٩٤البقرة ( َعلَْيكُْم 

أي أجزه ) اللهم إن فالناً هجاين وهو يعلم أين لست بشاعر فاهجه اللهم والعنه عدد ما هجاين ( وقال عليه السالم 
وثانيها أن ضرر ) تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا  تكلفوا من األعمال ما( جزاء هجائه وقال عليه السالم 

استهزائهم باملؤمنني راجع عليهم وغري ضار باملؤمنني فيصري كأن اهللا استهزأ هبم وثالثها أن من آثار االستهزاء 
زاء حصول اهلوان واحلقارة فذكر االستهزاء واملراد حصول اهلوان هلم تعبرياً بالسبب عن املسبب ورابعها إن استه

اهللا هبم أن يظهر هلم من أحكامه يف الدنيا ما هلم عند اهللا خالفها يف اآلخرة كما أهنم أظهروا للنيب واملؤمنني أمراً مع 
أن احلاصل منهم يف السر خالفه وهذا التأويل ضعيف ألنه تعاىل ملا أظهر هلم أحكام الدنيا فقد أظهر األدلة الواضحة 

ة من سوء املنقلب والعقاب العظيم فليس يف ذلك خمالفة ملا أظهره يف الدنيا وخامسها مبا يعاملون به يف الدار اآلخر
أن اهللا تعاىل يعاملهم معاملة املستهزىء يف الدنيا ويف اآلخرة أما يف الدنيا فألنه تعاىل أطلع الرسول على أسرارهم مع 

ذا دخل املؤمنون اجلنة والكافرون النار فتح اهللا أهنم كانوا يبالغون يف إخفائها عنه وأما يف اآلخرة فقال ابن عباس إ
من اجلنة باباً على اجلحيم يف املوضع الذي هو مسكن املنافقني فإذا رأى املنافقون الباب مفتوحاً أخذوا خيرجون من 

ك قوله اجلحيم ويتوجهون إىل اجلنة وأهل اجلنة ينظرون إليهم فإذا وصلوا إىل باب اجلنة فهناك يغلق دوهنم الباب فذا
( الْكُفَّارِ َيْضَحكُونَ  تعاىل إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرمُواْ كَانُواْ ِمَن الَِّذيَن ءاَمُنواْ َيْضَحكُونَ إىل قوله فَالَْيْوَم الَِّذيَن ءاَمُنواْ ِمَن

يعطف على الكالم فهذا هو االستهزاء هبم السؤال الثاين كيف ابتدأ قوله اللَُّه َيسَْتْهزِىء بِهِْم ومل )  ٣٤املطففني 
الذي قبله اجلواب هو استئناف يف غاية اجلزالة والفخامة وفيه أن اهللا تعاىل هو الذي يستهزىء هبم استهزاء العظيم 
الذي يصري استهزائهم يف مقابلته كالعدم وفيه أيضاً أن اهللا هو الذي يتوىل االستهزاء هبم انتقاماً للمؤمنني وال حيوج 

  وهم باستهزاء مثلهاملؤمنني إىل أن يعارض
) يستهزىء ( السؤال الثالث هل قيل إن اهللا مستهزىء هبم ليكون مطابقاً لقوله إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهزِءونَ اجلواب ألن 

يفيد حدوث االستهزاء وجتدده وقتاً بعد وقت وهذا كانت نكايات اهللا فيهم أَْو الَ َيَرْونَ أَنَُّهْم يُفَْتُنونَ ِفى كُلّ َعامٍ 
وأيضاً فما كانوا خيلون يف أكثر أوقاهتم من هتتك أستار وتكشف أسرار واستشعار )  ١٢٦التوبة ( مَّرَّةً  أَْو َمرََّتْينِ 

للََّه ُمخْرٌِج زِءواْ إِنَّ احذر من أن تنزل عليهم آية َيْحذَُر الْمَُناِفقُونَ أَن ُتنَزَّلَ َعلَْيهِْم سُوَرةٌ  ُتَنّبئُُهمْ بَِما قُلُوبِهِم قُلِ اْسَتْه
قال صاحب الكشاف إنه من مد )  ١٥البقرة ( مَّا َتْحذَُرونَ اجلواب الثاين قوله تعاىل َوَيُمدُُّهْم ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعَمُهونَ 

اجليش وأمده إذا زاده وأحلق به ما يقويه ويكثره وكذلك مد الدواة وأمدها زادها ما يصلحها ومددت السراج 
هما بالزيت والسماد ومده الشيطان يف الغي وأمده إذا واصله بالوسواس ومد وأمد مبعىن واحد واألرض إذا أصلحت

)  ٥٥املؤمنني ( وقال بعضهم مد يستعمل يف الشر وأمد يف اخلري قال تعاىل أََيْحَسُبونَ أَنََّما ُنِمدُُّهمْ بِِه ِمن مَّالٍ َوَبنَِني 
  مالء واإلمهال وهذا خطأ لوجهني األول أنومن الناس من زعم أنه من املد يف العمر واإل



يدل على أنه من املدد دون املد ) وإخواهنم ميدوهنم يف الغي ( وقراءة نافع ) ومندهم ( قراءة ابن كثري وابن حميصن 
الثاين أن الذي مبعىن أمهله إمنا هو مد له كأملي له قالت املعتزلة هذه اآلية ال ميكن أجراؤها على ظاهرها لوجوه 

  حدها قوله تعاىل وَإِْخوانُُهْم َيُمدُّوَنُهْم ِفى الَْغى ِّ أضاف ذلك الغي إىل إخواهنم فكيف يكون مضافاً إىل اهللا تعاىلأ
  وثانيها أن اهللا تعاىل ذمهم على هذا الطغيان فلو كان فعالً هللا تعاىل فكيف يذمهم عليه

  فكان االشتغال بتفسريه عبثاً وثالثها لو كان فعالً هللا تعاىل لبطلت النبوة وبطل القرآن
ولو كان ذلك من اهللا ملا أضافه إليهم فظهر أنه تعاىل إمنا ) يف طغياهنم ( ورابعها أنه تعاىل أضاف الطغيان إليهم بقوله 

أضافه إليهم ليعرف أنه تعاىل غري خالق لذلك ومصداقه أنه حني أسند املد إىل الشياطني أطلق الغي ومل يقيده 
إذا ثبت هذا فنقول التأويل من وجوه أحدها )  ٢٠٢األعراف ( قوله َوإِخْوانُُهْم َيُمدُّونَُهْم ِفى الَْغى ِّ باإلضافة يف 

وهو تأويل الكعيب وأيب مسلم بن حيىي األصفهاين أن اهللا تعاىل ملا منحهم ألطافه اليت مينحها املؤمنني وخذهلم بسبب 
يد الظلمة فيها وتزايد النور يف قلوب املسلمني فسمي ذلك التزايد كفرهم وإصرارهم عليه بقيت قلوهبم مظلمة بتزا

مدداً وأسنده إىل اهللا تعاىل ألنه مسبب عن فعله هبم وثانيها أن حيمل على منع القسر واإلجلاء كما قيل إن السفيه إذا 
لتخلية بينه وبني إغواء عباده مل ينه فهو مأمور وثالثها أن يسند فعل الشيطان إىل اهللا تعاىل ألنه بتمكينه وإقداره وا

ورابعاً ما قاله اجلبائي فإنه قال وميدهم أي ميد عمرهم مث إهنم مع ذلك يف طغياهنم يعمهون وهذا ضعيف من وجهني 
األول ملا تبينا أنه ال جيوز يف اللغة تفسري وميدهم باملد يف العمر الثاين هب أنه يصح ذلك ولكنه يفيد أنه تعاىل ميد 

أن يكونوا يف طغياهنم يعمهون وذلك يفيد اإلشكال أجاب القاضي عن ذلك بأنه ليس املراد أنه تعاىل  عمرهم لغرض
ميد عمرهم لغرض أن يكونوا يف الطغيان بل املراد أنه تعاىل يبقيهم ويلطف هبم يف الطاعة فيأبون إال أن يعمهوا 

ى قُلُوبِهِْم فال فائدة يف اإلعادة واعلم أن الطغيان هو الغلو واعلم أن الكالم يف هذا الباب تقدم يف قوله َخَتَم اللَُّه َعلَ
أي جاوز قدره وقال اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ )  ١١احلاقة ( يف الكفر وجماوزة احلد يف العتو قال تعاىل إِنَّا لَمَّا طََغا الَْماء 

م بالكسر ومها لغتان كلقيان ولقيان والعمه أي أسرف وجتاوز احلد وقرأ زيد بن علي يف طغياهن)  ٢٤طه ( إِنَُّه طََغى 
  مثل العمى إال أن العمى عام يف البصر والرأي والعمه يف الرأي خاصة وهو التردد والتحري ال يدري أين يتوجه

  أُْولَاِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُواْ الضَّلَالَةَ  بِالُْهَدى فََما رَبَِحت تِّجَاَرتُُهْم َوَما كَانُواْ ُمْهَتِديَن
واعلم أن تراء الضاللة باهلدى اختيارها عليه واستبداهلا به فإن قيل كيف اشتروا الضاللة باهلدى وما كانوا على 

  هدى قلنا جعلوا لتمكنهم منه كأنه يف أيديهم فإذا تركوه ومالوا إىل الضاللة فقد استبدلوها به

عن الصواب يف الدين أما قوله فََما رَبَِحت  والضاللة اجلور واخلروج عن القصد وفقد االهتداء فاستعري للذهاب
تِّجَارَُتُهْم فاملعىن أهنم ما رحبوا يف جتارهتم وفيه سؤاالن السؤال األول كيف أسند اخلسران إىل التجارة وهو ألصحاهبا 

ارة اجلواب هو من اإلسناد اجملازي وهو أن يسند الفعل إىل شيء يتلبس بالذي هو يف احلقيقة له كما تلبست التج
باملشتري السؤال الثاين هب أن شراء الضاللة باهلدى وقع جمازاً يف معىن االستبدال فما معىن ذكر الربح والتجارة 
وما كان مث مبايعة على احلقيقة واجلواب هذا مما يقوي أمر اجملاز وحيسنه كما قال الشاعر فوملا رأيت النسر عز ابن 

  دأية
  وعشش يف وكريه جاش له صدري

الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتبعه بذكر التعشيش والوكر فكذا ههنا ملا ذكر سبحانه الشراء أتبعه  ملا شبه
ما يشاكله ويواخيه متثيالً خلسارهتم وتصويراً حلقيقته أما قوله َوَما كَانُواْ ُمْهَتِديَن فاملعىن أن الذي تطلبه التجار يف 

بح وهؤالء قد أضاعوا األمرين ألن رأس ماهلم هو العقل اخلايل عن املانع متصرفاهتم أمران سالمة رأس املال والر



فلما اعتقدوا هذه الضالالت صارت تلك العقائد الفاسدة الكسيبة مانعة من االشتغال بطلب العقائد احلقة وقال 
ألمن إىل اخلوف ومن قتادة انتقلوا من اهلدى إىل الضاللة ومن الطاعة إىل املعصية ومن اجلماعة إىل التفرقة ومن ا

  السنة إىل البدعة واهللا أعلم
  لَُماٍت الَّ ُيْبِصُرونََمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذى اْسَتوْقََد نَاراً فَلَمَّآ أََضاَءْت َما حَْولَُه ذََهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوَترَكَُهْم ِفي ظُ

أحدها أن املقصود من ضرب األمثال أهنا تؤثر يف اعلم أنا قبل اخلوض يف تفسري ألفاظ هذه اآلية نتكلم يف شيئني 
القلوب ما ال يؤثره وصف الشيء يف نفسه وذلك ألن الغرض من املثل تشبيه اخلفي باجللي والغائب بالشاهد 

فيتأكد الوقوف على ماهيته ويصري احلس مطابقاً للعقل وذلك يف هناية اإليضاح أال ترى أن الترغيب إذا وقع يف 
عن ضرب مثل له مل يتأكد وقوعه يف القلب كما يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور وإذا زهد يف الكفر  اإلميان جمرداً

مبجرد الذكر مل يتأكد قبحه يف العقول كما يتأكد إذا مثل بالظلمة وإذا أخرب بضعف أمر من األمور وضرب مثله 
وهلذا أكثر اهللا تعاىل يف كتابه املبني ويف بنسج العنكبوت كان ذلك أبلغ يف تقرير صورته من األخبار بضعفه جمرداً 

ومن سور اإلجنيل سورة )  ٢١احلشر  ٤٣العنكبوت ( سائر كتبه أمثاله قال تعاىل َوِتلَْك االْْمثَالُ َنضْرُِبَها ِللنَّاسِ 
  األمثال ويف اآلية مسائل

مثيل كشبه وشبه وشبيه مث قيل للقول املسألة األوىل املثل يف أصل كالمهم مبعىن املثل وهو النظري ويقال مثل ومثل و
  الثائر املمثل مضر به مبورده مثل وشرطه أن يكون قوالً فيه غرابة من بعض الوجوه

املسألة الثانية أنه تعاىل ملا بني حقيقة صفات املنافقني عقبها بضرب مثلني زيادة يف الكشف والبيان أحدمها هذا املثل 
التمثيل مبن أعطي نوراً مث سلب ذلك النور منه مع أن املنافق ليس له نور وفيه إشكاالت أحدها أن يقال ما وجه 

وثانيها أن يقال إن من استوقد ناراً فأضاءت قليالً فقد انتفع هبا وبنورها مث حرم فأما املنافقون فال انتفاع هلم ألبتة 
 تعاىل ذهب بنوره وتركه يف باإلميان فما وجه التمثيل وثالثها أن مستوقد النار قد اكتسب لنفسه النور واهللا

الظلمات واملنافق مل يكتسب خرياً وما حصل له من اخليبة واحلرية فقد أتى فيه من قبل نفسه فما وجه التشبيه 
واجلواب أن العلماء ذكروا يف كيفية التشبيه وجوًها أحدها قال السدي إن ناساً دخلوا يف اإلسالم عند وصوله 

إهنم نافقوا والتشبيه ههنا يف هناية الصحة ألهنم بإمياهنم أوالً اكتسبوا نوراً مث بنفاقهم ثانياً  عليه السالم إىل املدينة مث
أبطلوا ذلك النور ووقعوا يف حرية عظيمة فإنه ال حرية أعظم من حرية الدين ألن املتحري يف طريقه ألجل الظلمة ال 

سر نفسه يف اآلخرة أبد اآلبدين وثانيها إن مل يصح ما قاله خيسر إال القليل من الدنيا وأما املتحري يف الدين فإنه خي
السدي بل كانوا منافقني أبداً من أول أمرهم فههنا تأويل آخر ذكره احلسن رمحه اهللا وهو أهنم ملا أظهروا اإلسالم 

أحكام فقد ظفروا حبقن دمائهم وسالمة أمواهلم عن الغنيمة وأوالدهم عن السيب وظفروا بغنائم اجلهاد وسائر 
املسلمني وعد ذلك نوراً من أنوار اإلميان وملا كان ذلك باإلضافة إىل العذاب الدائم قليالً قدرت شبههم مبستوقد 

النار الذي انتفع بضوئها قليالً مث سلب ذلك فدامت حريته وحسرته للظلمة اليت جاءته يف أعقاب النور فكان يسري 
م يف اآلخرة يشبه الظلمة وثالثها أن نقول ليس وجه التشبيه أن للمنافق انتفاعهم يف الدنيا يشبه النور وعظيم ضرره

نوراً بل وجه التشبيه هبذا املستوقد أنه ملا زال النور عنه حتري والتحري فيمن كان يف نور مث زال عنه أشد من حتري 
هبذه الظلمة الشديدة سالك الطريق يف ظلمة مستمرة لكنه تعاىل ذكر النور يف مستوقد النار لكي يصح أن يوصف 

ال أن وجه التشبيه جممع النور والظلمة ورابعها أن الذي أظهروه يوهم أنه من باب النور الذي ينتفع به وذهاب 
النور هو ما يظهره ألصحابه من الكفر والنفاق ومن قال هبذا قال إن املثل إمنا عطف على قوله َوإِذَا لَقُواْ الَِّذيَن 

إنا ( وذهابه مثل لقوهلم للكفار ) آمنا ( نَّا وَإِذَا َخلَْواْ إِلَى َشيَاِطينِهِْم قَالُواْ إِنَّا مََعكُْم فالنار مثل لقوهلم ءاَمُنواْ قَالُوا ءاَم



فإن قيل وكيف صار ما يظهره املنافق من كلمة اإلميان مثالً بالنور وهو حني تكلم هبا أضمر خالفها قلنا إنه ) معكم 
داً له وعمالً به ألمت النور لنفسه ولكنه ملا مل يفعل مل يتم نوره وإمنا مسى جمرد ذلك القول نوراً لو ضم إىل القول اعتقا

ألنه قول حق يف نفسه وخامسها جيوز أن يكون استيقاد النار عبارة عن إظهار املنافق كلمة اإلميان وإمنا مساه نوراً 
هم مث إن اهللا تعاىل يذهب ذلك النور هبتك ستر املنافق ألنه يتزين به ظاهره فيهم ويصري ممدوحاً بسببه فيما بين

بتعريف نبيه واملؤمنني حقيقة أمره فيظهر له اسم النفاق بدل ما يظهر منه من اسم اإلميان فبقي يف ظلمات ال يبصر 
عقب إذ النور الذي كان له قبل قد كشف اهللا أمره فزال وسادسها أهنم ملا وصفوا بأهنم اشتروا الضاللة باهلدى 

ذلك هبذا التمثيل ليمثل هداهم الذي باعوه بالنار املضيئة ما حول املستوقد والضاللة اليت اشتروها وطبع هبا على 
قلوهبم بذهاب اهللا بنورهم وتركه إياهم يف الظلمات وسابعها جيوز أن يكون املستوقد ههنا مستوقد نار ال يرضاها 

ملنافقون إثارهتا هبذه النار فإن الفتنة اليت كانوا يثريوهنا كانت قليلة البقاء اهللا تعاىل والغرض تشبيه الفتنة اليت حاول ا
وثامنها قال سعيد بن جبري نزلت يف )  ٦٤املائدة ( أال ترى إىل قوله تعاىل كُلََّما أَْوقَدُواْ نَاراً لّلْحَْربِ أَطْفَأََها اللَُّه 

  اليهود

واستفتاحهم به على مشركي العرب فلما خرج كفروا به ) وسلم صلى اهللا عليه ( وانتظارهم خلروج رسول اهللا 
  كإيقاد النار وكفرهم به بعد ظهوره كزوال ذلك النور) صلى اهللا عليه وسلم ( فكان انتظارهم حملمد 

لغ املسألة الثالثة فأما تشبيه اإلميان بالنور والكفر بالظلمة فهو يف كتاب اهللا تعاىل كثري والوجه فيه أن النور قد ب
النهاية يف كونه هادياً إىل احملجة وإىل طريق املنفعة وإزالة احلرية وهذا حال اإلميان يف باب الدين فشبه ما هو النهاية 

يف إزالة احلرية ووجدان املنفعة يف باب الدين مبا هو الغاية يف باب الدنيا وكذلك القول يف تشبيه الكفر بالظلمة ألن 
سلوكه ال يرد عليه من أسباب احلرمان والتحري أعظم من الظلمة وال شيء كذلك يف  الضال عن الطريق احملتاج إىل

باب الدين أعظم من الكفر فشبه تعاىل أحدمها باآلخر فهذا هو الكالم فيما هو املقصود الكلي من هذه اآلية بقيت 
كَمَثَلِ الَِّذى اْسَتْوقَدَ َناراً يقتضى تشبيه ههنا أسئلة وأجوبة تتعلق بالتعلق بالتفاصيل السؤال األول قوله تعاىل َمثَلُُهْم 

مثلهم مبثل املستوقد فما مثل املنافقني ومثل املستوقد حىت شبه أحدمها باآلخر واجلواب استعري املثل للقصة أو للصفة 
ةِ  الَِّتى ُوِعَد إذا كان هلا شأن وفيها غرابة كأنه قيل قصتهم العجيبة كقصة الذي استوقد ناراً وكذا قوله مَّثَلُ الَْجنَّ

)  ٦٠النحل ( أي فيما قصصنا عليك من العجائب قصة اجلنة العجيبة َوِللَِّه الَْمثَلُ االْْعلَى )  ٣٥الرعد ( الُْمتَّقُونَ 
أي وصفهم وشأهنم املتعجب منه )  ٢٩الفتح ( أي الوصف الذي له شأن من العظمة واجلاللة َمثَلُُهْم ِفى التَّْوَراةِ  

املثل من معىن الغرابة قالوا فالن مثله يف اخلري والشر فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن السؤال الثاين كيف  وملا يف
كقوله ) الذين ( موضع ) الذي ( مثلت اجلماعة بالواحد واجلواب من وجوه أحدها أنه جيوز يف اللغة وضع 

لكونه وصلة إىل وصف كل معرفة جمملة ) الذي ( ن وإمنا جاز ذلك أل)  ٦٩التوبة ( َوُخضُْتْم كَالَِّذي خَاضُواْ 
وكثرة وقوعه يف كالمهم ولكونه مستطاالً بصلته فهو حقيق بالتخفيف ولذلك أعلوه باحلذف فحذفوا ياءه مث 

كسرته مث اقتصروا فيه على الالم وحدها يف أمساء الفاعلني واملفعولني وثانيها أن يكون املراد جنس املستوقدين أو 
مع أو الفوج الذي استوقد ناراً وثالثها وهو األقوى أن املنافقني وذواهتم مل يشبهوا بذات املستوقد حىت يلزم أريد اجل

 منه تشبيه اجلماعة بالواحد وإمنا شبهت قصتهم بقصة املستوقد ومثله قوله تعاىل مَثَلُ الَِّذيَن ُحّملُواْ التَّْوَراةَ  ثُمَّ لَْم
ورابعها )  ٢٠حممد ( وقوله َينظُُرونَ إِلَْيَك َنظَرَ الَْمْغِشىّ  َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت )  ٥اجلمعة ( َمارِ َيْحِملُوَها كََمثَلِ الِْح

أي خيرج كل واحد منكم السؤال الثالث ما )  ٦٧غافر ( املعىن ومثل كل واحد منهم كقوله ُيْخرُِجكُْم طِفْالً 
لمة اجلواب أما وقود النار فهو سطوعها وارتفاع هلبها وأما النار فهو الوقود وما النار وما اإلضاءة وما النور ما الظ



إذا نفر ألن فيها حركة واضطراباً والنور مشتق منها وهو ) نارينور ( جوهر لطيف مضيء حار حمرق واشتقاقها من 
ج عليه ومنه ضوؤها واملنار العالمة واملنارة هي الشيء الذي يؤذن عليه ويقال أيضاً للشيء الذي يوضع السرا

النورة ألهنا تطهر البدن واإلضاءة فرط اإلنارة ومصداق ذلك قوله تعاىل ُهَو الَِّذى جََعلَ الشَّْمسَ ِضَياء وَالْقََمَر نُوراً 
  يرد الزماً ومتعدياً تقول أضاء القمر الظلمة وأضاء القمر مبعىن استضاء قال الشاعر) أضاء ( و )  ٥يونس ( 

  وجوههمفأضاءت هلم أحساهبم و
  دجى الليل حىت نظم اجلزع ثاقبه

وأما ما حول الشيء فهو الذي يتصل به تقول دار حوله وحواليه واحلول السنة ألهنا حتول وحال عن العهد أي تغري 
وحال لونه أي تغري لونه واحلوالة انقالب احلق من شخص إىل شخص واحملاولة طلب الفعل بعد أن مل يكن طالباً له 

العني واحلول االنقالب قال اهللا تعاىل الَ َيْبُغونَ َعْنَها ِحَوالً والظلمة عدم النور عما من شأنه أن  واحلول انقالب
أي مل )  ٣٣الكهف ( يستنري والظلمة يف أصل اللغة عبارة عن النقصان قال اهللا تعاىل اَتتْ أُكُلََها َولَمْ َتظِْلمِ ّمْنُه َشيْئًا 

ما ظلم أي فما نقص حق الشبه والظلم الثلج ألنه ينتقص سريًعا والظلم ماء السن تنقص ويف املثل من أشبه أباه ف
وطراوته وبياضه تشبيهاً له بالثلج السؤال الرابع أضاءت متعدية أم ال اجلواب كالمها جائز يقال أضاءت النار 

ب أهنا متعدية وحيتمل بنفسها وأضاءت غريها وكذلك أظلم الشيء بنفسه وأظلم غريه أي صريه مظلماً وههنا األقر
أن تكون غري متعدية مستندة إىل ما حوله والتأنيث للحمل على املعىن ألن ما حول املستوقد أماكن وأشياء ويعضده 

السؤال اخلامس هال قيل ذهب اهللا بضوئهم لقوله فَلَمَّا أََضاءتْ اجلواب ذكر النور أبلغ ) ضاء ( قراءة ابن أيب عبلة 
على الزيادة فلو قيل ذهب اهللا بضوئهم ألوهم ذهاب الكمال وبقاء ما يسمى نوراً والغرض ألن الضوء فيه داللة 

إزالة النور عنهم بالكلية أال ترى كيف ذكر عقيبه َوَترَكَُهْم ِفي ظُلَُماٍت الَّ ُيْبِصُرونَ والظلمة عبارة عن عدم النور 
لصة وهو قوله الَّ ُيْبِصُرونَ السؤال السادس مل وكيف مجعها وكيف نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أهنا ظلمة خا

قال ذََهَب اللَُّه بُِنورِِهْم ومل يقل أذهب اهللا نورهم واجلواب الفرق بني أذهب وذهب به أن معىن أذهبه أزاله وجعله 
 ١٥يوسف ( بِِه  ذاهباً ويقال ذهب به إذا استصحبه ومعىن به معه وذهب السلطان مباله أخذه قال تعاىل فَلَمَّا ذََهُبواْ

 ٢فاطر ( واملعىن أخذ اهللا نورهم وأمسكه َوَما ُيْمِسْك فَالَ مُْرِسلَ لَُه )  ٩١املؤمنون ( إِذاً لَّذََهَب كُلُّ إِلَاٍه بَِما َخلََق ) 
واجلواب ترك إذا ) وتركهم ( السؤال السابع ما معىن ) أذهب اهللا نورهم ( فهو أبلغ من اإلذهاب وقرأ اليماين ) 
لق بواحد فهو مبعىن طرح وإذا علق بشيئني كان مبعىن صري فيجري جمرى أفعال القلوب ومنه قوله َوَترَكَُهْم ِفي ع

ظُلَُماٍت أصله هم يف ظلمات مث دخل ترك فنصبت اجلزئني السؤال الثامن مل حذف أحد املفعولني من ال يبصرون 
  بالبال ال من قبيل املقدر املنوي كأن الفعل غري متعد أصالًاجلواب أنه من قبيل املتروك الذي ال يلتفت إىل إخطاره 

  ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمىٌ  فَُهْم الَ َيْرجُِعونَ

اعلم أنه ملا كان املعلوم من حاهلم أهنم كانوا يسمعون وينطقون ويبصرون امتنع محل ذلك على احلقيقة فلم يبق إال 
مسعهم من القرآن وما يظهره الرسول من األدلة واآليات  تشبيه حاهلم لشدة متسكهم بالعناد وإعراضهم عما يطرق

مبن هو أصم يف احلقيقة فال يسمع وإذا مل يسمع مل يتمكن من اجلواب فلذلك جعله مبنزلة األبكم وإذا مل ينتفع 
يرجعون عما باألدلة ومل يبصر طريق الرشد فهو مبنزلة األعمى أما قوله فَُهمْ الَ يَْرجُِعونَ ففيه وجوه أحدها أهنم ال 

تقدم ذكره وهو التمسك بالنفاق الذي ألجل متسكهم به وصفهم اهللا تعاىل هبذ الصفات فصار ذلك داللة على أهنم 
يستمرون على نفاقهم أبداً وثانيها أهنم ال يعودون إىل اهلدى بعد أن باعوه وعن الضاللة بعد أن اشتروها وثالثها 



خامدين يف مكاهنم ال يربحون وال يدرون أيتقدمون أم يتأخرون وكيف يرجعون أراد أهنم مبنزلة املتحريين الذين بقوا 
  إىل حيث ابتدأوا منه

 َحذََر الْمَْوِت َواللَّهُ أَْو كََصيِّبٍ مَِّن السََّمآِء ِفيِه ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق َيْجَعلُونَ أَصْابِعَُهْم ِفى َءاذَانِهِم مَِّن الصََّواِعقِ
 َولَوْ َشآَء اللَُّه كاِفرِيَن َيكَاُد الْبَْرُق َيْخطَُف أَْبصَاَرُهْم كُلََّمآ أََضآَء لَُهم مََّشْواْ ِفيِه َوإِذَآ أَظْلََم َعلَْيهِْم قَاُمواُْمِحيطٌ بِالْ

  لَذََهَب بَِسْمعِهِْم َوأَْبَصارِِهْم إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر
للمنافقني وكيفية املشاهبة من وجوه أحدها أنه إذا حصل السحاب الذي فيه الظلمات اعلم أن هذا هو املثل الثاين 

والرعد والربق واجتمع مع ظلمة السحاب ظلمة الليل وظلمة املطر عند ورود الصواعق عليهم جيعلون أصابعهم 
إذا ذهب بقوا يف يف آذاهنم من الصواعق حذر املوت وأن الربق يكاد خيطف أبصارهم فإذا أضاء هلم مشوا فيه و

ظلمة عظيمة فوقفوا متحريين ألن من أصابه الربق يف هذه الظلمات الثالث مث ذهب عنه تشتد حريته وتعظم الظلمة 
يف عينه وتكون له مزية على من مل يزل يف الظلمة فشبه املنافقني يف حريهتم وجهلهم بالدين هبؤالء الذين وصفهم إذ 

وثانيها أن املطر وإن كان نافعاً إال أنه ملا وجد يف هذه الصورة مع هذه األحوال  كانوا ال يرون طريقاً وال يهتدون
الضارة صار النفع به زائالً فكذا إظهار اإلميان نافع للمنافق لو وافقه الباطن فإذا فقد منه اإلخالص وحصل معه 

ملخلص منها أن جيعل أصابعه يف النفاق صار ضرراً يف الدين وثالثها أن من نزل به هذه األمور مع الصواعق ظن ا
أذنيه وذلك ال ينجيه مما يريده تعاىل به من هالك وموت فلما تقرر ذلك يف العادات شبه تعاىل حال املنافقني يف 

ظنهم أن إظهارهم للمؤمنني ما أظهروه ينفعهم مع أن األمر يف احلقيقة ليس كذلك مبا ذكر ورابعها أن عادة املنافقني 
عن اجلهاد فراراً من املوت والقتل فشبه اهللا حاهلم يف ذلك حبال من نزلت هذه األمور به وأراد كانت هي التأخر 

  دفعها جيعل إصبعيه يف أذنيه وخامسها أن هؤالء الذين جيعلون

أصابعهم يف آذاهنم وإن ختلصوا عن املوت يف تلك الساعة فإن املوت واهلالك من ورائهم ال خملص هلم منه فكذلك 
افقني يف أن الذي خيوضون فيه ال خيلصهم من عذاب النار وسادسها أن من هذا حاله فقد بلغ النهاية يف حال املن

احلرية الجتماتع أنواع الظلمات وحصول أنواع املخافة وحصل يف املنافقني هناية احلرية يف باب الدين وهناية اخلوف 
على باطنه لقتل فال يكاد الوجل واخلوف يزول عن  يف الدنيا ألن املنافق يتصور يف كل وقت أنه لو حصل الوقوف

قلبه مع النفاق وسابعها املراد من الصيب هو اإلميان والقرآن والظلمات والرعد والربق هو األشياء الشاقة على 
املنافقني وهي التكاليف الشاقة من الصالة والصوم وترك الرياسات واجلهاد مع اآلباء واألمهات وترك األديان 

مع شدة استنكافهم عن االنقياد له فكما أن اإلنسان يبالغ يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( ة واالنقياد حملمد القدمي
االحتراز عن املطر الصيب الذي هو أشد األشياء نفعاً بسبب هذه األمور املقارنة فكذا املنافقون حيترزون عن اإلميان 

كُلََّما أََضاء لَُهم مَّشَْواْ ِفيِه أنه مىت حصل هلم شيء من املنافع والقرآن بسبب هذه األمور املقارنة واملراد من قوله 
وهي عصمة أمواهلم ودمائهم وحصول الغنائم هلم فإهنم يرغبون يف الدين َوإِذَا أَظْلََم َعلَيْهِْم قَاُمواْ أي مىت مل جيدوا 

ه ظاهرة يف التشبيه وبقي على اآلية أسئلة شيئاً من تلك املنافع فحينئٍذ يكرهون اإلميان وال يرغبون فيه فهذه الوجو
وأجوبة السؤال األول أي التمثيلني أبلغ واجلواب التمثيل الثاين ألنه أدل على فرط احلرية وشدة األغاليظ ولذلك 
تراهم يتدرجون يف حنو هذا من األهون إىل األغلظ السؤال الثاين مل عطف أحد التمثيلني على اآلخر حبرف الشك 

يف أصلها تساوي شيئني فصاعداً يف الشك مث اتسع فيها فاستعريت للتساوي ) أو ( وجوه أحدها ألن اجلواب من 
يف غري الشك كقولك جالس احلسن أو ابن سريين تريد أهنما سيان يف استصواب أن جتالس أيهما شئت ومنه قوله 

ن اآلمث والكفور متساويان يف وجوب عصياهنما فكذا أي أ)  ٢٤اإلنسان ( تعاىل َوالَ ُتِطْع مِْنُهْم ءاِثماً أَْو كَفُوراً 



قوله أَْو كََصّيبٍ معناه أن كيفية املنافقني شبيهة بكيفيت هاتني القصتني فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب وإن مثلتها هبما 
ون مجيعاً فكذلك وثانيها إمنا ذكر تعاىل ذلك ألن املنافقني قسمان بعضهم يشبهون أصحاب النار وبعضهم يشبه

وقوله َوكَم ّمن قَْرَيةٍ  أَْهلَكَْناَها )  ١٣٥البقرة ( أصحاب املطر ونظريه قوله تعاىل َوقَالُواْ كُوُنواْ ُهوًدا أَْو َنصَاَرى 
( أَلٍْف أَْو َيزِيُدونَ وثالثها أو مبعىن بل قال تعاىل وَأَْرَسلَْناُه إِلَى مِاْئَةِ  )  ٤األعراف ( فََجاءَها بَأُْسَنا بََياًتا أَْو ُهْم قَاِئلُونَ 

ورابعها أو مبعىن الواو كأنه قال وكصيب من السماء نظريه قوله تعاىل لَّْيَس َعلَى االْْعَمى َحَرجٌ )  ١٤٧الصافات 
  وقال الشاعر فوقد زعمت ليلى بأين فاجر)  ٦١النور ( َوالَ َعلَى االْْعَرجِ َحَرٌج َوالَ َعلَى 
  لنفسي تقاها أو عليها فجورها

)  ٧٤البقرة ( هذه الوجوه مطردة يف قوله ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم ّمن َبْعِد ذاِلَك فَهِىَ  كَالِْحَجاَرةِ  أَْو أََشدُّ قَسَْوةً  و
السؤال الثالث املشبه بالصيب والظلمات والرعد والربق والصواعق ما هو اجلواب لعلماء البيان ههنا قوالن 

  اه أن يكون املثل مركباً من أمور واملمثل يكون أيضاً مركباًأحدمها أن هذا تشبيه مفرق ومعن

من أمور ويكون كل واحد من املثل شبيهاً بكل واحد من املمثل فههنا شبه دين اإلسالم بالصيب ألن القلوب حتيا 
د وما به حياة األرض باملطر وما يتعلق به من شبهات الكفار بالظلمات وما فيه من الوعد والوعيد بالربق والرع

يصيب الكفرة من الفنت من جهة أهل اإلسالم بالصواعق واملعىن أو كمثل ذوي صيب واملراد كمثل قوم أخذهتم 
السماء على هذه الصفة والقول الثاين أنه تشبيه مركب وهو الذي يشبه فيه إحدى اجلملتني باألخرى يف أمر من 

لة األخرى وههنا املقصود تشبيه حرية املنافقني يف الدنيا األمور وإن مل تكن آحاد إحدى اجلملتني شبيهة بآحاد اجلم
والدين حبرية من انطفت ناره بعد إيقادها وحبرية من أخذته السماء يف الليلة املظلمة مع رعد وبرق فإن قيل الذي 
كنت تقدره يف التشبيه املفرق من حذف املضاف وهو قولك أو كمثل ذوي صيب هل يقدر مثله يف املركب قلنا 

وال طلب الراجع يف قوله َيْجَعلُونَ أَْصابِعَُهْم ِفى ءاذَانِهِم ما يرجع إليه ملا كان بنا حاجة إىل تقديره السؤال الرابع ما ل
الصيب اجلواب أنه املطر الذي يصوب أي ينزل من صاب يصوب إذا نزل ومنه صوب رأسه إذا خفضه وقيل إنه 

اللهم اجعله صيباً ( ر اجلود كان عليه الصالة والسالم يقول من صاب يصوب إذا قصد وال يقال صيب إال للمط
  أي مطراً جوداً وأيضاً يقال للسحاب صيب قال الشماخ وأسحم دان صادق الوعد صيب) هنيئاً 

) أو كصائب ( وتنكري صيب ألنه أريد نوع من املطر شديد هائل كما تنكرت النار يف التمثيل األول وقرىء 
ه املظلة السؤال اخلامس قوله من السماء ما الفائدة فيه والصيب ال يكون إال من السماء وصيب أبلغ والسماء هذ

اجلواب من وجهني األول لو قال أو كصيب فيه ظلمات احتمل أن يكون ذلك الصيب نازالً من بعض جوانب 
يف لفظ الصيب السماء دون بعض أما ملا قال من السماء دل على أنه عام مطبق آخذ بآفاق السماء فكما حصل 

مبالغات من جهة التركيب والتنكري أيد ذلك بأن جعله مطبقاً الثاين من الناس من قال املطر إمنا حيصل من ارتفاع 
أخبرة رطبة من األرض إىل اهلواء فتنعقد هناك من شدة برد اهلواء مث تنزل مرة أخرى فذاك هو املطر مث إن اهللا 

بأن بني أن ذلك الصيب نزل من السماء كذا قوله َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء َماء سبحانه وتعاىل أبطل ذلك املذهب ههنا 
السؤال السادس ما الرعد )  ٤٣النور ( وقوله وَُيَنّزلُ ِمَن السََّماء ِمن جَِبالٍ ِفيَها ِمن بََرٍد )  ٤٨الفرقان ( طَُهوراً 

لسحاب تضطرب وتنتقض وترتعد إذا أخذهتا والربق اجلواب الرعد الصوت الذي يسمع من السحاب كأن أجرام ا
الريح فصوت عند ذلك من االرتعاد والربق الذي يلمع من السحاب من برق الشيء بريقاً إذا ملع السؤال السابع 
الصيب هو املطر والسحاب فأيهما أريد فما ظلماته اجلواب أما ظلمات السحاب فإذا كان أسحم مطبقاً فظلمته 

إليهما ظلمة الليل وأما ظلمة املطر فظلمته تكاثفه وانسجامه بتتابع القطر وظلمته إظالل سحمته وتطبيقه مضمومة 



الغمامة مع ظلمة الليل السؤال الثامن كيف يكون املطر مكاناً للرعد والربق وإمنا مكاهنما السحاب اجلواب ملا كان 
  حكامالتعليق بني السحاب واملطر شديداً جاز إجراء أحدمها جمرى اآلخر يف األ

السؤال التاسع هال قيل رعود وبروق كما قيل ظلمات اجلواب الفرق أنه حصلت أنواع خمتلفة من الظلمات على 
االجتماع فاحتيج إىل صيغة اجلمع أما الرعد فإنه نوع واحد وكذا الربق وال ميكن اجتماع أنواع الرعد والربق يف 

ل العاشر مل جاءت هذه األشياء منكرات اجلواب ألن املراد السحاب الواحد فال جرم مل يذكر فيه لفظ اجلمع السؤا
أنواع منها كأنه قيل فيه ظلمات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف السؤال احلادي عشر إىل ماذا يرجع الضمري يف 

اجلواب إىل أصحاب الصيب وهو وإن كان حمذوفاً يف اللفظ لكنه باقٍ يف املعىن وال حمل لقوله جيعلون ) جيعلون ( 
لكونه مستأنفاً ألنه ملا ذكر الرعد والربق على ما يؤذن بالشدة واهلول فكأن قائالً قال فكيف حاهلم مع مثل ذلك 
الرعد فقيل جيعلون أصابعهم يف آذاهنم مث قال فكيف حاهلم مع مثل ذلك الربق فقال َيكَاُد الْبَْرُق َيْخطَُف أَْبصَاَرُهمْ 

وس األصابع هي اليت جتعل يف اآلذان فهال قيل أناملهم اجلواب املذكور وإن السؤال الثاين عشر رء)  ٢٠البقرة ( 
املراد بعضهما السؤال الثالث عشر )  ٣٨املائدة ( كان هو األصبع لكن املراد بعضه كما يف قوله فَاقْطَُعواْ أَْيِدَيُهَما 

ة ال متر بشيء إال أتت عليه إال أهنا ما الصاعقة اجلواب إهنا قصف رعد ينقض منها شعلة من نار وهي نار لطيفة قوي
مع قوهتا سريعة اخلمود السؤال الرابع عشر ما إحاطة اهللا بالكافرين اجلواب إنه جماز واملعىن أهنم ال يفوتونه كما ال 

ا يفوت احملاط به احمليط به حقيقة مث فيه ثالثة أقوال أحدها أنه عامل هبم قال تعاىل وَأَنَّ اللََّه قَْد أََحاطَ بِ كُلّ َشىْ ء ِعلَْم
وثالثها يهلكهم من قوله )  ٢٠الربوج ( وثانيها قدرته مستولية عليهم وَاللَُّه ِمن َوَراءُهم ُمِحيطٌ )  ١٢الطالق ( 

( السؤال اخلامس عشر ما اخلطف اجلواب إنه األخذ بسرعة وقرأ جماهد )  ٦٦يوسف ( تعاىل إِالَّ أَن ُيَحاطَ بِكُْم 
بفتح الياء واخلاء وأصله ) َيَخطف ( وعن احلسن ) خيتطف ( ء والفتح أفصح وعن ابن مسعود بكسر الطا) خيِطف 

خيتطف وعنه خيطف بكسرمها على اتباع الياء اخلاء وعن زيد بن علي خيطف من خطف وعن أيب يتخطف من قوله 
فهو )  ٢٠البقرة ( أََضاء لَُهم مَّشَْواْ ِفيِه  أما قوله تعاىل كُلََّما)  ٦٧العنكبوت ( َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن حَْوِلهِْم 

استئناف ثالث كأنه جواب ملن يقول كيف يصنعون يف حاليت ظهور الربق وخفائه واملقصود متثيل شدة األمر على 
املنافقني بشدته على أصحاب الصيب وما هم فيه من غاية التحري واجلهل مبا يأتون وما يذرون إذا صادفوا من الربق 

مع خوف أن خيطف أبصارهم انتهزوا تلك اخلفقة فرصة فخطوا خطوات يسرية فإذا خفي وفتر ملعانه بقوا  خفقة
واقفني متقيدين عن احلركة ولو شاء اهللا لزاد يف قصف الرعد فأصمهم ويف ضوء الربد فأعماهم وأضاء إما متعٍد 

عىن كلما ملع هلم مشوا يف مطرح نوره ويعضده مبعىن كلما نور هلم مسلكاً أخذوه فاملفعول حمذوف وإما غري متعٍد مب
فإن قيل كيف قال مع اإلضاءة كلما ومع اإلظالم إذا قلنا ألهنم حراص على ) كلما ضاء ( قراءة ابن أيب عبلة 

إمكان املشيء فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها وليس كذلك التوقف واألقرب يف أظلم أن يكون غري متعٍد وهو 
اموا وقفوا وثبتوا يف مكاهنم ومنه قامت السوق وقام املاء مجد ومفعول شاء حمذوف ألن اجلواب يدل الظاهر ومعىن ق

  عليه واملعىن ولو شاء اهللا أن

تفيد انتفاء الشيء النتفاء غريه ) لو ( يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب هبما وههنا مسألة وهي أن املشهور أن 
ال الربط واحتج عليه باآلية واخلرب أما اآلية فقوله تعاىل َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِمْ ومنهم من أنكر ذلك وزعم أهنا ال تفيد إ

فلو أفادت كلمة لو انتفاء الشيء ال انتفاء غريه )  ٢٣األنفال ( َخيًْرا الْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمَعُهْم لََتَولَّواْ وَُّهم مُّعْرُِضونَ 
اللَُّه ِفيهِْم خَْيًرا الْسَمَعُهمْ يقتضي أنه ما علم فيهم خرياً وما أمسعهم وقوله َولَوْ  للزم التناقض ألن قوله َولَْو َعِلَم



 أَْسَمعَُهْم لََتوَلَّواْ وَُّهم مُّعْرُِضونَ يفيد أنه تعاىل ما أمسعهم وأهنم ما تولوا ولكن عدم التويل خري فلزم أن يكون قد علم
فعلى ) نعم الرجل صهيب لو مل خيف اهللا مل يعصه ( فقوله عليه السالم  فيهم خرياً وما علم فيهم خرياً وأما اخلرب

  ال تفيد إال الربط واهللا أعلم) لو ( مقتضى قوهلم يلزم أنه خاف اهللا وعصاه وذلك متناقض فقد علمنا أن كلمة 
  وأما قوله إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ء قَِديٌر ففيه مسائل

دل به على أن املعدوم شيء قال ألنه تعاىل أثبت القدرة على الشيء واملوجود ال قدرة املسألة األوىل منهم من است
عليه الستحالة إجياد املوجود فالذي عليه القدرة معدوم وهو شيء فاملعدوم شيء واجلواب لو صح هذا الكالم لزم 

  ال يكون شيئاً أن ما ال يقدر اهللا عليه ال يكون شيئاً فاملوجود ملا مل يقدر اهللا عليه وجب أن
املسألة الثانية احتج جهم هبذه اآلية على أنه تعاىل ليس بشيء قال ألهنا تدل على أن كل شيء مقدور هللا واهللا تعاىل 

)  ١١الشورى ( ليس مبقدور له فوجب أن ال يكون شيئاً واحتج أيضاً على ذلك بقوله تعاىل لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء 
لكان تعاىل مثل نفسه فكان يكذب قوله لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء فوجب أن ال يكون شيئاً حىت  قال لو كان هو تعاىل شيئاً

ال تتناقض هذه اآلية واعلم أن هذا اخلالف يف االسم ألنه ال واسطة بني املوجود واملعدوم واحتج أصحابنا بوجهني 
( والثاين قوله تعاىل كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه )  ١٩األنعام ( ِه األول قوله تعاىل قُلْ أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبُر َشَهادةً  قُلِ اللَّ

  واملستثىن داخل يف املستثىن منه فيجب أن يكون شيئاً)  ٨٨القصص 
املسألة الثالثة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن مقدور العبد مقدور هللا تعاىل خالفاً أليب علي وأيب هاشم وجه 

  مقدور العبد شيء وكل شيء مقدور هللا تعاىل هبذه اآلية فيلزم أن يكون مقدور العبد مقدوراً هللا تعاىلاالستدالل أن 
املسألة الرابعة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن احملدث حال حدوثه مقدور هللا خالفاً للمعتزلة فإهنم يقولون 

ه وبيان استدالل األصحاب أن احملدث حال وجوده االستطاعة قبل الفعل حمال فالشيء إمنا يكون مقدوراً قبل حدوث
شيء وكل شيء مقدور وهذا الدليل يقتضي كون الباقي مقدوراً ترك العمل به فبقي معموالً به يف حمل النزاع ألنه 

حال البقاء مقدوره على معىن أنه تعاىل قادر على إعدامه أما حال احلدوث فيستحيل أن يقدر اهللا على إعدامه 
  أن يصري معدوماً يف أول زمان وجوده فلم يبق إال أن يكون قادراً على إجيادهالستحالة 

املسألة اخلامسة ختصيص العام جائز يف اجلملة وأيضاً ختصيص العام جائز بدليل العقل ألن قوله وَاللَُّه َعلَى كُلّ َشْيء 
  ل فإن قيل إذا كانيقتضي أن يكون قادراً على نفسه مث خص بدليل العق)  ٢٨٤البقرة ( قَِديٌر 

اللفظ موضوعاً للكل مث تبني أنه غري صادق يف الكل كان هذا كذباً وذلك يوجب الطعن يف القرآن قلنا لفظ الكل 
كما أنه يستعمل يف اجملموع فقد يستعمل جمازاً يف األكثر وإذا كان ذلك جمازاً مشهوراً يف اللغة مل يكن استعمال 

  اللفظ فيه كذباً واهللا أعلم
  ول يف إقامة الداللة على التوحيد والنبوة واملعادالق

لَ لَكُمُ األرض فَِراشاً َوالسََّمآَء َياأَيَُّها النَّاُس اعُْبُدواْ رَبَّكُُم الَِّذىْ  َخلَقَكُْم وَالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ الَِّذى َجَع
  َرَج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقاً لَّكُْم فَالَ َتْجَعلُواْ للَِّه أَنَداداً َوأَنُتْم َتْعلَُمونَبَِنآًء وَأَنَزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَأَْخ
  اعلم أن يف هذه اآليات مسائل

املسألة األوىل أن اهللا تعاىل ملا قدم أحكام الفرق الثالثة أعين املؤمنني والكفار واملنافقني أقبل عليهم باخلطاب وهو من 
ات املذكور يف قوله تعاىل إِيَّاكَ َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني وفيه فوائد أحدها أن فيه مزيد هز وحتريك من السامع باب االلتف

كما أنك إذا قلت لصاحبك حاكياً عن ثالث إن فالناً من قصته كيت وكيت مث ختاطب ذلك الثالث فقلت يا فالن 
رك فهذا االنتقال من الغيبة إىل احلضور يوجب مزبد حتريك من حقك أن تسلك الطريقة احلميدة يف جماري أمو



لذلك الثالث وثانيها كأنه سبحانه وتعاىل يقول جعلت الرسول واسطة بيين وبينك أوالً مث اآلن أزيد يف إكرامك 
بأن وتقريبك فأخاطبك من غري واسطة ليحصل لك مع التنبيه على األدلة شرف املخاطبة واملكاملة وثالثها أنه مشعر 

العبد إذا كان مشتغالً بالعبودية فإنه يكون أبداً يف الترقي بدليل أنه يف هذه اآلية انتقل من الغيبة إىل احلضور ورابعها 
أن اآليات املتقدمة كانت يف حكاية أحواهلم وأما هذه اآليات فإهنا أمر وتكليف ففيه كلفة ومشقة فال بّد من راحة 

ي أن يرفع ملك امللوك الواسطة من البني وخياطبهم بذاته كما أن العبد إذا ألزم تقابل هذه الكلفة وتلك الراحة ه
  تكليفاً شاقاً فلو شافهه املوىل وقال أريد منك أن تفعل كذا فإنه يصري ذلك الشاق لذيذاً ألجل ذلك اخلطاب

ا النَّاُس فإنه مكي وما كان خَبِرياً املسألة الثانية حكي عن علقمة واحلسن أنه قال كل شيء يف القرآن ُيذْهِْبكُْم أَيَُّه
َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ فباملدينة قال القاضي هذا الذي ذكروه إن كان الرجوع فيه إىل النقل فمسلم وإن كان السبب 

فيه حصول املؤمنني باملدينة على الكثرة دون مكة فهذا ضعيف ألنه جيوز أن خياطب املؤمنني مرة بصفتهم ومرة 
  جنسهم وقد يؤمر من ليس مبؤمن بالعبادة كما يؤمر باسم

  املؤمن باالستمرار على العبادة واالزدياد منها فاخلطاب يف اجلميع ممكن
املسألة الثالثة اعلم أن األلفاظ يف األغلب عبارات دالة على أمور هي إما األلفاظ أو غريها أما األلفاظ فهي كاالسم 

لثالثة يدل كل واحد منها على شيء هو يف نفسه لفظ خمصوص وغري األلفاظ والفعل واحلرف فإن هذه األلفاظ ا
فكاحلجر والسماء واألرض ولفظ النداء مل جيعل دليالً على شيء آخر بل هو لفظ جيري جمرى عمل يعمله عامل 

دها أن قولنا بأنادي زيداً أو أخاطب زيداً فهو خطأ من وجوه أح) يا زيد ( ألجل التنبيه فأما الذين فسروا قولنا 
أنادي زيداً خرب حيتمل التصديق والتكذيب وقولنا يا زيد ال حيتملها وثانيها أن قولنا يا زيد يقتضي صريورة زيد 

منادى يف احلال وقولنا أنادي زيداً ال يقتضي ذلك وثالثها أن قولنا يا زيد يقتضي صريورة زيد خماطباً هبذا اخلطاب 
ك ألنه ال ميتنع أنه خيرب إنساناً آخر بأين أنادي زيداً ورابعها أن قولنا أنادي زيداً وقولنا أنادي زيداً ال يقتضي ذل

إخبار عن النداء واألخبار عن النداء غري النداء والنداء هو قولنا يا زيد فإذن قولنا أنادي زيداً غري قولنا يا زيد 
املراتب االسم وأضعفها احلرف فظن قوم  فثبت هبذه الوجوه فساد هذا القول مث ههنا نكتة نذكرها وهي أن أقوى

يفاً  أنه ال يأتلف االسم باحلرف وكذا أعظم املوجودات هو احلق سبحانه وتعاىل وأضعفها البشر َوُخِلَق اِإلنَسانُ َضِع
نداء فكذا فقالت املالئكة أي مناسبة بينهما أََتجَْعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها فقيل قد يأتلف االسم مع احلرف يف حال ال
  البشر يصلح خلدمة الرب حال النداء والتضرع َربََّنا ظَلَْمَنا أَنفُسََنا َوقَالَ َربُّكُْم اْدُعونِى أَسَْتجِْب لَكُْم

حرف وضع يف أصله لنداء البعيد وإن كان لنداء القريب لكن لسبب أمر مهم جداً وأما نداء ) ياء ( املسألة الرابعة 
 استعمل يف نداء من سها وغفل وإن قرب تنزيالً له منزلة البعيد فإن قيل فلم يقول القريب فله أي واهلمزة مث

قلنا هو استبعاد لنفسه من مظان الزلفى وما يقربه )  ١٦ق ( الداعي يا رب يا اهللا وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن حَْبلِ الَْورِيِد 
أنا عند املنكسرة قلوهبم ( قيص حىت يتحقق اإلجابة مبقتضى قوله إىل منازل املقربني هضماً لنفسه وإقراراً عليها بالتن

  أو ألجل أن إجابة الدعاء من أهم املهمات للداعي) من أجلي 
وصلتان إىل الوصف بأمساء ) الذي ( و ) ذو ( وصلة إىل نداء ما فيه األلف الالم كما أن ) أي ( املسألة اخلامسة 

مبهم يفتقر إىل ما يزيل إهبامه فال بّد وأن يردفه اسم جنس أو ما جيري  األجناس ووصف املعارف باجلمل وهو اسم
جمراه يتصف به حىت حيصل املقصود بالنداء فالذي يعمل فيه حرف النداء هو أي واالسم التابع له صفة كقولك يا 

لتنبيه املقحمة بني زيد الظريف إال أن أيا ال يستقل بنفسه استقالل زيد فلم ينفك عن الصفة وموصوفها وأما كلمة ا
الصفة وموصوفها ففيها فائدتان األوىل معاضدة حرف النداء بتأكيد معناه والثانية وقوعها عوضاً مما يستحقه أي من 



اإلضافة وإمنا كثر يف كتاب اهللا تعاىل النداء على هذه الطريقة الستقالله هبذه التأكيدات واملبالغات فإن كل ما نادى 
من األوامر والنواهي والوعد والوعيد واقتصاص أخبار املتقدمني بأمور عظام وأشياء جيب على اهللا تعاىل به عباده 

  املستمعني أن يتيقظوا هلا مع أهنم غافلون عنها فلهذا وجب أن ينادوا باألبلغ اآلكد
  تعاىل أمر كل الناس املسألة السادسة اعلم أن قوله قَدِيٌر يَاأَيَُّها النَّاسُ اْعُبدُواْ رَبَّكُمُ يقتضي أن اهللا

بالعبادة فلو خرج البعض عن هذا اخلطاب لكان ذلك ختصيصاً للعموم وههنا أحباث البحث األول أن لفظ اجلمع 
املعرف بالم التعريف يفيد العموم واخلالف فيه مع األشعري والقاضي أيب بكر وأيب هاشم لنا أنه يصح تأكيده مبا 

ولو مل يكن اللفظ يف أصله للعموم ملا كان قوله )  ١٥ااحلجر ( اِئكَةُ  كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ يفيد العموم كقوله فََسَجَد الَْملَ
كُلُُّهْم تأكيداً بل بياناً وألنه يصح استثناء كل واحد من الناس عنه واالستثناء خيرج ما لواله لدخل فوجب أن يفيد 

ن قوله تعاىل ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس يتناول مجيع الناس الذين العموم ومتام تقريره يف أصول الفقه البحث الثاين ملا ثبت أ
كانوا موجودين يف ذلك العصر فهل يتناول الذين سيوجدون بعد ذلك أم ال واألقرب أنه ال يتناوهلم ألن قوله يا 

ما كانوا أيهاالناس خطاب مشافهة وخطاب املشافهة مع املعدوم ال جيوز وأيضاً فالذين سيوجدون بعد ذلك 
موجودين يف تلك احلالة وما ال يكون موجوداً ال يكون إنساناً وما ال يكون إنساناً ال يدخل حتت قوله ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها 
النَّاُس فإن قيل فوجب أن ال يتناول شيء من هذه اخلطابات الذين وجدوا بعد ذلك الزمان وأنه باطل قطعاً قلنا لو 

أن تلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( األمر كذلك إال أنا عرفنا بالتواتر من دين حممد مل يوجد دليل منفصل لكان 
اخلطابات ثابتة يف حق من سيوجد بعد ذلك إىل قيام الساعة فلهذه الداللة املنفصلة حكمنا بالعموم البحث الثالث 

يفيد أمر الكل بكل عبادة احلق ال ألن قوله اعبدوا  قوله قَِديٌر يَاأَيَُّها النَّاُس اْعُبدُواْ َربَّكُُم أمر للكل بالعبادة فهل
معناه ادخلوا هذه املاهية يف الوجود فإذا أتوا بفرد من أفراد املاهية يف الوجود فقد أدخلوا املاهية يف الوجود ألن 

جد املركب الفرد من أفراد املاهية مشتمل على املاهية ألن هذه العبادة عبارة عن العبادة مع قيد كوهنا هذه ومىت و
فقد وجد قيداه فاآليت بفرد من أفراد العبادة آٍت بالعبادة واآليت بالعبادة آٍت بتمام ما اقتضاه قوله اْعُبدُواْ وإذا كان 

كذلك وجب خروجه عن العهدة فإن أردنا أن جنعله داالً على العموم نقول األمر بالعبادة ال بّد وأن يكون ألجل 
على الوصف مشعر بعلية الوصف ال سيما إذا كان الوصف مناسباً للحكم وههنا  كوهنا عبادة ألن ترتيب احلكم

كون العبادة عبادة يناسب األمر هبا ملا أن العبادة عبارة عن تعظيم اهللا تعاىل وإظهار اخلضوع له وكل ذلك مناسب 
ا ألنه أينما حصلت العلة يف العقول وإذا ثبت أن كون عبادة علة لألمر هبا وجب يف كل عبادة أن يكون مأموراً هب

وجب حصول احلكم ال حمالة البحث الرابع لقائل أن يقول قوله قَِديٌر يَاأَيَُّها النَّاُس اعُْبُدواْ ال يتناول الكفار البتة ألن 
الكفار ال ميكن أن يكونوا مأمورين باإلميان وإذا امتنع ذلك امتنع أن يكونوا مأمورين بالعبادة أما أنه ال ميكن أن 
يكونوا مأمورين باإلميان فألن األمر مبعرفة اهللا تعاىل إما أن يتناوله حال كونه غري عارف باهللا تعاىل أو حال كونه 

عارفاً باهللا تعاىل أما إن تناوله حال كونه غري عارف باهللا فيستحيل أن يكون عارفاً بأمر اهللا تعاىل ألن العلم بالصفة 
ألمر يف هذه احلالة لكان قد تناوله األمر يف حال يستحيل منه أن يعرف كونه مع اجلهل بالذات حمال فلو تناوله ا

مأموراً بذلك األمر وذلك تكليف ما ال يطاق وإن تناوله األمر باملعرفة حال كونه عارفاً باهللا فذالك حمال ألنه أمر 
عرفة وإذا استحال ذلك بتحصيل احلاصل وذلك غري ممكن فثبت أن الكافر يستحيل أن يكون مأموراً بتحصيل امل

  استحال أن يكون مأموراً بالعبادة ألنه إما أن يؤمر بالعبادة قبل



املعرفة وهو حمال ألن عبادة من ال يعرف ممتنعة أو يؤمر بالعبادة بعد املعرفة إال أن على هذا التقدير يكون األمر 
اً كان األمر بالعبادة أيضاً ممتنعاً وأيضاً يستحيل أن بالعبادة موقوفاً على األمر باملعرفة فلما كان األمر باملعرفة ممتنع

يكون هذا اخلطاب مع املؤمنني ألهنم يعبدون اهللا فأمرهم بالعبادة يكون أمراً بتحصيل احلاصل وهو حمال واجلواب 
من الناس من قال األمر بالعبادة مشروط حبصول املعرفة كما أن األمر بالزكاة مشروط حبصول ملك النصاب 

ء هم القائلون بأن املعارف ضرورية وأما من مل يقل بذلك استدل هبذه اآلية على أن املعارف ليست ضرورية وهؤال
فقال األمر بالعبادة حاصل والعبادة ال متكن إال باملعرفة واألمر بالشيء أمر مبا هو من ضرورياته كما أن الطهارة إذا 

والدهري ال يصح منه تصديق الرسول إال بتقدمي معرفة اهللا تعاىل مل تصح إال بإحضار املاء كان إحضار املاء واجباً 
فوجبت واحملدث ال تصح منه الصالة إال بتقدمي الطهارة فوجبت واملودع ال ميكنه رد الوديعة إال بالسعي إليها فكان 

ان أوالً مث اإلتيان السعي واجباً فكذا ههنا يصح أن يكون الكافر خماطباً بالعبادة وشرط اإلتيان هبا اإلتيان باإلمي
بالعبادة بعد ذلك بقي هلم األمر بتحصيل املعرفة حمال قلنا هذه املسألة مستقصاة يف األصول والذي نقول ههنا إن 
هذا الكالم وإن مت يف كل ما يتوقف العلم يكون اهللا آمراً على العلم به فإنه ال جيري فيما عدا ذلك من الصفات 

ك سلمنا ذلك فلم ال جيوز أن يقال هذا األمر بتناول املؤمنني قوله ألنه يصري ذلك أمراً فلم ال جيوز ورود األمر بذل
بتحصيل احلاصل وهو حمال قلنا ملا تعذر ذلك فنحمله إما على األمر باالستمرار على العبادة أو على األمر باالزدياد 

بالزيادة يف العبادة البحث اخلامس قال ) اعبدوا ( منها ومعلوم أن الزيادة على العبادة عبادة فصح تفسري قوله 
منكرو التكليف ال جيوز ورود األمر من اهللا تعاىل بالتكليف لوجوه أحدها أن التكليف إما أن يتوجه على العبد حال 

استواء دواعيه إىل الفعل أو الترك أو حال رجحان أحدمها على اآلخر فإن كان األول فهو حمال ألن يف حال 
حصول الترجيح ألن االستواء يناقض الترجيح فاجلمع بينهما حمال والتكليف بالفعل حال استواء  االستواء ميتنع

الداعيني تكليف مبا ال يطاق وإن كان الثاين فالراجح واجب الوقوع ألن املرجوح حال ما كان مساوياً للراجح 
ممتنع الوقوع فبأن يصري حال  كان ممتنع الوقوع وإال فقد وقع املمكن ال عن مرجح وإذا كان حال االستواء

املرجوحية ممتنع الوقوع أوىل وإذا كان املرجوح ممتنع الوقوع كان الراجح واجب الوقوع ضرورة أنه ال خروج عن 
النقيضني إذا ثبت هذا فالتكليف إن وقع بالراجح كان التكليف تكليفاً بإجياد ما جيب وقوعه وإن وقع باملرجوح 

ميتنع وقوعه وكالمها تكليف ما ال يطاق وثانيها أن الذي ورد به التكليف إما أن يكون قد كان التكليف تكليفاً مبا 
علم اهللا يف األزل وقوعه أو علم أنه ال يقع أو مل يعلم ال هذا وال ذاك فإن كان األول كان واجب الوقوع ممتنع 

جب العدم فكان األمر بإيقاعه أمراً بإيقاع العدم فال فائدة يف ورود األمر به وإن علم ال وقوعه كان ممتنع الوقوع وا
املمتنع وإن مل يعلم ال هذا وال ذاك كان ذلك قوالً باجلهل على اهللا تعاىل وهو حمال وألن بتقدير أن يكون األمر 

كذلك فإنه ال يتميز املطيع عن العاصي وحينئٍذ ال يكون يف الطاعة فائدة وثالثها أن ورود األمر بالتكاليف إما أن 
ون لفائدة أو ال لفائدة فإن كان لفائدة فهي إما عائدة إىل املعبود أو إىل العابد أما إىل املعبود فمحال ألنه كامل يك

  لذاته والكامل لذاته ال يكون كامالً بغريه وألنا نعلم

فمحال ألن بالضرورة أن اإلله العايل على الدهر والزمان يستحيل أن ينتفع بركوع العبد وسجوده وأما إىل العابد 
مجيع الفوائد حمصورة يف حصول اللذة ودفع األمل وهو سبحانه وتعاىل قادر على حتصيل كل ذلك للعبد ابتداء من 

غري توسط هذه املشاق فيكون توسطها عبثاً والعبث غري جائز على احلكيم ورابعها أن العبد غري موجد ألفعاله ألنه 
شيء ال يكون موجداً له وإذا مل يكن العبد موجداً ألفعال نفسه فإن أمره غري عامل بتفاصيلها ومن ال يعلم تفاصيل ال

بذلك الفعل حال ما خلقه فيه فقد أمره بتحصيل احلاصل وإن أمره به حال ما مل خيلقه فيه فقد أمره باحملال وكل 



آن فلو قدرنا ذلك باطل وخامسها أن املقصود من التكليف إمنا هو تطهري القلب على ما دلت عليه ظواهر القر
إنساناً مشتغل القلب دائماً باهللا تعاىل وحبيث لو اشتغل هبذه األفعال الظاهرة لصار ذلك عائقاً له عن االستغراق يف 
معرفة اهللا تعاىل وجب أن يسقط عنه هذه التكاليف الظاهرة فإن الفقهاء والقياسيني قالوا إذا الح املقصود واحلكمة 

كام املعقولة ال اتباع الظواهر واجلواب عن الشبه الثالثة األول من وجهني األول أن يف التكاليف وجب اتباع األح
أصحاب هذه الشبه أوجبوا مبا ذكروه اعتقاد عدم التكاليف فهذا تكليف ينفي التكليف وأنه متناقض الثاين أن 

ىل خالق مالك واملالك ال عندنا حيسن من اهللا تعاىل كل شيء سواء كان ذلك تكليف ما ال يطاق أو غريه ألنه تعا
اعتراض عليه يف فعله البحث السادس قالوا األمر بالعبادة وإن كان عاماً لكل الناس لكنه خمصوص يف حق من ال 

البقرة ( يفهم كالصيب واجملنون والغافل والناسي ويف حق من ال يقدر لقوله تعاىل الَ ُيكَلُّف اللَُّه َنفًْسا إِالَّ ُوْسعََها 
٢٣٣ (  
هم من قال إنه خمصوص يف حق العبيد ألن اهللا تعاىل أوجب عليهم طاعة مواليهم واشتغاهلم بطاعة املوايل مينعهم ومن

عن االشتغال بالعبادة واألمر الدال على وجوب طاعة املوىل أخص من األمر الدال على وجوب العبادة واخلاص 
  هيقدم على العام والكالم يف هذا املعىن مذكور يف أصول الفق

املسألة السابعة قال القاضي اآلية تدل على أن سبب وجود العبادة ما بينه من خلقه لنا واإلنعام علينا واعلم أن 
أصحابنا حيتجون هبذه اآلية على أن العبد ال يستحق بفعله الثواب ألنه ملا كان خلقه إيانا وإنعامه علينا سبباً لوجوب 

أداء للواجب واإلنسان ال يستحق بأداء الواجب شيئاً فوجب أن ال يستحق  العبادة فحينئذٍ يكون اشتغالنا بالعبادة
  ونَ ففيه مسائلالعبد على العبادة ثواباً على اهللا تعاىل أما قوله َربَّكُُم الَِّذىْ  َخلَقَكُْم وَالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُ

رب أردفه مبا يدل على وجود الصانع وهو خلق املكلفني وخلق من املسألة األوىل اعلم أنه سبحانه ملا أمر بعبادة ال
قبلهم وهذا يدل على أنه ال طريق إىل معرفة اهللا تعاىل إال بالنظر واالستدالل وطعن قوم من احلشوية يف هذه الطريقة 

املقام األول يف بيان وقالوا االشتغال هبذا العلم بدعة ولنا يف إثبات مذهبنا وجوه نقلية وعقلية وههنا ثالث مقامات 
فضل هذا العلم وهو من وجوه أحدها أن شرف العلم بشرف املعلوم فمهما كان املعلوم أشرف كان العلم احلاصل 

  به أشرف فلما كان أشرف املعلومات ذات اهللا تعاىل وصفاته وجب أن يكون العلم املتعلق به أشرف العلوم
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

وثانيها أن العلم إما أن يكون دينياً أو غري ديين وال شك أن العلم الديين أشرف من غري الديين وأما العلم الديين 
ما ما عداه فإنه تتوقف صحته على علم األصول ألن املفسر إمنا يبحث فإما أن يكون هو علم األصول أو ما عداه أ

عن معاين كالم اهللا تعاىل وذلك فرع على وجود الصانع املختار املتكلم وأما احملدث فإمنا يبحث عن كالم رسول اهللا 
ث عن أحكام اهللا والفقيه إمنا يبح) صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك فرع على ثبوت نبوته ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

وذلك فرع على التوحيد والنبوة فثبت أن هذه العلوم مفتقرة إىل علم األصول والظاهر أن علم األصول غين عنها 
فوجب أن يكون علم األصول أشرف العلوم وثالثها أن شرف الشيء قد يظهر بواسطة خساسة ضده فكلما كان 

بدعة ومها من أخس األشياء فوجب أن يكون علم ضده أخس كان هو أشرف وضد علم األصول هو الكفر وال
األصول أشرف األشياء ورابعها أن شرف الشيء قد يكون بشرف موضوعه وقد يكون ألجل شدة احلاجة إليه وقد 

يكون لقوة براهينه وعلم األصول مشتمل على الكل وذلك ألن علم اهليئة أشرف من علم الطب نظراً إىل أن 
موضوع علم الطب وإن كان الطب أشرف منه نظراً إىل أن احلاجة إىل الطب أكثر  موضوع علم اهليئة أشرف من

من احلاجة إىل اهليئة وعلم احلساب أشرف منهما نظراً إىل أن براهني علم احلساب أقوى أما علم األصول فاملطلوب 
وجودات وال شك أن ذلك منه معرفة ذات اهللا تعاىل وصفاته وأفعاله ومعرفة أقسام املعلومات من املعدومات وامل

أشرف األمور وأما احلاجة إليه فشديدة ألن احلاجة إما يف الدين أو يف الدنيا أما يف الدين فشديدة ألن من عرف 
هذه األشياء استوجب الثواب العظيم والتحق باملالئكة ومن جهلها استوجب العقاب العظيم والتحق بالشياطني 

إمنا تنتظم عند اإلميان بالصانع والبعث واحلشر إذ لو مل حيصل هذا اإلميان لوقع وأما يف الدنيا فألن مصاحل العامل 
اهلرج واملرج يف العامل وأما قوة الرباهني فرباهني هذا العلم جيب أن تكون مركبة من مقدمات يقينية تركيباً يقينياً 

الفضل فوجب أن يكون أشرف وهذا هو النهاية يف القوة فثبت أن هذا العلم مشتمل على مجيع جهات الشرف و
العلوم وخامسها أن هذا العلم ال يتطرق إليه النسخ وال التغيري وال خيتلف باختالف األمم والنواحي خبالف سائر 
العلوم فوجب أن يكون أشرف العلوم وسادسها أن اآليات املشتملة على مطالب هذا العلم وبراهينها أشرف من 

( و الرَُّسولُ بَِما )  ١اإلخالص ( قهية بدليل أنه جاء يف فضيلة قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد اآليات املشتملة على املطالب الف
وقوله )  ٢٢٢البقرة ( وآية الكرسي ما مل جييء مثله يف فضيلة قوله َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْمِحيضِ )  ٢٨٥البقرة 

وذلك يدل على أن هذا العلم أفضل وسابعها أن )  ٢٨٢البقرة ( بَِدْينٍ ُيظْلَُمونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا َتَدايَنُتم 
اآليات الواردة يف ا ألحكام الشرعية أقل من ستمائة آية وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة 

عاىل وقدرته على ما األوثان وأصناف املشركني وأما اآليات الواردة يف القصص فاملقصود منها معرفة حكمة اهللا ت
فدل ذلك على أن هذا العلم أفضل ونشري إىل )  ١١١يوسف ( قال لَقَْد كَانَ ِفى قََصِصهِْم ِعبَْرةٌ  الّوِْلى االلْبَابِ 

معاقد الدالئل أما الذي يدل على وجود الصانع فالقرآن مملوء منه أوهلا ما ذكر ههنا من الدالئل اخلمسة وهي خلق 
  قبلهم وخلق السماء وخلقاملكلفني وخلق من 



األرض وخلق الثمرات من املاء النازل من السماء إىل األرض وكل ما ورد يف القرآن من عجائب السماوات 
واألرض فاملقصود منه ذلك وأما الذي يدل على الصفات أما العلم فقوله إِنَّ اللََّه الَ َيخْفَى َعلَْيِه َشىْ ء ِفي االْْرضِ 

وهذا هو عني دليل )  ٦ ٥آل عمران ( مث أردفه بقوله ُهَو الَِّذي ُيَصّورُكُْم ِفي االْْرَحامِ كَْيَف َيَشاء  َوالَ ِفى السََّماء
املتكلمني فإهنم يستدلون بأحكام األفعال واتقاهنا على علم الصانع وههنا استدل الصانع سبحانه بتصوير الصور يف 

وهو عني تلك الداللة )  ١٤اامللك ( ْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري األرحام على كونه عاملاً باألشياء وقال أَالَ َي
وذلك تنبيه على كونه تعاىل عاملاً بكل املعلومات ألنه )  ٥٩األنعام ( وقال َوِعنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو 
وفق ذلك اخلرب فلوال كونه عاملاً باملغيبات وإال ملا وقع كذلك وأما  تعاىل خمرب عن املغيبات فتقع تلك األشياء على

صفة القدرة فكل ما ذكر سبحانه من حدوث الثمار املختلفة واحليوانات املختلفة مع استواء الكل يف الطبائع األربع 
أنه ليس جبسم وال يف مكان فذاك يدل على كونه سبحانه قادراً خمتاراً ال موجباً بالذات وأما التنزيه فالذي يدل على 

قوله قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد فإن املركب مفتقر إىل أجزائه واحملتاج حمدث وإذا كان أحداً وجب أن ال يكون جسماً وإذا مل 
األنبياء ( و  يكن جسماً مل يكن يف املكان وأما التوحيد فالذي يدل عليه قوله لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا

وأما )  ٩١املؤمنون ( وقوله َولََعالَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ )  ٤٢اَألسراء ( قوله إِذًا الَّْبَتَغْواْ إِلَى ِذى الْعَْرشِ َسبِيالً )  ٢٢
ِه النبوة فالذي يدل عليها قوله ههنا َوإِن كُنُتْم ِفى َرْيبٍ ّممَّا نَزَّلَْنا َعلَى َعْبدَِنا فَأُْتواْ بُِس )  ٢٣البقرة ( وَرةٍ  ّمن مِّثِْل

وأنت لو فتشت علم الكالم مل جتد فيه إال تقرير )  ٧٩ي س ( وأما املعاد فقوله قُلْ ُيحْيِيَها الَِّذى أَنَشأََها أَوَّلَ َمرَّةٍ  
هذه  هذه الدالئل والذب عنها ودفع املطاعن والشبهات القادحة فيها أفترى أن علم الكالم يذم الشتماله على

األدلة اليت ذكرها اهللا أو الشتماله على دفع املطاعن والقوادح عن هذه األدلة ما أرى أن عاقالً مسلماً يقول ذلك 
ويرضى به وثانيها أن اهللا تعاىل حكى االستدالل هبذه الدالئل عن املالئكة وأكثر األنبياء أما املالئكة فألهنم ملا قالوا 

من يفسد فيها كان املراد أن خلق مثل هذا الشيء قبيح واحلكيم ال يفعل القبيح فأجاهبم )  ٣٠البقرة ( أََتْجَعلُ ِفيَها 
اهللا تعاىل بقوله إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ واملراد إين ملا كنت عاملاً بكل املعلومات كنت قد علمت يف خلقهم وتكوينهم 

أما مناظرة اهللا تعاىل مع إبليس فهي أيضاً ظاهرة وأما األنبياء حكمة ال تعلموهنا أنتم وال شك أن هذا هو املناظرة و
عليهم السالم فأوهلم آدم عليه السالم وقد أظهر اهللا تعاىل حجته على فضله بأن أظهر علمه على املالئكة وذلك 

اَدلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جِدَالَنَا حمض االستدالل وأما نوح عليه السالم فقد حكى اهللا تعاىل عن الكفار قوهلم قَالُواْ يانُوُح قَْد َج
ومعلوم أن تلك اجملادلة ما كانت يف تفاصيل األحكام الشرعية بل كانت يف التوحيد والنبوة فاجملادلة )  ٣٢هود ( 

يف نصرة احلق يف هذا العلم هي حرفة األنبياء وأما إبراهيم عليه السالم فاالستقصاء يف شرح أحواله يف هذا الباب 
ِحبُّ مقامات أحدها مع نفسه وهو قوله فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه الَّْيلُ رَأَى كَْوكَباً قَالَ َهاذَا رَّبى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ال أُيطول وله 

وهذا هو طريقة املتكلمني يف االستدالل بتغريها على حدوثها مث إن اهللا تعاىل مدحه على )  ٧٦األنعام ( االِْفِلَني 
  ) ٨٢األنعام ( ُحجَّتَُنا ءاَتيَْناَها إِْبراِهيَم َعلَى قَْوِمِه  ذلك فقال َوِتلَْك

وثالثها حاله )  ٤٢مرمي ( وثانيها حاله مع أبيه وهو قوله ياأََبِت ِلَم َتعُْبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ يَْبِصُر َوالَ ُيْغنِى َعنكَ َشْيئاً 
وأما )  ٥٢األنبياء ( َما َهاِذِه التَّمَاِثيلُ الَِّتى أَنُتمْ لََها َعاِكفُونَ مع قومه تارة بالقول وأخرى بالفعل أما بالقول فقوله 

ورابعها حاله مع ملك زمانه يف قوله )  ٥٨األنبياء ( بالفعل فقوله فََجَعلَُهمْ ُجذَاذاً إِالَّ كَبِرياً لَُّهْم لََعلَُّهمْ إِلَْيِه َيْرجُِعونَ 
إىل آخره وكل من سلمت فطرته علم أن علم )  ٢٥٨البقرة ( الَ أََنا أُْحىِ  َوأُِميُت رَّبَي الَِّذى ُيْحىِ  َوُيِميُت قَ

الكالم ليسي إال تقرير هذه الدالئل ودفع األسئلة واملعارضات عنها فهذا كله حبث إبراهيم عليه السالم يف املبدأ 
إىل آخره وأما موسى عليه السالم فانظر إىل )  ٢٦بقرة ال( وأما حبثه يف املعاد فقال َربّ أَرِنِى كَْيَف ُتْحىِ  الَْموَْتى 



مناظرته مع فرعون يف التوحيد والنبوة أما التوحيد فاعلم أن موسى عليه السالم إمنا يعول يف أكثر األمر على دالئل 
الَ َربَُّنا الَِّذى أَْعطَى إبراهيم عليه السالم وذلك ألن اهللا تعاىل حكى يف سوطه طه قَالَ فََمن رَّبُّكَُما يامُوَسى ُموَسى قَ

وهذا هو الدليل الذي ذكره إبراهيم عليه السالم يف قوله الَِّذى َخلَقَنِى )  ٥٠ ٤٩طه ( كُلَّ َشىء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى 
وهذا هو الذي )  ٢٦الشعراء ( وقال يف سورة الشعراء َربُّكُْم َوَربُّ ءابَاِئكُُم االْوَِّلَني )  ٧٨الشعراء ( فَُهَو َيْهِدينِ 

فلما مل يكتف فرعون بذلك وطالبه بشيء آخر قال موسى رَّبُّ الَْمشْرِقِ ( قاله إبراهيم رَّبَي الَِّذى ُيْحىِ  َوُيِميُت 
فهذا ينبهك على أن التمسك هبذه الدالئل حرفة هؤالء املعصومني وأهنم كما استفادوها )  ٢٨الشعراء ( َوالَْمغْرِبِ 

وها من أسالفهم الطاهرين وأما استدالل موسى على النبوة باملعجزة ففي قوله أَْو لَوْ جِئُْتَك من عقوهلم فقد توارث
بَِشىء مُّبِنيٍ وهذا هو االستدالل باملعجزة على الصدق وأما حممد عليه الصالة والسالم فاشتغاله بالدالئل على 

القرآن مملوء منه ولقد كان عليه السالم مبتلى جبميع التوحيد والنبوة واملعاد أظهر من أن حيتاج فيه إىل التطويل فإن 
واهللا تعاىل أبطل قوهلم بأنواع )  ٢٤اجلاثية ( فرق الكفار فاألول الدهرية الذين كانوا يقولون َوَما ُيْهِلكَُنا إِالَّ الدَّْهُر 

نبات وأصناف احليوانات مع الدالئل والثاين الذين ينكرون القادر املختار واهللا تعاىل أبطل قوهلم حبدوث أنواع ال
اشتراك الكل يف الطبائع وتأثريات األفالك وذلك يدل على وجود القادر والثالث الذين أثبتوا شريكاً مع اهللا تعاىل 

وذلك الشريك إما أن يكون علوياً أو سفلياً أما الشريك العلوي فمثل من جعل الكواكب مؤثرة يف هذا العامل واهللا 
خلليل يف قوله فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه الَّْيلُ وأما الشريك السفلي فالنصارى قالوا بإالهية املسيح وعبدة تعاىل أبطله بدليل ا

األوثان قالوا بإالهية األوثان واهللا تعاىل أكثر من الدالئل على فساد قوهلم الرابع الذين طعنوا يف النبوة وهم فريقان 
)  ٩٤اإلسراء ( ن حكى اهللا عنهم أهنم قالوا أََبَعثَ اللَُّه َبشًَرا رَّسُوالً أحدمها الذين طعنوا يف أصل النبوة وهم الذي

وهم اليهود والنصارى والقرآن ) صلى اهللا عليه وسلم ( والثاين الذين سلموا أصل النبوة وطعنوا يف نبوة حممد 
ه إِنَّ اللََّه الَ َيسَْتْحىِ  أَن َيضْرِبَ مملوء من الرد عليهم مث إن طعنهم من وجوه تارة بالطعن يف القرآن فأجاب اهللا بقول

  وتارة بالتماس سائر)  ٢٦البقرة ( َمثَالً مَّا َبعُوَضةً  

وتارة بأن هذا القرآن نزل )  ٩٠اإلسراء ( املعجزات كقوله َوقَالُواْ لَن نُّْؤِمَن لََك حَتَّى تَفُْجَر لََنا ِمَن االْْرضِ َيْنُبوًعا 
  ) ٣٢الفرقان ( تطرق التهمة إليه فأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله كَذَِلَك ِلنُثَّبَت بِِه فَُؤاَدَك جنماً جنماً وذلك يوجب 

اخلامس الذين نازعوا يف احلشر والنشر واهللا تعاىل أورد على صحة ذلك وعلى إبطال قول املنكرين أنواعاً كثرية من 
فيه فأجاب اهللا عنه بقوله إِنْ أَْحسَنُتْم أَْحَسنُتمْ ِالنفُِسكُْم  الدالئل السادس الذين طعنوا يف التكليف تارة بأنه ال فائدة

وتارة بأن احلق هو اجلرب وأنه ينايف صحة التكليف وأجاب اهللا تعاىل عنه بأنه الَ ُيسْأَلُ )  ٧اإلسراء ( َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها 
نا يف هذا املقام هبذه اإلشارات املختصرة ألن االستقصاء فيها وإمنا اكتفي)  ٢٣األنبياء ( َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسئَلُونَ 

مذكور يف مجلة هذا الكتاب وإذا ثبت أن هذه احلرفة هي حرفة كل األنبياء والرسل علمنا أن الطاعن فيها إما أن 
املنقول أما يكون كافراً أو جاهالً املقام الثاين يف بيان أن حتصيل هذا العلم من الواجبات ويدل عليه املعقول و

املعقول فهو أنه ليس تقليد البعض أوىل من تقليد الباقي فأما أن جيوز تقليد الكل فيلزمنا تقليد الكفار وإما أن 
يوجب تقليد البعض دون البعض فيلزم أن يصري الرجل مكلفاً بتقليد البعض دون البعض من غري أن يكون له سبيل 

ن ال جيوز التقليد أصالً وهو املطلوب فإذا بطل التقليد مل يبق إال هذه الطريقة إىل أنه مل قلد أحدمها دون اآلخر وإما أ
ةِ  النظرية وأما املنقول فيدل عليه اآليات واألخبار أما اآليات فأحدها قوله اْدُع إِِلى سَبِيلِ رَّبَك بِالِْحكَْمةِ  َوالَْمْوِعظَ

وال شك أن املراد بقوله باحلكمة أي بالربهان واحلجة فكانت )  ١٢٥النحل ( الَْحَسَنةِ  َوَجادِلُْهم بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن 
 الدعوة باحلجة والربهان إىل اهللا تعاىل مأموراً هبا وقوله َوَجادِلُْهم بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن ليس املراد منه اجملادلة يف فروع



رع ومن أثبت نبوته فإنه ال خيالفه فعلمنا أن هذا الشرع ألن من أنكر نبوته فال فائدة يف اخلوض معه يف تفاريع الش
اجلدال كان يف التوحيد والنبوة فكان اجلدال فيه مأموراً به مث إنا مأمورون باتباعه عليه السالم لقوله فَاتَّبِعُونِى 

فوجب )  ٢١األحزاب ( َسَنةٌ  ولقوله لَّقَْد كَانَ لَكُْم ِفى َرسُولِ اللَِّه أُْسَوةٌ  َح)  ٣١آل عمران ( ُيحْبِْبكُُم اللَُّه 
)  ٢٠لقمان  ٨ ٣احلج ( كوننا مأمورين بذلك اجلدال وثانيها قوله تعاىل َوِمَن النَّاسِ َمن ُيَجاِدلُ ِفى اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ 

هللا ذم من جيادل يف اهللا بغري علم وذلك يقتضي أن اجملادل بالعلم ال يكون مذموماً بل يكون ممدوحاً وأيضاً حكى ا
وثالثها أن اهللا تعاىل أمر بالنظر )  ٣٢هود ( تعاىل ذلك عن نوح يف قوله قَالُواْ ياُنوُح قَْد َجادَلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جَِدالََنا 

يهِْم ءاَياتَِنا ِفى سَُنرِ)  ١٧الغاشية ( أَفَالَ َينظُُرونَ إِلَى اإلبِلِ كَْيَف ُخِلقَْت )  ٨٢النساء ( فقال أَفَالَ َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرءانَ 
قُلِ انظُُرواْ َماذَا )  ٤١الرعد ( أََو لَْم َيَرْواْ أَنَّا نَأِْتى االْْرضَ َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها )  ٥٣فصلت ( االْفَاقِ َوِفى أَنفُسِهِْم 

اهللا تعاىل ذكر أو مل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض ورابعها أن )  ١٠يونس ( ِفى السََّماواِت َواالْْرضِ 
التفكر يف معرض املدح فقال ورابعها أن اهللا تعاىل ذكر التفكر يف معرض املدح فقال إِنَّ ِفى ذَِلَك لَِذكَْرى ِالوِْلى 

  إِنَّ ِفى ذَِلَك الَيَاٍت ِالوِْلى)  ١٣آل عمران ( إِنَّ ِفى ذاِلَك لَعِْبَرةً  ِالْوِلى االْْبَصارِ )  ٢١الزمر ( االْلَْبابِ 

وأيضاً ذم املعرضني فقال َوكَأَّين ِمن ءاَيةٍ  ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض َيُمرُّونَ َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها )  ١٢٨ ٥٤طه  (
وخامسها أنه تعاىل ذم التقليد فقال )  ١٧٩األعراف ( لَُهْم قُلُوٌب الَّ َيفْقَُهونَ بَِها )  ١٠٥يوسف ( ُمْعرُِضونَ 

وقال َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجْدَنا َعلَْيهِ )  ٢٣الزخرف ( ذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِفى قَْرَيةٍ  ّمن نَِّذيرٍ حكاية عن الكفار َوكَ
ْوالَ وقال إِن كَاَد لَُيِضلَُّنا َعْن ءاِلَهتَِنا لَ)  ٧٤الشعراء ( وقال َبلْ َوَجدَْنا ءاَباءَنا كَذَِلَك َيفَْعلُونَ )  ٢١لقمان ( ءاَباءَنا 

وقال عن والد إبراهيم عليه السالم لَِئن لَّمْ َتنَتِه الْرُجمَنََّك َواْهجُْرنِى َمِلّياً وكل )  ٤٢الفرقان ( أَن َصبَْرَنا َعلَْيَها 
ذلك يدل على وجوب النظر واالستدالل والتفكر وذم التقليد فمن دعا إىل النظر واالستدالل كان على وفق 

من دعا إىل التقليد كان على خالف القرآن وعلى وفاق دين الكفار وأما األخبار ففيها كثرة القرآن ودين األنبياء و
جاء من بين فزارة إىل النيب ( ولنذكر منها وجوهاً أحدها ما روى الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 

من إبل فقال نعم قال فما ألواهنا قال فقال إن امرأيت وضعت غالماً أسود فقال له هل لك ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
محر قال فهل فيها من أورق قال نعم قال فأىن ذلك قال عسى أن يكون قد نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون 

( واعلم أن هذا هو التمسك باإللزام والقياس وثانيها عن أيب هريرة قال قال عليه الصالة والسالم ) نزعه عرق 
ن آدم ومل يكن له أن يكذبين وشتمين ابن آدم ومل يكن له أن يشتمين أما تكذيبه إياي فقوله قال اهللا تعاىل كذبين اب

لن يعيدين كما بدأين وليس أول خلقه بأهون على من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اختذ اهللا ولداً وأنا اهللا اَألحد 
 تعاىل يف املقام األول بالقدرة على االبتداء على فانظر كيف احتج اهللا) الصمد مل ألد ومل أولد ومل يكن يل كفواً أحد 

القدرة على اإلعادة ويف املقام الثاين احتج باألحدية على نفي اجلسمية والوالدية واملولودية وثالثها روى عبادة بن 
الت عائشة فق) من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه ( الصامت أنه عليه السالم قال 

ال ولكن املؤمن أحب لقاء اهللا فأحب اهللا ( يا رسول اهللا إنا نكره املوت فذاك كراهتنا لقاء اهللا فقال عليه السالم 
لقاءه والكافر كره لقاء اهللا فكره اهللا لقاءه وكل ذلك يدل على أن النظر والفكر يف الدالئل مأمور به واعلم أن 

فيد العلم وثانيها أن النظر املفيد للعلم غري مقدور وثالثها أنه ال جيوز اإلقدام للخصم مقامات أحدها أن النظر ال ي
  عليه ورابعها أن الرسول ما أمر به وخامسها أنه بدعة

أما املقام األول فاحتج اخلصم عليه بأمور أحدها أنا إذا تفكرنا وحصل لنا عقيب فكرنا اعتقاد فعلمنا بكون ذلك 
ون ضرورياً أو نظرياً واألول باطل ألن اإلنسان إذا تأمل يف اعتقاده يف كون ذلك االعتقاد االعتقاد علماً إما أن يك



علماً ويف اعتقاده يف أن الواحد نصف االثنني وأن الشمس مضيئة والنار حمرقة وجد األول أضعف من الثاين وذلك 
الثاين كالكالم يف األول فيلزم يدل على أن تطرق الضعف إىل األول والثاين باطل ألن الكالم يف ذلك الفكر 

  التسلسل وهو حمال

وثانيها إنا رأينا عاملاً من الناس قد تفكروا واجتهدوا وحصل هلم عقيب فكرهم اعتقاد وكانوا جازمني بأنه علم مث 
ظهر هلم أو لغريهم أن ذلك كان جهالً فرجعوا عنه وتركوه وإذا شاهدنا ذلك يف الوقت األول جاز أن يكون 

د احلاصل ثانياً كذلك وعلى هذا الطريق ال ميكن اجلزم بصحة شيء من العقائد املستفادة من الفكر والنظر االعتقا
وثالثها أن املطلوب إن كان مشعوراً به استحال طلبه ألن حتصيل احلاصل حمال وإن كان غري مشعور به كان الذهن 

ها أن العلم يكون النظر مفيداً للعلم إما أن يكون غافالً عنه و املغفول عنه يستحيل أن يتوجه الطلب إليه ورابع
ضرورياً أو نظرياً فإن كان ضرورياً وجب اشتراك العقالء فيه وليس كذلك وإن كان نظرياً لزم إثبات جنس الشيء 

سه بفرد من أفراده وذلك حمال ألن النزاع ملا وقع يف املاهية كان واقعاً يف ذلك الفرد أيضاً فيلزم إثبات الشيء بنف
وهو حمال ألنه من حيث أنه وسيلة اإلثبات جيب أن يكون معلوماً قبل ومن حيث أنه مطلوب جيب أن ال يكون 

معلوماً قبل فيلزم اجتماع النفي واإلثبات وهو حمال وخامسها أن املقدمة الواحدة ال تنتج بل املنتج جمموع املقدمتني 
ا جربنا أنفسنا فوجدنا أنا مىت وجهنا اخلاطر حنو معلوم لكن حضور املقدمتني دفعة واحدة يف الذهن حمال ألن

استحال يف ذلك الوقت توجيهه حنو معلوم آخر ورمبا سلم بعضهم أن النظر يف اجلملة يفيد العلم لكنه يقول النظر 
تحال يف اإلالهيات ال يفيد واحتج عليه بوجهني األول أن حقيقة اإلله غري متصورة وإذا مل تكن احلقيقة متصورة اس

التصديق ال بثبوته وال بثبوت صفة من صفاته بيان األول أن املعلوم عند البشر كون واجب الوجود منزهاً عن احليز 
واجلهة وكونه موصوفاً بالعلم والقدرة أما الوجوب والتنزيه فهو قيد سليب وليست حقيقته نفس هذا السلب فلم 

فية بالعلم والقدرة فهو عبارة عن انتساب ذاته إىل هذه الصفات يكن العلم هبذا السلب علماً حبقيقته وأما املوصو
وليست ذاته نفس هذا االنتساب فالعلم هبذا االنتساب ليس علماً بذاته بيان الثاين أن التصديق موقوف على 
يت له التصور فإذا فقد التصور امتنع التصديق وال يقال ذاته تعاىل وإن مل تكن متصورة حبسب احلقيقة املخصوصة ال

لكنها متصورة حبسب لوازمها أعين أنا نعلم أنه شيء ما يلزمه الوجوب والتنزيه والدوام فيحكم على هذا املتصور 
قلنا هذه األمور املعلومة إما أن يقال إهنا نفس الذات وهو حمال أو أمور خارجة عن الذات فلما مل نعلم الذات ال 

إن كان التصور الذي هو شرط إسناد هذه الصفات إىل ذاته هو أيضاً ميكننا أن نعلم كوهنا موصوفة هبذه الصفات ف
تصور حبسب صفات آخر فحينئٍذ يكون الكالم فيه كما يف األول فيلزم التسلسل وهو حمال الوجه الثاين أن أظهر 

ول أنا فمنهم من يقول األشياء عندنا ذاتنا وحقيقتنا اليت إليها نشري بقولنا أنا مث الناس حتريوا يف ماهية املشار إليه يق
هو هذا البنية ومنهم من يقول هو املزاج ومنهم من يقول بعض األجزاء الداخلة يف هذه البنية ومنهم من يقول شيء 

ال داخل هذا البدن وال خارجه فإذا كان احلال يف أظهر األشياء كذلك فما ظنك بأبعد األشياء مناسبة عنا وعن 
  أحوالنا

أن النظر املفيد للعلم غري مقدور لنا فقد احتجوا عليه بوجوه أحدها أن حتصيل التصورات غري أما املقام الثاين وهو 
مقدور فالتصديقات البديهية غري مقدورة فجميع التصديقات غري مقدورة وإمنا قلنا إن التصورات غري مقدورة ألن 

ل فإن كان غافالً عنها استحال كونه طالب حتصيلها إن كان عارفاً هبا استحال منه طلبها ألن حتصيل احلاصل حما
طالباً هلا ألن الغافل عن الشيء ال يكون طالباً له فإن قيل مل ال جيوز أن يكون معلوماً من وجه وجمهوالً من وجه قلنا 



ألن الوجه الذي يصدق عليه أنه معلوم غري الوجه الذي يصدق عليه أنه غري معلوم وإال فقد صدق النفي واإلثبات 
ء الواحد وهو حمال وحينئٍذ نقول الوجه املعلوم استحال طلبه الستحالة حتصيل احلاصل والوجه الذي هو على الشي

غري معلوم استحال طلبه ألن املغفول عنه ال يكون مطلوباً وإمنا قلنا إن التصورات ملا كانت غري كسبية استحال 
واحملمول يف الذهن من القضية البديهية إما  كون التصديقات البديهية كسبية وذلك ألن عند حضور طريف املوضوع

أن يلزم من جمرد حضورمها جزم الذهن بإسناد أحدمها إىل اآلخر بالنفي أو اإلثبات أو ال يلزم فإن مل يلزم مل تكن 
القضية بديهية بل كانت مشكوكة وإن لزم كان التصديق واجب احلصول عند حضور ذينك التصورين وممتنع 

ورمها وما يكون واجب الدوران نفياً وإثباتاً مع ما ال يكون مقدوراً نفياً وإثباتاً وجب أن احلصول عند عدم حض
يكون أيضاً كذلك فثبت أن التصديقات البديهية غري كسبية وإمنا قلنا إن هذه التصديقات ملا مل تكن كسبية مل يكن 

وأن يكون نظرياً فال خيلو إما أن يكون شيء من التصديقات كسبياً ألن التصديق الذي ال يكون بديهياً ال بّد 
واجب اللزوم عند حضور تلك التصديقات البديهية أو ال يكون فإن مل يكن واجب اللزوم منها مل يلزم من صدق 

تلك املقدمات صدق ذلك املطلوب فلم يكن ذلك استدالالً يقينياً بل إما ظناً أو اعتقاداً تقليدياً وإن كان واجباً 
ريات واجبة الدوران نفياً وإثباتاً مع تلك القضايا الضرورية فوجب أن ال يكون شيء من تلك فكانت تلك النظ

النظريات مقدوراً للعبد أصالً وثانيها أن اإلنسان إمنا يكون قادراً على إدخال الشيء يف الوجود لو كان ميكنه أن 
للمعلوم دون اجلهل وإمنا يعلم ذلك لو علم  مييز ذلك املطلوب عن غريه والعلم إمنا يتميز عن اجلهل بكونه مطابقاً

املعلوم على ما هو عليه فإذن ال ميكنه إجياد العلم بذلك الشيء إال إذا كان عاملاً بذلك الشيء لكن ذلك حمال 
الستحالة حتصيل احلاصل فوجب أن ال يكون العبد متمكناً من إجياد العلم وال من طلبه وثالثها أن املوجب للنظر إما 

ة العقل أو النظر أو السمع واألول باطل ألن الضروري مل يشترط العقل فيه ووجوب الفكر والنظر ليس ضرور
كذلك بل كثري من العقالء يستقبحونه ويقولون إنه يف األكثر يفضي بصاحبه إىل اجلهل فوجب االحتراز منه والثاين 

ميكنه العلم بوجوب النظر قبل النظر فتكليفه بذلك أيضاً باطل ألنه إذا كان العلم بوجوبه يكون نظرياً فحينئٍذ ال 
يكون تكليف ما ال يطاق وأما بعد النظر فال ميكنه النظر ألنه ال فائدة فيه والثالث باطل ألنه قبل النظر ال يكون 
جوب متمكناً من معرفة وجوب النظر وبعد النظر ال ميكنه إجيابه أيضاً لعدم الفائدة وإذا بطلت األقسم ثبت نفي الو

املقام الثالث وهو أن بتقدير كون النظر مفيداً للعلم ومقدوراً للمكلف لكنه يقبح من اهللا أن يأمر املكلف به وبيانه 
من وجوه أحدها أن النظر يف أكثر األمر يفضي بصاحبه إىل اجلهل فاملقدم عليه مقدم على أمر يفضي به غالباً إىل 

  ن يكون الفكراجلهل وما يكون كذلك يكون قبيحاً فوجب أ

قبيحاً واهللا تعاىل ال يأمر بالقبيح وثانيها أن الواحد منا مع ما هو عليه من النقص وضعف اخلاطر وما يعتريه من 
الشبهات الكثرية املتعارضة ال جيوز أن يعتمد على عقله يف التمييز بني احلق والباطل فلما رأينا أرباب املذاهب كل 

ن الباطل مع خصمه مث إذا تركوا التعصب واللجاج وأنصفوا وجدوا الكلمات واحد منهم يدعي أن احلق معه وأ
متعارضة وذلك يدل على عجز العقل عن إدراك هذه احلقائق وثالثها أن مدار الدين لو كان على النظر يف حقائق 

على مقدمة  الدالئل لوجب أن ال يستقر اإلنسان على اإلميان ساعة واحدة ألن صاحب النظر إذا خطر بباله سؤال
من مقدمات دليل الدين فقد صار بسبب ذلك السؤال شاكاً يف تلك املقدمة وإذا صار بعض مقدمات الدليل 

مشكوكاً فيه صارت النتيجة ظنية ألن املظنون ال يفيد اليقني فيلزم أن خيرج اإلنسان يف كل ساعة عن الدين بسبب 
اشتهر يف األلسنة أن من طلب املال بالكيمياء أفلس ومن طلب  كل ما خيطر بباله من األسئلة واملباحث ورابعها أنه

الدين بالكالم تزندق وذلك يدل على أنه ال جيوز فتح الباب فيه املقام الرابع أن بتقدير أنه يف نفسه غري قبيح ولكنا 



يكون العلم بدالئلها  نقيم الداللة على أن اهللا ورسوله ما أمرا بذلك والذي يدل عليه أن هذه املطالب ال ختلو إما أن
علماً ضرورياً غنياً عن التعلم واالستفادة وإما أن ال يكون كذلك بل حيتاج يف حتصيلها إىل التأمل والتدبر 

واالستفادة واألول باطل وإال لوجب أن حيصل ذلك لكل الناس وهو مكابرة وألنا جنرب أذكى الناس يف هذا العلم 
ولة بعد االستعانة باألستاذ والتصانيف وإن كان الثاين وجب أن ال حيصل ذلك فال ميكنه حتصيله يف السنني املتطا

العلم لإلنسان إال بعد املمارسة الشديدة واملباحثة الكثرية فلو كان الدين مبنياً عليه لوجب أن ال حيكم الرسول 
ى االستقصاء ولو فعل بصحة إسالم الرجل إال بعد أن يسأله عن هذه املسائل وجيربه يف معرفة هذه الدالئل عل

الرسول ذلك الشتهر وملا مل يشتهر بل املشهور املنقول عنه بالتواتر أنه كان حيكم بإسالم من يعلم بالضرورة أنه مل 
خيطر بباله شيء من ذلك علمنا أن ذلك غري معترب يف صحة الدين فإن قيل معرفة أصول الدالئل حاصلة ألكثر 

ق دفع األسئلة واجلواب عن الشبهات وذلك غري معترب يف صحة أصل الدين قلنا هذا العقالء إمنا احملتاج إىل التدقي
ضعيف ألن الدليل ال يقبل الزيادة والنقصان البتة وذلك ألن الدليل إذا كان مبنياً على مقدمات عشرة فإن كان 

ن الزيادة عل تلك العشرة الرجل جاز ما بصحة تلك املقدمات كان عارفاً بالدليل معرفة ال ميكن الزيادة عليها أل
إن كان معترباً يف حتقق ذلك الدليل بطل قولنا إن ذلك الدليل مركب من العشرة فقط وإال مل يكن معترباً مل يكن 

العلم به علماً بزيادة شيء يف الدليل بل يكون علماً منفصالً فثبت هبذا أن الدليل ال يقبل الزيادة وال يقبل النقصان 
ها لو كانت يقينية وكانت املقدمة العاشرة ظنية استحال كون املطلوب يقينياً ألن املبين على الظين أيضاً ألن تسعة من

أوىل أن يكون ظنياً فثبت هبذا أن الدليل ال يقبل الزيادة والنقصان وبطل ببطالنه ذلك السؤال مثاله إذا رأى 
اهللا فمن الناس من قال إن قوله سبحان اهللا  اإلنسان حدوث مطر ورعد وبرق بعد أن كان اهلواء صافياً قال سبحان

يدل على أنه عرف اهللا بدليله وهذا باطل ألنه إمنا يكون عارفاً باهللا إذا عرف بالدليل أن ذلك احلادث ال بّد له من 
 مؤثر مث يعرف بالدليل أنه يستحيل أن يكون املؤثر فيه سوى اهللا تعاىل وهذه املقدمة الثانية إمنا تستقيم لو عرف

بالدليل أنه يستحيل إسناد هذا احلدوث إىل الفلك والنجوم والطبيعة والعلة املوجبة فإنه لو مل يعرف بطالن ذلك 
  بالدليل لكان معتقداً

هلذه املقدمة الثانية من غري دليل فتكون املقدمة تقليدية ويكون املبين عليها تقليداً ال يقيناً فثبت هبذا فساد ما قلتموه 
أن نقول االشتغال بعلم الكالم بدعة والدليل عليه القرآن واخلرب واإلمجاع وقول السلف واحلكم أما  املقام اخلامس

ذم اجلدل وقال أيضاً َوإِذَا رَأَْيتَ )  ٥٨الزخرف ( القرآن فقوله تعاىل َما ضََرُبوُه لََك إِالَّ َجَدالَ َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ 
قالوا فأمر باإلعراض عنهم )  ٦٨األنعام ( َنا فَأَعْرِْض َعْنُهْم حَتَّى َيخُوُضواْ ِفى َحدِيٍث غَْيرِِه الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفى ءايَاِت

وقوله عليه ) تفكروا يف اخللق وال تفكروا يف اخلالق ( عند خوضهم يف آيات اهللا تعاىل وأما اخلرب فقوله عليه السالم 
وأما اإلمجاع فهو أن هذا علم مل تتكلم فيه ) كر القدر فأمسكوا إذا ذ( وقوله ) عليكم بدين العجائز ( السالم 

الصحابة فيكون بدعة فيكون حراماً أما أن الصحابة ما تكلموا فيه فظاهر ألنه مل ينقل عن أحد منهم أنه نصب 
بدعة نفسه لالستدالل يف هذه األشياء بل كانوا من أشد الناس إنكاراً على من خاض فيه وإذا ثبت هذا ثبت أنه 

وكل بدعة حرام باالتفاق أما األثر قال مالك بن أنس إياكم والبدع قيل وما البدع يا أبا عبد اهللا قال أهل البدع 
الذين يتكلمون يف أمساء اهللا وصفاته وكالمه وال يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون وسئل سفيان بن عيينة 

الشافعي رضي اهللا عنه ألن يبتلي اهللا العبد بكل ذنب سوى الشرك عن الكالم فقال اتبع السنة ودع البدعة وقال 
خري له من أن يلقاه بشيء من الكالم وقال لو أوصى رجل بكتبه العلمية آلخر وكان فيها كتب الكالم مل تدخل 

كالم تلك الكتب يف الوصية وأما احلكم فهو أنه لو أوصى للعلماء ال يدخل املتكلم فيه واهللا أعلم فهذا جمموع 



الطاعنني يف النظر واالستدالل واجلواب أما الشبه اليت متسكوا هبا يف أن النظر ال يفيد العلم فهي فاسدة ألن الشبه 
اليت ذكروها ليست ضرورية بل نظرية فهم أبطلوا كل النظر ببعض أنواعه وهو متناقض وأما الشبه اليت متسكوا هبا 

تارون يف استخراج تلك الشبه فيبطل قوهلم إهنا ليست اختيارية وأما يف أن النظر غري مقدور فهي فاسدة ألهنم خم
الشبه اليت متسكوا هبا يف أن التعاويل على النظر قبيح فهي متناقضة ألنه يلزمهم أن يكون إيرادهم هلذه الشبه اليت 

ا أن األنبياء بأسرهم ما أوردوها قبيحاً وأما الشبه اليت متسكوا هبا يف أن الرسول ما أمر بذلك فهو باطل ألنا بين
جاءوا إال باألمر بالنظر واالستدالل وأما قوله تعاىل َما َضَرُبوهُ لََك إِالَّ َجَدالَ فهو حممول على اجلدل بالباطل توفيقاً 

األنعام ( َنا فَأَعْرِْض َعْنُهْم بينه وبني قوله َوَجادِلُْهم بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن وأما قوله وَإِذَا َرأَْيَت الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفى ءايَاِت
تفكروا ( فجوابه أن اخلوض ليس هو النظر بل اخلوض يف الشيء هو اللجاح وأما قوله عليه الصالة والسالم )  ٦٨

عليكم بدين ( فذاك إمنا أمر به ليستفاد منه معرفة اخلالق وهو املطلوب وأما قوله عليه الصالة والسالم ) يف اخلالق 
ليس املراد إال تفويض األمور كلها إىل اهللا تعاىل واالعتماد يف كل األمور على اهللا على ما قلنا وأما قوله ف) العجائز 

فضعيف ألن النهي اجلزئي ال يفيد النهي الكلي وأما اإلمجاع ) إذا ذكر القدر فأمسكوا ( عليه الصالة والسالم 
 فمسلم لكنه ال يلزم منه القدح يف الكالم كما أهنم مل فنقول إن عنيتم أن الصحابة مل يستعملوا ألفاظ املتكلمني

يستعلموا ألفاظ الفقهاء وال يلزم منه القدح يف الفقه البتة وإن عنيتم أهنم ما عرفوا اهللا تعاىل ورسوله بالدليل فبئس 
ا أنه لو ما قلتم وأما تشديد السلف على الكالم فهو حممول على أهل البدعة وأما مسألة الوصية فهي معارضة مب
  أوصى ملن كان عارفاً بذات اللهوصفاته وأفعاله وأنبيائه ورسله ال يدخل فيه الفقيه وألن مبىن الوصايا

  على العرف فهذا إمتام هذه املسألة واهللا أعلم
عن ) ب التهذي( املسألة الثانية أما حقيقة العبادة فذكرناها يف قوله إِيَّاَك َنْعُبُد وأما اخللق فحكى األزهري صاحب 

( ابن األنباري أنه التقدير والتسوية واحتجوا فيه باآلية والشعر واالستشهاد أما اآلية فقوله تعاىل أَْحَسُن الْخَاِلِقَني 
املائدة ( أي تقدرون كذباً َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطّنيِ )  ١٧العنكبوت ( أي املقدرين وََتْخلُقُونَ إِفْكاً )  ١٤املؤمنون 
  ر وأما الشعر فقول زهريأي تقد)  ١١٠

  وألنت تفري ما خلقت وبعض القوم خيلق مث ال يفري
  وقال آخر فوال يئط بأيدي اخلالقني وال

  أيدي اخلوالق إال جيد األدم
وأما االستشهاد يقال خلق النعل إذا قدرها وسواها بالقياس ومنه قول العرب لألحاديث اليت ال يصدق هبا أحاديث 

واخلالق املقدار من اخلري وهو خليق أي جدير )  ١٣٧الشعراء (  إِنْ َهاذَا إِالَّ ُخلُُق االْوَِّلَني اخللق ومنه قوله تعاىل
) أخلق الثوب ( كأنه الذي منه اخلالق والصخرة اخللقاء امللساء ألن يف املالسة استواء ويف اخلشونة اختالف ومنه 

اخللق عبارة عن التقدير واالستواء قال القاضي عبد ألنه إذا بلي صار أملس واستوى نتوه واعوجاجه فثبت أن 
اجلبار اخللق فعل مبعىن التقدير واللغة ال تقتضي أن ذلك ال يتأتى إال من اهللا تعاىل بل الكتاب نطق خبالفه يف قوله 

لكنه تعاىل ملا كان )  ١١٠املائدة ( الطَّْيرِ َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن ِطنيٍ كََهْيئَةِ  )  ١٤املؤمنون ( فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني 
يفعل األفعال لعلمه بالعواقب وكيفية املصلحة وال فعل له إال كذلك ال جرم اختص هبذا االسم وقال أستاذه أبو 

عبد اهللا البصري إطالق اسم خالق على اهللا حمال ألن التقدير والتسوية عبارة عن الفكر والنظر واحلسبان وذلك يف 
هللا حمال وقال مجهور أهل السّنة واجلماعة اخللق عبارة عن اإلجياد واإلنشاء واحتجوا عليه بقول املسلمني ال حق ا

  خالق إال اهللا ولو كان اخللق عبارة عن التقدير ملا صح ذلك



بوجوده  املسألة الثالثة اعلم أنه سبحانه أمر بعبادته واألمر بعبادته موقوف على معرفة وجوده وملا مل يكن العلم
أن الطريق إىل ) الكتب العقلية ( ضرورياً بل استداللياً ال جرم أورد ههنا ما يدل على وجوده واعلم أننا بينا يف 

إثباته سبحانه وتعاىل إما اإلمكان وإما احلدوث وإما جمموعهما وكل ذلك إما يف اجلواهر أو يف األعراض فيكون 
اىل ستة ال مزيد عليها أحدها االستدالل بإمكان الذوات وإليه جمموع الطرق الدالة على وجوده سبحانه وتع
وبقوله حكاية عن إبراهيم فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى إِالَّ َربَّ )  ٣٨حممد ( اإلشارة بقوله تعاىل َواللَُّه الَْغنِى ُّ َوأَنُتُم الْفُقََراء 

وقوله قُلِ اللَُّه ثُمَّ ذَرُْهْم فَِفرُّواْ إِلَى اللَِّه أَالَ )  ٤٢النجم ( نتََهى وبقوله َوأَنَّ إِلَى َرّبَك الُْم)  ٧٧الشعراء ( الْعَالَِمَني 
بقوله بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب وثانيها االستدالل بإمكان الصفات وإليه اإلشارة بقوله ُخِلَق السََّماَواِت وَاالْْرَض و

َوالسََّماء بَِناء على ما سيأيت تقريره وثالثها االستدالل حبدوث األجسام وإليه اإلشارة  الَِّذى جََعلَ لَكُُم االْْرَض ِفرَاشاً
ورابعها االستدالل حبدوث األعراض وهذه الطريقة )  ٧٦األنعام ( بقول إبراهيم عليه السالم ال أُِحبُّ االِْفِلَني 

  أقرب الطرق إىل أفهام اخللق وذلك حمصور يف أمرين

يف األكثر مشتملة على هذين البابني واهللا تعاىل مجع ههنا بني هذين ) والكتب اإلهلية ( الئل اآلفاق دالئل األنفس ود
الوجهني أما دالئل األنفس فهي أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه ما كان موجوداً قبل ذلك وأنه صار اآلن موجوداً 

هو نفسه وال األبوان وال سائر الناس ألن عجز وأن كل ما وجد بعد العدم فال بّد له من موجد وذلك املوجد ليس 
اخللق عن مثل هذا التركيب معلوم بالضرورة فال بّد من موجد خيالف هذه املوجودات حىت يصح منه إجياد هذه 
األشخاص إال أن لقائل أن يقول ههنا مل ال جيوز أن يكون املؤثر طبائع الفصول واألفالك والنجوم وملا كان هذا 

 ذكر اهللا تعاىل عقيبه ما يدل على افتقار هذه األشياء إىل احملدث واملوجد وهو قوله الَِّذى جََعلَ لَكُمُ السؤال حمتمالً
االْْرَض فَِراشاً وَالسََّماء بَِناء وهو املراد من دالئل اآلفاق ويندرج فيها كل ما يوجد من تغيريات أحوال العامل من 

لفصول وحاصلها يرجع إىل أن األجسام الفلكية واألجسام العنصرية الرعد والربق والرياح والسحاب واختالف ا
مشتركة يف اجلسمية فاختصاص بعضها ببعض الصفات من املقادير واَألشكال واألحياز ال ميكن أن يكون للجسمية 

وال لشيء من لوازمها وإال وجب اشتراك الكل يف تلك الصفات فال بّد وأن يكون ألمر منفصل وذلك األمر إن 
كان جسماً عاد البحث يف أنه مل اختص بتلك املؤثرية من بني تلك األجسام وإن مل يكن جسماً فإما أن يكون موجباً 
أو خمتاراً واألول باطل وإال مل يكن اختصاص بعضاألجسام ببعض الصفات أوىل من العكس فال بّد وأن يكون قادراً 

ادر ليس جبسم وال جبسماين وعند هذا ظهر أن االستدالل حبدوث فثبت هبذه الداللة افتقار مجيع األجسام إىل مؤثر ق
األعراض على وجود الصانع ال يكفي إال بعد االستعانة بإمكان األعراض والصفات وإذا عرفت هذا فنقول إن اهللا 

طرق إىل تعاىل إمنا خص هذا النوع من األدلة باإليراد يف أول كتابه لوجهني األول أن هذا الطريق ملا كان أقرب ال
أفهام اخللق وأشدها التصاقاً بالعقول وكانت األدلة املذكورة يف القرآن جيب أن تكون أبعدها عن الدقة وأقرهبا إىل 
األفهام لينتفع به كل أحد من اخلواص والعوام ال جرم ذكر اهللا تعاىل يف أول كتابه ذلك الثاين أنه ليس الغرض من 

منها حتصيل العقائد احلقة يف القلوب وهذا النوع من الدالئل أقوى من سائر  الدالئل القرآنية اجملادلة بل الغرض
الطرق يف هذا الباب ألن هذا النوع من الدالئل كما يفيد العلم بوجود اخلالق فهو يذكر نعم اخلالق علينا فإن 

صول االنقياد فلهذا السبب الوجود واحلياة من النعم العظيمة علينا وتذكري النعم مما يوجب احملبة وترك املنازعة وح
كان ذكر هذا النوع من األدلة أوىل من سائر األنواع واعلم أن للسلف طرقاً لطيفة يف هذا الباب أحدها يروى أن 
بعض الزنادقة أنكر الصانع عند جعفر الصادق رضي اهللا عنه فقال جعفر هل ركبت البحر قال نعم قال هل رأيت 

هائلة فكسرت السفن وغرقت املالحني فتعلقت أنا ببعض ألواحها مث ذهب عين  أهواله قال بلى هاجت يوماً رياح



ذلك اللوح فإذا أنا مدفوع يف تالطم األمواج حىت دفعت إىل الساحل فقال جعفر قد كان اعتمادك من قبل على 
كنت السفينة واملالح مث على اللوح حىت تنجيك فلما ذهبت هذه األشياء عنك هل أسلمت نفسك للهالك أم 

ترجو السالمة بعد قال بل رجوت السالمة قال ممن كنت ترجوها فسكت الرجل فقال جعفر إن الصانع هو الذي 
  كنت ترجوه يف ذلك الوقت وهو

صلى اهللا عليه ( أن النيب ) كتاب ديانات العرب ( الذي أجناك من الغرق فأسلم الرجل على يده وثانيها جاء يف 
قال عشرة قال فمن لغمك وكربك ودفع األمر العظيم إذا نزل ) كم لك من إله ( قال لعمران بن حصني ) وسلم 

وثالثها كان أبو حنيفة رمحه اهللا سيفاً على الدهرية ) مالك من إله إال اهللا ( بك من مجلتهم قال اهللا قال عليه السالم 
اعة بسيوف مسلولة ومهوا بقتله وكانوا ينتهزون الفرصة ليقتلوه فبينما هو يوماً يف مسجده قاعد إذ هجم عليه مج

فقال هلم أجيبوين عن مسألة مث افعلوا ما شئتم فقالوا له هات فقال ما تقولون يف رجل يقول لكم إين رأيت سفينة 
مشحونة باألمحال مملوءة من األثقال قد احتوشها يف جلة البحر أمواج متالطمة ورياح خمتلفة وهي من بينها جتري 

جيريها وال متعهد يدفعها هل جيوز ذلك يف العقل قالوا ال هذا شيء ال يقبله العقل فقال أبو مستوية ليس هلا مالح 
حنيفة يا سبحان اهللا إذا مل جيز يف العقل سفينة جتري يف البحر مستوية من غري متعهد وال جمري فكيف جيوز قيام هذه 

نافها من غري صانع وحافظ فبكوا مجيعاً وقالوا الدنيا على اختالف أحواهلا وتغري أعماهلا وسعة أطرافها وتباين أك
صدقت وأغمدوا سيوفهم وتابوا ورابعها سألوا الشافعي رضي اهللا عنه ما الدليل على وجود الصانع فقال ورقة 

الفرصاد طعمها ولوهنا ورحيها وطبعها واحد عندكم قالوا نعم قال فتأكلها دودة القز فيخرج منها اإلبريسم والنحل 
ا العسل والشاة فيخرج منها البعر ويأكلها الظباء فينعقد يف نوافجها املسك فمن الذي جعل هذه فيخرج منه

األشياء كذلك مع أن الطبع واحد فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده وكان عددهم سبعة عشر وخامسها 
بالعكس فدل على الصانع سئل أبو حنيفة رضي اهللا عنه مرة أخرى فتمسك بأن الوالد يريد الذكر فيكون أنثى و

وسادسها متسك أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه بقلعة حصينة ملساء ال فرجة فيها ظاهرها كالفضة املذابة وباطنها 
كالذهب اإلبريز مث انشقت اجلدران وخرج من القلعة حيوان مسيع بصري فال بّد من الفاعل عىن بالقلعة البيضة 

لرشيد مالكاً عن ذلك فاستدل باختالف األصوات وتردد النغمات وتفاوت وباحليوان الفرخ وسابعها سأل هرون ا
  اللغات وثامنها سئل أبو نواس عنه فقال فتأمل يف نبات األرض وانظر

  إىل آثار ما صنع املليك
  عيون من جلني شاخصات

  وأزهار كما الذهب السبيك
  على قضب الزبر جد شاهدات

  بأن اهللا ليس له شريك
 عن الدليل فقال البعرة تدل على البعري والروث على احلمري وآثار األقدام على املسري فسماء وتاسعها سئل أعرايب

  ذات أبراج وأرض ذات فجاج وحبار ذات أمواج أما تدل على الصانع احلليم العليم القدير

ة بأحد وعاشرها قيل لطبيب مب عرفت ربك قال باهليلج جمفف أطلق ولعاب ملني أمسكا وقال آخر عرفته بنحل
طرفيها تعسل واآلخر تلسعا والعسل مقلوب اللسع وحادي عشرها حكم البديهية يف قوله َولَِئن سَأَلْتَُهم مَّْن َخلَقَُهمْ 

  ) ٨٧غافر ( ِكَني فَلَمَّا َرأَْواْ َبأَْسَنا قَالُواْ ءاَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه َوكَفَْرَنا بَِما كُنَّا بِِه ُمْشرِ)  ٨٧الزخرف ( لََيقُولُنَّ اللَُّه 



املسألة الرابعة قال القاضي الفائدة يف قوله الَِّذى َخلَقَكُْم أن العبادة ال تستحق إال بذلك فلما ألزم عباده بالعبادة بني 
ماله وألجله تلزم العبادة فإن قيل فما الفائدة يف قوله َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم وخلق اهللا من قبلهم ال يقتضي وجوب 

ادة عليهم قلنا اجلواب من وجهني األول إن األمر وإن كان على ما ذكرت ولكن علمهم بأن اهللا تعاىل خلقهم العب
كعلمهم بأنه تعاىل خلق من قبلهم ألن طريقة العلم بذلك واحدة الثاين أن من قبلهم كاألصول هلم وخلق األصول 

مه عليهم كأنه تعاىل يقول ال تظن أين إمنا أنعمت جيري جمرى األنعام على الفروع فكأنه تعاىل يذكرهم عظيم إنعا
  عليك حني وجدت بل كنت منعماً عليك قبل أن وجدت بألوف سنني بسبب أين كنت خالقاً ألصولك وآبائك
املسألة اخلامسة يف قوله تعاىل لَعَلَّكُْم َتتَّقُونَ جبثان البحث األول أن كلمة لعل للترجي واإلشفاق تقول لعل زيداً 

أال ترى إىل قوله وَالَِّذيَن )  ١٧الشورى ( لََعلَّ السَّاَعةَ  قَرِيٌب )  ٤٤طه (  وقال تعاىل لََّعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو َيْخَشى يكرمين
والترجي واإلشفاق ال حيصالن إال عند اجلهل بالعاقبة وذلك على اهللا تعاىل )  ١٨الشورى ( ءاَمُنواْ ُمْشِفقُونَ ِمنَْها 

راجع إىل العباد ال إىل اهللا تعاىل فقوله لََّعلَُّه َيَتذَكَُّر ) لعل ( فيه من التأويل وهو من وجوه أحدها أن معىن  حمال فال بّد
أَْو َيْخَشى أي اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما يف إميانه مث اهللا تعاىل عامل مبا يؤول إليه أمره وثانيها أن من عادة 

 مواعيدهم اليت يوطنون أنفسهم على إجنازها على أن يقولوا لعل وعسى وحنومها من امللوك والعظماء أن يقتصروا يف
الكلمات أو للظفر منهم بالرمزة أو االبتسامة أو النظرة احللوة فإذا عثر على شيء من ذلك مل يبق للطالب شك يف 

( أن لعل مبعىن كي قال صاحب الفوز باملطلوب فعلى هذاالطريق ورد لفظ لعل يف كالم اهللا تعاىل وثالثها ما قيل 
ولعل ال يكون مبعىن كي ولكن كلمة لعل لألطماع والكرمي الرحيم إذا أطمع فعلى ما يطمع فيه ال حمالة ) الكشاف 

جتري أطماعه جمرى وعده احملتوم فلهذا السبب قيل لعل يف كالم اهللا تعاىل مبعىن كي ورابعها أنه تعاىل فعل باملكلفني 
القتضى رجاء حصول املقصود ألنه تعاىل ملا أعطاهم القدرة على اخلري والشر وخلق هلم العقول ما لو فعله غريه 

اهلادية وأزاح أعذارهم فكل من فعل بغريه ذلك فإنه يرجو منه حصول املقصود فاملراد من لفظة لعل فعل ما لو فعله 
كقوهلم علالً بعد هنل والالم فيها هي الم  غريه لكان موجباً للرجاء خامسها قال القفال لعل مأخوذ من تكرر الشيء

التأكيد كالالم اليت تدخل يف لقد فأصل لعل عل ألهنم يقولون علك أن تفعل كذا أي لعلك فإذا كانت حقيقته 
التكرير والتأكيد كان قول القائل افعل كذا لعلك تظفر حباجتك معنا افعله فإن فعلك له يؤكد طلبك له ويقويك 

 أن لقائل أن يقول إذا كانت العبادة تقوى فقوله اعُْبُدواْ رَبَّكُُم لَعَلَّكُْم َتتَّقُونَ جار جمرى قوله عليه البحث الثاين
  اعبدوا ربكم لعلكم تعبدون أو اتقوا ربكم لعلكم تتقون واجلواب من وجهني األول

حتراز عن املضار والعبادة فعل ال نسلم أن العبادة نفس التقوى بل العبادة فعل حيصل به التقوى ألن االتقاء هو اال
املأمور به ونفس هذا الفعل ليس هو نفس االحتراز عن املضار بل يوجب االحتراز فكأنه تعاىل قال اعبدوا ربكم 

لتحترزوا به عن عقابه وإذا قيل يف نفس الفعل إنه اتقاء فذلك جماز ألن االتقاء غري ما حيصل به االتقاء لكن التصال 
خر أجرى امسه عليه الثاين أنه تعاىل إمنا خلق املكلفني لكي يتقوا ويطيعوا على ما قال َوَما َخلَقْتُ أحد األمرين باآل

فكأنه تعاىل أمر بعبادة الرب الذي خلقهم هلذا الغرض وهذا التأويل )  ٥٦الذاريات ( الْجِنَّ َواِإلنسَ إِالَّ ِليَْعُبُدوِن 
  الئق بأصول املعتزلة
أبو عمرو خلقكم باإلدغام وقرأ أبو السميفع وخلق من قبلكم وقرأ زيد بن علي والذين من املسألة السادسة قرأ 
الوجه فيه أنه أفحم املوصول الثاين بني األول وصلته تأكيداً كما أقحم جرير يف ) الكشاف ( قبلكم قال صاحب 

  قوله يا تيم تيم عدي ال أبا لكموا تيما الثاين بني األول وما أضيف إليه
َمراِت رِْزقاً لَّكُمْ وله تعاىل الَِّذى َجَعلَ لَكُُم االْْرَض ِفَراشاً َوالسََّماء بَِناء وَأَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء فَأَْخَرجَ بِِه ِمَن الثَّأما ق



  فَالَ َتْجَعلُواْ ففيه مسائل
ذي خلقكم أو على املدح وهو موصول مع صلته إما أن يكون يف حمل النصب وصفاً لل) الذي ( املسألة األوىل لفظ 

  والتعظيم وإما أن يكون رفعاً على االبتداء وفيه ما يف النصب من املدح
كلمة موضوعة لإلشارة إىل مفرد عند حماولة تعريفه بقضية معلومة كقولك ذهب الرجل ) الذي ( املسألة الثانية 

ه القضية املعلومة أدخلت عليه الذي الذي أبوه منطلق فأبوه منطلق قضية معلومة فإذا حاولت تعريف الرجل هبذ
وهو حتقيق قوهلم إنه مستعمل لوصف املعارف باجلمل إذا ثبت هذا فقوله الَِّذى جََعلَ لَكُُم االْْرَض ِفرَاشاً وَالسََّماء 

لَْتُهْم مَّْن بَِناء يقتضي أهنم كانوا عاملني بوجود شيء جعل األرض فراشاً والسماء بناء وذلك حتقيق قوله تعاىل َولَِئن َسأَ
  ) ٣٨الزممر  ٢٥لقمان ( َخلََق السََّماواِت وَاالْْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه 

املسألة الثالثة أن اهللا تعاىل ذكر ههنا مخسة أنواع من الدالئل اثنني من األنفس وثالثة من اآلفاق فبدأ أوالً بقوله 
ِمن قَْبِلكُْم وثالثاً بكون األرض فراشاً ورابعاً بكون السماء بناء  َخلَقَكُْم وثانياً باآلباء واألمهات وهو قوله َوالَِّذيَن

 وخامساً باألمور احلاصلة من جمموع السماء واألرض وهو قوله وَأَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء فَأَْخَرجَ بِِه ِمَن الثََّمراِت رِْزقاً
نفسه وعلم اإلنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه  لَّكُْم وهلذا الترتيب أسباب األول أن أقرب األشياء إىل اإلنسان

بأحوال غريه وإذا كان الغرض من االستدالل إفادة العلم فكل ما كان أظهر داللة كان أقوى إفادة وكان أوىل 
بالذكر فلهذا السبب قدم ذكر نفس اإلنسان مث ثناه بآبائه وأمهاته مث ثلث باألرض ألن األرض أقرب إىل اإلنسان 

واإلنسان أعرف حبال األرض منه بأحوال السماء وإمنا قدم ذكر السماء على نزول املاء من السماء من السماء 
وخروج الثمرات بسببه ألن ذلك كاألمر املتولد من السماء واألرض واألثر متأخر عن املؤثر فلهذا السبب أخر اهللا 

ن أصل جلميع النعم وأما خلق األرض ذكره عن ذكر األرض والسماء الثاين هو أن خلق املكلفني أحياء قادري
والسماء واملاء فذاك إمنا ينتفع به بشرط حصول اخللق واحلياة والقدرة والشهوة فال جرم قدم ذكر األصول على 

  الفروع

الثالث أن كل ما يف األرض والسماء من دالئل الصانع فهو حاصل يف اإلنسان وقد حصل يف اإلنسان من الدالئل 
ألن اإلنسان حصل فيه احلياة والقدرة والشهوة والعقل وكل ذلك مما ال يقدر عليه أحد سوى اهللا  ما مل حيصل فيهما

تعاىل فلما كانت وجوه الدالئل له ههنا أمت كان أوىل بالتقدمي واعلم أنا كما ذكرنا السبب يف الترتيب فلنذكر يف 
  كل واحد من هذه الثالثة من املنافع

حانه وتعاىل ذكر ههنا أنه جعل األرض فراشاً ونظريه قوله أَم مَّْن جََعلَ االْْرَض قََراراً املسألة الرابعة اعلم أنه سب
واعلم أن كون األرض )  ١٠الزخرف ( وقوله الَِّذى َجَعلَ لَكُُم االْْرَض ِمَهاداً )  ٦١النحل ( َوَجَعلَ ِخالَلََها أَْنهَاراً 

ذلك ألهنا لو كانت متحركة لكانت حركتها إما باإلستقامة أو فراشاً مشروط بأمور الشرط األول كوهنا ساكنة و
باالستدارة فإن كانت باالستقامة ملا كانت فراشاً لنا على اإلطالق ألن من طفر من موضع عال كان جيب أن ال 
ا يصل إىل األرض ألن األرض هاوية وذلك اإلنسان هاوٍ واألرض أثقل من اإلنسان والثقيالن إذا نزال كان أثقلهم

أسرعهما واَألبطأ ال يلحق األسرع فكان جيب أن ال يصل اإلنسان إىل األرض فثبت أهنا لو كانت هاوية ملا كانت 
فراشاً أما لو كانت حركتها باالستدارة مل يكمل انتفاعنا هبا ألن حركة األرض مثالً إذا كانت إىل املشرق واإلنسان 

األرض أسرع فكان جيب أن يبقى اإلنسان على مكانه وأنه ال  يريد أن يتحرك إىل جانب املغرب وال شك أن حركة
ميكنه الوصول إىل حيث يريد فلما أمكنه ذلك علمنا أن األرض غري متحركة ال باالستدارة وال باالستقامة فهي 
ساكنة مث اختلفوا يف سبب ذلك السكون على وجوه أحدها أن األرض ال هناية هلا من جانب السفل وإذا كان 



 يكن هلا مهبط فال تنزل وهذا فاسد ملا ثبت بالدليل تناهي األجسام وثانيها الذين سلموا تناهي األجسام كذلك مل
قالوا األرض ليست بكرة بل هي كنصف كرة وحدبتها فوق وسطحها أسفل وذلك السطح موضوع على املاء 

ة فإهنا إذا انبسطت طفت على املاء وإن واهلواء ومن شأن الثقيل إذا انبسط أن يندغم على املاء واهلواء مثل الرصاص
مجعت رسبت وهذا باطل الوجهني األول أن البحث عن سبب وقوف املاء واهلواء كالبحث عن سبب وقوف 

األرض والثاين مل صار ذلك اجلانب من األرض منبسطاً حىت وقف على املاء وصار هذا اجلانب متحدباً وثالثها الذين 
لفلك هلا من كل اجلوانب فلم يكن اجنذاهبا إىل بعض اجلوانب أوىل من بعض قالوا سبب سكون األرض جذب ا

فبقيت يف الوسط وهذا باطل لوجهني األول أن األصغر أسرع اجنذاباً من األكرب فما بال الذرة ال تنجذب إىل 
تعود ورابعها قول الفلك الثاين األقرب أوىل باالجنذاب فالذرة املقذوفة إىل فوق أوىل باالجنذاب وكان جيب أن ال 

من جعل سبب سكوهنا دفع الفلك هلا من كل اجلوانب كما إذا جعل شيء من التراب يف قنينة مث أديرت القنينة 
على قطبها إدارة سريعة فإنه يقف التراب يف وسط القنينة لتساوي الدفع من كل اجلوانب وهذا أيضاً باطل من 

هذا احلد فلم ال حيس به الواحد منا الثاين ما بال هذا الدفع ال جيعل  وجوه مخسة األول الدفع إذا بلغ يف القوة إىل
حركة السحب والرياح إىل جهة بعينها الثالث ما باله مل جيعل انتقاهلا إىل املغرب أسهل من انتقاهلا إىل املشرق الرابع 

  جيب أن يكون الثقيل كلما كان

فع القاسر أبطأ من اندفاع األصغر اخلامس جيب أن تكون أعظم أن تكون حركته أبطأ ألن اندفاع األعظم من الدا
حركة الثقيل النازل من االبتداء أسرع من حركته عند االنتهاء ألنه عند االبتداء أبعد من الفلك وخامسها أن 

األرض بالطبع تطلب وسط الفلك وهو قول أرسطاطاليس ومجهور أتباعه وهذا أيضاً ضعيف ألن األجسام متساوية 
مية فاختصاص البعض بالصفة اليت ألجلها تطلب تلك احلالة ال بّد وأن يكون جائزاً فيفتقر فيه إىل الفاعل يف اجلس

املختار وسادسها قال أبو هاشم النصف األسفل من األرض فيه اعتمادات صاعدة والنصف األعلى فيه اعتمادات 
واحد من النصفني بصفة خمصوصة ال ميكن  هابطة فتدافع االعتمادان فلزم الوقوف والسؤال عليه أن اختصاص كل

إال بالفاعل املختار فثبت مبا ذكرنا أن سكون األرض ليس إال من اهللا تعاىل وعند هذا نقول انظر إىل األرض لتعرف 
أهنا مستقرة بال عالقة فوقها وال دعامة حتتها أما أهنا ال عالقة فوقها فمشاهد على أهنا لو كانت معلقة بعالقة 

العالقة إىل عالقة أخرى ال إىل هناية وهبذا الوجه ثبت أنه ال دعامة حتتها فعلمنا أنه ال بّد من ممسك الحتاجت 
أَْمَسكَُهَما  ميسكها بقدرته واختياره وهلذا قال اهللا تعاىل إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماواِت وَاالْْرَض أَن َتُزوالَ َولَِئن زَالََتا إِنْ

الشرط الثاين يف كون األرض فراشاً لنا أن ال تكون يف غاية الصالبة كاحلجر فإن )  ٤١فاطر ( ِدِه ِمْن أََحٍد ّمن َبْع
النوم واملشي عليه مما يؤمل البدن وأيضاً فلو كانت األرض من الذهب مثالً لتعذرت الزراعة عليها وال ميكن اختاذ 

غاية اللني كاملاء الذي تغوص فيه الرجل الشرط الثالث األبنية منه لتعذر حفرها وتركيبها كما يراد وأن ال تكون يف 
أن ال تكون يف غاية اللطافة والشفافية فإن الشفاف ال يستقر النور عليه وما كان كذلك فإنه ال يتسخن من 

الكواكب والشمس فكان يربد جداً فجعل اهللا كونه أغرب ليستقر النور عليه فيتسخن فيصلح أن يكون فراشاً 
لشرط الرابع أن تكون بارزة من املاء ألن طبع األرض أن يكون غائصاً يف املاء فكان جيب أن تكون للحيوانات ا

البحار حميطة باألرض ولو كانت كذلك ملا كانت فراشاً لنا فقلب اهللا طبيعة األرض وأخرج بعض جوانبها من املاء 
أن الشرط يف كون األرض فراشاً أن ال كاجلزيرة البارزة حىت صلحت ألن تكون فراشاً لنا ومن الناس من زعم 

تكون كرة واستدل هبذه اآلية على أن األرض ليست كرة وهذا بعيد جداً ألن الكرة إذا عظمت جداً كانت القطعة 
منها كالسطح يف إمكان االستقرار عليه والذي يزيده تقريراً أن اجلبال أوتاد األرض مث ميكن االستقرار عليها فهذا 



  مأوىل واهللا أعل
املسألة اخلامسة يف سائر منافع األرض وصفاهتا فاملنفعة األوىل األشياء املتولدة فيها من املعادن والنبات واحليوان 
واآلثار العلوية والسفلية ال يعلم تفاصيلها إال اهللا تعاىل الثانية أن يتخمر الرطب هبا فيحصل التماسك يف أبدان 

  نها أرض رخوة وصلبة ورملة وسبخة وحرةاملركبات الثالثة اختالف بقاع األرض فم

وقال وَالَْبلَُد الطَّّيبُ َيْخُرُج َنَباُتهُ بِإِذِْن َرّبِه َوالَِّذى َخُبثَ )  ٤الرعد ( وهي قوله تعاىل َوِفى االْْرضِ ِقطٌَع مَُّتَجاوِراٌت 
وأسود ورمادي اللون وأغرب على ما قال  الرابعة اختالف ألواهنا فأمحر وأبيض)  ٥٨األعراف ( الَ َيْخُرُج إِالَّ َنِكًدا 

االَْرضِ تعاىل َوِمَن الْجِبَالِ ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر مُّْخَتِلٌف أَلْواُنَها َوغََرابِيُب ُسوٌد اخلامسة انصداعها بالنبات قال تعاىل َو
رة بقوله تعاىل َوأَنَزلَْنا ِمَن السادسة كوهنا خازنة للماء املنزل من السماء وإليه اإلشا)  ١٢الطارق ( ذَاِت الصَّْدعِ 

وقوله قُلْ أََرءيُْتْم إِنْ أَصَْبحَ )  ١٨املؤمنون ( السََّماء َماء بِقََدرٍ فَأَْسكَنَّاُه ِفى االْْرضِ َوإِنَّا َعلَى ذَهَابٍ بِِه لَقَاِدُرونَ 
) ون واألهنار العظام اليت فيها وإليه اإلشارة بقوله السابعة العي)  ٣٠امللك ( َماُؤكُْم غَْوراً فََمن َيأْتِيكُمْ بَِماء مَِّعنيٍ 

َوأَلْقَْيَنا  َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسىَ  َوأَْنَهاراً الثامنة ما فيها من املعادن والفلزات وإليه اإلشارة بقوله تعاىل وَاالْْرَض َمَدْدَناَها
مث بني بعد ذلك متام البيان فقال َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ )  ١٩احلجر  (ِفيَها َرواِسَي وَأَْنبَْتَنا ِفيَها ِمن كُلّ َشىْ ء مَّْوُزوٍن 

التاسعة اخلبء الذي خترجهاألرض من احلب والنوى قال )  ٢١احلجر ( ِعنَدَنا َخزَاِئُنُه َوَما نَُنّزلُُه إِالَّ بِقََدرٍ مَّْعلُومٍ 
مث إن )  ٢٥النحل ( وقال ُيخْرُِج الَْخْبء ِفى السََّماواِت َواالْْرضِ  ) ٩٥األنعام ( تعاىل إِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحّب وَالنََّوى 

األر هلا طبع الكرم ألنك تدفع إليها حبة واحدة وهي تردها عليك سبعمائة كََمثَلِ َحبَّةٍ  أَنبََتْت َسْبعَ َسَنابِلَ ِفي كُلّ 
موهتا قال تعاىل أََو لَْم َيرَْواْ أَنَّا َنسُوُق الَْماء إِلَى االْْرضِ الْجُُرزِ  العاشرة حياهتا بعد)  ٢٦١البقرة ( ُسنُبلَةٍ  ّماْئَةُ  َحبَّةٍ  
ي س ( وقال َوءاَيةٌ  لَُّهُم االْْرُض الَْمْيَتةُ  أَْحَيْيَناَها َوأَخَْرْجَنا مِْنَها َحّباً فَِمْنُه َيأْكُلُونَ )  ٢٧السجدة ( فَُنخْرُِج بِِه َزْرعاً 

ما عليها من الدواب املختلفة األلوان والصور واخللق وإليه اإلشارة بقوله َخلََق السََّماواِت بَِغيْرِ احلادية عشرة )  ٣٣
والثانية عشر ما فيها )  ١٠لقمان ( َعَمٍد َتَرْوَنَها َوأَلْقَى ِفى االْْرضِ َروَاِسىَ  أَن َتِميَد بِكُْم َوَبثَّ ِفيَها ِمن كُلّ دَابَّةٍ  

فاختالف )  ٧ق ( ألوانه وأنواعه ومنافعه وإليه اإلشارة بقوله وَأَنَبْتَنا ِفيَها ِمن كُلّ َزْوجٍ َبهِيجٍ  من النبات املختلف
ألواهنا داللة واختالف طعومها داللة واختالف روائحها داللة فمنها قوت البشر ومنها قوت البهائم كما قال كُلُواْ 

البشر فمنها الطعام ومنها األدام ومنها الدواء ومنها الفاكهة ومنها األنواع أما مطعوم )  ٥٤طه ( َواْرَعْوا أَْنَعاَمكُْم 
وأيضاً )  ١٠فصلت ( املختلفة يف احلالوة واحلموضة قال تعاىل َوقَدََّر ِفيَها أَقْواَتَها ِفى أَْرَبَعةِ  أَيَّامٍ َسَواء لّلسَّاِئِلَني 

والكتان وإما حيوانية وهي الشعر والصوف واإلبريسم فمنها كسوة البشر ألن الكسوة إما نباتية وهي القطن 
واجللود وهي من احليوانات اليت بثها اهللا تعاىل يف األرض فاملطعوم من األرض وامللبوس من األرض مث قال َوَيْخلُُق َما 

  الَ َتْعلَُمونَ وفيه إشارة إىل منافع كثرية ال يعلمها إال اهللا تعاىل

رض ساترة لقبائحك بعد مماتك فقال أَلَْم َنجَْعلِ االْْرَض ِكفَاتاً أَحَْياء َوأَْمواتاً ِمْنَها مث إنه سبحانه وتعاىل جعل األ
مث إنه سبحانه وتعاىل مجع هذه املنافع العظيمة للسماء واألرض فقال )  ٢٥املرسالت ( َخلَقَْناكُْم َوِفيَها ُنِعيدُكُْم 

الثالثة عشرة ما فيها من األحجار املختلفة ففي )  ١٣اجلاثية ( ِفى االْْرضِ َوَسخََّر لَكُْم مَّا ِفى السََّماواِت َوَما 
صغارها ما يصلح للزينة فتجعل فصوصها للخوامت ويف كبارها ما يتخذ لألبنية فانظر إىل احلجر الذي خترج النار منه 

وقلة النفع هبذا الشريف الرابعة مع كثرته وانظر إىل الياقوت األمحر مع عزته مث انظر إىل كثرة النفع بذلك احلقري 
عشرة ما أودع اهللا تعاىل فيها من املعادن الشريفة كالذهب والفضة مث تأمل فإن البشر استخرجوا احلرف الدقيقة 



والصنائع اجلليلة واستخرجوا السمكة من قعر البحر واستنزلوا الطري من أوج اهلواء مث عجزوا عن إجياد الذهب 
ال فائدة يف وجودمها إال الثمينة وهذه الفائدة ال حتصل إال عند العزة فالقادر على إجيادمها  والفضة والسبب فيه أنه

يبطل هذه احلكمة فلذلك ضرب اهللا دوهنما باباً مسدوداً إظهار هلذه احلكمة وإبقاء هلذه النعمة ولذلك فإن ما ال 
النحاس والزجاج من الرمل وإذا تأمل العاقل مضرة على اخللق فيه مكنهم منه فصاروا متمكنني من اختاذ الشبه من 

يف هذه اللطائف والعجائب اضطر يف افتقار هذه التدابري إىل صانع حكيم مقتدر عليم سبحانه وتعاىل عما يقول 
الظاملون علواً كبرياً اخلامسة عشرة كثرة ما يوجد على اجلبال واألراضي من األشجار اليت تصلح للبناء والسقف مث 

أشد احلاجة إليه يف اخلبز والطبخ قد نبه اهللا تعاىل على دالئل األرض ومنافعها بألفاظ ال يبلغها البلغاء  احلطب وما
يَها َزْوَجْينِ ويعجز عنها الفصحاء فقال َوُهَو الَِّذى َمدَّ االْْرَض َوجََعلَ ِفيَها رََواِسىَ  َوأَْنَهاراً َوِمن كُلّ الثََّمراِت َجَعلَ ِف

وأما األهنار فمنها العظيمة كالنيل وسيحون وجيحون والفرات ومنها الصغار وهي كثرية وكلها )  ٣لرعد ا( اثَْنْينِ 
  حتمل مياهاً عذبة للسقي والزراعة وسائر الفوائد

املسألة السادسة يف أن السماء أفضل أم األرض قال بعضهم السماء أفضل لوجوه أحدها أن السماء متعبد املالئكة 
عصى اهللا فيها أحد وثانيها ملا أتى آدم عليه السالم يف اجلنة بتلك املعصية قيل له اهبط من اجلنة وقال وما فيها بقعة 

وقوله )  ٣٢املؤمنون ( اهللا تعاىل ال يسكن يف جواري من عصاين وثالثها قوله تعاىل َوَجَعلَْنا السََّماء َسقْفاً مَّْحفُوظاً 
ومل يذكر يف األرض مثل ذلك ورابعها أن يف أكثر األمر ورد )  ٦١الفرقان ( ُبرُوجاً  َتَباَرَك الَِّذى جََعلَ ِفى السََّماء

أنه تعاىل وصف بقاعاً من ) ا ( ذكر السماء مقدماً على األرض يف الذكر وقال آخرون بل األرض أفضل لوجوه 
ِفى الُْبقَْعةِ  الُْمبَاَركَةِ  ) ب ) (  ٩٦آل عمران ( ُمَباَركاً األرض بالربكة بقوله إِنَّ أَوَّلَ بَْيٍت ُوِضعَ ِللنَّاسِ لَلَِّذى بَِبكَّةَ  

وصف أرض ) د ) (  ١اإلسراء ( إِلَى الَْمْسجِِد االْقَْصى الَِّذى بَاَركَْنا حَْولَُه ) ج ) (  ٣٠القصص ( ِمَن الشََّجَرةِ  
وخامسها وصف مجلة األرض )  ١٣٧األعراف ( ا ِفيَها الشام بالربكة فقال َمشَارِقَ االْْرضِ َوَمغَارِبََها الَِّتى َباَركَْن

)  ١٠فصلت ( إىل قوله َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسىَ  ِمن فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها )  ٩فصلت ( بالربكة فقال قُلْ أَِئنَّكُْم لََتكْفُُرونَ 
وش ومرعاها مث إهنا مساكن للناس إذا فإن قيل وأي بركة يف الفلوات اخلالية واملفاوز املهلكة قلنا إهنا مساكن للوح

وهذه اآليات وإن كانت )  ٢٠الذاريات ( احتاجوا إليها فلهذه الربكات قال تعاىل َوِفى االْْرضِ ءاَياتٌ لّلُْموِقنَِني 
  حاصلة لغري املوقنني لكن ملا مل ينتفع هبا إال املوقنون جعلها آيات للموقنني تشريفاً هلم

ِقَني وسادسها أنه سبحانه وتعاىل خلق األنبياء املكرمني من األرض على ما قال ِمْنَها َخلَقَْناكُْم كما قال ُهًدى لّلُْمتَّ
)  ٣٢األنبياء ( ومل خيلق من السموات شيئاً ألنه قال َوَجَعلَْنا السََّماء َسقْفاً مَّْحفُوظاً )  ٥٥طه ( َوِفيَها ُنِعيدُكُْم 

فجعل األرض كلها مساجد له وجعل تراهبا طهوراً أما قوله السََّماء بَِناء ففيه  وسابعها أن اهللا تعاىل أكرم نبيه هبا
  مسائل

املسألة األوىل أنه تعاىل ذكر أمر السماوات واألرض يف كتابه يف مواضع وال شك أن إكثار ذكر اهللا تعاىل من ذكر 
اراً عظيمة وحكماً بالغة ال يصل السماوات واألرض يدل على عظم شأهنما وعلى أن له سبحانه وتعاىل فيهما أسر

  إليها أفهام اخللق وال عقوهلم
املسألة الثانية يف فضائل السماء وهي من وجوه األول أن اهللا تعاىل زينها بسبعة أشياء باملصابيح َولَقَدْ َزيَّنَّا السََّماء 

)  ١٦نوج ( راً وبالشمس َوَجَعلَ الشَّْمَس سِرَاجاً وبالقمر َوَجَعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ ُنو)  ٥امللك ( الدُّْنَيا بَِمصَابِيَح 
وباللوح )  ٢٥٥البقرة ( وبالكرسي َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّماَواِت َواالْْرَض )  ٢٩التوبة ( وبالعرش َربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيمِ 

ثالثة منها ظاهرة وأربعة خفية ثبتت فهذه سبعة )  ١القلم ( وبالقلم ن َوالْقَلَمِ )  ٢٢الربوج ( ِفى لَْوحٍ مَّْحفُوٍظ 



بالدالئل السمعية من اآليات واألخبار الثاين أنه تعاىل مسى السموات بأمساء تدل على عظم شأهنا مساء وسقفاً حمفوظاً 
( كُِشطَْت َوإِذَا السََّماء )  ٩املرسالت ( وسبعاً طباقاً وسبعاً شداداً مث ذكر عاقبة أمرها فقال َوإِذَا السََّماء فُرَِجْت 

َيْوَم َتُموُر السََّماء )  ٨املعارج ( َيْوَم َتكُونُ السََّماء كَالْمُْهلِ )  ١٠٤األنبياء ( َيْوَم َنطْوِى السََّماء )  ١١التكوير 
لسََّماء َوِهىَ  وذكر مبدأها يف آيتني فقال ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى ا)  ٣٧الرمحن ( فَكَاَنْت َورَْدةً  كَالّدَهاِن )  ٩الطور ( َمْوراً 

)  ٣٠األنبياء ( وقال أََو لَْم َيَر الَِّذيَن كَفَُرواْ أَنَّ السََّماواِت َواالْْرَض كَاَنَتا َرْتقاً فَفََتقَْناُهَما )  ١١فصلت ( ُدَخانٌ 
َما فهذا االستقصاء الشديد يف كيفية حدوثهما وفنائهما يدل على أنه سبحانه خلقهما حلكمة بالغة على ما قال َو

والثالث أنه تعاىل جعل السماء قبلة )  ٢٧ص ( َخلَقَْنا السََّماء َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطالً ذاِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ 
الدعاء فاأليدي ترفع إليها والوجوه تتوجه حنوها وهي منزل األنوار وحمل الصفاء واألضواء والطهارة والعصمة عن 

الرابع قال بعضهم السماوات واألرضون على صفتني فالسماوات مؤثرة غري متأثرة واألرضون اخللل والفساد 
متأثرة غري مؤثرة واملؤثر أشرف من القابل فلهذا السبب قدم ذكر السماء على األرض يف األكثر وأيضاً ففي أكثر 

لكثرية ليحصل بسببها األمر ذكر السموات بلفظ اجلمع واألرض بلفظ الواحد فإنه ال بّد من السموات ا
االتصاالت املختلفة للكواكب وتغري مطارح الشعاعات وأما األرض فقابلة فكانت األرض الواحدة كافية اخلامس 

تفكر يف لون السماء وما فيه من صواب التدبري فإن هذا اللون أشد األلوان موافقة للبصر وتقوية له حىت أن األطباء 
  ظر إىل الزرقة فانظر كيف جعل اهللا تعاىل أدمييأمرون من أصابه وجع العني بالن

السماء ملوناً هبذا اللون األزرق لتنتفع به األبصار الناظرة إليها فهو سبحانه وتعاىل جعل لوهنا أنفع األلوان وهو 
َف بََنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها لََها املستنري وشكلها أفضل األشكال وهو املستدير وهلذا قال أََو لَْم َينظُرُواْ إِلَى السََّماء فَْوقَُهْم كَْي
  ِمن فُُروجٍ يعين ما فيها من فصول ولو كانت سقفاً غري حميط باألرض لكانت الفروج حاصلة

املسألة الثالثة يف بيان فضائل السماء وبيان فضائل ما فيها وهي الشمس والقمر والنجوم أما الشمس فتفكر يف 
العامل كله فكيف كان الناس يسعون يف معايشهم مث املنفعة يف طلوع الشمس طلوعها وغروهبا فلوال ذلك لبطل أمر 

ظاهرة ولكن تأمل النفع يف غروهبا فلوال غروهبا مل يكن للناس هدو وال قرار مع احتياجهم إىل اهلدو والقرار 
ِذى جََعلَ لَكُُم الَّْيلَ لتحصيل الراحة وانبعاث القوة اهلاضمة وتنفيذ الغذاء إىل األعضاء على ما قال تعاىل ُهَو الَّ

وأيضاً فلوال الغروب لكان احلرص حيملهم على املداومة على العمل )  ٦٧يونس ( ِلَتْسكُُنواْ ِفيِه وَالنََّهاَر مُْبِصراً 
ى بشروق الشمس على ما قال َوَجَعلَْنا الَّْيلَ لَِباساً َوَجَعلَْنا النَّهَاَر َمَعاشاً والثالث أنه لوال الغروب لكانت األرض حتم

عليها حىت حيترق كل ما عليها من حيوان ويهلك ما عليها من نبات على ما قال أَلَْم َترَ إِلَى رَّبَك كَْيَف َمدَّ الظّلَّ 
فصارت الشمس حبكمة احلق سبحانه وتعاىل تطلع يف وقت وتغيب يف وقت )  ٤٥لفرقان ( َولَْو َشاء لََجَعلَُه َساِكناً 

ألهل بيت مبقدار حاجتهم مث يرفع عنهم ليستقروا ويسترحيوا فصار النور والظلمة على تضادمها مبنزلة سراج يدفع 
متعاونني متظاهرين على ما فيه صالح العامل هذا كله يف طلوع الشمس وغروهبا أما ارتفاع الشمس واحنطاطها فقد 

يف الشجر والنبات فيتولد منه مواد الثمار جعله اهللا تعاىل سبباً إلقامة الفصول األربعة ففي الشتاء تغور احلرارة 
ويلطف اهلواء ويكثر السحاب واملطر ويقوي أبدان احليوانات بسبب احتقان احلرارة الغريزية يف البواطن ويف الربيع 
تتحرك الطبائع وتظهر املواد املتولدة يف الشتاء فيطلع النبات وينور الشجر ويهيج احليوان للسفاد ويف الصيف حيتدم 

واء فتنضج الثمار وتنحل فضول األبدان وجيف وجه األرض ويتهيأ للبناء والعمارات ويف اخلريف يظهر اليبس اهل
والربد فتنتقل األبدان قليالً قليالً إىل الشتاء فإنه إن وقع االنتقال دفعة واحدة هلكت األبدان وفسدت وأما حركة 

واحد الشتدت السخونة يف ذلك املوضع واشتد الربد يف  الشمس فتأمل يف منافعها فإهنا لو كانت واقفة يف موضع



سائر املواضع لكنها تطلع يف أول النهار من املشرق فتقع على ما حياذيها من وجه املغرب مث ال تزال تدور وتغشى 
جهة بعد جهة حىت تنتهي إىل الغروب فتشرق على اجلوانب الشرقية فال يبقى موضع مكشوف إال ويأخذ حظاً من 

الشمس وأيضاً كأن اهللا تعاىل يقول لو وقفت يف جانب الشرق والغىن قد رفع بناءه على كوة الفقري فكان ال شعاع 
يصل النور إىل الفقري لكنه تعاىل يقول إن كان الغين منعه نور الشمس فأنا أدير الفلك وأديرها عليه حىت يأخذ 

فنقول لو مل يكن للكواكب حركة يف امليل لكان التأثري الفقري نصيبه وأما منافع ميلها يف حركتها عن خط االستواء 
خمصوصاً ببقعة واحدة فكان سائر اجلوانب خيلو عن املنافع احلاصلة منه وكان الذي يقرب منه متشابه األحوال 

وكانت القوة هناك لكيفية واحدة فإن كانت حارة أفنت الرطوبات وأحالتها كلها إىل النارية ومل تتكون املتولدات 
  يكون املوضع احملاذي ملمر الكواكب على كيفية وخط ما ال حياذيه على كيفية أخرىف

وخط متوسط بينهما على كيفية متوسطة فيكون يف موضع شتاء دائم يكون فيه اهلواء والعجاجة ويف موضع آخر 
تالية وكانت صيف دائم يوجب االحتراق ويف موضع آخر ربيع أو خريف ال يتم فيه النضج ولو مل يكن عودات مت

الكواكب تتحرك بطيئاً لكان امليل قليل املنفعة وكان التأثري شديد األفراط وكان يعرض قريباً مما مل يكن ميل ولو 
كانت الكواكب أسرع حركة من هذه ملا كملت املنافع وما متت فأما إذا كان هناك ميل حيفظ احلركة يف جهة مدة 

تبقى يف كل جهة برهة من الدهر مت بذلك تأثريه وكثرت منفعته فسبحان مث تنتقل إىل جهة أخرى مبقدار احلاجة و
اخلالق املدبر باحلكمة البالغة والقدرة الغري املتناهية هذا أما القمر وهو املسمى بآية الليل فاعلم أنه سبحانه وتعاىل 

به ففيه نفع ملن جعل طلوعه وغيبته مصلحة وجعل طلوعه يف وقت مصلحة وغروبه يف وقت آخر مصلحة أما غرو
هرب من عدوه فيستره الليل خيفيه فال يلحقه طالب فينجو ولوال الظالم ألدركه العدو وهو املراد من قول املتنيب 

  فوكم لظالم الليل عندي من يد
  خترب أن املانوية تكذب

نام عن مجله ليالً وأما طلوعه ففيه نفع ملن ضل عنه شيء أخفاه الظالم وأظهره القمر ومن احلكايات أن أعرابياً 
ففقده فلما طلع القمر وجده فنظر إىل القمر وقال إن اهللا صورك ونورك وعلى الربوج دورك فإذا شاء نورك وإذا 
شاء كورك فال أعلم مزيداً أسأله لك ولئن أهديت إيلّ سروراً لقد أهدى اهللا إليك نوراً مث أنشأ يقول فماذا أقول 

  وقويل فيك ذو قصر
  فصيل واجلمالوقد كفيتين الت

  إن قلت ال زلت مرفوعا فأنت كذا
  أو قلت زانك ريب فهو قد فعال

ولقد كان يف العرب من يذم القمر ويقول القمر يقرب األجل ويفضح السارق ويدرك اهلارب ويهتك العاشق 
القمر على ويبلي الكتان ويهرم الشبان وينسى ذكر األحباب ويقرب الدين ويدين احلني وكان فيهم أيضاً من يفضل 

الشمس من وجوه أحدها أن القمر مذكر والشمس مؤنث لكن املتنيب طعن فيه بقوله ففما التأنيث السم الشمس 
  عيب

  وال التذكري فخر للهالل
وثانيها أهنم قالوا القمران فجعلوا الشمس تابعة للقمر ومنهم من فضل الشمس على القمر بأن اهللا تعاىل قدمها على 

إال أن هذه )  ٢١الشمس ( والشمس وضحاها والقمر إذا تالها ) الرمحن ( ْمُس وَالْقََمُر بُِحسَْباٍن القمر يف قوله الشَّ
)  ٢التغابن ( إال أن هذه احلجة منقوضة بقوله فَِمنكُْم كَاِفٌر َومِنكُْم مُّْؤِمٌن )  ٢١الشمس ( احلجة منقوضة بقوله 



وقال إِنَّ )  ٢امللك ( وقال َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَواةَ  )  ٢٠احلشر ( ابُ الَْجنَّةِ  وقال الَ َيْسَتوِى أَْصَحابُ النَّارِ وَأَْصَح
وقال فَِمْنُهْم ظَاِلٌم اآلية أما النجوم ففيها منافع املنفعة األوىل كوهنا رجوماً للشياطني )  ٦الشرح ( َمَع الُْعْسرِ ُيْسراً 

دي هبا املسافر يف الرب والبحر قال تعاىل َوُهَو الَِّذى َجَعلَ لَكُُم النُُّجوَم ِلَتهَْتُدواْ والثانية معرفة القبلة هبا والثالثة أن يهت
مث النجوم على ثالثة أقسام غاربة ال تطلع كالكواكب اجلنوبية وطالعة )  ٩٧األنعام ( بَِها ِفى ظُلَُماِت الَْبّر وَالَْبْحرِ 

أخرى وأيضاً منها ثوابت ومنها سيارات ومنها شرقية ومنها غربية  ال تغرب كالشمالية ومنها ما يغرب تارة ويطلع
  والكالم فيها طويل أما الذي تدعيه الفالسفة من معرفة األجرام واألبعاد

  فدع عنك حبراً ضل فيه السوابح
وقال َوَما أُوِتيُتم ّمن )  ٢٧ ٢٦اجلن (  قال تعاىل َعاِلُم الْغَْيبِ فَالَ ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحداً إِالَّ َمنِ ارَْتَضى ِمن رَُّسولٍ

وقال مَّا )  ٣١هود ( وقال َوال أَقُولُ لَكُْم ِعنِدى َخزَاِئُن اللَِّه َوال أَْعلَُم الَْغْيَب )  ٨٥اإلسراء ( الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً 
فقد عجز اخللق عن معرفة ذواهتم وصفاهتم )  ٥١ف الكه( أَشَْهدتُُّهْم َخلَْق السََّماوَاِت وَاالْْرَض َوالَ َخلَْق أَنفُسِهِْم 

فكيف يقدرون على معرفة أبعد األشياء عنهم والعرب مع بعدهم عن معرفة احلقائق عرفوا ذلك قال قائلهم 
  فوأعرف ما يف اليوم واألمس قبله
  ولكنين عن علم ما يف غد عمي

  وقال لبيد ففواهللا ما تدري الضوارب باحلصى
  ا اهللا صانعوال زاجرات الطري م

املسألة الرابعة يف شرح كون السماء بناء قال اجلاحظ إذا تأملت يف هذا العامل وجدته كالبيت املعد فيه كل ما حيتاج 
إليه فالسماء مرفوعة كالسقف واألرض ممدودة كالبساط والنجوم منورة كاملصابيح واإلنسان كمالك البيت 

روب احليوانات مصرفة يف مصاحلة فهذه مجلة واضحة دالة على أن املتصرف فيه وضروب النبات مهيأة ملنافعة وض
  العامل خملوق بتدبري كامل وتقدير شامل وحكمة بالغة وقدرة غري متناهية واهللا أعلم

ق األرض وكانت أما قوله تعاىل وَأَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء فَأَخَْرَج بِِه ِمَن الثَّمَراِت رِْزقاً لَّكُْم فاعلم أن اهللا تعاىل ملا خل
كالصدف والدرة املودعة فيه آدم وأوالده مث علم اهللا أصناف حاجاهتم فكأنه قال يا آدم ال أحوجك إىل شيء غري 

فانظر يا عبدي )  ٢٦ ٢٥عبس ( هذه األرض اليت هي لك كاألم فقال أََناْ صََبْبَنا الَْماء َصّباً ثُمَّ َشقَقَْنا االْْرَض َشقّاً 
ندك الذهب والفضة ولو أين خلقت األرض من الذهب والفضة هل كان حيصل منها هذه املنافع مث أن أعز األشياء ع

إين جعلت هذه األشياء يف هذه الدنيا مع أهنا سجن فكيف احلال يف اجلنة فاحلاصل أن األرض أمك بل أشفق من 
األطعمة مث قال ِمْنَها َخلَقَْناكُْم َوِفيَها األم ألن األم تسقيك لوناً واحداً من اللنب واألرض تطعمك كذا وكذا لوناً من 

معناه نردكم إىل هذه األم وهذا ليس بوعيد ألن املرء ال يوعد بأمه وذلك ألن مكانك من األم )  ٥٥طه ( ُنِعيدُكُْم 
اليت ولدتك أضيق من مكانك من األرض مث إنك كنت يف بطن األم تسعة أشهر فما مسك جوع وال عطش فكيف 

طن األم الكربى ولكن الشرط أن تدخل بطن هذه األم الكربى كما كنت يف بطن األم الصغرى ألنك إذا دخلت ب
حني كنت يف بطن األم الصغرى ما كانت لك زلة فضالً عن أن تكون لك كبرية بل كنت مطيعاً هللا حبيث دعاك 

عني مرة إىل الصالة فال جتيبه مرة إىل اخلروج إىل الدنيا فخرجت إليها بالرأس طاعة منك لربك واليوم يدعوك سب
برجلك واعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا ذكر األرض والسماء بني ما بينهما من شبه عقد النكاح بإنزال املاء من السماء 
على األرض واإلخراج به من بطنها أشباه النسل احلاصل من احليوان ومن أنواع الثمار رزقاً لبين آدم ليتفكروا يف 



ل ما فوقهم وما حتتهم ويعرفوا أن شيئاً من هذه األشياء ال يقدر على تكوينها وختليفها إال من كان أنفسهم ويف أحوا
  خمالفاً هلا يف الذات والصفات وذلك هو الصانع احلكيم سبحانه وتعاىل وههنا سؤاالت

رى العادة أو تقولون إن السؤال األول هل تقولون إن اهللا تعاىل هو اخلالق هلذه الثمرات عقيب وصول املاء إليها مبج
اهللا تعاىل خلق يف املاء طبيعة مؤثرة ويف األرض طبيعة قابلة فإذا اجتمعا حصل األثر من تلك القوة اليت خلقها اهللا 
تعاىل واجلواب ال شك أن على كال القولني ال بّد من الصانع احلكيم وأما التفصيل فنقول ال شك أنه تعاىل قادر 

تداء من غري هذه الوسائط ألن الثمرة ال معىن هلا إال جسم قام به طعم ولون ورائحة على خلق هذه الثمار اب
ورطوبة واجلسم قابل هلذه الصفات وهذه الصفات مقدورة هللا تعاىل ابتداء ألن املصحح للمقدورية إما احلدوث أو 

هذه األعراض يف اجلسم ابتداء اإلمكان وإما مها وعلى التقديرات فإنه يلزم أن يكون اهللا تعاىل قادراً على خلق 
بدون هذه الوسائط ومما يؤكد هذا الدليل العقلي من الدالئل النقلية ما ورد اخلرب بأنه تعاىل خيترع نعيم أهل اجلنة 
للمثابني من غري هذه الوسائط إال أنا نقول قدرته على خلقها ابتداء ال تنايف قدرته عليها بواسطة خلق هذه القوى 

بلة يف األجسام وظاهر قول املتأخرين من املتكلمني إنكار ذلك وال بّد فيه من دليل السؤال الثاين ملا املؤثرة والقا
كان قادراً على خلق هذه الثمار بدون هذه الوسائط فما احلكمة يف خلقها هبذه الوسائط يف هذه املدة الطويلة 

ملفصلة وجوهاً أحدها أنه تعاىل إمنا أجرى العادة بأن واجلواب يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد مث ذكروا من احلكم ا
ال يفعل ذلك إال على ترتيب وتدريج ألن املكلفني إذا حتلوا املشقة يف احلرث والغرس طلباً للثمرات وكدوا 
أنفسهم يف ذلك حاالً بعد حال علموا أهنم ملا احتاجوا إىل حتمل هذه املشاق لطلب هذه املنافع الدنيوية فألن 

لوا مشاق أقل من املشاق الدنيوية لطلب املنافع األخروية اليت هي أعظم من املنافع الدنيوية كان أوىل وصار يتحم
هذا كما قلنا أنه تعاىل قادر على خلق الشفاء من غري تناول الدواء لكنه أجرى عادته بتوقيفه عليه ألنه إذا حتمل 

تكليف دفعاً لضرر العقاب كان أوىل وثانيها أنه تعاىل لو مرارة األدوية دفعاً لضرر املرض فألن يتحمل مشاق ال
خلقها دفعة من غري هذه الوسائط حلصل العلم الضروري بإسنادها إىل القادر احلكيم وذلك كاملنايف للتكليف 
واالبتالء أما لو خلقها هبذه الوسائط فحينئٍذ يفتقر املكلف يف إسنادها إىل القادر إىل نظر دقيق وفكر غامض 

ستوجب الثواب وهلذا قيل لوال األسباب ملا ارتاب مرتاب وثالثها أنه رمبا كان للمالئكة وألهل االستبصار عرب يف في
ذلك وأفكار صائبة السؤال الثالث قوله وَأَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء يقتضي نزول املطر من السماء وليس األمر كذلك 

ألرض وتتصاعد إىل الطبقة الباردة من اهلواء فتجتمع هناك بسبب الربد فإن األمطار إمنا تتولد من أخبرة ترتفع من ا
وتنزل بعد اجتماعها وذلك هو املطر واجلواب من وجوه أحدها أن السماء إمنا مسيت مساء لسموها فكل ما مساك 

عمق األرض  فهو مساء فإذا نزل من السحاب فقد نزل من السماء وثانيها أن احملرك إلثارة تلك األجزاء الرطبة من
األجزاء الرطبة أَنَزلَ ِمَن الْسََّماء َمآء وثالثها أن قول اهللا هو الصدق وقد أخرب أنه تعاىل ينزل املطر من السماء فإذا 

علمنا أنه مع ذلك ينزل من السحاب فيجب أن يقال ينزل من السماء إىل السحاب ومن السحاب إىل األرض 
َن الثََّمراِت اجلواب فيه وجهان أحدمها التبعيض ألن املنكرين أعين ماء ورزقاً السؤال الرابع ما معىن من يف قوله ِم

يكتنفانه وقد قصد بتنكريمها معىن البعضية فكأنه قيل وأنزلنا من السماء بعض املاء فأخرجنا به بعض الثمرات 
  ليكون بعض رزقكم والثاين أن يكون للبيان كقولك أنفقت من الدراهم

يم انتصب رزقاً قلنا إن كان من للتبعيض كان انتصابه بأنه مفعول له وإن كا نت مبينة كان مفعوالً إنفاقاً فإن قيل ف
ألخرج السؤال اخلامس الثمر املخرج مباء السماء كثري فلم قيل الثمرات دون الثمر أو الثمار اجلواب تنبيهاً على 



  قلة مثار الدنيا وإشعاراً بتعظيم أمر اآلخرة واهللا أعلم
واب فيه وله تعاىل فَالَ َتْجَعلُواْ للَِّه أَنَداداً وَأَنُتمْ َتْعلَُمونَ ففيه سؤاالت السؤال األول مب تعلق قوله فَالَ َتْجَعلُواْ اجلأما ق

ثالثة أوجه أحدها أن يتعلق باألمر أي أعبدوا فال جتعلوا هللا أنداداً فإن أصل العبادة وأساسها التوحيد وثانيها بلعل 
كم لكي تنقوا وختافوا عقابه فال تثبتوا له نداً فإنه من أعظم موجبات العقاب وثالثها بقوله الَِّذى َجَعلَ واملعىن خلق

لَكُُم االْْرَض ِفَراشاً أي هو الذي خلق لكم هذه الدالئل الباهرة فال تتخذوا له شركاء السؤال الثاين ما الند اجلواب 
ند ندوداً إذا نفر كأن كل واحد من الندين يناد صاحبه أي ينافره أنه املثل املنازع وناددت الرجل نافرته من 

ويعانده فإن قيل إهنم مل يقولوا إن األصنام تنازع اهللا قلنا ملا عبدوها ومسوها آهلة أشبهت حاهلم حال من يعتقد أهنا 
هنم جعلوا أنداداً آهلة قادرة على منازعته فقيل هلم ذلك على سبيل التهكم وكما هتكم بلفظ الند شنع عليهم بأ

كثرية ملن ال يصلح أن يكون له ند قط وقرأ حممد بن السميفع فال جتعلوا هللا نداً السؤال الثالث ما معىن َوأَنُتمْ 
َتْعلَُمونَ اجلواب معناه إنكم لكمال عقولكم تعلمون أن هذه األشياء ال يصح جعلها أنداداً هللا تعاىل فال تقولوا ذلك 

  ن علم قبحه يكون أقبح وههنا مسائلفإن القول القبيح مم
املسألة األوىل اعلم أنه ليس يف العامل أحد يثبت هللا شريكاً يساويه يف الوجود والقدرة والعلم واحلكمة وهذا مما مل 

يوجد إىل اآلن لكن الثنوية يثبتون إهلني أحدمها حليم يفعل اخلري والثاين سفيه يفعل الشر وأما اختاذ معبود سوى اهللا 
اىل ففي الذاهبني إىل ذلك كثرة الفريق األول عبدة الكواكب وهم الصابئة فإهنم يقولون إن اهللا تعاىل خلق هذه تع

الكواكب وهذه الكواكب هي املدبرات هلذا العامل قالوا فيجب علينا أن نعبد الكواكب والكواكب تعبد اهللا تعاىل 
سالم والفريق الثالث عبدة األوثان واعلم أنه ال دين أقدم من والفريق الثاين النصارى الذين يعبدون املسيح عليه ال

دين عبدة األوثان وذلك ألن أقدم األنبياء الذين نقل إلينا تارخيهم هو نوح عليه السالم وهو إمنا جاء بالرد عليهم 
َوّداً َوالَ ُسَواعاً َوالَ َيُغوثَ َوَيعُوَق وََنسْراً  على ما أخرب اهللا تعاىل عن قومه يف قوله َوقَالُواْ الَ َتذَُرنَّ ءاِلهََتكُْم َوالَ َتذَُرنَّ

فعلمنا أن هذه املقالة كانت موجودة قبل نوح عليه السالم وهي باقية إىل اآلن بل أكثر أهل العامل )  ٢٣نوح ( 
كن مستمرون على هذه املقالة والدين واملذهب الذي هذا شأنه يستحيل أن يكون حبيث يعرف فساده بالضرورة ل
العلم بأن هذا احلجر املنحوت يف هذه الساعة ليس هو الذي خلقين وخلق السموات واألرض علم ضروري 

فيستحيل إطباق اجلمع العظيم عليه فوجب أن يكون لعبدة األوثان غرض آخر سوى ذلك والعلماء ذكروا فيه 
  وجوهاً

ته أن كثرياً من أهل الصني واهلند كانوا أحدها ما ذكره أبو معشر جعفر بن حممد املنجم البلخي يف بعض مصنفا
يقولون باهللا ومالئكته ويعتقدون أن اهللا تعاىل جسم وذو صورة كأحسن ما يكون من الصور وهكذا حال املالئكة 
أيضاً يف صورهم احلسنة وأهنم كلهم قد احتجبوا عنا بالسماء وأن الواجب عليهم أن يصوغوا متاثيل أنيقة املنظر 

ى اهليئة اليت كانوا يعتقدوهنا من صور اإلله واملالئكة فيعكفون على عبادهتا قاصدين طلب الزلفى حسنة الرواء عل
إىل اهللا تعاىل ومالئكته فإن صح ما ذكره أبو معشر فالسبب يف عبادة األوثان اعتقاد الشبه وثانيها ما ذكره أكثر 

غريات أحوال الكواكب فإن حبسب قرب الشمس العلماء وهو أن الناس رأوا تغريات أحوال هذا العامل مربوطة بت
وبعدها عن مست الرأس حتدث الفصول املختلفة واألحوال املتباينة مث إهنم رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا 
ارتباط السعادة والنحوسة يف الدنيا بكيفية وقوعها يف طوالع الناس فلما اعتقدوا ذلك بالغوا يف تعظيمها فمنهم من 

ا أشياء واجبة الوجود لذواهتا وهي اليت خلقت هذه العوامل ومنهم من اعتقد أهنا خملوقة لإلله األكرب لكنها اعتقد أهن
خالقة هلذا العامل فاألولون اعتقدوا أهنا هي اإلله يف احلقيقة والفريق الثاين أهنا هي الوسائط بني اهللا تعاىل وبني البشر 



مث ملا رأوا الكواكب مستترة يف أكثر األوقات عن األبصار اختذوا هلا أصناماً فال جرم اشتغلوا بعبادهتا واخلضوع هلا 
وأقبلوا على عبادهتا قاصدين بتلك العبادات تلك األجرام العالية ومتقربني إىل أشباحها الغائبة مث ملا طالت املدة ألغوا 

ب وثالثها أن أصحاب األحكام كانوا ذكر الكواكب وجتردوا لعبادة تلك التماثيل فهؤالء يف احلقيقة عبدة الكواك
يعينون أوقاتاً يف السنني املتطاولة حنو األلف واأللفني ويزعمون أن من اختذ طلسماً يف ذلك الوقت على وجه خاص 

فإنه ينتفع به يف أحوال خمصوصة حنو السعادة واخلصب ودفع اآلفات وكانوا إذا اختذوا ذلك الطلسم عظموه 
به فلما بالغوا يف ذلك التعظيم صار ذلك كالعبادة وملا طالت مدة ذلك الفعل نسوا مبدأ  العتقادهم أهنم ينتفعون

األمر واشتغلوا بعبادهتا على اجلهالة بأصل األمر ورابعها أنه مىت مات منهم رجل كبري يعتقدون فيه أنه جماب الدعوة 
اعتقاد أن ذلك اإلنسان يكون شفيعاً هلم يوم ومقبول الشفاعة عند اهللا تعاىل اختذوا صنماً على صورته يعبدونه على 

)  ١٨يونس ( القيامة عند اهللا تعاىل على ما أخرب اهللا تعاىل عنهم هبذه املقالة يف قوله َهُؤالء ُشفََعاُؤَنا ِعنَد اللَِّه 
للقبلة وملا وخامسها لعلهم اختذوها حماريب لصلواهتم وطاعاهتم ويسجدون إليها ال هلا كما أنا نسجد إىل القبلة ال 

استمرت هذه احلالة ظن اجلهال من القوم أنه جيب عبادهتا وسادسها لعلهم كانوا من اجملسمة فاعتقدوا جواز حلول 
الرب فيها فعبدوها على هذا التأويل فهذه هي الوجوه اليت ميكن محل هذه املقالة عليها حت ى ليصري حبيث يعلم 

  بطالنه بضرورة العقل

قال قائل ملا رجع حاصل مذهب عبدة األوثان إىل هذه الوجوه اليت ذكرمتوها فمن أين يلزم من  املسألة الثانية فإن
إثبات خالق العامل أن ال جيوز عبادة األوثان اجلواب قلنا إنه تعاىل إمنا نبه على كون األرض والسماء خملوقتني مبا بينا 

وأن يكون اختصاص كل واحد منهما مبا اختص به  أن األرض والسماء يشاركون سائر األجسام يف اجلسمية فال بّد
من األشكال والصفات واألخبار بتخصيص خمصص وبينا أن ذلك املخصص لو كان جسماً الفتقر هو أيضاً إىل 

خمصص آخر فوجب أن ال يكون جسماً إذا ثبت هذا فنقول أما قول من ذهب إىل عبادة األوثان بناًء على اعتقاد 
الداللة على نفي اجلسمية فقد بطل قوله وأما القو ل الثاين وهو أن هذه الكواكب هي املدبرة  الشبه فلما دللنا هبذه

هلذا العامل فلما أقمنا الداللة على أن كل جسم يفتقر يف اتصافه بكل ما اتصف به إىل الفاعل املختار بطل كوهنا آهلة 
لسمات فقد بطل أيضاً ألن تأثري الطلسمات إمنا وثبت أهنا عبيد ال أرباب وأما القول الثالث وهو قول أصحاب الط

يكون بواسطة قوى الكواكب فلما دللنا على حدوث الكواكب ثبت قولنا وبطل قوهلم وأما القول الرابع واخلامس 
فليس يف العقل ما يوجه أو حييله لكن الشرع ملا منع منه وجب االمتناع عنه وأما القول السادس فهو أيضاً بناءً 

يه فثبت مبا قدمنا أن إقامة الداللة على افتقار العامل إىل الصانع املختار املنزه عن اجلسمية يبطل القول على التشب
  بعبادة األوثان على كل التأويالت واهللا أعلم

املسألة الثالثة اعلم أن اليونانيني كانوا قبل خروج اإلسكندر عمدوا إىل بناء هياكل هلم معروفة بأمساء القوى 
ة واألجرام النرية واختذوها معبوداً هلم على حدة وقد كان هيكل العلة األوىل وهي عندهم األمر اإلهلي الروحاني

وهيكل العقل الصريح وهيكل السياسة املطلقة وهيكل النفس والصورة مدورات كلها وكان هيكل زحل مسدساً 
هيكل الزهرة مثلثاً يف جوفه مربع  وهيكل املشتري مثلثاً وهيكل املريخ مستطيالً وهيكل الشمس مربعاً وكان

وهيكل عطارد مثلثاً يف جوفه مستطيل وهيكل القمر مثمناً فزعم أصحاب التاريخ أن عمرو بن حلي ملا ساد قومه 
وترأس على طبقاهتم وويل أمر البيت احلرام اتفقت له سفرة إىل البلقاء فرأى قوماً يعبدون األصنام فسأهلم عنها 

تنصر هبا فننصر ونستستقي هبا فنسقى فالتمس إليهم أن يكرموه بواحد منها فأعطوه الصنم فقالوا هذه أرباب نس
املعروف هببل فسار به إىل مكة ووضعه يف الكعبة ودعا الناس إىل تعظيمه وذلك يف أول ملك سابور ذي األكتاف 



مبدينة صنعاء وخربه عثمان  الذي بناه الضحاك على اسم الزهرة) غمدان ( واعلم أن من بيوت األصنام املشهورة 
الذي بناه منهو شهر امللك على اسم القمر مث كان لقبائل العرب ) نوهبار بلخ ( بن عفان رضي اهللا تعاىل عنه ومنها 

هلمدان ) يعوق ( لبين مذحج و ) يغوث ( لبين هذيل و ) سواع ( بدومة اجلندل لكلب و ) ود ( أوثان معروفة مثل 
لكنانة ) العزى ( بيثرب للخزرج و ) مناة ( بالطائف لثقيف و ) الالت ( ذي الكالع و بأرض محري ل) نسر ( و 

ينهاهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( على الصفا واملروة وكان قصي جد رسول اهللا ) ونائلة ) أساف ( بنواحي مكة و 
  قول فأربا واحداً أم ألف ربعن عبادهتا ويدعوهم إىل عبادة اهللا تعاىل وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل وهو الذي ي

  أدين إذا تقسمت األمور
  تركت الالت والعزى مجيعا
  كذلك يفعل الرجل البصري

  الكالم يف النبوة
ِه َواْدُعواْ شَُهَدآَءكُم مِّن  كُنُتمْ َصاِدِقَني فَإِن ُدوِن اللَِّه إِن َوإِن كُنُتْم ِفى َرْيبٍ مِّمَّا نَزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأْتُواْ بِسُوَرةٍ  مِّن مِّثِْل

  لَّْم َتفَْعلُواْ َولَن َتفَْعلُواْ فَاتَّقُواْ النَّاَر الَِّتى َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ  أُِعدَّتْ ِللْكَافِرِيَن
  يف اآلية مسائل

ل بالشريك عقبه مبا املسألة األوىل اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا أقام الدالئل القاهرة على إثبات الصانع وأبطل القو
يدل على النبوة وذلك يدل على فساد قول التعليمية الذين جعلوا معرفة اهللا مستفادة من معرفة الرسول وقول 

) صلى اهللا عليه وسلم ( احلشوية الذين يقولون ال حتصل معرفة اهللا إال من القرآن واألخبار وملا كانت نبوة حممد 
الداللة على كونه معجزاً واعلم أن كونه معجزاً ميكن بيانه من طريقني األول أن  مبنية على كون القرآن معجزاً أقام

يقال إن هذا القرآن ال خيلو حاله من أحد وجوه ثالثة إما أن يكون مساوياً لسائر كالم الفصحاء أو زائداً على 
ن باطالن فتعني الثالث وإمنا سائر كالم الفصحاء بقدر ال ينقض العادة أو زائداً عليه بقدر ينقض والقسمان األوال

قلنا إهنما باطالن ألنه لو كان كذلك لكان من الواجب أن يأتوا مبثل سورة منه إما جمتمعني أو منفردين فإن وقع 
التنازع وحصل اخلوف من عدم القبول فالشهود واحلكام يزيلون الشبهة وذلك هناية يف االحتجاج ألهنم كانوا يف 

لى قوانني الفصاحة يف الغاية وكانوا يف حمبة أبطال أمره يف الغاية حىت بذلوا النفوس معرفة اللغة واالطالع ع
واألموال وارتكبوا ضروب املهالك واحملن وكانوا يف احلمية واألنفة على حد ال يقبلون احلق فكيف الباطل وكل 

علمنا عجزهم عنها فثبت أن القرآن  ذلك يوجب االتيان مبا يقدح يف قوله واملعارضة أقوى القوادح فلما مل يأتوا هبا
ال مياثل قوهلم وأن التفاوت بينه وبني كالمهم ليس تفاوتاً معتاداً فهو إذن تفاوت ناقض للعادة فوجب أن يكون 
معجزاً فهذا هو املراد من تقرير هذه الداللة فظهر أنه سبحانه كما مل يكتف يف معرفة التوحيد بالتقليد فكذا يف 

يكتف بالتقليد واعلم أنه قد اجتمع يف القرآن وجوه كثرية تقتضي نقصان فصاحته ومع ذلك فإنه يف  معرفة النبوة مل
الفصاحة بلغ النهاية اليت ال غاية هلا وراءها فدل ذلك على كونه معجزاً أحدها أن فصاحة العرب أكثرها يف وصف 

وصف حرب أو وصف غارة وليس يف مشاهدات مثل وصف بعري أو فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو 
القرآن من هذه األشياء شيء فكان جيب أن ال حتصل فيه األلفاظ الفصيحة اليت اتفقت العرب عليها يف كالمهم 

  وثانيها أنه تعاىل راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب يف مجيعه وكل شاعر ترك الكذب والتزم



لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت ملا أسلما نزل شعرمها ومل يكن شعرمها الصدق نزل شعره ومل يكن جيداً أال ترى أن 
اإلسالمي يف اجلودة كشعرمها اجلاهلي وأن اهللا تعاىل مع ما تنزه عن الكذب واجملازفة جاء بالقرآن فصيحاً كما ترى 

ال يكون كذلك وليس  وثالثها أن الكالم الفصيح والشعر الفصيح إمنا يتفق يف القصيدة يف البيت والبيتني والباقي
كذلك القرآن ألنه كله فصيح حبيث يعجز اخللق عنه كما عجزوا عن مجلته ورابعها أن كل من قال شعراً فصيحاً 
يف وصف شيء فإنه إذا كرره مل يكن كالمه الثاين يف وصف ذلك الشيء مبنزلة كالمه األول ويف القرآن التكرار 

لفصاحة ومل يظهر التفاوت أصالً وخامساً أنه اقتصر على إجياب العبادات الكثري ومع ذلك كل واحد منها يف هناية ا
وحترمي القبائح واحلث على مكارم األخالق وترك الدنيا واختيار اآلخرة وأمثال هذه الكلمات توجب تقليل 
بغة عند الفصاحة وسادسها أهنم قالوا إن شعر امرىء القيس حيسن عند الطرب وذكر النساء وصفة اخليل وشعر النا

اخلوف وشعر األعشى عند الطلب ووصف اخلمر وشعر زهري عند الرغبة والرجاء وباجلملة فكل شاعر حيسن 
كالمه يف فن فإنه يضعف كالمه يف غري ذلك الفن أما القرآن فإنه جاء فصيحاً يف كل الفنون على غاية الفصاحة أال 

وقال تعاىل )  ١٧السجدة ( نَفٌْس مَّا أُخِْفىَ  لَُهم ّمن قُرَّةِ  أَْعُينٍ ترى أنه سبحانه وتعاىل قال يف الترغيب فَالَ َتْعلَُم 
وقال يف الترهيب أَفَأَِمنُتْم أَن َيْخِسَف بِكُمْ َجانَِب الَْبرّ )  ٧١الزخرف ( َوِفيَها َما َتشَْتهِيِه االْنْفُُس َوَتلَذُّ االْْعُيُن 

 ١٧ ١٦امللك ( َماء أَن َيْخِسَف بِكُُم االْْرَض فَإِذَا ِهىَ  َتُموُر أَْم أَْم أَِمنُتْم وقال مَّن ِفى السَّ)  ٦٨اإلسراء ( االَْياِت 
( إىل قوله فَكُالًّ أََخذَْنا بِذَنبِِه إىل قوله َوِمنُْهْم مَّْن أَغَْرقَْنا )  ١٥إبراهيم ( اآلية وقال َوخَاَب كُلُّ جَبَّارٍ َعنِيٍد ) 

ا ال مزيد عليه أَفََرأَْيتَ إِن مَّتَّْعَناُهمْ ِسنَِني وقال يف اإلهليات اللَُّه َيْعلَُم َما َتْحِملُ كُلُّ وقال يف الوعظ م)  ٤٠العنكبوت 
إىل آخره وسابعها أن القرآن أصل العلوم كلها فعلم الكالم كله يف )  ٨الرعد ( أُنثَى َما َتغِيُض االْْرَحاُم َوَما َتْزدَاُد 

ذ من القرآن وكذا علم أصول الفقه وعلم النحو واللغة وعلم الزهد يف الدنيا وأخبار القرآن وعلم الفقه كله مأخو
علم أن القرآن قد بلغ يف مجيع وجوه ) كتابنا يف دالئل اإلعجاز ( اآلخرة واستعمال مكارم األخالق ومن تأمل 

إنه كان بالغاً يف الفصاحة إىل حد الفصاحة إىل النهاية القصوى الطريق الثاين أن نقول القرآن ال خيلوا إما أن يقال 
اإلعجاز أو مل يكن كذلك فإن كان األول ثبت أنه معجز وإن كان الثاين كانت املعارضة على هذا التقدير ممكنة 
فعدم إتياهنم باملعارضة مع كون املعارضة ممكنة ومع توفر دواعيهم على اإلتيان هبا أمر خارق العادة فكان ذلك 

  آن معجز على مجيع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إىل الصوابمعجزاً فثبت أن القر
املسألة الثانية إمنا قال وسابعها أن القرآن أصل العلوم كلها فعلم الكالم كله يف القرآن وعلم الفقه كله مأخوذ من 

مكارم األخالق القرآن وكذا علم أصول الفقه وعلم النحو واللغة وعلم الزهد يف الدنيا وأخبار اآلخرة واستعمال 
علم أن القرآن قد بلغ يف مجيع وجوه الفصاحة إىل النهاية القصوى الطريق ) كتابنا يف دالئل اإلعجاز ( ومن تأمل 

الثاين أن نقول القرآن ال خيلوا إما أن يقال إنه كان بالغاً يف الفصاحة إىل حد اإلعجاز أو مل يكن كذلك فإن كان 
اين كانت املعارضة على هذا التقدير ممكنة فعدم إتياهنم باملعارضة مع كون األول ثبت أنه معجز وإن كان الث

املعارضة ممكنة ومع توفر دواعيهم على اإلتيان هبا أمر خارق العادة فكان ذلك معجزاً فثبت أن القرآن معجز على 
  مجيع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إىل الصواب

على لفظ التنزيل دون اإلنزال ألن املراد النزول على سبيل التدريج وذكر هذا اللفظ املسألة الثانية إمنا قال َنزَّلَْنا 
هو الالئق هبذا املكان ألهنم كانوا يقولون لو كان هذا من عند اهللا وخمالفاً ملا يكون من عند الناس مل ينزل هكذا 

  جنوماً سورة بعد سورة على حسب النوازل ووقوع احلوادث وعلى سنن ما



ه أهل اخلطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرقاً حيناً فحيناً حبسب ما يظهر من األحوال املتجددة نرى علي
واحلاجات املختلفة فإن الشاعر ال يظهر ديوان شعره دفعة واملترسل ال يظهر ديوان رسائله وخطبه دفعة فلو أنزله 

الفرقان ( يَن كَفَُرواْ لَْوالَ ُنّزلَ َعلَْيِه الْقُْرءانُ ُجْملَةً  واِحَدةً  اهللا تعاىل ألَنزله على خالف هذه العادة مجلة َوقَالَ الَِّذ
واهللا سبحانه وتعاىل ذكر ههنا ما يدل على أن القرآن معجز مع ما يزيل هذه الشبهة وتقريره أن هذا القرآن )  ٣٢

ن األول وجب إتياهنم مبثله أو مبا النازل على هذا التدريج إما أن يكون من جنس مقدور البشر أو ال يكون فإن كا
يريد رسول ) على عبادنا ( يقرب منه على التدريج وإن كان الثاين ثبت أنه مع نزوله على التدريج معجز وقرىء 

  وأمته) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
وهو حائطها ألهنا  املسألة الثالثة السورة هي طائفة من القرآن وواوها إن كانت أصالً فإما أن تسمى بسور املدينة

طائفة من القرآن حمدودة كالبلد املسور أو ألهنا حمتوية على فنون من العلم كاحتواء سور املدينة على ما فيها وإما 
أن تسمى بالسورة اليت هي الرتبة ألن السورة مبنزلة املنازل واملراتب يترقى فيها القارىء وهي أيضاً يف أنفسها 

ة شأهنا وجاللة حملها يف الدين وإن جعلت واوها منقلبة عن مهزة فألهنا قطعة وطائفة طوال وأوساط وقصار أو لرفع
من القرآن كالسورة اليت هي البقية من الشيء والفضلة منه فإن قيل فما فائدة تقطيع القرآن سوراً قلنا من وجوه 

ل حتته أنواع كان أفراد كل نوع أحدها ما ألجله بوب املصنفون كتبهم أبواباً وفصوالً وثانيها أن اجلنس إذا حص
عن صاحبه أحسن وثالثها أن القارىء إذا ختم سورة أو باباً من الكتاب مث أخذ يف آخر كان أنشط له وأثبت على 

التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله ومثله املسافر إذا علم أنه قطع ميالً أو طوى فرسخاً نفس ذلك عنه 
افظ إذا حفظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب اهللا طائفة مستقلة بنفسها فيجل يف ونشطه للسري ورابعها أن احل

  نفسه ذلك ويغتبط به ومن مث كانت القراءة يف الصالة بسورة تامة أفضل
له اهللا املسألة الرابعة قوله فَأُْتواْ بُِسوَرةٍ  ّمن مِّثِْلِه يدل على القرآن أن وما هو عليه من كونه سوراً هو على حد ما أنز

تعاىل خبالف قول كثري من أهل احلديث إنه نظم على هذا الترتيب يف أيام عثمان فلذلك صح التحدي مرة بسورة 
  ومرة بكل القرآن

( املسألة اخلامسة اعلم أن التحدي بالقرآن جاء على وجوه أحدها قوله فَأْتُواْ بِِكَتابٍ ّمْن ِعنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى 
لَْو كَانَ ها قوله قُل لَِّئنِ اْجَتَمَعِت اِإلنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَن َيأْتُواْ بِمِثْلِ َهاذَا الْقُرْءاِن الَ يَأُْتونَ بِِمثِْلِه َووثاني)  ٤٩القصص 

ابعها قوله فَأْتُواْ ور)  ١٣هود ( وثالثها قوهل فَأُْتواْ بَِعْشرِ سَُورٍ ّمثِْلِه ُمفَْترََياٍت )  ٨٨اإلسراء ( َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ ظَهًِريا 
بِسُوَرةٍ  ّمن مِّثِْلِه ونظري هذا كمن يتحدى صاحبه بتصنيفه فيقول ائتين مبثله ائتين بنصفه ائتين بربعه ائتين مبسألة منه 

عصر فإن هذا هو النهاية يف التحدي وإزالة العذر فإن قيل قوله فَأُْتواْ بِسُوَرةٍ  ّمن مِّثِْلِه يتناول سورة الكوثر وسورة ال
وسورة قل يا أيها الكافرون وحنن نعلم بالضرورة أن اإلتيان مبثله أو مبا يقرب منه ممكن فإن قلتم إن اإلتيان بأمثال 

هذه السور خارج عن مقدور البشر كان ذلك مكابرة واإلقدام على أمثال هذه املكابرات مما يطرق التهمة إىل 
وقلنا إن بلغت هذه السورة يف الفصاحة إىل حد اإلعحاز فقد حصل الدين قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاين 

  املقصود وإن مل يكن األمر كذلك كان امتناعهم عن املعارضة مع شدة دواعيهم إىل توهني أمره معجزاً فعلى هذين

  التقديرين حيصل املعجز
يف قوله ّممَّا نَزَّلَْنا ) ما ( ا أنه عائد إىل املسألة السادسة الضمري يف قوله ّمن ّمثِْلِه إىل ماذا يعود وفيه وجهان أحدمه

أي فأتوا ممن ) عبدنا ( َعلَى َعْبِدَنا أي فأتوا بسورة مما هو على صفته يف الفصاحة وحسن النظم والثاين أنه عائد إىل 
د وابن هو على حاله من كونه بشراً أمياً مل يقرأ الكتب ومل يأخذ من العلماء واألول مروي عن عمر وابن مسعو



عباس واحلسن وأكثر احملققني ويدل على الترجيح له وجوه أحدها أن ذلك مطابق لسائر اآليات الواردة يف باب 
التحدي ال سيما ما ذكره يف يونس فَأُْتواْ بُِسوَرةٍ  ّمثِْلِه وثانيها أن البحث إمنا وقع يف املنزل ألنه قال َوإِن كُنُتْم ِفى 

وجب صرف الضمري إليه أال ترى أن املعىن وإن ارتبتم يف أن القرآن منزل من عند اهللا فهاتوا شيئاً َرْيبٍ ّممَّا نَزَّلَْنا ف
أن يقال وإن ارتبتم يف أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( مما مياثله وقضية الترتيب لو كان الضمري مردوداً إىل رسول اهللا 

لو كان عائداً إىل القرآن القتضى كوهنم عاجزين عن حممد منزل عليه فهاتوا قرآناً من مثله وثالثها أن الضمري 
صلى ( اإلتيان مبثله سواء اجتمعوا أو انفردوا وسواء كانوا أميني أو كانوا عاملني حمصلني أما لو كان عائداً إىل حممد 

خص فذلك ال يقتضي إال كون أحدهم من األميني عاجزين عنه ألنه ال يكون مثل حممد إال الش) اهللا عليه وسلم 
الواحد األمي فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئني مل يكونوا مثل حممد ألن اجلماعة ال متاثل الواحد والقارىء ال يكون 

مثل األمي وال شك أن اإلعجاز على الوجه األول أقوى ورابعها أنا لو صرفنا الضمري إىل القرآن فكونه معجزاً إمنا 
فكونه معجزاً إمنا يكمل بتقرير ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل حممد  حيصل لكمال حاله يف الفصاحة أما لو صرفناه

كمال حاله يف كونه أمياً بعيداً عن العلم وهذا وإن كان معجزاً أيضاً إال أنه ملا كان ال يتم إال بتقرير نوع من 
ه السالم لكان ذلك النقصان يف حق حممد عليه السالم كان األول أوىل وخامسها أنا لو صرفنا الضمري إىل حممد علي

يوهم أن صدور مثله القرآن ممن مل يكن مثل حممد يف كونه أمياً ممكن ولو صرفناه إىل القرآن لدل ذلك على أن 
  صدور مثل من األمي وغري األمي ممتنع فكان هذا أوىل

فكأنه قيل هلم إن كان  املسألة السابعة يف املراد من الشهداء وجهان األول املراد من ادعوا فيه اإلهلية وهي األوثان
إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( األمر كما تقولون من أهنا تستحق العبادة ملا أهنا تنفع وتضر فقد دفعتم يف منازعة حممد 

فاقة شديدة وحاجة عظيمة يف التخلص عنها فتعجلوا االستعانة هبا وإال فاعلموا أنكم مبطلون يف ادعاء كوهنا آهلة 
ون يف الكالم حماجة من وجهني أحدمها يف إبطال كوهنا آهلة والثاين يف إبطال ما أنكروه من وأهنا تنفع وتضر فيك

إعجاز القرآن وأنه من قبله الثاين املراد من الشهداء أكابرهم أو من يوافقهم يف إنكار أمر حممد عليه السالم واملعىن 
  عليكم فيما ميكن ويتعذر فإن قيل هل ميكنوادعوا أكابركم ورؤساءكم ليعينوكم على املعارضة وليحكموا لكم و

محل اللفظ عليهما معاً وبتقدير التعذر فأيهما فأوىل قلنا أما األول فممكن ألن الشهداء مجع شهيد مبعىن احلاضر أو 
القائم بالشهادة فيمكن جعله جمازاً عن املعني والناصر وأوثاهنم وأكابرهم مشتركة يف أهنم كانوا يعتقدون فيهم 

أنصاراً هلم وأعواناً وإذا محلنا اللفظ على هذا املفهوم املشترك دخل الكل فيه وأما الثاين فنقول األوىل محله  كوهنم
على األكابر وذلك ألن لفظ الشهداء ال يطلق ظاهراً إال على من يصح أن يشاهد ويشهد فيتحمل باملشاهدة 

لناه على األوثان لزم اجملاز يف إطالق لفظ الشهداء ويؤدي الشهادة وذلك ال يتحقق إال يف حق رؤسائهم أما إذا مح
على األوثان أو يقال املراد وادعوا من تزعمون أهنم شهداؤكم واإلضمار خالف األصل أما إذا محلنا على الوجه 
األول صح الكالم ألنه يصري كأنه قال وادعوا من يشهد بعضكم لبعض التفاقكم على هذا اإلنكار فإن املتفقني 

ذهب يشهد بعضهم لبعض ملكان املوافقة فصحت اإلضافة يف قوله شهداءكم وألنه كان يف العرب أكابر على امل
يشهدون على املتنازعني يف الفصاحة بأن أيهما أعلى درجة من اآلخر وإذا ثبت ذلك ظهر أن محل الكالم على 

  احلقيقة أوىل من محله على اجملاز
مكان من الشيء ومنه الشيء الدون وهو احلقري الدين ودوَّن الكتب إذا مجعها فهو أدىن ) دون ( املسألة الثامنة أما 

ألن مجع الشيء أدناه بعضه من بعض ويقال هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليالً ودونك هذا أصله خذه من 
 الشرف دونك أي من أدىن مكان منك فاختصر مث استعري هذا اللفظ للتفاوت يف األحوال فقيل زيد دون عمرو يف



ن ُدوِن والعلم مث اتسع فيه فاستعمل يف كل ما جياوز حداً إىل حد قال اهللا تعاىل الَّ يَتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياء ِم
 أي ال يتجاوزون والية املؤمنني إىل والية الكافرين فإن قيل فما متعلق من دون اهللا قلنا)  ٢٨آل عمران ( الُْمْؤِمنَِني 

وهذا فيه احتماالن األول املعىن ادعوا الذين اختذمتوهم آهلة من دون اهللا ) شهداءكم ( فيه وجهان أحدمها أن متعلقه 
وزعمتم أهنم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على احلق ويف أمرهم أن يستظهروا باجلماد الذي ال ينطق يف معارضة 

 ادعوا شهداءكم من دون اهللا أي من دون أوليائه ومن غري املؤمنني القرآن املعجز بفصاحته غاية التهكم هبم والثاين
ليشهدوا لكم أنكم أتيتم مبثله وهذا من املساهلة واإلشعار بأن شهداءهم وهم فرسان الفصاحة تأىب عليهم الطبائع 

ون اهللا شهداءكم السليمة أن يرضوا ألنفسهم بالشهادة الكاذبة وثانيهما أن متعلقه هو الدعاء واملعىن ادعوا من د
يعين ال تستشهدوا باهللا وال تقولوا اهللا يشهد أن ما ندعيه حق كما يقول العاجز عن إقامة البينة على صحة دعواه 
وادعوا الشهداء من الناس الذين شهادهتم بينه تصحح هبا الدعاوى عند احلكام وهذا تعجيز هلم وبيان النقطاعهم 

   يشهد إنا لصادقونوأنه مل يبق هلم متشبث عن قوهلم اهللا
املسألة التاسعة قال القاضي هذا التحدي يبطل القول باجلرب من وجوه أحدها أنه مبين على تعذر مثله ممن يصح 

الفعل منه فمن ينفي كون العبد فاعالً مل ميكنه إثبات التحدي أصالً ويف هذا إبطال االستدالل باملعجز وثانيها أن 
قدرة املوجبة ويستوي يف ذلك ما يكون معجزاً وما ال يكون فال يصح معىن التحدي تعذره على قوهلم يكون لفقد ال

  على قوهلم

وثالثها أن ما يضاف إىل العبد فاهللا تعاىل هو اخلالق له فتحديه تعاىل هلم يعود يف التحقيق إىل أنه متحد لنفسه وهو 
ورابعها أن املعجز إمنا يدل مبا فيه من نقض قادر على مثله من غري شك فيجب أن ال يثبت اإلعجاز على هذا القول 

العادة فإذا كان قوهلم إن املعتاد أيضاً ليس بفعل مل يثبت هذا الفرق فال يصح االستدالل باملعجز وخامسها أن 
حيتج بأنه تعاىل خصه بذلك تصديقاً له فيما ادعاه ولو مل يكن ذلك من قبله تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

ن داخالً يف اإلعجاز وعلى قوهلم باجلرب ال يصح هذا الفرق ألن املعتاد وغري املعتاد ال يكون إال من قبله مل يك
واجلواب أن املطلوب من التحدي إما أن يأيت اخلصم باملتحدى به قصداً أو أن يقع ذلك منه اتفاقاً والثاين باطل ألن 

ذلك ثبت أن إتيانه بالتحدي موقوف على أن حيصل يف قلبه االتفاقيات ال تكون يف وسعه فثبت األول وإذا كان ك
قصد إليه فذلك القصد إن كان منه لزم التسلسل وهو حمال وإن كان من اهللا تعاىل فحينئذٍ يعود اجلرب ويلزمه كل ما 

  أورده علينا فيبطل كل ما قال
اآلية دالة على املعجز من وجوه أربعة أحدها أنا نعلم بالتواتر أما قوله تعاىل فَإِن لَّمْ َتفَْعلُواْ َولَن َتفَْعلُواْ فاعلم أن هذه 

ويف غاية احلرص على إبطال أمره ألن مفارقة ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن العرب كانوا يف غاية العداوة لرسول اهللا 
وهو قوله  األوطان والعشرية وبذل النفوس واملهج من أقوى ما يدل على ذلك فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع

تعاىل فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ َولَن َتفَْعلُواْ فلو كان يف وسعهم وإمكاهنم اإلتيان مبثل القرآن أو مبثل سورة منه ألتوا به فحيث 
ما أتوا به ظهر املعجز وثانيها وهو أنه عليه السالم وإن كان متهماً عندهم فيما يتصل بالنبوة فقد كان معلوم احلال 

ل والفضل واملعرفة بالعواقب فلو تطرقت التهمة إىل ما ادعاه من النبوة ملا استجاز أن يتحداهم ويبلغ يف وفور العق
( يف التحدي إىل هنايته بل كان يكون وجالً خائفاً مما يتوقعه من فضيحة يعود وباهلا على مجيع أموره حاشاه من ذلك 

أهنم عاجزون عن املعارضة ملا جوز من نفسه أن حيملهم فلوال معرفته باالضطرار من حاهلم ) صلى اهللا عليه وسلم 
على املعارضة بأبلغ الطرق وثالثها أنه عليه السالم لو مل يكن قاطعاً بصحة نبوته ملا قطع يف اخلرب بأهنم ال يأتون مبثله 

ر البتة ال يقطع يف ألنه إذا مل يكن قاطعاً بصحة نبوته كان جيوز خالفه وبتقدير وقوع خالفه يظهر كذبه فاملبطل املزو



الكالم وال جيزم به فلما جزم دل على أنه عليه الصالة والسالم كان قاطعاً يف أمره ورابعها أنه وجد خمرب هذا اخلرب 
على ذلك الوجه ألن من أيامه عليه الصالة والسالم إىل عصرنا هذا مل خيل وقت من األوقات ممن يعادي الدين 

يعة فيه مث إنه مع هذا احلرص الشديد مل توجد املعارضة قط فهذه الوجوه األربعة يف واإلسالم وتشتد دواعيه يف الوق
الداللة على املعجز مما تشتمل عليها هذه اآلية وذلك يدل على فساد قول اجلهال الذين يقولون إن كتاب اهللا ال 

واجب فهال جيء بإذا الذي  يشتمل على احلجة واالستدالل وههنا سؤاالت السؤال األول انتفاء إتياهنم بالسورة
الذي للشك اجلواب فيه وجهان أحدمها أن يساق القول معهم على حسب حسباهنم فإهنم ) إن ( للوجوب دون 

  كانوا بعد غري جازمني

بالعجز عن املعارضة التكاهلم على فصاحتهم واقتدارهم على الكالم الثاين أن يتهكم هبم كما يقول املوصوف بالقوة 
سه بالغلبة على من يقاومه إن غلبتك وهو يعلم أنه غالبه هتكماً به السؤال الثاين مل قال فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ الواثق من نف

ومل يقل فإن مل تأتوا به اجلواب ألن هذا أخصر من أن يقال فإن مل تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله 
جلواب ال حمل هلا ألهنا مجلة اعتراضية السؤال الرابع ما حقيقة لن يف باب النفي السؤال الثالث َولَن َتفَْعلُواْ ما حملها ا

توكيداً وتشديداً تقول لصاحبك ال أقيم غداً عندك فإن ) لن ( اجلواب ال ولن أختان يف نفي املستقبل إال أن يف 
ل وثانيها ال أبدلت ألفها نوناً أنكر عليك قلت لن أقيم غداً مث فيه ثالثة أقوال أحدها أصله ال أن وهو قول اخللي

وهو قول الفراء وثالثها حرف نصب لتأكيد نفي املستقبل وهو قول سيبويه وإحدى الروايتني عن اخلليل السؤال 
اخلامس ما معىن اشتراطه يف اتقاء النار انتفاء إتياهنم بسورة من مثله اجلواب إذا ظهر عجزهم عن املعارضة صح 

وإذا صح ذلك مث لزموا العناد استوجبوا العقاب بالنار فاتقاء النار ) ى اهللا عليه وسلم صل( عندم صدق رسول اهللا 
يوجب ترك العناد فأقيم املؤثر مقام األثر وجعل قوله فَاتَّقُواْ النَّاَر قائماً مقام قوله فاتركوا العناد وهذا هو اإلجياز 

ة اتقاء النار منابه متبعاً ذلك بتهويل صفة النار السؤال الذي هو أحد أبواب البالغة وفيه هتويل لشأن العناد إلناب
السادس ما الوقود اجلواب هو ما يوقد به النار وأما املصدر فمضوم وقد جاء فيه الفتح قال سيبويه ومسعنا من 
ية العرب من يقول وقدنا النار وقوداً عالياً مث قال والوقود أكثر والوقود احلطب وقرأ عيسى بن عمر بالضم تسم

باملصدر كما يقال فالن فخر قومه وزين بلده السؤال السابع صلة الذي جيب أن تكون قضية معلومة فكيف علم 
أولئك أن نار اآلخرة توقد بالناس واحلجارة اجلواب ال مينع أن يتقدم هلم بذلك مساع من أهل الكتاب أو مسعوه من 

ه اآلية قوله يف سورة التحرمي نَاراً َوقُوُدَها النَّاُس وَالِْحَجاَرةُ  أو مسعوا من قبل هذ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
السؤال الثامن فلم جاءت النار املوصوفة هبذه اجلملة منكرة يف سورة التحرمي وههنا معرفة اجلواب )  ٦التحرمي ( 

تندة إىل ما عرفوه أوالً السؤال تلك اآلية نزلت مبكة فعرفوا منها ناراً موصوفة هبذه الصفة مث نزلت هذه باملدينة مس
التاسع ما معىن قوله َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحجَاَرةُ  اجلواب أهنا نار ممتازة من النريان بأهنا ال تتقد إال بالناس واحلجارة 
 وذلك يدل على قوهتا من وجهني األول أن سائر النريان إذا أريد إحراق الناس هبا أو إمجاء احلجارة أوقدت أوالً
بوقود مث طرح فيها ما يراد إحراقه أو إمحاؤه وتلك أعاذنا اهللا منها برمحته الواسعة توقد بنفس ما حترق الثاين أهنا 

  إلفراط حرها تتقد يف احلجر
السؤال العاشر مل قرن الناس باحلجارة وجعلت احلجارة معهم وقوداً اجلواب ألهنم قرنوا هبا أنفسهم يف الدنيا حيث 

( ماً وجعلوها للهأنداداً وعبدوها من دونه قال تعاىل إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصبُ َجهَنََّم حنتوها أصنا
  وهذه اآلية مفسرة هلا فقوله إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه)  ٩٨األنبياء 



تقد الكفار يف حجارهتم املعبودة من دون اهللا أهنا يف معىن الناس واحلجارة وحصب جهنم يف معىن وقودها وملا اع
الشفعاء والشهداء الذين يستشفعون هبم ويستدفعون املضار عن أنفسهم متسكاً هبم وجعلها اهللا عذاهبم فقرهنم هبا 
ة حمماة يف نار جهنم إبالغاً وإغراباً يف حتسرهم وحنوه ما يفعله بالكافرين الذين جعلوا ذهبهم وفضتهم عدة وذخري
فشحوا هبا ومنعوها من احلقوق حيث حيمى عليها يف نار جهنم فتكوى هبا جباهم وجنوهبم وظهورهم وقيل هي 

حجارة الكربيت وهو ختصيص بغري دليل بل فيه ما يدل على فساده وذلك ألن الغرض ههنا تعظيم صفة هذه النار 
النار أما لو محلناه على سائر األحجار دل ذلك  واإليقاد حبجارة الكربيت أمر معتاد فال يدل اإليقاد هبا على قوة

على عظم أمر النار فإن سائر األحجار تطفأ هبا النريان فكأنه قال تلك النريان بلغت لقوهتا أن تتعلق يف أول أمرها 
فة معدة للكافرين باحلجارة اليت هي مطفئة لنريان الدنيا أما قوله أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن فإنه يدل على أن هذه النار املوصو
  وليس فيه ما يدل على أن هناك نرياناً أخرى غري موصوفة هبذه الصفات معدة لفساق أهل الصالة

  الكالم يف املعاد
َها ِمن ثََمَرةٍ  رِّْزقاً قَالُواْ قُواْ ِمْنَوَبشِّرِ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر كُلََّما ُرزِ
  ونََهاذَا الَِّذى ُرزِقَْنا ِمن قَْبلُ وَأُُتواْ بِِه ُمَتشَابِهاً وَلَُهْم ِفيَهآ أَزَْواٌج مُّطَهََّرةٌ  َوُهْم ِفيَها َخاِلُد

ثواب املطيع ومن اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا تكلم يف التوحيد والنبوة تكلم بعدمها يف املعاد وبني عقاب الكافر و
  عادة اهللا تعاىل أنه إذا ذكر آية يف الوعيد أن يعقبها بآية يف الوعد وههنا مسائل

املسألة األوىل اعلم أن مسألة احلشر والنشر من املسائل املعتربة يف صحة الدين والبحث عن هذه املسألة إما أن يقع 
بالعقل وبالنقل أخرى وأما الوقوع فال سبيل إليه إال بالنقل عن إمكاهنا أو عن وقوعها أما اإلمكان فيجوز إثباته تارة 

وإن اهللا ذكر هاتني املسألتني يف كتابه وبني احلق فيهما من وجوه الوجه األول أن كثرياً ما حكى عن املنكرين إنكار 
ال يتوقف صحة  احلشر والنشر مث إنه تعاىل حكم بأنه واقع كائن من غري ذكر الدليل فيه وإمنا جاز ذلك ألن كل ما

عليه أمكن إثباته بالدليل النقلي وهذه املسألة كذلك فجاز إثباهتا بالنقل مثاله ) صلى اهللا عليه وسلم ( نبوة الرسول 
ما حكم ههنا بالنار للكفار واجلنة لَألبرار وما أقام عليه دليالً بل اكتفى بالدعوى وأما يف إثبات الصانع وإثبات 

دعوى بل ذكر فيه الدليل وسبب الفرق ما ذكرناه وقال يف سورة النحل َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه النبوة فلم يكتف فيه بال
  َجْهَد أَْيَمانِهِْم الَ َيْبَعثُ اللَُّه َمن َيُموُت َبلَى َعلَْيِه َحقّا

َن كَفَُرواْ أَن لَّن ُيْبَعثُواْ قُلْ َبلَى َورَّبى وقال يف سورة التغابن َزَعمَ الَِّذي)  ٣٨النحل ( َولَاِكنَّ أَكْثََر الْنَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ 
الوجه الثاين أنه تعاىل أثبت إمكان احلشر والنشر بناًء على أنه تعاىل قادر )  ٧التغابن ( لَُتْبَعثُنَّ ثُمَّ لَتَُنبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم 

ه فأمجعها ما جاء يف سورة الواقعة فإنه تعاىل على أمور تشبه احلشر والنشر وقد قرر اهللا تعاىل هذه الطريقة على وجو
ذكر فيها حكاية عن أصحاب الشمال أهنم كانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا ملبعوثون أو آباؤنا األولون 

مث إنه تعاىل )  ٤٩الواققعة ( ْعلُومٍ فأجاهبم اهللا تعاىل بقوله قُلْ إِنَّ االْوَِّلَني وَاالْخِرِيَن لََمْجُموُعونَ إِلَى ِميقَاِت َيْومٍ مَّ
وجه )  ٥٨الواقعة ( احتج على إمكانه بأمور أربعة أوهلا قوله أَفََرءْيُتْم مَّا ُتْمُنونَ َتْخلُقُوَنهُ أَم َنْحُن الَْخاِلقُونَ َنْحُن 
ف األعضاء وهلذا االستدالل بذلك أن املين إمنا حيصل من فضلة اهلضم الرابع وهو كالطل املنبث يف آفاق أطرا

تشترك األعضاء يف االلتذاذ بالوقاع حبصول االحنالل عنها كلها مث إن اهللا تعاىل سلط قوة الشهوة على البقية حىت 
أهنا جتمع تلك األجزاء الطلية فاحلاصل أن تلك األجزاء كانت متفرقة جداً أوالً يف أطراف العامل مث أنه تعاىل مجعها 

ا كانت متفرقة يف أطراف بدن ذلك احليوان فجمعها اهللا سبحانه وتعاىل يف أوعية املين مث يف بدن ذلك احليوان مث إهن
إنه تعاىل أخرجها ماء دافقاً إىل قرار الرحم فإذا كانت هذه األجزاء متفرقة فجمعها وكون منها ذلك الشخص فإذا 



احلجة وإن اهللا تعاىل ذكرها يف  افترقت باملوت مرة أخرى فكيف ميتنع عليه مجعها مرة أخرى فهذا تقرير هذه
ّمن تَُرابٍ إىل مواضع من كتابه منها يف سورة احلج السَِّعريِ ياأَيَُّها النَّاُس إِن كُنُتْم ِفى َرْيبٍ ّمَن الَْبْعِث فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم 

ُه ُيْحىِ  الَْموَْتى وَأَنَُّه َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر َوأَنَّ السَّاَعة قوله َوَتَرى االْْرَض َهاِمَدةً  مث قال ذاِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ
وقال يف سورة قد أفلح املؤمنون بعد ذكر مراتب )  ٧ ٦احلج ( َ ءاِتَيةٌ  الَّ رَْيَب ِفيَها َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمن ِفى الْقُبُورِ 

وقال يف سورة ال أقسم أَلَْم )  ١٦ ١٥املؤمنون ( ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  ُتْبَعثُونَ  اخللقة ثُمَّ إِنَّكُْم َبْعَد ذاِلَك لََمّيُتونَ
وقال يف سورة الطارق فَلَْينظُرِ اإلِنَسانُ )  ٣٨ ٣٧القيامة ( َيُك ُنطْفَةً  ّمن مَّنِىّ  ُيْمَنى ثُمَّ كَانَ َعلَقَةً  فََخلََق فََسوَّى 

وثانيها قوله أَفَرَءْيُتم مَّا َتْحُرثُونَ )  ٨ ٥الطارق ( ن مَّاء َداِفقٍ َيْخُرُج إىل قوله إِنَُّه َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر ِممَّ ُخِلَق ُخِلَق ِم
وجه االستدالل به أن احلب وأقسامه من مطول مشقوق )  ٦٧الواقعة ( َتْزَرعُوَنُه أَْم إىل قوله َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ 

ز والشعري ومدور ومثلث ومربع وغري ذلك على اختالف أشكاله إذا وقع يف األرض الندية وغري مشقوق كاألر
واستوىل عليه املاء والتراب فالنظر العقلي يقتضي أن يتعفن ويفسد ألن أحدمها يكفي يف حصول العفونة ففيهما 

فلقتني فيخرج منها ورقتان وأما  مجيعاً أوىل مث إنه ال يفسد بل يبقى حمفوظاً مث إذا ازدادت الرطوبة تنفلق احلبة
املطول فيظهر يف رأسه ثقب وتظهر الورقة الطويلة كما يف الزرع وأما النوى فما فيه من الصالبة العظيمة اليت 

بسببها يعجز عن فلقه أكثر الناس إذا وقع يف األرض الندية ينفلق بإذن اهللا ونواة التمر تنفلق من نقرة على ظهرها 
اة من نصفني خيرج من أحد النصفني اجلزء الصاعد ومن الثاين اجلزء اهلابط أما الصاعد فيصعد ويصري جمموع النو

وأما اهلابط فيغوص يف أعماق األرض واحلاصل أنه خيرج من النواة الصغرية شجرتان إحدامها خفيف صاعد 
ال يدل ذلك على قدرة كاملة واألخرى ثقيل هابط مع احتاد العنصر واحتاد طبع النواة واملاء واهلواء والتربة أف

وحكمة شاملة فهذا القادر كيف يعجز عن مجع األجزاء وتركيب األعضاء ونظريه قوله تعاىل يف احلج َوتََرى االْْرَض 
ِذى َتشَْرُبونَ أَنَزلُْتُموُه ِمنَ وثالثها قوله تعاىل أَفَرَءْيُتُم الَْماء الَّ)  ٥احلج ( َهاِمَدةً  فَإِذَا أَنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماء اْهَتزَّْت َوَرَبْت 

وتقديره أن املاء جسم ثقيل بالطبع وإصعاد الثقيل أمر على خالف )  ٦٩ ٦٨الواقعة ( الُْمْزِن أَْم َنْحُن الْمُنزِلُونَ لَْو 
  الطبع فال بّد من قادر

ذرات املائية اجتمعت بعد قاهر يقهر الطبع ويبطل اخلاصية ويصعد ما من شأنه اهلبوط والنزول وثانيها أن تلك ال
تفرقها وثالثها تسيريها بالرياح ورابعها إنزاهلا يف مظان احلاجة واألرض اجلرز وكل ذلك يدل على جواز احلشر أما 

صعود الثقيل فألنه قلب الطبيعة فإذا جاز ذلك فلم ال جيوز أن يظهر احلياة والرطوبة من حساوة التراب واملاء 
تلك الذرات املائية بعد تفرقها فلم ال جيوز مجع األجزاء الترابية بعد تفرقها والثالث تسيري والثاين ملا قدر على مجع 

الرياح فإذا قدر على حتريك الرياح اليت تضم بعض تلك األجزاء املتجانسة إىل بعض فلم ال جيوز ههنا والرابع أنه 
فني مرة أخرى ليصلوا إىل ما استحقوه من الثواب تعاىل أنشأ السحاب حلاجة الناس إليه فههنا احلاجة إىل إنشاء املكل

والعقاب أوىل واعلم أن اهللا تعاىل عرب عن هذه الداللة يف موضع آخر من كتابه فقال يف األعراف ملا ذكر داللة 
ر فقال َوُهَو الَِّذى مث ذكر دليل احلش)  ٥٦األعراف ( التوحيد إِنَّ رَبَّكُمُ اللَُّه الَِّذى إىل قوله قَرِيٌب ّمَن الُْمْحِسنَِني 

ورابعها قوله أَفََرءْيُتُم النَّاَر الَِّتى )  ٥٧األعراف ( ُيْرِسلُ الرَّياَح إىل قوله كَذاِلَك ُنخْرُِج الْمْوَتى لَعَلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 
والشجرة هابطة وأيضاً النار لطيفة  ُتوُرونَ أَنشَأُْتمْ َشَجَرتََها أَْم َنْحُن الْمُنِشئُونَ َنْحُن وجه االستدالل أن النار صاعدة

والشجرة كثيفة وأيضاً النار نورانية والشجرة ظلمانية والنار حارة يابسة والشجرة باردة رطبة فإذا أمسك اهللا تعاىل 
يف داخل تلك الشجرة األجزاء النورانية النارية فقد مجع بقدرته بني هذه األشياء املتنافرة فإذا مل يعجز عن ذلك 

جز عن تركيب احليوانات وتأليفها واهللا تعاىل ذكر هذه الداللة يف سورة ي س فقال الَِّذى َجَعلَ لَكُم ّمَن فكيف يع



  ) ٥٨ي س ( الشََّجرِ االْْخَضرِ َناراً 
الَْبرّ واعلم أنه تعاىل ذكر يف هذه السورة أمر املاء والنار وذكر يف النمل أمر اهلواء بقوله أَمَّن يَْهدِيكُْم ِفى ظُلَُماِت 

احلج ( وذكر األرض يف احلج يف قوله وََتَرى االْْرَض َهاِمَدةً  )  ٦٤النمل ( َوالَْبْحرِ إىل قوله ِمن اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه 
فكأنه سبحانه وتعاىل بني أن العناصر األربعة على مجيع أحواهلا شاهدة بإمكان احلشر والنشر النوع الثاين من )  ٥

الدالة على إمكان احلشر هو أنه تعاىل يقول ملا كنت قادراً على اإلجياد أوالً فألن أكون قادراً على اإلعادة الدالئل 
أوىل وهذه الداللة تقريرها يف العقل ظاهر وأنه تعاىل ذكرها يف مواضع من كتابه منها يف البقرة كَْيَف َتكْفُرُونَ بِاللَّهِ 

ومنها قوله يف سبحان الذي َوقَالُواْ )  ٢٨البقرة ( ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجعُونَ َوكُنُتْم أَمْواًتا فَأَْحَياكُْم 
إىل قوله قُلِ الَِّذى )  ٥٠ ٤٩اإلسراء ( أَءذَا كُنَّا ِعظَاماً َوُرفَاتاً أَءنَّا لََمْبُعوثُونَ َخلْقاً َجِديداً قُلْ كُونُواْ ِحَجاَرةً  

ومنها قوله )  ١٩العنكبوت ( َركُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  ومنها يف العنكبوت أَوَ لَْم َيَرْواْ كَْيَف ُيْبِدىء اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه فَطَ
ومنها يف ي س قُلْ )  ٢٧الروم ( يف الروم َوُهَو الَِّذى يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه َولَُه الْمَثَلُ االْعلَى 

النوع الثالث االستدالل باقتداره على السموات على اقتداره على )  ٧٩ي س ( ُيحْيِيَها الَِّذى أَنَشأََها أَوَّلَ َمرَّةٍ  
ٌر َعلَى أَن َيْخلَُق احلشر وذلك يف آيات منها يف سورة سبحان أََو لَْم َيرَْواْ أَنَّ اللََّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض قَاِد

وقال يف ي س أَوَ لَْيسَ الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض بِقَاِدرٍ َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم َبلَى َوُهوَ )  ٩٩اَألسراء ( ِمثْلَُهْم 
َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض وَلَْم َيْعىَ   وقال يف األحقاف أََو لَْم َيرَْواْ أَنَّ اللََّه الَِّذى)  ٨١ي س ( الَْخلَّاقُ الَْعلِيُم 

ومنها يف سورة ق أَءذَا ِمْتَنا )  ٣٣األحقاف ( بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ َعلَى أَن ُيْحىِ  الَْموَْتى َبلَى إِنَُّه َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر 
  َوكُنَّا ُترَاباً إىل قوله

مث قال أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ االْوَّلِ َبلْ ُهْم ِفى لَْبسٍ ّمْن َخلْقٍ )  ١١ق ( َدةً  مَّْيتاً كَذاِلَك الُْخُروُج ّرْزقاً لّلِْعبَاِد َوأَْحَيْيَنا بِهِ َبلْ
النوع الرابع االستدالل على وقوع احلشر بأنه ال بّد من إثابة احملسن وتعذيب العاصي ومتييز )  ١٥ق ( َجِديٍد 

نس إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم َجِميعاً َوْعدَ اللَِّه َحقّا إِنَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه ِلَيْجزِىَ  الَِّذينَ أحدمها من اآلخر بآيات منها يف يو
فْسٍ بَِما ومنها يف طاه إِنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  أَكَاُد أُخِْفيَها لُِتجَْزى كُلُّ َن)  ٤يونس ( ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت بِالِْقْسِط 

 ومنها يف ص َوَما َخلَقَْنا السََّماء وَاالْْرَض َوَما َبيَْنُهَما َباِطالً ذاِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ فَوَْيلٌ الَِّذيَن)  ١٥طه ( َتْسَعى 
ص ( ِفى االْْرضِ أَْم َنْجَعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ  كَفَُرواْ ِمْن النَّارِ أَْم َنْجَعلُ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت كَالُْمفِْسِديَن

النوع اخلامس االستدالل بإحياء املوتى يف الدنيا على صحة احلشر والنشر فمنها خلقه آدم عليه الصالة )  ٢٨ ٢٧
ومنها )  ٧٣البقرة ( للَُّه الَْموَْتى والسالم ابتداء ومنها قصة البقرة وهي قوله فَقُلَْنا اْضرُِبوهُ بَِبْعِضَها كَذاِلَك ُيْحىِ  ا

ومنها قوله أَْو كَالَِّذى َمرَّ َعلَى قَْرَيةٍ  َوِهىَ  )  ٢٦البقرة ( قصة إبراهيم عليه السالم َربّ أَرِنِى كَْيَف ُتْحىِ  الَْموَْتى 
اىل استدل على إمكاهنما بعني ومنها قصة حيىي وعيسى عليهما السالم فإنه تع)  ٢٥٩البقرة ( َخاوَِيةٌ  َعلَى ُعُروِشَها 

ومنها يف قصة أصحاب )  ٩مرمي ( ما استدل به على جواز احلشر حيث قال َوقَْد َخلَقُْتَك ِمن قَْبلُ َولَْم َتُك شَْيئاً 
قصة أيوب عليه ومنها )  ٢١الكهف ( الكهف ولذلك قال ِلَيْعلَُمواْ أَنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ  الَ َرْيَب ِفيَها 

السالم وهي قوله فَاْسَتَجْبَنا لَُه يدل على أنه تعاىل أحياهم بعد أن ماتوا ومنها ما أظهر اهللا تعاىل على يد عيسى عليه 
ى فََتنفُخُ وقال َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطّنيِ كََهْيئَةِ  الطَّْيرِ بِإِذْنِ)  ٦احلج ( السالم من إحياء املوتى حيث قال وَُيْحىِ  الَْموَْتى 

مرمي ( ومنها قوله أَْو الَ َيذْكُُر إإلِْنَسانُ أَنَّا َخلَقْنَاُه ِمن قَْبلُ َولَْم َيُك َشيْئاً )  ١١٠املائدة ( ِفيَها فََتكُونُ طَيْراً بِإِذْنِى 
يت فهذا هو اإلشارة إىل أصول الدالئل اليت ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه على صحة القول باحلشر وسيأ)  ٦٧

االستقصاء يف تفسري كل آية من هذه اآليات عند الوصول إليها إن شاء اهللا تعاىل مث إنه تعاىل نص يف القرآن على 



 أََبداً َوَما أن منكر احلشر والنشر كافر والدليل عليه قوله َوَدَخلَ جَنََّتُه َوُهَو ظَاِلمٌ لَّنفِْسِه قَالَ َما أَظُنُّ أَن تَبِيَد َهاِذِه
ُرهُ أَكَفَْرتَ بِالَِّذى السَّاَعةَ  قَاِئَمةً  َولَِئن رُِّددتُّ إِلَى رَّبى الجَِدنَّ َخْيراً مّْنَها ُمْنقَلَباً قَالَ لَهُ َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاوِ أَظُنُّ

َخلَقََك ِمن ُترَابٍ ووجه إلزام الكفر أن دخول هذا الشيء يف الوجود ممكن الوجود يف نفسه إذ لو كان ممتنع 
لوجود ملا وجد يف املرة األوىل فحيث وجد يف املرة األوىل علمنا أنه ممكن الوجود يف ذاته فلو مل يصح ذلك من اهللا ا

تعاىل لدل ذلك إما على عجزه حيث مل يقدر على إجياد ما هو جائز الوجود يف نفسه أو على جهله حيث تعذر عليه 
ن املكلف اآلخر ومع القول بالعجز واجلهل ال يصح إثبات متييز أجزاء بدن كل واحد من املكلفني عن أجزاء بد

  النبوة فكان ذلك موجباً للكفر قطعاً واهللا أعلم
املسألة الثانية هذه اآليات صرحية يف كون اجلنة والنار خملوقتني أما النار فألنه تعاىل قال يف صفتها أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِينَ 

فألنه تعاىل قال يف آية أخرى أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني وألنه تعاىل قال ههنا وََبّشرِ الَِّذيَن  فهذا صرحية يف أهنا خملوقة وأما اجلنة
ه ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتجْرِى ِمن َتحِْتَها االنَْهاُر وهذا إخبار عن وقوع هذا امللك وحصول

  وحصول امللك يف احلال

  ملوك يف احلال فدل على أن اجلنة والنار خملوقتانيقتضي حصول امل
املسألة الثالثة اعلم أن جمامع اللذات إما املسكن أو املطعم أو املنكح فوصف اهللا تعاىل املسكن بقوله َجنَّاتٍ َتْجرِى 

اْ َهاذَا الَِّذى ُرزِقَْنا ِمن قَْبلُ واملنكح بقوله َولَُهْم ِمن َتْحِتَها االْنهَاُر واملطعم بقوله كُلََّما ُرزِقُواْ ِمنَْها ِمن ثََمَرةٍ  رِّْزقاً قَالُو
ِفيَها أَزْواٌج مُّطَهََّرةٌ  مث إن هذه األشياء إذا حصلت وقارهنا خوف الزوال كان التنعم منغصاً فبني تعاىل أن هذا 

سرر ولنتكلم اآلن يف ألفاظ اخلوف زائل عنهم فقال َوُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ فصارت اآلية دالة على كمال التنعم وال
  اآلية

أما قوله تعاىل وََبّشرِ الَِّذيَن ءاَمُنواْ ففيه سؤاالت األول عالم عطف هذا األمر واجلواب من وجوه أحدها أنه ليس 
الذي اعتمد بالعطف هو األمر حىت يطلب له مشاكل من أمر أو هني يعطف عليه إمنا املعتمد بالعطف هو مجلة 

 فهي معطوفة على مجلة وصف عقاب الكافرين كما تقول زيد يعاقب بالقيد والضرب وبشر وصف ثواب املؤمنني
عمراً بالعفو واإلطالق وثانيها أنه معطوف على قوله فَاتَّقُواْ كما تقول يا بين متيم احذروا عقوبة ما جنيتم وبشر يا 

املبين للمفعول عطفاً على أعدت السؤال  فالن بين أسد بإحساين إليهم وثالثها قرأ زيد بن علي َوَبّشرِ على لفظ
وأن يكون كل أحد كما ) صلى اهللا عليه وسلم ( الثاين من املأمور بقوله وبشر واجلواب جيوز أن يكون رسول اهللا 

مل يأمر بذلك واحد بعينه ) بشر املشائني إىل املساجد يف الظلم بالنور التام يوم القيامة ( قال عليه الصالة والسالم 
ا كل أحد مأمور به وهذا الوجه أحسن وأجزل ألنه يؤذن بأن هذا األمر لعظمته وفخامته حقيق بأن يبشر به كل وإمن

من قدر على البشارة به السؤال الثالث ما البشارة اجلواب أهنا اخلرب الذي يظهر السرور وهلذا قال الفقهاء إذا قال 
عتق أوهلم ألنه هو الذي أفاد خربه السرور ولو قال مكان لعبيده أيكم بشرين بقدوم فالن فهو حر فبشروه فرادى 

بشرين أخربين عتقوا مجيعاً ألهنم مجيعاً أخربوه ومنه البشرة لظاهر اجللد وتباشري الصبح ما ظهر من أوائل ضوئه وأما 
يقول الرجل لعدوه أبشر  فََبّشْرُهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ فمن الكالم الذي يقصد به االستهزاء الزائد يف غيظ املستهزأ به كما

هَاُر ففيه بقتل ذريتك وهنب مالك أما قوله الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْن
  مسائل

مث عطف عليه العمل املسألة األوىل هذه اآلية تدل على أن األعمال غري داخلة يف مسمى اإلميان ألنه ملا ذكر اإلميان 
  الصاحل وجب التغاير وإال لزم التكرار وهو خالف األصل



املسألة الثانية من الناس من أجرى هذه اآلية على ظاهرها فقال كل من أتى باإلميان واألعمال الصاحلة فله اجلنة فإذا 
فعل اإلميان والطاعة يوجب  قيل له ما قولك فيمن أتى باإلميان واألعمال الصاحلة مث كفر قال إن هذا ممتنع ألن

استحقاق الثواب الدائم وفعل الكفر استحقاق العقاب الدائم واجلمع بينهما حمال والقول أيضاً بالتحابط حمال فلم 
  يبق إال أن يقال هذا الفرض الذي فرضتموه ممتنع وإمنا قلنا إن القول بالتحابط حمال لوجوه

يتضادا فإن تضادا كان طريان الطارىء مشروطاً بزوال الباقي فلو كان  أحدها أن االستحقاقني إما أن يتضادا أو ال
زوال الباقي معلالً بطريان الطارىء لزم الدور وهو حمال وثانيها أن املنافاة حاصلة من اجلانبني فليس زوال الباقي 

تدافعا فحينئذٍ يبطل القول لطريان الطارىء أوىل من اندفاع الطارىء بقيام الباقي فإما أن يوجدا معاً وهو حمال أو ي
باحملابطة وثالثها أن االستحقاقني إما أن يتساويا أو كان املقدم أكثر أو أقل فإن تعادال مثل أن يقال كان قد حصل 
استحقاق عشرة أجزاء من الثواب فطرأ استحقاق عشرة أجزاء من العقاب فنقول استحقاق كل واحد من أجزاء 

من أجزاء استحقاق الثواب وإذا كان كذلك مل يكن تأثري هذا اجلزء يف إزالة هذا العقاب مستقل بإزالة كل واحد 
اجلزء أوىل من تأثريه يف إزالة ذلك اجلزء ومن تأثري جزء آخر يف إزالته فأما أن يكون كل واحد من هذه األجزاء 

العلل معلوالت كثرية ولكل الطارئة مؤثراً يف إزالة كل واحد من األجزاء املتقدمة فيلزم أن يكون لكل واحد من 
واحد من املعلوالت علل كثرية مستقلة وكل ذلك حمال وإما أن خيتص كل واحد من األجزاء الطارئة بواحد من 

الباقي من غري خمصص فذلك حمال المتناع ترجح أحد طريف املمكن على اآلخر ال ملرجح وأما إن كان املقدم أكثر 
باقي فلم يكن بعض أجزاء الباقي أن يزول به أوىل من سائر األجزاء فأما أن فالطارىء ال يزيل إال بعض أجزاء ال

يزول الكل وهو حمال ألن الزائل ال يزول إال بالناقص أو يتعني البعض للزوال من غري خمصص وهو حمال أو ال 
طارىء أو يزول أما يزول شيء منها وهو املطلوب وأيضاً فهذا الطارىء إذا أزال بعض أجزاء الباقي فإما أن يبقى ال

القول ببقاء الطارىء فلم يقل به أحد من العقالء وأما القول بزواله فباطل ألنه إما أن يكون تأثري كل واحد منهما 
يف إزالة اآلخر معاً أو على الترتيب واألول باطل ألن املزيل ال بّد وأن يكون موجوداً حال اإلزالة فلو وجد 

عاً فيلزم أن يوجدا حال ما عدما وهو حمال وإن كان على الترتيب فاملغلوب يستحيل الزواالن معاً لوجد املزيالن م
أن ينقلب غالباً وأما إن كان املتقدم أقل فأما أن يكون املؤثر يف زواله بعض أجزاء الطارىء وذلك حمال ألن مجيع 

يصري الكل مؤثراً يف اإلزالة أجزائه صاحل لإلزالة واختصاص البعض بذلك ترجيح من غري مرجح وهو حمال وإما أن 
فيلزم أن جيتمع على املعلول الواحد علل مستقلة وذلك حمال فقد ثبت هبذه الوجوه العقلية فساد القول باإلحباط 

وعند هذا تعني يف اجلواب قوالن األول قول من اعترب املوافاة وهو أن شرط حصول اإلميان أن ال ميوت على الكفر 
ا أن ما أتى به أوالً كان كفراً وهذا قول ظاهر السقوط الثاين أن العبد ال يستحق على فلو مات على الكفر علمن

الطاعة ثواباً وال على املعصية عقاباً استحقاقاً عقلياً واجباً وهو قول أهل السّنة واختيارنا وبه حيصل اخلالص من 
  هذه الظلمات

ب فإن يف حال ما بشرهم بأن هلم جنات مل حيصل ذلك هلم املسألة الثالثة احتج املعتزلة على أن الطاعة توجب الثوا
على طريق الوقوع وملا مل ميكن محل اآلية عليه وجب محلها على استحقاق الوقوع ألنه جيوز التعبري بالوقوع عن 

  استحقاق الوقوع جمازاً
ركيب دائر على معىن الستر املسألة الرابعة اجلنة البستان من النخل والشجر املتكاتف املظلل بالتفاف أغصانه والت

  وكأهنا لتكاثفها وتظليلها مسيت باجلنة اليت هي املرة من مصدر جنه إذا ستره كأهنا سترة



واحدة لفرط التفافها ومسيت دار الثواب جنة ملا فيها من اجلنان فإن قيل مل نكرت اجلنات وعرفت األهنار اجلواب 
ي مشتملة على جنات كثرية مرتبة مراتب على حسب استحقاقات أما األول فألن اجلنة اسم لدار الثواب كلها وه

العاملني لكل طبقة منهم جنات من تلك اجلنات وأما تعريف األهنار فاملراد به اجلنس كما يقال لفالن بستان فيه املاء 
يف قوله ِفيَها أَْنهَاٌر  اجلاري والتني والعنب يشري إىل األجناس اليت يف علم املخاطب أو يشار بالالم إىل األهنار املذكورة

وأما قوله كُلََّما ُرزِقُواْ فهذا ال خيلو إما أن يكون )  ١٥حممد ( ّمن مَّاء غَْيرِ ءاِسنٍ َوأَْنَهاٌر ّمن لََّبنٍ لَّْم َيَتغَيَّْر طَْعُمُه 
سامع أن يقع فيه أن صفة ثانية جلنات أو خرب مبتدأ حمذوف أو مجلة مستأنفة ألنه ملا قيل إن هلم جنات مل خيل قلب ال

مثار تلك اجلنات أشباه مثار الدنيا أم ال وههنا سؤاالت السؤال األول ما وقع من مثرة اجلواب فيه وجهان األول هو 
كقولك كلما أكلت من بستانك من الرمان شيئاً محدتك فموقع من مثرة موقع قولك من الرمان فمن األوىل والثانية 

لرزق قد ابتدأ من اجلنات والرزق من اجلنات قد ابتدأ من مثرة وليس املراد بالثمرة كلتامها البتداء الغاية ألن ا
التفاحة الواحدة أو الرمانة الفردة على هذا التفسري وإمنا املراد النوع من أنواع الثمار الثاين وهو أن يكون من مثرة 

يراد بالثمرة النوع من الثمرة أو احلبة بياناً على منهاج قولك رأيت منك أسداً تريد أنت أسد وعلى هذا يصح أن 
الواحدة السؤال الثاين كيف يصح أن يقولوا هذا الذي رزقنا اآلن هو الذي رزقنا من قبل اجلواب ملا احتد يف املاهية 

وإن تغاير بالعدد صح أن يقال هذا هو ذاك أي حبسب املاهية فإن الوحدة النوعية ال تنافيها الكثرة بالشخص 
شتدت مشاهبة االبن باألب قالوا إنه األب السؤال الثالث اآلية تدل على أهنم شبهوا رزقهم الذي ولذلك إذا ا

يأتيهم يف اجلنة برزق آخر جاءهم قبل ذلك فاملشبه به أهو من أرزاق الدنيا أم من أرزاق اجلنة واجلواب فيه وجهان 
ملألوف آنس وإىل املعهود أميل فإذا رأى ما مل األول أنه من أرزاق الدنيا ويدل عليه وجهان األول أن اإلنسان با

يألفه نفر عنه طبعه مث إذا ظفر بشيء من جنس ما سلف له به عهد مث وجده أشرف مما ألفه أوالً عظم ابتهاجه 
وفرحه به فأهل اجلنة إذ أبصروا الرمانة يف الدنيا مث أبصروها يف اآلخرة ووجدوا رمانة اجلنة أطيب وأشرف من 

ا كان فرحهم هبا أشد من فرحهم بشيء مما شاهدوه يف الدنيا والدليل الثاين أن قوله كُلََّما ُرزِقُواْ مِْنَها رمانة الدني
يتناول مجيع املرات فيتناول املرة األوىل فلهم يف املرة األوىل من أرزاق اجلنة شيء ال بّد وأن يقولوا هذا الذي رزقنا 

ن أرزاق اجلنة حىت يشبه ذلك به فوجب محله على أرزاق الدنيا القول من قبل وال يكون قبل املرة األوىل شيء م
الثاين أن املشبه به رزق اجلنة أيضاً واملراد تشابه أرزاقهم مث اختلفوا فيما حصلت املشاهبة فيه على وجهني األول 

تشاهبها يف املنظر فيكون  املراد تساوي ثواهبم يف كل األوقات يف القدر والدرجة حىت ال يزيد وال ينقص الثاين املراد
الثاين كأنه األول على ما روي عن احلسن مث هؤالء خمتلفون فمنهم من يقول االشتباه كما يقع يف املنظر يقع يف 

املطعم فإن الرجل إذا التذ بشيء وأعجب به ال تتعلق به نفسه إال مبثله فإذا جاء ما يشبه األول من كل الوجوه كان 
من يقول إنه وإن حصل االشتباه يف اللون لكنها تكون خمتلفة يف الطعم قال احلسن يؤتى  ذلك هناية اللذة ومنهم

أحدهم بالصحفة فيأكل منها مث يؤتى باألخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل فيقول امللك كل فاللون واحد 
  والطعم

إال يف معرفة ذات اهللا تعاىل ومعرفة  خمتلف ويف اآلية قول ثالث على لسان أهل املعرفة وهو أن كمال السعادة ليس
صفاته ومعرفة أفعاله من املالئكة الكروبية واملالئكة الروحانية وطبقات ألرواح وعامل السموات وباجلملة جيب أن 

يصري روح اإلنسان كاملرآة احملاذية لعامل القدس مث إن هذه املعارف حتصل يف الدنيا وال حيصل هبا كمال االلتذاذ 
ملا أن العالئق البدنية تعوق عن ظهور تلك السعادات واللذات فإذا زال هذا العائق حصلت السعادة  واالبتهاج

العظيمة والغبطة الكربى فاحلاصل أن كل سعادة روحانية جيدها اإلنسان بعد املوت فإنه يقول هذه هي اليت كانت 



احلاصلة يف اآلخرة هي اليت كانت حاصلة  حاصلة يل حني كنت يف الدنيا وذلك إشارة إىل أن الكماالت النفسانية
يف الدنيا إال أهنا يف الدنيا ما أفادت اللذة والبهجة والسرورة ويف اآلخرة أفادت هذه األشياء لزوال العائق أما قوله 

ا املشبه به هو رزق َوأُتُواْ بِِه ُمَتشَابِهاً ففيه سؤاالن السؤال األول إالم يرجح الضمري يف قوله َوأُتُواْ بِِه اجلواب إن قلن
الدنيا فإىل الشيء املرزوق يف الدنيا واآلخرة يعين أتوا بذلك النوع متشاهباً يشبه احلاصل منه يف اآلخرة ما كان 

حاصالً منه يف الدنيا وإن قلنا املشبه به هو رزق اجلنة أيضاً فإىل الشيء املرزوق يف اجلنة يعين أتوا بذلك النوع يف 
ه بعضاً السؤال الثاين كيف موقع قوله َوأُتُواْ بِِه ُمَتَشابِهاً من نظم الكالم واجلاب أن اهللا تعاىل اجلنة حبيث يشبه بعض

ملا حكى عن أهل اجلنة ادعاء تشابه األرزاق يف قوله قَالُواْ هَاذَا الَِّذى ُرزِقَْنا ِمن قَْبلُ فاهللا تعاىل صدقهم يف تلك 
اً أما قوله َولَُهْم ِفيَها أَْزواٌج مُّطَهََّرةٌ  فاملراد طهارة أبداهنن من احليض واالستحاضة الدعوة بقوله وَأُتُواْ بِِه ُمَتشَابِه

ومجيع األقذار وطهارة أزواجهن من مجيع اخلصال الذميمة وال سيما ما خيتص بالنساء وإمنا محلنا اللفظ على الكل 
نه ال بّد من التنبه ملسائل أحدها أن املرأة إذا الشتراك القسمني يف قدر مشترك قال أهل اإلشارة وهذا يدل على أ

فإذا )  ٢٢٢البقرة ( حاضت فاهللا تعاىل منعك عن مباشرهتا قال اهللا تعاىل قُلْ ُهَو أَذًى فَاْعتَزِلُواْ الّنَساء ِفي الَْمحِيضِ 
 اجلنة مطهرات فألن منعك عن مقاربتها ملا عليها من النجاسة اليت هي معذورة فيها فإذا كانت األزواج اللوايت يف

مينعك عنهن حال كونك ملوثاً بنجاسات املعاصي مع أنك غري معذور فيها كان أوىل وثانيها أن من قضى شهوته من 
احلالل فإنه مينع الدخول يف املسجد الذي يدخل فيه كل بر وفاجر فمن قضى شهوته من احلرام كيف ميكن من 

ولذلك فإن آدم ملا أتى بالزلة أخرج منها وثالثها من كان على ثوبه ذرة دخول اجلنة اليت ال يسكنها إال املطهرون 
من النجاسة ال تصح صالته عند الشافعي رضي اهللا عنه فمن كان على قلبه من جناسات املعاصي أعظم من الدنيا 

يقال كيف تقبل صالته وههنا سؤاالن األول هال جاءت الصفة جمموعة كاملوصوف اجلواب مها لغتان فصيحتان 
  النساء فعلن والنساء فعلت ومنه بيت احلماسة فوإذا العذارى بالدخان تقنعت

  واستعملت نصب القدور فملت

واملعىن ومجاعة أزواج مطهرة وقرأ زيد بن علي مطهرات وقرأ عبيد بن عمري مطهرة يعين متطهرة السؤال الثاين هال 
ليس ذلك إال اهللا تعاىل وذلك يفيد فخامة أمر أهل قيل طاهرة اجلواب يف املطهرة إشعار بأن مطهراً طهرهن و

الثواب كأنه قيل إن اهللا تعاىل هو الذي زينهن ألهل الثواب أما قوله َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ فقالت املعتزلة اخللد ههنا هو 
ا َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ ّمن قَْبِلَك الثبات الالزم والبقاء الدائم الذي ال ينقطع واحتجوا عليه باآلية والشعر أما اآلية فقوله َوَم

فنفي اخللد عن البشر مع أنه تعاىل أعطى بعضهم العمر الطويل )  ٣٤األنبياء ( الُْخلَْد أَفَإِْين ّمتَّ فَُهُم الْخَاِلُدونَ 
  واملنفي غري املثبت فاخللد هو البقاء الدائم وأما الشعر فقول امرىء القيس فوهل يعمن إال سعيد خملد

  وم ما يبيت بأوجالقليل مه
وقال أصحابنا اخللد هو الثبات الطويل سواء دام أو مل يدم واحتجوا فيه باآلية والعرف أما اآلية فقوله تعاىل خَاِلِديَن 
ِفيَها أََبداً ولو كان التأبيد داخالً يف مفهوم اخللد لكان ذلك تكراراً وأما العرف فيقال حبس فالن فالناً حبساً خملداً 

تب يف صكوك األوقاف وقف فالن وقفاً خملداً فهذا هو الكالم يف أن هذا اللفظ هل يدل على دوام وألنه يك
الثواب أم ال وقال آخرون العقل يدل على دوامه ألنه لو مل جيب دوامه جلوزوا انقطاعه فكان خوف االنقطاع 

وقعاً يف القلب وذلك يقتضي أن ينغص عليهم تلك النعمة ألن النعمة كلما كانت أعظم كان خوف انقطاعها أعظم 
  ال ينفك أهل الثواب البتة من الغم واحلسرة واهللا تعاىل أعلم

لَِّذينَ  أَنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّبِّهِْم َوأَمَّا اإِنَّ اللََّه الَ َيسَْتْحىِ  أَن َيضْرَِب َمثَالً مَّا َبُعوَضةً  فََما فَْوقََها فَأَمَّا الَِّذيَن َءاَمُنواْ فََيْعلَُمونَ



ِه إِالَّ الْفَاِسِقَني الَِّذيَن َينقُُضونَ كَفَُرواْ فََيقُولُونَ َماذَآ أَرَاَد اللَُّه بَِهاذَا مَثَالً ُيِضلُّ بِِه كَِثًريا وََيْهِدي بِِه كَِثًريا َوَما ُيِضلُّ بِ
  ن يُوَصلَ َوُيفِْسُدونَ ِفي األرض أُولَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونََعْهَد اللَِّه ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعونَ َمآ أََمَر اللَُّه بِِه أَ

اعلم أنه بني بالدليل كون القرآن معجزاً أورد ههنا شبهة أوردها الكفار قدحاً يف ذلك وأجاب عنها وتقرير الشبهة 
لفصحاء فاشتمال أنه جاء يف القرآن ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل وهذه األشياء ال يليق ذكرها بكالم ا

  القرآن عليها يقدح يف فصاحته فضالً عن كونه معجزاً فأجاب اهللا تعاىل عنه بأن

صغر هذه األشياء ال يقدح يف الفصاحة إذا كان ذكرها مشتمالً على حكم بالغة فهذا هو اإلشارة إىل كيفية تعلق 
  هذه اآلية مبا قبلها مث يف هذه اآلية مسائل

فطعن يف أصنامهم )  ٧٣احلج ( باس أنه ملا نزل الَْمِصُري يأَيَُّها النَّاسُ ضُرَِب َمثَلٌ فَاْسَتِمعُواْ لَُه املسألة األوىل عن ابن ع
مث شبه عبادهتا ببيت العنكبوت قالت اليهود أي قدر للذباب والعنكبوت حىت يضرب اهللا املثل هبما فنزلت هذه 

مثال بالنار والظلمات والرعد والربق يف قوله َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذى اآلية والقول الثاين أن املنافقني طعنوا يف ضرب األ
اْسَتوْقََد َناراً والقول الثالث أن هذا الطعن كان من املشركني قال القفال الكل حمتمل ههنا أما اليهود فألنه قيل يف 

َعْهَد اللَِّه ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه وهذا صفة اليهود ألن اخلطاب بالوفاء آخر اآلية َوَما ُيِضلُّ بِهِ إِالَّ الْفَاسِِقَني الَِّذيَن َينقُُضونَ 
وبالعهد فيما بعد إمنا هو لبين إسرائيل وأما الكفار واملنافقون فقد ذكروا يف سورة املدثر وَِلَيقُولَ الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِم 

 كَذَِلكَ ُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشاء وََيْهِدى َمن َيَشاء اآلية فأما الذين يف قلوهبم مََّرٌض وَالْكَاِفُرونَ مَاذَا أَرَاَد اللَُّه بَِهاذَا مَثَالً
مرض هم املنافقون والذين كفروا حيتمل املشركني ألن السورة مكية فقد مجع الفريقان ههنا إذا ثبت هذا فنقول 

) صلى اهللا عليه وسلم ( يف إيذاء رسول اهللا  احتمال الكل ههنا قائم ألن الكافرين واملنافقني واليهود كانوا متوافقني
وقد مضى من أول السورة إىل هذا املوضع ذكر اليهود وذكر املنافقني وذكر املشركني وكلهم من الذين كفروا مث 

  قال القفال وقد جيوز أن ينزل ذلك ابتداًء من غري سبب ألن معناه يف نفسه مفيد
نكسار يعتري اإلنسان من خوف ما يعاب به ويذم واشتقاقه من احلياة يقال املسألة الثانية اعلم أن احلياء تغري وا

حيي الرجل كما يقول نسي وخشي وشظي الفرس إذا اعتلت هذه األعضاء جعل احليي ملا يعتريه االنكسار والتغري 
دة احلياء منكسر القوة منغص احلياة كما قالوا فالن هلك حياء من كذا ومات حياء ورأيت اهلالك يف وجهه من ش

وذاب حياء وإذا ثبت هذا استحال احلياء على اهللا تعاىل ألنه تغري يلحق البدن وذلك ال يعقل إال يف حق اجلسم 
إن اهللا تعاىل حيي كرمي ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ولكنه وارد يف األحاديث روى سلمان عن رسول اهللا 

وإذا كان كذلك وجب تأويله وفيه ) فراً حىت يضع فيهما خرياً يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردمها ص
وجهان األول وهو القانون يف أمثال هذه األشياء أن كل صفة ثبتت للعبد مما خيتص باألجسام فإذا وصف اهللا تعاىل 

هلا بذلك فذلك حممول على هنايات األعراض ال على بدايات األعراض مثاله أن احلياء حالة حتصل لإلنسان لكن 
مبدأ ومنتهى أما املبدأ فهو التغري اجلسماين الذي يلحق اإلنسان من خوف أن ينسب إىل القبيح وأما النهاية فهو أن 

يترك اإلنسان ذلك الفعل فإذا ورد احلياء يف حق اهللا تعاىل فليس املراد منه ذلك اخلوف الذي هو مبدأ احلياء 
وكذلك الغضب له عالمة ومقدمة وهي غليان دم القلب وشهوة ومقدمته بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته 

االنتقام وله غاية وهو إنزال العقاب باملغضوب عليه فإذا وصفنا اهللا تعاىل بالغضب فليس املراد ذلك املبدأ أعين 
الباب الثاين شهوة االنتقام وغليان دم القلب بل املراد تلك النهاية وهو أنزل العقاب فهذا هو القانون الكلي يف هذا 

جيوز أن تقع هذه العبارة يف كالم الكفرة فقالوا أما يستحي رب حممد أن يضرب مثالً بالذباب والعنكبوت فجاء 
  هذا الكالم على سبيل إطباق اجلواب على السؤال وهذا فن بديع من الكالم مث



طريق النفي أيضاً عليه وإمنا يقال إنه قال القاضي ما ال جيوز على اهللا من هذا اجلنس إثباتاً فيجب أن ال يطلق على 
ال يوصف به فأما أن يقال ال يستحي ويطلق عليه ذلك فمحال ألنه يوهم نفي ما جيوز عليه وما ذكره اهللا تعاىل من 

قيقة وكذلك كتابه يف قوله الَ تَأُْخذُُه ِسَنةٌ  َوالَ َنْوٌم وقوله لَمْ َيِلْد َولَمْ ُيولَْد فهو بصورة النفي وليس بنفي على احل
 قوله َما اتََّخذَ اللَُّه ِمن َولٍَد وكذلك قولك َوُهَو ُيطِْعُم َوالَ ُيطَْعُم وليس كل ما ورد يف القرآن إطالقه جائزاً أن يطلق

يف املخاطبة فال جيوز أن يطلق ذلك إال مع بيان أن ذلك حمال ولقائل أن يقول ال شك يف أن هذه الصفات منفية عن 
ان اإلخبار عن انتفائها صدقاً فوجب أن جيوز بقي أن يقال إن اإلخبار عن انتفائها يدل على صحتها اهللا سبحانه فك

عليه فنقول هذه الداللة ممنوعة وذلك ألن ختصيص هذا النفي بالذكر ال يدل على ثبوت غريه بل لو قرن باللفظ ما 
يف البيان وليس إذا كان غريه أحسن أن  يدل على انتفاء الصحة أيضاً كان ذلك أحسن من حيث أنه يكون مبالغة

  يكون ذلك قبيحاً
املسألة الثالثة اعلم أن ضرب األمثال من األمور املستحسنة يف العقول ويدل عليه وجوه أحدها إطباق العرب 

والعجم على ذلك أما العرب فذلك مشهور عندهم وقد متثلوا بأحقر األشياء فقالوا يف التمثيل بالذرة أمجع من ذرة 
وأضبط من ذرة وأخفى من الذرة ويف التمثيل بالذباب أجرأ من الذباب وأخطأ من الذباب وأطيش من الذباب 
وأشبه من الذباب بالذباب وأحل من الذباب ويف التمثيل بالقراد أمسع من قراد وأصغر من قراد وأعلق من قراد 

م من جرادة وأفسد من جرادة وأصفى من وأغم من قراد وأدب من قراد وقالوا يف اجلراد أطري من جرادة وأحط
لعاب اجلراد ويف الفراشة أضعف من فراشة وأطيش من فراشة وأجهل من فراشة ويف البعوضة أضعف من بعوضة 

كتاب كليلة ودمنة ( وأعز من مخ البعوضة وكلفين مخ البعوضة يف مثل تكليف ما ال يطاق وأما العجم فيدل عليه 
لبعوضة وقد وقعت على خنلة عالية وأرادت أن تطري عنها يا هذه استمسكي فإين أريد وأمثاله ويف بعضها قالت ا) 

أن أطري فقالت النخلة واهللا ما شعرت بوقوعك فكيف أشعر بطريانك وثانيها أنه ضرب األمثال يف إجنيل عيسى 
ة نقية فلما نام الناس عليه السالم باألشياء املستحقرة قال مثل ملكوت السماء كمثل رجل زرع يف قريته حنطة جيد

جاء عدوه فزرع الزوان بني احلنطة فلما نبت الزرع وأمثر العشب غلب عليه الزوان فقال عبيد الزراع يا سيدنا 
أليس حنطة جيدة نقية زرعت يف قريتك قال بلى قالوا فمن أين هذا الزوان قال لعلكم إن ذهبتم أن تقلعوا الزوان 

بيان مجيعاً حىت احلصاد فأمر احلصادين أن يلتقطوا الزوان من احلنطة وأن يربطوه فتقلعوا معه احلنطة فدعومها يتر
حزماً مث حيرقوه بالنار وجيمعوا احلنطة إىل اخلزائن وأفسر لكم ذلك الرجل الذي زرع احلنطة اجليدة هو أبو البشر 

طاعة اهللا تعاىل والعدو الذي زرع والقرية هي العامل واحلنطة اجليدة النقية هو حنن أبناء امللكوت الذي يعملون ب
الزوان هو إبليس والزوان هو املعاصي اليت يزرعها إبليس وأصحابه واحلصادون هم املالئكة يتركون الناس حىت 

تدنوا آجاهلم فيحصدون أهل اخلري إىل ملكوت اهللا وأهل الشر إىل اهلاوية وكما أن الزوان يلتقط وحيرق بالنار 
يلتقطون من ملكوته املتكاسلني ومجيع عمال األمث فيلقوهنم يف أتون اهلاوية فيكون هنا لك  كذلك رسل اهللا ومالئكته

  البكاء وصريف األسنان ويكون األبرار هنالك يف ملكوت

رهبم من كانت له أذن تسمع فليسمع وأضرب لكم مثالً آخر يشبه ملكوت السماء لو أن رجالً أخذ حبة من 
يف قريته فلما نبتت عظمت حىت صارت كأعظم شجرة من البقول وجاء طري خردل وهي أصغر احلبوب وزرعها 

من السماء فعشش يف فروعها فكذلك اهلدى من دعا إليه ضاعف اهللا أجره وعظمه ورفع ذكره وجنى من اقتدى به 
ن وقال ال تكونوا كمنخل خيرج منه الدقيق الطيب وميسك النخالة وكذلك أنتم خترج احلكمة من أفواهكم وتبقو

الغل يف صدوركم وقال قلوبكم كاحلصاة اليت ال تنضجها النار وال يلينها املاء وال تنسفها الرياح وقال ال تدخروا 



ذخائركم حيث السوس واألرضة فتفسدها وال يف الربية حيث السموم واللصوص فتحرقها السموم وتسرقها 
يها لباسها وهناك رزقها وهن ال يزرعن وال اللصوص ولكن ادخروا ذخائركم عند اهللا وقال حنفر فنجد دواب عل

حيصدن ومنهن من هو يف جوف احلجر األصم أو يف جوف العود من يأتيهن بلباسهن وأرزاقهن إال اهللا أفال تعقلون 
وقال ال تثريوا الزنابري فتلدغكم وال ختاطبوا السفهاء فيشتموكم فظهر أن اهللا تعاىل ضرب األمثال هبذه األشياء 

ما العقل فألن من طبع اخليال احملاكاة والتشبه فإذا ذكر املعىن وحده أدركه العقل ولكن مع منازعة اخليال احلقرية وأ
وإذا ذكر معه الشبه أدركه العقل مع معاونة اخليال وال شك أن الثاين يكون أكمل وأيضاً فنحن نرى أن اإلنسان 

صار مبيناً مكشوفاً وإن كان التمثيل يفيد زيادة البيان يذكر معىن وال يلوح له كما ينبغي فإذا ذكر املثال اتضح و
والوضوح وجب ذكره يف الكتاب الذي ال يراد منه إال اإليضاح والبيان أما قوهلم ضرب األمثال هبذه األشياء 
ام احلقرية ال يليق باهللا تعاىل قلنا هذا جهل ألنه تعاىل هو الذي خلق الصغري والكبري وحكمه يف كل ما خلق وبرأ ع

ألنه قد أحكم مجيعه وليس الصغري أخف عليه من الكبري والعظيم أصعب من الصغري وإذا كان الكل مبنزلة واحدة مل 
يكن الكبري أوىل أن يضربه مثالً لعباده من الصغري بل املعترب فيه ما يليق بالقصة فإذا كان األليق هبا الذباب 

ذا أراد تعاىل أن يقبح عبادهتم األصنام وعدوهلم عن عبادة الرمحن والعنكبوت يضرب املثل هبما ال بالفيل واجلمل فإ
صلح أن يضرب املثل بالذباب ليبني أن قدر مضرهتا ال يندفع هبذه األصنام ويضرب املثل لبيت العنكبوت ليبني أن 

  عبادهتا أوهن وأضعف من ذلك ويف مثل ذلك كل ما كان املضروب به املثل أضعف كان املثل أقوى وأوضح
يف قوله مثالً ماصلة زائدة كقوله فَبَِما َرْحَمةٍ  ّمَن اللَِّه وقال أبو مسلم معاذ اهللا أن ) ما ( املسألة الرابعة قال األصم 

يكون يف القرآن زيادة ولغو واألصح قول أيب مسلم ألن اهللا تعاىل وصف القرآن بكونه هدى وبياناً وكونه لغواً 
امها النصب ويف لفظة ما على هذه القراءة وجهان األول أهنا مبنية وهي اليت إذا ينايف ذلك ويف بعوضة قراءتان إحد

قرنت باسم نكرة أهبمته إهباماً وزادته شيوعاً وبعداً عن اخلصوصية بيانه أن الرجل إذا قال لصاحبه أعطين كتاباً أنظر 
ه مع ما مل يصح له ذلك ألن تقدير فيه فأعطاه بعض الكتب صح له أن يقول أردت كتاباً آخر ومل أرد هذا ولو قال

الكالم أعطين كتاباً أي كتاب كان الثاين أهنا نكرة قام تفسريها باسم اجلنس مقام الصفة أما على قراءة الرفع ففيها 
متاماً على الذي ( وجهان األول أهنا موصولة صلتها اجلملة ألن التقدير هو بعوضة فحذف املبتدأ كما حذف يف 

ن تكون استفهامية فإنه ملا قال إِنَّ للَِّه الَ َيسَْتْحىِ  أَن َيضْرَِب مَثَالً كأنه قال بعده ما بعوضة فما الثاين أ) أحسن 
فوقها حىت يضرب املثل به بل له أن ميثل مبا هو أقل من ذلك كثرياً كما يقال فالن ال يبايل مبا وهب ما دينار 

  وديناران أي يهب ما هو أكثر من ذلك بكثري

  ضرب املثل اعتماده وتكوينه من ضرب اللنب وضرب اخلامت) الكشاف ( ة اخلامسة قال صاحب املسأل
املسألة السادسة انتصب بعوضة بأنه عطف بيان ملثالً أو مفعول ليضرب ومثالً حال من النكرة مقدم عليه أو ثاين 

مفسرة ببعوضة فهي تابعة ملا هي مفعولني ليضرب مضمناً معىن جيعل وهذا إذا كانت ما صلة أو إهبامية فإن كانت 
تفسري له واملفسر واملفسر معاً جملموعهما عطف بيان أو مفعول ومثالً حال مقدمة وأما رفعها فبكوهنا خرب مبتدأ أما 
إذا كانت ما موصولة أو موصوفة أو استفهامية فأمرها ظاهر فإذا كانت إهبامية فهي على اجلواب كأن فائالً قال ما 

  هو فقيل بعوضة
اشتقاق البعوض من البعض وهو القطع كالبضع والعضب يقال بعضه ) الكشاف ( املسألة السابعة قال صاحب 

البعوض ومنه بعض الشيء ألنه قطعة منه والبعوض يف أصله صفة على فعول كالقطوع فغلبت امسيته وعن بعضهم 
لقياس إىل كله والوجه القوي هو اشتقاقه من بعض الشيء مسي به لقلة جرمه وصغره وألن بعض الشيء قليل با



األول قال وهو من عجائب خلق اهللا تعاىل فإنه صغري جداً وخرطومه يف غاية الصغر مث إنه مع ذلك جموف مث ذلك 
اخلرطوم مع فرط صغره وكونه جوفاً يغوص يف جلد الفيل واجلاموس على ثخانته كما يضرب الرجل إصبعه يف 

  خرطومه من السم اخلبيص وذلك ملا ركب اهللا يف رأس
املسألة الثامنة يف قوله فََما فَْوقََها وجهان أحدمها أن يكون املراد فما هو أعظم منها يف اجلثة كالذباب والعنكبوت 

واحلمار والكلب فإن القوم أنكروا متثيل اهللا تعاىل بكل هذه األشياء والثاين أراد مبا فوقها يف الصغر أي مبا هو أصغر 
الوا إىل هذا القول لوجوه أحدها أن املقصد من هذا التمثيل حتقري األوثان وكلما كان املشبه به أشد منها واحملققون م

حقارة كان املقصود يف هذا الباب أكمل حصوالً وثانيها أن الغرض ههنا بيان أن اهللا تعاىل ال ميتنع من التمثيل 
أشد حقارة من األول يقال إن فالناً يتحمل الذل يف  بالشيء احلقري ويف مثل هذا املوضع جيب أن يكون املذكور ثانياً

اكتساب الدينار ويف اكتساب ما فوقه يعين يف القلة ألن حتمل الذل يف اكتساب أقل من الدينار أشد من حتمله يف 
اكتساب الدينار وثالثها أن الشيء كلما كان أصغر كان االطالع على أسراره أصعب فإذا كان يف هناية الصغر مل 

ط به إال علم اهللا تعاىل فكان التمثيل به أقوى يف الداللة على كمال احلكمة من التمثيل بالشيء الكبري واحتج حي
يدل على العلو فإذا قيل هذا فوق ذاك فإمنا معناه أنه أكرب منه ويروى أن ) فوق ( األولون بوجهني األول بأن لفظ 

ال علي أنا دون ما تقول وفوق ما يف نفسك أراد هبذا أعلى مما رجالً مدح علياً رضي اهللا عنه والرجل متهم فيه فق
يف نفسك الثاين كيف يضرب املثل مبا دون البعوضة وهي النهاية يف الصغر واجلواب عن األول أن كل شيء كان 
ثبوت صفة فيه أقوى من ثبوهتا يف شيء آخر كان ذلك األقوى فوق األضعف يف تلك الصفة يقال إن فالناً فوق 

ن يف اللؤم والدناءة أي هو أكثر لؤماً ودناءة منه وكذا إذا قيل هذا فوق ذلك يف الصغر وجب أن يكون أكثر فال
  مثالً للدنيا) صلى اهللا عليه وسلم ( صغراً منه واجلواب عن الثاين أن جناح البعوضة أقل منها وقد ضربه رسول اهللا 

جياب بالفاء وهذا يفيد التأكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت حرف فيه معىن الشرط ولذلك ) أما ( املسألة التاسعة 
  توكيد ذلك وأنه ال حمالة ذاهب قلت أما زيد فذاهب إذا ثبت هذا فنقول إيراد

اجلملتني مصدرتني به أمحاد عظيم ألمر املؤمنني وا عتداد بعلمهم أنه احلق وذم عظيم للكافرين على ما قالوه 
  وذكروه

الثابت الذي ال يسوغ إنكاره يقال حق األمر إذا ثبت ووجب وحقت كلمة ربك وثوب ) احلق ( املسألة العاشرة 
  حمقق حمكم النسج

فيه وجهان أن يكون ذا امساً موصوالً مبعىن الذي فيكون كلمتني وأن يكون ذا مركبة ) ماذا ( املسألة احلادية عشرة 
 األول مرفوع احملل على االبتداء وخربه ذا مع مع ما جمعولني امساً واحداً فيكون كلمة واحدة فهو على الوجهني

  صلته وعلى الثاين منصوب احملل يف حكم ما وحده كما لو قلت ما أراد اهللا
املسألة الثانية عشرة اإلرادة ماهية جيدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة ا لبديهية بينها وبني علمه وقدرته وأمله 

صور ماهيتها حمتاجاً إىل التعريف وقال املتكلمون إهنا صفة تقتضي رجحان ولذته وإذا كان األمر كذلك مل يكن ت
أحد طريف اجلائز على اآلخر ال يف الوقوع بل يف اإليقاع واحترزنا هبذا القيد األخري عن القدرة واختلفوا يف كونه 

نه معىن سليب ومعناه أنه غري تعاىل مريداً مع اتفاق املسلمني على إطالق هذا اللفظ على اهللا تعاىل فقال النجارية إ
مغلوب وال مستكره ومنهم من قال إنه أمر ثبويت وهؤالء اختلفوا فقال اجلاحظ والكعيب وأبو احلسن البصري معناه 

علمه تعاىل باشتماله الفعل على املصلحة أو املفسدة ويسمون هذا العلم بالداعي أو الصارف وقال أصحابنا وأبو 
إنه صفة زائدة على العلم مث القسمة يف تلك الصفة إما أن تكون ذاتية وهو القول الثاين  علي وأبو هاشم وأتباعهما



للنجارية وإما أن تكون معنوية وذلك املعىن إما أن يكون قدمياً وهو قول األشعرية أو حمدثاً وذلك احملدث إما أن 
قول مل يقل به أحد أو يكون موجوداً ال يف حمل يكون قائماً باهللا تعاىل وهو قول الكرامية أو قائماً جبسم آخر وهذا ال

  وهو قول أيب علي وأيب هاشم وأتباعهما
للمثل أو ألن يضرب ويف قوهلم ماذا أراد اهللا هبذا استحقار كما قالت ) أنه احلق ( املسألة الثالثة عشرة الضمري يف 

  هذاعائشة رضي اهللا عنها يف عبد اهللا بن عمرو بن العاص يا عجبا البن عمرو 
نصب على التمييز كقولك ملن أجاب جبواب غث ماذا أردت هبذا جواباً وملن محل ) مثالً ( املسألة الرابعة عشرة 

  سالحاً رديئاً كيف تنتفع هبذا سالحاً أو على احلال كقوله َهاِذِه َناقَةُ  اللَِّه لَكُْم ءاَيةً 
عشرة اعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل ملا حكي عنهم كفرهم واستحقارهم كالم اهللا بقوله َماذَا أََرادَ اللَُّه  املسألة اخلامسة

ذا بَِهاذَا َمثَالً أجاب عنه بقوله ُيِضلُّ بِِه كَِثًريا َوَيْهِدي بِِه كَِثًريا ونريد أن نتكلم ههنا يف اهلداية واإلضالل ليكون ه
يه يف كل ما جييء يف هذا املعىن من اآليات فنتكلم أوالً يف اإلضالل فنقول إن اهلمزة املوضع كاألصل الذي يرجع إل

تارة جتيء لنقل الفعل من غري املتعدي إىل التعدي كقولك خرج فإنه غري متعٍد فإذا قلت أخرج فقد جعلته معتدياً 
ء جملرد الوجدان حكي عن عمرو بن وقد جتيء لنقل الفعل من املتعدي إىل غري املتعدي كقولك كببته فأكب وقد جتي

معد يكرب أنه قال لبين سليم قاتلناكم فما أجبناكم وهاجيناكم فما أفحمناكم وسألناكم فما أخبلناكم أي فما 
  وجدناكم جبناء

  وال مفحمني وال خبالء ويقال أتيت أرض فالن فأعمرهتا أي وجدهتا عامرة قال املخبل فتمىن حصني أن يسود خزاعة
   قد أذل وأقهرافأمسى حصني

أي وجد ذليالً مقهوراً ولقائل أن يقول مل ال جيوز أن يقال اهلمزة ال تفيد إال نقل الفعل من غري املتعدي إىل املتعدي 
فأما قوله كببته فأكب فلعل املراد كببته فأكب نفسه على وجهه فيكون قد ذكر الفعل مع حذف املفعولني وهذا 

فما أجبناكم فاملراد ما أثر قتالنا يف صريورتكم جبناء وما أثر هجاؤنا لكم يف ليس بعزيز وأما قوله قاتلناكم 
صريورتكم مفحمني وكذا القول يف البواقي وهذا القول الذي قلناه أوىل دفعاً لالشتراك إذا ثبت هذا فنقول قولنا 

الً أما التقدير األول وهو أنه أضله اهللا ال ميكن محله إال على وجهني أحدمها أنه صريه ضاالً والثاين أنه وحده ضا
صريه ضاالً فليس يف اللفظ داللة على أنه تعاىل صريه ضاالً عما ذا وفيه وجهان أحدمها أنه صريه ضاالً عن الدين 
والثاين أنه صريه ضاالً عن اجلنة أما األول وهو أنه تعاىل صريه ضاالً عن الدين فاعلم أن معىن اإلضالل عن الدين 

دعاء إىل ترك الدين وتقبيحه يف عينه وهذا هو اإلضالل الذي أضافه اهللا تعاىل إىل إبليس فقال إِنَُّه َعُدوٌّ يف اللغة هو ال
ا و قَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ َربََّنا أَرَِنا الَِّذيَن أََضلَّاَن)  ١١٩النساء ( وقال َوالَِضلَّنَُّهْم َوالَمّنيَنَُّهْم )  ١٥القصص ( مُِّضلٌّ مُّبٌِني 

( وقال فََزيََّن لَُهُم الشَّْيطَُِّن أَْعمَالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ السَّبِيلِ )  ٢٩فصلت ( ِمَن الْجِّن وَاإلِنسِ َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْداِمَنا 
ْوُتكُْم فَاسَْتَجبُْتْم ِلى وقال الشيطان إىل قوله َوَما كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم ّمن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدَع) )  ٣٨العنبكوت  ٢٤النمل 

وأيضاً أضاف اهللا تعاىل هذا اإلضالل إىل فرعون فقال وَأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْوَمُه َوَما َهَدى واعلم أن )  ٢٢إبراهيم ( 
ه األمة جممعة على أن اإلضالل هبذا املعىن ال جيوز على اهللا تعاىل ألنه تعاىل ما دعا إىل الكفر وما رغب فيه بل هنى عن

وزجر وتوعد بالعقاب عليه وإذا كان املعىن األصلي لإلضالل يف اللغة ليس إال هذا وهذا املعىن منفي باإلمجاع ثبت 
انعقاد اإلمجاع على أنه ال جيوز إجراء هذا اللفظ على ظاهره وعند هذا افتقر أهل اجلرب والقدر إىل التأويل أما أهل 

ل والكفر فيهم وصدهم عن اإلميان وحال بينهم وبينه ورمبا قالوا هذا هو اجلرب فقد محلوه على أنه تعاىل خلق الضال
حقيقة اللفظ يف أصل اللغة ألن اإلضالل عبارة عن جعل الشيء ضاالً كما أن اإلخراج واإلدخال عبارة عن جعل 



الدالئل العقلية الشيء خارجاً وداخالً وقالت املعتزلة هذا التأويل غري جائز ال حبسب األوضاع اللغوية وال حبسب 
أما األوضاع اللغوية فبيانه من وجوه أحدها أنه ال يصح من طريق اللغة أن يقال ملن منع غريه من سلوك الطريق 
كرهاً وجرباً أنه أضله بل يقال منعه منه وصرفه عنه وإمنا يقولون إنه أضله عن الطريق إذا لبس عليه وأورد من 

ي له وثانيها أنه تعاىل وصف إبليس وفرعون بكوهنما مضللني مع أن فرعون الشبهة ما يلبس عليه الطريق فال يهتد
وإبليس ما كان خالقني للضالل يف قلوب املستجيبني هلما باالتفاق وأما عند اجلربية فألن العبد ال يقدر على اإلجياد 

حقيقة مع نفي اخلالقية وأما عند القدرية فألن العبد ال يقدر على هذا النوع من اإلجياد فلما حصل اسم املضل 
  باالتفاق علمنا أن اسم املضل غري موضوع يف اللغة خلالق الضالل

وثالثها أن اإلضالل يف مقابلة اهلداية فكما صح أن يقال هديته فما اهتدى وجب صحة أن يقال أضللته فما ضل 
من وجوه أحدها أنه تعاىل وإذا كان كذلك استحال محل اإلضالل على خلق الضالل وأما حبسب الدالئل العقلية ف

لو خلق الضالل يف العبد مث كلفه باإلميان لكان قد كلفه باجلمع بني الضدين وهو سفه وظلم وقال تعاىل َوَما َربُّكَ 
ْيكْم ِفى الّدينِ وقال َوَما َجَعلَ َعلَ)  ٢٨٦البقرة ( وقال الَ ُيكَلُّف اللَُّه نَفًْسا إِالَّ ُوْسَعَها )  ٤٦فصلت ( بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد 

وثانيها لو كان تعاىل خالقاً للجهل وملبساً على املكلفني ملا كان مبيناً ملا كلف العبد به وقد )  ٧٨ااحلج ( ِمْن َحَرجٍ 
أمجعت األمة على كونه تعاىل مبيناً وثالثها أنه تعاىل لو خلق فيهم الضالل وصدهم عن اإلميان مل يكن إلنزال الكتب 

رسل إليهم فائدة ألن الشيء الذي ال يكون ممكن احلصول كان السعي يف حتصيله عبثاً وسفهاً عليهم وبعثة ال
فََما لَُهْم َعنِ التَّذْكَِرةِ  )  ٢٠االنشقاق ( ورابعها أنه على مضادة كبرية من اآليات حنو قوله فََما لَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ 

اإلسراء ( أَن ُيؤِْمُنواْ إِذْ َجاءُهُم الُْهَدى إِالَّ أَن قَالُواْ أَبََعثَ اللَُّه َبَشًرا رَّسُوالً  َوَما َمَنَع النَّاَس)  ٤٩املدثر ( ُمْعرِِضَني 
فبني أنه ال مانع هلم من اإلميان البتة وإمنا امتنعوا ألجل إنكارهم بعثة الرسل من البشر وقال َوَما َمَنَع النَّاَس أَن )  ٩٤

لبقرة ( وقال كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتْم أَمْواًتا فَأَْحَياكُْم )  ٥٥الكهف ( َدى وََيْسَتْغِفرُواْ َربَُّهْم ُيْؤِمُنواْ إِذْ َجاءُهمُ الُْه
وقال إِّنى ُتْصَرفُونَ وقال إِّنى ُتْؤفَكُونَ فلو كان اهللا تعاىل قد أضلهم عن الدين وصرفهم عن اإلميان لكانت )  ٢٨

ها أنه تعاىل ذم إبليس وحزبه ومن سلك سبيله يف إضالل الناس عن الدين وصرفهم عن هذه اآليات باطلة وخامس
 احلق وأمر عباده ورسوله باالستعاذة منهم بقوله تعاىل قُلْ أَُعوذُ بَِرّب النَّاسِ إىل قوله ِمن َشّر الَْوسَْواسِ و قُلْ أَُعوذُ

فَإِذَا قََرأْتَ الْقُرْءانَ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَانِ )  ٩٧املؤمنني ( اتِ الشَّياِطنيِ بَِرّب الْفَلَقِ َوقُلْ رَّّب أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَز
فلو كان اهللا تعاىل يضل عباده عن الدين كما تضل الشياطني الستحق من املذمة مثل ما )  ٩٨النحل ( الرَّجِيمِ 

تخذوه عدواً من حيث أضل أكثر خلقه كما وجب استحقوه ولوجب االستعاذة منه كما وجب منهم ولوجب أن ي
اختاذ إبليس عدواً ألجل ذلك قالوا بل خصيصية اهللا تعاىل يف ذلك أكثر إذ تضليل إبليس سواء وجوده وعدمه فيما 
يرجع إىل حصول الضالل خبالف تضليل اهللا فإنه هو املؤثر يف الضالل فيلزم من هذا تنزيه إبليس عن مجيع القبائح 

كلها على اهللا تعاىل فيكون الذم منقطعاً بالكلية عن إبليس وعائداً إىل اهللا سبحانه وتعاىل عن قول الظاملني  وإحالتها
طه ( وسادسها أنه تعاىل أضاف اإلضالل عن الدين إىل غريه وذمهم ألجل ذلك فقال وَأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْوَمُه َوَما َهَدى 

إِنَّ )  ١١٦األنعام ( َوإِن ُتِطْع أَكْثََر َمن ِفى االْْرضِ ُيِضلُّوَك َعن َسبِيلِ اللَِّه )  ٨٥طه ( َوأََضلَُّهمُ السَّاِمرِى ُّ )  ٧٩
وقوله تعاىل حاكياً عن إبليس )  ٢٦ص ( الَِّذيَن َيِضلُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشدِيُد بَِما َنُسواْ َيْوَم الِْحسَابِ 

فهؤالء إما أن يكونوا قد أضلوا غريهم عن الدين يف احلقيقة أو )  ١١٩النساء ( ّنَينَُّهْم َوالَمَُرنَُّهْم َوالَِضلَّنَُّهْم َوالَم
يكون اهللا هو الذي أضلهم أو حصل اإلضالل باهللا وهبم على سبيل الشركة فإن كان اهللا تعاىل قد أضلهم عن الدين 

  دون هؤالء فهو سبحانه وتعاىل قد تقول عليهم إذ



ماهم بدأبه وعاهبم مبا فيه وذمهم مبا مل يفعلوه واهللا متعالٍ عن ذلك وإن كان اهللا تعاىل مشاركاً هلم يف ذلك قد ر
فكيف جيوز أن يذمهم على فعل هو شريك فيه ومساوٍ هلم فيه وإذا فسد الوجهان صح أن ال يضاف خلق الضالل 

ها ذكر الضالل منسوباً إىل العصاة على ما قال َوَما ُيِضلُّ بِهِ إىل اهللا تعاىل وسابعها أنه تعاىل ذكر أكثر اآليات اليت في
)  ٦٧املائدة ( إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى الْقَْوَم الْكَافِرِيَن )  ٢٧إبراهيم ( َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني )  ٢٦البقرة ( إِالَّ الْفَاِسِقَني 

فلو )  ٢٨غافر ( كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسرٌِف كَذَّاٌب )  ٣٤غافر ( ْرَتاٌب كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسرٌِف مُّ
كان املراد بالضالل املضاف إليه تعاىل هو ما هم فيه كان كذلك إثباتاً للثابت وهذا حمال وثامنها أنه تعاىل نفى إهلية 

حلق قال أَفََمن َيْهِدى إِلَى الَْحّق أََحقُّ أَن يُتََّبَع أَمَّن مَّن الَّ األشياء اليت كانوا يعبدوهنا من حيث أهنم ال يهدون إىل ا
فنفي ربوبية تلك األشياء من حيث أهنا ال هتدي وأوجب ربوبية نفسه من حيث )  ٣٥يونس ( َيهِدِّى إِالَّ أَن ُيْهَدى 

م يف الضالل وفيما ألجله هنى عن أنه سبحانه وتعاىل يهدي فلو كان سبحانه وتعاىل يضل عن احلق لكان قد ساواه
اتباعهم بل كان قد أرىب عليهم ألن األوثان كما أهنا ال هتدي فهي ال تضل وهو سبحانه وتعاىل مع أنه إله يهدي فهو 
يضل وتاسعها أنه تعاىل يذكر هذا الضالل جزاء هلم على سوء صنيعهم وعقوبة عليه فلو كان املراد ما هم عليه من 

عقوبة وهتديداً بأمرهم له مالبسون وعليه مقبولون وبه ملتذون ومغتبطون ولو جاز ذلك جلازت الضالل كان ذلك 
العقوبة بالزنا على الزنا وبشرب اخلمر على شرب اخلمر وهذا ال جيوز وعاشرها أن قوله تعاىل َوَما ُيِضلُّ بِهِ إِالَّ 

صريح يف أنه تعاىل إمنا يفعل به هذا اإلضالل )  ٢٧ ٢٦البقرة ( ِميثَاِقِه  الْفَاِسِقَني الَِّذيَن َينقُُضونَ َعْهدَ اللَِّه ِمن َبْعِد
بعد أن صار هو من الفاسقني الناقضني لعهد اهللا باختيار نفسه فدل ذلك على أن هذا اإلضالل الذي حيصل بعد 

نسوب إليه يف كتابه صريورته فاسقاً وناقضاً للعهد مغاير لفسقه ونقضه وحادي عاشرها أنه تعاىل فسر اإلضالل امل
ا َجَعلَْنا إما بكونه ابتالًء وامتحاناً أو بكونه عقوبة ونكاالً فقال يف االبتالء َوَما َجَعلَْنا أَْصحَاَب النَّارِ إِالَّ َملَِئكَةً  َوَم

)  ٣١املدثر ( َمن َيَشاء َوَيْهِدى َمن َيَشاء ِعدَّتَُهْم إِالَّ ِفْتَنةً  لّلَِّذيَن كَفَُرواْ أي امتحاناً إىل أن قال كَذَِلكَ ُيِضلُّ اللَُّه 
فبني أن إضالله للعبد يكون على هذا الوجه من إنزاله آية متشاهبة أو فعالً متشاهباً ال يعرف حقيقة الغرض فيه 

والضال به هو الذي ال يقف على املقصود وال يتفكر يف وجه احلكمة فيه بل يتمسك بالشبهات يف تقرير اجململ 
)  ٧آل عمران ( َتأْوِيِلِه  كما قال تعاىل فَأَمَّا الَِّذيَن ىف قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء الِْفْتَنةِ  َواْبِتَغاءالباطل 

 أن قال كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه إىل)  ٧١غافر ( وأما العقوبة والنكال فكقوله إِِذ االْغْلَالُ ِفى أَْعَناقِهِْم والسَّلَاِسلُ ُيْسَحُبونَ 
الْكَاِفرِيَن فبني أن إضالله ال يعدوا أحد هذين الوجهني وإذا كان اإلضالل مفسراً بأحد هذين الوجهني وجب أن ال 

يكون مفسراً بغريمها دفعاً لالشتراك فثبت أنه ال جيوز محل اإلضالل على خلق الكفر والضالل وإذا ثبت ذلك 
ضالل يف أصل اللغة الدعاء إىل الباطل والترغيب فيه والسعي يف إخفاء مقاحبه وذلك ال جيوز على فنقول بينا أن اإل

اهللا تعاىل فوجب املصري إىل التأويل والتأويل الذي ذهبت اجلربية إليه قد أبطلناه فوجب املصري إىل وجوه أخر من 
  أن يكون ذلك الشيء أثر يف التأويالت أحدها أن الرجل إذا ضل باختياره عند حصول شيء من غري

)  ٣٦إبراهيم ( إضالله فيقال لذلك الشيء إنه أضله قال تعاىل يف حق األصنام َرّب إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن النَّاسِ 
ناس هبم وقال أي ضل كثري من ال)  ٢٤ ٢٣نوح ( أي ضلوا هبن وقال َوالَ َيُغوثَ َوَيعُوَق وََنسْراً َوقَْد أََضلُّواْ كَِثرياً 

 ٦نوح ( وقال فَلَْم َيزِْدُهْم ُدعَاِئى إِالَّ ِفرَاراً )  ٦٤املائدة ( َولَيَزِيَدنَّ كَثِرياً ّمْنُهم مَّا أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّّبَك طُْغيَاناً َوكُفْراً 
وهم مل )  ١١٠املؤمنون ( ْوكُْم ذِكْرِى أي مل يزدادوا بدعائي هلم إال فراراً وقال فَاتََّخذُْتُموُهْم ِسْخرِّياً حَتَّى أَنَس) 

ينسوهم يف احلقيقة بل كانوا يذكروهنم اهللا ويدعوهنم إليه ولكن ملا كان اشتغاهلم بالسخرية منهم سبباً لنسياهنم 
اِذِه إَِمياناً فَأَمَّا الَِّذيَن ءاَمُنواْ أضيف اإلنساء إليهم وقال يف براءة َوإِذَا َما أُنزِلَْت سُوَرةٌ  فَِمْنُهْم مَّن َيقُولُ أَيُّكُْم َزاَدْتُه َه



فأخرب سبحانه أن نزول السورة املشتملة على الشرائع )  ١٢٥ ١٢٤التوبة ( فََزادَْتُهْم إَِمياناً َوُهْم َيْستَْبِشُرونَ َوأَمَّا 
فإذن أضيفت الزيادة  يعرف أحواهلم فمنهم من يصلح عليها فيزداد هبا إمياناً ومنهم من يفسد عليها فيزداد هبا كفراً

يف اإلميان والزيادة يف الكفر إىل السورة إذ كانوا إمنا صلحوا عند نزوهلا وفسدوا كذلك أيضاً فكذا أضيف اهلدى 
واإلضالل إىل اهللا تعاىل إذا كان إحداثهما عند ضربه تعاىل األمثال هلم وقال يف سورة املدثر َوَما َجَعلَْنا أَْصحَاَب النَّارِ 

فأخرب تعاىل أن ذكره لعدة خزنة )  ٣١ملدثر ( َملَِئكَةً  َوَما َجَعلَْنا ِعدََّتُهمْ إِالَّ ِفْتَنةً  لّلَِّذيَن كَفَُرواْ لَِيْسَتْيِقَن الَِّذيَن إِالَّ 
النار امتحان منه لعباده ليتميز املخلص من املرتاب فآلت العاقبة إىل أن صلح عليها املؤمنون وفسد الكافرون 

ادة اإلميان وضدها إىل املمتحنني فقال ليزداد وليقول مث قال بعد قوله مَاذَا أَرَاَد اللَُّه بَِهاذَا مَثَالً كَذَِلكَ وأضاف زي
فأضاف إىل نفسه إضالهلم وهداهم بعد أن أضاف إليهم األمرين )  ٣١املدثر ( ُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشاء وََيْهِدى َمن َيَشاء 

ضالل مفسر هبذا االمتحان ويقال يف العرف أيضاً أمرضين احلب أي مرضت به ويقال قد معاً فبني تعاىل أن اإل
  أفسدت فالنة فالناً وهي مل تعلم به وقال الشاعر دع عنك لومي فإن اللوم إغراء

أي يغري امللوم باللوم واإلضالل على هذا املعىن جيوز أن يضاف إىل اهللا تعاىل على معىن أن الكافرين ضلوا بسبب 
اآليات املشتملة على االمتحانات ففي هذه اآلية الكفار ملا قالوا ما احلاجة إىل األمثال وما الفائدة فيها واشتد عليهم 

هذا االمتحان حسنت هذه اإلضافة وثانيها أن اإلضالل هو التسمية بالضالل فيقال أضله أي مساه ضاالً وحكم 
  شدوا بيت الكميتعليه به وأكفر فالن فالناً إذا مساه كافراً وأن

  فوطائفة قد أكفروين حببكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب
  وقال طرفة فوما زال شريب الراح حىت أضلين صديقي وحىت ساءين بعض ذلكا

أراد مساين ضاالً وهذا الوجه مما ذهب إليه قطرب وكثري من املعتزلة ومن أهل اللغة من أنكره وقال إمنا يقال ضللته 
ضاالً وكذلك فسقته وفجرته إذا مسيته فاجراً فاسقاً وأجيب عنه بأنه مىت صريه يف نفسه ضاالً لزمه  تضليالً إذا مسيته

أن يصري حمكوماً عليه بالضالل فهذا احلكم من لوازم ذلك التصيري وإطالق اسم امللزوم على الالزم جماز مشهور 
له مل جعلته ضاالً ويكون املعىن مل مسيته بذلك  وأنه مستعمل أيضاً ألن الرجل إذا قال آلخر فالن ضال جاز أن يقال

  ومل حكمت به عليه فعلى هذا الوجه محلوا اإلضالل على

احلكم والتسمية وثالثها أن يكون اإلضالل هو التخلية وترك املنع بالقهر واجلرب فيقال أضله إذا خاله وضالله قالوا 
مل يتعهده بالتأديب ومثله قول العرجي فأضاعوين وأي فىت ومن جمازه قوهلم أفسد فالن ابنه وأهلكه ودمر عليه إذا 

  أضاعوا
  ليوم كريهة وسداد ثغر

ويقال ملن ترك سيفه يف األرض الندية حىت فسد وصدىء أفسدت سيفك وأصدأته ورابعها الضالل واإلضالل هو 
ُيْسَحُبونَ ِفى النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم ذُوقُواْ َمسَّ  العذاب والتعذيب بدليل قوله تعاىل إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفى َضلَالٍ َوُسُعرٍ َيْوَم

فوصفهم اهللا تعاىل بأهنم يوم القيامة يف ضالل وذلك ال يكون إال عذاهبم وقال تعاىل إِذِ )  ٤٨ ٤٧القمر ( َسقََر 
ُيْسَجُرونَ ثُمَّ ِقيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُنُتْم ُتْشرِكُونَ ِمن  االْغْلَالُ ِفى أَعَْناِقهِْم والسَّلَاِسلُ ُيْسَحُبونَ ِفى الَْحمِيمِ ثُمَّ ِفى النَّارِ

فسر ذلك )  ٧٤ ٧١غافر ( ُدوِن اللَِّه قَالُواْ َضلُّواْ َعنَّا َبل لَّْم َنكُْن نَّْدُعواْ ِمن قَْبلُ َشيْئاً كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه الْكَافِرِيَن 
اإلهالك واإلبطال كقوله الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه  الضال بالعذاب وخامسها أن حيمل اإلضالل على

قيل أبطلها وأهلكها ومن جمازه قوهلم ضل املاء يف اللنب إذا صار مستهلكاً فيه ويقال )  ١حممد ( أََضلَّ أَْعَمالَُهْم 
وم ميتهم إذا واروه يف قربه فأخفوه حىت أضللته أنا إذا فعلت ذلك به فأهلكته وصريته كاملعدوم ومنه يقال أضل الق



  صار ال يرى قال النابغة فوآب مضلوه بعني جلية
  وغودر باجلوالن حزم ونائل

أي أئذا اندفنا فيها فخفيت )  ١٠السجدة ( وقال تعاىل َوقَالُواْ إِذَا ُمّزقُْتْم كُلَّ ُممَزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفى َخلْقٍ َجدِيٍد 
املعىن يضل اهللا إنساناً أي يهلكه ويعدمه فتجوز إضافة اإلضالل إليه تعاىل على هذا أشخاصنا فيحتمل على هذا 

الوجه فهذه الوجوه اخلمسة إذا محلنا اإلضالل على اإلضالل عن الدين وسادسها أن حيمل اإلضالل على اإلضالل 
ن اآلية تدل على أنه تعاىل يضلهم عن اجلنة قالت املعتزلة وهذا يف احلقيقة ليس تأويالً بل محالً للفظ على ظاهره فإ

وليس فيها داللة على أنه عما ذا يضلهم فنحن حنملها على أنه تعاىل يضلهم عن طريق اجلنة مث محلوا كل ما يف 
وََيْهِديِه إِلَى القرآن من هذا اجلنس على هذا احململ وهو اختيار اجلبائي قال تعاىل كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه َمن َتَوالَُّه فَأَنَُّه ُيِضلُُّه 

َعذَابِ السَِّعريِ أي يضله عن اجلنة وثواهبا هذا كله إذا محلنا اهلمزة يف اإلضالل على التعدية وسابعها أن حنمل اهلمزة 
ال على التعدية بل على الوجدان على ما تقدم يف أول هذه املسألة بيانه فيقال أضل فالن بعريه أي ضل عنه فمعىن 

م أنه تعاىل وجدهم ضالني وثامنها أن يكون قوله تعاىل ُيِضلُّ بِِه كَِثًريا َوَيْهِدي بِِه كَثًِريا من متام إضالل اهللا تعاىل هل
قول الكفار فإهنم قالوا ماذا أراد اهللا هبذا املثل الذي ال يظهر وجه الفائدة فيه مث قالوا يضل به كثرياً ويهدي به كثرياً 

الكفار مث قال تعاىل جواباً هلم َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ الْفَاِسِقَني أي ما أضل به إال  وذكروه على سبيل التهكم فهذا من قول
الفاسق هذا جمموع كالم املعتزلة وقالت اجلربية لقد مسعنا كالمكم واعترفنا لكم جبودة اإليراد وحسن الترتيب 

وه احلسن والدالئل اللطيفة أحدها وقوة الكالم ولكن ماذا نعمل ولكم أعداء ثالثة يشوشون عليكم هذه الوج
  مسألة الداعي وهي أن القادر على العلم واجلهل واإلهداء واإلضالل مل فعل أحدمها دون اآلخر

وثانيها مسألة العلم على ما سبق تقريرها يف قوله تعاىل خََتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم وما رأينا لكم يف دفع هذين الكالمني 
اً وحنن ال شك نعلم أنه ال خيفى عليكم مع ما معكم من الذكاء الضعف عن تلك األجوبة اليت كالماً حميالً قوي

تكلموا هبا فكما أنصفنا واعترافنا لكم حبسن الكالم الذي ذكرمتوه فأنصفوا أيضاً واعترفوا بأنه ال وجه لكم عن 
عبد لو كان بإجياده ملا حصل إال الذي قصد هذين الوجهني فإن التعامي والتغافل ال يليق بالعقالء وثالثها أن فعل ال

إجياده لكن أحداً ال يريد إال حتصيل العلم واالهتداء وحيترز كل االحتراز عن اجلهل والضالل فكيف حيصل اجلهل 
واإلضالل للعبد مع أنه ما قصد إال حتصيل العلم واالهتداء فإن قيل إنه اشتبه عليه الكفر باإلميان والعلم باجلهل 

اجلهل أنه علم فقصد إيقاعه فلذلك حصل له اجلهل قلنا ظنه يف اجلهل أنه علم ظن خطأ فإن كان اختاره  فظن يف
أوالً فقد اختار اجلهل واخلطأ لنفسه وذلك غري ممكن وإن قلنا إنه اشتبه عليه ذلك بسبب ظن آخر متقدم عليه لزم 

ورات غري كسبية والتصديقات البديهية غري أن يكون قبل كل ظن ظن ال إىل هناية وهو حمال ورابعها أن التص
  كسبية والتصديقات بأسرها غري كسبية فهذه مقدمات ثالثة

املقدمة األوىل يف بيان أن التصورات غري كسبية وذلك ألن من حياول اكتساهبا فإما أن يكون متصوراً هلا أو ال 
ها ألن حتصيل احلاصل حمال وإن مل يكن يكون متصوراً هلا فإن كان متصوراً هلا استحال أن يطلب حتصيل تصور

  متصوراً هلا كان ذهنه غافالً عنها والغافل عن الشيء يستحيل أن يكون طالبه
املقدمة الثانية يف بيان أن التصديقات البديهية غري كسبية ألن حصول طريف التصديق إما أن يكون كافياً يف جزم 

األول كان ذلك التصديق دائراً مع ذينك التصورين على سبيل الذهن بذلك التصديق أوالً يكون كافياً فإن كان 
  الوجوب نفياً وإثباتاً وما كان كذلك مل يكن مقدوراً وإن كان الثاين مل يكن التصديق بديهياً بل متوقفاً فيه

ن تلك املقدمة الثالثة يف بيان أن التصديقات بأسرها غري كسبية وذلك ألن هذه النظريات إن كانت واجبة اللزوم ع



البديهيات اليت هي غري مقدورة كانت تلك النظريات أيضاً غري مقدورة وإن مل تكن واجبة اللزوم عن تلك 
البديهيات مل ميكن االستدالل بتلك البديهيات على تلك النظريات فلم تكن تلك االعتقادات احلاصلة يف تلك 

س كالمنا فيه فثبت أن كالمكم يف عدم إسناد االهتداء النظريات علوماً بل ال تكون إال اعتقاداً حاصالً للمقلد ولي
والضالل إىل اهللا تعاىل معارض هبذه الوجوه العقلية القاطعة اليت ال جواب عنها ولنتكلم اآلن فيما ذكروه من 
ذلك  التأويالت أما التأويل األول فساقط ألن إنزال هذه املتشاهبات هل هلا أثر يف حتريك الدواعي أو ليس هلا أثر يف

فإن كان األول وجب على قولكم أن يقبح لوجهني األول أنا قد دللنا يف تفسري قوله خََتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم على أنه 
مىت حصل الرجحان فال بّد وأن حيصل الوجوب وأنه ليس بني االستواء وبني الوجوب املانع من النقيض واسطة 

جيح وثبت أنه مىت حصل الترجيح فقد حصل الوجوب فحينئٍذ جاء اجلرب فإذا أثر إنزال هذه املتشاهبات يف التر
وبطل ما قلتموه الثاين هب أنه ال ينتهي إىل حد الوجوب إال أن املكلف ينبغي أن يكون مزاح العذر والعلة وإنزال 

  هذه املتشاهبات عليه مع أن

يف عدم اإلبقدام على الطاعة فوجب أن هلا أثراً يف ترجيح جانب الضالل على جانب االهتداء كالعذر للمكلف 
يقبح ذلك من اهللا تعاىل وأما إن مل يكن لذلك أثر يف إقدامهم على ترجيح جانب الضالل على جانب باالهتداء 

كانت نسبة هذه املتشاهبات إىل ضالهلم كصرير الباب ونعيق الغراب فكما أن ضالهلم ال ينسب إىل هذه األمور 
ينسب إىل هذه املتشاهبات بوجه ما وحينئٍذ يبطل تأويلهم أما التأويل الثاين وهو  األجنبية كذلك وجب أن ال

التسمية واحلكم فهو وإن كان يف غاية البعد لكن اإلشكال معه باقٍ ألنه إذا مساه اهللا بذلك وحكم به عليه فلو مل 
ضي إىل احملال حمال فكان عدم يأِت املكلف به النقلب خرب اهللا الصدق كذباً وعلمه جهالً وكل ذلك حمال واملف

إتيان املكلف به حماالً وإتيانه به واجباً وهذا عني اجلرب الذي تفرون منه وأنه مالقيكم ال حمالة وههنا ينتهي البحث 
إىل اجلوابني املشهورين هلما يف هذا املقام وكل عاقل يعلم ببديهة عقله سقوط ذلك وأما التأويل الثالث وهو التخلية 

نع فهذا إمنا يسمى إضالالً إذا كان األنول واألحسن بالوالد أن مينعه عن ذلك فأما إذا كان الولد حبيث لو وترك امل
منعه والده عن ذلك لوقع يف مفسدة أعظم من تلك املفسدة األوىل مل يقل أحد أنه أفسد ولده وأضله وههنا األمر 

ة لزمت مفسدة أخرى أعظم من األوىل فكيف يقال إنه خبالف ذلك ألنه تعاىل لو منع املكلف جرباً عن هذه املفسد
تعاىل أفسد املكلف وأضله مبعىن أنه ما منعه عن الضالل مع أنه لو منعه لكانت تلك املفسدة أعظم وأما التأويل 

ِفى َضلَالٍ  الرابع فقد اعتراض القفال عليه فقال ال نسلم بأن الضالل جاء مبعىن العذاب أما قوله تعاىل إِنَّ الُْمْجرِِمَني
فيمكن أن يكون املراد يف ضالل عن احلق يف الدنيا ويف سعر أي يف عذاب جهنم يف اآلخرة )  ٤٧القمر ( َوُسُعرٍ 

  الْكَافِرِيَنويكون قوله َيْوَم ُيْسَحُبونَ من صلة سعر وأما قوله تعاىل إِذَا االْغْلَالُ ِفى أَْعَناِقهِمْ إىل قوله كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه
فمعىن قوله ضلوا عنا أي بطلوا فلم ينتفع هبم يف هذا اليوم الذي كنا نرجو شفاعتهم فيه مث قوله كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَّهُ 

الْكَاِفرِيَن قد يكون على معىن كذلك يضل اهللا أعماهلم أي حيبطها يوم القيامة وحيتمل كذلك خيذهلم اهللا تعاىل يف 
ألفوا الباطل وأعرضوا عن التدبر فإذا خذهلم اهللا تعاىل وأتوا يوم القيامة فقد بطلت الدنيا فال يوفقهم لقبول احلق إذ 

أعماهلم اليت كانوا يرجون االنتفاع هبا يف الدنيا وأما التأويل اخلامس وهو اإلهالك فغري الئق هبذا املوضع ألن قوله 
ا التأويل السادس وهو أنه يضله عن طريق اجلنة تعاىل َويَْهِدي بِِه كَثًِريا مينع من محل اإلضالل على اإلهالك وأم

فضعيف ألنه تعاىل قال ُيِضلُّ بِهِ أي يضل بسبب استماع هذه اآليات واإلضالل عن طريق اجلنة ليس بسبب 
استماع هذه اآليات بل بسبب إقدامه على القبائح فكيف جيوز محله عليه وأما التأويل السابع وهو أن قوله ُيِضلُّهُ 



االً قد بينا أن إثبات هذه اللغة ال دليل عليه وأيضاً فألنه عدى اإلضالل حبرف الباء فقال ُيِضلُّ بِهِ أي جيده ض
  واإلضالل مبعىن الوجدان ال يكون معدى حبرف الباء

وأما التأويل الثامن فهو يف هذه اآلية يوجب تفكيك النظم ألنه إىل قوله يضل به كثرياً ويهدي به كثرياً من كالم 
ار مث قوله َوَما ُيِضلُّ بِهِ إِالَّ الْفَاِسِقَني كالم اهللا تعاىل من غري فصل بينهما بل مع حرف العطف وهو الواو مث هب الكف

أنه ههنا كذلك لكنه يف سورة املدثر وهو قوله كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشاء وََيْهِدى َمن َيَشاء ال شك أنه قول اهللا 
  يف اإلضالل تعاىل فهذا هو الكالم

وقال )  ٢٦السجدة ( أما اهلدى فقد جاء على وجوه أحدها الداللة والبيان قال تعاىل أََو لَْم يَْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا 
وهذا إمنا يصح لو كان اهلدى عبارة عن البيان وقال إِن )  ٣٨البقرة ( فَإِمَّا َيأْتَِينَّكُم ّمّنى ُهًدى فََمن َتبَِع ُهَداَي 

وقال إِنَّا َهدَْيَناُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاكِراً )  ٢٣النجم ( تَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوَما َتْهَوى االْنفُُس َولَقَدْ َجاءُهم ّمن رَّّبهُِم الُْهَدى َي
فََهدَْيَناُهْم فَاْسَتَحبُّواْ  أي سواء شكر أو كفر فاهلداية قد جاءته يف احلالتني وقال َوأَمَّا ثَُموُد)  ٣اإلنسان ( َوإِمَّا كَفُوراً 

وقال ثُمَّ ءاَتْيَنا مُوَسى الْكَِتاَب َتَماًما َعلَى الَِّذى أَْحَسَن َوَتفِْصيالً لّكُلّ َشىْ ء )  ١٧فصلت ( الَْعَمى َعلَى الُْهَدى 
ال للمؤمن وقال تعاىل حكاية عن خصوم وهذا ال يق)  ١٥٤األنعام ( َوُهًدى َوَرْحَمةً  لََّعلَُّهم بِِلقَاء رَّبهِْم ُيْؤِمنُونَ 

أي أرشدنا وقال إِنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّواْ َعلَى )  ٢٢ص ( داود عليه السالم َوالَ ُتْشِططْ َواْهدَِنا إِلَى َسَواء الّصراِط 
وقال أَن َتقُولَ نَفٌْس ياَحسَْرَتى )  ٢٥حممد (  أَْدبَارِِهْم ّمن بَْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى الشَّْيطَانُ َسوَّلَ لَُهْم َوأَْملَى لَُهْم

الزمر ( إىل قوله أَْو َتقُولَ لَْو أَنَّ اللََّه َهدَانِى لَكُنُت ِمَن الُْمتَِّقَني )  ٥٦الزمر ( ياَحْسرََتى َعلَى َما فَرَّطَُت ِفى جَنبِ اللَِّه 
أخرب أنه قد هدى الكافر مما جاءه من )  ٥٩ا َواسَْتكْبَْرَت الزمر إىل قوله َبلَى قَْد َجاءْتَك ءايَاِتى فَكَذَّْبَت بَِه)  ٥٧

األنعام ( رَّّبكُْم َوُهًدى اآليات وقال أَْو َتقُولُواْ لَْو أَنَّا أُنزِلَ َعلَْيَنا الِْكَتابُ لَكُنَّا أَْهَدى ِمْنُهْم فَقَدْ َجاءكُْم بَّيَنةٌ  ّمن 
أي )  ٥٢الشورى ( وا يف قوله ِعَباِدَنا وَإِنََّك لََتْهِدى إِلَى ِصراٍط مُّْسَتقِيمٍ وهذه خماطبة للكافرين وثانيها قال)  ١٥٧

أي داع يدعوهم إىل ضالل أو هدى وثالثها التوفيق من اهللا باأللطاف )  ٧الرعد ( لتدعو وقوله وَِلكُلّ قَْومٍ َهاٍد 
وعلى االزدياد من طاعته فهذا ثواب هلم وبإزائه  املشروطة باإلميان يؤتيها املؤمنني جزاء على إمياهنم ومعونة عليه

ضده للكافرين وهو أن يسلبهم ذلك فيكون مع أنه تعاىل ما هداهم يكون قد أضلهم والدليل على هذا الوجه قوله 
وَاللَُّه الَ َيْهِدى الْقَْومَ )  ٧٦مرمي ( َوَيزِيدُ اللَُّه الَِّذيَن اْهَتدَواْ ُهًدى )  ١٧حممد ( تعاىل َوالَِّذيَن اْهَتدَْواْ زَاَدُهْم ُهًدى 

ُيثَّبُت اللَُّه الَِّذيَن ءاَمنُواْ بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا َوِفى االِْخَرةِ  َوُيِضلُّ اللَُّه )  ٨٦آل عمران ( الظَّاِلِمَني 
واْ بَْعَد إَِميانِهِْم َوشَهُِدواْ أَنَّ الرَّسُولَ َحقٌّ َوَجاءُهمُ الَْبّينَاُت َواللَّهُ كَْيَف َيْهِدى اللَُّه قَْوًما كَفَُر)  ٢٧إبراهيم ( الظَّاِلِمَني 

فأخرب أنه ال يهديهم وأهنم قد جاءهم البينات فهذا اهلدى غري البيان ال )  ٨٦آل عمران ( الَ َيْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 
اجملادلة ( أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروح منه )  ١١التغابن ( ْهِد قَلَْبُه حمالة وقال تعاىل َوَمن ُيْؤِمن بِاللَِّه َي

ورابعها اهلدى إىل طريق اجلنة قال تعاىل فَأَمَّا الَِّذيَن )  ٢٢اجملادلة ( ورابعها اهلدى إىل طريق اجلنة قال تعاىل )  ٢٢
وقال )  ١٧٥النساء ( ْم ِفى َرْحَمةٍ  مَّْنُه َوفَْضلٍ َوَيْهِديهِمْ إِلَْيهِ صِراطاً مُّْسَتِقيماً ءاَمُنواْ بِاللَِّه َواْعَتَصمُواْ بِِه فَسَُيْدِخلُُه

النُّورِ ُجُهْم ّمنِ الظُّلَُماتِ إِلَى قَْد َجاءكُْم ّمَن اللَِّه نُوٌر َوِكَتاٌب مُّبٌِني َيْهِدى بِِه اللَُّه َمنِ اتََّبَع رِْضوَاَنُه سُُبلَ السَّلَامِ وَُيْخرِ
  بِإِذْنِِه َوَيْهِديهِْم إِلَى ِصراٍط مُّْسَتقِيمٍ

( الَْجنَّةَ  وقال َوالَِّذيَن قُِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه فَلَن ُيِضلَّ أَْعَمالَُهْم َسيَْهدِيهِْم وَُيْصِلحُ َبالَُهْم وَُيْدِخلُُهُم )  ١٦ ١٥املائدة ( 
ال إىل اجلنة وقال تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت يَْهدِيهِْم َربُُّهْم واهلداية بعد القتل ال تكون إ)  ٦ ٤حممد 



وهذا تأويل اجلبائي وخامسها اهلدى مبعىن التقدمي يقال هدى فالن )  ٩٠يونس ( بِإِميَانِهِْم َتْجرِى ِمن َتْحتِهُِم االْْنهَاُر 
اية الطريق ألن الدليل يتقدم املدلول وتقول العرب أقبلت هوادي اخليل أي فالناً أي قدمه أمامه وأصل هدى من هد

متقدماهتا ويقال للعنق هادي وهوادي اخليل أعناقها ألهنا تتقدمها وسادسها يهدي أي حيكم بأن املؤمن مهتد 
ة قال تعاىل َما وتسميته بذلك ألن حقيقة قول القائل هداه جعله مهتدياً وهذا اللفظ قد يطلق على احلكم والتسمي

معناه )  ٧٣آل عمران ( أي ما حكم وال شرع وقال إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه )  ١٠٣املائدة ( َجَعلَ اللَُّه ِمن َبِحَريةٍ  
أن اهلدى ما حكم اهللا بأنه هدى وقال َمن يَْهِد اللَُّه أي من حكم اهللا عليه باهلدى فهو املستحق ألن يسمى مهتدياً 

وجوه اليت ذكرها املعتزلة وقد تكلمنا عليها فيما تقدم يف باب اإلضالل قالت اجلربية وههنا وجه آخر فهذه هي ال
ى وهو أن يكون اهلدى مبعىن خلق اهلداية والعلم قال اهللا تعاىل َواللَُّه َيْدُعواْ إِلَى َدارِ السَّالَمِ َويَْهِدى َمن َيَشاء إِلَ

الت القدرية هذا غري جائز لوجوه أحدها أنه ال يصح يف اللغة أن يقال ملن محل غريه ق)  ٢٥يونس ( صَِراٍط مُّْسَتقِيمٍ 
على سلوك الطريق كرهاً وجرباً أنه هداه إليه وإمنا يقال رده إىل الطريق املستقيم ومحله عليه وجره إليه فأما أن يقال 

لنهي واملدح والذم والثواب والعقاب فإن قيل إنه هداه إليه فال وثانيها لو حصل ذلك خبلق اهللا تعاىل لبطل األمر وا
هب أنه خلق اهللا تعاىل إال أنه كسب العبد قلنا هذا الكسب مدفوع من وجهني األول أن وقوع هذه احلركة إما أن 

يكون بتخليق اهللا تعاىل أو ال يكون بتخليقه فإن كان بتخليقه فمىت خلقه اهللا تعاىل استحال من العبد أن ميتنع منه 
مل خيلقه استحال من العبد اإلتيان به فحينئٍذ تتوجه اإلشكاالت املذكورة وإن مل يكن بتخليق اهللا تعاىل بل من  ومىت

العبد فهذا هو القول باالعتزال الثاين أنه لو كان خلقاً هللا تعاىل وكسباً للعبد مل خيل من أحد وجوه ثالثة إما أن 
كتسبه العبد أوالً مث خيلقه اهللا تعاىل أو يقع األمران معاً فإن خلقه اهللا تعاىل يكون اهللا خبلقه أوالً مث يكتسبه العبد أو ي

كان العبد جمبوراً على اكتسابه فيعود اإللزام وإن اكتسبه العبد أوالً فاهللا جمبور على خلقه وإن وقعا معاً وجب أن ال 
أن ال حيصل هذا االتفاق وأيضاً فهذا  حيصل هذا األمر إال بعد اتفاقهما لكن هذا االتفاق غري معلوم لنا فوجب

االتفاق وجب أن ال حيصل إال باتفاق آخر ألنه من كسبه وفعله وذلك يؤدي إىل ما ال هناية له من االتفاق وهو 
حمال هذا جمموع كالم املعتزلة قالت اجلربية إنا قد دللنا بالدالئل العقلية اليت ال تقبل االحتمال والتأويل على أن 

األفعال هو اهللا تعاىل إما بواسطة أو بغري واسطة والوجوه اليت متسكتم هبا وجوه نقلية قابلة لالحتمال خالق هذه 
  والقاطع ال يعارضة احملتمل فوجب املصري إىل ما قلناه وباهللا التوفيق

( ِعَباِدىَ  الشَّكُوُر املسألة السادسة عشرة لقائل أن يقول مل وصف املهديون بالكثرة والقلة صفتهم لقوله َوقَِليلٌ ّمْن 
واجلواب أهل ) الناس أخرب قلة ( وحديث ) الناس كإبل مائة ال جتد فيها راحلة ( وقليل ما هم وحلديث )  ١٣سبأ 

  اهلدى كثري يف أنفسهم وحيث يوصفون بالقلة إمنا يوصفون هبا

قلوا يف الصورة فسموا بالكثري ذهاباً إىل بالقياس إىل أهل الضالل وأيضاً فإن القليل من املهديني كثري يف احلقيقة وإن 
  احلقيقة

املسألة السابعة عشرة قال الفراء الفاسق أصله من قوهلم فسقت الرطبة من قشرها أي خرجت فكأن الفاسق هو 
اخلارج عن الطاعة وتسمى الفأرة فويسفة خلروجها ألجل املضرة واختلف أهل القبلة يف أنه هل هو مؤمن أو كافر 

نا أنه مؤمن وعند اخلوارج أنه كافر وعند املعتزلة أنه ال مؤمن وال كافر واحتج املخالف بقوله تعاىل فعند أصحاب
وقال حَبََّب )  ١٧التوبة ( وقال إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُهمُ الْفَاِسقُونَ )  ١١احلجرات ( بِئْسَ االْسُم الْفُسُوُق بَْعَد االَْمياِن 

وهذه املسألة طويلة مذكورة )  ٧َنُه ِفى قُلُوبِكُْم َوكَرََّه إِلَْيكُُم الْكُفَْر وَالْفُسُوَق وَالِْعصَْيانَ احلجرات إِلَْيكُُم االَْميانَ َوزَيَّ
  يف علم الكالم



أحدها  املسألة الثامنة عشرة اختلفوا يف املراد من قوله تعاىل الَِّذيَن َينقُُضونَ َعْهدَ اللَِّه ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه وذكروا وجوهاً
أن املراد هبذا امليثاق حججه القائمة على عباده الدالة هلم على صحة توحيده وصدق رسله فكان ذلك ميثاقاً وعهداً 

على التمسك بالتوحيد إذا كان يلزم هبذه احلجج ما ذكرنا من التمسك بالتوحيد وغريه ولذلك صح قوله َوأَْوفُواْ 
وثانيها حيتمل أن يعين به ما دل عليه بقوله َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه جَْهَد أَْيَمانِهِْم لَِئن )  ٤٠البقرة ( بَِعْهِدى أُوِف بِعَْهِدكُْم 

فلما مل يفعلوا ما )  ٤٢فاطر ( َجاءُهْم َنِذيرٌ لََّيكُوُننَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى االَْممِ فَلَمَّا َجاءُهْم َنِذيٌر مَّا َزادَُهْم إِالَّ ُنفُوراً 
وصفهم بنقض عهده وميثاقه والتأويل األول ميكن فيه العموم يف كل من ضل وكفر والثاين ال ميكن إال حلفوا عليه 

فيمن اختص هبذا القسم إذا ثبت هذا ظهر رجحان التأويل األول على الثاين من وجهني األول أن على التقدير 
أن على التقدير األول يلزمهم الذم ألهنم األول ميكن إجراء اآلية على عمومها وعلى الثاين يلزم التخصيص الثاين 

نقضوا عهداً أبرمه اهللا وأحكمه مبا أنزل من األدلة اليت كررها عليهم يف األنفس واآلفاق وأوضحها وأزال التلبيس 
عنها وملا أودع يف العقول من دالئلها وبعث األنبياء وأنزل الكتب مؤكداً هلا وأما على التقدير الثاين فإنه يلزمهم 

ذم ألجل أهنم تركوا شيئاً هم بأنفسهم التزموه ومعلوم أن ترتيب الذم على الوجه األول أوىل وثالثها قال القفال ال
حيتمل أن يكون املقصود باآلية قوماً من أهل الكتاب قد أخذ عليهم العهد وامليثاق يف الكتب املنزلة على أنبيائهم 

أمره وأمر أمته فنقضوا ذلك وأعرضوا عنه وجحدوا نبوته ورابعاً وبني هلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( بتصديق حممد 
قال بعضهم إنه عىن به ميثاقاً أخذه من الناس وهم على صورة الذر وأخرجهم من صلب آدم كذلك وهو معىن قوله 

كلمون هذا ساقط ألنه تعاىل ال قال املت)  ١٧٢األعراف ( تعاىل َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنفُِسهِمْ أَلَْسَت بَِرّبكُْم قَالُواْ َبلَى 
حيتج على العباد بعهد وميثاق ال يشعرون به كما ال يؤاخذهم مبا ذهب علمه عن قلبهم بالسهو والنسيان فكيف 
جيوز أن يعيبهم بذلك وخامسها عهد اهللا إىل خلقه ثالثة عهود العهد األول الذي أخذه على مجيع ذرية آدم وهو 

  اإلقرار

إِذْ أََخذَ رَبَُّك وعهد خص به النبيني أن يبلغوا الرسالة ويقيموا الدين وال يتفرقوا فيه وهو قوله بربوبيته وهو قوله َو
اسِ  الِْكتَاَب لَُتبَّيُننَُّه ِللنََّوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِّيْيَن ِميثَاقَُهْم وعهد خص به العلماء وهو قوله َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتواْ

الضمري يف ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به عهد اهللا من ) الكشاف ( قال صاحب )  ١٨٧آل عمران ( َوالَ َتكُْتمُوَنُه 
قبوله وجيوز أن يكون مبعىن توثيقه كما أن امليعاد وامليالد مبعىن الوعد والوالدة وجيوز أن يرجع الضمري إىل اهللا تعاىل 

  ه وكتبه ورسلهمن بعد ما وثق به عهده من آيات
اد املسألة التاسعة عشرة اختلفوا يف املراد من قوله تعاىل َوَيقْطَُعونَ َما أََمَر اللَُّه بِِه أَن ُيوَصلَ فذكروا وجوهاً أحدها أر

واْ ِفى به قطيعة الرحم وحقوق القرابات اليت أمر اهللا بوصلها وهو كقوله تعاىل فََهلْ َعَسيُْتْم إِن تََولَّيُْتْم أَن تُفِْسُد
من القرابة وعلى ) صلى اهللا عليه وسلم ( االْْرضِ َوُتقَطُّعواْ أَْرَحاَمكُْم وفيه إشارة إىل أهنم قطعوا ما بينهم وبني النيب 

هذا التأويل تكون اآلية خاصة وثانيها أن اهللا تعاىل أمرهم أن يصلوا حبلهم حببل املؤمنني فهم انقطعوا عن املؤمنني 
فذاك هو املراد من قوله َوَيقْطَُعونَ َما أََمرَ اللَُّه بِِه أَن يُوَصلَ وثالثها أهنم هنوا عن التنازع وإثارة الفنت واتصلوا بالكفار 

  وهم كانوا مشتغلني بذلك
املسألة العشرون أما قوله تعاىل َوُيفِْسُدونَ ِفى االْْرضِ فاألظهر أن يراد به الفساد الذي يتعدى دون ما يقف عليهم 

ر أن املراد منه الصد عن طاعة الرسول عليه الصالة والسالم ألن متام الصالح يف األرض بالطاعة ألن بالتزام واألظه
الشرائع يلتزم اإلنسان كل ما لزمه ويترك التعدي إىل الغري ومنه زوال التظامل ويف زواله العدل الذي قامت به 

ّنى أََخاُف أَن يَُبّدلَ ِديَنكُْم أَوْ أَن ُيظْهَِر ِفى االْْرضِ السموات واألرض قال تعاىل فيما حكى عن فرعون أنه قال إِ



مث إنه سبحانه وتعاىل أخرب أن من فعل هذه األفاعيل خاسر فقال أُولَاِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ ويف )  ٢٦غافر ( الْفََساَد 
أهل ومنزل فإن أطاع اهللا وجده وإن  هذا اخلسران وجوه أحدها أهنم خسروا نعيم اجلنة ألنه ال أحد إال وله يف اجلنة

 ١٠املؤمنون ( عصاه ورثه املؤمنون فذلك قوله تعاىل أُْولَِئَك ُهُم الْوارِثُونَ الَِّذيَن َيرِثُونَ الْفِْردَْوَس ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 
َياَمةِ  وثانيها أهنم خسروا حسناهتم اليت عملوها وقال إِنَّ الْخَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسرُواْ أَنفُسَُهْم َوأَْهِليهِْم َيْوَم الِْق)  ١١

ألهنم أحبطوها بكفرهم فلم يصل هلم منها خري وال ثواب واآلية يف اليهود وهلم أعمال يف شريعتهم ويف املنافقني 
م وهم يعملون يف الظاهر ما يعمله املخلصون فحبط ذلك كله وثالثها أهنم إمنا أصروا على الكفر خوفاً من أن تفوهت

مأذوناً يف اجلهاد أو عند موهتم ) صلى اهللا عليه وسلم ( اللذات العاجلة مث إهنا تفوهتم إما عند ما يصري الرسول 
وقال القفال رمحه اهللا تعاىل وباجلملة أن اخلاسر اسم عام يقع على كل من عمل عمالً ال جيزي عليه فيقال له خاسر 

ل منه على نفع قيل له خاب وخسر ألنه كمن أعطى شيئاً ومل يأخذ كالرجل الذي إذا تعىن وتصرف يف أمر فلم حيص
بإزائه ما يقوم مقامه فسمى الكفار الذين يعملون مبعاصي اهللا خاسرين قال تعاىل إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ إِالَّ الَِّذينَ 

بِاالْْخسَرِيَن أَْعَماالً الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِفى الَْحَيواةِ   وقال قُلْ َهلْ ُنَنبّئُكُم)  ٣ ٢العصر ( ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت 
  واهللا أعلم)  ١٠٤ ١٠٣الكهف ( الدُّْنَيا 

  كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتْم أَْموَاًتا فَأَحَْياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ ُيْحيِيكُمْ ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ
تعاىل ملا تكلم يف دالئل التوحيد والنبوة واملعاد إىل هذا املوضع فمن هذا املوضع إىل قوله خَاِلُدونَ اعلم أنه سبحانه و

يف شرح النعم اليت عمت مجيع املكلفني وهي أربعة )  ٤٠البقرة ( َيابَنِى إِْسراءيلَ اذْكُرُواْ نِْعَمِتَي الَِّتى أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم 
ذكورة يف هذه اآلية واعلم أن قوله كَْيفَ َتكْفُُرونَ بِاللَِّه وإن كان بصورة االستخبار أوهلا نعمة األحياء وهي امل

فاملراد به التبكيت والتعنيف ألن عظم النعمة يقتضي عظم معصية املنعم يبني ذلك أن الوالد كلما عظمت نعمته 
ألبيه أعظم فبني سبحانه وتعاىل على الولد بأن رباه وعلمه وخرجه وموله وعرضه لألمور احلسان كانت معصيته 

بذلك عظم ما أقدموا عليه من الكفر بأن ذكرهم نعمه العظيمة عليهم ليزجرهم بذلك عما أقدموا عليه من 
التمسك بالكفر ويبعثهم على اكتساب اإلميان فذكر تعاىل من نعمه ما هو األصل يف النعم وهو األحياء فهذا هو 

عطف األول بالفاء والبواقي بثم قلنا ألن األحياء األول قد يعقب املوت بغري تراخ املقصود الكلي فإن قيل مل كان ال
وأما املوت فقد تراخى عن األحياء واألحياء الثاين كذلك متراخ عن املوت إن أريد به النشور تراخياً ظاهراً وههنا 

  مسائل
باد من وجوه أحدها أنه تعاىل لو كان هو املسألة األوىل قالت املعتزلة هذه اآلية تدل على أن الكفر من قبل الع

اخلالق للكفر فيهم ملا جاز أن يقول كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه موخباً هلم كما ال جيوز أن يقول كيف تسودون وتبيضون 
وتصحون وتسقمون ملا كان ذلك أمجع من خلقه فيهم وثانيها إذا كان خلقهم أوالً للشقاء والنار وما أراد خبلقهم 

 الكفر وإرادة الوقوع يف النار فكيف يصح أن يقول موخباً هلم كيف تكفرون وثالثها أنه كيف يعقل من احلكيم إال
أن يقول هلم كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه حال ما خيلق الكفر فيهم ويقول َوَما َمَنَع النَّاَس أَن ُيؤِْمُنواْ حال ما منعهم عن 

وهو خيلق فيهم )  ٤٩املدثر ( فََما لَُهْم َعنِ التَّذِْكَرةِ  ُمْعرِِضَني )  ٢٠االنشقاقق ( ُيؤِْمُنونَ اإلميان ويقول فََما لَُهْم الَ 
األعراض ويقول إِّنى ُتْؤفَكُونَ فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ وخيلق فيهم اإلفك والصرف ومثل هذا الكالم بأن يعد من السخرية 

باد ورابعها أن اهللا تعاىل إذا قال للعبيد كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه فهل ذكر أوىل من أن يذكر يف باب إلزام احلجة على الع
هذا الكالم توجيهاً للحجة على العبد وطلباً للجواب منه أو ليس كذلك فإن مل يكن لطلب هذا املعىن مل يكن يف 

قول حصل يف حقي أمور كثرية ذكره فائدة فكان هذا اخلطاب عبثاً وإن ذكره لتوجيه احلجة على العبد فللعبد أن ي



موجبة للكفر فاألول أنك علمت بالكفر مين والعلم بالكفر يوجب الكفر والثاين أنك أردت الكفر مين وهذه 
  اإلرادة موجبة له والثالث أنك خلقت الكفر يف وأنا ال أقدر على إزالة فعلك والرابع أنك خلقت يف

موجبة للكفر والسادس أنك خلقت يف قدرة موجبة لإلرادة قدرة موجبة للكفر واخلامس أنك خلقت يف إرادة 
املوجبة للكفر مث ملا حصلت هذه األسباب الستة يف حصول الكفر واإلميان يوقف على حصول هذه األسباب الستة 
يف طرف اإلميان وهي بأسرها كانت مفقودة فقد حصل لعدم اإلميان اثنا عشر سبباً كل واحد منها مستقل باملنع من 

ميان ومع قيام هذه األسباب الكثرية كيف يعقل أن يقال كيف تكفرون باهللا وخامسها أنه تعاىل قال لرسوله قل اإل
هلم كيف تكفرون باهللا الذي أنعم عليكم هبذه النعمة العظيمة أعين نعمة احلياة وعلى قول أهل اجلرب ال نعمة له تعاىل 

 بالكافر فإمنا فعله ليستدرجه إىل الكفر وحيرقه بالنار فأي نعمة على الكافر وذلك ألن عندهم كل ما فعله اهللا تعاىل
تكون هللا على العبد على هذا التقدير وهل يكون ذلك إال مبنزلة من قدم إىل غريه صحفة فالوذج مسموم فإن 

الدائم أشد ظاهره وإن كان لذيذاً ويعد نعمة لكن ملا كان باطنه مهلكاً فإن أحداً ال يعده نعمة ومعلوم أن العذاب 
ضرراً من ذلك السم فال يكون هللا تعاىل نعمة على الكافر فكيف يأمر رسوله بأن يقول هلم كيف تكفرون مبن أنعم 

عليكم هبذه النعم العظيمة واجلواب أن هذه الوجوه عند البحث يرجع حاصلها إىل التمسك بطريقة املدح والذم 
بلها بالكالم املعتمد يف هذه الشبهة وهو أن اهللا سبحانه وتعاىل علم واألمر والنهي والثواب والعقاب فنحن أيضاً نقا

أنه ال يكون فلو وجد النقلب علمه جهالً وهو حمال ومستلزم احملال حمال فوقوعه حمال مع أنه قال كَْيفَ َتكْفُُرونَ 
لإلميان امتنع كوهنا مصدراً لإلميان على  بِاللَِّه َوكُنُتْم أَْمواًتا فَأَحَْياكُْم وأيضاً فالقدرة على الكفر إن كانت صاحلة

التعيني إال ملرجح وذلك املرجح إن كان من العبد عاد السؤال وإن كان من اهللا فما مل حيصل ذلك املرجح من اهللا 
امتنع حصول الكفر وإذا حصل ذلك املرجح وجب وعلى هذا كيف ال يعقل قوله كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه واعلم أن 

 إذا طول كالمه وفرع وجوهه يف املدح والذم فعليك مبقابلتها هبذين الوجهني فإهنما يهدمان مجيع كالمه املعتزيل
  ويشوشان كل شبهاته وباهللا التوفيق

املسألة االثانية اتفقوا على أن قوله َوكُنُتْم أَْمواًتا املراد به وكنتم تراباً ونطفاً ألن ابتداء خلق آدم من التراب وخلق 
ملكلفني من أوالده إال عيسى عليه السالم من النطف لكنهم اختلفوا يف أن إطالق اسم امليت على اجلماد سائر ا

حقيقة أو جماز واألكثرون على أنه جماز ألنه شبه املوات بامليت وليس أحدمها من اآلخر بسبيل ألن امليت ما حيل به 
عادة فيكون اللحمية والرطوبة وقال األولون هو حقيقة املوت وال بّد وأن يكون بصفة من جيوز أن يكون حياً يف ال

فيه وهو مروي عن قتادة قال كانوا أمواتاً يف أصالب آبائهم فأحياهم اهللا تعاىل مث أخرجهم مث أماهتم املوتة اليت ال بّد 
املوت املقدم على احلياة هو منها مث أحياهم بعد املوت فهما حياتان وموتتان واحتجوا بقوله َخلََق الْمَْوَت َوالَْحيَواةَ  و

كونه مواتاً فدل على أن إطالق امليت على املوات ثابت على سبيل احلقيقة واألول هو األقرب ألنه يقال يف اجلماد 
إنه موات وليس مبيت فيشبه أن يكون استعمال أحدمها يف اآلخر على سبيل التشبيه قال القفال وهو كقوله تعاىل 

فبني سبحانه وتعاىل أن اإلنسان كان ال )  ١اإلنسان ( انِ ِحٌني ّمَن الدَّْهرِ لَمْ َيكُن َشيْئاً مَّذْكُوراً َهلْ أََتى َعلَى اِإلنَس
شيء يذكر فجعله اهللا حياً وجعله مسيعاً بصرياً وجمازه من قوهلم فالن ميت الذكر وهذا أمر ميت وهذه سلعة ميتة 

  دي فوأحييت يل ذكرى وما خامالإذا مل يكن هلا طالب وال ذاكر قال املخبل السع
  ولكن بعض الذكر أنبه من بعض



فكذا معىن اآلية َوكُنُتْم أَمْواًتا أي خاملني وال ذكر لكم ألنكم مل تكونوا شيئاً فَأَْحَياكُْم أي فجعلكم خلقاً مسيعاً 
  بصرياً

 أنه حيييهم مرة يف الدنيا وأخرى يف املسألة الثالثة احتج قوم هبذه اآلية على بطالن عذاب القرب قالوا ألنه تعاىل بني
 ١٥املؤمنون ( ونَ اآلخرة ومل يذكر حياة القرب ويؤكده قوله ثُمَّ إِنَّكُْم َبْعَد ذاِلَك لََمّيُتونَ ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  ُتْبَعثُ

اىل قَالُواْ رَبََّنا أَمَتََّنا اثَْنَتْينِ وَأَْحَييَْتَنا ومل يذكر حياة فيما بني هاتني احلالتني قالوا وال جيوز االستدالل بقوله تع)  ١٦
ألنه قول الكفار وألن كثرياً من الناس أثبتوا حياة الذر يف حلب آدم عليه السالم حني )  ١١غافر ( اثْنََتْينِ 

ت حياة يف القرب استخرجهم وقال أَلَْسَت بِرَّبكُْم وعلى هذا التقدير حصل حياتان وموتتان من غري حاجة إىل إثبا
فاجلواب مل يلزم من عدم الذكر يف هذه اآلية أن ال تكون حاصلة وأيضاً فلقائل أن يقول إن اهللا تعاىل ذكر حياة 
القرب يف هذه اآلية ألن قوله يف حيييكم ليس هو احلياة الدائمة وإال ملا صح أن يقول ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ ألن كلمة مث 

رجوع إىل اهللا تعاىل حاصل عقب احلياة الدائمة من غري تراخ فلو جعلنا اآلية من هذا الوجه تقتضي التراخي وال
  دليالً على حياة القرب كان قريباً

املسألة الرابعة قال احلسن رمحه اهللا قوله كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه يعين به العامة وأما بعض الناس فقد أماهتم ثالث مرات 
إىل قوله فَأََماَتُه اللَُّه ِماْئَةَ  )  ٢٥٩البقرة ( ه أَْو كَالَِّذى َمرَّ َعلَى قَْرَيةٍ  َوِهىَ  َخاوَِيةٌ  َعلَى ُعُروِشَها حنو ما حكى يف قول

( اللَُّه ُموتُواْ ثُمَّ أَْحَياُهْم  ُمَعامٍ ثُمَّ َبَعثَُه وكقوله أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن َخَرجُواْ ِمن ِديَارِِهْم َوُهمْ أُلُوفٌ َحذََر الْمَْوِت فَقَالَ لَُه
بَِبْعضَِها  وكقوله فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ  َوأَنُتْم َتنظُُرونَ ثُمَّ َبَعثَْناكُم ّمن َبْعِد َموِْتكُْم وكقوله فَقُلَْنا اْضرُِبوُه)  ٢٤٣البقرة 

( َعلَْيهِمْ ِلَيْعلَُمواْ أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ  الَ َرْيَب ِفيَها كَذاِلَك ُيْحىِ  اللَُّه الْمَْوَتى وكقوله وَكَذاِلَك أَعْثَْرَنا 
  وكقوله يف قصة أيوب عليه السالم فَاسَْتَجْبَنا لَُه فَكََشفَْنا َما فإن اهللا تعاىل رد عليه أهله بعد ما أماهتم)  ٢١الكهف 

إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ على أنه تعاىل يف مكان وهذا ضعيف واملراد أهنم إىل  املسألة اخلامسة متسك اجملسمة بقوله تعاىل ثُمَّ
حكمة يرجعون ألنه تعاىل يبعث من يف القبور وجيمعهم يف احملشر وذلك هو الرجوع إىل اهللا تعاىل وإمنا وصف بذلك 

  حيكم غريهألنه رجوع إىل حيث ال يتوىل احلكم غريه كقوهلم رجع أمره إىل األمري أي إىل حيث ال 
املسألة السادسة هذه اآلية دالة على أمور األول أهنا دالة على أنه ال يقدر على اإلحياء واإلماتة إال اهللا تعاىل فيبطل 

به قول أهل الطبائع من أن املؤثر يف احلياة واملوت كذا وكذا من األفالك والكواكب واألركان واملزاجات كما 
الثاين أهنا تدل )  ٢٤اجلاثية ( الَّ َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنمُوُت وََنْحَيا َوَما ُيهِْلكَُنا إِالَّ الدَّْهُر حكى عن قوم يف قوله إِنْ ِهىَ  إِ

على صحة احلشر النشر مع التنبيه على الدليل العقلي الدال عليه ألنه تعاىل بني أنه أحيا هذه األشياء بعد موهتا يف 
رة الثانية الثالث أهنا تدل على التكليف والترغيب والترهيب الرابع أهنا دالة املرة األوىل فوجب أن يصح ذلك يف امل

على اجلرب والقدر كما تقدم بيانه اخلامس أهنا دالة على وجوب الزهد يف الدنيا ألنه قال فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ 
ذا املوت بل ال بّد من الرجوع إليه أما أنه ال بّد من املوت ُيحْيِيكُْم فبني أنه ال بّد من املوت مث بني أنه ال يترك على ه

  فقد بني سبحانه وتعاىل

أنه بعد ما كان نطقة فإن اهللا أحياه وصوره أحسن صورة وجعله بشراً سوياً وأكمل عقله وصريه بصرياً بأنواع 
لك عنه بأن مييته ويصريه حبيث ال املنافع واملضار وملكه األموال واألوالد والدور والقصور مث إنه تعاىل يزيل كل ذ

( ميلك شيئاً وال يبقى منه يف الدنيا خرب وال أثر ويبقى مدة طويلة يف اللحود كما قال تعاىل َوِمن َوَراِئهِْم َبْرَزٌخ 
ينادي فال جييب ويستنطق فال يتكلم مث ال يزوره األقربون بل ينساه األهل والبنون كما قال حيىي )  ١٠٠املؤمنون 

  عاذ الرازي فيمر أقاريب حبذاء قربيبن م



  كأن أقاريب مل يعرفوين
وقال أيضاً إهلي كأين بنفسي وقد أضجعوها يف حفرهتا وانصرف املشيعون عن تشييعها وبكى الغريب عليها لغربتها 

ئي إال وناداها من شفري القرب ذو مودهتا ورمحتها األعادي عند جزعتها ومل خيف على الناظرين عجز حيلتها فما رجا
أن نقول ما تقول مالئكيت انظروا إىل فريد قد نأى عنه األقربون ووحيد قد جفاه احملبون أصبح مين قريباً ويف اللحد 

غريباً وكان يل يف الدنيا داعياً وجميباً وإلحساين إليه عند وصوله إىل هذا البيت راجياً فأحسن إىل هناك يا قدمي 
غفران وأما أنه ال بّد من الرجوع إىل اهللا فألن سبحانه يأمر بأن ينفخ يف اإلحسان وحقق رجائي فيك يا واسع ال

وقال )  ٦٨الزمر ( الصور فََصِعَق َمن ِفى السََّماَواِت َوَمن ِفى االْْرضِ ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينظُرُونَ 
مث يعرضون على اهللا كما قال َوُعرُِضواْ )  ٤٣املعارج ( ى ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ َيْخُرُجونَ ِمَن االْْجَداِث ِسَراعاً كَأَنَُّهمْ إِلَ

)  ١٠٨طه ( فيقومون خاشعني خاضعني كما قال َوَخشََعِت االصَْواُت ِللرَّْحَماِن )  ٤٨الكهف ( َعلَى َرّبكَ َصفَّا 
بة وجوهنا ومن هول القيامة وقال بعضهم إهلنا إذا قمنا من ثرى األجداث مغربة رؤوسنا ومن شدة اخلوف شاح

مطرقة رؤوسنا وجائعة لطول القيامة بطوننا وبادية ألهل املوقف سوآتنا وموقرة من ثقل األوزار ظهورنا وبقينا 
متحريين يف أمورنا نادمني على ذنوبنا فال تضعف املصائب بإعراضك عنا ووسع رمحتك وغفرانك لنا يا عظيم 

  الرمحة يا واسع املغفرة
ٌمِذى َخلََق لَكُم مَّا ِفى األرض َجِميعاً ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّمآِء فَسَوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو بِكُلِّ َشىْ ُهَو الَّ   ٍء َعِلي

اعلم أن هذا هو النعمة الثانية اليت عمت املكلفني بأسرهم وما أحسن ما رعى اهللا سبحانه وتعاىل هذا الترتيب فإن 
ض والسماء إمنا يكون بعد حصول احلياة فلهذا ذكر اهللا أمر احلياة أوالً مث أتبعه بذكر السماء االنتفاع باألر

ر واألرض أما قوله ُخِلَق فقد مر تفسريه يف قوله اْعُبُدواْ َربَّكُُم الَِّذىْ  َخلَقَكُْم وأما قوله لَكُْم فهو يدل على أن املذكو
نيا أما يف الدنيا فليصلح أبداننا ولنتقوى به على الطاعات وأما يف الدين بعد قوله خلق ألجل انتفاعنا يف الدين والد

  فلالستدالل هبذه األشياء واالعتبار هبا ومجع بقوله

مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً مجيع املنافع فمنها ما يتصل باحليوان والنبات واملعادن واجلبال ومنها ما يتصل بضروب احلرف 
لعقالء وبني تعاىل أن كل ذلك إمنا خلقها كي ينتفع هبا كما قال َوَسخََّر لَكُْم مَّا ِفى واألمور اليت استنبطها ا

السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ فكأنه سبحانه وتعاىل قال كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتاً فأحياكم وكيف تكفرون باهللا 
ف تكفرون بقدرة اهللا على اإلعادة وقد أحياكم بعد وقد خلق لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعاً أو يقال كي

موتكم وألنه خلق لكم ما يف األرض مجيعاً فكيف يعجز عن إعادتكم مث إنه تعاىل ذكر تفاصيل هذه املنافع يف سورة 
إىل آخره )  ٥النحل ( ْم خمتلفة كما قال أَنَّا َصبَْبَنا الَْماء َصّباً وقال يف أول سورة أتى أمر اهللا وَاالْنَْعاَم َخلَقََها لَكُ

  وههنا مسائل
املسألة األوىل قال أصحابنا إنه سبحانه وتعاىل ال يفعل فعالً لغرض ألنه لو كان كذلك كان مستكمالً بذلك الغرض 
واملستكمل بغريه ناقص بذاته وذلك على اهللا تعاىل حمال فإن قيل فعله تعاىل معلل بغرض غري عائد إليه بل إىل غريه 

ذلك الغرض إىل ذلك الغري هل هو أوىل هللا تعاىل من عود ذلك الغرض إليه أو ليس أوىل فإن كان أوىل  قلنا عود
فهو تعاىل قد انتفع بذلك الفعل فيعود احملذور املذكور وإن كان الثاين مل يكن حتصيل ذلك الغرض املذكور لذلك 

فعالً لغرض كان عاجزاً عن حتصيل ذلك الغرض إال الغري غرضاً هللا تعاىل فال يكون مؤثراً فيه وثانيها أن من فعل 
بواسطة ذلك الفعل والعجز على اهللا تعاىل حمال وثالثها أنه تعاىل لو فعل فعالً لغرض لكان ذلك الغرض إن كان 

قدمياً لزم قدم الفعل وإن كان حمدثاً كان فعله لذلك الغرض لغرض آخر ويلزم التسلسل وهو حمال ورابعها أنه تعاىل 



كان يفعل لغرض لكان ذلك الغرض هو رعاية مصلحة املكلفني ولو توقفت فاعليته على ذلك ملا فعل ما كان لو 
مفسدة يف حقهم لكنه قد فعل ذلك حيث كلف من علم أنه ال يؤمن مث إهنم تكلموا يف الالم يف قوله تعاىل َخلََق 

ِن فقالوا إنه تعاىل ملا فعل ما لو فعله غريه لكان فعله لذلك الشيء لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً ويف قوله إِالَّ ِليَْعُبُدو
  ألجل الغرض ال جرم أطلق اهللا عليه لفظ الغرض بسبب هذه املشاهبة

املسألة الثانية احتج أهل اإلباحة بقوله تعاىل َخلََق لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً على أنه تعاىل خلق الكل للكل فال 
صاص بشيء أصالً وهو ضعيف ألنه تعاىل قابل الكل بالكل فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد والتعيني يكون ألحد اخت

  يستفاد من دليل منفصل والفقهاء رمحهم اهللا استدلوا به على أن األصل يف املنافع اإلباحة وقد بيناه يف أصول الفقه
ق لنا ما يف األرض دون نفس األرض ولقائل أن املسألة الثالثة قيل إهنا تدل على حرمة أكل الطني ألنه تعاىل خل

يقول يف مجلة األرض ما يطلق عليه أنه يف األرض فيكون مجعاً للموضعني وال شك أن املعادن داخلة يف ذلك 
  وكذلك عروق األرض وما جيري جمرى بعض هلا وألن ختصيص الشيء بالذكر ال يدل على نفي احلكم عما عداه

َق لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً يقتضي أنه ال تصح احلاجة على اهللا تعاىل وإال لكان قد فعل هذه املسألة الرابعة قوله َخلَ
  األشياء لنفسه أيضاً ال لغريه وأما قوله تعاىل ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماء فيه مسائل

ج وملا كان ذلك من صفات املسألة األوىل االستواء يف كالم العرب قد يكون مبعىن االنتصاب وضده اإلعوجا
  األجسام فاهللا تعاىل جيب أن يكون منزهاً عن ذلك وألن يف اآلية ما يدل على فساده ألن قوله

ثُمَّ اْسَتَوى يقتضي التراخي ولو كان املراد من هذا االستواء العلو باملكان لكان ذلك العلو حاصالً أوالً ولو كان 
ا يف األرض لكن قوله ثُمَّ اْستََوى يقتضي التراخي وملا ثبت هذا وجب التأويل حاصالً أوالً ملا كان متأخراً عن خلق م

وتقريره أن االستواء هو االستقامة يقال استوى العود إذا قام واعتدل مث قيل استوى إليه كالسهم املرسل إذا قصده 
لَى السََّماء أي خلق بعد األرض السماء قصداً مستوياً من غري أن يلتفت إىل شيء آخر ومنه استعري قوله ثُمَّ اْسَتَوى إِ

  ومل جيعل بينهما زماناً ومل يقصد شيئاً آخر بعد خلقه األرض
 أَئِنَّكُمْ املسألة الثانية قوله تعاىل ُهَو الَِّذى َخلََق لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماء مفسر بقوله قُلْ

ْوِقلََتكْفُُرونَ بِالَِّذ َها َوَباَركَ ى َخلََق االْْرَض ِفى َيْوَمْينِ وََتْجَعلُونَ لَُه أَنَداداً ذَِلكَ َربُّ الْعَالَِمَني َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسىَ  ِمن فَ
 يومني وتقدير مبعىن تقدير األرض يف)  ١٠ ٩فصلت ( ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَقْواتََها ِفى أَْرَبَعةِ  أَيَّامٍ سََواء لّلسَّاِئِلَني 

األقوات يف يومني آخرين كما يقول القائل من الكوفة إىل املدينة عشرون يوماً وإىل مكة ثالثون يوماً يريد أن مجيع 
ذلك هو هذا القدر مث استوى إىل السماء يف يومني آخرين وجمموع ذلك ستة أيام على ما قال ُخِلَق السََّماوَاِت 

  امٍَواالْْرَض ِفي ِستَّةِ  أَيَّ
املسألة الثالثة قال بعض امللحدة هذه اآلية تدل على أن خلق األرض قبل خلق السماء وكذا قوله أَئِنَّكُمْ لََتكْفُُرونَ 

اء أَمِ السََّم بِالَِّذى َخلََق االْْرَض ِفى َيْوَمْينِ إىل قوله تعاىل ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماء وقال يف سورة النازعات أَءنُتمْ َخلْقاً
وهذا )  ٣٠ ٢٧النازعات ( َبَناَها َرفَعَ َسْمكََها فَسَوَّاَها َوأَغْطََش لَْيلََها وَأَخَْرَج ُضَحاَها َواالْْرضَ َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها 

يقتضي أن يكون خلق األرض بعد السماء وذكر العلماء يف اجلواب عنه وجوهاً أحدها جيوز أن يكون خلق األرض 
أنه ما دحاها حىت خلق السماء ألن التدحية هي البسط ولقائل أن يقول هذا أمر مشكل من  قبل خلق السماء إال

وجهني األول أن األرض جسم عظيم فامتنع انفكاك خلقها عن التدحية وإذا كانت التدحية متأخرة عن خلق 
لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً ثُمَّ السماء كان خلقها أيضاً ال حمالة متأخراً عن خلق السماء الثاين أن قوله تعاىل َخلََق 

اْستََوى إِلَى السََّماء يدل على أن خلق األرض وخلق كل ما فيها متقدم على خلق السماء لكن خلق األشياء يف 



األرض ال ميكن إال إذا كانت مدحوة فهذه اآلية تقتضي تقدم كوهنا مدحوة قبل خلق السماء وحينئٍذ يتحقق 
قوله تعاىل وَاالْْرَض بَْعَد ذَِلَك َدَحاَها يقتضي تقدمي خلق السماء على األرض وال يقتضي أن التناقض واجلواب أن 

تكون تسوية السماء مقدمة على خلق األرض وعلى هذا التقدير يزول التناقض ولقائل أن يقول قوله تعاىل أََشدُّ 
اَها يقتضي أن يكون خلق السماء وتسويتها مقدم على تدحية األرض َخلْقاً أَمِ السََّماء َبَناَها َرفَعَ َرفََع َسْمكََها فََسوَّ

ولكن تدحية األرض مالزمة خللق ذات األرض فإن ذات السماء وتسويتها متقدمة على ذات األرض وحينئذٍ يعود 
قول  ليس للترتيب ههنا وإمنا هو على جهة تعديد النعم مثاله) مث ( السؤال وثالثها وهو اجلواب الصحيح أن قوله 

الرجل لغريه أليس قد أعطيتك النعم العظيمة مث رفعت قدرك مث دفعت اخلصوم عنك ولعل بعض ما أخره يف الذكر 
  قد تقدم فكذا ههنا واهللا أعلم

املسألة الرابعة الضمري يف فسواهن ضمري مبهم وسبع مسوات تفسري له كقوله ربه رجالً وفائدته أن املبهم إذا تبني 
  أن يبني أوالً ألنه إذا أهبم تشوفت النفوس إىل االطالع عليه ويف البيان كان أفخم وأعظم من

بعد ذلك شفاء هلا بعد التشوف وقيل الضمري راجع إىل السماء والسماء يف معىن اجلنس وقيل مجع مساءة والوجه 
  العريب هو األول ومعىن تسويتهن تعديل خلقهن وإخالؤه من العوج والفطور وإمتام خلقهن

ة اخلامسة اعلم أن القرآن ههنا قد دل على وجود سبع مسوات وقال أصحاب اهليئة أقرهبا إلينا كرة القمر املسأل
وفوقها كرة عطارد مث كرة الزهرة مث كرة الشمس مث كرة املريخ مث كرة املشتري مث كرة زحل قالوا وال طريق إىل 

األسفل إذا مر بني أبصارنا وبني الكوكب  معرفة هذا الترتيب إال من وجهني األول الستر وذلك أن الكوكب
األعلى فإهنما يصريان ككوكب واحد ويتميز الساتر عن املستور بكونه الغالب كحمرة املريخ وصفرة عطارد 
وبياض الزهرة وزرقة املشتري وكدورة زحل كما أن القدماء وجدوا القمر يكسف الكواكب الستة وكوكب 

ملريخ وهذا الترتيب على هذا الطريق يدل على كون الشمس فوق القمر عطارد يكسف الزهرة والزهرة تكسف ا
النكسافها به ولكن ال يدل على كوهنا حتت سائر الكواكب أو فوقها ألهنا ال تنكسف بشيء منها الضمحالل سائر 

الكواكب عند طلوعها فعند هذا ذكروا طريقني أحدمها ذكر بعضهم أنه رأى الزهرة كشامة يف صحيفة الشمس 
وهذا ضعيف ألن منهم من زعم أن يف وجه الشمس شامة كما أن حصل يف وجه القمر احملو الثاين اختالف املنظر 
فإنه حمسوس للقمر وعطارد والزهرة وغري حمسوس للمريخ واملشتري وزحل وأما يف حق الشمس فإنه قليل جداً 

تلخيصه لفصول ( أن أبا الرحيان قال يف  فوجب أن تكون الشمس متوسطة بني القسمني هذا ما قاله األكثرون إال
إن اختالف املنظر ال حيس إال يف القمر فبطلت هذه الوجوه وبقي موضع الشمس مشكوكاً واعلم أن ) الفرغاين 

أصحاب األرصاد وأرباب اهليئة زعموا أن األفالك تسعة فالسبعة هي هذه اليت ذكرناها والفلك الثامن هو الذي 
ابتة فيه وأما الفلك التاسع فهو الفلك األعظم وهو يتحرك يف كل يوم وليلة دورة واحدة حصلت هذه الكواكب الث

بالتقريب واحتجوا على إثبات الفلك الثامن بأنا وجدنا هلذه الكواكب الثابتة حركات بطيئة وثبت أن الكواكب ال 
فال بّد من جسم آخر يتحرك تتحرك إال حبركة فلكها واَألفالك احلاملة هلذه السيارات تتحرك حركات سريعة 

حركة بطيئة ويكون هو احلامل هلذه الثوابت وهذه الداللة ضعيفة من وجوه أوهلا مل ال جيوز أن يقال الكواكب 
تتحرك بأنفسها من غري أن تكون مركوزة يف جسم آخر وهذا االحتمال ال يفسد إال بإفساد املختار ودونه خرط 

 جيوز أن يقال إن هذه الكواكب مركوزة يف ممثالت السيارات والسيارات القتاد وثانيها سلمنا ذلك لكن مل ال
مركوزة يف حواملها وعند ذلك ال حيتاج إىل إثبات الفلك الثامن وثالثها مل ال جيوز أن يكون ذلك الفلك حتت فلك 

الكاسف حتت القمر فيكون حتت كرات السيارات ال فوقها فإن قيل إنا نرى هذه السيارات تكسف هذه الثوابت و



املكسوف ال حمالة قلنا هذه السيارات إمنا تكسف الثوابت القريبة من املنطقة فأما الثوابت القريبة من القطبني فال 
فلم ال جيوز أن يقال هذه الثوابت القريبة من املنطقة مركوزة يف الفلك الثامن الذي هو فوق كرة زحل وهذه 

ن انكسافها بالسيارات مركوزة يف كرة أخرى حتت كرة القمر وهذا الثوابت القريبة من القطبني اليت ال ميك
االحتمال ال دافع له مث نقول هب أنكم أثبتم هذه األفالك التسعة فما الذي دلكم على نفي الفلك العاشر أقصى ما 

  يف الباب أن الرصد ما دل

ذلك أنه قال بعض احملققني منهم إنه ما  إال على هذا القدر إال أن عدم الدليل ال يدل على عدم املدلول والذي حيقق
تبني يل إىل اآلن أن كرة الثوابت كرة واحدة أو كرات منطو بعضها على بعض وأقول هذا االحتمال واقع ألن 
الذي يستدل به على وحدة كرة الثوابت ليس إال أن يقال إن حركاهتا متشاهبة ومىت كان األمر كذلك كانت 

املقدمتني غري يقينتيين أما األوىل فألن حركاهتا وإن كانت يف احلس واحدة ولكن مركوزة يف كرة واحدة ولكتا 
لعلها ال تكون يف احلقيقة واحدة ألنا لو قدرنا أن واحداً منها يتمم الدورة يف ستة وثالثني ألف سنة واآلخر يتمم 

سنني كان الذي هو حصة السنة الدورة يف مثل هذه املدة بنقصان سنة واحدة فإذا وزعنا ذلك النقصان على هذه ال
الواحدة ثالثة عشر جزءاً من ألف ومائيت جزء من واحد وهذا القدر مما ال حيس به بل العشر سنني واملائة واأللف 
مما ال حيس به البتة وإذا كان ذلك حمتمالً سقط القطع البتة عن استواء حركات الثوابت وأما الثانية فألن استواء 

ادير حركاهتا ال يوجب كوهنا بأسرها مركوزة يف كرة واحدة الحتمال كوهنا مركوزة يف حركات الثوابت يف مق
كرات متباينة وإن كانت مشتركة يف مقادير حركاهتا وهذا كما يقولون يف ممثالت أكثر الكواكب فإهنا يف حركاهتا 

 خمتص بفلك الثوابت فلعل مساوية لفلك الثوابت فكذا ههنا وأقول إن هذا االحتمال الذي ذكره هذا القائل غري
اجلرم املتحرك باحلركة اليومية ليس جرماً واحداً بل أجراماً كثرية إما خمتلفة احلركات لكن بتفاوت قليل ال تفي 
بإدراكها أعمارنا وأرصادنا وإما متساوية على اإلطالق ولكن تساويها ال يوجب وحدهتا ومن أصحاب اهليئة من 

ذه التسعة فإن من الناس من أثبت كرة فوق كرة الثوابت وحتت الفلك األعظم قطع بإثبات أفالك أخر غري ه
واستدل عليه من وجوه األول أن الراصدين للميل األعظم وجدوه خمتلف املقدار فكل من كان رصده أقدم وجد 

أمون قد تناقص مث وجد بعد امل) كح له ( مث وجد يف زمان املأمون ) حل يا ( مقدار امليل أعظم فإن بطليموس وجده 
بدقيقة وذلك يقتضي أن من شأن املنطقتني أن يقل ميلهما تارة ويكثر أخرى وهذا إمنا ميكن إذا كان بني كرة الكل 
وكرة الثوابت كرة أخرى يدور قطباها حول قطيب كرة الكل وتكون كرة الثوابت يدور قطباها حول قطيب تلك 

شمال منخفضاً وتارة إىل جانب اجلنوب مرتفعاً فيلزم من ذلك أن الكرة فيعرض لقطبها تارة أن يصري إىل جانب ال
ينطبق معدل النهار على منطقة الربوج وأن ينفصل عنه تارة أخرى إىل اجلنوب عندما يرتفع قطب فلك الثوابت إىل 

 الشمس اجلنوب وتارة إىل الشمال كما هو اآلن الثاين أن أصحاب األرصاد اضطربوا اضطراباً شديداً يف مقدار سري
حىت أن بطليموس حكى عن أبرخيس أنه كان شاكاً يف أن هذه العودة ) كتب النجوم ( على ما هو مشروح يف 

تكون يف أزمنة متساوية أو خمتلفة وأنه يقول يف بعض أقاويله إهنا خمتلفة ويف بعضها إهنا متساوية يف إن الناس ذكروا 
الشمس متحركاً فإنه زعم أن االختالف الذي يلحق حركة يف سبب اختالفه قولني أحدمها قول من جيعل أوج 

الشمس من هذه اجلهة خيتلف عند نقطة االعتدال الختالف بعدها عن األوج فيختلف زمان سري الشمس من أجله 
  الثاين قول أهل اهلند والصني وبابل وأكثر قدماء الروم ومصر والشام إن السبب فيه انتقال فلك



حنطاطه وحكي عن أبرخيس أنه كان يعتقد هذا الرأي وذكر بارياء اإلسكندراين أن الربوج وارتفاع قطبه وا
أصحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك وأن نقطة فلك الربوج تتقدم عن موضعها وتتأخر مثان درجات وقالوا إن 

نه ال سبيل درجة من احلوت إىل أول احلمل واعلم أن هذا اخلبط مما ينبهك على أ) كب ( ابتداء احلركة من 
للعقول البشرية إىل إدراك هذه األشياء وأنه ال حييط هبا إال علم فاطرها وخالقها فوجب االقتصار فيه على الدالئل 

السمعية فإن قال قائل فهل يدل التنصيص على سبع مسوات على نفي العدد الزائد قلنا احلق أن ختصيص العدد 
  بالذكر ال يدل على نفي الزائد

دسة قوله تعاىل َوُهَو بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌم يدل على أنه سبحانه وتعاىل ال ميكن أن يكون خالقاً لألرض وما املسألة السا
فيها وللسموات وما فيها من العجائب والغرائب إال إذا كان عاملاً هبا حميطاً جبزئياهتا وكلياهتا وذلك يدل على أمور 

يعلم اجلزئيات وصحة قول املتكلمني و ذلك ألن املتكلمني استدلوا أحدها فساد قول الفالسفة الذين قالوا إنه ال 
على علم اهللا تعاىل باجلزئيات بأن قالوا إن اهللا تعاىل فاعل هلذه األجسام على سبيل األحكام واالتقان وكل فاعل 

هذا املوضع ألنه ذكر  على هذا الوجه فإن ال بّد وأن يكون عاملاً مبا فعله وهذه الداللة بعينها ذكرها اهللا تعاىل يف
خلق السموات واألرض مث فرع على ذلك كونه عاملاً فثبت هبذا أن قول املتكلمني يف هذا املذهب ويف هذا 

االستدالل مطابق للقرآن وثانيها فساد قول املعتزلة وذلك ألنه سبحانه وتعاىل بني أن اخلالق للشيء على سبيل 
به وبتفاصيله ألن خالقه قد خصه بقدر دون قدر والتخصيص بقدر معني ال  التقدير والتحديد ال بّد وأن يكون عاملاً

بّد وأن يكون بإرادة وإال فقد حصل الرجحان من غري مرجح واإلرادة مشروطة بالعلم فثبت أن خالق الشيء ال بدّ 
تفاصيلها يف العدد وأن يكون عاملاً به على سبيل التفصيل فلو كان العبد موجداً ألفعال نفسه لكان عاملاً هبا وب

والكمية والكيفية فلما مل حيصل هذا العلم علمنا أنه غري موجد نفسه وثالثها قالت املعتزلة إذا مجعت بني هذه اآلية 
وبني قوله َوفَْوَق كُلّ ِذى ِعلْمٍ َعِليٌم ظهر أنه تعاىل عامل بذاته واجلواب قوله تعاىل َوفَْوَق كُلّ ِذى ِعلْمٍ َعِليٌم عام 

  أَنَزلَُه بِِعلِْمِه خاص واخلاص مقدم على العام واهللا تعاىل أعلم وقوله
َيْسِفُك الدَِّمآَء وََنْحُن ُنسَبِّحُ َوإِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَةِ  إِنِّي َجاِعلٌ ِفى اَألْرضِ َخِليفَةً  قَالُوا أََتجَْعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها َو

  قَالَ إِنِّي أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ بِحَْمِدَك َونُقَدِّسُ لََك
اعلم أن هذه اآلية دالة على كيفية خلقة آدم عليه السالم وعلى كيفية تعظيم اهللا تعاىل إياه فيكون ذلك إنعاماً عاماً 

  لعلى مجيع بين آدم فيكون هذا هو النعمة الثالثة من تلك النعم العامة اليت أوردها يف هذا املوضع مث فيه مسائ

املسألة األوىل يف إذ قوالن أحدمها أنه صلة زائدة إال أن العرب يعتادون التكلم هبا والقرآن نزل بلغة العرب الثاين 
وهو احلق أنه ليس يف القرآن ما ال معىن له وهو نصب بإضمار اذكر واملعىن أذكر هلم قال ربك للمالئكة فأضمر 

ن اهللا تعاىل قد كشف ذلك يف كثري من املواضع كقوله َواذْكُْر أََخا هذا ألمرين أحدمها أن املعىن معروف والثاين أ
َواضْرِْب لَُهْم مَّثَالً أَْصحَابَ )  ١٧ص ( وقال وَاذْكُْر َعْبَدَنا َداوُوُد )  ٢١األحقاف ( َعاٍد إِذْ أَنذََر قَْوَمُه بِاالْحْقَاِف 

والقرآن كله كالكلمة الواحدة وال يبعد أن )  ١٤ ١٣يس ( ا إِلَيْهُِم اثَْنْينِ القَْرَيةِ  إِذْ َجاءَها الْمُْرَسلُونَ إِذْ أَْرَسلَْن
( تكون هذه املواضع املصرحة نزلت قبل هذه السورة فال جرم ترك ذلك ههنا اكتفاء بذلك املصرح قال صاحب 

  بقالوا) إذ ( وجيوز أن ينتصب ) الكشاف 
( ين إليه أي أرسلين إليه واملألكة واأللوكة الرسالة وأصله اهلمزة من املسألة الثانية امللك أصله من الرسالة يقال ألك

املالئك ) الكشاف ( حذفت اهلمزة وألقيت حركتها على ما قبلها طلباً للخفة لكثرة استعماهلا قال صاحب ) مألكة 
  مجع مألك على األصل كالشمائل يف مجع مشأل وإحلاق التاء لتأنيث اجلمع



لناس من قال الكالم يف املالئكة ينبغي أن يكون مقدماً على الكالم يف األنبياء لوجهني األول أن املسألة الثالثة من ا
كُُتبِهِ اهللا تعاىل قدم ذكر اإلميان باملالئكة على ذكر اإلميان بالرسل يف قوله وَالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ ءاَمَن بِاللَِّه َوَملَِئكَِتِه َو

الثاين أن امللك واسطة بني اهللا وبني ) ابدؤا مبا بدأ اهللا به ( د قال عليه السالم ولق)  ٢٨٥املؤمنون ( َوُرُسِلِه 
الرسول يف تبليغ الوحي والشريعة فكان مقدماً على الرسول ومن الناس من قال الكالم يف النبوات مقدم على 

كان الكالم يف النبوات أصالً الكالم يف املالئكة ألنه ال طريق لنا إىل معرفة وجود املالئكة بالعقل بل بالسمع ف
للكالم يف املالئكة فال جرم وجب تقدمي الكالم يف النبوات واألوىل أن يقال امللك قبل النيب بالشرف والعلية وبعده 

يف عقولنا وأذهاننا حبسب وصولنا إليها بأفكارنا واعلم أنه ال خالف بني العقالء يف أن شرف الرتبة للعامل العلوي 
ئكة فيه كما أن شرف الرتبة للعامل السفلى هو وجود اإلنسان فيه إال أن الناس اختلفوا يف ماهية هو وجود املال

املالئكة وحقيقتهم وطريق ضبط املذاهب أن يقال املالئكة ال بّد وأن تكون ذوات قائمة بأنفسها مث إن تلك الذوات 
وات متحيزة فهنا أقوال أحدها أهنا أجسام لطيفة إما أن تكون متحيزة أوال تكون أما األول وهو أن تكون املالئكة ذ

هوائية تقدر على التشكل بأشكال خمتلفة مسكنها السموات وهذا قول أكثر املسلمني وثانياً قول طوائف من عبدة 
األوثان وهو أن املالئكة هي احلقيقة يف هذه الكواكب املوصوفة باإلسعاد واألحناس فإهنا بزعمهم أحياء ناطقة وأن 

عدات منها مالئكة الرمحة واملنحسات منها مالئكة العذاب وثالثها قول معظم اجملوس والثنوية وهو أن هذا العامل املس
مركب من أصلني أزليني ومها النور والظلمة ومها يف احلقيقة جوهران شفافان خمتاران قادران متضادا النفس 

طيب الريح كرمي النفس يسر وال يضر وينفع وال مينع  والصورة خمتلفا الفعل والتدبري فجوهر النور فاضل خري نقي
وحيىي وال يبلى وجوهر الظلمة على ضد ذلك مث إن جوهر النور مل يزل يولد األولياء وهم املالئكة ال على سبيل 

التناكح بل على سبيل تولد احلكمة من احلكيم والضوء من املضيء وجوهر الظلمة مل يزل يولد األعداء وهم 
  على سبيل تولد السفه من السفيه ال على سبيل التناكح فهذه أقوال من جعل املالئكةالشياطني 

أشياء متحيزة جسمانية القول الثاين أن املالئكة ذوات قائمة بأنفسها وليست مبتحيزة وال بأجسام فههنا قوالن 
ارقة ألبداهنا على نعت الصفاء أحدمها قول طوائف من النصارى وهو أن املالئكة يف احلقيقة هي األنفس الناطقة املف

واخلريية وذلك ألن هذه النفوس املفارقة إن كانت صافية خالصة فهي املالئكة وإن كانت خبيثة كدرة فهي 
الشياطني وثانيهما قول الفالسفة وهي أهنا جواهر قائمة بأنفسها وليست مبتحيزة البتة وأهنا باملاهية خمالفة ألنواع 

وأهنا أكمل قوة منها وأكثر علماً منها وأهنا للنفوس البشرية جارية جمرى الشمس بالنسبة النفوس الناطقة البشرية 
إىل األضواء مث إن هذه اجلواهر على قسمني منها ما هي بالنسبة إىل أجرام األفالك والكواكب كنفوسنا الناطقة 

قة يف معرفة اهللا وحمبته ومشتغلة بطاعته بالنسبة إىل أبداننا ومنها ما هي ال على شيء من تدبري األفالك بل هي مستغر
وهذا القسم هم املالئكة املقربون ونسبتهم إىل املالئكة الذين يدبرون السموات كنسبة أولئك املدبرين إىل نفوسنا 

الناطقة فهذان القسمان قد اتفقت الفالسفة على إثباهتما ومنهم من أثبت أنواعاً أخر من املالئكة وهي املالئكة 
املدبرة ألحوال هذا العامل السفلي مث إن املدبرات هلذا العامل إن كانت خرية فهم املالئكة وإن كانت شريرة  األرضية

فهم الشياطني فهذا تفصيل مذاهب الناس يف املالئكة واختلف أهل العلم يف أنه هل ميكن احلكم بوجودها من حيث 
فقد اتفقوا على أن يف العقل دالئل تدل على وجود املالئكة العقل أو ال سبيل إىل إثباهتا إال بالسمع أما الفالسفة 

ولنا معهم يف تلك الدالئل أحباث دقيقة عميقة ومن الناس من ذكر يف ذلك وجوهاً عقلية اقناعية ولنشر إليها أحدها 
إن احلي إما أن أن املراد من امللك احلي الناطق الذي ال يكون ميتاً فنقول القسمة العقلية تقتضي وجود أقسام ثالثة ف

يكون ناطقاً وميتاً معاً وهو اإلنسان أو يكون ميتاً وال يكون ناطقاً وهو البهائم أو يكون ناطقاً وال يكون ميتاً وهو 



امللك وال شك أن أخس املراتب هو امليت غري الناطق وأوسطها الناطق امليت وأشرفها الناطق الذي ليس مبيت فإذا 
أخس املراتب وأوسطها فألن تقتضي إجياد أشرف املراتب وأعالها كان ذلك أوىل  اقتضت احلكمة اإلهلية إجياد

وثانياً أن الفطرة تشهد بأن عامل السموات أشرف من هذا العامل السفلي وتشهد بأن احلياة والعقل والنطق أشرف 
در الظلماين وال حتصل البتة من أضدادها ومقابلتها فيبعد يف العقل أن حتصل احلياة والعقل والنطق يف هذا العامل الك

يف ذلك العامل الذي هو عامل الضوء والنور والشرف وثالثها أن أصحاب اجملاهدات أثبتوها من جهة املشاهدة 
واملكاشفة وأصحاب احلاجات والضرورات أثبتوها من جهة أخرى وهي ما يشاهد من عجائب آثارها يف اهلداية إىل 

املعجونات واستخراج صنعة التريقات ومما يدل على ذلك حال الرؤيا الصادقة  املعاجلات النادرة الغريبة وتركيب
فهذه وجوه إقناعية بالنسبة إىل من مسعها ومل ميارسها وقطعية بالنسبة إىل من جرهبا وشاهدها واطلع على أسرارها 

ل ذلك كاألمر اجملمع عليه بينهم وأما الدالئل النقلية فال نزاع البتة بني األنبياء عليهم السالم يف إثبات املالئكة ب
  واهللا أعلم

  أطت السماء وحق هلا أن تئط ما فيها( املسألة الرابعة يف شرح كثرهتم قال عليه الصالة والسالم 

وروي أن بين آدم عشر اجلن واجلن وبنو آدم عشر حيوانات الرب ) موضع قدم إال وفيه ملك ساجد أو راكع 
كلهم عشر حيوانات البحر وهؤالء كلهم عشر مالئكة األرض املوكلني هبا وهؤالء كلهم عشر الطيور وهؤالء 

وكل هؤالء عشر مالئكة مساء الدنيا وكل هؤالء عشر مالئكة السماء الثالثة وعلى هذا الترتيب إىل مالئكة السماء 
من سرادقات السابعة مث الكل يف مقابلة مالئكة الكرسي نزر قليل مث كل هؤالء عشر مالئكة السرادق الواحد 

العرش اليت عددها ستمائة ألف طول كل سرادق وعرضه ومسكه إذا قوبلت به السموات واألرضون وما فيها وما 
بينها فإهنا كلها تكون شيئاً يسرياً وقدراً صغرياً وما من مقدار موضع قدم إال وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم هلم 

بلة املالئكة الذين حيومون حول العرش كالقطرة يف البحر وال يعلم زجل بالتسبيح والتقديس مث كل هؤالء يف مقا
عددهم إال اهللا مث مع هؤالء مالئكة اللوح الذين هم أشياع إسرافيل عليه السالم واملالئكة الذين هم جنود جربيل 

كره وتعظيمه عليه السالم وهم كلهم سامعون مطيعون ال يفترون مشتغلون بعبادته سبحانه وتعاىل رطاب األلسن بذ
يتسابقون يف ذلك مذ خلقهم ال يستكربون عن عبادته آناء الليل والنهار وال يسأملون ال حيصى أجناسهم وال مدة 

أعمارهم وال كيفية عبادهتم إال اهللا تعاىل وهذا حتقيق حقيقة ملكوته جل جالله على ما قال َوَما َيْعلَُم ُجُنوَد َرّبَك إِالَّ 
أقول رأيت يف بعض كتب التذكري أنه عليه الصالة والسالم حني عرج به رأى مالئكة يف و)  ٣١املدثر ( ُهَو 

أيهم إىل أين يذهبون فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( موضع مبنزلة سوق بعضهم ميشي جتاه بعض فسأل رسول اهللا 
ل ذلك مث سألوا واحداً منهم جربيل عليه السالم ال أدري إال أين أراهم مذ خلقت وال أرى واحداً منهم قد رأيته قب

وقيل له مذ كم خلقت فقال ال أدري غري أن اهللا تعاىل خيلق كوكباً يف كل أربعمائة ألف سنة فخلق مثل ذلك 
الكوكب منذ خلقين أربعمائة ألف مرة فسبحانه من إله ما أعظم قدرته وما أجل كماله واعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل 

افهم أما األصناف فأحدها محلة العرش وهو قوله وََيْحِملُ عَْرَش رَّبَك فَْوقَُهْم َيْومَِئذٍ ذكر يف القرآن أصنافهم وأوص
وثانيها احلافون حول العرش على ما قال سبحانه َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ  َحافَّني ِمْن َحْولِ الْعَْرشِ )  ١٧احلاقة ( ثََمانَِيةٌ  

وثالثها أكابر املالئكة فمنهم جربيل وميكائيل صلوات اهللا عليهما لقوله تعاىل )  ٧٥الزمر ( ُيسَّبُحونَ بَِحْمِد َربّهِْم 
مث إنه سبحانه وتعاىل )  ٩٨البقرة ( َمن كَانَ َعُدّوا لّلَِّه َوَملِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ فَإِنَّ اللََّه َعُدوٌّ لِّلْكَاِفرِيَن 

( ألول أنه صاحب الوحي إىل األنبياء قال تعاىل نََزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك وصف جربيل عليه السالم بأمور ا
)  ٩٧البقرة ( الثاين أنه تعاىل ذكره قبل سائر املالئكة يف القرآن قُلْ َمن كَانَ َعُدّوا لِّجِبْرِيلَ )  ١٩٤ ١٩٣الشعراء 



زاق واألغذية والعلم الذي هو الغذاء الروحاين أشرف وألن جربيل صاحب الوحي والعلم وميكائيل صاحب األر
من الغذاء اجلسماين فوجب أن يكون جربيل عليه السالم أشرف من ميكائيل الثالث أنه تعاىل جعله ثاين نفسه فَإِنَّ 

السالم إِذْ أَيَّدتَُّك بِرُوحِ  اللََّه ُهَو َمْولَاُه َوجِْبرِيلُ َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَِني الرابع مساه روح القدس قال يف حق عيسى عليه
اخلامس ينصر أولياء اهللا ويقهر أعداءه مع ألف من املالئكة مسومني السادس أنه تعاىل )  ١١٠املائدة ( الْقُُدسِ 

 ١٩التكوير (  مدحه بصفات ست يف قوله إِنَُّه لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ ِذى قُوَّةٍ  ِعنَد ِذى الْعَْرشِ َمِكنيٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ
  إىل مجيع األنبياء فجميع) صلى اهللا عليه وسلم ( فرسالته أنه رسول اهللا )  ٢٠

األنبياء والرسل أمته وكرمه على ربه أنه جعله واسطة بينه وبني أشرف عباده وهم األنبياء وقوته أنه رفع مدائن قوم 
 قوله تعاىل فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْولَاُه َوجِْبرِيلُ َوَصاِلحُ لوط إىل السماء وقلبها ومكانته عند اهللا أنه جعله ثاين نفسه يف

 ِلَتكُونَ الُْمْؤِمنَِني وكونه مطاعاً أنه إمام املالئكة ومقتداهم وأما كونه أميناً فهو قوله َنَزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك
الئكة إسرافيل وعزرائيل صلوات اهللا عليهما وقد ثبت وجودمها ومن مجلة أكابر امل)  ١٩٣الشعراء ( ِمَن الُْمْنِذرِيَن 

( باألخبار وثبت باخلرب أن عزرائيل هو ملك املوت على ما قال تعاىل قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك الَْمْوتِ الَِّذى ُوكّلَ بِكُْم 
فذلك يدل على وجود مالئكة )  ٦١األنعام ( ُسلَُنا وأما قوله حَتَّى إِذَا َجاء أََحدَكُُم الَْمْوُت َتَوفَّْتُه ُر)  ١١السجدة 

موكلني بقبض األرواح وجيوز أن يكون ملك املوت رئيس مجاعة وكلوا على قبض األرواح قال تعاىل َولَْو تََرى إِذْ 
ما إسرافيل عليها السالم فقد دلت وأ)  ٥٠األنفال ( َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُرواْ الَْملَِئكَةُ  َيْضرُِبونَ ُوُجوَهُهْم وَأَْدبَاَرُهْم 

األخبار على أنه صاحب الصور على ما قال تعاىل َونُِفَخ ِفى الصُّورِ فََصِعَق َمن ِفى السََّماَواِت َوَمن ِفى االْْرضِ إِالَّ 
كة اجلنة قال تعاىل َواملَلَاِئكَةُ  ورابعها مالئ)  ٦٨الزمر ( َمن َشاء اللَُّه ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينظُُرونَ 

وخامسها مالئكة النار )  ٢٤ ٢٣الرعد ( َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ َبابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُم بَِما صََبرُْتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ 
ورئيسهم )  ٣١املدثر ( اَب النَّارِ إِالَّ َملَِئكَةً  وقوله تعاىل َوَما َجَعلَْنا أَْصَح)  ٣٠املدثر ( قال تعاىل َعلَْيَها ِتْسَعةَ  َعَشَر 

وأمساء مجلتهم الزبانية قال تعاىل )  ٧٧الزخرف ( مالك وهو قوله تعاىل َوَنادَْواْ يامَاِلُك مَاِلَك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك 
ن ببين آدم لقوله تعاىل َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الّشمَالِ وسادسها املوكلو)  ١٨ ١٧العلق ( فَلَْيْدُع نَاِدَيُه َسَنْدُع الزَّبَانَِيةَ  

وقوله تعاىل لَُه ُمَعقّبَاٌت ّمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنهُ )  ١٨ ١٧ق ( قَِعيٌد مَّا َيلِْفظُ ِمن قَْولٍ إِالَّ لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد 
وسابعها كتبة )  ٦١األنعام ( َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َوُيْرِسلُ َعلَْيكُم َحفَظَةً   وقوله تعاىل)  ١١الرعد ( ِمْن أَْمرِ اللَِّه 

وثامنها )  ١٢ ١٠اونفطار ( األعمال وهو قوله تعاىل َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني ِكَراماً كَاِتبِنيَ َيْعلَُمونَ َما َتفَْعلُونَ 
وبقوله َوالذرِيَاِت ذَرْواً إىل )  ١الصافات ( ملرادون بقوله تعاىل َوالصَّافَّاِت َصفَّا املوكلون بأحوال هذا العامل وهم ا

وعن ابن عباس قال إن هللا )  ١النازعات ( وبقوله َوالنَّازِعَاِت غَْرقاً )  ٤ ١الذاريات ( قوله فَالُْمقَّسَماِت أَْمراً 
ا أصاب أحدكم حركة بأرض فالة فليناد أعينوا عباد مالئكة سوى احلفظة يكتبون ما يسقط من ورق األشجار فإذ

( اهللا يرمحكم اهللا وأما أوصاف املالئكة فمن وجوه أحدها أن املالئكة رسل اهللا قال تعاىل َجاِعلِ الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً 
على أن بعض املالئكة هم الرسل فهذا يدل )  ٧٥احلج ( أما قوله تعاىل اللَُّه َيْصطَِفى ِمَن الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً )  ١فاطر 

فقط وجوابه أن من للتبيني ال للتبعيض وثانيها قرهبم من اهللا تعاىل وذلك ميتنع أن يكون باملكان واجلهة فلم يبق إال 
)  ١٩األنبياء ( أن يكون ذلك القرب هو القرب بالشرف وهو املراد من قوله َوَمْن ِعْنَدُه الَ َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه 

وثالثها وصف )  ٢٠األنبياء ( وقوله ُيسَّبُحونَ الْلَّْيلَ وَالنَّهَاَر الَ يَفُْتُرونَ )  ٢٦األنبياء ( وقوله َبلْ ِعَباٌد مُّكَْرُمونَ 
  طاعاهتم وذلك من وجوه األول قوله تعاىل حكاية عنهم َوَنْحُن ُنسَّبُح بَِحْمِدَك َوُنقَّدُس لََك وقال يف موضع آخر



واهللا تعاىل ما كذهبم يف ذلك فثبت هبا مواظبتهم على )  ١٦٦الصافات ( ا لََنْحُن الصَّافُّونَ َوإِنَّا لََنْحُن الُْمسَّبُحونَ َوإِنَّ
الثالث )  ٣٠احلجر ( العبادة الثاين مبادرهتم إىل امتثال أمر اهللا تعظيماً له وهو قوله فََسَجَد الَْملَاِئكَةُ  كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ 

ورابعها )  ٢٧األنبياء ( هنم ال يفعلون شيئاً إال بوحيه وأمره وهو قوله الَ َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ وَُهْم بِأَْمرِهِ َيْعَملُونَ أ
وصف قدرهتم وذلك من وجوه األول أن محلة العرش وهم مثانية حيملون العرش والكرسي مث إن الكرسي الذي هو 

فانظر )  ٢٥٥البقرة ( موات السبع لقوله َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّماوَاِت وَاالْْرَض أصغر من العرش أعظم من مجلة الس
ى إىل هناية قدرهتم وقوهتم الثاين أن علو العرش شيء ال حييط به الوهم ويدل عليه قوله َتْعُرُج الَْملَِئكَةُ  َوالرُّوُح إِلَْيِه ِف

مث إهنم لشدة قدرهتم ينزلون منه يف حلظة واحدة الثالث قوله تعاىل )  ٤املعارج ( ةٍ  َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَن
إِذَا ُهْم ِقَياٌم َينظُُرونَ َوُنِفَخ ِفى الصُّورِ فََصِعَق َمن ِفى السََّماَواِت َوَمن ِفى االْْرضِ إِالَّ َمن َشاء اللَُّه ثُمَّ ُنِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَ

لصور يبلغ يف القوة إىل حيث أن بنفخة واحدة منه يصعق من يف السموات واألرض فصاحب ا)  ٦٨الزمر ( 
وبالنفخة الثانية منه يعودون أحياء فاعرف منه عظم هذه القوة والرابع أن جربيل عليه السالم بلغ يف قوته إىل أن 

مع كثرة عباداهتم  قلع جبال آل لوط وبالدهم دفعة واحدة وخامسها وصف خوفهم ويدل عليه وجوه األول أهنم
وعدم إقدامهم على الزالت البتة يكونون خائفني وجلني حىت كأن عبادهتم معاصي قال تعاىل َيَخافُونَ َربَُّهْم ّمن 

ْم الثاين قوله تعاىل َحتَّى إِذَا فُّزَع َعن قُلُوبِهِ)  ٢٨األنبياء ( وقال َوُهْم ّمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفقُونَ )  ٥٠النحل ( فَْوِقهِْم 
روي يف التفسري أن اهللا تعاىل إذا تكلم بالوحي مسعه )  ٢٣سبأ ( قَالُواْ َماذَا قَالَ َربُّكُْم قَالُواْ الَْحقَّ َوُهَو الَْعِلى ُّ الْكَبُِري 

أهل السموات مثل صوت السلسلة على الصفوان ففزعوا فإذا انقضى الوحي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم 
صلى ( عن ابن عباس قال بينما رسول اهللا ) شعب اإلميان ( ي الكبري الثالث روى البيهقي يف قالوا احلق وهو العل

بناحية ومعه جربيل إذ انشق أفق السماء فأقبل جربيل يتضاءل ويدخل بعضه يف بعض ويدنو من ) اهللا عليه وسلم 
حممد إن ربك يقرئك السالم وخيريك فقال يا ) صلى اهللا عليه وسلم ( األرض فإذا ملك قد مثل بني يدي رسول اهللا 

بني أن تكون نبياً ملكاً وبني أن تكون نبياً عبداً قال عليه السالم فأشار إىل جربيل بيده أن تواضع فعرفت أنه يل 
ناصح فقلت عبداً نبياً فعرج ذلك امللك إىل السماء فقلت يا جربيل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من 

املسألة فمن هذا يا جربيل فقال هذا إسرافيل خلقه اهللا يوم خلقه بني يديه صافاً قدميه ال يرفع حالك ما شغلين عن 
طرفه وبني الرب وبينه سبعون نوراً ما منها نور يدنو منه إال احترق وبني يديه اللوح احملفوظ فإذا أذن اهللا له يف 

فيه فإن كان من عملي أمرين به وإن كان من  شيء من السماء أو من األرض ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فينظر
عمل ميكائيل أمره به وإن كان من عمل ملك املوت أمره به قلت يا جربيل على أي شيء أنت قال على الرياح 

واجلنود قلت على أي شيء ميكائيل قال على النبات قلت على أي شيء ملك املوت قال على قبض األنفس وما 
ساعة وما ذاك الذي رأيت مين إال خوفاً من قيام الساعة واعلم أنه ليس بعد كالم اهللا ظننت أنه هبط إال لقيام ال

وكالم رسوله كالم يف وصف املالئكة أعلى وأجل من كالم أمري املؤمنني علي عليه السالم قال يف بعض خطبه مث 
ال ينتصبون وصافون  فتق ما بني السموات العلى فمألهن أطواراً من مالئكة فمنهم سجود ال يركعون وركوع

اليتزايلون ومسبحون ال يسأمون ال يغشاهم نوم العيون وال سهو العقول وال فترة األبدان وال غفلة النسيان ومنهم 
أمناء على وحيه وألسنة إىل رسله وخمتلفون بقضائه وأمره ومنهم احلفظة لعباده والسدنة ألبواب جنانه ومنهم الثابتة 

  يف األرضني

م واملارقة من السماء العليا أعناقهم واخلارجة من األقطار أركاهنم واملناسبة لقوائم العرش أكتافهم السفلى أقدامه
ناكسة دونه أبصارهم متلفعون بأجنحتهم مضروبة بينهم وبني من دوهنم حجب العزة وأستار القدرة ال يتومهون 



  وال يشريون إليه بالنظائر رهبم بالتصوير وال جيرون عليه صفات املصنوعني وال حيدونه باألماكن
الئكة أو املسألة اخلامسة اختلفوا يف أن املراد من قوله َوإِذْ قَالَ َربُّكَ ِللَْملَاِئكَةِ  إِّني َجاِعلٌ ِفى االْرضِ َخِليفَةً  كل امل
مع إبليس  بعضهم فروى الضحاك عن ابن عباس أنه سبحانه وتعاىل إمنا قال هذا القول للمالئكة الذين كانوا حماربني

ألن اهللا تعاىل ملا أسكن اجلن األرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضاً بعث اهللا إبليس يف جند من 
املالئكة فقتلهم إبليس بعسكره حىت أخرجوهم من األرض وأحلقوهم جبزائر البحر فقال تعاىل هلم إِّني َجاِعلٌ ِفى 

لصحابة والتابعني أنه تعاىل قال ذلك جلماعة املالئكة من غري ختصيص ألن لفظ االْرضِ َخِليفَةً  وقال األكثرون من ا
  املالئكة يفيد العموم فيكون التخصيص خالف األصل

املسألة السادسة جاعل من جعل الذي له مفعوالن دخل على املبتدأ واخلرب ومها قوله ِفى االْرضِ َخِليفَةً  فكانا 
  فةمفعولني ومعناه مصري يف األرض خلي

املسألة السابعة الظاهر أن األرض اليت يف اآلية مجيع األرض من املشرق إىل املغرب وروى عبد الرمحن بن سابط عن 
أنه قال دحيت األرض من مكة وكانت املالئكة تطوف بالبيت وهم أول من طاف ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

  ى االْرضِ َخِليفَةً  واألول أقرب إىل الظاهربه وهو يف األرض اليت قال اهللا تعاىل إِّني َجاِعلٌ ِف
)  ١٤يونس ( املسألة الثامنة اخلليفة من خيلف غريه ويقوم مقامه قال اهللا تعاىل ثُمَّ َجَعلَْناكُْم َخلَاِئَف ِفى االْْرضِ 

دمها أنه آدم عليه السالم فأما أن املراد باخلليفة من ففيه قوالن أح)  ٦٩األعراف ( َواذكُرُواْ إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَاء 
 وقوله أََتْجَعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها املراد ذريته ال هو والثاين أنه ولد آدم أما الذين قالوا املراد آدم عليه السالم فقد
ض اختلفوا يف أنه تعاىل مل مساه خليفة وذكروا فيه وجهني األول بأنه تعاىل ملا نفى اجلن من األرض وأسكن آدم األر

كان آدم عليه السالم خليفة ألولئك اجلن الذين تقدموه يروى ذلك عن ابن عباس الثاين إمنا مساه اهللا خليفة ألنه 
خيلف اهللا يف احلكم بني املكلفني من خلقه وهو املروي عن ابن مسعود وابن عباس والسدي وهذا الرأي متأكد 

أما الذين قالوا املراد ولد آدم فقالوا إمنا )  ٢٦ص ( اْحكُْم َبْيَن النَّاسِ بِالَْحّق بقوله إِنَّا َجَعلْنَاَك َخِليفَةً  ِفى االْْرضِ فَ
مساهم خليفة ألهنم خيلف بعضهم بعضاً وهو قول احلسن ويؤكده قوله َوُهَو الَِّذى َجَعلَكُْم َخلَاِئَف االْْرضِ واخلليفة 

قة بالقاف فإن قيل ما الفائدة يف أن قال اهللا تعاىل اسم يصلح للواحد واجلمع كما يصلح للذكر واألنثى وقرىء خلي
للمالئكة إِّني َجاِعلٌ ِفى االْرضِ َخِليفَةً  مع أنه منزه عن احلاجة إىل املشورة واجلواب من وجهني األول أنه تعاىل علم 

اب فعرفهم أهنم إذا اطلعوا على ذلك السر أوردوا عليه ذلك السؤال فكانت املصلحة تقتضي إحاطتهم بذلك اجلو
هذه الواقعة لكي يوردوا ذلك السؤال ويسمعوا ذلك اجلواب الوجه الثاين أنه تعاىل علم عباده املشاورة وأما قوله 

  تعاىل قَالُواْ أََتْجَعلُ ِفيَها إىل آخر اآلية ففيه مسائل
ذنوب ومن احلشوية من املسألة األوىل اجلمهور األعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل املالئكة عن مجيع ال

  خالف يف ذلك ولنا وجوه

إال أن هذه اآلية خمتصة مبالئكة النار )  ٦التحرمي ( األول قوله تعاىل الَّ يَْعُصونَ اللََّه َما أََمَرُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيؤَْمُرونَ 
فقوله )  ٥٠النحل ( ْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ فإذا أردنا الداللة العامة متسكنا بقوله تعاىل َيَخافُونَ َربَُّهْم ّمن فَْوِقهِ

ويفعلون ما يؤمرون يتناول مجيع فعل املأمورات وترك املنهيات ألن املنهي عن الشيء مأمور بتركه فإن قيل ما 
الدليل على أن قوله ويفعلون ما يؤمرون يفيد العموم قلنا ألنه ال شيء من املأمورات إال ويصح االستثناء منه 

االستثناء خيرج من الكالم ما لواله لدخل على ما بيناه يف أصول الفقه والثاين قوله تعاىل َبلْ ِعَباٌد مُّكَْرُمونَ الَ و
فهذا صريح يف براءهتم عن املعاصي وكوهنم متوقفني يف كل )  ٢٧ ٢٦األنبياء ( َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ َوُهمْ بِأَْمرِهِ َيْعَملُونَ 



قتضى األمر والوحي والثالث أنه تعاىل حكى عنهم أهنم طعنوا يف البشر باملعصية ولو كانوا من العصاة األمور إال مب
ملا حسن منهم ذلك الطعن الرابع أنه تعاىل حكى عنهم أهنم يسبحون الليل والنهار ال يفترون ومن كان كذلك 

عنهم أهنم قالوا أََتجَْعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها امتنع صدور املعصية منه واحتج املخالف بوجوه األول أنه تعاىل حكىي 
َوَيسِْفُك الدَِّماء وََنْحُن ُنسَّبُح بَِحْمِدَك َوُنقَّدُس لََك وهذا يقتضي صدور الذنب عنهم ويدل على ذلك وجوه أحدها 

يف بين آدم بالفساد أن قوهلم أجتعل فيها هذا اعتراض على اهللا تعاىل وذلك من أعظم الذنوب وثانيها أهنم طعنوا 
والقتل وذلك غيبة والغيبة من كبائر الذنوب وثالثها أهنم بعد أن طعنوا يف بين آدم مدحوا أنفسهم بقوهلم وََنْحُن 

وهذا )  ١٦٦ ١٦٥الصافات ( ُنسَّبُح بَِحْمِدَك َوُنقَّدُس لََك وأهنم قالوا وَإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ وَإِنَّا لََنْحُن الُْمسَّبُحونَ 
( للحصر فكأهنم نفوا كون غريهم كذلك وهذا يشبه العجب والغيبة وهو من الذنوب املهلكة قال عليه السالم 

ورابعها أن قوهلم ال )  ٣٢النجم ( وقال تعاىل فَالَ ُتَزكُّواْ أَنفَُسكُْم ) ثالث مهلكات وذكر فيها إعجاب املرء بنفسه 
لوال تقدم الذنب وإال ملا اشتغلوا بالعذر وخامسها أن قوله أَنبِئُونِى بِأَْسَماء علم لنا إال ما علمتنا يشبه االعتذار ف

يدل على أهنم كانوا كاذبني فيما قالوه أو ال وسادسها أن قوله أَلَْم أَقُل لَّكُْم )  ٣١البقرة ( َهُؤالء إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني 
يدل على أن املالئكة ما )  ٣٣البقرة ( لَُم َما تُْبُدونَ َوَما كُنُتْم َتكُْتُمونَ إِنِي أَْعلَُم غَْيَب السََّماوَاِت وَاالْْرضِ َوأَْع

كانوا عاملني بذلك قبل هذه الواقعة وأهنم كانوا شاكني يف كون اهللا تعاىل عاملاً بكل املعلومات وسابعها أن علمهم 
الوه استنباطاً واألول بعيد ألنه إذا يفسدون ويسفكون الدماء إما أن يكون قد حصل بالوحي إليهم يف ذلك أو ق

أوحى اهللا تعاىل ذلك إليهم مل يكن إلعادة ذلك الكالم فائدة فثبت أهنم قالوه عن االستنباط والظن والقدح يف الغري 
 يُْغنِى ِمَن وقال إَنَّ الظَّنَّ الَ)  ٣٦اإلسراء ( على سبيل الظن غري جائز لقوله تعاىل َوالَ َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم 

وثامنها روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال إن اهللا سبحانه وتعاىل قال للمالئكة )  ٣٦يونس ( الَْحّق َشْيئًا 
  الذين كانوا جند إبليس يف حماربة اجلن إِّني َجاِعلٌ ِفى االْرضِ َخِليفَةً  فقالت املالئكة جميبني له سبحانه أََتجَْعلُ

فِْسُد ِفيَها مث علموا غضب اهللا عليهم فَقَالُواْ سُْبَحاَنَك الَ ِعلَْم لََنا وروي عن اجلن وقتادة أن اهللا تعاىل ملا ِفيَها َمن ُي
أخذ يف خلق آدم مهست املالئكة فيما بينهم وقالوا ليخلق ربنا ما شاء أن خيلق فلن خيلق خلقاً إال كنا أعظم منه 

وفضله عليهم َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء كُلََّها ثُمَّ َعَرضَُهْم َعلَى الَْملَاِئكَةِ  فَقَالَ  وأكرم عليه فلما خلق آدم عليه السالم
يف أين ال أخلق خلقاً إال وأنتم أفضل منه ففزع القوم عند )  ٣١البقرة ( أَنبِئُونِى بِأَْسَماء َهُؤالء إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني 

الَ ِعلَْم لََنا ويف بعض الروايات أهنم ملا قالوا أجتعل فيها أرسل اهللا عليهم ناراً  ذلك إىل التوبة و قَالُواْ سُْبَحاَنَك
فأحرقتهم الشبهة الثانية متسكوا بقصة هاروت وماروت وزعموا أهنما كانا ملكني من املالئكة وأهنما ملا نظرا إىل ما 

أوحى اهللا تعاىل إليهما إين لو ابتليتكما يصنع أهل األرض من املعاصي أنكرا ذلك وأكرباه ودعوا على أهل األرض ف
مبا ابتليت به بين آدم من الشهوات لعصيتماين فقاال يا رب لو ابتليتنا مل نفعل فجربنا فأهبطهما إىل األرض وابتالمها 

اهللا بشهوات بين آدم فمكثا يف األرض وأمر اهللا الكوكب املسمى بالزهرة وامللك املوكل به فهبطا إىل األرض 
الزهرة يف صورة امرأة وامللك يف صورة رجل مث إن الزهرة اختذت منزالً وزينت نفسها ودعتهما إىل نفسها  فجعلت

ونصب امللك نفسه يف منزهلا يف مثال صنم فأقبال إىل منزهلا ودعواها إىل الفاحشة فأبت عليهما إال أن يشربا مخراً 
عواها إىل ذلك فقالت بقيت خصلة لست أمكنكما من فقاال ال نشرب اخلمر مث غلبت الشهوة عليهما فشربا مث د

نفسي حىت تفعالها قاال وما هي قالت تسجدان هلم الصنم فقاال ال نشرك باهللا مث غلبت الشهوة عليهما فقاال نفعل 
مث نستغفر فسجدا للصنم فارتفعت الزهرة وملكها إىل موضعهما من السماء فعرفا حينئٍذ أنه إمنا أصاهبما ذلك 

يري بين آدم ويف رواية أخرى أن الزهرة كانت فاجرة من أهل األرض وإمنا واقعاها بعد أن شربا اخلمر بسبب تع



وقتال النفس وسجدا للصنم وعلماها االسم األعظم الذي كانا به يعرجان إىل السماء فتكلمت املرأة بذلك االسم 
لزهرة مث إن اهللا تعاىل عرفت هاروت وعرجت إىل السماء فمسخها اهللا تعاىل وصريها هذا الكوكب املسمى با

وماروت قبيح ما فيه وقعا مث خريمها بني عذاب اآلخرة آجالً وبني عذاب الدنيا عاجالً فاختارا عذاب الدنيا 
فجعلهما ببابل منكوسني يف بئر إىل يوم القيامة ومها يعلمان الناس السحر ويدعوان إليه وال يرامها أحد إال من ذهب 

( لتعلم السحر خاصة وتعلقوا يف ذلك بقوله تعاىل َواتََّبعُواْ َما َتْتلُواْ الشََّياِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ  إىل ذلك املوضع
الشبهة الثالثة أن إبليس كان من املالئكة املقربني مث إنه عصى اهللا تعاىل وكفر وذلك يدل على )  ١٠٢البقرة 

قالوا )  ٣١املدثر ( بعة قوله تعاىل َوَما َجَعلَْنا أَْصَحابَ النَّارِ إِالَّ َملَِئكَةً  صدور املعصية من جنس املالئكة الشبهة الرا
فدل هذا على أن املالئكة يعذبون ألن أصحاب النار ال يكونون إال ممن يعذب فيها كما قال أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ 

أما الوجه األول وهو قوهلم أهنم اعترضوا على اهللا تعاىل  ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ واجلواب عن الشبهة األوىل أن نقول
وهذا من أعظم الذنوب فنقول إنه ليس غرضهم من ذلك السؤال تنبيه اهللا على شيء كان غافالً عنه فإن من اعتقد 

  ذلك يف اهللا فهو كافر وال اإلنكار على اهللا تعاىل يف فعل فعله بل املقصود من ذلك السؤال أمور

إلنسان إذا كان قاطعاً حبكمة غريه مث رأى أن ذلك الغري يفعل فعالً ال يقف على وجه احلكمة فيه فيقول أحدها أن ا
له أتفعل هذاا كأنه يتعجب من كمال حكمته وعلمه ويقول إعطاء هذه النعم ملن يفسد من األمور اليت ال هتتدي 

ها إال لوجه دقيق وسر غامض أنت مطلع عليه فما العقول فيها إىل وجه احلكمة فإذا كنت تفعلها وأعلم أنك ال تفعل
أعظم حكمتك وأجل علمك فاحلاصل أن قوله أََتْجَعلُ ِفيَها َمن يُفِْسُد ِفيَها كأنه تعجب من كمال علم اهللا تعاىل 
نت وإحاطة حكمته مبا خفي على كل العقالء وثانيها أن إيراد اإلشكال طلباً للجواب غري حمذور فكأهنم قالوا إهلنا أ

احلكيم الذي ال يفعل السفه البتة وحنن نرى يف العرف أن متكني السفيه من السفه سفه فإذا خلقت قوماً يفسدون 
ويقتلون وأنت مع علمك أن حاهلم كذلك خلقتهم ومكنتهم وما منعتهم عن ذلك فهذا يوهم السفه وأنت احلكيم 

هذا السؤال طلباً للجواب وهذا جواب املعتزلة قالوا  املطلق فكيف ميكن اجلمع بني األمرين فكأن املالئكة أوردوا
وهذا يدل على أن املالئكة مل جيوزوا صدور القبيح من اهللا تعاىل وكانوا على مذهب أهل العدل قالوا والذي يؤكد 

وََنْحُن هذا اجلواب وجهان أحدمها أهنم أضافوا الفساد وسفك الدماء إىل املخلوقني ال إىل اخلالق والثاين أهنم قالوا 
ُنسَّبُح بَِحْمِدَك َوُنقَّدُس لََك ألن التسبيح تنزيه ذاته عن صفة األجسام والتقديس تنزيه أفعاله عن صفة الذم ونعت 
السفه وثالثها أن الشرور وإن كانت حاصلة يف تركيب هذا العامل السفلي إال أهنا من لوازم اخلريات احلاصلة فيه 

اخلري الكثري ألجل الشر القليل شر كثري فاملالئكة ذكروا تلك الشرور فأجاهبم  وخرياهتا غالبة على شرورها وترك
اهللا تعاىل بقوله إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ يعين أن اخلريات احلاصلة من أجل تراكيب العامل السفلي أكثر من الشرور 

احلكماء ورابعها أن سؤاهلم كان على وجه احلاصلة فيها واحلكمة تقتضي إجياد ما هذا شأنه ال تركه وهذا جواب 
املبالغة يف إعظام اهللا تعاىل فإن العبد املخلص لشدة حبه ملواله يكره أن يكون له عبد يعصيه وخامسها أن قول 
يا  املالئكة أََتجَْعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها مسألة منهم أن جيعل األرض أو بعضها هلم إن كان ذلك صالحاً فكأهنم قالوا

واملعىن ال )  ١٥٥األعراف ( إهلنا إجعل األرض لنا ال هلم كما قال موسى عليه السالم أَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ السُّفََهاء ِمنَّا 
هتلكنا فقال تعاىل إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ من صالحكم وصالح هؤالء الذين أجعلهم يف األرض فبني ذلك أنه اختار 

خاصة وهلؤالء األرض خاصة لعلمه بصالح ذلك يف أدياهنم لريضى كل فريق مبا اختاره اهللا له وسادسها  هلم السماء
أهنم طلبوا احلكمة اليت ألجلها خلقهم مع هذا الفساد والقتل وسابعها قال القفال حيتمل أن اهللا تعاىل ملا أخربهم أنه 

و إجياب خرج خمرج االستفهام قال جرير فألستم خري من جيعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها أي ستفعل ذلك فه



  ركب املطايا
  وأندى العاملني بطون راح

أي أنتم كذلك ولو كان استفهاماً مل يكن مدحاً مث قالت املالئكة إنك تفعل ذلك وحنن مع هذا نسبح حبمدك 
تعاىل هلم إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ كأنه  ونقدس ملا أنا نعلم أنك ال تفعل إال الصواب واحلكمة فلما قالوا ذلك قال اهللا

قال واهللا أعلم نعم ما فعلتم حيث مل جتعلوا ذلك قادحاً يف حكميت فإين أعلم ما ال تعلمون فأنتم علمتم ظاهرهم 
  وهو الفساد والقتل وما علمتم باطنهم وأنا أعلم ظاهرهم وباطنهم

ة تقتضي خلقهم وإجيادهم أما الوجه الثاين وهو أهنم ذكروا بين آدم مبا فأعلم من بواطنهم أسراراً خفية وحكماً بالغ
ال ينبغي وهو الغيبة فاجلواب أن حمل اإلشكال يف خلق بين آدم إقدامهم على الفساد والقتل ومن أراد إيراد السؤال 

كروا منهم عبادهتم وجب أن يتعرض حملل اإلشكال ال لغريه فلهذا السبب ذكروا من بين آدم هاتني الصفتني وما ذ
وتوحيدهم ألن ذلك ليس حمل اإلشكال أما الوجه الثالث وهو أهنم مدحوا أنفسهم وذلك يوجب العجب وتزكية 

النفس فاجلواب أن مدح النفس غري ممنوع منه مطلقاً لقواله َوأَمَّا بِنِْعَمةِ  َرّبَك فََحّدثْ وأيضاً فيحتمل أن يكون 
ِدَك َوُنقَّدُس لََك ليس املراد مدح النفس بل املراد بيان أن هذا السؤال ما أوردناه لنقدح به قوهلم وََنْحُن ُنسَّبُح بَِحْم

يف حكمتك يا رب فإنا نسبح حبمدك ونعترف لك باإلهلية واحلكمة فكأن الغرض من ذلك بيان أهنم ما أوردوا 
أما الوجه الرابع وهو أن قوهلم الَ السؤال للطعن يف احلكمة واإلهلية بل لطلب وجه احلكمة على سبيل التفصيل 

ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا يشبه االعتذار فال بّد من سبق الذنب قلنا حنن نسلم أن األوىل للمالئكة أن ال يوردوا ذلك 
َيْسبِقُوَنهُ السؤال فلما تركوا هذا األوىل كان ذلك االعتذار اعتذاراً من ترك األوىل فإن قيل أليس أنه تعاىل قال الَ 

فهذا السؤال وجب أن يكون بإذن اهللا تعاىل وإذا كانوا مأذونني يف هذا السؤال فكيف )  ٢٧األنبياء ( بِالْقَْولِ 
اعتذروا عنه قلنا العام قد يتطرق إليه التخصيص أما الوجه اخلامس وهو أن إخبار املالئكة عن الفساد وسفك 

لوه استنباطاً وظناً قلنا اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إهنم ذكروا الدماء إما أن يكون حصل عن الوحي أو قا
ذلك ظناً مث ذكروا فيه وجهني األول وهو مروي عن ابن عباس والكليب أهنم قاسوه على حال اجلن الذين كانوا 

ة فال ّبد وأن قبل آدم عليه السالم يف األرض الثاين أهنم عرفوا خلقته وعرفوا أنه مركب من هذه األخالط األربع
تتركب فيه الشهوة والغضب فيتولد الفساد عن الشهوة وسفك الدماء عن الغضب ومنهم من قال إهنم قالوا ذلك 

على اليقني وهو مروي عن ابن مسعود وناس من الصحابة مث ذكروا فيه وجوهاً أحدها أنه تعاىل ملا قال للمالئكة 
ربنا وما يكون ذلك اخلليفة قال يكون له ذرية يفسدون يف األرض ويتحاسدون إِّني َجاِعلٌ ِفى االْرضِ َخِليفَةً  قالوا 

ويقتل بعضهم بعضاً فعند ذلك قالوا ربنا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وثانيها أنه تعاىل كان قد أعلم 
يد ملا خلق اهللا تعاىل النار املالئكة أنه إذا كان يف األرض خلق عظيم أفسدوا فيها وسفكوا الدماء وثالثها قال ابن ز

خافت املالئكة خوفاً شديداً فقالوا ربنا ملن خلقت هذه النار قال ملن عصاين من خلقي ومل يكن هللا يومئٍذ خلق إال 
املالئكة ومل يكن يف األرض خلق البتة فلما قال إِّني َجاِعلٌ ِفى االْرضِ َخِليفَةً  عرفوا أن املعصية تظهر منهم ورابعها 

كتب القلم يف اللوح ما هو كائن إىل يوم القيامة فلعلهم طالعوا اللوح فعرفوا ذلك وخامسها إذا كان معىن ملا 
اخلليفة من يكون نائباً هللا تعاىل يف احلكم والقضاء واالحتجاج إىل احلاكم والقاضي إمنا يكون عند التنازع والتظامل 

  اد والشر بطريقكان األخبار عن وجود اخلليفة إخباراً عن وقوع الفس



االلتزام قال أهل التحقيق والقول بأنه كان هذا األخبار عن جمرد الظن باطل ألنه قدح يف الغري مبا ال يأمن أن يكون 
كاذباً فيه وذلك ينايف العصمة والطهارة أما الوجه السادس هو األخبار اليت ذكروها فهي من باب أخبار اآلحاد فال 

  تعارض الدالئل اليت ذكرناها
أما الشبهة الثانية وهي قصة هاروت وماروت فاجلواب عنها أن القصة اليت ذكروها باطلة من وجوه أحدها أهنم 

ذكروا يف القصة أن اهللا تعاىل قال هلما لو ابتليتكما مبا ابتليت به بين آدم لعصيتماين فقاال لو فعلت ذلك بنا يا رب 
ه وذلك من صريح الكفر واحلشوية سلموا أهنما كانا قبل اهلبوط ملا عصيناك وهذا منهم تكذيب هللا تعاىل وجتهيل ل

إىل األرض معصومني وثانيها يف القصة أهنما خريا بني عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة وذلك فاسد بل كان األوىل أن 
ثالثها يف القصة خيريا بني التوبة وبني العذاب واهللا تعاىل خري بينهما من أشرك به طول عمره وبالغ يف إيذاء أنبيائه و

أهنما يعلمان السحر حال كوهنما معذبني ويدعوان إليه ومها معاقبان على املعصية ورابعها أن املرأة الفاجرة كيف 
يعقل أهنا ملا فجرت صعدت إىل السماء وجعلها اهللا تعاىل كوكباً مضيئاً وعظم قدره حبيث أقسم به حيث قال فَالَ 

ارِ فهذه القصة قصة ركيكة يشهد كل عقل سليم بنهاية ركاكتها وأما )  ١٥التكوير ( الْكُنَّسِ  أُقِْسُم بِالْخُنَّسِ الْجََو
  الكالم يف تعليم السحر فسيأيت يف تفسري تلك اآلية يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل

  وأما الشبهة الثالثة فسنتكلم يف بيان أن إبليس ما كان من املالئكة
فهذا ال يدل على كوهنم معذبني )  ٣١املدثر ( َما َجَعلَْنا أَْصَحابَ النَّارِ إِالَّ َملَِئكَةً  وأما الشبهة الرابعة وهي قوله َو

ا يف النار وقوله أُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ال يدل أيضاً على كوهنم معذبني بالنار مبجرد هذه اآلية بل إمن
َعلَْنا أَْصَحابَ النَّارِ إِالَّ َملَِئكَةً  يريد به خزنة النار واملتصرفني فيها واملدبرين عرف ذلك بدليل آخر فقوله َوَما َج

  ألمرها واهللا أعلم
املسألة الثانية اختلفوا يف أن املالئكة هل هم قادرون على املعاصي والشرور أم ال فقال مجهور الفالسفة وكثري من 

بتة على الشرور والفساد وقال مجهور املعتزلة وكثري من الفقهاء إهنم أهل اجلرب إهنم خريات حمض وال قدرة هلم ال
قادرون على األمرين واحتجوا على ذلك بوجوه أحدها أن قوهلم أََتجَْعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها إما أن يكون معصية أو 

ُهْم إِّنى إِلَاٌه ّمن ُدونِِه فَذاِلَك َنْجزِيهِ ترك األوىل وعلى التقديرين فاملقصود حاصل وثانيها قوله تعاىل َوَمن َيقُلْ ِمْن
األعراف ( وذلك يقتضي كوهنم مزجورين ممنوعني وقال أيضاً الَ َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه )  ٢٩األنبياء ( َجهَنََّم 
يكونوا قادرين على واملدح بترك االستكبار إمنا جيوز له كان قادراً على فعل االستكبار وثالثها أهنم لو مل )  ٢٠٦

ترك اخلريات ملا كانوا ممدوحني بفعلها ألن امللجأ إىل الشيء ومن ال يقدر على ترك الشيء ال يكون ممدوحاً بفعل 
ذلك الشيء ولقد استدل هبذا بعض املعتزلة فقلت له أليس أن الثواب والعوض واجبان على اهللا تعاىل ومعىن كونه 

تركه إما اجلهل وإما احلاجة ومها حماالن واملفضي إىل احملال حمال فيكون ذلك الترك  واجباً عليه أنه لو تركه للزم من
حماالً من اهللا تعاىل وإذا كان الترك حماالً كان الفعل واجباً فيكون اهللا تعاىل فاعالً للثواب والعوض واجب وتركه 

  حمال مع أنه تعاىل ممدوح على فعل ذلك فثبت أن امتناع الترك ال يقدح يف

  حصول املدح فانقطع وما قدر على اجلواب
املسألة الثالثة الواو يف وََنْحُن للحال كما تقول أحتسن إىل فالن وأنا أحق باإلحسان والتسبيح تبعيد اهللا تعاىل من 

السوء وكذا التقديس من سبح يف املاء وقدس يف األرض إذا ذهب فيها وأبعد واعلم أن التبعيد إن أريد به التبعيد 
السوء فهو التسبيح وإن أريد به التبعيد عن اخلريات فهو اللعن فنقول التبعيد عن السوء يدخل فيه التبعيد عن عن 

السوء يف الذات والصفات واألفعال أما يف الذات فأن ال تكون حمالً لإلمكان فإن منع السوء وإمكانه هو العدم 



سمية والعرضية ونفي الضد والند وحصول الوحدة املطلقة ونفي اإلمكان يستلزم نفي الكثرة ونفيها يستلزم نفي اجل
والوجوب الذايت وأما يف الصفات فأن يكون منزهاً عن اجلهل فيكون حميطاً بكل املعلومات وقادراً على كل 

املقدورات وتكون صفاته منزهة عن التغيريات وأما يف األفعال فأن ال تكون أفعاله جللب املنافع ودفع املضار وأن ال 
يستكمل بشيء منها وال ينتقص بعدم شيء منها فيكون مستغنياً عن كل املوجودات واملعدومات مستولياً باإلعدام 

واإلجياد على كل املوجودات واملعدومات وقال أهل التذكري التسبيح جاء تارة يف القرآن مبعىن التنزيه وأخرى مبعىن 
أنا املدبر ) ب ( عن النظري والشريك هو اهللا الواحد القهار أنا املنزه ) ا ( التعجب أما األول فجاء على وجوه 

أنا ) د ( أنا املدبر لكل العاملني سبحان اهللا رب العاملني ) ج ( للسموات واألرض سبحان رب السموات واألرض 
أنا ) و ( أنا املستغين عن الكل سبحانه هو الغين ) ه ( املنزه عن قول الظاملني سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

أنا العامل ) ز ( السلطان الذي كل شيء سوائي فهو حتت قهري وتسخريي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 
) ط ( أنا املنزه عن الصاحبة والولد سبحانه أىن يكون له ولد ) ح ( بكل شيء سبحان اهللا عما يصفون عامل الغيب 

أنا ) ا ( ن عما يقولون عما يصفون أما التعجب فكذلك أنا املنزه عن وصفهم وقوهلم سبحانه وتعاىل عما يشركو
أنا الذي خلقت العامل وكنت منزهاً ) ب ( الذي سخرت البهائم القوية للبشر الضعيف سبحان الذي سخر لنا هذا 

أنا الذي أعلم ال بتعليم املعلمني وال بإرشاد املرشدين سبحانك ال ) ج ( عن التعب والنصب سبحانه إذا قضى أمراً 
أنا الذي أزيل معصية سبعني سنة بتوبة ساعة فسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس مث ) د ( علم لنا إال ما علمتنا 

يقول إن أردت رضوان اهللا فسبح وسبحوه بكرة وأصيالً وإن أردت الفرج من البالء فسبح ال إله أنت سبحانك 
وأطراف النهار لعلك ترضى وإن أردت إين كنت من الظاملني وإن أردت رضا احلق فسبح ومن الليل فسبح 

اخلالص من النار فسبح سبحانك فقنا عذاب النار أيها العبد واظب على تسبيحي فسبحان اهللا فسبح وسبحوه فإن 
 مل تفعل تسبيحي فالضرر عائد إليك ألن يل من يسبحين ومنهم محلة العرش فَإِِن اسَْتكَْبرُواْ فَالَِّذيَن ِعنَد رَّبَك ُيسَّبُحونَ

ومنهم سائر املالئكة قَالُواْ سُْبحَاَنَك َما كَانَ )  ٤١سبأ ( ومنهم املقربون قَالُواْ سُْبحَاَنكَ أَنَت َوِليَُّنا )  ٣٨فصلت ( 
وقال موسى )  ١يونس ( ومنهم األنبياء كما قال ذو النون الَّ إله إِالَّ أَنتَ سُْبَحاَنَك )  ١٨الفرقان ( َينَبِغى لََنا 
آل عمران ( والصحابة يسبحون يف قوله ُسْبحَاَنَك فَِقَنا َعذَابَ النَّارِ )  ١٤٣األعراف ( إِّنى تُْبُت إِلَْيَك  سُْبَحاَنَك
)  ٤٤اإلسراء ( والكل يسبحون ومنهم احلشرات والدواب والذرات َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيَسّبحُ بِحَْمَدِه )  ١٩١

ليل والنهار والظلمات واألنوار واجلنة والنار والزمان واملكان والعناصر وكذا احلجر واملدر والرمال واجلبال وال
  مث يقول)  ١احلديد ( واألركان واألرواح واألجسام على ما قال سَبََّح للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت 

ب هذا التسبيح أيها العبد أنا الغين عن تسبيح هذه األشياء وهذه األشياء ليست من األحياء فال حاجة هبا إىل ثوا
)  ٢٧ص ( فقد صار ثواب هذه التسبيحات ضائعاً وذلك ال يليق يب َوَما َخلَقَْنا السََّماء وَاالْْرَض َوَما َبيَْنُهَما َباِطالً 

لكين أوصل ثواب هذه األشياء إليك ليعرف كل أحد أن من اجتهد يف خدميت أجعل كل العامل يف خدمته والنكتة 
فإنك إذا ذكرتين بالتسبيح )  ١٨٠الصافات ( ية لتنتفع به ال أنا ُسْبَحانَ رَّبَك َرّب الِْعزَّةِ  األخرى أذكرين بالعبود

)  ١٨احلديد ( أقرضين َوأَقْرُِضواُ اللََّه قَْرضاً َحَسناً )  ٤٢األحزاب ( طهرتك عن املعاصي َوسَّبُحوُه ُبكَْرةً  َوأَصِيالً 
)  ٢٤٥البقرة ( عشرة مَّن ذَا الَِّذى ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعفَُه لَُه  وإن كنت أنا الغين حىت أرد الواحد عليك

وأيضاً فال حاجة يب إىل )  ٤الفتح ( كن معيناً يل وإن كنت غنياً عن إعانتك َوِللَِّه ُجنُوُد السََّماوَاِت وَاالْْرَض 
كن مواظباً )  ٧حممد ( كنك إذا نصرتين نصرتك إِن َتنُصرُواْ اللََّه َينصُْركُْم العسكر َولَوْ َيَشاء اللَُّه الَنَْتَصَر ِمنُْهْم ل

وال حاجة يب إىل ذكرك ألن الكل يذكروين َولَِئن )  ٢٠٣البقرة ( على ذكرى َواذْكُرُواْ اللََّه ِفى أَيَّامٍ مَّْعُدوداٍت 



( لكنك إذا ذكرتين ذكرتك فَاذْكُرُونِى أَذْكُْركُْم )  ٢٥لقمان ( اللَُّه  َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض لََيقُولُنَّ
اخدمين قَِديرٌ َياأَيَُّها النَّاُس اعُْبُدواْ رَبَّكُُم ال ألين أحتاج إىل خدمتك فإين أنا امللك َوللَِّه ُملُْك )  ١٥٢البقرة 

ولكن انصرف )  ١٥الرعد ( ُد َمن ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض َوللَِّه َيْسُج)  ١٨٩آل عمران ( السََّماَواِت َواالْْرَض 
  ) ٩١األنعام ( إىل خدميت هذه األيام القليلة لتنال الراحات الكثرية قُلِ اللَُّه ثُمَّ ذَْرُهْم 

 حبمدك يف موضع احلال أي نسبح لك حامدين لك ومتلبسني) الكشاف ( املسألة الرابعة قوله بِحَْمِدَك قال صاحب 
حبمدك وأما املعىن ففيه وجهان األول أنا إذا سبحناك فنحمدك سبحانك يعين ليس تسبيحنا تسبيحاً من غري 

استحقاق بل تستحق حبمدك وجاللك هذا التسبيح الثاين أنا نسبحك حبمدك فإنه لوال إنعامك علينا بالتوفيق مل 
رك وأنا ال أصل إىل شكر نعمتك إال بنعمتك نتمكن من ذلك كما قال داود عليه السالم يا رب كيف أقدر أن أشك

واختلف العلماء يف املراد من ) اآلن قد شكرتين حيث عرفت أن كل ذلك مين ( إال بنعمتك فأوحى اهللا تعاىل إليه 
أو بالعكس فقال يا رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذا التسبيح فروي أنا أبا ذر دخل بالغداة على رسول اهللا 

وأمي أي الكالم أحب إىل اهللا قال ما اصطفاه اهللا ملالئكته سبحان اهللا وحبمد رواه مسلم وروى سعيد بن  بأيب أنت
يصلي فمر رجل من املسلمني على رجل من املنافقني فقال له رسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان النيب ( جبري قال 

لك عمل فقال ما أظن إال سيمر بك من ينكر  اهللا يصلي وأنت جالس ال تصلي فقال له امضِ إىل عملك إن كان
عليك فمر عليه عمر بن اخلطاب قال يا فالن إن رسول اهللا يصلي وأنت جالس فقال له مثلها فوثب عليه فضربه 

فلما فرغ رسول اهللا من ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقال هذا من عملي مث دخل املسجد وصلى مع رسول اهللا 
يا نيب اهللا مررت آنفاً على فالن وأنت تصلي وهو جالس فقلت له نيب اهللا يصلي وأنت صالته قام إليه عمر فقال 

جالس فقال يل مر إىل عملك فقال عليه الصالة والسالم هال ضربت عنقه فقام عمر مسرعاً ليلحقه فيقتله فقال له 
موات مالئكة له غىن يا عمر إرجع فإن غضبك عز ورضاك حكم إن هللا يف الس) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

بصالهتم عن صالة فالن فقال عمر يا رسول اهللا وما صالهتم فلم يرد عليه شيئاً فأتاه جربيل فقال يا نيب اهللا سألك 
  عمر عن صالة أهل السماء قال نعم قال أقرئه مين السالم وأخربه بأن أهل مساء الدنيا سجود إىل يوم

وأهل السماء الثانية قيام إىل يوم القيامة يقولون سبحان ذي العزة  القيامة يقولون سبحان ذي امللك وامللكوت
  )واجلربوت وأهل السماء الثالثة ركوع إىل يوم القيامة يقولون سبحان احلي الذي ال ميوت فهذا هو تسبيح املالئكة 

  مسعود القول الثاين أن املراد بقوله ُنَسّبُح أي نصلي والتسبيح هو الصالة وهو قول ابن عباس وابن
املسألة اخلامسة التقديس التطهري ومنه األرض املقدسة مث اختلفوا على وجوه أحدها نطهرك أي نصفك مبا يليق بك 

من العلو والعزة وثانيها قول جماهد نطهر أنفسنا من ذنوبنا وخطايانا ابتغاء ملرضاتك وثالثها قول أيب مسلم نطهر 
عها نطهر قلوبنا عن االلتفات إىل غريك حىت تصري مستغرقة يف أنوار أفعالنا من ذنوبنا حىت تكون خالصة لك وراب

معرفتك قالت املعتزلة هذه اآلية تدل على العدل من وجوه أحدها قوهلم وََنْحُن ُنَسّبحُ بِحَْمِدَك َونُقَّدسُ لََك أضافوا 
ل لذلك على سفك الدماء إذ كل هذه األفعال إىل أنفسهم فلو كانت أفعاالً هللا تعاىل ملا حسن التمدح بذلك وال فض

ذلك من فعل اهللا تعاىل وثانيها لو كان الفساد والقتل فعالً هللا تعاىل لكان جيب أن يكون اجلواب أن يقول إين مالك 
أفعل ما أشاء وثالثها أن قوله أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ يقتضي التربي من الفساد والقتل لكن التربي من فعل نفسه حمال 

عها إذا كان ال فاحشة وال قبح وال جور وال ظلم وال فساد إال بصنعه وخلقه ومشيئته فكيف يصح التنزيه وراب
والتقديس وخامسها أن قوله أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ يدل على مذهب العدل ألنه لو كان خالقاً للكفر لكان خلقهم 

وا وليقتلوا فلما مل يرضى هبذا اجلواب سقط هذا لذلك الكفر فكان ينبغي أن يكون اجلواب نعم خلقهم ليفسد



املذهب وسادسها لو كان الفساد والقتل من فعل اهللا تعاىل لكان ذلك جارياً جمرى ألواهنم وأجسامهم وكما ال يصح 
التعجب من هذه األشياء فكذا من الفساد والقتل واجلواب عن هذه الوجوه املعارضة مبسألة الداعي والعلم واهللا 

  أعلم
املسألة السادسة إن قيل قوله إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ كيف يصلح أن يكون جواباً عن السؤال الذي ذكروه قلنا قد 
ذكرنا أن السؤال حيتمل وجوهاً أحدها فيكون قوله أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ جواباً له من حيث إنه قال تعاىل ال تتعجبوا 

ويقتل فإين أعلم مع هذا بأن فيهم مجعاً من الصاحلني واملتقني وأنتم ال تعلمون وثانيها  من أن يكون فيهم من يفسد
أنه للغم فيكون اجلواب ال تغتموا بسبب وجود املفسدين فإين أعلم أيضاً أن فيهم مجعاً من املتقني ومن مل أقسم علي 

احلكمة فيه على اإلمجال دون التفصيل بل  ألبره وثالثها أنه طلب احلكمة فجوابه أن مصلحتكم فيه أن تعرفوا وجه
رمبا كان ذلك التفصيل مفسدة لكم ورابعها أنه التماس ألن يتركهم يف األرض وجوابه إين أعلم أن مصلحتكم أن 
لَمُ تكونوا يف السماء ال يف األرض وفيه وجه خامس وهو أهنم ملا قالوا ُنسَّبُح بَِحْمِدَك َونُقَّدُس لََك قال تعاىل إِّني أَْع

َما الَ َتْعلَُمونَ وهو أن معكم إبليس وأن يف قلبه حسداً وكرباً و نفاقاً ووجه سادس وهو أين أعلم ما التعلمون فإنكم 
ملا وصفتم أنفسكم هبذه املدائح فقد استعظمتم أنفسكم فكأنكم أنتم هبذا الكالم يف تسبيح أنفسكم ال يف تسبيحي 

ن إىل اهللا بقوهلم رَبََّنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا وبقوله وَالَِّذى أَطَْمُع أَن َيغِْفَر ِلى ولكن اصربوا حىت يظهر البشر فيتضرعو
  َخِطيئَِتى وبقوله َوأَْدِخلْنِى بَِرْحَمِتَك ِفى ِعبَاِدَك الصَّاِلحَِني

  ونِى بِأَْسَمآِء َهاُؤال ِء إِن كُنُتمْ َصاِدقَِنيَوَعلََّم َءاَدَم اَألْسَمآَء كُلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى الَْملَاِئكَةِ  فَقَالَ أَنبِئُ
اعلم أن املالئكة ملا سألوا عن وجه احلكمة يف خلق آدم وذريته وإسكانه تعاىل إياهم يف األرض وأخرب اهللا تعاىل عن 

يزيدهم بياناً وأن يفصل وجه احلكمة يف ذلك على سبيل األمجال بقوله تعاىل إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ أراد تعاىل أن 
هلم ذلك اجململ فبني تعاىل هلم من فضل آدم عليه السالم ما مل يكن من ذلك معلوماً هلم وذلك بأن علم آدم األمساء 
كلها مث عرضهم عليهم ليظهر بذلك كمال فضله وقصورهم عنه يف العلم فيتأكد ذلك اجلواب اإلمجايل هبذا اجلواب 

  التفصيلي وههنا مسائل
ألة األوىل قال األشعري واجلبائي والكعيب اللغات كلها توقيفية مبعىن أن اهللا تعاىل خلق علماً ضرورياً بتلك املس

األلفاظ وتلك املعاين وبأن تلك األلفاظ موضوعة لتلك املعاين واحتجوا عليه بقوله تعاىل َوَعلََّم ءاَدَم بِِه ُمَتشَابِهاً 
ِذيَن ةٌ  َوُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ إِنَّ اللََّه الَ َيسَْتْحىِ  أَن َيضْرَِب َمثَالً مَّا َبعُوَضةً  فََما فَْوقََها فَأَمَّا الََّولَُهْم ِفيَها أَزْواٌج مُّطَهََّر

ذَا َمثَالً ُيِضلُّ بِِه كَِثًريا َوَيْهِدي بِهِ ءاَمُنواْ فََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّّبهِْم َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُرواْ فََيقُولُونَ َماذَا أََراَد اللَُّه بَِها
أََمرَ اللَُّه بِِه أَن ُيوَصلَ َويُفِْسُدونَ كَِثًريا َوَما ُيِضلُّ بِهِ إِالَّ الْفَاِسِقنيَ الَِّذيَن َينقُُضونَ َعْهَد اللَِّه ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعونَ َما 

ُعونَ ُرونَ كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتْم أَمْواًتا فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجِفي االْْرضِ أُولَاِئَك ُهمُ الْخَاِس
بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌم َوإِذْ ُهَو الَِّذى َخلََق لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماء فََسوَّاُهنَّ سَْبَع َسَماوَاٍت َوُهَو 
الدَِّماء وََنْحُن ُنَسّبحُ  قَالَ رَبَُّك ِللَْملَاِئكَةِ  إِّني َجاِعلٌ ِفى االْرضِ َخِليفَةً  قَالُواْ أََتجَْعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيسِْفُك

َم ءاَدَم االْسَماء كُلََّها يقتضي إضافة التعليم إىل األمساء وذلك بِحَْمِدَك َونُقَّدسُ لََك قَالَ إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ َوَعلَّ
يقتضي يف تلك األمساء أهنا كانت أمساء قبل ذلك التعليم وإذا كان كذلك كانت اللغات حاصلة قبل ذلك التعليم 

ه صادقاً يف تعيني تلك ورابعها أن آدم عليه السالم ملا حتدى املالئكة بعلم األمساء فال بّد وأن تعلم املالئكة كون
األمساء لتلك املسميات وإال مل حيصل العلم بصدقه وذلك يقتضي أن يكون وضع تلك األمساء لتلك املسميات 

متقدماً على ذلك التعليم واجلواب عن األول مل ال جيوز أن يقال خبلق العلم الضروري بأن واضعاً وضع هذه األمساء 



ك الواضع هو اهللا تعاىل أو الناس وعلى هذا ال يلزم أن تصري الصفة معلومة هلذه املسميات من غري تعيني أن ذل
  بالضرورة حال كون الذات معلومة بالدليل سلمنا أنه تعاىل ما خلق هذا العلم يف العاقل فلم ال جيوز أن

 ال جيوز أن يقال يقال إنه تعاىل خلقه يف غري العاقل والتعويل على االستعباد يف هذا املقام مستبعد وعن الثاين مل
خاطب املالئكة بطريق آخر بالكتابة وغريها وعن الثالث ال شك إن إرادة اهللا تعاىل وضع تلك األلفاظ لتلك املعاين 

سابقة على التعليم فكفى ذلك يف إضافة التعليم إىل األمساء وعن الرابع ماسيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل واهللا تعاىل 
  أعلم

من الناس من قال قوله َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء كُلََّها أي علمه صفات األشياء ونعوهتا وخواصها والدليل املسألة الثانية 
عليه أن االسم اشتقاقه إما من السمة أو من السمو فإن كان من السمة كان االسم هو العالمة وصفات األشياء 

األمساء الصفات وإن كان من السمو فكذلك ألن  ونعوهتا وخواصها دالة على ماهياهتا فصح أن يكون املراد من
دليل الشيء كاملرتفع على ذلك الشيء فإن العلم بالدليل حاصل قبل العلم باملدلول فكان الدليل أمسى يف احلقيقة 

فثبت أنه ال امتناع يف اللغة أن يكون املراد من االسم الصفة بقي أن أهل النحو خصصوا لفظ االسم باأللفاظ 
ولكن ذلك عرف حادث ال اعتبار به وإذا ثبت أن هذا التفسري ممكن حبسب اللغة وجب أن يكون هو املخصوصة 

املراد ال غريه لوجوه أحدها أن الفضيلة يف معرفة حقائق األشياء أكثر من الفضيلة يف معرفة أمسائها ومحل الكالم 
ما ليس كذلك وثانيها أن التحدي إمنا  املذكور إلظهار الفضيلة على ما يوجب مزيد الفضيلة أوىل من محله على

جيوز وحيسن مبا يتمكن السامع من مثله يف اجلملة فإن من كان عاملاً باللغة والفصاحة حيسن أن يقول له غريه على 
سبيل التحدي ائت بكالم مثل كالمي يف الفصاحة أما العريب فال حيسن منه أن يقول للزجني يف معرض التحدي 

ن العقل ال طريق له إىل معرفة اللغات البتة بل ذلك ال حيصل إال بالتعليم فإن حصل التعليم تكلم بلغيت وذلك أل
حصل العلم به وإال فال أما العلم حبقائق األشياء فالعقل متمكن من حتصيله فصحَّ وقوع التحدي فيه القول الثاين 

يع اللغات املختلفة اليت يتكلم هبا ولد آدم وهو الشمهور أن املراد أمساء كل ما خلق اهللا من أجناس احملدثات من مج
اليوم من العربية والفارسية والرومية وغريها وكان ولد آدم عليه السالم يتكلمون هبذه اللغات فلما مات آدم 

وتفرق ولده يف نواحي العامل تكلم كل واحد منهم بلغة معينة من تلك اللغات فغلب عليه ذلك اللسان فلما طالت 
منهم قرن بعد قرن نسوا سائر اللغات فهذا هو السبب يف تغري األلسنة يف ولد آدم عليه السالم قال املدة ومات 

أهل املعاين قوله تعاىل َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء ال بّد فيه من إضمار فيحتمل أن يكون املراد وعلم آدم أمساء املسميات 
وا لكن األول أوىل لقوله أَنبِئُونِى بِأَْسَماء َهُؤالء وقوله تعاىل وحيتمل أن يكون املراد وعلم آدم مسميات األمساء قال

 فَلَمَّا أَنَبأَُهم بِأَْسَماِئهِم ومل يقل أنبئوين هبؤالء وأنبأهم هبم فإن قيل فلما علمه اهللا تعاىل أنواع مجيع املسميات وكان يف
نه ملا كان يف مجلتها املالئكة واإلنس واجلن وهم املسميات ما ال يكون عاقالً فلم قال عرضهم ومل يقل عرضها قلنا أل

  العقالء فغلب األكمل ألنه جرت عادة العرب بتغليب الكامل على الناقص كلما غلبوا
املسألة الثالثة من الناس من متسك بقوله تعاىل أَنبِئُونِى بِأَْسَماء َهُؤالء على جواز تكليف ما ال يطاق وهو ضعيف ألنه 

  هم مع علمه تعاىل بعجزهم على سبيل التبكيت ويدل على ذلك قوله تعاىل إِن كُنُتمْ َصاِدقَِنيتعاىل إمنا استنبأ

املسألة الرابعة قالت املعتزلة إن ما ظهر من آدم عليه السالم من علمه باألمساء معجزة دالة على نبوته عليه السالم 
أن يكون مبعوثاً إىل من توجه التحدي إليهم من  يف ذلك الوقت واألقرب أنه كان مبعوثاً إىل حواء وال يبعد أيضاً

املالئكة ألن مجيعهم وإن كانوا رسالً فقد جيوز اإلرسال إىل الرسول كبعثة إبراهيم عليه السالم إىل لوط عليه السالم 



واحتجوا عليه بأن حصول ذلك العلم له ناقض للعادة فوجب أن يكون معجزاً وإذا ثبت كونه معجزاً ثبت كونه 
الً يف ذلك الوقت ولقائل أن يقول ال نسلم أن ذلك العلم ناقض للعادة ألن حصول العلم باللغة ملن علمه اهللا رسو

تعاىل وعدم حصوله ملن مل يعلمه اهللا ليس بناقض للعادة وأيضاً فأما أن يقال املالئكة علموا كون تلك األمساء 
قد قدروا على أن يذكروا أمساء تلك املسميات موضوعة لتلك املسميات أو ما علموا ذلك فإن علموا ذلك ف

فحينئٍذ حتصل املعارضة وال تظهر املزية والفضيلة وإن مل يعلموا ذلك فكيف عرفوا أن آدم عليه السالم أصاب فيما 
ذكر من كون كل واحد من تلك األلفاظ إمساً لكل واحد من تلك املسميات واعلم أنه ميكن دفع هذا السؤال من 

رمبا كان لكل صنف من أصناف املالئكة لغة من هذه اللغات وكان كل صنف جاهالً بلغة الصنف  وجهني األول
اآلخر مث إن مجيع أصناف املالئكة حضروا وأن آدم عليه السالم عد عليهم مجيع تلك اللغات بأسرها فعرف كل 

عن معرفة تلك اللغات بأسرها  صنف إصابته يف تلك اللغة خاصة فعرفوا هبذا الطريق صدقه إال أهنم بأسرهم عجزوا
فكان ذلك معجزاً الثاين ال ميتنع أن يقال إنه تعاىل عرفهم قبل أن مسعوا من آدم عليه السالم تلك األمساء ما استدلوا 

به على صدق آدم فلما مسعوا منه عليه السالم تلك األمساء عرفوا صدقه فيها فعرفوا كونه معجزاً سلمنا أنه ظهر 
للعادة فلم ال جيوز أن يكون ذلك من باب الكرامات أو من باب اإلرهاص ومها عندنا جائزان عليه فعل خارق 

وحينئٍذ يصري الكالم يف هذه املسألة فرعاً على الكالم فيهما واحتج من قطع بأنه عليه السالم ما كان نبياً يف ذلك 
عصية عنه بعد النبوة وذلك غري جائز الوقت بوجوه أحدها أنه لو كان نبياً يف ذلك الزمان لكان قد صدرت امل

فوجب أن ال يكون نبياً يف ذلك الزمان أما املالزمة فألن صدور الزلة عنه كان بعد هذه الواقعة باالتفاق وتلك الزلة 
من باب الكبائر على ما سيأيت شرحه إن شاء اهللا تعاىل واإلقدام على الكبرية يوجب استحقاق الطرد والتحقري 

ك على األنبياء غري جائز فيجب أن يقال وقعت تلك الواقعة قبل النبوة وثانيها لو كان رسوالً يف واللعن وكل ذل
ذلك الوقت لكان إما أن يكون مبعوثاً إىل أحد أو ال يكون فإن كان مبعوثاً إىل أحد فإما أن يكون مبعوثاً إىل 

أفضل من البشر وال جيوز جعل األدون رسوالً إىل  املالئكة أو اإلنس أو اجلن واألول باطل ألن املالئكة عند املعتزلة
األشرف ألن الرسول واألمة تبع وجعل األدون متبوع األشرف خالف األصل وأيضاً فاملرء إىل قبول القول ممن هو 

مبعوثاً إىل البشر  وال جائز أن يكون)  ٩األنعام ( من جنسه أمكن وهلذا قال تعاىل َولَْو َجَعلْنَاُه َملَكاً لََّجَعلَْناُه َرُجالً 
ألنه ما كان هناك أحد من البشر إال حواء وأن حواء إمناعرفت التكليف ال بواسطة آدم لقوله تعاىل َوالَ َتقْرََبا َهاِذهِ 

شافههما هبذا التكليف وما جعل آدم واسطة وال جائز أن يكون مبعوثاً إىل اجلن ألنه ما )  ١٩األعراف ( الشَّجََرةَ  
أحد من اجلن وال جائز أيضاً أن يكون مبعوثاً إىل أحد ألن املقصود من جعله رسوالً التبليغ فحيث  كان يف السماء
  ال مبلغ مل يكن

يف جعله رسوالً فائدة وهذا الوجه ليس يف غاية القوة وثالثها قوله تعاىل ثُمَّ اْجتََباُه َربُُّه فهذه اآلية دل على أنه تعاىل 
أن يقال إنه قبل الزلة ما كان جمتىب وإذا مل يكن ذلك الوقت جمتىب وجب أن ال يكون إمنا اجتباه بعد الزلة فوجب 

رسوالً ألن الرسالة واالجتباء متالزمان ألن االجتباء ال معىن له إال التخصيص بأنواع التشريفات وكل من جعله اهللا 
  ) ١٢٤األنعام ( لََتُه رسوالً فقد خصه بذلك لقوله تعاىل اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسا

املسألة اخلامسة ذكروا يف قوله إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني وجوهاً أحدها معناه أعلموين أمساء هؤالء إن علمتم أنكم تكونون 
صادقني يف ذلك األعالم وثانيها معناه أخربوين وال تقولوا إال حقاً وصدقاً فيكون الغرض منه التوكيد ملا نبههم عليه 

والعجز ألنه مىت متكن يف أنفسهم العلم بأهنم إن أخربوا مل يكونوا صادقني وال هلم إليه سبيل علموا أن من القصور 
ذلك متعذر عليهم وثالثها إن كنتم صادقني يف قولكم أنه ال شيء مما يتعبد به اخللق إال وأنتم تصلحون وتقومون به 



قولكم إين مل أخلق خلقاً إال كنتم أعلم منه فأخربوين  وهو قول ابن عباس وابن مسعود ورابعها إن كنتم صادقني يف
  بأمساء هؤالء

املسألة السادسة هذه اآلية دالة على فضل العلم فإنه سبحانه ما أظهر كمال حكمته يف خلقه آدم عليه السالم إال 
ضله بذلك بأن أظهر علمه فلو كان يف اإلمكان وجود شيء من العلم أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار ف

الشيء ال بالعلم واعلم أنه يدل على فضيلة العلم الكتاب والسنة واملنقول أما الكتاب فوجوه األول أن اهللا تعاىل 
مسى العلم باحلكمة مث إنه تعاىل عظم أمر احلكمة وذلك يدل على عظم شأن العلم بيان أنه تعاىل مسى العلم باحلكمة 

ة يف القرآن على أربعة أوجه أحدها مواعظ القرآن قال يف البقرة َوَما أَنَزلَ ما يروى عن مقاتل أنه قال تفسر احلكم
يعين مواعظ القرآن ويف النساء وَأَنَزلَ َعلَْيكُْم الِْكتَاَب وَالِْحكَْمةَ  )  ٢٣١البقرة ( َعلَْيكُم ّمَن الِْكَتابِ َوالِْحكَْمةِ  

)  ١٢مرمي ( ىن الفهم والعلم قوله تعاىل َواَتْيَناُه الُْحكَْم صَبِّياً يعين املواعظ ومثلها يف آل عمران وثانيها احلكمة مبع
يعين الفهم والعلم ويف األنعام أُْولَائكَ الَِّذيَن ءاَتْيَناُهُم الِْكتَاَب )  ١٢لقمان ( ويف لقمان َولَقَْد ءاتَْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ  

عىن النبوة يف النساء فَقَْد ءاَتْيَنا ءالَ إِْبراهِيَم الْكَِتاَب وَالِْحكَْمةَ  يعين النبوة وثالثها احلكمة مب)  ٨٩األنعام ( َوالُْحكَْم 
ى َسبِيلِ ويف ص َوَشدَْدَنا ُملْكَُه يعين النبوة ويف البقرة َوآَتاُه اللَُّه الُْملَْك َوالِْحكَْمةَ  ورابعها القرآن يف النحل اْدعُ إِِل

ومجيع هذه )  ٢٦٩البقرة ( ويف البقرة َوَمن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ  فَقَْد أُوِتىَ  َخْيًرا كَِثًريا )  ٥٤ساء الن( رَّبَك بِالِْحكَْمةِ  
الوجوه عند التحقيق ترجع إىل العلم مث تفكر أن اهللا تعاىل ما أعطى من العلم إال القليل قال َوَما أُوِتيُتم ّمن الِْعلْمِ إِالَّ 

فما مساه قليالً ال ميكننا أن )  ٧٧النساء ( ى الدنيا بأسرها قليالً قُلْ َمَتاعُ الدُّنَْيا قَِليلٌ ومس)  ٨٥اإلسراء ( قَِليالً 
ندرك كميته فما ظنك مبا مساه كثرياً مث الربهان العقلي على قلة الدنيا وكثرة احلكمة أن الدنيا متناهي القدر متناهي 

ومدته وال للسعادات احلاصلة منه وذلك ينبهك على فضيلة العلم العدد متناهي املدة والعلم ال هناية لقدره وعدده 
  وقد فرق بني سبع نفر)  ٩الزمر ( الثاين قوله تعاىل قُلْ َهلْ َيْسَتوِى الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ 

يعين احلالل واحلرام وفرق )  ١٠٠املائدة ( يف كتابه فرق بني اخلبيث والطيب فقال قُل الَّ َيْسَتوِى الَْخبِيثُ وَالطَّّيُب 
وفرق بني النور والظلمة فقال أَْم َهلْ )  ٥٠األنعام ( بني األعمى والبصري فقال قُلْ َهلْ َيْستَوِى االْْعَمى َوالَْبِصُري 

لت وجدت كل ذلك وفرق بني اجلنة والنار وبني الظل واحلرور وإذا تأم)  ١٦الرعد ( َتْستَوِى الظُّلَُماُت َوالنُّوُر 
)  ٥٩النساء ( مأخوذاً من الفرق بني العامل واجلاهل الثالث قوله أَِطيعُواْ اللََّه وَأَِطيُعواْ الرَُّسولَ َوأُوِْلى االْْمرِ ِمْنكُْم 

واملراد من أوىل األمر العلماء يف أصح األقوال ألن امللوك جيب عليهم طاعة العلماء وال ينعكس مث انظر إىل هذه 
ةُ  َوأُْولُواْ رتبة فإنه تعاىل ذكر العامل يف موضعني من كتابه يف املرتبة الثانية قال َشهَِد اللَُّه أَنَّهُ ال إله إِالَّ ُهَو َوالَْملَاِئكَامل

وتعاىل زاد يف اإلكرام  وقال أَِطيُعواْ اللََّه َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ َوأُْوِلى االْْمرِ مِْنكُْم مث إنه سبحانه)  ١٨آل عمران ( الِْعلْمِ 
وقال )  ٧آل عمران ( فجعلهم يف املرتبة األوىل يف آيتني فقال تعاىل َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه َوالرِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ 

رابع َيْرفَُع ِللَِّه الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِذَا ِقيلَ لَكُْم ال)  ٤٣الرعد ( قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيداً بَْينِي وََبْيَنكُْم َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْكتَابِ 
واعلم أنه تعاىل ذكر الدرجات ألربعة أصناف وأهلا للمؤمنني من أهل بدر قال إِنََّما )  ١١اجملادلة ( َتفَسَُّحواْ ِفى 

  ) ٤األنفال ( ىل قوله لَُّهْم َدَرَجاٌت ِعندَ َربّهِْم إ)  ٢األنفال ( الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوبُُهْم 
والثالثة للصاحلني قال َوَمن َيأِْتِه ُمْؤِمناً )  ٩٥النساء ( والثانية للمجاهدين قال َوفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِديَن 

ُعلَى الرابعة للعلماء قال َوالَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم َدَرَجاٍت واهللا فضل أهل َوقَْد َعِملَ الصَّاِلحَاِت فَأُْولَِئكَ لَُهمُ الدََّرَجاتُ الْ
بدر على غريهم من املؤمنني بدرجات وفضل اجملاهدين على القاعدين بدرجات وفضل الصاحلني على هؤالء 

مس قوله تعاىل بدرجات مث فضل العلماء على مجيع األصناف بدرجات فوجب أن يكون العلماء أفضل الناس اخلا



فإن اهللا تعاىل وصف العلماء يف كتابه خبمس مناقب أحدها اإلميان )  ٢٨فاطر ( إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء 
أُْولُواْ الِْعلْمِ وثانيها التوحيد والشهادة َشهِدَ اللَُّه إىل قوله َو)  ٧آل عمران ( َوالرِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ ءامَنَّا بِِه 

اإلسراء ( ورابعها اخلشوع إن الذين أوتوا العلم من قبله )  ١٠٩اإلسراء ( وثالثها البكاء َوَيِخرُّونَ ِلالْذْقَاِن يَْبكُونَ 
ء أما اآلية وخامسها اخلشية إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََما)  ١٠٧اإلسراء ( اآلية وخامسها اخلشية )  ١٠٧

من أحب أن ينظر إىل ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( األخبار فوجوه أحدها روى ثابت عن أنس قال قال رسول اهللا 
عتقاء اهللا من النار فلينظر إىل املتعلمني فوالذي نفسي بيده ما من متعلم خيتلف إىل باب عامل إال كتب اهللا له بكل 

نة وميشي على األرض واألرض تستغفر له وميسي ويصبح مغفوراً له قدم عبادة سّنة وبىن له بكل قدم مدينة يف اجل
من طلب العلم لغري اهللا مل ( وثانيها عن أنس قال قال عليه السالم ) وشهدت املالئكة هلم بأهنم عتقاء اهللا من النار 

ئم ليله وإن باباً من خيرج من الدنيا حىت يأيت عليه العلم فيكون هللا ومن طلب العلم هللا فهو كالصائم هناره وكالقا
  العلم يتعلمه الرجل خري من

من جاءه املوت وهو يطلب العلم ) وثالثها عن احلسن مرفوعاً ) أن يكون له أبو قبيس ذهباً فينفقه يف سبيل اهللا 
 يبعث اهللا( ورابعها أبو موسى األشعري مرفوعاً ) ليحىي به اإلسالم كان بينه وبني األنبياء درجة واحدة يف اجلنة 

العباد يوم القيامة مث مييز العلماء فيقول يا معشر العلماء إين مل أضع نوري فيكم إال لعلمي بكم ومل أضع علمي فيكم 
معلم اخلري إذا مات بكى عليه طري السماء ( وخامسها قال عليه السالم ) ألعذبكم انطلقوا فقد غفرت لكم 

من صلى خلف عامل من العلماء فكأمنا صلى خلف ( فوعاً وسادسها أبو هريرة مر) ودواب األرض وحيتان البحور 
فضل العامل على العابد بسبعني درجة بني كل درجة عدو الفرس سبعني ( وسابعها ابن عمر مرفوعاً ) نيب من األنبياء 

تعرف هلا عاماً وذلك أن الشيطان يضع البدعة للناس فيبصرها العامل فيزيلها والعابد يقبل على عبادته ال يتوجه وال ي
رمحة اهللا على خلفائي فقيل من خلفاؤك يا رسول اهللا قال الذين حييون ( وثامنها احلسن مرفوعاً قال عليه السالم ) 

من خرج يطلب باباً من العلم لريد به باطالً إىل حق أو ضالالً ( وتاسعها قال عليه السالم ) سّنيت ويعلموهنا عباد اهللا 
ألن يهدي اهللا بك ( وعاشرها قال عليه السالم لعلي حني بعثه إىل اليمن ) عني عاماً إىل هدى كان عمله كعبادة أرب

من طلب العلم ليحدث ( احلادي عشر ابن مسعود مرفوعاً ) رجالً واحداً خري لك مما تطلع عليه الشمس أو تغرب 
يؤتى مبداد طالب العلم ودم ( اً الثاين عشر عامر اجلهين مرفوع) به الناس ابتغاء وجه اهللا أعطاه أجر سبعني نبياً 

ويف رواية فريجح مداد العلماء الثالث عشر أبو وافد الليثي أنه ) الشهيد يوم القيامة ال يفضل أحدمها على اآلخر 
عليه السالم بينما هو جالس والناس معه إذ أقبل ثالثة نفر أما أحدهم فرأى فرجة يف احللقة فجلس إليها وأما اآلخر 

أما الثالث فإنه رجع وفر فلما فرغ عليه السالم من كالمه قال أخربكم عن النفر الثالثة أما األول فجلس خلفهم و
) فآوى إىل اهللا فآواه اهللا وأما الثاين فاستحيا من اهللا فاستحيا اهللا منه وأما الثالث فأعرض عن اهللا فأعرض اهللا عنه 

لتلميذ من األب واألم ألن اآلباء واألمهات حيفظونه من نار العامل أرأف با) ا ( رواه مسلم وأما اآلثار فمن وجوه 
قيل البن مسعود مب وجدت هذا العلم قال بلسان ) ب ( الدنيا وآفاهتا والعلماء حيفظونه من نار اآلخرة وشدائدها 

مصعب بن الزبري قال البنه ) د ( قال بعضهم سل مسألة احلمقى واحفظ حفظ األكياس ) ج ( سؤول وقلب عقول 
قال علي بن ) ه ( يا بين تعلم العلم فإن كان لك مال كان العلم لك مجاالً وإن مل يكن لك مال كان العلم لك ماالً 

  قال بعض احملققني العلماء ثالثة عامل) و ( أيب طالب ال خري يف الصمت عن العلم كما ال خري يف الكالم عن اجلهل 



 عامل باهللا وعامل باهللا وبأمر اهللا أما األول فهو عبد قد استولت املعرفة اإلهلية باهللا غري عامل بأمر اهللا وعامل بأمر اهللا غري
على قلبه فصار مستغرقاً مبشاهدة نور اجلالل وصفحات الكربياء فال يتفرغ لتعلم علم األحكام إال ما ال بّد منه 

واحلرام وحقائق األحكام لكنه ال يعرف  الثاين هو الذي يكون عاملاً بأمر اهللا وغري عامل باهللا وهو الذي عرف احلالل
أسرار جالل اهللا أما العامل باهللا وبأحكام اهللا فهو جالس على احلد املشترك بني عامل املعقوالت وعامل احملسوسات فهو 
تارة مع اهللا باحلب له وتارة مع اخللق بالشفقة والرمحة فإذا رجع من ربه إىل اخللق صار معهم كواحد منهم كأنه ال 

عرف اهللا وإذا خال بربه مشتغالً بذكره وخدمته فكأنه ال يعرف اخللق فهذا سبيل املرسلني والصديقني وهذا هو ي
فاملراد من قوله عليه السالم سائل ) سائل العلماء وخالط احلكماء وجالس الكرباء ( املراد بقوله عليه السالم 

مبساءلتهم عند احلاجة إىل اهللا استفتاء منهم وأما احلكماء فهم  العلماء أي العلماء بأمر اهللا غري العاملني باهللا فأمر
العاملون باهللا الذين ال يعلمون أوامر اهللا فأمر مبخالطتهم وأما الكرباء فهم العاملون باهللا وبأحكام اهللا فأمر مبجالستهم 

الثالثة ثالث عالمات أما العامل ألن يف تلك اجملالسة منافع الدنيا واآلخرة مث قال شقيق البلخي لكل واحد من هؤالء 
بأمر اهللا فله ثالث عالمات أن يكون ذاكراً باللسان دون القلب وأن يكون خائفاً من اخللق دون الرب وأن يستحي 

من الناس يف الظاهر وال يستحي من اهللا يف السر وأما العامل باهللا فإنه يكون ذاكراً خائفاً مستحيياً أما الذكر فذكر 
ر اللسان وأما اخلوف فخوف الرياء ال خوف املعصية وأما احلياء فحياء ما خيطر على القلب ال حياء القلب ال ذك

الظاهر وأما العامل باهللا وبأمر اهللا فله ستة أشياء الثالثة اليت ذكرناها للعامل باهللا فقط مع ثالثة أخرى كونه جالساً على 
معلماً للقسمني األولني وكونه حبيث حيتاج الفريقان األوالن إليه  احلد املشترك بني عامل الغيب وعامل الشهادة وكونه

وهو يستغين عنهما مث قال مثل العامل باهللا وبأمر اهللا كمثل الشمس ال يزيد وال ينقص ومثل العامل باهللا فقد كمثل 
قال ) ز ( لغريه القمر يكمل تارة وينقص تارة أخرى ومثل العامل بأمر اهللا فقد كمثل السراج حيرق نفسه ويضيء 

فتح املوصلي أليس املريض إذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواء ميوت فكذا القلب إذا امتنع عنه العلم والفكر 
قال شقيق البليح الناس يقومون من جملسي على ثالثة أصناف كافر حمض ومنافق حمض ) ح ( واحلكمة ميوت 

 وعن الرسول فمن ال يصدقين فهو كافر حمض ومن ضاق قلبه ومؤمن حمض وذلك ألين أفسر القرآن فأقول عن اهللا
منه فهو منافق حمض ومن ندم على ما صنع وعزم على أن ال يذنب كان مؤمناً حمضاً وقال أيضاً ثالثة من النوم 
لس يبغضها اهللا تعاىل وثالثة من الضحك النوم بعد صالة الفجر وقبل صالة العتمة والنوم يف الصالة والنوم عند جم

قال بعضهم يف قوله تعاىل ) ط ( الذكر والضحك خلف اجلنازة والضحك يف املقابر والضحك يف جملس الذكر 
السيل ههنا العلم شبهه اهللا تعاىل باملاء خلمس خصال أحدها كما أن املطر )  ١٧الرعد ( فَاْحَتَملَ السَّْيلُ َزَبًدا رَّابًِيا 

ماء والثاين كما أن إصالح األرض باملطر فإصالح اخللق بالعلم الثالث ينزل من السماء كذلك العلم ينزل من الس
كما أن الزرع والنبات ال خيرج بغري املطر كذلك األعمال والطاعات ال خترج بغري العلم والرابع كما أن املطر فرع 

  لم نافعالرعد والربق كذلك العلم فإنه فرغ الوعد والوعيد اخلامس كما أن املطر نافع وضار كذلك الع

كم من مذكر باهللا ناس هللا وكم من خموف باهللا جريء على اهللا ) ي ( وضار نافع ملن عمل به ضار ملن مل يعمل به 
وكم من مقرب إىل اهللا بعيد عن اهللا وكم من داع إىل اهللا فار من اهللا وكم من تال كتاب اهللا منسلخ عن آيات اهللا 

م العلماء وعدل األمراء وعبادة العباد وأمانة التجار ونصيحة احملترفني الدنيا بستان زينت خبمسة أشياء عل) يا ( 
فجاء إبليس خبمسة أعالم فأقامها جبنب هذه اخلمس جاء باحلسد فركزه يف جنب العلم وجاء باجلور فركزه جبنب 

( جبنب النصيحة العدل وجاء بالرياء فركزه جبنب العبادة وجاء باخليانة فركزها جبنب األمانة وجاء بالغش فركزه 
فضل احلسن البصري على التابعني خبمسة أشياء أوهلا مل يأمر أحداً بشيء حىت عمله والثاين مل ينه أحداً عن ) يب 



شيء حىت انتهى عنه والثالث كل من طلب منه شيئاً مما رزقه اهللا تعاىل مل يبخل به من العلم واملال والرابع كان 
إذا أردت أن تعلم أن علمك ينفعك أم ال ) يج ( انت سريرته وعالنيته سواء يستغين بعلمه عن الناس واخلامس ك

فاطلب من نفسك مخس خصال حب الفقر لقلة املؤنة وحب الطاعة طلباً للثواب وحب الزهد يف الدنيا طلباً للفراغ 
ول أطلب العز اطلب مخسة يف مخسة األ) يد ( وحب احلكمة طلباً لصالح القلب وحب اخللوة طلباً ملناجاة الرب 

يف التواضع ال يف املال والعشرية والثاين أطلب الغىن يف القناعة ال يف الكثرة والثالث أطلب األمن يف اجلنة ال يف 
) يه ( الدنيا والرابع اطلب الراحة يف القلة ال يف الكثرة واخلامس أطلب منفعة العلم يف العمل ال يف كثرة الرواية 

ساد هذه األمة إال من قبل اخلواص وهم مخسة العلماء والغزاة والزهاد والتجار والوالة أما قال ابن املبارك ما جاء ف
العلماء فهم ورثة األنبياء وأما الزهاد فعماد أهل األرض وأما الغزاة فجند اهللا يف األرض وأما التجار فأمناء اهللا يف 

لمال رافعاً فبمن يقتدي اجلاهل وإذا كان الزاهد يف أرضه وأما الوالة فهم الرعاة فإذا كان العامل للدين واضعاً ول
الدنيا راغباً فبمن يقتدي التائب وإذا كان الغازي طامعاً مرائياً فكيف يظفر بالعدو وإذا كان التاجر خائنا فكيف 

فضل قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه العلم أ) يو ( حتصل األمانة وإذا كان الراعي ذئباً فكيف حتصل الرعاية 
من املال بسبعة أوجه أوهلا العلم مرياث األنبياء واملال مرياث الفراعنة الثاين العلم ال ينقص بالنفقة واملال ينقص 

والثالث حيتاج املال إىل احلافظ والعلم حيفظ صاحبه والرابع إذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه قربه 
العلم ال حيصل إال للمؤمن والسادس مجيع الناس حيتاجون إىل صاحب العلم واخلامس املال حيصل للمؤمن والكافر و

) يز ( يف أمر دينهم وال حيتاجون إىل صاحب املال السابع العلم يقوي الرجل على املرور على الصراط واملال مينعه 
سبع كرامات أوهلا ينال قال الفقيه أبو الليث إن من جيلس عند العامل وال يقدر أن حيفظ من ذلك العلم شيئاً فله 

فضل املتعلمني والثاين ما دام جالساً عنده كان حمبوساً عن الذنوب والثالث إذا خرج من منزله طلباً للعلم نزلت 
الرمحة عليه والرابع إذا جلس يف حلقة العلم فإذا نزلت الرمحة عليهم حصل له منها نصيب واخلامس ما دام يكون 

لسادس إذا استمع ومل يفهم ضاق قلبه حلرمانه عن إدراك العلم فيصري ذلك الغم يف االستماع تكتب له طاعة وا
والسابع يرى إعزاز املسلمني للعامل ) أنا عند املنكسرة قلوهبم ألجلي ( وسيلة له إىل حضرة اهللا تعاىل لقوله عّز وّجل 

  وإذالهلم للفساق فريد قلبه

قيل من العلماء من يضن ) يح ( لصالة والسالم مبجالسة الصاحلني عن الفسق ومييل طبعه إىل العلم فلهذا أمر عليه ا
بعلمه وال حيب أن يوجد عند غريه فذاك يف الدرك األول من النار ومن العلماء من يكون يف علمه مبنزلة السلطان 

ه ألهل فإن رد عليه شيء من حقه غضب فذاك يف الدرك الثاين من النار ومن العلماء من جيعل حديثه وغرائب علم
الشرف واليسار وال يرى الفقراء له أهالً فذاك يف الدرك الثالث من النار ومن العلماء من كان معجباً بنفسه إن 

وعظ عنف وإن وعظ أنف فذاك يف الدرك الرابع من النار ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا فيفيت خطأ فذاك يف 
م املبطلني فيمزجه بالدين فهو يف الدرك السادس من النار ومن الدرك اخلامس من النار ومن العلماء من يتعلم كال

قال الفقيه أبو الليث من جلس مع ) يط ( العلماء من يطلب العلم لوجوه الناس فذاك يف الدرك السابع من النار 
ا ومن جلس مع مثانية أصناف من الناس زاده اهللا مثانية أشياء من جلس مع األغنياء زاده اهللا حب الدنيا والرغبة فيه

الفقراء جعل اهللا له الشكر والرضا بقسمة اهللا ومن جلس مع السلطان زاده اهللا القسوة والكرب ومن جلس مع 
النساء زاده اهللا اجلهل والشهوة ومن جلس مع الصبيان ازداد من اللهو واملزاح ومن جلس مع الفساق ازداد من 

صاحلني ازداد رغبة يف الطاعات ومن جلس مع العلماء ازداد اجلرأة على الذنوب وتسويف التوبة ومن جلس مع ال
علم ) ب ( علم آدم األمساء َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء كُلََّها ) ا ( إن اهللا علم سبعة نفر سبعة أشياء ) يي ( العلم والورع 



م التعبري َرّب قَْد اَتيَْتنِى ِمَن الُْملْكِ وعلم يوسف عل) ج ) (  ٦٥الكهف ( اخلضر الفراسة َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعلًْما 
َصْنَعةَ  لَُبوسٍ لَّكُْم ) د ) (  ١٠١يوسف ( َوَعلَّْمَتنِى ِمن َتأْوِيلِ االَْحادِيِث  األنبياء ( علم داود صنعة الدرع َوَعلَّْمَناهُ 

علم عيسى عليه ) و ) (  ١٦النمل ( الطَّْيرِ  علم سليمان منطق الطري َوقَالَ ياأَيَُّها النَّاُس ُعلّْمَنا َمنِطَق) ه ) (  ٨٠
( وعلم حممداً ) ز ) (  ٤٨آل عمران ( السالم علم التوراة واإلجنيل َوُيَعلُّمُه الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ  َوالتَّْوَراةَ  َواِإلِجنيلَ 

( َوُيَعلُّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ  )  ١١٣اء النس( الشرع والتوحيد َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم ) صلى اهللا عليه وسلم 
فعلم آدم كان سبباً له يف حصول السجدة والتحية وعلم اخلضر )  ١الرَّْحَمُن َعلََّم الْقُْرءانَ الرمحن )  ١٢٩البقرة 

ملكة وعلم كان سبباً ألن وجد تلميذاً مثل موسى ويوشع عليهما السالم وعلم يوسف كان سبباً لوجدان األهل وامل
داود كان سبباً لوجدان الرياسة والدرجة وعلم سليمان كان سبباً لوجدان بلقيس والغلبة وعلم عيسى كان سبباً 

كان سبباً لوجود الشفاعة مث نقول من علم أمساء ) صلى اهللا عليه وسلم ( لزوال التهمة عن أمه وعلم حممد 
الق وصفاته أما جيد حتية املالئكة بل جيد حتية الرب َسالٌَم قَْوالً املخلوقات وجد التحية من املالئكة فمن علم ذات اخل

واخلضر وجد بعلم الفراسة صحبة موسى فيا أمة احلبيب بعلم احلقيقة كيف ال جتدون )  ٥٨ي س ( ّمن رَّّب رَّحِيمٍ 
ويوسف بتأويل )  ٦٩النساء ( هِم ّمَن النَّبِّيَني فَأُْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَْنَعمَ اللَُّه َعلَْي) صلى اهللا عليه وسلم ( صحبة حممد 

الرؤيا جنا من حبس الدنيا فمن كان عاملاً بتأويل كتاب اهللا كيف ال ينجو من حبس الشهوات َويَْهِدى َمن َيَشاء إِلَى 
ْمَتنِى ِمن َتأْوِيلِ وأيضاً فإن يوسف عليه السالم ذكر منة اهللا على نفسه حيث قال َوَعلَّ)  ٢٥يونس ( صَِراٍط مُّْسَتقِيمٍ 

فأنت يا عامل أما تذكر منة اهللا على نفسك حيث علمك تفسري كتابه فأي نعمة أجل مما )  ١٠١يوسف ( االَْحادِيِث 
أعطاك اهللا حيث جعلك مفسراً لكالمه ومسياً لنفسه ووارثاً لنبيه وداعياً خللقه وواعظاً لعباده وسراجاً ألهل بالده 

نته وثوابه وزاجراً هلم عن ناره وعقابه كما جاء يف احلديث العلماء سادة والفقهاء قادة وقائداً للخلق إىل ج
  املؤمن ال يرغب يف طلب العلم حىت يرى ست خاصل من نفسه أحدها أن يقول إن اهللا) كا ( وجمالستهم زيادة 

عن املعاصي وأنا ال أقدر على اجتناهبا  أمرين بأداء الفرائض وأنا ال أقدر على أدائها إال بالعلم الثانية أن يقول هناين
إال بالعلم الثالثة أنه تعاىل أوجب على شكر نعمه وال أقدر عليه إال بالعلم والرابعة أمرين بإنصاف اخللق وأنا ال أقدر 

رين أن أنصفهم إال بالعلم واخلامسة أن اهللا أمرين بالصرب على بالئه وال أقدر عليه إال بالعلم والسادسة إن اهللا أم
طريق اجلنة يف أيدي أربعة العامل والزاهد والعابد واجملاهد ) كب ( بالعداوة مع الشيطان وال أقدر عليها إال بالعلم 

فالزاهد إذا كان صادقاً يف دعواه يرزقه اهللا األمن والعابد إذا كان صادقاً يف دعواه يرزقه اهللا اخلوف واجملاهد إذا 
أطلب أربعة ) كج ( الثناء واحلمد والعامل إذا كان صادقاً يف دعواه يرزقه اهللا احلكمة كان صادقاً يف دعواه يرزقه اهللا 

من أربعة من املوضع السالمة ومن الصاحب الكرامة ومن املال الفراغة ومن العلم املنفعة فإذا مل جتد من املوضع 
ا مل جتد من مالك الفراغة فاملدر خري السالمة فالسجن خري منه وإذا مل جتد من صاحبك الكرامة فالكلب خري منه وإذ

ال تتم أربعة أشياء إال بأربعة أشياء ال يتم الدين إال بالتقوى ) كد ( منه وإذا مل جتد من العلم املنفعة فاملوت خري منه 
والقول  وال يتم القول إال بالفعل وال تتم املروءة إال بالتواض عوال يتم العلم إال بالعمل فالدين بال تقوى على اخلطر

قال علي بن أيب طالب ) كه ( بال فعل كاهلدر واملروءة بال تواضع كشجر بال مثر والعلم بال عمل كغيث بال مطر 
رضي اهللا عنه جلابر بن عبد اهللا األنصاري قوام الدنيا بأربعة بعامل يعمل بعلمه وجاهل ال يستنكف من تعلمه وغين ال 

فإذا مل يعمل العامل بعلمه استنكف اجلاهل من تعلمه وإذا خبل الغين مبعروفه  يبخل مباله وفقري ال يبيع آخرته بدنياه
قال اخلليل الرجال أربعة رجل يدري ويدري أنه ) كو ( باع الفقري آخرته بدنياه فالويل هلم والثبور سبعني مرة 

ويدري أنه ال يدري يدري فهو عامل فاتبعوه ورجل يدري وال يدري أنه يدري فهو نائم فأيقظوه ورجل ال يدري 



أربعة ال ينبغي ) كز ( فهو مسترشد فأرشدوه ورجل ال يدري وال يدري أنه ال يدري فهو شيطان فاجتنبوه 
للشريف أن يأنف منها وإن كان أمرياً قيامه من جملسه ألبيه وخدمته لضيفه وخدمته للعامل الذي يتعلم منه والسؤال 

اشتغل العلماء جبمع احلالل حار العوام آكلني للشبهات وإذا صال العامل  إذا) كح ( عما ال يعلم ممن هو أعلم منه 
آكالً للشبهات صار العامي آكالً للحرام وإذا صار العامل آكالً للحرام صار العامي كافراً يعين إذا استحلوا أما 

هوة وقسم ترضاه الوجوه العقلية فأمور أحدها أن األمور على أربعة أقسام قسم يرضاه العقل وال ترضاه الش
الشهوة وال يرضاه العقل وقسم يرضاه العقل والشهوة معاً وقسم ال يرضاه العقل وال ترضاه الشهوة أما األول فهو 

األمراض واملكاره يف الدنيا وأما الثاين فهو املعاصي أمجع وأما الثالث فهو العلم وأما الرابع فهو اجلهل فينزل العلم 
لنار فكما أن العقل والشهوة ال يرضيان بالنار فكذلك ال يرضيان باجلهل وكما أهنما من اجلهل منزلة اجلنة من ا

يرضيان باجلنة فكذا يرضيان بالعلم فمن رضي باجلهل فقد رضي بنار حاضرة ومن اشتغل بالعلم فقد خاض يف جنة 
  حاضرة فكل من اختار العلم

جلهل يقال له تعودت النار فأدخل النار والذي يدل على يقال له تعودت املقام يف اجلنة فأدخل اجلنة ومن اكتفى با
أن العلم جنة واجلهل نار أن كمال اللذة يف إدراك احملبوب وكمال األمل يف البعد عن احملبوب واجلراحة إمنا تؤمل ألهنا 

جتماع تبعد جزءاً من البدن عن جزء حمبوب من تلك األجزاء وهو االجتماع فلما اقتضت اجلراحة إزالة ذلك اال
فقد اقتضت إزالة احملبوب وبعده فال جرم كان ذلك مؤملاً واإلحراق بالنار إمنا كان أشد إيالماً من اجلرح ألن اجلرح 

ال يفيد إال تبعيد جزء معني عن جزء معني أما النار فإهنا تغوص يف مجيع األجزا فاقتضت تبعيد مجيع األجزاء بعضها 
راق أشد كان األمل هناك أصعب أما اللذة فهي عبارة عن إدراك احملبوب عن بعض فلما كانت التفريقات يف اإلح

فلذة األكل عبارة عن إدراك تلك الطعوم ملوافقة للبدن وكذلك لذة النظر إمنا حتصل ألن القوة الباصرة مشتاقة إىل 
حملبوب واألمل عبارة عن إدراك املرئيات فال جرم كان ذلك اإلدراك لذة هلا فقد ظهر هبذا أن اللذة عبارة عن إدراك ا

إدراك املكروه وإذا عرفت هذا فنقول كلما كان اإلدراك أغوص وأشد واملدرك أشرف وأكمل واملدرك أنقى وأبقى 
وجب أن تكون اللذة أشرف وأكمل وال شك أن حمل العلم هو الروح وهو أشرف من البدن وال شك أن اإلدراك 

وأما املعلوم )  ٣٥النور ( تفسري قوله اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواالْْرَض العقلي أغوص وأشرف على ما سيجيء بيانه يف 
فال شك أنه أشرف ألنه هو اهللا رب العاملني ومجيع خملوقاته من املالئكة واألفالك والعناصر واجلمادات والنبات 

كمال وال لذة فوق كمال  واحليوانات ومجيع أحكامه وأوامره وتكاليفه وأيُّ معلوم أشرف من ذلك فثبت أنه ال
العلم ولذاته وال شقاوة وال نقصان فوق شقاوة اجلهل ونقصانه ومما يدل على ما قلناه أنه إذا سئل الواحد منا عن 
مسألة علمية فإن علمها وقدر على اجلواب والصواب فيها فرح بذلك وابتهج به وأن جهلها نكس رأسه حياء من 

لة بالعلم أكمل اللذات والشقاء احلاصل باجلهل أكمل أنواع الشقاء واعلم ذلك وذلك يدل على أن اللذة احلاص
أن ههنا وجوهاً أخر من النصوص تدل على فضيلة العلم نسينا إيرادها قبل ذلك فال بأس أن نذكرها ههنا الوجه 

ْن َعلَقٍ اقَْرأْ َوَربَُّك االْكَْرُم الَِّذى َعلََّمكُمُ األول أن أول ما نزل قوله تعاىل اقَْرأْ بِاْسمِ َرّبَك الَِّذى َخلََق َخلََق اإلِنَسانَ ِم
فقيل فيه إنه ال بّد من رعاية التناسب بني اآليات فأي مناسبة بني )  ٥ ١العلق ( بِالْقَلَمِ َعلََّم اإلِنَسانَ َما لَْم َيْعلَْم 

ُم الَِّذى َعلََّمكُُم بِالْقَلَمِ فأجيب عنه بأن وجه املناسبة أنه تعاىل قوله َخلََق اإلِنَسانَ ِمْن َعلَقٍ وبني قوله اقَْرأْ َوَربُّكَ االْكَْر
ذكر أول حال اإلنسان وهو كونه علقة مع أهنا أخس األشياء وآخر حاله وهي صريورته عاملاً وهو أجل املراتب 

لك يف هذه كأنه تعاىل قال كنت أنت يف أول حالك يف تلك الدرجة اليت هي غاية اخلساسة فصرت يف آخر حا
الدرجة اليت هي الغاية يف الشرف وهذا إمنا يتم لو كان العلم أشرف املراتب إذ لو كان غريه أشرف لكان ذكر 



ه أن ذلك الشيء يف هذا املقام أوىل الثاين أنه قال اقَْرأْ َوَربَُّك االْكَْرُم الَِّذى َعلََّمكُُم بِالْقَلَمِ وقد ثبت يف أصول الفق
الوصف مشعر بكون الوصف علة فهذا يدل على أنه سبحانه وتعاىل إمنا استحق الوصف ترتيب احلكم على 

  باألكرمية ألنه أعطى العلم فلوال أن العلم أشرف من غريه وإال ملا كانت إفادته أشرف من إفادة غريه
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
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لرازي  ا

الثالث قوله سبحانه إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء وهذه اآلية فيها وجوه من الدالئل على فضل العلم أحدها 
جلنة وذلك ألن العلماء من أهل اخلشية ومن كان من أهل اخلشية كان من أهل اجلنة داللتها على أمم من أهل ا

)  ٢٨فاطر ( فالعلماء من أهل اجلنة فبيان أن العلماء من أهل اخلشية قوله تعاىل إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء 
 ٨البينة ( دََّرجَاُت الُْعلَى جَنَّاُت َعْدٍن َتجْرِى ِمن َتْحتَِها االْنهَاُر وبيان أن أهل اخلشية من أهل اجلنة قوله تعاىل لَُهُم ال

ضاً قوله إىل قوله تعاىل ذَِلَك ِلَمْن َخِشىَ  َربَُّه ويدل عليه أيضاً قوله تعاىل َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبهِ َجنََّتاِن ويدل عليه أي) 
فني وال أمجع له أمنني فإذا أمنين يف الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافين وعزيت وجاليل ال أمجع على عبدي خو( تعاىل 

واعلم أنه ميكن إثبات مقدميت هذه الداللة بالعقل أما بيان أن العامل باهللا جيب أن خيشاه ) يف الدنيا أمنته يوم القيامة 
م بالذات ال يكفي يف اخلوف بل ال بّد له فذلك ألن من مل يكن عاملاً بالشيء استحال أن يكون خائفاً منه مث إن العل

من العلم بأمور ثالثة منها العلم بالقدرة ألن امللك عامل باطالع رعيته على أفعاله القبيحة لكنه ال خيافهم لعلمه بأهنم 
مل ال يقدرون على دفعها ومنها العلم بكونه عاملاً ألن السارق من مال السلطان يعلم قدرته ولكنه يعلم أنه غري عا
بسرقته فال خيافه ومنها العلم بكونه حكيماً فإن املسخر عند السلطان عامل بكون السلطان قادراً على منعه عاملاً 

بقبائح أفعاله لكنه يعلم أنه قد يرضى مبا ال ينبغي فال حيصل اخلوف أما لو علم اطالع السلطان على قبائح أفعاله 
بشفاهته صارت هذه العلوم الثالثة موجبة حلصول اخلوف يف قلبه  وعلم قدرته على منعه وعلم أنه حكيم ال يرضى

فثبت أن خوف العبد من اهللا ال حيصل إال إذا علم بكونه تعاىل عاملاً جبميع املعلومات قادراً على كل املقدورات غري 
ز باجلنة وذلك ألنه راضٍ باملنكرات واحملرمات فثبت أن اخلوف من لوازم العلم باهللا وإمنا قلنا أن اخلوف سبب الفو

إذا سنح للعبد لذة عاجلة وكانت تلك اللذة على خالف أمر اهللا وفعل ذلك الشيء يكون مشتمالً على منفعة 
ومضرة فصريح العقل حاكم بترجيح اجلانب الراجح على اجلانب املرجوح فإذا علم بنور اإلميان أن اللذة العاجلة 

ميان سبباً لفراره عن تلك اللذة العاجلة وذلك هو اخلشية وإذا صار تاركاً حقرية يف مقابلة األمل اآلجل صار ذلك اإل
للمحظور فاعالً للواجب كان من أهل الثواب فقد ثبت بالشواهد النقلية والعقلية أن العامل باهللا خائف واخلائف من 

لمة إمنا للحصر فهذا يدل أهل اجلنة وثانيها أن ظاهر اآلية يدل على أنه ليس للجنة أهل إال العلماء وذلك ألن ك
على أن خشية اهللا ال حتصل إال للعلماء واآلية الثانية وهي قوله ذَِلَك ِلَمْن َخِشىَ  َربَُّه دالة على أن اجلنة ألهل 

اخلشية وكوهنا ألهل اخلشية ينايف كوهنا لغريهم فدل جمموع اآليتني على أنه ليس للجنة أهل إال العلماء واعلم أن 
ها ختويف شديد وذلك ألنه ثبت أن اخلشية من اهللا تعاىل من لوازم العلم باهللا فعند عدم اخلشية يلزم هذه اآلية في

عدم العلم باهللا وهذه الدقيقة تنبهك على أن العلم الذي هو سبب القرب من اهللا تعاىل هو الذي يورث اخلشية وأن 
  من العلم املذموم أنواع اجملادالت وإن دقت وغمضت إذا خلت عن إفادة اخلشية كانت

وثالثها قرىء إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء برفعه األول ونصب الثاين ومعىن هذه القراءة أنه تعاىل لو جازت 
اخلشية عليه ملا خشي العلماء ألهنم هم الذين مييزون بني ما جيوز وبني ما ال جيوز وأما اجلاهل الذي ال مييز بني هذين 

لبابني فأي مباالة به وأي التفات إليه ففي هذه القراءة هناية النصب للعلماء والتعظيم الرابع قوله تعاىل َوقُلْ َرّبى ا



وفيه أدل دليل على نفاسة العلم وعلو مرتبته وفرط حمبة اهللا تعاىل إياه حيث أمر نبيه )  ١١٤طه ( زِدْنِى ِعلْماً 
ادة لو اكتفى أحد من العلم الكتفى نيب اهللا موسى عليه السالم ومل يقل َهلْ باالزدياد منه خاصة دون غريه وقال قت

اخلامس كان لسليمان عليه السالم من ملك الدنيا ما كان )  ٦٦الكهف ( أَتَّبُِعَك َعلَى أَن ُتَعلَّمنِ ِممَّا ُعلّْمَت ُرْشداً 
ْعِدى مث إنه مل يفتخر باململكة وافتخر بالعلم حيث قال َوقَالَ حىت أنه قال َرّب َهْب ِلى ُملْكاً الَّ َينَبِغى ِالَحٍد ّمن َب

فافتخر بكونه عاملاً مبنطق الطري فإذا حسن من )  ١٦النمل ( ياأَيَُّها النَّاُس ُعلّْمَنا َمنِطَق الطَّْيرِ َوأُوتِيَنا ِمن كُلّ َشىْ ء 
ب العاملني كان أحسن وألنه قدم ذلك على سليمان أن يفتخر بذلك العلم فألن حيسن باملؤمن أن يفتخر مبعرفة ر

كَُمانِ قوله َوأُوِتيَنا ِمن كُلّ َشىْ ء وأيضاً فإنه تعاىل ملا ذكر كمال حاهلم قدم العلم أوالً وقال وََداُووَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْح
مث إنه تعاىل ذكر بعد ذلك ما يتعلق )  ٧٩ء األنبيا( إىل قوله َوكُالًّ ءاَتيَْنا ُحكْماً َوِعلْماً )  ٧٨األنبياء ( ِفى الْحَْرِث 

بأحوال الدنيا فدل على أن العلم أشرف السادس قال بعضهم اهلدهد مع أنه يف هناية الضعف ومع أنه كان يف 
موقف املعاتبة قال لسليمان أََحطتُ بَِما لَمْ ُتِحطْ بِِه فلوال أن العلم أشرف األشياء وإال فمن أين للهدهد أن يتكلم 

لس سليمان مبثل هذا الكالم ولذلك يرى الرجل الساقط إذا تعلم العلم صار نافذ القول عند السالطني وما يف جم
ويف التفضيل وجهان ) تفكر ساعة خري من عبادة ستني سنة ( ذاك إال بربكة العلم السابع قال عليه الصالة والسالم 

 ثواب اهللا تعاىل والذي يوصلك إىل اهللا خري مما يوصلك أحدها أن التفكر يوصلك إىل اهللا تعاىل والعبادة توصلك إىل
إىل غري اهللا والثاين أن التفكر عمل القلب والطاعة عمل اجلوارح والقلب أشرف من اجلوارح فكان عمل القلب 

 ذكر جعل الصالة وسيلة إىل)  ١٤طه ( أشرف من عمل اجلوارح والذي يؤكد هذا الوجه قوله تعاىل إِنَّنِى أََنا اللَُّه 
القلب واملقصود أشرف من الوسيلة فدل ذلك على أن العلم أشرف من غريه الثامن قال تعاىل َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن 

فسمى العلم عظيماً ومسي احلكمة خرياً كثرياً فاحلكمة هي )  ١١٣النساء ( َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظيماً 
فجعل هذه النعمة مقدمة على مجيع النعم فدل على أنه أفضل )  ١الرمحن ( ْحَمُن َعلََّم الْقُرْءانَ العلم وقال أيضاً الرَّ

عظم احلكمة فإين ( من غريه التاسع أن سائر كتب اهللا ناطقة بفضل العلم أما التوراة فقال تعاىل ملوسى عليه السالم 
ا مث اعمل هبا مث ابذهلا كي تنال هبا كراميت يف الدنيا ال أجعل احلكمة يف قلب عبد إال وأردت أن أغفر له فتعلمه

  يا داود قل ألحبار( وأما الزبور فقال سبحانه وتعاىل ) واآلخرة 

بين إسرائيل ورهباهنم حادثوا من الناس األتقاء فإن مل جتدوا فيهم تقياً فحادثوا العلماء فإن مل جتدوا عاملاً فحادثوا 
وأقول ) قل ثالث مرات مبا جعلت واحدة منهن يف أحد من خلقي وأنا أريد إهالكه العقالء فإن التقى والعلم والع

إمنا قدم اهللا تعاىل التقي على العلم ألن التقي ال يوجد بدون العلم كما بينا أن اخلشية ال حتصل إال مع العلم 
اقل ألن العامل ال بّد وأن واملوصوف باألمرين أشرف من املوصوف بأمر واحد وهذا السر أيضاً قدم العامل على الع

يكون عاقالً أما العاقل فقد ال يكون عاملاً فالعقل كالبذر والعلم كالشجرة والتقوى كالثمر وأما اإلجنيل قال اهللا 
ويل ملن مسع بالعلم فلم يطلبه كيف حيشر مع اجلهال إىل النار اطلبوا العلم ( تعاىل يف السورة السابعة عشر منه 

إن مل يسعدكم مل يشقكم وإن مل يرفعكم مل يضعكم وإن مل يغنكم مل يفقركم وإن مل ينفعكم مل  وتعلموه فإن العلم
والعلم شفيع لصاحبه وحق على ) يضركم وال تقولوا خناف أن نعلم فال نعمل ولكن قولوا نرجوا أن نعلم فنعمل 

ء ما ظنكم بربكم يقولون ظننا أن يرمحنا ويغفر يا معاشر العلما( اهللا تعاىل أن ال خيزيه إن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة 
لنا فيقول فأين قد فعلت إين قد استودعتكم حكميت ال لشر أردته بكم بل خلري أردته بكم فادخلوا يف صاحل عبادي 

وقال مقاتل بن سليمان وجدت يف اإلجنيل أن اهللا تعاىل قال لعيسى بن مرمي عليهما السالم يا ) إىل جنيت برمحيت 
عظم العلماء واعرف فضلهم ألين فضلتهم على مجيع خلقي إال النبيني واملرسلني كفضل الشمس على عيسى 



عن عبد اهللا بن عمر قال قال عليه ) ا ( الكواكب وكفضل اآلخرة على الدنيا وكفضلي على كل شيء أما األخبار 
يد أن أعذبكم ادخلوا اجلنة على ما كان إين مل أضع علمي فيكم وأنا أر( الصالة والسالم يقول اهللا تعاىل للعلماء 

خطبة بليغة قبل وفاته وهي ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال أبو هريرة وابن عباس خطبنا رسول اهللا ) ب ) ( منكم 
آخر خطبة خطبها باملدينة فقال من تعلم العلم وتواضع يف العلم وعلمه عباد اهللا يريد ما عند اهللا مل يكن يف اجلنة 

منه وال أعظم منزلة ومل يكن يف اجلنة منزلة وال درجة رفيعة نفيسة إال كان له فيها أوفر النصيب  أفضل ثواباً
ابن عمر مرفوعاً إذا كان يوم القيامة صفت منابر من ذهب عليها فباب من فضة منضدة ) ج ) ( وأشرف املنازل 

رمحن أين من محل إىل أمة حممد علماً يريد به بالدر والياقوت والزمرد جالهلا السندس واالستربق مث ينادي منادى ال
عن عيسى ابن مرمي عليهما السالم أن ) د ( وجه اهللا اجلسوا على هذه املنابر فال خوف عليكم حىت تدخلوا اجلنة 

أمة حممد عليه الصالة والسالم علماء حكماء كأهنم من الفقه أنبياء يرضون من اهللا باليسري من الرزق ويرضى اهللا 
من اغربت قدماه يف طلب العلم ( قال عليه السالم ) ه ( باليسري من العمل ويدخلون اجلنة بال إله إال اهللا منهم 

حرم اهللا جسد على النار واستغفر له ملكاه وإن مات يف طلبه مات شهيداً وكان قربه روضة من رياض اجلنة 
ينه وأربعني قرباً عن يساره وأربعني عن خلفه ويوسع له يف قربه مد بصره وينور على جريانه أربعني قرباً عن مي

وأربعني أمامه ونوم العامل عبادة ومذاكرته تسبيح ونفسه صدقة وكل قطرة نزلت من عينيه تطفىء حبراً من جهنم 
فمن أهان العامل فقد أهان العلم ومن أهان العلم فقد أهان النيب ومن أهان النيب فقد أهان جربيل ومن أهان جربيل 

أال أخربكم بأجود األجواد قالوا ( قال عليه الصالة والسالم ) و ) ( هللا ومن أهان اهللا أهانه اهللا يوم القيامة أهان ا
أجود األجواد وأنا أجود ولد آدم وأجودهم من بعدي رجل عامل ينشر علمه ( نعم يا رسول اهللا قال اهللا تعاىل 

  عن أيب) ز ) ( حىت يقتل فيبعث يوم القيامة أمة وحده ورجل جاهد يف سبيل اهللا 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب اآلخرة ومن يسر على ( هريرة مرفوعاً 
معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة واهللا تعاىل يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه ومن سلك طريقاً يبتغي به 

 اجلنة وما اجتمع قوم يف مسجد من مساجد اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال علماً سهل اهللا له طريقاً إىل
ح ( رواه مسلم يف الصحيح ) نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفت هبم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده 

قال الراوي فأعظم مرتبة هي ) لشهداء يشفع يوم القيامة ثالثة األنبياء مث العلماء مث ا( قال عليه الصالة والسالم ) 
تعلموا العلم فإن تعلمه هللا خشية ( معاذ بن جبل قال عليه الصالة والسالم ) ط ( واسطة بني النبوة والشهادة 

وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه صدقة وبذله ألهله قربة ألنه معامل احلالل واحلرام ومنار 
نيس من الوحشة والصاحب يف الوحدة واحملدث يف اخللوة والدليل على السراء والضراء والسالح سبل اجلنة واأل

على األعداء والدين عند االختالف يرفع اهللا به أقواماً فيجعلهم يف اخلري قادة هداة يهتدى هبم وأئمة يف اخلري يقتفى 
لقتهم وبأجنحتها متسحهم ويف صالهتا تستغفر هلم بآثارهم ويقتدى بأفعاهلم وينتهى إىل آرائهم ترغب املالئكة يف خ

حىت كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع الرب وأنعامه والسماء وجنومها ألن العلم حياة القلوب من 
العمى ونور األبصار من الظلمة وقوة األبدان من الضعف يبلغ بالبعيد منازل األحرار وجمالس امللوك والدرجات 

يا واآلخرة والتفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع اهللا ويعبد وبه ميجد ويوحد وبه توصل العلى يف الدن
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال ( أبو هريرة قال عليه الصالة والسالم ) ي ) ( األرحام وبه يعرف احلالل واحلرام 

إذا سألتم ( قال عليه الصالة والسالم ) يا ) ( ه باخلري من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو ل
احلوائج فاسألوها الناس قيل يا رسول اهللا ومن الناس قال أهل القرآن قيل مث من قال أهل العلم قيل مث من قال 



مر من أ( قال عليه الصالة والسالم ) يب ( قال الراوي واملراد بأهل القرآن من حيفظ معانيه ) الصباح الوجوه 
باملعروف وهنى عن املنكر فهو خليفة اهللا يف أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله والدنيا سم اهللا القتال لعباده فخذوا 

قال الراوي والعلماء داخلون فيه ألهنم يقولون هذا حرام فاجتنبوه وهذا ) منها بقدر السم يف األدوية لعلكم تنجون 
كن عاملاً أو متعلماً أو ( قال عليه الصالة والسالم ) يد ( مل يوح إليه  يف اخلرب العامل نيب) يج ( حالل فخذوه 

قال الراوي وجه التوفيق بني هذه الرواية وبني الرواية األخرى وهي قوله ) مستمعاً أو حمباً وال تكن اخلامس فتهلك 
املستمع واحملب مبنزلة املتعلم  إن) الناس رجالن عامل ومتعلم وسائر الناس مهج ال خري فيهم ( عليه الصالة والسالم 

وما أحسن قول بعض األعراب لولده كن سبعاً خالساً أو ذئباً خانساً أو كلباً حارساً وإياك وأن تكون إنساناً ناقصاً 
من اتكأ على يده عامل كتب اهللا له بكل خطوة عتق رقبة ومن قبل رأس عامل ( قال عليه الصالة والسالم ) يه ( 

بكت السموات السبع ومن ( قال عليه الصالة والسالم برواية أيب هريرة ) يو ) ( شعرة حسنة  كتب اهللا له بكل
) يز ) ( فيهن ومن عليهن واألرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن لعزيز ذل وغين افتقر وعامل يلعب به اجلهال 

وقال ) يح ( األنبياء سادة أهل اجلنة محلة القرآن عرفاء أهل اجلنة والشهداء قواد أهل اجلنة و( وقال عليه السالم 
  )العلماء مفاتيح اجلنة وخلفاء األنبياء ( عليه السالم 

قال الراوي اإلنسان ال يكون مفتاحاً إمنا املعىن أن عندهم من العلم مفتاح اجلنان والدليل عليه أن من رأى يف النوم 
إن هللا تعاىل يف كل يوم وليلة ( عليه الصالة والسالم  وقال) يط ( أن بيده مفاتيح اجلنة فإنه يؤتى علماً يف الدين 

ألف رمحة على مجيع خلقه الغافلني والبالغني وغري البالغني فتسعمائة وتسعة وتسعون رمحة للعلماء وطاليب العلم 
ل قلت يا جربيل أي األعمال أفض( وقال عليه الصالة والسالم ) ك ) ( واملسلمني والرمحة الواحدة لسائر الناس 

ألميت قال العلم قلت مث أي قال النظر إىل العامل قلت مث أي قال زيارة العامل مث قال ومن كسب العلم هللا وأراد به 
( وقال عليه الصالة والسالم ) كا ) ( صالح نفسه وصالح املسلمني ومل يرد به عرضاً من الدنيا فأنا كفيله باجلنة 

صاحب حسن اخللق واملريض واليتيم والغازي واحلاج والناصح عشرة تستجاب هلم الدعوة العامل واملتعلم و
ما العلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( سئل النيب ) ( كب ) ( للمسلمني والولد املطيع ألبويه واملرأة املطيعة لزوجها 

اء املتكربين فقال دليل العمل قيل فما العقل قال قائد اخلري قيل فما اهلوى قال مركب املعاصي قيل فما املال قال رد
  )قيل فما الدنيا قال سوق اآلخرة 

أنه عليه الصالة والسالم كان حيدث إنساناً فأوحى اهللا إليه أنه مل يبق من عمر هذا الرجل الذي حتدثه إال ) كج ( 
ساعة وكان هذا وقت العصر فأخربه الرسول بذلك فاضطرب الرجل وقال يا رسول اهللا دلين على أوفق عمل يل 

ساعة قال اشتغل بالتعلم فاشتغل بالتعلم وقبض قبل املغرب قال الراوي فلو كان شيء أفضل من العلم يف هذه ال
الناس كلهم موتى إال ( قال عليه الصالة والسالم ) كد ( به يف ذلك الوقت ) صلى اهللا عليه وسلم ( ألمره النيب 

سبعة للعبد جتري بعد موته من علم علماً أو (  عن أنس قال عليه الصالة والسالم) كه ( واخلرب مشهور ) العاملون 
أجرى هنراً أو حفر بئراً أو بىن مسجداً أو ورث مصحفاً أو ترك ولداً صاحلاً يدعو له باخلري أو صدقة جتري له بعد 

 كو( فقدم عليه الصالة والسالم التعليم على مجيع االنتفاعات ألنه روحاين والروحاين أبقى من اجلسمانيات ) موته 
ال جتالسوا العلماء إال إذا دعوكم من مخس إىل مخس من الشك إىل اليقني ومن الكرب ( قال عليه الصالة والسالم ) 

صلى ( أوصى النيب ) كز ) ( إىل التواضع ومن العداوة إىل النصيحة ومن الرياء إىل اإلخالص ومن الرغبة إىل الزهد 
 عنه فقال يا علي احفظ التوحيد فأنه رأس مايل والزم العمل فإنه إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا) اهللا عليه وسلم 

أبو كبشة ) كح ( حرفيت وأقم الصالة فإهنا قرة عيين واذكر الرب فإنه بصرية فؤادي واستعمل العلم فإنه مرياثي 



 علماً وآتاه مثل الدنيا مثل أربعة رهط رجل آتاه اهللا) صلى اهللا عليه وسلم ( األنصاري قال ضرب لنا رسول اهللا 
ماالً فهو يعمل بعلمه يف ماله ورجل آتاه اهللا علماً ومل يؤته ماالً فيقول لو أن اهللا تعاىل آتاين مثل ما أويت فالن لفعلت 

فيه مثل ما يفعل فالن فهما يف األجر سواء ورجل آتاه اهللا ماالً ومل يؤته علماً فهو مينعه من احلق وينفقه يف الباطل 
هللا علماً ومل يؤته ماالً فيقول لو أن اهللا تعاىل آتاين مثل ما أويت فالن لفعلت فيه مثل ما يفعل فالن ورجل مل يؤته ا

  فهما يف الوزر سواء
كميل بن زياد قال أخذ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بيدي فأخرجين إىل اجلبانة فلما أصحر تنفس ) ا ( اآلثار 

ه القلوب أوعية فخريها أوعاها فاحفظ ما أقول لك الناس ثالثة عامل رباين الصعداء مث قال يا كميل بن زياد إن هذ
ومتعلم على سبيل جناة ومهج رعاع أتباع كل ناعق مييلون مع كل ريح مل يستضيئوا بنور العلم ومل يلجأوا إىل ركن 

لعلم يزكو باإلنفاق وثيق يا كميل العلم خري من املال والعلم حيرسك وأنت حترس املال واملال تنقصه النفقة وا
  وصنيع املال يزول بزواله يا كميل معرفة العلم زين يزان به يكتسب

عن عمر بن اخلطاب ) ب ( به اإلنسان الطاعة يف حياته ومجيل األحدوثة بعد وفاته والعلم حاكم واملال حمكوم عليه 
ا مسع العلم وخاف واسترجع على رضي اهللا عنه إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبل هتامة فإذ

ذنوبه انصرف إىل منزله وليس عليه ذنب فال تفارقوا جمالس العلماء فإن اهللا مل خيلق تربة على وجه األرض أكرم من 
عنم ابن عباس خري سليمان بني امللك واملال وبني العلم فاختار العلم فأعطي العلم وامللك معاً ) ج ( جمالس العلماء 

مل حيتج إىل اهلدهد إال لعلمه ملا روي عن نافع بن األرزق قال البن عباس كيف اختار سليمان اهلدهد  سليمان) د ( 
لطلب املاء قال ابن عباس ألن األرض كالزجاجة يرى باطنها من ظاهرها فقال نافع فكيف بأوقات الفخ يغطي له 

قال أبو سعيد اخلدري تقسم ) ه ( مي البصر بأصبع من تراب فال يراه بل يقع فيه فقال ابن عباس إذا جاء القدر ع
اجلنة على عشرة آالف جزء تسعة آالف وتسعمائة وتسعة وتسعون منها للذين عقلوا عن اهللا أمره فكان هذا ثواهبم 

قال ابن ) و ( على قدر ما قسم اهللا هلم من العقول يقتسمون املنازل فيها وجزء للمؤمنني الضعفاء الفقراء الصاحلني 
ولده يا بين عليك باألدب فإنه دليل على املروءة وأنس يف الوحشة وصاحب يف الغربة وقرين يف احلضر عباس ل

( وصدر يف اجمللس ووسيلة عند انقضاء الوسائل وغىن عند العدم ورفعة للخسيس وكمال للشريف وجاللة للملك 
عبادة وإذا أصاب من ذلك املداد ثوبه عن احلسن البصري صرير قلم العلماء تسبيح وكتابة العلم والنظر فيه ) ز 

فكأمنا أصابه دم الشهداء وإذا قطر منها على األرض تألأل نوره وإذا قام من قربه نظر إليه أهل اجلمع فيقال هذا 
ودمنة أحق من ال يستخف ) كتاب كليلة ( يف ) ح ( عبد من عباد اهللا أكرمه اهللا وحشر مع األنبياء عليهم السالم 

ة العامل والسلطان واإلخوان فإن من استخف بالعامل أهلك دينه ومن استخف بالسلطان أهلك دنياه حبقوقهم ثالث
قال سقراط من فضيلة العلم أنك ال تقدر على أن خيدمك فيه أحدكما ) ط ( ومن استخف باإلخوان أهلك مروءته 

قيل لبعض احلكماء ال تنظر ) ي ( جتد من خيدمك يف سائر األشياء بل ختدمه بنفسك وال يقدر أحد على سلبه عنك 
) يا ( فأغمض عينيه فقيل ال تسمع فسد أذنيه فقيل ال تتكلم فوضع يده على فيه فقيل له ال تعلم فقال ال أقدر عليه 
إذا كان السارق عاملاً ال تقطع يده ألنه يقول كان املال وديعة يل وكذا الشارب يقول حسبته خال وكذا الزاين 

قال بعضهم أحيوا قلوب إخوانكم ببصائر بيانكم كما حتيون املوات بالنبات ) يب ( ه ال حيد يقول تزوجتها فإن
والنواة فإن نفساً تبعد من الشهوات والشبهات أفضل من أرض تصلح للنبات قال الشاعر فويف اجلهل قبل املوت 

  موت ألهله
  وأجسامهم قبل القبور قبور



  وإن امرأ مل حيىي بالعلم ميت
   النشور نشوروليس له حىت

املعصية عند اجلهل ال يرجى زواهلا وعند الشهورة يرجى زواهلا انظر إىل زلة آدم فإنه بعلمه ) ا ( َوأَمَّا فمن وجوه 
إن يوسف عليه السالم ملا صار ملكاً ) ب ( استغفر والشيطان غوى وبقي يف غيه أبداً ألن ذلك كان بسبب اجلهل 

قال له جربيل إن ربك يقول ال ختتر إال فالناً فرآه يوسف يف أسوإ األحوال احتاج إىل زير فسأل ربه عن ذلك ف
فقال جلربيل إنه كيف يصلح هلذا العمل مع سوء حاله فقال جربيل إن ربك عينه لذلك ألنه كان ذب عنك حيث 

النكتة أن الذي ذب عن يوسف عليه و)  ٢٧يوسف ( قال إِن كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن ُدُبرٍ فَكَذََبْت َوُهَو ِمن الصَّاِدِقَني 
السالم استحق الشركة يف مملكته فمن ذب عن الدين القومي بالربهان املستقيم كيف ال يستحق من اهللا اإلحسان 

  أراد واحد خدمة ملك فقال امللك اذهب وتعلم) ج ( والتحسني 

اترك التعلم فقد صرت أهالً خلدميت  حىت تصلح خلدميت فلما شرع يف التعلم وذاق لذة العلم بعث امللك إليه وقال
فقال كنت أهالً خلدمتك حني مل ترين أهالً خلدمتك وحني رأيتين أهالً خلدمتك رأيت نفسي أهالً خلدمة اهللا تعاىل 

حتصيل العلم إمنا يصعب ) د ( وذلك أين كنت أظن أن الباب بابك جلهلي واآلن علمت أن الباب باب الرب 
نه تعاىل أعطاك سواد العني وسويداء القلب وال شك أن السواد أكرب من السويداء يف عليك لفرط حبك للدنيا أل

اللفظ ألن السويداء تصغري السواد مث إذا وضعت على سواد عينك جزءاً من الدنيا ال ترى شيئاً فكيف إذا وضعت 
عامل والعلم ميت وحياته قال حكيم القلب ميت وحياته بال) ه ( على السويداء كل الدنيا كيف ترى بقلبك شيئاً 

بالطلب والطلب ضعيف وقوته باملدارسة فإذا قوي باملدارسة فهو حمتجب وإظهاره باملناظرة وإذا ظهر باملناظرة فهو 
 قَالَْت َنْملَةٌ  يأَيَُّها أَيَُّها النَّْملُ) و ( عقيم ونتاجه بالعمل فإذا زوج العلم بالعمل توالد وتناسل ملكاً أبدياً ال آخر له 

إىل قوله َوُهمْ الَ َيشُْعُرونَ كانت رياسة تلك النملة على غريها مل تكن إال بسبب )  ١٨النمل ( اْدُخلُواْ َمَساكَِنكُْم 
أهنا علمت مسألة واحدة وهي قوله تعاىل َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ كأهنا قالت إن سليمان معصوم واملعصوم ال جيوز منه 

لو حطمكم فإمنا يصدر ذلك منه على سبيل السهو ألنه ال يعلم حالكم فقوله تعاىل إيذاء الربيء عن اجلرم ولكنه 
َوُهْم الَ َيشُْعُرونَ إشارة إىل تنزيه األنبياء عليهم السالم عن املعصية فتلك النملة ملا علمت هذه املسألة الواحدة 

يف ال يستوجب الرياسة يف الدنيا استحقت الرياسة التامة فمن علم حقائق األشياء من املوجودات واملعدومات ك
الكلب إذا تعلم وأرسله املالك على اسم اهللا تعاىل صار صيده النجس طاهراً والنكتة أن العلم هناك ) ز ( والدين 

انضم إىل الكلب فصار النجس بربكة العلم طاهراً فههنا النفس والروح طاهرتان يف أصل الفطرة إال أهنما تلوثتا 
انضم إليهما العلم باهللا وبصفاته فنرجو من عميم لطفه أن يقلب النجس طاهراً ههنا واملردود  بأقذار املعصية مث

القلب رئيس األعضاء مث تلك الرياسة ليست للقوة فإن العظم أقوى منه وال للعظم فإن الفخذ أعظم ) ح ( مقبوالً 
  لى أن العلم أشرف الصفاتمنه وال للحدة فإن الظفر أحد منه وإمنا تلك الرياسة بسبب العلم فدل ع

حكي أن هرون الرشيد كان معه فقهاء وكان فيهم أبو يوسف فأيت برجل فادعى عليه آخر أنه ) ا ( أما احلكايات 
أخذ من بيته ماالً بالليل فأقر اآلخذ بذلك يف اجمللس فاتفق الفقهاء على أنه تقطع يده فقال أبو يوسف ال قطع عليه 

ألخذ واألخذ ال يوجب القطع بل ال بّد من االعتراف بالسرقة فصدقه الكل يف قوله مث قالوا قالوا مل قال ألنه أقر با
لآلخذ أسرقتها قال نعم فأمجعوا كلهم على أنه وجب القطع ألنه أقر بالسرقة فقال أبو يوسف القطع ألنه وإن أقر 

د ذلك فهو هبذا اإلقرار يسقط الضمان بالسرقة لكن بعد ما وجب الضمان عليه بإقراره باألخذ فإذا أقر بالسرقة بع
عن الشعيب كنت عند احلجاج فأيت بيحىي بن يعمر فقيه ) ب ( عن نفسه فال يسمع إقراره فتعجب الكل من ذلك 



صلى اهللا ( خراسان مع بلخ مكبالً باحلديد فقال له احلجاج أنت زعمت أن احلسن واحلسني من ذرية رسول اهللا 
احلجاج لتأتيين هبا واضحة بينة من كتاب اهللا أو ألقطعنك عضواً عضواً فقال آتيك هبا  فقال بلى فقال) عليه وسلم 

واضحة بينة من كتاب اهللا يا حجاج قال فتعجبت من جرأته بقوله يا حجاج فقال له وال تأتين هبذه اآلية َنْدعُ أَبَْناءَنا 
 وهو قوله َونُوحاً َهَدْيَنا ِمن قَْبلُ َوِمن ذُرّيَِّتِه فقال آتيك هبا واضحة من كتاب اهللا)  ٦١آل عمران ( َوأَْبَناءكُْم 

إىل قوله َوَزكَرِيَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى فمن كان أبو عيسى وقد أحلق بذرية نوح قال )  ٨٤األنعام ( َداُووُد َوُسلَْيَمانَ 
حيكى ) ج ( أعطوه من املال كذا فأطرق ملياً مث رفع رأسه فقال كأين مل أقرأ هذه اآلية من كتاب اهللا حلوا وثاقه و

  أن مجاعة من أهل املدينة جاءوا إىل أيب حنيفة ليناظروه يف

القراءة خلف اإلمام ويبكتوه ويشنعوا عليه فقال هلم ال ميكنين مناظرة اجلميع ففوضوا أمر املناظرة إىل أعلمكم 
عه كاملناظرة معكم قالوا نعم قال واإللزام ألناظره فأشاروا إىل واحد فقال هذا أعلمكم قالوا نعم قال واملناظرة م

عليه كاإللزام عليكم قالوا نعم قال وإن ناظرته وألزمته احلجة فقد لزمتكم احلجة قالوا نعم قال كيف قالوا ألنا 
نوب رضينا به إماماً فكان قوله قوالً لنا قال أبو حنيفة فنحن ملا اخترنا اإلمام يف الصالة كانت قراءته قراءة لنا وهو ي

  هجا الفرزدق واحداً فقال فلقد ضاع شعري على بابكم) د ( عنا فأقروا له باإللزام 
  كما ضاع در على خالصة

وكانت خالصة معشوقة سليمان بن عبد امللك وكانت ظريفة صاحبة أدب وكانت هيبة سليمان بن عبد امللك 
ليمان وشكت الفرزدق فأمر سليمان تفوق هيبة املروانيني فلما بلغها هذا البيت شق عليها فدخلت على س

بإشخاص الفرزدق على أفظع الوجوه مكبالً مقيداً فلما حضر وما كان به من الرمق إال مقدار ما يقيمه على الرجل 
  من شدة اهليبة فقال له سليمان بن عبد امللك أنت القائل فلقد ضاع شعري على بابكم

  كما ضاع در على خالصة
غريه على من أراد يب مكروهاً وإمنا قلت وخالصة من وراء الستر تسمع فلقد ضاء شعري فقال ما قلته هكذا وإمنا 

  على بابكم
  كما ضاء در على خالصة

فسرى عن خالصة فلم متلك نفسها أن خرجت من الستر فألقت على الفرزدق ما كان عليها من احللي وهي زيادة 
ا خرج من عنده حىت اشترى احللى من الفرزدق مبا ألف على ألف ألف درهم فأتبعه سليمان بن عبد امللك حاجبه مل

دعا املنصور أبا حنيفة يوماً فقال الربيع وهو يعاديه يا أمري املؤمنني هذا يعين أبا حنيفة ) ه ( ورده على خالصة 
يعة خيالف جدك حيث يقول االستثناء املنفصل جائز وأبو حنيفة ينكره فقال أبو حنيفة هذا الربيع يقول ليس لك ب
يف رقبة الناس فقال كيف قال أهنم يعقدون البيعة لك مث يرجعون إىل منازهلم فيستثنون فتبطل بيعتهم فضحك 
املنصور وقال إياك يا ربيع وأبا حنيفة فلما خرج فقال الربيع يا أبا حنيفة سعيت يف دمي فقال أبو حنيفة كنت 

فحكم أبو يوسف بقتل املسلم به فبلغ زبيدة ذلك فبعثت إىل البادي وأنا املدافع وحيكى أن مسلماً قتل ذمياً عمداً 
أيب يوسف فقالت إياك وأن تقتل املسلم وكانت يف عناية عظيمة بأمر املسلمني فلما حضر أبو يوسف وحضر 

 الفقهاء وجيء بأولياء الذمي واملسلم فقال له الرشيد أحكم بقتله فقال يا أمري املؤمنني هو مذهيب غري أين لست أقتل
) ز ( املسلم به حىت تقوم البينة العادلة أن الذمي يوم قتله املسلم كان ممن يؤدي اجلزية فلم يقدروا عليه فبطل دمه 

دخل الغضبان على احلجاج بعدما قال لعدوه عبد الرمحن بن حممد بن األشعث تغد باحلجاج قبل أن يتعشى بك 
فطن احلجاح وقال قاتلك اهللا يا غضبان أخذت لنفسك فقال له ما جواب السالم عليك فقال وعليك السالم مث 



أمانا بردي عليك أما واهللا لوال الوفاء والكرم ملا شربت املاء البارد بعد ساعتك هذه فانظر إىل فائدة العلم يف هذه 
بلغ عبد امللك بن مروان قول ) ح ( الصورة فلله در العلم ومن به تردى وتعسا للجهل ومن يف أوديته تردى 

  شاعرال

  فومنا سويد والبطني وقعنب
  ومنا أمري املؤمنني شبيب

فأمر به فأدخل عليه فقال أنت القائل ومنا أمري املؤمنني شبيب فقال إمنا قلت ومنا أمري املؤمنني شبيب بنصب الراء 
 فناديتك واستغثت بك فسرى عن عبد امللك وختلص الرجل من اهلالك بصنعة يسرية عملها بعلمه وهو أنه حول

قال أبو مسلم صاحب الدولة لسليمان بن كثري بلغين أنك كنت يف جملس وقد جرى بني يديك ) ط ( الضمة فتحة 
ذكرى فقلت اللهم سود وجهه واقطع عنقه وأسقين من دمه فقال نعم قلته ولكن يف كرم كذا ملا نظرت إىل احلصرم 

أكلم امرأيت حىت تكلمين وحلفت بصدقة ما  قال رجل أليب حنيفة إين حلفت ال) ي ( فاستحسن قوله وعفا عنه 
متلك أن ال تكلمين أو أكلمها فتحري الفقهاء فيه فقال سفيان من كلم صاحبه حنث فقال أبو حنيفة إذهب وكلمها 

وال حنث عليكما فذهب إىل سفيان وأخربه مبا قال أبو حنيفة فذهب سفيان إىل أيب حنيفة مغضباً وقال تبيح 
يفة وما ذاك قال سفيان أعيدوا على أيب حنيفة السؤال فأعادوا وأعاد أبو حنيفة الفتوى فقال الفروجا فقال أبو حن

من أين قلت قال ملا شافهته باليمني بعدما حلف كانت مكلمة فسقطت ميينه وإن كلمها فال حنث عليه وال عليها 
يا ( العلم عن شيء كلنا عنه غافل ألنه قد كلمها بعد اليمني فسقطت اليمني عنهما قال سفيان إنه ليكشف لك من 

دخل اللصوص على رجل فأخذوا متاعه واستحلفوه بالطالق ثالثاً أن ال يعلم أحداً فأصبح الرجل وهو يرى ) 
اللصوص يبيعون متاعه وليس يقدر أن يتكلم من أجل ميينه فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة فقال أحضر يل إمام 

قال هلم أبو حنيفة هل حتبون أن يرد اهللا على هذا متاعه قالوا نعم قال مسجدك وأهل حملتك فأحضرهم إياه ف
فامجعوا كالً منهم وأدخلوهم يف دار مث أخرجوهم واحداً واحداً وقولوا أهذا لصك فإن كان ليس بلصه قال ال وإن 

) يب ( ا سرق منه كان لصه فليسكت وإذا سكت فاقبضوا عليه ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة فرد اهللا عليه مجيع م
كان يف جوار أيب حنيفة فىت يغشى جملس أيب حنيفة فقال يوماً أليب حنيفة إين أريد أن أتزوج ابنة فالن وقد خطبتها 
إال أهنم قد طلبوا مين من املهر فوق طاقيت فقال احتل واقترض وادخل عليها فإن اهللا تعاىل يسهل األمر عليك بعد 

القدر مث قال له بعد الدخول أظهر أنك تريد اخلروج من هذا البلد إىل بلد بعيد ذلك مث أقرضه أبو حنيفة ذلك 
وأنك تسافر بأهلك معك فأظهر الرجل ذلك فاشتد ذلك على أهل املرأة وجاؤا إىل أيب حنيفة يشكونه ويستفتونه 

رضوه بأن تردوا عليه ما فقال هلم أبو حنيفة له ذلك فقالوا وكيف الطريق إىل دفع ذلك فقال أبو حنيفة الطريق أن ت
أخذمتوه منه فأجابوه إليه فذكر أبو حنيفة ذلك للزوج فقال الزوج فأنا أريد منهم شيئاً آخر فوق ذلك فقال أبو 
حنيفة أميا أحب إليك أن ترضى هبذا القدر وإال أقرت لرجل بدين فال متلك املسافرة هبا حىت تقضي ما عليها من 

 يسمعوا هبذا فال آخذ منهم شيئاً ورضي بذلك القدر فحصل بربكة علم أيب حنيفة فرج الدين فقال الرجل اهللا اهللا ال
عن الليث بن سعد قال قال رجل أليب حنيفة يل ابن ليس مبحمود السرية أشتري له ) يج ( كل واحد من اخلصمني 

نيفة إذهب به معك إىل سوق اجلارية باملال العظيم فيعتقها وأزوجه املرأة باملال العظيم فيطلقها فقال له أبو ح
النخاسني فإذا وقعت عينه على جارية فابتعها لنفسك مث زوجها إياه فإن طلقها عادت إليك مملوكة وإن أعتقها مل 

سئل أبو حنيفة عن رجل حلف ) يد ( جيز عتقه إياها قال الليث فواهللا ما أعجبين جوابه كما أعجبين سرعة جوابه 
  ضان فلم يعرف أحد وجه اجلواب فقال أبو حنيفة يسافر مع امرأتهليقربن امرأته هناراً يف رم



جاء رجل إىل احلجاج فقال سرقت يل أربعة آالف درهم فقال احلجاج من تتهم فقال ) يه ( فيطؤها هناراً يف رمضان 
ل يل طيباً ال أهتم أحداً قال لعلك أتيت من قبل أهلك قال سبحان اهللا امرأيت خري من ذلك قال احلجاج لعطاره إعم

ذكياً ليس له نظري فعمل له الطيب مث دعا الشيخ فقال ادهن من هذه القارورة وال تدهن منها غريك مث قال احلجاج 
حلرسه اقعدوا على أبواب املساجد وأراهم الطيب وقال من وجد منه ريح هذا الطيب فخذوه فإذا رجل له وفرة 

شتريته قال أصدقين وإال قتلتك فصدقه فدعا الشيخ وقال هذا فأخذوه فقال احلجاج من أين لك هذا الذهن قال ا
قال ) يو ( صاحب األربعة آالف عليك بامرأتك فأحسن أدهبا مث أخذ األربعة آالف من الرجل وردها إىل صاحبها 

الرشيد يوماً أليب يوسف عند جعفر بن عيسى جارية هي أحب الناس إيلّ وقد عرف ذلك وقد حلف أن ال يبيع وال 
قال حممد بن احلسن ) يز ( ب وال يعتق وهو اآلن يطلب حل ميينه فقال يهب النصف ويبيع النصف والحينث يه

كنت نائماً ذات ليلة فإذا أنا بالباب يدق ويقرع فقلت انظروا من ذاك فقالوا رسول اخلليفة يدعوك فخفت على 
مد يعين زبيدة قلت هلا أنا اإلمام العدل روحي فقمت ومضيت إليه فلما دخلت عليه قال دعوتك يف مسألة إن أم حم

واإلمام العدل يف اجلنة فقالت يل إنك ظامل عاصٍ فقد شهدت لنفسك باجلنة فكفرت بكذبك على اهللا وحرمت 
عليك فقلت له يا أمري املؤمنني إذاوقعت يف معصية هل ختاف اهللا يف تلك احلالة أو بعدها فقال إي واهللا أخاف خوفاً 

فالطفين )  ٤٦الرمحن ( نا أشهد أن لك جنتني ال جنة واحدة قال تعاىل َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِه َجنََّتاِن شديداً فقلت أ
حيكى أن أبا يوسف أتاه ذات ليلة رسول ) يح ( وأمرين باالنصراف فلما رجعت إىل داري رأيت البدر متبادرة إيل 

ومشى خائفاً إىل دار اخلليفة فلما دخل عليه سلم فرد  الرشيد يستعجله فخاف أبو يوسف على نفسه فلبس إزاره
عليه اجلواب وأدناه فعند ذلك هدأ روعه قال الرشيد إن حلياً لنا فقد من الدار فاهتمت فيه جارية من جواري الدار 
اخلاصة فحلفت لتصدقيين أوألقتلنك وقد ندمت فاطلب يل وجهاً فقال أبو يوسف فأذن يل يف الدخول عليها فأذن 

له فرأى جارية كأهنا فلقة قمر فأخلى اجمللس مث قال هلا أمعك احللى فقالت ال واهللا فقال هلا احفظي ما أقول لك وال 
تزيدي عليه وال تنقصي عنه إذا دعاك اخلليفة وقال لك أسرقت احللى فقويل نعم فإذا قال لك فهاهتا فقويل ما 

ضار اجلارية فحضرت فقال للخليفة سلها عن احللى فقال هلا سرقتها مث خرج أبو يوسف إىل جملس الرشيد وأمر بإح
اخلليفة أسرقت احللى قالت نعم قال هلا فهاهتا قالت مل أسرقها واهللا قال أبو يوسف قد صدقت يا أمري املؤمنني يف 
الوا اإلقرار أو اإلنكار وخرجت مناليمني فسكن غضب الرشيد وأمر أن حيمل إىل دار أيب يوسف مائة ألف درهم فق

إن اخلزان غيب فلو أخرنا ذلك إىل الغد فقال إن القاضي أعتقنا الليلة فال نؤخر صلته إىل الغد فأمر حىت محل عشر 
قال بشر املريسي للشافعي كيف تدعي انعقاد اإلمجاع مع أن أهل املشرق ) يط ( بدر مع أيب يوسف إىل منزله 

واحد وكانت هذه املناظرة عند الرشيد فقال الشافعي هل واملغرب ال ميكن معرفة وجود إمجاعهم على الشيء ال
أعرايب قصد احلسني بن علي رضي اهللا ) ك ( تعرف إمجاع الناس على خالفة هذا اجلالس فأقر به خوفاً وانقطع 

عنهما فسلم عليه وسأله حاجة وقال مسعت جدك يقول إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحد أربعة إما عريب شريف أو 
  رمي أو حامل القرآنموىل ك

أو صاحب وجه صبيح فأما العرب فشرفت جبدك وأما الكرم فدأبكم وسريتكم وأما القرآن ففي بيوتكم نزل وأما 
يقول إذا أردمت أن تنظروا إيلّ فانظروا إىل احلسن ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الصبيح فإين مسعت رسول اهللا 

على األرض فقال احلسني مسعت أيب علياً يقول قيمة كل امرىء ما حيسنه واحلسني فقال احلسني ما حاجتك فكتبها 
ومسعت جدي يقول املعروف بقدر املعرفة فأسألك عن ثالث مسائل إن أحسنت يف جواب واحدة فلك ثلث ما 

عندي وإن أجبت عن اثنتني فلك ثلثا ما عندي وإن أجبت عن الثالث فلك كل ما عندي وقد محل إيلّ صرة خمتومة 



ن العراق فقال سل وال حول وال قوة إال باهللا فقال أي األعمال أفضل قال األعرايب اإلميان باهللا قال فما جناة العبد م
من اهللكة قال الثقة باهللا قال فما يزين املرء قال علم معه حلم قال فإن أخطأه ذلك قال فمال معه كرم قال فإن 

لك قال فصاعقة تنزل من السماء فتحرقه فضحك احلسني ورمى أخطأه ذلك قال ففقر معه صرب قال فإن أخطأه ذ
  بالصرة إليه

أما الشواهد العقلية يف فضيلة العلم فنقول اعلم أن كون العلم صفة شرف وكمال وكون اجلهل صفة نقصان أمر 
ولو قيل  معلوم للعقالء بالضرورة ولذلك لو قيل للرجل العامل يا جاهل فأنه يتأذى بذلك وإن كان يعلم كذب ذلك

للرجل اجلاهل يا عامل فإنه يفرح بذلك وإن كان يعلم أنه ليس كذلك وكل ذلك دليل على أن العلم شريف لذاته 
وحمبوب لذاته واجلهل نقصان لذاته وأيضاً فالعلم أينما وجد كان صاحبه حمترماً معظماً حىت أن احليوان إذا رأى 

نزجار وإن كان ذلك احليوان أقوى بكثري من اإلنسان وكذلك اإلنسان احتشمه بعض االحتشام وانزجر به بعض اال
مجاعة الرعاة إذا رأوا من جنسهم من كان أوفر عقالً منهم وأغزر فضالً فيما هم فيه وبصدده انقادوا له طوعاً 

( ندون النيب فالعلماء إذا مل يعاندوا كانوا رؤساء بالطبع على من كان دوهنم يف العلم ولذلك فإن كثرياً ممن كانوا يعا
فصدوه ليقتلوه فما كان إال أن وقع بصرهم عليه فألقى اهللا يف قلوهبم منه روعة وهيبة فهابوه ) صلى اهللا عليه وسلم 

  وهلذا قال الشاعر فلو مل تكن فيه آيات مبينة) صلى اهللا عليه وسلم ( وانقادوا له 
  كانت بداهتة تنبيك عن خرب

سائر احليوانات وليست تلك الفضيلة لقوته وصولته فإن كثرياً من احليوانات  وأيضاً فال شك أن اإلنسان أفضل من
يساويه فيها أو يزيد عليه فأذن تلك الفضيلة ليست إال الختصاصه باملزية النورانية واللطيفة الربانية اليت ألجلها 

قال َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ َواِإلنَس إِالَّ صار مستعداً إلدراك حقائق األشياء واالطالع عليها واالشتغال بعبادة اهللا على ما 
وأيضاً اجلاهل كأنه يف ظلمة شديدة ال يرى شيئاً البتة والعامل كأنه يطري يف أقطار امللكوت ويسبح يف ( ) ِلَيْعُبُدوِن 

العرض حبار املعقوالت فيطالع املوجود واملعدوم والواجب واملمكن واحملال مث يعرف انقسام املمكن إىل اجلوهر و
واجلوهر إىل البسيط واملركب ويبالغ يف تقسيم كل منها إىل أنواعها وأنواع أنواعها وأجزائها وأجزاء أجزائها 

واجلزء الذي به يشارك غريه واجلزء الذي به ميتاز عن غريه ويعرف أثر كل شيء ومؤثره ومعلوله وعلته والزمه 
كالنسخة اليت أثبت فيها مجيع املعلومات بتفاصيلها  وملزومه وكليه وجزئيه وواحده وكثريه حىت يصري عقله

وأقسامها فأي سعادة فوق هذه الدرجة مث إنه بعد صريورته كذلك تصري النفوس اجلاهلة عاملة فتصري تلك النفس 
كالشمس يف عامل األرواح وسبباً للحياة األبدية لسائر النفوس فإهنا كانت كاملة مث صارت مكملة وتصري واسطة 

واملفسرون فسروا هذا الروح )  ٢النحل (  وبني عباده وهلذا قال تعاىل ُينَّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه بني اهللا
  بالعلم والقرآن وكما أن البدن بال

 ٥٢الشورى ( َنا روح ميت فاسد فكذا الروح بال علم ميت ونظريه قوله تعاىل َوكَذَِلكَ أَْوحَْيَنا إِلَْيكَ ُروحاً ّمْن أَمْرِ
فالعلم روح الروح ونور النور ولب اللب ومن خواص هذه السعادة أهنا تكون باقية آمنة عن الفناء والتغري فإن ) 

التصورات الكلية ال يتطرق إليها الزوال والتغري وإذا كانت هذه السعادة يف هناية اجلاللة يف ذاهتا مث إهنا باقية أبد 
ت ال حمالة أكمل السعادات وأيضاً فاألنبياء صلوات اهللا عليهم ما بعثوا إال للدعوة إىل اآلبدين ودهر الداهرين كان

إىل آخره وقال قُلْ هَاِذِه سَبِيِلى اْدُعواْ إِلَى اللَِّه َعلَى )  ١٢٥النحل ( احلق قال تعاىل اْدُع إِِلى َسبِيلِ رَّبَك بِالِْحكَْمةِ  
م خذ من أول األمر فإنه سبحانه ملا قال إِّني َجاِعلٌ ِفى االْرضِ َخِليفَةً  )  ١٠٨يوسف ( ث َبِصَريةٍ  أََناْ َوَمنِ اتَّبََعنِى 

قالت املالئكة أََتجَْعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها قال سبحانه إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ فأجاهبم سبحانه بكونه )  ٣٠البقرة ( 



من القدرة واإلرادة والسمع والبصر والوجود والقدم واالستغناء عن املكان عاملاً فلم جيعل سائر صفات اجلالل 
واجلهة جواباً هلم وموجباً لسكوهتم وإمنا جعل صفة العلم جواباً هلم وذلك يدل على أن صفات اجلالل والكمال 

فضل آدم عليه وإن كانت بأسرها يف هناية الشرف إال أن صفة العلم أشرف من غريها مث إنه سبحانه إمنا أظهر 
السالم بالعلم وذلك يدل أيضاً على أن العلم أشرف من غريه مث إنه سبحانه ملا أظهر علمه جعله مسجود املالئكة 
وخليفة العامل السفلى وذلك يدل على أن تلك املنقبة إمنا استحقها آدم عليه السالم بالعلم مث إن املالئكة افتخرت 

إمنا حيصل لو كانا مقرونني بالعلم فإهنما إن حصال بدون العلم كان ذلك نفاقاً بالتسبيح والتقديس واالفتخار هبما 
أو تقليداً والتقليد مذموم )  ١٤٥النساء ( والنفاق أخس املراتب قال تعاىل إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفى الدَّْركِ االْْسفَلِ ِمَن النَّارِ 

بربكة العلم مث إن آدم عليه السالم إمنا وقع عليه اسم فثبت أن تسبيحهم وتقديسهم إمنا صار موجباً لالفتخار 
املعصية ألنه أخطأ يف مسألة واحدة اجتهادية على ما سيأيت بيانه وألجل هذا اخلطأ القليل وقع فيما وقع فيه والشيء 

وأناب كلما كان اخلطر فيه أكثر كان أشرف فذلك يدل على غاية جاللة العلم مث إنه بربكة جاللة العلم ملا تاب 
وترك اإلصرار واالستكبار وجد خلعة االجتباء مث انظر إىل إبراهيم عليه السالم كيف اشتغل يف أول أمره بطلب 

مث انتقل من الكواكب إىل القمر ومن القمر )  ٧٦األنعام ( العلم على ما قال تعاىل فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه الَّْيلُ َرأَى كَْوكَباً 
ل بفكره من شيء إىل شيء إىل أن وصل بالدليل الزاهر والربهان الباهر إىل املقصود إىل الشمس ومل يزل ينتق

فلما وصل إىل هذه )  ٧٩األنعام ( وأعرض عن الشرك فقال إِّنى َوجَّْهُت َوْجهِىَ  ِللَِّذى فَطََر السََّماوَاِت َواالْْرَض 
ال تارة وَكَذَِلَك ُنرِى إِبْراِهيَم َملَكُوَت السََّماَواتِ الدرجة مدحه اهللا تعاىل بأشرف املدائح وعظمه على أمت الوجوه فق

 ٨٣األنعام ( وقال أخرى َوِتلَْك ُحجَّتَُنا ءاتَْيَناَها إِْبراِهيَم َعلَى قَْوِمِه َنْرفَُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشاء )  ٧٥األنعام ( َواالْْرَض 
مبعرفة املعاد فقال َوإِذْ قَالَ إِبْراِهيمُ َرّب أَرِنِى كَْيَف ُتْحىِ  مث إنه عليه السالم بعد الفراغ من معرفة املبدأ اشتغل ) 

مث ملا فرغ من التعلم اشتغل بالتعليم واحملاجة تارة مع أبيه على ما قال ِلمَ َتْعُبُد َما الَ َيْسَمعُ )  ٢٦البقرة ( الَْموَْتى 
وأخرى مع )  ٥٢األنبياء ( لتَّمَاثِيلُ الَِّتى أَنُتْم لََها َعاِكفُونَ وتارة مع قومه فقال َما َهاِذهِ ا)  ٤٢مرمي ( َوالَ َيْبِصُر 

وانظر إىل صاحل وهود وشعيب كيف كان )  ٢٥٨البقرة ( ملك زمانه فقال أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذى حَاجَّ إِْبراهِيَم ِفى رِّبِه 
ىل النظر والتفكر يف الدالئل وكذلك أحوال اشتغاهلم يف أوائل أمورهم وأواخرها بالتعلم والتعليم وإرشاد اخللق إ

صلى اهللا عليه ( موسى عليه السالم مع فرعون وجنوده ووجوه دالئله معه مث انظر إىل حال سيدنا وموالنا حممد 
)  ٨ ٧الضحى ( كيف من اهللا عليه بالعلم مرة بعد أخرى فقال َوَوَجَدَك َضاالًّ فََهَدى َوَوَجَدَك َعاِئالً فَأَغَْنى ) وسلم 

  فقدم االمتنان

وقال َما كُنَت َتْعلَُمَها )  ٥٢الشورى ( بالعلم على االمتنان باملال وقال أيضاً َما كُنَت َتْدرِى َما الِْكتَاُب َوالَ اِإلَميانُ 
مث قال َوَعلََّمَك )  ١ العلق( مث إنه أول ما أوحى إليه قال اقَْرأْ بِاْسمِ َرّبَك )  ٤٩هود ( أَنَت َوالَ قَْوُمَك ِمن قَْبلِ َهاذَا 

وهو عليه الصالة والسالم كان أبداً يقول أرنا األشياء كما هي فلو مل يظهر )  ١١٣النساء ( َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم 
لإلنسان مما ذكرنا من الدالئل النقلية والعقلية شرف العلم الستحال أن يظهر له شيء أصالً وأيضاً فإن اهللا تعاىل 

وثانيها الروح َوكَذَِلكَ )  ١٢٢األنعام ( تابه باألمساء الشريفة فمنها احلياة أََو َمن كَانَ َمْيًتا فَأَْحيَْيَناُه مسى العلم يف ك
وأيضاً قال )  ٣٥النور ( وثالثها النور اللَُّه نُوُر السََّماوَاِت َواالْْرَض )  ٥٢الشورى ( أَْوَحيَْنا إِلَْيَك رُوحاً ّمْن أَمْرَِنا 

فقدم العلم على )  ٢٤٧البقرة (  صفة طالوت إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه َعلَْيكُْم َوَزاَدُه َبْسطَةً  ِفي الِْعلْمِ وَالْجِْسمِ تعاىل يف
اجلسم وال شك أن املقصود من سائر النعم سعادة البدن فسعادة البدن أشرف من السعادة املالية فإذا كانت 

جلسمانية فأوىل أن تكون راجحة على السعادة املالية وقال يوسف اْجَعلْنِى السعادة العلمية راجحة على السعادة ا



ومل يقل إين حسيب نسيب فصيح مليح وأيضاً فقد جاء يف )  ٥٥يوسف ( َعلَى َخَزاِئنِ االْْرضِ إِّنى َحِفيظٌ َعِليٌم 
قال الشاعر لسان الفىت نصف إن تكلم تكلم بلسانه وإن قاتل قاتل جبنانه ) املرء بأصغريه قلبه ولسانه ( اخلرب 

  ونصف فؤاده
  فلم يبق إال صورة اللحم والدم

ُهْم لََصالُواْ وأيضاً فإن اهللا تعاىل قدم عذاب اجلهل على عذاب النار فقال كَالَّ إِنَُّهْم َعن رَّبّهِْم َيْومَِئٍذ لََّمْحجُوُبونَ ثُمَّ إِنَّ
مطالعها من ثالثة أوجه قلب متفكر ولسان معرب وبيان مصور وقال بعضهم العلوم )  ١٦ ١٥املطففني ( الَْجِحيمِ 

وأيضاً قيل العلوم ) عني العلم من العلو والمه من اللطف وميمه من املروءة ( قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
لنجوم عشرة علم التوحيد لألديان وعلم السر لرد الشيطان وعلم املعاشرة لإلخوان وعلم الشريعة لألركان وعلم ا

لألزمان وعلم املبارزة للفرسان وعلم السياسة للسلطان وعلم الرؤيا للبيان وعلم الفراسة للربهان وعلم الطب 
)  ٢٢البقرة ( لألبدان وعلم احلقيقة للرمحن وأيضاً قيل ضرب املثل يف العلم باملاء قوله تعاىل أَنَزلَ ِمَن الْسََّماء َمآء 

لسيل وماء القناة وماء العني فكذا العلوم أربعة علم التوحيد كماء العني ال جيوز حتريكه واملياه أربعة ماء املطر وماء ا
لئال يتكدر وكذا ال ينبغي طلب معرفة كيفية اهللا عّز وجلّ لئال حيصل الكفر وعلم الفقه يزداد باالستنباط كماء 

هلواء كذلك علم الزهد صاف ويتكدر القناة يزداد باحلفر وعلم الزهد كماء املطر ينزل صافياً ويتكدر بغبار ا
  بالطمع وعلم البدع كماء السيل مييت األحياء ويهلك اخللق فكذا البدع واهللا أعلم

املسألة السابعة يف أقوال الناس يف حد العلم قال أبو احلسن األشعري العلم ما يعلم به ورمبا قال ما يصري الذات به 
م ال يعرفان إال بالعلم فتعريف العلم هبما دور وهو غري جائز أجاب عنه بأن عاملاً واعترضوا عليه بأن العامل واملعلو

علم اإلنسان بكونه عاملاً بنفسه وبأمله ولذاته علم ضروري والعلم بكونه عاملاً هبذه األشياء علم بأصل العلم ألن 
ور ساقطاً وسيأيت مزيد تقريره املاهية داخلة يف املاهية املقيدة فكان علمه بكون العلم علماً علم ضروري فكان الد

إذا ذكرنا ما خنتاره حنن يف هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل وقال القاضي أبو بكر العلم معرفة املعلوم على ما هو عليه 
ورمبا قال العلم هو املعرفة واالعتراض على األول أن قوله معرفة املعلوم تعريف العلم باملعلوم فيعود الدور أيضاً 

  ال تكون إال وفق املعلوم فقوله على ما هوفاملعرفة 

عليه بعد ذكر املعرفة يكون حشواً أما قوله العلم هو املعرفة ففيه وجوه من اخللل أحدها أن العلم هو نفس املعرفة 
فتعريفه هبا تعريف للشيء بنفسه وهو حمال وثانيها أن املعرفة عبارة عن حصول العلم بعد االلتباس وهلذا يقال ما 

أعرف فالناً واآلن فقد عرفته وثالثها أن اهللا تعاىل يوصف بأنه عامل وال يوصف بأنه عارف ألن املعرفة تستدعي كنت 
سبق اجلهل وهو على اهللا حمال وقال األستاذ أبو إسحاق اإلسفرايين العلم تبيني املعلوم ورمبا قال إنه استبانة احلقائق 

بيني وهو أيضاً ضعيف أما قول العلم هو التبيني فليس فيه إال تبديل لفظ ورمبا اقتصر على التبيني فقال العلم هو الت
بلفظ أخفى منه وألن التبيني واالستبانة يشعران بظهور الشيء بعد اخلفاء وذلك ال يطرد يف علم اهللا وأما قوله تبيني 

و بكر بن فورك العلم ما يصح املعلوم على ما هو به فيتوجه عليه الوجوه املذكورة على كالم القاضي قال األستاذ أب
من املتصف به إحكام الفعل وإتقانه وهو ضعيف ألن العلم بوجوب الواجبات وامتناع املمتنعات ال يفيد األحكام 

وقال القفال العلم إثبات املعلوم على ما هو به ورمبا قيل العلم تصور املعلوم على ما هو به والوجوه السالفة متوجهة 
ال إمام احلرمني الطريق إىل تصور ماهية العلم ومتيزها عن غريها أن نقول إنا جند من أنفسنا على هذه العبارة وق

بالضرورة كوننا معتقدين يف بعض األشياء فنقول اعتقادنا يف الشيء إما أن يكون جازماً أو ال يكون فإن كان جازماً 
ملوجب هو نفس طريف املوضوع واحملمول وهو  فأما أن يكون مطابقاً أو غري مطابق فإن كان مطابقاً فأما أن يكون



العلم البديهي أو ملوجب حصل من تركيب تلك العلوم الضرورية وهو العلم النظري أوالً ملوجب وهو اعتقاد املقلد 
وأما اجلزم الذي ال يكون مطابقاً فهو اجلهل والذي ال يكون جازماً فأما أن يكون الطرفان متساويني وهو الشك أو 

مها أرجح من اآلخر فالراجح هو الظن واملرجوح هو الوهم واعلم أن هذا التعريف خمتل من وجوه يكون أحد
أحدها أن هذا التعريف ال يتم إال إذا ادعينا أن علمنا مباهية االعتقاد علم بديهي وإذا جاز ذلك فلم ال ندعي أن 

ده وليست معرفة هذه األضداد أقوى من معرفة العلم مباهية العلم بديهي وثانيها أن هذا تعريف العلم بانتفاء أضدا
العلم حىت جيعل عدم النقيض معرفاً للنقيض فريجع حاصل األمر إىل تعريف الشيء مبثله أو باألخفى وثالثها أن العلم 

قد يكون تصوراً وقد يكون تصديقاً والتصور ال يتطرق إليه اجلزم وال التردد وال القوة وال الضعف فإذا كان 
ت العلوم التصورية خارجة عن هذا التعريف قالت املعتزلة العلم هو االعتقاد املقتضى سكون النفس كذلك كان

ورمبا قالوا العلم ما يقتضي سكون النفس قالوا ولفظ السكون وإن كان جمازاً ههنا إال أن املقصود منه ملا كان 
عتقاد جنس خمالف للعلم فال جيوز جعل العلم ظاهراً مل يكن ذكره قادحاً يف املقصود واعلم أن األصحاب قالوا اال

منه وهلم أن يقولوا ال شك أن بني العلم واعتقاد املقلد قدراً مشتركاً فنحن نعين باالعتقاد ذلك القدر قال 
األصحاب وهذا التعريف خيرج عنه أيضاً علم اهللا تعاىل فإنه ال جيوز أن يقال فيه إنه يقتضي سكون النفس قالت 

لم صورة حاصلة يف النفس مطابقة للمعلوم ويف هذا التعريف عيوب أحدها إطالق لفظ الصورة على الفالسفة الع
العلم ال شك أنه من اجملازات فال بّد يف ذلك من تلخيص احلقيقة والذي يقال إنه كما حيصل يف املرآة صورة الوجه 

  فكذلك حتصل صورة املعلوم يف الذهن وهو ضعيف ألنا

لبحر فإن حصال يف الذهن ففي الذهن جبل وحبر وهذا حمال وإن مل حيصال يف الذهن ولكن إذا عقلنا اجلبل وا
احلاصل يف الذهن صورتامها فقط فحينئٍذ يكون املعلوم هو الصورة فالشيء الذي تلك الصورة صورته وجب أن ال 

حيصل اجلبل والبحر يف يصري معلوماً وإن قيل حصلت الصورة وحملها يف الذهن فحينئٍذ يعود ما ذكرنا من أنه 
الذهن وثانيها أن قوله مطابقة للمعلوم يقتضي الدور وثالثها أن عندهم املعلومات قد تكون موجودة يف اخلارج وقد 

ال تكون وهي اليت يسموهنا باألمور االعتبارية والصور الذهنية واملعقوالت الثانية واملطابقة يف هذا القسم غري 
املعدوم وال ميكن أن يقال الصورة العقلية مطابقة للمعدوم ألن املطابقة تقتضي كون  معقول ورابعها أنا قد نعقل

املتطابقني أمراً ثبوتياً واملعدوم نفي حمض يستحيل حتقق املطابقة فيه ولقد حاول الغزايل إيضاح كالم الفالسفة يف 
وال معىن للبصر الظاهر إال انطباع صورة تعريف العلم فقال إدراك البصرية الباطنة نفهمه باملقايسة بالبصر الظاهر 

املرئي يف القوة الباصرة كما نتوهم انطباع الصورة يف املرآة مثالً فكما أن البصر يأخذ صورة املبصرات أي ينطبع 
فيه مثاهلا املطابق هلا ال عينها فإن عني النار ال تنطبع يف العني بل مثال مطابق صورهتا فكذا العقل على مثال مرآة 

طبع فيها صور املعقوالت وأعين بصورة املعقوالت حقائقها وماهياهتا ففي املرآة أمور ثالثة احلديد وصقالته ين
والصورة املنطبعة فيه فكذا جوهر اآلدمي كاحلديد وعقله كالصقالة واملعلوم كالصورة واعلم أن هذا الكالم ساقط 

رئي يف القوة الباصرة فباطل لوجوه أحدها أنه ذكر يف جداً أما قوله ال معىن للبصر الظاهر إال انطباع صورة امل
تعريف األبصار املبصر والباصر وهو دور وثانيها أنه لو كان األبصار عبارة عن نفس هذا االنطباع ملا أبصرنا إال 

مبقدار نقطة الناظر الستحالة انطباع العظيم يف الصغري فإن قيل الصورة الصغرية املنطبعة شرط حلصول إبصار 
الشيء العظيم يف اخلارج قلنا الشرط مغاير للمشروط فاإلبصار مغاير للصورة املنطبعة وثالثها أنا نرى املرئي حيث 
هو ولو كان املرئي هو الصورة املنطبعة ملا رأيته يف حيزه ومكانه وأما قوله فكذا العقل ينطبع فيه صور املعقوالت 

قل إما أن تكون مساوية للحرارة يف املاهية أو ال تكون فإن كان فضعيف ألن الصورة املرتسمة من احلرارة يف الع



األول لزم أن يصري العقل حاراً عند تصور احلرارة ألن احلار ال معىن له إال املوصوف باحلرارة وإن كان الثاين مل 
أما الذي ذكر يكن تعقل املاهية إال عبارة عن حصول شيء يف الذهن خمالف للحرارة يف املاهية وذلك يبطل قوله و

من انطباع الصور يف املرآة فقد اتفق احملققون من الفالسفة على أن صورة املرئي ال تنطبع يف املرآة فثبت أن الذي 
ذكره يف تقرير قوهلم ال يوافق قوهلم وال يالئم أصوهلم وملا ثبت أن التعريفات اليت ذكرها الناس باطلة فاعلم أن 

املطلوب جداً وقد يكون لبلوغه يف اجلالء إىل حيث ال يوجد شيء أعرف منه  العجز عن التعريف قد يكون خلفاء
ليجعل معرفاً له والعجز عن تعريف ا لعلم هلذا الباب واحلق أن ماهية العلم متصورة تصوراً بديهياً جلياً فال حاجة 

يعلم أنه ليس على السماء  يف معرفته إىل معرف والدليل عليه أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه يعلم وجود نفسه وأنه
  وال يف جلة البحر والعلم الضروري بكونه عاملاً هبذه األشياء علم باتصاف ذاته هبذه العلوم والعامل

بانتساب شيء إىل شيء عامل ال حمالة بكال الطرفني فلما كان العلم الضروري هبذه املنسوبية حاصالً كان العلم 
ن كذلك كان تعريفه ممتنعاً فهذا القدر كاٍف ههنا وسائر التدقيقات مذكورة الضروري مباهية العلم حاصالً وإذا كا

  واهللا أعلم) الكتب العقلية ( يف 
املسألة الثامنة يف البحث عن ألفاظ يظن هبا أهنا مرادفة للعلم وهي ثالثون أحدها اإلدراك وهو اللقاء والوصول يقال 

فالقوة العاقلة إذا )  ٦١الشعراء ( َحاُب مُوَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ أدرك الغالم وأدركت الثمرة قال تعاىل قَالَ أَْص
وصلت إىل ماهية املعقول وحصلتها كان ذلك إدراكاً من هذه اجلهة وثانيها الشعور وهو إدراك بغري استثبات وهو 

إنه يشعر بكذا كما يقال أول مراتب وصول املعلوم إىل القوة العاقلة وكأنه إدراك متزلزل وهلذا يقال يف اهللا تعاىل 
إنه يعلم كذا وثالثها التصور إذا حصل وقوف القوة العاقلة على املعىن وأدركه بتمامه فذلك هو التصور واعلم أن 
التصور لفظ مشتق من الصورة ولفظ الصورة حيث وضع فإمنا وضع للهيئة اجلسمانية احلاصلة يف اجلسم املتشكل 

ق املعلومات تصري حالة يف القوة العاقلة كما أن الشكل واهليئة حيالن يف املادة إال أن الناس ملا ختيلوا أن حقائ
اجلسمانية أطلقوا لفظ التصور عليه هبذا التأويل ورابعها احلفظ فإذا حصلت الصورة يف العقل وتأكدت 
ة حفظاً وملا واستحكمت وصارت حبيث لو زالت لتمكنت القوة العاقلة من استرجاعها واستعادهتا مسيت تلك احلال

كان احلفظ مشعراً بالتأكد بعد الضعف ال جرم ال يسمى علم اهللا حفظاً وألنه إمنا حيتاج إىل احلفظ ما جيوز زواله وملا 
كان ذلك يف علم اهللا تعاىل حماالً ال جرم ال يسمى ذلك حفظاً وخامسها التذكر وهو أن الصورة احملفوظة إذا زالت 

الذهن استرجاعها فتلك احملاولة هي التذكر واعلم أن للتذكر سراً ال يعلمه إال اهللا تعاىل عن القوة العاقلة فإذا حاول 
وهو أن التذكر صار عبارة عن طلب رجوع تلك الصورة املمحية الزائلة فتلك الصورة إن كانت مشعوراً هبا فهي 

مشعوراً هبا كان الذهن غافالً حاضرة حاصلة واحلاصل ال ميكن حتصيله فال ميكن حينئٍذ استرجاعها وإن مل تكن 
عنها وإذا كان غافالً عنها استحال أن يكون طالباً السترجاعها ألن طلب ما ال يكون متصوراً حمال فعلى كال 
التقديرين يكون التذكر املفسر بطلب االسترجاع ممتنعاً مع أنا جند من أنفسنا أنا قد نطلبها ونسترجعها وهذه 

يها وتأملها عرف أنه ال يعرف كنهها مع أهنا من أظهر األشياء عند الناس فكيف القول األسرار إذا توغل العاقل ف
يف األشياء اليت هي أخفى األمور وأعضلها على العقول واألذهان وسادسها الذكر فالصورة الزائلة إذا حاول 

دراك مسبوقاً استرجاعها فإذا عادت وحضرت بعد ذلك الطلب مسي ذلك الوجدان ذكراً فإن مل يكن هذا اإل
  بالزوال مل يسم ذلك اإلدراك ذكراً وهلذا قال الشاعر فاهللا يعلم أين لست أذكره

  وكيف أذكره إذ لست أنساه
فجعل حصول النسيان شرطاً حلصول الذكر ويوصف القول بأنه ذكر ألنه سبب حصول املعىن يف النفس قال تعاىل 



وههنا دقيقة تفسريية وهي أنه سبحانه وتعاىل قال فَاذْكُرُونِى )  ٩احلجر ( لََحاِفظُونَ  إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذّكَْر وَإِنَّا لَُه
  فهذا األمر هل يتوجه على العبد حال حصول النسيان أو بعد)  ٥٢البقرة ( أَذْكُرْكُْم 

كان الثاين فهو زواله فإن كان األول فهو حال النسيان غافل عن األمر وكيف يوجه عليه التكليف مع النسيان وإن 
( ذاكر والذكر حاصل وحتصيل احلاصل حمال فكيف كلفه به وهو أيضاً متوجه على قوله فَاْعلَْم أَنَُّه الَ إله إِالَئ اللَِّه 

إال أن اجلواب يف قوله فاعلم أن املأمور به إمنا هو معرفة للتوحيد وهذا من باب التصديقات فال يقوى )  ١٩حممد 
ا الذكر فهو من باب التصورات فيقوى فيه ذلك اإلشكال وجوابه على اإلطالق أنا جند من فيه ذلك اإلشكال وأم

أنفسنا أنه ميكننا التذكر وإذا كان ذلك ممكناً كان ما ذكرته تشكيكاً يف الضروريات فال يستحق اجلواب بقي أن 
ملة يكفيك يف االشتغال يقال فكيف يتذكر فنقول ال نعرف كيف يتذكر لكن علمك بتمكنك يف علمك بأن يف اجل

باجملاهدة وعجزك عن إدراك تلك الكيفية يكفيك من التذكر ذاك ليس منك بل ههنا سر آخر وهو أنك ملا عجزت 
عن إدراك ماهية التذكر والذكر مع أنه صفتك فأىن ميكنك الوقوف على كنه املذكور مع أنه أبعد األشياء مناسبة 

اها ليتوصل العبد به إىل كنه عجزه وهناية قصوره فحينئٍذ يطالع شيئاً من منك فسبحان من جعل أظهر األشياء أخف
مبادىء مقادير أسرار كونه ظاهراً باطناً وسابعها املعرفة وقد اختلفت األقوال يف تفسري هذه اللفظة فمنهم من قال 

و التصديق وهؤالء جعلوا املعرفة إدراك اجلزئيات والعلم إدراك الكليات وآخرون قالوا املعرفة التصور والعلم ه
العرفان أعظم درجة من العلم قالوا ألن تصديقنا باستناد هذه احملسوسات إىل موجود واجب الوجود أمر معلوم 

بالضرورة فأما تصور حقيقته فأمر فوق الطاقة البشرية وألن الشيء ما مل يعرف وجوده فال تطلب ماهيته فعلى هذا 
 عارفاً ولذلك فإن الرجل ال يسمى بالعارف إال إذا توغل يف ميادين العلم الطريق كل عارف عامل وليس كل عامل

وترقى من مطالعها إىل مقاطعها ومن مباديها إىل غياهتا حبسب الطاقة البشرية ويف احلقيقة فإن أحداً من البشر ال 
شيئاً واحنفظ أثره يف نفسه يعرف اهللا تعاىل ألن االطالع على كنه هويته وسر ألوهيته حمال وآخرون قالوا من أدرك 

مث أدرك ذلك الشيء ثانياً وعرف أن هذا املدرك الذي أدركه ثانياً هو الذي أدركه أوالً فهذا هو املعرفة فيقال 
عرفت هذا الرجل وهو فالن الذي كنت رأيته وقت كذا مث يف الناس من يقول بقدم األرواح ومنهم من يقول 

ي الذر املستخرج من صلب آدم عليه السالم وإهنا أقرت باإلهلية واعترفت بتقدمها على األبدان ويقول إهنا ه
بالربوبية إال أهنا لظلمة العالقة البدنية نسيت موالها فإذا عادت إىل نفسها متخلصة من ظلمة البدن وهاوية اجلسم 

هو تصور الشيء من لفظ عرفت رهبا وعرفت أهنا كانت عارفة به فال جرم مسى هذا اإلدراك عرفاناً وثامنها الفهم و
املخاطب واإلفهام هو اتصال املعىن باللفظ إىل فهم السامع وتاسعها الفقه وهو العلم بغرض املخاطب من خطابه 

يقال فقهت كالمك أي وقفت على غرضك من هذا اخلطاب مث إن كفار قريش ملا كانوا أرباب الشبهات 
تعاىل من املنافع العظيمة ال جرم قال تعاىل الَّ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ والشهوات فما كانوا يقفون على ما يف تكاليف اهللا 

أي ال يقفون على املقصود األصلي والغرض احلقيقي وعاشرها العقل وهو العلم بصفات )  ٩٣الكهف ( قَْوالً 
ك مبا يف الشيء األشياء من حسنها وقبحها وكماهلا ونقصاهنا فإنك مىت علمت ما فيها من املضار واملنافع صار علم

من النفع داعياً لك إىل الفعل وعلمك مبا فيه من الضرر داعياً لك إىل الترك فصار ذلك العلم مانعاً من الفعل مرة 
  ومن الترك أخرى فيجري ذلك العلم جمرى عقال

لعاقل قال الناقة وهلذا ملا سئل بعض الصاحلني عن العقل قال هو العلم خبري اخلريين وشر الشرين وملا سئل عن ا
العاقل من عقل عن اهللا أمره وهنيه فهذا هو القدر الالئق هبذا املكان واالستقصاء فيه جييء يف موضع آخر إن شاء 



اهللا تعاىل احلادي عشر الدراية وهي املعرفة احلاصلة بضرب من احليل وهو تقدمي املقدمات واستعمال الروية وأصله 
الطعن واملدرى يقال ملا يصلح به الشعر وهذا ال يصح إطالقه على اهللا تعاىل  من دريت الصيد والدرية ملا يتعلم عليه

المتناع الفكر واحليل عليه تعاىل الثاين عشر احلكمة وهي اسم لكل علم حسن وعمل صاحل وهو بالعلم العملي 
ماً إذا أتقنه وحكم أخص منه بالعلم النظري ويف العمل أكثر استعماالً منه يف العلم ومنها يقال أحكم العمل إحكا

بكذا حكماً واحلكمة من اهللا تعاىل خلق ما فيه منفعة العباد ومصلحتهم يف احلال ويف املآل ومن العباد أيضاً كذلك 
مث قد حدت احلكمة بألفاظ خمتلفة فقيل هي معرفة األشياء حبقائقها وهذا إشارة إىل أن إدراك اجلزئيات ال كمال فيه 

ما إدراك املاهية فإنه باقٍ مصون عن التغري والتبدل وقيل هي اإلتيان بالفعل الذي عاقبته ألهنا إدراكات متغرية فأ
حممودة وقيل هي االقتداء باخلالق سبحانه وتعاىل يف السياسة بقدر الطاقة البشرية وذلك بأن جيتهد بأن ينزه علمه 

علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني عن اجلهل وفعله عن اجلور وجوده عن البخل وحلمه عن السفه الثالث عشر 
قالوا إن اليقني ال حيصل إال إذا اعتقد أن الشيء كذا وأنه ميتنع كون األمر خبالف معتقده إذا كان لذلك االعتقاد 

موجب هو إما بديهية الفطرة وإما نظر العقل الرابع عشر الذهن وهو قوة النفس على اكتساب العلوم اليت هي غري 
القول فيه إنه سبحانه وتعاىل خلق الروح خالياً عن حتقيق األشياء وعن العلم هبا كما قال تعاىل وَاللَُّه حاصلة وحتقيق 

لَقْتُ أَخَْرَجكُم ّمن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم الَ َتْعلَُمونَ َشْيئًا لكنه سبحانه وتعاىل إمنا خلقها للطاعة على ما قال تعاىل َوَما َخ
طه ( والطاعة مشروطة بالعلم وقال يف موضع آخر اْتلُ َما ِلِذكْرِى )  ٥٦الذاريات ( ِليَْعُبُدوِن  الْجِنَّ َواِإلنسَ إِالَّ

فبني أنه أمر بالطاعة لغرض العلم والعلم ال بّد منه على كل حال فال بّد وأن تكون النفس متمكنة من حتصيل )  ١٤
ن على حتصيل هذا الغرض فقال يف السمع َوَهَدْيَناهُ هذه املعارف والعلوم فأعطاه احلق سبحانه من احلواس ما أعا

وقال يف الفكر َوِفى )  ٥٣وقال يف البصر سَُنرِيهِْم ءايَاِتَنا ِفى االْفَاقِ َوِفى أَنفُسِهِْم فصلت )  ١٠البلد ( النَّْجَدينِ 
جلاهل عاملاً وهو معىن قوله تعاىل فإذا تطابقت هذه القوى صار الروح ا)  ٢١الذاريات ( أَنفُِسكُْم أَفَالَ ُتْبِصُرونَ 
فاحلاصل أن استعداد النفس لتحصيل هذه املعارف هو الذهن اخلامس عشر )  ١الرمحن ( الرَّْحَمُن َعلََّم الْقُْرءانَ 

الفكر وهو انتقال الروح من التصديقات احلاضرة إىل التصديقات املستحضرة قال بعض احملققني إن الفكر جيري 
اهللا تعاىل يف استنزال العلوم من عنده السادس عشر احلدس وال شك أن الفكر ال يتم عمله إال  جمرى التضرع إىل

بوجدان شيء يتوسط بني طريف اجملهول لتصري النسبة اجملهولة معلومة فإن النفس حال كوهنا جاهلة كأهنا واقفة يف 
الطرفني وله إىل كل واحد منهما نسبة ظلمة وال بّد هلا من قائد يقودها وسائق يسوقها وذلك هو املتوسط بني 

خاصة فيتولد من نسبته إليهما مقدمتان فكل جمهول ال حيصل العلم به إال بواسطة مقدمتني معلومتني واملقدمتان مها 
  كالشاهدين فكم أنه

تعداد ال بدّ يف الشرع من شاهدين فكذا ال بدّ يف العقل من شاهدين ومها املقدمتان اللتان تنتجان املطلوب فاس
النفس لوجدان ذلك املتوسط هو احلدس السابع عشر الذكاء وهو شدة احلدس وكماله وبلوغه الغاية القصوى 

وذلك ألن الذكاء هو املضاء يف األمر وسرعة القطع باحلق وأصله من ذكت النار وذكت الريح وشاة مذكاة أي 
ه لشيء قصد تعريضه ولذلك فإنه يستعمل يف مدرك ذحبها حبدة السكني الثامن عشر الفطنة وهي عبارة عن التنب

األكثر يف استنباط األحاجي والرموز التاسع عشر اخلاطر وهو حركة النفس حنو حتصيل الدليل ويف احلقيقة ذلك 
املعلوم هو اخلاطر بالبال واحلاضر يف النفس ولذلك يقال هذا خطر ببايل إال أن النفس ملا كانت حمالً لذلك املعىن 

ت خاطراً إطالقاً السم احلال على احملل العشرون الوهم وهو االعتقاد املرجوح وقد يقال إنه عبارة عن اخلاطر جعل
احلكم بأمور جزئية غري حمسوسية ألشخاص جزئية جسمانية كحكم السخلة بصداقة األم وعداوة املؤذي احلادي 



لضعف غري مضبوط فكذا مراتب الظن غري والعشرون الظن وهو االعتقاد الراجح وملا كان قبول االعتقاد للقوة وا
مضبوطة فلهذا قيل أنه عبارة عن ترجيح أحد طريف املعتقد يف القلب على اآلخر مع جتويز الطرف اآلخر مث إن الظن 
املتناهي يف القوة قد يطلق عليه اسم العلم فال جرم قد يطلق أيضاً على العلم اسم الظن كما قال بعض املفسرين يف 

قالوا إمنا أطلق لفظ الظن على العلم ههنا لوجهني أحدمها )  ٤٦البقرة ( الَِّذيَن يَظُنُّونَ أَنَُّهم مُّلَاقُوا َرّبهِْم قوله تعاىل 
التنبيه على أن علم أكثر الناس يف الدنيا باإلضافة إىل علمه يف اآلخرة كالظن يف جنب العلم والثاين أن العلم 

للنبيني والصديقني الذين ذكرهم اهللا تعاىل يف قوله تعاىل الَِّذيَن ءاَمُنواْ بِاللَّهِ  احلقيقي يف الدنيا ال يكاد حيصل إال
واعلم أن الظن إن كان عن أمارة قوية قبل ومدح وعليه مدار أكثر أحوال )  ١٥احلجرات ( َوَرسُوِلِه ثُمَّ لَْم يَْرتَاُبواْ 

وقوله إِنَّ َبْعضَ )  ٢٨النجم ( الظَّنَّ الَ ُيْغنِى َعْن الَْحّق شَْيئاً  هذا العلم وإن كان عن أمارة ضعيفة ذم كقوله تعاىل إَنَّ
الثاين والعشرون اخليال وهو عبارة من الصورة الباقية عن احملسوس بعد غيبته ومنه )  ١٢احلجرات ( الظَّّن إِثٌْم 

ويف اليقظة والطيف ال يقال إال فيما الطيف الوارد من صورة احملبوب خياالً واخليال قد يقال لتلك الصورة يف املنام 
كان يف حال النوم الثالث والعشرون البديهة وهي املعرفة احلاصلة ابتداء يف النفس ال بسبب الفكر كعلمك بأن 

الواحد نصف االثنني الرابع والعشرون األوليات وهي البديهيات بعينها والسبب يف هذه التسمية أن الذهن يلحق 
ها أوالً ال بتوسط شيء آخر فأما الذي يكون بتوسط شيء آخر فذاك املتوسط هو احملمول حممول القضية مبوضوع

أوالً اخلامس والعشرون الروية وهي ما كان من املعرفة بعد فكر كثري وهي من روى السادس والعشرون الكياسة 
  وهي متكن النفس من استنباط ما هو أنفع وهلذا قال عليه الصالة

من حيث إنه ال خري يصل إليه اإلنسان أفضل مما بعد املوت ) دان نفسه وعمل ملا بعد املوت الكيس من ( والسالم 
السابع والعشرون اخلربة وهي معرفة يتوصل إليها بطريق التجربة يقال خربته قال أبو الدرداء وجدت الناس أخرب 

عرفة وجيوز أن يكون قوهلم ناقة خربة هي تقله وقيل هو من قوهلم ناقة خربة أي غزيرة اللنب فكان اخلرب هو غزارة امل
املخرب عنها بغزارهتا الثامن والعشرون الرأي وهو إحاطة اخلاطر يف املقدمات اليت يرجى منها إنتاج املطلوب وقد 

يقال للقضية املستنتجة من الرأي رأي والرأي للفكر كاآللة للصانع وهلذا قيل إياك والرأي الفطري وقيل دع الرأي 
سع والعشرون الفراسة وهي االستدالل باحلق الظاهر على اخللق الباطن وقد نبه اهللا تعاىل على صدق هذا تصب التا

)  ٢٧٣البقرة ( وقوله تعاىل َتْعرِفُُهم بِِسيَماُهْم )  ٧٥احلجر ( الطريق بقوله تعاىل إِنَّ ِفى ذَِلَك آلَياٍت ِللُْمتََوّسِمَني 
واشتقاقها من قوهلم فرس السبع الشاة فكأن الفراسة اختالس )  ٣٠حممد ( ى لَْحنِ الْقَْولِ وقوله تعاىل َولََتْعرِفَنَُّهْم ِف

املعارف وذلك ضربان ضرب حيصل لإلنسان عن خاطره وال يعرف له سبب وذلك ضرب من اإلهلام بل ضرب من 
ويسمى ذلك أيضاً ) ملنهم  إن يف أميت حملدثني وإن عمر( بقوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوحي وإياه عىن النيب 

النفث يف الروع والضرب الثاين من الفراسة ما يكون بصناعة متعلمة وهي االستدالل باألشكال الظاهرة على 
إن )  ١٧هود ( األخالق الباطنة وقال أهل املعرفة يف قوله تعاىل أَفََمن كَانَ َعلَى َبّيَنةٍ  ّمن رَّّبِه َوَيْتلُوُه َشاِهٌد ّمْنُه 

نة هو القسم األول وهو إشارة إىل صفاء جوهر الروح والشاهد هو القسم الثاين وهو االستدالل باألشكال على البي
  األحوال

 ُن َعلََّم الْقُرْءانَ الاملسألة التاسعة قوله تعاىل َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء كُلََّها وقوله الَ ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا وقوله الرَّْحَم
يقتضي وصف اهللا تعاىل بأنه معلم ألنه حصل يف هذه اللفظة تعارف على وجه ال جيوز إطالقه عليه وهو من حيترف 

بالتعليم والتلقني وكما ال يقال للمدرس معلم مطلقاً حىت لو أوصى للمتعلمني ال يدخل فيه املدرس فكذا ال يقال هللا 
ن إطالقه عليه بل كان جيب أن ال يستعمل إال فيه تعاىل ألن املعلم إنه معلم إال مع التقييد ولوال هذا التعارف حلس



  هو الذي حيصل العلم يف غريه وال قدرة على ذلك ألحد إال اهللا تعاىل
ْسَمآِئهِْم فَلَمَّآ أَنَبأَُهم بِأَْسمَآئِهِم بِأَ قَالُواْ سُْبحَاَنكَ الَ ِعلَْم لََنآ إِالَّ َما َعلَّْمَتَنآ إِنََّك أَنَت الَْعِليُم الَْحكِيُم قَالَ َياَءاَدُم أَنبِئُْهم

  قَالَ أَلَْم أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَْعلَُم غَْيَب السََّماَواِت واألرض َوأَْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما كُنُتْم َتكُْتُمونَ

ِفيَها قالوا إهنم ملا عرفوا خطأهم يف  اعلم أن الذين اعتقدوا أن املالئكة أتوا باملعصية يف قوهلم أََتْجَعلُ ِفيَها َمن يُفِْسُد
هذا السؤال رجعوا وتابوا واعتذروا عن خطئهم بقوهلم ُسْبَحاَنَك الَ ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا والذين أنكروا معصيتهم 

ما سئلوا  ذكروا يف ذلك وجهني األول أهنم إمنا قالوا ذلك على وجه االعتراف بالعجز والتسليم بأهنم ال يعلمون
عنه وذلك ألهنم قالوا إنا ال نعلم إال ما علمتنا فإذا مل تعلمنا ذلك فكيف نعلمه الثاين أن املالئكة إمنا قالوا أََتجَْعلُ 

ِفيَها ألن اهللا تعاىل أعلمهم ذلك فكأهنم قالوا إنك أعلمتنا أهنم يفسدون يف األرض ويسفكون الدماء فقلنا لك أجتعل 
  أما هذه األمساء فإنك ما أعلمتنا كيفيتها فكيف نعلمها وههنا مسائلفيها من يفسد فيها و

لة املسألة األوىل احتج أصحابنا بقوله تعاىل الَ ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا على أن املعارف خملوقة هللا تعاىل وقالت املعتز
واجلواب أن التعليم عبارة عن حتصيل العلم يف  املراد أنه ال علم لنا إال من جهته إما بالتعليم وإما بنصب الداللة

الغري كالتسويد فإنه عبارة عن حتصيل السواد يف الغري ال يقال التعليم عبارة عن إفادة األمر الذي يترتب عليه العلم 
لو حصل الشرط وانتفى املانع ولذلك يقال علمته فما تعلم واألمر الذي يترتب عليه العلم هو وضع الدليل واهللا 

تعاىل قد فعل ذلك ألنا نقول املؤثر يف وجود العلم ليس هو ذات الدليل بل النظر يف الدليل وذلك النظر فعل العبد 
  فلم يكن حصول ذلك العلم بتعليم اهللا تعاىل وأنه يناقص قوله الَ ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا

ال سبيل إىل معرفة املغيبات إال بتعليم اهللا تعاىل وأنه ال ميكن املسألة الثانية احتج أهل اإلسالم هبذه اآلية على أنه 
)  ٥٩األنعام ( التوصل إليها بعلم النجوم والكهانة والعرافة ونظريه قوله تعاىل َوعِنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو 

وللمنجم أن يقول )  ٢٧ ٢٦اجلن ( إِالَّ َمنِ اْرَتَضى ِمن رَّسُولٍ  وقوله َعاِلُم الَْغْيبِ فَالَ ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحداً
للمعتزيل إذا فسرت التعليم بوضع الدالئل فعندي حركات النجوم دالئل خلقها اهللا تعاىل على أحوال هذا العامل 

ة ملا عجزوا عن معرفة فإذا استدللت هبا على هذه كان ذلك أيضاً بتعليم اهللا تعاىل وميكن أن يقال أيضاً إن املالئك
  الغيب فألن يعجز عنه أحدنا كان أوىل

املسألة الثالثة العليم من صفات املبالغة التامة يف العلم واملبالغة التامة ال تتحقق إال عند اإلحاطة بكل املعلومات وما 
  حلكيم على سبيل احلصرذاك إال هو سبحانه وتعاىل فال جرم ليس العليم املطلق إال هو فلذلك قال إنك أنت العليم ا

املسألة الرابعة احلكيم يستعمل على وجهني أحدمها مبعىن العليم فيكون ذلك من صفات الذات وعلى هذا التفسري 
نقول إنه تعاىل حكيم يف األزل اآلخر أنه الذي يكون فاعالً ملا ال عتراض ألحد عليه فيكون ذلك من صفات الفعل 

قرب ههنا أن يكون املراد هو املعىن الثاين وإال لزم التكرار فكأن املالئكة قالت فال نقول إنه حكيم يف األزل واأل
أنت العامل بكل املعلومات فأمكنك تعليم آدم وأنت احلكيم يف هذا الفعل املصيب فيه وعن ابن عباس أن مراد 

  املالئكة من احلكيم أنه هو الذي حكم جبعل آدم خليفة يف األرض
 تعاىل ملا أمر آدم عليه السالم بأن خيربهم عن أمساء األشياء وهو عليه الصالة والسالم املسألة اخلامسة أن اهللا

  أخربهم هبا فلما أخربهم هبا قال سبحانه وتعاىل هلم عند ذلك على سبيل احلصر
 املسألة الرابعة احلكيم يستعمل على وجهني أحدمها مبعىن العليم فيكون ذلك من صفات الذات وعلى هذا التفسري

نقول إنه تعاىل حكيم يف األزل اآلخر أنه الذي يكون فاعالً ملا ال عتراض ألحد عليه فيكون ذلك من صفات الفعل 
فال نقول إنه حكيم يف األزل واألقرب ههنا أن يكون املراد هو املعىن الثاين وإال لزم التكرار فكأن املالئكة قالت 



أنت احلكيم يف هذا الفعل املصيب فيه وعن ابن عباس أن مراد أنت العامل بكل املعلومات فأمكنك تعليم آدم و
  املالئكة من احلكيم أنه هو الذي حكم جبعل آدم خليفة يف األرض

املسألة اخلامسة أن اهللا تعاىل ملا أمر آدم عليه السالم بأن خيربهم عن أمساء األشياء وهو عليه الصالة والسالم 
  نه وتعاىل هلم عند ذلك أَلَمْ أَقُل لَّكُْم إِنِي أَْعلَُم غَْيَبأخربهم هبا فلما أخربهم هبا قال سبحا

السََّماَواِت َواالْْرضِ واملراد من هذا الغيب أنه تعاىل كان عاملاً بأحوال آدم عليه السالم قبل أن خيلقه وهذا يدل على 
حلكم يف أنه ال يعلم األشياء أنه سبحانه وتعاىل يعلم األشياء قبل حدوثها وذلك يدل على بطالن مذهب هشام بن ا

إال عند وقوعها فإن قيل اإلميان هو العلم فقوله تعاىل ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ يدل على أن العبد يعلم الغيب فكيف قال 
ههنا إِنِي أَْعلَُم غَْيَب السََّماَواِت َواالْْرضِ واألشعار بأن علم الغيب ليس إال يل وأن كل من سواي فهم خالون عن 

ففيه وجوه  لم الغيب وجوابه ما تقدم يف قوله الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ أما قوله َوأَْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما كُنُتْم َتكُْتُمونَع
أحدها ما روى الشعيب عن ابن عباس وابن مسعود رضي اهللا عنهم أن قوله َوأَْعلَُم َما تُْبُدونَ أراد به قوهلم أََتجَْعلُ 

ا َمن ُيفِْسُد ِفيَها وقوله َوَما كُنُتْم َتكُْتُمونَ أراد به ما أسر إبليس يف نفسه من الكرب وأن ال يسجد وثانيها إِّني ِفيَه
أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ من األمور الغائبة واألسرار اخلفية اليت يظن يف الظاهر أنه ال مصلحة فيها ولكين لعلمي باألسرار 

ملصلحة يف خلقها وثالثها أنه تعاىل ملا خلق آدم رأت املالئكة خلقاً عجيباً فقالوا ليكن ما شاء فلن املغيبة أعلم أن ا
خيلق ربنا خلقاً إال كنا أكرم عليه منه فهذا الذي كتموا وجيوز أن يكون هذا القول سراً أسروه بينهم فأبداه بعضهم 

كتمان ورابعها وهو قول احلكماء أن األقسام مخسة لبعض وأسروه عن غريهم فكان يف هذا الفعل الواحد إبداء و
ألن الشيء إما أن يكون خرياً حمضاً أو شراً حمضاً أو ممتزجاً وعلى تقدير االمتزاج فأما أن يعتدل األمر أن أو يكون 

فاحلكمة  اخلري غالباً أو يكون الشر غالباً أما اخلري احملض فاحلكمة تقتضي إجياده وأما الذي يكون فيه اخلري غالباً
تقتضي إجياده ألن ترك اخلري الكثري ألجل الشر القليل شر كثري فاملالئكة ذكروا الفساد والقتل وهو شر قليل 

بالنسبة إىل ما حيصل منهم من اخلريات فقوله إِنِي أَْعلَُم غَْيَب السََّماَواِت وَاالْْرضِ فأعرف أن خريهم غالب على 
  وتكوينهم هذه الشرور فاقتضت احلكمة إجيادهم

املسألة السادسة اعلم أن يف هذه اآلية خوفاً عظيماً وفرحاً عظيماً أما اخلوف فألنه تعاىل ال خيفى عليه شيء من 
أحوال الضمائر فيجب أن جيتهد املرء يف تصفية باطنه وأن ال يكون حبيث يترك املعصية الطالع اخلالئق عليها وال 

( ار مؤكدة لذلك أحدها روى عدي بن حامت أنه عليه الصالة والسالم قال يتركها عند اطالع اخلالق عليها واألخب
يؤتى بناس يوم القيامة فيؤمر هبم إىل اجلنة حىت إذا دنوا منها ووجدوا رائحتها ونظروا إىل قصورها وإىل ما أعد اهللا 

ها ويقولون يا ربنا لو ألهلها نودوا أن اصرفوهم عنها ال نصيب هلم فيها فريجعون عنها حبسرة ما رجع أحد مبثل
أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها ألوليائك كان أهون علينا فنودوا ذاك أردت لكم 

كنتم إذا خلومت بارزمتوين بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم باحملبة خمبتني تراءون الناس خبالف ما تضمرون عليه يف 
ومل هتابوين أجللتم الناس ومل جتلوين تركتم املعاصي للناس ومل تتركوها ألجلي كنت أهون  قلوبكم هبتم الناس

وثانيها قال سليمان بن علي حلميد الطويل ( الناظرين عليكم فاليوم أذيقكم أليم عذايب مع حرمتكم من النعيم 
عظيم وإن كنت ظننت أنه ال  عظين فقال إن كنت إذا عصيت اهللا خالياً ظننت أنه يراك فلقد اجترأت على أمر

يراك فلقد كفرت وثالثها قال حامت األصم طهر نفسك يف ثالثة أحوال إذا كنت عامالً باجلوارح فاذكر نظر اهللا 
  إليك وإذا كنت قائالً فاذكر مسع اهللا إليك وإذا كنت ساكتاً عامالً بالضمري فاذكر علم اهللا بك إذ هو يقول



ورابعها اعلم أنه ال اطالع ألحد على أسرار حكمة اهللا تعاىل فاملالئكة وقع )  ٤٦طه ( َوأََرى إِنَّنِى َمَعكَُما أَْسَمُع 
نظرهم على الفساد والقتل فاستحقروا البشر ووقع نظرهم على طاعة إبليس فاستعظموه أما عالم الغيوب فإنه كان 

وأن إبليس وإن )  ٢٣األعراف ( َنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا عاملاً بأهنم وإن أتوا بالفساد والقتل لكنهم سيأتون بعده بقوهلم َربَّ
أتى بالطاعات لكنه سيأيت بعدها بقوله أََناْ َخْيٌر ّمْنُه ومن شأن العقل أن ال يعتمد على ما يراه وأن يكون أبداً يف 

الباطن والواقع واملتوقع اخلوف والوجل فقوله تعاىل إِنِي أَْعلَُم غَْيبَ السََّماوَاِت معناه أن الذي أعرف الظاهر و
وأعلم أنه ما ترونه عابداً مطيعاً سيكفر ويبعد عن حضريت ومن ترونه فاسقاً بعيداً سيقرب من خدميت فاخللق ال 

ميكنهم أن خيرجوا عن حجاب اجلهل وال يتيسر هلم أن خيرقوا أستار العجز فإهنم ال حييطون بشيء من علمه مث إنه 
جز املالئكة أن أظهر من البشر كمال العبودية ومن أشد ساكين السموات عبادة سبحانه حقق من علم الغيب وع

كمال الكفر لئال يغتر أحد بعمله ويفوضوا معرفة األشياء إىل حكمة اخلالق ويزيلوا االعتراض بالقلب واللسان عن 
  مصنوعاته ومبدعاته

  إِالَّ إِْبِليَس أََبى َواسَْتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَافِرِيَنَوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  اْسُجُدواْ الًَّدَم فََسَجُدوا 
اعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على مجيع البشر وهو أنه سبحانه وتعاىل جعل أبانا مسجود املالئكة 

يف العلم إىل أن صارت  وذلك ألنه تعاىل ذكر ختصيص آدم باخلالفة أوالً مث ختصيصه بالعلم الكثري ثانياً مث بلوغه
  املالئكة عاجزين عن بلوغ درجته يف العلم وذكر اآلن كونه مسجوداً للمالئكة وههنا مسائل

املسألة األوىل األمر بالسجود حصل قبل أن يسوي اهللا تعاىل خلقة آدم عليه السالم بدليل قوله إِّنى خَاِلٌق َبشَراً ّمن 
وظاهر هذه اآلية يدل على أنه عليه )  ٧٢ ٧١ص ( ِفيِه ِمن رُّوِحى فَقَُعواْ لَهُ َساجِِديَن ِطنيٍ فَإِذَا َسوَّْيُتُه َونَفَْخُت 

السالم ملا صار حياً صار مسجود املالئكة ألن الفاء يف قوله فَقَُعواْ للتعقيب وعلى هذا التقدير يكون تعليم األمساء 
  ةومناظرته مع املالئكة يف ذلك حصل بعد أن صار مسجود املالئك

املسألة الثانية أمجع املسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة ألن سجود العبادة لغري اهللا كفر واألمر ال 
يرد بالكفر مث اختلفوا بعد ذلك على ثالثة أقوال األول أن ذلك السجود كان هللا تعاىل وآدم عليه السالم كان 

ول أنه ال يقال صليت للقبلة بل يقال صليت إىل القبلة كالقبلة ومن الناس من طعن يف هذا القول من وجهني األ
فلو كان آدم عليه السالم قبلة لذلك السجود لوجب أن يقال اسجدوا إىل آدم فلما مل يرد األمر هكذا بل قيل 
اسجدوا آلدم علمنا أن آدم عليه السالم مل يكن قبلة الثاين أن إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت على أي أن 

مسجوداً يدل على أنه أعظم حاالً من الساجد ولو كان قبلة ملا حصلت هذه الدرجة بدليل أن حممداً عليه كونه 
واجلواب ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصالة والسالم كان يصلي إىل الكعبة ومل يلزم أن تكون الكعبة أفضل من حممد 

  ال صليت للقبلة والدليلعن األول أنه كما ال جيوز أن يقال صليت إىل القبلة جاز أن يق

والصالة هللا ال للدلوك )  ٧٨اإلسراء ( عليه القرآن والشعر أما القرآن فقوله تعاىل أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك الشَّْمسِ 
فإذا جاز ذلك فلم ال جيوز أن يقال صليت للقبلة مع أن الصالة تكون هللا تعاىل ال للقبلة وأما الشعر فقول حسان 

  رف أن األمر منصرففما كنت أع
  عن هاشم مث منها عن أيب حسن
  أليس أول من صلى لقبلتكم

  وأعرف الناس بالقرآن والسنن
فقوله صلى لقبلتكم نص على املقصود واجلواب عن الثاين أن إبليس شكا تكرميه وذلك التكرمي ال نسلم أنه حصل 



القول األول أما القول الثاين فهو أن السجدة مبجرد تلك املسجودية بل لعله حصل بذلك مع أمور أخر فهذا ما يف 
كانت آلدم عليه السالم تعظيماً له وحتية له كالسالم منهم عليه وقد كانت األمم السالفة تفعل ذلك كما حييي 

كانت حتية الناس يومئٍذ )  ١٠٠يوسف ( املسلمون بعضهم بعضاً بالسالم وقال قتادة يف قوله َوَخرُّواْ لَُه ُسجََّدا 
فقال يا معاذ ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( د بعضهم لبعض وعن صهيب أن معاذاً ملا قدم من اليمن سجد للنيب سجو

هذا قال إن اليهود تسجد لعظمائها وعلمائها ورأيت النصارى تسجد لقسسها وبطارقتها قلت ما هذا قالوا حتية 
مساك بن هاين قال دخل اجلاثليق على علي بن أيب األنبياء فقال عليه السالم كذبوا على أنبيائهم وعن الثوري عن 

طالب فأراد أن يسجد له فقال له علّي اسجد هللا وال تسجد يل وقال عليه الصالة والسالم لو أمرت أحداً أن 
يسجد لغري اهللا ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها القول الثالث أن السجود يف أصل اللغة هو 

  قال الشاعر االنقياد واخلضوع
  )ترى األكم فيها سجداً للحوافر ( 

واعلم )  ٦الرمحن ( أي تلك اجلبال الصغار كانت مذللة حلوافر اخليل ومنه قوله تعاىل وَالنَّْجُم وَالشََّجرُ َيْسُجَداِن 
د تعظيم أن القول األول ضعيف ألن املقصود من هذه القصة شرح تعظيم آدم عليه السالم وجعله جمرد القبلة ال يفي

حاله وأما القول الثالث فضعيف أيضاً ألن السجود ال شك أنه يف عرف الشرع عبارة عن وضع اجلبهة على 
األرض فوجب أن يكون يف أصل اللغة كذلك ألن األصل عدم التغيري فإن قيل السجود عبادة والعبادة لغري اهللا ال 

ملواضعة مفيداً كالقول يبني ذلك أن قيام أحدنا للغري يفيد من جتوز قلنا ال نسلم أنه عبادة بيانه أن الفعل قد يصري با
األعظام ما يفيده القول وما ذاك إال للعبادة وإذا ثبت ذلك مل ميتنع أن يكون يف بعض األوقات سقوط اإلنسان على 

أن يتعبد اهللا  األرض وإلصاقه اجلبني هبا مفيداً ضرباً من التعظيم وإن مل يكن ذلك عبادة وإذا كان كذلك مل ميتنع
  املالئكة بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته

املسألة الثالثة اختلفوا يف أن إبليس هل كان من املالئكة قال بعض املتكلمني وال سيما املعتزلة إنه مل يكن منهم وقال 
  كثري من الفقهاء إنه كان منهم واحتج األولون بوجوه
الئكة وإمنا قلنا إنه كان من اجلن لقوله تعاىل يف سورة الكهف إال أحدها أنه كان من اجلن فوجب أن ال يكون من امل

  واعلم أن من الناس من ظن أنه ملا ثبت أنه كان من ٥٠إبليس كان من اجلن الكهف 

اجلن وجب أن ال يكون من املالئكة ألن اجلن جنس خمالف للملك وهذا ضعيف ألن اجلن مأخوذ من االجتنان وهو 
ني جنينا الجتنابه ومنه اجلنة لكوهنا ساترة واجلنة لكوهنا مستترة باألغصان ومنه اجلنون الستتار الستر وهلذا مسي اجلن

العقل فيه وملا ثبت هذا واملالئكة مستورون عن العيون وجب إطالق لفظ اجلن عليهم حبسب اللغة فثبت أن هذا 
 يكون من املالئكة لقوله تعاىل ويوم القدر ال يفيد املقصود فنقول ملا ثبت أن إبليس كان من اجلن وجب أن ال

حنشرهم مجيعا مث نقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا ومن دوهنم بل كانوا يعبدون 
وهذه اآلية صرحية يف الفرق بني اجلن وامللك فإن قيل ال نسلم أنه كان من اجلن أما قوله تعاىل كان  ٤١اجلن سبأ 
فلم جيوز أن يكون املراد كان من اجلنة على ما روي عن ابن مسعود أنه قال كان من اجلن  ٥٠كهف من اجلن ال

أي كان خازن اجلنة سلمنا ذلك لكن مل ال جيوز أن يكون قوله من اجلن أي صار من اجلن كما أن قوله وكان من 
قلت إن كونه من اجلن ينايف كونه الكافرين أي صار من الكافرين سلمنا أن ما ذكرت يدل على أنه من اجلن فلم 

 ١٥٨من املالئكة وما ذكرمت من اآلية معارض بآية أخرى وهي قوله تعاىل وجعلوا بينه وبني اجلنة نسبا الصافات 
وذلك ألن قريشا قالت املالئكة بنات اهللا فهذه اآلية تدل على أن امللك يسمى جنا واجلواب ال جيوز أن يكون املراد 



أنه كان خازن اجلنة ألن قوله إال إبليس كان من اجلن يشعر بتعليل تركه  ٥٠اجلن الكهف منه قوله كان من 
للسجود لكونه جنيا وال ميكن تعليل ترك السجود بكونه خازنا للجنة فيبطل ذلك قوله كان من اجلن أي صار من 

وا بينه وبني اجلنة نسبا الصافات اجلن قلنا هذا خالف الظاهر فال يصار إليه إال عند الضرورة وأما قوله تعاىل وجعل
قلنا حيتمل أن بعض الكفار أثبت ذلك النسب يف اجلن كما أثبته يف املالئكة وأيضا فقد بينا أن امللك يسمى  ١٥٨

جنا حبسب أصل اللغة لكن لفظ اجلن حبسب العرف اختص بغريهم كما أن لفظ الدابة وإن كان حبسب اللغة 
حبسب العرف اختص ببعض ما يدب فتحمل هذه اآلية على اللغة اصلية واآلية  األصلية يتناول كل ما يدب لكنه
  اليت ذكرناها على العرف احلادث

وثانيها أن ابليس له ذرية واملالئكة ال ذرية هلم إمنا قلنا أن ابليس له ذرية لقولع تعاىل يف صفته أفتتخذونه وذريته 
ية له وإمنا قلنا إن املالئكة ال ذريو هلم ألن الذرية إمنا حتصل وهذا صريح يف إثبات الذر ٥٠أولياء من دوين الكهف 

من الذكر واألنثى واملالئكة ال أنثى فيهم لقوله تعاىل وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا أشهدوا خلقهم 
ال حمالة فانتفت أنكر على من حكم عليهم باألنوثة فإذا انتفت األنوثة انتفى الولد  ١٩ستكتب شهادهتم الزخرف 

  الذرية
  وثالثها أن املالئكة معصومون على ما تقدم بيانه وإبليس مل يكن كذلك فوجب أن ال يكون من املالئكة

ورابعها أن ابليس خملوق من النار واملالئكة ليسوا كذلك إمنا قلنا إن ابليس خملوق من النار لقوله تعاىل حكاية عن 
واجلن خملوق  ٥٠أيضا فألنه كان من اجلن لقوله تعاىل كان من اجلن الكهف و ١٢إبليس خلقتين من نار األعراف 

وقال خلق اإلنسان من صلصال كالفخار  ٢٧من النار لقوله تعاىل واجلان خلقناه من قبل من نار السموم احلجر 
لما روى الزهري وأما أن املالئكة ليسوا خملوقني من النار بل من النور ف ١٥وخلق اجلان من مارج من نار الرمحن 
  أنه قال خلقت) صلى اهللا عليه وسلم ( عن عروة عن عائشة عن رسول اهللا 

املالئكة من نور وخلق اجلان من مارج من نار وألن من املشهور الذي يدفع أن املالئكة روحانيون وقيل إمنا مسوا 
  بذلك ألهنم خلقوا من الريح أو الروح
ورسل اهللا معصومون لقوله تعاىل اهللا أعلم  ١جاعل املالئكة رسال فاطر وخامسها أن املالئكة رسل لقوله تعاىل 

فلما مل يكن ابليس كذلك وجب أن ال يكون من املالئكة واحتج القائلون بكونه  ١٢٤حيث جيعل رسالته األنعام 
  من املالئكة بأمرين

دخل أو لصح دخوله وذلك يوجب كونه األول أن اهللا تعاىل استثناه من املالئكة واالستثناء يفيد إخراج ما لواله ل
من املالئكة ال يقال االستثناء املنقطع مشهور يف كالم العرب قال تعاىل وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما 

 ٢٥وقال تعاىل ال يسمعون فيها لغوا وال تأئيما إال قيال سالما سالما الواقعة  ٢٧تعبدون إال الذي فطرين الزخرف 
وقال تعاىل وما كان ملؤمن أن  ٢٩ىل ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض النساء وقال تعا

وأيضا فألنه كان جنيا واحدا بني األلوف من املالئكة فغلبوا عليه يف قوله فسجدوا  ٩٢يقتل مؤمنا إال خطأ النساء 
حد من هذين الوجهني على خالف األصل فذلك إمنا صار مث استثىن هو منهم استثناء واحد منهم ألنا نقول كل وا

إليه عند الضرورة والدالئل اليت ذكرمتوها يف نفي كونه من املالئكة ليس فيها إال االعتماد على العمومات فلو 
لى حعلناه من املالئكة لزم ختصيص ما عولتم عليه من العمومات ولو قلنا إنه ليس من املالئكة لزمنا محل االستثناء ع

االستثناء املنقطع ومعلوم أن ختصيص العمومات أكثر يف كتاب اهللا تعاىل من محل االستثنناء على االستثناء املنقطع 
فكان قولنا أوىل أيضا فاالستثناء مشتق من الثين والصرف ومعىن الصرف إمنا يتحقق حيث لوال الصرف لدخل 



ناء فيه وأما قوله أنه جين واحد بني املالئكة فنقول إمنا جيوز والشيء ال يدخل يف غري جنسه فيمتنع حتقق معىن االستث
إجراء حكم الكثري على القليل إذا كان القليل ساقط العربة غري ملتفت إليه إذا كان معظم احلديث ال يكون إال عن 

  ذلك الواحد مل جيز إجراء حكم غريه عليه
ان قوله وإذا قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم متناوال له ولو يكن احلجة الثانية قالوا لو مل يكن ابليس من املالئكة ملا ك

متناوال له الستحال أن يكون تركه للسجود إباء واستكبار ومعصية وملا استحق الذم والعقاب وحيث حصلت هذه 
يكن من  األمور علمنا أن ذلك اخلطاب يتناوله وال يتناوله ذلك اخلطاب إال إذا كان من املالئكة ال يقال إنه وإن مل

املالئكة إال أنه نشأ معهم وطالت خمالطته هبم والتصق هبم فال جرم يتناوله ذلك اخلطاب وأيضا فلم ال جيوز أن يقال 
إنه وإن مل يدخل يف هذا األمر ولكن اهللا تعاىل أمره بالسجود بلفظ آخر ما حكاه يف القرآن بدليل قوله وما منعك 

ا نقول أما األول فجوابه أن املخالطة ال توجب ما ذكرمتوه وهلذا قلنا يف ألن ١٢أن ال تسجد إذا أمرتك األعراف 
أصول الفقه إن خطاب الذكور ال يتناول اإلناث وبالعكس مع شدة املخالطة بني الصنفني وأيضا فشدة املخالطة بني 

على املالئكة وأما الثاين املالئكة وبني ابليس ملا مل متنع اقتصار اللعن على ابليس فكيف متنع اقتصار ذلك التكليف 
فجوابه أن ترتيب احلكم على الوصف مشعر بالعلية فلما ذكر قوله أىب واستكرب عقيب قوله وإذا قلنا للمالئكة 

اسجدوا آلدم أشعر هذا التعقيب بأن هذا اإلباء إمنا حصل بسبب خمالفة هذا األمر ال بسبب خمالفة أمر آخر فهذا ما 
  لم حبقائق األمورعندي يف اجلانبني واهللا أع

املسألة الرابعة اعلم أن مجاعة من أصحابنا حيتجون بأمر اهللا تعاىل للمالئكة بسجود آدم عليه السالم على أن آدم 
أفضل من املالئكة فرأينا أن نذكر ههنا هذه املسألة فنقول قال أكثر أهل السنة األنبياء أفضل من املالئكة وقالت 

ن األنبياء وهو قول مجهور الشيعة وهذا القول اختيار القاضي أيب بكر الباقالين من املعتزلة بل املالئكة أفضل م
املتكلمني منا وأيب عبد اهللا احلليمي من فقهائنا وحنن نذكر حمصل الكالم من اجلانبني أما القائلون بأن املالئكة أفضل 

إىل قوله يسبحون  ١٩عبادته األنبياء  من البشر فقد احتجوا بأمور أحدها قوله تعاىل ومن عنده ال يستكربون عن
  واالستدالل هبذه اآلية من وجهني ٢٠الليل والنهار وال يفترون األنبياء 

األول أنه ليس املراد من هذه العندية املكان واجلهة فإن ذلك حمال على اهللا تعاىل بل عندية القرب والشرف وملا 
ذا النوع من القربة والشرف حاصل هلم ال لغريهم ولقائل أن كانت هذه اآلية واردة يف صفة املالئكة علمنا أن ه

 ٥٥يقول إنه تعاىل أثبت هذه العندية يف اآلخرة آلحاد املؤمنني وهو قوله يف مقعد صدق عند مليك مقتدر القمر 
ر إشعارا وهذا أكث} أنا عند املنكسرة قلوهبم ألجلي { وأما يف الدنيا فقال عليه الصالة والسالم حاكيا عنه سبحانه 

بالتعظيم ألن هذا احلديث يدل على أنه سبحانه عند هؤالء املنكرة قلوهبم وما احتجوا به من اآلية يدل على أن 
  املالئكة عند اهللا تعاىل وال شك أن كون اهللا تعاىل عند العبد أدخل يف التعظيم من كون العبد عند اهللا تعاىل

عاىل احتج بعدم استكبارهم على أن غريهم وجب أن ال يستكربوا ولو كان الوجه الثاين يف االستدالل باآلية أن اهللا ت
البشر أفضل منهم ملا مت هذا االحتجاج فإن السلطان إذا أراد أن يقرر على رعيته وجوب طاعتهم له يقول امللوك ال 

دالل ال يتم إال يستكربون عن طاعيت فمن هؤالء املساكني حىت يتمردوا عن طاعيت وباجلملة فمعلوم أن هذا االست
باألقوى على األضعف ولقائل أن يقول ال نزاع يف أن املالئكة أشد قوة وقدرة من البشر ويكفي يف صحة 

االستدالل هذا القدر من التفاوت فإنه تعاىل يقول إن املالئكة مع شدة قوهتم واستيالئهم على أجرام السموات 
يتركون العبودية حلظة واحدة والبشر مع هناية ضعفهم واألرض وأمنهم من اهلرم واملرض وطول أعمارهم ال 

ووقوعهم يف أسرع األحوال يف املرض واهلرم وأنواع اآلفات أوىل أن ال يتمردوا فهذا القدر من التفاوت كاف يف 



صحة هذا االستدالل وال نزاع يف حصول التفاوت يف هذا املعىن إمنا النزاع يف األفضلية مبعىن كثرة الثواب فلم 
تم إن هذا االستدالل ال يصح إال إذا كان امللك أكثر ثوابا من البشر وال بد فيه من دليل مع أن املتبادر إىل الفهم قل

هو الذي ذكرناه وثانيها أهنم قالوا عبادات املالئكة أشق من عبادات البشر فتكون أكثر ثوابا من عبادات البشر 
  وإمنا قلنا إهنا أشق لوجوه

التمرد أشد فتكون طاعتهم أشق وإمنا قلنا إن ميلهم إىل التمرد أشد ألن العبد السليم من  أحدها أن ميلهم إىل
اآلفات املستغين عن طلب احلاجات يكون أميل إىل النعم وااللتذاذ من املغمور يف احلاجات فإنه يكون كاملضطرب 

الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين فلما  يف الرجوع إىل عبادة مواله وااللتجاء إليه وهلذا قال تعاىل فإذا ركبوا يف
ومعلوم أن املالئكة سكان السموات وهي جنات وبساتني ومواضع  ٦٥جناهم إىل الرب إذا هم يشركون العنكبوت 

  التنزه والراحة وهم آمنون

من املرض والفقر مث إهنم مع استكمال أسباب التنعم هلم أبدا مذ خلقوا مشتغلون بالعبادة خاشعون وجلون 
مشفقون كأهنم مسجونون ال يلتفتون إىل نعيم اجلنان واللذات بل هم مقبلون على الطاعات الشاقة موصوفون 

باخلوف الشديد والفزع العظيم وكأنه ال يقدر أحد من بين آدم أن يبقى كذلك يوما وادحا فضال عن تلك 
ع اجلنة بقوله وكال منها رغدا حيث شئتما األعصار املتطاولة ويؤكده قصة آدم عليه السالم فإنه أطلق له مجيع مواض

مث منع من شجرة واحدة فلم ميلك نفسه حىت وقع يف الشر وذلك يدل على أن طاعتهم أشق من  ٣٥البقرة 
  طاعات البشر

وثانيها أن انتقال املكلف من نوع عبادة إىل نوع آخر كاالنتقال من بستان إىل بستان أما اإلقامة على نوع واحد 
املشقة واملاللة وهلذا السبب جعلت التصانيف مقسومة باألبواب والفصول وجعل كتاب اهللا مقسوما  فإهنا تورث

بالسور واألحزاب واألعشار واألمخاس مث إن املالئكة كل واحد منهم مواظب على عمل واحد ال يعدل عنه إىل 
وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن  وقال ٢٠غريه على ما قال سبحانه يسبحون الليل والنهار ال يفترون األنبياء 

وإذا كان كذلك كانت عبادهتم يف هناية املشقة إذا ثبت وجب أن تكون عباداهتم  ١٦٦ ١٦٥املسبحون الصافات 
إمنا أجرك على { أي أشقها وقوله لعائشة رضي اهللا عنها } أفضل األعمال أمحزها { أفضل عليه الصالة والسالم 

ذلك فإن العبد كلما كان حتمله املشاق ألجل رضا مواله أكثر كان أحق  والقياس أيضا يقتضي} قدر نصبك 
  بالتعظيم والتقدمي

والقائل أن يقول على الوجهني هب أن مشقتهم أكثر فلم قلتم جيب أن يكون ثواهبم أكرب وذلك ألنا نرى بعض 
) صلى اهللا عليه وسلم ( ن النيب الصوفية يف زماننا هذا يتحملون يف طريق اجملاهدة من املشاق واملتاعب ما يقطع بأ

أفضل منه ومن أمثاله بل حيكى عن عباد ) صلى اهللا عليه وسلم ( ما كان يتحمل بعض ذلك مث إنا نقطع بأن النيب 
اهلند وزهادهم ورهباهنم أهنم يتحملون من املتاعب يف التواضع هللا تعاىل ما مل حيك مثله عن أحد من األنبياء واألولياء 

بكفرهم فعلمنا أن كثرة املشقة يف العبادة ال تقتضي زيادة الثواب وحتقيقه هو أن كثرة الثواب ال  مع أنا نقطع
حتصل إال بناء على الدواعي والقصود فلعل الفعل الواحد يأيت به مكلفان على السواء فيما يتعلق باألفعال الظاهرة 

 ملا أن إخالص أحدمها أشد وأكثر من إخالص ويستحق أحدمها به ثوابا عظيما واآلخر ال يستحق به ثواال قليال
  الثاين فإذن كثرة العبادات ومشقتها ال تقتضي التفاوت يف الفضل مث نقول ال نسلم أن عبادات املالئكة أشق

أما قوله يف الوجه األول السموات كالبساتني النزهة قلنا مسلم ولكن مل قلتم بأن االتيان بالعبادة يف املواضع الطيبة 
ن االتيان هبا يف املواضع الرديئة أكثر ما يف الباب أن يقال إنه قد يهيأ له أسباب التنعم فامتناعه عنها مع هتيتها أشق م



له أشق ولكنه معارض مبا أن أسباب البالء جمتمهة على البشر مث إهنم مع اجتماعها عليهم يرضون بقضاء اهللا وال 
اظبة على عبوديته وذلك أدخل يف العبودية وذلك أن اخلدم والعبيد تغريهم تلك احملن واآلفات عن اخلشوع له واملو

تطيب قلوهبم باخلدمة حال ما جيدون من النعم والرفاهية وال يصرب أحد منهم حال املشقة على اخلدمة إال من كان 
ذا معارض يف هناية اإلخالص فما ذكروه بالعكس أوىل أما قوله واملواظبة على نوع واحد من العبادة شاق قلنا ه

  بوجه آخر وهو أهنم ملا

اعتادوا نوعا واحدا من العبادة صاروا كاجملبورين على الشيء الذي ال يقدرون على خالفه على ما قيل العادة طبيعة 
هنى عن الوصال يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( خامسة فيكون ذلك النوع يف هناية السهولة عليهم ولذلك فإن النيب 

  وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما} الصوم صوم داود عليه السالم أفضل { الصوم وقال 
وثالثها قالوا عبادات املالئكة أدوم فكانت أفضل بيان أهنا أدوم قوله سبحانه وتعاىل يسبحون الليل والنهار ال 

ال وعلى هذا لو كانت أعمارهم مساوية ألعمار البشر لكانت طاعاهتم أدوم وأكثر فكيف و ٢٠يفترون األنبياء 
نسبة لعمر كل البشر إىل عمر املالئكة على ما تقدم بيانه يف باب صفات املالئكة وعلى هذه اآلية سؤال روي يف 

شعب اإلميان عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل قال قلت لكعب أرأيت قول اهللا تعاىل يسبحون الليل والنهار ال 
لرسالة مانعة هلم عن هذا التسبيح وأيضا قال أولئك عليهم أفال تكون ا ١يفترون مث قال جاعل املالئكة رسال فاطر 

فكيف يكونون مشتغلني باللعن حال اشتغاهلم باللعن حال اشتغاهلم  ١٦١لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني البقرة 
الم فكذلك بالتسبيح أجاب كعب األحبار فقال التسبيح هلم كالتنفس لنا فكلما أن اشتغالنا بالتنفس ال مينعنا من الك

  اشتغالنا بالتسبيح ال مينعهم من سائر األعمال
وأقول لقائل أن يقول االشتغال بالتنفس إمنا مل مينع من الكالم ألن آلة التنفس غري آلة الكالم أما اللعن والتسبيح 

تعاىل هلم ألسن فهما من جنس الكالم فاجتماعهما يف اآلية الواحدة حمال واجلواب األول أي استبعاد يف أن خيلق اهللا 
كثرية يسبحون اهللا تعاىل ببعضها ويلعنون أعداء اهللا تعاىل بالبعض اآلخر واجلواب الثاين اللعن هو الطرد والتبعيد 
والتسبيح هو اخلوض يف ثناء اهللا تعاىل وال شك أن ثناء اهللا يسلتزم تبعيد من اعتقد يف اهللا ما ال ينبغي فكان ذلك 

معناه أهنم ال يفترون عن العزم على أدائه يف أوقاته  ٢٠لثالث قوله ال يفترون األنبياء اللعن من لوازمه واجلواب ا
الالئقة به كما يقال إن فالنا مواظب على اجلماعات ال يفتر عنها ال يراد به أنه ابدا مشتغل هبا بل يراد به أنه 

وجب أن تكون أفضل أما أوال فألن  مواظب على العزم أبدا على أدائها يف أوقاهتا وإذا ثبت أن عبادهتم أدوم
األدوم أشق فيكون أفضل على ما سبق تقريره يف احلجة الثانية وأما ثانيا فلقوله عليه السالم أفضل العباد من طال 

عمره وحسن عمله واملالئكة صلوات اهللا عليهم أطول العباد أعمارا وأحسنهم أعماال فوجب أن يكونوا أفضل 
وهذا يقتضي أن يكونوا يف البشر كالنيب يف األمة } الشيخ يف قومه كالنيب يف أمته { م قال العباد ألنه عليه السال

  وذلك يوجب فضلهم على البشر
صلى اهللا عليه وسلم ( ولقائل أن يقول إن نوحا عليه السالم وكذا لقمان وكذا اخلضر كانوا أطول عمرا من حممد 

وذلك باطل باالتفاق فبطل ما قالوه وقد جند يف األمة ) يه وسلم صلى اهللا عل( فوجب أن يكونوا أفضل من حممد ) 
وهو منه أبعد يف الدرجة من العرش إىل ما حتت ) صلى اهللا عليه وسلم ( من هو أطول عمرا وأشد اجتهادا من النيب 

كون الطاعة الثرى والتحقيق فيه ما بينا أن كثرة الثواب إمنا حتصل ألمر يرجع إىل الدواعي والقصود فيجوز أن ت
القليلة تقع من اإلنسان على وجه يستحق هبا ثوابا كثريا والطاعات الكثرية تقع على وجه ال يستحق هبا إال ثوابا 

  قليال



ورابعها أهنم أسبق السابقني يف كل العبادات ال خصلة من خصال الدين إال وهم أئمة مقدمون فيها بل هم املنشئون 
  العبادة جهة تفضيل وتعظيم أما أوالالعامرون لطرق الدين والسبق يف 

{ وأما ثالثا فلقوله عليه السالم  ١٠فباالمجاع وأما ثانيا فلقوله تعاىل والسابقون السابقون أولئك املقربون الواقعة 
فهذا يقتضي أن يكون قد حصل للمالئكة من } من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة 

صل لألنبياء مع زيادة الثواب اليت استحقوها بأفعاهلم اليت أتوا هبا قبل خلق البشر ولقائل أن يقول الثواب كل ما ح
ألنه أول من سن عبادة اهللا تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( فهذا يقتضي أن يكون آدم عليه السالم أفضل من حممد 

باطال باالمجاع بطل ما ذكروه والتحقيق فيه ما  من البشر وأول من سن دعوة الكفار إىل اهللا تعاىل وملا كان ذلك
قدمناه أن كثرة الثواب تكون بأمر يرجع إىل النية فيجوز أن تكون نية املتأخر أصفى فيستحق من الثواب أكثر ما 

  يستحقه املتقدم
ئكة رسل إىل وخامسها أن املالئكة رسل األنبياء والرسول أفضل من األمة فاملالئكة أفضل من األنبياء أما أن املال

وأما أن  ١٩٣وقوله نزل به الروح األمني على قلبك الشعراء  ٥األنبياء فلقوله تعاىل علمه شديد القوى النجم 
الرسول أفضل من األمة فالبقياس على أن األنبياء من البشر أفضل من أممهم فكذا ههنا فإن قيل العرف أن السلطان 

ا فيهم ومتوليا ألمورهم فذلك الرسول يكون أشرف من ذلك اجلمع إذا أرسل واحدا إىل مجع عظيم ليكون حاكم
أما إذا أرسل واحدا إىل واحد فقد ال يكون الرسول أشرف من املرسل إليه كما إذا أرسل واحدا من عبيده إىل 
ة وزيره يف مهم فإنه ال يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير قلنا لكن جربيل عليه السالم مبعوث إىل كاف
  األنبياء والرسل من البشر فلزم على هذا القانون الذي ذكره السائل أن يكون جربيل عليه السالم أفضل منهم

 ١واعلم أن هذه احلجة ميكن تقريرها على وجه آخر وهو أن املالئكة رسل لقوله تعاىل جاعل املالئكة رسال فاطر 
إىل ملك آخر أو إىل واحد من األنبياء الذين هم من  مث ال خيلو احلال من أحد أمرين إما أن يكون امللك رسوال

البشر وعلى التقدير فامللك رسول وأمته رسل وأما الرسول البشري فهو رسول لكن أمته ليسوا برسل والرسول 
الذي كل أمته رسل أفضل من الرسول الذي ال يكون كذلك فثبت فضل امللك على البشر من هذه اجلهة وألن 

م كان رسوال إىل لوط عليه السالم فكان أفضل منه وموسى عليه السالم كان رسوال إىل األنبياء إبراهيم عليه السال
الذين كانوا يف عسكره وكان أفضل منهم فكذا ههنا ولقائل أن يقول امللك إذا أرسل رسوال إىل بعض النواحي قد 

أحواهلم وقد ال يكون ألنه يبعثه  يكون ذلك ألنه جعل ذلك الرسول حاكما عليهم ومتوليا ألمورهم ومتصرفا يف
إليهم ليخربهم عن بعض األمور مع أنه ال جيعله حاكما عليهم ومتوليا ألمورهم فالرسول يف القسم األول جيب أن 

يكون أفضل من املرسل إليه أما يف القسم الثاين فظاهر أنه ال جيب أن يكون أفضل من املرسل إليه فاألنبياء املبعوثون 
القسم األول فال جرم كانوا أفضل من األمم فلم قلتم إن بعثة املالئكة إىل األنبياء من القسم األول  إىل أممهم من

  حىت يلزم أن يكونوا أفضل من األنبياء
وسادسها أن املالئكة أتقى من البشر فوجب أن يكونوا أفضل من البشر أنا أهنم أتقى فألهنم مربؤون عن الزالت 

وقوله وهم من  ٥٠م دائم وإشفاقهم دائم لقوله تعاىل خيافون رهبم من فوقهم النحل وعن امليل إليها ألن خوفه
واخلوف واالشفاق ينافيان العزم على املعصية وأما األنبياء عليهم السالم فهم مع أهنم  ٢٨خشيته مشفقون األنبياء 

  أفضل البشر ما خال منهم عن نوع زلة وقال عليه



ال عصى أو هم مبعصية غري حيىي بن زكريا عليهما السالم فثبت أن تقوى املالئكة الصالة والسالم ما منا من أحد إ
فإن قيل إن قوله إن  ١٣أشد فوجب أن يكونوا أفضل من البشر لقوله تعاىل إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم احلجرات 
الوقاية وال شهوة يف حق  أكرمكم عند اهللا أتقاكم خطاب مع اآلدميني فال يتناول املالئكة وأيضا فالتقوى مشتق من

املالئكة فيستحيل حتقق التقوى يف حقهم واجلواب عن األول أن ترتيب الكرامة على التقوى يدل على أن الكرامة 
معللة بالتقوى فحيث كانت التقوى أكثر كانت الكرامة أكثر وعن الثاين ال نسلن عدم الشهوة يف حقهم لكن ال 

ن ال يلزم من عدم شهوة معينة عدم مطلق الشهوة بل هلم شهوة التقدم والترفع شهوة هلم إال األكل واملباشرة ولك
وهلذا قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك وقال تعاىل ومن يقل منهم إين 

حيىي عليه السالم  ولقائل أن يقول احلديث الذي ذكرمت يدل على أن ٢٩إله من دونه فذلك جنزيه جهنم األنبياء 
كان أتقى من سائر األنبياء فوجب أن يكون أفضل من حممد وذلك باطل باالمجاع فعلمنا أنه ال يلزم من زيادة 
التقوى زيادة الفضل وحتقيقه ما قدمنا أن من احملتمل أن يكون إنسان مل تصدر عنه املعصية قط وصدر عنه من 

إنسان آخر صدرت عنه املعصية مث أتى بطاعة استحق هبا ألف جزء الطاعات ما استحق به مائة جزء من الثواب و
من الثواب فليقابل مائة جزء من الثواب مبئة جزء من العقاب فيبقى له تسعمائة جزء من الثواب فهذا اإلنسان مع 

ة أشد صدور املعصية منه يكون أفضل من اإلنسان الذي ملتصدر املعصية عنه قط وأيضا فال نسلن أن تقوى املالئك
وذلك ألن التقوى مشتق من الوقاية واملقتضى للمعصية يف حق بين آدم أكثر فكان تقوى املتقني منهم أكثر قوله إن 
املالئكة هلم شهوة الرياسة قلنا هذا ال يضرنا ألن هذه الشهوة حاصلة للبشر أيضا وقد حصلت هلم أنواع أخر من 

كانت الشهوات الصارفة عن الطاعات أكثر يف بين آدم الشهوات وهي شهوة البطن والفرج وإذا كان كذلك 
  فوجب أن تكون تقوى املتقني منهم أشد

وجه االستدالل أن  ١٧٢وسابعها قوله تعاىل لن يستنكف املسيح أن يكون عبد هللا وال املالئكة النقربون النساء 
د إمنا يكون بذكر األفضل يقال هذه قوله تعاىل وال املالئكة املقربون خرج خمرج التأكيد لألول ومثل هذا التأكي

اخلشبة ال يقدر على محلها العشرة وال املائة وال يقال ال يستنكف عن خدمته الوزير وال البواب ولقائل هذه اآلية 
إذا دلت فإمنا تدل على فضل املالئكة املقربني على املسيح لكن ال يلزم منه فضل املالئكة النقربني على من هو 

وهو حممد وموسى وإبراهيم عليهم الصالة والسالم وباجلملة فلو ثبت أن املسيح أفضل من كل  أفضل من املسيح
األنبياء كان مقصودهم حاصال فأما إذا مل يقيموا الداللة على ذلك فال حيصل مقصودهم ال سيما وقد أمجع 

أينا أحد من املسلمني قطع أفضل من املسيح عليه السالم وما ر) صلى اهللا عليه وسلم ( املسلمون على أن حممد 
بفضل املسيح على موسى وإبراهيم عليهما السالم مث نقول قوله وال املالئكة املقربون ليس فيه إال واو العطف 

والواو للجمع املطلق فيدل على أن املسيح ال يستنكف واملالئكة ال يستنكفون فأما أن يدل على أن املالئكة أفضل 
اليت ذكروها فنقول املثال ال يكفي يف إثبات الدعوى الكلية مث إن املثال معارض بأمثلة  من املسيح فال وأما األمثلة

أخرى وهو قوله ما أعانين على هذا األمر زيد وال عمرو فهذا ال يفيد كون عمرو أفضل من زيد وكذا قوله تعاىل 
ة امتنع التعويل عليها مث التحقيق أنه إذا وملا اختلفت األمثل ٢وال اهلدي وال القالئد وال آمني البيت احلرام املائدة 

  قال

هذه اخلشبة ال يقدر على محلها الواحد ول العشرة فنحن بعقولنا أن العشرة أقوى من الواحد فال جرم عرفنا أن 
ا أن الغرض من ذكر الثاين املبالغة فهذه املبالغة إمنا عرفناها هبذا الطريق ال من جمرد اللفظ فههنا يف اآلية إمنا ميكنن

بيان املبالغة لو عرفنا قبل ذلك ان املالئكة املقربني أفضل  ١٧٢نعرف أن املراد من قوله وال املالئكة املقربون النساء 



من املسيح وحينئذ تتوقف صحة االستدالل هبذه اآلية على ثبوت امللطوب قبل هذا الدليل ويتوقف ثبوت املطلوب 
أنه باطل سلمنا أنه يفيد التفاوت لكنه ال يفيد التفاوت يف كل الدرجات بل على داللة هذه اآلية عليه فيلزم الدور و

يف بعض دون آخر بيانه أنه إذا قيل هذا العامل ال يستنكف عن خدمته القاضي وال السلطان وال يدل على كونه 
امللك أفضل من أفضل من القاضي يف العلم والزهد واخلضوع هللا تعاىل إذا ثبت هذا فنحن نقول مبوجبه وذلك ألن 

البشر يف القدرة والبطش فإن جربيل عليه السالم قلع مدائن لوط والبشر ال يقدرون على شيء من ذلك فلم قلتم 
إن امللك أفضل من البشر يف كثرة الثواب احلاصل بسبب مزيد اخلضزع والعبودية ومتام التحقيق فيه أن الفضل 

كثرة الثواب ال حتصل إال بالعبودية والعبودية عبارة عن هناية املختلف فيه يف هذه املسألة هو كثرة الثواب و
التواضع واخلضوع وكون العبد موضوفا بنهاية التواضع هللا تعاىل ال يناسب االستنكاف عن عبودية اهللا وال يالئمها 

له عن الفائدة أنا البتة بل يناقضها وينافيها وإذا كان هذا الكالم ظاهرا جليا كان محل كالم اهللا تعاىل عليه خمرجا 
اتصاف الشخص بالقدرة الشديدة واالستيالء العظيم فإنه مناسب للتمرد وترك العبودية فالنصارى ملا شاهدوا من 
املسيح عليه السالم إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص أخرجوه عن العبودية بسبب هذا القدر من القدرة فقال 

هذا القدر من القدرة عن عبودييت بل وال املالئكة املقربون الذين هم فوقه يف اهللا تعاىل إن عيسى ال يستنكف بسبب 
القدرة والقوة والبطش واالستيالء على عوامل السموات واألرضني وعلى هذا الوجه ينتظم وجه داللة اآلية على أن 

كثرة الثواب أو يقال إهنم امللك أفضل من البشر يف لبشدة والبطش لكنها ال تدل البتة على أنه أفضل من البشر يف 
إمنا ادعوا إهليته ألنه حصل من غري أب فقيل هلم امللك ما حصل من أب وال من أم فكانوا أعجب من عيسى يف 

  ذلك مع ألهنم ال يستنكفون عن العبودية
والقوة والبطش  فإن قيل يف اآلية ما يدل على أن املراد وقوع التفاوت بني املسيح واملالئكة يف العبودية ال يف القدرة

وذلك ألنه تعاىل وصفهم بكوهنم مقربني والقرب من اهللا تعاىل ال يكون باملكان واجلهة بل بالدرجة واملنزلة فلما 
وصفهم ههنا بكوهنم مقربني علمنا أن املراد وقوع التفاوت بينهم وبني املسيح يف درجات الفضل ال يف الشدة 

ال أنه تعاىل وصف املالئكة بكوهنم مقربني فوجب أن ال يكون املسيح والبطش قلنا إن كان مقصودك من هذا السؤ
كذلك فهذا باطل ألن ختصيص الشيء بالذكر ال يدل على نفيه عما عداه وإن كان مقصودك أنه تعاىل ملا وصفهم 

مع بكوهنم مقربني وجب أن يكون التفاوت واقعا يف ذلك فهذا باطل أيضا الحتمال أن يكون املسيح واملقربون 
اشتراكهم يف صفة القرب يف الطاعة يتباينون بأمور أخر فيكون املراد بيان التفاوت يف تلك األمور سؤال آخر وهو 

أنا نقول مبوجب اآلية فنسلن أن عيسى عليه السالم دون جمموع املالئكة يف الفضل فلم قلتم إنه دون كل واحد 
هذا اخلطاب مع أقوام اعتقدوا أن امللك أفضل من البشر  من املالئكة يف الفضل سؤال آخر لعله تعاىل إمنا ذكر

  ٢٧فأورد الكالم على حسب معتقدهم كما يف قوله وهو أهون عليه الروم 

وثامنها قوله تعاىل حكاية عن إبليس ما هناكما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين 
وحواء عليهما السالم أن امللك أفضل من البشر مل يقدر إبليس على أن  ولو مل يكن متقررا عند آدم ٢٠األعراف 

يغريهما بذلك وال كان آدم وحواء عليهما السالم يغتران بذلك ولقائل أن يقول هذا قول إبليس فال يكون حجة 
طأ يف ذلك وال يقال إن آدم اعتقد صحة ذلك وإال ملا اغتر واعتقاد آدم حجة ألنا نقول لعل آدم عليه السالم أخ

إما ألن الزلة جائزة على األنبياء أو ألنه ما كان نبيا يف ذلك الوقت وأيضا هب أنه حجة لكن آدم عليه السالم مل 
يكن قبل الزلة نبيا قلم يلزم من فضل امللك عليعه يف ذلك الوقت فضل امللك عليه حال ما صار نبيا وأيضا هب أن 

يف بعض األمور املرغوبة فلم قلت إهنا تدل على فضل امللك على البشر يف اآلية تدل على أن امللك أفضل من البشر 



باب الثواب وذلك ألنه ال نزاع أن امللك أفضل من البشر يف باب القدرة والقوة ويف باب احلسن واجلمال ويف باب 
لوق من التراب الصفاء والنقاء عن الكدورات احلاصلة بسبب التركيبات فإن املالئكة خلقوا من األنوار وآدم خم

فلعل آدم عليه السالم وإن كان أفضل منهم يف كثرة الثواب إال أنه رغب يف أن يكون مساويا هلم يف تلك األمور 
حيتمل أن يكون  ٢٠اليت عددناها فكان التغرير حاصال من هذا الوجه وأيضا فقوله إال أن تكونا ملكني األعراف 

استداللكم وحيتمل أن يكون املراد أن النهي خمتص باملالئكة واخلالدين املراد إال أن تنقلبا ملكني فحينئذ يصح 
دونكما هذا كما يقال أحدنا لغريه ما هنيت أنت عن كذا إال أن تكون فالنا ويكون املعىن أن املنهي هو فالن دونك 

إيهام أهنما مل ينهيا  ومل يرد إال أن ينقلب فيصري فالنا وملا كان غرض إبليس إيقاع الشبهة هبما فمن أوكد الشبهة
وإمنا املنهي غريمها وأيضا فهب أن اآلية تدل على أن امللك أفضل من آدم فلم قلت أهنا تدل على أن امللك أفضل 
من حممد وذلك ألن املسلمني أمجعوا على أن حممدا أفضل من آدم عليهما السالم وال يلزم من كون امللك أفضل 

  من املفضول كونه أفضل من األفضل
ولقائل  ٥٠تاسعها قوله تعاىل قل ال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال أقول لكم إين ملك األنعام و

أن يقول حيتمل أن يكون املراد وال أقول لكم إين ملك يف كثرة العلوم وشدة القدرة والذي يدل على صحبة هذا 
يمة حنو صعود السماء ونقل اجلبال وإحضار األموال االحتمال وجوه األول وهو أن الكفار طالبوه باألمور العظ

العظيمة وهذه األمور ال ميكن حتصيلها إال بالعلوم الكثرية والقدرة الشديدة الثاين أن قوله قل ال أقول لكم عندي 
نه خزائن اهللا هذا يدل على اعترافه بأنه غري قادر على كل املقدورات وقوله وال أعلم بالغيب يدل على اعترافه بأ

غري عامل بكل املعلومات مث قوله وال أقول لكم إين ملك معناه واهللا أعلم وكما ال أدعي القدرة على مل املقدروات 
والعلم بكل املعلومات فكذلك ال أدعي قدرة مثل قدرة امللك وال علما مثل علومهم الثالث قوله وال أقول لكم إين 

وإمنا نفي أن يكون له مثل ما هلم من الصفات وهذا يكفي يف صدقه  ملك مل يرد به نفي الصورة ألنه ال يفيد الغرض
أن ال يكون له مثل ما هلم وال تكون صفاته مساوية لصفاهتم من كل الوجوه وال داللة فيه على وقوع التفاوت يف 

  كل الصفات فإن عدم االستواء يف الكل غري وحصول االختالف يف الكل غري
فإن قيل مل ال جيوز أن يكون املراد وقوع  ٣١شرا إن هذا إال ملك كرمي يوسف وعاشرها قوله تعاىل ما هذا ب

  التشبيه يف الصورة واجلمال قلنا األوىل أن يكون التشبيه واقعا يف السرية ال يف

الصورة ألنه قال إن هذا إال ملك كرمي فشبهه بامللك الكرمي وامللك إمنا يكون كرميا بسريته املرضية ال مبجرد 
فثبت أن املراد تشبيه بامللك يف نفي دواعي البشر من الشهوة واحلرص على طلب املشتهى وإثبات ضد صورته 

ذلك وهي حالة امللك وهي غض البصر وقمع عن امليل إىل احملرمات فدلت هذه اآلية على إمجاع العقالء من الرجال 
ت البشر ولقائل أن يقول إن قول املرأة والنساء واملؤمن والكافر على اختصاص املالئكة بدرجة فائقة على درجا

تعظيم حال يوسف  ٣١فذلكن الذي ملتنين فيه كالصريح يف أن مراد النساء بقوهلن إن هذا إال ملك كرمي يوسف 
يف احلسن واجلمال ال يف السرية ألن ظهور عذرها يف شدة عشقها إمنا حيصل بسبب فرط يوسف يف اجلمال ال 

ك ال يناسب شدة عشقها له سلمنا أن املراد تشبيه يوسف عليه السالم بامللك يف بسبب فرط زهده وورعه فإن ذل
اإلعراض عن املشتهيات فلم جيب أن يكون يوسف عليه السالم أقل ثوابا من املالئكة وذلك أنه ال نزاع يف أن عدم 

مل قلتم إن ذلك يوجب املزيد  التفات البشر إىل املطاعم واملناكح اقل من عدم التفات املالئكة إىل هذه األشياء لكن
يف الفضل مبعىن كثرة الذنوب فإن متسكوا بأن كل من كان أقل معصية وجب أن يكون أفضل فقد سبق الكالم 

  عليه



وخملوقات اهللا تعاىل إما  ٧٠احلجة احلادية عشرة قوله تعاىل وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال اإلسراء 
ن املكلفني أفضل من غريهم أما املكلفون فهم أربعة أنواع املالئكة واإلنس واجلن املكلفون أو من عداهم وال شك أ

والشياطني وال شك أن اإلنس أفضل من اجلن والشياطني فلو كان أفضل من امللك أيضا لزم حينئذ أن يكون البشر 
فائدة بل  ٧٠ال اإلسراء أفضل من كل املخلوقات وحينئذ ال يبقى لقوله تعاىل وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضي

كان ينبغي أن يقال وفضلناهم على مجيع من خلقنا تفضيال وملا مل يقل ذلك علمنا أن امللك أفضل من البشر ولقائل 
أن يقول حاصل هذا الكالم متسك بدليل اخلطاب ألن التصريح بأنه أفضل من كثري من املخلوقات ال يدل على أنه 

دليل اخلطاب وأيضا فهب أن جنس املالئكة أفضل من جنس بين آدم ولكن ال  ليس أفضل من الباقي إال بواسطة
يلزم من كون أحد اجملموعني أفضل من اجملموع الثاين أن يكون كل واحد من أفراد اجملموع األول أفضل من 

م عبد اجملموع الثاين فإنا إذا قدرنا عشرة من العبيد كل واحد منهم يساوي مائة دينار وعشرة أخرى حصل فيه
يساوي مائيت دينار والتسعة الباقية يساوي كل واحد منهم دينارا فاجملموع األول أفضل من اجملموع الثاين إال أنه 

حصل يف اجملموع الثاين واحد هو أفضل من كل واحد من آحاد اجملموع األول فكذا ههنا وأيضا فقوله وفضلناهم 
كرامة اليت ذكرناها يف أول اآلية وهي قوله ولقد كرمنا بين آدم جيوز أن يكون املراد وفضلناهم يف ال ٧٠اإلسراء 
ويكون املراد من الكرامة حسن الصورة ومزيد الذكاء والقدرة على األعمال العجيبة واملبالغة يف  ٧٠اإلسراء 

لك أكثر النظافة والطهارة وإذا كان كذلك فنحن نسلن أن امللك أزيد من البشر يف هذه األمور ولكن مل قلتم إن امل
ال يقتضي أن يكون هناك عمد غري مرئي  ١٠ثوابا من البشر وأيضا فقوله خلق السموات بغري عمد تروهنا لقمان 

يقتضي أن يكون هناك إله آخر له  ١١٧وكذلك قوله تعاىل ومن يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له به املؤمنون 
  برهان فكذلك ههنا

  هم السالم ما استغفروا ألحد إال بدأوا باالستغفار ألنفسهم مث بعد ذلكاحلجة الثانية عشرة األنبياء علي

وقال نوح عليه السالم رب اغفر يل ولوالدي وملن  ٢٣لغريهم من املؤمنني قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا األعراف 
كما وقال رب هب يل ح ٢٨وقال إبراهيم عليه السالم رب اغفر يل ولوالدي نوح  ٢٨دخل بييت مؤمنا نوح 

صلى اهللا ( وقال اهللا تعاىل حملمد  ١٥١وقال موسى رب اغفر يل وألخي األعراف  ٨٣وأحلقين بالصاحلني الشعراء 
وقال ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر الفتح  ١٩استغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات حممد ) عليه وسلم 

طلبوا املغفرة للمؤمنني من البشر يدل عليه تعاىل حكاية عنهم أما املالئكة فإهنم مل يستغفروا ألنفسهم ولكنهم  ٢
فلو كانوا  ٧وقال ويستغفرون للذمي آمنوا غافر  ٧فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم غلفر 

ل حمتاجني إىل االستغفار لبدأوا يف ذلك بأنفسهم ألن دفع الضرر عن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغري وقا
وهذا يدل على أن امللك أفضل من البشر ولقائل أن يقول هذا } ابدأ بنفسك مث مبن تعول { عليه الصالة والسالم 

الوجه ال يدل على أن املالئكة مل يصدر عنهم الزلة البتة وأن البشر قد صدرت الزالت عنهم لكنا بينا فيما تقدم أن 
الناس من قال استغفارهم للبشر كالعذر عمن طعنوا فيهم  التفاوت يف ذلك ال يوجب التفاوت يف الفضيلة ومن

  بقوهلم أجتعل فيها من يفسد فيها
وهذا عام يف حق مجيع املكلفني من  ١١احلجة الثالثة عشرة قوله تعاىل وإن عليكم حلافظني كراما كاتبني االنفطار 

 األول أنه تعاىل جعلهم لبين آدم بين آدم فدخل فيه األنبياء غريهم وهذا يقتضي كوهنم أفضل من البشر لوجهني
واحلافظ للمكلف من املعصية ال بد وأن يكون أبعد عن اخلطأ والزلل من احملفوظ وذلك يقتضي كوهنم أبعد عن 

املعاصي وأقرب إىل الطاعات من البشر وذلك يقتضي مزيد الفضل والثاين أنه سبحانه وتعاىل جعل كتابتهم حجة 



املعاصي وذلك يقتضي أن يكون قوهلم أوىل بالقبول من قول البشر ولو كان البشر  للبشر يف الطاعات وعليهم يف
أعظم حاال منهم لكان األمر بالعكس ولقائل أن يقول أما قوله احلافظ جيب أن يكون أكرم من احملفوظ فهذا بعيد 

ك أما قوله جعل فإن امللك قد يوكل بعض عبيده على ولده وال يلزم أن يكون احلافظ أشرف من احملفوظ هنا
  شهادهتم نافذة على البشر فضعيف ألن الشاهد قد يكون أدون حاال من املشهود عليه

احلجة الرابعة عشرة قوله تعاىل يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صوابا النبأ 
وجاله ولو كان يف اخللق طائفة أخرى قيامهم  واملقصود من ذكر أحواهلم املبالغة يف شرح عظمة اهللا تعاىل ٣٨

وتضرعهم أقوى من اإلنباء عن عظمة اهللا وكربيائه من قيامهم لكان ذكرهم أوىل يف هذا املقام مث كما أنه سبحانه 
بني عظمة ذاته يف اآلخرة بذكر املالئكة فكا بني عظمته يف الدنيا بذكر املالئكة وهو قوله وترى املالئكة حافني من 

ولقائل أن يقول كل ذلك يدل على أهنم أزيد حاال من البشر يف بعض  ٧٥ل العرش يسبحون حبمد رهبم الزمر حو
األمور فلم جيوز أن تلك احلالة هي قوهتم وشدهتم وبطشهم وهذا كما يقال إن السلطان ملا جلس وقف حول 

لك مث إن هذا ال يدل على أهنم أكرم سريره ملوك أطراف العامل خاضعني خاشعني فإن عظمة السلطان إمنا تشرح بذ
  عند السلطان من ولده فكذا ههنا

  ٢٨٥احلجة اخلامسة عشرة قوله تعاىل واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله البقرة 

 فبني تعاىل أنه ال بد يف صحة اإلميان هبذه األشياء مث بدأ بنفسه وثىن باملالئكة وثلث بالكتب وربع بالرسل وكذا يف
وقال إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب  ١٨قوله شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وألوا العلم آل عمران 

والتقدمي يف الذكر يدل على التقدمي يف الدرجة ويدل عليه أن تقدمي األدون على األشرف يف الذكر  ٥٦األحزاب 
  فا فألن الشاعر قال عمرية ودع إن جتهزت غادياقبيح عرفا فوجب أن يكون قبيحا شرعا أما أنه قبيح عر

  كفى الشيب واإلسالم للمء ناهيا
صلى اهللا عليه ( قال عمر بن اخلطاب لو قدمت السالم ألجزتك وألهنم ملا كتبوا كتاب الصلح بني رسول اهللا 

هذا يدل على أن وبني املشركني وقع التنازع يف تقدمي االسم وكذا يف كتاب الصلح بني علي ومعاوية و) وسلم 
التقدمي يف الذكر يدل على مزيد الشرف وإذا ثبت أنه يف العرف كذلك وجب أن يكون يف الشرع كذلك لقوله 

فثبت أن تقدمي املالئكة على الرسل يف الذكر يدل على ) ما رآه املسلمون حسناً فهو عند اهللا حسن ( عليه السالم 
ضعيفة ألن االعتماد إن كان على الواو فالواو ال تفيد الترتيب وإن  تقدميهم يف الفضل ولقائل أن يقول هذه احلجة

كان على التقدمي يف الذكر ينتقض بتقدمي سورة تبت على سورة قل هو اهللا أحد احلجة السادسة عشرة قوله تعاىل 
وذلك يدل ) صلى اهللا عليه وسلم (  إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِىّ  فجعل صلوات املالئكة كالتشريف للنيب

ولقائل أن يقول هذا ينتقض بقوله النَّبِىّ  ياأَيَُّها الَِّذيَن ) صلى اهللا عليه وسلم ( على كون املالئكة أشرف من النيب 
م فكذا يف ءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَْيِه فأمر املؤمنني بالصالة على النيب ومل يلزم كون املؤمنني أفضل من النيب عليه السال

فنقول إن جربيل عليه السالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( املالئكة احلجة السابعة عشرة أن نتكلم يف جربيل وحممد 
أَِمنيٍ َوَما  أفضل من حممد والدليل عليه قوله تعاىل إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ ِذى قُوَّةٍ  ِعنَد ِذى الَْعْرشِ َمِكنيٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ

وصف اهللا تعاىل جربيل عليه السالم بست من صفات الكمال أحدها كونه )  ٢٢ ١٩التكوير ( ِحُبكُْم بَِمْجُنوٍن َصا
رسوالً هللا وثانيها كونه كرمياً على اهللا تعاىل وثالثها كونه ذا قوة عند اهللا وقوته عند اهللا ال تكون إال قوته على 

ه مكيناً عند اهللا وخامسها كونه مطاعاً يف عامل السموات وسادسها الطاعات حبيث ال يقوى عليها غريه ورابعها كون
كونه أميناً يف كل الطاعات مربءاً عن أنواع اخليانات مث إنه سبحانه وتعاىل بعد أن وصف جربيل عليه السالم هبذه 



كان حممد مساوياً جلربيل  بقوله َوَما صَاحُِبكُْم بَِمْجُنوٍن ولو) صلى اهللا عليه وسلم ( الصفات العالية وصف حممداً 
عليه السالم يف صفات الفضل أو مقارناً له لكان وصف حممد هبذه الصفة بعد وصف جربيل بتلك الصفات نقصاً 

وحتقرياً لشأنه وإبطاالً حلقه وذلك غري جائز على اهللا فدلت هذه اآلية ) صلى اهللا عليه وسلم ( من منصب حممد 
عند اهللا من املنزلة إال مقدار أن يقال إنه ليس مبجنون وذلك يدل على ) يه وسلم صلى اهللا عل( على أنه ليس حملمد 

أنه ال نسبة بني جربيل وبني حممد عليهما السالم يف الفضل والدرجة فإن قيل مل ال جيوز أن يكون قوله إِنَُّه لَقَْولُ 
قَْد َرءاُه بِاالْفُقِ الُْمبِنيِ يبطل ذلك ولقائل أن يقول َرسُولٍ كَرِميٍ صفة حملمد ال جلربيل عليهما السالم قلنا ألن قوله َولَ

فضائل أخرى سوى كونه ليس مبجنون وأن اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( إنا توافقنا مجيعاً على أنه قد كان حملمد 
  تعاىل ما ذكر شيئاً من تلك الفضائل يف هذا املوضع فإذن

على عدمها باإلمجاع أو إذا ثبت أن حملمد عليه السالم فضائل سوى  عدم ذكر اهللا تعاىل تلك الفضائل ههنا ال يدل
األمور املذكورة ههنا فلم ال جيوز أن يقال إن حممداً عليه السالم بسبب تلك الفضائل اليت هي غري مذكورة ههنا 

وصف  يكون أفضل من جربيل عليه السالم فإنه سبحانه كما وصف جربيل عليه السالم ههنا هبذه الصفات الست
أيضاً بصفات ست وهي قوله كَرِمياً ياأَيَُّها النَّبِى ُّ إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهداً َومَُبشّراً َوَنِذيراً ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممداً 

رسوالً والثالث فالوصف األول كونه نبياً والثاين كونه )  ٤٦ ٤٥األحزاب ( َوَداِعياً إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه َوسَِراجاً مُّنِرياً 
كونه شاهداً والرابع كونه مبشراً واخلامس كونه نذيراً والسادس كونه داعياً إىل اهللا تعاىل بإذنه والسابع كونه 

سراجاً والثامن كونه منرياً وباجلملة فإفراد أحد الشخصني بالوصف ال يدل البتة على انتفاء تلك األوصاف عن 
لم من البشر واألعلم أفضل فامللك أفضل إمنا قلنا إن امللك أعلم من البشر ألن الثاين احلجة الثامنة عشرة امللك أع

جربيل عليه السالم كان معلماً حملمد عليه السالم بدليل قوله َعلََّمُه َشِديدُ الْقَُوى واملعلم ال بّد وأن يكون أعلم من 
ول كالعلم بذات اهللا تعاىل وصفاته فال جيوز املتعلم وأيضاً فالعلوم قسمان أحدمها العلوم اليت يتوصل إليها بالعق

ألن التقصري يف ذلك جهل وهو قادح يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقوع التقصري فيها جلربيل عليه السالم وال حملمد 
معرفة اهللا تعاىل وأما العلم بكيفية خملوقات اهللا تعاىل وما فيها من العجائب والعلم بأحوال العرش والكرسي واللوح 
والقلم واجلنة والنار وطباق السموات وأصناف املالئكة وأنواع احليوانات يف املغاور واجلبال والبحار فال شك أن 

جربيل عليه السالم أعلم هبا ألنه عليه السالم أطول عمراً وأكثر مشاهدة هلا فكان علمه هبا أكثر وأمت وثانيها العلوم 
وال لسائر األنبياء عليهم السالم إال من جهة ) صلى اهللا عليه وسلم ( اليت ال يتوصل إليها إال بالوحي ال حملمد 

جربيل عليه السالم فيستحيل أن يكون حملمد عليه الصالة والسالم فضيلة فيها على جربيل عليه السالم وأما جربيل 
املاضية واحلاضرة وهو أيضاً عليه السالم فهو كان الواسطة بني اهللا تعاىل وبني مجيع األنبياء فكان عاملاً بكل الشرائع 

عامل بشرائع املالئكة وتكاليفهم وحممد عليه الصالة والسالم ما كان عاملاً بذلك فثبت أن جربيل عليه السالم كان 
أكثر علماً من حممد عليه الصالة والسالم وإذا ثبت هذا وجب أن يكون أفضل منه لقوله تعاىل قُلْ َهلْ َيْسَتوِى 

ولقائل أن يقول ال نسلم أهنم أعلم من البشر والدليل عليه أهنم )  ٩الزمر ( ونَ َوالَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ الَِّذيَن َيْعلَُم
م اعترفوا بأن آدم عليه السالم أكثر علماً منهم بدليل قوله تعاىل قَالَ َياءاَدُم أَنبِئُْهم بِأَْسَماِئهِْم مث إن سلمنا مزيد علمه

ثواب فإنا نرى الرجل املبتدع حميطاً بكثري من دقائق العلم وال يستحق شيئاً من ولكن ذلك ال يقتضي كثرة ال
الثواب فضالً عن أن يكون ثوابه أكثر وسببه ما نبهنا مراراً عليه أن كثرة الثواب إمنا حتصل حبسب اإلخالص يف 

قُلْ ِمنُْهْم إِّنى إِلَاٌه ّمن ُدونِِه فَذاِلَك األفعال ومل نعلم أن إخالص املالئكة أكثر احلجة التاسعة عشرة قوله تعاىل َوَمن َي
  فهذه)  ٢٩األنبياء ( َنْجزِيِه جََهنََّم 



اآلية دالة على أهنم بلغوا يف الترفع وعلو الدرجة إىل أهنم لو خالفوا أمر اهللا تعاىل ملا خالفوه إال بادعاء اإلهلية ال 
م ولقائل أن يقول ال نزاع يف هناية جالهلم أما قوله إهنم بشيء آخر من متابعة الشهوات وذلك يدل على هناية جالهل

بلغوا يف الترفع وعلو الدرجة إىل حيث لو خالفوا أمر اهللا تعاىل ملا خالفوه إال يف ادعاء اإلهلية فهذا مسلم وذلك ألن 
مل خيالف علومهم كثرية وقواهم شديدة وهم مربؤون عن شهوة البطن والفرج ومن كان كذلك فلو خالف أمر اهللا 

إال يف هذا املعىن الذي ذكرته لكن مل قلتم إن ذلك يدل على أهنم أكثر ثواباً من البشر فإن حمل اخلالف ليس إال 
وإذا ذكرين عبدي يف مأل ذكرته يف مأل خري ( ذاك احلجة العشرون قوله عليه الصالة والسالم رواية عن اهللا تعاىل 

لى أشرف ولقائل أن يقول هذا خري واحد وأيضاً فهذا يدل على أن مأل وهذا يدل على أن املأل األع) من مالئه 
املالئكة أفضل من مأل البشر ومأل البشر عبارة عن العوام ال عن األنبياء فال يلزم من كون امللك أفضل من عامة 

لى أن األرواح البشر كوهنم أفضل من األنبياء هذا آخر الكالم يف الدالئل النقلية واعلم أن الفالسفة اتفقوا ع
السماوية املسماة باملالئكة أفضل من األرواح الناطقة البشرية واعتمدوا يف هذا الباب على وجوه عقلية حنن 

نذكرها إن شاء اهللا تعاىل احلجة األوىل قالوا املالئكة ذواهتا بسيطة مربأة عن الكثرة والبشر مركب من النفس 
لبدن مركب من األجزاء الكثرية والبسيط خري من املركب ألن أسباب والبدن والنفس مركبة من القوى الكثرية وا

العدم للمركب أكثر منها للبسيط ولذلك فإن فردانية اهللا تعاىل من صفات جالله ونعوت كربيائه االعتراض عليه ال 
مه نسلم أن البسيط أشرف من املركب وذلك ألن جانب الروحاين أمر واحد وجانب اجلسماين أمران روحه وجس

فهو من حيث الروح من عامل الروحانيات واألنوار ومن حيث اجلسد من عامل األجساد فهو لكونه مستجمعاً 
للروحاين واجلسماين جيب أن يكون أفضل من الروحاين الصرف واجلسماين الصرف وهذا هو السر يف أن جعل 

دات مفارقة عن العالئق اجلسمانية فكأن البشر األول مسجوداً للمالئكة ومن جه آخر وهو أن األرواح امللكية جمر
استغراقها يف مقاماهتا النورانية عاقها عن تدبري هذا العامل اجلسداين أما النفوس البشرية النبوية فإهنا قويت على اجلمع 

 مناظم بني العاملني فال دوام ترقيها يف معارج املعارف وعوامل القدس يعوقها عن تدبري العامل السفلي وال التفاهتا إىل
عامل األجسام مينعها عن االستكمال يف عامل األرواح فكانت قوهتا وافية بتدبري العاملني حميطة بضبط اجلنسني فوجب 
أن تكون أشرف وأعظم احلجة الثانية اجلواهر الروحانية مربأة عن الشهوة اليت هي منشأ سفك الدماء واألرواح 

شرف من املبتلى به االعتراض ال شك أن املواظبة على اخلدمة مع كثرة البشرية مقرونة هبا واخلايل عن منبع الشر أ
املوانع والعوائق أدل على اإلخالص من املواظبة عليها من غري شيء من العوائق واملوانع وذلك يدل على أن مقام 

شياطني الذين هم البشر يف احملبة أعلى وأكمل وأيضاً فالروحانيات ملا أطاعت خالقها مل تكن طاعتها موجبة قهر ال
أعداء اهللا أما األرواح البشرية ملا أطاعت خالقها لزم من تلك الطاعة قهر القوى الشهوانية والغضبية وهي شياطني 
اإلنس فكانت طاعاهتم أكمل وأيضاً فمن الظاهر أن درجات الروحانيات حني قالت الَ ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا أكمل 

وما ذاك إال بسبب االنكسار احلاصل من الزلة )  ٣٠البقرة ( الت أََتْجَعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها من درجاهتم حني ق
ألنني املذنبني أحب إيلّ من زجل ( وهذا يف البشر أكمل وهلذا قال عليه الصالة والسالم حكاية عن ربه تعاىل 

  )املسبحني 

فإن كل ما كان ممكناً هلا حبسب أنواعها اليت يف أشخاصها فقد احلجة الثالثة الروحانيات مربأة عن طبيعة القوة 
إين ألستغفر اهللا يف اليوم والليلة مائة مرة ( خرج إىل الفعل واألنبياء ليسوا كذلك وهلذا قال عليه الصالة والسالم 

وال شك أن ما بالفعل التام )  ٥٢ الشورى( َما كُنتَ َتْدرِى َما الِْكتَاُب َوالَ اِإلَميانُ ) وما أدري ما يفعل يب وال بكم 
أشرف مما بالقوة االعتراض ال نسلم أهنا بالفعل التام فلعلها بالقوة يف بعض األمور وهلذا قيل إن حتريكاهتا لألفالك 



ألجل استخراج التعقالت من القوة إىل الفعل وهذه التحريكات بالنسبة إليها كالتحريكات العارضة لألرواح 
ر والتخيل عند حماولة استخراج التعقالت اليت هي بالقوة إىل الفعل احلجة الرابعة الروحانيات احلاملة لقوى الفك

أبدية الوجود مربأة عن طبيعة التغري والقوة والنفوس الناطقة البشرية ليست كذلك االعتراض املقدمتان ممنوعتان 
حمدثة سلمنا ذلك فال نسلم أن األرواح  أليس أن الروحانيات ممكنة الوجود لذواهتا واجبة الوجود مبادهتا فهي

البشرية حادثة بل هي عند بعضهم أزلية وهؤالء قالوا هذه األرواح كانت سرمدية موجودة كاألظالل حتت العرش 
يسبحون حبمد رهبم إال أن املبدىء األول أمرها حىت نزلت إىل عامل األجسام وسكنات املواد فلما تعلقت هبذه 

كم إلفها هبا فبعث من تلك األظالل أكملها وأشرفها إىل هذا العامل ليحتال يف ختليص تلك األجسام عشقتها واستح
احلجة ) كتاب كليلة ودمنة ( األرواح عن تلك السكنات وهذا هو املراد من باب احلمامة املطوقة املذكورة يف 
دائية العقول تشهد بأن النور أشرف اخلامسة الروحانيات نورانية علوية لطيفة واجلسمانيات ظلمانية سفلية كثيفة وب

من الظلمة والعلوي خري من السفلي واللطيف أكمل من الكثيف االعتراض هذا كله إشارة إىل املادة وعندنا سببب 
الشرف االنقياد ألمر رب العاملني على ما قال قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َرّبى وادعاء الشرف بسبب شرف املادة هو حجة 

ل وقد قيل له ما قيل احلجة السادسة الروحانيات السماوية فضلت اجلسمانيات بقوى العلم والعمل أما اللعني األو
العلم فالتفاق احلكماء على إحاطة الروحانيات السماوية باملغيبات واطالعها على مستقبل األمور وأيضاً فعلومهم 

لعمل فألهنم مواظبون على اخلدمة دائماً فعلية فطرية كلية دائمة وعلوم البشر على الضد يف كل ذلك وأما ا
يسبحون الليل والنهار ال يفترون ال يلحقهم نوم العيون وال سهو العقول وال غفلة األبدان طعامهم التسبيح 

وشراهبم التقديس والتحميد والتهليل وتنفسهم بذكر اهللا وفرحتهم خبدمة اهللا متجردون من العالئق البدنية غري 
لقوى الشهوانية والغضبية فأين أحد القسمني من اآلحر االعتراض ال نزاع يف كل ما ذكرمتوه حمجوبني بشيء من ا

إال أن ههنا دقيقة وهي أن املواظب على تناول األغذية اللطيفة ال يلتذ هبا كما يلتذ املبتلى باجلوع أياماً كثرية 
ة مثل ما جيد البشر الذين يكونون يف أكثر فاملالئكة بسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية ال جيدون من اللذ

األوقات حمجوبني بالعالئق اجلسمانية واحلجب الظلمانية فهذه املزية من اللذة مما خيتص هبا البشر ولعل هذا هو 
ِملَْنَها وَأَْشفَقَْن ِمْنَها َوَحَملََها املراد من قوله تعاىل إِنَّا عََرْضَنا االَْماَنةَ  َعلَى السََّماوَاِت وَاالْْرَض وَالْجَِبالِ فَأَبْيَن أَن َيْح

فإن إدراك املالمي بعد االبتالء باملنايف ألذ من إدراك املالمي على سبيل الدوام ولذلك قالت )  ٧٢األحزاب ( اِإلْنَسانُ 
األطباء إن احلرارة يف محى الدق أشد منها يف محى الغب لكن حرارة احلمى يف الدق إذا دامت واستقرت بطل 

  الشعور هبا فهذه احلالة مل حتصل للمالئة ألن

كماالهتا دائمة ومل حتصل لسائر األجسام ألهنا كانت خالية عن القوة املستعدة إلدراك اجملردات فلم يبق شيء ممن 
يقوى على حتمل هذه األمانة إال البشر احلجة السابعة الروحانيات هلم قوة على تصريف األجسام وتقليب األجرام 

اليت هي هلم ليست من جنس القوى املزاجية حىت يعرض هلا كالل ولغوب مث إنك ترى اخلامة اللطيفة من  والقوة
الزرع يف بدء منوها تفتق احلجر وتشق الصخر وما ذاك إال لقوة نباتية فاضت عليها من جواهر القوى السماوية فما 

م السفلية تقليباً وتصريفاً ال يستثقلون محل ظنك بتلك القوى السماوية والروحانيات هي اليت تتصرف يف األجسا
األثقال وال يستصعبون حتريك اجلبال فالرياح هتب بتحريكاهتا والسحاب تعرض وتزول بتصريفها وكذا الزالزل 

والعقول )  ٤الذاريات ( تقع يف اجلبال بسبب من جهتها والشرائع ناطقة بذلك على ما قال تعاىل فَالُْمقَّسَماتِ أَْمراً 
ضاً دالة عليه واألرواح السفلية ليست كذلك فأين أحد القسمني من اآلخر والذي يقال أن الشياطني اليت هي أي

األرواح اخلبيثة تقدر على ذلك ممنوع وبتقدير التسليم فال نزاع يف أن قدرة املالئكة على ذلك أشد وأكمل وألن 



السفلي ومصاحلها واألرواح اخلبيثة تصرف قواها إىل األرواح الطيبة امللكية تصرف قواها إىل مناظم هذا العامل 
الشرور فأين أحدمها من اآلخر االعتراض ال يبعد أن يتفق يف النفوس الناطقة البشرية نفس قوية كاملة مستعلية 

على األجرام العنصرية بالتقليب والتصريف فما الدليل على امتناع مثل هذه النفس احلجة الثامنة الروحانيات هلا 
تيارات فائضة من أنوار جالل اهللا عّز وجلّ متوجهة إىل اخلريات مقصورة على نظام هذا العامل ال يشوهبا البتة اخ

شائبة الشر والفساد خبالف اختيارات البشر فإهنا مترددة بني جهيت العلو والسفالة وطريف اخلري وميلهم إىل اخلريات 
ار من أن لكل إنسان ملكاً يسدده ويهديه االعتراض هذا يدل على إمنا حيصل بإعانة املالئكة على ما ورد يف األخب

أن املالئكة كاجملبورين على طاعاهتم واألنبياء مترددون بني الطرفني واملختار أفضل من اجملبور وهذا ضعيف ألن 
ة التردد ما دام يبقى استحال صدور الفعل وإذا حصل الترجيح التحق باملوجب فكان لألنبياء خريات بالقو

وبواسطة املالئكة تصري خريات بالفعل أما املالئكة فهم خريات بالفعل فأين هذا من ذاك احلجة التاسعة الروحانيات 
خمتصة باهلياكل وهي السيارات السبعة وسائر الثوابت واألفالك كاألبدان والكواكب كالقلوب واملالئكة كاألرواح 

بدان مث إنا نعلم أن اختالفات أحوال األفالك مبادىء حلصول فنسبة األرواح إىل األروح كنسبة األبدان إىل األ
االختالفات يف أحوال هذا العامل فإنه حيصل من حركات الكواكب اتصاالت خمتلفة من التسديس والتثليث والتربيع 

ل عمارة واملقابلة واملقاربة وكذا مناطق األفالك تارة تصري منطبقة بعضها على البعض وذلك هو الرتق فحينئٍذ يبط
العامل وأخرى ينفصل بعضها عن البعض فتنتقل العمارة من جانب من هذا العامل العلوي مستولية على هياكل العامل 
السفلي فكذا أرواح العامل السفلى السيما وقد دلت املباحث احلكمية والعلوم الفلسفية على أن أرواح هذا العامل 

األرواح معلوالت لكماالت تلك األرواح ونسبة هذه األرواح إىل معلوالت ألرواح العامل العلوي وكماالت هذه 
تلك األرواح كالشعلة الصغرية بالنسبة إىل قرص الشمس وكالقطرة الصغرية بالنسبة إىل البحر األعظم فهذه هي 

  هاآلثار وهناك املبدأ واملعاد فكيف يليق القول بادعاء املساواة فضالً عن الزيادة االعتراض كل ما ذكرمتو

منازع فيه لكن بتقدير تسليمه فالبحث باقٍ بعد ألنا بينا أن الوصول إىل اللذيذ بعد احلرمان ألذ من الوصول إليه 
على سبيل الدوام فهذه احلالة غري حاصلة إال للبشر احلجة العاشرة قالوا الروحانيات الفلكية مبادىء لروحانيات 

أ ألن كل كمال حيصل لذي املبدأ فهو مستفاد من املبدأ واملستفيد أقل هذا العامل ومعادهلا واملبدأ أشرف من ذي املبد
حاالً من الواجب وكذلك املعاد جيب أن يكون أشرف فعامل الروحانيات عامل الكمال فاملبدأ منها واملعاد إليها 

خت بأوضار واملصدر عنها واملرجع إليها وأيضاً فإن األرواح إمنا نزلت من عاملها حىت اتصلت باألبدان فتوس
األجسام مث تطهرت عنها باألخالق الزكية واألعمال املرضية حىت انفصلت عنها إىل عاملها األول فالنزول هو النشأة 
األوىل والصعود هو النشأة األخرى فعرف أن الروحانيات أشرف من األشخاص البشرية االعتراض هذه الكلمات 

هنما خرط القتاد احلجة احلادية عشرة أليس أن األنبياء صلوات بنيتموها على نفي املعاد ونفي حشر األجساد ودو
اهللا عليهم اتفقت كلمتهم على أهنم ال ينطقون بشيء من املعارف والعلوم إال بعد الوحي فهذا اعتراف بأن علومهم 

وم لوط ويف مستفادة منهم أليس أهنم اتفقوا على أن املالئكة هم الذين يعينوهنم على أعدائهم كما يف قلع مدائن ق
يوم بدر وهم الذين يهدوهنم إىل مصاحلهم كما يف قصة نوح يف جنر السفينة فإذا اتفقوا على ذلك فمن أين وقع لكم 
أن فضلتموهم على املالئكة مع تصرحيهم فافتقارهم إليهم يف كل األمور احلجة الثانية عشرة التقسيم العقلي قد دل 

أو شريرة حمضة أو تكون خرية من وجه شريرة من وجه فاخلري احملض هو  على أن األحياء إما أن تكون خرية حمضة
النوع امللكي والشرير احملض هو النوع الشيطاين واملتوسط بني األمرين هو النوع البشري وأيضاً فإن اإلنسان هو 

املائت الذي ال  الناطق املائت وعلى جانبيه قسمان آخران أحدمها الناطق الذي ال يكون مائتاً وهو امللك واآلخر



يكون ناطقاً وهم البهائم فقسمة العقل على هذا الوجه قد دلت على كون البشر يف الدرجة املتوسطة من الكمال 
وامللك يكون يف الطرف األقصى من الكمال فالقول بأن البشر أفضل قلب للقسمة العقلية ومنازعة يف ترتيب 

لثواب فلم قلتم إن امللك أكثر ثواباً فهذا حمصل ما قيل يف هذا الوجود االعتراض أن املراد من الفضل هو كثرة ا
الباب من الوجوه العقلية وباهللا التوفيق واحتج من قال بفضل األنبياء على املالئكة بأمور أحدمها أن اهللا تعاىل أمر 

ذلك وجب أن  املالئكة بالسجود آلدم وثبت أن آدم مل يكن كالقبلة بل كانت السجدة يف احلقيقة له وإذا ثبت
يكون آدم أفضل منهم ألن السجود هناية التواضع وتكليف األشرف بنهاية التواضع لألدون مستقبح يف العقول 

فإنه يقبح أن يؤمر أبو حنيفة بأن خيدم أقل الناس بضاعة يف الفقه فدل هذا على أن آدم عليه السالم كان أفضل من 
ه السالم خليفة له واملراد منه خالفة الوالية لقوله تعاىل َمئَابٍ ياَداوُوُد إِنَّا املالئكة وثانيها أن اهللا تعاىل جعل آدم علي

ومعلوم أن أعلى الناس منصباً عند امللك من كان )  ٢٦ص ( َجَعلَْناَك َخِليفَةً  ِفى االْْرضِ فَاْحكُْم َبْيَن النَّاسِ بِالَْحّق 
ذا يدل على أن آدم عليه السالم كان أشرف اخلالئق وهذا قائماً مقامه يف الوالية والتصرف وكان خليفة له فه

مث أكد هذا التعميم بقوله َخلََق لَكُم مَّا )  ١٢اجلاثية ( متأكد بقوله َوَسخََّر لَكُْم مَّا ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ 
ات فالدنيا خلقت متعة لبقائه واآلخرة فبلغ آدم يف منصب اخلالفة إىل أعلى الدرج)  ٢٩البقرة ( ِفى االْْرضِ َجِميعاً 

  مملكة

جلزائه وصارت الشياطني معلونني بسبب التكرب عليه واجلن رعيته واملالئكة يف طاعته وسجوده والتواضع له مث صار 
بعضهم حافظني له ولذريته وبعضهم منزلني لرزقه وبعضهم مستغفرين لزالته مث إنه سبحانه وتعاىل يقول مع هذه 

عالية َولََدْيَنا َمزِيٌد فإذن ال غاية هلذا الكمال واجلالل وثالثها أن آدم عليه السالم كان أعلم والعلم أفضل املناصب ال
( الَْعلِيُم الَْحكِيُم أم إنه أعلم فألنه تعاىل ملا طلب منهم علم األمساء قَالُواْ سُْبَحاَنَك الَ ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أَنَت 

ْم وذلك فعند ذلك قال اهللا تعاىل قَالَ َياءاَدُم أَنبِئُْهم بِأَْسَمائِهِْم فَلَمَّا أَنَبأَُهم بِأَْسَمائِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُ)  ٣٢البقرة 
ى الَِّذيَن يدل على أنه عليه السالم كان عاملاً مبا مل يكونوا عاملني به وأما أن األعلم أفضل فلقوله تعاىل قُلْ َهلْ َيْسَتوِ

ْمرانَ َعلَى الْعَالَِمَني َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ ورابعها قوله تعاىل إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َوُنوًحا َوءالَ إِْبراهِيَم َوءالَ ِع
علماً على اهللا  والعامل عبارة عن كل ما سوى اهللا تعاىل وذلك ألن اشتقاق العامل على ما تقدم من العلم فكل ما كان

وداالً عليه فهو عامل وال شك أن كل حمدث فهو دليل على اهللا تعاىل فكل حمدث فهو عامل فقوله إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدمَ 
َوُنوًحا َوءالَ إِْبراهِيَم َوءالَ ِعْمرانَ َعلَى الْعَالَِمَني منعاه أن اهللا تعاىل اصطفاهم على كل املخلوقات وال شك أن 

ئكة من املخلوقات فهذه اآلية تقتضي أن اهللا تعاىل اصطفى هؤالء األنبياء على املالئكة فإن قيل يشكل هذا بقوله املال
 َني فإنه ال يلزم أن يكونواتعاىل راجُِعونَ يَابَنِى إِْسراءيلَ اذْكُُرواْ نِْعمَِتى الَِّتى أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَّنى فَضَّلُْتكُْم َعلَى الْعَالَِم

فكذا ههنا قال اهللا تعاىل يف حق مرمي عليها السالم إِنَّ اللََّه ) صلى اهللا عليه وسلم ( أفضل من املالئكة ومن حممد 
ومل يلزم كوهنا أفضل من فاطمة عليها السالم )  ٤٢آل عمران ( اْصطَفَاِك َوطَهََّرِك وَاْصطَفَاِك َعلَى نَِساء الْعَالَِمَني 

مدفوع ألن قوله تعاىل وَأَّنى فَضَّلُْتكُْم َعلَى الَْعالَِمَني خطاب مع األنبياء الذين كانوا أسالف  فكذا ههنا قلنا اإلشكال
اليهود وحني ما كانوا موجودين مل يكن حممد موجوداً يف ذلك الزمان وملا مل يكن موجوداً مل يكن من العاملني ألن 

ن اصطفاء اهللا تعاىل إياهم على العاملني يف ذلك الوقت أن املعدوم ال يكون من العاملني وإذا كان كذلك مل يلزم م
وأما جربيل عليه السالم فإنه كان موجوداً حني قال اهللا تعاىل إِنَّ ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكونوا أفضل من حممد 

ن يكون قد اصطفى اهللا تعاىل هؤالء على اللََّه اْصطَفَى آَدَم َونُوًحا َوءالَ إِبْراِهيَم َوءالَ ِعْمرانَ َعلَى الَْعالَِمَني فلزم أ
جربيل عليه السالم وأيضاً فهب أن تلك اآلية قد دخلها التخصيص لقيام الداللة وههنا فال دليل يوجب ترك 



 الظاهر فوجب إجراؤه على ظاهره يف العموم وخامسها قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ َرْحَمةً  لّلَْعالَِمَني واملالئكة من
مجلة العاملني فكان حممد عليه السالم رمحة هلم فوجب أن يكون حممد أفضل منهم وسادسها أن عبادة البشر أشق 
فوجب أن يكونوا أفضل وإمنا قلنا إهنا أشق لوجوه األول أن اآلدمي له شهوة داعية إىل املعصية وامللك ليست له 

ارض فإن قيل املالئكة هلم شهوة تدعوهم إىل املعصية هذه الشهوة والفعل مع املعارض القوى أشد منه بدون املع
وهي شهوة الرياسة قلنا هب أن األمر كذلك لكن البشر هلم أنواع كثرية من الشهوات مثل شهوة البطن والفرج 

والرياسة وامللك ليس له من تلك الشهوات إال شهوة واحدة وهي شهوة الرياسة واملبتلى بأنواع كثرية من 
  لطاعة عليه أشق من املبتلى بشهوةالشهوات تكون ا

وقال الَ َيْسبِقُوَنهُ )  ٣٢البقرة ( واحدة الثاين أن املالئكة ال يعملون إال بالنص لقوله تعاىل الَ ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا 
س قال تعاىل فَاْعَتبُِرواْ ياأُْوِلى أُْوِلى والبشر هلم قوة االستنباط والقيا)  ٢٧األنبياء ( بِالْقَْولِ َوُهْم بِأَْمرِِه َيْعَملُونَ 

يف ذلك ومعلوم أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقال معاذ اجتهدت برأيي فصوبه رسول اهللا )  ٢احلشر ( االْْبصَارِ 
العمل باالستنباط أشق من العمل بالنص الثالث أن الشبهات للبشر أكثر مما للمالئكة ألن من مجلة الشبهات القوية 

األفالك واألجنم السيارة أسباباً حلوادث هذا العامل فالبشر احتاجوا إىل دفع هذه الشبهة واملالئكة ال حيتاجون  كون
ألهنم ساكنون يف عامل السموات فيشاهدون كيفية افتقارها إىل املدبر الصانع الرابع أن الشيطان ال سبيل له إىل 

ذلك تفاوت عظيم إذا ثبت أن طاعتهم أشق فوجب أن وسوسة املالئكة وهو مسلط على البشر يف الوسوسة و
أي أشقها وأما القياس فألنا نعلم ) أفضل العبادات أمحزها ( يكونوا أكثر ثواباً بالنص فقوله عليه الصالة والسالم 

شديد أن الشيخ الذي مل يبق له ميل إىل النساء إذا امتنع عن الزنا فليست فضيلته كفضيلة من ميتنع عنهن مع امليل ال
والشوق العظيم فكذا ههنا وسابعها أن اهللا تعاىل خلق املالئكة عقوالً بال شهوة وخلق البهائم شهوات بال عقل 

وخلق اآلدمي ومجع فيه بني األمرين فصار اآلدمي بسبب العقل فوق البهيمة بدرجات ال حد هلا فوجب أن يصري 
اه عقله حىت صار يعمل هبواه دون عقله فإنه يصري دون بسبب الشهوة دون املالئكة مث وجدنا اآلدمي إذا غلب هو

ولذلك صار مصريهم إىل النار دون )  ١٧٩األعراف ( البهيمة على ما قال تعاىل أُوْلَِئَك كَاالْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ 
يكون فوق البهائم فيجب أن يقال إذا غلب عقله هواه حىت صار ال يعمل هبوى نفسه شيئاً بل يعمل هبوى عقله أن 

املالئكة اعتباراً ألحد الطرفني باآلخر وثامنها أن املالئكة حفظة وبنو آدم حمفوظون واحملفوظ أعز وأشرف من 
احلافظ فيجب أن يكون بنو آدم أكرم وأشرف على اهللا تعاىل من املالئكة وتاسعها ما روى أن جربيل عليه السالم 

صلى اهللا ( ركبه على الرباق ليلة املعراج وهذا يدل على أن حممداً حىت أ) صلى اهللا عليه وسلم ( أخذ بركاب حممد 
أفضل منه وملا وصل حممد عليه الصالة والسالم إىل بعض املقامات ختلف عنه جربيل عليه السالم ) عليه وسلم 

ن يف إن يل وزيرين يف السماء وزيري( وعاشرها قوله عليه الصالة والسالم ) لو دنوت أمنلة الحترقت ( وقال 
فدل هذا اخلرب على أن ) األرض أما اللذان يف السماء فجربيل وميكائيل وأما اللذان يف األرض فأبو بكر وعمر 

كان كامللك وجربيل وميكائيل كانا كالوزيرين له وامللك أفضل من الوزير فلزم أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممداً 
الئل من فضل البشر على امللك أجاب القائلون بتفضيل امللك عن يكون حممداً أفضل من امللك هذا متام القول يف د

احلجة األوىل فقالوا قد سبق بيان أن من الناس من قال املراد من السجود هو التواضع ال وضع اجلبهة على األرض 
ومنهم من سلم أنه عبارة عن وضع اجلبهة على األرض لكنه قال السجود هللا وآدم قبلة السجود وعلى هذين 

لقولني ال إشكال أما إذا سلمنا أن السجود كان آلدم عليه السالم فلم قلتم إن ذلك ال جيوز من األشرف يف حق ا
الشريف وذلك ألن احلكمة قد تقتضي ذلك كثرياً من حب األشرف وإظهار النهاية يف االنقياد والطاعة فإن 



يكون غرضه من ذلك إظهار كوهنم مطيعني له يف للسلطان أن جيلس أقل عبيده يف الصدر وأن يأمر األكابر خبدمته و
  كل األمور منقادين له يف مجيع األحوال فلم ال جيوز أن يكون األمر ههنا كذلك وأيضاً أليس

وأن أفعاله غري معللة ولذلك قلنا إنه ال اعتراض عليه يف خلق ) يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد ( من مذهبنا أنه 
 تعذيبه عليه أبد اآلباد وإذا كان كذلك فكيف يعترض عليه يف أن يأمر األعلى بالسجود الكفر يف اإلنسان مث يف

لألدىن وأما احلجة الثانية فجواهبا أن آدم عليه السالم إمنا جعل خليفة يف األرض وهذا يقتضي أن يكون آدم عليه 
اء فإن قيل فلم مل جيعل السالم كان أشرف من كل من يف األرض وال يدل على كونه أشرف من مالئكة السم

واحداً من مالئكة السماء خليفة له يف األرض قلنا لوجوه منها أن البشر ال يطيقون رؤية املالئكة ومنها أن اجلنس 
 إىل اجلنس أميل ومنها أن املالئكة يف هناية الطهارة والعصمة وهذا هو املراد بقوله تعاىل َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلْنَاُه

وأما احلجة الثالثة فال نسلم أن آدم عليه السالم كان أعلم منهم أكثر ما يف الباب أن آدم عليه )  ٩األنعام ( َرُجالً 
السالم كان عاملاً بتلك اللغات وهم ما علموها لكن لعلهم كانوا عاملني بسائر األشياء مع أن آدم عليه السالم ما 

أفضل من آدم عليه السالم مع أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( قنا على أن حممداً كان عاملاً هبا والذي حيقق هذا أنا تواف
ما كان عاملاً هبذه اللغات بأسرها وأيضاً فإن إبليس كان عاملاً بأن قرب الشجرة مما ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممداً 

إبليس أفضل من آدم عليه يوجب خروج آدم عن اجلنة وآدم عليه السالم مل يكن عاملاً ذلك ومل يلزم منه كون 
السالم واهلدهد قال لسليمان أحطت مبا مل حتط به ومل يلزم أن يكون اهلدهد أفضل من سليمان سلمنا أنه كان أعلم 
منهم ولكن مل ال جيوز أن يقال إن طاعاهتم أكثر إخالصاً من طاعة آدم فال جرم كان ثواهبم أكثر أما احلجة الرابعة 

)  ١٠٧األنبياء ( رة أما احلجة اخلامسة وهي قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ َرْحَمةً  لّلَْعالَِمَني فهي أقوى الوجوه املذكو
رمحة هلم أن يكون أفضل منهم كما يف قوله فَانظُْر إِلَى ءاثَارِ َرْحَمةِ  ) صلى اهللا عليه وسلم ( فال يلزم من كون حممد 

وال ميتنع أن يكون هو عليه الصالة والسالم رمحة هلم من وجه )  ٥٠الروم ( َد َمْوِتَها اللَِّه كَْيَف ُيْحىِ  االْْرَض بَْع
وهم يكونون رمحة له من وجه آخر وأما احلجة السادسة وهي أن عبادة البشر أشق فهذا ينتقض مبا أنا نرى الواحد 

السالم مل يتحمل مثلها مع أنا نعلم أن  من الصوفية يتحمل يف طريق اجملاهدة من املشاق واملتاعب ما يقطع بأنه عليه
أفضل من الكل وما ذاك إال أن كثرة الثواب مبنية على اإلخالص يف النية وجيوز أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممداً 

يكون الفعل أسهل إال أن إخالص اآليت به أكثر فكان الثواب عليه أكثر أما احلجة السابعة فهي مجع بني الطرفني من 
مع وأما احلجة الثامنة وهي أن احملفوظ أشرف من احلافظ فهذا ممنوع على اإلطالق بل قد يكون احلافظ غري جا

أشرف من احملفوظ كاألمري الكبري املوكل على املتهمني من اجلند وأما الوجهان اآلخران فهما من باب اآلحاد ومها 
  فهذا آخر املسألة وباهللا التوفيق) م صلى اهللا عليه وسل( معارضان مبا رويناه من شدة تواضع الرسول 

املسألة اخلامسة اعلم أن اهللا تعاىل ملا استثىن إبليس من الساجدين فكان جيوز أن يظن أنه كان معذوراً يف ترك 
  السجود فبني تعاىل أنه مل يسجد مع القدرة وزوال العذر بقوله أىب ألن األباء هو االمتناع مع

على الفعل ال يقال له إنه أىب مث قد كان جيوز أن يكون كذلك وال ينضم إليه الكرب  االختيار أما من مل يكن قادراً
فبني تعاىل أن ذلك اإلباء كان على وجه االستكبار بقوله واستكرب مث كان جيوز أن يوجد اإلباء واالستكبار مع عدم 

ه اآلية تدل على بطالن قول أهل اجلرب من وجوه الكفر فبني تعاىل أنه كفر بقوله َوكَانَ ِمَن الْكَافِرِيَن قال القاضي هذ
أحدها أهنم يزعمون أنه ملا مل يسجد مل يقدر على السجود ألن عندهم القدرة على الفعل منتفية ومن ال يقدر على 
الشيء يقال إنه أباه وثانيها أن من ال يقدر على الفعل ال يقال استكرب بأن مل يفعل ألنه إذا مل يقدر على الفعل ال 



يقال استكرب عن الفعل وإمنا يوصف باالستكبار إذا مل يفعل مع كونه لو أراد الفعل ألمكنه وثالثها قال تعاىل َوكَانَ 
ِمَن الْكَافِرِيَن وال جيوز أن يكون كافراً بأن ال يفعل ما ال يقدرعليه ورابعها أن استكباره وامتناعه خلق من اهللا فيه 

يكون مذموماً قال ومن اعتقد مذهباً يقيم العذر إلبليس فهو خاسر الصفقة  فهو بأن يكون معذوراً أوىل من أن
واجلواب عنه أن هذا القاضي ال يزال يطنب يف تكثري هذه الوجوه وحاصلها يرجع إىل األمر والنهي والثواب 
ن قصد والعقاب فنقول له حنن أيضاً صدور ذلك الفعل عن إبليس عن قصد وداع أو ال عن قصد وداع فإن كان ع

وداع فمن أين ذلك القصد أوقع ال عن فاعل أو عن فاعل هو العبد أو عن فاعل هو اهللا فإن وقع ال عن فاعل 
كيف يثبت الصانع وإن وقع عن العبد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن قصد آخر فيلزم التسلسل وإن كان ال 

اهللا فحينئٍذ يلزمك كل ما أوردته علينا أما إن  عن قصد فقد وقع الفعل ال عن قصد وسنبطله وإن وقع عن فاعل هو
قلت وقع ذلك الفعل عنه ال عن قصد وادع فقد ترجح املمكن من غري مرجح وهو يسد باب إثبات الصانع وأيضاً 
فإن كان كذلك كان وقوع ذلك الفعل اتفاقياً واالتفاقي ال يكون يف وسعه واختياره فكيف يؤمر به وينهى عنه فيا 

ي ما الفائدة يف التمسك باألمر والنهي وتكثري الوجوه اليت يرجع حاصلها إىل حرف واحد مع أن مثل أيها القاض
هذا الربهان القاطع يقلع خلفك ويستأصل عروق كالمك ولو أمجع األولون واآلخرون على هذا الربهان ملا ختلصوا 

صانع أو بالتزام أنه يفعل اهللا ما يشاء وحيكم عنه إال بالتزام وقوع املمكن ال عن مرجح وحينئٍذ ينسد باب إثبات ال
  ما يريد وهو جوابنا

املسألة السادسة للعقالء يف قوله تعاىل َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن قوالن أحدمها أن إبليس حني اشتغاله بالعبادة كان منافقاً 
بامللل ( يف أول كتابه املسمى كافراً ويف تقرير هذاالقول وجهان أحدمها حكى حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين 

عن ماري شارح األناجيل األربعة وهي مذكورة يف التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبني املالئكة ) والنحل 
بعد األمر بالسجود قال إبليس للمالئكة إين أسلم أن يل إهلاً هو خالقي وموجدي وهو خالق اخللق لكن يل على 

ة األوىل ما احلكمة يف اخللق ال سيما إن كان عاملاً بأن الكافر ال يستوجب عند خلقه حكمة اهللا تعاىل أسئلة سبع
اآلالم الثاين مث ما الفائدة يف التكليف مع أنه ال يعود منه ضر وال نفع وكل ما يعود إىل املكلفني فهو قادر على 

ماذا كلفين السجود آلدم الرابع مث ملا حتصيله هلم من غري واسطة التكليف الثالث هب أنه كلفين مبعرفته وطاعته فل
عصيته يف ترك السجود آلدم فلم لعنين وأوجب عقايب مع أنه ال فائدة له وال لغريه فيه ويل فيه أعظم الضرر اخلامس 

مث ملا فعل ذلك فلم مكنين من الدخول إىل اجلنة ووسوست آلدم عليه السالم مث ملا فعلت ذلك فلم سلطين على 
  من إغوائهمأوالده ومكنين 

وإضالهلم السابع مث ملا استمهلته املدة الطويلة يف ذلك فلم أمهلين ومعلوم أن العامل لو كان خالياً عن الشر لكان 
ذلك خرياً قال شارح األناجيل فأوحى اهللا تعاىل إليه من سرادقات اجلالل والكربياء يا إبليس إنك ما عرفتين ولو 

شيء من أفعايل فإين أنا اهللا ال إله إال أنا ال أسأل عما أفعل واعلم أنه لو  عرفتين لعلمت أنه ال عتراض على يف
اجتمع األولون واآلخرون من اخلالئق وحكموا بتحسني العقل وتقبيحه مل جيدوا عن هذه الشبهات خملصاً وكان 

تراضات وكيف ال الكل الزماً أما إذا أجبنا بذلك اجلواب الذي ذكره اهللا تعاىل زالت الشبهات واندفعت االع
وكما أنه سبحانه واجب الوجود يف ذاته واجب الوجود يف صفاته فهو مستغنٍ يف فاعليته عن املؤثرات واملرجحات 

إذ لو افتقر لكان فقرياً ال غنياً فهو سبحانه مقطع احلاجات ومنتهى الرغبات ومن عنده نيل الطلبات وإذا كان 
وجه االعتراض على خالقيته وما أحسن ما قال بعضهم جل جناب اجلالل كذلك مل تتطرق اللمية إىل أفعاله ومل يت

عن أن يوزن مبيزان االعتزال فهذا القائل أجرى قوله تعاىل َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن على ظاهره وقال إنه كان كافراً 



ألن اإلميان يوجب استحقاق  منافقاً منذ كان الوجه الثاين يف تقرير أنه كان كافراً أبداً قول أصحاب املوافاة وذلك
العقاب الدائم واجلمع بني الثواب الدائم والعقاب الدائم حمال فإذا صدر اإلميان من املكلف يف وقت مث صدر عنه 

أن يبقى االستحقاقان معاً وهو حمال على ما بيناه أو يكون الطارىء مزيالً للسابق  والعياذ باهللا بعد ذلك كفر فأما
وهو أيضاً حمال ألن القول باإلحباط باطل فلم يبق إال أن يقال إن هذا الفرض حمال وشرط حصول اإلميان أن ال 

الً ما كان إمياناً إذا ثبت يصدر الكفر عنه يف وقت قط فإذا كانت اخلامتة على الكفر علمنا أن الذي صدر عنه أو
هذا فنقول ملا كان ختم إبليس على الكفر علمنا أنه ما كان مؤمناً قط القول الثاين أن إبليس كان مؤمناً مث كفر بعد 

ذلك وهؤالء اختلفوا يف تفسري قوله تعاىل َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن فمنهم من قال معناه وكان من الكافرين يف علم اهللا 
أي كان عاملاً يف األزل بأنه سيكفر فصيغة كان متعلقة بالعلم ال باملعلوم والوجه الثاين أنه ملا كفر يف وقت معني تعاىل 

بعد أن كان مؤمناً قبل ذلك فبعد مضى كفره صدق عليه يف ذلك الوقت أنه كان يف ذلك الوقت من الكافرين 
ن جزء من مفهوم قولنا كان من الكافرين يف ذلك ومىت صدق عليه ذلك وجب أن يصدق عليه أنه كان من الكافري

الوقت ومىت صدق املركب صدق املفرد ال حمالة الوجه الثالث املراد من كان صار أي وصار من الكافرين وههنا 
 أحباث البحث األول اختلفوا يف أن قوله تعاىل َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن هل يدل على أنه وجد قبله مجع من الكافرين حىت

يصدق القول بأنه من الكافرين قال قوم إنه يدل عليه ألن كلمة من للتبعيض فاحلكم عليه بأنه بعض الكافرين 
( يقتضي وجود قوم آخرين من الكافرين حىت يكون هو بعضاً هلم والذي يؤكد ذلك ما روي عن أيب هريرة أنه قال 

بشراً من طني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له إن اهللا تعاىل خلق خلقاً من املالئكة مث قال هلم إين خالق 
وقال آخرون ) ساجدين فقالوا ال نفعل ذلك فبعث اهللا عليهم ناراً فأحرقتهم وكان إبليس من أولئك الذين أبوا 

بعد هذه اآلية ال تدل على ذلك مث هلم يف تفسري اآلية وجهان أحدمها معىن اآلية أنه صار من الذين وافقوه يف الكفر 
فأضاف )  ٦٧التوبة ( ذلك وهو قول األصم وذكر يف مثاله قوله تعاىل الْمَُناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت بَْعُضُهْم ّمن بَْعضٍ 

  بعضهم إىل بعض بسبب املوافقة يف الدين فكذا ههنا

أن هذا إضافة لفرد  ملا كان الكفر ظاهراً من أهل العامل عند نزول هذه اآلية صح قوله وكان من الكافرين وثانيها
من أفراد املاهية إىل تلك املاهية وصحة هذه اإلضافة ال تقتضي وجود تلك املاهية كما أن احليوان الذي خلقه اهللا 

تعاىل أوالً يصح أن يقال إنه فرد من أفراد احليوان ال مبعىن أنه واحد من احليوانات املوجودة خارج الذهن بل مبعىن 
ملاهية وواحد من آحاد هذه احلقيقة واعلم أنه يتفرع على هذا البحث أن إبليس هل كان أنه فرد من أفراد هذه ا

  أول من كفر باهللا والذي عليه األكثرون أنه أول من كفر باهللا
البحث الثاين أن املعصية عند املعتزلة وعندنا ال توجب الكفر أما عندنا فألن صاحب الكبرية مؤمن وأما عند املعتزلة 

خرج عن اإلميان فلم يدخل يف الكفر وأما عند اخلوارج فكل معصية كفر وهم متسكوا هبذه اآلية قالوا فألنه وإن 
إن اهللا تعاىل كفر إبليس بتلك املعصية فدل على أن املعصية كفر اجلواب إن قلنا إنه كافر من أول األمر فهذا 

ره واعتقاده كونه حمقاً يف ذلك التمرد واستدالله السؤال زائل وإن قلنا إنه كان مؤمناً فنقول إنه إمنا كفر الستكبا
  على ذلك بقوله أََناْ َخْيٌر ّمْنُه واهللا أعلم

املسألة السابعة قال األكثرون إن مجيع املالئكة مأمورون بالسجود آلدم واحتجوا عليه بوجهني األول أن لفظ 
مقرونة بأكمل وجوه التأكيد يف قوله فََسَجدَ  املالئكة صيغة اجلمع وهي تفيد العموم ال سيما وقد وردت هذه اللفظة

الَْملَاِئكَةُ  كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ الثاين هو أنه تعاىل استثىن إبليس منهم واستثناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من 
ة عدا ذلك الشخص كان داخالً يف ذلك احلكم ومن الناس من أنكر ذلك وقال املأمورون هبذا السجود هم مالئك



األرض واستعظموا أن يكون أكابر املالئكة مأمورين بذلك وأما احلكماء فإهنم حيملون املالئكة على اجلواهر 
الروحانية وقالوا يستحيل أن تكون األرواح السماوية منقادة للنفوس الناطقة إمنا املراد من املالئكة املأمورين 

  طقة والكالم يف هذه املسألة مذكور يف العقلياتبالسجود القوى اجلسمانية البشرية املطيعة للنفس النا

بداية اجلزء الثالث من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى الرازى 
  الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  وىلاأل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

  لشَّجََرةَ  فََتكُوَنا ِمَن الْظَّاِلمَِنيَوقُلَْنا َياَءاَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ  َوكُالَ ِمْنَها رَغًَدا َحْيثُ ِشئُْتَما َوالَ َتقَْرَبا َهاِذِه ا
ي عن قتاده أنه قال إن اهللا تعاىل ابتلى آدم املسألة األوىل اختلفوا يف أن قوله اْسكُْن أمرتكليف أو إباحة فاملرو

بإسكان اجلنة كما ابتلى املالئكة بالسجود وذلك ألنه كلفه بأن يكون يف اجلنة يأكل منها حيث شاء وهناه عن 
شجرة واحدة إن يأكل منها فما زالت به الباليا حىت وقع فيم هنى عنه فبدت سوأته عند ذلك وأهبط من اجلنة 

صل فيه ما يكون مشتهى له مع أن منعه من تناوله من أشد التكاليف وقال آخرون إن ذلك إباحة وأسكن موضعاً حي
ألن االستقرار يف املواضع الطيبة النزهة اليت يتمتع فيها يدخل حتت التعبد كما أن أكل الطيبات ال يدخل حتت 

أمراً وتكليفاً بل إباحة واألصح أن ذلك )  ١٦اف األعر( التعبد وال يكون قوله كُلُواْ ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم 
اإلسكان مشتمل على ما هو إباحة وعلى ما هو تكليف أما اإلباحة فهو أنه عليه الصالة والسالم كان مأذوناً يف 
االنتفاع جبميع نعم اجلنة وأما التكليف فهو أن املنهى عنه كان حاضراً وهو كان ممنوعاً عن تناوله قال بعضهم لو 

ل رجل لغريه أسكنتك داري ال تصري الدار ملكاً له فههنا مل يقل اهللا تعاىل وهبت منك اجلنة بل قال أسكنتك قا
  اجلنة وإمنا مل يقل ذلك ألنه خلقه خلالفة األرض فكان إسكان اجلنة كالتقدمة على ذلك

ه اهللا ملعوناً مث أمر آدم بأن يسكنها املسألة الثانية أن اهللا تعاىل ملا أمر الكل بالسجود آلدم وأىب إبليس السجود صري
مع زوجته واختلفوا يف الوقت الذي خلقت زوجته فيه فذكر السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 

الصحابة أن اهللا تعاىل ملا أخرج إبليس من اجلنة وأسكن آدم اجلنة فبقي فيها وحده وما كان معه من يستأنس به 
مث أخذ ضلعاً من أضالعه من شقه األيسر ووضع مكانه حلماً وخلق حواء منه فلما  فألقى اهللا تعاىل عليه النوم

استيقظ وجد عند رأسه امرأة قاعدة فسأهلا من أنت قالت امرأة قال ومل خلقت قالت لتسكن إيلّ فقالت املالئكة ما 
  امسها قالوا حواء ومل مسيت حواء قال ألهنا خلقت من شيء حي وعن

اهللا عنهما قال بعث اهللا جنداً من املالئكة فحملوا آدم وحواء عليهما السالم على سرير من عمر وابن عباس رضي 
ذهب كما حتمل امللوك ولباسهما النور على كل واحد منهما إكليل من ذهب مكلل بالياقوت واللؤلؤ وعلى آدم 

قبل إدخال آدم اجلنة واخلرب  منطقة مكللة بالدر والياقوت حىت أدخال اجلنة فهذا اخلرب يدل على أن حواء خلقت
  األول يدل على أهنا خلقت يف اجلنة واهللا أعلم باحلقيقة

املسألة الثالثة أمجعوا على أن املراد بالزوجة حواء وإن مل يتقدم ذكرها يف هذه السورة ويف سائر القرآن ما يدل على 
النساء ( لَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها ذلك وأهنا خملوقة منه كما قال اهللا تعاىل يف سورة النساء الَِّذى َخ



صلى اهللا ( وروى احلسن عن رسول اهللا )  ١٨٩األعراف ( ويف األعراف َوجََعلَ ِمْنَها زَْوَجَها ِلَيْسكَُن إِلَْيَها )  ١
ا وإن تركتها انتفعت هبا إن املرأة خلقت من ضلع الرجل فإن أردت أن تقيمها كسرهت( أنه قال ) عليه وسلم 
  )واستقامت 

املسألة الرابعة اختلفوا يف اجلنة املذكورة يف هذه اآلية هل كانت يف األرض أو يف السماء وبتقدير أهنا كانت يف 
السماء فهل هي اجلنة اليت هي دار الثواب أو جنة اخللد أو جنة أخرى فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم 

ة كانت يف األرض ومحال اإلهباط على االنتقال من بقعة إىل قعة كما يف قوله تعاىل اْهبِطُواْ ِمصًْرا األصفهاين هذه اجلن
واحتجا عليه بوجوه أحدها أن هذه اجلنة لو كانت هي دار الثواب لكانت جنة اخللد ولو كان آدم )  ٦١البقرة ( 

وملا صح )  ١٢٠طه ( َعلَى َشَجَرةِ  الُْخلِْد َوُملٍْك الَّ َيْبلَى يف جنة اخللد ملا حلقه الغرور من إبليس بقوله َهلْ أَدُلَُّك 
وثانيها أن )  ٢٠األعراف ( قوله َما َنَهاكَُما َربُّكَُما َعْن َهاِذِه الشََّجَرةِ  إِال أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ أَوْ َتكُوَنا ِمَن الَْخاِلِديَن 

وثالثها أن إبليس ملا امتنع عن )  ٤٨احلجر ( َما ُهْم ّمْنَها بُِمخَْرجَِني من دخل هذه اجلنة ال خيرج منها لقوله تعاىل َو
السجود لعن فما كان يقدر مع غضب اهللا على أن يصل إىل جنة اخللد ورابعها أن اجلنة اليت هي دار الثواب ال يفىن 

مَّا الَِّذيَن سُِعُدواْ فَِفى الَْجنَّةِ  َخاِلِديَن ِفيَها إىل أن ولقوله تعاىل َوأَ)  ٣٥الرعد ( نعيمها لقوله تعاىل أُكُلَُها َداِئٌم وِِظلَُّها 
أي غري مقطوع فهذه اجلنة لو كانت هي اليت دخلها آدم عليه السالم ملا )  ١٠٨هود ( قال َعطَاء غَْيَر َمْجذُوٍذ 

ا خرج منها آدم عليه السالم لكنه ومل)  ٨٨القصص ( فنيت لكنها تفىن لقوله تعاىل كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه 
خرج منها وانقطعت تلك الراحات وخامسها أنه ال جيوز يف حكمته تعاىل أن يبتدىء اخللق يف جنة خيلدهم فيها وال 
تكليف ألنه تعاىل ال يعطي جزاء العاملني من ليس بعامل وألنه ال يهمل عباده بل ال بد من ترغيب وترهيب ووعد 

اع يف أن اهللا تعاىل خلق آدم عليه السالم يف األرض ومل يذكر يف هذه القصة أنه نقله إىل ووعيد وسادسها ال نز
السماء ولو كان تعاىل قد نقله إىل السماء لكان ذلك أوىل بالذكر ألن نقله من األرض إىل السماء من أعظم النعم 

عاىل له اْسكُْن أَنَت َوزَْوُجَك الَْجنَّةَ  جنة فدل ذلك على أنه مل حيصل وذلك يوجب أن املراد من اجلنة اليت قال اهللا ت
أخرى غري جنة اخللد القول الثاين وهو قول اجلبائي أن تلك اجلنة كانت يف السماء السابعة والدليل عليه قوله تعاىل 

اط الثاين كان من مث إن اإلهباط األول كان من السماء السابعة إىل السماء األوىل واإلهب)  ٣٨البقرة ( اْهبِطُواْ ِمنَْها 
  السماء إىل

األرض القول الثالث وهو قول مجهور أصحابنا أن هذه اجلنة هي دار الثواب والدليل عليه أن األلف والالم يف لفظ 
اجلنة ال يفيدان العموم ألن سكىن مجيع اجلنان حمال فال بد من صرفها إىل املعهود السابق واجلنة اليت هي املعهودة 

سلمني هي دار الثواب فوجب صرف اللفظ إليها والقول الرابع أن الكل ممكن واألدلة النقلية ضعيفة املعلومة بني امل
  ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع واهللا أعلم

تأكيد ) أنت ( املسألة اخلامسة قال صاحب الكشاف السكىن من السكون ألهنا نوع من اللبث واالستقرار و 
) حيث ( وصف للمصدر أي أكال رغداً واسعاً رافهاً و ) رغداً ( طف عليه و ليصح الع) اسكن ( للمستكن يف 

للمكان املبهم أي أي مكان من اجلنة شئتما فاملراد من اآلية إطالق األكل من اجلنة على وجه التوسعة البالغة حيث 
واحدة من بني أشجارها مل حيظر عليهما بعض األكل وال بعض املواضع حىت ال يبقى هلما عذر يف التناول من شجرة 

  الكثرية
( املسألة السادسة لقائل أن يقول إنه تعاىل قال ههنا َوكُالَ ِمنَْها َرغًَدا وقال يف األعراف فَكُالَ ِمْن َحْيثُ ِشئُْتَما 

 فعطف كَالَّ على قوله اْسكُنْ يف سورة البقرة بالواو ويف سورة األعراف بالفاء فما احلكمة واجلواب)  ١٩األعراف 



كل فعل عطف عليه شيء وكان الفعل مبنزلة الشرط وذلك الشيء مبنزلة اجلزء عطف الثاين على األول بالفاء دون 
فعطف كلوا على )  ٥٨البقرة ( الواو كقوله تعاىل وَإِذَا قُلَْنا اْدُخلُواْ َهاِذهِ الْقَْرَيةَ  فَكُلُواْ ِمْنَها َحْيثُ شِئُْتْم رَغًَدا 

ان وجود األكل منها متعلقاً بدخوهلا فكأنه قال إن أدخلتموها أكلتم منها فالدخول موصل إىل ادخلوا بالفاء ملا ك
األكل واألكل متعلق وجوده بوجوده يبني ذلك قوله تعاىل يف مثل هذه اآلية من سورة األعراف َوإِذْ قِيلَ لَُهُم 

فعطف كلوا على قوله اسكنوا بالواو دون الفاء )  ١٦١األعراف (  اْسكُُنواْ َهاِذِه الْقَْرَيةَ  َوكُلُواْ ِمْنَها َحْيثُ شِئُْتْم
ألن اسكنوا من السكىن وهي املقام مع طول اللبث واألكل ال خيتص وجوده بوجوده ألن من دخل بستاناً قد يأكل 

ا ثبت هذا منه وإن كان جمتازاً فلما مل يتعلق الثاين باألول تعلق اجلزاء بالشرط وجب العطف بالواو دون الفاء إذ
فنقول إن اْسكُْن يقال ملن دخل مكاناً فرياد منه الزم املكان الذي دخلته وال تنتقل عنه ويقال أيضاً ملن مل يدخل 

اسكن هذا املكان يعين ادخله واسكن فيه ففي سورة البقرة هذه األمر إمنا ورد بعد أن كان آدم يف اجلنة فكان املراد 
أن األكل ال يتعلق به فال جرم ورد بلفظ الواو ويف سورة األعراف هذا األمر إمنا منه اللبث واالستقرار وقد بينا 

  ورد قيل أن دخل اجلنة فكان املراد منه دخول اجلنة وقد بينا أن األكل يتعلق به فال جرم ورد بلفظ الفاء واهللا أعلم
ه هنى ولكن فيه حبثان األول أن هذا هني حترمي أو هني املسألة السابعة قوله َوالَ َتقَْرَبا َهاِذِه الشَّجََرةَ  ال شبهة يف أن

تنزيه فيه خالف فقال قائلون هذه الصيغة لنهي التنزيه وذلك ألن هذه الصيغة وردت تارة يف التنزيه وأخرى يف 
التحرمي واألصل عدم االشتراك فال بد من جعل اللفظ حقيقة يف القدر املشترك بني القسمني وما ذلك إال أن جيعل 

قيقة يف ترجيح جانب الترك على جانب الفعل من غري أن يكون فيه داللة على املنع من الفعل أو على اإلطالق ح
فيه لكن اإلطالق فيه كان ثابتاً حبكم األصل فإن األصل يف املنافع اإلباحة فإذا ضممنا مدلول اللفظ إىل هذا األصل 

ىل هبذا املقام ألن على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم عليه صار اجملموع دليالً على التنزيه قالوا وهذا هو األو
السالم إىل ترك األوىل ومعلوم أن كل مذهب كان أفضى إىل عصمة األنبياء عليهم السالم كان أوىل بالقبول وقال 

  آخرون بل هذا النهي هني

البقرة ( شََّجَرةَ  كقوله َوالَ َتقَْرُبوُهنَّ َحتَّى يَطُْهْرنَ حترمي واحتجوا عليه بأمور أحدها أن قوله تعاىل َوالَ تَقَْرَبا َهاِذِه ال
فكما أن هذا للتحرمي فكذا األول )  ١٥٢األنعام ( وقوله َوالَ َتقَْربُواْ َمالَ الَْيتِيمِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن )  ٢٢٢

ه إن أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما أال ترامها ملا أكال قَاالَ معنا)  ٣٥البقرة ( وثانيها أنه قال فََتكُوَنا ِمَن الْظَّاِلِمَني 
وثالثها أن هذا النهي لو كان هني تنزيه ملا استحق آدم بفعله اإلخراج من اجلنة )  ٢٣األعراف ( َربََّنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا 

نزيه ولكنه قد حيمل على التحرمي وملا وجبت التوبة عليه واجلواب عن األول نقول إن النهي وإن كان يف األصل للت
لداللة منفصلة وعن الثاين أن قوله فََتكُوَنا ِمَن الْظَّاِلِمَني أي فتظلما أنفسكما بفعل ما األوىل بكما تركه ألنكما إذا 
فعلتما ذلك أخرجتما من اجلنة اليت ال تظمآن فيها وال جتوعان وال تضحيان وال تعريان إىل موضع ليس لكما فيه 

  ن هذا وعن الثالث أنا ال نسلم أن اإلخراج من اجلنة كان هلذا السبب وسيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىلشيء م
البحث الثاين قال قائلون قوله َوالَ َتقَْرَبا َهاِذِه الشَّجََرةَ  يفيد بفحواه النهي عن األكل وهذا ضعيف ألن النهي عن 

ح يف ترك قرهبا مع أنه لو محل إليه جلاز له أكله بل هذا الظاهر القرب ال يفيد النهي عن األكل إذ رمبا كان الصال
يتناول النهي عن القرب وأما النهي عن األكل فإمنا عرف بدالئل أخرى وهي قوله تعاىل يف غري هذا املوضع فَلَمَّا 

فقال الَْجنَّةَ  َوكُالَ ِمْنَها َرغًَدا  وألنه صدر الكالم يف باب اإلباحة باألكل)  ٢٢األعراف ( ذَاقَا الشََّجَرةَ  َبَدْت لَُهَما 
َحْيثُ شِئُْتَما فصار ذلك كالداللة على أنه تعاىل هنامها عن أكل مثرة تلك الشجرة لكن النهي عن ذلك هبذا القول 

  يعم األكل وسائر االنتفاعات ولو نص على األكل ما كان يعم كل ذلك ففيه مزيد فائدة



شجرة ما هي فروى جماهد وسعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أهنا الرب املسألة الثامنة اختلفوا يف ال
عن الشجرة فقال هي ) صلى اهللا عليه وسلم ( والسنبلة وروي أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه سأل رسول اهللا 

دة أهنا التني وقال الشجرة املباركة السنبلة وروى السدي عن ابن عباس وابن مسعود أهنا الكرم وعن جماهد وقتا
الربيع بن أنس كانت شجرة من أكل منها أحدث وال ينبغي أن يكون يف اجلنة حدث واعلم أنه ليس يف الظاهر ما 

يدل على التعيني فال حاجة أيضاً إىل بيانه ألنه ليس املقصود من هذا الكالم أن يعرفنا عني تلك الشجرة وما ال 
احلكيم أن يبينه بل رمبا كان بيانه عبثاً ألن أحدنا لو أراد أن يقيم العذر لغريه يكون مقصوداً يف الكالم ال جيب على 

يف التأخر فقال شغلت بضرب علماين إلساءهتم األدب لكان هذا القدر أحسن من أن يذكر عني هذا الغالم ويذكر 
لفظ الشجرة أن يتناول  امسه وصفته فليس ألحد أن يظن أنه وقع ههنا تقصري يف البيان مث قال بعضهم األقرب يف

مع أهنا )  ١٤٦الصافات ( ماله ساق وأغصان وقيل ال حاجة إىل ذلك لقوله تعاىل َوأَنَبْتَنا َعلَْيِه َشَجَرةً  ّمن َيقِْطنيٍ 
كالزرع والبطيخ فلم خيرجه ذهابه على وجه األرض من أن يكون شجراً قال املربد وأحسب أن كل ما تفرعت له 

ب تسميه شجراً يف وقت تشعبه وأصل هذا أنه كل ما شجر أي أخذ مينه ويسرة يقال رأيت أغصان وعيدان فالعر
  وتشاجر الرجالن يف أمر كذا)  ٦٥النساء ( فالناً يف شجرته الرماح وقال تعاىل حَتَّى ُيَحكُّموَك ِفيَما َشَجَر بَْيَنُهْم 

ِمَن الْظَّاِلِمَني هو أنكما إن أكلتما فقد ظلمتما أنفسكما ألن املسألة التاسعة اتفقوا على أن املراد بقوله تعاىل فََتكُوَنا 
  األكل من الشجرة ظلم الغري وقد يكون ظاملاً بأن يظلم نفسه وبأن يظلم غريه

فظلم النفس أعم وأعظم مث اختلف الناس ههنا على ثالثة أقوال األول قول احلشوية الذين قالوا إنه أقدم على 
ه ظلماً الثاين قوله املعتزلة الذين قالوا إنه أقدم على الصغرية مث هلؤالء قوالن أحدمها قول الكبرية فال جرم كان فعل

أيب علي اجلبائي وهو أنه ظلم نفسه بأن ألزمها ما يشق عليه من التوبة والتاليف وثانيهما قول أيب هاشم وهو أنه ظلم 
ستحقه الثالث قول من ينكر صدور املعصية نفسه من حيث أحبط بعض ثوابه احلاصل فصار ذلك نقصاً فيما قد ا

منهم مطلقاً ومحل هذا الظلم على أنه فعل ما األوىل له أن ال يفعله ومثاله إنسان طلب الوزارة مث إنه تركها واشتغل 
و باحلياكة فإنه يقال له يا ظامل نفسه مل فعلت ذلك فإن قيل هل جيوز وصف األنبياء عليهم السالم بأهنم كانوا ظاملني أ

  بأهنم كانوا ظاملي أنفسهم واجلواب أن األوىل أنه ال يطلق ذلك ملا فيه من إيهام الذم
لَ كُْم ِفى اَألْرضِ ُمْسَتقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها فَأَخَْرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه َوقُلَْنا اْهبِطُواْ َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ َو

  نيٍِح
قال صاحب الكشاف فَأََزلَُّهَما الشَّيْطَانُ َعْنَها حتقيقه فأصدر الشيطان زلتهما عنها ولفظة َعْن يف هذه اآلية كهي يف 

قال القفال رمحه اهللا هو من الزلل يكون اإلنسان ثابت القدم على )  ٨٢الكهف ( قوله تعاىل َوَما فََعلُْتُه َعْن أَْمرِى 
متحوالً عن ذلك املوضع ومن قرأ فأزاهلما فهو من الزوال عن املكان وحكي عن أيب معاذ الشيء فيزل عنه ويصري 

أنه قال يقال أزلتك عن كذا حىت زلت عنه وأزللتك حىت زللت ومعنامها واحد أي حولتك عنه وقال بعض العلماء 
ب له ما يزل من أجله يف دينه أزهلما الشيطان أي استنزهلما فهو من قولك زل يف دينه إذا أخطأ وأزله غريه إذا سب

  أو دنياه واعلم أن يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اختلف الناس يف عصمة األنبياء عليهم السالم وضبط القول فيه أن يقال االختالف يف هذا الباب 

ع يف باب األحكام يرجع إىل أقسام أربعة أحدها ما يقع يف باب االعتقاد وثانيها ما يقع يف باب التبليغ وثالثها ما يق
والفتيا ورابعها ما يقع يف أفعاهلم وسريهتم أما اعتقادهم الكفر والضالل فإن ذلك غري جائز عند أكثر األمة وقالت 
الفضيلية من اخلوارج إهنم قد وقعت منهم الذنوب والذنب عندهم كفر وشرك فال جرم قالوا بوقوع الكفر منهم 



  على سبيل التقيةوأجازت اإلمامية عليهم إظهار الكفر 
أما النوع الثاين وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد أمجعت األمة على كوهنم معصومني عن الكذب والتحريف فيما يتعلق 

بالتبليغ وإال الرتفع الوثوق باألداء واتفقوا على أن ذلك ال جيوز وقوعه منهم عمداً كما ال جيوز أيضاً سهواً ومن 
  ن االحتراز عنه غري ممكنالناس من جوز ذلك سهواً قالوا أل

وأما النوع الثالث وهو ما يتعلق بالفتيا فأمجعوا على أنه ال جيوز خطؤهم فيه على سبيل التعمد وأما على سبيل 
  السهو فجوزه بعضهم وأباه آخرون

هم وأما النوع الرابع وهو الذي يقع يف أفعاهلم فقد اختلفت األمة فيه على مخسة أقوال أحدها قول من جوز علي
الكبائر على جهة العمد وهو قول احلشوية والثاين قول من ال جيوز عليهم الكبائر لكنه جيوز عليهم الصغائر على 
جهة العمد إال ما ينفر كالكذب والتطفيف وهذا قول أكثر املعتزلة القول الثالث أنه ال جيوز أن يأتوا بصغرية وال 

ل وهو قول اجلبائي القول الرابع أنه ال يقع منهم الذنب إال على بكبرية على جهة العمد البتة بل على جهة التأوي
جهة السهو واخلطأ ولكنهم مأخوذون مبا يقع منهم على هذه اجلهة وإن كان ذلك موضوعاً عن أمتهم وذلك ألن 

ع معرفتهم أقوى ودالئلهم أكثر وأهنم يقدرون من التحفظ على ما ال يقدر عليه غريهم القول اخلامس أنه ال يق
منهم الذنب ال الكبرية وال الصغرية ال على سبيل القصد وال على سبيل السهو وال على سبيل التأويل واخلطأ وهو 

مذهب الرافضة واختلف الناس يف وقت العصمة على ثالثة أقوال أحدها قول من ذهب إىل أهنم معصومون من 
صمتهم وقت بلوغهم ومل جيوزوا منهم وقت مولدهم وهو قول الرافضة وثانيها قول من ذهب إىل أن وقت ع

ارتكاب الكفر والكبرية قبل النبوة وهو قول كثري من املعتزلة وثالثها قول من ذهب إىل أن ذلك ال جيوز وقت 
النبوة أما قبل النبوة فجائز وهو قول أكثر أصحابنا وقول أيب اهلذيل وأيب علي من املعتزلة واملختار عندنا أنه مل 

حال النبوة البتة ال الكبرية وال الصغرية ويدل عليه وجوه أحدها لو صدر الذنب عنهم لكانوا  يصدر عنهم الذنب
أقل درجة من عصاة األمة وذلك غري جائز بيان املالزمة أن درجة األنبياء كانت يف غاية اجلالل والشرف وكل من 

يماً يا نَِساء النَّبِىّ  َمن َيأِْت ِمنكُنَّ بِفَاِحَشةٍ  كان كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش أال ترى إىل قوله تعاىل َعِظ
واحملصن يرجم وغريه حيد وحد العبد نصف حد احلر وأما أنه )  ٣٠األحزاب ( مَُّبّيَنةٍ  ُيَضاَعْف لََها الَْعذَاُب ِضعْفَْينِ 

لفسق وجب أن ال يكون ال جيوز أن يكون النيب أقل حاالً من األمة فذاك باإلمجاع وثانيها أن بتقدير إقدامه على ا
لكنه مقبول الشهادة وإال كان أقل حاالً )  ٦احلجرات ( مقبول الشهادة لقوله تعاىل إِن َجاءكُْم فَاِسُق بَِنَبإٍ فََتَبيَّنُواْ 

من عدول األمة وكيف ال نقول ذلك وأنه ال معىن للنبوة والرسالة إال أنه يشهد على اهللا تعاىل بأنه شرع هذا احلكم 
( أيضاً فهو يوم القيامة شاهد على الكل لقوله لَّتكُونُواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيًدا وذاك و
وثالثها أن بتقدير إقدامه على الكبرية جيب زجره عنها فلم يكن إيذاؤه حمرماً لكنه حمرم لقوله تعاىل )  ١٤٣البقرة 

صلى اهللا عليه ( ورابعها أن حممداً )  ٥٧األحزاب ( اللََّه َوَرُسولَُه لََعَنُهمُ اللَُّه ِفى الدُّْنَيا وَاالْخَِرةِ  إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ 
لو أتى باملعصية لوجب علينا االقتداء به فيها لقوله تعاىل فَاتَّبِعُونِى فيفضي إىل اجلمع بني احلرمة والوجوب ) وسلم 

ثبت أيضاً يف سائر األنبياء ضرورة أنه ال قائل بالفرق ) صلى اهللا عليه وسلم ( مد وهو حمال وإذا ثبت ذلك حق حم
وخامسها أنا نعلم ببديهة العقل أنه ال شيء أقبح من نيب رفع اهللا درجته وائتمنه على وحيه وجعله خليفة يف عباده 

ىل هني ربه وال منزجر بوعيده هذا وبالده يسمع ربه يناديه ال تفعل كذا فيقدم عليه ترجيحاً للذته غري ملتفت إ
معلوم القبح بالضرورة وسادسها أنه لو صدرت املعصية من األنبياء لكانوا مستحقني للعذاب لقوله تعاىل َوَمن َيْعصِ 

  اللََّه



هود ( ُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني  وال استحقوا اللعن لقوله أَالَ لَْعَنة)  ٢٣اجلن ( َوَرسُولَُه فَإِنَّ لَُه َنارَ َجهَنََّم َخاِلِديَن ِفيَها 
وأمجعت األمة على أن أحداً من األنبياء مل يكن مستحقاً للعن وال للعذاب فثبت أنه ما صدرت املعصية عنه )  ١٨

أَنفَُسكُْم  وسابعها أهنم كانوا يأمرون الناس بطاعة اهللا فلو مل يطيعوه لدخلوا حتت قوله أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِّر َوَتنَسْونَ
فما ال )  ٨٨هود ( وقال َوَما أُرِيُد أَنْ أَُخالِفَكُْم إِلَى َما أَنَْهاكُْم َعْنُه )  ٤٤البقرة ( َوأَنُتْم َتْتلُونَ الْكَِتاَب أَفَالَ َتْعِقلُونَ 

ْم كَاُنواْ ُيَسارُِعونَ يلق بواحد من وعاظ األمة كيف جيوز أن ينسب إىل األنبياء عليهم السالم وثامنها قوله تعاىل إِنَُّه
ولفظ اخلريات للعموم فيتناول الكل ويدخل فيه فعل ما ينبغي وترك ما ال ينبغي فثبت )  ٩٠األنبياء ( ِفى الَْخيْراِت 

أن األنبياء كانوا فاعلني لكل ما ينبغي فعله وتاركني كل ما ينبغي تركه وذلك ينايف صدور الذنب عنهم وتاسعها 
وهذا يتناول مجيع األفعال والتروك بدليل جواز )  ٤٧ص ( ُهْم ِعنَدَنا لَِمَن الُْمْصطَفَْيَن االْْخيَارِ قوله تعاىل َوإِنَّ

االستثناء فيقال فالناً من املصطفني األخيار إال يف الفعلة الفالنية واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لدخل حتته 
ينايف صدور الذنب عنهم وقال اللَُّه َيْصطَِفى ِمَن الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً َوِمَن فثبت أهنم كانوا أخياراً يف كل األمور وذلك 

وقال )  ٣٣آل عمران ( إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َوُنوًحا َوءالَ إِْبراِهيَم َوءالَ ِعْمرانَ َعلَى الْعَالَِمَني )  ٧٥احلج ( النَّاسِ 
وقال يف موسى إِْنى اْصطَفَْيُتَك َعلَى النَّاسِ بِرِسَالَاِتي وَبِكَلَاِمي )  ١٣٠البقرة ( لدُّْنَيا يف إبراهيم َولَقَِد اْصطَفَْينَاُه ِفي ا

ةٍ  وقال َواذْكُْر ِعبَاَدَنا إِبْراِهيَم َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب أُوِْلى االْْيِدى وَاالْْبَصارِ إِنَّا أَْخلَصْناُهْم بِخَاِلَص)  ١٤٤األعراف ( 
فكل هذه اآليات دالة على كوهنم موصوفني )  ٤٧ ٤٥ص ( ارِ وَإِنَُّهْم عِنَدَنا لَِمَن الُْمْصطَفَْيَن االْْخَيارِ ِذكَْرى الدَّ

باألصطفاء واخلريية وذلك ينايف صدور الذنب عنهم عاشرها أنه تعاىل حكى عن إبليس قوله فَبِِعزَِّتَك الَغْوِيَنَُّهمْ 
فاستثىن من مجلة من يغويهم املخلصني وهم األنبياء عليهم )  ٨٣ ٨٢ص ( ُهُم الُْمْخلَِصَني أَْجَمِعَني إِالَّ ِعَباَدَك ِمْن

وقال يف )  ٤٦ص ( السالم قال تعاىل يف صفة إبراهيم وإسحاق ويعقوب إِنَّا أَْخلَْصناُهْم بَِخاِلَصةٍ  ِذكَْرى الدَّارِ 
وإذا ثبت وجوب العصمة يف حق البعض ثبت وجوهبا يف حق الكل )  ٢٤يوسف ( يوسف إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمخْلَِصَني 

سبأ ( لُْمْؤِمنَِني ألنه ال قائل بالفرق واحلادي عشر قوله تعاىل َولَقَدْ َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبِليُس ظَنَُّه فَاتََّبُعوُه إِالَّ فَرِيقاً ّمَن ا
نب عنهم إال فقد كانوا متبعني له وإذا ثبت يف ذلك فأولئك الذين ما اتبعوه وجب أن يقال إنه ما صدر الذ)  ٢٠

الفريق أهنم ما أذنبوا فذلك الفريق إما األنيباء أو غريهم فإن كانوا هم األنبياء فقد ثبت يف النيب أنه ال يذنب وإن 
ري النيب أفضل كانوا غري األنبياء فلو ثبت يف األنبياء أهنم أذنبوا لكانوا أقل درجة عند اهللا من ذلك الفريق فيكون غ

من النيب وذلك باطل باالتفاق فثبت أن الذنب ما صدر عنهم الثاين عشر أنه تعاىل قسم اخللق قسمني فقال أُْولَِئَك 
اللَِّه ُهمُ  ِحْزبَ ِحْزُب الشَّْيطَاِن أَالَ إِنَّ حِْزَب الشَّْيطَاِن ُهُم اخلَاِسُرونَ وقال يف الصنف اآلخر أُوْلَِئَك ِحْزُب اللَِّه أَالَ إِنَّ

وال شك أن حزب الشيطان هو الذي يفعل ما يرتضيه الشيطان والذي يرتضيه الشيطان )  ٢٢اجملادلة ( الُْمفِْلُحونَ 
  هو املعصية فكل من عصى اهللا تعاىل كان من حزب الشيطان فلو صدرت املعصية من الرسول لصدق عليه أنه

دق على زهاد األمة أهنم من حزب اهللا وأهنم من املفلحني من حزب الشيطان ولصدق عليه أنه من اخلاسرين ولص
فحينئذ يكون ذلك الواحد من األمة أفضل بكثري عند اهللا من ذلك الرسول وهذا ال يقوله مسلم الثالث عشر أن 

ى آَدَم الرسول أفضل من امللك فوجب أن اليصدر الذنب من الرسول وإمنا قلنا أنه أفضل لقوله تعاىل إِنَّ اللََّه اْصطَفَ
ووجه االستدالل به قد تقدم يف مسألة فضل )  ٣٣آل عمران ( َوُنوًحا َوءالَ إِْبراهِيَم َوءالَ ِعْمرانَ َعلَى الْعَالَِمَني 

امللك على البشر وإمنا قلنا إنه ملا كان كذلك وجب أن ال يصدر الذنب عن الرسول ألنه تعاىل وصف املالئكة بترك 
)  ٦التحرمي ( وقال الَّ يَْعُصونَ اللََّه َما أََمَرُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيؤَْمُرونَ )  ٢٧األنبياء ( َنُه بِالْقَْولِ الذنب فقال الَ َيْسبِقُو

فلو صدرت املعصية عن الرسول المتنع كونه أفضل من امللك لقوله تعاىل أَْم َنجَْعلُ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ 



  ) ٢٨ص ( ِديَن ِفى االْْرضِ أَْم َنْجَعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ كَالُْمفِْس
( على وفق دعواه فقال رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرابع عشر روي أن خزمية بن ثابت شهد لرسول اهللا 

ك من فوق سبع فقال يا رسول اهللا إين أصدقك على الوحي النازل علي) كيف شهدت يل ) ( صلى اهللا عليه وسلم 
ومساه بذي الشهادتني ولو كانت ) صلى اهللا عليه وسلم ( مسوات أفال أصدقك يف هذا القدر فصدقه رسول اهللا 
  املعصية جائزة على األنبياء ملا جازت تلك الشهادة

وجب على كل الناس اخلامس عشر قال يف حق إبراهيم عليه السالم إِّنى َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما واإلمام من يؤمت به فأ
  أن يأمتوا به فلو صدر الذنب عنه لوجب عليهم أن يأمتوا به يف ذلك الذنب وذلك يفضي إىل التناقض

واملراد هبذا العهد إما عهد النبوة أو عهد اإلمامة )  ١٢٤البقرة ( السادس عشر قوله تعاىل الَ َينَالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني 
أن ال تثبت النبوة للظاملني وإن كان املراد عهد اإلمامة وجب أن ال نثبت اإلمامة  فإن كان املراد عهد النبوة وجب

للظاملني وإذا مل تثبت اإلمامة للظاملني وجب أن ال تثبت النبوة للظاملني ألن كل نيب ال بد وأن يكون إماماً يؤمت به 
أما املخالف فقد متسك يف كل واحد من  ويقتدى به واآلية على مجيع التقديرات تدل على أن النيب ال يكون مذنباً

املواضع األربعة اليت ذكرناه بآيات وحنن نشري إىل معاقدها وحنيل باالستقصاء على ما سيأيت يف هذا التفسري إن شاء 
 اهللا تعاىل أما اآليات اليت متسكوا هبا يف باب االعتقاد فثالثة أوهلا متسكوا بالطعن يف اعتقاد آدم عليه السالم بقوله

إىل آخر اآلية قالوا ال شك )  ١٨٩األعراف ( ُهَو الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  َوَجَعلَ ِمْنَها زَْوَجَها ِلَيْسكَُن إِلَْيَها 
أن النفس الواحدة هي آدم وزوجها املخلوق منها هي حواء فهذه الكنايات بأسرها عائدة إليهما فقوله جََعالَ لَهُ 

أَْصَحابٌ  ا ءاَتاُهَما فََتَعالَى اللَُّه عما يشركون َهَداَنا اللَُّه كَالَِّذى اْسَتهَْوْتُه الشََّياِطُني ِفى االْْرضِ َحيَْرانَ لَُهُشَركَاء ِفيَم
أَنْ أَِقيُمواْ الصَّلواةَ  َواتَّقُوُه َوُهَو َيْدُعوَنُه إِلَى الُْهَدى ائْتَِنا قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى َوأُِمْرَنا ِلُنسِْلَم لَِرّب الْعَالَِمَني َو

الَْحقُّ َولَُه الُْملُْك َيْوَم الَِّذى إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ َوُهَو الَِّذى َخلََق السََّماواِت َواالْْرَض بِالَْحّق َوَيْوَم َيقُولُ كُن فََيكُونُ قَْولُُه 
َدةِ  َوُهَو الَْحِكيمُ الَْخبُِري وَإِذْ قَالَ إِْبراِهيُم ِالبِيِه ءاَزَر أَتَتَِّخذُ أَصَْناماً ءاِلَهةً  إِّنى ُينفَُخ ِفى الصَُّورِ َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّها

ا َجنَّ َعلَْيِه وِقنَِني فَلَمَّأََراَك َوقَْوَمَك ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ َوكَذَِلَك نُرِى إِْبراهِيَم َملَكُوَت السََّماواِت َواالْْرضِ َوِلَيكُونَ ِمَن الُْم
الَّْيلُ َرأَى كَْوكَباً قَالَ َهاذَا َرّبى يقتضي صدور الشرك عنهما واجلواب ال نسلن أن النفس الواحدة هي آدم وليس 

يف اآلية ما يدل عليه بل نقول اخلطاب لقريش وهم آل قصي واملعىن خلقكم من تفس قصي وجعل من جنسها 
ا طلبا من الولد الصاحل سيما أوالدمها األربعة بعبد مناف وعبد العزى وعبد زوجة عربية ليسكن إليها فلما آتاها م

  الدار وعبد قصي والضمري يف يشركون هلما وألعقاهبما فهذا اجلواب هو املعتمد

وثانيها قالوا إن إبراهيم عليه السالم مل يكن عاملا باهللا وال باليوم اآلخر أما األول فألنه قال يف الكواكب هذا ريب 
ن وأما الثاين فقوله َوإِذْ قَالَ إِبْراهِيُم َربّ أَرِنِى كَْيَف ُتْحىِ  الَْموَْتى قَالَ أََولَْم ُتْؤِمن قَالَ بلى ولكن ليطمئ ٧٧ألنعام ا

 واجلواب أما قوله َهاذَا َرّبى فهو استفهام على سبيل اإلنكار وأما قوله َولَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى)  ٢٦٠البقرة ( قليب 
 َيقَْرءونَ فاملراد أنه ليس اخلرب كاملعاينة وثالثها متسكوا بقوله تعاىل فَإِن كُنَت ِفي َشّك ّممَّا أَنَزلَْنا إِلَْيَك فَاْسأَلِ الَِّذيَن

( ة على أن حممداً فدلت اآلي)  ٩٤يونس ( الِْكَتاَب ِمن قَْبِلَك لَقَْد َجاءَك الَْحقُّ ِمن رَّّبَك فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن 
كان يف شك مما أوحى إليه واجلواب أن القلب يف دار الدنيا ال ينفك عن األفكار املستعقبة ) صلى اهللا عليه وسلم 

  للشبهات إال أنه عليه الصالة والسالم كان يزيلها بالدالئل
)  ٨ ٦األعلى ( تَنَسى إِالَّ َما َشاء اللَُّه  أما اآليات اليت متسكوا هبا يف باب التبليغ فثالثة أحدها قوله َسُنقْرِئَُك فَالَ

فهذا االستثناء يدل على وقوع النسيان يف الوحي اجلواب ليس النهي عن النسيان الذي هو ضد الذكر ألن ذاك 



ِمن غري داخل يف الوسع بل عن النسيان مبعىن الترك فنحمله على ترك األوىل وثانيها قوله َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك 
والكالم عليه مذكور يف سورة احلج على )  ٥٢احلج ( رَّسُولٍ َوالَ نَبِىّ  إِالَّ إِذَا َتمَنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفى أُْمنِيَِّتِه 

إِنَُّه َيسْلُُك ِمن َبْينِ االستقصاء وثالثها قوله تعاىل َعاِلُم الَْغْيبِ فَالَ ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحداً إِالَّ َمنِ اْرَتَضى ِمن رَّسُولٍ فَ
قالوا فلوال اخلوف من وقوع التخليط يف )  ٢٨ ٢٦اجلن ( َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصداً لَّيعْلََم أَن قَْد أَْبلَغُواْ رَِسالَاِت َرّبهِْم 

ز أن تكون الفائدة تبليغ الوحي من جهة األنبياء مل يكن يف االستظهار بالرصد املرسل معهم فائدة واجلواب مل ال جيو
أن يدفع ذلك الرصد الشياطني عن إلقاء الوسوسة أما اآليات اليت متسكوا هبا يف الفتيا فثالثة أحدها قوله َوَداوُوَد 

قوله يف أسارى بدر ( وقد تكلمنا عليه يف سورة األنبياء وثانيها )  ٧٨األنبياء ( َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْحكَُماِن ِفى الْحَْرِث 
)  ٦٧األنفال ( َما كَانَ ِلنَبِى ٍّ أَن َيكُونَ لَُه أَْسَرى حَتَّى يُثِْخَن ِفي االْْرضِ ) صلى اهللا عليه وسلم ( داهم النيب حني فا

)  ٤٣التوبة ( فلوال أنه أخطأ يف هذه احلكومة وإال ملا عوتب وثالثها قوله تعاىل َعفَا اللَُّه َعنَك ِلَم أَِذنَت لَُهْم 
  أنا حنمله على ترك األوىل واجلواب عن الكل

أما اآليات اليت متسكوا هبا يف األفعال فكثرية أوهلا قصة آدم عليه السالم متسكوا هبا من سبعة أوجه األول أنه كان 
طه ( عاصياً والعاصي ال بد وأن يكون صاحب الكبرية وإمنا قلنا إنه كان عاصياً لقوله تعاىل َوَعَصى ءاَدَم َربَُّه فََغَوى 

وإمنا قلنا أن العاصي صاحب الكبرية لوجهني األول أن النص يقتضي كونه معاقباً لقوله تعاىل َوَمن َيْعصِ )  ١٢١
فال معىن لصاحب الكبرية إال ذلك الثاين أن صاحب الكبرية الوجه )  ٢٣اجلن ( اللََّه َوَرسُولَُه فَإِنَّ لَُه نَاَر َجهَنََّم 

غاوياً لقوله تعاىل فََغَوى العاصي اسم ذم فوجب أن ال يتناول إال والغي ضد الثاين يف التمسك بقصة آدم أنه كان 
فجعل الغي مقابالً للرشد الوجه الثالث أنه تائب )  ٢٥٦البقرة ( الرشد لقوله تعاىل قَد تََّبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغّي 

وقال ثُمَّ اجَْتَباهُ )  ٣٧البقرة ( رَّبِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه والتائب مذنب وإمنا قلنا إنه تائب لقوله تعاىل فََتلَقَّى ءاَدُم ِمن 
  وإمنا قلنا التائب مذنب ألن التائب)  ١٢٢طه ( َربُُّه فََتاَب َعلَْيِه 

هو النادم على فعل الذنب والنادم على فعل الذنب خمرب عن كونه فاعالً الذنب فإن كذب يف ذلك اإلخبار فهو 
صدق فيه فهو املطلوب الوجه الرابع أنه ارتكب املنهي عنه يف قوله أَلَْم أَْنَهكَُما َعن ِتلْكَُما  مذنب بالكذب وإن

وارتكاب املنهى عنه عني الذنب الوجه )  ١٩األعراف ( َوالَ َتقَْرَبا َهاِذهِ الشََّجَرةَ  )  ٢٢األعراف ( الشَّجََرةِ  
( وهو مسى نفسه ظاملاً يف قوله َربََّنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا )  ٣٥البقرة ( ظَّاِلِمَني اخلامس مساه ظاملاً يف قوله فََتكُوَنا ِمَن الْ

ومن استحق اللعن كان صاحب )  ١٨هود ( والظامل معلون لقوله تعاىل أَالَ لَْعَنةُ  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني )  ٢٣األعراف 
 إياه وإال لكان خاسراً يف قوله َوإِن لَّْم َتْغِفرْ لََنا َوتَْرَحْمَنا الكبرية الوجه السادس أنه اعترف بأنه لوال مغفرة اهللا

وذلك يقتضي كونه صاحب الكبرية وسابعها أنه أخرج من اجلنة بسبب )  ٢٣األعراف ( لََنكُوَننَّ ِمَن الَْخاسِرِيَن 
ه صاحب الكبرية مث قالوا وسوسة الشيطان وإزالله جزاء على ما أقدم عليه من طاعة الشيطان وذلك يدل على كون

هب أن كل واحد من هذه الوجوه ال يدل على كونه فاعالً للكبرية لكن جمموعها ال شك يف كونه قاطعاً يف الداللة 
عليه وجيوز أن يكون كل واحد من هذه الوجوه وإن مل يدل على الشيء لكن جمموع تلك الوجوه يكون داالً على 

السبعة عندنا أن نقول كالمكم إمنا يتم لو أتيتم بالداللة على أن ذلك كان  الشيء واجلواب املعتمد عن الوجوه
حال النبوة وذلك ممنوع فلم ال جيوز أن يقال إن آدم عليه السالم حاملا صدرت عنه هذه الزلة ما كان نبياً مث بعد 

عن كل واحد من الوجوه ذلك صار نبياً وحنن قد بينا أنه ال دليل على هذا املقام وأما االستقصاء يف اجلواب 
املفصلة فسيأيت إن شاء اهللا تعاىل عند الكالم يف تفسري كل واحد من هذه اآليات ولنذكر ههنا كيفية تلك الزلة 

فنقول لنفرض أنه صدر ذلك الفعل عن آدم عليه )  ٣٦البقرة ( ليظهر مراد اهللا تعاىل من قوله فَأَزَلَُّهَما الشَّْيطَانُ 



فإقدامه على ذلك الفعل إما أن يكون حال كونه ناسياً أو حال كونه ذاكراً أما األول وهو أنه السالم بعد النبوة 
ومثلوه بالصائم )  ١١٥طه ( فعله ناسياً فهو قول طائفة من املتكلمني واحتجوا عليه بقوله تعاىل َولَمْ َنجِْد لَُه َعْزماً 

عن قصد ال يقال هذا ) ال ( ويأكل يف أثناء ذلك السهو يشتغل بأمر يستغرقه ويغلب عليه فيصري ساهياً عن الصوم 
اَسَمُهَما إِّني باطل من وجهني األول أن قوله تعاىل َما َنَهاكَُما َربُّكَُما َعْن َهاِذِه الشََّجَرةِ  إِال أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ وقوله َوقَ

سي النهي حال اإلقدام وروى عن ابن عباس ما يدل يدل على أنه ما ن)  ٢١ ٢٠األعراف ( لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني 
على أن آدم عليه السالم تعمد ألنه قال ملا أكال منها فبدت هلما سوآهتما خرج آدم فتعلقت به شجرة من شجر 
اجلنة فحبسته فناداه اهللا تعاىل أفراراً مين فقال بل حياء منك فقال له أما كان فيما منحتك من اجلنة مندوحة عما 

عليك قال بلى يا رب ولكين وعزتك ما كنت أرى أن أحداً حيلف بك كاذباً فقال وعزيت ألهبطنك منها مث حرمت 
ال تنال العيش إال كداً الثاين وهو أنه لو كان ناسياً ملا عوتب على ذلك الفعل أما من حيث العقل فألن الناسي غري 

وأما من حيث النقل )  ٢٧٦البقرة ( لَُّه نَفًْسا إِالَّ ُوْسَعَها قادر على الفعل فال يكون مكلفاً به لقوله الَ ُيكَلُّف ال
  فلما عوتب عليه دل على أن ذلك مل يكن على سبيل) رفع القلم عن ثالث ( فلقوله عليه الصالة والسالم 

قاه فيه النسيان ألنا نقول أما اجلواب عن األول فهو أنا ال نسلم أن آدم وحواء قبال من إبليس ذلك الكالم وال صد
ألهنما لو صدقاه لكانت معصيتهما يف هذا التصديق أعظم من أكل الشجرة ألن إبليس ملا قال هلما َما َنَهاكَُما َربُّكَُما 

 ا إىل تركَعْن َهاِذِه الشََّجَرةِ  إِال أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن الْخَاِلِديَن فقد ألقى إليهما سوء الظن باهللا ودعامه
التسليم ألمره والرضا حبكمه وإىل أن يعتقدا فيه كون إبليس ناصحاً هلما وأن الرب تعاىل قد غشهما وال شك أن 

هذه األشياء أعظم من أكل الشجرة فوجب أن تكون املعاتبة يف ذلك أشد وأيضاً كان آدم عليه السالم عاملاً بتمرد 
آتاه اهللا من النعم فكيف جيوز من العاقل أن يقبل قول  إبليس عن السجود وكونه مبغضاً له وحاسداً له على ما

عدوه مع هذه القرائن وليس يف اآلية أهنما أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكالم أو بعده ويدل على أن آدم كان 
وأما ما روي )  ١١٧طه ( ةِ  فََتْشقَى عاملاً بعداوته لقوله تعاىل إِنَّ َهاذَا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوجَِك فَالَ ُيخْرِجَنَّكَُما ِمَن الَْجنَّ

عن ابن عباس فهو أثر مروي باآلحاد فكيف يعارض القرآن وأما اجلواب عن الثاين فهو أن العتاب إمنا حصل على 
ترك التحفظ من أسباب النسيان وهذا الضرب من السهو موضوع عن املسلمني وقد كان جيوز أن يؤاخذوا به 

األحزاب ( لعظم خطرهم ومثلوه بقوله تعاىل كَرِمياً يانَِساء النَّبِىّ  لَْسُتنَّ كَأََحٍد ّمَن الّنَساء وليس مبوضوع عن األنبياء 
ِضْعفَْينِ )  ٣٢ وقال عليه الصالة )  ٣٠األحزاب ( مث قال َمن َيأِْت ِمنكُنَّ بِفَاِحَشةٍ  مَُّبّيَنةٍ  ُيَضاَعْف لََها الَْعذَابُ 

إين أوعك كما يوعك الرجالن منكم ( وقال أيضاً ) األنبياء مث األولياء مث األمثل فاألمثل أشد الناس بالًء ( والسالم 
فإن قيل كيف جيوز أن يؤثر عظم حاهلم وعلو منزلتهم يف حصول شرط يف تكليفهم دون تكليف غريهم قلنا أما ) 

من التشديدات يف ) وسلم صلى اهللا عليه ( ولقد كان على النيب ) حسنات األبرار سيئات املقربني ( مسعت 
التكليف ما مل يكن على غريه فهذا يف تقرير أنه صدر ذلك عن آدم عليه السالم على جهة السهو والنسيان ورأيت 

يف بعض التفاسري أن حواء سقته اخلمر حىت سكر مث يف أثناء السكر فعل ذلك قالوا وهذا ليس ببعيد ألنه عليه 
ل األشياء سوى تلك الشجرة فإذا محلنا الشجرة على الرب كان مأذوناً يف تناول السالم كان مأذوناً له يف تناول ك

أما القول )  ٤٧الصافات ( اخلمر ولقائل أن يقول إن مخر اجلنة ال يسكر لقوله تعاىل يف صفة مخر اجلنة الَ ِفيَها غَْولٌ 
النهي كان هني تنزيه ال هني حترمي وقد تقدم  الثاين وهو أنه عليه السالم فعله عامداً فههنا أربعة أقوال أحدها أن ذلك

الكالم يف هذا القول وعلته الثاين أنه كان ذلك عمداً من آدم عليه السالم وكان ذلك كبرية مع أن آدم عليه 
السالم كان يف ذلك الوقت نبياً وقد عرفت فساد هذا القول الثالث أنه عليه السالم فعله عمداً لكن كان معه من 



زع واألشفاق ما صري ذلك يف حكم الصغرية وهذا القول أيضاً باطل بالدالئل املتقدمة ألن املقدم على الوجل والف
ترك الواجب أو فعل املنهي عمداً وإن فعله مع اخلوف إال أنه يكون مع ذلك عاصياً مستحقاً للعن والذم واخللود يف 

( وصفه بالنسيان يف قوله فََنِسىَ  َولَْم َنجِْد لَُه َعْزماً النار وال يصح وصف األنبياء عليهم السالم بذلك وألنه تعاىل 
وذلك ينايف العمدية القول الرابع وهو اختيار أكثر املعتزلة أنه عليه السالم أقدم على األكل بسبب )  ١١٥طه 

َبا َهاِذِه الشَّجََرةَ  اجتهاد أخطأ فيه وذلك ال يقتضي كون الذنب كبرية بيان االجتهاد اخلطأ أنه ملا قيل له َوالَ َتقَْر
  فلفظ َهاِذِه

هذان حل ( قد يشار به إىل الشخص وقد يشار به إىل النوع وروي أنه عليه السالم أخذ حريراً وذهباً بيده وقال 
هذا ( وأراد به نوعهما وروي أنه عليه الصالة والسالم توضأ مرة مرة وقال ) إلناث أميت حرام على ذكورهم 

( وأراد نوعه فلما مسع آدم عليه السالم قوله تعاىل َوالَ َتقَْرَبا َهاِذِه الشَّجََرةَ  ) الصالة إال به وضوء ال يقبل اهللا 
ظن أن النهي إمنا يتناول تلك الشجرة املعينة فتركها وتناول من شجرة أخرى من )  ١٩األعراف ) (  ٣٥البقرة 

اهللا تعاىل من كلمة َهاِذِه كان النوع ال الشخص واالجتهاد ذلك النوع إال أنه كان خمطئاً يف ذلك االجتهاد ألن مراد 
يف الفروع إذا كان خطأ ال يوجب استحقاق العقاب واللعن الحتمال كونه صغرية مغفورة كما يف شرعنا فإن قيل 
ال  الكالم على هذا القول من وجوه أحدها أن كلمة َهاذَا يف أصل اللغة لإلشارة إىل الشيء احلاضر والشيء احلاضر
يكون إال شيئاً معيناً فكلمة هذا يف أصل اللغة لإلشارة إىل الشيء املعني فأما أن يراد هبا اإلشارة إىل النوع فذاك 

على خالف األصل وأيضاً فألنه تعاىل ال جتوز اإلشارة عليه فوجب أن يكون أمر بعض املالئكة باإلشارة إىل ذلك 
الة إذا ثبت هذا فنقول اجملتهد مكلف حبمل اللفظ على حقيقته فآدم الشخص فكان ما عداه خارجاً عن النهي ال حم

عليه السالم ملا محل لفظ َهاذَا على املعني كان قد فعل الواجب وال جيوز له محله على النوع واعلم أن هذا الكالم 
أفاد اإلذن يف تناول كل ما يف )  ٣٥البقرة ( متأيد بأمرين آخرين أحدمها أن قوله وَكُالَ ِمْنَها رَغًَدا َحْيثُ شِئُْتَما 

اجلنة إال ما خصه الدليل والثاين أن العقل يقتضي حل االنتفاع جبميع املنافع إال ما خصه الدليل والدليل املخصص مل 
يدل إال على ذلك املعني فثبت أن آدم عليه السالم كان مأذوناً له يف االنتفاع بسائر األشجار وإذا ثبت هذا امتنع 

بسبب هذا عتاباً وأن حيكم عليه بكونه خمطئاً فثبت أن محل القصة على هذا الوجه يوجب أن حيكم عليه أن يستحق 
بأنه كان مصيباً ال خمطئاً وإذا كان كذلك ثبت فساد هذا التأويل الوجه الثاين يف االعتراض على هذا التأويل هب 

 هبذا اللفظ ما يدل على أن املراد منه النوع دون أن لفظ َهاذَا متردد بني الشخص والنوع ولكن هل قرن اهللا تعاىل
الشخص أو ما فعل ذلك فإن كان األول فأما أن يقال إن آدم عليه السالم قصر يف معرفة ذلك البيان فحينئذ يكون 
قد أتى بالذنب وإن مل يقصر يف معرفته بل عرفه فقد عرف حينئذ أن املراد هو النوع فإقدامه على التناول من شجرة 

ن ذلك النوع يكون إقداماً على الذنب قصداً الوجه الثالث أن األنبياء عليهم السالم ال جيوز هلم االجتهاد ألن م
االجتهاد إقدام على العمل بالظن وذلك إمنا جيوز يف حق من ال يتمكن من حتصيل العلم أما األنبياء فإهنم قادرون 

ن االكتفاء بالظن مع القدرة على حتصيل اليقني غري جائز عقالً على حتصيل اليقني فوجب أن ال جيوز هلم االجتهاد أل
وشرعاً وإذا ثبت ذلك ثبت أن اإلقدام على االجتهاد معصية الوجه الرابع هذه املسألة إما أن تكون من املسائل 

لظنيات فإن القطعية أو الظنية فإن كانت من القطعيات كان اخلطأ فيها كبرياً وحينئذ يعود اإلشكال وإن كانت من ا
قلنا إن كل جمتهد مصيب فال يتحقق اخلطأ فيها أصالً وإن قلنا املصيب فيها واحد واملخطىء فيها معذور باالتفاق 

فكيف صار هذا القدر من اخلطأ سبباً ألن نزع عن آدم عليه السالم لباسه وأخرج من اجلنة وأهبط إىل األرض 
  واجلواب عن األول



ل لإلشارة إىل الشخص لكنه قد يستعمل يف اإلشارة إىل النوع كما تقدم بيانه وأنه أن لفظ هذا وإن كان يف األص
سبحانه وتعاىل كان قد قرن به ما دل على أن املراد هو النوع واجلواب عن الثاين هو أن آدم عليه السالم لعله قصر 

الدليل يف وقت ما هناه اهللا تعاىل يف معرفة ذلك الدليل ألنه ظن أنه ال يلزمه ذلك يف احلال أو يقال إنه عرف ذلك 
عن عني الشجرة فلما طالت املدة غفل عنه ألن يف اخلرب أن آدم عليه السالم بقي يف اجلنة الدهر الطويل مث أخرج 

واجلواب عن الثالث أنه ال حاجة ههنا إىل إثبات أن األنبياء عليهم السالم متسكوا باالجتهاد فأنا بينا أنه عليه 
معرفة تلك الداللة أو أنه كان قد عرفها لكنه قد نسيها وهو املراد من قوله تعاىل فََنِسىَ  َولَْم َنجِدْ  السالم قصر يف

لَُه َعْزماً واجلواب عن الرابع ميكن أن يقال كانت الداللة قطعية إال أنه عليه السالم ملا نسيها صار النسيان عذراً يف 
ة إال أنه ترتب عليه من التشديدات ما مل يترتب على خطأ سائر أن ال يصري الذنب كبرياً أو يقال كانت ظني

اجملتهدين ألن ذلك جيوز أن خيتلف باختالف األشخاص وكما أن الرسول عليه الصالة والسالم خمصوص بأمور 
جه كثرية يف باب التشديدات والتخفيفات مبا ال يثبت يف حق األمة فكذا ههنا واعلم أنه ميكن أن يقال يف املسألة و
آخر وهو أنه تعاىل ملا قال َوالَ َتقَْرَبا َهاِذِه الشَّجََرةَ  وهنامها معاً فظن آدم عليه السالم أنه جيوز لكل واحد منهما 

وحده أن يقرب من الشجرة وأن يتناول منها ألن قوله َوالَ َتقَْرَبا هني هلما على اجلمع وال يلزم من حصول النهي 
فراد فلعل اخلطأ يف هذا االجتهاد إمنا وقع من هذا الوجه فهذا مجلة ما يقال يف هذا حال االجتماع حصوله حال اإلن

  الباب واهللا أعلم
املسألة الثانية اختلفوا يف أنه كيف متكن إبليس من وسوسة آدم عليه السالم مع أن إبليس كان خارج اجلنة وآدم 

رووه عن وهب بن منبه اليماين والسدي عن ابن كان يف اجلنة وذكروا فيه وجوهاً أحدها قول القصاص وهو الذي 
عباس رضي اهللا عنهما وغريه أنه ملا أراد إبليس أن يدخل اجلنة منعته اخلزنة فأتى احلية وهي دابة هلا أربع قوائم كأهنا 

البختية وهي كأحسن الدواب بعدما عرض نفسه على سائر احليوانات فما قبله واحد منها فابتلعته احلية وأدخلته 
اجلنة خفية من اخلزنة فلما دخلت احلية اجلنة خرج إبليس من فمها واشتغل بالوسوسة فال جرم لعنت احلية 

وسقطت قوائمها وصارت متشي على بطنها وجعل رزقها يف التراب وصارت عدواً لبين آدم واعلم أن هذا وأمثاله 
ية فلم مل يقدر على أن جيعل نفسه حية مث يدخل مما جيب أن ال يلتفت إليه ألن إبليس لو قدر على الدخول يف فم احل

اجلنة وألنه ملا فعل ذلك باحلية فلم عوقبت احلية مع أهنا ليست بعاقلة وال مكلفة وثانيها أن إبليس دخل اجلنة يف 
صورة دابة وهذا القول أقل فساداً من األول وثالثها قال بعض أهل األصول إن آدم وحواء عليهما السالم لعلهما 

ا خيرجان إىل باب اجلنة وإبليس كان بقرب الباب ويوسوس إليهما ورابعها هو قول احلسن أن إبليس كان يف كان
األرض وأوصل الوسوسة إليهما يف اجلنة قال بعضهم هذا بعيد ألن الوسوسة كالم خفي والكالم اخلفي ال ميكن 

باشر خطاهبما أو يقال إنه أوصل الوسوسة  إيصاله من األرض إىل السماء واختلفوا من وجه آخر وهو أن إبليس هل
  إليهما على لسان بعض أتباعه

وذلك يقتضي املشافهة وكذا )  ٢١األعراف ( حجة القول األول قوله تعاىل َوقَاَسَمُهَما إِّني لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني 
ء عليهما السالم كانا يعرفانه ويعرفان ما وحجة القول الثاين أن آدم وحوا)  ٢٢األعراف ( قوله فََدلَّاُهَما بُِغرُورٍ 

عنده من احلسد والعداوة فيستحيل يف العادة أن يقبال قوله وأن يلتفتا إليه فال بد وأن يكون املباشر للوسوسة من 
بعض أتباع إبليس بقي ههنا سؤاالن السؤال األول أن اهللا تعاىل قد أضاف هذا اإلزالل إىل إبليس فلم عاتبهما على 

لفعل قلنا معىن قوله فَأََزلَُّهَما أهنما عند وسوسته أتيا بذلك الفعل فأضيف ذلك إىل إبليس كما يف قوله تعاىل ذلك ا
فقال تعاىل حاكياً عن إبليس َوَما كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم ّمن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدَعْوُتكُمْ )  ٦نوح ( فَلَْم َيزِْدُهْم ُدعَاِئى إِالَّ ِفرَاراً 



هذا ما قاله املعتزلة والتحقيق يف هذه اإلضافة ما قررناه مراراً أن اإلنسان قادر على )  ٢٢إبراهيم ( ْسَتَجْبُتمْ ِلى فَا
الفعل والترك ومع التساوي يستحيل أن يصري مصدراً ألحد هذين األمرين إال عند انضمام الداعي إليه والداعي 

كون الفعل مشتمالً على مصلحة فإذا حصل ذلك العلم أو الظن عبارة يف حق العبد عن علم أو ظن أو اعتقاد ب
بسبب منبه نبه عليه كان الفعل مضافاً إىل ذلك ملا ألجله صار الفاعل بالقوة فاعالً بالفعل فلهذا املعىن انضاف الفعل 

سة إبليس ههنا إىل الوسوسة وما أحسن ما قال بعض العارفني إن زلة آدم عليه السالم هب أهنا كانت بسبب وسو
فمعصية إبليس حصلت بوسوسة منا وهذا ينبهك على أنه ما مل حيصل الداعي ال حيصل الفعل وأن الدواعي وإن 

ترتب بعضها على بعض فال بد من انتهائها إىل ما خيلقه اهللا تعاىل ابتداء وهو الذي صرح به موسى عليه السالم يف 
السؤال الثاين كيف كانت تلك )  ١٥٥األعراف ( ا َمن َتَشاء َوتَْهِدى َمن َتَشاء قوله إِنْ ِهىَ  إِالَّ ِفْتنَُتَك ُتِضلُّ بَِه

َملَكَْينِ  الوسوسة اجلواب أهنا هي اليت حكى اهللا تعاىل عنها يف قوله َما َنَهاكَُما رَبُّكَُما َعْن َهاِذِه الشَّجََرةِ  إِال أَن َتكُوَنا
فلم يقبال ذلك منه فلما أيس من ذلك عدل إىل اليمني على ما قال )  ٢٠ األعراف( أَْو َتكُوَنا ِمَن الْخَاِلِديَن 

فلم يصدقاه أيضاً والظاهر أنه بعد ذلك عدل إىل شيء آخر )  ٢١األعراف ( َوقَاَسَمُهَما إِّني لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني 
ستغراقهما فيه نسيان النهي فعند وهو أنه شغلهما باستيفاء اللذات املباحة حىت صارا مستغرقني فيه فحصل بسبب ا

  ذلك حصل ما حصل واهللا أعلم حبقائق األمور كيف كانت
  أما قوله تعاىل َوقُلَْنا اْهبِطُواْ ففيه مسائل

املسألة األوىل من قال إن جنة آدم كانت يف السماء فسر اهلبوط بالنزول من العلو إىل السفل ومن قال إهنا كانت يف 
  ) ٦١البقرة ( موضع إىل غريه كقوله اْهبِطُواْ ِمصًْرا األرض فسره بالتحول من 

املسألة الثانية اختلفوا يف املخاطبني هبذا اخلطاب بعد االتفاق على أن آدم وحواء عليهما السالم كانا خماطبني به 
قوله  وذكروا فيه وجوهاً األول وهو قول األكثرين أن إبليس داخل فيه أيضاً قالوا ألن إبليس قد جرى ذكره يف

  فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها أي فأزهلما وقلنا هلم اهبطوا
وأما قوله تعاىل بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ فهذا تعريف ألدم وحواء عليهما السالم أن إبليس عدو هلما ولذريتهما كما 

ُدوٌّ لََّك وَِلَزْوجَِك فَالَ ُيخْرَِجنَّكَُما ِمَن الَْجنَّةِ  عرفهما ذلك قبل األكل من الشجرة فقال فَقُلَْنا يائَاَدُم أَن الَّ َهاذَا َع
  فإن قيل إن إبليس ملا أىب من السجود صار كافراً وأخرج من اجلنة وقيل له)  ١١٧طه ( فََتْشقَى 

احلجر (  ٧٧ص ( ا فَإِنََّك َرجِيٌم وقال أيضاً فَاخُْرْج ِمْنَه)  ١٣األعراف ( فَاْهبِطْ ِمْنَها فََما َيكُونُ لََك أَن تََتكَبََّر ِفيَها 
وإمنا اهبط منها ألجل تكربه فزلة آدم عليه السالم إمنا وقعت بعد ذلك مبدة طويلة مث أمر باهلبوط بسبب )  ٣٤

الزلة فلما حصل هبوط إبليس قبل ذلك كيف يكون قوله اْهبِطُواْ متناوالً له قلنا إن اهللا تعاىل ملا أهبطه إىل األرض 
د إىل السماء مر أخرى ألجل أن يوسوس إىل آدم وحواء فحني كان آدم وحواء يف اجلنة قال اهللا تعاىل هلما فلعله عا

اْهبِطَا فلما خرجا من اجلنة واجتمع إبليس معهما خارج اجلنة أمر الكل فقال اْهبِطُواْ ومن الناس من قال ليس معىن 
ذلك لكل واحد منهم على حدة يف وقت الوجه الثاين أن املراد قوله اْهبِطُواْ أنه قال ذلك هلم دفعة واحدة بل قال 

آدم وحواء واحلية وهذا ضعيف ألنه ثبت باإلمجاع أن املكلفني هم املالئكة واجلن واإلنس ولقائل أن مينع هذا 
الََتُه وََتْسبِيحَهُ اإلمجاع فإن من الناس من يقول قد حيصل يف غريهم مجع من املكلفني على ما قال تعاىل كُلٌّ قَْد َعِلَم َص

الثالث املراد آدم وحواء وذريتهما ألهنما )  ٢١النمل ( وقال سليمان للهدهد الَعذَّبنَُّه َعذَاباً َشِديداً )  ٤١النور ( 
( َجِميًعا  ملا كانا أصل اإلنس جعال كأهنما اإلنس كلهم والدليل عليه قوله اْهبِطُواْ بَْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ اْهبِطُواْ مِْنَها

ويدل عليه أيضاً قوله فََمن َتبَِع ُهَداَي فَالَ خَْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ وَالَِّذيَن كَفَُرواْ َوكَذَُّبواْ )  ٣٨ ٣٦البقرة 



ومعىن َبْعُضكُْم ِلبَْعضٍ وهذا حكم يعم الناس كلهم )  ٣٩ ٣٨البقرة ( بِآَياتَِنا أُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 
َعُدوٌّ ما عليه الناس من التعادي والتباغض وتضليل بعضهم لبعض واعلم أن هذا القول ضعيف ألن الذرية ما كانوا 

  موجودين يف ذلك الوقت فكيف يتناوهلم اخلطاب أما من زعم أن أقل اجلمع اثنان فالسؤال زائل على قوله
له اْهبِطُواْ أمر أو إباحة واألشبه أنه أمر ألن فيه مشقة شديدة ألن مفارقة ما كانا فيه املسألة الثالثة اختلفوا يف أن قو

من اجلنة إىل موضع ال حتصل املعيشة فيه إال باملشقة والكد من أشق التكاليف وإذا ثبت هذا بطل ما يظن أن ذلك 
ن النفع العظيم فإن قيل ألستم تقولون عقوبة ألن التشديد يف التكليف سبب للثواب فكيف يكون عقاباً مع ما فيه م

يف احلدود وكثري من الكفارات إهنا عقوبات وإن كانت من باب التكاليف قلنا أما احلدود فهي واقعة باحملدود من 
فعل الغري فيجوز أن تكون عقاباً إذا كان الرجل مصراً وأما الكفارات فإمنا يقال يف بعضها إنه جيري جمرى العقوبات 

  تثبت إال مع املأمث فأما أن تكون عقوبة مع كوهنا تعريضات للثواب العظيم فالألهنا ال 
املسألة الرابعة أن قوله تعاىل اْهبِطُواْ بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ أمر باهلبوط وليس أمراً بالعداوة ألن عداوة إبليس آلدم 

إيامها حىت أخرجهما من اجلنة وعداوته وحواء عليهما السالم بسبب احلسد واالستكبار عن السجود واختداعه 
لذريتهما بإلقاء الوسوسة والدعوة إىل الكفر واملعصية وشيء من ذلك ال جيوز أن يكون مأموراً به فأما عداوة آدم 

ذَّكَُّرونَ َياَبنِى آَدَم وقال تعاىل َي)  ٦فاطر ( إلبليس فإهنا مأمور هبا لقوله تعاىل إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعُدّواً 
إذا ثبت هذا ظهر أن املراد من اآلية اهبطوا )  ٢٧األعراف ( الَ َيفِْتنَنَّكُمُ الشَّْيطَانُ كََما أَْخَرَج أََبوَْيكُم ّمَن الَْجنَّةِ  

  من السماء وأنتم بعضكم لبعض عدو
وقد يكون )  ١٢القيامة ( ى َرّبَك َيْومَِئٍذ الُْمْسَتقَرُّ املسألة اخلامسة املستقر قد يكون مبعىن االستقرار كقوله تعاىل إِلَ

  مبعىن املكان الذي يستقر فيه كقوله تعاىل أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  َيْوَمِئٍذ خَْيٌر مُّْسَتقَرّاً

ا قوله تعاىل إذا عرفت هذا فنقول األكثرون محلو)  ٩٨األنعام ( وقال تعاىل فَُمْستَقَرٌّ َوُمْسَتوَْدٌع )  ٢٤الفرقان ( 
على املكان واملعىن أهنا مستقركم حاليت احلياة واملوت )  ٢٤األعراف ) (  ٣٦البقرة ( َولَكُْم ِفى االْرضِ ُمْسَتقَرٌّ 

وروى السدي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال املستقر هو القرب أي قبوركم تكونون فيها واألول أوىل ألنه 
يق إال حبال احلياة وألنه تعاىل خاطبهم بذلك عند اإلهباط وذلك يقتضي حال احلياة تعاىل قدر املتاع وذلك ال يل

 واعلم أنه تعاىل قال يف سورة األعراف يف هذه القصة قَالَ اْهبِطُواْ بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ وَلَكُْم ِفى االْْرضِ ُمْستَقَرٌّ
فيجوز أن يكون قوله ِفيَها )  ٢٥ ٢٤األعراف ( َها َتُموُتونَ َوِمْنَها ُتْخَرُجونَ َوَمَتاٌع إِلَى ِحنيٍ قَالَ ِفيَها َتْحَيْونَ َوِفي

  َتحَْيْونَ إىل آخر الكالم بياناً لقوله وَلَكُْم ِفى االْرضِ ُمْسَتقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى ِحنيٍ وجيوز أن يكون زيادة على األول
لى أنه اسم للزمان واألوىل أن يراد به املمتد من الزمان ألن املسألة السادسة اختلفوا يف معىن احلني بعد اتفاقهم ع

الرجل يقول لصاحبه ما رأيتك منذ حني إذا بعدت مشاهدته له وال يقال ذلك مع قرب املشاهدة فلما كانت أعمار 
  الناس طويلة وآجاهلم عن أوائل حدوثهم متباعدة جاز أن يقول َوَمتَاٌع إِلَى حِنيٍ

أن يف هذه اآليات حتذيراً عظيماً عن كل املعاصي من وجوه أحدها أن من تصور ما جرى على  املسألة السابعة اعلم
آدم عليه السالم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغرية كان على وجل شديد من املعاصي قال الشاعر يا ناظراً يرنو 

  بعيين راقد
  ومشاهداً لألمر غري مشاهد

  تصل الذنوب إىل الذنوب وترجتى
  اجلنان ونيل فوز العابددرك 



  أنسيت أن اهللا أخرج آدما
  منها إىل الدنيا بذنب واحد

وعن فتح املوصلي أنه قال كنا قوماً من أهل اجلنة فسبانا إبليس إىل الدنيا فليس لنا إال اهلم واحلزن حىت نرد إىل 
( يف قوله تعاىل أََبى َواْسَتكَْبَر الدار اليت أخرجنا منها وثانيها التحذير عن االستكبار واحلسد واحلرص عن قتادة 

قال حسد عدو اهللا إبليس آدم على ما أعطاه اهللا من الكرامة فقال أنا ناري وهذا طيين مث ألقى احلرص )  ٣٤البقرة 
يف قلب آدم حىت محله على ارتكاب املنهى عنه مث ألقى احلسد يف قلب قابيل حىت قتل هابيل وثالثها أنه سبحانه 

  لعداوة الشديدة بني ذرية آدم وإبليس وهذا تنبيه عظيم على وجوب احلذروتعاىل بني ا
  فََتلَقَّى َءاَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه إِنَُّه ُهَو التَّوَّابُ الرَّحِيُم

يوضع املسألة األوىل قال القفال أصل التلقي هو التعرض للقاء مث يوضع يف موضع االستقبال للشيء اجلائي مث 
  ) ٦النمل ( موضع القبول واألخذ قال اهللا تعاىل وَإِنََّك لَُتلَقَّى الْقُْرءانَ ِمن لَُّدنْ َحكِيمٍ َعِليمٍ 

أي تلقنه ويقال تلقينا احلجاج أي استقبلناهم ويقال تلقيت هذه الكلمة من فالن أي أخذهتا منه وإذا كان هذا أصل 
ل واحد صاحبه فأضيف االجتماع إليهما معاً صلح أن يشتركا يف الكلمة وكان من تلقى رجالً فتالقيا لقي ك

الوصف بذلك فيقال كل ما تلقيته فقد تلقاك فجاز أن يقال تلقى آدم كلمات أي أخذها ووعاها واستقبلها بالقبول 
البقرة ( ِلِمَني وجاز أن يقال تلقى كلمات بالرفع على معىن جاءته عن اهللا كلمات ومثله قوله الَ يََنالُ َعْهِدي الظَّا

  )الظاملون ( ويف قراءة ابن مسعود )  ١٢٤
املسألة الثانية اعلن أنه ال جيوز أن يكون املراد أن اهللا تعاىل عرفه حقيقة التوبة ألن املكلف ال بد وأن يعرف ماهية 

سالم بل جيب محله التوبة ويتمكن بفعلها من تدارك الذنوب ومييزها عن غريها فضالً عن األنبياء عليهم الصالة وال
على أحد األمور أحدها التنبيه على املعصية الواقعة منه على وجه صار آدم عليه السالم عند ذلك من التائبني 

املنيبني وثانيها أنه تعاىل عرفه وجوب التوبة وكوهنا مقبولة ال حمالة على معىن أن من أذنب ذنباً صغرياً أو كبرياً مث 
ن ال يعود فإين أتوب عليه قال اهللا تعاىل فََتلَقَّى ءاَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت أي أخذها وقبلها ندم على ما صنع وعزم على أ

وعمل هبا وثالثها أنه تعاىل ذكره بنعمه العظيمة عليه فصار ذلك من الدواعي القوية إىل التوبة ورابعها أنه تعاىل علمه 
  حال التوبةكالماً لو حصلت التوبة معه لكان ذلك سبباً لكمال 

املسألة الثالثة اختلفوا يف أن تلك الكلمات ما هي فروى سعيد بن جبري عن ابن عباس أن آدم عليه السالم قال يا 
رب أمل ختلقين بيدك بال واسطة قال بلى قال يا رب أمل تنفخ يفّ من روحك قال بلى قال أمل تسكين جنتك قال بلى 

قال يا رب إن تبت وأصلحت تردين إىل اجلنة قال بلى فهو قوله فََتلَقَّى قال يا رب أمل تسبق رمحتك غضبك قال بلى 
ءاَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت وزاد السدي فيه يا رب هل كنت كتبت علي ذنباً قال نعم وثانيها قال النخعي أتيت ابن 

وهي الكلمات اليت تقال عباس فقلت ما الكلمات اليت تلقى آدم من ربه قال علم اهللا آدم وحواء أمر احلج فحجا 
يف احلج فلما فرغا من احلج أوحى اهللا تعاىل إليهما بأين قبلت توبتكما وثالثها قال جماهد وقتادة يف إحدى الروايتني 

ورابعها قال )  ٢٣اف األعر( عنهما هي قوله َربََّنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا َوإِن لَّْم َتْغِفرْ لََنا وََتْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ ِمَن الَْخاسِرِيَن 
سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهم إهنا قوله ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي 

فاغفر يل إنك أنت خري الغافرين ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فارمحين إنك أنت 
دك عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم خري الرامحني ال إله إال أنت سبحانك وحبم

وخامسها قالت عائشة ملا أراد اهللا تعاىل أن يتوب على آدم طاف بالبيت سبعاً والبيت يومئذ ربوة محراء فلما صلى 



ما يف ركعتني استقبل البيت وقال اللهم إنك تعلم سري وعالنييت فاقبل معذريت وتعلم حاجيت فاعطين سؤيل وتعلم 
نفسي فاغفر يل ذنويب اللهم إين أسألك إمياناً يباشر قليب ويقيناً صادقاً حىت أعلم أنه لن يصيبين إال ما كتبت يل 

وأرضى مبا قسمت يل فأوحى اهللا تعاىل إىل آدم يا آدم قد غفرت لك ذنبك ولن يأتيين أحد من ذريتك فيدعوين هبذا 
فت مهومه وغمومه ونزعت الفقر من بني عينيه وجاءته الدنيا وهو ال الدعاء الذي دعوتين به إال غفرت ذنبه وكش

  يريدها
املسألة الرابعة قال الغزايل رمحه اهللا التوبة تتحقق من ثالثة أمور مترتبة علم وحال وعمل فالعلم أول واحلال ثان 

  والعمل ثالث واألول موجب للثاين والثاين موجب للثالث إجياباً اقتضته سنة اهللا

مللك وامللكوت أما العلم فهو معرفة ما يف الذنب من الضرر وكونه حجاباً بني العبد ورمحة الرب فإذا عرف يف ا
ذلك معرفة حمققة حصل من هذه املعرفة تأمل القلب بسبب فوات احملبوب فإن القلب مهما شعر بفوات احملبوب تأمل 

لفعل الذي كان سبباً لذلك الفوات فسمي ذلك فإذا كان فواته يفعل من جهته تأسف بسبب فوات احملبوب على ا
التأسف ندماً مث إن ذلك األمل إذا تأكد حصلت منه إرادة جازمة وهلا تعلق باحلال وباملستقبل وباملاضي أما تعلقها 
باحلال فبترك الذنب الذي كان مالبساً له وأما باملستقبل فالعزم على ترك ذلك الفعل املفوت للمحبوب إىل آخر 

وأما باملاضي فبتاليف ما فات باجلرب والقضاء إن كان قابالً للجرب فالعلم هو األول وهو مطلع هذه اخلريات العمر 
وأعين به اليقني التام بأن هذه الذنوب مسوم مهلكة فهذا اليقني نور وهذا النور يوجب نار الندم فيتأمل به القلب 

وبه كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان يف ظلمة فيطلع حيث أبصر بإشراق نور اإلميان أنه صار حمجوباً عن حمب
النور عليه بانقشاع السحاب فرأى حمبوبه قد أشرف على اهلالك فتشتعل نريان احلب يف قلبه فتنبعث من تلك 

 النريان إرادته لالنتهاض للتدارك فالعلم والندم والقصد املتعلق بالترك يف احلال واالستقبال والتاليف للماضي ثالثة
ويطلق اسم التوبة على جمموعها وكثرياً ما يطلق اسم التوبة على معىن الندم ) على التوبة ( معان مترتبة يف احلصول 

إذ ) الندم توبة ( وحده وجيعل العلم السابق كاملقدمة والترك كالثمرة والتابع املتأخر وهبذا االعتبار قال عليه السالم 
يتبعه فيكون الندم حمفوفاً بطرفيه أعين مثمره ومثرته فهذا هو الذي خلصه  ال ينفك الندم عن علم أوجبه وعن عزم

الشيخ الغزايل يف حقيقة التوبة وهو كالم حسن وقال القفال ال بد يف التوبة من ترك ذلك الذنب ومن الندم على ما 
من الترك فألنه لو مل يترك سبق ومن العزم على أن ال يعود إىل مثله ومن االشفاق فيما بني ذلك كله أما أنه ال بد 

لكان فاعالً له فال يكون تائباً وأما الندم فألنه لو مل يندم لكان راضياً بكونه فاعالً له والراضي بالشيء قد يفعله 
والفاعل للشيء ال يكون تائباً عنه وأما العزم على أن ال يعود إىل مثله فألن فعله معصية والعزم على املعصية معصية 

اق فألنه مأمور بالتوبة وال سبيل له إىل القطع بأنه أتى بالتوبة كما لزمه فيكون خائفاً وهلذا قال تعاىل وأما األشف
واعلم ) لو وزن خوف املؤمن ورجاؤه العتدال ( وقال عليه السالم )  ٩الزمر ( َيْحذَُر االِْخَرةَ  َوَيْرُجواْ َرْحَمةَ  َرّبِه 
خل يف التحقيق إال أنه يتوجه عليه إشكال وهو أن العلم بكون الفعل الفالين أن كالم الغزايل رمحه اهللا أبني وأد

ضرراً مع العلم بأن ذلك الفعل صدر منه يوجب تأمل القلب وذلك التأمل يوجب إرادة الترك يف احلال واالستقبال 
ضرورياً مل يكن ذلك وإرادة تاليف ما حصل منه يف املاضي وإذا كان بعض هذه األشياء مرتباً على البعض ترتباً 

داخالً حتت قدرته فاستحال أن يكون مأموراً به واحلاصل أن الداخل يف الوسع ليس إال حتصيل العلم فأما ما عداه 
فليس لالختيار إليه سبيل لكن لقائل أن يقول حتصيل العلم ليس أيضاً يف الوسع ألن حتصيل العلم ببعض اجملهوالت 

قدمة على ذلك اجملهول فتلك العلوم احلاضرة املتوسل هبا إىل اكتساب ذلك اجملهول ال ميكن إال بواسطة معلومات مت
إما أن تكون مستلزمة للعلم بذلك اجملهول أو مل تكن مستلزمة فإن كان األول كان ترتب املتوسل إليه على املتوسل 



تنتاج املطلوب اجملهول عن تلك به ضرورياً فال يكون ذلك داخالً يف القدرة واالختيار وإن كان الثاين مل يكن اس
املعلومات احلاضرة ألن املقدمات القريبة ال بد وأن تكون حبال يلزم من تسليمها يف الذهن تسليم املطلوب فإذا مل 

  تكن كذلك مل تكن تلك املقدمات منتجة لتلك النتيجة فإن

فية التوصل هبا إىل تلك النتيجة غري قيل مل ال جيوز أن يقال تلك املقدمات وإن كانت حاضرة يف الذهن إال أن كي
حاضرة يف الذهن فال جرم ال يلزم من العلم بتلك املقدمات العلم بتلك النتيجة ال حمالة قلنا العلم بكيفية التوصل 

هبا إىل تلك النتيجة إما أن يكون من البديهيات أو من الكسبيات فإن كان من البديهيات مل يكن يف وسعه وإن كان 
ت كان القول يف كيفية اكتسابه كما يف األول فإما أن يفضي إىل التسلسل وهو حمال أو يفضي إىل أن من الكسبيا

  يصري من لوازمه فيعود احملذور املذكور واهللا أعلم
املسألة اخلامسة سأل القاضي عبد اجلبار نفسه فقال إذا كانت هذه املعصية صغرية فكيف تلزم التوبة وأجاب بأن أبا 

ا تلزمه ألن املكلف مىت علم أنه قد عصى مل حيد فيما بعد وهو خمتار وال مانع من أن يكون نادماً أو علي قال إهن
مصراً لكن اإلصرار قبيح فال تتم مفارقته هلذا القبيح إال بالتوبة فهي إذن الزمة سواء كانت املعصية صغرية أو كبرية 

شم فإنه جيوز أن خيلو العاصي من التوبة واإلصرار ويقول وسواء ذكرها وقد تاب عنها من قبل أو مل يتب أما أبو ها
ال يصح أن تكون التوبة واجبة على األنبياء هلذا الوجه بل جيب أن تكون واجبة إلحدى خالل فإما أن جتب ألن 

عند  بالصغرية قد نقص ثواهبم فيعود ذلك النقصان بالتوبة وإما ألن التوبة نازلة منزلة الترك فإذا كان الترك واجباً
اإلمكان فال بد من وجوب التوبة مع عدم اإلمكان ورمبا قال جتب التوبة عليهم من جهة السمع وهذا هو األصح 
على قوله ألن التوبة ال جيوز أن جتب لعود الثواب الذي هو املنافع فقط ألن الفعل ال جيوز أن جيب ألجل جلب 

م ملا عصمهم اهللا تعاىل صار أحد أسباب عصمتهم التشديد املنافع كما ال جتب النوافل بل األنبياء عليهم السال
  عليهم يف التوبة حاالً بعد حال وإن كانت معاصيهم صغرية

املسألة السادسة قال القفال أصل التوبة الرجوع كاألوبة يقال توب كما يقال أوب قال اهللا تعاىل َوقَابِلِ التَّْوبِ 
ائب وتواب كقوهلم آب يؤوب أوباً وأوبة فهو آيب وأواب والتوبة لفظة فقوهلم تاب يتوب توباً وتوبة ومتاباً فهو ت

يشترك فيها الرب والعبد فإذا وصف هبا العبد فاملعىن رجع إىل ربه ألن كل عاصٍ فهو يف معىن اهلارب من ربه فإذا 
وصف هبا الرب تاب فقد رجع عن هربه إىل ربه فيقال تاب إىل ربه والرب يف هذه احلالة كاملعرض عن عبده وإذا 

تعاىل فاملعىن أنه رجع على عبده برمحته وفضله وهلذا السبب وقع االختالف يف الصلة فقيل يف العبد تاب إىل ربه ويف 
الرب على عبده وقد يفارق الرجل خدمة رئيس فيقطع الرئيس معروفه عنده مث يراجع خدمته فيقال فالن عاد إىل 

وفه إذا عرفت هذا فنقول قبول التوبة يكون بوجهني أحدمها أن يثيب عليها األمري واألمري عاد عليه بإحسانه ومعر
  الثواب العظيم كما أن قبول الطاعة يراد به ذلك والثاين أنه تعاىل يغفر ذنوبه بسبب التوبة

من  املسألة السابعة املراد من وصف اهللا تعاىل بالتواب املبالغة يف قبول التوبة وذلك من وجهني األول أن واحداً
ملوك الدنيا مىت جىن عليه إنسان مث اعتذر إليه فإنه يقبل االعتذار مث إذا عاد إىل اجلناية وإىل االعتذار مرة أخرى 

  فإنه ال يقبله ألن طبعه مينعه من قبول العذر أما اهللا سبحانه وتعاىل فإنه خبالف

دفع ضرر بل إمنا يقبلها حملض اإلحسان ذلك فإنه إمنا يقبل التوبة ال ألمر يرجع إىل رقة طبع أو جلب نفع أو 
والتفضل فلو عصى املكلف كل ساعة مث تاب وبقي على هذه احلالة العمر الطويل لكان اهللا تعاىل يغفر له ما قد 

سلف ويقبل توبته فصار تعاىل مستحقاً للمبالغة يف قبول التوبة فوصف بأنه تعاىل تواب الثاين أن الذين يتوبون إىل 



إنه يكثر عددهم فإذا قبل توبة اجلميع استحق املبالغة يف ذلك وملا كان قبول التوبة مع إزالة العقاب اهللا تعاىل ف
  يقتضي حصول الثواب وكان الثواب من جهته نعمة ورمحة وصف نفسه مع كونه تواباً بأنه رحيم

توبة يف كل حني وأوان ملا ورد يف املسألة الثامنة يف هذه اآلية فوائد إحداها أنه ال بد وأن يكون العبد مشتغالً بال
روي أن رجالً سأل أمري املؤمنني علياً رضي اهللا عنه عن الرجل ) أ ( ذلك من األحاديث واآلثار أما األحاديث 

يذنب مث يستغفر مث يذنب مث يستغفر مث يذنب مث يستغفر فقال أمري املؤمنني يستغفر أبداً حىت يكون الشيطان هو 
وروى أبو ) ب ( ة يل معه وقال علي كلما قدرت أن تطرحه يف ورطة وتتخلص منها فافعل اخلاسر فيقول ال طاق

مل يصر من استغفر وإن عاد يف اليوم سبعني ) صلى اهللا عليه وسلم ( بكر الصديق رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
وأبو ) د ( يه يف كل يوم مائة مرة وعن ابن عمر قال عليه الصالة والسالم توبوا إىل ربكم فإين أتوب إل) ج ( مرة 

يا معشر قريش ) (  ٢١٤الشعراء ( هريرة قال قال عليه الصالة والسالم حني أنزل عليه َوأَنِذْر َعِشريََتَك االْقَْربَِني 
 اشتروا أنفسكم من اهللا ال أغىن عنكم من اهللا شيئاً يا عباس بن عبد املطلب ال أغىن عنك من اهللا شيئاً يا صفية عمة

أخرجاه يف ) رسول اهللا ال أغىن عنك من اهللا شيئاً يا فاطمة بنت حممد سليين ما شئت ال أغىن عنك من اهللا شيئاً 
  )إنه ليغان على قليب فاستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة ( وقال عليه الصالة والسالم ) ه ( الصحيح 

م الرقيق الذي يعرض يف اجلو فال حيجب عن واعلم أن الغني شيء يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية وهو كالغي
الشمس ولكن مينع كمال ضوئها مث ذكروا هلذا احلديث تأويالت أحدها أن اهللا تعاىل أطلع نبيه على ما يكون يف 

أمته من بعده من اخلالف وما يصيبهم فكان إذا ذكر ذلك وجد غيماً يف قلبه فاستغفر ألمته وثانيها أنه عليه الصالة 
ان ينتقل من حالة إىل حالة أرفع من األوىل فكان االستغفار لذلك وثالثها أن الغيم عبارة عن السكر والسالم ك

الذي كان يلحقه يف طريق احملبة حىت يصري فانياً عن نفسه بالكلية فإذا عاد إىل الصحو كان االستغفار من ذلك 
القلب ال ينفك عن اخلطرات واخلواطر  الصحو وهو تأويل أرباب احلقيقة ورابعها وهو تأويل أهل الظاهر أن

أبو هريرة قال قال عمر ) و ( والشهوات وأنواع امليل واإلرادات فكان يستعني بالرب تعاىل يف دفع تلك اخلواطر 
 يريد إنه هو الرجل يعمل الذنب مث يتوب وال)  ٨التحرمي ( رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل ُتوبُواْ إِلَى اللَِّه تَْوَبةً  نَُّصوحاً 

قال ) ز ( أن يعمل به وال يعود وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه هو أن يهجر الذنب ويعزم على أن ال يعود إليه أبداً 
إذا هم عبدي باحلسنة فاكتبوها له حسنة ( حاكياً عن اهللا تعاىل يقول ملالئكته ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

رواه ) ا هم بالسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثاهلا وإذ
روي أن جربيل عليه السالم مسع إبراهيم عليه السالم وهو يقول يا كرمي العفو فقال جربيل أو تدري ) ح ( مسلم 

  ما كرمي العفو فقال ال يا جربيل

من استفتح أول هناره باخلري ( ة عنه عليه الصالة والسالم أبو هرير) ط ( قال أن يعفو عن السيئة ويكتبها حسنة 
  )وختمه باخلري قال اهللا تعاىل للمالئكة ال تكتبوا على عبدي ما بني ذلك من الذنوب 

كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفساً فسأل ( عن أيب سعيد اخلدري قال قال عليه الصالة والسالم ) ي ( 
على راهب فأتاه فقال إنه قد قتل تسعة وتسعني نفساً فهل للقاتل من توبة فقال ال فقتله  عن أعلم أهل األرض فدل

فكمل املائة مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عامل فأتاه فقال إنه قتل مائة نفس فهل من توبة فقال نعم 
اهللا تعاىل فاعبده معهم وال ترجع إىل ومن حيول بينك وبني التوبة انطلق إىل أرض كذا وكذا فإن هبا ناساً يعبدون 

أرضك فإهنا أرض سوء فانطلق حىت أتى نصف الطريق فأتاه املوت فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب 
فقالت مالئكة الرمحة جاء تائباً مقبالً بقلبه إىل اهللا تعاىل وقالت مالئكة العذاب إنه مل يعمل خرياً قط فأتاهم ملك يف 



ي وتوسط بينهم فقال قيسوا ما بني األرضني فإىل أيهما كان أدىن فهو له فقاسوه فوجدوه أدىن إىل األرض صورة آدم
ثابت البناين بلغنا أن إبليس قال يا رب إنك خلقت آدم ) يا ( رواه مسلم ) اليت أراد بشرب فقبضته مالئكة الرمحة 

فقال ) جعلت صدورهم مساكن لك ( سبحانه وتعاىل  وجعلت بيين وبينه عداوة فسلطين عليه وعلى ولده فقال اهللا
رب زدين فقال ال يولد ولد آلدم إال ولد لك عشرة قال رب زدين قال جتري منه جمرى الدم قال رب زدين قال 

آدم إبليس إىل ربه  قال فعندها شكا)  ٦اإلسراء ( َوأَْجِلْب َعلَْيهِم بَِخيِْلَك َوَرجِِلَك َوَشارِكُْهْم ِفى االْْموالِ وَاالْْولَاِد 
تعاىل فقال يا رب إنك خلقت إبليس وجعلت بيين وبينه عداوة وبغضاء وسلطه علي وعلى ذرييت وأنا ال أطيقه إال 
بك فقال اهللا تعاىل ال يولد لك ولد إال وكلت به ملكني حيفظانه من قرناء السوء قال رب زدين قال احلسنة بعشر 

أبو موسى األشعري قال قال ) يب ) ( ن أحد من ولدك التوبة ما مل يغرغر أمثاهلا قال رب زدين قال ال أحجب ع
عليه الصالة والسالم إن اهللا تعاىل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع 

( رسول اهللا  عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال كنت إذا مسعت من) يج ( رواه مسلم ) الشمس من مغرهبا 
حديثاً نفعين اهللا منه مبا شاء أن ينفعين فإذا حدثين أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف يل ) صلى اهللا عليه وسلم 

ما من عبد يذنب ( يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( صدقته وحدثين أبو بكر وصدق أبو بكر قال مسعت رسول اهللا 
مث قرأ َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُواْ فَاِحَشةً  أَْو )  فيستغفر اهللا تعاىل إال غفر له ذنباً فيحسن الطهور مث يقوم فيصلي ركعتني
( أبو إمامة قال بينا أنا قاعد عند رسول اهللا ) يد ) (  ١٣٥البقرة ( ظَلَُمواْ أَْنفَُسُهْم إىل قوله فَاْسَتْغفَرُواْ ِلذُُنوبِهِْم 

سول اهللا أصبت حداً فأقمه علي قال فأعرض عنه مث عاد فقال مثل إذ جاءه رجل فقال يا ر) صلى اهللا عليه وسلم 
فصلى مث خرج قال أبو أمامة فكنت أمشي مع ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك وأقيمت الصالة فدخل رسول اهللا 

الم والرجل يتبعه ويقول يا رسول اهللا إين أصبت حداً فأقمه علي فقال عليه الس) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
أليس حني خرجت من بيتك توضأت فأحسنت الوضوء قال بلى يا رسول قال وشهدت معنا هذه الصالة قال ( 

عبد اهللا قال جاء رجل إىل النيب ) يه ( رواه مسلم ) بلى يا رسول اهللا قال فإن اهللا قد غفر لك حدك أو قال ذبنك 
من أقصى املدينة وإين أصبت ماء دون أن أمسها فها  وقال يا رسول اهللا إين عاجلت امرأة) صلى اهللا عليه وسلم ( 

) صلى اهللا عليه وسلم ( أنا ذا فاقض يف ما شئت فقال له عمر لقد سترك اهللا لو سترت نفسك فلم يرد رسول اهللا 
ىِ  النَّهَارِ وتال عليه هذه اآلية َوأَِقمِ الصَّلَواةَ  طََرفَ) صلى اهللا عليه وسلم ( شيئاً فقام الرجل فانطلق فدعاه النيب 

فقال واحد من القوم يا نيب اهللا هذا له خاصة قال بل )  ١١٤هود ( َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ إِنَّ الَْحَسَناتِ ُيذِْهْبَن السَّّيئَاِت 
  للناس عامة رواه

فر يل فقال ربه إن عبداً أصاب ذنباً فقال يا رب إين أذنبت ذنباً فاغ( أبو هريرة قال قال عليه السالم ) يو ( مسلم 
علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له مث مكث ما شاء اهللا مث أصاب ذنباً آخر فقال يا رب إين أذنبت 
ذنباً آخر فاغفره يل فقال ربه إن عبدي علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له مث مكث ما شاء اهللا مث أصاب 

نباً آخر فاغفره يل فقال ربه علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فقال له ربه ذنباً آخر فقال يا رب أذنبت ذ
مل يصر من ( أبو بكر قال قال عليه الصالة والسالم ) يز ( أخرجاه يف الصحيح ) غفرت لعبدي فليعمل ما شاء 

صلى ( مسعت من رسول اهللا  أبو أيوب قال قد كنت كتمتكم شيئاً) يح ( استغفر اهللا ولو عاد يف اليوم سبعني مرة 
رواه ) لوال أنكم تذنبون فتستغفرون خللق اهللا تعاىل خلقاً يذنبون فيستغفرون فيغفر هلم ( يقول ) اهللا عليه وسلم 

إذ أقبل رجل عليه كساء ويف يده ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال عبد اهللا بينما حنن عند رسول اهللا ) يط ( مسلم 
يا رسول اهللا إين مررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذهتن فوضعتهن  شيء قد التف عليه فقال



يف كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت هلا عنهن فوقعت عليهن أمهن فلففتهن مجيعاً يف كسائي 
م أتعجبون فهن معي فقال عليه الصالة والسالم ضعهن عنك فوضعتهن فأبت أمهن إال لزومهن فقال عليه السال

لرمحة أم األفراخ بفراخها قالوا نعم يا رسول اهللا فقال والذي نفس حممد بيده أو قال فوالذي بعثين باحلق نبياً هللا عز 
) ك ) ( وجل أرحم بعباده من أم األفراخ بفراخها ارجع هبن حىت تضعهن من حيث أخذهتن وأمهن معهن فرجع هبن 

عن جربيل عليه السالم عن ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا عنه عن رسول اهللا عن أيب مسلم اخلوالين عن أيب ذر رضي 
يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته حمرماً بينكم فال تظاملوا يا عبادي إنكم ( اهللا سبحانه وتعاىل قال 

كلكم جائع إال من أطعمته ختطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب وال أبايل فاستغفروين أغفر لكم يا عبادي 
فاستطعموين أطعمكم يا عبادي كلكم عارٍ إال من كسوته فاستكسوين أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل منكم مل يزد ذلك يف ملكي شيئاً يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 

ينقص ذلك من ملكي شيئاً يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل منكم مل 
وإنسكم وجنكم اجتمعوا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنسان منكم ما سأل مل ينقص ذلك من ملكي شيئاً 
إال كما ينقص البحر أن يغمس فيه املخيط غمسة واحدة يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خرياً 

قال وكان أبو إدريس إذا حدث هبذا احلديث جثا على ) هللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه فليحمد ا
ركبتيه إعظاماً له وأما اآلثار فسئل ذو النون عن التوبة فقال إهنا اسم جامع ملعان ستة أوهلن الندم على ما مضى 

يعتها فيما بينك وبني اهللا تعاىل الرابع أداء الثاين العزم على ترك الذنوب يف املستقبل الثالث أداء كل فريضة ض
املظامل إىل املخلوقني يف أمواهلم وأعراضهم اخلامس إذابة كل حلم ودم نبت من احلرم السادس إذاقة البدن أمل 

الطاعات كما ذاق حالوة املعصية وكان أمحد بن حارس يقول يا صاحب الذنوب أمل يأن لك أن تتوب يا صاحب 
يف الديوان مكتوب يا صاحب الذنوب أنت هبا يف القرب مكروب يا صاحب الذنوب أنت غداً  الذنوب إن الذنب
  بالذنوب مطلوب

  الفائدة الثانية من فوائد اآلية أن آدم عليه السالم ملا مل يستغن عن التوبة مع علو شأنه فالواحد منا أوىل بذلك

على زلته تنبيه لنا أيضاً ألنا أحق بالبكاء من آدم عليه الفائدة الثالثة أن ما ظهر من آدم عليه السالم من البكاء 
لو مجع بكاء أهل الدنيا إىل بكاء داود لكان بكاء ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( السالم روي عن رسول اهللا 

يا وبكاء داود أكثر ولو مجع بكاء أهل الدنيا وبكاء داود إىل بكاء نوح لكان بكاء نوح أكثر ولو مجع بكاء أهل الدن
  )داود وبكاء نوح عليهما السالم إىل بكاء آدم على خطيئته لكان بكاء آدم أكثر 

املسألة التاسعة إمنا اكتفى اهللا تعاىل بذكر توبة آدم دون توبة حواء ألهنا كانت تبعاً له كما طوى ذكر النساء يف 
  ) ٢٣األعراف ( نفَُسَنا القرآن والسنة لذلك وقد ذكرها يف قوله قَاالَ َربََّنا ظَلَْمَنا أَ

  ُهْم َيحَْزُنونَقُلَْنا اْهبِطُواْ ِمْنَها َجِميًعا فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُم مِّنِّى ُهًدى فََمن َتبَِع ُهدَاَي فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ 
الثاين فاألول من  املسألة األوىل ذكروا يف فائدة تكرير األمر باهلبوط وجهني األول قال اجلبائي اهلبوط األول غري

اجلنة إىل مساء الدنيا والثاين من مساء الدنيا إىل األرض وهذا ضعيف من وجهني أحدمها أنه قال يف اهلبوط األول 
َولَكُْم ِفى االْرضِ ُمْسَتقَرٌّ فلو كان االستقرار يف األرض إمنا حصل باهلبوط الثاين لكان ذكر قوله وَلَكُْم ِفى االْرضِ 

( عقيب اهلبوط الثاين أوىل وثانيهما أنه قال يف اهلبوط الثاين اْهبِطُواْ ِمْنَها والضمري يف )  ٣٦البقرة ( َمتَاٌع ُمْسَتقَرٌّ َو
عائد إىل اجلنة وذلك يقتضي كون اهلبوط الثاين من اجلنة الوجه الثاين أن التكرير ألجل التأكيد وعندي فيه ) منها 

آدم وحواء ملا أتيا بالزلة أمرا باهلبوط فتابا بعد األمر باهلبوط ووقع يف وجه ثالث أقوى من هذين الوجهني وهو أن 



قلبهما أن األمر باهلبوط ملا كان بسبب الزلة فبعد التوبة وجب أن ال يبقى األمر باهلبوط فأعاد اهللا تعاىل األمر 
ل بزواهلا بل األمر باهلبوط باقٍ باهلبوط مرة ثانية ليعلما أن األمر باهلبوط ما كان جزاء على ارتكاب الزلة حىت يزو

فإن قيل ما )  ٣٠البقرة ( بعد التوبة ألن األمر به كان حتقيقاً للوعد املتقدم يف قوله إِّني َجاِعلٌ ِفى االْرضِ َخِليفَةً  
  جواب الشرط األول قلنا الشرط الثاين مع جوابه كقولك إن جئتين فإن قدرت أحسنت إليك

خبار أن آدم عليه السالم أهبط باهلند وحواء جبدة وإبليس مبوضع من البصرة على أميال املسألة الثانية روي يف األ
  واحلية بأصفهان

وجوه أحدها املراد منه كل داللة وبيان فيدخل فيه دليل العقل وكل كالم ينزل على نيب ) اهلدي ( املسألة الثالثة يف 
أنه قال وإن أهبطنكم من اجلنة إىل األرض فقد أنعمت وفيه تنبيه على عظم نعمة اهللا تعاىل على آدم وحواء فك

  عليكم مبا يؤديكم مرة أخرى إىل اجلنة مع الدوام الذي ال ينقطع قال احلسن

ملا أهبط آدم عليه السالم إىل األرض أوحى اهللا تعاىل إليه يا آدم أربع خصال فيها كل األمر لك ولولدك واحدة يل 
حدة بينك وبني الناس أما اليت يل فتعبدين ال تشرك يب شيئاً وأما اليت لك فإذا وواحدة لك وواحدة بيين وبينك ووا

عملت نلت أجرتك وأما اليت بيين وبينك فعليك الدعاء وعلي اإلجابة وأما اليت بينك وبني الناس فإن تصحبهم مبا 
ا إمنا يتم لو كان املخاطب بقوله حتب أن يصحبوك به وثانيها ما روي عن أيب العالية أن املراد من اهلدى األنبياء وهذ

فَإِمَّا َيأْتَِينَّكُم ّمّنى ُهًدى غري آدم وهم ذريته وباجلملة فهذا التأويل يوجب ختصيص املخاطبني بذرية آدم وختصيص 
  اهلدي بنوع معني وهو األنبياء من غري دليل دل على هذا التخصيص

علماً وعمالً باإلقدام على ما يلزم واالحجام عما حيرم فإنه يصري  املسألة الرابعة أنه تعاىل بني أن من اتبع هداه حبقه
إىل حال ال خوف فيها وال حزن وهذه اجلملة مع اختصارها جتمع شيئاً كثرياً من املعاين ألن قوله فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُم ّمّنى 

عية وزيادات البيان ومجيع ما ال يتم دخل فيه اإلنعام جبميع األدلة العقلية والشر)  ١٢٣طه ) (  ٣٨البقرة ( ُهًدى 
تأمل األدلة حبقها والنظر فيها )  ٣٨البقرة ( ذلك إال به من العقل ووجوه التمكن ومجيع قوله فََمن َتبَِع ُهَداَي 

البقرة ( واستنتاج املعارف منها والعمل هبا وجيمع ذلك كل التكاليف ومجع قوله فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ 
مجيع ما أعد اهللا تعاىل ألولياءه ألن زوال اخلوف يتضمن السالمة من مجيع اآلفات وزوال احلزن يقتضي )  ٣٨

الوصول إىل كل اللذات واملرادات وقدم عدم اخلوف على عدم احلزن ألن زوال ما ال ينبغي مقدم على طلب ما 
 يلحقه خوف يف القرب وال عند البعث وال عند حضور ينبغي وهذا يدل على أن املكلف الذي أطاع اهللا تعاىل ال

املوقف وال عند تطاير الكتب وال عند نصب املوازين وال عند الصراط كما قال اهللا تعاىل الَ َيحُْزنُُهُم الْفََزعُ االْكَْبُر 
وقال قوم من املتكلمني إن أهوال القيامة كما )  ١٠٣األنبياء ( َوَتَتلَقَّاُهُم الَْملَِئكَةُ  َهاذَا َيْوُمكُُم الَِّذى كُنُتْم ُتوَعُدونَ 

 ٢احلج ( تصل إىل الكفار والفساق تصل أيضاً إىل املؤمنني لقوله تعاىل َيْوَم َتَرْونََها َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعةٍ  َعمَّا أَْرَضَعْت 
ن مل ميكن بل رمبا كان زائداً يف وأيضاً فإذا انكشفت تلك األهوال وصاروا إىل اجلنة ورضوان اهللا صار ما تقدم كأ) 

كُلُّ االلتذاذ مبا جيده من النعيم وهذا ضعيف ألن قوله الَ َيحُْزُنُهمُ الْفََزُع االْكَْبرُ أخص من قوله َيْوَم َتَرْوَنَها َتذَْهلُ 
أعظم يف صدر  ُمْرِضَعةٍ  َعمَّا أَْرَضَعْت واخلاص مقدم على العام وقال ابن زيد ال خوف عليهم أمامهم فليس شيء

الذي ميوت مما بعد املوت فأمنهم اهللا تعاىل منه مث سالهم عن الدنيا فقال َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ على ما خلفوه بعد وفاهتم 
دنيا ليف الدنيا فإن قيل قوله فََمن َتبَِع ُهدَاَي فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ يقتضي نفي اخلوف واحلزن مطلقاً يف ا
واآلخرة وليس األمر كذلك ألهنما حصال يف الدنيا للمؤمنني أكثر من حصوهلما لغري املؤمنني قال عليه الصالة 

وأيضاً فاملؤمن ال ميكنه القطع أنه أتى بالعبادات كما ) خص البالء باألنبياء مث األولياء مث األمثل فاألمثل ( والسالم 



سوء العاقبة حاصل قلنا قرائن الكالم تدل على أن املراد نفيهما يف ينبغي فخوف التقصري حاصل وأيضاً فخوف 
بََّنا اآلخرة ال يف الدنيا ولذلك حكى اهللا عنهم أهنم قالوا حني دخلوا اجلنة الْحَْمُد للَِّه الَِّذى أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ إِنَّ َر

ف واإلشفاق يف الدنيا من أن تفوتنا كرامة اهللا تعاىل أي أذهب عنا ما كنا فيه من اخلو)  ٤٣فاطر ( لََغفُوٌر َشكُوٌر 
  اليت نلناها اآلن

  املسألة اخلامسة قال القاضي قوله تعاىل فََمن َتبَِع ُهدَاَي فَالَ َخْوٌف َعلَيْهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ يدل

يها بطالن القول بأن املعارف على أمور أحدها أن اهلدى قد يثبت وال اهتداء فلذلك قال فََمن َتبَِع ُهَداَي وثان
  ضرورية وثالثها أن باتباع اهلدى تستحق اجلنة ورابعها إبطال التقليد ألن املقلد ال يكون متبعاً للهدى

  َوالَِّذيَن كَفَُرواْ وَكَذَّبُواْ بِآَياِتَنآ أُولَاِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ
فَُرواْ َوكَذَُّبواْ بِآَياِتَنا أُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ ملا وعد اهللا متبع اهلدى قوله تبارك وتعاىل وَالَِّذيَن كَ

باألمن من العذاب واحلزن عقبه بذكر من أعد له العذاب الدائم فقال وَالَِّذيَن كَفَُرواْ َوكَذَُّبواْ بِآَياتَِنا سواء كانوا من 
  صحاب العذاب الدائماإلنس أو من اجلن فهم أ

وأما الكالم يف أن العذاب هل حيسن أم ال وبتقدير حسنه فهل حيسن دائماً أم ال فقد تقدم الكالم فيه يف تفسري قوله 
وههنا آخر اآليات الدالة على النعم اليت أنعم اهللا هبا على )  ٧البقرة ( َوَعلَى أَْبصَارِِهْم ِغَشاَوةٌ  َولَُهْم َعذَاٌب عِظيٌم 

يع بين آدم وهي دالة على التوحيد من حيث إن هذه النعم أمور حادثة فال بد هلا من حمدث وعلى النبوة من مج
أخرب عنها موافقاً ملا كان موجوداً يف التوراة واإلجنيل من غري تعلم وال ) صلى اهللا عليه وسلم ( حيث إن حممداً 

  هذه األشياء ابتداء على خلقها إعادة وباهللا التوفيقتلمذة ألحد قدر وعلى املعاد من حيث إن من قدر على خلق 
  القول يف النعم اخلاصة ببين إسرائيل

اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا أقام دالئل التوحيد والنبوة واملعاد أوالً مث عقبها بذكر اإلنعامات العامة لكل البشر عقبها 
اجهم بتذكري النعم السالفة واستمالة لقلوهبم بسببها بذكر اإلنعامات اخلاصة على أسالف اليهود كسراً لعنادهم وجل

من حيث كوهنا إخباراً عن الغيب واعلم أنه سبحانه ) صلى اهللا عليه وسلم ( وتنبيهاً على ما يدل على نوبة حممد 
ى أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم وَأَْوفُواْ ذكرهم تلك النعم أوالً على سبيل اإلمجال فقال َخاِلُدونَ يَاَبنِى إِسْراءيلَ اذْكُرُواْ نِْعمَِتَي الَِّت

فقال َوءاِمنُواْ بَِما أَنَزلْتُ ) صلى اهللا عليه وسلم ( بَِعْهِدى أُوِف بِعَْهِدكُْم وفرع على تذكريها األمر باإلميان مبحمد 
بيل اإلمجال ثانياً ُمَصّدقًا لَّما َمَعكُْم مث عقبها بذكر األمور اليت متنعهم عن اإلميان به مث ذكرهم تلك النعم على س

ردف هذا بقوله مرة أخرى َخاِلُدونَ يَابَنِى إِْسراءيلَ اذْكُُرواْ نِْعمَِتَي الَِّتى أَْنَعْمُت َعلَْيكُمْ تنبيهاً على شدة غفلتهم مث أ
لبالغ بقوله َواتَّقُواْ َيْوًما مقروناً بالترهيب ا)  ٤١البقرة ( التذكري بالترغيب البالغ بقوله وَأَّنى فَضَّلُْتكُْم َعلَى الَْعالَِمَني 

  إىل آخر اآلية مث شرع)  ٤٨البقرة ( الَّ َتْجزِى نَفٌْس َعن نَّفْسٍ َشيْئًا 

بعد ذلك يف تعديد تلك النعم على سبيل التفصيل ومن تأمل وأنصف علم أن هذا هو النهاية يف حسن الترتيب ملن 
  حققنا هذه املقدمة فلنتكلم اآلن يف التفري بعون اهللا يريد الدعوة وحتصيل االعتقاد يف قلب املستمع وإذ قد

  َ فَاْرَهُبوِنَيابَنِى إِْسَراِءيلَ اذْكُرُواْ نِْعَمِتَي الَِّتى أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَْوفُواْ بَِعْهِدى أُوِف بَِعْهدِكُْم َوإِيَّاى 
إبراهيم ويقولون إن معىن إسرائيل عبد اهللا املسألة األوىل اتفق املفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن اسحق بن 

هو اهللا وكذلك جربيل وهو عبد اهللا وميكائيل عبد اهللا قال القفال قيل ) إيل ( يف لغتهم هو العبد و ) إسرا ( ألن 
الذين بالعربانية يف معىن إنسان فكأنه قيل رجل اهللا فقوله َمِعىَ  َبنِى إِْسراءيلَ خطاب مع مجاعة اليهود ) إسرا ( إن 



  ) صلى اهللا عليه وسلم ( كانوا باملدينة من ولد يعقوب عليه السالم يف أيام حممد 
املسألة الثانية حد النعمة أهنا املنفعة املفعولة على جهة اإلحسان إىل الغري ومنهم من يقول املنفعة احلسنة املفعولة على 

حق هبا الشكر وإذا كانت قبيحة مل يستحق هبا الشكر جهة اإلحسان إىل الغري قالوا وإمنا زدنا هذا ألن النعمة يست
واحلق أن هذا القيد غري معترب ألنه جيوز أن يستحق الشكر باإلحسان وإن كان فعله حمظوراً ألن جهة استحقاق 
الشكر غري جهة استحقاق الذم والعقاب فأي امتناع يف اجتماعهما أال ترى أن الفاسق يستحق الشكر بإنعامه 

ته فلم ال جيوز ههنا أن يكون األمر كذلك ولنرجع إىل تفيسر احلد فنقول أما قولنا املنفعة فألن املضرة والذم مبعصي
احملضة ال جيوز أن تكون نعمة وقولنا املفعولة على جهة اإلحسان فألنه لو كان نفعاً وقصد الفاعل نفع نفسه ال نفع 

ستدراجه إىل ضرر واختداعه كمن أطعم خبيصاً مسموماً املفعول به كمن أحسن إىل جاريته لريبح عليها أو أراد ا
ليهلكه مل يكن ذلك نعمة فأما إذا كانت املنفعة مفعولة على قصد اإلحسان إىل الغري كانت نعمة إذا عرفت حد 
 النعمة فلنفرع عليه فروعاً الفرع األول اعلم أن كل ما يصل إلينا آناء الليل والنهار يف الدنيا واآلخرة من النفع

مث إن النعمة على ثالثة )  ٥٣النحل ( ودفع الضرر فهو من اهللا تعاىل على ما قال تعاىل َوَما بِكُم ّمن ّنْعَمةٍ  فَِمَن اللَِّه 
أوجه أحدها نعمة تفرد اهللا هبا حنو أن خلق ورزق وثانيها نعمة وصلت إلينا من جهة غريه بأن خلقها وخلق املنعم 

رة األنعام وداعيته ووفقه عليه وهداه إليه فهذه النعمة يف احلقيقة أيضاً من اهللا تعاىل ومكنه من اإلنعام وخلق فيه قد
إال أنه تعاىل ملا أجراها على يد عبده كان ذلك العبد مشكوراً ولكن املشكور يف احلقيقة هو اهللا تعاىل وهلذا قال أَِن 

وثالثها نعمة ) ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس ( السالم  فبدأ بنفسه وقال عليه)  ١٤لقمان ( اْشكُْر ِلى َوِلواِلَدْيَك 
وصلت إلينا من اهللا تعاىل بواسطة طاعاتنا وهي أيضاً من اهللا تعاىل ألنه لوال أنه سبحانه وتعاىل وفقنا على الطاعات 

يع النعم من اهللا تعاىل وأعاننا عليها وهدانا إليها وأزاح األعذار وإال ملا وصلنا إىل شيء منها فظهر هبذا التقرير أن مج
  على ما قال سبحانه وتعاىل َوَما بِكُم ّمن ّنْعَمةٍ  فَِمَن اللَِّه

(  الفرع الثاين أن نعم اهللا تعاىل على عبيده مما ال ميكن عدها وحصرها على ما قال َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها
أودع فينا من املنافع واللذات اليت ننتفع هبا واجلوارح واألعضاء اليت  وإمنا ال ميكن ذلك ألن كل ما)  ١٨النحل 

نستعملها يف جلب املنافع ودفع املضار وما خلق اهللا تعاىل يف العامل مما يلتذ به ويستدل على وجود الصانع وما وجد 
املنفعة هي اللذة أو ما يكون  يف العامل مما حيصل االنزجار برؤيته عن املعاصي مما ال حيصى عدده وكل ذلك منافع ألن

وسيلة إىل اللذة ومجيع ما خلق اهللا تعاىل كذلك ألن كل ما يلتذ به نعمة وكل ما يلتذ به وهو وسيلة إىل دفع الضرر 
فهو كذلك والذي ال يكون جالباً للنفع احلاضر وال دافعاً للضرر احلاضر فهو صاحل ألن يستدل به على الصانع 

ة إىل معرفته وطاعته ومها وسيلتان إىل اللذات األبدية فثبت أن مجيع خملوقاته سبحانه نعم احلكيم فيقع ذلك وسيل
على العبيد وملا كانت العقول قاصرة عن تعديد ما يف أقل األشياء من املنافع واحلكم فكيف ميكن اإلحاطة بكل ما 

اْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها فإن قيل فإذا كانت النعم يف العامل من املنافع واحلكم فصح هبذا معىن قوله تعاىل َوإِن َتُعدُّو
غري متناهية وما ال يتناهى ال حيصل العلم به يف حق العبد فكيف أمر بتذكرها يف قوله اذْكُرُواْ نِْعمَِتَي الَِّتى أَْنَعْمتُ 

حبسب األجناس وذلك يكفي يف َعلَْيكُْم واجلواب أهنا غري متناهية حبسب األنواع واألشخاص إال أهنا متناهية 
التذكري الذي يفيد العلم بوجود الصانع احلكيم واعلم أنه ملا ثبت أن استحقاق احلمد والثناء والطاعة ال يتحقق إال 
على إيصال النعمة ثبت أنه سبحانه وتعاىل هو املستحق حلمد احلامدين وهلذا قال يف ذم األصنام َهلْ َيْسَمعُوَنكُْم إِذْ 

( وقال تعاىل َوَيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َينفَعُُهْم َوالَ َيُضرُُّهْم )  ٧٣ ٧٢الشعراء ( أَْو َينفَعُوَنكُْم أَْو َيُضرُّونَ  َتْدُعونَ
الفرع الثالث أن )  ٣٥يونس ( وقال أَفََمن يَْهِدى إِلَى الَْحّق أََحقُّ أَن يُتََّبَع أَمَّن الَّ يَهِدِّى إِالَّ أَن ُيْهَدى )  ٥٥الفرقان 



أول ما أنعم اهللا به على عبيده هو أن خلقهم أحياء والدليل عليه قوله تعاىل كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتْم أَمْواًتا 
إىل )  ٢٩ ٢٨البقرة ( ْرضِ َجِميعاً فَأَْحَياكُمْ ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ ُيحْيِيكُْم ثُمَّ إِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ ُهَو الَِّذى َخلََق لَكُم مَّا ِفى االْ

آخر اآلية وهذا صريح يف أن أصل النعم احلياة ألنه تعاىل أول ما ذكر من النعم فإمنا ذكر احلياة مث إنه تعاىل ذكر 
 عقيبها سائر النعم وأنه تعاىل إمنا ذكر املؤمنني ليبني أن املقصود من حياة الدنيا حياة اآلخرة والثواب وبني أن مجيع

ما خلق قسمان منتفع ومنتفع به هذا قول املعتزلة وقال أهل السنة إنه سبحانه كما خلق املنافع خلق املضار وال 
وال يسأل عما يفعل الفرع الرابع قالت املعتزلة إن اهللا تعاىل ) النافع الضار ( اعتراض ألحد عليه وهلذا مسى نفسه 

ن وسوى بني اجلميع يف النعم الدينية والدنيوية أما يف النعم الدينية قد أنعم على املكلفني بنعمة الدنيا ونعمة الدي
فألن كل ما كان يف املقدور من األلطاف فقد فعل هبم والذي مل يفعله فغري داخل يف القدرة إذ لو قدر على لطف مل 

عاية األصلح يف الدنيا يفعله باملكلف لبقي عذر املكلف وأما يف الدنيا فعلى قول البغداديني خاصة ألن عندهم جيب ر
وعند البصريني ال جيب وقال أهل السنة إن اهللا تعاىل خلق الكافر للنار ولعذاب اآلخرة مث اختلفوا يف أنه هل هللا 

نعمة على الكافر يف الدنيا فمنهم من قال هذه النعم القليلة يف الدنيا ملا كانت مؤدية إىل الضرر الدائم يف اآلخرة مل 
  الكافر يف الدنيا فإن من جعل السم يف احللوى مل يعد النفع احلاصل من أكل احللوى نعمة ملا يكن ذلك نعمة على

هِْم إِنََّما ُنْمِلى كان ذلك سبيالً إىل الضرر العظيم وهلذا قال تعاىل َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ أَنََّما ُنْمِلى لَُهمْ َخْيٌر ِالنفُِس
ومنهم من قال إنه تعاىل وإن مل ينعم على الكافر بنعمة الدين فلقد أنعم عليه )  ١٧٨آل عمران ( إِثَْماً لَُهْم ِلَيزَْداُدواْ 

بنعمة الدنيا وهو قول القاضي أيب بكر الباقالين رمحه اهللا وهذا القول أصوب ويدل عليه وجوه أحدها قوله تعاىل 
ِذىْ  َخلَقَكُْم وَالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ الَِّذى جََعلَ لَكُُم االْْرَض ِفرَاشاً قَِديٌر يَاأَيَُّها النَّاُس اْعُبُدواْ َربَّكُُم الَّ

فنبه على أنه جيب على الكل طاعته ملكان هذه النعم وهي نعمة اخللق والرزق )  ٢٢ ٢١البقرة ( َوالسََّماء بَِناء 
إىل آخره وذكر ذلك يف معرض االمتنان وشرح )  ٢٨البقرة ( ِه َوكُنُتْم أَْمواًتا ثانيها قوله تعاىل كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَّ

النعم ولو مل يصل إليهم من اهللا تعاىل شيء من النعم ملا صح ذلك وثالثها قوله راجُِعونَ َياَبنِى إِسْراءيلَ اذْكُرُواْ نِْعَمِتى 
وهذا نص صريح يف أن اهللا تعاىل أنعم على الكافر )  ٤٧البقرة ( َعلَى الَْعالَِمَني الَِّتى أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم وَأَّنى فَضَّلُْتكُْم 

إذ املخاطب بذلك هم أهل الكتاب وكانوا من الكفار وكذا قوله َخاِلُدونَ يَاَبنِى إِسْراءيلَ اذْكُرُواْ نِْعمَِتَي إىل قوله 
وكل ذلك عد للنعم على )  ٥٣البقرة ( تَاَب وَالْفُْرقَانَ لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ َوإِذْ أَْنجَْيَناكُْم وقوله َوإِذْ ءاَتْيَنا ُموَسى الِْك

كُْم وَأَْرَسلَْنا السََّماء العبيد ورابعها قوله أَلَْم َيرَْواْ كَْم أَْهلَكَْنا ِمن قَْبِلهِم ّمن قَْرٍن مَّكَّنَّاُهْم ِفى االْْرضِ َما لَمْ ُنَمكّن لَّ
إىل قوله )  ٦٣األنعام ( وخامسها قوله قُلْ َمن يَُنّجيكُْم ّمن ظُلَُماِت الَْبّر َوالَْبْحرِ َتْدعُوَنُه )  ٦األنعام (  َعلَْيهِم مَّْدَراراً

األعراف (  َتْشكُُرونَثُمَّ أَنُتمْ ُتْشرِكُونَ وسادسها قوله َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفى االْْرضِ َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش قَِليالً مَّا 
ولو مل يكن عليهم من اهللا نعمة ملا كان هلذا )  ١٧األعراف ( وقال يف قصة إبليس َوالَ َتجُِد أَكْثَرَُهْم َشاكِرِيَن )  ١٠

وقال اآلية )  ٨٦األعراف ( القول فائدة وسابعها قوله َواذْكُُرواْ إِذْ َجَعلَكُمْ ُخلَفَاء ِمن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّأَكُْم ِفى االْرضِ 
ا َوُهَو فَضَّلَكُمْ حاكياً عن شعيب وَاذْكُُرواْ إِذْ كُنُتْم قَِليالً فَكَثَّرَكُْم وقال حاكياً عن موسى قَالَ أَغَْيرَ اللَِّه أَبِْغيكُْم إِلًَه

)  ٥٣األنفال ( َعَمَها َعلَى قَْومٍ وثامنها قوله ذاِلَك بِأَنَّ اللََّه لَمْ َيُك ُمَغيّراً ّنْعَمةً  أَْن)  ١٤٠األعراف ( َعلَى الَْعالَِمَني 
نَِني َوالِْحَسابَ وهذا صريح وتاسعها قوله ُهَو الَِّذى َجَعلَ الشَّْمَس ِضَياء َوالْقََمرَ ُنوراً َوقَدََّرُه َمنَازِلَ ِلَتْعلَُمواْ َعَدَد الّس

إِذَا أَذَقَْنا النَّاسَ َرْحَمةً  ّمن َبْعِد َضرَّاء َمسَّتُْهمْ وعاشرها قوله تعاىل َو)  ٥يونس ( َما َخلََق اللَُّه ذاِلَك إِالَّ بِالَْحّق 
هو الذي يسريكم يف الرب والبحر حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم بريح طيبة وفرحوا هبا إىل ( احلادي عشر قوله 

  ) ٢٣ ٢١يونس (  قوله إىل قوله فَلَمَّا أَجنَاُهْم إِذَا ُهْم َيْبُغونَ ِفى االْْرضِ بَِغْيرِ الَْحّق



وقوله ُهَو الَِّذى َجَعلَ لَكُُم الَّْيلَ ِلَتْسكُُنواْ ِفيهِ )  ٤٧الفرقان ( الثاين عشر قوله َوُهَو الَِّذى جََعلَ لَكُُم الَّْيلَ ِلبَاساً 
كُفًْرا َوأََحلُّواْ قَْوَمُهْم دَاَر الَْبوَارِ جََهنَّمَ  الثالث عشر أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُواْ نِْعَمَت اللَِّه)  ٦٧يونس ( َوالنََّهاَر مُْبِصراً 

الرابع عشر اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض َوأَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء )  ٢٩ ٢٨إبراهيم ( َيْصلَوَْنَها َوبِئَْس الْقَرَاُر 
اخلامس عشر قوله )  ٣٢إبراهيم ( خََّر لَكُُم الْفُلَْك ِلَتْجرِىَ  ِفى الَْبْحرِ بِأَْمرِِه فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا لَّكُْم َوَس

وهذا صريح يف إثبات النعمة يف )  ٣٤إبراهيم ( تعاىل َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها إِنَّ اإلْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر 
  حق الكفار

هذه املسألة راجع إىل العبارة وذلك ألنه ال نزاع يف أن هذه األشياء أعين احلياة والعقل واعلم أن اخلالف يف 
والسمع والبصر وأنواع الرزق واملنافع من اهللا تعاىل إمنا اخلالف يف أن أمثال هذه املنافع إذا حصل عقيبها تلك 

ك نزاع يف جمرد عبارة وأما الذي يدل على املضار األبدية هل يطلق يف العرف عليها اسم النعمة أم ال ومعلوم أن ذل
أن ما ال يلتذ به املكلف فهو تعاىل إمنا خلقه لينتفع به يف االستدالل على الصانع وعلى لطفه وإحسانه فأمور أحدها 

اِدِه فيبني تعاىل أنه إمنا بعث قوله تعاىل يف سورة أتى أمر اهللا ُينَّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمن َيَشآء ِمْن ِعَب
الرسل مبشرين ومنذرين وألجل الدعوة إىل وحدانيته واإلميان بتوحيده وعدله مث إنه تعاىل قال ُخِلَق السََّماَواتِ 

فبني أن حدوث )  ٤ ٢نحل ال( َواالْْرضَ بِالَْحّق َتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ َخلََق اإلِْنَسانَ ِمن نُّطْفَةٍ  فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم مُّبٌِني 
العبد مع ما فيه من الكفر من أعظم الدالئل على وجود الصانع وهو انقالبه من حال إىل حال من كونه نطفة مث 

علقة مث مضغة إىل أن ينتهي من أخس أحواله وهو كونه نطفة إىل أشرف أحواله وهو كونه خصيماً مبيناً مث ذكر بعد 
َعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتأْكُلُونَ إىل قوله ُهَو الَِّذى أَْنَزلَ ِمَن السََّماء َمآء ذلك وجوه إنعامه فقال وَاالْْن

بني بذلك الرد على الدهرية وأصحاب الطبائع ألنه تعاىل )  ١٠النحل ( لَّكُم مَّْنُه َشرَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ 
احد والتراب واحد ومع ذلك اختلفت األلوان والطعوم والروائح مث قال َوَسخَّر لَكُُم الشَّْمَس وَالْقََمرَ بني أن املاء و

بني به الرد على املنجمني وأصحاب األفالك حيث استدل حبركاهتا وبكوهنا مسخرة على طريقة )  ٣٣إبراهيم ( 
ا يف العامل خملوق ألجل املكلفني ألن كل ما يف العامل واحدة على حدوثها فأثبت سبحانه وتعاىل هبذه اآليات أن كل م

مما يغاير ذات املكلف ليس خيلو من أن يلتذ به املكلف ويستروح إليه فيحصل له به سرور أو يتحمل عنه كلفة أو 
رز حيصل له به اعتبار حنو األجسام املؤذية كاحليات والعقارب فيتذكر بالنظر إليها أنواع العقاب يف اآلخرة فيحت

منها ويستدل هبا على املنعم األعظم فثبت أنه ال خيرج شيء من خملوقاته عن هذه املنافع مث إنه سبحانه وتعاىل نبه 
وثانيها )  ٣٤إبراهيم ( على عظم إنعامه هبذه األشياء يف آخر هذه اآليات فقال َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها 

  لَُّه َمثَالً قَْرَيةً  كَاَنْت ءاِمَنةً  مُّطَْمِئنَّةً  َيأِْتيَها رِْزقَُها َرغًَدا ّمن كُلّ َمكَاٍن فَكَفََرْتقوله تعاىل َوضََرَب ال

فنبه بذلك على أن كون النعمة واصلة إليهم يوجب أن يكون كفراهنا سبباً للتبديل )  ١١٢النحل ( بِأَنُْعمِ اللَِّه 
وقال أَلَْم َترَْواْ أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم مَّا ِفى )  ٧٧القصص ( ن كََما أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك وثالثها قوله يف قصة قارون َوأَْحِس

أَم وقال أَفََرءْيُتْم مَّا ُتْمُنونَ َتْخلُقُوَنُه )  ٢٠لقمان ( السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ َوأَسَْبغَ َعلَْيكُْم نَِعَمُه ظَاهَِرةً  َوَباِطَنةً  
على سبيل )  ١٦الرمحن ) (  ١٤يس ( وقال فَبِأَىّ  ءاالء َرّبكَُما ُتكَذَّباِن )  ٥٨الواقعة ( َنْحُن الَْخاِلقُونَ َنْحُن 

  التكرير وكل ما يف هذه السورة فهو من النعم إما يف الدين أو يف الدنيا فهذا ما يتعلق هبذا الباب
سرائيل قال بعض العارفني عبيد النعم كثريون وعبيد املنعم قليلون فاهللا تعاىل املسألة الثالثة يف النعم املخصوصة ببين إ

ذكرهم باملنعم فقال فَاذْكُرُونِى ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذكر بين إسرائيل بنعمه عليهم وملا آل األمر إىل أمة حممد 
  ألممعلى سائر ا) صلى اهللا عليه وسلم ( أَذْكُرْكُْم فدل ذلك على فضل أمة حممد 



استنقذهم مما كانوا فيه من البالء من فرعون وقومه وأبدهلم من ) أ ( واعلم أن نعم اهللا تعاىل على بين إسرائيل كثرية 
ذلك بتمكينهم يف األرض وختليصهم من العبودية كما قال َونُرِيُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسُْتْضِعفُواْ ِفى االْْرضِ 

كَاُنواْ َيْحذَرونَ ةً  َوَنْجَعلَُهمُ الَْوارِِثَني َوُنَمكَّن لَُهْم ِفى االْْرضِ َونُرِىَ  ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم مَّا َوَنْجَعلَُهْم أَِئمَّ
جعلهم أنبياء وملوكاً بعد أن كانوا عبيداً للقبط فأهلك أعداءهم وأورثهم أرضهم ) ب ) (  ٦ ٥القصص ( 

أنزل عليهم الكتب العظيمة اليت ) ج ) (  ٥٩الشعراء ( كما قال كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها َبنِى إِسْراءيلَ  وديارهم وأمواهلم
َجَعلَ فِيكُْم أَْنبَِياء ما أنزهلا على أمة سواهم كما قال َوإِذْ قَالَ مُوَسى ِلقَْوِمِه َياقَْومِ قَْوٌم اذْكُُرواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ 

روى هشام عن ابن عباس أنه قال من ) د ) (  ٢٠املائدة ( َجَعلَكُْم مُّلُوكاً َوءاَتاكُْم مَّا لَْم ُيْؤتِ أََحداً ّمن الَْعالَِمَني َو
نعمة اهللا تعاىل على بين إسرائيل أن جناهم من آل فرعون وظلل عليهم يف التيه الغمام وأنزل عليهم املن والسلوى يف 

الذي كان كرأس الرجل يسقيهم ما شاؤوا من املاء مىت أرادوا فإذا استغنوا عن املاء رفعوه  التيه وأعطاهم احلجر
فاحتبس املاء عنهم وأعطاهم عموداً من النور ليضيء هلم بالليل وكانت رؤوسهم ال تتشعث وثياهبم ال تبلى واعلم 

صلى اهللا عليه ( ما يشهد بصدق حممد  أنه سبحانه وتعاىل إمنا ذكرهم هبذه النعم لوجوه أحدها أن يف مجلة النعم
وهو التوراة واإلجنيل والزبور وثانيها أن كثرة النعم توجب عظم املعصية فذكرهم تلك النعم لكي حيذروا ) وسلم 

وبالقرآن وثالثها أن تذكري النعم الكثرية يوجب ) صلى اهللا عليه وسلم ( خمالفة ما دعوا إليه من اإلميان مبحمد 
ار املخالفة ورابعها أن تذكري النعم الكثرية يفيد أن املنعم خصهم من بني سائر الناس هبا ومن خص احلياء عن إظه

أحداً بنعم كثرية فالظاهر أنه ال يزيلها عنهم ملا قيل إمتام املعروف خري من ابتدائه فكأن تذكري النعم السالفة يطمع يف 
خاصمة فإن قيل هذه النعم ما كانت على املخاطبني بل كانت النعم اآلتية وذلك الطمع مانع من إظهار املخالفة وامل

على آبائهم فكيف تكون نعماً عليهم وسبباً لعظم معصيتهم واجلواب من وجوه أحدها لوال هذه النعم على آبائهم 
  ملا بقوا فما كان حيصل هذا النسل فصارت النعم على اآلباء كأهنا نعم على األبناء

اآلباء وقد خصهم اهللا تعاىل بنعم الدين والدنيا نعمة عظيمة يف حق األوالد وثالثها األوالد  وثانيها أن االنتساب إىل
مىت مسعوا أن اهللا خص آباءهم هبذه النعم ملكان طاعتهم وإعراضهم عن الكفر واجلحود رغب الولد يف هذه الطريقة 

داعياً إىل االشتغال باخلريات واإلعراض عن  ألن الولد جمبول على التشبه باألب يف أفعال اخلري فيصري هذا التذكري
  الشرور

أما قوله تعاىل َوأَْوفُواْ بِعَْهِدى أُوفِ بَِعْهدِكُْم فاعلم أن العهد يضاف إىل املعاهد واملعاهد مجيعاً وذكروا يف هذا العهد 
فيه روايات إحداها أنه  قولني األول أن املراد منه مجيع ما أمر اهللا به من غري ختصيص ببعض التكاليف دون بعض مث

تعاىل جعل تعريفه إياهم نعمه عهداً له عليهم من حيث يلزمهم القامي بشكرها كما يلزمهم الوفاء بالعهد وامليثاق 
وقوله أُوِف بِعَْهِدكُْم أراد به الثواب واملغفرة فجعل الوعد بالثواب شبيهاً بالعهد من حيث اشتراكهما يف أنه ال جيوز 

يها قال احلسن املراد منه العهد الذي أخذه اهللا تعاىل على بين إسرائيل يف قوله تعاىل َوَبَعثَْنا مِنُهُم اثَْنىْ  اإلخالل به ثان
ى ِمن َتحِْتَها كُْم جَنَّاٍت َتجْرَِعَشَر َنِقيباً َوقَالَ اللَُّه إِّنى َمَعكُْم لَِئْن أَقَمُْتُم الصَّلواةَ  َوءاَتْيُتمْ الزَّكَواةَ  إىل قوله َوالَْدِخلَنَّ

فمن وىف هللا بعهده وىف اهللا له بعهده وثالثها وهو قول مجهور املفسرين أن املراد أوفوا مبا )  ١٢املائدة ( االْْنَهاُر 
أمرتكم به من الطاعات وهنيتكم عنه من املعاصي أوف بعهدكم أي أرضى عنكم وأدخلكم اجلنة وهو الذي حكاه 

جاء يف قوله تعاىل إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ أَنفَُسُهْم َوأَمْوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَّجنَّةَ   الضحاك عن ابن عباس وحتقيقه ما
  ) ١١١التوبة ( إىل قوله تعاىل َوَمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاسَْتْبِشرُواْ بَِبيِْعكُُم الَِّذى بَاَيعُْتْم بِِه 

وأنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( املراد من هذا العهد ما أثبته يف الكتب املتقدمة من وصف حممد القول الثاين أن 



سيبعثه على ما صرح بذلك يف سورة املائدة بقوله َولَقَْد أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق بَنِى إِْسراءيلَ إىل قوله الكَفَّرنَّ َعْنكُْم 
وقال يف سورة األعراف َواكُْتبْ لََنا ِفى َهاِذِه )  ١٢املائدة ( ْجرِى ِمن َتْحِتَها االْْنهَاُر َسّيئَاِتكُْم َوالَْدِخلَنَّكُْم َجنَّاٍت َت

وًبا الّمى َّ الَِّذى َيجُِدوَنُه َمكُْتالدُّْنَيا َحَسَنةً  َوِفي االِْخَرةِ  إِنَّا ُهْدَنا إِلَْيَك قَالَ َعذَابِى الَِّذيَن يَتَّبُِعونَ الرَّسُولَ النَّبِى َّ ا
وأما عهد اهللا معهم فهو أن ينجز هلم ما وعدهم من وضع ما كان )  ١٥٦األعراف ( ِعنَدُهْم ِفى التَّْوَراةِ  َواِإلجنِيلِ 

 َوِحكَْمةٍ عليهم من اإلصر واألغالل اليت كانت يف أعناقهم وقال َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِّيْيَن لََما ءاَتيُْتكُم ّمن ِكَتابٍ 
اآلية وقال َوإِذْ قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ ياَبنِى بَنِى إِْسراءيلَ أَّنى َرسُولُ )  ٨١آل عمران ( ثُمَّ َجاءكُْم َرسُولٌ مَُّصّدٌق 

وقال ابن )  ٦الصف ( ْحَمُد اللَِّه إِلَْيكُم مَُّصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدى َّ ِمَن التَّْوَراةِ  َوُمَبّشراً بَِرُسولٍ َيأِْتى ِمن َبْعِدى اْسُمُه أَ
عباس إن اهللا تعاىل كان عهد إىل بين إسرائيل يف التوراة أين باعث من بين إمساعيل نبياً أمياً فمن تبعه وصدق بالنور 
الذي يأيت به أي بالقرآن غفرت له ذنبه وأدخلته اجلنة وجعلت له أجرين أجراً باتباع ما جاء به موسى وجاءت به 

 إسرائيل وأجراً باتباع ما جاء به حممد النيب األمي من ولد إمساعيل وتصديق هذا يف قوله تعاىل الَِّذينَ سائر أنبياء بين
القصص ( إىل قوله أُْولَِئَك يُْؤُتونَ أَْجَرُهم مَّرََّتْينِ بَِما صََبُرواْ )  ٥٢القصص ( ءاَتْيَناُهُم الْكَِتاَب ِمن قَْبِلِه ُهم بِِه ُيْؤِمُنونَ 

هِ كان علي بن عيسى يقول تصديق ذلك يف قوله تعاىل فَاِسقُونَ ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ اتَّقُواْ اللََّه َوءاِمنُواْ بَِرُسوِلو)  ٥٤
  ُيؤِْتكُْم ِكفْلَْينِ ِمن

( قال  أنه) صلى اهللا عليه وسلم ( وتصديقه أيضاً فيما روى أبو موسى األشعري عن النيب )  ٢٨احلديد ( رَّْحَمِتِه 
فله أجران ) صلى اهللا عليه وسلم ( ثالثة يؤتون أجرهم مرتني رجل من أهل الكتاب آمن بعيسى مث آمن مبحمد 

ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها مث أعتقها وتزوجها فله أجران ورجل أطاع اهللا وأطاع 
  بقي ههنا سؤاالن) سيده فله أجران 

األمر كما قلتم فكيف جيوز من مجاعتهم جحده واجلواب من وجهني األول أن هذا العلم السؤال األول لو كان 
كان حاصالً عند العلماء بكتبهم لكن مل يكن هلم العدد الكثري فجاز منهم كتمانه الثاين أن ذلك النص كان نصاً 

  خفياً ال جلياً فجاز وقوع الشكوك والشبهات فيه
 هذه الكتب إما أن يكون قد ذكر يف هذه الكتب وقت خروجه ومكان خروجه السؤال الثاين الشخص املبشر به يف

وسائر التفاصيل املتعلقة بذلك أو مل يذكر شيء من ذلك فإن كان ذلك النص نصاً جلياً وارداً يف كتب منقولة إىل 
ة من دين األنبياء أهل العلم بالتواتر فكان ميتنع قدرهتم على الكتمان وكان يلزم أن يكون ذلك معلوماً بالضرور

الحتمال أن يقولوا إن ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( املتقدمني وإن كان الثاين مل يدل ذلك النص على نبوة حممد 
املبشر به سيجيء بعد ذلك على ما هو قول مجهور اليهود واجلواب أن الذين محلوا قوله تعاىل َوأَْوفُواْ بِعَْهِدى أُوفِ 

بالتأمل يف الدالئل الدالة على التوحيد والنبوة على ما شرحناه يف القول األول إمنا اختاروه لقوة  بَِعْهدِكُْم على األمر
هذا السؤال فأما من أراد أن ينصر القول الثاين فإنه جييب عنه بأن تعيني الزمان واملكان مل يكن منصوصاً عليه نصاً 

جرم مل يلزم أن يعلم ذلك بالضرورة من دين األنبياء  جلياً يعرفه كل أحد بل كان منصوصاً عليه نصاً خفياً فال
صلى اهللا ( املتقدمني عليهم السالم ولنذكر اآلن بعض ما جاء يف كتب األنبياء املتقدمني من البشارة مبقدم حممد 

ا فاألول جاء يف الفصل التاسع من السفر األول من التوراة أن هاجر ملا غضبت عليها سارة تراءى هل) عليه وسلم 
اهللا فقال هلا يا هاجر أين تريدين ومن أين أقبلت قالت أهرب من سيديت سارة فقال هلا ارجعي إىل ) من قبل ( ملك 

سيدتك واخفضي هلا فإن اهللا سيكثر زرعك وذريتك وستحبلني وتلدين ابناً وتسمينه إمساعيل من أجل أن اهللا مسع 
ميع ويد اجلميع مبسوطة إليه باخلضوع وهو يشكر تبتلك وخشوعك وهو يكون عني الناس وتكون يده فوق اجل



  على رغم مجيع إخوته
واعلم أن االستدالل هبذا الكالم أن هذا الكالم خرج خمرج البشارة وليس جيوز أن يبشر امللك من قبل اهللا بالظلم 

يف الكل أعين يف معظم  واجلور وبأمر ال يتم إال بالكذب على اهللا تعاىل ومعلوم أن إمساعيل وولده مل يكونوا متصرفني
الدنيا ومعظم األمم وال كانوا خمالطني للكل على سبيل االستيالء إال باإلسالم ألهنم كانوا قبل اإلسالم حمصورين يف 
البادية ال يتجاسرون على الدخول يف أوائل العراق وأوائل الشام إال على أمت خوف فلما جاء اإلسالم استولوا على 

م ومازجو األمم ووطئوا بالدهم ومازجتهم األمم وحجوا بيتهم ودخلوا باديتهم بسبب الشرق والغرب باإلسال
صادقاً لكانت هذه املخالطة منهم لألمم ومن األمم هلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( جماورة الكعبة فلو مل يكن النيب 

ا هذا سبيله والثاين جاء يف الفصل معصية هللا تعاىل وخروجاً عن طاعته إىل طاعة الشيطان واهللا يتعاىل عن أن يبشر مب
  إن الرب إهلكم يقيم لكم نبياً مثلي من بينكم( احلادي عشر من السفر اخلامس 

إين مقيم هلم نبياً مثلك من بني إخواهنم وأميا رجل مل ( ويف هذا الفصل أن الرب تعاىل قال ملوسى ) ومن إخوانكم 
وهذا الكالم يدل على أن النيب الذي يقيمه اهللا ) أنا أنتقم منه يسمع كلمايت اليت يؤديها عين ذلك الرجل بامسي 

تعاىل ليس من بين إسرائيل كما أن من قال لبين هاشم إنه سيكون من إخوانكم إمام عقل أنه ال يكون من بين هاشم 
أيوب وإنه  مث إن يعقوب عليه السالم هو إسرائيل ومل يكن له أخ إال العيص ومل يكن للعيص ولد من األنبياء سوى

كان قبل موسى عليه السالم فال جيوز أن يكون موسى عليه السالم مبشراً به وأما امساعيل فإنه كان أخاً إلسحق 
والد يعقوب مث إن كل نيب بعث بعد موسى كان من بين إسرائيل فالنيب عليه السالم ما كان منهم لكنه كان من 

مينع من أن يكون ) من بينكم ( عليهم السالم فإن قيل قوله  إخواهنم ألنه من ولد إمساعيل الذي هو أخو إسحق
ألنه مل يقم من بني بين إسرائيل قلنا بل قد قام من بينهم ألنه عليه السالم ظهر ) صلى اهللا عليه وسلم ( املراد حممداً 

رب وبين قينقاع باحلجاز فبعث مبكة وهاجر إىل املدينة وهبا تكامل أمره وقد كان حول املدينة بالد اليهود كخي
والنضري وغريهم وأيضاً فإن احلجاز يقارب الشام ومجهور اليهود كانوا إذ ذاك بالشام فإذا قام حممد باحلجاز فقد 

قام من بينهم وأيضاً فإنه إذا كان من إخواهنم فقد قام من بينهم فإنه ليس ببعيد منهم والثالث قال يف الفصل 
ىل جاء يف طور سيناء وطلع لنا من ساعري وظهر من جبال فاران وصف عن إن الرب تعا( العشرين من هذا السفر 

ميينه عنوان القديسني فمنحهم العز وحببهم إىل الشعوب ودعا جلميع قديسيه بالربكة وجه االستدالل أن جبل فاران 
ذا ثبت هذا فنقول إن هو باحلجاز ألن يف التوراة أن امساعيل تعلم الرمي يف برية فاران ومعلوم أنه إمنا سكن مبكة إ

ال جيوز أن يكون املراد إمساعيل عليه السالم ألنه مل حيصل عقيب سكىن إمساعيل عليه السالم ) فمنحهم العز ( قوله 
هناك عز وال اجتمع هناك ربوات القديسني فوجب محله على حممد عليه السالم قالت اليهود املراد أن النار ملا 

عري نار أيضاً ومن جبل فاران أيضاً فانتشرت يف هذه املواضع قلنا هذا ال يصح ظهرت من طور سيناء ظهرت من سا
ألن اهللا تعاىل لو خلق ناراً يف موضع فإنه ال يقال جاء اهللا من ذلك إذا تابع ذلك الواقعة وحي نزل يف ذلك املوضع 

سيناء فما كان ينبغي إال أن  أو عقوبة وما أشبه ذلك وعندكم أنه مل يتبع ظهور النار وحي وال كالم إال من طور
يقال ظهر من ساعري ومن جبل فاران فال جيوز وروده كما ال يقال جاء اهللا من الغمام إذا ظهر يف الغمام احتراق 

ونريان كما يتفق ذلك يف أيام الربيع وأيضاً ففي كتاب حقوق بيان ما قلنا وهو جاء اهللا من طور سيناء والقدس من 
سماء من هباء حممد وامتألت األرض من محده يكون شعاع منظره مثل النور حيفظ بلده جبل فاران وانكشفت ال

بعزه تسري املنايا أمامه ويصحب سباع الطري أجناده قام فمسح األرض وتأمل األمم وحبث عنها فتضعضعت اجلبال 
النقياد والغوث القدمية واتضعت الروايب والدهرية وتزعزعت ستور أهل مدين وركبت اخليول وعلوت مراكب ا



وستنزع يف قسيك إغراقاً ونزعاً وترتوي السهام بأمرك يا حممد ارتواء وختور األرض باألهنار ولقد رأتك اجلبال 
فارتاعت واحنرف عنك شؤبوب السيل ونفرت املهاري نفرياً ورعباً ورفعت أيديها وجالً وفرقاً وتوقفت الشمس 

هامك وملعان بيانك تدوخ األرض غضباً وتدوس األمم زجراً ألنك والقمر عن جمرامها وسارت العساكر يف برق س
  ظهرت خبالص

هكذا نقل عن ابن رزين الطربي أما النصارى فقال أبو احلسني رمحه اهللا يف كتاب الغرر ) أمتك وإنقاذ تراب آبائك 
ى السهام بأمرك احملمود وظهر من جبال فاران لقد تقطعت السماء من هباء حممد احملمود وترتو( قد رأيت يف نقوهلم 

ظهر الرب من جبال فاران ( فظهر مبا ذكرنا أن قوله تعاىل يف التوراة ) ألنك ظهرت خبالص أمتك وإنقاذ مسيحك 
صلى اهللا ( ليس معناه ظهور النار منه بل معناه ظهور شخص موصوف هبذه الصفات وما ذاك إال رسولنا حممد ) 

قلنا ال جيوز وصف اهللا ) وإنقاذ مسيحك ( اهللا تعاىل وهلذا قال يف آخر الكالم فإن قالوا املراد جميء ) عليه وسلم 
فإن ) وإنقاذ مسيحك ( تعاىل بأنه يركب اخليول وبأن شعاع منظره مثل النور وبأنه جاز املشاعر القدمية أما قوله 

أشعياء يف الفصل الثاين حممداً عليه السالم أنقذ املسيح من كذب اليهود والنصارى والرابع ما جاء يف كتاب 
قومي فأزهري مصباحك يريد مكة فقد دناوقتك وكرامة اهللا تعاىل طالعة عليك فقد جتلل األرض ( والعشرين منه 

الظالم وغطى على األمم الضباب والرب يشرق عليك إشراقاً ويظهر كرامته عليك تسري األمم إىل نورك وامللوك 
لك وتأملي فإهنم مستجمعون عندك وحيجونك ويأتيك ولدك من بلد إىل ضوء طلوعك وارفعي بصرك إىل ما حو

بعيد ألنك أم القرى فأوالد سائر البالد كأهنم أوالد مكة وتتزين ثيابك على األرائك والسرر حني ترين ذلك 
تسرين وتبتهجني من أجل أنه مييل إليك ذخائر البحر وحيج إليك عساكر األمم ويساق إليك كباش مدين ويأتيك 

ل سبأ ويتحدثون بنعم اهللا وميجدونه وتسري إليك أغنام فاران ويرفع إىل مذحبي ما يرضيين وأحدث حينئذ لبيت أه
فوجه االستدالل أن هذه الصفات كلها موجودة ملكة فإنه قد حج إليها عساكر األمم ومال إليها ) حممديت محداً 

العرب كانت تليب قبل اإلسالم فتقول لبيك ال شريك معناه أن ) وأحدث لبيت حممديت محداً ( ذخائر البحر وقوله 
لك إال شريك هو لك متلكة وما ملك مث صار يف اإلسالم لبيك اللهم لبيك ال شريك لك لبيك فهذا هو احلمد 

الذي جدده اهللا لبيت حممدته فإن قيل املراد بذلك بيت املقدس وسيكون ذلك فيما بعد قلنا ال جيوز أن يقول 
مع أنه ما دنا بل الذي دنا أمر ال يوافق رضاه ومع ذلك ال حيذر منه وأيضاً فإن كتاب ) ا وقتك قد دن( احلكيم 

أشعياء مملوء من ذكر البادية وصفتها وذلك يبطل قوهلم واخلامس روى السمان يف تفسريه يف السفر األول من 
يف إمساعيل وباركت عليه فكربته وعظمته  قد أجبت دعاك( التوراة أن اهللا تعاىل أوحى إىل إبراهيم عليه السالم قال 
واالستدالل به أنه مل يكن يف ولد إمساعيل من كان كان ) جداً جداً وسيلد اثين عشر عظيماً واجعله ألمة عظيمة 

فأما دعاء إبراهيم عليه السالم وإمساعيل فكان لرسولنا عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ألمة عظيمة غري نبينا حممد 
ُم لسالم ملا فرغا من بناء الكعبة وهو قوله رَبََّنا وَاْبَعثْ ِفيهِْم َرُسوالً مّْنُهْم َيْتلُواْ َعلَْيهِْم آيَاِتَك َوُيَعلُّمُهالصالة وا

نا أ( وهلذا كان يقول عليه الصالة والسالم )  ١٢٩البقرة ( الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ  َوُيَزكّيهِمْ إِنََّك أَنَت الَعزِيزُ احلَكِيُم 
فإنه مشتق )  ٦الصف ( وهو قوله َوُمَبشّراً بَِرُسولٍ َيأِْتى ِمن َبْعِدى اْسُمُه أَْحَمُد ) دعوة أيب إبراهيم وبشارة عيسى 

من احلمد واالسم املشتق من احلمد ليس إال لنبينا فإن امسه حممد وأمحد وحممود قيل إن صفته يف التوراة أن مولده 
أنا أذهب وسيأتيكم الفار ( شام وأمته احلمادون والسادس قال املسيح للحواريني مبكة ومسكنه بطيبة وملكه بال

( وتصديق ذلك إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما ُيوَحى إِلَى َّ ) قليط روح احلق الذي ال يتكلم من قبل نفسه إمنا يقول كما يقال له 
( أما )  ١٥يونس ( قَاء َنفِْسى إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ َما يُوِحى إِلَى َّ وقوله قُلْ َما َيكُونُ ِلى أَنْ أَُبّدلَُه ِمن ِتلْ)  ٥٠األنعام 



ففي تفسريه وجهان أحدمها أنه الشافع املشفع وهذا أيضاً صفته عليه الصالة والسالم الثاين قال بعض ) الفارقليط 
  النصارى الفار قليط هو

فهو التحقيق ) ليط ( راووق للذي يروق به وأما  الذي يفرق بني احلق والباطل وكان يف األصل فاروق كما يقال
يف األمر كما يقال شيب أشيب ذو شيب وهذا أيضاً صفة شرعنا ألنه هو الذي يفرق بني احلق والباطل والسابع 

قال دانيال ليختنصر حني سأله عن الرؤيا اليت كان رآها من غري أن قصها عليه رأيت أيها امللك منظراً هائالً رأسه 
هب األبريز وساعده من الفضة وبطنه وفخذاه من حناس وساقاه من حديد وبعضها من خزف ورأيت حجراً من الذ

يقطع من غري قاطع وصك رجل ذلك الصنم ودقها دقاً شديداً فتفتت الصنم كله حديده وحناسه وفضته وذهبه 
الرجل من ذلك الصنم  وصارت رفاتاً وعصفت هبا الرياح فلم يوجد هلا أثر وصار ذلك احلجر الذي صك ذلك

جبالً عالياً امتألت به األرض فهذا رؤياك أيها امللك وأما تفسريها فأنت الرأس الذي رأيته من الذهب ويقوم بعدك 
مملكة أخرى دونك واململكة الثالثة اليت تشبه النحاس تنبسط على األرض كلها واململكة الرابعة تكون قوهتا مثل 

بعضها من خزف فإن بعض اململكة يكون عزيزاً وبعضها يكون ذليالً وتكون كلمة احلديد وأما الرجل اليت كان 
امللك متفرقة ويقيم إله السماء يف تلك األيام مملكة أبدية ال تتغري وال تزول وإهنا تزيل مجيع املمالك وسلطاهنا يبطل 

طع من جبل بال قاطع حىت دق مجيع السالطني وتقوم هي إىل الدهر الداهر فهذا تفسري احلجر الذي رأيت أنه يق
احلديد والنحاس واخلزف واهللا أعلم مبا يكون يف آخر الزمان فهذه هي البشارات الواردة يف الكتب املتقدمة مببعث 

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسولنا حممد 
تعاىل جيب عليه إيصال  أما قوله تعاىل أُوِف بِعَْهِدكُْم فقالت املعتزلة ذلك العهد هو ما دل العقل عليه من أن اهللا

الثواب إىل املطيع وصح وصف ذلك الوجوب بالعهد ألنه حبيث جيب الوفاء به فكان ذلك أوكد من العهد باإلجياب 
بالنذر واليمني وقال أصحابنا إنه ال جيب للعبد على اهللا شيء ويف هذه اآلية ما يدل على ذلك ألنه تعاىل ملا قدم 

بالوفاء بالعهد دل على أن تلك النعم السالفة توجب عهد العبودية وإذا كان كذلك ذكر النعم مث رتب عليه األمر 
كان أداء العبادات أداء ملا وجب بسبب النعم السالفة وأداء الواجب ال يكون سبباً لواجب آخر فثبت أن أداء 

 ملا وعد بالثواب وكل ما التكاليف ال يوجب الثواب فبطل قول املعتزلة بل التفسري احلق من وجهني األول أنه تعاىل
وعد به استحال أن ال يوجد ألنه لو مل يوجد النقلب خربه الصدق كذباً والكذب عليه حمال واملفضي إىل احملال 

حمال فكان ذلك واجب الوقوع فكان ذلك آكد مما ثبت باليمني والنذر الثاين أن يقال العهد هو األمر والعبد جيوز 
 تعاىل ال جيوز أن يكون مأموراً لكنه سبحانه وتعاىل جرى يف ذلك على موافقة اللفظ أن يكون مأموراً إال أن اهللا

وأما قوله وَإِيَّاىَ  )  ٥٤آل عمران ( َوَمكَُرواْ َوَمكََر اللَُّه )  ١٤٢النساء ( كقوله ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوُهَو خَاِدُعُهْم 
ون اخلوف منه تعاىل هو اخلوف من عقابه وقد يقال يف املكلف إنه فَاْرَهُبوِن فاعلم أن الرهبة هي اخلوف قال املتكلم

خائف على وجهني أحدمها مع العلم واآلخر مع الظن أما العلم فإذا كان على يقني من أنه أتى بكل ما أمر به 
م واحترز عن كل ما هنى عنه فإن خوفه إمنا يكون عن املستقبل وعلى هذا نصف املالئكة واألنبياء عليهم السال

  وأما الظن فإذا مل يقطع بأنه فعل)  ٥٠النحل ( باخلوف والرهبة قال تعاىل َيَخافُونَ رَبَُّهْم ّمن فَْوِقهِْم 

املأمورات واحترز عن املنهيات فحينئذ خياف أن ال يكون من أهل الثواب واعلم أن كل من كان خوفه يف الدنيا 
ينادي مناد يوم القيامة وعزيت وجاليل إين ال أمجع على عبدي  أنه( أشد كان أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس روى 

وقال العارفون اخلوف ) خوفني وال أمنني من أمنين يف الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافين يف الدنيا أمنته يوم القيامة 



ل والثاين ال خوفان خوف العقاب وخوف اجلالل واألول نصيب أهل الظاهر والثاين نصيب أهل القلب واألول يزو
يزول واعلم أن يف اآلية داللة على أن كثرة النعم تعظم املعصية وداللة على ما تقدم العهد يعظم املخالفة وداللة 

على أن الرسول كما كان مبعوثاً إىل العرب كان مبعوثاً إىل بين إسرائيل وقوله وَإِيَّاىَ  فَاْرَهُبوِن يدل على أن املرء 
إال اهللا تعاىل وكما جيب ذلك يف اخلوف فكذا يف الرجاء واألمل وذلك يدل على أن الكل جيب أن ال خياف أحداً 

بقضاء اهللا وقدره إذ لو كان العبد مستقالً بالفعل لوجب أن خياف منه كما خياف من اهللا تعاىل وحينئذ يبطل احلصر 
إال نفسه ألن مفاتيح الثواب والعقاب بيده ال  الذي دل عليه قوله تعاىل وَإِيَّاىَ  فَاْرَهُبوِن بل كان جيب أن ال يرهب

بيد اهللا تعاىل فوجب أن ال خياف إال نفسه وأن ال خياف إال نفسه وأن ال خياف اهللا ألبتة وفيها داللة على أنه جيب 
  على املكلف أن يأيت بالطاعات للخوف والرجاء وأن ذلك ال بد منه يف صحتها واهللا أعلم

  فَاتَّقُوِن لُْت ُمَصدِّقًا لَِّما َمَعكُْم َوالَ َتكُونُوا أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه َوالَ َتْشَترُواْ بِآيَاِتي ثََمًنا قَلِيالً َوإِيَّاىَ َوَءاِمُنواْ بَِمآ أَنَز
اعلم أن املخاطبني بقوله َوءاَمنُواْ هم بنوا اسرائيل ويدل عليه وجهان األول أنه معطوف على قوله اذْكُرُواْ نِْعمَِتَي 

ِتى أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم كأنه قيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وآمنوا مبا أنزلت الثاين أن قوله تعاىل الَّ
  ُمَصّدقاً لَّما َمَعكُْم يدل على ذلك

و القرآن أما قوله بَِما أَنزَلُْت ففيه قوالن األقوى أنه القرآن وعليه دليالن أحدمها أنه وصفه بكونه منزالً وذلك ه
والثاين )  ٣آل عمران ( ألنه تعاىل قال نَزَّلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحّق ُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه َوأَنَزلَ التَّْوَراةَ  َواِإلِجنيلَ 

رسول وصفه بكونه مصدقاً ملا معهم من الكتب وذلك هو القرآن وقال قتادة املراد بَِما أَنَزلَ أُنزِلَِت من كتاب 
  جتدونه مكتوباً يف التوراة واإلجنيل

أما قوله ُمَصّدقاً لَّما َمَعكُْم ففيه تفسريان أحدمها أن يف القرآن أن موسى وعيسى حق وأن التوراة واإلجنيل حق وأن 
جنيل التوراة أنزلت على موسى واإلجنيل على عيسى عليهما السالم فكان اإلميان بالقرآن مؤكداً لإلميان بالتوراة واإل

فكأنه قيل هلم إن كنتم تريدون املبالغة يف اإلميان بالتوراة واإلجنيل فآمنوا بالقرآن فإن اإلميان به يؤكد اإلميان 
وبالقرآن يف التوراة واإلجنيل فكأن ) صلى اهللا عليه وسلم ( بالتوراة واإلجنيل والثاين أنه حصلت البشارة مبحمد 

  راة واإلجنيل وتكذيب حممد والقرآن تكذيباًاإلميان مبحمد وبالقرآن تصديقاً للتو

و

للتوراة واإلجنيل وهذا التفسري أوىل ألن على التفسري األول ال يلزم اإلميان مبحمد عليه السالم ألنه مبجرد كونه 
واإلجنيل  خمرباً عن كون التوراة واإلجنيل حقاً ال جيب اإلميان بنبوته أما على التفسري الثاين يلزم اإلميان به ألن التوراة

صادقاً فاإلميان بالتوراة واإلجنيل يوجب اإلميان بكون حممد ) صلى اهللا عليه وسلم ( إذا اشتمال على كون حممد 
صلى اهللا ( صادقاً ال حمالة ومعلوم أن اهللا تعاىل إمنا ذكر هذا الكالم ليكون حجة عليهم يف وجوب اإلميان مبحمد 

) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن هذا التفسري الثاين يدل على نبوة حممد  فثبت أن هذا التفسري أوىل) عليه وسلم 
من وجهني األول أن شهادة كتب األنبياء عليهم السالم ال تكون إال حقاً والثاين أنه عليه السالم أخرب عن كتبهم 

بِِه فمعناه أول من كفر به أو أول فريق أو ومل يكن له معرفة بذلك إال من قبل الوحي أما قوله َوالَ َتكُوُنواْ أَوَّلَ كَاِفرٍ 
فوج كافر به أو وال يكن كل واحد منكم أول كافر به مث فيه سؤالن األول كيف جعلوا أول من كفر به وقد 

سبقهم إىل الكفر به مشركو العرب واجلواب من وجوه أحدها أن هذا تعريض بأنه كان جيب أن يكونوا أول من 
واملستفتحون على ) صلى اهللا عليه وسلم ( ته وألهنم كانوا هم املبشرون بزمان حممد يؤمن به ملعرفتهم به وبصف

)  ٨٩البقرة ( الذين كفروا به فلما بعث كان أمرهم على العكس لقوله تعاىل فَلَمَّا َجاءُهم مَّا َعَرفُواْ كَفَُرواْ بِِه 
من أهل مكة أي وال تكونوا وأنتم تعرفونه وثانيها جيوز أن يراد وال تكونوا مثل أول كافر به يعين من أشرك 



مذكوراً يف التوراة واإلجنيل مثل من مل يعرفه وهو مشرك ال كتاب له وثالثها وال تكونوا أول كافر به من أهل 
الكتاب ألن هؤالء كانوا أول من كفر بالقرآن من بين إسرائيل وإن كانت قريش كفروا به قبل ذلك ورابعها وال 

به يعين بكتابكم يقول ذلك ولعلمائهم أي كذب ال تكونوا أول أحد من أمتكم كذلك كتابكم  تكونوا أول كافر
يوجب تكذيبكم بكتابكم وخامسها أن املراد منه بيان تغليظ كفرهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ألن تكذيبكم مبحمد 

التوراة واإلجنيل مبقدمه فكان وذلك ألهنم ملا شاهدوا املعجزات الدالة على صدقه عرفوا البشارات الواردة يف 
كفرهم أشد من كفر من مل يعرف إال نوعاً واحداً من الدليل والسابق إىل الكفر يكون أعظم ذنباً ممن بعده لقوله 

فلما كان كفرهم عظيماً وكفر من كان سابقاً ) من سن سيئة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا ( عليه السالم 
تركا من هذا الوجه فصح إطالق اسم أحدمها على اآلخر على سبيل االستعارة وسادسها يف الكفر عظيماً فقد اش

املعىن وال تكونوا أول من جحد مع املعرفة ألن كفر قريش كان مع اجلهل ال مع املعرفة وسابعها أول كافر به من 
به مث تتابعت سائر اليهود على  قدم املدينة وهبا قريظة والنضري فكفروا) صلى اهللا عليه وسلم ( اليهود ألن النيب 

 ١٢٢ ٤٧البقرة ( ذلك الكفر فكأنه قيل أول من كفر به من أهل الكتاب وهو كقوله َوأَّنى فَضَّلُْتكُْم َعلَى الْعَالَِمَني 
أي على عاملي زماهنم وثامنها وال تكونوا أول كافر به عند مساعكم بذكره بل تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه ) 

صلة واملعىن وال تكونوا كافرين به وهذا ضعيف السؤال الثاين أنه كان جيوز هلم الكفر إذ ) أول ( أن لفظ  وتاسعها
مل يكونوا أوالً واجلواب من وجوه أحدها أنه ليس يف ذكر تلك الشيء داللة على أن ما عداه خبالفه وثانيها أن يف 

كُْم داللة على أن كفرهم أوالً وآخراً حمظور وثالثها أن قوله َرفََع السََّماوَاِت قوله َوءاِمُنواْ بَِما أَنَزلُْت ُمَصّدقًا لَّما َمَع
ال )  ١٥٥النساء ( ال يدل على وجود عمد ال يروهنا وقوله َوقَْتِلهِمُ االْْنبَِياء بَِغْيرِ َحّق )  ٢الرعد ( بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنَها 

هذه اآلية َوالَ َتْشَتُرواْ بِآَياِتي ثََمًنا قَِليالً ال يدل على إباحة ذلك يدل على وقوع قتل األنبياء حبق وقوله عقيب 
  بالثمن الكثري فكذا ههنا بل املقصود من هذه السياقة استعظام وقوع اجلحد واإلنكار ممن قرأ يف الكتب نعت رسول

بوا به قبل غريهم فقيل هلم ال صفته ورابعها قال املربد هذا الكالم خطاب لقوم خوط) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
تكفروا مبحمد فإنه سيكون بعدكم الكفار فال تكونوا أنتم أول الكفار ألن هذه األولية موجبة ملزيد اإلمث وذلك 
ألهنم إذا سبقوا إىل الكفر فإما أن يقتدي هبم غريهم يف ذلك الكفر أو ال يكون كذلك فإن اقتدى هبم غريهم يف 

ذلك الكفر ووزر كل من كفر إىل يوم القيامة وإن مل يقتد هبم غريهم اجتمع عليهم أمران ذلك الكفر كان هلم وزر 
أحدمها السبق إىل الكفر والثاين التفرد به وال شك يف أنه منقصة عظيمة فقوله َوالَ َتكُوُنواْ أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه إشارة إىل 

  هذا املعىن
أن )  ١٦البقرة ( ا قَلِيالً فقد بينا يف قوله أُْولَاِئَك الَِّذيَن اْشتََرُواْ الضَّلَالَةَ  بِالُْهَدى أما قوله َوالَ َتْشَترُواْ بِآيَاِتي ثََمًن

االشتراء يوضع موضع االستبدال فكذا الثمن يوضع موضع البدل عن الشيء والعوض عنه فإذا اختري على ثواب 
ابن عباس رضي اهللا عنهما إن رؤساء اليهود مثل  اهللا شيء من الدنيا فقد جعل ذلك الشيء مثناً عند فاعله قال

كعب بن األشرف وحيي بن أخطب وأمثاهلما كانوا يأخذون من فقراء اليهود اهلدايا وعلموا أهنم لو اتبعوا حممداً 
النقطعت عنهم تلك اهلدايا فأصروا على الكفر لئال ينقطع عنهم ذلك القدر احملقر وذلك ألن الدنيا كلها بالنسبة 

الدين قليلة جداً فنسبتها إليه نسبة املتناهي إىل غري املتناهي مث تلك اهلدايا كانت يف هناية القلة بالنسبة إىل الدنيا إىل 
فالقليل جداً من القليل جداً أي نسبة له إىل الكثري الذي ال يتناهى واعلم أن هذا النهي صحيح سواء كان فيهم من 

) صلى اهللا عليه وسلم ( ءهم كانوا يأخذون الرشا على كتمان أمر الرسول فعل ذلك أو مل يكن بل لو ثبت أن علما
وحتريف ما يدل على ذلك من التوراة كان الكالم أبني وأما قوله وَإِيَّاىَ  فَاتَّقُوِن فيقرب معناه مما تقدم من قوله 



تاج إليه عند اجلزم حبصول ما يتقي منه َوإِيَّاىَ  فَاْرَهُبوِن والفرق أن الرهبة عبارة عن اخلوف وأما االتقاء فإمنا حي
  فكأنه تعاىل أمرهم بالرهبة ألجل أن جواز العقاب قائم مث أمرهم بالتقوى ألن تعني العقاب قائم

  َوالَ َتلْبِسُواْ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ وََتكُْتُمواْ الَْحقَّ َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ
ُت أمر بترك الكفر والضالل وقوله َوالَ َتلْبُِسواْ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ أمر بترك أعلم أن قوله سبحانه َوءاِمُنواْ بَِما أَنَزلْ

اإلغراء واإلضالل واعلم أن إضالل الغري ال حيصل إال بطريقني وذلك ألن ذلك الغري إن كان قد مسع دالئل احلق 
ا ميكن بإخفاء تلك الدالئل عنه ومنعه فإضالله ال ميكن إال بتشويش تلك الدالئل عليه وإن كان ما مسعها فإضالله إمن

 من الوصول إليها فقوله َوالَ َتلْبِسُواْ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ إشارة إىل القسم األول وهو تشويش الدالئل عليه وقوله َوَتكُْتُمواْ
يف قوله بِالَْباِطلِ أهنا الَْحقَّ إشارة إىل القسم الثاين وهو منعه من الوصول إىل الدالئل واعلم أن األظهر يف الباء اليت 

باء االستعانة كاليت يف قولك كتبت بالقلم واملعىن وال تلبسوا احلق بسبب الشبهات اليت توردوهنا على السامعني 
وذلك ألن النصوص الواردة يف التوراة واإلجنيل يف أمر حممد عليكم كانت نصوصاً خفية حيتاج يف معرفتها إىل 

  االستدالل مث إهنم

ادلون فيها ويشوشون وجه الداللة على املتأملني فيها بسبب إلقاء الشبهات فهذا هو املراد بقوله َوالَ َتلْبِسُواْ كانوا جي
أما قوله َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ أي )  ٥غافر ( الَْحقَّ بِالَْباِطلِ فهو املذكور يف قوله َوجَاَدلُوا بِالَْباِطلِ لُِيْدِحُضواْ بِِه الَْحقَّ 

ا يف إضالل اخللق من الضرر العظيم العائد عليكم يوم القيامة وذلك ألن ذلك التلبيس صار صارفاً للخلق تعلمون م
عن قبول احلق إىل يوم القيامة وداعياً هلم إىل االستمرار على الباطل إىل يوم القيامة وال شك يف أن موقعه عظيم 

من مثله فصار اخلطاب وإن كان خاصاً يف الصورة لكنه وهذا اخلطاب وإن ورد فيهم فهو تنبيه لسائر اخللق وحتذير 
  عام يف املعىن مث ههنا حبثان

  البحث األول قوله َوَتكُْتمُواْ الَْحقَّ جزم داخل حتت حكم النهي مبعىن وال تكتموا أو منصوب بإضمار أن
عدم العلم وذلك ألنه إذا البحث الثاين أن النهي عن اللبس والكتمان وإن تقيد بالعلم فال يدل على جوازمها حال 

مل يعلم حال الشيء مل يعلم أن ذلك اللبس والكتمان حق أ وباطل وما ال يعرف كونه حقاً أو باطالً ال جيوز اإلقدام 
عليه بالنفي وال باإلثبات بل جيب التوقف فيه وسبب ذلك التقييد أن اإلقدام على الفعل الضار مع العلم بكونه 

ليه عند اجلهل بكونه ضاراً فلما كانوا عاملني مبا يف التلبيس من املفاسد كان إقدامهم عليه ضاراً أفحش من اإلقدام ع
  أقبح واآلية دالة على أن العامل باحلق جيب عليه إظهاره وحيرم عليه كتمانه واهللا أعلم

ُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ َوَتنَسْونَ أَنفَُسكُْم َوأَنُتْم َتْتلُونَ الِْكَتابَ َوأَِقيُمواْ الصَّلواةَ  َوآُتواْ الزَّكَواةَ  َواْركَعُواْ َمَع الرَّاِكِعَني أََتأُْم
إِلَْيهِ  ظُنُّونَ أَنَُّهم مُّلَاقُوا َربِّهِْم وَأَنَُّهْمأَفَالَ َتْعِقلُونَ وَاْسَتِعينُواْ بِالصَّْبرِ وَالصَّلَواةِ  َوإِنََّها لَكَبَِريةٌ  إِالَّ َعلَى الَْخاِشِعَني الَِّذيَن َي

  رَاجُِعونَ َياَبنِى إِسَْراءِيلَ اذْكُرُواْ نِْعمَِتى الَِّتى أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم وَأَنِّى فَضَّلُْتكُْم َعلَى الَْعالَمَِني
اعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل ملا أمرهم باإلميان أوالً مث هناهم عن لبس احلق بالباطل وكتمان دالئل النبوة ثانياً ذكر بعد 

ك بيان ما لزمهم من الشرائع وذكر من مجلة الشرائع ما كان كاملقدم واألصل فيها وهو الصالة اليت هي أعظم ذل
  العبادات البدنية والزكاة اليت هي أعظم العبادات املالية وههنا مسائل

يف قوله َوإِذْ أََخذَْنا  املسألة األوىل القائلون بأنه ال جيوز تأخري بيان اجململ عن وقت اخلطاب قالوا إمنا جاء اخلطاب
وصف هلم أركان الصالة وشرائطها فكأنه تعاىل قال وأقيموا الصالة اليت ) صلى اهللا عليه وسلم ( بعد أن كان النيب 

عرفتموها والقائلون جبواز التأخري قالوا جيوز أن يراد األمر بالصالة وإن كانوا ال يعرفون أن الصالة ما هي ويكون 
السامع نفسه على االمتثال وإن كان ال يعلم أن املأمور به ما هو كما أنه ال نزاع يف أن حيسن من املقصود أن يوطن 



السيد أن يقول لعبده إين آمرك غداً بشيء فال بد وأن تفعله ويكون غرضه منه بأن يعزم العبد يف احلال على أدائه 
  يف الوقت الثاين

اء الشرعية قالوا ألهنا أمر حدث يف الشرع فاستحال أن يكون االسم املسألة الثانية قالت املعتزلة الصالة من األمس
  املوضوع قد كان حاصالً قبل الشرع مث اختلفوا يف وجه التشبيه فقال بعضهم أصلها يف اللغة الدعاء قال األعشى

  عليك مثل الذي صليت فاعتصمي
  عينا فإن جلنب املرء مضطجعا
  وقال آخر وقابلها الريح يف دهنا

  لى دهنا وارتسموصلى ع
  وقال بعضهم األصل فيها اللزوم قال الشاعر مل أكن من جناهتا علم اهللا

  وإين حبرها اليوم صايل
أي مالزم وقال آخرون بل هي مأخوذة من املصلي وهو الفرس الذي يتبع غريه واألقرب أهنا مأخوذة من الدعاء إذ 

ون صالة وال حيصل فيها متابعة الغري وإذا حصل يف وجه ال صالة إال ويقع فيها الدعاء أو ما جيري جمراه وقد تك
التشبيه ما عم كل الصور كان أوىل أن جيعل وجه التشبيه شيئاً خيتص ببعض الصور وقال أصحابنا من اجملازات 

املشهورة يف اللغة إطالق اسم اجلزء على الكل وملا كانت الصالة الشرعية مشتملة على الدعاء ال جرم أطلق اسم 
اء عليها على سبيل اجملاز فإن كان مراد املعتزلة من كوهنا امساً شرعياً هذا فذلك حق وإن كان املراد أن الشرع الدع

ارجتل هذه اللفظة ابتداء هلذا املسمى فهو باطل وإال ملا كانت هذه اللفظة عربية وذلك ينايف قوله تعاىل إِنَّا أَْنزَلَْناهُ 
ما الزكاة فهي يف اللغة عبارة عن النماء يقال زكا الزرع إذا منا وعن التطهري قال اهللا أ)  ٢٠يوسف ( قُْراًنا َعرَبِّيا 

أي تطهر وقال َولَْوالَ )  ١٤األعلى ( أي طاهرة وقال قَدْ أَفْلََح َمن َتَزكَّى )  ٧٤الكهف ( تعاىل أَقََتلَْت نَفًْسا َزِكيَّةً  
فاطر ( وقال َوَمن َتَزكَّى فَإِنََّما َيَتزَكَّى ِلَنفِْسِه )  ٢١النور ( ى مِنكُم ّمْن أََحٍد أََبداً فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما َزكَ

أي تطهر بطاعة اهللا ولعل إخراج نصف دينار من عشرين ديناراً مسي بالزكاة تشبيهاً هبذين الوجهني ألن يف )  ١٨
 يرفع البالء عن ذلك املال بسبب تزكية تلك العطية فصار إخراج ذلك القدر تنمية للبقية من حيث الربكة فإن اهللا

عليكم بالصدقة فإن ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك اإلعطاء مناء يف املعىن وإن كان نقصاناً يف الصورة وهلذا قال 
مر الديار وأما فيها ست خصال ثالثة يف الدنيا وثالثة يف اآلخرة فأما اليت يف الدنيا فتزيد يف الرزق وتكثر املال وتع

وجيوز أن تسمى الزكاة بالوجه الثاين ) اليت يف اآلخرة فتستر العورة وتصري ظالً فوق الرأس وتكون ستراً يف النار 
من حيث إهنا تطهر خمرج الزكاة عن كل الذنوب وهلذا قال تعاىل لنبيه ُخذْ ِمْن أَْموالِهِْم َصَدقَةً  ُتطَّهُرُهْم َوُتَزكّيهِمْ 

  ) ١٠٣توبة ال( بَِها 
املسألة الثالثة قوله تعاىل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة خطاب مع اليهود وذلك يدل على أن الكفار خماطبون بفروع 
الشرائع أما قوله تعاىل وأركعوا مع الراكعني ففيه وجوه أحدها أن اليهود ال ركوع يف صالهتم فخص اهللا الركوع 

املسلمني وثانيها أن املراد صلوا مع املصلني وعلى هذا يزول التكرار ألن يف  بالذكر حتريضا هلم على اإلتيان بصالة
األول أمر تعاىل بإقانتها وأمر يف الثاين بفعلها يف اجلماعة وثالثها أن يكون املراد من األمر بالركوع هو األمر 

را بالتذلل كما قال للمؤمنني باخلضوع ألن الركوع واخلضوع يف اللغة سواء فيكون هنيا عن االستكبار املذموم وأم
وكقوله تأديبا لرسوله عليه  ٥٤فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين املائدة 

وكمدحه له بقوله فبما رمحة منك لنت هلم ولو  ٢١٥الشعراء } واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني { السالم 



وهكذا يف قوله تعاىل إمنا وليكم اهللا ورسوله  ١٥٩لب النفضوا من حولك آل عمران كنت فظا غليظ القلب الق
  ٥٥والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون املائدة 

فكأنه تعاىل ملا أمرهم بالصالة والزكاة أمرهم بعد ذلك باالنقياد واخلضوع وترك التمرد وحكى األصم عن بعضهم 
مر اهللا تعاىل بين إسرائيل بالزكاة ألهنم كانوا ال يؤتون الزكاة وهو املراد بقوله تعاىل وأكلهم السحت املائدة أنه إمنا أ

فأظهر اهللا تعاىل يف هذا املوضع ما كان مكتوما  ١٦٦وبقوله وأكلهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل النساء  ٦٢
يصري هذا كاإلخبار عن الغيب الذي هو أحد دالئل نبوة حممد ليحذروا أن يفضحهم يف سائر أسرارهم ومعاصيهم ف

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
  قوله تعاىل

  أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون
ال اخلري اعلم أن اهلمزة يف أتأمرون الناس بالرب للتقرير مع التقرير والتعجب من حاهلم وأما الرب فهو اسم جامع ألعم

ومنه بر الوالدين وهو طاعتهما ومنه عمل مربور أي قد رضيه اهللا تعاىل وقد يكون مبعىن الصدق كما يقال بر يف 
فأخرب أن الرب جامع  ١٨٩ميينه أي صدق ومل حينث ويقال صدقت وبررت وقال تعاىل ولكن الرب من اتقى البقرة 

والشرائع بناء على ما خصهم به من النعم ورغبهم يف ذلك بناه  للتقوى واعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا أمر باإلميان
على مأخذ آخر وهو أن التغافل عن أعمال الرب مع حث الناس عليها مستقبح يف العقول إذ املقصود من أمر الناس 

بذلك إما النصيحة أو الشفقة وليس من العقل أن يشفق اإلنسان على غريه أو أن ينصح غريه ويهمل نفسه 
  هم اهللا تعاىل من ذلك بأن قرعهم هبذا الكالم واختلفوا يف املراد بالرب يف هذا املوضع على وجوهفحذر

أحدها وهو قول السدي أهنم كانوا يأمرون الناس بطاعة اهللا وينهونه عن معصية اهللا وهم كانوا يتركون الطاعة 
  ويقدمون على املعصية

  بالصالة والزكاة وهم كانوا يتركوهنما وثانيها قول ابن جريج أهنم كانوا يأمرون الناس
قالوا هو صادق فيما يقول وأمره ) صلى اهللا عليه وسلم ( وثالثها إنه إذا جاءهم أحد يف اخلفية الستعالم أمر حممد 

  حق فاتبعوه وهم كانوا ال يتبعونه لطعمهم يف اهلدايا والصالت اليت كانت تصل إليهم من أتباعهم
خيربون مشركي العرب أن رسوال ) صلى اهللا عليه وسلم ( هود كانوا قبل مبعث الرسول ورابعها أن مجاعة من الي

سيظهر منكم ويدعو إىل احلق وكانوا يأمرون باتباعه قبل ظهوره فلما ظهر تركوه وأعرضوا عن دينه وهذا اختيار 
  أيب مسلم

ألن اهللا تعاىل وصفهم بقساوة  وخامسها هو قول الزجاج كانوا يأمرون الناس ببذل الصدقة وكانوا يشحون هبا
  القلوب وأكل الربا والسحت

يف الظاهر مث إهنم كانوا يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( وسادسها هلل املنافقني من اليهود كانوا يأمرون باتباع حممد 
  قلوهبم منكرين له فوخبهم اهللا تعاىل عليه

( إهنم خالفوه ألهنم وجدوا فيها ما يدل على صدق حممد وسابعها أن اليهود كانوا يأمرون غريهم باتباع التوراة مث 
مث إهنم ما آمنوا به أما قوله وتنسون أنفسكم فالنسيان عبارة عن السهو احلادث بعد حصول ) صلى اهللا عليه وسلم 

ون العلم والناسي غري مكلف ومن ال يكون مكلفا ال جيوز أن يذمه اهللا تعاىل على ما صدر منه فاملراد بقوله وتنس
أنفسكم أنكم تغفولن عن حق أنفسكم وتعدلون عما هلا فيه من النفع أما قوله وأنتم تتلون الكتاب فمعناه تقرأون 



  التوراة وتدرسوهنا وتعلمون مبا فيها من احلث على أفعال الرب واإلعراض عن أفعال اإلمث
أف لكم وملا تعبدون من دون اهللا أفال وأما قوله أفال تعقلون فهو تعجب للعقالء من أفعاهلم ونظريه قوله تعاىل 

وسبب التعجب وجوه األول أن املقصود من األمر باملعروف والنهي عن املنكر إرشاد الغري  ٦٧تعقلون األنبياء 
وذلك معلوم بشواهد العقل والنقل فمن وعظ ومل يتعظ فكأنه أتى بفعل متناقض ال يقبله العقل فلهذا قال أفال 

وعظ الناس وأظهر علمه للخلق مث مل يتعظ صار ذلك الوعظ سببا لرغبة الناس يف املعصية ألن تعقلون الثاين أن من 
الناس يقولون إنه مع هذا العلم لوال أنه مطلع على أنه ال اصل هلذه التخويفات وإال ملا أقدم على املعصية مث أتى 

يق بأفعال العقالء فلهذا قال أفال تعقلون بفعل يوجب اجلراءة على املعصية فكأنه مجع بني املتناقضني وذلك ال يل
الثالث أن نت وعظ فال بد وأن جيتهد يف أن يصري وعظه مؤثرا يف القلوب ومن عصى كان غرضه أن ال يصري 

وعظه مؤثرا يف القلوب فاجلمع بينهما متناقض غري الئق بالعقالء وهلذا قال علي رضي اهللا عنه قصم ظهري رجالن 
  سك وبقي ههنا مسائلعامل متهتك وجاهل متن

املسألة األوىل قال بعضهم ليس للعاصي أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر واحتجوا باآلية واملعقول أما اآلية فقوله 
أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وال شك أنه تعاىل ذكر ذلك يف معرض الذم وقال أيضا مل تقولون ما ال 

وأما املعقول فهو أنه لو جاز ذلك جلاز ملن يزين بامرأة أن  ٣ولوا ما ال تفعلون الصف تفعلون كرب مقتا عند اهللا أن تق
ينكر عليها يف أثناء الزنا على كشفها عن وجهها ومعلوم أن ذلك مستنكر واجلواب أن املكلف مأمور بشيئني 

يقتضي اإلخالل باآلخر أما قوله  أحدمها ترك املعصية والثاين منع الغري عن فعل املعصية واإلخالل بأحد التكليفني ال
أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم فهو هني عن اجلمع بينهما والنهي عن اجلمع بني الشيئني يصح محله على 
وجهني أحدمها أن يكون املراد هو النهي عن نسيان النفس مطلقا واآلخر أن يكون املراد هو النهي عن ترغيب 

  الناس يف

للنفس وعندنا املراد من اآلية هو األول ال الثاين وعلى هذا التقدير يسقط قول هذا اخلصم  الرب حال كونه ناسيا
  وأما املعقول الذي ذكروه فليزمهم

املسألة الثانية احتجت املعتزلة هبذه اآلية على أن فعل العبد غري خملوق هللا عز وجل فقالوا قوله تعاىل أتأمرون الناس 
ح وحيسن لو كان ذلك الفعل منهم فأما إذا كان خملوقا فيهم على سبيل االضطرار بالرب وتنسون أنفسكم إمنا يص

فإن ذلك ال حيسن إذ ال جيوز أن يقال لألسود مل ال تبيض ملا كان السواد خملوق فيه واجلواب أن قدرته ملا صلحت 
ي ال ميكن التوبيخ للضدين فإن حصل أحد الضدين دون اآلخر ال ملرجح كان ذلك حمض االتفاق واألمر االتفاق

عليه وإن حصل فإن كان ذلك املرجح منه عاد البحث فيه وإن حصل من اهللا تعاىل فعند حصوله يصري ذلك الطرف 
راجحا واآلخر مرجوحا واملرجوح ممتنع الوقوع ألنه حال االستواء ملا كان ممتنع الوقوع فحال املرجوحية أوىل بأن 

نقيضني وجب اآلخر وحينئذ يعود عليكم كل ما أوردمتوه علينا مث اجلواب يكون ممتنع الوقوع وإذا امتنع أحد ال
  احلقيقي عن الكل أنه ال يسأل عما يفعل

مررت ليلة أسري يب على قوم تقرض { عن أنس رضي اهللا عنه قال عليه الصالة والسالم ) أ ( املسألة الثالثة 
قال هؤالء خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس شفاههم مبقاريض من النار فقلت يا أخي جربيل من هؤالء ؟ ف

إن يف النار رجال يتأذى أهل النار برحيه فقيل من هو { وقال عليه الصالة والسالم ) ب ( } بالرب وينسون أنفسهم 
 يعمل مثل الذي يعلم الناس اخلري وال{ وقال عليه الصالة والسالم ) ج ( } يا رسول اهللا ؟ قال عامل ال ينتفع بعلمه 
وعن الشعيب يطلع قوم من أهل اجلنة إىل قوم من النار فيقولون مل ) د ( } به كالسراج يضيء للناس وحيرق نفسه 



دخلتم النار وحنن إمنا دخلنا اجلنة بفضل تعليمكم فقالوا إنا كنا نأمر باخلري وال نفعله كما قيل من وعظ بقوله ضاع 
  شاعر يا أيها املعلم غريهكالمه ومن وعظ بفعله نفذت سهامه وقال ال

  هال لنفسك كان ذا التعليم
  تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا

  كيما يصح به وأنت سقيم
  ابدأ بنفسك فاهنها عن غيها
  فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

  فهناك يقبل إذا وعظت ويقتدى
  بالرأي منك وينفع التعليم

  وأما من وعظ واتعظ فمحله عند اهللا عظيم قيل عمل رجل يف ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل يف رجل
روي أن يزيد بن هارون مات وكان واعظا زاهدا فرؤي يف املنام فقيل له ما فعل اهللا بك فقال غفر يل وأول ما 

سالين منكر ونكري فقاال من ربك فقلت أما تستحيان من شيخ دعا إىل اهللا تعاىل كذا وكذا سنة فتقوالن له من ربك 
  ند النزع قل ال إله إال اهللا فقال إن بيتا أنت ساكنهوقيل للشبلي ع

  غري حمتاج إىل السرج

  قوله سبحانه وتعاىل
  واستيعنوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني الذين يظنون أهنم مالقوا رهبم وأهنم إليه راجعون( 

نوا بالصرب والصالة فقال قوم هم املؤمنون بالرسول املسألة األوىل اختلفوا يف املخاطبني بقوله سبحانه وتعاىل واستعي
قال ألن من ينكر الصالة أصال والصرب على دين حممد صلى اهللا عليه سلم ال يكاد يقال له استعن بالصرب والصالة 

وال ميتنع أن يكون اخلطاب أوال يف بين ) صلى اهللا عليه وسلم ( فال جرم وجب صرفه إىل من صدق مبحمد 
واألقرب أن املخاطبني هم بنو إسرائيل ) صلى اهللا عليه وسلم ( يقع بعد ذلك خطابا للمؤمنني مبحمد إسرائيل مث 

ألن صرف اخلطاب إىل غريهم يوجب تفكيك النظم فإن قيل كيف يؤمرون بالصرب والصالة مع كوهنم منكرين هلما 
جيب الصرب عليه حسن وأن الصالة  قلنا ال نسلم كوهنم منكرين هلما وذلك ألن كل أحد يعلم أن الصرب على ما

اليت هي تواضع للخالق واالشتغال بذكر اهللا تعاىل يسلي عن حمن الدنيا وآفاهتا وإمنا االختالف يف الكيفية فإن صالة 
اليهود واقعة على كيفية وصالة املسلمني على كيفية أخرى وإذا كان متعلق األمر هو املاهية اليت هي القدر املشترك 

ال املذكور وعلى هذا نقول إنه تعاىل ملا أمرهم باإلميان وبترك اإلضالل وبالتزام الشرائع وهي الصالة زال اإلشك
والزكاة وكان ذلك شاقا عليهم ملا فيه من ترك الرياسات واإلعراض عن املال واجلاه ال جرم عاجل اهللا تعاىل هذا 

  املرض فقال واستعينوا بالصرب والصالة
  ا يف الصرب والصالة وجوهااملسألة الثانية ذكرو

صلى ( أحدها كأنه قيل واستعينوا على ترك ما حتبون من الدنيا والدخول فيما تستثقله طباعكم من قبول دين حممد 
بالصرب أي حيبس النفس عن اللذات فإنكم إذا كلفتم أنفسكم ذلك مرنت عليه وخف عليها مث ) اهللا عليه وسلم 

مر ألن املشتغل بالصالة ال بد وأن يكون مشتغال بذكر اهللا عز وجل وذكر جالله إذا ضممتم الصالة إىل ذلك مت األ
وقهره وذكر رمحته وفضله فإذا تذكر رمجته صار مائال إىل طاعته وإذا تذكر عقابه ترك معصيته فيسهل عند ذلك 

  اشتغاله بالطاعة وتركه للمعصية



ر عن الطعام والشراب ومن حبس نفسه عن قضاء شهورة وثانيها املراد من الصرب ههنا هو الصوم ألن الصائم صاب
البطن والفرج زالت عنه كدورات حب الدنيا فإذا انضاف إليه الصالة استنار القلب بأنوار معرفة اهللا تعاىل وإمنا 
 قدم الصوم على الصالة ألن تأثري الصوم يف إزالة ما ال ينبغي وتأثري الصالة يف حصول ما ينبغي والنفي مقدم على

وقال اهللا تعاىل إن الصالة تنهى عن الفحشاء } الصوم جنة من النار { اإلثبات وألنه عليه الصالة والسالم قال 
ألن الصالة متنع عن االشتغال بالدنيا وختشع القلب وحيصل بسببها تالوة الكتاب والوقوف  ٤٥واملنكر العنكبوت 

لة وذكر مصري اخللق إىل دار الثواب أو دار العقاب رغبة يف على ما فيه من الوعد والوعيد واملواعظ واآلداب اجلمي
اآلخرة ونفرة عن الدنيا فيهون على اإلنسان حينئذ ترك الرياسة ومقطعة عن املخلوقني إىل قبلة خدمة اخلالق ونظري 

  ١٥٣هذه اآلية قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا استيعنوا بالصرب والصالة إن اهللا مع الصابرين البقرة 

أما قوله تعاىل وإهنا ففي هذا الضمري وجوه أحدها الضمري عائد إىل الصالة أي صالة ثقيلة إال على اخلاشعني وثانيها 
الضمري عائد إىل االستعانة اليت يدل عليها قوله واستعينوا وثالثها أنه عائد إىل مجيع األمور اليت أمر هبا بنو إسرائيل 

 اليت أنعمت عليكم إىل قوله واستعينوا والعرب قد تضمر الشيء اختصارا أو وهنوا عنها من قوله واذكروا نعميت
تقتصر فيه على اإلمياء إذا وثقت بعلم املخاطب فيقول القائل ما عليها أفضل من فالن يعين األرض ويقلون ما بني 

وال  ٦١ليها من دابة النحل البتيها أكرم من فالن يعنون املدينة وقال تعاىل ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم ما ترك ع
ذكر لألرض أما قوله لكبرية أي لشاقة ثقيلة على هؤالء سهلة على اخلاشعني فيجب أن يكون ثواهبم أكثر وثواب 

اخلاشع أقل وذلك منكر من القول قلنا ليس املراد أن الذي يلحقهم من التعب أكثر مما يلحق اخلاشع وكيف يكون 
جوارحه وقلبه ومسعه وبصره وال يغفل عن تدبر ما يأيت به من الذكر والتذلل  ذلك واخلاشع يستعمل عند الصالة

واخلشوع وإذ تذكر الوعيد مل خيل من حسرة وغم وإذا ذكر الوعد فكمثل ذلك وإذا كان هذا فعل اخلاشع فالثقل 
د يف فعلها ثوابا وال يف عليه بفعل الصالة أعظم وإمنا املراد بقوله وإهنا ثقيلة على من مل خيشع أنه من حيث ال يعتق

  تركها عقابا فيصعب عليه فعلها
فاحلاصل أن امللحد إذا مل يعتقد يف فعلها منفعة ثقل عليه فعلها ألن االشتغال مبا ال فائدة فيه يثقل على الطبع أما 

عله من الثواب املوحد فلما اعتقد يف فعلها أعظم املنافع ويف تركها أعظم املضار مل يثقل ذلك عليه ملا يعتقد يف ف
والفوز العظيم بالنعيم املقيم واخلالص من العذاب األليم أال ترى إىل قوله الذين يظنون أهنم مالقوا رهبم أي يتوقعون 

نيل ثوابه واخلالص من العذاب األليم أال ترى إىل قوله والذين يظنون أهنم مالقوا رهبم أي يتوقعون نيل ثوابه 
يل للمريض كل هذا الشيء املر فإن اعتقد أنه له فيه شفاء سهل ذلك عليه وإن مل واخلالص من عقابه مثاله إذا ق

وصف } وجعلت قرة عيين يف الصالة { يعتقد ذلك فيه صعب األمر عليه وعليه حيمل قوله عليه الصالة والسالم 
م يصلي حىت تورمت الصالة بذلك للوجوه اليت ذكرناها ال ألهنا كانت تثقل عليه وكيف وكان عليه الصالة والسال

  قدماه وأما اخلشوع فهو التذلل واخلضوع أما قوله الذين يظنون أهنم مالقوا رهبم فللمفسرين فيه قوالن
القول األول أن الظن مبعىن العلم قالوا ألن الظن وهو االعتقاد الذي يقارنه جتويز النقيض يقتضي أن يكون صاحبه 

اىل مدح على هذا الظن واملدح على الكفر غري جائز فوجب أن يكون غري جازم بيوم القيامة وذلك كفر واهللا تع
املراد من الظن ههنا العلم وسبب هذا اجملاز أن العلم والظن يشتركان يف كون كل واحد منهما اعتقادا راجحا إال 

اسم  أن العلم راجح مانع من النقيض والظن راجح غري مانع من النقيض فلما اشتبها من هذا الوجه صح إطالق
  أحدمها على اآلخر قال أوس بن حجر فأرسلته مستيقن الظن أنه

  خمالط ما بني الشراسيف خائف



ذكر اهللا تعاىل  ٤وقال أال يظن أولئك أهنم مبعوثون املطففني  ٢٠وقال تعاىل إين ظننت أين مالق حسابيه احلاقة 
اجملوز للنقيض فثبت أن املراد بالظن ههنا ذلك إنكارا عليهم وبعثا على الظن وال جيوز أن يبعثهم على االعتقاد 

  العلم
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

القول الثاين أن حيمل اللفظ على ظاهره وهو الظن احلقيقي مث ههنا وجوه األول أن جتعل مالقاة الرب جمازا عن 
ق املسبب واملراد منه السبب وهذا جماز مشهور فإنه يقال ملن املوت وذلك ألن مالقاة الرب مسبب عن املوت فأطل

مات إنه لقي ربه إذ ثبت هذا فنقول وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني الذين يظنون املوت يف كل حلظة وذلك ألن كل 
ا يقوي من كان متوقعا للموت يف كل حلظة فإنه ال يفارق قلبه اخلشوع فهم يبادرون إىل التوبة ألن خوف املوت مم

دواعي التوبة مع خشوعه ال بد يف كل حال من أن ال يأمن تقصريا جرى منه فيلزمه التاليف فإذا كان حاله ما ذكرنا 
كان ذلك داعيا له إىل املبادرة إىل التوبة الثاين أن تفسر مالقاة ثواب الرب وذلك مظنون ال معلوم فإن الزهد العابد 

ل يظن إال أن ذلك الظن مما حيمله على كمال اخلشوع الثالث املعىن الذين يظنون ال يقطع بكونه مالقيا لثواب اهللا ب
أهنم مالقو رهبم بذنوهبم فإن اإلنسان اخلاشع قد يسيء ظنه بنفسه وبأعماله فيغلب على ظنه أنه يلقى اهللا تعاىل 

  بذنوبه فعند ذلك يسارع إىل التوبة وذلك من صفات املدح بقي هنا مسألتان
وىل استدل بعض األصحاب بقوله مالقوا رهبم على جواز رؤية اهللا تعاىل وقالت املعتزلة لفظ اللقاء ال يفيد املسألة األ

 ٦٨الرؤية والدليل عليه اآلية واخلرب والعرف أما اآلية فقوله تعاىل فأعقبهم نفاقا يف قلوهبم إىل يوم يلقونه الفرقان 
وقال تعاىل يف معرض التهديد واتقوا اهللا واعلموا  ٦٨اما الفرقان واملنافق ال يرى ربه وقال ومن يفعل ذلك يلق آث

فهذا يتناول الكافر واملؤمن والرؤية ال تثبت للكافر فعلمنا أن اللقاء ليس عبارة عن  ٢٢٣أنكم مالقوه البقرة 
} عليه غضبان  من حلف على ميني ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي اهللا وهو{ الرؤية وأما اخلرب فقوله عليه السالم 

وليس املراد رأى اهللا تعاىل ألن ذلك وصف أهل النار وأما العرف فهو قول املسلمني فيمن مات لقي اهللا وال يعنون 
أنه رأى اهللا عز وجل وأيضا فاللقاء يراد به القرب ممن يلقاه على زجه يزول احلجاب بينهما ولذلك يقول الرجل 

كان قد رآه وإذا أذن له يف الدخول عليه يقول لقيته وإن كان ضريرا ويقال إذا حجب عن األمري ما لقيته بعد وإن 
لقي فالن جهدا شديدا ولقيت من فالن الداهية والقى فالن محامه وكل ذلك يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن 

اجلسم وال يصح  وهذا إمنا يصح يف حق ١٢الرؤية ويدل عليه أيضا قوله تعاىل فالتقى املاء على أمر قد قدر القمر 
  على اهللا تعاىل

قال األصحاب اللقاء يف أصل اللغة عبارة عن وصول أحد اجلسمني إىل اآلخر حبيث مياسه مبسطحة يقال لقي هذا 
ذاك إذا ماسه واتصل به وملا كانت املالقاة بني اجلنسني املدركني سببا حلصول اإلدراك فحيث ميتنع إجراء اللفظ 

ى اإلدراك ألن إطالق لفظ السبب على املسبب من أقوى وجوه اجملاز فثبت أنه جيب على املماسة وجب محله عل
محله لفظ اللقاء على اإلدراك أكثر ما يف الباب أنه ترك هذا املعىن يف بعض الصور لدليل خيصه فوجب إجراؤه على 

 ٧٧وهبم إىل يوم يلقونه التوبة اإلدراك يف البواقي وعلى هذا التقرير زالت السؤاالت أما قوله فاعقبهم نفاقا يف قل
واملنافق ال يرى ربه قلنا فألجل هذه الضرورة ففي هذا املوضع ملا اضطررنا إليه اعتربناه وأما يف قوله تعاىل أهنم 
  مالقوا رهبم ال ضرورة يف صرف اللفظ عن ظاهره وال يف إضمار هذه الزيادة فال جرم وجب تعليق اللقاء باهللا



فإن اشتغلوا بذكر الدالئل العقلية اليت متنع من جواز الرؤية بينا ضعفها وحينئذ يستقيم التمسك تعاىل ال حبكم اهللا 
  بالظاهر من هذا الوجه

املسألة الثانية املراد من الرجوع إىل اهللا تعاىل الرجوع إىل حيث يكون هلم مالك سواه وأن ال ميلك هلم أحد نفعا وال 
لق فجعل مصريهم إىل مثل ما كانوا عليه أوال رجوعا إىل اهللا من حيث ضرا غريه كما كانوا كذلك يف أول اخل

كانوا يف سائر أيام حياهتم قد ميلك غريه احلكم عليهم وميلك أن يضرهم وينفعهم وإن كان اهللا تعاىل مالكا هلم يف 
ىل غري اجلسم حمال فلما مجيع أحواهلم وقد احتج هبذه اآلية فريقان من املبطلني األول اجملسمة فإهنم قالوا الرجوع إ

ثبت الرجوع إىل اهللا وجب كون اهللا جسما الثاين التناسخية فإهنم قالوا الرجوع إىل الشيء مسبوق بالكون عنده 
فدلت هذه اآلية على كون األرواح قدمية وأهنا كانت موجودة يف عامل الروحانيات واجلواب عنها قد حصل بناء 

  على ما تقدم
  قوله تبارك وتعاىل

  يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم على العاملني( 
صلى اهللا عليه ( اعلم أنه تعاىل إمنا أعاد هذا الكالم مرة أخرى توكيدا للحجة عليهم وحتذيرا من ترك اتباع حممد 

سوالف نعميت عليكم  كأنه قال إن مل تطيعوين ألجل ٤٨مث قرنه بالوعيد وهو قوله وتقوا يوما البقرة ) وسلم 
فأطيعوين للخوف من عقايب يف املستقبل أما قوله وأين فضلتكم على العاملني ففيه سؤال وهو أنه يلزم أمن يكونوا 

  أفضل من حممد عليه السالم وذلك باطل باالتفاق واجلواب عنه من وجوه
من الناس واملراد منه الكثري ال الكل أحدها قال قوم العامل عبارة عن اجلمع الكثري من الناس كقولك رأيت عاملا 

وهذا ضعيف ألن لفظ العامل مشتق من العلم وهو الدليل فكل ما كان دليال على اهللا تعاىل كان عاملا فكان من العلم 
  وهذا حتقيق قول املتكلمني العامل كل موجود سوى اهللا وعلى هذا ال ميكن ختصيص لفظ ببعض احملدثات

ى عاملي زمانكم وذلك ألن الشخص الذي سيوجد بعد ذلك وهو اآلن ليس مبوجود مل يكن ثانيها املراد فضلتكم عل
ذلك الشخص من مجلة العاملني حال عدمه ألن شرط العامل أن يكون موجودا والشيء حال عدمه ال يكون موجودا 

فما كان ذلك  فالشيء حال عدمه ال يكون من العاملني وأن حممد عليه السالم ما كان موجودا يف ذلك الوقت
صلى اهللا ( الوقت من العاملني فال يلزم من كون بين إسرائيل أفضل العاملني يف ذلك الوقت كوهنم أفضل من حممد 

يف ذلك الوقت وهذا هو اجلواب أيضا عن قوله تعاىل إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما ) عليه وسلم 
وأراد به عاملي ذلك  ٣٢ولقد أخترناهم على علم على العاملني الدخان وقال  ٢٠مل يؤت أحد من العاملني املائدة 

  الزمان وإمنا كانوا أفضل من غريهم مبا أعطوا من امللك والرسالة والكتب اإلهلية

وثالثها أن قوله وأين فضلتكم على العاملني عام يف العاملني لكنه مطلق يف الفضل واملطلق يكفي يف صدقه واحدة 
ى أن بين إسرائيل فضلوا على العاملني يف أمرها وهذا ال يقتضي أن يكونوا أفضل من كل العاملني يف فاآلية تدل عل

كل األمور بل لعلهم وإن كانوا أفضل من غريهم يف أمر واحد فغريهم يكون أفضل منهم فيما عدا ذلك األمر 
وحا وآل إبراهيم وآل عمران على وعند ذلك يظهر أنه ال يصلح االستدالل بقوله تعاىل إن اهللا اصطفى آدم ون

  على أن األنبياء أفضل من املالئكة بقي ههنا أحباث ٣٣العاملني آل عمران 
البحث األول قال ابن زيد أراد به املؤمنون منهم ألن عصاهتم مسخوا قردة وخنازير على ما قال تعاىل وجعل منهم 

  ٧٨ إسرائيل املائدة وقال لعن الذين كفروا من بين ٦٠القردة واخلنازير املائدة 
البحث الثاين أن مجيع ما خاطب اهللا تعاىل به بين إسرائيل تنبيه للعرب ألن الفضيلة بالنيب قد حلقتهم ومجيع أقاصيص 



وقال واتبعوا ما أحسن ما أنزل  ١٨األنبياء تنبيه وإرشاد قال اهللا تعاىل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الزمر 
ولذلك روى قتادة قال  ١١١وقال لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب يوسف  ٥٥مر إليكم كم ربكم الز

  ذكر لنا أن عمر بن اخلطاب كان يقول قد مضى واهللا بنو إسرائيل وما يغين ما تسمعون عن غريكم
مة متنها علي البحث الثالث قال القفال النعمة بكسر النون املنة وما ينعم به الرجل على صاحبه قال تعاىل وتلك نع

  ٢٧وأما النعمة بفتح النون فهو ما يتنعم به يف العيش قال تعاىل ونعمة كانوا فيها فاكهني الدخان  ٢٢الشعراء 
البحث الرابع قوله تعاىل وأين فضلتكم على العاملني يدل على أن رعاية األصلح ال جتب على اهللا تعاىل ال يف الدنيا 

م على العاملني يتناول مجيع نعم الدنيا والدين فذلك التفضيل إما أن يكون واجبا وال يف الدين ألن قوله وأين فضلتك
أو ال يكون واجبا فإن كان واجبا مل جيز جعله منة عليهم ألن من أدى واجبا فال منة له على أحد وإن كان غري 

بة ال يف الدنيا وال واجب مع أنه تعاىل خصص البعض بذلك دون البعض فهذا يدل على أن رعاية األصلح غري واج
يف الدين فإن قيل ملا خصهم بالنعم العظيمة يف الدنيا فهذا يناسب أن خيصهم أيضا بالنعم العظيمة يف اآلخرة كما 

قيل إمتام املعروف خري من إبتدائه فلم اردف ذلك التخويف الشديد يف قوله واتقوا يوما واجلواب ألن املعصية مع 
  فلهذا حذرهم عنهاعظم النعمة تكون أقبح وأفحش 

البحث اخلامس يف بيان أن أي فرق العامل أفضل يعين أن ايهم أكثر استجماعا خلصال اخلري اعلم أن هذا مما وقع فيه 
النزاع الشديد بني سكان النواحي فكل طائفة تدعي أهنا أفضل وأكثر استجماعا لصفات الكمال وحنن نشري إىل 

   تعاىل وعونهمعاقد الكالم يف هذا الباب بتوفيق اهللا

  الَ ُهْم يُنَصُرونََواتَّقُواْ َيْوًما الَّ َتجْزِى َنفٌْس َعن نَّفْسٍ َشْيئًا َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ  َوالَ ُيْؤَخذُ مِْنَها َعْدلٌ َو
من أن يرده  اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء ملا حيصل يف ذلك اليوم من العقاب والشدائد ألن نفس اليوم ال يتقي وال بد

أهل اجلنة والنار مجيعاً فاملراد ما ذكرناه مث إنه تعاىل وصف اليوم بأشد الصفات وأعظمها هتويالً وذلك ألن العرب 
إذا دفع أحدهم إىل كريهة وحاولت أعوانه دفاع ذلك عنه بذلت ما يف نفوسها األبية من مقتضى احلمية فذبت عنه 

إن رأى من ال طاقة له مبانعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة فحاول كما يذب الوالد عن ولده بغاية قوته ف
باملالينة ما قصر عنه باملخاشنة فإن مل تغن عنه احلالتان من اخلشونة والليان مل يبق بعده إال فداء الشيء مبثله إما مال 

فأخرب اهللا سبحانه أنه ال يغين شيء أو غريه وإن مل تغن عنه هذه الثالثة تعلل مبا يرجوه من نصر األخالء واألخوان 
  من هذه األمور عن اجملرمني يف اآلخرة بقي على هذا الترتيب سؤاالن

السؤال األول الفائدة من قوله الَّ َتْجزِى نَفٌْس َعن نَّفْسٍ شَْيئًا هي الفائدة من قوله َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ فما املقصود من 
الَّ َتْجزِى نَفٌْس َعن نَّفْسٍ شَْيئًا أنه ال يتحمل عنه غريه ما يلزمه من اجلزاء وأما  هذا التكرار واجلواب املراد من قوله

  النصرة فهي أن حياول ختليصه عن حكم املعاقب وسنذكر فرقاً آخر إن شاء اهللا تعاىل
ذه السورة بعد السؤال الثاين أن اهللا تعاىل قدم يف هذه اآلية قبول الشفاعة على أخذ الفدية وذكر هذه اآلية يف ه

العشرين واملائة وقدم قبول الفدية على ذكر الشفاعة فما احلكمة فيه اجلواب أن من كان ميله إىل حب املال أشد 
من ميله إىل علو النفس فإنه يقدم التمسك بالشافعني على إعطاء الفدية ومن كان بالعكس يقدم الفدية على 

ذين الصنفني ولنذكر اآلن تفسري األلفاظ أما قوله تعاىل الَّ َتْجزِى َنفْسٌ الشفاعة ففائدة تغيري الترتيب اإلشارة إىل ه
صلى اهللا عليه ( َعن نَّفْسٍ َشْيئًا فقال القفال األصل يف جزي هذا عند أهل اللغة قضي ومنه احلديث أن رسول اهللا 

بفتح التاء غري ) جتزيك ( لعربية هكذا يرويه أهل ا) جتزيك وال جتزي أحداً بعدك ( قال أليب بردة بن يسار ) وسلم 
مهموز أي تقضي عن أضحيتك وتنوب ومعىن اآلية أن يوم القيامة ال تنوب نفس عن نفس شيئاً وال حتمل عنها شيئاً 



مما أصاهبا بل يفر املرء فيه من أخيه وأمه وأبيه ومعىن هذه النيابة أن طاعة املطيع ال تقضي على العاصي ما كان 
تقع هذه النيابة يف الدنيا كالرجل يقضي عن قريبه وصديقه دينه ويتحمل عنه فأما يوم القيامة فإن واجباً عليه وقد 

رحم اهللا عبداً كان عنده ألخيه ( قضاء احلقوق إمنا يقع فيه من احلسنات روى أبو هريرة قال قال عليه السالم 
ر وال درهم فإن كانت له حسنات أخذ من مظلمة يف عرض أو مال أو جاه فاستحله قبل أن يؤخذ منه وليس مث دينا

  قال صاحب الكشاف) حسناته وإن مل يكن له حسنات محل من سيئاته 

مرمي ( مفعول به وجيوز أن يكون يف موضع مصدر أي قليالً من اجلزاء كقوله تعاىل َوالَ ُيظْلَُمونَ َشْيئاً ) شيئاً ( و 
ه فال يكون يف قراءته إال مبعىن شيئاً من اإلجزاء وهذه اجلملة من أجزأ عنه إذا أغىن عن) ال جيزي ( ومن قرأ )  ٦٠

منصوبة احملل صفة ليوماً فإن قيل فأين العائد منها إىل املوصوف قلنا هو حمذوف تقديره ال جتزي فيه ومعىن التنكري 
ع أما قوله تعاىل أن نفساً من األنفس ال جتزي عن نفس غريها شيئاً من األشياء وهو اإلقناط الكلي القطاع للمطام

َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ  فالشفاعة أن يستوهب أحد ألحد شيئاً ويطلب له حاجة وأصلها من الشفع الذي هو ضد 
الوتر كأن صاحب احلاجة كان فرداً فصار الشفيع له شفعاً أي صارا زوجاً واعلم أن الضمري يف قوله َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها 

لثانية العاصية وهي اليت ال يؤخذ منها عدل ومعىن ال يقبل منها شفاعة إهنا إن جاءت بشفاعة راجع إىل النفس ا
شفيع ال يقبل منها وجيوز أن يرجع إىل النفس األوىل على أهنا لو شفعت هلا مل تقبل شفاعتها كما ال جتزي عنها شيئاً 

لمة من معادلة الشيء تقول ما أعدل بفالن أحداً أي ال أرى أما قوله تعاىل َوالَ ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ أي فدية وأصل الك
ونظريه هذه اآلية قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْو أَنَّ )  ٣٦املائدة ( له نظرياً قال تعاىل ثْمَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ بَِرّبهِمْ َيْعِدلُونَ 

وقال تعاىل إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ )  ٣٦املائدة ( ِلَيفَْتدُواْ بِِه ِمْن َعذَابِ َيْومِ الِْقَياَمةِ  َما لَُهْم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً َوِمثْلَُه َمَعُه 
وقال َوإِن تَْعِدلْ كُلَّ )  ٩١آل عمران ( َوَماُتواْ َوُهْم كُفَّاٌر فَلَن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِهم ّملْء االْْرضِ ذَهًَبا َولَوِ افَْتَدى بِِه 

  ) ٧٠األنعام ( لٍ الَّ يُْؤَخذْ ِمنَْها َعْد
أما قوله تعاىل َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ فاعلم أن التناصر إمنا يكون يف الدنيا باملخالطة والقرابة وقد أخري اهللا تعاىل أنه ليس 

النصر يراد به يومئذ خلة وال شفاعة وأنه ال أنساب بينهم وإمنا املرء يفر من أخيه وأمه وأبيه وقرابته قال القفال و
ومنه معىن اإلغاثة تقول العرب أرض منصورة أي ممطورة والغيث ) انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً ( املعونة كقوله 

أي أن )  ١٥احلج ( ينصر البالد إذا أنبتها فكأنه أغاث أهلها وقيل يف قوله تعاىل َمن كَانَ َيظُنُّ أَن لَّن َينُصَرُه اللَُّه 
الغيث البالد ويسمى االنتقام نصرة وانتصاراً قال تعاىل َوَنصَْرَناُه ِمَن الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِئَايَاِتَنا  لن يرزقه كما يرزق

قالوا معناه فانتقمنا له فقوله تعاىل َوالَ ُهْم ُينَصُرونَ حيتمل هذه الوجوه فإهنم يوم القيامة ال يغاثون )  ٧٧األنبياء ( 
وا مل جيدوا من ينتقم هلم من اهللا ويف اجلملة كأن النصر هو دفع الشدائد فأخرب اهللا تعاىل أنه ال وحيتمل أهنم إذا عذب

  دافع هناك من عذابه بقي يف اآلية مسألتان
املسألة األوىل أن يف اآلية أعظم حتذير عن املعاصي وأقوى ترغيب يف تاليف اإلنسان ما يكون منه من املعصية بالتوبة 

أنه ليس بعد املوت استدراك وال شفاعة وال نصرة وال فدية علم أنه ال خالص له إال بالطاعة فإذا ألنه إذا تصور 
كان ال يأمن كل ساعة من التقصري يف العبادة ومن فوت التوبة من حيث إنه ال يقني له يف البقاء صار حذراً خائفاً 

ة للكل ألن الوصف الذي ذكر فيها وصف لليوم يف كل حال واآلية وإن كانت يف بين إسرائيل فهي يف املعىن خماطب
  وذلك يعم كل من حيضر يف ذلك اليوم

شفاعة يف اآلخرة ومحل على ذلك قوله تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية أمجعت األمة على أن حملمد 



مث )  ٥الضحى ( لََسْوَف ُيعِْطيَك َربَُّك فَتَْرَضى وقوله تعاىل َو)  ٧٩اإلسراء ( َعَسى أَن َيبَْعثََك َربَُّك َمقَاماً مَّْحُموًدا 
  اختلفوا بعد هذا يف أن شفاعته عليه السالم ملن تكون أتكون للمؤمنني املستحقني

للثواب أم تكون ألهل الكبائر املستحقني للعقاب فذهبت املعتزلة على أهنا للمستحقني للثواب وتأثري الشفاعة يف أن 
على قدر ما استحقوه وقال أصحابنا تأثريها يف إسقاط العذاب عن املستحقني للعقاب إما بأن  حتصل زيادة من املنافع

يشفع هلم يف عرصة القيامة حىت ال يدخلوا النار وإن دخلوا النار فيشفع هلم حىت خيرجوا منها ويدخلوا اجلنة 
لكبائر بوجوه أحدها هذه اآلية قالوا واتفقوا على أهنا ليست للكفار واستدلت املعتزلة على إنكار الشفاعة ألهل ا

  إهنا تدل على نفي الشفاعة من ثالثة أوجه
األول قوله تعاىل الَّ َتجْزِى َنفٌْس َعن نَّفْسٍ َشْيئًا ولو أثرت الشفاعة يف إسقاط العقاب لكان قد أجزت نفس عن 

يف سياق النفي فتعم مجيع أنواع الشفاعة والثالث قوله نفس شيئاً الثاين قوله تعاىل َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها شَفَاَعةٌ  وهذه نكرة 
تعاىل َوالَ ُهْم ُينَصُرونَ ولو كان حممد شفيعاً ألحد من العصاة لكان ناصراً له وذلك على خالف اآلية ال يقال 
لت الكالم على اآلية من وجهني األول أن اليهود كانوا يزعمون أن آباءهم يشفعون هلم فأيسوا من ذلك فاآلية نز

فيهم الثاين أن ظاهر اآلية يقتضي نفي الشفاعة مطلقاً إال أنا أمجعنا على تطرق التخصيص إليه يف حق زيادة الثواب 
ألهل الطاعة فنحن أيضاً خنصه يف حق املسلم صاحب الكبرية بالدالئل اليت نذكرها ألنا جنيب عن األول بأن العربة 

ال جيوز أن يكون املراد من اآلية نفي الشفاعة يف زيادة املنافع ألنه  بعموم اللفظ ال خبصوص السبب وعن الثاين أنه
تعاىل حذر من ذلك اليوم بأنه ال تنفع فيه شفاعة وليس حيصل التحذير إذا رجع نفي الشفاعة إىل حتصيل زيادة النفع 

ال أزيد فيه منافع ألن عدم حصول زيادة النفع ليس فيه خطر وال ضرر يبني ذلك أنه تعاىل لو قال اتقوا يوماً 
املستحق للثواب بشفاعة أحد مل حيصل بذلك زجر عن املعاصي ولو قال اتقوا يوماً ال أسقط فيه عقاب املستحق 

للعقاب بشفاعة شفيع كان ذلك زجراً عن املعاصي فثبت أن املقصود من اآلية نفي تأثري الشفاعة يف إسقاط العقاب 
والظامل هو )  ١٨غافر ( يها قوله تعاىل َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوالَ َشِفيعٍ يُطَاُع ال نفي تأثريها يف زيادة املنافع وثان

اآليت بالظلم وذلك يتناول الكافر وغريه ال يقال إنه تعاىل نفى أن يكون للظاملني شفيع يطاع ومل ينف شفيعاً جياب 
طاع يكون فوق املطيع وليس فوقه تعاىل أحد يطيعه وحنن نقول مبوجبه فإنه ال يكون يف اآلخرة شفيع يطاع ألن امل

اهللا تعاىل ألنا نقول ال جيوز محل اآلية على ما قلتم من وجهني األول أن العلم بأنه ليس فوقه تعاىل أحد يطيعه متفق 
ل أن عليه بني العقالء أما من أثبته سبحانه فقد اعترف أنه ال يطيع أحداً وأما من نفاه فمع القول بالنفي استحا

يعتقد فيه كونه مطيعاً لغريه فإذا ثبت هذا كان محل اآلية على ما ذكرمت محالً هلا على معىن ال يفيد الثاين أنه تعاىل 
نفى شفيعاً يطاع والشفيع ال يكون إال دون املشفوع إليه ألن من فوقه يكون آمراً له وحاكماً عليه ومثله ال يسمى 

ون اهللا تعاىل فلم ميكن محل قوله ُيطَاُع على من فوقه فوجب محله على أن املراد كونه د) شفيع ( شفيعاً فأفاد قوله 
البقرة ( ةٌ  به أن ال يكون هلم شفيع جياب وثالثها قوله تعاىل ّمن قَْبلِ أَن َيأِْتىَ  َيْوٌم الَّ َبْيٌع ِفيِه َوالَ ُخلَّةٌ  َوالَ َشفَاَع

  ظاهر اآلية يقتضي نفي الشفاعات بأسرها)  ٢٥٤

ولو كان الرسول يشفع للفاسق من أمته لوصفوا بأهنم )  ٢٧٠البقرة ( ورابعها قوله تعاىل َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَنَصارٍ 
منصورون ألنه إذا ختلص بسبب شفاعة الرسول عن العذاب فقد بلغ الرسول النهاية يف نصرته وخامسها قوله تعاىل 

أخرب تعاىل عن مالئكته أهنم ال يشفعون ألحد إال أن يرتضيه اهللا عز )  ٢٨األنبياء ( َضى َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ اْرَت
وجل والفاسق ليس مبرتضى عند اهللا تعاىل وإذا مل تشفع املالئكة له فكذا األنبياء عليهم السالم ألنه ال قائل بالفرق 



ولو أثرت الشفاعة يف إسقاط العقاب لكانت )  ٤٨املدثر ( وسادسها قوله تعاىل فََما َتنفَعُُهْم َشفَاَعةُ  الشَّاِفِعَني 
الشفاعة قد تنفعهم وذلك ضد اآلية وسابعها أن األمة جممعة على أنه ينبغي أن نرغب إىل اهللا تعاىل يف أن جيعلنا من 

الذي  أهل شفاعته عليه السالم ويقولون يف مجلة أدعيتهم واجعلنا من أهل شفاعته فلو كان املستحق للشفاعة هو
خرج من الدنيا مصراً على الكبائر لكانوا قد رغبوا إىل اهللا تعاىل يف أن خيتم هلم مصرين على الكبائر ال يقال مل ال 

جيوز أن يقال إهنم يرغبون إىل اهللا تعاىل يف أن جيعلهم من أهل شفاعته إذا خرجوا مصرين ال أهنم يرغبون يف أن خيتم 
ائهم اجعلنا من التوابني وليسوا يرغبون يف أن يذنبوا مث يتوبوا وإمنا يرغبون يف هلم مصرين كما أهنم يقولون يف دع

أن يوفقهم للتوبة إذا كانوا مذنبني وكلتا الرغبتني مشروطة بشرط وهو تقدم اإلصرار وتقدم الذنب ألنا نقول 
ابني أن نزيد شرطاً يف قولنا اجلواب عنه من وجهني األول ليس جيب إذا شرطنا شرطاً يف قولنا اللهم اجعلنا من التو

اجعلنا من أهل الشفاعة الثاين أن األمة يف كلتا الرغبتني إىل اهللا تعاىل يسألون منه تعاىل أن يفعل هبم ما يوصلهم إىل 
املرغوب فيه ففي قوهلم اجعلنا من التوابني أن يرغبون يف أن يوفقهم للتوبة من الذنوب ويف الثاين يرغبون يف أن 

ا كانوا عنده أهالً لشفاعته عليه السالم فلو مل حتصل أهلية الشفاعة إال باخلروج من الدنيا مصراً على يفعل هبم م
الكبائر لكان سؤال أهلية الشفاعة سؤاالً لالخراج من الدنيا حال اإلصرار على الكبائر وذلك غري جائز باإلمجاع 

كبائر وذلك غري جائز باإلمجاع أما على قولنا إن أهلية أما على قولنا إن أهلية الشفاعة إمنا حتصل باخلروج على ال
الشفاعة إمنا حتصل باخلروج من الدنيا مستحقاً للثواب كان سؤال أهلية الشفاعة حسناً فظهر الفرق وثانيها أن قوله 

يدل على أن كل )  ١٦ ١٤االنفطار ( َني تعاىل َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفى َجحِيمٍ َيْصلَوَْنَها َيْوَم الّدينِ َوَما ُهَم َعْنَها بِغَاِئبِ
الفجار يدخلون النار وأهنم ال يغيبون عنها وإذا ثبت أهنم ال يغيبون عنها ثبت أهنم ال خيرجون منها وإذا كان كذلك 

مل يكن للشفاعة أثر ال يف العفو عن العقاب وال يف اإلخراج من النار بعد اإلدخال فيها وتاسعها قوله تعاىل ُيَدّبرُ 
فنفى الشفاعة عمن مل يأذن يف شفاعته وكذا قوله َمن ذَا الَِّذى )  ٣يونس ( الْْمَر َما ِمن َشِفيعٍ إِالَّ ِمن َبْعِد إِذْنِِه ا

)  ٣٨سبأ ( اباً وكذا قوله تعاىل الَّ يََتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوقَالَ َصَو)  ٢٥٥البقرة ( َيْشفَُع ِعنَدُه إِالَّ بِإِذْنِِه 
وإنه تعاىل مل يأذن يف الشفاعة يف حق أصحاب الكبائر ألن هذا اإلذن لو عرف لعرف إما بالعقل أو بالنقل أما العقل 
فال جمال له فيه وأما النقل فأما بالتواتر أو باآلحاد واآلحاد ال جمال له فيه ألن رواية اآلحاد ال تفيد إال الظن واملسألة 

يف املطالب العلمية بالدالئل الظنية غري جائز وأما بالتواتر فباطل ألنه لو حصل ذلك لعرفه مجهور علمية والتمسك 
  املسلمني ولو كان كذلك ملا أنكروا هذه

الشفاعة فحيث أطبق األكثرون على األنكار علمنا أنه مل يوجد هذا اإلذن وعاشرها قوله تعاىل الَِّذيَن َيْحِملُونَ 
رَّْحَمةً  َوِعلْماً  ْولَُه ُيسَّبُحونَ بَِحْمِد َربّهِْم َوُيْؤِمُنونَ بِِه َوَيْسَتغِْفُرونَ ِللَِّذيَن ءاَمنُواْ َربََّنا َوسِْعَت كُلَّ َشىْ ءالْعَْرَش َوَمْن َح

ولو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق مل يكن لتقييدها بالتوبة ومتابعة السبيل معىن احلادي عشر األخبار الدالة على أنه 
 توجد الشفاعة يف حق أصحاب الكبائر وهي أربعة األول ما روى العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة ال

السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون وددت ( أنه عليه الصالة والسالم دخل املقربة فقال 
قال بل أنتم أصحايب وإخواننا الذين مل يأتوا بعد قالوا يا أين قد رأيت اخواننا قالوا يا رسول اهللا ألسنا إخوانك 

رسول اهللا كيف تعرف من يأيت بعدك من أمتك قال أرأيت إن كان لرجل خيل غر حمجلة يف خيل دهم فهل ال 
 يعرف خيله قالوا بلى يا رسول اهللا قال فاهنم يأتون يوم القيامة غراً حمجلني من الوضوء وأما فرطهم على احلوض أال
فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعري الضال أناديهم أال هلم أال هلم فيقال إهنم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقاً 

واالستدالل هبذا اخلرب على نفي الشفاعة أنه لو كان شفيعاً هلم مل يكن يقول فسحقاً فسحقاً ألن الشفيع ال ) فسحقاً 



اخلالص من العقاب الدائم وهو مينعهم شربة ماء الثاين روى عبد يقول ذلك وكيف جيوز أن يكون شفيعاً هلم يف 
يا كعب بن عجرة ( قال لكعب بن عجرة ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرمحن ابن ساباط عن جابر بن عبد اهللا أن النيب 

مين  أعيذك باهللا من إمارة السفهاء إنه سيكون أمراء من دخل عليهم فأعاهنم على ظلمهم وصدقهم بكذهبم فليس
ولست منه ولن يرد على احلوض ومن مل يدخل عليهم ومل يعنهم على ظلمهم ومل يصدقهم بكذهبم فهو مين وأنا منه 
وسريد على احلوض يا كعب بن عجرة الصالة قربان والصوم جنة والصدقة تطفىء اخلطيئة كما يطفيء املاء النار يا 

دالل هبذا احلديث من ثالثة أوجه أحدها أنه إذا مل يكن واالست) كعب بن عجرة ال يدخل اجلنة حلم نبت من سحت 
دليل على نفي الشفاعة ألنه إذا منع من ) مل يرد على احلوض ( من النيب وال النيب منه فكيف يشفع له وثانيها قوله 

ال (  الوصول إىل الرسول حىت ال يرد عليه احلوض فبأن ميتنع الرسول من خالصه من العقاب أوىل وثالثها أن قوله
صريح يف أنه ال أثر للشفاعة يف حق صاحب الكبرية الثالث عن أيب هريرة قال ) يدخل اجلنة حلم نبت من السحت 

ال ألفني أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة هلا ثغاء يقول يا رسول اهللا أغثين فأقول ال أملك ( عليه الصالة والسالم 
املطلوب ألنه إذا مل ميلك له من اهللا شيئاً فليس له يف الشفاعة نصيب  وهذا صريح يف) لك من اهللا شيئاً قد بلغتك 

ثالثة أنا خصيمهم يوم القيامة ومن كنت خصيمه خصمته ( الرابع عن أيب هريرة قال قال عليه الصالة والسالم 
واالستدالل به  )رجل أعطى يب مث غدر ورجل باع حراً فأكل مثنه ورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يوفه أجرته 

أنه عليه الصالة والسالم ملا كان خصيماً هلؤالء استحال أن يكون شفيعاً هلم فهذا جمموع وجوه املعتزلة يف هذا 
  الباب أما أصحابنا فقد متسكوا فيه بوجوه

غِْفْر لَُهْم فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ أحدها قوله سبحانه وتعاىل حكاية عن عيسى عليه السالم إِن ُتَعذّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِن َت
الَْحِكيُم وجه االستدالل أن هذه الشفاعة من عيسى عليه السالم إما أن يقال إهنا كانت يف حق الكفار أو يف حق 

املسلم املطيع أو يف حق املسلم صاحب الصغرية أو املسلم صاحب الكبرية بعد التوبة أو املسلم صاحب الكبرية قبل 
ال يليق بالكفار )  ١١٨املائدة ( والقسم األول باطل ألن قوله تعاىل َوإِن َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم التوبة 

والقسم الثاين والثالث والرابع باطل ألن املسلم املطيع واملسلم صاحب الصغرية واملسلم صاحب الكبرية ال جيوز 
اخلصم وإذا كان كذلك مل يكن قوله إِن تَُعذّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك الئقاً هبم وإذا بطل ذلك مل بعد التوبة تعذيبه عقالً عند 

يبق إال أن يقال إن هذه الشفاعة إمنا وردت يف حق املسلم صاحب الكبرية قبل التوبة وإذا صح القول هبذه الشفاعة 
ضرورة أنه ال قائل بالفرق وثانيها ) اهللا عليه وسلم صلى ( يف حق عيسى عليه السالم صح القول هبا يف حق حممد 

ْن َعَصانِى قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم فََمن َتبَِعنِى فَإِنَُّه ِمّنى َوَمْن َعصَانِى فَإِنََّك غَفُوٌر رَِّحيٌم فقوله َوَم
ه ليس أهالً للمغفرة باإلمجاع وال محله على صاحب ال جيوز محله على الكافر ألن)  ٣٦إبراهيم ( فَإِنََّك غَفُوٌر رَِّحيٌم 

الصغرية وال على صاحب الكبرية بعد التوبة ألن غفرانه هلم واجب عقالً عند اخلصم فال حاجة له إىل الشفاعة فلم 
اب يبق إال محله على صاحب الكبرية قبل التوبة ومما يؤكد داللة هاتني اآليتني على ما قلناه ما رواه البيهقي يف كت

شعب اإلميان أنه عليه الصالة والسالم تال قوله تعاىل يف إبراهيم َوَمْن َعَصانِى فَإِنََّك غَفُوٌر رَِّحيٌم وقول عيسى عليه 
اللهم أميت أميت وبكى فقال اهللا تعاىل يا جربيل اذهب إىل ( السالم إِن تَُعذّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك اآلية مث رفع يديه وقال 

مبا قال فقال اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( بك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جربيل فسأله فأخربه رسول اهللا حممد ور
رواه مسلم يف الصحيح وثالثها قوله ) عز وجل يا جربيل اذهب إىل حممد فقل له إنا سنرضيك يف أمتك وال نسوءك 

رَّْحَمنِ َوفْداً وََنسُوُق الُْمْجرِِمَني إِلَى َجهَنََّم وِرْداً الَّ َيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ  تعاىل يف سورة مرمي َيْوَم َنْحُشُر الُْمتَِّقَني إِلَى ال
فنقول ليس يف ظاهر اآلية أن املقصود من اآلية أن اجملرمني ال )  ٨٧ ٨٥مرمي ( إِالَّ َمنِ اتََّخذَ عِنَد الرَّْحَمنِ َعْهداً 



ون شفاعة غريهم هلم ألن املصدر كما جيوز وحيسن إضافته إىل الفاعل جيوز ميلكون الشفاعة لغريهم أو أهنم ال ميلك
وحيسن إضافته إىل املفعول إال أنا نقول محل اآلية على الوجه الثاين أوىل ألن محلها على الوجه األول جيري جمرى 

لشفاعة لغريهم فتعني إيضاح الواضحات فإن كل أحد يعلم أن اجملرمني الذين يساقون إىل جهنم ورداً ال ميلكون ا
محلها على الوجه الثاين إذا ثبت هذا فنقول اآلية تدل على حصول الشفاعة ألهل الكبائر ألنه قال عقيبه إِالَّ َمنِ 
اتََّخذَ ِعندَ الرَّْحَمنِ َعْهداً والتقدير أن اجملرمني ال يستحقون أن يشفع هلم غريهم إال إذا كانوا اختذوا عند الرمحن 

ن اختذ عند الرمحن عهداً وجب دخوله فيه وصاحب الكبرية اختذ عند الرمحن عهداً وهو التوحيد عهداً فكل م
واإلسالم فوجب أن يكون داخالً حتته أقصى ما يف الباب أن يقال واليهودي اختذ عند الرمحن عهداً وهو اإلميان باهللا 

وجب أن يكون معموالً به فيما وراءه فوجب دخوله حتته لكنا نقول ترك العمل به يف حقه لضرورة اإلمجاع ف
  وجه االستدالل)  ٢٨األنبياء ( ورابعها قوله تعاىل يف صفة املالئكة َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ اْرَتَضى 

به أن صاحب الكبرية مرتضى عند اهللا تعاىل وكل من كان مرتضى عند اهللا تعاىل وجب أن يكون من أهل الشفاعة 
الكبرية مرتضى عند اهللا تعاىل ألنه مرتضى عند اهللا حبسب إميانه وتوحيده وكل من صدق عليه  إمنا قلنا إن صاحب

أنه مرتضى عند اهللا حبسب هذا الوصف يصدق عليه أنه مرتضى عند اهللا تعاىل ألن املرتضى عند اهللا جزء من مفهوم 
صاحب الكبرية مرتضى عند اهللا وإذا  قولنا مرتضى عند اهللا حبسب إميانه ومىت صدق املركب صدق املفرد فثبت أن

ثبت هذا وجب أن يكون من أهل الشفاعة لقوله تعاىل َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ ارَْتَضى نفي الشفاعة إال ملن كان 
مرتضى واالستثناء عن النفي إثبات فوجب أن يكون املرتضى أهالً لشفاعتهم وإذا ثبت أن صاحب الكبرية داخل 

ضرورة أنه ال قائل بالفرق ) صلى اهللا عليه وسلم ( الئكة وجب دخوله يف شفاعة األنبياء وشفاعة حممد يف شفاعة امل
فإن قيل الكالم على هذا االستدالل من وجهني األول أن الفاسق ليس مبرتضى فوجب أن ال يكون أهالً لشفاعة 

إمنا قلنا إنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( لشفاعة حممد املالئكة وإذا مل يكن أهالً لشفاعة املالئكة وجب أن ال يكون أهالً 
ليس مبرتضى ألنه ليس مبرتضى حبسب فسقه وفجوره ومن صدق عليه أنه ليس مبرتضى حبسب فسقه صدق عليه 
أنه ليس مبرتضى بعني ما ذكرمت من الدليل وإذا ثبت أنه ليس مبرتضى وجب أن ال يكون أهالً لشفاعة املالئكة ألن 

الَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ ارَْتَضى يدل على نفي الشفاعة عن الكل إال يف حق املرتضى فإذا كان صاحب قوله تعاىل َو
الكبرية غري مرتضى وجب أن يكون داخالً يف النفي الوجه الثاين أن االستدالل باآلية إمنا يتم لو كان قوله َوالَ 

املراد منه وال يشفعون إال ملن ارتضاه اهللا أما لو محلناه على أن املراد منه َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ اْرَتَضى حمموالً على أن 
وال يشفعون إال ملن ارتضى اهللا منه شفاعته فحينئذ ال تدل اآلية إال إذا ثبت أن اهللا تعاىل ارتضى شفاعة صاحب 

  الكبرية وهذا أول املسألة
تني ال يتناقضان فقولنا زيد عامل زيد ليس بعامل ال يتناقضان واجلواب عن األول أنه ثبت يف العلوم املنطقية أن املهمل

الحتمال أن يكون املراد زيد عامل بالفقه زيد ليس بعامل بالكالم وإذا ثبت هذا فكذا قولنا صاحب الكبرية مرتضى 
صاحب الكبرية ليس مبرتضى ال يتناقضان الحتمال أن يقال إنه مرتضى حبسب دينه ليس مبرتضى حبسب فسقه 

أيضاً فمىت ثبت أنه مرتضى حبسب إسالمه ثبت مسمى كونه مرتضى وإذا كان املستثىن هو جمرد كونه مرتضى و
وجمرد كونه مرتضى حاصل عند كونه مرتضى حبسب إميانه وجب دخوله حتت االستثناء وخروجه عن املستثىن منه 

محل اآلية على أن يكون معناها وال ومىت كان كذلك ثبت أنه من أهل الشفاعة وأما السؤال الثاين فجوابه أن 
يشفعون إال ملن ارتضاه اهللا أوىل من محلها على أن املراد وال يشفعون إال ملن ارتضى اهللا شفاعته ألن على التقدير 

األول تفيد اآلية الترغيب والتحريض على طلب مرضاة اهللا عز وجل واالحتراز عن معاصيه وعلى التقدير الثاين ال 



لك وال شك أن تفسري كالم اهللا تعاىل مبا كان أكثر فائدة أوىل وخامسها قوله تعاىل يف صفة الكفار فََما تفيد اآلية ذ
خصهم بذلك فوجب أن يكون حال املسلم خبالفه بناء على مسألة دليل )  ٤٨املدثر ( َتنفَُعُهمْ َشفَاَعةُ  الشَّاِفِعَني 

  وَاْسَتْغِفرْ ِلذَنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت) ه وسلم صلى اهللا علي( اخلطاب وسادسها قوله تعاىل حملمد 

دلت اآلية على أنه تعاىل أمر حممداً بأن يستغفر لكل املؤمنني واملؤمنات وقد بينا يف تفسري قوله تعاىل )  ١٩حممد ( 
صلى اهللا عليه ( ذلك ثبت أن حممداً أن صاحب الكبرية مؤمن وإذا كان ك)  ٣البقرة ( الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ 

استغفر هلم وإذا كان كذلك ثبت أن اهللا تعاىل قد غفر هلم وإال لكان اهللا تعاىل قد أمره بالدعاء لريد دعاءه ) وسلم 
فدل على أن اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( فيصري ذلك حمض التحقري وااليذاء وهو غري الئق باهللا تعاىل وال مبحمد 

ا أمر حممداً باالستغفار لكل العصاة فقد استجاب دعاءه وذلك إمنا يتم لو غفر هلم وال معىن للشفاعة إال هذا تعاىل مل
فاهللا تعاىل أمر الكل بأهنم إذا )  ٨٦النساء ( وسابعها قوله تعاىل وَإِذَا حُّييُتم بَِتِحيَّةٍ  فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمْنَها أَوْ ُردُّوَها 

حيث ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن يقابلوا تلك التحية بأحسن منها أو يردوها مث أمرنا بتحية حممد  حياهم أحد بتحية
الصالة من اهللا رمحة وال شك أن هذا )  ٥٦األحزاب ( قال النَّبِىّ  ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ َصلُّواْ َعلَْيِه َوَسلُّمواْ َتْسِليماً 

ة حملمد عليه الصالة والسالم وجب مبقتضى قوله فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها أن يفعل حتية فلما طلبنا من اهللا الرمح
حممد مثله وهو أن يطلب لكل املسلمني الرمحة من اهللا تعاىل وهذا هو معىن الشفاعة مث توافقنا على أنه عليه الصالة 

 الكل وهو املطلوب وثامنها قوله تعاىل َولَْو أَنَُّهمْ إِذ ظَّلَُمواْ والسالم غري مردود الدعاء فوجب أن يقبل اهللا شفاعته يف
وليس يف اآلية ذكر )  ٦٤النساء ( أَنفَُسُهْم َجاءوَك فَاْسَتْغفَرُواْ اللََّه َواْسَتغْفََر لَُهمُ الرَُّسولُ لََوَجُدواْ اللََّه َتوَّاباً رَِّحيماً 

ستغفر للعصاة والظاملني فإن اهللا يغفر هلم وهذا يدل على أن شفاعة الرسول التوبة واآلية تدل على أن الرسول مىت ا
يف حق أهل الكبائر مقبولة يف الدنيا فوجب أن تكون مقبولة يف اآلخرة ألنه ال قائل بالفرق وتاسعها أمجعنا على 

يف إسقاط املضار واألول  فتأثريها إما أن يكون يف زيادة املنافع أو) صلى اهللا عليه وسلم ( وجوب الشفاعة حملمد 
باطل وإال لكنا شافعني للرسول عليه الصالة والسالم إذا طلبنا من اهللا تعاىل أن يزيد يف فضله عند ما نقول اللهم 

صل على حممد وعلى آل حممد وإذا بطل هذا القسم تعني الثاين وهو املطلوب فإن قيل إمنا ال يطلق علينا كوننا 
لوجهني األول أن الشفيع ال بد أن يكون أعلى رتبة من املشفوع له وحنن ) عليه وسلم صلى اهللا ( شافعني حملمد 

وإن كنا نطلب اخلري له عليه الصالة والسالم ولكن ملا كنا أدىن رتبة منه عليه الصالة والسالم مل يصح أن نوصف 
إذا كان فعل تلك املنافع ألجل سؤاله بكوننا شافعني له الثاين قال أبو احلسني سؤال املنافع للغري إمنا يكون شفاعة 

ولواله مل تفعل أو كان لسؤاله تأثري يف فعلها فأما إذا كانت تفعل سواء سأهلا أو مل يسأهلا وكان غرض السائل 
التقرب بذلك إىل املسؤول وإن مل يستحق املسؤول له بذلك السؤال منفعة زائدة فإن ذلك ال يكون شفاعة له أال 

ا عزم على أن يعقد البنه والية فحثه بعض أوليائه على ذلك وكان يفعل ذلك ال حمالة سواء ترى أن السلطان إذ
حثه عليه أو مل حيثه وقصد بذلك التقرب إىل السلطان ليحصل له بذلك منزلة عنده فإنه ال يقال إنه يشفع البن 

اهللا تعاىل فلم يصح أن نكون  فيما نسأله له من) صلى اهللا عليه وسلم ( السلطان وهذه حالتنا يف حق الرسول 
شافعني واجلواب على األول ال نسلم أن الرتبة معتربة يف الشفاعة والدليل عليه أن الشفيع إمنا مسي شفيعاً مأخوذاً 

  من الشفع وهذا املعىن ال تعترب فيه الرتبة فسقط قوهلم وهبذا الوجه يسقط السؤال الثاين

ين إنا وإن كنا نقطع بأن اهللا تعاىل يكرم رسوله ويعظمه سواء سألت األمة وأيضاً فنقول يف اجلواب عن السؤال الثا
ذلك أم مل تسأل ولكنا ال نقطع بأنه ال جيوز أن يزيد يف إكرامه بسبب سؤال األمة ذلك على وجه لوال سؤال األمة 



صلى اهللا عليه ( ول ملا حصلت تلك الزيادة وإذا كان هذا االحتمال جيوز وجب أن يبقى جتويز كوننا شافعني للرس
وملا بطل ذلك باتفاق األمة بطل قوهلم وعاشرها قوله تعاىل يف صفة املالئكة الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش َوَمْن ) وسلم 

ملؤمنني فوجب دخوله َحْولَُه ُيسَّبُحونَ بَِحْمِد َرّبهِْم َوُيْؤِمُنونَ بِِه وََيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن ءاَمنُواْ وصاحب الكبرية من مجلة ا
غافر ( يف مجلة من تستغفر املالئكة هلم أقصى ما يف الباب أنه ورد بعد ذلك قوله فَاغِْفْر ِللَِّذيَن َتابُواْ َواتََّبُعواْ َسبِيلََك 

إال أن هذا ال يقتضي ختصيص ذلك العام ملا ثبت يف أصول الفقه أن اللفظ العام إذا ذكر بعده بعض أقسامه )  ٧
ك ال يوجب ختصيص ذلك العام بذلك اخلاص احلادي عشر األخبار الدالة على حصول الشفاعة ألهل فإن ذل

قالت املعتزلة ) شفاعيت ألهل الكبائر من أميت ( الكبائر ولنذكر منها ثالثة أوجه األول قوله عليه الصالة والسالم 
قرآن فإنا بينا أن كثرياً من اآليات يدل اإلعتراض عليه من ثالثة وجوه أحدها أنه خرب واحد ورد على مضادة ال

على نفي هذه الشفاعة وخرب الواحد إذا ورد على خالف القرآن وجب رده وثانيها أنه يدل على أن شفاعته ليست 
إال ألهل الكبائر وهذا غري جائز ألن شفاعته منصب عظيم فتخصيصه بأهل الكبائر فقط يقتضي حرمان أهل 

ألنه ال أقل من التسوية وثالثها أن هذه املسألة ليست من املسائل العملية فال جيوز الثواب عنه وذلك غري جائز 
االكتفاء فيها بالظن وخرب الواحد ال يفيد إال الظن فال جيوز التمسك يف هذه املسألة هبذا اخلرب مث إن سلمنا صحة 

ر يعين أشفاعيت ألهل الكبائر من أميت اخلرب لكن فيه احتماالت أحدها أن يكون املراد منه االستفهام مبعىن االنكا
كما أن املراد من قوله َهاذَا رَّبى أي أهذا ريب وثانيها أن لفظ الكبرية غري خمتص ال يف أصل اللغة وال يف عرف 

َرية الشرع باملعصية بل كما يتناول املعصية بل كما يتناول املعصية يتناول الطاعة قال تعاىل يف صفة الصالة َوإِنََّها لَكَبِ
ٌ إِالَّ َعلَى الْخَاِشِعَني وإذا كان كذلك فقوله ألهل الكبائر ال جيب أن يكون املراد منه أهل املعاصي الكبرية بل لعل 
املراد منه أهل الطاعات الكبرية فإن قيل هب أن لفظ الكبرية يتناول الطاعات واملعاصي ولكن قوله أهل الكبائر 

يد العموم فوجب أن يدل اخلرب على ثبوت الشفاعة لكل من كان من أهل صيغة مجع مقرونة باأللف والالم فيف
( الكبائر سواء كان من أهل الطاعات الكبرية أو املعاصي الكبرية قلنا لفظ الكبائر وإن كان للعموم إال أن لفظ 

يت بكل مفرد فال يفيد العموم فيكفي يف صدق اخلرب شخص واحد من أهل الكبائر فنحمله على الشخص اآل) أهل 
الطاعات فإنه يكفي يف العمل مبقتضى احلديث محله عليه وثالثها هب أنه جيب محل أهل الكبائر على أهل املعاصي 

الكبرية لكن أهل املعاصي الكبرية أعم من أهل املعاصي الكبرية بعد التوبة أو قبل التوبة فنحن حنمل اخلرب على أهل 
الشفاعة يف أن يتفضل اهللا عليه مبا احنبط من ثواب طاعته املتقدمة على  املعاصي الكبرية بعد التوبة ويكون تأثري

أشفاعيت ألهل ( فسقه سلمنا داللة اخلرب على قولكم لكنه معارض مبا روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال 
  ذكره) الكبائر من أميت 

ما ادخرت شفاعيت إال ( الم أنه قال مع مهزة االستفهام على سبيل اإلنكار وروى احلسن عنه عليه الصالة والس
واعلم أن اإلنصاف أنه ال ميكن التمسك يف مثل هذه املسألة هبذا اخلرب وحده ولكن ) ألهل الكبائر من أميت 

مبجموع األخبار الواردة يف باب الشفاعة وإن سائر األخبار دالة على سقوط كل هذه التأويالت الثاين روى أبو 
لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل كل نيب دعوته وإين اختبأت ) ( صلى اهللا عليه وسلم (  هريرة قال قال رسول اهللا

رواه مسلم يف ) دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اهللا من مات من أميت ال يشرك باهللا شيئاً 
ل كل من مات أمته ال يشرك تنا) صلى اهللا عليه وسلم ( الصحيح واالستدالل به أن احلديث صريح يف أن شفاعته 

صلى اهللا ( أتى رسول اهللا ( باهللا شيئاً وصاحب الكبرية كذلك فوجب أن تناله الشفاعة والثالث عن أيب هريرة قال 
يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها هنشة مث قال أنا سيد الناس يوم القيامة هل ) عليه وسلم 



ا رسول اهللا قال جيمع اهللا األولني واآلخرين يف صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم تدرون مل ذلك قالوا ال ي
البصر وتدنو الشمس فيبلّغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون فيقول بعض الناس لبعض أال ترون ما أنتم فيه أال 

ض أبوكم آدم فيأتون آدم ترون ما قد بلغكم أال تذهبون إىل من يشفع لكم إىل ربكم فيقول بعض الناس لبع
فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأمر املالئكة فسجدوا لك اشفع لنا إىل ربك 

أال ترى ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول هلم إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب مثله قبله ولن يغضب 
ة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح بعده مثله وإنه هناين عن الشجر

أنت أول الرسل إىل أهل األرض ومساك اهللا عبداً شكوراً اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه فيقول هلم إن ريب 
دعوة دعوت هبا على قومي اذهبوا قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت يل 

إىل غريي اذهبوا إىل إبراهيم فيأتون إبراهيم عليه السالم فيقولون أنت إبراهيم نيب اهللا وخليله من أهل األرض اشفع 
لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه فيقول هلم إبراهيم إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب 

ذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل موسى فيأتون موسى ويقولون يا موسى أنت بعده مثله و
رسول اهللا فضلك اهللا برسالته وبكالمه على الناس اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه فيقول هلم موسى إن 

لت نفساً مل أومر بقتلها نفسي نفسي ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإين قت
اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل عيسى بن مرمي فيأتون عيسى فيقولون أنت رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه 
وكلمت الناس يف املهد اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه فيقول هلم عيسى إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل 

ثله ومل يغضب بعده مثله ومل يذكر له ذنباً نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل حممد فيأتوين يغضب قبله م
فيقولون يا حممد أنت رسول اهللا وخامت النبيني وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إىل ربك أال 

   وقعت ساجداً فيدعين ما شاء أن يدعين مثترى ما حنن فيه فأنطلق واستأذن على ريب فيؤذن يل فإذا رأيت ريب

يقول يل يا حممد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأمحد ريب مبحامد علمنيها مث أشفع فيحد يل حداً 
فأدخلهم اجلنة مث أرجع فإذا رأيت ريب تبارك وتعاىل وقعت له ساجداً فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين مث يقول أرفع 

سمع وسل تعطه واشفع تشفع فأمحد ريب مبحامد علمنيها مث أشفع فيحد يل حداً فأدخلهم اجلنة مث رأسك وقل ت
أرجع فإذا رأيت ريب وقعت له ساجداً فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين مث يقول يا حممد ارفع رأسك وقل تسمع وسل 

م اجلنة مث ارجع فأقول يا رب ما بقي يف تعطه واشفع تشفع فأمحد ريب مبحامد علمنيها مث اشفع فيحد يل حداً فأدخله
وأكثر هذا اخلرب خمرج بلفظه يف الصحيحني قالت املعتزلة الكالم ) النار إال من حبسه القرآن أي وجب عليه اخللود 

صلى اهللا ( على هذا اخلرب وأمثاله من وجوه أحدها أن هذه األخبار أخبار طويلة فال ميكن ضبطها بلفظ الرسول 
فالظاهر أن الراوي إمنا رواها بلفظ نفسه وعلى هذا التقدير ال يكون شيء منها حجة وثانيها أهنا خرب  )عليه وسلم 

عن واقعة واحدة وأهنا رويت على وجوه خمتلفة مع الزيادات والنقصانات وذلك أيضاً مما يطرق التهمة إليها وثالثها 
ها ورابعها أهنا وردت على خالف ظاهر القرآن وذلك أهنا مشتملة على التشبيه وذلك باطل أيضاً يطرق التهمة إلي

أيضاً بطرق التهمة إليها وخامسها أهنا خرب عن واقعة عظيمة تتوافر الدواعي على نقلها فلو كان صحيحاً لوجب 
بلوغه إىل حد التواتر وحيث مل يكن كذلك فقد تطرقت التهمة إليها وسادسها أن االعتماد على خرب الواحد الذي 

إال الظن يف املسائل القطعية غري جائز أجاب أصحابنا عن هذه املطاعن بأن كل واحد من هذه األخبار وإن  ال يفيد
كان مروياً باآلحاد إال أهنا كثرية جداً وبينها قدر مشترك واحد وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة 

أعلم واجلواب على مجيع أدلة املعتزلة حبرف واحد وهو  فيصري هذا املعىن مروياً على سبيل التواتر فيكون حجة واهللا



أن أدلتهم على نفي الشفاعة تفيد نفي مجيع أقسام الشفاعات وأدلتنا على إثبات الشفاعة تفيد إثبات شفاعة خاصة 
والعام واخلاص إذا تعارضا قدم اخلاص على العام فكانت دالئلنا مقدمة على دالئلهم مث إنا خنص كل واحد من 

  جوه اليت ذكروها جبواب على حدةالو
أما الوجه األول وهو التمسك بقوله تعاىل َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ  فهب أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب 
إال أن ختصيص مثل هذا العام بذلك السبب املخصوص يكفي فيه أدىن دليل فإذا قامت الدالئل الدالة على وجود 

  ملصري إىل ختصيصهاالشفاعة وجب ا
فاجلواب عنه أن قوله َما )  ١٨غافر ( وأما الوجه الثاين وهو قوله تعاىل َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوالَ َشفِيعٍ ُيطَاُع 

ونقيض ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوالَ شَِفيعٍ نقيض لقولنا للظاملني محيم وشفيع لكن قولنا للظاملني محيم وشفيع موجبة كلية 
املوجبة الكلية سالبة جزئية والسالبة يكفي يف صدقها حتقق ذلك السلب يف بعض الصور وال حيتاج فيه إىل حتقق 

ذلك السلب يف مجيع الصور وعلى هذا فنحن نقول مبوجبه ألن عندنا أنه ليس لبعض الظاملني محيم وال شفيع جياب 
  ميم والشفيع فالوهم الكفار فأما أن حيكم على كل واحد منهم بسلب احل

فاجلواب عنه ما )  ٢٥٤البقرة ( وأما الوجه الثالث وهو قوله ّمن قَْبلِ أَن َيأِْتىَ  َيْوٌم الَّ َبْيٌع ِفيِه َوالَ ُخلَّةٌ  َوالَ َشفَاَعةٌ  
  تقدم يف الوجه األول

واب عنه أنه نقيض لقولنا للظاملني أنصار فاجل)  ٢٧٠البقرة ( وأما الوجه الرابع وهو قوله َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَنصَارٍ 
وهذه موجبة كلية فقوله َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَنصَارٍ سالبة جزئية فكيون مدلوله سلب العموم وسلب العموم ال يفيد 

  عموم السلب

د يف حق الكفار وهو يدل فهذا وار)  ٤٨املدثر ( وأما الوجه اخلامس وهو قوله فََما َتنفَُعُهمْ َشفَاَعةُ  الشَّاِفِعَني 
  بسبب التخصيص على ضد هذا احلكم يف حق املؤمنني

  فقد تقدم القول فيه)  ٢٨األنبياء ( وأما الوجه السادس وهو قوله َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ اْرَتَضى 
فاجلواب عنه أن ) م صلى اهللا عليه وسل( وأما الوجه السابع وهو قول املسلمني اللهم اجعلنا من أهل شفاعة حممد 

عندنا تأثري الشفاعة يف جلب أمر مطلوب وأعين به القدر املشترك بني جلب املنافع الزائدة على قدر االستحقاق 
  ودفع املضار املستحقة على املعاصي وذلك القدر املشترك ال يتوقف على كون العبد عاصياً فاندفع السؤال

فالكالم عليه سيأيت إن شاء اهللا )  ١٤االنفطار ( نَّ الْفُجَّارَ لَِفى َجحِيمٍ وأما الوجه الثامن وهو التمسك بقوله َوإِ
  تعاىل يف مسألة الوعيد

وأما الوجه التاسع وهو قوله مل يوجد ما يدل على إذن اهللا عز وجل يف الشفاعة ألصحاب الكبائر فجوابه أن هذا 
  هذه الشفاعة ممنوع والدليل عليه ما أوردنا من الدالئل الدالة على حصول

فجوابه ما بينا أن خصوص آخر هذه )  ٧غافر ( وأما الوجه العاشر وهو قوله يف حق املالئكة فَاغِْفْر ِللَِّذيَن تَاُبواْ 
  اآلية ال يقدح يف عموم أوهلا

ال يشفع لبعض الناس وال يشفع يف بعض مواطن ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما األحاديث فهي دالة على أن حممد 
قيامة وذلك ال يدل على أنه ال يشفع ألحد ألبتة من أصحاب الكبائر وال أنه ميتنع من الشفاعة يف مجيع املواطن ال

والذي حنققه أنه تعاىل بني أن أحداً من الشافعني ال يشفع إال بإذن اهللا فلعل الرسول مل يكن مأذوناً يف بعض املواضع 
ذلك الزمان مث يصري مأذوناً يف موضع آخر ويف وقت آخر يف  وبعض األوقات فال يشفع يف ذلك املكان وال يف

  الشفاعة فيشفع هناك واهللا أعلم



قالت الفالسفة يف تأويل الشفاعة إن واجب الوجود عام الفيض تام اجلود فحيث ال حيصل فإمنا ال حيصل لعدم كون 
ب الوجود إال أن يكون مستعداً لقبول القابل مستعداً ومن اجلائز أن ال يكون الشيء مستعداً لقبول الفيض عن واج

ذلك الفيض من شيء قبله عن واجب الوجود فيكون ذلك الشيء كاملتوسط بني واجب الوجود وبني ذلك الشيء 
األول ومثاله يف احملسوس أن الشمس ال تضيء إال للقابل املقابل وسقف البيت ملا مل يكن مقابالً جلرم الشمس ال 

قبول النور عن الشمس إال أنه إذا وضع طست مملوء من املاء الصايف ووقع عليه ضوء جرم مل يكن فيه استعداد ل
الشمس انعكس ذلك الضوء من ذلك املاء إىل السقف فيكون ذلك املاء الصايف متوسطاً يف وصول النور من قرص 

ني أرواح عوام الشمس إىل السقف الذي هو غري مقابل للشمس وأرواح األنبياء كالوسائط بني واجب الوجود وب
  اخللق يف وصول فيض واجب الوجود إىل أرواح العامة فهذا ما قالوه يف الشفاعة تفريعاً على أصوهلم

 ٌء مِّن ءَكُْم َوِفى ذَاِلكُْم َبالَوإِذْ َنجَّْيَناكُم مِّْن َءالِ ِفْرَعْونَ َيُسومُوَنكُْم ُسو َء الَْعذَابِ ُيذَبُِّحونَ أَبَْنآَءكُْم وََيسَْتْحُيونَ نَِسآ
  رَّبِّكُْم َعِظيٌم

اعلم أنه تعاىل ملا قدم ذكر نعمه على بين إسرائيل إمجاالً بني بعد ذلك أقسام تلك النعم على سبيل التفصيل ليكون 
أبلغ يف التذكري وأعظم يف احلجة فكأنه قال اذكروا نعميت واذكروا إذ جنيناكم واذكروا إذ فرقنا بكم البحر وهي 

يف هذه اآلية هو اإلنعام األول أما قوله َوإِذْ َنجَّْيَناكُم فقرىء أيضاً أجنيناكم وجنيتكم قال القفال  إنعامات واملذكور
أصل األجناء والتنجية التخليص وأن بيان الشيء من الشيء حىت ال يتصال ومها لغتان جنى وأجنى وجنا بنفسه وقالوا 

املوضع املرتفع بائن عما احنط عنه فكأنه متخلص منه قال  ملكان العايل جنوة ألن من صار إليه جنا أي ختلص وألن
صاحب الكشاف أصل آل أهل ولذلك يصغر بأهيل فأبدلت هاؤه ألفاً وخص استعماله بأوىل اخلطر والشأن 

كامللوك وأشباههم وال يقال آل احلجام واإلسكاف قال عيسى األهل أعم من اآلل يقال أهل الكوفة وأهل البلد 
 يقال آل الكوفة وآل البلد وآل العلم فكأنه قال األهل هم خاصة الشيء من جهة تغليبه عليهم وأهل العلم وال

واآلل خاصة الرجل من جهة قرابة أو صحبة وحكى عن أيب عبيدة أنه مسع فصيحاً يقول أهل مكة آل اهللا أما 
لفرس وتبع مللك اليمن فرعون فهو علم ملن ملك مصر من العمالقة كقيصر وهرقل مللك الروم وكسرى مللك ا

وخاقان مللك الترك واختلفوا يف فرعون من وجهني أحدمها أهنم اختلفوا يف امسه فحكى ابن جريج عن قوم أهنم قالوا 
مصعب بن ريان وقال ابن اسحق هو الوليد ابن مصعب ومل يكن من الفراعنة أحد أشد غلظة وال أقسى قلباً منه 

قالوا إن اسم فرعون كان قابوس وكان من القبط الثاين قال ابن وهب إن  وذكر وهب بن منبه أن أهل الكتابني
فرعون يوسف عليه السالم هو فرعون موسى وهذا غري صحيح إذ كان بني دخول يوسف مصر وبني أن دخلها 

موسى أكثر من أربعمائة سنة وقال حممد بن اسحق هو غري فرعون يوسف وأن فرعون يوسف كان امسه الريان بن 
يد أما آل فرعون فال شك أن املراد منه ههنا من كان من قوم فرعون وهم الذين عزموا على إهالك بين الول

إسرائيل ليكون تعاىل منجياً هلم منهم مبا تفضل به من األحوال اليت توجب بقاءهم وهالك فرعون وقومه أما قوله 
  رو بن كلثوم إذا ما امللك سام الناس خسفاتعاىل َيُسومُوَنكُْم فهو من سامه خسفاً إذا أواله ظلماً قال عم

  أبينا أن نقر اخلسف فينا
وأصله من سام السلعة إذا طلبها كأنه مبعىن يبغونكم سوء العذاب ويريدونه بكم والسوء مصدر ساء مبعىن السىيء 

  يقال أعوذ باهللا من سوء اخللق وسوء الفعل يراد قبحهما ومعىن سوء العذاب والعذاب



فقال ) سوء العذاب ( باإلضافة إىل ساء واختلف املفسرون يف املراد من ) زاد ( وأصعبه كأن قبحه  كله سىيء أشده
حممد بن إسحق إنه جعلهم خوالً وخدماً له وصنفهم يف أعماله أصنافاً فصنف كانوا يبنون له وصنف كانوا حيرثون 

ن أعماله كان يأمر بأن يوضع عليه جزية له وصنف كانوا يزرعون له فهم كانوا يف أعماله ومن مل يكن يف نوع م
يؤديها وقال السدي كان قد جعلهم يف األعمال القذرة الصعبة مثل لنس املربز وعمل الطني وحنت اجلبال وحكى 

وقال )  ١٢٩األعراف ( اهللا تعاىل عن بين إسرائيل أهنم قالوا ملوسى أُوِذيَنا ِمن قَْبلِ أَن َتأْتَِيَنا َوِمن َبْعِد َما جِئَْتَنا 
واعلم أن كون اإلنسان حتت يد الغري حبيث ) وتلك نعمة متنها على أن عبدت بين اسرائيل ( موسى لفرعون 

يتصرف فيه كما يشاء ال سيما إذا استعمله يف األعمال الشاقة الصعبة القذرة فإن ذلك يكون من أشد أنواع 
ىل عظيم نعمه عليهم بأن جناهم من ذلك مث إنه تعاىل أتبع العذاب حىت أن من هذه حالته رمبا متىن املوت فبني اهللا تعا

  ذلك بنعمة أخرى أعظم منها فقال ُيذَّبُحونَ أَْبَناءكُْم ومعناه يقتلون الذكورة من األوالد دون اإلناث وههنا أحباث
لك البحث األول أن ذبح الذكور دون اإلناث مضرة من وجوه أحدها أن ذبح األبناء يقتضي فناء الرجال وذ

يقتضي انقطاع النسل ألن النساء إذا انفردن فال تأثري هلن ألبتة يف ذلك وذلك يقضي آخر اآلمر إىل هالك الرجال 
والنساء وثانيها أن هالك الرجال يقتضي فساد مصاحل النساء يف أمر املعيشة فإن املرأة لتتمىن وقد انقطع عنها تعهد 

يها من نكد العيش باإلنفراد فصارت هذه اخلصلة عظيمة يف احملن والنجاة الرجال وقيامهم بأمرها املوت ملا قد يقع إل
منها يف العظم تكون حبسبها وثالثها أن قتل الولد عقيب احلمل الطويل وحتمل الكد والرجاء القوي يف االنتفاع 

ه مسروراً بأحواله باملولود من أعظم العذاب ألن قتله واحلالة هذه أشد من قتل من بقي املدة الطويلة مستمتعاً ب
فنعمة اهللا من التخليص هلم من ذلك حبسب شدة احملنة فيه ورابعها أن األبناء أحب إىل الوالدين من البنات ولذلك 

فإن أكثر الناس يستثقلون البنات ويكرهوهنن وإن كثر ذكراهنم ولذلك قال تعاىل وَإِذَا ُبّشَر أََحدُُهْم بِاالْنْثَى ظَلَّ 
اآلية ولذلك هنى العرب عن الوأد )  ٥٨النحل ( ا َوُهَو كَِظيٌم َيتََواَرى ِمَن الْقَْومِ ِمن ُسوء َما ُبّشَر بِِه َوْجُهُه ُمْسوَّد

وإمنا كانوا يئدون اإلناث دون الذكور وخامسها أن بقاء )  ٣١اإلسراء ( بقوله َوالَ تَقُْتلُواْ أَْوالَدكُمْ َخْشَيةَ  إِْملَاقٍ 
  ن يوجب صريورهتن مستفرشات األعداء وذلك هناية الذل واهلوانالنسوان بدون الذكرا

البحث الثاين ذكر يف هذه السورة ُيذَّبحُونَ بال واو ويف سورة إبراهيم ذكره مع الواو والوجه فيه أنه إذا جعل قوله 
ما إذا جعل قوله َيُسومُوَنكُْم ُسوء َيُسومُوَنكُْم ُسوء الَْعذَابِ مفسراً بقوله ُيذَّبُحونَ أَبَْناءكُْم مل حيتج إىل الواو وأ

الَْعذَابِ مفسراً بسائر التكاليف الشاقة سوى الذبح وجعل الذبح شيئاً آخر سوى سوء العذاب احتيج فيه إىل الواو 
ويف املوضعني حيتمل الوجهني إال أن الفائدة اليت جيوز أن تكون هي املقصودة من ذكر حرف العطف يف سورة 

نه تعاىل قال قبل تلك اآلية َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُموَسى بِئَايَاِتَنا أَنْ أَخْرِْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ إبراهيم أن يقال إ
والتذكري بأيام اهللا ال حيصل إال بتعديد نعم اهللا تعاىل فوجب أن يكون املراد من قوله ) إبراهيم ( َوذَكِّْرُهْم بِأَيَّامِ اللَِّه 

ومُوَنكُْم ُسوء الَْعذَابِ نوعاً من العذاب واملراد من قوله َوُيذَّبُحونَ أَْبَناءكُمْ نوعاً آخر ليكون التخلص منهما َيُس
نوعني من النعمة فلهذا وجب ذكر العطف هناك وأما يف هذه اآلية مل يرد األمر إال بتذكري جنس النعمة وهي قوله 

  ُتاذْكُرُواْ نِْعَمِتَي الَِّتى أَْنَعْم

فسواء كان املراد من سوء العذاب هو الذبح أو غريه كان تذكري جنس النعمة )  ١٢٢ ٤٧ ٤٠البقرة ( َعلَْيكُْم 
  حاصالً فظهر الفرق

البحث الثالث قال بعضهم أراد بقوله ُيذَّبُحونَ أَْبَناءكُمْ الرجال دون األطفال ليكون يف مقابلة النساء إذ النساء هن 
من األبناء هم الرجال البالغون قالوا إنه كان يأمر بقتل الرجال الذين خياف منهم اخلروج عليه  البالغات وكذا املراد



والتجمع إلفساد أمره وأكثر املفسرين على أن املراد باآلية األطفال دون البالغني وهذا هو األوىل لوجوه األول محالً 
جال على كثرهتم الثالث أهنم كانوا حمتاجني إليهم يف للفظ األبناء على ظاهره الثاين أنه كان يتعذر قتل مجيع الر

استعماهلم يف الصنائع الشاقة الرابع أنه لو كان كذلك مل يكن إللقاء موسى عليه السالم يف التابوت حال صغره 
ولية معىن أما قوله وجب محله على الرجال ليكون يف مقابلة النساء ففيه جوابان األول أن األبناء ملا قتلوا حال الطف

مل يصريوا رجاالً فلم جيز إطالق اسم الرجال عليهم أما البنات ملا مل يقتلن بل وصلن إىل حد النساء جاز إطالق اسم 
النساء عليهن الثاين قال بعضهم املراد بقوله َوَيْسَتْحُيونَ نَِساءكُْم أي يفتشون حياء املرأة أي فرجها هل هبا محل أم ال 

  ن إذا مل يكن للعيون ظاهراً مل يعلم بالتفتيش ومل يوصل إىل استخراجه باليدوأبطل ذلك بأن ما يف بطوهن
البحث الرابع يف سبب قتل األبناء ذكروا فيه وجوهاً أحدها قول ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه وقع إىل فرعون 

متهم على إعداد رجال وطبقته ما كان اهللا وعد إبراهيم أن جيعل يف ذريته أنبياء وملوكاً فخافوا ذلك واتفقت كل
معهم الشفار يطوفون يف بين إسرائيل فال جيدون مولوداً ذكراً إال ذحبوه فلما رأوا كبارهم ميوتون وصغارهم يذحبون 

خافوا الفناء فحينئذ ال جيدون من يباشر األعمال الشاقة فصاروا يتقلون عاماً دون عام وثانيها قول السدي إن 
ت املقدس حىت اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بين إسرائيل فدعا فرعون رأى ناراً أقبلت من بي

فرعون الكهنة وسأهلم عن ذلك فقالوا خيرج من بيت املقدس من يكون هالك القبط على يده وثالثها أن املنجمني 
ألن الذي يستفاد أخربوا فرعون بذلك وعينوا له السنة فلهذا كان يقتل أبناءهم يف تلك السنة واألقرب هو األول 

من علم التعبري وعلم النجوم ال يكون أمراً مفصالً وإال قدح ذلك يف كون اإلخبار عن الغيب معجزاً بل يكون أمراً 
جممالً والظاهر من حال العاقل أن ال يقدم على مثل هذا األمر العظيم بسببه فإن قيل إن فرعون كان كافراً باهللا 

وىل وإذا كان كذلك فكيف ميكن أن يقدم على هذا األمر العظيم بسبب إخبار فكان بأن يكون كافراً بالرسل أ
إبراهيم عليه السالم عنه قلنا لعل فرعون كان عارفاً باهللا وبصدق األنبياء إال أنه كان كافراً كفر اجلحود والعناد أو 

  لى ذلك الفعل احتياطاًيقال إنه كان شاكاً متحرياً يف دينه وكان جيوز صدق إبراهيم عليه السالم فأقدم ع
البحث اخلامس اعلم أن الفائدة يف ذكر هذه النعمة من وجوه أحدها أن هذه األشياء اليت ذكرها اهللا تعاىل ملا كانت 

من أعظم ما ميتحن به الناس من جهة امللوك والظلمة صار ختليص اهللا إياهم من هذه احملن من أعظم النعم وذلك 
إهالكهم وشاهدوا ذل من بالغ يف إذالهلم وال شك يف أن ذلك من أعظم النعم ألهنم عاينوا هالك من حاول 

وتعظيم النعمة يوجب االنقياد والطاعة ويقتضي هناية قبح املخالفة واملعاندة فلهذا السبب ذكر اهللا تعاىل هذه النعمة 
  العظيمة مبالغة يف إلزام احلجة عليهم وقطعاً لعذرهم

كانوا يف هناية الذل وكان خصمهم يف هناية العز إال أهنم كانوا حمقني وكان خصمهم مبطالً  وثانيها أهنم ملا عرفوا أهنم
ال جرم زال ذل احملقني وبطل عز املبطلني فكأنه تعاىل قال ال تغتروا بفقر حممد وقلة أنصاره يف احلال فإنه حمق ال بد 

 تعاىل نبه بذلك على أن امللك بيد اهللا يؤتيه من وأن ينقلب العز إىل جانبه والذل إىل جانب أعدائه وثالثها أن اهللا
يشاء فليس لإلنسان أن يغتر بعز الدنيا بل عليه السعي يف طلب عز اآلخرة أما قوله تعاىل َوِفي ذاِلكُْم َبالء ّمن رَّّبكُمْ 

األنبياء ( الشَّّر وَالَْخْيرِ ِفْتَنةً  َعِظيٌم قال القفال أصل الكلمة من االبتالء وهو االختيار واالمتحان قال تعاىل َوَنْبلُوكُم بِ
والبلوى واقعة على النوعني فيقال للنعمة بالء )  ١٦٨األعراف ( وقال َوَبلَْوَناُهمْ بِالَْحَسَناِت َوالسَّّيئَاِت )  ٣٥

ري جزى وللمحنة الشديدة بالء واألكثر أن يقال يف اخلري إبالء ويف الشر بالء وقد يدخل أحدمها على اآلخر قال زه
  اهللا باإلحسان ما فعال بكم

  وأبالمها خري البالء الذي يبلو



إىل صنع فرعون والنعمة إن أشري به إىل اإلجناء ) ذلكم ( إذ عرفت هذا فنقول البالء ههنا هو احملنة إن أشري بلفظ 
م اهللا تعاىل على ومحله على النعمة أوىل ألهنا هي اليت صدرت من الرب تعاىل وألن موضع احلجة على اليهود إنعا

  أسالفهم
  َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر فَأَجنَْيَناكُْم َوأَغَْرقَْنا ءَالَ ِفْرَعْونَ َوأَنُتْم َتنظُُرونَ

هذا هو النعمة الثانية وقوله فََرقَْنا أي فصلنا بني بعضه وبعض حىت صارت فيه مسالك لكم وقرىء فََرقَْنا بالتشديد 
ق بني الشيئني وفرق بني األشياء ألن املسالك كانت اثنيت عشرة على عدد األسباط فإن قلت مبعىن فصلنا يقال فر

قلنا فيها وجهان أحدمها أهنم كانوا يسلكونه ويتفرق املاء عند سلوكهم فكأمنا فرق هبم كما يفرق ) بكم ( ما معىن 
  هنا أحباثبني الشيئني مبا توسط بينهما الثاين فرقناه بسببكم وبسبب إجنائكم مث ه

البحث األول روي أنه تعاىل ملا أراد إغراق فرعون والقبط وبلغ هبم احلال يف معلوم اهللا أنه ال يؤمن أحد منهم أمر 
موسى عليه السالم بين إسرائيل أن يستعريوا حلي القبط وذلك لغرضني أحدمها ليخرجوا خلفهم ألجل املال والثاين 

يل عليه السالم بالعشي وقال ملوسى أخرج قومك ليالً وهو املراد من قوله أن تبقى أمواهلم يف أيديهم مث نزل جرب
وكانوا ستمائة ألف نفس ألهنم كانوا اثين عشر سبطاً كل سبط )  ٧٧طه ( َوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِعَِباِدى 

 تتبعوهم حىت يصيح الديك قال مخسون ألفاً فلما خرج موسى عليه السالم ببين إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال ال
الراوي فواهللا ما صاح ليلته ديك فلما أصبحوا دعا فرعون بشاة فذحبت مث قال ال أفرغ من تناول كبد هذه الشاة 

حىت جيتمع إيل ستمائة ألف من القبط وقال قتادة اجتمع إليه ألف ألف ومائتا ألف نفس كل واحد منهم على فرس 
أي بعد طلوع الشمس فَلَمَّا َتَراءا الَْجْمَعانِ )  ٦٠الشعراء ( وله تعاىل فَأَْتَبُعوُهم مُّْشرِِقَني حصان فتبعوهم هناراً وهو ق

  قَال

فلما سار )  ٦٢الشعراء ( فقال موسى كَالَّ إِنَّ مَِعىَ  َرّبى َسيَْهِدينِ )  ٦١الشعرا ( َ أَْصَحاُب مُوَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ 
له يوشع بن نون أين أمرك ربك فقال موسى إىل أمامك وأشار إىل البحر فأقحم يوشع  هبم موسى وأتى البحر قال

بن نون فرسه يف البحر فكان ميشي يف املاء حىت بلغ الغمر فسبح الفرس وهو عليه مث رجع وقال له يا موسى أين 
اْضرِب ّبَعصَاَك الَْبْحَر فَانفَلََق أمرك ربك فقال البحر فقال واهللا ما كذبت ففعل ذلك ثالث مرات فأوحى اهللا إليه أَِن 

فانشق البحر اثين عشر جبالً يف كل واحد منها طريق فقال له )  ٦٧الشعراء ( فَكَانَ كُلُّ ِفْرقٍ كَالطَّْوِد الَْعِظيمِ 
 ادخل فكان فيه وحل فهبت الصبا فجف البحر وكل طريق فيه حىت صار طريقاً يابساً كما قال تعاىل فَاضْرِْب لَُهْم

فأخذ كل سبط منهم طريقاً ودخلوا فيه فقالوا ملوسى إن بعضنا ال يرى صاحبه )  ٧٧طه ( طَرِيقاً ِفى الَْبْحرِ َيَبساً 
فضرب موسى عصاه على البحر فصار بني الطرق منافذ وكوى فرأى بعضهم بعضاً مث أتبعهم فرعون فلما بلغ 

أن ال يدخل البحر فجاء جربيل عليه السالم على حجرة شاطىء البحر رأى إبليس واقفاً فنهاه عن الدخول فهم ب
فتقدم فرعون وهو كان على فحل فتبعه فرس فرعون ودخل البحر فلما دخل فرعون البحر صاح ميكائيل هبم 
 احلقوا آخركم بأولكم فلما دخلوا البحر بالكلية أمر اهللا املاء حىت نزل عليهم يف ذلك قوله تعاىل َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم

  الَْبْحَر فَأَجنَيَْناكُْم وقيل كان ذلك اليوم يوم عاشوراء فصام موسى عليه السالم ذلك اليوم شكراً هللا تعاىل
البحث الثاين اعلم أن هذه الواقعة تضمنت نعماً كثرية يف الدين والدنيا أما نعم الدنيا يف حق موسى عليه السالم 

ضيق الذي من ورائهم فرعون وجنوده وقدامهم البحر فإن توقفوا فهي من وجوه أحدها أهنم ملا وقعوا يف ذلك امل
أدركهم العدو وأهلكهم بأشد العذاب وإن ساروا غرقوا فال خوف أعظم من ذلك مث إن اهللا جناهم بفلق البحر فال 

تهم فرج أشد من ذلك وثانيها أن اهللا تعاىل خصهم هبذه النعمة العظيمة واملعجزة الباهرة وذلك سبب لظهور كرام



على اهللا تعاىل وثالثها أهنم شاهدوا أن اهللا تعاىل أهلك أعداءهم ومعلوم أن اخلالص من مثل هذا البالء من أعظم 
النعم فكيف إذا حصل معه ذلك اإلكرام العظيم وإهالك العدو ورابعها أن أورثهم أرضهم وديارهم ونعمهم 

بين إسرائيل منهم وذلك نعمة عظيمة ألنه كان خائفاً وأمواهلم وخامسها أنه تعاىل ملا أغرق آل فرعون فقد خلص 
منهم ولو أنه تعاىل خلص موسى وقومه من تلك الورطة وما أهلك فرعون وقومه لكان اخلوف باقياً من حيث إنه 

رمبا اجتمعوا واحتالوا حبيلة وقصدوا إيذاء موسى عليه السالم وقومه ولكن اهللا تعاىل ملا أغرقهم فقد حسم مادة 
بالكلية وسادسها أنه وقع ذلك اإلغراق مبحضر من بين إسرائيل وهو املراد من قوله تعاىل وَأَنُتمْ َتنظُُرونَ  اخلوف

وأما نعم الدين يف حق موسى عليه السالم فمن وجوه أحدها أن قوم موسى ملا شاهدوا تلك املعجزة الباهرة زالت 
على وجود الصانع احلكيم وعلى صدق موسى عليه عن قلوهبم الشكوك والشبهات فإن داللة مثل هذا املعجز 

السالم تقرب من العلم الضروري فكأنه تعاىل رفع عنهم حتمل النظر الدقيق واالستدالل الشاق وثانيها أهنم ملا 
عاينوا ذلك صار داعياً هلم إىل الثبات على تصديق موسى واإلنقياد له وصار ذلك داعياً لقوم فرعون إىل ترك 

ليه السالم واإلقدام على تكذيب فرعون وثالثها أهنم عرفوا أن األمور بيد اهللا فإنه ال عز يف الدنيا تكذيب موسى ع
أكمل مما كان لفرعون وال شدة أشد مما كانت ببين إسرائيل مث إن اهللا تعاىل يف حلظة واحدة جعل العزيز ذليالً 

  قبال بالكلية علىوالذليل عزيزاً وذلك يوجب انقطاع القلب عن عالئق الدنيا واإل

من ذكر هذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( خدمة اخلالق والتوكل عليه يف كل األمور وأما النعم احلاصلة ألمة حممد 
على أهل الكتاب ألنه كان معلوماً من حال حممد ) صلى اهللا عليه وسلم ( القصة فكثرية أحدها أنه كاحلجة حملمد 
 يقرأ ومل يكتب ومل خيالط أهل الكتاب فإذا أورد عليهم من أخبارهم املفصلة ما عليه الصالة والسالم أنه كان أمياً مل

ال يعلم إال من الكتب علموا أنه أخرب عن الوحي وأنه صادق فصار ذلك حجة له عليه السالم على اليهود وحجة 
أن من خالف اهللا شقي يف  لنا يف تصديقه وثانيها أنا إذا تصورنا ما جرى هلم وعليهم من هذه األمور العظيمة علمنا

الدنيا واآلخرة ومن أطاعه فقد سعد يف الدنيا واآلخرة فصار ذلك مرغباً لنا يف الطاعة ومنفراً عن املعصية وثالثها أن 
أمة موسى عليه السالم مع أهنم خصوا هبذه املعجزات الظاهرة والرباهني الباهرة فقد خالفوا موسى عليه السالم يف 

فمع أن معجزهتم هي القرآن ) صلى اهللا عليه وسلم ( ْجَعلْ لََّنا إِلًَها كََما لَُهْم ءاِلَهةٌ  وأما أمة حممد أمور حىت قالوا ا
وما خالفوه يف أمر ألبتة ) صلى اهللا عليه وسلم ( الذي ال يعرف كونه معجزاً إال بالدالئل الدقيقة انقادوا حملمد 

  أفضل من أمة موسى عليه السالم وبقي على اآلية سؤاالن) سلم صلى اهللا عليه و( وهذا يدل على أن أمة حممد 
السؤال األول أن فلق البحر يف الداللة على وجود الصانع القادر ويف الداللة على صدق موسى كاألمر الضروري 

لي بأن فكيف جيوز فعله يف زمان التكليف واجلواب أما على قولنا فظاهر وأما املعتزلة فقد أجاب الكعيب اجلواب الك
يف املكلفني من يبعد عن الفطنة والذكاء وخيتص بالبالدة وعامة بين إسرائيل كانوا كذلك فاحتاجوا يف التنبيه إىل 

معاينة اآليات العظام كفلق البحر ورفع الطور وإحياء املوتى أال ترى أهنم بعد ذلك مروا بقوم يعكفون على أصنام 
وأما العرب فحاهلم خبالف ذلك ألهنم كانوا يف هناية الكمال يف ) ا هلم آهلة يا موسى اجعل لنا إهلاً كم( هلم فقالوا 

  العقول فال جرم اقتصر اهللا تعاىل معهم على الدالئل الدقيقة واملعجزات اللطيفة
السؤال الثاين أن فرعون ملا شاهد فلق البحر وكان عاقالً فال بد وأن يعلم أن ذلك ما كان من فعله بل ال بد من 

عامل خمالف لسائر القادرين فكيف بقي على الكفر مع ذلك فإن قلت إنه كان عارفاً بربه إال أنه كان كافراً قادر 
على سبيل العناد واجلحود قلت فإذا عرف ذلك بقلبه فكيف استخار توريط نفسه يف املهلكة ودخول البحر مع أنه 

ى عليه السالم واجلواب حب الشيء يعمي كان يف تلك الساعة كاملضطر إىل العلم بوجود الصانع وصدق موس



  ويصم فحبه اجلاه والتلبيس محله على اقتحام تلك املهلكة
وأما قوله تعاىل وَأَنُتْم َتنظُُرونَ ففيه وجوه أحدها أنكم ترون التطام أمواج البحر بفرعون وقومه وثانيها أن قوم 

ى عليه السالم ربه أن يريهم إياهم فلفظهم البحر موسى عليه السالم سألوه أن يريهم اهللا تعاىل حاهلم فسأل موس
ألف ألف ومائيت ألف نفس وفرعون معهم فنظروا إليهم طافني وإن البحر مل يقبل واحداً منهم لشؤم كفرهم فهو 

ر إىل سعة أي خنرجك من مضيق البح)  ٩٢يونس ( قوله تعاىل فَالَْيْوَم نَُنجّيَك بَِبدَنَِك لَِتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك ءاَيةً  
الفضاء لرياك الناس وتكون عربة هلم وثالثها أن املراد وأنتم بالقرب منهم حيث توجهوهنم وتقابلوهنم وإن كانوا ال 
يروهنم بأبصارهم قال الفراء وهو مثل قولك لقد ضربتك وأهلك ينظرون إليك فما أغاثوك تقول ذلك إذا قرب 

  العلم أهله منه وإن كانوا ال يرونه ومعناه راجع إىل

َعنكُمِ مِّن بَْعِد ذَاِلَك لَعَلَّكُمْ  َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً  ثُمَّ اتََّخذُْتمُ الِْعْجلَ ِمن َبْعِدِه وَأَنُتْم ظَاِلُمونَ ثُمَّ َعفَْوَنا
  َتْشكُُرونَ

عمرو ويعقوب وإذ وعدنا موسى بغري ألف يف  اعلم أن هذا هو اإلنعام الثالث فأما قوله تعاىل َوإِذْ واَعْدَنا فقرأ أبو
هذه السورة ويف األعراف وطه وقرأ الباقون واعدنا باأللف يف املواضع الثالثة فأما بغري ألف فوجهه ظاهر ألن 

الوعد كان من اهللا تعاىل واملواعدة مفاعلة وال بد من اثنني وأما باأللف فله وجوه أحدها أن الوعد وإن كان من اهللا 
فقبوله كان من موسى عليه السالم وقبول الوعد يشبه الوعد ألن القابل للوعد ال بد وأن يقول أفعل ذلك  تعاىل

وثانيها قال القفال ال يبعد أن يكون اآلدمي يعد اهللا ويكون معناه يعاهد اهللا وثالثها أنه أمر جرى بني اثنني فجاز أن 
ه الوحي وهو وعد اهللا اجمليء للميقات إىل الطور أما موسى ففيه يقال واعدنا ورابعها وهو األقوى أن اهللا تعاىل وعد

وجوه أحدها وزنه فعلي وامليم فيه أصلية أخذت من ماس مييس إذا تبختر يف مشيته وكان موسى عليه السالم 
ك كذلك وثانيها وزنه مفعل فامليم فيه زائدة وهو من أوسيت الشجرة إذا أخذت ما عليها من الورق وكأنه مسي بذل

لصلعه وثالثها أهنا كلمة مركبة من كلمتني بالعربانية فمو هو املاء بلساهنم وسى هو الشجر وإمنا مسي بذلك ألن أمه 
جعلته يف التابوت حني خافت عليه من فرعون فألقته يف البحر فدفعته أمواج البحر حىت أدخلته بني أشجار عند 

فوجدن التابوت فأخذنه فسمي باسم املكان الذي أصيب بيت فرعون فخرجت جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن 
فيه وهو املاء والشجر واعلم أن الوجهني األولني فاسدان جداً أما األول فألن بين إسرائيل والقبط ما كانوا 

يتكلمون بلغة العرب فال جيوز أن يكون مرادهم ذلك وأما الثاين فألن هذه اللفظة اسم علم واسم العلم ال يفيد 
فهو موسى ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف الذات واألقرب هو الوجه الثالث وهو أمر معتاد بني الناس فأما نسبه معىن 

بن عمران بن يصهر بن قاهث بن الوي بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم عليهم السالم أما قوله تعاىل أَْرَبِعَني لَْيلَةً  
  ففيه أحباث

لبين إسرائيل إن خرجنا من البحر ساملني أتيتكم من عند اهللا بكتاب بني  البحث األول أن موسى عليه السالم قال
لكم فيه ما جيب عليكم من الفعل والترك فلما جاوز موسى البحر ببين إسرائيل وأغرق اهللا فرعون قالوا يا موسى 

ُموَسى ثَلَاِثَني لَْيلَةً  ائتنا بذلك الكتاب املوعود فذهب إىل ربه ووعدهم أربعني ليلة وذلك قوله تعاىل َوواَعْدَنا 
واستخلف عليهم هارون ومكث على الطور )  ١٤٢األعراف ( َوأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ فََتمَّ ِميقَاُت َرّبِه أَْرَبِعَني لَْيلَةً  

 أربعني ليلة وأنزل اهللا التوراة عليه يف األلواح وكانت األلواح من زبرجد فقربه الرب جنياً وكلمه من غري واسطة
  وأمسعه صرير القلم قال أبو العالية وبلغنا أنه مل حيدث حدثاً يف األربعني ليلة حىت هبط من الطور

  البحث الثاين إمنا قال أربعني ليلة ألن الشهور تبدأ من الليايل



ليلة كقوهلم اليوم  البحث الثالث قوله تعاىل َوإِذْ واَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً  معناه واعدنا موسى انقضاء أربعني
أربعون يوماً منذ خرج فالن أي متام األربعني واحلاصل أنه حذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه كما يف قوله تعاىل 

وأيضاً فليس املراد انقضاء أي أربعني كان بل أربعني معيناً وهو الثالثون من ذي )  ٨٢يوسف ( َواسْئَلِ الْقَْرَيةَ  
ل من ذي احلجة ألن موسى عليه السالم كان عاملاً بأن املراد هو هذه األربعون وأيضاً فقوله القعدة والعشر األو

تعاىل َوإِذْ واَعْدَنا مُوَسى أَْرَبِعنيَ لَْيلَةً  حيتمل أن يكون املراد أنه وعد قبل هذه األربعني أن جييء إىل اجلبل هذه 
اد أنه أمر بأن جييء إىل اجلبل هذه األربعني ووعد بأنه ستنزل األربعني حىت تنزل عليه التوراة وحيتمل أن يكون املر

  عليه بعد ذلك التوراة وهذا االحتمال الثاين هو املتأيد باألخبار
البحث الرابع قوله ههنا َوإِذَا واَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً  يفيد أن املواعدة كانت من أول األمر على األربعني وقوله 

وَواَعْدَنا مُوَسى ثَلَاِثَني لَْيلَةً  َوأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ يفيد أن املواعدة كانت يف أول األمر على الثالثني فكيف يف األعراف 
التوفيق بينهما أجاب احلسن البصري فقال ليس املراد أن وعده كان ثالثني ليلة مث بعد ذلك وعده بعشر لكنه وعده 

  ) ١٩٦البقرة ( اثَةِ  أَيَّامٍ ِفي الَْحّج َوَسْبَعةٍ  إِذَا َرَجعُْتْم ِتلَْك َعَشَرةٌ  كَاِملَةٌ  أربعني ليلة مجيعاً وهو كقوله ثَلَ
  أما قوله تعاىل ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمن َبْعِدِه ففيه أحباث

ضرة السبعني وأظهر ألنه تعاىل وعد موسى حضور امليقات إلنزال التوراة عليه حب) مث ( البحث األول إمنا ذكر لفظه 
يف ذلك درجة موسى عليه السالم وفضيلة بين إسرائيل ليكون ذلك تنبيهاً للحاضرين على علو درجتهم وتعريفاً 

للغائبني وتكملة للدين كان ذلك من أعظم النعم فلما أتوا عقيب ذلك بأقبح أنواع اجلهل والكفر كان ذلك يف حمل 
  وفعلت كذا وكذا مث إنك تقصدين بالسوء واإليذاءالتعجب فهو كمن يقول إنين أحسنت إليك 

البحث الثاين قال أهل السري إن اهللا تعاىل ملا أغرق فرعون ووعد موسى عليه السالم إنزال التوراة عليه قال موسى 
ذهب موسى إىل الطور  فلما)  ١٤٢األعراف ( ألخيه هارون اْخلُفْنِى ِفى قَْوِمى وَأَْصِلْح َوالَ َتتَّبِعْ َسبِيلَ الْمُفِْسِديَن 

وكان قد بقي مع بين إسرائيل الثياب واحللي الذي استعاروه من القبط قال هلم هارون إن هذه الثياب واحللي ال 
حتل لكم فأحرقوها فجمعوا ناراً وأحرقوها وكان السامري يف مسريه مع موسى عليه السالم يف البحر نظر إىل حافر 

على فرعون يف دخول البحر فقبض قبضة من تراب حافر تلك الدابة مث إن  دابة جربيل عليه السالم حني تقدم
السامري أخذ ما كان معه من الذهب والفضة وصور منه عجالً وألقى ذلك التراب فيه فخرج منه صوت كأنه 

يف الرواية ولقائل أن  فاختذه القوم إهلاً ألنفسهم فهذا ما)  ٨٨طه ( اخلوار فقال للقوم َهاذَا إِلَاُهكُْم وَإِلَاُه ُموَسى 
يقول اجلمع العظيم من العقالء ال جيوز أن يتفقوا على ما يعلم فساده ببديهة العقل وهذه احلكاية كذلك لوجوه 

أحدها أن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أن الصنم املتخذ من الذهب الذي ال يتحرك وال حيس وال يعقل يستحيل أن 
ظهر من خوار ولكن هذا القدر ال يصلح أن يكون شبهة يف قلب أحد من يكون إله السموات واألرض وهب أنه 

العقالء يف كونه إهلاً وثانيها أن القوم كانوا قد شاهدوا قبل ذلك من املعجزات القاهرة اليت تكون قريبة من حد 
  اإلجلاء يف

ضرورة ومع أن صدور الداللة على الصانع وصدق موسى عليه السالم فمع قوة هذه الداللة وبلوغها إىل حد ال
اخلوار من ذلك العجل املتخذ من الذهب يستحيل أن يقتضي شبهة يف كون ذلك اجلسم املصوت إهلاً واجلواب هذه 
الواقعة ال ميكن تصحيحها إال على وجه واحد وهو أن يقال إن السامري ألقى إىل القوم أن موسى عليه السالم إمنا 

مات على قوى فلكية وكان يقدر بواسطتها على هذه املعجزات فقال قدر على ما أتى به ألنه كان يتخذ طلس
السامري للقوم وأنا أختذ لكم طلسماً مثل طلسمه وروح عليهم ذلك بأن جعله حبث خرج منه صوت عجيب 



فأطمعهم يف أن يصريوا مثل موسى عليه السالم يف اإلتيان باخلوارق أو لعل القوم كانوا جمسمة وحلولية فجوزوا 
  اإلله يف بعض األجسام فلذلك وقعوا يف تلك الشبهةحلول 

خري األمم ألن ) صلى اهللا عليه وسلم ( البحث الثالث هذه القصة فيها فوائد أحدها أهنا تدل على أن أمة حممد 
صلى اهللا ( أولئك اليهود مع أهنم شاهدوا تلك الرباهني القاهرة اغتروا هبذه الشبهة الركيكة جداً وأما أمة حممد 

فاهنم مع أهنم حمتاجون يف معرفة كون القرآن معجزاً إىل الدالئل الدقيقة مل يعتروا بالشبهات القوية ) ليه وسلم ع
العظيمة وذلك يدل على أن هذه األمة خري من أولئك وأكمل عقالً وأزكى خاطراً منهم وثانيها أنه عليه الصالة 

ك يدل على أنه عليه الصالة والسالم استفادها من الوحي والسالم ذكر هذه احلكاية مع أنه مل يتعلم علماً وذل
وثالثها فيه حتذير عظيم من التقليد واجلهل بالدالئل فإن أولئك األقوام لو أهنم عرفوا اهللا بالدليل معرفة تامة ملا وقعوا 

رب واليهود مما كان يشاهد من مشركي الع) صلى اهللا عليه وسلم ( يف شبهة السامري ورابعها يف تسلية النيب 
والنصارى باخلالف عليه وكأنه تعاىل أمره بالصرب على ذلك كما صرب موسى عليه الصالة والسالم يف هذه الواقعة 

النكدة فإهنم بعد أن خلصهم اهللا من فرعون وأراهم املعجزات العجيبة من أول ظهور موسى إىل ذلك الوقت اغتروا 
م صرب على ذلك فألن يصرب حممد عليه الصالة والسالم على أذية بتلك الشبهة الركيكة مث إن موسى عليه السال

وعداوة له هم اليهود ) صلى اهللا عليه وسلم ( قومه كان ذلك أوىل وخامسها أن أشد الناس جمادلة مع الرسول 
هذا احلد فكأنه تعاىل قال إن هؤالء إمنا يفتخرون بأسالفهم مث إن أسالفهم كانوا يف البالدة واجلهالة والعناد إىل 

  فكيف هؤالء األخالف
  أما قوله تعاىل وَأَنُتْم ظَاِلُمونَ ففيه أحباث

البحث األول يف تفسري الظلم وفيه وجهان األول قال أبو مسلم الظلم يف أصل اللغة هو النقص قال اهللا تعاىل ِكلَْتا 
واملعىن أهنم ملا تركوا عبادة اخلالق احمليي املميت واشتغلوا )  ٣٣الكهف ( الَْجنََّتْينِ اَتْت أُكُلََها َولَْم َتظِْلمِ ّمْنُه َشيْئًا 

بعبادة العجل فقد صاروا ناقصني يف خريات الدين والدنيا والثاين أن الظلم يف عرف الشرع عبارة عن الضرر اخلايل 
الصفة كان  من نفع يزيد عليه ودفع مضرة أعظم منه واالستحقاق عن الغري يف علمه أو ظنه فإذا كان الفعل هبذه

فاعله ظاملاً مث إن الرجل إذا فعل ما يؤديه إىل العقاب والنار قيل إنه ظامل نفسه وإن كان يف احلال نفعاً ولذة كما قال 
وملا كانت عبادهتم لغري اهللا )  ٣٢فاطر ( وقال فَِمْنُهْم ظَاِلٌم لّنَفِْسِه )  ١٣لقمان ( تعاىل إِنَّ الشّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم 

  وكان الشرك مؤدياً إىل النار مسي ظلماً( شركا 
  البحث الثاين استدلت املعتزلة بقوله َوأَنُتْم ظَاِلُمونَ على أن املعاصي ليست خبلق اهللا تعاىل

من وجوه أحدها أنه تعاىل ذمهم عليها ولو كانت خملوقة هللا تعاىل ملا استحق الذم إال من فعلها وثانيها أهنا لو كانت 
اىل لكانوا مطيعني هللا تعاىل بفعلها ألن الطاعة عبارة عن فعل املراد وثالثها لو كان العصيان خملوقاً هللا بإرادة اهللا تع

تعاىل لكان الذم بسببه جيري جمرى الذم بسبب كونه أسود وأبيض وطويالً وقصرياً واجلواب هذا متسك بفعل املدح 
  والذم وهو معارض مبسأليت الداعي والعلم ذلك مراراً

ث الثالث يف اآلية تنبيه على أن ضرر الكفر ال يعود إال عليهم ألهنم ما استفادوا بذلك إال أهنم ظلموا أنفسهم البح
  وذلك يدل على أن جالل اهللا منزه عن االستكمال بطاعة االتقياء واالنتقاص مبعصية األشقياء

تزلة املراد مث عفونا عنكم بسبب إتيانكم بالتوبة وهي قتل أما قوله تعاىل ثُمَّ َعفَْوَنا َعنكُمِ ّمن َبْعِد ذاِلَك فقالت املع
بعضهم بعضاً وهذا ضعيف من وجهني األول أن قبول التوبة واجب عقالً فلو كان املراد ذلك ملا جاز عده يف 
اين معرض األنعام ألن أداء الواجب ال يعد من باب األنعام واملقصود من هذه اآليات تعديد نعم اهللا تعاىل عليهم الث



أن العفو اسم إلسقاط العقاب املستحق فأما إسقاط ما جيب إسقاطه فذاك ال يسمى عفواً أال ترى أن الظامل ملا مل جيز 
له تعذيب املظلوم فإذا ترك ذلك العذاب اليسمى ذلك الترك عفواً فكذا ههنا وإذا ثبت هذا فنقول ال شك يف 

اْ إِلَى بَارِِئكُْم فَاقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم وإذا كان كذلك دلت هذه اآلية على حصول التوبة يف هذه الصورة لقوله تعاىل فَُتوبُو
أن قبول التوبة غري واجب عقالً وإذا ثبت ذلك ثبت أيضاً أنه تعاىل قد أسقط عقاب من جيوز عقابه عقالً وشرعاً 

صلى ( عفو عن فساق أمة حممد وذلك أيضاً خالف قول املعتزلة وإذا ثبت أنه تعاىل عفا عن كفار قوم موسى فألن ي
  كان أوىل) خري أمة أخرجت للناس ( مع أهنم ) اهللا عليه وسلم 

) (  ١٥٣األنعام ( قد تقدم يف قوله لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ ) لعل ( أما قوله تعاىل لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ فاعلم أن الكالم يف تفسري 
يف حقيقة الشكر وماهيته فطويل وسيجيء إن شاء اهللا تعاىل مث وأما الكالم )  ٣٣ ٢١البقرة ) (  ١٧األعراف 

قالت املعتزلة إنه تعاىل بني أنه إمنا عفا عنهم ومل يؤاخذهم لكي يشكروا وذلك يدل على أنه تعاىل مل يرد منهم إال 
والً هبذا الشكر واجلواب لو أراد اهللا تعاىل منهم الشكر ألراد ذلك إما بشرط أن حيصل للشاكر داعية الشكر أ

الشرط فإن كان هذا الشرط من العبد لزم افتقار الداعية إىل داعية أخرى وإن كان من اهللا فحيث خلق اهللا الداعي 
حصل الشكر ال حمالة وحيث مل خيلق الداعي استحال حصول الشكر وذلك ضد قول املعتزلة وإن أراد حصول 

ن الفعل بدون الداعي حمال فثبت أن اإلشكال وارد عليهم الشكر منه من غري هذه الداعية فقد أراد منه احملال أل
  أيضاً واهللا أعلم

  َوإِذْ َءاتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب وَالْفُْرقَانَ لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ
  اعلم أن هذا هو اإلنعام الرابع واملراد من الفرقان حيتمل أن يكون هو التوراة وأن يكون شيئاً داخالً يف

يكون شيئاً خارجاً عن التوراة فهذه أقسام ثالثة ال مزيد عليها وتقرير االحتمال األول أن التوراة هلا التوراة وأن 
صفتان كوهنا كتاباً منزالً وكوهنا فرقاناً تفرق بني احلق والباطل فهو كقولك رأيت الغيث والليث تريد الرجل اجلامع 

وأما تقرير )  ٤٨األنبياء ( ْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياء َوِذكْراً بني اجلود واجلراءة ونظريه قوله تعاىل َولَقَْد ءاَت
االحتمال الثاين فهو أن يكون املراد من الفرقان ما يف التوراة من بيان الدين ألنه إذا أبان ظهر احلق متميزاً من 

فروعه وأما تقرير االحتمال الثالث فمن الباطل فاملراد من الفرقان بعض ما يف التوراة وهو بيان أصول الدين و
وجوه أحدها أن يكون املراد من الفرقان ما أويت موسى عليه السالم من اليد والعصا وسائر اآليات ومسيت بالفرقان 
ألهنا فرقت بني احلق والباطل وثانيها أن يكون املراد من الفرقان النصر والفرج الذي آتاه اهللا بين إسرائيل على قوم 

واملراد النصر الذي آتاه اهللا )  ٤١األنفال ( ن قال تعاىل َوَما أَنَزلَْنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الْفُْرقَاِن َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن فرعو
يوم بدر وذلك ألن قبل ظهور النصر يتوقع كل واحد من اخلصمني يف أن يكون هو املستويل وصاحبه هو املقهور 

الراجح من املرجوح وانفرق الطمع الصادق من الطمع الكاذب وثالثها قال قطرب الفرقان هو فإذا ظهر النصر متيز 
)  ٥٠البقرة ( انفراق البحر ملوسى عليه السالم فإن قلت فهذا قد صار مذكوراً يف قوله تعاىل وَإِذَا فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر 

 يليق إال بالكتاب ألن ذلك ال يذكر إال عقيب اهلدى قلت اجلواب وأيضاً فقوله تعاىل بعد ذلك لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ ال
عن األول أنه تعاىل مل يبني يف قوله تعاىل َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر أن ذلك كان ألجل موسى عليه السالم ويف هذه اآلية 

لعل املراد أنا ملا آتينا موسى بني ذلك التخصيص على سبيل التنصيص وعن الثاين أن فرق البحر كان من الدالئل ف
فرقان البحر استدلوا بذلك على وجود الصانع وصدق موسى عليه السالم وذلك هو اهلداية وأيضاً فاهلدى قد يراد 

به الفوز والنجاة كما يراد به الداللة فكأنه تعاىل بني أنه آتاهم الكتاب نعمة يف الدين والفرقان الذي حصل به 
عاجلة واعلم أن من الناس من غلط فظن أن الفرقان هو القرآن وأنه أنزل على موسى  خالصهم من اخلصم نعمة



عليه السالم وذلك باطل ألن الفرقان هو الذي يفرق بني احلق والباطل وكل دليل كذلك فال وجه لتخصيص هذا 
) صلى اهللا عليه وسلم ( ينا حممداً اللفظ بالقرآن وقال آخرون املعىن َوإِذْ ءاَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب يعين التوراة وآت

الفرقان لكي هتتدوا به يا أهل الكتاب وقد مال إىل هذا القول من علماء النحو الفراء وثعلب وقطرب وهذا تعسف 
  شديد من غري حاجة ألبتة إليه

بقوله لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ على أن وأما قوله تعاىل لَعَلَّكُْم تَْهَتُدونَ فقد تقدم تفسري لعل وتفسري االهتداء واستدلت املعتزلة 
اهللا تعاىل أراد االهتداء من الكل وذلك يبطل قول من قال أراد الكفر من الكافر وأيضاً فإذا كان عندهم أنه تعاىل 
خيلق االهتداء فيمن يهتدي والضالل فيمن يضل فما الفائدة يف أن ينزل الكتاب والفرقان ويقول لََعلَّكُْم َتْهَتُدونَ 

معلوم أن االهتداء إذا كان خيلقه فال تأثري إلنزال الكتب فيه لو خلق االهتداء وال كتاب حلصل االهتداء ولو أنزل و
بدالً من الكتاب الواحد ألف كتاب ومل خيلق االهتداء فيهم ملا حصل االهتداء فكيف جيوز أن يقول أنزلت الكتاب 

  ال حتصى مع اجلواب واهللا أعلملكي هتتدوا واعلم أن هذا الكالم قد تقدم مراراً 

ْم فَاقُْتلُوا أَنفَُسكُْم ذَاِلكُْم َخْيٌر َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َياقَْومِ إِنَّكُْم ظَلَْمُتْم أَنفَُسكُْم بِاتَِّخاذِكُُم الِْعْجلَ فَُتوُبوا إِلَى بَارِِئكُ
  التَّوَّابُ الرَّحِيُملَّكُْم ِعنَد بَارِِئكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَُّه ُهَو 

اعلم أن هذا اإلنعام اخلامس قال بعض املفسرين هذه اآلية وما بعدها منقطعة عما تقدم من التذكري بالنعم وذلك 
ألهنا أمر بالقتل ال يكون نعمة وهذا ضعيف من وجوه أحدها أن اهللا تعاىل نبههم على عظم ذنبهم مث نبههم على ما 

عظيم وذلك من أعظم النعم يف الدين وإذا كان اهللا تعاىل قد عدد عليهم النعم به يتخلصون عن ذلك الذنب ال
الدنيوية فبأن يعدد عليهم هذه النعمة الدينية أوىل مث إن هذه النعمة وهي كيفية هذه التوبة ملا مل يكن وصفها إال 

ة معدوداً يف نعم اهللا فجاز التذكري مبقدمة ذكر املعصية كان ذكرها أيضاً يف متام النعمة فصار كل ما تضمنته هذه اآلي
هبا وثانيها أن اهللا تعاىل ملا أمرهم بالقتل رفع ذلك األمر عنهم قبل فنائهم بالكلية فكان ذلك نعمة يف حق أولئك 

الباقني ويف حق الذين كانوا موجودين يف زمان حممد عليه الصالة والسالم ألنه تعاىل لوال أنه رفع القتل عن آبائهم 
د أولئك األبناء فحسن إيراده يف معرض االمتنان على احلاضرين يف زمان حممد عليه الصالة والسالم وثالثها ملا وج

أنه تعاىل ملا بني أن توبة أولئك ما متت إال بالقتل مع أن حممداً عليه الصالة والسالم كان يقول هلم ال حاجة بكم 
نتم قبل اهللا إميانكم منكم فكان بيان التشديد يف تلك التوبة اآلن يف التوبة إىل القتل بل إن رجعتم عن كفركم وآم

تنبيهاً على اإلنعام العظيم بقبول مثل هذه التوبة السهلة اهلينة ورابعها أن فيه ترغيباً شديداً ألمة حممد صلوات اهللا 
ا على النفس فألن يرغب وسالمه عليه يف التوبة فإن أمة موسى عليه السالم ملا رغبوا يف تلك التوبة مع هناية مشقته

الواحد منا يف التوبة اليت هي جمرد الندم كان أوىل ومعلوم أن ترغيب اإلنسان فيما هو املصلحة املهمة من أعظم 
  النعم

وأما قوله تعاىل وَإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه أي واذكروا إذ قال موسى لقومه بعدما رجع من املوعد الذي وعده ربه 
ا العجل يا قوم إِنَّكُْم ظَلَْمُتْم أَنفَُسكُْم وللمفسرين يف الظلم قوالن أحدمها أنكم نقصتم أنفسكم فرآهم قد اختذو

الثواب الواجب باإلقامة على عهد موسى عليه السالم والثاين أن الظلم هو اإلصرار الذي ليس مبستحق وال فيه 
قد أضروا بأنفسهم ألن ما يؤدي إىل ضرر األبد من نفع وال دفع مضرة ال علماً وال طباً فلما عبدوا العجل كانوا 

لكن هذا الظلم من حقه أن يقيد لئال يوهم )  ١٣لقمان ( أعظم الظلم ولذلك قال تعاىل إِنَّ الّشْرَك لَظُلٌْم َعظِيٌم 
  إطالقه إنه ظلم الغري ألن األصل يف الظلم ما يتعدى فلذلك قال إِنَّكُْم ظَلَمُْتْم أَنفَُسكُْم

  ه تعاىل بِاّتَخاذِكُُم الِْعْجلَ ففيه حذف ألهنم مل يظلموا أنفسهم هبذا القدر ألهنم لو اختذوهأما قول



ومل جيعلوه إهلاً مل يكن فعلهم ظلماً فاملراد باختاذكم العجل إهلاً لكن ملا دلت مقدمة اآلية على هذا احملذوف حسن 
  احلذف

  ُتلُواْ أَنفَُسكُْم ففيه سؤاالتأما قوله تعاىل فَُتوبُواْ إِلَى بَارِِئكُْم فَاقْ
السؤال األول قوله تعاىل فَُتوبُواْ إِلَى َبارِِئكُْم فَاقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم يقتضي كون التوبة مفسرة بقتل النفس كما أن قوله 

يقتضي أن وضع ) ال يقبل اهللا صالة أحدكم حىت يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه مث يديه ( عليه السالم 
مواضعه مفسر بغسل الوجه واليدين ولكن ذلك باطل ألن التوبة عبارة عن الندم على الفعل القبيح الذي  الطهور

مضى والعزم على أن ال يأيت مبثله بعد ذلك وذلك مغاير لقتل النفس وغري مستلزم له فكيف جيوز تفسريه به 
تم وال حتصل إال بقتل النفس وإمنا كان كذلك واجلواب ليس املراد تفسري التوبة بقتل النفس بل بيان أن توبتهم ال ت

ألن اهللا تعاىل أوحى إىل موسى عليه السالم أن شرط توبتهم قتل النفس كما أن القاتل عمداً ال تتم توبته إال بتسليم 
ال النفس حىت يرضى أولياء املقتول أو يقتلوه فال ميتنع أن يكون من شرع موسى عليه السالم أن توبة املرتد ال تتم إ
بالقتل إذا ثبت هذا فنقول شرط الشيء قد يطلق عليه اسم ذلك الشيء جمازاً كما يقال للغاصب إذا قصد التوبة 

  أن توبتك ردماً غصبت يعين أن توبتك ال تتم إال به فكذا ههنا
اب املراد منه النهي عن الرياء السؤال الثاين ما معىن قوله تعاىل فَُتوُبواْ إِلَى بَارِِئكُْم والتوبة ال تكون إال للبارىء واجلو

يف التوبة كأنه قال هلم لو أظهرمت التوبة ال عن القلب فأنتم ما تبتم إىل اهللا الذي هو مطلع على ضمريكم وإمنا تبتم 
  إىل الناس وذلك مما ال فائدة فيه فإنكم إذا أذنبتم إىل اهللا

ارىء هو الذي خلق اخللق بريئاً من التفاوت مَّا السؤال الثالث كيف اختص هذا املوضع بذكر البارىء واجلواب الب
ومتميزاً بعضه عن بعض باألشكال املختلفة والصور املتباينة فكان )  ٣امللك ( َتَرى ِفى َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمن َتفَاُوٍت 

  ذلك تنبيهاً على أن من كان كذلك فهو أحق بالعبادة من البقر الذي يضرب به املثل يف الغباوة
الرابع ما الفرق بني الفاء يف قوله فَُتوُبواْ والفاء يف قوله فَاقُْتلُواْ اجلواب أن الفاء األوىل للسبب ألن الظلم السؤال 

  سبب التوبة والثانية للتعقيب ألن القتل من متام التوبة فمعىن قوله فَُتوُبواْ أي فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتوبتكم
اقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم أهو ما يقتضيه ظاهره من أن يقتل كل واحد نفسه أو املراد غري السؤال اخلامس ما املراد بقوله فَ

ذلك اجلواب اختلف الناس فيه فقال قوم من املفسرين ال جيوز أن يكون املراد أمر كل واحد من التائبني بقتل نفسه 
يه أهل التفيسر أن املفسرين أمجعوا وهو اختيار القاضي عبد اجلبار واحتجوا عليه بوجهني األول وهو الذي عول عل

على أهنم ما قتلوا أنفسهم بأيديهم ولو كانوا مأمورين بذلك لصاروا عصاة بترك ذلك الثاين وهو الذي عول عليه 
القاضي عبد اجلبار أن القتل هو نقض البنية اليت عندها جيب أن خيرج من أن يكون حياً وما عدا ذلك مما يؤدي إىل 

  أو بعيداً إمنا مسي قتالً علىأن ميوت قريباً 

طريق اجملاز إذا عرفت حقيقة القتل فنقول إنه ال جيوز أن يأمر اهللا تعاىل به ألن العبادات الشرعية إمنا حتسن لكوهنا 
مصاحل لذلك املكلف وال تكون مصلحة إال يف األمور املستقبلة وليس بعد القتل حال تكليف حىت يكون القتل 

ف ما يفعله اهللا تعاىل من اإلماتة ألن ذلك من فعل اهللا فيحسن أن يفعله إذا كان صالحاً مصلحة فيه وهذا خبال
ملكلف آخر ويعوض ذلك املكلف بالعوض العظيم وخبالف أن يأمر اهللا تعاىل بأن جيرح نفسه أو يقطع عضواً من 

ذلك الفعل صالحاً يف األفعال  أعضائه وال حيصل املوت عقبه ألنه ملا بقي بعد ذلك الفعل حياً مل ميتنع أن يكون
املستقبلة ولقائل أن يقول ال نسلم أن القتل اسم للفعل املزهق للروح يف احلال بل هو عبارة عن الفعل املؤدي إىل 
الزهوق إما يف احلال أو بعده والدليل عليه أنه لو حلف أن ال يقتل إنساناً فجرحه جراحة عظيمة وبقي بعد تلك 



احدة مث مات فإنه حينث يف ميينه وتسميه كل أهل هذه اللغة قاتالً واألصل يف االستعمال احلقيقة اجلراحة حياً حلظة و
فدل على أن اسم القتل اسم الفعل املؤدي إىل الزهوق سواء أدى إليه يف احلال أو بعد ذلك وأنت سلمت جواز 

جواز أن يراد األمر بأن يقتل اإلنسان  ورود األمر باجلراحة اليت ال تستعقب الزهوق يف احلال وإذا كان كذلك ثبت
نفسه سلمنا أن القتل اسم الفعل املزهق للروح يف احلال فلم ال جيوز ورود األمر به قوله ال بد يف ورود األمر به من 

مصلحة استقبالية قلنا أوالً ال نسلم أنه ال بد فيه من مصلحة والدليل عليه أنه أمر من يعلم كفره باإلميان وال 
يف ذلك إذ ال فائدة من ذلك التكليف إال حصول العقاب سلمنا أنه ال بد من مصلحة ولكن مل قلت إنه ال  مصلحة

بد من عود تلك املصلحة إليه ومل ال جيوز أن قتله نفسه مصلحة لغريه فاهللا تعاىل أمره بذلك لينتفع به ذلك الغري مث 
عود املصلحة إليه لكن مل ال جيوز أن يقال إن علمه بكونه إنه تعاىل يوصل العوض العظيم إليه سلمنا أنه ال بد من 

مأموراً بذلك الفعل مصلحة له مثل أنه ملا أمر بأن يقتل نفسه غداً فإن علمه بذلك يصري داعياً له إىل ترك القبائح 
ذي عول من ذلك الزمان إىل ورود الغد وإذا كانت هذه االحتماالت ممكنة سقط ما قال القاضي بل الوجه األول ال

عليه املفسرون أقوى وعلى هذا جيب صرف اآلية عن ظاهرها مث فيه وجهان األول أن يقال أمر كل واحد من 
أولئك التائبني بأن يقتل بعضهم بعضاً فقوله اقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم معناه ليقتل بعضكم بعضاً وهو كقوله يف موضع آخر 

ومعناه ال يقتل بعضكم بعضاً وحتقيقه أن املؤمنني كالنفس الوحدة وقيل يف قوله )  ٢٩النساء ( َوالَ َتقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم 
أي إخوانكم من املؤمنني ويف قوله لَّْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ )  ١١احلجرات ( تعاىل َوالَ َتلِْمُزواْ أَنفَُسكُْم 
أي )  ٦١النور ( أي بأمثاهلم من املسلمني وكقوله فََسلُّمواْ َعلَى أَنفُِسكُْم  ) ١٢النور ( َوالُْمْؤِمنَاُت بِأَنفُسِهِْم خَْيراً 

ليسلم بعضكم على بعض مث قال املفسرون أولئك التائبون برزوا صفني فضرب بعضهم بعضاً إىل الليل الوجه الثاين 
ه اقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم أي استسلموا للقتل أن اهللا تعاىل أمر غري أولئك التائبني بقتل أولئك التائبني فيكون املراد من قول

وهذا الوجه الثاين أقرب ألن يف الوجه األول تزداد املشقة ألن اجلماعة إذا اشتركت يف الذنب كان بعضهم أشد 
عطفاً على البعض من غريهم عليهم فإذا كلفوا بأن يقتل بعضهم بعضاً عظمت املشقة يف ذلك مث اختلفت الروايات 

أمر من مل يعبد العجل من السبعني املختارين حلضور امليقات أن يقتل من عبد العجل منهم وكان فاألول أنه 
  املقتولون سبعني ألفاً فما حتركوا حىت قتلوا على ثالثة

أيام وهذا لقول ذكره حممد بن إسحاق الثاين أنه ملا أمرهم موسى عليه السالم بالقتل أجابوا فأخذ عليهم املواثيق 
ى القتل فأصبحوا جمتمعني كل قبيلة على حدة وأتاهم هارون باإلثين عشر ألفاً الذين مل يعبدوا العجل ليصربوا عل

ألبتة وبأيديهم السيوف فقال التائبون إن هؤالء إخوانكم قد أتوكم شاهرين السيوف فاتقوا اهللا واصربوا فلعن اهللا 
يقولون أمني فجعلوا يقتلوهنم إىل املساء وقام موسى  رجالً قام من جملسه أو مد طرفه إليهم أو اتقاهم بيد أو رجل

وهارون عليهما السالم يدعوان اهللا ويقوالن البقية البقية يا إهلنا فأوحى اهللا تعاىل إليهما قد غفرت ملن قتل وتبت 
عبد  على من بقي قال وكان القتلى سبعني ألفاً هذه رواية الكليب الثالث أن بين إسرائيل كانوا قسمني منهم من

العجل ومنهم من مل يعبده ولكن مل ينكر على من عبده فأمر من مل يشتغل باإلنكار بقتل من اشتغل بالعبادة مث قال 
املفسرون إن الرجل كان يبصر والده وولده وجاره فلم ميكنه املضي ألمر اهللا فأرسل اهللا تعاىل سحابة سوداء مث أمر 

هارون عليهما السالم وقاال يا رب هلكت بنو إسرائيل البقية البقية بالقتل فقتلوا إىل املساء حىت دعا موسى و
  فانكشفت السحابة ونزلت التوراة وسقطت الشفار من أيديهم

السؤال السادس كيف استحقوا القتل وهم قد تابوا من الردة والتائب من الردة ال يقتل اجلواب ذلك مما خيتلف 
قتضي قتل التائب عن الردة إما عاماً يف حق الكل أو كان خاصاً بالشرائع فلعل شرع موسى عليه السالم كان ي



  بذلك القوم
السؤال السابع هل يصح ما روي أن منهم من مل يقتل ممن قبل اهللا توبته اجلواب ال ميتنع ذلك ألن قوله تعاىل إِنَّكُْم 

  ام قد يتطرق إليه التخصيصظَلَْمُتْم أَنفَُسكُْم خطاب مشافهة فلعله كان مع البعض أو إنه كان عاماً فالع
أما قوله تعاىل ذاِلكُْم َخْيٌر لَّكُْم ِعنَد َبارِِئكُْم ففيه تنبيه على ما ألجله ميكن حتمل هذه املشقة وذلك ألن حالتهم 

كانت دائرة بني ضرر الدنيا وضرر اآلخرة واألول أوىل بالتحمل ألنه متناه وضرر اآلخرة غري متناه وألن املوت ال 
  فليس يف حتمل القتل إال التقدم والتأخري وأما اخلالص من العقاب والفوز بالثواب فذاك هو الغرض األعظمبد واقع 

أما قوله تعاىل فََتاَب َعلَْيكُْم ففيه حمذوف مت فيه وجهان أحدمها أن يقدر من قول موسى عليه السالم كأنه قال فإن 
هلم على طريقة االلتفات فيكون التقدير ففعلتم ما أمركم به  فعلتم فقد تاب عليكم واآلخر أن يكون خطاباً من اهللا

  موسى فتاب عليكم بارئكم
  تَّوَّابُ الرَّحِيُموأما معىن قوله تعاىل فََتاَب َعلَْيكُْم إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم فقد تقدم يف قوله فَتَاَب َعلَْيِه إِنَُّه ُهَو ال

 َموِْتكُمْ نُّْؤِمَن لََك حَتَّى َنَرى اللََّه جَْهَرةً  فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ  َوأَنُتْم َتنظُُرونَ ثُمَّ َبَعثَْناكُم مِّن َبْعِدَوإِذْ قُلُْتْم َيامُوَسى لَن 
  لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ

ن نؤمن لك اعلم أن هذا هو اإلنعام السادس بيانه من وجوه أحدها كأنه تعاىل قال اذكروا نعميت حني قلتم ملوسى ل
حىت نرى اهللا جهرة فأخذتكم الصاعقة مث أحييتكم لتتوبوا عن بغيكم وتتخلصوا عن العقاب وتفوزوا بالثواب 

عن فعل ما يستحق بسببه أن يفعل به ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( وثانيها أن فيها حتذيراً ملن كان يف زمان نبينا حممد 
بأسالفهم يف جحود نبوة موسى ) صلى اهللا عليه وسلم ( جزات النيب فعل بأولئك وثالثها تشبيههم يف جحودهم مع

صلى اهللا عليه ( عليه السالم مع مشاهدهتم لعظم تلك اآليات الظاهرة وتنبيهاً على أنه تعاىل إمنا ال يظهر عن النيب 
فهم ورابعها فيه مثلها لعلمه بأنه لو أظهرها جلحودها ولو جحدوها الستحقوا العقاب مثل ما استحقه أسال) وسلم 

مما كان يالقي منهم وتثبيت لقلبه على الصرب كما صرب أولو العزم من الرسل ) صلى اهللا عليه وسلم ( تسلية للنيب 
لو صحت لكان أوىل الناس باإلميان به ) صلى اهللا عليه وسلم ( وخامسها فيه إزالة شبهة من يقول إن نبوة حممد 

ذلك ألنه تعاىل بني أن أسالفهم مع مشاهدهتم تلك اآليات الباهرة على نبوة أهل الكتاب ملا أهنم عرفوا خربه و
موسى عليه السالم كانوا يرتدون كل وقت ويتحكمون عليه وخيالفونه فال يتعجب من خمالفتهم حملمد عليه الصالة 

عن هذه القصص مع  والسالم وإن وجدوا يف كتبهم األخبار عن نبوته وسادسها ملا أخرب حممد عليه الصالة والسالم
  أنه كان أمياً مل يشتغل بالتعلم ألبتة وجب أن يكون ذلك عن الوحي

البحث الثاين للمفسرين يف هذه الواقعة قوالن األول أن هذه الواقعة كانت بعد أن كلف اهللا عبدة العجل بالقتل 
يه من عبادة العجل وقال ألخيه قال حممد بن اسحاق ملا رجع موسى عليه السالم من الطور إىل قومه فرأى ما هم عل

والسامري ما قال وحرق العجل وألقاه يف البحر اختار من قومه سبعني رجالً من خيارهم فلما خرجوا إىل الطور 
قالوا ملوسى سل ربك حىت يسمعنا كالمه فسأل موسى عليه السالم ذلك فأجابه اهللا إليه وملا دنا من اجلبل وقع عليه 

اجلبل كله ودنا من موسى ذلك الغمام حىت دخل فيه فقال للقوم ادخلوا وعوا وكان عمود من الغمام وتغشى 
موسى عليه السالم مىت كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع ال يستطيع أحد من بين آدم النظر إليه ومسع القوم 

لغمام الذي دخل فيه كالم اهللا مع موسى عليه السالم يقول له افعل وال تفعل فلما مت الكالم انكشف عن موسى ا
فقال القوم بعد ذلك لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذهتم الصاعقة وماتوا مجيعاً وقام موسى رافعاً يديه إىل 
السماء يدعو ويقول يا إهلي اخترت من بين إسرائيل سبعني رجالً ليكونوا شهودي بقبول توبتهم فارجع إليهم 



يفّ فلم يزل موسى مشتغالً بالدعاء حىت رد اهللا إليهم أرواحهم وطلب توبة وليس معي منهم واحد فما الذي يقولون 
  بين إسرائيل من عبادة العجل فقال ال إال أن يقتلوا أنفسهم

القول الثاين أن هذه الواقعة كانت بعد القتل قال السدي ملا تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم 
وسى يف ناس من بين إسرائيل يعتذرون إليه من عبادهتم العجل فاختار موسى سبعني رجالً أمر اهللا تعاىل أن يأتيهم م

فلما أتوا الطور قالوا لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذهتم الصاعقة وماتوا فقام موسى يبكي ويقول يا رب 
ت إليهم وال يكون معي منهم أحد ماذا أقول لبين إسرائيل فإين أمرهتم بالقتل مث اخترت من بقيتهم هؤالء فإذا رجع

( فماذا أقول هلم فأوحى اهللا إىل موسى أن هؤالء السبعني ممن اختذوا العجل إهلاً فقال موسى إِنْ ِهىَ  إِالَّ ِفْتَنُتَك 
 مث إنه تعاىل أحياهم فقاموا ونظر كل واحد منهم إىل)  ٥٦األعراف ( إىل قوله إِنَّا ُهْدَنا إِلَْيَك )  ١٥٥األعراف 

اآلخر كيف حيييه اهللا تعاىل فقالوا يا موسى إنك ال تسأل اهللا شيئاً إال أعطاك فادعه جيعلنا أنبياء فدعاه بذلك فأجاب 
اهللا دعوته واعلم أنه ليس يف اآلية ما يدل على ترجيح أحد القولني على اآلخر وكذلك ليس فيها ما يدل على أن 

  و غريهمالذين سألوا الرؤية هم الذين عبدوا العجل أ
عياناً قال صاحب ) أي ( أما قوله تعاىل لَن نُّْؤِمَن لََك فمعناه ال نصدقك وال نعترف بنبوتك حىت نرى اهللا جهرة 

الكشاف وهي مصدر من قولك جهرت بالقراءة وبالدعاء كأن الذي يرى بالعني جاهر بالرؤية والذي يرى بالقب 
ن الرؤية فنصبت بفعلها كما ينصب القرفصاء بفعل اجللوس أو على خمافت هبا وانتصار هبا على املصدر ألهنا نوع م

احلال مبعىن ذوي جهرة وقرىء جهرة بفتح اهلاء وهي إما مصدر كالغلبة وإما مجع جاهر وقال القفال أصل اجلهرة 
ه كشفته وجهرت البئر إذا كان ماؤها مغطى بالطني فنقيته حىت ظهر ماؤ) إذا ( من الظهور يقال جهرت الشيء 

ويقال صوت جهري ورجل جهوري الصوت إذا كان صوته عالياً ويقال وجه جهري إذا كان ظاهر الوضاءة وإمنا 
  ما يراد النائم) حنو ( قالوا جهرة تأكيداً لئال يتوهم متوهم أن املراد بالرؤية العلم أو التخيل على 

  أما قوله تعاىل فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ  ففيه أحباث
ول استدلت املعتزلة بذلك على أن رؤية اهللا ممتنعة قال القاضي عبد اجلبار إهنا لو كانت جائزة لكانوا قد البحث األ

التمسوا أمراً جموزاً فوجب أن ال تنزل هبم العقوبة كما مل تنزل هبم العقوبة ملا التمسوا النقل من قوت إىل قوت 
)  ٦١البقرة ( َعامٍ واِحٍد فَاْدُع لََنا رَبََّك ُيْخرِجْ لََنا ِممَّا ُتنبُِت االْرُض وطعام إىل طعام يف قوله تعاىل لَن نَّْصبَِر َعلَى طَ

وقال أبو احلسني يف كتاب التصفح إن اهللا تعاىل ما ذكر سؤال الرؤية إال استعظمه وذلك يف آيات أحدها هذه اآلية 
كقول األمم ألنبيائهم لن نؤمن إال ) هرة لن نؤمن لك حىت نرى اهللا ج( فإن الرؤية لو كانت جائزة لكان قوهلم 

اً ّمَن باحياء ميت يف أنه ال يستعظم وال تأخذهم الصاعقة وثانيها قوله تعاىل َيْسأَلَُك أَْهلُ الِْكتَابِ أَن تَُنّزلَ َعلَْيهِْم ِكتَاب
فسمي ذلك ظلماً وعاقبهم يف )  ١٥٣النساء ( َرةً  السََّماء فَقَْد َسأَلُواْ ُموَسى أَكَْبَر ِمن ذاِلَك فَقَالُواْ أَرَِنا اللَِّه َجْه

احلال فلو كانت الرؤية جائزة جلرى سؤاهلم هلا جمرى من يسأل معجزة زائدة فإن قلت أليس إنه سبحانه وتعاىل قد 
أجرى إنزال الكتاب من السماء جمرى الرؤية يف كون كل واحد منهما عتوا فكما أن إنزال الكتاب غري ممتنع يف 

فكذا سؤال الرؤية قلت الظاهر يقتضي كون كل واحد منهما ممتنعاً ترك العمل به يف إنزال الكتاب فيبقى نفسه 
  ْو َنَرىمعموالً به يف الرؤية وثالثها قوله تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن الَ َيْرُجونَ ِلقَاءَنا لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيَنا الَْملَِئكَةُ  أَ

فالرؤية لو كانت جائزة وهي عند جمزيها من )  ٢١الفرقان ( واْ ِفى أَنفُسِهِْم َوَعَتْوا ُعُتّواً كَبِرياً َربََّنا لَقَِد اسَْتكَْبُر
أعظم املنافع مل يكن التماسها عتواً ألن من سأل اهللا تعاىل نعمة يف الدين أو الدنيا مل يكن عاتياً وجرى ذلك جمرى ما 



  امليتيقال لن نؤمن لك حىت حييي اهللا بدعائك هذا 
واعلم أن هذه الوجوه مشتركة يف حرف واحد وهو أن الرؤية لو كانت جائزة ملا كان سؤاهلا عتواً ومنكراً وذلك 

قوله إن طلب سائر املنافع من النقل من طعام إىل طعام ملا كان ممكناً مل يكن طالبه عاتياً وكذا القول يف ) و ( ممنوع 
ا كان طالب ذلك املمكن ليس بعات وجب أن يكون طالب كل ممكن غري طلب سائر املعجزات قلنا ومل قلت إنه مل

عات واالعتماد يف مثل هذا املوضع على ضروب األمثلة ال يليق بأهل العلم وكيف وأن اهللا تعاىل ما ذكر الرؤية إال 
ة وأثبت صفة العتو وذكر معها شيئاً ممكناً حكمنا جبوازه باالتفاق وهو إما نزول الكتاب من السماء أو نزول املالئك

على جمموع األمرين وذلك كالداللة القاطعة يف أن صفة العتو ما حصلت ألجل كون املطلوب ممتنعاً أما قوله أيب 
احلسني الظاهر يقتضي كون الكل ممتنعاً ترك العمل به يف البعض فيبقى معموالً به يف الباقي قلنا إنك ما أقمت دليالً 

إال إذا كان املطلوب ممتنعاً وإمنا عولت فيه على ضروب األمثلة واملثال ال ينفع يف هذا على أن االستعظام ال يتحقق 
الباب فبطل قولك الظاهر يقتضي كون الكل ممتنعاً فظهر مبا قلنا سقوط كالم املعتزلة فإن قال قائل فما السبب يف 

اىل ال حتصل إال يف اآلخرة فكان طلبها استعظام سؤال الرؤية اجلواب يف ذلك حيتمل وجوهاً أحدها أن رؤية اهللا تع
يف الدنيا مستنكراً وثانيها أن حكم اهللا تعاىل أن يزيل التكليف عن العبد حال ما يرى اهللا فكان طلب الرؤية طلباً 
إلزالة التكليف وهذا على قول املعتزلة أوىل ألن الرؤية تتضمن العلم الضروري والعلم الضروري ينايف التكليف 

نه ملا متت الدالئل على صدق املدعي كان طلب الدالئل الزائدة تعنتاً واملتعنت يستوجب التعنيف ورابعها ال وثالثها أ
ميتنع أن يعلم اهللا تعاىل أن يف منع اخللق عن رؤيته سبحانه يف الدنيا ضرباً من املصلحة املهمة فلذلك استنكر طلب 

لسماء وإنزال املالئكة من السماء مفسدة عظيمة فلذلك استنكر الرؤية يف الدنيا كما علم أن يف إنزال الكتاب من ا
  طلب ذلك واهللا أعلم

البحث الثاين للمفسرين يف الصاعقة قوالن األول أهنا هي املوت وهو قول احلسن وقتادة واحتجوا عليه بقوله تعاىل 
وهذا ضعيف لوجوه أحدها قوله تعاىل )  ٦٨الزمر  (فََصِعَق َمن ِفى السََّماوَاِت َوَمن ِفى االْْرضِ إِالَّ َمن َشاء اللَُّه 

 فَأََخذَْتكُمُ الصَّاِعقَةُ  َوأَنُتْم َتنظُُرونَ ولو كانت الصاعقة هي املوت المتنع كوهنم ناظرين إىل الصاعقة وثانيها أنه تعاىل
ن ميتاً ألنه قال فَلَمَّا أثبت الصاعقة يف حقه مع أنه مل يك)  ١٤٣األعراف ( قال يف حق موسى َوَخرَّ موَسى َصعِقًا 

أَفَاَق واإلفاقة ال تكون عن املوت بل عن الغشي وثالثها أن الصاعقة وهي اليت تصعق وذلك إشارة إىل سبب املوت 
ورابعها أن ورودها وهم مشاهدون هلا أعظم يف باب العقوبة منها إذا وردت بغتة وهم ال يعلمون ولذلك قال وَأَنُتْم 

لى عظم العقوبة القول الثاين وهو قول احملققني إن الصاعقة هي سبب املوت ولذلك قال يف سورة َتنظُُرونَ منبهاً ع
األعراف فَلَمَّا أََخذَْتُهمُ الرَّْجفَةُ  واختلفوا يف أن ذلك السبب أي شيء كان على ثالثة أوجه أحدها أهنا نار وقعت 

أرسل اهللا تعاىل جنوداً مسعوا خبسها فخروا صعقني من السماء فأحرقتهم وثانيها صيحة جاءت من السماء وثالثها 
  ميتني يوماً وليلة

يكون إال بعد املوت كقوله تعاىل فََضَربَْنا َعلَى ءاذَانِهِمْ ) ال ( أما قوله تعاىل ثُمَّ َبَعثَْناكُم ّمن َبْعِد مَْوِتكُْم ألن البعث قد 
فإن قلت هل دخل )  ١٢ ١١اكلهف ( عْلََم أَيُّ اِحلْزَبْينِ أَْحَصى ِلَما لَبِثُواْ أََمًدا ِفى الْكَْهِف ِسنَِني َعدًَدا ثُمَّ َبَعثَْناُهْم ِلَن

موسى عليه السالم يف هذا الكالم قلت ال لوجهني األول أنه خطاب مشافهة فال حيب أن يتناول موسى عليه السالم 
ا أَفَاَق مع أن لفظة اإلفاقة ال تستعمل يف الثاين أنه لو تناول موسى لوجب ختصيصه بقوله تعاىل يف حق موسى فَلَمَّ

املوت وقال ابن قتيبة إن موسى عليه السالم قد مات وهو خطأ ملا بيناه أما قوله تعاىل لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ فاملراد أنه 
اجلرائم أما أنه تعاىل إمنا بعثهم بعد املوت يف دار الدنيا ليكلفهم وليتمكنوا من اإلميان ومن تاليف ما صدر عنهم من 



( كلفهم فلقوله تعاىل لََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ ولفظ الشكر يتناول مجيع الطاعات لقوله تعاىل اْعَملُواْ ءالَ َداُوودُ َشاكِراً 
فإن قيل كيف جيوز أن يكلفهم وقد أماهتم ولو جاز ذلك فلم ال جيوز أن يكلف أهل اآلخرة إذا بعثهم )  ١٣سبأ 

ي مينع من تكليفهم يف اآلخرة ليس هو اإلماتة مث اإلحياء وإمنا مينع من ذلك أنه قد اضطرهم يوم بعد املوت قلنا الذ
القيامة إىل معرفته وإىل معرفة ما يف اجلنة من اللذات وما يف النار من اآلالم وبعد العلم الضروري ال تكليف فإذا 

اعقة أن ال يكون قد اضطرهم وإذا كان كذلك صح أن كان املانع هو هذا مل ميتنع يف هؤالء الذين أماهتم اهللا بالص
يكلفوا من بعد ويكون موهتم مث األحياء مبنزلة النوم أو مبنزلة اإلغماء ونقل عن احلسن البصري أنه تعاىل قطع 

آجاهلم هبذه اإلماتة مث أعادهم كما أحيا الذي أماته حني مر على قرية وهي خاوية على عروشها وأحيا الذين أماهتم 
عدما خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت وهذا ضعيف ألنه تعاىل ما أماهتم بالصاعقة إال وقد كتب وأخرب ب

  بذلك فصار ذلك الوقت أجالً ملوهتم األول مث الوقت اآلخر أجالً حلياهتم
كل فجوابنا عنه قد تقدم مراراً وأما استدالل املعتزلة بقوله تعاىل لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ على أنه تعاىل يريد اإلميان من ال

  فال حاجة إىل اإلعادة
ا ظَلَُموَنا َولَاِكن كَانُوا أَنفُسَُهْم َوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْغَماَم وَأَنزَلَْنا َعلَْيكُمُ الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُواْ ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َوَم

  َيظِْلُمونَ
سابع الذي ذكره اهللا تعاىل وقد ذكر اهللا تعاىل هذه اآلية هبذه األلفاظ يف سورة األعراف اعلم أن هذا هو اإلنعام ال

وظاهر هذه اآلية يدل على أن هذا اإلظالل كان بعد أن بعثهم ألنه تعاىل قال ثُمَّ َبَعثَْناكُم ّمن َبْعِد َموِْتكُمْ لََعلَّكُمْ 
عضه معطوف على بعض وإن كان ال ميتنع خالف ذلك ألن الغرض تعريف النعم َتْشكُُرونَ َوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْغَماَم ب

  اليت خصهم اهللا تعاىل هبا

قال املفسرون َوظَلَّلَْنا وجعلن الغمام تظلكم وذلك يف التيه سخر اهللا هلم السحاب يسري بسريهم يظلهم من الشمس 
طلوع الشمس لكل إنسان صاع ويبعث اهللا إليهم وينزل عليهم املن وهو الترجنبني مثل الثلج من طلوع الفجر إىل 

السلوى وهي السماين فيذبح الرجل منها ما يكفيه كُلُواْ على إرادة القول َوَما ظَلَُموَنا يعين فظلموا بأن كفروا هذه 
 النعم أو بأن أخذوا أزيد مما أطلق هلم يف أخذه أو بأن سألوا غري ذلك اجلنس وما ظلمونا فاختصر الكالم حبذفه

  لداللة َوَما ظَلَُموَنا عليه
لُواْ ِحطَّةٌ  نَّْغِفْر لَكُْم َخطَاَياكُمْ َوإِذْ قُلَْنا اْدُخلُواْ َهاِذِه الْقَْرَيةَ  فَكُلُواْ ِمْنَها َحْيثُ ِشئُْتْم َرغًَدا َواْدُخلُواْ الَْبابَ ُسجًَّدا َوقُو

قَْوالً غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم فَأَنَزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُمواْ رِجًْزا مَِّن السََّمآِء بَِما كَانُواْ  َوَسنَزِيُد الُْمْحِسنَِني فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ
  َيفُْسقُونَ

اعلم أن هذا هو اإلنعام الثامن وهذه اآلية معطوفة على النعم املتقدمة ألنه تعاىل كما بني نعمه عليهم بأن ظلل هلم 
من املن والسلوى وهو من النعم العاجلة أتبعه بنعمه عليهم يف باب الدين حيث أمرهم ) ليهم ع( من الغمام وأنزل 

  مبا ميحو ذنوهبم وبني هلم طريق املخلص مما استوجبوه من العقوبة
  واعلم أن الكالم يف هذه اآلية على نوعني

فاعلم أنه أمر )  ٥٨البقرة ( لُواْ َهاِذهِ الْقَْرَيةَ  النوع األول ما يتعلق بالتفسري فنقول أما قوله تعاىل َوإِذْ قُلَْنا اْدُخ
تكليف ويدل عليه وجهان األول أنه تعاىل أمر بدخول الباب سجداً وذلك فعل شاق فكان األمر به تكليفاً ودخول 

الباب سجداً مشروط بدخول القرية وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب فثبت أن األمر بدخول القرية أمر 
املائدة ( رِكُْم ف ال أمر إباحة الثاين أن قوله اْدُخلُوا االْْرَض املُقَدََّسةَ  الَِّتى كََتَب اللَُّه لَكُْم َوالَ تَْرَتدُّوا َعلَى أَدَْباتكلي



دليل على ما ذكرناه أما القرية فظاهر القرآن ال يدل على عينها وإمنا يرجع يف ذلك إىل األخبار وفيه أقوال )  ٢١
و اختيار قتادة والربيع وأيب مسلم األصفهاين أهنا بيت املقدس واستدلوا عليه بقوله تعاىل يف سورة املائدة أحدها وه

 اْدُخلُوا االْْرضَ املُقَدََّسةَ  الَِّتى كََتَب اللَُّه لَكُْم وال شك أن املراد بالقرية يف اآليتني واحد وثانيها أهنا نفس مصر
زيد إهنا أرحياء وهي قريبة من بيت املقدس واحتج هؤالء على أنه ال جيوز أن تكون  وثالثها وهو قول ابن عباس وأيب

  تلك القرية بيت

املقدس ألن الفاء يف قوله تعاىل فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ تقتضي التعقيب فوجب أن يكون ذلك التبديل وقع منهم عقيب 
مل يدخل بيت املقدس فثبت أنه ليس املراد من هذه القرية هذا األمر يف حياة موسى لكن موسى مات يف أرض التيه و

بيت املقدس وأجاب األولون بأنه ليس يف هذه اآلية أنا قلنا ادخلوا هذه القرية على لسان موسى أو على لسان 
د مر تفسريه يف يوشع وإذا محلناه على لسان يوشع زال اإلشكال وأما قوله تعاىل فَكُلُواْ ِمْنَها حَْيثُ ِشئُْتْم َرغًَدا فق

  قصة آدم عليه السالم وهو أمر إباحة
  أما قوله تعاىل وَاْدُخلُواْ الْبَاَب ُسجًَّدا ففيه حبثان

األول اختلفوا يف الباب على وجهني أحدمها وهو قول ابن عباس والضحاك وجماهد وقتادة إنه باب يدعى باب 
   بالباب جهة من جهات القرية ومدخالً إليهااحلطة من بيت املقدس وثانيهما حكى األصم عن بعضهم أنه عين

الثاين اختلفوا يف املراد بالسجود فقال احلسن أراد به نفس السجود الذي هو الصاق الوجه باألرض وهذا بعيد ألن 
الظاهر يقتضي وجوب الدخول حال السجود فلو محلنا السجود على ظاهره المتنع ذلك ومنهم من محله على غري 

ذكروا وجهني األول رواية سعيد بن جبري عن ابن عباس أن املراد هو الركوع ألن الباب كان السجود وهؤالء 
صغرياً ضيقاً حيتاج الداخل فيه إىل االحنناء وهذا بعيد ألنه لو كان ضيقاً لكانوا مضطرين إىل دخوله ركعاً فما كان 

ذر محله على حقيقة السجود وجب محله على حيتاج فيه إىل األمر الثاين أراد به اخلضوع وهو األقرب ألنه ملا تع
التواضع ألهنم إذا أخذوا يف التوبة فالتائب عن الذنب ال بد أن يكون خاضعاً مستكيناً أما قوله تعاىل َوقُولُواْ ِحطَّةٌ  

ففيه وجوه أحدها وهو قول القاضي املعىن أنه تعاىل بعد أن أمرهم بدخول الباب على وجه اخلضوع أمرهم بأن 
وا ما يدل على التوبة وذلك ألن التوبة صفة القلب فال يطلع الغري عليها فإذا اشتهر واحد بالذنب مث تاب بعده يقول

لزمه أن حيكي توبته ملن شاهد منه الذنب ألن التوبة ال تتم إال به إذ األخرس تصح توبته وإن مل يوجد منه الكالم بل 
إلزالة التهمة عن نفسه وكذلك من عرف مبذهب خطأ مث تبني له ألجل تعريف الغري عدوله عن الذنب إىل التوبة و

احلق فإنه يلزمه أن يعرف إخوانه الذين عرفوه باخلطأ عدوله عنه لتزول عنه التهمة يف الثبات على الباطل وليعودوا 
ن يذكروا إىل مواالته بعد معاداته فلهذا السبب ألزم اهللا تعاىل بين إسرائيل مع اخلضوع الذي هو صفة القلب أ

فاحلاصل أنه أمر القوم بأن يدخلوا الباب على )  ٥٨البقرة ( اللفظ الدال على تلك التوبة وهو قوله َوقُولُواْ ِحطَّةٌ  
وجه اخلضوع وأن يذكروا بلساهنم التماس حط الذنوب حىت يكونوا جامعني بني ندم القلب وخضوع اجلوارح 

وأقرهبا إىل التحقيق ثانيها قول األصم إن هذه اللفظة من ألفاظ أهل  واالستغفار باللسان وهذا الوجه أحسن الوجوه
فعلة من احلط كاجللسة والركبة وهي ) حطة ( الكتاب أي ال يعرف معناها يف العربية وثالثها قال صاحب الكشاف 

لتعطي  خرب مبتدأ حمذوف أي مسألتنا حطة أو أمرك حطة واألصل النصب مبعىن حط عنا ذنوبنا حطة وإمنا رفعت
  معىن الثبات كقوله

  صرب مجيل فكالنا مبتلي



واألصل صرباً على تقدير اصرب صرباً وقرأ ابن أيب عبلة بالنصب ورابعها قول أيب مسلم األصفهاين معناه أمرنا حطة 
  أي أن حنط يف هذه القرية ونستقر فيها وزيف القاضي ذلك بأن قال لو كان

يدل على )  ٥٨البقرة ( قاً به ولكن قوله َوقُولُواْ ِحطَّةٌ  نَّْغِفْر لَكُْم َخطَاَياكُْم املراد ذلك مل يكن غفران خطاياهم متعل
أن غفران اخلطايا كان ألجل قوهلم حطة وميكن اجلواب عنه بأهنم ملا حطوا يف تلك القرية حىت يدخلوا سجداً مع 

عنا ذنوبنا فإنا إمنا احنططنا لوجهك وإرادة التواضع كان الغفران متعلقاً به وخامسها قول القفال معناه اللهم حط 
التذلل لك فحط عنا ذنوبنا فإن قال قائل هل كان التكليف وارداً بذكر هذه اللفظة بعينها أم ال قلنا روي عن ابن 
عباس أهنم أمروا هبذه اللفظة بعينها وهذا حمتمل ولكن األقرب خالفه لوجهني أحدمها أن هذه اللفظة عربية وهم ما 

ا يتكلمون بالعربية وثانيهما وهو األقرب أهنم أمروا بأن يقولوا قوالً داالً على لتوبة والندم واخلضوع حىت أهنم كانو
لو قالوا مكان قوهلم ِحطَّةٌ  اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لكان املقصود حاصالً ألن املقصود من التوبة إما القلب 

ن فذكر لفظ يدل على حصول الندم يف القلب وذلك ال يتوقف على ذكر وإما اللسان أما القلب فالندم وأما اللسا
  لفظة بعينها

  أما قوله تعاىل نَّغِْفْر لَكُْم فالكالم يف املغفرة قد تقدم مث ههنا حبثان
املعتزلة األول أن قوله نَّْغِفْر لَكُْم ذكره اهللا تعاىل يف معرض االمتنان ولو كان قبول التوبة واجباً عقالً على ما تقوله 

  ملا كان األمر كذلك بل كان أداء للواجب وأداء الواجب ال جيوز ذكره يف معرض االمتنان
الثاين ههنا قراءات أحدها قرأ أبو عمرو وابن املنادي بالنون وكسر الفاء وثانيها قرأ نافع بالياء وفتحها وثالثها قرأ 

تح الفاء ورابعها قرأ احلسن وقتادة وأبو حيوة الباقون من أهل املدينة وجبلة عن املفضل بالتاء وضمها وف
واجلحدري بالياء وضمها وفتح الفاء قال القفال واملعىن يف هذه القراءات كلها واحد ألن اخلطيئة إذا غفرها اهللا 
تعاىل فقد غفرت وإذا غفرت فإمنا يغفرها اهللا والفعل إذا تقدم االسم املؤنث وحال بينه وبني الفاعل حائل جاز 

واملراد من اخلطيئة اجلنس ال اخلطيئة الواحدة )  ٦٧هود ( كري والتأنيث كقوله وَأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ الصَّْيَحةُ  التذ
مبدة ومهزة وتاء مرفوعة بعد اهلمزة ) خطيئتكم ( بالعدد أما قوله تعاىل َخطَاَياكُْم ففيه قراءات أحدها قرأ اجلحدري 

مبدة ومهزة وألف بعد اهلمزة قبل التاء وكسر التاء وثالثها احلسن ) يئاتكم خط( على واحدة وثانيها األعمش 
كذلك إال أنه يرفع التاء ورابعها الكسائي خطاياكم هبمزة ساكنة بعد الطاء قبل الياء وخامسها ابن كثري هبمزة 

  فقط ساكنة بعد الياء وقبل الكاف وسادسها الكسائي بكسر الطاء والتاء والباقون بإمالة الياء
أما قوله تعاىل َوَسَنزِيُد الُْمْحِسنَِني فإما أن يكون املراد من احملسن من كان حمسناً بالطاعة يف هذا التكليف أو من كان 

حمسناً بطاعات أخرى يف سائر التكاليف أما على التقدير األول فالزيادة املوعودة ميكن أن تكون من منافع الدنيا 
االحتمال األول وهو أن تكون من منافع الدنيا فاملعىن أن من كان حمسناً هبذه الطاعة  وأن تكون من منافع الدين أما

فإنا نزيده سعة يف الدنيا ونفتح عليه قرى غري هذه القرية وأما االحتمال الثاين وهو أن تكون من منافع اآلخرة 
على غفران الذنوب إعطاء الثواب اجلزيل  فاملعىن أن من كان حمسناً هبذه الطاعة والتوبة فإنا نغفر له خطاياه ونزيده

أي جنازيهم باإلحسان إحساناً وزيادة كما جعل الثواب )  ٢٦يونس ( كما قال لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ الُْحْسَنى َوزِيَاَدةٌ  
ه من كان حمسناً بطاعات أخرى بعد هذ) احملسنني ( للحسنة الواحدة عشراً وأكثر من ذلك وأما إن كان املراد من 

  التوبة فيكون املعىن أنا جنعل دخولكم



الباب سجداً وقولكم حطة مؤثراً يف غفران الذنوب مث إذا أتيتم بعد ذلك بطاعات أخرى أعطيناكم الثواب على 
تلك الطاعات الزائدة ويف اآلية تأويل آخر وهو أن املعىن من كان خاطئاً غفرنا له ذنبه هبذا الفعل ومن مل يكن 

سناً زدنا يف إحسانه أي كتبنا تلك الطاعة يف حسناته وزدناه زيادة منا فيها فتكون املغفرة للمؤمنني خاطئاً بل كان حم
  والزيادة للمطيعني

وا أما قوله تعاىل فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ففيه قوالن األول قال أبو مسلم قوله تعاىل فََبدَّلَ يدل على أهنم مل يفعلوا ما أمر
أتوا له ببدل والدليل عليه أن تبديل القول قد يستعمل يف املخالفة قال تعاىل َسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ ّمَن  به ال على أهنم

ومل يكن تبديلهم إال اخلالف يف الفعل )  ١٥الفتح ( إىل قوله ُيرِيُدونَ أَن ُيَبّدلُواْ كَلَاَم اللَِّه )  ١١الفتح ( االْعَْرابِ 
ون املعىن أهنم ملا أمروا بالتواضع وسؤال املغفرة مل ميتثلوا أمر اهللا ومل يلتفتوا إليه الثاين ال يف القول فكذا ههنا فيك

وهو قول مجهور املفسرين إن املراد من التبديل أهنم أتوا ببدل له ألن التبديل مشتق من البدل فال بد من حصول 
ين آخر ويؤكد ذلك قوله تعاىل قَْوالً غَْيَر الَِّذي البدل وهذا كما يقال فالن بدل دينه يفيد أنه انتقل من دين إىل د

ِقيلَ لَُهْم مث اختلفوا يف أن ذلك القول والفعل أي شيء كان فروي عن ابن عباس أهنم دخلوا الباب الذي أمروا أن 
طة يدخلوا فيه سجداً زاحفني على أستاههم قائلني حنطة من شعرية وعن جماهد أهنم دخلوا على أدبارهم وقالوا حن
  استهزاء وقال ابن زيد استهزاء مبوسى وقالوا ما شاء موسى أن يلعب بنا إال لعب بنا حطة حطة أي شيء حطة
أما قوله تعاىل الَِّذيَن ظَلَُمواْ فإمنا وصفهم اهللا بذلك إما ألهنم سعوا يف نقصان خرياهتم يف الدنيا والدين أو ألهنم 

  أضروا بأنفسهم وذلك ظلم على ما تقدم
  له تعاىل فَأَنَزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُمواْ رِْجًزا ّمَن السََّماء ففيه حبثانأما قو

األول أن يف تكرير الَِّذيَن ظَلَُمواْ زيادة يف تقبيح أمرهم وإيذاناً بأن إنزال الرجز عليهم لظلمهم الثاين أن الرجز هو 
( الّرْجُز أي العقوبة وكذا قوله تعاىل لَِئن كََشفَْت َعنَّا الّرْجَز العذاب والدليل عليه قوله تعاىل َولَمَّا َوقََع َعلَْيهُِم 

  وذكر الزجاج أن الرجز والرجس معنامها واحد وهو العذاب)  ١٣٤األعراف 
فمعناه لطخه وما يدعوا إليه من الكفر مث إن تلك العقوبة )  ١١األنفال ( وأما قوله َوُيذِْهَب َعنكُمْ رِْجزَ الشَّْيطَاِن 

شيء كانت ال داللة يف اآلية عليه فقال ابن عباس مات منهم بالفجأة أربعة وعشرون ألفاً يف ساعة واحدة وقال أي 
  ابن زيد بعث اهللا عليهم الطاعون حىت مات من الغداة إىل العشي مخس وعشرون ألفاً ومل يبق منهم أحد

ضر يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها ويف الشرع أما قوله تعاىل بَِما كَاُنواْ يَفُْسقُونَ فالفسق من اخلروج امل
عبارة عن اخلروج من طاعة اهللا إىل معصيته قال أبو مسلم هذا الفسق هو الظلم املذكور يف قوله تعاىل َعلَى الَِّذينَ 

كون من ظَلَُمواْ وفائدة التكرار التأكيد واحلق أنه غري مكرر لوجهني األول أن الظلم قد يكون من الصغائر وقد ي
وألنه تعاىل قال إِنَّ )  ٢٣األعراف ( الكبائر ولذلك وصف اهللا األنبياء بالظلم يف قوله تعاىل َربََّنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا 

ولو مل يكن الظلم إال عظيماً لكان ذكر العظيم تكريراً والفسق ال بد وأن يكون )  ١٣لقمان ( الّشْرَك لَظُلٌْم َعظِيٌم 
  من

وصفهم اهللا بالظلم أوالً وصفهم بالفسق ثانياً ليعرف أن ظلمهم كان من الكبائر ال من الصغائر الثاين الكبائر فلما 
حيتمل أهنم استحقوا اسم الظامل بسبب ذلك التبديل فنزل الرجز عليهم من السماء بسبب ذلك التبديل بل للفسق 

  الذي كانوا فعلوه قبل ذلك التبديل وعلى هذا الوجه يزول التكرار
النوع الثاين من الكالم يف هذه اآلية اعلم أن اهللا تعاىل ذكر هذه اآلية يف سورة األعراف وهو قوله َوإِذْ قِيلَ لَُهُم 

( ِتكُمْ َسنَزِيُد  لَكُْم خَِطيئَااْسكُُنواْ َهاِذِه الْقَْرَيةَ  َوكُلُواْ ِمْنَها َحْيثُ شِئُْتْم َوقُولُواْ ِحطَّةٌ  َواْدُخلُواْ الَْبابَ ُسجًَّدا نَّْغِفْر



واعلم أن من الناس من حيتج بقوله تعاىل فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ على أن ما ورد به التوقيف )  ١٦٢ ١٦١األعراف 
من األذكار أنه غري جائز تغيريها وال تبديلها بغريها ورمبا احتج أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه يف أنه ال جيوز حترمي 

ظيم والتسبيح وال جتوز القراءة بالفارسية وأجاب أبو بكر الرازي بأهنم إمنا استحقوا الذم لتبديلهم الصالة بلفظ التع
القول إىل قول آخر يضاد معناه معىن األول فال جرم استوجبوا الذم فأما من غري اللفظ مع بقاء املعىن فليس كذلك 

غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم يتناول كل من بدل قوالً بقول آخر سواء اتفق  واجلواب أن ظاهر قوله فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ قَْوالً
  القوالن يف املعىن أو مل يتفقا وههنا سؤاالت

السؤال األول مل قال يف سورة البقرة َوإِذْ قُلَْنا وقال يف األعراف َوإِذْ ِقيلَ لَُهُم اجلواب أن اهللا تعاىل صرح يف أول 
( ول هو اهللا تعاىل إزالة لإلهبام وألنه ذكر يف أول الكالم اذْكُُرواْ نِْعمَِتَي الَِّتى أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم القرآن بأن قائل هذا الق

نعمة نعمة فالالئق هبذا املقام أن يقول َوإِذْ قُلَْنا أما يف سورة األعراف فال يبقى يف ) نعمه ( مث أخذ يعدد )  ٤٠البقرة 
  إهبام بعد تقدمي التصريح به يف سورة البقرة قوله تعاىل َوإِذْ ِقيلَ لَُهُم

السؤال الثاين مل قال يف البقرة وَإِذْ قُلَْنا اْدُخلُواْ ويف األعراف اْسكُُنواْ اجلواب الدخول مقدم على السكون وال بد 
  منهما فال جرم ذكر الدخول يف السورة املتقدمة والسكون يف السورة املتأخرة

البقرة فَكُلُواْ بالفاء ويف األعراف َوكُلُواْ بالواو واجلواب ههنا هو الذي ذكرناه يف قوله السؤال الثالث مل قال يف 
  تعاىل يف سورة البقرة َوكُالَ ِمْنَها َرغًَدا ويف األعراف فَكُالًّ

ْم اجلواب اخلطايا مجع الكثرة السؤال الرابع مل قال يف البقرة نَّغِْفْر لَكُْم َخطَاَياكُْم ويف األعراف نَّْغِفْر لَكُْم َخِطيئَاِتكُ
واخلطيئات مجع السالمة فهو للقلة ويف سورة البقرة ملا أضاف ذلك القول إىل نفسه فقال وَإِذْ قُلَْنا اْدُخلُواْ َهاِذهِ 

الْقَْرَيةَ  ال جرم قرن به ما يليق جوده وكرمه وهو غفران الذنوب الكثرية فذكر بلفظ اجلمع الدال على الكثرة ويف 
عراف ملا مل يضف ذلك إىل نفسه بل قال َوإِذْ ِقيلَ لَُهمُ ال جرم ذكر ذلك جبمع القلة فاحلاصل أنه ملا ذكر الفاعل األ

ويف األعراف ملا مل يسم الفاعل مل يذكر اللفظ الدال على ) ة ( ذكر ما يليق بكرمه من غفران اخلطايا الكثرية 
  الكثرة

  البقرة وحذفه يف األعراف اجلواب عن هذا السؤال كاجلوابالسؤال اخلامس مل ذكر قوله َرغًَدا يف 

يف اخلطايا واخلطيئات ألنه ملا أسند الفعل إىل نفسه ال جرم ذكر معه اإلنعام األعظم وهو أن يأكلوا رغداً ويف 
  األعراف ملا مل يسند الفعل إىل نفسه مل يذكر اإلنعام األعظم فيه

لُواْ الَْبابَ ُسجًَّدا َوقُولُواْ ِحطَّةٌ  ويف األعراف قدم املؤخر اجلواب الواو السؤال السادس مل ذكر يف البقرة َواْدُخ
للجمع املطلق وأيضاً فاملخاطبون بقوله اْدُخلُواْ الَْبابَ ُسجَّداً َوقُولُواْ ِحطَّةٌ  حيتمل أن يقال إن بعضهم كانوا مذنبني 

تغاله حبط الذنوب مقدماً على االشتغال بالعبادة ألن والبعض اآلخر ما كانوا مذنبني فاملذنب ال بد أن يكون اش
( التوبة عن الذنب مقدمة على االشتغال بالعبادات املستقبلة ال حمالة فال جرم كان تكليف هؤالء أن يقولوا أوالً 

بة ثانياً على مث يدخلوا الباب سجداً وأما الذي ال يكون مذنباً فاألوىل به أن يشتغل أوالً بالعبادة مث يذكر التو) حطة 
سبيل هضم النفس وإزالة العجب يف فعل تلك العبادة فهؤالء جيب أن يدخلوا الباب سجداً أوالً مث يقولوا حطة ثانياً 

فلما احتمل كون أولئك املخاطبني منقسمني إىل هذين القسمني ال جرم ذكر اهللا تعاىل حكم كل واحد منهما يف 
  سورة أخرى

زِيُد الُْمْحِسنَِني يف البقرة مع الواو ويف األعراف َسَنزِيُد الُْمْحِسنَِني من غري الواو اجلواب السؤال السابع مل قال َوَسَن
أما يف األعراف فذكر فيه أمرين أحدمها قول احلطة وهو إشارة إىل التوبة وثانيها دخول الباب سجداً وهو إشارة إىل 



كُمْ َخطَاَياكُْم وهو واقع يف مقابلة قول احلطة واآلخر قوله َسَنزِيدُ العبادة مث ذكر جزأين أحدمها قوله تعاىل نَّْغِفْر لَ
الُْمْحِسنَِني وهو واقع يف مقابلة دخول الباب سجداً فترك الواو يفيد توزع كل واحد من اجلزأين على كل واحد 

لفعلني أعين دخول الباب من الشرطني وأما يف سورة البقرة فيفيد كون جمموع املغفرة والزيادة جزاء واحداً جملموع ا
  وقول احلطة

نُْهْم قَْوالً فما السؤال الثامن قال اهللا تعاىل يف سورة البقرة فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ قَْوالً ويف األعراف فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِم
األعراف أن أول القصة ههنا  يف األعراف اجلواب سبب زيادة هذه اللفظة يف سورة) منهم ( الفائدة يف زيادة كلمة 

 ١٥٩األعراف ( ألنه تعاىل قال َوِمن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ  َيْهُدونَ بِالَْحّق َوبِِه َيْعِدلُونَ ) من ( مبين على التخصيص بلفظ 
لَ فذكر أن منهم من يفعل ذلك مث عدد صنوف إنعامه عليهم وأوامره هلم فلما انتهت القصة قال اهللا تعاىل فََبدَّ) 

الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمْنُهْم فذكر لفظة ِمنُْهْم يف آخر القصة كما ذكرها يف أول القصة ليكون آخر الكالم مطابقاً ألوله 
فيكون الظاملون من قوم موسى بإزاء اهلادين منهم فهناك ذكر أمة عادلة وههنا ذكر أمة جابرة وكلتامها من قوم 

يف سورة األعراف وأما يف سورة البقرة فإنه مل يذكر يف اآليات اليت قبل  موسى فهذا هو السبب يف ذكر هذه الكلمة
  قوله فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ متييزاً وختصيصاً حىت يلزم يف آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق

األعراف فَأَْرَسلَْنا اجلواب اإلنزال يفيد السؤال التاسع مل قال يف البقرة فَأَنَزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُمواْ رِجًْزا وقال يف 
  حدوثه يف أول األمر واإلرسال يفيد تسلطه عليهم واستئصاله هلم بالكلية وذلك إمنا حيدث باآلخرة

سورة  السؤال العاشر مل قال يف البقرة بَِما كَانُواْ يَفُْسقُونَ ويف األعراف بَِما كَانُواْ َيظِْلُمونَ اجلواب أنه تعاىل ملا بني يف
البقرة كون ذلك الظلم فسقاً اكتفى بلفظ الظلم يف سورة األعراف ألجل ما تقدم من البيان يف سورة البقرة واهللا 

  أعلم

نَاسٍ مَّشَْرَبُهمْ َعِلَم كُلُّ أُ َوإِِذ اْسَتسْقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُلَْنا اْضرِب بَِّعَصاَك الَْحَجَر فَانفََجَرْت ِمْنهُ اثْنََتا َعْشَرةَ  َعْيًنا قَْد
  كُلُواْ َواشَْرُبواْ ِمن رِّْزقِ اللَِّه َوالَ َتْعثَْواْ ِفى األرض ُمفِْسِديَن

قراءة العامة اثنتا عشرة بسكون الشني على التخفيف وقراءة أيب جعفر بكسر الشني وعن بعضهم بفتح الشني 
إلنعام التاسع من اإلنعامات املعدودة على بين والوجه هو األول ألنه أخف وعليه أكثر القراء واعلم أن هذا هو ا

إسرائيل وهو جامع لنعم الدنيا والدين أما يف الدنيا فألنه تعاىل أزال عنهم احلاجة الشديدة إىل املاء ولواله هللكوا يف 
وقال )  ٨األنبياء ( نَ الطََّعاَم التيه كما لوال إنزاله املن والسلوى هللكوا فقد قال تعاىل َوَما َجَعلَْناُهْم َجَسداً الَّ َيأْكُلُو

بل اإلنعام باملاء يف التيه أعظم من اإلنعام باملاء املعتاد ألن اإلنسان )  ٣٠األنبياء ( َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماء كُلَّ َشىْ ء َحىّ  
 نبات فإذا رزقه إذا اشتدت حاجته إىل املاء يف املفازة وقد انسدت عليه أبواب الرجاء لكونه يف مكان ال ماء فيه وال

اهللا املاء من حجر ضرب بالعصا فانشق واستقى منه علم أن هذه النعمة ال يكاد يعدهلا شيء من النعم وأما كونه من 
نعم الدين فألنه من أظهر الدالئل على وجود الصانع وقدرته وعلمه ومن أصدق الدالئل على صدق موسى عليه 

  السالم وههنا مسائل
ر املفسرين أمجعوا على أن هذا االستسقاء كان يف التيه ألن اهللا تعاىل ملا ظلل عليهم الغمام وأنزل املسألة األوىل مجهو

عليهم املن والسلوى وجعل ثياهبم حبيث ال تبلى وال تتسخ خافوا العطش فأعطاهم اهللا املاء من ذلك احلجر وأنكر 
هو كالم مفرد بذاته ومعىن االستسقاء طلب السقيا أبو مسلم محل هذه املعجزة على أيام مسريهم إىل التيه فقال بل 

من املطر على عادة الناس إذا أقحطوا ويكون ما فعله اهللا من تفجري احلجر باملاء فوق اإلجابة بالسقيا وإنزال الغيث 
ان واحلق أنه ليس يف اآلية ما يدل على أن احلق هذا أو ذاك وإن كان األقرب أن ذلك وقع يف التيه ويدل عليه وجه



أحدمها أن املعتاد يف البالد االستغناء عن طلب املاء إال يف النادر الثاين ما روي أهنم كانوا حيملون احلجر مع أنفسهم 
ألنه صار معداً لذلك فكما كان املن والسلوى ينزالن عليهم يف كل غداة فكذلك املاء ينفجر هلم يف كل وقت 

  وذلك ال يليق إال بأيامهم يف التيه
الثانية اختلفوا يف العصا فقال احلسن كانت عصا أخذها من بعض األشجار وقيل كانت من آس اجلنة طوهلا املسألة 

عشرة أذرع على طول موسى وهلا شعبتان تتقدان يف الظلمة والذي يدل عليه القرآن أن مقدارها كان مقداراً يصح 
من الطول والغلظ وما زاد على ذلك فال  أن يتوكأ عليها وأن تنقلب حية عظيمة وال تكون كذلك إال وهلا قدر

  داللة عليه

واعلم أن السكوت عن أمثال هذه املباحث واجب ألنه ليس فيها نص متواتر قاطع وال يتعلق هبا عمل حىت يكتفي 
  فيها بالظن املستفاد من أخبار اآلحاد فاألوىل تركها

جر معلوم فروي أنه حجر طوري محله معه وكان مربعاً إما للعهد واإلشارة إىل ح) احلجر ( املسألة الثالثة الالم يف 
له أربعة أوجه ينبع من كل وجه ثالثة أعني لكل سبط عني تسيل يف جدول إىل ذلك السبط وكانوا ستمائة ألف 

وسعة املعسكر اثنا عشر ميالً وقيل اهبط مع آدم من اجلنة فتوارثوه حىت وقع إىل شعيب فدفعه إليه مع العصا وقيل 
جر الذي وضع عليه ثوبه حني اغتسل إذ رموه باألدرة ففر به فقال له جربيل يقول اهللا تعاىل ارفع هذا احلجر هو احل

فإن يل فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله يف خمالته وإما للجنس أي اضرب الشيء الذي يقال له احلجر وعن احلسن 
ني يف القدرة وروي أهنم قالوا كيف بنا لو أفضينا إىل مل يأمروه أن يضرب حجراً بعينه قال وهذا أظهر يف احلجة وأب

أرض ليست فيها حجارة فحمل حجراً يف خمالته فحينما نزلوا ألقاه وقيل كان يضربه بعصاه فينفجر ويضربه هبا 
فييبس فقالوا إن فقد موسى عصاه متنا عطشاً فأوحى اهللا إليه ال تقرع احلجارة وكلمها تطعك واختلفوا يف صفة 

  فقيل كان من رخام وكان ذراعاً يف ذراع وقيل مثل رأس اإلنسان واملختار عندنا تفويض علمه إىل اهللا تعاىل احلجر
املسألة الرابعة الفاء يف قوله فَانفََجَرْت متعلقة مبحذوف أي فضرب فانفجرت أو فإن ضربت فقد انفجرت بقي هنا 

  سؤاالت
يضرب بعصاه احلجر فينفجر من غري ضرب حىت يستغين عن تقدير السؤال األول هل جيوز أن يأمره اهللا تعاىل بأن 

هذا احملذوف اجلواب ال ميتنع يف القدرة أن يأمره اهللا تعاىل بأن يضرب بعصاه احلجر ومن قبل أن يضرب ينفجر 
على قدر احلاجة ألن ذلك لو قيل إنه أبلغ يف قيل إنه أبلغ يف اإلعجاز لكان أقرب لكن الصحيح أنه ضرب 

رت ألنه تعاىل لو أمر رسوله بشيء مث إن الرسول ال يفعله لصار الرسول عاصياً وألنه إذا انفجر من غري فانفج
ضرب صار األمر بالضرب بالعصا عبثاً كأنه ال معىن له وألن املروي يف األخبار أن تقديره فضرب فانفجرت كما 

  نفلقمن أن املراد فضرب فا)  ٦٣الشعراء ( يف قوله تعاىل فَانفَلََق 
وبينهما تناقض ألن االنفجار )  ١٦األعراف ( السؤال الثاين أنه تعاىل ذكر ههنا فَانفََجَرْت ويف األعراف فَانَبَجَسْت 

خروج املاء بكثرة واالنبجاس خروجه قليالً اجلواب من ثالثة أوجه أحدها الفجر الشق يف األصل واالنفجار 
 خبروجه إىل الفسق واالنبجاس اسم للشق الضيق القليل فهما االنشقاق ومنه الفاجر ألنه يشق عصا املسلمني

خمتلفان اختالف العام واخلاص فال يتناقضان وثانيها لعله انبجس أوالً مث انفجر ثانياً وكذا العيون يظهر املاء منها 
ملاء كثرياً مث كانت قليالً مث يكثر لدوام خروجه وثالثها ال ميتنع أن حاجتهم كانت تشتد إىل املاء فينفجر أي خيرج ا

  تقل فكان املاء ينبجس أي خيرج قليالً
السؤال الثالث كيف يعقل خروج املياه العظيمة من احلجر الصغري اجلواب هذا السائل إما أن يسلم وجود الفاعل 



إن املختار أو ينكره فإن سلم فقد زال السؤال ألنه قادر على أن خيلق اجلسم كيف شاء كما خلق البحار وغريها و
نازع فال فائدة له يف البحث عن معىن القرآن والنظر يف تفسريه وهذا هو اجلواب عن كل ما يستبعدونه من 

  املعجزات اليت حكاها اهللا تعاىل يف القرآن من إحياء املوتى وإبراء األكمه

ة عندهم وقالوا إنه واألبرص وأيضاً فالفالسفة ال ميكنهم القطع بفساد ذلك ألن العناصر األربعة هلا هيوىل مشترك
إذا وضع يف الكوز ) اهلواء ( يصح الكون والفساد عليها وإنه يصح انقالب اهلواء ماء وبالعكس وكذلك قالوا 

الفضة مجد فإنه جيتمع على أطراف الكوز قطرات املاء فقالوا تلك القطرات إمنا حصلت ألن اهلواء انقلب ماء فثبت 
فلية مطيعة لالتصاالت الفلكية فلم يكن مستبعداً أن حيدث اتصال فلكي أن ذلك ممكن يف اجلملة واحلوادث الس

  يقتضي وقوع هذا األمر الغريب يف هذا العامل فثبت أن الفالسفة ال ميكنهم اجلزم بفساد ذلك
جلسم أما املعتزلة فإهنم ملا اعتقدوا كون العبد موجداً ألفعاله ال جرم قلنا هلم مل ال جيوز أن يقدر العبد على خلق ا

فذكروا يف ذلك طريقني ضعيفني جداً سنذكرمها إن شاء اهللا تعاىل يف تفسري آية السحر ونذكر وجه ضعفهما 
وسقوطهما وإذا كان كذلك فال ميكنهم القطع بأن ذلك من فعل اهللا تعاىل فتنسد عليهم أبواب املعجزات والنبوات 

اىل ال جرم جزموا أن احملدث هلذه األفعال اخلارقة للعادات هو أما أصحابنا فإهنم ملا اعتقدوا أنه ال موجد إال اهللا تع
  اهللا تعاىل فال جرم أمكنهم االستدالل بظهورها على يد املدعي على كونه صادقاً

السؤال الرابع أتقولون إن ذلك املاء كان مستكناً يف احلجر مث ظهر أو قلب اهللا اهلواء ماء أو خلق املاء ابتداء 
فباطل ألن الظرف الصغري ال حيوي اجلسم العظيم إال على سبيل التداخل وهو حمال أما  واجلواب أما األول

الوجهان األخريان فكل واحد منهما حمتمل فإن كان على الوجه األول فقد أزال اهللا تعاىل اليبوسة عن أجزاء اهلواء 
طوبة فيها واعلم أن الكالم يف هذا وخلق الرطوبة فيها وإن كان على الوجه الثاين فقد خلق تلك األجزاء وخلق الر

يف بعض الغزوات وقد ضاق هبم املاء فوضع يده ) صلى اهللا عليه وسلم ( الباب كالكالم فيما كان من رسول اهللا 
  يف متوضئه ففار املاء من بني أصابعه حىت استكفوا

ب كل واحدة منهما معجزة السؤال اخلامس معجزة موسى يف هذا املعىن أعظم أم معجزة حممد عليه السالم اجلوا
أقوى ألن نبوع املاء من احلجر معهود يف اجلملة أما نبوعه من ) صلى اهللا عليه وسلم ( باهرة قاهرة لكن اليت حملمد 

  بني األصابع فغري معتاد ألبتة فكان ذلك أقوى
كثرة والكثري من الناس السؤال السادس ما احلكمة يف جعل املاء اثنيت عشرة عيناً واجلواب أنه كان يف قوم موسى 

إذا اشتدت هبم احلاجة إىل املاء مث وجدوه فإنه يقع بينهم تشاجر وتنازع ورمبا أفضى ذلك إىل الفنت العظيمة فأكمل 
اهللا تعاىل هذه النعمة بأن عني لكل سبط منهم ماء معيناً ال خيتلط بغريه والعادة يف الرهط الواحد أن ال يقع بينهم من 

  يقع بني املختلفنيالتنازع مثل ما 
السؤال السابع من كم وجه يدل هذا االنفجار على اإلعجاز واجلواب من وجوه أحدها أن نفس ظهور املاء معجز 

وثانيها خروج املاء العظيم من احلجر الصغري وثالثها خروج املاء بقدر حاجتهم ورابعها خروج املاء عند ضرب 
ستغناء عنه فهذه الوجوه اخلمسة ال ميكن حتصيلها إال بقدرة تامة نافذة احلجر بالعصا وخامسها انقطاع املاء عند اال

  يف كل املمكنات وعلم نافذ يف مجيع املعلومات وحكمة عالية على الدهر والزمان وما ذاك إال للحق سبحانه وتعاىل

كل إنسان أن اليشرب إال من جدول  أما قوله تعاىل قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ مَّشَْرَبُهْم فنقول إمنا علموا ذلك ألنه أمر
معني كيال خيتلفوا عند احلاجة إىل املاء وأما إضافة املشرب إليهم فألنه تعاىل ملا أباح لكل سبط من األسباط ذلك 



  املاء الذي ظهر من ذلك الشق الذي يليه صار ذلك كامللك هلم وجازت إضافته إليهم
ْزقِ اللَِّه ففيه حذف واملعىن فقلنا هلم أو قال هلم موسى كلوا واشربوا وإمنا قال أما قوله تعاىل كُلُواْ وَاشَْرُبواْ ِمن ّر

كلوا لوجهني أحدمها ملا تقدم من ذكر املن والسلوى فكأنه قال كلوا من املن والسلوى الذي رزقكم اهللا بال تعب 
طاهم املاء فكأنه تعاىل أعطاهم املأكول وال نصب واشربوا من هذا املاء والثاين أن األغذية ال تكون إال باملاء فلما أع

واملشروب واحتجت املعتزلة هبذه اآلية على أن الرزق هو احلالل قالوا ألن أقل درجات قوله كُلُواْ َواْشَربُواْ اإلباحة 
  وهذا يقتضي كون الرزق مباحاً فلو وجد رزق حرام لكان ذلك الرزق مباحاً وحراماً وإنه غري جائز

الَ َتْعثَْواْ ِفى االْْرضِ ُمفِْسِديَن فالعثي أشد الفساد فقيل هلم ال تتمادوا يف الفساد يف حالة إفسادكم أما قوله تعاىل َو
ألهنم كانوا متمادين فيه واملقصود منه ما جرت العادة بني الناس من التشاجر والتنازع يف املاء عند اشتداد احلاجة 

  ك املاء فال تبالغوا يف التنازع واهللا أعلمإليه فكأنه تعاىل قال إن وقع التنازع بسبب ذل
ن َبقِْلَها َوِقثَّآئَِها َوفُوِمَها َوإِذْ قُلُْتْم َيامُوَسى لَن نَّْصبَِر َعلَى طََعامٍ وَاِحٍد فَاْدُع لََنا رَبََّك ُيْخرِجْ لََنا ِممَّا ُتنبُِت اَألْرُض ِم

ِذى ُهَو أَدَْنى بِالَِّذى ُهَو َخْيٌر اْهبِطُواْ ِمصًْرا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلُْتْم َوضُرَِبْت َعلَْيهِمُ َوَعَدِسَها وََبَصِلَها قَالَ أََتْسَتْبِدلُونَ الَّ
بَِغْيرِ الَْحقِّ ذاِلكَ  ُتلُونَ النَّبِيَِّنيالذِّلَّةُ  َوالَْمْسكََنةُ  َوَبآُءوا بَِغَضبٍ مَِّن اللَِّه ذَاِلَك بِأَنَُّهْم كَاُنواْ َيكْفُُرونَ بِآَياِت اللَِّه َوَيقْ

  بَِما َعَصواْ وَّكَانُواْ َيعَْتُدونَ
اعلم أن القراءة املعروفة خيرج لنا بضم الياء وكسر الراء تنبت بضم التاء وكسر التاء وقرأ زيد بن علي بفتح الياء 

ذلك السؤال كان معصية وضم الراء تنبت بفتح التاء وضم الباء مث اعلم أن أكثر الظاهريني من املفسرين زعموا أن 
  وعندنا أنه ليس األمر كذلك والدليل عليه أن قوله تعاىل كُلُواْ َواْشَربُواْ من

قبل هذه اآلية عند إنزال املن والسلوى ليس بإجياب بل هو إباحة وإذا كان كذلك مل يكن قوهلم لَن نَّْصبَِر َعلَى 
بيح له ضرب من الطعام حيسن منه أن يسأل غري ذلك إما بنفسه أو على طََعامٍ واِحٍد فَاْدُع لََنا رَبََّك معصية ألن من أ

لسان الرسول فلما كان عندهم أهنم إذا سألوا موسى أن يسأل ذلك من ربه كان الدعاء أقرب إىل اإلجابة جاز هلم 
  ذلك ومل يكن فيه معصية

ا تناولوا ذلك النوع الواحد أربعني واعلم أن سؤال النوع اآلخر من الطعام حيتمل أن يكون ألغراض األول أهنم مل
سنة ملوه فاشتهوا غريه الثاين لعلهم يف أصل اخللقة ما تعودوا ذلك النوع وإمنا تعودوا سائر األنواع ورغبة اإلنسان 
فيما اعتاده يف أصل التربية وإن كان خسيساً فوق رغبته فيما مل يعتده وإن كان شريفاً الثالث لعلهم ملوا من البقاء 

التيه فسألوا هذه األطعمة اليت ال توجد إال يف البالد وغرضهم الوصول إىل البالد ال نفس تلك األطعمة الرابع يف 
أن املواظبة على الطعام الواحد سبب لنقصان الشهوة وضعف اهلضم وقلة الرغبة واالستكثار من األنواع يعني على 

نوع يصلح أن يكون مقصود العقالء وثبت أنه ليس يف تقوية الشهوة وكثرة االلتذاذ فثبت أن تبديل النوع بال
القرآن ما يدل على أهنم كانوا ممنوعني عنه فثبت أن هذا القدر ال جيوز أن يكون معصية ومما يؤكد ذلك أن قوله 

انت اإلجابة إليه تعاىل اْهبِطُواْ ِمصًْرا فَإِنَّ لَكُم مَّا َسأَلُْتْم كاإلجابة ملا طلبوا ولو كانوا عاصني يف ذلك السؤال لك
معصية وهي غري جائزة على األنبياء ال يقال إهنم ملا أبوا شيئاً اختاره اهللا هلم أعطاهم عاجل ما سألوه كما قال َوَمن 

ألنا نقول هذا خالف الظاهر واحتجوا على أن ذلك السؤال )  ٢٠الشورى ( كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ الدُّْنَيا نُْؤِتِه ِمْنَها 
جوه األول أن قوهلم لَن نَّصْبَِر َعلَى طََعامٍ واِحٍد داللة على أهنم كرهوا إنزال املن والسلوى وتلك كان معصية بو

الكراهة معصية الثاين أن قول موسى عليه السالم أََتسَْتْبِدلُونَ الَِّذى ُهَو أَْدَنى بِالَِّذى ُهَو َخْيرٌ استفهام على سبيل 
ثالث أن موسى عليه السالم وصف ما سألوه بأنه أدىن وما كانوا عليه بأنه اإلنكار وذلك يدل على كونه معصية ال



خري وذلك يدل على ما قلناه واجلواب عن األول أنه ليس حتت قوهلم لَن نَّْصبَِر َعلَى طََعامٍ واِحٍد داللة على أهنم ما 
املستقبل ألن كلمة لن للنفي يف املستقبل كانوا راضني به فقط بل اشتهوا شيئاً آخر وألن قوهلم لَن نَّْصبَِر إشارة إىل 

فال يدل على أهنم سخطوا الواقع وعن الثاين أن االستفهام على سبيل اإلنكار قد يكون ملا فيه من تفويت األنفع يف 
الدنيا وقد يكون ملا فيه من تفويت األنفع يف اآلخرة وعن الثالث بقريب من ذلك فإن الشيء قد يوصف بأنه خري 

االنتفاع به حاضراً متيقناً ومن حيث إنه حيصل عفواً بال كد كما يقال ذلك يف احلاضر فقد يقال يف  من حيث كان
الغائب املشكوك فيه إنه أدىن من حيث ال يتيقن ومن حيث ال يوصل إليه إال بالكد فال ميتنع أن يكون مراده 

املعىن أو بعضه فثبت مبا ذكرنا أن ذلك السؤال ما كان معصية بل  أََتْسَتْبِدلُونَ الَِّذى ُهَو أَدَْنى بِالَِّذى ُهَو َخْيٌر هذا
  كان سؤاالً مباحاً وإذا كان كذلك فقوله تعاىل َوُضرَِبْت َعلَيْهُِم الذّلَّةُ 

ذاِلكَ  َوالَْمْسكََنةُ  َوَباءوا بَِغَضبٍ ّمَن اللَِّه ال جيوز أن يكون ملا تقدم بل ملا ذكره اهللا تعاىل بعد ذلك وهو قوله تعاىل
ة عليهم وجعلهم حمل بِأَنَُّهْم كَانُواْ َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِّيَني بِغَْيرِ الَْحّق فبني أنه إمنا ضرب الذلة واملسكن

  الغضب والعقاب من حيث كانوا يكفرون ال ألهنم سألوا ذلك
امٍ واِحٍد ليس املراد أنه واحد يف النوع بل أنه واحد يف النهج وهو كما املسألة الثانية قوله تعاىل لَن نَّْصبَِر َعلَى طََع

  يقال إن طعام فالن على مائدته طعام واحد إذا كان ال يتغري عن هنجه
املسألة الثالثة القراءة املعروفة َوِقثَّائَِها بكسر القاف وقرأ األعمش وطلحة وقثائها بضم القاف والقراءة املعروفة 

بالفاء وعن علقمة عن ابن مسعود وثومها وهي قراءة ابن عباس قالوا وهذا أوفق لذكر البصل واختلفوا يف َوفُوِمَها 
الفوم فعن ابن عباس أنه احلنطة وعنه أيضاً أن الفوم هو اخلبز وهو أيضاً املروي عن جماهد وعطاء وابن زيد وحكي 

روي أيضاً عن ابن عباس وجماهد واختيار الكسائي عن بعض العرب فوموا لنا أي اخبزوا لنا وقيل هو الثوم وهو م
واحتجوا عليه بوجوه األول أنه يف حرف عبد اهللا بن مسعود وثومها الثاين أن املراد لو كان هو احلنطة ملا جاز أن 

أوفق للعدس والبصل  يقال أََتْسَتْبِدلُونَ الَِّذى ُهَو أَدَْنى بِالَِّذى ُهَو خَْيٌر ألن احلنطة أشرف األطعمة الثالث أن الثوم
  من احلنطة

( بإسكان الباء وعن زهري الفرقيب ) أتبدلون ( املسألة الرابعة القراءة املعروفة أََتسَْتْبِدلُونَ ويف حرف أيب بن كعب 
باهلمزة من الدناءة واختلفوا يف املراد باألدىن وضبط القول فيه أن املراد إما أن يكون أدىن يف املصلحة يف ) أدنأ 
ن أو يف املنفعة يف الدنيا واألول غري مراد ألن الذي كانوا عليه لو كان أنفع يف باب الدين من الذي طلبوه ملا الدي

يف  جاز أن جييبهم إليه لكنه قد أجاهبم إليه بقوله اْهبِطُواْ ِمْصًرا فَإِنَّ لَكُم مَّا َسأَلُْتْم فبقي أن يكون املراد منه املنفعة
كون املراد أن هذا النوع الذي أنتم عليه أفضل من الذي تطلبونه ملا بينا أن الطعام الذي يكون الدنيا مث ال جيوز أن ي

ألذ األطعمة عند قوم قد يكون أخسها عند آخرين بل املراد ما بينا أن املن والسلوى متيقن احلصول وما يطلبونه 
وال تعب وذلك ال حيصل إال مع الكد مشكوك احلصول واملتيقني خري من املشكوك أو ألن هذا حيصل من غري كد 

والتعب فيكون األول أوىل فإن قيل كان هلم أن يقولوا هذا الذي حيصل عفواً صفواً ملا كرهناه بطباعنا كان تناوله 
أشق من الذي ال حيصل إال مع الكد إذا اشتهته طباعنا قلنا هب أنه وقع التعارض من هذه اجلهة لكنه وقع الترجيح 

  املتيقن راجع على الغائب املشكوك مبا أن احلاضر
املسألة اخلامسة القراءة املعروفة اْهبِطُواْ بكسر الباء وقرىء بضم الباء القراءة املشهورة ِمصًْرا بالتنوين وإمنا صرفه 

)  ٨٦ ٨٤األنعام ( مع اجتماع السببني فيه ومها التعريف والتأنيث لسكون وسطه كقوله َوُنوحاً َهَديَْنا َولُوطاً 
وفيهما العجمة والتعريف وإن أريد به البلد فما فيه إال سبب واحد ويف مصحف عبد اهللا وقرأ به األعمش اْهبِطُواْ 



ِمْصًرا بغري تنوين كقوله أَْدِخلُواْ ِمصًْرا واختلف املفسرون يف قوله اْهبِطُواْ ِمصًْرا روي عن ابن مسعود وأيب بن كعب 
صراً زيادة من الكاتب فحينئذ تكون معرفة فيجب أن حتمل على ما هو ترك التنوين وقال احلسن األلف يف م

املختص هبذا االسم وهو البلد الذي كان فيه فرعون وهو مروي عن أيب العالية والربيع وأما الذين قرؤوا بالتنوين 
ين فيه كدخوله يف وهي القراءة املشهورة فقد اختلفوا فمنهم من قال املراد البلد الذي كان فيه فرعون ودخول التنو

نوح ولوط وقال آخرون املراد األمر بدخول أي بلد كان كأنه قيل هلم ادخلوا بلداً أي بلد كان لتجدوا فيه هذه 
  األشياء وباجلملة فاملفسرون قد اختلفوا يف أن املراد من مصر هو البلد الذي كانوا فيه أوالً أو بلد آخر

هو البلد الذي كانوا فيه مع فرعون واحتجوا عليه بقوله تعاىل اْدُخلُوا فقال كثري من املفسرين ال جيوز أن يكون 
واالستدالل هبذه اآلية من ثالثة أوجه )  ٢١املائدة ( االْْرَض املُقَدََّسةَ  الَِّتى كََتَب اللَُّه لَكُْم َوالَ َترَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِكُْم 

دََّسةَ  إجياب لدخول تلك األرض وذلك يقتضي املنع من دخول أرض أخرى األول أن قوله تعاىل اْدُخلُوا االْْرضَ املُقَ
والثاين أن قوله ِكَتابِ اللَِّه يقتضي دوام كوهنم فيه والثالث أن قوله َوالَ تَْرَتدُّوا َعلَى أَدَْبارِكُْم صريح يف املنع من 

ة قال فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ  َعلَْيهِْم أَْرَبِعَني َسَنةً  الرجوع عن بيت املقدس الرابع أنه تعاىل بعد أن أمر بدخول األرض املقدس
َيِتيُهونَ ِفى االْْرضِ فإذا تقدم هذا األمر مث بني تعاىل أهنم ممنوعون من دخوهلا هذه املدة فعند زوال العذر وجب أن 

ضعيفة أما األول فألن يلزمهم دخوهلا وإذا كان كذلك مل جيز أن يكون املراد من مصر سواها فإن قيل هذه الوجوه 
قوله اْدُخلُوا االْْرضَ املُقَدََّسةَ  أمر واألمر للندب فلعلهم ندبوا إىل دخول األرض املقدسة مع أهنم ما منعوا من دخول 
وا مصر أما الثاين فهو كقوله كََتَب اللَُّه لَكُْم فذلك يدل على دوام تلك الندبية وأما الثالث وهو قوله تعاىل َوالَ تَْرَتدُّ

َعلَى أَْدبَارِكُْم فال نسلم أن معناه وال ترجعوا إىل مصر بل فيه وجهان آخران األول املراد ال تعصوا فيما أمرمت به إذ 
العرب تقول ملن عصى فيما يؤمر به ارتد على عقبه واملراد من هذا العصيان أن ينكر أن يكون دخول األرض 

ت معني فقط قلنا ثبت يف أصول الفقه أن ظاهر األمر للوجوب فيتم املقدسة أوىل الثاين أن خيصص ذلك النهي بوق
دليلنا بناء على هذا األصل وأيضاً فهب أنه للندب ولكن اإلذن يف تركه يكون إذناً يف ترك املندوب وذلك ال يليق 

ا أمر بدخول األرض املقدسة مث باألنبياء قوله ال نسلم أن املراد من قوله َوالَ َترَْتدُّوا ال ترجعوا قلنا الدليل عليه أنه مل
قال بعده َوالَ تَْرَتدُّوا َعلَى أَْدبَارِكُْم تبادر إىل الفهم أن هذا النهي يرجع إىل ما تعلق به ذلك األمر قوله أن خيصص 

ذلك النهي بوقت معني قلنا التخصيص خالف الظاهر أما أبو مسلم األصفهاين فإنه جوز أن يكون املراد مصر 
عليه بوجهني األول أنا إن قرأنا اْهبِطُواْ ِمْصًرا بغري تنوين كان ال حمالة علماً لبلد معني وليس يف العامل  فرعون واحتج

بلدة ملقبة هبذا اللقب سوى هذه البلدة املعينة فوجب محل اللفظ عليه وألن اللفظ إذا دار بني كونه علماً وبني 
ة مثل ظامل وحادث فإهنما ملا جاءا علمني كان محلهما على كونه صفة فحمله على العلم أوىل من محله على الصف

العلمية أوىل أما إن قرأناه بالتنوين فإما أن جنعله مع ذلك اسم علم ونقول إنه إمنا دخل فيه التنوين لسكون وسطه 
ِمْصًرا يقتضي  كما يف نوح ولوط فيكون التقرير أيضاً ما تقدم بعينه وأما إن جعلناه اسم جنس فقوله تعاىل اْهبِطُواْ

التخيري كما إذ قال أعتق رقبة فإنه يقتضي التخيري بني مجيع رقاب الدنيا الوجه الثاين أن اهللا تعاىل ورث بين إسرائيل 
أرض مصر وإذا كانت موروثة هلم امتنع أن حيرم عليهم دخوهلا بيان أهنا موروثة هلم قوله تعاىل فَأَخَْرْجَناُهْم ّمن 

وملا ثبت أهنا موروثة )  ٥٩ ٥٧الشعراء ( َوكُنُوزٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ إىل قوله كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها بَنِى إِْسراءيلَ َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
هلم وجب أن ال يكونوا ممنوعني من دخوهلا ألن اإلرث يفيد امللك وامللك مطلق للتصرف فإن قيل الرجل قد يكون 

ا بوجه آخر كحال من أوجب على نفسه اعتكاف أيام يف املسجد فإن داره مالكاً للدار وإن كان ممنوعاً عن دخوهل
  وإن



كانت مملوكة له لكنه حيرم عليه دخوهلا فلم ال جيوز أن يقال إن اهللا ورثهم مصر مبعىن الوالية والتصرف فيها مث إنه 
وا االْْرضَ املُقَدََّسةَ  قلنا تعاىل حرم عليهم دخوهلا من حيث أوجب عليهم أن يسكنوا األرض املقدسة بقوله اْدُخلُ

األصل أن امللك مطلق للتصرف واملنع من التصرف خالف الدليل أجاب الفريق األول عن هاتني احلجتني اللتني 
ذكرمها أبو مسلم فقالوا أما الوجه األول فاجلواب عنه أنا نتمسك بالقراءة املشهورة وهي اليت فيها التنوين قوله 

  تخيري قلنا نعم لكنا خنصص العموم يف حق هذه البلدة املعينة مبا ذكرناه من الدليلهذه القراءة تقتضي ال
أما الوجه الثاين فاجلواب عنه أنا ال ننازع يف أن امللك مطلق للتصرف ولكن قد يترك هذا األصل لعارض كاملرهون 

  واملستأجر فنحن تركنا هذا األصل ملا قدمناه من الداللة
َبْت َعلَْيهُِم الذّلَّةُ  فاملعىن جعلت الذلة حميطة هبم حىت مشتملة عليهم فهم فيها كمن يكون يف أما قوله تعاىل َوُضرِ

القبة املضروبة أو ألصقت هبم حىت لزمتهم ضربة الزم كما يضرب الطني على احلائط فيلزمه واألقرب يف الذلة أن 
رب ويفسد ذاِلَك لَُهْم ِخْزىٌ  ِفى الدُّْنَيا فأما من يكون املراد منها ما جيري جمرى االستحقاق كقوله تعاىل فيمن حيا

فقوله بعيد )  ٢٩التوبة ( يقول املراد به اجلزية خاصة على ما قال تعاىل َحتَّى ُيْعطُواْ الْجِْزَيةَ  َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 
  ألن اجلزية ما كانت مضروبة عليهم من أول األمر

فاملراد به الفقر والفاقة وتشديد احملنة فهذا اجلنس جيوز أن يكون كالعقوبة ومن العلماء  أما قوله تعاىل وَالَْمْسكََنةُ 
من عد هذا من باب املعجزات ألنه عليه السالم أخرب عن ضرب الذلة واملسكنة عليهم ووقع األمر كذلك فكان 

  هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً
البوء الرجوع فقوله باءو أي رجعوا وانصرفوا بذلك وال يقال باء إال بشر أما قوله تعاىل وََباءوا ففيه وجوه أحدها 

وثانيها البوء التسوية فقوله باءو أي استوى عليهم غضب اهللا قال الزجاج وثالثها باؤ أي استحقوا ومنه قوله تعاىل 
  حق اإلمثني مجيعاً وأما غضب اهللا فهو إرادة االنتقامأي تست)  ٢٩املائدة ( الْعَالَِمَني إِّنى أُرِيدُ أَن َتُبوء بِإِثِْمى وَإِثِْمَك 

اق أما قوله تعاىل ذاِلَك بِأَنَُّهْم كَاُنواْ َيكْفُُرونَ بِآَياِت اللَِّه فهو علة ملا تقدم ذكره من ضرب الذلة واملسكنة عليهم وإحل
واملسكنة فيهم خبلقه ملا كان  الغضب هبم قالت املعتزلة لو كان الكفر حصل فيهم خبلق اهللا تعاىل كما حصلت الذلة

  جعل أحدمها جزاء الثاين أوىل من العكس وجوابه املعارضة بالعلم والداعي وأما حقيقة الكفر فقد تقدم القول فيها
  أما قوله تعاىل َويَقُْتلُونَ النَّبِّيَني بَِغْيرِ الَْحّق فاملعىن أهنم يستحقون ما تقدم ألجل هذه األفعال أيضاً وفيه سؤاالت

السؤال األول أن قوله تعاىل َيكْفُُرونَ دخل حتته قتل األنبياء فلم أعاد ذكره مرة أخرى اجلواب املذكور ههنا الكفر 
  بآيات اهللا وذلك هو اجلهل واجلحد بآياته فال يدخل حتته قتل األنبياء

جلواب من وجهني األول أن اإلتيان السؤال الثاين مل قال بَِغْيرِ الَْحّق وقتل األنبياء ال يكون إال على هذا الوجه ا
  بالباطل قد يكون حقاً ألن اآليت به اعتقده حقاً لشبهة وقعت يف قلبه وقد يأيت به

مع علمه بكونه باطالً وال شك أن الثاين أقبح فقوله َويَقُْتلُونَ النَّبِّيَني بَِغْيرِ الَْحّق أي أهنم قتلوهم من غري أن كان 
م وخياهلم بل كانوا عاملني بقبحه ومع ذلك فقد فعلوه وثانيها أن هذا التكرير ألجل ذلك القتل حقاً يف اعتقاده

ويستحيل أن يكون ملدعي اإلله )  ١١٧املؤمنون ( التأكيد كقوله تعاىل َوَمن َيْدُع َمَع اللَِّه إِلََها ءاَخَر الَ ُبْرَهانَ لَُه بِِه 
رد القتل لقالوا أليس أن اهللا يقتلهم ولكنه تعاىل قال القتل الصادر الثاين برهان وثالثها أن اهللا تعاىل لو ذمهم على جم

  من اهللا قتل حبق ومن غري اهللا قتل بغري حق
وأما قوله تعاىل ذاِلَك بَِما َعَصواْ فهو تأكيد بتكرير الشيء بغري اللفظ األول وهو مبنزلة أن يقول الرجل لعبده وقد 

آخرها هذا مبا عصيتين وخالفت أمري هذا مبا جترأت علي واغتررت حبلمي احتمل منه ذنوباً سلفت منه فعاقبه عند 



هذا بكذا فيعد عليه ذنوبه بألفاظ خمتلفة تبكيتاً أما قوله تعاىل وَّكَاُنواْ َيْعَتُدونَ فاملراد منه الظلم أي جتاوزوا احلق إىل 
والً مبا فعلوه يف حق اهللا تعاىل وهو جهلهم به الباطل واعلم أنه تعاىل ملا ذكر إنزال العقوبة هبم بني علة ذلك فبدأ أ

األنبياء مث ثلثه مبا يكون منهم من املعاصي اليت ختصهم مث ربع مبا  وجحدهم لنعمه مث ثناه مبا يتلوه يف العظم وهو قتل
يكون منهم من املعاصي املتعدية إىل الغري مثل االعتداء والظلم وذلك يف هناية حسن الترتيب فإن قيل قال ههنا 

ن إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِّيَني بِغَْيرِ الَْحّق ذكر احلق باأللف والالم معرفة وقال يف آل عمرا
نكرة وكذلك يف هذه السورة َوَيقُْتلُونَ االْنْبَِياء بَِغْيرِ َحّق ذاِلَك بَِما )  ٢١آل عمران ( َوَيقُْتلُونَ النَّبِّيَني بِغَْيرِ َحّق 

ا الفرق اجلواب احلق املعلوم فيما بني املسلمني فم)  ١١٣ ١١٢آل عمران ( َعَصْواْ وَّكَانُواْ َيعَْتُدونَ لَْيُسواْ سََواء 
كفر بعد إميان وزنا بعد ( الذي يوجب القتل قال عليه السالم ال حيل دم امرىء مسلم إال بإحدى معاٍن ثالث 

فاحلق املذكور حبرف التعريف إشارة إىل هذا وأما احلق املنكر فاملراد به تأكيد العموم ) إحصان وقتل نفس بغري حق 
   يكن هناك حق ال هذا الذي يعرفه املسلمون وال غريه ألبتةأي مل

َعِملَ َصاِلحاً فَلَُهْم أَْجرُُهْم ِعندَ إِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوالَِّذيَن َهادُواْ وَالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَني َمْن َءاَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ َو
  َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ َربِّهِْم َوالَ خَْوٌف َعلَْيهِْم

اعلم أن القراءة املشهورة َهاُدواْ بضم الدال وعن الضحاك وجماهد بفتح الدال وإسكان الواو والقراءة املعروفة 
الصابئني والصابئون باهلمزة فيهما حيث كانا وعن نافع وشيبة والزهري والصابني بياء ساكنة من غري مهز والصابون 

ة وعن العمري جيعل اهلمزة فيهما وعن أيب جعفر بياءين خالصتني فهما بدل اهلمزة فأما بباء مضمومة وحذف اهلمز
ترك اهلمزة فيحتمل وجهني أحدمها أن يكون من صبا يصبو إذا مال إىل الشيء فأحبه واآلخر قلب اهلمزة فنقول 

ن أهل العلم قالوا هو اخلارج من الصابيني والصابيون واالختيار اهلمز ألنه قراءة األكثر وإىل معىن التفسري أقرب أل
  دين إىل دين واعلم أن عادة اهللا إذا ذكر

وعداً أو وعيداً عقبه مبا يضاده ليكون الكالم تاماً فههنا ملا ذكر حكم الكفرة من أهل الكتاب وما حل هبم من 
ىل جيازي احملسن بإحسانه العقوبة أخرب مبا للمؤمنني من األجر العظيم والثواب الكرمي داالً على أنه سبحانه وتعا

فقال إِنَّ )  ٣١النجم ( واملسيء بإساءته كما قال ِلَيْجزِىَ  الَِّذيَن أََساءواْ بَِما َعِملُواْ َويِْجزِى الَِّذيَن أَْحَسنُواْ بِالُْحسَْنى 
َمْن ءاَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ  الَِّذيَن ءاَمُنواْ واختلف املفسرون يف املراد منه وسبب هذا االختالف قوله تعاىل يف آخر اآلية

االِْخرِ فإن ذلك يقتضي أن يكون املراد من اإلميان يف قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ غري املراد منه يف قوله تعاىل َمنْ 
فألجل هذا اإلشكال )  ١٣٦النساء ( ءاَمَن بِاللَِّه ونظريه يف اإلشكال قوله تعاىل َخبِرياً َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ ءاِمنُواْ 

ذكروا وجوهاً أحدها وهو قول ابن عباس املراد الذين آمنوا قبل مبعث حممد بعيسى عليهما السالم مع الرباءة عن 
أباطيل اليهود والنصارى مثل قس بن ساعدة وحبريى الراهب وحبيب النجار وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 

ر الغفاري ووفد النجاشي فكأنه تعاىل قال إن الذين آمنوا قبل مبعث حممد والذين نوفل وسلمان الفارسي وأيب ذ
كانوا على الدين الباطل الذي لليهود والذين كانوا على الدين الباطل الذي للنصارى كل من آمن منهم بعد مبعث 

 ذكر يف أول هذه السورة حممد عليه السالم باهللا واليوم اآلخر ومبحمد فلهم أجرهم عند رهبم وثانيها أنه تعاىل
طريقة املنافقني مث طريقة اليهود فاملراد من قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ هم الذين يؤمنون باللسان دون القلب وهم 
املنافقون فذكر املنافقني مث اليهود والنصارى والصابئني فكأنه تعاىل قال هؤالء املبطلون كل من أتى منهم باإلميان 

قي صار من املؤمنني عند اهللا وهو قول سفيان الثوري وثالثها املراد من قوله إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ هم املؤمنون احلقي
مبحمد عليه الصالة والسالم يف احلقيقة وهو عائد إىل املاضي مث قوله تعاىل َمْن ءاَمَن بِاللَِّه يقتضي املستقبل فاملراد 



  لى ذلك واستمروا عليه يف املستقبل وهو قول املتكلمنيالذين آمنوا يف املاضي وثبتوا ع
أما قوله تعاىل وَالَِّذيَن َهاُدواْ فقد اختلفوا يف اشتقاقه على وجوه أحدها إمنا مسوا به حني تابوا من عبادة العجل وقالوا 

ألهنم نسبوا إىل يهوذا أكرب  أي تبنا ورجعنا وهو عن ابن عباس وثانيها مسوا به)  ١٥٦األعراف ( إِنَّا ُهْدَنا إِلَْيَك 
ولد يعقوب وإمنا قالت العرب بالدال للتعريب فإن العرب إذا نقلوا أمساء من العجمية إىل لغتهم غريوا بعض 

حروفها وثالثها قال أبو عمرو بن العالء مسوا بذلك ألهنم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة وأما النصارى 
أحدها أن القرية اليت كان ينزهلا عيسى عليه السالم تسمى ناصرة فنسبوا إليها وهو  ففي اشتقاق هذا االسم وجوه

قول ابن عباس وقتادة وابن جريج وثانيها لتناصر هم فيما بينهم أي لنصرة بعضهم بعضاً وثالثها ألن عيسى عليه 
ال رجل نصران وامرأة السالم قال للحواريني من أنصاري إىل اهللا قال صاحب الكشاف النصارى مجع نصران يق

  نصرانة والياء يف نصراين للمبالغة كاليت يف أمحري ألهنم نصروا املسيح
  أما قوله تعاىل وَالصَّابِِئَني فهو من صبأ إذا خرج من دينه إىل دين آخر وكذلك كانت العرب

ت من مطلعها وصبأنا به يسمون النيب عليه السالم صابئاً ألنه أظهر ديناً خبالف أدياهنم وصبأت النجوم إذا أخرج
إذا خرجنا به وللمفسرين يف تفسري مذهبهم أقوال أحدها قال جماهد واحلسن هم طائفة من اجملوس واليهود ال تؤكل 

ذبائحهم وال تنكح نساؤهم وثانيها قال قتاد هم قوم يعبدون املالئكة ويصلون إىل الشمس كل يوم مخس صلوات 
طان أربعة وواحد للرمحن الصابئون وهم يعبدون املالئكة واجملوس وهم يعبدون وقال أيضاً األديان مخسة منها للشي

النار والذين أشركوا يعبدون األوثان واليهود والنصارى وثالثها وهو األقرب أهنم قوم يعبدون الكواكب مث هلم 
اذه قبلة للصالة والدعاء قوالن األول أن خالق العامل هو اهللا سبحانه إال أنه سبحانه أمربتعظيم هذه الكواكب واخت

والتعظيم والثاين أن اهللا سبحانه خلق األفالك والكواكب مث إن الكواكب هي املدبرة ملا يف هذا العامل من اخلري 
والشر والصحة واملرض واخلالقة هلا فيجب على البشر تعظيمها ألهنا هي اآلهلة املدبرة هلذا العامل مث إهنا تعبد اهللا 

ب هو القول املنسوب إىل الكلدانيني الذين جاءهم إبراهيم عليه السالم راداً عليهم ومبطالً سبحانه وهذا املذه
لقوهلم مث إنه سبحانه بني يف هذه الفرق األربعة أهنم إذا آمنوا باهللا فلهم الثواب يف اآلخرة ليعرف أن مجيع أرباب 

وتعاىل يقبل إمياهنم وطاعتهم وال يردهم عن  الضالل إذا رجعوا عن ضالهلم وآمنوا بالدين احلق فإن اهللا سبحانه
حضرته ألبتة واعلم أنه قد دخل يف اإلميان باهللا اإلميان مبا أوجبه أعين اإلميان برسله ودخل يف اإلميان باليوم اآلخر 

مجيع أحكام اآلخرة فهذان القوالن قد مجعا كل ما يتصل باألديان يف حال التكليف ويف حال اآلخرة من ثواب 
  بوعقا

أما قوله تعاىل ِعندَ َربّهِْم فليس املراد العندية املكانية فإن ذلك حمال يف حق اهللا تعاىل وال احلفظ كالودائع بل املراد 
  أن أجرهم متيقن جار جمرى احلاصل عند رهبم

يف الدنيا ومنهم من قال يف وأما قوله تعاىل َوالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهمْ َيْحَزُنونَ فقيل أراد زوال اخلوف واحلزن عنهم 
اآلخرة يف حال الثواب وهذا أصح ألن قوله َوالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم عام يف النفي وكذلك َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ وهذه الصفة 

ال حتصل يف الدنيا وخصوصاً يف املكلفني ألهنم يف كل وقت ال ينفكون من خوف وحزن إما يف أسباب الدنيا وإما يف 
ة فكأنه سبحانه وعدهم يف اآلخرة باألجر مث بني أن من صفة ذلك األجر أن يكون خالياً عن اخلوف أمور اآلخر

واحلزن وذلك يوجب أن يكون نعيمهم دائماً ألهنم لو جوزوا كونه منقطعاً العتراهم احلزن العظيم فإن قال قائل إن 
ءاَمُنواْ وَالَِّذيَن َهاُدواْ وَالصَّابِئُونَ َوالنَّصَاَرى َمْن ءاَمَن بِاللَِّه اهللا تعاىل ذكر هذه اآلية يف سورة املائدة هكذا إِنَّ الَِّذيَن 

ويف سورة احلج إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوالَِّذيَن َهادُواْ )  ٦٩املائدة ( َوالَْيْومِ االِْخرِ وَعِملَ صَاِلحاً فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم 



فهل يف )  ١٧احلج ( اَرى وَالَْمجُوَس وَالَِّذيَن أَْشَركُواْ إِنَّ اللََّه َيفِْصلُ بَْيَنُهمْ َيْوَم الِْقياَمةِ  إِنَّ اللََّه َعلَى َوالصَّابِِئَني َوالنََّص
يف آية ونصبها يف أخرى فائدة تقتضي ذلك ) الصابئني ( اختالف هذه اآليات بتقدمي الصنوف وتأخريها ورفع 

أحكم احلاكمني فال بد هلذه التغيريات من حكم وفوائد فإن أدركنا تلك احلكم فقد فزنا  واجلواب ملا كان املتكلم
  بالكمال وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا ال على كالم احلكيم واهللا أعلم

كُُرواْ َما ِفيِه لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ ثُمَّ تََولَّيُْتم مِّن َبْعدِ َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُمُ الطُّوَر ُخذُواْ َمآ ءَاَتْيَناكُم بِقُوَّةٍ  َواذْ
  ذاِلَك فَلَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَكُنُتم مَِّن الْخَاسِرِيَن

  اعلم أن هذا هو اإلنعام العاشر وذلك ألنه تعاىل إمنا أخذ ميثاقهم ملصلحتهم فصار ذلك من إنعامه عليهم
  ما قوله تعاىل وَإِذْ أََخذَْنا مِيثَاقَكُْم ففيه حبثانأ

األول اعلم أن امليثاق إمنا يكون بفعل األمور اليت توجب االنقياد والطاعة واملفسرون ذكروا يف تفسري امليثاق 
 وجوهاً أحدها ما أودع اهللا العقول من الدالئل الدالة على وجود الصانع وحكمته والدالئل الدالة على صدق

أنبيائه ورسله وهذا النوع من املواثيق أقوى املواثيق والعهود ألهنا ال حتتمل اخللف والتبديل بوجه ألبتة وهو قول 
األصم وثانيها ما روي عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم أن موسى عليه السالم ملا رجع من عند ربه باأللواح قال 

 نرى اهللا جهرة فيقول هذا كتايب فخذوه فأخذهتم الصاعقة فماتوا هلم إن فيها كتاب اهللا فقالوا لن نأخذ بقولك حىت
مث أحياهم مث قال هلم بعد ذلك خذوا كتاب اهللا فأبوا فرفع فوقهم الطور وقيل هلم خذوا الكتاب وإال طرحناه 
ىل عليكم فأخذوه فرفع الطور هو امليثاق وذلك ألن رفع الطور آية باهرة عجيبة تبهر العقول وترد املكذب إ

التصديق والشاك إىل اليقني فلما رأوا ذلك وعرفوا أنه من قبله تعاىل علماً ملوسى عليه السالم علماً مضافاً إىل سائر 
اآليات أقروا له بالصدق فيما جاء به وأظهروا التوبة وأعطوا العهد وامليثاق أن ال يعودوا إىل ما كان منهم من عبادة 

ذا عهداً موثقاً جعلوه هللا على أنفسهم وهذا هو اختيار أيب مسلم وثالثها أن هللا العجل وأن يقوموا بالتوراة فكان ه
ميثاقني فاألول حني أخرجهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم والثاين أنه ألزم الناس متابعة األنبياء واملراد 

ومل يقل ) ميثاقكم ( قال ههنا هو هذا العهد هذا قول ابن عباس وهو ضعيف الثاين قال القفال رمحه اهللا إمنا 
غافر ( مواثيقكم لوجهني أحدمها أراد به الداللة على أن كل واحد منهم قد أخذ ذلك كما قال ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم طِفْالً 

أي كل واحد منكم والثاين أنه كان شيئاً واحداً أخذ من كل واحد منهم كما أخذ على غريه فال جرم كان )  ٦٧
  و قيل مواثيقكم ألشبه أن يكون هناك مواثيق أخذت عليهم ال ميثاق واحد واهللا أعلمكله ميثاقاً واحداً ول

وفيه )  ١٧١األعراف ( وأما قوله تعاىل َوَرفَعَْنا بَِجانِبِ الطُّورِ فنظريه قوله تعاىل وَإِذ َنَتقَْنا الْجََبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ  
  أحباث

  َوَرفَْعَنا واو عطف على تفسري ابن عباس واملعىن أن أخذ البحث األول الواو يف قوله تعاىل

امليثاق كان متقدماً فلما نقضوه باالمتناع عن قبول الكتاب رفع عليهم اجلبل وأما على تفسري أيب مسلم فليست 
 واو عطف ولكنها واو احلال كما يقال فعلت ذلك والزمان زمان فكأنه قال وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطور

  فوقكم الثاين قيل إن الطور كل جبل قال العجاج داين جناحيه من الطور فمر
  تقضي البازي إذا البازي كسر

أما اخلليل فقال يف كتابه إن الطور اسم جبل معلوم وهذا هو األقرب ألن الم التعريف فيه تقتضي محله على جبل 
ت املناجاة عليه وقد جيوز أن ينقله اهللا تعاىل إىل معهود عرف كونه مسمى هبذا االسم واملعهود هو اجلبل الذي وقع



حيث هم فيجعله فوقهم وإن كان بعيداً منهم ألن القادر أن يسكن اجلبل يف اهلواء قادر أيضاً على أن يقلعه وينقله 
لة إليهم من املكان البعيد وقال ابن عباس أمر تعاىل جبالً من جبال فلسطني فانقلع من أصله حىت قام فوقهم كالظ

وكان املعسكر فرسخاً يف فرسخ فأوحى اهللا إليهم أن اقبلوا التوراة وإال رميت اجلبل عليكم فلما رأوا أن ال مهرب 
قبلوا التوراة مبا فيها وسجدوا للفزع سجوداً يالحظون اجلبل فلذلك سجدت اليهود على أنصاف وجوههم الثالث 

بال عماد وأما األرض فقالوا إمنا وقفت ألهنا بطبعها طالبة من املالحدة من أنكر إمكان وقوف الثقيل يف اهلواء 
للمركز فال جرم وقفت يف املركز ودليلنا على فساد قوهلم أنه سبحانه قادر على كل املمكنات ووقوف الثقيل يف 

رابع قال اهلواء من املمكنات فوجب أن يكون اهللا قادراً عليه ومتام تقرير هاتني املقدمتني معلوم يف كتب األصول ال
بعضهم إظالل اجلبل غري جائز ألن ذلك لو وقع لكان جيري جمرى اإلجلاء إىل اإلميان وهو ينايف التكليف أجاب 
القاضي بأنه ال يلجيء ألن أكثر ما فيه خوف السقوط عليهم فإذا استمر يف مكانه مدة وقد شاهدوا السموات 

  فيزول اإلجلاء ويبقى التكليفمرفوعة فوقهم بال عماد جاز ههنا أن يزول عنهم اخلوف 
أما قوله تعاىل ُخذُواْ َما ءاَتْيَناكُم بِقُوَّةٍ  أي جبد وعزمية كاملة وعدول عن التغافل والتكاسل قال اجلبائي هذا يدل 

على أن االستطاعة قبل الفعل ألنه ال جيوز أن يقال خذ هذا بقوة وال قوة حاصلة كما ال يقال اكتب بالقلم وال قلم 
  أصحابنا بأن املراد خذوا ما آتيناكم جبد وعزمية وعندنا العزمية قد تكون متقدمة على الفعل وأجاب

وأما قوله تعاىل وَاذْكُُرواْ َما ِفيِه أي احفظوا ما يف الكتاب وادرسوه وال تنسوه وال تغفلوا عنه فإن قيل هال محلتموه 
اهللا تعاىل فكيف جيوز األمر به فأما إذا محلناه على  على نفس الذكر قلنا ألن الذكر الذي هو ضد النسيان من فعل

  املدارسة فال إشكال
أما قوله تعاىل لَعَلَّكُْم َتتَّقُونَ أي لكي تتقوا واحتج اجلبائي بذلك على أنه تعاىل أراد فعل الطاعة من الكل وجوابه ما 

  تقدم
  َرفَْعَنا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُواْ َما ءاَتْيَناكُم بِقُوَّةٍ  أهنمواعلم أن املفهوم من قوله تعاىل َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َو

  فعلوا ذلك وإال مل يكن ذلك أخذاً للميثاق وال صح قوله من بعد ثُمَّ َتوَلَّْيُتْم فدل ذلك منهم على القبول وااللتزام
ثاق والوفاء به قال القفال رمحه اهللا قد يعلم يف اجلملة أما قوله تعاىل ثُمَّ تََولَّْيُتم ّمن بَْعِد ذاِلَك أي مث أعرضتم عن املي

أهنم بعد قبول التوراة ورفع الطور تولوا عن التوراة بأمور كثرية فحرفوا التوراة وتركوا العمل هبا وقتلوا األنبياء 
ه وكفروا هبم وعصوا أمرهم ولعل فيها ما اختص به بعضهم دون بعض ومنها ما عمله أوائلهم ومنها ما فعل

متأخروهم ومل يزالوا يف التيه مع مشاهدهتم األعاجيب ليالً وهناراً خيالفون موسى ويعترضون عليه ويلقونه بكل أذى 
وجياهرون باملعاصي يف معسكرهم ذلك حىت لقد خسف ببعضهم وأحرقت النار بعضهم وعوقبوا بالطاعون وكل 

هم ما ال خفاء به حىت عوقبوا بتخريب بيت املقدس هذا مذكور يف تراجم التوراة اليت يقرون هبا مث فعل متأخرو
وكفروا باملسيح ومهوا بقتله والقرآن وإن مل يكن فيه بيان ما تولوا به عن التوراة فاجلملة معروفة وذلك إخبار من 

اهللا تعاىل عن عناد أسالفهم فغري عجيب إنكارهم ما جاء به حممد عليه الصالة والسالم من الكتاب وجحودهم حلقه 
  وحاهلم يف كتاهبم ونبيهم ما ذكر واهللا أعلم

  أما قوله تعاىل فَلَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَكُنُتم ّمَن الَْخاِسرِيَن ففيه حبثان
األول ذكر القفال يف تفسريه وجهني األول لوال ما تفضل اهللا به عليكم من إمهالكم وتأخري العذاب عنكم لكنتم 

ين أي من اهلالكني الذين باعوا أنفسهم بنار جهنم فدل هذا القول على أهنم إمنا خرجوا عن هذا اخلسران من اخلاسر
ألن اهللا تعاىل تفضل عليهم باإلمهال حىت تابوا الثاين أن يكون اخلرب قد انتهى عند قوله تعاىل ثُمَّ َتَولَّْيُتم ّمن َبْعدِ 



لَْيكُْم َوَرْحَمُتُه رجوعاً بالكالم إىل أوله أي لوال لطف اهللا بكم برفع اجلبل فوقكم ذاِلَك مث قيل فَلَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َع
  لدمتم على ردكم الكتاب ولكنه تفضل عليكم ورمحكم فلطف بكم بذلك حىت تبتم

ن لوازم البحث الثاين أن لقائل أن يقول كلمة لَْوالَ تفيد انتفاء الشيء لثبوت غريه فهذا يقتضي أن انتفاء اخلسران م
حصول فضل اهللا تعاىل فحيث حصل اخلسران وجب أن ال حيصل هناك لطف اهللا تعاىل وهذا يقتضي أن اهللا تعاىل مل 
يفعل بالكافر شيئاً من األلطاف الدينية وذلك خالف قول املعتزلة أجاب الكعيب بأنه تعاىل سوى بني الكل يف الفضل 

ا يقول القائل لرجل وقد سوى بني أوالده يف العطية فانتفع لكن انتفع بعضهم دون بعض فصح أن يقال ذلك كم
تفيد اتنفاء ) لوال ( بعضهم لوال أن أباك فضلك لكنت فقرياً وهذا اجلواب ضعيف ألن أهل اللغة نصوا على أن 

  الشيء لثبوت غريه وبعد ثبوت هذه املقدمة فكالم الكعيب ساقط جداً
لْفََها مِنكُْم ِفى السَّْبِت فَقُلَْنا لَُهْم كُوُنواْ ِقرََدةً  َخاِسِئَني فََجَعلَْناَها َنكَاالً لَِّما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخ َولَقَْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اعَْتَدواْ

  َوَمْوِعظَةً  لِّلُْمتَِّقَني

هذا هو اعلم أنه تعاىل ملا عدد وجوه إنعامه عليهم أوالً ختم ذلك بشرح بعض ما وجه إليهم من التشديدات و
  النوع األول وفيه مسائل

املسألة األوىل روي عن ابن عباس أن هؤالء القوم كانوا يف زمان داود عليه السالم بأيلة على ساحل البحر بني 
املدينة والشام وهو مكان من البحر جيتمع إليه احليتان من كل أرض يف شهر من السنة حىت ال يرى املاء لكثرهتا ويف 

كل سبت خاصة وهي القرية املذكورة يف قوله َوْسئَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيةِ  الَِّتى كَاَنْت َحاِضَرةَ  الَْبْحرِ غري ذلك الشهر يف 
فحفروا حياضاً عند البحر وشرعوا إليها اجلداول فكانت احليتان تدخلها )  ١٦٣األعراف ( إِذْ َيْعُدونَ ِفى السَّْبِت 

ياض هو اعتداؤهم مث إهنم أخذوا السمك واستغنوا بذلك وهم خائفون فيصطادوهنا يوم األحد فذلك احلبس يف احل
من العقوبة فلما طال العهد استسن األبناء بسنة اآلباء واختذوا األموال فمشى إليهم طوائف من أهل املدينة الذين 

به إال خرياً فقيل هلم كرهوا الصيد يوم السبت وهنوهم فلم ينتهوا وقالوا حنن يف هذا العمل منذ زمان فما زادنا اهللا 
  ال تغتروا فرمبا نزل بكم العذاب واهلالك فأصبح القوم وهم قردة خاسئون فمكثوا كذلك ثالثة أيام مث هلكوا

املسألة الثانية املقصود من ذكر هذه القصة أمران األول إظهار معجزة حممد عليه السالم فإن قوله َولَقَْد َعِلْمُتمُ 
وا يف زمان حممد عليه السالم فلما أخربهم حممد عليه السالم عن هذه الواقعة مع أنه كاخلطاب لليهود الذين كان

كان أمياً مل يقرأ ومل يكتب ومل خيالط القوم دل ذلك على أنه عليه السالم إمنا عرفه من الوحي الثاين أنه تعاىل ملا 
يكم بسبب متردكم ما نزل عليهم من أخربهم مبا عامل به أصحاب السبت فكأنه يقول هلم أما ختافون أن ينزل عل

زَّلَْنا ُمَصّدقاً العذاب فال تغتروا باإلمهال املمدود لكم ونظريه قوله تعاىل قَِليالً يَأَيَُّها الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب ءاِمنُواْ بَِما َن
  ) ٤٧النساء (  لَّما َمَعكُْم ّمن قَْبلِ أَن نَّطِْمَس ُوُجوهاً فََنُردََّها َعلَى أَْدبَارَِها

املسألة الثالثة الكالم فيه حذف كأنه قال ولقد علمتم اعتداء من اعتدى منكم يف السبت لكي يكون املذكور من 
العقوبة جزاء لذلك ولفظ االعتداء يدل على أن الذي فعلوه يف السبت كان حمرماً عليهم وتفصيل ذلك غري مذكور 

ُهْم َعنِ الْقَْرَيةِ  الَِّتى كَاَنْت حَاضَِرةَ  الَْبْحرِ مث حيتمل أن يقال إهنم إمنا تعدوا يف هذه اآلية لكنه مذكور يف قوله َوْسئَلْ
  يف ذلك االصطياد فقط وأن يقال إمنا تعدوا ألهنم اصطادوا مع أهنم استحلوا ذلك االصطياد

يل ملا كان اهللا هناهم املسألة الرابعة قال صاحب الكشاف السبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت فإن ق
عن اإلصطيات يوم السبت فما احلكمة يف أن أكثر احليتان يوم السبت دون سائر األيام كما قال تَأِْتيهِْم ِحيتَانُُهْم َيوَْم 

لفتنة وإرادة وهل هذا إال إثارة ا)  ١٦٣األعراف ( َسْبتِهِْم ُشرًَّعا َوَيْوَم الَ َيسْبُِتونَ الَ تَأِْتيهِْم كَذاِلكَ َنْبلُوُهم 



االضالل قلنا أما على مذهب أهل السنة فإرادة اإلضالل جائزة من اهللا تعاىل وأما على مذهب املعتزلة فالتشديد يف 
  التكاليف حسن لغرض ازدياد الثواب

  أما قوله تعاىل فَقُلَْنا لَُهْم كُوُنواْ ِقرََدةً  َخاِسِئَني ففيه مسائل
خرب أي كونوا جامعني بني القردية واخلسوء وهو الصغار ) قردة خاسئني  (املسألة األوىل قال صاحب الكشاف 

  والطرد

املسألة الثانية قوله تعاىل كُوُنواْ ِقرََدةً  َخاِسِئَني ليس بأمر ألهنم ما كانوا قادرين على أن يقلبوا أنفسهم على صورة 
)  ٤النحل ( ِلَشىْ ء إِذَا أََرْدَناهُ أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ القردة بل املراد منه سرعة التكوين كقوله تعاىل إِنََّما أَمُْرَنا 

واملعىن أنه تعاىل مل يعجزه ما أراد إنزاله من العقوبة هبؤالء بل ملا قال )  ١١فصلت ( وكقوله تعاىل قَالََتا أَتَْيَنا طَاِئِعَني 
صاروا كما أراد وهو كقوله َنلَْعَنُهْم كََما لََعنَّا أَْصَحاَب السَّْبتِ  هلم كُونُواْ ِقَرَدةً  َخاِسِئَني كذلك أي ملا أراد ذلك هبم

وال ميتنع أيضاً أن يتكلم اهللا بذلك عند هذا التكوين إال أن املؤثر يف هذا )  ٤٧النساء ( َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعوالً 
 التكوين فأي فائدة فيه قلنا أما عندنا فأحكام اهللا التكوين هو القدرة واإلرادة فإن قيل ملا مل يكن هلذا القول أثر يف

تعاىل وأفعاله ال تتوقف على رعاية املصاحل ألبتة وأما عند املعتزلة فلعل هذا القول يكون لفظاً لبعض املالئكة أو 
  لغريهم

صورهم وهو مثل  املسألة الثالثة املروي عن جماهد أنه سبحانه وتعاىل مسخ قلوهبم مبعىن الطبع واخلتم ال أنه مسخ
ونظريه أن يقول األستاذ للمتعلم البليد الذي ال ينجح يف )  ٥اجلمعة ( قوله تعاىل كََمثَلِ الِْحمَارِ َيْحِملُ أَْسفَاراً 

تعليمه كن محاراً واحتج على امتناعه بأمرين األول أن اإلنسان هو هذا اهليكل املشاهد والبنية احملسوسة فإذا أبطلها 
ألجسام تركيب القرد وشكله كان ذلك إعداماً لإلنسان وإجياداً للقرد فريجع حاصل املسخ على وخلق يف تلك ا

هذا القول إىل أنه تعاىل أعدم األعراض اليت باعتبارها كانت تلك األجسام إنساناً وخلق فيها األعراض اليت 
ين إن جوزنا ذلك ملا آمنا يف كل ما نراه باعتبارها كانت قرداً فهذا يكون إعداماً وإجياداً ال أنه يكون مسخاً والثا

قرداً وكلباً أنه كان إنساناً عاقالً وذلك يفضي إىل الشك يف املشاهدات وأجيب عن األول بأن اإلنسان ليس هو 
متام هذا اهليكل وذلك ألن هذا اإلنسان قد يصري مسيناً بعد أن كان هزيالً وبالعكس فاألجزاء متبدلة واإلنسان املعني 

ذي كان موجوداً والباقي غري الزائل فاإلنسان أمر وراء هذا اهليكل احملسوس وذلك األمر إما أن يكون جسماً هو ال
سارياً يف البدن أو جزءاً يف بعض جوانب البدن كقلب أو دماغ أو موجوداً جمرداً على ما يقوله الفالسفة وعلى 

تغري إىل هذا اهليكل وهذا هو املسخ وهبذا التقدير جيوز مجيع التقديرات فال امتناع يف بقاء ذلك الشيء مع تطرق ال
يف املالك الذي تكون جثته يف غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول عليه السالم وعن الثاين أن األمان حيصل بإمجاع 

كره جماهد األمة وملا ثبت مبا قررنا جواز املسخ أمكن إجراء اآلية على ظاهرها ومل يكن بنا حاجة إىل التأويل الذي ذ
رمحه اهللا وإن كان ما ذكره غري مستبعد جداً ألن اإلنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور اآليات وجالء البينات 
فقد يقال يف العرف الظاهر إنه محار وقرد وإذا كان هذا اجملاز من اجملازات الظاهرة املشهورة مل يكن يف املصري إليه 

  حمذور ألبتة بقي ههنا سؤاالن
ل األول أنه بعد أن يصري قرداً ال يبقى له فهم وال عقل وال علم فال يعلم ما نزل به من العذاب وجمرد السؤا

القردية غري مؤمل بدليل أن القرود حال سالمتها غري متأملة فمن أين حيصل العذاب بسببه اجلواب مل ال جيوز أن يقال 
كان باقياً إال أنه ملا تغريت اخللقة والصورة ال جرم أهنا ما كانت أن األمر الذي به يكون اإلنسان إنساناً عاقالً فامهاً 

تقدر على النطق واألفعال اإلنسانية إال أهنا كانت تعرف ما ناهلا من تغري اخللقة بسبب شؤم املعصية وكانت يف هناية 



األصلية بتلك الصورة اخلوف واخلجالة فرمبا كانت متأملة بسبب تغري تلك األعضاء وال يلزم من عدم تأمل القرود 
  عدم تأمل اإلنسان بتلك الصورة الغريبة العرضية

السؤال الثاين أولئك القردة بقوا أو أفناهم اهللا وإن قلنا إهنم بقوا فهذه القردة اليت يف زماننا هل جيوز أن يقال إهنا 
س أهنم ما مكثوا إال ثالثة أيام من نسل أولئك املمسوخني أم ال اجلواب الكل جائز عقالً إال أن الرواية عن ابن عبا

  مث هلكوا
املسألة الرابعة قال أهل اللغة اخلاسىء الصاغر املبعد املطرود كالكلب إذا دنا من الناس قيل له اخسأ أي تباعد 

)  ٤لك امل( وانطرد صاغراً فليس هذا املوضع من مواضعك قال اهللا تعاىل َينقَِلبْ إِلَْيَك الَبَصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسٌري 
كَرََّتْينِ حيتمل صاغراً ذليالً ممنوعاً عن معاودة النظر ألنه تعاىل قال فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ تََرى ِمن فُطُورٍ ثُمَّ اْرجِعِ الَبَصَر 
أكثرت  َينقَِلْب إِلَْيَك الَبَصُر خَاِسئًا َوُهَو َحِسٌري فكأنه قال ردد البصر يف السماء ترديد من يطلب فطوراً فإنك وإن

من ذلك مل جتد فطوراً فريتد إليك طرفك ذليالً كما يرتد اخلائب بعد طول سعيه يف طلب شيء وال يظفر به فإنه 
  يرجع خائباً صاغراً مطروداً من حيث كان يقصده من أن يعاوده

يعين ) جعلناها ( راء أما قوله فََجَعلَْناَها فقد اختلفوا يف أن هذا الضمري إىل أي شيء يعود على وجوه أحدها قال الف
املسخة اليت مسخوها وثانيها قال األخفش أي جعلنا القردة نكاالً وثالثها جعلنا قرية أصحاب السبت نكاالً رابعها 

وها و حنجعلنا هذه األمة نكاالً ألن قوله تعاىل َولَقَْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتدَواْ ِمنكُْم ِفى السَّْبِت يدل على األمة واجلماعة أ
واألقرب هو الوجهان األوالن ألنه إذا أمكن رد الكناية إىل مذكور متقدم فال وجه لردها إىل غريه فليس يف اآلية 
املتقدمة إال ذكرهم وذكر عقوبتهم أما النكال فقال القفال رمحه اهللا إنه العقوبة الغليظة الرادعة للناس عن اإلقدام 

حلبس ومنه النكول عن اليمني وهو االمتناع منها ويقال للقيد النكل على مثل تلك املعصية وأصله من املنع وا
وقال )  ١٢املزمل ( وللجام الثقيل أيضاً نكل ملا فيهما من املنع واحلبس ونظريه قوله تعاىل إِنَّ لَدَْيَنا أَنكَاالً َوَجِحيماً 

واملعىن أنا جعلنا ما جرى على هؤالء القوم عقوبة رادعة )  ٨٤النساء ( اهللا تعاىل َواللَُّه أََشدُّ َبأْساً َوأََشدُّ تَنكِيالً 
لغريهم أي مل نقصد بذلك ما يقصده اآلدميون من التشفي ألن ذلك إمنا يكون ممن تضره املعاصي وتنقص من ملكه 

ه نكال وتؤثر فيه وأما حنن فإمنا نعاقب ملصاحل العباد فعقابنا زجر وموعظة قال القاضي اليسري من الذم ال يوصف بأن
حىت إذ عظم وكثر واشتهر يوصف به وعلى هذا الوجه أوجب اهللا تعاىل يف السارق املصر القطع جزاء ونكاالً 

وأراد به أن يفعل على وجه اإلهانة واالستخفاف فهو مبنزلة اخلزي الذي ال يكاد يستعمل إال يف الذم العظيم فكأنه 
وا يف السبت واستحلوا من اصطياد احليتان وغريه ما حرمه عليهم تعاىل ملا بني ما أنزله هبؤالء القوم الذين اعتد

ابتغاء الدنيا ونقضوا ما كان منهم من املواثيق فبني أنه تعاىل أنزل هبم عقوبة ال على وجه املصلحة ألنه كان ال ميتنع 
ن حمنة ال عقوبة أن يقلل مقدار مسخهم ويغري صورهم مبنزلة ما ينزل باملكلف من األمراض املغرية للصورة ويكو

  فبني تعاىل بقوله فََجَعلَْناَها َنكَاالً أنه تعاىل فعلها عقوبة على ما كان منهم
أما قوله تعاىل لَّما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخلْفََها ففيه وجوه أحدها ملا قبلها وما معها وما بعدها من األمم والقرون ألن 

ترب هبا من بلغ إليه خرب هذه الواقعة من اآلخرين وثانيها أريد مبا بني مسخهم ذكر يف كتب األولني فاعتربوا هبا واع
  يديها ما حيضرها من القرون واألمم وثالثها املراد أنه تعاىل جعلها عقوبة جلميع ما

  ارتكبوه من هذا الفعل وما بعده وهو قول احلسن
من عرف األمر الذي نزل هبم يتعظ به وخياف إن فعل مثل أما قوله تعاىل َوَمْوِعظَةً  لّلُْمتَِّقَني ففيه وجهان أحدمها أن 



فعلهم أن ينزل به مثل ما نزل هبم وإن مل ينزل عاجالً فال بد من أن خياف من العقاب اآلجل الذي هو أعظم وأدوم 
وا باالتعاظ وأما ختصيصه املتقني بالذكر فكمثل ما بيناه يف أول السورة عند قوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني ألهنم إذا اختصم

واالنزجار واالنتفاع بذلك صلح أن خيصوا به ألنه ليس مبنفعة لغريهم الثاين أن يكون معىن قوله َوَمْوِعظَةً  لّلُْمتَِّقَني 
أن يعظ املتقون بعضهم بعضاً أي جعلناها نكاالً وليعظ به بعض املتقني بعضاً فتكون املوعظة مضافة إىل املتقني على 

  ا وهذا خاص هلم دون غري املتقني واهللا أعلممعىن أهنم يتعظون هب
وذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَن َتذَْبُحواْ َبقََرةً  قَالُوا أَتَتَِّخذَُنا ُهزًُوا قَالَ أَُع

رونَ َنا َما ِهىَ  قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ  الَّ فَارٌِض َوالَ بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذاِلَك فَافَْعلُواْ َما ُتْؤَمقَالُواْ اْدُع لََنا َربََّك يَُبيَِّن لَّ
َها َتُسرُّ النَّاظِرِيَن قَالُواْ اْدعُ لََنا َربَّكَ قَالُواْ اْدُع لََنا َربََّك يَُبيِّن لََّنا َما لَْوُنَها قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ  َصفَْرآُء فَاِقٌع لَّْوُن
نََّها َبقََرةٌ  الَّ ذَلُولٌ ُتِثُري األرض َوالَ ُيَبيِّن لََّنا َما ِهىَ  إِنَّ البَقََر َتشَاَبَه َعلَْيَنا وَإِنَّآ إِن َشآَء اللَُّه لَُمْهَتُدونَ قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِ

فَاَداَرأُْتْم َمةٌ  الَّ ِشَيةَ  ِفيَها قَالُواْ اأانَ جِئَْت بِالَْحقِّ فَذََبُحوَها َوَما كَادُواْ َيفَْعلُونَ َوإِذْ قََتلُْتْم نَفًْسا َتْسِقى الْحَْرثَ ُمَسلَّ
  َتى َوُيرِيكُْم آَياِتِه لَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَِفيَها َواللَُّه ُمْخرٌِج مَّا كُنُتْم َتكُْتُمونَ فَقُلَْنا اضْرُِبوُه بِبَْعِضَها كَذَاِلَك ُيْحىِ  اللَُّه الْمَْو

  اعلم أن هذا هو النوع الثاين من التشديدات روي عن ابن عباس وسائر املفسرين أن رجالً من بين

إسرائيل قتل قريباً لكي يرثه مث رماه يف جممع الطريق مث شكا ذلك إىل موسى عليه السالم فاجتهد موسى يف تعرف 
يظهر قالوا له سل لنا ربك حىت يبينه فسأله فأوحى اهللا إليه إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُمْ أَن َتذَْبُحواْ بَقََرةً  فتعجبوا القاتل فلما مل 

من ذلك مث شددوا على أنفسهم باالستفهام حاالً بعد حال واستقصوا يف طلب الوصف فلما تعينت مل جيدوها بذلك 
بأضعاف مثنها فاشتروها وذحبوها وأمرهم موسى أن يأخذوا عضواً منها  النعت إال عند إنسان معني ومل يبعها إال

  فيضربوا به القتيل ففعلوا فصار املقتول حياً ومسي هلم قاتله وهو الذي ابتدأ بالشكاية فقتلوه قوداً مث ههنا مسائل
ه تعاىل مالك امللك فال اعتراض املسألة األوىل أن اإليالم والذبح حسن وإال ملا أمر اهللا به مث عندنا وجه احلسن فيه أن

  ألحد عليه وعند املعتزلة إمنا حيسن ألجل األعواض
املسألة الثانية أنه تعاىل أمر بذبح بقرة من بقر الدنيا وهذا هو الواجب املخري فدل ذلك على صحة قولنا بالواجب 

  املخري
لََّه َيأُْمرُكُْم أَن َتذَْبُحواْ بَقََرةً  معناه اذحبوا أي بقرة شئتم املسألة الثالثة االقئلون بالعموم اتفقوا على أن قوله تعاىل إِنَّ ال

فهذه الصيغة تفيد هذا العموم وقال منكروا العموم إن هذا ال يدل على العموم واحتجوا عليه بوجوه األول أن 
ة من شأهنا كيت املفهوم من قول القائل اذبح بقرة ميكن تقسيمه إىل قسمني فإنه يصح أن يقال اذبح بقرة معين

معىن مشترك بني هذين ) اذبح ( وكيت ويصح أيضاً أن يقال اذبح بقرة أي بقرة شئت فأذن املفهوم من قولك 
القسمني واملشترك بني القسمني ال يستلزم واحداً منهما فأذن قوله اذحبوا بقرة ال يستلزم معناه معىن قوله اذحبوا 

موم ألنه لو أفاد العموم لكان قوله اذحبوا بقرة أي بقرة شئتم تكريراً ولكان بقرة أي بقرة شئتم فثبت أنه ال يفيد الع
قوله اذحبوا بقرة معينة نقضاً وملا مل يكن كذلك علمنا فساد هذا القول الثاين أن قوله تعاىل إِنََّها َبقََرةٌ  كالنقيض 

يكون قولنا اذحبوا بقرة يرفع عموم النفي  لقولنا ال تذحبوا بقرة وقولنا ال تذحبوا بقرة يفيد النفي العام فوجب أن
ويكفي يف ارتفاع عموم النفي خصوص الثبوت على وجه واحد فأذن قوله اذحبوا بقرة يفيد األمر بذبح بقرة واحدة 
فقط أما اإلطالق يف ذبح أي بقرة شاءوا فذلك ال حاجة إليه يف ارتفاع ذلك النفي فوجب أن ال يكون مستفاداً من 

أن قوله تعاىل بَقََرةٌ  لفظة مفردة منكرة واملفرد املنكر إمنا يفيد فرداً معيناً يف نفسه غري معني حبسب  اللفظ الثالث
القول الدال عليه وال جيوز أن يفيد فرداً أي فرد كان بدليل أنه إذا قال رأيت رجالً فإنه ال يفيد إال ما ذكرناه فإذا 



كذلك واحتج القائلون بالعموم بأنه لو ذبح أي بقرة كانت فإنه  ثبت أنه يف اخلرب كذلك وجب أن يكون يف األمر
خيرج عن العهدة فوجب أن يفيد العموم واجلواب أن هذا مصادرة على املطلوب األول فإن هذا إمنا يثبت لو ثبت 

ذا عرفت أن قوله اذبح بقرة معناه اذبح أي بقرة شئت وهذا هو عني املتنازع فيه فهذا هو الكالم يف هذه املسألة إ
هذا فنقول اختلف الناس يف أن قوله تعاىل إِنََّها بَقََرةٌ  هل هو أمر بذبح بقرة معينة مبينة أو هو أمر بذبح بقرة أي 

بقرة كانت فالذين جيوزون تأخري البيان عن وقت اخلطاب قالوا إنه كان أمراً بذبح بقرة معينة ولكنها ما كانت مبينة 
  ن أمراً بذبح أي بقرةوقال املانعون منه هو وإن كا

كانت إال أن القوم ملا سألوا تغري التكليف عند ذلك وذلك ألن التكليف األول كان كافياً لو أطاعوا وكان التخيري 
يف جنس البقر إذ ذاك هو الصالح فلما عصوا ومل ميتثلوا ورجعوا باملسألة مل ميتنع تغري املصلحة وذلك معلوم يف 

قد يأمره بالسهل اختياراً فإذا امتنع الولد منه فقد يرى املصلحة يف أن يأمره بالصعب فكذا املشاهد ألن املدبر لولده 
إِنَّهُ َيقُولُ ههنا واحتج الفريق األول بوجوه األول قوله تعاىل اْدُع لََنا رَبََّك ُيَبّيَن لََّنا َما ِهىَ  و َما لَْوُنَها وقول اهللا تعاىل 

ٌض إِنََّها بَقََرةٌ  َصفَْراء إِنََّها َبقََرةٌ  الَّ ذَلُولٌ ُتِثُري االْْرَض منصرف إىل ما أمروا بذحبه من قبل وهذه إِنََّها َبقََرةٌ  الَّ فَارِ
الكنايات تدل على أن املأمور به ما كان ذبح بقرة أي بقرة كانت بل كان املأمور به ذبح بقرة معينة الثاين أن 

الثاين إما أن يقال إهنا صفات البقرة اليت أمروا بذحبها أوالً أو صفات بقرة الصفات املذكورة يف اجلواب عن السؤال 
وجبت عليهم عند ذلك السؤال وانتسخ ما كان واجباً عليهم قبل ذلك واألول هو املطلوب والثاين يقتضي أن يقع 

ملسلمون على أن تلك االكتفاء بالصفات املذكورة آخراً وأن ال جيب حصول الصفات املذكورة قبل ذلك وملا أمجع ا
الصفات بأسرها كانت معتربة علمنا فساد هذا القسم فإن قيل أما الكنايات فال نسلم عودها إىل البقرة فلم ال جيوز 

أن يقال إهنا كنايات عن القصة والشأن وهذه طريقة مشهورة عند العرب قلنا هذا باطل لوجوه أحدها أن هذه 
الشأن لبقي ما بعد هذه الكنايات غري مفيد ألنه ال فائدة يف قوله بَقََرةٌ  َصفَْراء الكنايات لو كانت عائدة إىل القصة و

بل ال بد من إضمار شيء آخر وذلك خالف األصل أما إذا جعلنا الكنايات عائدة إىل املأمور به أوالً مل يلزم هذا 
الكناية جيب عودها إىل شيء جرى احملذور وثانيها أن احلكم برجوع الكناية إىل القصة والشأن خالف األصل ألن 

ذكره والقصة والشأن مل جير ذكرمها فال جيوز عود الكناية إليهما لكنا خالفنا هذا الدليل للضرورة يف بعض املواضع 
فبقي ما عداه على األصل وثالثها أن الضمري يف قوله َما لَْوُنَها َوَما ِهىَ  ال شك أنه عائد إىل البقرة املأمور هبا فوجب 

ن يكون الضمري يف قوله إِنََّها َبقََرةٌ  َصفَْراء عائداً إىل تلك البقرة وإال مل يكن اجلواب مطابقاً للسؤال الثالث أهنم لو أ
كانوا سائلني معاندين مل يكن يف مقدار ما أمرهم به موسى ما يزيل االحتمال ألن مقدار ما ذكره موسى أن تكون 

 القوة وهذا القدر موضع لالحتماالت الكثرية فلما سكتوا ههنا واكتفوا به بقرة صفراء متوسطة يف السن كاملة يف
ً معناه علمنا أهنم ما كانوا معاندين واحتج الفريق الثاين بوجوه أحدها أن قوله تعاىل إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُمْ أَن َتذَْبُحواْ َبقََرة 

وذلك يقتضي أن يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفاً يأمركم أن تذحبوا بقرة أي بقرة كانت وذلك يقتضي العموم 
جديداً وثانيها لو كان املراد ذبح بقرة معينة ملا استحقوا التعنيف على طلب البيان بل كانوا يستحقون املدح عليه 

لُونَ علمنا تقصريهم يف اإلتيان مبا فلما عنفهم اهللا تعاىل يف قوله فَافَْعلُواْ َما ُتْؤَمرونَ ويف قوله فَذََبُحوَها َوَما كَاُدواْ َيفَْع
أمروا به أوالً وذلك إمنا يكون لو كان املأمور به أوالً ذبح بقرة معينة الثالث ما روي عن ابن عباس أنه قال لو ذحبوا 

  أية بقرة أرادوا ألجزأت منهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم



ة كانوا حمتاجني إىل ذحبها فلو كان املأمور به ذبح بقرة معينة مع أن اهللا ورابعها أن الوقت الذي فيه أمروا بذبح البقر
تعاىل ما بينها لكان ذلك تأخرياً للبيان عن وقت احلاجة وإنه غري جائز واجلواب عن األول ما بينا يف أول املسألة أن 

أمور به ذبح بقرة أي بقرة كانت وعن الثاين أن قوله تعاىل قوله إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَن َتذَْبحُواْ َبقََرةً  ال يدل على أن امل
َوَما كَاُدواْ َيفَْعلُونَ ليس فيه داللة على أهنم فرطوا يف أول القصة وأهنم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان بل 

ذلك وما كادوا اللفظ حمتمل لكل واحد منهما فنحمله على األخري وهو أهنم ملا وقفوا على متام البيان توقفوا عند 
يفعلونه وعن الثالث أن هذه الرواية عن ابن عباس من باب اآلحاد وبتقدير الصحة فال تصلح أن تكون معارضة 
لكتاب اهللا تعاىل وعن الرابع أن تأخري البيان عن وقت احلاجة إمنا يلزم أن لو دل األمر على الفور وذلك عندنا 

  ممنوع
املأمور به بقرة أي بقرة كانت فال بد وأن نقول التكاليف مغايرة فكلفوا يف واعلم أنا إذا فرعنا على القول بأن 

األول أي بقرة كانت وثانياً أن تكون ال فارضاً وال بكراً بل عواناً فلما مل يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون صفراء فلما 
تلف القائلون هبذا املذهب مل يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون مع ذلك ال ذلوالً تثري األرض وال تسقي احلرث مث اخ

منهم من قال يف التكليف الواقع أخرياً جيب أن يكون مستوفياً لكل صفة تقدمت حىت تكون البقرة مع الصفة 
األخرية ال فارض وال بكر وصفراء فاقع ومنهم من يقول إمنا جيب كوهنا بالصفة األخرية فقط وهذا أشبه بظاهر 

إن كان األول أشبه بالروايات وبطريقة التشديد عليهم عند تردد االمتثال وإذا الكالم إذا كان تكليفاً بعد تكليف و
ثبت أن البيان ال يتأخر فال بد من كونه تكليفاً بعد تكليف وذلك يدل على أن األسهل قدينسخ باألشق ويدل على 

خ يف شرع موسى جواز النسخ قبل الفعل ولكنه ال يدل على جواز النسخ قبل وقت الفعل ويدل على وقوع النس
عليه السالم وله أيضاً تعلق مبسألة أن الزيادة على النسخ هل هو نسخ أم ال ويدل على حسن وقوع التكليف ثانياً 

  ملن عصى ومل يفعل ما كلف أوالً
  أما قوله تعاىل قَالُواْ أََتتَِّخذَُنا ُهُزًوا ففيه مسائل

بالضمتني والواو ) هزواً ( ي حنو كفؤاً وكفء وقرأ حفص املسألة األوىل قرىء ُهُزواً بالضم وهزؤا بسكون الزا
  وكذلك كفواً

املسألة الثانية قال القفال قوله تعاىل قَالُواْ أَتَتَِّخذَُنا استفهام على معىن االنكار واهلزء جيوز أن يكون يف معىن املهزوء 
نظريه قوله تعاىل الرِحِمَني فَاتََّخذُْتُموُهمْ به كما يقال كان هذا يف علم اهللا أي يف معلومه واهللا رجاؤنا أي مرجونا و

أجتعلنا مكان هزء أو أهل هزء أو مهزوأ بنا ) أتتخذنا هزؤاً ) ( الكشاف ( قال صاحب )  ١١٠املؤمنون ( ِسْخرِّياً 
  واهلزء نفسه فرط االستهزاء

يني القاتل فقال موسى اذحبوا بقرة مل املسألة الثالثة القوم إمنا قالوا ذلك ألهنم ملا طلبوا من موسى عليه السالم تع
يعرفوا بني هذا اجلواب وذلك السؤال مناسبة فظنوا أنه عليه السالم يالعبهم ألنه من احملتمل أن موسى عليه السالم 
أمرهم بذبح البقرة وما أعلمهم أهنم إذا ذحبوا البقرة ضربوا القتيل ببعضها فيصري حياً فال جرم وقع هذا القول منهم 

اهلزء وحيتمل أنه عليه السالم وإن كان قد بني هلم كيفية احلال إال أهنم تعجبوا من أن القتيل كيف يصري حياً  موقع
  بأن يضربوه ببعض أجزاء البقرة فظنوا أن ذلك جيزي جمرى االستهزاء

م إن قالوا ذلك املسألة الرابعة قال بعضهم إن أولئك القوم كفروا بقوهلم ملوسى عليه السالم أتتخذنا هزؤاً ألهن
وشكوا يف قدرة اهللا تعاىل على إحياء امليت فهو كفر وإن شكوا يف أن الذي أمرهم به موسى عليه السالم هل هو 

بأمر اهللا تعاىل فقد جوزوا اخليانة على موسى عليه السالم يف الوحي وذلك أيضاً كفر ومن الناس من قال إنه ال 



ملالعبة على األنبياء جائزة فلعلهم ظنوا به عليه السالم أنه يالعبهم يوجب الكفر وبيانه من وجهني األول أن ا
مالعبة حقة وذلك اليوجب الكفر الثاين أن معىن قوله تعاىل أَتَتَِّخذَُنا أي ما أعجب هذا اجلواب كأنك تستهزىء بنا 

  ال أهنم حققوا على موسى االستهزاء
نْ أَكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني ففيه وجوه أحدها أن االشتغال باالستهزاء ال يكون إال أما قوله تعاىل ُهزًُوا قَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه أَ

بسبب اجلهل ومنصب النبوة ال حيتمل اإلقدام على االستهزاء فلم يستعذ موسى عليه السالم من نفس الشيء الذي 
وذ باهللا من عدم العقل وغلبة نسبوه إليه لكنه استعاذ من السبب املوجب له كما قد يقول الرجل عند مثل ذلك أع

اهلوى واحلاصل أنه أطلق اسم السبب على املسبب جمازاً هذا هو الوجه األقوى وثانيها أعوذ باهللا أن أكون من 
اجلاهلني مبا يف االستهزاء يف أمر الدين من العقاب الشديد والوعيد العظيم فإين مىت علمت ذلك امتنع إقدامي على 

بعضهم إن نفس اهلزء قد يسمى جهالً وجهالة فقد روي عن بعض أهل اللغة إن اجلهل ضد  االستهزاء وثالثها قال
  احللم كما قال بعضهم إنه ضد العلم

واعلم أن هذا القول من موسى عليه السالم يدل على أن االستهزاء من الكبائر العظام وقد سبق متام القول فيه يف 
  ) ١٥ ١٤البقرة ( ْهزِءونَ اللَُّه َيْسَتهْزِىء بِهِْم قوله تعاىل قَالُواْ إِنََّما َنْحُن ُمْسَت

  واعلم أن القوم سألوا موسى عليه السالم عن أمور ثالثة مما يتعلق بالبقرة
 إِنَُّهالسؤال األول ما حكى اهللا تعاىل عنهم أهنم قَالُواْ اْدعُ لََنا َربََّك ُيَبّيَن لََّنا َما ِهىَ  فأجاب موسى عليه السالم بقوله 

  ثاًَيقُولُ إِنََّها بَقََرةٌ  الَّ فَارٌِض َوالَ بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذاِلَك فَافَْعلُواْ َما ُتْؤَمرونَ واعلم أن يف اآلية أحبا
غري مبني األول أنا إذا قلنا إن قوله تعاىل إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُمْ أَن َتذَْبُحواْ بَقََرةً  يدل على األمر بذبح بقرة معينة يف نفسها 

التعيني حسن موقع سؤاهلم ألن املأمور به ملا كان جممالً حسن االستفسار واالستعالم أما على قول من يقول إنه يف 
أصل اللغة للعموم فال بد من بيان أنه ما الذي محلهم على هذا االستفسار وفيه وجوه أحدها أن موسى عليه السالم 

بوا القتيل ببعضها صار حياً تعجبوا من أمر تلك البقرة وظنوا أن تلك البقرة ملا أخربهم بأهنم إذا ذحبوا البقرة وضر
اليت يكون هلا مثل هذه اخلاصة ال تكون إال بقرة معينة فال جرم استقصوا يف السؤال عن وصفها كعصا موسى 

لعجيبة ما كانت املخصوصة من بني سائر العصي بتلك اخلواص إال أن القوم كانوا خمطئني يف ذلك ألن هذه اآلية ا
خاصية البقرة بل كانت معجزة يظهرها اهللا تعاىل على يد موسى عليه السالم وثانيها لعل القوم أرادوا بقرة أي بقرة 
كانت إال أن القاتل خاف من الفضيحة فألقى الشبهة يف التبيني وقال املأمور به بقرة معينة ال مطلق البقرة ملا وقعت 

ك إىل موسى وثالثها أن اخلطاب األول وإن أفاد العموم إال أن القوم أرادوا االحتياط فيه املنازعة فيه رجعوا عند ذل
  فسألوا طلباً ملزيد البيان وإزالة لسائر االحتماالت إال أن املصلحة تغريت واقتضت األمر بذبح البقرة املعينة

إشارة إىل احلقيقة فما ) هي ( سؤال و ) ما ( طلب لتعريف املاهية واحلقيقة ألن ) ما هي ( البحث الثاين أن سؤال 
هي ال بد وأن يكون طلباً للحقيقة وتعريف املاهية واحلقيقة ال يكون إال بذكر أجزائها ومقدماهتا ال بذكر صفاهتا 

اخلارجة عن ماهيتها ومعلوم أن وصف السن من األمور اخلارجة عن املاهية فوجب أن ال يكون هذا اجلواب مطابقاً 
ل واجلواب عنه أن األمر وإن كان كما ذكرمت لكن قرينة احلال تدل على أنه ما كان مقصودهم من قوهلم هلذا السؤا

ما البقر طلب ماهيته وشرح حقيقته بل كان مقصودهم طلب الصفات اليت بسببها يتميز بعض البقر عن بعض 
  فلهذا حسن ذكر الصفات اخلارجة جواباً عن هذا السؤال

الفارض املسنة ومسيت فارضاً ألهنا فرضت سنها أي قطعتها وبلغت آخرها ) الكشاف ( ب البحث الثالث قال صاح
والبكر الفتية والعوان النصف قال القاضي أما البكر فقيل إهنا الصغرية وقيل ما مل تلد وقيل إهنا اليت ولدت مرة 



كر أهنا الشابة وهي من النساء اليت مل إنه ذكر يف الفارض أهنا املسنة ويف الب) الضيب ( واحدة قال املفضل بن سلمة 
توطأ ومن اإلبل اليت وضعت بطناً واحداً قال القفال البكر يدل على األول ومنه الباكورة ألول الثمر ومنه بكرة 
النهار ويقال بكرت عليهما البارحة إذا جاء يف أول الليل وكأن األظهر أهنا هي اليت مل تلد ألن املعروف من اسم 

إلناث يف بين آدم ما مل ينز عليها الفحل وقال بعضهم العوان اليت ولدت بطناً بعد بطن وحرب عوان إذا البكر من ا
  كانت حرباً قد قوتل فيها مرة بعد مرة وحاجة عوان إذا كانت قد قضيت مرة بعد مرة
ل غالب الظن يف األحكام إذ البحث الرابع احتج العلماء بقوله تعاىل َعَوانٌ َبْيَن ذاِلَك على جواز االجتهاد واستعما

  ال يعلم أهنا بني الفارض والبكر إال من طريق االجتهاد وههنا سؤاالن
تقتضي شيئني فصاعداً فمن أين جاز دخوله على ذلك اجلواب ألنه يف معىن شيئني حيث وقع ) بني ( األول لفظة 

  مشاراً به إىل ما ذكر من الفارض والبكر
إىل مؤنثني مع أنه لإلشارة إىل واحد مذكر اجلواب جاز ذكر ذلك ) ذلك ( ر بلفظه السؤال الثاين كيف جاز أن يشا

  على تأويل ما ذكر أو ما تقدم لالختصار يف الكالم
أما قوله تعاىل فَافَْعلُواْ َما ُتْؤَمرونَ ففيه تأويالن األول فافعلوا ما تؤمرون به من قولك أمرتك اخلري والثاين أن يكون 

أمركم مبعىن مأموركم تسمية للمفعول باملصدر كضرب األمري واعلم أن املقصود األصلي من هذا املراد فافعلوا 
اجلواب كون البقرة يف أكمل أحواهلا وذلك ألن الصغرية تكون ناقصة ألهنا بعدما وصلت إىل حالة الكمال واملسنة 

حالة الكمال مث إنه تعاىل حكى  كأهنا صارت ناقصة وجتاوزت عن حد الكمال فأما املتوسطة فهي اليت تكوى يف
ده يف سؤاهلم الثاين وهو قوله تعاىل قَالُواْ اْدُع لََنا رَبََّك ُيَبّين لََّنا َما لَْوُنَها واعلم أهنم ملا عرفوا حال السن شرعوا بع

ة وأنصعه يقال يف تعرف حال اللون فأجاهبم اهللا تعاىل بأهنا َصفَْراء فَاِقٌع لَّْوُنَها والفقوع أشدها يكون من الصفر
  التوكيد أصفر فاقع وأسود حالك وأبيض يقق وأمحر قاٍن وأخضر ناضر وههنا سؤاالن

ههنا واقع خرباً عن اللون فكيف يقع تأكيداً لصفراء اجلواب مل يقع خرباً عن اللون إمنا وقع تأكيداً ) فاقع ( األول 
ا وملتبس هبا فلم يكن فرق بني قولك صفراء فاقعة لصفراء إال أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل واللون سببه

  وصفراء فاقع لوهنا

السؤال الثاين فهال قيل صفراء فاقعة وأي فائدة يف ذكر اللون اجلواب الفائدة فيه التوكيد ألن اللون اسم للهيئة 
ت إليها وهي الصفرة فكأنه قيل شديدة الصفرة صفرهتا فهو من قولك جد جده وجنون جمنون وعن وهب إذ نظر

  خيل إليك أن شعاع الشمس خيرج من جلدها
أما قوله تعاىل َتُسرُّ النَّاِظرِيَن فاملعىن أن هذه البقرة حلسن لوهنا تسر من نظر إليها قال احلسن الصفراء ههنا مبعىن 

أي )  ٣٣املرسالت  (السوداء ألن العرب تسمي األسود أصفر نظريه قوله تعاىل يف صفة الدخان كَأَنَُّه جَِمالَةٌ  ُصفٌْر 
سود واعترضوا على هذا التأويل بأن األصفر ال يفهم منه األسود ألبتة فلم يكن حقيقة فيه وأيضاً السواد ال ينعت 
بالفقوع إمنا يقال أصفر فاقع وأسود حالك واهللا أعلم وأما السرور فإنه حالة نفسانية تعرض عند حصول اعتقاد أو 

افع مث إنه تعاىل حكى سؤاهلم الثالث وهو قوله تعاىل قَالُواْ اْدُع لََنا رَبََّك يَُبّين لََّنا علم أو ظن حبصول شيء لذيذ أو ن
  َما ِهىَ  إِنَّ البَقََر َتشَاَبَه َعلَْيَنا وَإِنَّا إِن َشاء اللَُّه لَُمْهَتدُونَ وههنا مسائل

والذي نفس حممد بيده لو مل يقولوا إن ( قال أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل قال احلسن عن رسول اهللا 
واعلم أن ذلك يدل على أن التلفظ هبذه الكلمة مندوب يف كل عمل يراد حتصيله ) شاء اهللا حليل بينهم وبينها أبداً 

( أَن َيَشاء اللَُّه  َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشىْ ء إِّنى فَاِعلٌ ذاِلَك غَداً إِالَّ) صلى اهللا عليه وسلم ( ولذلك قال اهللا تعاىل حملمد 



  وفيه استعانة باهللا وتفويض األمر إليه واالعتراف بقدرته ونفاذ مشيئته)  ٢٣الكهف 
املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذا على أن احلوادث بأسرها مرادة هللا تعاىل فإن عند املعتزلة أن اهللا تعاىل ملا أمرهم 

يبقى لقوهلم إن شاء اهللا فائدة أما على قول أصحابنا فإنه تعاىل قد يأمر بذلك فقد أراد اهتداءهم ال حمالة وحينئذ ال 
  مبا ال يريد فحينئذ يبقى لقولنا إن شاء اهللا فائدة

( املسألة الثالثة احتجت املعتزلة على أن مشيئة اهللا تعاىل حمدثة بقوله إِن َشاء اللَُّه من وجهني األول أن دخول كلمة 
الثاين وهو أنه تعاىل علق حصول االهتداء على حصول مشيئة االهتداء فلما مل يكن عليه يقتضي احلدوث و) أن 

حصول االهتداء أزلياً وجب أن ال تكون مشيئة االهتداء أزلية ولنرجع إىل التفسري فأما قوله تعاىل يَُبّين لََّنا َما ِهىَ  
ههنا يف اجلواب الصفات العرضية املفارقة  ففيه السؤال املذكور وهو أن قولنا ما هو طلب بيان احلقيقة واملذكور

  فكيف يكون هذا اجلواب مطابقاً للسؤال وقد تقدم جوابه
 أما قوله تعاىل إِنَّ الَبقَرَ َتشَاَبَه َعلَْيَنا فاملعىن أن البقر املوصوف بالتعوين والصفرة كثري فاشتبه علينا أيها نذبح وقرىء

  تشاهبت ومتشاهبة ومتشابه) قرىء ( يف الشني و تشابه مبعىن تتشابه بطرح التاء وإدغامها 
ها أما قوله تعاىل وَإِنَّا إِن َشاء اللَُّه لَُمهَْتُدونَ ففيه وجوه ذكرها القفال أحدها وإنا مبشيئة اهللا هنتدي للبقرة املأمور بذحب

بالزيادة لنا يف البيان هنتدي إليها عند حتصيلنا أوصافها اليت هبا متتاز عما عدها وثانيها وإنا إن شاء اهللا تعريفها إيانا 
وثالثها وإنا إن شاء اهللا على هدى يف استقصائنا يف السؤال عن أوصاف البقرة أي نرجوا أنا لسنا على ضاللة فيما 
نفعله من هذا البحث ورابعها إنا مبشيئة اهللا هنتدي للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة مبا به متتاز هي عما سواها مث 

 تعاىل عن سؤاهلم بقوله تعاىل إِنََّها بَقََرةٌ  الَّ ذَلُولٌ ُتِثُري االْْرَض وقوله الَّ ذَلُولٌ صفة لبقرة مبعىن بقرة غري أجاب اهللا
  ذلول مبعىن مل تذلل للكراب وإثارة األرض

 ألن املعىن ال األوىل للنفي والثانية مزيدة لتوكيد األوىل) ال ( وال هي من البقر اليت يسقى عليها فتسقى احلرث و 
ذلول تثري وتسقى على أن الفعلني صفتان لذلول كأنه قيل ال ذلول مثرية وساقية ومجلة القول أن الذلول بالعمل ال 

  بد من أن تكون ناقصة فبني تعاىل أهنا ال تثري األرض وال تسقى احلرث ألن هذين العملني يظهر هبما النقص
ه أحدها من العيوب مطلقاً وثانيها من آثار العمل املذكور وثالثها مسلمة أي أما قوله تعاىل مَُّسلََّمةٌ  ففيه وجو

وحشية مرسلة عن احلبس ورابعها مسلمة من الشية اليت هي خالف لوهنا أي خلصت صفرهتا عن اختالط سائر 
محله على السالمة من األلوان هبا وهذا الرابع ضعيف وإال لكان قوله َوأَنَزلَْنا ِفيَها تكراراً غري مفيد بل األوىل 

العيوب واللفظ يقتضي ذلك ألن ذلك يفيد السالمة الكاملة عن العلل واملعايب واحتج العلماء به على جواز 
استعمال الظاهر مع جتويز أن يكون الباطن خبالفه ألن قوله مَُّسلََّمةٌ  إذا فسرناها بأهنا مسلمة من العيوب فذلك ال 

  علمه من طريق الظاهرنعلمه من طريق احلقيقة إمنا ن
أما قوله تعاىل وَأَنَزلَْنا ِفيَها فاملراد أن صفرهتا خالصة غري ممتزجة بسائر األلوان ألن البقرة الصفراء قد توصف بذلك 
إذا حصلت الصفرة يف أكثرها فأراد تعاىل أن يبني عموم ذلك بقوله وَأَنزَلَْنا ِفيَها روي أهنا كانت صفراء األظالف 

ن والوشي خلط لون بلون مث أخرب اهللا تعاىل عنهم بأهنم وقفوا عند هذا البيان واقتصروا عليه فقالوا صفراء القرو
قَالَ إِنَُّه َيقُولُ أي اآلن بانت هذه البقرة عن غريها ألهنا بقرة عوان صفراء غري مذللة بالعمل قال القاضي قوله تعاىل 

نه يدل على أهنم اعتقدوا فيما تقدم من األوامر أهنا ما كانت حقه وهذا قَالَ إِنَُّه َيقُولُ كفر من قبلهم ال حمالة أل
  ضعيف الحتمال أن يكون املراد اآلن ظهرت حقيقة ما أمرنا به حىت متيزت من غريها فال يكون كفراً

نا حبث وهو أن النحويني أما قوله تعاىل فَذََبُحوَها َوَما كَاُدواْ َيفَْعلُونَ فاملعىن فذحبوا البقرة وما كادوا يذحبوهنا وهه



تفسريين األول قالوا إن نفيه إثبات وإثباته نفي فقولنا كاد يفعل كذا معناه قرب من أن يفعل لكنه ) لكاد ( ذكروا 
اجلرجاين ( ما فعله وقولنا ما كاد يفعل كذا معناه قرب من أن يفعل لكنه فعله والثاين وهو اختيار الشيخ عبد القاهر 

عناه املقاربة فقولنا كاد يفعل معناه قرب من الفعل وقولنا ما كاد يفعل معناه ما قرب منه النحوي أن كاد م) 
ولألولني أن حيتجوا على فساد هذا الثاين هبذه اآلية ألن قوله تعاىل َوَما كَاُدواْ َيفَْعلُونَ معناه وما قاربوا الفعل ونفي 

  د للمقاربة لزم وقوع التناقض يف هذه اآلية وههنا أحباثاملقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع الفعل فلو كان كا
البحث األول روي أنه كان يف بين إسرائيل شيخ صاحل له عجلة فأتى هبا الغيضة وقال اللهم إين استودعتكها البين 

حىت تكرب وكان براً بوالديه فشبت وكانت من أحسن البقر وامسنها فتساوموها اليتيم وأمه حىت اشتروها مبلء 
  مسكها ذهباً وكانت البقرة إذ ذاك بثالثة دنانري وكانوا طلبوا البقرة املوصوفة أربعني سنة

البحث الثاين روي عن احلسن أن البقرة تذبح وال تنحر وعن عطاء أهنا تنحر قال فتلوت اآلية عليه فقال الذبح 
ة يدل على أهنم أمروا بالذبح والنحر سواء وحكي عن قتادة والزهري إن شئت حنرت وإن شئت ذحبت وظاهر اآلي

وأهنم فعلوا ما يسمى ذحباً والنحر وإن أجزأ عن الذبح فصورته خمالفة لصورة الذبح فالظاهر يقتضي ما قلناه حىت لو 
  حنروا وال دليل يدل على قيامه مقام الذبح لكان ال جيزي

جل غالء مثنها وعن آخرين أهنم البحث الثالث اختلفوا يف السبب الذي ألجله ما كادوا يذحبون فعن بعضهم أل
خافوا الشهرة والفضيخة وعلى كال الوجهني فاالحجام عن املأمور به غري جائز أما األول فألهنم ملا أمروا بذبح 

البقرة املعينة وذلك الفعل ما كان يتم إال بالثمن الكثريو جب عليهم أداؤه ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 
يل على خالفه وإمنا ال يلزم املصلي أن يتطهر باملاء إذا مل جيده إال بغالء من حيث الشرع ولواله للزم إال أن يدل الدل

ذلك إذا وجب التطهر مطلقاً وأما الثاين وهو خوف الفضيحة فذاك ال يرفع التكليف فإن القود إذا كان واجباً عليه 
يف ليزول الشر والفتنة ورمبا لزمه ذلك لتزول التهمة يف لزمه تسليم النفس من ويل الدم إذا طالب ورمبا لزمه التعر

القتل عن القوم الذين طرح القتيل بالقرب منهم ألنه الذي عرضهم للتهمة فيلزمه إزالتها فكيف جيوز جعله سبباً 
  للتثاقل يف هذا الفعل

الصورة إال جمرد األمر مث إنه  البحث الرابع احتج القائلون بأن األمر للوجوب هبذه اآلية وذلك ألنه مل يوجد يف هذه
تعاىل ذم التثاقل فيه والتكاسل يف االشتغال مبقتضاه وذلك يدل على أن األمر للوجوب قال القاضي إذا كان الغرض 
من املأمور إزالة شر وفتنة دل ذلك على وجوبه وإمنا أمر تعاىل بذحبها لكي يظهر القاتل فتزول الفتنة والشر املخوف 

ن هذا اجلنس الضار واجب فلما كان العالج إزالته هبذا الفعل صار واجباً وأيضاً فغري ممتنع أن يف فيهم والتحرز ع
تلك الشريعة أن التعبد بالقربان ال يكون إال سبيل الوجوب فلما تقدم علمهم بذلك كفاهم جمرد األمر وأقول 

األمر يقتضي الوجوب فال نقول إنه حاصل هذين السؤالني يرجع إىل حرف واحد وهو أنا وإنا كنا ال نقول إن 
ينايف الوجوب أيضاً فلعله فهم الوجوب ههنا بسبب آخر سوى األمر وذلك السبب املنفصل إما قرينة حالية وهي 
العلم بأن دفع املضار واجب أو مقالية وهي ما تقدم بيانه من أن القربان ال يكون مشروعاً إال على وجه الوجوب 

د قوله تعاىل إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَن َتذَْبحُواْ َبقََرةً  فلما ذكر الذم والتوبيخ على ترك الذبح واجلواب أن املذكور جمر
املأمور به علمنا إن منشأ ذلك هو جمرد ورود األمر به ملا ثبت يف أصول الفقه أن ترتيب احلكم على الوصف مشعر 

  بكون الوصف علة لذلك احلكم
ون بأن األمر يفيد الفور هبذه اآلية قالوا ألنه ورد التعنيف على ترك املأمور به عند ورود البحث اخلامس احتج القائل

  األمر اجملرد فدل على أنه للفور



ح أما قوله تعاىل وَإِذْ قََتلُْتْم َنفًْسا فَادَرأُْتْم ِفيَها فاعلم أن وقوع ذلك القتل ال بد وأن يكون متقدماً ألمره تعاىل بالذب
عن وقوع ذلك القتل وعن أنه ال بد وأن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة فال جيب أن يكون متقدماً أما اإلخبار 

على اإلخبار عن قصة البقرة فقول من يقول هذه القصة جيب أن تكون متقدمة يف التالوة على األوىل خطأ ألن هذه 
يف الذكر فغري واجب ألنه تارة يتقدم ذكر القصة يف نفسها جيب أن تكون متقدمة على األول يف الوجود فأما التقدم 
  السبب على ذكر احلكم وأخرى على العكس من ذلك فكأنه ملا وقعت

هلم تلك الواقعة أمرهم تعاىل بذبح البقرة فلما ذحبوها قال وإذ قتلتم نفساً من قبل واختلفتم وتنازعتم فإين مظهر 
قرة املذبوحة وذلك مستقيم فإن قيل هب أنه ال خلل يف لكم القاتل الذي سترمتوه بأن يضرب القتيل ببعض هذه الب

هذا النظم ولكن النظم اآلخر كان مستحسناً فما الفائدة يف ترجيح هذا النظم قلنا إمنا قدمت قصة األمر بذبح 
البقرة على ذكر القتيل ألنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من 

  بينية التفريع
أما قوله تعاىل فَادرَأُْتْم ِفيَها ففيه وجوه أحدها اختلفتم واختصمتم يف شأهنا ألن املتخاصمني يدرأ بعضهم بعضاً أي 

أي يغي كل واحد منكم القتل عن نفسه ويضيفه إىل غريه وثالثها دفع بعضكم ) أدارأمت ( يدافعه ويزامحه وثانيها 
أن الدرء هو الدفع فاملتخاصمون إذا ختاصموا فقد دفع كل واحد منهم  بعضاً عن الرباءة والتهمة ومجلة القول فيه

عن نفسه تلك التهمة ودفع كل واحد منهم حجة صاحبه عن تلك الفعلة ودفع كل واحد منهم حجة صاحبه يف 
يف  للنفس أي فاختلفتم) فيها ( إسناد تلك التهمة إىل غريه وحجة صاحبه يف براءته عنه قال القفال والكناية يف 

  النفس وحيتمل يف القتلة ألن قوله قُِتلُْتْم يدل على املصدر
خمرج ( أما قوله تعاىل وَاللَُّه ُمخْرٌِج مَّا كُنُتمْ َتكُْتُمونَ أي مظهر ال حمالة ما كتمتم من أمر القتل فإن قيل كيف اعمل 

( حلاضر يف قوله َباِسطٌ ِذَراَعْيِه وهو يف معىن املضي قلنا قد حكى ما كان مستقبالً يف وقت التدارء كما حكى ا) 
  مث فيه مسائل) ادارأمت فقلنا ( وهذه اجلملة اعتراض بني املعطوف واملعطوف عليه ومها )  ١٨الكهف 

املسألة األوىل قالت املعتزلة قوله َواللَُّه ُمْخرٌِج مَّا كُنُتْم َتكُْتُمونَ أي ال بد وأن يفعل ذلك وإمنا حكم بأنه ال بد وأن 
ل ذلك ألن االختالف والتنازع يف باب القتل يكون سبباً للفنت والفساد واهللا ال حيب الفساد فألجل هذا قال ال يفع

  بد وأن يزيل هذا الكتمان ليزول ذلك الفساد فدل ذلك على أنه سبحانه ال يريد الفساد وال يرضى به وال خيلقه
  ملعلومات وإال ملا قدر على إظهار ما كتموهاملسألة الثانية اآلية تدل على أنه تعاىل عامل جبميع ا

املسألة الثالثة تدل اآلية على أن ما يسره العبد من خري أو شر ودام ذلك منه فإن اهللا سيظهره قال عليه الصالة 
وكذلك املعصية وروي ) إن عبداً لو أطاع اهللا من وراء سبعني حجاباً ألظهر اهللا ذلك على ألسنة الناس ( والسالم 
  )قل لبين إسرائيل خيفون إىل أعماهلم وعلي أن أظهرها هلم (  تعاىل أوحى إىل موسى عليه السالم أن اهللا

املسألة الرابعة دلت اآلية على أنه جيوز ورود العام إلرادة اخلاص ألن قوله مَّا كُنُتْم َتكُْتُمونَ يتناول كل املكتومات 
  مث إن اهللا تعاىل أراد هذه الواقعة

   فَقُلَْنا اْضرِبُوُه بِبَْعِضَها ففيه مسائلأما قوله تعاىل
املسألة األوىل املروي عن ابن عباس أن صاحب بقرة بين إسرائيل طلبها أربعني سنة حىت وجدها مث ذحبت إال أن 

ى أن هذه الرواية على خالف ظاهر القرآن ألن الفاء يف قوله تعاىل فَقُلَْنا اْضرُِبوهُ بَِبْعِضَها للتعقيب وذلك يدل عل
  قوله اْضرُِبوُه بَِبْعضَِها حصل عقيب قوله تعاىل إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَن َتذَْبحُواْ َبقََرةً 



املسألة الثانية اهلاء يف قوله تعاىل اْضرِبُوُه ضمري وهو إما أن يرجع إىل النفس وحينئذ يكون التذكري على تأويل 
  عليه قوله مَّا كُنُتْم َتكُْتُمونَ الشخص واإلنسان وإما إىل القتيل وهو الذي دل

املسألة الثالثة جيوز أن يكون اهللا تعاىل إمنا أمر بذبح البقرة ألنه تعلق بذحبها مصلحة ال حتصل إال بذحبها وجيوز أن 
يكون احلال فيها ويف غريها على السوية واألقرب هو األول ألنه لو قام غريها مقامها ملا وجبت على التعيني بل 

  لتخري بينها وبني غريها وههنا سؤاالنعلى ا
السؤال األول ما الفائدة يف ضرب املقتول ببعض البقرة مع أن اهللا تعاىل قادر على أن حيييه ابتداء اجلواب الفائدة 

فيه لتكون احلجة أوكد وعن احليلة أبعد فقد كان جيوز مللحد أن يوهم أن موسى عليه السالم إمنا أحياه بضرب من 
يلة فإنه إذا حيي عندما يضرب بقطعة من البقرة املذبوحة انتفت الشبهة يف أنه مل حيي بشيء انتقل إليه السحر واحل

من اجلسم الذي ضرب به إذا كان ذلك إمنا حيي بفعل فعلوه هم فدل ذلك على أن إعالم األنبياء إمنا يكون من 
  أمر القربانعند اهللا ال بتمويه من العباد وأيضاً فتقدمي القربان مما يعظم 

السؤال الثاين هال أمر بذبح غري البقرة وأجابوا بأن الكالم يف غريها لو أمروا به كالكالم فيه مث ذكروا فيها فوائد 
منها التقرب بالقربان الذي كانت العادة به جارية وألن هذا القربان كان عندهم من أعظم القرابني وملا فيه من 

  يل هذه البقرة على غالء مثنها وملا فيه من حصول املال العظيم ملالك البقرةمزيد الثواب لتحمل الكلفة يف حتص
املسألة الرابعة اختلفوا يف أن ذلك البعض الذي ضربوا القتيل به ما هو واألقرب أهنم كانوا خمريين يف أبعاض البقرة 

فإهنم كانوا ممتثلني ملقتضى  ألهنم أمروا بضرب القتيل ببعض البقرة وأي بعض من أبعاض البقرة ضربوا القتيل به
قوله اْضرُِبوُه بَِبْعضَِها واإلتيان باملأمور به يدل على اخلروج عن العهدة على ما ثبت يف أصول الفقه وذلك يقتضي 
التخيري واختلفوا يف البعض الذي ضرب به القتيل فقيل لساهنا وقيل فخذها اليمىن وقيل ذنبها وقيل العظم الذي 

أصل اآلذان وقيل البضعة بني الكتفني وال شك أن القرآن ال يدل عليه فإن ورد خرب صحيح يلى الغضروف وهو 
  قبل وإال وجب السكوت عنه

املسألة اخلامسة يف الكالم حمذوف والتقدير فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها فحيي إال أنه حذف ذلك لداللة 
أي )  ٦٠البقرة ( عليه هو كقوله تعاىل اْضرِب بَّعَصاَك الَْحَجَر فَانفََجَرْت قوله تعاىل كَذاِلكَ ُيْحىِ  اللَُّه الَْموَْتى و

فضرب فانفجرت روي أهنم ملا ضربوه قام بإذن اهللا وأوداجه تشخب دماً وقال قتلين فالن وفالن البين عمه مث 
  سقط ميتاً وقتالً

  أما قوله تعاىل كَذاِلَك ُيْحىِ  اللَُّه الَْموَْتى ففيه مسألتان
املسألة األوىل يف هذه اآلية وجهان أحدمها أن يكون إشارة إىل نفس ذلك امليت والثاين أنه احتجاج يف صحة 

اإلعادة مث هذا االحتجاج أهو على املشركني أو على غريهم فيه وجهان األول قال األصم إنه على املشركني ألنه 
ه علموا صحة اإلعادة وإن مل يظهر ذلك بالتواتر فإنه إن ظهر هلم بالتواتر أن هذا اإلحياء قد كان على هذا الوج

  يكون داعية هلم إىل التفكر قال القاضي وهذا هو األقرب ألنه تقدم منه تعاىل ذكر األمر

بالضرب وأنه سبب إحياء ذلك امليت مث قال كَذاِلَك ُيْحىِ  اللَُّه الْمَْوَتى فجمع الَْموَْتى ولو كان املراد ذلك القتيل ملا 
يف القول فكأنه قال دل بذلك على أن اإلعادة كاالبتداء يف قدرته الثاين قال القفال ظاهر الكالم يدل على أن  مجع

اهللا تعاىل قال لبين إسرائيل إحياء اهللا تعاىل لسائر املوتى يكون مثل هذا اإلحياء الذي شاهدمت ألهنم وإن كانوا مؤمنني 
االستدالل ومل يشاهدوا شيئاً منه فإذا شاهدوه اطمأنت قلوهبم وانتفت عنهم بذلك إال أهنم مل يؤمنوا به إال من طريق 

لْبِى الشبهة اليت ال خيلو منها املستدل وقد قال إبراهيم عليه السالم َرّب أَرِنِى كَْيفَ ُتْحىِ  الَْمْوَتى إىل قوله لَّيطَْمِئنَّ قَ



اً مث قال هلم كَذاِلَك ُيْحىِ  اللَُّه الْمَْوَتى أي كالذي أحياه يف فأحيا اهللا تعاىل لبين إسرائيل القتيل عيان)  ٢٦البقرة ( 
  الدنيا حييي يف اآلخرة من غري احتياج يف ذلك اإلجياد إىل مادة ومدة ومثال وآلة

نه املسألة الثانية من الناس من استدل بقوله تعاىل كَذاِلَك ُيْحىِ  اللَُّه الْمَْوَتى على أن املقتول ميت وهو ضعيف أل
  تعاىل قاس على إحياء ذلك القتيل إحياء املوتى فال يلزم من هذا كون القتيل ميتاً

أما قوله تعاىل وَُيرِيكُْم ءاَياِتِه فلقائل أن يقول إن ذلك كان آية واحدة فلم مسيت باآليات واجلواب أهنا تدل على 
يف اإلجياد واإلبداع وعلى صدق موسى عليه وجود الصانع القادر على كل املقدورات العامل بكل املعلومات املختار 

السالم وعلى براءة ساحة من مل يكن قاتالً وعلى تعني تلك التهمة على من باشر ذلك القتل فهي وإن كانت آية 
  واحدة إال أهنا ملا دلت على هذه املدلوالت الكثرية ال جرم جرت جمرى اآليات الكثرية

  ففيه حبثان أما قوله تعاىل لَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ
  قد تقدم تفسريها يف قوله تعاىل لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ) لعل ( األول أن كلمة 

الثاين أن القوم كانوا عقالء قبل عرض هذه اآليات عليهم وإذا كان العقل حاصالً امتنع أن يقال إين عرضت عليك 
ا بل ال بد من التأويل وهو أن يكون املراد اآلية الفالنية لكي تصري عاقالً فإذن ال ميكن إجراء اآلية على ظاهره

لعلكم تعملون على قضية عقولكم وأن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء األنفس كلها لعدم 
االختصاص حىت ال ينكروا البعث هذا آخر الكالم يف تفسري اآلية واعلم أن كثرياً من املتقدمني ذكر أن من مجلة 

قاتل هل يرث أم ال قالوا ال ألنه روي عن عبيدة السلماين أن الرجل الذي كان قاتالً يف هذه أحكام هذه اآلية أن ال
الواقعة حرم من املرياث ألجل كونه قاتالً قال القاضي ال جيوز جعل هذه املسألة من أحكام هذه اآلية ألنه ليس يف 

اً له فهل حرم املرياث أم ال وليس جيب إذا روي الظاهر أن القاتل هل كان وارثاً لقتيله أم ال وبتقدير أن يكون وارث
عن أيب عبيدة أن القاتل حرم ملكان قتله املرياث أن يعد ذلك يف مجلة أحكام القرآن إذا كان ال يدل عليه ال جممالً 
 وال مفصالً وإذا كان مل يثبت أن شرعهم كشرعنا وأنه ال يلزم االقتداء هبم فإدخال هذا الكالم يف أحكام القرآن

  تعسف
واعلم أن الذي قاله القاضي حق ومع ذلك فلنذكر هذه املسألة فنقول اختلف اجملتهدون يف أن القاتل هل يرث أم 
ال فعند الشافعي رضي اهللا عنه ال يرث سواء كان القتل غري مستحق عمداً كان أو خطأ أو كان مستحقاً كالعادل 

   العمد واخلطأ إال أن العادل إذاإذا قتل الباغي وعند أيب حنيفة رمحه اهللا ال يرث يف

قتل الباغي فإنه يرثه وكذا القاتل إذا كان صبياً أو جمنوناً يرثه ال من ديته وال من سائر أمواله وهو قول علي وعمر 
وابن عباس وسعيد بن املسيب وقال عثمان البيت قاتل اخلطأ يرث وقاتل العمد ال يرث وقال مالك ال يرثه من ديته 

ائر أمواله وهو قول احلسن وجماهد والزهري واألوزاعي واحتج الشافعي رضي اهللا عنه بعموم اخلرب ويرثه من س
إال أن االستدالل هبذا اخلرب ) ليس للقاتل من املرياث شيء ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املشهور املستفيض أنه 

ذكور يف أصول الفقه مث ههنا دقيقة وهي أن إمنا يصح لو جوزنا ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد والكالم فيه م
تطرق التخصيص إىل العام يفيد نوع ضعف فلو خصصنا هذا اخلرب ببعض الصور فحينئذ يتواىل عليه أسباب 

الضعف فإن كونه خرب واحد يوجب الضعف وكونه على مصادمة الكتاب سبب آخر وكونه خمصوصاً سبب آخر 
حنا الضعيف جداً على القوي جداً أما إذا مل خيصص هذا اخلرب ألبتة اندفع فلو خصصنا عموم الكتاب به لكنا قد رج

عنه بعض أسباب الضعف فحينئذ ال يبعد ختصيص عموم الكتاب به واحتج أبو بكر الرازي على أن العادل إذا قتل 
فقتله قوداً أنه ال حيرم الباغي فإنه ال يصري حمروماً عن املرياث بأنا ال نعلم خالفاً أن من وجب له القود على إنسان 



  من املرياث واعلم أن الشافعية مينعون هذه الصورة واهللا أعلم
َتفَجَُّر ِمْنُه اَألْنهَاُر َوإِنَّ ِمْنَها ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم مِّن َبْعِد ذاِلَك فَهِىَ  كَالِْحَجاَرةِ  أَْو أََشدُّ قَْسَوةً  َوإِنَّ ِمَن الِْحَجاَرةِ  لََما َي

  َتْعَملُونَا َيشَّقَُّق فََيْخُرُج ِمْنُه الَْمآُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيْهبِطُ ِمْن َخْشَيةِ  اللَِّه َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا لََم
  اعلم أن قوله تعاىل ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم ّمن َبْعِد ذاِلَك فيه مسائل

يقبل األثر عن شيء آخر مث إنه عرض لذلك القابل ما ألجله  املسألة األوىل الشيء الذي من شأنه بأصل ذاته أن
صار حبيث ال يقبل األثر فيقال لذلك القابل إنه صار صلباً غليظاً قاسياً فاجلسم من حيث إنه جسم يقبل األثر عن 

الغري إال أن صفة احلجرية ملا عرضت للجسم صار جسم احلجر غري قابل وكذلك القلب من شأنه أن يتأثر عن 
طالعة الدالئل واآليات والعرب وتأثره عبارة عن ترك التمرد والعتو واالستكبار وإظهار الطاعة واخلضوع هللا م

واخلوف من اهللا تعاىل فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة صار يف عدم التأثر شبيهاً باحلجر فيقال قسا 
ال ِكتَاباً مَُّتَشابِهاً مَّثَانَِي َتقْشَِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ القلب وغلظ ولذلك كان اهللا تعاىل وصف املؤمنني بالرقة فق

  ) ٢٣الزمر ( َربَُّهْم 
صلى اهللا ( املسألة الثانية قال القفال جيوز أن يكون املخاطبون بقوله قُلُوُبكُْم أهل الكتاب الذين كانوا يف زمان حممد 

  وصلبت من بعد البينات اليت جاءت أوائلكمأي اشتدت قلوبكم وقست ) عليه وسلم 

واألمور اليت جرت عليهم والعقاب الذي نزل مبن أصر على املعصية منهم واآليات اليت جاءهم هبا أنبياؤهم 
واملواثيق اليت أخذوها على أنفسهم وعلى كل من دان بالتوراة ممن سواهم فاخرب بذلك عن طغياهنم وجفائهم مع ما 

يات اهللا اليت تلني عندها القلوب وهذا أوىل ألن قوله تعاىل ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم خطاب مشافهة عندهم من العلم بآ
فحمله على احلاضرين أوىل وحيتمل أيضاً أن يكون املراد أولئك اليهود الذين كانوا يف زمن موسى عليه السالم 

  خصوصاً وجيوز أن يريد من قبلهم من سلفهم
عاىل ِمن َبْعِد ذاِلَك حيتمل أن يكون املراد من بعد ما أظهره اهللا تعاىل من إحياء ذلك القتيل عند املسألة الثالثة قوله ت

ضربه ببعض البقرة املذبوحة حىت عني القاتل فإنه روي أن ذلك القتيل ملا عني القاتل نسبه القاتل إىل الكذب وما 
 واصفاً هلم إهنم بعد ظهور مثل هذه اآلية قست ترك اإلنكار بل طلب الفتنة وساعده عليه مجع فعنده قال تعاىل

قلوهبم أي صارت قلوهبم بعد ظهور مثل هذه اآلية يف القسوة كاحلجارة وحيتمل أن يكون قوله ِمن بَْعِد ذاِلَك إشارة 
لئك إىل مجيع ما عدد اهللا سبحانه من النعم العظيمة واآليات الباهرة اليت أظهرها على يد موسى عليه السالم فإن أو

اليهود بعد أن كثرت مشاهدهتم هلا ما خلوا من العناد واالعتراض على موسى عليه السالم وذلك بني يف أخبارهم 
  يف التيه ملن نظر فيها

  أما قوله تعاىل أَوْ أََشدُّ قَْسَوةً  فيه مسائل
وجوه أحدها أهنا مبعىن الواو  للترديد وهي ال تليق بعالم الغيوب فال بد من التأويل وهو) أو ( املسألة األوىل كلمة 

مبعىن ويزيدون وكقوله تعاىل َوالَ يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِالَّ َما )  ١٤٧الصافات ( كقوله تعاىل إِلَى مِاْئَةِ  أَلٍْف أَْو َيزِيُدونَ 
يعين )  ٦١النور ( االْعَْرجِ  واملعىن وآبائهن وكقوله لَّْيَس َعلَى االْْعَمى حََرٌج َوالَ َعلَى)  ٣١النور ( ظََهَر ِمْنَها 

املرسالت ( فامللقيات ذكراً عذراً أو نذراً )  ٤٤طه ( وبيوت آبائكم ومن نظائره قوله تعاىل لََّعلَُّه َيَتذَكَّرُ أَْو َيْخَشى 
ال يشك وثانيها أنه تعاىل أراد أن يبهمه على العباد فقال ذلك كما يقول املرء لغريه أكلت خبزاً أو متراً وهو )  ٦ ٥

أنه أكل أحدمها إذا أراد أن يبينه لصاحبه وثالثها أن يكون املراد فهي كاحلجارة ومنها ما هو أشد قسوة من احلجارة 
ورابعها أن اآلدميني إذا اطلعوا على أحوال قلوهبم قالوا إهنا كاحلجارة أو هي أشد قسوة من احلجارة وهو املراد يف 



تعاىل أراد أن يبهمه على العباد فقال ذلك كما يقول املرء لغريه أكلت خبزاً أو  وثانيها أنه)  ٦ ٥املرسالت ( قوله 
متراً وهو ال يشك أنه أكل أحدمها إذا أراد أن يبينه لصاحبه وثالثها أن يكون املراد فهي كاحلجارة ومنها ما هو أشد 

هنا كاحلجارة أو هي أشد قسوة من قسوة من احلجارة ورابعها أن اآلدميني إذا اطلعوا على أحوال قلوهبم قالوا إ
( أي يف نظركم واعتقادكم وخامسها أن كلمة )  ٩النجم ( احلجارة وهو املراد يف قوله فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَْدَنى 

  مبعىن بل وأنشدوا فواهللا ما أدري أسلمى تغولت) أو 
  أم القوم أو كل إيل حبيب

قولك ما آكل إال حلواً أو حامضاً أي طعامي ال خيرج عن هذين بل يتردد  قالوا أراد بل كل وسادسها أنه على حد
حرف إباحة كأنه قيل بأي ) أو ( عليهما وباجلملة فليس الغرض إيقاع التردد بينهما بل نفي غريمها وسابعها أن 

جالستهما هذين شبهت قلوهبم كان صدقاً كقولك جالس احلسن أو ابن سريين أي أيهما جالست كنت مصيباً ولو 
  معاً كنت مصيباً أيضاً

فحذف ) أشد قسوة ( معطوف على الكاف إما على معىن أو مثل ) أشد ) ( الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 
  املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه وإما على أو هي أنفسها أشد قسوة

لو كانت عاقلة ولقيتها هذه اآلية لقبلنها كما املسألة الثالثة إمنا وصفها بأهنا أشد قسوة لوجوه أحدها أن احلجارة 
وثانيها أن احلجارة ليس )  ٢١احلشر ( قال لَْو أَنَزلَْنا َهاذَا الْقُْرءانَ َعلَى َجَبلٍ لَّرَأَْيَتُه خَاِشعاً مَُّتَصّدعاً ّمْن َخْشَيةِ  اللَِّه 

صرفة على مراد اهللا غري ممتنعة من تسخريه فيها امتناع مما حيدث فيها بأمر اهللا تعاىل وإن كانت قاسية بل هي من
وهؤالء مع ما وصفنا من أحواهلم يف اتصال اآليات عندهم وتتابع النعم من اهللا عليهم ميتنعون من طاعته وال تلني 

إىل قوله تعاىل )  ٣٨م األنعا( قلوهبم ملعرفة حقه وهو كقوله تعاىل َوَما ِمن َدابَّةٍ  ِفى االْْرضِ َوالَ طَاِئرٍ يَِطُري بَِجَناَحْيِه 
كأن املعىن أن احليوانات من غري بين آدم أمم سخر )  ٣٩األنعام ( َوالَِّذيَن كَذَُّبواْ بِايَاِتَنا ُصمٌّ وَُبكٌْم ِفى الظُّلَُماِت 

 كل واحد منها لشيء وهو منقاد ملا أريد منه وهؤالء الكفار ميتنعون عما أراد اهللا منهم وثالثها أو أشد قسوة ألن
األحجار ينتفع هبا من بعض الوجوه ويظهر منها املاء يف بعض األحوال أما قلوب هؤالء فال نفع فيها ألبتة وال تلني 

  لطاعة اهللا بوجه من الوجوه
املسألة الرابعة قال القاضي إن كان تعاىل هو اخلالق فيهم الدوام على ما هم عليه من الكفر فكيف حيسن ذمهم هبذه 

وسى عليه السالم خاطبهم فقالوا له إن الذي خلق الصالبة يف احلجارة هو الذي خلق يف قلوبنا الطريقة ولو أن م
القسوة واخلالق يف احلجارة انفجار األهنار هو القادر على أن ينقلنا عما حنن عليه من الكفر خبلق اإلميان فينا فإذا مل 

النمط من الكالم قد تقدم تقريراً وتفريعاً  يفعل فعذرنا ظاهر لكانت حجتهم عليه أوكد من حجته عليهم وهذا
  مراراً وأطواراً

املسألة اخلامسة إمنا قال أََشدُّ قَْسَوةً  ومل يقل أقسى ألن ذلك أدل على فرط القسوة ووجه آخر وهو أن ال يقصد 
 (معىن األقسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدة كأنه قيل اشتدت قسوة احلجارة وقلوهبم أشد قسوة وقرىء 

وترك ضمري املفضل عليه لعدم االلباس كقولك زيد كرمي وعمرو أكرم مث إنه سبحانه وتعاىل فضل احلجارة ) قساوة 
على قلوهبم بأن بني أن احلجارة قد حيصل منها ثالثة أنواع من املنافع وال يوجد يف قلوب هؤالء شيء من املنافع 

  ا َيتَفَجَُّر ِمْنُه االنَْهاُر وفيه مسائلفأوهلا قوله تعاىل َوإِنَّ ِمَن الِْحَجاَرةِ  لََم
بالتخفيف وهي إن املخففة من الثقيلة اليت تلزمها الالم الفارقة ومنها قوله تعاىل َوإِن ) وإن ( املسألة األوىل قرىء 

  ) ٣٢يس ( كُلٌّ لَّمَّا َجِميٌع لَّدَْيَنا ُمْحَضُرونَ 



قال انفجرت قرحة فالن أي انشقت باملدة ومنه الفجر والفجور وقرأ املسألة الثانية التفجر التفتح بالسعة والكثرة ي
مبعىن وإن من احلجارة ما ينشق فيخرج منه املاء الذي جيري حىت تكون منه األهنار قالت ) ينفجر ( مالك بن دينار 

تلك األخبرة احلكماء إن األهنار إمنا تتولد عن أخبرة جتتمع يف باطن األرض فإن كان ظاهر األرض رخواً انشقت 
وانفصلت وإن كان ظاهر األرض صلباً حجرياً اجتمعت تلك األخبرة وال يزال يتصل تواليها بسوابقها حىت تكثر 
كثرة عظيمة فيعرض حينئذ من كثرهتا وتواتر مدها أن تنشق األرض وتسيل تلك املياه أودية وأهناراً وثانيها قوله 

َيْخُرُج ِمْنُه الَْماء أي من احلجارة ملا ينصدع فيخرج منه املاء فيكون عيناً ال هنراً جارياً أي تعاىل َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيشَّقَُّق فَ
أن احلجارة قد تندى باملاء الكثري وباملاء القليل ويف ذلك دليل تفاوت الرطوبة فيها وأهنا قد تكثر يف حال حىت خيرج 

اية الصالبة ال تندى بقبول شيء من املواعظ وال تنشرح منها ما جيري منه األهنار وقد تقل وهؤالء قلوهبم يف هن
لذلك وال تتوجه إىل االهتداء وقوله تعاىل َيشَّقَُّق أي يتشقق فأدغم التاء كقوله ُيذْكَرِ أي يتذكر وقوله َعدَداً يأَيَُّها 

  الُْمزَّّملُ

وثالثها قوله تعاىل َوإِنَّ مِْنَها لََما يَْهبِطُ ِمْن )  ١املدثر ( وثالثها قوله تعاىل )  ١املدثر ( يا أيها املدثر )  ١املزمل ( 
  َخْشَيةِ  اللَِّه

واعلم أن فيه إشكاالً وهو أن اهلبوط من خشية اهللا صفة األحياء العقالء واحلجر مجاد فال يتحقق ذلك فيه فلهذا 
له تعاىل وَإِنَّ ِمْنَها راجع إىل اإلشكال ذكروا يف هذه اآلية وجوهاً أحدها قول أيب مسلم خاصة وهو أن الضمري يف قو

القلوب فإنه جيوز عليها اخلشية واحلجارة ال جيوز عليها اخلشية وقد تقدم ذكر القلوب كما تقدم ذكر احلجارة 
أقصى ما يف الباب أن احلجارة أقرب املذكورين إال أن هذا الوصف ملا كان الئقاً بالقلوب دون احلجارة وجب 

قلوب دون احلجارة واعترضوا عليه من وجهني األول أن قوله تعاىل فَهِىَ  كَالِْحَجاَرةِ  أَْو رجوع هذا الضمري إىل ال
اُر فيجب يف أََشدُّ قَْسَوةً  مجلة تامة مث ابتدأ تعاىل فذكر حال احلجارة بقوله َوإِنَّ ِمَن الِْحجَاَرةِ  لََما َيَتفَجَُّر ِمْنُه االْنَه

ا َيْهبِطُ ِمْن َخْشَيةِ  اللَِّه أن يكون راجعاً إليها الثاين أن اهلبوط يليق باحلجارة ال بالقلوب فليس قوله تعاىل َوإِنَّ ِمْنَها لََم
تأويل اهلبوط أوىل من تأويل اخلشية وثانيها قول مجع من املفسرين إن الضمري عائد إىل احلجارة لكن ال نسلم أن 

موسى عليه السالم حني تقطع وجتلى له ربه وذلك ألن اهللا  احلجارة ليست حية عاملة بيانه أن املراد من ذلك جبل
سبحانه وتعاىل خلق فيه احلياة والعقل واإلدراك وهذا غري مستبعد يف قدرة اهللا ونظريه قوله تعاىل َوقَالُواْ ِلُجلُوِدِهمْ 

فكما جعل اجللد ينطق ويسمع ويعقل )  ٢١فصلت ( ِلَم شَهِدتُّْم َعلَْيَنا قَالُواْ أَنطَقََنا اللَُّه الَِّذى أَنطََق كُلَّ َشىْ ء 
( َخْشَيةِ  اللَِّه فكذلك اجلبل وصفه باخلشية وقال أيضاً لَْو أَنَزلَْنا َهاذَا الْقُْرءانَ َعلَى جََبلٍ لََّرأَْيَتُه َخاشِعاً مَُّتَصّدعاً ّمْن 

( أنه حن اجلزع لصعود رسول اهللا والتقدير أنه تعاىل لو جعل فيه العقل والفهم لصار كذلك وروي )  ٢١احلشر 
أنه ملا أتاه الوحي يف أول املبعث وانصرف ) صلى اهللا عليه وسلم ( املنرب وروي عن النيب ) صلى اهللا عليه وسلم 

إىل منزله سلمت عليه األحجار واألشجار فكلها كانت تقول السالم عليك يا رسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
تنع أن خيلق يف بعض األحجار عقل وفهم حىت حتصل اخلشية فيه وأنكرت املعتزلة هذا التأويل ملا أن اهللا قالوا فغري مم

عندهم البنية واعتدال املزاج شرط قبول احلياة والعقل وال داللة هلم على اشتراط البنية إال جمرد االستبعاد فوجب 
عائد إىل احلجارة وأن احلجارة ال تعقل وال تفهم أن ال يلتفت إليهم وثالثها قول أكثر املفسرين وهو أن الضمري 

وذكروا على هذا القول أنواعاً من التأويل األول أن من احلجارة ما يتردى من املوضع العايل الذي يكون فيه فينزل 
ةِ  إىل أسفل وهؤالء الكفار مصرون على العناد والتكرب فكأن اهلبوط من العلو جعل مثالً لالنقياد وقوله ّمْن َخْشَي

اللَِّه أي ذلك اهلبوط لو وجد من العاقل املختار لكان به خاشياً هللا وهو كقوله فََوَجَدا ِفيَها جَِداراً يُرِيُد أَن َينقَضَّ 



أي جداراً قد ظهر فيه امليالن ومقاربة السقوط ما لو ظهر مثله يف حي خمتار لكان مريداً )  ٧٧الكهف ( فَأَقَاَمُه 
  ل بعضهم خبيل تضل البلق من حجراتهلالنقضاض وحنو هذا قو

  ترى األكم فيه سجداً للحوافر
  وقول جرير

  ملا أتى خرب الزبري تضعضعت
  سور املدينة واجلبال اخلشع

فجعل األول ما ظهر يف األكم من أثر احلوافر مع عدم امتناعها من دفع ذلك عن نفسها كالسجود منها للحوافر 
  دينة من آثار اجلزع كاخلشوع وعلى هذا الوجه تأول أهلوكذلك الثاين جعل ما ظهر يف أهل امل

)  ٤٤اإلسرا ( النظر قوله تعاىل ُتسَّبُح لَُه السََّماوَاِت السَّْبُع َواالْْرُض َوَمن ِفيهِنَّ َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيسَّبُح بَِحْمَدِه 
اآلية وقوله تعاىل وَالنَّْجُم وَالشََّجرُ )  ٤٩النحل ( ْرضِ وقوله تعاىل َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْ

الوجه الثاين يف التأويل أن قوله تعاىل ّمْن َخْشَيةِ  اللَِّه أي ومن احلجارة ما ينزل وما ينشق )  ٦الرمحن ( َيْسُجَداِن 
عهم إليه بالدعاء والتوبة ويتزايل بعضه عن بعض عند الزالزل من أجل ما يريد اهللا بذلك من خشية عباده له وفز

وحتقيقه أنه ملا كان املقصود األصلي من إهباط األحجار يف الزالزل الشديدة أن حتصل خشية اهللا تعاىل يف قلوب 
البتداء الغاية فقوله ّمْن َخْشَيةِ  اللَِّه ) من ( العباد صارت تلك اخلشية كالعلة املؤثرة يف حصول ذلك اهلبوط فكلمة 

ل خشية اهللا يف القلوب الوجه الثالث ما ذكره اجلبائي وهو أنه فسر احلجارة بالربد الذي يهبط أي بسبب أن حتص
من السحاب ختويفاً من اهللا تعاىل لعباده ليزجرهم به قال وقوله تعاىل ّمْن َخْشَيةِ  اللَِّه أي خشية اهللا أي ينزل 

بتحرمي كذا وحتليل كذا أي بإجياب ذلك على الناس  بالتخويف للعباد أو مبا يوجب اخلشية هللا كما يقال نزل القرآن
قال القاضي هذا التأويل ترك للظاهر من غري ضرورة ألن الربد ال يوصف باحلجارة ألنه وإن اشتد عند النزول فهو 

  ماء يف احلقيقة وألنه ال يليق ذلك بالتسمية
 أن اهللا تعاىل باملرصاد هلؤالء القاسية قلوهبم وحافظ ألعماهلم حمصي أما قوله تعاىل َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ فاملعىن

هلا فهو جيازيهم هبا يف الدنيا واآلخرة وهو كقوله تعاىل َوَما كَانَ رَبَُّك َنِسّياً ويف هذا وعيد هلم وختويف كبري 
نه يوهم جواز الغفلة عليه لينزجروا فإن قيل هل يصح أن يوصف اهللا بأنه ليس بغافل قلنا قال القاضي ال يصح أل

وليس األمر كذلك ألن نفي الصفة عن الشيء ال يستلزم ثبوت صحتها عليه بدليل قوله تعاىل الَ َتأُْخذُُه ِسَنةٌ  َوالَ 
  َنْوٌم َوُهَو ُيطِْعُم َوالَ ُيطَْعُم واهللا أعلم

  ْسَمُعونَ كَلَاَم اللَِّه ثُمَّ ُيَحرِّفُوَنُه ِمن َبْعِد َما َعقَلُوُه َوُهْم َيْعلَُمونَأَفََتطَْمُعونَ أَن ُيْؤِمُنواْ لَكُْم َوقَْد كَانَ فَرِيٌق مِّْنُهمْ َي
اعلم أنه سبحانه ملا ذكر قبائح أفعال أسالف اليهود إىل ههنا شرح من هنا قبائح أفعال اليهود الذين كانوا يف زمن 

ذكره اهللا تعاىل يف هذه السورة من أقاصيص بين إسرائيل قال القفال رمحه اهللا إن فيما ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
ألنه أخرب عنها من غري تعلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( وجوهاً من املقصد أحدها الداللة هبا على صحة نبوة حممد 

م وذلك ال ميكن أن يكون إال بالوحي ويشترك يف االنتفاع هبذه الداللة أهل الكتاب والعرب أما أهل الكتاب فألهن
كانوا يعلمون هذه القصص فلما مسعوها من حممد من غري تفاوت أصالً علموا ال حمالة أنه ما أخذها إال من الوحي 

وأما العرب فلما يشاهدون من أن أهل الكتاب يصدقون حممداً يف هذه األخبار وثانيها تعديد النعم على بين 
  إسرائيل وما



لكرامة والفضل كاإلجناء من آل فرعون بعدما كانوا مقهورين مستعبدين مّن اهللا تعاىل به على أسالفهم من أنواع ا
ونصره إياهم وجعلهم أنبياء وملوكاً ومتكينه هلم يف األرض وفرقه هبم البحر وإهالكه عدوهم وإنزاله النور والبيان 

ق ومسألة النظر إىل عليهم بواسطة إنزال التوراة والصفح عن الذنوب اليت ارتكبوها من عبادة العجل ونقض املواثي
اهللا جهرة مث ما أخرجه هلم يف التيه من املاء العذب من احلجر وإنزاله عليهم املن والسلوى ووقايتهم من حر الشمس 

بتظليل الغمام فذكرهم اهللا هذه النعم القدمية واحلديثة وثالثها إخبار النيب عليه السالم بتقدمي كفرهم وخالفهم 
ياء ومعاندهتم هلم وبلوغهم يف ذلك ما مل يبلغه أحد من األمم قبلهم وذلك ألهنم بعد وشقاقهم وتعنتهم مع األنب

مشاهدهتم اآليات الباهرة عبدوا العجل بعد مفارقة موسى عليه السالم إياهم باملدة اليسرية فدل على بالدهتم مث ملا 
يد يف ثواب حمسنهم بدلوا القول أمروا بدخول الباب سجداً وأن يقولوا حطة ووعدهم أن يغفر هلم خطاياهم ويز

وفسقوا مث سألوا الفوم والبصل بدل املن والسلوى مث امتنعوا من قبول التوراة بعد إمياهنم مبوسى وضماهنم له 
باملواثيق أن يؤمنوا به وينقادوا ملا يأيت به حىت رفع فوقهم اجلبل مث استحلوا الصيد يف السبت واعتدوا مث ملا أمروا 

مث ملا شاهدوا إحياء املوتى ازدادوا )  ٦٧البقرة ( افهوا موسى عليه السالم بقوهلم أَتَتَِّخذَُنا ُهزًُوا بذبح البقرة ش
قسوة فكأن اهللا تعاىل يقول إذا كانت هذه أفعاهلم فيما بينهم ومعامالهتم مع نبيهم الذي أعزهم اهللا به وأنقذهم من 

م حممداً عليه السالم فليهن عليكم أيها النيب واملؤمنون ما ترونه من الرق واآلفة بسببه فغري بديع ما يعامل به أخالفه
من نزول ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنادهم وإعراضهم عن احلق ورابعها حتذير أهل الكتاب املوجودين يف زمان النيب 

ل العذاب عليهم العذاب عليهم كما نزل بأسالفهم يف تلك الوقائع املعدودة وخامسها حتذير مشركي العرب أن ينز
كما نزل على أولئك اليهود وسادسها أنه احتجاج على مشركي العرب املنكرين لإلعادة مع إقرارهم باالبتداء وهو 

إذا عرفت هذا فنقول إنه عليه السالم كان شديد )  ٧٣البقرة ( املراد من قوله تعاىل كَذاِلَك ُيْحىِ  اللَُّه الَْموَْتى 
ق وقبوهلم اإلميان منه وكان يضيق صدره بسبب عنادهم ومتردهم فقص اهللا تعاىل عليه احلرص على الدعاء إىل احل

أخبار بين إسرائيل يف العناد العظيم مع مشاهدة اآليات الباهرة تسلية لرسوله فيما يظهر من أهل الكتاب يف زمانه 
  وههنا مسائل من قلة القبول واالستجابة فقال تعاىل أَفََتطَْمُعونَ أَن ُيؤِْمُنواْ لَكُْم

صلى ( املسألة األوىل يف قوله تعاىل أَفََتطَْمُعونَ أَن ُيؤِْمُنواْ لَكُْم وجهان األول وهو قول ابن عباس أنه خطاب مع النيب 
خاصة ألنه هو الداعي وهو املقصود باالستجابة واللفظ وإن كان للعموم لكنا محلناه على ) اهللا عليه وسلم 

أنه عليه السالم حني دخل املدينة ودعا اليهود إىل كتاب اهللا وكذبوه فأنزل اهللا تعاىل  اخلصوص هلذه القرينة روي
هذه اآلية الثاين وهو قول احلسن أنه خطاب مع الرسول واملؤمنني قال القاضي وهذا أليق بالظاهر ألنه عليه السالم 

ظهر هلم الدالئل وينبههم عليها فصح أن وإن كان األصل يف الدعاء فقد كان يف الصحابة من يدعوهم إىل اإلميان وي
يقول تعاىل أَفََتطَْمُعونَ أَن ُيْؤِمنُواْ لَكُْم ويريد به الرسول ومن هذا حاله من أصحابه وإذا كان ذلك صحيحاً فال وجه 

  لترك الظاهر
يه السالم ألهنم الذين يصح املسألة الثانية املراد بقوله أَن ُيؤِْمُنواْ لَكُْم هم اليهود الذين كانوا يف زمن الرسول عل

  فيهم الطمع يف أن يؤمنوا وخالفه ألن الطمع إمنا يصح يف املستقبل ال يف الواقع

املسألة الثالثة ذكروا يف سبب االستبعاد وجوهاً أحدها أفتطمعون أن يؤمنوا لكم مع أهنم ما آمنوا مبوسى عليه 
على الكل ومع ظهور املعجزات املتوالية على يده  السالم وكان هو السبب يف أن اهللا خلصهم من الذل وفضلهم

وظهور أنواع العذاب على املتمردين الثاين أفتطمعون أن يؤمنوا ويظهروا التصديق ومن علم منهم احلق مل يعترف 
بذلك بل غريه وبدله الثالث أفتطمعون أن يؤمن لكم هؤالء من طريق النظر واالستدالل وكيف وقد كان فريق من 



  سمعون كالم اهللا ويعلمون أنه حق مث يعاندونهأسالفهم ي
 املسألة الرابعة لقائل أن يقول القوم مكلفون بأن يؤمنوا باهللا فما الفائدة يف قوله أَفََتطَْمُعونَ أَن ُيؤِْمُنواْ لَكُمْ اجلواب

طٌ ملا أقر بنبوته وبتصديقه وجيوز أن أنه يكون إقراراً هلم مبا دعوا إليه ولو كان اإلميان هللا كما قال تعاىل فَئَاَمَن لَُه لُو
  يراد بذلك أن يؤمنوا ألجلكم وألجل تشددكم يف دعائهم إليه فيكون هذا معىن اإلضافة

أما قوله تعاىل َوقَْد كَانَ فَرِيٌق ّمنُْهْم فقد اختلفوا يف ذلك الفريق منهم من قال املراد بالفريق من كان يف أيام موسى 
صف هذا الفريق بأهنم يسمعون كالم اهللا والذين مسعوا كالم اهللا هم أهل امليقات ومنهم من عليه السالم ألنه تعاىل و

قال بل املراد بالفريق من كان يف زمن حممد عليه الصالة والسالم وهذا أقرب ألن الضمري يف قوله تعاىل َوقَْد كَانَ 
وله أَفََتطَْمُعونَ أَن ُيْؤِمُنواْ لَكُْم وقد بينا أن الذين تعلق فَرِيٌق ّمْنُهْم راجع إىل ما تقدم وهم الذين عناهم اهللا تعاىل بق

الطمع بإمياهنم هم الذين كانوا يف زمن حممد عليه الصالة والسالم فإن قيل الذين مسعوا كالم اهللا هم الذين حضروا 
ألحدنا مسع كالم اهللا إذا  امليقات قلنا ال نسلم بل قد جيوز فيمن مسع التوراة أن يقال إنه مسع كالم اهللا كما يقال

  قرىء عليه القرآن
  أما قوله تعاىل ثُمَّ ُيَحّرفُوَنُه ففيه مسائل

املسألة األوىل قال القفال التحريف التغيري والتبديل وأصله من االحنراف عن الشيء والتحريف عنه قال تعاىل إِالَّ 
والتحريف هو إمالة الشيء عن حقه يقال قلم حمرف إذا كان )  ١٦فال األن( ُمَتَحّرفاً لِّقَتالٍ أَْو ُمَتحَّيزاً إِلَى ِفئَةٍ  

  رأسه قط مائالً غري مستقيم
املسألة الثانية قال القاضي إن التحريف إما أن يكون يف اللفظ أو يف املعىن ومحل التحريف على تغيري اللفظ أوىل من 

ى جهته وغريوا تأويله فإمنا يكونون مغريين ملعناه ال لنفس محله على تغيري املعىن ألن كالم اهللا تعاىل إذا كان باقياً عل
الكالم املسموع فإن أمكن أن حيمل على ذلك كما روي عن ابن عباس من أهنم زادوا فيه ونقصوا فهو أوىل وإن مل 

راً متواتراً ميكن ذلك فيجب أن حيمل على تغيري تأويله وإن كان التنزيل ثابتاً وإمنا ميتنع ذلك إذا ظهر كالم اهللا ظهو
كظهور القرآن فأما قبل أن يصري كذلك فغري ممتنع حتريف نفس كالمه لكن ذلك ينظر فيه فإن كان تغيريهم له يؤثر 

يف قيام احلجة به فال بد من أن مينع اهللا تعاىل منه وإن مل يؤثر يف ذلك صح وقوعه فالتحريف الذي يصح يف الكالم 
يف املعىن فقد يصح على وجه ما مل يعلم قصد الرسول باضطرار فإنه مىت جيب أن يقسم على ما ذكرناه فأما حتر

علم ذلك امتنع منهم التحريف ملا تقدم من علمهم خبالفه كما ميتنع اآلن أن يتأول متأول حترمي حلم اخلنزير وامليتة 
  والدم على غريها

موسى عليه السالم فاألقرب أهنم حرفوا ما ال  املسألة الثالثة اعلم أنا إن قلنا بأن احملرفني هم الذين كانوا يف زمن
روي أن قوماً من السبعني املختارين مسعوا كالم اهللا حني كلم موسى ) صلى اهللا عليه وسلم ( يتصل بأمر حممد 

بالطور وما أمر به موسى وما هنى عنه مث قالوا مسعنا اهللا يقول يف آخره إن استطعتم أن تفعلوا هذه األشياء فافعلوا 
شئتم أن ال تفعلوا فال بأس وأما إن قلنا احملرفون هم الذين كانوا يف زمن حممد عليه الصالة والسالم فاألقرب  وإن

أن املراد حتريف أمر حممد عليه الصالة والسالم وذلك إما أهنم حرفوا نعت الرسول وصفته أو ألهنم حرفوا الشرائع 
  م أي شيء حرفواكما حرفوا آية الرجم وظاهر القرآن ال يدل على أهن

املسألة الرابعة لقائل أن يقول كيف يلزم من إقدام البعض على التحريف حصول اليأس من إميان الباقني فإن عناد 
البعض ال ينايف إقرار الباقني أجاب القفال عنه فقال حيتمل أن يكون املعىن كيف يؤمن هؤالء وهم إمنا يأخذون 

تحريف عناداً فأولئك إمنا يعلموهنم ما حرفوه وغريوه عن وجهه واملقلدة ال دينهم ويتعلمونه من قوم هم يتعمدون ال



يقبلون إال ذلك وال يلتفتون إىل قول أهل احلق وهو كقولك للرجل كيف تفلح وأستاذك فالنا أي وأنت عنه تأخذ 
  وال تأخذ عن غريه

 تعاىل من إميان هذه الفرقة وهم مجاعة بأعياهنم املسألة اخلامسة اختلفوا يف قوله أَفََتطَْمُعونَ فقال قائلون آيسهم اهللا
وقال آخرون مل يؤيسهم من ذلك إال من جهة االستبعاد له منهم مع ما هم عليه من التحريف والتبديل والعناد قالوا 

قول وهو كما ال نطمع لعبيدنا وخدمنا أن ميلكوا بالدنا مث إنا ال نقطع بأهنم ال ميلكون بل نستبعد ذلك ولقائل أن ي
إن قوله تعاىل أَفََتطَْمُعونَ أَن ُيؤِْمُنواْ لَكُمْ استهفام على سبيل اإلنكار فكان ذلك جزماً بأهنم ال يؤمنون ألبتة فإميان من 

  أخرب اهللا عنه أنه ال يؤمن ممتنع فحينئذ تعود الوجوه املقررة للخرب على ما تقدم
م علموا بصحته وفساد ما خلقوه فكانوا معاندين مقدمني على ذلك أما قوله تعاىل ِمن َبْعِد َما َعقَلُوُه فاملراد أهن

بالعمد فألجل ذلك جيب أن حيمل الكالم على أهنم العلماء منهم وأهنم فعلوا ذلك لضرب من األغراض على ما بينه 
 َيْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناءُهُم وقال تعاىل)  ١٨٧آل عمران ( اهللا تعاىل من بعد يف قوله تعاىل َواْشَتَرْواْ بِِه ثََمناً قَِليالً 

وجيب أن يكون يف عددهم قلة ألن اجلمع العظيم ال جيوز عليهم كتمان ما )  ٢٠األنعام ) (  ١٤٦البقرة ( 
  يعتقدون ألنا إن جوزنا ذلك مل يعلم احملق من املبطل وإن كثر العدد

قوله تعاىل َعقَلُوُه َوُهْم َيْعلَُمونَ تكرار ال فائدة فيه أجاب القفال عنه من أما قوله تعاىل َوُهمْ َيْعلَُمونَ فلقائل أن يقول 
وجهني األول من بعد ما عقلوه مراد اهللا فأولوه تأويالً فاسداً يعلمون أنه غري مراد اهللا تعاىل الثاين أهنم عقلوا مراد 

 تعاىل ومىت تعمدوا التحريف مع العلم مبا فيه من اهللا تعاىل وعلموا أن التأويل الفاسد يكسبهم الوزر والعقوبة من اهللا
الوزر كانت قسوهتم أشد وجراءهتم أعظم وملا كان املقصود من ذلك تسلية الرسول عليه الصالة والسالم وتصبريه 

  على عنادهم فكلما كان عنادهم أعظم كان ذلك يف التسلية أقوى ويف اآلية مسألتان
عاىل أَفََتطَْمُعونَ أَن ُيؤِْمُنواْ لَكُْم على ما تقدم تفسريه يدل على أن إمياهنم من قبلهم املسألة األوىل قال القاضي قوله ت

  ألنه لو كان خبلق اهللا تعاىل فيهم لكان ال يتغري حال الطمع فيهم بصفة الفريق

لقول وللمؤمنني ألن على هذا ا) صلى اهللا عليه وسلم ( الذي تقدم ذكرهم وملا صح كون ذلك تسلية للرسول 
أمرهم يف اإلميان موقوف على خلقه تعاىل ذلك وزواله موقوف على أن ال خيلقه فيهم ومن وجه آخر وهو أعظامه 

تعاىل لذنبهم يف التحريف من حيث فعلوه وهم يعلمون صحته ولو كان ذلك من خلقه لكان بأن يعلموا أو ال 
لذم تدل على ذلك واعلم أن الكالم عليه قد تقدم يعلموا ال يتغري ذلك وإضافته تعاىل التحريف إليهم على وجه ا

  مراراً وأطواراً فال فائدة يف اإلعادة
املسألة الثانية قال أبو بكر الرازي تدل اآلية على أن العامل املعاند فيه أبعد من الرشد وأقرب إىل اليأس من اجلاهل 

  الطمع يف رشدهم ملكابرهتم احلق بعد العلم به ألن قوله تعاىل أَفََتطَْمُعونَ أَن ُيؤِْمُنواْ لَكُمْ يفيد زوال
فََتَح اللَُّه َعلَْيكُْم لُِيحَآجُّوكُم بِهِ َوإِذَا لَقُواْ الَِّذيَن َءاَمُنواْ قَالُوا َءاَمنَّا وَإِذَا َخالَ بَْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ قَالُوا أَُتَحدِّثُوَنُهم بَِما 

   َيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَِعنَد رَبِّكُْم أَفَالَ َتْعِقلُونَ أََوالَ
واملروي ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن هذا هو النوع الثاين من قبائح أفعال اليهود الذين كانوا يف زمن حممد 

قالوا ) اهللا عليه وسلم صلى ( عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن منافقي أهل الكتاب كانوا إذا لقوا أصحاب حممد 
هلم آمنا بالذي آمنتم به ونشهد أن صاحبكم صادق وأن قوله حق وجنده بنعته وصفته يف كتابنا مث إذا خال بعضهم 

إىل بعض قال الرؤساء هلم أحتدثوهنم مبا فتح اهللا عليكم يف كتابه من نعته وصفته ليحاجوكم به فإن املخالف إذا 
فال حجة أقوى من ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( شهادة التوراة على نبوة حممد اعترف بصحة التوراة واعترف ب



وأصحابه قال القفال قوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( فال جرم كان بعضهم مينع بعضاً من االعتراف بذلك عند حممد 
  له طلبه فََتَح اللَُّه َعلَْيكُْم مأخوذ من قوهلم قد فتح على فالن يف علم كذا أي رزق ذلك وسهل

أما قوله ِعنَد َرّبكُْم ففيه وجوه أحدها أهنم جعلوا حماجتهم به وقوله هو يف كتابكم هكذا حماجة عند اهللا أال تراك 
تقول هو يف كتاب اهللا هكذا وهو عند اهللا هكذا مبعىن واحد وثانيها قال احلسن أي ليحاجوكم يف ربكم ألن احملاجة 

رسل تصح أن توصف بأهنا حماجة فيه ألهنا حماجة يف دينه وثالثها قال األصم املراد فيما ألزم اهللا تعاىل من اتباع ال
حياجوكم يوم القيامة وعند التساؤل فيكون ذلك زائداً يف توبيخكم وظهور فضيحتكم على رؤوس اخلالئق يف 

ر ذلك مما يزيد يف املوقف ألنه ليس من اعتراف باحلق مث كتم كمن ثبت على اإلنكار فكان القوم يعتقدون أن ظهو
  انكشاف فضيحتهم يف اآلخرة ورابعها قال

القاضي أبو بكر إن احملتج بالشيء قد حيتج ويكون غرضه من إظهار تلك احلجة حصول السرور بسبب غلبة 
اخلصم وقد يكون غرضه منه الديانة والنصيحة فقط ليقطع عذر خصمه ويقرر حجة اهللا عليه فقال القوم عند 

موهم مبا فتح اهللا عليكم من حجتهم يف التوراة فصاروا يتمكنون من االحتجاج به على وجه الديانة اخللوة قد حدثت
والنصيحة ألن من يذكر احلجة على هذا الوجه قد يقول لصاحبه قد أوجبت عليك عند اهللا وأقمت عليك احلجة 

ها قال القفال يقال فالن بيين وبني ريب فإن قبلت أحسنت إىل نفسك وإن جحدت كنت اخلاسر اخلائب وخامس
عندي عامل أي يف اعتقادي وحكمي وهذا عند الشافعي حالل وعند أيب حنيفة حرام أي يف حكمهما وقوله 

ِلُيَحاجُّوكُم بِِه ِعنَد َرّبكُْم أي لتصريوا حمجوجني بتلك الدالئل يف حكم اهللا وتأول بعض العلماء قوله تعاىل فَإِذْ لَْم 
أي يف حكم اهللا وقضائه ألن القاذف إذا مل يأت )  ١٣النور ( اء فَأُوْلَِئَك ِعنَد اللَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَ َيأْتُواْ بِالشَُّهَد

  بالشهود لزمه حكم الكاذبني وإن كان يف نفسه صادقاً
رته لكم من صفتهم أما قوله أَفَالَ َتْعِقلُونَ ففيه وجوه أحدها أنه يرجع إىل املؤمنني فكأنه تعاىل قال أفال تعقلون ملا ذك

أن األمر ال مطمع لكم يف إمياهنم وهو قول احلسن وثانيها أنه راجع إليهم فكأن عند ما خال بعضهم ببعض قالوا هلم 
أحتدثوهنم مبا يرجع وباله عليكم وتصريون حمجوجني به أفال تعقلون أن ذلك ال يليق مبا أنتم عليه وهذا الوجه أظهر 

  فال وجه لصرفه عنهم إىل غريهمألنه من متام احلكاية عنهم 
إن اليهود  أما قوله تعاىل أَوْ الَ َيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ ففيه قوالن األول وهو قول األكثرين

بذلك فرغبهم هبذا  كانوا يعرفون اهللا ويعرفون أنه تعاىل يعلم السر والعالنية فخوفهم اهللا به الثاين أهنم ما علموا
القول يف أن يتفكروا فيعرفوا أن هلم رباً يعلم سرهم وعالنيتهم وأهنم ال يأمنون حلول العقاب بسبب نفاقهم وعلى 

القولني مجيعاً فهذا الكالم زجر هلم عن النفاق وعن وصية بعضهم بعضاً بكتمان دالئل نبوة حممد واألقرب أن 
 بذلك ألنه ال يكاد يقال على طريق الزجر أوال يعلم كيت وكيت إال وهو عامل اليهود املخاطبني بذلك كانوا عاملني

بذلك الشيء ويكون ذلك الشيء زاجراً له عن ذلك الفعل وقال بعضهم هؤالء اليهود كيف يستجيزون أن يسر 
ن ال يعلمون اهللا وهم ليسوا كاملنافني الذي) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل إخواهنم النهي عن إظهار دالئل نبوة حممد 

وال يعلمون كونه عاملاً بالسر والعالنية فشأهنم من هذه اجلهة أعجب قال القاضي اآلية تدل على أمور أحدها أنه 
تعاىل إن كان هو اخلالق ألفعال العباد فكيف يصح أن يزجرهم عن تلك األقوال واألفعال وثانيها أهنا تدل على 

ة الصحابة واملؤمنني وأن ذلك كان ظاهراً عند اليهود حىت قال بعضهم صحة احلجاج والنظر وأن ذلك كان طريق
لبعض ما قالوه وثالثها أهنا تدل على أن احلجة قد تكون إلزامية ألهنم ملا اعترفوا بصحة التوراة وباشتماهلا على ما 

تينك املقدمتني ملا متت يدل على نبوة حممد عليه الصالة والسالم ال جرم لزمهم االعتراف بالنبوة ولو منعوا إحدى 



  الداللة ورابعها أهنا تدل على أن اآليت باملعصية مع العلم بكوهنا معصية يكون أعظم جرماً ووزراً واهللا أعلم
الِْكتَاَب بِأَْيِديهِمْ ثُمَّ َيقُولُونَ َهاذَا  ُبونََوِمْنُهْم أُمِّيُّونَ الَ َيْعلَُمونَ الِْكتَاَب إِالَّ أََمانِى َّ َوإِنْ ُهْم إِالَّ َيظُنُّونَ فَوَْيلٌ لِّلَِّذيَن َيكُْت
  َيكِْسُبونَ ِمْن ِعنِد اللَِّه ِلَيْشَتُرواْ بِِه ثََمًنا قَِليالً فَوَْيلٌ لَُّهْم مِّمَّا كََتَبْت أَْيدِيهِْم َووَْيلٌ لَُّهْم مِّمَّا

فهم بالعناد وأزال الطمع عن إمياهنم بني فرقهم فالفرقة اعلم أن املراد بقوله َومِْنُهْم أُّميُّونَ اليهود ألنه تعاىل ملا وص
األوىل هي الفرقة الضالة املضلة وهم الذين حيرفون الكلم عن مواضعه والفرقة الثانية املنافقون والفرقة الثالثة الذين 

فة عندهم بقراءة وال جيادلون املنافقني والفرقة الرابعة هم املذكورون يف هذه اآلية وهم العامة األميون الذين ال معر
كتابة وطريقتهم التقليد وقبول ما يقال هلم فبني اهللا تعاىل أن الذين ميتنعون عن قبول اإلميان ليس سبب ذلك 

االمتناع واحداً بل لكل قسم منهم سبب آخر ومن تأمل ما ذكره اهللا تعاىل يف هذه اآلية من شرح فرق اليهود وجد 
فيهم من يعاند احلق ويسعى يف إضالل الغري وفيهم من يكون متوسطاً وفيهم من ذلك بعينه يف فرق هذه األمة فإن 

  يكون عامياً حمضاً مقلداً وههنا مسائل
املسألة األوىل اختلفوا يف األمي فقال بعضهم هو من ال يقر بكتاب وال برسول وقال آخرون من ال حيسن الكتابة 

( وكانوا مقرين بالكتاب والرسول وألنه عليه الصالة والسالم قال والقراءة وهذا الثاين أصوب ألن اآلية يف اليهود 
  وذلك يدل على هذا القول وألن قوله الَ َيْعلَُمونَ الِْكتَاَب ال يليق إال بذلك) حنن أمة أمية ال نكتب وال حنسب 

نسان فيقدر يف نفسه وقوعه مجع أمنية وهلا معاٍن مشتركة يف أصل واحد أحدها ما ختيله اإل) األماين ( املسألة الثانية 
 غُُروراً وحيدثها بكونه ومن هذا قوهلم فالن يعد فالناً ومينيه ومنه قوله تعاىل يَِعُدُهْم َوُيمَّنيهِْم َوَما َيِعدُُهْم الشَّْيطَانُ إِالَّ

 تعاىل ال يؤاخذهم إال أماين إال ما هم عليه من أمانيهم يف أن اهللا( فإن فسرنا األماين هبذا كان قوله )  ١٢النساء ( 
وأن آباءهم األنبياء يشفعون هلم وما متنيهم أحبارهم من أن النار ال متسهم إال أياماً معدودة وثانيها إِالَّ ) خبطاياهم 

أََمانِى َّ إال أكاذيب خمتلفة مسعوها من علمائهم فقبلوها على التقليد قال أعرايب البن دأب يف شيء حدث به أهذا 
( نيته أم اختلقته وثالثها إِالَّ أَمَانِى َّ أي إال ما يقرأون من قوله متىن كتاب اهللا أول ليلة قال صاحب شيء رويته أم مت

واالشتقاق مىن من إذا قدر ألن املتمين يقدر يف نفسه وجيوز ما يتمناه وكذلك املختلق والقارىء يقدر ) الكشاف 
لب أوىل بدليل قوله تعاىل َوقَالُواْ لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ  إِالَّ َمن أن كلمة كذا بعد كذا قال أبو مسلم محله على متىن الق

أي متنيهم وقال اهللا تعاىل لَّْيسَ بِأَمَانِّيكُْم َوال أَمَانِىّ  أَْهلِ الْكَِتابِ )  ١١١البقرة ( كَانَ ُهوًدا أَْو َنَصاَرى ِتلَْك أَمَانِيُُّهْم 
  ) ١١١البقرة ( وقال ِتلَْك أَمَانِيُُّهْم قُلْ َهاتُواْ ُبْرهَاَنكُْم )  ١٢٣ساء الن( َمن َيْعَملْ ُسوءا ُيْجَز بِِه 

(  بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم وقال تعاىل َوقَالُواْ َما ِهىَ  إِالَّ َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلكَُنا إِالَّ الدَّْهُر َوَما لَُهْم
ىن يقدرون وخيرصون وقال األكثرون محله على القراءة أوىل كقوله تعاىل إِذَا َتمَنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ مبع)  ٢٤اجلاثية 

وألن محله على القراءة أليق بطريقة االستثناء ألنا إذا محلناه على ذلك كان له به تعلق فكأنه )  ٥٢احلج ( ِفى أُْمنِيَِّتِه 
لى عليهم فيسمعونه وبقدر ما يذكر هلم فيقبلونه مث إهنم ال يتمكنون من التدبر قال ال يعلمون الكتاب إال بقدر ما يت

  والتأمل وإذا محل على أن املراد األحاديث واألكاذيب أو الظن والتقدير وحديث النفس كان االستثناء فيه نادراً
  حلفت مييناً غري ذي مثنوية املسألة الثالثة قوله تعاىل إِالَّ أََمانِى َّ من االستثناء املنقطع قال النابغة

  وال علم إال حسن ظن بغائب
بالتخفيف أما قوله تعاىل َوإِنْ ُهمْ إِالَّ يَظُنُّونَ فكاحملقق ملا قلناه ألن األماين إن أريد هبا التقدير ) إال أماين ( وقرىء 

 والظن غري فال يلزم والفكر ألمور ال حقيقة هلا فهي ظن ويكون ذلك تكراراً ولقائل أن يقول حديث النفس غري



التكرار وإذا محلناه على التالوة عليهم حيسن معناه فكأنه تعاىل قال ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال بأن يتلى 
عليهم فيسمعوه وإال بأن يذكرهم تأويله كما يراد فيظنون وبني تعاىل أن هذه الطريقة ال توصل إىل احلق ويف اآلية 

كسبية ال ضرورية فلذلك ذم من ال يعلم ويظن وثانيها بطالن التقليد مطلقاً وهو مشكل  مسائل أحدها أن املعارف
ألن التقليد يف الفروع جائز عندنا وثالثها أن املضل وإن كان مذموماً فاملغتر بإضالل املضل أيضاً مذموم ألنه تعاىل 

غري جائز واهللا أعلم أما قوله تعاىل فََوْيلٌ ذمهم وإن كانوا هبذه الصفة ورابعها أن االكتفاء بالظن يف أصول الدين 
فقالوا الويل كلمة يقوهلا كل مكروب وقال ابن عباس إنه العذاب األليم وعن سفيان الثوري إنه مسيل صديد أهل 

إنه واد يف جهنم يهوي فيه الكافر أربعني خريفاً قبل أن يبلغ قعره ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( جهنم وعن رسول اهللا 
يتضمن هناية الوعيد والتهديد فهذا القدر ال شبهة فيه سواء كان الويل عبارة عن واٍد يف ) ويل ( ل القاضي قا) 

  جهنم أو عن العذاب العظيم
أما قوله تعاىل َيكُْتُبونَ الِْكَتابَ بِأَْيدِيهِْم ففيه وجهان األول أن الرجل قد يقول كتبت إذا أمر بذلك ففائدة قوله 

نه مل يقع منهم إال على هذا الوجه الثاين أنه تأكيد وهذا املوضع مما حيسن فيه التأكيد كما تقول ملن ينكر بِأَْيِديهِْم أ
معرفة ما كتبه يا هذا كتبته بيمينك أما قوله تعاىل ثُمَّ َيقُولُونَ َهاذَا ِمْن ِعنِد اللَِّه فاملراد أن من يكتب هذه الكتابة 

ألهنم ضلوا عن الدين وأضلوا وباعوا آخرهتم بدنياهم فذنبهم أعظم من ذنب ويكسب هذا الكسب يف غاية الرداءة 
غريهم فإن املعلوم أن الكذب على الغري مبا يضر يعظم إمثه فكيف مبن يكذب على اهللا ويضم إىل الكذب اإلضالل 

على وجه الدهر فلذلك ويضم إليهما حب الدنيا واالحتيال يف حتصيلها ويضم إليها أنه مهد طريقاً يف اإلضالل باقياً 
عظم تعاىل ما فعلوه فإن قيل إنه تعاىل حكى عنهم أمرين أحدمها كتبة الكتاب واآلخر إسناده إىل اهللا تعاىل على 

سبيل الكذب فهذا الوعيد مرتب على الكتبة أو على إسناد املكتوب إىل اهللا أو عليهما معاً قلنا ال شك أن كتبة 
من املنكرات والكذب على اهللا تعاىل أيضاً كذلك واجلمع بينهما منكر عظيم جداً األشياء الباطلة لقصد اإلضالل 

 أما قوله تعاىل ِلَيْشتَُرواْ بِِه ثَمًَنا قَِليالً فهو تنبيه على أمرين األول أنه تنبيه على هناية شقاوهتم ألن العاقل جيب أن ال
  يرضى بالوزر القليل يف اآلخرة ألجل األجر

فكيف يليق به أن يرضى بالعقاب العظيم يف اآلخرة ألجل النفع احلقري يف الدنيا الثاين أنه يدل على  العظيم يف الدنيا
أهنم ما فعلوا ذلك التحريف ديانة بل إمنا فعلوه طلباً للمال واجلاه وهذا يدل على أن أخذ املال على الباطل وإن 

  على حمبة ورضا ومع ذلك فقد نبه تعاىل على حترميه كان بالتراضي فهو حمرم ألن الذي كانوا يعطونه من املال كان
أما قوله تعاىل فَوَْيلٌ لَُّهْم ّممَّا كََتَبْت أَْيدِيهِْم فاملراد أن كتبتهم ملا كتبوه ذنب عظيم بانفراده وكذلك أخذهم املال 

ي الوعيد العظيم عليه فلذلك أعاد ذكر الويل يف الكسب ولو مل يعد ذكره كان جيوز أن يقال إن جمموعهما يقتض
دون كل واحد منهما فأزال اهللا تعاىل هذه الشبهة واختلفوا يف قوله تعاىل مِّمَّا َيكِْسُبونَ هل املراد ما كانوا يأخذون 
على هذه الكتابة والتحريف فقط أو املراد بذلك سائر معاصيهم واألقرب يف نظام الكالم أنه راجع إىل املذكور من 

الوجه وإن كان األقرب من حيث العموم أنه يشمل الكل لكن الذي يرجح األول أنه مىت مل  املال املأخوذ على هذا
يقيد كسبهم هبذا القيد مل حيسن الوعيد عليه ألن الكسب يدخل فيه احلالل واحلرام فال بد من تقييده وأوىل ما يقيد 

عاىل ألهنا لو كانت خلقاً هللا تعاىل لكانت به ما تقدم ذكره قال القاضي دلت اآلية على أن كتابتهم ليست خلقاً هللا ت
إضافتها إليه تعاىل بقوهلم ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه ذلك حقيقة ألنه تعاىل إذا خلقها فيهم فهب أن العبد مكتسب إال أن 
ا إىل انتساب الفعل إىل اخلالق أقوى من انتسابه إىل املكتسب فكان اسناد تلك الكتبة إىل اهللا تعاىل أوىل من إسناده

العبد فكان جيب أن يستحقوا احلمد على قوهلم فيها إهنا من عند اهللا وملا مل يكن كذلك علمنا أن تلك الكتبة ليست 



خملوقة هللا تعاىل واجلواب أن الداعية املوجبة هلا من خلق اهللا تعاىل بالدالئل املذكورة فهي أيضاً تكون كذلك واهللا 
  أعلم

لَى اللَِّه َما الَ ارُ إِالَّ أَيَّاًما مَّْعُدوَدةً  قُلْ أَتََّخذُْتْم ِعنَد اللَِّه َعْهًدا فَلَن ُيْخِلَف اللَُّه َعْهَدُه أَْم َتقُولُونَ َعَوقَالُواْ لَن َتَمسََّنا النَّ
  َتْعلَُمونَ

ماً قليلة وهذا اعلم أن هذا هو النوع الثالث من قبائح أقواهلم وأفعاهلم وهو جزمهم بأن اهللا تعاىل ال يعذهبم إال أيا
اجلزم ال سبيل إليه بالعقل ألبتة أما على قولنا فألن اهللا يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد ال اعتراض ألحد عليه يف فعله 

فال طريق إىل معرفة ذلك إال بالدليل السمعي وأما على قول املعتزلة فألن العقل يدل عندهم على أن املعاصي 
م فلما دل العقل على ذلك احتج يف تقدير العقاب مدة مث يف زواله بعدها إىل مسع يستحق هبا من اهللا العقاب الدائ

يبني ذلك فثبت أن على املذهبني ال سبيل إىل معرفة ذلك إال بالدليل السمعي وحيث توجد الداللة السمعية مل جيز 
  اجلزم بذلك وههنا مسألتان

  األول أن لفظ األيام ال تضاف إال إىل العشرةاملسألة األوىل ذكروا يف تفسري األيام املعدودة وجهني 

فما دوهنا وال تضاف إىل ما فوقها فيقال أيام مخسة وأيام عشرة وال يقال أيام أحد عشر إال أن هذا يشكل بقوله 
)  ١٨٤ ١٨٣البقرة ( مَّْعدُوداٍت  تعاىل كُِتَب َعلَْيكُمُ الّصَياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ أَيَّاًما

هي أيام الشهر كله وهي أزيد من العشرة مث قال القاضي إذا ثبت أن األيام حممولة على العشرة فما دوهنا فاألشبه 
أن يقال إنه األقل أو األكثر ألن من يقول ثالثة يقول أمحله على أقل احلقيقة فله وجه ومن يقول عشرة يقول أمحله 

له وجه فأما محله على الواسطة أعين على ما هو أقل من العشرة وأزيد من الثالثة فال وجه له ألنه على األكثر و
ليس عدد أوىل من عدد اللهم إال إذا جاءت يف تقديرها رواية صحيحة فحينئذ جيب القول هبا ومجاعة من املفسرين 

ف سنة فاهللا تعاىل يعذهبم مكان كل ألف سنة قدروها بسبعة أيام قال جماهد إن اليهود كانت تقول الدنيا سبعة آال
يوماً فكانوا يقولون إن اهللا تعاىل يعذبنا سبعة أيام وحكى األصم عن بعض اليهود أهنم عبدوا العجل سبعة أيام 

فكانوا يقولون إن اهللا تعاىل يعذبنا سبعة أيام وهذان الوجهان ضعيفان أما األول فألنه ليس بني كون الدنيا سبعة 
نة وبني كون العذاب سبعة أيام مناسبة ومالزمة ألبتة وأما الثاين فألنه ال يلزم من كون املعصية مقدرة بسبعة آالف س

أيام أن يكون عذاهبا كذلك أما على قولنا فألنه حيسن من اهللا كل شيء حبكم املالكية وأما عند املعتزلة فألن العاصي 
توبة أو العفو فإن قيل أليس أنه تعاىل منع من استيفاء الزيادة فقال يستحق على عصيانه العقاب الدائم ما مل توجد ال

فوجب أن ال يزيد العقاب على املعصية قلنا إن املعصية تزداد بقدر )  ٤٠الشورى ( َوَجَزاء سَّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها 
  م عظيمة جداًالنعمة فلما كانت نعم اهللا على العباد خارجة عن احلصر واحلد ال جرم كانت معصيته

الوجه الثاين روي عن ابن عباس أنه فسر هذه األيام باألربعني وهو عدد األيام اليت عبدوا العجل فيها والكالم عليه 
  أيضاً كالكالم على السبعة
واهللا )  ٢٠يوسف ( قليلة كقوله تعاىل َوَشَرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ َدراِهَم َمْعُدوَدةٍ  ) معدودة ( الوجه الثالث قيل يف معىن 

  أعلم
صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية ذهبت احلنفية إىل أن أقل احليض ثالثة أيام وأكثره عشرة واحتجوا عليه بقوله 

فمدة احليض ما يسمى أياماً وأقل عدد يسمى أياماً ثالثة وأكثره عشرة على ما بيناه ) دعي الصالة أيام إقرائك ) ( 
  الثة وأكثره عشرة واإلشكال عليه ما تقدمفوجب أن يكون أقل احليض ث

آل عمران ( وداٍت املسألة الثالثة ذكر ههنا َوقَالُواْ لَن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما مَّْعُدوَدةً  ويف آل عمران إِال أَيَّاًما مَّْعُد



( كانني موصوف واحد وهو ولقائل أن يقول مل كانت األوىل معدودة والثانية معدودات واملوصوف يف امل)  ٢٤
واجلواب أن االسم إن كان مذكراً فاألصل يف صفة مجعه التاء يقال كوز وكيزان مكسورة وثياب مقطوعة ) أياماً 

وإن كان مؤنثاً كان األصل يف صفة مجعه األلف والتاء يقال جرة وجرار مكسورات وخابية وخوايب مكسورات إال 
يما واحده مذكر يف بعض الصور نادراً حنو محام ومحامات ومجل سبطر وسبطرات أنه قد يوجد اجلمع باأللف والتاء ف

هو وعلى هذا ورد قوله تعاىل ِفى أَيَّامٍ مَّْعدُوداٍت و ِفى أَيَّامٍ مَّْعلُوَماٍت فاهللا تعاىل تكلم يف سورة البقرة مبا هو األصل و
  قوله أَيَّاًما مَّْعُدوَدةً  ويف آل عمران مبا هو الفرع

  قوله تعاىل قُلْ أَتََّخذُْتْم ِعندَ اللَِّه َعْهًدا فَلَن ُيْخِلَف اللَُّه َعْهَدُه ففيه مسائل أما

املسألة األوىل العهد يف هذا املوضع جيري جمرى الوعد واخلرب وإمنا مسي خربه سبحانه عهداً ألن خربه سبحانه أوكد 
  يكون إال هبذا الوجه من العهود املؤكدة منا بالقسم والنذر فالعهد من اهللا ال

متعلق مبحذوف وتقديره إن اختذمت عند اهللا عهداً فلن ) فلن خيلف اهللا ) ( الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 
  خيلف اهللا عهده

 املسألة الثالثة قوله تعاىل اتََّخذُْتْم ليس باستفهام بل هو إنكار ألنه ال جيوز أن جيعل تعاىل حجة رسوله يف إبطال قوهلم
أن يستفهمهم بل املراد التنبيه على طريقة االستدالل وهي أنه ال سبيل إىل معرفة هذا التقدير إال بالسمع فلما مل 

  يوجد الدليل السمعي وجب أال جيوز اجلزم هبذا التقدير
ب وعده ووعيده قال املسألة الرابعة قوله تعاىل فَلَن ُيْخِلَف اللَُّه َعْهَدُه يدل على أنه سبحانه وتعاىل منزه عن الكذ

أصحابنا ألن الكذب صفة نقص والنقص على اهللا حمال وقالت املعتزلة ألنه سبحانه عامل بقبح القبيح وعامل بكونه 
غنياً عنه والكذب قبيح ألنه كذب والعامل بقبح القبيح وبكونه غنياً عنه يستحيل أن يفعله فدل على أن الكذب منه 

اللَُّه َعْهَدُه فإن قيل العهد هو الوعد وختصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه حمال فلهذا قال فَلَن ُيْخِلَف 
فلما خص الوعد بأنه ال خيلفه علمنا أن اخللف يف الوعيد جائز مث العقل يطابق ذلك ألن اخللف يف الوعد لؤم ويف 

  الوعيد كرم قلنا الداللة املذكورة قائمة يف مجيع أنواع الكذب
سة قال اجلبائي دلت اآلية على أنه تعاىل مل يكن وعد موسى وال سائر األنبياء بعده على أنه تعاىل خيرج املسألة اخلام

أهل املعاصي والكبائر من النار بعد التكذيب ألنه لو وعدهم بذلك ملا جاز أن ينكر على اليهود هذا القول وإذا 
يد العصاة إذا كان بذلك زجرهم عن الذنوب فقد ثبت أنه تعاىل ما دهلم على ذلك وثبت أنه تعاىل دهلم على وع

وجب أن يكون عذاهبم دائماً على ما هو قول الوعيدية وإذا ثبت ذلك يف سائر األمم وجب ثبوته يف هذه األمة ألن 
حكمه تعاىل يف الوعد والوعيد ال جيوز أن خيتلف يف األمم إذ كان قدر املعصية من اجلميع ال خيتلف واعلم أن هذا 

يف هناية التعسف فنقول ال نسلم أنه تعاىل ما وعد موسى أنه خيرج أهل الكبائر من النار قوله لو وعدهم  الوجه
بذلك ملا أنكر على اليهود قوهلم قلنا مل قلت إنه تعاىل لو وعدهم ذلك ملا أنكر على اليهود ذلك وما الدليل على 

أحدها لعل اهللا تعاىل إمنا أنكر عليهم ألهنم قللوا أيام  هذه املالزمة مث إنا نبني شرعاً أن ذلك غري الزم من وجوه
هبذه العذاب فإن قوهلم لَن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما مَّْعُدوَدةً  يدل على أيام قليلة جداً فاهللا تعاىل أنكر عليهم جزمهم 

 اجلملة بالعفو فأما يف حق الشخص املعني القلة ال أنه تعاىل أنكر عليهم انقطاع العذاب وثانيها أن املرجئة يقطعون يف
فال سبيل إىل القطع فلما حكموا يف حق أنفسهم بالتخفيف على سبيل اجلزم ال جرم أنكر اهللا عليهم ذلك وثالثها 
أهنم كانوا كافرين وعندنا عذاب الكافر دائم ال ينقطع سلمنا أنه تعاىل ما وعد موسى عليه السالم أنه خيرج أهل 



النار فلم قلت أنه ال خيرجهم من النار بيانه أنه فرق بني أن يقال إنه تعاىل ما وعده إخراجهم من النار  الكبائر من
  وبني أن يقال إنه أخربه أنه ال خيرجهم من النار واألول ال مضرة فيه فإنه تعاىل رمبا

زموا به من غري دليل فكان يلزمهم مل يقل ذلك ملوسى إال أنه سيفعله يوم القيامة وإمنا رد على اليهود وذلك ألهنم ج
أن يتوقفوا فيه وأن ال يقطعوا ال بالنفي وال باإلثبات سلمنا أنه تعاىل ال خيرج عصاة قوم موسى من النار فلم قلت 
إنه ال خيرج عصاة هذه األمة من النار وأما قول اجلبائي ألن حكمه تعاىل يف الوعد والوعيد ال جيوز أن خيتلف يف 

كم حمض فإن العقاب حق اهللا تعاىل فله أن يتفضل على البعض باإلسقاط وأن ال يتفضل بذلك على األمم فهو حت
الباقني فثبت أن هذا االستدالل ضعيف أما قوله تعاىل أَْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ فهو بيان لتمام احلجة 

إال السمع وثبت أنه مل يوجد السمع كان اجلزم بذلك التقدير  املذكورة فإنه إذا كان ال طريق إىل التقدير املذكور
قوالً على اهللا تعاىل مبا ال يكون معلوماً ال حمالة وهذه اآلية تدل على فوائد أحدها أنه تعاىل ملا عاب عليهم القول 

 مل جيز املصري إىل الذي قالوه ال عن دليل علمنا أن القول بغري دليل باطل وثانيها أن كل ما جاز وجوده وعدمه عقالً
اإلثبات أو إىل النفي إال بدليل مسعي وثالثها أن منكري القياس وخرب الواحد يتمسكون هبذه اآلية قالوا ألن القياس 

وخرب الواحد ال يفيد العلم فوجب أن ال يكون التمسك به جائزاً لقوله تعاىل أَْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ ذكر 
ك يف معرض اإلنكار واجلواب أنه ملا دلت الداللة على وجوب العمل عند حصول الظن املستند إىل القياس أو ذل

  إىل خرب الواحد كان وجوب العمل معلوماً فكان القول به قوالً باملعلوم ال بغري املعلوم
  اُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونََبلَى َمن كََسَب َسيِّئَةً  َوأََحاطَْت بِِه َخِطي أُتُه فَأُوْلَِئَك أَْصَح

إثبات ملا بعد حرف النفي وهو قوله تعاىل لَن َتَمسََّنا النَّاُر أي بلى متسكم أبداً بدليل ) بلى ( قال صاحب الكشاف 
َمن )  ٤٠الشورى ( لَُها قوله ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ أما السيئة فإهنا تتناول مجيع املعاصي قال تعاىل َوجََزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْ

وملا كان من اجلائز أن يظن أن كل سيئة صغرت أو كربت فحاهلا سواء يف أن )  ١٢٣النساء ( َيْعَملْ ُسوءا ُيْجَز بِِه 
فاعلها خيلد يف النار ال جرم بني تعاىل أن الذي يستحق به اخللود أن يكون سيئة حميطة به ومعلوم أن لفظ اإلحاطة 

سم جبسم آخر كإحاطة السور بالبلد والكوز باملاء وذلك ههنا ممتنع فنحمله على ما إذا كانت حقيقة يف إحاطة ج
السيئة كبرية لوجهني أحدمها أن احمليط يستر احملاط به والكبرية لكوهنا حميطة لثواب الطاعات كالساترة لتلك 

ت ثواب الطاعات فكأهنا استولت على الطاعات فكانت املشاهبة حاصلة من هذه اجلهة والثاين أن الكبرية إذا أحبط
تلك الطاعات وأحاطت هبا كما حييط عسكر العدو باإلنسان حبيث ال يتمكن اإلنسان من التخلص منه فكأنه تعاىل 

قال بلى من كسب كبرية وأحاطت كبريته بطاعاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فإن قيل هذه اآلية 
ة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب هذا هو الوجه الذي استدلت املعتزلة به يف إثبات وردت يف حق اليهود قلنا العرب

  الوعيد ألصحاب الكبائر

واعلم أن هذه املسألة من معظمات املسائل ولنذكرها ههنا فنقول اختلف أهل القبلة يف وعيد أصحاب الكبائر فمن 
د وهو قول مجهور املعتزلة واخلوارج ومنهم من الناس من قطع بوعيدهم وهم فريقان منهم من أثبت الوعيد املؤب

أثبت وعيداً منقطعاً وهو قول بشر املريسي واخلالد ومن الناس من قطع بأنه ال وعيد هلم وهو قول شاذ ينسب إىل 
مقاتل بن سليمان املفسر والقول الثالث أنا نقطع بأنه سبحانه وتعاىل يعفو عن بعض املعاصي ولكنا نتوقف يف حق 

على التعيني أنه هل يعفو عنه أم ال ونقطع بأنه تعاىل إذا عذب أحداً منهم مدة فإنه ال يعذبه أبداً بل يقطع كل أحد 
عذابه وهذا قول أكثر الصحابة والتابعني وأهل السنة واجلماعة وأكثر اإلمامية فيشتمل هذا البحث على مسألتني 



  د فهل يكون ذلك على نعت الدوام أم الإحدامها يف القطع بالوعيد واألخرى يف أنه لو ثبت الوعي
املسألة األوىل يف الوعيد ولنذكر دالئل املعتزلة أوالً مث دالئل املرجئة اخلالصة مث دالئل أصحابنا رمحهم اهللا أما املعتزلة 

يف ) من ( فإهنم عولوا على العمومات الواردة يف هذا الباب وتلك العمومات على جهتني بعضها وردت بصيغة 
الشرط وبعضها وردت بصيغة اجلمع أما النوع األول فآيات إحداها قوله تعاىل يف آية املواريث ِتلَْك ُحُدوُد  معرض

وقد )  ١٤النساء ( إىل قوله َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه َوَيتََعدَّ ُحدُوَدُه ُيْدِخلُْه نَاراً َخاِلداً ِفيَها )  ١٨٧البقرة ( اللَِّه 
الصالة والزكاة والصوم واحلج واجلهاد وارتكب شرب اخلمر والزنا وقتل النفس احملرمة فهو  علمنا أن من ترك

يف معرض الشرط تفيد العموم على ما ) من ( متعد حلدود اهللا فيجب أن يكون من أهل العقاب وذلك ألن كلمة 
ى خالف الدليل مث الذي ثبت يف أصول الفقه فمىت محل اخلصم هذه اآلية على الكافر دون املؤمن كان ذلك عل

يبطل قوله وجهان أحدمها أنه تعاىل بني حدوده يف املواريث مث وعد من يطيعه يف تلك احلدود وتوعد من يعصيه فيها 
ومن متسك باإلميان والتصديق به تعاىل فهو أقرب إليها إىل الطاعة فيها ممن يكون منكراً لربوبيته ومكذباً لرسله 

عة فيها أخص ممن هو أقرب إىل الطاعة فيها وهو املؤمن ومىت كان املؤمن مراداً بأول اآلية وشرائعه فترغيبه يف الطا
فكذلك بآخرها الثاين أنه قال ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه وال شبهة يف أن املراد به احلدود املذكورة مث علق بالطاعة فيها الوعد 

لق باملعصية يف هذه احلدود فقط دون أن يضم إىل ذلك وباملعصية فيها الوعيد فاقتضى سياق اآلية أن الوعيد متع
تعدي حدود أخر وهلذا كان مزجوراً هبذا الوعيد يف تعدي هذه احلدود فقط ولو مل يكن مراداً هبذا الوعيد ملا كان 

( دَّ ُحدُوَدُه مزجوراً به وإذا ثبت أن املؤمن مراد هبا كالكافر بطل قول من خيصها بالكافر فإن قيل إن قوله تعاىل َوَيتََع
مجع مضاف واجلمع املضاف عندكم يفيد العموم كما لو قيل ضربت عبيدي فإنه يكون ذلك شامالً )  ١٤النساء 

جلميع عبيده وإذا ثبت ذلك اختصت هذه اآلية مبن تعدى مجيع حدود اهللا وذلك هو الكافر ال حمالة دون املؤمن قلنا 
لكنه وجدت قرائن تدل على أنه ليس املراد ههنا تعدي مجيع احلدود  األمر وإن كان كما ذكرمت نظراً إىل اللفظ

ك أحدها أنه تعاىل قدم على قوله َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه قوله تعاىل ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه فانصرف قوله َوَيتََعدَّ ُحُدوَدُه إىل تل
عاصي ولو صح ما ذكرمت لكان املؤمن غري احلدود وثانيها أن األمة متفقون على أن املؤمن مزجور هبذه اآلية عن امل

  مزجور هبا وثالثها أنا لو محلنا اآلية على تعدي مجيع احلدود مل يكن للوعيد هبا فائدة ألن أحداً من املكلفني ال يتعدى

لة مجيع حدود اهللا ألن يف احلدود ما ال ميكن اجلمع بينها يف التعدي لتضادها فإنه ال يتمكن أحد من أن يعتقد يف حا
واحدة مذهب الثنوية والنصرانية وليس يوجد يف املكلفني من يعصي اهللا جبميع املعاصي ورابعها قوله تعاىل يف قاتل 

دلت اآلية على أن ذلك جزاؤه )  ٩٣النساء ( املؤمن عمداً َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً مَُّتَعّمداً فَجََزاُؤُه جََهنَُّم َخاِلداً ِفيَها 
وخامسها قوله تعاىل النَّارِ يَأَيَُّها )  ١٢٣النساء ( ذا اجلزاء لقوله تعاىل َمن َيْعَملْ ُسوءا ُيْجَز بِِه فوجب أن حيصل له ه

لَى ِفئَةٍ  فَقَْد َباء َتالٍ أَْو ُمَتَحّيزاً إِالَِّذيَن ءاَمُنواْ إِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَرُواْ إىل قوله َوَمن ُيَولّهِْم َيْومَِئٍذ ُدبَُرُه إِالَّ مَُتَحّرفاً لِّق
وسادسها قوله تعاىل فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً َيَرُه َوَمن )  ١٦ ١٥األنفال ( بَِغَضبٍ ّمَن اللَِّه َوَمأَْواُه جََهنَُّم وَبِئَْس 

يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ َتأْكُلُواْ أَمْوالَكُمْ َبيَْنكُمْ وسابعها قوله تعاىل ضَِعيفاً )  ٨ ٧الزلزلة ( َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َشّراً يََرُه 
وثامنها قوله تعاىل إِنَّهُ )  ٣٠ ٢٩النساء ( بِالَْباِطلِ إىل قوله تعاىل َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك ُعْدواناً َوظُلْماً فََسْوَف ُنْصِليِه نَاراً 

نَّمَ الَ َيُموُت ِفيَها َوالَ َيْحَيى َوَمن يَأِْتِه ُمْؤِمناً قَْد َعِملَ الصَّاِلحَاِت فَأُْولَِئَك لَُهمُ َمن َيأِْت َربَُّه ُمْجرِماً فَإِنَّ لَُه َجَه
فبني تعاىل أن الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم كما أن املؤمن من أهل )  ٧٥ ٧٤طه ( الدََّرَجاُت الُْعلَى 

وهذا يوجب أن يكون الظامل من أهل الصالة )  ١١١طه ( َمْن َحَملَ ظُلْماً الثواب وتاسعها قوله تعاىل َوقَْد خَاَب 
ْوَم داخالً حتت هذا الوعيد وعاشرها قوله تعاىل بعد تعداد املعاصي َوَمن َيفَْعلْ ذاِلكَ َيلَْق أَثَاماً ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَابُ َي



بني أن الفاسق كالكافر يف أنه من أهل اخللود إال من تاب من  ) ٦٩ ٦٨الفرقان ( الِْقياَمةِ  َوَيْخلُْد ِفيِه ُمهَاناً 
اِمُنونَ الفساق أو آمن من الكفار واحلادية عشرة قوله تعاىل َمن َجاء بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه َخْيٌر ّمْنَها َوُهْم ّمن فََزعٍ َيْومَِئٍذ ء

املعاصي كلها متوعد عليها كما أن الطاعات كلها اآلية وهذا يدل على أن )  ٩٠ ٨٩النمل ( َوَمن َجاء بِالسَّّيئَةِ  
النازعات ( موعود عليها والثانية عشرة قوله تعاىل فَأَمَّا َمن طََغى َوءاثََر الَْحَيواةَ  الدُّْنَيا فَإِنَّ الَْجِحيَم ِهىَ  الَْمأَْوى 

اآلية ومل يفصل بني الكافر )  ٢٣اجلن ( َنارَ َجهَنََّم  والثالثة عشرة قوله تعاىل َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه فَإِنَّ لَُه)  ٣٧
والفاسق والرابعة عشرة قوله تعاىل َبلَى َمن كََسَب َسّيئَةً  َوأََحاطَْت بِِه َخِطيئَُتُه اآلية فحكي يف أول اآلية قول املرجئة 

مث إن اهللا كذهبم فيه مث قال َبلَى َمن كََسَب )  ٨٠البقرة ( ةً  من اليهود فقال َوقَالُواْ لَن تََمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما مَّْعُدوَد
يف املسألة  َسّيئَةً  َوأََحاطَْت بِهِ َخِطيئَُتُه فَأُوْلَاِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ فهذه هي اآليات اليت متسكوا هبا

هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه أحدها أهنا لو مل  يف معرض الشرط واستدلوا على أن) من ( الشتماهلا على صيغة 
تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص أو مشتركة بينهما والقسمان باطالن فوجب كوهنا موضوعة 
للعموم أما أنه ال جيوز أن تكون موضوعة للخصوص فألنه لو كان كذلك ملا حسن من املتكلم أن يعطي اجلزاء لكل 

ن على هذا التقدير اليكون ذلك اجلزاء مرتباً على ذلك الشرط لكنهم أمجعوا على أنه إذا قال من أتى بالشرط أل
من دخل داري أكرمته أنه حيسن أن يكرم كل من دخل داره فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص وأما أنه ال 

اً فألنه لو كان كذلك ملا عرف جيوز أن تكون موضوعة لالشتراك أما أوالً فألن االشتراك خالف األصل وأما ثاني
كيفية ترتيب اجلزاء على الشرط إال بعد االستفهام عن مجيع األقسام املمكنة مثل أنه إذا قال من دخل داري أكرمته 

فيقال له أردت الرجال أو النساء فإذا قال أردت الرجال يقال له أردت العرب أو العجم فإذا قال أردت العرب 
  يقال له أردت ربيعة أو

مضر وهلم جراً إىل أن يأيت على مجيع التقسيمات املمكنة وملا علمنا بالضرورة من عادة أهل اللسان قبح ذلك 
علمنا أن القول باالشتراك باطل وثانيها أنه إذا قال من دخل داري أكرمته حسن استثناء كل واحد من العقالء منه 

نه ال نزاع يف أن املستثىن من اجلنس ال بد وأن يكون واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لوجب دخوله فيه أل
حبيث يصح دخوله حتت املستثىن منه فإما أن يعترب مع الصحة الوجوب أو ال يعترب واألول باطل أما أوالً فألنه يلزم 

عرف كقوله أن ال يبقى بني االستثناء من اجلمع املنكر كقوله جاءين الفقهاء إال زيداً وبني االستثناء من اجلمع امل
جاءين الفقهاء إال زيداً فرق لصحة دخول زيد يف الكالمني لكن الفرق بينهما معلوم بالضرورة وأما ثانياً فألن 

االستثناء من العدد خيرج ما لواله لوجب دخوله حتته فوجب أن يكون هذا فائدة االستثناء يف مجيع املواضع ألن 
الداخل على العدد وبني الداخل على غريه من األلفاظ فثبت مبا ذكرنا أن أحداً من أهل اللغة مل يفصل بني االستثناء 

يف معرض الشرط للعموم ) من ( االستثناء خيرج من الكالم ما لواله لوجب دخوله فيه وذلك يدل على أن صيغة 
اآلية قال ابن الزبعري )  ٩٨األنبياء ( َم وثالثها أنه تعاىل ملا أنزل قوله إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنَّ

ألخصمن حممداً مث قال يا حممد أليس قد عبدت املالئكة أليس قد عبد عيسى ابن مرمي فتمسك بعموم اللفظ والنيب 
عليه الصالة والسالم مل ينكر عليه ذلك فدل على أن هذه الصيغة تفيد العموم النوع الثاين من دالئل املعتزلة 

( الوعيد بصيغة اجلمع املعرفة باأللف والالم وهي يف آيات إحداها قوله تعاىل َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفى َجِحيمٍ التمسك يف 
واعلم أن القاضي واجلبائي وأبا احلسن يقولون إن هذه الصيغة تفيد العموم وأبو هاشم يقول إهنا ال )  ١٤اإلنفطار 

وجوه أحدها أن األنصار ملا طلبوا اإلمامة احتج عليهم أبو بكر تفيد العموم فنقول الذي يدل على أهنا للعموم 
واألنصار سلموا تلك احلجة ولو مل يدل اجلمع ) األئمة من قريش ( رضي اهللا عنه بقوله عليه الصالة والسالم 



ام من املعرف بالم اجلنس على االستغراق ملا صحت تلك الداللة ألن قولنا بعض األئمة من قريش ال ينايف وجود إم
قوم آخرين أما كون كل األئمة من قريش ينايف كون بعض األئمة من غريهم وروي أن عمر رضي اهللا عنه قال أليب 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( بكر ملا هم بقتال مانعي الزكاة أليس قال النيب 
مل يقل أبو بكر وال أحد من الصحابة إن اللفظ ال يفيده بل عدل إىل  احتج على أيب بكر بعموم اللفظ مث) إال اهللا 

وإن كان الزكاة من حقها وثانيها أن هذا اجلمع يؤكد مبا ) إال حبقها ( االستثناء فقال إنه عليه الصالة والسالم قال 
 ٧٣ص ( ِئكَةُ  كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ يقتضي االستغراق فوجب أن يفيد االستغراق أما أنه يؤكد فلقوله تعاىل فََسَجَد الَْملَا

وأما أنه بعد التأكيد يقتضي االستغراق فباالمجاع وأما أنه مىت كان كذلك وجب كون املؤكد يف أصله لالستغراق ) 
ألن هذه األلفاظ مسماة بالتأكيد أمجاعاً والتأكيد هو تقوية احلكم الذي كان ثابتاً يف األصل فلو مل يكن االستغراق 

  يف األصل وإمنا حصل حاصالً

هبذه األلفاظ ابتداء مل يكن تأثري هذه األلفاظ يف تقوية احلكم بل يف إعطاء حكم جديد وكانت مبينة للمجمل ال 
مؤكدة وحيث أمجعوا على أهنا مؤكدة علمنا أن اقتضاء االستغراق كان حاصالً يف األصل وثالثها أن األلف والالم 

رفة كذا نقل عن أهل اللغة فيجب صرفه إىل ما به حتصل املعرفة وإمنا حتصل إذا دخال يف االسم صار االسم مع
املعرفة عند إطالقه بصرفه إىل الكل ألنه معلوم للمخاطب وأما صرفه إىل ما دون الكل فإنه ال يفيد املعرفة ألنه ليس 

اجلنس فقد أفاد تعريف بعض اجلمع أوىل من بعض فكان يبقى جمهوالً فإن قلت إذا أفاد مجعاً خمصوصاً من ذلك 
ذلك اجلنس قلت هذه الفائدة كانت حاصلة بدون األلف والالم ألنه لو قال رأيت رجاالً أفاد تعريف ذلك اجلنس 
ومتيزه عن غريه فدل على أن لأللف والالم فائدة زائدة وما هي إال االستغراق ورابعها أنه يصح استثناء أي واحد 

ا اجلمع املعرف يف اقتضاء الكثرة فوق املنكر ألنه يصح انتزاع املنكر من كان منه وذلك يفيد العموم وخامسه
املعرف وال ينعكس فإنه جيوز أن يقال رأيت رجاالً من الرجال وال يقال رأيت الرجال من رجال ومعلوم بالضرورة 

أو ما دونه والثاين باطل أن املنتزع منه أكثر من املنتزع إذا ثبت هذا فنقول إن املفهوم من اجلمع املعرف إما الكل 
ألنه ما من عدد دون الكل إال ويصح انتزاعه من اجلمع املعرف وقد علمت أن املنتزع منه أكثر فوجب أن يكون 

اجلمع املعرف مفيداً للكل واهللا أعلم أما على طريقة أيب هاشم وهي أن اجلمع املعرف ال يفيد العموم فيمكن 
ل أن ترتيب احلكم على الوصف مشعر بالعلية فقوله َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفى َجِحيمٍ التمسك باآلية من وجهني آخرين األو

يقتضي أن الفجور هي العلة وإذا ثبت ذلك لزم عموم احلكم لعموم علته وهو املطلوب ويف هذا الباب طريقة ثالثة 
هي مبعىن الذي ويدل عليه وجهان  يذكرها النحويون وهي أن الالم يف قوله َوإِنَّ الْفُجَّاَر ليست الم تعريف بل
وكما تقول الذي يلقاين )  ٣٨املائدة ( أحدمها أهنا جتاب بالفاء كقوله تعاىل وَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ  فَاقْطَُعواْ أَْيِدَيُهَما 

نيَ فله درهم الثاين أنه يصح عطف الفعل على الشيء الذي دخلت هذه الالم عليه قال تعاىل إِنَّ الُْمصَّّدِق
فلوال أن قوله إِنَّ الُْمصَّّدِقَني مبعىن إن الذين أصدقوا ملا صح )  ١٨احلديد ( َوالُْمصَّّدقَاِت َوأَقَْرضُواْ اللََّه قَْرضاً َحَسناً 

فهم يف  أن يعطف عليه قوله َوأَقْرِضُواُ اللََّه وإذا ثبت ذلك كان قوله َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفى َجِحيمٍ معناه إن الذين فجروا
قُ اجلحيم وذلك يفيد العموم اآلية الثانية يف هذا الباب قوله تعاىل َيْوَم َنْحُشُر الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفْداً َوَنسُو

ذَرُ ولفظ اجملرمني صيغة مجع معرفة باأللف والالم وثالثها قوله تعاىل وََّن)  ٨٦ ٨٥مرمي ( الُْمْجرِِمَني إِلَى جََهنََّم وِْرداً 
ورابعها قوله تعاىل َولَوْ ُيؤَاِخذُ اللَُّه النَّاسَ بِظُلِْمهِْم مَّا تََرَك َعلَْيَها ظَْهرَِها ِمن دَابَّةٍ  )  ٧٢مرمي ( الظَّاِلِمَني ِفيَها جِثِّياً 

م يف ذلك بني أنه يؤخر عقاهبم إىل يوم آخر وذلك إمنا يصدق أن لو حصل عقاهب)  ٦١النحل ( َولَاِكن ُيَؤّخرُُهْم 
  اليوم



النوع الثالث من العمومات صيغ اجلموع املقرونة حبرف الذي فأحدها قوله تعاىل وَْيلٌ لّلُْمطَفِّفَني الَِّذيَن إِذَا اكَْتالُواْ 
لْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفى وثانيها قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْموالَ الَْيَتاَمى ظُ)  ٢ ١املطففني ( َعلَى النَّاسِ َيْسَتْوفُونَ 

فبني ما )  ٢٨النحل ( وثالثها قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ  ظَاِلِمى أَنفُسِهِْم )  ١٠النساء ( ُبطُونِهِْم نَاراً 
  يستحق على ترك اهلجرة وترك النصرة وإن كان معترفاً باهللا

ومل يفصل يف )  ٢٧يونس ( لَِّذيَن كََسُبواْ السَّّيئَاتِ َجَزاء َسّيئَةٍ  بِِمثِْلَها َوَتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ  ورسوله ورابعها قوله تعاىل َوا
التوبة ( لَِّه الوعيد بني الكافر وغريه وخامسها قوله تعاىل وَالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ  َوالَ ُينِفقُونََها ِفي َسبِيلِ ال

ولو مل يكن الفاسق من أهل )  ١٨النساء ( ادسها قوله تعاىل َولَْيَسِت التَّْوَبةُ  ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيّئَاِت وس)  ٣٤
الوعيد والعذاب مل يكن هلذا القول معىن بل مل يكن به إىل التوبة حاجة وسابعها قوله تعاىل إِنََّما جََزاء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ 

فبني ما على الفاسق من العذاب يف )  ٣٣املائدة ( لَُه وََيْسَعْونَ ِفى االْْرضِ فََساداً أَن ُيقَتَّلُواْ أَْو ُيَصلَّبُواْ اللََّه َوَرسُو
( لَُهْم ِفى االْخَِرةِ    َخلَاَقالدنيا واآلخرة وثامنها قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َيشَْتُرونَ بِعَْهِد اللَِّه وَأَْيَمانِهِْم ثََمًنا قَِلًيال أُْولَِئَك الَ

  ) ٧٧آل عمران 
توعد على منع )  ١٨٠آل عمران ( النواع الرابع من العمومات قوله تعاىل َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِهِ َيْوَم الِْقَياَمةِ  

  الزكاة
( َما ِفى االْْرضِ الَفَْتَدْت بِِه  وهو قوله تعاىل َولَوْ أَنَّ ِلكُلّ نَفْسٍ ظَلََمْت) كل ( النوع اخلامس من العمومات لفظة 

  فبني ما يستحق الظامل على ظلمه)  ٥٤يونس 
النوع السادس ما يدل على أنه سبحانه ال بد وأن يفعل ما توعدهم به وهو قوله تعاىل قَالَ الَ َتْخَتِصُمواْ لََدى َّ َوقَْد 

بني أنه ال يبدل قوله يف الوعيد )  ٢٩ ٢٨ق ( ى َّ َوَما أََناْ بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد قَدَّْمُت إِلَْيكُم بِالَْوعِيِد َما يَُبدَّلُ الْقَْولُ لََد
واالستدالل باآلية من وجهني أحدمها أنه تعاىل جعل العلة يف إزاحة العذر تقدمي الوعيد أي بعد تقدمي الوعيد مل يبق 

قَْولُ لََدى َّ وهذا صريح يف أنه تعاىل ال بد وأن يفعل ما ألحد علة وال خملص من عذابه والثاين قوله تعاىل َما ُيَبدَّلُ الْ
  دل اللفظ عليه فهذا جمموع ما متسكوا به من عمومات القرآن أما عمومات األخبار فكثرية

( أحدها ما روى وقاص بن ربيعة عن املسور بن شداد قال قال رسول اهللا ) من ( فالنوع األول املذكور بصيغة 
من أكل بأخيه أكلة أطعمه اهللا من نار جهنم ومن أخذ بأخيه كسوة كساه اهللا من نار ) ( صلى اهللا عليه وسلم 

وهذا نص يف وعيد الفاسق ومعىن أقامه أي ) جهنم ومن قام مقام رياء ومسعة أقامه اهللا يوم القيامة مقام رياء ومسعة 
ومل ) كان يف النار ذا لسانني وذا وجهني من كان ذا لسانني وذا وجهني ( جازاه على ذلك وثانيها قال عليه السالم 

من ظلم قيد شرب من أرض ( يفصل بني املنافق وبني غريه يف هذا الباب وثالثها عن سعيد بن زيد قال عليه السالم 
املؤمن من أمنه ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( طوقه يوم القيامة من سبع أرضني ورابعها عن أنس قال قال رسول اهللا 

لم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هاجر السوء والذي نفسي بيده ال يدخل اجلنة عبد الناس واملس
وهذا اخلرب يدل على وعيد الفاسق الظامل ويدل على أنه غري مؤمن وال مسلم على ما يقوله ) ال يأمن جاره بوائقه 

من جاء يوم القيامة ) ( صلى اهللا عليه وسلم (  املعتزلة من املنزلة بني املنزلتني وخامسها عن ثوبان عن رسول اهللا
وهذا يدل على أن صاحب هذه الثالثة ال يدخل اجلنة وإال مل ) بريئاً من ثالثة دخل اجلنة الكرب والغلول والدين 

 يكن هلذا الكالم معىن واملراد من الدين من مات عاصياً مانعاً ومل يرد التوبة ومل يتب عنه وسادسها عن أيب هريرة
من سلك طريقاً يطلب به علماً سهل اهللا له طريقاً من طرق ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 

وهذا نص يف أن الثواب ال يكون إال بالطاعة واخلالص من النار ال ) اجلنة ومن أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه 



كل ) ( صلى اهللا عليه وسلم (  عنهما قال قال رسول اهللا يكون إال بالعمل الصاحل وسابعها عن ابن عمر رضي اهللا
  مسكر مخر

وهو صريح يف وعيد الفاسق وأنه من ) وكل مخر حرام ومن شرب اخلمر يف الدنيا ومل يتب منها مل يشرهبا يف اآلخرة 
ا عن أم سلمة قالت قال أهل اخللود ألنه إذا مل يشرهبا مل يدخل اجلنة ألن فيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني وثامنه

إمنا أنا بشر مثلكم ولعلكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أحلن حبجته من بعض فمن قضيت له حبق أخيه ( عليه السالم 
من حلف مبلة سوى اإلسالم ( وتاسعها عن ثابت بن الضحاك قال قال عليه السالم ) فإمنا قطعت له قطعة من النار 

وعاشرها عن عبد اهللا بن عمر قال قال ) قتل نفسه بشيء يعذب به يف نار جهنم  كاذباً متعمداً فهو كما قال ومن
من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً وجناة يوم القيامة ومن مل حيافظ عليها مل ( عليه الصالة والسالم يف الصالة 

وهذا نص ) ان وفرعون وأيب بن خلف تكن له نوراً وال برهاناً وال جناة وال ثواباً وكان يوم القيامة مع قارون وهام
يف أن ترك الصالة حيبط العمل ويوجب وعيد األبد احلادي عشر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال عليه 

وملا ثبت أنه ال يكفر علمنا أن املراد منه إحباط العمل الثاين عشر ) من لقي اهللا مدمن مخر لقيه كعابد وثن ( السالم 
من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيأ هبا بطنه يهوي يف نار جهنم خالداً ( قال عليه السالم عن أيب هريرة قال 

الثالث عشر ) خملداً فيها أبداً ومن تردى من جبل متعمداً فقتل نفسه فهو مترد يف نار جهنم خالداً خملداً فيها أبداً 
ر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم قلت يا ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظ( عن أيب ذر قال عليه السالم 

يعين باملسبل املتكرب الذي يسبل ) رسول اهللا من هم خابوا وخسروا قال املسبل واملنان واملنفق سلعته باحللف كاذباً 
يف الباب إزاره ومعلوم أن من مل يكلمه اهللا ومل يرمحه وله عذاب أليم فهو من أهل النار ووروده يف الفاسق نص 

من تعلم علماً مما يبتغي به وجه اهللا ال يتعلمه إال ليصيب ( الرابع عشر عن أيب هريرة قال قال عليه الصالة والسالم 
به عرضاً من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة ومن مل جيد عرف اجلنة فال شك أنه يف النار ألن املكلف ال بد وأن 

من كتم علماً أجلم بلجام من نار ( اخلامس عشر عن أيب هريرة قال قال عليه السالم  )يكون يف اجلنة أو يف النار 
من حلف على ميني كاذباً ليقطع هبا مال أخيه ( السادس عشر عن ابن مسعود قال قال عليه السالم ) يوم القيامة 

آل عمران ( نَ بِعَْهِد اللَِّه وَأَْيَمانِهِْم ثََمًنا قَلًِيال وذلك ألن اهللا تعاىل يقول إِنَّ الَِّذيَن َيشَْتُرو) لقي اهللا وهو عليه غضبان 
إىل آخر اآلية وهذا نص يف الوعيد ونص يف أن اآلية واردة يف الفساق كورودها يف الكفار السابع عشر عن )  ٧٧

اهللا عليه  من حلف على ميني فاجرة ليقطع هبا مال امرىء مسلم بغري حقه حرم( أيب أمامة قال قال عليه السالم 
الثامن عشر عن سعيد ) اجلنة وأوجب له النار قيل يا رسول اهللا وإن كان شيئاً يسرياً قال وإن كان قضيباً من أراك 

بن جبري قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل وقال إين رجل معيشيت من هذه التصاوير فقال ابن عباس مسعت 
ور فإن اهللا يعذبه حىت ينفخ فيه الروح وليس بنافخ ومن استمع من ص( يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

) إىل حديث قوم يفرون منه صب يف أذنيه اآلنك ومن يرى عينيه يف املنام ما مل يره كلف أن يعقد بني شعرتني 
 ما من عبد يسترعيه اهللا( يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( التاسع عشر عن معقل بن يسار قال مسعت رسول اهللا 

العشرون عن ابن عمر يف مناظرته مع عثمان حني ) رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة 
من كان قاضياً يقضي باجلهل كان من ( يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( أراد أن يوليه القضاء قال مسعت رسول اهللا 

من ادعى أباً يف ( احلادي والعشرون قال عليه السالم ) لنار أهل النار ومن كان قاضياً يقضي باجلور كان من أهل ا
من ( الثاين والعشرون عن احلسن عن أيب بكرة قال عليه السالم ) اإلسالم وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام 

  وإذا) قتل نفساً معاهداً مل يرح رائحة اجلنة 



الثالث والعشرون عن أيب سعيد ) صلى اهللا عليه وسلم ( هللا كان يف قتل الكفار هكذا فما ظنك بقتل أوالد رسول ا
وإذا مل يلبسه يف اآلخرة وجب أن ال ) من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة ( اخلدري قال قال عليه السالم 

  ) ٧١الزخرف ( يكون من أهل اجلنة لقوله تعاىل َوِفيَها َما َتْشَتهِيهِ االْْنفُُس 
( وهي كثرية جداً األول عن نافع موىل رسول اهللا ) من ( من العمومات اإلخبارية الواردة ال بصيغة النوع الثاين 

ال يدخل اجلنة مسكني متكرب وال شيخ زان وال منان على اهللا بعمله ( قال قال عليه السالم ) صلى اهللا عليه وسلم 
لثاين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال عليه ا) ومن مل يدخل اجلنة من املكلفني فهو من أهل النار باإلمجاع 

ثالثة يدخلون اجلنة الشهيد وعبد نصح سيده وأحسن عبادة ربه وعفيف متعفف وثالثة يدخلون النار أمري ( السالم 
إن اهللا خلق ( الثالث عن أيب هريرة قال قال عليه السالم ) مسلط وذو ثروة من مال ال يؤدي حق اهللا وفقري فخور 

فلما فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة قال نعم أال ترضني أن أصل من وصلك  الرحم
فهل عسيتم ) فاقرؤوا إن شئتم ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وأقطع من قطعك قالت بلى قال فهو ذاك قال رسول اهللا 

)  ٣٣حممد ( ِذيَن لََعنَُهُم اللَُّه فَأََصمَُّهْم َوأَْعَمى أَْبصَاَرُهْم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم أَْولَِئَك الَّ
أنا الرمحن خلقت ( وهذا نص يف وعيد قاطع الرحم وتفسري اآلية ويف حديث عبد الرمحن بن عوف قال اهللا تعاىل 

ة أنه عليه السالم قال ويف حديث أيب بكر) الرحم وشققت هلا امساً من امسي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته 
الرابع ) ما من ذنب أجدر أن يعجل اهللا لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخره يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم ( 

ما حق اهللا على العباد قالوا اهللا ورسوله أعلم قال أن ( عن معاذ بن جبل قال قال عليه السالم لبعض احلاضرين 
ومعلوم أن املعلق ) ئاً قال فما حقهم على اهللا إذا فعلوا ذلك قال أن يغفر هلم وال يعذهبم يعبدوه وال يشركوا به شي

( على الشرط عدم عند عدم الشرط فيلزم أن ال يغفر هلم إذا مل يعبدوه اخلامس عن أيب بكرة قال قال رسول اهللا 
فالقاتل واملقتول يف النار فقال يا رسول  إذا اقتتل املسلمان بسيفيهما فقتل أحدمها صاحبه) ( صلى اهللا عليه وسلم 

رواه مسلم السادس عن أم سلمة قالت قال ) اهللا هذا القاتل فما بال املقتول قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه 
السابع عن أيب سعيد اخلدري ) الذي يشرب يف آنية الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم ( عليه السالم 
وإذا استحقوا النار ) والذي نفسي بيده ال يبغض أهل البيت رجل إال أدخله اهللا النار ( ه السالم قال قال علي

) صلى اهللا عليه وسلم ( ببعضهم فألن يستحقوها بقتلهم أوىل الثامن يف حديث أيب هريرة أنا خرجنا مع رسول اهللا 
إذ جاءه سهم وقتله ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف عام خيرب إىل أن كنا بوادي القرى فبينما حيفظ رجل رسول اهللا 

كال والذي نفسي بيده إن الشملة اليت أخذها يوم حنني من الغنائم مل ( فقال الناس هنيئاً له اجلنة قال رسول اهللا 
فلما مسع الناس بذلك جاء رجل بشراك أو بشراكني إىل رسول اهللا فقال عليه ) يصبها املقاسم لتشتعل عليه ناراً 

م شراك من نار أو شراكني من النار التاسع عن أيب بردة عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال قال السال
العاشر ) ثالثة ال يدخلون اجلنة مدمن اخلمر وقاطع الرحم ومصدق السحر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

إال مجع اهللا له يوم القيامة عليه صفائح من نار ما من عبد له مال ال يؤدي زكاته ( عن أيب هريرة قال عليه السالم 
هذا ) جهنم يكوي هبا جبهته وظهره حىت يقضي اهللا بني عباده يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون 

من ( جمموع استدالل املعتزلة بعمومات القرآن واألخبار أجاب أصحابنا عنها من وجوه أوهلا أنا ال نسلم أن صيغة 
  ض الشرط للعموم وال نسلم أن صيغة اجلمع إذا كانت معرفة بالالم للعموم والذي يدل عليه أموريف معر) 

األول أنه يصح إدخال لفظيت الكل والبعض على هاتني اللفظتني كل من دخل داري أكرمته وبعض من دخل داري 
تفيد االستغراق لكان إدخال  للشرط) من ( أكرمته ويقال أيضاً كل الناس كذا وبعض الناس كذا ولو كانت لفظة 



لفظ الكل عليه تكريراً وإدخال لفظ البعض عليه نقضاً وكذلك يف لفظ اجلمع املعرف فثبت أن هذه الصيغ ال تفيد 
العموم الثاين وهو أن هذه الصيغ جاءت يف كتاب اهللا واملراد منها تارة االستغراق وأخرى البعض فإن أكثر 

واالشتراك خالف األصل وال بد من جعله حقيقة يف القدر املشترك بني العموم عمومات القرآن خمصوصة واجملاز 
واخلصوص وذلك هو أن حيمل على إفادة األكثر من غري بيان أنه يفيد االستغراق أو ال يفيد الثالث وهو أن هذه 

حمال فحيث حسن الصيغ لو أفادت العموم إفادة قطعية الستحال إدخال لفظ التأكيد عليها ألهنا حتصيل احلاصل 
إدخال هذه األلفاظ عليها علمنا أهنا ال تفيد معىن العموم ال حمالة سلما أهنا تفيد معىن ولكن إفادة قطعية أو ظنية 

األول ممنوع وباطل قطعاً ألن من املعلوم بالضرورة أن الناس كثرياً ما يعربون عن األكثر بلفظ الكل واجلميع على 
فإذا كانت هذه األلفاظ تفيد معىن العموم إفادة )  ٢٣النمل ( أُوِتَيْت ِمن كُلّ َشىْ ء سبيل املبالغة كقوله تعاىل َو

ظنية وهذه املسألة ليست من املسائل الظنية مل جيز التمسك فيها هبذه العمومات سلمنا أهنا تفيد معىن العموم إفادة 
زاع يف جواز تطرق التخصيص إىل العام قطعية ولكن ال بد من اشتراط أن ال يوجد شيء من املخصصات فإنه ال ن

فلم قلتم إنه مل يوجد شيء من املخصصات أقصى ما يف الباب أن يقال حبثنا فلم جند شيئاً من املخصصات لكنك 
تعلم أن عدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود وإذا كانت إفادة هذه األلفاظ ملعىن االستغراق متوقفة على نفي 

ري معلوم كانت الداللة موقوفة على شرط غري معلوم فوجب أن ال حتصل الداللة ومما املخصصات وهذا الشرط غ
حكم على )  ٦البقرة ( يؤكد هذا املقام قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ سََواء َعلَْيهِْم ءأَنذَْرتَُهْم أَْم لَمْ ُتنِذْرُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ 

ا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا فعلمنا أنه ال بد من أحد األمرين إما ألن هذه كل الذين كفروا أهنم ال يؤمنون مث إن
الصيغة ليست موضوعة للشمول أو ألهنا وإن كانت موضوعة هلذا املعىن إال أنه قد وجدت قرينة يف زمان الرسول 

وص وأما ما كان هناك كانوا يعلمون ألجلها أن مراد اهللا تعاىل من هذا العموم هو اخلص) صلى اهللا عليه وسلم ( 
فلم جيوز مثله ههنا سلمنا أنه ال بد من بيان املخصص لكن آيات العفو خمصصة هلا والرجحان معنا ألن آيات العفو 

بالنسبة إىل آيات الوعيد خاصة بالنسبة إىل العام واخلاص مقدم على العام ال حمالة سلمنا أنه مل يوجد املخصص 
ومات الوعد وال بد من الترجيح وهو معنا من وجوه األول أن الوفاء بالوعد ولكن عمومات الوعيد معارضة بعم

أدخل يف الكرم من الوفاء بالوعيد والثاين أنه قد اشتهر يف األخبار أن رمحة اهللا سابقة على غضبه وغالبة عليه فكان 
العبد أوىل بالتحصيل من  ترجيح عمومات الوعد أوىل الثالث وهو أن الوعيد حق اهللا تعاىل والوعد حق العبد وحق

حق اهللا تعاىل سلمنا أنه مل يوجد املعارض ولكن هذه العمومات نزلت يف حق الكفار فال تكون قاطعة يف العمومات 
  فإن قيل العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب قلنا هب أنه كذلك ولكن ملا رأينا كثرياً من األلفاظ العامة

  تلك األسباب اخلاصة فقط علمنا أن إفادهتا للعموم ال يكون قوياً واهللا أعلم وردت يف األسباب اخلاصة واملراد
أما الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر فقد احتجوا بوجوه األول قوله تعاىل إِنَّ الِْخْزىَ  الَْيْوَم َوالْسُّوء َعلَى 

دلت هذه )  ٤٨طه ( لَْيَنا أَنَّ الَْعذَاَب َعلَى َمن كَذََّب َوتََولَّى وقوله تعاىل إِنَّا قَْد أُوِحىَ  إِ)  ٢٧النحل ( الْكَاِفرِيَن 
اآلية على أن ماهية اخلزي والسوء والعذاب خمتصة بالكافر فوجب أن ال حيصل فرد من أفراد هذه املاهية ألحد 

نفُِسهِمْ الَ َتقَْنطُواْ ِمن رَّْحَمةِ  اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفُر سوى الكافرين الثاين قوله تعاىل قُلْ ياأَْهلَ ِعَباِدى الَِّذيَن أَْسَرفُواْ َعلَى أَ
حكم تعاىل بأنه يغفر كل الذنوب ومل يعترب التوبة وال غريها وهذا يفيد القطع بغفران )  ٥٣الزمر ( الذُّنُوَب َجِميعاً 

تفيد احلال ) على ( وكلمة )  ٦الرعد ( َعلَى ظُلِْمهِْم  كل الذنوب الثالث قوله تعاىل َوإِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغفَِرةٍ  لّلنَّاسِ
كقولك رأيت امللك على أكله أي رأيته حال اشتغاله باألكل فكذا ههنا وجب أن يغفر هلم اهللا حال اشتغاهلم بالظلم 

ة أن وحال االشتغال بالظلم يستحيل حصول التوبة منهم فعلمنا أنه حيصل الغفران بدون التوبة ومقتضى هذه اآلي



إال أنه ترك العمل به هناك فبقي معموالً به يف الباقي )  ١٣لقمان ( يغفر للكافر لقوله تعاىل إِنَّ الّشْركَ لَظُلٌْم َعِظيٌم 
ذَّبَ ى كَوالفرق أن الكفر أعظم حاالً من املعصية الرابع قوله تعاىل فَأَنذَْرُتكُْم نَاراً َتلَظَّى الَ َيْصلَاَها إِالَّ االْْشقَى الَِّذ

وكل نار فإهنا متلظية ال حمالة فكأنه تعاىل قال إن النار ال يصالها إال األشقى الذي هو )  ١٦ ١٤الليل ( َوَتوَلَّى 
َنا َنِذيرٌ لَى قَْد َجاءاملكذب املتويل اخلامس قوله تعاىل كُلََّما أُلِْقىَ  ِفيَها فَْوٌج َسأَلَُهمْ َخزََنُتَها أَلَمْ َيأِْتكُْم َنذِيٌر قَالُواْ َب

دلت اآلية على أن مجيع أهل النار )  ٩ ٨امللك ( فَكَذَّْبَنا َوقُلَْنا َما َنزَّلَ اللَُّه ِمن َشىْ ء إِنْ أَنُتْم إِالَّ ِفى َضلَالٍ كَبِريٍ 
َهنََّم َوبِئْسَ الَْمِصريُ مكذب ال يقال هذه اآلية خاصة يف الكفار أال ترى أنه يقول قبله َوِللَِّذيَن كَفَُرواْ بِرَّبهِْم َعذَاُب َج
عض الكفار وهم إِذَا أُلْقُواْ ِفيَها َسِمُعواْ لََها َشهِيقًا َوِهىَ  َتفُوُر َتكَاُد َتَميَُّز ِمَن الَغْيِظ وهذا يدل على أهنا خمصوصة يف ب

وليس هذا من قول مجيع الكفار )  ٩ ٦امللك ( ْء  الذين قالوا َبلَى قَْد َجاءَنا َنِذيٌر فَكَذَّبَْنا َوقُلَْنا َما َنزَّلَ اللَُّه ِمن َشى
  ألنا نقول داللة ما قبل هذه اآلية على الكفار ال متنع من عموم ما بعدها

أما قوله إن هذا ليس من قول الكفار قلنا ال نسلم فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون ما نزل اهللا من شيء على 
كانوا يقولون ما نزل اهللا من شيء السادس قوله تعاىل َوَهلْ ُنْجزِى إِالَّ حممد وإذا كان كذلك فقد صدق عليهم أهنم 

وهذا بناء املبالغة فوجب أن خيتص بالكفر األصلي السابع أنه تعاىل بعدما أخرب أن الناس صنفان )  ١٧سبأ ( الْكَفُوَر 
)  ١٠٦آل عمران ( ْم بَْعَد إَِميانِكُْم فَذُوقُواْ الَْعذَاَب بيض الوجوه وسودهم قال فَأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم أَكْفَْرُت

فذكر أهنم الكفار و الثامن أنه تعاىل بعدما جعل الناس ثالثة أصناف السابقون وأصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة 
اُنواْ يِقُولُونَ أَءذَا ِمْتَنا بني أن السابقني وأصحاب امليمنة يف اجلنة وأصحاب املشأمة يف النار مث بني أهنم كفار بقوله َوكَ

التاسع إن صاحب الكبرية ال خيزى وكل من أدخل النار فإنه )  ٤٧الواقعة ( َوكُنَّا ُترَاباً َوِعظَاماً أَءنَّا لََمْبُعوثُونَ 
 خيزى فإذن صاحب الكبرية ال يدخل النار وإمنا قلنا إن صاحب الكبرية ال خيزى ألن صاحب الكبرية مؤمن واملؤمن

من أن صاحب الكبرية )  ٣البقرة ( ال خيزى وإمنا قلنا إنه مؤمن ملا سبق بيانه يف تفسري قوله الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِالَْغْيبِ 
  مؤمن وإمنا قلنا إن املؤمن ال خيزى لوجوه

وثانيها قوله إِنَّ الِْخْزىَ  الَْيْوَم وَالْسُّوء )  ٨التحرمي ( أحدها قوله تعاىل َيْوٌم الَّ إِلَى اللَِّه تَْوَبةً  نَّصُوحاً َعَسى رَبُّكُْم 
 ١٩١آل عمران ( وثالثها قوله تعاىل الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبِهِْم )  ٢٧النحل ( َعلَى الْكَافِرِيَن 

( مث إنه تعاىل قال فَاسَْتَجابَ لَُهمْ َربُُّهْم )  ١٩٤آل عمران ( إىل أن حكى عنهم أهنم قالوا َوالَ ُتخْزَِنا َيْوَم الِْقَياَمةِ  ) 
ومعلوم أن الذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السموات )  ١٩٥آل عمران 

قَِياَمةِ  مث بني أنه واألرض يدخل فيه العاصي والزاين وشارب اخلمر فلما حكى اهللا عنهم أهنم قالوا َوالَ ُتْخزَِنا َيْوَم الْ
تعاىل استجاب هلم يف ذلك ثبت أنه تعاىل ال خيزيهم فثبت مبا ذكرنا أنه تعاىل ال خيزي عصاة أهل القبلة وإمنا قلنا إن 

موع فثبت مبج)  ١٩٢آل عمران ( كل من أدخل النار فقد أخزي لقوله تعاىل رَبََّنا إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَْد أَْخزَْيَتُه 
هاتني املقدمتني أن صاحب الكبرية ال يدخل النار العاشر العمومات الكثرية الواردة يف الوعد حنو قوله َوالَِّذينَ 

ُهمُ  بّهِْم َوأُْولَاِئَكُيْؤِمُنونَ بَِما أُنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك َوبِاْألخَِرةِ  ُهْم ُيوِقُنونَ أُوْلَاِئَك َعلَى ُهًدى ّمن رَّ
فحكم بالفالح على كل من آمن وقال إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ وَالَِّذيَن َهاُدواْ وَالنََّصاَرى )  ٥ ٤البقرة ( الُْمفِْلُحونَ 

فقوله َوَعِملَ )  ٦٢ البقرة( َوالصَّابِِئَني َمْن ءاَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ َوَعِملَ صَاِلحاً فَلَُهمْ أَْجرُُهْم ِعنَد َربّهِْم َوالَ 
َصاِلَحاً نكرة يف اإلثبات فيكفي فيه اإلثبات بعمل واحد وقال َوَمن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاَت ِمن ذَكَرٍ أَْو أُنثَى َوُهوَ 

طالع تلك وإهنا كثرية جداً ولنا فيه رسالة مفردة من أرادها فلي)  ١٢٤النساء ( ُمْؤِمٌن فَأُْولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ  
الرسالة واجلواب عن هذه الوجوه أهنا معارضة بعمومات الوعيد والكالم يف تفسري كل واحد من هذه اآليات جييء 



يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل أما أصحابنا الذين قطعوا بالعفو يف حق البعض وتوقفوا يف البعض فقد احتجوا من 
ون اهللا تعاىل عفواً غفوراً كقوله تعاىل َوُهَو الَِّذى يَقَْبلُ التَّْوَبةَ  َعْن القرآن بآيات احلجة األوىل اآليات الدالة على ك

وقوله تعاىل َوَما أَصَاَبكُْم ّمن مُِّصيَبةٍ  فَبَِما كََسَبْت )  ٢٥الشورى ( ِعَباِدِه َوَيْعفُواْ َعنِ السَّيّئَاِت َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ 
إىل قوله )  ٣٢الشورى ( وقوله َوِمْن ءاَياِتِه الَْجوَارِ ِفى الَْبْحرِ كَاالْْعلَامِ )  ٣٠الشورى ( ريٍ أَْيدِيكُْم َوَيْعفُواْ َعن كَِث

وأيضاً أمجعت األمة على أن اهللا يعفو عن عباده وأمجعوا )  ٣٤الشورى ( أَْو ُيوبِقُْهنَّ بَِما كََسُبوا َوَيْعُف َعن كَِثريٍ 
ول العفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقاب عمن حيسن عقابه أو عمن ال على أن من مجلة أمسائه العفو فنق

حيسن عقابه وهذا القسم الثاين باطل ألن عقاب من ال حيسن عقابه قبيح ومن ترك مثل هذا الفعل ال يقال إنه عفا 
أن يعذبه فتركه وهلذا قال َوأَن أال ترى أن اإلنسان إذا مل يظلم أحداً ال يقال أنه عفا عنع إمنا يقال له عفا إذا كان له 

( وألنه تعاىل قال َوُهَو الَِّذى َيقَْبلُ التَّْوَبةَ  َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُواْ َعنِ السَّّيئَاِت )  ٢٣٧البقرة ( َتْعفُواْ أَقَْرُب ِللتَّقَْوى 
ري فائدة فعلمنا أن فلو كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن التائب لكان ذلك تكريراً من غ)  ٢٥الشورى 

العفو عبارة عن إسقاط العقاب عمن حيسن عقابه وذلك هو مذهبنا احلجة الثانية اآليات الدالة على كونه تعاىل 
الكهف ( وقال َورَبَُّك الَْغفُوُر ذُو الرَّْحَمةِ  )  ٣غافر ( غافراً وغفوراً وغفاراً قال تعاىل غَاِفرِ الذَّنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ 

واملغفرة ليست )  ٢٨٥البقرة ( وقال غُفَْراَنَك َربََّنا وَإِلَْيَك الَْمِصُري )  ٨٢طه ( وقال َوإِّنى لََغفَّاٌر لَّمن تَاَب  ) ٥٨
  عبارة عن إسقاط العقاب عمن ال حيسن
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

عقابه فوجب أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط العقاب عمن حيسن عقابه وإمنا قلنا إن الوجه األول باطل ألنه تعاىل 
ولو محلناه على األول مل يبق هذا املعىن ألن ترك القبيح ال يكون يذكر صفة املغفرة يف معرض االمتنان على العباد 

منة على العبد بل كأنه أحسن إىل نفسه فإنه لو فعله الستحق الذم واللوم واخلروج عن حد اإلهلية فهو بترك القبائح 
جيوز محل العفو  ال يستحق الثناء من العبد وملا بطل ذلك تعني محله على الوجه الثاين وهو املطلوب فإن قيل مل

واملغفرة على تأخري العقاب من الدنيا إىل اآلخرة والدليل على أن العفو مستعمل يف تأخري العذاب عن الدنيا قوله 
واملراد ليس إسقاط العقاب بل تأخريه إىل اآلخرة )  ٥٢البقرة ( تعاىل يف قصة اليهود ثُمَّ َعفَوَْنا َعنكُمِ ّمن َبْعِد ذاِلَك 

عاىل َوَما أَصَاَبكُْم ّمن مُِّصيَبةٍ  فَبَِما كََسَبْت أَْيدِيكُْم َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ أي ما يعجل اهللا تعاىل من مصائب وكذلك قوله ت
عقابه إما على جهة احملنة أو على جهة العقوبة املعجلة فبذنوبكم وال يعجل احملنة والعقاب على كثري منها وكذا قوله 

لَْجوَارِ ِفى الَْبْحرِ كَاالْْعلَامِ إىل قوله أَْو يُوبِقُْهنَّ بَِما كََسبُوا َوَيْعُف َعن كَِثريٍ أي لو شاء إهالكهن تعاىل َوِمْن ءاَياِتهِ ا
ألهلكهن وال يهلك على كثري من الذنوب واجلواب العفو أصله من عفا أثره أي أزاله وإذا كان كذلك وجب أن 

وليس املراد منه التأخري )  ١٧٨البقرة ( اىل فََمْن ُعِفىَ  لَُه ِمْن أَِخيِه َشىْ ء يكون املسمى من العفو اإلزالة هلذا قال تع
بل اإلزالة وكذا قوله َوأَن َتْعفُواْ أَقَْرُب ِللتَّقَْوى وليس املراد منه التأخري إىل وقت معلوم بل اإلسقاط املطلق ومما يدل 

ملطالبة ال يقال إنه عفا عنه ولو أسقطه يقال إنه عفا عنه فثبت أن على أن العفو ال يتناول التأخري أن الغرمي إذا أخر ا
العفو ال ميكن تفسريه بالتأخري احلجة الثالثة اآليات الدالة على كونه تعاىل رمحاناً رحيماً واالستدالل هبا أن رمحته 

يستحقون العقاب واألول سبحانه إما أن تظهر بالنسبة إىل املطيعني الذين يستحقون الثواب أو إىل العصاة الذين 
باطل ألن رمحته يف حقهم إما أن حتصل ألنه تعاىل أعطاهم الثواب الذي هو حقهم أو ألنه تفضل عليهم مبا هو أزيد 
من حقهم واألول باطل ألن أداء الواجب ال يسمى رمحة أال ترى أن من كان له على إنسان مائة دينار فأخذها منه 

عطي إنه أعطى اآلخذ ذلك القدر رمحة والثاين باطل ألن املكلف صار مبا أخذ من الثواب قهراً وتكليفاً ال يقال يف امل
الذي هو حقه كاملستغين عن ذلك التفضل فتلك الزيادة تسمى زيادة يف اإلنعام وال تسمى ألبتة رمحة أال ترى أن 

لطان ضم إىل ماله من امللك مملكة السلطان املعظم إذا كان يف خدمته أمري له ثروة عظيمة ومملكة كاملة مث إن الس
أخرى فإنه ال يقال إن السلطان رمحه بل يقال زاد يف اإلنعام عليه فكذا ههنا أما القسم الثاين وهو أن رمحته إمنا 

تظهر بالنسبة إىل من يستحق العقاب فإما أن تكون رمحته ألنه تعاىل ترك العذاب الزائد على العذاب املستحق وهذا 
ذلك واجب والواجب ال يسمى رمحة وألنه يلزم أن يكون كل كافر وظامل رحيماً علينا ألجل أنه ما  باطل ألن ترك

ظلمنا فبقي أنه إمنا يكون رحيماً ألنه ترك العقاب املستحق وذلك ال يتحقق يف حق صاحب الصغرية وال يف حق 
لت ألنه ترك عقاب صاحب الكبرية صاحب الكبرية بعد التوبة ألن ترك عقاهبم واجب فدل على أن رمحته إمنا حص

قبل التوبة فإن قيل مل ال جيوز أن تكون رمحته ألجل أن اخللق والتكليف والرزق كلها تفضل وألنه تعاىل خيفف عن 
عقاب صاحب الكبرية قلنا أما األول فإنه يفيد كونه رحيماً يف الدنيا فأين رمحته يف اآلخرة مع أن األمة جمتمعة على 

  آلخرة أعظم من رمحته يف الدنيا وأما الثاين فألن عندكم التخفيف عن العقاب غري جائز هكذاأن رمحته يف ا



قول املعتزلة الوعيدية إذا ثبت حصول التخفيف مبقتضى هذه اآلية ثبت جواز العفو ألن كل من قال بأحدمها قال 
  باآلخر

ملن ( فنقول )  ٤٨النساء ( بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء  احلجة الرابعة قوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك
ال جيوز أن يتناول صاحب الصغرية وال صاحب الكبرية بعد التوبة فوجب أن يكون املراد منه صاحب ) يشاء 

أحدها أن قوله تعاىل إِنَّ  الكبرية قبل التوبة وإمنا قلنا ال جيوز محله على الصغرية وال على الكبرية بعد التوبة لوجوه
ه العقل اللََّه الَ َيْغِفرُ أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك معناه أنه ال يغفره تفضالً ال أنه ال يغفره استحقاقاً دل علي

فران ما دون ذلك والسمع وإذا كان كذلك لزم أن يكون معىن قوله َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء أي ويتفضل بغ
الشرك حىت يكون النفي واإلثبات متوجهني إىل شيء واحد أال ترى أنه لو قال فالن ال يتفضل مبائة دينار ويعطي ما 
دوهنا ملن استحق مل يكن كالماً منتظماً وملا كان غفران صاحب الصغرية وصاحب الكبرية بعد التوبة مستحقاً امتنع 

نه لو كان قوله َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء أنه يغفر املستحقني كالتائبني وأصحاب كوهنما مرادين باآلية وثانيها أ
الصغائر مل يبق لتمييز الشرك مما دون الشرك معىن ألنه تعاىل كما يغفر ما دون الشرك عند االستحقاق وال يغفره 

ند عدم االستحقاق فال يبقى للفصل عند عدم االستحقاق فكذلك يغفر الشرك عند االستحقاق وال يغفره ع
والتمييز فائدة وثالثها أن غفران التائبني وأصحاب الصغائر واجب والواجب غري معلق على املشيئة ألن املعلق على 

املشيئة هو الذي إن شاء فاعله فعله يفعله وإن شاء تركه يتركه فالواجب هو الذي ال بد من فعله شاء أو أىب 
 اآلية معلقة على املشيئة فال جيوز أن تكون للمغفرة املذكورة يف اآلية مغفرة التائبني وأصحاب واملغفرة املذكورة يف

الصغائر واعلم أن هذه الوجوه بأسرها مبينة على قول املعتزلة من أنه جيب غفران صاحب الصغرية وصاحب 
ُدونَ ذَِلكَ ِلَمن َيَشاء يفيد القطع بأنه يغفر كل  الكبرية بعد التوبة وأما حنن فال نقول ذلك ورابعها أن قوله َوَيْغِفُر َما

ما سوى الشرك وذلك يندرج فيه الصغرية والكبرية بعد التوبة وقبل التوبة إال أن غفران كل هذه الثالثة حيمل 
ل على قسمني ألنه حيتمل أن يغفر كلها لكل أحد وأن يغفر كلها للبعض دون البعض فقوله َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك يد

أنه تعاىل يغفر كل هذه الثالثة مث قوله ِلَمن َيَشاء يدل على أنه تعاىل يغفر كل تلك األشياء ال للكل بل للبعض وهذا 
الوجه هو الالئق بأصولنا فإن قيل ال نسلم أن املغفرة تدل على أنه تعاىل ال يعذب العصاة يف اآلخرة بيانه أن املغفرة 

عم من إسقاط العقاب دائماً أو ال دائماً واللفظ املوضوع بإزاء القدر املشترك ال إسقاط العقاب وإسقاط العقاب أ
إشعار له بكل واحد من ذينك القيدين فإذن لفظ املغفرة ال داللة فيه على اإلسقاط الدائم إذا ثبت هذا فنقول مل ال 

وبة ما دون الشرك عن الدنيا ملن يشاء جيوز أن يكون املراد أن اهللا تعاىل ال يؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا ويؤخر عق
ال يقال كيف يصح هذا وحنن ال نرى مزيداً للكفار يف عقاب الدنيا على املؤمنني ألنا نقول تقدير اآلية أن اهللا ال 

يؤخر عقاب الشرك يف الدنيا ملن يشاء ويؤخر عقاب ما دون الشرك يف الدنيا ملن يشاء فحصل بذلك ختويف كال 
العقاب للكفار والفساق لتجويز كل واحد من هؤالء أن يعجل عقابه وإن كان ال يفعل ذلك بكثري  الفريقني بتعجيل

منهم سلمنا أن الغفران عبارة عن اإلسقاط على سبيل الدوام فلم قلتم إنه ال ميكن محله على مغفرة التائب ومغفرة 
ون هبا وهي وجوب مغفرة صاحب الصغرية صاحب الصغرية أما الوجوه الثالثة األول فهي مبنية على أصول ال يقول

وصاحب الكبرية بعد التوبة وأما الوجه الرابع فال نسلم أن قوله َما ُدونَ ذَِلَك يفيد العموم والدليل عليه أنه يصح 
  إدخال لفظ

على البدل عليه مثل أن يقال ويغفر كل ما دون ذلك ويغفر بعض ما دون ذلك ولو كان قوله ) بعض ( و ) كل ( 
ُدونَ ذَِلَك يفيد العموم ملا صح ذلك سلمنا أنه للعموم ولكنا خنصصه بصاحب الصغرية وصاحب الكبرية بعد  َما



التوبة وذلك ألن اآليات الواردة يف الوعيد كل واحد منها خمتص بنوع واحد من الكبائر مثل القتل والزنا وهذه 
الوعيد جيب أن تكون مقدمة على هذه اآلية واجلواب اآلية متناولة جلميع املعاصي واخلاص مقدم على العام فآيات 

عن األول أنا إذا محلنا املغفرة على تأخري العقاب وجب حبكم اآلية أن يكون عقاب املشركني يف الدنيا أكثر من 
النَّاسُ عقاب املؤمنني وإال مل يكن يف هذا التفصيل فائدة ومعلوم أنه ليس كذلك بدليل قوله تعاىل َولَْوالَ أَن َيكُونَ 

اآلية قوله مل قلتم إن قوله َما )  ١١٦ ٤٨النساء ( أُمَّةً  واِحَدةً  لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بِالرَّْحَماِن لُِبُيوتِهِْم ُسقُفاً ّمن ِفضَّةٍ  
املاهية ماهية تفيد اإلشارة إىل املاهية املوصوفة بأهنا دون الشرك وهذه ) ما ( ُدونَ ذَِلَك يفيد العموم قلنا ألن قوله 

واحدة وقد حكم قطعاً بأنه يغفرها ففي كل صورة تتحقق فيها هذه املاهية وجب حتقق الغفران فثبت أنه للعموم 
وألنه يصح استثناء أي معصية كانت منها وعند الوعيدية صحة االستثناء تدل على العموم أما قوله آيات الوعيد 

نها ألهنا تفيد العفو عن البعض دون البعض وما ذكرمتوه يفيد أخص من هذه اآلية قلنا لكن هذه اآلية أخص م
  الوعيد للكل وألن ترجيح آيات العفو أوىل لكثرة ما جاء يف القرآن واألخبار من الترغيب يف العفو

احلجة اخلامسة أن نتمسك بعمومات الوعد وهي كثرية يف القرآن مث نقول ملا وقع التعارض فال بد من الترجيح أو 
وفيق والترجيح معناه من وجوه أحدها أن عمومات الوعد أكثر والترجيح بكثرة األدلة أمر معترب يف الشرع من الت

يدل على )  ١١٤هود ( وقد دللنا على صحته يف أصول الفقه و ثانيها أن قوله تعاىل إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّّيئَاِت 
سنة على ما ثبت يف أصول الفقه فوجب حبكم هذا اإلمياء أن تكون أن احلسنة إمنا كانت مذهبة للسيئة لكوهنا ح

كل حسنة مذهبة لكل سيئة ترك العمل به يف حق احلسنات الصادرة من الكفار فإهنا ال تذهب سيئاهتم فيبقى 
( بِالسَّّيئَةِ  فَالَ ُيْجَزى إِالَّ ِمثْلََها  معموالً به يف الباقي وثالثها قوله تعاىل َمن َجاء بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمن َجاء

مث إنه تعاىل زاد على العشرة فقال كَمَثَلِ َحبَّةٍ  أَنَبَتتْ َسْبَع َسَنابِلَ ِفي كُلّ ُسنُبلَةٍ  ّماْئَةُ  َحبَّةٍ  مث زاد )  ١٦٥األنعام 
ب السيئة فقال َوَمن َجاء بِالسَّّيئَةِ  فَالَ ُيْجَزى إِالَّ وأما يف جان)  ٢٦١البقرة ( عليه فقال َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاء 

ِمثْلََها وهذا يف غاية الداللة على أن جانب احلسنة راجع عند اهللا تعاىل على جانب السيئة و رابعها أنه تعاىل قال يف 
ُهْم َجنَّاتٍ َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيهَا آية الوعد يف سورة النساء وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ َسُنْدِخلُ

إمنا ذكره للتأكيد ومل يقل يف شيء من )  ١٢٢النساء ( أََبداً َوْعَد اللَِّه َحقّاً َوَمْن أَْصَدُق ِمَن فقوله َوْعَد اللَِّه َحقّا 
  املواضع وعيد اهللا حقاً

اآلية يتناول الوعد والوعيد و خامسها قوله تعاىل َوَمن َيْعَملْ ُسوءاً )  ٢٩ق ( لََدى َّ  أما قوله تعاىل َما يَُبدَّلُ الْقَْولُ
 ُه َعلَى نَفِْسِه َوكَانَ اللَُّه َعِليماًأَْو َيظِْلْم نَفَْسُه ثُمَّ َيْسَتغِْفرِ اللََّه َيجِدِ اللََّه غَفُوراً رَِّحيماً َوَمن َيكِْسْب إِثْماً فَإِنََّما َيكِْسُب

واالستغفار طلب املغفرة وهو غري التوبة فصرح ههنا بأنه سواء تاب أو مل يتب فإذا )  ١١١ ١١٠النساء ( َحِكيماً 
ى استغفر غفر اهللا له ومل يقل ومن يكسب إمثاً فإنه جيد اهللا معذباً معاقباً بل قال فَإِنََّما َيكِْسُبُه َعلَى نَفِْسِه فدل هذا عل

  ريه قوله تعاىل إِنْ أَْحَسنُتْمأن جانب احلسنة راجح ونظ

ومل يقل وإن أسأمت أسأمت هلا فكأهنا تعاىل أظهر إحسانه بأن أعاده )  ٧اإلسراء ( أَْحَسنُتمْ ِالنفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها 
أنا مرتني وستر عليه إساءته بأن مل يذكرها إال مرة واحدة وكل ذلك يدل على أن جانب احلسنة راجح و سادسها 

ال يتناول إال العفو عن صاحب الكبرية مث إنه )  ٤٨النساء ( قد دللنا على أن قوله تعاىل َوَيغِْفُر َما ُدونَ ِلَمن َيَشاء 
تعاىل أعاد هذه اآلية يف السورة الواحدة مرتني واإلعادة ال حتسن إال للتأكيد ومل يذكر شيئاً من آيات الوعيد على 

 سورة واحدة وال يف سورتني فدل على أن عناية اهللا جبانب الوعد على احلسنات وجه اإلعادة بلفظ واحد ال يف
والعفو عن السيئات أمت و سابعها أن عمومات الوعد والوعيد ملا تعارضت فال بد من صرف التأويل إىل أحد 



لعرف وإمهال اجلانبني وصرف التأويل إىل الوعيد أحسن من صرفه إىل الوعد ألن العفو عن الوعيد مستحسن يف ا
الوعد مستقبح يف العرف فكان صرف التأويل إىل الوعيد أوىل من صرفه إىل الوعد و ثامنها أن القرآن مملوء من 

كونه تعاىل غافراً غفوراً غفاراً وأن له الغفران واملغفرة وأنه تعاىل رحيم كرمي وأن له العفو واإلحسان والفضل 
ياء قد بلغت مبلغ التواتر وكل ذلك مما يؤكد جانب الوعد وليس يف واإلفضال واألخبار الدالة على هذه األش

القرآن ما يدل على أنه تعاىل بعيد عن الرمحة والكرم والعفو وكل ذلك يوجب رجحان جانب الوعد على جانب 
لكفر بل الوعيد وتاسعها أن هذا اإلنسان أتى مبا هو أفضل اخلريات وهو اإلميان ومل يأت مبا هو أقبح القبائح وهو ا

أتى بالشر الذي هو يف طبقة القبائح ليس يف الغاية والسيد الذي له عبد مث أتى عبده بأعظم الطاعات وأتى مبعصية 
متوسطة فلو رجع املوىل تلك املعصية املتوسطة على الطاعة العظيمة لعد ذلك السيد لئيماً مؤذياً فكذا ههنا فلما مل 

نب الوعد وعاشرها قال حيىي بن معاذ الرازي إهلي إذا كان توحيد ساعة جيز ذلك على اهللا ثبت أن الرجحان جلا
يهدم كفر مخسني سنة فتوحيد مخسني سنة كيف ال يهدم معصية ساعة ا إهلي ملا كان الكفر ال ينفع معه شيء من 

ن يكن كذلك الطاعات كان مقتضى العدل أن اإلميان ال يضر معه شيء من املعاصي وإال فالكفر أعظم من اإلميانا فإ
فال أقل من رجاء العفو وهو كالم حسن احلادي عشر أنا قد بينا بالدليل أن قوله َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء ال 

ميكن محله على الصغرية وال على الكبرية بعد التوبة فلو مل حتمله على الكبرية قبل التوبة لزم تعطيل اآلية أما لو 
مبن يستحلها مل يلزم منه إال ختصيص العموم ومعلوم أن التخصيص أهون من التعطيل  خصصنا عمومات الوعيد

قالت املعتزلة ترجيح جانب الوعيد أوىل من وجوه أوهلا هو أن األمة اتفقت على أن الفاسق يلعن وحيد على سبيل 
للعقاب استحال أن يبقى التنكيل والعذاب وأنه أهل اخلزي وذلك يدل على أنه مستحق للعقاب وإذا كان مستحقاً 

يف تلك احلالة مستحقاً للثواب وإذا ثبت هذا كان جانب الوعيد راجحاً على جانب الوعد أما بيان أنه يلعن 
وكذا قوله أَالَ لَْعَنةُ  )  ٩٣النساء ( فالقرآن واإلمجاع أما القرآن فقوله تعاىل يف قاتل املؤمن َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َولََعَنُه 

وأما اإلمجاع فظاهر وأما أنه حيد على سبيل التنكيل فلقوله تعاىل َوالسَّارِقُ )  ٤٤األعراف ( ِه َعلَى الظَّاِلِمَني اللَّ
وأما أنه حيد على سبيل العذاب فلقوله )  ٣٨املائدة ( َوالسَّارِقَةُ  فَاقْطَُعواْ أَْيدَِيُهَما جََزاء بَِما كََسَبا َنكَاالً ّمَن اللَِّه 

وأما أهنم أهل اخلزي فلقوله تعاىل يف قطاع الطريق )  ٢النور ( يف الزاين َولَْيْشَهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ  ّمَن الُْمْؤِمنَِني  تعاىل
( ِخَرةِ  َعذَاٌب َعِظيٌم الْإِنََّما جََزاء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه إىل قوله تعاىل ذاِلَك لَُهْم ِخْزىٌ  ِفى الدُّنَْيا َولَُهْم ِفى ا

وإذا ثبت كون الفاسق موصوفاً هبذه الصفات ثبت أنه مستحق للعذاب والذم ومن كان مستحقاً هلما )  ٣٣املائدة 
  دائماً ومىت استحقهما دائماً امتنع أن يبقى مستحقاً للثواب ألن

اً للثواب ثبت أن جانب الوعيد راجح الثواب والعقاب متنافيان فاجلمع بني استحقاقهما حمال وإذا مل يبق مستحق
على جانب الوعد وثانيها أن آيات الوعد عامة وآيات الوعيد خاصة واخلاص مقدم على العام وثالثها أن الناس 

جبلوا على الفساد والظلم فكانت احلاجة إىل الزجر أشد فكان جانب الوعيد أوىل قلنا اجلواب عن األول من وجوه 
الة على أهنم يلعنون ويعذبون يف الدنيا بسبب معاصيهم كذلك أيضاً وجدت آيات دالة األول كما وجدت آيات د

ٌم َعلَْيكُْم على أهنم يعظمون ويكرمون يف الدنيا بسبب إمياهنم قال اهللا تعاىل َوإِذَا َجاءَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِئَايَاِتَنا فَقُلْ َسلَا
فليس ترجيح آيات الوعيد يف اآلخرة باآليات الدالة على أهنم )  ٥٤األنعام ( ةَ  كََتَب رَبُّكُْم َعلَى نَفِْسِه الرَّْحَم

يذمون ويعذبون يف الدنيا بأوىل من ترجيح آيات الوعد يف اآلخرة باآليات الدالة على أهنم يعظمون بسبب إمياهنم يف 
ة آليات الوعيد والنكال يف الدنيا الدنيا الثاين فكما أن آيات الوعد معارضة آليات الوعيد يف اآلخرة فهي معارض

فلم كان ترجيح آيات وعيد الدنيا على آيات وعيد اآلخرة أوىل من العكس الثالث أنا أمجعنا على أن السارق وإن 



مشروط بعدم )  ٣٨املائدة ( تاب إال أنه تقطع يده ال نكاالً ولكن امتحاناً فثبت أن قوله جََزاء بَِما كََسَبا َنكَاالً 
فلم ال جيوز أيضاً أن يكون مشروطاً بعدم العفو والرابع أن اجلزاء ما جيزي ويكفي وإذا كان كافياً وجب أن التوبة 

ال جيوز العقاب يف اآلخرة وإال قدح ذلك يف كونه جمزياً وكافياً فثبت أن هذا ينايف العذاب يف اآلخرة وإذا ثبت 
تان على الوعد والوعيد موجودتان فال بد من التوفيق فساد قوهلم يف ترجيح جانب الوعيد فنقول اآليتان الدال

بينهما فأما أن يقال العبد يصل إليه الثواب مث ينقل إىل دار العقاب وهو قول باطل بإمجاع األمة أو يقال العبد يصل 
ن قوله إليه العقاب مث ينقل إىل دار الثواب ويبقى هناك أبد اآلباد وهو املطلوب أما الترجيح الثاين فهو ضعيف أل

يتناول الكل )  ٣٦األحزاب ) (  ١٤النساء ( َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ال يتناول الكفر وقوله َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه 
  فكان قولنا هو اخلاص واهللا أعلم

ك يدل على يف إسقاط العقاب وذل) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة السادسة أنا قد دللنا على أن تأثري شفاعة حممد 
  مذهبنا يف هذه املسألة

وهو نص يف املسألة فإن قيل هذه اآلية إن دلت )  ٥٣الزمر ( احلجة السابعة قوله تعاىل إِنَّ اللََّه َيغِْفُر الذُّنُوَب َجِميعاً 
وما تقولون فإمنا تدل على القطع باملغفرة لكل العصاة وأنتم ال تقولون هبذا املذهب فما تدل اآلية عليه ال تقولون به 

به ال تدل اآلية عليه سلمنا ذلك لكن املراد هبا أنه تعاىل يغفر مجيع الذنوب مع التوبة ومحل اآلية على هذا احململ 
أوىل لوجهني أحدمها أنا إذا محلناها على هذا الوجه فقد محلناها على مجيع الذنوب من غري ختصيص الثاين أنه تعاىل 

واإلنابة هي )  ٥٤الزمر ( َوأَنِيُبواْ إِلَى رَّبكُْم وَأَْسِلُمواْ لَُه ِمن قَْبلِ أَن َيأْتَِيكُمُ الَْعذَاُب  ذكر عقيب هذه اآلية قوله تعاىل
التوبة فدل على أن التوبة شرط فيه واجلواب عن األول أن قوله َيْغِفرُ الذُّنُوَب َجِميعاً وعد منه بأنه تعاىل سيسقطها 

عل يف املستقبل ذلك فإنا نقطع بأنه تعاىل سيخرج املؤمنني من النار ال حمالة فيكون يف املستقبل وحنن نقطع بأنه سيف
هذا قطعاً بالغفران ال حمالة وهبذا ثبت أنه ال حاجة يف إجراء اآلية على ظاهرها على قيد التوبة فهذا متام الكالم يف 

ة فسروا كون اخلطيئة حمبطة بكوهنا كبرية حمبطة هذه املسألة وباهللا التوفيق ولنرجع إىل تفسري اآلية فنقول إن املعتزل
  لثواب فاعلها واالعتراض عليه من وجوه

األول أنه كما أن من شرط كون السيئة حميطة باإلنسان كوهنا كبرية فكذلك شرط هذه اإلحاطة عدم العفو ألنه لو 
باإلنسان إال إذا ثبت عدم العفو وهذا حتقق العفو ملا حتققت إحاطة السيئة باإلنسان فإذن ال يثبت كون السيئة حميطة 

أول املسألة ويتوقف االستدالل هبذه اآلية على ثبوت املطلوب وهو باطل الثاين أنا ال نفسر إحاطة اخلطيئة بكوهنا 
كبرية بل نفسرها بأن يكون ظاهره وباطنه موصوفاً باملعصية وذلك إمنا يتحقق يف حق الكافر الذي يكون عاصياً هللا 

انه وجوارحه فأما املسلم الذي يكون مطيعاً هللا بقلبه ولسانه ويكون عاصياً هللا تعاىل ببعض أعضائه دون بقلبه ولس
البعض فههنا ال تتحق إحاطة اخلطيئة بالعبد وال شك أن تفسري اإلحاطة مبا ذكرناه أوىل ألن اجلسم إذا مس بعض 

نه ال تتحقق إحاطة اخلطيئة بالعبد إال إذا كان أجزاء جسم آخر دون بعض ال يقال إنه حميط به وعند هذا يظهر أ
كافراً إذا ثبت هذا فنقول قوله فَأُوْلَاِئَك أَْصَحاُب النَّارِ يقتضي أن أصحاب النار ليسوا إال هم وذلك يقتضي أن ال 

يف النار يف احلال يكون صاحب الكبرية من أهل النار الثالث أن قوله تعاىل فَأُْولَاِئَك أَْصحَاُب النَّارِ يقتضي كوهنم 
وذلك باطل فوجب محله على أهنم يستحقون النار وحنن نقول مبوجبه لكن ال نزاع يف أنه تعاىل هل يعفو عن هذا 

احلق وهذا أول املسألة ولنختم الكالم يف هذه اآلية بقاعدة فقهية وهي أن الشرط ههنا أمران أحدمها اكتساب 
واجلزاء املعلق على وجود الشرطني ال يوجد عند حصل أحدمها وهذا يدل  السيئة والثاين إحاطة تلك السيئة بالعبد

  على أن من عقد اليمني على شرطني يف طالق أو إعتاق أنه ال حينث بوجود أحدمها واهللا أعلم



  َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ أُْولَاِئكَ أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ
علم أنه سبحانه وتعاىل ما ذكر يف القرآن آية يف الوعيد إال وذكر جبنبها آية يف الوعد وذلك لفوائد أحدها ليظهر ا

بذلك عدله سبحانه ألنه ملا حكم بالعذاب الدائم على املصرين على الكفر وجب أن حيكم بالنعيم الدائم على 
لو وزن ( ل خوفه ورجاؤه على ما قال عليه الصالة والسالم املصرين على اإلميان وثانيها أن املؤمن ال بد وأن يعتد

وذلك االعتدال ال حيصل إال هبذا الطريق وثالثها أنه يظهر بوعده كمال رمحته ) خوف املؤمن ورجاؤه العتدال 
  وبوعيده كمال حكمته فيصري ذلك سبباً للعرفان وههنا مسائل

ن ألنه تعاىل قال وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت فلو دل املسألة األوىل العمل الصاحل خارج عن مسمى اإلميا
اإلميان على العمل الصاحل لكان ذكر العمل الصاحل بعد اإلميان تكراراً أجاب القاضي بأن اإلميان وإن كان يدخل 

ال اإلميان فلهذا حسن أن يقول فيه مجيع األعمال الصاحلة إال أن قوله آمن ال يفيد إال أنه فعل فعالً واحداً من أفع
َوالَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت واجلواب أن فعل املاضي يدل على حصول املصدر يف زمان مضى واإلميان هو 

  املصدر فلو دل ذلك على مجيع األعمال الصاحلة لكان قوله آمن دليالً على صدور كل تلك األعمال منه واهللا أعلم

ثانية هذه اآلية تدل على أن صاحب الكبرية قد يدخل اجلنة ألنا نتكلم فيمن أتى باإلميان وباألعمال املسألة ال
الصاحلة مث أتى بعد ذلك بالكبرية ومل يتب عنها فهذا الشخص قبل إتيانه بالكبرية كان قد صدق عليه أنه آمن 

مل الصاحلات وإذا صدق عليه وعمل الصاحلات يف ذلك الوقت ومن صدق عليه ذلك صدق عليه أنه آمن وع
ال  ذلك وجب اندراجه حتت قوله أُْولَِئَك أَْصَحابُ الَْجنَّةِ  ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ فإن قيل قوله تعاىل َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت

فال يصدق عليه إال إذا أتى جبميع الصاحلات ومن مجلة الصاحلات التوبة فإذا مل يأت هبا مل يكن آتياً بالصاحلات 
يندرج حتت اآلية قلنا قد بينا أنه قبل اإلتيان بالكبرية صدق عليه أنه آمن وعمل الصاحلات يف ذلك الوقت وإذا 

صدق عليه ذلك فقد صدق عليه أنه آمن وعمل الصاحلات يف ذلك الوقت وإذا صدق عليه ذلك فقد صدق عليه 
بل إنه إذا أتى بالكبرية مل يصدق عليه أنه آمن أنه آمن وعمل الصاحلات ألنه مىت صدق املركب جيب صدق املفرد 

وعمل الصاحلات يف كل األوقات لكن قولنا آمن وعمل الصاحلات أعم من قولنا إنه كذلك يف كل األوقات أو يف 
بعض األوقات واملعترب يف اآلية هو القدر املشترك فثبت أنه مندرج حتت حكم الوعد بقي قوهلم إن الفاسق أحبط 

  ثواب طاعته فيكون الترجيح جلانب الوعيد إال أن الكالم عليه قد تقدمعقاب معصيته 
املسألة الثالثة احتج اجلبائي هبذه اآلية على أن من يدخل اجلنة ال يدخلها تفضالً ألن قوله أُْولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَّةِ  

قلنا مل ال جيوز أن يكون املراد  للحصر فدل على أنه ليس للجنة أصحاب إال هؤالء الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
  أهنم هم الذين يستحقوهنا فمن أعطى اجلنة تفضالً مل يدخل حتت هذا احلكم واهللا أعلم
ِكنيِ َوقُولُواْ ِللنَّاسِ َيَتاَمى وَالَْمَساَوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاَق بَنِى إِْسرءِيلَ الَ َتعُْبُدونَ إِالَّ اللََّه َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحسَاًنا َوِذى الْقُرَْبى وَالْ

  نَُحْسًنا َوأَِقيُمواْ الصَّلَواةَ  َوَءاُتواْ الزَّكَواةَ  ثُمَّ َتَولَّْيُتْم إِالَّ قَِليالً مِّْنكُْم وَأَْنُتْم مُّعْرُِضو
عم اعلم أن هذا نوع آخر من أنواع النعم اليت خصهم اهللا هبا وذلك ألن التكليف هبذه األشياء موصل إىل أعظم الن

وهو اجلنة واملوصل إىل النعمة نعمة فهذا التكليف ال حمالة من النعم مث إنه تعاىل بني ههنا أنه كلفهم بأشياء التكليف 
  األول قوله تعاىل الَ تَْعُبُدونَ إِالَّ اللََّه وفيه مسائل

الياء أهنم غيب أخرب عنهم بالياء والباقون بالتاء ووجه ) يعبدون ( املسألة األوىل قرأ ابن كثري ومحزة والكسائي 
ووجه التاء أهنم كانوا خماطبني واالختيار التاء قال أبو عمرو أال ترى أنه جل ذكره قال َوقُولُواْ ِللنَّاسِ ُحْسًنا فدلت 



  املخاطبة على التاء
  من األعراب على مخسة أقوال) يعبدون ( املسألة الثانية اختلفوا يف موضع 

) أن ( عه على أن ال يعبدوا كأنه قيل أخذنا ميثاقهم بأن ال يعبدوا إال أنه ملا أسقطت القول األول قال الكسائي رف
  رفع الفعل كما قال طرفة أال أيهذا الالمثي أحضر الوغى

  وأن أشهد اللذات هل أنت خملدي
وأجاز هذا الوجه األخفش والفراء والزجاج وقطرب وعلي بن عيسى ) أن ( أراد أن أحضر ولذلك عطف عليه 

  وأبو مسلم
القول الثاين موضعه رفع على أنه جواب القسم كأنه قيل وإذا أقسمنا عليهم ال يعبدون وأجاز هذا الوجه املربد 

  والكسائي والفراء والزجاج وهو أحد قويل األخفش
 القول الثالث قول قطرب أنه يكون يف موضع احلال فيكون موضعه نصباً كأنه قال أخذنا ميثاقكم غري عابدين إال

  اهللا
على النهي إال أنه جاء على لفظ اخلرب كقوله تعاىل الَ ُتضَارَّ واِلَدة ) ال تعبدون ( القول الرابع قول الفراء أن موضع 

بالرفع واملعىن على النهي والذي يؤكد كونه هنياً أمور أحدها قوله أَِقيُمواْ وثانيها أنه ينصره )  ٢٣٣البقرة ( ٌ بَِولَِدَها 
 وأيب الَّ تَْعُبدُواْ وثالثها أن اإلخبار يف معىن األمر والنهي آكد وأبلغ من صريح األمر والنهي ألنه كأنه قراءة عبد اهللا

  سورع إىل االمتثال واالنتهاء فهو خيرب عنه
مع الفعل بدالً عن امليثاق كأنه قيل أخذنا ميثاق بين إسرائيل ) أن ( القول اخلامس التقدير أن ال تعبدوا تكون 

  دهمبتوحي
املسألة الثالثة هذا امليثاق يدل على متام ما ال بد منه يف الدين ألنه تعاىل ملا أمر بعبادة اهللا تعاىل وهنى عن عبادة غريه 
وال شك أن األمر بعبادته والنهي عن عبادة غريه مسبوق بالعلم بذاته سبحانه ومجيع ما جيب وجيوز ويستحيل عليه 

ألضداد واألنداد والرباءة عن الصاحبة واألوالد ومسبوق أيضاً بالعلم بكيفية تلك وبالعلم بوحدانيته وبراءته عن ا
العبادة اليت ال سبيل إىل معرفتها إال بالوحي والرسالة فقوله الَ َتعُْبُدونَ إِالَّ اللََّه يتضمن كل ما اشتمل عليه علم 

  الكالم وعلم الفقه واألحكام ألن العبادة ال تتأتى إال معها
  ف الثاين قوله تعاىل وَبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً وفيه مسائلالتكلي

املسألة األوىل يقال مب يتصل الباء يف قوله تعاىل وَبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً وعالم انتصب قلنا فيه ثالثة أقوال األول قال 
بالوالدين إحساناً ألن اتصال الزجاج انتصب على معىن أحسنوا بالوالدين إحساناً والثاين قيل على معىن وصيناهم 

الباء به أحسن على هذا الوجه ولو كان على األول لكان وإىل الوالدين كأنه قيل وأحسنوا إىل الوالدين الثالث قيل 
  بل هو على اخلرب املعطوف على املعىن األول يعين أن تعبدوا وحتسنوا

لوجوه أحدها أن نعمة اهللا تعاىل على العبد أعظم فال بد  املسألة الثانية إمنا أردف عبادة اهللا باإلحسان إىل الوالدين
من تقدمي شكره على شكر غريه مث بعد نعمة اهللا فنعمة الوالدين أعم النعم وذلك ألن الوالدين مها األصل والسبب 

جود بل يف كون الولد ووجوده كما أهنما منعمان عليه بالتربية وأما غري الوالدين فال يصدر عنه اإلنعام بأصل الو
  بالتربية فقط فثبت أن إنعامهما أعظم وجوه اإلنعام بعد إنعام اهللا تعاىل



وثانيها أن اهللا سبحانه هو املؤثر يف وجود اإلنسان يف احلقيقة والوالدان مها املؤثران يف وجوده حبسب العرف الظاهر 
 تعاىل ال يطلب بإنعامه على العبد عوضاً فلما ذكر املؤثر احلقيقي أردفه باملؤثر حبسب العرف الظاهر وثالثها أن اهللا

ألبتة بل املقصود إمنا هو حمض اإلنعام والوالدان كذلك فإهنما ال يطلبان على اإلنعام على الولد عوضاً مالياً وال ثواباً 
تعاىل ال ميل فإن من ينكر امليعاد حيسن إىل ولده ويربيه فمن هذا الوجه أشبه إنعامهما إنعام اهللا تعاىل الرابع أن اهللا 

من اإلنعام على العبد ولو أتى العبد بأعظم اجلرائم فإنه ال يقطع عنه مواد نعمه وروادف كرمه وكذا الوالدان ال 
ميالن الولد وال يقطعان عنه مواد منحهما وكرمهما وإن كان الولد مسيئاً إىل الوالدين اخلامس كما أن الوالد 

وطلب الزيادة ويصونه عن البخس والنقصان فكذا احلق سبحانه وتعاىل املشفق يتصرف يف مال ولده باالسترباح 
متصرف يف طاعة العبد فيصوهنا عن الضياع مث إنه سبحانه جيعل أعماله اليت ال تبقى كالشيء الباقي أبد اآلباد كما 

البقرة ( َتْت َسْبَع َسَنابِلَ ِفي كُلّ ُسنُبلَةٍ  ّماْئَةُ  َحبَّةٍ  قال مَّثَلُ الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَمْوالَُهْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبَّةٍ  أَنَب
السادس أن نعمة اهللا وإن كانت أعظم من نعمة الوالدين ولكن نعمة اهللا معلومة باالستدالل ونعمة )  ٢٦١

ن لنعم اهللا فال جرم الوالدين معلومة بالضرورة إال أهنا قليلة بالنسبة إىل نعم اهللا فاعتدال من هذه اجلهة والرجحا
  جعلنا نعم الوالدين كالتالية لنعم اهللا تعاىل

املسألة الثالثة اتفق أكثر العلماء على أنه جيب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين ويدل عليه وجوه أحدها أن قوله يف 
صول الفقه أن احلكم املرتب على هذه اآلية َوبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً غري مقيد بكوهنما مؤمنني أم ال وألنه ثبت يف أ

الوصف مشعر بعلية الوصف فدلت هذه اآلية على أن األمر بتعظيم الوالدين حملض كوهنما والدين وذلك يقتضي 
عاىل فَالَ تَقُل له تالعموم وهكذا االستدالل بقوله تعاىل َوقََضى رَبَُّك أَالَّ َتْعُبدُواْ إِالَّ إِيَّاُه َوبِالْواِلَدْينِ إِْحَساناً وثانيها قو

َحْمُهَما لَُّهَما أُّف َوالَ َتْنَهْرُهَما اآلية وهذا هناية املبالغة يف املنع من إياذئهما مث إنه تعاىل قال يف آخر اآلية َوقُل رَّّب اْر
حكى عن  فصرح ببيان السبب يف وجوب هذا التعظيم وثالثها أن اهللا تعاىل)  ٢٤ ٢٣اإلسراء ( كََما َربَّيَانِى َصِغًريا 

الَ إبراهيم عليه السالم أنه كيف تلطف يف دعوة أبيه من الكفر إىل اإلميان يف قوله الِبِيِه ياأََبتِ ِلَم َتعُْبُد َما الَ َيْسَمُع َو
مث إن أباه كان يؤذيه ويذكر اجلواب الغليظ وهو عليه السالم كان يتحمل )  ٤٢مرمي ( َيْبِصُر َوالَ ُيغْنِى َعنَك شَْيئاً 

ك وإذا ثبت ذلك يف حق إبراهيم عليه السالم ثبت مثله يف حق هذه األمة لقوله تعاىل ثُمَّ أَْوحَْيَنا إِلَْيكَ أَِن اتَّبِْع ذل
  ) ١٢٣النحل ( ِملَّةَ  إِْبراهِيَم َحنِيفًا 

تاجان إليه فيدخل املسألة الرابعة اعلم أن اإلحسان إليهما هو أال يؤذيهما ألبتة ويوصل إليهما من املنافع قدر ما حي
  فيه دعوهتما إىل اإلميان إن كانا كافرين وأمرمها باملعروف على سبيل الرفق إن كانا فاسقني

  التكليف الثالث قوله تعاىل َوِذى الْقُْرَبى وفيه مسائل
خل األب املسألة األوىل قال الشافعي رضي اهللا عنه لو أوصى ألقارب زيد دخل فيه الوارث احملرم وغري احملرم وال يد

واالبن ألهنما ال يعرفان بالقريب ويدخل األحفاد واألجداد وقيل ال يدخل األصول والفروع وقيل بدخول الكل 
  وههنا دقيقة وهي أن العرب حيفظون األجداد العالية فيتسع نسلهم وكلهم

يرتقي إىل أقرب جد  أقارب فلو ترقينا إىل اجلد العايل وحسبنا أوالده كثروا فلهذا قال الشافعي رضي اهللا عنه
ينتسب هو إليه ويعرف به وإن كان كافراً وذكر األصحاب يف مثاله أنه لو أوصى ألقارب الشافعي رضي اهللا عنه 
فإنا نصرفه إىل بين شافع دون بين املطلب وبين عبد مناف وإن كانوا أقارب ألن الشافعي ينتسب يف املشهور إىل 

وهذا يف زمان الشافعي أما يف زماننا فال ينصرف إال إىل أوالد الشافعي  شافع دون عبد مناف قال الشيخ الغزايل
رضي اهللا عنه وال يرتقي إىل بين شافع ألنه أقرب من يعرف به أقاربه يف زماننا أما قرابة األم فإهنا تدخل يف وصية 



ام فالن دخل فيه قرابة العجم وال تدخل يف وصية العرب على األظهر ألهنم ال يعدون ذلك قرابة أما لو قال ألرح
  األب واألم

املسألة الثانية اعلم أن حق ذي القرىب كالتابع حلق الوالدين ألن اإلنسان إمنا يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصاهلم 
بالوالدين واالتصال بالوالدين مقدم على االتصال بذي القرىب فلهذا أخر اهللا ذكره عن الوالدين وعن أيب هريرة أنه 

إن الرحم سجنة من الرمحن فإذا كان يوم القيامة يقول أي رب إين ظلمت إين أسيء إيل ( ة والسالم قال عليه الصال
إين قطعت قال فيجيبها رهبا أال ترضني أين أقطع من قطعك وأصل من وصلك مث قرأ فََهلْ َعسَْيُتْم إِن تََولَّيُْتْم أَن 

ْم والسبب العقلي يف تأكيد رعاية هذا احلق أن القرابة مظنة االحتاد واأللفة ُتفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ َوُتقَطّعُواْ أَْرَحاَمكُ
والرعاية والنصرة فلو مل حيصل شيء من ذلك لكان ذلك أشق على القلب وأبلغ يف اإليالم واإلحياش والضرورة 

  وكلما كان أقوى كان دفعه أوجب فلهذا وجبت رعاية حقوق األقارب
  َوالَْيَتاَمى وفيه مسألتان التكليف الرابع قوله تعاىل

املسألة األوىل اليتيم الذي مات أبوه حىت يبلغ احللم ومجعه أيتام ويتامى كقوهلم ندمي وندامى وال يقال ملن ماتت أمه 
  إنه يتيم قال الزجاج هذا يف اإلنسان أما يف غري اإلنسان فيتمه من قبل أمه

قارب وذلك ألنه لصغره ال ينتفع به وليتمه وخلوه عمن يقوم به حيتاج املسألة الثانية اليتيم كالتايل لرعاية حقوق األ
إىل من ينفعه واإلنسان قلما يرغب يف صحبة مثل هذا وإذا كان هذا التكليف شاقاً على النفس ال جرم كانت 

  درجته عظيمة يف الدين
  التكليف اخلامس قوله تعاىل وَالَْمَساِكُني وفيه مسائل

واحدها مسكني أخذ من السكون كأن الفقر قد سكنه وهو أشد فقراً من الفقري عند ) ساكني وامل( املسألة األوىل 
وعند )  ١٦البلد ( أكثر أهل اللغة وهو قول أيب حنيفة رضي اهللا عنه واحتجوا بقوله تعاىل أَْو ِمْسِكيناً ذَا مَْتَرَبةٍ  

ن فقار الظهر كأن فقاره انكسر لشدة حاجته وهو الشافعي رضي اهللا عنه الفقري أسوأ حاالً ألن الفقري اشتقاقه م
)  ٧٩الكهف ( قول ابن األنباري واحتجوا عليه بقوله تعاىل أَمَّا السَِّفيَنةُ  فَكَاَنْت ِلَمَساِكنيَ َيْعَملُونَ ِفى الَْبْحرِ 

  جعلهم مساكني مع أن السفينة كانت ملكاً هلم
ألن املسكني قد يكون حبيث ينتفع به يف االستخدام فكان امليل إىل املسألة الثانية إمنا تأخرت درجتهم عن اليتامى 

خمالطته أكثر من امليل إىل خمالطة اليتامى وألن املسكني أيضاً ميكنه االشتغال بتعهد نفسه ومصاحل معيشته واليتيم 
  ليس كذلك فال جرم قدم اهللا ذكر اليتيم على املسكني

  واليتامى ال بد وأن يكون مغايراً للزكاة ألن العطف يقتضي التغاير املسألة الثالثة اإلحسان إىل ذي القرىب
  التكليف السادس قوله تعاىل َوقُولُواْ ِللنَّاسِ ُحْسًنا وفيه مسائل

بفتح احلاء والسني على معىن الوصف للقول كأنه قال قولوا للناس ) حسناً ( املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي 
العنكبوت ( م احلاء وسكون السني واستشهدوا بقوله تعاىل َوَوصَّْيَنا اِإلْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه ُحْسناً قوالً حسناً والباقون بض

وفيه أوجه األول قال األخفش معناه قوالً ذا حسن الثاين جيوز )  ١١النحل ( وبقوله ثُمَّ َبدَّلَ ُحْسناً َبْعدَ ُسوء )  ٨
عدل الثالث أن يكون معىن قوله َوقُولُواْ ِللنَّاسِ ُحْسًنا أي ليحسن  أن يكون حسناً يف موضع حسناً كما تقول رجل

قولكم نصب على مصدر الفعل الذي دل عليه الكالم األول الرابع حسناً أي قول هو حسن يف نفسه إلفراط 
  حسنه

ة االلتفات كقوله املسألة الثانية يقال مل خوطبوا بقولوا بعد اإلخبار واجلواب من ثالثة أوجه أحدها أنه على طريق



وثانيها فيه حذف أي قلنا هلم قولوا وثالثها امليثاق ال )  ٢٢يونس ( تعاىل حَتَّى إِذَا كُنُتْم ِفى الْفُلِْك َوَجَرْيَن بِهِم 
  يكون إال كالماً كأنه قيل قلت ال تعبدوا وقولوا

ا من هو فيحتمل أن يقال إنه تعاىل أخذ امليثاق عليهم املسألة الثالثة اختلفوا يف أن املخاطب بقوله َوقُولُواْ ِللنَّاسِ ُحْسًن
أن ال يعبدوا إال اهللا وعلى أن يقولوا للناس حسناً وحيتمل أن يقال إنه تعاىل أخذ امليثاق عليهم أن ال يعبدوا إال اهللا 

صة قصة مث قال ملوسى وأمته قولوا للناس حسناً والكل ممكن حبسب اللفظ وإن كان األول أقرب حىت تكون الق
  واحدة مشتملة على حماسن العادات ومكارم األخالق من كل الوجوه

املسألة الرابعة منهم من قال إمنا جيب القول احلسن مع املؤمنني أما مع الكفار والفساق فال والدليل عليه وجهان 
قوله تعاىل الَّ ُيِحبُّ األول أنه جيب لعنهم وذمهم واحملاربة معهم فكيف ميكن أن يكون القول معهم حسناً والثاين 

فأباح اجلهر بالسوء ملن ظلم مث إن القائلني هبذا القول )  ١٤٨النساء ( اللَُّه الْجَْهَر بِالسُّوء ِمَن الْقَْولِ إِالَّ َمن ظُِلَم 
منهم من زعم أن هذا األمر صار منسوخاً بآية القتال ومنهم من قال إنه دخله التخصيص وعلى هذا التقدير حيصل 

نا احتماالن أحدمها أن يكون التخصيص واقعاً حبسب املخاطب وهو أن يكون املراد وقولوا للمؤمنني حسناً هه
والثاين أن يقع حبسب املخاطب وهو أن يكون املراد قولوا للناس حسناً يف الدعاء إىل اهللا تعاىل ويف األمر املعروف 

ب وعلى الثاين يتطرق إىل اخلطاب دون املخاطب فعلى الوجه األول يتطرق التخصيص إىل املخاطب دون اخلطا
وزعم أبو جعفر حممد بن علي الباقر أن هذا العموم باق على ظاهره وأنه ال حاجة إىل التخصيص وهذا هو األقوى 

صلى اهللا عليه ( والدليل عليه أن موسى وهرون مع جالل منصبهما أمرا بالرفق واللني مع فرعون وكذلك حممد 
النحل ( الرفق وترك الغلظة وكذلك قوله تعاىل اْدُع إِِلى سَبِيلِ رَّبَك بِالِْحكَْمةِ  َوالَْمْوِعظَةِ  الَْحَسَنةِ  مأمور ب) وسلم 
إِذَا وقوله َو)  ١٠٨األنعام ( وقال تعاىل َوالَ َتُسبُّواْ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّواْ اللََّه َعْدواً بِغَْيرِ ِعلْمٍ )  ١٢٥

أما الذي متسكوا به أوالً )  ١٩٩األعراف ( وقوله َوأَعْرِض َعنِ الَْجاِهِلَني )  ٧٢الفرقان ( َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّواْ ِكراماً 
من أنه جيب لعنهم وذمهم فال ميكنهم القول احلسن معهم قلنا أوالً ال نسلم أنه جيب لعنهم وسبهم والدليل عليه 

  سلمنا أنه جيب لعنهم لكن)  ١٠٨األنعام ( ُسبُّواْ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه قوله تعاىل َوالَ َت

ال نسلم أن اللعن ليس قوالً حسناً بيانه أن القول احلسن ليس عبارة عن القول الذي يشتهونه وحيبونه بل القول 
به عن الفعل القبيح كان ذلك املعىن نافعاً يف احلسن هو الذي حيصل انتفاعهم به وحنن إذا لعناهم وذممناهم لريتدعوا 

حقهم فكان ذلك اللعن قوالً حسناً ونافعاً كما أن تغليظ الوالد يف القول قد يكون حسناً ونافعاً من حيث إنه 
يرتدع به عن الفعل القبيح سلمنا أن لعنهم ليس قوالً حسناً ولكن ال نسلم أن وجوبه ينايف وجوب القول احلسن 

ال منافاة بني كون الشخص مستحقاً للتعظيم بسبب إحسانه إلينا ومستحقاً للتحقري بسبب كفره وإذا كان  بيانه أنه
كذلك فلم ال جيوز أن يكون وجوب القول احلسن معهم وأما الذي متسكوا به ثانياً وهو قوله تعاىل الَّ ُيِحبُّ اللَُّه 

فاجلواب مل ال جيوز أن يكون املراد منه كشف حال الظامل )  ١٤٨النساء (  الَْجْهَر بِالسُّوء ِمَن الْقَْولِ إِالَّ َمن ظُِلَم
  )اذكروا الفاسق مبا فيه كي حيذره الناس ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ليحترز الناس عنه وهو املراد بقوله 

األمور الدنيوية فإن املسألة اخلامسة قال أهل التحقيق كالم الناس مع الناس إما أن يكون يف األمور الدينية أو يف 
كان يف األمور الدينية فإما أن يكون يف الدعوة إىل اإلميان وهو مع الكفار أو يف الدعوة إىل الطاعة وهو مع الفاسق 

كَّرُ ذَأما الدعوة إىل اإلميان فال بد وأن تكون بالقول احلسن كما قال تعاىل ملوسى وهارون فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّيّناً لََّعلَُّه يََت
أمرمها اهللا تعاىل بالرفق مع فرعون مع جاللتهما وهناية كفر فرعون ومترده وعتوه على اهللا )  ٤٤طه ( أَْو َيْخَشى 

)  ١٥٩آل عمران ( َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ الَْنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك ) صلى اهللا عليه وسلم ( تعاىل وقال حملمد 



( فساق فالقول احلسن فيه معترب قال تعاىل اْدُع إِِلى سَبِيلِ َرّبكَ بِالِْحكَْمةِ  َوالَْمْوِعظَةِ  الَْحَسَنةِ  اآلية وأما دعوة ال
وأما )  ٣٤فصلت ( وقال اْدفَْع بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذى َبيَْنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ  كَأَنَُّه َوِلى ٌّ َحِميٌم )  ١٢٥النحل 

األمور الدنيوية فمن املعلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إىل الغرض بالتلطف من القول مل حيسن سواه فثبت يف 
  أن مجيع آداب الدين والدنيا داخلة حتت قوله تعاىل َوقُولُواْ ِللنَّاسِ ُحْسنًا

 كان واجباً عليهم يف دينهم املسألة السادسة ظاهر اآلية يدل على أن اإلحسان إىل ذي القرىب واليتامى واملساكني
وكذا القول احلسن للناس كان واجباً عليهم ألن أخذ امليثاق يدل على الوجوب وذلك ألن ظاهر األمر للوجوب 
وألنه تعاىل ذمهم على التويل عنه وذلك يفيد الوجوب واألمر يف شرعنا أيضاً كذلك من بعض الوجوه وروي عن 

كل حق وهذا ضعيف ألنه ال خالف أن من اشتدت به احلاجة وشاهدناه هبذه ابن عباس أنه قال إن الزكاة نسخت 
الصفة فإنه يلزمنا التصدق عليه وإن مل جيب علينا الزكاة حىت أنه إن مل تندفع حاجتهم بالزكاة كان التصدق واجباً 

  وال شك يف وجوب مكاملة الناس بطريق ال يتضررون به
  إِذْ أََخذَْنا ِميثَاَق بَنِى وقد تقدم تفسريمهاالتكليف السابع والثامن قوله تعاىل َو

واعلم أنه تعاىل ملا شرح أنه أخذ امليثاق عليهم يف هذه التكاليف الثمانية بني أنه مع إنعامه عليهم بأخذ امليثاق عليهم 
بالقبول مع  بكل ذلك ليقبلوا فتحصل هلم املنزلة العظمى عند رهبم تولوا وأساءوا إىل أنفسهم ومل يتلقوا نعم رهبم

توكيد الدالئل واملواثيق عليهم وذلك يزيد يف قبح ما هم عليه من اإلعراض والتويل ألن اإلقدام على خمالفة اهللا 
تعاىل بعد أن بلغ الغاية يف البيان والتوثق يكون أعظم من املخالفة مع اجلهالة واختلفوا فيمن املراد بقوله ثُمَّ َتَولَّْيُتمْ 

  دها أنه من تقدم من بينعلى ثالثة أوجه أح

من اليهود يعين أعرضتم بعد ظهور ) صلى اهللا عليه وسلم ( إسرائيل وثانيها أنه خطاب ملن كان يف عصر النيب 
 املعجزات كإعراض أسالفكم وثالثها املراد بقوله ثُمَّ َتوَلَّْيُتْم من تقدم بقوله وَأَنُْتْم مُّْعرُِضونَ ومن تأخر أما وجه القول

نه إذا كان الكالم األول يف املتقدمني منهم فظاهر اخلطاب يقتضي أن آخره فيهم أيضاً إال بدليل يوجب األول أ
االنصراف عن هذا الظاهر يبني ذلك أنه تعاىل ساق الكالم األول سياقة إظهار النعم بإقامة احلجج عليهم مث بني من 

فيه أما وجه القول الثاين أن قوله ثُمَّ َتَولَّْيُتْم خطاب مشافهة بعد أهنم تولوا إال قليالً منهم فإهنم بقوا على ما دخلوا 
وهو باحلاضرين أليق وما تقدم حكاية وهو بسلفهم الغائبني أليق فكأنه تعاىل بني أن تلك العهود واملواثيق كما لزمهم 

وصحة نبوته ) وسلم  صلى اهللا عليه( التمسك هبا فذلك هو الزم لكم ألنكم تعلمون ما يف التوراة من حال حممد 
فيلزمكم من احلجة مثل الذي لزمهم وأنتم مع ذلك قد توليتم وأعرضتم عن ذلك إال قليالً منكم وهم الذين آمنوا 
وأسلموا فهذا حمتمل وأما وجه القول الثالث فهو أنه تعاىل ملا بني أنه أنعم عليهم بتلك النعم مث إهنم تولوا عنها كان 

أي ) صلى اهللا عليه وسلم ( أفعاهلم ويكون قوله َوأَنُْتْم مُّعْرُِضونَ خمتصاً مبن يف زمان حممد  ذلك داالً على هناية قبح
صلى اهللا ( أنكم مبنزلة املتقدمني الذين تولوا بعد أخذ هذه املواثيق فإنكم بعد اطالعكم على دالئل صدق حممد 

  ة أولئك املتقدمني يف ذلك التويل واهللا أعلمأعرضتم عنه وكفرمت به فكنتم يف هذا اإلعراض مبثاب) عليه وسلم 
  أَنُتْم َتشَْهُدونََوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم الَ َتْسِفكُونَ دَِمآِءكُْم َوالَ ُتخْرُِجونَ أَنفَُسكُْم مِّن ِديَارِكُمْ ثُمَّ أَقَْررُْتْم َو

لفهم هذا التكليف وأهنم أقروا بصحته مث اعلم أن هذه اآلية تدل على نوع آخر من نعم اهللا عليهم وهو أنه تعاىل ك
  خالفوا العهد فيه

) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما قوله َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم ففيه وجوه أحدها أنه خطاب لعلماء اليهود يف عصر النيب 
قريع لألخالف وثانيها أنه خطاب مع أسالفهم وتقديره وإذ أخذنا ميثاق آبائكم وثالثها أنه خطاب لألسالف وت



  ومعىن أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم أمرناكم وأكدنا األمر وقبلتم وأقررمت بلزومه ووجوبه
أما قوله تعاىل الَ َتسِْفكُونَ ِدَماءكُْم ففيه إشكال وهو أن اإلنسان ملجأ إىل أن ال يقتل نفسه وإذا كان كذلك فال 

إلجلاء قد يتغري كما ثبت يف أهل اهلند أهنم يقدرون يف فائدة يف النهي عنه واجلواب عنه من أوجه أحدها أن هذا ا
قتل النفس التخلص من عامل الفساد واللحوق بعامل النور والصالح أو كثري ممن صعب عليه الزمان وثقل عليه أمر 

يقتل  من األمور فيقتل نفسه فإذا انتفى كون اإلنسان ملجأ إىل ترك قتله نفسه صح كونه مكلفاً به وثانيها املراد ال
)  ٥٤البقرة ( بعضكم بعضاً وجعل غري الرجل نفسه إذا اتصل به نسباً وديناً وهو كقوله تعاىل فَاقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم 

  وثالثها أنه إذا قتل غريه فكأمنا قتل نفسه ألنه يقتص منه

كم من قوامكم يف ورابعها ال تتعرضوا ملقاتلة من يقتلكم فتكونوا قد قتلتم أنفسكم وخامسها ال تسفكون دماء
  مصاحل الدنيا هبم فتكونون مهلكني ألنفسكم

أما قوله تعاىل َوالَ ُتْخرُِجونَ أَنفَُسكُْم ففيه وجهان األول ال تفعلوا ما تستحقون بسببه أن خترجوا من دياركم الثاين 
  قرب من اهلالكاملراد النهي عن إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم ألن ذلك مما يعظم فيه احملنة والشدة حىت ي

أما قوله تعاىل ثُمَّ أَقَْررُْتْم َوأَنُتْم َتْشَهُدونَ ففيه وجوه أحدها وهو األقوى أي مث أقررمت بامليثاق واعترفتم على أنفسكم 
بلزومه وأنتم تشهدون عليها كقولك فالن مقر على نفسه بكذا أي شاهد عليها وثانيها اعترفتم بقبوله وشهد 

نه كان شائعاً فيما بينهم مشهوراً وثالثها وأنتم تشهدون اليوم يا معشر اليهود على بعضكم على بعض بذلك أل
إقرار أسالفكم هبذا امليثاق ورابعها اإلقرار الذي هو الرضاء باألمر والصرب عليه كأن يقال فالن ال يقر على الضيم 

به وصحته فإن قيل مل قال أَقَْرْرُتْم وَأَنُتْم فيكون املعىن أنه تعاىل يأمركم بذلك ورضيتم به فأقمتم عليه وشهدمت بوجو
َتشَْهُدونَ واملعىن واحد قلنا فيه ثالثة أقوال األول أقررمت يعين أسالفكم وأنتم تشهدون اآلن يعين على إقرارهم الثاين 

  أقررمت يف وقت امليثاق الذي مضى وأنتم بعد ذلك تشهدون الثالث أنه للتأكيد
يَأُْتوكُمْ  َتقُْتلُونَ أَنفَُسكُْم وَُتْخرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن ِديَارِِهْم َتظَاَهُرونَ علَْيهِم بِاإلِثْمِ وَالُْعدَْواِن َوإِن ثُمَّ أَنُتْم َهاُؤال ِء

ْعضٍ فََما َجَزآُء َمن َيفَْعلُ ذاِلكَ أُسَاَرى ُتفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِْخرَاجُُهْم أَفَُتْؤِمُنونَ بِبَْعضِ الْكَِتابِ وََتكْفُُرونَ بَِب
  َغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَِمنكُْم إِالَّ خِْزىٌ  ِفي الَْحيَواةِ  الدُّنَْيا َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  ُيَردُّونَ إِلَى أََشدِّ الَّعذَابِ َوَما اللَُّه بِ

ْم للحاضرين و َهُؤالء للغائبني فكيف يكون احلاضر نفس أما قوله تعاىل ثُمَّ أَنُتْم َهاُؤالء ففيه إشكال ألن قوله أَنُت
الغائب وجوابه من وجوه أحدها تقديره مث أنتم يا هؤالء وثانيها تقديره مث أنتم أعين هؤالء احلاضرين وثالثها أنه 

له يف وموضع تقتلون رفع إذا كان خرباً وال موضع له إذا كان صلة قال الزجاج ومث) تقتلون ( مبعىن الذي وصلته 
يعين وما تلك اليت بيمينك ورابعها هؤالء تأكيد ألنتم )  ١٧طه ( الصلة قوله تعاىل َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك ياُموَسى ُموَسى 

  وأما قوله تعاىل َتقُْتلُونَ) تقتلون ( واخلرب 

د يقال فيه إنه قتل أَنفَُسكُْم فقد ذكرنا فيه الوجوه وأصحها أن املراد يقتل بعضكم بعضاً وقتل البعض للبعض ق
  للنفس إذ كان الكل مبنزلة النفس الواحدة وبينا املراد باإلخراج من الديار ما هو

  أما قوله تعاىل َتظَاَهُرونَ علَْيهِم بِاإلِثْمِ وَالُْعدْواِن ففيه مسائل
التخفيف احلذف بتخفيف الظاء والباقون بالتشديد فوجه ) تظاهرون ( املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة والكسائي 

واحلذف )  ٣٨التوبة ( إلحدى التاءين كقوله َوالَ َتَعاَونُواْ ووجه التشديد إدغام التاء يف الظاء كقوله تعاىل اثَّاقَلُْتْم 
  أخف واالدغام أدل على األصل



به الفتنة واحتيج  املسألة الثانية اعلم أن التظاهر هو التعاون وملا كان اإلخراج من الديار وقتل البعض بعضاً مما تعظم
  فيه إىل اقتدار وغلبة بني اهللا تعاىل أهنم فعلوه على وجه االستعانة مبن يظاهرهم على الظلم والعدوان

املسألة الثالثة اآلية تدل على أن الظلم كما هو حمرم فكذا إعانة الظامل على ظلمه حمرمة فإن قيل أليس أن اهللا تعاىل 
العوائق واملوانع وسلط عليه الشهوة الداعية إىل الظلم كان قد أعانه على الظلم فلو  ملا أقدر الظامل على الظلم وأزال

كانت إعانة الظامل على ظلمه قبيحة لوجب أن ال يوجد ذلك من اهللا تعاىل واجلواب أنه تعاىل وإن مكن الظامل من 
رغبه فيه وحيسنه يف عينه ويدعوه ذلك فقد زجره عن الظلم بالتهديد والزجر خبالف املعني للظامل على ظلمه فإنه ي

  إليه فظهر الفرق
املسألة الرابعة اآلية ال تدل على أن قدر ذنب املعني مثل قدر ذنب املباشر بل الدليل دل على أنه دونه ألن اإلعانة 

لو حصلت بدون املباشرة ملا أثرت يف حصول الظلم ولو حصلت املباشرة بدون اإلعانة حلصل الضرر والظلم 
  أن املباشرة أدخل يف احلرمة من اإلعانة فعلمنا

  أما قوله تعاىل َوإِن َيأُْتوكُْم أَُساَرى ُتفَاُدوُهْم ففيه مسائل
باأللف فيهما وقرأ محزة وحده بغري ألف فيهما ) أسارى تفادوهم ( املسألة األوىل قرأ نافع وعاصم والكسائي 

مجع أسري كجريح وجرحى ويف أسارى قوالن ) األسرى  (بغري ألف و ) تفدوهم ( باأللف و ) أسارى ( والباقون 
أحدمها أنه مجع أسرى كسكرى وسكارى والثاين مجع أسري وفرق أبو عمرو بني األسرى واألسارى وقال األسارى 

الذين يف وثاق واألسرى الذين يف اليد كأنه يذهب إىل أن أسارى أشد مبالغة وأنكر ثعلب ذلك وقال علي ابن 
أسارى باأللف ألن عليه أكثر األئمة وألنه أدل على معىن اجلمع إذ كان يقال بكثرة فيه وهو قليل عيسى االختيار 

  يف الواحد حنو شكاعى وألهنا لغة أهل احلجاز
املسألة الثانية تفدوهم وتفادوهم لغتان مشهورتان تفدوهم من الفداء وهو العوض من الشيء صيانة له يقال فداه 

  داةفدية وتفادوهم من املفا
  املسألة الثالثة مجهور املفسرين قالوا املراد من قوله ُتفَاُدوُهْم وصف هلم مبا هو طاعة وهو

التخليص من األسر ببذل مال أو غريه ليعودوا إىل كفرهم وذكر أبو مسلم أنه ضد ذلك واملراد أنكم مع القتل 
ن ذلك حمرماً عليكم مث عنده خترجونه من واإلخراج إذا وقع أسري يف أيديكم مل ترضوا منه إال بأخذ مال وإن كا

 األسر قال أبو مسلم واملفسرون إمنا أتوا من جهة قوله تعاىل أَفَُتؤِْمُنونَ بِبَْعضِ الِْكتَابِ وََتكْفُُرونَ بِبَْعضٍ وهذا ضعيف
ه إذا كان يف وما أنزل عليهم واملراد أن) صلى اهللا عليه وسلم ( ألن هذا القول راجع إىل ما تقدم من ذكر النيب 

الكتاب الذي معكم نبأ حممد فجحدمتوه فقد آمنتم ببعض الكتاب وكفرمت ببعض وكال القولني حيتمل لفظ املفادة 
ألن الباذل عن األسري يوصف بأنه فاداه واألخذ منه للتخليص يوصف أيضاً بذلك إال أن الذي أمجع املفسرون عليه 

ضِ الِْكتَابِ َوَتكْفُُرونَ بِبَْعضٍ إىل ما تقدم ذكره يف هذه اآلية أوىل من عوده إىل أقرب ألن عود قوله أَفَُتْؤِمُنونَ بَِبْع
  أمور تقدم ذكرها بعد آيات

املسألة الرابعة قال بعضهم الذين أخرجوا والذين فودوا فريق واحد وذلك أن قريظة والنضري كانا أخوين كاألوس 
ة مع األوس فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه وإذا غلبوا خربوا واخلزرج فافترقوا فكانت النضري مع اخلزرج وقريظ

ديارهم وأخرجوهم وإذا أسر رجل من الفريقني مجعوا له حىت يفدوه فعريهتم العرب وقالوا كيف تقاتلوهنم مث 
تفدوهنم فيقولون أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتاهلم ولكنا نستحي أن نذل حلفاءنا وقال آخرون ليس الذين 

  جوهم فودوا ولكنهم قوم آخرون فعاهبم اهللا عليهأخر



أما قوله تعاىل َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِْخرَاُجُهْم ففي قوله َوُهَو وجهان األول أنه ضمري القصة والشأن كأنه قيل والقصة 
موضعه على هذا حمرم عليكم إخراجهم الثاين أنه كناية عن اإلخراج أعيد ذكره توكيداً ألنه فصل بينهما بكالم ف

  رفع كأنه قيل وإخراجهم حمرم عليكم مث أعيد ذكر إخراجهم مبيناً لألول
أما قوله أَفَُتْؤِمُنونَ بَِبْعضِ الِْكَتابِ َوَتكْفُُرونَ بَِبْعضٍ فقد اختلف العلماء فيه على وجهني أحدمها أخراجهم كفر 

جريج ومل يذمهم على الفداء وإمنا ذمهم على  وفداؤهم إميان وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما وقتادة وابن
املناقضة إذ أتوا ببعض الواجب وتركوا البعض وقد تكون املناقضة أدخل يف الذم ال يقال هب أن ذلك اإلخراج 

معصية فلم مساها كفراً مع أنه ثبت أن العاصي ال يكفر ألنا نقول لعلهم صرحوا أن ذلك اإلخراج غري واجب مع 
كان داالً على وجوبه وثالثهما املراد منه التنبيه على أهنم يف متسكهم بنبوة موسى عليه السالم مع  أن صريح التوراة
مع أن احلجة يف أمرمها على سواء جيري جمرى طريقة السلف منهم يف أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( التكذيب مبحمد 

  يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض والكل يف امليثاق سواء
ثُمَّ أَنُتْم َهاُؤالء َتقُْتلُونَ أَنفَُسكُْم فأصل اخلزي الذل واملقت يقال أخزاه اهللا إذا مقته وأبعده وقيل أصله  أما قوله تعاىل

االستحياء فإذا قيل أخزاه اهللا كأنه قيل أوقعه موقعاً يستحيا منه وباجلملة فاملراد منه الذم العظيم واختلفوا يف هذا 
املراد اجلزية والصغار وهو ضعيف ألنه ال داللة على أن اجلزية كانت ثابتة يف اخلزي على وجوه أحدها قال احلسن 

صح هذا الوجه ألن من مجلة ) صلى اهللا عليه وسلم ( شريعتهم بل إن محلنا اآلية على الذين كانوا يف زمان حممد 
بين قريظة وسيب ذراريهم اخلزي الواقع بأهل الذمة أخذ اجلزية منهم وثانيها إخراج بين النضري من ديارهم وقتل 

  وهذا إمنا يصح لو محلنا اآلية على احلاضرين يف

وثالثها وهو األوىل أن املراد منه الذم العظيم والتحقري البالغ من غري ختصيص ) صلى اهللا عليه وسلم ( زمان حممد 
  العظمىيدل على أن الذم واقع يف النهاية ) خزي ( ذلك ببعض الوجوه دون بعض والتنكري يف قوله 

أما قوله َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  ُيَردُّونَ إِلَى أََشّد الَّعذَابِ ففيه سؤال وهو أن عذاب الدهرية الذين ينكرون الصانع جيب أن 
يكون أشد من عذاب اليهود فكيف قال يف حق اليهود ُيَردُّونَ إِلَى أََشّد الَّعذَابِ واجلواب املراد منه أنه أشد من 

  وإن كان مطلقاً إال أن املراد أشد من هذه اجلهة) األشد (  الدنيا فلفظ اخلزي احلاصل يف
  أما قوله تعاىل َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ ففيه مسألتان

املسألة األوىل قرأ ابن كثري ونافع وعاصم بتاء اخلطاب والباقون بياء الغيبية وجه األول البناء على أول الكالم 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ووجه الثاين البناء على أنه آخر الكالم واختيار اخلطاب ألن عليه األكثر أفتؤمنون 

  وألنه أدل على املعىن لتغليب اخلطاب على الغيبة إذا اجتمعا
ارة عظيمة على املسألة الثانية قوله تعاىل َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ هتديد شديد وزجر عظيم عن املعصية وبش

  الطاعة ألن الغفلة إذا كانت ممتنعة عليه سبحانه مع أنه أقدر القادرين وصلت احلقوق ال حمالة إىل مستحقيها
  ُرونَأُولَاِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُواْ الَْحيَواةَ  الدُّْنَيا بِاالٌّ ِخَرةِ  فَالَ ُيَخفَُّف َعنُْهُم الَْعذَاُب َوالَ ُهمْ ُينَص

مع بني حتصيل لذات الدنيا ولذات اآلخرة ممتنع غري ممكن واهللا سبحانه مكن املكلف من حتصيل أيهما اعلم أن اجل
شاء وأراد فإذا اشتغل بتحصيل أحدمها فقد فوت اآلخر على نفسه فجعل اهللا ما أعرض اليهود عنه من اإلميان مبا يف 

اء وذلك من اهللا تعاىل يف هناية الذم هلم ألن كتبهم وما حصل يف أيديهم من الكفر ولذات الدنيا كالبيع والشر
  املغبون يف البيع والشراء يف الدنيا مذموم حىت يوصف بأنه تغري يف عقله فبأن يذم مشتري متاع الدنيا باآلخرة أوىل

  أما قوله تعاىل فَال كََشفَْنا َعْنُهمُ الَْعذَاَب ففيه مسألتان



ُيَخفَُّف قوالن أحدمها العطف على اْشَتَرُواْ والقول اآلخر مبعىن جواب  املسألة األوىل يف دخول الفاء يف قوله فَالَ
  األمر كقولك أولئك الضالل انتبه فال خري فيهم واألول أوجه ألنه ال حاجة فيه إىل اإلضمار

املسألة الثانية بعضهم محل التخفيف على أنه ال ينقطع بل يدوم ألنه لو انقطع لكان قد خف ومحله آخرون على 
  شدته ال على دوامه واألوىل أن يقال إن العذاب قد خيف باالنقطاع وقد خيف بالقلة يف

  كل وقت أو يف بعض األوقات فإذا وصف تعاىل عذاهبم بأنه ال خيفف اقتضى ذلك نفي مجيع ما ذكرناه
يعين أن أحداً ال يدفع هذا أما قوله تعاىل َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ ففيه وجهان األكثرون محلوه على نفي النصرة يف اآلخرة 

العذاب عنهم وال هم ينصرون على من يريد عذاهبم ومنهم من محله على نفي النصرة يف الدنيا واألول أوىل ألنه 
تعاىل جعل ذلك جزاء على صنيعهم ولذلك قال فَالَ ُيَخفَُّف َعْنُهُم الَْعذَاُب وهذه الصفة ال تليق إال باآلخرة ألن 

ل فيصري كاحلدود اليت تقام على املقصر وألن الكفار قد يصريون غالبني للمؤمنني يف بعض عذاب الدنيا وإن حص
  األوقات

َما وَأَيَّْدَناهُ بُِروحِ الْقُُدسِ أَفَكُلََّولَقَْد َءاَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب َوقَفَّْيَنا ِمن َبْعِدِه بِالرُُّسلِ َوَءاَتْيَنا ِعيَسى اْبَن مَْرَيَم الْبَيَِّناِت 
  َجآَءكُمْ َرسُولٌ بَِما الَ َتهَْوى أَنفُُسكُم اْسَتكَْبرُْتْم فَفَرِيقًا كَذَّبُْتْم َوفَرِيقًا تَقُْتلُونَ

اعلم أن هذا نوع آخر من النعم اليت أفاضها اهللا عليهم مث إهنم قابلوه بالكفر واألفعال القبيحة وذلك ألنه تعاىل ملا 
لفون أمر اهللا تعاىل يف قتل أنفسهم وإخراج بعضهم بعضاً من ديارهم وبني أهنم وصف حال اليهود من قبل بأهنم خيا

هبذا الصنيع اشتروا الدنيا باآلخرة زاد يف تبكيتهم مبا ذكره يف هذه اآلية أما الكتاب فهو التوراة آتاه اهللا إياها مجلة 
فلم يطق ذلك فبعث اهللا لكل حرف منها  واحدة روي عن ابن عباس أن التوراة ملا نزلت أمر اهللا تعاىل موسى حبملها

  ملكاً فلم يطيقوا محلها فخففها اهللا على موسى فحملها
  وأما قوله تعاىل َوقَفَّْيَنا ِمن َبْعِدِه الرُُّسلَ ففيه مسألتان

أَْرَسلَْنا  املسألة األوىل قفينا أتبعنا مأخوذ من الشيء يأيت يف قفاه الشيء أي بعد حنو ذنبه من الذنب ونظريه قوله ثُمَّ
  ) ٤٤املؤمنون ( ُرُسلََنا َتْتَرى 

املسألة الثانية روي أن بعد موسى عليه السالم إىل أيام عيسى عليه السالم كانت الرسل تتواتر ويظهر بعضهم يف 
أثر بعض والشريعة واحدة إىل أيام عيسى عليه السالم فإنه صلوات اهللا عليه جاء بشريعة جمددة واستدلوا على 

ك بقوله تعاىل َوقَفَّْيَنا ِمن َبْعِدِه بِالرُُّسلِ فإنه يقتضي أهنم على حد واحد يف الشريعة يتبع بعضهم بعضاً فيها صحة ذل
قال القاضي إن الرسول الثاين ال جيوز أن يكون على شريعة األول حىت ال يؤدي إىل تلك الشريعة بعينها من غري 

ميكن معرفتها بالتواتر عن األول ألن الرسول إذا كان هذا حاله مل زيادة وال نقصان مع أن تلك الشريعة حمفوظة 
ميكن أن يعلم من جهة إال ما كان قد علم من قبل أو ميكن أن يعلم من قبل فكما ال جيوز أن يبعث اهللا تعاىل رسوالً 

سل الذين جاؤوا من بعد ال شريعة معه أصالً تبني العقليات هلذه العلة فكذا القول يف مسألتنا فثبت أنه ال بد يف الر
  موسى عليه السالم أن يكونوا قد أتوا بشريعة

جديدة إن كانت األوىل حمفوظة أو حميية لبعض ما اندرس من الشريعة األوىل واجلواب مل ال جيوز أن يكون املقصود 
إال اهللا وباجلملة من بعثة هؤالء الرسل تنفيذ تلك الشريعة السالفة على األمة أو نوع آخر من األلطاف ال يعلمها 

فالقاضي ما أتى يف هذه الداللة إال بإعادة الدعوى فلم قال إنه ال جيوز بعث هؤالء الرسل إال لشريعة جديدة أو 
  إلحياء شريعة اندرست وهل النزاع وقع إال يف هذا



قيل وإلياس املسألة الثالثة هؤالء الرسل هم يوشع ومشويل ومشعون وداود وسليمان وشعياء وأرمياء وعزيز وحز
  واليسع ويونس وزكريا وحيىي وغريهم

  أما قوله تعاىل َولَقَْد ءاتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوقَفَّْيَنا ففيه مسائل
املسألة األوىل السبب يف أن اهللا تعاىل أمجل ذكر الرسول مث فصل ذكر عيسى ألن من قبله من الرسل جاءوا بشريعة 

  عيسى ألن شرعة نسخ أكثر شرع موسى عليه السالمموسى فكانوا متبعني له وليس كذلك 
املسألة الثانية قيل عيسى بالسريانية أيشوع ومرمي مبعىن اخلادم وقيل مرمي بالعربانية من النساء كزير من الرجال وبه 

  فسر قول رؤبة قلت لزير مل تصله مرمية
وها عن ابن عباس وثانيها أهنا اإلجنيل وثالثها املسألة الثالثة يف البينات وجوه أحدها املعجزات من إحياء املوتى وحن

وهو األقوى أن الكل يدخل فيه ألن املعجز يبني صحة نبوته كما أن اإلجنيل يبني كيفية شريعته فال يكون 
  للتخصيص معىن

  أما قوله تعاىل تعاىل َوأَيَّْدنَاُه بِرُوحِ الْقُُدسِ ففيه مسائل
  بالتخفيف والباقون بالتثقيل ومها لغتان مثل رعب ورعب) القدس ( كثري املسألة األوىل قرىء وأيدناه قرأ ابن 

املسألة الثانية اختلفوا يف الروح على وجوه أحدها أنه جربيل عليه السالم وإمنا مسي بذلك لوجوه األول أن املراد 
وبياناً لعلو من روح القدس الروح املقدسة كما يقال حامت اجلود ورجل صدق فوصف جربيل بذلك تشريفاً له 

مرتبته عند اهللا تعاىل الثاين مسي جربيل عليه السالم بذلك ألنه حييا به الدين كما حييا البدن بالروح فإنه هو املتوىل 
إلنزال الوحي إىل األنبياء واملكلفون يف ذلك حييون يف دينهم الثالث أن الغالب عليه الروحانية وكذلك سائر 

وأكمل الرابع مسي جربيل عليه السالم روحاً ألنه ما ضمته أصالب الفحول وأرحام املالئكة غري أن روحانيته أمت 
ومسي به ألن )  ٥٢الشورى ( األمهات وثانيها املراد بروح القدس اإلجنيل كما قال يف القرآن ُروحاً ّمْن أَمْرَِنا 
عليه السالم املوتى عن ابن عباس  الدين حييا به ومصاحل الدنيا تنتظم ألجله وثالثها أنه االسم الذي كان حييي به

  وسعيد بن جبري ورابعها أنه الروح الذي نفخ فيه والقدس هو اهللا تعاىل فنسب روح عيسى عليه السالم إىل نفسه

  تعظيماً له وتشريفاً كما يقال بيت اهللا وناقة اهللا عن الربيع وعلى هذاب املراد به الروح الذي حييا به اإلنسان
م الروح على جربيل وعلى االجنيل وعلى االسم األعظم جماز ألن الروح هو الريح املتردد يف واعلم أن اطالق اس

خملوق اإلنسان ومنافذه ومعلوم أن هذه الثالثة ما كانت كذلك إال أنه مسي كل واحد من هذه الثالثة بالروح على 
السالم سبب حلياة القلوب  سبيل التشبيه من حيث أن الروح كما أنه سبب حلياة الرجل فكذلك جربيل عليه

بالعلوم واالجنيل سبب لظهور الشرائع وحياهتا واالسم األعظم سبب ألن يتوسل به إىل حتصيل األغراض إال أن 
املشاهبة بني مسمى الروح وبني جربيل أمت لوجوه أحدها ألن جربيل عليه السالم خملوق من هواء نوراً لطيف فكانت 

الروح على جربيل أوىل وثانيها أن هذه التسمية فيه أظهر منها فيما عداه وثالثها أن املشاهبة أمت فكان إطالق اسم 
قوله تعاىل َوأَيَّدَْناُه بِرُوحِ الْقُُدسِ يعين قويناه واملراد من هذه التقوية اإلعانة وإسناد اإلعانة إىل جربيل عليه السالم 

ك أوىل ورابعها وهو أن اختصاص عيسى جبربيل عليهما حقيقة وإسنادها إىل اإلجنيل واالسم األعظم جماز فكان ذل
السالم من آكد وجوه االختصاص حبيث مل يكن ألحد من األنبياء عليهم السالم مثل ذلك ألنه هو الذي بشر مرمي 

بوالدهتا وإمنا ولد عيسى عليه السالم من نفخة جربيل عليه السالم وهو الذي رباه يف مجيع األحوال وكان يسري معه 
  ث سار وكان معه حني صعد إىل السماءحي

 إسرائيل أما قوله تعاىل أَفَكُلََّما َجاءكُْم َرُسولٌ بَِما الَ َتْهَوى أَنفُُسكُم اسَْتكْبَْرُتْم فهو هناية الذم هلم ألن اليهود من بين



رادهتم الرفعة يف الدنيا كانوا إذا أتاهم الرسول خبالف ما يهوون كذبوه وإن هتيأ هلم قتله قتلوه وإمنا كانوا كذلك إل
وطلبهم لذاهتا والترؤس على عامتهم وأخذ أمواهلم بغري حق وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك فيكذبوهنم ألجل 
ذلك ويومهون عوامهم كوهنم كاذبني وحيتجون يف ذلك بالتحريف وسوء التأويل ومنهم من كان يستكرب على 

  األنبياء استكبار إبليس على آدم
ىل فَفَرِيقًا كَذَّبُْتْم َوفَرِيقًا َتقُْتلُونَ فلقائل أن يقول هال قيل وفريقاً قتلتم وجوابه من وجهني أحدمها أن يراد أما قوله تعا

احلال املاضية ألن األمر فظيع فأريد استحضاره يف النفوس وتصويره يف القلوب الثاين أن يراد فريقاً تقتلوهنم بعد 
لوال أين أعصمه منكم ولذلك سحرمتوه ومسمتم له الشاة وقال ) عليه وسلم  صلى اهللا( ألنكم حاولتم قتل حممد 

  واهللا أعلم) ما زالت أكلة خيرب تعاودين فهذا أوان انقطاع أهبري ( عليه السالم عند موته 
  َوقَالُواْ قُلُوُبَنا غُلٌْف َبل لََّعَنُهمُ اللَُّه بِكُفْرِِهْم فَقَِليالً مَّا ُيؤِْمُنونَ

  ففيه ثالثة أوجه أحدها أنه مجع أغلف واألغلف هو ما يف غالف أي قلوبنا مغشاة أما الغلف

بأغطية مانعة من وصول أثر دعوتك إليها وثانيها روى األصم عن بعضهم أن قلوهبم غلف بالعلم ومملوءة باحلكمة 
يه مما يدل على صحة فال حاجة معها هبم إىل شرع حممد عليه السالم وثالثها غلف أي كالغالف اخلايل ال شيء ف

قولك أما املعتزلة فإهنم اختاروا الوجه األول مث قالوا هذه اآلية تدل على أنه ليس يف قلوب الكفار ما ال ميكنهم معه 
اإلميان ال غالف وال كن وال سد على ما يقوله اجملربة ألنه لو كان كذلك لكان هؤالء اليهود صادقني يف هذا القول 

بقوله َبل لَّعََنُهُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم ألنه تعاىل إمنا يذم الكاذب املبطل ال الصادق احملق املعذور قالوا فكان ال يكذهبم اهللا 
وقوله إِنَّا )  ٥٧الكهف ( وهذا يدل على أن معىن قوله َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن ذُكَّر بِئَايِاتِ َرّبِه فَأَْعَرَض َعنَْها َوَنِسىَ  َما 

ليس املراد كوهنم ممنوعني من اإلميان بل )  ٩ ٨يس ( ْعناقِهِْم أَغْلَاالً وقوله َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيِديهِمْ َسّداً َجَعلَْنا ِفى أَ
املراد إما منع األلطاف أو تشبيه حاهلم يف إصرارهم على الكفر مبنزلة اجملبور على الكفر قالوا ونظري ذم اهللا تعاىل 

تعاىل الكافرين على مثل هذه املقالة وهو قوله تعاىل َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا  اليهود على هذه املقالة ذمه
ولو كان األمر على ما يقوله اجملربة لكان هئالء القوم )  ٥فصلت ( إِلَْيِه َوِفى ءاذانَِنا َوقٌْر َوِمن َبْينَِنا وََبْينِكَ ِحَجاٌب 

  نوا صادقني ملا ذمهم بل كان الذي حكاه عنهم إظهاراً لعذرهم ومسقطاً للومهمصادقني يف ذلك ولو كا
واعلم أنا بينا يف تفسري الغلف وجوهاً ثالثة فال جيب اجلزم بواحد منها من غري دليل سلمنا أن املراد منه ذلك الوجه 

  لكن مل قلت إن اآلية تدل على أن ذلك القول مذموم
ُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم ففيه أجوبة أحدها هذا يدل على أنه تعاىل لعنهم بسبب كفرهم أما مل قلتم بأنه أما قوله تعاىل َبل لَّعََنُه

إمنا لعنهم بسبب هذه املقالة فلعله تعاىل حكى عنهم قوالً مث بني أن من حاهلم أهنم ملعونون بسبب كفرهم وثانيها 
وا ذلك على سبيل االستفهام مبعىن اإلنكار يعين ليست قلوبنا يف أغالف املراد من قوله َوقَالُواْ قُلُوبَُنا غُلٌْف أهنم ذكر

وال يف أغطية بل قوية وخواطرنا منرية مث إنا هبذه اخلواطر واألفهام تأملنا يف دالئلك يا حممد فلم جيد منها شيئاً قوياً 
قول وثالثها لعل قلوهبم ما فلما ذكروا هذا التصلف الكاذب ال جرم لعنهم اهللا على كفرهم احلاصل بسبب هذا ال

كانت يف األغطية بل كانوا عاملني بصحة نبوة حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كما قال تعاىل َيْعرِفُوَنُه كََما 
إال أهنم أنكروا تلك املعرفة وادعوا أن قلوهبم غلف وغري واقفة )  ١٤٦البقرة ) (  ٢٠األنعام ( َيْعرِفُونَ أَبَْناءُهُم 

  ك فكان كفرهم كفر العناد فال جرم لعنهم اهللا على ذلك الكفرعلى ذل
  أما قوله تعاىل فَقَِليالً مَّا ُيؤِْمُنونَ ففيه مسألتان

املسألة األوىل يف تفسريه ثالثة أوجه أحدها أن القليل صفة املؤمن أي ال يؤمن منهم إال القليل عن قتادة واألصم 



ال يؤمنون إال بقليل مما كلفوا به ألهنم كانوا يؤمنون باهللا إال أهنم كانوا وأيب مسلم وثانيها أنه صفة اإلميان أي 
يكفرن بالرسل وثالثها معناه ال يؤمنون أصالً ال قليالً وال كثرياً كما يقال قليالً ما يفعل مبعىن ال يفعل ألبتة قال 

جه األول أوىل ألنه نظري قوله َبلْ طََبعَ الكسائي تقول العرب مررنا بأرض قليالً ما تنبت يريدون وال تنبت شيئاً والو
وألن اجلملة األوىل إذا كان املصرح فيها ذكر القوم )  ١٥٥النساء ( اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم فَالَ ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَلِيالً 

  فيجب أن يتناول االستثناء بعض هؤالء القوم
  مزيدة وهو إمياهنم) وما ( ها فإمياناً قليالً ما يؤمنون وجوه أحد) قليالً ( املسألة الثانية يف انتصاب 

  ببعض الكتاب وثانيها انتصب بنزع اخلافض أي بقليل يؤمنون وثالثها فصاروا قليالً ما يؤمنون
ى الَِّذيَن كَفَرُواْ فَلَمَّا َجآَءُهم مَّا َولَمَّا َجآءَُهْم ِكَتاٌب مِّْن ِعنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق لَِّما َمَعُهْم َوكَاُنواْ ِمن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَ

  َعَرفُواْ كَفَُرواْ بِِه فَلَْعَنةُ  اللَِّه َعلَى الْكَاِفرِيَن
اعلم أن هذا نوع من قبائح اليهود أما قوله تعاىل ِكتَاٌب فقد اتفقوا على أن هذا الكتاب هو القرآن ألن قوله تعاىل 

ذا الكتاب غري ما معهم وما ذاك إال القرآن أما قوله تعاىل ُمَصّدٌق لَِّما َمعَُهْم ففيه ُمَصّدٌق لَِّما َمَعُهمْ يدل على أن ه
  مسألتان

) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل ال شبهة يف أن القرآن مصدق ملا معهم يف أمر يتعلق بتكليفهم بصديق حممد 
نبوته إذ قد عرفوا أنه ليس مبوافق ملا معهم يف سائر  يف النبوة والالئق بذلك هو كونه موافقاً ملا معهم يف داللة

الشرائع وعرفنا أنه مل يرد املوافقة يف باب أدلة القرآن ألن مجيع كتب اهللا كذلك وملا بطل الكل ثبت أن املراد 
  موافقته لكتبهم فيما خيتص بالنبوة وما يدل عليها من العالمات والنعوت والصفات

ّدقاً على احلال فإن قيل كيف جاز نصبها عن النكرة قلنا إذا وصفت النكرة ختصصت فصح املسألة الثانية قرىء ُمَص
  انتصاب احلال عنها وقد وصف ِكتَاٌب بقوله ِمْن ِعنِد اللَِّه

الرعد ( ثالثة أوجه أحدها أنه حمذوف كقوله تعاىل َولَْو أَنَّ قُرْاًنا ُسّيَرتْ بِِه الْجِبَالُ ) ملا ( املسألة الثالثة يف جواب 
فإن جوابه حمذوف وهو لكان هذا القرآن عن األخفش والزجاج وثانيها أنه على التكرير لطول الكالم )  ٣١

عن املربد وثالثها أن )  ٣٥املؤمنون ( واجلواب كفروا به كقوله تعاىل أََيِعدُكُْم أَنَّكُمْ إىل قوله تعاىل أَنَّكُْم مُّخَْرُجونَ 
وىل َوكَفَُرواْ بِهِ جواباً للما الثانية وهو كقوله فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُم ّمّنى ُهًدى فََمن َتبَِع ُهدَاَي فَالَ تكون الفاء جواباً للما األ

  اآلية عن الفراء)  ١٣٣طه ) (  ٣٨البقرة ( َخْوٌف َعلَْيهِْم 
سبب النزول وجوه أحدها أن اليهود من قبل أما قوله تعاىل َوكَاُنواْ ِمن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَُرواْ ففي 

مبعث حممد عليه السالم ونزول القرآن كانوا يستفتحون أي يسألون الفتح والنصرة وكانوا يقولون اللهم افتح 
علينا وانصرنا بالنيب األمي وثانيها كانوا يقولون ملخالفيهم عند القتال هذا نيب قد أظل زمانه ينصرنا عليكم عن ابن 

لثها كانوا يسألون العرب عن مولده ويصفونه بأنه نيب من صفته كذا وكذا ويتفحصون عنه على الذين عباس وثا
كفروا أي على مشركي العرب عن أيب مسلم ورابعها نزلت يف بين قريظة والنضري كانوا يستفتحون على األوس 

 أحبار اليهود كانوا إذا قرؤوا واخلزرج برسول اهللا قبل املبعث عن ابن عباس وقتادة والسدي وخامسها نزلت يف
  وذكروا حممداً يف التوراة وأنه

مبعوث وأنه من العرب سألوا مشركي العرب عن تلك الصفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله حال هذا 
  املبعوث



  أما قوله تعاىل فَلَمَّا َجاءُهم مَّا َعَرفُواْ كَفَُرواْ بِِه ففيه مسائل
دل اآلية على أهنم كانوا عارفني بنبوته وفيه سؤال وهو أن التوراة نقلت نقالً متواتراً فأما أن يقال إنه املسألة األوىل ت

على سبيل التفصيل أعين بيان أن الشخص املوصوف بالصورة ) صلى اهللا عليه وسلم ( حصل فيها نعت حممد 
الين أو مل يوجد هذا الوصف على هذا الوجه فإن الفالنية والسرية الفالنية سيظره يف السنة الفالنية يف املكان الف

كان األول كان القوم مضطرين إىل معرفة شهادة التوراة على صدق حممد عليه الصالة والسالم فكيف جيوز على 
أهل التواتر إطباقهم على الكذب وإن مل يكن الوصف على هذه الصفة مل يلزم من األوصاف املذكورة يف التوراة 

رسوالً فكيف قال اهللا تعاىل فَلَمَّا َجاءُهم مَّا َعَرفُواْ كَفَُرواْ بِِه واجلواب أن ) اهللا عليه وسلم  صلى( كون حممد 
مل يعرفوا نبوته مبجرد تلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوصف املذكور يف التوراة كان وصفاً إمجالياً وأن حممداً 

  دة فلهذا ذمهم اهللا تعاىل على اإلنكاراألوصاف بل بظهور املعجزات صارت تلك األوصاف كاملؤك
املسألة الثانية حيتمل أن يقال كفروا به لوجوه أحدها أهنم كانوا يظنون أن املبعوث يكون من بين إسرائيل لكثرة من 
جاء من األنبياء من بين إسرائيل وكانوا يرغبون الناس يف دينه ويدعوهنم إليه فلما بعث اهللا تعاىل حممداً من العرب 

نسل إمساعيل صلوات اهللا عليه عظم ذلك عليهم فأظهروا التكذيب وخالفوا طريقهم األول وثانيها اعترافهم  من
بنبوته كان يوجب عليهم زوال رياساهتم وأمواهلم فأبوا وأصروا على اإلنكار وثالثها لعلهم ظنوا أنه مبعوث إىل 

  العرب خاصة فال جرم كفروا به
رهم بعد ما بني كوهنم عاملني بنبوته وهذا يدل على أن الكفر ليس هو اجلهل باهللا تعاىل املسألة الثالثة أنه تعاىل كف

  فقط
أما قوله تعاىل فَلَْعَنةُ  اللَِّه َعلَى الْكَاِفرِيَن فاملراد اإلبعاد من خريات اآلخرة ألن املبعد من خريات الدنيا ال يكون 

وقال َوالَ َتُسبُّواْ الَِّذيَن )  ٨٣البقرة ( قدمة َوقُولُواْ ِللنَّاسِ ُحْسًنا ملعوناً فإن قيل أليس أنه تعاىل ذكر يف اآلية املت
قلنا العام قد يتطرق إليه التخصيص على أنا بينا )  ١٠٨األنعام ( َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّواْ اللََّه َعدْواً بَِغْيرِ ِعلْمٍ 
  حلسن واهللا أعلمفيما قبل أن لعن من يستحق اللعن من القول ا

َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه فََبآُءو بَِغَضبٍ بِئَْسَما اْشَترَْواْ بِِه أَنفَُسُهْم أَن َيكْفُرُواْ بَِمآ أنَزلَ اللَُّه بَْغًيا أَن يَُنزِّلُ اللَُّه ِمن فَْضِلِه َعلَى 
  َعلَى غََضبٍ َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب مُّهٌِني

  بئسما ال حيصل إال يف مسائلاعلم أن البحث عن حقيقة 
  إال أن ما كان ثانيه) علم ( املسألة األوىل أصل نعم وبئس نعم وبئس بفتح األول وكسر الثاين كقولنا 

حرف حلق وهو مكسور جيوز فيه أربع لغات األول على األصل أعين بفتح األول وكسر الثاين والثاين اتباع األول 
عني وكذا يقال فخذ بكسر الفاء واخلاء وهم وإن كانوا يفرون من اجلمع بني للثاين وهو أن يكون بكسر النون وال

الكسرتني إال أهنم جوزوه ههنا لكون احلرف احللقي مستتبعاً ملا جياوره الثالث إسكان احلرف احللقي املكسور وترك 
ء وإسكان اخلاء الرابع أن ما قبله على ما كان فيقال نعم وبئس بفتح األول وإسكان الثاين كما يقال فخذ بفتح الفا

يسكن احلرف احللقي وتنقل كسرته إىل ما قبله فيقال نعم بكسر النون وإسكان العني كما يقال فخذ بكسر الفاء 
  وإسكان اخلاء

واعلم أن هذا التغيري األخري وإن كان يف حد اجلواز عند إطالق هاتني الكلمتني إال أهنم جعلوه الزماً هلما خلروجهما 
له األفعال املاضية من اإلخبار عن وجود املصدر يف الزمان املاضي وصريورهتما كلميت مدح وذم ويراد  عما وضعت

هبما املبالغة يف املدح والذم ليدل هذا التغيري الالزم يف اللفظ على التغيري عن األصل يف املعىن فيقولون نعم الرجل 



  شد املربد ففداء لبين قيس علىزيد وال يذكرونه على األصل إال يف ضرورة الشعر كما أن
  ما أصاب الناس من شر وضر

  ما أقلت قدماي إهنم
  نعم الساعون يف األمر املرب

املسألة الثانية أهنما فعالن من نعم ينعم وبئس ويبأس والدليل عليه دخول التاء اليت هي عالمة التأنيث فيهما فيقال 
  بقول حسان ابن ثابت رضي اهللا عنه ألسنا بنعم اجلار يؤلف بيتهنعمت وبئست والفراء جيعلهما مبنزلة األمساء وحيتج 

  من الناس ذا مال كثري ومعدما
ومبا روي أن أعرابياً بشر مبولودة فقيل له نعم املولود مولودتك فقال واهللا ما هي بنعم املولودة والبصريون جييبون 

  عنه بأن ذلك بطريق احلكاية
أصالن للصالح والرداءة ويكون فاعلهما امساً يستغرق اجلنس إما مظهراً وإما )  نعم وبئس( املسألة الثالثة اعلم أن 

مضمراً واملظهر على وجهني األول حنو قولك نعم الرجل زيد ال تريد رجالً دون الرجل وإمنا تقصد الرجل على 
  اإلطالق والثاين حنو قولك نعم غالم الرجل زيد أما قوله فنعم صاحب قوم ال سالح هلم

  ب الركب عثمان بن عفاناوصاح
قد يدل على املقصود إذ املراد واحد فإذا أتى يف الركب ) وصاحب الركب ( فنادر وقيل كان ذلك ألجل أن قوله 

باأللف والالم فكأنه قد أتى به يف القوم وأما املضمر فكقولك نعم رجالً زيد األصل نعم الرجل رجالً زيد مث ترك 
ة تدل عليه ورجالً نصب على التمييز مثله يف قولك عشرون رجالً واملميز ال يكون ذكر األول ألن النكرة املنصوب

إال نكرة أال ترى أن أحداً ال يقول عشرون الدرهم ولو أدخلوا األلف والالم على هذا فقالوا نعم الرجل بالنصب 
رجل وكفوا أنفسهم مؤنة لكان نقضاً للغرض إذ لو كانوا يريدون اإلتيان باأللف والالم لرفعوا وقالوا نعم ال

  يدل على اجلنس الذي فضل عليه) نعم رجالً ( اإلضمار وإمنا أضمروا الفاعل قصداً لالختصار إذ كان 

املسألة الرابعة إذا قلت نعم الرجل زيد فهو على وجهني أحدمها أن يكون مبتدأ مؤخراً كأنه قيل زيد نعم الرجل 
ررت به املسكني تريد املسكني مررت به فأما الراجع إىل املبتدأ فإن الرجل أخرت زيداً والنية به التقدمي كما تقول م

ملا كان شائعاً ينتظم فيه اجلنس كان زيد داخالً حتته فصار مبنزلة الذكر الذي يعود إليه والوجه اآلخر أن يكون زيد 
أثىن عليه فقيل زيد أي هو يف قولك نعم الرجل زيد خرب مبتدأ حمذوف كأنه ملا قيل نعم الرجل قيل من هذا الذي 

  زيد
املسألة اخلامسة املخصوص باملدح والذم ال يكون إال من جنس املذكور بعد نعم وبئس كزيد من الرجال وإذا كان 

يره حمذوفاً وتقد)  ١٧٧األعراف ( كذلك كان املضاف إىل القوم يف قوله تعاىل َساء مَثَالً الْقَْوُم الَِّذيَن كَذَّبُواْ بِئَايَاِتَنا 
  ساء مثالً مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وإذ قد خلصنا هذه املسائل فلنرجع إىل التفسري

  أما قوله تعاىل بِئَْسَما اْشَترَْواْ بِِه أَنفُسَُهْم أَن َيكْفُرُواْ ففيه مسألتان
سهم واملخصوص بالذم نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس مبعىن بئس الشيء شيئاً اشتروا به أنف) ما ( املسألة األوىل 

  )أن يكفروا ( 
املسألة الثانية يف الشراء ههنا قوالن أحدمها أنه مبعىن البيع وبيانه أنه تعاىل ملا مكن املكلف من اإلميان الذي يفضي به 
 إىل اجلنة والكفر الذي يؤدي به إىل النار صار اختياره ألحدمها على اآلخر مبنزلة اختيار متلك سلعة على سلعة فإذا
اختار اإلميان الذي فيه فوزه وجناته قيل نعم ما اشترى وملا كان الغرض بالبيع والشراء هو إبدال ملك ميلك صلح 



أن يوصف كل واحد منهما بأنه بائع ومشتر لوقوع هذا املعىن من كل واحد منهما فصح تأويل قوله تعاىل بِئَْسَما 
فسهم بكفرهم ألن الذي حصلوه على منافع أنفسهم ملا كان هو الكفر صاروا اشَْتَرْواْ بِِه أَنفَُسُهْم بأن املراد باعوا أن

بائعني أنفسهم بذلك الوجه الثاين وهو األصح عندي أن املكلف إذا كان خياف على نفسه من عقاب اهللا يأيت 
يما أتوا به أهنا بأعمال يظن أهنا ختلصه من العقاب فكأنه قد اشترى نفسه بتلك األعمال فهؤالء اليهود ملا اعتقدوا ف

ختلصهم من العقاب وتوصلهم إىل الثواب فقد ظنوا أهنم اشتروا أنفسهم هبا فذمهم اهللا تعاىل وقال بِئَْسَما اْشَتَرْواْ بِِه 
أَنفَُسُهْم وهذا الوجه أقرب إىل املعىن واللفظ من األول مث إنه تعاىل بني تفسري ما اشتروا به أنفسهم بقوله تعاىل أَن 

واْ بَِما أنَزلَ اللَُّه وال شبهة أن املراد بذلك كفرهم بالقرآن ألن اخلطاب يف اليهود وكانوا مؤمنني بغريه مث بني َيكْفُُر
الوجه الذي ألجله اختاروا هذا الكفر مبا أنزل اهللا فقال َبِغّياً وأشار بذلك إىل غرضهم بالكفر كما يقال يعادي فالن 

  ولوال هذا القول جلوزنا أن يكفروا جهالً ال بغياً فالناً حسداً تنبيهاً بذلك على غرضه
واعلم أن هذه اآلية تدل على أن احلسد حرام وملا كان البغي قد يكون لوجوه شىت بني تعاىل غرضهم من هذا البغي 

أهنم ظنوا أن هذا الفضل  بقوله أَن ُيَنّزلُ اللَُّه ِمن فَْضِلِه َعلَى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه والقصة ال تليق إال مبا حكيناه من
  العظيم بالنبوة املنتظرة حيصل يف قومهم فلما وجدوه يف العرب محلهم ذلك على البغي واحلسد

  أما قوله تعاىل فََباءو بَِغَضبٍ َعلَى غََضبٍ ففيه مسائل

وهو تكذيبهم املسألة األوىل يف تفسري الغضبني وجوه أحدها أنه ال بد من إثبات سببني للغضبني أحدمها ما تقدم 
عيسى عليه السالم وما أنزل عليه واآلخر تكذيبهم حممد عليه الصالة والسالم وما أنزل عليه فصار ذلك دخوالً يف 

غضب بعد غضب وسخط بعد سخط من قبله تعاىل ألجل أهنم دخلوا يف سبب بعد سبب وهو قول احلسن 
ات غضبني فقط بل املراد إثبات أنواع من الغضب مترادفة والشعيب وعكرمة وأيب العالية وقتادة الثاين ليس املراد إثب

إِنَّ اللََّه )  ٦٤املائدة ( َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ  )  ٣٠التوبة ( ألجل أمور مترادفة صدرت عنهم حنو قوهلم َعزِيٌز اْبُن اللَِّه 
ل عطاء وعبيد بن عمري الثالث أن وغري ذلك من أنواع كفرهم وهو قو)  ١٨١آل عمران ( فَِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِياء 

املراد به تأكيد الغضب وتكثريه ألجل أن هذا الكفر وإن كان واحداً إال أنه عظم وهو قول أيب مسلم الرابع األول 
  بعبادهتم العجل والثاين بكتماهنم صفة حممد وجحدهم نبوته عن السدي

 مزاجه عند غليان دم قلبه بسبب مشاهدة أمر املسألة الثانية الغضب عبارة عن التغري الذي يعرض لإلنسان يف
  مكروه وذلك حمال يف حق اهللا تعاىل فهو حممول على إرادته ملن عصاه اإلضرار من جهة اللعن واألمر بذلك

املسألة الثالثة أنه يصح وصفه تعاىل بالغضب وأن غضبه يتزايد ويكثر ويصح فيه ذلك كصحته من العذاب فال 
  خبصلة واحدة كغضبه على من كفر خبصال كثريةيكون غضبه على من كفر 

  أما قوله تعاىل َولِلْكَاِفرِيَن َعذَاٌب مُّهٌِني ففيه مسائل
املسألة األوىل قوله َولِلْكَاِفرِيَن َعذَاٌب مُّهٌِني له مزية على قوله وهلم عذاب مهني ألن العبارة األوىل يدخل فيها أولئك 

  يدخل فيها إال همالكفار وغريهم والعبارة الثانية ال 
املسألة الثانية العذاب يف احلقيقة ال يكون مهيناً ألن معىن ذلك أنه أهان غريه وذلك مما ال يتأتى إال فيما يعقل فاهللا 

تعاىل هو املهني للمعذبني بالعذاب الكثري إال أن اإلهانة ملا حصلت مع العذاب جاز أن جيعل ذلك من وصفه فإن قيل 
مع اإلهانة فما الفائدة يف هذا الوصف قلنا كون العذاب مقروناً باإلهانة أمر ال بد فيه من العذاب ال يكون إال 

  الدليل فاهللا تعاىل ذكر ذلك ليكون دليالً عليه
املسألة الثالثة قال قوم قوله تعاىل َولِلْكَاِفرِيَن َعذَاٌب مُّهٌِني يدل على أنه ال عذاب إال للكافرين مث بعد تقرير هذه 



ة احتج هبذه اآلية فريقان أحدمها اخلوارج قالوا ثبت بسائر اآليات أن الفاسق يعذب وثبت هبذه اآلية أنه ال املقدم
يعذب إال الكافر فيلزم أن يقال الفاسق كافر وثانيها املرجئة قالوا ثبت هبذه اآلية أنه ال يعذب إال الكافر وثبت أن 

  د هذين القولني ال خيفىالفاسق ليس بكافر فوجب القطع بأنه ال يعذب وفسا

َوُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقًا لَِّما َمعَُهْم قُلْ َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َءاِمُنواْ بَِمآ أَنَزلَ اللَُّه قَالُواْ ُنْؤِمُن بَِمآ أُنزِلَ َعلَْيَنا وََيكْفُرونَ بَِما َوَرآَءُه 
  مُّْؤِمنَِنيفَِلَم َتقُْتلُونَ أَنبَِيآَء اللَِّه ِمن قَْبلُ إِن كُنُتم 

 اعلم أن هذا النوع أيضاً من قبائح أفعاهلم وَإِذَا ِقيلَ لَُهمْ يعين به اليهود بَِما أَنَزلَ اللَُّه قَالُواْ أي بكل ما أنزل اهللا
مبعىن الذي تفيد العموم قالوا ألن اهللا تعاىل أمرهم بأن ) ما ( والقائلون بالعموم احتجوا هبذه اآلية على أن لفظة 

تفيد العموم ملا حسن هذا ) ما ( مبا أنزل اهللا فلما آمنوا بالبعض دون البعض ذمهم على ذلك ولوال أن لفظة  يؤمنوا
ين الذم مث إنه تعاىل حكى عنهم أهنم ملا أمروا بذلك قَالُواْ ُنْؤِمُن بَِما أُنزِلَ َعلَْيَنا يعين بالتوراة وكتب سائر األنبياء الذ

لسالم مث أخرب اهللا تعاىل عنهم أهنم يكفرون مبا وراءه وهو اإلجنيل والقرآن وأورده أتوا بتقرير شرع موسى عليه ا
هذه احلكاية عنهم على سبيل الذم هلم وذلك أنه ال جيوز أن يقال هلم آمنوا مبا أنزل اهللا إال وهلم طريق إىل أن يعرفوا 

ليل على كونه منزالً من عند اهللا وجب كونه منزالً من عند اهللا وإال كان ذلك تكليف ما ال يطاق وإذا دل الد
  اإلميان به فثبت أن اإلميان ببعض ما أنزل اهللا دون البعض تناقض

صلى اهللا عليه ( أما قوله تعاىل َوُهَو الَْحقُّ ُمَصّدقًا لَّما َمَعُهْم فهو كاإلشارة إىل ما يدل على وجوب اإلميان مبحمد 
) صلى اهللا عليه وسلم ( قوله تعاىل َوُهَو الَْحقُّ أنه ملا ثبتت نبوة حممد وبيانه من وجهني األول ما دل عليه ) وسلم 

باملعجزات اليت ظهرت عليه إنه عليه الصالة والسالم أخرب أن هذا القرآن منزل من عند اهللا تعاىل وأنه أمر املكلفني 
األنبياء وبعض الكتب مع الكفر ببعض باإلميان به وكان اإلميان به واجباً ال حمالة وعند هذا يظهر أن اإلميان ببعض 

األنبياء وبعض الكتب حمال الثاين ما دل عليه قوله ُمَصّدقًا لَّما َمعَُهْم وتقريره من وجهني األول أن حممداً صلوات 
اهللا وسالمه عليه مل يتعلم علماً وال استفاد من أستاذ فلما أتى باحلكايات والقصص موافقة ملا يف التوراة من غري 

وت أصالً علمنا أنه عليه الصالة والسالم إمنا استفادها من الوحي والتنزيل الثاين أن القرآن يدل على نبوة حممد تفا
فلما أخرب اهللا تعاىل عنه أنه مصدق للتوراة وجب اشتمال التوراة على اإلخبار عن نبوته ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

ا وإذا كانت التوراة مشتملة على نبوة حممد عليه الصالة والسالم وإال مل يكن القرآن مصدقاً للتوراة بل مكذباً هل
وهم قد اعترفوا بوجوب اإلميان بالتوراة لزمهم من هذه اجلهة وجوب اإلميان بالقرآن وبنبوة حممد عليه الصالة 

  والسالم
  أما قوله تعاىل فَِلَم َتقُْتلُونَ أَنبَِياء اللَِّه ِمن قَْبلُ ففيه مسائل

وىل أنه سبحانه وتعاىل بني من جهة أخرى أن دعواهم كوهنم مؤمنني بالتوراة متناقضة من وجوه أخر املسألة األ
  وذلك ألن التوراة دلت على أن املعجزة تدل على الصدق ودلت على أن من كان صادقاً يف

السالم كفراً فلم  ادعاء النبوة فإن قتله كفر وإذا كان األمر كذلك كان السعي يف قتل حيىي وزكريا وعيسى عليهم
  سعيتم يف ذلك إن صدقتم يف ادعائكم كونكم مؤمنني بالتوراة

املسألة الثانية هذه اآلية دالة على أن اجملادلة يف الدين من حرف األنبياء عليهم الصالة والسالم وإن إيراد املناقضة 
  على اخلصم جائز

فهة لكن املراد من تقدم من سلفهم ويدل عليه وجوه أحدها أن املسألة الثالثة قوله فَِلَم َتقُْتلُونَ وإن كان خطاب مشا



األنبياء يف ذلك الزمان ما كانوا موجودين وثانيها أهنم ما أقدموا على ذلك وثالثها أنه ال يتأتى فيه من قبل فأما 
لَْم َتقُْتلُونَ حكاية فعل املراد به املاضي فظاهر ألن القرينة دالة عليه فإن قيل قوله ءاَمُنواْ خطاب هلؤالء املوجودين َو

أسالفهم فكيف وجه اجلمع بينهما قلنا معناه أنكم هبذا التكذيب خرجتم من اإلميان مبا آمنتم كما خرج أسالفكم 
  بقتل بعض األنبياء عن اإلميان بالباقني

فيه قوالن أحدمها  املسألة الرابعة يقال كيف جاز قوله مل تقتلون من قبل وال جيوز أن يقال أنا أضربك أمس واجلواب
أن ذلك جائز فيما كان مبنزلة الصفة الالزمة كقولك ملن تعرفه مبا سلف من قبح فعله وحيك مل تكذب كأنك قلت مل 

ومل يقل ما تلت ألنه أراد من شأهنا )  ١٠٢البقرة ( يكن هذا من شأنك قال اهللا تعاىل وَاتََّبُعواْ َما َتْتلُواْ الشََّياِطُني 
  ين كأنه قال مل ترضون بقتل األنبياء من قبل إن كنتم آمنتم بالتوراة واهللا أعلمالتالوة والثا

  َولَقَْد َجآَءكُم مُّوَسى بِالَْبيَِّناِت ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمن َبْعِدِه وَأَنُتْم ظَاِلُمونَ
( طريقة اليهود يف زمان حممد  اعلم أن تكرير هذه اآلية يغين عن تفسريها والسبب يف تكريرها أنه تعاىل ملا حكى

ووصفهم بالعناد والتكذيب ومثلهم بسلفهم يف قتلهم األنبياء الذي يناسب التكذيب هلم بل ) صلى اهللا عليه وسلم 
يزيد عليه أعاد ذكر موسى عليه السالم وما جاء به من البينات وأهنم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا العجل 

ت على الدعاء إىل ربه والتمسك بدينه وشرعه فكذلك القول يف حايل معكم وإن بالغتم إهلاً وهو مع ذلك صابر ثاب
  يف التكذيب واإلنكار

ى قُلُوبِهِمُ ْعَنا َوَعصَْيَنا وَأُْشرِبُواْ ِفَوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُمُ الطُّوَر ُخذُواْ َمآ ءَاَتْيَناكُم بِقُوَّةٍ  َواْسَمُعواْ قَالُواْ َسِم
  الِْعْجلَ بِكُفْرِِهْم قُلْ بِئَْسَما َيأُْمرُكُم بِِه إِميَاُنكُْم إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني

اعلم أن يف اإلعادة وجوهاً أحدها أن التكرار يف هذا وأمثاله للتأكيد وإجياب احلجة على اخلصم على عادة العرب 
  ِمْعَنا َوَعَصيَْنا وذلك يدل على هناية جلاجهموثانيها أنه إمنا ذكر ذلك مع زيادة وهي قوهلم َس
  أما قوله تعاىل قَالُواْ َسِمْعَنا َوَعصَْيَنا ففيه مسائل

املسألة األوىل أن إظالل اجلبل الشك أنه من أعظم املخوفات ومع ذلك فقد أصروا على كفرهم وصرحوا بقوهلم 
   يوجب االنقيادَسِمْعَنا َوَعَصْيَنا وهذا يدل على أن التخويف وإن عظم ال

املسألة الثانية األكثرون من املفسرين اعترفوا بأهنم قالوا هذا القول قال أبو مسلم وجائز أن يكون املعىن مسعوه 
وكقوله )  ١٧٧البقرة ( فتلقوه بالعصيان فعرب عن ذلك بالقول وإن مل يقولوه كقوله تعاىل أَن َيقُولَ لَُه كُن فََيكُونُ 

  واألول أوىل ألن صرف الكالم عن ظاهره بغري الدليل ال جيوز)  ١١فصلت ( طَاِئِعَني قَالََتا أََتْيَنا 
  أما قوله تعاىل وَأُشْرُِبواْ ِفى قُلُوبِهُِم الِْعْجلَ ففيه مسائل

املسألة األوىل واشربوا يف قلوهبم حب العجل ويف وجه هذا االستعارة وجهان األول معناه تداخلهم حبه واحلرص 
كما يتداخل الصبغ الثوب وقوله ِفى قُلُوبِهِْم بيان ملكان اإلشراف كقوله وَإِنََّما َيأْكُلُونَ ِفى ُبطُونِهِْم َناراً  على عبادته

الثاين كما أن الشرب مادة حلياة ما خترجه األرض فكذا تلك احملبة كانت مادة جلميع ما صدر عنهم )  ١٠النساء ( 
  من األفعال

شَْرُبواْ يدل على أن فاعالً غريهم فعل هبم ذلك ومعلوم أنه ال يقدر عليه سوى اهللا أجابت املسألة الثانية قوله َوا
املعتزلة عنه من وجهني األول ما أراد اهللا أن غريهم فعل هبم ذلك لكنهم لفرط ولوعهم وإلفهم بعبادته أشربوا 

ين أن املراد من أشرب أي زينة قلوهبم حبه فذكر ذلك على ما مل يسم فاعله كما يقال فالن معجب بنفسه الثا
عندهم ودعاهم إليه كالسامري وإبليس وشياطني اإلنس واجلن أجاب األصحاب عن الوجهني بأن كال الوجهني 



صرف اللفظ عن ظاهره وذلك ال جيوز املصري إليه إال لدليل منفصل وملا أقمنا الدالئل العقلية القطعية على أن 
  بنا حاجة إىل ترك هذا الظاهرحمدث كل األشياء هو اهللا مل يكن 

  أما قوله تعاىل بِكُفْرِِهْم فاملراد باعتقادهم التشبيه على اهللا وجتويزهم العبادة لغريه سبحانه وتعاىل
  أما قوله قُلْ بِئَْسَما َيأُْمرُكُم بِِه إَِمياُنكُْم ففيه مسألتان

يس يف التوراة عبادة العجل وإضافة األمر إىل إمياهنم املسألة األوىل املراد بئسما يأمركم به إميانكم بالتوراة ألنه ل
  وكذلك إضافة اإلميان إليهم)  ٨٧هود ( هتكم كما قال يف قصة شعيب أََصلَواُتَك َتأُْمُرَك 

املسألة الثانية اإلميان عرض وال يصح منه األمر والنهي لكن الداعي إىل الفعل قد يشبه باآلمر كقوله تعاىل اْتلُ َما 
  ) ٤٥العنكبوت ( إِلَْيَك ِمَن الِْكَتابِ  أُْوِحىَ 

  أما قوله تعاىل إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني فاملراد التشكيك يف إمياهنم والقدح يف صحة دعواهم

مْ َصاِدِقَني َولَن َيَتَمنَّْوهُ أََبًدا قُلْ إِن كَاَنْت لَكُمُ الدَّاُر االٌّ ِخَرةُ  ِعنَد اللَِّه َخاِلَصةً  مِّن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّواْ الَْمْوَت إِن كُْنُت
  بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلمَني

اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم وهو ادعاؤهم أن الدار اآلخرة خالصة هلم من دون الناس ويدل عليه وجوه 
ن كان كذا وكذا فافعل كذا إال واألول مذهبه أحدها أنه ال جيوز أن يقال على طريق االستدالل على اخلصم إ

( اَرى ليصح الزام الثاين عليه وثانيها ما حكى اهللا عنهم يف قوله َوقَالُواْ لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ  إِالَّ َمن كَانَ ُهوًدا أَْو َنَص
( له َوقَالُواْ لَن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما مَّْعُدوَدةً  ويف قو)  ١٨املائدة ( ويف قوله َنْحُن أَبَْناء اللَِّه وَأَِحبَّاُؤُه )  ١١١البقرة 
وثالثها اعتقادهم يف أنفسهم أهنم هم احملقون ألن النسخ غري جائز يف شرعهم وأن سائر الفرق مبطلون )  ٨٩البقرة 

إبراهيم خيلصهم من عقاب ورابعها اعتقادهم أن انتساهبم إىل أكابر األنبياء عليهم السالم أعين يعقوب وإسحاق و
اهللا تعاىل ويوصلهم إىل ثوابه مث إهنم هلذه األشياء عظموا شأن أنفسهم فكانوا يفتخرون على العرب ورمبا جعلوه 

كاحلجة يف أن النيب املنتظر املبشر به يف التوراة منهم ال من العرب وكانوا يصرفون الناس بسبب هذه الشبهة عن 
مث إن اهللا احتج على فساد قوهلم بقوله قُلْ إِن كَاَنْت لَكُُم الدَّارُ االِْخَرةُ  ِعنَد ) ه وسلم صلى اهللا علي( اتباع حممد 

خرة مث اللَِّه خَاِلَصةً  ّمن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّواْ الَْمْوَت وبيان هذه املالزمة أن نعم الدنيا قليلة حقرية بالقياس إىل نعم اآل
ومنازعته معهم باجلدال ) صلى اهللا عليه وسلم ( نت منغصة عليهم بسبب ظهور حممد إن نعم الدنيا على قلتها كا

والقتال ومن كان يف النعم القليلة املنغصة مث إن تيقن أنه بعد املوت ال بد وأن ينتقل إىل تلك النعم العظيمة فإنه ال 
ها إال باملوت وما يتوقف عليه املطلوب بد وأن يكون راغباً يف املوت ألن تلك النعم العظيمة مطلوبة وال سبيل إلي

وجب أن يكون مطلوباً فوجب أن يكون هذا اإلنسان راضياً باملوت متمنياً له فثبت أن الدار اآلخرة لو كانت هلم 
خالصة لوجب أن يتمنوا املوت مث إن اهللا تعاىل أخرب أهنم ما متنوا املوت بل لن يتمنوه أبداً وحينئذ يلزم قطعاً بطالن 

  ئهم يف قوهلم إن الدار اآلخرة خالصة هلم من دون الناسادعا
فإن قيل ال نسلم أنه لو كانت هلم الدار اآلخرة خالصة لوجب أن يتمنوا املوت قوله ألن نعيم اآلخرة مطلوب وال 

ب جيوز سبيل إليه إال باملوت والذي يتوقف عليه املطلوب ال بد وأن يكون مطلوباً قلنا قلنا الذي يتوقف عليه املطلو
أن يكون مطلوباً نظراً إىل كونه وسيلة إىل ذلك املطلوب إال أنه يكون مكروهاً نظراً إىل ذاته واملوت مما ال حيصل إال 

  باآلالم العظيمة وما كانوا يطيقوهنا فال جرم ما متنوا املوت



فيقولوا إنك تدعي أن الدار ) صلى اهللا عليه وسلم ( السؤال الثاين أنه كان هلم أن يقلبوا هذا السؤال على حممد 
اآلخرة خالصة لك وألمتك دون من ينازعك يف األمر فإن كان األمر كذلك فارض بأن نقتلك ونقتل أمتك فإنا 
نراك ونرى أمتك يف الضر الشديد والبالء العظيم بسبب اجلدال والقتال وبعد املوت فإنكم تتخلصون إىل نعيم 

  اجلنة فوجب أن ترضوا بقتلكما
الثالث لعلهم كانوا يقولون الدار اآلخرة خالصة ملن كان على دينهم لكن بشرط االحتراز عن الكبائر فأما السؤال 

صاحب الكبرية فإنه يبقى خملداً يف النار أبداً ألهنم كانوا وعيدية أو ألهنم جوزوا يف صاحب الكبرية أن يصري معذباً 
سؤال بأن مذهبهم أنه ال متسهم النار إال أياماً معدودة ألن فألجل هذا ما متنوا املوت وليس ألحد أن يدفع هذا ال

كل يوم من أيام القيامة كألف سنة مما تعدون فكانت هذه األيام وإن كانت قليلة حبسب العدد لكنها طويلة حبسب 
  املدة فال جرم ما متنوا املوت بسبب هذا اخلوف

ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به ولكن ليقل ( وت فقال السؤال الرابع أنه عليه الصالة والسالم هني عن متين امل
وأيضاً قال اهللا تعاىل يف كتابه َيْستَْعجِلُ بَِها ) اللهم أحيين إن كانت احلياة خرياً يل وتوفين إن كانت الوفاة خرياً يل 

فكيف جيوز أن ينهي عن االستعجال مث إنه )  ١٨الشورى ( الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بَِها وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ ُمْشِفقُونَ ِمْنَها 
  يتحدى القوم بذلك

السؤال اخلامس أن لفظ التمين مشترك بني التمين الذي هو املعىن القائم بالقلب وبني اللفظ الدال على ذلك املعىن 
اللسان فله أن وهو قول القائل ليتين مت لليهود أن يقولوا إنك طلبت منا التمين والتمين لفظ مشترك فإن ذكرناه ب

يقول ما أردت به هذا اللفظ وإمنا أردت به املعىن الذي يف القلب وإن فعلنا ذلك املعىن القائم بالقلب فله أن يقول 
كذبتم ما أتيتم بذلك يف قلوبكم وملا علم اليهود أنه أتى بلفظة مشتركة ال ميكن االعتراض عليها ال جرم مل يلتفتوا 

  إليه
لدار اآلخرة لو كانت هلم لوجب أن يتمنوا املوت فلم قلتم إهنم ما متنوا املوت السؤال السادس هب أن ا

واالستدالل بقوله تعاىل َولَن َيَتَمنَّْوُه أََبًدا ضعيف ألن االستدالل هبذا إمنا يصح لو ثبت كون القرآن حقاً والنزاع 
ارف عن متنيه قلنا كما أن األمل احلاصل عند كون املوت متضمناً لألمل يكون كالص) أوالً ( ليس إال فيه اجلواب قوله 

احلجامة ال يصرف عن احلجامة للعلم احلاصل بأن املنفعة احلاصلة بسبب احلجامة عظيمة وجب أن يكون األمر 
لزمه أن يرضى بالقتل قلنا الفرق بني ) صلى اهللا عليه وسلم ( ههنا كذلك قوله ثانياً إهنم لو قلبوا الكالم على حممد 

يه السالم وبينهم أن حممداً كان يقول إين بعثت لتبليغ الشرائع إىل أهل التواتر وهذا املقصود مل حيصل بعد حممد عل
فألجل هذا ال أرضى بالقتل وأما أنتم فلستم كذلك فظهر الفرق قوله ثالثاً كانوا خائفني من عقاب الكبائر قلنا 

اج ثواهبا بالعقاب قوله رابعاً هنى عن متين املوت قلنا هذا القوم ادعوا كون اآلخرة خالصة هلم وذلك يؤمنهم من امتز
النهي طريقة الشرع فيجوز أن خيتلف احلال فيه حبسب اختالف األوقات روي أن علياً رضي اهللا عنه كان يطوف 

لى املوت بني الصفني يف غاللة فقال له ابنه احلسن رضي اهللا عنه ما هذا بزي احملاربني فقال يا بين ال يبايل أبوك أع
  سقط أم عليه يسقط املوت وقال عمار رضي اهللا عنه بصفني

  } ١/ < اآلن أالقي األحبة 
  حممداً وحزبه

وقد ظهر عن األنبياء يف كثري من األوقات متىن املوت على أن هذا النهي خمتص بسبب خمصوص فإنه عليه الصالة 
اجلزع واخلروج عن الرضاء مبا قسم اهللا فأين هذا والسالم حرم أن يتمىن اإلنسان املوت عند الشدائد ألن ذلك ك



من التمين الذي يدل على صحة النبوة قوله خامساً إهنم ما عرفوا أن املراد هو التمين باللسان أو بالقلب قلنا التمين 
لك ال كما أن اخلرب ال يعرف إال ما يظهر بالقول والذي يف القلب من ذ) منه ( يف لغة العرب ال يعرف إال ما يظهر 

يسمى هبذا االسم وأيضاً فمن احملال أن يقول النيب عليه الصالة والسالم هلم متنوا املوت ويريد بذلك ما ال ميكن 
الوقوف عليه مع أن الغرض بذلك ال يتم إال بظهوره قوله سادساً ما الدليل على أنه ما وجد التمين قلنا من وجوه 

صلى ( ألنه أمر عظيم فإن بتقدير عدمه يثبت القول بصحة نبوة حممد  أحدها أنه لو حصل ذلك لنقل نقالً متواتراً
وبتقدير حصول هذا التمين يبطل القول بنبوته وما كان كذلك كان من الوقائع العظيمة فوجب ) اهللا عليه وسلم 

ه يف الرأي واحلزم أن ينقل نقالً متواتراً وملا مل ينقل علمنا أنه مل يوجد وثانيها أنه عليه الصالة والسالم مع تقدم
وحسن النظر يف العاقبة والوصول إىل املنصب الذي وصل إليه يف الدنيا والدين والوصول إىل الرياسة العظيمة اليت 
انقاد هلا املخالف قهراً واملوافق طوعاً ال جيوز وهو غري واثق من جهة ربه بالوحي النازل عليه أن يتحداهم بأمر ال 

يأمن من خصمه أن يقهره بالدليل واحلجة ألن العاقل الذي مل جيرب األمور ال يكاد يرضى  يأمن عاقبة احلال فيه وال
بذلك فكيف احلال يف أعقل العقالء فيثبت أنه عليه الصالة والسالم ما أقدم على حترير هذه األدلة إال وقد أوحى 

لو أن اليهود متنوا املوت ملاتوا ورأوا ( م قال اهللا تعاىل إليه بأهنم ال يتمنونه وثالثها ما روي أنه عليه الصالة والسال
وقال ابن عباس لو متنوا املوت لشرقوا ) مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون لرجعوا ال جيدون أهالً وال ماالً 

 تقرير به وملاتوا وباجلملة فاألخبار الواردة يف أهنم ما متنوا بلغت مبلغ التواتر فحصلت احلجة فهذا آخر الكالم يف
  هذا االستدالل ولنرجع إىل التفسري

وا أما قوله تعاىل قُلْ إِن كَاَنْت لَكُُم الدَّاُر االِْخَرةُ  فاملراد اجلنة ألهنا هي املطلوبة من دار اآلخرة دون النار ألهنم كان
  يزعمون أن هلم اجلنة

أيضاً يف محله على املكان فلعل اليهود كانوا مشبهة  وأما قوله تعاىل َعندَ اللَِّه فليس املراد املكان بل املنزلة وال بعد
  فاعتقدوا العندية املكانية فأبطل اهللا كل ذلك بالداللة اليت ذكرها

وأما قوله تعاىل َخاِلَصةٌ  فنصب على احلال من الدار اآلخرة أي ساملة لكم خاصة بكم ليس ألحد سواكم فيها حق 
للجنس وقيل للعهد وهم املسلمون ) الناس ( ان هوداً أو نصارى و يعين إن صح قولكم لن يدخل اجلنة إال من ك

  واجلنس أوىل لقوله إال من كان هوداً أو نصارى وألنه مل يوجد ههنا معهود
وأما قوله ّمن ُدوِن النَّاسِ فاملراد به سوى ال معىن املكان كما يقول القائل ملن وهب منه ملكاً هذا لك من دون 

  الناس
   فََتَمنَُّواْ الَْمْوتَ إِن كُْنُتمْ َصاِدِقَني ففيه مسألتانوأما قوله تعاىل

املسألة األوىل هذا أمر معلق على شرط مفقود وهو كوهنم صادقني فال يكون األمر موجوداً والغرض منه التحدي 
  وإظهار كذهبم يف دعواهم

ن يدعو الفريقان باملوت على أي فريق كان املسألة الثانية يف هذا التمين قوالن أحدمها قول ابن عباس إهنم يتحدوا بأ
  أكذب والثاين أن يقولوا ليتنا منوت وهذا الثاين أوىل ألنه أقرب إىل موافقة اللفظ

أما قوله تعاىل َولَن َيتََمنَّْوُه فخرب قاطع عن أن ذلك ال يقع يف املستقبل وهذا إخبار عن الغيب ألن مع توفر الدواعي 
وسهولة اإلتيان هبذه الكلمة أخرب بأهنم ال يأتون بذلك فهذا إخبار جازم ) عليه وسلم  صلى اهللا( على تكذيب حممد 

  عن أمر قامت األمارات على ضده فال ميكن الوصول إليه إال بالوحي
وأما قوله تعاىل أََبًدا فهو غيب آخر ألنه أخرب أن ذلك ال يوجد وال يف شيء من األزمنة اآلتية يف املستقبل وال شك 



  خبار عن عدمه بالنسبة إىل عموم األوقات فهما غيبانأن اإل
ألهنم إذا علموا سوء طريقتهم وكثرة ) املوت ( وأما قوله تعاىل بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم فبيان للعلة اليت هلا ال يتمنون 

  ذنوهبم دعاهم ذلك إىل أن ال يتمنوا املوت
 فهو كالزجر والتهديد ألنه إذا كان عاملاً بالسر والنجوى ومل ميكن إخفاء شيء وأما قوله تعاىل وَاللَُّه َعلَْيِه بِالظَّاِلمَني

عنه صار تصور املكلف لذلك من أعظم الصوارف عن املعاصي وإمنا ذكر الظاملني ألن كل كافر ظامل وليس كل ظامل 
نَّْوهُ أََبًدا وقال يف سورة اجلمعة َوالَ كافراً فلما كان ذلك أعم كان أوىل بالذكر فإن قيل إنه تعاىل قال ههنا َولَن َيَتَم

قلنا إهنم يف هذه السورة ادعوا أن الدار اآلخرة خالصة ) ال ( ويف سورة اجلمعة ) لن ( َيَتَمنَّوَنُه أََبداً فلم ذكر ههنا 
ن بأنه لو كان هلم من دون الناس وادعوا يف سورة اجلمعة أهنم أولياء هللا من دون الناس واهللا تعاىل أبطل هذين األمري

كذلك لوجب أن يتمنوا املوت والدعوى األوىل أعظم من الثانية إذ السعادة القصوى هي احلصول يف دار الثواب 
وأما مرتبة الوالية فهي وإن كانت شريفة إال أهنا إمنا تراد ليتوسل هبا إىل اجلنة فلما كانت الدعوة األوىل أعظم ال 

ألنه أقوى األلفاظ النافية وملا كانت الدعوى الثانية ليست يف غاية العظمة ) ن ل( جرم بني تعاىل فساد قوهلم بلفظ 
  ألنه ليس يف هناية القوة يف إفادة معىن النفي واهللا أعلم) ال ( ال جرم اكتفى يف إبطاهلا بلفظ 

َحُدُهمْ لَْو ُيَعمَُّر أَلَْف َسَنةٍ  َوَما ُهَو بُِمَزْحزِِحِه ِمَن َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَى َحيَواةٍ  َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُواْ يََودُّ أَ
  الَْعذَابِ أَن ُيَعمََّر وَاللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ

اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا أخرب عنهم يف اآلية املتقدمة أهنم ال يتمنون املوت أخرب يف هذه اآلية أهنم يف غاية احلرص 
  ألن ههنا قسماً ثالثاً وهو أن يكون اإلنسان حبيث ال يتمىن املوت وال يتمىنعلى احلياة 

  احلياة فقال َولََتجَِدنَُّهمْ أَْحَرصَ النَّاسِ َعلَى َحيَواةٍ 
هم ( أما قوله تعاىل وَلََتجِدَنَُّهْم فهو من وجد مبعىن علم املتعدي إىل املفعولني يف قوله وجدت زيداً ذا حفاظ ومفعواله 

وإمنا قال َعلَى َحيَواةٍ  بالتنكري ألنه حياة خمصوصة وهي احلياة املتطاولة ولذلك كانت القراءة هبا ) أحرص (  و) 
  )ثالثة أقول ( أما الواو يف قوله َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُواْ ففيه ) على احلياة ( أوقع من قراءة أيب 

ى حياة وأحرص من الذين أشركوا كقولك هو أسخى أحدها أهنا واو عطف واملعىن أن اليهود أحرص الناس عل
الناس ومن حامت هذا قول الفراء واألصم فإن قيل أمل يدخل الذين أشركوا حتت الناس قلنا بلى ولكنهم أفردوا 
بالذكر ألن حرصهم شديد وفيه توبيخ عظيم ألن الذين أشركوا أال يؤمنون باملعاد وما يعرفون إال احلياة الدنيا 

ها ال يستبعد ألهنا جنتهم فإذا زاد عليهم يف احلرص من له كتاب وهو مقر باجلزاء كان حقيقياً باعظم فحرصهم علي
التوبيخ فإن قيل ومل زاد حرصهم على حرص املشركني قلنا ألهنم علموا أهنم صائرون إىل النار ال حمالة واملشركون 

  ال يعلمون ذلك
تقديره ومن الذين أشركوا ) و ) ( على حياة (  الكالم عند قوله القول الثاين أن هذه الواو واو استئناف وقد مت

  ) ١٦٤الصافات ( أناس يود أحدهم على حذف املوصوف كقوله َوَما ِمنَّا إِالَّ الَ ُمقَاَم مَّْعلُوٌم 
فسر  القول الثالث أن فيه تقدمياً وتأخرياً وتقديره ولتجدهنم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة مث

هذه احملبة بقوله َيَودُّ أََحدُُهْم لَْو ُيَعمَُّر أَلَْف َسَنةٍ  وهو قول أيب مسلم والقول األول أوىل ألنه إذا كانت القصة يف 
شأن اليهود خاصة فاألليق بالظاهر أن يكون املراد ولتجدن اليهود أحرص على احلياة من سائر الناس ومن الذين 

  بطال دعواهم ويف إظهار كذهبم يف قوهلم إن الدار اآلخرة لنا ال لغرينا واهللا أعلمأشركوا ليكون ذلك أبلغ يف إ
املسألة الثانية اختلفوا يف املراد بقوله تعاىل َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُواْ على ثالثة أقوال قيل اجملوس ألهنم كانوا يقولون 



جم زي هزارسال وقيل املراد مشركوا العرب مللكهم عش ألف نريوز وألف مهرجان وعن ابن عباس هو قول األعا
وقيل كل مشرك ال يؤمن باملعاد ألنا بينا أن حرص هؤالء على الدنيا ينبغي أن يكون أكثر وليس املراد من ذكر 

  ألف سنة قول األعاجم عش ألف سنة بل املراد به التكثري وهو معروف يف كالم العرب
َعمَُّر أَلْفَ َسَنةٍ  فاملراد أنه تعاىل بني بعدهم عن متين املوت من حيث إهنم يتمنون هذا أما قوله تعاىل يََودُّ أََحُدُهمْ لَْو ُي

  البقاء وحيرصون عليه هذا احلرص الشديد ومن هذا حاله كيف يتصور منه متين املوت
  أما قوله تعاىل َوَما ُهَو بُِمَزْحزِِحِه ِمَن الَْعذَابِ أَن ُيَعمََّر ففيه مسألتان

الذي جرى ذكره أي ) أحدهم ( األوىل يف أن قوله َوَما ُهَو كناية عماذا فيه ثالثة أقوال أحدها أنه كناية عن املسألة 
بدل منه ) أن يعمر ( من مصدره و ) يعمر ( وما أحدهم مبن يزحزحه من النار تعمريه وثانيها أنه ضمري ملا دل عليه 

  موضحه) أن يعمر ( وثالثها أن يكون مبهماً و 

ألة الثانية الزحزحة التبعيد واإلحناء قال القاضي واملراد أنه ال يؤثر يف إزالة العذاب أقل تأثري ولو قال تعاىل وما املس
  هو مببعده ومبنجيه مل يدل على قلة التأثري كداللة هذا القول

ال إن لفالن بصراً هبذا األمر أي معرفة وأما قوله تعاىل وَاللَُّه َبِصريٌ بَِما َيْعَملُونَ فاعلم أن البصر قد يراد به العلم يق
وقد يراد به أنه على صفة لو وجدت املبصرات ألبصرها وكالً الوصفني يصحان عليه سبحانه إال أن من قال إن يف 

  األعمال ما ال يصح أن يرى هذا البصر على العلم ال حمالة واهللا أعلم
لَُه َعلَى قَلْبَِك بِإِذِْن اللَِّه ُمَصدِّقًا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه َوُهًدى َوُبشَْرى ِللُْمْؤِمنَِني َمن كَانَ قُلْ َمن كَانَ َعُدوا لِّجِْبرِيلَ فَإِنَُّه نَزَّ

  َعُدوا لّلَِّه َوَمالِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ فَإِنَّ اللََّه َعُدوٌّ لِّلْكَاِفرِيَن
  ائح اليهود ومنكرات أقواهلم وأفعاهلم وفيه مسائلاعلم أن هذا النوع أيضاً من أنواع قب

املسألة األوىل أن قوله تعاىل قُلْ َمن كَانَ َعُدّوا لِّجِبْرِيلَ ال بد له من سبب وأمر قد ظهر من اليهود حىت يأمره تعاىل 
تعاىل بذلك  بأن خياطبهم بذلك ألنه جيري جمرى احملاجة فإذا مل يثبت منهم يف ذلك أمر ال جيوز أن يأمره اهللا

واملفسرون ذكروا أموراً أحدها أنه عليه الصالة والسالم ملا قدم املدينة أتاه عبد اهللا بن صوريا فقال يا حممد كيف 
قال ) تنام عيناي وال ينام قليب ( نومك فقد أخربنا عن نوم النيب الذي جييء يف آخر الزمان فقال عليه السالم 

ن الرجل يكون أم من املرأة فقال أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل صدقت يا حممد فأخربين عن الولد أم
وأما اللحم والدم والظفر والشعر فمن املرأة فقال صدقت فما بال الرجل يشبه أعمامه دون أخواله أو يشبه أخواله 

حرم إسرائيل دون أعمامه فقال أيهما غلب ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له قال صدقت فقال أخربين أي الطعام 
أنشدكم باهللا الذي أنزل التوراة على موسى هل ( على نفسه ويف التوراة أن النيب األمي خيرب عنه فقال عليه السالم 

تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً فطال سقمه فنذر هللا نذراً لئن عافاه اهللا من سقمه ليحرمن على نفسه أحب 
باهنا فقالوا نعم فقال له بقيت خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك أي ملك الطعام والشراب وهو حلمان اإلبل وأل

يأتيك مبا تقول عن اهللا قال جربيل قال إن ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة ورسولنا ميكائيل يأيت بالبشر والرخاء 
لعداوة أن اهللا تعاىل فلو كان هو الذي يأتيك آمنا بك فقال عمر وما مبدأ هذه العداوة فقال ابن صوريا مبدأ هذه ا

أنزل على نبينا أن بيت املقدس سيخرب يف زمان رجل يقال له خبتنصر ووصفه لنا فطلبناه فلما وجدناه بعثنا لقتله 
رجاالً فدفع عنه جربيل وقال إن سلطكم اهللا على قتله فهذا ليس هو ذاك الذي أخرب اهللا عنه أنه سيخرب بيت 

كرب وقوى وملك وغزانا وخرب بيت املقدس وقتلنا فلذلك نتخذه عدواً وأما املقدس فال فائدة يف قتله مث إنه 
  ميكائيل



فإنه عدو جربيل فقال عمر فإين أشهد أن من كان عدواً جلربيل فهو عدو مليكائيل ومها عدوان ملن عدامها فأنكر 
ملدينة وكان ممره على مدراس ذلك على عمر فأنزل اهللا تعاىل هاتني اآليتني وثانيها روي أنه كان لعمر أرض بأعلى ا

اليهود وكان جيلس إليهم ويسمع كالمهم فقالوا يا عمر قد أحببناك وإنا لنطمع فيك فقال واهللا ما أجيئكم حلبكم 
وأرى آثاره ) صلى اهللا عليه وسلم ( وال أسألكم ألين شاك يف ديين وإمنا أدخل عليكم ألزداد بصرية يف أمر حممد 

جربيل فقالوا ذاك عدونا يطلع حممداً على أسرارنا وهو صاحب كل خسف وعذاب وإن يف كتابكم مث سأهلم عن 
ميكائيل جييء باخلصب والسلم فقال هلم وما منزلتهما من اهللا قالوا أقرب منزلة جربيل عن ميينه وميكائيل عن 

من احلمري ومن كان  يساره وميكائيل عدواً جلربيل فقال عمر لئن كان كما تقولون فما مها بعدوين وألنتم أكفر
عدو ألحدمها كان عدواً لآلخر ومن كان عدواً هلما كان عدواً اهللا مث رجع عمر فوجد جربيل عليه السالم قد سبقه 

قال عمر لقد رأيتين يف دين بعد ذلك ) لقد وافقك ربك يا عمر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( بالوحي فقال النيب 
عمت اليهود أن جربيل عليه السالم عدونا أمر أن جيعل النبوة فينا فجعلها يف أصلب من احلجر وثالثها قال مقاتل ز

  غرينا فأنزل اهللا هذه اآليات
واعلم أن األقرب أن يكون سبب عداوهتم له أنه كان ينزل القرآن على حممد عليه السالم ألن قوله َمن كَانَ َعُدّوا 

إِذِْن اللَِّه مشعر بأن هذا التنزيل ال ينبغي أن يكون سبباً للعداوة ألنه إمنا فعل ذلك بأمر لِّجِْبرِيلَ فَإِنَُّه نَزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك بِ
اهللا فال ينبغي أن يكون سبباً للعداوة وتقرير هذا من وجوه أوهلا أن الذي نزله جربيل من القرآن بشارة املطيعني 

ا مل يكن ذلك باختياره بل بأمر اهللا الذي يعترفون أنه ال بالثواب وإنذار العصاة بالعقاب واألمر باحملاربة واملقاتلة مل
حميص عن أمره وال سبيل إىل خمالفته فعداوة من هذا سبيله توجب عداوة اهللا وعداوة اهللا كفر فيلزم أن عداوة من 

رد أو يأىب عن هذا سبيله كفر وثانيها أن اهللا تعاىل لو أمر ميكائيل بإنزال مثل هذا الكتاب فإما أن يقال إنه كان يتم
قبول أمر اهللا وذلك غري الئق باملالئكة املعصومني أو كان يقبله ويأيت به على وفق أمر اهللا فحينئذ يتوجه على 

ميكائيل ما ذكروه على جربيل عليهما السالم فما الوجه يف ختصيص جربيل بالعداوة وثالثها أن إنزال القرآن على 
اة على موسى شق على قوم آخرين فإن اقتضت نفرة بعض الناس إلنزال حممد كما شق على اليهود فإنزال التور

القرآن قبحه فلتقتض نقرة أولئك املتقدمني إنزال التوراة على موسى عليه السالم قبحه ومعلوم أن كل ذلك باطل 
  فثبت هبذه الوجوه فساد ما قالوه

يل عدوهم قالوا ألنا نرى اليهود يف زماننا هذا املسألة الثانية من الناس من استبعد أن يقول قوم من اليهود إن جرب
مطبقني على إنكار ذلك مصرين على أن أحداً من سلفهم مل يقل بذلك واعلم أن هذا باطل ألن حكاية اهللا أصدق 

  ) ١٣٨األعراف ( وألن جهلهم كان شديداً وهم الذين قالوا اْجَعلْ لََّنا إِلًَها كََما لَُهْم ءاِلَهةٌ  
بفتح اجليم وكسر الراء من غري مهز وقرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن ) جربيل ( الثة قرأ ابن كثري املسألة الث

عاصم بفتح اجليم والراء مهموزاً والباقون بكسر اجليم والراء غري مهموز بوزن قنديل وفيه سبع لغات ثالث منها 
يل على وزن جرباعل وجربين بالنون ومنع ذكرناها وجربائيل على وزن جرباعل وجرائيل على وزن جرباعيل وجربا

  الصرف للتعريف والعجمة

اهللا وميكائيل عبد اهللا وهو قول ابن ) إيل ( عبد و ) جرب ( املسألة الرابعة قال بعضهم جربيل معناه عبد اهللا ف 
) أيل ( هللا عباس ومجاعة من أهل العلم قال أبو علي السوسي هذا ال يصح لوجهني أحدمها أنه ال يعرف من أمساء ا

  والثاين أنه لو كان كذلك لكان آخر االسم جمروراً
  أما قوله تعاىل فَإِنَُّه َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك ففيه سؤاالت



إىل ماذا يعود اجلواب فيه قوالن أحدمها أن اهلاء األوىل ) نزله ( ويف قوله ) فإنه ( السؤال األول اهلاء يف قوله تعاىل 
فاطر ( ية على القرآن وإن مل جير له ذكر ألنه كاملعلوم كقوله َما َتَرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمن َدابَّةٍ  تعود على جربيل والثان

يعين على األرض وهذا قول ابن عباس وأكثر أهل العلم أي إن كانت عداوهتم ألن جربيل ينزل القرآن فإمنا )  ٤٥
ره فيه فخامة لشأن صاحبه حيث جيعل لفرط شهرته إضمار ما مل يسبق ذك) الكشاف ( ينزله بإذن اهللا قال صاحب 

كأنه يدل على نفسه ويكتفي عن امسه الصريح بذكر شيء من صفاته وثانيهما املعىن فإن اهللا نزل جربيل عليه 
  السالم ال أنه نزل نفسه

بك اجلواب هذه فما السبب يف قوله نزله على قل) صلى اهللا عليه وسلم ( السؤال الثاين القرآن إمنا نزل على حممد 
وأكثر األمة على أنه )  ١٩٣الشعراء ( املسألة ذكرناها يف سورة الشعراء يف قوله َنَزلَ بِهِ الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك 

أنزل القرآن عليه ال على قلبه إال أنه خص القلب بالذكر ألجل أن الذي نزل به ثبت يف قلبه حفظاً حىت أداه إىل 
ب متكنه من األداء ثباته يف قلبه حفظاً جاز أن يقال نزله على قلبك وإن كان يف احلقيقة نزله عليه أمته فلما كان سب

  ال على قلبه
السؤال الثالث كان حق الكالم أن يقال على قليب واجلواب جاءت على حكاية كالم اهللا كما تكلم به كأنه قيل قل 

  على قلبك ما تكلمت به من قويل من كان عدواً جلربيل فإنه نزله
السؤال الرابع كيف استقام قوله فَإِنَُّه نَزَّلَُه جزاء للشرط واجلواب فيه وجهان األول أنه سبحانه وتعاىل بني أن هذه 

العداوة فاسدة ألنه ما أتى إال أنه أمر بإنزال كتاب فيه اهلداية والبشارة فأنزله فهو من حيث إنه مأمور وجب أن 
تى باهلداية والبشارة جيب أن يكون مشكوراً فكيف تليق به العداوة والثاين أنه تعاىل يكون معذوراً ومن حيث إنه أ

بني أن اليهود إن كانوا يعادونه فيحق هلم ذاك ألنه نزل عليك الكتاب برهاناً على نبوتك ومصداقاً لصدقك وهم 
  يكرهون ذلك فكيف ال يبغضون من أكد عليهم األمر الذي يكرهونه

إِذُِن اللَِّه فاألظهر بأمر اهللا وهو أوىل من تفسرية بالعلم لوجوه أوهلا أن اإلذن حقيقة يف األمر جماز يف أما قوله تعاىل بِ
العلم واللفظ واجب احلمل على حقيقته ما أمكن وثانيها أن إنزاله كان من الواجبات والوجوب مستفاد من األمر 

  زم كان أوكد يف احلجةال من العلم وثالثها أن ذلك اإلنزال إذا كان عن أمر ال
أما قوله تعاىل ُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه فمحمول على ما أمجع عليه أكثر املفسرين من أن املراد ما قبله من كتب األنبياء 

  وال معىن لتخصيص كتاب ومنهم من خصه بالتوراة وزعم أنه أشار إىل أن

فإن قيل أليس أن شرائع القرآن خمالفة ) صلى اهللا عليه وسلم ( القرآن يوافق التوراة يف الداللة على نبوة حممد 
لشرائع سائر الكتب فلم صار بأن يكون مصدقاً هلا لكوهنا متوافقة يف الداللة على التوحيد ونبوة حممد أوىل بأن 
ذا يكون غري مصدق هلا قلنا الشرائع اليت تشتمل عليها سائر الكتب كانت مقدرة بتلك األوقات ومنتهية يف ه

الوقت بناء على أن النسخ بيان انتهاء مدة العبادة وحينئذ ال يكون بني القرآن وبني سائر الكتب اختالف يف 
  الشرائع

أما قوله تعاىل َوَهَدى فاملراد به أن القرآن مشتمل على أمرين أحدمها بيان ما وقع التكليف به من أعمال القلوب 
نيهما بيان أن اآليت بتلك األعمال كيف يكون ثوابه وهو من هذا وأعمال اجلوارح وهو من هذا الوجه هدى وثا

الوجه بشرى وملا كان األول مقدماً على الثاين يف الوجود ال جرم قدم اهللا لفظ اهلدى على لفظ البشرى فإن قيل 
منا ومل خص كونه هدى وبشرى باملؤمنني مع أنه كذلك بالنسبة إىل الكل اجلواب من وجهني األول أنه تعاىل إ

خصهم بذلك ألهنم هم الذين اهتدوا بالكتاب فهو كقوله تعاىل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني والثاين أنه ال يكون بشرى إال 



للمؤمنني وذلك ألن البشرى عبارة عن اخلرب الدال على حصول اخلري العظيم وهذا ال حيصل إال يف حق املؤمنني 
  فلهذا خصهم اهللا به

تعاىل َمن كَانَ َعُدّوا لّلَِّه َوَملِئكَِتِه فاعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل َمن كَانَ َعُدّوا أما اآلية الثانية وهي قوله 
لِّجِْبرِيلَ ألجل أنه نزل القرآن على قلب حممد وجب أن يكون عدواً هللا تعاىل بني يف هذه اآلية أن من كان عدواً هللا 

يعظم ضرر اهللا عليهم وهو عداوة اهللا هلم ألن عداوهتم ال تؤثر وال تنفع  كان عدواً له فبني أن يف مقابلة عداوهتم ما
  وال تضر وعداوته تعاىل تؤدي إىل العذاب الدائم األليم الذي ال ضرر أعظم منه وههنا سؤاالت

السؤال األول كيف جيوز أن يكونوا أعداء اهللا ومن حق العداوة اإلضرار بالعدو وذلك حمال على اهللا تعاىل 
واب أن معىن العداوة على احلقيقة ال يصح إال فينا ألن العدو للغري هو الذي يريد إنزال املضار به وذلك حمال واجل

على اهللا تعاىل بل املراد منه أحد وجهني إما أن يعادوا أولياء اهللا فيكون ذلك عداوة هللا كقوله إِنََّما جََزاء الَِّذينَ 
ألن املراد باآليتني )  ٥٧األحزاب ( وكقوله إِنَّ الَِّذيَن يُْؤذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه )  ٣٣املائدة ( ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه 

أولياء اهللا دونه الستحالة احملاربة واألذية عليه وإما أن يراد بذلك كراهتهم القيام بطاعته وعبادته وبعدهم عن 
ينقاد له شبه طريقتهم يف هذا الوجه بالعداوة فأما عداوهتم التمسك بذلك فلما كان العدو ال يكاد يوافق عدوه أو 

جلربيل والرسل فصحيحة ألن اإلضرار جائز عليهم لكن عداوهتم ال تؤثر فيهم لعجزهم عن األمور املؤثرة فيهم 
  وعداوهتم مؤثرة يف اليهود ألهنا يف العاجل تقتضي الذلة واملسكنة ويف اآلجل تقتضي العذاب الدائم

ثاين ملا ذكر املالئكة فلم أعاد ذكر جربيل وميكائيل مع اندراجهما يف املالئكة اجلواب لوجهني األول السؤال ال
أفردمها بالذكر لفضلهما كأهنما لكمال فضلهما صارا جنساً آخر سوى جنس املالئكة الثاين أن الذي جرى بني 

ى امسيهما واعلم أن هذا يقتضي كوهنما الرسول واليهود هو ذكرمها واآلية إمنا نزلت بسببهما فال جرم نص عل
أشرف من مجيع املالئكة وإال مل يصح هذا التأويل وإذا ثبت هذا فنقول جيب أن يكون جربيل عليه السالم أفضل 

من ميكائيل لوجوه أحدها أنه تعاىل قدم جربيل عليه السالم يف الذكر وتقدمي املفضول على الفاضل يف الذكر 
  يكون مستقبحاً شرعاًمستقبح عرفاً فوجب أن 

وثانيها أن جربيل عليه السالم ينزل بالقرآن ) ما رآه املسلمون حسناً فهو عند اهللا حسن ( لقوله عليه السالم 
والوحي والعلم وهو مادة بقاء األرواح وميكائيل ينزل باخلصب واألمطار وهي مادة بقاء األبدان وملا كان العلم 

يل أفضل من ميكائيل وثالثها قوله تعاىل يف صفة جربيل مُّطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ ذكره أشرف من األغذية وجب أن يكون جرب
  يوصف املطاع على اإلطالق وظاهره يقتضي كونه مطاعاً بالنسبة إىل ميكائيل فوجب أن يكون أفضل منه

د اهلمزة ياء على املسألة الثانية قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم ميكال بوزن قنطار ونافع ميكائل خمتلسة ليس بع
وزن ميكاعل وقرأ الباقون ميكائيل على وزن ميكاعيل وفيه لغة أخرى ميكئيل على وزن ميكعيل وميكئيل 

  كميكعيل قال ابن جىن العرب إذا نطقت باألعجمي خلطت فيه
الء فإن اهللا املسألة الثالثة الواو يف جربيل وميكال قيل واو العطف وقيل مبعىن أو يعين من كان عدواً ألحد من هؤ

  عدو جلميع الكافرين
املسألة الرابعة َعُدوٌّ لِّلْكَافِرِيَن أراد عدو هلم إال أنه جاء بالظاهر ليدل على أن اهللا تعاىل إمنا عاداهم لكفرهم وأن 

  عداوة املالئكة كفر
  ونََولَقَْد أَنزَلَْنآ إِلَْيَك َءايَاٍت بَيَِّناٍت َوَما َيكْفُُر بَِهآ إِالَّ الْفَاِسقُ

اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم قال ابن عباس إن اليهود كانوا يستفتحون على األوس واخلزرج 



قبل مبعثه فلما بعث من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( برسول اهللا 
د كنتم تستفتحون علينا مبحمد وحنن أهل الشرك وختربوننا هلم معاذ بن جبل يا معشر اليهود اتقوا اهللا وأسلموا فق

أنه مبعوث وتصفون لنا صفته فقال بعضهم ما جاءنا بشيء من البينات وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل اهللا 
  تعاىل هذه اآلية وههنا مسائل

اجلن واإلنس ولو كان بعضهم لبعض املسألة األوىل األظهر أن املراد من اآليات البينات القرآن الذي ال يأيت مبثله 
ظهرياً وقال بعضهم ال ميتنع أن يكون املراد من اآليات البينات القرآن مع سائر الدالئل حنو امتناعهم من املباهلة 
ومن متىن املوت وسائر املعجزات حنو إشباع اخللق الكثري من الطعام القليل ونبوع املاء من بني أصابعه وانشقاق 

  اضي األوىل ختصيص ذلك بالقرآن ألن اآليات إذا قرنت إىل التنزيل كانت أخص بالقرآن واهللا أعلمالقمر قال الق
املسألة الثانية الوجه يف تسمية القرآن باآليات وجوه أحدها أن اآلية هي الدالة وإذا كانت أبعاض القرآن دالة 

خبار عن الغيوب فهي دالة على تلك بفصاحتها على صدق املدعي كانت آيات وثانيها أن منها ما يدل على اإل
الغيوب وثالثها أهنا دالة على دالئل التوحيد والنبوة والشرائع فهي آيات من هذه اجلهة فإن قيل الدليل ال يكون إال 

  بيناً فما معىن وصف اآليات بكوهنا بينة وليس ألحد أن يقول املراد كون بعضها

لعلوم أن يكون بعضها أقوى من بعض وذلك حمال وذلك ألن العامل أبني من بعض ألن هذا إمنا يصح لو أمكن يف ا
بالشيء إما أن حيصل معه جتويز نقيض ما اعتقده أو ال حيصل فإن حصل معه ذلك التجويز مل يكن ذلك االعتقاد 

علماً وإن مل حيصل استحال أن يكون شيء آخر آكد منه قلنا التفاوت ال يقع يف نفس العلم بل يف طريقه فإن 
لعلوم تنقسم إىل ما يكون طريق حتصيله والدليل الدال عليه أكثر مقدمات فيكون الوصول إليه أصعب وإىل ما ا

  يكون أقل مقدمات فيكون الوصول إليه أقرب وهذا هو اآلية البينة
على هذا املسألة الثالثة اإلنزال عبارة عن حتريك الشيء من األعلى إىل األسفل وذاك ال يتحقق إال يف اجلسمي فهو 

  الكالم حمال لكن جربيل ملا نزل من األعلى إىل األسفل وأخرب به مسي ذلك إنزاالً
  أما قوله َوَما َيكْفُُر بَِها إِالَّ الْفَاِسقُونَ ففيه مسائل

املسألة األوىل الكفر هبا من وجهني أحدمها جحودها مع العلم بصحتها والثاين جحودها مع اجلهل وترك النظر فيها 
  اض عن دالئلها وليس يف الظاهر ختصيص فيدخل الكل فيهواإلعر

َرّبِه  املسألة الثانية الفسق يف اللغة خروج اإلنسان عما حد له قال اهللا تعاىل إِالَّ إِْبلِيَس كَانَ ِمَن الْجِّن فَفََسَق َعْن أَْمرِ
وقد يقرب من معناه  وتقول العرب للنواة إذا خرجت من الرطبة عند سقوطها فسقت النواة)  ٥٠الكهف ( 

فشبه ) إذا صار إليه ( الفجور ألنه مأخوذ من فجور السد الذي مينع املاء من أن يصري إىل املوضع الذي يفسد 
تعدي اإلنسان ما حد له إىل الفساد بالذي فجر السد حىت صار إىل حيث يفسد فإن قيل أليس أن صاحب الصغرية 

قلنا إنه إمنا يسمى هبما كل أمر يعظم من الباب الذي ذكرنا ألن من فتح  جتاوز أمر اهللا وال يوصف بالفسق والفجور
من النهر نقباً يسرياً ال يوصف بأنه فجر ذلك النهر وكذلك الفسق إمنا يقال إذا عظم التعدي إذا ثبت هذا فنقول 

يأيت على الكافر وغريه يف قوله إِالَّ الْفَاِسقُونَ وجهان أحدمها أن كل كافر فاسق وال ينعكس فكأن ذكر الفاسق 
فكان أوىل الثاين أن يكون املراد ما يكفر هبا إال الكافر املتجاوز عن كل حد يف كفره واملعىن أن هذه اآليات ملا 

كانت بينة ظاهرة مل يكفر هبا إال الكافر الذي يبلغ يف الكفر إىل النهاية القصوى وجتاوز عن كل حد مستحسن يف 
  العقل والشرع

  ا َعاَهُدواْ َعْهًدا نََّبذَُه فَرِيٌق مِّنُْهم َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ ُيْؤِمُنونَأََوكُلََّم



  اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم وفيه مسائل
املسألة األوىل قوله أَْو كُلََّما َعاَهُدواْ عَْهًدا واو عطف دخلت عليه مهزة االستفهام وقيل الواو زائدة وليس بصحيح 

  ال جيوز أن حيكم بالزيادةألنه مع صحة معناه 
  الواو للعطف على حمذوف معناه أكفروا باآليات والبينات) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

وكلما عاهدوا وقرأ أبو السماك بسكون الواو على أن الفاسقون مبعىن الذين فسقوا فكأنه قيل وما يكفر هبا إال 
  ة وقرىء عوهدوا وعهدواالذين فسقوا أو نقضوا عهد اهللا مراراً كثري

املسألة الثالثة املقصود من هذا االستفهام اإلنكار وإعظام ما يقدمون عليه ألن مثل ذلك إذا قيل هبذا اللفظ كان 
أبلغ يف التنكري والتبكيت ودل بقول أَْو كُلََّما َعاَهُدواْ على عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه بل يدل على أن ذلك 

ىل أراد تسلية الرسول عند كفرهم مبا أنزل عليه من اآليات بأن ذلك ليس ببدع منهم بل هو كالعادة فيهم فكأنه تعا
سجيتهم وعادهتم وعادة سلفهم على ما بينه يف اآليات املتقدمة من نقضهم العهود واملواثيق حاالً بعد حال ألن من 

  ته بذلكيعتاد منه هذه الطريقة ال يصعب على النفس خمالفته كصعوبة من مل جتر عاد
) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الرابعة يف العهد وجوه أحدها أن اهللا تعاىل ملا أظهر الدالئل الدالة على نبوة حممد 

وعلى صحة شرعه كان ذلك كالعهد منه سبحانه وقبوهلم لتلك الدالئل كاملعاهدة منهم هللا سبحانه وتعاىل وثانيها 
بعثه عليه السالم لئن خرج النيب لنؤمنن به ولنخرجن املشركني من ديارهم أن العهد هو الذي كانوا يقولون قبل م

وثالثها أهنم كانوا يعاهدون اهللا كثرياً وينقضونه ورابعها أن اليهود كانوا قد عاهدوه على أن ال يعينوا عليه أحداً من 
رواية مل ميتنع دخوله حتت الكافرين فنقضوا ذلك وأعانوا عليه قريشاً يوم اخلندق قال القاضي إن صحت هذه ال

اآلية لكن ال جيوز قصر اآلية عليه بل األقرب أن يكون املراد ما له تعلق مبا تقدم ذكره من كفرهم بآيات اهللا وإذا 
( كان كذلك فحمله على نقض العهد فيما تضمنته الكتب املتقدمة والدالئل العقلية من صحة القول ونبوة حممد 

  ىأقو) صلى اهللا عليه وسلم 
املسألة اخلامسة إمنا قال نََّبذَُه فَرِيٌق ألن يف مجلة من عاهد من آمن أو جيوز أن يؤمن فلما مل يكن ذلك صفة مجيعهم 

خص الفريق بالذكر مث ملا كان جيوز أن يظن أن ذلك الفريق هم األقلون بني أهنم األكثرون فقال َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ 
ثر أولئك الفساق ال يصدقون بك أبداً حلسدهم وبغيهم والثاين ال يؤمنون أي ال ُيْؤِمُنونَ وفيه قوالن األول أك

يصدقون بكتاهبم ألهنم كانوا يف قومهم كاملنافقني مع الرسول يظهرون هلم اإلميان بكتاهبم ورسوهلم مث ال يعملون 
  مبوجبه ومقتضاه

َمَعُهْم نََبذَ فَرِيٌق مَِّن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب ِكتَاَب اللَِّه َوَرآَء ظُُهورِِهمْ  َولَمَّا َجآءَُهْم َرسُولٌ مِّْن ِعنِد اللَِّه ُمَصدِّقٌ لَِّما
  كَأَنَُّهمْ الَ َيْعلَُمونَ

اعلم أن معىن كون الرسول مصدقاً ملا معهم هو أنه كان معترفاً بنبوة موسى عليه السالم وبصحة التوراة أو مصدقاً 
فإذا أتى حممد كان جمرد جميئه مصدقاً ) صلى اهللا عليه وسلم ( ة بشرت مبقدم حممد ملا معهم من حيث إن التورا

  للتوراة

  أما قوله تعاىل َنَبذَ فَرِيٌق فهو مثل لتركهم وإعراضهم عنه مبثل ما يرمى به وراء الظهر استغناء عنه وقلة التفات إليه
الن أحدمها أن املراد ممن أويت علم الكتاب من يدرسه وحيفظه قال هذا أما قوله تعاىل ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب ففيه قو

القائل الدليل عليه أنه تعاىل وصف هذا الفريق بالعلم عند قوله تعاىل كَأَنَُّهْم الَ َيْعلَُمونَ الثاين املراد من يدعي 



ال يراد بذلك من خيتص  التمسك بالكتاب سواء علمه أو مل يعلمه وهذا كوصف املسلمني بأهنم من أهل القرآن
  مبعرفة علومه بل املراد من يؤمن به ويتمسك مبوجبه

أما قوله تعاىل ِكتَاَب اللَِّه َوَراء ظُُهورِِهْم فقيل إنه التوراة وقيل إنه القرآن وهذا هو األقرب لوجهني األول أن النبذ 
إهنم نبذوه الثاين أنه قال َنَبذَ فَرِيٌق ّمَن الَِّذيَن أُوُتواْ ال يعقل إال فيما متسكوا به أوالً وأما إذا مل يلتفتوا إليه ال يقال 

الِْكَتاَب ولو كان املراد به القرآن مل يكن لتخصيص الفريق معىن ألن مجيعهم ال يصدقون بالقرآن فإن قيل كيف 
فيه من النعت يصح نبذهم التوراة وهم يتمسكون به قلنا إذا كان يدل على نبوة حممد عليه الصالة والسالم ملا 

  والصفة وفيه وجوب اإلميان مث عدلوا عنه كانوا نابذين للتوراة
أما قوله تعاىل كَأَنَُّهْم الَ َيْعلَُمونَ فداللة على أهنم نبذوه عن علم ومعرفة ألنه ال يقال ذلك إال فيمن يعلم فدلت اآلية 

جحدوا ما يعلمون وقد ثبت أن اجلمع العظيم  من هذه اجلهة على أن هذا الفريق كانوا عاملني بصحة نبوته إال أهنم
  ال يصح اجلحد عليهم فوجب القطع بأن أولئك اجلاحدين كانوا يف القلة حبيث جتوز املكابرة عليهم

ُيَعلُِّمونَ النَّاَس السِّْحَر وََمآ  َواتََّبعُواْ َما َتْتلُواْ الشََّياِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ َولَاِكنَّ الشَّْياِطَني كَفَرُواْ
َنةٌ  فَالَ َتكْفُْر فََيَتَعلَُّمونَ ِمْنُهَما أُنزِلَ َعلَى الَْملَكَْينِ بَِبابِلَ َهارُوَت َوَمارُوَت َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحدٍ َحتَّى َيقُوالَ إِنََّما َنْحُن ِفْت

دْ جِِه َوَما ُهم بِضَآرِّيَن بِِه ِمْن أََحٍد إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه َوَيَتَعلَُّمونَ َما َيُضرُُّهْم َوالَ َينفَعُُهْم َولَقََما ُيفَرِّقُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرِء َوَزْو
  لَُمونَْعَعِلُمواْ لََمنِ اْشَتَراُه َما لَُه ِفى االٌّ ِخَرةِ  ِمْن َخلَاقٍ َولَبِئَْس َما َشَرْواْ بِهِ أَنفَُسُهمْ لَْو كَاُنواْ َي

  اعلم أن هذا هو نوع آخر من قبائح أفعاهلم وهو اشتغاهلم بالسحر وإقباهلم عليه ودعاؤهم الناس إليه
  أما قوله تعاىل وَاتََّبعُواْ َما َتْتلُواْ الشََّياِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ ففيه مسائل

م اليهود مث فيه أقوال أحدها أهنم اليهود الذين كانوا يف املسألة األوىل قوله تعاىل َواتَّبُِعواْ حكاية عمن تقدم ذكره وه
زمان حممد عليه الصالة والسالم وثانيها أهنم الذين تقدموا من اليهود وثالثها أهنم الذين كانوا يف زمن سليمان عليه 

لدنيا فالذين السالم من السحرة ألن أكثر اليهود ينكرون نبوة سليمان عليه السالم ويعدونه من مجلة امللوك يف ا
كانوا منهم يف زمانه ال ميتنع أن يعتقدوا فيه أنه إمنا وجد ذلك امللك العظيم بسبب السحر ورابعها أنه يتناول الكل 

وهذا أوىل ألنه ليس صرف اللفظ إىل البعض أوىل من صرفه إىل غريه إذ ال دليل على التخصيص قال السدي ملا 
ه بالتوراة فخاصموه هبا فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا جاءهم حممد عليه الصالة والسالم عارضو

بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فهذا قوله تعاىل َولَمَّا َجاءُهمْ َرسُولٌ ّمْن ِعنِد اللَِّه ُمَصّدقٌ 
مث أخرب عنهم بأهنم اتبعوا )  ١٠١البقرة ( اللَِّه َوَراء ظُُهورِِهْم  لَِّما َمَعُهْم نََبذَ فَرِيٌق ّمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الْكَِتاَب ِكتَاَب

  كتب السحر
أي ) تتلوا ( املسألة الثانية ذكروا يف تفسري َتْتلُواْ وجوهاً أحدها أن املراد منه التالوة واإلخبار وثانيها قال أبو مسلم 

وإذا أهبم جاز األمران واألقرب هو األول  تكذب على ملك سليمان يقال تال عليه إذا كذب وتال عنه إذا صدق
ألن التالوة حقيقة يف اخلرب إال أن املخرب يقال يف خربه إذا كان كذباً إنه تال فالن وإنه قد تال على فالن ليميز بينه 

وبني الصدق الذي ال يقال فيه روي عن فالن بل يقال روي عن فالن وأخرب عن فالن وتال عن فالن وذلك ال يليق 
  باألخبار والتالوة وال ميتنع أن يكون الذي كانوا خيربون به عن سليمان مما يتلى ويقرأ فيجتمع فيه كل األوصاف إال

املسألة الثالثة اختلفوا يف الشياطني فقيل املراد شياطني اجلن وهو قول األكثرين وقيل شياطني اإلنس وهو قول 
معاً أما الذين محلوه على شياطني اجلن قالوا إن الشياطني كانوا  املتكلمني من املعتزلة وقيل هم شياطني اإلنس واجلن

يسترقون السمع مث يضمون إىل ما مسعوا أكاذيب يلفقوهنا ويلقوهنا إىل الكهنة وقد دونوها يف كتب يقرءوهنا 



ذا علم ويعلموهنا الناس وفشا ذلك يف زمن سليمان عليه السالم حىت قالوا إن اجلن تعلم الغيب وكانوا يقولون ه
سليمان وما مت له ملكه إال هبذا العلم وبه يسخر اجلن واإلنس والريح اليت جتري بأمره وأما الذين محلوه على 

شياطني اإلنس قالوا روي يف اخلرب أن سليمان عليه السالم كان قد دفن كثرياً من العلوم اليت خصه اهللا تعاىل هبا 
منها يبقى ذلك املدفون فلما مضت مدة على ذلك توصل قوم من  حتت سرير ملكه حرصاً على أنه إن هلك الظاهر

املنافقني إىل أن كتبوا يف خالل ذلك أشياء من السحر تناسب تلك األشياء من بعض الوجوه مث بعد موته واطالع 
 الناس على تلك الكتب أومهوا الناس أنه من عمل سليمان وأنه ما وصل إىل ما وصل إليه إال بسبب هذه األشياء

واحتج القائلون هبذا الوجه على فساد القول األول بأن شياطني اجلن لو قدروا ) ما تتلوا الشياطني ( فهذا معىن 
على تغيري كتب األنبياء وشرائعهم حبيث يبقى ذلك التحريف حمققاً فيما بني الناس الرتفع الوثوق عن مجيع الشرائع 

جوزمت ذلك على شياطني اإلنس فلم ال جيوز مثله على شياطني  وذلك يفضي إىل الطعن يف كل األديان فإن قيل إذا
اجلن قلنا الفرق أن الذي يفعله اإلنسان ال بد وأن يظهر من بعض الوجوه أما لو جوزنا هذا االفتعال من اجلن وهو 

  أن نزيد يف

  ألديانكتب سليمان خبط مثل خط سليمان فإنه ال يظهر ذلك ويبقى خمفياً فيفضي إىل الطعن يف مجيع ا
املسألة الرابعة أما قوله َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ فقيل يف ملك سليمان عن ابن جريج وقيل على عهد ملك سليمان 

واألقرب أن يكون املراد واتبعوا ما تتلوا الشياطني افتراء على ملك سليمان ألهنم كانوا يقرءون من كتب السحر 
هذا العلم فكانت تالوهتم لتلك الكتب كاالفتراء على ملك  ويقولون إن سليمان إمنا وجد ذلك امللك بسبب

  سليمان
املسألة اخلامسة اختلفوا يف املراد مبلك سليمان فقال القاضي إن ملك سليمان هو النبوة أو يدخل فيه النبوة وحتت 

نوها حتت النبوة الكتاب املنزل عليه والشريعة وإذا صح ذلك مث أخرج القوم صحيفة فيها ضروب السحر وقد دف
سرير ملكه مث أخرجوها بعد موته وأومهوا أهنا من جهته صار ذلك منهم تقوالً على ملكه يف احلقيقة واألصح عندي 

أن يقال إن القوم ملا ادعوا أن سليمان إمنا وجد تلك اململكة بسبب ذلك العلم كان ذلك االدعاء كاالفتراء على 
  ملك سليمان

أضافوا السحر إىل سليمان عليه السالم وجوه أحدها أهنم أضافوا السحر إىل املسألة السادسة السبب يف أهنم 
سليمان تفخيماً لشأنه وتعظيماً ألمره وترغيباً للقوم يف قبول ذلك منهم وثانيها أن اليهود ما كانوا يقرون بنبوة 

خر اجلن لسليمان فكان سليمان بل كانوا يقولون إمنا وجد ذلك امللك بسبب السحر وثالثها أن اهللا تعاىل ملا س
  خيالطهم ويستفيد منهم أسراراً عجيبة فغلب على الظنون أنه عليه الصالة والسالم استفاد السحر منهم

أما قوله تعاىل َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ فهذا تنزيه له عليه السالم عن الكفر وذلك يدل على أن القوم نسبوه إىل الكفر 
روي عن بعض أخبار اليهود أهنم قالوا أال تعجبون من حممد يزعم أن سليمان كان  والسحر قيل فيه أشياء أحدها ما

نبياً وما كان إال ساحراً فأنزل اهللا هذه اآلية وثانيها أن السحرة من اليهود زعموا أهنم أخذوا السحر عن سليمان 
هللا منه ألن كونه نبياً ينايف كونه ساحراً فنزهه اهللا تعاىل منه وثالثها أن قوماً زعموا أن قوام ملكه كان بالسحر فربأه ا

كافراً مث بني تعاىل أن الذي برأه منه الصق بغريه فقال َولَاِكنَّ الشَّْياِطَني كَفَرُواْ يشري به إىل ما تقدم ذكره ممن اختذ 
كفروا أوالً السحر كاحلرفة لنفسه وينسبه إىل سليمان مث بني تعاىل ما به كفروا فقد كان جيوز أن يتوهم أهنم ما 

  بالسحر فقال تعاىل ُيَعلُّمونَ النَّاَس الّسْحَر واعلم أن الكالم يف السحر يقع من وجوه
املسألة األوىل يف البحث عنه حبسب اللغة فنقول ذكر أهل اللغة أنه يف األصل عبارة عما لطف وخفي سببه والسحر 



  بالنصب هو الغذاء خلفائه ولطف جماريه قال لبيد
  ام وبالشرابونسحر بالطع

  قيل فيه وجهان أحدمها أنا نعلل وخندع كاملسحور املخدوع واآلخر نغذي وأي الوجهني كان فمعناه اخلفاء وقال

  فإن تسألينا فيم حنن فإننا
  عصافري من هذا األنام املسحر

هو الرئة وما وهذا البيت حيتمل من املعىن ما احتمله األول وحيتمل أيضاً أن يريد باملسحر أنه ذو سحر والسحر 
صلى اهللا عليه ( تويف رسول اهللا ( تعلق باحللقوم وهذا أيضاً يرجع إىل معىن اخلفاء ومنه قول عائشة رضي اهللا عنها 

يعين من املخلوقني الذي )  ١٥٣الشعراء ( وقوله تعاىل إِنََّما أَنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن ) بني سحري وحنري ) وسلم 
وحيتمل أنه ذو سحر مثلنا وقال تعاىل )  ١٥٤الشعراء ( م َما أَنَت إِالَّ َبَشًرا ّمثْلََنا يطعم ويشرب يدل عليه قوهل

وقال فَلَمَّا أَلْقُْواْ )  ٨١يونس ( حكاية عن موسى عليه السالم أنه قال للسحرة َما جِئُْتمْ بِِه السِّْحُر إِنَّ اللََّه َسُيْبِطلُُه 
  فهذا هو معىن السحر يف أصل اللغة)  ١١٦األعراف ( ْرَهُبوُهْم َسَحُرواْ أَْعُيَن النَّاسِ وَاْسَت

املسألة الثانية اعلم أن لفظ السحر يف عرف الشرع خمتص بكل أمر خيفى سببه ويتخيل على غري حقيقته وجيري 
يعين )  ٦٦راف األع( جمرى التمويه واخلداع ومىت أطلق ومل يقيد أفاد ذم فاعله قال تعاىل َسَحُرواْ أَْعُيَن النَّاسِ 

وقد )  ٦٦طه ( موهوا عليهم حىت ظنوا أن حباهلم وعصيهم تسعى وقال تعاىل ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ِمن ِسْحرِِهْم أَنََّها َتْسَعى 
الزبرقان بن بدر وعمرو بن ) صلى اهللا عليه وسلم ( يستعمل مقيداً فيما ميدح وحيمد روي أنه قدم على رسول اهللا 

ربين عن الزبرقان فقال مطاع يف ناديه شديد العارضة مانع ملا وراء ظهره فقال الزبرقان هو األهتم فقال لعمرو خ
واهللا يعلم أين أفضل منه فقال عمرو إنه زمن املروءة ضيق العطن أمحق األب لئيم اخلال يا رسول اهللا صدقت فيهما 

إن من ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( أرضاين فقلت أحسن ما علمت وأسخطين فقلت أسوأ ما علمت فقال رسول اهللا 
بعض البيان سحراً ألن صاحبه يوضح الشيء املشكل ) صلى اهللا عليه وسلم ( فسمى النيب ) البيان لسحراً 

ويكشف عن حقيقته حبسن بيانه وبليغ عبارته فإن قيل كيف جيوز أن يسمى ما يوضح احلق وينيبء عنه سحراً وهذا 
إخفاء الظاهر ولفظ السحر إمنا يفيد إخفاء الظاهر قلنا إمنا مساه سحراً لوجهني  القائل إمنا قصد إظهار اخلفى ال

األول أن ذلك القدر للطفه وحسنه استمال القلوب فأشبه السحر الذي يستميل القلوب فمن هذا الوجه مسي 
قبيحاً وتقبيح ما  سحراً ال من الوجه الذي ظننت الثاين أن املقتدر على البيان يكون قادراً على حتسني ما يكون

  يكون حسناً فذلك يشبه السحر من هذا الوجه
املسألة الثالثة يف أقسام السحر اعلم أن السحر على أقسام األول سحر الكلدانيني والكسدانيني الذين كانوا يف 

ر قدمي الدهر وهم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أهنا هي املدبرة هلذا العامل ومنها تصدر اخلريات والشرو
والسعادة والنحوسة وهم الذين بعث اهللا تعاىل إبراهيم عليه السالم مبطالً ملقالتهم وراداً عليهم يف مذهبهم أما 

املعتزلة فقد اتفقت كلمتهم على أن غري اهللا تعاىل ال يقدر على خلق اجلسم واحلياة واللون والطعم واحتجوا بوجوه 
ه وحنن ننقل تلك الوجوه وننظر فيها أوهلا وهو النكتة العقلية اليت ذكرها القاضي وخلصها يف تفسريه ويف سائر كتب

عليها يعولون أن كل ما سوى اهللا إما متحيز وإما قائم باملتحيز فلو كان غري اهللا فاعالً للجسم واحلياة لكان ذلك 
كل جسم كذلك بناء على الغري متحيزاً وذلك املتحيز ال بد وأن يكون قادراً بالقدرة إذ لو كان قادراً لذاته لكان 

  أن األجسام متماثلة لكن القادر بالقدرة ال يصح منه فعل اجلسم



واحلياة ويدل عليه وجهان األول أن العلم الضروري حاصل بأن الواحد منا ال يقدر على خلق اجلسم واحلياة ابتداء 
علة مشتركة وال مشترك ههنا إال فقدرتنا مشتركة يف امتناع ذلك عليها فهذا االمتناع حكم مشترك فال بد له من 

كوننا قادرين بالقدرة وإذا ثبت هذا وجب فيمن كان قادراً بالقدرة أن يتعذر عليه فعل اجلسم واحلياة الثاين أن هذه 
القدرة اليت لنا ال شك أن بعضها خيالف بعضاً فلو قدرنا قدرة صاحلة خللق اجلسم واحلياة مل تكن خمالفتها هلذه 

خمالفة بعض هذه القدرة للبعض فلو كفى ذلك القدر من املخالفة يف صالحيتها خللق اجلسم واحلياة القدرة أشد من 
لوجب يف هذه القدرة أن خيالف بعضها بعضاً وأن تكون صاحلة خللق اجلسم واحلياة وملا مل يكن كذلك علمنا أن 

لك لتعذر االستدالل باملعجزات على النبوات القادر بالقدرة ال يقدر على خلق اجلسم واحلياة وثانيها أنا لو جوزنا ذ
ألنا لو جوزنا استحداث اخلوارق بواسطة متزيج القوى السماوية بالقوى األرضية مل ميكنا القطع بأن هذه اخلوارق 

اليت ظهرت على أيدي األنبياء عليهم السالم صدرت عن اهللا تعاىل بل جيوز فيها أهنم أتوا هبا من طريق السحر 
ل القول بالنبوات من كل الوجوه وثالثها أنا لو جوزنا أن يكون يف الناس من يقدر على خلق اجلسم وحينئذ يبط

واحلياة واأللوان لقدر ذلك اإلنسان على حتصيل األموال العظيمة من غري تعب لكنا نرى من يدعي السحر متوصالً 
لم فساد ما يدعيه قوم من الكيمياء ألنا نقول إىل اكتساب احلقري من املال جبهد جهيد فعلمنا كذبه وهبذا الطريق نع

لو أمكنهم ببعض األدوية أن يقلبوا غري الذهب ذهباً لكان إما أن ميكنهم ذلك بالقليل من األموال فكان ينبغي أن 
يغنوا أنفسهم بذلك عن املشقة والذلة أو ال ميكنهم إال باآلالت العظام واألموال اخلطرية فكان جيب أن يظهروا 

لملوك املتمكنني من ذلك بل كان جيب أن يفطن امللوك لذلك ألنه أنفع هلم من فتح البالد الذي ال يتم إال ذلك ل
بإخراج األموال والكنوز ويف علمنا بانصراف النفوس واهلمم عن ذلك داللة على فساد هذا القول قال القاضي 

واعلم أن هذه الدالئل ضعيفة جداً أما الوجه  فثبت هبذه اجلملة أن الساحر ال يصح أن يكون فاعالً لشيء من ذلك
األول فنقول ما الدليل على أن كل ما سوى اهللا إما أن يكون متحيزاً وإما قائماً باملتحيز أما علمتم أن الفالسفة 
مصرون على إثبات العقول والنفوس الفلكية والنفوس الناطقة وزعموا أهنا يف أنفسها ليست مبتحيزة وال قائمة 

يز فما الدليل على فساد القول هبذا فإن قالوا لو وجد موجود هكذا لزم أن يكون مثالً هللا تعاىل قلنا ال نسلم باملتح
ذلك ألن االشتراك يف األسلوب ال يقتضي االشتراك يف املاهية سلمنا ذلك لكن مل ال جيوز أن يكون بعض األجسام 

كذلك لكان كل جسم كذلك قلنا ما الدليل على متاثل  يقدر على ذلك لذاته قوله األجسام متماثلة فلو كان جسم
األجسام فإن قالوا إنه ال معىن للجسم إال املمتد يف اجلهات الشاغل لألحياز وال تفاوت بينها يف هذا املعىن قلنا 
 االمتداد يف اجلهات والشغل لألحياز صفة من صفاهتا والزم من لوازمها وال يبعد أن تكون األشياء املختلفة يف

املاهية مشتركة يف بعض اللوازم سلمنا أنه جيب أن يكون قادراً بالقدرة فلم قلتم إن القادر بالقدرة ال يصح منه 
خلق اجلسم واحلياة قوله ألن القدرة اليت لنا مشتركة يف هذا االمتناع وهذا االمتناع حكم مشترك فال بد له من 

لنا هذه املقدمات بأسرها ممنوعة فال نسلم أن االمتناع حكم علة مشتركة وال مشترك سوى كوننا قادرين بالقدرة ق
معلل وذلك ألن االمتناع عدمي والعدم ال يعلل سلمنا أنه أمر وجودي ولكن من مذهبهم أن كثرياً من األحكام ال 

  يعلل فلم

مشتركة أليس أن ال جيوز أن يكون األمر ههنا كذلك سلمنا أنه معلل فلم قلتم إن احلكم املشترك ال بد له من علة 
القبح حصل يف الظلم معلالً بكونه ظلماً ويف الكذب بكونه كذباً ويف اجلهل بكونه جهالً سلمنا أنه ال بد من علة 

مشتركة لكن ال نسلم أنه ال مشترك إال كوننا قادرين بالقدرة فلم ال جيوز أن تكون هذه القدرة اليت لنا مشتركة يف 
ح خللق اجلسم تكون خارجة عن ذلك الوصف فما الدليل على أن األمر ليس وصف معني وتلك القدرة اليت تصل



كذلك وأما الوجه األول وهو أنه ليست خمالفة تلك القدرة لبعض القدر أشد من خمالفة بعض هذه القدر للبعض 
اليت ألجلها  فنقول هذا ضعيف ألنا ال نعلل صالحيتها خللق اجلسم بكوهنا خمالفة هلذه القدر بل خلصوصيتها املعينة

خالفت سائر القدر وتلك اخلصوصية معلوم أهنا غري حاصلة يف سائر القدر ونظري ما ذكروه أن يقال ليست خمالفة 
الصوت للبياض بأشد من خمالفة السواد للبياض فلو كانت تلك املخالفة مانعة للصوت من صحة أن يرى لوجب 

  لكون السواد خمالفاً للبياض أن ميتنع رؤيته
كان هذا الكالم فاسداً فكذا ما قالوه والعجب من القاضي أنه ملا حكى هذه الوجوه عن األشعرية يف مسألة وملا 

الرؤية وزيفها هبذه األسئلة مث إنه نفسه متسك هبا يف هذه املسألة اليت هي األصل يف إثبات النبوة والرد على من 
القول بصحة النبوات ال يبقى مع جتويز هذا األصل فنقول إما أثبت متوسطاً بني اهللا وبيننا أما الوجه الثاين وهو أن 

أن يكون القول بصحة النبوات متفرعاً على فساد هذه القاعدة أو ال يكون فإن كان األول امتنع فساد هذا األصل 
فلقائل  بالبناء على صحة النبوات وإال وقع الدور وإن كان الثاين فقد سقط هذا الكالم بالكلية وأما الوجه الثالث

أن يقول الكالم يف اإلمكان غري وحنن ال نقول بأن هذه احلالة حاصلة لكل أحد بل هذه احلالة ال حتصل للبشر إال 
  يف األعصار املتباعدة فكيف يلزمنا ما ذكرمتوه فهذا هو الكالم يف النوع األول من السحر

ختلف الناس يف أن الذي يشري إليه كل أحد النوع الثاين من السحر سحر أصحاب األوهام والنفس القوية قالوا ا
ما هو فمن الناس من يقول إنه هو هذه البنية ومنهم من يقول إنه جسم صار يف هذه البنية ومنهم من ) أنا ( بقوله 

يقول بأنه موجود وليس جبسم وال جبسماين أما إذا قلنا إن اإلنسان هو هذه البنية فال شك أن هذه البنية مركبة من 
ط األربعة فلم ال جيوز أن يتفق يف بعض األعصار الباردة أن يكون مزاجه مزاجاً من األمزجة يف ناحية من األخال

النواحي يقتضي القدرة على خلق اجلسم والعلم باألمور الغائبة عنا واملتعذرة وهكذا الكالم إذا قلنا اإلنسان جسم 
م ال جيوز أن يقال النفوس خمتلفة فيتفق يف بعض النفوس إن سار يف هذه البنية أما إذا قلنا إن اإلنسان هو النفس فل

كانت لذاهتا قادرة على هذه احلوادث الغريبة مطلعة على األسرار الغائبة فهذا االحتمال مما مل تقم داللة على فساده 
اإلنسان من  سوى الوجوه املتقدمة وقد بان بطالهنا مث الذي يؤكد هذا االحتمال وجوه أوهلا أن اجلذع الذي يتمكن

املشي عليه لو كان موضوعاً على األرض ال ميكنه املشي عليه لو كان كاجلسر على هاوية حتته وما ذاك إال أن ختيل 
السقوط مىت قوي أوجبه وثانيها اجتمعت األطباء على هني املرعوف عن النظر إىل األشياء احلمر واملصروع عن 

ن وما ذاك إال أن النفوس خلقت مطيعة لألوهام و ثالثها حكى صاحب النظر إىل األشياء القوية اللمعان والدورا
أن طبائع احليوان أن الدجاجة إذ تشبهت كثرياً بالديكة يف الصوت ويف احلراب مع الديكة ) أرسطو ( الشفاء عن 

  نبت على ساقها مثل الشيء النابت على ساق الديك مث قال صاحب الشفاء وهذا يدل

انية تابعة لألحوال النفسانية ورابعها أمجعت األمم على أن الدعاء اللساين اخلايل عن الطلب على أن األحوال اجلسم
النفساين قليل العمل عدمي األثر فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثاراً وهذا االتفاق غري خمتص مبسألة معينة 

احليوانية ليست إال التصورات  وحكمة خمصوصة وخامسها أنك لو أنصفت لعلمت أن املبادىء القريبة لألفعال
النفسانية ألن القوة احملركة املغروزة يف العضالت صاحلة للفعل وتركه أو ضده ولن يترجح أحد الطرفني على اآلخر 
إال ملرجح وما ذاك إال تصور كون الفعل مجيالً أو لذيذاً أو تصور كونه قبيحاً أو مؤملاً فتلك التصورات هي املبادىء 

ى العضلية مبادىء للفعل لوجود األفعال بعد أن كانت كذلك بالقوة وإذا كانت هذه التصورات هي لصريورة القو
املبادىء ملبادىء هذه األفعال فأي استبعاد يف كوهنا مبادىء ألفعال أنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة االعتبار 

الكيفيات يف األبدان فإن الغضبان  وسادسها التجربة والعيان شاهدان بأن هذه التصورات مبادىء قريبة حلدوث



  تشتد سخونة مزاجه حىت أنه يفيده سخونة قوية
حيكى أن بعض امللوك عرض له فاجل فأعيا األطباء مزاولة عالجه فدخل عليه بعض احلذاق منهم على حني غفلة منه 

له من شدة ذلك الكالم وشافهه بالشتم والقدح يف العرض فاشتد غضب امللك وقفز من مرقده قفزة اضطرارية ملا نا
فزالت تلك العلة املزمنة واملرضة املهلكة وإذا جاز كون التصورات مبادىء حلدوث احلوادث يف البدن فأي استبعاد 

من كوهنا مبادىء حلدوث احلوادث خارج البدن وسابعها أن اإلصابة بالعني أمر قد اتفق عليه العقالء وذلك أيضاً 
هذا فنقول النفوس اليت تفعل هذه األفاعيل قد تكون قوية جداً فتستغين يف هذه  حيقق إمكان ما قلناه إذا عرفت

األفعال عن االستعانة باآلالت واألدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إىل االستعانة هبذه اآلالت وحتقيقه أن النفس إذا 
األرواح السماوية فكانت  كانت كأهنا روح من) السماء ( كانت مستعلية على البدن شديدة االجنذاب إىل عامل 

قوية على التأثري يف مواد هذا العامل أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق هبذه اللذات البدنية فحينئذ ال يكون هلا 
تصرف ألبتة إال يف هذه البدن فإذا أراد هذا اإلنسان صريورهتا حبيث يتعدى تأثري من بدهنا إىل بدن آخر اختذ متثال 

ند احلس واشتغل احلس به فيتبعه اخليال عليه وأقبلت النفس الناطقة عليه فقويت التأثريات ذلك الغري ووضعه ع
النفسانية والتصرفات الروحانية ولذلك أمجعت األمم على أنه ال بد ملزاولة هذه األعمال من انقطاع املألوفات 

ور أمت كان ذلك التأثري أقوى فإذا واملشتهيات وتقليل الغذاء واالنقطاع عن خمالطة اخللق وكلما كانت هذه األم
اتفق أن كانت النفس مناسبة هلذا األمر نظراً إىل ماهيتها وخاصيتها عظم التأثري والسبب املتعني فيه أن النفس إذا 

أشعلت باجلانب األول اشتغلت مجيع قوهتا يف ذلك الفعل وإذا اشتغلت باألفعال الكثرية تفرقت قوهتا وتوزعت على 
تتصل إىل كل واحد من تلك األفعال شعبة من تلك القوة وجدول من ذلك النهر ولذلك نرى أن تلك األفعال 

الواحد ) ذا الفن ( إنسانني يستويان يف قوة اخلاطر إذا اشتغل أحدمها بصناعة واحدة واشتغل اآلخر بصناعتني فإن 
ه حال تفكره فيها ال بد وأن يفرغ يكون أقوى من ذي الفنني ومن حاول الوقوف على حقيقة مسألة من املسائل فإن

خاطره عما عداها فإنه عند تفريغ اخلاطر يتوجه اخلاطر بكليته إليه فيكون الفعل أسهل وأحسن وإذا كان كذلك 
فإذا كان اإلنسان مشغول اهلم واهلمة بقضاء اللذات وحتصيل الشهوات كانت القوة النفسانية مشغولة هبا مستغرقة 

ا إىل حتصيل الفعل الغريب الذي حياوله اجنذاباً قوياً ال سيما وههنا آفة أخرى وهي أن مثل فيها فال يكون اجنذاهب
هذه النفس قد اعتادت االشتغال باللذات من أول أمرها إىل آخره ومل تشتغل قط باستحداث هذه األفعال الغريبة 

  فهي بالطبع حنون إىل األول عزوف إىل

األول فإىن تلتفت إىل اجلانب اآلخر فقد ظهر من هذا أن مزاولة هذه األعمال الثاين فإذا وجدت مطلوهبا من النمط 
ال تتأتى إال مع التجرد عن األحوال اجلسمانية وترك خمالطة اخللق واالقبال بالكلية على عامل الصفاء واألرواح وأما 

باألمور املناسبة لذلك  الرقى فإن كانت معلومة فاألمر فيها ظاهر ألن الغرض منها أن حس البصر كما شغلناه
الغرض فحس السمع نشغله أيضاً باألمور املناسبة لذلك الغرض فإن احلواس مىت تطابقت على التوجه إىل الغرض 

الواحد كان توجه النفس إليه حينئذ أقوى وأما إن كانت بألفاظ غري معلومة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة 
أن هذه الكلمات إمنا تقرأ لالستعانة بشيء من األمور الروحانية وال يدري باحلرية والدهشة فإن اإلنسان إذا اعتقد 

كيفية تلك االستعانة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة باحلرية والدهشة وحيصل للنفس يف أثناء ذلك انقطاع عن 
الدخن  احملسوسات وإقبال على ذلك الفعل وجد عظيم فيقوى التأثري النفساين فيحصل الغرض وهكذا القول يف

قالوا فقد ثبت أن هذا القدر من القوة النفسانية مشتغل بالتأثري فإن انضم إليه النوع األول من السحر وهو 
االستعانة بالكواكب وتأثرياهتا عظم التأثري بل ههنا نوعان آخران األول أن النفوس اليت فارقت األبدان قد يكون 



ا ويف تأثرياهتا فإذا صارت تلك النفوس صافية مل يبعد أن ينجذب إليها فيها ما هو شديد املشاهبة هلذه النفوس يف قوهت
ما يتشاهبها من النفوس املفارقة وحيصل لتلك النفوس نوع ما من التعلق هبذا البدن فتتعاضد النفوس الكثرية على 

فية عن الكدورات ذلك الفعل وإذا كملت القوة وتزايدت قوى التأثري الثاين أن هذه النفوس الناطقة إذا صارت صا
البدنية صارت قابلة لألنوار الفائضة من األرواح السماوية والنفوس الفلكية فتقوى هذه النفوس بأنوار تلك 

  األرواح فتقوى على أمور غريبة خارقة للعادة فهذا شرح سحر أصحاب األوهام والرقى
اجلن مما أنكره بعض املتأخرين من الفالسفة النوع الثالث من السحر االستعانة باألرواح األرضية واعلم أن القول ب

واملعتزلة أما أكابر الفالسفة فإهنم ما أنكروا القول به إال أهنم مسوها باألرواح األرضية وهي يف أنفسها خمتلفة منها 
خرية ومنها شريرة فاخلرية هم مؤمنوا اجلن والشريرة هم كفار اجلن وشياطينهم مث قال اخللف منهم هذه األرواح 

واهر قائمة بأنفسها ال متحيزة وال حالة يف املتحيز وهي قادرة عاملة مدركة للجزئيات واتصال النفوس الناطقة هبا ج
أسهل من اتصاهلا باألرواح السماوية إال أن القوة احلاصلة للنفوس الناطقة بسبب اتصاهلا هبذه األرواح األرضية 

األرواح السماوية أما أن االتصال أسهل فألن املناسبة بني أضعف من القوة احلاصلة إليها بسبب اتصاهلا بتلك 
نفوسنا وبني هذه األرواح األرضية أسهل وألن املشاهبة واملشاكلة بينهما أمت وأشد من املشاكلة بني نفوسنا وبني 

سبة إىل األرواح السماوية وأما أن القوة بسبب االتصال باألرواح السماوية أقوى فألن األرواح السماوية هي بالن
األرواح األرضية كالشمس بالنسبة إىل الشعلة والبحر بالنسبة إىل القطرة والسلطان بالنسبة إىل الرعية قالوا وهذه 

األشياء وإن مل يقم على وجودها برهان قاهر فال أقل من االحتمال واإلمكان مث إن أصحاب الصنعة وأرباب 
ة حيصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد فهذا التجربة شاهدوا أن االتصال هبذه األرواح األرضي

  النوع هو املسمى بالعزائم وعمل تسخري اجلن
النوع الرابع من السحر التخيالت واألخذ بالعيون وهذا األخذ مبين على مقدمات إحداها أن أغالط البصر كثرية 

  تحركاً وذلك يدل علىفإن راكب السفينة إذا نظر إىل الشط رأى السفينة واقفة والشط م

أن الساكن يرى متحركاً واملتحرك يرى ساكناً والقطرة النازلة ترى خطاً مستقيماً والذبالة اليت تدار بسرعة ترى 
دائرة والعنبة ترى يف املاء كبرية كاإلجاصة والشخص الصغري يرى يف الضباب عظيماً وكبخار األرض الذي يريك 

ا فارقته وارتفعت عنه صغرت وأما رؤية العظيم من البعيد صغرياً فظاهر فهذه قرص الشمس عند طلوعها عظيماً فإذ
األشياء قد هدت العقول إىل أن القوة الباصرة قد تبصر الشيء على خالف ما هو عليه يف اجلملة لبعض األسباب 

س يف زمان له مقدار ما العارضة وثانيها أن القوة الباصرة إمنا تقف على احملسوسات وقوفاً تاماً إذا أدركت احملسو
فأما إذا أدركت احملسوس يف زمان صغري جداً مث أدركت بعده حمسوساً آخر وهكذا فإنه خيتلط البعض بالبعض وال 

يتميز بعض احملسوسات عن البعض وذلك فإن الرحى إذا أخرجت من مركزها إىل حميطها خطوطاً كثرية بألوان 
واحداً كأنه مركب من كل تلك األلوان وثالثها أن النفس إذا كانت خمتلفة مث استدارات فإن احلس يرى لوناً 

مشغولة بشيء فرمبا حضر عند احلس شيء آخر وال يشعر احلس به ألبتة كما أن اإلنسان عند دخوله على السلطان 
املرآة  قد يلقاه إنسان آخر ويتكلم معه فال يعرفه وال يفهم كالمه ملا أن قلبه مشغول بشيء آخر وكذا الناظر يف

فإنه رمبا قصد أن يرى قذاة يف عينه فرياها وال يرى ما هو أكرب منها إن كان بوجهه أثر أو جببهته أو بسائر أعضائه 
اليت تقابل املرآة ورمبا قصد أن يرى سطح املرآة هل هو مستو أم ال فال يرى شيئاً مما يف املرآة إذا عرفت هذه 

النوع من السحر وذلك ألن املشعبذ احلاذق يظهر عمل شيء يشغل املقدمات سهل عند ذلك تصور كيفية هذا 
أذهان الناظرين به ويأخذ عيوهنم إليه حىت إذا استغرقهم الشغل بذلك الشيء والتحديق حنوه عمل شيئاً آخر عمالً 



يان هبذا بسرعة شديدة فيبقى ذلك العمل خفياً لتفاوت الشيئني أحدمها اشتغاهلم باألمر األول والثاين سرعة اإلت
العمل الثاين وحينئذ يظهر هلم شيء آخر غري ما انتظروه فيتعجبون منه جداً ولو أنه سكت ومل يتكلم مبا يصرف 
اخلواطر إىل ضد ما يريد أن يعمله ومل تتحرك النفوس واألوهام إىل غري ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل ما 

ذ بالعيون ألنه باحلقيقة يأخذ العيون إىل غري اجلهة اليت حيتال فيها يفعله فهذا هو املراد من قوهلم إن املشعبذ يأخ
وكلما كان أخذه للعيون واخلواطر وجذبه هلا إىل سوى مقصوده أقوى كان أحذق يف عمله وكلما كانت األحوال 

يء اليت تفيد حس البصر نوعاً من أنواع اخللل أشد كان هذا العمل أحسن مثل أن جيلس املشعبذ يف موضع مض
جداً فإن البصر يفيد البصر كالالً واختالالً وكذا الظلمة الشديدة وكذلك األلوان املشرقة القوية تفيد البصر كالالً 

  واختالالً واأللوان املظلمة قلما تقف القوة الباصرة على أحواهلا فهذا جمامع القول يف هذا النوع من السحر
تظهر من تركيب اآلالت املركبة على النسب اهلندسية تارة وعلى  النوع اخلامس من السحر األعمال العجيبة اليت

ضروب اخليالء أخرى مثل فارسني يقتتالن فيقتل أحدمها اآلخر وكفارس على فرس يف يده بوق كلما مضت ساعة 
وبني من النهار ضرب البوق من غري أن ميسه أحد ومنها الصور اليت يصورها الروم واهلند حىت ال يفرق الناظر بينها 

اإلنسان حىت يصوروهنا ضاحكة وباكية حىت يفرق فيها ضحك السرور وبني ضحك اخلجل وضحك الشامت فهذه 
الوجوه من لطيف أمور املخايل وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب ومن هذا الباب تركيب صندوق 

خفيفة سهلة وهذا يف احلقيقة ال الساعات ويندرج يف هذا الباب علم جر األثقال وهو أن جير ثقيالً عظيماً بآلة 
  ينبغي أن يعد من باب السحر ألن هلا أسباباً

معلومة نفيسة من اطلع عليها قدر عليها إال أن االطالع عليها ملا كان عسرياً شديداً ال يصل إليه إال الفرد بعد 
وسيقار يف هيكل امل) أرجعيانوس ( الفرد ال جرم عد أهل الظاهر ذلك من باب السحر ومن هذا الباب عمل 

تازاً بفالة من األرض فوجد فيها فرخاً من فراخ أورشليم العتيق عند جتديده إياه وذلك أنه اتفق له أنه كان جم
الرباصل والرباصل هو طائر عطوف وكان يضمر صغرياً حزيناً خبالف سائر الرباصل وكانت الرباصل جتيئه بلطائف 
الزيتون فتطرحها عنده فيأكل بعضها عند حاجته ويفضل بعضها عن حاجته فوقف هذا املوسيقار هناك وتأمل حال 

لم أن يف صفريه املخالف لصفري الرباصل ضرباً من التوجع واالستعطاف حىت رقت له الطيور ذلك الفرخ وع
وجاءته مبا يأكله فتلطف بعمل آلة تشبه الصفارة إذا استقبل الريح هبا أدت ذلك الصفري ومل يزل جيرب ذلك حىت 

هناك فرخاً من جنسها فلما صح له  وثق هبا وجاءته الرباصل بالزيتون كما كانت جتيء إىل ذلك الفرخ ألهنا تظن أن
الناسك القيم بعمارة ) أسطرخس ( ما أراد أظهر النسك وعمد إىل هيكل أورشليم وسأل عن الليلة اليت دفن فيها 

ذلك اهليكل فأخرب أنه دفن يف أول ليلة من آب فاختذ صورة من زجاج جموف على هيئة الربصلة ونصبها فوق ذلك 
رة قبة وأمرهم بفتحها يف أول آب وكان يظهر صوت الربصلة بسبب نفوذ الريح يف اهليكل وجعل فوق تلك الصو

تلك الصورة وكانت الرباصل جتيء بالزيتون حىت كانت متتلىء تلك القبة كل يوم من ذلك الزيتون والناس 
  اعتقدوا أنه من كرامات ذلك املدفون ويدخل يف الباب أنواع كثرية ال يليق شرحها يف هذا املوضع

لنوع السادس من السحر االستعانة خبواص األدوية مثل أن جيعل يف طعامه بعض األدوية البلدة املزيلة للعقل ا
والدخن املسكرة حنو دماغ احلمار إذا تناوله اإلنسان تبلد عقله وقلت فطنته واعلم أنه ال سبيل إىل إنكار اخلواص 

  وخلطوا الصدق بالكذب والباطل باحلقفإن أثر املغناطيس مشاهد إال أن الناس قد أكثروا فيه 
النوع السابع من السحر تعليق القلب وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف االسم األعظم وأن اجلن يطيعونه 

وينقادون له يف أكثر األمور فإذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه 



الرعب واملخافة وإذا حصل اخلوف ضعفت القوى احلساسة فحينئذ يتمكن الساحر  بذلك وحصل يف نفسه نوع من
من أن يفعل حينئذ ما يشاء وإن من جرب األمور وعرف أحوال أهل العلم علم أن لتعلق القلب أثراً عظيماً يف 

  تنفيذ األعمال وإخفاء األسرار
ة لطيفة وذلك شائع يف الناس فهذا مجلة الكالم النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيف

  يف أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه واهللا أعلم
املسألة الرابعة يف أقوال املسلمني يف أن هذه األنواع هل هي ممكنة أم ال أما املعتزلة فقد اتفقوا على إنكارها إال 

املبلدة واملنسوب إىل التضريب والنميمة فأما األقسام النوع املنسوب إىل التخيل واملنسوب إىل إطعام بعض األدوية 
اخلمسة األول فقد أنكروها ولعلهم كفروا من قال هبا وجوز وجودها وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر 

ألشياء عندما على أن يطري يف اهلواء ويقلب اإلنسان محاراً واحلمار إنساناً إال أهنم قالوا إن اهللا تعاىل هو اخلالق هلذه ا
يقرأ الساحر رقى خمصوصة وكلمات معينة فأما أن يكون املؤثر يف ذلك الفلك والنجوم فال وأما الفالسفة 

  واملنجمون والصابئة فقوهلم على ما سلف تقريره

واحتج أصحابنا على فساد قول الصابئة إنه قد ثبت أن العامل حمدث فوجب أن يكون موجده قادراً والشيء الذي 
لعقل بأنه مقدور إمنا يصح أن يكون مقدوراً لكونه ممكناً واإلمكان قدر مشترك بني كل املمكنات فأذن كل حكم ا

املمكنات مقدور هللا تعاىل ولو وجد شيء من تلك املقدورات بسبب آخر يلزم أن يكون ذلك السبب مزيالً لتعلق 
و حمال فثبت أنه يستحيل وقوع شيء من املمكنات قدرة اهللا تعاىل بذلك املقدور فيكون احلادث سبباً لعجز اهللا وه

إال بقدرة اهللا وعنده يبطل كل ما قاله الصابئة قالوا إذا ثبت هذا فندعي أنه ميتنع وقوع هذه اخلوارق بإجراء العادة 
عند سحر السحرة فقد احتجوا على وقوع هذا النوع من السحر بالقرآن واخلرب أما القرآن فقوله تعاىل يف هذه 

ية َوَما ُهم بَِضاّريَن بِِه ِمْن أََحٍد إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه واالستثناء يدل على حصول اآلثار بسببه وأما األخبار فهي واردة اآل
( متواترة وآحاداً أحدها ما روي أنه عليه السالم سحر وأن السحر عمل فيه حىت قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنه 

وأن امرأة يهودية سحرته وجعلت ذلك السحر حتت ) ء وأفعله ومل أقله ومل أفعله إنه ليخيل إىل أين أقول الشي
ذلك العارض وأنزل املعوذتان بسببه وثانيها ) صلى اهللا عليه وسلم ( راعوفة البئر فلما استخرج ذلك زال عن النيب 

سحرك فقالت صرت إىل  أن امرأة أتت عائشة رضي اهللا عنها فقالت هلا إين ساحرة فهل يل من توبة فقالت وما
املوضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل لطلب علم السحر فقاال يل يا أمة اهللا ال ختتاري عذاب اآلخرة بأمر الدنيا 

فأبيت فقاال يل اذهيب فبويل على ذلك الرماد فذهبت ألبول عليه ففكرت يف نفسي فقلت ال أفعل وجئت إليهما 
فعلت فقلت ما رأيت شيئاً فقاال يل أنت على رأس أمر فاتقي اهللا وال تفعلي  فقلت قد فعلت فقاال يل ما رأيت ملا

فأبيت فقاال يل اذهيب فافعلي فذهبت ففعلت فرأيت كأن فارساً مقنعاً باحلديد قد خرج من فرجي فصعد إىل السماء 
ين شيئاً فتصوريه يف فجئتهما فأخربهتما فقاال إميانك قد خرج عنك وقد أحسنت السحر فقلت وما هو قاال ما تريد

ومهك إال كان فصورت يف نفسي حباً من حنطة فإذا أنا حبب فقلت أنزرع فانزرع فخرج من ساعته سنبالً فقلت 
انطحن فانطحن من ساعته فقلت أخنبز فاخنبز وأنا ال أريد شيئاً أصوره يف نفسي إال حصل فقالت عائشة ليس لك 

ثرية يف هذا الباب وهي مشهورة أما املعتزلة فقد احتجوا على إنكاره توبة وثالثها ما يذكرونه من احلكايات الك
صلى اهللا ( وثانيها قوله تعاىل يف وصف حممد )  ٨الفرقان ( بوجوه أحدها قوله تعاىل َوالَ ُيفِْلُح السَّاِحُر َحْيثُ أََتى 

راً ولو صار عليه السالم مسحوراً ملا استحقوا الذم بسبب َوقَالَ الظَّاِلُمونَ إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ َرُجالً مَّْسُحو) عليه وسلم 
هذا القول وثالثها أنه لو جاز ذلك من السحر فكيف يتميز املعجز عن السحر مث قالوا هذه الدالئل يقينية واألخبار 



  اليت ذكرمتوها من باب اآلحاد فال تصلح معارضة هلذه الدالئل
قبيح وال حمظور اتفق احملققون على ذلك ألن العلم لذاته شريف وأيضاً املسألة اخلامسة يف أن العلم بالسحر غري 

وألن السحر لو مل يكن يعلم ملا أمكن )  ٩الزمر ( لعموم قوله تعاىل َهلْ َيْسَتوِى الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ 
ف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن الفرق بينه وبني املعجز والعلم بكون املعجز معجزاً واجب وما يتوق

  يكون حتصيل العلم بالسحر واجباً وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً
  املسألة السادسة يف أن الساحر قد يكفر أم ال اختلف الفقهاء يف أن الساحر هل يكفر أم ال روي

رافاً فصدقهما بقول فقد كفر مبا أنزل على حممد من أتى كاهناً أو ع( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب 
عليه السالم واعلم أنه ال نزاع بني األمة يف أن من اعتقد أن الكواكب هي املدبرة هلذا العامل وهي اخلالقة ملا فيه من 

  احلوادث واخلريات والشرور فإنه يكون كافراً على االطالق وهذا هو النوع األول من السحر
وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح اإلنسان يف التصفية والقوة إىل حيث يقدر هبا على إجياد األجسام  أما النوع الثاين

  واحلياة والقدرة وتغيري البنية والشكل فاألظهر إمجاع األمة أيضاً على تكفريه
إىل حيث خيلق  أما النوع الثالث وهو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ يف التصفية وقراءة الرقى وتدخني بعض األدوية

اهللا تعاىل عقيب أفعاله على سبيل العادة األجسام واحلياة والعقل وتغيري البنية والشكل فههنا املعتزلة اتفقوا على 
تكفري من جيوز ذلك قالوا ألنه مع هذا االعتقاد ال ميكنه أن يعرف صدق األنبياء والرسل وهذا ركيك من القول 

ادعى النبوة وكان كاذباً يف دعواه فإنه ال جيوز من اهللا تعاىل إظهار هذه األشياء فإن لقائل أن يقول إن اإلنسان لو 
على يده لئال حيصل التلبيس أما إذا مل يدع النبوة وأظهر هذه األشياء على يده مل يفض ذلك إىل التلبيس فإن احملق 

ل ال حتصل له هذه األشياء مع ادعاء النبوة يتميز عن املبطل مبا أن احملق حتصل له هذه األشياء مع ادعاء النبوة واملبط
وأما سائر األنواع اليت عددناها من السحر فال شك أنه ليس بكفر فإن قيل إن اليهود ملا أضافوا السحر إىل سليمان 

ذا قال اهللا تعاىل تنزيهاً له عنه عليه السالم واعلم أنه ال نزاع بني األمة يف أن من اعتقد أن الكواكب هي املدبرة هل
العامل وهي اخلالقة ملا فيه من احلوادث واخلريات والشرور فإنه يكون كافراً على االطالق وهذا هو النوع األول من 

  السحر
أما النوع الثاين وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح اإلنسان يف التصفية والقوة إىل حيث يقدر هبا على إجياد األجسام 

  شكل فاألظهر إمجاع األمة أيضاً على تكفريهواحلياة والقدرة وتغيري البنية وال
أما النوع الثالث وهو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ يف التصفية وقراءة الرقى وتدخني بعض األدوية إىل حيث خيلق 

اهللا تعاىل عقيب أفعاله على سبيل العادة األجسام واحلياة والعقل وتغيري البنية والشكل فههنا املعتزلة اتفقوا على 
كفري من جيوز ذلك قالوا ألنه مع هذا االعتقاد ال ميكنه أن يعرف صدق األنبياء والرسل وهذا ركيك من القول ت

فإن لقائل أن يقول إن اإلنسان لو ادعى النبوة وكان كاذباً يف دعواه فإنه ال جيوز من اهللا تعاىل إظهار هذه األشياء 
ة وأظهر هذه األشياء على يده مل يفض ذلك إىل التلبيس فإن احملق على يده لئال حيصل التلبيس أما إذا مل يدع النبو

يتميز عن املبطل مبا أن احملق حتصل له هذه األشياء مع ادعاء النبوة واملبطل ال حتصل له هذه األشياء مع ادعاء النبوة 
ضافوا السحر إىل سليمان وأما سائر األنواع اليت عددناها من السحر فال شك أنه ليس بكفر فإن قيل إن اليهود ملا أ

قال اهللا تعاىل تنزيهاً له عنه َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ وهذا يدل على أن السحر كفر على اإلطالق وأيضاً قال َولَاِكنَّ 
 الشَّْياِطَني كَفَرُواْ ُيَعلُّمونَ النَّاسَ الّسْحَر وهذا أيضاً يقتضي أن يكون السحر على اإلطالق كفراً وحكي عن امللكني

أهنما ال يعلمان أحداً السحر حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر وهو يدل على أن السحر كفر على اإلطالق قلنا 



  حكاية احلال يكفي يف صدقها صورة واحدة فتحملها على سحر من يعتقد إهلية النجوم
واكب كوهنا آهلة مدبرة والنوع املسألة السابعة يف أنه هل جيب قتلهم أم ال أما النوع األول وهو أن يعتقد يف الك

الثاين وهو أن يعتقد أن الساحر قد يصري موصوفاً بالقدرة على خلق األجسام وخلق احلياة والقدرة والعقل وتركيب 
األشكال فال شك يف كفرمها فاملسلم إذا أتى هبذا االعتقاد كان كاملرتد يستتاب فإن أصر قتل وروي عن مالك وأيب 

أما النوع الثالث وهو ) حنن حنكم بالظاهر ( وبته لنا أنه أسلم فيقبل إسالمه لقوله عليه السالم حنيفة أنه ال تقبل ت
أن يعتقد أن اهللا تعاىل أجرى عادته خبلق األجسام واحلياة وتغيري الشكل واهليئة عند قراءة بعض الرقي وتدخني بعض 

واحلياة وتغيري اخللقة هبذا الطريق وقد ذكرنا عن األدوية فالساحر يعتقد أنه ميكن الوصول إىل استحداث األجسام 
املعتزلة أنه كفر قالوا ألنه مع هذا االعتقاد ال ميكنه االستدالل باملعجز على صدق األنبياء وهذا ركيك ألنه يقال 

ك الفرق هو أن مدعي النبوة إن كان صادقاً يف دعواه أمكنه اإلتيان هبذه األشياء وإن كان كاذباً تعذر عليه ذل
فبهذا يظهر الفرق إذا ثبت أنه ليس بكافر وثبت أنه ممكن الوقوع فإذا أتى الساحر بشيء من ذلك فإن اعتقد أن 
إتيانه به مباح كفر ألنه حكم على احملظور بكونه مباحاً وإن اعتقد حرمته فعند الشافعي رضي اهللا عنه أن حكمه 

عليه القود وإن قال سحرته وسحري قد يقتل وقد ال  حكم اجلناية إن قال إين سحرته وسحري يقتل غالباً جيب
يقتل فهو شبه عمد وإن قال سحرت غريه فوافق امسه فهو خطأ جتب الدية خمففة يف ماله ألنه ثبت بإقراره إال أن 
  تصدقه الكاملة فحينئذ العاقلة جتب عليهم هذا تفصيل مذهب الشافعي رضي اهللا عنه وروى احلسن بن زياد عن

رمحه اهللا أنه قال يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر وال يستتاب وال يقبل قوله إين أترك السحر وأتوب منه أيب حنيفة 
فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وإن شهد شهدان على أنه ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحر قتل وال يستتاب 

يقتل وحكى حممد بن شجاع عن علي الرازي وإن أقر بأين كنت أسحر مرة وقد تركت ذلك منذ زمان قبل منه ومل 
قال سألت أبا يوسف عن قول أيب حنيفة يف الساحر يقتل وال يستتاب مل يكن ذلك مبنزلة املرتد فقال الساحر مجع 
مع كفره السعي يف األرض بالفساد ومن كان كذلك إذا قتل قتل واحتج أصحابنا بأنه ملا ثبت أن هذا النوع ليس 

مل يكن جناية على حق الغري كان احلق هو التفصيل الذي ذكرناه الثاين أن ساحر اليهود ال يقتل بكفر فهو فسق فإن 
ألنه عليه الصالة والسالم سحره رجل من اليهود يقال له لبيد بن أعصم وامرأة من يهود خيرب يقال هلا زينب فلم 

) ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني هلم ( يقتلهما فوجب أن يكون املؤمن كذلك لقوله عليه الصالة والسالم 
واحتج أبو حنيفة رمحه اهللا على قوله بأخبار أحدها ما روى نافع عن ابن عمر أن جارية حلفصة سحرهتا وأخذوها 

فاعترفت بذلك فأمرت عبد الرمحن بن زيد فقتلها فبلغ عثمان فأنكره فأتاه ابن عمر وأخربه أمرها فكأن عثمان إمنا 
ا قتلت بغري إذنه وثانيها ما روى عمرو بن دنيار أنه ورد كتاب عمر رضي اهللا عنه أن اقتلوا كل أنكر ذلك ألهن

ساحر وساحرة فقتلنا ثالث سواحر وثالثها قال علي بن أيب طالب إن هؤالء العرافني كهان العجم فمن أتى كاهناً 
واجلواب لعل السحرة الذين قتلوا ) وسلم صلى اهللا عليه ( يؤمن له مبا يقول فقد برىء مما أنزل اهللا على حممد 

كانوا من الكفرة فإن حكاية احلال يكفي يف صدقها صورة واحدة وأما سائر أنواع السحر أعين اإلتيان بضروب 
الشعبذة واآلالت العجيبة املبنية على ضروب اخليالء واملبنية على النسب اهلندسية وكذلك القول فيمن يوهم 

تقريع حىت يصري من به السوداء حمكم االعتقاد فيه ويتمشى بالتضريب والنميمة وحيتال يف ضروباً من التخويف وال
إيقاع الفرقة بعد الوصلة ويوهم أن ذلك بكتابة يكتبها من االسم األعظم فكل ذلك ليس بكفر وكذلك القول يف 

القول فيمن يدس األدوية  دفن األشياء الوسخة يف دور الناس وكذا القول يف إيهام أن اجلن يفعلون ذلك وكذا
املبلدة يف األطعمة فإن شيئاً من ذلك ال يبلغ حد الكفر وال يوجب القتل ألبتة فهذا هو الكالم الكلي يف السحر 



  واهللا الكايف والواقي ولنرجع إىل التفسري
ية يقتضي أهنم إمنا كفروا ألجل أهنم كانوا أما قوله تعاىل وَلَاِكنَّ الشَّْياِطَني كَفَرُواْ ُيَعلُّمونَ النَّاَس الّسْحَر فظاهر اآل

يعلمون الناس السحر ألن ترتيب احلكم على الوصف مشعر بالعلية وتعليم ما ال يكون كفراً ال يوجب الكفر 
فصارت اآلية دالة على أن تعليم السحر كفر وعلى أن السحر أيضاً كفر وملن منع ذلك أن يقول ال نسلم أن 

مشعر بالعلية بل املعىن أهنم كفروا وهم مع ذلك يعلمون الناس السحر فإن قيل هذا ترتيب احلكم على الوصف 
مشكل ألن اهللا تعاىل أخرب يف آخر اآلية أن امللكني يعلمان الناس السحر فلو كان تعليم السحر كفراً لزم تكفري 

لتم على أنه ليس كل ما يسمى امللكني وإنه غري جائز ملا ثبت أن املالئكة بأسرهم معصومون وأيضاً فألنكم قد دل
سحراً فهو كفر قلنا اللفظ املشترك ال يكون عاماً يف مجيع مسمياته فنحن حنمل هذا السحر الذي هو كفر على 
النوع األول من األشياء املسماة بالسحر وهو اعتقاد إهلية الكواكب واالستعانة هبا يف إظهار املعجزات وخوارق 

  ياطني إمنا كفروا إلتياهنم هبذا السحر ال بسائر األقسامالعادات فهذا السحر كفر والش

وأما امللكان فال نسلم أهنما علما هذا النوع من السحر بل لعلهم يعلمان سائر األنواع على ما قال تعاىل فََيَتَعلَُّمونَ 
علما هذا النوع لكن تعليم هذا النوع إمنا يكون ِمْنُهَما َما ُيفَّرقُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرء َوَزْوجِِه وأيضاً فبتقدير أن يقال إهنما 

كفراً إذا قصد املعلم أن يعتقد حقيقته وكونه صواباً فأما أن يعلمه ليحترز عنه فهذا التعليم ال يكون كفراً وتعليم 
َحتَّى َيقُوالَ إِنََّما  املالئكة كان ألجل أن يصري املكلف حمترزاً عنه على ما قال تعاىل حكاية عنهما َوَما ُيَعلَّماِن ِمْن أََحٍد

َنْحُن ِفْتَنةٌ  فَالَ َتكْفُْر وأما الشياطني الذين علموا الناس السحر فكان مقصودهم اعتقاد حقية هذه األشياء فظهر 
  الفرق

لكن ( بالنصب على أنه اسم ) الشياطني ( و ) لكن ( املسألة الثامنة قرأ نافع وابن كثري وعاصم وأبو عمرو بتشديد 
بالرفع واملعىن واحد وكذلك يف األنفال وَلَاِكنَّ اللََّه رََمى َولَاِكنَّ اللَّهَ ) الشياطني ( بالتخفيف و ) لكن ( باقون وال) 

واالختيار أنه إذا كان بالواو كان التشديد أحسن وإذا كان بغري الواو فالتخفيف أحسن )  ١٧األنفال ( قََتلَُهْم 
يكون عطفاً فال حيتاج إىل الواو التصال الكالم واملشددة ال تكون عطفاً ألهنا بالتخفيف ) لكن ( والوجه فيه أن 

  )إن ( تعمل عمل 
  أما قوله تعاىل َوَما أُنزِلَ َعلَى الَْملَكَْينِ بِبَابِلَ َهارُوَت َوَمارُوَت ففيه مسائل

 هؤالء اختلفوا فيه على ثالثة أقوال األول يف قوله َوَما أَنَزلَ فيه وجهان األول أنه مبعىن الذي مث) ما ( املسألة األوىل 
أي يعلمون الناس السحر ويعلموهنم ما أنزل على امللكني أيضاً وثانيها أنه عطف على ) السحر ( أنه عطف على 

أنزل قوله َما َتْتلُواْ الشَّيَاِطُني أي واتبعوا الذي تلته الشياطني ومنه ما تأثريه يف التفريق بني املرء وزوجه وهو الذي 
على امللكني فكأنه تعاىل أخرب عن اليهود أهنم اتبعوا كال األمرين ومل يقتصروا على أحدمها وثالثها أن موضعه جر 

وتقديره ما تتلوا الشياطني افتراء على ملك سليمان وعلى ما أنزل على امللكني وهو ) ملك سليمان ( عطفاً على 
أن يكون السحر نازالً عليهما واحتج عليه بوجوه األول أن السحر لو اختيار أيب مسلم رمحه اهللا وأنكر يف امللكني 

كان نازالً عليهما لكان منزله هو اهللا تعاىل وذلك غري جائز ألن السحر كفر وعبث وال يليق باهللا إنزال ذلك الثاين 
عليم السحر كفر فلو ثبت يف املالئكة أهنم أن قوله َولَاِكنَّ الشَّيْاِطَني كَفَُرواْ ُيَعلُّمونَ النَّاَس الّسْحَر يدل على أن ت

يعلمون السحر لزمهم الكفر وذلك باطل الثالث كما ال جيوز يف األنبياء أن يبعثوا لتعليم السحر فكذلك يف املالئكة 
بطريق األوىل الرابع أن السحر ال ينضاف إال إىل الكفرة والفسقة والشياطني املردة وكيف يضاف إىل اهللا ما ينهى 

ويتوعد عليه بالعقاب وهل السحر إال الباطل املموه وقد جرت عادة اهللا تعاىل بإبطاله كما قال يف قصة موسى عنه 



مث إنه رمحه اهللا سلك يف تفسري اآلية هنجاً آخر خيالف )  ٨١يونس ( عليه السالم َما جِئُْتمْ بِِه السِّْحُر إِنَّ اللََّه َسُيْبِطلُُه 
ا أن الشياطني نسبوا السحر إىل ملك سليمان مع أن ملك سليمان كان مربأ عنه قول أكثر املفسرين فقال كم

فكذلك نسبوا ما أنزل على امللكني إىل السحر مع أن املنزل عليهما كان مربأ عن السحر وذلك ألن املنزل عليهما 
ا َنْحُن ِفْتَنةٌ  فَالَ َتكْفُرْ توكيداً كان هو الشرع والدين والدعاء إىل اخلري وإمنا كانا يعلمان الناس ذلك مع قوهلما إِنََّم

  لبعثهم على القبول والتمسك وكانت طائفة تتمسك وأخرى

ختالف وتعدل عن ذلك ويتعلمون منهما أي من الفتنة والكفر مقدار ما يفرقون به بني املرء وزوجه فهذا تقرير 
وفاً على قوله تعاىل َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ كأنه مبعىن اجلحد ويكون معط) ما ( مذهب أيب مسلم الوجه الثاين أن يكون 

قال مل يكفر سليمان ومل ينزل على امللكني سحر ألن السحرة كانت تضيف السحر إىل سليمان وتزعم أنه مما أنزل 
ال يعلمان على امللكني ببابل هاروت وماروت فرد اهللا عليهم يف القولني قوله َوَما ُيَعلَّماِن ِمْن أََحٍد جحد أيضاً أي 

  أحداً بل ينهيان عنه أشد النهي
أما قوله تعاىل َحتَّى َيقُوالَ إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ  أي ابتالء وامتحان فال تكفر وهو كقولك ما أمرت فالناً بكذا حىت قلت 

  له إن فعلت كذا نالك كذا أي ما أمرت به بل حذرته عنه
لقول األول أحسن منها وذلك ألن عطف قوله َوَما أََنزلَ على ما وأعلم أن هذه األقوال وإن كانت حسنة إال أن ا

يليه أوىل من عطفه على ما بعد عنه إال لدليل منفصل أما قوله لو نزل السحر عليهما لكان منزل ذلك السحر هو 
الحتراز اهللا تعاىل قلنا تعريف صفة الشيء قد يكون ألجل الترغيب يف إدخاله يف الوجود وقد يكون ألجل أن يقع ا

  عنه كما قال الشاعر
  عرفت الشر ال للشر لكن لتوقيه

أنه واقعة قوله ثانياً إن تعليم السحر كفر لقوله تعاىل َولَاِكنَّ الشَّْياِطَني كَفَُرواْ ُيَعلُّمونَ النَّاَس الّسْحَر فاجلواب أنا بينا 
بإهلية الكواكب ويكون قصده من  حال فيكفي يف صدقها صورة واحدة وهي ما إذا اشتغل بتعليم سحر من يقول

ذلك التعليم إثبات أن ذلك املذهب حق قوله ثالثاً إنه ال جيوز بعثة األنبياء عليهم السالم لتعليم السحر فكذا 
املالئكة قلنا ال نسلم أنه ال جيوز بعثة األنبياء عليهم السالم لتعليمه حبيث يكون الغرض من ذلك التعليم التنبيه على 

ه رابعاً إمنا يضاف السحر إىل الكفرة واملردة فكيف يضاف إىل اهللا تعاىل ما ينهى عنه قلنا فرق بني العمل إبطاله قول
  وبني التعليم فلم ال جيوز أن يكون العمل منهياً عنه وأما تعليمه لغرض التنبيه على فساده فإنه يكون مأموراً به

مروي عن الضحاك وابن عباس مث اختلفوا فقال احلسن كانا  بكسر الالم وهو) ملكني ( املسألة الثانية قرأ احلسن 
علجني أقلفني ببابل يعلمان الناس السحر وقيل كانا رجلني صاحلني من امللوك والقراءة املشهورة بفتح الالم ومها 
ا أما كانا ملكني نزال من السماء وهاروت وماروت امسان هلما وقيل مها جربيل وميكائيل عليهما السالم وقيل غريمه

الذين كسروا الالم فقد احتجوا بوجوه أحدها أنه ال يليق باملالئكة تعليم السحر وثانيها كيف جيوز إنزال امللكني 
وثالثها لو أنزل امللكني لكان إما أن جيعلهما يف )  ٨األنعام ( مع قوله َولَْو أَنَزلَْنا َملَكاً لَّقُِضىَ  االْْمرُ ثُمَّ الَ ُينظَُرونَ 

رجلني أو ال جيعلهما كذلك فإن جعلهما يف صورة الرجلني مع أهنما ليسا برجلني كان ذلك جتهيالً وتلبيساً صورة ال
على الناس وهو غري جائز ولو جاز ذلك فلم ال جيوز أن كل واحد من الناس الذين نشاهدهم ال يكون يف احلقيقة 

 قدح ذلك يف قوله تعاىل َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلَْناهُ إنساناً بل ملكاً من املالئكة وإن مل جيعلهما يف صورة الرجلني
  واجلواب يف األصل أنا سنبني وجه احلكمة يف إنزال املالئكة لتعليم السحر وعن)  ٩األنعام ( َرُجالً 



لث أن اهللا الثاين أن هذه اآلية عامة وقراءة امللكني بفتح الالم متواترة وخاصة واخلاص مقدم على العام وعن الثا
تعاىل أنزهلما يف صورة رجلني وكان الواجب على املكلفني يف زمان األنبياء أن ال يقطعوا على من صورته صورة 

اإلنسان بكونه إنساناً كما أنه يف زمان الرسول عليه الصالة والسالم كان الواجب على من شاهد دحية الكليب أن 
  يهال يقطع بكونه من البشر بل الواجب التوقف ف

املسألة الثالثة إذا قلنا بأهنما كانا من املالئكة فقد اختلفوا يف سبب نزوهلما فروي عن ابن عباس أن املالئكة ملا 
 (ا الَ َتْعلَُمونَ أعلمهم اهللا بآدم وقالوا أََتجَْعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها وََيْسِفُك الدَِّماء فأجاهبم اهللا تعاىل بقوله إِّني أَْعلَُم َم

مث إن اهللا تعاىل وكل عليهم مجعاً من املالئكة وهم الكرام الكاتبون فكانوا يعرجون بأعماهلم اخلبيثة )  ٣٠البقرة 
فعجبت املالئكة منهم ومن تبقية اهللا هلم مع ما ظهر منهم من القبائح مث أضافوا إليهما عمل السحر فازداد تعجب 

فقال هلم اختاروا ملكني من أعظم املالئكة علماً وزهداً وديانة ألنزهلما إىل  املالئكة فأراد اهللا تعاىل أن يبتلي املالئكة
األرض فأختربمها فاختاروا هاروت وماروت وركب فيهما شهوة اإلنس وأنزهلما وهنامها عن الشرك والقتل والزنا 

ن تطيعهما إال بعد والشرب فنزال فذهبت إليهما امرأة من أحسن النساء وهي الزهرة فراوداها عن نفسها فأبت أ
أن يعبدا الصنم وإال بعد أن يشربا اخلمر فامتنعا أوالً مث غلبت الشهوة عليهما فأطاعاها يف كل ذلك فعند إقدامهما 
على الشرب وعبادة الصنم دخل سائل عليهم فقالت إن أظهر هذا السائل للناس ما رأى منا فسد أمرنا فإن اردمتا 

امتنعا منه مث اشتغال بقتله فلما فرغا من القتل وطلبا املرأة فلم جيداها مث إن امللكني الوصول إيل فاقتال هذا الرجل ف
عند ذلك ندما وحتسرا وتضرعا إىل اهللا تعاىل فخريمها بني عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة فاختارا عذاب الدنيا ومها 

لزهرة قوالن أحدمها أن اهللا تعاىل ملا ابتلى يعذبان ببابل معلقان بني السماء واألرض يعلمان الناس السحر مث هلم يف ا
امللكني بشهوة بين آدم أمر اهللا الكوكب الذي يقال له الزهرة وفلكها أن اهبطا إىل األرض إىل أن كان ما كان 

فحينئذ ارتفعت الزهرة وفلكها إىل موضعهما من السماء موخبني هلما على ما شاهداه منهما والقول الثاين أن املرأة 
من أهل األرض وواقعاها بعد شرب اخلمر وقتل النفس وعبادة الصنم مث علماها االسم الذي كانا به يعرجان  فاجرة

فمسخها اهللا وجعلها هي الزهرة واعلم أن ) بيدخت ( إىل السماء فتكلمت به وعرجت إىل السماء وكان امسها 
دل على ذلك بل فيه ما يبطلها من وجوه األول هذه الرواية فاسدة مردودة غري مبقولة ألنه ليس يف كتاب اهللا ما ي

ما تقدم من الدالئل الدالة على عصمة املالئكة عن كل املعاصي وثانيها أن قوهلم إهنما خريا بني عذاب الدنيا وبني 
عذاب اآلخرة فاسد بل كان األوىل أن خيريا بني التوبة والعذاب ألن اهللا تعاىل خري بينهما من أشرك به طول عمره 

يف يبخل عليهما بذلك وثالثها أن من أعجب األمور قوهلم إهنما يعلمان السحر يف حال كوهنما معذبني فك
ويدعوان إليه ومها يعاقبان وملا ظهر فساد هذا القول فنقول السبب يف إنزاهلما وجوه أحدها أن السحرة كثرت يف 

ة ويتحدون الناس هبا فبعث اهللا تعاىل هذين ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غريبة يف السحر وكانوا يدعون النبو
امللكني ألجل أن يعلما الناس أبواب السحر حىت يتمكنوا من معارضة أولئك الذين كانوا يدعون النبوة كذباً وال 

  شك أن هذا من أحسن األغراض واملقاصد وثانيها أن العلم بكون املعجزة خمالفة للسحر

اهية السحر والناس كانوا جاهلني مباهية السحر فال جرم هذا تعذرت عليهم متوقف على العلم مباهية املعجزة ومب
معرفة حقيقة املعجزة فبعث اهللا هذين امللكني لتعريف ماهية السحر ألجل هذا الغرض وثالثها ال ميتنع أن يقال 

باً فاهللا تعاىل بعث امللكني السحر الذي يوقع الفرقة بني أعداء اهللا واأللفة بني أولياء اهللا كان مباحاً عندهم أو مندو
لتعليم السحر هلذا الغرض مث إن القوم تعلموا ذلك منهما واستعملوه يف الشر وإيقاع الفرقة بني أولياء اهللا واأللفة 

بني أعداء اهللا ورابعها أن حتصيل العلم بكل شيء حسن وملا كان السحر منهياً عنه وجب أن يكون متصوراً معلوماً 



ن متصوراً امتنع النهي عنه وخامسها لعل اجلن كان عندهم أنواع من السحر مل يقدر البشر على ألن الذي ال يكو
اإلتيان مبثلها فبعث اهللا املالئكة ليعلموا البشر أموراً يقدرون هبا على معارضة اجلن وسادسها جيوز أن يكون ذلك 

اللذات العاجلة مث منعه من استعماهلا كان  تشديداً يف التكليف من حيث أنه إذا علمه ما أمكنه أن يتوصل به إىل
ذلك يف هناية املشقة فيستوجب به الثواب الزائد كما ابتلي قوم طالوت بالنهر على ما قال فََمن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيسَ 

إنزال امللكني لتعليم فثبت هبذه الوجوه أنه ال يبعد من اهللا تعاىل )  ٢٤٩البقرة ( ِمّني َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه مِّنى 
  السحر واهللا أعلم

املسألة الرابعة قال بعضهم هذه الواقعة إمنا وقعت يف زمان إدريس عليه السالم ألهنما إذا كانا ملكني نزال بصورة 
البشر هلذا الغرض فال بد من رسول يف وقتهما ليكون ذلك معجزة له وال جيوز كوهنما رسولني ألنه ثبت أنه تعاىل 

  الرسول إىل اإلنس ملكاًال يبعث 
عطف بيان للملكني علمان هلما ومها امسان أعجميان بدليل منع الصرف ولو ) هاروت وماروت ( املسألة اخلامسة 

كانا من اهلرت واملرت وهو الكسر كما زعم بعضهم النصرفا وقرأ الزهري هاروت وماروت بالرفع على مها 
  هاروت وماروت

َماِن ِمْن أََحٍد حَتَّى َيقُوالَ إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ  فَالَ َتكْفُْر فاعلم أنه تعاىل شرح حاهلما فقال وهذان أما قوله تعاىل َوَما ُيَعلّ
امللكان ال يعلمان السحر إال بعد التحذير الشديد من العمل به وهو قوهلما إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ  فَالَ َتكْفُْر واملراد ههنا 

هبا يتميز املطيع عن العاصي كقوهلم فتنت الذهب بالنار إذا عرض على النار ليتميز اخلالص عن  بالفتنة احملنة اليت
املشوب وقد بينا الوجوه يف أنه كيف حيسن بعثة امللكني لتعليم السحر فاملراد أهنما ال يعلمان أحداً السحر وال 

أي هذا الذي نصفه ) إمنا حنن فتنة ( قوال له يصفانه ألحد وال يكشفان له وجوه االحتيال حىت يبذال له النصيحة في
لك وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بني السحر وبني املعجز ولكنه ميكنك أن تتوصل إىل املفاسد واملعاصي 

  فإياك بعد وقوفك عليه أن تستعمله فيما هنيت عنه أو تتوصل به إىل شيء من األعراض العاجلة
  ُمونَ ِمْنُهَما َما ُيفَّرقُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرء َوَزْوجِِه ففيه مسائلأما قوله تعاىل فََيَتَعلَّ

املسألة األوىل ذكروا يف تفسري هذا التفريق وجهني األول أن هذا التفريق إمنا يكون بأن يعتقد أن ذلك السحر مؤثر 
نهما الثاين أنه يفرق بينهما بالتمويه يف هذا التفريق فيصري كافراً وإذا صار كافراً بانت منه امرأته فيحصل تفرق بي

  واحليل والتضريب وسائر الوجوه املذكورة
املسألة الثانية أنه تعاىل مل يذكر ذلك ألن الذي يتعلمون منهما ليس إال هذا القدر لكن ذكر هذه الصورة تنبيهاً على 

  ودة فنبهسائر الصور فإن استكانة املرء إىل زوجته وركونه إليها معروف زائد على كل م

  اهللا تعاىل بذكر ذلك على أن السحر إذا أمكن به هذا األمر على شدته فغريه به أوىل
أما قوله تعاىل َوَما ُهم بِضَاّريَن بِِه ِمْن أََحٍد فإنه يدل على ما ذكرناه ألنه أطلق الضرر ومل يقصره على التفريق بني 

  أعلى مراتبه املرء وزوجه فدل ذلك على أنه تعاىل إمنا ذكره ألنه من
أما قوله تعاىل إِالَّ بِإِذْنِ اللَِّه فاعلم أن اإلذن حقيقة يف األمر واهللا ال يأمر بالسحر وألنه تعاىل أراد عيبهم وذمهم ولو 

كان قد أمرهم به ملا جاز أن يذمهم عليه فال بد من التأويل وفيه وجوه أحدها قال احلسن املراد منه التخلية يعين 
إنساناً فإن شاء اهللا منعه منه وإن شاء خلى بينه وبني ضرر السحر وثانيها قال األصم املراد إال السحر إذا سحر 

بعلم اهللا وإمنا مسي األذان أذاناً ألنه إعالم للناس بوقت الصالة ومسي األذان إذناً ألن باحلاسة القائمة به يدرك األذن 
أي إعالم وقوله فَأْذَُنواْ بَِحْربٍ ّمَن اللَّهِ )  ٣التوبة ( إِلَى النَّاسِ َيْوَم الَْحّج  وكذلك قوله تعاىل َوأَذَانٌ ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه



يعين أعلمتكم وثالثها أن الضرر احلاصل )  ١٠٩األنبياء ( معناه فاعلموا وقوله َعلَى َسَواء َسوَّاُه )  ٢٧٩البقرة ( 
ما كان كذلك فإنه يصح أن يضاف إىل إذن اهللا تعاىل كما عند فعل السحر إمنا حيصل خبلق اهللا وإجياده وإبداعه و

ورابعها أن يكون املراد باإلذن األمر وهذا )  ٤٠النحل ( قال إِنََّما قَْولَُنا ِلَشىْ ء إِذَا أَرَْدَناُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 
والكفر يقتضي التفريق فإن هذا حكم شرعي الوجه ال يليق إال بأن يفسر التفريق بني املرء وزوجه بأن يصري كافراً 

  وذلك ال يكون إال بأمر اهللا تعاىل
  ِ ِمْن َخلَاقٍ ففيه مسائل أما قوله تعاىل وََيَتَعلَُّمونَ َما َيُضرُُّهْم َوالَ َينفَعُُهْم َولَقَْد َعِلُمواْ لََمنِ اْشتََراُه َما لَُه ِفى االْخَِرة

ء على سبيل االستعارة لوجوه أحدها أهنم ملا نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم املسألة األوىل إمنا ذكر لفظ الشرا
وأقبلوا على التمسك مبا تتلوا الشياطني فكأهنم قد اشتروا ذلك السحر بكتاب اهللا وثانيها أن امللكني إمنا قصدا 

كأنه اشترى مبنافع اآلخرة بتعليم السحر االحتراز عنه ليصل بذلك االحتراز إىل منافع اآلخرة فلما استعمل السحر ف
منافع الدنيا وثالثها أنه ملا استعمل السحر علمنا أنه إمنا حتمل املشقة ليتمكن من ذلك االستعمال فكأنه اشترى باحملن 

  اليت حتملها قدرته على ذلك االستعمال
ن اخللق ومعناه التقدير النصيب قال القفال يشبه أن يكون أصل الكلمة م) اخلالق ( املسألة الثانية قال األكثرون 

ومنه خلق األدمي ومنه يقال قدر للرجل كذا درمهاً رزقاً على عمل كذا وقال آخرون اخلالق اخلالص ومنه قول 
  أمية بن أيب الصلت يدعون بالويل فيها الخالق هلم

  إال سرابيل قطران وأغالل
قَْد َعِلُمواْ مث نفاه عنهم يف قوله لَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ بقي يف اآلية سؤال وهو أنه كيف أثبت هلم العلم أوالً يف قوله َولَ

واجلواب من وجوه أحدها أن الذين علموا غري الذين مل يعلموا فالذين علموا هم الذين علموا السحر ودعوا الناس 
ابَ اللَِّه َوَراء ظُُهورِِهْم كَأَنَُّهْم الَ َيْعلَُمونَ إىل تعلمه وهم الذين قال اهللا يف حقهم َنَبذَ فَرِيٌق ّمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب ِكَت

وأما اجلهال الذين يرغبون يف تعلم السحر فهم الذين ال يعلمون وهذا جواب األخفش وقطرب وثانيها لو سلمنا 
  كون القوم واحداً ولكنهم علموا شيئاً وجهلوا شيئاً آخر

ا مقدار ما فاهتم من منافع اآلخرة وما حصل هلم من مضارها علموا أهنم ليس هلم يف اآلخرة خالق ولكنهم جهلو
وعقوباهتا وثالثها لو سلمنا أن القوم واحد واملعلوم واحد ولكنهم مل ينتفعوا بعلمهم بل أعرضوا عنه فصار ذلك 

كنه ال يضعه العلم كالعدم كما مسى اهللا تعاىل الكفار ُصّماً إذ مل ينتفعوا هبذه احلواس ويقال للرجل يف شيء يفعله ل
  موضعه صنعت ومل تصنع

  َولَْو أَنَُّهْم َءاَمنُواْ واتَّقَْوا لََمثُوَبةٌ  مِّْن ِعنِد اللَِّه َخْيٌر لَّْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ
اْ اعلم أن الضمري عائد إىل اليهود الذين تقدم ذكرهم فإنه تعاىل ملا بني فيهم الوعيد بقوله ِمْن َخلَاقٍ َولَبِئَْس َما َشَرْو

أتبعه بالوعد جامعاً بني الترهيب والترغيب ألن اجلمع بينهما أدعى إىل الطاعة والعدول عن )  ١٠٢البقرة ( بِِه 
  املعصية

قرة الب( ورِِهْم أما قوله تعاىل ءاَمنُواْ فاعلم أنه تعاىل ملا قال َنَبذَ فَرِيٌق ّمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكتَاَب ِكَتاَب اللَِّه َوَراء ظُُه
مث وصفهم بأهنم اتبعوا ما تتلوا الشياطني وأهنم متسكوا بالسحر قال من بعد َولَْو أَنَُّهْم ءاَمُنواْ يعين مبا نبذوه )  ١٠١

من كتاب اهللا فإن محلت ذلك على القرآن جاز وإن محلته على كتاهبم املصدق للقرآن جاز وإن محلته على األمرين 
  عن فعل املنهيات وترك املأموراتجاز واملراد من التقوى االحتراز 

أما قوله تعاىل لََمثُوَبةٌ  ّمْن ِعنِد اللَِّه َخْيٌر ففيه وجوه أحدها أن اجلواب حمذوف وتقديره ولو أهنم آمنوا واتقوا ألثيبوا 



رها فإن قيل إال أنه تركت اجلملة الفعلية إىل هذه اإلمسية ملا يف اجلملة اإلمسية من الداللة على ثبات املثوبة واستقرا
 هال قيل ملثوبة اهللا خري قلنا ألن املراد لشيء من ثواب اهللا خري هلم وثانيها جيوز أن يكون قوله َولَْو أَنَُّهْم ءامَُنواْ متنياً

  إلمياهنم على سبيل اجملاز عن إرادة اهللا إمياهنم كأنه قيل وليتهم آمنوا مث ابتدأ ملثوبة من عند اهللا خري
  يَن َءاَمُنواْ الَ َتقُولُواْ َراِعَنا َوقُولُواْ انظُْرَنا وَاْسَمُعواْ َوِللكَاِفرِيَن َعذَاٌب أَِليٌمَياأَيَُّها الَِّذ

اعلم أن اهللا تعاىل ملا شرح قبائح أفعاهلم قبل مبعث حممد عليه الصالة والسالم أراد من ههنا أن يشرح قبائح أفعاهلم 
هم واجتهادهم يف القدح فيه والطعن يف دينه وهذا هو النوع األول وجد) صلى اهللا عليه وسلم ( عند مبعث حممد 

  من هذا الباب وههنا مسائل
املسألة األوىل اعلم أن اهللا تعاىل خاطب املؤمنني بقوله تعاىل ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ يف مثانية ومثانني موضعاً من 

يا أيها املساكني فكأنه سبحانه وتعاىل ملا خاطبهم أوالً باملساكني  القرآن قال ابن عباس وكان خياطب يف التوراة بقوله
  أثبت املسكنة هلم آخراً حيث قال َوُضرَِبْت َعلَيْهُِم الذّلَّةُ  َوالَْمْسكََنةُ 

وهذا يدل على أنه تعاىل ملا خاطب هذه األمة باإلميان أوالً فإنه تعاىل يعطيهم األمان من العذاب يف )  ٦١البقرة ( 
لنريان يوم القيامة وأيضاً فاسم املؤمن أشرف األمساء والصفات فإذا كان خياطبنا يف الدنيا بأشرف األمساء والصفات ا

  فنرجو من فضله أن يعاملنا يف اآلخرة بأحسن املعامالت
فإن عند الشافعي املسألة الثانية أنه ال يبعد يف الكلمتني املترادفتني أن مينع اهللا من أحدمها ويأذن يف األخرى ولذلك 

رضي اهللا عنه ال تصلح الصالة بترمجة الفاحتة سواء كانت بالعربية أو بالفارسية فال يبعد أن مينع اهللا من قوله راِعَنا 
ويأذن يف قوله انظُْرَنا وإن كانتا مترادفتني ولكن مجهور املفسرين على أنه تعاىل إمنا منع من قوله راِعَنا الشتماهلا على 

إذا تال عليهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث ذكروا فيه وجوهاً أحدها كان املسلمون يقولون لرسول اهللا نوع مفسدة 
) راعينا ( شيئاً من العلم راعنا يا رسول اهللا واليهود كانت هلم كلمة عربانية يتسابون هبا تشبه هذه الكلمة وهي 

فترضوه وخاطبوا به النيب وهم يعنون تلك املسبة فنهى ومعناها امسع ال مسعت فلما مسعوا املؤمنني يقولون راعنا إ
املؤمنون عنها وأمروا بلفظة أخرى وهي قوله انظُْرَنا ويدل على صحة هذه التأويل قوله تعاىل يف سورة النساء 

وروي أن سعد بن )  ٤٦النساء ( ِفى الّدينِ  َوَيقُولُونَ َسِمْعَنا وََعَصْيَنا وَاْسَمْع غَْيَر ُمْسَمعٍ َوراِعَنا لَّياً بِأَلْسَِنِتهِْم َوطَْعناً
معاذ مسعها منهم فقال يا أعداء اهللا عليكم لعنة اهللا والذي نفسي بيده لئن مسعتها من رجل منكم يقوهلا لرسول اهللا 

ألضربن عنقه فقالوا أولستم تقولوهنا فنزلت هذه اآلية وثانيها قال قطرب هذه الكلمة وإن كانت صحيحة املعىن إال 
ن أهل احلجاز ما كانوا يقولوهنا إال عند اهلزؤ والسخرية فال جرم هنى اهللا عنها وثالثها أن اليهود كانوا يقولون أ

مفاعلة من الرعي بني اثنني فكان هذا اللفظ ) راعنا ( راعينا أي أنت راعي غنمنا فنهاهم اهللا عنها ورابعها أن قوله 
ا أرعنا مسعك لنرعيك أمساعنا فنهاهم اهللا تعاىل عنه وبني أن ال بد من تعظيم مومهاً للمساواة بني املخاطبني كأهنم قالو

)  ٦٣النور ( الرسول عليه السالم يف املخاطبة على ما قال الَّ َتْجَعلُواْ ُدَعاء الرَُّسولِ َبْيَنكُْم كَُدَعاء بَْعِضكُْم َبْعضاً 
( راع كالمي وال تغفل عنه وال تشتغل بغريه وليس يف خطاب مع االستعالء كأنه يقول ) راعنا ( وخامسها أن قوله 

( إال سؤال االنتظار كأهنم قالوا له توقف يف كالمك وبيانك مقدار ما نصل إىل فهمه وسادسها أن قوله ) انظرنا 
لمة على وزن عاطنا من املعاطاة ورامنا من املراماة مث إهنم قلبوا هذه النون إىل النون األصلية وجعلوها ك) راعنا 

مشتقة من الرعونة وهي احلق فالراعن اسم فاعل من الرعونة فيحتمل أهنم أرادوا به املصدر كقوهلم عياذاً بك أي 
أعوذ عياذاً بك فقوهلم راعنا أي فعلت رعونة وحيتمل أهنم أرادوا به صرت راعنا أي صرت ذا رعونة فلما قصدوا 

الكلمة وسابعها أن يكون املراد ال تقولوا قوالً راعنا أي قوالً هذه الوجوه الفاسدة ال جرم هنى اهللا تعاىل عن هذه 



  منسوباً إىل الرعونة مبعىن راعن كتامر والبن
احلديد ( أما قوله تعاىل َوقُولُواْ انظُْرَنا ففيه وجوه أحدها أنه من نظره أي انظره قال تعاىل انظُرُوَنا َنقْتَبِْس ِمن نُّورِكُْم 

صلى اهللا عليه ( سألوه اإلمهال لينقلوا عنه فال حيتاجون إىل االستعاذة فإن قيل أفكان النيب فأمرهم تعاىل بأن ي)  ١٣
يعجل عليهم حق يقولون هذا فاجلواب من وجهني أحدمها أن هذه اللفظة قد تقال يف خالل الكالم وإن مل ) وسلم 

اين أهنم فسروا قوله تعاىل الَ ُتَحّركْ تكن هناك عجلة حتوج إىل ذلك كقول الرجل يف خالل حديثه امسع أو مسعت الث
بِِه ِلسَاَنكَ ِلتَْعَجلَ بِهِ أنه عليه السالم كان يعجل قول ما يلقيه إليه جربيل عليه السالم حرصاً على حتصيل الوحي 

  وأخذ القرآن فقيل له ال

لى تعجيل أفهامهم حترك به لسانك لتعجل به فال يبعد أن يعجل فيما حيدث به أصحابه من أمر الدين حرصاً ع
( معناه ) انظرنا ( فكانوا يسألونه يف هذه احلالة أن ميهلهم فيما خياطبهم به إىل أن يفهموا كل ذلك الكالم وثانيها 

واملعىن من قومه )  ١٥٥األعراف ( كما يف قوله وَاْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه ) إىل ( إلينا إال أنه حذف حرف ) انظر 
م إذا نظر إىل املتعلم كان إيراده للكالم على نعت اإلفهام والتعريف أظهر وأقوى وثالثها قرأ واملقصود منه أن املعل

  من النظرة أي أمهلنا) أنظرنا ( أيب بن كعب 
أما قوله تعاىل وَاْسَمُعواْ فحصول السماع عند سالمة احلاسة أمر ضروري خارج عن قدرة البشر فال جيوز وقوع 

أحد أمور ثالثة أحدها فرغوا أمساعكم ملا يقول النيب عليه السالم حىت ال حتتاجوا إىل األمر به فإذن املراد منه 
االستعادة وثانيها امسعوا مساع قبول وطاعة وال يكن مساعكم مساع اليهود حيث قالوا مسعنا وعصينا وثالثها امسعوا ما 

بني ما للكافرين من العذاب األليم إذا مل يسلكوا  أمرمت به حىت ال ترجعوا إىل ما هنيتم عنه تأكيداً عليهم مث إنه تعاىل
) العذاب األليم ( مع الرسول هذه الطريقة من اإلعظام والتبجيل واإلصغاء إىل ما يقول والتفكر فيما يقول ومعىن 

  قد تقدم
ْيكُم مِّْن خَْيرٍ مِّن رَّبِّكُْم وَاللَُّه َيخَْتصُّ بَِرْحَمِتِه َمن مَّا َيَودُّ الَِّذيَن كَفَرُواْ ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ َوالَ الُْمْشرِِكَني أَن ُينَزَّلَ َعلَ

  َيَشآُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ
واعلم أنه تعاىل ملا بني حال اليهود والكفار يف العداوة واملعاندة حذر املؤمنني منهم فقال مَّا َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ فنفى 

  احملبة لكل ما يظهر به فضل املؤمنني وههنا مسألتانعن قلوهبم الود و
األوىل للبيان ألن الذين كفروا جنس حتته نوعان أهل الكتاب واملشكرون والدليل عليه قوله ) من ( املسألة األوىل 

زبده الستغراق اخلري والثالثة البتداء والثانية م)  ١البينة ( تعاىل لَمْ َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوالُْمْشرِِكَني 
  الغاية

املعىن )  ٣٢الزخرف ( املسألة الثانية اخلري الوحي وكذلك الرمحة يدل عليه قوله تعاىل أَُهمْ َيقِْسُمونَ َرْحَمةَ  َرّبَك 
  أهنم يرون أنفسهم أحق بأن يوحي إليهم فيحسدونكم وما حيبون أن ينزل عليكم شيء من الوحي

  نه أن ذلك احلسد ال يؤثر يف زوال ذلك فإنه سبحانه خيتص برمحته وإحسانه من يشاءمث بني سبحا
  ٍء قَدِيٌرَما َننَسْخ ِمْن َءاَيةٍ  أَْو ُننِسَها َنأِْت بَِخْيرٍ مِّْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَمْ َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْي

   اإلسالم فقالوا أال ترون إىل حممد يأمر أصحابهاعلم أن هذا هو النوع الثاين من طعن اليهود يف

بأمر مث ينهاهم عنه ويأمرهم خبالفه ويقول اليوم قوالً وغداً يرجع عنه فنزلت هذه اآلية والكالم يف اآلية مرتب على 
  مسائل



ل نسخت الريح املسألة األوىل النسخ يف أصل اللغة مبعىن إبطال الشيء وقال القفال إنه للنقل والتحويل لنا أنه يقا
آثار القوم إذا عدمت ونسخت الشمس الظل إذا عدم ألنه قد ال حيصل الظل يف مكان آخر حىت يظن أنه انتقل إليه 

 أي يزيله ويبطله)  ٥٢احلج ( وقال تعاىل إِالَّ إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفى أُْمنِيَِّتِه فََينَسُخ اللَُّه َما ُيلِْقى الشَّيْطَانُ 
واألصل يف الكالم احلقيقة وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة يف اإلبطال وجب أن ال يكون حقيقة يف النقل دفعاً 

لالشتراك فإن قيل وصفهم الريح بأهنا ناسخة لآلثار والشمس بأهنا ناسخة للظل جماز ألن املزيل لآلثار والظل هو 
كون اللفظ حقيقة يف مدلوله مث نعارض ما ذكرمتوه ونقول اهللا تعاىل وإذا كان ذلك جمازاً امتنع االستدالل به على 

بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ الكتاب إىل كتاب آخر كأنه ينقله إليه أو ينقل حكايته ومنه تناسخ 
األرواح وتناسخ القرون قرناً بعد قرن وتناسخ املواريث إمنا هو التحول من واحد إىل آخر بدالً عن األول وقال 

فوجب أن يكون اللفظ )  ٢٩اجلاثية ( ىل َهاذَا كَِتاُبَنا َينِطُق َعلَْيكُم بِالَْحّق إِنَّا كُنَّا َنسَْتنِسُخ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ تعا
حقيقة يف النقل ويلزم أن ال يكون حقيقة يف اإلبطال دفعاً لالشتراك واجلواب عن األول من وجهني أحدمها أنه ال 

هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل الشمس والريح املؤثرتني يف تلك اإلزالة ويكونان أيضاً ميتنع أن يكون اهللا 
ناسخني لكوهنما خمتصني بذلك التأثري والثاين أن أهل اللغة إمنا أخطأوا يف إضافة النسخ إىل الشمس والريح فهب أنه 

إىل الريح والشمس وعن الثاين أن كذلك لكن متمسكنا إطالقهم لفظ النسخ على اإلزالة السنادهم هذا الفعل 
النقل أخص من اإلبطال ألنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصل عقيبها صفة أخرى فإن مطلق العدم أهم 

  من عدم حيصل عقيبه شيء آخر وإذا دار اللفظ بني اخلاص والعام كان جعله حقيقة يف العام أوىل واهللا أعلم
بضم النون وكسر السني والباقون بفتحهما أما قراءة ابن عامر ففيها ) ننسخ ما ( املسألة الثانية قرأ ابن عامر 

وجهان أحدمها أن يكون نسخ وأنسخ مبعىن واحد والثاين أنسخته جعتله ذا نسخ كما قال قوم للحجاج وقد صلب 
) ننسأها ( رأ ابن كثري وأبو عمرو وق)  ٢١عبس ( رجالً أقربوا فالناً أي اجعلوه ذا قرب قال تعاىل ثُمَّ أَمَاَتُه فَأَقَْبَرُه 

بفتح النون واهلمزة وهو جزم بالشرط وال يدع أبو عمرو اهلمزة يف مثل هذا ألن سكوهنا عالمة للجزم وهو من 
ومنه مسي بيع األجل نسيئة وقال أهل اللغة )  ٣٧التوبة ( النسء وهو التأخري ومنه إِنََّما النَِّسىء زِيَاَدةٌ  ِفى الْكُفْرِ 

من سره النسء يف األجل والزيادة يف ( أ اهللا أجله ونسأ يف أجله أي أخر وزاد وقال عليه الصالة والسالم أنس
والباقون بضم النون وكسر السني وهو من النسيان مث األكثرون محلوه على النسيان الذي هو ) الرزق فليصل رمحه 

أي فترك )  ١٥٥طه (  فََنِسىَ  َولَْم َنجِْد لَُه َعْزماً ضد الذكر ومنهم من محل النسيان على الترك على حد قوله تعاىل
أي نتركهم كما تركوا واألظهر أن محل النسيان )  ٥١األعراف ( وقال فَالَْيْوَم نَنَساُهْم كََما َنُسواْ لِقَاء َيْوِمهِْم َهاذَا 

لقوا اسم امللزوم على الالزم وقرىء على الترك جماز ألن املنسي يكون متروكاً فلما كان الترك من لوازم النسيان أط
ننسها وننسها بالتشديد وتنسها وتنسها على خطاب الرسول وقرأ عبد اهللا ما ننسك من آية أو ننسخها وقرأ 

  حذيفة ما ننسخ من آية أو ننسكها

كانا مضارعني  يف هذه اآلية جزائية كقولك ما تصنع أصنع وعملها اجلزم يف الشرط واجلزاء إذا) ما ( املسألة الثالثة 
  جزاء وكالمها جمزومان) نأت ( شرط وقوله ) ننسخ ( فقوله 

املسألة الرابعة اعلم أن التناسخ يف اصطالح العلماء عبارة عن طريق شرعي يدل على أن احلكم الذي كان ثابتاً 
ين به القدر بطريق شرعي ال يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لواله لكان ثابتاً فقولنا طريق شرعي نع

املشترك بني القول الصادر عن اهللا تعاىل وعن رسوله والفعل املنقول عنهما وخيرج عنه إمجاع األمة على أحد القولني 
ألن ذلك ليس بطريق شرعي على هذا التفسري وال يلزم أن يكون الشرع ناسخاً حلكم العقل ألن العقل ليس طريقاً 



اً للحكم الشرعي ألن املعجز ليس طريقاً شرعياً وال يلزم تقيد احلكم بغاية أو شرعياً وال يلزم أن يكون املعجز ناسخ
شرط أو استثناء ألن ذلك غري متراخ وال يلزم ما إذا أمرنا اهللا بفعل واحد مث هنانا عن مثله ألنه لو مل يكن مثل هذا 

  النهي ناسخاً مل يكن مثل حكم األمر ثابتاً
ز عقالً واقع مسعاً خالفاً لليهود فإن منهم من أنكره عقالً ومنهم من جوزه عقالً املسألة اخلامسة النسخ عندنا جائ

لكنه منع منه مسعاً ويروى عن بعض املسلمني إنكار النسخ واحتج اجلمهور من املسلمني على جواز النسخ ووقوعه 
ل بنسخ شرع من قبله ونبوته ال تصح إال مع القو) صلى اهللا عليه وسلم ( ألن الدالئل دلت على نبوة حممد 

فوجب القطع بالنسخ وأيضاً قلنا على اليهود إلزامان األول جاء يف التوراة أن اهللا تعاىل قال لنوح عليه السالم عند 
إين جعلت كل دابة مأكالً لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خال الدم فال ( خروجه من الفلك 

وعلى بين إسرائيل كثرياً من احليوان الثاين كان آدم عليه السالم يزوج األخت تأكلوه مث إنه تعاىل حرم على موسى 
من األخ وقد حرمه بعد ذلك على موسى عليه السالم قال منكرو النسخ ال نسلم أن نبوة حممد عليه الصالة 

الناس  والسالم ال تصح إال مع القول بالنسخ ألن من اجلائز أن يقال إن موسى وعيسى عليهما السالم أمر
بشرعهما إىل زمان ظهور شرع حممد عليه الصالة والسالم مث بعد ذلك أمر الناس باتباع حممد عليه الصالة والسالم 

فعند ظهور شرع حممد عليه الصالة والسالم زال التكليف بشرعهما وحصل التكليف بشرع حممد عليه الصالة 
مث إنه تعاىل حرم على موسى وعلى بين إسرائيل كثرياً من والسالم لكنه ال يكون ذلك نسخاً بل جارياً جمرى قوله 

احليوان الثاين كان آدم عليه السالم يزوج األخت من األخ وقد حرمه بعد ذلك على موسى عليه السالم قال 
منكرو النسخ ال نسلم أن نبوة حممد عليه الصالة والسالم ال تصح إال مع القول بالنسخ ألن من اجلائز أن يقال إن 

سى وعيسى عليهما السالم أمر الناس بشرعهما إىل زمان ظهور شرع حممد عليه الصالة والسالم مث بعد ذلك مو
أمر الناس باتباع حممد عليه الصالة والسالم فعند ظهور شرع حممد عليه الصالة والسالم زال التكليف بشرعهما 

نسخاً بل جارياً جمرى قوله ثُمَّ أَِتمُّواْ الّصَياَم وحصل التكليف بشرع حممد عليه الصالة والسالم لكنه ال يكون ذلك 
واملسلمون الذين أنكروا وقوع النسخ أصالً بنوا مذهبهم على هذا احلرف وقالوا قد )  ١٨٧البقرة ( إِلَى الَّْيلِ 

الم ثبت يف القرآن أن موسى وعيسى عليهما السالم قد بشرا يف التوراة واإلجنيل مببعث حممد عليه الصالة والس
وأن عند ظهوره جيب الرجوع إىل شرعه وإذا كان األمر كذلك فمع قيام هذا االحتمال امتنع اجلزم بوقوع النسخ 
وهذا هو االعتراض على اإللزامني املذكورين واحتج منكروا النسخ بأن قالوا إن اهللا تعاىل ملا بني شرع عيسى عليه 

ل إهنا دالة على دوامها أو ال على دوامها أو ما كان فيها داللة السالم فاللفظ الدال على تلك الشريعة إما أن يقا
على الدوام وال على الالدوام فإن بني فيها ثبوهتا على الدوام مث تبني أهنا ما دامت كان اخلرب األول كذباً وإنه غري 

خاً ألن أقصى ما يف جائز على الشرع وأيضاً فلو جوزنا ذلك مل يكن لنا طريق إىل العلم بأن شرعنا ال يصري منسو
الباب أن يقول الشرع هذه الشريعة دائمة وال تصري منسوخة قط ألبتة ولكنا إذا رأينا مثل هذا الكالم حاصالً يف 
شرع موسى وعيسى عليهما السالم مع أهنما مل يدوما زال الوثوق عنه يف كل الصور فإن قيل مل ال جيوز أن يقال 

ن به ما يدل على أنه سينسخه أو ما قرن به إال أنه نص على ذلك إال أنه مل ينقل ذكر اللفظ الدال على الدوام مث قر
  إلينا يف اجلملة قلنا هذا ضعيف لوجوه

أحدها أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام مع التنصيص على أنه ال يدوم مجع بني كالمني متناقضني وإنه 
تعاىل أن شرعهما سيصري منسوخاً فإذا نقل شرعه وجب أن ينقل سفه وعبث وثانيها على هذا التقدير قد بني اهللا 

هذه الكيفية أيضاً ألنه لو جاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية جلاز مثله يف شرعنا أيضاً وحينئذ ال يكون 



قله وما لنا طريق إىل القطع بأن شرعنا غري منسوخ ألن ذلك من الوقائع العظيمة اليت تتوفر فيها الدواعي على ن
صلى ( كان كذلك وجب اشتهاره وبلوغه إىل حد التواتر وإال فلعل القرآن عورض ومل تنقل معارضته ولعل حممداً 

غري هذا الشرع عن هذا الوضع ومل ينقل وإذا ثبت وجوب أن تنقل هذه الكيفية على سبيل ) اهللا عليه وسلم 
عليهما السالم على أن شرعيهما سيصريان منسوخني  التواتر فنقول لو أن اهللا تعاىل نص يف زمان موسى وعيسى

لكان ذلك مشهوراً ألهل التواتر ومعلوماً هلم بالضرورة ولو كان كذلك الستحال منازعة اجلمع العظيم فيه فحيث 
  رأينا اليهود والنصارى مطبقني على إنكار ذلك علمنا أنه مل يوجد التنصيص على أن شرعيهما يصريان منسوخني

م الثاين وهو أن يقال إن اهللا تعاىل نص على شرع موسى عليه السالم وقرن به ما يدل به على أنه منقطع وأما القس
غري دائم فهذا باطل ملا ثبت أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة ألهل التواتر وأيضاً فبتقدير 

  صحته ال يكون ذلك نسخاً بل يكون ذلك انتهاء للغاية
قسم الثالث وهو أنه تعاىل نص على شرع موسى عليه السالم ومل يبني فيه كونه دائماً أو كونه غري دائم وأما ال

فنقول قد ثبت يف أصول الفقه أن جمرد األمر ال يفيد التكرار وإمنا يفيد املرة الواحدة فإذا أتى املكلف باملرة الواحدة 
كون نسخاً لألمر األول فثبت هبذا التقسيم أن القول فقد خرج عن عهدة األمر فورود أمر آخر بعد ذلك ال ي

  بالنسخ حمال
واعلم أنا بعد أن قررنا هذه اجلملة يف كتاب احملصول يف أصول الفقه متسكنا يف وقوع النسخ بقوله تعاىل َما َننَسْخ 

ههنا تفيد الشرط واجلزاء وكما ) ما ( ضعيف ألن ِمْن ءاَيةٍ  أَْو ُننسَِها َنأْتِ بَِخْيرٍ ّمْنَها أَْو ِمثْلَِها واالستدالل به أيضاً 
أن قولك ومن جاءك فأكرمه ال يدل على حصول اجمليء بل على أنه مىت جاء وجب اإلكرام فكذا هذه اآلية ال تدل 
على حصول النسخ بل على أنه مىت حصل النسخ وجب أن يأيت مبا هو خري منه فاألقوى أن نعول يف اإلثبات على 

الرعد ( وقوله َيْمُحو اللَُّه َما َيَشاء َويُثْبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ الِْكتَابِ )  ١٠١النحل ( إِذَا َبدَّلَْنآ ءاَيةً  مَّكَانَ ءاَيةٍ  قوله تعاىل َو
  واهللا تعاىل أعلم)  ٣٩

قوعه املسألة السادسة اتفقوا على وقوع النسخ يف القرآن وقال أبو مسلم بن حبر إنه مل يقع واحتج اجلمهور على و
أجاب أبو يف القرآن بوجوه أحدها هذه اآلية وهي قوله تعاىل َما َننَسْخ ِمْن ءاَيةٍ  أَْو ُننِسَها َنأِْت بِخَْيرٍ ّمْنَها أَْو ِمثِْلَها 

مسلم عنه بوجوه األول أن املراد من اآليات املنسوخة هي الشرائع اليت يف الكتب القدمية من التوراة واإلجنيل 
إىل املشرق واملغرب مما وضعه اهللا تعاىل عنا وتعبدنا بغريه فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون ال  كالسبت والصالة

تؤمنوا إال ملن تبع دينكم فأبطل اهللا عليهم ذلك هبذه اآلية الوجه الثاين املراد من النسخ نقله من اللوح احملفوظ 
وجه الثالث أنا بينا أن هذه اآلية ال تدل على وقوع وحتويله عنه إىل سائر الكتب وهو كما يقال نسخت الكتاب ال

النسخ بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إىل خري منه ومن الناس من أجاب عن االعتراض األول بأن اآليات إذا 
  أطلقت فاملراد

لقرآن وهذا هبا آيات القرآن ألنه هو املعهود عندنا وعن الثاين بأن نقل القرآن من اللوح احملفوظ ال خيتص ببعض ا
النسخ خمتص ببعضه ولقائل أن يقول على األول ال نسلم أن لفظ اآلية خمتص بالقرآن بل هو عام يف مجيع الدالئل 

وعلى الثاين ال نسلم أن النسخ املذكور يف اآلية خمتص ببعض القرآن بل التقدير واهللا أعلم ما ننسخ من اللوح 
  احملفوظ فإنا نأيت بعده مبا هو خري منه

جة الثانية للقائلني بوقوع النسخ يف القرآن أن اهللا تعاىل أمر املتوىف عنها زوجها باالعتداد حوالً كامالً وذلك يف احل
مث نسخ ذلك بأربعة )  ٢٤٠البقرة ( قوله َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم وََيذَُرونَ أَْزواًجا َوِصيَّةً  الّْزَواجِهِم مََّتاًعا إِلَى الَْحْولِ 



)  ٢٣٤البقرة ( َعْشًرا شهر وعشر كما قال َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم َوَيذَُرونَ أَزْواًجا َيتََربَّْصَن بِأَنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ  أَشُْهرٍ َوأ
قال أبو مسلم االعتداد باحلول ما زال بالكلية ألهنا لو كانت حامالً ومدة محلها حول كامل لكانت عدهتا حوالً 

وإذا بقي هذا احلكم يف بعض الصور كان ذلك ختصيصاً ال ناسخاً واجلواب أن مدة عدة احلمل تنقضي  كامالً
  بوضع احلمل سواء حصل وضع احلمل بسنة أو أقل أو أكثر فجعل السنة العدة يكون زائالً بالكلية

أَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِذَا َناَجْيُتُم الرَُّسولَ احلجة الثالثة أمر اهللا بتقدمي الصدقة بني يدي جنوى الرسول بقوله تعاىل َخبٌِري ي
مث نسخ ذلك قال أبو مسلم إمنا زال ذلك لزوال سببه ألن سبب )  ١٢اجملادلة ( فَقَّدُمواْ َبْيَن َيَدىْ  َنْجواكُْم َصَدقَةً  

سقط التعبد واجلواب لو كان  التعبد هبا أن ميتاز املنافقون من حيث ال يتصدقون عن املؤمنني فلما حصل هذا الغرض
كذلك لكان من مل يتصدق منافقاً وهو باطل ألنه روي أنه مل يتصدق غري علي رضي اهللا عنه ويدل عليه قوله تعاىل 

  ) ١٣اجملادلة ( فَإِذَا لَمْ َتفَْعلُواْ َوتَاَب اللَُّه َعلَْيكُْم 
 إِن َيكُن مّنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ َيْغِلُبواْ مِاْئََتْينِ مث نسخ احلجة الرابعة أنه تعاىل أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعاىل

األنفال ( ُبواْ ِماْئََتْينِ ذلك بقوله تعاىل الئَانَ َخفََّف اللَُّه َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضْعفاً فَإِن َيكُن ّمنكُْم مّاْئَةٌ  صَابَِرةٌ  َيْغِل
٦٦ ٦٥ (  

مث إنه )  ١٤٢البقرة ( عاىل َسَيقُولُ السُّفََهاء ِمَن النَّاسِ َما وَلَّاُهْم َعن ِقْبلَِتهُِم الَِّتى كَاُنواْ َعلَْيَها احلجة اخلامسة قوله ت
قال أبو مسلم حكم تلك القبلة ما زال )  ١٤٤البقرة ( تعاىل أزاهلم عنها بقوله فََولّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ 

التوجه إليها عند اإلشكال أو مع العلم إذا كان هناك عذر اجلواب أن على ما ذكرته ال فرق بني بيت بالكلية جلواز 
  املقدس وسائر اجلهات فاخلصوصية اليت هبا امتاز بيت املقدس عن سائر اجلهات قد زالت بالكلية فكان نسخاً

)  ١٠١النحل ( ٍ َواللَُّه أَْعلَُم بَِما ُيَنّزلُ قَالُواْ إِنََّما أَنَت ُمفَْترٍ  احلجة السادسة قوله تعاىل َوإِذَا َبدَّلَْنآ ءاَيةً  مَّكَانَ ءاَية
والتبديل يشتمل على رفع وإثبات واملرفوع إما التالوة وإما احلكم فكيف كان فهو رفع ونسخ وإمنا أطنبنا يف هذه 

بأن اهللا تعاىل وصف كتابه بأنه ال  الدالئل ألن كل واحد منها يدل على وقوع النسخ يف اجلملة واحتج أبو مسلم
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل واجلواب أن املراد أن هذا الكتاب مل يتقدمه 

  من كتب اهللا ما يبطله وال يأتيه من بعده أيضاً ما يبطله
قط أو مها معاً أما الذي يكون املنسوخ هو احلكم املسألة السابعة املنسوخ إما أن يكون هو احلكم فقط أو التالوة ف

  دون التالوة فكهذه اآليات اليت عددناها وأما الذي يكون املنسوخ هو التالوة فقط فكما

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتة نكاالً من اهللا واهللا عزيز حكيم ( يروى عن عمر أنه قال كنا نقرأ آية الرجم 
بن آدم واديان من مال البتغى إليهما ثالثاً وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على لو كان ال( وروي ) 

وأما الذي يكون منسوخ احلكم والتالوة معاً فهو ما روت عائشة رضي اهللا عنها أن القرآن قد نزل يف ) من تاب 
كم مجيعاً واخلمس مرفوع التالوة الرضاع بعشر معلومات مث نسخن خبمس معلومات فالعشر مرفوع التالوة واحل

  باقي احلكم ويروى أيضاً أن سورة األحزاب كانت مبنزلة السبع الطوال أو أزيد مث وقع النقصان فيه
املسألة الثامنة اختلف املفسرون يف قوله تعاىل َما نَنَسْخ ِمْن ءاَيةٍ  أَْو ُننِسَها فمنهم من فسر النسخ باإلزالة ومنهم من 

عىن نسخت الكتاب وهو قول عطاء وسعيد بن املسيب ومن قال بالقول األول ذكروا فيه وجوهاً فسره بالنسخ مب
أحدها ما ننسخ من آية وأنتم تقرءونه أو ننسها أي من القرآن ما قرىء بينكم مث نسيتم وهو قول احلسن واألصم 

التالوة معاً فإن قيل وقوع هذا وأكثر املتكلمني فحملوه على نسخ احلكم دون التالوة وننسها على نسخ احلكم و
النسيان ممنوع عقالً وشرعاً أما العقل فألن القرآن ال بد من إيصاله إىل أهل التواتر والنسيان على أهل التواتر 



ن األول من واجلواب ع)  ٩احلجر ( بأمجعهم ممتنع وأما النقل فلقوله تعاىل إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ 
وجهني األول أن النسيان يصح بأن يأمر اهللا تعاىل بطرحه من القرآن وإخراجه من مجلة ما يتلى ويؤتى به يف الصالة 

أو حيتج به فإذا زال حكم التعبد به وطال العهد نسي أو إن ذكر فعلى طريق ما يذكر خرب الواحد فيصري هلذا 
ذلك يكون معجزة للرسول عليه الصالة والسالم ويروى فيه خرب أهنم الوجه منسياً عن الصدور اجلواب الثاين أن 

كانوا يقرأون السورة فيصبحون وقد نسوها واجلواب عن الثاين أنه معارض بقوله تعاىل َسنُقْرِئَُك فَالَ تَنَسى إِالَّ َما 
  ) ٢٤الكهف ( وبقوله َواذْكُر رَّبََّك إِذَا َنِسيَت )  ٦األعلى ( َشاء اللَُّه 

قول الثاين ما ننسخ من آية أي نبدهلا إما بأن نبدل حكمها فقط أو تالوهتا فقط أو نبدهلما أما قوله تعاىل أَْو نُنِسَها ال
فاملراد نتركها كما كانت فال نبدهلا وقد بينا أن النسيان مبعىن الترك قد جاء فيصري حاصل اآلية أن الذي نبدله فإنا 

  نأيت خبري منه أو مثله
لث ما ننسخ من آية أي ما نرفعها بعد إنزاهلا أو ننسأها على قراءة اهلمزة أي نؤخر إنزاهلا من اللوح القول الثا

  احملفوظ أو يكون املراد نؤخر نسخها فال ننسخها يف احلال فإنا ننزل بدهلا ما يقوم مقامها يف املصلحة
التالوة معاً أو ننسها أي نتركها وهي القول الرابع ما ننسخ من آية وهي اآلية اليت صارت منسوخة يف احلكم و

اآلية اليت صارت منسوخة يف احلكم ولكنها غري منسوخة يف التالوة بل هي باقية يف التالوة فأما من قال بالقول 
فاملعىن نتركها يعين ) ننسها ( الثاين ما ننسخ من آية أي ننسخها من اللوح احملفوظ أو ننسأها نؤخرها وأما قراءة 

  فال ننسخها نترك نسخها
وأما قوله ّمْن ءاَيةٍ  فكل املفسرين محلوه على اآلية من القرآن غري أيب مسلم فإنه محل ذلك على التوراة واإلجنيل 

  وقد تقدم القول فيه

تعاىل أما قوله تعاىل نَأِْت بَِخْيرٍ مّْنَها أَْو ِمثِْلَها ففيه قوالن أحدمها أنه األخف والثاين أنه األصلح وهذا أوىل ألنه 
يصرف املكلف على مصاحله ال على ما هو أخف على طباعه فإن قيل لو كان الثاين أصلح من األول لكان األول 

ناقص الصالح فكيف أمر اهللا به قلنا األول أصلح من الثاين بالنسبة إىل الوقت األول والثاين بالعكس منه فزال 
  سائل النسخالسؤال واعلم أن الناس استنبطوا من هذه اآلية أكثر م

املسألة األوىل قال قوم ال جيوز نسخ احلكم إال إىل بدل واحتجوا بأن هذه اآلية تدل على أنه تعاىل إذا نسخ ال بد 
وأن يأيت بعده مبا هو خري منه أو مبا يكون مثله وذلك صريح يف وجوب البدل واجلواب مل ال جيوز أن يقال املراد أن 

خري من ثبوته يف ذلك الوقت مث الذي يدل على وقوع النسخ ال إىل بدل أنه نفي ذلك احلكم وإسقاط التبعد به 
  ال إىل البدل) صلى اهللا عليه وسلم ( نسخ تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة الرسول 

َها ينايف املسألة الثانية قال قوم ال جيوز نسخ الشيء إىل ما هو أثقل منه واحتجوا بأن قوله نَأِْت بَِخْيرٍ ّمنَْها أَْو ِمثِْل
كونه أثقل ألن األثقل ال يكون خرياً منه وال مثله واجلواب مل ال جيوز أن يكون املراد باخلري ما يكون أكثر ثواباً يف 
اآلخرة مث إن الذي يدل على وقوعه أن اهللا سبحانه نسخ يف حق الزناة احلبس يف البيوت إىل اجللد والرجم ونسخ 

الة ركعتني عند قوم فنسخت بأربع يف احلضر إذا عرفت هذا فنقول أما صوم عاشوراء بصوم رمضان وكانت الص
نسخ الشيء إىل األثقل فقد وقع يف الصور املذكورة وأما نسخه إىل األخف فكنسخ العدة من حول إىل أربعة أشهر 

  الكعبةوعشر وكنسخ صالة الليل إىل التخيري فيها وأما نسخ الشيء إىل املثل فكالتحويل من بيت املقدس إىل 
املسألة الثالثة قال الشافعي رضي اهللا عنه الكتاب ال ينسخ بالسنة املتواترة واستدل عليه هبذه اآلية من وجوه أحدها 
أنه تعاىل أخرب أن ما ينسخه من اآليات يأت خبري منها وذلك يفيد أنه يأيت مبا هو من جنسه كما إذا قال اإلنسان ما 



فيد أنه يأتيه بثوب من جنسه خري منه وإذا ثبت أنه ال بد وأن يكون من جنسه آخذ منك من ثواب آتيك خبري منه ي
فجنس القرآن قرآن وثانيها أن قوله تعاىل نَأِْتى بَِخْيرٍ ّمْنَها يفيد أنه هو املنفرد باإلتيان بذلك اخلري وذلك هو القرآن 

ها أن قوله نَأِْت بَِخْيرٍ مّْنَها يفيد أن املأيت به خري الذي هو كالم اهللا دون السنة اليت يأيت هبا الرسول عليه السالم وثالث
 من اآلية والسنة ال تكون خرياً من القرآن ورابعها أنه قال أَلَمْ َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلّ َشْيء قَدِيٌر دل على أن اآليت

عن الوجوه األربعة بأسرها أن قوله  بذلك اخلري هو املختص بالقدرة على مجيع اخلريات وذلك هو اهللا تعاىل واجلواب
تعاىل نَأِْت بَِخْيرٍ ّمْنَها ليس فيه أن ذلك اخلري جيب أن يكون ناسخاً بل ال ميتنع أن يكون ذلك اخلري شيئاً مغايراً 

للناسخ حيصل بعد حصول النسخ والذي يدل على حتقيق هذا االحتمال أن هذه اآلية صرحية يف أن اإلتيان بذلك 
على نسخ اآلية األوىل فلو كان نسخ تلك اآلية مرتباً على اإلتيان هبذا اخلري لزم الدور وهو باطل مث  اخلري مرتب

أال ( احتج اجلمهور على وقوع نسخ الكتاب بالسنة ألن آية الوصية لألقربني منسوخة بقوله عليه الصالة والسالم 
الشافعي رضي اهللا عنه أما األول فضعيف ألن  وبأن آية اجللد صارت منسوخة خبرب الرجم قال) ال وصية لوارث 

كون املرياث حقاً للوارث مينع من صرفه إىل الوصية فثبت أن آية املرياث مانعة من الوصية وأما الثاين فضعيف أيضاً 
به  كان قرآناً فلعل النسخ إمنا وقع) الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتة ( ألن عمر رضي اهللا عنه روى أن قوله 

  ومتام الكالم فيه مذكور يف أصول الفقه واهللا أعلم

وغريه على قدرته تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( أما قوله تعاىل أَلَْم َتعْلَْم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلّ َشْيء قَدِيٌر فتنبيه للنيب 
  اختارعلى تصريف املكلف حتت مشيئته وحكمه وحكمته وأنه ال دافع ملا أراد وال مانع ملا 

املسألة التاسعة استدلت املعتزلة هبذه اآلية على أن القرآن خملوق من وجوه أحدها أن كالم اهللا تعاىل لو كان قدمياً 
لكان الناسخ واملنسوخ قدميني لكن ذلك حمال ألن الناسخ جيب أن يكون متأخراً عن املنسوخ واملتأخر عن الشيء 

ه جيب أن يزول ويرتفع وما ثبت زواله استحال قدمه باإلتفاق وثانيها أن يستحيل أن يكون قدمياً وأما املنسوخ فألن
اآلية دلت على أن بعض القرآن خري من بعض وما كان كذلك ال يكون قدمياً وثالثها أن قوله أَلَْم َتْعلَمْ أَنَّ اللََّه َعلَى 

واإلتيان بشيء آخر بدالً من األول وما  كُلّ َشْيء قَِديٌر يدل على أن املراد أنه تعاىل هو القادر على نسخ بعضها
كان داخالً حتت القدرة وكان فعالً كان حمدثاً أجاب األصحاب عنه بأن كونه ناسخاً ومنسوخاً إمنا هو من عوارض 

األلفاظ والعبارات واللغات وال نزاع يف حدوثها فلم قلتم إن املعىن احلقيقي الذي هو مدلول العبارات 
ت املعتزلة ذلك املعىن الذي هو مدلول العبارات واللغات ال شك أن تعلقه األول قد زال واالصطالحات حمدث قال

وحدث له تعلق آخر فالتعلق األول حمدث ألنه زال والقدمي ال يزول والتعلق الثاين حادث ألنه حصل بعدما مل يكن 
وما ال ينفك عن احملدث ) دث حم( والكالم احلقيقي ال ينفك عن هذه التعلقات وما ال ينفك عن هذه التعلقات 

حمدث والكالم الذي تعلقت به يلزم أن يكون حمدثاً أجاب األصحاب أن قدرة اهللا كانت يف األزل متعلقة بإجياد 
العامل فعند دخول العامل يف الوجود هل بقي ذلك التعلق أو مل يبق فإن بقي يلزم أن يكون القادر قادراً على إجياد 

مل يبق فقد زال ذلك التعلق فيلزمكم حدوث قدرة اهللا على الوجه الذي ذكرمتوه وكذلك املوجود وهو حمال وإن 
علم اهللا كان متعلقاً بأن العامل سيوجد فعند دخول العامل يف الوجود إن بقي التعلق األول كان جهالً وإن مل يبق 

الذي حصل بعد ذلك حادثاً فإذن عاملية فيلزمكم كون التعلق األول حادثاً ألنه لو كان قدمياً ملا زال وبكون التعلق 
اهللا تعاىل ال تنفك عن التعلقات احلادثة وما ال ينفك عن احملدث حمدث فعاملية اهللا حمدثة فكل ما جتعلونه جواباً عن 

  العاملية والقادرية فهو جوابنا عن الكالم
ِديٌر على أن املعدوم شيء وقد تقدم وجه تقريره فال املسألة العاشرة احتجوا بقوله تعاىل إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ء قَ



  نعيده والقدير فعيل مبعىن الفاعل وهو بناء املبالغة
  أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َوَما لَكُم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمن َوِليٍّ َوالَ َنصِريٍ

  واز النسخ عقبه ببيان أن ملك السموات واألرض له ال لغريهاعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا حكم جب

وهذا هو التنبيه على أنه سبحانه وتعاىل إمنا حسن منه األمر والنهي لكونه مالكاً للخلق وهذا هو مذهب أصحابنا 
القفال وإنه إمنا حسن التكليف منه حملض كونه مالكاً للخلق مستولياً عليهم ال لثواب حيصل أو لعقاب يندفع قال 

وحيتمل أن يكون هذا إشارة إىل أمر القبلة فإنه تعاىل أخربهم بأنه مالك السموات واألرض وأن األمكنة واجلهات 
كلها له وأنه ليس بعض اجلهات أكرب حرمة من البعض إال من حيث جيعلها هو تعاىل له وإذا كان كذلك وكان 

فال مانع مينع من تغريه من جهة إىل جهة وأما الويل  األمر باستقبال القبلة إمنا هو حمض التخصيص بالتشريف
والنصري فكالمها فعيل مبعىن فاعل على وجه املبالغة ومن الناس من استدل هبذه اآلية على أن امللك غري القدرة فقال 

لَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَاالْْرضَ إنه تعاىل قال أوالً أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلّ َشْيء قَِديٌر مث قال بعده أَلَْم َتْع
فلو كان امللك عبارة عن القدرة لكان هذا تكريراً من غري فائدة والكالم يف حقيقة امللك والقدرة قد تقدم يف قوله 

  ) ٤الفاحتة ( َماِلِك َيْومِ الّدينِ 
  ُموَسى ِمن قَْبلُ َوَمن َيَتَبدَّلِ الْكُفَْر بِاِإلَمياِن فَقَْد َضلَّ َسَوآَء السَّبِيلِأَْم ُترِيُدونَ أَن َتْسألُواْ َرُسولَكُْم كََما سُِئلَ 

) أو ( على ضربني متصلة ومنقطعة فاملتصلة عديلة األلف وهي مفرقة ملا مجعته أي كما أن ) أم ( املسألة األوىل 
رب أحدهم قلت اضرب زيداً أو عمراً مفرقة ملا مجعته تقول اضرب أيهم شئت زيداً أم عمراً فإذا قلت اض

واملنقطعة ال تكون إال بعد كالم تام ألهنا مبعىن بل واأللف كقول العرب إهنا اإلبل أم شاء كأنه قال بل هي شاء ومنه 
  أي بل يقولون قال األخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط)  ٨األحقاف ( قوله تعاىل أَْم َيقُولُونَ افَْترَاُه 

  ن الرباب خياالغلس الظالم م
املسألة الثانية اختلفوا يف املخاطب به على وجوه أحدها أهنم املسلمون وهو قول األصم واجلبائي وأيب مسلم 
واستدلوا عليه بوجوه األول أنه قال يف آخر اآلية َوَمن يََتَبدَّلِ الْكُفَْر بِاِإلَمياِن وهذا الكالم ال يصح إال يف حق 

فكأنه قال وقولوا )  ١٠٤البقرة ( أَْم تُرِيُدونَ يقتضي معطوفاً عليه وهو قوله الَ َتقُولُواْ راِعَنا املؤمنني الثاين أن قوله 
انظرنا وامسعوا فهل تفعلون ذلك كما أمرمت أم تريدون أن تسألوا رسولكم الثالث أن املسلمني كانوا يسألون حممداً 

عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى عليه السالم ما مل عن أمور ال خري هلم يف البحث ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
يكن هلم فيه خري عن البحث عنه الرابع سأل قوم من املسلمني أن جيعل هلم ذات أنواط كما كان للمشركني ذات 
ة أنواط وهي شجرة كانوا يعبدوهنا ويعلقون عليها املأكول واملشروب كما سألوا موسى أن جيعل هلم إهلاً كما هلم آهل

( القول الثاين أنه خطاب ألهل مكة وهو قول ابن عباس وجماهد قال إن عبد اهللا بن أمية املخزومي أتى رسول اهللا 
يف رهط من قريش فقال يا حممد واهللا ما أؤمن بك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعاً أو تكون ) صلى اهللا عليه وسلم 

ترقى يف السماء بأن تصعد ولن نؤمن لرقيك بعد ذلك لك جنة من خنيل وعنب أو يكون لك بيت من زخرف أو 
  حىت تنزل علينا كتاباً من اهللا إىل

عبد اهللا بن أمية أن حممداً رسول اهللا فاتبعوه وقال له بقية الرهط فإن مل تستطع ذلك فائتنا بكتاب من عند اهللا مجلة 
باأللواح من عند اهللا فيها كل ذلك فنؤمن واحدة فيه احلالل واحلرام واحلدود والفرائض كما جاء موسى إىل قومه 

بك عند ذلك فأنزل اهللا تعاىل أم تريدون أن تسألوا رسولكم حممداً أن يأتيكم اآليات من عند اهللا كما سأل 



السبعون فقالوا أرنا اهللا جهرة وعن جماهد أن قريشاً سألت حممداً عليه السالم أن جيعل هلم الصفا ذهباً وفضة فقال 
  كاملائدة لبين إسرائيل فأبوا ورجعوا نعم هو لكم

( القول الثالث املراد اليهود وهذا القول أصح ألن هذه السورة من أول قوله َخاِلُدونَ يَابَنِى إِْسراءيلَ اذْكُُرواْ نِْعمَِتَي 
ن حكاية عنهم وحماجة معهم وألن اآلية مدنية وألنه جرى ذكر اليهود وما جرى ذكر غريهم وأل)  ٤٧ ٤٠البقرة 

  املؤمن بالرسول ال يكاد يسأله فإذا سأله كا متبدالً كفراً باإلميان
فضالً  املسألة الثالثة ليس يف ظاهر قوله أَْم ُترِيُدونَ أَن َتْسئَلُواْ َرُسولَكُْم كََما سُِئلَ ُموَسى ِمن قَْبلُ أهنم أتوا بالسؤال

  يف أهنم سألوا واهللا أعلمعن كيفية السؤال بل املرجع فيه إىل الروايات اليت ذكرناها 
املسألة الرابعة اعلم أن السؤال الذي ذكروه إن كان ذلك طلباً للمعجزات فمن أين أنه كفر ومعلوم أن طلب 

الدليل على الشيء ال يكون كفراً وإن كان ذلك طلباً لوجه احلكمة املفصلة يف نسخ األحكام فهذا أيضاً ال يكون 
ة التفصيلية يف خلقة البشر ومل يكن ذلك كفراً فلعل األوىل محل اآلية على أهنم طلبوا كفراً فإن املالئكة طلبوا احلكم

منه أن جيعل هلم إهلاً كما هلم آهلة وإن كانوا طلبوا املعجزات فإهنم يطلبوهنا على سبيل التعنت واللجاج فلهذا كفروا 
  بسبب هذا السؤال

ها وجوهاً أحدها أنه تعاىل ملا حكم جبواز النسخ يف الشرائع املسألة اخلامسة ذكروا يف اتصال هذه اآلية مبا قبل
فلعلهم كانوا يطالبونه بتفاصيل ذلك احلكم فمنعهم اهللا تعاىل عنها وبني أهنم ليس هلم أن يشتغلوا هبذه األسئلة كما 

م إن مل تقبلوا ما أنه ما كان لقوم موسى أن يذكروا أسئلتهم الفاسدة وثانيها ملا تقدم من األوامر والنواهي قال هل
أمرتكم به ومتردمت عن الطاعة كنتم كمن سأل موسى ما ليس له أن يسأله عن أيب مسلم وثالثها ملا أمر وهنى قال 

  أتفعلون ما أمرمت أم تفعلون كما فعل من قبلكم من قوم موسى
الَْجحِيمِ أي وسط اجلحيم والغرض التشبيه املسألة السادسة َسَواء السَّبِيلِ وسطه قال تعاىل فَاطَّلََع فََرءاُه ِفى سََواء 

دون نفس احلقيقة ووجه التشبيه يف ذلك أن من سلك طريقة اإلميان فهو جار على االستقامة املؤدية إىل الفوز 
  والظفر بالطلبة من الثواب والنعيم فاملبدل لذلك بالكفر عادل عن االستقامة فقيل فيه إنه ضل سواء السبيل

َبيََّن لَُهُم الَْحقُّ ْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو يَُردُّوَنكُم ِمن َبْعدِ إِميَانِكُْم كُفَّاًرا َحَسًدا مِّْن ِعْنِد أَْنفُِسهِْم مِّن َبْعِد َما َتَودَّ كَِثٌري مِّ
  فَاْعفُواْ َواصْفَحُواْ َحتَّى َيأِْتىَ  اللَُّه بِأَْمرِِه إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر

  أن هذا هو النوع الثالث من كيد اليهود مع املسلمني وذلك ألنه روي أن فنحاص ابن اعلم

عازوراء وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا حلذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد أمل تروا ما أصابكم 
منكم سبيالً فقال عمار كيف ولو كنتم على احلق ما هزمتم فارجعوا إىل ديننا فهو خري لكم وأفضل وحنن أهدى 

نقض العهد فيكم قالوا شديد قال فإين قد عاهدت أين ال أكفر مبحمد ما عشت فقالت اليهود أما هذا فقد صبأ 
وقال حذيفة وأما أنا فقد رضيت باهللا رباً وباإلسالم ديناً وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبلة وباملؤمنني إخواناً مث أتيا رسول 

وأخرباه فقال أصبتما خرياً وأفلحتما فنزلت هذه اآلية واعلم أنا نتكلم أوالً يف احلسد )  عليه وسلم صلى اهللا( اهللا 
  مث نرجع إىل التفسري

احلسد يأكل احلسنات كما تأكل ( املسألة األوىل يف ذم احلسد ويدل عليه أخبار كثرية األول قوله عليه السالم 
فقال يطلع عليكم اآلن من ) صلى اهللا عليه وسلم ( اً جالسني عند النيب كنا يوم( الثاين قال أنس ) النار احلطب 

هذا الفج رجل من أهل اجلنة فطلع رجل من األنصار ينظف حليته من وضوئه وقد علق نعليه يف مشاله فسلم فلما 
ل فلما قام كان الغد قال عليه السالم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل وقال يف اليوم الثالث مثل ذلك فطلع ذلك الرج



النيب عليه السالم تبعه عبد اهللا بن عمرو بن العاص فقال إين تأذيت من أيب فأقسمت ال أدخل عليه ثالثاً فإن رأيت 
أن تذهب يب إىل دارك فعلت قال نعم فبات عنده ثالث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئاً غري أنه إذا انقلب على 

الة الفجر غري أين مل أمسعه يقول إال خرياً فلما مرت الثالث وكدت أن أحتقر فراشه ذكر اهللا وال يقوم حىت يقوم لص
) صلى اهللا عليه وسلم ( عمله قلت يا عبد اهللا مل يكن بيين وبني والدي غضب وال هجر ولكين مسعت رسول اهللا 

ا هو إال ما رأيت يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عمالً كثرياً فما الذي بلغ بك ذاك قال م
فلما وليت دعاين فقال ما هو إال ما رأيت غري أين مل أجد على أحد من املسلمني يف نفسي عيباً وال حسداً على خري 

دب إليكم داء األمم ( الثالث قال عليه السالم ) أعطاه اهللا إياه فقال عبد اهللا هي اليت بلغت بك وهي اليت ال تطاق 
إنه سيصيب ( الرابع قال ) بغضة هي احلالقة ال أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين قبلكم احلسد والبغضاء وال

أميت داء األمم قالوا ما داء األمم قال األشر والبطر والتكاثر والتنافس يف الدنيا والتباعد والتحاسد حىت يكون 
عرش رجالً يغبط مبكانه وقال إن هذا اخلامس أن موسى عليه السالم ملا ذهب إىل ربه رأى يف ظل ال) البغي مث اهلرج 

لكرمي على ربه فسأل ربه أن خيربه بامسه فلم خيربه بامسه وقال أحدثك من عمله ثالثاً كان ال حيسد الناس على ما 
إن لنعم اهللا أعداء قيل وما ( آتاهم اهللا من فضله وكان ال يعق والديه وال ميشي بالنميمة السادس قال عليه السالم 

ستة يدخلون النار قبل ( السابع قال عليه السالم ) الذين حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله  أولئك قال
احلساب األمراء باجلور والعرب بالعصبية والدهاقني بالتكرب والتجار باخليانة وأهل الرستاق باجلهالة والعلماء 

  )باحلسد 
الفضل بن املهلب وكان يومئذ على واسط فقال إين أريد أما اآلثار فاألول حكي أن عوف بن عبد اهللا دخل على 

 أن أعظك بشيء إياك والكرب فإنه أول ذنب عصى اهللا به إبليس مث قرأ َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  اْسُجدُواْ ِالَدَم فََسَجُدواْ
اجلنة أسكنه اهللا يف جنة عرضها  وإياك واحلرص فإنه أخرج آدم من)  ٣٤البقرة ( إِالَّ إِْبِليَس أََبى َواسَْتكَْبَر 

وإياك واحلسد فإنه قتل ابن آدم أخاه )  ١٢٣طه ( السموات واألرض فأكل منها فأخرجه اهللا مث قرأ اْهبِطَا مِْنَها 
  الثاين)  ٢٧املائدة ( حني حسده مث قرأ وَاْتلُ َعلَْيهِمْ َنَبأَ اْبَنىْ  ءاَدَم بِالَْحّق 

على شيء من أمر الدنيا ألنه إن كان من أهل اجلنة فكيف أحسده على الدنيا وهي  قال ابن الزبري ما حسدت أحداً
حقرية يف اجلنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصري إىل النار الثالث قال رجل للحسن 

الرابع قال معاوية كل الناس هل حيسد املؤمن قال ما أنساك بين يعقوب إال أنه ال يضرك ما مل تعد به يداً ولساناً 
أقدر على رضاه إال احلاسد فإنه ال يرضيه إال زوال النعمة اخلامس قيل احلاسد ال ينال من اجملالس إال مذمة وذالً 
وال ينال من املالئكة إال لعنة وبغضاً وال ينال من اخللق إال جزعاً وغماً وال ينال عند الفزع إال شدة وهوالً وعند 

  ضيحة ونكاالًاملوقف إال ف
املسألة الثانية يف حقيقة احلسد إذا أنعم اهللا على أخيك فإن أردت زواهلا فهذا هو احلسد وإن اشتهيت لنفسك مثلها 

فهذا هو الغبطة واملنافسة أما األول فحرام بكل حال إال نعمة أصاهبا فاجر أو كافر يستعني هبا على الشر والفساد 
حتب زواهلا من حيث إهنا نعمة بل من حيث إهنا يتوسل هبا إىل الفساد والشر  فال يضرك حمبتك لزواهلا فإنك ما

واألذى والذي يدل على أن احلسد ما ذكرنا آيات أحدها هذه اآلية وهي قوله تعاىل لَْو يَُردُّوَنكُم ِمن َبْعدِ إِميَانِكُمْ 
اإلميان حسد وثانيها قوله تعاىل َودُّواْ لَْو َتكْفُُرونَ كََما كُفَّاًرا َحَسًدا ّمْن ِعْنِد أَنْفُسِهِْم فأخرب أن حبهم زوال نعمة 

وثالثها قوله تعاىل إِن تَْمَسْسكُْم َحَسَنةٌ  َتُسْؤُهْم َوإِن ُتصِْبكُْم َسّيئَةٌ  َيفَْرُحواْ بِهَا )  ٨٩النساء ( كَفَُرواْ فََتكُوُنونَ َسَواء 
تة متالزمان ورابعها ذكر اهللا تعاىل حسد إخوة يوسف وعرب وهذا الفرح مشاتة واحلسد والشما)  ١٢٠آل عمران ( 



مُّبِنيٍ اقُْتلُواْ ُيوُسَف أَوِ  عما يف قلوهبم بقوله قَالُواْ لَُيوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّا وََنْحُن ُعْصَبةٌ  إِنَّ أََباَنا لَِفى َضاللٍ
فبني تعاىل أن حسدهم له عبارة عن كراهتهم حصول تلك )  ٩ ٨يوسف ( يكُْم اطَْرُحوُه أَْرًضا َيْخلُ لَكُْم َوْجهُ أَبِ

أي ال تضيق به صدورهم )  ٩احلشر ( النعمة له وخامسها قوله تعاىل َوالَ َيجُِدونَ ِفى ُصُدورِِهْم حَاَجةً  ّممَّا أُوُتواْ 
نكار َما ءاَتاُهُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه فَقَْد ءاَتْيَنا وال يغتمون فأثىن اهللا عليهم بعدم احلسد وسادسها قال تعاىل يف معرض اإل

إىل )  ٢١٣البقرة ( وسابعها قال اهللا تعاىل كَانَ النَّاُس أُمَّةً  واِحَدةً  فََبَعثَ اللَُّه النَّبِّيَني )  ٥٤النساء ( ءالَ إِْبراهِيَم 
قيل يف التفسري حسداً وثامنها قوله )  ١٤الشورى ( يَِّناُت َبغًْيا َبيَْنُهْم قوله إِالَّ الَِّذيَن أُوُتوُه ِمن بَْعِد َما َجاءتُْهُم الَْب

تحاسدوا واختلفوا تعاىل َوَما َتفَرَّقُواْ إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم الِْعلُْم َبْغياً َبْينَُهْم فأنزل اهللا العلم ليؤلف بينهم على طاعته ف
ل القول وتاسعها قال ابن عباس كانت اليهود قبل مبعث النيب عليه إذ أراد كل واحد أن ينفرد بالرياسة وقبو

السالم إذا قاتلوا قوماً قالوا نسألك بالنيب الذي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إال تنصرنا فكانوا ينصرون 
َوكَاُنواْ ِمن قَْبلُ فلما جاء النيب عليه السالم من ولد إمساعيل عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه فقال تعاىل 

أي حسداً وقالت )  ٩٠البقرة ( إىل قوله أَن َيكْفُرُواْ بَِما أنَزلَ اللَُّه َبغًْيا )  ١٩البقرة ( َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَُرواْ 
 الذي صفية بنت حيي للنيب عليه السالم جاء أيب وعمي من عندك فقال أيب لعمي ما تقول فيه قال أقول إنه النيب

بشر به موسى عليه السالم قال فما ترى قال أرى معاداته أيام احلياة فهذا حكم احلسد أما املنافسة فليست حبرام 
( وهي مشتقة من النفاسة والذي يدل على أهنا ليست حبرام وجوه أوهلا قوله تعاىل َوِفى ذَِلَك فَلَْيَتَنافَسِ الُْمَتَناِفُسونَ 

وله تعاىل سَابِقُواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ  ّمن رَّّبكُْم وإمنا املسابقة عند خوف الفوت وهو كالعبدين وثانيها ق)  ٢٦املطففني 
يتسابقان إىل خدمة موالمها إذ جيزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مواله مبنزلة ال حيظى هو هبا وثالثها 

  ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه( قوله عليه السالم 

وهذا احلديث يدل على أن لفظ ) فأنفقه يف سبيل اهللا ورجل آتاه اهللا علماً فهو يعمل به ويعلمه الناس  اهللا ماالً
احلسد قد يطلق على املنافسة مث نقول املنافسة قد تكون واجبة ومندوبة ومباحة أما الواجبة فكما إذا كانت تلك 

ب عليه أن يكون له مثل ذلك ألنه إن مل حيب ذلك كان النعمة نعمة دينية واجبة كاإلميان والصالة والزكاة فههنا جي
راضياً باملعصية وذلك حرام وأما إن كانت تلك النعمة من الفضائل املندوبة كاإلنفاق يف سبيل اهللا والتشمري لتعليم 

وباجلملة  الناس كانت املنافسة فيها مندوبة وأما إن كانت تلك النعمة من املباحات كانت املنافسة فيها من املباحات
فاملذموم أن حيب زواهلا عن الغري فأما أن حيب حصوهلا له وزوال النقصان عنه فهذا غري مذموم لكن ههنا دقيقة 
وهي أن زوال النقصان عنه بالنسبة إىل الغري له طريقان أحدمها أن حيصل له مثل ما حصل للغري والثاين أن يزول 

أحد الطريقني فيكاد القلب ال ينفك عن شهوة الطريق اآلخر فههنا عن الغري ما مل حيصل له فإذا حصل اليأس عن 
إن وجد قلبه حبيث لو قدر على إزالة تلك الفضيلة عن تلك الشخص ألزاهلا فهو صاحب احلسد املذموم وإن كان 

هذا هو جيد قلبه حبيث تردعه التقوى عن إزالة تلك النعمة عن الغري فاملرجو من اهللا تعاىل أن يعفو عن ذلك ولعل 
ثالث ال ينفك املؤمن منهن احلسد والظن والطرية مث قال وله منهم خمرج إذا حسدت ( املراد من قوله عليه السالم 

أي إن وجدت يف قلبك شيئاً فال تعمل به فهذا هو الكالم يف حقيقة احلسد وكله من كالم الشيخ الغزايل ) فال تبغ 
  رمحة اهللا عليه

حلسد قال الغزايل رمحه اهللا هي أربعة األوىل أن حيب زوال تلك النعمة وإن كان ذلك ال املسألة الثالثة يف مراتب ا
حيصل له وهذا غاية احلسد والثانية أن حيب زوال تلك النعمة عنه إال وذلك مثل رغبته يف دار حسنة أو امرأة مجلة 

فأما زواله عن غريه فمطلوب بالعرض أو والية نافذة ناهلا غريه وهو حيب أن تكون له فاملطلوب بالذات حصوله له 



الثالثة أن ال يشتهي عنها بل يشتهي لنفسه مثلها فإن عجز عن مثلها أحب زواهلا لكي ال يظهر التفاوت بينهما 
الرابعة أن يشتهي لنفسه مثلها فإن مل حيصل فال حيب زواهلا وهذا األخري هو املعفو عنه إن كان يف الدنيا واملندوب 

الدين والثالثة منها مذمومة وغري مذمومة والثانية أخف من الثالثة واألول مذموم حمض قال تعاىل َوالَ  إليه إن كان يف
فتمنيه ملثل ذلك غري مذموم وأما متنيه عني ذلك فهو )  ٣٢النساء ( َتَتَمنَّْواْ َما فَضَّلَ اللَُّه بِهِ َبْعَضكُْم َعلَى بَْعضٍ 

  مذموم
  لغزايل رمحة اهللا عليه للحسد سبعة أسباباملسألة الرابعة ذكر الشيخ ا

السبب األول العداوة والبغضاء فإن من آذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه وذلك الغضب يولد احلقد واحلقد 
يقتضي التشفي واالنتقام فإن عجز املبغض عن التشفي بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان فمهما أصاب عدوه آفة 

نعمة ساءته وذلك ألنه ضد مراده فاحلسد من لوازم البغض والعداوة وال يفارقهما وأقصى  وبالء فرح ومهما أصابته
اإلمكان يف هذا الباب أن ال يظهر تلك العداوة من نفسه وأن يكره تلك احلالة من نفسه فأما أن يبغض إنساناً مث 

اهللا الكفار به إذ قال َهاأَنُتْم تستوي عنده مسرته ومساءته فهذا غري ممكن وهذا النوع من احلسد هو الذي وصف 
ْواْ َعضُّواْ َعلَْيكُُم االَْناِملَ ِمَن أُْوالء ُتِحبُّوَنُهْم َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم َوُتؤِْمُنونَ بِالْكَِتابِ كُلِّه َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُواْ ءاَمنَّا َوإِذَا َخلَ

)  ١١٨آل عمران ( نِتُّْم قَدْ َبَدِت الَْبْغَضاء ِمْن أَفْواهِهِْم وكذا قال َودُّواْ َما َع)  ١٢٠ ١١٩آل عمران ( الَْغْيِظ 
  واعلم أن احلسد رمبا أفضى إىل التنازع والتقاتل

السبب الثاين التعزز فإن واحداً من أمثاله إذا نال منصباً عالياً ترفع عليه وهو ال ميكنه حتمل ذلك فرييد زوال ذلك 
بل غرضه أن يدفع كربه فإنه قد يرضى مبساواته ولكنه ال يرضى بترفعه املنصب عنه وليس من غرضه أن يتكرب 

  عليه
السبب الثالث أن يكون يف طبيعته أن يستخدم غريه فرييد زوال النعمة من ذلك الغري ليقدر على ذلك الغرض ومن 

يتيم وكيف  هذا الباب كان حسد أكثر الكفار للرسول عليه الصالة والسالم إذ قالوا كيف يتقدم علينا غالم
وقال تعاىل يصف قول قريش ) لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم ( نطأطيء له رؤوسنا فقالوا 

  كاالستحقار هبم واألنفة منهم)  ٥٣األنعام ( أََهُؤالء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِم ّمن َبْينَِنا 
وقالوا أَُنْؤِمنُ )  ١٠إبراهيم ( وا َما أَنُتْم إِالَّ َبشًَرا ّمثْلََنا السبب الرابع التعجب كما أخرب اهللا عن األمم املاضية إذ قال

)  ٣٤املؤمنون ( َولَِئْن أَطَْعُتْم َبشَراً ّمثْلَكُْم إِنَّكُْم إِذاً لَّخَاِسُرونَ )  ٤٧املؤمنون ( ِلَبشََرْينِ ِمثِْلَنا َوقَْوُمُهَما لََنا َعابُِدونَ 
وقال )  ٢١الفرقان ( وقالوا لَْوالَ نُّزلَ َعلَْيَنا الَْملَِئكَةُ  )  ٩٤اإلسراء ( ُه َبشًَرا رَُّسوالً وقالوا متعجبني أََبَعثَ اللَّ

  ) ٦٩ ٦٣األعراف ( َعجِْبُتمْ أَن َجاءكُْم ذِكٌْر ّمن رَّّبكُْم َعلَى َرُجلٍ ّمْنكُْم ِليُنِذرَكُْم 
ني على مقصود واحد فإن كل واحد منهما حيسد السبب اخلامس اخلوف من فوت املقاصد وذلك خيتص باملتزامح

صاحبه يف كل نعمة تكون عوناً له يف االنفراد مبقصوده ومن هذا الباب حتاسد الضرات يف التزاحم على مقاصد 
الزوجية وحتاسد األخوة يف التزاحم على نيل املنزلة يف قلوب األبوين للتوصل إىل مقاصد املال والكرامة وكذلك 

   املتزامحني على أهل بلدة واحدة إذ كان غرضهما نيل املال والقبول عندهمحتاسد الواعظني
السبب السادس حب الرياسة وطلب اجلاه نفسه من غري توسل به إىل مقصوده وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون 

لنعمة اليت هبا عدمي النظري يف فن من الفنون فإنه لو مسع بنظري له يف أقصى العامل ساءه ذلك وأحب موته وزوال ا
  يشاركه يف املنزلة من شجاعة أو علم أو زهد أو ثروة ويفرح بسبب تفرده

السبب السابع شح النفس باخلري على عباد اهللا فإنك جتد من ال يشتغل برياسة وال بكرب وال بطلب مال إذا وصف 



رهم وتنغص عيشهم فرح عنده حسن حال عبد من عباد اهللا شق عليه ذلك وإذا وصف اضطراب أمور الناس وإدبا
به فهو أبداً حيب اإلدبار لغريه ويبخل بنعمة اهللا على عباده كأهنم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته ويقال البخيل من 

خبل مبال غريه فهذا يبخل بنعمة اهللا على عباده الذين ليس بينهم وبينه ال عداوة وال رابطة وهذا ليس له سبب 
بلته يف الطبع ألن سائر أنواع احلسد يرجى زواله إلزالة سببه وهذا خبث يف اجلبلة ظاهر إال خبث النفس ورذالة ج

ال عن سبب عارض فتعسر إزالته فهذه هي أسباب احلسد وقد جيتمع بعض هذه األسباب أو أكثرها أو مجيعها يف 
تك حجاب اجملاملة شخص واحد فيعظم فيه احلسد ويقوى قوة ال يقوى صاحبها معها على اإلخفاء واجملاملة بل يه

  ويظهر العداوة باملكاشفة وأكثر احملاسدات جتتمع فيها مجلة من هذه األسباب وقلما يتجرد واحد منها
املسألة اخلامسة يف سبب كثرة احلسد وقلته وقوته وضعفه اعلم أن احلسد إمنا يكثر بني قوم تكثر فيهم األسباب اليت 

  نه ميتنع من قول املتكرب وألنه يتكرب وألنهذكرناها إذ الشخص الواحد جيوز أن حيسد أل

عدو لغري ذلك من األسباب وهذه األسباب إمنا تكثر بني قوم جتمعهم روابط جيتمعون بسببها يف جمالس املخاطبات 
ويتواردون على األغراض واملنازعة مظنة املنافرة واملنافرة مؤدية إىل احلسد فحيث ال خمالطة فليس هناك حماسدة وملا 

توجد الرابطة بني شخصني يف بلدين ال جرم مل يكن بينهما حماسدة فلذلك ترى العامل حيسد العامل دون العابد مل 
والعابد حيسد العابد دون العامل والتاجر حيسد التاجر بل االسكاف حيسد اإلسكاف وال حيسد البزاز وحيسد الرجل 

ا وسريَّة زوجها أكثر مما حتسد أم الزوج وابنته ألن مقصد أخاه وابن عمه أكثر مما حيسد األجانب واملرأة حتسد ضرهت
البزاز غري مقصد اإلسكاف فال يتزامحون على املقاصد مث مزامحة البزاز اجملاور له أكثر من مزامحة البعيد عنه إىل 

طرف السوق وباجلملة فأصل احلسد العداوة وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد ال جيمع 
متباعدين بل ال جيمع إال متناسبني فلذلك يكثر احلسد بينهم نعم من اشتد حرصه على اجلاه العريض والصيت يف 

أطراف العامل فإنه حيسد كل من يف العامل ممن يشاركه يف اخلصلة اليت يتفاخر هبا أقول والسبب احلقيقي فيه أن 
الكمال التفرد بالكمال فال جرم كان الشريك يف الكمال حمبوب بالذات وضد احملبوب مكروه ومن مجلة أنواع 

الكمال مبغضاً لكونه منازعاً يف الفردانية اليت هي من أعظم أبواب الكمال إال أن هذا النوع من الكمال ملا امتنع 
حصوله إال اهللا سبحانه ووقع اليأس عنه فاختص احلسد باألمور الدنيوية وذلك ألن الدنيا ال تفي باملتزامحني أما 

اآلخرة فال ضيق فيها وإمنا مثال اآلخرة نعمة العلم فال جرم من حيب معرفة اهللا تعاىل ومعرفة صفاته ومالئكته فال 
حيسد غريه إذا عرف ذلك ألن املعرفة ال تضيق على العارفني بل املعلوم الواحد يعرفه ألف ألف ويفرح مبعرفته 

ة العارفني زيادة األنس فلذلك ال يكون بني علماء الدين ويلتذ به وال تنقص لذة أحد بسبب غريه بل حيصل بكثر
حماسدة ألن مقصدهم معرفة اهللا وهي حبر واسع ال ضيق فيها وغرضهم املنزلة عند اهللا وال ضيق فيها نعم إذا قصد 

ه ملء العلماء بالعلم املال واجلاه حتاسدوا ألن املال أعيان إذا وقعت يف يد واحد خلت عنها يد اآلخر ومعىن اجلا
القلوب ومهما امتأل قلب شخص بتعظيم عامل انصرف عن تعظيم اآلخر أما إذا امتأل قلب بالفرح مبعرفة اهللا مل مينع 
لّ  ذلك أن ميتلىء قلب غريه وأن يفرح به فلذلك وصفهم اهللا تعاىل بعدم احلسد فقال َوَنَزْعَنا َما ِفى ُصدُورِِهم ّمْن ِغ

  ) ٤٧احلجر ( ابِِلَني إِخَْواًنا َعلَى سُُررٍ مَُّتقَ
املسألة السادسة يف الدواء املزيل للحسد وهو أمران العلم والعمل أما العلم ففيه مقامان إمجايل وتفصيلي أما اإلمجايل 
فهو أن يعلم أن كل ما دخل يف الوجود فقد كان ذلك من لوازم قضاء اهللا وقدره ألن املمكن ما مل ينته إىل الواجب 

كذلك فال فائدة يف النفرة عنه وإذا حصل الرضا بالقضاء زال احلسد وأما التفصيلي فهو أن تعلم مل يقف ومىت كان 
أن احلسد ضرر عليك يف الدين والدنيا وأنه ليس فيه على احملسود ضرر يف الدين والدنيا بل ينتفع به يف الدين 



كم اهللا ونازعته يف قسمته اليت قسمها والدنيا أما أنه ضرر عليك يف الدين فمن وجوه أحدها أنك باحلسد كرهت ح
لعباده وعدله الذي أقامه يف خلقه خبفي حكمته وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى يف عني اإلميان وثانيها أنك 
إن غششت رجالً من املؤمنني فارقت أولياء اهللا يف حبهم اخلري لعباد اهللا وشاركت إبليس وسائر الكفار يف حمبتهم 

اليا وثالثها العقاب العظيم املرتب عليه يف اآلخرة وأما كونه ضرراً عليك يف الدنيا فهو أنك بسبب للمؤمنني الب
  احلسد ال تزال تكون يف الغم والكمد وأعداؤك ال خيليهم اهللا من أنواع النعم فال تزال تتعذب بكل نعمة

ل لك ما أردت حصوله ألعدائك وأراد تراها وتتأمل بكل بلية تنصرف عنهم فتبقى أبداً مغموماً مهموماً فقد حص
أعداؤك حصوله لك فقد كنت تريد احملنة لعدوك فسعيت يف حتصيل احملنة لنفسك مث إن ذلك الغم إذا استوىل عليك 

أمرض بدنك وأزال الصحة عنك وأوقعك يف الوساوس ونغص عليك لذة املطعم واملشرب وأما أنه ال ضرر على 
ألن النعمة ال تزول عنه حبسدك بل ما قدره اهللا من إقبال ونعمة فال بد وأن يدوم إىل احملسود يف دينه ودنياه فواضح 

أجل قدرة اهللا فإن كان كل شيء عنده مبقدار ولكل أجل كتاب ومهما مل تزل النعمة باحلسد مل يكن على احملسود 
احملسود حبسدي وهذا غاية  ضرر يف الدنيا وال عليه إمث يف اآلخرة ولعلك تقول ليت النعمة كانت يل وتزول عن

اجلهل فإنه بالء تشتهيه أوالً لنفسك فإنك أيضاً ال ختلو عن عدو حيسدك فلو زالت النعمة باحلسد مل يبق هللا عليك 
نعمة ال يف الدين وال يف الدنيا وإن اشتهيت أن تزول النعمة عن اخللق حبسدك وال تزول عنك حبسد غريك فهذا 

محقى احلساد يشتهي أن خيتص هبذه اخلاصية ولست أوىل بذلك من الغري فنعمة اهللا أيضاً جهل فإن كل واحد من 
عليك يف أن مل يزل النعمة باحلسد مما جيب شكرها عليك وأنت جبهلك تكرهها وأما أن احملسود ينتفع به يف الدين 

إىل القول والفعل بالغيبة  والدنيا فواضح أما منفعته يف الدين فهو أنه مظلوم من جهتك ال سيما إذا أخرجت احلسد
والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساوئه فهي هدايا يهديها اهللا إليه أعين أنك هتدي إليه حسناتك فإنك كلما ذكرته 

بسوء نقل إىل ديوانه حسناتك وازدادت سيئاتك فكأنك اشتهيت زوال نعم اهللا عنه إليك فأزيلت نعم اهللا عنك إليه 
زداد شقاوة وأما منفعته يف الدنيا فمن وجوه األول أن أهم أغراض اخللق مساءة ومل تزل يف كل حني وأوان ت

األعداء وكوهنم مغمومني معذبني وال عذاب أعظم مما أنت فيه من أمل احلسد بل العاقل ال يشتهي موت عدوه بل 
لبه بذلك ولذلك قيل يريد طول حياته ليكون يف عذاب احلسد لينظر يف كل حني وأوان إىل نعم اهللا عليه فيتقطع ق

  ال مات أعداؤك بل خلدوا
  حىت يروا منك الذي يكمد
  ال زلت حمسوداً على نعمة

  فإمنا الكامل من حيسد
الثاين أن الناس يعلمون أن احملسود ال بد وأن يكون ذا نعمة فيستدلون حبسد احلاسد على كونه خمصوصاً من عند 

ا ال يستطاع دفعه وهو الذي يورث احلسد فصار احلسد من أقوى اهللا بأنواع الفضائل واملناقب وأعظم الفضائل مم
الدالئل على اتصاف احملسود بأنواع الفضائل واملناقب الثالث أن احلاسد يصري مذموماً بني اخللق ملعوناً عند اخلالق 

عن  وهذا من أعظم املقاصد للمحسود الرابع وهو أنه سبب الزدياد مسرة إبليس وذلك ألن احلاسد ملا خال
الفضائل اليت اختص احملسود هبا فإن رضي بذلك استوجب الثواب العظيم فخاف إبليس من أن يرضى بذلك فيصري 

مستوجباً لذلك الثواب فلما مل يرض به بل أظهر احلسد فاته ذلك الثواب واستوجب العقاب فيصري ذلك سبباً 
هل العلم وحتب أن خيطىء يف دين اهللا وتكشف لفرح إبليس وغضب اهللا تعاىل اخلامس أنك عساك حتسد رجالً من أ

خطأه ليفتضح وحتب أن خيرس لسانه حىت ال يتكلم أو ميرض حىت ال يعلم وال يتعلم وأي إمث يزيد على ذلك وأي 



مرتبة أخس من هذه وقد ظهر من هذه الوجوه أيها احلاسد أنك مبثابة من يرمي حجراً إىل عدوه ليصيب به مقتله 
ع إىل حدقته اليمىن فيقلعها فيزداد غضبه فيعود ويرميه ثانياً أشد من األول فريجع احلجر على فال يصيبه بل يرج

عينه األخرى فيعميه فيزداد غيظه ويعود ثالثاً فيعود على رأسه فيشجه وعدوه سامل يف كل األحوال والوبال راجع 
  إليه دائماً

قبح من هذا ألن احلجر العائد مل يفوت إال العني ولو وأعداؤه حواليه يفرحون به ويضحكون عليه بل حال احلاسد أ
بقيت لفاتت باملوت وأما حسده فإنه يسوق إىل غضب اهللا وإىل النار فألن تذهب عينه يف الدنيا خري له من أن يبقى 

مث أزال له عني ويدخل هبا النار فانظر كيف انتقم اهللا من احلاسد إذا أراد زوال النعمة عن احملسود فما أزاهلا عنه 
فهذه األدوية العلمية فمهما تفكر )  ٤٣فاطر ( نعمة احلاسد تصديقاً لقوله تعاىل َوالَ َيِحيُق الَْمكُْر السَّّيىء إِالَّ بِأَْهِلِه 

اإلنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأ من قلبه نار احلسد وأما العمل النافع فهو أن يأيت باألفعال املضادة 
ن بعثه احلسد على القدح فيه كلف لسانه املدح له وإن محله على التكرب عليه كلف نفسه ملقتضيات احلسد فإ

التواضع له وإن محله على قطع أسباب اخلري عنه كلف نفسه السعي يف إيصال اخلريات إليه فمهما عرف احملسود 
املسحود إذا أحب  ذلك طاب قلبه وأحب احلاسد وذلك يفضي آخر األمر إىل زوال احلسد من وجهني األول أن

احلاسد فعل ما حيبه احلاسد فحينئذ يصري احلاسد حمباً للمحسود ويزول احلسد حينئذ الثاين أن احلاسد إذا أتى بضد 
  موجبات احلسد على سبيل التكلف يصري ذلك باآلخرة طبعاً له فيزول احلسد عنه

أمر غري داخل يف وسعه فكيف يعاقب عليه وأما املسألة السابعة اعلم أن النفرة القائمة بقلب احلاسد من احملسود 
الذي يف وسعه أمران أحدمها كونه راضياً بتلك النفرة والثاين إظهار آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصد إىل 

  إزالة تلك النعمة عنه وجر أسباب احملبة إليه فهذا هو الداخل حتت التكليف ولنرجع إىل التفسري
كَِثٌري ّمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو يَُردُّوَنكُم ِمن َبْعِد إِميَانِكُْم كُفَّاًرا فاملراد أهنم كانوا يريدون رجوع املؤمنني أما قوله تعاىل َودَّ 

عن اإلميان من بعد ما تبني هلم أن اإلميان صواب وحق والعامل بأن غريه على حق ال جيوز أن يريد رده عنه إال بشبهة 
يعدل عن احلق إال بشبهة والشبهة ضربان أحدمها ما يتصل بالدنيا وهو أن يقال هلم قد  يلقيها إليه ألن احملق ال

علمتم ما نزل بكم من إخراجكم من دياركم وضيق األمر عليكم واستمرار املخافة بكم فاتركوا اإلميان الذي 
   التوراةساقكم إىل هذه األشياء والثاين يف باب الدين بطرح الشبه يف املعجزات أو حتريف ما يف

  أما قوله تعاىل َحَسًدا ّمْن ِعْنِد أَنْفُِسهِْم ففيه مسائل
املسألة األوىل أنه تعاىل بني أن حبهم ألن يرجعوا عن اإلميان إمنا كان ألجل احلسد قال اجلبائي عين بقوله كَفَّارٌ 

فعلهم ال من خلق اهللا فيهم واجلواب أن َحَسَد ّمْن ِعْنِد أَْنفُِسهِْم أهنم مل يؤتوا ذلك من قبله تعاىل وإن كفرهم هو 
على معىن أهنم أحبوا ذلك من بعد ما تبني هلم أنكم ) ود ( قوله ّمْن ِعْنِد أَْنفُسِهِْم فيه وجهان أحدمها أنه متعلق ب 

على احلق فكيف يكون متنيهم من قبل طلب احلق الثاين أنه متعلق حبسد أي حسد عظيم منبعث من عند أنفسهم أما 
  تعاىل فَاْعفُواْ وَاْصفَحُواْ فهذا يدل على أن اليهود بعدما أرادوا صرف املؤمنني عن اإلميانقوله 

احتالوا يف ذلك بإلقاء الشبه على ما بيناه وال جيوز أن يأمرهم تعاىل بالعفو والصفح على وجه الرضا مبا فعلوا ألن 
لة واإلعراض عن اجلواب ألن ذلك أقرب إىل ذلك كفر فوجب محله على أحد أمرين األول أن املراد ترك املقاب

تسكني الثائرة يف الوقت فكأنه تعاىل أمر الرسول بالعفو والصفح عن اليهود فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركي 
املزمل ( وله َواْهُجرُْهْم َهْجراً وق)  ١٤اجلاثية ( العرب بقوله تعاىل قُل لّلَِّذيَن ءاَمُنواْ َيْغِفُرواْ ِللَِّذيَن الَ َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه 



ولذلك مل يأمر بذلك على الدوام بل علقه بغاية فقال وَاصْفَُحواْ حَتَّى يَأِْتىَ  اللَُّه بِأَْمرِِه وذكروا فيه وجوه )  ١٠
 أحدها أنه اجملازاة يوم القيامة عن احلسن وثانيها أنه قوة الرسول وكثرة أمته وثالثها وهو قول أكثر الصحابة

والتابعني إنه األمر بالقتال ألن عنده يتعني أحد أمرين إما اإلسالم وإما اخلضوع لدفع اجلزية وحتمل الذل والصغار 
)  ٢٩التوبة ( فلهذا قال العلماء إن هذه اآلية منسوخة بقوله تعالى قَاِتلُواْ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَ بِالَْيْومِ االِْخرِ 

بقتال حىت نزل جربيل عليه السالم بقوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( ر رضي اهللا عنه أنه مل يؤمر رسول اهللا وعن الباق
وقلده سيف فكان أول قتال قاتل أصحاب عبد اهللا بن جحش ببطن )  ٣٩احلج ( أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُمواْ 

ل األول كيف يكون منسوخاً وهو معلق بغاية كقوله ثُمَّ أَِتمُّواْ الّصَياَم إِلَى خنل وبعده غزوة بدر وههنا سؤاالن السؤا
وإن مل يكن ورود الليل ناسخاً فكذا ههنا اجلواب أن الغاية اليت يعلق هبا األمر إذا كانت ال )  ١٨٧البقرة ( الَّْيلِ 

ل قوله فَاْعفُواْ وَاْصفَحُواْ إىل أن أنسحه عنكم تعلم إال شرعاً مل خيرج ذلك الوارد شرعاً عن أن يكون ناسخاً وحيل حم
السؤال الثاين كيف يعفون ويصفحون والكفار كانوا أصحاب الشوكة والقوة والصفح ال يكون إال عن قدرة 

واجلواب أن الرجل من املسلمني كان ينال باألذى فيقدر يف تلك احلالة قبل اجتماع األعداء أن يدفع عدوه عن 
   بأصحابه فأمر اهللا تعاىل عند ذلك بالعفو والصفح كي ال يهيجوا شراً وقتاالًنفسه وأن يستعني

القول الثاين يف التفسري قوله فَاْعفُواْ وَاْصفَحُواْ حسن االستدعاء واستعمل ما يلزم فيه من النصح واإلشفاق والتشدد 
  فيه وعلى هذا التفسري ال جيوز نسخه وإمنا جيوز نسخه على التفسري األول

  ما قوله تعاىل إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ء قَِديٌر فهو حتذير هلم بالوعيد سواء محل على األمر بالقتال أو غريهأ

بداية اجلزء الرابع من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى الرازى 
  الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

  للََّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِريَوأَِقيُمواْ الصَّلَواةَ َوَءاُتواْ الزَّكَواةَ  َوَما ُتقَدُِّمواْ َألْنفُِسكُم مِّْن َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعندَ اللَِّه إِنَّ ا
تعاىل أمر بالعفو والصفح عن اليهود مث عقبه بقوله تعاىل وَإِذْ أََخذَْنا ِميثَاَق بَنِى تنبيهاً على أنه كما ألزمهم اعلم أنه 

حلظ الغري وصالحه العفو والصفح فكذلك ألزمهم حلظ أنفسهم وصالحها القيام بالصالة والزكاة الواجبتني ونبه 
َوَما تُقَّدُمواْ الْنفُِسكُم ّمْن خَْيرٍ واألظهر أن املراد به التطوعات من هبما على ما عدامها من الواجبات مث قال بعده 

الصلوات والزكوات وبني تعاىل أهنم جيدونه وليس املراد أهنم جيدون عني تلك األعمال ألهنا ال تبقى وألن وجدان 
لََّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري أي أنه ال خيفى عني تلك األشياء ال يرغب فيه فبقي أن املراد وجدان ثوابه وجزائه مث قال إِنَّ ال

عليه القليل وال الكثري من األعمال وهو ترغيب من حيث يدل على أنه تعاىل جيازي على القليل كما جيازي على 
الكثري وحتذير من خالفه الذي هو الشر وأما اخلري فهو النفع احلسن وما يؤدي إليه فلما كان ما يأتيه املرء من 

ة يؤدي به إىل املنافع العظيمة وجب أن يوصف بذلك وعلى هذا الوجه قال تعاىل َوافَْعلُواْ الَْخْيَر لَعَلَّكُمْ الطاع
  ) ٧٧احلج ( ُتفِْلُحونَ 

ن كُنُتمْ َصاِدِقَني َبلَى َمْن أَسْلََم َوقَالُواْ لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ  إِالَّ َمن كَانَ ُهوًدا أَْو َنَصاَرى ِتلَْك أََمانِيُُّهْم قُلْ هَاُتواْ ُبْرَهاَنكُْم إِ
  َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه أَجُْرُه ِعنَد َربِِّه َوالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ



اعلم أن هذا هو النوع الرابع من ختليط اليهود وإلقاء الشبه يف قلوب املسلمني واعلم أن اليهود ال تقول يف 
  صارى إهنا تدخل اجلنة وال النصارى يف اليهود فال بد من تفصيل يف الكالم فكأنه قالالن

وقالت اليهود لن يدخل اجلنة إال من كان هوداً وقالت النصارى لن يدخل اجلنة إال من كان نصارى وال يصح يف 
 ١٣٥البقرة ( واْ ُهوًدا أَوْ َنصَاَرى الكالم سواه مع علمنا بأن كل واحد من الفريقني يكفر اآلخر ونظريه قَالُواْ كُوُن

واهلود مجع هائد كعائذ وعوذ وبازل وبزل فإن قيل كيف قيل كان هوداً على توحيد االسم ومجع اخلرب قلنا محل ) 
وقرأ أيب بن )  ١٦٣الصافات ( واخلرب على معناه كقراءة احلسن إِالَّ َمْن ُهَو صَالِ الَْجحِيمِ ) من ( االسم على لفظ 

هم لذلك إِالَّ َمن كَانَ َيُهوِدّيا أَْو َنصَْرانِّيا أما قوله تعاىل تِلَْك أَمَانِيُُّهْم فاملراد أن ذلك متمنياهتم مث إهنم لشدة متني كعب
اين قدروه حقاً يف نفسه فإن قيل مل قال ِتلَْك أَمَانِيُُّهْم وقوهلم لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ  أمنية واحدة قلنا أشري هبا إىل األم

املذكورة وهي أمنيتهم أن ال ينزل على املؤمنني خري من رهبم وأمنيتهم أن يردوهم كفاراً وأمنيتهم أن ال يدخل اجلنة 
انَ غريهم أي تلك األماين الباطلة أمانيهم وقوله تعاىل قُلْ َهاتُواْ ُبْرهَاَنكُْم متصل بقوله لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ  إِالَّ َمن كَ

الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت ( َصاَرى و ِتلَْك أَمَانِيُُّهْم اعتراض قال عليه الصالة والسالم ُهوًدا أَْو َن
ال تتكل على املىن فإهنا بضائع ( وقال علي رضي اهللا عنه ) والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا األماين 

  )التويل 
  ْم ففيه مسائلأما قوله تعاىل قُلْ هَاُتواْ ُبْرَهاَنكُ

  املسألة األوىل هات صوت مبنزلة هاء يف معىن أحضر
املسألة الثانية دلت اآلية على أن املدعي سواء ادعى نفياً أو إثباتاً فال بد له من الدليل والربهان وذلك من أصدق 

  الدالئل على بطالن القول بالتقليد قال الشاعر من ادعى شيئاً بال شاهد
  هال بد أن تبطل دعوا

أما قوله تعاىل بَلَى ففيه وجوه األول أنه إثبات ملا نفوه من دخول غريهم اجلنة الثاين أنه تعاىل ملا نفى أن يكون هلم 
برهان أثبت أن ملن أسلم وجهه هللا برهاناً الثالث كأنه قيل هلم أنتم على ما أنتم عليه ال تفوزون باجلنة بلى إن غريمت 

سنتم فلكم اجلنة فيكون ذلك ترغيباً هلم يف اإلسالم وبياناً ملفارقة حاهلم حلال من طريقتكم وأسلمتم وجهكم هللا وأح
يدخل اجلنة لكي يقلعوا عما هم عليه ويعدلوا إىل هذه الطريقة فأما معىن َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه فهو إسالم النفس 

من حيث أنه معدن احلواس والفكر والتخيل  لطاعة اهللا وإمنا خص الوجه بالذكر لوجوه أحدها ألنه أشرف األعضاء
فإذا تواضع األشرف كان غريه أوىل وثانيها أن الوجه قد يكىن به عن النفس قال اهللا تعاىل كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ 

دة وهي إمنا حتصل وثالثها أن اعظم العبادات السج)  ٢٠الليل ( إِالَّ اْبِتَغاء َوْجِه َرّبِه االْْعلَى )  ٨٨القصص ( َوْجَهُه 
  بالوجه فال جرم خص الوجه بالذكر وهلذا قال زيد بن عمرو بن نفيل وأسلمت وجهي ملن أسلمت

  له األرض حتمل صخراً ثقاال
  وأسلمت وجهي ملن أسلمت

  له املزن حتمل عذباً زالال
يكون إال باالنقياد فيكون املرء واهباً نفسه هلذا األمر باذالهلا وذكر الوجه وأراد به نفس الشيء وذلك ال 

  أي خالصاً هللا ال يشوبه شرك) هللا ( واخلضوع وإذالل النفس يف طاعته وجتنب معاصيه ومعىن 



فال يكون عابداً مع اهللا غريه أو معلقاً رجاءه بغريه ويف ذلك داللة على أن املرء ال ينتفع بعمله إال إذا فعله على 
  وجه العبادة يف اإلخالص والقربة

ىل َوُهَو ُمْحِسٌن أي ال بد وأن يكون تواضعه هللا بفعل حسن ال بفعل قبيح فإن اهلند يتواضعون هللا لكن أما قوله تعا
بأفعال قبيحة وموضع قوله َوُهَو ُمْحِسٌن موضع حال كقولك جاء فالن وهو راكب أي جاء فالن راكباً مث بني أن 

مع هذا النعيم ال يلحقه خوف وال حزن فأما اخلوف  من مجع بني هذين فله أجره عند ربه يعين به الثواب العظيم مث
فال يكون إال من املستقبل وأما احلزن فقد يكون من الواقع واملاضي كما قد يكون من املستقبل فنبه تعاىل باألمرين 
ر على هناية السعادة ألن النعيم العظيم إذا دام وكثر وخلص من اخلوف واحلزن فال حيزن على أمر فاته وال على أم

يناله وال خياف انقطاع ما هو فيه وتغريه فقد بلغ النهاية ويف ذلك ترغيب يف هذه الطريقة وحتذير من خالفها الذي 
( هو طريقة الكفار املذكورين من قبل واعلم أنه تعاىل وحد أوالً مث مجع ومثله قوله َوكَْم ّمن مَّلٍَك ِفى السََّماوَاِت 

( وقال يف موضع آخر َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك )  ٢٥األنعام ( وقوله َوِمنُْهْم مَّن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك مث قال َشفَاعَُتُهْم )  ٢٦النجم 
ومل يقل خرج )  ١٦حممد ( وقال َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيكَ َحتَّى إِذَا َخَرجُواْ ِمْن ِعنِدَك )  ٤٧اإلسراء ) (  ٤٢يونس 

ْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه باإلخالص فلنذكر ههنا حقيقة اإلخالص وذلك ال ميكن بيانه إال يف واعلم أنا ملا فسرنا قوله َمْن أَ
  مسائل

إن اهللا ال ينظر إىل صوركم ( وقال ) إمنا األعمال بالنيات ( املسألة األوىل يف فضل النية قال عليه الصالة والسالم 
سرائيليات أن رجالً مر بكثبان من رمل يف جماعة فقال يف ويف اإل) وال إىل أعمالكم وإمنا ينظر إىل قلوبكم ونياتكم 

نفسه لو كان هذا الرمل طعاماً لقسمته بني الناس فأوحى اهللا تعاىل إىل نبيهم قل له إن اهللا قبل صدقتك وشكر حسن 
  نيتك وأعطاك ثواب ما لو كان طعاماً فتصدقت به

يف فعل من األفعال جلب نفع أو دفع ضر ظهر يف قلبه ميل  املسألة الثانية اإلنسان إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له
وطلب وهو صفة تقتضي ترجيح وجود ذلك الشيء على عدمه وهي اإلرادة فهذه اإلرادة هي النية والباعث له 

على تلك النية ذلك العلم أو االعتقاد أو الظن إذا عرفت هذا فنقول الباعث على الفعل إما أن يكون أمراً واحداً 
أن يكون أمرين وعلى التقدير الثاين فإما أن يكون كل واحد منهما مستقالً بالبعث أو ال يكون واحد منهما  وإما

مستقالً بذلك أو يكون أحدمها مستقالً بذلك دون اآلخر فهذه أقسام أربعة األول أن يكون الباعث واحداً وهو 
فعل ال داعي إليه إال اعتقاده ما يف اهلرب من النفع كما إذا هجم على اإلنسان سبع فلما رآه قام من مكانه فهذا ال

وما يف ترك اهلرب من الضرر فهذه النية تسمى خالصة ويسمى العمل مبوجبها إخالصاً الثاين أن جيتمع على الفعل 
باعثان مستقالن كما إذا سأله رفيقه الفقري حاجة فيقضيها لكونه رفيقاً له وكونه فقرياً مع كون كل واحد من 

صفني حبيث لو انفرد الستقل باالستقضاء واسم هذا موافقة الباعث الثالث أن ال يستقل واحد منهما لو انفرد الو
لكن اجملموع مستقل واسم هذا مشاركة الرابع أن يستقل أحدمها ويكون اآلخر معاضداً مثل أن يكون لإلنسان 

ر الفعل عليه أخف بسبب مشاهدهتم واسم ورد من الطاعات فاتفق أن حضر يف وقت أدائها مجاعة من الناس فصا
  هذا معاونة

ذكروا فيه وجوهاً أحدها أن النية سر والعمل ) نية املؤمن خري من عمله ( املسألة الثالثة يف تفسري قوله عليه السالم 
ة علن وطاعة السر أفضل من طاعة العالنية وهذا ليس بشيء ألنه يقتضي أن تكون نية الصالة خرياً من نفس الصال
وثانيها النية تدوم إىل آخر العمل واألعمال ال تدوم والدائم خري من املنقطع وهذا ليس بشيء ألنه يرجع معناه إىل 

أن العمل الكثري خري من العمل القليل وأيضاً فنية عمل الصالة قد ال حتصل إال يف حلظات قليلة واألعمال تدوم 



ه وهو ضعيف إذ العمل بال نية ال خري فيه وظاهر الترجيح وثالثها أن النية مبجردها خري من العمل مبجرد
للمشتركني يف أصل اخلريية ورابعها أن ال يكون املراد من اخلري إثبات األفضلية بل املراد أن النية خري من اخلريات 

ل أن يقال الواقعة بعمله وهو ضعيف ألن محل احلديث عليه ال يفيد إال إيضاح الواضحات بل الوجه اجليد يف التأوي
النية ما مل ختل عن مجيع أنواع الفتور ال تكون نية جازمة ومىت خلت عن مجيع جهات الفتور وجب ترتب الفعل 

عليها لو مل يوجد عائق وإذا كان كذلك ثبت أن النية ال تنفك البتة عن الفعل فيدعى أن هذه النية أفضل من ذلك 
ع األعمال تنوير القلب مبعرفة اهللا وتطهريه عما سوى اهللا والنية العمل وبيانه من وجوه أوهلا أن املقصود من مجي

صفة القلب والفعل ليس صفة القلب وتأثري صفة القلب أقوى من تأثري صفة اجلوارح يف القلب فال جرم نية املؤمن 
له وإمنا يراد  خري من عمله وثانيها أنه ال معىن للنية إال القصد إىل إيقاع تلك األعمال طاعة للمعبود وانقياداً

األعمال ليستحفظ التذكر بالتكرير فيكون الذكر والقصد الذي يف القلب بالنسبة إىل العمل كاملقصود بالنسبة إىل 
الوسيلة وال شك أن املقصود أشرف من الوسيلة وثالثها أن القلب أشرف من اجلسد ففعله أشرف من فعل اجلسد 

  فكانت النية أفضل من العمل
ة اعلم أن األعمال على ثالثة أقسام طاعات ومعاصي ومباحات أما املعاصي فهي ال تتغري عن املسألة الرابع

يقتضي انقالب املعصية ) إمنا األعمال بالنيات ( موضوعاهتا بالنية فال يظن اجلاهل أن قوله عليه الصالة والسالم 
م الثاين الطاعات وهي مرتبطة بالنيات يف طاعة بالنية كالذي يطعم فقرياً من مال غريه أو يبين مسجداً من مال حرا

األصل ويف الفضيلة أما يف األصل فهو أن ينوي هبا عبادة اهللا تعاىل فإن نوى الرياء صارت معصية وأما الفضيلة 
فبكثرة النيات تكثر احلسنة كمن قعد يف املسجد وينوي فيه نيات كثرية أوهلا أن يعتقد أنه بيت اهللا ويقصد به زيارة 

وثانيها أن ) من قعد يف املسجد فقد زار اهللا وحق على املزور إكرام زائره ( كما قال عليه الصالة والسالم مواله 
ينتظر الصالة بعد الصالة فيكون حال اإلنتظار كمن هو يف الصالة وثالثها إغضاء السمع والبصر وسائر األعضاء 

رهبانية ( ترهب ولذلك قال عليه الصالة والسالم كما ال ينبغي فإن اإلعتكاف كف وهو يف معىن الصوم وهو نوع 
ورابعها صرف القلب والسر بالكلية إىل اهللا تعاىل وخامسها إزالة ما سوى اهللا عن القلب ) أميت القعود يف املساجد 

وسادسها أن يقصد إفادة علم أو أمر مبعروف أو هني عن منكر وسابعها أن يستفيد أخاً يف اهللا فإن ذلك غنيمة أهل 
  الدين وثامنها أن يترك الذنوب حياء من اهللا فهذا طريق تكثري النيات وقس به سائر الطاعات

القسم الثالث سائر املباحات وال شيء منها إال وحيتمل نية أو نيات يصري هبا من حماسن القربات فما أعظم خسران 
لقيامة ورحيه أطيب من ريح املسك ومن من يغفل عنها وال يصرفها إىل القربات ويف اخلرب من تطيب هللا جاء يوم ا

تطيب لغري اهللا جاء يوم القيامة ورحيه أننت من احليفة فإن قلت فاشرح يل كيفية هذه النية فاعلم أن القصد من 
التطيب إن كان هو التنعم ورحيه أننت من احليفة فإن قلت فاشرح يل كيفية هذه النية فاعلم أن القصد من التطيب 

  م بلذات الدنيا أو إظهار التفاخر بكثرة املال أوإن كان هو التنع

رياء اخللق أو ليتودد به إىل قلوب النساء فكل ذلك جيعل التطيب معصية وإن كان القصد إقامة السنة ودفع 
الروائح املؤذية عن عباد اهللا وتعظيم املسجد فهو عني الطاعة وإذا عرفت ذلك فقس عليه سائر املباحات والضابط 

  فعلته لداعي احلق فهو العمل احلق وكل ما عملته لغري اهللا فحالهلا حساب وحرامها عذابأن كل ما 
املسألة اخلامسة اعلم أن اجلاهل إذا مسع الوجوه العقلية والنقلية يف أنه ال بد من النية فيقول يف نفسه عند تدريسه 

ث نفس أو حديث لسان والنية مبعزل عن وجتارته نويت أن أدرس هللا وأجتر هللا يظن أن ذلك نية وهيهات فذاك حدي
مجيع ذلك إمنا النية انبعاث النفس وميلها إىل ما ظهر هلا أن فيه غرضها إما عاجالً وإما آجالً وامليل إذا مل حيصل مل 



يقدر اإلنسان على اكتسابه وهو كقول الشبعان نويت أن أشتهي الطعام أو كقول الفارغ نويت أن أعشق بل ال 
ساب امليل إىل الشيء إال باكتساب أسبابه وليست هي إال حتصيل العلم مبا فيه من املنافع مث هذا العلم طريق إىل اكت

ال يوجب هذا امليل إال عند خلو القلب عن سائر الشواغل فإذا غلبت شهوة النكاح ومل يعتقد يف الولد غرضاً 
ال ميكن إال على نية قضاء الشهوة إذ النية هي  صحيحاً ال عاجالً وال آجالً ال ميكنه أن يواقع على نية الولد بل

إجابة الباعث وال باعث إال الشهوة فكيف ينوي الولد فثبت أن النية ليست عبارة عن القول باللسان أو بالقلب بل 
  هي عبارة عن حصول هذا امليل وذلك أمر معلق بالغيب فقد يتيسر يف بعض األوقات وقد يتعذر يف بعضها

اعلم أن نيات الناس يف الطاعات أقسام فمنهم من يكون عملهم إجابة لباعث اخلوف فإنه يتقي  املسألة السادسة
النار ومنهم من يعمل لباعث الرجاء وهو الرغبة يف اجلنة والعامل ألجل اجلنة عامل لبطنه وفرجه كاألجري السوء 

يه حباً جلالله وسائر األعمال مؤكدات له ودرجته درجة البله وأما عبادة ذوي األلباب فال جتاوز ذكر اهللا والفكر ف
وهم الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه وثواب الناس بقدر نياهتم فال جرم صار املقربون متنعمني 

بالنظر إىل وجهه الكرمي ونسبة شرف االلتذاذ بنعيم اجلنة إىل شرف االلتذاذ هبذا املقام كنسبة نعيم اجلنة إىل وجهه 
  الكرمي

ونَ الِْكتَاَب كَذَاِلكَ َوقَالَِت الَْيُهوُد لَْيَستِ النَّصَاَرى َعلَى َشىْ ٍء َوقَالَِت النََّصاَرى لَْيَسِت الَْيُهوُد َعلَى َشىْ ٍء َوُهْم َيْتلُ
  ا كَاُنواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَقَالَ الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ ِمثْلَ قَوِْلهِْم فَاللَُّه َيْحكُُم بَْيَنُهمْ َيْوَم الْقَِياَمةِ  ِفيَم

اعلم أنه تعاىل ملا مجعهم يف اخلرب األول فصلهم يف هذه اآلية وبني قول كل فريق منهم يف اآلخر وكيف ينكر كل 
  طائفة دين األخرى وههنا مسائل

مة وهو كقوهلم أقل املسألة األوىل قوله لَْيَستِ النَّصَاَرى َعلَى َشىْ ء أي على شيء يصح ويعتد به وهذه مبالغة عظي
فإن قيل )  ٦٨املائدة ( من ال شيء ونظريه قوله تعاىل قُلْ ياأَْهلَ أَْهلِ الْكَِتابِ لَْسُتْم َعلَى َشىْ ء َحتَّى ُتِقيُمواْ التَّْوَراةَ  

ن كيف قالوا ذلك مع أن الفريقني كانا يثبتان الصانع وصفاته سبحانه وتعاىل وذلك قول فيه فائدة قلنا اجلواب م
وجهني األول أهنم ملا ضموا إىل ذلك القول احلسن قوالً باطالً حيبط ثواب األول فكأهنم ما أتوا بذلك احلق الثاين أن 

  خيص هذا العام باألمور اليت اختلفوا فيه وهي ما يتصل بباب النبوات
أتاهم أحبار اليهود فتناظروا ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية روي أن وفد جنران ملا قدموا على رسول اهللا 

حىت ارتفعت أصواهتم فقالت اليهود ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى عليه السالم واإلجنيل وقالت 
  النصارى هلم حنوه وكفروا مبوسى عليه السالم والتوراة

يسى عليه السالم أو يف زمن حممد املسألة الثالثة اختلفوا فيمن هم الذين عناهم اهللا تعاىل أهم الذين كانوا من بعثة ع
عليه السالم والظاهر احلق أنه ال دليل يف الظاهر عليه وإن كان األوىل أن حيمل على كل اليهود وكل النصارى بعد 
بعثة عيسى عليه السالم وال جيب ملا نقل يف سبب اآلية أن يهوديا خاطب النصارى بذلك فأنزل اهللا هذه اآلية أن ال 

اه إذا أمكن محله على ظاهره وقوله َوقَالَِت الَْيُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعلَى َشىْ ء يفيد العموم فما الوجه يراد باآلية سو
  يف محله على التخصيص ومعلوم من طريقة اليهود والنصارى أهنم منذ كانوا فهذا قول كل فريق منهما يف اآلخر

ا وللحال والكتاب للجنس أي قالوا ذلك وحاهلم أهنم من أهل العلوم أما قوله تعاىل َوُهمْ َيْتلُونَ الِْكتَاَب قالو
والتالوة للكتب وحق من محل التوراة أو اإلجنيل أو غريمها من كتب اهللا وآمن به أن ال يكفر بالباقي ألن كل واحد 

سى عليه من الكتابني مصدق للثاين شاهد لصحته فإن التوراة مصدقة بعيسى عليه السالم واإلجنيل مصدق مبو
  السالم



أما قوله تعاىل كَذاِلَك قَالَ الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ فإنه يقتضي أن من تقدم ذكره جيب أن يكون عاملاً لكي يصح هذا 
الفرق فبني تعاىل أهنم مع املعرفة والتالوة إذا كانوا خيتلفون هذا االختالف فكيف حال من اليعلم واعلم أن هذه 

فإن كل طائفة تكفر األخرى مع اتفاقهم على تالوة ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف أمة حممد  الواقعة بعينها قد وقعت
القرآن مث اختلفوا فيمن هم الذين ال يعلمون على وجوه أوهلا أهنم كفار العرب الذين قالوا إن املسلمني ليسوا على 

ينبغي أن يقبل ويلتفت إليه فقول كفار شيء فبني تعاىل أنه إذا كان قول اليهود والنصارى وهم يقرأون الكتب ال 
 العرب أوىل أن ال يلتفت إليه وثانيها أنه إذا محلنا قوله َوقَالَتِ الَْيُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعلَى َشىْ ء على الذين كانوا

على املعاندين وعكسه  محلنا قوله كَذاِلَك قَالَ الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ) صلى اهللا عليه وسلم ( حاضرين يف زمان حممد 
 أيضاً حمتمل وثالثها أن حيمل قوله َوقَالَِت الَْيهُوُد لَْيَسِت النَّصَاَرى َعلَى َشىْ ء على علمائهم وحيمل قوله كَذاِلَك قَالَ

الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ على عوامهم فصال بني خواصهم وعوامهم واألول أقرب ألن كل اليهود والنصارى دخلوا يف 
  ة فمن ميز عنهم بقوله كَذاِلَك قَالَ الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ جيب أن يكون غريهماآلي

أما قوله تعاىل فَاللَُّه َيْحكُُم بَْيَنُهْم ففيه أربعة أوجه أحدها قال احلسن يكذهبم مجيعاً ويدخلهم النار وثانيها حكم 
دخل اجلنة عياناً ومن يدخل النار عياناً وهو قول االنتصاف من الظامل املكذب للمظلوم املكذب وثالثها يريهم من ي
  الزجاج ورابعها حيكم بني احملق واملبطل فيما اختلفوا فيه واهللا أعلم

آ إِالَّ خَآِئِفنيَ ْم أَن َيْدُخلُوَهَوَمْن أَظْلَُم ِممَّن مََّنَع َمَساجَِد اللَِّه أَن ُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفى َخرَابَِهآ أُْولَاِئَك َما كَانَ لَُه
  لَُهْم ِفى الدُّْنَيا ِخْزىٌ  َولَُهْم ِفى االٌّ ِخَرةِ  َعذَاٌب َعِظيٌم

  اعلم أن يف هذه اآلية مسائل
املسألة األوىل امجع املفسرون على أنه ليس املراد من هذه اآلية جمرد بيان الشرط واجلزاء أعين جمرد بيان أن من فعل 

بل املراد منه بيان أن منهم من منع عمارة املساجد وسعى يف خراهبا مث أن اهللا تعاىل كذا فإن اهللا يفعل به كذا 
جازاهم مبا ذكر يف اآلية إال أهنم اختلفوا يف أن الذين منعوا من عمارة املسجد وسعوا يف خرابه من هم وذكروا فيه 

قى فيه اجليف وحاصر أهله وقتلهم أربعة أوجه أوهلا قال ابن عباس أن ملك النصارى غزا بيت املقدس فخربه وأل
وسىب البقية وأحرق التوراة ومل يزل بيت املقدس خراباً حىت بناه أهل اإلسالم يف زمن عمر وثانيها قال احلسن 

  وقتادة والسدي نزلت يف خبتنصر حيث خرب بيت املقدس وبعض النصارى أعانه على ذلك بغضاً لليهود
هذان الوجهان غلطان ألنه ال خالف بني أهل العلم بالسري أن عهد خبتنصر قال أبو بكر الرازي يف أحكام القرآن 

كان قبل مولد املسيح عليه السالم بدهر طويل والنصارى كانوا بعد املسيح فكيف يكونون مع خبتنصر يف ختريب 
نوا على ختريبه بيت املقدس وأيضاً فإن النصارى يعتقدون يف تعظيم بيت املقدس مثل اعتقاد اليهود وأكثر فكيف أعا

وثالثها أهنا نزلت يف مشركي العرب الذين منعوا الرسول عليه الصالة والسالم عن الدعاء إىل اهللا مبكة وأجلؤه إىل 
اهلجرة فصاروا مانعني له وألصحابه أن يذكروا اهللا يف املسجد احلرام وقد كان الصديق رضي اهللا عنه بىن مسجداً 

( لدان قريش ونساؤهم وقيل إن قوله تعاىل َوالَ َتْجَهرْ بَِصالِتَك َوالَ ُتَخاِفتْ بَِها عند داره فمنع وكان ممن يؤذيه و
صلى اهللا عليه ( نزلت يف ذلك فمنع من اجلهر لئال يؤذى وطرح أبو جهل العذرة على ظهر لنيب )  ١١٠اإلسراء 

دون اهللا وال يشركون به شيئاً فقيل ومن أظلم من هؤالء املشركني الذين مينعون املسلمني الذين يوح) وسلم 
ويصلون له تذلالً وخشوعاً ويشغلون قلوهبم بالفكر فيه وألسنتهم بالذكر له ومجيع جسدهم بالتذلل لعظمته 

وسلطانه ورابعها قال أبو مسلم املراد منه الذين صدوه عن املسجد احلرام حني ذهب إليه من املدينة عام احلديبية 
وبقوله َوَما لَُهْم أَالَّ ُيَعذَّبُهمُ )  ٢٥الفتح ( الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّوكُْم عِنَد الَْمْسجِِد الْحََرامِ واستشهد بقوله تعاىل ُهُم 



ومحل قوله إِالَّ َخاِئِفَني مبا يعلى اهللا من يده ويظهر من كلمته )  ٣٤األنفال ( اللَُّه َوُهْم َيُصدُّونَ َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ 
( اْ َوقُّتلُواْ َتقْتِيالً يف املنافقني لَُنغْرِيَنََّك بِهِْم ثُمَّ الَ ُيَجاوِرُوَنَك ِفيَها إِالَّ قَِليالً مَّلُْعونَِني أَْيَنَما ثُِقفُواْ أُِخذُوكما قال 
وعندي فيه وجه خامس وهو أقرب إىل رعاية النظم وهو أن يقال أنه ملا حولت القبلة إىل )  ٦١ ٦٠األحزاب 

  شق ذلك على اليهود فكانوا مينعون الناس عن الصالة عند توجههم إىل الكعبةالكعبة 

( ولعلهم سعوا أيضاً يف ختريب الكعبة بأن محلوا بعض الكفار على ختريبها وسعوا أيضاً يف ختريب مسجد الرسول 
قتهم فيه وهذا التأويل أوىل لئال يصلوا فيه متوجهني إىل القبلة فعاهبم اهللا بذلك وبني سوء طري) صلى اهللا عليه وسلم 

مما قبله وذلك ألن اهللا تعاىل مل يذكر يف اآليات السابقة على هذه اآلية إال قبائح أفعال اليهود والنصارى وذكر أيضاً 
بعدها قبائح أفعاهلم فكيف يليق هبذه اآلية الواحدة أن يكون املراد منها قبائح أفعال املشركني يف صدهم الرسول 

رام وأما محل اآلية على سعي النصارى يف ختريب بيت املقدس فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر عن املسجد احل
  الرازي فلم يبق إال ما قلناه

املسألة الثانية يف كيفية اتصال هذه اآلية مبا قبلها وجوه فأما من محلها على النصارى وخراب بيت املقدس قال 
ا أهنم من أهل اجلنة فقط فقيل هلم كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم تتصل مبا قبلها من حيث أن النصارى ادعو

يف ختريب املساجد والسعي يف خراهبا هكذا وأما من محله على املسجد احلرام وسائر املساجد قال جرى ذكر 
ى ذكر مجيع الكفار وذمهم وقيل جر)  ١١٣البقرة ( مشركي العرب يف قوله كَذاِلَك قَالَ الَِّذيَن قَْبِلهِم مِّثْلَ قَْولِهِْم 

  فمرة وجه الذم إىل اليهود والنصارى ومرة إىل املشركني
املسألة الثالثة قوله َمَساجَِد اللَِّه عموم فمنهم من قال املراد به كل املساجد ومنهم من محله على ما ذكرناه من 

جد مبكة يدعو اهللا فيه فخربوه قبل املسجد احلرام وغريه من مساجد مكة وقالوا قد كان أليب بكر رضي اهللا عنه مس
اهلجرة ومنهم من محله على املسجد احلرام فقط وهو قول أيب مسلم حيث فسر املنع بصد الرسول عن املسجد 

احلرام عام احلديبية فإن قيل كيف جيوز محل لفظ املساجد على مسجد واحد قلنا فيه وجوه أحدها هذا كمن يقول 
لم ممن آذى الصاحلني وثانيها أن املسجد موضع السجود فاملسجد احلرام ال يكون ملن آذى صاحلاً واحداً ومن أظ

  يف احلقيقة مسجداً واحداً بل مساجد
املسألة الرابعة قوله أَن ُيذْكََر ِفيَها اْسُمهُ يف حمل النصب واختلفوا يف العامل فيه على أقوال األول أنه ثاين مفعويل منع 

َما َمَنَعَنا أَن نُّْرِسلَ بِاالَْياِت َوَما َمَنَع النَّاَس أَن ُيؤِْمُنواْ الثاين قال األخفش جيوز أن يكون ألنك تقول منعته كذا ومثله َو
كأنه قيل منع مساجد اهللا من أن يذكر فيها امسه الثالث أن يكون على البدل من مساجد اهللا ) من ( على حذف 

  )منع ( يذكر فيها امسه والعامل فيه  الرابع قال الزجاج جيوز أن يكون على معىن كراهة أن
املسألة اخلامسة السعي يف ختريب املسجد قد يكون لوجهني أحدمها منع املصلني واملتعبدين واملتعهدين له من دخوله 

فيكون ذلك ختريباً والثاين باهلدم والتخريب وليس ألحد أن يقول كيف يصح أن يتأول على بيت اهللا احلرام ومل 
ريب ألن منع الناس من إقامة شعار العبادة فيه يكون ختريباً له وقيل إن أبا بكر رضي اهللا عنه كان له يظهر فيه التخ

  موضع صالة فخربته قريش ملا هاجر
املسألة السادسة ظاهر اآلية يقتضي أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم وفيه إشكال ألن الشرك ظلم على ما قال تعاىل 

مع أن الشرك أعظم من هذا الفعل وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من هذا )  ١٣لقمان ( َعِظيٌم إِنَّ الّشْرَك لَظُلٌْم 
  الفعل واجلواب عنه أقصى ما يف الباب أنه عام دخله التخصيص فال يقدح فيه

  أما قوله تعاىل أُْولَِئَك َما كَانَ لَُهمْ أَن َيْدُخلُوَها إِالَّ َخاِئِفَني فاعلم أن يف اآلية مسائل



املسألة األوىل ظاهر الكالم أن الذين آمنوا وسعوا يف ختريب املسجد هم الذين حيرم عليهم دخوله إال خائفني وأما 
من جيعله عاماً يف الكل فذكروا يف تفسري هذا اخلوف وجوهاً أحدها ما كان ينبغي هلم أن يدخلوا مساجد اهللا إال 

نني أن يبطشوا هبم فضالً أن يستولوا عليهم ومينعوا املؤمنني منها خائفني على حال اهليبة وارتعاد الفرائص من املؤم
واملعىن ما كان احلق والواجب إال ذلك لوال ظلم الكفرة وعتوهم وثانيها أن هذا بشارة من اهللا للمسلمني بأنه 

واحد منهم سيظهرهم على املسجد احلرام وعلى سائر املساجد وأنه يذل املشركني هلم حىت اليدخل املسجد احلرام 
إال خائفاً خياف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل أن مل يسلم وقد أجنز اهللا صدق هذا الوعد فمنعهم من دخول املسجد 

احلرام ونادى فيهم عام حج أبو بكر رضي اهللا عنه أال ال حيجن بعد العام مشرك وأمر النيب عليه الصالة والسالم 
الثاين ظاهراً على املساجد ال جيترىء أحد من املشركني أن حيج بإخراج اليهود من جزيرة العرب فحج من العام 

صلى اهللا عليه ( ويدخل املسجد احلرام وهذا هو تفسري أيب مسلم يف محل املنع من املساجد على صدهم رسول اهللا 
 )صلى اهللا عليه وسلم ( عن املسجد احلرام عام احلديبية وحيمل هذا اخلوف على ظهور أمر الرسول ) وسلم 

وغلبته هلم حبيث يصريون خائفني منه ومن أمته وثالثها أن حيمل هذا اخلوف على ما يلحقهم من الصغار والذل 
باجلزية واإلذالل ورابعها أنه حيرم عليهم دخول املسجد احلرام إال يف أمر يتضمن اخلوف حنو أن يدخلوا للمخاصمة 

ليه قوله تعاىل َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَن َيْعُمرُواْ َمَساجَِد اهللا واحملاكمة واحملاجة ألن كل ذلك يتضمن اخلوف والدليل ع
وخامسها قال قتادة والسدي قوله إِالَّ َخاِئِفنيَ مبعىن أن النصارى ال )  ١٧التوبة ( َشهِِديَن َعلَى أَنفُِسهِم بِالْكُفْرِ 

وهذا التأويل مردود ألن بيت املقدس بقي  يدخلون بيت املقدس إال خائفني وال يوجد فيه نصراين إال أوجع ضرباً
أكثر من مائة سنة يف أيدي النصارى حبيث مل يتمكن أحد من املسلمني من الدخول فيه إال خائفاً إىل أن استخلصه 

فظه لفظ امللك صالح الدين رمحه اهللا يف زماننا وسادسها أن قوله َما كَانَ لَُهمْ أَن َيْدُخلُوَها إِالَّ َخاِئِفَني وإن كان ل
اخلرب لكن املراد منه النهي عن متكينهم من الدخول والتخلية بينهم وبينه كقوله َوَما كَانَ لَكُْم أَن تْؤذُواْ َرُسولَ اللَِّه 

  ) ٥٣األحزاب ( 
جد أما قوله تعاىل لَُهْم ِفى الدُّْنَيا ِخْزىٌ  فقد اختلفوا يف اخلزي فقال بعضهم ما يلحقهم من الذل مبنعهم من املسا

وقال آخرون باجلزية يف حق أهل الذمة وبالقتل يف حق أهل احلرب واعلم أن كل ذلك حمتمل فإن اخلزي ال يكون 
إال ما جيري جمرى العقوبة من اهلوان واإلذالل فكل ما هذه صفته يدخل حتته وذلك ردع من اهللا تعاىل عن ثباهتم 

ويقتضيه وأما العذاب العظيم فقد وصفه اهللا تعاىل مبا  على الكفر ألن اخلزي احلاضر يصرف عن التمسك مبا يوجبه
جرى جمرى النهاية يف املبالغة ألن الذين قدم ذكرهم وصفهم بأعظم الظلم فبني أهنم يستحقون العقاب العظيم ويف 

  اآلية مسألتان
ألخبار واملعقول أما املسألة األوىل يف أحكام املساجد وفيه وجوه األول يف بيان فضل املساجد ويدل عليه القرآن وا

أضاف املساجد إىل ذاته )  ١٨اجلن ( القرآن فآيات أحدها قوله تعاىل َوأَنَّ الَْمَساجَِد ِللَِّه فَالَ َتْدعُواْ َمَع اللَِّه أََحداً 
  ْعمُُريلزم االختصاص مث أكد ذلك االختصاص بقوله فَالَ َتْدُعواْ َمَع اللَِّه أََحداً وثانيها قوله تعاىل إِنََّما َي

فجعل عمارة املسجد دليالً على اإلميان بل اآلية تدل )  ١٨التوبة ( َمَساجَِد اللَِّه َمْن ءاَمَن بِاللَِّه وَالَْيْومِ االِْخرِ 
ا بظاهرها على حصر اإلميان فيهم ألن كلمة إمنا للحصر وثالثها قوله تعاىل ِفى ُبيُوٍت أَِذنَ اللَُّه أَن ُتْرفََع وَُيذْكََر ِفيَه

ورابعها هذه اآلية اليت حنن يف تفسريها وهي قوله تعاىل َوَمْن )  ٣٦النور ( اْسُمُه ُيَسّبحُ لَُه ِفيَها بِالُْغُدّو وَاالَْصالِ 
 االًأَظْلَُم ِممَّن مََّنَع َمَساجَِد اللَِّه أَن ُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه فإن ظاهرها يقتضي أن يكون الساعي يف ختريب املساجد أسوأ ح
( من املشرك ألن قوله ومن أظلم يتناول املشرك ألنه تعاىل قال يتناول املشرك ألنه تعاىل قال إِنَّ الّشْركَ لَظُلٌْم َعِظيٌم 



فإذا كان الساعي يف ختريبه يف أعظم درجات الفسق وجب أن يكون الساعي يف عمارته يف أعظم )  ١٣لقمان 
ى الشيخان يف صحيحيهما أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أراد بناء درجات اإلميان وأما األخبار فأحدها ما رو

( يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسجد فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعه فقال عثمان رضي اهللا عنه مسعت النيب 
وثانيها ما روى أبو ) بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة ( ويف رواية أخرى ) من بىن هللا مسجداً بىن اهللا له كهيئته يف اجلنة 

واعلم أن ) أحب البالد إىل اهللا تعاىل مساجدها وأبغض البالد إىل اهللا أسواقها ( هريرة أنه عليه الصالة والسالم قال 
هذا اخلرب تنبيه على ما هو السر العقلي يف تعظيم املساجد وبيانه أن األمكنة واألزمنة إمنا تتشرف بذكر اهللا تعاىل 

مكاناً لذكر اهللا تعاىل حىت أن الغافل عن ذكر اهللا إذا دخل املسجد اشتغل بذكر اهللا والسوق على  فإذا كان املسجد
الضد من ذلك ألنه موضع البيع والشراء واإلقبال على الدنيا وذلك مما يورث الغفلة عن اهللا واألعراض عن التفكر 

عن ذكر اهللا ال جرم كانت املساجد أشرف املواضع  يف سبيل اهللا حىت أن ذاكر اهللا إذا دخل السوق فإنه يصري غافالً
من ( عن أيب هريرة قال قال عليه الصالة والسالم ) أ ( واألسواق أخس املواضع الثاين يف فضل املشي إىل املساجد 

تطهر يف بيته مث مشى إىل بيت من بيوت اهللا ليقضي فريضة من فرائض اهللا كانت خطواته إحداها حتط خطيئته 
من غدا أو راح إىل املسجد ( أبو هريرة قال قال عليه الصالة والسالم ) ب ( رواه مسلم ) ترفع درجته واألخرى 

أيب بن كعب قال كان رجل ما أعلم أحداً ) ج ( أخرجاه يف الصحيح ) أعد اهللا له يف اجلنة منزالً كلما غدا أو راح 
سجد وكان ال ختطئه الصلوات مع الرسول عليه السالم من أهل املدينة ممن يصلى إىل القبلة أبعد منزالً منه من امل

فقيل له لو اشتريت محاراً لتركبه يف الرمضاء والظلماء فقال واهللا ما أحب أن منزيل بلزق املسجد فأخرب رسول اهللا 
بذلك فسأله فقال يا رسول اهللا كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إىل أهلي وإقبايل ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
جابر قال خلت البقاع حول ) د ( أخرجه مسلم ) لك ما احتسبت أمجع ( باري فقال عليه الصالة والسالم وإد

أنه ( فقال هلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إىل قرب املسجد فبلغ ذلك رسول اهللا 
) أردنا ذلك قال يا بين سلمة دياركم تكتب آثاركم بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا إىل قرب املسجد فقالوا نعم قد 

ُهْم رواه مسلم وعن أيب سعيد اخلدري أن هذه اآلية نزلت يف حقهم إِنَّا َنْحُن ُنْحىِ  الَْمْوَتى َوَنكُْتُب َماَ قَدَُّمواْ َوءاثَاَر
إن أعظم الناس ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه عن النيب ) ه ) (  ١٢يس ( 

أجراً يف الصالة أبعدهم إىل املسجد مشياً والذي ينتظر الصالة حىت يصليها مع اإلمام يف مجاعة أعظم أجراً ممن 
إذا تطهر الرجل مث مر إىل ( عقبة بن عامر اجلهين أنه عليه السالم قال ) و ( أخرجاه يف الصحيح ) يصليها مث ينام 

له كاتبه أو كاتباه بكل خطوة خيطوها إىل املسجد عشر حسنات والقاعد الذي يرعى املسجد يرعى الصالة كتب 
عن سعيد بن املسيب قال حضر ) ز ) ( الصالة كالقانت ويكتب من املصلني من حني خيرج من بيته حىت يرجع 

  رجالً من األنصار املوت فقال ألهله من يف البيت فقالوا

فقال ارفعوين فأسنده رجل منهم إليه ففتح عينيه وسلم على القوم فردوا  أهلك وأما أخوتك وجلساؤك ففي املسجد
صلى اهللا عليه ( عليه وقالوا له خرياً فقال إين مورثكم اليوم حديثاً ما حدثت به أحداً منذ مسعته من رسول اهللا 

من توضأ يف ( يقول )  صلى اهللا عليه وسلم( احتساباً وما أحدثكموه اليوم إال احتساباً مسعت رسول اهللا ) وسلم 
بيته فأحسن الوضوء مث خرج إىل املسجد يصلي يف مجاعة املسلمني مل يرفع رجله اليمىن إال كتب اهللا له هبا حسنة ومل 

يضع رجله اليسرى إال حط اهللا عنه هبا خطيئة حىت يأيت املسجد فإذا صلى بصالة اإلمام انصرف وقد غفر له فإن 
من توضأ فأحسن وضوءه مث ( عن أيب هريرة أنه عليه السالم قال ) ح ) ( ن كذلك هو أدرك بعضها وفاته بعض كا

أبو ) ط ) ( راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه اهللا مثل أجر من صالها وحضرها ومل ينقص ذلك من أجرهم شيئاً 



بلى يا رسول اهللا قال أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات قالوا ( هريرة قال عليه السالم 
) إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط 

قال أبو سلمة بن عبد الرمحن لداود بن صاحل هل تدري فيم نزلت الِْحَسابِ يَأَيَُّها الَِّذينَ ) ي ( رواه أبو مسلم 
قال قلت ال يا ابن أخي قال مسعت أبا هريرة يقول مل يكن يف )  ٢٠٠آل عمران ( َصابِرُواْ َوَرابِطُواْ ءاَمُنواْ اْصبِرُواْ َو

( بريدة قال عليه السالم ) يا ( غزو يرابط فيه ولكن انتظار الصالة بعد الصالة ) صلى اهللا عليه وسلم ( زمان النيب 
قال النخعي كانوا يرون املشي إىل املسجد يف الليلة ) القيامة  بشر املشائني يف الظلم إىل املسجد بالنور التام يوم

قال األوزاعي كان يقال مخس كان عليها أصحاب حممد عليه السالم والتابعون بإحسان ) يب ( املظلمة موجبة 
ه السالم أبو هريرة قال علي) يج ( لزوم اجلماعة واتباع السنة وعمارة املسجد وتالوة القرآن واجلهاد يف سبيل اهللا 

( أبو ذر قال عليه السالم ) يد ( من بىن هللا بيتاً يعبد اهللا فيه من مال حالل بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة من دور ياقوت ( 
إذا ( أبو سعيد اخلدري قال عليه السالم ) يه ) ( من بىن هللا مسجداً ولو كمفحص قطاة بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة 

د فاشهدوا له باإلميان فإن اهللا تعاىل قال إِنََّما َيْعُمُر َمَساجَِد اللَِّه َمْن ءاَمَن بِاللَِّه وَالَْيْومِ االِْخرِ رأيتم الرجل يعتاد املسج
أهنم قالوا إن املساجد بيوت اهللا وأنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن بعض أصحاب رسول اهللا ) يو ) (  ١٨التوبة ) ( 

) يح ) ( إن عمار بيوت اهللا هم أهل بيوت اهللا ( أنس قال عليه السالم ) يز ( يها حلق على اهللا أن يكرم من زاره ف
يقول اهللا تعاىل كأين ألهم بأهل األرض عذاباً فإذا نظرت إىل عمار بيويت واملتحابني يف وإىل ( أنس قال عليه السالم 

نزلت عاهة من السماء صرفت عن إذا أ( عن أنس قال عليه السالم ) يط ) ( املستغفرين باألسحار صرفت عنهم 
صلى اهللا ( كتب سلمان إىل أيب الدرداء يا أخي ليكن بيتك املساجد فإين مسعت رسول اهللا ) ك ) ( عمار املساجد 

املسجد بيت كل تقي وقد ضمن اهللا ملن كانت املساجد بيوهتم بالروح والرمحة واجلواز على ( يقول ) عليه وسلم 
قال سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن سالم إن املساجد أوتاداً من الناس وإن ) كا ) ( اىل الصراط إىل رضوان اهللا تع

) كب ( هلم جلساء من املالئكة فإذا فقدوهم سألوا عنهم وإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا يف حاجة أعانوهم 
ر دنياهم فال جتالسوهم فليس هللا يأيت على الناس زمان يكون حديثهم يف مساجدهم يف أم( احلسن قال عليه السالم 

إن للمنافقني عالمات يعرفون هبا حتيتهم لعنة وطعامهم هنبة ( أبو هريرة قال عليه السالم ) كج ) ( فيهم حاجة 
وغنيمتهم غلول ال يقربون املساجد إال هجراً وال الصالة إال دبراً ال يتألفون وال يؤلفون خشب بالليل سحب 

سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله إمام ( عيد اخلدري وأبو هريرة قال عليه السالم أبو س) كد ) ( بالنهار 
  عادل وشاب نشأ يف عبادة اهللا ورجل قلبه معلق باملسجد إذا خرج منه حىت يعود إليه ورجالن حتابا

ات حسن ومجال فقال إين يف اهللا اجتمعا على ذلك وتفرقا ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذ
هذا حديث أخرجه الشيخان يف ) أخاف اهللا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه 

من خرج من بيته إىل املسجد كتب له كاتبه ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( عقبة بن عامر عن النيب ) كه ( الصحيحني 
ملسجد ينتظر الصالة كالقانت ويكتب من املصلني حىت يرجع إىل بكل خطوة خيطوها عشر حسنات والقاعد يف ا

روى عبد اهللا بن املبارك عن حكيم بن زريق بن احلكم قال مسعت سعيد بن املسيب وسأله أيب أحضور ) كو ) ( بيته 
ان اجلنازة أحب إليك أم القعود يف املسجد قال من صلى على جنازة فله قرياط ومن تبعها حىت تقرب فله قرياط

واجللوس يف املسجد أحب إيل تسبح اهللا وهتلل وتستغفر واملالئكة تقول آمني اللهم اغفر له اللهم ارمحه فإذا فعلت 
ما ( ابن عباس قال عليه الصالة والسالم ) أ ( ذلك فقل اللهم اغفر لسعيد بن املسيب الثالث يف تزيني املساجد 

)  ٧٨النساء ( البناء وتطويله ومنه قوله تعاىل ِفى ُبرُوجٍ مُّشَيََّدةٍ   واملراد من التشييد رفع) أمرت بتشييد املساجد 



أمر عمر ببناء مسجد وقال للبناء أكن الناس من املطر وإياك أن حتمر أو تصفر فتفنت ) ب ( وهي اليت يطول بناؤها 
ال أبو الدرداء إذا ق) د ( روى أن عثمان رأى أثرجة من جص معلقة يف املسجد فأمر هبا فقطعت ) ج ( الناس 

قال أبو قالبة غدونا مع أنس بن مالك إىل الزواية ) ه ( حليتم مصاحفكم وزينتم مساجدكم فالدمار عليكم 
فحضرت صالة الصبح فمررنا مبسجد فقال أنس لو صلينا يف هذا املسجد فقال بعض القوم حىت نأيت املسجد اآلخر 

سيأيت على ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنس إن رسول اهللا  فقال أنس أي مسجد قالوا مسجد أحدث اآلن فقال
الرابع يف حتية املسجد يف الصحيحني عن أيب قتادة السلمي ) أميت زمان يتباهون يف املساجد وال يعمروهنا إال قليالً 

قول بذلك واعلم أن ال) إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس ( أنه عليه الصالة والسالم قال 
مذهب احلسن البصري ومكحول وقول الشافعي وأمحد وإسحق وذهب قوم إىل أنه جيلس وال يصلي وإليه ذهب 
ابن سريين وعطاء بن أيب رباح والنخعي وقتادة وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي اخلامس فيما يقول إذا 

صلى اهللا ( كان رسول اهللا ( عن أبيها قالت ) صلى اهللا عليه وسلم ( دخل املسجد روت فاطمة بنت رسول اهللا 
إذا دخل املسجد صلى على حممد وسلم وقال رب اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج ) عليه وسلم 

السادس يف فضيلة القعود يف املسجد ) صلى على حممد وسلم وقال قال رب اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك 
املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله الذي ( أبو هريرة قال عليه الصالة والسالم ) أ ( النتظار الصالة 

وروي أن عثمان بن مظعون أتى النيب عليه الصالة والسالم ) صلى فيه فتقول اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيدث 
) أو اختصى إن خصاء أميت الصيام ليس منا من خصي ( فقال ائذن يل يف االختصاء فقال عليه الصالة والسالم 

فقال يا رسول اهللا ائذن يل يف ) إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهللا ( فقال يا رسول اهللا ائذن يل يف السياحة فقال 
السابع يف كراهية البيع والشراء يف املسجد ) إن ترهب أميت اجللوس يف املساجد انتظاراً للصالة ( الترهب فقال 
عيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصالة والسالم هنى عن تناشد األشعار يف املساجد وعن البيع عن عمرو بن ش

  والشراء فيه وعن أن يتحلق الناس يف املساجد

يوم اجلمعة قبل الصالة واعلم أنه كره قوم من أهل العلم البيع والشراء يف املسجد وبه يقول أمحد وإسحق وعطاء 
عض من يبيع يف املسجد قال عليك بسوق الدنيا فإمنا هذا سوق اآلخرة وكان لسامل بن بن يسار وكان إذا مر عليه ب

عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم رحبة إىل جنب املسجد مساها البطحاء وقال من أراد أن يلغط أو ينشد 
ى كراهية التحلق واالجتماع شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج إىل هذه الرحبة واعلم أن احلديث الذي رويناه يدل عل

يوم اجلمعة قبل الصالة ملذاكرة العلم بل يشتغل بالذكر والصالة واإلنصات للخطبة مث ال بأس باالجتماع والتحلق 
بعد الصالة وأما طلب الضالة يف املسجد ورفع الصوت بغري الذكر فمكروه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال من 

جد فليقل ال ردها اهللا عليك فإن املساجد مل تنب هلذا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه مسع رجالً ينشد ضالة يف املس
قال أبو ) إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا ال أربح اهللا جتارتك ( أيضاً أنه عليه الصالة والسالم قال 

ر معامالت الناس واقتضاء حقوقهم وقد سليمان اخلطايب رمحه اهللا ويدخل يف هذا كل أمر مل ينب له املسجد من أمو
كره بعض السلف املسألة يف املسجد وكان بعضهم يرى أن ال يتصدق على السائل املتعرض يف املسجد وورد النهي 
عن إقامة احلدود يف املساجد قال عمر فيمن لزمه حد أخرجاه من املسجد ويذكر عن علي رضي اهللا عنه مثله وقال 

د طهرت من مخس من أن يقام فيها احلدود أو يقبض فيها اخلراج أو ينطق فيها باألشعار أو معاذ بن جبل إن املساج
ينشد فيها الضالة أو تتخذ سوقاً ومل ير بعضهم بالقضاء يف املسجد بأساً ألن النيب عليه الصالة والسالم العن بني 

وقضى شريح والشعيب وحيىي بن ) وسلم  صلى اهللا عليه( العجالين وامرأته يف املسجد والعن عمر عند منرب النيب 



يعمر يف املسجد وكان احلسن وزرارة بن أوىف يقضيان يف الرحبة خارجاً من املسجد الثامن يف النوم يف املسجد يف 
مستلقياً يف املسجد واضعاً إحدى ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصحيحني عن عباد بن متيم عن عمه أنه رأى رسول اهللا 

خرى وعن ابن شهاب قال كان ذلك من عمر وعثمان وفيه دليل على جواز االتكاء واالضطجاع رجليه على األ
وأنواع االستراحة يف املسجد مثل جوازها يف البيت إال االنبطاح فإنه عليه الصالة والسالم هنى عنه وقال أهنا 

صلى اهللا ( يف مسجد رسول اهللا ضجعة يبغضها اهللا وعن نافع أن عبد اهللا كان شاباً أعزب ال أهل له فكان ينام 
ورخص قوم من أهل العلم يف النوم يف املسجد وقال ابن عباس ال تتخذوه مبيتاً أو مقيالً التاسع يف ) عليه وسلم 

) البزاق يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها ( كراهية البزاق يف املسجد عن أنس عن النيب عليه الصالة والسالم قال 
عرضت علّي أعمال أميت حسنها وسيئها فوجدت من حماسن ( ذر قال عليه الصالة والسالم  ويف الصحيح عن أيب

إن ( ويف احلديث ) أعماهلا األذى مياط عن الطريق ووجدت يف مساويء أعماهلا النخامة تكون يف املسجد ال تدفن 
ضهم املراد أن كونه مسجداً أي ينضم وينقبض فقال بع) املسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي اجللدة يف النار 

يقتضي التعظيم والقاء النخامة يقتضي التحقري وبينهما منافاة فعرب عليه الصالة والسالم عن تلك املنافاة بقوله 
لينزوي وقال آخرون أراد أهل املسجد وهم املالئكة ويف الصحيحني عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة 

إذا قام أحدكم إىل الصالة فال يبصق أمامه فإنه يناجي اهللا ما ( أنه قال ) ى اهللا عليه وسلم صل( عن حممد رسول اهللا 
  دام يف مصاله وال عن ميينه

وعن أنس أنه عليه الصالة والسالم رأى خنامة يف ) فإن عن ميينه ملكاً ولكن ليبصق عن مشاله أو حتت رجليه فيدفنه 
إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه فال ( فقام فحكه بيده وقال القبلة فشق ذلك عليه حىت رؤي يف وجهه 

يبزقن أحدكم يف قبلته ولكن عن يساره أو حتت قدمه قال مث أخذ طرف ردائه فبصق فيه مث رد بعضه على بعض 
ابر أخرجه البخاري يف صحيحه العاشر يف الثوم والبصل يف الصحيحني عن أنس وابن عمر وج) وقال يفعل هكذا 

من أكل من هذه الشجرة املنتنة فال يقربن مسجدنا فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه ( قال عليه الصالة والسالم 
وأن النيب عليه ) من أكل ثوماً أو بصالً فليعتزل مسجدنا ( وعن جابر أنه عليه الصالة والسالم قال ) اإلنس 

قربوها إىل بعض من كان ( فسأل فأخرب مبا فيه من البقول فقال  الصالة والسالم أتى بقدر فيه خضر فوجد هلا رحياً
أخرجاه يف الصحيحني احلادي عشر يف املساجد يف الدور عن هشام ) حاضراً وقال له كل فإين أناجي من ال تناجي 

الدور  ببناء املسجد يف) صلى اهللا عليه وسلم ( بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت أمر رسول اهللا 
يف املسجد ومعه أصحابه إذ جاء ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأن ينظف ويطيب أنس بن مالك قال كان رسول اهللا 

ال ( مه مه فقال عليه الصالة والسالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( أعرايب فبال يف املسجد فقال أصحاب رسول اهللا 
ء من العذرة والبول واخلالء إمنا هي لقراءة القرآن وذكر إن هذه املساجد ال تصلح لشي( مث دعاه فقال ) تزرموه 

  بدلو من ماء فصبوا عليه) صلى اهللا عليه وسلم ( مث دعا رسول اهللا ) اهللا والصالة 
املسألة الثانية اختلف الفقهاء يف دخول الكافر املسجد فجوزه أبو حنيفة مطلقاً وأباه مالك مطلقاً وقال الشافعي 

من دخول احلرم واملسجد احلرام احتج الشافعي بوجوه أوهلا قوله تعاىل إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس رضي اهللا عنه مينع 
قال الشافعي قد يكون املراد من املسجد احلرام احلرم )  ٢٨التوبة ( فَالَ َيقَْربُواْ الَْمْسجَِد الَْحَراَم بَْعَد َعاِمهِْم َهاذَا 

وإمنا أسرى به من بيت خدجية فاآلية )  ١اإلسراء ( سَْرى بَِعْبِدِه لَْيالً ّمَن الَْمْسجِِد الْحََرامِ لقوله تعاىل سُْبَحانَ الَِّذى أَ
دالة إما على املسجد فقط أو على احلرم كله وعلى التقديرين فاملقصود حاصل ألن اخلالف حاصل فيهما مجيعاً فإن 

ا ألن احلج إمنا يفعل يف السنة مرة واحدة قلنا هذا ضعيف لوجوه قيل املراد به احلج وهلذا قال بَْعَد َعاِمهِْم َهاذَ



أحدها إنه ترك للظاهر من غري موجب الثاين ثبت يف أصول الفقه أن ترتيب احلكم على الوصف مشعر بكون ذلك 
ا الوصف علة لذلك احلكم وهذا يقتضي أن املانع من قرهبم من املسجد احلرام جناستهم وذلك يقتضي أهنم ما دامو
مشركني كانوا ممنوعني عن املسجد احلرام الثالث أنه تعاىل لو أراد احلج لذكر من البقاع ما يقع فيه معظم أركان 

احلج وهو عرفة الرابع الدليل على أن املراد دخول احلرم ال احلج فقط قوله تعاىل َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً  فََسْوَف ُيْغنِيكُُم 
فأراد به الدخول للتجارة وثانيها قوله تعاىل أُْولَِئَك َما كَانَ لَُهمْ أَن َيْدُخلُوَها إِالَّ َخاِئِفنيَ )  ٢٨وبة الت( اللَُّه ِمن فَْضِلِه 

وهذا يقتضي أن مينعوا من دخول املسجد وأهنم مىت دخلوا كانوا خائفني من اإلخراج إال ما قام عليه الدليل فإن 
من العبادة يف الكعبة ) صلى اهللا عليه وسلم ( س أو مبن منع رسول اهللا قيل هذه اآلية خمصوصة مبن خرب بيت املقد

وأيضاً فقوله َما كَانَ لَُهْم أَن َيْدُخلُوَها إِالَّ خَاِئِفَني ليس املراد منه خوف اإلخراج بل خوف اجلزية واإلخراج قلنا 
  اللَِّه ظاهر يف العموم فتخصيصه ببعض الصور خالف اجلواب عن األول أن قوله تعاىل َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن مََّنَع َمَساجَِد

الظاهر وعن الثاين أن الظاهر قوله َما كَانَ لَُهْم أَن َيْدُخلُوَها إِالَّ َخاِئِفَني يقتضي أن يكون ذلك اخلوف إمنا حصل من 
ها قوله تعاىل الدخول وعلى ما يقولونه ال يكون اخلوف متولداً من الدخول بل من شيء آخر فسقط كالمهم وثالث

وعمارهتا تكون بوجهني )  ١٧التوبة ( َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَن َيْعُمرُواْ َمَساجَِد اهللا شَهِِديَن َعلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ 
أحدمها بناؤها وإصالحها والثاين حضورها ولزومها كما تقول فالن يعمر مسجد فالن أي حيضره ويلزمه وقال النيب 

وذلك لقوله تعاىل إِنََّما َيْعُمرُ ) إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له باإلميان ) (  عليه وسلم صلى اهللا( 
فجعل حضور املساجد عمارة هلا ورابعها أن احلرم واجب )  ١٨التوبة ( َمَساجَِد اللَِّه َمْن ءاَمَن بِاللَِّه وَالَْيْومِ االِْخرِ 

فصونه عما يوجب ) اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ومهابة ( لسالم يف الدعاء التعظيم لقوله عليه الصالة وا
حتقريه واجب ومتكني الكفار من الدخول فيه تعريض للبيت للتحقري ألهنم لفساد اعتقادهم فيه رمبا استخفوا به 

)  ٢٦احلج ( ّهْر َبْيِتىَ  ِللطَّاِئِفَني وأقدموا على تلويثه وتنجيسه وخامسها أن اهللا تعاىل أمر بتطهري البيت يف قوله َوطَ
والتطهري على النجس واجب فيكون تبعيد الكفار )  ٢٨التوبة ( واملشرك جنس لقوله تعاىل إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس 

وهو عنه واجباً وسادسها أمجعنا على أن اجلنب مينع منه فالكافر بأن مينع منه أوىل إال أن هذا مقتضى مذهب مالك 
أنه قدم ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن مينع عن كل املساجد واحتج أبو حنيفة رمحه اهللا بأمور األول روي عن النيب 

من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ومن دخل ( عليه وفد يثرب فأنزهلم املسجد الثاين قوله عليه الصالة والسالم 
الكافر جاز له دخول سائر املساجد فكذلك املسجد احلرام وهذا يقتضي إباحة الدخول الثالث ) الكعبة فهو آمن 

كاملسلم واجلواب عن احلديثني األولني أهنما كانا يف أول اإلسالم مث نسخ ذلك باآلية وعن القياس أن املسجد احلرام 
  أجل قدراً من سائر املساجد فظهر الفرق واهللا أعلم

  تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجهُ اللَِّه إِنَّ اللََّه َواِسٌع َعِليٌمَوِللَِّه الَْمشْرُِق وَالَْمْغرُِب فَأَْيَنَما 
  قوله تعاىل َوِللَِّه الَْمشْرُِق َوالَْمغْرُِب فَأَْيَنَما تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه إِنَّ اللََّه واِسٌع َعِليٌم

  اعلم أن يف هذه اآلية مسائل
ة الضابط أن األكثرين زعموا أهنا إمنا نزلت يف أمر خيتص بالصالة املسألة األوىل اختلفوا يف سبب نزول هذه اآلي

ومنهم من زعم أهنا إمنا نزلت يف أمر ال يتعلق بالصالة أما القول األول فهو أقوى لوجهني أحدها أنه هو املروي عن 
وجه إىل القبلة يف الصالة وهلذا ال كافة الصحابة والتابعني وقوهلم حجة وثانيهما أن ظاهر قوله فَأَْيَنَما تَُولُّواْ يفيد الت

إال هذا املعىن إذا ثبت هذا فنقول القائلون هبذا القول اختلفوا على )  ١٤٤البقرة ( يعقل من قوله فََولُّواْ ُوُجوَهكُْم 



  وجوه
  أحدها أنه تعاىل أراد به حتويل املؤمنني عن استقبال بيت املقدس إىل الكعبة فبني تعاىل أن

ومجيع اجلهات واألطراف كلها مملوكة له سبحانه وخملوقة له فأينما أمركم اهللا باستقباله فهو القبلة املشرق واملغرب 
ألن القبلة ليست قبلة لذاهتا بل ألن اهللا تعاىل جعلها قبلة فإن جعل الكعبة قبلة فال تنكروا ذلك ألنه تعاىل يدبر 

ذلك بياناً جلواز نسخ القبلة من جانب إىل جانب آخر عباده كيف يريد وهو واسع عليم مبصاحلهم فكأنه تعاىل ذكر 
فيصري ذلك مقدمة ملا كان يريد تعاىل من نسخ القبلة وثانيها أنه ملا حولت القبلة عن بيت املقدس أنكر اليهود ذلك 

َمن َيَشآء إِلَى صِراطٍ فنزلت اآلية رداً عليهم وهو قول ابن عباس وهو نظري قوله قُل لّلَِّه الَْمْشرُِق َوالَْمغْرُِب يَْهِدى 
وثالثها قول أيب مسلم وهو أن اليهود والنصارى كل واحد منهم قال إن اجلنة له ال لغريه )  ١٤٢البقرة ( مُّْسَتِقيمٍ 

فرد اهللا عليهم هبذه اآلية ألن اليهود إمنا استقبلوا بيت املقدس ألهنم اعتقدوا أن اهللا تعاىل صعد السماء من الصخرة 
تقبلوا املشرق ألن عيسى عليه السالم إمنا ولد هناك على ما حكى اهللا ذلك يف قوله تعاىل َواذْكُْر ِفى والنصارى اس

فكل واحد من هذين الفريقني وصف معبوده باحللول )  ١٦مرمي ( الِْكَتابِ مَْرَيمَ إِِذ انتََبذَْت ِمْن أَْهِلَها َمكَاناً َشْرقِياً 
ق ال خالق فكيف ختلص هلم اجلنة وهم ال يفرقون بني املخلوق واخلالق ورابعها يف األماكن ومن كان هكذا فهو خملو

قال بعضهم إن اهللا تعاىل نسخ بيت املقدس بالتخيري إىل أي جهة شاء هبذه اآلية فكان للمسلمني أن يتوجهوا إىل 
املقدس مع أنه كان له أن كان خيتار التوجه إىل بيت ) صلى اهللا عليه وسلم ( حيث شاءوا يف الصالة إال أن النيب 

يتوجه حيث شاء مث أنه تعاىل نسخ ذلك بتعيني الكعبة وهو قول قتادة وابن زيد وخامسها أن املراد باآلية من هو 
مشاهد للكعبة فإن له أن يستقبلها من أي جهة شاء وأراد وسادسها ما روى عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال كنا مع 

يف غزاة يف ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كل رجل منا مسجده ) وسلم  صلى اهللا عليه( رسول اهللا 
صلى اهللا عليه ( حجارة موضوعة بني يديه مث صلينا فلما أصبحنا إذا حنن على غري القبلة فذكرنا ذلك لرسول اهللا 

ذ إىل الكعبة ألن القتال فرض فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وهذا احلديث يدل على أهنم كانوا قد نقلوا حينئ) وسلم 
بعد اهلجرة بعد نسخ قبلة بيت املقدس وسابعها أن اآلية نزلت يف املسافر يصلي النوافل حيث تتوجه به راحلته وعن 

سعيد بن جبري عن ابن عمر أنه قال إمنا نزلت هذه اآلية يف الرجل يصلي إىل حيث توجهت به راحلته يف السفر 
من مكة صلى على راحلته تطوعاً يوميء برأسه حنو املدينة فمعىن اآلية فَأَْيَنَما ُتَولُّواْ  وكان عليه السالم إذا رجع

وجوهكم لنوافلكم يف أسفاركم فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه فقد صادفتم املطلوب إِنَّ اللََّه واِسعٌ الفضل غين فمن سعة فضله 
ثل هذه احلال لزم أحد الضررين إما ترك النوافل وإما وغناه رخص لكم يف ذلك ألنه لو كلفكم استقبال القبلة يف م

النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقة خبالف الفرائض فإهنا صلوات معدودة حمصورة فتكليف النزول عن 
الراحلة عند أدائها واستقبال القبلة فيها ال يفضي إىل احلرج خبالف النوافل فإهنا غري حمصورة فتكليف االستقبال 

 احلرج فإن قيل فأي هذه األقاويل أقرب إىل الصواب قلنا إن قوله فَأَْيَنَما تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه مشعر يفضي إىل
  بالتخيري والتخيري ال يثبت إال يف صورتني أحدمها يف التطوع على

ملصلي خمري فأما على غري الراحلة وثانيهما يف السفر عند تعذر االجتهاد للظلمة أو لغريها ألن يف هذين الوجهني ا
هذين الوجهني فال ختيري وقول من يقول إن اهللا تعاىل خري املكلفني يف استقبال أي جهة شاءوا هبذه اآلية وهم كانوا 
خيتارون بيت املقدس ال ألنه الزم بل ألنه أفضل وأوىل بعيد ألنه ال خالف أن لبيت املقدس قبل التحويل إىل الكعبة 

عة ولو كان األمر كما قالوا مل يثبت ذلك االختصاص وأيضاً فكان جيب أن يقال إن بيت املقدس اختصاصاً يف الشري



صار منسوخاً بالكعبة فهذه الداللة تقتضي أن يكون محل اآلية على الوجه الثالث والرابع وأما الذين محلوا اآلية 
) صلى اهللا عليه وسلم ( صالة الرسول على الوجه األول فلهم أن يقولوا إن القبلة ملا حولت تكلم اليهود يف 

وصالة املؤمنني إىل بيت املقدس فبني تعاىل هبذه اآلية أن تلك القبلة كان التوجه إليها صواباً يف ذلك الوقت والتوجه 
إىل الكعبة صواب يف هذا الوقت وبني أهنم أينما يولوا من هاتني القبلتني يف املأذون فيه فثم وجه اهللا قالوا ومحل 

كالم على هذا الوجه أوىل ألنه يعم كل مصل وإذا محل على األول ال يعم ألنه يصري حمموالً على التطوع دون ال
الفرض وعلى السفر يف حالة خمصوصة دون احلضر وإذا أمكن إجراء اللفظ العام على عمومه فهو أوىل من 

لُّواْ التخصيص وأقصى ما يف الباب أن يقال إن على هذا التأويل ال بد أيضاً  من ضرب تقييد وهو أن يقال فَأَْيَنَما تَُو
 من اجلهات املأمور هبا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه إال أن هذا اإلضمار ال بد منه على كل حال ألنه من احملال أن يقول تعاىل فَأَْيَنَما

وإذا كان كذلك فقد زالت طريقة ُتَولُّواْ حبسب ميل أنفسكم فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه بل ال بد من اإلضمار الذي ذكرناه 
التخيري ونظريه إذا أقبل أحدنا على ولده وقد أمره بأمور كثرية مترتبة فقال له كيف تصرفت فقد اتبعت رضائي 
فإنه حيمل ذلك على ما أمره على الوجه الذي أمره من تضييق أو ختيري وال حيمل ذلك على التخيري املطلق فكذا 

  ههنا
من زعم أن هذه اآلية نزلت يف أمر سوى الصالة فلهم أيضاً وجوه أوهلا أن املعىن أن هؤالء  القول الثاين وهو قول

الذين ظلموا مبنع مساجدي أن يذكر فيها امسي وسعوا يف خراهبا أولئك هلم كذا وكذا مث أهنم أينما ولوا هاربني عين 
علي مكاهنم ويف ذلك حتذير من املعاصي  وعن سلطاين فإن سلطاين يلحقهم وقدريت تسبقهم وأنا عليم هبم ال خيفى

وَاِت وَاالْْرضَ وزجر عن ارتكاهبا وقوله تعاىل إِنَّ اللََّه واِسٌع َعِليٌم نظري قوله إِِن اْسَتطَعُْتْم أَن َتنفُذُواْ ِمْن أَقْطَارِ السََّما
راد منه سعة العلم وهو نظري َوُهَو َمَعكُْم أَْيَنَما فعلى هذا يكون امل)  ٣٣الرمحن ( فَانفُذُواْ الَ َتنفُذُونَ إِالَّ بُِسلْطَاٍن 

وقوله رَبََّنا َوِسْعَت كُلَّ َشىْ ء )  ٧اجملادلة ( وقوله َما َيكُونُ ِمن نَّجَْوى ثَلَاثَةٍ  إِالَّ ُهَو رَابُِعُهْم )  ٤احلديد ( كُنُتْم 
أي عم كل شيء بعلمه وتدبريه وإحاطته به )  ٩٨طه (  وقوله َوِسَع كُلَّ َشىْ ء ِعلْماً)  ٧غافر ( رَّْحَمةً  َوِعلْماً 

إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه قالوا نصلي على ( وعلوه عليه وثانيها قال قتادة إن النيب عليه السالم قال 
إِلَْيكُْم أَنَزلَ اللَُّه َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ  فنزل قوله تعاىل َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ لََمن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُنزِلَ) رجل ليس مبسلم 

فقالوا )  ١٩٩آل عمران ( َياِت الِْكَتابِ لََمن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُنزِلَ إِلَْيكُْم َوَما أُنزِلَ إِلَْيهِْم َخاِشِعَني للَِّه الَ َيْشَتُرونَ بِئَا
الَْمشْرُِق وَالَْمْغرُِب فَأَْيَنَما ُتَولُّواْ فَثَمَّ َوْجهُ اللَِّه ومعناها أن اجلهات  إنه كان يصلي إىل غري القبلة أنزل اهللا تعاىل َوِللَِّه

اليت يصلي إليها أهل امللل من شرق وغرب وما بينهما كلها يل فمن وجه وجهه حنو شيء منها بأمر يريدين ويبتغي 
الذين ماتوا على استقباهلم املشرق وهو طاعيت وجدين هناك أي وجد ثوايب فكان يف هذا عذر للنجاشي وأصحابه 

  وثالثها)  ١٤٣البقرة ( حنو قوله تعاىل َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضيَع إِميَاَنكُْم 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

قالوا أين ندعوه فنزلت هذه اآلية وهو قول احلسن وجماهد )  ٦٠غافر ( ملا نزل قوله تعاىل اْدُعونِى أَْسَتجِْب لَكُْم 
ي ال مينعكم ختريب من خرب مساجد اهللا عن ذكره حيث كنتم من والضحاك ورابعها أنه خطاب للمسلمني أ

أرضه فلله املشرق واملغرب واجلهات كلها وهو قول علي بن عيسى وخامسها من الناس من يزعم أهنا نزلت يف 
اجملتهدين الوافني بشرائط االجتهاد سواء كان يف الصالة أو يف غريها واملراد منه أن اجملتهد إذا رأى بشرائط 

  الجتهاد فهو مصيب
املسألة الثانية إن فسرنا اآلية بأهنا تدل على جتويز التوجه إىل أي جهة أريد فاآلية منسوخة وإن فسرناها بأهنا تدل 
  على نسخ القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة فاآلية ناسخة وإن فسرناها بسائر الوجوه فهي ال ناسخة وال منسوخة

له تعاىل َوِللَِّه الَْمْشرُِق وَالَْمغْرُِب الم االختصاص أي هو خالقهما ومالكهما وهو كقوله َربُّ املسألة الثالثة الالم يف قو
وقوله بَِرّب الَْمَشارِقِ وَالَْمَغارِبِ َوَربُّ الَْمَشارِقِ وَالَْمَغارِبِ مث أنه سبحانه )  ١٧الرمحن ( الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمْغرَِبْينِ 

ىل ذكر من بينهما من املخلوقات كما قال ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماء َوِهىَ  ُدَخانٌ فَقَالَ لََها وَِلالْْرضِ أشار بذكرمها إ
  ) ١١فصلت ( ائْتَِيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني 

نه من وجهني األول أنه تعاىل قال َوِللَِّه املسألة الرابعة اآلية من أقوى الدالئل على نفي التجسيم وإثبات التنزيه وبيا
الَْمْشرُِق وَالَْمغْرُِب فبني أن هاتني اجلهتني مملوكتان له وإمنا كان كذلك ألن اجلهة أمر ممتد يف الوهم طوالً وعرضاً 
وعمقاً وكل ما كان كذلك فهو منقسم وكل منقسم فهو مؤلف مركب وكل ما كان كذلك فال بد له من خالق 

هذه الداللة عامة يف اجلهات كلها أعين الفوق والتحت فثبت هبذا أنه تعاىل خالق اجلهات كلها واخلالق وموجد و
متقدم على املخلوق ال حمالة فقد كان الباري تعاىل قبل خلق العامل منزهاً عن اجلهات واألحياز فوجب أن يبقى بعد 

يات الوجه الثاين أنه تعاىل قال فَأَْيَنَما ُتَولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه خلق العامل كذلك ال حمالة الستحالة انقالب احلقائق واملاه
ولو كان اهللا تعاىل جسماً وله وجه جسماين لكان وجهه خمتصاً جبانب معني وجهة معينة فما كان يصدق قوله فَأَْيَنَما 

تعاىل منزه عن اجلسمية واحتج اخلصم باآلية من وجهني  ُتَولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه فلما نص اهللا تعاىل على ذلك علمنا أنه
األول أن اآلية تدل على ثبوت الوجه هللا تعاىل والوجه ال حيصل إال من كان جسماً الثاين أنه تعاىل وصف نفسه 
بكونه واسعاً والسعة من صفة األجسام واجلواب عن األول أن الوجه وإن كان يف أصل اللغة عبارة عن العضو 

ص لكنا بينا أنا لو محلناه ههنا على العضو لكذب قوله تعاىل فَأَْيَنَما ُتَولُّواْ فَثَمَّ َوْجهُ اللَِّه ألن الوجه لو كان املخصو
حماذياً للمشرق الستحال يف ذلك الزمان أن يكون حماذياً للمغرب أيضاً فإذن ال بد فيه من التأويل وهو من وجوه 

يت اهللا وناقة اهللا واملراد منها اإلضافة باخللق واإلجياد على سبيل التشريف فقوله األول أن إضافة وجه اهللا كإضافة ب
فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه أي فثم وجهه الذي وجهكم إليه ألن املشرق واملغرب له بوجهيهما واملقصود من القبلة إمنا يكون قبلة 

اإلجياد نصبه وعينه فهو قبلة الثاين أن يكون املراد لنصبه تعاىل إياها فأي وجه من وجوه العامل املضاف إليه باخللق و
  من الوجه القصد والنية قال الشاعر

ا



  استغفر اهللا ذنباً لست أحصيه
  رب العباد إليه الوجه والعمل

راد منه الثالث أن يكون امل)  ٧٩األنعام ( ونظريه قوله تعاىل إِّنى َوجَّْهُت َوْجهِىَ  ِللَِّذى فَطََر السََّماوَاِت َواالْْرَض 
يعين لرضوان اهللا وقوله كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك )  ٩اإلنسان ( فثم مرضاة اهللا ونظريه قوله تعاىل إِنََّما ُنطِْعُمكُْم ِلَوْجِه اللَِّه 

يعين ما كان لرضا اهللا ووجه االستعارة أن من أراد الذهاب إىل إنسان فإنه ال يزال )  ٨٨القصص ( إِالَّ َوْجَهُه 
هه وقدامه فكذلك من يطلب مرضاة أحد فإنه ال يزال يقرب من مرضاته فلهذا مسي طلب الرضا يقرب من وج

بطلب وجهه الرابع أن الوجه صلة كقوله كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه ويقول الناس هذا وجه األمر ال يريدون به 
مر واعلم أن هذا التفسري صحيح يف اللغة إال أن شيئاً آخر غريه إمنا يريدون به أنه من ههنا ينبغي أن يقصد هذا األ

الكالم يبقى فإنه يقال هلذا القائل فما معىن قوله تعاىل فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه مع أنه ال جيوز عليه املكان فال بد من تأويله بأن 
عن الثاين وهو أنه وصف املراد فثم قبلته اليت يعبد هبا أو مث رمحته ونعمته وطريق ثوابه والتماس مرضاته واجلواب 

نفسه بكونه واسعاً فال شك أنه ال ميكن محله على ظاهره وإال لكان متجزئاً متبعضاً فيفتقر إىل اخلالق بل ال بد وأن 
حيمل على السعة يف القدرة وامللك أو على أنه واسع العطاء والرمحة أو على أنه واسع اإلنعام ببيان املصلحة للعبيد 

انه ولعل هذا الوجه بالكالم أليق وال جيوز محله على السعة يف العلم وإال لكان ذكر العليم لكي يصلوا إىل رضو
بعده تكراراً فأما قوله َعِليٌم يف هذا املوضع فكالتهديد ليكون املصلي على حذر من التفريط من حيث يتصور أنه 

عن التساهل وحيتمل أن يكون قوله تعاىل  تعاىل يعلم ما خيفي وما يعلن وما خيفي على اهللا من شيء فيكون متحذراً
  واِسٌع َعِليٌم أنه تعاىل واسع القدرة يف توفية ثواب من يقوم بالصالة على شرطها وتوفية عقاب من يتكاسل عنها
تح التاء املسألة اخلامسة وىل إذا أقبل ووىل إذا أدبر وهو من األضداد ومعناه ههنا اإلقبال وقرأ احلسن فَأَْيَنَما تَُولُّواْ بف

  من التويل يريد فأينما توجهوا القبلة
اَواِت واألرض وَإِذَا قََضى َوقَالُواْ اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا سُْبَحاَنهُ َبل لَُّه َما ِفي السََّماوَاِت واألرض كُلٌّ لَُّه قَانُِتونَ َبِديُع السََّم

  أَْمًرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ
هو النوع العاشر من مقابح أفعال اليهود والنصارى واملشركني واعلم أن الظاهر قوله تعاىل َوقَالُواْ  اعلم أن هذا

وقد ذكرنا أن منهم من )  ١١٤البقرة ( اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا أن يكون راجعاً إىل قوله َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن مََّنَع َمَساجِدَ اللَِّه 
تأوله على مشركي العرب وحنن قد تأولناه على اليهود وكل هؤالء أثبتوا الولد هللا  تأوله على النصارى ومنهم من

تعاىل ألن اليهود قالوا عزيز ابن اهللا والنصارى قالوا املسيح ابن اهللا ومشركو العرب قالوا املالئكة بنات اهللا فال جرم 
  ا نزلتصحت هذه احلكاية على مجيع التقديرات قال ابن عباس رضي اهللا عنهما أهن

يف كعب بن األشرف وكعب بن أسد ووهب بن يهودا فإهنم جعلوا عزيزاً ابن اهللا أما قوله تعاىل سُْبحَاَنُه فهو كلمة 
فمرة أظهره )  ١٧١النساء ( تنزيه ينزه هبا نفسه عما قالوه كما قال تعاىل يف موضع آخر سُْبحَاَنُه أَن َيكُونَ لَُه وَلٌَد 

الكالم عليه واحتج على هذا التنزيه بقوله َبل لَُّه َما ِفي السََّماوَاِت َواالْْرَض ووجه ومرة اقتصر عليه لداللة 
االستدالل هبذا على فساد مذهبهم من وجوه األول أن كل ما سوى املوجود الواجب ممكن لذاته وكل ممكن لذاته 

أن ما سوى املوجود الواجب ممكن حمدث وكل حمدث فهو خملوق لواجب الوجود واملخلوق ال يكون ولداً أما بيان 
لذاته فألنه لو وجد موجودان واجبان لذاهتما الشتركا يف وجوب الوجود والمتاز كل واحد منهما عن اآلخر مبا به 

التعني وما به املشاركة غري ما به املمايزة ويلزم تركب كل واحد منهما من قيدين وكل مركب فإنه مفتقر إىل كل 
احد من أجزائه من غريه فكل مركب فهو مفتقر إىل غريه وكل مفتقر إىل غريه فهو ممكن واحد من أجزائه وكل و



لذاته فكل واحد من املوجودين الواجبني لذاهتما ممكن لذاته هذا خلف مث نقول إن كان كل واحد من ذينك 
ذلك حمال ومع تسليم أنه اجلزءين واجباً عاد التقسيم املذكور فيه ويقضي إىل كونه مركباً من أجزاء غري متناهية و

غري حمال فاملقصود حاصل ألن كل كثرة فال بد فيها من الواحد فتلك اآلحاد إن كانت واجبة لذواهتا كانت مركبة 
على ما ثبت فالبسيط مركب هذا خلف وإن كانت ممكنة كان املركب املفتقر إليها أوىل باإلمكان فثبت هبذا 

ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فهو حمتاج إىل املؤثر وتأثري ذلك املؤثر فيه إما  الربهان أن كل ما عدا املوجود الواجب
أن يكون حال عدمه أو حال وجوده فإن كان األول فذلك املمكن حمدث وإن كان الثاين فاحتياج ذلك املوجود إىل 

 الثاين وذلك يقتضي املؤثر إما أن يكون حال بقائه أو حال حدوثه واألول حمال ألنه يقتضي إجياد الوجود فتعني
كون ذلك املمكن حمدثاً فثبت أن كل ما سوى اهللا حمدث مسبوق بالعدم وأن وجوده إمنا حصل خبلق اهللا تعاىل 

وإجياده وإبداعه فثبت أن كل ما سواه فهو عبده وملكه فيستحل أن يكون شيء مما سواه ولداً له وهذا الربهان إمنا 
ي السََّماَواِت وَاالْْرَض أي له كل ما سواه على سبيل امللك واخللق واإلجياد واإلبداع استفدناه من قوله َبل لَُّه َما ِف

والثاين أن هذا الذي أضيف إليه بأنه ولده إما أن يكون قدمياً أزلياً أو حمدثاً فإن كان أزلياً مل يكن حكمنا جبعل 
جمرداً من غري دليل وإن كان الولد حادثاً أحدمها ولداً واآلخر والداً أوىل من العكس فيكون ذلك احلكم حكماً 

كان خملوقاً لذلك القدمي وعبداً له فال يكون ولداً له والثالث أن الولد ال بد وأن يكون من جنس الوالد فلو فرضنا 
له ولداً لكان مشاركاً له من بعض الوجوه وممتازاً عنه من وجه آخر وذلك يقتضي كون كل واحد منهما مركباً 

ذلك حمال فإذن اجملانسة ممتنعة فالولدية ممتنعة الرابع أن الولد إمنا يتخذ للحاجة إليه يف الكرب ورجاء االنتفاع وحمدثاً و
مبعونته حال عجز األب عن أمور نفسه فعلى هذا إجياد الولد إمنا يصح على من يصح عليه الفقر والعجز واحلاجة 

ه وتعاىل حماالً واعلم أنه تعاىل حكى يف مواضع كثرية عن فإذا كان كل ذلك حمال كان إجياد الولد عليه سبحان
هؤالء الذين يضيفون إليه األوالد قوهلم واحتج عليهم هبذه احلجة وهي أن كل من يف السموات واألرض عبد له 

  ِذى ِفيِه َيْمُتُرونَ مَاوبأنه إذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون وقال يف مرمي ذاِلَك ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم قَْولَ الَْحّق الَّ

وقال أيضاً يف آخر )  ٣٥ ٣٤مرمي ( كَانَ للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن َولٍَد ُسْبَحاَنُه إِذَا قََضى أَمْراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ 
السََّماوَاِت َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه َوَتنَشقُّ االْْرُض وََتِخرُّ الْجِبَالُ  هذه السورة َوقَالُواْ اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولَداً لَقَدْ جِئُْتْم َشْيئاً إِّداً َتكَاُد

االْْرضَ إِالَّ اِتى الرَّْحَمنِ َهّداً أَن َدَعْوا ِللرَّْحَماِن وَلَداً َوَما َينَبِغى ِللرَّْحَماِن أَن يَتَِّخذَ وَلَداً إِن كُلُّ َمن ِفى السََّماَواِت َو
فإن قيل ما احلكمة يف أنه تعاىل استدل يف هذه اآلية بكونه مالكاً ملا يف السموات واألرض )  ٩٣ ٨٨مرمي ( َعْبداً 

ويف سورة مرمي بكونه مالكاً ملن يف السموات واألرض على ما قال إِن كُلُّ َمن ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض إِالَّ اِتى 
تتناول مجيع ) ما ( ل لَُّه َما ِفي السََّماوَاِت وَاالْْرَض أمت ألن كلمة الرَّْحَمنِ َعْبداً قلنا قوله تعاىل يف هذه السورة َب

  ففيه مسائل)  ٢٦الروم ( األشياء وأما قوله تعاىل كُلٌّ لَُّه قَانُِتونَ 
( لَِرّبِك املسألة األوىل القنوت أصله الدوام مث يستعمل على أربعة أوجه الطاعة كقوله تعاىل الَْعالَِمَني ياَمرَْيُم اقْنُِتى 

ومبعىن السكوت ) طول القنوت ( وطول القيام كقوله عليه السالم ملا سئل أي الصالة أفضل قال )  ٤٣آل عمران 
فأمسكنا عن )  ٢٣٨البقرة ( كما قال زيد بن أرقم كنا نتكلم يف الصالة حىت نزل قوله تعاىل َوقُوُمواْ ِللَِّه قَانِِتَني 

عرفت هذا فنقول قال بعض املفسرين كُلٌّ لَُّه قَانُِتونَ أي كل ما يف السموات الكالم ويكون مبعىن الدوام إذا 
واألرض قانتون مطيعون والتنوين يف كل عوض عن املضاف إليه وهو قول جماهد وابن عباس فقيل هلؤالء الكفار 

ؤالء هذه صفة املكلفني ليسوا مطيعني فعند هذا قال آخرون املعىن أهنم يطيعون يوم القيامة وهو قول السدي فقيل هل
وقوله لَُّه َما ِفي السََّماوَاِت يتناول من ال يكون مكلفاً فعند هذا فسروا القنوت بوجوه أخر األول بكوهنا شاهدة 



على وجود اخلالق سبحانه مبا فيها من آثار الصنعة وأمارات احلدوث والداللة على الربوبية الثاين كون مجيعها يف 
يها كيف يشاء وهو قول أيب مسلم وعلى هذين الوجهني اآلية عامة الثالث أراد به املالئكة ملكه وقهره يتصرف ف

وعزيزاً واملسيح أي كل من هؤالء الذين حكموا عليهم بالولد أهنم قانتون له حيكى عن علي بن أيب طالب قال 
جيوز أن ينسب ذلك إىل لبعض النصارى لوال مترد عيسى عن عبادة اهللا لصرت على دينه فقال النصراين كيف 

عيسى مع جده يف طاعة اهللا فقال علي رضي اهللا عنه فإن كان عيسى إهلاً فاإلله كيف يعبد غريه إمنا العبد هو الذي 
  يليق به العبادة فانقطع النصراين

ها به سبحانه املسألة الثانية ملا كان القنوت يف أصل اللغة عبارة عن الدوام كان معىن اآلية أن دوام املمكنات وبقاء
وألجله وهذا يقتضي أن العامل حال بقائه واستمراره حمتاج إليه سبحانه وتعاىل فثبت أن املمكن يقتضي أن ال تنقطع 

  حاجته عن املؤثر ال حال حدوثه وال حال بقائه
  ن من حتقرياً لشأهنماملسألة الثالثة يقال كيف جاء مبا الذي لغري أوىل العلم مع قوله قَانُِتونَ جوابه كأنه جاء مبا دو

  أما قوله تعاىل َبدِيُع السََّماوَاِت َواالْْرَض ففيه مسائل
املسألة األوىل البديع واملبدع مبعىن واحد قال القفال وهو مثل أليم مبعىن مؤمل وحكيم مبعىن حمكم غري أن يف بديع 

ير أن من شأنه اإلبداع فهو يف ذلك مبالغة للعدول فيه وأنه يدل على استحقاق الصفة يف غري حال الفعل على تقد
  مبنزلة سامع ومسيع وقد جييء بديع مبعىن مبدع واإلبداع اإلنشاء ونقيض

  اإلبداع االختراع على مثال وهلذا السبب فإن الناس يسمون من قال أو عمل ما مل يكن قبله مبتدعاً
ل لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َواالْْرَض فبني بذلك كونه املسألة الثانية اعلم أن هذا من متام الكالم األول ألنه تعاىل قال َب

مالكاً ملا يف السموات واألرض مث بني بعده أنه املالك أيضاً للسموات واألرض مث أنه تعاىل بني أنه كيف يبدع 
  الشيء فقال َوإِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ وفيه مسائل

قال بعض األدباء القضاء مصدر يف األصل مسي به وهلذا مجع على أقضية كغطاء وأغطية ويف معناه  املسألة األوىل
إال أن الياء ملا وقعت طرفاً بعد ) قضاي ( وأصله ) ق ض ى ( القضية ومجعها القضايا ووزنه فعال من تركيب 

تناع التقاء األلفني لفظاً ومن نظائره األلف الزائدة اعتلت فقلبت ألفاً مث ملا القت هي ألف فعال قلبت مهزة الم
املضاء واألتاء من مضيت وأتيت والسقاء والشفاء من سقيت وشفيت والدليل على إصالة الياء دون اهلمزة ثباهتا يف 

أكثر تصرفات الكلمة تقول قضيت وقضينا وقضيت إىل قضينت وقضيا وقضني ومها يقضيان وهي وأنت تقضي 
هن يقضني وأما أنت تقضني فالياء فيه ضمري املخاطبة وأما معناه فاألصل الذي يدل تركيبه واملرأتان وأنتما تقضيان و

عليه هو معىن القطع من ذلك قوهلم قضى القاضي لفالن على فالن بكذا قضاء إذا حكم ألنه فصل للدعوى وهلذا 
الوا القاضي معناه القاطع قيل حاكم فيصل إذا كان قاطعاً للخصومات وحكى ابن األنباري عن أهل اللغة أهنم ق

لألمور احملكم هلا وقوهلم انقضى الشيء إذا مت وانقطع وقوهلم قضى حاجته معناه قطعها عن احملتاج ودفعها عنه 
وقضى دينه إذا أداه إليه كأنه قطع التقاضي واالقتضاء عن نفسه أو انقطع كل منهما عن صاحبه وقوهلم قضى األمر 

وهو من هذا ألن يف إمتام العمل قطعاً له )  ١٢فصلت ( تعاىل فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت إذا أمته وأحكمه ومنه قوله 
وفراغاً منه ومنه درع قضاء من قضاها إذا أحكمها وأمت صنعها وأما قوهلم قضى املريض وقضى حنبه إذا مات وقضى 

من هذا التركيب ومما يعضد ذلك داللة ما عليه قتله فمجاز مما ذكر واجلامع بينهما ظاهر وأما تقضي البازي فليس 
استعمل من تقليب ترتيب هذا التركيب عليه وهو القيض والضيق أما األول فيقال قاضه فانقاض أي شقه فانشق 
ومنه قيض البيض ملا انفلق من قشره األعلى وانقاض احلائط إذا اهندم من غري هدم والقطع والشق والفلق واهلدم 



وما يشتق منه فداللته على معىن القطع بينة وذلك أن الشيء إذا قطع ضاق أو على العكس ومما متقاربة وأما الضيق 
يؤكد ذلك أن ما يقرب من هذا التركيب يدل أيضاً على معىن القطع فأوهلا قضيه إذا قطعه ومنه القضبة املرطبة 

ب ما يقضب به كاملنجل وثانيها ألهنا تقضب أي تقطع تسمية باملصدر والقضيب الغصن فعيل مبعىن مفعول واملقض
القضم وهو األكل بأطراف األسنان ألن فيه قطعاً للمأكول وسيف قضيم يف طرفه تكسر وتفلل وثالثها القضف 

وهو الدقة يقال رجل قضيف أي حنيف ألن القلة من مسببات القطع ورابعها القضأة فعلة وهي الفساد يقال قضئت 
ضأة أي عيب وهذا كله من أسباب القطع أو مسبباته فهذا هو الكالم يف القربة إذا عفيت وفسدت ويف حسبه ق

  مفهومه األصلي حبسب اللغة
املسألة الثانية يف حمامل لفظ القضاء يف القرآن قالوا أنه يستعمل على وجوه أحدها مبعىن اخللق قوله تعاىل فَقََضاُهنَّ 

وثالثها )  ٢٣اإلسراء ( تعاىل َوقََضى رَبَُّك أَالَّ تَْعُبدُواْ إِالَّ إِيَّاُه َسْبَع َسَماَواٍت يعين خلقهن وثانيها مبعىن األمر قال 
  مبعىن احلكم وهلذا يقال للحاكم القاضي

أي أخربناهم وهذا يأيت مقروناً )  ٤اإلسراء ( ورابعاً مبعىن اإلخبار قال تعاىل َوقََضْيَنا إِلَى بَنِى إِْسراءيلَ ِفى الْكَِتابِ 
يعين )  ٢٩األحقاف ( أن يأيت مبعىن الفراغ من الشيء قال تعاىل فَلَمَّا قُِضىَ  َولَّْواْ إِلَى قَْوِمهِم مُّنِذرِيَن بإىل وخامسها 

يعين فرغ من إهالك الكفار وقال )  ٤٤هود ( ملا فرغ من ذلك وقال تعاىل َوقُِضىَ  االْْمُر َواْسَتَوْت َعلَى الْجُوِدىّ  
قيل إذا )  ٤٧آل عمران ( مبعىن ليفرغوا منه إذا عرفت هذا فنقول قوله إِذَا قََضى أَمًْرا )  ٢٩احلج ( لَْيقْضُواْ َتفَثَُهْم 

  خلق شيئاً وقيل حكم بأنه يفعل شيئاً وقيل أحكم أمراً قال الشاعر وعليهما مسرودتان قضامها
  داود أو صنع السوابغ تبع

لقول املخصوص وهل هو حقيقة يف الفعل والشأن احلق نعم وهو املسألة الثالثة اتفقوا على أن لفظ األمر حقيقة يف ا
  املراد باألمر ههنا وبسط القول فيه مذكور يف أصول الفقه

بالنصب يف كل القرآن إال يف موضعني يف أول آل )  ٤٧آل عمران ( املسألة الرابعة قرأ ابن عامر كُْن فََيكُونُ 
فإنه رفعهما )  ٧٣األنعام ( ويف األنعام كُن فََيكُونُ قَْولُُه الَْحقُّ )  ٦٠ ٥٩آل عمران ( عمران كُْن فََيكُونُ الَْحّق 

وعن الكسائي بالنصب يف النحل ويس وبالرفع يف سائر القرآن والباقون بالرفع يف كل القرآن أما النصب فعلى 
  جواب األمر وقيل هو بعيد والرفع على االستئناف أي فهو يكون

هو أنه تعاىل يقول )  ٤٧آل عمران ( ليس املراد من قوله تعاىل فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ  املسألة اخلامسة اعلم أنه
له كُنَّ فحينئذ يتكون ذلك الشيء فإن ذلك فاسد والذي يدل عليه وجوه األول أن قوله كُْن فََيكُونُ إما أن يكون 

دوث األشياء على كُنَّ إمنا قلنا إنه ال جيوز أن يكون قدمياً قدمياً أو حمدثاً والقسمان فاسدان فبطل القول بتوقف ح
لوجوه األول أن كلمة كُنَّ لفظة مركبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكاف على النون فالنون لكونه مسبوقاً 

أن كلمة  بالكاف ال بد وأن يكون حمدثاً والكاف لكونه متقدماً على احملدث بزمان واحد جيب أن يكون حمدثاً الثاين
إِذَا ال تدخل إال على سبيل اإلستقبال فذلك القضاء ال بد وأن يكون حمدثاً ألنه دخل عليه حرف إِذَا وقوله كُنَّ 
مرتب على القضاء بفاء التعقيب ألنه تعاىل قال فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن واملتأخر عن احملدث حمدث فاستحال أن يكون 

ىل رتب تكون املخلوق على قوله كُنَّ بفاء التعقيب فيكون قوله كُنَّ مقدماً على تكون كُنَّ قدمياً الثالث أنه تعا
املخلوق بزمان واحد واملتقدم على احملدث بزمان واحد ال بد وأن يكون حمدثاً فقوله كُنَّ ال جيوز أن يكون قدمياً وال 

وله كُنَّ وقوله كُنَّ أيضاً حمدث فيلزم افتقار كُنَّ جائز أيضاً أن يكون قوله كُنَّ حمدثاً ألنه لو افتقر كل حمدث إىل ق
  آخر ويلزم إما التسلسل وإما الدور ومها حماالن فثبت هبذا الدليل أنه ال جيوز توقف إحداث احلوادث على قوله كُنَّ



ول باطل احلجة الثانية أنه تعاىل إما أن خياطب املخلوق بكن قبل دخوله يف الوجود أو حال دخوله يف الوجود واأل
ألن خطاب املعدوم حال عدمه سفه والثاين أيضاً باطل ألنه يرجع حاصله إىل أنه تعاىل أمر املوجود بأن يصري 

  موجوداً وذلك أيضاً ال فائدة فيه
  احلجة الثالثة أن املخلوق قد يكون مجاداً وتكليف اجلماد عبث وال يليق باحلكيم

  فعل وتركه حبسب اإلرادات فإذا فرضنا القادر املريداحلجة الرابعة أن القادر هوالذي يصح منه ال

منفكاً عن قوله كُنَّ فإما أن يتمكن من اإلجياد واألحداث أو ال يتمكن فإن متكن مل يكن اإلجياد موقوفاً على قوله 
ر إىل كُنَّ وإن مل يتمكن فحينئذ يلزم أن ال يكون القادر قادراً على الفعل إال عند تكلمه بكن فريجع حاصل األم

  أنكم مسعتم القدرة بكن وذلك نزاع يف اللفظ
احلجة اخلامسة أن كُنَّ لو كان له أثر يف التكوين لكنا إذا تكلمنا هبذه الكلمة وجب أن يكون هلا ذلك التأثري وملا 

  علمنا بالضرورة فساد ذلك علمنا أنه ال تأثري هلذه الكلمة
لنون بشرط كون الكاف متقدماً على النون فاملؤثر إما أن يكون احلجة السادسة أن كُنَّ كلمة مركبة من الكاف وا

هو أحد هذين احلرفني أو جمموعهما فإن كان األول مل يكن لكلمة كُنَّ أثر البتة بل التأثري ألحد هذين احلرفني وإن 
حاصالً وحني جاء  كان الثاين فهو حمال ألنه ال وجود هلذا اجملموع البتة ألنه حني حصل احلرف األول مل يكن الثاين
  الثاين فقد فات األول وإن مل يكن للمجموع وجود البتة استحال أن يكون للمجموع أثر البتة

آل عمران (  احلجة السابعة قوله تعاىل إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعنَد اللَِّه كََمثَلِ ءاَدَم َخلَقَُه ِمن ُترَابٍ ثُمَّ قَالَ لَُه كُن فََيكُونُ
كُنَّ متأخر عن خلقه إذ املتأخر عن الشيء ال يكون مؤثراً يف املتقدم عليه فعلمنا أنه ال تأثري لقوله بني أن قوله )  ٥٩

  كُنَّ يف وجود الشيء فظهر هبذه الوجوه فساد هذا املذهب وإذا ثبت هذا فنقول ال بد من التأويل وهو من وجوه
 يف تكوين األشياء وأنه تعاىل خيلق األشياء ال األول وهو األقوى أن املراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة اهللا

بفكرة ومعاناة وجتربة ونظريه قوله تعاىل عند وصف خلق السموات واألرض فَقَالَ لََها وَِلالْْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً 
رته يف تكوينهما من غري من غري قول كان منهما لكن على سبل سرعة نفاذ قد)  ١١فصلت ( قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني 

ممانعة ومدافعة ونظريه قول العرب قال اجلدار للوتد مل تشقين قال سل من يدقين فإن الذي ورائي ما خالين ورائي 
المة الثاين أنه ع)  ٤٤اإلسراء ( ونظريه قوله تعاىل وَإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيسَّبُح بَِحْمَدِه َولَاِكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم 

يفعلها اهللا تعاىل للمالئكة إذا مسعوها علموا أنه أحدث أمراً حيكى ذلك عن أيب اهلذيل الثالث أنه خاص باملوجودين 
ومن جرى جمراهم وهو قول األصم الرابع أنه أمر لألحياء )  ٦٥البقرة ( الذين قال هلم كُوُنواْ ِقَرَدةً  َخاِسِئَني 
  والقوي هو األول باملوت وللموتى باحلياة والكل ضعيف

م مِّثْلَ قَْوِلهِْم َتشَاَبَهْت قُلُوبُُهْم قَْد َوقَالَ الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ لَْوالَ ُيكَلُِّمَنا اللَُّه أَْو تَأِْتيَنآ َءاَيةٌ  كَذَاِلَك قَالَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِ
  َبيَّنَّا اآلَياِت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ

  ادي عشر من قبائح اليهود والنصارى واملشركني ففيه مسائلاعلم أن هذا هو النوع احل

املسألة األوىل أن اهللا تعاىل ملا حكى عن اليهود والنصارى واملشركني ما يقدح يف التوحيد وهو أنه تعاىل اختذ الولد 
اىل َوقَالُواْ حكى اآلن عنهم ما يقدح يف النبوة وقال أكثر املفسرين هؤالء هم مشركو العرب والدليل عليه قوله تع

)  ٥األنبياء ( وقالوا َبلْ قَالُواْ أَضَْغاثُ أَْحالَمٍ َبلِ )  ٩٠اإلسراء ( لَن نُّْؤِمَن لََك حَتَّى تَفُْجَر لََنا ِمَن االْْرضِ َيْنُبوًعا 
فسرين إال أنه ثبت أن أهل الكتاب هذا قول أكثر امل)  ٢١الفرقان ( وقالوا لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيَنا الَْملَِئكَةُ  أَْو َنَرى رَبََّنا 



اْ ُموَسى أَكَْبَر سألوا ذلك والدليل عليه قوله تعاىل َيْسأَلَُك أَْهلُ الِْكتَابِ أَن ُتَنّزلَ َعلَيْهِْم ِكَتاباً ّمَن السََّماء فَقَْد سَأَلُو
هم بأهنم ال يعلمون وأهل فإن قيل الدليل على أن املراد مشركو العرب أنه تعاىل وصف)  ١٥٣النساء ( ِمن ذاِلَك 

  الكتاب أهل العلم قلنا املراد أهنم ال يعلمون التوحيد والنبوة كما ينبغي وأهل الكتاب كانوا كذلك
املسألة الثانية تقرير هذه الشبهة اليت متسكوا هبا أن احلكيم إذا أراد حتصيل شيء فال بد وأن خيتار أقرب الطرق 

لشبهات إذا ثبت هذا فنقول إن اهللا تعاىل يكلم املالئكة وكلم موسى وأنت املفضية إليه وأبعدها عن الشكوك وا
فلم ال يكلمنا مشافهة )  ١٠النجم ( تقول يا حممد إنه كلمك والدليل عليه قوله تعاىل فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى 

ال يفعل ذلك فلم ال خيصك بآية وال ينص على نبوتك حىت يتأكد االعتقاد وتزول الشبهة وأيضاً فإن كان تعاىل 
ومعجزة وهذا منهم طعن يف كون القرآن آية ومعجزة ألهنم لو أقروا بكونه معجزة الستحال أن يقولوا هال يأتينا 

قَْد َبيَّنَّا بآية مث أنه تعاىل أجاب عن هذه الشبهة بقوله كَذاِلَك قَالَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِم مِّثْلَ قَْوِلهِْم َتشَاَبَهْت قُلُوبُُهْم 
باملعجزات وبينا صحة ) صلى اهللا عليه وسلم ( اآلَياِت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ وحاصل هذا اجلواب أنا قد أيدنا قول حممد 

قوله باآليات وهي القرآن وسائر املعجزات فكان طلب هذه الزوائد من باب التعنت وإذا كان كذلك مل جيب 
داللة الواحدة فقد متكن املكلف من الوصول إىل املطلوب فلو كان غرضه إجابتها لوجوه األول أنه إذا حصلت ال

طلب احلق الكتفى بتلك الداللة فحيث مل يكتف هبا وطلب الزائد عليها علمنا أن ذلك للطلب من باب العناد 
لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه إِنََّما االَْياُت ِعندَ واللجاج فلم تكن إجابتها واجبة ونظريه قوله تعاىل َوقَالُواْ لَْو َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُرواْ 

فبكتهم مبا يف )  ٥١ ٥٠العنكبوت ( اللَِّه َوإِنََّما أََناْ َنِذيٌر مُّبٌِني أََو لَْم َيكِْفهِْم أَنَّا أَنزَلَْنا َعلَْيَك الِْكتَاَب ُيتْلَى َعلَْيهِْم 
 تعاىل أهنم يؤمنون عند إنزال هذه اآلية لفعلها ولكنه علم أنه القرآن من الداللة الشافية وثانيها لو كان يف معلوم اهللا

ْم لو أعطاهم ما سألوه ملا ازدادوا إال جلاجاً فال جرم مل يفعل ذلك ولذلك قال تعاىل َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِمْ َخيًْرا الْسَمعَُه
وثالثها إمنا حصل يف تلك اآليات أنواع من املفساد ورمبا أوجب )  ٢٣األنفال ( َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّواْ وَُّهم مُّعْرُِضونَ 

حصوهلا هالكهم واستئصاهلم إن استمروا بعد ذلك على التكذيب ورمبا كان بعضها منتهياً إىل حد اإلجلاء املخل 
دة عادة بالتكليف ورمبا كانت كثرهتا وتعاقبها يقدح يف كوهنا معجزة ألن اخلوارق مىت توالت صار اخنراق العا

فحينئذ خيرج عن كونه معجزاً وكل ذلك أمور ال يعلمها إال اهللا عالم الغيوب فثبت أن عدم إسعافهم هبذه اآليات 
  ال يقدح يف النبوة

أما قوله تعاىل َتَشاَبَهْت قُلُوُبُهْم فاملراد أن املكذبني للرسل تتشابه أقواهلم وأفعاهلم فكما أن قوم موسى كانوا أبداً يف 
( وقوهلم اجَْعلْ لََّنا إِلًَها كََما لَُهْم ءاِلَهةٌ  )  ٦١البقرة ( واقتراح األباطيل كقوهلم لَن نَّْصبَِر َعلَى طََعامٍ واِحٍد  التعنت

  وقوهلم أَرَِنا اللَِّه جَْهَرةً )  ٦٧البقرة ( وقوله أَتَتَِّخذَُنا ُهزًُوا )  ١٣٨األعراف 

  كونون أبداً يف العناد واللجاج وطلب الباطلفكذلك هؤالء املشركون ي)  ١٥٣النساء ( 
أما قوله تعاىل قَْد بَيَّنَّا اآليَاِت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ فاملراد أن القرآن وغريه من املعجزات كمجيء الشجرة وكالم الذئب 

  وإشباع اخللق الكثري من الطعام القليل آيات قاهرة ومعجزات باهرة ملن كان طالباً لليقني
  َسلَْناَك بِالَْحقِّ َبشًِريا َوَنِذيًرا َوالَ ُتْسألُ َعْن أَْصحَابِ الَْجحِيمِإِنَّا أَْر

( اعلم أن القوم ملا أصروا على العناد واللجاج الباطل واقترحوا املعجزات على سبيل التعنت بني اهللا تعاىل لرسوله 
ار األدلة وكما بني ذلك بني أنه ال مزيد أنه ال مزيد على ما فعله يف مصاحل دينهم من إظه) صلى اهللا عليه وسلم 

على ما فعله الرسول يف باب اإلبالغ والتنبيه لكي اليكثر غمه بسبب إصرارهم على كفرهم ويف قوله بِالَْحّق وجوه 
أحدها أنه متعلق باإلرسال أي أرسلناك إرساالً باحلق وثانيها أنه متعلق بالبشري والنذير أي أنت مبشر باحلق ومنذر 



ثالثها أن يكون املراد من احلق الدين والقرآن أي أرسلناك بالقرآن حال كونه بشرياً ملن أطاع اهللا بالثواب به و
فكأنه تعاىل قال إنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ونذيراً ملن كفر بالعقاب واألوىل أن يكون البشري والنذير صفة للرسول 

  اهتدى بدينك ومنذراً ملن كفر بك وضل عن دينكأرسلناك يا حممد باحلق لتكون مبشراً ملن اتبعك و
  أما قوله تعاىل َوالَ ُتسْئَلُ َعْن أَْصحَابِ الَْجِحيمِ ففيه قراءتان

  اجلمهور برفع التاء والالم على اخلرب وأما نافع فباجلزم وفتح التاء على النهي
عصيتهم ال تضرك ولست مبسؤول عن أما على القراءة األوىل ففي التأويل وجوه أحدها أن مصريهم إىل اجلحيم فم

النور ( وقوله َعلَْيِه َما ُحّملَ َوَعلَْيكُْم مَّا ُحّملُْتْم )  ٤٠الرعد ( ذلك وهو كقوله فَإِنََّما َعلَْيكَ الَْبلَاغُ َوَعلَْيَنا الِْحَساُب 
ذاب ونظريه قوله والثاين أنك هاد وليس لك من األمر شيء فال تأسف وال تغتم لكفرهم ومصريهم إىل الع)  ٥٤

الثالث ال تنظر إىل املطيع والعاصي يف الوقت فإن احلال قد يتغري فهو )  ٨فاطر ( فَالَ َتذَْهْب َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحَسراٍت 
غيب فال تسأل عنه ويف اآلية داللة على أن أحداً ال يسأل عن ذنب غريه وال يؤاخذ مبا اجترمه سواه سواء كان 

  اًقريباً أو كان بعيد
أما القراءة الثانية ففيها وجهان األول روي أنه قال ليت شعري ما فعل أبواي فنهي عن السؤال عن الكفرة وهذه 

  الرواية بعيدة ألنه عليه الصالة والسالم كان عاملاً بكفرهم وكان عاملاً بأن الكافر معذب فمع

هذا النهي تعظيم ما وقع فيه الكفار من هذا العلم كيف ميكن أن يقول ليت شعري ما فعل أبواي والثاين معىن 
العذاب كما إذا سألت عن إنسان واقع يف بلية فيقال لك ال تسأل عنه ووجه التعظيم أن املسؤول جيزع أن جيري 
على لسانه ما هو فيه لفظاعته فال تسأله وال تكلفه ما يضجره أو أنت مستخرب ال تقدر على استماع خربه إلحياشه 

  )ولن تسأل ( وقراءة عبد اهللا ) وما تسأل ( ال تسأل والقراءة األوىل يعضدها قراءة أيب السامع وإضجاره ف
اتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم بَْعَد الَِّذي  َولَن تَْرَضى َعنَك الَْيهُوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى َتتَّبَِع ِملَّتَُهْم قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى َولَِئنِ

  ِمَن الِْعلْمِ َما لََك ِمَن اللَِّه ِمن َوِليٍّ َوالَ َنصِريٍَجآَءَك 
اعلم أنه تعاىل ملا صرب رسوله مبا تقدم من اآلية وبني أن العلة قد انزاحت من قبله ال من قبلهم وأنه ال عذر هلم يف 

فرهم أهنم يريدون الثبات على التكذيب به عقب ذلك بأن القوم بلغ حاهلم يف تشددهم يف باطلهم وثباهتم على ك
مع ذلك أن يتبع ملتهم وال يرضون منه بالكتاب بل يريدون منه املوافقة هلم فيما هم عليه فبني بذلك شدة عداوهتم 

للرسول وشرح ما يوجب اليأس من موافقتهم وامللة هي الدين مث قال قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى مبعىن أن هدى 
اإلسالم وهو اهلدي احلق والذي يصلح أن يسمى هدى وهو اهلدى كله ليس وراءه هدى  اهللا هو الذي يهدي إىل

وما يدعون إىل اتباعه ما هو هبدى إمنا هو هوى أال ترى إىل قوله وَلَِئنِ َواتََّبعُواْ أَهَْواءُهْم أي أقواهلم اليت هي أهواء 
وم صحته بالدالئل القاطعة َما لََك ِمَن اللَِّه ِمن َوِلّي َوالَ َنِصريٍ أي وبدع َبْعدَ الَِّذي َجاءَك ِمَن الِْعلْمِ أي من الدين املعل

معني يعصمك ويذب عنك بل اهللا يعصمك من الناس إذا أقمت على الطاعة واالعتصام حببله قالوا اآلية تدل على 
 هذه الصورة علم اهللا أنه ال أمور منها أن الذي علم اهللا منه أنه ال يفعل الشيء جيوز منه أن يتوعده على فعله فإن يف

وإمنا حسن هذا )  ٦٥الزمر ( يتبع أهواءهم ومع ذلك فقد توعده عليه ونظريه قوله لَِئْن أَْشَركْتَ لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك 
الوعيد الحتمال أن الصارف له عن ذلك الفعل هو هذا الوعيد أو هذا الوعيد أحد صوارفه وثانيها أن قوله َبْعدَ 

َجاءَك ِمَن الْعِلْمِ يدل على أنه ال جيوز الوعيد إال بعد نصب األدلة وإذا صح ذلك فبأن ال جيوز الوعيد إال بعد الَِّذي 
القدرة أوىل فبطل به قول من جيوز تكليف ما ال يطاق وثالثها فيها داللة على أن اتباع اهلوى ال يكون إال باطالً 



ا فيها داللة على أنه ال شفيع ملستحق العقاب ألن غري الرسول إذا فمن هذا الوجه يدل على بطالن التقليد ورابعه
  اتبع هواه لو كان جيد شفيعاً ونصرياً لكان الرسول أحق بذلك وهذا ضعيف ألن اتباع أهوائهم

  كفر وعندنا ال شفاعة يف الكفر
  ِمُنونَ بِِه َومن َيكْفُرْ بِِه فَأُْولَاِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَالَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتالََوِتهِ أُْولَاِئَك ُيْؤ

  شا املسألة األوىل الَِّذيَن موضعه رفع باالبتداء و أُْولَاِئَك ابتداء ثان و ُيْؤِمُنونَ بِهِ خربه
  املسألة الثانية املراد بقوله الَِّذيَن ءاَتيَْناُهُم الِْكَتاَب من هم فيه قوالن

م املؤمنون الذين آتاهم اهللا القرآن واحتجوا عليه من وجوه أحدها أن قوله َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتالََوِتِه حث القول األول أهن
وترغيب يف تالوة هذا الكتاب ومدح على تلك التالوة والكتاب الذي هذا شأنه هو القرآن ال التوراة واإلجنيل فإن 

َك ُيْؤِمُنونَ بِِه يدل على أن اإلميان مقصود عليهم ولو كان املراد أهل قراءهتما غري جائزة وثانيها أن قوله تعاىل أُْولَِئ
الكتاب ملا كان كذلك وثالثها قوله َومن َيكْفُرْ بِِه فَأُْولَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ والكتاب الذي يليق به هذا الوصف هو 

  القرآن
لرسول من اليهود والدليل عليه أن الذين تقدم القول الثاين أن املراد بالذين آتاهم الكتاب هم الذين آمنوا با

ذكرهم هم أهل الكتاب فلما ذم طريقتهم وحكى عنهم سوء أفعاهلم أتبع ذلك مبدح من ترك طريقتهم بل تأمل 
  التوراة وترك حتريفها وعرف منها صحة نبوة حممد عليه السالم

يان أحدمها القراءة الثاين اإلتباع فعالً ألن من اتبع غريه يقال تاله أما قوله تعاىل َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتالََوِتِه فالتالوة هلا معن
فالظاهر أنه يقع عليهما مجيعاً ويصح فيهما مجيعاً املبالغة ألن )  ٢الشمس ( فعالً قال اهللا تعاىل وَالْقََمرِ إِذَا َتالَها 

 حق قراءته فال خيل مبا يلزم فيه والذين التابع لغريه قد يستويف حق االتباع فال خيل بشيء منه وكذلك التايل يستويف
تأولوه على القراءة هم الذين اختلفوا على وجوه فأوهلا أهنم تدبروه فعملوا مبوجبه حىت متسكوا بأحكامه من حالل 
وحرام وغريمها وثانيها أهنم خضعوا عند تالوته وخشعوا إذا قرأوا القرآن يف صالهتم وخلواهتم وثالثها أهنم عملوا 

ه وآمنوا مبتشاهبه وتوقفوا فيما أشكل عليهم منه وفوضوه إىل اهللا سبحانه ورابعها يقرؤنه كما أنزل اهللا وال مبحكم
حيرفون الكلم عن مواضعه وال يتأولونه على غري احلق وخامسها أن حتمل اآلية على كل هذه الوجوه ألهنا مشتركة 

فوجب محل اللفظ على هذا القدر املشترك تكثرياً لفوائد يف مفهوم واحد وهو تعظيمها واالنقياد هلا لفظاً ومعىن 
  كالم اهللا تعاىل واهللا أعلم

واْ َيْوًما الَّ َتْجزِى نَفٌْس َعن نَّفْسٍ َيابَنِى إِْسَراِءيلَ اذْكُرُواْ نِْعَمِتىَ  الَِّتى أَْنَعْمُت َعلَْيكُم َوأَنِّى فَضَّلُْتكُْم َعلَى الْعَالَِمَني َواتَّقُ
اٍت فَأََتمَُّهنَّ قَالَ إِنِّى َوالَ ُيقَْبلُ مِْنَها َعْدلٌ َوالَ َتنفَُعَها َشفَاَعةٌ  َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ وَإِِذ اْبتَلَى إِْبَراهِيَم َربُُّه بِكَِلَمَشْيئًا 

  َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما قَالَ َوِمن ذُرِّيَِّتى قَالَ الَ َيَنالُ عَْهِدي الظَّاِلمَِني
نه سبحانه وتعاىل ملا استقصى يف شرح وجوه نعمه على بين إسرائيل مث يف شرح قبائحهم يف أدياهنم وأعماهلم اعلم أ

حانه وختم هذا الفصل مبا بدأ به وهو قوله َخاِلُدونَ يَاَبنِى إِسْراءيلَ اذْكُُرواْ نِْعمَِتَي إىل قوله َوالَ ُهمْ ُينَصُرونَ شرع سب
هو أن ذكر قصة إبراهيم عليه السالم وكيفية أحواله واحلكمة فيه أن إبراهيم عليه ههنا يف نوع آخر من البيان و

السالم شخص يعترف بفضله مجيع الطوائف وامللل فاملشركني كانوا معترفني بفضله متشرفني بأهنم من أوالده ومن 
تشرفني بأهنم من أوالده ساكين حرمه وخادمي بيته وأهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا أيضاً مقرين بفضله م

فحكى اهللا سبحانه وتعاىل عن إبراهيم عليه السالم أموراً توجب على املشركني وعلى اليهود والنصارى قبول قول 



  واالعتراف بدينه واالنقياد لشرعه وبيانه من وجوه) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
عن عهدهتا ال جرم نال النبوة واإلمامة وهذا مما ينبه  أحدها أنه تعاىل ملا أمره ببعض التكاليف فلما وىف هبا وخرج

اليهود والنصارى واملشركني على أن اخلري ال حيصل يف الدنيا واآلخرة إال بترك التمرد والعناد واالنقياد حلكم اهللا 
ْهِدي الظَّاِلِمَني فدل ذلك تعاىل وتكاليفه وثانيها أنه تعاىل حكى عنه أنه طلب اإلمامة ألوالده فقال اهللا تعاىل الَ َينَالُ َع

على أن منصب اإلمامة والرياسة يف الدين ال يصل إىل الظاملني فهؤالء مىت أرادوا وجدان هذا املنصب وجب عليهم 
فحكى اهللا تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( ترك اللجاج والتعصب للباطل وثالثها أن احلج من خصائص دين حممد 

احلجة على اليهود والنصارى يف وجوب االنقياد لذلك ورابعها أن القبلة ملا حولت ذلك عن إبراهيم ليكون ذلك ك
إىل الكعبة شق ذلك على اليهود والنصارى فبني اهللا تعاىل أن هذا البيت قبلة إبراهيم الذي يعترفون بتعظيمه 

رين من فسر ووجوب االقتداء به فكان ذلك مما يوجب زوال ذلك الغضب عن قلوهبم وخامسها أن من املفس
الكلمات اليت ابتلى اهللا تعاىل إبراهيم هبا بأمور يرجع حاصلها إىل تنظيف البدن وذلك مما يوجب على املشركني 

اختيار هذه الطريقة ألهنم كانوا معترفني بفضل إبراهيم عليه السالم ويوجب عليهم ترك ما كانوا عليه من التلطخ 
سر تلك الكلمات مبا أن إبراهيم عليه السالم صرب على ما ابتلى به يف دين بالدماء وترك النظافة ومن املفسرين من ف

اهللا تعاىل وهو النظر يف الكواكب والقمر والشمس ومناظرة عبدة األوثان مث االنقياد ألحكام اهللا تعاىل يف ذبح الولد 
بفضله أن يتشبهوا به يف ذلك  واإللقاء يف النار وهذا يوجب على هؤالء اليهود والنصارى واملشركني الذين يعترفون

  ويسلكوا طريقته يف

فهذه الوجوه اليت ألجلها ذكر اهللا تعاىل قصة ) صلى اهللا عليه وسلم ( ترك احلسد واحلمية وكراهة االنقياد حملمد 
  إبراهيم عليه السالم

كلفه هبا وبعضها يرجع إىل واعلم أنه تعاىل حكى عن إبراهيم عليه السالم أموراً يرجع بعضها إىل األمور الشاقة اليت 
التشريفات العظيمة اليت خصه اهللا هبا وحنن نأيت على تفسريها إن شاء اهللا تعاىل وهذه اآلية دالة على تكليف حصل 

  بعده تشريف
  أما التكليف فقوله تعاىل َوإِذَا اْبتَلَى إِْبراهِيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ وفيه مسائل

قال صاحب الكشاف العامل يف إِذَا إما مضمر حنو واذكر إذ ابتلى إبراهيم أو إذ ابتاله كان كيت املسألة األوىل 
  وكيت وإما قَالَ إِّنى َجاِعلَُك

املسألة الثانية أنه تعاىل وصف تكليفه إياه ببلوى توسعاً ألن مثل هذا يكون منا على جهة البلوى والتجربة واحملنة من 
يأمره فلما كثر ذلك يف العرف بيننا جاز أن يصف اهللا تعاىل أمره وهنيه بذلك جمازاً ألنه حيث ال يعرف ما يكون ممن 

تعاىل ال جيوز عليه االختبار واالمتحان ألنه تعاىل عامل جبميع املعلومات اليت ال هناية هلا على سبيل التفصيل من األزل 
ق األشياء وماهياهتا فقط فأما حدوث تلك املاهيات إىل األبد وقال هشام بن احلكم إنه كان يف األزل عاملاً حبقائ

ودخوهلا يف الوجود فهو تعاىل ال يعلمها إال عند وقوعها واحتج عليه باآلية واملعقول أما اآلية فهي هذه اآلية قال إنه 
ى َنْعلََم الُْمجَاِهِديَن تعاىل صرح بأنه يبتلي عباده وخيتربهم وذكر نظريه يف سائر اآليات كقوله تعاىل َولََنْبلَُونَّكُْم حَتَّ

ّمَن الَْخوفْ ِمنكُْم وَالصَّابِرِيَن وقال لَِيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً وقال يف هذه السورة بعد ذلك وَلََنْبلُوَنَّكُم بَِشْيء 
طه ( ّيناً لََّعلَُّه يََتذَكَُّر أَوْ َيْخَشى وذكر أيضاً ما يؤكد هذا املذهب حنو قوله فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّ)  ١٥٥البقرة ( َوالْجُوعِ 

( َعلَّكُمْ َتتَّقُونَ وكلمة لََعلَّ للترجي وقال قَِديرٌ َياأَيَُّها النَّاُس اعُْبُدواْ رَبَّكُُم الَِّذىْ  َخلَقَكُْم وَالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لَ)  ٤٤
وتعاىل ال يعلم وقوع الكائنات قبل وقوعها أما العقل فدل فهذه اآليات ونظائرها دالة على أنه سبحانه )  ٢١البقرة 



على وجوه أحدها أنه تعاىل لو كان عاملاً بوقوع األشياء قبل وقوعها لزم نفي القدرة عن اخلالق وعن اخللق وذلك 
لشيء وبال حمال فما أدى إليه مثله بيان املالزمة أن ما علم اهللا تعاىل وقوعه استحال أن ال يقع ألن العلم بوقوع ا

وقوع ذلك الشيء متضادان واجلمع بني الضدين حمال وكذلك ما علم اهللا أنه ال يقع كان وقوعه حماالً لعني هذه 
الداللة فلو كان الباري تعاىل عاملاً جبميع األشياء اجلزئية قبل وقوعها لكان بعضها واجب الوقوع وبعضها ممتنع 

على املمتنع فيلزم نفي القدرة على هذه األشياء عن اخلالق تعاىل وعن الوقوع وال قدرة البتة ال على الواجب وال 
اخللق وإمنا قلنا إن ذلك حمال أما يف حق اخلالق فألنه ثبت أن العامل حمدث وله مؤثر وذلك املؤثر جيب أن يكون 

اخللق فألنا جند من  قادراً إذ لو كان موجباً لذاته لزم من قدمه قدم العامل أو من حدوث العامل حدوثه وأما يف حق
أنفسنا وجداناً ضرورياً كوننا متمكنني من الفعل والترك على معىن أنا إن شئنا الفعل قدرنا عليه وإن شئنا الترك 

قدرنا على الترك فلو كان أحدمها واجباً واآلخر ممتنعاً ملا حصلت هذه املكنة اليت يعرف ثبوهتا بالضرورة وثانيها أن 
  لومني مغاير لتعلقه باملعلوم اآلخر ولذلك فإنه يصل منا تعقل أحدتعلق العلم بأحد املع

التعلقني مع الذهول عن التعلق اآلخر ولو كان التعلقان تعلقاً واحداً الستحال ذلك ألن الشيء الواحد يستحيل أن 
ه تعاىل علوم غري يكون معلوماً مذهوالً عنه وإذا ثبت هذا فنقول لو كان تعاىل عاملاً جبميع هذه اجلزئيات لكان ل

متناهية أو كان لعلمه تعلقات غري متناهية وعلى التقديرين فيلزم حصول موجودات غري متناهية دفعة واحدة وذلك 
حمال ألن جمموع تلك األشياء أزيد من ذلك اجملموع بعينه عند نقصان عشرة منه فالناقص متناه والزائد زاد على 

ضم إليه غري املتناهي كان الكل متناهياً فإذاً وجود أمور غري متناهية حمال فإن املتناهي بتلك العشرة واملتناهي إذا 
قيل املوجود هو العلم فأما تلك التعلقات فهي أمور نسبية ال وجود هلا يف األعيان قلنا العلم إمنا يكون علماً لو كان 

يكون العلم علماً يف نفس األمر وذلك حمال متعلقاً باملعلوم فلو مل يكن ذلك التعلق حاصالً يف نفس األمر لزم أن ال 
وثالثها أن هذه املعلومات اليت ال هناية هلا هل يعلم اهللا عددها أو ال يعلم فإن علم عددها فهي متناهية ألن كل ما له 

علم عدد معني فهو متناه وإن مل يعلم اهللا تعاىل عددها مل يكن عاملاً هبا على سبيل التفصيل وكالمنا ليس إال يف ال
التفصيلي ورابعها أن كل معلوم فهو متميز يف الذهن عما عداه وكل متميز عما عداه فإن ما عداه خارج عنه وكل 
ما خرج عنه فهو متناه فإذن كل معلوم فهو متناه فإذن كل ما هو غري متناه استحال أن يكون معلوماً وخامسها أن 

بة إليه وانتساب الشيء إىل الشيء يعترب حتققه يف نفسه فإنه إذا الشيء إمنا يكون معلوماً لو كان للعلم تعلق به ونس
مل يكن للشيء يف نفسه تعني استحال أن يكون لغريه إليه من حيث هو هو نسبة والشيء املشخص قبل دخوله يف 

ا يف الوجود مل يكن مشخصاً البتة فاستحال كونه متعلق العلم فإن قيل يبطل هذا باحملاالت واملركبات قبل دخوهل
الوجود فإنا نعلمها وإن مل يكن هلا تعينات البتة قلنا هذا الذي أوردمتوه نقض على كالمنا وليس جواباً عن كالمنا 

وذلك مما ال يزيل الشك والشبهة قال هشام فهذه الوجوه العقلية تدل على أنه ال حاجة إىل صرف هذه اآليات عن 
ذلك ذهب قدماء الروافض إىل القول بالنداء أما اجلمهور من ظواهرها واعلم أن هشاماً كان رئيس الرافضة فل

املسلمني فإهنم اتفقوا على أنه سبحانه وتعاىل يعلم اجلزئيات قبل وقوعها واحتجوا عليها بأهنا قبل وقوعها تصح أن 
شمس غداً تطلع تكون معلومة هللا تعاىل إمنا قلنا أهنا تصح أن تكون معلومة ألنا نعلمها قبل وقوعها فإنا نعلم أن ال

من مشرقها والوقوع يدل على اإلمكان وإمنا قلنا أنه ملا صح أن تكون معلومة وجب أن تكون معلومة هللا تعاىل ألن 
تعلق علم اهللا تعاىل باملعلوم أمر ثبت له لذاته فليس تعلقه ببعض ما يصح أن يعلم أوىل من تعلقه بغريه فلو حصل 

فوجب أن ال يتعلق بشيء من املعلومات أصالً وإن تعلق بالبعض فإنه  التخصيص الفتقر إىل خمصص وذلك حمال
  يتعلق بكلها وهو املطلوب



أما الشبهة األوىل فاجلواب عنها أن العلم بالوقوع تبع للوقوع والوقوع تبع للقدرة فالتابع ال ينايف املتبوع فالعلم 
  الزم ال يغين عن القدرة

  ا منقوضة مبراتب األعداد اليت ال هناية هلاوأما الشبهة الثانية فاجلواب عنها أهن
وأما الشبهة الثالثة فاجلواب عنها أن اهللا تعاىل ال يعلم عددها وال يلزم منه إثبات اجلهل ألن اجلهل هو أن يكون هلا 

  عدد معني مث أن اهللا تعاىل ال يعلم عددها فأما إذا مل يكن يف نفسها عدد مل

  يعلم عددها إثبات اجلهليلزم من قولنا أن اهللا تعاىل ال 
وأما الشبهة الرابعة فاجلواب عنها أنه ليس من شرط املعلوم أن يعلم العلم متيزه عن غريه ألن العلم بتميزه عن غريه 

يتوقف على العلم بذلك الغري فلو كان توقف العلم بالشيء على العلم بتميزه عن غريه وثبت أن العلم بتميزه من 
  ريه لزم أن ال يعلم اإلنسان شيئاً واحداً إال إذا علم أموراً ال هناية هلاغريه يوقف على العلم بغ

وأما الشبهة اخلامسة فاجلواب عنها بالنقض الذي ذكرناه وإذا انتقضت الشبهة سقطت فيبقى ما ذكرناه من الداللة 
  على عموم عاملية اهللا تعاىل ساملاً عن املعارض وباهللا التوفيق

أن الضمري ال بد وأن يكون عائداً إىل مذكور سابق فالضمري إما أن يكون متقدماً على املذكور املسألة الثالثة اعلم 
لفظاً ومعىن وإما أن يكون متأخراً عنه لفظاً ومعىن وإما أن يكون متقدماً لفظاً ومتأخراً معىن وإما أن يكون بالعكس 

ر عند النحويني أنه غري جائز وقال ابن جىن جبوازه منه أما القسم األول وهو أن يكون متقدماً لفظاً ومعىن فاملهشو
  واحتج عليه بالشعر واملعقول أما الشعر فقوله جزى ربه عين عدي بن حامت

  جزاء الكالب العاويات وقد فعل
وأما املعقول فألن الفاعل مؤثر واملفعول قابل وتعلق الفعل هبما شديد فال يبعد تقدمي أي واحد منهما كان على 

اللفظ مث أمجعنا على أنه لو قدم املنصوب على املرفوع يف اللفظ فإنه جائز فكذا إذا مل يقدم مع أن ذلك اآلخر يف 
التقدمي جائز القسم الثاين وهو أن يكون الضمري متأخراً لفظاً ومعىن وهذا ال نزاع يف صحته كقولك ضرب زيد 

يف املعىن وهو كقولك ضرب غالمه زيد فههنا غالمه القسم الثالث أن يكون الضمري متقدماً يف اللفظ متأخراً 
الضمري وإن كان متقدماً يف اللفظ لكنه متأخر يف املعىن ألن املنصوب متأخر عن املرفوع يف التقدير فيصري كأنك 
قلت زيد ضرب غالمه فال جرم كان جائزاً القسم الرابع أن يكون الضمري متقدماً يف املعىن متأخراً يف اللفظ وهو 

اىل َوإِذَا اْبَتلَى إِبْراِهيَم َربُُّه فإن املرفوع مقدم يف املعىن على املنصوب فيصري التقدير وإذ ابتلى ربه إبراهيم كقوله تع
إال أن األمر وإن كان كذلك حبسب املعىن لكن ملا مل يكن الضمري متقدماً يف اللفظ بل كان متأخراً ال جرم كان 

  جائزاً حسناً
ومها لغتان وقرأ ابن عباس وأبو ) إبراهيم ( بألف بني اهلاء وامليم والباقون ) إبراهام ( عامر املسألة الرابعة قرأ ابن 

برفع إبراهيم ونصب ربه واملعىن أنه دعاه بكلمات من الدعاء فعل املخترب هل ) إبراهيم ربه ( حيوة رضي اهللا عنه 
  جييبه اهللا تعاىل إليهن أم ال

 أن ظاهر اللفظ هل يدل على تلك الكلمات أم ال فقال بعضهم اللفظ يدل املسألة اخلامسة اختلف املفسرون يف
صلى اهللا عليه ( عليها وهي اليت ذكرها اهللا تعاىل من اإلمامة وتطهري البيت ورفع قواعده والدعاء بإبعاث حممد 

ليف يتضمن مشاق عظيمة فإن هذه األشياء أمور شاقة أما اإلمامة فألن املراد منها ههنا هو النبوة وهذا التك) وسلم 
يلزمه أن يتحمل مجيع املشاق واملتاعب يف تبليغ الرسالة وأن ال خيون يف أداء ) صلى اهللا عليه وسلم ( ألن النيب 



شيء منها ولو لزمه القتل بسبب ذلك وال شك أن ذلك من أعظم املشاق وهلذا قلنا إن ثواب النيب أعظم من ثواب 
  ورفع قواعده فمن وقف على ما روي يف كيفية بنائه عرفغريه وأما بناء البيت وتطهريه 

شدة البلوى فيه مث أنه يتضمن إقامة املناسك وقد امتحن اهللا اخلليل عليه الصالة والسالم بالشيطان يف املوقف لرمي 
ن فهذا مما يف آخر الزما) صلى اهللا عليه وسلم ( اجلمار وغريه وأما اشتغاله بالدعاء يف أن يبعث اهللا تعاىل حممداً 

حيتاج إليه إخالص العمل هللا تعاىل وإزالة احلسد عن القلب بالكلية فثبت أن األمور املذكورة عقيب هذه اآلية 
تكاليف شاقة شديدة فأمكن أن يكون املراد من ابتالء اهللا تعاىل إياه بالكلمات هو ذلك مث الذي يدل على أن املراد 

ن حروف العطف فلم يقبل وقال إين جاعلك للناس إماماً بل قال ءانٍ ذلك أنه عقبه بذكره من غري فصل حبرف م
َجاِعلَُك فدل هذا على أن ذلك االبتالء ليس إال التكليف هبذه األمور املذكورة واعترض القاضي على هذا القول 

ىل قال له بعد ذلك إين فقال هذا إمنا جيوز لو قال اهللا تعاىل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتها إبراهيم مث أنه تعا
جاعلك للناس إماماً فأمتهن إال أنه ليس كذلك بل ذكر قوله إِّنى َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما بعد قوله فَأَتَمَُّهنَّ وهذا يدل 

كن أن جياب على أنه تعاىل امتحنه بالكلمات وأمتها إبراهيم مث أنه تعاىل قال له بعد ذلك إِّنى َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما ومي
صلى اهللا ( عنه بأنه ليس املراد من الكلمات اإلمامة فقط بل اإلمامة وبناء البيت وتطهريه والدعاء يف بعثة حممد 

كأن اهللا تعاىل ابتاله مبجموع هذه األشياء فأخرب اهللا تعاىل عنه أنه ابتاله بأمور على اإلمجال مث أخرب عنه ) عليه وسلم 
شرح والتفصيل وهذا مما ال يعد فيه القول الثاين أن ظاهر اآلية ال داللة فيه على املراد هبذه أنه أمتها مث عقب ذلك بال

الكلمات وهذا القول حيتمل وجهني أحدمها بكلمات كلفه اهللا هبن وهي أوامره ونواهيه فكأنه تعاىل قال وَإِِذ اْبَتلَى 
الوجه الثاين بكلمات تكون من إبراهيم يكلم هبا قومه أي يبلغهم إياها إِبْراهِيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت مما شاء كلفه باألمر هبا و

والقائلون بالوجه األول اختلفوا يف أن ذلك التكليف بأي شيء كان على أقوال أحدها قال ابن عباس هي عشر 
ة خصال كانت فرضاً يف شرعه وهي سنة يف شرعنا مخس يف الرأس ومخس يف اجلسد أما اليت يف الرأس فاملضمض

واإلستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك وأما اليت يف البدن فاخلتان وحلق العانة ونتف اإلبط وتقليم 
األظفار واالستنجاء باملاء وثانيها قال بعضهم ابتاله بثالثني خصلة من خصال اإلسالم عشر منها يف سورة براءة 

( ية وعشر منها يف سورة األحزاب إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت إىل آخر اآل)  ١١٢التوبة ( التَّاِئُبونَ الْعَابُِدونَ 
إىل قوله أُوْلَِئَك ُهمُ )  ١املؤمنون ( إىل آخر اآلية وعشر منها يف املؤمنون قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ )  ٣٥األحزاب 
( إىل قوله وَالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالَتِهِْم ُيَحاِفظُونَ )  ١املعارج ( وروى عشر يف سَأَلَ َساِئلٌ )  ١٠املؤمنون ( الْوارِثُونَ 
فجعلها أربعني سهماً عن ابن عباس وثالثها أمره مبناسك احلج كالطواف والسعي والرمي واإلحرام )  ٣٤املعارج 

لنار وذبح وهو قول قتادة وابن عباس ورابعها ابتاله بسبعة أشياء بالشمس والقمر والكواكب واخلتان على الكرب وا
عن احلسن وخامسها أن املراد ما )  ٣٧النجم ( الولد واهلجرة فويف بالكل فلهذا قال اهللا تعاىل وَإِْبراِهيَم الَِّذى َوفَّى 

وسادسها املناظرات الكثرية يف )  ١٣١البقرة ( ذكره يف قوله إِذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَسِْلْم قَالَ أَْسلَْمُت ِلَربّ الْعَالَِمَني 
التوحيد مع أبيه وقومه ومع منرود والصالة والزكاة والصوم وقسم الغنائم والضيافة والصرب عليها قال القفال رمحه 

اهللا ومجلة القول أن االبتالء يتناول إلزام كل ما يف فعله كلفة شدة ومشقة فاللفظ يتناول جمموع هذه األشياء 
  جب القول بالكل ولو ثبتت الروايةويتناول كل واحد منها فلو ثبتت الرواية يف الكل و

  يف البعض دون البعض فحينئذ يقع التعارض بني هذه الروايات فوجب التوقف واهللا أعلم
املسألة السادسة قال القاضي هذا االبتالء إمنا كان قبل النبوة ألن اهللا تعاىل نبه على أن قيامه عليه الصالة والسالم 



السبب مقدم على املسبب فوجب كون هذا االبتالء متقدماً يف الوجود على هبن كالسبب ألن جيعله اهللا إماماً و
صريورته إماماً وهذا أيضاً مالئم لقضايا العقول وذلك ألن الوفاء من شرائط النبوة ال حيصل إال باإلعراض عن مجيع 

لعقائد الفاسدة وحتمل األذى مالذ الدنيا وشهواهتا وترك املداهنة مع اخللق وتقبيح ما هم عليه من األديان الباطلة وا
من مجيع أصناف اخللق وال شك أن هذا املعىن من أعظم املشاق وأجل املتاعب وهلذا السبب يكون الرسول عليه 

الصالة والسالم أعظم أجراً من أمته وإذا كان كذلك فاهللا تعاىل ابتاله بالتكاليف الشاقة فلما وىف عليه الصالة 
لعة النبوة والرسالة وقال آخرون إنه بعد النبوة ألنه عليه الصالة والسالم ال يعلم كونه والسالم هبا ال جرم أعطاه خ

مكلفاً بتلك التكاليف إال من الوحي فال بد من تقدم الوحي على معرفته بكونه كذلك أجاب القاضي عنه بأنه 
فلما متم ذلك جعله نبياً مبعوثاً إىل حيتمل أنه تعاىل أوحى إليه على لسان جربيل عليه السالم هبذه التكاليف الشاقة 

اخللق إذا عرفت هذه املسألة فنقول ما قال القاضي جيوز أن يكون املراد بالكلمات ما ذكره احلسن من حديث 
الكوكب والشمس والقمر فإنه عليه الصالة والسالم ابتاله اهللا بذلك قبل النبوة أما ذبح الولد واهلجرة والنار فكل 

بوة وكذا اخلتان فإنه عليه السالم يروي أنه خنت نفسه وكان سنه مائة وعشرين سنة مث قال فإن ذلك كان بعد الن
قامت الداللة السمعية القاهرة على أن املراد من الكلمات هذه األشياء كان املراد من قوله أمتهن أنه سبحانه علم 

  مة والنبوةمن حاله أنه يتمهن ويقوم هبن بعد النبوة فال جرم أعطاه خلعة اإلما
املسألة السابعة الضمري املستكن يف بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ يف إحدى القراءتني إلبراهيم مبعىن فقام هبن حق القيام وأداهن 
أحسن التأدية من غري تفريط وتوان وحنوه وَإِْبراِهيَم الَِّذى َوفَّى ويف األخرى هللا تعاىل مبعىن فأعطاه ما طلبه مل ينقص 

  منه شيئاً
أما قوله تعاىل إِّنى َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما فاإلمام اسم من يؤمت به كاإلزار ملا يؤتزر به أي يأمتون بك يف دينك وفيه 

  مسائل
املسألة األوىل قال أهل التحقيق املراد من اإلمام ههنا النيب ويدل عليه وجوه أحدها أن قوله ِللنَّاسِ إَِماًما يدل على 

ه إماماً لكل الناس والذي يكون كذلك ال بد وأن يكون رسوالً من عند اهللا مستقالً بالشرع ألنه لو أنه تعاىل جعل
كان تبعاً لرسول آخر لكان مأموماً لذلك الرسول ال إماماً له فحينئذ يبطل العموم وثانيها أن اللفظ يدل على أنه 

ا أن األنبياء عليهم السالم أئمة من حيث جيب إمام يف كل شيء والذي يكون كذلك ال بد وأن يكون نبياً وثالثه
واخللفاء أيضاً أئمة ألهنم رتبوا يف )  ٧٣األنبياء ( على اخللق اتباعهم قال اهللا تعاىل َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً  َيْهُدونَ بِأَْمرَِنا 

ة هلذا املعىن والذي يصلي احملل الذي جيب على الناس اتباعهم وقبول قوهلم وأحكامهم والقضاة والفقهاء أيضاً أئم
إمنا جعل اإلمام إماماً ( بالناس يسمى أيضاً إماماً ألن من دخل يف صالته لزمه االئتمام به قال عليه الصالة والسالم 

فثبت هبذ أن اسم اإلمام ملن استحق ) ليؤمت به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وال ختتلفوا على إمامكم 
( ن وقد يسمى بذلك أيضاً من يؤمت به يف الباطل قال اهللا تعاىل َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً  َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ االقتداء به يف الدي

  إال أن)  ٤١القصص 

اسم اإلمام ال يتناوله على اإلطالق بل ال يستعمل فيه إال مقيداً فإنه ملا ذكر أئمة الضالل قيده بقوله تعاىل َيْدُعونَ 
رِ كما أن اسم اإلله ال يتناول إال املعبود احلق فأما املعبود الباطل فإمنا يطلق عليه اسم اإلله مع القيد قال اهللا إِلَى النَّا

وقال َوانظُْر إِلَى إِلَاِهَك الَِّذى )  ١٠١هود ( تعاىل فََما أَغَْنْت َعْنُهْم ءاِلَهتَُهُم الَِّتى َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه ِمن َشىْ ء 
إذا ثبت أن اسم اإلمام يتناول ما ذكرناه وثبت أن األنبياء يف أعلى مراتب اإلمامة )  ٩٧طه ( َعلَْيِه َعاِكفاً  ظَلَْت

وجب محل اللفظ ههنا عليه ألن اهللا تعاىل ذكر لفظ اإلمام ههنا يف معرض االمتنان فال بد وأن تكون تلك النعمة 



  ه اإلمامة على النبوةمن أعظم النعم ليحسن نسبة االمتنان فوجب محل هذ
املسألة الثانية أن اهللا تعاىل ملا وعده بأن جيعله إماماً للناس حقق اهللا تعاىل ذلك الوعد فيه إىل قيام الساعة فإن أهل 
األديان على شدة اختالفها وهناية تنافيها يعظمون إبراهيم عليه الصالة والسالم ويتشرفون باالنتساب إليه إما يف 

الدين والشريعة حىت إن عبدة األوثان كانوا معظمني إلبراهيم عليه السالم وقال اهللا تعاىل يف كتابه النسب وإما يف 
( وقال ِمْن َيْرغَُب َعن ِملَّةِ  إِْبراِهيَم إِالَّ َمن َسِفَه َنفَْسُه )  ١٢٣النحل ( ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ  إِبْراهِيَم َحنِيفًا 

ومجيع أمة )  ٧٨احلج ( وقال يف آخر سورة احلج ّملَّةَ  أَبِيكُمْ إِبْراهِيَم ُهَو َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمن قَْبلُ )  ١٣٠رة البق
حممد عليه الصالة والسالم يقولون يف آخر الصالة وارحم حممداً وآل حممد كما صليت وباركت وترمحت على 

  إبراهيم وعلى آل إبراهيم
الثة القائلون بأن اإلمام ال يصري إماماً إال بالنص متسكوا هبذه اآلية فقالوا إنه تعاىل بني أنه إمنا صار إماماً املسألة الث

فبني أنه ال حيصل له )  ٣٠البقرة ( بسبب التنصيص على إمامته ونظريه قوله تعاىل إِّني َجاِعلٌ ِفى االْرضِ َخِليفَةً  
يف ألنا بينا أن املراد باإلمامة ههنا النبوة مث إن سلمنا أن املراد منها مطلق منصب اخلالفة بالتنصيص عليه وهذا ضع

اإلمامة لكن اآلية تدل على أن النص طريق اإلمامة وذلك ال نزاع فيه إمنا النزاع يف أنه هل تثبت اإلمامة بغري النص 
  وليس يف هذه اآلية تعرض هلذه املسألة ال بالنفي وال باإلثبات

بعة قوله إِّنى َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما يدل على أنه عليه السالم كان معصوماً عن مجيع الذنوب ألن اإلمام املسألة الرا
هو الذي يؤمت به ويقتدى فلو صدرت املعصية منه لوجب علينا االقتداء به يف ذلك فيلزم أن جيب علينا فعل املعصية 

من فعله وكونه واجباً عبارة عن كونه ممنوعاً من تركه واجلميع  وذلك حمال ألن كونه معصية عبارة عن كونه ممنوعاً
  حمال

  أما قوله ِمن ذُّريَِّتى ففيه مسائل
املسألة األوىل الذرية األوالد وأوالد األوالد للرجل وهو من ذرأ اهللا اخللق وتركوا مهزها للخفة كما تركوا يف الربية 

  وفيه وجه آخر وه وأن تكون منسوبة إىل الذر
سألة الثانية قوله َوِمن ذُّرَيِتى عطف على الكاف كأنه قال وجاعل بعض ذرييت كما يقال لك سأكرمك فتقول امل

  وزيداً
املسألة الثالثة قال بعضهم إنه تعاىل أعلمه أن يف ذريته أنبياء فأراد أن يعلم هل يكون ذلك يف كلهم أو يف بعضهم 

   أن فيهم ظاملاً ال يصلح لذلك وقالوهل يصلح مجيعهم هلذا األمر فأعلمه اهللا تعاىل

آخرون إنه عليه السالم ذكر ذلك على سبيل االستعالم وملا مل يعلم على وجه املسألة فأجابه اهللا تعاىل صرحياً بأن 
فيه النبوة ال تنال الظاملني منهم فإن قيل هل كان إبراهيم عليه السالم مأذوناً يف قوله َوِمن ذُّريَِتى أو مل يكن مأذوناً 

فإن أذن اهللا تعاىل يف هذا الدعاء فلم رد دعاءه وإن مل يأذن له فيه كان ذلك ذنباً قلنا قوله َوِمن ذُّريَِتى يدل على أنه 
عليه السالم طلب أن يكون بعض ذريته أئمة للناس وقد حقق اهللا تعاىل إجابة دعائه يف املؤمنني من ذريته كامساعيل 

ن وداود وسليمان وأيوب ويونس وزكريا وحيىي وعيسى وجعل آخرهم وإسحق ويعقوب ويوسف وموسى وهرو
  من ذريته الذي هو أفضل األنبياء واألئمة عليهم السالم) صلى اهللا عليه وسلم ( حممداً 

  أما قوله تعاىل قَالَ الَ َينَالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني ففيه مسائل
ن الياء والباقون بفتحها وقرأ بعضهم الَ َيَنالُ َعْهِدي املسألة األوىل قرأ محزة وحفص عن عاصم َعْهِدي بإسكا
  الظَّاِلُمونَ أي من كان ظاملاً من ذريتك فإنه ال ينال عهدي



املسألة الثانية ذكروا يف العهد وجوهاً أحدها أن هذا العهد هو اإلمامة املذكورة فيما قبل فإن كان املراد من تلك 
نيها َعْهِدي أي رمحيت عن عطاء وثالثها طاعيت عن الضحاك ورابعها أماين عن أيب اإلمامة هو النبوة فكذا وإال فال وثا

عبيد والقول األول أوىل ألن قوله َوِمن ذُّريَِتى طلب لتلك اإلمامة اليت وعده هبا بقوله إِّنى َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما 
  السؤال إال إذا كان املراد هبذا العهد تلك اإلمامة فقوله الَ َينَالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني ال يكون جواباً عن ذلك

املسألة الثالثة اآلية دالة على أنه تعاىل سيعطي بعض ولده ما سأل ولوال ذلك لكان اجلواب ال أو يقول ال ينال 
علم حال عهدي ذريتك فإن قيل أفما كان إبراهيم عليه السالم عاملاً بأن النبوة ال تليق بالظاملني قلنا بلى ولكن مل ي

  ذريته فبني اهللا تعاىل أن فيهم من هذا حاله وأن النبوة إمنا حتصل ملن ليس بظامل
املسألة الرابعة الروافض احتجوا هبذه اآلية على القدح يف إمامة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما من ثالثة أوجه 

يصدق عليهما يف تلك احلالة أهنما ال  األول أن أبا بكر وعمر كانا كافرين فقد كانا حال كفرمها ظاملني فوجب أن
يناالن عهد اإلمامة البتة وإذا صدق عليهما يف ذلك الوقت أهنما ال يناالن عهد اإلمامة البتة وال يف شيء من 

األوقات ثبت أهنما ال يصلحان لإلمامة الثاين أن من كان مذنباً يف الباطن كان من الظاملني فإذن ما مل يعرف أن أبا 
ما كانا من الظاملني املذنبني ظاهراً وباطناً وجب أن ال حيكم بإمامتهما وذلك إمنا يثبت يف حق من تثبت بكر وعمر 

عصمته وملا مل يكونا معصومني باإلتفاق وجب أن ال تتحقق إمامتهما البتة الثالث قالوا كانا مشركني وكل مشرك 
د اإلمامة أما أهنما كانا مشركني فباالتفاق وأما أن املشرك ظامل والظامل ال يناله عهد اإلمامة فيلزم أن ال يناهلما عه

وأما أن الظامل ال يناله عهد اإلمامة فلهذه اآلية ال يقال إهنما )  ١٣لقمان ( ظامل فلقوله تعاىل إِنَّ الّشْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم 
من وجد منه الظلم وقولنا وجد منه كانا ظاملني حال كفرمها فبعد زوال الكفر ال يبقى هذا االسم ألنا نقول الظامل 

  الظلم أعم من قولنا وجد

منه الظلم يف املاضي أو يف احلال بدليل أن هذا املفهوم ميكن تقسيمه إىل هذين القسمني ومورد التقسيم بالتقسيم 
زم من نفى بالقسمني مشترك بني القسمني وما كان مشتركاً بني القسمني اليلزم انتفاؤه النتفاء أحد القسمني فال يل

كونه ظاملاً يف احلال نفي كونه ظاملاً والذي يدل عليه نظراً إىل الدالئل الشرعية أن النائم يسمى مؤمناً واإلميان هو 
التصديق والتصديق غري حاصل حال كونه نائماً فدل على أنه يسمى مؤمناً ألن اإلميان كان حاصالً قبل وإذا ثبت 

من قبل وأيضاً فالكالم عبارة عن حروف متوالية واملشي عبارة عن حصوالت هذا وجب أن يكون ظاملاً لظلم وجد 
متوالية يف أحياز متعاقبة فمجموع تلك األشياء البتة ال وجود هلا فلو كان حصول املشتق منه شرطاً يف كون اإلسم 

قطعاً فدل هذا على أن املشتق حقيقة وجب أن يكون اسم املتكلم واملاشي وأمثاهلما حقيقة يف شيء أصالً وأنه باطل 
حصول املشتق منه ليس شرطاً لكون االسم املشتق حقيقة واجلواب كل ما ذكرمتوه معارض مبا أنه لو حلف ال 

يسلم على كافر فسلم على إنسان مؤمن يف احلال إال أنه كان كافراً قبل بسنني متطاولة فإنه ال حينث فدل على ما 
كافراً والتائب عن املعصية ال يسمى عاصياً فكذا القول يف نظائره أال ترى قلناه وألن التائب عن الكفر ال يسمى 
فإنه هنى عن الركون إليهم حال إقامتهم على الظلم وقوله َما )  ١١٣هود ( إىل قوله َوالَ َتْركَنُواْ إِلَى الَِّذيَن ظَلَُمواْ 

لى اإلحسان على أنا بينا أن املراد من اإلمامة يف هذه اآلية معناه ما أقاموا ع)  ٩١التوبة ( َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمن َسبِيلٍ 
  النبوة فمن كفر باهللا طرفة عني فإنه ال يصلح للنبوة

املسألة اخلامسة قال اجلمهور من الفقهاء واملتكلمني الفاسق حال فسقه ال جيوز عقد اإلمامة له واختلفوا يف أن 
مهور على أن الفاسق ال يصلح أن تعقد له اإلمامة هبذه اآلية الفسق الطارىء هل يبطل اإلمامة أم ال واحتج اجل

ووجه االستدالل هبا من وجهني األول ما بينا أن قوله الَ َينَالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني جواب لقوله َوِمن ذُّريَِتى وقوله َوِمن 



هو اإلمامة ليكون اجلواب مطابقاً ذُّريَِتى طلب لإلمامة اليت ذكرها اهللا تعاىل فوجب أن يكون املراد هبذا العهد 
للسؤال فتصري اآلية كأنه تعاىل قال ال ينال اإلمامة الظاملني وكل عاص فإنه ظامل لنفسه فكانت اآلية دالة على ما 

قلناه فإن قيل ظاهر اآلية يقتضي انتفاء كوهنم ظاملني ظاهراً وباطناً وال يصح ذلك يف األئمة والقضاة قلنا أما الشيعة 
لون هبذه اآلية على صحة قوهلم يف وجوب العصمة ظاهراً وباطناً وأما حنن فنقول مقتضى اآلية ذلك إال أنا فيستد

تركنا اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتربة فإن قيل أليس أن يونس عليه السالم قال ُسْبَحاَنَك إِّنى كُنُت ِمَن 
قلنا املذكور يف اآلية هو الظلم املطلق وهذا )  ٢٣األعراف ( َنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا وقال آدم َربَّ)  ٨٧األنبياء ( الظَّاِلِمَني 

غري موجود يف آدم ويونس عليهما السالم الوجه الثاين أن العهد قد يستعمل يف كتاب اهللا مبعىن األمر قال اهللا تعاىل 
يعين أمل آمركم هبذا وقال اهللا تعاىل قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ )  ٦٠ي س ( دُواْ الشَّيطَانَ أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيكُْم يَبنِى َوإِذْ أََخذَ أَن الَّ َتْعُب

يعين أمرنا ومنه عهود اخللفاء إىل أمرائهم وقضاهتم إذا ثبت أن عهد اهللا هو أمره )  ١٨٣آل عمران ( َعهَِد إِلَْيَنا 
ن يريد أن الظاملني غري مأمورين وأن الظاملني ال جيوز أن يكونوا فنقول ال خيلو قوله الَ َينَالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني من أ

  مبحل من يقبل منهم أوامر اهللا تعاىل وملا بطل الوجه األول التفاق املسلمني على أن أوامر اهللا تعاىل

هبم فيها  الزمة للظاملني كلزومها لغريهم ثبت الوجه اآلخر وهو أهنم غري مؤمتنني على أوامر اهللا تعاىل وغري مقتدى
ال طاعة ملخلوق يف معصية ( فال يكونون أئمة يف الدين فثبت بداللة اآلية بطالن إمامة الفاسق قال عليه السالم 

ودل أيضاً على أن الفاسق ال يكون حاكماً وأن أحكامه ال تنفذ إذا ويل احلكم وكذلك ال تقبل شهادته ) اخلالق 
وال فتياه إذا أفىت وال يقدم للصالة وإن كان هو حبيث لو اقتدي به فإنه  )صلى اهللا عليه وسلم ( وال خربه عن النيب 

ال تفسد صالته قال أبو بكر الرازي ومن الناس من يظن أن مذهب أيب حنيفة أنه جيوز كون الفاسق إماماً وخليفة 
شرط كل واحد منهما وال جيوز كون الفاسق قاضياً قال وهذا خطأ ومل يفرق أبو حنيفة بني اخلليفة واحلاكم يف أن 

العدالة وكيف يكون خليفة وروايته غري مقبولة وأحكامه غري نافذة وكيف جيوز أن يدعي ذلك على أيب حنيفة وقد 
أكرهه ابن هبرية يف أيام بين أمية على القضاء وضربه فامتنع من ذلك فحبس فلح ابن هبرية وجعل يضربه كل يوم 

تول له شيئاً من عمله أي شيء كان حىت يزول عنك الضرب فتويل له عد  أسواطاً فلما خيف عليه قال له الفقهاء
أمحال التنب اليت تدخل فخاله مث دعاه املنصور إىل مثل ذلك حىت عد له اللنب الذي كان يضرب لسور مدينة املنصور 

ب نصرته والقتال إىل مثل ذلك وقصته يف أمر زيد بن علي مشهورة ويف محله املال إليه وفتياه الناس سراً يف وجو
معه وكذلك أمره مع حممد وإبراهيم ابين عبد اهللا بن احلسن مث قال وإمنا غلط من غلط يف هذه الرواية أن قول أيب 
حنيفة أن القاضي إذا كان عدالً يف نفسه وتويل القضاء من إمام جائر فإن أحكامه نافذة والصالة خلفه جائزة ألن 

كنه تنفيذ األحكام كانت أحكامه نافذة فال اعتبار يف ذلك مبن واله ألن الذي القاضي إذا كان عدالً يف نفسه ومي
واله مبنزلة سائر أعوانه وليس شرط أعوان القاضي أن يكون عدوالً أال ترى أن أهل بلد ال سلطان عليهم لو 

ول أحكامه لكان اجتمعوا على الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حىت يكونوا أعواناً له على من امتنع من قب
  قضاؤه نافذاً وأن مل يكن له والية من جهة إمام وال سلطان واهللا أعلم

املسألة السادسة اآلية تدل على عصمة األنبياء من وجهني األول أنه قد ثبت أن املراد من هذا العهد اإلمامة وال 
ت اآلية على أن اإلمام ال يكون فاسقاً شك أن كل نيب إمام فإن اإلمام هو الذي يؤمت به والنيب أوىل الناس وإذا دل

فبأن تدل على أن الرسول ال جيوز أن يكون فاسقاً فاعالً للذنب واملعصية أوىل الثاين قال َوالَ يََنالُونَ َعْهِدي الظَّاِلمَِني 
ل نيب ال فهذا العهد إن كان هو النبوة وجب أن تكون ال يناهلا أحد من الظاملني وإن كان هو اإلمامة فكذلك ألن ك
  بد وأن يكون إماماً يؤمت به وكل فاسق ظامل لنفسه فوجب أن ال حتصل النبوة ألحد من الفاسقني واهللا أعلم



املسألة السابعة اعلم أنه سبحانه بني أن له معك عهداً ولك معه عهداً وبني أنك مىت تفي بعهدك فإنه سبحانه يفي 
مث يف سائر اآليات فإنه أفرد عهدك بالذكر وأفرد )  ٤٠البقرة ( بَِعْهدِكُْم  أيضاً بعهده فقال َوأَْوفُواْ بِعَْهِدى أُوِف

وقال َوالَِّذيَن ُهْم )  ١٧٧البقرة ( عهد نفسه أيضاً بالذكر أما عهدك فقال فيه وَالُْموفُونَ بَِعْهدِِهْم إِذَا َعاَهدُواْ 
وقال ِلَم َتقُولُونَ )  ١املائدة ( يٌم يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد وقال َعِل)  ٨املؤمنون ( ِالَمانَاتِهِْم َوَعْهِدِهمْ راُعونَ 

وأما عهده سبحانه وتعاىل فقال فيه َوَمْن )  ٣٢الصف ( َما الَ َتفَْعلُونَ كَُبَر َمقْتاً ِعنَد اللَِّه أَن َتقُولُواْ َما الَ َتفَْعلُونَ 
م بني كيفية عهده إىل أبينا آدم فقال َولَقَْد عَهِْدَنا إِلَى ِمن رَّبِِّه قَْبلُ فََنِسىَ  َولَمْ )  ١١١التوبة ( ِه أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمَن اللَّ

  مث بني كيفية عهده إلينا فقال أَلَْم)  ١١٥طه ( َنجِْد لَُه َعْزماً 

ع بين إسرائيل فقال إِنَّ اللََّه َعهَِد إِلَْيَنا أَالَّ ُنْؤِمَن مث بني كيفية عهده م)  ٦٠ي س ( أَْعَهْد إِلَْيكُْم يَبنِى وَإِذْ أََخذَ 
مث بني كيفية عهده مع األنبياء عليهم الصالة والسالم فقال َوَعهِْدَنا إِلَى إِبْراِهيمَ )  ١٨٣آل عمران ( ِلَرسُولٍ 

فقال الَ َيَنالُ عَْهِدي الظَّاِلِمَني فهذه  مث بني يف هذه اآلية أن عهده ال يصل إىل الظاملني)  ١٢٥البقرة ( َوإِْسَماعِيلَ 
املبالغة الشديدة يف هذه املعاهدة تقتضي البحث عن حقيقة هذه املعاهدة فنقول العهد املأخوذ عليك ليس إال عهد 
 اخلدمة والعبودية والعهد الذي التزمه اهللا تعاىل من جهته ليس إال عهد الرمحة والربوبية مث إن العاقل إذا تأمل يف
حال هذه املعاهدة مل جيد من نفسه إال نقض هذا العهد ومن ربه إال الوفاء بالعهد فلنشرع يف معاقد هذا الباب 
فنقول أول إنعامه عليك إنعام اخللق واإلجياد واإلحياء وإعطاء العقل واآللة واملقصود من كل ذلك اشتغالك 

ونزه نفسه عن أن )  ٥٦الذاريات ( لْجِنَّ َواإلِنَس إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن بالطاعة واخلدمة والعبودية على ما قال َوَما َخلَقُْت ا
)  ١٦األنبياء ( يكون هذا اخللق واإلجياد منه على سبيل العبث فقال َوَما َخلَقَْنا السََّماء وَاالْْرَض َوَما بَْيَنَها الَِعبَِني 

ضاً َوَما َخلَقَْنا السََّماء وَاالْْرَض َوَما بَْيَنُهَما بَاِطالً ذاِلَك ظَنُّ الَِّذينَ وقال أي)  ٣٩الدخان ( َما َخلَقَْناُهَما إِالَّ بِالَْحّق 
مث بني على سبيل )  ١١٥املؤمنون ( وقال أَفََحِسْبُتمْ أَنََّما َخلَقْنَاكُْم َعَبثاً وَأَنَّكُْم إِلَْيَنا الَ ُتْرَجُعونَ )  ٢٧ص ( كَفَُرواْ 

اخللق واإلجياد فقال َوَما َخلَقْتُ الْجِنَّ َواِإلنسَ إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن فهو سبحانه وىف بعهد الربوبية التفصيل ما هو احلكمة يف 
حيث خلقك وأحياك وأنعم عليك بوجوه النعم وجعلك عاقالً مميزاً فإذا مل تشتغل خبدمته وطاعته وعبوديته فقد 

ثانيها أن عهد الربوبية يقتضي إعطاء التوفيق واهلداية نقضت عهد عبوديتك مع أن اهللا تعاىل وىف بعهد ربوبيته و
وعهد العبودية منك يقتضي اجلد واالجتهاد يف العمل مث إنه وىف بعهد الربوبية فإنه ما ترك ذرة من الذرات إال 

البتة بعهد  وأنت ما وفيت)  ٤٤اإلسراء ( وجعلها هادية لك إىل سبيل احلق َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيسَّبُح بَِحْمَدِه 
الطاعة والعبودية وثالثها أن نعمة اهللا باإلميان أعظم النعم والدليل عليه أن هذه النعمة لو فاتتك لكنت أشقى 

)  ٥٣النحل ( األشقياء أبد اآلبدين ودهر الداهرين مث هذه النعمة من اهللا تعاىل لقوله َوَما بِكُم ّمن ّنْعَمةٍ  فَِمَن اللَِّه 
فإذا كان اهللا تعاىل )  ١٩اإلسراء ( مة منه فإنه يشكرك عليها وقال فَأُولَِئَك كَانَ سَْعُيُهم مَّْشكُوًرا مث مع أن هذه النع

يشكرك على هذه النعمة فبأن تشكره على ما أعطى من التوفيق واهلداية كان أوىل مث إنك ما أتيت إال بالكفران 
فهو تعاىل وىف بعهده وأنت نقضت عهدك ورابعها أن تنفق نعمه )  ١٧عبس ( على ما قال قُِتلَ اِإلنَسانُ َما أَكْفََرُه 

يف سيبل مرضاته فعهده معك أن يعطيك أصناف النعم وقد فعل وعهدك معه أن تصرف نعمه يف سبيل مرضاته 
ك بأنواع النعم وخامسها أنعم علي)  ٧ ٦العلق ( وأنت ما فعلت ذلك كَالَّ إِنَّ اِإلنَسانَ لََيطَْغى أَن رَّءاُه اْسَتغَْنى 

 لتكون حمسناً إىل الفقراء وَأَْحِسُنواْ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني مث إنك توسلت به إىل إيذاء الناس وإحياشهم الَِّذيَن
على  وسادسها أعطاك النعم العظيمة لتكون مقبالً)  ٣٧النساء ) (  ٢٤احلديد ( َيْبَخلُونَ وََيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ 

محده وأنت حتمد غريه فانظر إىل السلطان العظيم لو أنعم عليك خبلعة نفيسة مث إنك يف حضرته تعرض عنه وتبقى 



مشغوالً خبدمة بعض األسقاط كيف تستوجب األدب واملقت فكذا ههنا واعلم أنا لو اشتغلنا بشرح كيفية وفائه 
  سبحانه بعهد اإلحسان والربوبية

خالص والعبودية ملا قدرنا على ذلك فإنا من أول احلياة إىل آخرها ما صرنا منفكني حلظة وكيفية نقضنا لعهد اإل
واحدة من أنواع نعمه على ظاهرنا وباطننا وكل واحدة من تلك النعم تستدعي شكراً على حدة وخدمة على حدة 

على تزايد غفلتنا وتقصرينا يزيد يف أنواع مث أنا ما أتينا هبا بل ما تنبهنا هلا وما عرفنا كيفيتها وكميتها مث إنه سبحانه 
النعم والرمحة والكرم فكنا من أول عمرنا إىل آخره ال نزال نتزايد يف درجات النقصان والتقصري واستحقاق الذم 

وهو سبحانه ال يزال يزيد يف اإلحسان واللطف والكرم واستحقاق احلمد والثناء فإنه كلما كان تقصرينا أشد كان 
ا بعد ذلك أعظم وقعاً وكلما كان إنعامه علينا أكثر وقعاً كان تقصرينا يف شكره أقبح وأسوأ فال تزال إنعامه علين

أفعالنا تزداد قبائح وحماسن أفعاله على سبيل الدوام حبيث ال تفضي إىل االنقطاع مث إنه قال يف هذه اآلية الَ َيَنالُ 
هلنا صدر منك ما يليق بك من الكرم والعفو والرمحة واإلحسان َعْهِدي الظَّاِلِمَني وهذا ختويف شديد لكنا نقول إ

وصدر منا ما يليق بنا من اجلهل والغدر والتقصري والكسل فنسألك بك وبفضلك العميم أن تتجاوز عنا يا أرحم 
  الرامحني

اِهيَم ُمَصلًّى َوَعهِْدَنآ إِلَى إِبَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ أَن طَهَِّرا َبْيِتىَ  َوإِذْ َجَعلَْنا الْبَْيَت َمثَاَبةً  لِّلنَّاسِ َوأَمْناً َواتَِّخذُواْ ِمن مَّقَامِ إِبَْر
  ِللطَّآِئِفَني وَالَْعاِكِفَني وَالرُّكَّعِ السُّجُوِد

اعلم أنه تعاىل بني كيفية حال إبراهيم عليه السالم حني كلفه باإلمامة وهذا شرح التكليف الثاين وهو التكليف 
مث نقول أما البيت فإنه يريد البيت احلرام واكتفى بذكر البيت مطلقاً لدخول األلف والالم عليه إذا  بتطهري البيت

كانتا تدخالن لتعريف املعهود أو اجلنس وقد علم املخاطبون أنه مل يرد به اجلنس فانصرف إىل املعهود عندهم وهو 
وهذا صفة مجيع احلرم ال صفة الكعبة فقط ) أمناً ( ه الكعبة مث نقول ليس املراد نفس الكعبة ألنه تعاىل وصفه بكون

واملراد احلرم )  ٩٥املائدة ( والدليل على أنه جيوز إطالق البيت واملراد منه كل احلرم قوله تعاىل َهدْياً بَاِلغَ الْكَْعَبةِ  
قَْرُبواْ الَْمْسجَِد الْحََراَم َبْعدَ كله ال الكعبة نفسها ألنه ال يذبح يف الكعبة وال يف املسجد احلرام وكذلك قوله فَالَ َي

املراد واهللا أعلم منعهم من احلج حضور مواضع النسك وقال يف آية أخرى أََولَمْ َيَرْواْ أَنَّا )  ٢٨التوبة ( َعاِمهِْم َهاذَا 
( ْجَعلْ هَاذَا الَْبلََد اِمًنا وقال اهللا تعاىل يف آية أخرى خمرباً عن إبراهيم َرّب ا)  ٦٧العنكبوت ( َجَعلَْنا َحَرماً ءاِمناً 

فدل هذا على أنه وصف البيت باألمن فاقتضى مجيع احلرم والسبب يف أنه تعاىل أطلق لفظ البيت )  ٣٥إبراهيم 
  وعىن به احلرم كله أن حرمة احلرم ملا كانت معلقة بالبيت جاز أن يعرب عنه باسم البيت

  ائلأما قوله تعاىل َمثَاَبةً  لّلنَّاسِ ففيه مس
املسألة األوىل قال أهل اللغة أصله من ثاب يثوب مثابة وثوباً إذا رجع يقال ثاب املاء إذا رجع إىل النهر بعد انقطاعه 

  وثاب إىل فالن عقله أي رجع وتفرق عنه الناس مث ثابوا أي عادوا جمتمعني والثواب من

لبئر جمتمع املاء يف أسفلها قال القفال قيل إن هذا أخذ كأن ما أخرجه من مال أو غريه فقد رجع إليه واملثاب من ا
مثاباً ومثابة لغتان مثل مقام ومقامة وهو قول الفراء والزجاج وقيل اهلاء إمنا دخلت يف مثابة مبالغة كما يف قوهلم 

  نسابة وعالمة وأصل مثابة مثوبة مفعلة
عباس وجماهد أنه ال ينصرف عنه أحد إال وهو  املسألة الثانية قال احلسن معناه أهنم يثوبون إليه يف كل عام وعن ابن
وقيل مثابة أي حيجون إليه )  ٣٧إبراهيم ( يتمىن العود إليه قال اهللا تعاىل فَاجَْعلْ أَفِْئَدةً  ّمَن النَّاسِ َتهْوِى إِلَْيهِْم 



 تعاىل فما معىن فيثابون عليه فإن قيل كون البيت مثابة حيصل مبجرد عودهم إليه وذلك حيصل بفعلهم ال بفعل اهللا
 هذه قوله َوإِذْ َجَعلَْنا الْبَْيَت َمثَاَبةً  لّلنَّاسِ قلنا أما على قولنا ففعل العبد خملوق هللا تعاىل فهذه اآلية حجة على قولنا يف
بعد  املسألة وأما على قول املعتزلة فمعناه أنه تعاىل ألقى تعظيمه يف القلوب ليصري ذلك داعياً هلم إىل العود إليه مرة

أخرى وإمنا فعل اهللا تعاىل ذلك ملا فيه من منافع الدنيا واآلخرة أما منافع الدنيا فألن أهل املشرق واملغرب جيتمعون 
هناك فيحصل هناك من التجارات وضروب املكاسب ما يعظم به النفع وأيضاً فيحصل بسبب السفر إىل احلج 

الدنيا وأما منافع الدين فألن من قصد البيت رغبة منه يف  عمارة الطريق والبالد ومشاهدة األحوال املختلفة يف
النسك والتقرب إىل اهللا تعاىل وإظهار العبودية له واملواظبة على العمرة والطواف وإقامة الصالة يف ذلك املسجد 

  املكرم واالعتكاف فيه يستوجب بذلك ثواباً عظيماً عند اهللا تعاىل
 وجوب العمرة بقوله تعاىل َوإِذْ َجَعلَْنا الْبَْيَت َمثَاَبةً  لّلنَّاسِ ووجه االستدالل به املسألة الثانية متسك بعض أصحابنا يف

اء أن قوله َوإِذْ َجَعلَْنا الْبَْيَت َمثَاَبةً  لّلنَّاسِ إخبار عن أنه تعاىل جعله موصوفاً بصفة كونه مثابة للناس لكن ال ميكن إجر
للناس صفة تتعلق باختيار الناس وما يتعلق باختيار الناس ال ميكن حتصيله باجلرب اآلية على هذا املعىن ألن كونه مثابة 

واإلجلاء وإذا ثبت تعذر إجراء اآلية على ظاهرها وجب محل اآلية على الوجوب ألنا مىت محلناه على الوجوب كان 
نا العود إليه مرة بعد أخرى ذلك أفضى إىل صريورته كذلك مما إذا محلناه على الندب فثبت أن اهللا تعاىل أوجب علي

وقد توافقنا على أن هذا الوجوب ال يتحقق فيما سوى الطواف فوجب حتققه يف الطواف هذا وجه االستدالل هبذه 
اآلية وأكثر من تكلم يف أحكام القرآن طعن يف داللة هذه اآلية على هذا املطلوب وحنن قد بينا داللتها عليه من هذا 

  الوجه الذي بيناه
 وله تعاىل َوأَْمناً أي موضع أمن مث ال شك أن قوله َجَعلَْنا الْبَْيَت َمثَاَبةً  لّلنَّاسِ َوأَمْناً خرب فتارة نتركه على ظاهرهأما ق

  ونقول أنه خرب وتارة نصرفه عن ظاهره ونقول أنه أمر
على ما قال أََو لَْم َيرَْواْ أَنَّا أما القول األول فهو أن يكون املراد أنه تعاىل جعل أهل احلرم آمنني من القحط واجلدب 

القصص ( وقوله أََو لَمْ ُنَمكّن لَُّهْم َحَرماً ءاِمناً ُيْجَبى إِلَْيهِ ثََمرَاُت كُلّ َشىْ ء )  ٦٧العنكبوت ( َجَعلَْنا َحَرماً ءاِمناً 
القتل احلرام قد يقع فيه وال ميكن أن يكون املراد منه اإلخبار عن عدم وقوع القتل يف احلرم ألنا نشاهد أن )  ٥٧

فَإِن قَاَتلُوكُْم  وأيضاً فالقتل املباح قد يوجد فيه قال اهللا تعاىل َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم عِنَد الَْمْسجِِد الَْحَرامِ حَتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه
  فأخرب عن وقوع القتل فيه)  ١٩١البقرة ( فَاقُْتلُوُهْم 

لى سبيل التأويل واملعىن أن اهللا تعاىل أمر الناس بأن جيعلوا ذلك املوضع أمناً من القول الثاين أن حنمله على األمر ع
  الغارة والقتل فكان البيت حمترماً حبكم اهللا تعاىل وكانت اجلاهلية متمسكني

ن بتحرميه ال يهيجون على أحد التجأ إليه وكانوا يسمون قريشاً أهل اهللا تعظيماً له مث اعترب فيه أمر الصيد حىت أ
الكلب ليهم بالظيب خارج احلرم فيفر الظيب منه فيتبعه الكلب فإذا دخل الظيب احلرم مل يتبعه الكلب ورويت األخبار 

إن اهللا حرم مكة وأهنا مل حتل ألحد قبلي وال حتل ألحد بعدي وإمنا أحلت ( يف حترمي مكة قال عليه الصالة والسالم 
فذهب الشافعي رضي اهللا عنه إىل أن املعىن أهنا مل حتل ألحد بأن )  يل ساعة من هنار وقد عادت حرمتها كما كانت
فأما من دخل البيت من الذين جتب عليهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ينصب احلرب عليها وأن ذلك أحل لرسول اهللا 

ذا خرج أقيم احلدود فقال الشافعي رضي اهللا عنه إن اإلمام يأمر بالتضييق عليه مبا يؤدي إىل خروجه من احلرم فإ
عليه احلد يف احلل فإن مل خيرج حىت قتل يف احلرم جاز وكذلك من قاتل يف احلرم جاز قتله فيه وقال أبو حنيفة رمحه 
اهللا ال جيوز واحتج الشافعي رمحه اهللا بأنه عليه الصالة والسالم أمر عندما قتل عاصم بن ثابت بن األفلح وخبيب 



إن قدر عليه قال الشافعي رمحه اهللا وهذا يف الوقت الذي كانت مكة فيه حمرمة  بقتل أيب سفيان يف داره مبكة غيلة
فدل أهنا ال متنع أحداً من شيء وجب عليه وأهنا إمنا متنع من أن ينصب احلرب عليها كما ينصب على غريها واحتج 

له أمناً فيماذا فيمكن أن يكون أمناً أبو حنيفة رمحه اهللا هبذه اآلية واجلواب عنه أن قوله َوأَْمناً ليس فيه بيان أنه جع
من القحط وأن يكون أمناً من نصب احلروب وأن يكون أمناً من إقامة احلدود وليس اللفظ من باب العموم حىت 
حيمل على الكل بل محله على األمن من القحط واآلفات أوىل ألنا على هذا التفسري ال حنتاج إىل محل لفظ اخلرب 

  ائر الوجوه حنتاج إىل ذلك فكان قول الشافعي رمحه اهللا أوىلعلى معىن األمر ويف س
  أما قوله تعاىل وَاتَِّخذُواْ ِمن مَّقَامِ إِْبراهِيَم ُمَصلًّى ففيه مسائل

املسألة األوىل قرأ ابن كثري وأبو عمرو ومحزة وعاصم والكسائي َواتََّخذُواْ بكسر اخلاء على صيغة األمر وقرأ نافع 
  خلاء على صيغة اخلربوابن عامر بفتح ا

 أما القراءة األوىل فقوله وَاتََّخذُواْ عطف على ماذا وفيه أقوال األول أنه عطف على قوله اذْكُُرواْ نِْعَمِتى الَِّتى أَْنَعْمُت
ف على قوله واختذوا من مقام إبراهيم مصلى الثاين إنه عط)  ١٢٢البقرة ( َعلَْيكُْم َوأَّنى فَضَّلُْتكُْم َعلَى الَْعالَِمَني 

واملعىن أنه ملا ابتاله بكلمات وأمتهن قال له )  ١٢٤البقرة ( الثاين إنه عطف على قوله إِّنى َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما 
هبذا ر جزاء ملا فعله من ذلك إِّنى َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما وقال وَاتَِّخذُواْ ِمن مَّقَامِ إِبْراهِيَم ُمَصلًّى وجيوز أن يكون أم

 ١٧١األعراف ( ولده إال أنه تعاىل أضمر قوله وقال ونظريه قوله تعاىل َوظَنُّواْ أَنَُّه َواِقٌع بِهِْم ُخذُواْ َما ءاَتْيَناكُم بِقُوَّةٍ  
أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهو كالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( الثالث أن هذا أمر من اهللا تعاىل ألمة حممد ) 

خالل ذكر قصة إبراهيم عليه السالم وكأن وجهه َوإِذْ َجَعلَْنا الْبَْيَت َمثَاَبةً  لّلنَّاسِ َوأَْمناً وَاتَِّخذُواْ أنتم من  اعترض يف
مقام إبراهيم مصلى والتقدير أنا ملا شرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأمناً فاختذوه أنتم قبلة ألنفسكم والواو 

نهما يف هذا الوضع وإن كانت الفاء أوضح أما من قرأ وَاتََّخذُواْ بالفتح فهو إخبار عن والفاء قد يذكر كل واحد م
ولد إبراهيم أهنم اختذوا من مقامه مصلى فيكون هذا عطفاً على َجَعلَْنا الَْبْيَت واختذوه مصلى وجيوز أن يكون عطفاً 

  على َوإِذْ َجَعلَْنا الَْبْيَت وإذ اختذوه مصلى
  ذكروا أقواالً يف أن مقام إبراهيم عليه السالم أي شيء هو املسألة الثانية

  القول األول إنه موضع احلجر قام عليه إبراهيم عليه السالم مث هؤالء ذكروا وجهني أحدمها

أنه هو احلجر الذي كانت زوجة إمساعيل وضعته حتت قدم إبراهيم عليه السالم حني غسلت رأسه فوضع إبراهيم 
يه وهو راكب فغسلت أحد شقي رأسه مث رفعته من حتته وقد غاصت رجله يف احلجر فوضعته عليه السالم رجله عل

حتت الرجل األخرى فغاصت رجله أيضاً فيه فجعله اهللا تعاىل من معجزاته وهذا قول احلسن وقتادة والربيع بن أنس 
البيت وإمساعيل يناوله احلجارة وثانيها ما روي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السالم كان يبين 

فلما ارتفع البنيان وضعف إبراهيم عليه الصالة )  ١٢٧البقرة ( ويقوالن َربََّنا تَقَبَّلْ ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّميُع الَْعِليُم 
  والسالم عن وضع احلجارة قام على حجر وهو مقام إبراهيم عليه السالم

م كله وهو قول جماهد الثالث أنه عرفة واملزدلفة واجلمار وهو قول عطاء الرابع القول الثاين أن مقام إبراهيم احلر
احلج كله مقام إبراهيم وهو قول ابن عباس واتفق احملققون على أن القول األوىل أوىل ويدل عليه وجوه األول ما 

واْ ِمن مَّقَامِ إِْبراِهيَم ُمصَلًّى فقراءة روى جابر أنه عليه السالم ملا فرغ من الطواف أتى املقام وتال قوله تعاىل َواتَِّخذُ
هذه اللفظة عند ذلك املوضع تدل على أن املراد من هذه اللفظة هو ذلك املوضع ظاهر وثانيها أن هذا االسم يف 

العرف خمتص بذلك املوضع والدليل عليه أن سائالً لو سأل املكي مبكة عن مقام إبراهيم مل جيبه ومل يفهم منه إال هذا 



املوضع وثالثها ما روي أنه عليه السالم مر باملقام ومعه عمر فقال يا رسول اهللا أليس هذا مقام أبينا إبراهيم قال بلى 
قال أفال نتخذه مصلى قال مل أومر بذلك فلم تغب الشمس من يومهم حىت نزلت اآلية ورابعها أن احلجر صار حتت 

يم عليه السالم وذلك من أظهر الدالئل على وحدانية اهللا تعاىل قدميه يف رطوبة الطني حىت غاصت فيه رجال إبراه
ومعجزة إبراهيم عليه السالم فكان اختصاصه بإبراهيم أوىل من اختصاص غريه به فكان إطالق هذا االسم عليه 

وال بسائر املواضع إال هبذا أوىل وخامسها أنه تعاىل قال وَاتَِّخذُواْ ِمن مَّقَامِ إِْبراهِيَم ُمَصلًّى وليس للصالة تعلق باحلرم 
املوضع فوجب أن يكون مقام إبراهيم هو هذا املوضع وسادسها أن مقام إبراهيم هو موضع قيامه وثبت باألخبار أنه 

قام على هذا احلجر عند املغتسل ومل يثبت قيامه على غريه فحمل هذا اللفظ أعين مقام إبراهيم عليه السالم على 
فال ومن فسر مقام إبراهيم باحلجر خرج قوله وَاتَِّخذُواْ ِمن مَّقَامِ إِْبراهِيَم ُمَصلًّى على جماز احلجر يكون أوىل قال الق

قول الرجل اختذت من فالن صديقاً وقد أعطاين اهللا من فالن أخاً صاحلاً ووهب اهللا يل منك ولياً مشفقاً وإمنا تدخل 
  ن غريه واهللا أعلملبيان املتخذ املوصوف ومتيزه يف ذلك املعىن م) من ( 

املسألة الثالثة ذكروا يف املراد بقوله ُمصَلًّى وجوهاً أحدها املصلى املدعى فجعله من الصالة اليت هي الدعاء قال اهللا 
م له وهو قول جماهد وإمنا ذهب إىل هذا التأويل ليت)  ٥٦األحزاب ( تعاىل النَّبِىّ  ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَْيِه 

قوله إن كل احلرم مقام إبراهيم وثانيها قال احلسن أراد به قبلة وثالثها قال قتادة والسدي أمروا أن يصلوا عنده 
قال أهل التحقيق هذا القول أوىل ألن لفظ الصالة إذا أطلق يعقل منه الصالة املفعولة بركوع وسجود أال ترى أن 

لعيد وقال عليه السالم ألسامة بن زيد املصلى أمامك يعين به مصلى املصر وهو املوضع الذي يصلى فيه صالة ا
  موضع الصالة املفعولة وقد دل

للصالة عنده بعد تالوة اآلية وألن محلها على الصالة املعهودة أوىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( عليه أيضاً فعل النيب 
هو أن ركعيت الطواف فرض أم سنة ينظر إن كان ألهنا جامعة لسائر املعاين اليت فسروا اآلية هبا وههنا حبث فقهي و

الطواف فرضاً فللشافعي رضي اهللا عنه فيه قوالن أحدمها فرض لقوله تعاىل وَاتَِّخذُواْ ِمن مَّقَامِ إِْبراهِيَم ُمَصلًّى واألمر 
ان الطواف للوجوب والثاين سنة لقوله عليه السالم لألعرايب حني قال هل على غريها قال ال إال أن تطوع وإن ك

  نفالً مثل طواف القدوم فركعتاه سنة والرواية عن أيب حنيفة خمتلفة أيضاً يف هذه املسألة واهللا أعلم
قلت يا رسول اهللا ( املسألة الرابعة يف فضائل البيت روى الشيخ أمحد البيهقي كتاب شعب اإلميان عن أيب ذر قال 

ال قلت مث أي قال مث املسجد األقصى قلت كم بينهما قال أي مسجد وضع على األرض أوالً قال املسجد احلرام ق
أخرجاه يف الصحيحني وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا ) أربعون سنة فأينما أدركتك الصالة فصل فهو مسجد 

عنهما قال خلق البيت قبل األرض بألفي عام مث دحيت األرض منه وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال عليه 
قعة وضعت يف األرض موضع البيت مث مدت منها األرض وأن أول جبل وضعه اهللا تعاىل على وجه أول ب( السالم 

وعن وهب بن منبه قال إن آدم عليه السالم ملا أهبط إىل األرض استوحش ) األرض أبو قبيس مث مدت منه اجلبال 
ه عامر يسبحك فيها ويقدس لك منها ملا رأى من سعتها وألنه مل ير فيها أحداً غريه فقال يا رب أما ألرضك هذ

غريي فقال اهللا تعاىل إين سأجعل فيها من ذريتك من يسبح حبمدي ويقدس يل وسأجعل فيها بيوتاً ترفع لذكري 
فيسبحين فيها خلقي وسأبوئك منها بيتاً أختاره لنفسي وأخصه بكراميت وأوثره على بيوت األرض كلها بامسي 

رميت وأجعله أحق البيوت كلها وأوالها بذكري وأضعه يف البقعة اليت اخترت وامسيه بييت أعظمه بعظميت وأحوطه حب
لنفسي فإين اخترت مكانه يوم خلقت السموات واألرض أجعل ذلك البيت لك وملن بعدك حرماً آمناً أحرم حبرمته 

أهله استوجب ما فوقه وما حتته وما حوله فمن حرمه حبرميت فقد عظم حرميت ومن أحله فقد أباح حرميت ومن آمن 



بذلك أماين ومن أخافهم فقد أخافين ومن عظم شأنه فقد عظم يف عيين ومن هتاون به فقد صغر يف عيين سكاهنا 
جرياين وعمارها وفدي وزوارها أضيايف اجعله أول بيت وضع للناس وأعمره بأهل السماء واألرض يأتونه أفواجاً 

يعجون )  ٢٧احلج ( ُتوَك رَِجاالً َوَعلَى كُلّ َضاِمرٍ َيأِْتَني ِمن كُلّ فَّج َعميِقٍ شعثاً غرباً وَأَذّن ِفى النَّاسِ بِالَْحّج يَأْ
بالتكبري عجاً إيل ويثجون بالتلبية ثجاً فمن اعتمره ال يريد غريي فقد زارين وضافين ونزل يب ووفد علي فحق يل أن 

سعف كل واحد منهم حباجته تعمره يا آدم ما أحتفه بكراميت وحق على الكرمي أن يكرم وفده وأضيافه وزواره وأن ي
كنت حياً مث يعمره من بعدك األمم والقرون واألنبياء من ولدك أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن ونبياً بعد نيب حىت ينتهي 

بعد ذلك إىل نيب من ولدك يقال له حممد عليه السالم وهو خامت النبيني فأجعله من سكانه وعماره ومحاته ووالته 
ون أميين عليه ما دام حياً فإذا انقلب إيل وجدين قد ادخرت له من أجره ما يتمكن به من القربة إىل الوسيلة فيك

عندي واجعل اسم ذلك البيت وذكره وشرفه وجمده وسناه وتكرمته لنيب من ولدك يكون قبل هذا النيب وهو أبوه 
مه مشاعره ومناسكه وأجعله أمة واحدة قانتاً قائماً يقال له إبراهيم أرفع له قواعده وأقضي على يديه عمارته وأعل

بأمري داعياً إىل سبيلي أجتبيه وأهديه إىل صراط مستقيم أبتليه فيصرب وأعافيه فيشكر وآمره فيفعل وينذر يل فيفي 
ويدعوين فأستجيب دعوته يف ولده وذريته من بعده وأشفعه فيهم وأجعلهم أهل ذلك البيت ووالته ومحاته وسقاته 

و  خدامه وخزانه وحجابه حىت يبدلوا أو يغريوا وأجعل إبراهيم إمام ذلك البيت

وأهل تلك الشريعة يأمت به من حضر تلك املواطن من مجيع اجلن واإلنس وعن عطاء قال أهبط آدم باهلند فقال يا 
ة فابن هبا بيتاً تطوف رب مايل ال أمسع صوت املالئكة كما كنت أمسعها يف اجلنة قال خبطيئتك يا آدم فانطلق إىل مك

به كما رأيتهم يطوفون فانطلق إىل مكة فبىن البيت فكان موضع قدمي آدم قرى وأهناراً وعمارة وما بني خطاه 
مفاوز فحج آدم البيت من اهلند أربعني سنة وسأل عمر كعباً فقال أخربين عن هذا البيت فقال إن هذا البيت أنزله 

فة مع آدم عليه السالم فقال يا آدم إن هذا بييت فطف حوله وصل حوله كما رأيت اهللا تعاىل من السماء ياقوته جمو
مالئكيت تطوف حول عرشي وتصلي ونزلت معه املالئكة فرفعوا قواعده من حجارة فوضع البيت على القواعد 

 السماء يقال له فلما أغرق اهللا قوم نوح رفعه اهللا وبقيت قواعده وعن علي رضي اهللا عنه قال البيت املعمور بيت يف
الضراح وهو حبيال الكعبة من فوقها حرمته يف السماء كحرمة البيت يف األرض يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من 
املالئكة ال يعودون فيه أبداً وذكر علي رضي اهللا عنه أنه مر عليه الدهر بعد بناء إبراهيم فاهندم فبنته العمالقة ومر 

يومئذ شاب ) صلى اهللا عليه وسلم ( هم ومر عليه الدهر فاهندم فبنته قريش ورسول اهللا عليه الدهر فاهندم فبنته جر
فلما أرادوا أن يرفعوا احلجر األسود اختصموا فيه فقالوا حيكم بيننا أول رجل خيرج من هذه السكة وكان رسول 

مرط مث ترفعه مجيع القبائل أول من خرج عليهم فقضى بينهم أن جيعلوا احلجر يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
فوضعه وعن الزهري قال بلغين أهنم وجدوا يف مقام ) صلى اهللا عليه وسلم ( فرفعوه كلهم فأخذه رسول اهللا 

إبراهيم عليه السالم ثالث صفوح يف كل صفح منها كتاب يف الصفح األول أنا اهللا ذوبكة صنعتها يوم صنعت 
وباركت ألهلها يف اللحم واللنب ويف الصفح الثاين أنا اهللا ذوبكة خلقت  الشمس والقمر وحففتها بسبعة أمالك حفاً

الرحم وشققت هلا امساً من إمسي من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ويف الثالث أنا اهللا ذوبكة خلقت اخلري والشر 
  فطوىب ملن كان اخلري على يديه وويل ملن كان الشر على يديه

الركن واملقام ( جر واملقام عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال عليه السالم املسألة اخلامسة يف فضائل احل
ياقوتتان من يواقيت اجلنة طمس اهللا نورمها ولوال ذلك ألضاءا ما بني املشرق واملغرب وما مسهما ذو عاهة وال 

أشد بياضاً من الثلج فسودته  إنه كان( ويف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال عليه السالم ) سقيم إال شفي 



ليأتني هذا احلجر يوم القيامة له عينان يبصر هبما ولسان ( وعن ابن عباس قال عليه السالم ) خطايا أهل الشرك 
وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه انتهى إىل احلجر األسود فقال ) ينطق به يشهد على من استلمه حبق 

يقبلك ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت رسول اهللا  إين ألقبلك وإين ألعلم أنك
  قبلتك أخرجاه يف الصحيح

ه وقد أما قوله تعاىل َوَعهِْدَنا إِلَى إِبْراِهيَم َوإِْسَماعِيلَ فاألوىل أن يراد به ألزمنامها ذلك وأمرنامها أمراً وثقناً عليهما في
  امليثاقتقدم من قبل معىن العهد و

أما قوله أَن طَهَّرا بَْيِتىَ  فيجب أن يراد به التطهري من كل أمر ال يليق بالبيت فإذا كان موضع البيت وحواليه مصلى 
وجب تطهريه من األجناس واألقذار وإذا كان موضع العبادة واإلخالص هللا تعاىل وجب تطهريه من الشرك وعبادة 

إن املفسرين ذكروا وجوهاً أحدها أن معىن طَهَّرا بَْيِتىَ  ابنياه وطهراه من غري اهللا وكل ذلك داخل حتت الكالم مث 
  الشرك وأسساه على التقوى كقوله تعاىل أَفََمْن أَسََّس بُْنَياَنُه َعلَى َتقَْوى

ه طاهراً وثانيها عرفا الناس أن بييت طهرة هلم مىت حجوه وزاروه وأقاموا به وجمازه اجعال)  ١٠٩التوبة ( ِمَن اللَِّه 
عندهم كما يقال الشافعي رضي اهللا عنه يطهر هذا وأبو حنيفة ينجسه وثالثها ابنياه وال تدعا أحداً من أهل الريب 

والشرك يزاحم الطائفني فيه بل أقراه على طهارته من أهل الكفر والريب كما يقال طهر اهللا األرض من فالن وهذه 
يوجب إيقاع تطهريه من األوثان والشرك وهو كقوله تعاىل َولَُهْم ِفيَها التأويالت مبنية على أنه مل يكن هناك ما 

فمعلوم أهنن مل يطهرن من جنس بل خلقن طاهرات وكذا البيت املأمور بتطهريه خلق )  ٢٥البقرة ( أَزْواٌج مُّطَهََّرةٌ  
لناس بكما يف ذلك وخامسها قال طاهراً واهللا أعلم ورابعها معناه نظفا بييت من األوثان والشرك واملعاصي ليقتدي ا

بعضهم إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه اجليف واألقذار فأمر اهللا تعاىل إبراهيم بإزالة تلك القاذورات وبناء 
البيت هناك وهذا ضعيف ألن قبل البناء ما كان البيت موجوداً فتطهري تلك العرصة ال يكون تطهرياً للبيت وميكن 

  نه مساه بيتاً ألنه علم أن مآله إىل أن يصري بيتاً ولكنه جمازأن جياب عنه بأ
  أما قوله تعاىل ِللطَّاِئِفَني َوالَْعاِكِفَني َوالرُّكَّعِ السُُّجوِد ففيه مسائل

املسألة األوىل العكف مصدر عكف يعكف بضم الكاف وكسرها عكفاً إذا لزم الشيء وأقام عليه فهو عاكف وقيل 
  صرف عنه وجههإذا أقبل عليه ال ي

املسألة الثانية يف هذه األوصاف الثالثة قوالن األول وهو األقرب أن حيمل ذلك على فرق ثالثة ألن من حق 
املعطوف أن يكون غري املعطوف عليه فيجب أن يكون الطائفون غري العاكفني والعاكفون غري الركع السجود 

اجاً أو معتمراً فيطوف به واملراد بالعاكفني من يقيم هناك لتصح فائدة العطف فاملراد بالطائفني من يقصد البيت ح
وجياور واملراد بالركع السجود من يصلي هناك والقول الثاين وهو قول عطاء أنه إذا كان طائفاً فهو من الطائفني 

  وإذا كان جالساً فهو من العاكفني وإذا كان مصلياً فهو من الرجع السجود
ل على أمور أحدها أنا إذا فسرنا الطائفني بالغرباء فحينئذ تدل اآلية على أن الطواف املسألة الثالثة هذه اآلية تد

للغرباء أفضل من الصالة ألنه تعاىل كما خصهم بالطواف دل على أن هلم به مزيد اختصاص وروي عن ابن عباس 
ة على جواز االعتكاف وجماهد وعطاء أن الطواف ألهل األمصار أفضل والصالة ألهل مكة أفضل وثانيها تدل اآلي

يف البيت وثالثها تدل على جواز الصالة يف البيت فرضاً كانت أو نفالً إذ مل تفرق اآلية بني شيئني منها وهو خالف 
قول مالك يف امتناعه من جواز فعل الصالة املفروضة يف البيت فإن قيل ال نسلم داللة اآلية على ذلك ألنه تعاىل مل 

لبيت وكما ال تدل اآلية على جواز فعل الطواف يف جوف البيت وإمنا دلت على فعله يقل والركع السجود يف ا



خارج البيت كذلك داللته مقصورة على جواز فعل الصالة إىل البيت متوجهاً إليه قلنا ظاهر اآلية يتناول الركوع 
خارج البيت ألن الطواف  والسجود إىل البيت سواء كان ذلك يف البيت أو خارجاً عنه وإمنا أوجبنا وقوع الطواف

بالبيت هو أن يطوف بالبيت وال يسمى طائفاً بالبيت من طاف يف جوفه واهللا تعاىل إمنا أمر بالطواف به ال بالطواف 
ري وأيضاً املراد لو كان التوجه إليه للصالة ملا كان لألمر بتطه)  ٢٩احلج ( فيه لقوله تعاىل وَلَْيطَّوَّفُواْ بِالْبَْيِت الْعَِتيقِ 

  البيت للركع السجود وجه إذا كان حاضر والبيت والغائبون عنه سواء يف األمر بالتوجه إليه واحتج مالك

بقوله تعاىل فََولّ َوْجَهكَ َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ ومن كان داخل املسجد احلرام مل يكن متوجهاً إىل املسجد بل إىل 
يستحيل أن يكون متوجهاً إىل كل املسجد بل ال بد وأن يكون متوجهاً جزء من أجزائه واجلواب أن املتوجه الواحد 

إىل جزء من أجزائه ومن كان داخل البيت فهو كذلك فوجب أن يكون داخالً حتت اآلية ورابعها أن قوله ِللطَّاِئِفنيَ 
واْ بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ أو ثبت يتناول مطلق الطواف سواء كان منصوصاً عليه يف كتاب اهللا تعاىل كقوله تعاىل َولَْيطَّوَّفُ

  حكمه بالسنة أو كان من املندوبات
ِه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ قَالَ َوَمن َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعلْ َهاذَا َبلًَدا آِمًنا وَاْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثَّمََراِت َمْن َءاَمَن ِمْنُهم بِاللَّ

  يالً ثُمَّ أَْضطَرُُّه إِلَى َعذَابِ النَّارِ َوبِئْسَ الَْمصُِريكَفََر فَأَُمتُِّعُه قَِل
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من أحوال إبراهيم عليه السالم اليت حكاها اهللا تعاىل ههنا قال القاضي يف هذه 

بلد يف الوجود والذي ذكره من اآليات تقدمي وتأخري ألن قوله َربِّ اْجَعلْ َهاذَا َبلًَدا آِمًنا ال ميكن إال بعد دخول ال
وإن كان متأخراً يف التالوة فهو متقدم يف املعىن )  ١٢٨البقرة ( بعد وهو قوله َوإِذْ َيْرفَُع إِْبراهِيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت 

  وههنا مسائل
جيلب إىل مكة ألهنا بلد ال املسألة األوىل املراد من اآلية دعاء إبراهيم للمؤمنني من سكان مكة باألمن والتوسعة مبا 

زرع وال غرس فيه فلوال األمن مل جيلب إليها من النواحي وتعذر العيش فيها مث إن اهللا تعاىل أجاب دعاءه وجعله 
  آمناً من اآلفات فلم يصل إليه جبار إال قصمه اهللا كما فعل بأصحاب الفيل وههنا سؤاالن

  وخرب الكعبة وقصد أهلها بكل سوء ومت له ذلكالسؤال األول أليس أن احلجاج حارب ابن الزبري 
  اجلواب مل يكن مقصوده ختريب الكعبة لذاهتا بل كان مقصوده شيئاً آخر

السؤال الثاين املطلوب من اهللا تعاىل هو أن جيعل البلد آمناً كثري اخلصب وهذا مما يتعلق مبنافع الدنيا فكيف يليق 
  بالرسول املعظم طلبها
أحدها أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى هبا على الدين كان ذلك من أعظم أركان الدين فإذا  واجلواب عنه من وجوه

كان البلد آمناً وحصل فيه اخلصب تفرغ أهله لطاعة اهللا تعاىل وإذا كان البلد على ضد ذلك كانوا على ضد ذلك 
الطرق آمنة واألقوات هناك رخيصة وثانيها أنه تعاىل جعله مثابة للناس والناس إمنا ميكنهم الذهاب إليه إذا كانت 

وثالثها ال يبعد أن يكون األمن واخلصب مما يدعو اإلنسان إىل الذهاب إىل تلك البلدة فحينئذ يشاهد املشاعر 
  املعظمة واملواقف املكرمة فيكون األمن واخلصب سبب اتصاله يف تلك الطاعة

أي مرضية )  ٧القارعة ( فيه كقوله تعاىل ِفى ِعيَشةٍ  رَّاِضَيةٍ   املسألة الثانية َبلًَدا آِمًنا حيتمل وجهني أحدمها مأمون
أي أهلها وهو جماز ألن األمن واخلوف ال )  ٨٢يوسف ( والثاين أن يكون املراد أهل البلد كقوله َواْسئَلِ الْقَْرَيةَ  

  يلحقان البلد
ها سأله األمن من القحط ألنه أسكن أهله املسألة الثالثة اختلفوا يف األمن املسؤول يف هذه اآلية على وجوه أحد



بواد غري ذي زرع وال ضرع وثانيها سأله األمن من اخلسف واملسخ وثالثها سأله األمن من القتل وهو قول أبو بكر 
الرازي واحتج عليه بأنه عليه السالم سأله األمن أوالً مث سأله الرزق ثانياً ولو كان األمن املطلوب هو األمن من 

ان سؤال الرزق بعده تكراراً فقال يف هذه اآلية َربِّ اجَْعلْ َهاذَا َبلًَدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمراِت وقال القحط لك
عٍ إىل ِذى َزْر يف آية أخرى َرّب اْجَعلْ َهاذَا الَْبلََد امًِنا مث قال يف آخر القصة رَّبََّنا إِنَّى أَْسكَنُت ِمن ذُّريَِّتى بَِواٍد غَْيرِ

واعلم أن هذه احلجة ضعيفة فإن لقائل أن يقول لعل األمن املسؤول هو )  ٣٧إبراهيم ( قوله َواْرُزقُْهْم ّمَن الثَّمَراِت 
األمن من اخلسف واملسخ أو لعله األمن من القحط مث األمن من القحط قد يكون حبصول ما حيتاج إليه من األغذية 

  ال األول طلب إزالة القحط وبالسؤال الثاين طلب التوسعة العظيمةوقد يكون بالتوسعة فيها فهو بالسؤ
املسألة الرابعة اختلفوا يف أن مكة هل كانت آمنة حمرمة قبل دعوة إبراهيم عليه السالم أو إمنا صارت كذلك 

) رض إن اهللا حرم مكة يوم خلق السموات واأل( بدعوته فقال قائلون إهنا كانت كذلك أبداً لقوله عليه السالم 
وهذا يقتضي )  ٣٧إبراهيم ( وأيضاً قال إبراهيم رَّبََّنا إِنَّى أَْسكَنُت ِمن ذُّريَِّتى بَِواٍد غَْيرِ ِذى َزْرعٍ ِعنَد َبْيِتكَ الُْمَحرَّمِ 

أهنا كانت حمرمة قبل ذلك مث إن إبراهيم عليه السالم أكده هبذا الدعاء وقال آخرون إهنا إمنا صارت حرماً آمناً 
اللهم إين حرمت املدينة كما ( ء إبراهيم عليه السالم وقبله كانت لسائر البالد والدليل عليه قوله عليه السالم بدعا

والقول الثالث إهنا كانت حراماً قبل الدعوة بوجه غري الوجه الذي صارت به حراماً بعد ) حرم إبراهيم مكة 
   النفوس من التعظيم والثاين باألمر على ألسنة الرسلالدعوة فاألول مينع اهللا تعاىل من االصطالم ومبا جعل يف

املسألة اخلامسة إمنا قال يف هذه السورة َبلًَدا آِمًنا على التنكري وقال يف سورة إبراهيم َهاذَا الَْبلَدَ اِمًنا على التعريف 
لوادي بلداً آمناً ألنه لوجهني األول أن الدعوة األوىل وقعت ومل يكن املكان قد جعل بلداً كأنه قال اجعل هذا ا

فقال ههنا اجعل هذا )  ٣٧إبراهيم ( تعاىل حكى عنه أنه قال رَّبََّنا إِنَّى أَْسكَنُت ِمن ذُّريَِّتى بَِواٍد غَْيرِ ِذى َزْرعٍ 
الوادي بلداً آمناً والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداً فكأنه قال اجعل هذا املكان الذي صريته بلداً ذا أمن 

ة كقولك جعلت هذا الرجل آمناً الثاين أن تكون الدعوتان وقعتا بعد ما صار املكان بلداً فقوله اْجَعلْ هَاذَا وسالم
َبلًَدا آِمًنا تقديره اجعل هذا البلد بلداً آمناً كقولك كان اليوم يوماً حاراً وهذا إمنا تذكره للمبالغة يف وصفه باحلرارة 

ه َربِّ اْجَعلْ َهاذَا َبلًَدا آِمًنا معناه اجعله من البلدان الكاملة يف األمن وأما قوله ألن التنكري يدل على املبالغة فقول
عىن أنه َرّب اْجَعلْ هَاذَا الَْبلََد اِمًنا فليس فيه إال طلب األمن ال طلب املبالغة وأما قوله وَاْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثَّمَراِت فامل

  كة أقواهتم فاستجاب اهللاعليه السالم سأل أن يدر على ساكين م

تعاىل له فصارت مكة جيىب إليها مثرات كل شيء أما قوله ِمَن الثََّمراِت َمْن فهو يدل من قوله أَْهِلِه يعين وارزق 
واعلم )  ٩٧آل عمران ( املؤمنني من أهله خاصة وهو كقوله َوللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْستَطَاعَ إِلَْيهِ َسبِيالً 

ال جرم خصص دعاءه )  ١٢٤البقرة ( أنه تعاىل ملا أعلمه أن منهم قوماً كفاراً بقوله الَ يََنالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني 
( باملؤمنني دون الكافرين وسبب هذا التخصيص النص والقياس أما النص فقوله تعاىل فَالَ تَأَْس َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن 

  القياس فمن وجهني وأما)  ١٢٤املائدة 
)  ١٢٤البقرة ( الوجه األول أنه ملا سأل اهللا تعاىل أن جيعل اإلمامة يف ذريته قال اهللا تعاىل الَ َيَنالُ عَْهِدي الظَّاِلِمَني 

فصار ذلك تأديباً يف املسألة فلما ميز اهللا تعاىل املؤمنني عن الكافرين يف باب اإلمامة ال جرم خصص املؤمنني هبذا 
ء دون الكافرين مث أن اهللا تعاىل أعلمه بقوله فَأَُمّتُعُه قَِليالً الفرق بني النبوة ورزق الدنيا ألن منصب النبوة الدعا

واإلمامة ال يليق بالفاسقني ألنه ال بد يف اإلمامة والنبوة من قوة العزم والصرب على ضروب احملنة حىت يؤدي عن اهللا 
الئم وسطوة جبار أما الرزق فال يقبح إيصاله إىل املطيع والكافر والصادق أمره وهنيه وال تأخذه يف الدين لومة 



  واملنافق فمن آمن فاجلنة مسكنه ومثواه ومن كفر فالنار مستقره ومأواه
الوجه الثاين حيتمل أن إبراهيم عليه السالم قوي يف ظنه أنه إن دعا للكل كثر يف البلد الكفار فيكون يف غلبتهم 

ضرة من ذهاب الناس إىل احلج فخص املؤمنني بالدعاء هلذا السبب أما قوله تعاىل َوَمن كَفَرَ وكثرهتم مفسدة وم
  فَأَُمّتُعُه قَِليالً ففيه مسألتان

املسألة األوىل قرأ ابن عامر فَأَُمّتُعُه بسكون امليم خفية من أمتعت والباقون بفتح امليم مشددة من متعت والتشديد 
  تخفيفيدل على التكثري خبالف ال

فيقتله أو ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية أمتعه قيل بالرزق وقيل بالبقاء يف الدنيا وقيل هبما إىل خروج حممد 
خيرجه من هذه الديار إن أقام على الكفر واملعىن أن اهللا تعاىل كأنه قال إنك وإن كنت خصصت بدعائك املؤمنني 

وال أمنعه من ذلك ما أتفضل به على املؤمنني إىل أن يتم عمره فأقبضه مث اضطره فإين أمتع الكافر منهم بعاجل الدنيا 
يف اآلخرة إىل عذاب النار فجعل ما رزق الكافر يف دار الدنيا قليالً إذ كان واقعاً يف مدة عمره وهي مدة واقعة فيما 

أن نعمة املؤمن يف الدنيا موصولة بالنعمة بني األزل واألبد وهو بالنسبة إليهما قليل جداً واحلاصل أن اهللا تعاىل بني 
يف اآلخرة خبالف الكافر فإن نعمته يف الدنيا تنقطع عند املوت وتتخلص منه إىل اآلخرة أما قوله ثُمَّ أَْضطَرُّهُ إِلَى 

قال اهللا َعذَابِ النَّارِ فاعلم أن يف اإلضطرار قولني أحدمها أن يفعل به ما يتعذر عليه اخلالص منه وههنا كذلك كما 
يقال اضطررته إىل األمر )  ٤٨القمر ( تعاىل َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى َنارِ َجهَنََّم َدعا و َيْومٍ َيسَْبُحونَ ِفى النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم 

أي اجلأته ومحلته عليه من حيث كان كارهاً له وقالوا إن أصله من الضر وهو إدناء الشيء من الشيء ومنه ضرة 
لدنوها وقرهبا والثاين أن اإلضطرار هو أن يصري الفاعل بالتخويف والتهديد إىل أن يفعل ذلك الفعل اختياراً  املرأة

فوصفه بأنه مضطر )  ١١٥النحل ) (  ١٤٥األنعام ) (  ١٧٣البقرة ( كقوله تعاىل فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َوالَ َعاٍد 
فيكون املعىن أن اهللا تعاىل يلجئه إىل أن خيتار النار واإلستقرار فيها بأن إىل تناول امليتة وإن كان ذلك األكل فعله 

أعلمه بأنه لو رام التخلص ملنع منه ألن من هذا حاله جيعل ملجأ إىل الوقوع يف النار مث بني تعاىل أن ذلك بئس 
  املصري ألن نعم املصري ما ينال فيه النعيم والسرور وبئس املصري ضده

ا وَاْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لَكَ إِبَْراِهيمُ الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت وَإِْسَماِعيلُ َربََّنا َتقَبَّلْ مِنَّآ إِنََّك أَنَت السَِّميعُ الَْعلِيُم رَبََّن َوإِذْ َيْرفَُع
نَت التَّوَّاُب الرَّحِيُم َربََّنا وَاْبَعثْ ِفيهِمْ َرسُوالً مِّْنُهمْ َيْتلُواْ َوِمن ذُرِّيَّتَِنآ أُمَّةً  مُّْسِلَمةً  لََّك َوأَرَِنا َمنَاِسكََنا َوُتْب َعلَْيَنآ إِنََّك أَ

  َعلَْيهِْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ  َوُيَزكِّيهِمْ إِنََّك أَنَت الَعزِيُز احلَكِيُم
ن إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم وهو أهنما عند اعلم أن هذا هو النوع الرابع من األمور اليت حكاها اهللا تعاىل ع

  بناء البيت ذكرا ثالثة من الدعاء مث ههنا مسائل
املسألة األوىل قوله وَإِذْ َيْرفَُع حكاية حال ماضية والقواعد مجع قاعدة وهي األساس واألصل ملا فوقه وهي صفة 

دك أي يثبتك ورفع األساس البناء عليها ألهنا إذا بين عليها غالبة ومعناها الثابتة ومنه أقعدك اهللا أي أسأل اهللا أن يقع
نقلت عن هيئة االخنفاض إىل هيئة االرتفاع وتطاولت بعد التقاصر وجيوز أن يكون املراد هبا سافات البناء ألن كل 

فقد رفع  ساف قاعدة للذي يبىن عليه ويوضع فوقه ومعىن رفع القواعد رفعها بالبناء ألنه إذا وضع سافاً فوق ساف
  السافات واهللا أعلم

املسألة الثانية األكثرون من أهل األخبار على أن هذا البيت كان موجوداً قبل إبراهيم عليه السالم على ما روينا من 
األحاديث فيه واحتجوا بقوله َوإِذْ َيْرفَعُ إِبْراهِيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت فإن هذا صريح يف أن تلك القواعد كانت 

  موجودة متهدمة إال أن إبراهيم عليه السالم رفعها وعمرها



املسألة الثالثة اختلفوا يف أنه هل كان إمساعيل عليه السالم شريكاً إلبراهيم عليه السالم يف رفع قواعد البيت وبنائه 
والدليل عليه أنه قال األكثرون إنه كان شريكاً له يف ذلك والتقدير وإذ يرفع إبراهيم وإمساعيل القواعد من البيت 

تعاىل عطف إمساعيل على إبراهيم فال بد وأن يكون ذلك العطف يف فعل من األفعال اليت سلف ذكرها ومل يتقدم إال 
ذكر رفع قواعد البيت موجب أن يكون إمساعيل معطوفاً على إبراهيم يف ذلك مث ان اشتراكهما يف ذلك حيتمل 

جلدران والثاين أن يكون أحدمها بانياً للبيت واآلخر يرفع إليه احلجر وجهني أحدمها أن يشتركا يف البناء ورفع ا
والطني ويهىيء له اآلالت واألدوات وعلى الوجهني تصح إضافة الرفع إليهما وإن كان الوجه األول أدخل يف 

عنه وأنه ملا احلقيقة ومن الناس من قال إن إمساعيل يف ذلك الوقت كان طفالً صغرياً وروي معناه عن علي رضي اهللا 
بىن البيت خرج وخلف إمساعيل وهاجر فقاال إىل من تكلنا فقال إبراهيم إىل اهللا فعطش إمساعيل فلم ير شيئاً من املاء 

فنادامها جربيل عليه السالم وفحص األرض بأصبعه فنبعت زمزم وهؤالء جعلوا الوقف على قوله ِمَن الْبَْيِت مث 
  عتنا ببناء هذا البيت فعلى هذا التقدير يكون إمساعيل شريكاًابتدؤا وإمساعيل ربنا تقبل منا طا

يف الدعاء ال يف البناء وهذا التأويل ضعيف ألن قوله َتقَبَّلْ مِنَّا ليس فيه ما يدل على أنه تعاىل ماذا يقبل فوجب صرفه 
منه فإذن هذا القول على إىل املذكور السابق وهو رفع البيت فإذا مل يكن ذلك من فعله كيف يدعو اهللا بأن يتقبله 

  خالف ظاهر القرآن فوجب رده واهللا أعلم
د وتبيينها املسألة الرابعة إمنا قال َوإِذْ َيْرفَعُ إِبْراهِيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت ومل يقل يرفع قواعد البيت ألن يف إهبام القواع

اهللا تعاىل حكى عنهما بعد ذلك ثالثة أنواع من  بعد اإلهبام من تفخيم الشأن ما ليس يف العبارة األخرى واعلم أن
  الدعاء

  النوع األول يف قوله تعاىل تَقَبَّلْ ِمنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَِّميُع الَْعِليُم وفيه مسائل
 املسألة األوىل اختلفوا يف تفسري قوله َتقَبَّلْ ِمنَّا فقال املتكلمون كل عمل يقبله اهللا تعاىل فهو يثيب صاحبه ويرضاه
منه والذي ال يثيبه عليه وال يرضاه منه فهو املردود فههنا عرب عن أحد املتالزمني باسم اآلخر فذكر لفظ القبول 

وأراد به الثواب والرضا ألن التقبل هو أن يقبل الرجل ما يهدى إليه فشبه الفعل من العبد بالعطية والرضا من اهللا 
والتقبل فإن التقبل عبارة عن أن يتكلف اإلنسان يف قبوله وذلك إمنا  بالقبول توسعاً وقال العارفون فرق بني القبول

يكون حيث يكون العمل ناقصاً ال يستحق أن يقبل فهذا اعتراف منهما بالتقصري يف العمل واعتراف بالعجز 
لذ عند واالنكسار وأيضاً فلم يكن املقصود إعطاء الثواب عليه ألن كون الفعل واقعاً موقع القبول من املخدوم أ

( ِه اخلادم العاقل من إعطاء الثواب عليه ومتام حتقيقه سيأيت يف تفسري احملبة يف قوله تعاىل َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ أََشدُّ حُّبا ِللَّ
  واهللا أعلم)  ١٦٥البقرة 

واب عليها على ما قاله املسألة الثانية إهنم بعد أن أتوا بتلك العبادة خملصني تضرعوا إىل اهللا تعاىل يف قبوهلا وطلبوا الث
املتكلمون ولو كان ترتيب الثواب على الفعل املقرون باإلخالص واجباً على اهللا تعاىل ملا كان يف هذا الدعاء 

والتضرع فائدة فإنه جيري جمرى أن اإلنسان يتضرع إىل اهللا فيقول يا إهلي اجعل النار حارة واجلمد بارداً بل ذلك 
د عند املتكلم يف صريورة النار حال بقائها على صورهتا يف اإلشراق واالشتعال باردة الدعاء أحسن ألنه ال استبعا

واجلمد حال بقائه على صورته يف اإلجنماد والبياض حاراً ويستحيل عند املعتزلة أن ال يترتب الثواب على مثل هذا 
  عبد على اهللا شيء أصالً واهللا أعلمالفعل فوجب أن يكون الدعاء ههنا أقبح فلما مل يكن كذلك علمنا أنه ال جيب لل

املسألة الثانية إمنا عقب هذا الدعاء بقوله إِنََّك أَنَت السَِّميُع الَْعِليُم كأنه يقول تسمع دعاءنا وتضرعنا وتعلم ما يف 
ر وليس األمر قلبنا من اإلخالص وترك االلتفات إىل أحد سواك فإن قيل قوله إِنََّك أَنَت السَّمِيُع الَْعلِيُم يفيد احلص



  كذلك فإن غريه قد يكون مسيعاً قلنا إنه سبحانه لكماله يف هذه الصفة يكون كأنه هو املختص هبا دون غريه
  النوع الثاين من الدعاء قوله َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك وفيه مسائل
اْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك فإن اإلسالم إما أن يكون املسألة األوىل احتج أصحابنا يف مسألة خلق األعمال بقوله َربََّنا َو

املراد منه الدين واالعتقاد أو االستسالم واالنقياد وكيف كان فقد رغبا يف أن جيعلهما هبذه الصفة وجعلهما هبذه 
  الصفة ال معىن له إال خلق ذلك فيهما فإن اجلعل عبارة عن اخللق قال اهللا

فدل هذا على أن اإلسالم خملوق هللا تعاىل فإن قيل هذه اآلية متروكة )  ١األنعام ( َوالنُّوَر تعاىل َوجََعلَ الظُّلَُماِت 
الظاهر ألهنا تقتضي أهنما وقت السؤال غري مسلمني إذ لو كانا مسلمني لكان طلب أن جيعلهما مسلمني طلباً 

قت مسلمني وألن صدور هذا الدعاء لتحصيل احلاصل وإنه باطل لكن املسلمني أمجعوا على أهنما كانا يف ذلك الو
منهما ال يصلح إال بعد أن كانا مسلمني وإذا ثبت أن اآلية متروكة الظاهر مل جيز التمسك هبا سلمنا أهنا ليست 

متروكة الظاهر لكن ال نسلم أن اجلعل عبارة عن اخللق واإلجياد بل له معاٍن أخر سوى اخللق أحدها جعل مبعىن 
وثانيها جعل )  ٤٧الفرقان ( َو الَِّذى َجَعلَ لَكُُم الَّْيلَ ِلَباساً َوالنَّْوَم ُسَباتاً َوَجَعلَ النََّهارَ ُنشُوراً صري قال اهللا تعاىل ُه

مبعىن وهب نقول جعلت لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا الفرس وثالثها جعل مبعىن الوصف للشيء واحلكم به 
( وقال َوَجَعلُواْ للَِّه ُشَركَاء الْجِنَّ )  ١٩الزخرف ( لَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمنِ إَِناثاً كقوله تعاىل َوَجَعلُواْ الَْملَِئكَةَ  ا

يعين أمرناهم باالقتداء )  ٧٣األنبياء ( ورابعها جعله كذلك مبعىن األمر كقوله تعاىل َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً  )  ١٠األنعام 
فهو باألمر وخامسها أن جيعله مبعىن التعليم كقوله جعلته كاتباً )  ١٢٤البقرة ( إَِماًما  هبم وقال إِّنى َجاِعلُكَ ِللنَّاسِ

وشاعراً إذا علمته ذلك وسادسها البيان والداللة تقول جعلت كالم فالن باطالً إذا أوردت من احلجة ما يبني 
واحلكم هلما بذلك كما يقال جعلين بطالن ذلك إذا ثبت ذلك فنقول مل ال جيوز أن يكون املراد وصفهما باإلسالم 

فالن لصاً وجعلين فاضالً أديباً إذا وصفه بذلك سلمنا أن املراد من اجلعل اخللق لكن مل ال جيوز أن يكون املراد منه 
خلق األلطاف الداعية هلما إىل اإلسالم وتوفيقهما لذلك فمن وفقه اهللا هلذه األمور حىت يفعلها فقد جعله مسلماً له 

من يؤدب ابنه حىت يصري أديباً فيجوز أن يقال صريتك أديباً وجعلتك أديباً ويف خالف ذلك يقال جعل ابنه  ومثاله
لصاً حمتاالً سلمنا أن ظاهر اآلية يقتضي كونه تعاىل خالقاً لإلسالم لكنه على خالف الدالئل العقلية فوجب ترك 

لو كان فعل العبد خلقاً هللا تعاىل ملا استحق العبد به مدحاً وال القول به وإمنا قلنا أنه على خالف الدالئل العقلية ألنه 
ذماً وال ثواباً وال عقاباً ولوجب أن يكون اهللا تعاىل هو املسلم املطيع ال العبد واجلواب قوله اآلية متروكة الظاهر 

وله وَاْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لَكَ قلنا ال نسلم وبيانه من وجوه األول أن اإلسالم عرض قائم بالقلب وأنه ال يبقى زمانني فق
أي اخلق هذا العرض فينايف الزمان املستقبل دائماً وطلب حتصيله يف الزمان املستقبل ال ينايف حصوله يف احلال الثاين 

( اْهَتدَْواْ َزاَدُهْم ُهًدى  وَالَِّذيَن)  ٤الفتح ( أن يكون املراد منه الزيادة يف اإلسالم كقوله ِليَْزَدادُواْ إَِمياناً مََّع إِميَانِهِْم 
فكأهنما دعواه بزيادة اليقني والتصديق وطلب الزيادة )  ٢٦البقرة ( وقال إبراهيم وَلَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى )  ١٧حممد 

ال ينايف حصول األصل يف احلال الثالث أن اإلسالم إذا أطلق يفيد اإلميان واالعتقاد فأما إذا أضيف حبرف الالم 
له ُمْسِلَمْينِ لََك فاملراد االستسالم له واالنقياد والرضا بكل ما قدر وترك املنازعة يف أحكام اهللا تعاىل وأقضيته كقو

فلقد كانا عارفني مسلمني لكن لعله بقي يف قلوهبما نوع من املنازعة احلاصلة بسبب البشرية فأراد أن يزيل اهللا ذلك 
  عنهما



بالقضاء على سبيل الكمال فثبت هبذه الوجوه أن اآلية ليست متروكة الظاهر قوله بالكلية ليحصل هلما مقام الرضا 
  حيمل اجلعل على احلكم بذلك قلنا هذا مدفوع من وجوه

أحدها أن املوصوف إذا حصلت الصفة له فال فائدة يف الصفة وإذا مل يكن املطلوب بالدعاء هو جمرد الوصف وجب 
ه تعاىل بذلك ثناء ومدح وهو مرغوب فيه قلنا نعم لكن الرغبة يف حتصيل محله على حتصيل الصفة وال يقال وصف

نفس الشيء أكثر من الرغبة يف حتصيل الوصف به واحلكم به فكان محله على األول أوىل وثانيها أنه مىت حصل 
أي فائدة يف اإلسالم فيهما فقد استحقا التسمية بذلك واهللا تعاىل ال جيوز عليه الكذب فكان ذلك الوصف حاصالً و

طلبه بالدعاء وثالثها أنه لو كان املراد به التسمية لوجب أن كل من مسى إبراهيم مسلماً جاز أن يقال جعله مسلماً 
أما قوله حيمل ذلك على فعل األلطاف قلنا هذا أيضاً مدفوع من وجوه أحدها أن لفظ اجلعل مضاف إىل اإلسالم 

أن تلك األلطاف قد فعلها اهللا تعاىل وأوجدها وأخرجها إىل الوجود على فصرفه عنه إىل غريه ترك للظاهر وثانيها 
مذهب املعتزلة فطلبها يكون طلباً لتحصيل احلاصل وأنه غري جائز وثالثها أن تلك األلطاف إما أن يكون هلا أثر يف 

طفاً وإن كان هلا أثر يف ترجيح جانب الفعل على الترك أو ال يكون فإن مل يكن هلا أثر يف هذا الترجيح مل يكن ذلك ل
الترجيح فنقول مىت حصل الرجحان فقد حصل الوجوب وذلك ألن مع حصول ذلك القدر من الترجيح إما أن 
جيب الفعل أو ميتنع أو ال جيب وال ميتنع فإن وجب فهو املطلوب وإن امتنع فهو مانع ال مرجح وإن مل جيب وال 

وقوعه أخرى فاختصاص وقت الوقوع بالوقوع إما أن يكون النضمام  ميتنع فحينئذ ميكن وقوع الفعل معه تارة وال
أمر إليه ألجله متيز ذلك الوقت بالوقوع أو ليس كذلك فإن كان األول كان املرجح جمموع اللطف مع هذه 

الضميمة الزائدة فلم يكن هلذا اللطف أثر يف الترجيح أصالً وقد فرضناه كذلك هذا خلف وإن كان الثاين لزم 
ن أحد طريف املمكن املساوي على اآلخر من غري مرجح وهو حمال فثبت أن القول هبذا اللطف غري معقول رجحا

قوله الدالئل العقلية دلت على امتناع وقوع فعل العبد خبلق اهللا تعاىل وهو فصل املدح والذم قلنا إنه معارض 
  هللا أعلمبسؤال العلم وسؤال الداعي على ما تقدم تقريره مراراً وأطواراً وا

واعلم أن السؤال املشهور يف هذه اآلية من أهنما ملا كانا مسلمني فكيف طلبا اإلسالم قد أدرجناه يف هذه املسألة 
وذكرنا عنه أجوبة شافية كافية واحلمد هللا على ذلك مث إن الذي يدل من جهة العقل على أن صريورهتما مسلمني له 

ا ذكرنا أن القدرة الصاحلة لإلسالم هل هي صاحلة لتركه أم ال فإن مل تكن سبحانه ال يكون إال منه سبحانه وتعاىل م
صاحلة لتركه فتلك القدرة موجبة فخلق تلك القدرة املوجبة فيهما جعلهما مسلمني وإن كانت صاحلة لتركه فهو 

ألصل والعدم باطل ومع تسليم إمكانه فاملقصود حاصل أما بطالنه فالن الترك عبارة عن بقاء الشيء على عدمه ا
نفي حمض فيستحيل أن يكون للقدرة فيه أثر وألنه عدم باق والباقي ال يكون متعلق القدرة فثبت هبذا أنه ال قدرة 

على ذلك العدم املستمر فإذن ال قدرة إال على الوجود فالقدرة غري صاحلة إال للوجود وأما أن بتقدير تسليم كون 
حاصل فألن تلك القدرة الصاحلة ال ختتص بطرف الوجود إال ملرجح وجيب القدرة صاحلة للوجود والعدم فاملقصود 

  انتهاء املرجحات إىل فعل

نِ  اهللا تعاىل قطعاً للتسلسل وعند حصول املرجح من اهللا تعاىل جيب وقوع الفعل فثبت أن قوله َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَمْي
  لََك هو الذي يصح على قوانني الدالئل العقلية

لة الثانية قوله َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك يفيد احلصر أي نكون مسلمني لك ال لغريك وهذا يدل على أن كمال املسأ
سعادة العبد يف أن يكون مسلماً الحكام اهللا تعاىل وقضائه وقدره وأن ال يكون ملتفت اخلاطر إىل شيء سواه وهذا 

مث ههنا )  ٧٧الشعراء ( يف موضع آخر فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى إِالَّ َربَّ الْعَالَِمَني هو املراد من قول إبراهيم عليه السالم 



قوالن أحدمها َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك أي موحدين خملصني ال نعبد إال إياك والثاين قائمني جبميع شرائع اإلسالم 
  وهو األوجه لعمومه

 خياطب اهللا تعاىل وقت الدعاء إال بقوله ربنا فسيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل يف تفسري املسألة الثالثة أما إن العبد ال
  يف شرائط الدعاء)  ٦٠غافر ( قوله َوقَالَ رَبُّكُْم اْدُعونِى أَسَْتجِبْ لَكُْم 

للتبعيض وخص بعضهم ألنه تعاىل ) ن م( أما قوله تعاىل َوِمن ذُّريَِّتَنا أُمَّةً  مُّْسِلَمةً  لََّك فاملعىن واجعل من أوالدنا و 
ومن الناس من قال أراد به )  ١٢٤البقرة ( أعلمهما أن يف ذريتهما الظامل بقوله تعاىل الَ َيَنالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني 

ّمْنُهمْ  بدليل قوله وَاْبَعثْ ِفيهِْم َرسُوالً) صلى اهللا عليه وسلم ( قيل هم أمة حممد ) أمة ( العرب ألهنم من ذريتهما و 
  وههنا سؤاالت

السؤال األول قد بينا أن قوله الَ يََنالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني كما يدل على أن يف ذريته من يكون ظاملاً فكذلك يوجد 
فيهم من ال يكون ظاملاً فاذن كون بعض ذريته أمة مسلمة صار معلوماً بتلك اآلية فما الفائدة يف طلبه بالدعاء مرة 

  أخرى
  تلك الداللة ما كانت قاطعة والشفيق بسوء الظن مولعاجلواب 

  السؤال الثاين مل خص ذريتهما بالدعاء أليس أن هذا جيري جمرى البخل يف الدعاء
وألن أوالد األنبياء )  ٦التحرمي ( واجلواب الذرية أحق بالشفقة واملصلحة قال اهللا تعاىل قُواْ أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم َناراً 

صلح هبم غريهم وتابعهم على اخلريات أال ترى أن املتقدمني من العلماء والكرباء إذا كانوا على السداد  إذا صلحوا
  كيف يتسببون إىل سداد من وراءهم

السؤال الثالث الظاهر أن اهللا تعاىل لو رد هذا الدعاء لصرح بذلك الرد فلما مل يصرح بالرد علمنا أنه أجابه إليه 
مل يكن أحد من العرب مسلماً ومل يكن ) صلى اهللا عليه وسلم ( فإن يف زمان أجداد حممد وحينئذ يتوجه اإلشكال 

  أحد سوى العرب من ذرية إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم
واجلواب قال القفال أنه مل يزل يف ذريتهما من يعبد اهللا وحده وال يشرك به شيئاً ومل تزل الرسل من ذرية إبراهيم 

صلى ( هلية زيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة ويقال عبد املطلب بن هاشم جد رسول اهللا وقد كان يف اجلا
وعامر بن الظرب كانوا على دين اإلسالم يقرون باإلبداء واإلعادة والثواب والعقاب ويوحدون ) اهللا عليه وسلم 

  اهللا تعاىل وال يأكلون امليتة وال يعبدون األوثان
  َمَناِسكََنا ففيه مسائل أما قوله تعاىل وَأَرَِنا

  املسألة األوىل يف أَرَِنا قوالن األول معناه علمنا شرائع حجنا إذ أمرتنا ببناء البيت لنحجه وندعوا

الناس إىل حجه فعلمنا شرائعه وما ينبغي لنا أن نأتيه فيه من عمل وقول جماز هذا من رؤية العلم قال اهللا تعاىل أَلَْم َتَر 
الثاين أظهرها ألعيننا )  ١الفيل ( أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك بِأَْصَحابِ الْفِيلِ )  ٤٥الفرقان ( َمدَّ الظّلَّ  إِلَى رَّبَك كَْيَف

حىت نراها قال احلسن إن جربيل عليه السالم أرى إبراهيم املناسك كلها حىت بلغ عرفات فقال يا إبراهيم أعرفت 
عرفات فلما كان يوم النحر أراد أن يزور البيت عرض له إبليس فسد عليه ما أريتك من املناسك قال نعم فسميت 

الطريق فأمره جربيل عليه السالم أن يرميه بسبع حصيات ففعل فذهب الشيطان مث عرض له يف اليوم الثاين والثالث 
  والرابع كل ذلك يأمره جربيل عليه السالم برمي احلصيات

والرؤية معاً وهو قول القاضي ألن احلج اليتم إال بأمور بعضها يعلم وال يرى وههنا قول ثالث وهو أن املراد العلم 
وبعضها ال يتم الغرض منه إال بالرؤية فوجب محل اللفظ على األمرين مجيعاً وهذا ضعيف ألنه يقتضي محل اللفظ 



القول الثاين قال إن املناسك على احلقيقة واجملاز معاً وأنه جائز فبقي القول املعترب وهو القوالن األوالن فمن قال ب
هي املواقف واملواضع اليت يقام فيها شرائع احلج كمىن وعرفات واملزدلفة وحنوها ومن قال باألول قال إن املناسك 

  هي أعمال احلج كالطواف والسعي والوقوف
ي أعمال احلج مناسك املسألة الثانية النسك هو التعبد يقال للعابد ناسك مث مسي الذبح نسكاً والذبيحة نسيكة ومس

واملواضع اليت تقام فيها شرائع احلج تسمى ) خذوا عين مناسككم لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا ( قال عليه السالم 
مناسك أيضاً ويقال املنسك بفتح السني مبعىن الفعل وبكسر السني مبعىن املواضع كاملسجد واملشرق واملغرب قال 

قرىء بالفتح والكسر وظاهر الكالم يدل على الفعل )  ٦٧احلج ( لَْنا َمنَسكاً ُهْم نَاِسكُوُه اهللا تعاىل لّكُلّ أُمَّةٍ  َجَع
أمرهم بأن يتعلموا أفعاله يف احلج ال أنه أراد خذوا عين مواضع ) خذوا عين مناسككم ( وكذلك قوله عليه السالم 

لناها على األفعال فاإلراءة لتعريف تلك نسككم إذا عرفت هذا فنقول إن محلنا املناسك على مناسك احلج فإن مح
األعمال وإن محلناها على املواضع فاإلراءة لتعريف البقاع ومن املفسرين من محل املناسك على الذبيحة فقط وهو 
خطأ ألن الذبيحة إمنا تسمى نسكاً لدخوهلا حتت التعبد ولذلك ال يسمون ما يذبح لألكل بذلك فما ألجله مسيت 

وهو كونه عمالً من أعمال احلج قائم يف سائر األعمال فوجب دخول الكل فيه وأن محلنا املناسك الذبيحة نسكاً 
على ما يرجع إليه أصل هذه اللفظة من العبادة والتقرب إىل اهللا تعاىل واللزوم ملا يرضيه وجعل ذلك عاماً لكل ما 

ا أي علمنا كيف نعبدك وأين نعبدك ومباذا نتقرب إليك شرعه اهللا تعاىل إلبراهيم عليه السالم فقوله وَأَرَِنا َمَناِسكََن
  حىت خندمك به كما خيدم العبد مواله

املسألة الثالثة قرأ ابن كثري وأبو عمرو يف بعض الروايات أَرَِنا بإسكان الراء يف كل القرآن ووافقهما عاصم وابن 
وقرأ أبو عمرو يف بعض الروايات الظاهرة )  ٢٩صلت ف( عامر يف حرف واحد يف حم السجدة أَرَِنا الَِّذيَن أََضلَّاَنا 

عنه باختالس كسرة الراء من غري إشباع يف كل القرآن والباقون بالكسرة مشبعة وأصله أرئنا باهلمزة املكسورة 
نقلت كسرة اهلمزة إىل الراء وحذفت اهلمزة وهو االختيار ألن أكثر القراء عليه وألنه سقطت اهلمزة فال ينبغي أن 

ن الراء لئال جيحف بالكلمة وتذهب الداللة على اهلمزة وأما التسكني فعلى حذف اهلمزة وحركتها وعلى تسك
  التشبيه مبا سكن كقوهلم فخذ وكبد وأما

  االختالس فلطلب اخلفة وبقاء الداللة على حذف اهلمزة
  أما قوله َوُتْب َعلَْيَنا ففيه مسائل

نبياء هبذه اآلية قال ألن التوبة مشروطة بتقدم الذنب فلوال تقدم الذنب املسألة األوىل احتج من جوز الذنب على األ
وإال لكان طلب التوبة طلباً للمحال وأما املعتزلة فقالوا إنا جنوز الصغرية على األنبياء فكانت هذه التوبة توبة من 

فالتوبة عنها حمال ألن الصغرية ولقائل أن يقول إن الصغائر قد صارت مكفرة بثواب فاعلها وإذا صارت مكفرة 
  تأثري التوبة يف إزالتها وإزالة الزائل حمال

وههنا أجوبة أخر تصلح ملن جوز الصغائر وملن مل جيوزها وهي من وجوه أوهلا جيوز أن يأيت بصورة التوبة تشدداً يف 
ىل ترك املعاصي اإلنصراف عن املعصية ألن من تصور نفسه بصورة النادم العازم على التحرز الشديد كان أقرب إ

فيكون ذلك لطفاً داعياً إىل ترك املعاصي وثانيها أن العبد وإن اجتهد يف طاعة ربه فإنه الينفك عن التقصري من بعض 
الوجوه إما على سبيل السهو أو على سبيل ترك األوىل فكان هذا الدعاء ألجل ذلك وثالثها أنه تعاىل ملا أعلم 

من يكون ظاملاً عاصياً ال جرم سأل ههنا أن جيعل بعض ذريته أمة مسلمة مث طلب إبراهيم عليه السالم أن يف ذريته 
منه أن يوفق أولئك العصاة املذنبني للتوبة فقال َوُتْب َعلَْيَنا أي على املذنبني من ذريتنا واألب املشفق على ولده إذا 



يكون مراده إن ولدي أذنب أذنب ولده فاعتذر الوالد عنه فقد يقول أجرمت وعصيت وأذنبت فاقبل عذري و
فاقبل عذره ألن ولد اإلنسان جيري جمرى نفسه والذي يقوي هذا التأويل وجوه األول ما حكى اهللا تعاىل يف سورة 

ى فَإِنَُّه مِّنى َوَمْن َعَصانِى َعنِإبراهيم أنه قال َواجُْنْبنِى َوَبنِى َّ أَن نَّْعُبَد االْْصَناَم رَّّب إِنَُّهْم أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن النَّاسِ فََمن َتبِ
فيحتمل أن يكون املعىن ومن عصاين فإنك قادر على أن تتوب عليه إن تاب )  ٣٦ ٣٥إبراهيم ( فَإِنََّك غَفُوٌر رَِّحيٌم 

وتغفر له ما سلف من ذنوبه الثاين ذكر أن يف قراءة عبد اهللا وأرهم مناسكهم وتب عليهم الثالث أنه قال عطفاً على 
جبعل )  ١١األعراف ( بََّنا وَاْبَعثْ ِفيهِْم َرسُوالً ّمنُْهْم الرابع تأولوا قوله تعاىل َولَقَدْ َخلَقَْناكُْم ثُمَّ صَوَّرَْناكُْم هذا َر

  خلقه إياه خلقاً هلم إذ كانوا منه فكذلك ال يبعد أن يكون قوله أَرَِنا َمنَاِسكََنا أي أر ذريتنا
بقوله َوُتْب َعلَْيَنا على أن فعل العبد خلق هللا تعاىل قالوا ألنه عليه السالم طلب من املسألة الثانية احتج األصحاب 

اهللا تعاىل أن يتوب عليه فلو كانت التوبة خملوقة للعبد لكان طلبها من اهللا تعاىل حماالً وجهالً قالت املعتزلة هذا 
)  ٨التحرمي ( َها الَِّذيَن ءاَمُنواْ ُتوبُواْ إِلَى اللَِّه َتْوَبةً  نَُّصوحاً معارض مبا أن اهللا تعاىل طلب التوبة منا فقال َتْعَملُونَ يأَيُّ

ولو كانت فعالً هللا تعاىل لكان طلبها من العبد حماالً وجهالً وإذا ثبت ذلك محل قوله َوُتْب َعلَْيَنا على التوفيق وفعل 
ألن دليل العقل يعضد قولنا من وجوه أوهلا أنه  األلطاف أو على قبول التوبة من العبد قال األصحاب الترجيح معنا

مىت مل خيلق اهللا تعاىل داعية موجبة للتوبة استحال حصول التوبة فكانت التوبة من اهللا تعاىل ال من العبد وتقرير دليل 
ثة مرتبة الداعي قد تقدم غري مرة وثانيها أن التوبة على ما خلصه الشيخ الغزايل رمحه اهللا عبارة عن جمموع أمور ثال

  علم

وحال وعمل فالعلم أول واحلال ثاٍن وهو موجب العلم والعمل ثالث وهو موجب احلال أما العلم فهو معرفة عظم 
ضرر الذنوب يتولد من هذه املعرفة تأمل القلب بسبب فوت املنفعة وحصول املضرة وهذا التأمل هو املسمى بالندم مث 

تعلق باحلال واملاضي واملستقبل أما تعلقه باحلال فهو الترك للذنب الذي  يتولد من هذا الندم صفة تسمى إرادة وهلا
كان مالبساً له وأما باالستقبال فبالعزم على ترك ذلك الفعل املفوت للمحبوب إىل آخر العمر وأما يف املاضي 

وأعين هبذا العلم  فبتاليف ما فات باجلرب والقضاء إن كان قابالً للجرب فالعلم هو األول وهو مطلع هذه اخلريات
اإلميان واليقني فإن اإلميان عبارة عن التصديق بأن الذنوب مسوم مهلكة واليقني عبارة عن تأكد هذا التصديق 

وانتفاء الشك عنه واستيالئه على القلب مث إن هذا اليقني مهما استوىل على القلب اشتعل نار الندم فيتأمل به القلب 
نه صار حمجوباً عن حمبوبه كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان يف ظلمة فرأى حيث يبصر بإشراق نور اإلميان أ

حمبوبه قد أشرف على اهلالك فتشتعل نريان احلب يف قلبه فيتولد من تلك احلالة إرادته لالنتهاض للتدارك إذا عرفت 
ال بد وأن يترتب عليها  هذا فنقول إن ترتب الفعل على اإلرادة ضروري ألن اإلرادة اجلازمة اخلالية عن املعارض

الفعل وترتب اإلرادة على تأمل القلب أيضاً ضروري فإن من تأمل قلبه بسبب مشاهدة أمر مكروه ال بد وأن حيصل يف 
قلبه إرادة الدفع وترتب ذلك األمل على العلم بكون ذلك الشيء جالباً للمضار ودفعاً للمنافع أيضاً أمر ضروري 

  ف حتصل حتت االختبار والتكلففكل هذه املراتب ضرورية فكي
بقي أن يقال الداخل حتت التكليف هو العلم إال أن فيه أيضاً إشكاالً ألن ذلك العلم إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً 

فإن كان ضرورياً مل يكن داخالً حتت االختبار والتكليف أيضاً وإن كان نظرياً فهو مستنتج عن العلوم الضرورية 
م الضرورية املنتجة للعلم النظري األول إما أن يكون كافياً يف ذلك االنتاج أو غري كاف فإن فمجموع تلك العلو

كان كافياً كان ترتب ذلك العلم النظري املستنتج أوالً على تلك العلوم الضرورية واجباً والذي جيب ترتبه على ما 
كافياً فال بد من شيء آخر فذلك اآلخر إن  يكون خارجاً عن االختيار كان أيضاً خارجاً عن االختيار وإن مل يكن



كان من العلوم الضرورية فهو إن كان حاصالً فالذي فرضناه غري كاف وقد كان كافياً هذا خلف وإن كان من 
العلوم النظرية افتقر أول العلوم النظرية إىل علم نظري آخر قبله فلم يكن أول العلوم النظرية أوالً للعلوم النظرية 

 الكالم يف ذلك األول كما فيما قبله فيلزم التسلسل وهو حمال فثبت مبا ذكرنا آخراً أن قوله تعاىل وهذا خلف مث
  َوُتْب َعلَْيَنا حممول على ظاهره وهو احلق املطابق للدالئل العقلية وأن سائر اآليات املعارضة هلذه اآلية أوىل بالتأويل

  فقد تقدم ذكرهأما قوله إِنََّك أَنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم 
 يريد من النوع الثالث قوله َربََّنا وَاْبَعثْ ِفيهِمْ َرسُوالً ّمْنُهْم واعلم أنه ال شبهة يف أن قوله َربََّنا وَاْبَعثْ ِفيهِْم َرسُوالً

صلى اهللا (  بأمة حممد أراد بقوله َوِمن ذُّريَّتَِنا أُمَّةً  مُّْسِلَمةً  لََّك ألنه املذكور من قبل ووصفه لذريته بذلك ال يليق إال
فعطف عليه بقوله تعاىل َربََّنا َواْبَعثْ ِفيهِْم َرسُوالً ّمنُْهْم وهذا الدعاء يفيد كمال حال ذريته من وجهني ) عليه وسلم 

أحدمها أن يكون فيهم رسول يكمل هلم الدين والشرع ويدعوهم إىل ما يثبتون به على اإلسالم والثاين أن يكون 
  نهم ال من غريهم لوجوه أحدها ليكون حملهم ورتبتهم يفذلك املبعوث م

العز والدين أعظم ألن الرسول واملرسل إليه إذا كانا معاً من ذريته كان أشرف لطلبته إذا أجيب إليها وثانيها أنه إذا 
منهم كان  كان منهم فإهنم يعرفون مولده ومنشأه فيقرب األمر عليهم يف معرفة صدقه وأمانته وثالثها أنه إذا كان

أحرص الناس على خريهم وأشفق عليهم من األجنيب لو أرسل إليهم إذا ثبت هذا فنقول إذا كان مراد إبراهيم عليه 
السالم عمارة الدين يف احلال ويف املستقبل وكان قد غلب على ظنه أن ذلك إمنا يتم ويكمل بأن يكون القوم من 

اية املراد يف الدين وينضاف إليه السرور العظيم بأن يكون هذا ذريته حسن منه أن يريد ذلك ليجتمع له بذلك هن
فيدل ) صلى اهللا عليه وسلم ( األمر يف ذريته ألن ال عز وال شرف أعلى من هذه الرتبة وأما إن الرسول هو حممد 

يم وبشارة أنا دعوة إبراه( عليه وجوه أحدها إمجاع املفسرين وهو حجة وثانيها ما روي عنه عليه السالم أنه قال 
وأراد بالدعوة هذه اآلية وبشارة عيسى عليه السالم ما ذكر يف سورة الصف من قوله ُمَبّشًرا بَِرسُولٍ يَأِْتى ) عيسى 

وثالثها أن إبراهيم عليه السالم إمنا دعا هبذا الدعاء مبكة لذريته الذين يكونون )  ٦الصف ( ِمن َبْعِدى اْسُمُه أَْحَمُد 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( يبعث اهللا تعاىل إىل من مبكة وما حوهلا إال حممداً  هبا ومبا حوهلا ومل

يف باب ) صلى اهللا عليه وسلم ( وههنا سؤال وهو أنه يقال ما احلكمة يف ذكر إبراهيم عليه السالم مع حممد 
  الصالة حيث يقال اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

وأجابوا عنه من وجوه أوهلا أن إبراهيم عليه السالم دعا حملمد عليه السالم حيث قال رَبََّنا َوابَْعثْ ِفيهِْم َرُسوالً مّْنُهمْ 
َيْتلُواْ َعلَْيهِْم آيَاِتَك فلما وجب للخليل على احلبيب حق دعائه له قضى اهللا تعاىل عنه حقه بأن أجرى ذكره على 

قيامة وثانيها أن إبراهيم عليه السالم سأل ذلك ربه بقوله وَاْجَعل لّى ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفى االْخِرِيَن ألسنة أمته إىل يوم ال
فأجابه اهللا تعاىل إليه وقرن ذكره ) صلى اهللا عليه وسلم ( يعين ابق يل ثناء حسناً يف أمة حممد )  ٨٤الشعراء ( 

)  ٧٨احلج ( أن إبراهيم كان أب امللة لقوله ّملَّةَ  أَبِيكُْم إِبْراِهيَم بذكر حبيبه إبقاء للثناء احلسن عليه يف أمته وثالثها 
وقال يف قصته ) النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وهو أب هلم ( وحممد كان أب الرمحة ويف قراءة ابن مسعود 

يعين يف الرأفة والرمحة فلما ) ل الوالد إمنا أنا لكم مث( وقال عليه السالم )  ١٢٨التوبة ( بِالُْمْؤِمنَِني لََرءوٌف رَِّحيٌم 
وجب لكل واحد منهم حق األبوة من وجه قرب بني ذكرمها يف باب الثناء والصالة ورابعها أن إبراهيم عليه 

وكان حممد عليه السالم منادي الدين )  ٢٧احلج ( السالم كان منادي الشريعة يف احلج َوأَذّن ِفى النَّاسِ بِالَْحّج 
  فجمع اهللا تعاىل بينهما يف الذكر اجلميل)  ١٩٣آل عمران ( َناِدياً ُينَاِدى ِلِإلَمياِن َسِمْعَنا ُم

واعلم أنه تعاىل ملا طلب بعثة رسول منهم إليهم ذكر لذلك الرسول صفات أوهلا قوله َيْتلُو َعلَْيهِْم ءايَاِتَك وفيه 



ألن الذي كان يتلوه عليهم ليس إال ذلك ) ه وسلم صلى اهللا علي( وجهان األول أهنا الفرقان الذي أنزل على حممد 
فوجب محله عليه الثاين جيوز أن تكون اآليات هي األعالم الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعاىل ومعىن 

ِكتَاَب تالوته إياها عليهم أنه كان يذكرهم هبا ويدعوهم إليها وحيملهم على اإلميان هبا وثانيها قوله َوُيَعلّمُُهُم الْ
واملراد أنه يأمرهم بتالوة الكتاب ويعلمهم معاين الكتاب وحقائقه وذلك ألن التالوة مطلوبة لوجوه منها بقاء لفظها 

  على ألسنة أهل التواتر فيبقى مصوناً عن التحريف

نوع عبادة ومنها أن يكون يف تالوته ) صلى اهللا عليه وسلم ( والتصحيف ومنها أن يكون لفظه ونظمه معجزاً حملمد 
وطاعة ومنها أن تكون قراءته يف الصلوات وسائر العبادات نوع عبادة فهذا حكم التالوة إال أن احلكمة العظمى 
واملقصود األشرف تعليم ما فيه من الدالئل واألحكام فإن اهللا تعاىل وصف القرآن بكونه هدى ونوراً ملا فيه من 

 أوالً أمر التالوة ذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره فقال َوُيَعلّمُُهُم الِْكتَابَ املعاين واحلكم واألسرار فلما ذكر اهللا تعاىل
أي ويعلمهم احلكمة واعلم أن احلكمة ) واحلكمة ( قوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصفة الثالثة من صفات الرسول 

أصلها من أحكمت الشيء أي هي اإلصابة يف القول والعمل وال يسمى حكيماً إال من اجتمع له األمران وقيل 
رددته فكأن احلكمة هي اليت ترد عن اجلهل واخلطأ وذلك إمنا يكون مبا ذكرنا من اإلصابة يف القول والفعل ووضع 

كل شيء موضعه قال القفال وعرب بعض الفالسفة عن احلكمة بأهنا التشبه باإلله بقدر الطاقة البشرية واختلف 
ا على وجوه أحدها قال ابن وهب قلت ملالك ما احلكمة قال معرفة الدين والفقه فيه املفسرون يف املراد باحلكمة ههن

وهو قول قتادة قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( واالتباع له وثانيها قال الشافعي رضي اهللا عنه احلكمة سنة رسول اهللا 
وتعليمه ثانياً مث عطف عليه احلكمة أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه والدليل عليه أنه تعاىل ذكر تالوة الكتاب أوالً 

فوجب أن يكون املراد من احلكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب وليس ذلك إال سنة الرسول عليه السالم فإن قيل مل ال 
جيوز محله على تعليم الدالئل العقلية على التوحيد والعدل والنبوة قلنا ألن العقول مستقبلة بذلك فحمل هذا اللفظ 

تفاد من الشرع أوىل وثالثها احلكمة هي الفصل بني احلق والباطل وهو مصدر مبعىن احلكم كالقعدة على ما ال يس
واجللسة واملعىن يعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم وفصل أقضيتك وأحكامك اليت تعلمه إياها ومثال هذا اخلرب 

) واحلكمة ( تاب أراد به اآليات احملكمة واخلربة والعذر والعذرة والغل والغلة والذل والذلة ورابعها ويعلمهم الك
أراد هبا أنه يعلمهم ) واحلكمة ( أراد هبا اآليات املتشاهبات وخامسها َيْعلَُمُهْم الْكَِتابِ أي يعلمهم ما فيه من األحكام 

فه حكمة تلك الشرائع وما فيها من وجوه املصاحل واملنافع ومن الناس من قال الكل صفات الكتاب كأنه تعاىل وص
) ويزكيهم ( قوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( بأنه آيات وبأنه كتاب وبأنه حكمة الصفة الرابعة من صفات الرسول 

واعلم أن كمال حال اإلنسان يف أمرين أحدمها أن يعرف احلق لذاته والثاين أن يعرف اخلري ألجل العمل به فإن 
النقائص ومل يكن زكياً عنها فلما ذكر صفات الفضل أخل بشيء من هذين األمرين مل يكن طاهراً عن الرذائل و

واعلم أن الرسول ال قدرة له على ) ويزكيهم ( والكمال أردفها بذكر التزكية عن الرذائل والنقائص فقال 
التصرف يف بواطن املكلفني وبتقدير أن حتصل له هذه القدرة لكنه ال يتصرف فيها وإال لكان ذلك الزكاء حاصالً 

يل اجلرب ال على سبيل االختيار فإذن هذه التزكية هلا تفسريان األول ما يفعله سوى التالوة وتعليم فيهم على سب
الكتاب واحلكمة حىت يكون ذلك كالسبب لطهارهتم وتلك األمور ما كان يفعله عليه السالم من الوعد واإليعاد 

يؤمنوا ويصلحوا فقد كان عليه السالم والوعظ والتذكري وتكرير ذلك عليهم ومن التشبث بأمور الدنيا إىل أن 
  يفعل من هذا اجلنس أشياء كثرية ليقوي هبا



دواعيهم إىل اإلميان والعمل الصاحل ولذلك مدحه تعاىل بأنه على خلق عظيم وأنه أويت مكارم األخالق الثاين 
ي الشهود واألول أجود يزكيهم يشهد هلم بأهنم أزكياء يوم القيامة إذا شهد على كل نفس مبا كسبت كتزكية املزك

ألنه أدخل يف مشاكلة مراده بالدعاء ألن مراده أن يتكامل هلذه الذرية الفوز باجلنة وذلك ال يتم إال بتعليم الكتاب 
واحلكمة مث بالترغيب الشديد يف العمل والترهيب عن االخالل بالعمل وهو التزكية هذا هو الكالم امللخص يف هذه 

رات أحدها قال احلسن يزكيهم يطهرهم من شركهم فدلت اآلية على أنه سيكون يف ذرية اآلية وللمفسرين فيه عبا
إمساعيل جهال ال حكمة فيهم وال كتاب وأن الشرك ينجسهم وأنه تعاىل يبعث فيهم رسوالً منهم يطهرهم وجيعلهم 

ويزكيهم عن الشرك  حكماء األرض بعد جهلهم وثانيها التزكية هي الطاعة هللا واإلخالص عن ابن عباس وثالثها
واعلم أنه عليه السالم ملا ذكر )  ٥٧األعراف ( وسائر األرجاس كقوله َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّيِّبَاِت وَُيَحّرُم َعلَْيهُِم الَْخَبِئثَ 

لب واحلكيم هذه الدعوات ختمها بالثناء على اهللا تعاىل فقال إِنََّك أَنَت العَزِيُز احلَِكيُم والعزيز هو القادر الذي ال يغ
هو العامل الذي ال جيهل شيئاً وإذا كان عاملاً قادراً كان ما يفعله صواباً ومربأ عن العبث والسفه ولوال كونه كذلك 

ملا صح منه إجابة الدعاء وال بعثة الرسل وال إنزال الكتاب واعلم أن العزيز من صفات الذات إذا أريد اقتداره 
لذلة ألنه إذا كان منزهاً عن احلاجات مل تلحقه ذلة احملتاج وال جيوز أن مينع من على األشياء وامتناعه من اهلضم وا

مراده حىت يلحقه اهتضام فهو عزيز ال حمالة وأما احلكيم فإذا أريد به معىن العليم فهو من صفات الذات فإذا أريد 
احلكمة مل يكن العزيز واحلكيم من بالعزة كمال العزة وهو االمتناع من استيالء الغري عليه وأريد باحلكمة أفعال 

صفات الذات بل من صفات الفعل والفرق بني هذين النوعني من الصفات وجوه أحدها أن صفات الذات أزلية 
وصفات الفعل ليست كذلك وثانيها أن صفات الذات ال ميكن أن تصدق نقائضها يف شيء من األوقات وصفات 

مور نسبية يعترب يف حتققها صدور اآلثار عن الفاعل وصفات الذات الفعل ليست كذلك وثالثها أن صفات الفعل أ
ليست كذلك واحتج النظام على أنه تعاىل غري قادر على القبيح بأن قال اإلله جيب أن يكون حكيماً لذاته وإذا كان 

قبيح وما كان حمال مل حكيماً لذاته مل يكن القبيح مقدوراً واحلكمة لذاهتا تنايف فعل القبيح فاإلله يستحيل منه فعل ال
يكن مقدوراً إمنا قلنا اإلله جيب أن يكون حكيماً ألنه لو مل جيب ذلك جلاز تبدله بنقيضه فحينئذ يلزم أن يكون اإلله 

إهلاً مع عدم احلكمة وذلك باالتفاق حمال وأما أن احلكمة تنايف فعل السفه فذلك أيضاً معلوم بالبديهة وأما أن 
معلوم بالبديهة فإذن اإلهلية ال ميكن تقريرها مع فعل السفه وأما أن احملال غري مقدور فبني مستلزم املنايف مناف ف

  فثبت أن اإلله ال يقدر على فعل القبيح
  واجلواب عنه أما على مذهبنا فليس شيء من األفعال سفهاً منه فزال السؤال واهللا أعلم

  َسِفَه َنفَْسُه َولَقَِد اْصطَفَْينَاُه ِفي الدُّنَْيا َوإِنَُّه ِفى االٌّ ِخَرةِ  لَِمَن الصَّاِلحَِني َوَمن َيْرغَُب َعن مِّلَّةِ  إِْبَراهِيَم إِالَّ َمن

اعلم أن اهللا تعاىل بعد أن ذكر أمر إبراهيم عليه السالم وما أجراه على يده من شرائف شرائعة اليت ابتاله هبا ومن 
اهللا تعاىل عليه من احلرص على مصاحل عباده ودعائه باخلري هلم وغري ذلك  بناء بيته وأمره حبج عباد اهللا إليه وما جبله

من األمور اليت سلف يف هذه اآلية السالفة عجب الناس فقال َوَمن َيْرغَُب َعن ِملَّةِ  إِْبراهِيَم واإلميان مبا أتى من 
تخرون به ويوصلون بالوصلة اليت شرائعه فكان يف ذلك توبيخ اليهود والنصارى ومشركي العرب ألن اليهود إمنا يف

بينهم وبينه من نسب إسرائيل والنصارى فافتخارهم ليس بعيسى وهو منتسب من جانب األم إىل إسرائيل وأما 
قريش فإهنم إمنا نالوا كل خري يف اجلاهلية بالبيت الذي بناه فصاروا لذلك يدعون إىل كتاب اهللا وسائر العرب وهم 

مساعيل وهم يفتخرون على القحطانيني بإمساعيل مبا أعطاه اهللا تعاىل من النبوة فرجع عند العدنانيون فمرجعهم إىل إ
التحقيق افتخار الكل بإبراهيم عليه السالم وملا ثبت أن إبراهيم عليه السالم هو الذي طلب من اهللا تعاىل بعثة هذا 



قصود فالعجب ممن أعظم مفاخره وفضائله الرسول يف آخر الزمان وهو الذي تضرع إىل اهللا تعاىل يف حتصيل هذا امل
االنتساب إىل إبراهيم عليه السالم مث إنه ال يؤمن بالرسول الذي هو دعوة إبراهيم عليه السالم ومطلوبه بالتضرع 

  ال شك أن هذا مما يستحق أن يتعجب منه
  يه مسائلأما قوله َوَمن َيْرغَُب َعن ِملَّةِ  إِْبراِهيَم إِالَّ َمن َسِفَه َنفَْسُه فف

األول استفهام مبعىن اإلنكار والثانية ) ومن ( املسألة األوىل يقال رغبت من األمر إذا كرهته ورغبت فيه إذا أردته 
يف حمل الرفع على البدل من الضمري يف يرغب وإمنا صح البدل ألن ) من سفه ( مبعىن الذي قال صاحب الكشاف 

  يدمن يرغب غري موجب كقولك هل جاءك أحد إال ز
املسألة الثانية لقائل أن يقول ههنا سؤال وهو أن املراد مبلة إبراهيم هو امللة اليت جاء هبا حممد عليه السالم ألن 

املقصود من الكالم ترغيب الناس يف قبول هذا الدين فال خيلو إما أن يقال إن هذه امللة عني ملة إبراهيم يف األصول 
لة يف األصول أعين التوحيد والنبوة ورعاية مكارم األخالق ولكنهما خيتلفان والفروع أو يقال هذه امللة هي تلك امل

  يف فروع الشرائع وكيفية األعمال
أما األول فباطل ألنه عليه السالم كان يدعي أن شرعه نسخ كل الشرائع فكيف يقال هذا الشرع هو عني ذلك 

  الشرع
ل أعين التوحيد والعدل ومكارم األخالق واملعاد ال يقتضي وأما الثاين فهو ال يفيد املطلوب ألن االعتراف باألصو

  فكيف يتمسك هبذا الكالم يف هذا املطلوب) صلى اهللا عليه وسلم ( االعتراف بنبوة حممد 
ملا اعترف بأن شرع إبراهيم منسوخ ولفظ امللة يتناول ) صلى اهللا عليه وسلم ( وسؤال آخر وهو أن حممداً 
  يكون حممد عليه الصالة والسالم راغباً أيضاً عن ملة إبراهيم فيلزم ما ألزم عليهماألصول والفروع فيلزم أن 

وجوابه أنه تعاىل ملا حكي عن إبراهيم عليه السالم أنه تضرع إىل اهللا تعاىل وطلب منه بعثه هذا الرسول ونصرته 
نصارى والعرب كون إبراهيم عليه وتأييده ونشر شريعته عرب عن هذا املعىن بأنه ملة إبراهيم فلما سلم اليهود وال

  السالم حمقاً يف مقاله وجب عليهم االعتراف بنبوة هذا الشخص الذي هو مطلوب إبراهيم عليه السالم

قال السائل إن القول ما سلموا أن إبراهيم طلب مثل هذا الرسول من اهللا تعاىل وإمنا حممد عليه الصالة والسالم 
لسالم ليبين على هذه الرواية إلزام أنه جيب عليهم االعتراف بنبوة حممد عليه روى هذا اخلرب عن إبراهيم عليه ا

السالم فإذن ال تثبت نبوته ما مل تثبت هذه الرواية وال تثبت هذه الرواية ما مل تثبت نبوته فيفضي إىل الدور وهو 
هيم طلب من اهللا تعاىل أن ساقط سلمنا أن القوم سلموا صحة هذه الرواية لكن ليس يف هذه الرواية إال أن إبرا

يبعث رسوالً من ذريته وذرية إمساعيل فكيف القطع بأن ذلك الرسول هو هذا الشخص فلعله شخص آخر سيجيء 
بعد ذلك وإذا جاز أن تتأخر إجابة هذا الدعاء مبقدار ألفي سنة وهو الزمان الذي بني إبراهيم وبني حممد عليهما 

ر ثالثة آالف سنة حىت يكون املطلوب هبذا الدعاء شخصاً آخر سوى هذا السالم فلم ال جيوز أن تتأخر مبقدا
  الشخص املعني

واجلواب عن السؤال األول لعل التوراة واإلجنيل شاهدان بصحة هذه الرواية ولوال ذلك لكان اليهود والنصارى 
ته عليه السالم ظهور املعجز من أشد الناس مسارعة إىل تكذيبه يف هذه الدعوى وعن الثاين أن املعتمد يف إثبات نبو

على يده وهو القرآن وإخباره عن الغيوب اليت ال يعلمها إال نيب مثل هذه احلكايات مث إن هذه احلجة جتري جمرى 
  املؤكد للمقصود واملطلوب واهللا تعاىل أعلم

عد وعلى هذا القول قوالن األول ألنه مفعول قال املربد سفه الزم وسفه مت) نفسه ( املسألة الثالثة يف انتصاب 



الكرب أن ( وجوه األول امتهنها واستخف هبا وأصل السفه اخلفة ومنه زمام سفيه والدليل عليه ما جاء يف احلديث 
وذلك أنه إذا رغب عما ال يرغب عنه عاقل قط فقد بالغ يف إزالة نفسه وتعجيزها ) تسفه احلق وتغمص الناس 

احلسن إال من جهل نفسه وخسر نفسه وحقيقته أنه ال يرغب عن ملة حيث خالف هبا كل نفس عاقلة والثاين قال 
إبراهيم إال من جهل فلم يفكر فيها فيستدل مبا جيده فيها من آثار الصنعة على وحدانية اهللا تعاىل وعلى حكمته 

لرابع والثالث أهلك نفسه وأوبقها عن أيب عبيدة وا) صلى اهللا عليه وسلم ( فيستدل بذلك على صحة نبوة حممد 
أضل نفسه القول الثاين أن نفسه ليست مفعوالً وذكروا على هذا القول وجوهاً األول أن نفسه نصب بنزع 

اخلافض تقديره سفه يف نفسه والثاين أنه نصب على التفسري عن الفراء ومعناه سفه نفساً مث أضاف وتقديره إال 
د منه املبالغة يف سفهه الثالث قرىء إِالَّ َمن َسِفَه َنفَْسهُ السفيه وذكر النفس تأكيد كما يقال هذا األمر نفسه واملقصو

بتشديد الفاء مث إنه تعاىل ملا حكم بسفاهة من رغب عن ملة إبراهيم عليه السالم بني السبب فقال َولَقَْد َمَتاٌع ِفى 
 هي جامعة للتوحيد والعدل الدُّْنَيا واملراد به أنا إذا اخترناه للرسالة من دون سائر اخلليقة وعرفناه امللة اليت

والشرائع واألمامة الباقية إىل قيام الساعة مث أضيف إليه حكم اهللا تعاىل فشرفه اهللا هبذا اللقب الذي فيه هناية اجلاللة 
ملن ناهلا من ملك من ملوك البشر فكيف من ناهلا من ملك امللوك والشرائع فليحقق كل ذي لب وعقل أن الراغب 

مث بني أنه يف اآلخرة عظيم املنزلة لريغب يف مثل طريقته لينال مثل تلك املنزلة وقيل يف اآلية  عن ملته فهو سفيه
تقدمي وتأخري وتقديره ولقد اصطفيناه يف الدنيا واآلخرة وإنه ملن الصاحلني وإذا صح الكالم من غري تقدمي وتأخري 

  ى كرم اهللا تعاىلكان أوىل قال احلسن من الذين يستوجبون الكرامة وحسن الثواب عل

  إِذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت ِلَربِّ الْعَالَمَِني
  اعلم أن هذا النوع اخلامس من األمور اليت حكاها اهللا عن إبراهيم عليه السالم وفيه مسائل

طفيناه يف الوقت نصب ويف عامله وجهان الوجه األول أنه نصب باصطفيناه أي اص) إذ ( املسألة األوىل موضع 
الذي قال له ربه أسلم فكأنه تعاىل ذكر االصطفاء مث عقبه بذكر سبب االصطفاء فكأنه ملا أسلم نفسه لعبادة اهللا 

تعاىل وخضع هلا وانقاد علم تعاىل من حاله أنه ال يتغري على األوقات وأنه مستمر على هذه الطريقة وهو مع ذلك 
للرسالة واختصه هبا ألنه تعاىل ال خيتار للرسالة إال من هذا حاله يف البدء  مطهر من كل الذنوب فعند ذلك اختاره

والعاقبة فإسالمه هللا تعاىل وحسن إجابته منطوق به فإن قيل قوله َولَقَِد اْصطَفَْينَاُه إخبار عن النفس وقوله إِذْ قَالَ لَهُ 
م واحداً قلنا هذا من باب االلتفات الذي ذكرناه مراراً َربُُّه أَْسِلْم إخبار عن املغايبة فكيف يعقل أن يكون هذا النظ

  الثاين أنه نصب باضمار أذكر كأنه قيل اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه املصطفي الصاحل الذي ال يرغب عن ملة مثله
 يكون املسألة الثانية اختلفوا يف أن اهللا تعاىل مىت قال له أسلم ومنشأ اإلشكال أنه إمنا يقال له أسلم يف زمان ال

مسلماً فيه فهل كان إبراهيم عليه السالم غري مسلم يف بعض األزمنة ليقال له يف ذلك الزمان أسلم فاألكثرون على 
أن اهللا تعاىل إمنا قال ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ وذلك عند استدالله بالكوكب والقمر والشمس واطالعه على 

دبر خيالفها يف اجلسمية وأمارات احلدوث فلما عرف ربه قال له تعاىل أمارات احلدوث فيها وإحاطته بافتقارها إىل م
أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت لَِرّب الَْعالَِمَني ألنه ال جيوز أن يقول له ذلك قبل أن عرف ربه وحيتمل أيضاً أن يكون قوله أَْسلَمَ 

لدليل عليه على حسب مذاهب العرب يف كان قبل االستدالل فيكون املراد من هذا القول ال نفس القول بل داللة ا
  هذا كقول الشاعر امتأل احلوض وقال قطين

  مهالً رويداً قد مألت بطين
فجعل داللة )  ٣٥الروم ( وأصدق داللة منه قوله تعاىل أَْم أَنَزلَْنا َعلَْيهِْم ُسلْطَاناً فَُهَو َيَتكَلَُّم بَِما كَانُواْ بِِه ُيْشرِكُونَ 



الناس من قال هذا األمر كان بعد النبوة وقوله أَْسلََم ليس املراد منه اإلسالم واإلميان بل أمور  الربهان كالماً ومن
أخر أحدها االنقياد ألوامر اهللا تعاىل واملسارعة إىل تلقيها بالقبول وترك اإلعراض بالقلب واللسان وهو املراد من 

أي أخلص عبادتك واجعلها سليمة ) أسلم ( وثانيها قال األصم )  ١٢٨البقرة ( قوله َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك 
من الشرك ومالحظة األغيار وثالثها استقم على اإلسالم واثبت على التوحيد كقوله تعاىل فَاْعلَْم أَنَُّه الَ إله إِالئَ اللَّهِ 

م عليه السالم كان عارفاً باهللا تعاىل ورابعها أن اإلميان صفة القلب واإلسالم صفة اجلوارح وأن إبراهي)  ١٩حممد ( 
  )أسلم ( بقلبه وكلفه اهللا تعاىل بعد ذلك بعمل اجلوارح واألعضاء بقوله 

  أَنُتم مُّْسِلُمونََوَوصَّى بَِهآ إِبَْراهِيُم َبنِيِه َوَيْعقُوُب يَابَنِى َّ إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن فَالَ َتُموُتنَّ إَالَّ َو
  ن هذا هو النوع السادس من األمور املستحسنة اليت حكاها اهللا عن إبراهيم وفيه مسائلاعلم أ

باأللف وكذلك هو يف مصاحف املدينة والشام والباقون بغري ألف ) وأوصى ( املسألة األوىل قرأ نافع وابن عامر 
  كثريدليل مبالغة وت) وصى ( بالتشديد وكذلك هو يف مصاحفهم واملعىن واحد إال أن يف 

البقرة ( إىل أي شيء يعود فيه قوالن األول أنه عائد إىل قوله أَْسلَْمُت ِلَربّ الْعَالَِمَني ) هبا ( املسألة الثانية الضمري يف 
إىل قوله )  ٢٨الزخرف ( على تأويل الكلمة واجلملة وحنوه رجوع الضمري يف قوله َوَجَعلََها كَِلَمةً  َباِقَيةً  )  ١٣١
وقوله كَِلَمةً  َباِقَيةً  دليل على أن التأنيث على تأويل )  ٢٦الزخرف ( اء ّممَّا َتْعُبُدونَ إِالَّ الَِّذى فَطََرنِى إِنَّنِى بََر

قال القاضي وهذا )  ١٣٠البقرة ( الكلمة القول الثاين أنه عائد إىل امللة يف قوله َوَمن َيْرغَُب َعن ِملَّةِ  إِْبراهِيَم 
من وجهني األول أن ذلك غري مصرح به ورد اإلضمار إىل املصرح بذكره إذا أمكن أوىل من القول أوىل من األول 

رده إىل املدلول واملفهوم الثاين أن امللة أمجع من تلك الكلمة ومعلوم أنه ما وصى ولده إال مبا جيمع فيهم الفالح 
  والفوز باآلخرة والشهادة وحدها ال تقتضي ذلك

ذه احلكاية اشتملت على دقائق مرغبة يف قبول الدين أحدها أنه تعاىل مل يقل وأمر إبراهيم املسألة الثالثة اعلم أن ه
بنيه بل قال وصاهم ولفظ الوصية أوكد من األمر ألن الوصية عند اخلوف من املوت ويف ذلك الوقت يكون 

هبذا األمر متشدداً فيه كان احتياط اإلنسان لدينه أشد وأمت فإذا عرف أنه عليه السالم يف ذلك الوقت كان مهتماً 
القول إىل قبوله أقرب وثانيها أنه عليه السالم خصص بنيه بذلك وذلك ألن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته 

على غريهم فلما خصهم بذلك يف آخر عمره علمنا أن اهتمامه بذلك كان أشد من اهتمامه بغريه وثالثها أنه عمم 
خيص أحداً منهم هبذه الوصية وذلك أيضاً يدل على شدة االهتمام ورابعها أنه عليه  هبذه الوصية مجيع بنيه ومل

السالم أطلق هذه الوصية غري مقيدة بزمان معني ومكان معني مث زجرهم أبلغ الزجر عن أن ميوتوا غري مسلمني 
لوصية وصية أخرى وهذا وذلك يدل أيضاً على شدة االهتمام هبذا األمر وخامسها أنه عليه السالم ما مزج هبذه ا

يدل أيضاً على شدة االهتمال هبذا األمر وملا كان إبراهيم عليه السالم هو الرجل املشهود له بالفضل وحسن 
الطريقة وكمال السرية مث عرف أنه كان يف هناية االهتمام هبذا األمر عرف حينئذ أن هذا األمر أوىل األمور 

لسبب يف أنه خص أهله وأبناءه هبذه الوصية وإال فمعلوم من حال إبراهيم باالهتمام وأجراها بالرعاية فهذا هو ا
  عليه السالم أنه كان يدعو الكل أبداً إىل اإلسالم والدين

  أما قوله َوَيْعقُوَب ففيه قوالن األول وهو األشهر أنه معطوف على إبراهيم واملعىن أنه وصى

طفاً على بنيه ومعناه وصى إبراهيم بنيه ونافلته يعقوب أما قوله أَْو كوصية إبراهيم والثاين قرىء َوَيْعقُوَب بالنصب ع
َبنِى فهو على إضمار القول عند البصريني وعند الكوفيني يتعلق بوصي ألنه يف معىن القول ويف قراءة أيب وابن 



  مسعود أن يا بين
الدالئل الظاهرة اجللية ودعاكم إليه ومنعكم  أما قوله اْصطَفَى لَكُمُ الّديَن فاملراد أنه تعاىل استخلصه بأن أقام عليه

  عن غريه
أما قوله فَالَ َتُموُتنَّ إَالَّ وَأَنُتم مُّْسِلُمونَ فاملراد بعثهم على اإلسالم وذلك ألن الرجل إذا مل يأمن املوت يف كل طرفة 

 يبادر إليه أن تعاجله املنية عني مث إنه أمر بأن يأيت بالشيء قبل املوت صار مأموراً به يف كل حال ألنه خيشى إن مل
  مدخالً نفسه يف اخلطر والغرورفيفوته الظفر بالنجاة وخياف اهلالك فيصري 

اَهَك َوإِلَاَه آبَآِئكَ إِبَْراهِيَم أَْم كُنُتْم شَُهَدآَء إِذْ َحَضَر َيْعقُوَب الْمَْوُت إِذْ قَالَ ِلَبنِيِه َما تَْعُبُدونَ ِمن َبْعِدى قَالُواْ َنْعُبُد إِلَ
ُمونَ ِتلَْك أُمَّةٌ  قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت َولَكُم مَّا كََسبُْتم َوالَ ُتْسألُونَ َوإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق إِلًَها وَاِحًدا وََنْحُن لَُه ُمْسِل

  َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ
اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن إبراهيم عليه السالم أنه بالغ يف وصية بنيه يف الدين واإلسالم ذكر عقيبه أن يعقوب 

  ة على اليهود والنصارى ومبالغة يف البيان وفيه مسائلوصى بنيه مبثل ذلك تأكيداً للحج
وهي ) أو ( معناها حرف االستفهام أو حرف العطف وهي تشبه من حروف العطف ) أم ( املسألة األوىل اعلم أن 

تأيت على وجهني متصلة مبا قبلها ومنقطعة منه أما املتصلة فاعلم أنك إذا قلت أزيد عندك أم عمرو فأنت ال تعلم 
أحدمهاعنده فتسأل هل أحد هذين عندك فال جرم كان جوابه ال أو نعم أما إذا علمت كون أحد هذين  كون

الرجلني عنده لكنك ال تعلم أن الكائن عنده زيد أو عمرو فسألته عن التعيني قلت أزيد عندك أم عمرو أي اعلم 
مع مهزة االستفهام مثاله إذا قال إهنا ال ) بل  (أن أحدمها عندك لكن من هذا أو ذاك وأما املنقطعة فقالوا إهنا مبعىن 

بل أم شاء فكأن قائل هذا الكالم سبق بصره إىل األشخاص فقدر أهنا إبل فأخرب على مقتضى ظنه أهنا اإلبل مث جاءه 
) بل ( الشك وأراد أن يضرب عن ذلك اخلرب وأن يستفهم أهنا هل هي شاء أم ال فاإلضراب عن األول هو معىن 

ام عن أهنا شاء هو املراد هبمزة االستفهام فقولك إهنا ال بل أم شاء جار جمرى قولك إهنا ال بل أهي شاء واالستفه
فقولك أي شاء كالم مستأنف غري متصل بقوله إهنا ال بل وكيف وذلك قد وقع اإلضراب عنه خبالف املتصلة فإن 

منقطعاً عما قبله بدليل أن عمراً قرين زيد ) أم  (بعد ) ما ( قولك أزيد عندك أم عمرو مبعىن أيهما عندك ومل يكن 
  وكفى دليالً على ذلك أنك تعرب عن ذلك باسم مفرد فتقول أيهما عندك وقد جاء يف كتاب اهللا تعاىل

أي أيكما  ) ٢٧النازعات ( من النوعني كثري أما املتصلة فقوله تعاىل أََشدُّ َخلْقاً أَمِ السََّماء بََناَها َرفََع َرفَعَ َسْمكََها 
)  ٣ ١السجدة ( أشد وأما املنقطعة فقوله تعاىل امل َتنزِيلُ الِْكَتابِ الَ رَْيَب ِفيِه ِمن رَّبِ الْعَالَِمَني أَْم َيقُولُونَ افَْترَاُه 

واهللا أعلم بل يقولون افتراه فدل على اإلضراب عن األول واالستفهام عما بعده إذ ليس يف الكالم معىن أي كما 
ههنا مبنزلة اهلمزة وذلك غري ) أم ( قولك أزيد عندك أم عمرو ومن ال حيقق من املفسرين يقولون إن كان يف 

يف هذه اآلية منفصلة ) أم ( هذه املنقطعة تتضمن معىن بل إذا عرفت هذه املقدمة فنقول ) أم ( صحيح ملا ذكرنا أن 
رين عندما حضر يعقوب املوت واخلطاب مع أهل مجع شهيد مبعىن احلاضر أي ما كنتم حاض) والشهداء ( أم متصلة 

الكتاب كأنه تعاىل قال هلم فيما كانوا يزعمون من أن الدين الذي هم عليه دين الرسل كيف تقولون ذلك وأنتم 
صلى اهللا ( تشهدون وصايا األنبياء بالدين ولو شهدمت ذلك لتركتم ما أنتم عليه من الدين ولرغبتم يف دين حممد 

  الذي هو نفس ما كان عليه إبراهيم عليه السالم ويعقوب وسائر األنبياء عليهم السالم بعده) عليه وسلم 
فإن قيل االستفهام على سبيل اإلنكار إمنا يتوجه على كالم باطل واحملكى عن يعقوب يف هذه اآلية ليس كالً ما 

تفهام على سبيل اإلنكار متعلق مبجرد باطالً بل حقاً فكيف ميكن صرف االستفهام على سبيل اإلنكار إليه قلنا االس



ادعائهم احلضور عند وفاته هذا هو الذي أنكره اهللا تعاىل فأما ذكره بعد ذلك من قول يعقوب عليه السالم َما 
َتْعُبُدونَ ِمن َبْعِدى فهو كالم مفصل بل كأنه تعاىل ملا أنكر حضورهم يف ذلك الوقت شرح بعد ذلك كيفية تلك 

  الوصية
يف هذه اآلية متصلة وطريق ذلك أن يقدر قبلها حمذوف كأنه قيل أتدعون على األنبياء ) أم ( ين يف أن القول الثا

اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت يعين إن أوائلكم من بين إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إىل 
  نبياء ما هم منه برآءملة اإلسالم والتوحيد وقد علمتم ذلك فما لكم تدعون على األ

  أما قوله إِذْ قَالَ ِلَبنِيِه ففيه مسألتان
األوىل وقت الشهداء والثانية وقت ) إذ ( املسألة األوىل قال القفال قوله إِذْ َحَضَر َيْعقُوَب الَْمْوُت إِذْ قَالَ ِلَبنِيهِ أن 

  احلضور
م على أوالدهم كانت يف باب الدين ومهتهم مصروفة املسألة الثانية اآلية دالة على أن شفقة األنبياء عليهم السال

  إليه دون غريه
  أما قوله َما َتعُْبُدونَ ِمن َبْعِدى ففيه مسألتان

  لغري العقالء فكيف أطلقه يف املعبود احلق) ما ( املسألة األوىل لفظة 
ه َما َتْعُبُدونَ كقولك عند عام يف كل شيء واملعىن أي شيء تعبدون والثاين قول) ما ( وجوابه من وجهني األول أن 
  طلب احلد والرسم ما اإلنسان

  َق ففيه مسائلاملسألة الثانية قوله ِمن َبْعِدى أما قوله قَالُواْ َنعُْبُد إِلَاَهَك وَإِلَاَه آَباِئَك إِْبراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ وَإِْسحَا
قلدة قالوا إن أبناء يعقوب اكتفوا بالتقليد وهو املسألة األوىل هذه اآلية متسك هبا فريقان من أهل اجلهل األول امل

عليه السالم ما أنكره عليهم فدل على أن التقليد كاف الثاين التعليمية قالوا ال طريق إىل معرفة اهللا إال بتعليم 
ه الذي الرسول واإلمام والدليل عليه هذه اآلية فإهنم مل يقولوا نعبد اإلله الذي دل عليه العقل بل قالوا نعبد اإلل

  أنت تعبده وآباءك يعبدونه وهذا يدل على أن طريق املعرفة هو التعلم
واجلواب كما أنه ليس يف اآلية داللة على أهنم عرفوا اإلله بالدليل العقلي فليس فيها أيضاً داللة على أهنم ما أقروا 

ل بالدليل علمنا أن إميان القوم ما كان على باإلله إال على طريقة التقليد والتعليم مث إن القول بالتقليد والتعليم ملا بط
  هذه الطريقة بل كان حاصالً على سبيل االستدالل أقصى ما يف الباب أن يقال فلم مل يذكروا طريقة االستدالل

واجلواب عنه من وجوه أوهلا أن ذلك أخصر يف القول من شرح صفات اهللا تعاىل بتوحيده وعلمه وقدرته وعدله 
إىل سكون نفس يعقوب عليه السالم فكأهنم قالوا لسنا جنري إال على مثل طريقتك فال خالف منا وثانيها أنه أقرب 

عليك فيما نعبده وخنلص العبادة له وثالثها لعل هذا إشارة إىل ذكر الدليل على وجود الصانع على ما ذكره اهللا 
)  ٢١البقرة ( واْ رَبَّكُُم الَِّذىْ  َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم تعاىل يف أول هذه السورة يف قوله قَِديرٌ َياأَيَُّها النَّاُس اعُْبُد

وههنا مرادهم بقوهلم َنعُْبُد إِلَاَهَك َوإِلَاَه آَباِئَك أي نعبد اإلله الذي دل عليه وجودك ووجود آبائك وعلى هذا 
  الطريق يكون ذلك إشارة إىل االستدالل ال إىل التقليد

قال القفال ويف بعض التفاسري أن يعقوب عليه السالم ملا دخل مصر رأى أهلها يعبدون النريان املسألة الثانية 
واألوثان فخاف على بنيه بعد وفاته فقال هلم هذا القول حتريضاً هلم على التمسك بعبادة اهللا تعاىل وحكى القاضي 

يعبدون األوثان والنريان فقال يا بين ما عن ابن عباس أن يعقوب عليه السالم مجعهم إليه عند الوفاة وهم كانوا 
تعبدون من بعدي قالوا نعبد إهلك وإله آبائك مث قال القاضي هذا بعيد لوجهني األول أهنم بادروا إىل االعتراف 



بالتوحيد مبادرة من تقدم منه العلم واليقني الثاين أنه تعاىل ذكر يف الكتاب حال األسباط من أوالد يعقوب وأهنم 
  ماً صاحلني وذلك ال يليق حباهلمكانوا قو

املسألة الثالثة قوله إِبْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاَق عطف بيان آلبائك قال القفال وقيل أنه قدم ذكر إمساعيل على 
  إسحاق ألن إمساعيل كان أسن من إسحاق

ب ال يسقطون باجلد وهو قول عمر املسألة الرابعة قال الشافعي رضي اهللا عنه األخوة واألخوات لألب واألم أو لأل
وعثمان وعلي وعبد اهللا بن مسعود وزيد رضي اهللا عنهم وهو قول مالك وأيب يوسف وحممد وقال أبو حنيفة إهنم 
يسقطون باجلد وهو قول أبو بكر الصديق وابن عباس وعائشة رضي اهللا عنهم ومن التابعني قول احلسن وطاوس 

لون إهنم ال يسقطون باجلد فلهم قوالن أحدمها أن اجلد خري األمرين إما املقامسة وعطاء أما األولون وهم الذين يقو
  معهم أو ثلث مجيع املال مث الباقي بني األخوة واألخوات

للذكر مثل حظ األنثيني وهذا مذهب زيد ابن ثابت وقول الشافعي رضي اهللا عنه والثاين أنه مبنزلة أحد األخوة ما مل 
سدس فإن نقصته املقامسة من السدس أعطى السدس ومل ينقص منه شيء واحتج أبو حنيفة على تنقصه املقامسة من ال

قوله بأن اجلد أب واألب حيجب األخوات واألخوة فيلزم أن حيجبهم اجلد وإمنا قلنا إن اجلد أب لآلية واألثر أما 
كَ إِبْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاَق فأطلق لفظ األب على اآلية فاثنان هذه اآلية وهي قوله تعاىل َنْعُبدُ إِلَاَهَك وَإِلَاَه آبَاِئ

  اجلد
  فإن قيل فقد أطلقه يف العم وهو إمساعيل مع أنه باالتفاق ليس بأب

قلنا االستعمال دليل احلقيقة ظاهراً ترك العمل به يف حق العم لدليل قام فيه فيبقى يف الباقي حجة اآلية الثانية قوله 
  ) ٣٨يوسف ( يوسف عليه السالم وَاتََّبْعُت ِملَّةَ  ءاَباءي إِْبراِهيَم وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب  تعاىل خمرباً عن

وأما األثر فما روى عطاء عن ابن عباس أنه قال من شاء العنته عند احلجر األسود إن اجلد أب وقال أيضاً أال ال 
ألب أباً وإذا ثبت أن اجلد أب وجب أن يدخل حتت قوله يتقي اهللا زيد بن ثابت جيعل ابن االبن ابناً وال جيعل أب ا

يف استحقاق اجلد الثلثني دون األخوة كما استحقه األب دوهنم إذا )  ١١النساء ( تعاىل َوَورِثَهُ أَبََواُه فَِالّمِه الثُّلُثُ 
كما استدللتم هبذه كان باقياً قال الشافعي رضي اهللا عنه ال نسلم أن اجلد أب والدليل عليه وجوه أحدها أنكم 

البقرة ( اآليات على أن اجلد أب فنحن نستدل على أنه ليس بأب بقوله تعاىل وََوصَّى بَِها إِْبراِهيُم َبنِيِه َوَيْعقُوُب 
فإن اهللا تعاىل ما أدخل يعقوب يف بنيه ألنه ميزه عنهم فلو كان الصاعد يف األبوة أباً لكان النازل يف البنوة )  ١٣٢

قيقة فلما مل يكن كذلك ثبت أن اجلد ليس بأب وثانيها لو كان اجلد أباً على احلقيقة ملا صح ملن مات أبوه ابناً يف احل
  وجده حي أن ينفي أن له أباً كما ال يصح يف األب القريب وملا صح ذلك علمنا أنه ليس بأب يف احلقيقة

  رتبة األبعد فلذلك صح فيه النفيفإن قيل اسم األبوة وإن حصل يف الكل إال أن رتبة األدىن أقرب من 
قلنا لو كان االسم حقيقة فيهما مجيعاً مل يكن الترتيب يف الوجود سبباً لنفي اسم األب عنه وثالثها لو كان اجلد أباً 

على احلقيقة لصح القول بأنه مات وخلف أماً وآباء كثريين وذلك مما مل يطلقه أحد من الفقهاء وأرباب اللغة 
ها لو كان اجلد أباً وال شك أن الصحابة عارفون باللغة ملا كانوا خيتلفون يف مرياث اجلد ولو كان والتفسري ورابع

اجلد أباً لكانت اجلدة أماً ولو كان كذلك ملا وقعت الشبهة يف مرياث اجلدة حىت حيتاج أبو بكر رضي اهللا عنه إىل 
له تعاىل يُوِصيكُُم اللَُّه ِفى أَْولَادِكُْم ِللذَّكَرِ ِمثْلُ السؤال عنه فهذه الدالئل دلت على أن اجلد ليس بأب وخامسها قو

فلو كان اجلد أباً لكان ابن االبن ابناً ال حمالة فكان يلزم مبقتضى هذه اآلية حصول )  ١١النساء ( َحِظ االْْنثََيْينِ 
آليات اليت متسكتم هبا يف بيان أن املرياث البن االبن مع قيام االبن وملا مل يكن كذلك علمنا أن اجلد ليس بأب فأما ا



اجلد أب فاجلواب عن وجه التمسك هبا من وجوه أوهلا أنه قرأ أيب وَإِلَاهَ إِبَْراهِيَم بطرح آبائك إال أن هذا ال يقدح 
يف الغرض ألن القراءة الشاذة ال ترفع القراءة املتواترة بل اجلواب أن يقال إنه أطلق لفظ األب على اجلد وعلى 

فدلنا ذلك على أنه ذكره ) ردوا على أيب ( وقال ) هذا بقية آبائي ( قال عليه الصالة والسالم يف العباس العم و
  على سبيل

اجملاز والدليل عليه ما قدمناه أنه يصح نفي اسم األب عن اجلد ولو كان حقيقة ملا كان كذلك وأما قول ابن عباس 
ال إىل االسم اللغوي ألن اللغات ال يقع اخلالف فيها بني أرباب فإمنا أطلق االسم عليه نظراً إىل احلكم الشرعي 

  اللسان واهللا أعلم
أو على )  ١٦ ١٥العلق ( أما قوله تعاىل إِلَهاً واِحداً فهو بدل إِلٍَه آَباِئَك كقوله بِالنَّاِصَيةِ  َناِصَيةٍ  كَاِذَبةٍ  

ُن لَُه ُمْسِلُمونَ ففيه وجوه أحدها أنه حال من فاعل نعبد أو االختصاص أي تريد بإله آبائك إهلاً واحداً أما قوله َوَنْح
وثانيها جيوز أن تكون مجلة معطوفة على نعبد وثالثها أن تكون مجلة اعتراضية ) له ( من مفعوله لرجوع اهلاء إليه يف 

  مؤكدة أي ومن حالنا أنا له مسلمون خملصون للتوحيد أو مذعنون
قَْد َخلَْت فهو إشارة إىل من ذكرهم اهللا تعاىل يف اآلية املتقدمة وهم إبراهيم وإمساعيل  أما قوله تعاىل تِلَْك أُمَّةٌ 

سلفت ومضت وانقرضت واملعىن أين اقتصصت ) خلت ( الصنف ) األمة ( وإسحاق ويعقوب وبنوه املوحدون و 
ريهتم دون أن تفعلوا ما فعلوه عليكم أخبارهم وما كانوا عليه من اإلسالم والدعوة إىل اإلسالم فليس لكم نفع يف س

  فإن أنتم فعلتم ذلك انتفعتم وإن أبيتم مل تنتفعوا بأفعاهلم واآلية دالة على مسائل
املسألة األوىل اآلية دالة على بطالن التقليد ألن قوله لََها َما كََسَبْت يدل على أن كسب كل أحد خيتص به وال 

كسب املتبوع نافعاً للتابع فكأنه قال إين ما ذكرت حكاية أحواهلم طلباً ينتفع به غريه ولو كان التقليد جائزاً لكان 
  منكم أن تقلدوهم ولكن لتنبهوا على ما يلزمكم فتستدلوا وتعلموا أن ما كانوا عليه من امللة هو احلق

  خمالفتهاملسألة الثانية اآلية دالة على ترغيبهم يف اإلميان واتباع حممد عليه الصالة والسالم وحتذيرهم من 
املسألة الثالثة اآلية دالة على أن األبناء ال يثابون على طاعة اآلباء خبالف قول اليهود من أن صالح آبائهم ينفعهم 

يا صفية عمة حممد يا فاطمة بنت حممد ائتوين يوم القيامة بأعمالكم ال ( وحتقيقه ما روي عنه عليه السالم أنه قال 
وقال اهللا تعاىل فَالَ أَنسَابَ ) ومن أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه ( وقال ) هللا شيئاً بأنسابكم فإين ال أغين عنكم من ا

وقال تعاىل لَّْيَس بِأَمَانِّيكُْم َوال أََمانِىّ  أَْهلِ الِْكَتابِ َمن َيعَْملْ ُسوءا )  ١٠١املؤمنون ( َبْينَُهْم َيْومَِئٍذ َوالَ يََتَساءلُونَ 
األنعام ( وكذلك قوله تعاىل َوالَ َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ إِالَّ َعلَْيَها َوالَ تَزُِر وَازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى )  ١٢٣النساء ( ُيْجَز بِِه 
  ) ٥٤النور ( وقال فَإِن َتَولَّْواْ فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحّملَ َوَعلَْيكُْم مَّا ُحّملُْتْم )  ١٦٤

من يقول األبناء يعذبون بكفر آبائهم وكان اليهود يقولون إهنم يعذبون يف املسألة الرابعة اآلية تدل على بطالن قول 
وهي أيام )  ٨٠البقرة ( النار لكفر آبائهم باختاذ العجل وهو قوله تعاىل َوقَالُواْ لَن تََمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما مَّْعُدوَدةً  

  عبادة العجل فبني اهللا تعاىل بطالن ذلك
ة اآلية دالة على أن العبد مكتسب وقد اختلف أهل السنة واملعتزلة يف تفسري الكسب أما أهل السنة املسألة اخلامس

  فقد اتفقوا على أنه ليس معىن كون العبد مكتسباً دخول شيء من األعراض بقدرته

 من العدم إىل الوجود مث بعد اتفاقهم على هذا األصل ذكروا هلذا الكسب ثالث تفسريات أحدها وهو قول
األشعري رضي اهللا عنه أن القدرة صفة متعلقة باملقدور من غري تأثري القدرة يف املقدور بل القدرة واملقدور حصال 



خبلق اهللا تعاىل كما أن العلم واملعلوم حصال خبلق اهللا تعاىل لكن الشيء الذي حصل خبلق اهللا تعاىل وهو متعلق 
توجد بقدرة اهللا تعاىل مث حيصل لذلك الفعل وصف كونه طاعة أو القدرة احلادثة هو الكسب وثانيها أن ذات الفعل 

معصية وهذه الصفة حاصلة بالقدرة احلادثة وهو قول أيب بكر الباقالين وثالثها أن القدرة احلادثة والقدرة القدمية إذا 
يعزى إىل أيب إسحاق تعلقتا مبقدور واحد وقع املقدور هبما وكأنه فعل العبد وقع بإعانة اهللا فهذا هو الكسب وهذا 

  األسفرايين ألنه يروى عنه أنه قال الكسب والفعل الواقع باملعني
أما القائلون بأن القدرة احلادثة مؤثرة فهم فريقان األول الذين يقولون بأن القدرة مع الداعي توجب الفعل فاهللا 

ية إىل دخول هذه األفعال يف الوجود تعاىل هو اخلالق للكل مبعىن أنه سبحانه وتعاىل هو الذي وضع األسباب املؤد
والعبد هو املكتسب مبعىن أن املؤثر يف وقوع فعله هو القدرة والداعية القائمتان به وهذا مذهب إمام احلرمني رمحه 

  اهللا تعاىل اختاره يف الكتاب الذي مساه بالنظامية ويقرب قول أيب احلسني البصري منه وإن كان ال يصرح به
املعتزلة وهم الذين يقولون القدرة مع الداعي ال توجب الفعل بل العبد قادر على الفعل والترك  الفريق الثاين من

متمكن منهما إن شاء فعل وإن شاء ترك وهذا الفعل والكسب قالت املعتزلة لألشعري إذا كان مقدور العبد واقعاً 
لوقت بذلك الفعل وإذا مل خيلقه فيه استحال خبلق اهللا تعاىل فإذا خلقه فيه استحال من العبد أن ال يتصف يف ذلك ا

منه يف ذلك الوقت أن يتصف به وإذا كان كذلك مل يكن ألبتة متمكناً من الفعل والترك وال معىن للقادر إال ذلك 
و فالعبد ألبتة غري قادر وأيضاً فهذا الذي هو مكتسب العبد إما أن يكون واقعاً بقدرة اهللا أو مل يقع ألبتة بقدرة اهللا أ
وقع بالقدرتني معاً فإن وقع بقدرة اهللا تعاىل مل يكن العبد فيه مؤثراً فكيف يكون مكتسباً له وإن وقع بقدرة العبد 

فهذا هو املطلوب وإن وقع بالقدرتني معاً فهذا حمال ألن قدرة اهللا تعاىل مستقلة باإليقاع فعند تعلق قدرة اهللا تعاىل به 
أما قول الباقالين فضعيف ألن احملرم من اجللوس يف الدار املغصوبة ليس إال شغل فكيف يبقى لقدرة العبد فيه أثر و

تلك األحياز فهذا الشغل إن حصل بفعل اهللا تعاىل فنفس املنهي عنه قد خلقه اهللا تعاىل فيه وهذا هو عني تكليف ما 
أن قدرة اهللا تعاىل مستقلة بالتأثري ال يطاق وإن حصل بقدرة العبد فهو املطلوب وأما قول األسفرايين فضعيف ملا بينا 

فال يبقى لقدرة العبد معها أثر ألبتة قال أهل السنة كون العبد مستقالً باإلجياد واخللق حمال لوجوه أوهلا أن العبد لو 
 كان موجداً ألفعاله لكان عاملاً بتفاصيل فعله وهو غري عامل بتلك التفاصيل فهو غري موجد هلا وثانيها لو كان العبد

موجداً لفعل نفسه ملا وقع إال ما أراده العبد وليس كذلك ألن الكافر يقصد حتصيل العلم فال حيصل إال اجلهل 
  وثانيها لو كان العبد موجداً لفعل نفسه لكان كونه موجداً لذلك الفعل زائداً على ذات ذلك الفعل

عن كون العبد موجداً له واملعقول غري  وذات القدرة ألنه ميكننا أن نعقل ذات الفعل وذات القدرة مع الذهول
املغفول عنه مث تلك املوجدية حادثة فإن كان حدوثها بالعبد لزم افتقارها إىل موجدية أخرى ولزم التسلسل وهو 
حمال وإن كان اهللا تعاىل واألثر واجب احلصول عند حصول املوجدية فيلزم استناد الفعل إىل اهللا تعاىل وال يلزمنا 

  ية اهللا تعاىل ألنه قدمي فكانت موجديته قدمية فال يلزم افتقار تلك املوجودية إىل موجودية أخرىذلك يف موجد
  هذا ملخص الكالم من اجلانبني واملنازعات بني الفريقن يف األلفاظ واملعاين كثرية واهللا اهلادي

  َراِهيَم َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمشْرِكَِنيَوقَالُواْ كُونُواْ ُهوًدا أَوْ َنصَاَرى َتْهَتدُواْ قُلْ َبلْ ِملَّةَ  إِْب
اعلم أنه تعاىل ملا بني الدالئل اليت تقدمت صحة دين اإلسالم حكى بعدها أنواعاً من شبه املخالفني الطاعنني يف 

  اإلسالم
رير ذلك شبهة بل أصروا على الشبهة األوىل حكى عنهم أهنم قالوا كُونُواْ ُهوًدا أَْو َنصَاَرى تَْهَتدُواْ ومل يذكروا يف تق

التقليد فأجاهبم اهللا تعاىل عن هذه الشبهة من وجوه األول ذكر جواباً إلزامياً وهو قوله قُلْ َبلْ ِملَّةَ  إِْبراهِيَم حَنِيفًا 



وتقرير هذا اجلواب أنه إن كان طريق الدين التقليد فاألوىل يف ذلك اتباع ملة إبراهيم ألن هؤالء املختلفني قد 
فقوا على صحة دين إبراهيم واألخذ باملتفق أوىل من األخذ باملختلف إن كان املعول يف الدين على التقليد فكأنه ات

سبحانه قال إن كان املعول يف الدين على االستدالل والنظر فقد قدمنا الدالئل وإن كان املعول على التقليد 
  لنصرانية أوىلفالرجوع إىل دين إبراهيم عليه السالم وترك اليهودية وا

  فإن قيل أليس أن كل واحد من اليهود والنصارى يدعي أنه على دين إبراهيم عليه السالم
قلنا ملا ثبت أن إبراهيم كان قائالً بالتوحيد وثبت أن النصارى يقولون بالتثليث واليهود يقولون بالتشبيه فثبت أهنم 

  سالم ملا دعا إىل التوحيد كان هو على دين إبراهيمليسوا على دين إبراهيم عليه السالم وأن حممداً عليه ال
ولنرجع إىل تفسري األلفاظ أما قوله َوقَالُواْ كُوُنواْ ُهوًدا أَْو َنَصاَرى فال جيوز أن يكون املراد به التخيري إذ املعلوم من 

ل النصارى أيضاً ذلك بل حال اليهود أهنا ال جتوز اختيار النصرانية على اليهودية بل تزعم أنه كفر واملعلوم من حا
املراد أن اليهود تدعو إىل اليهودية والنصارى إىل النصرانية فكل فريق يدعو إىل دينه ويزعم أنه اهلدي فهذا معىن 

قوله َتْهَتدُواْ أي أنكم إذا فعلتم ذلك اهتديتم وصرمت على سنن االستقامة أما قوله َبلْ ِملَّةَ  إِْبراِهيَم ففي اتنصاب ملة 
أقوال األول ألنه عطف يف املعىن على قوله كُوُنواْ ُهوًدا أَْو َنَصاَرى وتقديره قالوا اتبعوا اليهودية قل بل اتبعوا  أربعة

ملة إبراهيم الثاين على احلذف تقديره بل نتبع ملة إبراهيم الثالث تقديره بل نكون أهل ملة إبراهيم فحذف املضاف 
  أي أهلها الرابع التقدير بل اتبعوا ملة إبراهيم وقرأ)  ٩٢يوسف ( لِ الْقَْرَيةَ  وأقيم املضاف إليه مقامه كقوله وَاسْئَ

  بالرفع أي ملته ملتنا أو ديننا ملة إبراهيم وباجلملة فأنت باخليار يف أن جتعله مبتدأ أو خرباً) ملة إبراهيم ( األعرج 
  أما قوله َحنِيفاً ففيه مسألتان

نيف قوالن األول أن احلنيف هو املستقيم ومنه قيل لألعرج أحنف تفاؤالً بالسالمة املسألة األوىل ألهل اللغة يف احل
كما قالوا للديغ سليم واملهلكة مفازة قالوا فكل من أسلم هللا ومل ينحرف عنه يف شيء فهو حنيف وهو مروي عن 

دميه إىل األخرى بأصابعها حممد بن كعب القرطي الثاين أن احلنيف املائل ألن األحنف هو الذي مييل كل واحد من ق
 وحتنف إذا مال فاملعىن أن إبراهيم عليه السالم حنف إىل دين اهللا أي مال إليه فقوله َبلْ ِملَّةَ  إِبْراِهيمَ َحنِيفًا أي خمالفاً
لليهود والنصارى منحرفاً عنهما وأما املفسرون فذكروا عبارات أحدها قول ابن عباس واحلسن وجماهد أن احلنيفية 

البيت وثانيها أهنا اتباع احلق عن جماهد وثالثها اتباع إبراهيم يف شرائعه اليت هي شرائع اإلسالم ورابعها  حج
إخالص العمل وتقديره بل نتبع ملة إبراهيم اليت هي التوحيد عن األصم قال القفال وباجلملة فاحلنيف لقب ملن دان 

  يه السالمباإلسالم كسائر ألقاب الديانات وأصله من إبراهيم عل
املسألة الثانية يف نصب حنيفاً قوالن أحدمها قول الزجاج أنه نصب على احلال من إبراهيم كقولك رأيت وجه هند 

قائمة الثاين أنه نصب على القطع أراد بل ملة إبراهيم احلنيف فلما سقطت األلف والالم مل تتبع النكرة املعرفة 
  فانقطع منه فانتصب قاله حناة الكوفة

  وله َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني ففيه وجوه أحدها أنه تنبيه على أن يف مذهب اليهودأما ق

والنصارى شركاء على ما بيناه ألنه تعاىل حكى عن بعض اليهود قوهلم عزير ابن اهللا والنصارى قالوا املسيح ابن اهللا 
ومعلوم أنه عليه السالم أتى بشرائع وذلك شرك وثانيها أن احلنيف اسم ملن دان بدين إبراهيم عليه السالم 

خمصوصة من حج البيت واخلتان وغريمها فمن دان بذلك فهو حنيف وكان العرب تدين هبذه األشياء مث كانت 
وله وق)  ٣١احلج ( تشرك فقيل من أجل هذا َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني ونظريه قوله ُحَنفَاء للَِّه غَْيَر ُمْشرِِكَني بِِه 



قال القاضي اآلية تدل على أن للواحد منا أن حيتج )  ١٠٦يوسف ( َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَُرُهمْ بِاللَِّه إِالَّ َوُهْم مُّْشرِكُونَ 
على غريه مبا جيري جمرى املناقضة لقوله إفحاً ماله وإن مل يكن ذلك حجة يف نفسه ألن من املعلوم أنه عليه السالم مل 

ه بأمثال هذه الكلمات بل كان حيتج باملعجزات الباهرة اليت ظهرت عليه لكنه عليه السالم ملا يكن حيتج على نبوت
كان قد أقام احلجة هبا وأزاح العلة مث وجدهم معاندين مستمرين على باطلهم فعند ذلك أورد عليهم من احلجة ما 

إبراهيم عليه السالم أوىل باالتباع ولقائل أن  جيانس ما كانوا عليه فقال إن كان الدين باالتباع فاملتفق عليه وهو ملة
يقول اليهود والنصارى إن كانوا معترفني بفضل إبراهيم ومقرين أن إبراهيم ما كان من القائلني بالتشبيه والتثليث 
إليه  امتنع أن يقولوا بذلك بل ال بد وأن يكونوا قائلني بالتنزيه والتوحيد ومىت كانوا قائلني بذلك مل يكن يف دعوهتم
فائدة وإن كانوا منكرين فضل إبراهيم أو كانوا مقرين به لكنهم أنكروا كونه منكراً للتجسيم والتثليث مل يكن 

  ذلك متفقاً عليه فحينئذ ال يصح إلزام القول بأن هذا متفق عليه فكان األخذ به أوىل
هللا تعاىل فلما صح عن اليهود والنصارى  واجلواب أنه كان معلوماً بالتواتر أن إبراهيم عليه السالم ما أثبت الولد
  أهنم قالوا بذلك ثبت أن طريقتهم خمالفة لطريقة إبراهيم عليه السالم

ُموَسى اَألْسَباِط وََمآ أُوِتىَ  قُولُوا َءاَمنَّا بِاللَِّه َوَمآ أُنزِلَ إِلَْيَنا َوَمآ أُنزِلَ إِلَى إِْبَراِهيَم وَإِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َو
  َوِعيَسى َوَمآ أُوِتَي النَّبِيُّونَ ِمن رَّبِّهِْم الَ نُفَرِّقُ َبْيَن أََحٍد مِّْنُهْم َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ

اعلم أنه تعاىل ملا أجاب باجلواب اجلديل أوالً ذكر بعده جواباً برهانياً يف هذه اآلية وهو أن الطريق إىل معرفة نبوة 
وجب االعتراف ) صلى اهللا عليه وسلم ( ظهور املعجز عليهم وملا ظهر املعجز على يد حممد  األنبياء عليهم السالم

بنبوته واإلميان برسالته فإن ختصيص البعض بالقبول وختصيص البعض بالرد يوجب املناقضة يف الدليل وأنه ممتنع 
إِلَيَْنا إىل آخر اآلية وهذا هو الغرض األصلي من ذكر هذه عقالً فهذا هو املراد من قوله قُولُواْ ءاَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزِلَ 

اآلية فإن قيل كيف جيوز اإلميان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة قلنا حنن نؤمن بأن كل 
عض من ظهر واحد من تلك الشرائع كان حقاً يف زمانه فال يلزم منا املناقضة أما اليهود والنصارى ملا اعترفوا بنبوة ب

مع قيام املعجز على يده فحينئذ يلزمهم املناقضة فظهر ) صلى اهللا عليه وسلم ( املعجز عليه وأنكروا نبوة حممد 
  الفرق مث نقول يف اآلية مسائل

ه ذكروا يف مقابلت)  ١٣٥البقرة ( املسألة األوىل أن اهللا تعاىل ملا حكى عنهم أهنم قالوا كُوُنواْ ُهوًدا أَْو َنَصاَرى 
مث قال ألمته قُولُواْ ءاَمنَّا بِاللَِّه وهذا قول احلسن وقال )  ١٣٥البقرة ( للرسول عليه السالم قُلْ َبلْ ِملَّةَ  إِْبراهِيَم 

القاضي قوله قُولُواْ ءاَمنَّا بِاللَِّه يتناول مجيع املكلفني أعين النيب عليه السالم وأمته والدليل عليه وجهان أحدمها أن 
فال أقل ) صلى اهللا عليه وسلم ( واْ خطاب عام فيتناول الكل الثاين أن قوله َوَما أُنزِلَ إِلَْيَنا ال يليق إال به قوله قُولُ

من أن يكون هو داخالً فيه واحتج احلسن على قوله بوجهني األول أنه عليه السالم أمر من قبل بقوله قُلْ َبلْ ِملَّةَ  
  لشرف والظاهر إفراده باخلطابإِبْراهِيَم الثاين أنه يف هناية ا

واجلواب أن هذه القرائن وإن كانت حمتملة إال أهنا ال تبلغ يف القوة إىل حيث تقتضي ختصيص عموم قوله قُولُواْ 
ستحال أن ءاَمنَّا بِاللَِّه أما قوله قُولُواْ ءامَنَّا بِاللَِّه فإمنا قدمه ألن اإلميان باهللا أصل اإلميان بالشرائع فمن ال يعرف اهللا ا

يعرف نبياً أو كتاباً وهذا يدل على فساد مذهب التعليمية واملقلدة القائلني بأن طريق معرفة اهللا تعاىل الكتاب 
  والسنة

السبط احلافد ) الكشاف ( أما قوله َواالْسبَاطَ قال اخلليل السبط يف بين إسرائيل كالقبيلة يف العرب وقال صاحب 



واألسباط احلفدة وهم حفدة يعقوب عليه السالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا وكان احلسن واحلسني سبطي رسول 
  وذراري أبنائه اإلثين عشر

أما قوله الَ ُنفَّرُق َبْيَن أََحٍد ّمْنُهْم ففيه وجهان األول أنا ال نؤمن ببعض ونكفر ببعض فإنا لو فعلنا ذلك كانت 
ال نفرق بني أحد منهم أي ال نقول إهنم متفرقون يف أصول املناقضة الزمة على الدليل وذلك غري جائز الثاين 

الديانات بل هم جمتمعون على األصول اليت هي اإلسالم كما قال اهللا تعاىل شََرَع لَكُم ِفى الّدينِ َما َوصَّى بِِه ُنوحاً 
نْ أَِقيُمواْ الّديَن َوالَ َتتَفَرَّقُواْ ِفيِه الوجه األول أليق بسياق َوالَِّذى أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَ

  اآلية
أما قوله وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ فاملعىن أن إسالمنا ألجل طاعة اهللا تعاىل ال ألجل اهلوى وإذا كان كذلك فهو يقتضي أنه 

القبول والبعض بالرد فذلك يدل على أن مىت ظهر املعجز وجب اإلميان به فأما ختصيص بعض أصحاب املعجزات ب
  املقصود من ذلك اإلميان ليس طاعة اهللا واالنقياد له بل اتباع اهلوى وامليل

  سَِّميُع الَْعِليُمُهمُ اللَُّه َوُهَو الفَإِنْ َءاَمُنواْ بِِمثْلِ َمآ َءاَمنُتْم بِِه فَقَِد اهَْتَدواْ وَّإِنْ َتَولَّْواْ فَإِنََّما ُهْم ِفى شِقَاقٍ فَسََيكْفِيكَ
اعلم أنه تعاىل ملا بني الطريق الواضح يف الدين وهو أن يعترف اإلنسان بنبوة من قامت الداللة على نبوته وأن حيترز 

  يف ذلك عن املناقضة رغبهم يف مثل هذا اإلميان فقال فَإِنْ ءاَمُنواْ بِِمثْلِ َما ءاَمنُتْم بِِه فَقَِد اْهَتدَواْ
ن املقصود منه التثبيت واملعىن إن حصلوا ديناً آخر مثل دينكم ومساوياً له يف الصحة والسداد من وجوه أحدها أ

فقد اهتدوا ملا استحال أن يوجد دين آخر يساوي هذا الدين يف السداد استحال االهتداء بغريه ونظريه قولك 
عمل به وقد علمت أن ال للرجل الذي تشري عليه هذا هو الرأي والصواب فإن كان عندك رأى أصوب منه فا

أصوب من رأيك ولكنك تريد تثبيت صاحبك وتوقيفه على أن ما رأيت ال رأي وراءه وإمنا قلنا إنه يستحيل أن 
يوجد دين آخر يساوي هذا الدين يف السداد ألن هذا الدين مبناه على أن كل من ظهر عليه املعجز وجب 

أن يشتمل على املناقضة واملتناقض يستحيل أن يكون مساوياً لغري االعتراف بنبوته وكل ما غاير هذا الدين ال بد و
أي )  ١١الشورى ( املتناقض يف السداد والصحة وثانيها أن املثل صلة يف الكالم قال اهللا تعاىل لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء 

  حنف برجله ليس كهو شيء وقال الشاعر وصاليات ككما يؤثفني وكانت أم األحنف ترقصه وتقول واهللا لوال
  ودقة يف ساقه من هزله

  ما كان منكم أحد كمثله

وثالثها أنكم آمنتم بالفرقان من غري تصحيف وحتريف فإن آمنوا مبثل ذلك وهو التوراة من غري تصحيف وحتريف 
واْ بِمِثْلِ ورابعها أن يكون قوله فَإِنْ ءاَمُن) صلى اهللا عليه وسلم ( فقد اهتدوا ألهنم يتصلون به إىل معرفة نبوة حممد 

َما ءاَمنُتْم بِهِ أي فإن صاروا مؤمنني مبثل ما به صرمت مؤمنني فقد اهتدوا فالتمثيل يف اآلية بني اإلميانني والتصديقني 
وروى حممد بن جرير الطربي أن ابن عباس قال ال تقولوا فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فليس هللا مثل ولكن قولوا فإن 

قال القاضي ال وجه لترك القراءة املتواترة من حيث يشكل املعىن ويلبس ألن ذلك إن جعله  آمنوا بالذي آمنتم به
  املرء مذهباً لزمه أن يغري تالوة كل اآليات املتشاهبات وذلك حمظور والوجه األول يف اجلواب هو املعتمد

اله يكون ولياً هللا داخالً يف أهل رضوانه أما قوله فَقَِد اهَْتَدواْ فاملراد فقد عملوا مبا هدوا إليه وقبلوه ومن هذا ح
فاآلية تدل على أن اهلداية كانت موجودة قبل هذا االهتداء وتلك اهلداية ال ميكن محلها إال على الدالئل اليت نصبها 

نََّما ُهْم ِفى اهللا تعاىل وكشف عنها وبني وجوه داللتها مث بني على وجه الزجر ما يلحقهم إن تولوا فقال وَّإِنْ تََولَّْواْ فَإِ



  ِشقَاقٍ ويف الشقاق حبثان
البحث األول قال بعض أهل اللغة الشقاق مأخذو من الشق كأنه صار يف شق غري شق صاحبه بسبب العداوة وقد 
شق عصا املسلمني إذا فرق مجاعتهم وفارقها ونظريه احملادة وهي أن يكون هذا يف حد وذاك يف حد آخر والتعادي 

يف عدوة وذاك يف عدوة واجملانبة أن يكون هذا يف جانب وذاك يف جانب آخر وقال آخرون إنه  مثله ألن هذا يكون
من املشقة ألن كل واحد منهما حيرص على ما يشق على صاحبه ويؤذيه قال اهللا تعاىل َوإِنْ خِفُْتْم ِشقَاَق َبْينِهَِما أي 

  فراق بينهما يف االختالف حىت يشق أحدمها على اآلخر
ثاين قوله وَّإِنْ َتَولَّْواْ فَإِنََّما ُهْم ِفى شِقَاقٍ أي إن تركوا مثل هذا اإلميان فقد التزموا املناقضة والعاقل ال يلتزم البحث ال

املناقضة ألبتة فحيث التزموها علمنا أنه ليس غرضهم طلب الدين واالنقياد للحق وإمنا غرضهم املنازعة وإظهار 
ا قال ابن عباس رضي اهللا عنهما فَإِنََّما ُهْم ِفى ِشقَاقٍ يف خالف مذ فارقوا احلق العداوة مث للمفسرين عبارات أوهل

ومتسكوا بالباطل فصاروا خمالفني هللا وثانيها قال أبو عبيدة ومقاتل يف شقاتل أي يف ضالل وثالثها قال ابن زيد يف 
يف املعاداة على وجه احلق أو املخالفة اليت منازعة وحماربة ورابعها قال احلسن يف عداوة قال القاضي وال يكاد يقال 

ال تكون معصية أنه شقاق وإمنا يقال ذلك يف خمالفة عظيمة توقع صاحبها يف عداوة اهللا وغضبه ولعنه ويف استحقاق 
النار فصار هذا القول وعيداً منه تعاىل هلم وصار وصفهم بذلك دليالً على أن القوم معادون للرسول مضمرون له 

ترصدون إليقاعه يف احملن فعند هذا آمنه اهللا تعاىل من كيدهم وآمن املؤمنني من شرهم ومكرهم فقال السؤال م
فََسَيكْفِيكَُهمُ اللَُّه تقوية لقلبه وقلب املؤمنني ألنه تعاىل إذا تكفل بالكفاية يف أمر حصلت الثقة به قال املتكلمون هذا 

إمنا قلنا إنه إخبار عن الغيب وذلك ألنا وجدنا خمرب هذا القول أخبار عن الغيب فيكون معجزاً داالً على صدقة و
على ما أخرب به ألنه تعاىل كفاه شر اليهود والنصارى ونصره عليهم حىت غلبهم املسلمون وأخذوا ديارهم وأمواهلم 

  فصاروا أذالء يف أيديهم يؤدون إليهم اخلراج واجلزية أو ال يقدرون ألبتة

منا قلنا إنه معجز ألنه املتخرص ال يصيب يف مثل ذلك على التفصيل قال امللحدون ال على التخلص من أيديهم وإ
نسلم أن هذا معجز وذلك ألن املعجز هو الذي يكون ناقضاً للعادة وقد جرت العادة بأن كل من كان مبتلى بإيذاء 

ذا كان هذا معتاداً فكيف يقال غريه فإنه يقال له اصرب فإن اهللا يكفيك شره مث قد يقع ذلك تارة وال يقع أخرى وإ
إنه معجز وأيضاً لعله توصل إىل ذلك برؤيا رآها وذلك مما السبيل إىل دفعه فإن املنجمني يقولون من كان سهم 
الغيب يف طالعه فإنه يأيت مبثل هذه األخبار وإن مل يكن نبياً واجلواب أنه ليس غرضنا من قولنا أنه معجز أن هذا 

غرضنا أن القرآن يشتمل على كثري من هذا النوع واإلخبار عن األشياء الكثرية على سبيل  اإلخبار وحده معجز بل
  التفصيل مما ال يتأتى من املتخرص الكاذب

مث إنه تعاىل ملا وعده بالنصرة واملعونة أتبعه مبا يدل على أن ما يسرون وما يعلنون من هذا األمر ال خيفى عليه تعاىل 
الَْعلِيُم وفيه وجهان األول أنه وعيد هلم واملعىن أنه يدرك ما يضمرون ويقولون وهو عليم بكل فقال َوُهَو السَّمِيُع 

شيء فال جيوز هلم أن يقع منهم أمر إال وهو قادر على كفايته إياهم فيه الثاين أنه وعد للرسول عليه السالم يعين 
صحاب بقوله َوُهَو السَِّميُع الَْعِليمُ يسمع دعاءك ويعلم نيتك وهو يستجيب لك ويوصلك إىل مرداك واحتج األ

على أن مسعه تعاىل زائد على علمه باملسموعات ألن قوله َعِليٌم بناء مبالغة فيتناول كونه عاملاً جبميع املعلومات فلو 
كان كونه مسيعاً عبارة عن علمه باملسموعات لزم التكرار وأنه غري جائز فوجب أن يكون صفة كونه تعاىل مسيعاً 

  مراً زائداً على وصفه بكونه عليماً واهللا أعلم بالصوابأ
  أما قوله بِِمثْلِ َما ءاَمنُتمْ بِِه ففيه إشكال وهو أن الذي آمن به املؤمنون ليس له مثل وجوابه



  ِصْبَغةَ  اللَِّه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغةً  َوَنْحُن لَُه َعابِدونَ
ب الثاين وهو أن ذكر ما يدل على صحة هذا الدين ذكر بعده ما يدل على أن دالئل اعلم أنه تعاىل ملا ذكر اجلوا

  هذا الدين واضحة جلية فقال ِصْبَغةَ  اللَِّه مث يف اآلية مسائل
املسألة األوىل الصبغ ما يلون به الثياب ويقال صبغ الثوب يصبغه بفتح الباء وكسرها وضمها ثالث لغات صبغاً 

فعلة من صبغ كاجللسة من جلس وهي احلالة اليت يقع عليها الصبغ مث ) والصبغة ( غتان بفتح الصاد وكسرها ل
اختلفوا يف املراد بصبغة اهللا على أقوال األول أنه دين اهللا وذكروا يف أنه مل مسي دين اهللا بصبغة اهللا وجوًه أحدها أن 

يقولون هو تطهري هلم وإذا فعل الواحد بعض النصارى كانوا يغمسون أوالدهم يف ماء أصفر يسمونه املعمودية و
بولده ذلك قال اآلن صار نصرانياً فقال اهللا تعاىل اطلبوا صبغة اهللا وهي الدين واإلسالم ال صبغتهم والسبب يف 

إطالق لفظ الصبغة على الدين طريقة املشاكلة كما تقول ملن يغرس األشجار وأنت تريد أن تأمره بالكرم اغرس 
البقرة ( د رجالً مواظباً على الكرم ونظريه قوله تعاىل إِنََّما َنْحُن ُمْستَْهزِءونَ اللَُّه َيْسَتْهزِىء بِهِْم كما يغرس فالن تري

  ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم)  ١٥ ١٤

إِن َتْسَخرُواْ )  ٤٠الشورى ( ا َوجََزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُه)  ٥٤آل عمران ( َوَمكَُرواْ وََمكََر اللَُّه )  ١٤٢النساء ( 
وثانيها اليهود تصبغ أوالدها يهودا والنصارى تصبغ أوالدها نصارى مبعىن )  ٣٨هود ( ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر مِنكُْم 

يلقوهنم فيصبغوهنم بذلك ملا يشربون يف قلوهبم عن قتادة قال ابن األنباري يقال فالن يصبغ فالناً يف الشيء أي 
  يه ويلزمه إياه كما جيعل الصبغ الزماً للثواب وأنشد ثعلب دع الشر وأنزل بالنجاة حترزايدخله ف

  إذا أنت مل يصبغك يف الشر صابغ
وثالثها مسي الدين صبغة ألن هيئته تظهر باملشاهدة من أثر الطهارة والصالة قال اهللا تعاىل ِسيَماُهْم ِفى ُوُجوِههِْم ّمْن 

إىل )  ١٣٦البقرة ( ورابعها قال القاضي قوله ِصْبَغةَ  اللَِّه متعلق بقوله قُولُواْ ءامَنَّا بِاللَِّه )  ٢٩ الفتح( أَثَرِ السُُّجوِد 
فوصف هذا اإلميان منهم بأنه صبغة اهللا تعاىل ليبني أن املباينة بني هذا )  ٤٦العنكبوت ( قوله َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

الذي اختاره املبطل ظاهرة جلية كما تظهر املباينة بني األلوان واألصباغ لذي  الدين الذي اختاره اهللا وبني الدين
( قِ اللَِّه احلس السليم القول الثاين أن صبغة اهللا فطرته وهو كقوله ِفطَْرةَ  اللَِّه الَِّتى فَطََر النَّاَس َعلَْيَها الَ َتْبدِيلَ ِلَخلْ

يف تركيبه وبنيته بالعجز والفاقة واآلثار الشاهدة عليه باحلدوث  ومعىن هذا الوجه أن اإلنسان موسوم)  ٣٠الروم 
واالفتقار إىل اخلالق فهذه اآلثار كالصبغة له وكالسمة الالزمة قال القاضي من محل قوله ِصْبَغةَ  اللَِّه على الفطرة 

ضيه األدلة من عقل وشرع فهو مقارب يف املعىن لقول من يقول هو دين اهللا ألن الفطرة اليت أمروا هبا هو الذي تقت
وهو الدين أيضاً لكن الدين أظهر ألن املراد على ما بينا هو الذي وصفوا أنفسهم به يف قوله قُولُواْ ءاَمنَّا بِاللَِّه فكأنه 
تعاىل قال يف ذلك إن دين اهللا الذي ألزمكم التمسك به فالنفع به سيظهر ديناً ودنيا كظهور حسن الصبغة وإذا محل 

لى ما ذكرناه مل يكن لقول من يقول إمنا قال ذلك لعادة جارية لليهود والنصارى يف صبغ يستعملونه يف الكالم ع
  أوالدهم معىن ألن الكالم إذا استقام على أحسن الوجوه بدونه فال فائدة فيه ولنذكر اآلن بقية أقوال املفسرين

املخصوص الذي للنصارى تطهري هلم فكذلك  القول الثالث أن صبغة اهللا هي اخلتان الذي هو تطهري أي كما أن
  اخلتان تطهري للمسلمني عن أيب العالية

  القول الرابع إنه حجة اهللا عن األصم وقيل إنه سنة اهللا عن أيب عبيدة والقول اجليد هو األول واهللا أعلم
غة اهللا الثالث قال سيبويه إنه املسألة الثانية يف نصب صبغة أقوال أحدها أنه بدل من ملة وتفسري هلا الثاين اتبعوا صب

  مصدر مؤكد فينتصب عن قوله بِاللَِّه فَإِذَا كما انتصب وعد اهللا عما تقدمه



أما قوله َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغةً  فاملراد أنه يصبغ عباده باإلميان ويطهرهم به من أوساخ الكفر فال صبغة أحسن 
  من صبغته

إنه عطف على بِاللَِّه فَإِذَا وهذا يرد قول من يزعم أن ) الكشاف ( ُه َعابِدونَ فقال صاحب أما قوله تعاىل وََنْحُن لَ
صبغة اهللا بدل من ملة إبراهيم أو نصب على اإلغراء مبعىن عليكم صبغة اهللا ملا فيه من فك النظم وانتصاهبا على أهنا 

  مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه والقول ما قالت حذام

  حَآجُّوَنَنا ِفى اللَِّه َوُهَو َربَُّنا َوَربُّكُْم َولََنآ أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم َوَنْحُن لَُه ُمْخِلُصونَقُلْ أَُت
  اعلم أن يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اختلفوا يف تلك احملاجة وذكروا وجوهاً أحدها أن ذلك كان قوهلم أهنم أوىل باحلق والنبوة لتقدم 
وة فيهم واملعىن أجتادلوننا يف أن اهللا اصطفى رسول من العرب ال منكم وتقولون لو أنزل اهللا على أحد ألنزل النب

عليكم وترونكم أحق بالنبوة منا وثانيها قوهلم حنن أحق باإلميان من العرب الذين عبدوا األوثان وثالثها قوهلم َنْحُن 
وقوهلم كُوُنواْ ُهوًدا أَْو )  ١١١البقرة ( ْدُخلَ الَْجنَّةَ  إِالَّ َمن كَانَ ُهوًدا أَْو َنصَاَرى أَْبَناء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه وقوهلم لَن َي

  عن احلسن ورابعها أَُتَحاجُّوَنَنا ِفى اللَِّه أي أحتاجوننا يف دين اهللا)  ١٣٥البقرة ( َنصَاَرى تَْهَتدُواْ 
وجوهاً أحدها أنه خطاب لليهود والنصارى وثانيها أنه خطاب  املسألة الثانية هذه احملاجة كانت مع من ذكروا فيه

والعرب )  ٣١الزخرف ( مع مشركي العرب حيث قالوا لَْوال أُنزِلَ َهاذَا الْقُْرءانُ َعلَى َرُجلٍ ّمَن الْقَْريََتْينِ َعِظيمٍ 
  كانوا مقرين باخلالق وثالثها أنه خطاب مع الكل والقول األول أليق بنظم اآلية

قوله َوُهَو َربَُّنا َورَبُّكُْم ففيه وجهان األول أنه أعلم بتدبري خلقه ومبن يصلح للرسالة ومبن ال يصلح هلا فال أما 
تعترضوا على ربكم فإن العبد ليس له أن يعترض على ربه بل جيب عليه تفويض األمر بالكلية له الثاين أنه ال نسبة 

سبة مشتركة بيننا وبينكم فلم ترجحون أنفسكم علينا بل الترجيح من لكم إىل اهللا تعاىل إال بالعبودية وهذه الن
  جانبنا ألنا خملصون له يف العبودية ولستم كذلك وهو املراد بقوله وََنْحُن لَُه وهذا التأويل أقرب

ه تعاىل قال لنبيه قل هلم هذا القول أما قوله تعاىل َوقَالُواْ لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم فاملراد منه النصيحة يف الدين كأن
على وجه الشفقة والنصيحة أي ال يرجع إىل من أفعالكم القبيحة ضرر حىت يكون املقصود من هذا القول دفع 

ذلك الضرر وإمنا املراد نصحكم وإرشادكم إىل األصلح وباجلملة فاإلنسان إمنا يكون مقبول القول إذا كان خالياً 
إذا كان لشيء من األغراض مل ينجع قوله يف القلب ألبتة فهذا هو املراد فيكون فيه من عن األغراض الدنيوية ف

  الردع والزجر ما يبعث على النظر وحترك الطباع على االستدالل وقبول احلق وأما معىن اإلخالص فقد تقدم
سَْباطَ كَانُواْ ُهوًدا أَْو َنصَاَرى قُلْ ءَأَنُتْم أَْعلَُم أَمِ اللَُّه َوَمْن أَْم َتقُولُونَ إِنَّ إِبَْراِهيَم َوإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب وَاَأل

  أَظْلَُم ِممَّْن كََتَم َشهَاَدةً  ِعنَدُه ِمَن اللَِّه َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ

  اعلم أن يف اآلية مسألتني
عاصم أَْم َتقُولُونَ بالتاء على املخاطبة كأنه قال أحتاجوننا  املسألة األوىل قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وحفص عن

متصلة وتقديره ) أم ( أم تقولون والباقون بالياء على أنه إخبار عن اليهود والنصارى فعلى األول حيتمل أن تكون 
تكون منقطعة بأي احلجتني تتعلقون يف أمرنا أبالتوحيد فنحن موحدون أم باتباع دين األنبياء فنحن متبعون وأن 

مبعىن بل أتقولون واهلمزة لإلنكار أيضاً وعلى الثاين تكون منقطعة النقطاع معناه مبعىن االنقطاع إىل حجاج آخر غري 
  األول كأنه قيل أتقولون إن األنبياء كانوا قبل نزول التوراة واإلجنيل هوداً أو نصارى



ثبتت نبوته ) صلى اهللا عليه وسلم ( لوجوه أحدها ألن حممداً املسألة الثانية إمنا أنكر اهللا تعاىل ذلك القول عليهم 
بسائر املعجزات وقد أخرب عن كذهبم يف ذلك فثبت ال حمالة كذهبم فيه وثانيها شهادة التوراة واإلجنيل على أن 

لك من غري برهان األنبياء كانوا على التوحيد واحلنيفية وثالثها أن التوراة واإلجنيل أنزال بعدهم ورابعها أهنم ادعوا ذ
فوخبهم اهللا تعاىل على الكالم يف معرض االستفهام على سبيل اإلنكار والغرض منه الزجر والتوبيخ وأن يقرر اهللا يف 

  نفوسهم أهنم يعلمون أهنم كانوا كاذبني فيما يقولون
د أخرب يف التوراة واإلجنيل ويف القرآن على أما قوله تعاىل قُلْ ءأَنُتمْ أَْعلَُم أَمِ اللَُّه فمعناه أن اهللا أعلم وخربه أصدق وق

أهنم كانوا مسلمني مربئني عن اليهودية والنصرانية فإن قيل إمنا يقال هذا فيمن ) صلى اهللا عليه وسلم ( لسان حممد 
ال يعلم وهم علموه وكتموه فكيف يصح الكالم قلنا من قال إهنم كانوا على ظن وتوهم فالكالم ظاهر ومن قال 

حدوا فمعناه أن منزلتكم منزلة املعترضني على ما يعلم أن اهللا أخرب به فال ينفعه ذلك مع إقراره بأن اهللا علموا وج
  أعلم

لتقدير ومن أما قوله َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن كََتَم َشَهاَدةً  ِعنَدُه ِمَن اللَِّه ففيه ثالثة أوجه أحدها أن يف اآلية تقدمياً وتأخرياً وا
ن كتم شهادة حصلت عنده كقولك ومن أظلم من زيد من مجلة الكامتني للشهادة واملعىن لو كان أظلم عند اهللا مم

إبراهيم وبنوه هود أو نصارى مث إن اهللا كتم هذه الشهادة مل يكن أحد ممن يكتم شهادة أظلم منه لكن ملا استحال 
لم منكم معاشر اليهود والنصارى إن ذلك مع عدله وتنزهه عن الكذب علمنا أنه ليس األمر كذلك وثانيها ومن أظ

كتمتم هذه الشهادة من اهللا فمن يف قوله ِمَن اللَِّه تتعلق بالكامت على القول األول وباملكتوم منه على القول الثاين 
كأنه قال ومن أظلم ممن عنده شهادة فلم يقمها عند اهللا بل كتمها وأخفاها وثالثها أن يكون ِمْن يف قوله ِمَن اللَِّه 

صلة الشهادة واملعىن ومن أظلم ممن كتم شهادة جاءته من عند اهللا فجحدها كقول الرجل لغريه عندي شهادة منك 
  أي شهادة مسعتها منك وشهادة جاءتين من جهتك ومن عندك

ره وإعالنه وال خيفى أما قوله َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ فهو الكالم اجلامع لكل وعيد ومن تصور أنه تعاىل عامل بس
عليه خافية أنه من وراء جمازاته إن خرياً فخري وإن شراً فشر ال ميضي عليه طرفة عني إال وهو حذر خائف أال ترى 
أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان يعد عليه األنفاس لكان دائم احلذر والوجل مع أن ذلك الرقيب ال 

  ب الذي يعلم السر وأخفى إذا هدد وأوعد هبذا اجلنس من القوليعرف إال الظاهر فكيف بالرب الرقي

  ِتلَْك أُمَّةٌ  قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت وَلَكُم مَّا كََسْبُتْم َوالَ ُتسْألُونَ َعمَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ
هلم وزجراً حىت ال يتكلوا على اعلم أنه تعاىل ملا حاج اليهود يف هؤالء األنبياء هبذه اآلية لوجوه أحدها ليكون وعظاً 

فضل اآلباء فكل واحد يؤخذ بعمله وثانيها أنه تعاىل بني أنه مىت ال يستنكر أن يكون فرضكم عني فرضهم 
من ملة إىل ملة أخرى وثالثها ) صلى اهللا عليه وسلم ( الختالف املصاحل مل يستنكر أن ختتلف املصاحل فينقلكم حممد 

قة األنبياء الذين ذكرهم يف هذه اآليات بني أن الدليل ال يتم بذلك بل كل إنسان أنه تعاىل ملا ذكر حسن طري
مسؤول عن عمله وال عذر له يف ترك احلق بأن توهم أنه متمسك بطريقة من تقدم ألهنم أصابوا أم أخطأوا ال ينفع 

يه قوالن أحدمها أنه عين باآلية هؤالء وال يضرهم لئال يتوهم أن طريقة الدين التقليد فإن قيل مل كررت اآلية قلنا ف
األوىل إبراهيم ومن ذكر معه والثانية أسالف اليهود قال اجلبائي قال القاضي هذا بعيد ألن أسالف اليهود 

والنصارى مل جير هلم ذكر مصرح وموضع الشبهة يف هذا القول أن القوم ملا قالوا يف إبراهيم وبنيه إهنم كانوا هوداً 
انوا على مثل طريقة أسالفنا من اليهود فصار سلفهم يف حكم املذكورين فجاز أن يقول تِلَْك أُمَّة فكأهنم قالوا إهنم ك

ٌ قَْد َخلَْت ويعينهم ولكن ذلك كالتعسف بل املذكور السابق هو إبراهيم وبنوه فقوله ِتلَْك أُمَّةٌ  جيب أن يكون عائداً 



ال واملواطن مل يكن التكرار عبثاً فكأنه تعاىل قال ما هذا إال إليهم والقول الثاين أنه مىت اختلفت األوقات واألحو
بشر فوصف هؤالء األنبياء فيما أنتم عليه من الدين ال يسوغ التقليد يف هذا اجلنس فعليكم بترك الكالم يف تلك 

عليكم وال  فإن ذلك أنفع لكم وأعود) صلى اهللا عليه وسلم ( األمة فلها ما كسبت وانظروا فيما دعاكم إليه حممد 
  تسألون إال عن عملكم

َمْغرِبُ َيْهِدى َمن َيَشآُء إِلَى َسَيقُولُ السُّفََهآُء ِمَن النَّاسِ َما وَلَّاُهْم َعن ِقْبلَِتهُِم الَِّتى كَاُنواْ َعلَْيَها قُل لّلَِّه الَْمشْرُِق وَالْ
  صَِراٍط مُّْسَتقِيمٍ

ذكرها اليهود والنصارى طعناً يف اإلسالم فقالوا النسخ يقتضي إما اعلم أن هذا هو الشبهة الثانية من الشبه اليت 
اجلهل أو التجهيل وكالمها ال يليق باحلكيم وذلك ألن األمر إما أن يكون خالياً عن القيد وإما أن يكون مقيداً بال 

دة فال يكون ورود األمر دوام وإما أن يكون مقيداً بقيد الدوام فإن كان خالياً عن القيد مل يقتض الفعل إال مرة واح
بعد ذلك على خالفه ناسخاً وإن كان مقيداً بقيد الال دوام فههنا ظاهر أن الوارد بعده على خالفه ال يكون ناسخاً 
له وإن كان مقيداً بقيد الدوام فإن كان األمر يعتقد فيه أنه يبقى دائماً مع أنه ذكر لفظاً يدل على أنه يبقى دائماً مث 

ذلك فههنا كان جاهالً مث بدا له ذلك وإن كان عاملاً بأنه ال يبقى دائماً مع أنه ذكر لفظاً يدل على أنه إنه رفعه بعد 
يبقى دائماً كان ذلك جتهيالً فثبت أن النسخ يقتضي إما اجلهل أو التجهيل ومها حماالن على اهللا تعاىل فكان النسخ 

  نمنه حماالً فاآليت بالنسخ يف أحكام اهللا تعاىل جيب أ

يكون مبطالً فبهذا الطريق توصلوا بالقدح يف نسخ القبلة إىل الطعن يف اإلسالم مث إهنم خصصوا هذه الصورة مبزيد 
شبهة فقالوا إنا إذا جوزنا النسخ إمنا جنوزه عند اختالف املصاحل وههنا اجلهات متساوية يف أهنا هللا تعاىل وخملوقة له 

لحة فيكون عبثاً والعبث ال يليق باحلكيم فدل هذا على أن هذا التغيري فتغيري القبلة من جانب فعل خال عن املص
ليس من اهللا تعاىل فتوصلوا هبذا الوجه إىل الطعن يف اإلسالم ولنتكلم اآلن يف تفسري األلفاظ مث لنذكر اجلواب عن 

  هذه الشبهة على الوجه الذي قرره اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي
َهاء ففيه قوالن األول وهو اختيار القفال أن هذا اللفظ وإن كان للمستقبل ظاهراً لكنه قد أما قوله َسَيقُولُ السُّفَ

يستعمل يف املاضي أيضاً كالرجل يعمل عمالً فيطعن فيه بعض أعدائه فيقول أنا أعلم أهنم سيطعنون علي فيما فعلت 
عد ذلك مرة أخرى فصح على هذا وجماز هذا أن يكون القول فيما يكرر ويعاد فإذا ذكروه مرة فسيذكرونه ب

التأويل أن يقال سيقول السفهاء من الناس ذلك وقد وردت األخبار أهنم ملا قالوا ذلك نزلت اآلية القول الثاين إن 
اهللا تعاىل أخرب عنهم قبل أن ذكروا هذا الكالم أهنم سيذكرونه وفيه فوائد أحدها أنه عليه الصالة والسالم إذا أخرب 

وعه كان هذا اخباراً عن الغيب فيكون معجزاً وثانيها أنه تعاىل إذا أخرب عن ذلك أوالً مث مسعه منهم عن ذلك قبل وق
فإنه يكون تأذية من هذا الكالم أقل مما إذا مسعه منهم أوالً وثالثها أن اهللا تعاىل إذا أمسعه ذلك أوالً مث ذكر جوابه 

ون اجلواب حاضراً فكان ذلك أوىل مما إذا مسعه وال يكون معه فحني يسمعه النيب عليه الصالة والسالم منهم يك
البقرة ( اجلواب حاضراً وأما السفه يف أصل اللغة فقد شرحناه يف تفسري قوله تعاىل قَالُواْ أَُنْؤِمُن كََما آَمَن السُّفََهاء 

ف باخلفة والسفه وال شك وباجلملة فإن من ال مييز بني ما له وعليه ويعدل عن طريق منافعه إىل ما يضره يوص)  ١٣
أن اخلطأ يف باب الدين أعظم مضرة منه يف باب الدنيا فإذا كان العادل عن الرأي الواضح يف أمر دنياه يعد سفيهاً 

فمن يكون كذلك يف أمر دينه كان أوىل هبذا االسم فال كافر إال وهو سفيه فهذا اللفظ ميكن محله على اليهود 
 وعلى مجلتهم ولقد ذهب إىل كل واحد من هذه الوجوه قوم من املفسرين فأوهلا قال وعلى املشركني وعلى املنافقني

ابن عباس وجماهد هم اليهود وذلك ألهنم كانوا يأتسون مبوافقة الرسول هلم يف القبلة وكانوا يظنون أن موافقته هلم 



بلة استوحشوا من ذلك واغتموا وقالوا يف القبلة رمبا تدعوه إىل أن يصري موافقاً هلم بالكلية فلما حتول عن تلك الق
قد عاد إىل طريقة آبائه واشتاق إىل دينهم ولو ثبت على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول املنتظر املبشر به يف التوراة فقالوا 

ما حكى اهللا عنهم يف هذه اآلية وثالثها قال ابن عباس والرباء بن عازب واحلسن واألصم إهنم مشركو العرب 
عليه الصالة والسالم كان متوجهاً إىل بيت املقدس حني كان مبكة واملشركون كانوا يتأذون منه بسبب وذلك ألنه 

ذلك فلما جاء إىل املدينة وحتول إىل الكعبة قالوا أىب إال الرجوع إىل موافقتنا ولو ثبت عليه لكان أوىل به وثالثها 
  هزاء من حيث ال يتميز بعضأهنم املنافقون وهو قول السدي وهؤالء إمنا ذكروا ذلك است

اجلهات عن بعض خباصية معقولة تقتضي حتويل القبلة إليها فكان هذا التحويل جمرد البعث والعمل بالرأي والشهوة 
ُمونَ لَوإمنا محلنا لفظ السفهاء على املنافقني ألن هذا االسم خمتص هبم قال اهللا تعاىل أَال إِنَُّهْم ُهُم السُّفََهاء َولَاِكن الَّ َيْع

ورابعها أنه يدخل فيه الكل ألن لفظ السفهاء لفظ عموم دخل فيه األلف والالم وقد بينا صالحيته )  ١٣البقرة ( 
 لكل الكفار حبسب الدليل العقلي والنص أيضاً يدل عليه وهو قوله َوَمن َيْرغَُب َعن ِملَّةِ  إِْبراِهيمَ إِالَّ َمن َسِفَه َنفَْسُه

أن يتناول الكل قال القاضي املقصود من اآلية بيان وقوع هذا الكالم منهم يف اجلملة وإذا فوجب )  ١٣٠البقرة ( 
كان كذلك مل يكن ادعاء العموم فيه بعيداً قلنا هذا القدر ال ينايف العموم وال يقتضي ختصيصه بل األقرب أن يكون 

  االً مل يتركوا مقاالً ألبتةالكل قد قال ذلك ألن األعداء جمبولون على القدح والطعن فإذا وجدوا جم
  أما قوله تعاىل َما َولَّاُهْم َعن ِقْبلَِتهُِم الَِّتى كَانُواْ َعلَْيَها ففيه مسائل

وقوله )  ١٦األنفال ( املسألة األوىل واله عنه صرفه عنه ووىل إليه خبالف وىل عنه ومنه قوله َوَمن ُيَولّهِْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه 
  فهام على جهة االستهزاء والتعجبَما َولَّاُهْم است

املسألة الثانية يف هذا التويل وجهان األول وهو املشهور اجملمع عليه عند املفسرين أنه ملا حولت القبلة إىل الكعبة من 
بيت املقدس عاب الكفار املسلمني فقالوا ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها فالضمري يف قوله َما َولَّاُهْم للرسول 
واملؤمنني والقبلة اليت كانوا عليها هي بيت املقدس واختلفت الروايات يف أنه عليه الصالة والسالم مىت حول القبلة 

بعد ذهابه إىل املدينة فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه بعد تسعة أشهر أو عشرة أشهر وعن معاذ بعد ثالثة عشر 
والرباء بن عازب بعد سبعة عشر شهراً وهذا القول أثبت شهراً وعن قتادة بعد ستة عشر شهراً وعن ابن عباس 

عندنا من سائر األقوال وعن بعضهم مثانية عشر شهراً من مقدمه قال الواقدي صرفت القبلة يوم االثنني النصف من 
رجب على رأس سبعة عشر شهراً وقال آخرون بل سنتان الوجه الثاين قول أب مسلم وهو أنه ملا صح اخلرب بأن 

تعاىل حوله عن بيت املقدس إىل الكعبة وجب القول به ولوال ذلك الحتمل لفظ اآلية أن يراد بقوله كانوا عليها اهللا 
أي السفهاء كانوا عليها فإهنم كانوا ال يعرفون إال قبلة اليهود وقبلة النصارى فاألوىل إىل املغرب والثانية إىل املشرق 

متوجهاً ) صلى اهللا عليه وسلم ( يء من اجلهات فلما رأوا رسول اهللا وما جرت عادهتم بالصالة حىت يتوجهوا إىل ش
حنو الكعبة كان ذلك عندهم مستنكراً فقالوا كيف يتوجه أحد إىل هاتني اجلهتني املعروفتني فقال اهللا تعاىل راداً 

لظاهرة لكان هذا القول حمتمالً عليهم قُل لّلَِّه الَْمْشرُِق َوالَْمغْرُِب واعلم أن أبا مسلم صدق فإنه لوال الروايات ا
  واهللا أعلم

املسألة الثالثة قال القفال القبلة هي اجلهة اليت يستقبلها اإلنسان وهي من املقابلة وإمنا مسيت القبلة قبلة ألن املصلي 
ن يقابلها وتقابله وقال قطرب يقولون يف كالمهم ليس لفالن قبلة أي ليس له جهة يأوي إليها وهو أيضاً مأخوذ م

  اإلستقبال وقال غريه إذ تقابل الرجالن فكل واحد منهما قبلة لآلخر وقال بعض احملدثني



  جعلت مأواك يل قرارا
  وقبلة حيثما جلأت

أما قوله تعاىل قُل لّلَِّه الَْمشْرُِق وَالَْمْغرُِب فاعلم أن هذا هو اجلواب األول عن تلك الشبهة وتقريره أن اجلهات كلها 
فال يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة بل إمنا تصري قبلة ألن اهللا تعاىل جعلها قبلة وإذا كان األمر هللا ملكاً وملكاً 

كذلك فال اعتراض عليه بالتحويل من جهة إىل جهة أخرى فإن قيل ما احلكمة أوالً يف تعيني القبلة مث ما احلكمة يف 
فيها اخلالف الشديد بني أهل السنة واملعتزلة أما أهل السنة حتويل القبلة من جهة إىل جهة قلنا أما املسألة األوىل ف

فإهنم يقولون ال جيب تعليل أحكام اهللا تعاىل ألبتة واحتجوا عليه بوجوه أحدها أن كل من فعل فعالً لغرض فإما أن 
ان فإن يكون وجود ذلك الغرض أوىل له من ال وجوده وإما أن ال يكون كذلك بل الوجود والعدم بالنسبة إليه سي
كان األول كان ناقصاً لذاته مستكمالً بغريه وذلك على اهللا حمال وإن كان الثاين استحال أن يكون غرضاً 

ومقصوداً ومرجحاً فإن قيل إنه وإن كان وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية إال أن وجوده ملا كان أنفع للغري 
ا عود النفع إىل الغري وال عوده إليه هل مها بالنسبة إىل اهللا تعاىل من عدمه فاحلكيم يفعله ليعود النفع إىل الغري قلن

على السواء أو ليس األمر كذلك وحينئذ يعود التقسيم وثانيها أن كل من فعل فعالً لغرض فإما أن يكون قادراً 
الواسطة على حتصيل ذلك الغرض من دون تلك الواسطة أو ال يكون قادراً عليه فإن كان األول كان توسط تلك 

عبثاً وإن كان الثاين كان عجزاً وهو على اهللا حمال وثالثها أنه تعاىل إن فعل فعالً لغرض فذلك الغرض وإن كان 
قدمياً لزم من قدمه قدم الفعل وهو حمال وإن كان حمدثاً توقف إحداثه على غرض آخر ولزم الدور أو التسلسل 

عني دون ما قبله وما بعده إن كان حلكمة اختص هبا ذلك وهو حمال ورابعها أن ختصيص إحداث العامل بوقت م
الوقت دون ما قبله وما بعده كان طلب العلة يف أنه مل حصلت تلك احلكمة يف ذلك الوقت دون سائر األوقات 

كطلب العلة يف أنه مل حصل العامل يف ذلك الوقت دون سائر األوقات فإن استغىن أحدمها عن املرجح فكذا اآلخر 
قر فكذا اآلخر وإن مل يتوقف ذلك على احلكمة فقد بطل توفيق فاعلية اهللا على احلكمة والغرض وخامسها وإن افت

ما سبق من الدالئل على أن مجيع الكائنات من اخلري والشر والكفر واإلميان والطعة والعصيان واقع بقدرة اهللا تعاىل 
غرض يرجع إىل العبد يف خلق الكفر فيه وتعذيبه  وإرادته وذلك يبطل القول بالغرض ألنه يستحيل أن يكون هللا

عليه أبد اآلباد وسادسها أن تعلق قدرة اهللا تعاىل وإرادته بإجياد الفعل املعني يف األزل إما أن يكون جائزاً أو وجباً 
واجب ال فإن كان جائزاً افتقر إىل مؤثر آخر ويلزم التسلسل وألنه يلزم صحة العدم على القدمي وإن كان واجباً فال

يعلل فثبت عندنا هبذه الوجوه أن تعليل أفعايل اهللا وأحكامه بالدواعي واألغراض حمال وإذا كان كذلك كانت 
  فاعليته مبحض اإلهلية والقدرة والنفاذ واالستيالء وهذا هو الذي دل عليه صريح قوله

مالكاً للمشرق واملغرب وامللك يرجع حاصله إىل تعاىل قُل لّلَِّه الَْمشْرُِق َوالَْمغْرُِب فإنه علل جواز النسخ بكونه 
القدرة ومل يعلل ذلك باحلكمة على ما تقوله املعتزلة فثبت أن هذه اآلية دالة بصرحيها على قولنا ومذهبنا أما املعتزلة 

ن له فقد قالوا ملا دلت الدالئل على أنه تعاىل حكيم واحلكيم ال جيوز أن تكون أفعاله خالية عن األغراض علمنا أ
سبحانه يف كل أفعاله وأحكامه حكماً وأغراضاً مث إهنا تارة تكون ظاهرة جلية لنا وتارة مستورة خفية عنا وحتويل 

القبلة من جهة إىل جهة أخرى ميكن أن يكون ملصاحل خفية وأسرار مطوية عنا وإذا كان األمر كذلك استحال 
  الطعن هبذا التحويل يف دين اإلسالم

يف الكالم يف تلك احلكم على سبيل التفصيل واعلم أن أمثال هذه املباحث ال تكون قطعية بل غايتها املسألة الرابعة 
أن تكون أموراً احتمالية أما تعيني القبلة يف الصالة فقد ذكروا فيه حكماً أحدها أن اهللا تعاىل خلق يف اإلنسان قوة 



امل األجساد وقلما تنفك القوة العقلية عن مقارنة عقلية مدركة للمجردات واملعقوالت وقوة خيالية متصرفة يف ع
القوة اخليالية ومصاحبتها فإذا أراد اإلنسان استحضار أمر عقلي جمرد وجب أن يضع له صورة خيالية حيسبها حىت 

تكون تلك الصورة اخليالية معينة على إدراك تلك املعاين العقلية ولذلك فإن املهندس إذا أراد إدراك حكم من 
املقادير وضع له صورة معينة وشكالً معيناً ليصري احلس واخليال معينني للعقل على إدراك ذلك احلكم الكلي أحكام 

وملا كان العبد الضعيف إذا وصل إىل جملس امللك العظيم فإنه ال بد وأن يستقبله بوجهه وأن ال يكون معرضاً عنه 
ضرع له فاستقبال القبلة يف الصالة جيري جمرى كونه مستقبالً وأن يبالغ يف الثناء عليه بلسانه ويبالغ يف اخلدمة والت

للملك ال معرضاً عنه والقراءة والتسبيحات جتري جمرى الثناء عليه والركوع والسجود جيري جمرى اخلدمة وثانيها 
أن املقصود من الصالة حضور القلب وهذا احلضور ال حيصل إال مع السكون وترك االلتفات واحلركة وهذا ال 

يتأتى إال إذا بقي يف مجيع صالته مستقبالً جلهة واحدة على التعيني فإذا اختص بعض اجلهات مبزيد شرف يف األوهام 
كان استقبال تلك اجلهة أوىل وثالثها أن اهللا تعاىل حيب املوافقة واأللفة بني املؤمنني وقد ذكر املنة هبا عليهم حيث 

إىل قوله إِخَْواًنا ولو توجه كل واحد يف صالته إىل ناحية أخرى لكان )  ٧املائدة ( ْيكُْم قال َواذْكُرُواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَ
ذلك يوهم اختالفاً ظاهراً فعني اهللا تعاىل هلم جهة معلومة وأمرهم مجيعاً بالتوجه حنوها ليحصل هلم املوافقة بسبب 

مال اخلري ورابعها أن اهللا تعاىل خص الكعبة بإضافتها ذلك وفيه إشارة إىل أن اهللا تعاىل حيب املوافقة بني عباده يف أع
إليه يف قوله َبيِْتىَ  وخص املؤمنني باضافتهم بصفة العبودية إليه وكلتا اإلضافتني للتخصيص والتكرمي فكأنه تعاىل قال 

قال بعض  يا مؤمن أنت عبدي والكعبة بييت والصالة خدميت فأقبل بوجهك يف خدميت إىل بييت وبقلبك إيل وخامسها
( املشايخ إن اليهود استقبلوا القبلة ألن النداء ملوسى عليه السالم جاء منه وذلك قوله َوَما كُنَت بَِجانِبِ الَْغرْبِىّ  

اآلية والنصارى استقبلوا املغرب ألن جربيل عليه السالم إمنا ذهب إىل مرمي عليها السالم من جانب )  ٤٤القصص 
واملؤمنون استقبلوا )  ١٦مرمي ( ْر ِفى الِْكتَابِ َمرَْيَم إِِذ انتََبذَْت ِمْن أَْهِلَها َمكَاناً َشْرِقياً املشرق لقوله تعاىل َواذْكُ

  الكعبة ألهنا قبلة خليل اهللا ومولد حبيب

اهللا وهي موضع حرم اهللا وكان بعضهم يقول استقبلت النصارى مطلع األنوار وقد استقبلنا مطلع سيد األنوار وهو 
فمن نوره خلقت األنوار مجيعاً وسادسها قالوا الكعبة سرة األرض ووسطها فأمر اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

تعاىل مجيع خلقه بالتوجه إىل وسط األرض يف صالهتم وهو إشارة إىل أنه جيب العدل يف كل شيء وألجله جعل 
صالة والسالم بواسطة أمره باستقبال الكعبة وسط األرض قبلة للخلق وسابعها أنه تعاىل أظهر حبه حملمد عليه ال

وذلك ألنه عليه الصالة والسالم كان يتمىن ذلك مدة ألجل خمالفة اليهود فأنزل اهللا تعاىل قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي 
ألجل فالن اآلية ويف الشاهد إذا وصف واحد من الناس مبحبة آخر قالوا فالن حيول القبلة )  ١٤٤البقرة ( السََّماء 

على جهة التمثيل فاهللا تعاىل قد حول القبلة ألجل حبيبه حممد عليه الصالة والسالم على جهة التحقيق وقال 
ومل يقل قبلة أرضاها واإلشارة فيه كأنه تعاىل قال يا حممد كل أحد يطلب )  ١٤٤البقرة ( فَلَُنَولَّينََّك ِقْبلَةً  تَْرَضاَها 

دارين أما يف الدنيا فهذا الذي ذكرناه وأما يف اآلخرة فقوله تعاىل وَلََسْوَف ُيْعطِيكَ رضاي وأنا أطلب رضاك يف ال
وقال )  ٥٢األنعام ( وفيه إشارة أيضاً إىل شرف الفقراء فََتطُْردَُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني )  ٥الضحى ( رَبَُّك فََتْرَضى 

َواءُهم ّمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن الِْعلْمِ إِنََّك إِذَا لَِّمَن الظَّاِلِمَني فكأنه تعاىل قال يف اإلعراض عن القبلة َولَِئنِ اتََّبْعَت أَْه
الكعبة قبلة وجهك والفقراء قبلة رمحيت فإعراضك عن قبلة وجهك يوجب كونك ظاملاً فاألعراض عن قبلة رمحيت 

ت املعمور قبلة السفرة والكعبة قبلة املؤمنني كيف يكون وثامنها العرش قبلة احلملة والكرسي قبلة الربرة والبي
وثبت أن العرش خملوق )  ١١٥البقرة ( واحلق قبلة املتحريين من املؤمنني قال اهللا تعاىل فَأَْيَنَما ُتَولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه 



وطور زيتا واجلودي  من النور والكرسي من الدر والبيت املعمور من الياقوت والكعبة من جبال مخسة من طور سينا
ولبنان وحراء واإلشارة فيه كأن اهللا تعاىل يقول إن كانت عليك ذنوب مبثقال هذه اجلبال فأتيت الكعبة حاجاً أو 

  توجهت حنوها مصلياً كفرهتا عنك وغفرهتا لك فهذا مجلة الوجوه املذكورة يف هذا الباب والتحقيق هو األول
ة من جهة إىل جهة قد ذكرنا شبهة القوم يف إنكار هذا التحويل وهي أن املسألة اخلامسة يف حكمة حتويل القبل

اجلهات ملا كانت متساوية يف مجيع الصفات كان حتويل القبلة من جهة إىل جهة جمرد العبث فال يكون ذلك من فعل 
  احلكيم

ظاهر وأما على قول املعتزلة واجلواب عنه أما على قول أهل السنة إنه ال جيب تعليل أحكام اهللا تعاىل باحلكم فاألمر 
فلهم طريقان األول أنه ال ميتنع اختالف املصاحل حبسب اختالف اجلهات وبيانه من وجوه أحدها أنه إذا ترسخ يف 

أوهام بعض الناس أن هذه اجلهات أشرف من غريها بسبب أن هذا البيت بناه اخلليل وعظمه كان هذا اإلنسان عند 
وذلك مصلحة مطلوبة وثانيها أنه ملا كان بناء هذا البيت سبباً لظهور دولة العرب  استقباله أشد تعظيماً وخشوعاً

كانت رغبتهم يف تعظيمه أشد وثالثها أن اليهود ملا كانوا يعريون املسلمني عند استقبال بيت املقدس بأنه لوال أنا 
ر وذلك خمل باخلضوع واخلشوع فهذا أرشدناكم إىل القبلة ملا كنتم تعرفون القبلة فصار ذلك سبباً لتشويش اخلواط

  يناسب

فتعظيم الكعبة يقتضي تعظيم حممد ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصرف عن تلك القبلة ورابعها أن الكعبة منشأ حممد 
عليه الصالة والسالم وذلك أمر مطلوب ألنه مىت رسخ يف قلبهم تعظيمه كان قبوهلم ألوامره ونواهيه يف الدين 

سهل واملفضي إىل املطلوب مطلوب فكان حتويل القبلة مناسباً وخامسها أن اهللا تعاىل بني ذلك يف والشريعة أسرع وأ
فأمرهم )  ١٤٣البقرة ( ِقَبْيِه قوله َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ  الَِّتى كُنَت َعلَْيَها إِالَّ ِلَنْعلََم َمن َيتَّبُِع الرَُّسولَ ِممَّن َينقَِلُب َعلَى َع

حني كانوا مبكة أن يتوجهوا إىل بيت املقدس ليتميزوا عن املشركني فلما هاجروا إىل املدينة وهبا اليهود  اهللا تعاىل
  أمروا بالتوجه إىل الكعبة ليتميزوا عن اليهود

ملوصلة أما قوله يَْهِدى َمن َيَشآء إِلَى صِراٍط مُّْستَِقيمٍ فاهلداية قد تقدم القول فيها قالت املعتزلة إمنا هي الداللة ا
واملعىن أنه تعاىل يدل على ما هو للعبادة أصلح والصراط املستقيم هو الذي يؤديهم إذا متسكوا به إىل اجلنة قال 

أصحابنا هذه اهلداية إما أن يكون املراد منها الدعوة أو الداللة أو حتصيل العلم فيه واألوالن باطالن ألهنما عامان 
  الثالث وذلك يقتضي بأن اهلداية واإلضالل من اهللا تعاىل جلميع املكلفني فوجب محله على الوجه

َما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ  الَِّتى َوكَذَاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا لَِّتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى النَّاسِ َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيًدا َو
 بِعُ الرَُّسولَ ِممَّن َينقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه َوإِن كَاَنْت لَكَبَِريةً  إِالَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما كَانَكُنَت َعلَْيَهآ إِالَّ ِلَنْعلََم َمن َيتَّ

  اللَُّه لُِيِضيَع إِميَاَنكُْم إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوٌف رَِّحيٌم
  َتكُونُواْ شَُهَداء َعلَى النَّاسِ َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيدًاقوله تعاىل َوكَذاِلكَ َجَعلَْناكُمْ أُمَّةً  َوَسطًا لّ

  اعلم أن يف هذه اآلية مسائل
املسألة األوىل الكاف يف كَذاِلَك كاف التشبيه واملشبه به أي شيء هو وفيه وجوه أحدها أنه راجع إىل معىن يهدي 

بأن جعلناكم أمة وسطاً وثانيها قول أيب مسلم تقريره كما أي كما أنعمنا عليكم باهلداية كذلك أنعمنا عليكم 
هديناكم إىل قبلة هي أوسط القبل وكذلك جعلناكم أمة وسطاً وثالثها أنه عائد إىل ما تقدم من قوله يف حق إبراهيم 

لك جعلناكم أمة وسطاً أي فكما اصطفيناه يف الدنيا فكذ)  ١٣٠البقرة ( عليه السالم َولَقَِد اْصطَفَْيَناُه ِفي الدُّْنَيا 
فهذه اجلهات بعد استوائها يف )  ١١٥البقرة ( ورابعها حيتمل عندي أن يكون التقدير َوِللَِّه الَْمشْرُِق وَالَْمْغرُِب 



كوهنا ملكاً هللا وملكاً له خص بعضها مبزيد التشريف والتكرمي بأن جعله قبلة فضالً منه وإحساناً فكذلك العباد 
لعبودية إال أنه خص هذه األمة مبزيد الفضل والعبادة فضالً منه وإحساناً ال وجوباً وخامسها كلهم مشتركون يف ا

أنه قد يذكر ضمري الشيء وإن مل يكن املضمر مذكوراً إذا كان املضمر مشهوراً معروفاً كقوله تعاىل إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى 
عند كل أحد أنه سبحانه هو القادر على إعزاز من شاء وإذالل من  مث من املشهور املعروف)  ١القدر ( لَْيلَةِ  الْقَْدرِ 

  شاء فقوله َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أي ومثل ذلك اجلعل العجيب الذي ال يقدر عليه أحد سواه جعلناكم أمة وسطاً
تقول جلست وسط املسألة الثانية اعلم أنه إذا كان الوسط امساً حركت الوسط كقوله أُمَّةً  َوَسطًا والظرف خمفف 

  القوم واختلفوا يف تفسري الوسط وذكروا أمور أحدها أن الوسط هو العدل

أي أعدهلم وأما )  ٢٨القلم ( والدليل عليه اآلية واخلرب والشعر والنقل واملعىن أما اآلية فقوله تعاىل قَالَ أَْوَسطُُهْم 
) أمة وسطاً قال عدالً ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( اخلرب فما روى القفال عن الثوري عن أيب سعيد اخلدري عن النيب 

أوسط ) صلى اهللا عليه وسلم ( أي أعدهلا وقيل كان النيب ) خري األمور أوسطها ( وقال عليه الصالة والسالم 
وأما الشعر فقول زهري هم وسط يرضى األنام ) عليكم بالنمط األوسط ( قريش نسباً وقال عليه الصالة والسالم 

  حبكمهم
  ا نزلت إحدى الليايل العظائمإذ

َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا أي عدالً وهو الذي قاله األخفش واخلليل ) الصحاح ( وأما النقل فقال اجلوهري يف 
وقطرب وأما املعىن فمن وجوه أحدها أن الوسط حقيقة يف البعد عن الطرفني وال شك أن طريف اإلفراط والتفريط 

توسط يف األخالق يكون بعيداً عن الطرفني فكان معتدالً فاضالً وثانيها إمنا مسي العدل وسطاً ألنه ال مييل رديئان فامل
إىل أحد اخلصمني والعدل هو املعتدل الذي ال مييل إىل أحد الطرفني وثالثها ال شك أن املراد بقوله وَكَذاِلكَ 

ه ال جيوز أن يذكر اهللا تعاىل وصفاً وجيعله كالعلة يف أن جعلهم شهوداً له مث َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا طريقة املدح هلم ألن
ما يتعلق باملدح يف باب الدين وال ) وسطاً ( يعطف على ذلك شهادة الرسول إال وذلك مدح فثبت أن املراد بقوله 

يكون املراد يف الوسط  جيوز أن ميدح اهللا الشهود حال حكمه عليهم بكوهنم شهوداً إال بكوهنم عدوالً فوجب أن
العدالة ورابعها أن أعدل بقاع الشيء وسطه ألن حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال واألطراف 

يتسارع إليها اخللل والفساد واألوسط حممية حموطة فلما صح ذلك يف الوسط صار كأنه عبارة عن املعتدل الذي ال 
  مييل إىل جهة دون جهة

لوسط من كل شيء خياره قالوا وهذا التفسري أوىل من األول لوجوه األول أن لفظ الوسط القول الثاين أن ا
اكتريت مجالً من أعرايب مبكة للحج فقال أعطى من سطا هتنة أراد ) الكشاف ( يستعمل يف اجلمادات قال صاحب 

أنه مطابق لقوله تعاىل كُنُتمْ  من خيار الدنانري ووصف العدالة ال يوجد يف اجلمادات فكان هذا التفسري أوىل الثاين
  ) ١١٠آل عمران ( َخْيَر أُمَّةٍ  أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ 

القول الثالث أن الرجل إذا قال فالن أوسطنا نسباً فاملعىن أنه أكثر فضالً وهذا وسط فيهم كواسطة القالدة وأصل 
  ملعىنهذا أن االتباع حيوشون الرئيس فهو يف وسطهم وهم حوله فقيل وسط هلذا ا

القول الرابع جيوز أن يكونوا وسطاً على معىن أهنم متوسطون يف الدين بني املفرط واملفرط والغايل واملقصر يف 
األشياء ألهنم مل يغلوا كما غلت النصارى فجعلوا ابناً وإهلاً وال قصروا كتقصري اليهود يف قتل األنبياء وتبديل 

  الكتب وغري ذلك مما قصروا فيه
  األقوال متقاربة غري متنافية واهللا أعلم واعلم أن هذه



املسألة الثالثة احتج األصحاب هبذه اآلية على أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل ألن هذه اآلية دالة على أن عدالة هذه 
األمة وخرييتهم جبعل اهللا وخلقه وهذا صريح يف املذهب قالت املعتزلة املراد من هذا اجلعل فعل األلطاف اليت علم 
هللا تعاىل أنه مىت فعلها هلذه األمة اختاروا عندها الصواب يف القول والعمل أجاب األصحاب عنه من وجوه األول 

  أن هذا ترك للظاهر وذلك مما ال يصار إليه إال عند قيام الدالئل
ا

قصى ما للمعتزلة يف على أنه ال ميكن محل اآلية على ظاهرها لكنا قد بينا أن الدالئل العقلية الباهرة ليست إال معنا أ
هذا الباب التمسك بفصل املدح والذم والثواب والعقاب وقد بينا مراراً كثرية أن هذه الطريقة منتقضة على 

أصوهلم مبسألة العلم ومسألة الداعي والكالم املنقوض ال التفات إليه ألبتة الوجه الثاين أنه تعاىل قال قبل هذه اآلية 
وقد بينا داللة هذه اآلية على قولنا يف أنه تعاىل خيص البعض )  ١٤٢البقرة ( راٍط مُّْسَتقِيمٍ َيْهِدى َمن َيَشآء إِلَى ِص

باهلداية دون البعض فهذه اآلية جيب أن تكون حممولة على ذلك لتكون كل واحدة منهما مؤكدة ملضمون األخرى 
فعله وإذا كان كذلك مل يكن لتخصيص  الوجه الثالث أن كل ما يف مقدور اهللا تعاىل من األلطاف يف حق الكل فقد

املؤمنني هبذا املعىن فائدة الوجه الرابع وهو أن اهللا تعاىل ذكر ذلك يف معرض االمتنان على هذه األمة وفعل اللطف 
  واجب والواجب ال جيوز ذكره يف معرض االمتنان

اع األمة حجة فقالوا أخرب اهللا تعاىل عن املسألة الرابعة احتج مجهور األصحاب ومجهور املعتزلة هبذه اآلية على أن إمج
عدالة هذه األمة وعن خرييتهم فلو أقاموا على شيء من احملظورات ملا اتصفوا باخلريية وإذا ثبت أهنم ال يقدمون 

على شيء من احملظورات وجب أن يكون قوهلم حجة فإن قيل اآلية متروكة الظاهر ألن وصف األمة بالعدالة 
د منهم هبا وخالف ذلك معلوم بالضرورة فال بد من محلها على البعض فنحن حنملها على يقتضي اتصاف كل واح

األئمة املعصومني سلمنا أهنا ليست متروكة الظاهرة لكن ال نسلم أن الوسط من كل شيء خياره والوجوه اليت 
مات وهذا من فعل العبد ذكرمتوها معارضة بوجهني األول أن عدالة الرجل عبارة عن أداء الواجبات واجتناب احملر

وقد أخرب اهللا تعاىل أن جعلهم وسطاً فاقتضى ذلك أن كوهنم وسطاً من فعل اهللا تعاىل وذلك يقتضي أن يكون كوهنم 
وسطاً غري كوهنم عدوالً وإال لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو حمال الثاين أن الوسط اسم ملا يكون متوسطاً بني 

دالة واخلريية يقتضي االشتراك وهو خالل األصل سلمنا اتصافهم باخلريية ولكن مل ال شيئني فجعله حقيقة يف الع
يكفي يف حصول هذا الوصف االجتناب عن الكبائر فقط وإذا كان كذلك احتمل أن الذي امجعوا عليه وإن كان 

وهنم عدوالً ليكونوا خطأ لكنه من الصغائر فال يقدح ذلك يف خرييتهم ومما يؤكد هذا االحتمال أنه تعاىل حكم بك
شهداء على الناس وفعل الصغائر ال مينع الشهادة سلمنا اجتناهبم عن الصغائر والكبائر ولكن اهللا تعاىل بني أن 

اتصافهم بذلك إمنا كان لكوهنم شهداء على الناس معلوم أن هذه الشهادة إمنا تتحقق يف اآلخرة فيلزم وجوب حتقق 
إمنا تعترب حالة األداء ال حالة التحمل وذلك ال نزاع فيه ألن األمة تصري معصومة عدالتهم هناك ألن عدالة الشهود 

يف اآلخرة فلم قلت إهنم يف الدنيا كذلك سلمنا وجوب كوهنم عدوالً يف الدنيا لكن املخاطبني هبذا اخلطاب هم 
كذلك فهذه اآلية تقتضي الذين كانوا موجودين عند نزول هذه اآلية ألن اخلطاب مع من مل يوجد حمال وإذا كان 

عدالة أولئك الذين كانوا موجودين يف ذلك الوقت وال تقتضي عدالة غريهم فهذه اآلية تدل على أن إمجاع أولئك 
حق فيجب أن ال نتمسك باإلمجاع إال إذا علمنا حصول قول كل أولئك فيه لكن ذلك ال ميكن إال إذا علمنا كل 

وعلمنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( نا بقاء كل واحد منهم إىل ما بعد وفاة حممد واحد من أولئك األقوام بأعياهنم وعلم
  حصول أقواهلم بأسرهم يف ذلك اإلمجاع وملا كان ذلك كاملتعذر امتنع التمسك باإلمجاع



أنه تعاىل جعل  واجلواب عن قوله اآلية متروكة الظاهر قلنا ال نسلم فإن قوله َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُمْ أُمَّةً  َوَسطًا يقتضي
كل واحد منهم عند اجتماعه مع غريه هبذه الصفة وعندنا أهنم يف كل أمر اجتمعوا عليه فإن كل واحد منهم يكون 
عدالً يف ذلك األمر بل إذا اختلفوا فعند ذلك قد يفعلون القبيح وإمنا قلنا إن هذا خطاب معهم حال االجتماع ألن 

لكل واحد منهم وحده على أن وإن سلمنا أن هذا يقتضي كون كل واحد منهم  قوله َجَعلَْناكُْم خطاب جملموعهم ال
عدالً لكنا نقول ترك العمل به يف حق البعض لدليل قام عليه فوجب أن يبقى معموالً به يف حق الباقي وهذا معىن ما 

م من يكون هبذه الصفة فإذا قال العلماء ليس املراد من اآلية أن كلهم كذلك بل املراد أنه ال بد وأن يوجد فيما بينه
كنا ال نعلم بأعياهنم افتقرنا إىل اجتماع مجاعتهم على القول والفعل لكي يدخل املعتربون يف مجلتهم مثاله أن 

الرسول عليه الصالة والسالم إذا قال إن واحداً من أوالد فالن ال بد وإن يكون مصيباً يف الرأي والتدبري فإذا مل 
والده جمتمعني على رأي علمناه حقاً ألنه ال بد وأن يوجد فيهم ذلك احملق فأما إذا اجتمعوا نعلمه بعينه ووجدنا أ

سوى الواحد على رأي مل حنكم بكونه حقاً لتجويز أن يكون الصواب مع ذلك الواحد الذي خالف وهلذا قال كثري 
ة قائمة يف قول املصيب ومل نعترب ألبتة من العلماء إنا لو ميزنا يف األمة من كان مصيباً عمن كان خمطئاً كانت احلج

بقول املخطىء قوله لو كان املراد من كوهنم وسطاً هو املراد من عدالتهم لزم أن يكون فعل العبد خلقاً هللا تعاىل قلنا 
 هذا مذهبنا على ما تقدم بيانه قوله مل قلتم أن إخبار اهللا تعاىل عن عدالتهم وخرييتهم يقتضي اجتناهبم عن الصغائر

قلنا خرب اهللا تعاىل صدق واخلرب الصدق يقتضي حصول املخرب عنه وفعل الصغرية ليس خبري فاجلمع بينهما متناقض 
ولقائل أن يقول اإلخبار عن الشخص بأنه خري أعم من اإلخبار عنه بأنه خري يف مجيع األمور أو يف بعض األمور 

ما أن يكون خرياً يف بعض األمور دون البعض أو يف كل ولذلك فإنه يصح تقسيمه إىل هذين القسمني فيقال اخلري إ
األمور ومورد التقسيم مشترك بني القسمني فمن كان خرياً من بعض الوجوه دون البعض يصدق عليه أنه خري فإذن 

 إخبار اهللا تعاىل عن خريية األمة ال يقتضي إخباره تعاىل عن خرييتهم يف كل األمور فثبت أن هذا ال ينايف إقدامهم
على الكبائر فضالً عن الصغائر وكنا قد نصرنا هذه الداللة يف أصول الفقه إال أن هذا السؤال وارد عليها أما 

السؤال اآلخر فقد أجيب عنه بأن قوله وَكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا خطاب جلميع األمة أوهلا وآخرها من كان 
البقرة ( بعدهم إىل قيام الساعة كما أن قوله كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص  منهم موجوداً وقت نزول هذه اآلية ومن جاء

يتناول الكل وال خيتص باملوجودين يف ذلك الوقت وكذلك سائر )  ١٨٣البقرة ( كُِتَب َعلَْيكُُم الّصَياُم )  ١٧٨
كان هذا خطاباً جلميع من تكاليف اهللا تعاىل وأوامره وزواجره خطاب جلميع األمة فإن قيل لو كان األمر كذلك ل

يوجد إىل قيام الساعة فإمنا حكم جلماعتهم بالعدالة فمن أين حكمت ألهل كل عصر بالعدالة حىت جعلتهم حجة 
على من بعدهم قلنا ألنه تعاىل ملا جعلهم شهداء على الناس فلو اعتربنا أول األمة وآخرها مبجموعها يف كوهنا حجة 

 يبق بعد انقضائها من تكون األمة حجة عليه فعلمنا أن املراد به أهل كل عصر وجيوز على غريها لزالت الفائدة إذ مل
تسمية أهل العصر الواحد باألمة فإن األمة اسم للجماعة اليت تؤم جهة واحدة وال شك أن أهل كل عصر كذلك 

  كل عصروألنه تعاىل قال أُمَّةً  َوَسطًا فعرب عنهم بلفظ النكرة وال شك أن هذا يتناول أهل 
  املسألة اخلامسة اختلف الناس يف أن الشهادة املذكورة يف قوله تعاىل لَّتكُونُواْ شَُهَداء َعلَى النَّاسِ

حتصل يف اآلخرة أو يف الدنيا فالقول األول إهنا تقع يف اآلخرة والذاهبون إىل هذا القول هلم وجهان األول وهو 
اء على أهنم الذين يكذبوهنم روي أن األمم جيحدون تبليغ األنبياء الذي عليه األكثرون أن هذه األمة تشهد لألنبي

اهللا عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( فيطالب اهللا تعاىل األنبياء بالبينة على أهنم قد بلغوا وهو أعلم فيؤتى بأمة حممد 
الناطق على لسان نبيه وسلم فيشهدون فتقول األمم من أين عرفتم فيقولون علمنا ذلك بإخبار اهللا تعاىل يف كتابه 



الصادق فيؤتى مبحمد عليه الصالة والسالم فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم وذلك قوله فَكَْيَف إِذَا 
  وقد طعن القاضي يف هذه الرواية من وجوه)  ٤١النساء ( جِئَْنا ِمن كُلّ أمَّةٍ  بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالء شَهِيداً 

أن مدار هذه الرواية عن أن األمم يكذبون أنبياءهم وهذا بناء على أن أهل القيامة قد يكذبون وهذا باطل عند  أوهلا
َواللَّهِ القاضي إال أنا سنتكلم على هذه املسألة يف سورة األنعام يف تفسري قوله تعاىل ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنتُُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ 

  ) ٢٤ ٢٣األنعام ( ُمْشرِِكَني انظُْر كَْيَف كَذَُبواْ َعلَى أَنفُسِهِْم َرّبَنا َما كُنَّا 
وثانيها أن شهادة األمة وشهادة الرسول مستندة يف اآلخرة إىل شهادة اهللا تعاىل على صدق األنبياء وإذا كان كذلك 

يف الفضل ) لى اهللا عليه وسلم ص( فلم مل يشهد اهللا تعاىل هلم بذلك ابتداء وجوابه احلكمة يف ذلك متييز أمة حممد 
عن سائر األمم باملبادرة إىل تصديق اهللا تعاىل وتصديق مجيع األنبياء واإلميان هبم مجيعاً فهم بالنسبة إىل سائر األمم 

كالعدل بالنسبة إىل الفاسق فلذلك يقبل اهللا شهادهتم على سائر األمم وال يقبل شهادة األمم عليهم إظهاراً لعدالتهم 
  عن فضيلتهم ومنقبتهم وكشفاً

إذا علمت مثل الشمس ( وثالثها أن مثل هذه األخبار ال تسمى شهادة وهذا ضعيف لقوله عليه الصالة والسالم 
  والشيء الذي أخرب اهللا تعاىل عنه فهو معلوم مثل الشمس فوجب جواز الشهادة عليه) فاشهد 

هلم اليت خالفوا احلق فيها قال ابن زيد األشهاد أربعة أوهلا الوجه الثاين قالوا معىن اآلية لتشهدوا على الناس بأعما
وقال مَّا َيلِْفظُ ِمن )  ٢١ق ( املالئكة املوكلون بإثبات أعمال العباد قال تعاىل َوَجاءْت كُلُّ نَفْسٍ مََّعَها سَاِئٌق َوَشهِيٌد 

 ١٠اإلنفطار ( ْم لََحاِفِظَني ِكَراماً كَاِتبِنيَ َيْعلَُمونَ َما َتفَْعلُونَ وقال َوإِنَّ َعلَْيكُ)  ١٨ق ( قَْولٍ إِالَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعِتيٌد 
وثانيها شهادة األنبياء وهو املراد بقوله حاكياً عن عيسى عليه السالم َوكُنُت َعلَْيهِْم َشهِيداً مَّا ُدْمُت ِفيهِمْ )  ١٢

صلى اهللا ( وقال يف حق حممد )  ١١٧املائدة ( وَأَنَت َعلَى كُلّ َشىْ ء َشهِيٌد فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِى كُنَت أَنَت الرَِّقيَب َعلَْيهِْم 
ِمن وأمته يف هذه اآلية لَّتكُونُواْ شَُهَداء َعلَى النَّاسِ َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيًدا وقال فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ) عليه وسلم 

وثالثها شهادة أمة حممد خاصة قال تعاىل َوجِىء )  ٤١النساء ( َعلَى َهُؤالء َشهِيداً كُلّ أمَّةٍ  بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك 
ورابعها شهادة اجلوارح وهي )  ٥١غافر ( وقال تعاىل َوَيْوَم َيقُوُم االْْشَهاُد )  ٦٩مر ( الز ( بِالنَّبِّيْيَن وَالشَُّهَداء 

اآلية وقال الَْيْوَم َنْخِتُم َعلَى أَفْواِههِمْ )  ٢٤النور ( ُد َعلَْيهِْم أَلِْسَنتُُهْم مبنزلة اإلقرار بل أعجب منه قال تعاىل َيْوَم َتشَْه
اآلية القول الثاين أن أداء هذه الشهادة إمنا يكون يف الدنيا وتقريره أن الشهادة واملشاهدة والشهود )  ٦٥يس ( 
  هو

بصار بالعني وبني املعرفة بالقلب مناسبة شديدة ال جرم الرؤية يقال شاهدت كذا إذا رأيته وأبصرته وملا كان بني اإل
قد تسمى املعرفة اليت يف القلب مشاهدة وشهوداً والعارف بالشيء شاهداً ومشاهداً مث مسيت الداللة على الشيء 

ى الدليل شاهداً على الشيء ألهنا هي اليت هبا صار الشاهد شاهداً وملا كان املخرب عن الشيء واملبني حلاله جارياً جمر
على ذلك مسي ذلك املخرب أيضاً شاهداً مث اختص هذا اللفظ يف عرف الشرع مبن خيرب عن حقوق الناس بألفاظ 

خمصوصة على جهات خمصوصة إذا عرفت هذا فنقول إن كل من عرف حال شيء وكشف عنه كان شاهداً عليه 
اآلخرة أو يف الدنيا ال جائز أن تكون يف  واهللا تعاىل وصف هذه األمة بالشهادة فهذه الشهادة إما أن تكون يف

اآلخرة ألن اهللا تعاىل جعلهم عدوالً يف الدنيا ألجل أن يكونوا شهداء وذلك يقتضي أن يكونوا شهداء يف الدنيا إمنا 
فال أقل من قلنا إنه تعاىل جعلهم عدوالً يف الدنيا ألنه تعاىل قال َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  وهذا إخبار عن املاضي 

حصوله يف احلال وإمنا قلنا إن ذلك يقتضي صريورهتم شهوداً يف الدنيا ألنه تعاىل قال َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا 
لَّتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ رتب كوهنم شهداء على صريورهتم وسطاً ترتيب اجلزاء على الشرط فإذا حصل وصف 



الدنيا وجب أن حيصل وصف كوهنم شهداء يف الدنيا فإن قيل حتمل الشهادة ال حيصل إال يف الدنيا كوهنم وسطاً يف 
ومتحمل الشهادة قد يسمى شاهداً وإن كان األداء ال حيصل إال يف القيامة قلنا الشهادة املعتربة يف اآلية ال التحمل 

يعترب فيها العدالة هي األداء ال التحمل فثبت أن اآلية بدليل أنه تعاىل اعترب العدالة يف هذه الشهادة والشهادة اليت 
تقتضي كون األمة مؤدين للشهادة يف دار الدنيا وذلك يقتضي أن يكون جمموع األمة إذا أخربوا عن شيء أن 

يكون قوهلم حجة وال معىن لقولنا اإلمجاع حجة إال هذا فثبت أن اآلية تدل على أن اإلمجاع حجة من هذا الوجه 
واعلم أن الدليل الذي ذكرناه على صحة هذا القول ال يبطل القولني األولني ألنا بينا هبذه الداللة أن األمة ال أيضاً 

بد وأن يكونوا شهوداً يف الدنيا وهذا ال ينايف كوهنم شهوداً يف القيامة أيضاً على الوجه الذي وردت األخبار به 
لَى النَّاسِ إشارة إىل أن قوهلم عند اإلمجاع حجة من حيث أن قوهلم عند فاحلاصل أن قوله تعاىل لَّتكُوُنواْ ُشَهَداء َع

اإلمجاع يبني للناس احلق ويؤكد ذلك قوله تعاىل َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم شَهِيًدا يعين مؤدياً ومبيناً مث ال ميتنع أن 
التحمل ألهنم إذا أثبتوا احلق عرفوا عنده  حتصل مع ذلك هلم الشهادة يف اآلخرة فيجري الواقع منهم يف الدنيا جمرى

من القابل ومن الراد مث يشهدون بذلك يوم القيامة كما أن الشاهد على العقود يعرف ما الذي مت وما الذي مل يتم 
  مث يشهد بذلك عند احلاكم

 يعتد به يف املسألة السادسة دلت اآلية على أن من ظهر كفره وفسقه حنو املشبهة واخلوارج والروافض فإنه ال
اإلمجاع ألن اهللا تعاىل إمنا جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة واخلريية وال خيتلف يف ذلك احلكم من فسق أو كفر 

  بقوله أو فعل ومن كفر برد النص أو كفر بالتأويل
إما بقول وإما بفعل املسألة السابعة إمنا قال ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ ومل يقل شهداء للناس ألن قوهلم يقتضي التكليف 

وذلك عليه ال له يف احلال فإن قيل مل أخرت صلة الشهادة أوالً وقدمت آخراً قلنا ألن الغرض يف األول إثبات 
  شهادهتم على األمم ويف اآلخر االختصاص بكون الرسول شهيداً عليهم

ْعلََم َمن َيتَّبُِع الرَّسُولَ ِممَّن َينقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه َوإِن كَاَنْت لَكَبَِريةً  قوله تعاىل َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ  الَِّتى كُنَت َعلَْيَها إِالَّ ِلَن
  إِالَّ

أي ما شرعها )  ١٠٣املائدة ( اعلم أن قوله َوَما َجَعلَْنا معناه ما شرعنا وما حكمنا كقوله َما جََعلَ اللَُّه ِمن َبِحَريةٍ  
َها أي كنت معتقداً الستقباهلا كقول القائل كان لفالن على فالن دين وقوله كُنتَ وال جعلها ديناً وقوله كُنَت َعلَْي

َعلَْيَها ليس بصفة للقبلة إمنا هو ثاين مفعويل جعل يريد َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ  اجلهة اليت كنت عليها مث ههنا وجهان 
نه عليه الصالة والسالم كان يصلي مبكة إىل األول أن يكون هذا الكالم بياناً للحكمة يف جعل القبلة وذلك أل

الكعبة مث أمر بالصالة إىل بيت املقدس بعد اهلجرة تأليفاً لليهود مث حول إىل الكعبة فنقول َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ  اجلهة 
ن يكون قوله الَِّتى كُنَت َعلَْيَها الَِّتى كُنَت َعلَْيَها أوالً يعين وما رددناك إليها إال امتحاناً للناس وابتالء الثاين جيوز أ

لساناً للحكمة يف جعل بيت املقدس قبلة يعين إن أصل أمرك أن تسقبل الكعبة وأن استقبالك بيت املقدس كان أمراً 
عارضاً لغرض وإمنا جعلنا القبلة اجلهة اليت كنت عليها قبل وقتك هذا وهي بيت املقدس لنمتحن الناس وننظر من 

ن ال يتبعه وينفر عنه وههنا وجه ثالث ذكره أبو مسلم فقال لوال الروايات مل تدل اآلية على قبلة يتبع الرسول وم
آل ( من قبل الرسول عليه الصالة والسالم عليها ألنه قد يقال كنت مبعىن صرت كقوله تعاىل كُنُتْم خَْيَر أُمَّةٍ  

فال ميتنع أن )  ١٥٨النساء ( نَ اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً وقد يقال كان يف معىن مل يزل كقوله تعاىل َوكَا)  ١١٠عمران 
  يراد بقوله َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ  الَِّتى كُنَت َعلَْيَها أي اليت مل تزل عليها وهي الكعبة إال كذا وكذا

  مسائل أما قوله إِالَّ ِلَنْعلََم َمن َيتَّبِعُ الرَُّسولَ ِممَّن َينقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه ففيه



املسألة األوىل الالم يف قوله إِالَّ ِلَنْعلََم الم الغرض والكالم يف أنه هل يصح الغرض على اهللا أو ال يصح وبتقدير أن ال 
  يصح فكيف تأويل هذا الكالم فقد تقدم

ذلك الفعل املسألة الثانية وما جعلنا كذا وكذا إال لنعلم كذا يوهم أن العلم بذلك الشيء مل يكن حاصالً فهو فعل 
ليحصل له ذلك العلم وهذا يقتضي أن اهللا تعاىل مل يعلم تلك األشياء قبل وقوعها ونظريه يف اإلشكال قوله 

َضْعفاً  وقوله الئَانَ َخفََّف اللَُّه َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم)  ٣١حممد ( َولََنْبلُوَنَّكُْم َحتَّى َنعْلََم الُْمَجاِهِديَن ِمنكُْم َوالصَّابِرِيَن 
وقوله )  ٣العنكبوت ( وقوله فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذينَ َصَدقُواْ )  ٤٤طه ( وقوله لََّعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو َيْخَشى )  ٦٦األنفال ( 

وقوله َوَما )  ١٤٢آل عمران ( الصَّابِرِيَن  أَْم َحِسبُْتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهدُواْ ِمنكُْم َوَيْعلََم
والكالم يف هذه املسألة أمر مستقصى يف قوله )  ٢١سبأ ( كَانَ لَُه َعلَْيهِْم ّمن ُسلْطَاٍن إِالَّ ِلَنعْلََم َمن ُيْؤِمُن بِاالِْخَرةِ  

  َوإِِذ اْبَتلَى واملفسرون أجابوا عنه من وجوه

عناه إال ليعلم حزبنا من النبيني واملؤمنني كما يقول امللك فتحنا البلدة الفالنية مبعىن فتحها أحدها أن قوله إِالَّ ِلَنْعلََم م
استقرضت عبدي فلم ( أولياؤنا ومنه يقال فتح عمر السواد ومنه قول عليه الصالة والسالم فيما حيكيه عن ربه 

من أهان يل ولياً فقد أهانين ( ويف احلديث ) يقرضين وشتمين ومل يكن ينبغي له أن يشتمين يقول وادهراه وأنا الدهر 
وثانيها معناه ليحصل املعدوم فيصري موجوداً فقوله إِالَّ ِلَنْعلََم معناه إال لنعلمه موجوداً فإن قيل فهذا يقتضي ) 

 حدوث العلم قلنا اختلفوا يف أن العلم بأن الشيء سيوجد هل هو علم بوجوده إذا وجد اخلالف فيه مشهور وثالثها
إال لنميز هؤالء من هؤالء بانكشاف ما يف قلوهبم من اإلخالص والنفاق فيعلم املؤمنون من يوالون منهم ومن 

يعادون فسمي التمييز علماً ألنه أحد فوائد العلم ومثراته ورابعها إِالَّ ِلَنْعلََم معناه إال لنرى وجماز هذا أن العرب تضع 
ورأيت )  ١٩إبراهيم ) (  ١الفيل ) (  ٦الفجر ( كقوله أَلَمْ َتَر كَْيَف العلم مكان الرؤية والرؤية مكان العلم 

وعلمت وشهدت ألفاظ متعاقبة وخامسها ما ذهب إليه الفراء وهو أن حدوث العلم يف هذه اآلية راجع إىل 
حترق احلطب  املخاطبني ومثاله أن جاهالً وعاقالً اجتمعا فيقول اجلاهل احلطب حيرق النار ويقول العاقل بل النار

وسنجمع بينهما لنعلم أيهما حيرق صاحبه معناه لنعلم أينا اجلاهل فكذلك قوله إِالَّ ِلَنْعلََم إال لتعلموا والغرض من 
فأضاف الكالم )  ٢٤سبأ ( هذا اجلنس من الكالم االستمالة والرفق يف اخلطاب كقوله َوإِنَّا أَوْ إِيَّاكُْم لََعلَى ُهًدى 

نفسه ترقيقاً للخطاب ورفقاً باملخاطب فكذا قوله إِالَّ ِلَنْعلََم وسادسها نعاملكم معاملة املخترب الذي املوهم للشك إىل 
لَى كأنه ال يعلم إذ العدل يوجب ذلك وسابعها أن العلم صلة زائدة فقوله إِالَّ ِلَنعْلََم َمن َيتَّبُِع الرَّسُولَ ِممَّن َينقَِلُب َع

اتباع املتبعني وانقالب املنقلبني ونظريه قولك يف الشيء الذي تنفيه عن نفسك ما علم اهللا  َعِقَبْيِه معناه إال ليحصل
  هذا مين أي ما كان هذا مين واملعىن أنه لو كان لعلمه اهللا

املسألة الثالثة اختلفوا يف أن هذه احملنة حصلت بسبب تعيني القبلة أو بسبب حتويلها فمن الناس من قال إمنا حصلت 
يني القبلة ألنه عليه الصالة والسالم كان يصلي إىل الكعبة فلما جاء املدينة صلى إىل بيت املقدس فشق بسبب تع

ذلك على العرب من حيث إنه ترك قبلتهم مث إنه ملا حوله مرة أخرى إىل الكعبة شق ذلك على اليهود من حيث إنه 
( ا حصلت بسبب التحويل فإهنم قالوا إن حممداً ترك قبلتهم وأما األكثرون من أهل التحقيق قالوا هذه احملنة إمن

لو كان على يقني من أمره ملا تغري رأيه روى القفال عن ابن جريح أنه قال بلغين أنه رجع ) صلى اهللا عليه وسلم 
ناس ممن أسلم وقالوا مرة ههنا ومرة ههنا وقال السدي ملا توجه النيب عليه الصالة والسالم حنو املسجد احلرام 

ف الناس فقال املنافقون ما باهلم كانوا على قبلة مث تركوها وقال املسلمون لسنا نعلم حال إخواننا الذين ماتوا اختل
  وهم يصلون حنو بيت املقدس وقال آخرون اشتاق إىل بلد أبيه ومولده وقال املشركون حتري يف دينه



الشبهة احلاصلة بسبب تعيني القبلة وقد  واعلم أن هذا القول األخري أوىل ألن الشبهة يف أمر النسخ أعظم من
  وصفها اهللا تعاىل بالكبرية فقال َوإِن كَاَنْت لَكَبَِريةً  إِالَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فكان محله عليه أوىل
رة أن املنقلب على املسألة الرابعة قوله ِممَّن َينقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه استعارة ومعناه من يكفر باهللا ورسوله ووجه االستعا

عقبيه قد ترك ما بني يديه وأدبر عنه فلما تركوا اإلميان والدالئل صاروا مبنزلة املدبر عما بني يديه فوصفوا بذلك 
  وكل ذلك تشبيه)  ٤٨طه ( وكما قال كَذََّب َوتََولَّى )  ٢٣املدثر ( كما قال تعاىل ثُمَّ أَْدَبَر َواسَْتكَْبَر 

  كَاَنْت ففيه مسائلأما قوله تعاىل َوإِن 
املكسورة اخلفيفة معناها على أربعة أوجه جزاء وخمففة من الثقيلة وجحد وزائدة أما اجلزاء ) إن ( املسألة األوىل 

فهي تفيد ربط إحدى اجلملتني باألخرى فاملستلزم هو الشرط والالزم هو اجلزاء كقولك إن جئتين أكرمتك وأما 
فهي تفيد توكيد املعىن يف اجلملة مبنزلة ءاٍن املشددة كقولك إن زيداً لقائم قال اهللا الثانية وهي املخففة من الثقيلة 

ومثله يف )  ١٠٨اإلسراء ( وقال إِن كَانَ َوْعدُ َربَّنا لََمفُْعوالً )  ٤الطارق ( تعاىل إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ 
جيز أن يليها من الفعل وإمنا لزمت الالم هذه املخففة للعوض عما القرآن كثري والغرض يف ختفيفها إيالؤها ما مل 

وقوله إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ )  ٢٠امللك ( حذف منها والفرق بينها وبني اليت للجحد يف قوله تعاىل إِنِ الْكَاِفُرونَ إِالَّ ِفى غُُرورٍ 
إلسم والفعل مجيعاً كما وصفنا وأما الثالثة وهي إذ كانت كل واحدة منهما يليها ا)  ٩األحقاف ( َما ُيوَحى إِلَى َّ 

وقال َولَِئن زَالََتا )  ١٤٨األنعام ( وقال إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ )  ٥٧األنعام ( اليت للجحد كقوله إِنِ الُْحكُْم إِالَّ للَِّه 
  ولك ما إن رأيت زيداًأي ما ميسكهما وأما الرابعة وهي الزائدة فكق)  ٤١فاطر ( إِنْ أَْمَسكَُهَما 

هي املخففة اليت تلزمها الالم والغرض منها )  ١٤٣البقرة ( إذا عرفت هذا فنقول ءاٍن يف قوله َوإِن كَاَنتْ لَكَبَِريةً  
  توكيد املعىن يف اجلملة

  املسألة الثانية الضمري يف قوله كَاَنْت إىل أي شيء يعود فيه وجهان
 بد له من مذكور سابق وما ذاك إال القبلة يف قوله َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ  الَِّتى كُنتَ األول أنه يعود إىل القبلة ألنه ال

الثاين أنه عائد إىل ما دل عليه الكالم السابق وهي مفارقة القبلة والتأنيث للتولية ألنه قال َما )  ١٤٣البقرة ( َعلَْيَها 
لَْيَها مث قال عطفاً على هذا َوإِن كَاَنْت لَكَبَِريةً  أي وإن كانت التولية ألن قوله َوَما َولَّاُهْم َعن ِقْبلَِتهُِم الَِّتى كَاُنواْ َع

)  ١٢١األنعام ( ْسٌق َولَّاُهْم يدل على التولية كما قيل يف قوله تعاىل َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِف
عىن وإن كانت هذه الفعلة نظريه قوله فيها ونعمت واعلم أن هذا البحث متفرع على املسألة وحيتمل أن يكون امل

اليت قدمناها وهي أن االمتحان واالبتالء حصل بنفس القبلة أو بتحويل القبلة وقد بينا أن الثاين أوىل ألن اإلشكال 
فه اهللا تعاىل بالكبرية يف قوله َوإِن احلاصل بسبب النسخ أقوى من اإلشكال احلاصل بسبب تلك اجلهات وهلذا وص

  كَاَنْت لَكَبَِريةً 
  أما قوله تعاىل لَكَبَِريةٌ  فاملعىن لثقيلة شاقة مستنكرة كقوله كَبَُرْت كَِلَمةً  َتْخُرُج ِمْن أَفَْواِههِْم

وقال إِنَّ ذاِلكُمْ )  ١٦ النور( أي عظمت الفرية بذلك وقال اهللا تعاىل ُسْبَحاَنَك َهاذَا َعذَاٌب عِظيٌم )  ٥الكهف ( 
مث إنا إن قلنا االمتحان وقع بنفس القبلة قلنا إن تركها ثقيل عليهم ألن )  ٥٣األحزاب ( كَانَ ِعنَد اللَِّه َعِظيماً 

ذلك يقتضي ترك األلف والعادة واإلعراض عن طريقة اآلباء واألسالف وإن قلنا االمتحان وقع بتحريف القبلة قلنا 
حيث أن اإلنسان ال ميكنه أن يعرف أن ذلك حق إال بعد أن عرف مسألة النسخ وختلص عما فيها من  إهنا لثقيلة من

السؤاالت وذلك أمر ثقيل صعب إال على من هداه اهللا تعاىل حىت عرف أنه ال يستنكر نقل القبلة من جهة إىل جهة 
فقر فمن اهتدى هلذا النظر ازداد بصره كما ال يستنكر نقلة إياهم من حال إىل حال يف الصحة والسقم والغىن وال



  ومن سفه واتبع اهلوى وظواهر األمور ثقلت عليه هذه املسألة
أما قوله إِالَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فاحتج األصحاب هبذه اآلية يف مسألة خلق األعمال فقالوا املراد من اهلداية إما 

ان األوالن ههنا باطالن وذلك ألنه تعاىل حكم بكوهنا ثقيلة على الدعوة أو وضع الداللة أو خلق املعرفة والوجه
الكل إال على الذين هدى اهللا فوجب أن يقال إن الذي هداه اهللا ال يثقل ذلك عليه واهلداية مبعىن الدعوة ووضع 

من اهلداية الدالئل عامة يف حق الكل فوجب أن ال يثقل ذلك على أحد من الكفار فلما ثقل عليهم علمنا أن املراد 
ههنا خلق املعرفة والعلم وهو املطلوب قالت املعتزلة اجلواب عنه من ثالثة أوجه أحدها أن اهللا تعاىل ذكرهم على 
  طريق املدح فخصهم بذلك وثانيها أراد به االهتداء وثالثها أهنم الذين انتفعوا هبدى اهللا فغريهم كأنه مل يعتد هبم

  يكون على خالف األصل واهللا أعلمواجلواب عن الكل أنه ترك للظاهر ف
  أما قوله تعاىل َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضيَع إَِمياَنكُْم ففيه مسائل

املسألة األوىل أن رجاالً من املسلمني كأيب أمامة وسعد بن زرارة والرباء بن عازب والرباء بن معرور وغريهم ماتوا 
إخواننا على القبلة األوىل فكيف حاهلم فأنزل اهللا تعاىل هذه  على القبلة األوىل فقال عشائرهم يا رسول اهللا توىف

  اآلية
واعلم أنه ال بد من هذا السبب وإال مل يتصل بعض الكالم ببعض ووجه تقرير اإلشكال أن الذين مل جيوزوا النسخ 

ء على هذا السؤال إال مع البداء يقولون إنه ملا تغري احلكم وجب أن يكون احلكم مفسدة وباطالً فوقع يف قلبهم بنا
أن تلك الصلوات اليت أتوا هبا متوجهني إىل بيت املقدس كانت ضائعة مث إن اهللا تعاىل أجاب عن هذا اإلشكال وبني 
أن النسخ نقل من مصلحة إىل مصلحة ومن تكليف إىل تكليف واألول كالثاين يف أن القائم به متمسك بالدين وأن 

ه ما سألوا بعد حترمي اخلمر عمن مات وكان يشرهبا فأنزل اهللا تعاىل لَْيَس َعلَى من هذا حاله فإنه ال يضيع أجره ونظري
فعرفهم اهللا تعاىل أنه ال جناح عليهم فيما مضى ملا كان ذلك )  ٩٣املائدة ( الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ ُجنَاٌح 

جتويز البداء على اهللا تعاىل فكيف يليق ذلك بالصحابة قلنا بإباحة اهللا تعاىل فإن قيل إذا كان الشك إمنا تولد من 
اجلواب من وجوه أحدها أن ذلك الشك وقع ملنافق فذكر اهللا تعاىل ذلك ليذكره املسلمون جواباً لسؤال ذلك 
  املنافق وثانيها لعلهم اعتقدوا أن الصالة إىل الكعبة أفضل فقالوا ليت إخواننا ممن مات أدرك ذلك فذكر اهللا

  عاىل هذا الكالم جواباً عن ذلك وثالثها لعله تعاىل ذكر هذا الكالم ليكون دفعاً لذلك السؤال لو خطر بباهلمت
القول الثاين وهو قول ابن زيد أن اهللا تعاىل إذا علم أن الصالح يف نقلكم من بيت املقدس إىل الكعبة فلو أقركم 

كم ألهنا تكون على هذا التقدير خالية عن املصاحل فتكون على الصالة إىل بيت املقدس كان ذلك إضاعة عنه لصالت
  ضائعة واهللا تعاىل ال يفعل ذلك

القول الثالث أنه تعاىل ملا ذكر ما عليهم من املشقة يف هذا التحويل عقبه بذكر ما هلم عنده من الثواب وأنه ال 
  يضيع ما عملوه وهذا قول احلسن

ل هذا التكليف لئال يضيع إميانكم فإهنم لو ردوا هذا التكليف لكفروا ولو القول الرابع كأنه تعاىل قال وفقتكم لقبو
  كفروا لضاع إمياهنم فقال َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضيَع إَِمياَنكُْم فال جرم وفقكم لقبول هذا التكليف وأعانكم عليه

مْ خطاب مع من على قولني األول أنه مع املؤمنني وذكر املسألة الثانية اختلفوا يف أن قوله َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضيَع إَِمياَنكُ
القفال على هذا القول وجوهاً أربعة األول أن اهللا خاطب به املؤمنني الذين كانوا موجودين حينئذ وذلك جواب 

ُيِضيعَ إِميَاَنكُمْ عما سألوه من قبل الثاين أهنم سألوا عمن مات قبل نسخ القبلة فأجاهبم اهللا تعاىل بقوله َوَما كَانَ اللَُّه ِل
أي وإذا كان إميانكم املاضي قبل النسخ ال يضيعه اهللا فكذلك إميان من مات قبل النسخ الثالث جيوز أن يكون 



األحياء قد تومهوا أن ذلك ملا نسخ بطل وكان ما يؤتى به بعد النسخ من الصالة إىل الكعبة كفارة ملا سلف 
ا الضرب من التأويل فسألوا عن إخواهنم الذين ماتوا ومل يأتوا مبا يكفر ما واستغنوا عن السؤال عن أمر أنفسهم هلذ

صلى اهللا عليه ( سلف فقيل َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضيَع إِميَاَنكُْم واملراد أهل ملتكم كقوله لليهود احلاضرين يف زمان حممد 
الرابع جيوز أن يكون السؤال واقعاً عن )  ٥٠البقرة ( بِكُُم الَْبْحَر َوإِذْ فََرقَْنا )  ٧٢البقرة ( َوإِذْ قََتلُْتْم نَفًْسا ) وسلم 

األحياء واألموات معاً فإهنم اشفقوا على ما كان من صالهتم أن يبطل ثواهبم وكان اإلشفاق واقعاً يف الفريقني فقيل 
اب فيقولوا كنت أنت إميانكم لألحياء واألموات إذ من شأن العرب إذا أخربوا عن حاضر وغائب أن يغلبوا اخلط

  وفالن الغائب فعلتما واهللا أعلم
القول الثاين قول أيب مسلم وهو أنه حيتمل أن يكون ذلك خطاباً ألهل الكتاب واملراد باإلميان صالهتم وطاعتهم قبل 

  البعثة مث نسخ وإمنا اختار أبو مسلم هذا القول لئال يلزمه وقوع النسخ يف شرعنا
املعتزلة بقوله َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضيَع إَِمياَنكُْم على أن اإلميان اسم لفعل الطاعات فإنه تعاىل أراد املسألة الثالثة استدلت 

باإلميان ههنا الصالة واجلواب ال نسلم أن املراد من اإلميان ههنا الصالة بل املراد منه التصديق واإلقرار فكأنه تعاىل 
الة سلمنا أن املراد من اإلميان ههنا الصالة ولكن الصالة أعظم اإلميان قال أنه ال يضيع تصديقكم بوجوب تلك الص

  وأشرف نتائجه وفوائده فجاز إطالق اسم اإلميان على الصالة على سبيل اإلستعارة من هذه اجلهة
  داملسألة الرابعة قوله َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضيَع إِميَاَنكُْم أي ال يضيع ثواب إميانكم ألن اإلميان ق

انقضى وفىن وما كان كذلك استحال حفظه وإضاعته إال أن استحقاق الثواب قائم بعد انقضائه فصح حفظه 
  ) ١٩٥آل عمران ( وإضاعته وهو كقوله تعاىل أَّنى الَ أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ ّمْنكُْم 

  أما قوله إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُؤوٌف رَّحِيٌم ففيه مسائل
قال القفال رمحه اهللا الفرق بني الرأفة والرمحة أن الرأفة مبالغة يف رمحة خاصة وهي دفع املكروه وإزالة املسألة األوىل 

أي ال ترأفوا هبما فترفعوا اجللد عنهما وأما الرمحة )  ٢النور ( الضرر كقوله َوالَ تَأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ  ِفى ِدينِ اللَِّه 
املعىن ويدخل فيه اإلفضال واإلنعام وقد مسى اهللا تعاىل املطر رمحة فقال َوُهَو الَِّذى فإهنا اسم جامع يدخل فيه ذلك 

ألنه إفضال من اهللا وإنعام فذكر اهللا تعاىل الرأفة أوالً مبعىن )  ٥٧األعراف ( ُيْرِسلُ الرَّياَح ُبْشًراَ َبْيَن َيَدىْ  َرْحَمِتِه 
ر الرمحة لتكون أعم وأمشل وال ختتص رمحته بذلك النوع بل هو رحيم أنه ال يضيع أعماهلم وخيفف احملن عنهم مث ذك

  من حيث أنه دافع للمضار اليت هي الرأفة وجالب للمنافع معاً
املسألة الثانية ذكروا يف وجه تعلق هذين االمسني مبا قبلهما وجوهاً أحدها أنه تعاىل ملا أخرب أنه ال يضيع إمياهنم قال 

والرؤف الرحيم كيف يتصور منه هذه اإلضاعة وثانيها أنه لرؤف رحيم )  ٦٥احلج ( لََرءوٌف رَّحِيٌم  إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ
فلذلك ينقلكم من شرع إىل شرع آخر وهو أصلح لكم وأنفع يف الدين والدنيا وثالثها قال َوإِن كَاَنْت لَكَبَِريةً  إِالَّ 

  منا هداهم اهللا وألنه رؤف رحيمَعلَى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فكأنه تعاىل قال وإ
املسألة الثالثة قرأ عمرو ومحزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم لََرءوٌف رَِّحيٌم مهموزاً غري مشبع على وزن رعف 
  والباقون رؤف مثقالً مهموزاً مشبعاً على وزن رعوف وفيه أربع لغات رئف أيضاً كحزر ورأف على وزن فعل

تزلة هبذه اآلية على أنه تعاىل ال خيلق الكفر وال الفساد قالوا ألنه تعاىل بني أنه بالناس املسألة الرابعة استدلت املع
لرؤف رحيم والكفار من الناس فوجب أن يكون رؤفاً رحيماً هبم وإمنا يكون كذلك لو مل خيلق فيهم الكفر الذي 

نه تعاىل لو كان مع مثل هذا اإلضرار جيرهم إىل العقاب الدائم والعذاب السرمدي ولو مل يكلفهم ما ال يطيقون فإ
  رؤفاً رحيماً فلعى أي طريق يتصور أن ال يكون رؤفاً رحيماً واعلم أن الكالم عليه قد تقدم مراراً واهللا أعلم



ِد الْحََرامِ َوَحْيثُ َما كُنُتْم فََولُّواْ قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّمآِء فَلَُنَولَِّينََّك ِقْبلَةً  تَْرَضاَها فََولِّ َوْجَهَك شَطَْر الَْمْسجِ
  لٍ َعمَّا َيْعَملُونَُوُجوَهكُْم َشطَْرُه َوإِنَّ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتابَ لََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّبِّهِْم َوَما اللَُّه بَِغاِف

  اء فيه قوالناعلم أن قوله رَِّحيٌم قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّم
القول األول وهو املشهور الذي عليه أكثر املفسرين أن ذلك كان النتظار حتويله من بيت املقدس إىل الكعبة 

والقائلون هبذا القول ذكروا وجوهاً أحدها أنه كان يكره التوجه إىل بيت املقدس وحيب التوجه إىل الكعبة إال أنه ما 
يا جربيل وددت أن اهللا ( لسماء هلذا املعىن روى عن ابن عباس أنه قال كان يتكلم بذلك فكان يقلب وجهه يف ا

فجعل ) أنا عبد مثلك فاسأل ربك ذلك ( فقال له جربيل ) تعاىل صرفين عن قبلة اليهود إىل غريها فقد كرهتها 
تعاىل هذه اآلية يدمي النظر إىل السماء رجاء جميء جربيل مبا سأل فأنزل اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

وهؤالء ذكروا يف سبب هذه احملنة أموراً األول أن اليهود كانوا يقولون إنه خيالفنا مث إنه يتبع قبلتنا ولوال حنن مل يدر 
أين يستقبل فعند ذلك كره أن يتوجه إىل قبلتهم الثاين أن الكعبة كانت قبلة إبراهيم الثالث أنه عليه السالم كان 

باً الستمالة العرب ولدخوهلم يف اإلسالم الرابع أنه عليه السالم أحب أن حيصل هذا الشرف يقدر أن يصري ذلك سب
للمسجد الذي يف بلدته ومنشئه ال يف مسجد آخر واعترض القاضي على هذا الوجه وقال أنه ال يليق به عليه 

اها بطبعه ومييل إليها حبسب شهوته السالم أن يكره قبلة أمر أن يصلي إليها وأن حيب أن حيوله ربه عنها إىل قبلة يهو
ألنه عليه السالم علم وعلم أن الصالح يف خالف الطبع وامليل واعلم أن هذا التأويل قليل التحصيل ألن املستنكر 
من الرسول أن يعرض عما أمره اهللا تعاىل به ويشتغل مبا يدعوه طبعه إليه فأما أن مييل قلبه إىل شيء فيتمىن يف قلبه 

 له فيه فذلك مما ال إنكار عليه ال سيما إذا مل ينطق به أي بعد يف أن مييل طبع الرسول إىل شيء فيتمىن أن يأذن اهللا
  يف قلبه أن يأذن اهللا له فيه وهذا مما ال استبعاد فيه بوجه من الوجوه

ه جربيل بأن اهللا قد الوجه الثاين أنه عليه السالم قد استأذن جربيل عليه السالم يف أن يدعو اهللا تعاىل بذلك فأخرب
أذن له يف هذا الدعاء وذلك ألن األنبياء ال يسألون اهللا تعاىل شيئاً إال بإذن منه لئال يسألوا ما ال صالح فيه فال 

جيابوا إليه فيفضي ذلك إىل حتقري شأهنم فلما أذن اهللا تعاىل له يف اإلجابة علم أنه يستجاب إليه فكان يقلب وجهه يف 
  ء جربيل عليه السالم بالوحي يف اإلجابةالسماء ينتظر جمي

خيربه أن اهللا تعاىل سيحول ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الثالث قال احلسن إن جربيل عليه السالم أتى رسول اهللا 
صلى اهللا ( القبلة عن بيت املقدس إىل قبلة أخرى ومل يبني له إىل أي موضع حيوهلا ومل تكن قبلة أحب إىل رسول اهللا 

من الكعبة فكان رسول اهللا يقلب وجهه يف السماء ينتظر الوحي ألنه عليه السالم علم أن اهللا تعاىل ال ) ه وسلم علي
يتركه بغري صالة فأتاه جربيل عليه السالم فأمره أن يصل حنو الكعبة والقائلون هبذا الوجه اختلفوا فمنهم من قال 

يعني له القبلة فكان خياف أن يرد وقت الصالة ومل تظهر القبلة إنه عليه السالم منع من استقبال بيت املقدس ومل 
فتتأخر صالته فلذلك كان يقلب وجهه عن األصم وقال آخرون بل وعد بذلك وقبلة بيت املقدس باقية حبيث جتوز 
 الصالة إليها لكن ألجل الوعد كان يتوقع ذلك وألنه كان يرجو عند التحويل عن بيت املقدس إىل الكعبة وجوهاً

كثرية من املصاحل الدينية حنو رغبة العرب يف اإلسالم واملباينة عن اليهود ومتييز املوافق من املنافق فلهذا كان يقلب 
وجهه وهذا الوجه أوىل وإال ملا كانت القبلة الثانية ناسخة لألوىل بل كانت مبتدأة واملفسرة أمجعوا على أهنا ناسخة 

  لألوىل وألنه ال جيوز أن



  الة إال مع بيان موضع التوجه الرابع أن تقلب وجهه يف السماء هو الدعاءيؤمر بالص
القول الثاين وهو قول أيب مسلم األصفهاين قالوا لوال األخبار اليت دلت على هذا القول وإال فلفظ اآلية حيتمل 

روي أنه عليه السالم وجهاً آخر وهو أنه حيتمل أنه عليه السالم إمنا كان يقلب وجهه يف أول مقدمة املدينة فقد 
كان إذا صلى مبكة جعل الكعبة بينه وبني بيت املقدس وهذه صالة إىل الكعبة فلما هاجر مل يعلم أين يتوجه فانتظر 

  أمر اهللا تعاىل حىت نزل قوله فََولّ َوْجَهكَ َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ
كان مبكة يصلي إىل الكعبة فلما صار إىل املدينة أمر املسألة الثانية اختلفوا يف صالته إىل بيت املقدس فقال قوم 

بالتوجه إىل بيت املقدس سبعة عشر شهراً وقال قوم بل كان مبكة يصلي إىل بيت املقدس إال أنه جيعل الكعبة بينه 
جه إىل وبينها وقال قوم بل كان يصلي إىل بيت املقدس فقط وباملدينة أوالً سبعة عشر شهراً مث أمره اهللا تعاىل بالتو

  الكعبة ملا فيه من الصالح
إىل بيت املقدس هل كان فرضاً ال جيوز غريه أو كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة اختلفوا يف توجه النيب 

خمرياً يف توجهه إليه وإىل غريه فقال الربيع بن أنس قد كان خمرياً يف ذلك وقال ابن ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
  ان التوجه إليه فرضاً حمققاً بال ختيريعباس ك

واعلم أنه على أي الوجهني كان قد صار منسوخاً واحتج الذاهبون إىل القول األول بالقرآن واخلرب أما القرآن 
  فقوله تعاىل َوِللَِّه الَْمشْرُِق

ضي كونه خمرياً يف التوجه إىل أي جهة شاء وأما وذلك يقت)  ١١٥البقرة ( َوالَْمغْرُِب فَأَْيَنَما تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه 
أن نفراً قصدوا الرسول عليه الصالة والسالم من املدينة ) أحكام القرآن ( اخلرب فما روى أبو بكر الرازي يف كتاب 

إنه  إىل مكة للبيعة قبل اهلجرة وكان فيهم الرباء بن معرور فتوجه بصالته إىل الكعبة يف طريقه وأىب اآلخرون وقالوا
فقال له قد كنت على قبلة ) صلى اهللا عليه وسلم ( عليه السالم يتوجه إىل بيت املقدس فلما قدموا مكة سألوا النيب 

يعين بيت املقدس لو ثبت عليها أجزأك ومل يأمره باستئناف الصالة فدل على أهنم قد كانوا خمريين واحتج الذاهبون 
لَّينََّك ِقْبلَةً  تَْرَضاَها فدل على أنه عليه السالم ما كان يرتضي القبلة األوىل فلو إىل القول الثاين بأنه تعاىل قال فَلَُنَو

كان خمرياً بينها وبني الكعبة ما كان يتوجه إليها فحيث توجه إليها مع أنه كان ما يرتضيها علمنا أنه ما كان خمرياً 
  بينها وبني الكعبة

املقدس إمنا صار منسوخاً باألمر بالتوجه إىل الكعبة ومن الناس من قال  املسألة الرابعة املشهور أن التوجه إىل بيت
ِه مث إن ذلك صار التوجه إىل بيت املقدس صار منسوخاً بقوله تعاىل َوِللَِّه الَْمْشرُِق وَالَْمغْرُِب فَأَْيَنَما تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اللَّ

ِد الَْحَرامِ واحتجوا عليه بالقرآن واألثر أما القرآن فهو أنه تعاىل ذكر أوالً منسوخاً بقوله فََولّ َوْجَهَك شَطَْر الَْمْسجِ
النَّاسِ َما وَلَّاُهْم َعن ِقْبلَِتهُِم قوله َوِللَِّه الَْمشْرُِق وَالَْمْغرُِب فَأَْيَنَما تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجهُ اللَِّه مث ذكر بعد َسَيقُولُ السُّفََهاء ِمَن 

مث ذكر بعده فََولّ َوْجَهكَ َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ وهذا الترتيب يقتضي صحة )  ١٤٢البقرة ( واْ َعلَْيَها الَِّتى كَاُن
املذهب الذي قلناه بأن التوجه إىل بيت املقدس صار منسوخاً بقوله فََولّ َوْجَهكَ َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ فلزم أن 

فََهاء ِمَن النَّاسِ متأخراً يف النزول والدرجة عن قوله تعاىل فََولّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِدِ يكون قوله تعاىل َسَيقُولُ السُّ
الْحََرامِ فحينئذ يكون تقدميه عليه يف الترتيب على خالف األصل فثبت ما قلناه وأما األثر فما روي عن ابن عباس 

ت املقدس غري مذكور يف القرآن إمنا املذكور يف القرآن أمر القبلة أول ما نسخ من القرآن واألمر بالتوجه إىل بي
َمْسجِِد الَْحَرامِ ناسخاً َوِللَِّه الَْمشْرُِق وَالَْمْغرُِب فَأَْيَنَما تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجهُ اللَِّه فوجب أن يكون قوله فََولّ َوْجَهَك شَطَْر الْ

  لذلك ال لألمر بالتوجه إىل بيت املقدس



  َولّيَنََّك ِقْبلَةً  َتْرَضاَها ففيه مسائلأما قوله فَلَُن
املسألة األوىل فَلَُنَولَّينََّك فلنعطينك ولنمكننك من استقباهلا من قولك وليته كذا إذا جعلته والياً له أو فلنجعلنك تلي 

  مستها دون مسيت بيت املقدس
ليها ألن الكعبة كانت أحب إليه من غريها حبسب املسألة الثانية قوله تَْرَضاَها فيه وجوه أحدها ترضاها حتبها ومتيل إ

ميل الطبع قال القاضي هذا ال جيوز فإنه من احملال أن يقول اهللا تعاىل فلنولينك قبلة مييل طبعك إليها ألن ذلك يقدح 
يف حكمته تعاىل فيما يكلف ويقدح يف حال النيب عليه الصالة والسالم فيما يريده يف حال التكليف وهذا 

ض ضعيف ألن الطعن إمنا يتوجه لو قال اهللا تعاىل أنا حولناك إىل القبلة اليت مال طبعك إليها مبجرد ميل االعترا
طبعك فأما لو قال أنا حولناك إىل القبلة اليت مال طبعك إليها ألجل أن احلكمة واملصلحة وافقت ميل طبعك فأي 

فكان طبعه مييل إىل الصالة مع أن )  الصالة وجعلت قرة عيين يف( ضرر يلزم منه وقال عليه الصالة والسالم 
املصلحة كانت موافقة لذلك وثانيها ِقْبلَةً  تَْرَضاَها أي حتبها بسبب اشتماهلا على املصاحل الدينية وثالثها قال األصم 
أي كل جهة وجهك اهللا إليها فهي لك رضا ال جيوز أن تسخط كما فعل من انقلب على عقيبه من العرب الذين 

وا قد أسلموا فلما حتولت القبلة ارتدوا ورابعها َتْرَضاَها أي ترضى عاقبتها ألنك تعرف هبا من يتبعك لإلسالم كان
  فمن يتبعك لغري ذلك من دنيا يصيبها أو مال يكتسبه

  أما قوله تعاىل فََولّ َوْجَهَك شَطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ ففيه مسائل
هنا مجلة بدن اإلنسان ألن الواجب على اإلنسان أن يستقبل القبلة جبملته ال بوجهه املسألة األوىل املراد من الوجه ه

فقط والوجه يذكر ويراد به نفس الشيء ألن الوجه أشرف األعضاء وألن بالوجه متيز بعض الناس عن بعض فلهذا 
  السبب قد يعرب عن كل الذات بالوجه

ع على معنيني أحدمها النصف يقال شطرت الشيء أي جعلته املسألة الثانية قال أهل اللغة الشطر اسم مشترك يق
نصفني ويقال يف املثل أجلب جلباً لك شطره أي نصفه والثاين حنوه وتلقاءه وجهته واستشهد الشافعي رضي اهللا عنه 

  على هذا بأبيات أربعة قال خقاف بن ندبة أال من مبلغ عمراً رسوال) الرسالة ( يف كتاب 
  ر عمرووما تغين الرسالة شط

  وقال ساعدة بن جؤبة أقول ألم زنباع أقيمي
  صدور العيس شطر بين متيم

  وقال لقيط األيادي وقد أظلكم من شطر شعركم
  هول له ظلم يغشاكم قطعا

  وقال آخر إن العسري هبا داء خمامرها
  فشطرها بصر العينني مسحور

  رفت هذا فنقول يف اآلية قوالنقال الشافعي رضي اهللا عنه يريد تلقاءها بصر العينني مسحور إذا ع
األول وهو قول مجهور املفسرين من الصحابة والتابعني واملتأخرين واختيار الشافعي رضي اهللا عنه يف كتاب الرسالة 

  أن املراد جهة املسجد احلرام وتلقاءه وجانبه قرأ أيب بن كعب تلقاء املسجد احلرام
أن املراد من الشطر ههنا وسط املسجد ومنتصفه ألن الشطر هو  القول الثاين وهو قول اجلبائي واختيار القاضي

النصف والكعبة واقعة من املسجد يف النصف من مجيع اجلوانب فلما كان الواجب هو التوجه إىل الكعبة وكانت 
لنصف من كل الكعبة واقعة يف نصف املسجد حسن منه تعاىل أن يقول فََولّ َوْجَهكَ َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ يعين ا



جهة وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة قال القاضي ويدل على أن املراد ما ذكرنا وجهان األول أن املصلي خارج 
املسجد لو وقف حبيث يكون متوجهاً إىل املسجد ولكن ال يكون متوجهاً إىل منتصف املسجد الذي هو موضع 

مل يبق لذكر الشطر مزيد فائدة ألنك إذا قلت فول الكعبة ال تصح صالته الثاين أنا لو فسرنا الشطر باجلانب 
وجهك شطر املسجد احلرام فقد حصلت الفائدة املطلوبة أما لو فسرنا الشطر مبا ذكرناه كان لذكره فائدة زائدة 
فإنه لو قيل فول وجهك املسجد احلرام ال يفهم منه وجوب التوجه إىل منتصفه الذي هو موضع الكعبة فلما قيل 

َهكَ َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ حصلت هذه الفائدة الزائدة فكان محل هذا اللفظ على هذا احململ أوىل فإن قيل فََولّ َوْج
لو محلنا الشطر على اجلانب يبقى لذكر الشطر فائدة زائدة وهي أنه لو قال فول وجهك املسجد احلرام لزم تكليف 

ميكنه أن يويل وجهه املسجد أما إذا قال فول وجهك شطر ما ال يطاق ألن من يف أقصى املشرق أو املغرب ال 
املسجد احلرام أي جانب املسجد دخل فيه احلاضرون والغائبون قلنا هذه الفائدة مستفادة من قوله َما كُنُتْم فََولُّواْ 

كال ألنه يصري ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه فال يبقى لقوله شطر املسجد احلرام زيادة فائدة هذا تقرير هذا الوجه وفيه إش
التقدير فول وجهك نصف املسجد وهذا بعيد ألن هذا التكليف ال تعلق له بالنصف وفرق بني النصف وبني املوضع 
الذي عليه يقبل التنصيف والكالم إمنا يستقيم لو محل على الثاين إال أن اللفظ ال يدل عليه وقد اختلفوا يف أن املراد 

عن ابن عباس أنه قال البيت قبلة ألهل املسجد ) شرح السنة ( يف كتاب من املسجد احلرام أي شيء هو فحكي 
واملسجد قبلة ألهل احلرم واحلرم قبلة ألهل املشرق واملغرب وهذا قول مالك وقال آخرون القبلة هي الكعبة 
ملا دخل والدليل عليه ما أخرج يف الصحيحني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخربين أسامة بن زيد قال 

البيت دعا يف نواحيه كلها ومل يصل حىت خرج منه فلما خرج صلى ركعتني يف قبل ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
الكعبة وقال هذه القبلة قال القفال وقد وردت األخبار الكثرية يف صرف القبلة إىل الكعبة ويف خرب الرباء بن عازب 

الكعبة ويف خرب ابن عمر يف صالة أهل قباء فأتاهم آت فقال إن مث صرف إىل الكعبة وكان حيب أن يتوجه إىل 
حول إىل الكعبة ويف رواية مثامة بن عبد اهللا بن أنس جاء منادي رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

ا ألن فنادى أن القبلة حولت إىل الكعبة وهكذا عامة الروايات وقال آخرون بل املراد املسجد احلرام كله قالو
  الكالم

جيب إجراؤه على ظاهر لفظه إال إذا منع منه مانع وقال آخرون املراد من املسجد احلرام احلرم كله والدليل عليه 
وهو عليه الصالة والسالم إمنا أسرى )  ١اإلسراء ( قوله تعاىل سُْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً ّمَن الَْمْسجِِد الَْحَرامِ 

  املسجد فدل هذا على أن احلرم كله مسمى باملسجد احلرام به خارج
املسألة الثالثة قال صاحب التهذيب اجلماعة إذا صلوا يف املسجد احلرام يستحب أن يقف اإلمام خلف املقام والقوم 

صح يقفون مستديرين بالبيت فإن كان بعضهم أقرب إىل البيت من اإلمام جاز فلو امتد الصف يف املسجد فإنه ال ت
صالة من خرج عن حماذاة الكعبة وعند أيب حنيفة تصح ألن عنده اجلهة كافية وهذا اختيار الشيخ الغزايل رمحه اهللا 

يف كتاب اإلحياء حجة الشافعي رضي اهللا عنه القرآن واخلرب والقياس أما القرآن فهو ظاهر هذه اآلية وذلك ألنا 
ه وجانب الشيء هو الذي يكون حماذياً له وواقعاً يف مسته والدليل دللنا على أن املراد من شطر املسجد احلرام جانب

عليه أنه إمنا يقال إن زيداً وىل وجهه إىل جانب عمرو ولو قابل بوجهه وجهه وجعله حماذياً له حىت أنه لو كان وجه 
وىل وجهه إىل جانب  كل واحد منهما إىل جانب املشرق إال أنه ال يكون وجه أحدمها حماذياً لوجه اآلخر ال يقال إنه

  عمرو فثبت داللة اآلية على أن استقبال عني الكعبة واجب
وأما اخلرب فما روينا أنه عليه الصالة والسالم ملا خرج من الكعبة ركع ركعتني يف قبلة الكعبة وقال هذه القبلة وهذه 



رويناها يف أن القبلة هي الكعبة وأما الكلمة تفيد احلصر فثبت أنه ال قبلة إال عني الكعبة وكذلك سائر األخبار اليت 
يف تعظيم الكعبة أمر بلغ مبلغ التواتر والصالة من أعظم ) صلى اهللا عليه وسلم ( القياس فهو أن مبالغة الرسول 

شعائر الدين وتوقيف صحتها على استقبال عني الكعبة مبا يوجب حصول مزيد شرف الكعبة فوجب أن يكون 
بلة أمر معلوم وكون غريها قبلة أمر مكشوك واألوىل رعاية االحتياط يف الصالة مشورعاً وألن كون الكعبة ق

فوجب توقيف صحة الصالة على استقبال الكعبة واحتج أبو حنيفة بأمور األول ظاهر هذه اآلية وذلك ألنه تعاىل 
فقد أتى مبا أمر به  أوجب على املكلف أن يويل وجهه إىل جانبه فمن وىل وجهه إىل اجلانب الذي حصلت الكعبة فيه

سواء كان مستقبالً للكعبة أم ال فوجب أن خيرج عن العهدة وأما اخلرب فما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أنه عليه 
قال أصحاب الشافعي رمحه اهللا تعاىل ليس املراد من هذا ) ما بني املشرق واملغرب قبلة ( الصالة والسالم قال 

بني مشرق ومغرب فهو قبلة ألن جانب القطب الشمايل يصدق عليه ذلك وهو  احلديث أن كل ما يصدق عليه أنه
باالتفاق ليس بقبلة بل املراد أن الشيء الذي هو بني مشرق معني ومغرب معني قبلة وحنن حنمل ذلك على الذي 

عن خط يكون بني املشرق الشتوي وبني املغرب الصيفي فإن ذلك قبلة وذلك ألن املشرق الشتوي جنويب متباعد 
االستواء مبقدار امليل واملغرب الصيفي مشايل متباعد عن خط االستواء مبقدار امليل والذي بينهما هو مست مكة قالوا 

فهذا احلديث بأن يدل على مذهبنا أوىل منه بالداللة على مذهبكم أما فعل الصحابة فمن وجهني األول أن أهل 
بلني لبيت املقدس مستدبرين للكعبة ألن املدينة بينهما فقيل هلم أال مسجد قباء كانوا يف صالة الصبح باملدينة مستق

صلى اهللا عليه وسلم ( إن القبلة قد حولت إىل الكعبة فاستداروا يف أثناء الصالة من غري طلب داللة ومل ينكر النيب 
هندسية يطول النظر فيها  عليهم ومسي مسجدهم بذي القبلتني ومقابلة العني من املدينة إىل مكة ال تعرف إال بأدلة) 

  فكيف أدركوها على البديهة يف أثناء الصالة ويف ظلمة الليل الثاين أن الناس من عهد

بنوا املساجد يف مجيع بالد اإلسالم ومل حيضروا قط مهندساً عند تسوية احملراب ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
  ومقابلة العني ال تدرك إال بدقيق نظر اهلندسة

ما القياس فمن وجوه األول لو كان استقبال عني الكعبة واجباً إما علماً أو ظناً وجب أن ال تصح صالة أحد قط وأ
ألنه إذا كان حماذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعاً فمن املعلوم أن أهل املشرق واملغرب يستحيل أن يقفوا يف 

حماذاة هذا القدر القليل قليل بالنسبة إىل كثري ومعلوم أن العربة حماذاة هذا املقدار بل املعلوم أن الذي يقع منهم يف 
يف أحكام الشرع بالغالب والنادر ملحق به فوجب أن ال تصح صالة أحد منهم ال سيما وذلك الذي وقع يف حماذاة 

اذاة غري الكعبة ال ميكنه أن يعرف أنه وقع يف حماذاهتا وحيث اجتمعت األمة على صحة صالة الكل علمنا أن احمل
معتربة فإن قيل الدائرة وإن كانت عظيمة إال أن مجيع النقط املفروضة عليها تكون حماذية ملركز الدائرة فالصفوف 

الواقعة يف العامل بأسرها كأهنا دائرة بالكعبة والكعبة كأهنا نقطة لتلك الدائرة إال أن الدائرة إذا صغرت صغر التقوس 
وعظمت مل يظهر التقوس واالحنناء يف كل واحد من قسميها بل نرى كل قطعة منها واالحنناء يف مجيعها وإن اتسعت 

شبيهاً باخلط املستقيم فال جرم صحت اجلماعة بصف طويل يف املشرق واملغرب يزيد طوهلا على أضعاف البيت 
ة العظيمة وإن والكل يسمون متوجهني إىل عني الكعبة قلنا هب أن األمر على ما ذكرمتوه ولكن القطعة من الدائر

كانت شبيهة باخلط املستقيم يف احلس إال أهنا ال بد وأن تكون منحنية يف نفسها ألهنا لو كانت يف نفسها مستقيمة 
وكذا القول يف مجيع قطع تلك الدائرة فحينئذ تكون الدائرة مركبة من خطوط مستقيمة يتصل بعضها ببعض فيلزم 

ماً وكل ذلك حمال فعلمنا أن كل قطعة من الدائرة الكبرية فهي يف نفسها أن تكون الدائرة إما مضلعة أو خطأ مستقي
منحنية فالصفوف املتصلة يف أطراف العامل إمنا يكون كل واحد منهم مستقبالً لعني الكعبة لو مل تكن تلك الصفوف 



ل الذي ال يفي بإدراكه واقعة على اخلط املستقيم بل إذا حصل فيها ذلك االحنناء القليل إال أن ذلك االحنناء القلي
احلس البتة ال ميكن أن يكون يف حمل التكليف وإذا كان كذلك كان كل واحد من هؤالء الصفوف جاهالً بأنه هل 
هو مستقبل لعني الكعبة أم ال فلو كان استقبال عني الكعبة شرطاً لكان حصول هذا الشرط جمهوالً للكل والشك 

شروط فوجب أن يبقى كل واحد من أهل هذه الصفوف شاكاً يف يف حصول الشرط يقتضي الشك يف حصول امل
صحة صالته وذلك يقتضي أن ال خيرج عن العهدة البتة وحيث اجتمعت األمة على أنه ليس كذلك علمنا أن 

استقبال العني ليس بشرط ال علماً وال ظناً وهذا كالم بني الثاين أنه لو كان استقبال عني الكعبة واجباً وال سبيل 
يه إال بالداللة اهلندسية وما ال يتأدى الواجب إال به فهو واجب فكان يلزم أن يكون تعلم الداللة اهلندسية واجباً إل

على كل أحد وملا مل يكن كذلك علمنا أن استقبال عني الكعبة غري واجب فإن قيل عندنا استقبال عني اجلهة واجب 
و االستقبال يقيناً ال ظناً قلنا لو كان استقبال عني الكعبة واجباً لكان ظناً ال يقيناً واملفتقر إىل الدالئل اهلندسية ه

القادر على حتصيل اليقني ال جيوز له االكتفاء بالظن والرجل قادر على حتصيل ذلك بواسطة تعلم الدالئل اهلندسية 
  فكان جيب عليه تعلم تلك الدالئل وملا مل جيب ذلك علمنا أن استقبال عني الكعبة واجب

لثالث لو كان استقبال العني واجباً إما علماً أو ظناً ومعلوم أنه ال سبيل إىل ذلك الظن إال بنوع من أنواع اإلمارات ا
وما ال يتأدى الواجب إال به فهو واجب فكان يلزم أن يكون تعلم تلك االمارات فرض عني على كل واحد من 

  ري واجباملكلفني وملا مل يكن كذلك علمنا أن استقبال العني غ
املسألة الرابعة يف دالئل القبلة اعلم أن الدالئل إما أرضية وهي االستدالل باجلبال والقرى واألهنار أو هوائية وهي 

  االستدالل بالرياح أو مساوية وهي النجوم
و مشاله أو أما األرضية واهلوائية غري مضبوطة ضبطاً كلياً فرب طريق فيه جبل مرتفع ال يعلم أنه على ميني املستقبل أ

قدامه أو خلفه فكذلك الرياح قد تدل يف بعض البالد ولسنا نقدر على استقصاء ذلك إذ كل بلد حبكم آخر يف 
  ذلك

أما السماوية فأدلتها منها تقريبية ومنها حتقيقية أما التقريبية فقد قالوا هذه األدلة إما أن تكون هنارية أو ليلية أما 
اعى قبل اخلروج من البلد أن الشمس عند الزوال أهي بني احلاجبني أم هي على النهارية فالشمس فال بد وأن ير

العني اليمىن أم اليسرى أو متيل إىل اجلبني ميالً أكثر من ذلك فإن الشمس ال تعدو يف البالد الشمالية هذه املواقع 
وهو أن يعرف بأن  وكذلك يراعى موقع الشمس وقت العصر وأما وقت املغرب فإمنا يعرف ذلك مبوضع الغروب

الشمس تغرب عن ميني املستقبل أو هي مائلة إىل وجهه أو قفاه وكذلك يعرف وقت العشاء اآلخرة مبوضع الشفق 
ويعرف وقت الصبح مبشرق الشمس فكان الشمس تدل على القبلة يف الصلوات اخلمس ولكن خيتلف حكم ذلك 

لف احلكم يف هذا الباب حبسب اختالف البالد وأما بالشتاء والصيف فإن املشارق واملغارب كثرية وكذلك خيت
الليليلة فهو أن يستدل على القبلة بالكوكب الذي يقال له اجلدي فإنه كوكب كالثابت ال تظهر حركته من موضعه 

وذلك إما أن يكون على قفا املستقبل أو منكبه األمين من ظهره أو منكبه األيسر يف البالد الشمالية من مكة ويف 
د اجلنوبية منها كاليمن وما وراءها يقع يف مقابلة املستقبل فليعلم ذلك وما عرفه ببلده فليعول عليه يف الطريق البال

كله إال إذا طال السفر فإن املسافة إذا بعدت اختلف موقع الشمس وموقع القطر وموقع املشارق واملغارب إىل أن 
بصرية أو يراقب هذه الكواكب وهو مستقبل حمراب جامع البلد ينتهي يف أثناء سفره إىل بلد فينبغي أن يسأل أهل ال

  حىت يتضح له ذلك فمهما تعلم هذه األدلة فله أن يعول عليها
وأما الطريقة اليقينية وهي الوجوه املذكورة يف كتب اهليئة قالوا مست القبلة نقطة التقاطع بني دائرة األفق وبني دائرة 



كة واحنراف القبلة قوس من دائرة األفق ما بني مست القبلة دائرة نصف عظيمة متر بسمت رؤسنا ورؤوس أهل م
النهار يف بلدنا وما بني مست القبلة ومغرب االعتدال متام االحنراف قالوا وحيتاج يف معرفة مست القبلة إىل معرفة 

ها على خط طول مكة وعرضها فإن كان طول البلد مساوياً لطول مكة وعرضها خمالف لعرض مكة كان مست قبلت
نصف النهار فإن كان البلد مشالياً فإىل اجلنوب وإن كان جنوبياً فإىل الشمايل وأما إذا كان عرض البلد مساوياً 

لعرض مكة وطوله خمالفاً لطوهلا فقد يظن أن مست قبلة ذلك البلد على خط االعتدال وهو ظن خطأ وقد ميكن أيضاً 
طول مكة وعرضها أن يكون مست قبلتها مطلع االعتدال ومعربه وإذا كان يف البالد اليت أطواهلا وعروضها خمالفة ل

كذلك فال بد من استخراج قدر االحنراف ولذلك طرق أسهلها أن يعرف اجلزء الذي يسامت رؤس أهل مكة من 
  من) وكج ح ( من اجلوزاء ) زيح ( فلك الربوج وهو 

ب املعمول لعرض البلد ويعلم على املرئي عالمة مث السرطان فيضع ذلك اجلزء على خط وسط السماء يف االسطرال
يدير العنكبوت إىل ناحية املغرب إن كان البلد شرقياً عن مكة كما يف بالد خراسان والعراق بقدر ما بني الطولني 
من أجزاء اخلجرة مث ينظر أين وقع ذلك اجلزء من مقنطرات االرتفاع فما كان فهو االرتفاع الذي عنده يسامت 

جلزء رؤوس أهل مكة مث يرصد مسامتة الشمس ذلك اجلزء فإذا انتهى ارتفاع الشمس إىل ذلك االرتفاع فقد ذلك ا
سامتت الشمس رؤس أهل مكة فينصب مقياساً وخيط على ظل املقياس خطاً من مركز العمود إىل طرف الظل 

  فذلك اخلط خط الظل فيبين عليه احملراب فهذا هو الكالم يف دالئل القبلة
سألة اخلامسة معرفة دالئل القبلة فرض على العني أم فرض على الكفاية ففيه وجهان أصحهما فرض على العني امل

ألن كل مكلف فهو مأمور باالستقبال وال ميكنه االستقبال إال بواسطة معرفة دالئل القبلة وما ال يتأدى الواجب إال 
  به فهو واجب

نُتْم فََولُّواْ ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه عام يف األشخاص واألحوال إال أنا أمجعنا على املسألة السادسة اعلم أن قوله تعاىل َما كُ
فيبقى ) خري اجملالس ما استقبل به القبلة ( أن االستقبال خارج الصالة غري واجب بل أنه طاعة لقوله عليه السالم 

لقبلة أو غائباً عنها أما املعاين فقد أن وجوب االستقبال من خواص الصالة مث نقول الرجل إما أن يكون معايناً ل
أمجعوا على أنه جيب عليه االستقبال وأما الغائب فإما أن يكون قادر على حتصيل اليقني أو ال يقدر عليه لكنه يقدر 

  على حتصيل الظن أو ال يقدر على حتصيل اليقني وال على حتصيل الظن فهذه أقسام ثالثة
  م وفيه حبثانالقسم األول القادر على حتصيل العل

البحث األول قد عرفت أن الغائب عن القبلة ال سبيل له إىل حتصيل اليقني جبهة القبلة إال بالدالئل اهلندسية وما ال 
سبيل إىل أداء الواجب إال به فهو واجب فيلزم من هذا أن يكون تعلم الدالئل اهلندسية فرض عني على كل أحد إال 

  واجب بل رمبا قالوا إن تعلمها مكروه أو حمرم وال أدري ما عذرهم فيه هذاأن الفقهاء قالوا إن تعلمها غري 
( البحث الثاين املصلي إذا كان بأرض مكة وبينه وبني الكعبة حائل واشتبه عليه فهل له أن جيتهد قال صاحب 

وجهني أحدمها له نظر إن كان احلائل أصلياً كاجلبال فله االجتهاد وإن مل يكن أصلياً كاألبنية فعلى ) التهذيب 
االجتهاد ألن بينه وبينها حائالً مينع املشاهدة كما يف احلائل األصلي والثاين ليس له االجتهاد ألن فرضه الرجوع إىل 
اليقني وهو قادر على حتصيل اليقني فوجب أن ال يكتفي فيه بالظن وهذا الوجه هو الالئق مبساق اآلية ألهنا ملا دلت 

كعبة واملكلف إذا كان قادراً على حتصيل العلم ال جيوز له االكتفاء بالظن فوجب عليه على وجوب التوجه إىل ال
  طلب اليقني

  القسم الثاين القادر على حتصيل الظن دون اليقني واعلم أن لتحصيل هذا الظن طرقاً



ىل قول الغري الطريق األول االجتهاد وظاهر قول الشافعي رضي اهللا عنه يقتضي أن االجتهاد يقدم على الرجوع إ
  ) ٢احلشر ( وهو احلق والذي يدل عليه وجوه أحدها قوله تعاىل فَاْعتَبُِرواْ ياأُْوِلى أُْوِلى االْْبصَارِ 

أمر باالعتبار والرجل قادر على االعتبار يف هذه الصورة فوجب أن يتناوله األمر وثانيها أن ذلك الغري إمنا وصل إىل 
ف القبلة بالتقليد أيضاً لزم إما التسلسل أو الدور ومها باطالن فال بد من االنتهاء جهة القبلة باالجتهاد ألنه لو عر

آخر األمر إىل االجتهاد فريجع حاصل الكالم إىل أن االجتهاد أوىل أم تقليد صاحب االجتهاد وال شك أن األول 
لد صاحب االجتهاد فقد تطرق إىل أوىل ألنه إذا أتى باالجتهاد فال يتطرق إليه احتمال اخلطأ من جهة واحدة فإذا ق

عمله احتمال اخلطأ من وجهني وال شك أنه مىت وقع التعارض بني طريقني فأقلهما خطأ أوىل بالرعاية وثالثها قوله 
فههنا أمر باالستقبال وهو قادر على االجتهاد يف الطلب ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( عليه السالم 

  ذلكفوجب أن جيب عليه 
ذكر أنه إذا كان يف قرية كبرية فيها حماريب منصوبة إىل جهة واحدة أو ) التهذيب ( فإن قيل أليس أن صاحب 

وجد حمراباً أو عالمة للقبلة يف طريق هي جادة للمسلمني جيب عليه أن يتوجه إليها وال جيوز له االجتهاد يف اجلهة 
نة أو يسرة فيجوز أن جيتهد مع هذه العالمات وكان عبد اهللا بن قال ألن هذه العالمات كاليقني أما يف االحنراف مي

املبارك يقول بعد رجوعه من احلج تياسروا يا أهل مرو وكذلك لو أخربه مسلم بأن قال رأيت غالب املسلمني أو 
الوقت وهو مجاعة املسلمني اتفقوا على هذه اجلهة فعليه قبوله وليس هذا بتقليد بل هو قبول اخلرب من أهله كما يف 

التهذيب ( ما إذا أخربه عدل إين رأيت الفجر قد طلع أو الشمس قد زالت جيب قبول قوله هذا كله لفظ صاحب 
واعلم أن هذا الكالم مشكل من وجوه أحدها أنه ال معىن للتقليد إال قبول قول الغري من غري حجة وال شبهة فإذا ) 

ري حجة وال شبهة كان هذا تقليداً وحنن قد ذكرنا الدليل على أن القادر قبلنا قول الغري أو فعله يف تعيني القبلة من غ
على االجتهاد ال بد وأن يكون مأموراً باالجتهاد وثانيها أنه جوز املخالفة يف اليمني واليسار بناء على االجتهاد 

ملخالفة كما يف اليمني فنقول هو قادر على حتصيل الظن بناء على االجتهاد الذي يتواله بنفسه فوجب أن جتوز له ا
واليسار وثالثها إما أن يكون ممنوعاً من االجتهاد أو من العمل مبقتضى االجتهاد واألول باطل ألن معاذاً ملا قال 

اجتهد برأي مدحه الرسول عليه السالم على ذلك فدل على أن االجتهاد غري ممنوع عنه والثاين أيضاً باطل ألنه ملا 
ست يف اجلهة اليت فيها احملاريب فلو وجب عليه التوجه إىل ذلك احملراب لكان ذلك ترجيحاً علم أو ظن أن القبلة لي

للتقليد على االستدالل وأنه خطأ ورابعها أن مذهب الشافعي رضي اهللا عنه أنه ال جيوز للمجتهد تقليد اجملتهد 
واحتج القائلون بترجيح حماريب  فالقادر على حتصيل جهة القبلة باالمارات كيف جيوز له تقليد حماريب البالد

األمصار على البالد من وجوه األول أهنا كالتواتر مع االجتهاد فوجب رجحانه عليه والثاين أن الرجل إذا رأى 
املؤذن فرغ من األذان واإلقامة وقد تقدم اإلمام فههنا ال حيتاج إىل تعرف الوقت فكذا ههنا الثالث أن أهل البلد 

  لو كان خطأ لتنبهوا له ولو تنبهوا له ملا رضوا به فهذا ما ميكن أن يقال يف اجلانبني رضوا به والظاهر أنه
الطريق الثاين الرجوع إىل قول الغري مثل ما إذا أخربه عدل عن كون القبلة يف هذه اجلهة فهذا يفيد ظن أن القبلة 

لباب بقول الكافر واجملنون وال بعلمهما هناك واتفقوا على أنه ال بد من شرطني اإلسالم والعقل فال عربة يف هذا ا
واختلفوا يف شرائط ثالثة أوهلا البلوغ حكى اخليضري نصاً عن الشافعي أنه ال يقبل قول الصيب وحكى أبو زيد 

  أيضاً عن الشافعي أنه يقبل وثانيها العدالة قالوا ال يقبل خرب الفاسق



ه كما يف الشهادة السيما الذين اعتربوا العدد يف الرواية ألنه كالشهادة وقيل يقبل وثالثها العدد فمنهم من اعترب
أيضاً ومنهم من مل يعترب العدد ويتفرع على ما قلناه أحكام أوهلا أن كل من كان األخذ بقوله يفيد ظناً أقوى كان 

ن باالجتهاد األخذ بقوله مقدماً على األخذ بقول من يفيد ظناً أضعف مثاله أن تقليد املتيقن راجح على تقليد الظا
وتقليد اجملتهد الظان أوىل من تقليد من قلد غريه وهلم جرا وثانيها أنه إذا علم أن االجتهاد ال يتم إال بعد انقضاء 

الوقت فاألوىل له حتصيل االجتهاد حىت تصري الصالة قضاء أو تقليد الغري حىت تبقى الصالة أداء فيه تردد وثالثها أن 
  له الرجوع إىل قول الغري حني الصالة بل جيبمن ال يعرف دالئل القبلة ف

الطريق الثالث إن شاهد يف دار اإلسالم حمراباً منصوباً جاز له التوجه إليه على التفصيل الذي تقدم أما إذا رأى 
القبلة منصوبة يف طريق يقل فيه مرور الناس أو يف طريق مير فيه املسلمون واملشركون وال يدري من نصبها أو رأى 

باً يف قرية وال يدري بناه املسلمون أو املشركون أو كانت قرية صغرية للمسلمني ال يغلب على الظن كون حمرا
  أهلها مطلعني على دالئل القبلة وجب عليه االجتهاد

الطريق الرابع ما يتركب من االجتهاد وقول الغري وهو أن خيربه إنسان مبواقع الكواكب وكان هو عاملاً باالستدالل 
  ى القبلة فههنا جيب عليه االستدالل مبا يسمع إذا كان عاجزاً عن رؤيتها بنفسههبا عل

القسم الثالث الذي عجز عن حتصيل العلم والظن وهو الكائن يف الظلمة اليت خفيت األمارات بأسرها عليه أو 
  األعمى الذي ال جيد من خيربه أو تعارضت األمارات لديه وعجز عن الترجيح وفيه أحباث

األول أن هذا الشخص يستحيل أن يكون مأموراً باالجتهاد ألن االجتهاد من غري داللة وال أمارة تكليف ما  البحث
ال يطاق وهو منفي فلم يبق إال أحد أمور ثالثة إما أن يقال التكاليف بالصالة مشروط باالستقبال وتعذر الشرط 

قال شرط االستقبال قد سقط عن املكلف بعذر يوجب سقوط التكليف باملشروط فههنا ال جتب عليه الصالة أو ي
أقل من هذا وهو حال املسابقة فيسقط ههنا أيضاً فيجب عليه أن يأيت بالصالة إىل أي جهة شاء ويسقط عنه شرط 

االستقبال أو يقال إنه يأيت بتلك الصالة إىل مجيع اجلهات ليخرج عن العهدة بيقني فهذه هي الوجوه املمكنة أما 
عنه فذلك باطل باإلمجاع وأيضاً فألنا رأينا يف الشرع يف اجلملة أن الصالة صحت بدون االستقبال سقوط الصالة 

كما يف حال املسايفة ويف النافلة وأما إجياب الصالة إىل مجيع اجلهات فهو أيضاً باطل لقيام الداللة على أن الواجب 
ات يوم وليلة وال يدري عينها فإهنا جيب عليها عليه صالة واحدة ولقائل أن يقول أليس أن من نسي صالة من صلو

قضاء تلك الصلوات بأسرها ليخرج عن العهدة باليقني فلم ال جيوز أن يكون األمر ههنا كذلك قالوا وملا بطل 
  القسمان تعني الثالث وهو التخيري يف مجيع اجلهات

من سائر اجلهات من غري أن يكون ذلك البحث الثاين أنه إذا مال قلبه إىل أن هذه اجلهة أوىل بأن تكون قبلة 
الترجيح مبنياً على استدالل بل حيصل ذلك مبجرد التشهي وميل القلب إليه فهل يعد هذا اجتهاداً وهل املكلف 

وألن سائر ) املؤمن ينظر بنور اهللا ( مكلف بأن يعول عليه أم ال األوىل أن يكون ذلك معترباً لقوله عليه السالم 
  انسدت وجب االكتفاء هبذا القدر وجوه الترجيح ملا

البحث الثالث إذا أدى هذه الصالة فالظاهر يقتضي أن ال جيب القضاء ألنه أدى وظيفة الوقت وقد صحت منه 
  فوجب أن ال جتب عليه اإلعادة وظاهر قول الشافعي رضي اهللا عنه أنه جتب اإلعادة سواء بأن صوابه أو خطؤه

جوف الكعبة عند عامة أهل العلم ويتوجه إىل أي جانب شاء وقال مالك يكره أن املسألة السابعة جتوز الصالة يف 
يصلى يف الكعبة املكتوبة ألن من كان داخل الكعبة ال يكون متوجهاً إىل كل الكعبة بل يكون متوجهاً إىل بعض 

تصح صالته ألن  أجزائها ومستدبراً عن بعض أجزائها وإذا كان كذلك مل يكن مستقبالً لكل الكعبة فوجب أن ال



اهللا تعاىل أمر باستقبال البيت قال وأما النافلة فجائزة ألن استقبال القبلة فيها غري واجب حجة اجلمهور ما أخرجه 
الشيخان يف الصحيحني ورواه الشافعي رضي اهللا عنه أيضاً عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه الصالة 

عثمان بن أيب طلحة وبالل فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد اهللا بن والسالم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد و
فقال جعل عموداً عن يساره وعمودين ) صلى اهللا عليه وسلم ( عمر فسألت بالالً حني خرج ماذا صنع رسول اهللا 

رب ضعيف عن ميينه وثالثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة مث صلى واعلم أن االستدالل هبذا اخل
من وجوه أحدها أن خرب الواحد ال يعارض ظاهر القرآن وثانيها لعل تلك الصالة كانت نافلة وذلك عند مالك 

جائز وثالثها أن مالكاً خالف هذا اخلرب وخمالفة الراوي وإن كانت ال توجب الطعن يف اخلرب إال أهنا تفيد نوع 
يف بالنسبة إىل القرآن ورابعها أن الشيخني أوردا يف مرجوحية بالنسبة إىل خرب واحد حلى عن هذا الطعن فك

البيت دعا يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصحيحني عن ابن جريح عن عطاء مسعت ابن عباس قال ملا دخل النيب 
والتعارض حاصل ) هذه القبلة ( نواحيه كلها ومل يصل حىت خرج منه فلما خرج ركع ركعتني يف قبل الكعبة وقال 

يدل على أنه ال ) هذه القبلة ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( األول أن النفي واإلثبات يتعارضان والثاين قوله من وجهني 
بد من توجه ذلك املوضع ومن جوز الصالة داخل البيت ال يوجب عليه استقبال ذلك املوضع بل جوز استدباره 

إما أن يكون صيغة عموم أو ال يكون فإن ) وحيثما كنتم ( واجلواب عن استدالل مالك رمحه اهللا أن نقول قوله 
كان صيغة عموم فقد تناول اإلنسان الذي يكون يف البيت فكأنه تعاىل أمر من كان يف البيت أن يتوجه إليه فاآليت به 

يكون خارجاً عن العهدة وإن مل يكن صيغة عموم مل تكن اآلية متناولة هلذه املسألة ألبتة فال تدل على حكمها ال 
وال باألثبات مث املعتمد يف املسألة أن اإلنسان الواحد ال ميكنه أن يتوجه إىل كل البيت بل إمنا ميكنه أن يتوجه  بالنفي

إىل جزء من أجزاء البيت والذي يف البيت يتوجه إىل جزء من أجزاء البيت فقد كان آتياً مبا أمر به فوجب أن خيرج 
  عن العهدة

ارة عن أجسام خمصوصة هي السقف واحليطان والبناء وال شك أن تلك األجسام املسألة الثامنة اعلم أن الكعبة عب
حاصلة يف أحياز خمصوصة فالقبلة إما أن تكون تلك األحياز فقط أو تلك األجسام فقط أو تلك األجسام بشرط 

الكعبة وما يف حصوهلا يف تلك األحياز ال جائز أن يقال أهنا تلك األجسام فقط ألنا أمجعنا على أنه لو نقل تراب 
بنائها من األحجار واخلشب إىل موضع آخر وبين به بناء وتوجه إليه أحد يف الصالة مل جيز ذلك وال جائز أن يقال 

إهنا تلك األجسام بشرط كوهنا يف تلك األحياز ألن الكعبة لو اهندمت والعياذ باهللا وأزيل عن تلك األحياز تلك 
  إن أهل املشرق واملغرب إذااألحجار واخلشب وبقيت العرصة خالية ف

توجهوا إىل ذلك اجلانب صحت صالهتم وكانوا مستقبلني للقبلة فلم يبق إال أن يقال القبلة هو ذلك اخلالء الذي 
حصل فيه تلك األجسام وهذا املعىن كما ثبت بالدليل العقلي الذي ذكرناه فهو أيضاً مطابق لآلية ألن املسجد 

ب من السقف واحليطان واملقدار وجهة املسجد احلرام هو األحياز اليت حصلت فيها احلرام اسم لذلك البناء املرك
تلك األجسام فإذا أمر اهللا تعاىل بالتوجه إىل جهة املسجد احلرام كانت القبلة هو ذلك القدر من اخلالء والفضاء إذا 

ا ال تصح صالته ألنه ال يعد ثبت هذا فنقول قال أصحابنا لو اهندمت الكعبة والعياذ باهللا فالواقف يف عرصته
مستقبالً للقبلة وذكر ابن سريج أنه يصح وهو قول أيب حنيفة واالختيار عندي والدليل عليه ما بينا أن القبلة هي 

ذلك القدر املعني من اخلالء والواقف يف العرصة مستقبل جلزء من أجزاء ذلك اخلالء فيكون مستقبالً للقبلة فوجب 
أيضاً الواقف على سطح الكعبة من غري أن يكون يف قبالته جدار ال تصح صالته إال على أن تصح صالته وقالوا 

  قول ابن سريج وهو االختيار عندي ألنه مستقبل لذلك اخلالء والفضاء الذي هو القبلة فوجب أن تصح صالته



تقبال إىل اجلهات إال املسألة التاسعة ملا دلت اآلية على وجوب االستقبال وثبت بالعقل أنه ال سبيل إىل االس
باالجتهاد وثبت بالعقل أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب لزم القطع بوجوب االجتهاد واالجهاد ال بد وأن 

يكون مبنياً على الظن فكانت اآلية دالة على التكليف بالظن فثبت هبذا أن التكليف بالظن واقع يف اجلملة وقد 
على أن القياس حجة يف الشرع وهو ضعيف ألنه إثبات للقياس بالقياس  استدل الشافعي رضي اهللا عنه بذلك

  وذلك ال سبيل إليه واهللا أعلم
املسألة العاشرة الظاهر أنه ال جيب نية استقبال القبلة ألن اآلية دلت على وجوب االستقبال واآليت به آت مبا دلت 

  وطهارة املكان والثوب اآلية عليه فوجب أن ال جيب عليه نية أخرى كما يف ستر العورة
املسألة احلادية عشرة استقبال القبلة ساقط عند قيام العذر كما يف حال املسايفة ويلحق به اخلوف على النفس من 
العدو أو من السبع أو من اجلمل الصائل أو عند اخلطأ يف القبلة بسبب التيامن والتياسر أو يف أداء النوافل وهذا 

  العلم والظن إذا أدى الصالة أن يسقط عنه القضاء وكذا اجملتهد إذا بان له تعني اخلطأ يقتضي أن العاجز عن حتصيل
املسألة الثانية عشرة إذا توجه إىل جهة مث تغري اجتهاده وهو يف الصالة فعليه أن ينحرف ويتحول ويبين ألن عارض 

كن فأخربه خبالفه فهذا ما يتعلق االجتهاد ال يبطل السابق فكذلك فيمن صدق خمرباً مث جاء آخر نفسه إليه أس
  باملسائل املستنبطة من هذه اآلية يف حكم االستقبال واهللا أعلم

  قوله تعاىل َما كُنُتْم فََولُّواْ ُوُجوَهكُْم شَطَْرُه فيه مسألتان
ِد الْحََرامِ خطاب املسألة األوىل هذا ليس بتكرار وبيانه من وجهني أحدمها أن قوله تعاىل فََولّ َوْجَهَك شَطَْر الَْمْسجِ

مع الرسول عليه السالم ال مع األمة وقوله َما كُنُتْم فََولُّواْ ُوُجوَهكُْم َشطَْرهُ خطاب مع الكل وثانيهما أن املراد 
باألوىل خماطبتهم وهم باملدينة خاصة وقد كان من اجلائز لو وقع االختصار عليه أن يظن أن هذه القبلة قبلة ألهل 

  ني اهللا تعاىل أهنم أينما حصلوا من بقاع األرض جيب أن يستقبلوا حنو هذه القبلةاملدينة خاصة فب

من اإلعراب جزم بالشرط ) كنتم ( املسألة الثانية قوله َما كُنُتْم فََولُّواْ ُوُجوَهكُْم َشطَْرهُ يعين وأينما كنتم وموضع 
  كأنه قيل حيثما تكونوا والفاء جواب

  نِذيَن أُوُتواْ الْكَِتاَب لََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّبّهِْم َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ ففيه مسألتاأما قوله تعاىل َوإِنَّ الَّ
املسألة األوىل املراد بقوله َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب اليهود خاصة والكتاب هو التوراة عن السدي وقيل بل املراد 

يهود وعلماء النصارى وهو الصحيح لعموم اللفظ والكتاب املتقدم هو التوراة واإلجنيل وال بد أن يكونوا أحبار ال
  عدداً قليالً ألن الكثري ال جيوز عليهم التواطؤ على الكتمان

لقبلة فجاز املسألة الثانية الضمري يف قوله أَنَُّه الَْحقُّ راجع إىل مذكور سابق وقد تقدم ذكر الرسول كما تقدم ذكر ا
أن يكون املراد أن القوم يعلمون أن الرسول مع شرعه ونبوته حق فيشتمل ذلك على أمر القبلة وغريها وحيتمل أن 

يرجع إىل هذا التكليف اخلاص بالقبلة وأهنم يعلمون أنه احلق وهذا االحتمال األخري أقرب ألنه أليق بالكالم إذ 
يف أهنم كيف عرفوا ذلك وذكروا فيه وجوهاً أحدها أن قوماً من علماء املقصود باآلية ذلك دون غريه مث اختلفوا 

اليهود كانوا عرفوا يف كتب أنبيائهم خرب الرسول وخرب القبلة وأنه يصلي إىل القبلتني وثانيها أهنم كانوا يعلمون أن 
ثالثها أهنم كانوا يعلمون نبوة الكعبة هي البيت العتيق الذي جعله اهللا تعاىل قبلة إلبراهيم وإمساعيل عليهما السالم و

ملا ظهر عليه من املعجزات ومىت علموا نبوته فقد علموا ال حمالة أن كل ما أتى به ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
  فهو حق فكان هذا التحويل حقاً

  وأما قوله َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ ففيه مسألتان



ر ومحزة والكسائي َتْعَملُونَ بالتاء على اخلطاب للمسلمني والباقون بالياء على أنه راجع املسألة األوىل قرأ ابن عما
  إىل اليهود

املسألة الثانية إنا إن جعلناه خطاباً للمسلمني فهو وعد هلم وبشارة أي ال خيفى على جدكم واجتهادهم يف قبول 
د وهتديد هلم وحيتمل أيضاً أنه ليس بغافل عن مكافأهتم الدين فال أخل بثوابكم وإن جعلناه كالماً مع اليهود فهو وعي

 ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِفيهِ وجمازاهتم وإن مل يعجلها هلم كقوله تعاىل َوالَ َتْحَسَبنَّ اللََّه غَاِفالً َعمَّا َيْعَملُ الظَّاِلُمونَ إِنََّما ُيَؤّخُرُهْم
  ) ٤٢إبراهيم ( االْبصَاُر 

ْبلَةَ  َبْعضٍ َولَِئنِ أُوُتواْ الِْكتَاَب بِكُلِّ َءاَيةٍ  مَّا َتبُِعواْ ِقْبلََتَك َوَمآ أَنتَ بَِتابِعٍ ِقْبلََتُهْم َوَما بَْعُضُهم بِتَابِعٍ ِق َولَِئْن أَتَْيَت الَِّذيَن
  اتَّبَْعَت أَْهَوآَءُهم مِّن َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن الِْعلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَِّمَن الظَّاِلمَِني

نه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن هذه القبلة حق بني بعد ذلك صفتهم ال تتغري اعلم أ
  يف االستمرار على املعاندة ويف اآلية مسائل

ين أخرب اهللا تعاىل املسألة األوىل اختلفوا يف قوله َولَِئْن أََتْيَت الَِّذيَن أُوتُواْ الْكَِتاَب فقال األصم املراد علماؤهم الذ
واحتج عليه )  ١٤٤البقرة ( عنهم يف اآلية املتقدمة بقوله َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب لََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّبّهِْم 

حق فإنه ال يكون بوجوه أحدها قوله َولَِئنِ اتََّبْعَت أَهَْواءُهم فوصفهم بأهنم يتبعون اهلوى ومن اعتقد يف الباطل أنه 
متبعاً هلوى النفس بل يكون يف ظنه أنه متبع للهدى فأما الذين يعلمون بقلوهبم مث ينكرون بألسنتهم فهم املتبعون 

 مهم بل هوللهوى وثانيها أن ما قبل هذه اآلية وهو قوله َوإِنَّ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتابَ ِلَيْعلَُمواْ أَنَّهُ الَْحقُّ ال يتناول عوا
خمتص )  ٢٠األنعام ( خمتص بالعلماء وما بعدها وهو قوله الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتابَ َيْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناءُهْم 

بالعلماء أيضاً إذ لو كان عاماً يف الكل امتنع الكتمان ألن اجلمع العظيم ال جيوز عليهم الكتمان وإذا كان ما قبلها 
اً فكذا هذه اآلية املتوسطة وثالثها أن اهللا تعاىل أخرب عنهم بأهنم مصرون على قوهلم ومستمرون على وما بعدها خاص

باطلهم وأهنم ال يرجعون عن ذلك املذهب بسبب شيء من الدالئل واآليات وهذا شأن املعاند اللجوج ال شأن 
صلى ( ألن كثرياً من أهل الكتاب آمن مبحمد  املعاند املتحري ورابعها أنا لو محلناه على العموم لصارت اآلية كذباً

  وتبع قبلته) اهللا عليه وسلم 
وقال آخرون بل املراد مجيع أهل الكتاب من اليهود والنصارى واحتجوا عليه بأن قوله الَِّذيَن أُوُتواْ الْكَِتابَ صيغة 

قيقة ألنه ما متم النظر عموم فيتناول الكل مث أجابوا عن احلجة األوىل أن صاحب الشبهة صاحب هوى يف احل
واالستدالل فإنه لو أتى بتمام النظر واالستدالل لوصل إىل احلق فحيث مل يصل إليه علمنا أنه ترك النظر التام مبجرد 

اهلوى وأجابوا عن احلجة الثانية بأنه ليس ميتنع أن يراد يف اآلية األوىل بعضهم ويف اآلية الثانية كلهم وأجابوا عن 
أن العلماء ملا كانوا مصرين على الشبهات والعوام كانوا مصرين على اتباع أولئك العلماء كان  احلجة الثالثة

اإلصرار حاصالً يف الكل وأجابوا عن احلجة الرابعة بأنه تعاىل أخرب عنهم أهنم بكليتهم ال يؤمنون وقولنا كل اليهود 
  ال يؤمنون مغاير لقولنا إن أحداً منهم ال يؤمن

ة احتج الكعيب هبذه اآلية على جواز أن ال يكون يف املقدور لطف لبعضهم قال ألنه لو حصل يف املقدور املسألة الثاني
  هلؤالء لطف لكان يف مجلة اآليات ما لو أتاهم به لكانوا يؤمنون فكان ال يصح هذا اخلرب على وجه القطع

عباده وما يفعلونه ليس حبجة هلم فيما يرتكبون املسألة الثالثة احتج أبو مسلم هبذه اآلية على أن علم اهللا تعاىل يف 
فإهنم مستطيعون ألن يفعلوا اخلري الذي أمروا به ويتركوا ضده الذي هنوا عنه واحتج أصحابنا به على القول 

بتكليف ما ال يطاق وهو أنه تعاىل أخرب عنهم بأهنم ال يتبعون قبلته فلو اتبعوا قبلته لزم انقالب خرب اهللا الصدق كذباً 



وعلمه جهالً وهو حمال ومستلزم احملال حمال فكان ذلك حماالً وقد أمروا به فقد أمروا باحملال ومتام القول فيه مذكور 
  ) ٦البقرة ( يف قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َسَواء َعلَْيهِْم ءأَنذَْرتَُهْم أَْم لَمْ ُتنِذْرُهمْ الَ ُيْؤِمُنونَ 

كم اهللا تعاىل عليهم بأهنم ال يرجعون عن أباطيلهم بسبب الربهان وذلك ألن إعراضهم عن املسألة الرابعة إمنا ح
قبول هذا الدين ليس عن شبهة يزيلها بإيراد احلجة بل هو حمض املكابرة والعناد واحلسد وذلك ال يزول بإيراد 

  الدالئل
ن واجلبائي أراد مجيعهم كأنه قال ال جيتمعون على اتباع املسألة اخلامسة اختلفوا يف قوله مَّا َتبِعُواْ ِقْبلََتَك قال احلس
  وقال)  ٣٥األنعام ( قبلتك على حنو قوله َولَْو َشاء اللَُّه لََجَمَعُهْم َعلَى الُْهَدى 

األصم وغريه بل املراد أن أحداً منهم ال يؤمن قال القاضي إن أريد بأهل الكتاب كلهم العلماء منهم والعوام فال بد 
احلسن وإن أريد به العلماء نظرنا فإن كان يف علمائهم املخاطبني هبذه اآلية من قد آمن وجب أيضاً ذلك  من تأويل

التأويل وإن مل يكن فيهم من قد آمن صح إجراؤه على ظاهره يف رجوع النفي إىل كل واحد منهم ألن ذلك أليق 
  ه ما تبع أحد منهم قبلتكبالظاهر إذ ال فرق بني قوله مَّا َتبِعُواْ ِقْبلََتَك وبني قول

املسألة السادسة لَِئْن مبعىن لَْو وأجيب جبواب لو وللعلماء فيه خالف فقيل إهنما ملا تقاربا استعمل كل واحد منهما 
لَوْ مث قال لَّظَلُّواْ على جواب لَْو وقال َو)  ٥١الروم ( مكان اآلخر وأجيب جبوابه نظريه قوله تعاىل وَلَِئْن أَْرَسلَْنا رًِحيا 

مث قال لََمثُوَبةٌ  على جواب لَِئْن وذلك أن أصل لَْو للماضي َولَِئنِ للمستقبل هذا )  ١٠٣البقرة ( أَنَُّهْم ءاَمُنواْ واتَّقَْوا 
قول األخفش وقال سيبويه إن كل واحدة منهما على موضعها وإمنا احلق يف اجلواب هذا التداخل لداللة الالم على 

  ب كجواب القسممعىن القسم فجاء اجلوا
املسألة السابعة اآلية وزهنا فعلة أصلها أية فاستثقلوا التشديد يف اآلية فأبدلوا من الياء األوىل ألفاً النفتاح ما قبلها 

واآلية احلجة والعالمة وآية الرجل شخصه وخرج القوم بآيتهم مجاعتهم ومسيت آية القرآن بذلك ألهنا مجاعة 
اع الكالم الذي بعدها وقيل ألهنا دالة على انقطاعها عن املخلوقني وأهنا ليست إال حروف وقيل ألهنا عالمة النقط

  من كالم اهللا تعاىل
أئتنا بآية كما أتى األنبياء ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثامنة روي أن يهود املدينة ونصارى جنران قالوا للرسول 

  اآلية ما نزلت يف واقعة مبتدأة بل هي من بقية أحكام حتويل القبلة قبلك فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية واألقرب أن هذه
أما قوله تعاىل َوَما أَنَت بَِتابِعٍ ِقْبلَتَُهْم ففيه أقوال األول أنه دفع لتجويز النسخ وبيان أن هذه القبلة ال تصري منسوخة 

جوا أن يكون صاحبنا الذي ننتظره والثاين حسماً ألطماع أهل الكتاب فإهنم قالوا لو ثبت على قبلتنا لكنا نر
وطمعوا يف رجوعه إىل قبلتهم الثالث املقابلة يعين ما هم بتاركي باطلهم وما أنت بتارك حقك الرابع أراد أنه ال 

جيب عليك استصالحهم باتباع قبلتهم ألن ذلك معصية اخلامس وما أنت بتابع قبلة مجيع أهل الكتاب من اليهود 
  هود خمالفة لقبلة النصارى فلليهود بيت املقدس وللنصارى املشرق فالزم قبلتك ودع أقواهلموالنصارى ألن قبلة الي

أما قوله َوَما َبْعُضُهم بَِتابِعٍ ِقْبلَةَ  َبْعضٍ قال القفال هذا ميكن محله على احلال وعلى االستقبال أما على احلال فمن 
ن إرضاؤهم باتباعها الثاين أن اليهود والنصارى مع وجوه األول أهنم ليسوا جمتمعني على قبلة واحدة حىت ميك

اتفاقهم على تكذيبك متباينون يف القبلة فكيف يدعونك إىل ترك قبلتك مع أهنم فيما بينهم خمتلفون الثالث أن هذا 
 إبطال لقوهلم إنه ال جيوز خمالفة أهل الكتاب ألنه إذا جاز أن ختتلف قبلتامها للمصلحة جاز أن تكون املصلحة يف
ثالث وأما محل اآلية على االستقبال ففيه إشكال وهو أن قوله َوَما بَْعضُُهم بِتَابِعٍ ِقْبلَةَ  َبْعضٍ ينفي أن يكون أحد 



منهم قد اتبع قبلة اآلخر لكن ذلك قد وقع فيفضي إىل اخللف وجوابه أنا إن محلنا أهل الكتاب على علمائهم الذين 
  ا أنكانوا يف ذلك الزمان فلم يثبت عندن

  أحداً منهم يتبع قبلة اآلخر فاخللف غري الزم وإن محلناه على الكل قلنا إنه عام دخله التخصيص
  أما قوله َولَِئنِ اتََّبْعَت أَهَْواءُهم ففيه مسألتان

  املسألة األوىل اهلوى املقصور هو ما مييل إليه الطبع واهلواء املمدود معروف
هبذا اخلطاب قال بعضهم الرسول وقال بعضهم الرسول وغريه وقال آخرون بل املسألة الثانية اختلفوا يف املخاطب 

غريه ألنه تعاىل عرف أن الرسول ال يفعل ذلك فال جيوز أن خيصه هبذا اخلطاب وهذا القول الثالث خطأ ألن كل ما 
ويدل عليه وجوه  لو وقع من الرسول لقبح واالجلاء عنه مرتفع فهو منهى عنه وإن كان املعلوم منه أنه ال يفعله

أحدها أنه لو كان كل ما علم اهللا أنه ال يفعله وجب أن ال ينهاه عنه لكان ما علم أنه يفعله وجب أن ال يأمره به 
وذلك يقتضي أن ال يكون النيب مأموراً بشيء وال منهياً عن شيء وأنه باالتفاق باطل وثانيها لوال تقدم النهي 

عنه فلما كان ذلك االحتراز مشروطاً بذلك النهي والتحذير ) هللا عليه وسلم صلى ا( والتحذير ملا احترز النيب 
فكيف جيعل ذلك االحتراز منافياً للنهي والتحذير وثالثها أن يكون الغرض من النهي والوعيد أن يتأكد قبح ذلك يف 

لى التوحيد بعد ما قررها يف العقل فيكون الغرض منه التأكيد وملا حسن من اهللا التنبيه على أنواع الدالئل الدالة ع
العقول والغرض منه تأكيد العقل بالنقل فأي بعد يف مثل هذا الغرض ههنا ورابعاً قوله تعاىل يف حق املالئكة َوَمن 

َيَخافُونَ  مع أنه تعاىل أخرب عن عصمتهم يف قوله)  ٢٩األنبياء ( َيقُلْ ِمنُْهْم إِّنى إِلَاٌه ّمن ُدونِِه فَذاِلَك َنْجزِيهِ َجهَنََّم 
لَِئْن أَْشرَكَْت ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقال يف حق حممد )  ٥٠النمل ( َربَُّهْم ّمن فَْوِقهِْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ 

يُّهَا وقد أمجعوا على أنه عليه الصالة والسالم ما أشرك وما مال إليه وقال مُّنَتِظُرونَ ياأَ)  ٦٥الزمر ( لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك 
وقال )  ٩القلم ( وقال تعاىل َودُّواْ لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ )  ٦٧املائدة ( النَّبِىّ  اتَّقِ اللََّه َوالَ ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني 

األنعام ( وقوله َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِكََني )  ٦٧ املائدة( َبلّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّّبَك َوإِن لَّْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رِسَالََتُه 
فثبت مبا ذكرنا أنه عليه الصالة والسالم منهي عن ذلك وأن غريه أيضاً منهي عنه ألن النهي عن هذه )  ١٤

األشياء ليس من خواص الرسول عليه الصالة والسالم بقي أن يقال فلم خصه بالنهي دون غريه فنقول فيه وجوه 
دها أن كل من كان نعم اهللا عليه أكثر كان صدور الذنب منه أقبح وال شك أن نعم اهللا تعاىل على الرسول عليه أح

الصالة والسالم أكثر فكان حصول الذنب منه أقبح فكان أوىل بالتخصيص وثانيها أن مزيد احلب يقتضي 
أوالده وأصلحهم فزجره عن أمر حبضرة التخصيص مبزيد التحذير وثالثها أن الرجل احلازم إذا أقبل على أكرب 

مجاعة أوالده فإنه يكون منبهاً بذلك على عظم ذلك الفعل إن اختاروه وارتكبوه ويف عادة الناس أن يوجهوا أمرهم 
  وهنيهم إىل من هو أعظم درجة تنبيهاً للغري أو توكيداً فهذه قاعدة مقررة يف أمثال هذه اآلية

اتََّبْعَت أَْهَواءُهم ليس املراد منه أن اتبع أهواءهم يف كل األمور فلعله عليه الصالة القول الثاين أن قوله َولَِئنِ 
  والسالم كان يف بعض األمور يتبع أهواءهم مثل ترك املخاشنة يف القول والغلظة يف الكالم
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

طمعاً منه عليه الصالة والسالم يف استمالتهم فنهاه اهللا تعاىل عن ذلك القدر أيضاً وآيسه منهم بالكلية على ما قال 
  ) ٧٤اإلسراء ( َتْركَُن إِلَْيهِْم شَْيئًا قَِليالً  َولَْوالَ أَن ثَبَّْتنَاَك لَقَْد ِكدتَّ

القول الثالث إن ظاهر اخلطاب وإن كان مع الرسول إال أن املراد منه غريه وهذا كما أنك إذا عاتبت إنساناً أساء 
ال مييل عبده إىل عبدك فتقول له لو فعلت مرة أخرى مثل هذا الفعل لعاقبتك عليه عقاباً شديداً فكان الغرض منه 

  إىل خماطبتهم ومتابعتهم أحد من األمة
  أما قوله تعاىل ّمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن الِْعلْمِ فيه مسألتان

املسألة األوىل أنه تعاىل مل يرد بذلك أنه نفس العلم جاءك بل املراد الدالئل واآليات واملعجزات ألن ذلك من طرق 
ى املؤثر واعلم أن الغرض من االستعارة هو املبالغة والتعظيم فكأنه العلم فيكون ذلك من باب إطالق اسم األثر عل

سبحانه وتعاىل عظم أمر النبوات واملعجزات بأن مساها باسم العلم وذلك ينبهك على أن العلم أعظم املخلوقات 
  شرفاً ومرتبة

ألن قوله ّمن َبْعِد َما َجاءكَ  املسألة الثانية دلت اآلية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على غريهم
  ِمَن الِْعلْمِ يدل على ذلك

أما قوله تعالى إِنََّك إِذَا لَِّمَن الظَّاِلِمَني فاملراد إنك لو فعلت ذلك لكنت مبنزلة القوم يف كفرهم وظلمهم ألنفسهم 
  والغرض منه التهديد والزجر واهللا أعلم

َك فَالَ َنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَنآءَُهْم َوإِنَّ فَرِيقًا مِّنُْهْم لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ َوُهمْ َيْعلَُمونَ الَْحقُّ ِمن رَّبِّالَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب يَْعرِفُو
  َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن

  اعلم أن يف اآلية مسائل
حبسب اللفظ لكنه خمتص بالعلماء منهم والدليل عليه أنه  املسألة األوىل قوله الَِّذيَن ءاتَْيَناُهُم الِْكَتاَب وإن كان عاماً

تعاىل وصفهم بأهنم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم واجلمع العظيم الذي علموا شيئاً استحال عليهم االتفاق على 
مان بل كتمانه يف العادة أال ترى أن واحداً لو دخل البلد وسأل عن اجلامع مل جيز أن ال يلقاه أحد إال بالكذب والكت

  إمنا جيوز ذلك على اجلمع القليل واهللا أعلم
صلى اهللا ( املسألة الثانية الضمري يف قوله َيْعرِفُوَنُه إىل ماذا يرجع ذكروا فيه وجوهاً أحدها أنه عائد إىل رسول اهللا 

أبناء غريهم عن أي يعرفونه معرفة جلية مييزون بينه وبني غريه كما يعرفون أبناءهم ال تشتبه عليهم و) عليه وسلم 
فقال أنا أعلم به مين بإبين ) صلى اهللا عليه وسلم ( عمر رضي اهللا عنه أنه سأل عبد اهللا بن سالم عن رسول اهللا 

  قال ومل قال ألين لست أشك يف حممد أنه نيب وأما ولدي فلعل والدته خانت فقبل عمر رأسه وجاز

 يلتبس على السامع ومثل هذا اإلضمار فيه تفخيم وإشعار اإلضمار وإن مل يسبق له ذكر ألن الكالم يدل عليه وال
  بأنه لشهرته معلوم بغري إعالم وعلى هذا القول أسئلة

  السؤال األول أنه ال تعلق هلذا الكالم مبا قبله من أمر القبلة



لنصارى بقوله َولَِئنِ عن اتباع اليهود وا) صلى اهللا عليه وسلم ( اجلواب أنه تعاىل يف اآلية املتقدمة ملا حذر أمة حممد 
أخرب املؤمنني حباله عليه الصالة )  ١٤٥البقرة ( اتَّبَْعَت أَْهَواءُهم ّمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن الِْعلْمِ إِنََّك إِذَا لَِّمَن الظَّاِلِمَني 

به وصدقه  والسالم يف هذه اآلية فقال اعلموا يا معشر املؤمنني أن علماء أهل الكتاب يعرفون حممداً وما جاء
  ودعوته وقبلته ال يشكون فيه كما ال يشكون يف أبنائهم

وقال )  ١٥٧األعراف ( السؤال الثاين هذه اآلية نظريها قوله تعاىل َيجُِدوَنُه َمكُْتوًبا عِنَدُهْم ِفى التَّْوَراةِ  َواِإلجنِيلِ 
إال أنا نقول من املستحيل أن يعرفوه كما يعرفون أبناءهم )  ٦الصف ( َوُمَبّشراً بَِرسُولٍ يَأِْتى ِمن بَْعِدى اْسُمُه أَْحَمُد 

وذلك ألنه وصفه يف التوراة واإلجنيل إما أن يكون قد أتى مشتمالً على التفصيل التام وذلك إمنا يكون بتعيني 
األول الزمان واملكان والصفة واخللقة والنسب والقبيلة أو هذا الوصف ما أتى مع هذا النوع من التفصيل فإن كان 

وجب أن يكون مبقدمه يف الوقت املعني من البلد املعني من القبلة املعينة على الصفة املعينة معلوماً ألهل املشرق 
واملغرب ألن التوراة واإلجنيل كانا مشهورين فيما بني أهل املشرق واملغرب ولو كان األمر كذلك ملا متكن أحد من 

  النصارى واليهود من إنكار ذلك
م الثاين فإنه ال يفيد القطع بصدق نبوة حممد عليه الصالة والسالم ألنا نقول هب أن التوراة اشتملت وأما القس

على أن رجالً من العرب سيكون نبياً إال أن ذلك الوصف ملا مل يكن منتهياً يف التفصيل إىل حد اليقني مل يلزم من 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( االعتراف به االعتراف بنبوة حممد 

واجلواب عن هذا اإلشكال إمنا يتوجه لو قلنا بأن العلم بنبوته إمنا حصل من اشتمال التوراة واإلجنيل على وصفه 
وحنن ال نقول به بل نقول أنه ادعى النبوة وظهرت املعجزة على يده وكل من كان كذلك كان نبياً صادقاً فهذا 

أقوى وأظهر من العلم بنبوة ) صلى اهللا عليه وسلم ( مد برهان والربهان يفيد اليقني فال جرم كان العلم بنبوة حم
  األبناء وأبوة اآلباء

علماً برهانياً غري ) صلى اهللا عليه وسلم ( السؤال الثالث فعلى هذا الوجه الذي قررمتوه كان العلم بنبوة حممد 
  فلم شبه اليقني بالظنحمتمل للغلط أما العلم بأن هذا ابين فذلك ليس علماً يقينياً بل ظن وحمتمل للغلط 

يشبه العلم بنبوة األبناء بل املراد به تشبيه العلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( واجلواب ليس املراد أن العلم بنبوة حممد 
بأشخاص األبناء وذواهتم فكما أن األب يعرف شخص ابنه معرفة ال يشتبه هو عنده بغريه فكذا ههنا وعند هذا 

  علم ضروري وذلك نظري وتشبيه النظري بالضروري يفيد املبالغة وحسن االستعارةيستقيم التشبيه ألن هذا ال
  السؤال الرابع مل خص األبناء الذكور

  اجلواب ألن الذكور أعرف وأشهر وهم بصحبة اآلباء ألزم وبقلوهبم ألصق
  رفون أمرالقول الثاين الضمري يف قوله يَْعرِفُوَنُه راجع إىل أمر القبلة أي علماء أهل الكتاب يع

  القبلة اليت نقلت إليها كما يعرفون أبناءهم وهو قول ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد
واعلم أن القول األول أوىل من وجوه أحدها أن الضمري إمنا يرجع إىل مذكور سابق وأقرب املذكورات العلم يف 

من ذلك العلم النبوة فكأنه تعاىل قال إهنم يعرفون ذلك  واملراد)  ١٤٥البقرة ( قوله ّمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن الِْعلْمِ 
العلم كما يعرفون أبناءهم وأما أمر القبلة فما تقدم ذكره البتة وثانيها أن اهللا تعاىل ما أخرب يف القرآن أن أمر حتويل 

التوراة واإلجنيل مذكورة يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( القبلة مذكور يف التوراة واإلجنيل وأخرب فيه أن نبوة حممد 
فكان صرف هذه املعرفة إىل أمر النبوة أوىل وثالثها أن املعجزات ال تدل أول داللتها إال على صدق حممد عليه 

فكان صرف هذه املعرفة ) صلى اهللا عليه وسلم ( السالم فأما أمر القبلة فذلك إمنا يثبت ألنه أحد ما جاء به حممد 



  إىل أمر النبوة أوىل
اىل َوإِنَّ فَرِيقًا ّمْنُهمْ لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ َوُهْم َيْعلَُمونَ فاعلم أن الذين أوتوا الكتاب وعرفوا الرسول فمنهم من أما قوله تع

آمن به مثل عبد اهللا بن سالم وأتباعه ومنهم من بقي على كفره ومن آمن ال يوصف بكتمان احلق وإمنا يوصف 
تعاىل َوإِنَّ فَرِيقًا ّمْنُهمْ لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ َوُهْم َيْعلَُمونَ فوصف البعض بذلك  بذلك من بقي على كفره ال جرم قال اهللا

ودل بقوله لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ على سبيل الذم على أن كتمان احلق يف الدين حمظور إذا أمكن إظهاره واختلفوا يف 
  بلة وقد استقصينا يف هذه املسألةوقيل أمر الق) صلى اهللا عليه وسلم ( املكتوم فقيل أمر حممد 

  أما قوله الَْحقُّ ِمن رَّّبَك ففيه مسألتان
خرب مبتدأ حمذوف أي هو احلق وقوله ِمن َرّبَك جيوز أن يكون خرباً بغري خرب ) احلق ( املسألة األوىل حيتمل أن يكون 

على اإلبدال ) احلق من ربك ( هللا عنه وأن يكون حاالً وجيوز أيضاً أن يكون مبتدأ خربه ِمن َرّبَك وقرأ علي رضي ا
  من األول أي يكتمون احلق من ربك

املسألة الثانية األلف والالم يف قوله الَْحّق فيه وجهان األول أن يكون للعهد واإلشارة إىل احلق الذي عليه رسول اهللا 
ا الذي يكتمونه هو احلق من ربك وأن أو إىل احلق الذي يف قوله لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ أي هذ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

يكون للجنس على معىن احلق من اهللا تعاىل ال من غريه يعين إن احلق ما ثبت أنه من اهللا تعاىل كالذي أنت عليه وما 
  مل يثبت أنه من اهللا كالذي عليه أهل الكتاب فهو الباطل

  أما قوله فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن ففيه مسألتان
سألة األوىل فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن يف ماذا اختلفوا فيه على أقوال أحدها فال تكونن من املمترين يف أن الذين امل

تقدم ذكرهم علموا صحة نبوتك وأن بعضهم عاند وكتم قاله احلسن وثانيها بل يرجع إىل أمر القبلة وثالثها إىل 
قرب املذكورات إليه قوله الَْحقُّ ِمن رَّّبَك فإذا كان ظاهره يقتضي النبوة صحة نبوته وشرعه وهذا هو األقرب ألن أ

  وما تشتمل عليه من قرآن ووحي وشريعة فقوله فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن وجب أن يكون راجعاً إليه
وقد تقدم القول يف بيان هذه املسألة الثانية أنه تعاىل وإن هناه عن االمتراء فال يدل ذلك على أنه كان شاكاً فيه 

  املسألة واهللا أعلم

  للََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌرَوِلكُلٍّ وِْجَهةٌ  ُهَو ُمَولِّيَها فَاْسَتبِقُواْ الْخَْيرَاِت أَْيَن َما َتكُونُواْ يَأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميًعا إِنَّ ا
  ألتاناعلم أهنم اختلفوا يف املراد بقوله َوِلكُلّ وفيه مس

املسألة األوىل إمنا قال وَِلكُلّ ومل يقل لكل قوم أو أمة ألنه معروف املعىن عندهم فلم يضر حذف املضاف إليه وهو 
  ) ٤٨املائدة ( كثري يف كالمهم كقوله ِلكُلّ َجَعلَْنا ِمنكُْم ِشْرَعةً  َوِمْنَهاجاً 
الفرق أعين املسلمني واليهود والنصارى واملشركني وهو  املسألة الثانية ذكروا فيه أربعة أوجه أحدها أنه يتناول مجيع

قول االصم قال ألن يف املشركني من كان يعبد األصنام ويتقرب بذلك إىل اهللا تعاىل كما حكى اهللا تعاىل عنهم يف 
ل الكتاب وهم وثانيها وهو قول أكثر علماء التابعني أن املراد أه)  ١٨يونس ( قوله َهُؤالء ُشفََعاُؤَنا عِنَد اللَِّه 

املسلمون واليهود والنصارى واملشركون غري داخلني فيه وثالثها قال بعضهم املراد لكل قوم من املسلمني وجهة أي 
جهة من الكعبة يصلي إليها جنوبية أو مشالية أو شرقية أو غربية واحتجوا على هذا القول بوجهني األول قوله تعاىل 

وتولية اهللا مل حتصل إال يف الكعبة ألن ما عداها تولية الشيطان الثاين أن اهللا تعاىل عقبه ُهَو ُمَولّيَها يعين اهللا موليها 
بقوله فَاسَْتبِقُوا اخلَْيرَاِت والظاهر أن املراد من هذه اخلريات ما لكل أحد من جهة واجلهات املوصوفة باخلريية ليست 

من الرسل وأصحاب الشرائع جهة قبلة فقبلة  إال جهات الكعبة ورابعها قال آخرون ولكل وجهة أي لكل واحد



املقربني العرش وقبلة الروحانيني الكرسي وقبلة الكروبيني البيت املعمور وقبلة األنبياء الذين قبلك بيت املقدس 
  وقبلتك الكعبة

  أما قوله تعاىل وِْجَهةٌ  ففيه مسألتان
وكل وجهة هو موليها فزيدت الالم لتقدم املفعول كقولك  املسألة األوىل قرىء وَِلكُلّ وِْجَهةٌ  على اإلضافة واملعىن

  لزيد ضربت ولزيد أبوه ضارب
املسألة الثانية قال الفاء وجهة وجهة ووجه مبعىن واحد واختلفوا يف املراد فقال احلسن املراد املنهاج والشرع وهو 

)  ٤٨املائدة ( ِشْرَعةً  َوِمْنَهاجاً )  ٤٨املائدة ( لَْنا ِمنكُْم ِلكُلّ َجَع)  ٦٧احلج ( كقوله تعاىل لّكُلّ أُمَّةٍ  َجَعلَْنا َمنَسكاً 
واملراد منه أن للشرائع مصاحل فال جرم اختلفت الشرائع حبسب اختالف األشخاص وكما اختلف حبسب اختالف 

التغيري األشخاص مل يبعد أيضاً اختالفها حبسب اختالف الزمان بالنسبة إىل شخص واحد فلهذا صح القول بالنسخ و
فهذه )  ١٤٤البقرة ( وقال الباقون املراد منه أمر القبلة ألنه تقدم قوله تعاىل فََولّ َوجَْهَك َشطْرَ الَْمْسجِِد الْحََرامِ 

  الوجهة جيب أن تكون حممولة على ذلك
  أما قوله ُهَو ُمَولّيَها ففيه وجهان األول أنه عائد إىل الكل أي ولكل أحد وجهة هو موىل وجهه

يها الثاين أنه عائد إىل اسم اهللا تعاىل أي اهللا تعاىل يوليها إياه وتقدير الكالم على الوجه األول أن نقول أن لكل إل
منكم وجهة أي جهة من القبلة هو موليها أي هو مستقبلها ومتوجه إليها لصالته اليت هو متقرب هبا إىل ربه وكل 

ماعكم على قبلة واحدة مع لزوم األديان املختلفة فَاْسَتبِقُوا اخلَيَْراتِ يفرح مبا هو عليه وال يفارقه فال سبيل إىل اجت
أي فالزموا معاشر املسلمني قبلتكم فإنكم على خريات من ذلك يف الدنيا واآلخرة أما يف الدنيا فلشرفكم بقبلة 

 مرجعكم وأينما تكونوا إبراهيم وأما يف اآلخرة فللثواب العظيم الذي تأخذونه على انقيادكم ألوامره فإن إىل اهللا
من جهات األرض يأت بكم اهللا مجيعاً يف صعيد القيامة فيفصل بني احملق منكم واملبطل حىت يتبني من املطيع منكم 

ومن العاصي ومن املصيب منكم ومن املخطىء إنه على ذلك قادر ومن قال هبذا التأويل قال املراد أن لكل من أهل 
بشريعة وإما هبوى فلستم تؤخذون بفعل غريكم فإمنا هلم أعماهلم ولكم أعمالكم وإما امللل وجهة قد اختارها إما 

تقرير الكالم على الوجه الثاين أعين أن يكون الضمري يف قوله ُهَو ُمَولّيَها عائداً إىل اهللا تعاىل فههنا وجهان األول أن 
والكعبة جهة يوليها اهللا تعاىل عباده إذا شاء يفعله  اهللا عرفنا أن كل واحدة من هاتني القبلتني اللتني مها بيت املقدس

على حسب ما يعلمه صالحاً فاجلهتان من اهللا تعاىل وهو الذي وىل وجوه عباده إليهما فاستبقوا اخلريات باالنقياد 
( َعن ِقْبلَِتهُِم  ألمر اهللا يف احلالتني فإن انقيادكم خريات لكم وال تلتفتوا إىل مطاعن هؤالء الذين يقولون َما َولَّاُهْم

فإن اهللا جيمعكم وهؤالء السفهاء مجيعاً يف عرصة القيامة فيفصل بينكم الثاين أنا إذا فسرنا قوله َوِلكُلّ )  ١٤٢البقرة 
وِْجَهةٌ  جبهات الكعبة ونواحيها كان املعىن ولكل قوم منكم معاشر املسلمني وجهة أي ناحية من الكعبة فَاْسَتبِقُوا 

بالتوجه إليها من مجيع النواحي فإهنا وإن اختلفت بعد أن تؤدي إىل الكعبة فهي كجهة واحدة وال خيفى اخلَْيرَاِت 
  على اهللا نياهتم فهو حيشرهم مجيعاً ويثيبهم على أعماهلم

وليها أما قوله تعاىل ُهَو ُمَولّيَها أي هو موليها وجهه فاستغىن عن ذكر الوجه قال الفراء أي مستقبلها وقال أبو معاذ م
على معىن متوليها يقال قد توالها ورضيها وأتبعها ويف قراءة عبد اهللا بن عامر النخعي ُهَو وهي قراءة ابن عباس 

وأيب جعفر وحممد بن علي الباقر ويف قراءة الباقني ُهَو ُمَولّيَها ولقراءة ابن عامر معنيان أحدمها أن ما وليته فقد والك 
تليه وإذا صار هذا حبيث يلي ذلك فذاك أيضاً يلي هذا فإذن قد وىل كل واحد ألن معىن وليته أي جعلته حبيث 

 ١٢٤البقرة ( و الَ َيَنالُ عَْهِدي الظَّاِلِمَني )  ٣٧البقرة ( منهما اآلخر وهو كقوله تعاىل فََتلَقَّى ءاَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت 



وقد زينت له تلك اجلهة وحببت إليه أي صارت حبيث حيبها  والظاملون وهذا قول الفراء والثاين ُهَو ُمَولّيَها أي) 
  ويرضاها

أما قوله فَاْسَتبِقُوا اخلَْيرَاِت فمعناه األمر بالبدار إىل الطاعة يف وقتها واعلم أن أداء الصالة يف أول الوقت عند 
صلى اهللا عليه ( ري لقوله الشافعي رضي اهللا عنه أفضل خالفاً أليب حنيفة واحتج الشافعي بوجوه أوهلا أن الصالة خ

وإذا كان كذلك وجب أن يكون تقدميه أفضل لقوله تعاىل فَاْسَتبِقُوا اخلَيَْراتِ ) الصالة خري موضوع ) ( وسلم 
)  ٢١احلديد ( وظاهر األمر للوجوب فإذا مل يتحقق فال أقل من الندب وثانيها قوله َسابِقُواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ  ّمن رَّّبكُْم 

  إىل ما يوجب املغفرة والصالة مما يوجب املغفرة فوجب أن تكون املسابقة إليها مندوبةومعناه 

وال شك أن املراد منه السابقون يف )  ١١ ١٠الواقعة ( وثالثها قوله تعاىل َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُْولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ 
ْولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ يفيد احلصر فمعناه أنه ال يقرب عند اهللا إال الطاعات وال شك أن الصالة من الطاعات وقوله تعاىل أُ

آل ( السابقون وذلك يدل على أن كمال الفضل منوط باملسابقة ورابعها قوله تعاىل َوسَارُِعواْ إِلَى َمْغفَِرةٍ  ّمن رَّّبكُْم 
لك فكانت املسارعة هبا مأمورة واملعىن وسارعوا إىل ما يوجب املغفرة وال شك أن الصالة كذ)  ١٣٣عمران 

وال شك أن )  ٩٠األنبياء ( وخامسها أنه مدح األنبياء املتقدمني بقوله تعاىل إِنَُّهْم كَانُواْ ُيَسارُِعونَ ِفى الَْخيْراِت 
 وسادسها أنه تعاىل ذم إبليس يف ترك املسارعة فقال) خري أعمالكم الصالة ( الصالة من اخلريات لقوله عليه السالم 

وهذا يدل على أن ترك املسارعة موجب للذم وسابعها قوله تعاىل )  ١٢األعراف ( َما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجدَ إِذْ أَمَْرُتَك 
واحملافظة ال حتصل إال بالتعجيل ليأمن الفوت بالنسيان وسائر األشغال )  ٢٣٨البقرة ( َحاِفظُواْ َعلَى الصَّلَواِت 

فثبت أن االستعجال أوىل )  ٨٤طه ( موسى عليه السالم َوَعجِلُْت إِلَْيَك َرّب ِلتَْرَضى  وثامنها قوله تعاىل حكاية عن
يَن أَنفَقُواْ ِمن بَْعُد وتاسعها قوله تعاىل الَ َيْسَتوِى مِنكُم مَّْن أَنفََق ِمن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ أُوْلَِئَك أَعْظَُم َدَرَجةً  ّمَن الَِّذ

فبني أن املسابقة سبب ملزيد الفضيلة فكذا يف هذه الصورة وعاشرها ما روى عمر وجرير )  ١٠ديد احل( َوقَاَتلُواْ 
الصالة يف أول الوقت رضوان اهللا ويف ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( بن عبد اهللا وأنس وأبو حمذورة عن النيب 

ن عفوه قال الشافعي رضي اهللا عنه رضوان اهللا قال الصديق رضي اهللا عنه رضوان اهللا أحب إلينا م) آخره عفو اهللا 
إمنا يكون للمحسنني والعفو يوشك أن يكون عن املقصرين فإن قيل هذا احتجاج يف غري موضعه ألنه يقتضي أن يأمث 

بالتأخري وأمجعنا على أنه ال يأمث فلم يبق إال أن يكون معناه أن الفعل يف آخر الوقت يوجب العفو عن السيئات 
وما كان كذلك فال شك أنه يوجب رضوان اهللا فكان التأخري موجباً للعفو والرضوان والتقدمي موجباً السابقة 

للرضوان دون العفو فكان التأخري أوىل قلنا هذا ضعيف من وجوه األول أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون تأخري 
عدم االلتفات وذلك يقتضي العقاب إال أنه  املغرب أفضل وذلك مل يقله أحد الثاين أنه عدم املسارعة االمتثال يشبه

ملا أتى بالفعل بعد ذلك سقط ذلك االقتضاء الثالث أن تفسري أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يبطل هذا التأويل 
  الذي ذكروه

يا علي ثالث ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلادي عشر روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب 
  )تؤخرها الصالة إذا أتت واجلنازة إذا حضرت واألمي إذا وجدت هلا كفؤا ال 

فقال أي األعمال أفضل فقال الصالة مليقاهتا ) صلى اهللا عليه وسلم ( الثاين عشر عن ابن مسعود أنه سأل الرسول 
  األول

لي الصالة وقد فاته من إن الرجل ليص( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الثالث عشر روى أبو هريرة عن النيب 
  أول الوقت



  )ما هو خري له من أهله وماله 
فمن كان أسبق ) من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة ( الرابع عشر قال عليه السالم 

  يف الطاعة كان هو الذي سن عمل الطاعة يف ذلك الوقت فوجب أن يكون ثوابه أكثر من ثواب املتأخر
س عشر إنا توافقنا على أن أحد أسباب الفضيلة فيما بني الصحابة املسابقة إىل اإلسالم حىت وقع اخلالف اخلام

الشديد بني أهل السنة وغريهم أن أبا بكر أسبق إسالماً أم علياً وما ذاك إال اتفاقهم على أن املسابقة يف الطاعة 
  توجب مزيد الفضل وذلك يدل على قولنا

وال شك أن الصالة من ) وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشتغلو ( يه السالم يف خطبة له السادس عشر قوله عل
  األعمال الصاحلة

السابع عشر أن تعجيل حقوق اآلدميني أفضل من تأخريها فوجب أن يكون احلال يف أداء اهللا تعاىل كذلك واجلامع 
  بينهما رعاية معىن التعظيم

رعة إىل الصالة إظهار للحرص على الطاعة والولوع هبا والرغبة فيها ويف التأخري الثامن عشر أن املبادرة واملسا
  كسل عنها فيكون األول أوىل

التاسع عشر أن االحتياط يف تعجيل الصالة ألنه إذا أداها يف أول الوقت تفرغت ذمته فإذا أخر فرمبا عرض له شغل 
  صل فيه االحتياط ال شك أنه أوىلفمنعه عن أدائها فيبقى الواجب يف ذمته فالوجه الذي حي

العشرون أمجعنا يف صوم رمضان أن تعجيله أفضل من تأخريه وذلك ألن املريض جيوز له أن يفطر ويؤخر الصوم 
( وجيوز له أن يعجل ويصوم يف احلال مث أمجعنا على أن التعجيل يف الصوم أفضل على ما قال َوأَن َتُصوُمواْ َخْيٌر لَّكُْم 

فوجب أيضاً أن يكون التعجيل يف الصالة أوىل فإن قيل تنتقض هذه الدالئل القياسية بالظهر يف شدة  ) ١٨٤البقرة 
احلر أو مبا إذا حصل له رجاء إدراك اجلماعة أو وجود املاء قلنا التأخري ثبت يف هذه املواضع ألمور عارضة وكالمنا 

  يف مقتضى األصل
ن يف العرف من ترك املسارعة فوجب أن يكون يف الشرع كذلك احلادي والعشرون املسارعة إىل االمتثال أحس

  )ما رآه املسلمون حسناً فهو عند اهللا حسن ( لقوله عليه السالم 
الثاين والعشرون صالة كملت شرائطها فوجب أداؤها يف أول الوقت كاملغرب ففيه احتراز عن الظهر يف شدة احلر 

ا يف املسجد ألجل أن املشي إىل املسجد يف شدة احلر كاملانع أما إذا ألنه إمنا يستحب التأخري إذا أراد أن يصليه
صالها يف داره فالتعجيل أفضل وفيه احتراز عمن يدافع األخبثني أو حضره الطعام وبه جوع هلذا املعىن أيضاً 

يف هذه وكذلك املتيمم إذا كان على ثقة من وجود املاء وكذلك إذا توقع حضور اجلماعة فإن الكمال مل حيصل 
  الصورة فهذه هي األدلة الدالة على أن املسارعة أفضل ولنذكر كل واحد من الصلوات

أما صالة الفجر فقال حممد املستحب أن يدخل فيها بالتغليس وخيرج منها باإلسفار فإن أراد االقتصار على أحد 
  الوقتني فاإلسفار أفضل وقال الشافعي رضي اهللا عنه التغليس أفضل وهو مذهب أيب

بكر وعمر وبه قال مالك وأمحد واحتج الشافعي رضي اهللا عنه بعد الدالئل السالفة بوجوه أحدها ما أخرج يف 
ليصلي الصبح ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان رسول اهللا ( الصحيحني برواية عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

متلفعات ) شرح السنة ( السنة يف كتاب  قال حميي) فينصرف والنساء متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس 
مبروطهن أي متجلالت بأكسيتهن والتلفع بالثوب االشتمال واملروط األردية الواسعة واحدها مرط والغلس ظلمة 

صلى اهللا عليه ( آخر الليل فإن قيل كان هذا يف ابتداء اإلسالم حني كان النساء حيضرن اجلماعات فكان النيب 



كيال يعرفن وهكذا كان عمر رضي اهللا عنه يصلي بالغلس مث ملا هنني عن احلضور يف يصلي بالغلس ) وسلم 
اجلماعات ترك ذلك قلنا األصل املرجوع إليه يف إثبات مجيع األحكام عدم النسخ ولوال هذا األصل ملا جاز 

بن ثابت قال  االستدالل بشيء من الدالئل الشرعية وثالثها ما أخرج يف الصحيحني عن قتادة عن أنس عن زيد
مث قمنا إىل الصالة قال قلت كم كان قدر ذلك قال قدر مخسني آية ) صلى اهللا عليه وسلم ( تسحرنا مع رسول اهللا 

) صلى اهللا عليه وسلم ( وهذا يدل أيضاً على التغليس وثالثها ما روي عن أيب مسعود األنصاري أن رسول اهللا 
سفار حىت قبضة اهللا تعاىل ورابعها أنه تعاىل مدح املستغفرين باألسحار غلس بالصبح مث أسفر مرة مث مل يعد إىل اإل

ومدح التاركني للنوم فقال تََتَجافَى ُجنُوبُُهْم َعنِ الَْمضَاجِعِ َيْدُعونَ )  ١٧آل عمران ( فقال َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِاالْْسَحارِ 
ب أن يكون ترك النوم بأداء الفرائض أفضل لقوله عليه وإذا ثبت هذا وج)  ١٦السجدة ( َربَُّهْم َخْوفاً َوطََمعاً 

وإذا كان األمر كذلك وجب أن ) لن يتقرب املتقربون إيل مبثل أداء ما افترضت عليهم ( السالم حكاية عن اهللا 
يكون التغليس أفضل وخامسها أن النوم يف ذلك الوقت أطيب فيكون تركه أشق فوجب أن يكون ثوابه أكثر لقوله 

أسفروا ( أي أشقها واحتج أبو حنيفة بوجوه أحدها قوله عليه السالم ) أفضل العبادات أمحزها ( سالم عليه ال
وثانيها روى عبد اهللا بن مسعود أنه صلى الفجر باملزدلفة فغلس مث قال ابن مسعود ما ) بالفجر فإنه أعظم لألجر 

 صالة الفجر فإنه صالها يومئذ لغري ميقاهتا وثالثها صلوات إال مليقاهتا إال) صلى اهللا عليه وسلم ( رأيت رسول اهللا 
حافظوا على شيء ما حافظوا على ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن ابن مسعود قال ما رأيت أصحاب رسول اهللا 

التنوير بالفجر ورابعها عن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه صلى الفجر فقرأ آل عمران فقالوا كادت الشمس أن تطلع 
ت مل جتدنا غافلني وعن عمر أنه قرأ البقرة فاستشرقوا الشمس فقال لو طلعت مل جتدنا غافلني وخامسها فقال لو طلع

فمن أخر ) املنتظر للصالة كمن هو يف الصالة ( أن تأخري الصالة يشتمل على فضيلة اإلنتظار وقال عليه السالم 
صالها يف أول الوقت فقد فاته فضل االنتظار  الصالة عن أول وقتها فقد انتظر الصالة أوالً مث هبا ثانياً ومن

وسادسها أن التأخري يفضي إىل كثرة اجلماعة فوجب أن يكون أوىل حتصيالً لفضل اجلماعة وسابعها أن التغليس 
يضيق على الناس ألنه إذا كان الصالة يف وقت الغليس احتاج اإلنسان إىل أن يتوضأ بالليل حىت يتفرغ للصالة بعد 

واحلرج منفى شرعاً وثامنها أنه تكره الصالة بعد صالة الفجر فإذا صلى وقت اإلسفار فإنه يقل وقت طلوع الفجر 
  الكراهة وإذا صلى بالتغليس فإنه يكثر وقت الكراهة

واجلواب عن األول أن الفجر اسم للنور الذي ينفي به ظالم املشرق فالفجر إمنا يكون فجراً لو كانت الظلمة باقية 
  ما إذا زالت الظلمة بالكلية واستنار اهلواء مل يكن ذلك فجراً وأما اإلسفار فهويف اهلواء فأ

عبارة عن الظهور يقال أسفرت املرأة عن وجهها إذا كشفت عنه إذا ثبت هذا فنقول ظهور الفجر إمنا يكون عند 
أسفروا ( ظالم أشد فقوله بقاء الظالم يف اهلواء فإن الظالم كلما كان أشد كان النور الذي يظهر فيما بني ذلك ال

جيب أن يكون حمموالً على التغليس أي كلما وقعت صالتكم حني كان الفجر أظهر وأهبر كان أكثر ثواباً ) بالفجر 
وقد بينا أن ذلك ال يكون إال يف أول الفجر وهذا معىن قول الشافعي رضي اهللا عنه أن اإلسفار املذكور يف احلديث 

وزوال الشك عنه والذي يدل على ما قلنا أن أداء الصالة يف ذلك الوقت أشق  حممول على تيقن طلوع الفجر
فوجب أن يكون أكثر ثواباً وأما تأخري الصالة إىل وقت التنوير فهو عادة أهل الكسل فكيف ميكن أن يقول 

  الشارع إن الكسل أفضل من اجلد يف الطاعة
وير بالفجر فجوابه هذا الذي قررناه ألن التنوير بالفجر واجلواب عن الثاين وهو قول ابن مسعود حافظوا على التن

إمنا حيصل يف أول الوقت فأما عند امتالء العامل من النور فإنه ال يسمى ذلك فجراً وأما سائر الوجوه فهي معارضة 



  ببعض ما قدمناه واهللا أعلم
وعد ألهل الطاعة ووعيد ألهل املعصية كأنه تعاىل قال استبقوا أما قوله تعاىل أَْيَنَما َتكُونُواْ يَأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميًعا فهو 

أيها احملققون والعارفون بالنبوة والشريعة اخلريات وحتملوا فيها املشاق لتصلوا يوم القيامة إىل مالكم عند اهللا من 
ذلك ألن اإلعادة يف نفسها ممكنة أنواع الكرامة والزلفى مث إنه سبحانه حقق بقوله إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ء قَِديٌر و

وهو قادر على مجيع املمكنات فوجب أن يكون قادراً على اإلعادة وأما املسائل املستبنطة من هذه اآلية فقد 
  ) ٢٠قرة الب( ذكرناها يف قوله تعاىل َولَْو َشاء اللَُّه لَذََهَب بَِسْمِعهِْم َوأَْبَصارِِهْم إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ء قَِديٌر 
 َعمَّا َتْعَملُونَ َوِمْن َحْيثُ َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوإِنَُّه لَلَْحقُّ ِمن رَّبَِّك َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ

ُوُجوَهكُمْ َشطَْرُه لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ   َخَرْجَت فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوَحْيثُ َما كُنُتْم فََولُّواْ
  نَإِالَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمْنُهْم فَالَ َتْخَشْوُهْم َواْخَشوْنِى َوالٌّ ِتمَّ نِْعَمِتى َعلَْيكُْم َولََعلَّكُْم َتهَْتُدو

هذه اآليات قَدْ َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّماء اعلم أن أول ما يف هذه اآلية من البحث أن اهللا تعاىل قال قبل 
وذكر )  ١٤٤البقرة ( ْم فَلَُنَولَّينََّك ِقْبلَةً  تَْرَضاَها فََولّ َوجَْهَك َشطْرَ الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوَحْيثُ َما كُنُتْم فََولُّواْ ُوُجوَهكُ

َوجَْهَك َشطْرَ الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوإِنَُّه لَلَْحقُّ ِمن رَّّبَك َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا  ههنا ثانياً قوله تعاىل َوِمْن حَْيثُ خََرْجَت فََولّ
  َتْعَملُونَ وذكر ثالثاً قوله َوِمْن

ئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُمْ َحْيثُ خََرْجَت فََولّ َوْجَهَك شَطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوحَْيثُ َما كُنُتْم فََولُّواْ ُوُجوَهكُْم شَطَْرُه ِل
ُحجَّةٌ  فهل يف هذا التكرار فائدة أم ال وللعلماء فيه أقوال أحدها أن األحوال ثالثة أوهلا أن يكون اإلنسان يف 

املسجد احلرام وثانيها أن خيرج عن املسجد احلرام ويكون يف البلد وثالثها أن خيرج عن البلد إىل أقطار األرض 
وىل حممولة على احلالة األوىل والثانية على الثانية والثالثة على الثالثة ألنه قد كان يتوهم أن للقرب حرمة ال فاآلية األ

  تثبت فيها للعبد فألجل إزالة هذا الوهم كرر اهللا تعاىل هذه اآليات
يف املرة األوىل فبني أن واجلواب الثاين أنه سبحانه إمنا أعاد ذلك ثالث مرات ألنه علق هبا كل مرة فائدة زائدة أما 

وأمر هذه القبلة حق ألهنم شاهدوا ذلك يف التوراة ) صلى اهللا عليه وسلم ( أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبوة حممد 
واإلجنيل وأما يف املرة الثانية فبني أنه تعاىل يشهد أن ذلك حق وشهادة اهللا بكونه حقاً مغايرة لعلم أهل الكتاب 

ملرة الثالثة فبني أنه إمنا فعل ذلك لئال يكون للناس عليكم حجة فلما اختلفت هذه الفوائد بكونه حقاً وأما يف ا
حسنت إعادهتا ألجل أن يترتب يف كل واحدة من املرات واحدة من هذه الفوائد ونظريه قوله تعاىل فََوْيلٌ لّلَِّذينَ 

  ْن ِعنِد اللَِّه ِلَيْشَتُرواْ بِِه ثََمًنا قَِليالً فَوَْيلٌ لَُّهْم ّممَّا كََتَبْتَيكُْتبُونَ الِْكتَاَب بِأَْيِديهِمْ ثُمَّ َيقُولُونَ َهاذَا ِم
امِ َوَحْيثُ َما واجلواب الثالث أنه تعاىل قال يف اآلية األوىل فَلَُنَولَّينََّك ِقْبلَةً  َتْرَضاَها فََولّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِدِ الْحََر

صلى اهللا عليه ( ْم َشطَْرُه فكان رمبا خيطر ببال جاهل أنه تعاىل إمنا فعل ذلك طلباً لرضا حممد كُنُتْم فََولُّواْ ُوُجوَهكُ
 ألنه قال فَلَُنَولَّينََّك ِقْبلَةً  َتْرَضاَها فأزال اهللا تعاىل هذا الوهم الفاسد بقوله َوِمْن حَْيثُ خََرْجَت فََولّ َوجَْهَك) وسلم 

وَإِنَُّه لَلَْحقُّ ِمن رَّّبَك أي حنن ما حولناك إىل هذه القبلة مبجرد رضاك بل ألجل أن هذا  َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ
التحويل هو احلق الذي ال حميد عنه فاستقباهلا ليس ألجل اهلوى وامليل كقبلة اليهود املنسوخة اليت إمنا يقيمون عليها 

ثُ خََرْجَت فََولّ َوْجَهَك شَطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوحَْيثُ َما كُنُتمْ مبجرد اهلوى وامليل مث أنه تعاىل قال ثالثاً َوِمْن َحْي
فََولُّواْ ُوُجوَهكُْم شَطَْرُه واملراد دوموا على هذه القبلة يف مجيع األزمنة واألوقات وال تولوا فيصري ذلك التويل سبباً 

ع األمكنة والثانية أمر بالدوام يف مجيع األزمنة للطعن يف دينكم واحلاصل أن اآلية السالفة أمر بالدوام يف مجي
  واألمكنة والثالثة أمر بالدوام يف مجيع األزمنة وإشعار بأن هذا ال يصري منسوخاً ألبتة



واجلواب الرابع أن األمر األول مقرون بإكرامه إياهم بالقبلة اليت كانوا حيبوهنا وهي قبلة أبيهم إبراهيم عليه السالم 
أي لكل صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه إليها )  ١٤٨البقرة ( بقوله تعاىل َوِلكُلّ وِْجَهةٌ  ُهَو ُمَولّيَها والثاين مقرون 

فتوجهوا أنتم إىل أشرف اجلهات اليت يعلم اهللا تعاىل أهنا حق وذلك هو قوله َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولّ َوْجَهكَ َشطْرَ 
قُّ ِمن رَّّبَك والثالث مقرون بقطع اهللا تعاىل حجة من خاصمه من اليهود يف أمرالقبلة الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوإِنَُّه الَْح

فكانت هذه علالً ثالثاً قرن بكل واحدة منها أمر بالتزام القبلة نظريه أن يقال ألزم هذه القبلة فإهنا القبلة اليت كنت 
وله َوإِنَُّه لَلَْحقُّ ِمن رَّّبَك مث يقال ألزم هذه القبلة فإن يف هتواها مث يقال ألزم هذه القبلة فإهنا احلق ال قبلة اهلوى وهو ق
  لزومك إياها انقطاع حجج اليهود عنك وهذا التكرار يف هذا

وكذلك ما كرر يف قوله تعاىل إِنَّ ِفي )  ١٢الرمحن ( املوضع كالتكرار يف قوله تعاىل فَبِأَىّ  ءاالء رَّبكَُما ُتكَذَّباِن 
  ) ١٧٤الشعراء ( َما كَانَ أَكْثَُرُهْم مُّْؤِمنَِني ذَِلَك الَيةً  َو

واجلواب اخلامس أن هذه الواقعة أول الوقائع اليت ظهر النسخ فيها يف شرعنا فدعت احلاجة إىل التكرار ألجل 
  التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة وإيضاح البينات

يعين ما يعمله هؤالء املعاندون الذين يكتمون احلق وهم )  ٧٤البقرة (  أما قوله تعاىل َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ
وبأنه قد اشتاق )  ١٤٢البقرة ( يعرفونه ويدخلون الشبهة على العامة بقوهلم َما وَلَّاُهْم َعن ِقْبلَِتهُِم الَِّتى كَاُنواْ َعلَْيَها 

  عن وهنه وضعفه إىل مولده ودين آبائه فإن اهللا عامل هبذا فأنزل ما أبطله وكشف
  أما قوله لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ  ففيه مسائل

املسألة األوىل اعلم أن هذا الكالم يوهم حجاجاً وكالماً تقدم من قبل يف باب القبلة عن القوم فأراد اهللا تعاىل أن 
وايات أحدها أن اليهود قالوا ختالفنا يف ديننا يبني أن تلك احلجة تزول اآلن باستقبال الكعبة ويف كيفية تلك احلجة ر

وتتبع قبلتنا وثانيها قالوا أمل يدر حممد أين يتوجه يف صالته حىت هديناه وثالثها أن العرب قالوا إنه كان يقول أنا على 
فصارت  دين إبراهيم واآلن ترك التوجه إىل الكعبة ومن ترك التوجه إىل الكعبة فقد ترك دين إبراهيم عليه السالم

هذه الوجوه وسائل هلم إىل الطعن يف شرعه عليه الصالة والسالم إال أن اهللا تعاىل ملا علم أن الصالح يف ذلك 
أوجب عليهم التوجه إىل بيت املقدس ملا فيه من املصلحة يف الدين ألن قوهلم ال يؤثر يف املصاحل وقد بينا من قبل 

ام على تكذيبه فإن ذلك االمتياز ما كان يظهر إال هبذا اجلنس وملا انتقل تلك املصلحة وهي متيز من اتبعه مبكة ممن أق
عليه الصالة والسالم إىل املدينة تغريت املصلحة فاقتضت احلكمة حتويل القبلة إىل الكعبة فلهذا قال اهللا تعاىل لِئَالَّ 

بب هذا التحويل وملا كان فيهم من املعلوم من َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ  يعين تلك الشبهة اليت ذكروها تزول بس
حاله أنه يتعلق عند هذا التحويل بشبهة أخرى وهو قول بعض العرب إن حممداً عليه الصالة والسالم عاد إىل ديننا 

يف الكعبة وسيعود إىل ديننا بالكلية وكان التمسك هبذه الشبهة واالستمرار عليها سبباً للبقاء على اجلهل والكفر 
فال جرم قال اهللا تعاىل إِالَّ الَِّذيَن )  ١٣لقمان ( ك ظلم على النفس على ما قال تعاىل إِنَّ الّشْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم وذل

  ظَلَُمواْ ِمْنُهْم
  املسألة الثانية قرأ نافع لَْيالً يترك اهلمزة وكل مهزة مفتوحة قبلها كسرة فإنه يقلبها ياء والباقون باهلمزة وهو األصل

أي ولوا لئال وقال الزجاج التقدير عرفتكم ذلك لئال ) ولوا ( موضعه نصب والعامل فيه ) لئال ( ألة الثالثة املس
  يكون للناس عليكم حجة

  املسألة الرابعة قيل الناس هم أهل الكتاب عن قتادة والربيع وقيل هو على العموم



فسهم ليست حبجة فكيف جيوز استثناؤها عن احلجة املسألة اخلامسة ههنا سؤال وهو أن شبهة هؤالء الذين ظلموا أن
  وقد اختلف الناس فيه على أقوال األول أنه استثناء متصل مث على هذا القول ميكن دفع السؤال من وجوه

 (الوجه األول أن احلجة كما أهنا قد تكون صحيحة قد تكون أيضاً باطلة قال اهللا تعاىل ُحجَُّتُهْم دَاِحَضةٌ  ِعنَد َربّهِْم 
واحملاجة هي أن يورد )  ٦١آل عمران ( وقال تعاىل فََمْن َحاجََّك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن الْعِلْمِ )  ١٦الشورى 

كل واحد منهم على صاحبه حجة وهذا يقتضي أن يكون الذي يورد املبطل يسمى باحلجة وألن احلجة اشتقاقها من 
الغري فهو حجة وقال بعضهم إهنا مأخوذة من حمجة الطريق فكل كالم حجة إذا عال عليه فكل كالم يقصد به غلبة 

يتخذه اإلنسان مسلكاً لنفسه يف إثبات أو إبطال فهو حجة وإذا ثبت أن الشبهة قد تسمى حجة كان االستثناء 
  متصالً

نه عليه الصالة الوجه الثاين يف تقرير أنه استثناء متصل أن املراد بالناس أهل الكتاب فإهنم وجدوه يف كتاهبم أ
  والسالم حيول القبلة فلما حولت بطلت حجتهم إال الذين ظلموا بسبب أهنم كتموا ما عرفوا عن أيب روق

بناء على معتقدهم أو لعله تعاىل ) حجة ( الوجه الثالث أهنم ملا أوردوا تلك الشبهة على اعتقاد أهنا حجة مساها اهللا 
  هتكماً هبم) حجة ( مساها 

أراد باحلجة احملاجة واجملادلة فقال لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ  إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمنُْهْم فإهنم الوجه الرابع 
  حياجونكم بالباطل

القول الثاين أنه استثناء منقطع ومعناه لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبهة ويضعوهنا موضع احلجة وهو كقوله 
  وقال النابغة وال عيب فيهم غري أن سيوفهم)  ١٥٧النساء ( لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِالَّ اتِّبَاَع الظَّّن تعاىل َما 

  هبن فلول من قراع الكتائب
ومعناه لكن بسيوفهم فلول وليس بعيب ويقال ما له على حق إال التعدي يعين لكنه يتعدى ويظلم ونظريه أيضاً قوله 

( وقال الَ َعاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِالَّ َمن رَِّحَم )  ١١ ١٠النمل ( لََدى َّ الُْمْرَسلُونَ إَالَّ َمن ظَلََم  تعاىل إِّنى الَ َيخَاُف
  وهذا النوع من الكالم عادة مشهورة للعرب)  ٤٣هود 

عليكم حجة وللذين ظلموا مبعىن الواو كأنه تعاىل قال لئال يكون للناس ) إال ( القول الثالث زعم أبو عبيدة أن 
  وأنشد وكل أخ مفارقه أخوه

  لعمر أبيك إال الفرقدان
  يعين والفرقدان

القول الرابع قال قطرب موضع الَِّذيَن خفض ألنه بدل من الكاف وامليم يف عليكم كأنه قيل لئال يكون عليكم 
  ان الوجهان بعيدانحجة إال الذين ظلموا فإنه يكون حجة عليهم وهم الكفار قال علي ابن عيسى هذ

أما قوله تعاىل فَالَ َتْخَشْوُهْم َواْخَشوْنِى فاملعىن ال ختشوا من تقدم ذكره ممن يتعنت وجيادل وحياج وال ختافوا مطاعنهم 
يف قبلتكم فإهنم ال يضررنكم واخشوين يعين احذروا عقايب إن أنتم عدلتم عما ألزمتكم وفرضت عليكم وهذه اآلية 

على املرء يف كل أفعاله وتروكه أن ينصب بني عينيه خشية عقاب اهللا وأن يعلم أنه ليس يف  يدل على أن الواجب
  يد اخللق شيء ألبتة وأن ال يكون مشتغل القلب هبم

  وال ملتفت اخلاطر إليهم
قوله تعاىل ِلئَالَّ َيكُونَ أما قوله تعاىل َوِالِتمَّ نِْعَمِتى َعلَْيكُْم فقد اختلفوا يف متعلق الالم على وجوه أحدها أنه راجع إىل 



ا النقطاع ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ  َوِالِتمَّ نِْعَمِتى َعلَْيكُْم فبني اهللا تعاىل أنه حوهلم إىل هذه الكعبة هلاتني احلكمتني إحدامه
القوم كانوا حجتهم عنه والثانية لتمام النعمة وقد بني أبو مسلم بن حبر األصفهاين ما يف ذلك من النعمة وهو أن 

إىل بيت املقدس حلقهم ضعف ) صلى اهللا عليه وسلم ( يفتخرون باتباع إبراهيم يف مجيع ما كانوا يفعلون فلما حول 
حيب التحول إىل الكعبة ملا فيه من شرف البقعة فهذا موضع النعمة ) صلى اهللا عليه وسلم ( قلب ولذلك كان النيب 

إلمتام النعمة عليكم وإراديت اهتداءكم أمرتكم بذلك وثالثها أن يعطف على وثانيها أن متعلق الالم حمذوف معناه و
علة مقدرة كأنه قيل واحشوين ألوفقكم وألمت نعميت عليكم والقول األول أقرب إىل الصواب فإن قيل إنه تعاىل 

املائدة ( َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُمْ نِْعَمِتى  الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم) صلى اهللا عليه وسلم ( أنزل عند قرب وفاة رسول اهللا 
فبني أن متام النعمة إمنا حصل ذلك اليوم فكيف قال قبل ذلك اليوم بسنني كثرية يف هذه اآلية َوالِِتمَّ نِْعَمِتى )  ٣

وعن علي  )متام النعمة دخول اجلنة ( َعلَْيكُْم قلنا متام النعمة الالئقة يف كل وقت هو الذي خصه به ويف احلديث 
  رضي اهللا عنه متام النعمة املوت على اإلسالم

واعلم أن الذي حكيناه عن أيب مسلم رمحه اهللا من التشكك يف صالة الرسول وصالة أمته إىل بيت املقدس فإن كان 
 مراده أن ألفاظ القرآن ال تدل على ذلك فقد أصاب ألن شيئاً من ألفاظ القرآن ال داللة فيه على ذلك البتة على
ما بيناه وإن أراد به إنكاره أصالً فبعيد ألن األخبار يف ذلك قريبة من املتواتر وأليب مسلم رمحه اهللا أن مينع التواتر 

  وعند ذلك يقول ال يصح التعويل يف القطع بوقوع النسخ يف شرعنا على خرب الواحد واهللا أعلم
لَْيكُْم آَياِتَنا َوُيزَكِّيكُْم َوُيَعلُِّمكُمُ الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ  َوُيَعلُِّمكُم مَّا لَمْ َتكُوُنواْ كََمآ أَْرَسلَْنا ِفيكُمْ َرسُوالً مِّْنكُْم َيْتلُواْ َع

  َتْعلَُمونَ
اعلم أنا قد بينا أن اهللا تعاىل استدل على صحة دين حممد عليه الصالة والسالم بوجوه بعضها إلزامية وهو أن هذا 

)  ١٣٠البقرة ( له وهو املراد بقوله َوَمن َيْرغَُب َعن ِملَّةِ  إِْبراهِيَم إِالَّ َمن َسِفَه نَفَْسُه الدين دين إبراهيم فوجب قبو
طِ حَاَق َوَيْعقُوَب َواالْسَباوبعضها برهانية وقوله قُولُواْ ءاَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُنزِلَ إِلَى إِْبراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ َوإِْس

مث إنه سبحانه وتعاىل عقب هذا اإلستدالل حبكاية شبهتني هلم إحدامها قوله َوقَالُواْ كُونُواْ ُهوًدا أَْو )  ١٣٦البقرة ( 
والثانية استدالهلم بإنكار النسخ على القدح يف هذه الشريعة وهو قول َسَيقُولُ )  ١٣٥البقرة ( َنصَاَرى تَْهَتدُواْ 

  وأطنب اهللا)  ١٤٢البقرة ( َما َولَّاُهْم َعن ِقْبلَِتهُِم الَِّتى كَانُواْ َعلَْيَها  السُّفََهاء ِمَن النَّاسِ

تعاىل يف اجلواب عن الشبهة وباحلق فعل ذلك ألن أعظم الشبهة لليهود يف إنكار نبوة حممد عليه الصالة والسالم 
اب بقوله َوِالِتمَّ نِْعَمِتى َعلَْيكُْم فصار النسخ فال جرم أطنب اهللا تعاىل يف اجلواب عن هذه الشبهة وختم ذلك اجلو

هذا الكالم مع ما فيه من اجلواب عن الشبهة تنبيهاً على عظيم نعم اهللا تعاىل وال شك أن ذلك أشد استمالة حلصول 
ا العز والشرف يف الدنيا والتخلص يف الذل واملهانة يكون مرغوباً فيه وعند اجتماع األمرين فقد بلغ النهاية يف هذ

  الباب
  أما قوله كََما أَْرَسلَْنا ففيه مسائل

املسألة األوىل هذا الكاف إما أن يتعلق مبا قبله أو مبا بعده فإن قلنا إنه متعلق مبا قبله ففيه وجوه األول أنه راجع إىل 
ويف اآلخرة بالفوز  أي وألمت نعميت عليكم يف الدنيا حبصول الشرف)  ١٥٠البقرة ( قوله َوالِِتمَّ نِْعَمِتى َعلَْيكُْم 

بالثواب كما أمتمتها عليكم يف الدنيا بإرسال الرسول الثاين أن إبراهيم عليه السالم قال َربََّنا َوابَْعثْ ِفيهِْم َرُسوالً 
البقرة ( ً لََّك َوأَرَِنا َمَناِسكََنا  وقال أيضاً َوِمن ذُّريَِّتَنا أُمَّةً  مُّْسِلَمة)  ١٢٩البقرة ( ّمْنُهْم َيْتلُواْ َعلَْيهِْم آيَاِتَك وَُيَزكّيهِْم 

فكأنه تعاىل قال وألمت نعميت عليكم ببيان الشرائع وأهديكم إىل الدين إجابة لدعوة إبراهيم كما أرسلنا )  ١٢٨



فيكم رسوالً إجابة لدعوته عن ابن جرير الثالث قول أيب مسلم األصفهاين وهو أن التقدير وكذلك جعلناكم أمة 
سلنا فيكم رسوالً أي كما أرسلنا فيكم رسوالً من شأنه وصفته كذا وكذا فكذلك جعلناكم أمة وسطاً وسطاً كما أر

وأما إن قلنا أّنه متعلق مبا بعده فالتقدير كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم يعلمكم الدين والشرع فاذكروين أذكركم 
صلى اهللا عليه وسلم ( وال تعلمون رسوالً وحممد وهو اختيار األصم وتقريره إنكم كنتم على صورة ال تتلون كتاباً 

رجل منكم ليس بصاحب كتاب مث أتاكم بأعجب اآليات يتلوه عليكم بلسانكم وفيه ما يف كتب األنبياء وفيه ) 
اخلرب عن أحواهلم وفيه التنبيه على دالئل التوحيد واملعاد وفيه التنبيه على األخالق الشريفة والنهي عن أخالق 

يف ذلك أعظم الربهان على صدقه فقال كما أوليتكم هذه النعمة وجعلتها لكم دليالً فاذكروين بالشكر السفهاء و
( أَنفُسِهِْم عليها أذكركم برمحيت وثوايب والذي يؤكده قوله تعاىل لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمؤِمنِنيَ إِذْ َبَعثَ ِفيهِْم َرُسوالً ّمْن 

هل جيوز أن ) كما ( هذه النعمة واملنة أمرهم يف مقابلتها بالذكر والشكر فإن قيل  فلما ذكرهم)  ١٦٤آل عمران 
يكون جواباً قلنا جوزه الفراء وجعل ألذكروين جوابني أحدمها كََما والثاين أَذْكُْركُْم ووجه ذلك ألنه أوجب عليهم 

وىل ألنه قبل الكالم إذا وجد ما يتم به الذكر ليذكرهم اهللا برمحته وملا سلف من نعمته قال القاضي والوجه األول أ
  الكالم من غري فصل فتعلقه به أوىل

املسألة الثانية يف وجه التشبيه قوالن إن قلنا لكاف متعلق بقوله وألمت نعميت كان املعىن أن النعمة يف أمر القبلة 
ين دل ذلك على أن النعمة بالذكر كالنعمة بالرسالة ألنه تعاىل يفعل األصلح وإن قلنا إنه متعلق بقوله تعاىل اذكرو

  جارية جمرى النعمة بالرسالة
  املسألة الثالثة ِفى َما يف قوله كََما أَْرَسلَْنا مصدرية كأنه قيل كإرسالنا فيكم وحيتمل أن تكون كافة

ا هلم فيه أما قوله تعاىل فيكُْم فاملراد به العرب وكذلك قوله مّنكُْم ويف إرساله فيهم ومنهم نعم عظيمة عليهم مل
الشرف وألن املشهور من حال العرب األنفة الشديدة من اإلنقياد للغري فبعثه اهللا تعاىل من واسطتهم ليكونوا إىل 

  القبول أقرب

أما قوله تعاىل َيْتلُو َعلَْيكُْم ءايَاِتَنا فاعلم أنه من أعظم النعم ألنه معجزة باقية وألنه يتلى فيتأدى به العبادات وألنه 
ستفاد منه مجيع العلوم وألنه يتلى فيستفاد منه جمامع األخالق احلميدة فكأنه حيصل من تالوته كل خريات يتلى في

  الدنيا واآلخرة
أما قوله َوُيَزكِيكُْم ففيه أقوال أحدها أنه عليه الصالة والسالم يعلمهم ما إذا متسكوا به صاروا أزكياء عن احلسن 

علم ما أنتم عليه من حماسن األخالق فيصفكم به كما يقال إن املزكي زكي وثانيها يزكيهم بالثناء واملدح أي ي
( الشاهد أي وصفه بالزكاء وثالثها أن التزكية عبارة عن التنمية كأنه قال يكثركم كما قال إِذْ كُنُتْم قَِليالً فَكَثََّركُْم 

قال القاضي وهذه الوجوه غري وذلك بأن جيمعهم على احلق فيتواصلوا ويكثروا عن أيب مسلم )  ٨٦األعراف 
  متنافية فلعله تعاىل يفعل باملطيع كل ذلك

فهي العلم ) احلكمة ( أما قوله تعاىل َوُيَعلُّمكُُم الِْكتَاَب فليس بتكرار ألن تالوة القرآن عليهم غري تعليمه إياهم وأما 
هي سنة الرسول ) احلكمة ( عنه  بسائر الشريعة اليت يشتمل القرآن على تفصيلها ولذلك قال الشافعي رضي اهللا

  عليه السالم
أما قوله َوُيَعلُّمكُم مَّا لَْم َتكُونُواْ َتْعلَُمونَ فهذا تنبيه على أنه تعاىل أرسله على حني فترة من الرسل وجهالة من األمم 

وا إليه يف دينهم وذلك فاخللق كانوا متحريين ضالني يف أمر أدياهنم فبعث اهللا تعاىل حممداً باحلق حىت علمهم ما احتاج
  من أعظم أنواع النعم



  فَاذْكُُرونِى أَذْكُرْكُْم َواْشكُرُواْ ِلي َوالَ َتكْفُُروِن
اعلم أن اهللا تعاىل كلفنا يف هذه اآلية بأمرين الذكر والشكر أما الذكر فقد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد 

بحوه وميجدوه ويقرؤا كتابه وذكرهم إياه بقلوهبم على ثالثة يكون باجلوارح فذكرهم إياه باللسان أن حيمدوه ويس
أنواع أحدها أن يتفكروا يف الدالئل الدالة على ذاته وصفاته ويتفكروا يف اجلواب عن الشبهة القادحة يف تلك 

فإذا  الدالئل وثانيها أن يتفكروا يف الدالئل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده
عرفوا كيفية التكليف وعرفوا ما يف الفعل من الوعد ويف الترك من الوعيد سهل فعله عليهم وثالثها أن يتفكروا يف 
أسرار خملوقات اهللا تعاىل حىت تصري كل ذرة من ذرات املخلوقات كاملرآة اجمللوة احملاذية لعامل القدس فإذا نظر العبد 

 اجلالل وهذا املقام مقام ال هناية له أما ذكرهم إياه تعاىل جبوارحهم فهو أن إليها انعكس شعاع بصره منها إىل عامل
تكون جوارحهم مستغرقة يف األعمال اليت أمروا هبا وخالية عن األعمال اليت هنوا عنها وعلى هذا الوجه مسى اهللا 

كروين متضمناً مجيع الطاعات فلهذا روي عن تعاىل الصالة ذكراً بقوله فَاْسَعْواْ إِلَى ذِكْرِ اللَِّه فصار األمر بقوله اذ
سعيد بن جبري أنه قال اذكروين بطاعيت فأمجله حىت يدخل الكل فيه أما قوله فَاذْكُرُونِى أَذْكُْركُْم فال بد من محله 

  على ما يليق باملوضع والذي له تعلق بذلك الثواب واملدح وإظهار الرضا واإلكرام وإجياب

ت قوله أَذْكُْركُْم مث للناس يف هذه اآلية عبارات األوىل اذكروين بطاعيت أذكركم برمحيت املنزلة وكل ذلك داخل حت
وهو قول أيب مسلم قال )  ٦٠غافر ( الثانية اذكروين باإلجابة واإلحسان وهو مبنزلة قوله اْدعُونِى أَسَْتجِْب لَكُْم 

ذكر له عن الشركاء فإذا هم ذكروه باإلخالص يف أمر اخللق بأن يذكروه راغبني راهبني وراجني خائفني وخيلصوا ال
عبادته وربوبيته ذكرهم باإلحسان والرمحة والنعمة يف العاجلة واآلجلة الثالثة اذكروين بالثناء والطاعة أذكركم 
بالثناء والنعمة الرابعة اذكروين يف الدنيا أذكركم يف اآلخرة اخلامسة اذكروين يف اخللوات أذكركم يف الفلوات 

ادسة اذكروين يف الرخاء أذكركم يف البالء السابعة اذكروين بطاعيت أذكركم مبعونيت الثامنة اذكروين مبجاهديت الس
أذكركم هبداييت التاسعة اذكروين بالصدق واإلخالص أذكركم باخلالص ومزيد االختصاص العاشرة اذكروين 

  بالربوبية يف الفاحتة أذكركم بالرمحة والعبودية يف اخلامتة
  أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اْستَِعيُنواْ بِالصَّْبرِ وَالصَّلَواةِ  إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَنَيا

اعلم أنه تعاىل ملا أوجب بقوله فَاذْكُرُونِى مجيع العبادات وبقوله َواْشكُرُواْ ِلي ما يتصل بالشكر أردفه ببيان ما يعني 
رِ وَالصَّلَواةِ  وإمنا خصهما بذلك ملا فيهما من املعونة على العبادات أما الصرب فهو قهر عليهما فقال اْسَتعِيُنواْ بِالصَّْب

النفس على احتمال املكاره يف ذات اهللا تعاىل وتوطينها على حتمل املشاق وجتنب اجلزع ومن محل نفسه وقلبه على 
ات ومن الناس من محل الصرب على هذا التذليل سهل عليه فعل الطاعات وحتمل مشاق العبادات وجتنب احملظور

وأيضاً )  ١٥٤البقرة ( الصوم ومنهم من محله على اجلهاد ألنه تعاىل ذكر بعده َوالَ َتقُولُواْ ِلَمن ُيقَْتلُ ِفى سَبيلِ اللَِّه 
الصالة أي يف الدعاء فقال  وبالتثبت يف)  ٤٥األنفال ( فألنه تعاىل أمر بالتثبت يف اجلهاد فقال إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً  فَاثُْبُتواْ 

آل ( ا وانصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن َوَما كَانَ قَْولَُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ ربََّنا اغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا وَإِْسَرافََنا ِفى أَمْرَِنا َوثَّبتْ أَقَْداَمَن
دم تقييده واالستعانة بالصالة ألهنا جيب أن تفعل إال أن القول الذي اخترناه أوىل لعموم اللفظ وع)  ١٤٧عمران 

على طريق اخلضوع والتذلل للمعبود واإلخالص له وجيب أن يوفر مهه وقلبه عليها وعلى ما يأيت فيها من قراءة 
فيتدبر الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ومن سلك هذه الطريقة يف الصالة فقد ذلل نفسه الحتمال املشقة فيما 

ولذلك نرى أهل اخلري عند )  ٤٥العنكبوت ( ن العبادات ولذلك قال اْتلُ َما أُْوِحىَ  إِلَْيَك ِمَن الْكَِتابِ عداها م
  النوائب متفقني على الفزع إىل الصالة وروي أنه عليه الصالة والسالم كان إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة



)  ١٣٧البقرة ( هلم كما قال فَسََيكِْفيكَُهُم اللَُّه َوُهَو السَِّميُع الَْعلِيُم  مث قال إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن يعين يف النصر
فكأنه تعاىل ضمن هلم إذا هم استعانوا على طاعاته بالصرب والصالة أن يزيدهم توفيقاً وتسديداً وألطافاً كما قال 

  ) ٧٦مرمي ( َوَيزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اهَْتَدواْ ُهًدى 

  ولُواْ ِلَمن ُيقَْتلُ ِفى َسبيلِ اللَِّه أَْمَواتٌ َبلْ أَْحَياٌء وَلَِكن الَّ َتْشُعُرونََوالَ َتقُ
اعلم أن هذه اآلية نظرية قوله يف آل عمران َبلْ أَحَْياء ِعنَد َربّهِْم يُْرَزقُونَ ووجه تعلق اآلية مبا قبلها كأنه قيل 

يف تلك اإلقامة إىل جماهدة عدوي بأموالكم وأبدانكم ففعلتم  استعينوا بالصرب والصالة يف إقامة ديين فإن احتجتم
  ذلك فتلفت نفوسكم فال حتسبوا أنكم ضيعتم أنفسكم بل اعلموا أن قتالكم أحياء عندي وههنا مسائل

املسألة األوىل قال ابن عباس رضي اهللا عنهما نزلت اآلية يف قتلى بدر وقتل من املسلمني يومئذ أربعة عشر رجالً 
ن املهاجرين ومثانية من األنصار فمن املهاجرين عبيدة بن احلرث ابن عبد املطلب وعمر بن أيب وقاص وذو ستة م

الشمالني وعمرو بن نفيلة وعامر بن بكر ومهجع بن عبد اهللا ومن األنصار سعيد بن خيثمة وقيس بن عبد املنذر 
ة ومعوذ بن عفراء وعوف بن عفراء وكانوا وزيد بن احلرث ومتيم بن اهلمام ورافع بن املعلى وحارثة بن سراق

يقولون مات فالن ومات فالن فنهى اهللا تعاىل أن يقال فيهم أهنم ماتوا وعن آخرين أن الكفار واملنافقني قالوا إن 
  الناس يقتلون أنفسهم طلباً ملرضاة حممد من غري فائدة فنزلت هذه اآلية

  حمذوف تقديره ال تقولوا هم أمواتاملسألة الثانية أَْموَاٌت رفع ألنه خرب مبتدأ 
  املسألة الثالثة يف اآلية أقوال

القول األول أهنم يف الوقت أحياء كأن اهللا تعاىل أحياهم إليصال الثواب إليهم وهذا قول أكثر املفسرين وهذا دليل 
ر فكيف يصح ما على أن املطيعني يصل ثواهبم إليهم وهم يف القبور فإن قيل حنن نشاهد أجسادهم ميتة يف القبو

ذهبتم إليه قلنا أما عندنا فالبنية ليست شرطاً يف احلياة وال امتناع يف أن يعيد اهللا احلياة إىل كل واحد من تلك 
الذرات واألجزاء الصغرية من غري حاجة إىل التركيب والتأليف وأما عند املعتزلة فال يبعد أن يعيد اهللا احلياة إىل 

  ماهية احلي وال يعترب باألطراف وحيتمل أيضاً أن حيييهم إذا مل يشاهدوا األجزاء اليت ال بد منها يف
القول الثاين قال األصم يعين ال تسموهم باملوتى وقولوا هلم الشهداء األحياء وحيتمل أن املشركني قالوا هم أموات 

فقال وال تقولوا للشهداء ما قاله املشركون )  ١٢٢األنعام ( يف الدين كما قال اهللا تعاىل أََو َمن كَانَ َمْيًتا فَأَْحَيْينَاُه 
ولكن قولوا هم أحياء يف الدين ولكن ال يشعرون يعين املشركون ال يعلمون أن من قتل على دين حممد عليه الصالة 

والسالم حي يف الدين وعلى هدى من ربه ونور كما روي يف بعض احلكايات أن رجالً قال لرجل ما مات رجل 
  ن بقراط أنه كان يقول لتالمذته موتوا باإلرادة حتيوا بالطبيعة أي بالروحخلف مثلك وحكى ع

يقتلون أنفسهم وخيسرون ) صلى اهللا عليه وسلم ( القول الثالث أن املشركني كانوا يقولون إن أصحاب حممد 
  مل أهنم كانواحياهتم فيخرجون من الدنيا بال فائدة ويضيعون أعمارهم إىل غري شيء وهؤالء الذين قالوا ذلك حيت

دهرية ينكرون املعاد وحيتمل أهنم كانوا مؤمنني باملعاد إال أهنم كانوا منكرين لنبوة حممد عليه الصالة والسالم 
فلذلك قالوا هذا الكالم فقال اهللا تعاىل وال تقولوا كما قال املشركون إهنم أموات ال ينشرون وال ينتفعون مبا حتملوا 

اعلموا أهنم أحياء أي سيحيون فيثابون وينعمون يف اجلنة وتفسري قوله أَْحَياء بأهنم  من الشدائد يف الدنيا ولكن
وقال أَحَاطَ بِهِْم )  ١٤ ١٣اإلنفطار ( سيحيون غري بعيد قال اهللا تعاىل إِنَّ االْْبرَاَر لَِفى نَِعيمٍ َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفى َجِحيمٍ 

وقال فَالَِّذيَن ءاَمنُواْ )  ١٤٥النساء ( ُمَناِفِقَني ِفى الدَّْرِك االْسْفَلِ ِمَن النَّارِ وقال إِنَّ الْ)  ٢٩الكهف ( ُسرَاِدقَُها 



على معىن أهنم سيصريون كذلك وهذا القول اختيار الكعيب وأيب )  ٥٦احلج ( َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت ِفى َجنَّاتِ النَّعِيمِ 
رجيح القول األول والذي يدل عليه وجوه أحدها اآليات الدالة مسلم األصفهاين واعلم أن أكثر العلماء على ت

واملوتتان ال حتصل إال عند حصول )  ١١غافر ( على عذاب القرب كقوله تعاىل قَالُواْ َربََّنا أََمتََّنا اثْنََتْينِ َوأَْحيَْيَتَنا اثْنََتْينِ 
والفاء للتعقيب وقال النَّاُر يُْعَرُضونَ َعلَْيَها غُدُّواً )  ٢٥نوح ( اراً احلياة يف القرب وقال اهللا تعاىل أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ َن

وإذا ثبت عذاب القرب وجب القول )  ٤٦غافر ( َوَعِشّياً َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ  أَْدِخلُواْ ءالَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ 
د والثواب حق للعبد على اهللا تعاىل فاسقاط العقاب أحسن من بثواب القرب أيضاً ألن العذاب حق اهللا تعاىل على العب

إسقاط الثواب فحيثما أسقط العقاب إىل يوم القيامة بل حققه يف القرب كان ذلك يف الثواب أوىل وثانيها أن املعىن لو 
ب للمؤمنني وقد كانوا ال كان على ما قيل يف القول الثاين والثالث مل يكن لقوله َولَِكن الَّ َتْشُعُرونَ معىن ألن اخلطا

يعلمون أهنم سيحيون يوم القيامة وأهنم ماتوا على هدى ونور فعلم أن األمر على ما قلنا من أن اهللا تعاىل أحياهم يف 
دليل على حصول احلياة يف )  ١٧٠آل عمران ( قبورهم وثالثها أن قوله وََيْسَتْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَْم يَلَْحقُواْ بِهِم 

) القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النريان ( قبل البعث ورابعها قوله عليه الصالة والسالم  الربزخ
وأعوذ بك من عذاب ( واألخبار يف ثواب القرب وعذابه كاملتواترة وكان عليه الصالة والسالم يقول يف آخر صالته 

سيحيون فحينئذ ال يبقى لتخصيصهم هبذا فائدة أجاب  وخامسها أنه لو كان املراد من قوله أهنم أحياء أهنم) القرب 
عنه أبو مسلم بأنه تعاىل إمنا خصهم بالذكر ألن درجتهم يف اجلنة أرفع ومنزلتهم أعلى وأشرف لقوله تعاىل َوَمن ُيِطعِ 

)  ٦٩النساء ( لّصّديِقَني وَالشَُّهَداء وَالصَّاِلِحَني اللََّه َوالرَّسُولَ فَأُْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهِم ّمَن النَّبِّيَني َوا
  فأرادهم بالذكر تعظيماً

واعلم أن هذا اجلواب ضعيف وذلك ألن منزلة النبيني والصديقني أعظم مع أن اهللا تعاىل ما خصهم بالذكر 
ه واحتج أبو وسادسها أن الناس يزورون قبور الشهداء ويعظموهنا وذلك يدل من بعض الوجوه على ما ذكرنا

)  ١٦٩آل عمران ( مسلم على ترجيح قوله بأنه تعاىل ذكر هذه اآلية يف آل عمران فقال َبلْ أَْحَياء ِعنَد َربّهِْم 
  وهذه العندية ليست باملكان بل بالكون يف اجلنة ومعلوم أن أهل الثواب ال يدخلون اجلنة إال بعد القيامة

 بالكون يف اجلنة بل بإعالء الدرجات وإيصال البشارات إليه وهو يف واجلواب ال نسلم أن هذه العندية ليست إال
القرب أو يف موضع آخر واعلم أن يف اآلية قوالً آخر وهو أن ثواب القرب وعذابه للروح ال للقالب وهذا القول بناء 

يكون عبارة عن على معرفة الروح ولنشر إىل خالصة حاصل قول هؤالء فنقول إهنم قالوا إن اإلنسان ال جيوز أن 
  هذا اهليكل احملسوس أما إنه ال جيوز أن يكون عبارة عن هذا اهليكل فلوجهني

الوجه األول أن أجزاء هذا اهليكل أبداً يف النمو والذبول والزيادة والنقصان واالستكمال والذوبان وال شك أن 
شار إليه عند كل أحد بقوله أََناْ وجب اإلنسان من حيث هو أمر باق من أول عمره والباقي غري ما هو غري باق وامل

  أن يكون مغايراً هلذا اهليكل
الوجه الثاين أين أكون عاملاً بأين أنا حال ما أكون غافالً عن مجيع أجزائي وأبعاضي واملعلوم غري ما هو غري معلوم 

س فألن احملسوس إمنا هو مغاير هلذه األعضاء واألبعاض وأما أن اإلنسان غري حمسو) أنا ( فالذي أشري إليه بقويل 
السطح واللون وال شك أن اإلنسان ليس هو جمرد اللون والسطح مث اختلفوا عند ذلك يف أن الذي يشري إليه كل 

أي شيء هو واألقوال فيه كثرية إال أن أشدها تلخيصاً وحتصيالً وجهان أحدمها أن أجزاء ) أنا ( أحد بقوله 
لنار يف الفحم والدهن يف السمسم وماء الورد يف الورود والقائلون هبذا جسمانية سارية يف هذا اهليكل سريان ا

القول فريقان أحدمها الذين اعتقدوا متاثل األجسام فقالوا إن تلك األجسام مماثلة لسائر األجزاء اليت منها يتألف 



ك األجزاء هي اليت يشري هذا اهليكل إال أن القادر املختار سبحانه يبقي بعض األجزاء من أول العمر إىل آخره فتل
مث أن تلك األجزاء حية حبياة خيلقها اهللا تعاىل فيها فإذا زالت احلياة ماتت وهذا قول ) أنا ( إليها كل أحد بقوله 

أكثر املتكلفني وثانيهما الذين اعتقدوا اختالف األجسام وزعموا أن األجسام اليت هي باقية من أول العمر إىل آخر 
باملاهية واحلقيقة لألجسام اليت يتألف منها هذا اهليكل وتلك األجسام حية لذاهتا مدركة لذاهتا  العمر أجسام خمالفة

فإذا خالطت هذا البدن وصارت سارية يف هذا اهليكل سريان النار يف الفحم صار هذا اهليكل مستطرياً بنور ذلك 
التبدل إال أن تلك األجزاء باقية حباهلا وإمنا ال الروح متحركاً بتحركه مث إن هذا اهليكل أبداً يف الذوبان والتحلل و

يعرض هلا التحلل ألهنا خمالفة باملاهية هلذه األجسام البالية فإذا فسد هذا القالب انفصلت تلك األجسام اللطيفة 
النورانية إىل عامل السموات والقدس والطهار إن كانت من مجلة السعداء وإىل اجلحيم وعامل اآلفات إن كانت من 

  مجلة األشقياء
ليس مبتحيز وال قائم باملتحيز وأنه ليس داخل العامل ) أنا موجود ( والقول الثاين أن الذي يشري إليه كل احد بقوله 

وال خارج العامل وال يلزم من كونه كذلك أن يكون مثل اهللا تعاىل ألن االشتراك يف السلوك ال يقتضي االشتراك يف 
يف املعلومات ما هو فرد حقاً فوجب أن يكون العلم به فرداً حقاً فوجب أن يكون املاهية واحتجوا على ذلك بأن 

املوصوف بذلك العلم فرداً حقاً وكل جسم وكل حال يف اجلسم فليس بفرد حقاً فذلك الذي يصدق عليه منا أنه 
اً فألنه ال شك يف يعلم هذه املفردات وجب أن ال يكون جسماً وال جسمانياً أما أن يف املعلومات ما هو فرد حق

وجود شيء فهذا املوجود إن كان فرداً حقاً فهو املطلوب وإن كان مركباً فاملركب مركب على الفرد فال بد من 
الفرد على كل األحوال وأما أنه إذا كان يف املعلومات ما هو فرد كان يف املعلوم ما هو فرد ألن العلم املتعلق بذلك 

  من أجزائه أو بعض الفرد إن كان منقسماً فكل واحد

أجزائه إما أن يكون علماً بذلك املعلوم وهو حمال ألنه يلزم أن يكون اجلزء مساوياً للكل وهو حمال وإما أن ال 
يكون شيء من أجزائه علماً بذلك املعلوم فعند اجتماع تلك األجزاء إما أن حيدث زائد هو العلم بذلك املعلوم 

لوم هو هذه الكيفية احلادثة ال تلك األشياء اليت فرضناها قبل ذلك مث هذه الفرد فحينئذ يكون العلم بذلك املع
الكيفية إن كانت منقسمة عاد احلديث فيه وإن مل تكن منقسمة فهو املطلوب وأما إنه إذا كان يف املعلوم علم ال 

د من تلك يقبل القسمة كان املوصوف به أيضاً كذلك فألن املوصوف به لو كان قبل القسمة لكان كل واح
األجزاء أو شيء منها إن كان موصوفاً به بتمامه فحينئذ يكون العرض الواحد حاالً يف أشياء كثرية وهو حمال أو 

يتوزع أجزاء احلال على أجزاء احملل فيقسم احلال وقد فرضنا أنه غري منقسم أو ال يتصف شيء من أجزاء احملل إال 
حينئذ يكون ذلك احملل خالياً عن ذلك احلال وقد فرضناه موصوفاً به بتمام احلال وال شيء من أجزاء ذلك احلال ف

هذا خلف وأما أن كل متحيز ينقسم فبالدالئل املذكورة يف نفي اجلوهر الفرد قالوا فثبت أن الذي يشري إليه كل 
اً للجزئيات ألنه ليس مبتحيز وال قائم باملتحيز مث نقول هذا املوجود ال بد أن يكون مدرك) أنا موجود ( أحد بقوله 

ال ميكنين أن أحكم على هذا الشخص املشار إليه بأنه إنسان وليس بفرس واحلاكم بشيء على شيء ال بد وأن 
حيضر املقضي عليهما فهذا الشيء مدرك هلذا اجلزئي ولإلنسان الكلي حىت ميكنه أن حيكم هبذا الكلي على هذا 

ئيات أيضاً هو النفس فكل من كان مدركاً للجزئيات فإنه ال ميتنع اجلزئي واملدرك للكليات هو النفس واملدرك للجز
أن يلتذ ويتأمل قالوا إذا ثبت هذا فنقول هذه األرواح بعد املفارقة تتأمل وتلتذ إىل أن يردها اهللا تعاىل إىل األبدان يوم 

وهب أنه مل يقم برهان قاهر على  القيامة فهناك حيصل اإللتذاذ والتأمل لألبدان فهذا قول قال به عامل من الناس قالوا
القول به ولكن مل يقم دليل على فساده فإنه مما يؤيد الشرع وينصر ظاهر القرآن ويزيل الشكوك والشبهات عما 



ورد يف كتاب اهللا من ثواب القرب وعذابه فوجب املصري إليه فهذا هو اإلشارة املختصرة يف توجيه هذا القول واهللا 
  مورهو العامل حبقائق األ

قالوا ومما يؤكد هذا القول هو أن ثواب القرب وعذابه إما أن يصل إىل هذه البنية أو إىل جزء من أجزائها واألول 
مكابرة ألنا جند هذه البنية متفرقة متمزقة فكيف ميكن القول بوصول الثواب والعقاب إليها فلم يبق إال أن يقال إن 

ويوصل الثواب والعقاب إليها وإذا جاز ذلك فلم ال جيوز أن يقال اهللا تعاىل حييي بعض تلك األجزاء الصغرية 
اإلنسان هو الروح فإنه ال يعرض له التفرق والتمزق فال جرم يصل إليه األمل واللذة مث إنه سبحانه وتعاىل يرد الروح 

  إىل البدن يوم القيامة الكربى حىت تنضم األحوال اجلسمانية إىل األحوال الروحانية
  وَنَّكُم بَِشْيٍء مَِّن الَْخوْف َوالْجُوعِ َوَنقْصٍ مَِّن االٌّ َمَوالِ َواالٌّ نفُسِ وَالثََّمرَاِت وََبشِّرِ الصَّابِرِيَنَولََنْبلُ

أي استعينوا بالصرب )  ٤٥البقرة ( اعلم أن القفال رمحه اهللا قال هذا متعلق بقوله َواْستَِعيُنواْ بِالصَّْبرِ وَالصَّلَواةِ  
  فإنا نبلوكم باخلوف وبكذا وفيه مسائلوالصالة 

والشكر يوجب املزيد على ما قال )  ١٥٢البقرة ( املسألة األوىل فإن قيل إنه تعاىل قال َواْشكُُرواْ ِلي َوالَ َتكْفُُروِن 
هني األول أنه تعاىل أخرب لَِئن َشكَْرُتمْ الزِيَدنَّكُْم فكيف أردفه بقوله َولََنْبلُوَنَّكُم بَِشْيء ّمَن الْخَوْف واجلواب من وج

أن إكمال الشرائع إمتام النعمة فكان ذلك موجباً للشكر مث أخرب أن القيام بتلك الشرائع ال ميكن إال بتحمل احملن 
فال جرم أمر فيها بالصرب الثاين أنه تعاىل أنعم أوالً فأمر بالشكر مث ابتلى وأمر بالصرب لينال الرجل درجة الشاكرين 

  )اإلميان نصفان نصف صرب ونصف شكر ( فيكمل إميانه على ما قال عليه الصالة والسالم  والصابرين معاً
بعد ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية روي عن عطاء والربيع بن أنس أن املراد هبذه املخاطبة أصحاب النيب 

  اهلجرة
فقد تقدم يف تفسري قوله تعاىل َوإِذَا اْبَتلَى إِبْراِهيَم َربُّهُ املسألة الثالثة أما أن اإلبتالء كيف يصح على اهللا تبارك وتعاىل 

وأما احلكمة يف تقدمي تعريف هذا اإلبتالء ففيها وجوه أحدها ليوطنوا أنفسهم على الصرب عليها )  ١٢٤البقرة ( 
ستصل إليهم تلك إذا وردت فيكون ذلك أبعد هلم عن اجلزع وأسهل عليهم بعد الورود وثانيها أهنم إذا علموا أنه 

احملن اشتد خوفهم فيصري ذلك اخلوف تعجيالً لالبتالء فيستحقون به مزيد الثواب وثالثها أن الكفار إذا شاهدوا 
حممداً وأصحابه مقيمني على دينهم مستقرين عليه مع ما كانوا عليه من هناية الضر واحملنة واجلوع يعلمون أن القوم 

صحته فيدعوهم ذلك إىل مزيد التأمل يف دالئله ومن املعلوم الظاهر أن التبع إذا إمنا اختاروا هذا الدين لقطعهم ب
عرفوا أن املتبوع يف أعظم احملن بسبب املذهب الذي ينصره مث رأوه مع ذلك مصراً على ذلك املذهب كان ذلك 

تعاىل أخرب بوقوع ذلك أدعى هلم إىل اتباعه مما إذا رأوه مرفه احلال ال كلفة عليه يف ذلك املذهب ورابعها أنه 
االبتالء قبل وقوعه فوجد خمرب ذلك اخلرب على ما أخرب عنه فكان ذلك إخباراً عن الغيب فكان معجزاً وخامسها أن 

من املنافقني من أظهر متابعة الرسول طمعاً منه يف املال وسعة الرزق فإذا اختربه تعاىل بنزول هذه احملن فعند ذلك 
ق ألن املنافق إذا مسع ذلك نفر منه وترك دينه فكان يف هذا اإلختبار هذه الفائدة وسادسها أن يتميز املنافق عن املواف

إخالص اإلنسان حالة البالء ورجوعه إىل باب اهللا تعاىل أكثر من إخالصه حال إقبال الدنيا عليه فكانت احلكمة يف 
  هذا اإلبتالء ذلك

يقل بأشياء على اجلمع لوجهني األول لئال يوهم بأشياء من كل املسألة الرابعة إمنا قال بشيء على الوحدان ومل 
  واحد فيدل على ضروب اخلوف والتقدير بشيء من كذا وشيء من كذا الثاين معناه بشيء قليل من هذه األشياء
املسألة اخلامسة اعلم أن كل ما يالقيك من مكروه وحمبوب فينقسم إىل موجود يف احلال وإىل ما كان موجوداً يف 



ملاضي وإىل ما سيوجد يف املستقبل فإذا خطر ببالك موجود فيما مضى مسى ذكراً وتذكراً وإن كان موجوداً يف ا
احلال يسمى ذوقاً ووجداً وإمنا مسي وجداً ألهنا حالة جتدها من نفسك وإن كان قد خطر ببالك وجود شيء يف 

  نتظر مكروهاًاالستقبال وغلب ذلك على قلبك مسى انتظاراً وتوقعاً فإن كان امل

حصل منه أمل يف القلب يسمى خوفاً وإشفاقا وإن كان حمبوباً مسى ذلك ارتياحاً واإلرتياح رجاء فاخلوف هو تأمل 
القلب إلنتظار ما هو مكروه عنده والرجاء هو ارتياح القلب إلنتظار ما هو حمبوب عنده وأما اجلوع فاملراد منه 

محه اهللا أما اخلوف الشديد فقد حصل هلم عند مكاشفتهم العرب بسبب القحط وتعذر حتصيل القوت قال القفال ر
الدين فكانوا ال يأمنون قصدهم إياهم واجتماعهم عليهم وقد كان من اخلوف يف وقعة األحزاب ما كان قال اهللا 

ا اجلوع فقد أصاهبم يف أول مهاجرة النيب وأم)  ١١األحزاب ( تعاىل ُهَناِلَك اْبُتِلىَ  الُْمْؤِمُنونَ َوُزلْزِلُواْ زِلَْزاالً َشِديداً 
إىل املدينة لقلة أمواهلم حىت أنه عليه السالم كان يشد احلجر على بطنه وروى أبو اهليثم ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

بن التيهان أنه عليه السالم ملا خرج التقى مع أيب بكر قال ما أخرجك قال اجلوع قال أخرجين ما أخرجك وأما 
ألموال واألنفس فقد حيصل ذلك عند حماربة العدو بأن ينفق اإلنسان ماله يف االستعداد للجهاد وقد النقص يف ا

وقد حيصل )  ٤١التوبة ( يقتل فهناك حيصل النقص يف املال والنفس وقال اهللا تعاىل َوَجاِهدُواْ بِأَمْواِلكُْم وَأَنفُِسكُْم 
اىل ذاِلَك بِأَنَُّهمْ الَ ُيِصيبُُهْم ظََمأٌ َوالَ َنَصٌب َوالَ َمخَْمَصةٌ  ِفى َسبِيلِ اجلوع يف سفر اجلهاد عند فناء الزاد قال اهللا تع

وقد يكون النقص يف النفس مبوت بعض اإلخوان واألقارب على ما هو التأويل يف قوله دوال )  ١٢٠التوبة ( اللَِّه 
ارة الضياع لإلشتغال جبهاد األعداء وقد تقتلوا أنفسكم وأما نقص الثمرات فقد يكون باجلدب وقد يكون بترك عم

من الوفود هذا آخر كالم القفال ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكون ذلك باإلنفاق على من كان يرد على رسول اهللا 
رمحه اهللا قال الشافعي رضي اهللا عنه اخلوف خوف اهللا واجلوع صيام شهر رمضان والنقص من األموال الزكوات 

األمراض ومن الثمرات موت األوالد مث إنه تعاىل ملا ذكر هذه األشياء بني مجلة الصابرين والصدقات ومن األنفس 
على هذه األمور بقوله تعاىل وأما نقص الثمرات فقد يكون باجلدب وقد يكون بترك عمارة الضياع لإلشتغال جبهاد 

من الوفود هذا آخر ) ليه وسلم صلى اهللا ع( األعداء وقد يكون ذلك باإلنفاق على من كان يرد على رسول اهللا 
كالم القفال رمحه اهللا قال الشافعي رضي اهللا عنه اخلوف خوف اهللا واجلوع صيام شهر رمضان والنقص من األموال 

الزكوات والصدقات ومن األنفس األمراض ومن الثمرات موت األوالد مث إنه تعاىل ملا ذكر هذه األشياء بني مجلة 
  وفيه مسائل)  ١٥٥البقرة ( بقوله تعاىل وََبّشرِ الصَّابِرِيَن  الصابرين على هذه األمور

املسألة األوىل اعلم أن الصرب واجب على هذه األمور إذا كان من قبله تعاىل ألنه يعلم أن كل ذلك عدل وحكمة 
ْرٍف فَإِنْ أََصاَبُه َخْيٌر اطَْمأَنَّ بِهِ فأما من مل يكن حمققاً يف اإلميان كان كمن قال فيه َوِمَن النَّاسِ َمن َيْعُبُد اللََّه َعلَى َح

َوإِنْ أََصاَبْتُه ِفْتَنةٌ  اْنقَلََب َعلَى َوْجهِِه َخِسَر فأما ما يكون من جانب الظلمة فال جيب الصرب عليه مثاله أن املراهق 
ارب وكذا يف العبد مع يلزمه أن يصرب على ما يفعله به أبوه من التأديب ولو فعله به غريه لكان له أن ميانع بل حي

  مواله فما يدبر تعاىل عباده عليه ليس ذلك إال حكمة وصواباً خبالف ما يفعل العباد من الظلم
  أو لكل من يتأتى منه البشارة) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية اخلطاب يف َوَبّشرِ لرسول اهللا 

الصرب من خواص اإلنسان وال يتصور ذلك يف البهائم واملالئكة  املسألة الثالثة قال الشيخ الغزايل رمحه اهللا اعلم أن
أما يف البهائم فلنقصاهنا وأما يف املالئكة فلكماهلا بيانه أن البهائم سلطت عليها الشهوات وليس لشهواهتا عقل 

إىل حضرة يعارضها حىت يسمى ثبات تلك القوة يف مقابلة مقتضى الشهوة صرباً وأما املالئكة فإهنم جردوا للشوق 
الربوبية واإلبتهاج بدرجة القرب منها ومل يسلط عليهم شهوة صارفة عنها حىت حتتاج إىل مصادمة ما يصرفها عن 



حضرة اجلالل جبند آخر وأما اإلنسان فإنه خلق يف ابتداء الصبا ناقصاً مثل البهيمة ومل خيلق فيه إال شهوة الغذاء 
عب مث شهوة النكاح وليس له قوة الصرب ألبتة إذ الصرب عبارة عن ثبات الذي هو حمتاج إليه مث يظهر فيه شهوة الل

  جند يف مقابلة جند آخر قام

القتال بينهما لتضاد مطالبهما أما البالغ فإن فيه شهوة تدعوه إىل طلب اللذات العاجلة واإلعراض عن الدار اآلخرة 
ة فإذا عرف العقل أن االشتغال بطلب هذه اللذات وعقالً يدعوه إىل اإلعراض عنها وطلب اللذات الروحانية الباقي

العاجلة عن الوصول إىل تلك اللذات الباقية صارت داعية العقل صادة ومانعة لداعية الشهوة من العمل فيسمى 
ذلك الصد واملنع صرباً مث اعلم أن الصرب ضربان أحدمها بدين كتحمل املشاق بالبدن والثبات عليه وهو إما بالفعل 

األعمال الشاقة أو باالحتمال كالصرب على الضرب الشديد واألمل العظيم والثاين هو الصرب النفساين وهو كتعاطي 
منع النفس عن مقتضيات الشهوة ومشتهيات الطبع مث هذا الضرب إن كان صرباً عن شهوة البطن والفرج مسي 

وه الذي عليه الصرب فإن كان يف عفة وإن كان على احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختالف املكر
مصيبة اقتصر عليه باسم الصرب ويضاده حالة تسمى اجلزع واهللع وهو إطالق داعي اهلوى يف رفع الصوت وضرب 
اخلد وشق اجليب وغريها وإن كان يف حال الغىن يسمى ضبط النفس ويضاده حالة تسمى البطر وإن كان يف حرب 

إن كان يف كظم الغيظ والغضب يسمى حلماً ويضاده النزق وإن كان يف ومقاتلة يسمى شجاعة ويضاده اجلنب و
نائبة من نوائب الزمان مضجرة مسي سعة الصدر ويضاده الضجر والندم وضيق الصدر وإن كان يف إخفاء كالم 

يسمى كتمان النفس ويسمى صاحبه كتوماً وإن كان عن فضول العيش مسي زهداً ويضاده احلرص وإن كان على 
ري من املال مسي بالقناعة ويضاده الشره وقد مجع اهللا تعاىل أقسام ذلك ومسي الكل صرباً فقال الصَّابِرِيَن ِفى قدر يس

البقرة ( تَّقُونَ الْبَأَْساء أي املصيبة َوالضَّرَّاء أي الفقر َوِحَني الْبَأْسِ أي احملاربة أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا وَأُولَِئَك ُهُم الُْم
قال القفال رمحه اهللا ليس الصرب أن ال جيد اإلنسان أمل املكروه وال أن ال يكره ذلك ألن ذلك غري ممكن إمنا )  ١٧٧

الصرب هو محل النفس على ترك إظهار اجلزع فإذا كظم احلزن وكف النفس عن إبراز آثاره كان صاحبه صابراً وإن 
وهو كذلك ألن من ظهر منه يف اإلبتداء ) صدمة األوىل الصرب عند ال( ظهر دمع عني أو تغري لون قال عليه السالم 

ما ال يعد معه من الصابرين مث صرب فذلك يسمى سلوا وهو مما ال بد منه قال احلسن لو كلف الناس إدامة اجلزع مل 
  يقدروا عليه واهللا أعلم

القرآن يف نيف وسبعني املسألة الرابعة يف فضيلة الصرب قد وصف اهللا تعاىل الصابرين بأوصاف وذكر الصرب يف 
وقال َوَتمَّْت )  ٢٤السجدة ( موضعاً وأضاف أكثر اخلريات إليه فقال َوَجَعلَْنا ِمنُْهْم أَِئمَّةً  َيْهُدونَ بِأَمْرَِنا لَمَّا َصَبرُواْ 

الَِّذيَن َصَبرُواْ أَْجَرُهمْ بِأَْحَسنِ  وقال وَلََنْجزَِينَّ)  ١٣٧األعراف ( كَِلَمُت َرّبَك الُْحسَْنى َعلَى َبنِى إِْسرءيلَ بَِما َصَبرُواْ 
وقال إِنََّما ُيَوفَّى )  ٥٤القصص ( وقال أُْولَِئكَ ُيْؤُتونَ أَْجرَُهم مَّرََّتْينِ بَِما َصَبرُواْ )  ٩٦النحل ( َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ 

أجرها مقدراً إال الصرب وألجل كون الصوم من فما من طاعة إال و)  ١٠الزمر ( الصَّابُِرونَ أَجَْرُهْم بِغَْيرِ ِحَسابٍ 
األنفال ( الصرب قال تعاىل َيأْذَنَ ِلى فإضافة إىل نفسه ووعد الصابرين بأنه معهم فقال وَاْصبِرُواْ إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن 

فَْورِِهْم َهاذَا ُيْمِددْكُْم َربُّكُْم بِخَْمَسةِ   وعلق النصرة على الصرب فقال بَلَى إِن َتْصبُِرواْ َوَتتَّقُواْ َوَيأُْتوكُْم ّمن)  ٤٦
ومجع للصابرين أموراً مل جيمعها لغريهم فقال أُولَِئَك َعلَْيهِْم َصلَواٌت ّمن )  ١٢٥آل عمران ( ءاالٍف ّمَن الَْملَِئكَةِ  

الصرب نصف ( فقال عليه الصالة والسالم  وأما األخبار)  ١٥٧البقرة ( رَّبْهِْم َوَرْحَمةٌ  َوأُولَِئَك ُهُم الْمُْهَتُدونَ 
وتقريره أن اإلميان ال يتم إال بعد ترك ما ال ينبغي من األقوال واألعمال والعقائد وحبصول ما ينبغي ) اإلميان 

  فاالستمرار على ترك ما ال ينبغي هو الصرب وهو النصف



ن ترك ما ال ينبغي وفعل ما ينبغي قد يكون اآلخر فعلى مقتضى هذا الكالم جيب أن يكون اإلميان كله صرباً إال أ
مطابقاً للشهوة فال حيتاج فيه إىل الصرب وقد يكون خمالفاً للشهوة فيحتاج فيه إىل الصرب فال جرم جعل الصرب نصف 

من أفضل ما أوتيتم اليقني وعزمية الصرب ومن أعطى حظه منهما مل يبال ما فاته من قيام ( اإلميان وقال عليه السالم 
  )احلج عرفة ( وهذا شبه قوله عليه السالم ) اإلميان هو الصرب ( وقال عليه السالم ) ليل وصيام النهار ال

املسألة اخلامسة يف بيان أن الصرب أفضل أم الشكر قال الشيخ الغزايل رمحه اهللا داللة األخبار على فضيلة الصرب أشد 
يؤتى بأشكر أهل األرض فيجزيه اهللا جزاء ( وقال ) الصرب من أفضل ما أوتيتم اليقني وعزمية ( قال عليه السالم 

الشاكرين ويؤتى بأصرب أهل األرض فيقال له أترضى أن جنزيك كما جزينا هذا الشاكر فيقول نعم يا رب فيقول 
وأما ) اهللا تعاىل لقد أنعمت عليك فشكرت وابتليتك فصربت ألضعفن لك األجر فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين 

فهو دليل على فضل الصرب ألن هذا إمنا يذكر يف معرض ) الطاعم الشاكر مبنزلة الصائم الصابر ( السالم  قوله عليه
) شارب اخلمر كعابد الوثن ( املبالغة وهي ال حتصل إال إذا كان املشبه به أعظم درجة من املشبه كقوله عليه السالم 

بياء بأربعني خريفاً ملكان ملكه وآخر الصحابة دخوالً اجلنة وأيضاً روي أن سليمان عليه السالم يدخل اجلنة بعد األن
عبد الرمحن بن عوف ملكان غناه ويف اخلري أبواب اجلنة كلها مصراعان إال باب الصرب فإنه مصراع واحد وأول من 

  يدخله أهل البالء وأمامهم أيوب عليه السالم
ن ال جيب أن تكون عقوبات ألنه تعاىل وعد هبا املؤمنني املسألة السادسة دلت هذه اآلية على أمور أحدها أن هذه احمل

من الرسول وأصحابه وثانيها أن هذه احملن إذا قارهنا الصرب أفادت درجة عالية يف الدين وثالثها أن كل هذه احملن 
من اهللا تعاىل خالف قول الثنوية الذين ينسبون األمراض وغريها إىل شيء آخر وخالف قول املنجمني الذين 

نسبوهنا إىل سعادة الكواكب وحنوستها ورابعها أهنا تدل على أن الغذاء ال يفيد الشبع وشرب املاء ال يفيد الري بل ي
نَّكُم صريح يف إضافة هذه األمور إىل اهللا  كل ذلك حيصل مبا أجرى اهللا العادة به عند هذه األسباب ألن قوله َولََنْبلَُو

أسباهبا صح منه هذاالقول ضعيف ألنه جماز والعدول إىل اجملاز ال ميكن إال بعد  تعاىل وقول من قال إنه تعاىل ملا خلق
  تعذر احلقيقة

 ن رَّْبهِْم َوَرْحَمةٌ  َوأُولَاِئَك ُهُمالَِّذيَن إِذَآ أَصَاَبتُْهم مُِّصيَبةٌ  قَالُوا إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّآ إِلَْيِه َراجِعونَ أُولَاِئَك َعلَْيهِمْ َصلََواٌت مِّ
  الُْمهَْتُدونَ

بني يف هذه اآلية أن اإلنسان كيف يكون صابراً وأن تلك )  ١٥٥البقرة ( اعلم أنه تعاىل ملا قال َوَبّشرِ الصَّابِرِيَن 
  البشارة كيف هي مث يف اآلية مسائل

لذي يكون املسألة األوىل اعلم أن هذه املصائب قد تكون من فعل اهللا تعاىل وقد تكون من فعل العبد أما اخلوف ا
من اهللا فمثل اخلوف من الغرق واحلرق والصاعقة وغريها والذي من فعل العبد فهو أن العرب كانوا جمتمعني على 

وأما اجلوع فألجل الفقر وقد يكون الفقر من اهللا بأن يتلف أمواهلم وقد يكون ) صلى اهللا عليه وسلم ( عداوة النيب 
ألموال من اهللا تعاىل إمنا يكون باجلوائح اليت تصيب األموال والثمرات من العبد بأن يغلبوا عليه فيتلفوه ونقص ا

ومن العدو إمنا يكون ألن القوم الشتغاهلم اليتفرغون لعمارة األراضي ونقص األنفس من اهللا باإلماتة ومن العباد 
  بالقتل

الَِّذيَن إِذَا أََصابَْتُهم مُِّصيَبةٌ  فالظاهر املسألة الثانية قال القاضي إنه تعاىل مل يضف هذه املصيبة إىل نفسه بل عمم وقال 
أنه يدخل حتتها كل مضرة يناهلا من قبل اهللا تعاىل ويناهلا من قبل العباد ألن يف الوجهني مجيعاً عليه تكليفاً وإن عدل 

اب وعدل عنه إىل خالفه كان تاركاً للتمسك بأدائه فالذي يناله من قبله تعاىل جيب أن يعتقد فيه أنه حكمة وصو



وخري وصالح وأن الواجب عليه الرضا به وترك اجلزع وكل ذلك داخل حتت قوله إِنَّا ِللَِّه ألن يف إقرارهم بالعبودية 
تفويض األمور إليه والرضا بقضائه فيما يبتليهم به ألنه ال يقضي إال باحلق كما قال تعاىل َواللَُّه يَقِْضى بِالَْحّق َوالَِّذينَ 

أما إذا نزلت به املصيبة من غريه فتكليفه أن يرجع إىل اهللا تعاىل يف )  ٢٠غافر ( ُدونِِه الَ يَقُْضونَ بَِشىْ ء َيْدُعونَ ِمن 
االنتصاف منه وأن يكظم غيظه وغضبه فال يتعدى إىل ما ال حيل له من شفعاء غيظه ويدخل أيضاً حتت قوله إِنَّا ِللَّهِ 

ال جياوز أمره كأنه يقول يف األول إنا اهللا يدبر فينا كيف يشاء ويف الثاين ألنه الذي ألزمه سلوك هذه الطريقة حىت 
  يقول إنا هللا ينتصف لنا كيف يشاء

املسألة الثالثة أمال الكسائي يف بعض الروايات من أََناْ والم ِللَِّه والباقون بالتفخيم وإمنا جازت اإلمالة يف هذه األلف 
مبنزلة الكلمة الواحدة قال الفراء والكسائي ال جيوز إمالة أََناْ مع غري اسم للكسرة مع كثرة االستعمال حىت صارت 

اهللا تعاىل وإمنا وجب ذلك ألن األصل يف احلروف وما جرى جمراها امتناع اإلمالة وكذلك ال جيوز إمالة َحتَّى و 
  لَكِنِ

  أما قوله إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيهِ راجِعونَ ففيه مسائل
ألوىل قال أبو بكر الوراق إِنَّا ِللَِّه إقرار منا له بامللك َوإِنَّا إِلَْيِه راجِعونَ إقرار على أنفسنا باهلالك واعلم أن املسألة ا

الرجوع إليه ليس عبارة عن اإلنتقال إىل مكان أو جهة فإن ذلك على اهللا حمال بل املراد أنه يصري إىل حيث ال ميلك 
اآلخرة ألن عند ذلك ال ميلك هلم أحد نفعاً وال ضراً وما داموا يف الدنيا قد ميلك  احلكم فيه سواه وذلك هو الدار

غري اهللا نفعهم وضرهم حبسب الظاهر فجعل اهللا تعاىل هذا رجوعاً إليه تعاىل كما يقال إن امللك والدولة يرجع إليه 
  ال مبعىن االنتقال بل مبعىن القدرة وترك املنازعة

ل على أن ذلك إقرار بالبعث والنشور واالعتراف بأنه سبحانه سيجازي الصابرين على قدر املسألة الثانية هذا يد
  استحقاقهم وال يضيع عنده أجر احملسنني

نَ املسألة الثالثة قوله إِنَّا ِللَِّه يدل على كونه راضياً بكل ما نزل به يف احلال من أنواع البالء وقوله وَإِنَّا إِلَْيِه راجِعو
  ه يف احلال راضياً بكل ما سينزل به بعد ذلك من إثابته على ما كانيدل على كون

منه ومن تفويض األمر إليه على ما نزل به ومن اإلنتصاف ممن ظلمه فيكون مذلالً نفسه راضياً مبا وعده اهللا به من 
  األجر يف اآلخرة

من استرجع عند املصيبة جرب ) ( يه وسلم صلى اهللا عل( املسألة الرابعة األخبار يف هذا الباب كثرية أحدها عن النيب 
صلى اهللا عليه ( وثانيها روي أنه طفيء سراج رسول اهللا ) اهللا مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفاً صاحلاً يرضاه 

فقيل أمصيبة هي قال نعم كل شيء يؤذي املؤمن فهو له مصيبة وثالثها ) إنا هللا وإنا إليه راجعون ( فقال ) وسلم 
ما من مسلم يصاب مبصيبة فيفزع إىل ما أمر اهللا به ( لمة حدثين أبو سلمة أنه عليه الصالة والسالم قال قالت أم س

من قوله إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيهِ راجِعونَ اللهم عندك احتسبت مصيبيت فأجرين فيها وعوضين خرياً منها إال آجره اهللا عليها 
أبو سلمة ذكرت هذا احلديث وقلت هذا القول فعوضين اهللا تعاىل حممداً عليه قالت فلما توىف ) وعوضه خرياً منها 

الصالة والسالم ورابعها قال ابن عباس أخرب اهللا أن املؤمن إذا سلم ألمر اهللا تعاىل ورجع واسترجع عند مصيبته 
ر رضي اهللا عنه قال كتب اهللا تعاىل له ثالث خصال الصالة من اهللا والرمحة وحتقيق سبيل اهلدى وخامسها عن عم

نَ وقال نعم العدالن ومها أُولَِئَك َعلَْيهِمْ َصلَواٌت ّمن رَّْبهِْم َوَرْحَمةٌ  ونعمت العالوة وهي قوله َوأُولَِئَك ُهمُ الُْمهَْتُدو
  ابن مسعود ألن أخر من السماء أحب إىل من أن أقول لشيء قضاه اهللا تعاىل ليته مل يكن

هِمْ َصلَواٌت ّمن رَّْبهِْم َوَرْحَمةٌ  فاعلم أن الصالة من اهللا هي الثناء واملدح والتعظيم وأما رمحته أما قوله أُولَِئَك َعلَْي



  فهي النعم اليت أنزهلا به عاجالً مث آجالً
ثانيها وأما قوله َوأُولَِئَك ُهمُ الُْمهَْتُدونَ ففيه وجوه أحدها أهنم املهتدون هلذه الطريقة املوصلة بصاحبها إىل كل خري و

املهتدون إىل اجلنة الفائزون بالثواب وثالثها املهتدون لسائر ما لزمهم واألقرب فيه ما يصري داخالً يف الوعد حىت 
يكون عطفه على ما ذكره من الصلوات والرمحة صحيحاً وال يكون كذلك إال واملراد به أهنم الفائزون بالثواب 

هتداء وإن كان ال ميتنع أن يراد بذلك أهنم املتأدبون بآدابه واجلنة والطريق إليها ألن كل ذلك داخل يف اال
املتمسكون مبا ألزم وأمر قال أبو بكر الرازي اشتملت اآلية على حكمني فرض ونفل أما الفرض فهو التسليم ألمر 

قوله إِنَّا ِللَّهِ اهللا تعاىل والرضا بقضائه والصرب على أداء فرائضه ال يصرف عنها مصائب الدنيا وأما النفل فإظهاراً ل
َوإِنَّا إِلَْيِه راجِعونَ فإن يف إظهاره فوائد جزيلة منها أن غريه يقتدى به إذا مسعه ومنها غيظ الكفار وعلمهم جبده 

واجتهاده يف دين اهللا والثبات عليه وعلى طاعته وحكي عن داود الطائي قال الزهد يف الدنيا أن ال حيب البقاء فيها 
  رضا عن اهللا وال ينبغي للمسلم أن حيزن ألنه يعلم أن لكل مصيبه ثواباًوأفضل األعمال ال

ولنختم تفسري هذه اآلية ببيان الرضا بالقضاء فنقول العبد إمنا يصرب راضياً بقضاء اهللا تعاىل بطريقن إما بطريق 
ت خاطره إىل شيء التصرف أو بطريق اجلذب أما طريق التصرف فمن وجوه أحدها أنه مىت مال قلبه إىل شيء والتف

جعل ذلك الشيء منشأ لآلفات فحينئذ ينصرف وجه القلب عن عامل احلدوث إىل جانب القدس فإن آدم عليه 
السالم ملا تعلق قلبه باجلنة جعلها حمنة عليه حىت زالت اجلنة فبقي آدم مع ذكر اهللا وملا استأنس يعقوب بيوسف 

وب مع ذكر احلق وملا طمع حممد عليه السالم من أهل مكة يف عليهما السالم أوقع الفراق بينهما حىت بقي يعق
  النصرة واإلعانة صاروا من أشد الناس عليه حىت

وثانيها أن ال جيعل ذلك الشيء بالء ولكن يرفعه من البني حىت ال يبقى ال ) ما أوذي نيب مثل ما أوذيت ( قال 
ثها أن العبد مىت توقع من جانب شيئاً أعطاه اهللا تعاىل بال البالء وال الرمحة فحينئذ يرجع العبد إىل اهللا تعاىل وثال

  واسطة خرياً من متوقعه فيستحي العبد فريجع إىل باب رمحة اهللا
ومن جذبه احلق إىل ) جذبة من جذبات احلق توازي عمل الثقلني ( وأما طريق اجلذب فهو كما قال عليه السالم 
صفة الرب الربوبية وصفة العبد العبودية والربوبية غالبة على نفسه صار مغلوباً ألن احلق غالب ال مغلوب و

العبودية ال بالضد وصفة احلق حقيقة وصفة العبد جماز واحلقيقة غالبة على اجملاز ال بالضد والغالب يقلب املغلوب 
قبالً من صفة إىل صفة تليق به والعبد إذا دخل على السلطان املهيب نسي نفسه وصار بكل قلبه وفكره وحسه م

عليه ومشتغالً به وغافالً عن غريه فكيف مبن حلظ نصره حضرة السلطان الذي كان من عداه حقري بالنسبة إليه 
فيصري العبد هنالك كالفاين عن نفسه وعن حظوظ نفسه فيصري هنالك راضياً بأقضية احلق سبحانه وتعاىل وأحكامه 

  من غري أن يبقى يف طاعته شبهة املنازعة
َمن َتطَوَّعَ َخيًْرا فَإِنَّ ا وَالَْمْرَوةَ  ِمن َشَعآِئرِ اللَِّه فََمْن َحجَّ الَْبْيتَ أَوِ اْعَتَمَر فَالَ ُجَناَح َعلَْيِه أَن َيطَّوَّفَ بِهَِما َوإِنَّ الصَّفَ

  اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم
  ويف اآلية مسائل

ا أن اهللا تعاىل بني أنه إمنا حول القبلة إىل الكعبة ليتم املسألة األوىل اعلم أن تعلق هذه اآلية مبا قبلها من وجوه أحده
وأمته بإحياء شرائع إبراهيم ودينه على ما قال َوِالِتمَّ نِْعمَِتى َعلَْيكُْم وكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( إنعامه على حممد 

بني اجلبلني فلما كان  السعي بني الصفا واملروة من شعائر إبراهيم على ما ذكر يف قصة بناء الكعبة وسعى هاجر
األمر كذلك ذكر اهللا تعاىل هذا احلكم عقيب تلك اآلية وثانيها أنه تعاىل ملا قال وَلََنْبلُوَنَّكُم بَِشْيء ّمَن الَْخوفْ 



منا جعلهما كذلك إىل قوله َوَبّشرِ الصَّابِرِيَن قال إِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ  ِمن َشَعاِئرِ اللَِّه وإ)  ١٥٥البقرة ( َوالْجُوعِ 
ألهنما من آثار هاجر وإمساعيل مما جرى عليهما من البلوى واستدلوا بذلك على أن من صرب على البلوى ال بد وأن 

يصل إىل أعظم الدرجات وأعلى املقامات وثالثها أن أقسام تكليف اهللا تعاىل ثالثة أحدها ما حيكم العقل حبسنه يف 
فإن كان )  ١٥٢البقرة ( هو قوله فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُْم َواْشكُرُواْ ِلي َوالَ َتكْفُُروِن أول األمر فذكر هذا القسم أوالً و

عاقل يعلم أن ذكر املنعم باملدح والثناء واملواظبة على شكره أمر مستحسن يف العقول وثانيها ما حيكم العقل بقبحه 
ثل إنزال اآلالم والفقر واحملن فإن ذلك كاملستقبح يف أول األمر إال أنه بسبب ورود الشرع به يسلم حسنه وذلك م

يف العقول ألن اهللا تعاىل ال ينتفع به ويتأمل العبد منه فكان ذلك كاملستقبح إال أن الشرع ملا ورد به بني احلكمة فيه 
فحينئذ يعتقد املسلم )  ١٥٥البقرة ( وهي اإلبتالء واالمتحان على ما قال وَلََنْبلُوَنَّكُم بَِشْيء ّمَن الَْخوْف َوالْجُوعِ 

  حسنه وكونه حكمة وصواباً وثالثها األمر الذي ال يهتدي ال إىل حسنه وال إىل قبحه بل يراه كالعبث اخلايل عن

املنفعة واملضرة وهو مثل أفعال احلج من السعي بني الصفا واملروة فذكر اهللا تعاىل هذا القسم عقيب القسمني 
  ع أقسام تكاليفه وذاكراً لكلها على سبيل االستيفاء واالستقصاء واهللا أعلماألولني ليكون قد نبه على مجي

املسألة الثانية اعلم أن الصفا واملروة علمان للجبلني املخصوصني إال أن الناس تكلموا يف أصل اشتقاقهما قال 
حاء قال الزاجر القفال رمحه اهللا قيل إن الصفا واحد وجيمع على صفي وأصفاء كما يقال عصا وعصي ورحا وأر

  كأن متنيه من النفي
  مواقع الطري من الصفي

  وقد يكون مبعىن مجع واحدته صفاة قال جرير إنا إذا قرع العدو صفاتنا
  القوا لنا حجراً أصم صلودا

ويف كتاب اخلليل الصفا احلجر الضخم الصلب األملس وإذا نعتوا الصخرة قالوا صفاة صفواء وإذا ذكروا قالوا 
جعل الصفا والصفاة كأهنما يف معىن واحد وقال املربد الصفا كل حجر ال خيالطه غريه من طني أو صفا صفوان ف

تراب متصل به واشتقاقه من صفا يصفوا إذا خلص وأما املروة فقال اخلليل من احلجارة ما كان أبيض أملس صلباً 
الكثري مرو قال أبو ذؤيب حىت كأين شديد الصالبة وقاله غري هو احلجارة الصغرية جيمع يف القليل مروات ويف 

  للحوادث مروة
  بصفا املشاعر كل يوم يقرع

وأما َشعَاِئَر اللَِّه فهي أعالم طاعته وكل شيء جعل علماً من أعالم طاعة اهللا فهو من شعائر اهللا قال اهللا تعاىل َوالُْبْدنَ 
وشعائر )  ٣٢احلج ( لقربة وقال ذاِلَك َوَمن ُيَعظّْم َشعَاِئَر اللَِّه أي عالمة ل)  ٣٦احلج ( َجَعلَْناَها لَكُْم ّمن َشَعاِئرِ اللَِّه 

احلج معامل نسكه ومنه املشعر احلرام ومنه إشعار السنام وهو أن يعلم باملدية فيكون ذلك علماً على إحرام صاحبها 
إحدى الفئتني من األخرى  وعلى أنه قد جعله هديا لبيت اهللا ومنه الشعائر يف احلرب وهو العالمة اليت يتبني هبا

  والشعائر مجع شعرية وهو مأخوذ من اإلشعار الذي هو اإلعالم ومنه قولك شعرت بكذا أي علمت
املسألة الثالثة الشعائر إما أن حنملها على العبادات أو على النسك أو حنملها على مواضع العبادات والنسك فإن 

 ال يصح وصفهما بأهنما دين ونسك فاملراد به أن الطواف قلنا باألول حصل يف الكالم حذف ألن نفس اجلبلني
بينهما والسعي من دين اهللا تعاىل وإن قلنا بالثاين استقام ظاهر الكالم ألن هذين اجلبلني ميكن أن يكونا موضعني 

ىل ألمة للعبادات واملناسك وكيف كان فالسعي بني هذين اجلبلني من شعائر اهللا ومن أعالم دينه وقد شرعه اهللا تعا
وإلبراهيم عليه السالم قبل ذلك وهو من املناسك الذي حكى اهللا تعاىل عن إبراهيم ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 



واعلم أن السعي ليس عبادة تامة يف نفسه بل إمنا يصري عبادة )  ١٢٨البقرة ( عليه السالم أنه قال َوأَرَِنا َمَناِسكََنا 
لهذا السر بني اهللا تعاىل املوضع الذي فيه يصري السعي عبادة فقال فََمْن َحجَّ الْبَْيَت إذا صار بعضاً من أبعاض احلج ف

  أَوِ اْعَتَمَر فَالَ جَُناَح َعلَْيِه أَن َيطَّوََّف بِهِمَا
  املسألة الرابعة احلكمة يف شرع هذا السعي احلكاية املشهورة وهي أن هاجر أم إمساعيل حني

طش ابنها إمساعيل عليه السالم أغاثها اهللا تعاىل باملاء الذي أنبعه هلا والبنها من زمزم ضاق هبا األمر يف عطشها وع
حىت يعلم اخللق أنه سبحانه وإن كان ال خيلي أولياءه يف دار الدنيا من أنواع احملن إال أن فرجه قريب فمن دعاه فإنه 

دعاءمها مث جعل أفعاهلما طاعة جلميع املكلفني  غياث املستغثيثن فانظر إىل حال هاجر وإمساعيل كيف أغاثهما وأجاب
إىل يوم القيامة وآثارمها قدوة للخالئق أمجعني ليعلم أن اهللا ال يضيع أجر احملسنني وكل ذلك حتقيق ملا أخرب به قبل 
ذلك من أنه يبتلي عباده بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات إال أن من صرب على 

  ل السعادة يف الدارين وفاز باملقصد األقصى يف املنزلنيذلك نا
املسألة اخلامسة ذكر القفال يف لفظ احلج أقواالً األول احلج يف اللغة كثرة االختالف إىل شيء والتردد إليه فمن زار 

زيارة مث يعود إليه البيت للحج فإنه يأتيه أوالً ليعرفه مث يعود إليه للطواف مث ينصرف إىل مىن مث يعود إليه لطواف ال
لطواف الصدر الثاين قال قطرب احلج احللق يقال احجج شجتك وذلك أن يقطع الشعر من نواحي الشجة ليدخل 
احملجاج يف الشجة فيكون املعىن حج فالن أي حلق قال القفال وهذا حمتمل لقوله تعاىل لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم إِن 

أي حجاجاً وعماراً فعرب عن ذلك باحللق فال يبعد أن )  ٢٧الفتح ( ُمَحلِّقَني ُرءوَسكُْم َوُمقَصّرِيَن َشاء اللَُّه ءاِمنَِني 
يكون احلج مسمى هبذا االسم ملعىن احللق الثالث قال قوم احلج القصد يقال رجل حمجوج ومكان حمجوج إذا كان 

ا النوع من العبادة مسي ذلك الفعل حجاً قال مقصوداً ومن ذلك حمجة الطريق فكان البيت ملا كان مقصوداً هبذ
القفال والقول األول أشبه بالصواب ألن قوهلم رجل حمجوج إمنا هو فيمن خيتلف إليه مرة بعد أخرى وكذلك حمجة 

  الطريق هو الذي كثر السري إليه
  ء مجعهموأما العمرة فقال أهل اللغة االعتمار هو القصد والزيارة قال األعشى وجاشت النفس ملا جا

  وراكب جاء من تثليث معتمر
وقال قطرب العمرة يف كالم عبد القيس املسجد والبيعة والكنيسة قال القفال وال شبهة يف العمرة إذا أضيفت إىل 

البيت أن تكون مبعىن الزيارة ألن املعتمر يطوف بالبيت وبالصفا واملروة مث ينصرف كالزائر وأما اجلناح فهو من 
وجنحت السفينة إذا )  ٦١األنفال ( ا أي مال إليه قال اهللا تعاىل َوإِن َجَنحُواْ ِللسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها قوهلم جنح إىل كذ

لزمت املاء فلم متض وجنح الرجل يف الشيء يعلمه بيده إذا مال إليه بصدره وقيل لألضالع جوانح العوجاجها 
ى مستوى خلقته فثبت أن أصله من امليل مث من الناس من وجناح الطائر من هذا ألنه مييل يف أحد شقيه وال يطري عل

قال إنه بقي يف عرف القرآن كذلك أيضاً فمعىن ال جناح عليه أينما ذكر يف القرآن ال ميل ألحد عليه مبطالبة شيء 
  من األشياء ومنهم من قال بل هو خمتص بامليل إىل الباطل وإىل ما يأمث به

َعَدداً يأَيَُّها )  ١املدثر ( يتطوف فأدغمت التاء يف الطاء كما قال رَّحِيٌم يأَيَُّها الُْمدَّثُّر  وقوله أَن َيطَّوََّف بِهَِما أي
  أي املتدثر واملتزمل ويقال طاف وأطاف مبعىن واحد)  ١املزمل ( الُْمزَّّملُ 

  عليه أنه ال إمث املسألة السادسة ظاهر قوله تعاىل الَّ ُجنَاَح َعلَْيهِنَّ أنه ال إمث عليه والذي يصدق



يف فعله يدخل حتته الواجب واملندوب واملباح مث ميتاز كل واحد من هذه الثالثة عن اآلخر بقيد زائد فإذن ظاهر 
هذه اآلية ال يدل على أن السعي بني الصفا واملروة واجب أو ليس بواجب ألن اللفظ الدال على القدر املشترك 

صوصية من الرجوع إىل دليل آخر إذا عرفت هذا فنقول مذهب الشافعي رمحه بني األقسام ال داللة فيه البتة على خ
اهللا أن هذا السعي ركن وال يقوم الدم مقامه وعند أيب حنيفة رمحه اهللا أنه ليس بركن ويقوم الدم مقامه وروي عن 

ا ما روي عن ابن الزبري وجماهد وعطاء أن من تركه فال شيء عليه حجة الشافعي رضي اهللا عنه من وجوه أحده
فإن قيل هذا احلديث متروك الظاهر ) إن اهللا كتب عليكم السعي فاسعوا ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

اْ  ألنه يقتضي وجوب السعي وهو العدو ذلك غري واجب قلنا ال نسلم أن السعي عبارة عن العدو بدليل قوله فَاْسعَْو
)  ٣٩النجم ( العدو فيه غري واجب وقال اهللا تعاىل َوأَن لَّْيَس ِلإلنَساِن إِالَّ َما سََعى و)  ٩اجلمعة ( إِلَى ِذكْرِ اللَِّه 

وليس املراد منه العدو بل اجلد واالجتهاد يف القصد والنية سلمنا أنه يدل على العدو ولكن العدو مشتمل على 
ا ثبت أنه عليه السالم سعى ملا دنا من صفة ترك العمل به يف حق هذه الصفة فيبقى أصل املشي واجباً وثانيها م

فبدأ بالصفا فرقى عليه حىت رأى البيت ) إن الصفا واملروة من شعائر اهللا ابدؤا مبا بدأ اهللا به ( الصفا يف حجته وقال 
ه قُلْ وإذا ثبت أنه عليه السالم سعى وجب أن جيب علينا السعي للقرآن واخلرب أما القرآن فقوله تعاىل وَاتَّبُِعوُه وقول

األحزاب ( وقوله لَّقَْد كَانَ لَكُْم ِفى َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ  َحَسَنةٌ  )  ٣١آل عمران ( إِن كُنُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِى 
واألمر للوجوب وثالثها أنه أشواط شرعت يف بقعة ) خذوا عين مناسككم ( وأما اخلرب فقوله عليه السالم )  ٢١

رم أو يؤتى به يف إحرام كامل فكان جنسها ركناً كطواف الزيارة وال يلزم طواف الصدر ألن الكالم من بقاع احل
للجنس لوجوبه مرة واحتج أبو حنيفة رضي اهللا عنه بوجهني أحدمها هذه اآلية وهي قوله الَّ ُجنَاَح َعلَْيهِنَّ أَن َيطَّوَّفَ 

أكد ذلك بقوله َوَمن َتطَوَّعَ َخيًْرا فبني أنه تطوع وليس بواجب وثانيهما بِهَِما وهذا ال يقال يف الواجبات مث إنه تعاىل 
ومن أدرك عرفة فقد مت حجه وهذا يقتضي التمام من مجيع الوجوه ترك العمل به يف بعض ) احلج عرفة ( قوله 

ُجنَاَح َعلَْيِه ليس فيه إال األشياء فيبقى معموالً به يف السعي واجلواب عن األول من وجوه األول ما بينا أن قوله فَالَ 
أنه ال إمث على فاعله وهذا القدر املشترك بني الواجب وغريه فال يكون فيه داللة على نفي الوجوب والذي حيقق 

 والقصر عند أيب حنيفة)  ١٠١النساء ( ذلك قوله تعاىل فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَن َتقُْصرُواْ ِمَن الصَّلواةِ  إِنْ ِخفُْتْم 
واجب مع أنه قال فيه فَالَ ُجَناَح َعلَْيِه فكذا ههنا الثاين أنه رفع اجلناح عن الطواف هبما ال عن الطواف بينهما 

وعندنا األول غري واجب وإمنا الثاين هو الواجب الثالث قال ابن عباس كان على الصفا صنم وعلى املروة صنم 
ما جاء اإلسالم كره املسلمون الطواف بينهما ألجل الصنمني وكان أهل اجلاهلية يطوفون هبما ويتمسحون هبما فل

فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية إذا عرفت هذا فنقول انصرفت اإلباحة إىل وجود الصنمني حال الطواف ال إىل نفس 
الطواف كما لو كان يف الثوب جناسة يسرية عندكم أو دم الرباغيث عندنا فقيل ال جناح عليك أن تصلي فيه فإن 

فع اجلناح ينصرف إىل مكان النجاسة ال إىل نفس الصالة الرابع روي عن عروة أنه قال لعائشة إين أرى أن ال ر
حرج علي يف أن ال أطوف هبما فقالت بئس ما قلت لو كان كذلك لقال أن ال يطوف هبما مث حكى ما تقدم من 

  فال جناح( مسعود  الصنمني وتفسري عائشة راجح على تفسري التابعني فإن قالوا قرأ ابن

أي أن ال تضلوا )  ١٧٦النساء ( واللفظ أيضاً حمتمل له كقوله ُيَبّيُن اللَُّه لَكُْم أَن َتِضلُّواْ ) عليه أن ال يطوف هبما 
ها يف معناه أن ال تقولوا قلنا القراءة الشاذة ال ميكن اعتبار)  ١٧٢األعراف ( وكقوله تعاىل أَن َتقُولُواْ َيْوَم الْقَِياَمةِ  

القرآن ألن تصحيحها يقدح يف كون القرآن متواتراً اخلامس كما أن قوله فَالَ ُجنَاَح َعلَْيِه ال يطلق على الواجب 
  فكذلك ال يطلق على املندوب وال شك يف أن السعي مندوب فقد صارت اآلية متروكة العمل بظاهرها



ال يقتضي أن يكون املراد من هذا التطوع هو الطواف  وأما التمسك بقوله فََمن َتطَوََّع َخْيًرا فضعيف ألن هذا
(  املذكور أوالً بل جيوز أن يكون املقصود منه شيئاً آخر قال اهللا تعاىل َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ  طََعاُم ِمْسِكنيٍ

فأوجب عليهم الطعام مث ندهبم إىل التطوع )  ١٨٤البقرة ( مث قال فََمن َتطَوََّع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَُّه )  ١٨٤البقرة 
باخلري فكان املعىن فمن تطوع وزاد على طعام مسكني كان خرياً فكذا ههنا حيتمل أن يكون هذا التطوع مصروفاً 

إىل شيء آخر وهو من وجهني أحدمها أنه يزيد يف الطواف فيطوف أكثر من الطواف الواجب مثل أن يطوف مثانية 
يتطوع بعد حج الفرض وعمرته باحلج والعمرة مرة أخرى حىت طاف بالصفا واملروة تطوعاً وأما أو أكثر الثاين أن 

  احلديث الذي متسكوا به فنقول ذلك احلديث عام وحديثنا خاص واخلاص مقدم على العام واهللا أعلم
  أما قوله تعاىل َوَمن َتطَوََّع َخيًْرا ففيه مسائل

بالياء وجزم العني وتقديره يتطوع إال أن التاء أدغمت يف ) يطوع ( لكسائي املسألة األوىل قراءة محزة وعاصم وا
الطاء لتقارهبما وهذا أحسن ألن املعىن على االستقبال والشرط واجلزاء األحسن فيهما االستقبال وإن كان جيوز أن 

افق املعىن كان أحسن وأما يقال من أتاين أكرمته فيوقع املاضي موقع املستقبل يف اجلزاء إال أن اللفظ إذا كان يو
( على وزن تفعل ماضياً وهذه القراءة حتتمل أمرين أحدمها أن يكون موضع ) تطوع ( الباقون من القراء فقرؤا 

ويكون مبتدأ والفاء مع ما بعدها يف ) الذي ( للجزاء ولكن يكون مبنزلة ) من ( جزماً الثاين أن ال جيعل ) تطوع 
أ املوصول واملعىن فيه معىن مبتدأ اخلرب إال أن هذه الفاء إذا دخلت يف خرب املوصول أو موضع رفع لكوهنا خرب املبتد

فما )  ٥٣النحل ( النكرة املوصوفة أفادت أن الثاين إمنا وجب لوجوب األول كقوله َوَما بِكُم ّمن ّنْعَمةٍ  فَِمَن اللَِّه 
إىل قوله فَلَُهْم أَْجرُُهْم )  ٣٨النساء ( ِذيَن ُيْنِفقُونَ أَمْوالَُهْم مبتدأ موصول والفاء مع ما بعدها خرب له ونظريه قوله وَالَّ

إىل قوله فَلَُهْم َعذَاُب َجَهنََّم وقوله َوَمْن َعاَد فََيْنتَِقُم )  ١٠الربوج ( وقوله إِنَّ الَِّذيَن فََتُنواْ الُْمْؤِمنَِني )  ٢٧٤البقرة ( 
َمّتُعُه قَِليالً وقوله َمن َجاء بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها وقوله َوَمن َشاء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشاء اللَُّه ِمْنُه وقوله َوَمن كَفََر فَأُ

  ) ٢٧٤البقرة ( َيةً  فَلَْيكْفُْر ونذكر هذه املسألة إن شاء اهللا عند قوله الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَْموالَُهْم بِالَّْيلِ وَالنََّهارِ ِسّرا َوَعالَنِ
تفعل من الطاعة وسواء قول القائل طاع وتطوع كما يقال حال وحتول وقال ) تطوع ( املسألة الثانية قال أبو مسلم 

وتقول وطاف وتطوف وتفعل مبعىن فعل كثرياً والطوع هو االنقياد والطوع ما ترغب به من ذات نفسك مما ال جيب 
  عليك

  وا هذا التطوع بالسعي الزائد على قدر الواجباملسألة الثالثة الذين قالوا السعي واجب فسر

ومنهم من فسره بالسعي يف احلجة الثانية اليت هي غري واجبة وقال احلسن املراد منه مجيع الطاعات وهذا أوىل ألنه 
  أوفق لعموم اللفظ

عليه وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال أما قوله تعاىل فَإِنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم فاعلم أن الشاكر يف اللغة هو املظهر لألنعام 
فالشاكر يف حقه تعاىل جماز ومعناه اجملازي على الطاعة وإمنا مسي اجملازاة على الطاعة شكراً لوجوه األول أن اللفظ 

بقرة ال( خرج خمرج التلطف للعباد مبالغة يف اإلحسان إليهم كما قال تعاىل مَّن ذَا الَِّذى يُقْرِضُ اللََّه قَْرًضا َحسًَنا 
وهو تعاىل ال يستقرض من عوض ولكنه تلطف يف االستدعاء كأنه قيل من ذا الذي يعمل عمل املقرض بأن )  ٢٤٥

يقدم فيأخذ أضعاف ما قدم الثاين أن الشكر ملا كان مقابالً لألنعام أو اجلزاء عليه مسي كل ما كان جزاء شكراً على 
عن طاعتك إال أين أجعل هلا من املوقع حبيث لو صح على أن  سبيل التشبيه الثالث كأنه يقول أنا وإن كنت غنياً

أنتفع هبا ملا ازداد وقعه على ما حصل وباجلملة فاملقصود بيان أن طاعة العبد مقبولة عند اهللا تعاىل وواقعة موقع 
  القبول يف أقصى الدرجات



ه تعاىل عامل بقدره وعامل مبا يزيد عليه من وأما قوله َعِليٌم فاملعىن أنه يعلم قدر اجلزاء فال يبخس املستحق حقه ألن
التفضل وهو أليق بالكالم ليكون لقوله تعاىل َعِليٌم تعلق بشاكر وحيتمل أنه يريد أنه عليم مبا يأيت العبد فيقوم حبقه 
من العبادة واإلخالص وما يفعله ال على هذا احلد وذلك ترغيب يف أداء ما جيب على شروطه وحتذير من خالف 

  ذلك
ولَاِئَك َيلَْعُنُهمُ اللَُّه َوَيلَْعنُُهُم نَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َمآ أَنزَلَْنا ِمَن الْبَيَِّناِت َوالُْهَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاهُ ِللنَّاسِ ِفي الِْكتَابِ أُإِ

  اللَّاِعُنونَ
م مستأنف يتناول كل من كتم شيئاً من الدين والثاين املسألة األوىل يف قوله إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ قوالن أحدمها أنه كال

أنه ليس جيري على ظاهره يف العموم مث من هؤالء من زعم أنه يف اليهود خاصة قال ابن عباس إن مجاعة من األنصار 
قيل سألوا نفراً من اليهود عما يف التوراة من صفات النيب عليه الصالة والسالم ومن األحكام فكتموا فنزلت اآلية و

نزلت يف أهل الكتاب من اليهود والنصارى عن ابن عباس وجماهد واحلسن وقتادة والربيع والسدي واألصم 
واألول أقرب إىل الصواب لوجوه أحدها أن اللفظ عام والعارض املوجود وهو نزوله عند سبب معني اليقتضي 

لسبب وثانيها أنه ثبت أيضاً يف أصول اخلصوص على ما ثبت يف أصول الفقه أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص ا
الفقه أن ترتيب احلكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك احلكم ال سيما إذا كان الوصف مناسباً 

  للحكم وال شك أن

كتمان الدين يناسبه استحقاق اللعن من اهللا تعاىل وإذا كان هذا الوصف علة هلذا احلكم وجب عموم هذا احلكم 
ف وثالثها أن مجاعة من الصحابة محلوا هذا اللفظ على العموم وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا عند عموم الوص

قالت من زعم أن حممداً عليه الصالة والسالم كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على اهللا واهللا تعاىل يقول إِنَّ 
ُهَدى فحملت اآلية على العموم وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال لوال آيتان الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َمآ أَنَزلَْنا ِمَن الْبَيَِّناِت َوالْ

 من كتاب اهللا ما حدثت حديثاً بعد أن قال الناس أكثر أبو هريرة وتال إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َمآ أَنَزلَْنا ِمَن الَْبيِّنَاِت
إال منهم يف شرع نبوة حممد عليه الصالة والسالم  َوالُْهَدى واحتج من خص اآلية بأهل الكتاب أن الكتمان ال يصح

فأما القرآن فإنه متواتر فال يصح كتمانه قلنا القرآن قبل صريورته متواتراً يصح كتمانه واجململ من القرآن إذا كان 
  بيانه عند الواحد صح كتمانه وكذا القول فيما حيتاج املكلف إليه من الدالئل العقلية

القاضي الكتمان ترك إظهار الشيء مع احلاجة إليه وحصول الداعي إىل إظهاره ألنه مىت مل يكن املسألة الثانية قال 
كذلك ال يعد كتماناً فلما كان ما أنزله اهللا من البينات واهلدى من أشد ما حيتاج إليه يف الدين وصف من علمه ومل 

مما تقوى الدواعي على إظهارها وعلى هذا يظهره بالكتمان كما يوصف أحدنا يف أمور الدنيا بالكتمان إذا كانت 
  الوجه ميدح من يقدر على كتمان السر ألن الكتمان مما يشق على النفس

املسألة الثالثة هذه اآلية تدل على أن ما يتصل بالدين وحيتاج إليه املكلف ال جيوز أن يكتم ومن كتمه فقد عظمت 
آل ( اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتابَ لَُتبَّيُننَُّه ِللنَّاسِ َوالَ َتكُْتُموَنُه  خطيئته ونظريه هذه اآلية قوله تعاىل َوإِذَا أََخذَ

البقرة ( وقريب منهما قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَنَزلَ اللَُّه ِمَن الِْكتَابِ وََيْشَتُرونَ بِهِ ثََمًنا قَِلًيال )  ١٨٧عمران 
ية كلها موجبة إلظهار علوم الدين تنبيهاً للناس وزاجرة عن كتماهنا ونظريها يف بيان العلم وإن مل فهذه اآل)  ١٧٤

ِلُينِذُرواْ قَْومَُهْم إِذَا يكن فيها ذكر الوعيد لكامته قوله تعاىل فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلّ ِفْرقَةٍ  ّمْنُهْم طَاِئفَةٌ  لَّيَتفَقَّهُواْ ِفى الّدينِ َو
صلى اهللا عليه ( وروى حجاج عن عطاء عن أيب هريرة عن النيب )  ١٢٢التوبة ( اْ إِلَْيهِْم لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ َرَجعُو

  )من كتم علماً يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار ( قال ) وسلم 



بياء كتاباً وحياً دون أدلة العقول وقوله تعاىل َوالَْهْدى أما قوله تعاىل َمآ أَنَزلَْنا ِمَن الَْبيِّنَاِت فاملراد كل ما أنزله على األن
أن اهلدى عبارة عن )  ٢البقرة ( َ يدخل فيه الدالئل العقلية والنقلية ألنا بينا يف تفسري قوله تعاىل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 

ِفي الِْكَتابِ فعاد إىل الوجه األول قلنا األول هو  الدالئل فيعم الكل فإن قيل فقد قال وَالُْهَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاسِ
  التنزيل والثاين ما يقتضيه التنزيل من الفوائد

واعلم أن الكتاب ملا دل على أن خرب الواحد واإلمجاع والقياس حجة فكل ما يدل عليه أحد هذه األمور فقد دل 
على كتمان الدالئل السمعية والعقلية ومجع بني  عليه الكتاب فكان كتمانه داخالً حتت اآلية فثبت أنه تعاىل توعد

األمرين يف الوعيد فهذه اآلية تدل على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدالئل العقلية ملن كان حمتاجاً إليها مث 
  تركها أو كتم شيئاً من أحكام الشرع مع شدة احلاجة إليه فقد حلقه الوعيد العظيم

فرض على الكفاية ال على التعيني وهذا ألنه إذا أظهر البعض صار حبيث يتمكن كل املسألة الرابعة هذا اإلظهار 
  أحد من الوصول إليه فلم يبق مكتوماً وإذا خرج عن حد الكتمان مل جيب على الباقيني إظهاره مرة أخرى

أن إظهار هذه املسألة اخلامسة من الناس من حيتج هبذه اآليات يف قبول خرب الواحد فقال دلت هذه اآليات على 
األحكام واجب ولو مل جيب العمل هبا مل يكن إظهارها واجباً ومتام التقرير فيه قوله تعاىل يف آخر اآلية إِالَّ الَِّذيَن تَاُبواْ 

فحكم بوقوع البيان خبربهم فإن قيل مل ال جيوز أن يكون كل واحد منهياً عن )  ١٦٠البقرة ( َوأَصْلَُحواْ وََبيَُّنواْ 
  ومأمور بالبيان ليكثر املخربون فيتواتر اخلرب الكتمان

قلنا هذا غلط ألهنم ما هنوا عن الكتمان إال وهم ممن جيوز عليهم الكتمان ومن جاز منهم التواطؤ على الكتمان جاز 
  منهم التواطؤ على الوضع واالقتراء فال يكون خربهم موجباً للعلم

جيوز أخذ األجرة على التعليم ألن اآلية ملا دلت على وجوب ذلك  املسألة السادسة احتجوا هبذه اآلية على أنه ال
التعليم كان أخذ األجرة عليه أخذاً لألجرة على أداء الواجب وأنه غري جائز ويدل عليه أيضاً قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن 

وظاهر ذلك مبنع أخذ األجرة على )  ١٧٤البقرة (  َيكُْتُمونَ َما أَنَزلَ اللَُّه ِمَن الِْكَتابِ َوَيشَْتُرونَ بِِه ثََمًنا قَِلًيال
مانع أخذ البدل عليه من مجيع )  ١٧٤البقرة ( اإلظهار وعلى الكتمان مجيعاً ألن قوله َوَيْشَتُرونَ بِِه ثَمًَنا قَِلًيال 

  الوجوه
) صلى اهللا عليه وسلم ( جنيل من صفة حممد أما قوله تعاىل ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاسِ ِفي الِْكتَابِ قبل يف التوراة واإل

  ومن األحكام وقيل أراد باملنزل األول ما يف كتب املتقدمني والثاين ما يف القرآن
  أما قوله تعاىل أُولَِئَك َيلَْعُنُهمُ اللَُّه فاللعنة يف أصل اللغة هي اإلبعاد ويف عرف الشرع اإلبعاد من الثواب

اللَّاِعُنونَ فيجب أن حيمل على من للعنة تأثري وقد اتفقوا على أن املالئكة واألنبياء والصاحلني  أما قوله تعاىل َوَيلَْعنُُهُم
هِْم كذلك فهم داخلون حتت هذا العموم ال حمالة ويؤكده قوله تعاىل إِن الَِّذيَن كَفَُرواْ َومَاُتواْ وَُهْم كُفَّاٌر أُولَِئَك َعلَْي

والناس ذكروا وجوهاً أخر أحدها أن الالعنني هم دواب )  ١٦١البقرة ( َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني  لَْعَنةُ  اللَِّه وَالَْملِئكَةِ 
األرض وهوامها فإهنا تقول منعنا القطر مبعاصي بين آدم عن جماهد وعكرمة وإمنا قال اللَّاِعُنونَ ومل يقل الالعنات 

)  ٤يوسف ( الشَّْمَس وَالْقََمَر رَأَْيتُُهْم ِلى َساجِِديَن ألنه تعاىل وصفها بصفة من يعقل فجمعها مجع من يعقل كقوله َو
َوكُلٌّ ِفى )  ٢١فصلت ( و قَالُواْ ِلُجلُودِِهْم ِلمَ َشهِدتُّْم َعلَْيَنا )  ١٨النمل ( و َنْملَةٌ  يأَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُواْ َمَساِكَنكُْم 

سوى الثقلني اجلن واإلنس فإن قيل كيف يصح اللعن من البهائم وثانيها كل شيء )  ٣٣األنبياء ( فَلٍَك َيسَْبُحونَ 
واجلمادات قلنا على وجهني األول على سبيل املبالغة وهو أهنا لو كانت عاقلة لكانت تلعنهم الثاين أهنا يف اآلخرة 

عنوهنم أيضاً إذا أعيدت وجعلت من العقالء فإهنا تلعن من فعل ذلك يف الدنيا ومات عليه وثالثها أن أهل النار يل



حيث كتموهم الدين فهو على العموم ورابعها قال ابن مسعود إذا تالعن املتالعنان وقعت اللعنة على املستحق فإن 
مل يكن مستحق رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل اهللا سبحانه وتعاىل وخامسها عن ابن عباس إن هلم لعنتني 

ضع الرجل يف قربه فيسأل ما دينك ومن نبيك ومن ربك فيقول ما أدري لعنة اهللا ولعنة اخلالئق قال وذلك إذا و
فيضرب ضربة يسمعها كل شيء إال الثقلني اإلنس واجلن فال يسمع شيء صوته إال لعنه ويقول له امللك ال دريت 

  م مباعدةهم الذين آمنوا به ومعىن اللعن منه) الالعنون ( وال تليت كذلك كنت يف الدنيا وسادسها قال أبو مسلم 

امللعون ومشاقته وخمالفته مع السخط عليه والرباءة منه قال القاضي دلت اآلية على أن هذا الكتمان من الكبائر ألنه 
  تعاىل أوجب فيه اللعن ويدل على أن أحداً من األنبياء مل يكتم ما محل من الرسالة وإال كان داخالً يف اآلية

  اْ َوبَيَُّنواْ فَأُْولَاِئكَ أَتُوُب َعلَْيهِْم وَأََنا التَّوَّاُب الرَّحِيُمإِالَّ الَِّذيَن َتابُواْ وَأَْصلَحُو
اعلم أنه تعاىل ملا بني عظيم الوعيد يف الذين يكتمون ما أنزل اهللا كان جيوز أن يتوهم أن الوعيد يلحقهم على كل 

ا أن التوبة عبارة عن الندم على فعل حال فبني تعاىل أهنم إذا تابوا تغري حكمهم ودخلوا يف أهل الوعيد وقد ذكرن
القبيح ال لغرض سواه ألن من ترك رد الوديعة مث ندم عليه ألن الناس ذموه أو ألن احلاكم رد شهادته مل يكن تائباً 
وكذلك لو عزم على رد كل وديعة والقيام بكل واجب لكي تقبل شهادته أو ميدح بالثناء عليه مل يكن تائباً وهذا 

يف التوبة مث بني تعاىل أنه ال بد له بعد التوبة من إصالح ما أفسده مثالً لو أفسد على غريه دينه  معىن اإلخالص
بإيراد شبهة عليه يلزمه إزالة تلك الشبهة مث بني ثالثاً أنه بعد ذلك جيب عليه فعل ضد الكتمان وهو البيان وهو 

حتصل إال بترك كل ما ال ينبغي وبفعل كل ما ينبغي قالت  املراد بقوله َوبَيَُّنواْ فدلت هذه اآلية على أن التوبة ال
املعتزلة اآلية تدل على أن التوبة عن بعض املعاصي مع اإلصرار على البعض ال تصح ألن قوله وَأَصْلَُحواْ عام يف 
ن الكل واجلواب عنه أن اللفظ املطلق يكفي يف صدقه حصول فرد واحد من أفراده قال أصحابنا تدل اآلية على أ
قبول التوبة غري واجب عقالً ألنه تعاىل ذكر ذلك يف معرض املدح والثناء على نفسه ولو كان كذلك واجباً ملا 

حسن هذا املدح ومعىن أَُتوُب َعلَيْهِْم أقبل توبتهم وقبول التوبة يتضمن إزالة عقاب ما تاب منها فإن قيل هال قلتم 
قبول التوبة مبعىن اجملازاة والثواب كما تقولون يف قبول الطاعة قلنا الطاعة إمنا أفاد أن معىن فَأُْولَِئَك أَُتوُب َعلَيْهِْم هو 

قبوهلا استحقاق الثواب ألنه ال يستحق هبا سواه وهو الغرض بفعلها وليس كذلك التوبة ألهنا موضوعة السقاط 
طئاً ومعىن قوله َوأََنا التَّوَّابُ العقاب وهو الغرض بفعلها وإن كان ال بد من أن يستحق هبا الثواب إذا مل يكن خم

القابل لتوبة كل ذي توبة فهو مبالغة يف هذا الباب ومعىن الرحيم عقيب ذلك التنبيه على أنه لرمحته باملكلفني من 
  عباده يقبل توبتهم بعد التفريط العظيم منهم

لَْعَنةُ  اللَِّه َوالَْمالِئكَةِ  َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني َخاِلِديَن ِفيَها الَ ُيَخفَُّف َعنُْهُم  إِن الَِّذيَن كَفَُرواْ َومَاُتواْ وَُهْم كُفَّاٌر أُولَاِئَك َعلَْيهِْم
  الَْعذَاُب َوالَ ُهْم ُينظَُرونَ
  اعلم أن يف اآلية مسائل

كان كذلك فال وجه  املسألة األوىل أن ظاهر قوله تعاىل إِن الَِّذيَن كَفَُرواْ َومَاُتواْ وَُهْم كُفَّاٌر عام يف حق كل من
لتخصيصه ببعض من كان كذلك وقال أبو مسلم جيب محله على الذين تقدم ذكرهم وهم الذين يكتمون اآليات 

واحتج عليه بأنه تعاىل ملا ذكر حال الذين يكتمون مث ذكر حال التائبني منهم ذكر أيضاً حال من ميوت منهم من غري 
الكامتني ملعونون حال احلياة بني يف هذه اآلية أهنم ملعونون أيضاً بعد املمات توبة وأيضاً أنه تعاىل ملا ذكر أن أولئك 

واجلواب عنه أن هذا إمنا يصح مىت كان الذين ميوتون من غري توبة ال يكونون داخلني حتت اآلية األوىل فأما إذا 



  دخلوا حتت األوىل استغىن عن ذكرهم فيجب محل الكالم على أمر مستأنف
ية ملا ذكر يف الكالم أنه إذا مات على كفره صار الوعيد الزماً من غري شرط وملا كان املعلق على الشرط املسألة الثان

  عدماً عند عدم الشرط علمنا أن الكافر إذا تاب قبل املوت مل يكن حاله كذلك
وه أحدها أن أهل دينه املسألة الثالثة إن قيل كيف يلعنه الناس أمجعون وأهل دينه ال يلعنونه قلنا اجلواب عنه من وج

وثانيها )  ٢٥العنكبوت ( يلعنونه يف اآلخرة لقوله تعاىل ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ  َيكْفُُر َبْعُضكُْم بَِبْعضٍ َوَيلَْعُن َبْعُضكُْم بَْعضاً 
غري وثالثها أن  قال قتادة والربيع أراد بالناس أمجعني املؤمنني كأنه مل يعتد بغريهم وحكم بأن املؤمنني هم الناس ال

كل أحد يلعن اجلاهل والظامل ألن قبح ذلك مقرر يف العقول فإذا كان هو يف نفسه جاهالً أو ظاملاً وإن كان ال يعلم 
هو من نفسه كونه كذلك كانت لعنته على اجلاهل والظامل تتناول نفسه عن السدي ورابعها أن حيمل وقوع اللعن 

  على استحقاق اللعن وحينئذ يعم ذلك
ملسألة الرابعة قال أبو بكر الرازي يف اآلية داللة على أن على املسلمني لعن من مات كافراً وأن زوال التكليف عنه ا

باملوت ال يسقط عنا لعنه والرباءة منه ألن قوله َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن 
نه باجلنون مسقطاً للعنه والرباءة منه وكذلك السبيل فيما يوجب املدح الكافر لوجن مل يكن زوال التكليف ع

واملواالة من اإلميان والصالح فإن موت من كان كذلك أو جنونه ال يغري حكمه عما كان عليه قبل حدوث احلال 
  به

ت على كفره فلو استحق املسألة اخلامسة القائلون باملوافاة احتجوا هبذه اآلية فقالوا علق تعاىل وجوب لعنته بأن ميو
ذلك قبل املوت مل يصح ذلك فعلمنا أن الكفر إمنا يفيد استحقاق اللعن لو مات صاحبه عليه وكذا اإلميان إمنا يفيد 

استحقاق املدح إذا مات صاحبه عليه اجلواب احلكم املرتب على الذين ماتوا على الكفر جمموع أمور منها اللعن لو 
  وعندنا أن هذا اجملموع وهو اللعن وحده مل قلتم أنه ال حيصل إال فيه مات ومنها اخللود يف النار

املسألة السادسة القائلون بأن الكفر من األمساء الشرعية وما بقي على الوضع األصلي وهم املعتزلة احتجوا بقوله 
فر مبعىن الستر والتغطية ال يبقى تعاىل َوَماتُواْ َوُهْم كُفَّاٌر واهللا تعاىل وصفهم حال موهتم بأهنم كفار ومعلوم أن الك

  فيهم حال املوت ألن التغطية ال حتصل إال يف حق احلي الفاهم
املسألة السابعة اآلية تدل على جواز التخصيص مع التوكيد ألنه تعاىل قال َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني مع أنه خمصوص على 

  مذهب من قال املراد بالناس بعضهم

  ِفيَها ففيه مسائل وأما قوله تعاىل َخاِلِديَن
  املسألة األوىل اخللود اللزوم الطويل ومنه يقال أخلد إىل كذا أي لزمه وركن إليه

ألن فيه معىن اإلستقرار للعنة فهو حال من اهلاء ) عليهم ( الظرف من قوله ) خالدين ( املسألة الثانية العامل يف 
  وامليم يف عليهم كقولك عليهم املال صاغرين

لثة َخاِلِديَن ِفيَها أي يف اللعنة وقيل يف النار إال أهنا أضمرت تفخيماً لشأهنا وهتويالً كما يف قوله تعاىل إِنَّا املسألة الثا
واألول أوىل لوجوه األول أن الضمري إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أوىل )  ١القدر ( أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ 
الثاين أن محل هذا الضمري على اللعنة أكثر فائدة من محله على النار ألن اللعنة هو اإلبعاد من من رده إىل ما مل يذكر 

الثواب بفعل العقاب يف اآلخرة وإجياده يف الدنيا فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة فكان محل اللفظ عليه أوىل 
 على اللعن يكون ذلك حاصالً يف احلال ويف محله على الثالث أن قوله َخاِلِديَن ِفيَها إخبار عن احلال ويف محل الضمري

النار ال يكون حاصالً يف احلال بل ال بد من التأويل فكان ذلك أوىل واعلم أنه تعاىل وصف هذا العذاب بأمور ثالثة 



تعاىل َبلَى أحدها اخللود وهو املكث الطويل عندنا واملكث الدائم عند املعتزلة على ما تقدم القول فيه يف تفسري قوله 
وثانيها عدم التخفيف )  ٨١البقرة ( َمن كََسَب َسّيئَةً  َوأََحاطَْت بِهِ َخِطيئَُتُه فَأُوْلَاِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

ومعناه أن الذي يناهلم من عذاب اهللا فهو متشابه يف األوقات كلها ال يصري بعض األوقات أقل من بعض فإن قيل 
التشابه ممتنع لوجوه األول أنه إذا تصور حال غريه يف شدة كالعقاب كان ذلك كالتخفيف منه الثاين أنه تعاىل  هذا

يوفر عليهم ما فات وقته من العذاب مث تنقطع تلك الزيادة فيكون ذلك ختفيفاً الثالث أهنم حيثما خياطبون بقوله 
بأن التفاوت يف هذه األمور ) أجابوا عنه ( د غمهم يف ذلك الوقت اْخَسئُواْ ِفيَها َوالَ ُتكَلُّموِن ال شك أنه يزدا

القليلة فاملستغرق بالعذاب الشديد ال ينتبه هلذا القدر القليل من التفاوت قالوا وملا دلت اآلية على أن هذا العقاب 
ك أن الواقع يف متشابه وجب أن يكون دائماً ألهنم لو جوزوا انقطاع ذلك مما خيفف عنهم إذا تصوروه وبيان ذل

حمنة عظيمة يف الدنيا إذا بشر باخلالص بعد أيام فإنه يفرح ويسر ويسهل عليه موقع حمنته وكلما كانت حمنته أعظم 
  كان ما يلحقه من الروح والتخفيف بتصور اإلنقطاع أكثر

خري قال تعاىل فََنِظَرةٌ  إِلَى الصفة الثالثة من صفات ذلك العقاب قوله َوالَ ُهْم ُينظَُرونَ واإلنظار هو التأجيل والتأ
واملعىن إن عذاهبم ال يؤجل بل يكون حاضراً متصالً بعذاب مثله فكأنه تعاىل أعلمنا أن )  ٢٨٠البقرة ( َمْيَسَرةٍ  

حكم دار العذاب والثواب خبالف حكم الدنيا فإهنم ميهلون فيها إىل آجال قدرها اهللا تعاىل ويف اآلخرة ال مهلة البتة 
( تمهلوا ال ميهلون وإذا استغاثوا ال يغاثون وإذا استعتبوا ال يعتبون وقيل هلم اْخَسئُواْ ِفيَها َوالَ ُتكَلُّموِن فإذا اس

نعوذ باهللا من ذلك واحلاصل أن هذه الصفات الثالثة اليت ذكرها اهللا تعاىل للعقاب يف هذه اآلية )  ١٠٨املؤمنون 
  والتأخري دلت على يأس الكافر من اإلنقطاع والتخفيف

  َوإِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد الَّ إله إِالَّ ُهَو الرَّْحَمُن الرَّحِيُم
  اعلم أن الكالم يف تفسري لفظ اإلله قد تقدم يف تفسري بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ أما الواحد ففيه مسائل

هم أحدمها أن يكون امساً واآلخر أن يكون املسألة األوىل قال أبو علي قوهلم واحد اسم جرى على وجهني يف كالم
وصفاً فاإلسم الذي ليس بصفة قوهلم واحد املستعمل يف العدد حنو واحد اثنان ثالثة فهذا اسم ليس بوصف كما أن 
سائر أمساء العدد كذلك وأما كونه صفة فنحو قولك مررت برجل واحد وهذا شيء واحد فإذا أجرى هذا اإلسم 

ىل جاز أن يكون الذي هو الوصف كالعامل والقادر وجاز أن يكون الذي هو االسم كقولنا على احلق سبحانه وتعا
شيء ويقوي األول قوله َوإِلَاُهكُمْ إِلَاٌه واِحٌد وأقول حتقيق هذا الكالم يف العقل أن األشياء اليت يصدق عليها إهنا 

كوهنا جوهراً أو عرضاً أو جسماً أو جمرداً  واحد مشتركة يف مفهوم الوحدانية وخمتلفة يف خصوصيات ماهياهتا أعين
ويصح أيضاً فعل كل واحد منهما أعين ماهيته وكونه واحداً مع الذهول عن اآلخر فإذن كون اجلوهر جوهراً مثالً 
غري وكونه واحداً غري واملركب منهما غري فلفظ الواحد تارة يفيد جمرد معىن أنه واحد وهذا هو االسم وتارة يفيد 

  ه واحد حني ما حيصل نعتاً لشيء آخر وهذا معىن كونه نعتاًمعىن أن
املسألة الثانية الواحدية هل هي صفة زائدة على الذات أم ال اختلفوا فيها فقال قوم إهنا صفة زائدة على الذات 

يل أن اجلوهر واحتجوا عليه بأنا إذا قلنا هذا اجلوهر واحد فاملفهوم من كونه جوهراً غري املفهوم من كونه واحداً بدل
يشاركه العرض يف كونه واحداً وال يشاركه يف كونه جوهراً وألنه يصح أن يعقل كونه جوهراً حال الذهول عن 

كونه واحداً واملعلوم مغايراً لغري املعلوم وألنه لو كان كونه واحداً نفس كونه جوهراً لكان قولنا اجلوهر واحد 
ل اجلوهر هو العرض ومقابل الواحد هو الكثري فثبت أن املفهوم من كونه جارياً جمرى قولنا اجلوهر جوهر وألن مقاب

واحداً إما أن يكون سلبياً أو ثبوتياً ال جائز أن يكون سلبياً ألنه لو كان سلبياً لكان سلباً للكثرة والكثرة إما أن 



للسلب وسلب السلب  تكون سلبية أو ثبوتية فإن كانت الكثرة سلبية والوحدة سلب الكثرة كانت الوحدة سلباً
ثبوت فالوحدة ثبوتية وهو املطلوب وإن كانت الكثرة ثبوتية وال معىن للكثرة إال جمموع الوحدات فلو كانت 

الوحدة سلبية مع الكثرة كان جمموع املعدومات أمراً موجوداً وهو حمال فثبت أن الوحدة صفة زائدة ثبوتية مث هذه 
قق هلا إال يف الذهن أوهلا حتقق خارج الذهن واألول باطل وإال مل يكن الذهين الصفة الزائدة إما أن يقال إنه ال حت

مطابقاً ملا يف اخلارج فيلزم أن ال يكون الشيء الواحد يف نفسه واحداً وهو حمال ألنا نعلم بالضرورة أن الشيء 
ياً فثبت أن كون الشيء واحداً احملكوم عليه بأنه واحد قد كان واحداً يف نفسه قبل أن وجد ذهنياً وفرضياً واعتبار

صفة ثبوتية زائدة على ذاته قائمة بتلك الذات واحتج من أىب كون الوحدة صفة ثبوتية بأن قال لو كانت الوحدة 
صفة زائدة على الذات كانت الوحدات متساوية يف ماهية كوهنا واحدة ومتباينة بتعيناهتا فيلزم أن يكون للوحدة 

  ما ال هناية له وهو حمالوحدة أخرى وينجر ذلك إىل 

املسألة الثالثة الواحد هو الشيء الذي ال ينقسم من جهة ما قيل له إنه واحد فاإلنسان الواحد يستحيل أن ينقسم 
من حيث هو إنسان إىل إنسانني بل قد ينقسم إىل األبعاض واألجزاء من املوجودات ال ينفك عن الوحدة حىت العدد 

إهنا عشرة واحدة قد عرضت الوحدة هلا فإن قلت عشرتان فالعشرتان مرة واحدة فإن العشرة الواحدة من حيث 
قد عرضت الوحدة هلا من هذه اجلهة فال شيء من املوجودات ينفك عن الوحدة وألجل هذا اشتبه على بعضهم 
ألن  الوحدة باملوجود فظن أن كل موجود ملا صدق عليه أنه واحد كان وجوده نفس وحدته واحلق أنه ليس كذلك

  الوجود ينقسم إىل الواحد والكثري واملنقسم إىل شيء مغاير ملا به االنقسام
املسألة الرابعة احلق سبحانه وتعاىل واِحٌد باعتبارين أحدمها أنه ليست ذاته مركبة من اجتماع أمور كثرية والثاين أنه 

املمكنات فاجلوهر الفرد عند من  ليس يف الوجود ما يشاركه يف كونه واجب الوجود ويف كونه مبدأ لوجود مجيع
يثبته واحد بالتفسري األول وليس واحد بالتفسري الثاين والربهان على ثبوت الوحدة بالتفسري األول أنه لو كان 
مركباً الفتقر حتققه إىل حتقق كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه غريه فكل مركب فهو مفتقر إىل غريه 

لذاته واجب لغريه فهو مركب مفتقر إىل غريه ممكن لذاته فما ال يكون كذلك استحال  وكل مفتقر إىل غريه ممكن
أن يكون مركباً فإذن حقيقته سبحانه حقيقة أحدية فردية ال كثرة فيها بوجه من الوجوه ال كثرة مقدارية كما تكون 

تركب من املاهية لألجسام وال كثرة معنوية كما تكون للنوع املتركب من الفصل واجلنس أو الشخص امل
والتشخص إال أنه قد صعب ذلك على أقوام وذلك ألنه سبحانه عامل قادر حي مريد فاملفهوم من هذه الصفات إما 
هو نفس املفهوم من ذاته أو ليس كذلك واألول باطل لوجوه أحدها أنه ميكننا أن نتعقل ذاته مع الذهول عن كل 

ك أنه ميكننا تعقل كل واحد من هذه الصفات مع الذهول عن أن واحد من هذه الصفات وإن مل ميكن ذلك فال ش
نتعقل ذاته املخصوصة بل هذا هو الواجب عند من يقول إن ذاته املخصوصة غري معلومة وصفاته معلومة واملعلوم 
 مغاير ملا ليس مبعلوم فإذن هذه الصفات أمور زائدة على الذات وثانيها أن هذه الصفات لو كانت هي نفس الذات

لكان قولنا يف الذات إهنا عاملة أو ليست عاملة جارياً جمرى قولنا الذات ذات أو ال ذات وال استحال أن يكون ذلك 
يف البحث حيتمل أن يقام الربهان على نفيه وإثباته فإن من قال الذات ذات علم كل أحد بالضرورة صدقه ومن قال 

ان قولنا الذات عاملة أو ليست عاملة ليس مبثابة قولنا لذات الذات ليست بذات علم كل أحد بالضرورة كذبه وملا ك
ذات الذات ليست بذات علمنا أن هذه الصفات أمور زائدة على الذات وثالثها أنه لو كان املرجع هبذه الصفات 

مة إىل ذاته فقط وذاته ليست إال شيئاً واحداً لكان املرجع هبذه الصفات إىل شيء واحد فكان ينبغي أن تكون إقا
الداللة على كونه قادراً تغين عن إقامة الداللة على كونه عاملاً وعلى كونه حياً فلما مل يكن كذلك بل افتقرنا يف كل 



صفة إىل دليل خاص علمنا أنه ليس املرجع هبا إىل الذات إذا ثبت أن هذه الصفات أمور زائدة على الذات فنقول 
جائز أن تكون سلبية ألن السلب نفي حمض والنفي احملض ال ختصص  هذه الصفات إما أن تكون سلبية أو ثبوتية ال

فيه وألنا جعلنا كونه عاملاً قادراً عبارة عن نفي اجلهل والعجز فاجلهل والعجز إما أن يكون املرجع هبما إىل العدم 
ابق والعجز عبارة عن وأنه ليس بعامل وال قادر أو يكون املرجع إىل أمر ثبويت وهو أن اجلهل عبارة عن اعتقاد غري مط

  إخالل حال القدرة فإن كان األول كان العلم والقدرة عبارة عن سلب السلب فيكون

ثبوتياً وإن كان الثاين مل يلزم من انتفاء اجلهل والعجز هبذا املعىن حتقق العلم والقدرة فإن اجلماد قد انتفى عنه اجلهل 
درة فثبت أن صفات اهللا تعاىل أمور زائدة على ذاته قائمة بذاته والعجز هبذا املعىن مع أنه غري موصوف بالعلم والق

واإلله عبارة عن جمموع الذات والصفات فقد عاد القول إىل أن حقيقة اإلله تعاىل مركبة من أمور كثرية فكيف 
  القول فيه

قيقة احلق واحدة وإشكال آخر وهو أنا قد دللنا على أن الوحدة صفة زائدة على الذات قائمة بالذات فإذا كانت ح
فهناك أمور ثالثة تلك احلقيقة وتلك الواحدية وموصوفية تلك احلقيقة بتلك الواحدية فذلك ثالث ثالثة فأين 

  التوحيد
وإشكال ثالث وهو أن تلك احلقيقة هل هي موجودة وواجبة الوجود أم ال فإن كانت موجودة فهي بوجودها 

سائر املوجودات فهناك كثرة حاصلة بسبب الوجود واملاهية وإن مل تكن تشارك سائر املوجودات ومباهياهتا متتاز عن 
موجودة فهذا إشارة إىل العدم وكذا القول يف الوجوب فإهنا إن كانت واجبة الوجود لذاهتا فوجوب وجودها 
ني يستحيل أن يكون عني الذات ألن الوجوب صفة النتساب املوضوع إىل احملمول باملوصوفية واالنتساب مغاير ب

الشيئني مغاير لكل واحد منهما من حيث هو فألن تكون صفة ذلك اإلنتساب مغايرة هلما أوىل وأيضاً فالذات قائمة 
بنفسها ويستحيل أن يكون مسمى الواجب أمراً قائماً بالنفس وألنا نصف الذات بالوجوب ووصف الشيء بنفسه 

زائداً على ذاته فهناك أمران تلك الذات مع  حمال فثبت أنه لو وجب موجود واجب الوجود لكان وجوب وجوده
  ذلك الوجوب ومع املوصوفية بذلك الوجوب فقد عاد التثليث

وإشكال رابع وهو أن هذه احلقيقة البسيطة هل ميكن اإلخبار عنها وهل ميكن التعبري عنها أم ال واألول حمال ألن 
هما أمران ال واحد وإن مل يكن التعبري عنه فهو معلوم اإلخبار إمنا يكون بشيء عن شيء فاملخرب عنه غري املخرب به ف

  ألبتة ال بالنفي وال باإلثبات فهو مغفول عنه فهذا مجلة ما يف هذا املقام من السؤال
واجلواب عن األول أنه سبحانه ذات موصوفة هبذه الصفات وال شك أن اجملموع مفتقر يف حتققه إىل حتقق أجزائه 

واجبة لذاهتا مث إهنا بعد وجوهبا بعدية بالرتبة مستلزمة لتلك النعوت والصفات فهذا مما  إال أن الذات قائمة بنفسها
  ال امتناع فيه عند العقل

وأما اإلشكال الثاين وهو أن الوحدة صفة زائدة على الذات فإذا نظرت إليها من حيث أهنا واحدة فهناك أمور ثالثة 
رق بني النظر إليه من حيث أنه هو وبني النظر إليه من حيث أنه ال أمر واحد فاجلواب أن الذي ذكرته حق ولكن ف

حمكوم عليه بأنه واحد فإذا نظرت إليه من حيث أنه هو مع ترك اإللتفات إىل أنه واحد فهناك تتحقق الوحدة وههنا 
قد وصل إىل حالة عجيبة فإن العقل ما دام يلتفت إىل الوحدة فهو بعد مل يصل إىل عامل الوحدة فإذا ترك الوحدة ف

الوحدة فاعترب هذه احلالة بذهنك اللطيف لعلك تصل إىل سره وهذا أيضاً هو اجلواب عن إشكال الوجود وإشكال 
  الوجوب



أما اإلشكال الرابع وهو أنه هل ميكن التعبري عنه فاحلق أنه ال ميكن التعبري عنه ألنك مىت عربت عنه فقد أخربت 
  خرب به ال حمالة فليس هناك توحيد ولو أخربت عنه بأنه العنه بأمر آخر واملخرب عنه مغاير للم

ميكن اإلخبار عنه فهناك ذات مع سلب خاص فال يكون هناك توحيد فأما إذا نظرت إليه من حيث أنه هو من غري 
التعبري  أن خترب عنه ال بالنفي وال باإلثبات فهناك حتقق الوصول إىل مبادىء عامل التوحيد مث اإللتفات املذكور ال ميكن

فلذلك عظم وقع هذه الكلمة عند اخلائضني يف حبار التوحيد وسنذكر مشة من حقائقها يف ) هو ( عنه إال بقوله 
تفسري هذه اآلية بعون اهللا تعاىل أما الوحدة باملعىن الثاين وهي أنه ليس يف الوجود شيء يشاركه يف وجوب الوجود 

ق سبحانه وتعاىل وبراهني ذلك مذكورة يف تفسري قوله تعاىل لَوْ فكأن هذه الوحدة هي الوحدة اخلاصة بذات احل
أم الوحدة بالتفسري األول فليست من خواص ذات احلق سبحانه )  ٢٢األنبياء ( كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا 

ركب ال بد فيه من املفردات وتعاىل ألنه ال شك يف وجود موجودات توهذه املوجودات إما مفردات أو مركبات فامل
فثبت أنه ال بد من إثبات املفردات يف عامل املمكنات فالواحدية باملعىن األول ليست من األمور اليت توحد احلق 

سبحانه هبا أما الواحدية باملعىن الثاين فاحلق سبحانه وتعاىل متوحد هبا ومتفرد هبا وال يشاركه يف ذلك النعت شيء 
لكالم يف هذا املقام حبسب ما يليق بعقل البشر وفكره القاصر مع االعتراف بأنه سبحانه منزه سواه فهذه تلخيص ا

  عن تصرفات األفكار واألوهام وعالئق العقول واألفهام
املسألة اخلامسة قال اجلبائي يوصف اهللا تعاىل بأنه واحد من وجوه أربعة ألنه ليس بذي أبعاض وال بذي أجزاء وألنه 

وألنه منفرد باإلهلية وألنه منفرد بصفات ذاته حنو كونه عاملاً بنفسه وقادراً بنفسه وأبو هاشم يقتصر منفرد بالقدم 
على ثالثة أوجه فجعل تفرده بالقدم وبصفات الذات وجهاً واحداً قال القاضي ويف هذه اآلية املراد تفرده باإلهلية 

إِالَّ ُهَو وقال أصحابنا إنه سبحانه وتعاىل واحد يف ذاته  فقط ألنه أضاف التوحيد إىل ذلك ولذلك عقبه بقوله الَ إله
ال قسيم له وواحد يف صفاته ال شبيه له وواحد يف أفعاله ال شريك له أما أنه واحد يف ذاته فألن تلك الذات 

املخصوصة اليت هي املشارإليها بقولنا هو احلق سبحانه وتعاىل إما أن تكون حاصلة يف شخص آخر سواه أو ال 
كون فإن كان األول كان امتياز ذاته املعينة عن املعىن اآلخر ال بد وأن يكون بقيد زائد فيكون هو يف نفسه مركباً ت

مبا به اإلشتراك وما به اإلمتياز فيكون ممكناً معلوالً مفتقراً وذلك حمال وإن مل يكن فقد ثبت أنه سبحانه واحد يف 
ألن موصوفيته سبحانه بصفات متميزة عن موصوفية غريه بصفات من ذاته ال قسيم له وأما أنه واحد يف صفاته ف

وجوه أحدها أن كل ما عداه فاٍن ألن حصول صفاته له ال تكون من نفسه بل من غريه وهو سبحانه يستحق 
حصول صفاته لنفسه ال لغريه وثانيها أن صفات غريه خمتصة بزمان دون زمان ألهنا حادثة وصفات احلق ليست 

ها أن صفات احلق غري متناهية حبسب املتعلقات فإن علمه متعلق جبميع املعلومات وقدرته متعلقة جبميع كذلك وثالث
املقدورات بل له يف كل واحد من املعلومات الغري املتناهية معلومات غري متناهية ألنه يعلم يف ذلك اجلوهر الفرد أنه 

وحبسب كل واحد من الصفات املتناهية فهو سبحانه  كيف كان ويكون حاله حبسب كل واحد من األحياز املتناهية
واحد يف صفاته من هذه اجلهة ورابعها أنه سبحانه ليست موصوفية ذاته بتلك الصفات مبعىن كوهنا حالة يف ذاته 
وكون ذاته حمالً هلا وال أيضاً حبسب كون ذاته مستكملة هبا ألنا بينا أن الذات كاملبدأ لتلك الصفات فلو كانت 

مستكملة بالصفات لكان املبدأ ناقصاً لذاته مستكمالً باملمكن لذاته وهو حمال بل ذاته مستكملة لذاته ومن  الذات
لوازم ذلك اإلستكمال الذايت حتقق صفات الكمال معه إال أن التقسيم يعود يف نفس اإلستكمال فينتهي إىل حيث 

  تقصر العبارة عن الوفاء به



ن كنه صفاته كما ال خرب عندها من كنه ذاته وذلك ألنا ال نعرف من علمه إال أنه خامسها أنه ال خرب عند العقول م
األمر الذي ألجله ظهر اإلحكام واإلتقان يف عامل املخلوقات فاملعلوم من علمه أنه أمر ما ال ندري أنه ما هو ولكن 

ن من ردع بنور عزته أنوار العقول نعلم منه أنه يلزمه هذا األثر احملسوس وكذا القول يف كونه قادراً وحياً فسبحا
واألفهام وأما إنه سبحانه وتعاىل واحد يف أفعاله فاألمر ظاهر ألن املوجود إما واجب وإما ممكن فالواجب هو هو 
واملمكن ما عداه وكل ما كان ممكناً فإنه جيوز أن ال يوجد ما مل يتصل بالواجب وال خيتلف هذا احلكم باختالف 

ء كان ملكاً أو ملكاً أو كان فعالً للعباد أو كان غري ذلك فثبت أن كل ما عداه فهو ملكه أقسام املمكنات سوا
وملكه وحتت تصرفه وقهره وقدرته واستيالئه وعند هذا تدرك مشة من روائح أسرار قضائه وقدره ويلوح لك شيء 

أن املوجود ليس البتة إال ما هو هو وما هو له وتعرف )  ٤٩القمر ( من حقائق قوله إِنَّا كُلَّ َشىْ ء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ 
وإذا وقعت سفينة الفكرة يف هذه اللجة فلو سارت إىل األبد مل تقف ألن السري إمنا يكون من شيء إىل شيء 

فالشيء األول متروك والشيء الثاين مطلوب ومها متغايران فأنت بعد خارج عن عامل الفردانية والوحدانية فأما إذا 
رزخ عامل احلدوث والقدم فهناك تنقطع احلركات وتضمحل العالمات واألمارات ومل يبق يف العقول وصلت إىل ب

واأللباب إال جمرد أنه هو فيا هو ويا من ال هو إال هو أحسن إىل عبدك الضعيف فإن عبدك بفنائك ومسكينك 
  ببابك

هذه اإلضافة يف كل اخللق أو ال تصح إال يف املسألة السادسة إن قيل ما معىن إضافته بقوله َوإِلَاُهكُْم وهل تصح 
املكلف قلنا ملا كان اإلله هو يستحق أن يكون معبوداً والذي يليق به أن يكون معبوداً هبذا الوصف إمنا يتحقق 

بالنسبة إىل من يتصور منه عبادة اهللا تعاىل فإن هذه اإلضافة صحيحة بالنسبة إىل كل املكلفني وإىل مجيع من تصح 
  مكلفاً تقديراً صريورته

املسألة السابعة قوله َوإِلَاُهكُْم يدل على أن معىن اإلله ما يصح أن تدخله اإلضافة فلو كان معىن اإلله القادر لصار 
  املعىن وقادركم قادر واحد ومعلوم أنه ركيك فدل على أن اإلله هو املعبود

واحد يف اإلهلية ألن ورود لفظ الواحد بعد لفظ اإلله يدل على أن  املسألة الثامنة قوله وَإِلَاُهكُْم إِلَاٌه واِحٌد معناه أنه
تلك الوحدة معتربة يف اإلهلية ال يف غريها فهو مبنزلة وصف الرجل بأنه سيد واحد وبأنه عامل واحد وملا قال وَإِلَاُهكُمْ 

اير إلهلنا فال جرم أزال هذا الوهم إِلَاٌه واِحٌد أمكن أن خيطر ببال أحد أن يقول هب أن إهلنا واحد فلعل إله غرينا مغ
ببيان التوحيد املطلق فقال الَ إله إِالَّ ُهَو وذلك ألن قولنا ال رجل يقتضي نفي هذه املاهية ومىت انتفت هذه املاهية 

انتفى مجيع أفرادها إذ لو حصل فرد من أفراد تلك املاهية فمىت حصل ذلك الفرد فقد حصلت املاهية وذلك يناقض 
لفظ عليه من انتفاء املاهية فثبت أن قولنا ال رجل يقتضي النفي العام الشامل فإذا قيل بعد إال زيداً أفاد ما دل ال

التوحيد التام احملقق ويف هذه الكلمة أحباث أحدها أن مجاعة من النحويني قالوا الكالم فيه حذف وإضمار والتقدير 
  هذا الكالم غري مطابق للتوحيد احلق وذلكال إله لنا أو ال إله يف الوجود إال اهللا واعلم أن 

ألنك لو قلت التقدير أنه ال إله لنا إالاهللا لكان هذا توحيداً ألهلنا ال توحيد لإلله املطلق فحينئذ ال يبقى بني قوله 
ا لو قلنا التقدير ال إله َوإِلَاُهكُْم إِلَاٌه واِحٌد وبني قوله الَ إله إِالَّ ُهَو فرق فيكون ذلك تكراراً حمضاً وأنه غري جائز وأم

يف الوجود فذلك اإلشكال زائل إال أنه يعود اإلشكال من وجه آخر وذلك ألنك إذا قلت ال إله يف الوجود ال إله 
إال هو كان هذا نفياً لوجود اإلله الثاين أما لو مل يضمر هذا اإلضمار كان قولك ال إله إال اهللا نفياً ملاهية اإلله الثاين 

في املاهية أقوى يف التوحيد الصرف من نفي الوجود فكان إجراء الكالم على ظاهره واإلعراض عن ومعلوم أن ن
هذا اإلضمار أوىل فإن قيل نفي املاهية كيف يعقل فإنك إذا قلت السواد ليس بسواد كان ذلك حكماً بأن السواد 



ظم مستقيم قلنا بنفي املاهية أمر ال ليس بسواد وهو غري معقول أما إذا قلت السواد ليس مبوجود فهذا معقول منت
بد منه فإنك إذا قلت السواد ليس مبوجود فقد نفيت الوجود والوجود من حيث هو وجود ماهية فإذا نفيته فقد 
نفيت هذه املاهية املسماة بالوجود فإذا عقل نفي هذه املاهية من حيث هي هي فلم ال يعقل نفي تلك املاهية أيضاً 

راء قولنا ال إله إال اهللا على ظاهره من غري حاجة إىل اإلضمار فإن قلت إنا إذا قلنا السواد فإذا عقل ذلك صح اج
ليس مبوجود فما نفيت املاهية وما نفيت الوجود ولكن نفيت موصوفية املاهية بالوجود قلت فموصوفية املاهية 

نهما كان نفيها نفياً لتلك املاهية بالوجود هل هي أمر منفصل عن املاهية وعن الوجود أم ال فإن كانت منفصلة ع
فاملاهية من حيث هي هي أمكن نفيها وحينئذ يعود التقريب املذكور وإن مل تكن تلك املوصوفية أمراً منفصالً عنها 
استحال توجيه النفي إليها إال بتوجيه النفي إما إىل املاهية وإما إىل الوجود وحينئذ يعود التقريب املذكور فثبت أن 

   إله إال هو حق وصدق من غري حاجة إىل اإلضمار البتةقولنا ال
البحث الثاين فيما يتعلق هبذه الكلمة أن تصور النفي متأخر عن تصور اإلثبات فإنك ما مل تتصور الوجود أوالً 

استحال أن تتصور العدم فأنت ال تتصور من العدم إال ارتفاع الوجود فتصور الوجود غين عن تصور العدم وتصور 
دم مسبوق بتصور الوجود فإن كان األمر كذلك فما السبب يف قلب هذه القضية يف هذه الكلمة حىت قدمنا الع

  النفي وأخرنا اإلثبات
واجلواب أن األمر يف العقل على ما ذكرت إال أن تقدمي النفي على اإلثبات كان لغرض إثبات التوحيد ونفي 

  الشركاء واألنداد
لم أن املباحث اللفظية املتعلقة هبو قد تقدمت يف بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ أما البحث الثالث يف كلمة ُهَو أع

األسرار املعنوية فنقول اعلم أن األلفاظ على نوعني مظهرة ومضمرة أما املظهرة فهي األلفاظ الدالة على املاهيات 
ضمرات فهي األلفاظ الدالة على شيء ما املخصوصة من حيث هي هي كالسواد والبياض واحلجر واإلنسان وأما امل

هو املتكلم واملخاطب والغائب من غري داللة على ماهية ذلك املعني وهي ثالثة أنا وأنت وهو وأعرفها أنا مث أنت مث 
هو والدليل على صحة هذا الترتيب أن تصوري لنفسي من حيث أين أنا مما ال يتطرق إليه االشتباه فإنه من 

مشتبهاً بغريي أو يشتبه يب غريي خبالف أنت فإنك قد تشتبه بغريك وغريك يشتبه بك يف عقلي  املستحيل أن أصري
( وأما ) هو ( وظين وأيضاً فأنت أعرف من هو فاحلاصل أن أشد املضمرات عرفاناً أََناْ وأشدها بعداً عن العرفان 

( دل على أن أعرف الضمائر قوالً قويل فكاملتوسط بينهما والتأمل التام يكشف عن صدق هذه القضية ومما ي) أنت 
أن املتكلم حصل له عند اإلنفراد لفظ يستوي فيه املذكر واملؤنث من غري فصل ألن الفصل إمنا حيتاج إليه عند ) أنا 

  اخلوف من اإللتباس وههنا ال ميكن اإللتباس فال حاجة إىل الفصل وأما عند التثنية واجلمع فاللفظ

ولك شربنا وأما املنفصل فقولك حنن وإمنا كان كذلك لألمن من اللبس وأما املخاطب فإنه واحد أما يف املتصل فكق
فصل بني لفظ مؤنثه ومذكره ويثين وجيمع ألنه قد يكون حبضرة املتكلم مؤنث ومذكر وهو مقبل عليهما فيخاطب 

ا إن احلاضر أعرف من الغائب أحدمها فال يعرف حىت يبينه بعالمة وتثنية املخاطب ومجعه إمنا حسن هلذه العلة وأم
فهذا أمر كالضروري إذا عرفت هذا فنقول ظهر أن عرفان كل شيء بذاته أمت من عرفانه بغريه سواء كان حاضراً 

أعرف األقسام الثالثة فلما مل ) أنا ( ولفظ ) أنا ( أو غائباً فالعرفان التام باهللا ليس إال اهللا ألنه هو الذي يقول لنفسه 
إال له سبحانه علمنا أن ) أنا ( يسري إىل تلك احلقيقة بالضمري الذي هو أعرف الضمائر وهو قول يكن ألحد أن 

  العرفان التام به سبحانه وتعاىل ليس اإلله
بقي أن هناك قوماً جيوزون االحتاد األرواح البشرية إذا استنارت بأنوار معرفة تلك احلقيقة احتد العاقل باملعقول 



لك العارف أن يقول أنا اهللا إال أن القول باالحتاد غري معقول ألن حال االحتاد إن فنيا أو وعند االحتاد يصح لذ
أحدمها فذاك ليس باحتاد وإن بقيا فهما اثنان ال واحد وملا انسد هذا الطريق الذي هو أكمل الطرق يف اإلشارة بقي 

 مقامات املكاشفات واملشاهدات ملن فين فهو للحاضرين يف) أنت ( أما ) هو ( و ) أنت ( الطريقان اآلخران وهو 
عن مجيع احلظوظ البشرية على ما أخرب اهللا تعاىل عن يونس عليه السالم أنه بعد أن فىن عن ظلمات عامل احلدوث 

بهك وهذا ين)  ٨٧األنبياء ( وعن آثار احلدوث وصل إىل مقام الشهود فقال فَنَاَدى ِفى الظُّلَُماِت أَن الَّ إله إِالَّ أَنَت 
صلى اهللا عليه ( على أنه ال سبيل إىل الوصول إىل مقام املشاهدة واملخاطبة إال بالغيبة عن كل ما سواه وقال حممد 

) هو ( فللغائبني مث ههنا حبث وهو أن ) هو ( وأما ) ال أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) ( وسلم 
  يف حقه أشرف األمساء ويدل عليه وجوه

إلسم إما كلي أو جزئي وأعين بكلي أن يكون مفهومه حبيث ال مينع تصوره من وقوع الشركة وأعين أحدها أن ا
باجلزئي أن يكون نفس تصوره مانعاً من الشركة وهو اللفظ الدال عليه من حيث إنه ذلك املعني فإن كان األول 

ك االسم أمراً ال مينع الشركة وذاته املعينة فاملشار إليه بذلك االسم ليس هو احلق سبحانه ألنه ملا كان املفهوم من ذل
سبحانه وتعاىل مانعة من الشركة وجب القطع بأن املشار إليه بذلك االسم ليس هو احلق سبحانه فإذن مجيع األمساء 

املشتقة كالرمحن والرحيم واحلكيم والعليم والقادر ال يتناول ذاته املخصوصة وال يدل عليها بوجه البتة وإن كان 
ين فهو املسمى باسم العلم والعلم قائم مقام اإلشارة فال فرق بني قولك يا زيد وبني قولك يا أنت ويا هو وإذا الثا

كان العلم قائماً مقام اإلشارة فالعلم فرع واسم اإلشارة أصل واألصل أشرف من الفرع فقولنا يا أنت يا هو 
يتناول الغائب وفيه سر آخر ) هو ( فظ يتناول احلاضر و ل) أنت ( أشرف من سائر األمساء بالكلية إال أن الفرق أن 

يتناول تلك الصورة ) هو ( إمنا يصح التعبري عنه إذا حصل يف العقل صورة ذلك الشيء وقولك ) هو ( وهو أن 
أيضاً ال يتناول إال احلاضر وثانيها أنا قد دللنا على أن حقيقة احلق ) هو ( وهي حاضرة فقد عاد القول إىل أن 

زهة عن مجيع أحناء التراكيب والفرد املطلق ال ميكن نعته ألن النعت يقتضي املغايرة بني املوصوف والصفة وعند من
حصول الغريية ال تبقى الفردانية وأيضاً ال ميكن اإلخبار عنه ألن اإلخبار يقتضي خمرباً عنه وخمرباً به وذلك ينايف 

فإنه يصل إىل كنه ) هو ( عن الوصول إىل كنه حقيقة احلق وأما لفظ  الفردانية فثبت أن مجيع األمساء املشتقة قاصرة
تلك احلقيقة املفردة املربأة عن مجيع جهات الكثرة فهذه اللفظة لوصوهلا إىل كنة احلقيقة وجب أن تكون أشرف من 

  سائر األلفاظ

ول صفة للذات مث ماهيات صفة اليت ميتنع وصوهلا إىل كنه تلك احلقيقة وثالثها أن األلفاظ املشتقة دالة على حص
احلق أيضاً غري معلومة إال بآثارها الظاهرة يف عامل احلدوث فال يعرف من علمه إال أنه األمر الذي باعتباره صح منه 

اإلحكام واإلتقان ومن قدرته إال أهنا األمر الذي باعتباره صح منه صدور الفعل والترك فإذن هذه الصفات ال ميكننا 
د االلتفات إىل األحوال املختلفة يف عامل احلدوث فاأللفاظ املشتقة ال تشري إىل احلق سبحانه وحده بل تعقلها إال عن

تشري إليه وإىل عامل احلدوث معاً والناظر إىل شيئني ال يكون مستكمالً يف كل واحد منهما بل يكون ناقصاً قاصراً 
ام معرفة احلق بل كلها تصري حجاباً بني العبد وبني فإذن مجيع األمساء املشتقة ال تفيد كمال االستغراق يف مق

فإنه لفظ يدل عليه من حيث هو هو ال من حيث عرضت له إضافة أو نسبة ) هو ( االستغراق يف معرفة الرب وأما 
يوصلك إىل احلق ويقطعك عما سواه وما عداه من األمساء فإنه ال ) هو ( بالقياس إىل عامل احلدوث فكان لفظ 

أشرف ورابعها أن الرباهني السالفة قد دلت على أن منبع اجلالل والعزة هو ) هو ( سواه فكان لفظ  يقطعك عما
يوصلك إىل ينبوع ) هو ( الذات وأن ذاته ما كملت بالصفات بل ذاته لكماهلا استلزمت صفات الكمال ولفظ 



) هو ( نعوت والصفات فكان لفظ الرمحة والعزة والعلو وهو الذات وسائر األلفاظ ال توقفك إال يف مقامات ال
وإليه الرغبة سبحانه يف أن ينور بدرة من ملعات ) هو ( أشرف فهذا ما خطر بالبال يف الكشف عن أسرار لفظ 

أنوارها صدورنا وأسرارنا ويروح هبا عقولنا وأرواحنا حىت نتخلص من ضيق عامل احلدوث إىل فسحة معارج القدم 
   مسوات األنوار وما ذلك عليه بعزيزونرقى من حضيض ظلمة البشرية إىل

مع االسم ) ال ( ألنه بدل من موضع ) هو ( املسألة التاسعة قال النحويون يف قوله تعاىل الَ إله إِالَّ ُهَو ارتفع 
ولنتكلم يف قوله ما جاءين رجل إال زيد فقوله إال زيد مرفوع على البدلية ألن البدلية هي اإلعراض عن األول 

اين فكأنك قلت ما جاءين إال زيد وهذا معقول ألنه يفيد نفي اجمليء عن الكل إال عن زيد أما قوله جاءين واألخذ بالث
إال زيداً فههنا البدلية غري ممكنة ألنه يصري يف التقدير جاءين خلق إال زيداً وذلك يقتضي أنه جاء كل أحد إال زيداً 

  وذلك حمال فظهر الفرق واهللا أعلم
فقد تقدم القول يف تفسريمها وبينا أن الرمحة يف حقه سبحانه هي النعمة وفاعلها هو الراحم ) حيم الرمحن الر( أما 

  وإذا أردنا املبالغة التامة اليت ليست إال له سبحانه قلنا الرَّْحمَُن) رحيم ( فإذا أردنا إفادة الكثرة قلنا 
ذكر اإلهلية الفردانية يفيد القهر والعلو فعقبهما واعلم أنه سبحانه إمنا خص هذا املوضع بذكر هاتني الصفتني ألن 

بذكر هذه املبالغة يف الرمحة تروحياً للقلوب عن هيبة اإلهلية وعزة الفردانية وإشعاراً بأن رمحته سبقت غضبه وأنه ما 
  خلق اخللق إال للرمحة واإلحسان

النَّهَارِ َوالْفُلِْك الَِّتى َتجْرِى ِفى الَْبْحرِ بَِما َينفَعُ النَّاَس وََمآ أَنَزلَ اللَُّه إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َواالٌّْرضِ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ َو
السَّحَابِ الُْمَسخَّرِ َبْيَن ِمَن السََّمآِء ِمن مَّآٍء فَأَْحَيا بِِه األرض بَْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ ِفيَها ِمن كُلِّ َدآبَّةٍ  َوَتصْرِيِف الرِّيَاحِ َو

  لسََّمآِء َواَألْرضِ آليَاٍت لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَا
اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا حكم بالفردانية والوحدانية ذكر مثانية أنواع من الدالئل اليت ميكن أن يستدل هبا على 

ال بد  وجوده سبحانه أوالً وعلى توحيده وبراءته على األضداد واألنداد ثانياً وقبل اخلوض يف شرح تلكم الدالئل
  من بيان مسائل

املسألة األوىل وهي أن الناس اختلفوا يف أن اخللق هل هو املخلوق أو غريه فقال عامل من الناس اخللق هو املخلوق 
واحتجوا عليه باآلية واملعقول أما اآلية فهي هذه اآلية وذلك ألنه تعاىل قال إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماوَاِت وَاالْْرَض 

لَّْيلِ وَالنَّهَارِ إىل قول آليَاٍت لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ ومعلوم أن اآليات ليست إال يف املخلوق وأما املعقول فقد َواْخِتلَافِ ا
احتجوا عليه بأمور أحدها أن اخللق عبارة عن إخراج الشيء من العدم إىل الوجود فهذا اإلخراج لو كان أمراً 

أو حديثاً فإن كان قدمياً فقد حصل يف األزل مسمى اإلخراج من العدم  مغايراً للقدرة واألثر فهو إما أن يكون قدمياً
إىل الوجود واإلخراج من العدم إىل الوجود مسبوق بالعدم واألزل هو نفي املسبوقية فلو حصل اإلخراج يف األزل 

وجود فال بد له من لزم اجتماع النقيضني وهو حمال وإن كان حمدثاً فال بد له أيضاً من خمرج خيرجه من العدم إىل ال
إخراج آخر والكالم فيه كما يف األول ويلزم التسلسل وثانيها أنه تعاىل يف األزل مل يكن خمرجاً لألشياء من عدمها 

إىل وجودها مث يف األزل هل أحدث أمراً أو مل حيدث فإن أحدث أمراً فذلك األمر احلادث هو املخلوق وإن مل حيدث 
ق شيئاً وثالثها أن املؤثرية نسبة بني ذات املؤثر وذات األثر والنسبة بني األمرين يستحيل أمراً فاهللا تعاىل قط مل خيل

تقريرها بدون املنتسب فهذه املؤثرية إن كانت حادثة لزم التسلسل وإن كانت قدمية كانت من لوازم ذات اهللا تعاىل 
ة العظيمة والزم الالزم الزم فيلزم أن يكون وحصول األثر إما يف احلال أو يف اإلستقبال من لوازم هذا الصفة القدمي

األثر من لوازم ذات اهللا تعاىل فال يكون اهللا تعاىل قادراً خمتاراً بل ملجأ مضطراً إىل ذلك التأثري فيكون علة موجبة 



  وذلك كفر
ه خالق قبل أن واحتج القائلون بأن اخللق غري املخلوق بوجوه أوهلا أن قالوا ال نزاع يف أن اهللا تعاىل موصوف بأن

  خيلق األشياء واخلالق هو املوصوف باخللق فلو كان اخللق هو املخلوق لزم كونه تعاىل

موصوفاً باملخلوقات اليت منها الشياطني واألبالسة والقاذورات وذلك ال يقوله عاقل وثانيها أنا إذا رأينا حادثاً 
ذا قيل لنا إن اهللا تعاىل خلقه وأوجده قبلنا ذلك وقلنا حدث بعد أن مل يكن قلنا مل وجد هذا الشيء بعد أن مل يكن فإ

إن حق وصواب ولو قيل إنه إمنا وجد بنفسه لقلنا إنه خطأ وكفر ومتناقض فلما صح تعليل حدوثه بعد ما مل يكن 
فاخللق بأن اهللا تعاىل خلقه ومل يصح تعليل حدوثه حبدوثه بنفسه علمنا أن خلق اهللا تعاىل إياه مغاير لوجوده يف نفسه 

غري املخلوق وثالثها أنا نعرف أفعال العباد ونعرف اهللا تعاىل وقدرته مع أنا ال نعرف أن املؤثر يف أفعال العباد أهو 
قدرة اهللا أم هو قدرة العبد واملعلوم غري ما هو معلوم فمؤثرية قدرة القادر يف وقوع املقدور مغايرة لنفس تلك 

املغايرة يستحيل أن تكون سلبية ألنه نقيض املؤثرية اليت هي عدمية فهذه  القدرة ولنفس ذلك املقدور مث إن هذه
املؤثرية صفة ثبوتية زائدة على ذات املؤثر وذات األثر وهو املطلوب ورابعها أن النحاة قالوا إذ قلنا خلق اهللا العامل 

 وخامسها أنه يصح أن يقال خلق فالعامل ليس هو املصدر بل هو املفعول به وذلك يدل على أن خلق العامل غري العامل
السواد وخلق البياض وخلق اجلوهر وخلق العرض فمفهوم اخللق أمر واحد يف الكل مغاير هلذه املاهيات املختلفة 

بدليل أنه يصح تقسيم اخلالقية إىل خالقية اجلوهر وخالقية العرض ومورد التقسيم مشترك بني األقسام فثبت أن 
  لة ما يف هذه املسألةاخللق غري املخلوق فهذا مج

املسألة الثانية قال أبو مسلم رمحه اهللا أصل اخللق يف كالم العرب التقدير وصار ذلك امساً ألفعال اهللا تعاىل ملا كان 
يراً  ويقول الناس يف كل أمر حمكم هو معمول )  ٢الفرقان ( مجيعها صواباً قال تعاىل َوَخلََق كُلَّ َشىْ ء فَقَدََّرُه تَقِْد

  تقدير على
املسألة الثالثة دلت هذه اآلية على أنه ال بد من االستدالل على وجود الصانع بالدالئل العقلية وأن التقليد ليس 

  طريقاً ألبتة إىل حتصيل هذا الغرض
املسألة الرابعة ذكر ابن جرير يف سبب نزول هذه اآلية عن عطاء أنه عليه السالم عند قدومه املدينة نزل عليه 

فقال كفار قريش مبكة كيف يسع الناس إله واحد فأنزل اهللا تعاىل إِنَّ ِفي َخلْقِ )  ١٦٣البقرة ( كُْم إِلَاٌه واِحٌد َوإِلَاُه
السََّماَواِت َواالْْرَض وعن سعيد بن مسروق اقل سألت قريش اليهود فقالوا حدثونا عما جاءكم به موسى من 

النصارى عن ذلك فحدثوهم بإبراء األكمة واألبرص وإحياء املوتى األيات فحدثوهم بالعصا وباليد البيضاء وسألوا 
فقالت قريش عند ذلك للنيب عليه السالم ادع اهللا أن جيعل لنا الصفا ذهباً فنزداد يقيناً وقوة على عدونا فسأل ربه 

العاملني فقال عليه  ذلك فأوحى اهللا تعاىل إليه أن يعطيهم ولكن إن كذبوا بعد ذلك عذبتهم عذاباً ال أعذبه أحداً من
فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية مبيناً هلم أهنم إن كانوا يريدون أن أجعل هلم ) ذرين وقومي أدعوهم يوماً فيوماً ( السالم 

  الصفا ذهباً ليزدادوا يقيناً فخلق السموات واألرض وسائر ما ذكر أعظم
  سامواعلم أن الكالم يف هذه األنواع الثمانية من الدالئل على أق

القسم األول يف تفصيل القول يف كل واحد منها فالنوع األول من الدالئل االستدالل بأحوال السموات وقد 
ولنذكر ههنا )  ٢٢البقرة ( ذكرنا طرفاً من ذلك يف تفسري قوله تعاىل الَِّذى جََعلَ لَكُُم االْْرَض ِفرَاشاً وَالسََّماء بَِناء 

  منطاً آخر من الكالم



ن احلسام كان يقرأ كتاب اجملسطي على عمر األهبري فقال بعض الفقهاء يوماً ما الذي تقرؤنه فقال روي أن عمر ب
فأنا أفسر كيفية بنياهنا ولقد )  ٦ق ( أفسر آية من القرآن وهي قوله تعاىل أَفَلَْم َينظُُرواْ إِلَى السََّماء فَْوقَُهْم كَْيَف 

وغالً يف حبار خملوقات اهللا تعاىل كان أكثر علماً جبالل اهللا تعاىل صدق األهبري فيما قال فإن كل من كان أكثر ت
  وعظمته فنقول الكالم يف أحوال السموات على الوجه املختصر الذي يليق هبذا املوضع مرتب يف فصول

  الفصل األول
  يف ترتيب األفالك

س مث كرة املريخ مث كرة املشتري مث قالوا أقر هبا إلينا كرة القمر وفوقها كرة عطارد مث كرة الزهرة مث كرة الشم
  كرة زحل مث كرة الثوابت مث الفلك األعظم

  واعلم أن يف هذا املوضوع أحباثاً
البحث األول ذكروا يف طريق معرفة هذا الترتيب ثالثة أوجه األول السري وذلك أن الكوكب األسفل إذا مر بني 

ويتميز السائر عن املستور بلونه الغالب كصفرة  أبصارنا وبني الكوكب األعلى فإهنما يبصران ككوكب واحد
عطارد وبياض الزهرة ومحرة املريخ ودرية املشتري وكمودة زحل مث إن القدماء وجدوا القمر يكسف الكواكب 
الستة وكثرياً من الثوابت يف طريقه يف ممر الربوج وكوكب عطارد يكسف الزهرة والزهرة تكسف املريخ وعلى 

لطريق يدل على كون القمر حتت الشمس النكسافها به لكن ال يدل على كون الشمس فوق هذا الترتيب فهذا ا
سائر الكواكب أو حتتها ألن الشمس ال تنكسف بشيء منها الضمحالل أضوائها يف ضوء الشمس فسقط هذا 

لمريخ الطريق بالنسبة إىل الشمس الثاين اختالف املنظر فإنه حمسوس للقمر وعطارد والزهرة وغري حمسوس ل
واملشتري وزحل وأما يف حق الشمس فقليل جداً فوجب أن تكون الشمس متوسطة بني القسمني وهذا الطريق بني 
جداً ملن اعترب اختالف منظر الكواكب وشاهده على الوجه الذي حكيناه فأما من مل ميارسه فإنه يكون مقلداً فيه ال 

 تلخيصه لفصول الفرغاين أن اختالف املنظر ال حيس به إال يف سيما وأن أبا الرحيان وهو أستاذ هذه الصناعة ذكر يف
القمر الثالث قال بطليموس إن زحل واملشتري واملريخ تبعد عن الشمس يف مجيع األبعاد وأما عطارد والزهرة فإهنما 

ال يبعدان عن الشمس بعد التسديس فضالً عن سائر األبعاد فوجب كون الشمس متوسطة بني القسمني وهذا 
  لدليل ضعيف فإنه منقوض بالقمر فإنه يبعد عن الشمس كل األبعاد مع أنه حتت الكلا

البحث الثاين يف أعداد األفالك قالوا إهنا تسعة فقط واحلق أن الرصد ملا دل على هذه التسعة أثبتناها فأما ما عداها 
ينا يف الشفاء أنه مل يتبني يل إىل اآلن أن فلما مل يدل الرصد عليه ال جرم ما جزمنا بثبوهتا وال بانتفائها وذكر ابن س

كرة الثوابت كرة واحدة أو كرات منطبق بعضها على بعض وأقول هذا اإلحتمال واقع ألن الذي ميكن أن يستدل 
به على وحدة كرة الثوابت ليس إال أن يقال إن حركاهتا متساوية وإذا كان كذلك وجب كوهنا مركوزة يف كرة 

  فتانواحدة واملقدمتان ضعي

أما املقدمة األوىل فألن حركاهتا وإن كانت يف حواسنا متشاهبة لكنها يف احلقيقة لعلها ليست كذلك ألنا لو قدرنا أن 
الواحد منها يتم الدور يف ستة وثالثني ألف سنة واآلخر يتم هذا الدور يف مثل هذا الزمان لكن ينقصان عاشرة إذا 

 ألف سنة ال شك أن حصة كل يوم بل كل سنة بل كل ألف سنة مما ال وزعنا تلك العاشرة على أيام ستة وثالثني
  يصري حمسوساً وإذا كان كذلك سقط القطع بتشابه حركات الثوابت

وأما املقدمة الثانية وهي أهنا ملا تشاهبت يف حركاهتا وجب كوهنا مركوزة يف كرة واحدة وهي أيضاً ليست يقينية فإن 
تراكها يف الزم واحد بل أقول هذا االحتمال الذي ذكره ابن سينا يف كرة الثوابت األشياء املختلفة ال يستبعد اش



قائم يف مجيع الكرات ألن الطريق إىل وحدة كل كرة ليس إال ما ذكرناه وزيفناه فإذن ال ميكن اجلزم بوحدة الكرة 
ال تفي بضبط ذلك التفاوت املتحركة اليومية فلعلها كرات كثرية خمتلفة يف مقادير حركاهتا مبقدار قليل جداً 

  أعمارنا وكذلك القول يف مجيع املمثالت واحلوامل
من الناس من أثبت كرة فوق كرة الثوابت وحتت الفلك األعظم واحتجوا من وجوه األول أن الراصدين للميل و

( األعظم وجدوه خمتلف املقدار وكل من كان رصده أقدم كان وجدان امليل األعظم أعظم فإن بطليموس وجده 
اقص بدقيقة وذلك يقتضي أن من شأن مث وجد بعد املأمون وقد تن) كج له ( مث وجد يف زمان املأمون ) كج نا 

القطبني أن يقل ميلهما تارة ويكثر أخرى وهذا إمنا ميكن إذا كان بني كرة الكل وكرة الثوابت كرة أخرى يدور 
قطباها حول قطيب كرة الكل ويكون كرة الثوابت يدور أيضاً قطباها حول قطيب تلك الكرة فيعرض لقطبها تارة أن 

نخفضاً وتارة إىل جانب اجلنوب مرتفعاً فيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهار على منطقة يصري إىل جانب الشمال م
الربوج وأن ينفصل عنه تارة أخرى إىل اجلنوب وثانيها أن أصحاب األرصاد اضطربوا اضطراباً شديداً يف مقدار 

شاكاً يف أن هذا مسري الشمس على ما هو مشروح يف املطوالت حىت أن بطليموس حكى عن أبرخس أنه كان 
  السري يكون يف أزمنة متساوية أو خمتلفة

مث إن الناس ذكروا يف سبب اختالفه قولني أحدمها قول من جيعل أوج الشمس متحركاً فإنه زعم أن االختالف 
الذي يلحق حركة الشمس من هذه اجلهة خيتلف عند نقطيت اإلعتدالني الختالف بعدمها من األوج فيختلف زمان 

س من أجله وثانيهما قول أهل اهلند والصني وبابل وأكثر قدماء علماء الروم ومصر والشام أن السبب سري الشم
فيه انتقال فلك الربوج وارتفاع قطبيه واحنطاطه وحكى أبرخس أنه كان يعتقد هذا الرأي وذكر باربا اإلسكنداين 

قدم عن موضعه ويتأخر مثان درجات أن أصحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك أيضاً وأن قطب فلك الربوج يت
درجة من احلوت إىل أول احلمل وثالثها أن بطليموس رصد الثوابت فوجدها ) كب ( وقالوا إن ابتداء احلركة من 

تقطع يف كل مائة سنة درجة واحدة واملتأخرون رصدوها فوجدوها تقطع يف كل مائة سنة درجة ونصفاً وهذا 
ت يف اآلالت اليت تتخذها املهرة يف الصناعة على سبيل اإلستقصاء فال بد من تفاوت عظيم يبعد محله على التفاو

  محله على ازدياد امليل ونقصانه وذلك يوجب القول بثبوت الفلك الذي ذكرناه
  البحث الثالث احتجوا على أن الكواكب الثابتة مركوزة يف فلك فوق أفالك هذه الكواكب السبعة

سبعة حركات أسرع من حركات هذه الثوابت وثبت أن الكواكب ال تتحرك إال فقالوا شاهدنا هلذه األفالك ال
حبركة الفلك وهذا يقتضي كون هذه الثوابت مركوزة يف كرة سوى هذه السبعة وال جيوز أن تكون مركوزة يف 

كرة فوق الفلك األعظم ألنه سريع احلركة يدور يف كل يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب مث قالوا إهنا مركوزة يف 
كرات هذه السبعة ألن هذه الكواكب السبعة قد تكسف تلك الثوابت والكاسف حتت املكسوف فكرات هذه 

  السبعة وجب أن تكون دون كرات الثوابت
وهذا الطريق أيضاً ضعيف من وجوه أحدها أنا ال نسلم أن الكوكب ال يتحرك إال حبركة فلكية وهم إمنا بنوا على 

الك وحنن قد بينا ضعف دالئلهم على ذلك وثانيها سلمنا أنه ال بد هلذه الثوابت من كرات امتناع اخلرق على األف
أخرى إال أن مذهبكم أن كل كرة من هذه الكرات السبعة تنقسم إىل أقسام كثرية وجمموعها هو الفلك املمثل وأن 

الثوابت مركوزة يف هذه املمثالت  هذه املمثلة بطيئة احلركة على وفق حركة كرة الثوابت فلم ال جيوز أن يقال هذه
البطيئة احلركة فأما السيارات فإهنا مركوزة يف احلوامل اليت هي أفالك خارجة املركز وعلى هذا التقدير ال حاجة إىل 
إثبات كرة الثوابت وثالثها هب أنه ال بد من كرة أخرى فلم ال جيوز أن يكون هناك كرتان إحدامها فوق كرة زحل 



رة القمر وذلك ألن هذه السيارات ال متر إال بالثوابت الواقعة يف ممر تلك السيارات فأما الثوابت واألخرى دون ك
املقاربة للقطبني فإن السيارات ال متر بشيء منها وال تكسفها فالثوابت اليت تنكسف هبذه السيارات هب أنا حكمنا 

يارات فكيف نعلم أهنا ليست دون السيارات بكوهنا مركوزة يف كرة فوق كرة زحل أما اليت ال تنكسف هبذه الس
  فثبت أن الذي قالوه غري برهاين بل احتمايل

البحث الرابع زعموا أن الفلك األعظم حركته أسرع احلركات فإنه يتحرك يف اليوم والليلة قريباً من دورة تامة 
  وأنه يتحرك من املشرق إىل املغرب

البطء حىت إنه يتحرك يف كل مائة سنة درجة عند بطليموس وعند وأما الفلك الثامن الذي حتته فإنه يف هناية 
املتأخرين يف كل ستة وستني سنة درجة وأنه يتحرك من املغرب إىل املشرق على عكس احلركة األوىل واحتجوا عليه 

  بأنا ملا رصدنا هذه الثوابت وجدنا هلا حركة على خالف احلركة اليومية
جيوز أن يقال إن الفلك األعظم يتحرك من املشرق إىل املغرب كل يوم وليلة واعلم أن هذا أيضاً ضعيف فلم ال 

دورة تامة والفلك الثامن أيضاً يتحرك من املشرق إىل املغرب كل يوم وليلة دورة إال مبقدار حنو عشر ثانية فال جرم 
احلركة األوىل فإذا نرى حركة الكواكب يف احلس خمتلفة عن احلركة األوىل بذلك القدر القليل يف خالف جهة 

اجتمعت تلك املقادير أحس كأن الكوكب الثابت يرجع حبركة بطيئة إىل خالف جهة احلركة اليومية فهذا 
االحتمال واقع وهم ما أقاموا الداللة على إبطاله مث الذي يدل على أنه هو احلق وجهان األول وهو برهاين أن 

ك األعظم لكان حينما يتحرك حبركة الفلك األعظم إىل جهة حركة الفلك الثامن لو كانت إال خالف حركة الفل
إما أن يتحرك حبركة نفسه إىل خالف تلك اجلهة أو ال يتحرك يف ذلك الوقت مبقتضى حركة نفسه فإن كان األول 

  لزم كون الشيء الواحد دفعة واحدة متحركاً إىل جهتني واحلركة

ال وإن كان القسم الثاين لزم انقطاع احلركات الفلكية وهم ال إىل جهتني تقتضي احلصول يف اجلهتني دفعة وذلك حم
يرضون بذلك الثاين أن هناية احلركة حاصلة للفلك األعظم وهناية السكون حاصلة لألرض واألقرب إىل العقول أن 

يقال كل ما كان أقرب من الفلك األعظم كان أسرع حركة وكل ما كان أبعد كان أبطأ حركة ففلك الثوابت 
األفالك إليه فال جرم ال تفاوت بني احلركتني إال بقدر قليل وهو الذي حيصل من اجتماع مقادير التفاوت يف  أقرب

كل مائة سنة درجة واحدة ويليه فلك زحل فإنه أبطأ من فلك الثوابت فال جرم كان ختلفه عن الفلك األعظم أكثر 
إىل متام الدور وعلى هذا القول كل ما كان أبعد عن حىت إن مقادير التفاوت إذا اجتمعت بلغت يف كل ثالثني سنة 

الفلك األعظم كان أبطأ حركة فكان تفاوته أكثر حىت يبلغ إىل فلك القمر الذي هو أبطأ األفالك حركة فهو يف كل 
يوم يتخلف عن الفلك األعظم ثالث عشرة درجة فال جرم يتمم دوره يف كل شهر وال يزال كذلك حىت ينتهي إىل 

يت هي أبعد األشياء عن الفلك فال جرم كانت يف هناية السكون فثبت أن كالمهم يف هذه األصول خمتل األرض ال
  ضعيف والعقل ال سبيل له إىل الوصول إليها

  الفصل الثاين
  يف معرفة األفالك

ىء مرة القوم وضعوا ألنفسهم مقدمتني ظنيتني أحدامها أن حركات األجرام السماوية متساوية متصلة وأهنا ال تبط
وتسرع أخرى وليس هلا رجوع عن متوجهاهتا والثانية أن الكواكب ال تتحرك بذاهتا بل بتحرك الفلك مث إهنم بنوا 

على هاتني املقدمتني مقدمة أخرى فقالوا الفلك الذي حيمل الكواكب إما أن يكون مركزه مركز األرض أو ال 
مركوزاً يف ثخنه أو مركوزاً يف جرم مركوز يف ثخن يكون فإن كان مركزه مركز األرض فإما أن يكون الكوكب 



ذلك الفلك فإن كان األول استحال أن خيتلف قرب الكوكب وبعده من األرض وأن خيتلف قطعه للقسى من ذلك 
الفلك واألعراض اإلختالف يف حركة الفلك أو حركة الكوكب وقد فرضنا أهنما ال يوجدان ألبتة فبقي القسمان 

يكون الكوكب مركوزاً يف جرم كري مستدير احلركة مغروز يف ثخن الفلك احمليط باألرض  اآلخران أحدمها أن
وذلك اجلرم نسميه بالفلك املستدير فحينئذ يعرض بسبب حركته اختالف حال الكوكب بالنسبة إىل األرض تارة 

ن الفلك امليحط باألرض ليس بالقرب والبعد وتارة بالرجوع واإلستقامة وتارة بالصغر والكرب يف املنظر وإما أن يكو
مركزه موافقاً ملركز األرض فهو الفلك اخلارج املركز ويلزم أن يكون احلامل يف أحد نصفي فلك الربوج من ذلك 

الفلك أعظم من النصف ويف نصفه اآلخر أقل من النصف فال جرم حيصل بسببه القرب والبعد من األرض وأن 
ر من قطعه النصف اآلخر فظهر أن اختالف أحوال الكواكب يف صغرها يقطع أحد نصفي فلك الربوج يف زمان أكث

وكربها وسرعتها وبطئها وقرهبا وبعدها من األرض ال ميكن حصوله إال بأحد هذين الشيئني أعين التدوير والفلك 
  اخلارج املركز

  ا هو كرةإذا عرفت هذا فلنرجع إىل التفصيل قوهلم يف األفالك فقالوا هذه األفالك التسعة منها م

واحدة وهو الفلك األعظم وفلك الثوابت ومنها ما ينقسم إىل كرتني وهو فلك الشمس وذلك أنه ينفصل منه فلك 
آخر مركزه غري مركز العامل حبيث يتماس سطحامها احملدبان على نقطة تسمى األوج وهو البعد األبعد من الفلك 

ضيض وهو البعد األقرب منه ومها يف احلقيقة فلك واحد املنفصل ويتماس سطحامها املقعران على نقطة تسمى احل
منفصل عنه فلك آخر إال أنه يقال فلكان توسعا ويسمى املنفصل عنه الفلك املمثل واملنفصل اخلارج املركز فلك 
األوج وجرم الشمس مغرق فيه حبيث مياس سطحه سطحيه ومنها ما ينقسم إىل ثالث أكر وهي أفالك الكواكب 

هرة فإن لكل واحد منهما فلكني مثل فلك الشمس وفلكاً آخر موقعه من خارج املركز مثل موقع جرم العلوية والز
الشمس من فلكه ويسمى فلك التدوير والكوكب مغرق فيه حبيث مياس سطحه ويسمى اخلارج املركز الفلك 

مثل فلكي الشمس وينفصل  احلامل ومنها ما ينقسم إىل أربع أكر وهو فلك عطارد والقمر أما عطارد فإن له فلكني
من الثاين فلك آخر انفصال اخلارج املركز عن املمثل حبيث يقع مركزه خارجاً عن املركزين وبعده عن مركز 

اخلارج املركز مثل نصف بعد ما بني مركزي اخلارج املركز واملمثل ويسمى املنفصل عنه الفلك املدير واملنفصل 
د فيه كما سبق يف الكرات األربعة وأما القمر فإن فلكه ينقسم إىل كرتني الفلك احلامل ومنه فلك التدوير وعطار

متوازيتني والعظمى تسمى الفلك املثل والصغرى الفلك املائل وينقسم املائل إىل ثالث أكر كما يف الكواكب 
عنه  األربعة وكل فلك ينفصل عنه فلك آخر على الصورة اليت عرفتها يف فلك الشمس فإنه يبقى من املنفصل

كرتان خمتلفتا الثخن يسميان متممني لذلك الفلك املنفصل وكل واحد من هذه األفالك يتحرك على مركزه حركة 
دائمة متصلة إىل أن يقضي اهللا أمراً كان مفعوال والناس إمنا وصلوا إىل معرفة هذه الكرات بناء على املقدمة اليت 

  ياء إمنا الشأن فيهاقررناها وال شك أهنا لو صحت لصح القول هبذه األش
  الفصل الثالث

  يف مقادير احلركات
قال اجلمهور إن مجيع األفالك تتحرك من املغرب إىل املشرق سوى الفلك األعظم واملدير لعطارد والفلك املمثل 
حرك واملائل واملدير للقمر فاحلركة الشرقية تسمى احلركة إىل التوايل والغربية إىل خالف التوايل والفلك األعظم يت

حركة سريعة يف كل يوم بليلته دورة واحدة على قطبني يسميان قطيب العامل وحيرك مجيع األفالك والكواكب وهبذه 
احلركة يقع للكواكب الطلوع والغروب وتسمى احلركة األوىل وفلك الثوابت يتحرك حركة بطيئة يف كل ست 



فلك الربوج ومها يدوران حول قطيب العامل وستني سنة عند املتأخرين درجة واحدة على قطبني يسميان قطيب 
باحلركة األوىل وتتحرك على وفق هذه احلركة مجيع األفالك املتحركة وهبذه احلركة تنتقل األوجات عن موضعها من 

فلك الربوج وتسمى احلركة الثانية وحركة األوج وهي حركة الثوابت والثوابت إمنا مسيت ثوابت ألسباب أحدها 
  ا بإزاء السيارة تشبه الساكنةكوهنا بطيئة ألهن

وثانيها السيارة تتحرك إليها وهي ال تتحرك إىل السيارة فكأن الثوابت ثابتة النتظارها وثالثها عروضها ثابتة على 
مقدار واحد ال يتغري ورابعها أبعاد ما بينها ثابتة على حال واحد ال تتغري الصورة املتومهة عليها من الصور الثماين 

  وخامسها األزمنة عند أكثر عوام األمم منوطة بطلوعها وأفوهلا حبيث ال يتفاوت إال يف القرون واألحقاب واألربعني
( املريخ بداللة الشمس ) دنط ( املشتري ) ب أ ( وأما األفالك اخلارجة املركز فإهنا تتحرك يف كل يوم هكذا زحل 

وتسمى حركة املركز وحركة الوسط وهي ) و يج يج م( والقمر ) نط ح ( عطارد ) نط ج ( الزهرة ) الكر 
ند ( املشتري ) نرح ( حركات مراكز أفالك التداوير ومركز الشمس واألفالك التداوير تتحرك هبذا املقدار زحل 

وتسمى احلركة اخلاصة وحركة ) يج ج ند ( القمر ) ج وكد ( عطارد ) لونط ( الزهرة ) كرمب ( املريخ ) ط 
اكز الكواكب واعلم أن بسبب هذه احلركات املختلفة يعرض هلذه الكواكب أحوال االختالف وهي حركات مر

خمتلفة أحدها أنه حيصل للقمر مثالً أبعاد خمتلفة غري مضبوطة بالنسبة إىل هذا العامل واألنواع املضبوطة منها أربعة 
األقرب من الفلك اخلارج  األول أن يكون القمر على البعد األقرب من فلك التدوير ومركز التدوير على البعد

املركز ويقال له البعد األقرب وهو الثالث وثالثون مرة مثل نصف قطر األرض بالتقريب الثاين أن يكون القمر 
على البعد األبعد من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد األقرب من الفلك اخلارج املركز وهو البعد 

رة مثل نصف قطر األرض الثالث أن يكون القمر على البعد األقرب من فلك األقرب لألبعد وهو ثالث وأربعون م
التدوير ومركز فلك التدوير على البعد األبعد من الفلك اخلارج املركز وهو البعد األبعد لألقرب وهو أربعة 

تدوير على ومخسون مرة مثل نصف قطر األرض الرابع أن يكون القمر على البعد األبعد من فلك التدوير ومركز ال
البعد األبعد من الفلك اخلارج املركز وهو البعد األبعد وهو أربعة وستون مرة مثل نصف قطر األرض مث إن ما بني 
هذه النقط األربعة األحوال خمتلفة على ما أتى على شرحها أبو الرحيان وثانيها أن مجيع الكواكب مرتبطة بالشمس 

ها عن ذرى أفالك تداويرها أبداً تكون مبقدار بعد مركز الشمس عن مراكز ارتباطاً ما فأما العلوية فإن بعد مراكز
تداويرها وحينئذ تكون حمترقة ومىت كانت يف احلضيض كانت يف مقابلتها وحينئذ تكون مقابلة للشمس وذلك 
من يقارن الشمس يف منتصف االستقامة ويقابلها يف منتصف الرجوع وقيل إن نصف قطر فلك تدوير املريخ أعظم 

نصف قطر فلك ممثل الشمس فيلزم أنه إذا كان مقارناً للشمس يكون بعد مركزه عن مركز الشمس أعظم منه إذا 
كان مقابالً هلا وأما السلفيات فإن مراكز أفالك تدويرها أبداً يكون مقارناً للشمس فيلزم أن تقارن الشمس الذروة 

احد منهما عن الشمس مبقدار نصف قطر فلك تدويرمها واحلضيض يف منتصفي االستقامة والرجوع غاية بعد كل و
بالتقريب وأما القمر فإن مركز الشمس أبداً يكون متوسطاً بني بعده األبعد ) كه ( ولعطارد ) مه ( وهو للزهرة 

وبني مركز تدويره ولذلك يقال لبعدمركز تدويره عن البعد األبعد البعد املضاعف ألنه ضعف بعد مركز تدويره من 
س فلزم أنه مىت كان مركز تدويره يف البعد األبعد فإما أن يكون مقابالً للشمس أو مقارناً هلا ومىت كان يف الشم

البعد األقرب تكون الشمس يف تربيعه فلذلك يكون اجتماعه واستقباله يف البعد األبعد وتربيعه مع الشمس يف 
  األقرب

ا متشاهبة لكنها يف احلقيقة لعلها ليست كذلك ألنا لو قدرنا أن أما املقدمة األوىل فألن حركاهتا وإن كانت يف حواسن



الواحد منها يتم الدور يف ستة وثالثني ألف سنة واآلخر يتم هذا الدور يف مثل هذا الزمان لكن ينقصان عاشرة إذا 
مما ال وزعنا تلك العاشرة على أيام ستة وثالثني ألف سنة ال شك أن حصة كل يوم بل كل سنة بل كل ألف سنة 

  يصري حمسوساً وإذا كان كذلك سقط القطع بتشابه حركات الثوابت
وأما املقدمة الثانية وهي أهنا ملا تشاهبت يف حركاهتا وجب كوهنا مركوزة يف كرة واحدة وهي أيضاً ليست يقينية فإن 

سينا يف كرة الثوابت  األشياء املختلفة ال يستبعد اشتراكها يف الزم واحد بل أقول هذا االحتمال الذي ذكره ابن
قائم يف مجيع الكرات ألن الطريق إىل وحدة كل كرة ليس إال ما ذكرناه وزيفناه فإذن ال ميكن اجلزم بوحدة الكرة 

املتحركة اليومية فلعلها كرات كثرية خمتلفة يف مقادير حركاهتا مبقدار قليل جداً ال تفي بضبط ذلك التفاوت 
  مثالت واحلواملأعمارنا وكذلك القول يف مجيع امل

ومن الناس من أثبت كرة فوق كرة الثوابت وحتت الفلك األعظم واحتجوا من وجوه األول أن الراصدين للميل 
( األعظم وجدوه خمتلف املقدار وكل من كان رصده أقدم كان وجدان امليل األعظم أعظم فإن بطليموس وجده 

عد املأمون وقد تناقص بدقيقة وذلك يقتضي أن من شأن مث وجد ب) كج له ( مث وجد يف زمان املأمون ) كج نا 
القطبني أن يقل ميلهما تارة ويكثر أخرى وهذا إمنا ميكن إذا كان بني كرة الكل وكرة الثوابت كرة أخرى يدور 

قطباها حول قطيب كرة الكل ويكون كرة الثوابت يدور أيضاً قطباها حول قطيب تلك الكرة فيعرض لقطبها تارة أن 
إىل جانب الشمال منخفضاً وتارة إىل جانب اجلنوب مرتفعاً فيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهار على منطقة يصري 

الربوج وأن ينفصل عنه تارة أخرى إىل اجلنوب وثانيها أن أصحاب األرصاد اضطربوا اضطراباً شديداً يف مقدار 
عن أبرخس أنه كان شاكاً يف أن هذا مسري الشمس على ما هو مشروح يف املطوالت حىت أن بطليموس حكى 

  السري يكون يف أزمنة متساوية أو خمتلفة
مث إن الناس ذكروا يف سبب اختالفه قولني أحدمها قول من جيعل أوج الشمس متحركاً فإنه زعم أن االختالف 

تلف زمان الذي يلحق حركة الشمس من هذه اجلهة خيتلف عند نقطيت اإلعتدالني الختالف بعدمها من األوج فيخ
سري الشمس من أجله وثانيهما قول أهل اهلند والصني وبابل وأكثر قدماء علماء الروم ومصر والشام أن السبب 
فيه انتقال فلك الربوج وارتفاع قطبيه واحنطاطه وحكى أبرخس أنه كان يعتقد هذا الرأي وذكر باربا اإلسكنداين 

قطب فلك الربوج يتقدم عن موضعه ويتأخر مثان درجات أن أصحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك أيضاً وأن 
درجة من احلوت إىل أول احلمل وثالثها أن بطليموس رصد الثوابت فوجدها ) كب ( وقالوا إن ابتداء احلركة من 

تقطع يف كل مائة سنة درجة واحدة واملتأخرون رصدوها فوجدوها تقطع يف كل مائة سنة درجة ونصفاً وهذا 
د محله على التفاوت يف اآلالت اليت تتخذها املهرة يف الصناعة على سبيل اإلستقصاء فال بد من تفاوت عظيم يبع

  محله على ازدياد امليل ونقصانه وذلك يوجب القول بثبوت الفلك الذي ذكرناه
ا البحث الثالث احتجوا على أن الكواكب الثابتة مركوزة يف فلك فوق أفالك هذه الكواكب السبعة فقالوا شاهدن

هلذه األفالك السبعة حركات أسرع من حركات هذه الثوابت وثبت أن الكواكب ال تتحرك إال حبركة الفلك وهذا 
يقتضي كون هذه الثوابت مركوزة يف كرة سوى هذه السبعة وال جيوز أن تكون مركوزة يف الفلك األعظم ألنه 

ا إهنا مركوزة يف كرة فوق كرات هذه السبعة سريع احلركة يدور يف كل يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب مث قالو
ألن هذه الكواكب السبعة قد تكسف تلك الثوابت والكاسف حتت املكسوف فكرات هذه السبعة وجب أن تكون 

  دون كرات الثوابت
وهذا الطريق أيضاً ضعيف من وجوه أحدها أنا ال نسلم أن الكوكب ال يتحرك إال حبركة فلكية وهم إمنا بنوا على 



اع اخلرق على األفالك وحنن قد بينا ضعف دالئلهم على ذلك وثانيها سلمنا أنه ال بد هلذه الثوابت من كرات امتن
أخرى إال أن مذهبكم أن كل كرة من هذه الكرات السبعة تنقسم إىل أقسام كثرية وجمموعها هو الفلك املمثل وأن 

جيوز أن يقال هذه الثوابت مركوزة يف هذه املمثالت  هذه املمثلة بطيئة احلركة على وفق حركة كرة الثوابت فلم ال
البطيئة احلركة فأما السيارات فإهنا مركوزة يف احلوامل اليت هي أفالك خارجة املركز وعلى هذا التقدير ال حاجة إىل 

زحل إثبات كرة الثوابت وثالثها هب أنه ال بد من كرة أخرى فلم ال جيوز أن يكون هناك كرتان إحدامها فوق كرة 
واألخرى دون كرة القمر وذلك ألن هذه السيارات ال متر إال بالثوابت الواقعة يف ممر تلك السيارات فأما الثوابت 
املقاربة للقطبني فإن السيارات ال متر بشيء منها وال تكسفها فالثوابت اليت تنكسف هبذه السيارات هب أنا حكمنا 

ال تنكسف هبذه السيارات فكيف نعلم أهنا ليست دون السيارات بكوهنا مركوزة يف كرة فوق كرة زحل أما اليت 
  فثبت أن الذي قالوه غري برهاين بل احتمايل

البحث الرابع زعموا أن الفلك األعظم حركته أسرع احلركات فإنه يتحرك يف اليوم والليلة قريباً من دورة تامة 
  وأنه يتحرك من املشرق إىل املغرب

ته فإنه يف هناية البطء حىت إنه يتحرك يف كل مائة سنة درجة عند بطليموس وعند وأما الفلك الثامن الذي حت
املتأخرين يف كل ستة وستني سنة درجة وأنه يتحرك من املغرب إىل املشرق على عكس احلركة األوىل واحتجوا عليه 

  بأنا ملا رصدنا هذه الثوابت وجدنا هلا حركة على خالف احلركة اليومية
يضاً ضعيف فلم ال جيوز أن يقال إن الفلك األعظم يتحرك من املشرق إىل املغرب كل يوم وليلة واعلم أن هذا أ

دورة تامة والفلك الثامن أيضاً يتحرك من املشرق إىل املغرب كل يوم وليلة دورة إال مبقدار حنو عشر ثانية فال جرم 
قليل يف خالف جهة احلركة األوىل فإذا نرى حركة الكواكب يف احلس خمتلفة عن احلركة األوىل بذلك القدر ال

اجتمعت تلك املقادير أحس كأن الكوكب الثابت يرجع حبركة بطيئة إىل خالف جهة احلركة اليومية فهذا 
االحتمال واقع وهم ما أقاموا الداللة على إبطاله مث الذي يدل على أنه هو احلق وجهان األول وهو برهاين أن 

ال خالف حركة الفلك األعظم لكان حينما يتحرك حبركة الفلك األعظم إىل جهة حركة الفلك الثامن لو كانت إ
إما أن يتحرك حبركة نفسه إىل خالف تلك اجلهة أو ال يتحرك يف ذلك الوقت مبقتضى حركة نفسه فإن كان األول 

هتني دفعة وذلك لزم كون الشيء الواحد دفعة واحدة متحركاً إىل جهتني واحلركة إىل جهتني تقتضي احلصول يف اجل
حمال وإن كان القسم الثاين لزم انقطاع احلركات الفلكية وهم ال يرضون بذلك الثاين أن هناية احلركة حاصلة 

للفلك األعظم وهناية السكون حاصلة لألرض واألقرب إىل العقول أن يقال كل ما كان أقرب من الفلك األعظم 
ففلك الثوابت أقرب األفالك إليه فال جرم ال تفاوت بني كان أسرع حركة وكل ما كان أبعد كان أبطأ حركة 

احلركتني إال بقدر قليل وهو الذي حيصل من اجتماع مقادير التفاوت يف كل مائة سنة درجة واحدة ويليه فلك 
زحل فإنه أبطأ من فلك الثوابت فال جرم كان ختلفه عن الفلك األعظم أكثر حىت إن مقادير التفاوت إذا اجتمعت 

يف كل ثالثني سنة إىل متام الدور وعلى هذا القول كل ما كان أبعد عن الفلك األعظم كان أبطأ حركة فكان بلغت 
تفاوته أكثر حىت يبلغ إىل فلك القمر الذي هو أبطأ األفالك حركة فهو يف كل يوم يتخلف عن الفلك األعظم ثالث 

نتهي إىل األرض اليت هي أبعد األشياء عن عشرة درجة فال جرم يتمم دوره يف كل شهر وال يزال كذلك حىت ي
الفلك فال جرم كانت يف هناية السكون فثبت أن كالمهم يف هذه األصول خمتل ضعيف والعقل ال سبيل له إىل 

  الوصول إليها



  الفصل الثاين
  يف معرفة األفالك

  الفصل الرابع
  يف كيفية االستدالل هبذه األحوال على وجود الصانع

النظر إىل مقادير هذه األفالك فإهنا مع اشتراكها يف الطبيعة الفلكية اختص كل واحد منها  وهي من وجوه أحدها
مبقدار خاص مع أنه ال ميتنع يف العقل وقوعها على أزيد من ذلك املقدار أو أنقص منه بذرة فلما قضى صريح العقل 

دبر وثانيها النظر إىل أحيازها فإن كل بأن املقادير بأسرها على السوية قضى بافتقارها يف مقاديرها إىل خمصص م
فلك مماس مبحدبه فلكاً آخر فوقه ومبقعره فلكاً آخر حتته مث ذلك الفلك إما أن يكون متشابه األجزاء أو ينتهي 
باآلخرة إىل جسم متشابه األجزاء وذلك اجلسم املتشابه األجزاء ال بد وأن تكون طبيعة كل واحد من طرفيه 

اآلخر فكما صح على حمدبه أن يلقى جسماً وجب أن يصح على مقعره أن يلقى ذلك اجلسم مساوية لطبيعة طرفه 
ومىت كان كذلك صح أن العايل ميكن وقوعه سافالً والسافل ميكن وقوعه عالياً ومىت كان كذلك كان اختصاص 

ل كوكب حصل يف مقعره كل واحد منها حبيزه املعني أمراً جائزاً يقضي العقل بافتقاره إىل املقتضى وثالثها أن ك
اختص به أحد جوانب ذلك الفلك دون سائر اجلوانب مث إن ذلك املوضع املنتفي من ذلك الفلك مساو لسائر 

جوانبه ألن الفلك عنده جسم متشابه األجزاء فاختصاص ذلك املقعر بذلك الكوكب دون سائر اجلوانب يكون 
خصص ورابعها أن كل كرة فإهنا تدور على قطبني معينني وإذا كان أمراً ممكناً جائزاً فيقضي العقل بافتقاره إىل امل

الفلك متشابه األجزاء كان مجيع النقط املفترضة عليه متساوية ومجيع الدوائر املفترضة عليه أيضاً متساوية 
قل بافتقاره فاختصاص نقطتني معينتني بالقطبية دون سائر النقط مع استوائها يف الطبيعة يكون أمراً جائراً فيقضي الع

إىل املقتضى وهكذا القول يف تعني كل دائرة معينة من دوائرها بأن تكون منطقة وخامسها أن األجرام الفلكية مع 
تشاهبها يف الطبيعة الفلكية كل واحد منها خمتص بنوع معني من احلركة يف البطء والسرعة فانظر إىل الفلك األعظم 

رة تامة يف اليوم والليلة والفلك الثامن الذي هو أصغر منه ال يدور الدورة مع هناية اتساعه وعظمه مث إنه يدور دو
التامة إال يف ستة وثالثني سنة على ما هو قول اجلمهور مث إن الفلك السابع الذي حتته يدور يف ثالثني سنة 

بغي أن يكون فاختصاص األعظم مبزيد السرعة واألصغر مبزيد البطء مع أنه على خالف حكم العقل فإنه كان ين
األوسع أبطأ حركة لعظم مداره واألصغر أسرع استدارة لصغر مداره ليس إال ملخصص والعقل يقضي بأن كل 
واحد منها إمنا اختص مبا هو عليه بتقدير العزيز العليم وسادسها أن الفلك املمثل إذا انفصل عنه الفلك اخلارج 

داخل وأنه جرم متشابه الطبيعة مث اختص أحد جوانبهما بغاية املركز بقي متممان أحدمها من اخلارج واآلخر من ال
الثخن واآلخر بغاية الرقة بالنسبة وإذا كان كذلك وجب أن يكون نسبة ذلك الثخن والرقة إىل طبيعته على السوية 

  فاختصاص أحد جانبيه بالرقة واآلخر بالثخن ال بد وأن يكون بتخصيص املخصص املختار

 جهات احلركات فبعضها من املشرق إىل املغرب وبعضها من املغرب إىل املشرق وبعضها وسابعها أهنا خمتلف يف
مشالية وبعضها جنوبية مع أن مجيع اجلهات بالنسبة إليها على السوية فال بد من اإلفتقار إىل املدبر وثامنها أنا نراها 

مث ابتدأت باحلركة وحمال أن يقال إهنا  اآلن متحركة وحمال أن يقال إهنا كانت أزالً متحركة أو ما كانت متحركة
كانت أزالً متحركة ألن ماهية احلركة تقتضي املسبوقية بالغري ألن احلركة انتقال من حالة إىل حالة واألزل ينايف 

املسبوقية بالغري فاجلمع بني احلركة واألزلية حمال وإن قلنا إهنا ما كانت متحركة أزالً سواء قلنا إهنا كانت قبل تلك 



احلركة موجودة أو كانت ساكنة أو قلنا إهنا كانت قبل تلك احلركة معدومة أصالً فاإلبتداء باحلركة بعد عدم 
احلركة يقتضي اإلفتقار إىل مدبر قدمي سبحانه وتعاىل ليحركها بعد أن كانت معدومة أو بعد أن كانت ساكنة وهذا 

إما أن تكون من لوازم جسمانيتها املعينة لكنا نرى  املأخذ أحسن املآخذ وأقواها وتاسعها أن يقال إن حركاهتا
جسمانياهتا املعينة منفكة عن كل واحد من أجزاء تلك احلركة فإذن كل واحد من أجزاء حركته ليس من لوازمه 

فافتقرت األفالك يف حركاهتا إىل حمرك من خارج وذلك هو حمرك املتحركات ومدبر الثوابت والسيارات وهو احلق 
عاىل وعاشرها أن هذا الترتيب العجيب يف تركيب هذه األفالك وائتالف حركاهتا أترى أهنا مبنية على سبحانه وت

حكمة أم هي واقعة باجلزاف والعبث أما القسم الثاين فباطل وبعيد عن العقل فإن جوز يف بناء رفيع وقصر مشيد أن 
ركبها قصر مشيد وبناء عال فإنه يقضي عليه باجلنون التراب واملاء انضم أحدمها إىل اآلخر مث تولد منهما لبنات مث ت

وحنن نعلم أن تركيب هذه األفالك وما فيها من الكوكب وما هلا من احلركات ليس أقل من ذلك البناء فثبت أنه ال 
اهر بد فيها من رعاية حكمة مث ال خيلو إما أن يقال إهنا أحياء ناطقة فهي تتحرك بأنفسها أو يقال إنه حيركها مدبر ق
واألول باطل ألن حركتها إما أن تكون لطلب استكماهلا أو ال هلذا الغرض فإن كانت طالبة حبركتها لتحصيل 
كمال فهي ناقصة يف ذواهتا طالبة لالستكمال أو ال هلذا الغرض والناقص بذاته ال بد له من مكمل فهي مفتقرة 

أفعاهلا فيعود األمر إىل أنه يبعد يف العقول أن يكون مدار حمتاجة وإن مل تكن طالبة حبركتها لالستكمال فهي عابثة يف 
هذه األجرام املستعظمة واحلركات الدائمة على العبث والسفه فلم يبق يف العقول قسم هو األليق بالذهاب إليه إال 

لع عليها وليس أن مدبراً قاهراً غالباً على الدهر والزمان حيركها ألسرار خمفية وحلكم لطيفة هو املستأثر هبا واملط
قَْت َهذا عندنا إال اإلميان هبا على اإلمجال على ما قال ُجُنوبِهِْم َوَيتَفَكَُّرونَ ِفى َخلْقِ السََّماواِت وَاالْْرضِ َربََّنا َما َخلَ

  ) ١٩١آل عمران ( َباِطالً 
محرة املريخ ودرية واحلادي عشر أنا نراها خمتلفة يف األلوان مثل صفرة عطارد وبياض الزهرة وضوء الشمس و

املشتري وكمودة زحل واختالف كل واحد من الكواكب الثابتة بعظم خاص ولون خاص وتركيب خاص ونراها 
أيضاً خمتلفة بالسعادة والنحوسة ونرى أعلى الكواكب السيارة أحنسها ونرى ما دوهنا أسعدها ونرى سلطان 

خمتلفة يف الوجوه واخلدود واللثات والذكورة واألنوثة  الكواكب سعيداً يف بعض االتصاالت حتسساً يف بعض ونراها
  وكون بعضها هنارياً وليلياً وسائراً وراجعاً ومستقيماً وصاعداً وهابطاً مع

اشتراكها بأسرها يف الشفافية والصفاء والنقاء يف اجلوهر فيقضي العقل بأن اختصاص كل واحد منها مبا اختص به 
  ال بد وأن يكون بتخصيص خمصص

ثاين عشر وهو أن هذه الكواكب وكان هلا تأثري يف هذا العامل فهي إما أن تكون متدافعة أو متعاونة أو ال متدافعة وال
وال متعاونة فإن كانت متدافعة فإما أن يكون بعضها أقوى من بعض أو تكون متساوية يف القوة وإن كان بعضها 

أبداً فوجب أن تستمر أحوال العامل على طبيعة ذلك أقوى من بعض كان القوي غالباً أبداً والضعيف مغلوباً 
الكوكب لكنه ليس األمر كذلك وإن كانت متساوية يف القوة وهي متدافعة وجب تعذر الفعل عليها بأسرها فتكون 

األفعال الظاهرة يف العامل صادرة عن غريها فال يكون مدبر العامل هو هذه الكواكب بل غريها وإن كانت متعاونة 
ء العامل على حالة واحدة من غري تغري أصالً وإن كانت تارة متعاونة وتارة متدافعة كان انتقاهلا من احملبة إىل لزم بقا

البغضة وبالعكس تغرياً هلا يف صفاهتا فتكون هي مفتقرة يف تلك التغريات إىل الصانع املستويل عليها بالقهر 
  والتسخري

ركب مفتقر إىل كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه والثالث عشر أهنا أجسام وكل جسم مركب وكل م



غريه فكل جسم هو مفتقر إىل غريه ممكن وكل ممكن مفتقر إىل غريه ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فله مؤثر وكل 
ماله مؤثر فافتقاره إىل مؤثره إما أن يكون حال بقائه أو حال حدوثه أو حال عدمه واألول باطل ألنه يقتضي إجياد 

  ملوجود وهو حمال فبقي القسمان اآلخران ومها يقتضيان احلدوث الدال على وجود الصانعا
والرابع عشر أن األجسام متساوية يف اجلسمية ألنه يصح تقسيم اجلسم إىل الفلكي والعنصري والكثيف واللطيف 

مشترك بني هذه الصفات واحلار والبارد والرطب واليابس ومورد التقسيم مشترك بني كل األجسام فاجلسمية قدر 
واألمور املتساوية يف املاهية جيب أن تكون متساوية يف قاملية الصفات فإذن كل ما صح على جسم صح على غريه 

فإذن اختصاص كل جسم مبا اختص به من املقدار والوضع والشكل والطبع والصفة ال بد وأن يكون من اجلائزات 
جل جالله وتقدست أمساؤه وال إله غريه فهذا هو اإلشارة إىل معاقد وذلك يقضي باالفتقار إىل الصانع القدمي 

 الدالئل املستنبطة من أجسام السموات واألرض على إثبات الصانع َولَْو أَنَّ مَّا ِفى االْْرضِ ِمن َشجََرةٍ  أَقْالٌَم وَالَْبْحُر
  ) ٢٧لقمان ( لَِّه َيُمدُُّه ِمن َبْعِدهِ َسْبَعةُ  أَْبُحرٍ مَّا نَِفَدْت كَِلَماتُ ال

  النوع الثاين من الدالئل أحوال األرض وفيه فصالن
  الفصل األول

  يف بيان أحوال األرض
  اعلم أن الختالف أحوال األرض أسباباً

  السبب األول اختالف أحواهلا بسبب حركة الفلك وهي أقسام
قطيب العامل تقاطع معدل النهار على القسم األول املواضع العدمية العرض وهي اليت على خط االستواء مبوافقتها 
  زوايا قائمة وتقطع مجيع املدارات اليومية بنصفني وتكون حركة الفلك دوالبية

ومل خيتلف هناك ليل كوكب مع هناره ومل يتصور كوكب أبدي الظهور وال أبدي اخلفاء بل يكون لكل نقطة سوى 
رة مرتني وذلك عند بلوغ قطبية دائرة األفق ومتر القطبني طلوع وغروب ومير فلك الربوج بسمت الرأس يف الدو

  الشمس بسمت الرأس مرتني يف السنة وذلك عند بلوغها نقطيت اإلعتدالني
القسم الثاين املواضع اليت هلا عرض فإن قطب الشمال يرتفع فيها من األفق وقطب اجلنوب ينحط عنه ويقطع األفق 

ت فيقطعها بقسمني خمتلفني الظاهر منهما يف الشمالية أعظم من معدل النهار فقط على نصفني فأما سائر املدارا
اخلايف ويف اجلنوبية خبالف ذلك وهلذا يكون النهار يف الشمالية أطول من الليل ويف اجلنوبية باخلالف وتصري احلركة 

ب من قطب ههنا محائلية ومل يتفق ليل كوكب مع هناره إال ما كان يف معدل النهار وتصري الكواكب اليت بالقر
الشمال أبدية الظهور واليت بالقرب من قطب اجلنوب أبدية اخلفاء ومتر الشمس بسمت الرأس يف نقطتني بعدمها 

  عن معدل النهار إىل الشمال مثل عرض املوضع
القسم الثالث وهو املوضع الذي يصري ارتفاع القطب فيه مثل امليل األعظم وههنا يبطل طلوع قطيب فلك الربوج 

ا إال أهنما مياسان األفق وحينئذ مير فلك الربوج بسمت الرأس ومل متر الشمس بسمت الرأس إال يف وغروهبم
  اإلنقالب الصيفي

القسم الرابع وهو أن يزداد العرض على ذلك وههنا يبطل مرور فلك الربوج والشمس بسمت الرأس ويصري 
  القطب الشمايل من فلك الربوج أبدي الظهور واآلخر أبدي اخلفاء

القسم اخلامس أن يصري العرض مثل متام امليل وههنا ينعدم غروب املنقلب الصيفي وطلوع الشتوي لكنهما مياسان 
األفق وعند بلوغ االعتدال الربيعي أفق املشرق واخلريفي أفق املغرب يكون املنقلب الصيفي يف جهة الشمال 



 يطلع من أول اجلدي إىل أول السرطان دفعة والشتوي يف جهة اجلنوب وحينئذ ينطبق فلك الربوج على األفق مث
ويغرب مقابله كذلك مث تأخذ الربوج الطالعة يف الغروب والغاربة يف الطلوع إىل أن تعود احلالة املتقدمة وينعدم 

  الليل هناك يف اإلنقالب الصيفي والنهار يف الشتوي
وج أبدي الظهور مما يلي املنقلب القسم السادس أن يزداد العرض على ذلك فحينئذ يصري قوس من فلك الرب

الصيفي حبيث يكون املنقلب يف وسطها ومدة قطع الشمس إياها يكون هناراً ويصري مثلها مما يلي املنقلب الشتوي 
أبدي اخلفاء ومدة قطع الشمس إياها يكون ليالً ويعرض هناك لبعض الربوج نكوس فإذا واىف اجلدي نصف النهار 

السرطان عليه من ناحية الشمال ونقطة اإلعتدال الربيعي على أفق املشرق فإذن قد  من ناحية اجلنوب كان أول
طلع السرطان قبل اجلوزاء واجلوزاء قبل الثور والثور قبل احلمل مث إذا حترك الفلك يطلع بالضرورة آخر احلوت 

  ها كذلكوأوله حتت األرض وكل جزء يطلع فإنه يغيب نظريه فالربوج اليت تطلع منكوسة يغيب نظري
القسم السابع أن يصري ارتفاع القطب تسعني درجة فيكون هناك معدل النهار منطبقاً على األفق وتصري احلركة 
رحوية ويبطل الطلوع والغروب أصالً ويكون النصف الشمايل يف فلك الربوج أبدي الظهور والنصف اجلنويب 

  أبدي اخلفاء ويصري نصف السنة ليالً ونصفها هناراً
  الثاين الختالف أحوال األرض اختالف أحواهلا بسبب العمارة اعلم أن خط االستواء يقطعالسبب 

األرض نصفني مشايل وجنويب فإذا فرضت دائرة أخرى عظيمة مقاطعة هلا على زوايا قائمة انقسمت كرة األرض هبما 
ل والبحار واملفاوز ويقال واهللا أرباعاً والذي وجد معموراً من األرض أحد الربعني الشماليني مع ما فيه من اجلبا

أعلم أن ثالثة األرباع ماء فاملوضع الذي طوله تسعون درجة على خط اإلستواء يسمى قبة األرض وحيكى عن اهلند 
أن هناك قلعة شاخمة يف جزيرة هي مستقر الشياطني فتسمى ألجلها قبة مث وجد طول العمارة قريباً من نصف الدور 

وا على أن جعلوا ابتداءها من املغرب إال أهنم اختلفوا يف التعيني فبعضهم يأخذه من ساحل وهو كاجملمع عليه واتفق
البحر احمليط وهو حبر أوقيانوس وبعضهم يأخذه من جزائر وغلة فيه تسمى جزائر اخلالدات زعم األوائل أهنا كانت 

ختالف يف اإلنتهاء أيضاً ومل يوجد عامرة يف قدمي الدهر وبعدها عن الساحل عشرة أجزاء فيلزم من هذا وقوع اال
عرض العمارة إال إىل بعد ست وستني درجة من خط اإلستواء إال أن بطليموس زعم أن وراء خط اإلستواء عمارة 

إىل بعد ست عشرة درجة فيكون عرض العمارة قريباً من اثنتني ومثانني درجة مث قسموا هذا القدر املعمور سبع قطع 
اإلستواء وهي اليت تسمى األقاليم وابتداؤه من خط اإلستواء وبعضهم يأخذ أول األقاليم  مستطيلة على موازاة خط

من عند قريب من ثالث عشرة درجة من خط اإلستواء وآخر األقليم السابع إىل بعد مخسني درجة وال يعد ما 
  وراءها من األقاليم لقلة ما وجدوا فيه من العمارة

ض كون بعضها برياً وحبرياً وسهلياً وجبلياً وصخرياً ورملياً ويف غور وعلى جند السبب الثالث الختالف أحوال األر
ويتركب بعض هذه األقسام ببعض فتختلف أحواهلا اختالفاً شديداً وما يتعلق هبذا النوع فقد استقصيناه يف تفسري 

اء  ومما يتعلق بأحوال األرض أهنا كرة وقد )  ٢٢ البقرة( قوله تعاىل الَِّذى جََعلَ لَكُُم االْْرَض ِفرَاشاً وَالسََّماء بَِن
عرفت أن امتداد األرض فيما بني املشرق واملغرب يسمى طوالً وامتدادها بني الشمال واجلنوب يسمى عرضاً 

فنقول طول األرض إما أن يكون مستقيماً أو مقعراً أو حمدباً واألول باطل وإال لصار مجيع وجه األرض مضيئاً دفعة 
لوع الشمس ولصار مجيعه مظلماً دفعة واحدة عند غيبتها لكن ليس األمر كذلك ألنا ملا اعتربنا من واحدة عند ط

القمر خسوفاً واحداً بعينه واعتربنا معه حاالً مضبوطاً من أحواله األربعة اليت هي أول الكسوف ومتامه وأول اجنالئه 
ووجد املاضي من الليل يف البلد الشرقي منها أكثر مما ومتامه مل يوجد ذلك يف البالد املختلفة الطول يف وقت واحد 



يف البلد الغريب والثاين أيضاً باطل وإال لوجد املاضي من الليل يف البلد الغريب أكثر منه يف البلد الشرقي ألن األول 
دب إما أن حيصل يف غرب املقعر أوالً مث يف شرقه ثانياً وملا بطل القسمان ثبت أن طول األرض حمدب مث هذا احمل

يكون كرياً أو عدسياً والثاين باطل ألنا جند التفاوت بني أزمنة اخلسوف الواحد حبسب التفاوت يف أجزاء الدائرة 
حىت أن اخلسوف الذي يتفق يف أقصى عمارة املشرق يف أول الليل يوجد يف أقصى عمارة املغرب يف أول النهار 

أن يكون مسطحاً أو مقعراً أو حمدباً واألول باطل وإال لكان فثبت أهنا كرة يف الطول فأما عرض األرض فإما 
السالك من اجلنوب على مست القطب ال يزداد ارتفاع القطب عليه وال يظهر له من الكواكب األبدية الظهور ما 

هور مل يكن كذلك لكنا بينا أن أحواهلا خمتلفة حبسب اختالف عروضها والثاين أيضاً باطل وإال لصارت األبدية الظ
خفية عنه على دوام توغله يف ذلك املقعر وال ننقص ارتفاع القطب والتوايل كاذبة على ما قطعنا يف بيان املراتب 

  السبعة احلاصلة حبسب اختالف عروض البلدان وهذه احلجة على حسن تقريرها إقناعية

  احلجة الثانية ظل األرض مستدير فوجب كون األرض مستديرة
القمر نفس ظل األرض ألنه ال معىن الخنسافه إال زوال النور عن جوهره عند توسط األرض  بيان األول أن اخنساف

بينه وبني الشمس مث نقول واخنساف القمر مستدير ألنا حنس باملقدار املنخسف منه مستديراً وإذا ثبت ذلك وجب 
ة املستضيئة بإشراق أن تكون األرض مستديرة ألن امتداد الظل يكون على شكل الفصل املشترك بني القطع

الشمس عليها وبني القطعة املظلمة منها فإذا كان الظل مستديراً وجب أن يكون ذلك الفصل املشترك الذي شكل 
كل الظل مثل شكله مستديراً فثبت أن األرض مستديرة مث إن هذا الكالم غري خمتص جبانب واحد من جوانب 

ع أجزاء فلك الربوج مع أن شكل اخلسوف أبداً على االستدارة األرض ألن املناظر املوجبة للكسوف تتفق يف مجي
  فإذن األرض مستديرة الشكل من كل اجلوانب

احلجة الثالثة أن األرض طالبة للبعد من الفلك ومىت كان حال مجيع أجزائها كذلك وجب أن تكون األرض 
أن األرض لو كانت كرة لكان  مستديرة ألن امتداد الظل كرة واحتج من قدح يف كرية األرض بأمرين أحدمها

مركزها متطبقاً على مركز العامل ولو كان كذلك لكان املاء حميطاً هبا من كل اجلوانب ألن طبيعة املاء تقتضي طلب 
املركز فيلزم كون املاء حميطاً بكل األرض الثاين ما نشاهد يف األرض من التالل واجلبال العظيمة واألغوار املقعرة 

  جداً
األول بأن العناية اإلهلية اقتضت إخراج جانب من األرض عن املاء مبنزلة جزيرة يف البحر لتكون مستقراً أجابوا عن 

للحيوانات وأيضاً ال يبعد سيالن املاء من بعض جوانب األرض إىل املواضع الغائرة منها وحينئذ خيرج بعض جوانب 
  األرض من املاء

عن كوهنا كرة قالوا لو اختذنا كرة من خشب قطرها ذراع مثالً مث وعن الثاين أن هذه التضاريس ال خترج األرض 
أثبتنا فيها أشياء مبنزلة جاروسات أو شعريات وقورنا فيها كأمثاهلا فإهنا ال خترجها عن الكرية ونسبة اجلبال والغريان 

  إىل األرض دون نسبة تلك الثابتات إىل الكرة الصغرية
  الفصل الثاين

  وال األرض على وجود الصانعيف بيان االستدالل بأح
اعلم أن االستدالل بأحوال األرض على وجود الصانع أسهل من االستدالل بأحوال السموات على ذلك وذلك 
ألن اخلصم يدعى أن اتصاف السموات مبقاديرها وأحيازها وأوضاعها أمر واجب لذاته ممتنع التغري فيستغين عن 

لداللة على متاثل األجسام األرضية فإنا نشاهد تغريها يف مجيع صفاهتا أعين املؤثر فيحتاج يف إبطال ذلك إىل إقامة ا



حصوهلا يف أحيازها وألواهنا وطعومها وطباعها ونشاهد أن كل واحد من أجزاء اجلبال والصخور الصم ميكن 
صاص كل كسرها وإزالتها عن مواضعها وجعل العايل سافالً والسافل عالياً وإذا كان األمر كذلك ثبت أن اخت

واحد من أجزاء األرض مبا هو عليه من املكان واحليز واملماسة والقرب من بعض األجسام والبعد من بعضها ميكن 
  التغري والتبدل وإذا ثبت أن اتصاف تلك األجرام بصفاهتا

ت مأخذ أمر جائز وجب افتقارها يف ذلك االختصاص إىل مدبر قدمي عليم سبحانه وتعاىل عن قول الظاملني وإذا عرف
  الكالم سهل عليك التفريع

  النوع الثالث من الدالئل اختالف الليل والنهار وفيه مسألتان
املسألة األوىل ذكروا لالختالف تفسريين أحدها أنه افتعال من قوهلم خلفه خيلفه إذا ذهب األول وجاء الثاين 

تلف إىل فالن إذا كان يذهب إليه وجييء من فاختالف الليل والنهار تعاقبهما يف الذهاب واجمليء ومنه يقال فالن خي
عنده فذهابه خيلف جميئه وجميئه خيلف ذهابه وكل شيء جييء بعد شيء آخر فهو خلفه وهبذا فسر قوله تعاىل َوُهوَ 

النور والثاين أراد اختالف الليل والنهار يف الطول والقصر و)  ٦٢الفرقان ( الَِّذى جََعلَ الَّْيلَ وَالنََّهاَر ِخلْفَةً  
  والظلمة والزيادة والنقصان قال الكسائي يقال لكل شيئني اختلفا مها خلفان

وعندي فيه وجه ثالث وهو أن الليل والنهار كما خيتلفان بالطول والقصر يف األزمنة فهما خيتلفان باألمكنة فإن عند 
ع آخر ظهر ويف موضع من يقول األرض كرة فكل ساعة عينتها فتلك لساعة يف موضع من األرض صبح ويف موض

ثالث عصر ويف رابع مغرب ويف خامس عشاء وهلم جرا هذا إذا اعتربنا البالد املخالفة يف األطوال أما البالد 
املختلفة بالعرض فكل بلد تكون عرضه الشمايل أكثر كانت أيامه الصيفية أطول ولياليه الصيفية أقصر وأيامه 

تلفة يف األيام والليايل حبسب اختالف أطوال البلدان وعرضها أمر الشتوية بالضد من ذلك فهذه األحوال املخ
خمتلف عجيب ولقد ذكر اهللا تعاىل أمر الليل والنهار يف كتابه يف عدة مواضع فقال يف بيان كونه مالك امللك يُوِلُج 

لْ أََرأَيُْتْم إِن جََعلَ اللَُّه ُتْرَجُعونَ قُلْ أََرأَيُْتْم إِن وقال يف القصص قُ)  ٦احلديد ( الَّْيلَ ِفى النَّهَارِ َوُيوِلُج النََّهاَر ِفى الَّْيلِ 
ْيكُُم النََّهاَر َسْرَمداً إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  َجَعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم الَّْيلَ َسْرَمداً إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  َمْن إِلَاٌه قُلْ أَرَءْيُتمْ إِن َجَعلَ اللَُّه َعلَ

اْ ِفيِه َولَِتبَتُغواْ ِمن فَْضِلِه لَاٌه غَْيُر اللَِّه َيأْتِيكُمْ بِلَْيلٍ َتْسكُُنونَ ِفيِه َوِمن رَّْحَمِتِه َجَعلَ لَكُُم الَّْيلَ وَالنََّهاَر لَِتْسكُُنوَمْن إِ
لنََّهارِ َواْبتَِغاُؤكُْم ّمن فَْضِلِه إِنَّ ِفى ويف الروم َوِمْن ءايَاِتِه َمَناُمكُم بِالَّْيلِ َوا)  ٧٣ ٧١القصص ( َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

ويف لقمان أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه ُيوِلُج الَّْيلَ ِفى النََّهارِ َوُيوِلُج النَّهَاَر ِفى الَّْيلِ )  ٢٣الروم ( ذَِلَك الَيَاٍت لّقَْومٍ َيْسَمُعونَ 
ويف املالئكة يُوِلُج الَّْيلَ ِفى النََّهارِ َويُوِلُج النََّهاَر ِفى الَّْيلِ )  ٢٩لقمان ( َجلٍ َوَسخََّر الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيجْرِى إِلَى أَ

ويف يس َوءاَيةٌ  لَُّهُم الَّْيلُ َنسْلَُخ ِمْنهُ )  ١٣فاطر ( َوَسخََّر الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيجْرِى ِالَجلٍ مَُّسمى ذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم 
ويف الزمر ُيكَّوُر الَّْيلَ َعلَى النََّهارِ وَُيكَّورُ النََّهاَر َعلَى الَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمسَ )  ٣٧ي س ( اَر فَإِذَا ُهم مُّظِْلُمونَ النََّه

( ُنواْ ِفيِه وَالنََّهاَر مُْبِصراً ويف حم غافر اللَُّه الَِّذى جََعلَ لَكُُم الَّْيلَ ِلَتْسكُ)  ٥غافر ( َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِى ِالَجلٍ مُّسَمى 
واآليات من هذا اجلنس كثرية وحتقيق )  ١١ ١٠النبأ ( ويف عم َوَجَعلَْنا الَّْيلَ لَِباساً َوَجَعلَْنا النَّهَاَر َمَعاشاً )  ٦٢غافر 

الليل  الكالم أن يقال إن اختالف أحوال الليل والنهار يدل على الصانع من وجوه األول أن اختالف أحوال
والنهار مرتبط حبركات الشمس وهي من األيات العظام الثاين ما حيصل بسبب طول األيام تارة وطول الليايل أخرى 
من اختالف الفصول وهو الربيع والصيف واخلريف والشتاء وهو من اآليات العظام الثالث أن انتظام أحوال العباد 

والراحة يف الليايل من اآليات العظام الرابع أن كون الليل بسبب طلب الكسب واملعيشة يف األيام وطلب النوم 
  والنهار متعاونني على حتصيل



مصاحل اخللق مع ما بينهما من التضاد والتنايف من اآليات العظام فإن مقتضى التضاد بني الشيئني أن يتفاسدا ال أن 
لنوم يشبه موت اخلالئق أوالً عند النفخة يتعاونا على حتصيل املصاحل اخلامس أن إقبال اخللق يف أول الليل على ا

األوىل يف الصور وتقظتهم عند طلوع الشمس شبيهة بعود احلياة إليهم عند النفخة الثانية وهذا أيضاً من اآليات 
العظام املنبهة على اآليات العظام السادس أن انشقاق ظلمة الليل بظهور الصبح املستطيل فيه من اآليات العظام 

اء صاف يسيل يف حبر كدر حبيث ال يتكدر الصايف بالكدر وال الكدر بالصايف وهو املراد بقوله تعاىل كأنه جدول م
السابع أن تقدير الليل والنهار باملقدار املعتدل املوافق للمصاحل )  ٩٦األنعام ( فَاِلُق اِإلْصبَاحِ َوَجاِعلُ فَاِلُق اِإلْصبَاحِ 
ضع الذي يكون القطب على مست الرأس تكون السنة ستة أشهر فيها هناراً من اآليات العظام كما بينا أن يف املو

وستة أشهر ليالً وهناك ال يتم النضج واليصلح املسكن حليوان وال يتهيأ فيه شيء من أسباب املعيشة الثامن أن 
اىل أجرى عادته ظهور الضوء يف اهلواء لو قلنا إنه حصل بقدرة اهللا تعاىل ابتداء عند طلوع الشمس من حيث إنه تع

خبلق ضوء يف اهلواء عند طلوع الشمس فال كالم وإن قلنا الشمس توجب حصول الضوء يف اجلرم املقابل له كان 
اختصاص الشمس هبذه اخلاصية دون سائر األجسام مع كون األجسام بأسرها متماثلة يدل على وجود الصانع 

  سبحانه وتعاىل
جرام السموات ملك عظيم اجلثة والقوة وحينئذ ال يكون اختالف الليل والنهار فإن قيل مل ال جيوز أن يقال احملرك أل

دليالً على أنه الصانع قلنا أما على قولنا فلما دل الدليل على أن قدرة العبد غري صاحلة لإلجياد فقد زال السؤال 
  وأما على قول املعتزلة فقد نفى أبو هاشم هذا االحتمال بالسمع

  وفيه مسائل)  ١٦٤البقرة ( الئل قوله تعاىل وَالْفُلِْك الَِّتى َتْجرِى ِفى الَْبْحرِ بَِما َينفَُع النَّاَس النوع الرابع من الد
املسألة األوىل قال الواحدي الفلك أصله من الدوران وكل مستدير فلك وفلك السماء اسم ال طواق سبعة جتري 

غزل من هذا والسفينة مسيت فلكاً ألهنا تدور باملاء أسهل فيها النجوم وفلكت اجلارية إذا استدار ثديها وفلكة امل
دوران قال والفلك واحد ومجع فإذا أراد هبا الواحد ذكر وإذا أريد به اجلمع أنث ومثاله قوهلم ناقة هجان ونوق 
اء هجان ودرع دالص ودروع دالص قال سيبويه الفلك إذا أريد به الواحد فضمة الفاء فيه مبنزلة ضمة باء برد وخ

خرج وإذا أريد به اجلمع فضمة الفاء فيه مبنزلة احلاء من محر والصاد من صفر فالضمتان وإن اتفقتا يف اللفظ فهما 
  خمتلفتان يف املعىن

املسألة الثانية قال الليث مسي البحر حبراً الستبحاره وهو سعته وانبساطه ويقال استبحر فالن يف العلم إذا اتسع فيه 
  يف املال وقال غريه مسي البحر حبراً ألنه شق يف األرض والبحر الشق ومنه البحرية والراعي وتبحر فالن

املسألة الثالثة ذكر اجلبائي وغريه من العلماء مبواضع البحور أن البحور املعروفة مخسة أحدها حبر اهلند وهو الذي 
صر والرابع حبر نيطش واخلامس حبر يقال له أيضاً حبر الصني والثاين حبر املغرب والثالث حبر الشام والروم وم

  جرجان
  فأما حبر اهلند فإنه ميتد طوله من املغرب إىل املشرق من أقصى أرض احلبشة إىل أقصى

أرض اهلند والصني يكون مقدار ذلك مثامنائة ألف ميل وعرضه ألفي وسبعمائة ميل وجياوز خط اإلستواء ألفاً 
عند أرض احلبشة وميتد إىل ناحية الرببر ويسمى اخلليج الرببري وسبعمائة ميل وخلجان هذا البحر األول خليج 

طول مقدار مخسمائة ميل وعرضه مائة ميل والثاين خليج حبر أيلة وهو حبر القلزم طوله ألف وأربعمائة ميل وعرضه 
أرض سبعمائة ميل ومنتهاه إىل البحر الذي يسمى البحر األخضر وعلى طرفه القلزم فلذلك مسي به وعلى شرقيه 

اليمن وعدن وعلى غربيه أرض احلبشة الثالث خليج حبر أرض فارس ويسمى اخلليج الفارسي وهو حبر البصرة 



وفارس الذي على شرقيه تيز ومكران وعلى غربيه عمان طوله ألف وأربعمائة ميل وعرضه مخسماية ميل وبني هذين 
بالد العرب فيما بني مسافة ألف ومخسائة ميل اخلليجني أعين خليج أيلة وخليج فارس أرض احلجاز واليمن وسائر 

الرابع خيرج منه خليج آخر إىل أقصى بالد اهلند ويسمى اخلليج األخضر طوله ألف ومخسمائة ميل قالوا ويف جزيرة 
حبر اهلند من اجلزائر العامرة وغري العامرة ألف وثلثمائة وسبعون جزيرة منها جزيرة ضخمة يف أقصى البحر مقابل 

ند يف ناحية املشرق عند بالد الصني وهي سرنديب حييط هبا ثالثة آالف ميل فيها جبال عظيمة وأهنار كثرية أرض اهل
ومنها خيرج الياقوت األمحر وحول هذه اجلزيرة تسع عشرة جزيرة عامرة فيها مدائن عامرة وقرى كثرية ومن 

  سريرة اليت جيلب منها الكافورجزائر هذا البحر جزيرة كله اليت جيلب منها الرصاص القلعي وجزيرة 
وأما حبر املغرب فهو الذي يسمى باحمليط وتسميه اليونانيون أوقيانوس ويتصل به حبر اهلند وال يعرف طرفه إال يف 

ناحية املغرب والشمال عند حماذاة أرض الروس والصقالبة فيأخذ من أقصى املنتهى يف اجلنوب حماذياً ألرض 
سوس األقصى وطنجة وتاهرت مث األندلس واجلاللقة والصقالبة مث ميتد من هناك وراء السودان ماراً على حدود ال

اجلبال غري املسلوكة واألراضي غري املسكونة حنو حبر املشرق وهذا البحر ال جتري فيه السفن وإمنا تسلك بالقرب 
بحر خليج عظيم يف من سواحله وفيه ست جزائر مقابل أرض احلبشة تسمى جزائر اخلالدات وخيرج من هذا ال

  مشال الصقالبة وميتد هذا اخلليج إىل أرض بلغار املسلمني طوله من املشرق إىل املغرب ثلثمائة ميل وعرضه مائة ميل
وأما حبر الروم وأفريقية ومصر والشام فطوله مقدار مخسة آالف ميل وعرضه ستمائة ميل وخيرج منه خليج إىل 

مخسمائة ميل وعرضه ستمائة وخيرج منه خليج آخر إىل أرض سرين طوله ناحية الشمال قريب من الرومية طوله 
  مائتا ميل ويف هذا البحر مائة واثنتان وستون جزيرة عامرة منها مخسون جزيرة عظام

وأما حبر نيطش فإنه ميتد من الالذقية إىل خلف قسطنطينية يف أرض الروس والصقالبة طوله ألف وثلثمائة ميل 
  وعرضه ثلثمائة ميل

وأما حبر جرجان فطوله من املغرب إىل املشرق ثلثمائة ميل وعرضه ستمائة ميل وفيه جزيرتان كانتا عامرتني فيمن 
مضى من الزمان ويعرف هذا البحر ببحر آبسكون ألهنا على فرضته مث ميتد إىل طربستان والديلم والنهروان وباب 

ر العظام وأما غريها فبحريات وبطائح كبحرية خوارزم األبواب وناحية أران وليس يتصل ببحر آخر فهذه هي البحو
  وحبرية طربية

  وحكي عن أرسطاطاليس أن حبر أوقيانوس ميحط باألرض مبنزلة املنطقة هلا فهذا هو الكالم املختصر يف أمر البحور
وجوه أحدها  املسألة الرابعة يف كيفية اإلستدالل جبريان الفلك يف البحر على وجود الصانع تعاىل وتقدس وهي من

أن السفن وإن كانت من تركيب الناس إال أنه تعاىل هو الذي خلق اآلالت اليت هبا ميكن تركيب هذه السفن فلوال 
خلقه هلا ملا أمكن ذلك وثانيها لوال الرياح املعينة على حتريكها ملا تكامل النفع هبا وثالثها لوال هذه الرياح وعدم 

ا لوال تقوية قلوب من يركب هذه السفن ملا مت الغرض فصريها اهللا تعاىل من هذه عصفها ملا بقيت وملا سلمت ورابعه
الوجوه مصلحة للعباد وطريقاً ملنافعهم وجتاراهتم وخامسها أنه خص كل طرف من أطراف العامل بشيء معني وأحوج 

 أنه تعاىل خص كل الكل إىل الكل فصار ذلك داعياً يدعوهم إىل اقتحامهم هذه األخطار يف هذه األسفار ولوال
طرف بشيء وأحوج الكل إليه ملا ارتكبوا هذه السفن فاحلامل ينتفع به ألنه يربح واحملمول إليه ينتفع مبا محل إليه 

وسادسها تسخري اهللا البحر حلمل الفلك مع قوة سلطان البحر إذا هاج وعظم اهلول فيه إذا أرسل اهللا الرياح 
عها أن األودية العظام مثل جيحون وسيحون تنصب أبداً إىل حبرية خوارزم فاضطربت أمواجه وتقلبت مياهه وساب

على صغرها مث إن حبرية خوارزم ال تزداد ألبتة وال متتد فاحلق سبحانه وتعاىل هو العامل بكيفية حال هذه املياه 



لص السفن عنها ويوصلها إىل العظيمة اليت تنصب فيها وثامنها ما يف البحار من احليوانات العظيمة مث إن اهللا تعاىل خي
الَّ  سواحل السالمة وتاسعها ما يف البحار من هذا األمر العجيب وهو قوله تعاىل َمَرَج الَْبْحَرْينِ َيلْتَِقَياِن َبيَْنُهَما بَْرَزٌخ

مث إنه تعاىل بقدرته )  ١٢فاطر  (وقال َهاذَا َعذٌْب فَُراتٌ َساِئغٌ َشرَاُبُه َوَهاذَا ِملٌْح أَُجاٌج )  ٢٠ ١٩الرمحن ( َيْبِغَياِن 
حيفظ البعض عن اإلختالط بالبعض وكل ذلك مما يرشد العقول واأللباب إىل افتقارها إىل مدبر يدبرها ومقدر 

  حيفظها
املسألة اخلامسة دل قوله على صفة الفلك بَِما َينفَُع النَّاَس على إباحة ركوهبا وعلى إباحة االكتساب والتجارة وعلى 

  باللذات االنتفاع
  ) ١٦٤البقرة ( النوع اخلامس قوله تعاىل َوَما أَنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّماء ِمن مَّاء فَأَْحَيا بِِه االْْرضَ َبْعَد َموِْتَها 

واعلم أن داللته على الصانع من وجوه أحدها أن تلك األجسام وما قام هبا من صفات الرقة والرطوبة والعذوبة وال 
امللك ( ها إال اهللا تعاىل قال سبحانه قُلْ أََرءيُْتْم إِنْ أَصَْبَح َماُؤكُْم غَْوراً فََمن َيأْتِيكُْم بَِماء مَِّعنيٍ يقدر أحد على خلق

َن وثانيها أنه تعاىل جعله سبباً حلياة اإلنسان وألكثر منافعه قال تعاىل أَفََرءْيُتُم الَْماء الَِّذى َتشَْرُبونَ أَنَزلُْتُموُه ِم)  ٣٠
 ٣٠األنبياء ( وقال َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماء كُلَّ َشىْ ء َحىّ  أَفَالَ ُيْؤِمُنونَ )  ٦٩ ٦٨الواقعة ( ُمْزِن أَْم َنْحُن الْمُنزِلُونَ لَْو الْ
( ونَ وثالثها أنه تعاىل كما جعله سبباً حلياة اإلنسان جعله سبباً لرزقه قال تعاىل َوِفى السََّماء رِزْقُكُْم َوَما ُتوَعُد) 

ورابعها أن السحاب مع ما فيه من املياه العظيمة اليت تسيل منها األودية العظام تبقى معلقة يف جو )  ٢٢الذاريات 
السماء وذلك من اآليات العظام وخامسها أن نزوهلا عند التضرع واحتياج اخللق إليه مقدراً مبقدار النفع من 

نوح ( ُت اْسَتغِْفُرواْ َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً ُيْرِسلِ السََّماء َعلَْيكُْم مُّْدرَاراً اآليات العظام قال تعاىل حكاية عن نوح فَقُلْ
١١ ١٠ (  

 وقال َوَتَرى االْْرَض َهاِمَدةً  فَإِذَا أَنزَلَْنا َعلَْيَها الَْماء اْهَتزَّْت َوَرَبْت)  ٩فاطر ( وسادسها ما قال فَُسقْنَاُه إِلَى َبلٍَد مَّّيٍت 
فإن قيل أفتقولون إن املاء ينزل من السماء على احلقيقة أو من السحاب أو )  ٥احلج ( َوأَنبََتْت ِمن كُلّ َزْوجٍ َبهِيجٍ 

جتوزون ما قاله بعضهم من أن الشمس تؤثر يف األرض فيخرج منها أخبرة متصاعدة فإذا وصلت إىل اجلو البارد 
ملركز فاتصلت فتولدت من اتصال بعض تلك الذرات بالبعض بردت فثقلت فنزلت من فضاء احمليط إىل ضيق ا

  قطرات هي قطرات املطر
قلنا بل نقول إنه ينزل من السماء كما ذكره اهللا تعاىل وهو الصادق يف خربه وإذا كان قادراً على إمساك املاء يف 

كن يف نفسه لكن القطع به السحاب فأي بعد يف أن ميسكه يف السماء فأما قول من يقول إنه من حبار األرض فهذا مم
ال ميكن إال بعد القول بنفي الفاعل املختار وقدم العامل وذلك كفر ألنا مىت جوزنا الفاعل املختار القادر على خلق 

  اجلسم فكيف ميكننا مع إمكان هذا القسم أن نقطع مبا قالوه
م أن هذه احلياة من جهات أحدها ظهور النبات الذي هو فاعل)  ٥اجلاثية ( أما قوله فَأَْحَيا بِهِ االْْرضَ َبْعَد َموِْتَها 

الكأل والعشب وما شاكلهما مما لواله ملا عاشت دواب األرض وثانيها أنه لواله ملا حصلت األقوات للعباد وثالثها 
ضِ إِالَّ َعلَى اللَِّه أنه تعاىل ينبت كل شيء بقدر احلاجة ألنه تعاىل ضمن أرزاق احليوانات بقوله َوَما ِمن َدابَّةٍ  ِفي االْْر

ورابعها أنه يوجد فيه من األلوان والطعوم والروائح وما يصلح للمالبس ألن ذلك كله مما ال )  ٦هود ( رِْزقَُها 
  يقدر عليه إال اهللا وخامسها حيصل لألرض بسبب النبات حسن ونضرة ورواء ورونق فذلك هو احلياة

وت جماز ألن احلياة ال تصح إىل على من يدرك ويصح أن يعلم وكذلك واعلم أن وصفه تعاىل ذلك باإلحياء بعد امل
املوت إال أن اجلسم إذا صار حياً حصل فيه أنواع من احلسن والنضرة والبهاء والنشور والنماء فأطلق لفظ احلياة 



  على حصول هذه األشياء وهذا من فصيح الكالم الذي على اختصاره جيمع املعاين الكثرية
اء األرض بعد موهتا يدل على الصانع من وجوه أحدها نفس الزرع ألن ذلك ليس يف مقدور أحد واعلم أن إحي

على احلد الذي خيرج عليه وثانيها اختالف ألواهنا على وجه ال يكاد حيد وحيصى وثالثها اختالف طعوم ما يظهر 
  على الزرع والشجر ورابعها استمرار العادات بظهور ذلك يف أوقاهتا املخصوصة

ونظريه مجيع اآليات الدالة على خلقة )  ١٦٤البقرة ( لنوع السادس من اآليات قوله تعاىل وََبثَّ ِفيَها ِمن كُلّ دَابَّةٍ  ا
  ) ١النساء ( اإلنسان وسائر احليوانات كقوله َوَبثَّ ِمْنُهَما رِجَاالً كَِثرياً َونَِساء 

التوالد وعلى التقديرين فال بد فيهما من الصانع احلكيم واعلم أن حدوث احليوانات قد يكون بالتوليد وقد يكون ب
  فلنبني ذلك يف الناس مث يف سائر احليوانات

أما اإلنسان فالذي يدل على فتقاره يف حدوثه إىل الصانع وجوه أحدها يروي أن واحداً قال عند عمر بن اخلطاب 
  ولورضي اهللا عنه إين أتعجب من أمر الشطرنج فإن رقعته ذراع يف ذراع 

لعب اإلنسان ألف ألف مرة فإنه ال يتفق مرتان على وجه واحد فقال عمر بن اخلطاب ههنا ما هو أعجب منه وهو 
أن مقدار الوجه شرب يف شرب مث إن موضع األعضاء اليت فيها كاحلاجبني والعينني واألنف والفم ال يتغري البتة مث إنك 

م تلك القدرة واحلكمة اليت أظهرت يف هذه الرقعة الصغرية ال ترى شخصني يف الشرق والغرب يشتبهان فما أعظ
هذه االختالفات اليت ال حد هلا وثانيها أن اإلنسان متولد من النطفة فاملؤثر يف تصوير النطفة وتشكيلها قوة موجودة 

اك وعلم يف النطفة أو غري موجودة فيها فإن كانت القوة املصورة فيها فتلك القوة إما أن يكون هلا شعور وإدر
وحكمة حىت متكنت من هذا التصوير العجيب وأما أن ال تكون تلك القوة كذلك بل يكون تأثريها مبجرد الطبع 

والعلية واألول ظاهر الفساد ألن اإلنسان حال استكماله أكثر علماً وقدرة مث إنه حال كماله لو أراد أن يغري شعرة 
ية الضعف كيف يقدر على ذلك وأما إن كانت تلك القوة مؤثرة عن كيفتها ال يقدر على ذلك فحال ما كان يف هنا

بالطبع فهذا املعىن إما أن يكون جسماً متشابه األجزاء يف نفسه أو يكون خمتلف األجزاء فإن كان متشابه األجزاء 
ي أن يكون فالقوة الطبيعية إذا عملت يف املادة البسيطة ال بد وأن يصدر منه فعل متشابه وهذا هو الكرة فكان ينبغ

اإلنسان على صورة كرة وتكون مجيع األجزاء املفترضة يف تلك الكرة متشاهبة يف الطبع وهذا هو الذي يستدلون به 
على أن البسائط ال بد وأن تكون كرات فثبت أنه ال بد للنطفة يف انقالهبا حلماً ودماً وإنساناً من مدبر ومقدر 

لصانع سبحانه وتعاىل وثالثها اإلستدالل بأحوال تشريح أبدان احليوانات ألعضائها وقواها وتراكيبها وما ذاك إال ا
والعجائب الواقعة يف تركيبها وتأليفها وإيراد ذلك يف هذا املوضع كاملتعذر لكثرهتا واستقصاء الناس يف شرحها يف 

عنه أنه قال سبحان من  الكتب املعمولة يف هذا الفن ورابعها ما روى عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا
بصر بشحم وأمسع بعظم وأنطق بلحم ومن عجائب األمر يف هذا التركيب أن أهل الطبائع قالوا أعلى العناصر جيب 
أن يكون هو النار ألهنا حارة يابسة وأدون منها يف اللطافة اهلواء مث املاء واألرض ال بد وأن تكون حتت الكل لثقلها 

قلبوا هذه القضية يف تركيب بدن اإلنسان ألن أعلى األعضاء منه عظم القحف والعظم وكثافتها ويبسها مث إهنم 
بارد يابس على طبيعة األرض وحتته الدماغ وهو بارد رطب على طبع املاء وحتته النفس وهو حار رطب على طبع 

ا كيف يشاء ويركبها اهلواء وحتت الكل القلب وهو حار يابس على طبع النار فسبحان من بيده قلب الطبائع يرتبه
  كيف أراد

ومما ذكرنا يف هذا الباب أن كل صانع يأيت بنقش لطيف فإنه يصونه عن التراب كي ال يكدره وعن املاء كي ال 
ميحوه وعن اهلواء كي ال يزيل طرواته ولطافته وعن النار كيال حترقه مث إنه سبحانه وتعاىل وضع نقش خلقته على 



وقال َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماء )  ٥٩آل عمران ( لَ ِعيَسى ِعنَد اللَِّه كََمثَلِ ءاَدَم َخلَقَُه ِمن ُترَابٍ هذه األشياء فقال إِنَّ َمثَ
وقال أيضاً وَإِذْ َتْخلُُق ِمَن )  ١٢التحرمي ( وقال يف اهلواء فََنفَْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا )  ٣٠األنبياء ( كُلَّ َشىْ ء َحىّ  

وقال يف النار )  ٢٩احلجر ( وقال َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى )  ١١٠املائدة ( الطَّْيرِ بِإِذْنِى فََتنفُُخ ِفيَها  الطّنيِ كََهْيئَةِ 
وهذا يدل على أن صنعه خبالف صنع كل أحد وخامسها انظر إىل )  ١٥الرمحن ( َوَخلََق الَْجانَّ ِمن مَّارِجٍ ّمن نَّارٍ 
ك لو وضعت على فمه وأنفه ثوباً يقطع نفسه ملات يف احلال مث إنه بقي يف الرحم الطفل بعد انفصاله من األم فإن

الضيق مدة مديدة مع تعذر النفس هناك ومل ميت مث إنه بعد اإلنفصال يكون من أضعف األشياء وأبعدها عن الفهم 
  حبيث ال مييز بني املاء والنار

ان وإن كان يف أول أمره من أبعد األشياء عن الفهم فإنه بعد وبني املؤذي وامللذ وبني األم وبني غريها مث إن اإلنس
استكماله أكمل احليوانات يف الفهم والعقل واإلدراك ليعلم أن ذلك من عطية القادر احلكيم فإنه لو كان األمر 
ان بالطبع لكان كل من كان أذكى يف أول اخللقة كان أكثر فهماً وقت اإلستكمال فلما مل يكن األمر كذلك بل ك

على الضد منه علمنا أن كل ذلك من عطية اهللا اخلالق احلكيم وسادسها اختالف األلسنة واختالف طبائعهم 
واختالف أمزجتهم من أقوى الدالئل ونرى احليوانات الربية واجلبلية شديدة املشاهبة بعضها بالبعض ونرى الناس 

كل أحد بأحد فما كان يتميز البعض عن البعض وفيه خمتلفني جداً يف الصورة ولوال ذلك الختلت املعيشة والشتبه 
  فساد املعيشة واستقصاء الكالم يف هذا النوع ال مطمع فيه ألنه حبر ال ساحل له

  النوع السابع من الدالئل تصريف الرياح وفيه مسائل
إنه سبحانه يصرفها املسألة األوىل وجه اإلستدالل هبا أهنا خملوقة على وجه يقبل التصريف وهو الرقة واللطافة مث 

على وجه يقع به النفع العظيم يف اإلنسان واحليوان والنبات وذلك من وجوه أحدها أهنا مادة النفس الذي لو انقطع 
ساعة عن احليوان ملات وقيل فيه إن كل ما كانت احلاجة إليه أشد كان وجدانه أسهل وملا كان احتياج اإلنسان إىل 

قطع عنه حلظة ملات ال جرم كان وجدانه أسهل من وجدان كل شيء وبعد اهلواء اهلواء أعظم احلاجات حىت لو ان
املاء فإن احلاجة إىل املاء أيضاً شديدة دون احلاجة إىل اهلواء فال جرم سهل أيضاً وجدان املاء ولكن وجدان اهلواء 

ه حاضرة أبداً مث بعد املاء احلاجة أسهل ألن املاء ال بد فيه من تكلف االغتراف خبالف اهلواء فإن اآلالت املهيأة جلذب
إىل الطعام شديدة ولكن دون احلاجة إىل املاء فال جرم كان حتصيل الطعام أصعب من حتصيل املاء وبعد الطعام 
احلاجة إىل حتصيل املعاجني واألدوية النادرة قليلة فال جرم عزت هذه األشياء وبعد املعاجني احلاجة إىل أنواع 

ت والزبرجد نادرة جداً فال جرم كانت يف هناية العزة فثبت أن كل ما كان االحتياج إليه أشد اجلواهر من اليواقي
كان وجدانه أسهل وكل ما كان االحتياج إليه أقل كان وجدانه أصعب وما ذاك إال رمحة منه على العباد وملا كانت 

من وجدان كل شيء وعرب الشاعر عن  احلاجة إىل رمحة اهللا تعاىل أعظم احلاجات فنرجوا أن يكون وجداهنا أسهل
  هذا املعىن فقال سبحان من خص القليل بعزه

  والناس مستغنون عن أجناسه
  وأذل أنفاس اهلواء وكل ذي

  نفس حملتاج إىل أنفاسه
وثانيها لوال حترك الرياح ملا جرت الفلك وذلك مما ال يقدر عليه أحد إال اهللا فلو أراد كل من يف العامل يقلب الريح 

  الشمال إىل اجلنوب أو إذا كان اهلواء ساكناً أن حيركه لتعذر من
  أراد وتصريفه الرياح فأضاف املصدر إىل املفعول وهو كثري) وتصريف الرياح ( املسألة الثانية قال الواحدي 



كسرة ياء فإنه املسألة الثالثة الرياح مجع الريح قال أبو علي الريح اسم على فعل والعني منه واو انقلبت يف الواحد لل
يف اجلمع القليل أرواح وذلك ألنه ال شيء فيه يوجب اإلعالل أال ترى أن سكون الراء ال يوجب االعالل كالواو 

  يف قوم وقول ويف اجلمع الكثري رياح انقلبت الواو ياء للكسرة اليت قبلها حنو

لب عليها يف هبوهبا اجمليء بالروح والراحة دمية ودمي وحيلة وحيل قال ابن األنباري إمنا مسيت الريح رحياً ألن الغا
  وانقطاع هبوهبا يكسب الكرب والغم فهي مأخوذة من الروح والدليل على أن أصلها الواو قوهلم يف اجلمع أرواح
املسألة الرابعة قالوا الرياح أربع الشمال واجلنوب والصبا والدبور فالشمال من نقطة الشمال واجلنوب من نقطة 

ا مشرقية والدبور مغربية وتسمى الصبا قبوالً ألهنا استقبلت الدبور وما بني كل واحد من هذه اجلنوب والصب
  املهاب فهي نكباء

على اجلمع يف عشرة مواضع ) الرياح ( املسألة اخلامسة اختلف القراء يف الرياح فقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر 
لروم يف موضعني واجلاثية وفاطر وقرأ نافع يف اثين عشر البقرة واألعراف واحلجر والكهف والفرقان والنمل وا

( ويف حم عسق إِن َيَشأْ ُيْسِكنِ الّريَاحِ )  ١٨ابراهيم ( موضعاً هذه العشرة ويف إبراهيم كََرَماٍد اشَْتدَّْت بِهِ الّرَياحِ 
 موضعني وقرأ يف مخسة مواضع البقرة واحلجر والكهف والروم يف) الرياح ( وقرأ ابن كثري )  ٣٣الشورى 

  الكسائي يف ثالثة مواضع يف احلجر والفرقان والروم األول منها
واعلم أن كل واحدة من هذه الرياح مثل األخرى يف داللتها على الوحدانية وأما من وحد فإنه يريد به اجلنس 

مجع فأما ما روي يف  كقوهلم أهلك الناس الدينار والدرهم وإذا أريد بالريح اجلنس كانت قراءة من وحد كقراءة من
فإنه يدل على ) اللهم اجعلها رياحاً وال جتعلها رحياً ( احلديث من أنه عليه الصالة والسالم كان إذا هبت الريح قال 

وإمنا يبشر بالرمحة )  ٤٦الروم ( أن مواضع الرمحة باجلمع أوىل قال تعاىل َوِمْن ءايَاِتِه أَن يُْرِسلَ الّريَاَح ُمَبشّراٍت 
وقد خيتص اللفظ يف القرآن بشيء )  ٤١الذاريات ( يف موضع اإلفراد ِفى َعاٍد إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الّريحَ الَْعقِيَم وقال 

 ١٧الشورى ( فيكون أمارة له فمن ذلك أن عامة ما جاء يف التنزيل من قوله تعاىل َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ  قَرِيٌب 
  ) ١٠ ٣القارعة ( دراك فإنه مفسر ملبهم غري معني كقوله َوَما أَْدرَاَك َما الْقَارَِعةُ  َوَما أَْدَراَك وما كان من لفظ أ) 

مسي السحاب )  ١٦٤البقرة ( النوع الثامن من الدالئل قوله تعاىل الّريَاحِ َوالسََّحابِ الُْمَسخَّرِ َبْيَن السََّماء َواالْرضِ 
ىن التسخري التذليل وإمنا مساه مسخراً لوجوه أحدها أن طبع املاء ثقيل يقتضي النزول سحاباً النسحابه يف اهلواء ومع

فكان بقاؤه يف جو اهلواء على خالف الطبع فال بد من قاسر قاهر يقهره على ذلك فلذلك مساه باملسخر الثاين أن 
الل ولو انقطع لعظم هذا السحاب لو دام لعظم ضرره من حيث أنه يستر ضوء الشمس ويكثر األمطار واالبت

ضرره ألنه يقتضي القحط وعدم العشب والزراعة فكان تقديره باملقدار املعلوم هو املصلحة فهو كاملسخر هللا 
سبحانه يأيت به يف وقت احلاجة ويرده عند زوال احلاجة الثالث أن السحاب ال يقف يف موضع معني بل يسوقه اهللا 

د وشاء فذلك هو التسخري فهذا هو اإلشارة إىل وجوه االستدالل هبذه تعاىل بواسطة حتريك الرياح إىل حيث أرا
  الدالئل

  ففيه مسائل)  ٢٤الروم ( وأما قوله تعاىل آليَاٍت لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

املسألة األوىل قوله الَيَاٍت لفظ مجع فيحتمل أن يكون ذلك راجعاً إىل الكل أي جمموع هذه األشياء آيات وحيتمل 
عاً إىل كل واحد مما تقدم ذكره فكأنه تعاىل بني أن يف كل واحد مما ذكرنا آيات وأدلة وتقرير ذلك من أن يكون راج

وجوه أحدها أنا بينا أن كل واحد من هذه األمور الثمانية يدل على وجود الصانع سبحانه وتعاىل من وجوه كثرية 



من حيث إهنا مل تكن موجودة مث وجدت دلت وثانيها أن كل واحد من هذه اآليات يدل على مدلوالت كثرية فهي 
على وجود املؤثر وعلى كونه قادراً ألنه لو كان املؤثر موجباً لدام األثر بدوامه فما كان حيصل التغري ومن حيث أهنا 

وقعت على وجه اإلحكام واالتقان دلت على علم الصانع ومن حيث أن حدوثها اختص بوقت دون وقت دلت 
ن حيث أهنا وقعت على وجه األتساق واالنتظام من غري ظهور الفساد فيها دلت على على إرادة الصانع وم

وثالثها أهنا كما تدل على )  ٢٢األنبياء ( وحدانية الصانع على ما قال تعاىل لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا 
نا عند من يقول بوجوب شكر املنعم عقالً ألن وجود الصانع وصفاته فكذلك تدل على وجوب طاعته وشكره علي

كثرة النعم توجب اخللوص يف الشكر ورابعها أن كل واحد من هذه الدالئل الثمانية أجسام عظيمة فهي مركبة من 
األجزاء اليت ال تتجزأ فذلك اجلزء الذي يتقاصر احلس والوهم واخليال عن إدراكه قد حصل فيه مجيع هذه الدالئل 

زء من حيث إنه حادث فكان حدوثه ال حمالة خمتصاً بوقت معني وال بد وأن يكون خمتصاً بصفة معينة فإن ذلك اجل
مع أنه جيوز يف العقل وقوعه على خالف هذه األمور وذلك يدل على االفتقار إىل الصانع املوصوف بالصفات 

جود الصانع ال جرم قال إهنا آيات املذكورة وإذا كان كل واحد من أجزاء هذه األجسام ومن صفاهتا شاهداً على و
وحاصل القول أن املوجود إما قدمي وإما حمدث أما القدمي فهو اهللا سبحانه وتعاىل وأما احملدث فكل ما عداه وإذا 
كان يف كل حمدث داللة على وجود الصانع كان كل ما عداه شاهداً على وجوده مقراً بوحدانيته معترفاً بلسان 

  ) ٤٤اإلسراء ( و املراد من قوله َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيسَّبُح بِحَْمَدِه َولَاِكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم احلال بإهليته وهذا ه
أما قوله تعاىل لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ فإمنا خص اآليات هبم ألهنم الذين يتمكنون من النظر فيه واالستدالل به على ما يلزمهم 

  مه ليقوموا بشكره وما يلزم عبادته وطاعتهمن توحيد رهبم وعدله وحك
واعلم أن النعم على قسمني نعم دنيوية ونعم دينية وهذه األمور الثمانية اليت عدها اهللا تعاىل نعم دنيوية يف الظاهر 
ال  فإذا تفكر العاقل فيها واستدل هبا على معرفة الصانع صارت نعماً دينية لكن االنتفاع هبا من حيث إهنا نعم دنيوية

يكمل إال عند سالمة احلواس وصحة املزاج فكذا االنتفاع هبا من حيث إهنا نعم دينية ال يكمل إال عند سالمة 
العقول وانفتاح بصر الباطن فلذلك قال آليَاٍت لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ قال القاضي عبد اجلبار اآلية تدل على أمور أحدها أنه 

باء واجلري على األلف والعادة ملا صح ذلك وثانيها لو كانت املعارف لو كان احلق يدرك بالتقليد واتباع اآل
ضرورية وحاصلة باإلهلام ملا صح وصف هذه األمور بأهنا آيات ألن املعلوم بالضرورة ال حيتاج يف معرفته إىل اآليات 

لذكر ألهنا جامعة وثالثها أن سائر األجسام واألعراض وإن كانت تدل على الصانع فهو تعاىل خص هذه الثمانية با
بني كوهنا دالئل وبني كوهنا نعماً على املكلفني على أوفر حظ ونصيب ومىت كانت الدالئل كذلك كانت أجنع يف 

  القلوب وأشد تأثري يف اخلواطر

أََشدُّ ُحبا ِللَِّه َولَْو يََرى الَِّذيَن ظَلَُموا إِذْ  َوِمَن النَّاسِ َمن َيتَِّخذُ ِمن ُدوِن اللَِّه أَندَاًدا ُيِحبُّونَُهْم كَُحبِّ اللَِّه وَالَِّذيَن َءاَمُنواْ
  َيَرْونَ الَْعذَاَب أَنَّ الْقُوَّةَ  ِللَِّه َجِميًعا َوأَنَّ اللََّه َشدِيُد الَْعذَابِ

ح اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا قرر التوحيد بالدالئل القاهرة القاطعة أردف ذلك بتقبيح ما يضاد التوحيد ألن تقبي
ضد الشيء مما يؤكد حسن الشيء ولذلك قال الشاعر وبضدها تتبني األشياء وقالوا أيضاً النعمة جمهولة فإذا فقدت 
عرفت والناس ال يعرفون قدر الصحة فإذا مرضوا مث عادت الصحة إليهم عرفوا قدرها وكذا القول يف مجيع النعم 

  د هبذه اآلية وهنا مسائلفلهذا السبب أردف اهللا تعاىل اآلية الدالة على التوحي
وَأَنُتْم املسألة األوىل أما الند فهو املثل املنازع وقد بينا حتقيقه يف قوله تعاىل يف أول هذه السورة فَالَ َتْجَعلُواْ للَِّه أَندَاداً 

ا آهلة لتقرهبم إىل واختلفوا يف املراد باألنداد على أقوال أحدها أهنا هي األوثان اليت اختذوه)  ٢٢البقرة ( َتْعلَُمونَ 



اهللا زلفى ورجوا من عندها النفع والضر وقصدوها باملسائل ونذروا هلا النذور وقربوا هلا القرابني وهو قول أكثر 
املفسرين وعلى هذا األصنام أنداد بعضها لبعض أي أمثال ليس إهنا أنداداً هللا أو املعىن إهنا أنداد هللا تعاىل حبسب 

إهنم السادة الذين كانوا يطيعوهنم فيحلون ملكان طاعتهم ما حرم اهللا وحيرمون ما أحل اهللا ظنوهنم الفاسدة وثانيها 
عن السدي والقائلون هبذا القول رجحوا هذا القول على األول من وجوه األول أن قوله ُيِحبُّوَنُهْم كَُحّب اللَِّه اهلاء 

األصنام كمحبتهم اهللا تعاىل مع علمهم بأهنا ال تضر وال وامليم فيه ضمري العقالء الثاين أنه يبعد أهنم كانوا حيبون 
وذلك ال يليق )  ١٦٦البقرة ( تنفع الثالث أن اهللا تعاىل ذكره بعد هذه اآلية إِذْ َتبَرَّأَ الَِّذيَن اتُّبِعُواْ ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعواْ 

  النقياد هلم ما يلتزمه املؤمنون من اإلنقياد هللا تعاىلإال مبن اختذ الرجال أنداد وأمثاالً هللا تعاىل يلتزمون من تعظيمهم وا
القول الثالث يف تفسري األنداد قول الصوفية والعارفني وهو أن كل شيء شغلت قلبك به سوى اهللا تعاىل فقد جعلته 

  ) ٤٣الفرقان ( يف قلبك نداً هللا تعاىل وهو املراد من قوله أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلَاَهُه َهَواُه 
أما قوله تعاىل ُيِحبُّونَُهْم كَُحّب اللَِّه فاعلم أنه ليس املراد حمبة ذاهتم فال بد من حمذوف واملراد حيبون عادهتم أو 

التقرب إليهم واالنقياد هلم أو مجيع ذلك وقوله كَُحّب اللَِّه فيه ثالثة أقوال قيل فيه كحبهم هللا وقيل فيه كاحلب 
حب املؤمنني هللا وإمنا اختلفوا هذا اإلختالف من حيث إهنم اختلفوا يف أهنم هل كانوا الالزم عليهم هللا وقيل فيه ك

يعرفون اهللا أم ال فمن قال كانوا يعرفون مع اختاذهم األنداد تأول على أن املراد كحبهم هللا ومن قال إهنم ما كانوا 
  عارفني برهبم محل اآلية على أحد الوجهني

م أو كحب املؤمنني هللا والقول األول أقرب ألن قوله ُيحِبُّونَُهْم كَُحّب اللَِّه راجع إىل الباقيني إما كاحلب الالزم هل
الناس الذين تقدم ذكرهم وظاهر قوله كَُحّب اللَِّه يقتضي حباً هللا ثابتاً فيهم فكأنه تعاىل بني يف اآلية السالفة أن اإلله 

  قتضي كوهنم مقرين باهللا تعاىلواحد ونبه على دالئله مث حكى قول من يشرك معه وذلك ي
فإن قيل العاقل يستحيل أن يكون حبه لألوثان كحبه هللا وذلك ألنه بضرورة والعقل يعلم أن هذه األوثان أحجار ال 
تنفع وال تضر وال تسمع وال تبصر وال تعقل وكانوا مقرين بأن هلذا العامل صانعاً مدبراً حكيماً وهلذا قال تعاىل وَلَِئن 

ومع هذا االعتقاد كيف يعقل أن يكون حبهم لتلك )  ٣٨الزمر ( ْم مَّْن َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه َسأَلَْتُه
 ٣الزمر ( ى األوثان كحبهم هللا تعاىل وأيضاً فإن اهللا تعاىل حكى عنهم أهنم قالوا َما َنعُْبُدُهْم إِالَّ ِلُيقَّرُبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَ

وإذا كان كذلك كان املقصود األصلي طلب مرضات اهللا تعاىل فكيف يعقل اإلستواء يف احلب مع هذا القول قلنا ) 
  قوله ُيِحبُّونَُهْم كَُحبّ اللَِّه أي يف الطاعة هلا والتعظيم هلا فاإلستواء على هذا القول يف احملبة ال ينايف ما ذكرمتوه

  أََشدُّ ُحّبا ِللَِّه ففيه مسائل أما قوله تعاىل وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ
املسألة األوىل يف البحث عن ماهية حمبة العبد هللا تعاىل اعلم أنه ال نزاع بني األمة يف إطالق هذه اللفظة وهي أن 

كذا و)  ٥٤املائدة ( العبد قد حيب اهللا تعاىل والقرآن ناطق به كما يف هذه اآلية وكما يف قوله ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه 
األخبار روي أن إبراهيم عليه السالم قال مللك املوت عليه السالم وقد جاءه لقبض روحه هل رأيت خليالً مييت 

خليله فأوحى اهللا تعاىل إليه هل رأيت خليالً يكره لقاء خليله فقال يا ملك املوت اآلن فاقبض وجاء أعرايب إىل النيب 
 مىت الساعة فقال ما أعددت هلا فقال ما أعددت كثري صالة وال صيام يا رسول اهللا( فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

فقال أنس فما رأيت املسلمني فرحوا ) إال أين أحب اهللا ورسوله فقال عليه الصالة والسالم املرء مع من أحب 
لواهنم بشيء بعد اإلسالم فرحهم بذلك وروي أن عيسى عليه السالم مر بثالثة نفر وقد حنلت أبداهنم وتغريت أ

فقال هلم ما الذي بلغ بكم إىل ما أرى فقالوا اخلوف من النار فقال حق على اهللا أن يؤمن اخلائف مث تركهم إىل ثالثة 
آخرين فإذا هم أشد حنوالً وتغرياً فقال هلم ما الذي بلغ بكم إىل هذا املقام قالوا الشوق إىل اجلنة فقال حق على اهللا 



إىل ثالثة آخرين فإذا هم أشد حنوالً وتغرياً كأن وجوههم املرايا من النور فقال أن يعطيكم ما ترجون مث تركهم 
وعند ) أنتم املقربون إىل اهللا يوم القيامة ( كيف بلغتم إىل هذه الدرجة قالوا حبب اهللا فقال عليه الصالة والسالم 

سى ويا أمة حممد غري احملبني منهم فإهنم السدي قال تدعى األمم يوم القيامة بأنبيائها فيقال يا أمة موسى ويا أمة عي
  )عبدي أنا وحقك لك حمب فبحقي عليك كن يل حمباً ( ينادون يا أولياء اهللا ويف بعض الكتب 

واعلم أن األمة وإن اتفقوا يف إطالق هذه اللفظة لكنهم اختلفوا يف معناها فقال مجهور املتكلمني إن احملبة نوع من 
تعلق هلا إال باجلائزات فيستحيل تعلق احملبة بذات اهللا تعاىل وصفاته فإذا قلنا حنب اهللا  أنواع اإلرادة واإلرادة ال

فمعناه حنب طاعة اهللا وخدمته أو حنب ثوابه وإحسانه وأما العارفون فقد قالوا العبد قد حيب اهللا تعاىل لذاته وأما 
  حب خدمته أو حب ثوابه فدرجة نازلة واحتجوا

ن اللذة حمبوبة لذاهتا والكمال أيضاً حمبوب لذاته أما اللذة فإنه إذا قيل لنا مل تكتسبون قلنا بأن قالوا إنا وجدنا أ
لنجد املال فإن قيل ومل تطلبون املال قلنا لنجد به املأكول واملشروب فإن قالوا مل تطلبون املأكول واملشروب قلنا 

كرهون األمل قلنا هذا غري معلل فإنه لو كان كل شيء لتحصل اللذة ويندفع األمل فإن قيل لنا وملا تطلبون اللذة وت
إمنا كان مطلوباً ألجل شيء آخر لزم إما التسلسل وإما الدور ومها حماالن فال بد من االنتهاء إىل ما يكون مطلوباً 
ا لذاته وإذا ثبت ذلك فنحن نعلم أن اللذة مطلوبة احلصول لذاهتا واألمل مطلوب الدفع لذاته ال لسبب آخر وأم

الكمال فألنا حنب األنبياء واألولياء جملرد كوهنم موصوفني بصفات الكمال وإذا مسعنا حكاية بعض الشجعان مثل 
رستم واستفنديار واطلعنا على كيفية شجاعتهم مالت قلوبنا إليهم حىت أنه قد يبلغ ذلك امليل إىل إنفاق املال العظيم 

بالروح وكون اللذة حمبوبة لذاهتا ال ينايف كون الكمال حمبوباً لذاته يف تقرير تعظيمه وقد ينتهي ذلك إىل املخاطرة 
إذا ثبت هذا فنقول الذين محلوا حمبة اهللا تعاىل على حمبة طاعته أو على حمبة ثوابه فهؤالء هم الذين عرفوا أن اللذة 

 حمبوب يف ذاته ولذاته فهم الذين حمبوبة لذاهتا ومل يعرفوا أن الكمال حمبوب لذاته أما العارفون الذين قالوا إنه تعاىل
انكشف هلم أن الكمال حمبوب لذاته وذلك ألن أكمل الكاملني هو احلق سبحانه وتعاىل فإنه لوجوب وجوده غىن 
عن كل ما عداه وكمال كل شيء فهو مستفاد منه وأنه سبحانه وتعاىل أكمل الكاملني يف العلم والقدرة فإذا كنا 

يف علمه والرجل الشجاع لكماله يف شجاعته والرجل الزاهد لرباءته عما ال ينبغي من حنب الرجل العامل لكماله 
األفعال فكيف ال حنب اهللا ومجيع العلوم بالنسبة إىل علمه كالعدم ومجيع القدر بالنسبة إىل قدرته كالعدم ومجيع ما 

ع بأن احملبوب احلق هو اهللا تعاىل وأنه للخلق من الرباءة عن النقائص بالنسبة إىل ما للحق من ذلك كالعدم فلزم القط
حمبوب يف ذاته ولذاته سواء أحبه غريه أو ما أحبه غريه واعلم أنك ملا وقفت على النكتة يف هذا الباب فنقول العبد 
ال سبيل له إىل اإلطالع على اهللا سبحانه ابتداء بل ما مل ينظر يف مملوكاته ال ميكنه الوصول إىل ذلك املقام فال جرم 

كل من كان اطالعه على دقائق حكمة اهللا وقدرته يف املخلوقات أمت كان علمه بكماله أمت فكان له حبه أمت وملا كان 
ال هناية ملراتب وقوف العبد على دقائق حكمة اهللا تعاىل فال جرم ال هناية ملراتب حمبة العباد جلالل حضرة اهللا تعاىل مث 

كثرت مطالعته لدقائق حكمة اهللا تعاىل كثر ترقيه يف مقام حمبة اهللا فإذا  حتدث هناك حالة أخرى وهي أن العبد إذا
كثر ذلك صار ذلك سبباً الستيالء حب اهللا تعاىل على قلب العبد وغوصه فيه على مثال القطرات النازلة من املاء 

تكيف القلب بكيفيتها  على الصخرة الصماء فإهنا مع لطافتها تثقب احلجارة الصلدة فإذا غاصت حمبة اهللا يف القلب
واشتد ألفه هبا وكلما كان ذلك األلف أشد كان النفرة عما سواه أشد ألن اإللتفات إىل ما عداه يشغله عن 

اإللتفات إليه واملانع عن حضور احملبوب مكروه فال تزال تتعاقب حمبة اهللا ونفرته عما سواه على القلب ويشتد كل 
لب نفوراً عما سوى اهللا تعاىل والنفرة توجب اإلعراض عما سوى اهللا واحد منهما باآلخر إىل أن يصري الق



واإلعراض يوجب الفناء عما سوى اهللا تعاىل فيصري ذلك القلب مستنرياً بأنوار القدس مستضيئاً بأضواء عامل 
ثال إال العشق العصمة فانياً عن احلظوظ املتعلقة بعامل احلدوث وهذا املقام أعلى الدرجات وليس له يف هذا العامل م

الشديد على أي شيء كان فإنك ترى من التجار املشغوفني بتحصيل املال من نسي جوعه وطعامه وشرابه عند 
  استغراقه يف حفظ املال فإذا عقل ذلك يف ذلك املقام اخلسيس

  فكيف يستبعد ذلك عند مطالعة جالل احلضرة الصمدية
اعلم أن الشوق ال يتصور إال إىل شيء أدرك من وجه ومل يدرك من وجه املسألة الثانية يف معىن الشوق إىل اهللا تعاىل 

فأما الذي مل يدرك أصالً فال يشتاق إليه فإن مل ير شخصاً ومل يسمع وصفه مل يتصور أن يشتاق إليه ولو أدرك كماله 
استكمال خياله  ال يشتاق إليه مث إن الشوق إىل املعشوق من وجهني أحدمها أنه إذا رآه مث غاب عنه اشتاق إىل

بالرؤية والثاين أن يرى وجه حمبوبه وال يرى شعره وال سائر حماسنه فيشتاق إىل أن ينكشف له ما مل يره قط 
والوجهان مجيعاً متصوران يف حق اهللا تعاىل بل مها الزمان بالضرورة لكل العارفني فإن الذي اتضح للعارفني من 

شوب بشوائب اخلياالت فإن اخلياالت ال تفتر يف هذا العامل عن احملاكاة األمور اإلهلية وإن كان يف غاية الوضوح م
والتمثيالت وهي مدركات للمعارف الروحانية وال حيصل متام التجلي إال يف اآلخرة وهذا يقتضي حصول الشوق 

هلا وإمنا ينكشف لكل ال حمالة يف الدنيا فهذا أحد نوعي الشوق فبما اتضح اتضاحاً والثاين أن األمور اإلهلية ال هناية 
عبد من العباد بعضها وتبقى أمور ال هناية هلا غامضة فإذا علم العارف أن ما غاب عن عقله أكثر مما حضر فإنه ال 

يزال يكون مشتاقاً إىل معرفتها والشوق بالتفسري األول ينتهي يف دار اآلخرة باملعىن الذي يسمى رؤية ولقاء 
لدنيا وأما الشوق بالتفسري الثاين فيشبه أن ال يكون له هناية إذ هنايته أن ينكشف ومشاهدة وال يتصور أن يكون يف ا

للعبد يف اآلخرة جالل اهللا وصفاته وحكمته يف أفعاله وهي غري متناهية واإلطالع على غري املتناهي على سبيل 
العبد إذا كان يف الترقي التفصيل حمال وقد عرفت حقيقة الشوق إىل اهللا تعاىل واعلم أن ذلك الشوق لذيذ ألن 

حصل بسبب تعاقب الوجدان واحلرمان والوصول والصد آالماً خملوطة بلذات واللذات حمفوفة باحلرمان والفقدان 
كانت أقوى فيشبه أن يكون هذا النوع من اللذات مما ال حيصل إال للبشر فإن املالئكة كماالهتم حاضرة بالفعل 

  فهم املترددون بني جهيت السفالة والعلووالبهائم ال تستعد هلا أما البشر 
املسألة الثالثة يف بيان أن الذين آمنوا هم أشد حباً هللا أما املتكلمون فقالوا إن حبهم هللا يكون من وجهني أحدمها أنه 

ما يصدر منهم من التعظيم واملدح والثناء والعبادة خالصة عن الشرك وعما ال ينبغي من االعتقاد وحمبة غريهم 
كذلك والثاين أن حبهم هللا اقترن به الرجاء والثواب والرغبة يف عظيم منزلته واخلوف من العقاب واألخذ يف  ليست

طريق التخلص منه ومن يعبد اهللا ويعظمه على هذا احلد تكون حمبته هللا أشد وأما العارفون فقالوا املؤمنون هم الذين 
احلب من لوازم العرفان فكلما كان عرفاهنم أمت وجب أن تكون عرفوا اهللا بقدر الطاقة البشرية وقد دللنا على أن 

حمبتهم أشد فإن قيل كيف ميكن أن يقال حمبة املؤمنني هللا تعاىل أشد مع أنا نرى اهلنود يأتون بطاعات شاقة ال يأيت 
  بشيء منها أحد من املسلمني وال يأتون هبا إال هللا تعاىل مث يقتلون أنفسهم حباً هللا

جوه أحدها أن الذين آمنوا ال يتضرعون إال إىل اهللا خبالف املشركني فإهنم يعدلون إىل اهللا عند احلاجة واجلواب من و
 ٦العنكبوت ( وعند زوال احلاجة يرجعون إىل األنداد قال تعاىل فَإِذَا َرِكُبواْ ِفى الْفُلِْك َدَعُواْ اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الّديَن 

عن اهللا يف الضراء والسراء والشدة والرخاء والكافر قد يعرض عن ربه فكان حب  إىل آخره واملؤمن ال يعرض) 
  املؤمن أقوى وثانيها أن من أحب غريه رضي



بقضائه فال يتصرف يف ملكه فأولئك اجلهال قتلوا أنفسهم بغري إذنه أما املؤمنون فقد يقتلون أنفسهم بإذنه وذلك يف 
العذاب الشديد ال ميكنه االشتغال مبعرفة الرب فالذي فعلوه باطل ورابعها قال اجلهاد وثالثها أن اإلنسان إذا ابتلي ب

ابن عباس إن املشركني كانوا يعبدون صنماً فإذا رأوا شيئاً أحسن منه تركوا ذلك وأقبلوا على عبادة األحسن 
ما اإلله الواحد فتنضم وخامسها أن املؤمنني يوحدون رهبم والكفار يعبدون مع الصنم أصناماً فتنقص حمبة الواحد أ

  حمبة اجلميع إليه
  أما قوله تعاىل َولَوْ َيَرى الَِّذيَن ظَلَُمواْ إِذْ َيَرْونَ الَْعذَاَب أَنَّ الْقُوَّةَ  ِللَِّه َجِميًعا ففيه مسائل

  املسألة األوىل اعلم أن قراءة هذه اآلية أحباثاً
نقوطة من فوق خطاباً للنيب عليه السالم كأنه قال لو ترى يا بالتاء امل) ولو ترى ( البحث األول قرأ نافع وابن عمر 

حممد الذين ظلموا والباقون بالياء املنقوطة من حتت على اإلخبار عمن جرى ذكرهم كأنه قال ولو يرى الذين 
قد  واملسلمني) صلى اهللا عليه وسلم ( ظلموا أنفسهم باختاذ األنداد مث قال بعضهم هذه القراءة أوىل ألن النيب 

علموا قدر ما يشاهده الكفار ويعاينون من العذاب يوم القيامة أما املتوعدون يف هذه اآلية فهم الذين مل يعلموا ذلك 
  فوجب إسناد الفعل إليهم
بضم الياء على التعدية وحجته قوله تعاىل كَذاِلَك ُيرِيهِمُ ) يرون ( فقرأ ابن عامر ) يرون ( البحث الثاين اختلفوا يف 

  بالفتح على إضافة الرؤية إليهم) يرون ( أَْعَمالَُهْم َحَسراٍت َعلَْيهِْم والباقون  اللَُّه
بكسر األلف على االستئناف وأما القراء السبع فعلى فتح ) إن ( فقرأ بعض القراء ) أن ( البحث الثاين اختلفوا يف 

  األلف فيها
تارة بالتاء املنقوطة من فوق وأخرى بالياء املنقوطة من حتت  البحث الرابع ملا عرفت أن َيَرى الَِّذيَن ظَلَُمواْ قرىء

  وأخرى بكسرها حصل ههنا أربع احتماالت) أن ( وقوله أَنَّ الْقُوَّةَ  قرىء تارة بفتح اهلمزة من 
يرون يف والوجه فيه أهنم أعملوا ) أن ( االحتمال األول أن يقرأ َولَْو يََرى بالياء املنقوطة من حتت مع فتح اهلمزة من 

القوة والتقدير ولو يرون أن القوة هللا ومعناه ولو يرى الذين ظلموا شدة عذاب اهللا وقوته ملا اختذوا من دونه أنداداً 
َولَْو َتَرى )  ٢٧األنعام ( حمذوف وهو كثري يف التنزيل كقوله َولَْو َتَرى إِذَا ُوِقفُواْ َعلَى النَّارِ ) لو ( فعلى هذا جواب 

ويقولون لو رأيت )  ٣١الرعد ( َولَْو أَنَّ قُْراًنا ُسيَّرْت بِِه الْجَِبالُ )  ٩٣األنعام ( ُمونَ ِفى غََمَراتِ الَْمْوِت إِِذ الظَّاِل
فالناً والسياط تأخذ منه قالوا وهذا احلذف أفخم وأعظم ألن على هذا التقدير يذهب خاطر املخاطب إىل كل 

  قدير مما إذا كان عني له ذلك الوعيدضرب من الوعيد فيكون اخلوف على هذا الت
والتقدير ولو يرى الذين ظلموا عجزهم ) إن ( االحتمال الثاين أن يقرأ بالياء املنقوطة من حتت مع كسر اهلمزة من 

  حال مشاهدهتم عذاب اهللا لقالوا إن القوة هللا
  هي قراءة نافع وابنو) أن ( االحتمال الثالث أن تقرأ بالتاء املنقوطة من فوق مع فتح اهلمزة من 

عامر قال الفراء الوجه فيه تكرير الرؤية والتقدير فيه ولو ترى الذين ظلموا إذا يرون العذاب ترى أن القوة هللا 
  مجيعاً

االحتمال الرابع أن يقرأ بالتاء املنقوطة من فوق مع كسر اهلمزة وتقديره ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب 
  عاً وهذا أيضاً تأويل ظاهر جيدلقلت أن القوة هللا مجي

) إذ ( املسألة الثانية إن قيل كيف جاء قوله َولَْو َيَرى الَِّذيَن ظَلَُمواْ وهو مستقبل مع قوله إِذْ َيَرْونَ الَْعذَاَب و 
حِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو للماضي قلنا إمنا جاء على لفظ املضي ألن وقوع الساعة قريب قال تعاىل َوَما أَْمُر السَّاَعةِ  إِالَّ كَلَْم



وكل ما كان قريب الوقوع فإنه جيري جمرى ما )  ١٧الشورى ( وقال لََعلَّ السَّاَعةَ  قَرِيٌب )  ٧٧النحل ( أَقَْرُب 
وقول املقيم قد قامت الصالة )  ٤٤األعراف ( وقع وحصل وعلى هذا التأويل قال تعاىل َوَناَدى أَْصَحاُب الَْجنَّةِ  

يقاعه التحرمي للصالة لقرب ذلك وقد جاء كثري يف التنزيل من هذا الباب قال تعاىل َولَْو َتَرى إِذْ يقول ذلك قبل إ
( َولَْو تََرى إِذْ يََتَوفَّى )  ٥١سبأ ( َولَْو َتَرى إِذْ فَزُِعواْ )  ٣١سبأ ( َولَْو َتَرى إِذِ الظَّاِلُمونَ )  ٢٧األنعام ( ُوِقفُواْ 

  ) ٥٠األنفال 
 اتََّبُعواْ لَوْ أَنَّ لََنا كَرَّةً  فََنَتَبرَّأَ أَ الَِّذيَن اتُّبِعُواْ ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعواْ َوَرأَُواْ الَْعذَاَب َوَتقَطََّعْت بِهُِم االٌّ سَْباُب َوقَالَ الَِّذيَنإِذْ َتبَرَّ

  َحَسرَاٍت َعلَْيهِْم َوَما ُهم بِخَارِجَِني ِمَن النَّارِ ِمْنُهْم كََما َتَبرَّءُواْ ِمنَّا كَذَاِلَك ُيرِيهُِم اللَُّه أَْعَمالَُهْم
 ١٦٥البقرة ( اعلم أنه تعاىل ملا بني حال من يتخذ من دون اهللا أنداداً بقوله َولَوْ َيَرى الَِّذيَن ظَلَُمواْ إِذْ َيَرْونَ الَْعذَاَب 

الَِّذيَن اتُّبُِعواْ ِمَن الَِّذيَن اتََّبعُواْ فبني أن الذين أفنوا عمرهم على طريق التهديد زاد يف هذا الوعيد بقوله تعاىل إِذْ َتَبرَّأَ ) 
على عبادهتم واعتقدوا أهنم أوكد أسباب جناهتم فإهنم يتربأون منهم عند احتياجهم إليهم ونظريه قوله تعاىل َيكْفُرُ 

( يضاً االِْخالء َيْومَِئٍذ َبْعُضُهْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقَني وقال أ)  ٢٥العنكبوت ( َبْعُضكُْم بِبَْعضٍ َوَيلَْعُن َبْعُضكُمْ َبْعضاً 
وحكى عن إبليس أنه قال إِّنى كَفَْرتُ بَِما )  ٣٨األعراف ( وقال كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ  لََّعَنْت أُْخَتَها )  ٦٧الزخرف 

  أَْشرَكُْتُموِن ِمن قَْبلُ وههنا مسائل
الثاين أن عامل اإلعراب )  ١٦٥البقرة ( قوله إِذْ َتَبرَّأَ قوالن األول أنه بدل من إِذْ َيَرْونَ الَْعذَاَب املسألة األوىل يف 

  معىن شديد كأنه قال هو شديد العذاب إذ تربأ يعين يف وقت التربؤ) إذ ( يف 
ما ألجله يتربؤن منهم وهو عجزهم املسألة الثانية معىن اآلية أن املتبوعني يتربؤن من األتباع ذلك اليوم فبني تعاىل 

  عن ختليصهم من العذاب الذي رأوه ألن قوله َوَتقَطََّعتْ بِهُِم االْْسَبابُ يدخل يف معناه

أهنم مل جيدوا إىل ختليص أنفسهم وأتباعهم سبباً واآليس من كل وجه يرجو به اخلالص مما نزل به وبأوليائه من البالء 
ختلفوا يف املراد هبؤالء املتبوعني على وجوه أحدها أهنم السادة والرؤساء من يوصف بأنه تقطعت به األسباب وا

مشركي اإلنس عن قتادة والربيع وعطاء وثانيها أهنم شياطني اجلن الذين صاروا متبوعني للكفار بالوسوسة عن 
ألقرب هو األول ألن السدي وثالثها أهنم شياطني اجلن واإلنس ورابعها األوثان الذين كانوا يسموهنا باآلهلة وا

األقرب يف الذين اتبعوا أهنم الذين يصح منهم األمر والنهي حىت ميكن أن يتبعوا وذلك ال يليق باألصنام وجيب أيضاً 
محلهم على السادة من الناس ألهنم الذين يصح وصفهم من عظمهم بأهنم حيبوهنم كحب اهللا دون الشياطني ويؤكده 

وقرأ جماهد األول على البناء للفاعل والثاين )  ٦٧األحزاب ( اَدَتَنا َوكُبََراءَنا فَأََضلُّوَنا السَّبِيالْ قوله تعاىل إِنَّا أَطَْعَنا َس
  على البناء للمفعول أي تربأ االتباع من الرؤساء

هبم املسألة الثانية ذكروا يف تفسري التربؤ وجوهاً أحدها أن يقع منهم ذلك بالقول وثانيها أن يكون نزول العذاب 
وعجزهم عن دفعهم عن أنفسهم فكيف عن غريهم فتربؤا وثالثها أنه ظهر فيهم الندم على ما كان منهم من الكفر 

  باهللا واإلعراض عن أنبيائه ورسله فسمي ذلك الندم تربؤا واألقرب هو األول ألنه هو احلقيقة يف اللفظ
ن يف حال رؤيتهم العذاب وهذا أوىل من سائر األقوال ألن يف أما قوله تعاىل َوَرأَُواْ الَْعذَاَب الواو للحال أي يتربؤو

  تلك احلالة يزداد اهلول واخلوف
  أما قوله تعاىل َوَتقَطََّعْت بِهُِم االْْسبَاُب ففيه مسائل

وذكروا يف تفسري األسباب سبعة أقوال األول أهنا املواصالت اليت كانوا ) تربأ ( املسألة األوىل أنه عطف على 
عليها عن جماهد وقتادة والربيع الثاين األرحام اليت كانوا يتعاطفون هبا عن ابن عباس وابن جريج الثالث  يتواصالن



األعمال اليت كانوا يلزموهنا عن ابن زيد والسدي والرابع العهود واحللف اليت كانت بينهم يتوادون عليها عن ابن 
نقطاعهم عن األصم السادس املنازل اليت كانت هلم يف عباس اخلامس ما كانوا يتواصلون به من الكفر وكان هبا ا

الدنيا عن الضحاك والربيع بن أنس السابع أسباب النجاة تقطعت عنهم واألظهر دخول الكل فيه ألن ذلك كالنفي 
فيعم الكل فكأنه قال وزال عنهم كل سبب ميكن أن يتعلق به وأهنم ال ينتفعون باألسباب على اختالفها من منزلة 

  ونسب وخلف وعقد وعهد وذلك هناية ما يكون من اليأس فحصل فيه التوكيد العظيم يف الزجروسبب 
كقوله تعاىل فَاْسأَلْ بِِه َخبِرياً أي عنه قال علقمة بن عبدة ) عن ( املسألة الثانية الباء يف قوله تعاىل بِهُِم االْسَْباُب مبعىن 

  فإن تسألوين بالنساء فإنين
  بيببصري بأدواء النساء ط

  أي عن النساء
املسألة الثالثة أصل السبب يف اللغة احلبل قالوا وال يدعى احلبل سبباً حىت ينزل ويصعد به ومنه قوله تعاىل فَلَْيْمُدْد 

  مث قيل لكل شيء وصلت به إىل موضع أو حاجة)  ١٥احلج ( بَِسَببٍ إِلَى السََّماء 

وقيل للطريق سبب ألنك بسلوكه تصل املوضع الذي تريدها سبب يقال ما بيين وبينك سبب أي رحم ومودة 
أي طريقاً وأسباب السموات أبواهبا ألن الوصول إىل السماء يكون )  ٨٥الكهف ( تريده قال تعاىل فَأَْتَبَع َسَبباً 

ال زهري ومن هاب ق)  ٣٧ ٣٦غافر ( بدخوهلا قال تعاىل خمرباً عن فرعون لََّعلّى أَْبلُغُ االْْسبَاَب أَْسَبابَ السََّماوَاِت 
  أسباب املنايا تناله

  ولو رام أسباب السماء بسلم
  واملودة بني القوم تسمى سبباً ألهنم هبا يتواصلون

رجعة نهم ألن يتمكنوا من الأما قوله تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن اتََّبُعواْ لَوْ أَنَّ لََنا كَرَّةً  فََنَتَبرَّأَ ِمنُْهْم كََما َتنِقُم مِنَّا فذلك متن م
إىل الدنيا وإىل حال التكليف فيكون االختيار إليهم حىت يتربؤن منهم يف الدنيا كما تربؤا منهم يوم القيامة ومفهوم 

الكالم أهنم متنوا هلم يف الدنيا ما يقارب العذاب فيتربؤن منهم وال خيلصوهنم وال ينصروهنم كما فعلوا هبم يوم 
منهم وقد دمههم مثل هذا اخلطب كما تربؤا منا واحلالة هذه ألهنم إن متنوا  القيامة وتقديره فلو أن لنا كرة فنتربأ
  التربأ منهم مع سالمة فليس فيه فائدة

  أما قوله كَذاِلكَ ُيرِيهُِم اللَُّه أَْعَمالَُهْم َحَسراٍت َعلَْيهِْم ففيه مسائل
بعض يريهم اهللا أعماهلم حسرات وذلك  املسألة األوىل يف قوله كَذاِلكَ ُيرِيهُِم وجهان األول كتربؤ بعضهم من

  النقطاع الرجاء من كل أحد الثاين كما أراهم العذاب يريهم اهللا أعماهلم حسرات ألهنم أيقنوا باهلالك
املسألة الثانية يف املراد باألعمال أقوال األول الطاعات يتحسرون مل ضيعوها عن السدي الثاين املعاصي وأعماهلم 

بن زيد يتحسرون مل عملوها الثالث ثواب طاعاهتم اليت أتوا هبا فأحبطوه بالكفر عن األصم اخلبيثة عن الربيع وا
الرابع أعماهلم اليت تقربوا هبا إىل رؤسائهم من تعظيمهم واالنقياد ألمرهم والظاهر أن املراد األعمال اليت اتبعوا فيها 

تهم وأيقنوا باجلزاء عليها وكان ميكنهم السادة وهو كفرهم ومعاصيهم وإمنا تكون حسرة بأن رأوها يف صحيف
  تركها والعدول إىل الطاعات ويف هذا الوجه اإلضافة حقيقية ألهنم عملوها ويف الثاين جماز مبعىن لزمهم فلم يقوموا به

  املسألة الثالثة حسرات ثالث مفاعيل رأى
من الدواب وهو الذي ال منفعة فيه يقال املسألة الرابعة قال الزجاج احلسرة شدة الندامة حىت يبقى النادم كاحلسري 

حسر فالن حيسر حسرة وحسراً إذا اشتد ندمه على أمر فاته وأصل احلسر الكشف يقال حسر عن ذراعيه أي 



كشف واحلسرة انكشاف عن حال الندامة واحلسور اإلعياء ألنه انكشاف احلال عما أوجبه طول السفر قال تعاىل 
واحملسرة املكنسة ألهنا تكشف عن األرض )  ١٩األنبياء ( ُرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوالَ َيسَْتْحِسُرونَ َوَمْن ِعْنَدُه الَ َيسَْتكْبِ

  والطري تنحسر ألهنا تنكشف بذهاب الريش
  أما قوله تعاىل َوَما ُهم بِخَارِجَِني ِمَن النَّارِ فقد احتج به األصحاب على أن أصحاب الكبرية من أهل

ار فقالوا إن قوله َوَما ُهْم ختصيص هلم بعدم اخلروج على سبيل احلصر فوجب أن يكون عدم القبلة خيرجون من الن
َعْنَها اخلروج خمصوصاً هبم وهذه اآلية تكشف عن املراد بقوله َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفى َجِحيمٍ َيْصلَْونََها َيْوَم الّدينِ َوَما ُهَم 

  املراد بالفجار ههنا الكفار لداللة هذه اآلية عليهوثبت أن )  ١٦ ١٤االنفطار ( بَِغاِئبَِني 

بداية اجلزء اخلامس من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى الرازى 
  الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

وٌّ مُّبٌِني إِنََّما َيأُْمرُكُم بِالسُّو ِء يا أَيَُّها النَّاُس كُلُواْ ِممَّا ِفى األرض َحلَاالً طَيِّباً َوالَ تَتَّبُِعواْ ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َعُد
  ُمونََوالْفَْحَشآِء َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَ

اعلم أنه تعاىل ملا بني التوحيد ودالئله وما للموحدين من الثواب وأتبعه بذكر الشرك ومن يتخذ من دون اهللا أنداداً 
ويتبع رؤساء الكفر أتبع ذلك بذكر إنعامه على الفريقني وإحسانه إليهم وأن معصية من عصاه وكفر من كفر به مل 

  ارِ يأَيَُّها النَّاُس كُلُواْ ِممَّا ِفى االْْرضِ وفيه مسائلتؤثر يف قطع إحسانه ونعمه عنهم فقال النَّ
املسألة األوىل قال ابن عباس نزلت اآلية يف الذين حرموا على أنفسهم السوائب الوصائل والبحائر وهم قوم من 

  ثقيف وبين عامر بن صعصعة وخزاعة وبين مدجل
عنه وأصله من احلل الذي هو نقيض العقد ومنه حل باملكان  املسأل الثانية احلالل املباح الذي احنلت عقدة اخلطر

إذا نزل به ألنه حل شد االرحتال للنزول وحل الدين إذا وجب الحنالل العقدة بإنقضاء املدة وحل من إحرامه ألنه 
ألنه حيل حل عقدة اإلحرام وحلت عليه العقوبة أي وجبت الحنالل العقدة باملانعة من العذاب واحللة اإلزار والرداء 

عن الطي للبس ومن هذا حتلة اليمني ألنه عقدة اليمني تنحل به واعلم أن احلرام قد يكون حراماً خلبثه كامليتة والدم 
  واخلمر وقد يكون حراماً ال خلبثه كملك الغري إذا مل يأذن يف أكله فاحلالل هو اخلايل عن القيدين

  صبته على احلال مما يف األرض وإن شئت فصبته على أنه مفعولإن شئت ن) حالالً طيباً ( املسألة الثالثة قوله 
املسألة الرابعة الطيب يف اللغة قد يكون مبعىن الطاهر واحلالل يوصف بأنه طيب ألن احلرام يوصف بأنه خبيث قال 

يستطاب ووصف به والطيب يف األصل هو ما يستلذ به و)  ١٠٠املائدة ( تعاىل قُل الَّ َيْسَتوِى الَْخبِيثُ َوالطَّّيُب 
  الطاهر واحلالل على جهة التشبيه ألن النجس تكرهه النفس فال تستلذه

واحلرام غري مستلذ ألن الشرع يزجر عنه ويف املراد بالطيب يف اآلية وجهان األول أنه املستلذ ألنا لو محلناه على 
نه إن تناول ما ال شهوة له فيه عاد احلالل لزم التكرار فعلى هذا إمنا يكون طيباً إذا كان من جنس ما يشتهي أل

حراماً وإن كان يبعد أن يقع ذلك من العاقل إال عند شبهة والثاين املرادمنه املباح وقوله يلزم التكرار قلنا ال نسلم 



حلرام فإن قوله َحلَاالً املراد منه ما يكون جنسه حالالً وقوله طَّيباً املراد منه ال يكون متعلقاً به حق الغري فإن أكل ا
وإن اسطابه اآلكل فمن حيث يفضي إىل العقاب يصري مضرة وال يكون مستطاباً كما قال تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ 

  ) ١٠النساء ( أَْموالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفى ُبطُونِهِمْ َناراً 
  ففيه مسائل أما قوله تعاىل الَ َتتَّبُِعواْ ُخطُواِت الشَّْيطَاِن

املسألة األوىل قرأ ابن عامر والكسائي وهي إحدى الروايتني عن ابن كثري وحفص عن عاصم ُخطُواِت بضم اخلاء 
والطاء والباقون بسكون الطاء أما من ضم العني فألن الواحدة خطوة فإذا مجعت حركت العني للجمع كما فعل 

ريك العني للجمع كما فعل يف حنو هذا اجلمع للفصل بني اإلسم باإلمساء اليت على هذا الوزن حنو غرفة وغرفات وحت
والصفة وذلك أن ما كان امساً مجعته بتحريك العني حنو مترة ومترات وغرفة وغرفات وشهوة وشهوات وما كان نعتاً 
 مجع بسكون العني حنو ضخمة وضخمات وعبلة وعبالت واخلطوة من األمساء ال من الصفات فيجمع بتحريك العني

  وأما من خفف العني فبقاه على األصل وطلب اخلفة
املسألة الثانية قال ابن السكيت فيما رواه عنه اجلبائي اخلطوة واخلطوة مبعىن واحد وحكى عن الفراء خطوت خطوة 
واخلطوة ما بني القدمني كما يقال حثوت حثوة واحلثوة اسم ملا حتثيت وكذلك غرفت غرفة والغرفة اسم ملا اغترفت 

ا كان كذلك فاخلطوة املكان املتخطى كما أن الغرفة هي الشيء املغترف بالكف فيكون املعىن ال تتبعوا سبيله وإذ
وال تسلكوا طريقه ألن اخلطوة اسم مكان وهذا قول الزجاج وابن قتيبة فاهنما قاال خطوات الشيطان طرفه وإن 

وا به وال تقفوا أثره واملعنيان مقاربان وإن اختلف جعلت اخلطوة مبعىن اخلطوة كما ذكره اجلبائي فالتقدير ال تأمت
التقديران هذا ما يتعلق باللغة وأما املعىن فليس مراد اهللا ههنا ما يتعلق باللغة بل كأنه قيل ملن أبيح له األكل على 

إىل الشبه الوصف املذكور احذر أن تتعداه إىل ما يدعوك إليه الشيطان وزجر املكلف هبذا الكالم عن ختطي احلالل 
كما زجره عن ختطيه إىل احلرام ألن الشيطان إمنا يلقي إىل املرء ما جيري جمرى الشبهة فيزين بذلك ما ال حيل له 

فزجر اهللا تعاىل عن ذلك مث بني العلة يف هذا التحذير وهو كونه عدواً مبيناً أي متظاهر بالعداوة وذلك ألن الشيطان 
ْم عة منها يف قوله تعاىل َوالَِضلَّنَُّهْم َوالَمّنيَنَُّهْم َوالَُمَرنَُّهْم فَلَُيَبّتكُنَّ ءاذَانَ االْْنَعامِ َوالَمَُرنَُّهالتزم أموراً سبعة يف العداوة أرب

ُهم ّمن َبْينِ وثالثة منها يف قوله تعاىل القُْعَدنَّ لَُهمْ صِراطَكَ الُْمْسَتِقيمَ ثُمَّ آلِتَينَّ)  ١١٩النساء ( فَلَُيَغّيُرنَّ َخلَْق اللَِّه 
فلما التزم )  ١٧ ١٦األعراف ( أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعن َشَماِئلِهِْم َوالَ َتجُِد أَكْثََرُهمْ َشاكِرِيَن 

  الشيطان هذه األمور كان عدواً متظاهراً بالعداوة فلهذا وصفه اهللا تعاىل بذلك
ُمرُكُم بِالسُّوء وَالْفَْحَشاء َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ فهذا كالتفصيل جلملة عداوته وأما قوله تعاىل إِنََّما َيأْ

  وهو مشتمل على أمور ثالثة أوهلا السوء وهو متناول مجيع املعاصي سواء كانت تلك

السوء ألهنا أقبح أنواعه وهو الذي  املعاصي من أفعال اجلوارح أو من أفعال القلوب وثانيها الفحشاء وهي نوع من
يستعظم ويستفحش من املعاصي وثالثها أَن َتقُولُواْ َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ وكأنه أقبح أنواع الفحشاء ألنه وصف 

طُواِت الشَّْيطَانِ اهللا تعاىل مبا ال ينبغي من أعظم أنواع الكبائر فصارت هذه اجلملة كالتفسري لقوله تعاىل َوالَ َتتَّبِعُواْ ُخ
  فيدخل يف اآلية أن الشيطان يدعو إىل الصغائر والكبائر والكفر واجلهل باهللا وههنا مسائل

املسألة األوىل اعلم أن أمر الشيطان ووسوسته عبارة عن هذه اخلواطر اليت جندها من أنفسنا وقد اختلفت الناس يف 
قال بعضهم إهنا حروف وأصوات خفية وقال الفالسفة إهنا هذه اخلواطر من وجوه أحدها اختلفوا يف ماهياهتا ف

تصورات احلروف واألصوات وختيالهتا على مثال الصور املنطبعة يف املرايا فإن تلك الصور تشبه تلك األشياء من 
  بعض الوجوه وإن مل تكن مشاهبة هلا يف كل الوجوه



ف يف كوهنا حروفاً أوالً تشبهها فإن كان األول ولقائل أن يقول صور هذه احلروف وختيالهتا هل تشبه هذه احلرو
فصور احلروف حروف فعاد القول إىل أن هذه اخلواطر أصوات وحروف خفية وإن كان الثاين مل تكن تصورات 

هذه احلروف حروفاً لكين أجد من نفسي هذه احلروف واألصوات مترتبة منتظمة على حسب انتظامها يف اخلارج 
به إال بالعربية وكذا العجمي وتصورات هذه احلروف وتعاقبها وتواليها ال يكون إال على والعريب ال يتكلم يف قل

مطابقة تعاقبها وتواليها يف اخلارج فثبت أهنا يف أنفسها حروف وأصوات خفية وثانيها أن فاعل هذه اخلواطر من هو 
ا على أصل املعتزلة فهم ال يقولون أما على أصلنا وهو أن خالف احلوادث بأسرها هو اهللا تعاىل فاألمر ظاهر وأم

بذلك وأيضاً فألن املتكلم عندهم من فعل الكالم فلو كان فاعل هذه اخلواطر هو اهللا تعاىل وفيها ما يكون كذباً 
وسخفاً لزم كون اهللا موصوفاً بذلك تعاىل اهللا عنه وال ميكن أن يقال إن فاعلها هو العبد ألن العبد قد يكره حصول 

وحيتال يف دفعها عن نفسه مع أهنا ألبتة ال تندفع بل ينجر البعض إىل البعض على سبيل االتصال فإذن تلك اخلواطر 
ال بد ههنا من شيء آخر وهو إما املك وإما الشيطان فلعلهما يتكلمان هبذا الكالم يف أقصى الدماغ ويف أقصى 

واألصوات مث إن قلنا بأن الشيطان  القلب حىت إن اإلنسان وإن كان يف غاية الصمم فإنه يسمع هذه احلروف
وامللك ذوات قائمة بأنفسها غري متحيزة ألبتة مل يبعد كوهنا قادرة على مثل هذه األفعال وإن قلنا بأهنا أجسام لطيفة 
مل يبعد أيضاً أن يقال إهنا وإن كانت ال تتوجل بواطن البشر إال أهنم يقدرون على إيصال هذا الكالم إىل بواطن البشر 

بعد أيضاً أن يقال إهنا لغاية لطافتها تقدر على النفوذ يف مضايق باطن البشر وخمارق جسمه وتوصل الكالم إىل  وال
أقصى قلبه ودماغه مث إهنا مع لطافتها تكون مستحكمة التركيب حبيث يكون اتصال بعض أجزائه بالبعض اتصاالً ال 

رق انفصاهلا وتفرق أجزائها وكل هذه االحتماالت مما ال ينفصل فال جرم ال يقتضي نفوذها يف هذه املضايق واملخا
دليل على فسادها واألمر يف معرفة حقائقها عند اهللا تعاىل ومما يدل على إثبات إهلام املالئكة باخلري قوله تعاىل إِذْ 

أي أهلموهم الثبات وشجعوهم على )  ١٢ األنفال( ُيوِحى رَبَُّك إِلَى الَْملَِئكَةِ  أَّني َمَعكُْم فَثَّبُتواْ الَِّذيَن ءاَمُنواْ 
ويف احلديث ) إن للشيطان ملة بابن آدم وللملك ملة ( أعدائهم ويدل عليه من األخبار قوله عليه الصالة والسالم 

إذا ولد املولود لبين آدم قرن إبليس به شيطاناً وقرن اهللا به ملكاً فالشيطان جامث على أذن قلبه األيسر ( أيضاً 
ومن صوفية والفالسفة من فسر امللك الداعي إىل اخلري بالقوة ) مث على أذن قلبه األمين فهما يدعوانه وامللك جا

  العقلية وفسر

  الشيطان الداعي إىل الشر بالقوة والشهوانية والغضبية
لحصر وقال بعض املسألة الثاين دلت اآلية على أن الشيطان ال يأمر إال بالقبائح ألنه تعاىل ذكره بكلمة إِنََّما وهي ل

العارفني إن الشيطان قد يدعو إىل اخلري لكن لغرض أن جيره منه إىل الشر وذلك يدل على أنواع إما أن جيره من 
األفضل إىل الفاضل ليتمكن من أن خيرجه من الفاضل إىل الشر وإما أن جيره من الفاضل األسهل إىل األفضل االشق 

  ة عن الطاعة بالكليةليصري ازدياد املشقة سبباً حلصول النفر
ألنه  املسألة الثالثة قوله تعاىل َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ يتناول مجيع املذاهب الفاسدة بل يتناول مقلد احلق

  وإن كان مقلداً للحق لكنه قال ما ال يعلمه فصار مستحقاً للذم الندراجه حتت الذم يف هذه اآلية
متسك نفاة القياس بقوله َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ واجلواب عنه أنه مىت قامت الداللة على  املسألة الرابعة

  أن العمل بالقياس واجب كان العمل بالقياس قوال على اهللا مبا يعلم ال مبا ال يعلم
  َنتَّبُِع َمآ أَلْفَْيَنا َعلَْيِه َءاَبآَءَنآ أََولَْو كَانَ َءاَباُؤُهْم الَ َيْعِقلُونَ َشْيئًا َوالَ َيهَْتُدونَ َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اتَّبِعُواْ َمآ أَنَزلَ اللَُّه قَالُواْ َبلْ

اعلم أهنم اختلفوا يف الضمري يف قوله لَُهْم على ثالثة أقوال أحدها أنه عائد على ِمْن يف قوله َمن يَتَِّخذُ ِمن ُدوِن اللَّهِ 



وهم مشركو العرب وقد سبق ذكرهم وثانيها يعود على النَّاسِ يف قوله ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها النَّاسُ )  ١٦٥قرة الب( أَنَداًدا 
فعدل عن املخاطبة إىل املغايبة على طريق اإللتفات مبالغة يف بيان ضالهلم كأنه يقول للعقالء انظروا )  ٢١البقرة ( 

بن عباس نزلت يف اليهود وذلك حني دعاهم رسول اهللا إىل اإلسالم إىل هؤالء احلمقى ماذا يقولون وثالثها قال ا
فقالوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا خري منا وأعلم منا فعلى هذا اآلية مستأنفة والكناية يف لَُهْم تعود إىل غري 

نهم أهنم قالوا َبلْ َنتَّبُِع َما مذكور إال أن الضمري قد يعود على املعلوم كما يعود على املذكور مث حكى اهللا تعاىل ع
  أَلْفَيَْنا َعلَْيِه ءاَباءَنا وفيه مسائل

والنون َبلْ َنتَّبُِع )  ١٦األعلى ( املسألة األوىل الكسائي يدغم الم َهلُ و َبلِ يف مثانية أحرف التاء كقوله َبلْ ُتؤِْثُرونَ 
والضاد َبلْ )  ٣٣الرعدة ( والزاي َبلْ ُزّيَن )  ١٨يوسف (  والسني َبلْ َسوَّلَْت)  ٣٦املصطفني ( والثاء َهلْ ثُّوَب 

وأكثر القراء على اإلظهار ومنهم من )  ١٥٥النساء ( والظاء َبلْ ظََننُْتْم والطاء َبلْ طََبَع )  ٢٨األحقاف ( َضلُّواْ 
  يوافقه يف البعض واإلظهار هو األصل

ويدل )  ٢١لقمان ( ه تعاىل يف آية أخرى َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجدَْنا َعلَْيِه ءاَباءَنا املسألة الثانية أَلْفَيَْنا مبعىن وجدنا بدليل قول
  وقوله إِنَُّهْم أَلْفَوْاْ)  ٢٥يوسف ( عليه أيضاً قوله تعاىل َوأَلْفََيا سَيَِّدَها لََدى الَْبابِ 

  ) ٦٩الصافات ( ءاَباءُهمْ َضالَّني 
عاىل أمرهم بأن يتبعوا ما أنزل اهللا من الدالئل الباهرة فهم قالوا ال نتبع ذلك وإمنا املسألة الثالثة معىن اآلية أن اهللا ت

 نتبع آباءنا وأسالفنا فكأهنم عارضوا الداللة بالتقليد وأجاب اهللا تعاىل عنهم بقوله أَْو لَّْو كَانَ الَ َيْعِقلُونَ َشْيئًا َوالَ
  َيْهَتُدونَ َوَمثَلُ وفيه مسائل

الواو يف أَْو لَْو واو العطف دخلت عليها مهزة االستفهام املنقولة إىل معىن التوبيخ والتقريع وإمنا املسألة األوىل 
جعلت مهزة االستفهام للتوبيخ ألهنا تقتضي اإلقرار بشيء يكون اإلقرار به فضيحة كما يقتضي االستفهام اإلخبار 

  عن املستفهم عنه
يقال للمقلد هل تعترف بأن شرط جواز تقليد اإلنسان أن يعلم كونه  الثانية تقرير هذا اجلواب من وجوه أحدها أن

حمقاً أم ال فإن اعترفت بذلك مل نعلم جواز تقليده إال بعد أن تعرف كونه حمقاً فكيف عرفت أنه حمق وإن عرفته 
از تقليده بتقليد آخر لزم التسلسل وإن عرفته بالعقل فذاك كاف فال حاجة إىل التقليد وإن قلت ليس من شرط جو

أن يعلم كونه حمقاً فاذن قد جوزت تقليده وإن كان مبطالً فإذن أنت على تقليدك ال تعلم أنك حمق أو مبطل وثانيها 
هب أن ذلك املتقدم كان عاملاً هبذا الشيء إال أنا لو قدرنا أن ذلك املتقدم ما كان عاملاً بذلك الشيء قط وما اختار 

تعمل فعلى تقدير أن ال يوجد ذلك املتقدم وال مذهبه كان ال بد من العدول إىل  فيه ألبتة مذهباً فأنت ماذا كنت
النظر فكذا ههنا وثالثها أنك إذا قلدت من قبلك فذلك املتقدم كيف عرفته أعرفته بتقليد أم ال بتقليد فإن عرفته 

يد ذلك املتقدم وجب أن تطلب بتقليد لزم إما الدور وإما التسلسل وإن عرفته ال بتقليد بل بدليل فإذا أوجبت تقل
العلم بالدليل ال بالتقليد ألنك لو طلبت بالتقليد ال بالدليل مع أن ذلك املتقدم طلبه بالدليل ال بالتقليد كنت خمالفاً 

  له فثبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته إىل نفيه فيكون باطالً
تباع خطوات الشيطان تنبيها على أنه ال فرق بني متابعة املسألة الثالثة إمنا ذكر تعاىل هذه اآلية عقيب الزجر عن ا

وساوس الشيطان وبني متابع التقليد وفيه أقوى دليل على وجوب النظر واإلستدالل وترك التعويل على ما يقع يف 
  اخلاطر من غري دليل أو على ما يقوله الغري من غري دليل

ام ومعناه اخلصوص ألهنم كانوا يعقلون كثرياً من أمور الدنيا فهذا يدل املسألة الرابعة قوله الَ َيْعِقلُونَ َشْيئًا لفظ ع



  على جواز ذكر العام مع أن املراد به اخلاص
 املسألة اخلامسة قوله الَ َيْعِقلُونَ َشْيئًا املراد أهنم ال يعلمون شيئاً من الدين وقوله تعاىل َوالَ َيهَْتُدونَ املراد أهنم ال

  ابهيهتدون إىل كيفية اكتس
   الَ َيْعِقلُونََوَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُرواْ كََمثَلِ الَِّذى َيْنِعُق بَِما الَ َيْسَمُع إِالَّ ُدَعآًء َونَِدآءً ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمىٌ  فَُهْم

يد اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن الكفار أهنم عند الدعاء إىل اتباع ما أنزل اهللا تركوا النظر والتدبر وأخلدوا إىل التقل
ضرب هلم هذا املثل تنبيهاً للسامعني هلم إهنم إمنا وقعوا فيما )  ١٧٠البقرة ( وقالو َبلْ َنتَّبُِع َما أَلْفَْيَنا َعلَْيِه ءاَباءَنا 

وقعوا فيه بسبب ترك اإلصغاء وقلة اإلهتمام بالدين فصريهم من هذا الوجه مبنزل األنعام ومثل هذا املثل يزيد 
الكفار وحيقر إىل الكافر نفسه إذا مسع ذلك فيكون كسراً لقلبه وتضييقاً لصدره حيث صريه السامع معرفة بأحوال 

  كالبهيمة فيكون يف ذلك هناية الزجر والردع ملن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه يف التقليد وههنا مسائل
  املسألة األوىل نعق الراعي بالغنم إذا صاح هبا وأما نعق الغراب فبالغني املعجمة

ملسألة الثانية للعلماء من أهل التأويل يف هذه اآلية طريقان أحدمها تصحيح املعىن باإلضمار يف اآلية والثاين إجراء ا
اآلية على ظاهرها من غري إضمار أما الذين أضمروا فذكروا وجوها األول وهو قول األخفش والزجاج وابن قتيبة 

ل الذي ينعق فصار الناعق الذي هو الراعي مبنزل الداعي إىل كأنه قال ومثل من يدعو الذين كفروا إىل احلق كمث
احلق وهو الرسول عليه الصالة والسالم وسائر الدعاة إىل احلق وصار الكفار مبنزلة الغنم املنعوق هبا ووجه التشبيه 

ا ينتفعون أن البهيمة تسمع الصوت وال تفهم املراد وهؤالء الكفار كانوا يسمعون صوت الرسول وألفاظه وما كانو
هبا ومبعانيها ال جرم حصل وجه التشبيه الثاين مثل الذين كفروا يف دعائهم آهلتهم من األوثان كمثل الناعق يف دعائه 
ما ال يسمع كالغنم وما جيرى جمراه من الكالم والبهائم ال تفهم فشبه األصنام يف أهنا ال تفهم هبذه البهائم فإذا كان 

ملدعو ويف القول الذي قبله احملذوف هو الداعي وفيه سؤال وهو أن قوله إِالَّ ُدَعاء ال شك أن ههنا احملذوف هو ا
َونَِداء ال يساعد عليه ألن األصنام ال تسمع شيئاً الثالث قال ابن زيد مثل الذين كفروا يف دعائهم آهلتهم كمثل 

مع من الصدى يا زيد فكذلك هؤالء الناعق يف دعائه عند اجلبل فإنه ال يسمع إال صدى صوته فإذا قال يا زيد يس
  الكفار إذا دعو هذه األوثان ال يسمعون إال ما تلفظوا به من الدعاء والنداء

الطريق الثاين يف اآلية وهو إجراؤها على ظاهرها من غري إضمار وفيه وجهان أحدمها أن يقول مثل الذين كفروا يف 
تكلم مع البهائم فكما أنه يقضي على ذلك الراعي بقلة العقل  قلة عقلهم يف عبادهتم هلذه األوثان كمثل الراعي إذا

فكذا ههنا الثاين مثل الذين كفروا يف اتباعهم آباءهم وتقليدهم هلم كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكما أن 
  الكالم مع البهائم عبث عدمي الفائد فكذا التقليد عبث عدمي الفائدة

ىٌ  فاعلم أنه تعاىل ملا شبههم بالبهائم زاد يف تبكيتهم فقال ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمىٌ  ألهنم صاروا أما قوله تعاىل ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْم
مبنزلة الصم يف أن الذي مسعوه كأهنم مل يسمعوه ومبنزلة البكم يف أن ال يستجيبوا ملا دعوا إليه ومبنزلة العمى من 

النحريون ُصمٌّ أي هم صم وهو رفع على الذم أما  حيث أهنم أعرضوا عن الدالئل فصاروا كأهنم مل يشاهدوها قال
  قوله فَُهْم الَ َيْعِقلُونَ فاملراد العقل االكتسايب ألن العقل املطبوع كان حاصالً هلم قال العقل عقالن مطبوع ومسموع

املكتسب وملا كان طريق اكتساب العقل املكتسب هو اإلستعانة هبذه القوى الثالثة فلما أعرضوا عنها فقدوا العقل 
  وهلذا قيل من فقد حساً فقد علماً



  ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ كُلُواْ ِمن طَيِّبَاِت َما َرَزقَْناكُْم وَاْشكُُرواْ للَِّه إِن كُنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ
مث نقول إن اهللا سبحانه )  ١٦٨بقرة ال( اعلم أن هذه اآلية شبيهة مبا تقدم من قوله كُلُواْ ِممَّا ِفى االْْرضِ َحلَاالً طَّيباً 

وتعاىل تكلم من أول السورة إىل ههنا يف دالئل التوحيد والنبوة واستقصى يف الرد على اليهود والنصارى ومن هنا 
  شرع يف بيان األحكام اعلم أن يف اآلية مسائل

يكون مندوباً وذلك أن  املسألة األوىل اعلم أن األكل قد يكون واجباً وذلك عند دفع الضرر عن النفس وقد
الضيف قد ميتنع من األكل إذا انفرد وينبسط يف ذلك إذا سوعد فهذا األكل مندوب وقد يكون مباحاً إذا خال عن 

هذه العوارض واألصل يف الشيء أن يكون خالياً عن العوارض فال جرم كان مسمى األكل مباحاً وإذا كان األمر 
  ع ال يفيد اإلجياب والندب بل اإلباحةكذلك كان قوله كُلُواْ يف هذا املوض

املسألة الثانية احتج األصحاب على أن الرزق قد يكون حراماً بقوله تعاىل ِمن طَّيبَاِت َما َرَزقَْناكُْم فإن الطيب هو 
تكراراً  احلالل فلو كان كل رزق حالالً لكان قوله ِمن طَّيبَاِت َما َرَزقَْناكُْم معناه من حملالت ما أحللنا لكم فيكون

وهو خالف األصل أجابوا عنه بأن الطيب يف أصل اللغة عبارة عن املستلذ املستطاب ولعل أقواماً ظنوا أن التوسع 
يف املطاعم واالستكثار من طيباهتا ممنوع منه فأباح اهللا تعاىل ذلك بقوله كلوا من لذائذ ما أحللناه لكم فكان 

  ختصيصه بالذكر هلذا املعىن
ة قوله َواْشكُُرواْ اللَِّه أمر وليس بإباحة فإن قيل الشكر إما أن يكون بالقلب أو باللسان أو باجلوارح أما املسألة الثالث

بالقلب فهو إما العلم بصدور النعمة عن ذلك املنعم أو العزم على تعظيمه باللسان وباجلوارح أما ذلك العلم فهو 
كان ذلك العلم ضرورياً فكيف ميكن إجيابه وأما العزم على من لوازم كمال العقل فإن العاقل ال ينسى ذلك فإذا 

تعظيمه باللسان واجلوارح فذلك العزم القليب مع اإلقرار بالسان والعمل باجلوارح فإذا بينا أهنما ال جييبان كان العزم 
فهذا غري واجب  بأن ال جيب أوىل وأما الشكر باللسان فهو إما أن يقر باالعتراف له بكونه منعما أو بالثناء عليه

باالتفاق بل هو من باب املندوبات وأما الشكر باجلوارح واألعضاء فهو أن يأيت بأفعال دالة على تعظيمه وذلك 
أيضاً غري واجب وإذا ثبت هذا فنقول ظهر أنه ال ميكن القول بوجوب الشكر قلنا الذي تلخص يف هذا الباب أنه 

  هار ذلك باللسان أو بسائر األفعال إن وجدت هناك هتمةجيب عليه اعتقاد كونه مستحقاً للتعظيم وإظ
  أما قوله تعاىل إِن كُنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ ففيه مسائل

املسألة األوىل يف هذه اآلية وجوها أحدها وَاْشكُُرواْ للَِّه إن كنتم عارفني باهللا وبنعمه فعرب عن معرفة اهللا تعاىل بعبادته 
ؤثر وثانيها معناه إن كنتم تريدون أن تعبدوا اهللا فاشكروه فإن الشكر رأس العبادات إطالقاً إلسم األثر على امل

وثالثها وَاْشكُرُواْ للَِّه الذي رزقكم هذه النعم إِن كُنُتْم إِيَّاُه َتعُْبُدونَ أي إن صح أنكم ختصونه بالعبادة وتقرون أنه 
  سبحانه املنعم ال غريه عن أنس رضي اهللا عنه عن

يقول اهللا تعاىل إين واجلن واإلنس يف نبأ عظيم أخلق ويعبد غريي وأزرق ويشكر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
  )غريي 

املسألة الثانية احتج من قال إن املعلق بلفظ أن ال يكون عدما عند عدم ذلك الشيء هبذه اآلية فإنه تعاىل علق األمر 
  يفعل هذه العبادات جيب عليه الشكر أيضاً بالشكر بكلمة ءاٍن على فعل العباد مع أن من ال

ْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد فَال إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الْمَْيَتةَ  َوالدََّم َولَْحَم الْخِنزِيرِ وََمآ أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اللَِّه فََمنِ اْضطُرَّ غَ
  اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم
وتعاىل ملا أمرنا يف اآلية السالفة بتناول احلالل فصل يف هذه اآلية أنواع احلرام والكالم فيها على  اعلم أنه سبحانه



فالنوع ( نوعني النوع األول ما يتعلق بالتفسري والنوع الثاين ما يتعلق باألحكام اليت استنبطها العلماء من هذه اآلية 
  فيه مسائل) األول 

نََّما على وجهني أحدمها أن تكون حرفاً واحداً كقولك إمنا داري دارك وإمنا مايل املسألة األوىل اعلم أن كلمة إِ
مالك الثاين أن تكون َما منفصلة من إن وتكون َما مبعىن الذي كقولك إن ما أخذت مالك وإن ما ركبت دابتك 

إِنََّما أَنَت َنذِيٌر وأما على الثاين فقوله إِنََّما وجاء يف التنزيل على الوجهني أما على األول فقوله إِنََّما اللَُّه إِلَاٌه واِحٌد َو
ولو نصبت كيد ساحر على أن جتعل إِنََّما حرفاً واحداً كان صواباً وقوله إِنََّما اتََّخذُْتمْ )  ٦٩طه ( َصَنعُواْ كَْيُد سَاِحرٍ 

ودة وترفع على هذين الوجهني واختلفوا يف حكمها تنصب امل)  ٢٥العنكبوت ( ّمن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاناً مََّودَّةَ  َبْينِكُْم 
على الوجه األول فمنهم من قال إِنََّما تفيد احلصر واحتجو عليه بالقرآن والشعر والقياس أما القرآن فقوله تعاىل 

)  ٦٠التوبة ( َراء وَالَْمَساِكنيِ أي ما هو إال إله واحد وقال إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقَ)  ١٧١النساء ( إِنََّما اللَُّه إِلَاٌه واِحٌد 
أي ما أنا إال بشر مثلكم وكذا هذه )  ١١٠الكهف ( أي هلم ال لغريهم وقال تعاىل حملمد قُلْ إِنََّما أََناْ َبَشٌر ّمثْلُكُْم 

طَْعُمُه إِال أَن َيكُونَ َمْيَتةً  أَْو َدًما اآلية فإنه تعاىل قال يف آية أخرى قُل ال أَجُِد ِفيَما أُْوِحىَ  إِلَى َّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ َي
فصارت اآليتان واحدة فقوله إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم يف هذه اآلية مفسر لقوله )  ١٤٥األنعام ( مَّْسفُوًحا أَوْ لَْحَم خِنزِيرٍ 

  فقوله األعشى ولست باألكثر منهم حصى قُل ال أَجُِد ِفيَما أُْوِحىَ  إِلَى َّ ُمَحرًَّما إال كذا يف تلك اآلية وأما الشعر
  وإمنا العزة للكاثر

  وقول الفرزق أنا الذائد احلامي الذمار وإمنا
  يدافع عن أحسابه أنا أو مثلى

وأما القياس فهو أن كلمة ءاٍن لإلثبات وكلمة َما للنفي فإذا اجتمعا فال بد وأن يبقيا على أصليهما فإما أن يفيدا 
  املذكور وهو باطل باالتفاق أو ثبوت املذكور ونفي غريثبوت غري املذكور ونفي 

املذكور وهو املطلوب واحتج من قال إنه ال يفيد احلصر بقوله تعاىل إِنََّما أَنَت َنذِيٌر ولقد كان غريه نذيراً وجوابه 
  معناه ما أنت إال نذير فهو يفيد احلصر وال ينفي وجود نذير آخر

  ى البناء للفاعل و َحرََّم للبناء للمفعول و َحرََّم بوزن كرماملسألة الثانية قرىء َحرََّم عل
املسألة الثالثة قال الواحدي امليتة ما فارقته الروح من غري زكاة مما يذبح وأما الدم فكانت العرب جتعل الدم يف 

ئه لكنه خص اللحم ألنه املباعر وتشويها مث تأكلها فحرم اهللا الدم وقوله لَْحمَ الِْخنزِيرِ أراد اخلنزير جبميع أجزا
املقصود باألكل وقوله َوَما أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اللَِّه قال األصمعي اإلهالل أصله رفع الصوت فكل رافع صوته فهو مهل 

  وقال ابن أمحر يهل بالفدفد ركباهنا
  كما يهل الراكب املعتمر

ة عند اإلحرام هذا معىن اإلهالل يقال أهل هذا معىن اإلهالل يف اللغة مث قيل للمحرم مهل لرفعه الصوت بالتلبي
فالن حبجة أو عمرة أي أحرم هبا وذلك ألنه يرفع الصوت بالتلبية عند اإلحرام والذابح مهل ألن العرب كانوا 
ما يسمون األوثان عند الذبح ويرفعون أصواهتم بذكرها ومنه استهل الصيب فمعىن قوله َوَما أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اللَِّه يعين 

ذبح لالصنام وهو قول جماهد والضحاك وقتادة وقال الربيع بن أنس وابن زيد يعين ما ذكر عليه غري اسم اهللا وهذا 
القول أوىل ألنه أشد مطابقة للفظ قال العلماء لو أن مسلماً ذبح ذبيحة وقصد بذحبها التقرب إىل غري اهللا صار 

ئح أهل الكتاب أما ذبائح أهل الكتاب فتحل لنا لقوله تعاىل مرتداً وذبيحته ذبيح مرتد وهذا احلكم يف غري ذبا



  ) ٥املائدة ( َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُواْ الْكَِتاَب ِحلٌّ لَّكُْم 
  أما قوله تعاىل فََمنِ اْضطُرَّ ففيه مسائل

لكسر فالضم لالتباع املسألة األوىل قرأ نافع وابن كثري وابن عامر والكسائي فََمنِ اْضطُرَّ بضم النون والباقون با
  والكسر على أصل احلركة إللتقاء الساكنني

  املسألة الثانية اضطر أحوج وأجلىء وهو افتعل من الضرورة وأصله من الضرر وهو الضيق
املسألة الثالثة ملا حرم اهللا تعاىل تلك األشياء استثىن عنها حال الضرورة وهذه الضرورة هلا سببان أحدمها اجلوع 

 جيد مأكوال حالال يسد به الرمق فعند ذلك يكون مضطراً الثاين إذا أكرهه على تناوله مكره فيحل الشديد وأن ال
  له تناوله

ا املسألة الرابعة أن االضطرار ليس من أفعال املكلف حىت يقال إنه ال إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم فإذن ال بد ههن
فمن اضطر فأكل فال إمث عليه واحلذف ههنا كاحلذف يف قوله فََمن كَانَ ِمنكُم من إضمار وهو األكل والتقدير 

أي فأفطر فحذف فأفطر وقوله فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا أَوْ )  ١٨٤البقرة ( مَّرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ  مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر 
ومعناه فحلق ففدية وإمنا جاز احلذف لعلم املخاطبني )  ١٩٦البقرة ( أَْو َصَدقَةٍ   بِِه أَذًى ّمن رَّأِْسِه فَِفْدَيةٌ  ّمن ِصَيامٍ
  باحلذف ولداللة اخلطاب عليه

  أما قوله تعاىل غَْيَر بَاغٍ ففيه مسائل
ا املسألة األوىل قال الفراء غَْيرِ ههنا ال تصلح أن تكون مبعىن االستثناء ألن غري ههنا مبعىن النفي ولذلك عطف عليه

  ال ألهنا يف معىن ال وهي ههنا حال للمضطر كأنك قلت فمن اضطر باغياً وال عادياً فهو له حالل
املسألة الثاين أصل البغي يف اللغة الفساد وجتاوز احلد قال الليث البغي يف عدو الفرس اختيال ومروح وأنه يبغي يف 

قوله تعاىل َوالَِّذيَن إِذَا أَصَاَبُهمُ الْبَْغىُ  ُهْم  عدوه وال يقال فرس باغ والبغي الظلم واخلروج عن اإلنصاف ومنه
وقال األصمعي بغي اجلرح يبغي بغيا إذا بدأ بالفساد وبغت السماء إذا كثر مطرها حىت )  ٣٩الشورى ( َينَتِصُرونَ 

  جتاوز احلد وبغي اجلرح والبحر والسحاب إذا طغى
األمور وجتاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه يقال عدا عليه عدوا وعدوانا أما قوله تعاىل َوالَ َعاٍد فالعدو هو التعدي يف 

  واعتداء وتعديا إذا ظلمه ظلماً جماوزاً للحد وعدا طوره جاوز قدره
ل املسألة الثالثة ألهل التأويل يف قوله غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد قوالن أحدمها أن يكون قوله غَْيَر َباغٍ َوالَ َعاٍد خمتصاً باألك

لثاين أن يكون عاما يف األكل وغريه أما على القول األول ففيه وجوه األول غَْيَر بَاغٍ وذلك بأن جيد حالالً تكرهه وا
النفس فعدل إىل أكل احلرام اللذيذ َوالَ َعاٍد أي متجاوز قدر الرخصة الثاين غري باغ للذة أي طالب هلا وال عاد 

جماهد وابن زيد الثالث غري باغ على مضطر آخر باالستيالء عليه متجاوز سد اجلوعة عن احلسن وقتاد والربيع و
  وال عاد يف سد اجلوعة

القول الثاين أن يكون املعىن غري باغ على إمام املسلمني يف السفر من البغي وال عاد باملعصية أي جماوز طريقة احملقني 
  تعاىلوالكالم يف ترجيح أحد هذين التأويلني على اآلخر سيجيء إن شاء اهللا 

أما قوله فَال إِثَْم َعلَْيِه ففيه سؤاالن أحدمها أن األكل يف تلك احلالة واجب وقوله ال إِثَْم َعلَْيِه يفيد اإلباحة الثاين أن 
املضطر كامللجأ إىل الفعل وامللجأ ال يوصف بأنه ال إمث عليه قلنا قد بينا يف تفسري قوله فَالَ ُجنَاَح َعلَْيِه أَن َيطَّوََّف 

أن نفي اإلمث قدر مشترك بني الواجب واملندوب واملباح وأيضاً فقوله تعاىل فَال إِثَْم َعلَْيِه معناه )  ١٥٨البقرة ( هَِما بِ
رفع احلرج والضيق واعلم أن هذا اجلائع إن حصلت فيه شهوة امليتة ومل حيصل فيه النفرة الشديدة فإنه يصري ملجأ 



ملجأ إىل اهلرب من السبع إذا أمكنه ذلك أما إذا حصلت النفرة الشديدة فإنه  إىل تناول ما يسد به الرمق كما يصري
بسبب تلك النفرة خيرج عن أن يكون ملجأ ولزمه تناول امليتة على ما هو عليه من النفار وههنا يتحقق معىن 

  الوجوب
ا قال فَال إِثَْم َعلَْيِه فكيف يليق أن يقول بعده أما قوله تعاىل يف آخر اآلية إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم ففيه إشكال وهو أنه مل

  إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم فإن الغفران إمنا يكون عند حصول اإلمث
واجلواب من وجوه أحدمها أن املقتضى للحرمة قائم يف امليتة والدم إال أنه زالت احلرمة لقيام املعارض فلما كان 

ى للحرمة عرب عنه باملغفرة مث ذكر بعده أنه رحيم يعين ألجل الرمحة عليكم أحبت تناوله تناوال ملا حصل فيه املقتض
  لكم ذلك وثانيها لعل املضطر يزيد على تناول احلاجة فهو

سبحانه غفور بأن يغفر ذنبه يف تناول الزيادة رحيم حيث أباح يف تناول قدر احلاجة وثالثها أنه تعاىل ملا بني هذه 
فوراً رحيماً ألنه غفور للعصاة إذا تابوا رحيم باملطيعني املستمرين على هنج حكمه سبحانه األحكام عقبها بكونه غ

  وتعاىل
  النوع الثاين من الكالم يف هذه اآلية املسائل الفقهية اليت استنبطها العلماء منها وهي مرتبة على فصول

  الفصل األول
  فيما يتعلق بامليتة

  والكالم فيه مرتب على مقدمة ومقاصد
  ما املقدمة ففيها ثالث مسائلأ

املسألة األوىل اختلفوا يف أن التحرمي املضاف إىل األعيان هل يقتضي اإلمجال فقال الكرخي إنه يقتضي اإلمجال ألن 
األعيان ال ميكن وصفها باحلل واحلرمة فال بد من صرفهما إىل فعل من أفعالنا فيها وليست مجيع أفعالنا فيها حمرمة 

النفس وعما جياوز املكان فعل من األفعال فيها وهو غري حمرم فإذن ال بد من صرف هذا التحرمي  ألن تبعيدها عن
إىل فعل خاص وليس بعض األفعال أوىل من بعض فوجب صريورة اآلية جمملة وأما أكثر العلماء فإهنم أصروا على 

جسام كما أن الذوات ال متلك وإمنا أنه ليس من اجملمالت بل هذه اللفظة تفيد يف العرف حرمة التصرف يف هذه األ
ميلك التصرفات فيها فإذا قيل فالن ميلك جارية فهم كل أحد أنه ميلك التصرف فيها فكذا هنا وقد استقصينا 

  الكالم فيه من كتاب احملصول يف علم األصول
ال ما أخرجه الدليل املسألة الثانية ملا ثبت األصل الذي قدمناه وجب أن تدل اآلية على حرمة مجيع التصرفات إ

املخصص فإن قيل مل ال جيوز ختصيص هذا التحرمي باألكل والذي يدل عليه وجوه أحدها أن املتعارف من حترمي امليتة 
وثالثها ما روي عن الرسول )  ٥٧البقرة ( حترمي أكلها وثانيها أنه ورد عقيب قوله كُلُواْ ِمن طَيِّبَاِت َما َرَزقَْناكُْم 

  خرب شاة ميمونة إمنا حرم من امليتة أكلها عليه السالم يف
واجلواب عن األول ال نسلم أن املتعارف من حترمي امليتة حترمي أكلها وعن الثاين أن هذه اآلية مستقلة بنفسها فال 

جيب قصرها على ما تقدم بل جيب إجراؤها على ظاهرها وعن الثالث أن ظاهر القرآن مقدم على خرب الواحد لكن 
ستقيم إذا مل جيوز ختصيص القرآن خبرب الواحد وميكن أن جياب عنه بأن املسلمني إمنا رجعوا يف معرفة وجوه هذا إمنا ي

  احلرمة إىل هذه اآلية فدل إنعقاد امجاعهم على أهنا غري خمصوصة ببيان حرمة األكل وللسائل أن مينع هذا اإلمجاع
ن يكون حيا من دون نقض بنية ولذلك فرقوا بني املقتول املسألة الثالثة امليتة من حيث اللغة هو الذي خرج من أ

وامليت وأما من جهة الشرع فهو غري املذكي إما ألنه مل يذبح أو أنه ذبح ولكن مل يكن ذحبه ذكاة وسنذكر حد 



 ٣املائدة ( ُم الزكاة يف موضعه فإن قيل كيف يصح ذلك وقد قال تعاىل يف سورة املائدة ُحّرَمْت َعلَْيكُُم الْمَْيَتةُ  َوالْدَّ
  مث ذكر من بعده املنخنقة واملوقوذة واملتردي فدل هذا على أن غري) 

املذكى منه ما هو ميتة ومنه ما ليس كذلك قلنا لعل األمر كان يف ابتداء الشرع على أصل اللغة وأما بعد استقرار 
  الشرع فامليتة ما ذكرناه واهللا أعلم
ئل املستنبطة من هذه اآلية من وجهني أحدمها ما أخرجوه عن اآلية وهو داخل أما املقاصد فاعلم أن اخلطأ يف املسا

  فيها والثاين ما أدخلوه فيها وهو خارج عنها
  أما القسم األول ففيه مسائل

املسألة األوىل ذهب الشافعي رضي اهللا عنه يف أظهر أقواله إىل أنه حيرم االنتفاع بصوف امليتة وشعرها وعظمها وقال 
االنتفاع بعظمها خاصة وجل الفقهاء اتفقوا على حترمي االنتفاع بشعر اخلنزير واحتج هؤالء بأن هذه  مالك حيرم

وهذا ) ما أبني من حي فهو ميت ( األشياء ميتة فوجب أن حيرم االنتفاع هبا إمنا قلنا إهنا ميتة لقوله عليه السالم 
ميتة خاصة فقوله تعاىل َمن ُيحىِ  الِْعظَاَم َوِهىَ  َرِميمٌ  اخلرب يعم الشعر والعظم والكل وأما الذي يدل على أن العظم

فثبت أهنا كانت حية فعند املوت تصري ميتة وإذا ثبت أهنا ميتة وجب أن حيرم االنتفاع هبا لقوله تعاىل )  ٧٨ي س ( 
احلياة اإلدراك والشعور  ُحّرَمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةُ  اعترض املخالف عليه بأن الشعر والصوف ال حياة فيه ألن حكم
  وذلك مفقود يف الشعر وألجل هذا الكالم ذهب مالك إىل تنجيس العظام دون الشعور

واجلواب أن احلياة ليست عبارة عن املعىن املقتضى لإلدراك والشعور بدليل اآلية واخلرب أما اآلية فقوله تعاىل كَْيَف 
واألصل يف ) من أحيا أرضاً ميتة فهي له ( وأما اخلرب فقوله عليه السالم )  ٥٠الروم ( ُيْحىِ  االْْرضَ َبْعَد َموِْتَها 

اإلطالق احلقيقة فعلمنا أن احلياة يف أصل اللغة ليست عبارة عما ذكرمتوه بل عن كون احليوان أو النبات صحيحا 
ت اآلية واحتج أبو يف مزاجه معتدال يف حاله غري معترض للفساد والتعفن والتفرق وإذا ثبت ذلك ظهر اندراجه حت

اعاً إِلَى حنيفة بالقرآن واخلرب واإلمجاع والقياس أما القرآن فقوله تعاىل َوِمْن أَصَْواِفَها َوأَْوَبارَِها َوأَْشعَارَِها أَثَاثاً َوَمَت
فقوله  حيث ذكرها يف معرض املنة واالمتنان ال يقع بالنجس الذي ال حيل االنتفاع به وأما اخلرب)  ٨٠النحل ( ِحنيٍ 

وأما اإلمجاع فهو أهنم كانوا يلبسون جلود الثعالب وجيعلون ) إمنا حرم من امليتة أكلها ( عليه السالم يف شاة ميمونة 
منها القالنس وعن النخعي كانوا ال يرون جبلود السباع وجلود امليتة إذا دبغت بأساً وما خصوا حال الشعر وعدمه 

بة وليس ألحد أن يقول الثعلب عند الشافعي رضي اهللا عنه حالل فلهذا وقول الشافعي كانوا إشارة إىل الصحا
يقول بإباحته ألن الزكاة شرط باالتفاق وهو غري حاصل يف هذه الثعالب وأما القياس فألن هذه الشعور والعظام 

بشعر اخلنزير  أجسام منتفع هبا غري متعرضة للتعفن والفساد فوجب أن يقضي بطهارهتا كاجللود املدبوغة وأما النفع
ففي الفقهاء من منع جناسته وهو األسلم مث قالوا هب أن عموم قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةُ  يقتضي حرمة االنتفاع 

بالصوف والعظم وغريمها إال أن هذه الدالئل تنتج االنتفاع هبا واخلاص مقدم على العام فكان هذا اجلانب أوىل 
  بالرعاية

قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه إذا مات يف املاء دابة ليس هلا نفس سائلة مل يفسد املاء قل أو كثر املسألة الثانية 
وللشافعي رضي اهللا عنه قوالن يف املاء القليل واحتجوا للشافعي بأهنا حيوانات فإذا ماتت صارت ميتة فيحرم 

بنجاستها وإذا ثبت احلكم بنجاستها وجب استعماهلا مبقتضى اآلية وإذا حرم استعماهلا مبقتضى اآلية وجب احلكم 
  احلكم بنجاسة املاء القليل الذي وقعت هي فيه وأجابوا



عنه بأنه ميتة وحيرم االنتفاع هبا ولكن مل قلتم إهنا مىت كانت كذلك كانت جنسة مث مل يلزم من جناستها تنجس املاء هبا 
إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فامقلوه مث ( السالم  واحتجوا على القول الثاين للشافعي رضي اهللا عنه بقوله عليه

وأمر باملقل فرمبا كان الطعام حارآ فيموت الذباب فيه فلو كان ) انقلوه فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر دواء 
  ذلك سبباً للتنجيس ملا أمر النيب عليه السالم به

الناس فيه قوال الزهري فإنه جيوز استعمال اجللود بأسرها  املسألة الثالثة للفقهاء مذاهب سبعة يف أمر الدباغ فأوسع
قبل الدباغ ويليه داود فإنه قال تطهر كلها بالدباغ ويليه مالك فإنه قال يطهر ظاهرها دون باطنها ويليه أبو حنيفة 

ليه األوزاعي فإنه قال يطهر كلها إال جلد اخلنزير ويليه الشافعي فإنه قال يطهر الكل إال جلد الكلب واخلنزير وي
وأبو ثور فإهنما يقوالن يطهر جلد ما يؤكل حلمه فقط ويليه أمحد بن حنبل رضي اهللا عنهم فإنه قال ال يطهر منها 

أطلق التحرمي وما )  ٣املائدة ( شيء بالدباغ واحتج أمحد باآلية واخلرب أما اآلية فقوله تعاىل ُحرَّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ  
قبل وفاته ) صلى اهللا عليه وسلم ( ل وأما اخلرب فقول عبد اهللا بن حكيم أتانا كتاب رسول اهللا قيده حبال دون حا

أن ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب أجابوا عن التمسك باآلية بأن ختصيص العموم خبرب الواحد وبالقياس جائز 
وأما القياس فهو أن الدباغ يعود ) بغ فقد طهر وقد وجدا ههنا خرب الواحد فقوله عليه الصالة والسالم أميا إهاب د

اجللد إىل ما كان عليه حال احلياة وكما كان حال احلياة طاهراً كذلك بعد الدباغ وهذا القياس واخلرب مها معتمد 
  الشافعي رمحه اهللا

نع منه ألنه إذا أطعم املسألة الرابعة اختلفوا يف أنه هل جيوز االنتفاع بامليتة بإطعام البازي والبهيمة فمنهم من م
البازي ذلك فقد انتفع بتلك امليتة واآلية دالة على حترمي االنتفاع بامليتة فاما إذا أقدم البازي من عند نفسه على أكل 

  امليتة فهل جيب علينا منعه أم ال فيه احتماالن
ينظر فيه فإن كان ذلك مما حلته املسألة اخلامسة اختلفوا يف دهن امليتة وودكها هل جيوز االستصباح به أم ال وهذا 

احلياة أو يف مجلته ما هو هذا حاله فالظاهر يقتضي املنع منه وإن مل يكن كذلك فهو خارج من مجلة امليتة وإمنا حيرم 
مكة أتاه الذين جيمعون ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك الدليل سوى الظاهر وعن عطاء بن جابر قال ملا قدم الرسول 

( يا رسول اهللا إنا جنمع األوداك وهي من امليتة وغريها وإمنا هي لألدمي والسفن فقال رسول اهللا  األوداك فقالوا
فنهاهم عن ذلك وأخربهم ) لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا ) ( صلى اهللا عليه وسلم 

  أكلها بأن حترميه إياها على اإلطالق أوجب حترمي بيعها كما أوجب حترمي
املسألة السادسة الظاهر يقتضي حرمة السمك واجلراد إال أهنما خصا باخلرب عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنه قال 

وعن ) أحلت لنا ميتتان ودمان أما امليتتان فاجلراد والنون وأما الدمان فالطحال والكبد ( عليه الصالة والسالم 
اً فأكلوا منه نصف شهر فلما رجعوا أخربوا النيب عليه الصالة جابر يف قصة طويلة أن البحر ألقى إليهم حوت

هو الطهور ماؤه ( والسالم بذلك فقال هل عندكم منه شيء تطعموين وقال عليه الصالة والسالم يف صفة البحر 
 وأيضاً فإنه ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصالة والسالم حل السمك واختلفوا يف السمك الظايف) احلل ميتته 

وهو الذي ميوت يف املاء حتف أنفه فقال مالك والشافعي رضي اهللا عنهما ال بأس به وقال أبو حنيفة وأصحابه 
واحلسن بن صاحل إنه مكروه واختلف الصحابة يف هذه املسألة فعن علي رضي اهللا عنه أنه قال ما طفا من صيد 

  اهللالبحر فال نأكله وهذا أيضاً مروي عن ابن عباس وجابر بن عبد 

وروي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وأيب أيوب إباحته وروى أبو بكر الرازي روايات خمتلفة عن جابر بن عبد 
وأما الشافعي ) ما ألقى البحر أو جرد عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فال تأكلوه ( اهللا أنه عليه الصالة والسالم قال 



)  ٩٦املائدة ( عقول أما اآلية فقوله تعاىل أُِحلَّ لَكُْم َصْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه رضي اهللا عنه فقد احتج باآلية واخلرب وامل
أحلت لنا ميتتنان السم ( وهذا السمك الطايف من طعام البحر فوجب حله وأما اخلرب فقوله عليه الصالة والسالم 

ا عام وروي عن أنس رضي اهللا عنه أنه وهذ) هو الطهور ماؤه احلل ميتتة ( وهذا مطلق وقوله يف البحر ) واجلراد 
  )كل ما طفا على البحر ( عليه الصالة والسالم قال 

املسألة السابعة قال الشافعي وأبو حنيفة رضي اهللا عنهما ال بأس بأكل اجلراد كله ما أخذته وما وجدته وروي عن 
وشوي أكل وما أخذ حيا فغفل عنه حىت مالك رضي اهللا عنه أن ما وجد ميتاً ال حيل وأما ما أخذ حيا مث قطع رأسه 

أحلت لنا ميتتان السمك ( ميوت مل يؤكل حجة مالك ظاهر اآلية وحجة الشافعي وأيب حنيفة قوله عليه السالم 
فوجب محلهما على اإلطالق فتبني بذلك أن قطع رأسه إن جعل له ذكاة فهو كالشاة املذكاة يف أنه ال ) واجلراد 

فائدة وقال عبد اهللا بن أيب أويف غزوت مع رسول اهللا ) أحلت لنا ميتتان ( ه عليه السالم يكون ميتة فال يكون لقول
  سبع غزوات نأكل اجلراد وال نأكل غريه فلم يفرق بني ميتة وبني مقتولة) صلى اهللا عليه وسلم ( 

إال أن خيرج حيا فيذبح وهو  املسألة الثامنة اختلفوا يف اجلنني إذا خرج ميتاً بعد ذبح األم فقال أبو حنيفة ال يؤكل
قول محاد وقال الشافعي وأبو يوسف وحممد أنه يؤكل وهذا هو املروى عن علي وابن مسعود وابن عمر وقال مالك 

إن مت خلقه ونبت شعره أكل وإال مل يؤكل وهو قول سعيد بن املسيب واحتج أبو حنيفة بظاهر هذه اآلية وهو أنه 
أخصص هذا العموم باخلرب والقياس أما اخلرب فهو أنا أمجعنا على أن املذكى مباح  ميتة فوجب أن حيرم قال الشافعي

وهذا مذكى ملا روى أبو سعيد اخلدري وأبو الدرداء وأبو أمامة وكعب بن مالك وابن عمر وأبو أيوب وأبو هريرة 
وتقريره أن كون الذكاة سبباً ) ذكاه اجلنني ذكاة أمه ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( رضي اهللا عنهم عن النيب 

لإلباحة حكم شرعي فجاز أن تكون ذكاة اجلنني حاصلة شرعاً بتحصيل ذكاة أمه أجاب احلنفيون بأن قوله ذكاة 
اجلنني ذكاة أمه حيتمل أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له وحيتمل أن يريد به إجياب تذكيته كما تذكي أمه وأنه ال 

ومعناه كعرض السموات )  ١٣٣آل عمران (  َوَجنَّةٍ  َعْرُضَها السََّماوَاِت وَاالْْرَض يؤكل بغري ذكاة كقوله تعاىل
واألرض وكقول القائل قويل قولك ومذهيب مذهبك وإمنا املعىن قويل كقولك ومذهيب كمذهبك وقال الشاعر 

  فعيناك عيناها
  وجيدك جيدها

نه ال يؤكل غري مذكى يف نفسه واآلخر أن ذكاة أمه تبيح وإذا ثبت ما ذكرنا كان أحد اإلحتمالني إجياب تذكيته وأ
أكله وإذا كان كذلك مل جيز ختصيص األمر بل جيب محله على املعىن املوافق لآلية أجاب الشافعي رضي اهللا عنه من 

وجوه أحدها أن على اإلحتمال الذي ذكرمتوه ال بد فيه من إضمار وهو أن ذكاة اجلنني كذكاة أمه واإلضمار 
ف األصل وثانيها أنه ال يسمى جنيناً إال حال كونه يف بطن أمه ومىت ولد ال يسمى جنيناً والنيب عليه الصالة خال

  والسالم إمنا أثبت له الذكاة حال كونه جنيناً فوجب أن

يكون يف تلك احلالة مذكي بذكاهتا وثالثها أن محل اخلرب على ما ذكرت من إجياب ذكاته إذا خرج حياً تسقط 
ته ألن ذلك معلوم قبل وروده ورابعها ما روي عن أيب سعيد أنه عليه الصالة والسالم سئل عن اجلنني خيرج فائد

ميتاً قال إن شئتم فكلوه فإن ذكاته ذكاة أمه وأما القياس فمن وجوه أحدمها أنا أمجعنا على أن من ضرب بطن 
ولو خرج الولد حيا مث مات انفرد حبكم نفسه دون أمه امرأته فماتت وألقيت جنيناً ميتاً مل ينفرد اجلنني حبكم نفسه 

يف إجياب الغرة فكذلك جنني احليوان إذا مات عن ذبح أمه وخرج ميتاً كان تبعاً لألم يف الذكاة وإذا خرج حياً مل 
يؤكل حىت يذكى وثانيها أن اجلنني حال اتصاله باألم يف حكم عضو من أعضائها فوجب أن حيل بذكاهتا كسائل 



  ضاء وثالثها الواحب يف الولد أن يتبع األم يف الذكاة كما يتبع الولد األم يف العتاق واإلستيالد والكتابة وحنوهااألع
املسألة التاسعة ما قطع من احلي من األبعاض فهو حمرم ألنه ميتة فوجب أن يكون حراماً إمنا قلنا إنه ميتة للنص 

وأما املعقول فهو أن ذلك البعض كان ) ما أبني من حي فهو ميت (  واملعقول أما النص فقوله عليه الصالة والسالم
حياً ألنه يدرك األمل واللذة وبالقطع زال ذلك الوصف فصار ميتاً فوجب أن حيرم لقوله تعاىل ُحّرَمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ  

  ) ٣املائدة ( 
ارة اجللد فعند الشافعي رضي اهللا عنه ال املسألة العاشرة اختلفوا يف أن ذبح ما ال يؤكل حلمه هل يستعقب طه

يستعقبه ألن هذا الذبح ال يستعقب حل األكل فوجب أن ال يستعقب الطهارة كذبح اجملوسي وعند أيب حنيفة 
  يستعقبه

  القسم الثاين مما دخل يف اآلية وليس منها وفيه مسائل
لَْمْيَتةَ  َوالدََّم و ُحّرَمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ  ال يقتضي حترمي ما مات املسألة األوىل اعلم أن قوله تعاىل إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُمُ ا

فيه من املائعات وإمنا يقتضي حترمي عني امليتة وما جاور امليتة فال يسمى ميتة فال يتناوله لفظ التحرمي كالسمن إذا 
الباب تدور على فصلني أحدمها أما الذي  وقعت فيه فأرة وماتت فإنه ال يتناوهلا هذا الظاهر ومجلة الكالم يف هذا

  ينجس مبجاورته امليتة فيحرم وأما الذي ال ينجس فال حيرم والثاين أن الذي ينجس كيف الطريق إىل تطهريه
املسألة الثانية سأل عبد اهللا بن املبارك أبا حنيفة عن طائر وقع يف قدر مطبوخ فمات فقال أبو حنيفة ألصحابه ما 

ا له عن ابن عباس أن اللحم يؤكل بعد ما يغسل ويراق املرق فقال أبو حنيفة هبذا نقول على ترون فيها فذكرو
شريطة إن كان وقع فيها يف حال سكوهنا كما يف هذه الرواية وإن كان وقع يف حال غلياهنا مل يؤكل اللحم وال 

داخلت امليتة اللحم وإذا وقع فيها حال املرق قال ابن املبارك ومل ذاك قال ألنه إذا سقط فيها يف غلياهنا فمات فقد 
سكوهنا فمات فإمنا رشحت امليتة اللحم قال ابن املبارك وعقد بيده ثالثني هذا زرين بالفارسية يعين املذهب وروى 

  ابن املبارك مثل هذا عن احلسن
حيل هذا اللنب واألنفحة  املسألة الثالثة قال أبو حنيفة لنب الشاة امليتة وأنفحتها طاهرتان وقال الشافعي ومالك ال

وقال الليث ال تؤكل البيضة اليت خترج من دجاجة ميتة واعلم أن الشافعي رضي اهللا عنه ال يتمسك يف هذه املسألة 
بظاهر قوله ُحرَّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ  ألن اللنب ال يوصف بأنه ميتة فوجب الرجوع فيه نفياً وإثباتاً إىل دليل آخر 

  عي أن اللنب لو كان جمموعاً يف إناء فسقط فيهومعتمد الشاف

شيء من امليتة ينجس فكذلك إذا ماتت وهو يف ضرعها وهكذا اخلالف يف األنفحة أما البيض إذا أخرج من جوف 
الدجاج فهو طاهر إذا غسل وحيل أكله ألن القشرة إذا صلبت حجزت بني املأكول وبني امليتة فتحل ولذلك لو 

  عقدة حلرمتكانت البيضة غري من
  ولنختم هذا الفصل مبسائل مشتركة بني القسمني

املسألة األوىل اختلف املتكلمون يف أن امليتة هل تكون ميتة مبعىن املوت فمنهم من أثبت املوت مبعىن مضاد للحياة 
ة عما من شأنه أن يقبل ومنهم من قال إنه عدم احليا)  ٢امللك ( على ما قال تعاىل الَِّذى َخلََق الْمَْوَت َوالَْحيَواةَ  

  احلياة وهذا أقرب
املسألة الثانية اختلفوا يف أن حرمة امليتة هل تقتضي جناستها واحلق أن حرمة االنتفاع ال تقتضي النجاسة ألن ال ميتنع 

  يف العقل أن حيرم االنتفاع هبا وحيل االنتفاع مبا جاورها إال أنه قد ثبت باإلمجاع أن امليتة جنسة
  الفصل الثاين



  يف حترمي الدم وفيه مسألتان
املسألة األوىل الشافعي رضي اهللا عنه حرم مجيع الدماء سواء كان مسفوحاً أو غري مسفوح وقال أبو حنيفة دم 
السمك ليس مبحرم أما الشافعي فإنه متسك بظاهر هذه اآلية وهو قوله إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الْمَْيَتةَ  َوالدََّم َولَْحَم 

نزِيرِ وهذا دم فوجب أن حيرم وأبو حنيفة متسك بقوله تعاىل قُل ال أَجُِد ِفى َما أُْوِحىَ  إِلَى َّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ الِْخ
فصرح بأنه مل جيد شيئاً من احملرمات إال هذه األمور )  ١٤٥األنعام ( َيطَْعُمُه إِال أَن َيكُونَ َمْيَتةً  أَْو َدًما مَّْسفُوًحا 

الذي ال يكون مسفوحاً وجب أن ال يكون حمرماً مبقتضى هذه اآلية فإذن هذه اآلية خاصة وقوله ُحّرَمتْ فالدم 
َ َعلَْيكُُم الْمَْيَتةُ  َوالْدَُّم عام واخلاص مقدم على العام أجاب الشافعي رضي اهللا عنه بأن قوله قُل ال أَجُِد ِفيَما أُْوِحى 

على حتليل غري هذه األشياء املذكورة يف هذه اآلية بل على أنه تعاىل ما بني له إال حترمي إِلَى َّ ُمَحرًَّما ليس فيه داللة 
 هذه األشياء وهذا ال ينايف أن يبني له بعد ذلك حترمي ما عداها فلعل قوله تعاىل إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الَْمْيَتةَ  نزلت بعد

حاً أو غري مسفوح إذا ثبت هذا وجب احلكم حبرمة جيمع ذلك فكان ذلك بياناً لتحرمي الدم سواء كان مسفو
الدماء وجناستها فتجب إزالة الدم عن اللحم ما أمكن وكذا يف السمك وأي دم وقع يف املاء والثوب فإنه ينجس 

  ذلك املورود
يطلق اسم الدم  هل) أحلت لنا ميتتان ودمان الطحال والكبد ( املسألة الثانية اختلفوا يف قوله عليه الصالة والسالم 

عليهما فيكون استثناء صحيحاً أم ال فمنهم من منع ذلك ألن الكبد جيري جمرى اللحم وكذا الطحال وإمنا يوصفان 
  بذلك تشبيهاً ومنهم من يقول هو كالدم اجلامد ويستدل عليه باحلديث

  الفصل الثالث
  يف اخلنزير وفيه مسائل

  جبميع أجزائه حمرم وإمنا ذكر اهللا تعاىل حلمه ألن املسألة األوىل أمجعت األمة على أن اخلنزير

( اْ إِلَى ِذكْرِ معظم اإلنتفاع متعلق به وهو كقوله ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا ُنوِدىَ  ِللصَّلَواةِ  ِمن َيْومِ الُْجُمَعةِ  فَاْسَعْو
عر اخلنزير فغري داخل يف الظاهر وإن أمجعوا فخص البيع بالنهي ملا كان هو أعظم املهمات عندهم أما ش)  ٩اجلمعه 

على حترمية وتنجيسه واختلفوا يف أنه هل جيوز االنتفاع به للخرز فقال أبو حنيفة وحممد جيوز وقال الشافعي رمحه 
اهللا ال جيوز وقال أبو يوسف أكره اخلرز به وروى عنه اإلباحة حجة أيب حنيفة وحممد أنا نرى املسلمني يقرون 

على استعماله من غري نكري ظهر منهم وألن احلاجة ماسة إليه وإذا قال الشافعي يف دم الرباغيث أنه ال  األساكفة
  ينجس الثوب ملشقة اإلحتراز فهال جاز مثله يف شعر اخلنزير إذا خرز به

يء يكون يف املسألة الثانية اختلفوا يف خنزير املاء قال ابن أيب ليلى ومالك والشافعي واألوزاعي ال بأس يأكل ش
)  ٩٦املائدة ( البحر وقال أبو حنيفة وأصحابه ال يؤكل حجة الشافعي قوله تعاىل أُِحلَّ لَكُْم َصْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه 

وقال )  ١٣املائدة ( وحجة أيب حنيفة أن هذا خنزيرفيحرم لقوله تعاىل ُحّرَمْت َعلَْيكُُم الْمَْيَتةُ  َوالْدَُّم وَلَْحُم الْخِْنزِيرِ 
الشافعي اخلنزير إذا أطلق فإنه يتبادر إىل الفهم خنزير الرب ال خنزير البحر كما أن اللحم إذا أطلق يتبادر إىل الفهم 
  حلم غري السمك ال حلم السمك باالتفاق وألن خنزير املاء ال يسمى خنزيراً على اإلطالق بل يسمى خنزير املاء

والن يف أنه هل يغسل اإلناء من ولغ اخلنزير سبعاً أحدها نعم تشبيها له املسألة الثالثة للشافعي رضي اهللا عنه ق
بالكلب والثاين ال ألن ذلك التشديد إمنا كان فطما هلم عن خمالطة الكالب وهم ما كانوا خيالطون اخلنزير فظهر 

  الفرق
  الفصل الرابع



  يف حترمي ما أهل به لغري اهللا
( عبدة األوثان الذين كانوا يذحبون ألوثاهنم كقوله تعاىل َوَما ذُبَِح َعلَى من الناس من زعم أن املراد بذلك ذبائح 

وأجازوا ذبيحة النصراين إذا مسى عليها باسم املسيح وهو مذهب عطاء ومكحول واحلسن والشعيب )  ٣املائدة 
ذحبوا على اسم وسعيد بن املسيب وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ال حيل ذلك واحلجة فيه أهنم إذا 

املسيح فقد أهلوا به لغري اهللا فوجب أن حيرم وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال إذا مسعتم اليهود 
والنصارى يهلون لغري اهللا فقال تأكلوا وإذا مل تسمعوهم فكلوا فإن اهللا تعاىل قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون 

وهذا عام )  ٥املائدة ( تعاىل قال الطَّّيبَاُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب ِحلٌّ لَّكُْم  واحتج املخالف بوجوه األول إنه
َوَما ذُبِحَ  الثاين أنه تعاىل قال َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ فدل على أن املراد بقوله َوَما أُِهلَّ بِهِ ِلَغْيرِ اللَِّه هو املراد بقوله

الثالث أن النصراين إذا مسى اهللا تعاىل وإمنا يريد به املسيح فإذا كانت إرادته لذلك مل متنع حل ذبيحته َعلَى النُُّصبِ 
  مع أنه يهل به لغري اهللا فكذلك ينبغي أن يكون حكمه إذا أظهر ما يضمره عند ذكر اهللا وإرادته املسيح

َب ِحلٌّ لَّكُْم عام وقوله َوَما أُِهلَّ بِهِ ِلَغْيرِ اللَِّه خاص واخلاص واجلواب عن األول أن قوله َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُواْ الْكَِتا
آيتان  مقدم على العام وعن الثاين أن قوله َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ ال يقتضي ختصيص قوله َوَما أُِهلَّ بِهِ ِلَغْيرِ اللَِّه ألهنما

فنا بالظاهر ال بالباطن فإذا ذحبه على اسم اهللا وجب أن حيل وال متباينتان وال مساواة بينهما وعن الثالث أنا إمنا كل
  سبيل لنا إىل الباطن

  الفصل اخلامس
القائلون بأن كلمة إِنََّما للحصر اتفقوا على أن ظاهر اآلية يقتضي أن ال حيرم سوى هذه األشياء لكنا نعلم أن يف 

تروكة الظاهر يف العمل ومن قال إهنا ال تفيد احلصر الشرع أشياء أخر سواها من احملرمات فتصري كلمة إِنََّما م
  فاإلشكال زائل
  الفصل السادس

  وفيه مسائل) املضطر ( يف 
املسألة األوىل قال الشافعي رضي اهللا عنه قوله تعاىل فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد معناه أن من كان مضطر وال 

دوان ألبتة فأكل فال إمث عليه وقال أبو حنيفة معناه فمن اضطر فأكل غري يكون موصوفاً بصفة البغي وال بصفة الع
باغ وال عاد يف األكل فال إمث عليه فخصص صفة البغي والعدوان باألكل ويتفرع على هذا االختالف أن العاصي 

اآلية  بسفره هل يترخص أم ال فقال الشافعي رضي اهللا عنه ال يترخص ألنه موصوف بالعدوان فال يندرج حتت
وقال أبو حنيفة بل يترخص ألنه مضطر غري باغ وال عاد يف األكل فيندرج حتت اآلية واحتج الشافعي على قوله 
ُم هبذه اآلية وباملعقول أما اآلية فهي أنه سبحانه وتعاىل حرم هذه األشياء على الكل بقوله ُحرَّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ  َوالْدَّ

ا للمضطر الذي يكون موصوفاً بإنه غري باغ وال عاد والعاصي بسفره غري موصوف هبذه مث أباحه)  ٣املائدة ( 
الصفة ألن قولنا فالن ليس مبتعد نقيض لقولنا فالن متعد ويكفي يف صدقة كونه متعدياً يف أمر ما من األمور سواء 

ياً يف أمر ما أي أمر كان وجب كان يف السفر أو يف األكل أو يف غريمها وإذا كان اسم املتعدي يصدق بكونه متعد
أن يكون قولنا فالن غري معتدال يصدق إال إذا مل يكن متعدياً يف شيء من األشياء ألبتة فاذن قولنا غري باغ وال عاد 
ال يصدق إال إذا انتفى عنه صفة التعدي من مجيع الوجوه والعاصي بسفره متعد بسفره فال يصدق عليه كونه غري 

ليه ذلك وجب بقاؤه حتت اآلية وهو قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةُ  َوالْدَُّم أقصى ما يف الباب أن عاد وإذا مل يصدق ع
يقال هذا يشكل بالعاصي يف سفره فإنه يترخص مع أنه موصوف بالعدوان لكنا نقول إنه عام دخله التخصيص يف 



إذا كان السفر معصية كانت الرخصة إعانة على هذه الصورة والفرق بني الصورتني أن الرخصة إعانة على السفر ف
املعصية أما إذا مل يكن السفر يف نفسه معصية مل تكن اإلعانة عليه إعانة على املعصية فظهر الفرق واعلم أن القاضي 

ال عاد بأن وأبا بكر الرازي نقالً عن الشافعي أنه قال يف تفسري قوله غَْيرَ بَاغٍ َوالَ َعاٍد أي باغ على إمام املسلمني و
ال يكون سفره يف معصية مث قاال تفسري اآلية غري باغ وال عاد يف األكل أوىل مما ذكره الشافعي رضي اهللا عنه وذلك 

ألن قوله غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد شرط والشرط مبنزلة االستثناء يف أنه ال يستقل بنفسه فال بد من تعلقه مبذكور وقد 
ل ألنا بينا أن معىن اآلية فمن اضطر فأكل غري باغ وال عاد فال إمث عليه وإذا كان علمنا أنه ال مذكور إال األك

  كذلك وجب أن يكون متعلقاً باألكل الذي هو يف حكم املذكور دون السفر الذي هو ألبتة غري مذكور
انتفى عنه البغي والعدوان واعلم أن هذا الكالم ضعيف وذلك ألنا بينا أن قوله غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد ال يصدق إال إذا 

يف كل األمور فيدخل فيه نفي العدوان بالسفر ضمنا وال نقول اللفظ يدل على التعيني وأما ختصيصه باألكل فهو 
  ختصيص من غري ضرورة فكان على خالف األصل مث الذي يدل على أنه ال

من االضطرار فال بد وأن يكون وصف جيوز صرفه إىل األكل وجوه أحدها أن قوله غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد حال 
االضطرار باقيا مع بقاء كونه غري باغ وال عاد فلو كان املراد بكونه غري باغ وال عاد كونه كذلك يف األكل 

الستحال أن يبقى وصف االضطرار معه ألن حال األكل ال يبق وصف االضطرار وثانيها أن اإلنسان ينفر بطبعه 
ان كذلك مل يكن هناك حاجة إىل النهي عنه فصرف هذا الشرط إىل التعدي يف األكل عن تناول امليتة والدم وما ك

خيرج الكالم عن الفائدة وثالثها أن كونه غري باغ وال عاد يفيد نفي ماهية البغي ونفي ماهية العدوان وهذه املاهية 
وكذا العدوان يف السفر فرد آخر من  إمنا تنتفي عند انتفاء مجيع أفرادها والعدوان يف األكل أحد أفراد هذه املاهية

أفرادها فاذن نفي العدوان يقتضي نفي العدوان من مجيع هذه اجلهات فكان ختصيصه باألكل غري جائز وأما 
الشافعي رضي اهللا عنه فإنه ال خيصصه بنفي العدوان يف السفر بل حيمله على ظاهره وهو نفي العدوان من مجيع 

يف السفر وحينئذ يتحقق مقصوده ورابعها أن االحتمال الذي ذكرناه متأيد بآية الوجوه ويستلزم نفي العدوان 
وهو الذي قلناه من أن اآلية تقتضي )  ٣املائدة ( أخرى وهي قوله تعاىل فََمنِ اْضطُرَّ ِفى َمْخَمَصةٍ  غَْيَر ُمَتَجانٍِف ِإلثْمٍ 

أبو حنيفة رضي اهللا عنه بوجوه أحدها قوله تعاىل يف أن ال يكون موصوفاً بالبغي والعدوان يف أمر من األمور واحتج 
وهذا الشخص مضطر فوجب أن )  ١١٩األنعام ( آية أخرى َوقَْد فَصَّلَ لَكُم مَّا َحرََّم َعلَْيكُْم إِالَّ َما اْضطُرِْرُتمْ إِلَْيِه 
وقال َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم إِلَى )  ٢٩النساء ( ْم َرِحيماً يترخص وثانيها قوله تعاىل َوالَ تَقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُ

واالمتناع من األكل سعى يف قتل النفس وإلقاء النفس يف التهلكة فوجب أن حيرم وثالثها )  ١٩٥البقرة ( التَّهْلُكَةِ  
رق فيه بني العاصي واملطيع روي أنه عليه السالم رخص للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثالثة أيام ولياليها ومل يف

ورابعها أن العاصي بسفره إذا كان نائماً فأشرف على غرق أو حرق جيب على احلاضر الذي يكون يف الصالة أن 
يقطع صالته إلجنائه من الغرق أو احلرق فألن جيب عليه يف هذه الصورة أن يسعى يف إنقاذ املهجة أوىل وخامسها أن 

جلمل الصؤل واحلية والعقرب بل جيب عليه فكذا ههنا وسادسها أن العاصي بسفره يدفع أسباب اهلالك كالفيل وا
إذا اضطر فلو أباح له رجل شيئا من ماله فإنه حيل له ذلك بل جيب عليه فكذا ههنا واجلامع دفع الضرر عن النفس 

ن نفسه فكذلك يدفع وسابعها أن املؤنة يف دفع ضرر الناس أعظم يف الوجوب من كل ما يدفع املرء من املضار ع
ضرراهلالك عن نفسه هبذا األكل وإن كان عاصياً وثامنها أن الضرورة تبيح تناول طعام الغري من دون الرضا بل 

على سبيل القهر وهذا التناول حمرم لوال االضطرار فكذا ههنا أجاب الشافعي عن التمسك بالعمومات بأن دليلنا 
واخلاص مقدم على العام وعن الوجوه القياسية بأنه ميكنه الوصول إىل  النايف للترخص أخص من دالئلهم املرخصة



استباحة هذه الرخص بالتوبة وإذا مل يتب فهو اجلاين على نفسه مث عارض هذه الوجوه بوجه قوي وهو أن الرخصة 
نوع منها إعانة على السفر فإذا كان السفر معصية كانت الرخصة إعانة على املعصية وذلك حمال ألن املعصية مم

  واإلعانة سعي يف حتصيلها واجلمع بينهما متناقص واهللا أعلم
  املسألة الثانية قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ال يأكل املضطر من امليتة إال قدر ما ميسك رمقه
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

وقال عبد اهللا بن احلسن العنربي يأكل منها ما يسد جوعه وعن مالك يأكل منها حىت يشبع ويتزود فإن وجد غين 
 ألن سبب الرخصة إذا كان اإلجلاء فمىت ارتفع اإلجلاء ارتفعت عنها طرحها واألقرب يف داللة اآلية ما ذكرناه أوال

الرخصة كما لو وجد احلالل مل جيز له تناول امليتة الرتفاع اإلجلاء إىل أكلها لوجود احلالل فكذلك إذا زال 
 االبتداء ال االضطرار بأكل قدر منه فالزائد حمرم وال اعتبار يف ذلك بسد اجلوعة على ما قاله العنربي ألن اجلوعة يف

تبيح أكل امليتة إذا مل خيف ضرراً بتركه فكذا ههنا ويدل عليه أيضاً أنه لو كان معه من الطعام مقدار ما إذا أكله 
أمسك رمقه مل جيز له أن يتناول امليتة فإذا أكل ذلك الطعام وزال خوف التلف مل جيز له أن يأكل امليتة فكذا إذا 

  الضرر وجب أن حيرم عليه األكل بعد ذلك أكل من امليتة ما زال معه خوف
املسألة الثالثة اختلفوا يف املضطر إذا وجد كل ما يعد من احملرمات فاألكثرون من العلماء خريوه بني الكل ألن امليتة 

والدم وحلم اخلنزير سواء يف التحرمي واالضطرار فوجب أن يكون خمرياً يف الكل وهذا هو األليق بظاهر هذه اآلية 
  أوىل من قول من أوجب أن يتناول امليتة دون حلم اخلنزير أعظم شأناً يف التحرمي وهو

املسألة الرابعة اختلفوا يف املضطر إىل الشرب إذا وجد مخراً أو من غص بلقمة فلم جيد ماء يسيغه ووجد اخلمر 
قاء للنفس ودفعاً للهالك عنها فمنهم من أباحه بالقياس على هذه الصورة فإن اهللا تعاىل إمنا أباح هذه احملرمات إب

فكذلك يف هذه الصورة وهذا هو األقرب إىل الظاهر والقياس وهو قول سعيد بن جبري وأيب حنيفة وقال الشافعي 
رضي اهللا عنه ال يشرب ألنه يزيده عطشاً وجوعاً ويذهب عقله وأجيب عنه بأن قوله ال يزيده إال عطشاً وجوعاً 

  منا يف القليل الذي ال يكون كذلكمكابرة وقوله يزيل العقل فكال
املسألة اخلامسة اختلفوا إذا كانت امليتة حيتاج إىل تناوهلا للعالج إما بانفرادها أو بوقوعها يف بعض األدوية املركبة 
فأباحه بعضهم للنص واملعىن أما النص فهو أنه أباح للعرنيني شرب أبوال اإلبل وألباهنا للتداوي وأما املعىن فمن 

( األول أن الترياق الذي جعل فيه حلوم األفاعي مستطاب فوجب أن حيل لقوله تعاىل أُِحلَّ لَكُُم الطَّّيبَاُت  وجوه
غاية ما يف الباب أن هذا العموم خمصوص ولكن ال يقدح يف كونه حجة الثاين أن أبا حنيفة ملا عفا عن )  ٤املائدة 

عن دم الرباغيث للحاجة فلم ال حيكمان بالعفو يف هذه  قدر الدرهم من النجاسة ألجل احلاجة والشافعي عفا
الصورة للحاجة الثالث أنه تعاىل أباح أكل امليتة ملصلحة النفس فكذا ههنا ومن الناس من حرمه واحتج بقوله عليه 

تم لو ثبت وأجاب األولون بأن التمسك هبذا اخلرب إمنا ي) إن اهللا تعاىل مل جيعل شفاء أميت فيما حرم عليهم ( السالم 
  أنه حيرم عليه تناوله والنزاع ليس إال فيه

املسألة السادسة اختلفوا يف التداوي باخلمر واعلم أن احلاجة إىل ذلك التداوي إن انتهت إىل حد الضرورة فقد 
  تقدم حكمه يف املسألة الرابعة فإن مل تنته إىل حد الضرورة فقد تقدم حكمه يف املسألة اخلامسة

  احلكم الثاين
ِفي ُبطُونِهِْم إِالَّ النَّاَر َوالَ نَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َمآ أَنَزلَ اللَُّه ِمَن الِْكَتابِ َوَيشَْتُرونَ بِِه ثََمًنا قَِلًيال أُولَاِئَك َما َيأْكُلُونَ إِ

  ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوالَ ُيَزكِّيهِْم وَلَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم



  أن يف قوله إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ مسائلاعلم 
املسألة األوىل قال ابن عباس نزلت هذه اآلية يف رؤساء اليهود كعب بن األشرف وكعب بن أسد ومالك بن 

الصيف وحيي بن أخطب وأيب ياسر بن أخطب كانوا يأخذون من أتباعهم اهلدايا فلما بعث حممد عليه السالم خافوا 
  فع فكتموا أمر حممد عليه السالم وأمر شرائعه فنزلت هذه اآليةانقطاع تلك املنا

ونعته ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية اختلفوا يف أهنم أي شيء كانوا يكتمون فقيل كانوا يكتمون صفة حممد 
قوله تعاىل والبشارة به وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي واألصم وأيب مسلم وقال احلسن كتموا األحكام وهو 

  ) ٣٤التوبة (  إِنَّ كَِثرياً ّمَن االْْحبَارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَْموَالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ وََيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه
ند املسألة الثالثة اختلفوا يف كيفية الكتمان فاملروى عن ابن عباس أهنم كانوا حمرفني حيرفون التوراة واإلجنيل وع

املتكلمني هذا ممتنع ألهنما كانا كتابني بلغا يف الشهرة والتواتر إىل حيث يتعذر ذلك فيهما بل كانوا يكتمون التأويل 
ألنه قد كان فيهم من يعرف اآليات الدالة على نبوة حممد عليه السالم وكانوا يذكرون هلا تأويالت باطلة 

حممد عليه السالم فهذا هو املراد من الكتمان فيصري املعىن إن ويصرفوهنا عن حماملها الصحيحة الدالة على نبوة 
  الذين يكتمون معاين ما أنزل اهللا من الكتاب

  أما قوله تعاىل وََيْشَتُرونَ بِِه ثََمًنا قَِلًيال ففيه مسائل
ئدة إىل ما أنزل املسألة األوىل الكناية يف به جيوز أن تعود إىل الكتمان والفعل يدل على املصدر وحيتمل أن تكون عا

  اهللا وحيتمل أن تكون عائدة إىل املكتوم
وقد مر ذلك )  ٤١البقرة ( املسألة الثانية معىن قوله وََيْشَتُرونَ بِهِ ثََمًنا قَِلًيال كقوله َوالَ َتشَْتُرواْ بِآَياِتي ثََمًنا قَِليالً 

  املراد من اشترائهم بذلك مثناً قليالًوباجلملة فكان غرضهم من ذلك الكتمان أخذ األموال بسبب ذلك فهذا هو 
  املسألة الثالثة إمنا مساه قليالً إما ألنه يف نفسه قليل وإما ألنه باإلضافة إىل ما فيه من الضرر العظيم قليل

املسألة الرابعة من الناس من قال كان غرضهم من ذلك الكتمان أخذ األموال من عوامهم وأتباعهم وقال آخرون 
ن ذلك أخذهم األموال من كربائهم وأغنيائهم الذين كانوا ناصرين لذلك املذهب وليس يف بل كان غرضهم م

الظاهر أكثر من اشترائهم بذلك الكتمان الثمن القليل وليس فيه بيان من طمعوا فيه وأخذوا منه فالكالم جممل وإمنا 
ال والشح على املألوف يف الدين فينزل يتوجه الطمع يف ذلك إىل من جيتمع إليه اجلهل وقلة املعرفة املتمكن من امل

عليه ما يلتمس منه فهذا هو معلوم بالعادة واعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا ذكر هذه احلكاية عنهم ذكر الوعيد على 
  ذلك من وجوه أوهلا قوله تعاىل أُولَِئَك َما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم إِالَّ النَّاَر وفيه مسألتان

قال بعضهم ذكر البطن ههنا زيادة بيان ألنه يقال أكل فالن املال إذا بدره وأفسده وقال آخرون بل املسألة األوىل 
  فيه فائدة فقوله ِفي ُبطُونِهِمْ أي ملء بطوهنم يقال أكل فالن يف بطنه وأكل يف بعض بطنه

بذلك كقوله إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ  املسألة الثانية قيل إن أكلهم يف الدنيا وإن كان طيباً يف احلال فعاقبته النار فوصف
عن احلسن والربيع ومجاعة من أهل العلم وذلك )  ١٠النساء ( أَْموالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفى ُبطُونِهِمْ َناراً 

الفضة إمنا الشارب من آنية الذهب و( ألنه ملا أكل ما يوجب النار فكأنه أكل النار كما روي يف حديث آخر 
أي عنباً فسماه بإسم ما يؤول إليه وقيل )  ٣٦يوسف ( وقوله إِّنى أَرَانِى أَْعِصُر َخمًْرا ) جيرجر يف بطنه نار جهنم 

إهنم يف اآلخرة يأكلون النار ألكلهم يف الدنيا احلرام عن األصم وثالثها قوله تعاىل َوالَ ُيكَلُّمُهمُ اللَُّه فظاهره أنه ال 
لكنه ملا أورده مورد الوعيد فهم منه ما جيري جمرى العقوبة هلم وذكروا فيه ثالثة أوجه األول أنه قد  يكلمهم أصال

 ٩٢احلجر ( دلت الدالئل على أنه سبحانه وتعاىل يكلمهم وذلك قوله فََورَّبَك لََنْسئَلَنَُّهمْ أَْجَمِعَني َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ 



فعرفنا أنه يسأل كل واحد من املكلفني )  ٦األعراف ( ِذيَن أُْرِسلَ إِلَيْهِْم َولََنْسئَلَنَّ الُْمْرَسِلَني وقوله فَلََنْسئَلَنَّ الَّ)  ٩٣
والسؤال ال يكون إال بكالم فقالوا وجب أن يكون املراد من اآلية أنه تعاىل ال يكلمهم بتحية وسالم وإمنا يكلمهم 

الثاين أنه )  ١٠٨املؤمنون ( واملساءلة وبقوله اْخَسئُواْ ِفيَها َوالَ ُتكَلُّموِن مبا يعظم عنده من الغم واحلسرة من املناقشة 
فالسؤال إمنا يكون من املالئكة بأمره تعاىل )  ٩٢احلجر ( تعاىل ال يكلمهم وأما قوله تعاىل فََورَّبَك لََنْسئَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني 

رض التهديد ألن يوم القيامة هو اليوم الذي يكلم اهللا تعاىل فيه وإمنا كان عدم تكليمهم يوم القيامة مذكوراً يف مع
كل اخلالئق بال واسطة فيظهر عند كالمه السرور يف أوليائه وضده يف أعدائه ويتميز أهل اجلنة بذلك من أهل النار 

امللوك أهنم عند  فال جرم كان ذلك من أعظم الوعيد الثالث أن قوله َوالَ ُيكَلُّمُهُم استعارة عن الغضب ألن عادة
الغضب يعرضون عن املغضوب عليه وال يكلمونه كما أهنم عند الرضا يقبلون عليه بالوجه واحلديث وثالثها قوله 

َوالَ ُيَزكّيهِْم وفيه وجوه األول ال ينسبهم إىل التزكية وال يثين عليهم الثاين ال يقبل أعماهلم كما يقبل أعمال 
ل األزكياء ورابعها قوله َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم واعلم أن الفعيل قد يكون مبعىن الفاعل األزكياء الثالث ال ينزهلم مناز

كالسميع مبعىن السامع والعليم مبعىن العامل وقد يكون مبعىن املفعول كاجلريح والقتيل مبعىن اجملروح واملقتول وقد 
  علم أن هذه اآلية مشتملة على مسائليكون مبعىن املفعل كالبصري مبعىن املبصر واألليم مبعىن املؤمل وا

املسألة األوىل أن علماء األصول قالوا العقاب هو املضرة اخلالصة املقرونة باإلهانة فقوله َوالَ ُيكَلُّمُهُم اللَُّه َوالَ 
لى املضرة تنبيهاً ُيَزكّيهِْم إشارة إىل اإلهانة واالستخفاف وقوله َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم إشارة إىل املضرة وقدم اإلهانة ع

  على أن اإلهانة أشق وأصعب
  املسألة الثانية دلت اآلية على حترمي الكتمان لكل علم يف باب الدين جيب إظهاره

املسألة الثالثة العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب فاآلية وإن نزلت يف اليهود لكنها عامة يف حق كل من كتم 
  ح ألن يتمسك هبا القاطعون بوعيد أصحاب الكبائر واهللا اعلمشيئاً من باب الدين جيب إظهاره فتصل

  أُولَاِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُواْ الضَّلَالَةَ  بِالُْهَدى َوالَْعذَاَب بِالَْمْغِفَرةِ  فََمآ أَْصَبرَُهْم َعلَى النَّارِ
رم ليعلم أن ذلك العقاب اعلم أنه تعاىل ملا وصف علماء اليهود بكتمان احلق وعظم يف الوعيد عليه وصف ذلك اجل

إمنا عظم هلذا اجلرم العظيم واعلم أن الفعل إما أن يعترب حاله يف الدنيا أو يف اآلخرة أما يف الدنيا فأحسن األشياء 
االهتداء والعلم وأقبح األشياء الضالل واجلهل فلما تركوا اهلدى والعلم يف الدنيا ورضوا بالضالل واجلهل فال شك 

خليانة يف الدنيا وأما يف اآلخرة فأحسن األشياء املغفرة وأخسرها العذاب فلما تركوا املغفرة ورضوا أهنم يف هناية ا
بالعذاب فال شك أهنم يف هناية اخلسارة يف اآلخرة وإذا كانت صفتهم على ما ذكرناه كانوا ال حمالة أعظم الناس 

روا العذاب باملغفرة ألهنم ملا كانوا عاملني مبا هو احلق خساراً يف الدنيا ويف اآلخرة وإمنا حكم تعاىل عليهم بأهنم است
وكانوا عاملني بأن يف إظهاره وإزالة الشبهة عنه أعظم الثواب ويف إخفائه وإلقاء الشبهة فيه أعظم العقاب فلما 

  أقدموا على إخفاء ذلك احلق كانوا بائعني للمغفرة بالعذاب ال حمالة
  النَّارِ ففيه مسائل أما قوله فََما أَصَْبَرُهْم َعلَى

املسألة األوىل اعلم أن يف هذه اللفظة قوالن أحدمها أن َما يف هذه اآلية استفهام التوبيخ معناه ما الذي أصربهم وأي 
شيء صربهم على النار حىت تركوا احلق واتبعوا الباطل وهذا قول عطاء وابن زيد وقال ابن األنباري وقد يكون 

ا يكون أفعل مبعىن فعل حنو أكرم وكرم وأخرب وخرب الثاين أنه مبعىن التعجب وتقريره أن أصرب مبعىن صرب وكثرياً م
الراضي مبوجب الشيء ال بد وأن يكون راضياً مبعلوله والزمه إذا علم ذلك اللزوم فلما أقدموا على ما يوجب النار 

رين عليه فلهذا قال تعاىل فََما ويقتضي عذاب اهللا مع علمهم بذلك صاروا كالراضني بعذاب اهللا تعاىل والصاب



أَْصَبَرُهْم َعلَى النَّارِ وهو كما تقول ملن يتعرض ملا يوجب غضب السلطان ما أصربك على التقيد والسجن إذا عرفت 
هذا ظهر أنه جيب محل قوله فََما أَْصَبرَُهْم َعلَى النَّارِ على حاهلم يف الدنيا ألن ذلك وصف هلم يف حال التكليف ويف 

فهم )  ١٠٨املؤمنون ( اشترائهم الضاللة باهلدى وقال األصم املراد أنه إذا قيل هلم اْخَسئُواْ ِفيَها َوالَ ُتكَلُّموِن  حال
  يسكتون

ويصربون على النار لليأس من اخلالص وهذا ضعيف لوجوه أحدها أن اهللا تعاىل وصفهم بذلك يف احلال فصرفه إىل 
  نيها أن أهل النار قد يقع منهم اجلزع واالستغاثةأهنم سيصريون كذلك خالف الظاهر وثا

  املسألة الثانية يف حقيقة التعجب ويف األلفاظ الدالة عليه يف اللغة وههنا حبثان
البحث األول يف التعجب وهو استعظام الشيء مع خفاء سبب حصول عظم ذلك الشيء فما مل يوجد املعنيان ال 

لفظة التعجب عند جمرد االستعظام من غري خقاء السبب أو من غري  حيصل التعجب هذا هو األصل مث قد تستعمل
بضم التاء )  ١٢الصافات ( أن يكون للعظمة سبب حصول وهلذا أنكر شريح قراءة من قرأ َبلْ َعجِْبَت َوَيْسُخُرونَ 

االستعظام وإن  من عجبت فإنه رأى أن خفاء شيء ما على اهللا حمال قال النخعي معىن التعجب يف حق اهللا تعاىل جمرد
كان يف حق العباد ال بد مع االستعظام من خفاء السبب كما أنه جيوز إضافة السخرية واالستهزاء واملكر إىل اهللا 

  تعاىل ال باملعين الذي يضاف إىل العباد
لثاين أفعل به كقوله البحث الثاين اعلم أن للتعجب صيغتني أحدمها ما أفعله كقوله تعاىل فََما أَْصَبرَُهْم َعلَى النَّارِ وا

  ) ٣٨مرمي ( أَْسِمْع بِهِْم وَأَْبِصْر 
  أما العبارة األوىل وهي قوهلم ما أصربه ففيها مذاهب

القول األول وهو اختيار البصريني أن َما اسم مبهم يرتفع باالبتداء وأحسن فعل وهو خرب املبتدأ وزيداً مفعول 
  وتقديره شيء حسن زيدا أي صريه حسناً

هذا القول عند الكوفيني فاسداً واحتجوا عليه بوجوه األول أنه يصح أن يقال ما أكرم اهللا وما أعظمه واعلم أن 
وما أعلمه وكذا القول يف سائر صفاته ويستحيل أن يقال شيء جعل اهللا كرميا وعظيماً وعاملاً ألن صفات اهللا 

وز عليه احلدوث كان املراد منه االستعظام مع سبحانه وتعاىل واجبة لذاته فإن قيل هذه اللفظة إذا أطلقت فيما جي
خفاء سببه وإذا أطلقت على اهللا تعاىل كان املراد منه أحد شطريه وهو االستعظام فحسب قلنا إذا قلنا ما أعظم اهللا 

فكلمة َما ههنا ليست مبعىن شيء فال تكون مبتدأ وال يكون أعظم خرباً عنه فال بد من صرفه إىل وجه آخر وإذا 
  ذلك ثبت أن تفسري هذه اآلية هبذه األشياء يف مقام التعجب غري صحيحكان ك

احلجة الثانية أنه لو كان معىن قولنا ما أحسن زيداً شيء حسن زيداً لوجب أن يبقى معىن التعجب إذا صرحنا هبذا 
اهلذيان فعلمنا أنه ال الكالم ومعلوم أنا إذا قلنا شيء حسن زيداً فإنه ال يبقى فيه معىن التعجب ألبتة بل كان ذلك ك

  جيوز تفسري قولنا ما أحسن زيداً بقولنا شيء حسن زيداً
احلجة الثالثة أن الذي حسن زيداً والشمس والقمر والعامل هو اهللا سبحانه وتعاىل وال جيوز التعبري عنه مبا وإن جاز 

أن يبقى معىن التعجب وملا مل يبق ذلك لكن التعبري عنه سبحانه مبن أوىل فكان ينبغي أنا لو قلنا من أحسن زيداً 
  علمنا فساد ما قالوه

احلجة الرابعة أن على التفسري الذي قالوا ال فرق بني قوله ما أحسن زيداً وبني قوله زيداً ضرب عمرا فكما أن هذا 
  ليس بتعجب وجب أن يكون األول كذلك



نفسه أو من غريه فإذا كان املؤثر يف تلك احلجة اخلامسة أن كل صفة ثبتت للشيء فثبوهتا له إما أن يكون له من 
الصفة نفسه أو غريه وعلى التقديرين فشيء صريه حسناً إما أن يكون ذلك الشيء هو نفسه أو غريه فإذن العلم 

بأن شيئاً صريه حسناً علم ضروري والعلم بكونه متعجباً منه غري ضروري فاذن ال جيوز تفسري قولنا ما أحسن زيداً 
  ن زيداًبقولنا شيء حس

احلجة السادسة أهنم قالوا املبتدأ ال جيوز أن يكون نكرة فكيف جعلوا ههنا أشد األشياء تنكرياً مبتدأ وقالوا ال جيوز 
أن يقال رجل كاتب ألن كل أحد يعلم أن يف الدنيا رجالً كاتباً فال يكون هذا الكالم مفيداً وكذا كل أحد يعلم أن 

  فائدة يف هذا اإلخبارشيئاً ما هو الذي حسن زيداً فأي 
احلجة السابعة دخول التصغري الذي هو من خاصية األمساء يف قولك ما أحسن زيداً فإن قيل جواز دخول التصغري 

إمنا كان ألن هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة فصار مشاهباً لالسم فأخذ خاصيته وهو التصغري قلنا ال شك أن للفعل 
اهيتان إما أن يكونا متنافيتني أو ال يكون متنافيتني فإن كانتا متنافيتني استحال ماهية وللتصغري ماهية فهاتان امل

اجتماعهما يف كل املواضع فحيث اجتماعهما ههنا علمنا أن هذا ليس بفعل وإن مل يكونا متنافيتني وجب صحة 
  تطرق التصغري إىل كل األفعال وملا مل يكن كذلك علمنا فساد هذا القسم

تصحيح هذه اللفظة وإبطال إعالله فإنك تقول يف التعجب ما أقوم زيداً بتصحيح الواو كما تقول زيد احلجة الثامنة 
أقوم من عمرو ولو كانت فعال لكانت واوه ألفاً لفتحة ما قبلها أال تراهم يقولون أقام يقيم فإن قيل هذه اللفظة ملا 

الل يف األفعال ما كان لعلة كوهنا فعال وال التصحيح لزمت طريقة واحدة صارت مبنزلة االسم ومتام التقرير أن اإلع
يف األمساء لعلة اإلمسية بل كان اإلعالل يف األفعال لطلب اخلفة عند وجوب كثرة التصرف وعدم اإلعالل يف 

األمساء لعدم التصرف وهذا الفعل مبنزلة االسم يف علة التصحيح واإلمتناع من اإلعالل قلنا ملا كان اإلعالل يف 
  عال لطلب اخلفة فكان ينبغي أن جيعل خفيفاً مث يترك على خفته فإن هذا أقرب إىل العقلاألف

احلجة التاسعة أن قولك أحسن لو كان فعالً وقولك زيداً مفعوال جلاز الفصل بينهما يا لظرف فيقال ما أحسن 
  ذهبتم إليهعندك زيداً وما أمجل اليوم عبد اهللا والرواية الظاهرة أن ذلك غري جائز فبطل ما 

احلجة العاشرة أن األمر لو كان على ما ذكرمت لكان ينبغي أن جيوز التعجب بكل فعل متعد جمرداً كان أو مزيداً 
ثالثياً كان أو رباعياً وحيث مل جيز إال من الثالثي اجملرد دل على فساد هذا القول واحتج البصريون على أن أحسن 

ا بأن أحسن فعل باالتفاق فنحن على فعليته إىل قيام الدليل الصارف عنه يف قولنا ما أحسن زيداً فعل بوجوه أوهل
وثانيها أن أحسن مفتوح اآلخر ولو كان امساً لوجب أن يرتفع إذا كان خرباً ملبتدأ وثالثها الدليل على كونه فعالً 

  اتصال الضمري املنصوب به وهو قولك ما أحسنه
ن فعالً فهو أيضاً قد يكون امساً حني ما يكون كلمة تفضيل وأيضاً واجلواب عن األول أن أحسن كما أنه قد يكو

  فقد دللنا بالوجوه الكثرية على أنه ال جيوز أن يكون فعالً وأنتم ماطلبتمونا إال بالداللة
  واجلواب عن الثاين أنا سنذكر العلة يف لزوم الفتحة آلخر هذه الكلمة

ين والعجب أن االستدالل بالتصغري على اإلمسية أقوى من واجلواب عن الثالث أنه منتقض بقولك لعلي وليت
اإلستدالل هبذا الضمري على الفعلية فإذا تركتم ذلك الدليل القوي فبأن تتركوا هذا الضعيف أوىل فهذا مجلة الكالم 

  يف هذا القول
صلة ملا ويكون خرب  القول الثاين وهو اختيار األخفش قال القياس أن جيعل املذكور بعد كلمة َما وهو قولك أحسن

َما مضمراً وهذا أيضاً ضعيف ألكثر الوجوه املذكورة منها أنك لو قلت الذي أحسن زيداً ليس هو بكالم منتظم 



  وقولك ما أحسن زيداً كالم منتظم وكذا القول يف بقية الوجوه
زيد أحسن من عمرو  القول الثالث وهو اختيار الفراء أن كلمة َما لالستفهام وأفعل اسم وهو للتفضيل كقولك

ومعناه أي شيء أحسن من زيد فهو استفهام حتته إنكار أنه وجد شيء أحسن منه كما يقول من أخرب عن علم 
إنسان فأنكره غريه فيقول هذا املخرب ومن أعلم من فالن إظهاراً منه ما يدعيه منازعه على خالف احلق وأن ال ميكنه 

ند مطالبيت إياه بالدليل مث قولك أحسن وإن كان ينبغي أن يكون مرفوعاً إقامة الدليل عليه ويظهر عجزه يف ذلك ع
كما يف قولك ما أحسن زيد إذا استفهمت عن أحسن عضو من أعضائه إال أنه نصب ليقع الفرق بني ذلك 

االستفهام وبني هذا فإن هناك معىن قولك ما أحسن زيد أي عضو من زيد أحسن ويف هذا معناه أي شيء من 
ات يف العامل أحسن من زيد وبينهما فرق كما ترى واختالف احلركات موضوع للداللة على اختالف املعاين املوجود

والنصب قولنا زيداً أيضاً للفرق ألنه هناك خفض ألنه أضيف أحسن إليه ونصب هنا للفرق وأيضاً ففي كل تفضيل 
زيد أعلم من عمرو أن زيداً جاوز عمراً يف معىن الفعل ويف كل ما فضل عليه غريه معىن املفعول فإن معىن قولك 

  العلم فجعل هذا املعىن معترباً عند احلاجة إىل الفرق
القول الرابع وهو أيضاً قول بعض الكوفيني قال إن َما لالستفهام وأحسن فعل كما يقوله البصريون معناه أي شيء 

 تقول إن عقلي ال حييط بكنه كماله حسن زيداً كأنك تستدل بكمال هذا احلسن على كمال فاعل هذا احلسن مث
  فتسأل غريك أن يشرح لك كماله فهذا مجلة ما قيل يف هذا الباب

  ) ٣٨مرمي ( وأما حتقيق الكالم يف أفعل به فسنذكره إن شاء اهللا يف قوله أَْسِمْع بِهِْم وَأَْبِصْر 
  يَن اْخَتلَفُواْ ِفى الْكَِتابِ لَِفى ِشقَاقٍ بَِعيٍدذَاِلَك بِأَنَّ اللََّه نَزَّلَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ َوإِنَّ الَِّذ

  اعلم أن يف اآلية مسائل
  املسألة األوىل اختلفوا يف أن قوله ذاِلكَ إشارة إىل ماذا فذكروا وجهني

األول أنه إشارة إىل ما تقدم من الوعيد ألنه تعلى ملا حكم على الذين يكتمون البينات بالوعيد الشديد بني أن ذلك 
وأن هؤالء ) صلى اهللا عليه وسلم ( عيد على ذلك الكتمان إمنا كان ألن اهللا نزل الكتاب باحلق يف صفة حممد الو

اليهود والنصارى ألجل مشاقة الرسول خيفونه ويوقعون الشبهة فيه فال جرم استحقوا ذلك الوعيد الشديد مث قد 
  انيها اشتروا الضاللة باهلدىتقدم يف وعيدهم أمور أحدها أهنم اشتروا العذاب باملغفرة وث

وثالثها أن هلم عذاباً أليماً ورابعها أن اهللا ال يزكيهم وخامسها أن اهللا ال يكلمهم فقوله ذاِلكَ يصلح أن يكون إشارة 
  إىل كل واحد من هذه األشياء وأن يكون إشارة إىل جمموعها
خمالفتهم أمر اهللا وكتماهنم ما أنزل اهللا تعاىل فبني تعاىل الثاين أن ذاِلَك إشارة إىل ما يفعلونه من جراءهتم على اهللا يف 

أن ذلك إمنا هو من أجل أن اهللا نزل الكتاب باحلق وقد نزل فيه أن هؤالء الرؤساء من أهل الكتاب ال يؤمنون وال 
ءأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذرُْهْم الَ  ينقادون وال يكون منهم إال اإلصرار على الكفر كما قال إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ َسَواء َعلَْيهِْم

  ) ٦البقرة ( ُيْؤِمُنونَ 
املسألة الثانية قوله ذاِلَك حيتمل أن يكون يف حمل الرفع أو يف حمل النصب أما يف حمل الرفع بأن يكون مبتدأ وال حمالة 

الكتاب باحلق فبني فيه وعيد له خرب وذلك اخلرب وجهان األول التقدير ذلك الوعيد معلوم هلم بسبب أن اهللا نزل 
من فعل هذه األشياء فكان هذا الوعيد معلوماً هلم ال حمالة الثاين التقدير ذلك العذاب بسبب أن اهللا نزل الكتاب 

وكفروا به فيكون الباء يف حمل الرفع باخلربية وأما يف حمل النصب فألن التقدير فعلنا ذلك بسبب أن اهللا نزل 
  رفوهالكتاب باحلق وهم قد ح



صلى اهللا عليه ( املسألة الثالثة املراد من الكتاب حيتمل أن يكون هو التوراة واإلجنيل املشتملني على بعث حممد 
وحيتمل أن يكون هو القرآن فإن كان األول كان املعىن وإن الذين اختلفوا يف تأويله وحتريفه لفي شقاق ) وسلم 

  تلفوا يف كونه حقاً منزالً من عند اهللا لفي شقاق بعيدبعيد وإن كان الثاين كان املعىن وإن الذين اخ
  املسألة الرابعة قوله بِالَْحّق أي بالصدق وقيل ببيان احلق

  وقوله تعاىل َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُواْ فيه مسألتان
ة واإلجنيل اللذين املسألة األوىل إن الذين اختلفوا قيل هم الكفار أمجع اختلفوا يف القرآن واألقرب محله على التورا

فيهما ألن القوم قد عرفوا ذلك وكتموه وحرفوا تأويله فإذا أورد ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذكرت البشارة مبحمد 
تعاىل ما جيري جمرى العلة يف إنزال العقوبة هبم فاألقرب أن يكون املراد كتاهبم الذي هو األصل عندهم دون القرآن 

لصحة كتاهبم أما قوله بِالَْحّق فقيل بالصدق وقيل ببيان احلق وأما قوله َوإِنَّ الَِّذينَ  الذي إذا عرفوه فعلى وجه التبع
اْخَتلَفُواْ ِفى الِْكتَابِ فاعلم أنا وإن قلنا املراد من الكتاب هو القرآن كان اختالفهم فيه أن بعضهم قال إنه كهانة 

 األولني وخامس قال إنه كالم منقول خمتلق وإن قلنا وآخرون قالوا إنه سحر وثالث قال رجز ورابع قال إنه أساطري
املراد من الكتاب التوراة واإلجنيل فاملراد باختالفهم حيتمل وجوهاً أحدها أهنم خمتلفون يف داللة التوراة على نبوة 

لقوم اختلفوا يف املسيح فاليهود قالوا إهنا دالة على القدح يف عيسى والنصارى قالوا إهنا دالة على نبوته وثانيها أن ا
فذكر كل واحد منهم له تأويالً آخر فاسداً ألن الشيء ) صلى اهللا عليه وسلم ( تأويل اآليات الدالة على نبوة حممد 

إذا مل يكن حقاً واجب القبول بل كان متكلفاً كان كل أحد يذكر شيئاً آخر على خالف قول صاحبه فكان هذا هو 
  اإلختالف

فقال قوله اْخَتلَفُواْ من باب افتعل الذي يكون مكان فعل كما يقال كسب واكتسب  وثالثها ما ذكره أبو مسلم
وعمل واعتمل وكتب واكتتب وفعل وافتعل ويكون معىن قوله الَِّذيَن اْخَتلَفُواْ ِفى الْكَِتابِ الذين خلفوا فيه أي 

( وقوله إِنَّ ِفى اْخِتلَاِف الَّْيلِ َوالنََّهارِ )  ١٦٩ األعراف( توارثوه وصاروا خلفاء فيه كقوله فََخلََف ِمن َبْعِدِهمْ َخلٌْف 
الفرقان ( أي كل واحد يأيت خلف اآلخر وقوله َوُهَو الَِّذى َجَعلَ الَّْيلَ َوالنَّهَاَر ِخلْفَةً  لَّمْن أََرادَ أَن َيذَّكََّر )  ٦يونس 
ون املراد بالكتاب جنس ما أنزل اهللا أي كل واحد منهما خيلف اآلخر ويف اآلية تأويل ثالث وهو أن يك)  ٦٢

واملراد بالذين اختلفوا يف الكتاب الذين اختلف قوهلم يف الكتاب فقبلوا بعض كتب اهللا وردوا البعض وهم اليهود 
  والنصارى حيث قبلوا بعض كتب اهللا وهو التوراة واإلجنيل وردوا الباقي وهو القرآن

أحدها أن هؤالء الذين خيتلفون يف كيفية حتريف التوراة واإلجنيل ألجل  أما قوله لَِفى ِشقَاقٍ َبعِيٍد ففيه وجوه
عداوتك هم فيما بينهم يف شقاق بعيد ومنازعة شديدة فال ينبغي أن تلتفت إىل اتفاقهم على العداوة فإنه ليس فيما 

م كاملتفقني على عداوتك بينهم مؤالفة وموافقة وثانيها كأنه تعاىل يقول حملمد هؤالء وإن اختلفوا فيما بينهم فإهن
وغاية املشاقة لك فلهذا خصهم اهللا بذلك الوعيد وثالثها أن هؤالء الذين اتفقوا على أصل التحريف واختلفوا يف 
كيفية التحريف فإن كل واحد منهم يكذب صاحبه ويشاقه وينازعه وإذا كان كذلك فقد اعترفوا بكذهبم بقوهلم 

  تة واهللا أعلمفال يكون قدحهم فيك قادحاً فيك ألب
َيْومِ االٌّ ِخرِ وَالَْملَاِئكَةِ  َوالْكَِتابِ لَّْيسَ الْبِرَّ أَن ُتَولُّواْ ُوُجوَهكُْم قَِبلَ الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِ َولَاِكنَّ الْبِرَّ َمْن َءاَمَن بِاللَِّه وَالْ

لْيََتاَمى وَالَْمَساِكَني َواْبَن السَّبِيلِ وَالسَّآِئِلَني َوِفي الرِّقَابِ َوأَقَاَم الصَّلَواة َوالنَّبِيَِّني َوَءاَتى الْمَالَ َعلَى ُحبِِّه ذَوِى الْقُْرَبى وَا
قُوا بَأْسِ أُولَاِئَك الَِّذيَن َصَدَ َوَءاَتى الزَّكَواةَ  َوالُْموفُونَ بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهدُواْ وَالصَّابِرِيَن ِفى الْبَأَْسآِء والضَّرَّاِء َوِحَني الْ

  َوأُولَاِئَك ُهمُ الُْمتَّقُونَ



  اعلم أن يف هذه اآلية مسائل
املسألة األوىل اختلف العلماء يف أن هذا اخلطاب عام أو خاص فقال بعضهم أراد بقوله لَّْيسَ الْبِرَّ أهل الكتاب ملا 

لرب من آمن باهللا وقال شددوا يف الثبات على التوجه حنو بيت املقدس فقال تعاىل ليس الرب هذه الطريقة ولكن ا
  بعضهم بل املراد خماطبة املؤمنني ملا ظنوا أهنم قد نالوا البغية بالتوجه إىل

الكعبة من حيث كانوا حيبون ذلك فخوطبوا هبذا الكالم وقال بعضهم بل هو خطاب للكل ألن عند نسخ القبلة 
 تلك القبلة حىت ظنوا أنه الغرض األكرب يف وحتويلها حصل من املؤمنني اإلغتباط هبذه القبلة وحصل منهم التشدد يف

الدين فبعثهم اهللا تعاىل هبذا اخلطاب على استيفاء مجيع العبادات والطاعات وبني أن الرب ليس بأن تولوا وجوهكم 
شرقاً وغرباً وإمنا الرب كيت وكيت وهذا أشبه بالظاهر إذ ال ختصيص فيه فكأنه تعاىل قال ليس الرب املطلوب هو أمر 

  قبلة بل الرب املطلوب هذه اخلصال اليت عدهاال
املسألة الثانية األكثرون على أن لَّْيَس فعل ومنهم من أنكره وزعم أنه حرف حجة من قال إهنا فعل اتصال الضمائر 

هبا اليت ال تتصل إال باألفعال كقولك لست ولسنا ولستم والقوم ليسوا قائمني وهذه احلجة منقوضة بقوله إنين 
ولعل وحجة املنكرين أوهلا أهنا لو كانت فعالً لكانت ماضياً وال جيوز أن تكون فعالً ماضياً فال جيوز أن تكون وليتين 

فعالً بيان املالزمة أن كل من قال إنه فعل قال إنه فعل ماض وبيان أنه ال جيوز أن يكون فعالً ماضياً اتفاق اجلمهور 
ي املاضي ال لنفي احلال وثانيها أنه يدخل على الفعل فنقول ليس خيرج على أنه لنفي احلال ولو كان ماضياً لكان لنف

زيد والفعل ال يدخل على الفعل عقالً ونقالً وقول من قال إن لَّْيَس داخل على ضمري القصة والشأن وهذه اجلملة 
يف غريه وهذه تفسري لذلك الضمري ضعيف فإنه لو جاز ذلك جاز مثله يف َما وثالثها أن احلرف َما يظهر معناه 

الكملة كذلك فإنك لو قلت ليس زيد مل يتم الكالم بل ال بد وأن تقول ليس زيد قائماً ورابعها أن لَّْيَس لو كان 
فعالً لكان َما فعالً وهذا باطل فذاك باطل بيان املالزمة أن لَّْيَس لو كان فعالً لكان ذلك لداللته على حصول معىن 

و احلال وهذا املعىن قائم يف َما فوجب أن يكون َما فعالً فلما مل يكن هذا فعالً السلب مقروناً بزمان خمصوص وه
فكذا القول ذلك أو نذكر هذا املعىن بعبارة أخرى فنقول لَّْيَس كلمة جامدة وضعت لنفي احلال فأشبهت َما يف نفي 

تصل َما بليس فال تقول ما ليس  الفعلية وخامسها إنك تصل َما باألفعال املاضية فتقول ما أحسن زيد وال جيوز أن
زيد يذكرك سادسها أنه على غري أوزان الفعل ألن فعل غري موجود يف أبنية الفعل فكان يف القول بأنه فعل إثبات ما 

  ليس من أوزان الفعل
فإن قيل أصله ليس مثل صيد البعري إال أهنم خفوه وألزموه التخفيف ألنه ال يتصرف للزومه حالة واحدة وإمنا 

  تلف أبنية األفعال الختالف األوقات اليت تدل عليها وجعلوا للبناء الذي خصوه به ماضياً ألنه أخف األبنيةخت
قلنا هذا كله خالف األصل فاألصل عدمه وألن األصل يف الفعل التصرف فلما منعوه التصرف كان من الواجب 

جيعل منع التصرف الذي هو خالف األصل علة  أن يبقوه على بنائه األصلي لئال يتواىل عليه النقصانات فأما أن
لتغري البناء الذي هو أيضاً خالف األصل فذاك فاسد جداً وسابعها ذكر القتييب أهنا كلمة مركبة من احلروف النايف 

الذي هو ال و أيس أي موجود قال ولذلك يقولون أخرجه من الليسية إىل األيسية أي من العدم إىل الوجود وأيسته 
وهذا نص يف الباب قال وذكر اخلليل أن لَّْيَس كلمة جحود معناها ال أيس فطرحت اهلمزة استخفافاً  أي وجدته

لكثرة ما جيري يف الكالم والدليل عليه قول العرب ائتين به من حيث أيس وليس ومعناه من حيث هو وال هو 
يفيد السلب أو ال يكون فعالً فإن قيل وثامنها اإلستقراء دل على أن الفعل إمنا يوضع إلثبات املصدر وهذا إمنا 

  ينتقض قولكم بقوله نفى زيداً



وأعدمه قلنا قولك نفى زيداً مشتق من النفي فقولك نفي دل على حصول معىن النفي فكانت الصيغة الفعلية دالة 
م األول بأن حتقق مصدرها فلم يكن السؤال وارداً وأما القائلون بأن لَّْيَس فعل فقد تكلفوا يف اجلواب عن الكال

لَّْيَس قد جييء لنفي املاضي كقوهلم جاءين القوم ليس زيداً َوَعنِ أنه منقوض بقوهلم أخذ يفعل كذا وعن الثالث أنه 
منقوض بسائر األفعال الناقصة وعن الرابع أن املشاهبة من بعض الوجوه ال تقتضي املماثلة وعن اخلامس أن لك إمنا 

َحّج َولَْيَس للماضي فال يكون اجلمع بينهما وعن السادس أن تغري البناء وإن كان امتنع من قبل أن ما للحال َوالْ
على خالف األصل لكنه جيب املصري إليه ضرورة العمل مبا ذكرنا من الدليل وعن السابع أن الليسية اسم فلم قلتم 

وأما الكتاب فممنوع منه  أن ليس اسم وأما قوله من حيث أيس وليس فلم قلتم أن املضاف إليه جيب كونه امساً
بالدليل وعن الثامن أن أن الليسية اسم فلم قلتم أن ليس اسم وأما قوله من حيث أيس وليس فلم قلتم أن املضاف 
إليه جيب كونه امساً وأما الكتاب فممنوع منه بالدليل وعن الثامن أن لَّْيَس مشتق من الليسية فهي دالة على تقرير 

  كن أن يقال يف هذه املسألة وإن كانت هذه اجلوابات خمتلفةمعىن الليسية فهذا ما مي
املسألة الثالثة قرأ محزة وحفص عن عاصم لَّْيَس الْبِرَّ بنصب الراء والباقون بالرفع قال الواحدي وكال القراءتني 

وحجة من رفع  حسن ألن اسم لَّْيَس وخربها اجتمعا يف التعريف فاستويا يف كون كل واحد منهما امساً واآلخر خرباً
الَْبرّ أن اسم لَّْيَس مشبه بالفاعل وخربها باملفعول والفاعل بأن يلي الفعل أوىل من املفعول ومن نصب الَْبّر ذهب إىل 

أن بعض النحويني قال ءاٍن مع صلتها أوىل أن تكون اسم لَّْيَس لشبهها باملضمر يف أهنا ال توصف كما ال يوصف 
ر ومظهر واألوىل إذا اجتمعا أن يكون املضمر اإلسم من حيث كان أذهب يف املضمر فكان ههنا اجتمع مضم

وقوله َما كَانَ )  ١٢احلشر ( االختصاص من املظهر وعلى هذا قرىء يف التنزيل قوله كَانَ َعاِقَبَتُهَما أَنَُّهَما ِفى النَّارِ 
واالختيار رفع الرب ألنه )  ٢٥اجلاثية ( تَُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ َوَما كَانَ ُحجَّ)  ٨٢األعراف ( َجوَاَب قَْوِمِه إِال أَن قَالُواْ 

  روي عن ابن مسعور أنه قرأ لَّْيَس الْبِرَّ بِأَنَّ والباء تدخل يف خرب ليس
َرارَ املسألة الرابعة الرب اسم جامع للطاعات وأعمال اخلري املقربة إىل اهللا تعاىل ومن هذا بر الوالدين قال تعاىل إِنَّ االْْب

فجعل الرب ضد الفجور وقال َوَتَعاَوُنواْ َعلَى الْربِ وَالتَّقَْوى )  ١٤ ١٣اإلنفطار ( لَِفى َنعِيمٍ َوإِنَّ الْفُجَّارَ لَِفى َجحِيمٍ 
ليه فجعل الرب ضد اإلمث فدل على أنه اسم عام جلميع ما يؤجر ع)  ٢املائدة ( َوالَ َتَعاَونُواْ َعلَى اِإلثْمِ َوالُْعْدَواِن 

  اإلنسان وأصله من االتساع ومنه الرب الذي هو خالف البحر التساعه
املسألة اخلامسة قال القفال قد قيل يف نزول هذه اآلية أقوال والذي عندنا أنه أشار إىل السفهاء الذين طعنوا يف 

رب والنصارى كانوا املسلمني وقالوا ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها مع أن اليهود كانوا يستقبلون املغ
يستقبلون املشرق فقال اهللا تعاىل إن صفة الرب ال حتصل مبجرد استقبال املشرق واملغرب بل الرب ال حيصل إال عند 
جمموع أمور أحدها اإلميان باهللا وأهل الكتاب أخلوا بذلك أما اليهود فقوهلم بالتجسيم ولقوهلم بأن عزيراً ابن اهللا 

يح ابن اهللا وألن اليهود وصفوا اهللا تعاىل بالبخل على ما حكى اهللا تعاىل ذلك عنهم بقوله وأما النصارى فقوهلم املس
  ) ١٨١آل عمران ( قَالُواْ إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِياء 

الَّ َمن كَانَ ُهوًدا أَْو وثانيها اإلميان باليوم اآلخر واليهود أخلوا هبذا اإلميان حيث قالوا َوقَالُواْ لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ  إِ
والنصارى أنكروا املعاد اجلسماين )  ٨٠البقرة ( وقالوا لَن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما مَّْعدُوَدةً  )  ١١١البقرة ( َنصَاَرى 

ه وكل ذلك تكذيب باليوم اآلخر وثالثها اإلميان باملالئكة واليهود أخلوا ذلك حيث أظهروا عداوة جربل علي
السالم ورابعها اإلميان بكتب اهللا واليهود والنصارى قد أخلوا بذلك ألن مع قيام الداللة على أن القرآن كتاب اهللا 

بَْعضِ الْكَِتابِ ردوه ومل يقبلوه قال تعاىل َوإِن يَأُْتوكُْم أُسَاَرى ُتفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِْخرَاُجُهمْ أَفَُتْؤِمُنونَ بِ



وخامسها اإلميان بالنبيني واليهود أخلوا بذلك حيث قتلوا األنبياء على ما قال تعاىل )  ٨٥البقرة ( َتكْفُُرونَ بَِبْعضٍ َو
وسادسها بذل ) صلى اهللا عليه وسلم ( وحيث طعنوا يف نبوة حممد )  ٦١البقرة ( َوَيقُْتلُونَ النَّبِّيَني بِغَْيرِ الَْحّق 
سبحانه واليهود وأخلوا بذلك ألهنم يلقون الشبهات لطلب املال القليل كما قال َواشَْتَروْاْ  األموال على وفق أمر اهللا

وسابعها إقامة الصلوات والزكوات واليهود كانوا مينعون الناس منها وثامنها الوفاء )  ١٨٧البقرة ( بِِه ثََمناً قَِليالً 
وههنا سؤال وهو أنه تعاىل نفى )  ٤٠البقرة ( ى أُوِف بَِعْهدِكُْم بالعهد واليهود نقضوا العهد حيث قال أَْوفُواْ بِعَْهِد

أن يكون التوجه إىل القبلة براً مث حكم بأن الرب جمموع أمور أحدها الصالة وال بد فيها من استقبال فيلزم التناقض 
لرب وليس نفياً ألصله كأنه وألجل هذا السؤال اختلف املفسرون على أقوال األول أن قوله لَّْيَس الْبِرَّ نفي لكمال ا

قال ليس الرب كله هو هذا الرب اسم جملموع اخلصال احلميدة واستقبال القبلة واحد منها فال يكون ذلك متام الرب 
الثاين أن يكون هذا نفياً ألصل كونه براً ألن استقباهلم للمشرق واملغرب كان خطأ يف وقت النفي حني ما نسخ اهللا 

إمثاً وفجوراً ألنه عمل مبنسوخ قد هنى اهللا عنه وما يكون كذلك فإنه ال يعد يف الرب الثالث  تعاىل ذلك بل كان ذلك
أن استقبال القبلة ال يكون براً إذا مل يقارنه معرفة اهللا وإمنا يكون براً إذا أيت به مع اإلميان وسائر الشرائط كما أن 

ان باهللا ورسوله فأما إذا أيت هبا بدون هذا الشرط فإهنا ال السجدة ال تكون من أفعال الرب إال إذا أيت هبا مع اإلمي
تكون من أفعال الرب روي أنه ملا حولت القبلة كثر اخلوض يف نسخها وصار كأنه ال يراعي بطاعة اهللا إال اإلستقبال 

  أركان الدينفأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية كأنه تعاىل قال ما هذا اخلوض الشديد يف أمر القبلة مع اإلعراض عن كل 
املسألة السادسة قوله َولَاِكنَّ الْبِرَّ َمْن أَُمٌم بِاللَِّه فيه حذف ويف كفيته وجوه أحدها ولكن الرب بر من آمن باهللا فحذف 

أي حب العجل ويقولون اجلود )  ٩٣البقرة ( املضاف وهو كثري يف الكالم كقوله َوأُشْرِبُواْ ِفى قُلُوبِهُِم الِْعْجلَ 
عر زهري والشجاعة عنترة وهذا اختيار الفراء والزجاج وقطرب قال أبو علي ومثل هذه اآلية قوله أََجَعلُْتمْ حامت والش

وتقديره أجعلتم أهل سقاية احلاج كمن آمن أو )  ١٩التوبة ( مث قال كََمْن ءاَمَن )  ١٩التوبة ( ِسقَاَيةَ  الَْحاّج 
ل بني مصدرين أو بني فاعلني إذا ال يقع التمثيل بني مصدر وفاعل أجعلتم سقاية احلاج كإميان من آمن ليقع التمثي

أي للمتقني ومنه قوله إِنْ أَصَْبحَ )  ١٣٢طه ( وثانيها قال أبو عبيدة الرب ههنا مبعىن الباء كقوله وَالَْعاِقَبةُ  ِللتَّقَْوى 
  َماُؤَها غَْورًا

  دبارأي غائراً وقالت اخلنساء فإمنا هي إقبال وإ)  ٣٠امللك ( 
أي مقبلة ومدبرة معاً وثالثها أن معناه ولكن ذا الرب فحذف كقوهلم هم درجات عند اهللا أي ذووا درجات عن 

  الزجاج ورابعها التقدير ولكن الرب حيصل باإلميان وكذا وكذا عن املفصل
يؤدي إىل الثواب واعلم أن الوجه األول أقرب إىل مقصود الكالم فيكون معناه ولكن الرب الذي هو كل الرب الذي 

العظيم بر من آمن باهللا وعن املربد لو كنت ممن يقرأ القرآن بقراءته لقرأت َولَاِكنَّ الْبِرَّ بفتح الباء وقرأ نافع وابن 
  عامر َولَاِكنِ خمففة الَْبّر بالرفع والباقون لَِكنِ مشددة الَْبّر بالنصب

اهية الرب أموراً األول اإلميان بأمور مخسة أوهلا اإلميان باهللا ولن املسألة السابعة اعلم أن اهللا تعاىل اعترب يف حتقق م
حيصل العلم باهللا إال عند العلم بذاته املخصوصة والعلم مبا جيب وجيوز ويستحيل عليه ولن حيصل العلم هبذه األمور 

 عليها يتفرع حدوث العامل إال عند العلم بالداللة الدالة عليها فيدخل فيه العلم حبدوث العامل والعلم باألصول اليت
ويدخل يف العلم مبا جيب له من الصفات العلم بوجوده وقدمه وبقائه وكونه عاملاً بكل املعلومات قادراً على كل 
املمكنات حياً مريداً مسعياً بصرياً متكلماً ويدخل يف العلم مبا يستحيل عليه العلم بكونه منزهاً عن احلالية واحمللية 

ية ويدخل يف العلم مبا جيوز عليه اقتداره على اخللق واإلجياد وبعثة الرسل وثانيها اإلميان باليوم والتحيز والعرض



اآلخر وهذا اإلميان مفرع على األول ألنا ما مل نعلم كونه تعاىل عاملاً جبميع املعلومات ومل نعلم قدرته على مجيع 
ميان باملالئكة ورابعها اإلميان بالكتب وخامسها اإلميان املمكنات ال ميكننا أن نعلم صحة احلشر والنشر وثالثها اإل

  بالرسل وههنا سؤاالت
السؤال األول إنه ال طريق لنا إىل العلم بوجود املالئكة وال إىل العلم بصدق الكتب إال بواسطة صدق الرسل فإذا 

  ذكر على الرسلكانت قول الرسل كاألصل يف معرفة املالئكة والكتب فلم قدم املالئكة والكتب يف ال
اجلواب أن األمل وإن كان كما ذكرمتوه يف عقولنا وأفكارنا إال أن ترتيب الوجود على العكس من ذلك ألن امللك 

يوجد أوالً مث حيصل بواسطة تبليغة نزول الكتب مث يصل ذلك الكتاب إىل الرسول فاملراعي يف هذه اآلية ترتيب 
  الوجود اخلارجي ال ترتيب االعتبار الذهين

  السؤال الثاين مل خص اإلميان هبذه األمور اخلمسة
اجلواب ألنه دخل حتتها كل ما يلزم أن صدق به فقد دخل حتت اإلميان باهللا معرفته بتوحيده وعدله وحكمته ودخل 
ا حتت اليوم اآلخر املعرفة مبا يلزم من أحكام الثواب والعقاب واملعاد إىل سائر ما يتصل بذلك ودخل حتت املالئكة م

ليؤديها إلينا إىل غري ذلك مما جيب أن يعلم من أحوال ) صلى اهللا عليه وسلم ( يتصل بأدائهم الرسالة إىل النيب 
املالئكة ودخل حتت الكتاب القرآن ومجيع ما أنزل اهللا على أنبيائه ودخل حتت النبيني اإلميان بنبوهتم وصحة 

ال دخل حتت هذه اآلية وتقرير آخر وهو أن للمكلف مبدأ شرائعهم فثبت أنه مل يبق شيء مما جيب اإلميان به إ
  ووسطاً وهناية ومعرفة املبدأ واملنتهي هو املقصود بالذات

وهو املراد باإلميان باهللا واليوم اآلخر وأما معرفة مصاحل الوسط فال تتم إال بالرسالة وهي ال تتم إال بأمور ثالثة 
  و الكتاب واملوحي إليه وهي الرسولاملالئكة اآلتني بالوحي ونفس ذلك الوحي وه

  السؤال الثالث مل قدم هذا اإلميان على أفعال اجلوارح وهو إيتاء املال والصالة والزكاة
اجلواب للتنبيه على أن أعمال القلوب أشرف عند اهللا من أعمال اجلوارح األمر الثاين من األمور املعتربة يف حتقق 

  ن تَُولُّواْ وفيه مسائلمسمى الرب قوله لَّْيَس الْبِرَّ أَ
املسألة األوىل اختلفوا يف أن الضمري يف قوله َعلَى ُحّبِه إىل ماذا يرجع وذكروا فيه وجوهاً األول وهو قول األكثرين 

أنه راجع إىل املال والتقدير وآتى املال على حب املال قال ابن عباس وابن مسعود وهو أن تؤتيه وأنت صحيح 
الفقر وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا وهذا التأويل يدل  شحيح تأمل الغين وختشى

على أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من املوت والعقل يدل على ذلك أيضاً من وجوه أحدها أن 
ذل الشيء عند عند الصحة حيصل ظن احلاجة إىل املال وعند ظن قرب املوت حيصل ظن االستغناء عن املال وب

آل (  االحتياج إليه أدل على الطاعة من بذله عند االستغناء عنه على ما قال لَن َتَنالُواْ الْبِرَّ حَتَّى ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ
وثانيها أن إعطاءه حال الصحة أدل على كونه متيقناً بالوعد والوعيد من إعطاءه حال املرض واملوت )  ٩٢عمران 

إعطاءه حال الصحة أشق فيكون أكثر ثواباً قياساً على ما يبذله الفقري من جهد املقل فإنه يزيد ثوابه على  وثالثها أن
ما يبذله الغين ورابعها أن من كان ماله على شرف الزوال فوهبه من أحد مع العلم بأنه لو مل يهبه لضاع فإن هذه 

ملال مث إنه وهبه منه طائعاً وراغباً فكذا ههنا وخامسها أنه متأيد اهلبة ال تكون مساوية ملا إذا مل يكن خائفاً من ضياع ا
اإلنسان ( وقوله َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحّبِه )  ٩٢آل عمران ( بقوله تعاىل لَن َتنَالُواْ الْبِرَّ َحتَّى ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ 

مثل الذي تصدق عند املوت مثل ( قال )  عليه وسلم صلى اهللا( أي على حب الطعام وعن أيب الدرداء أنه )  ٨٠
  )الذي يهدي بعدما شبع 



  القول الثاين أن الضمري يرجع إىل اإليتاء كأنه قيل يعطي وحيب اإلعطاء رغبة يف ثواب اهللا
  القول الثالث أن الضمري عائد على اسم اهللا تعاىل يعين يعطون املال على حب اهللا أي على طلب مرضاته

ة الثانية اختلفوا يف املراد من هذا اإليتاء فقال قوم إهنا الزكاة وهذا ضعيف وذلك ألنه تعاىل عطف الزكاة املسأل
عليه بقوله لَّْيسَ الْبِرَّ أَن تَُولُّواْ ومن حق املعطوف واملعطوف عليه أن يتغايرا فثبت أن املراد به غري الزكاة مث إنه ال 

من الواجبات ال جائز أن يكون من التطوعات ألنه تعاىل قال يف آخر اآلية خيلوا إما أن يكون من التطوعات أو 
 أُولَِئَك الَِّذينَ َصَدقُوا َوأُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ وقف التقوى عليه ولو كان ذلك ندباً ملا وقف التقوى عليه فثبت أن هذا

  اإليتاء وإن كان غري الزكاة إال أنه من الواجبات مث فيه قوالن
قول األول أنه عبارة عن دفع احلاجات الضرورية مثل إطعام املضطر ومما يدل على حتقق هذا الوجوب النص ال

) اليؤمن باهللا واليوم اآلخر من بات شبعاناً وجاره طاو إىل جنبه ( واملعقول أما النص فقوله عليه الصالة والسالم 
  تلت وآتى املال على حبهوروي عن فاطمة بنت قيس أن يف املال حقاً سوى الزكاة مث 

وحكي عن الشعيب أنه سئل عمن له مال فأدى زكاته فهل عليه شيء سواه فقال نعم يصل القرابة ويعطي السائل مث 
تال هذه اآلية وأما العقل فإنه ال خالف أنه إذا انتهت احلاجة إىل الضرورة وجب على الناس أن يعطوه مقدار دفع 

بة عليهم ولو امتنعوا من اإلعطاء جاز األخذ منهم قهراً فهذا يدل على أن هذا الضرورة وإن مل تكن الزكاة واج
  اإليتاء واجب واحتج من طعن يف هذا القول مبا روي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال إن الزكاة نسخت كل حق

وقول ) الزكاة  يف املال حقوق سوى( واجلواب من وجوه األول أنه معارض مبا روي أنه عليه الصالة والسالم قال 
الرسول أوىل من قول علي الثاين أمجعت األمة على أنه إذا حضر املضطر فإنه جيب أن يدفع إليه ما يدفع الضرر وإن 

كان قد أدى الزكاة بالكمال الثالث املراد أن الزكاة نسخت احلقوق املقدرة أما الذي ال يكون مقدراً فإنه غري 
لضرورة ويلزم النفقة على األقارب وعلى اململوك وذلك غري مقدر فإن قيل منسوخ بدليل أنه يلزم التصدق عند ا

هب أنه صح هذا التأويل لكن ما احلكمة يف هذا الترتيب قلنا فيه وجوه أحدها أنه تعاىل قدم األوىل فاألوىل ألن 
الصدقة وألن القرابة الفقري إذا كان قريباً فهو أوىل بالصدقة من غريه من حيث أنه يكون ذلك جامعاً بني الصلة و

من أوكد الوجوه يف صرف املال إليه وذلك يستحق به اإلرث وحيجر بسببه على املالك يف الوصية حىت ال يتمكن 
من الوصية إال يف الثلث ولذلك كانت الوصية لألقارب من الواجبات على ما قال كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُمُ 

اآلية وإن كانت تلك الوصية قد صارت منسوخة إال عند بعضهم فلهذه الوجوه قدم )  ١٨٠آل عمران ( الَْمْوُت 
ذا القرىب مث أتبعه تعاىل باليتامى ألن الصغري الفقري الذي ال والد له وال كاسب فهو منقطع احليلة من كل الوجوه مث 

قد تشتد حاجته عند اشتداد رغبته إىل  أتبعهم تعاىل بذكر املساكني ألن احلاجة قد تشتد هبم مث ذكر ابن السبيل إذ
أهله مث ذكر السائلني ويف الرقاب ألن حاجتهما دون حاجة من تقدم ذكره وثانيها أن معرفة املرء بشدة حاجة هذه 
الفرق تقوى وتضعف فرتب تعاىل ذكر هذه الفرق على هذا الوجه ألن علمه بشدة حاجة من يقرب إليه أقرب مث 

ة املساكني مث على هذا النسق وثالثها أن ذا القرىب مسكني وله صفة زائدة ختصه ألن شدة حباجة األيتام مث حباج
احلاجة فيه تغمه وتؤذي قلبه ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغري فلذلك بدأ اهللا تعاىل بذي 

والشراب أشد من الغم احلاصل  القرىب مث باليتامى وأخر املساكني ألن الغم احلاصل بسبب عجز الصغار عن الطعام
بسبب عجز الكبار عن حتصيلهما فأما ابن السبيل فقد يكون غنياً وقد تشتد حاجته يف الوقت والسائل قد يكون 

  غنياً ويظهر شدة احلاجة وأخر املكاتب ألن إزالة الرق ليست يف حمل احلاجة الشديدة
هو إطراق ) إن فيها حقاً ( الصالة والسالم عند ذكره لإلبل قال  القول الثاين أن املراد بإيتاء املاء ما روي أنه عليه



  فحلها وإعارة ذلوهلا وهذا بعيد ألن احلاجة إىل إطراق الفحل أمر ال خيتص به ابن السبيل والسائل واملكاتب
ه تعاىل مجع يف القول الثالث أن إيتاء املال إىل هؤالء كان واجباً مث إنه صار منسوخاً بالزكاة وهذا أيضاً ضعيف ألن

  هذه اآلية بني هذا اإليتاء وبني الزكاة
  املسألة الثالثة أما ذوو القرىب فمن الناس من محل ذلك على املذكور يف آية النفل والغنيمة

واألكثرون من املفسرين على ذوي القرىب للمعطني وهو الصحيح ألهنم به أخص ونظريه قوله تعاىل َوالَ يَأَْتلِ أُْولُواْ 
  ) ٢٢النور ( ْضلِ مِنكُْم وَالسََّعةِ  أَن ُيْؤُتواْ أُوِْلى الْقُرَْبى الْفَ

واعلم أن ذوي القرىب هم الذين يقربون منه بوالدة األبوين أو بوالدة اجلدين فال وجه لقصر ذلك على ذوي الرحم 
للقرابة يف النسب وإن احملرم على ما حكى عن قوم ألن احملرمية حكم شرعي أما القرابة فهي لفظة لغوية موضوعة 

كان من خيتص بذلك يتفاضل ويتفاوت يف القرب والبعد أما اليتامى ففي الناس من محله على ذوي اليتامى قال ألنه 
ال حيسن من املتصدق أن يدفع املال إىل اليتيم الذي ال مييز وال يعرف وجوه منافعه فإنه مىت فعل ذلك يكون خمطئاً 

عارفاً مبواقع حظه وتكون الصدقة من باب ما يؤكل ويلبس وال خيفى على اليتيم وجه  بل إذا كان اليتيم مراهقاً
االنتفاع به جاز دفعها إليه هذا كله على قول من قال اليتيم هو الذي ال أب له مع الصغر وعند أصحابنا هذا 

ومعلوم أهنم ال )  ٢٠النساء ( أَمْوالَُهْم  اإلسم قد يقع على الصغري وعلى البالغ واحلجة فيه قوله تعاىل َوءاُتواْ الْيََتاَمى
يسمى يتيم أيب طالب بعد بلوغه فعلى هذا إن ) صلى اهللا عليه وسلم ( يؤتون املال إال إذا بلغوا وكان رسول اهللا 

ة كان اليتيم بالغاً دفع املال إليه وإال فيدفع إىل وليه وأما املساكني ففيه خالف سنذكره إن شاء اهللا تعاىل يف سور
التوبة والذي نقوله هنا إن املساكني أهل احلاجة مث هم ضربان منهم من يكف عن السؤال وهو املراد ههنا ومنهم 

من يسأل وينبسط وهو املراد بقوله وَالسَّاِئِلَني وإمنا فرق تعاىل بينهما من حيث يظهر على املسكني املسكنة مما يظهر 
رف فقره وحاجته وأما ابن السبيل فروي عن جماهد أنه املسافر وعن من حاله وليس كذلك السائل ألنه مبسألته يع

قتادة أنه الضيف ألنه إمنا وصل إليك من السبيل واألول أشبه ألن السبيل اسم للطريق وجعل املسافر ابناً له للزومه 
بنو احلرب وللناس بنو  إياه كما يقال لطري املاء ابن املاء ويقال للرجل الذي أتت عليه السنون ابن األيام وللشجعان

  الزمان قال ذو الرمة وردت عشاء والثريا كأهنا
  على قمة الرأس ابن ماء حملق

وأما قوله َوالسَّاِئِلَني فعين به الطالبني ومن جعل اآلية يف غري الزكاة أدخل يف هذه اآلية املسلم والكافر روى احلسن 
وقال تعاىل ِفى أَْموالِهِْم ) للسائل حىت ولو جاء على فرس (  بن علي رضي اهللا عنهما أنه عليه الصالة والسالم قال

  ) ٢٤املعارج ( َحقٌّ مَّْعلُوٌم لَّلسَّاِئلِ وَالَْمْحُرومِ 
  أما قوله َوِفي الّرقَابِ ففيه مسألتان

دن مكان املسألة األوىل الّرقَابِ مجع الرقبة وهي مؤخر أصل العنق واشتقاقها من املراقبة وذلك أن مكاهنا من الب
الرقيب املشرف على القوم وهلذا املعىن يقال أعتق اهللا رقبته وال يقال أعتق اهللا عنقه ألنه ملا مسيت رقبة كأهنا تراقب 

  العذاب ومن هذا يقال لليت ال يعيش ولدها رقوب ألجل مراعاهتا موت ولدها
تلف الناس يف الرقاب املذكورين يف آية املسألة الثانية معىن اآلية ويؤيت املال يف عتق الرقاب قال القفال واخ

الصدقات فقال قائلون إنه يدخل فيه من يشتريه فيعتقه ومن يكون مكاتبها فيعينه على أداء كتابته فهؤالء أجازوا 
شراء الرقاب من الزكاة املفروضة وقال قائلون ال جيوز صرف الزكاة إال يف اعانة املكاتبني فمن تأول هذه اآلية على 

  املفروضة فحينئذ يبقى فيه ذلك االختالف ومن محل هذهالزكاة 



  اآلية على غري الزكاة أجاز األمرين فيها قطعاً ومن الناس من محل اآلية على وجه ثالث وهو فداء األسارى
  واعلم أن متام الكالم يف تفسري هذه األصناف سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف سورة التوبة يف تفسري الصدقات

  لث من األمور املعتربة يف حتقق ماهية الرب قوله لَّْيسَ الْبِرَّ أَن ُتوَلُّواْ وذلك قد تقدم ذكرهاألمر الثا
  األمر الرابع قوله تعاىل وَالُْموفُونَ بَِعْهدِِهْم إِذَا َعاَهُدواْ وفيه مسألتان

رب املؤمنون واملوفون عن املسألة األوىل يف رفع واملوفون قوالن أحدها أنه عطف على حمل من آمن تقديره لكن ال
  الفراء واألخفش الثاين رفع على املدح على أن يكون خرب مبتدأ حمذوف تقديره وهم املوفون

املسألة الثانية يف املراد هبذا العهد قوالن األول أن يكون املراد ما أخذه اهللا من العهود على عباده بقوهلم وعلى 
طاعته فقبل العباد ذلك من حيث آمنوا باألنبياء والكتب وقد أخرب اهللا ألسنة رسله إليهم بالقيام حبدوده والعمل ب

تعاىل عن أهل الكتاب أهنم نقضوا العهود واملواثيق وأمرهم بالوفاء هبا فقال يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت 
ما ذكر من  فكان املعىن يف هذه األية أن الرب هو)  ٤٠البقرة ( أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 

األعمال مع الوفاء بعهد اهللا ال كما نقض أهل الكتاب ميثاق اهللا وما وفوا بعهوده فجحدوا أنبياءه وقتلوهم وكذبوا 
بكتابه واعترض القاضي على هذا القول وقال إن قوله تعاىل وَالُْموفُونَ بَِعْهدِِهْم صريح يف إضافة هذا العهد إليهم مث 

  إِذَا َعاَهُدواْ فال وجه حلمله على ما سيكون لزومه ابتداء من قبله تعاىلإنه تعاىل أكد ذلك بقوله 
اجلواب عنه أنه تعاىل وإن ألزمهم هذه األشياء لكنهم من عند أنفسهم قبلوا ذلك اإللزام والتزموه فصح من هذا 

  الوجه إضافة العهد إليهم
داء من عند نفسه واعلم أن هذا العهد إما أن يكون القول الثاين أن حيمل ذلك على األمور اليت يلتزمها املكلف ابت

بني العبد وبني اهللا أو بينه وبني رسول اهللا أو بينه وبني سار الناس أما الذي بينه وبني اهللا فهو ما يلزمه بالنذور 
ظاهرة واإلميان وأما الذي بينه وبني رسول اهللا فهو الذي عاهد الرسول عليه عند البيعة من القيام بالنصرة وامل

واجملاهدة ومواالة من وااله ومعاداة من عاداه وأما الذي بينه وبني سائر الناس فقد يكون ذلك من الواجبات مثل ما 
يلزمه يف عقود املعاوضات من التسليم والتسلم وكذا الشرائط اليت يلتزمها يف السلم والرهن وقد يكون ذلك من 

ل واإلخالص يف املناصرة فقوله تعاىل وَالُْموفُونَ بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهدُواْ يتناول املندوبات مثل الوفاء باملواعيد يف بذل املا
كل هذه األقسام فال معىن لقصر اآلية على بعض هذه األقسام دون البعض وهذا الذي قلناه هو الذي عرب 

صدقوا وإذا ائتمنوا أدوا ومنهم من املفسرون فقالوا هم الذين إذا واعدوا أجنزوا وإذا حلفوا ونذروا وفوا وإذا قالوا 
  اآلية)  ٧٥التوبة ( محله على قوله تعاىل َوِمْنُهْم مَّْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن ءاتَاَنا ِمن فَْضِلِه 

  سِاألمر اخلامس من األمور املعتربة يف حتقق ماهية الرب قوله تعاىل وَالصَّابِرِيَن ِفى الْبَأَْساء والضَّرَّاء َوِحَني الْبَأْ

  وفيه مسائل)  ١٧٧البقرة ( 
املسألة األوىل يف نصب الصابرين أقوال األول قال الكسائي هو معطوف على ذَوِى الْقُْرَبى كأنه قال وآتى املال 

على حبه ذوي القرىب والصابرين قال النحويون إن تقدير اآلية يصري هكذا ولكن الرب من آمن باهللا وآتى املال على 
لصابرين فعلى هذا قوله وَالصَّابِرِيَن من صلة من قوله َوالُْموفُونَ متقدم على قوله َوالصَّابِرِيَن فهو حبه ذوي القرىب وا

عطف على ِمْن فحينئذ قد عطفت على املوصول قبل صلته شيئاً وهذا غري جائز ألن املوصول مع الصلة مبنزلة اسم 
متامه وانقضائه جبميع أجزائه أما إن جعلت قوله  واحد وحمال أن يوصف االسم أو يؤكد أو يعطف عليه إال بعد

َوالُْموفُونَ رفعاً على املدح وقد عرفت أن هذا الفصل غري جائز بل هذا أشنع ألن املدح مجلة فإذا مل جيز الفصل 
  باملفرد فألن ال جيوز باجلملة كان ذلك أوىل



إن زيداً فافهم ما أقول رجل عامل وكقوله تعاىل إِنَّ فإن قيل أليس جاز الفصل بني املبتدأ واخلرب باجلملة كقول القائل 
مث قال أُْولَاِئَك ففصل بني املتبدأ )  ٣٠الكهف ( الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ إِنَّا الَ ُنضِيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً 

لواحد فالتعلق الذي بينهما أشد من التعلق بني املبتدأ واخلرب بقوله إِنَّا الَ ُنضِيُع قلنا املوصول مع الصلة كالشيء ا
  واخلرب فال يلزم من جوازه الفصل بني املبتدأ واخلرب جواز بني املوصول والصلة

القول الثاين قول الفراء إنه نصب على املدح وإن كان من صفة من وإمنا رفع املوفون ونصب الصابرين لطول 
دح وعلى الذم إذا طال الكالم بالنسق يف صفة الشيء الواحد وأنشد الفراء الكالم باملدح والعرب تنصب على امل

  إىل امللك القرم وابن اهلمام
  وليث الكتيبة يف املزدحم

َحمَّالَةَ  الَْحطَبِ وقالوا فيمن قرأ بنصب َحمَّالَةَ  أنه نصب على الذم قال أبو علي الفارسي وإذا ذكرت الصفات 
ذم فاألحسن أن ختالف بإعراهبا وال جتعل كلها جارية على موصوفها ألن هذا املوضع الكثرية يف معرض املدح أو ال

من مواضع اإلطناب يف الوصف واإلبالغ يف القول فإذا خولف بإعراب األوصاف كان املقصود أكمل ألن الكالم 
ب يكون وجهاً عند اختالف اإلعراب يصري كأنه أنواع من الكالم وضروب من البيان وعند االحتاد يف اإلعرا

واحداً ومجلة واحدة مث اختلف الكوفيون والبصريون يف أن املدح والذم مل صارا علتني الختالف احلركة فقال الفراء 
أصل املدح والذم من كالم السامع وذلك أن الرجل إذا أخرب غريه فقال له قام زيد فرمبا أثىن السامع على زيد 

ي هو واهللا الظريف هو العاقل فأراد املتكلم أن ميدح مبثل ما مدحه به وقال ذكرت واهللا الظريف ذكرت العاقل أ
السامع فجرى اإلعراب على ذلك وقال اخلليل املدح والذم ينصبان على معىن أعين الظريف وأنكر الفراء ذلك 

ما قاله اخلليل لوجهني األول أن أعين إمنا يقع تفسرياً لالسم اجملهول واملدح يأيت بعد املعروف الثاين أنه لو صح 
  لصح أن يقول قام زيد أخاك على معىن أعين أخاك وهذا مما مل تقله العرب أصالً

  واعلم أن من الناس من قرأ قُلُوُبُهْم وَالصَّابِرِيَن ومنهم من قرأ وَالُْموفُونَ و الصابرون

لبؤس َوالضَّرَّاء قال يريد به املرض ومها أما قوله َوالصَّابِرِيَن ِفى الْبَأَْساء قال ابن عباس يريد الفقر وهو اسم من ا
امسان على فعالء وال أفعل هلما ألهنما ليسا بنعتني َوِحَني الْبَأْسِ قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد القتال يف سبيل 

)  ١٦٥ف األعرا( اهللا واجلهاد ومعىن البأس يف اللغة الشدة يقال ال بأس عليك يف هذا أي ال شدة بَِعذَابٍ َبئِيسٍ 
)  ٨٤غافر ( شديد مث تسمى احلرب بأساً ملا فيها من الشدة والعذاب يسمى بأساً لشدته قال تعاىل فَلَمَّا َرأَْواْ بَأَْسَنا 

  ) ٢٩غافر ( فََمن َينُصرَُنا ِمن َبأْسِ اللَِّه )  ١٢األنبياء ( فَلَمَّا أََحسُّواْ َبأْسََنا 
قُوا أي أهل هذه األوصاف هم الذين صدقوا يف إمياهنم وذكر الواحدي رمحه اهللا يف مث قال تعاىل أُولَِئَك الَِّذيَن َصَد

آخر هذه اآلية مسألة وهي أنه قال هذه الواوات يف األوصاف يف هذه اآلية للجمع فمن شرائط الرب ومتام شرط 
غي أن يظن اإلنسان أن البار أن جتتمع فيه هذه األوصاف ومن قام به واحد منها مل يستحق الوصف بالرب فال ينب

املويف بعهده من مجلة من قام بالرب وكذا الصابر يف البأساء بل ال يكون قائماً بالرب إال عند استجماع هذه اخلصال 
ولذلك قال بعضهم هذه الصفة خاصة لألنبياء عليهم السالم ألن غريهم ال جتتمع فيه هذه األوصاف كلها وقال 

  ني وما توفيقي إال باهللا عليه توكلتآخرون هذه عامة يف مجيع املؤمن
 نثَى بِاالٍّ نْثَى فََمْن ُعِفىَ  لَُه ِمْن ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَتْلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ وَالْعَْبُد بِالَْعْبِد َواالٍّ

آٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن ذاِلَك َتْخِفيٌف مِّن رَّبِّكُْم َوَرْحَمةٌ  فََمنِ اْعَتَدى َبْعَد ذاِلَك فَلَُه أَِخيِه َشىْ ٌء فَاتَِّباٌع بِالَْمْعُروِف َوأََد
  َعذَاٌب أَلِيٌم



  احلكم الرابع
قبل الشروع يف التفسري ال بد من ذكر سبب النزول وفيه ثالثة أوجه أحدها أن سبب نزوله إزالة األحكام اليت 

حممد عليه السالم وذلك ألن اليهود كانوا يوجبون القتل فقط والنصارى كانوا يوجبون كانت ثابتة قبل مبعث 
العفو فقط وأما العرب فتارة كانوا يوجبون القتل وأخرى يوجبون الدية لكنهم كانوا يظهرون التعدي يف كل واحد 

األخرى فاألشراف كانوا يقولون  من هذين احلكمني أما يف القتل فألنه إذا وقع القتل بني قبيلتني إحدامها أشرف من
لنقتلن بالعبد منا احلر منهم وباملرأة منا الرجل منهم وبالرجل منا الرجلني منهم وكانوا جيعلون جراحاهتم ضعف 

جراحات خصومهم ورمبا زادوا على ذلك على ما يروى أن واحداً قتل إنساناً من األشراف فاجتمع أقارب القاتل 
ماذا تريد فقال إحدى ثالث قالوا وما هي قال إما حتيون ولدي أو متألون داري من جنوم  عند والد املقتول وقالوا

  السماء أو تدفعوا إىل مجلة قومكم حىت أقتلهم مث ال أرى أين أخذت عوضاً

( وأما الظلم يف أمر الدية فهو أهنم رمبا جعلوا دية الشريف أضعاف دية الرجل اخلسيس فلما بعث اهللا تعاىل حممداً 
  أوجب رعاية العدل وسوى بني عباده يف حكم القصاص وأنزل هذه اآلية) صلى اهللا عليه وسلم 

والرواية الثانية يف هذا املعىن وهو قول السدي إن قريظة والنضري كانوا مع تدينهم بالكتاب سلكوا طريقة العرب يف 
  التعدي

  والرواية الثالثة أهنا نزلت يف واقعة قتل محزة رضي اهللا عنه
الرواية الرابعة ما نقلها حممد بن جرير الطربي عن بعض الناس ورواها عن علي بن أيب طالب وعن احلسن و

البصري أن املقصود من هذه اآلية بيان أن بني احلرين والعبدين والذكرين واألنثيني يقع القصاص ويكفي ذلك فقط 
قصاص التراجع وأما حر قتل عبداً فهو قوده فإن شاء فأما إذا كان القاتل للعبد حراً أو للحر عبداً فإنه جيب مع ال

موايل العبد أن يقتلوا احلر قتلوه بشرط أن يسقطوا مثن العبد من دية احلر ويردوا إىل أولياء احلر بقية ديته وإن قتل 
ك إىل أولياء عبداً حراً فهو به قود فإن شاء أولياء احلر قتلوا العبد وأسقطوا قيمة العبد من دية احلر وأدوا بعد ذل

احلر بقية ديته وإن شاؤا أخذوا كل الدية وتركوا قتل العبد وإن قتل رجل امرأة فهو هبا قود فإن شاء أولياء املرأة 
قتلوه وأدوا نصف الدية وإن قتلت املرأة رجالً فهي به قود فإن شاء أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية وإن 

وا فاهللا تعاىل أنزل هذه اآلية لبيان أن االكتفاء بالقصاص مشروع بني احلرين شاؤا أعطوا كل الدية وتركوها قال
والعبدين واالنثيني والذكرين فأما عند إخالف اجلنس فاالكتفاء بالقصاص غري مشروع فيه إذا عرفنا سبب النزول 

  فلنرجع إىل التفسري
تقتضي الوجوب من وجهني أحدمها أن قوله تعاىل أما قوله تعاىل كُِتَب َعلَْيكُْم فمعناه فرض عليكم فهذه اللفظة 

ُت ِكَتاَب يفيد الوجوب يف عرف الشرع قال تعاىل كُِتَب َعلَْيكُُم الّصَياُم وقال كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الْمَْو
كتوبات أي املفردات وقال عليه وقد كانت الوصية واجبة ومنه الصلوات امل)  ١٨٠البقرة ( إِن َتَرَك َخْيًرا الَْوِصيَّةُ  

والثاين لفظة َعلَْيكُْم مشعرة بالوجوب كما يف قوله تعاىل َوللَِّه َعلَى ) ثالث كتنب علي ومل تكتب عليكم ( السالم 
وأما القصاص فهو أن يفعل باإلنسان مثل ما فعل من قولك اقتص فالن أثر )  ٩٧آل عمران ( النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت 

( وقال تعاىل َوقَالَْت الْخِتِه قُّصيِه )  ٦٤الكهف ( فعل مثل فعله قال تعاىل فَاْرَتدَّا َعلَى ءاثَارِِهَما قََصًصا  فالن إذا
أي اتبعي أثره ومسيت القصة قصة ألن باحلكاية تساوي احملكي ومسي القصص ألنه يذكر مثل أخبار )  ١١القصص 

  الناس ويسمى املقص مقصاً لتعادل جانبيه
يف النفس ( قوله تعاىل ِفي الْقَْتلَى أي بسبب قتل القتلى ألن كلمة ِفى قد تستعمل للسببية كقوله عليه السالم أما 



إذا عرفت هذا فصار تقدير اآلية يا أيها الذين آمنوا وجب عليكم القصاص بسبب قتل ) املؤمنة مائة من اإلبل 
منني بسبب قتل مجيع القتلى إال أهنم مجعوا على أن غري القتلى فدل ظاهر اآلية على وجوب القصاص على مجيع املؤ

القاتل خارج من هذا العموم وأما القاتل فقد دخله التخصيص أيضاً يف صور كثرية وهي إذا قتل الوالد ولده 
والسيد عبده وفيما إذا قتل املسلم حربياً أو معاهداً وفيما إذا قتل مسلم خطأ إال أن العام الذي دخله التخصيص 

  بقى حجة فيما عداهي

فإن قيل قولكم هذه اآلية تقتضي وجوب القصاص فيه إشكاالن األول أن القصاص لو وجب لوجب إما على 
القاتل أو على ويل الدم أو على ثالث واألقسام الثالثة باطلة وإمنا قلنا إنه ال جيب على القاتل ألن القاتل ال جيب 

ا قلنا إنه غري واجب على ويل الدم ألن ويل الدم خمري يف الفعل والترك بل عليه أن يقتل نفسه بل حيرم عليه ذلك وإمن
والثالث أيضاً باطل ألنه يكون أجنبياً عن )  ٢٣٧البقرة ( هو مندوب إىل الترك بقوله َوأَن َتْعفُواْ أَقَْرُب ِللتَّقَْوى 

  ذلك القتل واألجنيب عن الشي ال تعلق له به
قصاص عبارة عن التسوية فكان مفهوم اآلية إجياب التسوية وعلى هذا التقدير ال تكون السؤال الثاين إذا بينا أن ال

اآلية دالة على إجياب القتل ألبتة بل أقصى ما يف الباب أن اآلية تدل على وجوب رعاية التسوية يف القتل الذي 
  قتليكون مشروعاً وعلى هذا التقدير تسقط داللة اآلية على كون القتل مشرعاً بسبب ال

واجلواب عن السؤال األول من وجهني األول أن املراد إجياب إقامة القصاص على اإلمام أو من جيرى جمراه ألنه 
مىت حصلت شرائط وجوب القود فإنه ال حيل لإلمام أن يترك القود ألنه من مجلة املؤمنني والتقدير يا أيها األئمة 

فاءه والثاين أنه خطاب مع القاتل والتقدير يا أيها القاتلون كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ويل الدم استي
كتب عليكم تسليم النفس عند مطالبة الويل بالقصاص وذلك ألن القاتل ليس له أن ميتنع ههنا وليس له أن ينكر 

  بل للزاين والسارق اهلرب من احلد وهلما أيضاً أن يستترا بستر اهللا وال يقرأ والفرق أن ذلك حق اآلدمي
أما اجلواب عن السؤال الثاين فهو أن ظاهر اآلية يقتضي إجياب التسوية يف القتل والتسوية يف القتل صفة القتل و

  وإجياب الصفة يقتضي إجياب الذات فكانت اآلية مفيدة إلجياب القتل من هذا الوجه ويتفرع على ما ذكرنا مسائل
ص وذهب الشافعي يف أحد قوليه إن أن موجب العمد إما املسألة األوىل ذهب أبو حنيفة إىل موجب العمد هو القصا

القصاص وإما الدية واحتج أبو حنيفة هبذه اآلية ووجه االستدالل هبا يف غاية الضعف ألنه سواء كان املخاطب هبذا 
مىت  اخلطاب هو اإلمام أو ويل الدم فهو باالتفاق مشروط مبا إذا كان ويل الدم يريد القتل على التعيني وعندنا أنه

كان األمر كذلك كان القصاص متعيناً إمنا النزاع يف أن ويل الدم هل يتمكن من العدول إىل الدية وليس يف اآلية 
  داللة على أنه إذا أراد الدية ليس له ذلك

فإن  املسألة الثانية اختلفوا يف كيفية املماثلة اليت دلت هذه اآلية على إجياهبا فقال الشافعي يراعي جهة القتل األول
كان األول قتله بقطع اليد قطعت يد القاتل فإن مات منه يف تلك املرأة وإال حزت رقبته وكذلك لو أحرق األول 

بالنار أحرق الثاين فإن مات يف تلك املرة وإال حزت رقبته وقال أبو حنيفة رمحه اهللا املراد باملثل تناول النفس بأرجى 
حبز الرقبة حجة الشافعي رمحه اهللا أن اهللا تعاىل أوجب التسوية بني ما ميكن فعلى هذا ال اقتصاص إال بالسيف 

الفعلني وذلك يقتضي حصول التسوية من مجيع الوجوه املمكنة ويدل عليه وجوه أحدها أنه جيوز أن يقال كتبت 
يفية القتل التسوية يف القتلى إال يف كيفية القتل واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لدخل فدخل هذا على أن ك

داخلة حتت النص وثانيها أنا لو مل حنكم بداللة هذه اآلية على التسوية يف كل األمور لصارت اآلية جمملة ولو حكمنا 
  فيها بالعموم كانت



اآلية مفيدة لكنها مبا صارت خمصوصة يف بعض الصور والتخصيص أهون من اإلمجال وثالثها أن اآلية لو مل تفد إال 
يف أمر من األمور فال شيئني إال ومها متساويان يف بعض األمور فحينئذ ال يستفاد من هذه اآلية اإلجياب للتسوية 

شيء ألبتة وهذا الوجه قريب من الثاين فثبت أن هذه اآلية تفيد وجود التسوية من كل الوجوه مث تأكد هذا النص 
فََمنِ اْعَتَدى )  ٤٠الشورى ( ٍ َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها  بسائر النصوص املقتضية لوجوب املماثلة كقوله تعاىل َوَجَزاء َسّيئَة

مث )  ٤٠غافر ( من عمل سيئة فال جيزى إال مثلها )  ١٩٤البقرة ( َعلَْيكُْم فَاْعَتُدواْ َعلَْيِه بِمِثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم 
ن حرق حرقناه ومن غرق م( تأكدت هذه النصوص املتواترة باخلرب املشهور عن الرسول عليه السالم وهو قوله 

أن ترضخ رأس ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومما يروى أن يهودياً رضخ رأس صبيه باحلجارة فقتلها فأمر النيب ) غرقناه 
اليهودي باحلجارة وإذا ثبت هذا بلغت داللة اآلية مع سائر اآليات ومع هذه األحاديث على قول الشافعي مبلغاً 

) ال يعذب بالنار إال رهبا ( وبقوله عليه السالم ) ال قود إال بالسيف ( عليه السالم قوياً واحتج أبو حنيفة بقوله 
  واجلواب أن األحاديث ملا تعارضت بقيت داللة اآليات خالية عن املعارضات واهللا أعلم

عقوبة من املسألة الثالثة اتفقوا على أن هذا القاتل إذا مل يتب وأصر على ترك التوبة فإن القصاص مشروع يف حقه 
اهللا تعاىل وأما إذا كان تائباً فقد اتفقوا على أنه ال جيوز أن يكون عقوبة وذلك ألن الدالئل دلت على أن التوبة 

مث تأكدت هذه النصوص املتواترة باخلرب املشهور عن الرسول عليه السالم وهو قوله )  ٤٠غافر ( مقبولة قال تعاىل 
صلى اهللا ( ا يروى أن يهودياً رضخ رأس صبيه باحلجارة فقتلها فأمر النيب ومم) من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ( 

أن ترضخ رأس اليهودي باحلجارة وإذا ثبت هذا بلغت داللة اآلية مع سائر اآليات ومع هذه ) عليه وسلم 
وبقوله عليه ) ال قود إال بالسيف ( األحاديث على قول الشافعي مبلغاً قوياً واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السالم 

واجلواب أن األحاديث ملا تعارضت بقيت داللة اآليات خالية عن املعارضات ) ال يعذب بالنار إال رهبا ( السالم 
  واهللا أعلم

املسألة الثالثة اتفقوا على أن هذا القاتل إذا مل يتب وأصر على ترك التوبة فإن القصاص مشروع يف حقه عقوبة من 
تائباً فقد اتفقوا على أنه ال جيوز أن يكون عقوبة وذلك ألن الدالئل دلت على أن التوبة  اهللا تعاىل وأما إذا كان

وإذا صارت التوبة مقبولة امتنع أن يبقى التائب )  ٢٥الشورى ( مقبولة قال تعاىل َوُهَو الَِّذى َيقَْبلُ التَّْوَبةَ  َعْن 
فثبت أن شرع القصاص يف حق التائب ال ميكن أن ) بة التوبة متحو احلو( مستحقاً لعقاب وألنه عليه السالم قال 

يكون عقوبة مث عند هذا اختلفوا فقال أصحابنا يفعل اهللا ما يشاء وال اعتراض عليه يف شيء وقالت املعتزلة إمنا 
 شرع ليكون لطفاً به مث سألوا أنفسهم فقالوا إنه ال تكلف بعد القتل فكيف يكون هذا القتل لطفاً به وأجابوا عنه

بأن هذا القتل فيه منفعة لويل املقتول من حيث التشفي ومنفعة لسائر املكلفني من حيث يزجر سائر الناس عن القتل 
  ومنفعة للقاتل من حيث إنه مىت علم أن ال بد وأن يقتل صار ذلك داعياً له إىل اخلري وترك اإلصرار والتمرد

  ى الُْحرُّ بِالُْحّر َوالَْعْبُد بِالْعَْبِد وَاالْنثَى بِاالْنْثَى ففيه قوالنأما قوله تعاىل َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَ
  القول األول إن هذه اآلية تقتضي أن ال يكون القصاص مشروعاً إال بني احلرين وبني العبدين وبني األنثيني

ُحرُّ بِالُْحّر يفيد أن يقتل كل حر واحتجوا عليه بوجوه األول أن األلف والالم يف قوله الُْحرُّ تفيد العموم فقوله الْ
باحلر فلو كان قتل حر بعبد مشروعاً لكان ذلك احلر مقتوالً ال باحلر وذلك ينايف إجياب أن يكون كل حر مقتوالً 
باحلر الثاين أن الباء من حروف اجلر فيكون متعلقاً ال حمالة بفعل فيكون التقدير احلر يقتل باحلر واملبتدأ ال يكون 

اخلرب بل إما أن يكون مساوياً له أو أخص منه وعلى التقديرين فهذا يقتضي أن يكون كل حر مقتوالً باحلر  أعم من
وذلك ينايف كون حر مقتوالً بالعبد الثالث وهو أنه تعاىل أوجب يف أول اآلية رعاية املماثلة وهو قوله كُِتَب َعلَْيكُمُ 



ه الُْحرُّ بِالُْحّر وَالَْعْبُد بِالْعَْبِد دل ذلك على أن رعاية التسوية يف احلرية الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى فلما ذكر عقيبة قول
لْقَْتلَى والعبدية معتربة ألن قوله الُْحرُّ بِالُْحّر َوالْعَْبُد بِالَْعْبدِ خرج خمرج التفسري لقوله كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي ا

  وإجياب القصاص على احلر

ل لرعاية التسوية يف هذا املعىن فوجب أن ال يكون مشروعاً فإن احتج اخلصم بقوله تعاىل َوكَتَْبَنا بقتل العبد إمها
فجوابنا أن الترجيح معنا لوجهني أحدمها أن قوله َوكَتَْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها )  ٤٥املائدة ( َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ 

سِ شرع ملن قبلنا واآلية اليت متسكنا هبا شرع لنا وال شك أن شرعنا أقوى يف الداللة من شرع من أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْ
قبلنا وثانيهما أن اآلية اليت متسكنا هبا مشتملة على أحكام النفوس على التفصيل والتخصيص وال شك أن اخلاص 

يقتل العبد إال بالعبد وأن ال تقتل األثىن مقدم على العام مث قال أصحاب هذا القول مقتضى ظاهر هذه اآلية أن ال 
إال باألنثى إال أنا خالفنا هذا الظاهر لداللة االجتماع وللمعىن املستنبط من نسق هذه اآلية وذلك املعىن غري موجود 

ل يف قتل احلر بالعبد فوجب أن يبقى ههنا على ظاهر اللفظ أما اإلمجاع فظاهر وأما املعىن املستنبط فهو أنه ملا قت
العبد بالعبد فألن يقتل باحلر وهو فوقه كان أوىل خبالف احلر فإنه ملا قتل باحلر ال يلزم أن يقتل بالعبد الذي هو دونه 

  وكذا القول يف قتل األثىن بالذكر فأما قتل الذكر باألنثى فليس فيه إال اإلمجاع واهللا أعلم
احلصر ألبتة بل يفيد شرع القصاص بني املذكورين من غري أن يكون القول الثاين أن قوله تعاىل الُْحرُّ بِالُْحّر ال يفيد 

فيه داللة على سائر األقسام واحتجوا عليه بوجهني األول أن قوله وَاالْنثَى بِاالْنْثَى يقتضي قصاص املرأة احلرة باملرأة 
قع التناقض الثاين أن قوله تعاىل كُِتَب َعلَْيكُمُ الرقيقة فلو كان قوله الُْحرُّ بِالُْحّر وَالَْعْبدُ بِالَْعْبِد مانعاً من ذلك لو

الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى مجلة تامة مستقلة بنفسها وقوله الُْحرُّ بِالُْحّر ختصيص لبعض جزئيات تلك اجلملة بالذكر وإذا 
ئيات بل ذلك تقدم ذكر اجلملة املستقلة كان ختصيص بعض اجلزئيات بالذكر ال ميتنع من ثبوت احلكم يف سائر اجلز

التخصيص ميكن أن يكون لفوائد سوى نفي احلكم عن سائر الصور مث اختلفوا يف تلك الفائدة فذكروا فيها وجهني 
األول وهو الذي عليه األكثرون أن تلك الفائدة بيان إبطال ما كان عليه أهل اجلاهلية على ما روينا يف سبب نزول 

  احلر من قبيلة القاتل ففائدة التخصيص زجرهم عن ذلك هذه اآلية أهنم كانوا يقتلون بالعبد منهم
واعلم أن للقائلني بالقول األول أن يقولوا قوله تعاىل كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى هذا مينع من جواز قتل احلر 

زائد عليه يف الشرف ويف  بالعبد ألن القصاص عبارة عن املساواة وقتل احلر بالعبد مل حيصل فيه رعاية املساواة ألنه
أهلية القضاء واإلمامة والشهادة فوجب أن ال يكون مشروعاً أقصى ما يف الباب أنه ترك العمل هبذا النص يف قتل 
العامل باجلاهل والشريف باخلسيس إال أنه يبقى يف غري حمل اإلمجاع على األصل مث إن سلمنا أن قوله كُِتَب َعلَْيكُُم 

قَْتلَى يوجب قتل احلر بالعبد إال أنا بينا أن قوله الَْحْرُب بِالُْحّر وَالْعَْبُد بِالَْعْبِد مينع من جواز قتل الِْقَصاُص ِفي الْ
احلرب بالعبد هذا خاص وما قبله عام واخلاص مقدم على العام ال سيما إذا كان اخلاص متصالً بالعام يف اللفظ فإنه 

  وب تقدميه على العاميكون جارياً جمرى االستثناء وال شك يف وج
الوجه الثاين يف بيان فائدة التخصيص ما نقله حممد بن جرير الطربي عن علي بن أيب طالب واحلسن البصري أن 

هذه الصور هي اليت يكتفي فيها بالقصاص أما يف سائر الصور وهي ما إذا كان القصاص واقعاً بني احلر والعبد وبني 
قصاص بل ال بد فيه من التراجع وقد شرحنا هذا القول يف سبب نزول هذه اآلية الذكر واألنثى فهناك ال يكتفي بال

  إال أن كثرياً من احملققني زعموا أن هذا النقل مل يصح عن



علي بن أيب طالب وهو أيضاً ضعيف عند النظر ألنه قد ثبت أن اجلماعة تقتل بالواحد وال تراجع فكذلك يقتل 
  ود هناية ما جيب يف القتل فال جيوز وجوب غريه معهالذكر باألنثى وال تراجع وألن الق

قالوا موجب العمد  أما قوله تعاىل فََمْن ُعِفىَ  لَُه ِمْن أَِخيِه َشىْ ء فَاِتَباٌع بِالَْمْعُروِف وَأََداء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن فاعلم أن الذين
ل على أن يف هذه القصة عافياً ومعفواً عنه أحد أمرين إما القصاص وإما الدية متسكوا هبذه اآلية وقالوا اآلية تد

وليس ههنا إىل ويل الدم والقاتل فيكون العايف أحدمها وال جيوز أن يكون هو القاتل ألن ظاهر العفو هو إسقاط احلق 
وذلك إمنا يتأتى من الويل الذي له احلق على القتل فصار تقدير اآلية فإذا عفي ويل الدم عن شيء يتعلق بالقاتل 

بع القاتل ذلك العفو مبعروف وقوله َشىْ ء مبهم فال بد من محله على املذكور السابق وهو وجوب القصاص فليت
إزالة لإلهبام فصار تقدير اآلية إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب القصاص فليتبع القاتل العايف باملعروف وليؤد إليه 

يكون ذلك الواجب هو الدية وهذا يدل على أن موجب ماالً بإحسان وباإلمجاع ال جيب أداء غري الدية فوجب أن 
العمد هو القود أو املال ولو مل يكن كذلك ملا كان املال واجباً عند العفو عن القود ومما يؤكد هذا الوجه قوله تعاىل 

عليكم ألن احلكم يف ذاِلَك َتْخِفيٌف ّمن رَّّبكُْم َوَرْحَمةٌ  أي أثبت اخليار لكم يف أخذ الدية ويف القصاص رمحة من اهللا 
اليهود حتم القصاص واحلكم يف النصارى حتم العفو فخف عن هذه األمة وشرع هلم التخيري بني القصاص والدية 
وذلك ختفيف من اهللا ورمحة يف حق هذه األمة ألن ويل الدم قد تكون الدية آثر عنده من القود إدا كان حمتاجاً إىل 

راغباً يف التشفي ودفع شر القاتل عن نفسه فجعل اخلرية له فيما أحبه رمحة من املال وقد يكون القود آثر إذا كان 
  اهللا يف حقه

  فإن قيل ال نسلم أن العايف هو ويل الدم وقوله العفو إسقاط احلق وذلك ال يليق إال بويل الدم
يِه َشىْ ء أي فمن سهل له من أخيه قلنا ال نسلم أن العفو هو إسقاط احلق بل املراد من قوله فََمْن ُعِفىَ  لَُه ِمْن أَِخ

شيء يقال أتاين هذا املال عفواً صفواً أي سهالً ويقال خذ ما عفا أي ما سهل قال اهللا تعاىل ُخِذ الَْعفَْو فيكون تقدير 
اآلية فمن كان من أولياء الدم وسهل له من أخيه الذي هو القاتل شيء من املال فليتبع ويل الدم ذلك القاتل يف 

ذلك املال وليؤد القاتل إىل ويل الدم ذلك املال باإلحسان من غري مطل وال مدافعة فيكون معىن اآلية على  مطالبة
هذا التقدير إن اهللا تعاىل حث األولياء إذا دعوا إىل الصلح من الدم على الدية كلها أو بعضها أن يرضوا به ويعفوا 

  عن القود
وز أن يقال املراد هو أن يكون القصاص مشتركاً بني شريكني فيعفو سلمنا أن العايف هو ويل الدم لكن مل ال جي

أحدمها فحينئذ ينقلب نصيب اآلخر ماالً فاهللا تعاىل أمر الشريك الساكت باتباع القاتل باملعروف وأمر القاتل 
  باألداء إليه بإحسان

يقال إن هذا مشروط برضا القاتل سلمنا أن العايف هو ويل الدم سواء كان له شريك أو مل يكن لكن مل ال جيوز أن 
إال أنه تعاىل مل يذكر رضا القاتل ألنه يكون ثابتاً ال حمالة ألن الظاهر من كل عامل أنه يبذل كل الدنيا لغرض دفع 

القتل عن نفسه ألنه إذا قتل ال يبقى له ال النفس وال املال أما بذل املال ففيه إحياء النفس فلما كان هذا الرضا 
  األعم األغلب ال جرم ترك ذكره وإن كان معترباً يف النفس األمرحاصالً يف 

  واجلواب محل لفظ العفو يف هذه اآلية على إسقاط حق القصاص أوىل من محله على أن يبعث

القاتل املال إىل ويل الدم وبيانه من وجهني األول أن حقيقة العفو إسقاط احلق فيجب أن ال يكون حقيقة يف غريه 
اك ومحل اللفظ يف هذه اآلية على إسقاط احلق أوىل من محله على ما ذكرمت ألنه ملا تقدم قوله كُِتَب دفعاً لالشتر

َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى كان محل قوله فََمْن ُعِفىَ  لَُه ِمْن أَِخيِه َشىْ ء على إسقاط حق القصاص أوىل ألن قوله 



ك املعىن الذي هو املذكور السابق أوىل الثاين أنه لو كان املراد بالعفو ما َشىْ ء لفظ مبهم ومحل هذا املبهم على ذل
به  ذكرمت لكان قوله فَاِتبَاٌع بِالَْمْعُروِف َوأََداء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن عبثاً ألن بعد وصول املال إليه بالسهولة واليسر ال حاجة

  ملال باإلحسانإىل اتباعه وال حاجة بذلك املعطي إىل أن يؤمر بأداء ذلك ا
وأما السؤال الثاين فمدفوع من وجهني األول أن ذلك الكالم إمنا يتمشى بفرض صورة خمصوصة وهي ما إذا كان 
حق القصاص مشتركاً بني شخصني مث عفا أحدمها وسكت اآلخر واآلية دالة على شرعية هذا احلكم على اإلطالق 

ف الظاهر والثاين أن اهلاء يف قوله وَأََداء إِلَْيِه بِإِْحسَاٍن ضمري فحمل اللفظ املطلق على الصورة اخلاصة املفيدة خال
عائد إىل مذكور سابق واملذكور السابق هو العايف فوجب أداء هذا املال إىل العايف وعلى قولكم جيب أداؤه إىل غري 

  العايف فكان قولكم باطالً
أو كان ممكن الزوال فإن كان ممتنع الزوال فوجب  وأما السؤال الثالث أن شرط الرضا إما أن يكون ممتنع الزوال

أن يكون مكنة أخذ الدية ثابتة لويل الدم على اإلطالق وإن كان ممكن الزوال كان تقييد اللفظ هبذا الشرط الذي 
ما دلت اآلية على اعتباره خمالفة للظاهر وأنه غري جائز وملا تلخص هذا البحث فنقول اآلية بقيت فيها أحباث لفظية 

  نذكرها يف معرض السؤال واجلواب
  البحث األول كيف تركيب قوله فََمْن ُعِفىَ  لَُه ِمْن أَِخيِه َشىْ ء

  اجلواب تقديره فمن له من أخيه شيء من العفو وهو كقوله سري بزيد بعض السري وطائفة من السري
  لَُهالبحث الثاين أن ُعِفىَ  يتعدى بعن ال بالالم فما وجه قوله فََمْن ُعِفىَ  

التوبة ( اجلواب أنه يتعدى بعن إىل اجلاين وإىل الذنب فيقال عفوت عن فالن وعن ذنبه قال اهللا تعاىل َعفَا اللَُّه َعنَك 
فإذا تعدى إىل الذنب قيل عفوت عن فالن عما جنىت كما تقول عفوت له عن ذنبه وجتاوزت له عنه وعليه )  ٤٣

  فاستغىن عن ذكر اجلناية هذه اآلية كأنه قيل فمن عفى له من جنايته
  البحث الثالث مل قيل شيء من العفو

واجلواب من وجهني أحدمها أن هذا إمنايشكل إذا كان احلق ليس إال القود فقط فحينئذ يقال القود ال يتبعض فال 
ن يعفو عن يبقى لقوله َشىْ ء فائدة أما إذا كان جمموع حقه إما القود وإما املال كان جمموع حقه متبعضاً ألن له أ

ء   القود دون املال وله أن يعفو عن الكل فلما كان األمر كذلك جاز أن يقول فََمْن ُعِفىَ  لَُه ِمْن أَِخيِه َشىْ 
واجلواب الثاين أن تنكري الشيء يفيد فائدة عظيمة ألنه جيوز أن يتوهم أن العفو ال يؤثر يف سقوط القود إال أن 

  العفو عن جزئه كالعفو عن كله يف سقوط القود وعفويكون عفواً عن مجيعه فبني تعاىل أن 

بعض األولياء عن حقه كعفو مجيعهم عن خلقهم فلو عرف الشيء كان ال يفهم منه ذلك فلما نكره صار هذا املعىن 
  مفهوماً منه فلذلك قال تعاىل فََمْن ُعِفىَ  لَُه ِمْن أَِخيِه َشىْ ء

  ةالبحث الرابع بأي معىن أثبت اهللا وصف األخو
واجلواب قيل إن ابن عباس متسك هبذه اآلية يف بيان كون الفاسق مؤمناً من ثالثة أوجه األول أنه تعاىل مساه مؤمناً 

حال ما وجب القصاص عليه وإمنا وجب القصاص عليه إذا صدر عنه القتل العمد العدوان وهو باإلمجاع من 
تعاىل أثبت األخوة بني القاتل وبني ويل الذم وال شك  الكبائر وهذا يدل على أن صاحب الكبرية مؤمن والثاين أنه

أن هذه األخوة تكون بسبب الدين لقوله تعاىل إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ  فلوال أن اإلميان باقٍ مع الفسق وإال ملا بقيت 
و إمنا يليق باملؤمن أجابت األخوة احلاصلة بسبب اإلميان الثالث أنه تعاىل ندب إىل العفو عن القاتل والندب إىل العف

املعتزلة عن الوجه األول فقالوا إن قلنا املخاطب بقوله كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى هم األئمة فالسؤال زائل 



وإن قلنا إهنم هم القاتلون فجوابه من وجهني أحدمها أن القتال قبل إقدامه على القاتل كان مؤمناً فسماه اهللا تعاىل 
ؤمناً هبذا التأويل والثاين أن القتل قد يتوب وعند ذلك يكون مؤمناً مث إنه تعاىل أدخل فيه غري التائب على سبيل م

  التغليب
وأما الوجه الثاين وهو ذكر األخوة فأجابوا عنه من وجوه األول أن اآلية نازلة قبل أن يقتل أحد أحداً وال شك أن 

والثاين الظاهر أن الفاسق يتوب وعلى هذا التقدير يكون ويل املقتول أخاً له  املؤمنني إخوة قبل اإلقدام على القتل
والثالث جيوز أن يكون جعله أخاً له يف النسب كقوله تعاىل وَإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا والرابع أنه حصل بني ويل الدم 

للرجل قل لصاحبك كذا إذا كان  وبني القاتل تعلق واختصاص وهذا القدر يكفي يف إطالق اسم األخوة كم تقول
بينهما أدىن تعلق واخلامس ذكره بلفظ األخوة ليعطف أحدمها على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من اجلنسية يف 

  اإلقرار واالعتقاد
واجلواب أن هذه الوجوه بأسرها تقتضي تقييد األخوة بزمان دون زمان وبصفة دون صفة واهللا تعاىل أثبت األخوة 

  طالقعلى اإل
  وأما قوله تعاىل فَاتَِباعٌ بِالَْمْعرُوِف َوأََداء إِلَْيهِ بِإِْحَساٍن ففيه أحباث

البحث األول قوله فَاِتبَاٌع بِالَْمْعُروِف رفع ألنه خرب مبتدأ حمذوف وتقديره فحكمه اتباع أو هو مبتدأ خربه حمذوف 
  تقديره فعليه اتباع باملعروف

االتباع باملعروف وعلى املعفو عنه أداء بإحسان عن ابن عباس واحلسن وقتادة وجماهد البحث الثاين قيل على العايف 
  وقيل مها على املعفو عنه فإنه يتبع عفو العايف مبعروف ويؤدي ذلك املعروف إليه بإحسان

اً فالنظرة وإن البحث الثالث االتباع باملعروف أن ال يشدد باملطالبة بل جيرى فيها على العادة املألوفة فإن كان معسر
كان واجداً لعني املال فإنه ال يطالبه بالزيادة على قدر احلق وإن كان واجداً لغري املال الواجب فاإلمهال إىل أن 

  يبتاع ويستبدل وأن ال مينعه بسبب االتباع عن تقدمي األهم من الواجبات فأما

 يؤخره مع الوجود وال يقدم ما ليس بواجب األداء بإحسان فاملراد به أن ال يدعي اإلعدام يف حال اإلمكان وال
  عليه وأن يؤدي ذلك املال على بشر وطالقة وقول مجيل

أما قوله تعاىل ذاِلَك َتْخِفيٌف ّمن رَّّبكُْم َوَرْحَمةٌ  ففيه وجوه أحدها أن املراد بقوله ذاِلَك أي احلكم بشرع القصاص 
على أهل التوراة والقصاص مكتوب عليهم ألبتة والقصاص والدية ختفيف يف حقكم ألن العفو وأخذ الدية حمرمان 

والدية حمرمان على أهل اإلجنيل والعفو مكتوب عليهم وهذه األمة خمرية بني القصاص والدية والعفو توسعة عليهم 
  ْيِه بِإِْحَساٍنوتيسرياً وهذا قول ابن عباس وثانيها أن قوله ذاِلَك راجع إىل قوله فَاِتبَاٌع بِالَْمْعُروِف وَأََداء إِلَ

أما قوله فََمنِ اْعَتَدى َبْعَد ذاِلَك التخفيف يعين جاوز احلد إىل ما هو أكثر منه قال ابن عباس واحلسن املراد أن ال 
يقتل بعد العفو والدية وذلك ألن أهل اجلاهلية إذا عفوا وأخذوا الدية مث ظفوا بعد ذلك بالقاتل قتلوه فنهى اهللا عن 

أن يقتل غري قاتله أو أكثر من قاتله أو طلب أكثر مما وجب له من الدية أو جاوز احلد بعد ما بني ذلك وقيل املراد 
وفيه قوالن أحدمها وهو املشهور أنه ) فله عذاب أليم ( له كيفية القصاص وجيب أن حيمل على اجلميع لعموم اللفظ 

عذاب األليم هو أن يقتل ال حمالة وال يعفى عنه نوع من العذاب شديد األمل يف اآلخرة والثاين روي عن قتادة أن ال
وهو املروي عن احلسن وسعيد بن ) ال أعايف أحداً قتل بعد أن أخذ الدية ( وال يقبل الدية منه لقوله عليه السالم 

جبري وهذا القول ضعيف لوجوه أحدها أن املفهوم من العذاب األليم عند اإلطالق هو عذاب اآلخرة وثانيها أنا بينا 
أن القود تارة يكون عذاباً وتارة يكون امتحاناً كما يف حق التائب فال يصح إطالق اسم العذاب عليه إال يف وجه 



دون وجه وثالثها أن القاتل ملن عفي عنه ال جيوز أن خيتص بأن ال ميكن ويل الدم من العفو عنه ألن ذلك حق ويل 
  قوق واهللا أعلمالدم فله إسقاطه قياساً على متكنه من إسقاط سائر احل
  َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحيَواةٌ  ياأُوِلي اَأللْبَابِ لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ

اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا أوجب يف اآلية املتقدمة القصاص وكان القصاص من باب اإليالم توجه فيه سؤال وهو 
ا السؤال ذكر عقيبه حكمة شرع القصاص أن يقال كيف يليق بكمال رمحته إيالم العبد الضعيف فألجل دفع هذ

  فقال َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَيواةٌ  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل يف اآلية وجوه األول أنه ليس املراد من هذه اآلية أن نفس القصاص حياة ألن القصاص إزالة للحياة 

قصاص يفضي إىل احلياة يف حق من يريد أن وإزالة الشيء ميتنع أن تكون نفس ذلك الشيء بل املراد أن شرع ال
يكون قاتالً ويف حق من يراد جعله مقتوالً ويف حق غريمها أيضاً أما يف حق من يريد أن يكون قاتالً فألنه إذا علم أنه 

لو قتل قتل ترك القتل فال يقتل فيبقى حياً وأما يف حق من يراد جعله مقتوالً فألن من أراد قتله إذا خاف من 
ص ترك قتله فيبقى غري مقتول وأما يف حق غريمها فألن يف شرع القصاص بقاء من هم بالقتل أو من يهم به القصا

ويف بقائهما بقاء من يتعصب هلما ألن الفتنة تعظم بسبب القتل فتؤدي إىل احملاربة اليت تنتهي إىل قتل عامل من الناس 
  ويف تصور كون القصاص مشروعاً

  ياة الكلزوال كل ذلك ويف زواله ح
الوجه الثاين يف تفسري اآلية أن املراد منها أن نفس القصاص سبب احلياة وذلك ألن سافك الدم إذا أقيد منه ارتدع 

من كان يهم بالقتل فلم يقتل فكان القصاص نفسه سبباً للحياة من هذا الوجه واعلم أن الوجه الذي ذكرناه غري 
ص يف اجلوارح والشجاج وذلك ألنه إذا علم أنه إن جرح عدوه خمص بالقصاص الذي هو القتل يدخل فيه القصا

اقتص منه زجره ذلك عن اإلقدام فيصري سبباً لبقائهما ألن اجملروح ال يؤمن فيه املوت وكذلك اجلارح إذا اقتص 
هوق منه وأيضاً فالشجة واجلراحة اليت ال قود فيها داخلة حتت اآلية ألن اجلارح ال يأمن أن تؤدى جراحته إىل ز

  النفس فيلزم القود فخوف القصاص حاصل يف النفس
الوجه الثالث أن املراد من القصاص إجياب التسوية فيكون املراد أن يف إجياب التسوية حياة لغري القاتل ألنه ال يقتل 

  غري القاتل خبالف ما يفعله أهل اجلاهلية وهو قول السدي
ِقَصاصِ َحَيواةٌ  أي فيما قص عليكم من حكم القتل والقصاص وقيل والوجه الرابع قرأ أبو اجلوزاء َولَكُْم ِفي الْ

  الِْقَصاصِ القرآن أي لكم يف القرآن حياة للقلوب كقوله رُوحاً ّمْن أَْمرَِنا َوَيْحَيى َمْن َحى َّ َعن َبّيَنةٍ  واهللا أعلم
عاين باللغة بالغة إىل أعلى الدرجات وذلك املسألة الثانية اتفق علماء البيان على أن هذه اآلية يف اإلجياز مع مجع امل

ألن العرب عربوا عن هذا املعىن بألفاظ كثري كقوهلم قتل البعض إحياء للجميع وقول آخرين أكثروا القتل ليقل 
القتل وأجود األلفاظ املنقولة عنهم يف هذا الباب قوهلم القتل أنفى للقتل مث إن لفظ القرآن أفصح من هذا وبيان 

وجوه أحدها أن قوله َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَيواةٌ  أخصر من الكل ألن قوله وَلَكُمْ ال يدخل يف هذا  التفاوت من
الباب إذ ال بد يف اجلميع من تقدير ذلك ألن قول القائل قتل البعض إحياء للجميع ال بد فيه من تقدير مثله 

ِفي الِْقَصاصِ َحَيواةٌ  أشد اختصاراً من قوهلم القتل وكذلك يف قوهلم القتل أنفى للقتل فإذا تأملت علمت أن قوله 
أنفى للقتل وثانيها أن قوهلم القتل أنفى للقتل ظاهرة يقتضي كون الشيء سبباً النتفاء نفسه وهو حمال وقوله ِفي 

ألنه ذكر  الِْقَصاصِ َحيَواةٌ  ليس كذلك ألن املذكور هو نوع من القتل وهو القصاص مث ما جعله سبباً ملطلق احلاية
احلياة منكرة بل جعله سبباً لنوع من أنواع اللحياة وثالثها أن قوهلم القتل أنفى للقتل فيه تكرار للفظ القتل وليس 



قوله ِفي الِْقَصاصِ َحيَواةٌ  كذلك ورابعها أن قول القائل القتل أنفى للقتل ال يفيد إال الردع عن القتل وقوله ِفي 
الردع عن القتل وعن اجلرح وغريمها فهو أمجع للفوائد وخامسها أن نفي القتل مطلوب تبعاً الِْقَصاصِ َحيَواةٌ  يفيد 

من حيث إنه يتضمن حصول احلياة وأما اآلية فإهنا دالة على حصول احلياة وهو مقصود أصلي فكان هذا أوىل 
إمنا النايف لوقوع القتل هو القتل  وسادسها أن القتل ظلماً قتل مع أنه ال يكون نافياً للقتل بل هو سبب لزيادة القتل

املخصوص وهو القصاص فظاهر قوهلم باطل أما اآلية فهي صحيحة ظاهراً وتقديراً فظهر التفاوت بني اآلية وبني 
  كالم العرب

املسألة الثانية احتجت املعتزلة هبذه اآلية على فساد قول أهل السنة يف قوهلم إن املقتول لو مل يقتل لوجب أن ميوت 
الوا إذا كان الذي يقتل جيب أن ميوت لو مل يقتل فهب أن شرع القصاص يزجر من يريد أن يكون قاتالً عن فق

  اإلقدام على القتل لكن ذلك اإلنسان ميوت سواء قتله هذا القاتل أو مل يقتله

  فحينئذ ال يكون شرع القصاص مفضياً إىل حصول احلياة
ل كان ميوت ال فيمن أريد قتله ومل يقتل فال يلزم ما قلتم قلنا أليس إمنا يقال فإن قيل أنا إمنا نقول فيمن قتل لو مل يقت

فيمن قتل لو مل يقتل كيف يكون حاله فإذا قلتم كان ميوت فقد حكمتم يف أن من حق كل وقت صح وقوع قتله 
و مل يقتله إما ألن أن يكون موته كقتله وذلك يصحح ما ألزمناكم ألنه ال بد من أن يكون على قولكم املعلوم أنه ل

  منعه مانع عن القتل أو بأن خاف قتله أنه كان ميوت ويف ذلك صحة ما ألزمناكم هذا كله ألفاظ القاضي
أما قوله تعاىل وَاتَّقُوِن يأُْوِلي االلَْبابِ فاملراد به العقالء الذين يعرفون العواقب ويعلمون جهات اخلوف فإذا أرادوا 

لموا أهنم يطالبون بالقود صار ذلك رادعاً هلم ألن العاقل ال يريد إتالف غريه بإتالف اإلقدام على قتل أعداءهم وع
نفسه فإذا خاف ذلك كان خوفه سبباً للكف واالمتناع إال أن هذا اخلوف إمنا يتولد من الفكر الذي ذكرناه ممن له 

ا اخلوف فلهذا السبب خص اهللا عقل يهديه إىل هذا الفكر فمن ال عقل له يهديه إىل هذا الفكر ال حيصل له هذ
  سبحانه هبذا اخلطاب أويل األلباب

  وأما قوله تعاىل لَعَلَّكُْم َتتَّقُونَ ففيه مسائل
املسألة األوىل لفظة لََعلَّ للترجي وذلك إمنا يصح يف حق من مل يكن عاملاً جبميع املعلومات وجوابه ما سبق يف قوله 

  ) ٢١البقرة ( عُْبُدواْ رَبَّكُُم الَِّذىْ  َخلَقَكُْم وَالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ تعاىل قَِديرٌ َياأَيَُّها النَّاُس ا
املسألة الثانية قال اجلبائي هذا يدل على أنه تعاىل أراد من الكل التقوى سواء كان يف املعلوم أهنم يتقون أو ال يتقون 

  يف تلك اآليةخبالف قول اجملربة وقد سبق جوابه أيضاً 
املسألة الثالثة يف تفسري اآلية قوالن أحدمها قول احلسن واألصم أن املراد لعلكم تتقون نفس القتل خبوف القصاص 
والثاين أن املراد هو التقوى من كل الوجوه وليس يف اآلية ختصيص للتقوى فحمله على الكل أوىل ومعلوم أن اهللا 

شاقة من القصاص وغريه ألجل أن يتقوا النار باجتناب املعاصي ويكفوا عنها تعاىل إمنا كتب على العباد األمور ال
  فإذا كان هذا هو املقصود األصلي وجب محل الكالم عليه

  احلكم اخلامس
  َمْعُروِف حَقًّا َعلَى الُْمتَّقَِنيكُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الْمَْوُت إِن تََرَك َخيًْرا الَْوِصيَّةُ  ِللَْواِلَدْينِ وَاالٌّ قَْربَِني بِالْ

اعلم أن قوله تعاىل كُِتَب َعلَْيكُْم يقتضي الوجوب على ما بيناه أما قوله إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الْمَْوُت فليس املراد منه 
  معاينة املوت ألن يف ذلك الوقت يكون عاجزاً عن اإليصاء مث ذكروا يف تفسريه



ألكثرين أن املراد حضور أمارة املوت وهو املرض املخوف وذلك ظاهر يف اللغة يقال وجهني األول وهو اختيار ا
فيمن خياف عليه املوت إنه قد حضره املوت كما يقال ملن قارب البلد إنه قد وصل والثاين قول األصم أن املراد 

ضي والقول األول أوىل فرض عليكم الوصية يف حالة الصحة بأن تقولوا إذا حضرنا املوت فافعلوا كذا قال القا
لوجهني أحدمها أن املوصي وإن مل يذكر يف وصيته املوت جاز والثاين أن ما ذكرناه هو الظاهر وإذا أمكن ذلك مل 

  جيز محل الكالم على غريه
له َوَما فال خالف أنه املال ههنا واخلري يراد به املال يف كثري من القرآن كقو)  ٨العايات ( أما قوله إِن تََرَك َخيًْرا 

ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري وإذا عرفت هذا فنقول ههنا قوالن )  ٨العاديات ( َوإِنَُّه ِلُحبّ الَْخْيرِ )  ٢٧٢البقرة ( ُتنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ 
أحدمها أنه ال فرق بني القليل والكثري وهو قول الزهري فالوصية واجبة يف الكل واحتج عليه بوجهني االْوَّلِ أن اهللا 

أوجب الوصية فيما إذا ترك خرياً واملال القليل خري يدل عليه القرآن واملعقول أما القرآن فقوله تعاىل فََمن تعاىل 
 وأيضاً قوله تعاىل ِلَما أَنَزلَْت إِلَى َّ ِمْن)  ٨ ٧الزلزلة ( َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َشّراً يََرُه 

  َخْيرٍ فَِقٌري وأما املعقول فهو أن اخلري ما ينتفع به واملال القليل كذلك فيكون خرياً
احلجة الثانية أن اهللا تعاىل اعترب أحكام املواريث فيما يبقى من املال قل أم كثر بدليل قوله تعاىل لّلّرجَالِ َنصيٌِب ّممَّا 

 ٧النساء ( ِصيٌب ّممَّا َتَرَك الْواِلداِن وَاالْقَْرُبونَ ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثُرَ َنصِيباً مَّفْرُوضاً َتَرَك الْواِلداِن وَاالْقَْرُبونَ َوِللّنَساء َن
  فوجب أن يكون األمر كذلك يف الوصية) 

والقول الثاين وهو أن لفظ اخلري يف هذه اآلية خمتص باملال الكثري واحتجوا عليه بوجوه األول أن من ترك درمهاً ال 
يقال إنه ترك خرياً كما يقال فالن ذو مال فإمنا يراد تعظيم ماله وجماوزته حد أهل احلاجة وإن كان اسم املال قد 
يقع يف احلقيقة على كل ما يتموله اإلنسان من قليل أو كثري وكذلك إذا قيل فالن يف نعمة ويف رفاهية من العيش 

عن نعمة اهللا وهذا باب من اجملاز مشهور وهو نفي االسم عن فإمنا يراد به تكثري النعمة وإن كان أحد ال ينفك 
ليس مبؤمن من باب شبعاناً ( وقوله ) ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد ( الشيء لنقصه كما قد روي من قوله 

  وحنو هذا) وجاره جائع 
كان التقييد بقوله إِن تََرَك َخيًْرا  احلجة الثالثة لو كانت الوصية واجبة يف كل ما ترك سواء كان قليالً أو كثرياً ملا

كالماً مفيداً ألن كل أحد ال بد وأن يترك شيئاً ما قليالً كان أو كثرياً أما الذي ميوت عرياناً وال يبقى معه كسرة 
خرب وال قدر من الكرباس الذي يستر به عورته فذاك يف غاية الندرة فإذا ثبت أن املراد ههنا من اخلري املال الكثري 

  فذاك املال هل هو مقدر مبقدار معني حمدود أم ال فيه قوالن
القول األول أنه مقدر مبقدار معني مث القائلون هبذا القول اختلفوا فروي عن علي رضي اهللا عنه أنه دخل على موىل 

وليس لك كثري مال  هلم يف املوت وله سبعمائة درهم فقال أوال أوصي قال هلا ال إمنا قال اهللا تعاىل إِن َتَرَك َخْيًرا
وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رجالً قال إين أريد أن أوصي قالت كم مالك قال ثالثة آالف قالت كم عيالك قال 
أربعة قالت قال اهللا إِن َتَرَك خَْيًرا وإن هذا لشيء يسري فاتركه لعيالك فهو أفضل وعن ابن عباس إذا ترك سبعمائة 

  ة درهم أوصي وعن قتادة ألف درهم وعن النخعي من ألف ومخسمائة درهمدرهم فال يوصي فإن بلغ مثامنائ

والقول الثاين أنه غري مقدر مبقدار معني بل خيتلف دلك باختالف حال الرجال ألن مبقدار من املال يوصف املرء بأنه 
أن يكون متعلقاً  غين وبذلك القدر ال يوصف غريه بالغين ألجل كثرة العيال وكثرة النفقة وال ميتنع يف اإلجياب

مبقدار مقدر حبسب االجتهاد فليس ألحد أن جيعل فقد البيان يف مقدار املال داللة على أن هذه الوصية مل جتب فيها 
  قط بأن يقول لو وجبت لوجب أن يقدر املال الواجب فيها



  أما قوله الَْوِصيَّةِ  ففيه مسألتان
البقرة ( صية اإليصاء ولذلك ذكر الضمري يف قوله فََمن َبدَّلَهُ َبْعَدَما َسِمَعُه املسألة األوىل إمنا قال ِكتَاَب ألنه أراد بالو

وأيضاً إمنا ذكر للفصل بني الفعل والوصية ألن الكالم ملا طال كان الفاصل بني املؤنث والفعل كالعوض )  ١٨١
  بني املرأةمن تاء التأنيث والعرب تقول حضر القاضي امرأة فيذكرون ألن القاضي بني الفعل و

املسألة الثانية رفع الوصية من وجهني أحدمها على ما مل يسم فاعله والثاين على أن يكون مبتدأ وللوالدين اخلرب 
وتكون اجلملة يف موضع رفع بكتب كما تقول قيل عبد اهللا قائم فقولك عبد اهللا قائم مجلة مركبة من تبدأ وخرب 

  واجلملة يف موضع رفع بقيل
  اِلَدْينِ َواالْقَْربَِني ففيه مسائلأما قوله ِللْو

املسألة األوىل اعلم أن اهللا تعاىل ملا بني أن الوصية واجبة بني بعد ذلك أهنا واجبة ملن فقال للوالدين واألقربني وفيه 
وجهان األول قال األصم إهنم كانوا يوصون لألبعدين طلباً للفخر والشرف ويتركون األقارب يف الفقر واملسكنة 

ب اهللا تعاىل يف أول اإلسالم الوصية هلؤالء منعاً للقوم عما كانوا اعتادوه وهذا بني الثاين قال آخرون إن إجياب فأوج
هذه الوصية ملا كان قبل آية املواريث جعل اهللا اخليار إىل املوصي يف ماله وألزمه أن ال يتعدى يف إخراجه ماله بعد 

إليهم بتمليكه واختياره ولذلك ملا نزلت آية املواريث قال عليه الصالة موته عن الوالدان واألقربني فيكون واصالً 
فبني أن ما تقدم كان واصالً إليهم بعطية املوصي ) إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث ( والسالم 

فال وصية لوارث  فأما اآلن فاهللا تعاىل قدر لكل ذي حق حقه وأن عطية اهللا أوىل من عطية املوصي وإذا كان كذلك
  ألبتة فعلى هذا الوجه كانت الوصية من قبل واجبة للوالدين واألقربني

املسألة الثانية اختلفوا يف قوله وَاالْقَْربَِني من هم فقال قائلون هم األوالد فعلى هذا أمر اهللا تعاىل بالوصية للوالدين 
  واألوالد وهو قول عبد الرمحن بن زيد عن أبيه

  وهو قول ابن عباس وجماهد أن املراد من األقربني من عدا الوالدينوالقول الثاين 
والقول الثالث أهنم مجيع القرابات من يرث منهم ومن ال يرث وهذا معىن قول من أوجب الوصية للقرابة مث رآها 

  منسوخة
قوله بِالَْمْعُروفِ والقول الرابع هم من ال يرثون من الرجل من أقاربه فأما الوارثون فهم خارجون عن اللفظ أما 

فيحتمل أن يكون املراد منه قدر ما يوصى به وحيتمل أن يكون املراد منه متييز من يوصى له من األقربني ممن ال 
  يوصى ألن كال الوجهني يدخل يف املعروف فكأنه تعاىل أمره يف الوصية أن يسلك

حرم البعض فكمثل ألنه لو حرم الفقري وأوصى الطريق اجلميلة فإذا فاضل بينهم فباملعروف وإذا سوى فكمثل وإذا 
للغين مل يكن ذلك معروفاً ولو سوى بني الوالدين مع عظم حقهما وبني بين العم مل يكن معروفاً ولو أوصى ألوالد 
اجلد البعيد مع حضور األخوة مل يكن ما يأتيه معروفا فاهللا تعاىل كلفه الوصية على طريقة مجيلة خالية عن شوائب 

ش وذلك من باب ما يعلم بالعادة فليس ألحد أن يقول لو كانت الوصية واجبة مل يشترط تعاىل فيه هذا اإلحيا
  الشرط الذي ال ميكن الوقوف عليه ملا بينا

أما قوله تعاىل َحقّا َعلَى الُْمتَِّقَني فزيادة يف توكيد وجوبه فقوله َحقّاً مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا فإن قيل ظاهر 
  يقتضي ختصيص هذا التكليف باملتقني دون غريهمهذا الكالم 

فاجلواب من وجهني األول أن املراد بقوله حَقّا َعلَى الُْمتَِّقَني أنه الزم ملن آثر التقوى وحتراه وجعله طريقة له ومذهباً 
ات فيدخل الكل فيه الثاين أن هذه اآلية تقتضي وجوب هذا املعىن على املتقني واإلمجاع دل على أن الواجب



والتكاليف عامة يف حق املتقني وغريهم فبهذا الطريق يدخل الكل حتت هذا التكليف فهذا مجلة ما يتعلق بتفسري 
  هذه األية

واعلم أن الناس اختلفوا يف هذه الوصية منهم من قال كانت واجبة ومنهم من قال كانت ندباً واحتج األولون 
ينىبء عن الوجوب مث إنه تعاىل أكد ذلك اإلجياب بقوله َحقّا َعلَى الُْمتَِّقَني  بقوله ِكتَاَب وبقوله َعلَْيكُْم وكال اللفظني

وهؤالء اختلفوا منهم من قال هذه اآلية صارت منسوخة ومنهم من قال إهنا ما صارت منسوخة وهذا اختيار أيب 
ومعناها كتب عليكم ما  مسلم األصفهاين وتقرير قوله من وجوه أحدها أن هذه اآلية ما هي خمالفة آلية املواريث

أو كتب )  ١١النساء ( أوصى به اهللا تعاىل من توريث الوالدين واألقربني من قوله تعاىل يُوصِيكُُم اللَُّه ِفى أَْولَاِدكُْم 
على املختصر أن يوصيكم للوالدين واألقربني بتوفري ما أوصى به اهللا هلم عليهم وأن ال ينقص من أنصباهتم وثانيها 

افاة بني ثبوت املرياث لالقرباء مع ثبوت الوصية باملرياث عطية من اهللا تعاىل والوصية عطية ممن حضره أنه ال من
املوت فالوارث مجع له بني الوصية واملرياث حبكم اآليتني وثالثها لو قدرنا حصول املنافاة لكان ميكن جعل آية 

ألقربني مث آية املرياث خترج القريب الوارث ويبقى املرياث خمصصة هلذه اآلية وذلك ألن هذه اآلية توجب الوصية ل
القريب الذي ال يكون وارثاً داخالً حتت هذه اآلية وذلك ألن من الوالدين من يرث ومنهم من ال يرث وذلك 

بسبب اختالف الدين والرق والقتل ومن األقارب الذين ال يسقطون يف فريضة من ال يرث هبذه األسباب احلاجبة 
ط يف حال ويثبت يف حال إذا كان يف الواقعة من هو أوىل باملرياث منهم ومنهم من يسقط يف كل ومنهم من يسق

حال إذا كانوا ذوي رحم فكل من كان من هؤالء وارثاً مل جيز الوصية له ومن مل يكن وارثاً جازت الوصية له ألجل 
وبقوله إِنَّ اللََّه َيأُْمرُ )  ١النساء ( َتَساءلُونَ بِِه َواالْْرَحاَم  صلة الرحم فقد أكد اهللا تعاىل ذلك بقوله وَاتَّقُواْ اللََّه الَِّذى

فهذا تقرير مذهب أيب مسلم يف هذا الباب أما القائلون بأن )  ٩٠النحل ( بِالَْعْدلِ وَاْإلْحَساِن وَإِيَتآء ِذى الْقُرَْبى 
  اآلية منسوخة فيتوجه تفريعاً على هذا املذهب أحباث

ختلفوا يف أهنا بأي دليل صارت منسوخة وذكروا وجوهاً أحدمها أهنا صارت منسوخة بإعطاء اهللا البحث األول ا
تعاىل أهل املواريث كل ذي حق حقه فقط وهذا بعيد ألنه ال ميتنع مع قدر من احلق باملرياث وجوب قدر آخر 

  كون منسوخةبالوصية وأكثر ما يوجبه ذلك التخصيص ال النسخ بأن يقول قائل إنه ال بد وأن ت

فيمن مل خيتلف إال الوالدين من حيث يصري كل املال حقاً هلما بسبب اإلرث فال يبقى للوصية شيء إال أن هذا 
وهذا أقرب إال أن ) أال ال وصية لوارث ( ختصيص ال نسخ وثانيها أهنا صارت منسوخة بقوله عليه السالم 

وأجيب عن هذا السؤال بأن هذا اخلرب وإن كان خرب  اإلشكال فيه أن هذا خرب واحد فال جيوز نسخ القرآن به
  واحد إال أن األئمة تلقته بالقبول فالتحق باملتواتر

ولقائل أن يقول يدعى أن األئمة تلقته بالقبول على وجه الظن أو على وجه القطع واألول مسلم إال أن ذلك يكون 
اين ممنوع ألهنم لو قطعوا بصحته مع أنه من باب إمجاعاً منهم على أنه خرب واحد فال جيوز نسخ القرآن به والث

اآلحاد لكانوا قد أمجعوا على اخلطأ وأنه غري جائز وثالثها أهنا صارت منسوخة باإلمجاع واإلمجاع ال جيوز أن ينسخ 
به القرآن ألن اإلمجاع يدل على أنه كان الدليل الناسخ موجوداً إال أهنم اكتفوا باإلمجاع عن ذكر ذلك الدليل 

لقائل أن يقول ملا ثبت أن يف األمة من أنكر وقوع هذا النسخ فكيف يدعى انعقاد اإلمجاع على حصول النسخ و
ورابعها أهنا صارت منسوخة بدليل قياسي وهو أن نقول هذه الوصية لو كانت واجبة لكان عندما مل توجد هذه 

ال توجد الوصية هبا لكن عندما مل توجد  الوصية وجب أن ال يسقط حق هؤالء األقربني قياساً على الديون اليت
( الوصية هلؤالء األقربني ال يستحقون شيئاً بدليل قوله تعاىل يف آية املواريث ِمن َبْعِد َوِصيَّةٍ  ُيوِصى بَِها أَْو َدْينٍ 



ئل أن وظاهر اآلية يقتضي أنه إذا مل تكن وصية وال دين فاملال أمجع مصروف إىل أهل املرياث ولقا)  ١١النساء 
  يقول نسخ القرآن بالقياس غري جائز واهللا أعلم

البحث الثاين القائلون بأن هذه اآلية صارت منسوخة اختلفوا على قولني منهم من قال إهنا صارت منسوخة يف حق 
من يرث ويف حق من ال يرث وهو قول أكثر املفسرين واملعتربين من الفقهاء ومنهم من قال إهنا منسوخة فيمن يرث 

تة فيمن ال يرث وهو مذهب ابن عباس واحلسن البصري ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعالء ثاب
بن زياد حىت قال الضحاك من مات من غري أن يوصي ألقربائه فقد ختم عمله مبعصية وقال طاوس إن أوصى 

دالة على وجوب الوصية  لألجانب وترك األقارب نزع منهم ورد إىل األقارب فعند هؤالء أن هذه اآلية بقيت
  للقريب الذي ال يكون وارثاً وحجة هؤالء من وجهني

احلجة األوىل أن هذه اآلية دالة على وجوب الوصية للقريب ترك العمل به يف حق الوارث القريب إما بآية املواريث 
لوارث وههنا اإلمجاع غري أو باإلمجاع على أنه ال وصية ل) أال ال وصية لوارث ( وإما بقوله عليه الصالة والسالم 

موجود مع ظهور اخلالف فيه قدمياً وحديثاً فوجب أن تبقى اآلية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي ال يكون 
  وارثاً

) ما حق أمرىء مسلم له مال أن يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده ( احلجة الثانية قوله عليه الصالة والسالم 
ة لغري األقارب غري واجبة فوجب أن تكون هذه الوصية الواجبة خمتصة باألقارب وصارت وأمجعنا على أن الوصي

  السنة مؤكدة للقرآن يف وجوب هذه الوصية
وأما اجلمهور القائلون بأن هذه اآلية صارت منسوخة يف حق القريب الذي ال يكون وارثاً فأجود ما هلم التمسك 

  ى بَِها أَْو َدْينٍ وقد ذكرنا تقريره فيما قبلبقوله تعاىل ِمن بَْعِد َوِصيَّةٍ  ُيوِص
  البحث الثالث القائلون بأن هذه اآلية ما صارت منسوخة يف حق القريب الذي ال يكون وارثاً

اختلفوا يف موضعني األول نقل عن ابن مسعود أنه جعل هذه الوصية لألفقر فاألفقر من األقرباء وقال احلسن 
ين روي عن احلسن وخالد بن زيد وعبد امللك بن يعلى أهنم قالوا فيمن يوصي لغري البصري هم األغنياء سواء الثا

قرابته وله قرابة ال ترثه جيعل ثلثي الثلث لذوي القرابة وثلث الثلث ملن أوصي له وعن طاوس أن األقارب إن كانوا 
  حمتاجني انتزعت الوصية من األجانب وردت إىل األقارب واهللا أعلم

  َبْعَدَما َسِمَعُه فَإِنََّمآ إِثُْمُه َعلَى الَِّذيَن ُيَبدِّلُوَنهُ إِنَّ اللََّه َسمِيٌع َعِليٌم فََمن َبدَّلَُه
  اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أمر الوصية ووجوهبا وعظم أمرها أتبعه مبا جيري جمرى الوعيد يف تغيريها

  أما قوله تعاىل فََمن َبدَّلَُه ففيه مسائل
بدل من هو فيه قوالن أحدمها وهو املشهور أنه هو الوصي أو الشاهد أو سائر الناس أما املسألة األوىل هذا امل

الوصي فبأن يغري الوصي الوصية إما يف الكتابة وإما يف قسمة احلقوق وأما الشاهد فبأن يغري شهادة أو يكتمها وأما 
  داخلوا حتت قوله تعاىل فََمن َبدَّلَُه غري الوصي والشاهد فبأن مينعوا من وصل ذلك املال إىل مستحقه فهؤالء كلهم

والقول الثاين أن املنهى عن التغيري هو املوصي هنى عن تغيري الوصية عن املواضع اليت بني اهللا تعاىل بالوصية إليها 
وذلك ألنا بينا أهنم كانوا يف اجلاهلية يوصون لألجانب ويتركون األقارب يف اجلوع والضر فاهللا تعاىل أمرهم 

  ة لألقربني مث زجر بقوله فََمن َبدَّلَهُ َبْعَدَما َما َسِمَعُه من أعرض عن هذا التكليفبالوصي
املسألة الثانية الكناية يف قوله فََمن َبدَّلَُه عائد إىل الوصية مع أن الكناية املذكورة مذكرة والوصية مؤنثة وذكروا فيه 

أي وعظ )  ٢٧٥البقرة ( تعاىل فََمن َجاءُه َمْوِعظَةٌ   وجوها أحدها أن الوصية مبعىن اإليصاء ودالة عليه كقوله



والتقدير فمن بدل ما قاله امليت أو ما أوصى به أو مسعه عنه وثانيها قيل اهلاء راجعة إىل احلكم والفرض والتقدير 
ة مؤنثة فمن بدل األمر املقدم ذكره وثالثها أن الضمري عائد إىل ما أوصى به امليت فلذلك ذكره وإن كانت الوصي

ورابعها أن الكناية تعود إىل معىن الوصية وهو قول أو فعل وخامسها أن تأنيث الوصية ليس باحلقيقي فيجوز أن 
  يكىن عنها بكناية املذكر

أما قوله َبْعدََما َسِمَعُه فهو يدل على أن اإلمث إمنا يثبت أو يعظم بشرط أن يكون املبدل قد علم ذلك ألنه ال معىن 
  يقع العلم به فصار إثبات مساعه كإثبات علمه للسماع لو مل

بديل واملعىن أن أما قوله فَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى الَِّذيَن ُيَبّدلُوَنُه فاعلم أن كلمة إِنََّما للحصر والضمري يف قوله إِثُْمُه عائد إىل الت
  إمث ذلك التبديل ال يعود إال إىل املبدل وقد تقدم بيان أن املبدل من هو

لم أن العلماء استدلوا هبذه اآلية على أحكام أحدها أن الطفل ال يعذب على كفر أبيه وثانيها أن اإلنسان إذا واع
  أمر الوارث بقضاء دينه مث إن الوارث قصر فيه بأن ال يقضي دينه فإن اإلنسان امليت ال يعذب

كاء غريه عليه وذلك ألن هذه اآلية بسبب تقصري ذلك الوارث خالفاً لبعض اجلهال وثالثها أن امليت ال يعذب بب
دالة على أن إمث التبديل ال يعود إال إىل املبدل فإن اهللا تعاىل ال يؤاخذ أحداً بذنب غريه وتتأكد داللة هذه اآلية بقوله 

ْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفِْسِه َوَمْن مَّ)  ١٦٤البقرة ( تعاىل َوالَ َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ إِالَّ َعلَْيَها َوالَ َتزُِر َوازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى 
  ) ٢٨٦البقرة ( لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتسََبْت )  ٤٦فصلت  ١٥اجلاثية ( أََساء فََعلَْيَها 

املسألة الثالثة إذا أوصى لألجانب ويف األقارب من تشتد حاجته هل جيوز للوصي تغيري الوصية أما من يقول 
ن ال يرث من الوالدين واألقربني اختلفوا فيه فمنهم من قال كانت الوصية لألقارب واجبة عليه بوجوب الوصية مل

فإذا مل يفعل وصرف الوصية إىل األجانب كان ذلك األجنيب أحق به ومنهم من قال ينقض ذلك ويرد إىل األقربني 
إما أن يكون ذلك بالثلث أو بأكثر وقد ذكرنا تفصيل قول هؤالء أما من ال يوجب الوصية للقريب الذي ال يرث ف

من الثلث فإن كان بالثلث فهو جائز وال جيوز تغيريه مث اختلفوا يف املستحب فكان احلسن يقول املستحب هو 
فندب إىل النقصان ومنهم من قال بل ) الثلث والثلث كثري ( النقصان من الثلث ألنه عليه الصالة والسالم قال 

واب فيه أكثر ومنهم من يعترب حال امليت وحال الورثة وقدر التركة وهذا هو األوىل الثلث مستحب ألنه حقه والث
فأما إن كانت الوصية بأكثر من الثلث فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال ال جيوز ذلك إال بأمر الورثة والتماس الرضا 

لثلث اختلفوا فمنهم من قال جيوز إن منهم وقال آخرون ال تأثري لقول الورثة إال بعد املوت مث إذا أوصى بأكثر من ا
  أجازه الوارث ويكون عطية من امليت ومنهم من يقول بل يكون كابتداء عطية من الوارث

أما قوله إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم فمعناه أنه تعاىل مسيع للوصية على حدها ويعلمها على صفتها فال خيفى عليه خافية من 
  أعلمالتغيري الواقع فيها واهللا 

  فََمْن َخاَف ِمن مُّوصٍ َجَنفًا أَْو إِثًْما فَأَصْلََح َبيَْنُهْم فَالَ إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم
اعلم أنه تعاىل ملا توعد من يبدل الوصية بني أن املراد بذلك التبديل أن يبدله عن احلق إىل الباطل أما إذا غريه عن 

اإلصالح فقد أحسن وهو املراد من قوله فََمْن َخاَف ِمن مُّوصٍ َجَنفًا أَْو إِثًْما فَأَْصلََح َبْينَُهْم باطل إىل حق على طريق 
ألن اإلصالح يقتضي ضرباً من التبديل والتغيري فذكر تعاىل الفرق بني هذا التبديل وبني ذلك التبديل األول بأن 

ا يف كوهنما تبديلني وتغيريين لئال يقدر أن حكمهما واحد يف أوجب اإلمث يف األول وأزاله عن الثاين بعد اشتراكهم
  هذا الباب وههنا مسائل

املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم مُّوصٍ بالتشديد والباقون بالتخفيف ومها لغتان وصى 



  وأوصى مبعىن واحد
ء يقال جنف جينف بكسر النون يف املاضي وفتحها املسألة الثانية اجلنف امليل يف األمور وأصله العدول عن االستوا

  يف املستقبل جنفاً وكذلك جتانف ومنه قوله تعاىل غَْيَر مَُتَجانِفٍ إلِثْمٍ

  والفرق بني اجلنف واإلمث أن اجلنف هو اخلطأ من حيث ال يعلم به واإلمث هو العمد)  ٣املائدة ( 
  أحدمها أن املراد منه هو اخلوف واخلشيةاملسألة الثالثة يف قوله تعاىل فََمْن َخاَف قوالن 

  فإن قيل اخلوف إمنا يصح يف أمر منتظر والوصية وقعت فكيف ميكن تعلقها باخلوف
واجلواب من وجوه أحدها أن املراد أن هذا املصلح إذا شاهد املوصي يوصي فظهرت منه أمارات اجلنف الذي هو 

أويل أو شاهد منه تعمداً بأن يزيد غري املستحق أو ينقص امليل عن طريقة احلق مع ضرب من اجلهالة أو مع الت
املستحق حقه أو يعدل عن املستحق فعند ظهور أمارات ذلك وقبل حتقيق الوصية يأخذ يف اإلصالح ألن إصالح 
األمر عند ظهور أمارت فساده وقبل تقرير فساده يكون أسهل فلذلك علق تعاىل باخلوف من دون العلم فكأن 

وقد حضر الوصي والشاهد على وجه املشورة أريد أن أوصي لألباعد دون األقارب وأن أزيد فالناً املوصي يقول 
مع أنه ال يكون مستحقاً للزيادة أو أنقص فالناً مع أنه مستحق للزيادة فعند ذلك يصري السامع خائفاً من حنث وإمث 

  فعلقه باخلوف الذي هو الظن ومل يعلقه بالعلم ال قاطعاً عليه ولذلك قال تعاىل فََمْن َخاَف ِمن مُّوصٍ َجَنفًا
الوجه الثاين يف اجلواب أنه إذا أوصى على الوجه الذي ذكرناه لكنه جيوز أن ال يستمر املوصي على تلك الوصية 
بل يفسخها وجيوز أن يستمر ألن املوصي ما مل ميت فله الرجوع عن الوصية وتغيريها بالزيادة والنقصان فلما كان 

  يصر اجلنف واإلمث معلومني ألن جتويز فسخة مينع من أن يكون مقطوعاً عليه فلذلك علقه باخلوف كذلك مل
الوجه الثالث يف اجلواب أن بتقدير أن تستقر الوصية ومات املوصي فمن ذلك جيوز أن يقع بني الورثة واملوصي هلم 

اجلنف واإلمث ماضياً مستقراً فصح أن يعلقه مصاحلة على وجه ترك امليل واخلطأ فلما كان ذلك منتظراً مل يكن حكم 
  تعاىل باخلوف وزوال اليقني فهذه الوجوه ميكن أن تذكر يف معىن اخلوف وإن كان الوجه األول هو األقوى

القول الثاين يف تفسري قوله تعاىل فََمْن َخاَف أي فمن علم واخلوف واخلشية يستعمالن مبعىن العلم وذلك ألن اخلوف 
ة خمصوصة متولدة من ظن خمصوص وبني العلم وبني الظن مشاهبة يف أمور كثرية فلهذا صح إطالق عبارة عن حال

اسم كل واحد منهما على اآلخر وعلى هذا التأويل يكون معىن اآلية أن امليت إذا أخطأ يف وصيته أو جار فيها 
  قول ابن عباس وقتادة والربيعمتعمداً فال حرج على من علم ذلك أن يغريه ويرده إىل الصالح بعد موته وهذا 

املسألة الرابعة قد ذكرنا أن اجلنف هو اخلطأ واإلمث هو العمد ومعلوم أن اخلطأ يف حق الغري يف أنه جيب إبطاله مبنزلة 
  العمد فال فصل بني اخلطأ والعمد يف ذلك فمن هذا الوجه سوى عز وجل بني األمرين

  مسائلأما قوله تعاىل فَأَْصلََح بَْيَنُهْم فيه 
املسألة األوىل هذا املصلح من هو الظاهر أنه هو الوصي الذي ال بد منه يف الوصية وقد يدخل حتته الشاهد وقد 

يكون املراد منه من يتوىل ذلك بعد موته من وال أو ويل أو وصي أو من يأمر باملعروف فكل هؤالء يدخلون حتت 
أمارات اجلنف واالسم يف الوصية أو علموا ذلك فال وجه قوله تعاىل فََمْن َخاَف ِمن مُّوصٍ إذا ظهرت هلم 

  للتخصيص يف هذا الباب بل الوصي والشاهد أوىل بالدخول حتت هذا

  التكليف وذلك ألن هبم تثبت الوصية فكان تعلقهم هبا أشد
مذكور سابق فما ذلك املسألة الثانية لقائل أن يقول الضمري يف قوله فَأَْصلََح َبْينَُهْم ال بد وأن يكون عائداً إىل 



  املذكور السابق
وجوابه أن ال شبهة أن املراد بني أهل الوصايا ألن قوله ِمن مُّوصٍ دل على من له الوصية فصار كأهنم ذكروا فصلح 
أن يقول تعاىل فأصلح بينهم كأنه قال فأصلح بني أهل الوصية وقال القائلون املراد فأصلح بني أهل الوصية واملرياث 

ن يزيد املوصي يف الوصية على قدر الثلث فاملصلح يصلح بني أهل الوصايا والورثة يف ذلك وهذا القول وذلك هو أ
ضعيف من وجوه أحدها أن لفظ املوصي إمنا يدل على أهل الوصية ال على الورثة وثانيها أن اجلنف واإلمث ال يدخل 

ذكره كال ذكر وال حيتاج يف إبطاله إىل إصالح يف أن يوصي بأكثر من الثلث ألن ذلك ملا مل جيز إال بالرضا صار 
  ألنه ظاهر البطالن

  املسألة الثالثة يف بيان كيفية هذا اإلصالح وههنا حبثان
البحث األول يف بيان كيفية هذا اإلصالح قبل أن صارت هذه اآلية منسوخة فنقول بينا أن ذلك اجلنف واإلمث كان 

  منا يكون بإزالة هذه األمور الثالثة ورد كل حق إىل مستحقهإما بزيادة أو نقصان أو بعدول فاصالحها إ
البحث الثاين يف كيفية هذا اإلصالح بعد أن صارت هذه اآلية املنسوخة فنقول اجلنف واإلمث ههنا يقع على وجوه 

د فههنا منها أن يظهر من املريض ما يدل على أنه حياول منع وصول املال إىل الوارث إما بذكر إقرار أو بالتزام عق
مينع منه ومنها أن يوصي بأكثر من الثلث ومنها أن يوصي لألباعد ويف األقارب شدة حاجة ومنها أن يوصي مع قلة 

  املال وكثرة العيال إىل غري ذلك من الوجوه
  أما قوله تعاىل فَال إِثَْم َعلَْيِه ففيه مسألتان

مة يف هذا اإلصالح وهو يستحق الثواب عليه فكيف املسألة األوىل لقائل أن يقول هذا املصلح قد أيت بطاعة عظي
يليق به أن يقال فال إمث عليه وجوابه من وجوه األول أنه تعاىل ملا ذكر إمث املبدل يف أول اآلية وهذا أيضاً من التبديل 

ذلك يصعب بني خمالفته لألول وأنه ال إمث عليه ألنه رد الوصية إىل العدل والثاين ملا كان املصلح ينقص الوصايا و
على املوصي له ويوهم فيه إمثاً أزال الشبهة وقال فَال إِثَْم َعلَْيِه والثالث بني أن بالوصية واإلشهاد ال يتحتم ذلك وأنه 
مىت غري إىل احلق وإن كان خالف الوصية فال إمث عليه وإن حصل فيه خمالفة لوصية املوصي وصرف ملاله عمن أحب 

ح فبني اهللا عز وجل أن ذلك حسن لقوله فَال إِثَْم َعلَْيِه والرابع أن اإلصالح بني إىل من كره ألن ذلك يوهم القب
اجلماعة حيتاج فيه إىل اإلكثار من القول وخياف فيه أن يتخلله بعض ما ال ينبغي من القول والفعل فبني تعاىل أنه ال 

  إمث على املصلح يف هذا اجلنس إذا كان قصده يف اإلصالح مجيالً
الثانية دلت هذه اآلية على جواز الصلح بني املتنازعني إذا خاف من يريد الصلح إفضاء تلك املنازعة إىل أمر املسألة 

  حمذور يف الشرع
أما قوله إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم ففيه أيضاً سؤال وهو أن هذا الكالم إمنا يليق مبن فعل فعالً ال جيوز أما هذا اإلصالح 

  ت فكيف به هذا الكالم وجوابه من وجوه أحدها أن هذا من بابفهو من مجلة الطاعا

تنبيه األدىن على األعلى كأنه قال أنا الذي أغفر الذنوب مث أرحم املذنب فبأن أوصل رمحيت وثوايب إليك مع أنك 
أقدم على حتملت احملن الكثرية يف إصالح هذا املهم كان أوىل وثانيها حيتمل أن يكون املراد أن ذلك املوصي الذي 

اجلنف واإلمث مىت أصلحت وصيته فإن اهللا غفور رحيم يغفر له ويرجحه بفضله وثالثها أن املصلح رمبا احتاج يف 
إيتاء اإلصالح إىل أقوال وأفعال كان األوىل تركها فإذا علم تعاىل منه أن غرضه ليس إال اإلصالح فإنه ال يؤاخذه 

  هبا ألنه غفور رحيم
  احلكم السادس



  ا الَِّذيَن َءاَمُنواْ كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَياأَيَُّه
اعلم أن الصيام مصدر صام كالقيام وأصله يف اللغة اإلمساك عن الشيء والترك له ومنه قيل للصمت صوم ألنه 

وصوم النهار إذا اعتدل وقام قائماً )  ٢٦مرمي ( ذَْرُت ِللرَّْحَماِن َصْوماً إمساك عن الكالم قال اهللا تعاىل إِّنى َن
  الظهرية قال امرؤ القيس فدعها وسل اهلم عنها حبسرة

  ذمول إذا صام النهار وهجراً
  وقال آخر حىت إذا صام النهار واعتدل

  وصامت الريح إذا ركدت وصام الفرس إذا قام على غري اعتالف وقال النابغة
  يل صيام وخيل غري صائمة حتت العجاج وأخرى تعلك اللجماخ

ويقال بكرة صائمة إذا قامت فلم تدر قال الراجز والبكرات شرهن الصائمة ومصام الشمس حيث تستوي يف 
  منتصف النهار وكذلك مصام النجم قال امرؤ القيس

  كأن الثريا علقت يف فصامها
  بأمراس كتان إىل صم جندل

يف اللغة ويف الشريعة هو اإلمساك من طلوع الفجر إىل غروب الشمس عن املفطرات حال  هذا هو معىن الصوم
  العلم بكونه صائماً مع اقتران النية

  أما قوله تعاىل كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم ففيه مسألتان
يعين هذه العبادة كانت مكتوبة واجبة  املسألة األوىل يف هذا التشبيه قوالن أحدمها أنه عائد إىل أصل إجياب الصوم

على األنبياء واألمم من لدن آدم إىل عهدكم ما أخلى اهللا أمة من إجياهبا عليهم ال يفرضها عليكم وحدكم وفائدة 
  هذا الكالم أن الصوم عبادة شاقة والشيء الشاق إذا عم سهل حتمله

هذا ضعيف ألن تشبيه الشيء بالشيء يقتضي استواءمها والقول الثاين أن التشبيه يعود إىل وقت الصوم وإىل قدره و
يف أمر من األمور فاما أن يقال إنه يقتضي اإلستواء يف كل األمور فال مث القائلون هبذا القول ذكروا وجوها أحدها 

أن اهللا تعاىل فرض صيام رمضان على اليهود والنصارى أما اليهود فإهنا تركت هذا الشهر وصامت يوماف من 
( زعموا أنه يوم غرق فيه فرعون وكذبوا يف ذلك أيضاً ألن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول اهللا  السنة

أما النصارى فإهنم صاموا رمضان فصادفوا فيه احلر الشديد فحولوه إىل وقت ال يتغري مث ) صلى اهللا عليه وسلم 
ملكهم فنذر سبعاً فزادوه مث جاء بعد ذلك ملك آخر قالوا عند التحويل نزيد فيه فزادوا عشراً مث بعد زمان اشتكى 

)  ٣١التوبة ( فقال ما بال هذه الثالثة فأمته مخسني يوماً وهذا معىن قوله تعاىل اتََّخذُواْ أَْحبَاَرُهْم َورُْهَباَنُهْم أَرَْباباً 
وبعدها يوماً مث مل يزل األخري وهذا مروي عن احلسن وثانيها أهنم أخذوا بالوثيقة زمانا فصاموا قبل الثالثني يوماً 

يستسن بسنة القرن الذي قبله حىت صاروا إىل مخسني يوماً وهلذا كره صوم يوم الشك وهو مروي عن الشعيب 
وثالثها أن وجه التشبيه أنه حيرم الطعام والشراب واجلماع بعد النوم كما كان ذلك حراما على سائر األمم واحتج 

)  ١٨٧البقرة ( مة جممعة على أن قوله تعاىل أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ  الّصَيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم القائلون هبذا القول بأن األ
يفيد نسخ هذا احلكم فهذا احلكم ال بد فيه من دليل يدل عليه وال دليل عليه إال هذا التشبيه وهو قوله كََما كُِتَب 

ن هذا التشبيه دليالً على ثبوت هذا املعىن قال أصحاب القول األول قد بينا َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم فوجب أن يكو
أن تشبيه شيء بشيء ال يدل على مشاهبتهما من كل الوجوه فلم يلزم من تشبيه صومنا بصومهم أن يكون صومهم 

سالم إذا علم اليهود خمتصاً برمضان وأن يكون صومهم مقدراً بثالثني يوماً مث إن هذه الرواية مما ينفر من قبول اإل



  والنصارى كونه كذلك
املسألة الثانية يف موضع كََما ثالثة أقول األول قال الزجاج موضع كََما نصب على املصدر ألن املعىن فرض عليكم 

فرضاً كالذي فرض على الذين من قبلكم الثاين قال ابن األنباري جيوز أن يكون يف موضع نصب على احلال من 
كتب عليكم الصيام مشبهاً وممثالً مبا كتب على الذين من قبلكم الثالث قال أبو علي هو صفة  الصيام يراد هبا

ملصدر حمذوف تقديره كتابة كما كتب عليهم فحذف املصدر وأقيم نعته مقامه قال ومثله يف اإلتساع واحلذف 
ملضاف إليه وأقيم صفة قوهلم يف صريح الطالق أنت واحدة ويريدون أنت ذات تطليقة واحدة فحذف املضاف وا

  املضاف مقام االسم املضاف إليه
أما قوله تعاىل لَعَلَّكُْم َتتَّقُونَ فاعلم أن تفسري لََعلَّ يف حق اهللا تعاىل قد تقدم وأما أن هذا الكالم كيف يليق هبذا 

ار الشهوة وانقماع املوضع ففيه وجوه أحدها أنه سبحانه بني هبذا الكالم أن الصوم يورث التقوى ملا فيه من انكس
اهلوى فإنه يردع عن األشر والبطر والفواحش ويهون لذات الدنيا ورياستها وذلك ألن الصوم يكسر شهوة البطن 
والفرج وإمنا يسعى الناس هلذين كما قيل يف املثل السائر املرء يسعى لعارية بطنه وفرجه فمن أكثر الصوم هان عليه 

ذلك رادعاً له عن ارتكاب احملارم والفواحش ومهوناً عليه أمر الرياسة يف أمر هذين وخفت عليه مؤنتهما فكان 
الدنيا وذلك جامع ألسباب التقوى فيكون معىن اآلية فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من املتقني الذين أثنيت 

أن يقول عند عليهم يف كتايب وأعلمت أن هذا الكتاب هدى هلم وملا اختص الصوم هبذه اخلاصية حسن منه تعاىل 
  إجياهبا لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ منها بذلك على وجه

وجوبه ألن ما مينع النفس عن املعاصي ال بد وأن يكون واجباً وثانيها املعىن ينبغي لكم بالصوم أن يقوى وجاؤكم يف 
كلما كانت الرغبة  التقوى وهذا معىن لََعلَّ وثانيها املعىن لعلكم تتقون اهللا بصومكم وترككم للشهوات فإن الشيء

فيه أكثر كان االتقاء عنه أشق والرغبة يف املطعوم واملنكوح أشد من الرغبة يف سائر األشياء فإذا سهل عليكم اتقاء 
اهللا بترك املطعوم واملنكوح كان اتقاء اهللا بترك سائر األشياء أسهل وأخف ورابعها املراد كُِتَب َعلَْيكُُم الصَّياُم كََما 

ى الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ إمهاهلا وترك احملافظة عليها بسبب عظم درجاهتا واصالتها وخامسها لعلكم كُِتَب َعلَ
  تنتظمون بسبب هذه العبادة يف زمرة املتقني ألن الصوم شعارهم واهللا أعلم

فَِعدَّةٌ  مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ  طََعاُم ِمْسِكنيٍ  أَيَّاًما مَّْعُدودَاٍت فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ
  فََمن َتطَوََّع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَُّه َوأَن َتُصومُواْ َخْيرٌ لَّكُْم إِن كُنُتمْ َتْعلَُمونَ

  اعلم أن يف قوله تعاىل أَيَّاًما مَّْعُدوداٍت مسائل
وىل يف انتصاب أَيَّاًما أقوال األول نصب على الظرف كأنه قيل كتب عليكم الصيام يف أيام ونظريه قولك املسألة األ

نويت اخلروج يوم اجلمعة والثاين وهو قول الفراء أنه خرب ما مل يسم فاعله كقوهلم أعطى زيد ماالً والثالث على 
  التفسري والرابع بإضمار أي فصوموا أياماً

اختلفوا يف هذه األيام على قولني األول أهنا غري رمضان وهو قول معاذ وقتادة وعطاء ورواه عن ابن املسألة الثانية 
عباس مث اختلف هؤالء فقيل ثالثة أيام من كل شهر عن عطاء وقيل ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء عن 

كان واجباً واتفق هؤالء على أنه منسوخ قتادة مث اختلفوا أيضاً فقال بعضهم إنه كان تطوعاً مث فرض وقيل بل 
صلى اهللا ( بصوم رمضان واحتج القائلون بأن املراد هبذه األيام غري صوم رمضان بوجوه األول ما روي عن النيب 

أن صوم رمضان نسخ كل صوم فدل هذا على أن قبل وجوب رمضان كان صوماً آخر واجباً الثاين ) عليه وسلم 
ض واملسافر يف هذه اآلية مث ذكر حكمهما أيضاً يف اآلية اليت بعد هذه اآلية الدالة على أنه تعاىل ذكر حكم املري



صوم رمضان فلو كان هذا الصوم هو صوم رمضان لكان ذلك تكريراً حمضاً من غري فائدة أنه ال جيوز الثالث أن 
أن الصوم واجب على التخيري يعين إن شاء صام قوله تعاىل يف هذا املوضع َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ  يدل على 

وإن شاء أعطى الفدية وأما صوم رمضان فإنه واجب على التعيني فوجب أن يكون صوم هذه األيام غري صوم 
  رمضان

القول الثاين وهو اختيار أكثر احملققني كابن عباس واحلسن وأيب مسلم أن املراد هبذه األيام املعدودات شهر رمضان 
وهذا حمتمل ليوم ويومني وأيام مث بينه بقوله )  ١٨٣البقرة ( قريره أنه تعاىل قال أوالً كُِتَب َعلَْيكُُم الّصَياُم قالوا وت

  تعاىل أَيَّاًما مَّْعُدوداٍت فزال بعض اإلحتمال مث بينه بقوله شَْهُر َرَمَضانَ الَِّذى أُنزِلَ ِفيِه

كن جعل األيام املعدودات بعينها شهر رمضان وإذا أمكن ذلك فال فعلى هذا الترتيب مي)  ١٨٥البقرة ( الْقُْرآنُ 
  وجه حلمله على غريه وإثبات النسخ فيه ألن كل ذلك زيادة ال يدل اللفظ عليها فال جيوز القول به

  )إن صوم رمضان نسخ كل صوم ( أما متسكهم أوالً بقوله عليه السالم 
ته كل صوم فلم ال جيوز أن يكون املراد أنه نسخ كل صوم واجب فاجلواب أنه ليس يف اخلرب أنه نسخ عنه وعن أم

  يف الشرائع املتقدمة ألنه كما يصح أن يكون بعض شرعه ناسخاً للبعض فيصح أن يكون شرعه ناسخاً لشرع غريه
سلمنا أن هذا اخلرب يقتضي أن يكون صوم رمضان نسخ صوماً ثبت يف شرعه ولكن مل ال جيوز أن يكون ناسخاً 

  وجب بغري هذه اآلية فمن أين لنا أن املراد هبذه اآلية غري شهر رمضان لصيام
  وأما حجتهم الثانية وهي أن هذه األيام لو كانت هي شهر رمضان لكان حكم املريض واملسافر مكرراً

كان  فاجلواب أن يف االبتداء كان صوم شهر رمضان ليس بواجب معني بل كان التخيري ثابتاً بينه وبني الفدية فلما
كذلك ورخص للمسافر الفطر كان من اجلائز أن يظن أن الواجب عليه الفدية دون القضاء وجيوز أيضاً أنه ال فدية 

عليه وال قضاء ملكان املشقة اليت يفارق هبا املقيم فلما مل يكن ذلك بعيداً بني تعاىل أن إفطار املسافر واملريض يف 
ب عليهما القضاء يف عدة من أيام أخر فلما نسخ اهللا تعاىل ذلك عن احلكم خالف التخيري يف حكم املقيم فإنه جي

املقيم الصحيح وألزمه بالصوم حتماً كان من اجلائز أن يظن أن حكم الصوم ملا انتقل عن التخيري إىل التضييق حكم 
فبني تعاىل أن  يعم الكل حىت يكون املريض واملسافر فيه مبنزلة املقيم الصحيح من حيث تغري حكم اهللا يف الصوم

حال املريض واملسافر ثابت يف رخصة اإلفطار ووجوب القضاء كحاهلا أوالً فهذا هو الفائدة يف إعادة ذكر حكم 
  املسافر واملريض ال ألن األيام املعدودات سوى شهر رمضان

  وأما حجتهم الثالثة وهي قوهلم صوم هذه األيام واجب خمري وصوم شهر رمضان واجب معني
ا ذكرنا من أن صوم شهر رمضان كان واجباً خمرياً مث صار معيناً فهذا تقرير هذا القول واعلم أن على كال فجوابه م

القولني ال بد من تطرق النسخ إىل هذه اآلية أما على القول األول فظاهر وأما على القول الثاين فألن هذه اآلية 
ها تدل على التعيني فكانت اآلية الثانية ناسخة حلكم هذه تقتضي أن يكون صوم رمضان واجباً خمرياً واآلية اليت بعد

ناسخاً )  ١٨٥البقرة ( اآلية وفيه إشكال وهو أنه كيف يصح أن يكون قوله فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه 
  للتخيري مع اتصاله باملنسوخ وذلك ال يصح

زول وهذا كما قاله الفقهاء يف عدة املتوىف عنها زوجها أن وجوابه أن االتصال يف التالوة ال يوجب االتصال يف الن
املقدم يف التالوة وهو الناسخ واملنسوخ متأخر وهذا ضد ما جيب أن يكون عليه حال الناسخ واملنسوخ فقالوا إن 

ملتأخرة ذلك يف التالوة أن يف اإلنزال فكان االعتداد باحلول هو املتقدم واآلية الدالة على أربعة أشهر وعشر هي ا
  فصح كوهنا ناسخة وكذلك جند يف القرآن آية مكية متأخرة يف التالوة عن اآلية املدنية وذلك كثري



( املسألة الثالثة يف قوله مَّْعُدوداٍت وجهان أحدمها مقدرات بعدد معلوم وثانيهما قالئل كقوله تعاىل َدراِهَم َمْعُدوَدةٍ  
لعدد وحيتاط يف معرفة تقديره وأما الكثري فإنه يصب صباً وحيثى حثياً وأصله أن املال القليل يقدر با)  ٢٠يوسف 

واملقصود من هذا الكالم كأنه سبحانه يقول إين رمحتكم وخففت عنكم حني مل أفرض عليكم صيام الدهر كله وال 
احملققني صيام أكثره ولو شئت لفعلت ذلك ولكين رمحتكم وما أوجبت الصوم عليكم إال يف أيام قليلة وقال بعض 

وتكون املماثلة )  ١٨٣البقرة ( جيوز أن يكون قوله أَيَّاًما مَّْعُدوداٍت من صلة قوله كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم 
واقعة بني الفرضني من هذا الوجه وهو تعليق الصوم مبدة غري متطاولة وإن اختلفت املدتان يف الطول والقصر 

ه من تعريفه سبحانه أياناً أن فرض الصوم علينا وعلى من قبلنا ما كان إال مدة قليلة ال تشتد ويكون املراد ما ذكرنا
  مشقتها فكان هذا بياناً لكونه تعاىل رحيماً جبميع األمم ومسهالً أمر التكاليف على كل األمم

يَّامٍ أَُخَر فاملراد منه أن فرض الصوم يف األيام أما قوله تعاىل فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا أَْو َعلَى سَفَرٍ فَِعدَّةٌ  مِّْن أَ
املعدودات إمنا يلزم األصحاء املقيمني فأما من كان مريضاً أو مسافراً فله تأخري الصوم عن هذه األيام إىل أيام أخر 

ىل بني يف أول قال القفال رمحه اهللا انظروا إىل عجيب ما نبه اهللا عليه من سعة فضله ورمحته يف هذا التكليف وأنه تعا
اآلية أن هلذه األمة يف هذا التكليف أسوة باألمة املتقدمة والغرض منه ما ذكرنا أن األمور الشاقة إذا عمت خفت 
مث ثانياً بني وجه احلكمة يف إجياب الصوم وهو أنه سبب حلصول التقوى فلو مل يفرض الصوم لفات هذا املقصود 

عدودة فإن لو جعله أبداً أو يف أكثر األوقات حلصلت املشقة العظيمة مث بني الشريف مث ثالثاً بني أنه خمتص بأيام م
رابعاً أنه خصه من األوقات بالشهر الذي أنزل فيه القرآن لكونه أشرف الشهور بسبب هذه الفضيلة مث بني خامساً 

إىل الرفاهية والسكون فهو  إزالة املشقة يف إلزامه فأباح تأخريه ملن شق عليه من املسافرين واملرضى إىل أن يصريوا
سبحانه راعى يف إجياب الصوم هذه الوجوه من الرمحة فله احلمد على نعمه كثرياً إذا عرفت هذا فنقول يف اآلية 

  مسائل
املسألة األوىل قوله تعاىل فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا إىل قوله ءاَخَر فيه معىن الشرط واجلزاء أي من يكن منكم مريضاً أو 

فراً فأفطر فليقض وإذا قدرت فيه معىن الشرط كان املراد بقوله كان اإلستقبال ال املاضي كما تقول من أتاين مسا
  أتيته

املسألة الثانية املرض عبارة عن عدم اختصاص مجيع أعضاء احلي باحلالة املقتضية لصدور أفعاله سليمة سالمة تليق به 
أقوال أحدها أن أي مريض كان وأي مسافر كان فله أن يترخص تنزيالً واختلفوا يف املرض املبيح للفطر على ثالثة 

للفظه املطلق على أقل أحواله وهذا قول احلسن وابن سريين يروى أهنم دخلوا على ابن سريين يف رمضان وهو 
 يأكل فاعتل بوجع أصبعه وثانيها أن هذه الرخصة خمتصة باملريض الذي لو صام لوقع يف مشقة وجهد وباملسافر
الذي يكون كذلك وهذا قول األصم وحاصله تنزيل اللفظ املطلق على أكمل األحوال وثالثها وهو قول أكثر 

الفقهاء أن املرض املبيح للفطر هو الذي يؤدي إىل ضرر النفس أو زيادة يف العلة إذ ال فرق يف الفعل بني ما خياف 
صام تشتد محاه وصاحب وجع العني خياف إن صام أن  منه وبين ما يؤدي إىل ما خياف منه كاحملوم إذا خاف أنه لو

  يشتد وجع عينه قالوا وكيف ميكن أن يقال كل مرض مرخص مع علمنا أن يف األمراض ما ينقصه الصوم

فاملراد إذن منه ما يؤثر الصوم يف تقويته مث تأثريه يف األمر اليسري ال عربة به ألن ذل قد حيصل فيمن ليس مبريض 
  يف تأثريه ما ذكرناهأيضاً فإذن جيب 

املسألة الثالثة أصل السفر من الكشف وذلك أنه يكشف عن أحوال الرجال وأخالقهم واملسفرة املكنسة ألهنا تسفر 
التراب عن األرض والسفري الداخل بني اثنني للصلح ألنه يكشف املكروه الذي اتصل هبما واملسفر املضيء ألنه قد 



فر الكتاب ألنه يكشف عن املعان ببيانه وأسفرت املرأة عن وجهها إذا انكشف وظهر ومنه أسفر الصبح والس
كشفت النقاب قال األزهري ومسي املسافر مسافراً لكشف قناع الكن عن وجهه وبروزه لألرض الفضاء ومسي 
فر السفر سفراً ألنه يسفر عن وجوه املسافرين وأخالقهم ويظهر ما كان خافياً منهم واختلف الفقهاء يف قدر الس

املبيح للرخص فقال داود الرخص حاصلة يف كل سفر ولو كان السفر فرسخاً ومتسك فيه بأن احلكم ملا كان معلقاً 
على كونه مسافراً فحيث حتقق هذا املعىن حصل هذا احلكم أقصى ما يف الباب أنه يروي خرب واحد يف ختصيص هذا 

ل األوزاعي السفر املبيح مسافة يوم وذلك ألن أقل من العموم لكن ختيص عموم القرآن خبرب الواحد غري جائز وقا
هذا القدر قد يتفق للمقيم وأما األكثر فليس عدد أوىل من عدد فوجب االقتصار على الواحد ومذهب الشافعي أنه 

صلى ( مقدر بستة عشر فرسخاً وال حيسب منه مسافرة اإلياب كل فرسخ ثالثة أميال بأميال هاشم جد الرسول 
وهو الذي قدر أميال البادية كل ميل اثنا عشر ألف قدم وهي أربعة آالف خطوة فإن كل ثالث ) وسلم  اهللا عليه

أقدام خطوة وهذا مذهب مالك وأمحد وإسحق وقال أبو حنيفة والثوري رخص السفر ال حتصل إال يف ثالث مراحل 
نكُم مَّرِيًضا أَْو َعلَى سَفَرٍ فَِعدَّةٌ  مِّْن أَيَّامٍ أربعة وعشرين فرسخاً حجة الشافعي وجهان األول قوله تعاىل فََمن كَانَ ِم

أَُخَر مقتضاه أن يترخص املسافر مطلقاً ترك العمل به فيما إذا كان السفر مرحلة واحدة ألن تعب اليوم الواحد 
  يسهل حتمله أما إذا تكرر التعب يف اليومني فإنه يشق حتمله فيناسب الرخصة حتصيالً هلذا التخفيف

قال يا ) صلى اهللا عليه وسلم ( جة الثانية من اخلرب وهو ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب احل
أهل مكة ال تقصروا يف أدىن من أربعة برد من مكة إىل عسفان قال أهل اللغة وكل بريد أربعة فراسخ فيكون 

قال البن عباس أقصر إىل عرفة فقال ال فقال إىل مر جمموعة ستة عشر فرسخاً وروي عن الشافعي أيضاً أن عطاء 
الظهران فقال ال ولكن اقصر إىل جدة وعسفان والطائف قال مالك بني مكة وجدة وعسفان أربعة برد وحجة أيب 

يقتضي وجوب الصوم )  ١٨٥البقرة ( حنيفة أيضاً من وجهني األول أن قوله فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه 
عدلنا عنه يف ثالثة أيام بسبب اإلمجاع على أن هذا القدر مرخص واألقل منه خمتلف فيه فوجب أن يبقى وجوب 

  الصوم
دل اخلرب على ) ميسح املقيم يوماً وليلة واملسافر ثالثة أيام ولياليهن ( احلجة الثانية من اخلرب وهو قوله عليه السالم 
ون كذلك حىت تتقدر مدة السفر ثالثة أيام ألنه عليه الصالة والسالم أن لكل مسافر أن ميسح ثالثة أيام وال يك

  جعل السفر علة املسح على اخلفني ثالثة أيام ولياليهن وجعل هذا املسح معلوالً واملعلول ال يزيد على العلة
  واجلواب عن األول أنه معارض مبا ذكرناه من اآلية فإن رجحوا جانبهم بأن االحتياط يف العبادات

هذه صدقة تصدق اهللا ( ىل رجحنا جانبنا بأن التخفيف يف رخص السفر مطلوب الشرع بدليل قوله عليه السالم أو
والترجيح هلذا اجلانب ألن الدليل الدال على أن رخص السفر مطلوبة للشرع ) هبا عليكم فاقتبلوا منه صدقته 

ميسح املقيم يوماً (  أنه عليه السالم قال أخص من الدليل الدال على وجوب رعاية االحتياط واجلواب عن الثاين
وهذا ال يدل على أنه ال حتصل اإلقامة يف أقل من يوم وليلة ألنه لو نوى اإلقامة يف موضع اإلقامة ساعة صار ) وليلة 

  ال يوجب أن ال حيصل السفر يف أقل من ثالثة أيام) واملسافر ثالثة أيام ( مقيماً فكذا قوله 
ائل أن يقول رعاية اللفظ تقتضي أن يقال فمن كان منكم مريضاً أو مسافراً ومل يقل هكذا بل قال املسألة الرابعة لق

  فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ
وجوابه أن الفرق هو أن املرض صفة قائمة بالذات فإن حصلت حصلت وإال فال وأما السفر فليس كذلك ألن 

عدم اإلقامة كان سكونه هناك إقامة ال سفراً وإن عدم السفر كان هو يف ذلك الكون  اإلنسان إذا نزل يف منزل فإن



مسافراً فإذن كونه مسافراً أمر يتعلق بقصده واختياره فقوله َعلَى َسفَرٍ معناه كونه على قصد السفر واهللا أعلم 
  مبراده

مبعىن املطحون ومنه يقال للجماعة املعدودة من املسألة اخلامسة الِْعدَّةَ  فعلة من العد وهو مبعىن املعدود كالطحن 
  الناس عدة وعدة املرأة من هذا

  فإن قيل كيف قال فَِعدَّةٌ  على التنكري ومل يقل فعدهتا أي فعدة األيام املعدودات
ك العدد فأغىن قلنا ألنا بينا أن العدة مبعىن املعدود فأمر بأن يصوم أياماً معدودة مكاهنا والظاهر أنه ال يأيت إال مبثل ذل

  ذلك عن التعريف باإلضافة
املسألة السادسة ِعدَّةَ  قرئت مرفوعة ومنصوبة أما الرفع فعلى معىن فعليه صوم عدة فيكون هذا من باب حذف 

  املضاف وأما إضمار َعلَْيِه فيدل عليه حرف الفاء وأما النصب فعلى معىن فليصم عدة
إىل أنه جيب على املريض واملسافر أن يفطرا ويصوما عدة من أيام أخر  املسألة السابعة ذهب قوم من علماء الصحابة

وهو قول ابن عباس وابن عمر ونقل اخلطايب يف أعالم التنزيل عن ابن عمر أنه قال لو صام يف السفر قضي يف 
شاء صام  احلضر وهذا اختيار داود بن علي األصفاين وذهب أكثر الفقهاء إىل أن اإلفطار رخصة فإن شاء أفطر وإن

حجة األولني من القرآن واخلرب أما القرآن فمن وجهني األول أنا إن قرأنا ِعدَّةَ  بالنصب كان التقدير فليصم عدة 
من أيام أخر وهذا لإلجياب ولو أنا قرأنا بالرفع كان التقدير فعليه عدة من أيام وكلمة َعلَى للوجوب فثبت أن ظاهر 

  فوجب أن يكون فطر هذه األيام واجباً ضرورة أنه ال قائل باجلمعالقرآن يقتضي إجياب صوم أيام أخر 
( ْسَر احلجة الثانية أنه تعاىل أعاد فيما بعد ذلك هذه اآلية مث قال عقيبها يُرِيدُ اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوالَ يُرِيدُ بِكُُم الُْع

وليس هناك يسر إال أنه أذن للمريض وال بد وأن يكون هذا اليسر والعسر شيئاً تقدم ذكرمها )  ١٨٥البقرة 
عناه واملسافر يف الفطر وليس هناك عسر إال كوهنما صائمني فكان قوله يُرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوالَ يُرِيُد بِكُمُ الُْعْسَر م

  يريد منكم اإلفطار وال يريد منكم الصوم فذلك تقرير قولنا وأما اخلرب فإثنان

ال يقال هذا اخلرب وارد عن سبب خاص وهو ما روي أنه ) ليس من الرب الصيام يف السفر ( م األول قوله عليه السال
ليس من ( عليه الصالة والسالم مر على رجل جالس حتت مظلة فسأل عنه فقيل هذا صائم أجهده العطش فقال 

( ه عليه الصالة والسالم ألنا نقول العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب والثاين قول) الرب الصيام يف السفر 
  )الصائم يف السفر كاملفطر يف احلضر 

أما حجة اجلمهور فهي أن يف اآلية إضماراً ألن التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر ومتام تقرير هذا الكالم أن اإلضمار 
اىل فَقُلَْنا اْضرِب يف كالم اهللا جائز يف اجلملة وقد دل الدليل على وقوعه ههنا أما بيان اجلواز فكما يف قوله تع

والتقدير فضرب فانفجرت وكذلك قوله تعاىل َوالَ َتْحِلقُواْ إىل قوله مَّرِيًضا )  ٦٠البقرة ( ّبَعَصاكَ الَْحَجَر فَانفَجََرْت 
على  أي فحلق فعليه فدية فثبت أن اإلضمار جائز أما أن الدليل دل)  ٩٦البقرة ( أَْو بِِه أَذًى ّمن رَّأِْسِه فَِفْدَيةٌ  

يدل على )  ١٨٥البقرة ( وقوعه ففي تقريره وجوه األول قال القفال قوله تعاىل فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه 
وجوب الصوم ولقائل أن يقول هذا ضعيف وبيانه من وجهني األول أنا إذا أجرينا ظاهر قوله تعاىل فََمن َشهَِد ِمنكُمُ 

على العموم لزمنا اإلضمار يف قوله تعاىل فََمن َشهَِد مِنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه وقد بينا )  ١٨٥البقرة ( الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه 
يف أصول الفقه أنه مىت وقع التعارض بني التخصيص وبني اإلضمار كان حتمل التخصيص أوىل والثاين وهو أن ظاهر 

ذا الوجوب منتف يف حق املريض واملسافر فهذه اآلية خمصوصة يف قوله تعاىل فَلَْيُصْمُه يقتضي الوجوب عيناً مث إن ه
حقهما على مجيع التقديرات سواء أجرينا قوله تعاىل فعليه ِعدَّةَ  مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر على ظاهره أو مل نفعل ذلك وإذا كان 



  كذلك وجب إجراء هذه اآلية على ظاهرها من غري إضمار
 كتاب البسيط فقال القضاء إمنا جيب باإلفطار ال باملرض والسفر فلما أوجب اهللا الوجه الثاين ما ذكره الواحدي يف

القضاء والقضاء مسبوق بالفطر دل على أنه ال بد من إضمار اإلفطار وهذا يف غاية السقوط ألن اهللا تعاىل مل يقل 
أخر ال يستدعي أن يكون  فعليه قضاء ما مضى بل قال فعليه صوم عدة من أيام أخر وإجياب الصوم عليه يف أيام

  مسبوقاً باإلفطار
صلى ( الوجه الثالث ما روى أبو داود يف سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن محزة األسلمي سأل النيب 

صم إن شئت وأفطر إن ( فقال يا رسول اهللا هل أصوم على السفر فقال عليه الصالة والسالم ) اهللا عليه وسلم 
يقول هذا يقتضي نسخ القرآن خبرب الواحد ألن ظاهر القرآن يقتضي وجوب صوم سائر األيام  ولقائل أن) شئت 

فرفع هذا اخلرب غري جائز إذا ثبت ضعف هذه الوجوه فاالعتماد يف إثبات املذهب على قوله تعاىل بعد هذه اآلية َوأَن 
  اىلَتُصومُواْ َخْيٌر لَّكُْم وسيأيت بيان وجه االستدالل إن شاء اهللا تع

  املسألة الثامنة ملذهب القائلني بأن الصوم جائز فرعان
الفرع األول اختلفوا يف أن الصوم أفضل أم الفطر فقال أنس بن مالك وعثمان بن أيب أوىف الصوم أفضل وهو 

مذهب الشافعي وأيب حنيفة ومالك والثوري وأيب يوسف وحممد وقالت طائفة أفضل األمرين الفطر وإليه ذهب ابن 
  يب والشعيب واألوزاعي وأمحد وإسحاق وقالت فرقة ثالثة أفضل األمرين أيسرمها على املرءاملس

  حجة األولني قوله تعاىل فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه وقوله تعاىل َوأَن َتُصوُمواْ َخْيٌر لَّكُْم
  أفضل حجة الفرقة الثانية أن القصر يف الصالة أفضل فوجب أن يكون اإلفطار

واجلواب أن من أصحابنا من قال اإلمتام أفضل إال أنه ضعيف والفرق من وجهني أحدمها أن الذمة تبقى مشغولة 
  بقضاء الصوم دون الصالة إذا قصرها والثاين أن فضيلة الوقت تفوت بالفطر وال تفوت بالقصر

فهذا يقتضي أنه إن كان )  ١٨٥البقرة ( ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر  حجة الفرقة الثالثة قوله تعاىل ُيرِيُد اللَُّه بِكُمُ الُْيْسَر َوالَ
  الصوم أيسر عليه صام وإن كان الفطر أيسر أفطر

الفرع الثاين أنه إذا أفطر كيف يقضي فمذهب علي وابن عمر والشعيب أنه يقضيه متتابعاً وقال الباقون التتابع 
راءة أيب فَِعدَّةٌ  مِّْن أَيَّامٍ والثاين أن القضاء نظري األداء فلما مستحب وإن فرق جاز حجة األولني وجهان األول أن ق

  كان األداء متتابعاً فكذا القضاء
حجة الفرقة الثانية أن قوله سَفَرٍ فَِعدَّةٌ  مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر نكرة يف سياق اإلثبات فيكون ذلك أمراً بصوم أيام على عدد 

بالتتابع خمالفاً هلذا التعميم وعن أيب عبيدة بن اجلراح أنه قال إن اهللا مل يرخص لكم تلك األيام مطلقاً فيكون التقييد 
  يف فطره وهو يريد أن يشق عليكم يف قضائه إن شئت فواتر وإن شئت ففرق واهللا أعلم

( ه على أيام من رمضان أفيجزيين أن أقضيها متفرقاً فقال ل) صلى اهللا عليه وسلم ( وروي أن رجالً قال للنيب 
  )أرأيت لو كان عليك دين فقضيته الدرهم والدرمهني أما كان جيزيك فقال نعم قال فاهللا أحق أن يعفو ويصفح 

املسألة التاسعة ءاَخَر ال ينصرف ألنه حصل فيه سببان اجلمع والعدل أما اجلمع فألهنا مجع أخرى وأما العدل فألهنا 
ا كان على وزن أفعل فإنه إما أن يستعمل مع ِمْن أو مع مجع أخرى وأخرى تأنيث آخر وآخر على وزن أفعل وم

األلف والالم يقال زيد أفضل من عمرو وزيد األفضل وكان القياس أن يقال رجل آخر من زيد كما تقول قدم أمن 
 عمرو إال أهنم حذفوا لفظ ِمْن ألن لفظه اقتضى معىن ِمْن فأسقطوا ِمْن إكتفاء بداللة اللفظ عليه واأللف والالم

منافيان ِمْن فلما جاز استعماله بغري األلف والالم صار أخر وآخر وأخرى معدولة عن حكم نظائرها ألن األلف 



  والالم استعملتا فيها مث حذف
  أما قوله تعاىل َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ففيه مسائل

ب السختياين وعطاء ُيِطيقُوَنُه ومن الناس من قال املسألة األوىل القراءة املشهورة املتواترة ُيِطيقُوَنُه وقرأ عكرمة وأيو
هذه القراءة مروية عن ابن عباس وسعيد بن جبري وجماهد قال ابن جين أما عني الطاقة فواو كقوهلم ال طاقة يل به 

  فهو يفعلونه فهو كقولك جيشمونه أي يكلفونه) يطوقونه ( وال طوق يل به وعليه قراءة 
 املراد بقوله َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه على ثالثة أقوال األول أن هذا راجع إىل املسافر واملريض املسألة الثانية اختلفوا يف

  وذلك ألن املسافر واملريض قد يكون منهما من ال يطيق الصوم ومنهما من يطيق الصوم

  لَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ  مِّْن أَيَّامٍ أُخََروأما القسم األول فقد ذكر اهللا حكمه يف قوله َوَمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا أَْو َع
وأما القسم الثاين وهو املسافر واملريض اللذان يطيقان الصوم فإليهما اإلشارة بقوله َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ  

الشديد لو  فكأنه تعاىل أثبت للمريض وللمسافر حالتني يف إحدامها يلزمه أن يفطر وعليه القضاء وهي حال اجلهد
  صام والثانية أن يكون مطيقاً للصوم ال يثقل عليه فحينئذ يكون خمرياً بني أن يصوم وبني أن يفطر مع الفدية

القول الثاين وهو قول أكثر املفسرين أن املراد من قوله َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه املقيم الصحيح فخريه اهللا تعاىل أوالً بني 
  جب الصوم عليه مضيقاً معيناًهذين مث نصخ ذلك وأو

القول الثالث أنه نزلت هذه اآلية يف حق الشيخ اهلرم قالوا وتقريره من وجهني أحدمها أن الوسع فوق الطاقة 
فالوسع اسم ملن كان قادراً على الشيء على وجه السهولة أما الطاقة فهو اسم ملن كان قادراً على الشيء مع الشدة 

  لَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه أي وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة واملشقةواملشقة فقوله َوَعلَى ا
الوجه الثاين يف تقرير هذا القول القراءة الشاذة َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه فإن معناه وعلى الذين جيشمونه ويكلفونه 

  ومعلوم أن هذا ال يصح إال يف حق من قدر على الشي مع ضرب من املشقة
فت هذا فنقول القائلون هبذا القول اختلفوا على قولني أحدمها وهو قول السدي أنه هو الشيخ اهلرم فعلى إذا عر

هذا ال تكون اآلية منسوخة يروى أن أنساً كان قبل موته يفطر وال يستطيع الصوم ويطعم ويطعم لكل يوم مسكيناً 
سن البصري عن احلامل واملرضع إذا خافتا على وقال آخرون إهنا تتناول الشيخ اهلرم واحلامل واملرضع سئل احل

  نفسهما وعلى ولديهما فقال فأي مرض أشد من احلمل تفطر وتقضي
واعلم أهنم أمجعوا على أن الشيخ اهلرم إذا أفطر فعليه الفدية أما احلامل واملرضع إذا أفطرتا فهل عليهما الفدية فقال 

نيفة ال جتب حجة الشافعي أن قوله َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ  الشافعي رضي اهللا عنه عليهما الفدية فقال أبو ح
يتناول احلامل واملرض وأيضاً املدية واجبة على الشيخ اهلرم فتكون واجبة أيضاً عليهما وأبو حنيفة فرق فقال الشيخ 

ضاء واجب عليهما فو أوجبنا اهلرم ال ميكن إجياب القضاء عليه فال جرم وجبت الفدية أما احلامل واملرضع فالق
الفدية عليهما أيضاً كان ذلك مجعاً بني البدلني وهو غري جائز ألن القضاء بدل والفدية بدل فهذا تفصيل هذه 

  األقوال الثالثة يف تفسري قوله تعاىل َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُونَُه
حدها أن املرض املذكور يف اآلية إما أن أما القول األول وهو اختيار األصم فقد احتجوا على صحته من وجوه أ

يكون هو املرض الذي يكون يف الغاية وهو الذي ال ميكن حتمله أو املراد كل ما يسمى مرضاً أو املراد منه ما يكون 
متوسطاً بني هاتني الدرجتني والقسم الثاين باطل باإلتفاق والقسم الثالث أيضاً باطل ألن املتوسطات هلا مراتب 

 مضبوطة وكل مرتبة منها فإهنا بالنسبة إىل ما فوقها ضعيفة وبالنسبة إىل ما فوقها إىل ما حتتها قوية فإذا مل كثرية غري
يكن يف اللفظ داللة على تعيني تلك املرتبة مع أن مراد اهللا هو تلك املرتبة صارت اآلية جمملة وهو خالف األصل 



ألول وذلك ألنه مضبوط فحمل اآلية عليه أوىل ألنه ال يفضي إىل وملا بطل هذان القسمان تعني أن املراد هو القسم ا
  صريورة اآلية جمملة

إذا ثبت هذا فنقول أول اآلية دل على إجياب الصوم وهو قوله كتب عليكم الصيام أياماً معدودات مث بني أحوال 
طيقه مع املشقة والشدة فاهللا املعذورين وملا كان املعذورون على قسمني منهم من ال يطيق الصوم أصالً ومنهم من ي

  تعاىل ذكر حكم القسم األول مث أردفه حبكم القسم الثاين
احلجة الثانية يف تقرير هذا القول أنه ال يقال يف العرف للقادر القوي إنه يطيق هذا الفعل ألن هذا اللفظ ال يستعمل 

  إال يف حق من يقدر عليه مع ضرب من املشقة
لكم ال بد من إيقاع النسخ يف هذه اآلية وعلى قولنا ال جيب ومعلوم أن النسخ كلما كان احلجة الثالثة أن على أقوا

  أقل كان أوىل فكان املصري إىل إثبات النسخ من غري أن يكون يف اللفظ ما يدل عليه غري جائز
ري جائز ألنه تعاىل احلجة الرابعة أن القائلني بأن هذه اآلية منسوخة اتفقوا على أن ناسخها آية شهود الشهر وذلك غ

ولو كانت اآلية ناسخة هلذا ملا )  ١٨٥البقرة ( قال يف آخر تلك اآلية يُرِيدُ اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوالَ يُرِيدُ بِكُُم الُْعْسَر 
أوجب الصوم على سبيل  كان قوله ُيرِيُد اللَُّه بِكُمُ الُْيْسَر َوالَ ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسرَ الئقاً هبذا املوضع ألن هذا التقدير

التضييق ورفع وجوبه على سبيل التخيري فكان ذلك رفعاً لليسر وإثباتاً للعسر فكيف يليق به أن يقول يُرِيدُ اللَّهُ 
  بِكُُم الُْيْسَر َوالَ ُيرِيُد بِكُُم الُْعسَْر

وَنُه معطوف على املسافر واملريض واحتج القاضي رمحه اهللا يف فساد قول األصم فقال إن قوله َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُ
  ومن حق املعطوف أن يكون غري املعطوف عليه فبطل قول األصم

واجلواب أنا بينا أن املراد من املسافر واملريض املذكورين يف اآلية مها اللذان ال ميكنهما الصوم ألبتة واملراد من قوله 
ميكنهما الصوم فكانت املغايرة حاصلة فثبت مبا بينا أن القول الذي  َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنهُ املسافر واملريض اللذان

اختاره األصم ليس بضعيف أما إذا وافقنا اجلمهور وسلمنا فساده بقي القوالن اآلخران وأكثر املفسرين والفقهاء 
رم واحلامل على القول الثاين واختاره الشافعي واحتج على فساد القول الثالث وهو قول من محله على الشيخ اهل

واملرضع بأن قال لو كان املراد هو الشيخ اهلرم ملا قال يف آخر اآلية َوأَن َتُصوُمواْ َخْيٌر لَّكُْم ألنه ال يطيقه ولقائل أن 
يقول هذا حممول على الشيخ اهلرم الذي يطيق الصوم ولكنه يشق عليه وعلى هذا التقدير فال ميتنع أن يقال له لو 

  ان ذلك خرياً لك فإن العبادة كلما كانت أشق كانت أكثر ثواباًحتملت هذه املشقة لك
  أما قوله تعاىل ِفْدَيةٌ  طََعاُم ِمْسِكنيٍ ففيه مسألتان

َعاٌم املسألة األوىل قرأ نافع وابن عامر ِفْدَيةٌ  بغري تنوين طََعاٌم بالكسر مضافاً إليه َمَساِكَني مجعا والباقون ِفْدَيةٌ  منونة طَ
ِكٌني خمفوض أما القراءة األوىل ففيها حبثان األول أنه ما معىن إضافة فدية إىل طعام فنقول فيه وجهان بالرفع ّمْس

أحدمها أن الفدية هلا ذات وصفتها أهنا طعام فهذا من باب إضافة املوصوف إىل الصفة كقوهلم مسجد اجلامع وبقله 
طعام اسم يعم الفدية وغريها فهذه اإلضافة من اإلضافة احلمقاء والثاين قال الواحدي الفدية اسم للقدر الواجب وال

اليت تكون مبعىن ِمْن كقولك ثوب خز وخامت حديد واملعىن ثوب من خز وخامت من حديد فكذا ههنا التقدير فدية 
  من طعام فأضيفت الفدية إىل الطعام مع أنك تطلق على الفدية اسم الطعام

ملساكني ألن الذين يطيقونه مجاعة وكل واحد منهم يلزمه مسكني وأما البحث الثاين أن يف هذه القراءة مجعوا ا
القراءة الثانية وهي ِفْدَيةٌ  بالتنوين فجعلوا ما بعده مفسراً له ووحدوا املسكني ألن املعىن على كل واحد لكل يوم 



  طعام مسكني
ء وعند أيب حنيفة أنه نصف صاع من بر املسألة الثانية الفدية يف معىن اجلزاء وهو عبارة عن البدل القائم على الشي

  أو صاع من غريه وهو مدان وعند الشافعي مد
املسألة الثالثة احتج اجلبائي بقوله تعاىل َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ  على أن االستطاعة قبل الفعل فقال الضمري يف 

القدرة على الصوم حال عدم الصوم ألنه أوجب عليه الفدية وإمنا قوله َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه عائد إىل الصوم فأثبت 
  جيب عليه الفدية إذا مل يصم فدل هذا على أن القدرة على الصوم حاصلة قبل حصول الصوم

  فإن قيل مل ال جيوز أن يكون الضمري عائد إىل الفدية
ها والثاين أن الضمري مذكر والفدية قلنا لوجهني أحدمها أن الفدية غري مذكورة من قبل فكيف يرجع الضمري إلي

مؤنثة فإن قيل هذه اآلية منسوخة فكيف جيوز االستدالل هبا قلنا كانت قبل أن صارت منسوخة دالة على أن 
  القدرة حاصلة قبل الفعل واحلقائق ال تتغري

طعم مسكيناً أو أكثر والثاين أن يطعم أما قوله تعاىل فََمن َتطَوََّع َخْيًرا فَُهَو خَْيٌر لَُّه ففيه ثالثة أوجه أحدها أن ي
  املسكني الواحد أكثر من القدر الواجب والثالث قال الزهري من صام مع الفدية فهو خري له

أما قوله َوأَن َتُصوُمواْ َخْيٌر لَّكُْم ففيه وجوه أحدها أن يكون هذا خطاباً مع الذين يطيقونه فقط فيكون التقدير وأن 
و املطوقون وحتملتم املشقة فهو خري لكم من الفدية والثاين أن هذا خطاب مع كل من تقدم تصوموا أيها املطيقون أ

ذكرهم أعين املريض واملسافر والذين يطيقونه وهذا أوىل ألن اللفظ عام وال يلزم من اتصاله بقوله َوَعلَى الَِّذينَ 
رجوعه إىل الكل فوجب احلكم بذلك وعند هذا ُيِطيقُوَنُه أن يكون حكمه خمتصاً هبم ألن اللفظ عام وال منافاة يف 

ر فأفطر فعدة يتبني أنه ال بد من اإلضمار يف قوله فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ  مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر وأن التقدي
أول اآلية فالتقدير كتب عليكم الصيام  من أيام أخر الثالث أن يكون قوله َوأَن َتُصومُواْ َخْيرٌ لَّكُْم عطفاً عليه على

  وأن تصوموا خري لكم
أما قوله إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ أي أن الصوم عليكم فاعلموا صدق قولنا وأن تصوموا خري لكم الثاين أن آخر اآلية 

علمتم ما يف متعلق بأوهلا والتقدير كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون أي أنكم إذا تدبرمت 
الصوم من املعاين املورثة للتقوى وغريها مما ذكرناه يف صدر هذه اآلية الثالثة أن العامل باهللا ال بد وأن يكون يف قلبه 

فذكر العلم واملراد اخلشية وصاحب اخلشية )  ٢٨فاطر ( خشية اهللا على ما قال إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء 
  اإلحتياط واالحتياط يف فعل الصوم فكأنه قيل إن كنتم تعلمون اهللا حىت ختشونه كان الصوم خرياً لكميراعي 

نكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه َوَمن َشْهُر رََمَضانَ الَِّذى أُنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ُهًدى لِّلنَّاسِ وََبيِّنَاٍت مَِّن الُْهَدى َوالْفُْرقَاِن فََمن َشهَِد ِم
 َولُِتكِْملُواْ الِْعدَّةَ  َوِلُتكَبُِّرواْ نَ َمرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ  مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر يُرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوالَ يُرِيُد بِكُمُ الُْعْسَركَا

  اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم َولََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ
  فيه مسائل

مأخوذ من الشهرة يقال شهر الشيء يشهر شهرة وشهرا إذا ظهر ومسي الشهر شهراً لشهرة  املسألة األوىل الشهر
أمره وذلك ألن حاجات الناس ماسة إىل معرفته بسبب أوقات ديوهنم وقضاء نسكهم يف صومهم وحجهم والشهرة 

  ظهور الشيء ومسي اهلالل شهراً لشهرته وبيانه قال بعضهم مسي الشهر شهراً باسم اهلالل
ملسألة الثانية اختلفوا يف رمضان على وجوه أحدها قال جماهد إنه اسم اهللا تعاىل ومعىن قول القائل شهر رمضان أي ا

ال تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان ولكن قولوا جاء ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( شهر اهللا وروي عن النيب 



  )اهللا تعاىل شهر رمضان وذهب شهر رمضان فإن رمضان اسم من أمساء 
القول الثاين أنه اسم للشهر كشهر رجب وشعبان مث اختلفوا يف اشتقاقه على وجوه األول ما نقل عن اخلليل أنه من 
الرمضاء بسكون امليم وهو مطر يأيت قبل اخلريف يطهر وجه األرض عن الغبار واملعىن فيه أنه كما يغسل ذلك املطر 

هذه األمة من الذنوب ويطهر قلوهبم الثاين أنه مأخوذ من  غسل أبدانوجه األرض ويطهرها فكذلك شهر رمضان ي
الرمض وهو حر احلجارة من شدة حر الشمس واإلسم الرمضاء فسمي هذا الشهر هبذا اإلسم إما الرمتاضهم يف 

هذا الشهر من حر اجلوع أو مقاساة شدته كما مسوه تابعاً ألنه كان يتبعهم أي يزعجهم لشدته عليهم وقيل ملا نقلوا 
مساء الشهور عن اللغة القدمية مسوها باألزمنة اليت وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض احلر وقيل مسي هبذا أ

إمنا مسي رمضان ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلسم ألنه يرمض الذنوب أي حيرقها وقد روى عن رسول اهللا 
ذ من قوهلم رمضت النصل أرمضه رمضاً إذا دفعته بني الثالث أن هذا اإلسم مأخو) ألنه يرمض ذنوب عباد اهللا 

حجرين لريق ونصل رميض ومرموض فسمي هذا الشهر رمضان ألهنم كانوا يرمضون فيه أسلحتهم ليقضوا منها 
أوطارهم وهذا القول حيكى عن األزهري الرابع لو صح قوهلم إن رمضان اسم اهللا تعاىل وهذا الشهر أيضاً مسي هبذا 

 أن الذنوب تتالشى يف جنب رمحة اهللا حىت كأهنا احترقت وهذا الشهر أيضاً رمضان مبعىن أن الذنوب اإلسم فاملعىن
  حتترق يف جنب بركته

املسألة الثالثة قرىء َشْهرٍ بالرفع وبالنصب أما الرفع ففيه وجوه أحدها وهو قول الكسائي أنه ارتفع على البدل من 
  لثاين وهو قول الفراء واألخفش أنهالصيام واملعىن كتب عليكم شهر رمضان وا

خرب مبتدأ حمذوف بدل من قوله أَيَّاًما كأنه قيل هي شهر رمضان ألن قوله َشْهرُ َرَمَضانَ تفسري لأليام املعدودات 
ب وتبيني هلا الثالث قال أبو علي إن شئت جعلته مبتدأ حمذوف اخلرب كأنه ملا تقدم كُِتَب َعلَْيكُُم الّصَياُم قيل فيما كت
عليكم من الصيام شهر رمضان أي صيامه الرابع قال بعضهم جيوز أن يكون مببتدأ وخربه الَِّذى مع صلته كقوله 

زيد الذي يف الدار قال أبو علي واألشبه أن يكون الَِّذى وصفاً ليكون لفظ القرآن نصاً يف األمر بصوم الشهر ألنك 
ه هبذا اللفظ إمنا يكون خمرباً عنه بإنزال القرآن فيه وإيضاً إن جعلته خرباً مل يكن شهر رمضان منصوصاً على صوم

إذا جعلت الَِّذى وصفاً كان حق النظم أن يكىن عن الشهر ال أن يظهر كقولك شهر رمضان املبارك من شهده 
فليصمه وأما قراءة النصب ففيها وجوه أحدها التقدير صوموا شهر رمضان وثانيها على اإلبدال من أيام معدودات 

واعترض عليه بأن قيل فعلى هذا التقدير ) الكشاف ( وثالثها أنه مفعول َوأَن َتُصوُمواْ وهذا الوجه ذكره صاحب 
يصري النظم وأن تصوموا رمضان الذين أنزل فيه القرأن خري لكم وهذا يقتضي وقوع الفصل بني املبتدأ واخلرب هبذا 

ريان جمرى الشيء الواحد وإيقاع الفصل بني الشيء وبني نفسه الكالم الكثري وهو غري جائز ألن املبتدأ واخلرب جا
  غري جائز

أما قوله أُنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ اعلم أنه تعاىل ملا خص هذا الشهر هبذه العبادة بني العلة هلذا التخصيص وذلك هو أن اهللا 
يصه بنوع عظيم من آيات العبودية سبحانه خصه بأعظم آيات الربوبية وهو أنه أنزل فيه القرآن فال يبعد أيضاً ختص

وهو الصوم مما حيقق ذلك أن األنوار الصمدية متجلية أبداً ميتنع عليها اإلخفاء واالحتجاب إال أن العالئق البشرية 
مانعة من ظهورها يف األرواح البشرية والصوم أقوى األسباب يف إزالة العالئق البشرية ولذلك فإن أرباب 

لوال أن الشياطني حيومون ( إىل التوصل إليها إال بالصوم وهلذا قال عليه الصالة والسالم  املكاشفات ال سبيل هلم
فثبت أن بني الصوم وبني نزول القرآن مناسبة عظيمة فلما ) على قلوب بين آدم لنظروا إىل ملكوت السموات 

أسرار كثرية والقدر الذي  كان هذا الشهر خمتصاً بنزول القرآن وجب أن يكون خمتصاً بالصوم ويف هذا املوضع



  أشرنا إليه كاف ههنا مث ههنا مسائل
املسألة األوىل قوله تعاىل نَزَّلَ ِفيِه الْقُْرآنُ يف تفسريه قوالن األول وهو اختيار اجلمهور أن اهللا تعاىل أنزل القرآن يف 

وأنزلت التوراة لست  نزل صحف إبراهيم يف أول ليلة من رمضان) ( صلى اهللا عليه وسلم ( رمضان عن النيب 
  وههنا سؤالت) مضني واإلجنيل لثالث عشر والقرآن ألربع وعشرين 

السؤال األول أن القرآن ما نزل على حممد عليه الصالة والسالم دفعة وإمنا نزل عليه يف مدة ثالث وعشرين سنة 
  نزاله برمضانمنجما مبعضا وكما نزل بعضه يف رمضان نزل بعضه يف سائر الشهور فما معىن ختصيص إ

واجلواب عنه من وجهني األول أن القرآن أنزل يف ليلة القدر مجلة إىل مساء الدنيا مث نزل إىل األرض جنوماً وإمنا 
جرت احلال على هذا الوجه ملا علمه تعاىل من املصلحة على هذا الوجه فإنه ال يبعد أن يكون للمالئكة الذين هم 

لك إليهم أو كان يف املعلوم أن يف ذلك مصلحة للرسول عليه السالم يف توقع سكان مساء الدنيا مصلحة يف إنزال ذ
الوحي من أقرب اجلهات أو كان فبه مصلحة جلربيل عليه السالم ألنه كان هو املأمور بإنزاله وتأديته أما احلكمة يف 

  إنزال القرآن على الرسول منجماً مفرقا فقد شرحناها يف سورة

( تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْوالَ نُّزلَ َعلَْيِه الْقُْرءانُ ُجْملَةً  واِحَدةً  كَذَِلَك ِلُنثَّبتَ بِِه فَُؤاَدَك الفرقان يف تفسري قوله 
  ) ٣٢الفرقان 

اجلواب الثاين عن هذا السؤال أن املراد منه أنه ابتدىء إنزاله ليلة القدر من شهر رمضان وهو قول حممد بن 
بادىء امللل والدول هي اليت يؤرخ هبا لكوهنا أشرف األوقات وألهنا أيضاً أوقات مضبوطة إسحاق وذلك ألن م

  معلومة
واعلم أن اجلواب األول ال حيتاج فيه إىل حتمل شيء من اجملاز وههنا حيتاج فإنه ال بد على هذا اجلواب من محل 

  القرآن على بعض أجزائه وأقسامه
وبني )  ١القدر ( ية على هذا القول وبني قوله تعاىل إِنَّا أَنزَلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ السؤال الثاين كيف اجلمع بني هذه اآل

  ) ٣الدخان ( قوله إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةٍ  مَُّباَركَةٍ  
يلة القدر ال بد وأن تكون يف واجلواب روي أن ابن عمر استدل هبذه اآلية وبقوله إِنَّا أَنَزلْنَاُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ أن ل

رمضان وذلك ألن ليلة القدر إذا كانت يف رمضان كان إنزاله يف ليلة القدر إنزاال له يف رمضان وهذا كمن يقول 
  لقيت فالناً يف هذا الشهر فيقال له يف أي يوم منه فيقول يوم كذا فيكون ذلك تفسرياً للكالم األول فكذا ههنا

على هذا القول حيتمل أن يقال إن اهللا تعاىل أنزل كل القرآن من اللوح احملفوظ إىل  السؤال الثالث أن القرآن
منجماً إىل آخر عمره وحيتمل أيضاً أن يقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( السماء الدنيا يف ليلة القدر مث أنزله إىل حممد 

يعلم أن حممداً عليه السالم وأمته حيتاجون  إنه سبحانه كان ينزل من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا من القرآن ما
  إليه يف تلك السنة مث ينزله على الرسول على قدر احلاجة مث كذلك أبداً ما دام فأيهما أقرب إىل الصواب

و اجلواب كالمها حمتمل وذلك ألن قوله َشْهُر رََمَضانَ الَِّذى أُنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ حيتمل أن يكون املراد منه الشخص وه
  رمضان معني وأن يكون املراد منه النوع وإذا كان كل واحد منهما حمتمالً صاحلا وجب التوقف

القول الثاين يف تفسري قوله أُنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ قال سفيان بن عيينة أنزل فيه القرآن معناه أنزل يف فضله القرآن وهذا 
صديق كذا آية يريدون يف فضله قال ابن األنباري أنزل يف اختيار احلسني بن الفضل قال ومثله أن يقال أنزل يف ال

إجياب صومه على اخللق القرآن كام يقول أنزل اهللا يف الزكاة كذا وكذا يريد يف إجياهبا وأنزل يف اخلمر كذا يريد يف 
  حترميها



عن حممد ) البسيط ( دي يف املسألة الثانية القرآن اسم ملا بني الدفتني من كالم اهللا واختلفوا يف اشتقاقه فروى الواح
بن عبد اهللا بن احلكم أن الشافعي رضي اهللا عنه كان يقول إن القرآن اسم وليس مبهموز ومل يؤخذ من قرأت ولكنه 

 ٤٥اآلراء ( اسم لكتاب اهللا مثل التوراة واإلجنيل قال ويهمز قراءة وال يهمز القرآن كما يقول َوإِذَا قََرأَْت الْقُرءانَ 
دي وقول الشافعي أنه اسم لكتاب اهللا يشبه أنه ذهب إىل أنه غري مشتق وذهب آخرون إىل أنه مشتق قال الواح) 

  واعلم أن القائلني هبذا القول منهم من ال يهمزه ومنهم من يهمزه

أما األولون فلهم فيه اشتقاقان أحدمها أنه مأخوذ من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدمها إىل اآلخر فهو 
قرن واإلسم قران غري مهموز فسمي القرآن قرآناً إما ألن ما فيه من السور واآليات واحلروف يقترن مشتق من 

بعضها ببعض أو ألن ما فيه من احلكم والشرائع مقترن بعضها ببعض أو ألن ما فيه من الدالئل الدالة على كونه من 
األسلوب الغريب وعلى األخبار عن عبد اهللا مقترن بعضها ببعض أعين اشتماله على جهات الفصاحة وعلى 

املغيبات وعلى العلوم الكثرية فعلى هذا التقدير هو مشتق من قرن واإلسم قران غري مهموز وثانيهما قال الفراء 
أظن أن القرآن مسي من القرائن وذلك ألن اآليات يصدق بعضها بعضاً على ما قال تعاىل َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اللَِّه 

فهي قرائن وأما الذين مهزوا فلهم وجوه أحدها أنه مصدر القراءة يقال )  ٨٢النساء ( َجُدواْ ِفيِه اْخِتلَافاً كَِثرياً لََو
قرأت القرآن فأنا أقرؤه قرأ وقراءة وقرآنا فهو مصدر ومثل القرآن من املصادر الرجحان والنقصان واخلسران 

  به والغفران قال الشاعر ضحوا بأمشط عنوان السجود
  يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً

هذا هو األصل مث إن املقروء )  ٧٨اإلسراء ( أي قراءة وقال اهللا سبحانه وتعاىل أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى 
يسمى قرآناً ألن املفعول يسمى باملصدر كما قالوا للمشرب شراب وللمكتوب كتاب واشتهر هذا اإلسم يف 

علوه امساً لكالم اهللا تعاىل وثانيها قال الزجاج وأبو عبيدة إنه مأخوذ من القرء وهو اجلمع قال عمرو العرف حىت ج
  هجان اللون مل تقرأ جنينا

أي مل جتمع يف رمحها ولدا ومن هذا األصل قرء املرأة وهو أيام اجتماع الدم يف رمحها فسمي القرآن قرآناً ألنه جيمع 
طرب وهو أنه مسي قرآنا ألن القارىء يكتبه وعند القراءة كأنه يلقيه من فيه أخذاً من السور ويضمها وثالثها قول ق

قول العرب ما قرأت الناقة سلى قط أي ما رمت بولد وما أسقطت ولداً قط وما طرحت ومسي احليض قرأ هلذا 
  التأويل فالقرآن يلفظه القارىء من فيه ويلقيه فسمي قرآناً

أن التنزيل )  ٢٣البقرة ( يف تفسري قوله تعاىل َوإِن كُنُتْم ِفى رَْيبٍ ّممَّا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا املسألة الثالثة قد ذكرنا 
خمتص بالنزول على سبيل التدريج واإلنزال خمتص مبا يكون النزول فيه دفعة واحدة وهلذا قال اهللا تعاىل نَزَّلَ َعلَْيَك 

ْيَن َيَدْيِه وَأَنَزلَ التَّْوَراةَ  َواِإلِجنيلَ إذا ثبت هذا فنقول ملا كان املراد ههنا من قوله تعاىل الِْكَتابَ بِالَْحّق ُمَصّدقاً لَّما َب
َشْهُر رََمَضانَ الَِّذى أُنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ أنزل من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا ال جرم ذكره بلفظ اإلنزال دون 

  راجح على سائر األقوال أما قوله ُهًدى لّلنَّاسِ ففيه مسألتانالتنزيل وهذا يدل على أن هذا القول 
  ) ٢البقرة ( املسألة األوىل بينا تفسري اهلدى يف قوله تعاىل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 

والسؤال أنه تعاىل جعل القرآن يف تلك اآلية هدى للمتقني وههنا جعله هدى للناس فكيف وجه اجلمع وجوابه ما 
  ذكرناه هناك

  ألة الثانية ُهًدى لّلنَّاسِ َوبَيَِّناتٍ نصب على احلال أي أنزل وهو هداية للناس إىل احلق وهواملس



  آيات واضحات مكشوفات مما يهدي إىل احلق ويفرق بني احلق والباطل
  اٍت مَِّن الُْهَدى بعد قوله ُهًدىأما قوله تعاىل وََبيَِّناٍت مَِّن الُْهَدى َوالْفُْرقَاِن ففيه إشكال وهو أن يقال ما معىن قوله َوَبيَِّن

وجوابه من وجوه األول أنه تعاىل ذكر أوال أنه هدى مث اهلدى على قسمني تارة يكون كونه هدى للناس بينا جلياً 
وتارة ال يكون كذلك والقسم األول ال شك أنه أفضل فكأنه قيل هو هدى ألنه هو البني من اهلدى والفارق بني 

باب ما يذكر اجلنس ويعطف نوعه عليه لكونه أشرف أنواعه والتقدير كأنه قيل هذا هدى  احلق والباطل فهذا من
وهذا بني من اهلدى وهذا بينات من اهلدى وال شك أن هذا غاية املبالغات الثاين أن يقال القرآن هدى يف نفسه ومع 

راة واإلجنيل قال اهللا تعاىل نَزَّلَ َعلَْيَك كونه كذلك فهو أيضاً بينات من اهلدى والفرقان واملراد باهلدى والفرقان التو
 ٤ ٣آل عمران (  الْفُْرقَانَ الِْكَتابَ بِالَْحّق ُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه وَأَنَزلَ التَّْوَراةَ  َواِإلِجنيلَ ِمن قَْبلُ ُهًدى لّلنَّاسِ َوأَنَزلَ

وقال َولَقَْد ءاَتْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ )  ٥٣البقرة ( ْم َتْهَتُدونَ َوإِذْ وقال َوإِذَا مُوَسى الِْكَتاَب َوالْفُْرقَانَ لَعَلَّكُ) 
فبني تعاىل وتقدس أن القرآن مع كونه هدى يف نفسه ففيه أيضاً هدى من )  ٤٨٠األنبياء ( َوِضَياء َوِذكْراً ِللُْمتَِّقَني 

األول على أصول الدين واهلدي الثاين على فروع الدين  الكتب املتقدمة اليت هي هدى وفرقان الثالث أن حيمل
  فحينئذ يزول التكرار واهللا أعلم

  وأما قوله تعاىل فََمن َشهَِد مِنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه ففيه مسائل
هَِد ِمنكُمُ عن األخفش واملازين أهنما قاال الفاء يف قوله فََمن َش) البسيط ( املسألة األوىل نقل الواحدي رمحه اهللا يف 

الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه زائدة قاال وذلك ألن الفاء قد تدخل للعطف أو للجزاء أو تكون زائدة وليس للعطف واجلزاء ههنا 
 ٨اجلمعه ( الَْغْيبِ اِلمِ وجه ومن زيادة الفاء قوله تعاىل قُلْ إِنَّ الْمَْوَت الَِّذى تَِفرُّونَ ِمْنُه فَإِنَُّه ُملَاِقيكُمْ ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى َع

(  
وأقول ميكن أن يقال الفاء ههنا للجزاء فإنه تعاىل ملا بني كون رمضان خمتصاً بالفضيلة العظيمة اليت ال يشاركه سائر 

الشهور فيها فبني أن اختصاصه بتلك الفضيلة يناسب اختصاصه هبذه العبادة ولوال ذلك ملا كان لتقدمي بيان تلك 
قيل ملا علم اختصاص هذا الشهر هبذه الفضيلة فأنتم أيضاً خصوه هبذه العبادة أما قوله تعاىل  الفضيلة ههنا وجه كأنه

فَإِنَُّه ُملَاِقيكُْم الفاء فيه غري زائدة وأيضاً بل هذا من باب مقابلة الضد بالضد كأنه قيل ملا فروا من املوت فجزائهم أن 
  دريقرب املوت منهم ليعلموا أنه ال يغين احلذر عن الق

املسألة الثانية َشهَِد أي حضر والشهود احلضور مث ههنا قوالن أحدمها أن مفعول شهد حمذوف ألن املعىن فمن شهد 
  منكم البلد أو بيته مبعىن مل يكن مسافراً وقوله الشَّْهُر انتصابه على الظرف وكذلك اهلاء يف قوله فَلَْيُصمُْه

لتقدير من شاهد الشهر بعقله ومعرفته فليصمه وهو كما يقال شهدت عصر والقول الثاين مفعول شَهَِد هو الشَّْهُر وا
  فالن وأدركت زمان فالن واعلم أن كال القولني ال يتم إال مبخالفة الظاهر أما القول

األول فإمنا يتم بإضمار أمر زائد وأما القول الثاين فيوجب دخول التخصيص يف اآلية وذلك ألن شهود الشهر 
 واجملنون واملريض واملسافر مع أنه مل جيب على واحد منهم الصوم إال أنا بينا يف أصول الفقه حاصل يف حق الصيب

أنه مىت وقع التعارض بني التخصيص واإلضمار فالتخصيص أوىل وأيضاً فالناً على القول األول ملا التزمنا اإلضمار 
حد منهم شهد الشهر مع أنه ال جيب عليهم ال بد أيضاً من التزام التخصيص ألن الصيب واجملنون واملريض كل وا

الصوم بل املسافر ال يدخل فال حيتاج إىل ختصيص هذه الصورة فيه فالقول األول ال يتمشى إال مع التزام اإلضمار 
والتخصيص والقول الثاين يتمشى مبجرد التزام التخصيص فكان القول الثاين أوىل هذا ما عندي فيه مع أن أكثر 

  ذهبوا إىل األول) الكشاف ( حدي وصاحب احملققني كالوا



املسألة الثالثة األلف والالم يف قوله فََمن َشهَِد مِنكُُم الشَّْهَر للمعهود السابق وهو شهر رمضان ونظريه قوله تعاىل 
   يأتوا بالشهداء األربعةأي فإذ مل)  ١٣النور ( لَّْوالَ َجاءو َعلَْيِه بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَداء فَإِذْ لَْم يَأُْتواْ بِالشَُّهَداء 

املسألة الرابعة اعلم أن يف اآلية إشكاالً وهو أن قوله تعاىل فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه مجلة مركبة من شرط 
وجزاء فالشرط هو شهود الشهر واجلزاء هو األمر بالصوم وما مل يوجد الشرط بتمامه ال يترتب عليه اجلزاء 

زمان املخصوص من أوله إىل آخره فشهود الشهر إمنا حيصل عند اجلزاء األخري من الشهر وظاهر والشهر اسم لل
هذه اآلية يقتضي أن عند شهود اجلزء األخري من الشهر جيب عليه صوم كل الشهر وهذا حمال ألنه يفضي إىل إيقاع 

ء هذه اآلية على ظاهرها وأنه ال بد من الفعل يف الزمان املنقضي وهو ممتنع فلهذا الدليل علمنا أنه ال ميكن إجرا
صرفها إىل التأويل وطريقه أن حيمل لفظ الشهر على جزء من أجزاء الشهر يف جانب الشرط فيصري تقريره من 

شهد جزأ من أجزاء الشهر فليصم كل الشهر فعلى هذا من شهد هالل رمضان فقد شهد جزأ من أجزاء الشهر 
اء وهو األمر بصوم كل الشهر وعلى هذا التأويل يستقيم معىن اآلية وليس فيه وقد حتقق الشرط فيترتب عليه اجلز

  إال محل لفظ الكل على اجلزء وهو جماز مشهور
واعلم أن املنقول عن علي أن املراد من هذه اآلية فمن شهد منكم أول الشهر فليصم مجيعه وقد عرفت مبا ذكرنا 

 يتفرع على هذا األصل فرعان أحدمها أنه إذا شهد أول الشهر هل من الدليل أنه ال يصح ألبتة إال هذا القول مث
  يلزمه صوم كل الشهر والثاين أنه إذا شهد آخر الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر

أما األول فهو أنه نقل عن علي رضي اهللا عنه أن من دخل عليه الشهر وهو مقيم مث سافر أن الواجب أن يصوم 
على أن من شهد أول الشهر وجب عليه صوم كل الشهر وأما سائر اجملتهدين فيقولون  الكل ألنا بينا أن اآلية تدل

إن قوله تعاىل فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه وإن كان معناه أن من شهد أول الشهر فليصمه كله إال أنه عام 
ا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ  مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر خاص واخلاص يدخل فيه احلاضر واملسافر وقوله بعد ذلك فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًض

  مقدم على العام فثبت أنه وإن سافر بعد شهوة الشهر فإنه حيل له اإلفطار
  وأما الثاين وهو أن أبا حنيفة زعم أن اجملنون إذا أفاق يف أثناء الشهر يلزمه قضاء ما مضى قال ألنا

ه اآلية أن من أدرك جزأ من رمضان لزمه صوم كل رمضان واجملنون إذا أفاق يف قد دللنا على أن املفهوم من هذ
أثناء الشهر فقد شهد جزأ من رمضان فوجب أن يلزمه صوم كل رمضان فإذا مل ميكن صيام ما تقدم فالقضاء 

  واجب
  حبثنياملسألة اخلامسة اعلم أن قوله تعاىل فََمن َشهَِد مِنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه يستدعي 

البحث األول أن شهود الشهر مباذا حيصل فنقول إما بالرؤية وإما بالسماع أما الرؤية فنقول إذا رأى إنسان هالل 
رمضان فأما أن يكون منفرداً بتلك الرؤية أو ال يكون فإن كان منفرداً هبا فأما أن يرد اإلمام شهادته أو ال يردها 

ه أن يصوم ألن اهللا تعاىل جعل شهود الشهر سبباً لوجوب الصوم عليه وقد فإن تفرد بالرؤية ورد اإلمام شهادته لزم
حصل شهود الشهر يف حقه فوجب أن جيب عليه الصوم وأما إن انفرد بالرؤية وقبل اإلمام شهادته أو مل ينفرد 

صوم والفطر بالرؤية فال كالم يف وجوب الصوم وأما السماع فنقول إذا شهد عدالن على رؤية اهلالل حكم به يف ال
مجيعاً وإذا شهد عدل واحد على رؤية هالل شوال ال حيكم به وإذا شهد على هالل رمضان حيكم به احتياطاً ألمر 
الصوم والفرق بينه وبني هالل شوال أن هالل رمضان للدخول يف العبادة وهالل شوال للخروج من العبادة وقول 

العبادة ال يقبل إال على قول اإلثنني وعلى أنه ال فرق بينهما يف  الواحد يف إثبات العبادة يقبل أما يف اخلروج من
احلقيقة ألنا إمنا قبلنا قول الواحد يف هالل رمضان لكي يصوموا وال يفطروا احتياطاً فكذلك ال يقبل قول الواحد يف 



  هالل شوال لكي يصوموا وال يفطروا احتياطاً
ساك عن املفطرات مع العلم بكونه صائماً من أول طلوع الفجر البحث الثاين يف الصوم نفقول إن الصوم هو اإلم

  الصادق إىل حني غروب الشمس مع النية ويف احلد قيود
القيد األول اإلمساك وهو احتراز عن شيئني أحدمها لو طارت ذبابة إىل حلقه أو وصل غبار الطريق إىل بطنه ال 

آية الصوم ُيرِيُد اللَُّه بِكُمُ الُْيْسَر َوالَ ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر والثاين  يبطل صومه ألن االحتراز عنه شاق واهللا تعاىل يقول يف
لوصب الطعام أو الشراب يف حلقه كرهاً أو حال نوم ال يبطل صومه ألن املعترب هو اإلمساك واالمتناع واإلكراه ال 

  ينايف ذلك
ارج واجلماع وحد الدخول كل عني وصل من القيد الثاين قولنا عن املفطرات وهي ثالثة دخول داخل وخروج خ

الظاهر إىل الباطن من منفذ مفتوح إىل الباطن إما الدماغ أو البطن وما فيه من األمعاء واملثانة أما الدماغ فيحصل 
الفطر بالسعوط وأما البطن فيحصل الفطر باحلقنة وأما اخلروج فالقىء باالختيار واالستمناء يبطالن الصوم وأما 

  اإليالج يبطل الصوماجلماع ف
القيد الثالث قولنا مع العلم بكونه صائماً فلو أكل أو شرب ناسياً للصوم ال يبطل صومه عند أيب حنيفة والشافعي 

  وعند مالك يبطل
الَْخْيطُ القيد الرابع قولنا من أول طلوع الفجر الصادق والدليل عليه قوله تعاىل َوكُلُواْ َواشَْرُبواْ َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُمُ 

وكلمة َحتَّى النتهاء الغاية وكان األعمش يقول أول وقته إذا )  ١٨٧البقرة ( االْبَيُض ِمَن الَْخْيطِ االْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ 
  طلعت الشمس وكان يبيح األكل والشرب بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وحيتج بأن

أن يكون من عند طلوعها وهذا باطل بالنص الذي ذكرناه انتهاء اليوم من وقت غروب الشمس فكذا ابتداؤه جيب 
وحكي عن األعمش أنه دخل عليه أبو حنيفة يعوده فقال له األعمش إنك لثقيل على قليب وأنت يف بيتك فكيف 
إذا زرتنيا فسكت عنه أبو حنيفة فلما خرج من عنده قيل له مل سكت عنه فقال وماذا أقول يف رجل ما صام وما 

عين به أنه كان يأكل بعد الفجر الثاين قبل الشمس فال صوم له وكان ال يغتسل من اإلنزال فال  صلى يف دهره
  صالة له

إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد ( القيد اخلامس قولنا إىل غروب الشمس ودليله قوله عليه السالم 
ضوء الشمس قاس هذا الطرف على الطرف األول  ومن الناس من يقول وقت اإلفطار عند غروب) أفطر الصائم 

  من النهار
القيد السادس قولنا مع النية ومن الناس من يقول ال حاجة لصوم رمضان إىل النية ألن اهللا تعاىل أمر بالصوم يف قوله 

ليل قوله فَلَْيُصْمُه والصوم هو اإلمساك وقد وجد فيخرج عن العهدة لكنا نقول ال بد من النية ألن الصوم عمل بد
  )إمنا األعمال بالنيات ( والعمل ال بد فيه من النية لقوله عليه السالم ) أفضل األعمال الصوم ( عليه السالم 

املسألة السادسة القائلون بأن اآلية املتقدمة تدل على أن املقيم الصحيح خمري بني أن يصوم وبني أن يفطر مع الفدية 
م األصفاين واألصم ينكرون ذلك وقد تقدم شرح هذه املسألة مث بتقدير صحة قالوا هذه اآلية ناسخة هلا وأبو مسل

القول هبذا النسخ فهذا يدل على أن نسخ األخف باألثقل جائز ألن إجياب الصوم على التعيني أثقل من إجيابه على 
  التخيري بينه وبني الفدية

ةٌ  مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر فقد تقدم تفسري هذه اآلية وقد تقدم بيان السبب يف أما قوله تعاىل فََمن كَانَ مَّرِيًضا أَْو َعلَى سَفَرٍ فَِعدَّ
  التكرير



خول ما أما قوله تعاىل ُيرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوالَ ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر فاعلم أن هذا الكالم إمنا حيسن ذكره ههنا بشرط د
أوجب الصوم على سبيل السهولة واليسر فإنه ما أوجبه إال يف مدة قليلة  قبله فيه واألمر ههنا كذلك ألن اهللا تعاىل

من السنة مث ذلك القليل ما أوجبه على املريض وال على املسافر وكل ذلك رعاية ملعىن اليسر والسهولة وههنا 
  مسائل

به األمور واليد اليسرى قيل  املسألة األوىل اليسر يف اللغة معناه السهولة ومنه يقال للغين والسعة اليسار ألنه يسهل
  تلي الفعال باليسر وقيل إنه يتسهل األمر مبعونتها اليمىن

املسألة الثانية املعتزلة احتجوا هبذه اآلية يف أن تكليف ما ال يطاق غري واقع قالوا ألنه تعاىل ملا بني أنه يريد هبم ما 
وجوابه أن اليسر والعسر ال يفيدان العموم ملا  تيسر دون ما تعسر فكيف يكلفهم ما ال يقدرون عليه من اإلميان

ثبت يف أصول الفقه أن اللفظ املفرد الذي دخل عليه األلف والالم ال يفيد العموم وأيضاً فلو سلمنا ذلك لكنه قد 
  ينصرف إىل املعهود السابق فنصرفه إىل املعهود السابق يف هذا املوضع

ة يف إثبات أنه قد يقع من العبد ما ال يريده اهللا وذلك ألن املريض لو محل املسألة الثالثة املعتزلة متكسوا هبذه اآلي
  نفسه على الصوم حىت أجهده لكان جيب أن يكون قد فعل ما ال يريده اهللا منه إذا كان ال

يريد العسر اجلواب حيتمل اللفظ على أنه تعاىل ال يريد أن يأمره مبا فيه عسر وإن كان قد يريد منه العسر وذلك 
  ألن عندنا األمر قد يثبت بدون اإلرادة

املسألة الرابعة قالوا هذه اآلية دالة على رمحته سبحانه لعباده فلو أراد هبم أن يكفروا فيصريوا إىل النار وخلق فيهم 
  أنه معارض بالعلمذلك الكفر مل يكن الئقاً به أن يقول يُرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوالَ يُرِيُد بِكُمُ الُْعْسَر واجلواب 

  أما قوله تعاىل وَِلُتكِْملُواْ الِْعدَّةَ  ففيه مسائل
  املسألة األوىل قرأ أبو بكر عن عاصم َوِلُتكِْملُواْ الِْعدَّةَ  بتشديد امليم والباقون بالتخفيف ومها لغتان أكملت وكملت

  لقاملسألة الثانية لقائل أن يقول َولُِتكِْملُواْ الِْعدَّةَ  على ماذا ع
جوابنا أمجعوا على أن الفعل املعلل حمذوف مث فيه وجهان أحدمها ما قاله الفراء وهو أن التقدير ولتكملوا العدة 

ولتكربوا اهللا على ماهداكم ولعلكم تشكرون فعل مجلة ملا ذكر وهو األمر بصوم العدة وتعليم كيفية القضاء 
األمور الثالثة ذكر عقيبها ألفاظاً ثالثة فقوله َولُِتكِْملُواْ الِْعدَّة والرخصة يف إباحة الفطر وذلك ألنه تعاىل ما ذكر هذه 

َ علة لألمر مبراعاة العدة َولُِتكَّبرُواْ علة ما علمتم من كيفية القضاء َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ علة الترخص والتسهيل ونظري 
َك ُنرِى إِبْراهِيَم َملَكُوَت السََّماَواِت وَاالْْرَض وَِلَيكُونَ ما ذكرنا من حذف الفعل املنبه ما قبله عليه قوله تعاىل َوكَذَِل

  أي أريناه)  ٧٥األنعام ( ِمَن الُْموِقنَِني 
الوجه الثاين ما قاله الزجاج وهو أن املراد به أن الذي تقدم من التكليف على املقيم صحيح والرخصة للمريض 

يسهل عليه إكمال العدة ومع الرخصة يف املرض والسفر يسهل إكمال واملسافر إمنا هو إكمال العدة ألنه مع الطاقة 
العدة بالقضاء فال يكون عسراً فبني تعاىل أنه كلف الكل على وجه ال يكون إكمال العدة عسرياً بل يكون سهالً 

  اين قبلهيسرياً والفرق بني الوجهني أن يف األول إضماراً وقع بعد قوله َوِلُتكِْملُواْ الِْعدَّةَ  ويف الث
املسألة الثالثة إمنا قال َوِلُتكِْملُواْ الِْعدَّةَ  ومل يقل ولتكملوا الشهر ألنه ملا قال ولتكملوا العدة دخل حتته عدة أيام 

الشهر وأيام القضاء لتقدم ذكرمها مجيعاً ولذلك جيب أن يكون عدد القضاء مثالً لعدد املقضي ولو قال تعاىل 
  ى حكم األداء فقط ومل يدخل حكم القضاءولتكملوا الشهر لدل ذلك عل

أما قوله َولُِتكَّبرُواْ اللََّه َعلَى َما ففيه وجهان األول أن املراد منه التكبري ليلة الفطر قال ابن عباس حق على املسلمني 



وأبو  إذا رأوا هالل شوال أن يكربوا وقال الشافعي وأحب إظهار التكبري يف العيدين وبه قال مالك وأمحد وإسحاق
يوسف وحممد وقال أبو حنيفة يكره ذلك غداة الفطر واحتج الشافعي رمحه اهللا بقوله تعاىل الُْعْسَر َوِلُتكِْملُواْ الِْعدَّةَ  
َوِلُتكَّبُرواْ اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم وقال معناه ولتكملوا عدة شهر رمضان لتكربوا اهللا عند انقضائه على ما هداكم إىل 

مث يتفرع على هذا ثالث مسائل إحداها اختلف قوله يف أن أي العيدين أوكد يف التكبري فقال يف القدمي  هذه الطاعة
ليلة النحر أوكد إلمجاع السلف عليها وقال يف اجلديد ليلة الفطر أوكد لورود النص فيها وثانيها أن وقت التكبري 

  بعد غروب

لفطر ولكنه يكرب يف يومه وروي هذا عن أمحد وقال إسحق إذا الشمس من ليلة الفطر وقال مالك ال يكرب يف ليلة ا
غدا إىل املصلى حجة الشافعي أن قوله تعاىل َولُِتكَّبرُواْ اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم يدل على أن األمر هبذا يوجب أن يكون 

يكون التكبري من التكبري وقع معلالً حبصول هذه اهلداية لكن بعد غروب الشمس حتصل هذه اهلداية فوجب أن 
ذلك الوقت وثالثها مذهب الشافعي أن وقت هذا التكبري ممتد إىل أن حيرم اإلمام بالصالة وقيل فيه قوالن آخران 
أحدمها إىل خروج اإلمام والثاين إىل انصراف اإلمام والصحيح هو األول وقال أبو حنيفة إذا بلغ إىل أدىن املصلى 

  ترك التكبري
 قوله َولُِتكَّبرُواْ اللََّه أن املراد منه التعظيم هللا شكراً على ما وفق على هذه الطاعة واعلم أن متام القول الثاين يف تفسري

هذا التكبري إمنا يكون بالقول واالعتقاد والعمل أما القول فاإلقرار بصفاته العلي وأمسائه احلسىن وتنزيهه عما ال يليق 
ال يصح إال بعد صحة االعتقاد بالقلب وأما العمل فالتعبد  به من ند وصاحبة وولد وشبه باخللق وكل ذلك

بالطاعات من الصالة والصيام واحلج واعلم أن القول األول أقرب وذلك ألن تكبري اهللا تعاىل هبذا التفسري واجب 
يف مجيع األوقات ومع كل الطاعات فتخصيص هذه الطاعة هبذا التكبري يوجب أن يكون هذا التكبري له خصوصية 

  ائدة على التكبري الواجب يف كل األوقاتز
أما قوله تعاىل َعلَى َما َهَداكُْم فإنه يتضمن اإلنعام العظيم يف الدنيا باألدلة والتعريف والتوفيق والعصمة وعند 

  أصحابنا خبلق الطاعة
جي ال جيوز يف حق اهللا والثاين وأما قوله تعاىل َولَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ ففيه حبثان أحدمها أن كلمة لََعلَّ للترجي والتر

  البحث عن حقيقة الشكر وهذان حبثان قد مر تقريرمها
بقي ههنا حبث ثالث وهو أنه ما الفائدة يف ذكر هذا اللفظ يف هذا املوضع فنقول إن اهللا تعاىل ملا أمر بالتكبري وهو ال 

من أن تصل إليه عقول العقالء وأوصاف يتم إال بأن يعلم العبد جالل اهللا وكربيائه وعزته وعظمته وكونه أكرب 
الواصفني وذكر الذاكرين مث يعلم أنه سبحانه مع جالله وعزته واستغنائه عن مجيع املخلوقات فضالً عن هذا 

املسكني خصه اهللا هبذه اهلداية العظيمة ال بد وأن يصري ذلك داعياً للعبد إىل االشتغال بشكره واملواظبة على الثناء 
  درته وطاقته فلهذا قال َولَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَعليه مبقدار ق

  واْ بِى لََعلَُّهْم يَْرُشُدونََوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ  الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَلَْيسَْتجِيبُواْ ِلى َولُْيْؤِمُن
  يف اآلية مسائل

آلية مبا قبلها وجوه األول أنه تعاىل ملا قال بعض إجياب فرض الصوم وبيان املسألة األوىل يف كيفية اتصال هذه ا
فأمر بعد التكبري الذي هو الذكر )  ١٨٥البقرة ( أحكامه َولُِتكَّبرُواْ اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

وشكره فيسمع نداءه وجييب دعاءه وال  وبالشكر بني أنه سبحانه بلطفه ورمحته قريب من العبد مطلع على ذكره
  خييب رجاءه والثاين أن أمر بالتكبري أوالً مث رغبه يف الدعاء ثانياً تنبيهاً على أن الدعاء ال بد



وأن يكون مسبوقاً بالثناء اجلميل أال ترى أن اخلليل عليه السالم ملا أراد الدعاء قدم عليه الثناء فقال أوالً الَِّذى 
وكل هذا )  ٨٢الشعراء ( إىل قوله َوالَِّذى أَطَْمُع أَن َيْغِفرَ ِلى َخطِيئَِتى َيْوَم الِدينِ )  ٧٨الشعرا ( َو يَْهِدينِ َخلَقَنِى فَُه

فكذا )  ٨٣الشعراء ( ثناء منه على اهللا تعاىل مث شرع بعده يف الدعاء فقال َرّب َهْب ِلى ُحكْماً َوأَلِْحقْنِى بِالصَّاِلِحَني 
تكبري أوالً مث شرع بعده يف الدعاء ثانياً الثالث إن اهللا تعاىل ملا فرض عليهم الصيام كما فرض على الذين ههنا أمر بال

من قبلهم وكان ذلك على أهنم إذا ناموا حرم عليهم ما حيرم على الصائم فشق ذلك على بعضهم حىت عصوا اهللا 
عن توبتهم فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية خمرباً هلم )  صلى اهللا عليه وسلم( يف ذلك التكليف مث ندموا وسألوا النيب 

  بقبول توبتهم ونسخ ذلك التشديد بسبب دعائهم وتضرعهم
املسألة الثانية ذكروا يف سبب نزول هذه اآلية وجوهاً أحدها ما روي عن كعب أنه قال قال موسى عليه السالم يا 

ا جليس من ذكرين قال يا رب فإنا نكون على حالة رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك فقال يا موسى أن
جنلك أن نذكرك عليها من جنابة وغائط قال يا موسى اذكرين على كل حال فلما كان األمر على هذه الصفة رغب 

لنيب اهللا تعاىل عباده يف ذكره ويف الرجوع إليه يف مجيع األحوال فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وثانيها أن أعرابياً جاء إىل ا
فقال أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وثالثها أنه عليه السالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

إنكم ال تدعون أصم وال ( كان يف غزوة وقد رفع أصحابه أصواهتم بالتكبري والتهليل والدعاء فقال عليه السالم 
رابعها ما روي عن قتادة وغريه أن سببه أن الصحابة قالوا كيف ندعو ربنا يا نيب اهللا و) غائباً إمنا تدعون مسيعاً قريباً 

فأنزل هذه اآلية وخامسها قال عطاء وغريه إهنم سألوه يف أي ساعة ندعو اهللا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وسادسها ما 
اءنا فنزلت هذه اآلية وسابعها قال ذكره ابن عباس وهو أن يهود أهل املدينة قالوا يا حممد كيف يسمع ربك دع

فقالوا أين ربنا فأنزل اهللا هذه اآلية وثامنها ما ذكرنا أن قوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلسن سأل أصحاب النيب 
ابوا ملا اقتضى حترمي األكل بعد النوم مث إهنم أكلوا مث ندموا وت)  ١٨٣البقرة ( كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم 

  أنه تعاىل هل يقبل توبتنا فأنزل اهللا هذه اآلية) صلى اهللا عليه وسلم ( وسألوا النيب 
واعلم أن قوله َوإِذَا سَأَلََك ِعَباِدي َعّني فَإِّني قَرِيٌب يدل على أهنم سألوا النيب عليه السالم عن اهللا تعاىل فذلك 

فاته أو عن أفعاله أما السؤال عن الذات فهو أن يكون السؤال إما أنه كان سؤاالً عن ذات اهللا تعاىل أو عن ص
السائل ممن جيوز التشبيه فيسأل عن القرب والبعد حبسب الذات وأما السؤال عن الصفات فهو أن يكون السائل 
سأل عن أنه تعاىل هل يسمع دعاءنا فيكون السؤال واقعاً على كونه تعاىل مسيعاً أو يكون املقصود من السؤال أنه 

 كيف أذن يف الدعاء وهل أذن يف الدعاء وهل أذن يف أن ندعوه جبميع األمساء أو ما أذن إال بأن ندعوه بأمساء تعاىل
معينة وهل أذن لنا أن ندعوه كيف شئنا أو ما أذن بأن ندعوه على وجه معني كما قال تعاىل َوالَ َتْجَهْر بَِصالِتَك َوالَ 

لسؤال عن األفعال فهو أن يكون السائل سأل اهللا تعاىل أنه إذا مسع دعاءنا فهل وأما ا)  ١١٠اإلسراء ( ُتَخاِفتْ بَِها 
جييبنا إىل مطلوبنا وهل يفعله ما نسأله عنه فقوله سبحانه َوإِذَا سَأَلََك ِعَباِدي عَّني حيتمل كل هذه الوجوه إال أن محله 

ى أن السؤال وقع عن ذاته ال عن فعله على السؤال عن الذات أوىل لوجهني األول أن ظاهر قوله َعّني يدل عل
والثاين أن السؤال مىت كان مبهماً واجلواب مفصالً دل اجلواب على أن املراد من ذلك املبهم هو ذلك املعني فلما 

  قال يف اجلواب َعّني فَإِّني قَرِيٌب علمنا أن السؤال كان عن القرب والبعد حبسب الذات ولقائل أيضاً أن

ن على الفعل وهو أنه تعاىل هل جييب دعاءهم وهل حيصل مقصود بدليل أنه ملا قال فَإِّني قَرِيبٌ يقول بل السؤال كا
  قال أُجِيُب َدْعَوةَ  الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فهذا هو شرح هذا املقام

  أما قوله تعاىل فَإِّني قَرِيٌب ففيه مسائل



واملكان بل املراد منه القرب بالعلم واحلفظ فيحتاج ههنا املسألة األوىل اعلم أنه ليس املراد من هذا القريب باجلهة 
  إىل بيان مطلوبني

املطلوب األول يف بيان أن هذا القريب ليس قرباً حبسب املكان ويدل عليه وجوه األول أنه لو كان يف املكان مشاراً 
و كان منقسماً لكانت ماهيته إليه باحلس لكان منقسماً إذ ميتنع أن يكون يف الصغر واحلقارة مثل اجلوهر الفرد ول

مفتقرة يف حتققها إىل حتقق كل واحد من أجزائها املفروضة وجزء الشيء غريه فلو كان يف مكان لكان مفتقراً إىل 
غريه واملفتقر إىل غريه ممكن لذاته وحمدث ومفتقر إىل اخلالق وذلك يف حق اخلالق القدمي حمال فثبت أنه تعاىل ميتنع 

فال يكون قربه باملكان والثاين أنه لو كان يف املكان لكان إما أن يكون غري متناه عن مجيع  أن يكون يف املكان
اجلهات أو غري متناه عن جهة دون جهة أو كان متناهياً من كل اجلوانب واألول حمال ألن الرباهني القاطعة دلت 

و كان أحد اجلانبني متناهياً واآلخر غري متناه على أن فرض بعد غري متناه حمال والثاين حمال أيضاً هلذا الوجه وألنه ل
لكانت حقيقة هذا اجلانب املتناهي خمالفة يف املاهية حلقيقة ذلك اجلانب الذي هو غري متناه فيلزم منه كونه تعاىل 

  مركباً من أجزاء خمتلفة الطبائع واخلصم ال يقول بذلك
فذلك باطل باالتفاق بيننا وبني خصومنا فبطل القول بأنه وأما القسم الثالث وهو أن يكون متناهياً من كل اجلوانب 

تعاىل يف اجلهة الثالث وهو أن هذه اآلية من أقوى الدالئل على أن القرب املذكور يف هذه اآلية ليس قرباً باجلهة 
من غريهم وذلك ألنه تعاىل لو كان يف املكان ملا كان قريباً من الكل بل كان يكون قريباً من محلة العرش وبعيداً 

ولكان إذا كان قريباً من زيد الذي هو باملشرق كان بعيداً من عمرو الذي هو باملغرب فلما دلت اآلية على كونه 
تعاىل قريباً من الكل علمنا أن القرب املذكور يف هذه اآلية ليس قرباً حبسب اجلهة وملا بطل أن يكون املراد منه 

عىن أنه تعاىل يسمع دعاءهم ويرى تضرعهم أو املراد من هذا القرب العلم القرب باجلهة ثبت أن املراد منه القرب مب
( وقال َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد )  ٤احلديد ( واحلفظ وعلى هذا الوجه قال تعاىل َوُهَو َمَعكُْم أَْيَنَما كُنُتْم 

واملسلمون يقولون إنه تعاىل بكل مكان )  ٧اجملادله ( ُهَو رَابِعُُهْم  وقال َما َيكُونُ ِمن نَّْجَوى ثَلَاثَةٍ  إِالَّ)  ١٦ق 
ويريدون به التدبري واحلفظ واحلراسة إذا عرفت هذه املقدمة فنقول ال يبعد أن يقال إنه كان يف بعض أولئك 

فإذا سألوه عليه  احلاضرين من كان قائالً بالتشبيه فقد كان يف مشركي العرب ويف اليهود وغريهم من هذه طريقته
الصالة والسالم فقالوا أين ربنا صح أن يكون اجلواب فإين قريب وكذلك إن سألوه عليه الصالة والسالم فقالوا 
هل يسمع ربنا دعاءنا صح أن يقول يف جوابه فإين قريب فإن القريب من املتكلم يسمع كالمه وإن سألوه كيف 

وله فإين قريب وإن سألوه هل يعطينا مطلوبنا بالدعاء صلح هذا ندعوه برفع الصوت أو بأخفائه صح أن جييب بق
اجلواب أيضاً وإن سألوه إنا إذا أذنبنا مث تبنا فهل يقبل اهللا توبتنا صلح أن جييب بقوله فإين قريب أي فأنا القريب 

  بالنظر هلم والتجاوز عنهم وقبول التوبة منهم فثبت أن هذا اجلواب مطابق

  ديراتللسؤال على مجيع التق
املسألة الثانية اآلية تدل على أنه إمنا يعرف حبدوث تلك األشياء على وفق غرض الداعي فدل على أنه لوال مدبر 

  هلذا العامل يسمع دعاءه ومل خييب رجاءه وإال ملا حصل ذلك املقصود يف ذلك الوقت
ملمكنات بوجوداهتا إمنا كان بإجياد واعلم أن قوله تعاىل فَإِّني قَرِيٌب فيه سر عقلي وذلك ألن اتصاف ماهيات ا

الصانع فكان إجياد الصانع كاملتوسط بني ماهيات املمكنات وبني وجوداهتا فكان الصانع أقرب إىل ماهية كل ممكن 
من وجود تلك املاهية إليها بل ههنا كالم أعلى من ذلك وهو أن الصانع هو الذي ألجله صارت ماهيات املمكنات 

جله كان اجلوهر جوهراً والسواد سواداً والعقل عقالً والنفس نفساً فكما أن بتأثريه وتكوينه موجودة فهو أيضاً أل



صارت املاهيات موجودة فكذلك بتأثريه وتكوينه صارت كل ماهية تلك املاهية فعلى قياس ما سبق كان الصانع 
نه ال يعقل جعل السواد سواداً فنقول أقرب إىل كل ماهية من تلك املاهية إىل نفسها فإن قيل تكوين املاهية ممتنع أل

فكذلك أيضاً ال ميكن جعل الوجود وجوداً ألنه ماهية وال ميكن جعل املوصوفية دالة للماهية فإذن املاهية ليست 
بالفاعل والوجود ماهية أيضاً فال يكون بالفاعل وموصوفية املاهية بالوجود هو أيضاً ماهية فال تكون بالفاعل فإذن مل 

ألبتة بالفاعل وذلك باطل ظاهر البطالن فإذن وجب احلكم بأن الكل بالفاعل وعند ذلك يظهر الكالم  يقع شيء
  الذي قررناه

  أما قوله تعاىل أُجِيُب َدْعَوةَ  الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن ففيه مسائل
صل والباقون حبذفها فاألوىل على املسألة األوىل قرأ أبو عمرو وقالون عن نافع الدَّاِعىَ  إِذَا بإثبات الياء فيهما يف الو

  الوصل والثانية على التخفيف
املسألة الثانية قال أبو سليمان اخلطايب الدعاء مصدر من قولك دعوت الشيء أدعوه دعاء مث أقاموا املصدر مقام 

االسم تقول مسعت دعاء كما تقول مسعت صوتاً وقد يوضع املصدر موضع االسم كقوهلم رجل عدل وحقيقة 
ء استدعاء العبد ربه جل جالله العناية واستمداده إياه املعونة وأقول اختلف الناس يف الدعاء فقال بعض الدعا

اجلهال الدعاء شيء عدمي الفائدة واحتجوا عليه من وجوه أحدها أن املطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع عند 
معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع فال حاجة أيضاً  اهللا تعاىل كان واجب الوقوع فال حاجة إىل الدعاء وإن كان غري

إىل الدعاء وثانيها أن حدوث احلوادث يف هذا العامل ال بد من انتهائها باآلخرة إىل املؤثر القدمي الواجب لذاته وإال 
 لزم إما التسلسل وإما الدور وإما وقوع احلادث من غري مؤثر وكل ذلك حمال وإذا ثبت وجوب إنتهائها باآلخرة

إىل املؤثر القدمي فكل ما اقتضى ذلك املؤثر القدمي وجوده اقتضاء قدمياً أزلياً كان واجب الوقوع وكل ما مل يقتض 
املؤثر القدمي وجوده اقتضاء قدمياً أزلياً كان ممتنع الوقوع وملا ثبتت هذه األمور يف األزل مل يكن للدعاء ألبتة أثر 

األقدار سابقة واألقضية متقدمة والدعاء ال يزيد فيها وتركه ال ينقص شيئاً ورمبا عربوا عن هذا الكالم بأن قالوا 
منها فأي فائدة يف الدعاء وقال عليه الصالة والسالم قدر اهللا املقادير قبل أن خيلق اخللق بكذا وكذا عاماً وروي 

أربع قد فرغ ( الم أنه قال وعنه عليه الصالة والس) جف القلم مبا هو كائن ( عنه عليه الصالة والسالم أنه قال 
( وثالثها أنه سبحانه عالم الغيوب ُيطَاُع َيْعلَُم َخاِئَنةَ  االْْعُينِ َوَما ُتخِْفى الصُُّدوُر ) منها العمر والرزق واخللق واخللق 

 فأي حاجة بالداعي إىل الدعاء وهلذا السبب قالوا إن جربيل عليه السالم بلغ بسبب هذا الكالم إىل)  ١٩غافر 
  أعلى

درجات اإلخالص والعبودية ولوال أن ترك الدعاء أفضل ملا كان كذلك ورابعها أن املطلوب بالدعاء إن كان من 
مصاحل العبد فاجلواد املطلق ال يهمله وإن مل يكن من مصاحله مل جيز طلبه وخامسها ثبت بشواهد العقل واألحاديث 

قضاء اهللا تعاىل والدعاء ينايف ذلك ألنه اشتغال باإللتماس الصحيحة أن أجل مقامات الصديقني وأعالها الرضا ب
وترجيح ملراد النفس على مراد اهللا تعاىل وطلبه حلصة البشر وسادسها أن الدعاء يشبه األمر والنهي وذلك من العبد 

( ه وتعاىل يف حق املوىل الكرمي الرحيم سوء أدب وسابعها روي أنه عليه الصالة والسالم قال رواية عن اهللا سبحان
  قالوا فثبت هبذه الوجوه أن األوىل ترك الدعاء) من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني 

وقال اجلمهور األعظم من العقالء إن الدعاء أهم مقامات العبودية ويدل عليه وجوه من النقل والعقل أما الدالئل 
ال واجلواب يف كتابه يف عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية أما النقلية فكثرية األول أن اهللا تعاىل ذكر السؤ

َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ )  ١٠٥طه ( َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الْجِبَالِ )  ٨٥اإلسراء ( األصولية فقوله َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ 



)  ٢١٩البقرة ( َيْسئَلُوَنَك َماذَا ُينِفقُونَ وأما الفروعية فمنها يف البقرة على التوايل )  ٤٢النازعات ( السَّاَعةَ  
َيْسأَلُوَنَك َعنِ الَْيَتاَمى )  ٢١٩البقرة ( َيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ )  ٢١٧البقرة ( َيْسئَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ 

)  ١األنفال ( ل أيضاً َيْسأَلُوَنَك َعنِ االنفَالِ وقا)  ٢٢٢البقرة ( َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْمِحيضِ )  ٢٢٠البقرة ( 
َيْستَفُْتوَنَك قُلِ اللَُّه يُفِْتيكُْم ِفى )  ٥٣يونس ( َوَيْسَتْنبِئُوَنكَ أََحقٌّ ُهَو )  ٨٣الكهف ( َوَيسْأَلُوَنَك َعن ِذى الْقَْرَنْينِ 

  ) ١٧٦النساء ( الْكَلَالَةِ  
أجوبتها على ثالثة أنواع فاألغلب فيها أنه تعاىل ملا حكى السؤال قال  إذا عرفت هذا فنقول هذه األسئلة جاءت

حملمد قل ويف صورة واحدة جاء اجلواب بقوله فقل مع فاء التعقيب والسبب فيه أن قوله تعاىل َيْسأَلُوَنَك َعنِ الْجَِبالُ 
كأنه )  ١٠٥طه ( فَُها رَّبى َنسْفاً سؤال عن قدمها وحدوثها وهذه مسألة أصولية فال جرم قال اهللا تعاىل فَقُلْ يَنِس

قال يا حممد أجب عن هذا السؤال يف احلال وال تؤخر اجلواب فإن الشك فيه كفر مث تقدير اجلواب أن النسف 
ممكن يف كل جزء من أجزاء اجلبل فيكون ممكناً يف الكل وجواز عدمه يدل على امتناع قدمه أما سائر املسائل فهي 

ذكر فيها فاء التعقيب أما الصورة الثالثة وهي يف هذه اآلية قال َوإِذَا سَأَلََك ِعَباِدي َعّني فَإِّني فروعية فال جرم مل ي
قَرِيٌب ومل ومل يقل فقل إين قريب فتدل على تعظيم حال الدعاء من وجوه األول كأنه سبحانه وتعاىل يقول عبدي 

قام الدعاء فال واسطة بيين وبينك الثاين أن قوله َوإِذَا سَأَلَكَ أنت إمنا حتتاج إىل الواسطة يف غري وقت الدعاء أما يف م
ِعَباِدي َعّني يدل على أن العبد له وقوله فَإِّني قَرِيٌب يدل على أن الرب للعبد وثالثها مل يقل فالعبد مين قريب بل 

عدم وحضيض الفناء فال قال أنا منه قريب وفيه سر نفيس فإن العبد ممكن الوجود فهو من حيث هو هو يف مركز ال
ميكنه القرب من الرب أما احلق سبحانه فهو القادر من أن يقرب بفضله وبرمحته من العبد والقرب من احلق إىل 
العبد ال من العبد إال احلق فلهذا قال فَإِّني قَرِيٌب والرابع أن الداعي ما دام يبقى خاطره مشغوالً بغري اهللا فإنه ال 

فين عن الكل صار مستغرقاً يف معرفة األحد احلق فامتنع من أن يبقى يف هذا املقام مالحظاً حلقه يكون داعياً له فإذا 
وطالباً لنصيبه فلما ارتفعت الوسائط بالكلية فال جرم حصل القرب فإنه ما دام يبقى العبد ملتفتاً إىل غرض نفسه مل 

أن الدعاء يفيد القرب من اهللا فكان الدعاء أفضل يكن قريباً من اهللا تعاىل ألن ذلك الغرض حيجبه عن اهللا فثبت 
  العبادات

  ) ٦٠غافر ( احلجة الثانية يف فضل الدعاء قوله تعاىل َوقَالَ رَبُّكُمْ اْدُعونِى أَْسَتجِْب لَكُْم 
فقال  احلجة الثالثة أنه تعاىل مل يقتصر يف بيان فضل الدعاء على األمر به بل بني يف آية أخرى أنه إذا مل يسأل يغضب

وقال )  ٤٣األنعام ( لُونَ فَلَْوالَ إِذَا َجاءُهْم بَأُْسَنا َتَضرَُّعواْ وَلَاِكن قََسْت قُلُوُبُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ َما كَاُنواّ َيْعَم
 وقال عليه) ال ينبغي أن يقول أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت ولكن جيزم فيقول اللهم اغفر يل ( عليه السالم 

وقرأ َوقَالَ رَبُّكُمْ ) الدعاء هو العبادة ( وعن النعمان بن بشري أنه عليه السالم قال ) الدعاء مخ العبادة ( السالم 
احلج ( معناه أنه معظم العبادة وأفضل العبادة كقوله عليه السالم ) الدعاء هو العبادة ( اْدُعونِى أَْسَتجِْب لَكُْم فقوله 

  هو الركن األعظمأي الوقوف بعرفة ) عرفة 
( وقال قُلْ َما َيْعَبُؤا بِكُْم رَّبى لَْوالَ ُدَعاُؤكُْم )  ٥٥األعراف ( احلجة الرابعة قوله تعاىل اْدُعواْ رَبَّكُْم َتَضرًُّعا َوخُفَْيةً  

  واآليات كثرية يف هذا الباب فمن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن)  ٧٧الفرقان 
ا متناقضة ألن إقدام اإلنسان على الدعاء إن كان معلوم الوقوع فال فائدة يف واجلواب عن الشبهة األوىل أهن

اشتغالكم بإبطال الدعاء وإن كان معلوم العدم مل يكن إىل إنكاركم حاجة مث نقول كيفية علم اهللا تعاىل وكيفية 
ء وبني اخلوف اللذين هبما تنم قضائه وقدره غائبة عن العقول واحلكمة اإلهلية تقتضي أن يكون العبد معلقاً بني الرجا



العبودية وهبذا الطريق صححنا القول بالتكاليف مع االعتراف بإحاطة علم اهللا بالكل وجريان قضائه وقدره يف الكل 
فقالوا أرأيت أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه أم ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهلذا اإلشكال سألت الصحابة رسول اهللا 

فانظر إىل ) اعملوا فكل ميسر ملا خلق له ( ل شيء قد فرغ منه فقالوا ففيم العمل إذن قال أمر يستأنفه فقال ب
لطائف هذا احلديث فإنه عليه السالم علقهم بني األمرين فرهبهم سابق القدر املفروغ منه مث ألزمهم العمل الذي هو 

ك أحد األمرين لآلخر وأخرب أن فائدة العمل مدرجة التعبد فلم يعطل ظاهر العمل مبا يفيد من القضاء والقدر ومل يتر
يريد أنه ميسر يف أيام حياته للعمل الذي سبق له القدر قبل ) كل ميسر ملا خلق له ( هو املقدر املفروغ منه فقال 

وجوه إال أنك حتب أن تعلم ههنا فرق ما بني امليسر واملسخر فتأهب ملعرفته فإنه مبنزلة مسألة القضاء والقدر وكذا 
  قول يف باب الكسب والرزق فإنه مفروغ منه يف األصل ال يزيده الطلب وال ينقصه التركال

واجلواب عن الشبهة الثانية أنه ليس املقصود من الدعاء اإلعالم بل إظهار العبودية والذلة واالنكسار والرجوع إىل 
  اهللا بالكلية

  الدعاء وعن الثالثة أنه جيوز أن يصري ما ليس مبصلحة مصلحة حبسب سبق
وعن الرابعة أنه إذا كان مقصوده من الدعاء إظهار الذلة واملسكنة مث بعد رضى مبا قدره اهللا وقضاه فذلك أعظم 

  املقامات وهذا هو اجلواب عن بقية الشبه يف هذا الباب
وقال يف هذه )  ٦٠غافر ( املسألة الثالثة يف اآلية سؤال مشكل مشهور وهو أنه تعاىل قال اْدُعونِى أَسَْتجِْب لَكُْم 

مث إنا نرى الداعي يبالغ )  ٦٢النمل ( اآلية أُجِيُب َدْعَوةَ  الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن وكذلك أَمَّن ُيجِيبُ الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه 
  يف الدعاء والتضرع فال جياب

 َبلْ إِيَّاهُ َتْدُعونَ فََيكِْشُف واجلواب أن هذه اآلية وإن كانت مطلقة إال أنه قد وردت آية أخرى مقيدة وهو قوله تعاىل
  وال شك أن املطلق حممول على املقيد مث تقرير)  ٤١األنعام ( َما َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاء 

املعىن فيه وجوه أحدها أن الداعي ال بد وأن جيد من دعائه عوضاً إما إسعافاً بطلبته اليت ألجلها دعا وذلك إذا وافق 
عده القضاء فإنه يعطي سكينة يف نفسه وإنشراحاً يف صدره وصرباً يسهل معه احتمال البالء القضاء فإذا مل يسا

احلاضر وعلى كل حال فال يعدم فائدة وهو نوع من االستجابة وثانيها ما روى القفال يف تفسريه عن أيب سعيد 
حدى ثالثة ما مل يدع بإمث أو قطيعة دعوة املسلم ال ترد إال إل) ( صلى اهللا عليه وسلم ( اخلدري قال قال رسول اهللا 

  )رحم إما أن يعجل له يف الدنيا وإما أن يدخر له يف اآلخرة وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا 
وهذا اخلرب متام البيان يف الكشف عن هذا السؤال ألنه تعاىل قال اْدُعونِى أَسَْتجِْب لَكُْم ومل يقل أستجب لكم يف 

ب له ولو يف اآلخرة كان الوعد صدقاً وثالثها أن قوله اْدُعونِى أَْسَتجِْب لَكُْم يقتضي أن يكون احلال فإذا استجا
الداعي عارفاً بربه وإال مل يكن داعياً له بل لشيء متخيل ال وجود له ألبتة فثبت أن الشرط الداعي أن يكون عارفاً 

وقدره وعلمه وحكمته فإذا علم أن صفة الرب بربه ومن صفات الرب سبحانه أن ال يفعل إال ما وافق قضاءه 
هكذا استحال مه أن يقول بقلبه وبعقله يا رب افعل الفعل الفالين ال حمالة بل ال بد وأن يقول افعل هذا الفعل إن 
كان موافقاً لقضائك وقدرك وحكمتك وعند هذا يصري الدعاء الذي دلت اآلية على ترتيب اإلجابة عليه مشروطاً 

ط وعلى هذا التقدير زال السؤال الرابع أن لفظ الدعاء واإلجابة حيتمل وجوهاً كثرية أحدها أن يكون هبذه الشرائ
الدعاء عبارة عن التوحيد والثناء على اهللا كقول العبد يا أهللا الذي ال إله إال أنت وهذا إمنا مسي دعاء إلنك عرفت 

تأويل وملا مسي هذا املعىن دعاء مسي قبوله إجابة لتجانس اهللا تعاىل مث وحدته وأثنيت عليه فهذا يسمى دعاء هبذا ال
اللفظ ومثله كثري وقال ابن األنباري أُجِيُب ههنا مبعىن أمسع ألن بني السماع وبني اإلجابة نوع مالزمة فلهذا السبب 



ْعَوةَ  الدَّاعِ أي يقام كل واحد منهما مقام اآلخر فقولنا مسع اهللا ملن محده أي أجاب اهللا فكذا ههنا قوله أُجِيُب َد
أمسع تلك الدعوة فإذا محلنا قوله تعاىل اْدعُونِى أَسَْتجِْب لَكُْم على هذا الوجه زال اإلشكال وثانيها أن يكون املراد 

من الدعاء التوبة عن الذنوب وذلك ألن التائب يدعو اهللا تعاىل عند التوبة وإجابة الدعاء هبذا التفسري عبارة عن 
( لى هذا الوجه أيضاً ال إشكال وثالثها أن يكون املراد من الدعاء العبادة قال عليه الصالة والسالم قبول التوبة وع

ومما يدل عليه قوله تعاىل َوقَالَ َربُّكُْم اْدعُونِى أَسَْتجِْب لَكُمْ إِنَّ الَِّذيَن َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتى ) الدعاء هو العبادة 
فظهر أن الدعاء ههنا هو العبادة وإذا ثبت هذا فإجابة اهللا تعاىل للدعاء هبذا )  ٦٠غافر ( داِخرِيَن  َسَيْدُخلُونَ َجهَنََّم

التفسري عبارة عن الوفاء مبا ضمن للمطيعني من الثواب كما قال وََيسَْتجِيُب الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ 
وعلى هذا الوجه اإلشكال زائل ورابعها أن يفسر الدعاء بطلب العبد من ربه  ) ٢٦الشورى ( َوَيزِيُدُهم ِمن فَْضِلِه 

حوائجه فالسؤال املذكور إن كان متوجهاً على هذا التفسري مل يكن متوجهاً على التفسريات الثالثة املتقدمة فثبت 
  أن اإلشكال زائل

( َعاِن خمتص باملؤمنني الَِّذيَن ءاَمنُواْ وَلَْم َيلْبِسُواْ إَِميانَُهْم بِظُلْمٍ املسألة الرابعة قالت املعتزلة أُجِيُب َدْعَوةَ  الدَّاعِ إِذَا َد
وذلك ألن وصفنا اإلنسان بأن اهللا تعاىل قد أجاب دعوته صفة مدح وتعظيم أال ترى أنا إذا أردنا )  ٨٢األنعام 

ذا من أعظم املناصب يف الدين والفاسق املبالغة يف تعظيم حال إنسان يف الدين قلنا إنه مستجاب الدعوة وإذا كان ه
واجب اإلهانة يف الدين ثبت أن هذا الوصف ال يثبت إال ملن ال يتلوث إميانه بالفسق بل الفاسق قد يفعل اهللا ما 

  يطلبه إال أن ذلك ال يسمى إجابة الدعوة

  أما قوله تعاىل فَلَْيسَْتجِيبُواْ ِلى َولُْيْؤِمنُواْ َبى ففيه مسائل
ألوىل وجه الناظم أن يقال إنه تعاىل قال أنا أجيب دعاءك مع أين غين عنك مطلقاً فكن أنت أيضاً جميباً املسألة ا

لدعائي مع أنك حمتاج إىل من كل الوجوه فما أعظم هذا الكرم وفيه دقيقة أخرى وهي أنه تعاىل مل يقل للعبد أجب 
بيه على أن إجابة اهللا عبده فضل منه ابتداء وأنه دعائي حىت أجيب دعاءك ألنه لو قال ذلك لصار لدعائي وهذا تن

غري معلل بطاعة العبد وأن إجابة الرب يف هذا الباب إىل العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعة الرب وهذا يدل 
  على فساد ما نقلناه عن املعتزلة يف املسألة الرابعة

  كعب الغنوي وداع دعا يا من جييب إىل الندااملسألة الثانية قال الواحدي أجاب واستجاب مبعىن واحد قال 
  فلم يستجبه عند ذاك جميب

وقال أهل املعىن اإلجابة من العبد هللا الطاعة وإجابة اهللا لعبده إعطاؤه إياه مطلوبه ألن إجابة كل شيء على وفق ما 
  يليق به

ان وعلى هذا التقدير يكون قوله املسألة الثالثة إجابة العبد هللا إن كانت إجابة بالقلب واللسان فذاك هو اإلمي
فَلَْيْسَتجِيُبواْ ِلى َولُْيؤِْمُنواْ بِى تكراراً حمضاً وإن كانت إجابة العبد هللا عبارة عن الطاعات كان اإلميان مقدماً على 

  الطاعات وكان حق النظم أن يقول فليؤمنوا يب وليستجيبوا يل فلم جاء على العكس منه
عن اإلنقياد واإلستسالم واإلميان عبارة عن صفة القلب وهذا يدل على أن العبد ال وجوابه أن اإلستجابة عبارة 

  يصل إىل نور اإلميان وقوته إال بتقدم الطاعات والعبادات
قرىء يَْرُشُدونَ بفتح الشني وكسرها ومعىن اآلية أهنم إذا ) الكشاف ( أما قوله تعاىل لََعلَُّهْم يَْرُشُدونَ فقال صاحب 

 وآمنوا يب اهتدوا ملصاحل دينهم ودنياهم ألن الرشيد هو من كان كذلك يقال فالن رشيد قال تعاىل استجابوا يل
  ) ٧احلجرات ( وقال أُْولَِئَك ُهُم الرِشُدونَ )  ٦النساء ( َواْبَتلُواْ الَْيَتاَمى َحتَّى إِذَا 



ِلبَاٌس لَّكُْم وَأَنُتْم ِلبَاٌس لَُّهنَّ َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُنُتْم َتْختاُنونَ أَنفَُسكُمْ  أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ  الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِسآِئكُْم ُهنَّ
األَْبَيضُ َيَتَبيََّن لَكُمُ الَْخْيطُ فََتاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعنكُْم فَالَن َباِشُروُهنَّ َواْبَتغُواْ َما كََتَب اللَُّه لَكُْم َوكُلُواْ َواْشَربُواْ حَتَّى 
 ِفي الَْمَساجِِد ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه ِمَن الَْخْيطِ اَألْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ ثُمَّ أَِتمُّواْ الصَِّياَم إِلَى الَّْيلِ َوالَ ُتَباِشُروُهنَّ َوأَنُتْم َعاِكفُونَ

  تَّقُونَفَالَ َتقَْربُوَها كَذاِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه آَياِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َي

  فيه مسائل
كان الصائم إذا أفطر ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل أنه ذهب مجهور املفسرين إىل أن يف أول شريعة حممد 

حل له األكل والشرب والوقاع بشرط أن ال ينام وأن ال يصلي العشاء األخرية فإذا فعل أحدمها حرم عليه هذه 
ك هبذه اآلية وقال أبو مسلم األصفهاين هذه احلرمة ما كانت ثابتة يف شرعنا ألبتة بل األشياء مث إن اهللا تعاىل نسخ ذل

كانت ثابتة يف شرع النصارى واهللا تعاىل نسخ هبذه اآلية ما كان ثابتاً يف شرعهم وجرى فيه على مذهبه من أنه مل 
  يقع يف شرعنا نسخ ألبتة واحتج اجلمهور على قوهلم بوجوه

يقتضي تشبيه )  ١٨٣البقرة ( له تعاىل كُِتَب َعلَْيكُُم الّصَياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم احلجة األوىل أن قو
صومنا بصومهم وقد كانت هذه احلرمة ثابتة يف صومهم فوجب حبكم هذا التشبيه أن تكون ثابتة أيضاً يف صومنا 

ناسخة هلذه احلرمة لزم أن تكون هذه اآلية ناسخة حلكم كان  وإذا ثبت أن احلرمة كانت ثابتة يف شرعنا وهذه اآلية
  ثابتاً يف شرعنا

ألمة من احلجة الثانية التمسك بقوله تعاىل أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ  الّصَيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم ولو كان هذا احلل ثابتا هلذه ا
  أول األمر مل يكن لقوله أُِحلَّ لَكُُم فائدة

لثالثة التمسك بقوله تعاىل َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُنُتمْ َتْختاُنونَ أَنفَُسكُْم ولو كان ذلك حالالً هلم ملا كان هبم حاجة احلجة ا
  إىل أن خيتانون أنفسهم

صية بسبب احلجة الرابعة قوله تعاىل فََتاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعنكُْم ولوال أن ذلك كان حمرماً عليهم وأهنم أقدموا على املع
  اإلقدام على ذلك الفعل ملا صح قوله فَتَاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعنكُْم

احلجة اخلامسة قوله تعاىل فَالَن َباِشُروُهنَّ ولو كان احلل ثابتا قبل ذلك كما هو اآلن مل يكن لقوله فَالَن بَاِشُروُهنَّ 
  فائدة

اآلية دالة على أن هذه احلرمة كانت ثابتة يف شرعنا  احلجة السادسة هي أن الروايات املنقولة يف سبب نزول هذه
  هذا جمموع دالئل القائلني بالنسخ أجاب أبو مسلم عن هذه الدالئل فقال

  أما احلجة األوىل فضعيفة ألنا بينا أن تشبيه الصوم بالصوم يكفي يف صدقه مشاهبتهما يف أصل الوجوب
ه احلرمة كانت ثابتة يف شرع من قبلنا فقوله أُِحلَّ لَكُُم معناه أن وأما احلجة الثانية فضعيفة أيضاً ألنا نسلم أن هذ

  الذي كان حمرماً على غريكم فقد أحل لكم
وأما احلجة الثالثة فضعيف أيضاً وذلك ألن تلك احلرمة كانت ثابتة يف شرع عيسى عليه السالم وأن اهللا تعاىل 

حلرمة فكان خيطر بباهلم أن تلك احلرمة كانت ثابتة يف أوجب علينا الصوم ومل يبني يف ذلك اإلجياب زوال تلك ا
الشرع املتقدم ومل يوجد يف شرعنا ما دل على زواهلا فوجب القول ببقائها مث تأكد هذا الوهم بقوله تعاىل كُِتبَ 

  َعلَْيكُُم الّصَياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم فإن مقتضى التشبيه حصول



كل األمور فلما كانت هذه احلرمة ثابتة يف الشرع املتقدم وجب أن تكون ثابتة يف هذا الشرع وإن مل املشاهبة يف 
تكن حجة قوية إال أهنا ال أقل من أن تكون شبهة مومهة فألجل هذه األسباب كانوا يعتقدون بقاء تلك احلرمة يف 

َم اللَُّه أَنَّكُْم كُنُتْم َتْختاُنونَ أَنفَُسكُْم وأراد به شرعنا فال جرم شددوا وأمسكوا عن هذه األمور فقال اهللا تعاىل َعِل
تعاىل النظر للمؤمنني بالتخفيف هلم مبا لو مل تتبني الرخصة فيه لشددوا وأمسكوا عن هذه األمور ونقصوا أنفسهم 

تسب من الشهوة ومنعوها من املراد وأصل اخليانة النقص وخان واختان وختون مبعىن واحد كقوهلم كسب واك
وتكسب فاملراد من اآلية علم اهللا أنه لو مل يتبني لكم إحالل األكل والشرب واملباشرة طول الليل أنكم كنتم 

  تنقصون أنفسكم شهواهتا ومتنعوهنا لذاهتا ومصلحتها باإلمساك عن ذلك بعد النوم كسنة النصارى
عاىل بالعبادة ومن اهللا الرجوع إىل العبد بالرمحة وأما احلجة الرابعة فضعيفة ألن التوبة من العباد الرجوع إىل اهللا ت

واإلحسان وأما العفو فهو التجاوز فبني اهللا تعاىل إنعامه علينا بتخفيف ما جعله ثقيالً على من قبلنا كقوله َوَيَضعُ 
  ) ١٥٧األعراف ( َعْنُهْم إِْصرَُهْم َواالْغْلَالَ الَِّتى كَاَنْت َعلَْيهِْم 

ضعيفة ألهنم كانوا بسبب تلك الشبهة ممتنعني عن املباشرة فلما بني اهللا تعاىل ذلك وأزال وأما احلجة اخلامسة ف
  الشبهة فيه ال جرم قال فَالَن َباِشُروهُنَّ

وأما احلجة السادسة فضعيفة ألن قولنا هذه اآلية ناسخة حلكم كان مشروعاً ال تعلق له بباب العمل وال يكون خرب 
اآلية ما يدل على ضعف هذه الروايات ألن املذكور يف تلك الروايات أن القوم  الواحد حجة فيه وأيضاً ففي

اعترفوا مبا فعلوا عند الرسول وذلك على خالف قول اهللا تعاىل َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُنُتْم َتخْتاُنونَ أَنفَُسكُْم ألن ظاهره 
  املسألةهو املباشرة ألنه افتعال من اخليانة فهذا حاصل الكالم يف هذه 

املسألة الثانية القائلون بأن هذه احلرمة كانت ثابتة يف شرعنا مث إهنا نسخت ذكروا يف سبب نزول هذه اآلية أنه كان 
يف أول الشريعة حيل األكل والشرب واجلماع ما مل يرقد الرجل أو يصل العشاء اآلخرة فإذا فعل أحدمها حرم عليه 

جل من األنصار عشية وقد أجهده الصوم واختلفوا يف امسه فقال معاذ امسه أبو هذه األشياء إىل الليلة اآلتية فجاء ر
صلى اهللا ( صرمة وقال الرباء قيس بن صرمة وقال الكليب أبو قيس بن صرمة وقيل صرمة بن أنس فسأله رسول اهللا 

هلي لتطعمين عن سبب ضعفه فقال يا رسول اهللا عملت يف النخل هناري أمجع حىت أمسيت فأتيت أ) عليه وسلم 
شيئاً فأبطأت فنمت فأيقظوين وقد حرم األكل فقام عمر فقال يا رسول اهللا أعتذر إليك من مثله رجعت إىل أهلي 

بعدما صليت العشاء اآلخرة فأتيت امرأيت فقال عليه الصالة والسالم مل تكن جديراً بذلك يا عمر مث قام رجال 
  لَكُْم لَْيلَةَ  الّصَيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاِئكُْم فاعترفوا بالذي صنعوا فنزل قوله تعاىل أُِحلَّ

  قرىء أُِحلَّ لَكُمْ لَْيلَةَ  الّصَيامِ الرَّفَثُ أي أحل اهللا وقرأ عبد اهللا الرفوث) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 
اعة ومنه قول العباس بن مرادس املسألة الرابعة قال الواحدي ليلة الصيام أراد ليايل الصيام فوقع الواحد موقع اجلم

  فقلنا أسلموا إنا أخوكم
  فقد برئت من األحن الصدور

وأقول فيه وجه آخر وهو أنه ليس املراد من لَكُْم لَْيلَةَ  الّصَيامِ ليلة واحدة بل املراد اإلشارة إىل الليلة املضافة إىل 
  هذه احلقيقة

  أنشد الزجاج ورب أسراب حجيج كقلماملسألة اخلامسة قال الليث الرفث أصله قول الفحش و
  عن اللغا ورفث التكلم

وعن ابن )  ١٩٧البقرة ( يقال رفث يف كالمه يرفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح قال تعاىل فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق 



  عباس أنه أنشد وهو حمرم وهن ميشني بنا مهيسا
  أن يصدق الطري ننك مليسا

ما كان عند النساء فثبت أن األصل يف الرفث هو قول الفحش مث جعل ذلك امسا ملا فقيل له أترفث فقال إمنا الرفث 
  يتكلم به عند النساء من معاين اإلفضاء مث جعل كناية عن اجلماع وعن كل ما يتبعه

( ْعضٍ فإن قيل مل كىن ههنا عن اجلماع بلفظ الرفث الدال على معىن القبح خبالف قوله َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى َب
فَأُْتواْ )  ٢٣النساء ( َدَخلُْتْم بِهِنَّ )  ٤٣النساء ( أَْو لَاَمسُْتُم الّنَساء )  ١٨٩األعراف ( فَلَمَّا َتَغشَّاَها )  ٢١النساء 

َوالَ تَقَْرُبوُهنَّ )  ٢٤النساء ( فََما اْسَتْمَتعُْتْم بِِه ِمْنُهنَّ )  ٢٣٦البقرة ( ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ )  ٢٢٣البقرة ( َحرْثَكُْم 
  ) ٢٢٢البقرة ( 

  جوابه السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل اإلباحة كما مساه اختيانا ألنفسهم واهللا اعلم
( املسألة السادسة قال األخفش إمنا عدى الرفث بإىل لتضمنه معىن اإلفضاء يف قوله َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ 

  ) ٢١النساء 
سألة السابعة قوله أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ  الّصَيامِ الرَّفَثُ يقتضي حصول احلل يف مجيع الليل ألن لَْيلَةَ  نصب على الظرف امل

وإمنا يكون الليل ظرفاً للرفث لو كان الليل كله مشغوال بالرفث وإال لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل الكله 
الذي بعده يف قوله َوكُلُواْ َواْشَربُواْ حَتَّى َيَتَبيََّن لَكُمُ الَْخْيطُ االْبَيُض ِمَن فعلى هذا النسخ حصل هبذا اللفظ وأما 

 الَْخْيِط االسَْوِد فذاك يكون كالتأكيد هلذا النسخ وأما الذي يقول إن قوله أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ  الصَّيامِ الرَّفَثُ يفيد حل
  ل النسخ به فيكون الناسخ هو قوله كُلُواْ وَاشَْرُبواْالرفث يف الليل فهذا القدر ال يقتضي حصو

  أما قوله تعاىل ُهنَّ ِلبَاٌس لَّكُْم وَأَنُتْم ِلبَاٌس لَُّهنَّ ففيه مسائل
املسألة األوىل قد ذكرنا يف تشبيه الزوجني باللباس وجوها أحدها أنه ملا كان الرجل واملرأة يعتنقان فيضم كل واحد 

احبه حىت يصري كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه مسي كل واحد منهما منهما جسمه إىل جسم ص
لباساً قال الربيع هن فراش لكم وأنتم حلاف هلن وقال ابن زيد عن لباس لكن وأنتم لباس هلن يريد أن كل واحد 

واحد منهما صاحبه عما منهما يستر صاحبه عند اجلماع عن أبصار الناس وثانيها إمنا مسي الزوجان لباساً ليستر كل 
وثالثها أنه تعاىل جعلها لباساً للرجل من حيث إنه خيصها ) من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه ( ال حيل كما جاء يف اخلرب 

بنفسه كما خيص لباسه بنفسه ويراها أهالً ألن يالقي كل بدنه كل بدهنا كما يعمله يف اللباس ورابعها حيتمل أن 
  يكون املراد ستره هبا عن

مجيع املفاسد اليت تقع يف البيت لو مل تكن املرأة حاضرة كما يستتر اإلنسان بلباسه عن احلر والربد وكثري من املضار 
وخامسها ذكر األصم أن املراد أن كل واحد منهما كان كاللباس الساتر لآلخر يف ذلك احملظور الذي يفعلونه 

  نعام علينا فكيف حيمل على التستر هبن يف احملظوروهذا ضعيف ألنه تعاىل أورد هذا الوصف على طريق اإل
املسألة الثانية قال الواحدي إمنا وحد اللباس بعد قوله ُهنَّ ألنه جيري جمرى املصدر وفعال من مصادر فاعل وتأويله 

  هن مالبسات لكم
هو استئناف كالبيان لسبب  فإن قلت ما موقع قوله ُهنَّ ِلَباٌس لَّكُْم فنقول) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 

اإلحالل وهو أنه إذا حصلت بينكم وبينهن مثل هذه املخالطة واملالبسة قل صربكم عنهن وضعف عليكم اجتناهبن 
  فلذلك رخص لكم يف مباشرهتن

  أما قوله تعاىل َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُنُتْم َتْختانُونَ أَنفَُسكُْم ففيه مسائل



ه خيونه خوناً وخيانة إذا مل يف له والسيف إذا نبا عن الضربة فقد خانك وخانه الدهر إذا املسألة األوىل يقال خان
تغري حاله إىل الشر وخان الرجل الرجل إذا مل يؤد األمانة وناقض العهد خائن ألنه كان ينتظر منه الوفاء فغدر ومنه 

أي نقضاً للعهد ويقال للرجل املدين إنه خائن ألنه مل يف مبا )  ٥٨األنفال ( قوله تعاىل َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً  
وقال َوإِن ُيرِيُدواْ ِخَياَنَتكَ )  ٢٧األنفال ( يليق بدينه ومنه قوله تعاىل الَ َتخُوُنواْ اللََّه َوالرَّسُولَ وََتُخونُواْ أَمَاَناِتكُْم 

هذه اآلية مسى اهللا املعصية باخليانة وإذا علمت معىن اخليانة فقال ففي )  ٧١األنفال ( فَقَْد َخانُواْ اللََّه ِمن قَْبلُ 
  االختيان من اخليانة كاالكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة) الكشاف ( صاحب 

املسألة الثانية أن اهللا تعاىل ذكر ههنا أهنم كانوا خيتانون أنفسهم إال أنه مل يذكر أن تلك اخليانة كانت فيماذا فال بد 
هذه اخليانة على شيء يكون له تعلق مبا تقدم وما تأخر والذي تقدم هو ذكر اجلماع والذي تأخر قوله فَالنَ من محل 

َباِشرُوُهنَّ فيجب أن يكون املراد هبذه اخليانة اجلماع مث ههنا وجهان أحدمها علم اهللا أنكم كنتم تسرون باملعصية يف 
رم من ذلك وكل من عصى اهللا ورسوله فقد خان نفسه وقد خان اجلماع بعد العتمة واألكل بعد النوم وتركبون احمل

اهللا ألنه جلب إليها العقاب وعلى هذا القول جيب أن يقطع على أنه وقع ذلك من بعضهم ألنه ال ميكن محله على 
وجب يف مجيعهم أن يكونوا وقوعه من مجيعهم ألن قوله َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُنُتمْ َتْختاُنونَ أَنفَُسكُْم إن محل على ظاهره 

خمتانني ألنفسهم لكنا قد علمنا أن املراد به التبعيض للعادة واإلخبار وإذا صح ذلك فيجب أن يقطع على وقوع 
هذا اجلماع احملظور من بعضهم فمن هذا الوجه يدل على حترمي سابق وعلى وقوع ذلك من بعضهم وأليب مسلم أن 

عدم الوفاء مبا جيب عليه فأنتم محلتموه على عدم الوفاء بطاعة اهللا وحنن محلناه يقول قد بينا أن اخليانة عبارة عن 
على عدم الوفاء مبا هو خري للنفس وهذا أوىل ألن اهللا تعاىل مل يقل علم اهللا أنكم كنتم ختتانون اهللا كما قال الَ 

فكان محل اللفظ على ما ذكرناه إن مل يكن أوىل فال أقل  ما قال كُنُتْم َتْختاُنونَ أَنفَُسكُْم)  ٢٧األنفال ( َتخُوُنواْ اللََّه 
  من التساوي وهبذا التقدير ال يثبت النسخ

  القول الثاين أن املراد علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم لو دامت تلك احلرمة ومعناه أن اهللا

قعت اخليانة وميكن أن يقال التفسري يعلم أنه لو دام ذلك التكليف الشاق لوقعوا يف اخليانة وعلى هذا التفسري ما و
األول أوىل ألنه ال حاجة فيه إىل إضمار الشرط وأن يقال بل الثاين أوىل ألن على التفسري األول يصري إقدامهم على 
املعصية سبباً لنسخ التكليف وعلى التقدير الثاين علم اهللا أنه لو دام ذلك التكليف حلصلت اخليانة فصار ذلك سبباً 

  تكليف رمحة من اهللا تعاىل على عباده حىت ال يقعوا يف اخليانةلنسخ ال
أما قوله تعاىل فََتاَب َعلَْيكُْم فمعناه على قول أيب مسلم فرجع عليكم باالذن يف هذا الفعل والتوسعة عليكم وعلى 

  قول مثبيت النسخ ال بد فيه من إضمار تقديره تبتم فتاب عليكم فيه
كُْم فعلى قول أيب مسلم معناه وسع عليكم أن أباح لكم األكل والشرب واملعاشرة يف كل أما قوله تعاىل َوَعفَا َعن

) عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق ( الليل ولفظ العفو قد يستعمل يف التوسعة والتخفيف قال عليه السالم 
إىل آخر الوقت ويقال أتاين  واملراد منه التخفيف بتأخري الصالة) أول الوقت رضوان اهللا وآخره عفو اهللا ( وقال 

هذا املال عفوا أي سهال فثبت أن لفظ العفو غري مشعر بسبق التحرمي وأما على قول مثبيت النسخ فقوله َعفَا َعْنكُمْ 
ال بد وأن يكون تقديره عفا عن ذنوبكم وهذا مما يقوي أيضاً قول أيب مسلم ألن تفسريه ال حيتاج إىل اإلضمار 

  حيتاج إىل اإلضماروتفسري مثبيت النسخ 
  أما قوله تعاىل فَالَن بَاِشُروُهنَّ ففيه مسألتان

املسألة األوىل هذا أمر وارد عقب اخلطر فالذين قالوا األمر الوارد عقيب اخلطر ليس إال لإلباحة كالمهم ظاهر وأما 



  ة باإلمجاعالذين قالوا مطلق األمر للوجوب قالوا إمنا تركنا الظاهر وعرفنا كون هذا األمر لالباح
املسألة الثانية املباشرة فيها قولن أحدمها وهو قول اجلمهور أهنا اجلماع مسي هبذا االسم لتالصق البشرتني 

وإنضمامهما ومنها ما روي أنه عليه السالم هنى أن يباشر الرجل الرجل واملرأة املرأة الثانية وهو قول األصم أنه 
ملفسرين يف معىن قوله َوالَ ُتبَاِشُروُهنَّ وَأَنُتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمسَاجِِد فمنهم اجلماع فما دونه وعلى هذا الوجه اختلف ا

من محله على كل املباشرات ومل يقصره على اجلماع واألقرب أن لفظ املباشرة ملا كان مشتقاً من تالصق البشرتني مل 
نقة واملالمسة إال أهنم إمنا اتفقوا يف هذه اآلية يكن خمتصاً باجلماع بل يدخل فيه اجلماع فيما دون الفرج وكذا املعا

على أن املراد به هو اجلماع ألن السبب يف هذه الرخصة كان وقوع اجلماع من القوم وألن الرفث املتقدم ذكره ال 
ح يراد به إال اجلماع إال أنه ملا كان إباحة اجلماع تتضمن إباحة ما دونه صارت إباحته دالة على إباحة ما عداه فص

ههنا محل الكالم على اجلماع فقط وملا كان يف االعتكاف املنع من اجلماع ال يدل على املنع مما دونه صلح اختالف 
  املفسرين فيه فهذا هو الذي جيب أن يعتمد عليه على ما خلصه القاضي

  أما قوله َواْبَتُغواْ َما كََتَب اللَُّه لَكُْم ففيه مسائل
ية وجوها أحدها وابتغوا ما كتب اهللا لكم من الولد باملباشرة أي ال تباشروا لقضاء املسألة األوىل ذكروا يف اآل

) تناكحوا تناسلوا تكثروا ( الشهوة وحدها ولكن البتغاء ما وضع اهللا له النكاح من التناسل قال عليه السالم 
  وثانيها أنه هنى عن العزل وقد رويت األخبار يف كراهية ذلك وقال الشافعي ال يعزل

الرجل عن احلرة إال بإذهنا وال بأس أن يعزل عن األمة وروى عاصم عن زر بن حبيش عن علي رضي اهللا عنه أنه 
هنى أن يعزل عن احلرة إال باذهنا وثالثها أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان يكره العزل وعن أيب هريرة أن النيب 

ما مل يكتب لكم من احملل احملرم ونظريه قوله تعاىل فَأُْتوُهنَّ  يكون املعىن ابتغوا احملل الذي كتب اهللا لكم وحلله دون
ِمْن َحْيثُ أََمَركُمُ اللَُّه ورابعها أن هذا التأكيد تقديره فاآلن باشروهن وابتغوا هذه املباشرة اليت كتبها لكم بعد أن 

اهللا لكم يعين هذه املباشرة كانت حمرمة عليكم وخامسها وهو على قول أيب مسلم فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب 
اليت كان اهللا تعاىل كتبها لكم وإن كنتم تظنوها حمرمة عليكم وسادسها أن مباشرة الزوجة قد حترم يف بعض 

األوقات بسبب احليض والنفاس والعدة والردة فقوله َواْبَتغُواْ َما كََتَب اللَُّه لَكُْم يعين ال تباشروهن إال يف األحوال 
أذن لكم يف مباشرهتن وسابعها أن قوله فَالَن َباِشُروُهنَّ إذن يف املباشرة وقوله وَاْبَتُغواْ َما كََتبَ اللَّهُ  واألوقات اليت

لَكُْم يعين ال تبتغوا هذه املباشرة إال من الزوجة واململوكة ألن ذلك هو الذي كتب اهللا لكم بقوله إِالَّ َعلَى أَْزواجِهِْم 
وثامنها قال معاذ بن جبل وابن عباس يف رواية أيب اجلوزاء يعين اطلبوا ليلة )  ٦املؤمنون ( انُُهْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَم

القدر وما كتب اهللا لكم من الثواب فيها إن وجدمتوها ومجهور احملققني استبعدوا هذا الوجه وعندي أنه ال بأس به 
ال ميكنه حينئذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية  وذلك هو أن اإلنسان ما دام قلبه مشتغال بطلب الشهوة واللذة

واحلضور أما إذا قضى وطره وصار فارغاً من طلب الشهوة ميكنه حينئذ أن يتفرغ للعبودية فتقدير اآلية فاآلن 
باشروهن حىت تتخلصوا من تلك اخلواطر املانعة عن اإلخالص يف العبودية وإذا ختلصتم منها فابتغوا ما كتب اهللا من 

يف العبودية يف الصالة والذكر والتسبيح والتهليل وطلب ليلة القدر وال شك أن هذه الرواية على هذا االخالص 
  التقدير غري مستبعدة

( املسألة الثانية ِكتَاَب فيه وجوه أحدها أن ِكَتابَ يف هذا املوضوع مبعىن جعل كقوله كََتَب ِفى قُلُوبِهُِم اإلَميانَ 
أي )  ١٥٦األعراف ( َخْيٌر لّلَِّذيَن َيتَّقُونَ )  ٥٣آل عمران ( فَاكُْتْبَنا َمعَ الشَّاِهِديَن أي جعل وقوله )  ٢٢اجملادله 

أي قضاه وقوله كََتَب )  ٥١التوبة ( اجعلها وثانيها معناه قضى اهللا لكم كقوله قُل لَّن ُيِصيَبَنا إِالَّ َما كََتَب اللَُّه لََنا 



ِلى وقوله لََبَرزَ الَِّذيَن كُِتَب َعلَْيهِمُ الْقَْتلُ أي قضى وثالثها أصله هو ما كتب اهللا يف اللوح اللَُّه الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُس
احملفوظ مما هو كائن وكل حكم حكم به على عباده فقد أثبته يف اللوح احملفوظ ورابعها هو ما كتب اهللا يف القرآن 

  من إباحة هذه األفعال
  َواْبَتُغواْ وقرأ األعمش وابغوا املسألة الثالثة قرأ ابن عباس

أما قوله لَكُْم َوكُلُواْ وَاْشَربُواْ فالفائدة يف ذكرمها أن حترميهما وحترمي اجلماع بالليل بعد النوم ملا تقدم احتيج يف إباحة 
لك زوال حترمي كل واحد منها إىل دليل خاص يزول به التحرمي فلو اقتصر تعاىل على قوله فَالَن َباِشُروُهنَّ مل يعلم بذ

  األكل والشرب فقرن إىل ذلك قوله َوكُلُواْ َواشَْرُبواْ لتتم الداللة على اإلباحة
  أما قوله تعاىل َحتَّى يََتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ االبَْيُض ِمَن الَْخْيِط االْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ ففيه مسائل

  ن حامت أخذت عقالني أبيض وأسوداملسألة األوىل روي أنه ملا نزلت هذه اآلية قال عدي ب

فجعلتهما حتت وساديت وكنت أقوم من الليل فأنظر إليهما فلم يتبني يل األبيض من األسود فلما أصبحت غدوت 
فأخربته فضحك وقال إنك لعريض القفا إمنا ذلك بياض النهار وسواد الليل ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل رسول اهللا 

إنك لعريض القفا ألن ذلك مما يستدل به على بالهة الرجل ) ( صلى اهللا عليه وسلم  (وإمنا قال له رسول اهللا 
ونقول يدل قطعا على أنه تعاىل كين بذلك عن بياض أول النهار وسواد آخر الليل وفيه إشكال وهو أن بياض 

اض الصبح الصادق الصبح املشبه باخليط األسود هو بياض الصبح الكاذب ألنه بياض مستطيل يشبه اخليط فأما بي
فهو بياض مستدير يف األفق فكان يلزم مبقتضى هذه اآلية أن يكون أول النهار من طلوع الصبح الكاذب وباإلمجاع 

  أنه ليس كذلك
وجوابه أنه لوال قوله تعاىل يف آخر هذه اآلية ِمَن الْفَْجرِ لكان السؤال الزماً وذلك ألن الفجر إمنا يسمى فجراً ألنه 

لنور وذلك إمنا حيصل يف الصبح الثاين ال يف الصبح األول فلما دلت اآلية على أن اخليط األبيض جيب ينفجر منه ا
أن يكون من الفجر علمنا أنه ليس املراد منه الصبح الكاذب بل الصبح الصادق فإن قيل فكيف يشبه الصبح 

  الصادق باخليط مع أن الصبح الصادق ليس مبستطيل واخليط مستطيل
القدر من البياض الذي حيرم هو أول الصبح الصادق وأول الصبح الصادق ال يكون منتشراً بل يكون  وجوابه أن

صغرياً دقيقاً بل الفرق بينه وبني الصبح الكاذب أن الصبح الكاذب يطلع دقيقاً والصادق يبدو دقيقاً ويرتفع 
خيفى على مثله هذه اإلستعارة مع قوله  مستطيالً فزال السؤال فأما ما حكي عن عدي بن حامت فبعيد ألنه يبعد أن

  تعاىل ِمَن الْفَجْرِ
املسألة الثانية ال شك أن كلمة حَتَّى النتهاء الغاية فدلت هذه اآلية على أن حل املباشرة واألكل والشرب ينتهي 

ليت تذكرها عند طلوع الصبح ووزعم أبو مسلم األصفهاين ال شيء من املفطرات إال أحد هذه الثالثة فأما األمور ا
الفقهاء من تكلف القيء واحلقنة والسعوط فليس شيء منها مبفطر قال ألن كل هذه األشياء كانت مباحة مث دلت 
هذه اآلية على حرمة هذه الثالثة على الصائم بعد الصبح فبقي ما عداها على احلل األصلي فال يكون شيء منها 

شياء الثالثة بالذكر ألن النفس متيل إليها وأما القيء واحلقنة فالنفس مفطراً والفقهاء قالوا إن اهللا تعاىل خص هذه األ
  تكرههما والسعوط نادر فلهذا مل يذكرها

املسألة الثالثة مذهب أيب هريرة واحلسن بن صاحل بن جين أن اجلنب إذا أصبح قبل االغتسال مل يكن له صوم وهذه 
باحة إىل انفجار الصبح مل ميكنه االغتسال إال بعد انفجار اآلية تدل على بطالن قوهلم ألن املباشرة إذا كانت م

  الصبح



املسألة الرابعة زعم األعمش أنه حيل األكل والشرب واجلماع بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس قياساً ألول 
خليط النهار على آخره فكما أن آخره بغروب القرص وجب أن يكون أوله بطلوع القرص وقال يف اآلية أن املراد با

األبيض واخليط األسود النهار والليل ووجه الشبهة ليس إال يف البياض والسواد فإما أن يكون التشبيه يف الشكل 
مراداً فهذا غري جائز ألن ظلمة األفق حال طلوع الصبح ال ميكن تشبيهها باخليط األسود يف الشكل ألبتة فثبت أن 

والليل مث ملا حبثنا عن حقيقة الليل يف قوله ثُمَّ أَِتمُّواْ الّصَياَم إِلَى الَّْيلِ  املراد باخليط األبيض واخليط األسود هو النهار
  وجدناها عبارة عن زمان غيبة الشمس بدليل أن

اهللا تعاىل مسى ما بعد املغرب ليالً مع بقاء الضوء فيه فثبت أن يكون األمر يف الطرف األول من النهار كذلك فيكون 
وأن ال يوجد النهار إال عند طلوع القرص فهذا تقرير قول األعمش ومن الناس من سلم  قبل طلوع الشمس ليالً

أن أول النهار إمنا يكون من طلوع الصبح فقاس عليه آخر النهار ومنهم من قال ال جيوز اإلفطار إال بعد غروب 
ذاهب قد انقرضت والفقهاء احلمرة ومنهم من زاد عليه وقال بل ال جيوز اإلفطار إال عند طلوع الكواكب وهذه امل

  أمجعوا على بطالهنا فال فائدة يف استقصاء الكالم فيها
املسألة اخلامسة الْفَْجرِ مصدر قولك فجرت املاء أفجره فجراً وفجرته تفجرياً قال األزهري الفجر أصله الشق فعل 

َن الْفَْجرِ فقيل للتبعيض ألن املعترب هذا الفجر يف آخر الليل هو إنشقاق ظلمة الليل بنور الصبح وأما قوله تعاىل ِم
  بعض الفجر ال كله وقيل للتبيني كأنه قيل اخليط األبيض الذي هو الفجر

املسألة السادسة أن اهللا تعاىل ملا أحل اجلماع واألكل والشرب إىل غاية تبني الصبح وجب أن يعرف أن تبني الصبح 
يكون قطيعاً أو ظنياً أما القطعي فبأن يرى طلوع الصبح أو يتيقن ما هو فنقول الطريق إىل معرفة تبني الصبح إما أن 

أنه مضى من الزمان ما جيب طلوع الصبح عنده وأما الظين فنقول إما أن حيصل ظن أن الصبح طلع فيحرم األكل 
والشرب والوقاع فإن حصل ظن أنه ما طلع كان األكل والشرب والوقاع مباحاً فإن أكل مث تبني بعد ذلك أن 

لك الظن خطأ وأن الصبح كان قد طلع عند ذلك األكل فقد اختلفوا وكذلك إن ظن أن الشمس قد غربت ذ
فأفطر مث تبني أهنا ما كانت غاربة فقال احلسن ال قضاء يف الصورتني قياساً على ما لو أكل ناسياً وقال أبو حنيفة 

من الصبح إىل الغروب ومل يأت به وأما الناسي  ومالك والشافعي يف رواية املزين عنه جيب القضاء ألنه أمر بالصوم
فعند مالك جيب عليه القضاء وأما الباقون الذين سلموا أنه ال قضاء قالوا مقتضى الدليل وجوب القضاء عليه أيضاً 

أن رجالً قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( إال أنا أسقطناه عنه للنص وهو ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
  ت وشربت وأنا صائم فقال عليه الصالة والسالم أطعمك اهللا وسقاك فأنت ضيف اهللا فتم صومكأكل

والقول الثالث أنه إذا أخطأ يف طلوع الصبح ال جيب القضاء وإذا أخطأ يف غروب الشمس جيب القضاء والفرق أن 
مته أما إذا مل يغلب على ظنه ال األصل يف كل ثابت بقاؤه على ما كان والثابت يف الليل حل األكل ويف النهار حر

بقاء الليل وال طلوع الصبح بل بقي متوقفاً يف األمرين فههنا يكره له األكل والشرب واجلماع فإن فعل جاز ألن 
  األصل بقاء الليل واهللا أعلم

  أما قوله تعاىل ثُمَّ أَِتمُّواْ الّصَياَم إِلَى الَّْيلِ ففيه مسائل
ى النتهاء الغاية فظاهر اآلية أن الصوم ينتهي عند دخول الليل وذلك ألن غاية الشيء املسألة األوىل أن كلمة إِلَ

مقطعه ومنتهاه وإمنا يكون مقطعاً ومنتهى إذا مل يبق بعد ذلك وقد جتيء هذه الكلمة ال لالنتهاء كما قوله تعاىل إِلَى 
الصورتني أن الليل ليس من جنس النهار فيكون إال أن ذلك على خالف الدليل والفرق بني )  ٦املائدة ( الْمََراِفقِ 

الليل خارجاً عن حكم النهار واملرافق من جنس اليد فيكون داخالً فيه وقال أمحد بن حيىي سبيل إىل الدخول 



واخلروج وكال األمرين جائز تقول أكلت السمكة إىل رأسها وجائز أن يكون الرأس داخالً يف األكل وخارجاً منه 
  ذو عقل أن الليل إال أنه ال يشك

خارج عن الصوم إذ لو كان داخالً فيه لعظمت املشقة ودخلت املرافق يف الغسل أخذاً باألوثق مث سواء قلنا إنه 
صلى اهللا ( جممل أو غري جممل فقد ورد احلديث الصحيح فيه وهو ما روى عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

فهذا احلديث ) وأدبر النهار من ههنا وقد غربت الشمس فقد أفطر الصائم إذا أقبل الليل من ههنا ) ( عليه وسلم 
يدل على أن الصوم ينتهي يف هذا الوقت فأما أنه جيب على املكلف أن يتناول عند هذا الوقت شيئاً فالدليل عليه ما 

ى عن الوصال قيل يا هن) صلى اهللا عليه وسلم ( روى الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه بإسناده عن ابن عمر أن النيب 
رسول اهللا تواصل أي كيف تنهانا عن أمر أنت تفعله فقال إين لست مثلكم إين أبيت عند ريب يطعمين ويسقيين 

وقيل فيه معان أحدها أنه كان يطعم ويسقى من طعام اجلنة والثاين أن عليه الصالة والسالم قال إين على ثقة من أين 
 وحكى حممد بن جرير الطربي عن ابن الزبري أنه كان يواصل سبعة أيام فلما لو احتجت إىل الطعام أطعمين مواصالً

كرب جعلها مخساً فلما كرب جداً جعلها ثالثاً فظاهر كالم الشافعي رضي اهللا عنه يدل على أن هذا النهي هني حترمي 
ذا فنقول إذا تناول شيئاً وقيل هو هني تنزيه ألنه ترك للمباح وعلى هذا التأويل صح فعل ابن الزبري إذا عرفت ه

قليالً ولو قطرة من املاء فعلى ذلك هو باخليار يف اإلستيفاء إال أن خياف املرء من التقصري يف صوم املستأنف أو يف 
  سائر العبادات فيلزم حينئذ أن يتناول من الطعام قدراً يزول به هذا اخلوف

من قال آخر النهار على أوله فاعتربوا يف حصول الليل زوال املسألة الثانية اختلفوا يف أن الليل ما هو فمن الناس 
آثار الشمس كما حصل اعتبار زوال الليل عند ظهور آثار الشمس مث هؤالء منهم من اكتفي بزوال احلمرة ومنهم 

  من اعترب ظهور الظالم التام وظهور الكواكب إال أن احلديث الذي رواه عمر يبطل ذلك وعليه عمل الفقهاء
ة الثالثة احلنفية متسكوا هبذه اآلية يف أن التبييت والتعيني غري معترب يف صحة الصوم قالوا الصوم يف اللغة هو املسأل

لِ فوجب القول بصحته  اإلمساك وقد وجد ههنا فيكون صائماً فيجب عليه إمتامه لقوله تعاىل ثُمَّ أَِتمُّواْ الّصَياَم إِلَى الَّْي
وقوله )  ٧٨احلج ( هو منفي بقوله تعاىل مَّا جََعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ ِمْن َحَرجٍ ألن اإلمساك حرج ومشقة وعسر و

ترك العمل به يف الصوم الصحيح فيبقى غري الصحيح على األصل مث نقول )  ١٨٥البقرة ( َوالَ ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر 
األقل يلحق باألغلب فال جرم أبطلنا الصوم  مقتضى هذا الدليل أن يصح صوم الفرض بنية بعد الزوال إال أنا قلنا

  بنية بعد الزوال وصححنا نيته قبل الزوال
ْيلِ املسألة الرابعة احلنفية متسكوا هبذه اآلية يف أن صوم النفل جيب إمتامه قالوا ألن قوله تعاىل ثُمَّ أَِتمُّواْ الصَّياَم إِلَى الَّ

عية قالوا هذا إمنا ورد لبيان أحكام صوم الفرض فكان املراد أمر وهو للوجوب وهو يتناول كل الصيامات والشاف
  منه صوم الفرض
  احلكم السابع

  من األحكام املذكورة يف هذه السورة االعتكاف
  قوله تعاىل َوالَ تَُباِشُروُهنَّ وَأَنُتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمسَاجِِد

  ة كان جيوز أن يظن يفاعلم أنه تعاىل ملا بني الصوم وبني أن من حكمه حترمي املباشر

اإلعتكاف أن حاله كحال الصوم يف أن اجلماع حيرم فيه هناراً ال ليالً فبني تعاىل حترمي املباشرة فيه هناراً وليالً فقال 
  َوالَ ُتبَاِشُروُهنَّ َوأَنُتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمسَاجِِد مث يف اآلية مسائل



عتكاف اللغوي مالزمة املرء للشيء وحبس نفسه عليه براً كان أو إمثاً املسألة األوىل قال الشافعي رضي اهللا عنه اإل
واإلعتكاف الشرعي املكث يف بيت اهللا تقرباً إليه وحاصله )  ١٣٨األعراف ( قال تعاىل يَْعكُفُونَ َعلَى أَْصَنامٍ لَُّهْم 

تعاىل طَهَّرا بَْيِتىَ  ِللطَّاِئِفَني  راجع إىل تقييد اسم اجلنس بالنوع بسبب العرف وهو من الشرائع القدمية قال اهللا
  وقال تعاىل َوالَ ُتَباِشُروُهنَّ َوأَنُتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمَساجِِد)  ١٢٥البقرة ( َوالَْعاِكِفَني 

صلى اهللا ( املسألة الثانية لو ملس الرجل املرأة بغري شهوة جاز ألن عائشة رضي اهللا عنها كانت ترجل رسول اهللا 
وهو معتكف أما إذا ملسها بشهوة أو قبلها أو باشرها فيما دون الفرج فهو حرام على املعتكف وهو )  عليه وسلم

يبطل هبا اعتكافه للشافعي رمحه اهللا فيه قوالن األصح أنه يبطل وقال أبو حنيفة ال يفسد اإلعتكاف إذا مل ينزل احتج 
 فقوله َوالَ تَُباِشُروُهنَّ منع من هذه احلقيقة فيدخل فيه من قال باإلفساد أن األصل يف لفظ املباشرة مالقاة البشرتني

  اجلماع وسائر هذه األمور ألن مسمى املباشرة حاصل يف كلها
  فإن قيل مل محلتم املباشرة يف اآلية املتقدمة على اجلماع

الرَّفَثُ وسبب نزول تلك اآلية يدل  قلنا ألن ما قبل اآلية يدل على أنه هو اجلماع وهو قوله أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ  الصَّيامِ
على أنه هو اجلماع مث ملا أذن يف اجلماع كان ذلك إذناً فيما دون اجلماع بطريق األوىل أما ههنا فلم يوجد شيء من 

هذه القرائن فوجب إبقاء لفظ املباشرة على موضعه األصلي وحجة من قال إهنا ال تبطل اإلعتكاف أمجعنا على أن 
ال تفسد الصوم واحلج فوجب أن ال تفسد اإلعتكاف ألن االعتكاف ليس أعلى درجة منهما واجلواب هذه املباشرة 

  أن النص مقدم على القياس
املسألة الثالثة اتفقوا على أن شرط اإلعتكاف ليس اجللوس يف املسجد وذلك ألن املسجد مميز عن سائر البقاع من 

يه فنقل عن علي رضي اهللا عنه أنه ال جيوز إال يف املسجد احلرام حيث إنه بين إلقامة الطاعات فيه مث اختلفوا ف
فبني ذلك البيت جلميع العاكفني ولو جاز )  ١٢٥البقرة ( واحلجة فيه قوله تعاىل أَن طَهَّرا َبيِْتىَ  ِللطَّاِئِفَني وَالَْعاِكِفَني 

احلرام ومسجد املدينة ملا روى عبد اهللا اإلعتكاف يف غريه ملا صح ذلك العموم وقال عطاء ال جيوز إال يف املسجد 
صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( بن الزبري أن النيب 

وقال حذيفة جيوز يف هذين ) املساجد إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة صالة يف مسجدي 
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد ( ت املقدس لقوله عليه الصالة والسالم املسجدين ويف مسجد بي

وقال الزهري ال يصح إال يف اجلامع وقال أبو حنيفة ال يصح إال يف ) احلرام واملسجد األقصى ومسجدي هذا 
ن املسجد اجلامع أفضل مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب وقال الشافعي رضي اهللا عنه جيوز يف مجيع املساجد إال أ

حىت ال حيتاج إىل اخلروج لصالة اجلمعة واحتج الشافعي رضي اهللا عنه هبذه اآلية ألن قوله َوالَ تَُباِشُروُهنَّ وَأَنُتْم 
  َعاِكفُونَ ِفي الَْمسَاجِِد عام يتناول كل املساجد

نيفة ال جيوز إال بالصوم حجة الشافعي املسألة الرابعة جيوز اإلعتكاف بغري صوم واألفضل أن يصوم معه وقال أبو ح
رضي اهللا عنه هذه اآلية ألنه بغري الصوم عاكف واهللا تعاىل منع العاكف من مباشرة املرأة ولو كان إعتكافه باطالً ملا 
كان ممنوعاً ترك العمل بظاهر اللفظ إذا ترك النية فيبقى فيما عداه على األصل واحتج املزين بصحة قول الشافعي 

هللا عنهما بأمور ثالثة األول لو كان اإلعتكاف يوجب الصوم ملا صح يف رمضان ألن الصوم الذي هو رضي ا
موجبه إما صوم رمضان وهو باطل ألنه واجب بسبب الشهر ال بسبب االعتكاف أو صوم آخر سوى صوم 

ف والثاين أنه لو كان رمضان وذلك ممتنع وحيث أمجعوا على أنه يصح يف رمضان علمنا أن الصوم ال يوجبه اإلعتكا
اإلعتكاف ال جيوز إال مقارناً بالصوم خلرج الصائم بالليل عن اإلعتكاف خلروجه فيه عن الصوم وملا كان األمر 



خبالف ذلك علمنا أن اإلعتكاف جيوز مفرداً أبداً بدون الصوم والثالث ما روى ابن عمر رضي اهللا عنه قال يا 
أعتكف اهللا ليلة فقال عليه الصالة والسالم أوف بنذرك ومعلوم أنه ال جيوز  رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية أن

  الصوم يف الليل
املسألة اخلامسة قال الشافعي رضي اهللا عنه ال تقدير لزمان اإلعتكاف فلو نذر اعتكاف ساعة ينعقد ولو نذر أن 

صدق مبا شاء من قليل أو كثري مث قال يعتكف مطلقاً خيرج عن نذره باعتكافه ساعة كما لو نذر أن يتصدق مطلقاً ت
الشافعي رضي اهللا عنه وأحب أن يعتكف يوماً وإمنا قال ذلك للخروج عن اخلالف فإن أبا حنيفة رضي اهللا عنه ال 

جيوز اعتكاف أقل من يوم بشرط أن يدخل قبل طلوع الفجر وخيرج بعد غروب الشمس وحجة الشافعي رضي اهللا 
ف مبقدار معني من الزمان أوىل من بعض فوجب ترك التقدير والرجوع إىل أقل ما ال بد عنه أنه ليس تقدير اإلعتكا

منه وحجة أيب حنيفة رمحه اهللا أن اإلعتكاف هو حبس النفس عليه وذلك ال حيصل يف اللحظة الواحدة وألن على 
  هذا التقدير ال يتميز املعتكف عمن ينتظر الصالة

  ِه ففيه مسائلأما قوله تعاىل تِلَْك ُحُدودُ اللَّ
املسألة األوىل قوله تِلَْك ال جيوز أن يكون إشارة إىل حكم اإلعتكاف ألن احلدود مجع ومل يذكر اهللا تعاىل يف 

اإلعتكاف إال حداً واحداً وهو حترمي املباشرة بل هو إشارة إىل كل ما تقدم يف أول آية الصوم إىل ههنا على ما سبق 
  شرح مسائلها على التفصيل

ألة الثانية قال الليث حد الشيء مقطعه ومنتهاه قال األزهري ومنه يقال للمحروم حمدود ألنه ممنوع عن الرزق املس
ويقال للبواب حداد ألنه مينع الناس من الدخول وحد الدار ما مينع غريها من الدخول فيها وحدود اهللا ما مينع من 

ومسي احلديد حديداً ملا فيه من املنع وكذلك إحداد املرأة ألهنا  خمالفتها واملتكلمون يسمون الكالم اجلامع املانع حداً
متنع من الزينة إذا عرفت اإلشتقاق فنقول املراد من حدود اهللا حمدوداته أي مقدوراته اليت قدرها مبقادير خمصوصة 

  وصفات مضبوطة
ُحُدودُ اللَِّه إشارة إىل كل ما تقدم واألمور أما قوله تعاىل فَالَ َتقَْرُبوَها ففيه إشكاالن األول أن قوله تعاىل ِتلْكَ 

املتقدمة بعضها إباحة وبعضها حظر فكيف قال يف الكل فَالَ تَقَْرُبوَها والثاين أنه تعاىل قال يف آية أخرى ِتلَْك ُحُدودُ 
  وقال يف آية املواريث َوَمن َيْعصِ اللََّه)  ٢٢٩البقرة ( اللَِّه فَالَ َتعَْتُدوَها 

  تلك وقال ههنا فَالَ َتقَْرُبوَها فكيف اجلمع بينهما( َوَيتََعدَّ ُحدُوَدُه  َوَرسُولَُه
واجلواب عن السؤالني من وجوه األول وهو األحسن واألقوى أن من كان يف طاعة اهللا والعمل بشرائعه فهو 

أن يقرب احلد الذي متصرف يف حيز احلق فنهى أن يتعداه ألن من تعداه وقع يف حيز الضالل مث بولغ يف ذلك فنهى 
هو احلاجز بني حيز احلق والباطل لئال يداين الباطل وأن يكون بعيداً عن الطرف فضالً أن يتخطاه كما قال عليه 

الثاين ما ذكره أبو ) إن لكل ملك محى ومحى اهللا حمارمه فمن رتع حول احلمى يوشك أن يقع فيه ( الصالة والسالم 
الثالث أن )  ٣٤اإلسراء ( تتعرضوا هلا بالتغيري كقوله الَ َتقَْرُبواْ مَالَ الَْيتِيمِ  مسلم األصفهاين ال تقربوها أي ال

األحكام املذكورة فيما قبل وإن كانت كثرية إال أن أقرهبا إىل هذه اآلية إمنا هو قوله َوالَ ُتبَاِشُروُهنَّ َوأَنُتْم َعاِكفُونَ 
ِتمُّواْ الّصَياَم إِلَى الَّْيلِ وذلك يوجب حرمة األكل والشرب يف النهار وقبل ِفي الَْمسَاجِِد وقبل هذه اآلية قوله ثُمَّ أَ

هذه اآلية قوله وَاْبَتُغواْ َما كََتَب اللَُّه لَكُْم وهو يقتضي حترمي مواقعة غري الزوجة واململوكة وحترمي مواقعتهما يف غري 
يس فيه إال إباحة الشرب واألكل والوقاع يف الليل فلما املأيت وحترمي مواقعتهما يف احليض والنفاس والعدة والردة ول

كانت األحكام املتقدمة أكثرها حترميات ال جرم غلب جانب التحرمي فقال ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه فَالَ َتقَْرُبوَها أي تلك 



  األشياء اليت منعتم عنها إمنا منعتم عنها مبنع اهللا وهنيه عنها فال تقربوها
ذاِلَك ُيَبّيُن اللَُّه آَياِتهِ ِللنَّاسِ ففيه وجوه أحدها املراد أنه كما بني ما أمركم به وهناكم عنه يف هذا أما قوله تعاىل كَ

املوضع كذلك يبني سائر أدلته على دينه وشرعه وثانيها قال أبو مسلم املراد باآليات الفرائض اليت بينها كما قال 
)  ٢النور ( مث فسر اآليات بقوله الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى )  ١النور ( نَزلَْنا ِفيَها ءاَياتٍ َبّينَاٍت ُسوَرةٌ  أَنزَلَْناَها َوفََرْضَناَها وَأَ

إىل سائر ما بينه من أحكام الزنا فكأنه تعاىل قال كذلك يبني اهللا للناس ما شرعه هلم ليتقوه بأن يعملوا مبا لزم وثالثها 
بني أحكام الصوم على االستقصاء يف هذه اآلية باأللفاظ القليلة بياناً سافياً وافياً حيتمل أن يكون املراد أنه سبحانه ملا 

قال بعده كَذاِلَك ُيَبّيُن اللَُّه آيَاِتِه ِللنَّاسِ أي مثل هذا البيان الوايف الواضح الكامل هو الذي يذكر للناس والغرض 
  هذا البيانمنه تعظيم حال البيان وتعظيم رمحته على اخللق يف ذكره مثل 

  أما قوله تعاىل لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ فقد مر شرحه غري مرة
  احلكم الثامن

  من األحكام املذكورة يف هذه السورة حكم األموال
  النَّاسِ بِاإلِثْمِ وَأَنُتمْ َتْعلَُمونَ الَِوالَ َتأْكُلُوا أَمَْوالَكُمْ َبيَْنكُم بِالْبَاِطلِ َوُتْدلُواْ بَِهآ إِلَى الُْحكَّامِ ِلَتأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّْن أَمَْو

وهذا خمالف هلا ألن )  ١١احلجرات ( اعلم أهنم مثلوا قوله تعاىل َوالَ َتأْكُلُواْ أَْموالَكُْم بَْيَنكُم بقوله مَّقِْتكُْم أَنفَُسكُْم 
اب اإلحياء املال إمنا حيرم أكله ملال نفسه بالباطل يصح كما يصح أكله مال غريه قال الشيخ أبو حامد الغزايل يف كت

  ملعىن يف عينه أو حلال يف جهة اكتسابه
  والقسم األول احلرام لصفة يف عينه

واعلم أن األموال إما أن تكون من املعادن أو من النبات أو من احليوانات أما املعادن وهي أجزاء األرض فال حيرم 
أما النبات فال حيرم منه إال ما يزيل احلياة والصحة شيء منه إال من حيث يضر باألكل وهو ما جيري جمرى السم و

  أو العقل فمزيل احلياة السموم ومزيل الصحة األدوية يف غري وقتها ومزيل العقل اخلمر والبنج وسائر املسكرات
حتل وأما احليوانات فتنقسم إىل ما يؤكل وإىل ما ال يؤكل وما حيل إمنا حيل إذا ذبح ذحباً شرعياً مث إذا ذحبت فال 

  جبميع أجزائها بل حيرم منها الفرث والدم وكل ذلك مذكور يف كتب الفقه
القسم الثاين ما حيرم خللل من جهة إثبات اليد عليه فنقول أخذ املال إما أن يكون باختيار املتملك أو بغري اختياره 

مأخوذاً من مالك وذلك إما  كاإلرث والذي باختياره إما أن يكون مأخوذاً من املالك كأخذ املعادن وإما أن يكون
أن يؤخذ قهراً أو بالتراضي واملأخوذ قهراً إما أن لسقوط عصمة امللك كالغنائم أو الستحقاق األخذ كزكوات 

املمتنعني والنفقات الواجبة عليهم واملأخوذ تراضياً إما أن يؤخذ بعوض كالبيع والصداق واألجرة وإما أن يؤخذ 
ل من هذا التقسيم أقسام ستة األول ما يؤخذ من غري مالك كنيل املعادن وإحياء بغري عوض كاهلبة والوصية فيحص

املوت واالصطياد واالحتطاب واالستقاء من األهنار واالحتشاش فهذا حالل بشرط أن ال يكون املأخوذ خمتصاً بذي 
ال الكفار احملاربني وذلك حالل حرمة من اآلدميني الثاين املأخوذ قهراً ممن ال حرمة له وهو الفيء والغنيمة وسائر أمو

للمسلمني إذا أخرجوا منه اخلمس وقسموه بني املستحقني بالعدل ومل يأخذوه من كافر له حرمة وأمان وعهد 
والثالث ما يؤخذ قهراً باسحقاق عند امتناع من عليه فيؤخذ دون رضاه وذلك حالل إذا مت سبب االستحقاق ومت 

ستحق الرابع ما يؤخذ تراضياً مبعاوضة وذلك حالل إذا روعي شرط وصف املستحق واقتصر على القدر امل
العوضني وشرط العاقدين وشرط اللفظني أعين اإلجياب والقبول مما يعتد الشرع به من اجتناب الشرط املفسد 
اخلامس ما يؤخذ بالرضا من غري عوض كما يف اهلبة والوصية والصدقة إذا روعي شرط املعقود عليه وشرط 



ين وشرط العقد ومل يؤد إىل ضرر بوارث أو غريه السادس ما حيصل بغري اختياره كاملرياث وهو حالل إذا العاقد
كان املوروث قد اكتسب املال من بعض اجلهات اخلمس على وجه حالل مث كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ 

واجبة فهذا جمامع مداخل احلالل  الوصايا وتعديل القسمة بني الورثة وإخراج الزكاة واحلج والكفارة إن كانت
وكتب الفقه مشتملة على تفاصيلها فكل ما كان كذلك كان ماالً حالالً وكل ما كان خبالفه كان حراماً إذا عرفت 

هذا فنقول املال إما أن يكون لغريه أو له فإن كان لغريه كانت حرمته ألجل الوجوه الستة املذكورة وإن كان له 
ف إىل شرب اخلمر والزنا واللواط والقمار أو إىل السرف احملرم وكل هذه األقسام داخلة فأكله باحلرام أن يصر

  حتت قوله َوالَ َتأْكُلُواْ أَمْوالَكُمْ َبيَْنكُم بِالْبَاِطلِ واعلم أن سبحانه كرر هذا النهي يف مواضع من كتابه

وقال الَِّذينَ )  ٢٩النساء ( والَكُْم بَْيَنكُْم بِالَْباِطلِ إِالَّ أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً  فقال َضِعيفاً َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ َتأْكُلُواْ أَْم
وقال َيْحَزُنونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ اتَّقُواْ اللََّه َوذَُرواْ َما بَِقىَ  ِمَن الّرَبوااْ إِن )  ١٠النساء ( َيأْكُلُونَ أَْموالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً 

مث قال فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ فَأْذَنُواْ بَِحْربٍ ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه مث قال َوإِن ُتبُتْم فَلَكُْم َيْسئَلْكُْم )  ٢٧٨البقرة ( نُتْم مُّْؤِمنَِني كُ
جعل آكل الربا يف )  ٢٧٥لبقرة ا( مث قال َوَمْن َعاَد فَأُْولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ِفيَها خَاِلُدونَ )  ٢٧٩البقرة ( أَْموالَكُْم 

  أول األمر مؤذناً مبحاربة اهللا ويف آخره متعرضاً للنار
املسألة الثانية قوله َوالَ َتأْكُلُواْ ليس املراد منه األكل خاصة ألن غري األكل من التصرفات كاألكل يف هذا الباب 

فيمن ينفق ماله أن يقال أنه أكله فلهذا السبب لكنه ملا كان املقصود األعظم من املال إمنا هو األكل وقع التعارف 
  عرب اهللا تعاىل عنه باألكل

املسألة الثالثة الْبَاِطلُ يف اللغة الزائل الذاهب يقال بطل الشيء بطوالً فهو باطل ومجع الباطل بواطل وأباطيل مجع 
  أبطولة ويقال بطل األجري يبطل بطالة إذا تعطل واتبع اللهو

  ْدلُواْ بَِها إِلَى الُْحكَّامِ ففيه مسائلأما قوله تعاىل وَُت
املسألة األوىل اإلدالء مأخوذ من إدالء الدلو وهو إرسالك إياها يف البئر لإلستقاء يقال أدليت دلوي أدليها إدالء 

يقال مث جعل كل إلقاء قول أو فعل أدالء ومنه )  ١٩يوسف ( فإذا استخرجتها قلت دلوهتا قال تعاىل فَأَدْلَى َدلَْوُه 
للمحتج أدىل حبجته كأنه يرسلها ليصري إىل مراده كإدالء املستقي الولد ليصل إىل مطلوبه من املاء وفالن يدىل إىل 
امليت بقرابة أو رحم إذا كان منتسباً إليه فيطلب املرياث بتلك النسبة طلب املستحق بالدلو املاء إذا عرفت هذا 

 تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وال تدلوا إىل احلكام أي ال ترشوها فنقول أنه داخل يف حكم النهي والتقدير وال
إليهم لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالباطل ويف تشبيه الرشوة باإلدالء وجهان أحدمها أن الرشوة رشاء احلاجة 

صري قريباً بسبب فكما أن الدلو اململوء من املاء يصل من البعيد إىل القريب بواسطة الرشاء فاملقصود البعيد ي
الرشوة والثاين أن احلاكم بسبب أخذ الرشوة ميضي يف ذلك احلكم من غري تثبت كمضي الدلو يف اإلرسال مث 

املفسرون ذكروا وجوهاً أحدها قال ابن عباس واحلسن وقتادة املراد منه الودائع وما ال يقوم عليه بينة وثانيها أن 
فعون بعضه إىل احلاكم ليبقى عليهم بعضه وثالثها أن املراد من احلاكم شهادة املراد هو مال اليتيم يف ي األوصياء يد

الزور وهو قول الكليب ورابعها قال احلسن املراد هو أن حيلف ليذهب حقه وخامسها هو أن يدفع إىل احلاكم رشوة 
  وهو أقرب إىل الظاهر وال يبعد أيضاً محل اللفظ على الكل ألهنا بأسره أكل بالباطل

قوله تعاىل وَأَنُتْم َتْعلَُمونَ فاملعىن وأنتم تعلمون أنكم مبطلون وال شك أن اإلقدام على القبيح مع العلم بقبحه أما 
صلى اهللا عليه ( أقبح وصاحبه بالتوبيخ أحق روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال اختصم رجالن إىل النيب 

للعامل فقال من قضى عليه يا رسول ) صلى اهللا عليه وسلم (  عامل باخلصومة وجاهل هبا فقضى رسول اهللا) وسلم 



اهللا والذي ال إله إال هو إين حمق فقال إن شئت أعاوده فعاوده فقضى للعامل فقال املقضى عليه مثل ما قال أوالً مث 
فقال ) النار  من اقتطع حق امرىء مسلم خبصومته فإمنا اقتطع قطعة من( عاوده ثالثاً مث قال عليه الصالة والسالم 

  من اقتطع( العامل املقضي له يا رسول اهللا إن احلق حقه فقال عليه الصالة والسالم 

  )خبصومته وجد له حق غريه فليتبوأ مقعده من النار 
  احلكم التاسع

واْ الُْبيُوَت ِمن ظُُهورَِها وَلَاِكنَّ الْبِرَّ َمنِ اتَّقَى َيسْألُوَنَك َعنِ اَألِهلَّةِ  قُلْ ِهىَ  َمَواِقيُت ِللنَّاسِ َوالَْحجِّ َولَْيَس الْبِرُّ بِأَن َتأُْت
  َوأْتُواْ الُْبُيوَت ِمْن أَبَْوابَِها وَاتَّقُواْ اللََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ

  يف اآلية مسائل
سألوا عن ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل نقل عن ابن عباس أنه قال ما كان قوم أقل سؤاالً من أمة حممد 

  أربعة عشر حرفاً فأجيبوا
وثانيها هذه اآلية مث )  ١٨٦البقرة ( وأقول مثانية منها يف سورة البقرة أوهلا َوإِذَا سَأَلََك ِعَباِدي َعّني فَإِّني قَرِيٌب 

َيسْأَلُوَنَك َماذَا الستة الباقية بعد يف سورة البقرة فاجملموع مثانية يف هذه السورة والتاسع قوله تعاىل يف سورة املائدة 
واحلادي عشر يف بين إسرائيل )  ١األنفال ( والعاشر يف سورة األنفال َيْسأَلُوَنَك َعنِ االنفَالِ )  ٤املائدة ( أُِحلَّ لَُهْم 

والثالث )  ٨٣الكهف ( والثاين عشر يف الكهف وََيسْأَلُوَنَك َعن ِذى الْقَرَْنْينِ )  ٨٥اإلسراء ( َيسْأَلُوَنَك َعنِ الرُّوُح 
 ٤٢النازعات ( والرابع عشر يف النازعات َيْسئَلُوَنَك َعنِ السَّاَعةِ  )  ١٠٥طه ( عشر يف طه وََيْسئَلُوَنَك َعنِ الْجَِبالِ 

البقرة ( وهلذه األسئلة ترتيب عجيب اثنان منها يف األول يف شرح املبدأ فاألول قوله َوإِذَا سَأَلََك ِعَباِدي َعّني ) 
ا سؤال عن الذات والثاين قوله َيْسئَلُوَنَك َعنِ االِهلَّةِ  وهذا سؤال عن صفة اخلالقية واحلكمة يف جعل وهذ)  ١٨٦

اهلالل على هذا الوجه واثنان منها يف اآلخرة يف شرح املعاد أحدمها قوله َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الْجِبَالِ والثاين قوله 
ونظري هذا أنه ورد يف القرآن سورتان أوهلما ُيذْهِْبكُمْ أَيَُّها )  ١٨٧األعراف ( ْرَساَها َيْسئَلُوَنَك َعنِ السَّاَعةِ  أَيَّانَ ُم

أحدمها يف النصف األول وهي السورة الرابعة من سورة النصف األول فإن أوالها الفاحتة )  ٢١البقرة ( النَّاُس 
لنصف الثاين من القرآن وهي أيضاً السورة الرابعة وثانيتها البقرة وثالثها آل عمران ورابعتها النساء وثانيتهما يف ا

من سور النصف الثاين أوالها مرمي وثانيتها طه وثالثتها األنبياء ورابعتها احلج مث ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس اليت يف النصف 
)  ١النساء ( لَِّذى َخلَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  األول تشتمل على شرح املبدأ فقال ُتفِْلُحونَ َيأَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ َربَّكُُم ا

كُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ  و ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس اليت يف النصف الثاين تشتمل على شرح املعاد فقال َتِصفُونَ ياأَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ َربَّ
ذا القرآن أسرار خفية وحكم مطوية ال يعرفها إال اخلواص فسبحان من له يف ه)  ١احلج ( السَّاَعةِ  َشىْ ء َعِظيٌم 

  من عبيده
  املسألة الثانية روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم وكل واحد منهما كان من األنصار قاال يا رسول

يكون  اهللا ما بال اهلالل يبدو دقيقاً مثل اخليط مث يزيد حىت ميتلىء ويستوي مث ال يزال ينقص حىت يعود كما بدا ال
  على حالة واحدة كالشمس فنزلت هذه اآلية ويروى أيضاً عن معاذ أن اليهود سألت عن األهلة

واعلم أن قوله تعاىل َيْسئَلُوَنَك َعنِ االِهلَّةِ  ليس فيه بيان إهنم عن أي شيء سألوا لكن اجلواب كالدال على موضع 
ّج يدل على أن سؤاهلم كان على وجه الفائدة واحلكمة يف تغري حال السؤال ألن قوله قُلْ ِهىَ  َمَواِقيُت ِللنَّاسِ َوالَْح

  األهلة يف النقصان والزيادة فصار القرآن واخلرب متطابقني يف أن السؤال كان عن هذا املعىن



املسألة الثالثة األهلة مجع هالل وهو أول حال القمر حني يراه الناس يقال له هالل ليلتني من أول الشهر مث يكون 
اً بعد ذلك وقال أبو اهليثم يسمى القمر ليلتني من أول الشهر هالالً وكذلك ليلتني من آخر الشهر مث يسمي ما قمر

َبني ذلك قمراً قال الزجاج فعال جيمع يف أقل العدد على أفعلة حنو مثال وأمثلة ومحار وأمحرة ويف أكثر العدد جيمع 
  هلل وخلل فاقتصروا على مجع أدىن العدد على فعل مثل محر ألهنم كرهوا يف التضعيف فعل حنو
  أما قوله تعاىل قُلْ ِهىَ  َمَواِقيُت ِللنَّاسِ َوالَْحّج مسألتان

املسألة األوىل املواقيت مجع امليقات مبعىن الوقت كامليعاد مبعىن الوعد وقال بعضهم امليقات منتهى الوقت قال اهللا 
واهلالل ميقات الشهر ومواضع اإلحرام مواقيت احلج ألهنا مواضع ينتهي )  ١٤٢األعراف ( تعاىل فََتمَّ ِميقَاُت َرّبِه 

إليها وال تصرف مواقيت ألهنا غاية اجلموع فصار كأن اجلمع يكرر فيها فإن قيل مل صرفت قوارير قيل ألهنا فاصلة 
  والعتابنوقعت يف رأس آية فنون ليجري على طريقة اآليات كما تنون القوايف مثل قوله أقل اللوم عاذل 

املسألة الثانية اعلم أنه سبحانه وتعاىل جعل الزمان مقدراً من أربعة أوجه السنة والشهر واليوم والساعة أما السنة 
فهي عبارة عن الزمان احلاصل من حركة الشمس من نقطة معينة من الفلك حبركتها احلاصلة عن خالف حركة 

ن القوم اصطلحوا على أن تلك النقطة نقطة اإلعتدال الربيعي وهو الفلك إىل أن تعود إىل تلك النقطة بعينها إال أ
أول احلمل وأما الشهر فهو عبارة عن حركة القمر من نقطة معينة من فلكه اخلاص به إىل أن يعود إىل تلك النقطة 

هذا  وملا كان أشهر أحوال القمر وضعه مع الشمس وأشهر أوضاعه من الشمس هو اهلالل العريب مع أن القمر يف
الوقت يشبه املوجود بعد العدم واملولود اخلارج من الظلم ال جرم جعلوا هذا الوقت منتهى للشهر وأما اليوم بليلته 

فهو عبارة عن مفارقة نقطة من دائرة معدل النهار نقطة من دائرة األفق أو نقطة من دائرة نصف النهار وعودها 
مث أن املنجمني اصطلحوا على تعيني دائرة نصف النهار مبتدأ لليوم بليلته  إليها فالزمان املقدر عبارة عن اليوم بليلتها

أما أكثر األمم فإهنم جعلوا مبادىء األيام بلياليها من مفارقة الشمس أفق املشرق وعودها إليه من الغداة واحتج من 
ر عبارة عن مدة كون نصر مذهبهم بأن الشمس عند طلوعها كاملوجود بعد العدم فجعله أوال أوىل فزمان النها

  الشمس فوق األرض وزمان الليل عبارة عن كوهنا حتت األرض ويف شريعة اإلسالم يفتتحون النهار من أول وقت

طلوع الفجر يف وجوب الصالة والصوم وغريمها من األحكام وعند املنجمني مدة الصوم يف الشرع هي زمان النهار 
ر حمدودة املبدأ وأما الساعة فهي على قسمني مستوية جزء من أربعة كله مع زيادة من زمان الليل معلومة املقدا

  وعشرين من يوم وليلة فهذا كالم خمتصر يف تعريف السنة والشهر واليوم والساعة
فنقول أما السنة فهي عبارة عن دورة الشمس فتحدث بسببها الفصول األربعة وذلك ألن الشمس إذا حصلت يف 

وضع إىل جانب الشمال أخذ اهلواء يف جانب الشمال شيئاً من السخونة لقرهبا من احلمل فإذا تركت من هذا امل
مسامتة الرؤوس ويتواتر اإلسخان إىل أن تصل أول السرطان وتشتد احلرارة ويزداد احلر ما دامت يف السرطان 

هلواء ويعتدل مث واألسد لقرهبا من مست الرؤوس ويتواتر اإلسخان مث ينعكس إىل أن يصل امليزان وحينئذ يطيب ا
يأخذ احلر يف النقصان والربد يف الزيادة وال يزال يزداد الربد إىل أن تصل الشمس إىل أول اجلدي ويشتد الربد 
حينئذ لبعدها عن مست الرؤوس ويتواتر الربد مث إن الشمس تأخذ يف الصعود إىل ناحية الشمال وما دامت يف 

نتهي إىل احلمل فحينئذ يطيب اهلواء ويعتدل وعادت الشمس إىل مبدأ اجلدي والدلو فالربد أشد ما يكون إىل أن ت
حركتها وانتهى زمان السنة هنايته وحصلت الفصول األربعة اليت هي الربيع والصيف واخلريف والشتاء ومنافع 

  الفصول األربعة وتعاقباً ظاهرة مشهورة يف الكتب
زعموا أن نوره مستفاد من الشمس وأبداً يكون أحد وأما الشهر فهو عبارة عن دورة القمر يف فلكه اخلاص و



نصفيه مضيئاً بالتمام إال أنه عند االجتماع يكون النصف املضيء هو النصف الفوقاين فال جرم حنن ال نرى من نوره 
شيئاً وعند االستقبال يكون نصفه املضيء مواجهاً لنا فال جرم نراه مستنرياً بالتمام وكلما كان القمر أقرب إىل 
الشمس كان املرئي من نصفه املضيء أقل وكلما كان أبعد كان املرئي من نصفه املضيء أكثر مث أنه من وقت 

اإلجتماع إىل وقت اإلنفصال يكون كل ليلة أبعد من الشمس ويرى كل ليلة ضوءه أكثر من وقت اإلستقبال إىل 
وءه أقل وال يزال يقل ويقل حَتَّى َعادَ وقت االجتماع ويكون كل ليلة أقرب إىل الشمس فال جرم يرى كل ليلة ض

  فهذا ما قاله أصحاب الطبائع والنجوم)  ٣٩يس ( كَالُعرجُوِن الْقَِدميِ 
وأما الذي يقوله األصوليون فهو أن القمر جسم واألجسام كلها متساوية يف اجلسمية واألشياء املتساوية يف متام 

يقينية فإذن حصول الضوء يف جرم الشمس والقمر أمر جائز أن حيصل املاهية ميتنع اختالفها يف اللوازم وهذه مقدمة 
وما كان كذلك امتنع رجحان وجوده على عدمه إال بسبب الفاعل املختار وكل ما كان فعالً لفاعل خمتار فإن ذلك 

 نور القمر يكون قادراً على إجياده وعلى إعدامه وعلى هذا التقدير فال حاجة إىل إسناد هذه اإلختالفات احلاصلة يف
إىل قرهبا وبعدها من الشمس بل عندنا أن حصول النور يف جرم الشمس إمنا كان بسبب إجياد القادر املختار وكذا 

  الذي يف جرم القمر
بقي ههنا أن يقال الفاعل املختار مل خصص القمر دون الشمس هبذه اإلختالفات فنقول لعلماء اإلسالم يف هذا املقام 

  قال إن فاعلية اهللا تعاىل ال ميكن تعليلها بغرض ومصلحة ويدل عليه وجوه أحدها أن من فعلجوابان أحدمها أن ي

فعالً لغرض فإن قدر على حتصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة فحينئذ يكون فعل تلك الواسطة عبثاً وإن مل 
من ال وجوده فهو ناقص  يقدر فهو عاجز وثانيها أن كل من فعل فعال لغرض فإن كان وجود ذلك الغرض أوىل له

بذاته مستكمل بغريه وإن مل يكن أوىل له مل يكن غرضا وثالثها أنه لو كان فعله معلال بغرض فذلك الغرض إن كان 
حمدثاً افتقر إحداثه إىل غرض آخر وإن كان قدميا لزم من قدمه قدم الفعل وهو حمال فال جرم قالوا كل شيء صنعه 

  ) ٢٣األنبياء ( أفعاله وأحكامه البتة الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهمْ ُيْسئَلُونَ  وال علة لصنعه وال جيوز تعليل
واجلواب الثاين قول من قال ال بد يف أفعال اهللا وأحكامه من رعاية املصاحل واحلكم والقائلون هبذا املذهب سلموا أن 

اهللا تعاىل يف ملكه وملكوته وقد دللنا على أن العقول البشرية قاصرة يف أكثر املواضع عن الوصول إىل أسرار حكم 
القوم إمنا سألوا عن احلكمة يف اختالف أحوال القمر فاهللا سبحانه وتعاىل ذكر وجوه احلكمة فيه وهو قوله قُلْ ِهىَ  

( َعَدَد الّسنَِني َوالِْحَساَب  َمَواِقيُت ِللنَّاسِ وَالَْحّج وذكر هذا املعىن يف آية أخرى وهو قوله َوقَدََّرُه َمنَازِلَ ِلَتْعلَُمواْ
َوِلَتْعلَُمواْ َعَدَد  وقال يف آية ثالثة فََمحَْوَنا ءاَيةَ  الَّْيلِ َوَجَعلَْنا ءاَيةَ  النَّهَارِ ُمْبِصَرةً  ِلَتْبَتُغواْ فَْضالً ّمن رَّّبكُْم)  ٥يونس 

الزمان بالشهور فيه منافع بعضها متصل بالدين وتفصيل القول فيه أن تقدير )  ١٢اإلسراء ( السِّنَِني َوالِْحَساَب 
( وبعضها بالدنيا أما ما يتصل منها بالدين فكثرية منها الصوم قال اهللا تعاىل َشْهُر رََمَضانَ الَِّذى أُنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ 

ثالثها عدة املتوىف عنها زوجها و)  ١٩٧البقرة ( وثانيها احلج قال اهللا تعاىل الَْحجُّ أَْشُهٌر مَّْعلُوَماٌت )  ١٨٥البقرة 
ورابعها النذور اليت تتعلق باألوفات ولفضائل )  ٢٣٤البقرة ( قال اهللا تعاىل يََترَبَّْصَن بِأَنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ  أَْشُهرٍ َوَعشًْرا 

  الصوم يف أيام ال تعلم إال باألهلة
د وملدة احلمل والرضاع كما قال َوَحْملُُه َوِفصَالُُه وأما ما يتصل منها بالدنيا فهو كاملداينات واإلجارات واملواعي

وغريها فكل ذلك مما ال يسهل ضبط أوقاهتا إال عند وقوع اإلختالف يف شكل )  ١٥األحقاف ( ثَالَثُونَ شَْهراً 
  القمر

عبارة عن  فإن قيل ال نسلم أنا حنتاج يف تقدير األزمنة إىل حصول الشهر وذلك ألنه ميكن تقديرها بالسنة اليت هي



دورة الشمس وبإجرائها مثل أن يقال كلفتكم بالطاعة الفالنية يف أول السنة أو يف سدسها أو نصفها وهكذا سائر 
األجزاء وميكن تقديرها باأليام مثل أن يقال كلفتم بالطاعة الفالنية يف اليوم األول من السنة وبعد مخسني يوماً من 

ى أنه ال بد مع تقدير الزمان بالسنة وباليوم تقديره بالقمر لكن الشهر عبارة أول السنة وأيضاً بتقدير أن يساعد عل
عن دورة من اجتماعه مع الشمس إىل أن جيتمع معها مرة أخرى هذا التقدير حاصل سواء حصل اإلختالف يف 

فكذا ميكن أشكال نوره أو مل حيصل أال ترى أن تقدير السنة حبركة الشمس وإن مل حيصل يف نور الشمس اختالفا 
تقدير الشمس حبركة القمر وإن مل حيصل يف نور القمر إختالف وإذا مل يكن لنور القمر خمالفة حبال وال أثر يف هذا 

  الباب مل جيز تقديره به
واجلواب عن السؤال األول أن ما ذكرمت وإن كان ممكنا إال أن إحصاء األهلة أيسر من إحصاء األيام ألن األهلة 

واأليام كثرية ومن املعلوم أن تقسيم مجلة الزمان إىل السنني مث تقسيم كل سنة إىل الشهور مث تقسيم اثنا عشر شهراً 
الشهور إىل األيام مث تقسيم كل يوم إىل الساعات مث تقسيم كل ساعة إىل األنفاس أقرب إىل الضبط وأبعد عن 

  اثَْنا َعشََراخلبط وهلذا قال سبحانه إِنَّ ِعدَّةَ  الشُّهُورِ ِعنَد اللَِّه 

وهذا كما أن املصنف الذي يراعي حسن الترتيب يقسم تصنيفه إىل الكتب مث كل كتاب إىل )  ٣٦التوبة ( َشهْراً 
  األبواب مث كل باب إىل الفصول مث كل فصل إىل املسائل فكذا ههنا اجلواب عنه

كان معرفة أوائل الشهور وأنصافها وأما السؤال الثاين فجوابه ما ذكرمت إال أنه مىت كان القمر خمتلف الشكل 
وأواخرها أسهل مما إذا مل يكن كذلك وأخرب جل جالله أنه دبر األهلة هذا التدبري العجيب ملنافع عباده يف قوام 

دنياهم مع ما يستدلون هبذه األحوال املختلفة على وحدانية اهللا سبحانه وتعاىل وكمال قدرته كما قال تعاىل إِنَّ ِفي 
وقال تعاىل تََباَركَ الَِّذى )  ١٩٠آل عمران ( َماَواِت وَاالْْرَض وَاْخِتلَافِ الَّْيلِ وَالنَّهَارِ الََياٍت الِْوِلى االْلْبَابِ َخلْقِ السَّ

 وأيضاً لو مل يقع يف جرم القمر هذا)  ٦١الفرقان ( َجَعلَ ِفى السََّماء ُبرُوجاً َوجََعلَ ِفيَها ِسرَاجاً َوقََمراً مُّنِرياً 
االختالف لتأكدت شبه الفالسفة يف قوهلم أن األجرام الفلكية ال ميكن تطرق التغيري إىل أحواهلا فهو سبحانه وتعاىل 

حبكمته القاهرة أبقى الشمس على حالة واحدة وأظهر اإلختالف يف أحوال القمر ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس 
كاله ليس إال بتغيري اهللا فيصري الكل هبذا الطريق شاهداً على على أحواهلا ليس إال بإبقاء اهللا وتغري القمر يف أش

إذا عرفت افتقارها إىل مدبر حكيم قادر قاهر كما قال َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيسَّبُح بَِحْمَدِه َولَاِكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم 
ظيمة يف تعيني األوقات من اجلهان اليت ذكرناها هذه اجلملة فنقول أنه ملا ظهر أن اإلختالف يف أحوال القمر معونة ع

نبه تعاىل بقوله قُلْ ِهىَ  َمَواِقيُت ِللنَّاسِ َوالَْحّج على مجيع هذه املنافع ألن تعديد مجيع هذه األمور يقضي إىل اإلطناب 
ن هذا واالقتصار على البعض دون البعض ترجيح من غري مرجح فلم يبق إال االقتصار على كونه ميقاتاً فكا

  االقتصار دليالً على الفصاحة العظيمة
أما قوله تعاىل وَالَْحّج ففيه إضمار تقديره وللحج كقوله تعاىل َوإِنْ أَرَدتُّمْ أَن َتْستَْرِضُعواْ أَْولَادَكُْم أي ألوردكم 

 ميكن أن يقال تلك واعلم أنا بينا أن األهلة مواقيت لكثري من العبادات فإفراد احلج بالذكر ال بد فيه من فائدة وال
وذلك ألن وقت )  ١٩٧البقرة ( الفائدة هي أن مواقيت احلج ال نعرف إال باألهلة قال تعاىل الَْحجُّ أَشُْهٌر مَّْعلُوَماٌت 

( وقال عليه السالم )  ١٨٥البقرة ( الصوم ال يعرف إال باألهلة قال تعاىل َشْهُر رََمَضانَ الَِّذى أُنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ 
وأحسن الوجوه فيه ما ذكره القفال رمحه اهللا وهو أن إفراد احلج بالذكر إمنا كان ) وموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ص

لبيان أن احلج مقصور على األشهر اليت عينها اهللا تعاىل لفرضه وأنه ال جيوز نقل احلج من تلك األشهر إىل أشهر 
  كما كانت العرب تفعل ذلك يف النسيء واهللا أعلم



  ا قوله تعاىل وَلَْيَس الْبِرُّ بِأَن تَأُْتواْ الُْبيُوَت ِمن ظُُهورَِها ففيه مسائلأم
املسألة األوىل ذكروا يف سبب نزول هذه اآلية وجوها أحدها قال احلسن واألصم كان الرجل يف اجلاهلية إذا هم 

هذه احلالة حوالً كامالً فنهاهم اهللا بشيء فتعسر عليه مطلوبه مل يدخل بيته من بابه بل يأتيه من خلفه ويبقى على 
تعاىل عن ذلك ألهنم كانوا يفعلونه تطرياً وعلى هذا تأويل اآلية ليس الرب أن تأتوا البيوت من ظهورها على وجه 

التطري لكن الرب من يتقي اهللا ومل يتق غريه ومل خيف شيئاً كان يتطري به بل توكل على اهللا تعاىل واتقاه وحده مث قال 
َويَْرُزقُْه ِمْن قُواْ اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ أي لتفوزوا باخلري يف الدين والدنيا كقوله َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعل لَُّه َمْخَرجاً َواتَّ

  َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعل لَُّه ِمْن)  ٣ ٢الطالق ( َحْيثُ الَ َيحَْتِسُب 

م التحقيق يف اآلية أن من رجع خائباً يقال ما أفلح وما أجنح فيجوز أن يكون الفالح ومتا)  ٤الطالق ( أَْمرِِه ُيْسراً 
( املذكور يف اآلية هو أن الواجب عليكم أن تتقوا اهللا حىت تصريوا مفلحني منجحني وقد وردت األخبار عن النيب 

) رده عن سفره تطري فقد أشرك ( وقال من ) ال عدوى وال طرية ( بالنهي عن التطري وقال ) صلى اهللا عليه وسلم 
أو كما قال وأنه كان يكره الطرية وحيب الفأل احلسن وقد عاب اهللا تعاىل قوماً تطريوا مبوسى ومن معه قَالُواْ اطَّيَّْرَنا 

  ) ٤٧النمل ( بَِك َوبَِمن مََّعَك قَالَ طَاِئرُكُْم ِعنَد اللَِّه 
أول اإلسالم كان إذا أحرم الرجل منهم فإن كان من أهل املدن  الوجه الثاين يف سبب نزول هذه اآلية روي أنه يف

نقب يف ظهر بيته منه يدخل وخيرج أو يتخذ سلماً يصعد منه سطح داره مث ينحدر وإن كان من أهل الوبر خرج من 
  خلف اخلباء فقيل هلم ليس الرب بتحرجكم عن دخول الباب ولكن الرب من اتقى

إذا أحرم أحدهم نقب خلف بيته أو خيمته نقباً منه يدخل وخيرج إال احلمس وهم الوجه الثالث أن أهل اجلاهلية 
قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيثم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر بن معاوية وهؤالء مسوا محساً لتشددهم يف 

لون السمن واألقط مث دينهم احلماسة الشدة وهؤالء مىت أحرموا مل يدخلوا بيوهتم ألبتة وال يستظلون الوبر وال يأك
) صلى اهللا عليه وسلم ( كام حمرماً ورجل آخر كان حمرماً فدخل رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن رسول اهللا 

حال كونه حمرماً من باب بستان قد خرب فأبصره ذلك الرجل الذي كان حمرماً فاتبعه فقال عليه السالم تنح عين 
الباب وأنت حمرم فوقف ذلك الرجل فقال إين رضيت بسنتك وهديك وقد رأيتك قال ومل يا رسول اهللا قال دخلت 

دخلت فدخلت فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وأعلمهم أن تشديدهم يف أمر اإلحرام ليس برب ولكن الرب من اتقى خمالفة 
  يف سبب نزول هذه اآلية اهللا وأمرهم بترك سنة اجلاهلية فقال وَأُْتواْ الُْبُيوَت ِمْن أَبْوابَِها فهذا ما قيل

املسألة الثانية ذكروا يف تفسري اآلية ثالثة أوجه األول وهو قول أكثر املفسرين محل اآلية على هذه األحوال اليت 
صلى اهللا ( رويناها يف سبب النزول إال أن على هذا التقدير صعب الكالم يف نظم اآلية فإن القوم سألوا رسول اهللا 

ة يف تغيري نور القمر فذكر اهللا تعاىل احلكمة يف ذلك وهي قوله قُلْ ِهىَ  َمَواِقيُت ِللنَّاسِ عن احلكم) عليه وسلم 
َوالَْحّج فأي تعلق بني بيان احلكمة يف اختالف نور القمر وبني هذه القصة مث القائلون هبذا القول أجابوا عن هذا 

ختالف أحوال األهلة جعلها مواقيت للناس واحلج السؤال من وجوه أحدها أن اهللا تعاىل ملا ذكر أن احلكمة يف ا
وكان هذا األمر من األشياء اليت اعتربوها يف احلج ال جرم تكلم اهللا تعاىل فيه وثانيها أنه تعاىل إمنا وصل قوله َولَْيَس 

ا اتفق وقوع القصتني يف وقت واحد فنزلت الْبِرُّ بِأَن تَأُْتواْ الُْبُيوَت ِمن ظُُهورَِها بقوله َيْسئَلُوَنَك َعنِ االِهلَّةِ  ألنه إمن
اآلية فيهما معاً يف وقت واحد ووصل أحد األمرين باآلخر وثالثها كأهنم سألوا عن احلكمة يف اختالف حال األهلة 
فقيل هلم اتركوا السؤال عن هذا األمر الذي ال يعنيكم وارجعوا إىل ما البحث عنه أهم لكم فإنكم تظنون أن إتيان 

  ظهورها بر وليس األمر كذلك البيوت من



وليس  القول الثاين يف تفسري اآلية أن قوله تعاىل َولَْيَس الْبِرُّ بِأَن َتأْتُواْ الُْبيُوَت ِمن ظُُهورَِها مثل ضربه اهللا تعاىل هلم
  املراد ظاهره وتفسريه أن الطريق املستقيم املعلوم هو أن يستدل باملعلوم على

ظنون على املعلوم فذاك عكس الواجب وضد احلق وإذا عرفت هذا فنقول إنه قد ثبت املظنون فأما أن يستدل بامل
بالدالئل أن للعامل صانعاً خمتاراً حكيماً وثبت أن احلكيم ال يفعل إال الصواب الربيء عن العبث والسفه ومىت عرفنا 

ة وذلك ألن علمنا هبذا احلكيم ذلك وعرفنا أن اختالف أحوال القمر يف النور من فعله علمنا أن فيه حكمة ومصلح
الذي ال يفعل إال احلكمة يفيدنا القطع بأن فيه حكمة ألنه استدالل باملعلوم على اجملهول فأما أن يستدل بعدم علمنا 

مبا فيه من احلكمة على أن فاعله ليس باحلكيم فهذا االستدالل باطل ألنه استدالل باجملهول على القدح يف املعلوم 
فاملراد من قوله تعاىل َولَْيَس الْبِرُّ بِأَن تَأُْتواْ الُْبيُوَت ِمن ظُُهورَِها يعين أنكم ملا مل تعلموا حكمته يف  إذا عرفت هذا

اختالف نور القمر صرمت شاكني يف حكمة اخلالق فقد أتيتم الشيء ال من الرب وال من كمال العقل إمنا الرب بأن تأتوا 
لوم املتيقن وهو حكمة خالقها على هذا اجملهول فتقطعوا بأن فيه حكمة بالغة وإن البيوت من أبواهبا فتستدلوا باملع

كنتم ال تعلموهنا فجعل إتيان البيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق الصحيح وإتياهنا من أبواهبا كناية 
وجه الصواب يقول له ينبغي عن التمسك بالطريق املستقيم وهذا طريق مشهور يف الكناية فإن من أرشد غريه إىل ال

آل عمران ( أن تأيت األمر من بابه ويف ضده يقال إنه ذهب إىل الشيء من غري بابه قال تعاىل فََنَبذُوُه َوَراء ظُهُورِِهْم 
 فلما كان هذا طريقاً مشهوراً معتاداً يف الكنايات ذكره اهللا تعاىل)  ٩٢هود ( وقال َواتََّخذُْتُموُه َوَراءكُْم )  ١٨٧

ههنا وهذا تأويل املتكلمني وال يصح تفسري هذه اآلية فإن تفسريها بالوجه األول يطرق إىل اآلية سوء الترتيب 
  وكالم اهللا منزه عنه

القول الثالث يف تفسري اآلية ما ذكره أبو مسلم أن املراد من هذه اآلية ما كانوا يعلمونه من النسيء فإهنم كانوا 
ينه اهللا له فيحرمون احلالل وحيلون احلرام فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل خيرجون احلج عن وقته الذي ع
  ملخالفة الواجب يف احلج وشهوره

( َمَن بِاللَِّه املسألة الثالثة قوله تعاىل َولَاِكنَّ الْبِرَّ َمنِ اتَّقَى تقديره ولكن الرب بر من اتقى فهو كقوله َولَاِكنَّ الْبِرَّ َمْن ءا
  وقد تقدم تقريره)  ١٧٧البقرة 

املسألة الرابعة قرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وقالون عن نافع البيوت بكسر الباء ألهنم استثقلوا اخلروج 
من ضمة باء إىل ياء والباقون بالضم على األصل وللقراء فيها ويف نظائرها حنو بيوت وعيون وجيوب مذاهب 

  واختالفات يطول تفصيلها
قُواْ اللََّه فقد بينا دخول كل واجب واجتناب كل حمرم حتته لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ لكي تفلحوا والفالح هو أما قوله َواتَّ

  الظفر بالبغية قالت املعتزلة وهذا يدل على إرادته تعاىل الفالح من مجيعهم ألنه ال ختصيص يف اآلية واهللا أعلم
  احلكم العاشر

  ما يتعلق بالقتال

  َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم َوالَ تَْعَتدُوا إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الُْمعَْتِديَن َوقَاِتلُواْ ِفي
  ويف اآلية مسائل

واْ املسألة األوىل أنه تعاىل أمر باإلستقامة يف اآلية املتقدمة بالتقوى يف طريق معرفة اهللا تعاىل فقال َولَْيَس الْبِرُّ بِأَن َتأُْت
وأمر بالتقوى يف طريق طاعة اهللا )  ١٨٩البقرة ( َت ِمن ظُُهورَِها َولَاِكنَّ الْبِرَّ َمنِ اتَّقَى َوأْتُواْ الُْبُيوَت ِمْن أَْبوابَِها الُْبيُو



وهو عبارة عن ترك احملظورات وفعل الواجبان فاإلستقامة علم والتقوى عمل وليس التكليف إال يف هذين مث ملا أمر 
  أقسام التقوى وأشقها على النفس وهو قتل أعداء اهللا فقال َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه يف هذه اآلية بأشد

املسألة الثانية يف سبب النزول قوالن األول قال الربيع وابن زيد هذه اآلية أول آية نزلت يف القتال فلما نزلت كان 
من تركه وبقي على هذه احلالة إىل أن نزل قوله  يقاتل من قاتل ويكف عن قتال) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

  ) ٥التوبة ( تعاىل اقُْتلُواْ الُْمْشرِِكَني 
والقول الثاين أنه عليه الصالة والسالم خرج بأصحابه إلرادة احلج ونزل احلديبية وهو موضع كثري الشجر واملاء 

وه على أن يرجع ذلك العام ويعود فصدهم املشركون عن دخول البيت فأقام شهراً ال يقدر على ذلك مث صاحل
صلى ( إليهم يف العام القابل ويتركون له مكة ثالثة أيام حىت يطوف وينحر اهلدي ويفعل ما شاء فرضي رسول اهللا 

بذلك وصاحلهم عليه مث عاد إىل املدينة وجتهز يف السنة القابلة مث خاف أصحابه من قريش أن ال ) اهللا عليه وسلم 
وهم عن املسجد احلرام وأن يقاتلوهم وكانوا كارهني ملقاتلتهم يف الشهر احلرام ويف احلرم فأنزل يفوا بالوعد ويصد

  اهللا تعاىل هذه اآليات وبني هلم كيفية املقاتلة إن احتاجوا إليها فقال َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه
) صلى اهللا عليه وسلم ( رضوانه روى أبو موسى أن النيب  املسألة الثالثة َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أي يف طاعته وطلب

  سئل عمن يقاتل يف سبيل اهللا فقال هو من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا وال يقاتل رياء وال مسعة
قاتلوا الذين املسألة الرابعة اختلفوا يف املراد بقوله الَِّذيَن يُقَاِتلُوَنكُْم على وجوه أحدها وهو قول ابن عباس املراد منه 

يقاتلونكم إما على وجه الدفع عن احلج أو على وجه املقاتلة ابتداء وهذا الوجه موافق ملا رويناه عن ابن عباس يف 
سبب نزول هذه اآلية وثانيها قاتلوا كل من له قدرة وأهلية على القتال وثالثها قاتلوا كل من له قدرة على القتال 

واعلم أن القول )  ٦١األنفال ( ل تعاىل َوإِن َجَنُحواْ ِللسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها وأهلية كذلك سوى من جنح للسلم قا
األول أقرب إىل الظاهر ألن ظاهر قوله تعاىل الَِّذيَن يُقَاِتلُوَنكُمْ يقتضي كوهنم فاعلني للقتال فأما املستعد للقتال 

  لى سبيل اجملازواملتأهل له قبل إقدامه عليه فإنه ال يوصف بكونه مقاتالً إال ع
املسألة اخلامسة من الناس من قال هذه اآلية منسوخة وذلك ألن هذه اآلية دلت على أن اهللا تعاىل أوجب قتال 

تدوا هذا املقاتلني وهنى عن قتال غري املقاتلني بدليل أنه قال َوقَاِتلُواْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم مث بعده وال تع
ال تقاتلوا من ال يقاتلكم فثبت أن هذه اآلية مانعة من قتال غري املقاتلني مث قال تعاىل بعد ذلك َواقُْتلُوُهمْ القدر و

  فاقتضي هذا حصول األول)  ١٩١البقرة ( َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم 

األمر بقتال من  يف قتال من مل يقاتل فدل على أن هذه اآلية منسوخة ولقائل أن يقول نسلم أن هذه اآلية دالة على
  مل يقاتلنا لكن هذا احلكم ما صار منسوخاً

أما قوله إهنا دالة على املنع من قتال من مل يقاتلنا فهذا غري مسلم وأما قوله تعاىل َوالَ َتعَْتُدواْ فهذا حيتمل وجوها أخر 
ال تعتدوا بقتال من هنيتم عن سوى ما ذكرمت منها أن يكون املعىن وال تبدؤا يف احلرم بقتال ومنها أن يكون املراد و

قتاله من الذين بينكم وبينهم عهد أو باحليلة أو باملفاجأة من غري تقدمي دعوة أو بقتل النساء والصبيان والشيخ 
  الفاين وعلى مجيع هذه التقديرات ال تكون اآلية منسوخة

بقتال من يقاتل مث يف آخر األمر أذن يف فإن قيل هب أنه ال نسخ يف اآلية ولكن ما السبب يف أن اهللا تعاىل أمر أوال 
  قتاهلم سواء قاتلوا أو مل يقاتلوا

قلنا ألن يف أول األمر كان املسلمون قليلني فكان الصالح استعمال الرفق واللني واجملاملة فلما قوي اإلسالم وكثر 
حصل اليأس من  اجلمع وأقام من أقام منهم على الشرك بعد ظهور املعجزات وتكررها علهم حاال بعد حال



  إسالمهم فال جرم أمر اهللا تعاىل بقتاهلم على اإلطالق
املسألة السادسة املعتزلة احتجوا بقوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن قالوا لو كان اإلعتداء بإرادة اهللا تعاىل 

  وبتخليقه ملا صح هذا الكالم وجوابه قد تقدم واهللا أعلم
ِعنَد الَْمْسجِدِ َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم وَأَخْرُِجوُهْم مِّْن َحْيثُ أَخَْرُجوكُْم َوالْفِْتَنةُ  أََشدُّ ِمَن الْقَْتلِ َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم  َواقُْتلُوُهْم

  انَتهَْواْ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم الْحََرامِ َحتَّى يُقَاِتلُوكُْم ِفيِه فَإِن قَاَتلُوكُْم فَاقُْتلُوُهْم كَذَاِلَك َجَزآُء الْكَافِرِيَن فَإِِن
  وفيه مسائل

املسألة األوىل الثقف وجوده على وجه األخذ والغلبة ومنه رجل ثقيف سريع األخذ ألقرانه قال فأما تثقفوين 
  فاقتلوين

  فمن أثقف فليس إىل خلود
ومن هاجر معه وإن كان الغرض ) وسلم صلى اهللا عليه ( مث نقول قوله تعاىل اقتلوهم اخلطاب فيه واقع على النيب 

به الزما لكل مؤمن والضمري يف قوله اقتلوهم عائد إىل الذين أمر بقتلهم يف اآلية األوىل وهم الكفار من أهل مكة 
فأمر اهللا تعاىل بقتلهم حيث كانوا يف احلل واحلرم ويف الشهر احلرام وحتقيق القول أنه تعاىل أمر باجلهاد يف اآلية 

بشرط إقدام الكفار على املقاتلة ويف هذه زاد يف التكليف فأمر باجلهاد معهم سواء قاتلوا أو مل يقاتلوا األوىل 
  واستثىن منه املقاتلة عند املسجد احلرام

ِه الَِّذينَ املسألة الثانية نقل عن مقاتل أنه قال إن اآلية املتقدمة على هذه اآلية وهي قوله ُتفِْلُحونَ َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَّ
  ) ١٩٠البقرة ( ُيقَاِتلُوَنكُْم 

 َتكُونَ منسوخة بقوله تعاىل َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم ِعنَد الَْمْسجِِد الَْحَرامِ مث تلك اآلية منسوخة بقوله تعاىل َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى الَ
  وهذا الكالم ضعيف)  ١٩٣البقرة ( ِفْتَنةٌ  

اْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم منسوخ هبذه اآلية فقد تقدم إبطاله وأما قوله إن هذه أما قوله إن قوله تعاىل َوقَاِتلُو
اآلية منسوخة بقوله تعاىل َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم ِعنَد الَْمْسجِدِ الْحََرامِ فهذا من باب التخصيص ال من باب النسخ وأما قوله 

ِد الَْحَرامِ منسوخ بقوله َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ  فهو خطأ أيضاً ألنه ال جيوز االبتداء َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم ِعنَد الَْمْسجِ
بالقتال يف احلرم وهذا احلكم ما نسخ بل هو باق فثبت أن قوله ضعيف وألنه يبعد من احلكيم أن جيمع بني آيات 

  متوالية تكون كل واحدة منها ناسخة لألخرى
  تعاىل وَأَخْرُِجوُهْم ّمْن َحْيثُ أَخَْرُجوكُْم ففيه حبثان أما قوله

البحث األول أن اإلخراج حيتمل وجهني أحدمها أهنم كلفوهم اخلروج قهراً والثاين أهنم بالغوا يف ختويفهم وتشديد 
  األمر عليهم حىت صاروا مضطرين إىل اخلروج

وهم من املوضع الذي أخرجوكم وهو مكة والثاين البحث الثاين أن صيغة َحْيثُ حتتمل وجهني أحدمها أخرج
أخرجوهم من منازلكم إذا عرفت هذا فنقول أن اهللا تعاىل أمر املؤمنني بأن خيرجوا أولئك الكفار من مكة إن أقاموا 

صلى ( على شركهم إن متكنوا منه لكنه كان يف املعلوم أهنم يتمكنون منه فيما بعد وهلذا السبب أجلى رسول اهللا 
ال جيتمع دينان يف ( كل مشرك من احلرم مث أجالهم أيضاً من املدينة وقال عليه الصالة والسالم ) عليه وسلم  اهللا

  )جزيرة العرب 
أما قوله تعاىل وَالِْفْتَنةُ  أََشدُّ ِمَن الْقَْتلِ ففيه وجوه أحدها وهو منقول عن ابن عباس أن املراد من الفتنة الكفر باهللا 

لكفر بالفتنة ألنه فساد يف األرض يؤدي إىل الظلم واهلرج وفيه الفتنة وإمنا جعل الكفر أعظم من تعاىل وإمنا مسي ا



القتل ألن الكفر ذنب يستحق صاحبه به العقاب الدائم والقتل ليس كذلك والكفر خيرج صاحبه به عن األمة 
بعض الصحابة كان قتل رجالً والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظم من القتل وروي يف سبب نزول هذه اآلية أن 

من الكفار يف الشهر احلرام فاملؤمنون عابوه على ذلك فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فكان املعىن ليس لكم أن تستعظموا 
اإلقدام على القتل يف الشهر احلرام فإن إقدام الكفار على الكفر يف الشهر احلرام أعظم من ذلك وثانيها أن الفتنة 

ب على النار الستخالصه من الغش مث صار إمساً لكل ما كان سبباً لالمتحان تشبيهاً هبذا األصل أصلها عرض الذه
واملعىن أن إقدام الكفار على الكفر وعلى ختويف املؤمنني وعلى تشديد األمر عليهم حبيث صاروا ملجئني إىل ترك 

وحيذرون فتنة شديدة بل هي أشد من القتل األهل والوطن هرباً من إضالهلم يف الدين وختليصاً للنفس مما خيافون 
الذي يقتضي التخليص من غموم الدنيا وآفاهتا وقال بعض احلكماء ما أشد من هذا القتل الذي أوجبه عليكم جزاء 

  غري تلك الفتنة
الوجه الثالث أن يكون املراد من الفتة العذاب الدائم الذي يلزمهم بسبب كفرهم فكأنه قيل اقتلوهم من حيث 

تموهم واعلم أن وراء ذلك من عذاب اهللا ما هو أشد منه كقوله َوَنْحُن َنَترَبَُّص بِكُْم أَن ُيِصيَبكُمُ اللَُّه بَِعذَابٍ ّمْن ثقف
  وإطالق اسم الفتنة على العذاب جائز وذلك من باب إطالق)  ٥٢التوبة ( ِعنِدِه 

( مث قال عقيبة ذُوقُواْ ِفْتَنَتكُْم )  ١٣الذاريات ( ُيفَْتُنونَ اسم السبب على املسبب قال تعاىل َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ 
أي عذبوهم وقال فَإِذَا )  ١٠الربوج ( أي عذابكم وقال إِنَّ الَِّذيَن فََتُنواْ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت )  ١٤الذاريات 

  أي عذاهبم كعذابه)  ١٠العنكبوت ( أُوِذىَ  ِفى اللَِّه َجَعلَ ِفْتَنةَ  النَّاسِ كََعذَابِ اللَِّه 
الوجه الرابع أن يكون املراد فتنتهم إياكم بصدكم عن املسجد احلرام أشد من قتلكم إياهم يف احلرم ألهنم يسعون 

  يف املنع من العبودية والطاعة اليت ما خلقت اجلن واإلنس إال هلا
عىن وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ولو أتى ذلك الوجه اخلامس أن ارتداد املؤمن أشد عليه من أن يقتل حمقاً وامل

على أنفسكم فإنكم إن قتلتم وأنتم على احلق كان ذلك أوىل بكم وأسهل عليكم من أن ترتدوا عن دينكم أو 
  تتكاسلوا يف طاعة ربكم

  نأما قوله َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم ِعنَد الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َحتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه ففيه مسألتا
املسألة األوىل هذا بيان لبقاء هذا الشرط يف قتاهلم يف هذه البقعة خاصة وقد كان من قبل شرطاً يف كل القتال ويف 

  األشهر احلرم
ك املسألة الثانية قرأ محزة والكسائي َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم حَتَّى ُيقَاِتلُوكُْم فَإِن قَاَتلُوكُْم كله بغري ألف والباقون مجيع ذل

وهو يف املصحف بغري ألف وإمنا كتبت كذلك لإلجياز كما كتب الرمحن بغري ألف وكذلك صاحل وما أشبه باأللف 
ذلك من حروف املد واللني قال القاضي رمحه اهللا القراءتان املشهورتان إذا مل يتناف العمل وجب العمل هبما كما 

تان املشهورتان ال تنايف فيه فيجب العمل هبما ما مل يقع يعمل باآليتني إذا مل يتناف العمل هبما وما يقتضيه هاتان القراء
النسخ فيه يروى أن األعمش قال حلمزة أرأيت قراءتك إذا صار الرجل مقتوالً فبعد ذلك كيف يصري قاتالً لغريه 

  فقال محزة إن العرب إذا قتل رجل منهم قالوا قتلنا وإذا ضرب رجل منهم قالوا ضربنا
متسكوا هبذه اآلية يف مسألة امللتجيء إىل احلرم وقالوا ملا مل جيز القتل عند املسجد احلرام بسبب  املسألة الثالثة احلنفية

جناية الكفر فألن ال جيوز القتل يف املسجد احلرام بسبب الذنب الذي هو دون الكفر كان أوىل ومتام الكالم فيه يف 
  كتب اخلالف

َه غَفُوٌر رَِّحيٌم فاعلم أنه تعاىل أوجب عليهم القتال على ما تقدم ذكره وكان جيوز أما قوله تعاىل فَإِِن انَتَهْواْ فَإِنَّ اللَّ



أن يقدر أن ذلك القتال ال يزال وإن انتهوا وتابوا كما ثبت يف كثري من احلدود أن التوبة ال تزيله فقال تعاىل بعدما 
يٌم بني هبذا أهنم مىت انتهوا عن ذلك سقط وجوب القتل عنهم أوجب القتل عليهم فَإِِن انَتَهْواْ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّح

  ويف اآلية مسائل)  ٣٨األنفال ( ونظريه قوله تعاىل قُل ِللَِّذيَن كَفَرُواْ إِن َينَتُهواْ ُيغْفَْر لَُهْم مَّا قَْد َسلََف 
  كاملسألة األوىل قال ابن عباس فإن انتهوا عن القتال وقال احلسن فإن انتهوا عن الشر

حجة القول األول أن املقصود من اإلذن يف القتال منع الكفار عن املقاتلة فكان قوله فَإِِن اْنَتهَْواْ حمموالً على ترك 
  املقاتلة

  حجة القول الثاين أن الكافر ال ينال غفران اهللا ورمحته بترك القتال بل بترك الكفر

إال بأمرين أحدمها التوبة واآلخر التمسك باإلسالم وإن كان  املسألة الثانية االنتهاء عن الكفر ال حيصل يف احلقيقة
قد يقال يف الظاهر ملن أظهر الشهادتني إنه انتهى عن الكفر إال أن ذلك إمنا يؤثر يف حقن الدم فقط أما الذي يؤثر 

  يف استحقاق الثواب والغفران واحلرمة فليس إال ما ذكرنا
من كل ذنب مقبولة وقول من قال التوبة عن القتل العمد غري مقبولة خطأ  املسألة الثالثة دلت اآلية على أن التوبة

ألن الشرك أشد من القتل فإذا قبل اهللا توبة الكافر فقبول توبة القاتل أوىل وأيضاً فالكافر قد يكون حبيث مجع مع 
  ان قاتالً مقبوالً واهللا أعلمكونه كافراً كونه قاتالً فلما دلت اآلية على قبول توبة كل كافر دل على أن توبته إذا ك
  َنيَوقَاِتلُوُهْم حَتَّى الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ  َوَيكُونَ الدِّيُن للَِّه فَإِِن انَتهَواْ فَالَ ُعدَْوانَ إِالَّ َعلَى الظَّاِلِم

  فيه مسائل
البقرة ( جِِد الُْحُرُم حَتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه املسألة األوىل قال القوم هذه اآلية ناسخة لقوله تعاىل َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم ِعنَد الَْمْس

والصحيح أنه ليس كذلك ألن البداية باملقاتلة عند املسجد احلرام نفت حرمته أقصى ما يف الباب أن هذه )  ١٩١
الصفة عامة ولكن مذهب الشافعي رضي اهللا عنه وهو الصحيح أن العام سواء كان مقدماً على املخصص أو متأخراً 

  فإنه يصري خمصوصاً به واهللا أعلم عنه
املسألة الثانية يف املراد بالفتنة ههنا وجوه أحدمها أهنا الشرك والفكر قالوا كانت فتنتهم أهنم كانوا يضربون ويؤذون 

مبكة حىت ذهبوا إىل احلبشة مث واظبوا على ذلك اإليذاء حىت ذهبوا إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( أصحاب النيب 
ان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا دينهم ويرجعوا كفاراً فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية واملعىن املدينة وك

قاتلوهم حىت تظهروا عليهم فال يفتنوكم عن دينكم فال تقعوا يف الشرك وثانيها قال أبو مسلم معىن الفتنة ههنا 
ال الذي إذا بدؤا به كان فتنة على املؤمنني ملا خيافون اجلرم قال ألن اهللا تعاىل أمر بقتاهلم حىت ال يكون منهم القت

عنده من أنواع املضار فإن قيل كيف يقال َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ  مع علمنا بأن قتاهلم ال يزيل الكفر وليس 
  يلزم من هذا أن خرب اهللا ال يكون حقاً

ألغلب ألن األغلب عند قتاهلم زوال الكفر والشرك ألن من قلنا اجلواب من وجهني األول أن هذا حممول على ا
  قتل فقد زال كفره ومن ال يقتل خياف منه الثبات على الكفر فإذا كان هذا هو األغلب جاز أن يقال ذلك

اجلواب الثاين أن املراد قاتلوهم قصداً منكم إىل زوال الكفر ألن الواجب على املقاتل للكفار أن يكون مراده هذا 
  لك مىت ظن أن من يقاتله يقلع عن الكفر بغري القتال وجب عليه العدول عنهولذ

أما قوله تعاىل وََيكُونَ الّديُن للَِّه فهذا يدل على محل الفتنة على الشرك ألنه ليس بني الشرك وبني أن يكون الدين 
ويطاع غريه فصار التقدير كأنه تعاىل كله هللا واسطة واملراد منه أن يكون تعاىل هو املعبود املطاع دون سائر ما يعبد 
  قال وقاتلوهم حىت يزول الكفر ويثبت اإلسالم وحىت يزول ما يؤدي إىل العقاب



ويف ذلك بيان أنه تعاىل إمنا أمر )  ١٦الفتح ( وحيصل ما يؤدي إىل الثواب ونظريه قوله تعاىل ُتقَاِتلُونَُهْم أَْو ُيْسِلُمونَ 
  بالقتال هلذا املقصود

ه تعاىل فَإِِن اْنَتَهْواْ فاملراد فإن انتهوا عن األمر الذي ألجله وجب قتاهلم وهو إما كفرهم أو قتاهلم فعند ذلك أما قول
  ) ٣٨األنفال ( ال جيوز قتاهلم وهو كقوله تعاىل قُل ِللَِّذيَن كَفَُرواْ إِن َينَتهُواْ ُيْغفَْر لَُهْم قَْد َسلََف 

الَّ َعلَى الظَّاِلِمَني ففيه وجهان األول فإن انتهوا فال عدوان أي فال قتل إالعلى الذين ال أما قوله تعاىل فَالَ ُعدْوانَ إِ
  ينتهون على الكفر فإهنم بإصرارهم على كفرهم ظاملون ألنفسهم على ما قال تعاىل إِنَّ الشّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم

  فإن قيل مل مسي ذلك القتل عدواناً مع أنه يف نفسه حق وصواب
الشورى ( ا ألن ذلك القتل جزاء العدوان فصح إطالق اسم العدوان عليه كقوله تعاىل َوجََزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها قلن
مْ َسِخَر ونَ ِمْنُهوقوله تعاىل فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدواْ َعلَْيِه بِمِثْلِ َما اْعَتَدى الَ َيجُِدونَ إِالَّ جُْهَدُهْم فََيْسَخُر)  ٤٠

والثاين إن تعرضتم هلم بعد انتهائهم عن الشرك والقتال كنتم أنتم ظاملني فنسلط عليكم )  ١٣لقمان ( اللَُّه ِمْنُهْم 
  من يعتدي عليكم

ثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم وَاتَّقُواْ الشَّْهُر الَْحَراُم بِالشَّْهرِ الَْحَرامِ وَالُْحُرَماُت ِقصَاٌص فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتدُواْ َعلَْيِه بِِم
  اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَّقَِني

اعلم أن اهللا تعاىل ملا أباح القتال وكان ذلك منكراً فيما بينهم ذكر يف هذه اآلية ما يزيل ذلك فقال الشَّْهُر الْحََراُم 
) صلى اهللا عليه وسلم ( ابن عباس وجماهد والضحاك أن رسول اهللا  بِالشَّْهرِ الَْحَرامِ وفيه وجوه أحدها روي عن

خرج عام احلديبية للعمرة وكان ذلك يف ذي القعدة سنة ست من اهلجرة فصده أهل مكة عن ذلك مث صاحلوه عن 
يف العام ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن ينصرف ويعود يف العامل القابل حىت يتركوا له مكة ثالثة أيام فرجع رسول اهللا 

القابل وهو يف ذي القعدة سنة سبع ودخل مكة واعتمر فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية يعين إنك دخلت احلرم يف الشهر 
احلرام والقوم كانوا صدوك يف السنة املاضية يف هذا الشهر فهذا الشهر بذاك الشهر وثانيها ما روي عن احلسن أن 

عن أن يقاتلهم يف األشهر احلرم فأرادوا مقاتلته ) صلى اهللا عليه وسلم  (الكفار مسعوا أن اهللا تعاىل هنى الرسول 
َعن َسبِيلِ اللَِّه  وظنوا أنه ال يقاتلهم وذلك قوله تعاىل َيْسئَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ ِقتَالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري َوَصدٌّ

فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية لبيان احلكم يف هذه الواقعة فقال الشَّْهُر )  ٢١٧لبقرة ا( َوكُفٌْر بِِه َوالَْمْسجِِد الْحََرامِ 
الْحََراُم بِالشَّْهرِ الَْحَرامِ أي من استحل دمكم من املشركني يف الشهر احلرام فاستحلوه فيه وثالثها ما ذكره قوم من 

كيف مينعنا عن مقاتلتكم فالشهر احلرام من جانبنا املتكلمني وهو أن الشهر احلرام ملا مل مينعكم عن الكفر باهللا ف
  مقابل بالشهر احلرام من جانبكم واحلاصل يف

الوجوه الثالثة أن حرمة الشهر احلرام ملا مل متنعهم عن الكفر واألفعال القبيحة فكيف جعلوه سبباً يف أن مينع للقتال 
  من شرهم وفسادهم

رمات مجع حرمة واحلرمة ما منع من انتهاكه والقصاص املساواة وإذا عرفت أما قوله تعاىل وَالُْحُرمَاُت ِقَصاٌص فاحل
  هذا ففي هذه اآلية تعود تلك الوجوه

أما على الوجه األول فهو أن املراد باحلرمات الشهر احلرام والبلد احلرام وحرمة اإلحرام فقوله َوالُْحرَُماُت ِقَصاصٌ 
  ست فقد وقفتم حىت قضيتموه على زعمكم يف سنة سبعمعناه أهنم ملا أضاعوا هذه احلرمات يف سنة 

وأما على الوجه الثاين فهو أن املراد إن أقدموا على مقاتلتكم فقاتلوهم أنتم أيضاً قال الزجاج وعلم اهللا تعاىل هبذه 
مبا اآلية أنه ليس للمسلمني أن ينتهكوا هذه احلرمات على سبيل اإلبتداء بل على سبيل القصاص وهذا القول أشبه 



ومبا بعدها وهو قوله )  ١٩١البقرة ( قبل هذه اآلية وهو قوله َوالَ تُقَاِتلُوُهْم عِنَد الَْمْسجِِد الَْحَرامِ حَتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه 
  فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدواْ َعلَْيِه بِمِثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم

ُرمَاُت ِقَصاٌص يعين حرمة كل واحد من الشهرين كحرمة اآلخر فهما مثالن أما على القول الثالث فقوله َوالُْح
  والقصاص هو املثل فلما مل مينعكم حرمة الشهر من الكفر والفتنة والقتال فكيف مينعنا عن القتال

املراد منه األمر مبا يقابل اإلعتداء من اجلزاء أما قوله تعاىل فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاعَْتُدواْ َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم ف
والتقدير فمن اعتدى عليكم فقابلوه والسبب يف تسميته اعتداء قد تقدم مث قال َواتَّقُواْ اللََّه وقد تقدم معىن التقوى 

وى الدالئل على أنه ليس جبسم مث قال َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقنيَ أي باملعونة والنصرة واحلفظ والعلم وهذا من أق
وال يف مكان إذا لو كان جسماً لكان يف مكان معني فكان إما أن يكون مع أحد منهم ومل يكن مع اآلخر أو يكون 

  مع كل واحد من املؤمنني جزء من أجزائه وبعض من أبعاضه تعاىل اهللا عنه علواً كبرياً
  بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَةِ  َوأَْحِسُنوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني َوأَنِفقُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه َوالَ ُتلْقُواْ

اعلم أن تعلق هذه اآلية مبا قبلها من وجهني األول أنه تعاىل ملا أمر بالقتال واالشتغال بالقتال ال يتيسر إال باآلالت 
القتال وكان الشجاع القادر على القتال فقرياً عدمي املال  وأدوات حيتاج فيها إىل املال ورمبا كان ذو املال عاجزاً عن

فلهذا أمر اهللا تعاىل األغنياء بأن ينفقوا على الفقراء الذين يقدرون على القتال والثاين يروي أنه ملا نزل قوله تعاىل 
ل من احلاضرين واهللا يا رسول اهللا ما لنا قال رج)  ٩٤البقرة ( الشَّْهُر الَْحَراُم بِالشَّْهرِ الَْحَرامِ وَالُْحُرَماُت ِقصَاٌص 

أن ينفقوا يف سبيل اهللا وأن يتصدقوا وأن ال يكفوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( زاد وليس أحد يطعمنا فأمر رسول اهللا 
صلى اهللا عليه ( أيديهم عن الصدقة ولو بشق مترة حتمل يف سبيل اهللا فيهلكوا فنزلت هذه اآلية على وفق رسول اهللا 

  )  وسلم

واعلم أن اإلنفاق هو صرف املال إىل وجوه املصاحل فلذلك ال يقال يف املضيع إنه منفق فإذا قيد اإلنفاق بذكر سبيل 
اهللا فاملراد به يف طريق الدين ال السبيل هو الطريق وسبيل اهللا هو دينه فكل ما أمر اهللا به يف دينه من اإلنفاق فهو 

حج أو عمرة أو كان جهاداً بالنفس أو جتهيزاً للغري أو كان إنفاقاً يف صلة الرحم داخل يف اآلية سواء كان إنفاقاً يف 
أو يف الصدقات أو علي العيال أو يف الزكوات والكفارات أو عمارة السبيل وغري ذلك إال أن األقرب يف هذه اآلية 

بِيلِ اللَِّه لوجهني األول أن هذا كالتنبيه وقد تقدم ذكر اجلهاد أنه يراد به اإلنفاق يف اجلهاد بل قال َوأَنِفقُواْ ِفى َس
على العلة يف وجوب هذا اإلنفاق وذلك ألن املال مال اهللا فيجب إنفاقه يف سبيل اهللا وألن املؤمن إذا مسع ذكر اهللا 

 )صلى اهللا عليه وسلم ( اهتز ونشط فيسهل عليه إنفاق املال الثاين أن هذه اآلية إمنا نزلت وقت ذهاب رسول اهللا 
إىل مكة لقضاء العمرة وكانت تلك العمرة ال بد من أن تفضى إىل القتال إن منعهم املشركون فكانت عمرة وجهاداً 

واجتمع فيه املعنيان فلما كان األمر كذلك ال جرم قال تعاىل وَأَنِفقُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه ومل يقل وأنفقوا يف اجلهاد 
  والعمرة

  اْ بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَةِ  ففيه مسائلأما قوله تعاىل َوالَ ُتلْقُو
املسألة األوىل قال أبو عبيدة والزجاج التَّْهلُكَةِ  اهلالك يقال هلك يهلك هالكاً وهلكاً وهتلكة قال اخلارزجني ال أعلم 

وقد جاء  يف كالم العرب مصدراً على تفعلة بضم العني إال هذا قال أبو علي قد حكى سيبويه التنصرة والتسترة
وجيوز أن يقال أصله التهلكة ) الكشاف ( هذا املثال امساً غري مصدر قال وال نعلمه جاء صفة قال صاحب 

  كالتجربة والتبصرة على أهنا مصدر هكذا فأبدلت الضمة بالكسرة كما جاء اجلوار يف اجلوار
وذلك أهنم لو وجدوا شعراً جمهوالً  وأقول إين ألتعجب كثرياً من تكلفات هؤالء النحويني يف أمثال هذه املواضع



يشهد ملا أرادوه فرحوا به واختذوه حجة قوية فورود هذا اللفظ يف كالم اهللا تعاىل املشهود له من املوافق واملخالف 
  بالفصاحة أوىل بأن يدل على صحة هذه اللفظة واستقامتها
ي إما زيادة أو نقصاناً فقال قوم الباء زائدة والتقدير وال املسألة الثانية اتفقوا على أن الباء يف قوله بِأَْيِديكُْم تقتض

تلقوا أيديكم إىل التهلكة وهو كقوله جذبت الثوب بالثوب وأخذت القلم بالقلم فهما لغتان مستعملتان مشهورتان 
فالتقدير )  ٣٠الشورى  (أو بَِما كََسَبْت أَْيِديكُم )  ١٠احلج ( أو املراد باأليدي األنفس كقوله بَِما قَدََّمْت َيدَاَك 

  وال تلقوا بأنفسكم إىل التهلكة وقال آخرون بل ههنا حذف والتقدير وال تلقوا أنفسكم بأيديكم إىل التهلكة
قة املسألة الثالثة قوله َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّهْلُكَةِ  اختلف املفسرون فيه فمنهم من قال إنه راجع إىل نفس النف

ن قال إنه راجع إىل غريها أما األولون فذكروا فيه وجوه األول أن ال ينفقوا يف مهمات اجلهاد أمواهلم ومنهم م
فيستويل العدو عليهم ويهلكهم وكأنه قيل إن كنت من رجال الدين فأنفق مالك يف سبيل اهللا ويف طلب مرضاته 

الوجه الثاين أنه تعاىل ملا أمره باإلنفاق هناه  وإن كنت من رجال الدنيا فأنفق مالك يف دفع اهلالك والضرر عن نفسك
عن أن ينفق كل ماله فإن إنفاق كل املال يفضي إىل التهلكة عند احلاجة الشديدة إىل املأكول واملشروب وامللبوس 

  فكان املراد منه ما ذكره يف قوله

ويف قوله َوالَ َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً  )  ٦٧الشورى ( َبْيَن ذَِلَك قََواماً َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُواْ لَْم ُيْسرِفُواْ وَلَْم َيقُْترُواْ َوكَانَ 
وأما الذين قالوا املراد منه غري النفقة فذكروا فيه وجوهاً أحدها )  ٢٩اإلسراء ( إِلَى ُعُنِقَك َوالَ تَْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسِط 

نار فحثهم بذلك على التمسك باجلهاد وهو كقوله لَّيْهِلَك َمنْ أن خيلوا باجلهاد فيتعرضوا للهالك الذي هو عذاب ال
وثانيها املراد من قوله َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّهْلُكَةِ  أي ال تقتحموا يف احلرب )  ٤٢األنفال ( َهلََك َعن َبّيَنةٍ  

حيل وإمنا جيب أن يقتحم إذا طمع يف النكاية حبيث ال ترجون النفع وال يكون لكم فيه إال قتل أنفسكم فإن ذلك ال 
وإن خاف القتل فأما إذا كان آيساً من النكاية وكان األغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه وهذا الوجه منقول 

عن الرباء بن عازب ونقل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال يف هذه اآلية هو الرجل يستقل بني الصفني ومن 
عن يف هذا التأويل وقال هذا القتل غري حمرم واحتج عليه بوجوه األول روي أن رجالً من املهاجرين الناس من ط

محل على صف العدو فصاح به الناس فألقى بيده إىل التهلكة فقال أبو أيوب األنصاري حنن أعلم هبذه اآلية وإمنا 
ا معه املشاهد فلما قوي اإلسالم وكثر أهله ونصرناه وشهدن) صلى اهللا عليه وسلم ( نزلت فينا صحبنا رسول اهللا 

رجعنا إىل أهالينا وأموالنا وتصاحلنا فكانت التهلكة اإلقامة يف األهل واملال وترك اجلهاد والثاين روى الشافعي رضي 
ذكر اجلنة فقال له رجل من األنصار أرأيت يا رسول اهللا إن قتلت ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا عنه أن رسول اهللا 

صابراً حمتسباً قال عليه الصالة والسالم لك اجلنة فانغمس يف مجاعة العدو فقتلوه بني يدي رسول اهللا وأن رجالً من 
األنصار ألقى درعاً كانت عليه حني ذكر النيب عليه الصالة والسالم اجلنة مث انغمس يف العدو فقتلوه والثالث روي 

ى الطري عكوفاً على من قتل من أصحابه فقال لبعض من معه سأتقدم أن رجالً من األنصار ختلف عن بين معاوية فرأ
) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل العدو فيقتلونين وال أختلف عن مشهد قتل فيه أصحايب ففعل ذلك فذكروا ذلك للنيب 

لكة فبلغ عمر فقال فيه قوال حسناً الرابع روي أن قوماً حاصروا حصناً فقاتل رجل حىت قتل فقيل ألقى بيده إىل الته
( بن اخلطاب رضي اهللا عنه ذلك فقال كذبوا أليس يقول اهللا تعاىل َوِمَن النَّاسِ َمن َيْشرِى َنفَْسُه اْبِتَغاء مَْرَضاتِ اللَِّه 

وملن نصر ذلك التأويل أن جييب عن هذه الوجوه فيقول إنا إمنا حرمنا إلقاء النفس يف صف العدو )  ٢٠٧البقرة 
اع نكاية منهم فإما إذا توقع فنحن جنوز ذلك فلم قلتم أنه يوجد هذا املعىن يف هذه الوقائع الوجه إذا مل يتوقع إيق

)  ١٩٤البقرة ( الثالث يف تأويل اآلية أن يكون هذا متصالً بقوله الشَّْهُر الْحََراُم بِالشَّْهرِ الْحََرامِ َوالُْحرَُماُت ِقَصاٌص 



لوهم فيه فإن احلرمات قصاص فجازوا اعتداءهم عليكم وال حتملنكم حرمة أي فإن قاتلوكم يف الشهر احلرام فقات
الشهر على أن تستسلموا ملن قاتلكم فتهلكوا بترككم القتال فإنكم بذلك تكونون ملقني بأيديكم إىل التهلكة 

نا فنهلك وال يبقى معنا الوجه الرابع يف التأويل أن يكون املعىن أنفقوا يف سبيل اهللا وال تقولوا إنا خناف الفقر إن أنفق
شيء فنهوا أن جيعلوا أنفسهم هالكني باإلنفاق واملراد من هذا اجلعل واإللقاء احلكم بذلك كما يقال جعل فالن 

فالناً هالكاً وألقاه يف اهلالك إذا حكم عليه بذلك الوجه اخلامس وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة هو الرجل يصيب 
عه معه عمل فذاك هو إلقاء النفس إىل التهلكة فاحلاصل أن معناه النهي عن القنوط عن الذنب الذي يرى أنه ال ينف

رمحة اهللا ألن ذلك حيمل اإلنسان على ترك العبودية واإلصرار على الذنب الوجه السادس حيتمل أن يكون املراد 
وا بعد ذلك اإلنفاق فعالً حيبط وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا ذلك اإلنفاق يف التهلكة واإلحباط وذلك بأن تفعل

  ثوابه إما بتذكري املنة أو بذكر وجوه الرياء والسمعة ونظريه قوله تعاىل

  ) ٣٣حممد ( َوالَ ُتْبِطلُواْ أَْعمَالَكُْم 
  أما قوله تعاىل وَأَْحِسُنواْ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني ففيه مسائل

مشتق من ماذا وفيه وجوه األول أنه مشتق من فعل احلسن وأنه كثر استعماله املسألة األوىل اختفلوا يف أن احملسن 
فيمن ينفع غريه بنفع حسن من حيث أن اإلحسان حسن يف نفسه وعلى هذا التقدير فالضرب والقتل إذا حسناً 

عله حسناً كان فاعلهما حمسناً الثاين أنه مشتق من اإلحسان ففاعل احلسن ال يوصف بكونه حمسناً إال إذا كان ف
  وإحساناً معاً فاإلشتقاق إمنا حيصل من جمموع األمرين

املسألة الثانية قوله َوأَْحِسُنواْ فيه وجوه أحدها قال األصم أحسنوا يف فرائض اهللا وثانيها وأحسنوا يف اإلنفاق على 
وهذا هو األقرب  من تلزمكم مؤنته ونفقته واملقصود منه أن يكون ذلك اإلنفاق وسطاً فال تسرفوا وال تقتروا

  التصاله مبا قبله وميكن محل اآلية على مجيع الوجوه
  وأما قوله إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني فهو ظاهر وقد تقدم تفسريه مراراً

  يف اآلية مسائل
دام املسألة األوىل الَْحجُّ يف اللغة عبارة عن القصد وإمنا يقال حج فالن الشيء إذا قصده مرة بعد أخرى وأ

االختالف إليه واحلجة بكسر احلاء السنة وإمنا قيل هلا حجة ألن الناس حيجون يف كل سنة وأما يف الشرع فهو اسم 
ألفعال خمصوصة منها أركان ومنها أبعاض ومنها هيئات فاألركان ما ال حيصل التحلل حىت يأيت به واألبعاض هي 

ال جيب الدم على تركها واألركان عندنا مخسة اإلحرام  الواجبات اليت إذا ترك شيء جيرب بالدم واهليئات ما
والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة ويف حلق الرأس أو تقصريه قوالن أصحهما أنه نسك 

ة ليلة ال حيصل التحلل إال به وأما األبعاض فهي اإلحرام من امليقات واملقام بعرفة إىل املغرب يف قول والبيتوتة مبزدلف
  النحر يف قول ورمي مجرة العقبة والبيتوتة مبىن ليايل التشريق يف قول ورمي أيامها

  وأما سائر أعمال احلج فهي سنة
وأما أركان العمرة فهي أربعة اإلحرام والطواف والسعي ويف احللق قوالن مث املعتمر بعدما فرغ من السعي فإن كان 

  التحلل على ذبح اهلديمعه هدي ذحبه مث حلق أو قصر وال يتوقف 
املسألة الثانية قوله تعاىل الُْمْحِسنَِني َوأَِتمُّواْ أمر باإلمتام وهل هذا األمر مطلق أو مشروط بالدخول فيه ذهب أصحابنا 
إىل أنه مطلق واملعىن افعلوا احلج والعمرة على نعت الكمال والتمام والقول الثاين وهو قول أيب حنيفة رضي اهللا عنه 

  األمر مشروط واملعىن أن من شرع فيه فليتمه قالوا ومن إن هذا



اجلائز أن ال يكون الدخول يف الشيء واجباً إال أن بعد الدخول فيه يكون إمتامه واجباً وفائدة هذا اخلالف أن 
  العمرة واجبة عند أصحابنا وغري واجبة عن أيب حنيفة رمحه اهللا حجة أصحابنا من وجوه

 َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ َوالُْعمَْرةَ  ِللَِّه وجه االستدالل به أن اإلمتام قد يراد به فعل الشيء كامالً تاماً احلجة األوىل قوله تعاىل
وحيتمل أن يراد به إذا شرعتم يف الفعل فأمتوه وإذا ثبت اإلحتمال وجب أن يكون املراد من هذا اللفظ هو ذاك أما 

أي فعلهن على سبيل )  ١٢٤البقرة ( اْبتُِلىَ  إِبْراِهيمَ َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ  بيان اإلحتمال فيدل عليه قوله تعاىل َوإِذَا
أي فافعلوا الصيام تاماً إىل الليل ومحل اللفظ )  ١٨٧البقرة ( التمام والكمال وقوله تعاىل ثُمَّ أَِتمُّواْ الّصَياَم إِلَى الَّْيلِ 

أشرعوا يف الصيام مث أمتوه ألن على هذا التقدير حيتاج إىل اإلضمار وعلى على هذا أوىل من قول من قال املراد ف
التقدير الذي ذكرناه ال حيتاج إليه فثبت أن قوله َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ حيتمل أن يكون املراد منه اإلتيان به على نعت 

راد منه أنكم إذا شرعتم فيه فأمتوه الكمال والتمام فوجب محله عليه أقصى ما يف الباب أنه حيتمل أيضاً أن يكون امل
إال أن محل اللفظ على الوجه األول أوىل ويدل عليه وجوه األول أن محل اآلية على الوجه الثاين يقتضي أن يكون 

هذا األمر مشروطاً ويكون التقدير أمتوا احلج والعمرة هللا إن شرعتم فيهما وعلى التأويل األول الذي نصرناه ال 
هذا الشرط فكان ذلك أوىل والثاين أن أهل التفسري ذكروا أن هذه اآلية هي أول آية نزلت يف  حيتاج إىل إضمار

احلج فحملها على إجياب احلج أوىل من محلها على اإلمتام بشرط الشروع فيه الثالث قرأ بعضهم َوأَِقيمُواْ الَْحجَّ 
الواحد لكنه باإلتفاق صاحل لترجيح تأويل على تأويل َوالُْعْمَرةَ  ِللَِّه وهذا وإن كان قراءة شاذة جارية جمرى خرب 

الرابع أن الوجه الذي نصرناه يفيد وجوب احلج والعمرة ويفيد وجوب إمتامهما بعد الشروع فيهما والتأويل الذي 
ذكرمت ال يفيد إال أصل الوجوب فكان الذي نصرناه أكرب فائدة فكان محل كالم اهللا عليه أوىل اخلامس أن الباب 

العبادة فكان اإلحتياط فيه أوىل والقول بإجياب احلج والعمرة معاً أقرب إىل االحتياط فوجب محل اللفظ عليه  باب
السادس هب أنا حنمل اللفظ على وجوب اإلمتام لكنا نقول اللفظ دل على وجوب االمتام جزماً وظاهر األمر 

ا ال يتم الواجب إال به وكان مقدوراً للمكلف فهو للوجوب فكان اإلمتام واجباً جزماً واالمتام مسبوق بالشروع وم
واجب فيلزم أن يكون الشروع واجباً يف احلج ويف العمرة السابع روي عن ابن عباس أنه قال والذي نفسي بيده 

إهنا لقرينتها يف كتاب اهللا أي إن العمرة لقرينة احلج يف األمر يف كتاب اهللا يعين يف هذه اآلية فكان كقوله َوأَنْ 
  فهذا متام تقرير هذه احلجة)  ٤٣البقرة ( أَِقيُمواْ َوإِذْ أََخذَْنا 

فإن قيل قرأ علي وابن مسعود والشعيب َوالُْعْمَرةَ  ِللَِّه بالرفع وهذا يدل على أهنم قصدوا إخراج العمرة عن حكم 
  احلج يف الوجوب

املتواترة الثاين أن فيها ضعفاً يف العربية  قلنا هذا مدفوع من وجوه األول أن هذه قراءة شاذة فال تعارض القراءة
ألهنا تقتضي عطف اجلملة اإلمسية على اجلملة الفعلية الثالث أن قوله وَالُْعْمَرةَ  ِللَِّه معناه أن العمرة عبادة اهللا وجمرد 

ه ملا كان قوله كوهنا عبادة اهللا ال ينايف وجوهبا وإال وقع التعارض بني مدلول القراءتني وهو غري جائز الرابع أن
  َوالُْعْمَرةَ  ِللَِّه معناه والعمرة عبادة اهللا وجب
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لرازي  ا

واألمر للوجوب وحينئذ حيصل )  ٥البينه ( أن يكون العمرة مأموراً هبا لقوله تعاىل َوَما أُِمُرواْ إِالَّ ِلَيعُْبدُواْ اللََّه 
  املقصود

يدل على وجوب حج أصغر على ما )  ٣التوبة ( وجوب العمرة أن قوله تعاىل َيْوَم الَْحّج االْكَْبرِ  احلجة الثانية يف
عليه حقيقة أفعل وما ذاك إال العمرة باإلتفاق وإذا ثبت أن العمرة حج وجب أن تكون واجبة لقوله تعاىل وَأَِتمُّواْ 

  ) ٩٧آل عمران ( ِت الَْحجَّ ولقوله َوللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْي
احلجة الثالثة يف املسألة أحاديث منها ما أورده ابن اجلوزي يف املتفق بني الصحيحني أن جربيل عليه السالم سأل 

عن اإلسالم فقال أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا وأن تقيم ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
رمضان وحتج وتعتمر وروى النعمان بن سامل عن عمر بن أوس عن أيب رزين أنه سأل الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم 

النيب عليه الصالة والسالم فقال إن أيب شيخ كفي أدرك اإلسالم وال يستطيع احلج والعمرة وال الظعن فقال عليه 
عن زيد بن ثابت أنه الصالة والسالم حج عن أبيك واعتمر فأمر هبما واألمر للوجوب ومنها ما روى ابن سريين 

ومنها ما روت عائشة رضي اهللا عنها ) احلج والعمرة فرضان ال يضرك بأيهما بدأت ( عليه الصالة والسالم قال 
بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالت قلت يا رسول اهللا هل على النساء جهاد فقال عليه الصالة والسالم عليهن 

  جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة
قبل احلج ولو مل ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرابعة يف وجوب العمر قال الشافعي رضي اهللا عنه اعتمر النيب  احلجة

  تكن العمرة واجبة لكان األشبه أن يبادر إىل احلج الذي هو واجب وحجة من قال العمرة ليست واجبة وجوه
عن أركان اإلسالم فعلمه الصالة والزكاة احلجة األوىل قصد األعرايب الذي سأل الرسول عليه الصالة والسالم 

واحلج والصوم فقال األعرايب هل على غري هذا قال ال إال أن تطوع فقال األعرايب ال أزيد على هذا وال أنقص فقال 
بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله ( عليه الصالة والسالم أفلح األعرايب إن صدق وقال عليه الصالة والسالم 

( وقال عليه الصالة والسالم ) وأن حممداً رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إال اهللا 
فهذه أخبار مشهورة كاملتواترة فال جيوز الزيادة ) صلوا مخسكم وزكوا أموالكم وحجوا بيتكم تدخلوا جنة ربكم 
أنه سئل عن العمرة ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب  عليها وال ردها وعن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا عن

أواجبة هي أم ال فقال ال وإن تعتمر خري لك وعن معاوية الضرير عن أيب صاحل احلنفي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
  )احلج جهاد والعمرة تطوع ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن النيب 

حاد فال تعارض القرآن وثانيها لعل العمرة ما كانت واجبة عندما واجلواب من وجوه أحدها أن ما ذكرمت أخبار آ
  ذكر الرسول عليه الصالة والسالم تلك األحاديث مث نزل بعدها قوله

احلجة الثالثة يف املسألة أحاديث منها ما أورده ابن اجلوزي يف املتفق بني الصحيحني أن جربيل عليه السالم سأل 
عن اإلسالم فقال أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا وأن تقيم ) م صلى اهللا عليه وسل( رسول اهللا 

الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج وتعتمر وروى النعمان بن سامل عن عمر بن أوس عن أيب رزين أنه سأل 
رة وال الظعن فقال عليه النيب عليه الصالة والسالم فقال إن أيب شيخ كفي أدرك اإلسالم وال يستطيع احلج والعم



الصالة والسالم حج عن أبيك واعتمر فأمر هبما واألمر للوجوب ومنها ما روى ابن سريين عن زيد بن ثابت أنه 
ومنها ما روت عائشة رضي اهللا عنها ) احلج والعمرة فرضان ال يضرك بأيهما بدأت ( عليه الصالة والسالم قال 

قلت يا رسول اهللا هل على النساء جهاد فقال عليه الصالة والسالم عليهن  بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالت
  جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة

قبل احلج ولو مل ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة الرابعة يف وجوب العمر قال الشافعي رضي اهللا عنه اعتمر النيب 
  واجب وحجة من قال العمرة ليست واجبة وجوه تكن العمرة واجبة لكان األشبه أن يبادر إىل احلج الذي هو

احلجة األوىل قصد األعرايب الذي سأل الرسول عليه الصالة والسالم عن أركان اإلسالم فعلمه الصالة والزكاة 
واحلج والصوم فقال األعرايب هل على غري هذا قال ال إال أن تطوع فقال األعرايب ال أزيد على هذا وال أنقص فقال 

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله ( ة والسالم أفلح األعرايب إن صدق وقال عليه الصالة والسالم عليه الصال
( وقال عليه الصالة والسالم ) إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 

فهذه أخبار مشهورة كاملتواترة فال جيوز الزيادة ) صلوا مخسكم وزكوا أموالكم وحجوا بيتكم تدخلوا جنة ربكم 
أنه سئل عن العمرة ) صلى اهللا عليه وسلم ( عليها وال ردها وعن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا عن النيب 

أواجبة هي أم ال فقال ال وإن تعتمر خري لك وعن معاوية الضرير عن أيب صاحل احلنفي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
  )احلج جهاد والعمرة تطوع ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ن النيب أ

واجلواب من وجوه أحدها أن ما ذكرمت أخبار آحاد فال تعارض القرآن وثانيها لعل العمرة ما كانت واجبة عندما 
َرةَ  ِللَِّه وهذا هو األقرب ذكر الرسول عليه الصالة والسالم تلك األحاديث مث نزل بعدها قوله َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ َوالُْعْم

ألن هذه اآلية إمنا نزلت يف السنة السابعة من اهلجرة وثالثها أن قصة األعرايب مشتملة على ذكر احلج وليس فيها 
بيان تفصيل احلج وقد بينا أن العمرة حج ألهنا هي احلج األصغر فال تكون هي منافية لوجوب العمرة وأما حديث 

  ا رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيفحممد بن املنكدر فقالو

املسألة الثالثة اعلم أن احلج على ثالثة أقسام اإلفراد والقران والتمتع فاإلفراد أن حيج مث بعد الفراغ منه يعتمر من 
أدىن احلل أو يعتمر قبل أشهر احلج مث حيج يف تلك السنة والقران أن حيرم باحلج والعمرة معاً يف أشهر احلج بأن 

بقلبه وكذلك لو أحرم بالعمرة يف أشهر احلج مث قبل الطواف أدخل عليها احلج يصري قرانا والتمتع هو أن ينويهما 
حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ويأيت بأعماهلا مث حيج يف هذه السنة وإمنا مسي متتعا ألنه يستمتع مبحظورات اإلحرام بعد 

  التحلل عن العمرة قبل أن حيرم باحلج
قول اختلف الناس يف األفضل من هذه الثالثة فقال الشافعي رضي اهللا عنه أفضلها اإلفراد مث إذا عرفت هذا فن

التمتع مث القران وقال يف اختالف احلديث التمتع أفضل من اإلفراد وبه قال مالك رضي اهللا عنه وقال أبو حنيفة 
حق واملروزي من أصحابنا وقال أبو يوسف رضي اهللا عنه القران أفضل مث اإلفراد مث التمتع وهو قول املزين وأيب إس

وحممد القران أفضل مث التمتع مث اإلفراد حجة الشافعي رضي اهللا عنه يف أن اإلفراد أفضل من وجوه األول التمسك 
ة على بقوله تعاىل َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ َوالُْعمَْرةَ  ِللَِّه واإلستدالل به من ثالثة أوجه األول أن اآلية اقتضت عطف العمر

احلج والعطف يستدعي املغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه واملغايرة ال حتصل إال عند اإلفراد فأما عند القران 
فاملوجود شيء واحد وهو حج وعمرة وذلك مانع من صحة العطف الثاين قوله وَأَِتمُّواْ الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ  ِللَِّه يقتضي 

إِنْ أُْحصِْرُتْم فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْدىِ  والقارن يلزمه هديان عند احلصر وأيضاً أنه تعاىل االفراد بدليل أنه تعاىل قال فَ
أوجب على اخللق عند األداء فدية واحدة والقارن يلزمه فديتان عند احلصر الثالث هذه اآلية تدل على وجوب 



ألول أن السفر مقصود يف احلج بدليل أن من أوصى اإلمتام واإلمتام ال حيصل إال عند اإلفراد ويدل عليه وجهان ا
بأن حيج عنه فإنه حيج من وطنه ولوال أن السفر مقصود يف احلج لكان حيج عنه من أدىن املواقيت ويدل عليه أيضاً 

أهنم قالوا لو نذر أن حيج ماشيا وحج راكباً يلزمه دم فثبت أن السفر مقصود والقران يقتضي تقليل السفر ألن 
يصري السفران سفراً واحداً فثبت أن االمتام ال حيصل إال باالفراد الثاين أن احلج ال معىن له إال زيارة بقاع بسببه 

مكرمة ومشاهد مشرفة واحلاج زائر اهللا واهللا تعاىل مزوره وال شك أنه كلما كانت الزيارة واخلدمة أكثر كان 
زيارة واحدة بل احلق أن مجلة أنواع الطاعات يف احلج ويف موقعها عند املخدوم أعظم وعند القران تنقلب الزيارتان 

العمرة تكرر عند االفراد وتصري واحدة عند القران فثبت أن االفراد أقرب إىل التمام فكان االفراد إن مل يكن واجباً 
  عليكم حبكم هذه اآلية فال أقل من كونه أفضل

تضي كونه آتيا باحلج مرة مث بالعمرة بعد ذلك فتكون األعمال احلجة الثانية يف بيان أن االفراد أفضل أن االفراد يق
  أي أشقها) أفضل األعمال أمحزها ( الشاقة يف األفراد أكثر فوجب أن يكون أفضل لقوله عليه السالم 

ة احلجة الثالثة أنه عليه السالم كان مفرداً فوجب أن يكون اإلفراد أفضل أما قولنا إنه كان مفرداً فاعلم أن الصحاب
) صلى اهللا عليه وسلم ( اختلفت رواياهتم يف هذا املعىن فروى مسلم يف صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب 
  أفرد باحلج وروى جابر وابن عمر أنه أفرد وأما أنس فقد روى عنه أنه قال كنت واقفاً عند

) لبيك حبج وعمرة معاً ( ي فسمعته يقول فكان لعاهبا يسيل على كتف) صلى اهللا عليه وسلم ( جران ناقة رسول اهللا 
مث الشافعي رضي اهللا عنه رجح رواية عائشة رضي اهللا عنها وجابر وابن عمر على رواية أنس من وجوه أحدها حبال 

وأشد ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرواة أما عائشة فألهنا كانت عاملة ومع علمها كانت أشد الناس التصاقاً برسول اهللا 
من أنس وإن أنساً كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( وفاً على أحواله وأما جابر فانه كان أقدم صحبة للرسول الناس وق

من ) صلى اهللا عليه وسلم ( صغرياً يف ذلك الوقت قبل العلم وأما ابن عمر فإنه كان مع فقهه أقرب إىل رسول اهللا 
والثاين أن عدم القران متأكد باالستصحاب )  صلى اهللا عليه وسلم( غريه ألن أخته حفصة كانت زوجة النيب 

والثالث أن االفراد يقتضي تكثري العبادة والقران يقتضي تقليلها فكان إحلاق اإلفراد بالنيب عليه الصالة والسالم 
كان مفرداً وجب أن يكون االفراد أفضل ألنه عليه الصالة ) صلى اهللا عليه وسلم ( أوىل وإذا ثبت أن النيب 

  أي تعلموا مين) خذوا عين مناسككم ( كان خيتار األفضل لنفسه وألنه قال والسالم 
احلجة الرابعة أن االفراد يقتضي تكثري العبادة والقران يقتضي تقليلها فكان األول أوىل ألن املقصود من خلق اجلن 

   عنه من وجوهواإلنس هو العبادة وكل ما كان أفضى إىل تكثري العبادة كان أفضل حجة أيب حنيفة رضي اهللا
احلجة األوىل التمسك بقوله تعاىل وَأَِتمُّواْ الُْحجَّةُ  َيْوَمِئٍذ ِللَِّه وهذا اللفظ حيتمل أن يكون املراد أجياب كل واحد 

منهما أو يكون املراد منه إجياب اجلمع بينهما على سبيل التمام فلو مجلناه على األول ال يفيد الثاين ولو محلناه على 
  فاد األول فكان الثاين أكثر فائدة فوجب محل اللفظ عليه ألن األوىل محل كالم اهللا على ما يكون أكثر فائدةالثاين أ

  احلجة الثانية أن القران مجع بني النسكني فوجب أن يكون أفضل من اإلتيان بنسك واحد
التسكني فوجب أن يكون القران  احلجة الثالثة أن يف القران مسارعة إىل التسكني ويف اإلفراد ترك مسارعة إىل أحد

  ) ١٣٣آل عمران ( أفضل لقوله َوَسارُِعواْ 
واجلواب عن األول أنا بينا أن هذه اآلية تدل من ثالثة أوجه داللة ما هو أكثر فائدة على اإلفراد وأما ما ذكرمتوه 

  ترجيح لقولنافمجرد حسن ظن حيث قلتم محل اللفظ على ما هو أكثر فائدة أوىل وإذا كان كذلك كان ال
واجلواب عن الثاين والثالث أن كل ما يفعله القارن يفعله املفرد أيضاً إال أن القران كان حيلة يف إسقاط الطاعة 



فينتهي األمر فيه أن يكون مرخصاً فيه فأما أن يكون أفضل فال وباجلملة فالشافعي رضي اهللا عنه ال يقول إن احلجة 
املقرونة لكنه يقول من أتى باحلج يف وقته مث بالعمرة يف وقتها فمجموع هذين املفردة بال عمرة أفضل من احلجة 

  األمرين أفضل من االتيان باحلجة املقرونة
ن املسألة الرابعة يف تفسري اإلمتام يف قوله َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ َوالُْعمَْرةَ  ِللَِّه وفيه وجوه أحدها روي عن علي وابن مسعود أ

من دويرة أهله وثانيها قال أبو مسلم املعىن أن من نوى احلج والعمرة هللا وجب عليه اإلمتام قال إمتامهما أن حيرم 
يف السنة ) صلى اهللا عليه وسلم ( ويدل على صحة هذا التأويل أن هذه اآلية إمنا نزلت بعد أن منع الكفار النيب 

  ال يرجعاملاضية عن احلج والعمرة فاهللا تعاىل أمر رسوله يف هذه اآلية أن 

حىت يتم هذا الفرض وحيصل من هذا التأويل فائدة فقهية وهي أن تطوع احلج والعمرة كفرضيهما يف وجوب االمتام 
وثالثها قال األصم إن اهللا تعاىل فرض احلج والعمرة مث أمر عباده أن يتموا اآلداب املعتربة وذكر الشيخ اإلمام أبو 

ما يتعلق هبذا الباب فقال األمور املعتربة قبل اخلروج إىل االحرام مثانية  حامد الغزايل رمحه اهللا يف كتاب االحياء
األول يف املال فينبغي أن يبدأ بالتوبة ورد املظامل وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إىل وقت الرجوع 

ابه من غري تقتري بل على وجه ويرد ما عنده من الودائع ويستصحب من املال الطيب احلالل ما يكفيه لذهابه وإي
ميكنه من التوسع يف الزاد والرفق بالفقراء ويتصدق بشيء قبل خروجه ويشتري لنفسه دابة قوية على احلمل أو 

يكتريها فإن اكتراها فليظهر للمكاري كل ما حيصل رضاه فيه الثاين يف الرفيق فينبغي أن يلتمس رفيقاً صاحلاً حمباً 
سي ذكره وإن ذكر ساعده وإن جنب شجعه وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صربه وأما للخري معينا عليه إن ن

االخوان والرفقاء املقيمون فيودعهم ويلتمس أدعيتهم فإن اهللا تعاىل جعل يف دعائهم خرياً والسنة يف الوداع أن 
روج صلى ركعتني يقرأ يقول أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك الثالث يف اخلروج من الدار فإذا هم باخل

ويف الثانية االخالص وبعد الفراغ يتضرع إىل اهللا )  ١الكافرون ( يف األوىل بعد الفاحتة قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ 
باالخالص الرابع إذا حصل على باب الدار قال بسم اهللا توكلت على اهللا ال حول وال قوة إال باهللا وكلما كانت 

كانت أوىل اخلامس يف الركوب فإذا ركب الراحلة قال بسم اهللا وباهللا واهللا أكرب توكلت على اهللا ال الدعوات أزيد 
حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن سبحان اهللا الذي سخر لنا هذا وما كنا له 

ن يكون أكثر سريه بالليل وال ينزل حىت حيمى النهار وإذا مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون السادس يف النزول والسنة أ
نزل صلى ركعتني ودعا اهللا كثرياً السابع إن قصده عدو أو سبع يف ليل أو هنار فليقرأ آية الكرسي وشهد اهللا 
ض واالخالص واملعوذتني ويقول حتصنت باهللا العظيم واستعنت باحلي الذي ال ميوت الثامنة مهما عال شرفا من األر

يف الطريق فيستحب أن يكرب ثالثاً التاسع أن ال يكون هذا السفر مشوبا بشيء من أثر األغراض العاجلة كالتجارة 
وغريها العاشرة أن يصون اإلنسان لسانه عن الرفث والفسوق واجلدال مث بعد االتيان هبذه املقدمات يأيت جبميع 

اب والسنة ويكون غرضه يف كل هذه األمور ابتغاء مرضاة أركان احلج على الوجه األصح األقرب إىل موافقة الكت
ذا اهللا تعاىل فقوله الُْمْحِسنَِني َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ  كلمة شاملة جامعة هلذه املعاين فإذا أتى العبد باحلج على ه

  ) ١٢٤البقرة ( ُه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ الوجه كان متبعاً ملة إبراهيم حيث قال تعاىل َوإِذَا اْبَتلَى إِْبراِهيَم َربُّ
من الوجه الرابع يف تفسري قوله تعاىل َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ َوالُْعمَْرةَ  ِللَِّه أن املراد أفردوا كل واحد منهما بسفر وهذا تأويل 

د يروى مرفوعاً عن أيب قال باإلفراد وقد بيناه بالدليل وهذا التأويل يروى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وق
هريرة وكان عمر يترك القران والتمتع ويذكر أن ذلك أمت للحج والعمرة وأن يعتمر يف غري شهور احلج فإن اهللا 

  وروى نافع عن ابن عمر أنه قال فرقوا بني حجكم وعمرتكم)  ١٩٧البقرة ( تعاىل يقول الَْحجُّ أَْشُهٌر مَّْعلُوَماٌت 



ع وابن عامر وابن كثري وأبو عمر وأبو بكر عن عاصم الَْحجُّ بفتح احلاء يف كل القرآن وهي املسألة اخلامسة قرأ ناف
  لغة احلجاز وقرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم بالكسر يف آل عمران قال

  الكسائي ومها لغتان مبعىن واحد كرطل ورطل وقيل بالفتح املصدر وبالكسر االسم
قال أمحد بن حيىي أصل احلصر واإلحصار احلبس ومنه يقال للذي ال يبوح بسره حصر وقوله تعاىل فَإِنْ أُْحِصرُْتْم 

ألنه حبس نفسه عن البوح واحلصر احتباس الغائط واحلصري امللك ألنه كاحملبوس بني احلجاب ويف شعر لبيد جن 
  لدي باب احلصري قيام

  الشيء مع غريه واحلصري معروف مسي به النضمام بعض أجزائه إىل بعض تشبيهاً باحتباس
إذا عرفت هذا فنقول اتفقوا على أن لفظ احلصر خمصوص مبنع العدو إذا منعه عن مراده وضيق عليه أما لفظ 

اإلحصار فقد اختلفوا فيه على ثالثة أقوال األول وهو اختيار أيب عبيدة وابن الكسيت والزجاج وابن قتيبة وأكثر 
يقال أحصره املرض إذا منعه من السفر وقال ثعلب يف فصيح الكالم أهل اللغة أنه خمتص باملرض قال ابن السكيت 

  أحصر باملرض وحصر بالعدو
  والقول الثاين أن لفظ االحصار يفيد احلبس واملنع سواء كان بسبب العدو أو بسبب املرض وهو قول الفراء

نه وهو املروي عن ابن عباس والقول الثالث أنه خمتص باملنع احلاصل من جهة العدو وهو قول الشافعي رضي اهللا ع
وابن عمر فاهنما قاال ال حصر إال حصر العدو وأكثر أهل اللغة يردون هذا القول على الشافعي رضي اهللا عنه 
وفائدة هذا البحث تظهر يف مسألة فقهية وهي أهنم اتفقوا على أن حكم اإلحصار عند حبس العدو ثابت وهل 

و حنيفة رضي اهللا عنه يثبت وقال الشافعي ال يثبت وحجة أيب حنيفة ظاهرة يثبت بسبب املرض وسائر املوانع قال أب
على مذهب أهل اللغة وذلك ألن أهل اللغة رجالن أحدمها الذين قالوا اإلحصار خمتص باحلبس احلاصل بسبب 

الذين قالوا  املرض فقط وعلى هذا املذهب تكون هذه اآلية نصاً صرحياً يف أن إحصار املرض يفيد هذا احلكم والثاين
اإلحصار اسم ملطلق احلبس سواء كان حاصالً بسبب املرض أو بسبب العدو وعلى هذا القول حجة أيب حنيفة 

تكون ظاهرة أيضاً ألن اهللا تعاىل علق احلكم على مسمى اإلحصار فوجب أن يكون احلكم ثابتاً عند حصول 
وهو أن اإلحصار اسم للمنع احلاصل بالعدو فهذا  اإلحصار سواء حصل بالعدو أو باملرض وأما على القول الثالث

القول باطل باتفاق أهل اللغة وبتقدير ثبوته فنحن نقيس املرض على العدو جبامع دفع احلرج وهذا قياس جلي ظاهر 
فهذا تقرير قول أيب حنيفة رضي اهللا عنه وهو ظاهر قوي وأما تقرير مذهب الشافعي رضي اهللا عنه فهو أنا ندعي أن 

اد باإلحصار يف هذه اآلية منع العدو فقط والروايات املنقولة عن أهل اللغة معارضة بالروايات املنقولة عن ابن املر
عباس وابن عمر وال شك أن قوهلما أوىل لتقدمهما على هؤالء األدىن يف معرفة اللغة ويف معرفة تفسري القرآن مث إنا 

  بعد ذلك نؤكد هذا القول بوجوه من الدالئل
األوىل أن اإلحصار إفعال من احلصر واالفعال تارة جييء مبعىن التعدية حنو ذهب زيد وأذهبته أنا وجييء مبعىن  احلجة

صار ذا كذا حنو أغد البعري إذا صار ذا غدة وأجرب الرجل إذا صار ذا أبل جرىب وجييء مبعىن وجدته بصفة كذا 
  حنو أمحدت الرجل أي وجدته حمموداً واإلحصار ال ميكن أن

يكون للتعدية فوجب إما محله على الصريورة أو على الوجدان واملعىن أهنم صاروا حمصورين أو وجدوا حمصورين مث 
إن أهل اللغة أتفقوا على أن احملصور هو املمنوع بالعدو ال باملرض فوجب أن يكون معىن االحصار هو أهنم صاروا 

  هبناممنوعني بالعدو أو وجدوا ممنوعني بالعدو وذلك يؤكد مذ



احلجة الثانية أن احلصر عبارة عن املنع وإمنا يقال لإلنسان إنه ممنوع من فعله وحمبوس عن مراده إذا كان قادراً عن 
ذلك الفعل متمكناً منه مث إنه منعه مانع عنه والقدرة عبارة عن الكيفية احلاصلة بسبب اعتدال املزاج وسالمة 

قادر أالبتة على الفعل فيستحيل احلكم عليه بأنه ممنوع ألن إحالة األعضاء وذلك مفقود يف حق املريض فهو غري 
احلكم على املانع تستدعي حصول املقتضى أما إذا كان ممنوعاً بالعدو فههنا القدرة على الفعل حاصلة إال أنه تعذر 

 العدو وال الفعل ألجل مدافعة العدو فصح ههنا أن يقال إنه ممنوع من الفعل فثبت أن لفظة االحصار حقيقة يف
  ميكن أن تكون حقيقة يف املرض

احلجة الثالثة أن معىن قوله أُْحِصرُْتْم أي حبستم ومنعتم واحلبس ال بد له من حابس واملنع ال بد له من مانع وميتنع 
وصف املرض بكونه حابساً ومانعاً ألن احلبس واملنع فعل وإضافة الفعل إىل املرض حمال عقالً ألن املرض عرض ال 

قى زمانني فكيف يكون فاعال وحابسا ومانعا أما وصف العدو بأنه حابس ومانع فوصف حقيقي ومحل الكالم على يب
  حقيقته أوىل من محله على جمازه

احلجة الرابعة أن اإلحصار مشتق من احلصر ولفظ احلصر ال إشعار فيه باملرض فلفظ اإلحصار وجب أن يكون 
  ى مجيع األلفاظ املشتقةخالياً عن االشعار باملرض قياساً عل

 احلجة اخلامسة أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا أَْو بِهِ أَذًى ّمن رَّأِْسِه فعطف عليه املريض فلو كان
  احملصر هو املريض أو من يكون املرض داخالً فيه لكان هذا عطفاً للشيء على نفسه

ألن له حكماً خاصاً وهو حلق الرأس فصار تقدير اآلية إن منعتم مبرض حتللتم فإن قيل إنه خص هذا املرض بالذكر 
  بدم وإن تأذى رأسكم مبرض حلقتم وكفرمت

قلنا هذا وإن كان حسناً هلذا الغرض إال أنه مع ذلك يلزم عطف الشيء على نفسه أما إذا مل يكن احملصر مفسراً 
صر على غري املريض يوجب خلو الكالم عن هذا االستدالل باملريض مل يلزم عطف الشيء على نفسه فكان محل احمل

  فكان ذلك أوىل
اخلوف  احلجة السادسة قال تعاىل يف آخر اآلية فَإِذَا أَِمنُتْم فََمن َتَمتََّع بِالُْعْمَرةِ  إِلَى الَْحّج ولفظ األمن إمنا يستعمل يف

  أمن من العدو ال يف املرض فإنه يقال يف املرض شفي وعفي وال يقال
فإن قيل ال نسلم أن لفظ األمن ال يستعمل إال يف اخلوف فإنه يقال أمن املريض من اهلالك وأيضاً خصوص آخر 

  اآلية ال يقدح يف عموم أوهلا
قلنا لفظ األمن إذا كان مطلقاً غري مقيد فإنه ال يفيد إال األمن من العدو وقوله خصوص آخر اآلية ال مينع من عموم 

  أوهلا
  جب ألن قوله فَإِذَا أَِمنُتْم ليس فيه بيان أنه حصل األمن مماذا فال بدقلنا بل يو

وأن يكون املراد حصول األمن من شيء تقدم ذكره والذي تقدم ذكره هو االحصار فصار التقدير فإذا أمنتم من 
صار منع العدو ذلك االحصار وملا ثبت أن لفظ األمن ال يطلق إال يف حق العدو وجب أن يكون املراد من هذا االح

فثبت هبذه الدالئل أن اإلحصار املذكور يف اآلية هو منع العدو فقط أما قول من قال إنه منع املرض صاحبه خاصة 
فهو باطل هبذه الدالئل وفيه دليل آخر وهو أن املفسرين أمجعوا على أن سبب نزول هذه اآلية أن الكفار أحصروا 

ة والناس وإن اختلفوا يف أن اآلية النازلة يف سبب هل تتناول غري ذلك باحلديبي) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
السبب إال أهنم اتفقوا على أنه ال جيوز أن يكون ذلك السبب خارجاً عنه فلو كان اإلحصار امساً ملنع املرض لكان 

عبارة عن منع العدو سبب نزول اآلية خارجاً عنها وذلك باطل باإلمجاع فثبت مبا ذكرنا أن اإلحصار يف هذه اآلية 



وإذا ثبت هذا فنقول ال ميكن قياس منع املرض عليه وبيانه من وجهني األول أن كلمة إن شرط عند أهل اللغة 
وحكم الشرط انتفاء املشروط عن انتفائه ظاهراً فهذا يقتضي أن ال يثبت احلكم إال يف اإلحصار الذي دلت اآلية 

  اً كان ذلك نسخا للنص بالقياس وهو غري جائزعليه فلو أثبتا هذا احلكم يف غريه قياس
الوجه الثاين أن اإلحرام شرع الزم ال حيتمل النسخ قصدا أال ترى أنه إذا جامع امرأته حىت فسد حجه مل خيرج من 
إحرامه وكذلك لو فاته احلج حىت لزمه القضاء واملرض ليس كالعدو وألن املريض ال يستفيد بتحلله ورجوعه أمنا 

ما احملصر بالعدو فإنه خائف من القتل إن أقام فإذا رجع فقد ختلص من خوف القتل فهذا ما عندي يف من مرضه أ
  هذه املسألة على ما يليق بالتفسري

  أما قوله فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْدىِ  ففيه مسائل
وهو كقوله فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا املسألة األوىل قال القفال رمحه اهللا يف اآلية إضمار والتقدير فحللتم فما استيسر 

أي فأفطر فعدة وفيها إضمار آخر وذلك ألن قوله فََما اْسَتْيَسَر )  ١٨٤البقرة ( أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ  مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر 
ع والتقدير فواجب عليكم ِمَن الَْهْدىِ  كالم غري تنام ال بد فيه من إضمار مث فيه احتماالن أحدمها أن يقال حمل ما رف

ما استيسر والثاين قال الفراء لو نصبت على معىن اهدوا ما تيسر كان صواباً وأكثر ما جاء يف القرآن من أشباهه 
  مرفوع

  املسألة الثانية اْستَْيَسَر مبعىن تيسر ومثله استعظم أي تعظم واستكرب أي تكرب واستصعب أي تصعب
هدية كما تقول متر ومترة قال أمحد بن حيىي أهل احلجاز خيففون الَْهْدىِ  ومتيم تثقله املسألة الثالثة الَْهْدىِ  مجع 

  فيقولون هدية وهدي ومطية ومطي قال الشاعر حلفت برب مكة واملصلى
  وأعناق اهلدى مقلدات

باً إليه مث قال علي ومعىن اهلدي ما يهدى إىل بيت اهللا عز وجل تقرباً إليه مبنزلة اهلدية يهديها اإلنسان إىل غريه تقر
  وابن عباس واحلسن وقتادة اهلدي أعاله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة فعليه ما تيسر من هذه األجناس

املسألة الرابعة احملصر إذا كان عاملا باهلدي هل له بدل ينتقل إليه للشافعي رضي اهللا عنه فيه قوالن أحدمها ال بدل له 
ل أبو حنيفة رضي اهللا عنه واحلجة يف أنه تعاىل أوجب على احملصر اهلدي على ويكون اهلدي يف ذمته أبدا وبه قا

التعيني وما أثبت له بدالً والثاين أن له بدالً ينتقل إليه وهو قول أمحد فإذا قلنا بالقول األول هل له أن يتحلل يف 
قول أيب حنيفة ويدل عليه ظاهر  احلال أو يقيم على إحرامه فيه قوالن أحدمها أنه يقيم على إحرامة حىت جيده وهو

اآلية والثاين أن يتحلل يف احلال للمشقة وهو األصح فإذا قلنا بالقول الثاين ففيه اختالفات كثرية وأقرهبا أن يقال 
  يقوم اهلدي بالدراهم ويشتري هبا طعام ويؤدي وإمنا قلنا ذلك ألنه أقرب إىل اهلدي

  ذبح وجب أن ينوي التحلل عند الذبح وال يتحلل البتة قبل الذبحاملسألة اخلامسة احملصر إذا أراد التحلل و
املسألة السادسة اختلفوا يف العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حكمها يف اإلحصار كحكم احلج وعن ابن سريين أنه ال 

  ان عائداً إليهماإحصار فيه ألنه غري مؤقت وهذا باطل ألن قوله تعاىل فَإِنْ أُْحِصرُْتْم مذكور عقيب احلج والعمرة فك
  أما قوله تعاىل َوالَ َتْحِلقُواْ ُرءوَسكُْم حَتَّى َيْبلُغَ الَْهْدىُ  َمِحلَُّه ففيه مسائل

املسألة األوىل يف اآلية حذف ألن الرجل ال يتحلل ببلوغ اهلدي حمله بل ال حيصل التحلل إال بالنحر فتقدير اآلية 
  احىت يبلغ اهلدي حمله وينحر فإذا حنر فاحلقو

املسألة الثانية قال الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه جيوز إراقة دم اإلحصار ال يف احلرم بل حيث حبس وقال أبو حنيفة 
رضي اهللا تعاىل عنه ال جيوز ذلك إال يف احلرم ومنشأ اخلالف البحث يف تفسري هذه اآلية فقال الشافعي رضي اهللا 



  ي حيصل فيه التحلل وقال أبو حنيفة إنه اسم للمكانتعاىل عنه احملل يف هذه اآلية اسم للزمان الذ
حجة الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه من وجوه األول إنه عليه الصالة والسالم أحصر باحلديبية وحنر هبا واحلديبية 

ليست من احلرم قال أصحاب أيب حنيفة إنه إمنا أصحر يف طرف احلديبية الذي هو أسفل مكة وهو من احلرم قال 
عن هذا السؤال ) تفسريه ( احلديبية على طرف احلرم على تسعة أميال من مكة أجاب القفال رمحه اهللا يف  الواقدي

 فقال الدليل على أن حنر ذلك اهلدي ما وقع يف احلرم قوله تعاىل ُهُم الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ
عن إبالغ ) صلى اهللا عليه وسلم ( فبني تعاىل أن الكفار منعوا النيب )  ٢٥الفتح ( غَ َمِحلَُّه َوالَْهْدىَ  َمْعكُوفاً أَن َيْبلُ

  اهلدي حمله الذي كان يريده فدل هذا على أهنم حنروا ذلك اهلدي يف غري احلرم
ل واحلرم من احلجة الثانية أن احملصر سواء كان يف احلل أو يف احلرم فهو مأمور بنحر اهلدي فوجب أن يتمكن يف احل

  حنر اهلدى
بيان املقام األول أن قوله فَإِنْ أُْحصِْرُتمْ يتناول كل من كان حمصراً سواء كان يف احلل أو يف احلرم وقوله بعد ذلك 

  فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْدىِ  معناه فما استيسر من اهلدي حنوه واجب أو معناه

لتقديرين ثبت أن هذه اآلية دالة على أن حنر اهلدي واجب على احملصر فاحنروا فاحنروا ما استيسر من اهلدي وعلى ا
سواء كان حمصراً يف احلل أو يف احلرم وإذا ثبت هذا وجب أن يكون له الذبح يف احلل واحلرم ألن املكلف بالشيء 

  دم حيث أحصرأول درجاته أن جيوز له فعل املأمور به وإذا كان كذلك وجب أن يكون احملصر قادراً على إراقة ال
احلجة الثالثة أن اهللا سبحانه إمنا مكن احملصر من التحلل بالذبح ليتمكن من ختليص النفس عن خوف العدو يف احلال 
فلو مل جيز النحر إال يف احلرم وما مل حيصل النحر ال حيصل التحلل بداللة اآلية فعلى هذا التقدير وجب أن ال حيصل 

هو املقصود من شرع هذا احلكم وألن املوصل للنحر إىل احلرم إن كان هو فقد التحلل يف احلال وذلك يناقض ما 
نفى اخلوف وكيف يؤمن هبذا الفعل من قيام اخلوف وإن كان غريه فقد ال جيد ذلك الغري فماذا يفعل حجة أيب 

فقوله َحتَّى َيْبلُغَ  حنيفة رضي اهللا عنه من وجوه األول أن احملل بكسر عني الفعل عبارة عن املكان كاملسجد واجمللس
  الَْهْدىُ  َمِحلَُّه يدل على أنه غري بالغ يف احلال إىل مكان احلل وهو عندكم بالغ حمله يف احلال

جوابه احملل عبارة عن الزمان وأن من املشهور إن حمل الدين هو وقت وجوبه الثاين هب أن لفظ احملل حيتمل املكان 
ويف قوله َهْدياً بَاِلغَ )  ٣٣احلج ( اإلحتمال بقوله ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الَْبْيِت الَْعِتيقِ  والزمان إال أن اهللا تعاىل أزال هذا

  وال شك أن املراد منه احلرم فإن البيت عينه ال يراق فيه الدماء)  ٩٥املائدة ( الْكَْعَبةِ  
زاء هدي فال جيزي إال يف احلرم جوابه قال الشافعي رضي اهللا عنه كل ما وجب على احملرم يف ماله من بدنة وج

ملساكني أهله إال يف موضعني أحدمها من ساق هديا فعطف يف طريقه ذحبه وخلى بينه وبني املساكني والثاين دم 
احملصر بالعدو فإنه ينحر حيث حبس فاآليات اليت ذكرمتوها يف سائر الدماء فلم قلتم إهنا تتناول هذه الصورة الثالث 

ياً ألنه جار جمرى اهلدية اليت يبعثها العبد إىل ربه واهلدية ال تكون هدية إال إذا بعثها املهدي إىل قالوا اهلدي مسي هد
  دار املهدى إليه وهذا املعىن ال يتصور إال جبعل موضع اهلدي هو احلرم

كانت أو جوابه هذا التمسك باالسم مث هو حممول على األفضل عند القدرة الرابع أن سائر دماء احلج كلها قربة 
  كفارة ال تصح إال يف احلرم فكذا هذا

جوابه أن هذا الدم إمنا وجب إلزالة اخلوف وزوال اخلوف إمنا حيصل إذا قدر عليه حيث أحصر أما لو وجب 
  إرساله إىل احلرم ال حيصل هذا املقصود وهذا املعىن غري موجود يف سائر الدماء فظهر الفرق



ى أنه ال ينبغي هلم أن حيلوا فيحلقوا رؤوسهم إال بعد تقدمي ما استيسر من اهلدي املسألة الثالثة هذه اآلية دالة عل
  كما أنه أمرهم أن ال يناجوا الرسول إال بعد تقدمي الصدقة

مْ َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدىُ  َمِحلَُّه فََمن َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ َوالُْعمَْرةَ  ِللَِّه فَإِنْ أُْحصِْرُتْم فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْدىِ  َوالَ َتْحِلقُواْ ُرُءوَسكُ
َمن َتَمتََّع بِالُْعْمَرةِ  إِلَى الَْحجِّ كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا أَْو بِِه أَذًى مِّن رَّأِْسِه فَِفْدَيةٌ  مِّن ِصَيامٍ أَْو َصَدقَةٍ  أَْو ُنُسٍك فَإِذَآ أَِمنُتْم فَ

 لَّْم َيجِْد فَِصَياُم ثَلَاثَةِ  أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعةٍ  إِذَا َرَجعُْتْم ِتلَْك َعشََرةٌ  كَاِملَةٌ  ذاِلَك ِلَمن فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْدىِ  فََمن
  لَّْم َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِى الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َواتَّقُواْ اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ

  فيه مسائل
صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل قال ابن عباس نزلت هذه اآلية يف كعب بن عجرة قال كعب مر يب رسول اهللا 

زمن احلديبية وكان يف شعر رأسي كثري من القمل والصئبان وهو يتناثر على وجهي فقال عليه الصالة والسالم ) 
نزل اهللا تعاىل هذه اآلية واملقصود منها أن احملرم إذا تؤذيك هوام رأسك قلت نعم يا رسول اهللا قال أحلق رأسك فأ

  تأذى باملرض أو هبوام رأسه أبيح له املداواة واحللق بشرط الفدية واهللا أعلم
املسألة الثانية ففدية رفع ألنه مبتدأ خربه حمذوف والتقدير فعليه فدية وأيضاً ففيه إضمار آخر والتقدير فحلق فعليه 

  فدية
قال بعضهم هذه اآلية خمتصة باحملصر وذلك ألن قبل بلوغ اهلدي حمله رمبا حلقه مرض أو أذى يف رأسه  املسألة الثالثة

إن صرب فاهللا أذن له يف ذلك بشرط بذل الفدية وقال آخرون بل الكالم مستأنف لكل حمرم حلقه املرض يف بدنه 
  عاىل أن له ذلك وبني ما جيب عليه من الفديةفاحتاج إىل عالج أو حلقه أذى يف رأسه فاحتاج إىل احللق فبني اهللا ت

إذا عرفت هذا فنقول املرض قد حيوج إىل اللباس فتكون الرخصة يف اللباس كالرخصة يف احللق وقد يكون ذلك 
بغري املرض من شدة الربد وما شاكله فأبيح له بشرط الفدية وقد حيتاج أيضاً إىل استعمال الطيب يف كثري من 

كم فيه ذاك وأما من يكون به أذى من رأسه فقد يكون ذلك بسبب القمل والصئبان وقد األمراض فيكون احل
يكون بسبب الصداع وقد يكون عند اخلوف من حدوث مرض أو أمل وباجلملة فهذا احلكم عام يف مجيع حمظورات 

  احلج
والذي يقتضيه الظاهر أنه املسألة الرابعة اختلفوا يف أنه هل يقدم الفدية مث يترخص أو يؤخر الفدية عن الترخص 

يؤخر الفدية عن الترخص ألن اإلقدام على الترخص كالعلة يف وجوب الفدية فكان مقدماً عليه وأيضاً فقد بينا أن 
  تقدير اآلية فحلق فعليه فدية وال ينتظم الكالم إال على هذا احلد فإذن جيب تأخري الفدية

  ُنُسٍك فاملراد أن تلك الفدية أحد هذه األمور الثالثة ويف اآلية مسائل أما قوله تعاىل ّمن ِصَيامٍ أَوْ َصَدقَةٍ  أَْو
املسألة األوىل أصل النسك العبادة قال ابن األعرايب النسك سبائك الفضة كل سبيكة منها نسيكة مث قيل للمتعبد 

ك مث قيل للذبيحة ناسك ألنه خلق نفسه من دنس اآلثام وصفاها كالسبيكة املخلصة من اخلبث هذا أصل معىن النس
  نسك من أشرف العبادات اليت يتقرب هبا إىل اهللا

املسألة الثانية اتفقوا يف النسك على أن أقله شاة ألن النسك ال يتأدى إال بأحد األمور الثالثة اجلمل والبقرة والشاة 
ليس يف اآلية ما يدل على وملا كان أقلها الشاة ال جرم كان أقل الواجب يف النسك هو الشاة أما الصيام واإلطعام ف

كميتهما وكيفيتهما ومباذا حيصل بيانه فيه قوالن أحدمها أنه حصل عن كعب بن عجرة وهو ما روى أبو داود يف 
سننه أنه عليه الصالة والسالم ملا مر بكعب بن عجرة ورأى كثرة اهلوام يف رأسه قال له احلق مث اذبح شاة نسكاً أو 



  ة آصع من متر على ستة مساكنيصم ثالثة أيام أو أطعم ثالث
والقول الثاين ما يروى عن ابن عباس واحلسن أهنما قاال الصيام للمتمتع عشرة أيام واإلطعام مثل ذلك يف العدة 
وحجتهما أن الصيام واإلطعام ملا كانا جمملني يف هذا املوضع وجب محلهما على املفسر فيما جاء بعد ذلك وهو 

  جيد اهلدي والقول األول عليه أكثر الفقهاءالذي يلزم املتمتع إذا مل 
املسألة الثالثة اآلية دلت على حكم من أقدم على شيء من حمظورات احلج بعذر أم من حلق رأسه عامداً بغري عذر 

فعند الشافعي رضي اهللا عنه وأيب حنيفة الواجب عليه الدم وقال مالك رضي اهللا عنه حكمه حكم من فعل ذلك 
عليه ألن قوله فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا أَْو بِِه أَذًى ّمن رَّأِْسِه فَِفْدَيةٌ  ّمن ِصَيامٍ يدل على اشتراط هذا بعذر واآلية حجة 

احلكم هبذه األعذار واملشروط بالشيء عدم عند عدم الشرط وقوله تعاىل فَإِذَا أَمِنُتْم فاعلم أن تقديره فإذا أمنتم من 
  َع بِالُْعْمَرةِ  إِلَى الَْحّج فيه مسائلاإلحصار وقوله فََمن َتَمتَّ

املسألة األوىل معىن التمتع التلذذ يقال متتع بالشيء أي تلذذ به واملتاع كل شيء يتمتع به وأصله من قوهلم حبل 
ماتع أي طويل وكل من طالت صحبته مع الشيء فهو متمتع به واملتمتع بالعمرة إىل احلج هو أن يقدم مكة فيعتمر 

احلج مث يقيم مبكة حالالً ينشىء منها احلج فيحج من عامه ذلك وإمنا مسي متمتعاً ألنه يكون مستمتعاً يف أشهر 
مبحظورات اإلحرام فيما بني حتلله من العمرة إىل إحرامه باحلج والتمتع على هذا الوجه صحيح ال كراهة فيه وههنا 

صلى ( ه وقال متعتان كانتا على عهد رسول اهللا نوع آخر من التمتع مكروه وهو الذي حذر عنه عمر رضي اهللا عن
وأنا أهني عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة احلج واملراد من هذه املتعة أن جيمع بني ) اهللا عليه وسلم 

أذن ) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلحرامني مث يفسخ احلج إىل العمرة ويتمتع هبا إىل احلج وروي أن رسول اهللا 
 ذلك مث نسخ روي عن أيب ذر أنه قال ما كانت متعة احلج إال يل خاصة فكان السبب فيه أهنم كانوا ال ألصحابه يف

إبطال ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( يرون العمرة يف أشهر احلج ويعدوهنا من أفجر الفجور فلما أراد رسول اهللا 
لعمرة وهذا سبب ال يشاركهم فيه غريهم فلهذا اإلعتقاد عليهم بالغ فيه بأن نقلهم يف أشهر احلج من احلج إىل ا

  املعىن كان فسخ احلج خاصاً هبم

املسألة الثانية قوله تعاىل فََمن َتَمتََّع بِالُْعْمَرةِ  أي فمن يتمتع بسبب العمرة فكأنه ال يتمتع بالعمرة ولكنه يتمتع 
  ىل احلجمبحظورات اإلحرام بسبب إتيانه بالعمرة وهذا هو معىن التمتع بالعمرة إ

  أما قوله تعاىل فََما اسَْتْيَسَر ِمَن الَْهْدىِ  ففيه مسائل
املسألة األوىل قال أصحابنا لوجوب دم التمتع مخس شرائط أحدها أن يقدم العمرة على احلج والثاين أن حيرم 

مث أكمل باقيه بالعمرة يف أشهر احلج فإن أحرم هبا قبل أشهر احلج وأتى بشيء من الطواف وإن كان شرطاً واحداً 
يف أشهر احلج وحج يف هذه السنة مل يلزمه دم ألنه مل جيمع بني النسكني يف أشهر احلج وإن أحرم بالعمرة قبل أشهر 

وهو األصح ال يلزمه دم التمتع ألنه أتى بركن من ) األم ( احلج وأتى بأعماهلا يف أشهر احلج فيه قوالن قال يف 
يلزمه ذلك وجيعل استدامة اإلحرام يف ) القدمي واإلمالء ( و طاق قبله وقال يف أركان العمرة قبل أشهر احلج كما ل

أشهر احلج كابتدائه وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه إذا أتى ببعض الطواف قبل أشهر احلج فهو متمتع إذا مل يأت 
يوجد مزامحة احلج والعمرة  بأكثره الشرط الثالث أن حيج يف هذه السنة فإن حج يف سنة أخرى ال يلزمه الدم ألنه مل

يف عام واحد الشرط الرابع أن ال يكون من حاضري املسجد احلرام لقوله تعاىل ذاِلَك ِلَمن لَّْم َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِى 
الَْمْسجِِد الْحََرامِ وحاضر املسجد احلرام من كان أهله على مسافة أقل من مسافة القصر فإن كان على مسافة 

احلاضرين وهذه املسافة تعترب من مكة أو من احلرم وفيه وجهان الشرط اخلامس أن حيرم باحلج من  القصر فليس من



جوف مكة بعد الفراغ من العمرة فإن عاد إىل امليقات فأحرم باحلج ال يلزمه دم التمتع ألن لزوم الدم لترك اإلحرام 
  عمن امليقات ومل يوجد فهذه هي الشروط املعتربة يف لزوم دم التمت

املسألة الثانية قال الشافعي رضي اهللا عنه دم التمتع دم جربان اإلساءة فال جيوز له أن يأكل منه وقال أبو حنيفة 
  رضي اهللا عنه إنه دم نسك ويأكل منه حجة الشافعي من وجوه

ثة احلجة األوىل أن التمتع حصل فيه خلل فوجب أن يكون الدم دم جربان بيان حصول اخللل فيه من وجوه ثال
األول روي أن عثمان كان ينهي عن املتعة فقال له علي رضي اهللا عنهما عمدت إىل رخصة بسبب احلاجة والغربة 

وذلك يدل على حصول نقص فيها الثاين أنه تعاىل مساه متتعاً والتمتع عبارة عن التلذذ واإلرتفاع ومبىن العبادة على 
الثالث وهو بيان اخللل على سبيل التفصيل أن يف التمتع صار املشقة فيدل على أنه حصل يف كونه عبادة نوع خلل 

السفر للعمرة وكان من حقه أن يكون للحج فإن احلج األكرب هو احلج وأيضاً حصل الترفه وقت اإلحالل بينهما 
وذلك خلل وأيضاً كان من حقه جعل امليقات للحج فإنه أعظم فلما جعل امليقات للعمرة كان ذلك نوع خلل وإذا 

  ت كون اخللل يف هذا احلج وجب جعل الدم دم جربان ال دم نسكثب
احلجة الثانية أن الدم ليس بنسك أصلي من مناسك احلج أو العمرة كما لو أفرد هبما وكما يف حق املكي واجلمع 

ا أن هذا بني العبادتني ال يوجب الدم أيضاً بدليل أن من مجع بني الصالة والصوم واإلعتكاف ال يلزمه الدم فثبت هبذ
  الدم ليس دم نسك فال بد وأن يكون دم جربان

  احلجة الثالثة أن اهللا تعاىل أوجب اهلدي على التمتع بال توقيت وكونه غري مؤقت دليل على أنه دم

  جربان ألن املناسك كلها مؤقتة
ل أن اهللا تعاىل احلجة الرابعة أن للصوم فيه مدخالً ودم النسك ال يبدل بالصوم وإذا عرفت صحة ما ذكرنا فنقو

 ألزم املكلف إمتام احلج يف قوله َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ َوالُْعمَْرةَ  ِللَِّه وقد دللنا على أن حج التمتع غري تام فلهذا قال تعاىل
م فأجربوه باهلدي فََمن َتَمتََّع بِالُْعْمَرةِ  إِلَى الَْحّج فََما اسَْتْيَسَر ِمَن الَْهْدىِ  وذلك ألن متتعكم يوقع نقصاً يف حجتك

  لتكمل به حجتكم فهذا معىن حسن مفهوم من سياق اآلية وهو ال يتقرر إال على مذهب الشافعي رضي اهللا عنه
املسألة الثالثة الدم الواجب بالتمتع دم شاة جذعة من الضأن أو ثنية من املعز ولو تشارك ستة يف بقرة أو بدنة جاز 

اء يف قوله فََما اسَْتْيَسَر ِمَن الَْهْدىِ  يدل على أنه وجب عقيب التمتع ووقت وجوبه بعدما أحرم باحلج ألن الف
ويستحب أن يذبح يوم النحر فلو ذبح بعد ما أحرم باحلج جاز ألن التمتع قد حتقق وعند أيب حنيفة رضي اهللا عنه 

م األضحية فيختص ال جيوز وأصل هذا أن دم التمتع عندنا دم جربان كسائر دماء اجلربانات وعنده دم نسك كد
  بيوم النحر

هللا تعاىل أما قوله تعاىل فََمن لَّْم َيجِْد فَصَِياُم ثَلَاثَةِ  أَيَّامٍ فاملعىن أن املتمتع إن وجد اهلدي فال كالم وإن مل جيد فقد بني ا
بني يف هذا بدله من الصيام فلهذا اهلدي أفضل أم الصيام الظاهر أن يكون املبدل الذي هو األصل أفضل لكنه تعاىل 

  البدل أنه يف الكمال والثواب كاهلدي وهو كقوله ِتلَْك َعَشَرةٌ  كَاِملَةٌ  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل اآلية نص فيما إذا مل جيد اهلدي والفقهاء قاسوا عليه ما إذا وجد اهلدي ومل جيد مثنه أو كان ماله غائباً 

  مأو يباع بثمن غال فهنا أيضاً يعدل إىل الصو
املسألة الثانية قوله فَِصَياُم ثَلَاثَةِ  أَيَّامٍ ِفي الَْحّج أي فعليه ثالثة أيام وقت اشتغاله باحلج ويتفرع عليه مسألة فقهية 

وهي أن املتمتع إذا مل جيد اهلدي ال يصح صومه بعد إحرام العمرة قبل إحرام احلج وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يصح 
من وجوه األول أنه صام قبل وقته فال جيوز كمن صام رمضان قبله وكما إذا صام  حجة الشافعي رضي اهللا عنه



م السبعة أيام قبل الرجوع وإمنا قلنا إنه صام قبل وقته ألن اهللا تعاىل قال فَِصَياُم ثَلَاثَةِ  أَيَّامٍ ِفي الَْحّج وأراد به إحرا
لح فوجب محله عليه الثاين أن ما قبل اإلحرام باحلج احلج ألن سائر أفعال احلج ال تصلح طرفاً للصوم واإلحرام يص

ليس بوقت للهدي الذي هو أفضل فكذا ال يكون وقتاً للصوم الذي هو بدله اعتبار بسائر األصول واإلبدال 
وحتقيقه أن البدل حال عدم األصل يقوم مقامه فيصري يف احلكم كأنه األصل فال جيوز أن حيصل يف وقت لو وجد 

إذا عرفت هذا فنقول اتفقوا على أنه جيوز بعد الشروع يف احلج إىل يوم النحر واألصح أنه ال جيوز األصل مل جيز 
واملستحب أن يصوم يف أيام ) وال تصوموا يف هذه األيام ( يوم النحر وال أيام التشريق لقوله عليه الصالة والسالم 

  احلج حيث يكون يوم عرفة مفطراً
هو ) اجلديد ( ملراد من الرجوع يف قوله إِذَا َرَجْعُتْم فقال الشافعي رضي اهللا عنه يف املسألة الثالثة اختلفوا يف ا

  الرجوع إىل األهل والوطن وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه املراد من الرجوع الفراغ من

صية إىل بيته أعمال احلج واألخذ يف الرجوع ويتفرع عليه أنه إذا صام األيام السبعة بعد الرجوع عن احلج وقبل الو
ال جيزيه عند الشافعي رضي اهللا عنه وجيزيه عند أيب حنيفة رمحه اهللا حجة الشافعي وجوه األول قوله إِذَا َرَجعُْتْم 

معناه إىل الوطن فإن اهللا تعاىل جعل الرجوع إىل الوطن شرطاً وما مل يوجد الشرط مل يوجد املشروط والرجوع إىل 
ء إىل الوطن فقبله مل يوجد الشرط فوجب أن ال يوجد املشروط ويتأكد ما قلنا بأنه الوطن ال حيصل إال عند االنتها

صلى ( لو مات قبل الوصول إىل الوطن مل يكن عليه شيء الثاين ما روي عن ابن عباس قال ملا قدمنا مكة قال النيب 
وبالصفا واملروة وأتينا النساء  فطفنا بالبيت) اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي ) ( اهللا عليه وسلم 

عليكم اهلدي فإن مل جتدوا فصيام ثالثة يف احلج ( ولبسنا الثياب مث أمرنا عشية التروية أن هنل باحلج فلما فرغنا قال 
الثالث أن اهللا تعاىل أسقط الصوم عن املسافر يف رمضان فصوم التمتع أخف شأناً ) وسبعة إذا رجعتم إىل إمصاركم 

  منه
ة الرابعة قرأ ابن أيب عبلة َسْبَعةُ  بالنصب عطفاً على حمل ثالثة أيام كأنه قيل فصيام ثالثة أيام كقوله أَْو إِطَْعامٌ املسأل

  ) ١٤البلد ( ِفى َيْومٍ ِذى َمْسَغَبةٍ  َيِتيماً 
أن املعلوم بالضرورة أن أما قوله تعاىل تِلَْك َعَشَرةٌ  كَاِملَةٌ  فقد طعن امللحدون لعنهم اهللا فيه من وجهني أحدمها 

الثالثة والسبعة عشرة فذكره يكون إيضاحاً للواضح والثاين أن قوله كَاِملَةٌ  يوهم وجود عشرة غري كاملة يف كوهنا 
عشرة وذلك حمال والعلماء ذكروا أنواعاً من الفوائد يف هذا الكالم األول أن الواو يف قوله َوَسْبَعةٍ  إِذَا َرَجْعُتمْ ليس 

وكما يف قوهلم جالس )  ٣النساء ( اطعاً يف اجلمع بل قد تكون مبعىن أو كما يف قوله َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُربَاَع نصاً ق
احلسن وابن سريين أي جالس هذا أو هذا فاهللا تعاىل ذكر قوله َعَشَرةٌ  كَاِملَةٌ  إزالة هلذا الوهم النوع الثاين أن 

بدل كما يف التيمم مع املاء فاهللا تعاىل بني أن هذا البدل ليس كذلك بل املعتاد أن يكون البدل أضعف حاالً من امل
هو كامل يف كونه قائماً مقام املبدل ليكون الفاقد للهدي املتحمل لكلفة الصوم ساكن النفس إىل ما حصل له من 

لو قال تلك كاملة جوز أن األجر الكامل من عند اهللا وذكر العشرة إمنا هو لصحة التوصل به إىل قوله كَاِملَةٌ  كأنه 
يراد به الثالثة املفردة عن السبعة أو السبعة املفردة عن الثالثة فال بد يف هذا من ذكر العشرة مث اعلم أن قوله كَاِملَة 
ٌ حيتمل بيان الكمال من ثالثة أوجه أحدها أهنا كاملة يف البدل عن اهلدي قائمة مقامه وثانيها أهنا كاملة يف أن ثواب 

كامل مثل ثواب من يأيت باهلدي من القادرين عليه وثالثها أهنا كاملة يف أن حج املتمتع إذا أتى هبذا الصيام  صاحبه
  يكون كامالً مثل حج من مل يأت هبذا التمتع

النوع الثالث أن اهللا تعاىل إذا قال أوجبت عليكم الصيام عشرة أيام مل يبعد أن يكون هناك دليل يقتضي خروج 



يام عن هذا اللفظ فإن ختصيص العام كثري يف الشرع والعرف فلو قال ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا بعض هذه األ
رجعتم بقي احتمال أن يكون خمصوصاً حبسب بعض الدالئل املخصصة فإذا قال بعده تلك عشرة كاملة فهذا يكون 

  لتخصيص والنسخ أبعدتنصيصاً على أن هذا املخصص مل يوجد ألبتة فتكون داللته أقوى واحتماله ل
النوع الرابع أن مراتب األعداد أربعة آحاد وعشرات ومئني وألوف وما وراء ذلك فأما أن يكون مركباً أو 

  مكسوراً وكون العشرة عدداً موصوفاً بالكمال هبذا التفسري أمر حيتاج إىل التعريف فصار

  الكمال خالياً عن الكسر والتركيبتقدير الكالم إمنا أوجبت هذا العدد لكونه عدداً موصوفاً بصفة 
احلج ( النوع اخلامس أن التوكيد طريقة مشهورة يف كالم العرب كقوله وَلَاِكن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتى ِفى الصُّدُورِ 

لصفات وقال َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجنَاَحْيِه والفائدة فيه أن الكالم الذي يعرب عنه بالعبارات الكثرية ويعرف با)  ٤٦
الكثرية أبعد عن السهو والنسيان من الكالم الذي يعرب عنه بالعبارة الواحدة فالتعبري بالعبادات الكثرية يدل على 

كونه يف نفسه مشتمالً على مصاحل كثرية وال جيوز اإلخالل هبا أما ما عرب عنه بعبارة واحدة فإنه ال يعلم منه كونه 
كان التوكيد مشتمالً على هذه احلكمة كان ذكره يف هذا املوضع داللة  مصلحة مهمة ال جيوز اإلخالل هبا وإذا

  على أن رعاية العدد يف هذا الصوم من املهمات اليت ال جيوز إمهاهلا ألبتة
النوع السادس يف بيان فائدة هذا الكالم أن هذا اخلطاب مع العرب ومل يكونوا أهل حساب فبني اهللا تعاىل ذلك 

الريب وهذا كما روي أنه قال يف الشهر هكذا وهكذا وأشار بيديه ثالثاً وأشار مرة أخرى بياناً قاطعاً للشك و
  وأمسك إهبامه يف الثالثة منبهاً باإلشارة األوىل على ثالثني وبالثانية على تسعة وعشرين

يف اخلط فإذا  النوع السابع أن هذا الكالم يزيل اإلهبام املتولد من تصحيف اخلط وذلك ألن سبعة وتسعة متشاهبتان
  قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا االشتباه

الواجب النوع الثامن أن قوله فَصَِياُم ثَلَاثَةِ  أَيَّامٍ ِفي الَْحّج َوَسْبَعةٍ  إِذَا َرجَْعُتْم حيتمل أن يكون املراد منه أن يكون 
ملتقدمة حىت يكون الباقي عليه بعد من بعد الرجوع أن يكمل سبعة أيام على أنه حيسب من هذه السبعة تلك الثالثة ا

احلج أربعة سوى تلك الثالثة املتقدمة وحيتمل أن يكون املراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك 
الثالثة املتقدمة فهذا الكالم حمتمل هلذين الوجهني فإذا قال بعده تلك عشة كاملة زال هذا اإلشكال وبني أن 

  سبعة سوى الثالثة املتقدمةالواجب بعد الرجوع 
النوع التاسع أن اللفظ وإن كان خرباً لكن املعىن أمر والتقدير فلتكن تلك الصيامات صيامات كاملة ألن احلج 
املأمور به حج تام على ما قال َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ  ِللَِّه وهذه الصيامات جربانات للخلل الواقع يف ذلك احلج 

ه الصيامات صيامات كاملة حىت يكون جابراً للخلل الواقع يف ذلك احلج الذي جيب أن يكون تاماً كامالً فلتكن هذ
واملراد بكون هذه الصيامات كاملة ما ذكرنا يف بيان كون احلج تاماً وإمنا عدل عن لفظ األمر إىل لفظ اخلرب ألن 

به يف الوجود فلهذا السبب جاز أن جيعل اإلخبار عن التكليف بالشيء إذا كان متأكداً جداً فالظاهر دخول املكلف 
  الشيء بالوقوع كناية عن تأكد األمر به ومبالغة الشرع يف إجيا

النوع العاشر أنه سبحانه وتعاىل ملا أمر بصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة بعد الرجوع من احلج فليس يف هذا القدر 
ه وتعاىل فلما قال بعده ِتلَْك َعَشَرةٌ  كَاِملَةٌ  دل ذلك على أن هذه الطاعة بيان أنه طاعة عظيمة كاملة عند اهللا سبحان

يف غاية الكمال وذلك ألن الصوم مضاف إىل اهللا تعاىل بالم اإلختصاص على ما قال تعاىل َيأْذَنَ ِلى واحلج أيضاً 
ْمَرةَ  ِللَِّه وكما دل النص على مزيد اختصاص مضاف إىل اهللا تعاىل بالم اإلختصاص على ما قال َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ َوالُْع

به



هلاتني العبادتني باهللا سبحانه وتعاىل فالعقل دل أيضاً على ذلك أما يف حق الصوم فألنه عبادة ال يطلع العقل ألبتة 
  على

يضاً وجه احلكمة فيها وهو مع ذلك شاق على النفس جداً فال جرم ال يؤتى به إال حملض مرضاة اهللا تعاىل واحلج أ
عبادة ال يطلع العقل ألبتة على وجه احلكمة فيها وهو مع ذلك شاق جداً ألنه يوجب مفارقة األهل والوطن 

ويوجب التباعد عن أكثر اللذات فال جرم ال يؤتى به إال حملض مرضاته مث إن هذه األيام العشرة بعضه واقع يف 
بعد الفراغ من احلج وهو انتقال من شاق إىل شاق زمان احلج فيكون مجعاً بني شيئني شاقني جداً وبعضه واقع 

ومعلوم أن ذلك سبب لكثرة الثواب وعلو الدرجة فال جرم أوجب اهللا تعلى صيام هذه األيام العشرة وشهد 
سبحانه على أنه عبادة يف غاية الكمال والعلو فقال ِتلَْك َعَشَرةٌ  كَاِملَةٌ  فإن التنكري يف هذا املوضع يدل على تعظيم 

حلال فكأنه قال عشرة وأية عشرة عشرة كاملة فقد ظهر هبذه الوجوه العشرة اشتمال هذه الكلمة على هذه ا
  الفوائد النفيسة وسقط هبذا البيان طعن امللحدين يف هذه اآلية واحلمد هللا رب العاملني

  ففيه مسائل أما قوله تعاىل ذاِلَك ِلَمن لَّْم َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِى الَْمْسجِدِ الْحََرامِ
املسألة األوىل قوله ذاِلَك إشارة إىل ما تقدم وأقرب األمور املذكورة ذكر ما يلزم املتمتع من اهلدي وبدله وأبعد 

منهم ذكر متتعهم فلهذا السبب اختلفوا فقال الشافعي رضي اهللا عنه إنه راجع إىل األقرب وهو لزوم اهلدي وبدله 
يكن املتمتع من حاضري املسجد احلرام فأما إذا كان من أهل احلرم فإنه ال يلزمه على املتمتع أي إمنا يكون إذا مل 

اهلدي وال بدله وذلك ألن عند الشافعي رضي اهللا عنه هذا اهلدي إمنا لزم اآلفاقي ألنه كان من الواجب عليه أن 
مليقات فقد حصل هناك اخللل حيرم عن احلج من امليقات فلما أحرم من امليقات عن العمرة مث أحرم عن احلج ال من ا

فجعل جمبوراً هبذا الدم واملكي ال جيب عليه أن حيرم من امليقات فإقدامه على التمتع ال يوقع خلالً يف حجه فال جرم 
ال جيب عليه اهلدي وال بدل وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه إن قوله ذاِلَك إشارة إىل األبعد وهو ذكر التمتع وعنده 

ان حلاضري املسجد احلرام ومن متتع أو قرن كان عليه دم هو دم جناية ال يأكل منه حجة الشافعي ال متعة وال قر
  رضي اهللا عنه من وجوه

  احلجة األوىل قوله تعاىل فََمن َتَمتََّع بِالُْعْمَرةِ  إِلَى الَْحّج عام يدخل فيه احلرمي
قرب وهو وجوب اهلدي وإذا خص إجياد اهلدي باملتمتع احلجة الثانية قوله ذاِلَك كناية فوجب عودها إىل املذكور األ

  الذي يكون آفاقياً لزم القطع بأن غري األفاقي قد يكون أيضاً متمتعاً
احلجة الثالثة أن اهللا تعاىل شرع القران واملتعة إبانة لنسخ ما كان عليه أهل اجلاهلية يف حترميهم العمرة يف أشهر احلج 

  والنسخ يثبت يف حق الناس كافة
احلجة الرابعة أن من كان من أهل اإلفراد كان من أهل املتعة قياساً على املدين إال أن املتمتع املكي ال دم عليه ملا 

ذكرناه حجة أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل أن قوله ذاِلَك كناية فوجب عودها إىل كل ما تقدم ألنه ليس البعض أوىل من 
  البعض

إىل األقرب أوىل ألن القرب سبب للرجحان أليس أن مذهبه أن االستثناء املذكور وجوابه مل ال جيوز أن يقال عوده 
  عقيب اجلمل خمتص باجلملة األخرية وإمنا متيزت تلك اجلملة عن سائر اجلمل بسبب القرب فكذا ههنا

  املسألة الثانية اختلفوا يف املراد حباضري املسجد احلرام فقال مالك هم أهل مكة وأهل ذي



لو أن أهل مىن أحرموا بالعمرة من حيث جيوز هلم مث أقاموا مبكة حىت حجوا كانوا متمتعني وسئل مالك طوى قال ف
رمحه اهللا عن أهل احلرم أجيب عليهم ما جيب على املتمتع قال نعم وليس هم مثل أهل مكة فقيل له فأهل مىن فقال 

هم أهل احلرم وقال الشافعي رضي اهللا عنه ال أرى ذلك إال ألهل مكة خاصة وقال طاوس حاضروا املسجد احلرام 
هم الذي يكونون على أقل من مسافة القصر من مكة فإن كانوا على مسافة القصر فليسوا من احلاضرين وقال أبو 

حنيفة رضي اهللا عنه حاضروا املسجد احلرام أهل املواقيت وهي ذو احلليفة واجلحفة وقرن ويلملم وذات العرق 
وضع من هذه املواضع أو من أهل ما وراءها إىل مكة فهو من حاضري املسجد احلرام هذا فكل من كان من أهل م

هو تفصيل مذاهب الناس ولفظ اآلية موافق ملذهب مالك رمحه اهللا ألن أهل مكة هم الذي يشاهدون املسجد احلرام 
سجد احلرام واملراد منه احلرم قال وحيضرونه فلفظ اآلية ال يدل إال عليهم إال أن الشافعي قال كثرياً ما ذكر اهللا امل

إمنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ورسول اهللا )  ١اإلسراء ( تعاىل سُْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً ّمَن الَْمْسجِِد الَْحَرامِ 
واملراد احلرم ألن الدماء ال )  ٣٣ج احل( أسري به من احلرم ال من املسجد احلرام وقال ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الْبَْيِت الَْعِتيقِ 

تراق يف البيت واملسجد إذا ثبت هذا فنقول املراد من املسجد احلرام ههنا ما ذكرناه ويدل عليه وجهان األول 
احلاضر ضد املسافر وكل من مل يكن مسافراً كان حاضراً وملا كان حكم السفر إمنا ثبت يف مسافة القصر فكل من 

ر مل يكن مسافراً وكان حاضراً الثاين أن العرب تسمي أهل القرى حاضرة وحاضرين وأهل كان دون مسافة القص
  الرب بادية وبادين ومشهور كالم الناس أهل البدو واحلضر يراد هبما أهل الوبر واملدر

على من مل  املسألة الثالثة قال الفراء الالم يف قوله ِلَمْن مبعىن على أي ذلك الفرض الذي هو الدم أو الصوم الزم
  أي عليهم) واشترطي هلم الوالء ( يكن من أهل مكة كقوله عليه الصالة والسالم 

املسألة الرابعة اهللا تعاىل ذكر حضور األهل واملراد حضور احملرم ال حضور األهل ألن الغالب على الرجل أنه يسكن 
  حيث أهله ساكنون

ألن أصل احلرام واحملروم املمنوع عن املكاسب والشيء املسألة اخلامسة املسجد احلرام إمنا وصف هبذا الوصف 
املنهي عنه حرام ألنه منع من إتيانه واملسجد احلرام املمنوع من أن يفعل فيه ما منع عن فعله قال الفراء ويقال حرام 

  وحرم مثل زمان وزمن
واْ أَنَّ اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ ملن هتاون حبدوده أما قوله تعاىل وَاتَّقُواْ اللََّه قال ابن عباس يريد فيما فرض عليكم َواْعلَُم

قال أبو مسلم العقاب واملعاقبة سيان وهو جمازاة املسيء على إساءته وهو مشتق من العاقبة كأنه يراد عاقبة فعل 
  املسيء كقول القائل لتذوقن عاقبة فعلك

فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق َوالَ جِدَالَ ِفي الَْحجِّ َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه  الَْحجُّ أَشُْهٌر مَّْعلُوَماٌت فََمن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ
  اللَُّه َوَتَزوَّدُواْ فَإِنَّ َخْيرَ الزَّاِد التَّقَْوى َواتَّقُوِن ياأُوِْلي اَأللَْبابِ

  فيه مسائل
فال بد ههنا من تأويل وفيه وجوه أحدها التقدير  املسألة األوىل من املعلوم بالضرورة أن احلج ليس نفس األشهر

أشهر احلج أشهر معلومات فحذف املضاف وهو كقوهلم الربد شهران أي وقت الربد شهران والثاين التقدير احلج 
حج أشهر معلومات أي ال حج إال يف هذه األشهر وال جيوز يف غريها كما كان أهل اجلاهلية يستجيزوهنا يف غريها 

فحذف املصدر املضاف إىل األشهر الثالث ميكن تصحيح اآلية من غري إضمار وهو أنه جعل األشهر من األشهر 
  نفس احلج ملا كان احلج فيها كقوهلم ليل قائم وهنار صائم

املسألة الثانية أمجع املفسرون على أن شواالً وذا القعدة من أشهر احلج واختلفوا يف ذي احلجة فقال عروة بن الزبري 



ليتها من أشهر احلج وهو قول مالك رمحه اهللا تعاىل وقال أبو حنيفة رمحه اهللا الشعر األول من ذي احلجة من إهنا بك
أشهر احلج وهو قول ابن عباس وابن عمر والنخعي والشعيب وجماهد واحلسن وقال الشافعي رضي اهللا عنه التسعة 

ي اهللا عنه من وجوه األول أن اهللا تعاىل ذكر األوىل من ذي احلجة من ليلة النحر من أشهر احلج حجة مالك رض
  األشهر بلفظ اجلمع وأقله ثالثة

احلجة الثانية أن أيام النحر يفعل فيها بعض ما يتصل باحلج وهو رمي اجلمار واملرأة إذا حاضت فقد تؤخر الطواف 
آخر الشهر واجلواب عن  الذي ال بد منه إىل انقضاء أيام بعد العشر ومذهب عروة جواز تأخري طواف الزيارة إىل

)  ٤التحرمي ( األول من وجهني أحدمها أن لفظ اجلمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل قوله فَقَدْ َصَغْت قُلُوُبكَُما 
والثاين أنه نزل بعض الشهر منزلة كله كما يقال رأيتك سنة كذا إمنا رآه يف ساعة منها واجلواب عن الثاين أن رمي 

نسان وقد حج باحللق والطواف والنحر من إحرامه فكأنه ليس من أعمال احلج واحلائض إذا طافت اجلمار يفعله اإل
بعده فكأنه يف حكم القضاء ال يف حكم األداء وأما الذين قالوا إن عشرة أيام من أول ذي احلجة هي من أشهر 

 يوم النحر والثاين أن يوم النحر احلج فقد متسكوا فيه بوجهني األول أن من املفسرين من زعم أن يوم احلج األكرب
وقت لركن من أركان احلج وهو طواف الزيارة وأما الشافعي رضي اهللا عنه فإنه احتج على قوله بأن احلج يفوت 

  بطلوع الفجر يوم النحر والعبادة ال تكون فائته مع بقاء وقتها فهذا تقرير هذه املذاهب
 ١٨٩البقرة ( ل َيْسئَلُوَنَك َعنِ االِهلَّةِ  قُلْ ِهىَ  َمَواِقيُت ِللنَّاسِ َوالَْحّج بقي ههنا إشكاالن األول أنه تعاىل قال من قب

فجعل كل األهلة مواقيت للحج الثاين أنه اشتهر عن أكابر الصحابة أهنم قالوا من إمتام احلج أن حيرم املرء من ) 
هله باحلج إال قبل أشهر احلج وهذا يدل على دويرة أهله ومن بعد داره البعد الشديد ال جيوز أن حيرم من دويرة أ

أن أشهر احلج غري مقيدة بزمان خمصوص واجلواب من األول أن تلك اآلية عامة وهذه اآلية وهي قوله الَْحجُّ أَشُْهٌر 
  مَّْعلُوَماٌت خاصة واخلاص مقدم على العام وعن الثاين أن النص ال يعارضه األثر املروي عن الصحابة

  ثة قوله تعاىل مَّْعلُوَماٍت فيه وجوه أحدها أن احلج إمنا يكون يف السنة مرة واحدةاملسألة الثال

يف أشهر معلومات من شهورها ليس كالعمرة اليت يؤتى هبا يف السنة مراراً وأحاهلم يف معرفة تلك األشهر على ما 
رفوا وإمنا جاء مقرراً له الثاين كانوا علموه قبل نزول هذا الشرع وعلى هذا القول فالشرع مل يأت على خالف ما ع

أن املراد هبا معلومات ببيان الرسول عليه الصالة والسالم الثالث املراد هبا أهنا مؤقتة يف أوقات معينة ال جيوز تقدميها 
  ) ٣٧التوبة ( وال تأخريها ال كما يفعله الذين نزل فيهم إِنََّما النَِّسىء زَِياَدةٌ  ِفى الْكُفْرِ 

ابعة قال الشافعي رضي اهللا عنه ال جيوز ألحد أن يهل باحلج قبل أشهر احلج وبه قال أمحد وإسحاق وقال املسألة الر
مالك والثوري وأبو حنيفة رضي اهللا عنهم ال جيوز يف مجيع السنة حجة الشافعي رضي اهللا عنه قوله الَْحجُّ أَْشُهرٌ 

ناول الكل وإمنا أكثره إىل عشرة وأدناه ثالثة وعند التنكري مَّْعلُوَماٌت وأشهر مجع تقليل على سبيل التنكري فال يت
ينصرف إىل األدىن فثبت أن املراد أن أشهر احلج ثالثة واملفسرون اتفقوا على أن تلك الثالثة شوال وذو القعدة 
وبعض من ذي احلجة وإذا ثبت هذا فنقول وجب أن ال جيوز اإلحرام باحلج قبل الوقت ويدل عليه ثالثة أوجه 

األول أن اإلحرام بالعبادة قبل وقت األداء ال يصح قياساً على الصالة الثاين أن اخلطبة يف صالة اجلمعة ال جتوز قبل 
الوقت ألهنا أقيمت مقام ركعتني من الظهر حكما فألن ال يصح اإلحرام وهو شروع يف العبادة أوىل الثالث أن 

حلج قبل األداء فألن ال ينعقد صحيحاً ألداء احلج قبل الوقت اإلحرام ال يبقى صحيحاً ألداء احلج إذا ذهب وقت ا
أوىل ألن البقاء أسهل من االبتداء حجة أيب حنيفة رضي اهللا عنه وجهان األول قوله تعاىل وََيْسئَلُوَنَك َعنِ االِهلَّةِ  قُلْ 

وهي ليست مبواقيت للحج فثبت  فجعل األهلة كلها مواقيت للحج)  ١٨٩احلج ( ِهىَ  َمَواِقيُت ِللنَّاسِ وَالَْحّج 



إذن أهنا مواقيت لصحة اإلحرام وجيوز أن يسمى اإلحرام حجا جمازاً كما مسي الوقت حجاً يف قوله الَْحجُّ أَْشُهرٌ 
  مَّْعلُوَماٌت بل هذا أوىل ألن اإلحرام إىل احلج أقرب من الوقت

  كالنذرواحلجة الثانية أن اإلحرام التزام للحج فجاز تقدميه على الوقت 
  واجلواب عن األول أن اآلية اليت ذكرناها أخص من اآلية اليت متسكتم هبا

واجلواب عن الثاين أن الفرق بني النذر وبني اإلحرام أن الوقت معترب لألداء واالتصال للنذر باالداء بدليل أن األداء 
روع يف األداء وعقد عليه فال جرم افتقر إىل ال يتصور إال بعقد مبتدأ وأما اإلحرام فإنه مع كونه التزاماً فهو أيضاً ش

  الوقت
  وقوله تعاىل فََمن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ فيه مسألتان

املسألة األوىل معىن فََرضَ يف اللغة ألزم وأوجب يقال فرضت عليك كذا أي أوجبته وأصل معىن الفرض يف اللغة 
الوتد ويف غريه وفرضة القوس احلز الذي يقع فيه الوتر  احلز والقطع قال ابن األعرايب الفرض احلز يف القدح ويف

وفرضة الوتد احلز الذي فيه ومنه فرض الصالة وغريها ألهنا الزمة للعبد كلزوم احلز للقدح ففرض ههنا مبعىن 
ف وقوله قَدْ بالتخفي)  ١النور ( أوجب وقد جاء يف القرآن فرض مبعىن أبان وهو قوله سُوَرةٌ  أَنزَلَْناَها َوفََرْضَناَها 

وهذا أيضاً راجع إىل معىن القطع ألن من قطع شيئاً فقد أبانه من غريه )  ٢التحرمي ( فََرَض اللَُّه لَكُمْ َتِحلَّةَ  أَْيَمانِكُْم 
  واهللا تعاىل إذا فرض شيئاً أبانه عن غريه ففرض مبعىن أوجب وفرض مبعىن أبان كالمها يرجع إىل أصل واحد

م أن يف هذه اآلية حذفا والتقدير فمن ألزم نفسه فيهن احلج واملراد هبذا الفرض ما به يصري احملرم املسألة الثانية اعل
حمرماً إذ ال خالف أنه ال يصري حاجاً إال بفعل يفعله فيخرج عن أن يكون حالالً وحيرم عليه الصيد واللبس والطيب 

عليه مسي حمرماً ألنه فعل ما حرم به هذه األشياء  والنساء والتغطية للرأس إىل غري ذلك وألجل حترمي هذه األمور
على نفسه وهلذا السبب أيضاً مسيت البقعة حرماً ألنه حيرم ما يكون فيها مما لواله كان ال حيرم فقوله تعاىل فََمن 

قهاء يف أن ذلك فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ يدل على أنه ال بد للمحرم من فعل يفعله ألجله يصري حاجاً وحمرماً مث اختلف الف
الفعل ما هو قال الشايف رضي اهللا عنه أنه ينعقد اإلحرام مبجرد النية من غري حاجة إىل التلبية وقال أبو حنيفة رضي 

( اهللا عنه ال يصح الشروع يف اإلحرام مبجرد النية حىت ينضم إليها التلبية أو سوق اهلدى قال القفال رمحه اهللا يف 
ن من أشعر هديه أو قلده فقد أحرم وروى نافع عن ابن عمر أنه قال إذا قلد أو أشعر يروى عن مجاعة أ) تفسريه 

  فقد أحرم وعن ابن عباس إذا قلد اهلدي وصاحبه يريد العمرة واحلج فقد أحرم حجة الشافعي رضي اهللا عنه وجوه
َق َوالَ جَِدالَ ِفي الَْحّج وفرض احلج ال ميكن أن احلجة األوىل قوله تعاىل فََمن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُو

يكون عبارة عن التلبية أو سوق اهلدي فإنه ال إشعار ألبتة يف التلبية بكونه حمرما ال حبقيقة وال مبجاز فلم يبق إال أن 
ن تكون يكون فرض احلج عبارة عن النية وفرض احلج موجب النعقاد احلج بدليل قوله تعاىل فَالَ َرفَثَ فوجب أ

  النية كافية يف انعقاد احلج
  )وإمنا لكل امرىء ما نوى ( احلجة الثانية ظاهر قوله عليه الصالة والسالم 

احلجة الثالثة القياس وهو أن ابتداء احلج كف عن احملظورات فيصح الشروع فيه بالنية كالصوم حجة أيب حنيفة 
عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت ال ) تفسريه ( يف  رضي اهللا عنه وجهان األول ما روى أبو منصور املاتريدي

  حيرم إال من أهل أو لىب الثاين أن احلج عبادة هلا حتليل وحترمي فال يشرع فيه إال بنفس النية كالصالة
  وأما قوله تعاىل فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق َوالَ جَِدالَ ِفي الَْحّج ففيه مسائل

وأبو عمرو فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق بالرفع والتنوين َوالَ جَِدالَ بالنصب والباقون قرؤا الكل املسألة األوىل قرأ ابن كثري 



  بالنصب
واعلم أن الكالم يف الفرق بني القراءتني يف املعىن جيب أن يكون مسبوقاً مبقدمتني األوىل أن كل شيء له اسم 

واله دليل على أحوال املسمى فقولك رجل يفيد فجوهر االسم دليل على جوهر املسمى وحركات االسم وسائر أح
املاهية املخصوصة وحركات هذه اللفظة أعين كوهنا منصوبة ومرفوعة وجمرورة دال على أحوال تلك املاهية وهي 
املفعولية والفاعلية واملضافية وهذا هو الترتيب العقلي حىت يكون األصل بإزاء األصل والصفة بإزاء الصفة فعلى 

الدالة على املاهيات ينبغي أن يتلفظ هبا ساكنة األواخر فيقال رحل جدار حجر وذلك ألن تلك  هذا األمساء
احلركات ملا وضعت لتعريف أحوال خمتلفة يف ذات املسمى فحيث أريد تعريف املسمى من غري التفات إىل تعريف 

ريكه وجب أن يقال بالنصب شيء من أحواله وجب جعل اللفظ خالياً عن احلركات فإن أريد يف بعض األوقات حت
  ألنه أخف احلركات وأقرهبا إىل السكون

املقدمة الثانية إذا قلت ال رجل بالنصب فقد نفيت املاهية وانتفاء املاهية يوجب انتفاء مجيع أفرادها قطعاً أما إذا 
أفراد هذه املاهية إال  قلت ال رجل بالرفع والتنوين فقد نفيت رجالً منكراً مبهماً وهذا بوصفه ال يوجب انتفاء مجيع

  بدليل منفصل فثبت أن قولك ال رجل بالنصب أدل على عموم النفي من قولك ال رجل بالرفع والتنوين
إذا عرفت هاتني املقدمتني فلنرجع إىل الفرق بني القراءتني فنقول أما الذين قرؤا ثالثة بالنصب فال إشكال وأما 

لثالث بالنصب فذلك يدل على أن االهتمام بنفي اجلدال أشد من اإلهتمام الذين قرؤا األولني بالرفع مع التنوين وا
بنفي الرفث والفسوق وذلك ألن الرفث عبارة عن قضاء الشهوة واجلدال مشتمل على ذلك ألن اجملادل يشتهي 

واإلحياش املؤدي متشية قوله والفسوق عبارة عن خمالفة أمر اهللا واجملادل ال ينقاد للحق وكثرياً ما يقدم على اإليذاء 
إىل العداوة والبغضاء فلما كان اجلدال مشتمالً على مجيع أنواع القبح ال جرم خصه اهللا تعاىل يف هذه القراءة مبزيد 

الزجر واملبالغة يف النفي أما املفسرون فإهنم قالوا من قرأ األولني بالرفث والثالث بالنصب فقد محل األولني على 
يكون رفث وال فسوق ومحل الثالث على اإلخبار بانتفاء اجلدال هذا ما قالوه إال أنه ليس معىن النهي كأنه قيل فال 

  بيان أنه مل خص األوالن بالنهي وخص الثالث بالنفي
راد وامل)  ١٨٧البقرة ( املسألة الثانية أما الرفث فقد فسرناه يف قوله أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ  الّصَيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاِئكُْم 

اجلماع وقال احلسن املراد منه كل ما يتعلق باجلماع فالرفث باللسان ذكر اجملامعة وما يتعلق هبا والرفث باليد 
اللمس والغمز والرفث بالفرج اجلماع وهؤالء قالوا التلفظ به يف غيبة النساء ال يكون رفثاً واحتجوا بأن ابن عباس 

  بنا مهيساكان حيدو بعريه وهو حمرم ويقول وهن ميشني 
  إن تصدق الطري ننك مليسا

فقال له أبو العالية أترفث وأنت حمرم قال إمنا الرفث ما قيل عند النساء وقال آخرون الرفث هو قول اخلنا 
إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث ( والفحش واحتج هؤالء باخلرب واللغة أما اخلرب فقوله عليه الصالة والسالم 

ومعلوم أن الرفث ههنا ال حيتمل إال قول اخلنا والفحش وأما اللغة فهو ) ه فليقل إين صائم وال جيهل فإن امرؤ شامت
أنه روى عن أيب عبيد أنه قال الرفث اإلفحاش يف املنطق يقال أرفث الرجل إرفاثاً وقال أبو عبيدة الرفث اللغو من 

  الكالم
فسق وقد ذكرنا فيما قبل أن الفسوق هو أما الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد ومها مصدران لفسق ي

اخلروج عن الطاعة واختلف املفسرون فكثري من احملققني محلوه على كل املعاصي قالوا ألن اللفظ صاحل للكل 
ومتناول له والنهي عن الشيء يوجب االنتهاء عن مجيع أنواعه فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق حتكم من 



وبقوله َوكَرََّه إِلَْيكُُم الْكُفَْر َوالْفُُسوقَ )  ٥٠الكهف ( تعاىل فَفََسَق َعْن أَْمرِ َرّبِه غري دليل وهذا متأكد بقوله 
  ) ٧احلجرات ( َوالِْعْصَيانَ 

  وذهب بعضهم إىل أن املراد منه بعض األنواع مث ذكروا وجوها
 َوالَ َتنَاَبُزواْ بِاالْلْقَابِ بِئَْس االْسمُ األول املراد منه السباب واحتجوا عليه بالقرآن واخلرب أما القرآن فقوله تعاىل

  سباب املسلم( وأما اخلرب فقوله عليه الصالة والسالم )  ١١احلجرات ( الْفُُسوُق بَْعَد االَْمياِن 

واْ فَإِنَُّه فُسُوٌق والثاين املراد منه اإليذاء واإلفحاش قال تعاىل ال ُيضَارَّ كَاِتٌب َوالَ َشهِيٌد َوإِن َتفَْعلُ) فسوق وقتاله كفر 
والثالث قال ابن زيد هو الذبح لألصنام فإهنم كانوا يف حجهم يذحبون ألجل احلج وألجل )  ٢٨٢البقرة ( بِكُْم 

قًا أُِهلَّ ِلغَْيرِ وقوله أَْو ِفْس)  ١٢١األنعام ( األصنام وقال تعاىل َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق 
والرابع قال ابن عمر إنه العاصي يف قتل الصيد وغريه مما مينع اإلحرام منه واخلامس أن )  ١٤٥األنعام ( اللَِّه بِِه 

الرفث هو اجلماع ومقدماته مع احلليلة والفسوق هو اجلماع ومقدماته على سبيل الزنا والسادس قال حممد بن 
  احلج إذا مل يعزم على ترك حمظوراته الطربي الفسوق هو العزم على

وأما اجلدال فهو فعال من اجملادلة وأصله من اجلدل الذي من القتل يقال زمام جمدول وجديل أي مفتول واجلديل 
اسم الزمام ألنه ال يكون إال مفتوالً ومسيت املخاصمة جمادلة ألن كل واحد من اخلصمني يروم أن يفتل صاحبه عن 

  ن وجوها يف هذا اجلدالرأيه وذكر املفسرو
  فاألول قال احلسن هو اجلدال الذي خياف منه اخلروج إىل السباب والتكذيب والتجهيل

والثاين قال حممد بن كعب القرظي إن قريشاً كانوا إذا اجتمعوا مبىن قال بعضهم حجنا أمت وقال آخرون بل حجنا 
  أمت فنهاهم اهللا تعاىل عن ذلك

اجلدال يف احلج أن قريشاً كانوا يقفون عند املشعر احلرام يف املزدلفة بقزح وكان ) طأ املو( والثالث قال مالك يف 
غريهم يقفون بعرفات وكانوا يتجادلون يقول هؤالء حنن أصوب ويقول هؤالء حنن أصوب قال اهللا تعاىل لّكُلّ أُمَّةٍ  

َواْدُع إِلَى َرّبَك إِنَّكَ لََعلَى ُهًدى مُّْسَتِقيمٍ َوإِن َجاَدلُوَك فَقُلِ اللَُّه  َجَعلَْنا َمنَسكاً ُهْم نَاِسكُوُه فَالَ يَُنازِعُنََّك ِفى االْْمرِ
  قال مالك هذا هو اجلدال فيما يروى واهللا أعلم)  ٦٨ ٦٧أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ احلج 

ل غداً وذلك أهنم أمروا والرابع قال القاسم بن حممد اجلدال يف احلج أن يقول بعضهم احلج اليوم وآخرون يقولون ب
أن جيعلوا حساب الشهور على رؤية األهلة وأخرون كانوا جيعلونه على العدد فبهذا السبب كانوا خيتلفون فبعضهم 

يقول هذا اليوم يوم العيد وبعضهم يقول بل غدا فاهللا تعاىل هناهم عن ذلك فكأنه قيل هلم قد بينا لكم أن األهلة 
  وا على ذلك وال جتادلوا فيه من غري هذه اجلهةمواقيت للناس واحلج فاستقيم

حني ) صلى اهللا عليه وسلم ( اخلامس قال القفال رمحه اهللا تعاىل يدخل يف هذا النهي ما جادلوا فيه رسول اهللا 
أمرهم بفسخ احلج إىل العمرة فشق عليهم ذلك وقالوا نروح إىل مىن ومذاكرينا تقطر منيا فقال عليه الصالة 

  وتركوا اجلدال حينئذ) و استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة ل( والسالم 
السادس قال عبد الرمحن بن زيد جداهلم يف احلج بسبب اختالفهم يف أيهم املصيب يف احلج لوقت إبراهيم عليه 

  الصالة والسالم
الزمان استدار وعاد إىل ما كان عليه احلج يف  السابع أهنم كانوا خمتلفني يف السنني فقيل هلم ال جدال يف احلج فإن

أال إن الزمان قد استدار كهيئته ( وقت إبراهيم عليه السالم وهو املراد بقوله عليه الصالة والسالم يف حجة الوداع 
  فهذا جمموع ما قاله املفسرون يف هذا الباب) يوم خلق اهللا السموات واألرض 



واضع فقال قوله تعاىل فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق َوالَ جَِدالَ ِفي الَْحّج حيتمل أن وذكر القاضي كالما حسناً يف هذا امل
أي ال ترتابوا فيه وظاهر اللفظ للخرب فإذا محلناه على )  ٩يكون خرباً وأن يكون هنياً كقوله الَ َرْيَب ِفيِه آل عمران 

يفسد ألنه كالضد هلا وهي مانعة من صحته وعلى اخلرب كان معناه أن احلج ال يثبت مع واحدة من هذه اخلالل بل 
هذا الوجه ال يستقيم املعىن إال أن يراد بالرفث اجلماع املفسد للحج وحيمل الفسوق على الزنا ألنه يفسد احلج 

وحيمل اجلدال على الشك يف احلج ووجوبه ألن ذلك يكون كفراً فال يصح معه احلج وإمنا محلنا هذه األلفاظ الثالثة 
ذه املعاين حىت يصح خرب اهللا بأن هذه األشياء ال توجد مع احلج فإن قيل أليس أن مع هذه األشياء يصري على ه

احلج فاسداً وجيب على صاحبه املضي فيه وإذا كان احلج باقياً معها مل يصدق اخلرب بأن هذه األشياء ال توجد مع 
بني احلجة اليت أمر اهللا تعاىل هبا ابتداء وتلك احلجة احلج قلنا املراد من اآلية حصول املضادة بني هذه األشياء و

الصحيحة ال تبقى مع هذه األشياء بدليل أنه جيب قضاؤها واحلجة الفاسدة اليت جيب عليه املضي فيها شيء آخر 
 سوى تلك احلجة اليت أمر اهللا تعاىل هبا ابتداء وأما اجلدال احلاصل بسبب الشك يف وجوب احلج فظاهر أنه ال يبقى
معه عمل احلج ألن ذلك كفر وعمل احلج مشروط باإلسالم فثبت أنا إذا محلنا اللفظ على اخلرب وجب محل الرفث 

والفسوق واجلدال على ما ذكرناه أما إذا محلناه على النهي وهو يف احلقيقة عدول عن ظاهر اللفظ فقد يصح أن 
مجيع أنواعه وباجلدال مجيع أنواعه ألن اللفظ مطلق يراد بالرفث اجلماع ومقدماته وقول الفحش وأن يراد بالفسوق 

ومتناول لكل هذه األقسام فيكون النهي عنها هنياً عن مجيع أقسامها وعلى هذا الوجه تكون هذه اآلية كاحلث على 
  األخالق اجلميلة والتمسك باآلداب احلسنة واالحتراز عما حيبط ثواب الطاعات

تعاىل ذكر هذه األلفاظ الثالثة ال أزيد وال أنقص وهو قوله فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق َوالَ املسألة الثالثة احلكمة يف أن اهللا 
جَِدالَ ِفي الَْحّج هي أنه قد ثبت يف العلوم العقلية أن اإلنسان فيه قوى أربعة قوة شهوانية هبيمية وقوة غضبية سبعية 

لعبادات قهر القوى الثالثة أعين الشهوانية والغضبية وقوة ومهية شيطانية وقوة عقلية ملكية واملقصود من مجيع ا
والومهية فقوله فَالَ َرفَثَ إشارة إىل قهر الشهوانية وقوله َوالَ فُسُوَق إشارة إىل قهر القوة الغضبية اليت توجب التمرد 

 وصفاته وأفعاله والغضب وقوله َوالَ جِدَالَ إشارة إىل القوة الومهية اليت حتمل اإلنسان على اجلدال يف ذات اهللا
وأحكامه وأمسائه وهي الباعثة لإلنسان على منازعة الناس ومماراهتم واملخاصمة معهم يف كل شيء فلما كان منشأ 

الشر حمصوراً يف هذه األمور الثالثة ال جرم قال فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق َوالَ جَِدالَ ِفي الَْحجّ أي فمن قصد معرفة اهللا 
على نور جالله واالخنراط يف سلك اخلواص من عباده فال يكون فيه هذه األمور وهذه أسرار  وحمبته واالطالع

  نفسية هي املقصد األقصى من هذه اآليات فال ينبغي أن يكون العاقل غافالً عنها ومن اهللا التوفيق يف كل األمور
بوجوه أحدها أنه تعاىل قال َوالَ  املسألة الرابعة من الناس من عاب اإلستدالل والبحث والنظر واجلدال واحتج

جَِدالَ ِفي الَْحّج وهذا يقتضي نفي مجيع أنواع اجلدال ولو كان اجلدال يف الدين طاعة وسبيالً إىل معرفة اهللا تعاىل ملا 
  هنى عنه يف احلج بل على ذلك التقدير كان اإلشتغال باجلدال يف احلج

( يها قوله تعاىل َما َضَرُبوهُ لََك إِالَّ َجَدالَ َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ ضم طاعة إىل طاعة فكان أوىل بالترغيب فيه وثان
عاهبم بكوهنم من أهل اجلدل وذلك يدل على أن اجلدل مذموم وثالثها قوله َوالَ تََناَزُعواْ فَتَفَْشلُواْ )  ٥٨الزخرف 

  هنى عن املنازعة)  ٤٦األنفال ( َوَتذَْهبَ رُِحيكُْم 
تكلمني فإهنم قالوا اجلدال يف الدين طاعة عظيمة واحتجوا عليه بقوله تعاىل اْدعُ إِِلى َسبِيلِ َرّبكَ وأما مجهور امل

وبقوله تعاىل حكاية عن الكفار إهنم )  ١٢٥النحل ( بِالِْحكَْمةِ  َوالَْمْوِعظَةِ  الَْحَسَنةِ  َوَجاِدلُْهم بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن 
ومعلوم أنه ما كان ذلك اجلدال إال )  ٣٢هود ( واْ ياُنوُح قَْد َجادَلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جَِدالََنا قالوا لنوح عليه السالم قَالُ



  لتقرير أصول الدين
إذا ثبت هذا فنقول ال بد من التوفيق بني هذه النصوص فنحمل اجلدل املذموم على اجلدل يف تقرير الباطل وطلب 

  يف تقرير احلق ودعوة اخللق إىل سبيل اهللا والذب عن دين اهللا تعاىلاملال واجلاه واجلدل املمدوح على اجلدل 
فاعلم أن اهللا تعاىل قبل )  ١٩٧البقرة ( أما قوله تعاىل َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن خَْيرٍ َيْعلَْمُه ِللَِّه َوَتَزوَُّدواْ فَإِنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّقَْوى 

وقال فََمن فََرَض ِفيهِنَّ )  ١٩٦البقرة ( َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ َوالُْعمَْرةَ  ِللَِّه  هذه اآلية أمر بفعل ما هو خري وطاعة فقال
ِمْن الَْحجَّ وهنى عما هو شر ومعصية فقال فَالَ َرفَثَ َوالَ فُُسوَق َوالَ جَِدالَ ِفي الَْحّج مث عقب الكل بقوله َوَما َتفَْعلُواْ 

ىل يف الظاهر أن يقال وما تفعلوا من شيء يعلمه اهللا حىت يتناول كل ما تقدم من اخلري َخْيرٍ َيْعلَْمُه اللَُّه وقد كان األو
والشر إال أنه تعاىل خص اخلري بأنه يعلمه اهللا لفوائد ولطائف أحدها إذا علمت منك اخلري ذكرته وشهرته وإذا 

يف يف العقىب وثانيها أن من علمت منك الشر سترته وأخفيته لتعلم أنه إذا كانت رمحيت بك يف الدنيا هكذا فك
معناه لو أمكنين أن أخفيها عن نفسي )  ١٥طه ( املفسرين من قال يف تفسري قوله إِنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  أَكَاُد أُْخِفيَها 

لفعلت فكذا هذه اآلية كأنه قيل للعبد ما تفعله من خري علمته وأما الذي تفعله من الشر فلو أمكن أن أخفيه عن 
لفعلت ذلك وثالثها أن السلطان العظيم إذا قال لعبده املطيع كل ما تتحمله من أنواع املشقة واخلدمة يف نفسي 

حقي فأنا عامل به ومطلع عليه كان هذا وعداً له بالثواب العظيم ولو قال ذلك لعبده املذنب املتمرد كان توعداً 
م ذكر ما يدل على الوعد بالثواب ومل يذكر ما يدل بالعقاب الشديد وملا كان احلق سبحانه أكرم األكرمني ال جر

( على الوعيد بالعقاب ورابعها أن جربيل عليه السالم ملا قال ما اإلحسان فقال الرسول عليه الصالة والسالم 
فههنا بني للعبد أنه يراه ويعلم مجيع ما يفعله من ) اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك 

خلريات لتكون طاعة العبد للرب من اإلحسان الذي هو أعلى درجات العبادة فإن اخلادم مىت علم أن خمدومه ا
مطلع عليه ليس بغافل عن أحواله كان أحرص على العمل وأكثر التذاذاً به وأقل نفرة عنه وخامسها أن اخلادم إذا 

اده يف أداء الطاعات ويف االحتراز عن احملظورات علم اطالع املخدوم على مجيع أحواله وما يفعله كان جده واجته
أشد مما إذا مل يكن كذلك فلهذه الوجوه أتبع تعاىل األمر باحلج والنهي عن الرفث والفسوق واجلدال بقوله َوَما 

  َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه اللَُّه
ى ففيه قوالن أحدمها أن املراد وتزودوا من التقوى والدليل عليه قوله أما قوله تعاىل وََتَزوَُّدواْ فَإِنَّ خَْيَر الزَّادِ التَّقَْو

  بعد ذلك فَإِنَّ َخْيرَ الزَّاِد التَّقَْوى وحتقيق الكالم فيه أن اإلنسان له سفران

سفر يف الدنيا وسفر من الدنيا فالسفر يف الدنيا ال بد له من زاد وهو الطعام والشراب واملركب واملال والسفر من 
نيا ال بد فيه أيضاً من زاد وهو معرفة اهللا وحمبته واإلعراض عما سواه وهذا الزاد خري من الزاد األول لوجوه الد

األول أن زاد الدنيا خيلصك من عذاب موهوم وزاد اآلخرة خيلصك من عذاب متيقن وثانيها أن زاد الدنيا خيلصك 
أن زاد الدنيا يوصلك إىل لذة ممزوجة باآلالم من عذاب منقطع وزاد اآلخرة خيلصك من عذاب دائم وثالثها 

واألسقام والبليات وزاد اآلخرة يوصلك إىل لذات باقية خالصة عن شوائب املضرة آمنة من االنقطاع والزوال 
ورابعها أن زاد الدنيا وهي كل ساعة يف اإلدبار واالنقضاء وزاد اآلخرة يوصلك إىل اآلخرة وهي كل ساعة يف 

الوصول وخامسها أن زاد الدنيا يوصلك إىل منصة الشهوة والنفس وزاد اآلخرة يوصلك إىل اإلقبال والقرب و
  عتبة اجلالل والقدس فثبت مبجموع ما ذكرنا أن خري الزاد التقوى

إذا عرفت هذا فلنرجع إىل تفسري اآلية فكأنه تعاىل قال ملا ثبت أن خري الزاد التقوى فاشتغلوا بتقواي يا أويل 
إن كنتم من أرباب األلباب الذين يعلمون حقائق األمور وجب عليكم حبكم عقلكم ولبكم أن  األلباب يعين



  تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد ملا فيه كثرة املنافع وقال األعشى يف تقرير هذا املعىن إذا أنت مل ترحل بزاد من التقى
  وال قيث بعد املوت من قد تزودا
  ندمت على أن ال تكون كمثله

  صد كما كان أرصداوأنك مل تر
والقول الثاين أن هذه اآلية نزلت يف أناس من أهل اليمن كانوا حيجون بغري زاد ويقولون إنا متوكلون مث كانوا 

يسألون الناس ورمبا ظلموا الناس وغصبوهم فأمرهم اهللا تعاىل أن يتزودوا فقال وتزودوا ما تبلغون به فإن خري الزاد 
وأنفسكم عن الظلم وعن ابن زيد أن قبائل من العرب كانوا حيرمون الزاد يف  ما تكفون به وجوهكم عن السؤال

احلج والعمرة فنزلت وروى حممد بن جرير الطربي عن ابن عمر قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا هبا فنهوا 
راجع إىل قوله َوَتَزوَّدُواْ فكان تقديره عن ذلك هبذه اآلية قال القاضي وهذا بعيد ألن قوله فَإِنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّقَْوى 

وتزودوا من التقوى والتقوى يف عرف الشرع والقرآن عبارة عن فعل الواجبات وترك احملظورات قال فإن أردنا 
تصحيح هذا القول ففيه وجهان أحدمها أن القادر على أن يستصحب الزاد يف السفر إذا مل يستصحبه عصى اهللا يف 

يق صح دخوله حتت اآلية والثاين أن يكون يف الكالم حذف ويكون املراد وتزودوا لعاجل ذلك فعلى هذا الطر
  سفركم ولآلجل فإن خري الزاد التقوى

  أما قوله تعاىل وَاتَّقُوِن ففيه مسائل
ي املسألة األوىل إن قوله َواتَّقُوِن فيه تنبيه على كمال عظمة اهللا وجالله وهو كقول الشاعر أنا أبو النجم وشعر

  شعري
املسألة الثانية أثبت أبو عمرو الياء يف قوله وَاتَّقُوِن على األصل وحذفها اآلخرون للتخفيف وداللة الكسر عليه أما 

  قوله تعاىل َواتَّقُونِ يأُوِْلي االلَْبابِ فاعلم أن لباب الشيء ولبه هو اخلالص منه مث اختلفوا بعد ذلك

يف اإلنسان والذي متيز به اإلنسان عن البهائم وقرب من درجة املالئكة  فقال بعضهم إنه اسم للعقل ألنه أشرف ما
واستعد به للتمييز بني خري اخلريين وشر الشرين وقال آخرون أنه يف األصل اسم للقلب الذي هو حمل العقل 

ق ( ْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيٌد والقلب قد جيعل كناية عن العقل قال تعاىل إِنَّ ِفى ذاِلَك لَذِكَْرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب أَ
فكذا ههنا جعل اللب كناية عن العقل فقوله وَاتَّقُوِن يأُْوِلي االلَْبابِ معناه يا أويل العقول وإطالق اسم احملل )  ٣٧

نا فإن على احلال جماز مشهور فإنه يقال ملن له غرية ومحية فالن له نفس وملن ليس له محية فالن ال نفس له فكذا هه
قيل إذا كان ال يصح إال خطاب العقالء فما الفائدة يف قوله وَاتَّقُوِن يأُْوِلي االلَْبابِ قلنا معناه إنكم ملا كنتم من أويل 

األلباب كنتم متمكنني من معرفة هذه األشياء والعمل هبا فكان وجوهبا عليكم أثبت وإعراضكم عنها أقبح وهلذا 
  لناس شيئاقال الشاعر ومل أر يف عيوب ا
  كنقص القادرين على التمام

يعين األنعام معذورة بسبب العجز أما هؤالء )  ١٧٩األعراف ( وهلذا قال تعاىل أُْولَِئَك كَاالْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ 
  القادرون فكان إعراضهم أفحش فال جرم كانوا أضل

كُْم فَإِذَآ أَفَْضُتم مِّْن َعَرفَاٍت فَاذْكُرُواْ اللََّه ِعنَد الَْمْشَعرِ الْحََرامِ َواذْكُُروهُ لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن َتْبَتُغواْ فَْضالً مِّن رَّبِّ
  كََما َهَداكُْم َوإِن كُنُتْم مِّن قَْبِلِه لَِمَن الضَّآلَِّني

  فيه مسائل
  ماملسألة األوىل يف اآلية حذف والتقدير ليس عليكم جناح يف أن تبتغوا فضالً واهللا أعل



  املسألة الثانية اعلم أن الشبهة كان حاصلة يف حرمة التجارة يف احلج من وجوه
أحدها أنه تعاىل منع عن اجلدال فيما قبل هذه اآلية والتجارة كثرية اإلفضاء إىل املنازعة بسبب املنازعة يف قلة القيمة 

حمرمة وقت احلج يف دين أهل اجلاهلية وكثرهتا فوجب أن تكون التجارة حمرمة وقت احلج وثانيها أن التجارة كانت 
فظاهر ذلك شيء مستحسن ألن املشتغل باحلج مشتغل خبدمة اهللا تعاىل فوجب أن ال يتلطخ هذا العمل منه 

باألطماع الدنيوية وثالثها أن املسلمني ملا علموا أنه صار كثري من املباحات حمرمة عليهم يف وقت احلج كاللبس 
رة مع األهل غلب على ظنهم أن احلج ملا صار سبباً حلرمة اللبس مع مساس احلاجة إليه والطيب واالصطياد واملباش

فبأن يصري سبباً حلرمة التجارة مه قلة احلاجة إليها كان أوىل ورابعها عند االشتغال بالصالة حيرم االشتغال بسائر 
تصلح أن تصري شبهة يف حترمي  الطاعات فضالً عن املباحات فوجب أن يكون األمر كذلك يف احلج فهذه الوجوه

  االشتغال بالتجارة عند االشتغال باحلج فلهذا السبب بني اهللا تعاىل ههنا أن التجارة جائزة غري حمرمة فإذا عرفت

هذا فنقول املفسرون ذكروا يف تفسري قوله أَن َتْبَتُغواْ فَْضالً ّمن رَّّبكُْم وجهني األول أن املراد هو التجارة ونظريه 
وقوله َجَعلَ لَكُمُ الَّْيلَ وَالنَّهَاَر لَِتْسكُُنواْ ِفيِه َولَِتبَتُغواْ )  ٢٠املزمل ( تعاىل إِنَّ َربََّك َيعْلَُم أَنََّك َتقُوُم أَْدَنى ِمن ثُلُثَىِ  قوله 

ا قرآ ِمن فَْضِلِه مث الذي يدل على صحة هذا التفسري وجهان األول ما روى عطاء عن ابن مسعود وابن الزبري أهنم
  أَن َتْبَتغُواْ فَْضالً ّمن رَّّبكُْم ِفى الْعِقَابِ الَْحجُّ والثاين الروايات املذكورة يف سبب النزول

فالرواية األوىل قال ابن عباس كان ناس من العرب حيترزون من التجارة يف أيام احلج وإذا دخل العشر بالغوا يف 
يف احلج الداج ويقولون هؤالء الداج وليسوا باحلاج ومعىن الداج  ترك البيع والشراء بالكلية وكانوا يسمون التاجر

املكتسب امللتقط وهو مشتق من الدجاجة وبالغوا يف اإلحتراز عن األعمال إىل أن امتنعوا عن إغاثة امللهوف وإغاثة 
ن ما قبل هذه اآلية يف الضعيف وإطعام اجلائع فأزال اهللا تعاىل هذا الوهم وبني أنه ال جناح يف التجارة مث أنه ملا كا

أحكام احلج وما بعدها أيضاً يف احلج وهو قوله فَإِذَا أَفَضُْتم ّمْن َعَرفَاٍت دل ذلك على أن هذا احلكم واقع يف زمان 
  احلج فلهذا السبب استغىن عن ذكره

حج لنا فقال سأل والرواية الثانية ما روي عن ابن عمر أن رجالً قال له إنا قوم نكري وإن قوماً يزعمون أنه ال 
عما سألت ومل يرد عليه حىت نزل قوله لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح فدعاه وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( رجل رسول اهللا 

  أنتم حجاج وباجلملة فهذه اآلية نزلت رداً على من يقول ال حج للتجار واألجراء واجلمالني
بتجرون يف أيام املوسم فيها وكانت معايشهم منها فلما جاء اإلسالم  والرواية الثالثة أن عكاظ وجمنة وذا اجملاز كانوا

  فنزلت هذه اآلية) صلى اهللا عليه وسلم ( كرهوا أن يتجرون يف احلج بغري إذن فسألوا رسول اهللا 
  والرواية الرابعة قال جماهد إهنم كانوا ال يتبايعون يف اجلاهلية بعرفة والمىن فنزلت هذه اآلية

هذا القول فنقول أكثر الذاهبني إىل هذا القول محلوا اآلية على التجارة يف أيام احلج وأما أبو مسلم إذا ثبت صحة 
فإنه محل اآلية على ما بعد احلج قال والتقدير فاتقون يف كل أفعال احلج مث بعد ذلك لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَن َتْبَتغُواْ 

  ) ١٠اجلمعة ( فَإِذَا قُِضَيِت الصَّلَواةُ  فَانَتِشُرواْ ِفى االْْرضِ وَاْبَتغُواْ ِمن فَْضلِ اللَِّه فَْضالً ّمن رَّّبكُْم ونظريه قوله تعاىل 
واعلم أن هذا القول ضعيف من وجوه أحدها الفاء يف قوله فَإِذَا أَفَضُْتم ّمْن َعَرفَاٍت يدل على أن هذه اإلفاضة 

رة يف زمان احلج وثانيها أن محل اآلية على موضع الشبهة حصلت بعد انتفاء الفضل وذلك يدل على وقوع التجا
أوىل من محلها العلى موضع الشبهة ومعلوم أن حمل الشهبة هو التجارة يف زمن احلج فأما بعد الفراغ من احلج فكل 

  أحد يعلم حل التجارة
يصح يف أثنائها التشاغل  أما ما ذكره أبو مسلم من قياس احلج على الصالة فجوابه أن الصالة أعماهلا متصلة فال



بغريها وأما أعمال احلج فهي متفرقة بعضها عن بعض ففي خالهلا يبقى املرء على احلكم األول حيث مل يكن حاجاً 
ال يقال بل حكم احلج باق يف كل تلك األوقات بدليل أن حرمة التطيب واللبس وأمثاهلما باقية ألنا نقول هذا قياس 

  اًيف مقابلة النص فيكون ساقط

القول الثالث أن املراد بقوله تعاىل أَن تَْبَتُغواْ فَْضالً ّمن رَّّبكُْم هو أن يبتغي اإلنسان حال كونه حاجاً أعماالً أخرى 
تكون موجبة الستحقاق فضل اهللا ورمحته مثل إعانة الضعيف وإغاثة امللهوف وإطعام اجلائع وهذا القول منسوب 

ليهم السالم واعترض القاضي عليه بأن هذا واجب أو مندوب وال يقال يف مثله إىل أيب جعفر حممد بن علي الباقر ع
  ال جناح عليكم فيه وإمنا يذكر هذا اللفظ يف املباحات

واجلواب ال نسلم أن هذا اللفظ ال يذكر إال يف املباحات والدليل عليه قوله تعاىل فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن تَقُْصرُواْ 
والقصر باإلتفاق من املندوبات وأيضاً فأهل اجلاهلية كانوا يعتقدون أن ضم سائر )  ١٠١النساء ( ِ  ِمَن الصَّلواة

املمتحنة ( الطاعات إىل احلج يوقع خلالً يف احلج ونقصاً فيه فبني اهللا تعاىل أن األمر ليس كذلك بقوله ال َيْتلُو َعلَْيكُْم 
(  

أوقعت نقصاناً يف الطاعة مل تكن مباحة أما إن مل توقع نقصاناً ألبتة فيها فهي  املسألة الثالثة اتفقوا على أن التجارة إذا
واإلخالص أن )  ٥البنيه ( من املباحات اليت األوىل تركها لقوله تعاىل َوَما أُِمرُواْ إِالَّ ِلَيعُْبُدواْ اللََّه ُمْخِلِصنيَ لَُه الّديَن 

أنا أغىن األغنياء عن ( ال عليه السالم حكاية عن اهللا تعاىل ال يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة وق
  واحلاصل أن اإلذن يف هذه التجارة جار جمرى الرخص) الشرك من عمل عمالً أشرك فيه غريي تركته وشركه 

  قوله تعاىل فَإِذَا أَفَْضُتم ّمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُرُواْ اللََّه ِعندَ الَْمشَْعرِ الْحََرامِ فيه مسائل
املسألة األوىل اإلفاضة اإلندفاع يف السري بكثرة ومنه يقال أفاض البعري جبرته إذا وقع هبا فألقاها منبثة وكذلك أفاض 
األقداح يف امليسر معناه مجعها مث ألقاها متفرقة وإفاضة املاء من هذا ألنه إذا صب تفرق واإلفاضة يف احلديث إمنا هي 

ومنه يقال للناس فوض )  ٦١يونس ( ه وعليه قوله تعاىل إِذْ ُتفِيُضونَ ِفيِه اإلندفاع فيه بإكثار وتصرف يف وجوه
وأيضاً مجعهم فوضى ويقال أفاضت العني دمعها فأصل هذه الكلمة الدفع للشيء حىت يتفرق فقوله تعاىل أَفَضُْتْم أي 

ع كذا وصبوا ويف حديث دفعتم بكثرة وأصله أفضتم أنفسكم فترك ذكر املفعول كما ترك يف قوهلم دفعوا من موض
  أيب بكر رضي اهللا عنه ونزل يف وادي قريوان وهو خيدش بعريه مبحجنه

املسألة الثانية َعَرفَاٍت مجع عرفة مسيت هبا بقعة واحدة كقوهلم ثوب أخالق وبرمة أعشار وأرض سباسب والتقدير 
 منعت من الصرف وفيها كأن كل قطعة من تلك األرض عرفة فسمى جمموع تلك القطع بعرفات فإن قيل هال

السببان التعريف والتأنيث قلنا هذه اللفظة يف األصل اسم لقطع كثرية من األرض كل واحدة منه مسماة بعرفة 
  وعلى هذا التقدير مل يكن علماً مث جعلت علماً جملموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك على أصلها يف عدم الصرف

ن من ذي احلجة يسمى بيوم التروية واليوم التاسع منه يسمى بيوم عرفة وذلك املسألة الثالثة اعلم أن اليوم الثام
املوضع املخصوص مسي بعرفات وذكروا يف تعليل هذه األمساء وجوهاً أما يوم التروية ففيه قوالن أحدمها من روي 

أما األول ففيه ثالثة  يروي تروية إذا تفكر وأعمل فكره ورويته والثاين من رواه من املاء يرويه إذا سقاه من عطش
  أقوال

أحدها أن آدم عليه السالم أمر ببناء البيت فلما بناه تفكر فقال رب إن لكل عامل أجراً فما أجري على هذا العمل 
قال إذا طفت به غفرت لك ذنوبك بأول شوط من طوافك قال يا رب زدين قال أغفر ألوالدك إذا طافوا به قال 



له الطائفون من موحدي أوالدك قال حسيب يا رب حسيب وثانيها أن إبراهيم عليه  زدين قال أغفر لكل من استغفر
السالم رأى يف منامه ليلة التروية كأنه يذبح ابنه فأصبح مفكراً هل هذا من اهللا تعاىل أو من الشيطان فلما رآه ليلة 

وم التروية إىل مىن فريوون يف عرفة يؤمر به أصبح فقال عرفت يا رب أنه من عندك وثالثها أن أهل مكة خيرجون ي
  األدعية اليت يريدون أن يذكروها يف غدهم بعرفات

أما القول الثاين وهو اشتقاقه من تروية املاء ففيه ثالثة أقوال أحدها أن أهل مكة كانوا خيفون املاء للحجيج الذين 
ن يف املاء ويروون هبائمهم بعد يقصدوهنم من اآلفاق وكان احلاج يسترحيون يف هذا اليوم من مشاق السفر ويتسعو

مقاساهتم قلة املاء يف طريقهم والثاين أهنم يتزودون املاء إىل عرفة والثالث أن املذنبني كالعطاش الذي وردوا حبار 
عن ابن )  ٣الشفع ( رمحة اهللا فشربوا منها حىت رووا وأما فضل هذا اليوم فدل عليه قوله تعاىل وَالشَّفْعِ وَالْوَْترِ 

صيام عشر األضحى ( بأن الشفع التروية وعرفة والوتر يوم النحر وعن عبادة أنه عليه الصالة والسالم قال  عباس
وروى أنس أنه عليه الصالة ) كل يوم منها كالشهر وملن يصوم يوم التروية سنة وملن يصوم يوم عرفة سنتان 

بالئه ومن صام يوم عرفة أعطاه اهللا تعاىل مثل  من صام يوم التروية أعطاه اهللا مثل ثواب أيوب على( والسالم قال 
  )ثواب عيسى بن مرمي عليه السالم 

وأما يوم عرفة فله عشرة أمساء مخسة منها خمتصة به ومخسة مشتركة بينه وبني غريه أما اخلمسة األوىل فأحدها عرفة 
قول ابن عباس إن آدم وحواء التقيا ويف اشتقاقه ثالثة أقوال أحدها أنه مشتق من املعرفة وفيه مثانية أقواالألول 

بعرفة فعرف أحدمها صاحبه فسمى اليوم عرفة واملوضع عرفات وذلك أهنما ملا أهبطا من اجلنة وقع آدم بسرنديب 
وحواء جبدة وإبليس بنيسان واحلية بأصفهان فلما أمر اهللا تعاىل آدم باحلج لقي حواء بعرفات فتعارفا وثانيها أن آدم 

سك احلج فلما وقف بعرفات قال له أعرفت قال نعم فسمى عرفات وثالثها قول علي وابن عباس علمه جربيل منا
وعطاء والسدي مسي املوضع عرفات ألن إبراهيم عليه السالم عرفها حني رآها مبا تقدم من النعت والصفة ورابعها 

رفت كيف تطوف ويف أي موضع أن جربيل كان علم إبراهيم عليه السالم املناسك وأوصله إىل عرفات وقال له أع
تقف قال نعم وخامسها أن إبراهيم عليه السالم وضع ابنه إمساعيل وأمه هاجر مبكة ورجع إىل الشام ومل يلتقيا سنني 

مث التقيا يوم عرفة بعرفات وسادسها ما ذكرناه من أمر منام إبراهيم عليه السالم وسابعها أن احلاج يتعارفون فيه 
  امنها أنه تعاىل يتعرف فيه إىل احلاج باملغفرة والرمحةبعرفات إذا وقفوا وث

القول الثاين يف اشتقاق عرفة أنه من اإلعتراف ألن احلجاج إذا وقفوا يف عرفة اعترفوا للحق بالربوبية واجلالل 
فا والصمدية واإلستغناء وألنفسهم بالفقر والذلة واملسكنة واحلاجة ويقال إن آدم وحواء عليهما السالم ملا وق

  بعرفات قاال ربنا ظلمنا أنفسنا فقال اهللا سبحانه وتعاىل اآلن عرفتما أنفسكما

أي طيبها هلم )  ٦حممد ( والقول الثالث أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة قال تعاىل وَُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ  َعرَّفََها لَُهْم 
جناسات الذنوب ويكتسبون به عند اهللا تعاىل رائحة طيبة  ومعىن ذلك أن املذنبني ملا تابوا يف عرفات فقد ختلصوا عن

الثاين يوم إياس الكفار من دين ) خلوف فم الصائم عند اهللا أطيب من ريح املسك ( قال عليه الصالة والسالم 
ء يف اإلسالم الثالث يوم إكمال الدين الرابع يوم إمتام النعمة اخلامس يوم الرضوان وقد مجع اهللا تعاىل هذه األشيا

اآلية قال عمر وابن عباس نزلت هذه اآلية )  ٣املائدة ( أربع آيات يف قوله الَْيْوَم يَِئَس الَِّذيَن كَفَرُواْ ِمن ِدينِكُْم 
واقف بعرفة يف موقف إبراهيم عليه السالم وذلك يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( عشية عرفة وكان يوم اجلمعة والنيب 
لو يعلم الناس ما هلم يف هذه ( وهدم بنيان اجلاهلية فقال عليه الصالة والسالم  حجة الوداع وقد اضمحل الكفر

فقال يهودي لعمر لو أن هذه اآلية نزلت علينا الختذنا ذلك اليوم عيداً فقال عمر أما حنن ) اآلية لقرت أعينهم 



ا من قوم حممد عليه الصالة فجعلناه عيدين كان يوم عرفة ويوم اجلمعة فأما معىن إياس املشركني فهو أهنم يئسو
والسالم أن يرتدوا راجعني إىل دينهم فأما معىن إكمال الدين فهو أنه تعاىل ما أمرهم بعد ذلك بشيء من الشرائع 
وأما إمتام النعمة فأعظم النعم نعمة الدين ألن هبا يستحق الفوز باجلنة واخلالص من النار وقد متت يف ذلك اليوم 

وملا جاء البشري وقدم على يعقوب )  ٦املائدة ( ضوء َوِليُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُمْ لََعلَّكُمْ ُتْشرِكُونَ وكذلك قال يف آية الو
قال على أي دين تركت يوسف قال على دين اإلسالم قال اآلن متت النعمة وأما معىن الرضوان فهو أنه تعاىل رضي 

م هبا يف ذلك اليوم فال يوم أكمل من اليوم الذي بشرهم فيه بدينهم الذي متسكوا به وهو اإلسالم فهي بشارة بشره
)  ٣املائدة ( بإكمال الدين وقيل هذا اليوم يوم صلة الواصلني الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتى 

ويوم إقالة عثر النادمني وقبول توبة التائبني )  ٣التوبة ( ُه ويوم قطيعة القاطعني أَنَّ اللََّه بَرِىء ّمَن الُْمْشرِِكَني َوَرُسولُ
فكما تاب برمحته على آدم فيه فكذلك يتوب على أوالده َوُهَو الَِّذى يَقَْبلُ )  ٢٣األعراف ( َربََّنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا 
)  ٢٧احلج ( ِفى النَّاسِ بِالَْحجّ َيأْتُوَك رِجَاالً  وهو أيضاً يوم وفد الوافدين َوأَذّن)  ٢٥الشورى ( التَّْوَبةَ  َعْن ِعَباِدِه 

  )احلاج وفد اهللا واحلاج زوار اهللا وحق على املزور الكرمي أن يكرم زائره ( ويف اخلرب 
اسِ َيْوَم وأما األمساء اخلمسة األخرى ليوم عرفة فأحدها يوم احلج األكرب قال اهللا تعاىل وَأَذَانٌ ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى النَّ

وهذا االسم مشترك بني عرفة والنحر واختلف الصدر األول من الصحابة والتابعني فيه )  ٣التوبة ( الَْحّج االْكَْبرِ 
فمنهم من قال إنه عرفة ومسي بذلك ألنه حيصل فيه الوقوف بعرفات واحلج عرفة إذا لو أدركه وفاته سائر مناسك 

ي باحلج األكرب قال احلسن مسي به ألنه اجتمع فيه الكفار واملسلمون ونودي احلج أجزأ عنها الدم فلهذا السبب مس
فيه أن ال حيج بعده مشرك وقال ابن سريين إمنا مسي به ألنه اجتمع فيه أعياد أهل امللل كلها من اليهود والنصارى 

ثر مناسك احلج فأما الوقوف وحج املسلمون ومل جيتمع قبله وال بعده ومنهم من قال إنه يوم النحر ألنه يقع فيه أك
) صلى اهللا عليه وسلم ( فال جيب يف اليوم بل جيزىء يف الليل وروى القوالن مجيعاً عن علي وابن عباس عن النيب 
وهذه األمساء )  ٣الربوج ( وثانيها الشفع وثالثها الوتر ورابعها الشاهد وخامسها املشهود يف قوله َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد 

  هذه اآليةفسرناها يف 
  واعلم أنه تعاىل خص يوم عرفة من بني سائر أيام احلج بفضائل منها أنه تعاىل خص صومه بكثرة

وعن أنس كان ) صوم يوم التروية كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتني ( الثواب قال عليه الصالة والسالم 
للحاج الواقف بعرفات أن يفطر حىت يكون يقال يف أيام العشر كل يوم بألف ويوم عرفة بعشرة آالف بل يستحب 

  وقت الدعاء قوي القلب حاضر النفس
املسألة الرابعة اعلم أنه ال بد وأن نشري إشارة حقيقية إىل ترتيب أعمال احلج حىت يسهل الوقوف على معىن اآلية 

قام على إحرامه حىت فمن دخل مكة حمرماً يف ذي احلجة أو قبله فإن كان مفرداً أو قارناً طاف طواف القدوم وأ
خيرج إىل عرفات وإن كان متمتعاً طاف وسعى وحلق وحتلل من عمرته وأقام إىل وقت خروجه إىل عرفات وحينئذ 

حيرم من جوف مكة باحلج وخيرج وكذلك من أراد احلج من أهل مكة والسنة لإلمام أن خيطب مبكة يوم السابع من 
الناس فبها بالذهاب غداً بعدما يصلون الصبح إىل مىن ويعلمهم  ذي احلجة بعدما يصلي الظهر خطبة واحدة يأمر

تلك األعمال مث إن القوم يذهبون يوم التروية إىل مىن حبيث يوافون الظهر هبا ويصلون هبا مع اإلمام الظهر والعصر 
منها فالسنة واملغرب والعشاء والصبح من يوم عرفة مث إذا طلعت الشمس على ثبري يتوجهون إىل عرفات فإذا دنوا 

أن ال يدخلوها بل يضرب فيه اإلمام بنمرة وهي قريبة من عرفة فينزلون هناك حىت تزول الشمس فيخطب اإلمام 
خطبتني يبني هلم مناسك احلج وحيرضهم على إكثار الدعاء والتهليل باملوقف إذا فرغ من اخلطبة األوىل جلس مث قام 



األذان معه وخيفف حبيث يكون فراغه منها مع فراغ املؤذنني من األذان  وافتتح اخلطبة الثانية واملؤذنون يأخذون يف
مث ينزل فيقيم املؤذنون فيصلي هبم الظهر مث يقيمون يف احلال ويصلي هبم العصر وهذا اجلمع متفق عليه مث بعد 

ف هناك وإذا وق) صلى اهللا عليه وسلم ( الفرغ من الصالة يتوجهون إىل عرفات فيقفون عند الصخرات ألن النيب 
  وقفوا استقبلوا القبلة يذكرون اهللا تعاىل ويدعونه إىل غروب الشمس

واعلم أن الوقوف ركن ال يدرك احلج إال به فمن فاته الوقوف يف وقته وموضوعه فقد فاته احلج ووقت الوقوف 
املة وإذا حضر يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة وميتد إىل طلوع الفجر من يوم النحر وذلك نصف يوم وليلة ك

احلاج هناك يف هذا الوقت حلظة واحدة من ليل أو هنار فقد كفى وقال أمحد وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم 
عرفة وميتد إىل طلوع الفجر من يوم النحر فإذا غربت الشمس دفع اإلمام من عرفات وأخر صالة املغرب حىت 

  جيمع بينها وبني العشاء باملزدلفة
فة أقوال أحدها أهنم يقربون فيها من مىن واإلزدالف القرب والثاين أن الناس جيتمعون فيها ويف تسمية املزدل

واإلجتماع اإلزدالف والثالث أهنم يزدلفون إىل اهللا تعاىل أي يتقربون بالوقوف ويقال للمزدلفة مجع ألنه جيمع فيها 
اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليها أي دنا بني صالة العشاء واملغرب وهذا قول قتادة وقيل إن آدم عليه السالم 

منها مث إذا أتى اإلمام املزدلفة مجع املغرب والعشاء بإقامتني مث يبيتون هبا فإن يبت هبا فعليه دم شاة فإذا طلع الفجر 
صلوا صالة الصبح بغلس والتغليس بالفجر ههنا أشد استحباباً منه يف غريها وهو متفق عليه فإذا صلوا الصبح 

ا منها احلصى للرمي يأخذ كل إنسان منها سبعني حصاة مث يذهبون إىل املشعر احلرام وهو جبل يقال له قزح أخذو
امِ وهذا اجلبل أقصى ا ملزدلفة مما وهو املراد من قوله تعاىل فَإِذَا أَفَضُْتم ّمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُُرواْ اللََّه ِعنَد الَْمشَْعرِ الْحََر

  أمكنه أو وقف بالقرب منه إن مل ميكنه وحبمد اهللا تعاىل يهلله ويكربه واليلي مىن فريقى فوقه إن 

يزال كذلك حىت يسفر جداً مث يدفع قبل طلوع الشمس ويكفي املرور كما يف عرفة مث يذهبون منه إىل وادي حمسر 
ديداً قدر رمية حجر فإذا بلغوا بطن حمسر فيستحب ملن كان راكباً أن حيرك دابته ومن كان ماشياً أن يسعى سعياً ش

فإذا أتوا مىن رموا مجرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات ويقطع التلبية إذا ابتدأ الرمي فإذا رمى مجرة العقبة 
ذبح اهلدي إن كان معه هدي وذلك سنة لو تركه ال شيء عليه ألنه رمبا ال يكون معه هدي مث بعدما ذبح اهلدي 

قطع أطراف شعوره مث بعد احللق يأيت مكة ويطوف بالبيت طواف اإلفاضة حيلق رأسه أو يقصر والتقصري أن ي
ويصلي ركعيت الطواف ويسعى بني الصفا واملروة مث بعد ذلك يعودون إىل مىن يف بقية يوم النحر وعليهم البيتوتة 

واملراد من  مبىن ليايل التشريق ألجل الرمي واتفقوا على أنه مىت حصل الرمي واحللق والطواف فقد حصل التحلل
  التحلل حل اللبس والتقليم واجلماع فهذا هو الكالم يف أعمال احلج واهللا أعلم

املسألة اخلامسة اعلم أن أهل اجلاهلية كانوا قد غريوا مناسك احلج عن سنة إبراهيم عليه السالم وذلك أن قريشاً 
شدة يقال رجل أمحس وقوم محس مث إن وقوماً آخرين مسوا أنفسهم باحلمس وهم أهل الشدة يف دينهم واحلماسة ال

هؤالء كانوا ال يقفون يف عرفات ويقولون ال خنرج من احلرم وال نتركه يف وقت الطاعة وكان غريهم يقفون بعرفة 
والذين كانوا يقفون بعرفة يفيضون قبل أن تغرب الشمس والذي يقفون مبزدلفة يفيضون إذا طلعت الشمس 

معناه أشرق يا ثبري بالشمس كيما نندفع من مزدلفة فيدخلون يف غور من األرض ويقولون أشرق ثبري كيما نغري و
وهو املنخفض منها وذلك أهنم جاوزوا املزدلفة وصاروا يف غور من األرض فأمر اهللا تعاىل حممداً عليه الصالة 

املزدلفة قبل  والسالم مبخالفة القوم يف الدفعتني وأمره بأن يفيض من عرفة بعد غروب الشمس وبأن يفيض من
  طلوع الشمس واآلية ال داللة فيها على ذلك بل السنة دلت على هذه األحكام



املسألة السادسة الصحيح أن اآلية تدل على أن احلصول بعرفة واجب يف احلج وذلك أن اآلية دالة على وجوب 
صول يف عرفات وما ال يتم ذكر اهللا عند املشعر احلرام عند اإلفاضة من عرفات واإلفاضة من عرفات مشروطة باحل

الواجب إال به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب فثبت أن اآلية دالة على أن احلصول يف عرفات واجب يف احلج 
فإذا مل يأت به فلم يكن آتياً باحلج املأمور به فوجب أن ال خيرج عن العهدة وهذا يقتضي أن يكون الوقوف بعرفة 

ج حيصل عند ترك بعض املأمورات إال أن األصل ما ذكرناه وإمنا يعدل عنه بدليل شرطاً أقصى ما يف الباب أن احل
منفصل وذهب كثري من العلماء إىل أن اآلية ال داللة فيها على أن الوقوف شرط ونقل عن احلسن أن الوقوف 

تفقوا على أن احلج بعرفة واجب إال أنه إن فاته ذلك قام الوقوف جبميع احلرم مقامه وسائر الفقهاء أنكروا ذلك وا
  ال حيصل إال بالوقوف بعرفة

املسألة السابعة قوله فَاذْكُُرواْ اللََّه ِعنَد الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ يدل أن احلصول عند املشعر احلرام واجب ويكفي فيه املرور 
ة ركن مبنزلة به كما يف عرفة فأما الوقوف هناك فمسنون وروي عن علقمة والنخعي أهنما قاال الوقوف باملزدلف

لوقوف الوقوف بعرفة وحجتهما قوله تعاىل فَإِذَا أَفَضُْتم ّمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُُرواْ اللََّه ِعنَد الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ وذلك ألن ا
بعرفة ال ذكر له صرحياً يف الكتاب وإمنا وجب بإشارة اآلية أو بالسنة واملشعر احلرام فيه أمر جزم وقال مجهور 

  إنه ليس بركن واحتجوا بقوله عليه السالمالفقهاء 

من أدرك عرفة فقد أدرك احلج ومن فاته عرفة فقد فاته احلج ( وبقوله ) احلج عرفة فمن وقف بعرفة فقد مت حجه ( 
الَْمشَْعرِ الْحََرامِ أمر  قالوا ويف اآلية إشارة إىل ما قلنا ألن اهللا تعاىل قال فَإِذَا أَفَْضُتم ّمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُرُواْ اللََّه ِعنَد) 

بالذكر ال بالوقوف فعلم أن الوقوف عند املشعر احلرام تبع للذكر وليس بأصل وأما الوقوف بعرفة فهو أصل ألنه 
  قال فَإِذَا أَفَْضُتم ّمْن َعَرفَاٍت ومل يقل من الذكر بعرفات

علمته وليت شعري ما فعل فالن أي ليس علمي املسألة الثامنة الَْمْشَعرِ املعلم وأصله من قولك شعرت بالشيء إذا 
بلغه وأحاط به وشعار الشيء أعالمه فسمى اهللا تعاىل ذلك املوضع باملشعر احلرام ألنه معلم من معامل احلج مث 

اختلفوا فقال قائلون املشعر احلرام هو املزدلفة ومساها اهللا تعاىل بذلك ألن الصالة واملقام واملبيت به والدعاء عنده 
األصح أنه قزح وهو آخر حد املزدلفة واألول أقرب ) الكشاف ( قال صاحب ) البسيط ( ذا قاله الواحدي يف هك

ألن الفاء يف قوله فَاذْكُُرواْ اللََّه ِعنَد الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ تدل على أن الذكر عند املشعر احلرام حيصل عقيب اإلفاضة من 
  ةعرفات وما ذاك إال بالبيتوتة باملزدلف

املسألة التاسعة اختلفوا يف الذكر املأمور به عند املشعر احلرام فقال بعضهم املراد منه اجلمع بني صاليت املغرب 
والدليل عليه أن قوله فَاذْكُرُواْ اللََّه ِعندَ )  ١٤طه ( والعشاء هناك والصالة تسمى ذكراً قال اهللا تعاىل إِنَّنِى أََنا اللَُّه 

امِ أمر وهو للوجوب وال ذكر هناك جيب إال هذا وأما اجلمهور فقالوا املراد منه ذكر اهللا بالتسبيح الَْمشَْعرِ الْحََر
والتحميد والتهليل وعن ابن عباس أنه نظر إىل الناس يف هذه الليلة وقال كان الناس إذا أدركوا هذه الليلة ال 

  ينامون
  تأما قوله تعاىل وَاذْكُُروُه كََما َهدَاكُْم ففيه سؤاال

  السؤال األول ملا قال اذْكُرُواْ اللََّه ِعنَد الَْمشَْعرِ الْحََرامِ فلم قال مرة أخرى َواذْكُُروُه وما الفائدة يف هذا التكرير
واجلواب من وجوه أحدها أن مذهبنا أن أمساء اهللا تعاىل توقيفية ال قياسية فقوله أوالً اذْكُرُواْ اللََّه أمر بالذكر وقوله 

اذْكُرُوُه كََما َهَداكُْم أمر لنا بأن نذكره سبحانه باألمساء والصفات اليت بينها لنا وأمرنا أن نذكره هبا ال ثانياً َو
باألمساء اليت نذكرها حبسب الرأي والقياس وثانيها أنه تعاىل أمر بالذكر أوالً مث قال ثانياً َواذْكُُروُه كََما َهَداكُْم أي 



كر كما هداكم اهللا لدين اإلسالم فكأنه تعاىل قال إمنا أمرتكم هبذا الذكر لتكونوا وافعلوا ما أمرناكم به من الذ
 شاكرين لتلك النعمة ونظريه ما أمرهم به من التكبري إذا أكملوا شهر رمضان فقال َولُِتكِْملُواْ الِْعدَّةَ  َوِلُتكَّبرُواْ اللََّه

كَذاِلَك َسخَّرََها لَكُْم لُِتكَّبرُواْ اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم وثالثها أن ) ي األضاح( وقال يف )  ١٨٥البقرة ( َعلَى َما َهَداكُْم 
بالذكر  قوله أوالً فَاذْكُرُواْ اللََّه ِعندَ الَْمشَْعرِ الْحََرامِ أمر بالذكر باللسان وقوله ثانياً َواذْكُُروُه كََما َهَداكُْم أمر

ربان أحدمها ذكر هو ضد النسيان والثاين الذكر بالقول فما هو بالقلب وتقريره أن الذكر يف كالم العرب ض
وأما الذكر الذي هو القول فهو كقوله )  ٦٣الكهف ( خالف النسيان قوله َوَما أَْنَسانِيهُ إِالَّ الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُرُه 
فثبت أن الذكر )  ٢٠٣البقرة ( اللََّه ِفى أَيَّامٍ مَّْعُدوداٍت  فَاذْكُُرواْ اللََّه كَِذكْرِكُْم ءاَباءكُمْ أَْو أََشدَّ ِذكًْرا َواذْكُرُواْ

  وارد باملعنيني فاألول حممول على الذكر باللسان والثاين على الذكر بالقلب فإن هبما حيصل متام

م هبدايته العبودية ورابعها قال ابن األنباري معىن قوله َواذْكُُروُه كََما َهَداكُمْ يعين اذكروه بتوحيده كما ذكرك
وخامسها حيتمل أن يكون املراد من الذكر مواصلة الذكر كأنه قيل هلم اذكروا اهللا واذكروه أي اذكروه ذكراً بعد 

(  ذكر كما هداكم هداية بعد هداية ويرجع حاصله إىل قوله َعِليماً ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ اذْكُرُواْ اللََّه ِذكْراً كَِثرياً
وسادسها أنه تعاىل أمر بالذكر عند املشعر احلرام وذلك إشارة إىل القيام بوظائف الشريعة مث قال )  ٤١األحزاب 

بعده وَاذْكُُروُه كََما َهَداكُْم واملعىن أن توقيف الذكر على املشعر احلرام فيه إقامة لوظائف الشريعة فإذا عرفت هذا 
احلرام بل عن من سواه فيصري مستغرقاً يف نور جالله قربت إىل مراتب احلقيقة وهو أن ينقطع قلبك عن املشعر 

وصمديته ويذكره ألنه هو الذي يستحق هلذا الذكر وألن هذا الذكر يعطيك نسبة شريفة إليه بكونك يف هذه احلالة 
يكون يف  تكون يف مقام العروج ذاكراً له ومشتغالً بالثناء عليه وإمنا بدأ باألول وثىن بالثاين ألن العبد يف هذه احلالة

مقام العروج فيصعد من األدىن إىل األعلى وهذا مقام شريف ال يشرحه املقال وال يعرب عنه اخليال ومن أراد أن 
يصل إليه فليكن من الواصلني إىل العني دون السامعني لألثر ورابعها أن يكون املراد باألول هو ذكر أمساء اهللا تعاىل 

االشتغال بشكر نعمائه والشكر مشتمل أيضاً على الذكر فصح أن يسمي  وصفاته احلسىن واملراد بالذكر الثاين
الشكر ذكراً والدليل على أن الذكر الثاين هو الشكر أنه علقه باهلداية فقال كََما َهَداكُْم والذكر املرتب على النعمة 

لْحََرامِ جاز أن يظن أن الذكر خمتص هبذه البقعة ليس إال الشكر وثامنها أنه تعاىل ملا قال فَاذْكُرُواْ اللََّه ِعندَ الَْمشَْعرِ ا
وهبذه العبادة يعين احلج فأزال اهللا تعاىل هذه الشبهة فقال َواذْكُُروُه كََما َهَداكُمْ يعين اذكروه على كل حال ويف 

كل مكان ألن هذا الذكر إمنا وجب شكراً على هدايته فلما كانت نعمة اهلداية متواصلة غري منقطعة فكذلك 
الشكر جيب أن يكون مستمراً غري منقطع وتاسعها أن قوله فَاذْكُُرواْ اللََّه ِعنَد الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ املراد منه اجلمع بني 

  صاليت املغرب والعشاء هناك مث قوله َواذْكُرُوُه كََما َهَداكُْم واملراد منه التهليل والتسبيح
  ه كََما َهَداكُْمالسؤال الثاين ما املراد من اهلداية يف قول

اجلواب منهم من قال إهنا خاصة واملراد منه كما هداكم بأن ردكم يف مناسك حجكم إىل سنة إبراهيم عليه السالم 
  ومنهم من قال ال بل هي عامة متناولة لكل أنواع اهلداية يف معرفة اهللا تعاىل ومعرفة مالئكته وكتبه ورسله وشرائعه

  ِمن قَْبِلِه إىل ماذا يعود السؤال الثالث الضمري يف قوله
اجلواب حيتمل أن يكون راجعاً إىل الُْهَدى والتقدير وإن كنتم من قبل أن هداكم من الضالني وقال بعضهم إنه راجع 
إىل القرآن والتقدير واذكروه كما هداكم بكتابه الذي بني لكم معامل دينه وإن كنتم من قبل إنزاله ذلك عليكم من 

  الضالني
تعاىل َوإِن كُنُتْم ّمن قَْبِلِه لَِمَن الضَّالَّني فقال القفال رمحة اهللا عليه فيه وجهان أحدمها وما كنتم من قبله إال أما قوله 



وقوله َوإِن )  ٤الطارق ( الضالني والثاين قد كنتم من قبله من الضالني وهو كقوله إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ 
  ) ١٨٦الشعراء ( الْكَاِذبَِني نَّظُنَُّك لَِمَن 

  ثُمَّ أَفِيُضواْ ِمْن َحْيثُ أَفَاضَ النَّاُس وَاْسَتْغِفرُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم
فيه قوالن األول املراد به اإلفاضة من عرفات مث القائلون هبذا القول اختلفوا فاألكثرون منهم ذهبوا إىل أن هذه 

لفائها وهم احلمس وذلك أهنم كانوا ال يتجاوزون املزدلفة وحيتجون بوجوه أحدها أن احلرم اآلية أمر لقريش وح
أشرف من غريه فوجب أن يكون الوقوف به أوىل وثانيها أهنم كانوا يترفعون على الناس ويقولون حنن أهل اهللا فال 

كان ذلك يوهم نقصاً يف احلرم مث ذلك حنل حرم اهللا وثالثها أهنم كانوا لو سلموا أن املوقف هو عرفات ال احلرم ل
النقص كان يعود إليهم وهلذا كان احلمس ال يقفون إال يف املزدلفة فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية أمراً هلم بأن يقفوا يف 

عرفات وأن يفيضوا منها كما تفعله سائر الناس وروي أن النيب عليه الصالة والسالم ملا جعل أبا بكر أمرياً يف احلج 
مره بإخراج الناس إىل عرفات فلما ذهب مر على احلمس وتركهم فقالوا له إىل أين وهذا مقام آبائك وقومك فال أ

تذهب فلم يلتفت إليهم ومضى بأمر اهللا إىل عرفات ووقف هبا وأمر سائر الناس بالوقوف هبا وعلى هذا التأويل 
حيث أفاض سائر الناس الذين هم واقفون بعرفات ومن فقوله ِمْن َحْيثُ أَفَاضَ النَّاُس يعين لتكن إفاضتكم من 

القائلني بأن املراد هبذه اآلية اإلضافة من عرفات من يقول قوله ثُمَّ أَِفيضُواْ أمر عام لكل الناس وقوله ِمْن َحْيثُ 
صلى ( النيب  أَفَاَض النَّاُس املراد إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم فإن سنتهما كانت اإلفاضة من عرفات وروي أن

كان يقف يف اجلاهلية بعرفة كسائر الناس وخيالف احلمس وإيقاع اسم اجلمع على الواحد جائز ) اهللا عليه وسلم 
يعين نعيم بن مسعود إِنَّ )  ١٧٣آل عمران ( إذا كان رئيساً يقتدي به وهو كقوله تعاىل الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس 

يعين أبا سفيان وإيقاع اسم اجلمع على الواحد املعظم جماز مشهور ومنه )  ١٧٣آل عمران ( ْم النَّاَس قَْد َجَمعُواْ لَكُ
ويف اآلية وجه ثالث ذكره القفال رمحه اهللا وهو أن يكون قوله ِمْن َحْيثُ )  ١القدر ( قوله إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ 

من عرفة وأنه هو األمر القدمي وما سواه فهو مبتدع حمدث كما يقال هذا مما  أَفَاَض النَّاُس عبارة عن تقادم اإلفاضة
  فعله الناس قدمياً فهذا مجلة الوجوه يف تقرير مذهب من قال املراد من هذه اإلفاضة من عرفات

مس القول الثاين وهو اختيار الضحاك أن املراد من هذه اإلفاضة من املزدلفة إىل مىن يوم النحر قبل طلوع الش
للرمي والنحر وقوله ِمْن َحْيثُ أَفَاَض املراد بالناس إبراهيم وإمساعيل وأتباعهما وذلك أنه كانت طريقتهم اإلفاضة 

من املزدلفة قبل طلوع الشمس على ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم والعرب الذين كانوا واقفني باملزدلفة 
أمرهم بأن تكون إفاضتهم من املزدلفة يف الوقت الذي كان حيصل فيه  كانوا يفيضون بعد طلوع الشمس فاهللا تعاىل

  إفاضة إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم واعلم أن على كل واحد من القولني إشكاالً
ضة أما اإلشكال على القول األول فهو أن قوله تعاىل ثُمَّ أَِفيضُواْ ِمْن َحْيثُ أَفَاَض النَّاُس يقتضي ظاهره أن هذه اإلفا

ملكان ثُمَّ فإهنا توجب الترتيب ولو كان املراد من هذه )  ١٩٨البقرة ( غري ما دل عليه قوله فَإِذَا أَفَْضُتم ّمْن َعَرفَاٍت 
  اآلية اإلفاضة من عرفات مع أنه معطوف على قوله فَإِذَا أَفَضُْتم ّمْن َعَرفَاٍت

تقدير اآلية فإذا أفضتم من عرفات مث أفيضوا من كان هذا عطفاً للشيء على نفسه وأنه غري جائز وألنه يصري 
  عرفات وإنه غري جائز

فإن قيل مل ال جيوز أن يقال هذه اآلية متقدمة على ما قبلها والتقدير فاتقون يا أويل األلباب مث أفيضوا من حيث 
ذا أفضتم من عرفات أفاض الناس واستغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم فإ



  فذكروا اهللا وعلى هذا التريتب يصح يف هذه اإلفاضة أن تكون تلك بعينها
قلنا هذا وإن كان حمتمالً إال أن األصل عدمه وإذا أمكن محل الكالم على القول الثاين من غري التزام إىل ما ذكرمت 

  فأي حاجة بنا إىل التزامه
لقول ال يتمشى إال إذا محلنا لفظ ّمْن َحْيثُ يف قوله ِمْن َحْيثُ أَفَاضَ النَّاسُ وأما اإلشكال على القول الثاين فهو أن ا

  على الزمان وذلك غري جائز فإنه خمتص باملكان ال بالزمان
أجاب القائلون بالقول األول عن ذلك السؤال بأن ثُمَّ ههنا على مثال ما يف قوله تعاىل َوَما أَْدَراَك َما الَْعقََبةُ  فَكُّ 

أي كان مع هذا من املؤمنني ويقول الرجل )  ١٧البلد ( إىل قوله ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن ءاَمُنواْ )  ١٣البلد ( َرقََبةٍ  
لغريه قد أعطيتك اليوم كذا وكذا مث أعطيتك أمس كذا فإن فائدة كلمة ثُمَّ ههنا تأخر أحد اخلربين عن اآلخر ال 

   عنهتأخر هذا املخرب عنه عن ذلك املخرب
وأجاب القائلون بالقول الثاين بأن التوقيت بالزمان واملكان يتشاهبان جداً فال يبعد جعل اللفظ املستعمل يف أحدمها 

  مستعمالً يف اآلخر على سبيل اجملاز
عيل عليهما أما قوله ِمْن َحْيثُ أَفَاَض النَّاُس فقد ذكرنا أن املراد من النَّاسِ إما الواقفون بعرفات وإما إبراهيم وإمس

السالم وأتباعهما وفيه قول ثالث وهو قول الزهري أن املراد بالناس يف هذه اآلية آدم عليه السالم واحتج بقراءة 
سعيد بن جبري ثُمَّ أَِفيضُواْ ِمْن َحْيثُ أَفَاَض النَّاُس وقال هو آدم نسي ما عهد إليه ويروى أنه قرأ النَّاسِ بكسر السني 

  لياء واملعىن أن اإلفاضة مع عرفات شرع قدمي فال تتركوهاكتفاء بالكسرة عن ا
أما قوله تعاىل وَاْسَتْغِفرُواْ اللََّه فاملراد منه االستغفار باللسان مع التوبة بالقلب وهو أن يندم على كل تقصري منه يف 

ملنافعه العاجلة كما طاعة اهللا ويعزم على أن ال يقصر فيما بعد ويكون غرضه يف ذلك حتصيل مرضات اهللا تعاىل ال 
أن ذكر الشهادتني ال ينفع إال والقلب حاضر مستقر على معنامها وأما اإلستغفار باللسان من غري حصول التوبة 

  بالقلب فهو إىل الضرر أقرب
  فإن قيل كيف أمر باإلستغفار مطلقاً ورمبا كان فيهم من مل يذنب فحينئذ ال حيتاج إىل االستغفار

مذنباً فاإلستغفار واجب وإن مل يذنب إال أنه جيوز من نفسه أنه قد صدر عنه تقصري يف أداء واجلواب أنه إن كان 
الواجبات واالحتراز عن احملظورات وجب عليه اإلستغفار أيضاً تداركاً لذلك اخللل اجملوز وإن قطع بأنه مل يصدر 

كنه هذا القطع يف عمل واحد فكيف يف عنه ألبتة خلل يف شيء من الطاعات فهذا كاملمتنع يف حق البشر فمن أين مي
  أعمال كل العمر إال أن بتقدير إمكانه فاإلستغفار أيضاً

واجب وذلك ألن طاعة املخلوق ال تليق حبضرة اخلالق وهلذا قالت املالئكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فكان 
غان على قليب وإين ألستغفر اهللا يف اليوم إنه لي( اإلستغفار الزماً من هذه اجلهة وهلذا قال عليه الصالة والسالم 

  )والليلة سبعني مرة 
  وأما قوله تعاىل إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم قد علمت أن غفوراً يفيد املبالغة وكذا الرحيم مث يف اآلية مسألتان

ملذنب باإلستغفار مث وصف املسألة األوىل هذه اآلية تدل على أنه تعاىل يقبل التوبة من التائب ألنه تعاىل ملا أمر ا
نفسه بأنه كثري الغفران كثري الرمحة فهذا يدل قطعاً على أنه تعاىل يغفر لذلك املستغفر ويرحم ذلك الذي متسك 

  حببل رمحته وكرمه
املسألة الثانية اختلف أهل العلم يف املغفرة املوعودة يف هذه اآلية فقال قائلون إهنا عند الدفع من عرفات إىل اجلمع 

قال آخرون إهنا عند الدفع من اجلمع إىل مىن وهذا االختالف مفرع على ما ذكرنا أن قوله ثُمَّ أَِفيضُواْ على أي و



صلى اهللا ( األمرين حيمل قال القفال رمحه اهللا ويتأكد القول الثاين مبا روى نافع عن ابن عمر قال خطبنا رسول اهللا 
الناس إن اهللا عز وجل يطلع عليكم يف مقامكم هذا فقبل من حمسنكم يا أيها ( عشية يوم عرفة فقال ) عليه وسلم 

فقال أصحابه يا رسول اهللا أفضت بنا ) ووهب مسيئكم حملسنكم والتبعات عوضها من عنده أفيضوا على اسم اهللا 
ل باألمس إين سألت ريب عز وج( باألمس كئيباً حزيناً وأفضت بنا اليوم فرحاً مسروراً فقال عليه الصالة والسالم 

شيئاً مل جيد يل به سألته التبعات فأىب علي به فلما كان اليوم أتاين جربيل عليه السالم فقال إن ربك يقرئك السالم 
  اللهم اجعلنا من أهله بفضلك يا أكرم األكرمني) ويقول لك التبعات ضمنت عوضها من عندي 

  ِذكْرِكُْم َءاَبآَءكُْم أَوْ أََشدَّ ِذكْرًافَإِذَا قََضيُْتم مََّناِسكَكُْم فَاذْكُرُواْ اللََّه كَ
  فيه مسائل

املسألة األوىل روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم بعد أيام التشريق يقفون بني مسجد مىن 
وبني اجلبل ويذكر كل واحد منهم فضائل آبائه يف السماحة واحلماسة وصلة الرحم ويتناشدون فيها األشعار 

ون باملنثور من الكالم ويريد كل واحد منهم من ذلك الفعل حصول الشهرة والترفع مبآثر سلفه فلما أنعم ويتكلم
عن ابن عمر قال ) تفسريه ( اهللا عليهم باإلسالم أمرهم أن يكون ذكرهم لرهبم كذكرهم آلبائهم وروى القفال يف 

الفتح يستلم الركن مبحجنه مث محد اهللا وأثىن على راحلته القصوى يوم ) صلى اهللا عليه وسلم ( طاف رسول اهللا 
أما بعد أيها الناس إن اهللا قد أذهب عنكم محية اجلاهلية وتفككها يا أيها الناس إمنا الناس رجالن بر ( عليه مث قال 

 ١٣احلجرات ( كَرٍ َوأُنْثَى تقي كرمي على اهللا أو فاجر شقي هني على اهللا مث تال رَّحِيٌم يأَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُم ّمن ذَ
وعن السدي أن العرب مبىن بعد فراغهم من احلج كان أحدهم يقول ) أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ) 

  اللهم إن أيب كان عظيم اجلفنة عظيم القدر كثري املال فأعطين مثل ما أعطيته فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

إذا علق بفعل النفس فاملراد به اإلمتام والفراغ وإذا علق على فعل الغري فاملراد به املسألة الثانية اعلم أن القضاء 
( لسالم االلزام نظري األول قوله تعاىل فَقََضاُهنَّ سَْبَع َسَماوَاٍت ِفى َيْوَمْينِ فَإِذَا قُِضَيِت الصَّلَواةُ  وقال عليه الصالة وا

( اخلصومة قضي بينهما ونظري الثاين قوله تعاىل َوقََضى رَبَُّك ويقال يف احلاكم عند فصل ) وما فاتكم فاقضوا 
 ٤اإلسراء ( وإذا استعمل يف اإلعالم فاملراد أيضاً ذلك كقوله َوقََضْيَنا إِلَى َبنِى إِسْراءيلَ ِفى الِْكتَابِ )  ٢٣اإلسراء 

  يعين أعلمناهم) 
كُْم ال حيتمل إال الفراغ من مجيعه خصوصاً وذكر كثري منه قد إذا ثبت هذا فنقول قوله تعاىل فَإِذَا قََضيُْتم مََّناِسكَ

تقدم من قبل وقال بعضهم حيتمل أن يكون املراد اذكروا اهللا عند املناسك ويكون املراد من هذا الذكر ما أمروا به 
اذْكُُرواْ اللََّه كقول القائل من الدعاء بعرفات واملشعر احلرام والطواف والسعي ويكون قوله فَإِذَا قََضْيُتم مََّناِسكَكُْم فَ

إذا حججت فطف وقف بعرفة وال يعين به الفراغ من احلج بل الدخول فيه وهذا القول ضعيف ألنا بينا أن قوله 
فَإِذَا قََضيُْتم مََّناِسكَكُْم مشعر بالفراغ واالمتام من الكل وهذا مفارق لقول القائل إذا حججت فقف بعرفات ألن 

  ل يف احلج ال الفراغ وأما هذه اآلية فال جيوز أن يكون املراد منها إال الفراغ من احلجمراده هناك الدخو
مجع منسك الذي هو املصدر مبنزلة النسك أي إذا قضيتم عباداتكم اليت أمرمت هبا يف احلج ) املناسك ( املسألة الثالثة 

أعمال مناسككم فيكون من باب حذف  وإن جعلنها مجع منسك الذي هو موضع العبادة كان التقدير فإذا قضيتم
  املضاف

إذا عرفت هذا فنقول قال بعض املفسرين املراد من املناسك ههنا ما أمر اهللا تعاىل به الناس يف احلج من العبادات 
  وعن جماهد أن قضاء املناسك هو إراقة الدماء



من املناسك يوجب هذا الذكر فلهذا اختلفوا يف أن  املسألة الرابعة الفاء يف قوله فَاذْكُُرواْ اللََّه يدىل على أن الفراغ
هذا الذكر أي ذكر هو فمنهم من محله على الذكر على الذبيحة ومنهم من محله على الذكر الذي هو التكبريات 

بعد الصالة يف يوم النحر وأيام التشويق على حسب اختالفهم يف وقته أوالً وآخراً ألن بعد الفراغ من احلج ال ذكر 
إال هذه التكبريات ومنهم من قال بل املراد حتويل القوم عما اعتادوه بعد احلج من ذكر التفاخر بأحوال  خمصوص

اآلباء ألنه تعاىل لو مل ينه عن ذلك بإنزال هذه اآلية مل يكونوا ليعدلوا عن هذه الطريقة الذميمة فكأنه تعاىل قال فإذا 
ى ذكر اهللا دون ذكر اآلباء ومنهم من قال بل املراد منه أن قضيتم وفرغتم من واجبات احلج وحللتم فتوفروا عل

الفراغ من احلج يوجب اإلقبال على الدعاء واالستغفار وذلك ألن من حتمل مفارقة األهل والوطن وإنفاق األموال 
نقطاع والتزام املشاق يف سفر احلج فحقيق به بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء والتضرع وكثرة االستغفار واإل

إىل اهللا تعاىل وعلى هذا جرت السنة بعد الفراغ من الصالة بالدعوات الكثرية وفيه وجه خامس وهو أن املقصود 
من االشتغال هبده العبادة قهر النفس وحمو آثار النفس والطبيعة مث هذا العزم ليس مقصوداً بالذات بل املقصود منه 

جلى فيه نور جالل اهللا والتقدير فإذا قضيتم مناسككم وأزلتم آثار أن تزول النقوش الباطلة عن لوح الروح حىت يت
البشرية وأمطتم األذى عن طريق السلوك فاشتغلوا بعد ذلك بتنوير القلب بذكر اهللا فاألول نفي والثاين إثبات 

  واألول إزالة ما دون احلق من سنن اآلثار والثاين استنارة القلب بذكر امللك اجلبار

كَذِكْرِكُْم ءاَباءكُْم ففيه وجوه أحدها وهو قول مجهور املفسرين أنا ذكرنا أن القوم كانوا بعد الفراغ  أما قوله تعاىل
من احلج يبالغون يف الثناء على آبائهم يف ذكر مناقبهم وفضائلهم فقال اهللا سبحانه وتعاىل فَاذْكُرُواْ اللََّه كَذِكْرِكُمْ 

ا كنتم تتوفرون على ذكر اآلباء وابذلوا جهدكم يف الثناء على اهللا وشرح آالئه أََباكُْم يعين توفروا على ذكر اهللا كم
ونعمائه كما بذلتم جهدكم يف الثناء على آبائكم ألن هذا أوىل وأقرب إىل العقل من الثناء على اآلباء فإن ذكر 

ن صدقاً فذلك يوجب العجب مفاخر اآلباء إن كان كذباً فذلك يوجب الدناءة يف الدنيا والعقوبة يف اآلخرة وإن كا
والكرب وكثرة الغرور وكل ذلك من أمهات املهلكات فثبت أن اشتغالكم بذكر اهللا أوىل من اشتغالكم مبفاخر 
آبائكم فإن مل حتصل األولوية فال أقل من التساوي وثانيها قال الضحاك والربيع اذكروا اهللا كذكركم آباءكم 

قالوا وهو قول الصيب أول )  ٨١النحل ( هات كقوله سََرابِيلَ تَِقيكُُم الَْحرَّ وأمهاتكم واكتفى بذكر اآلباء عن األم
ما يفصح الكالم أبه أبه أمه أمه أي كونوا مواظبني على ذكر اهللا كما يكون الصيب يف صغره مواظباً على ذكر أبيه 

ل كما ال ينسى ذكر أبيه فكذلك وأمه وثالثها قال أبو مسلم جرى ذكر اآلباء مثالً لدوام الذكر واملعىن أن الرج
جيب أن ال يغفل عن ذكر اهللا ورابعها قال ابن األنباري يف هذه اآلية إن العرب كان أكثر أقسامها يف اجلاهلية 

باآلباء كقوله وأيب وأبيكم وجدي وجدكم فقال تعاىل عظموا اهللا كتعظيمكم آبائكم وخامسها قال بعض املذكورين 
حدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية فإن الواحد منهم لو نسب إىل والدين لتأذى واستنكف املعىن اذكروا اهللا بالو

منه مث كان يثبت لنفسه آهلة فقيل هلم اذكروا اهللا بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية بل املبالغة يف التوحيد 
ن الطفل كما يرجع إىل أبيه يف طلب مجيع ههنا أوىل من هناك وهذا هو املراد بقوله أَْو أََشدَّ ذِكًْرا وسادسها أ

املهمات ويكون ذاكراً له بالتعظيم فكونوا أنتم يف ذكر اهللا كذلك وسابعها حيتمل أهنم كانوا يذكرون آباءهم 
ليتوسلوا بذكره إىل إجابة الدعاء عند اهللا فعرفهم اهللا تعاىل أن آباءهم ليسوا يف هذه الدرجة إذ أفعاهلم احلسنة 

عتربة بسبب شركهم وأمروا أن جيعلوا بدل ذلك تعديد آالء اهللا ونعمائه وتكثري الثناء عليه ليكون صارت غري م
عن أن حيلفوا بآبائهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك وسيلة إىل تواتر النعم يف الزمان املستقبل وقد هنى رسول اهللا 

ى اهللا فإمنا هو هللا وباهللا فاألوىل تعظيم اهللا تعاىل وال إذا كان ما سو) من كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت ( فقال 



إله غريه وثامنها روي عن ابن عباس أنه قال يف تفسري هذه اآلية هو أن تغضب هللا إذا عصى أشد من غضبك 
  لوالدك إذا ذكر بسوء

يف شيء واحد وهو  واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت حمتملة إال أن الوجه األول هو املتعني ومجيع الوجوه مشتركة
أنه جيب على العبد أن يكون دائم الذكر لربه دائم التعظيم له دائم الرجوع إليه يف طلب مهماته دائم االنقطاع 

  عمن سواه اللهم اجعلنا هبذه الصفة يا أكرم األكرمني
  أما قوله تعاىل أَوْ أََشدَّ ِذكًْرا ففيه مسألتان
قيل الكاف فيكون موضعه جراً وقيل اذْكُُرواْ فيكون موضعه نصباً والتقدير  املسألة األوىل عامل اإلعراب يف أََشدَّ

  اذكروا اهللا مثل ذكركم آباءكم واذكروه أََشدَّ ِذكًْرا من آبائكم
املسألة الثانية قوله أَْو أََشدَّ ِذكًْرا معناه بل أشد ذكراً وذلك ألن مفاخر آبائهم كانت قليلة أما صفات الكمال هللا عز 

  فهي غري متناهية فيجب أن يكون اشتغاهلم بذكر صفات الكمال يف حق اهللاوجل 

تعاىل أشد من اشتغاهلم بذكر مفاخر آبائهم قال القفال رمحه اهللا وجماز اللغة يف مثل هذا معروف يقول الرجل لغريه 
  هو أقرب منهافعل هذا إىل شهر أو أسرع منه ال يريد به التشكيك إمنا يريد به النقل عن األول إىل ما 
َربََّنآ َءاِتَنا ِفى الدُّْنَيا َحَسَنةً   فَِمَن النَّاسِ َمن َيقُولُ َربََّنآ َءاِتَنا ِفى الدُّْنَيا َوَما لَُه ِفى االٌّ ِخَرةِ  ِمْن َخلَاقٍ وِِمْنُهم مَّن َيقُولُ

  صِيٌب مِّمَّا كََسُبواْ َواللَُّه سَرِيُع الِْحسَابَِوِفي االٌّ خَِرةِ  َحَسَنةً  َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ أُولَاِئَك لَُهْم َن
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أن اهللا تعاىل بني أوال تفصيل مناسك احلج مث أمر بعدها بالذكر فقال فَإِذَا أَفَْضُتم ّمْن َعَرفَاتٍ 
مث بني أن األوىل أن يترك ذكر غريه وأن )  ١٩٨البقرة ( َداكُْم فَاذْكُُرواْ اللََّه ِعنَد الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ َواذْكُُروُه كََما َه

يقتصر على ذكره فقال فَاذْكُرُواْ اللََّه كَِذكْرِكُْم ءاَباءكُْم أَْو أََشدَّ ذِكًْرا مث بني بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال 
هذا الترتيب فإنه ال بد من تقدمي العبادة لكسر النفس وإزالة فَِمَن النَّاسِ َمن َيقُولُ َربََّنا ءاِتَنا ِفى الدُّنَْيا وما أحسن 

ظلماهتا مث بعد العبادة ال بد من اإلشتغال بذكر اهللا تعاىل لتنوير القلب وجتلى نور جالله مث بعد ذلك الذكر يشتغل 
أنه قدم الذكر الرجل بالدعاء فإن الدعاء إمنا يكمل إذا كان مسبوقاً بالذكر كما حكي عن إبراهيم عليه السالم 

مث قال َرّب َهبْ ِلى ُحكْماً وَأَلْحِقْنِى بِالصَّاِلِحَني فقدم الذكر على )  ٧٨الشعراء ( فقال الَِّذى َخلَقَنِى فَُهَو َيْهِدينِ 
  الدعاء

إذا عرفت هذا فنقول بني اهللا تعاىل أن الذين يدعون اهللا فريقان أحدمها أن يكون دعاؤهم مقصوراً على طلب الدنيا 
والثاين الذين جيمعون يف الدعاء بني طلب الدنيا وطلب اآلخرة وقد كان يف التقسيم قسم ثالث وهو من يكون 

دعاؤه مقصوراً على طلب اآلخرة واختلفوا يف أن هذا القسم هل هو مشروع أو ال واألكثرون على أنه غري 
وال مبشاق اآلخرة فاألوىل له أن يستعيذ بربه  مشروع وذلك أن اإلنسان خلق حمتاجاً ضعيفاً ال طاقة له بآالم الدنيا

دخل على ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن أنس أن النيب ) تفسريه ( من كل شرور الدنيا واآلخرة روى القفال يف 
رجل يعوده وقد أهنكه املرض فقال ما كنت تدعو اهللا به قبل هذا قال كنت أقول اللهم ما كنت تعاقبين به يف 

سبحان اهللا إنك ال تطيق ذلك أال قلت َربََّنا ءاِتَنا ِفى الدُّْنَيا ( يف الدنيا فقال النيب عليه السالم اآلخرة فعجل به 
  فشفي) صلى اهللا عليه وسلم ( قال فدعا له رسول اهللا ) َحَسَنةً  َوِفي االْخَِرةِ  َحَسَنةً  َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ 
  احد يف البدن أو على منبت شعرة واحدة لشوش األمرواعلم أنه سبحانه لو سلط األمل على عرق و



على اإلنسان وصار بسببه حمروماً عن طاعة اهللا تعاىل وعن االشتغال بذكره فمن ذا الذي يستغين عن إمداد رمحة اهللا 
تعاىل يف أواله وعقباه فثبت أن االقتصار يف الدعاء على طلب اآلخرة غري جائز ويف اآلية إشارة إليه حيث ذكر 

  القسمني وأمهل هذا القسم الثالث
املسألة الثانية اختلفوا يف أن الذين حكى اهللا عنهم أهنم يقتصرون يف الدعاء على طلب الدنيا من هم فقال قوم هم 
الكفار روي عن ابن عباس أن املشركني كانوا يقولون إذا وقفوا اللهم أرزقنا إبالً وبقراً وغنماً وعبيداً وإماء وما 

ون التوبة واملغفرة وذلك ألهنم كانوا منكرين للبعث واملعاد وعن أنس كانوا يقولون اسقنا املطر وأعطنا كانوا يطلب
على عدونا الظفر فأخرب اهللا تعاىل أن من كان من هذا الفريق فال خالق له يف اآلخرة أي ال نصيب له فيها من 

ه قال أهل النار يستغيثون مث يقولون أفيضوا علينا كرامة ونعيم وثواب نقل عن الشيخ أيب علي الدقاق رمحه اهللا أن
من املاء أو مما رزقكم اهللا يف الدنيا طلباً للمأكول واملشروب فلما غلبتهم شهواهتم افتضحوا يف الدنيا واآلخرة وقال 

ب آخرون هؤالء قد يكونون مؤمنني ولكنهم يسألون اهللا لدنياهم ال ألخراهم ويكون سؤاهلم هذا من مجلة الذنو
حيث سألوا اهللا تعاىل يف أعظم املواقف وأشرف املشاهد حطام الدنيا وعرضها الفاين معرضني عن سؤال النعيم 

الدائم يف اآلخرة وقد يقال ملن فعل ذلك إنه ال خالق له يف اآلخرة وإن كان الفاعل مسلماً كما روى يف قوله إِنَّ 
أهنا نزلت فيمن )  ٧٧آل عمران ( نِهِمْ ثََمًنا قَِلًيال أُْولَِئكَ الَ َخلَاقَ لَُهْم ِفى االِْخَرةِ  الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بِعَْهِد اللَِّه َوأَْيَما

إن اهللا يؤيد هذا الدين بأقوام ال خالق هلم مث معىن ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( أخذ ماالً بيمني فاجرة روي عن النيب 
ال أن يتوب والثاين ال خالق له يف اآلخرة إال أن يعفو اهللا عنه ذلك على وجوه أحدها أنه ال خالق له يف اآلخرة إ

والثالث ال خالق له يف اآلخرة كخالق من سأل اهللا آلخرته وكذلك ال خالق ملن أخذ ماالً بيمني فاجرة كخالق 
  من تورع عن ذلك واهللا أعلم

أََتاَنا من الكالم ألنه كاملعلوم واعلم أن مراتب السعادات املسألة الثالثة قوله تعاىل رَبََّنا ءاِتَنا ِفى الدُّْنَيا حذف مفعول 
ثالث روحانية وبدنية وخارجية أما الروحانية فإثنان تكميل القوة النظرية بالعلم وتكميل القوة العملية باألخالق 

َيا َحَسَنةً  يتناول كل هذه الفاضلة وأما البدنية فإثنان الصحة واجلمال وأما اخلارجية فإثنان املال واجلاه فقوله ِفى الدُّْن
األقسام فإن العلم إذا كان يراد للتزين به يف الدنيا والترفع به على األقران كان من الدنيا واألخالق الفاضلة إذا 

كانت تراد للرياسة يف الدنيا وضبط مصاحلها كانت من الدنيا وكل من ال يؤمن بالبعث واملعاد فإنه ال يطلب فضيلة 
مجسانية إال ألجل الدنيا مث قال تعاىل يف حق هذا الفريق لَُه ِفى االِْخَرةِ  ِمْن َخلَاقٍ أي ليس له نصيب  ال روحانية وال

ْرثَ الدُّْنيَا يف نعيم اآلخرة ونظري هذه اآلية قوله تعاىل َمن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ االِْخَرةِ  َنزِْد لَُه ِفى حَْرِثِه َوَمن كَانَ ُيرِيُد َح
مث إنه تعاىل مل يذكر يف هذه اآلية أن الذي طلبه يف الدنيا هل أجيب له أم ال )  ٢٠الشورى ( ْنَها َوَما لَُه ِفى ُنْؤِتِه ِم

قال بعضهم إن مثل هذا اإلنسان ليس بأهل لإلجابة ألن كون اإلنسان جماب الدعوة صفة مدح فال تثبت إال ملن 
جيب فإنه ما دام مكلفاً حيا فاهللا تعاىل يعطيه رزقه على ما قال َوَما  كان ولياً هللا تعاىل مستحقاً للكرامة لكنه وإن مل

وقال آخرون إن مثل هذا اإلنسان قد يكون جماباً لكن تلك )  ٦هود ( ِمن َدابَّةٍ  ِفي االْْرضِ إِالَّ َعلَى اللَِّه رِْزقَُها 
  اإلجابة قد تكون مكراً واستدراجاً

ولُ َربََّنا ءاِتَنا ِفى الدُّْنَيا َحَسَنةً  َوِفي االِْخَرةِ  َحَسَنةً  َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ فاملفسرون ذكروا أما قوله تعاىل وِِمنُْهم مَّن َيقُ
فيه وجوها أحدها أن احلسنة يف الدنيا عبارة عن الصحة واألمن والكفاية والولد الصاحل والزوجة الصاحلة والنصرة 

( فقال إِن ُتِصْبَك َحَسَنةٌ  َتُسْؤُهْم ) حسنة ( والسعة يف الرزق وما أشبهه  على األعداء وقد مسى اهللا تعاىل اخلصب
أهنما الظفر والنصرة والشهادة )  ٥٢التوبة ( وقيل يف قوله قُلْ َهلْ تََربَُّصونَ بَِنا إِال إِْحَدى الُْحْسنََيْينِ )  ٥٠التوبة 



قاب وباجلملة فقوله رَبََّنا ءاِتَنا ِفى الدُّْنَيا َحَسَنةً  َوِفي وأما احلسنة يف اآلخرة فهي الفوز بالثوب واخلالص من الع
االِْخَرةِ  َحَسَنةً  كلمة جامعة جلميع مطالب الدنيا واآلخرة روى محاد بن سلمة عن ثابت أهنم قالوا ألنس ادع لنا 

عادها قالوا زدنا قال ما تريدون قالوا زدنا فأ) اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ( فقال 
قد سألت لكم خري الدنيا واآلخرة ولقد صدق أنس فإنه ليس للعبد دار سوى الدنيا واآلخرة فإذا سأل حسنة الدنيا 

وحسنة اآلخرة مل يبق شيء سواه وثانيها أن املراد باحلسنة يف الدنيا العمل النافع وهو اإلميان والطاعة واحلسنة يف 
الدائمة والتعظيم والتنعم بذكر اهللا وباألنس به ومبحبته وبرؤيته وروى الضحاك عن ابن عباس أن اآلخرة اللذة 

ال النيب عليه رجالً دعا ربه فقال يف دعائه َربََّنا ءاتَِنا ِفى الدُّنَْيا َحَسَنةً  َوِفي االِْخَرةِ  َحَسَنةً  َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ فق
هذا الرجل سأل اهللا شيئاً من أمر الدنيا فقال بعض الصحابة بلى يا رسول اهللا إنه قال ما أعلم أن ( الصالة والسالم 

إنه يقول آتنا يف الدنيا عمال صاحلاً وهذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقال رسول اهللا ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ( 
وتلك القرة هي أن )  ٧٤الفرقان ( زْواجَِنا َوذُّريَّاِتَنا قُرَّةَ  أَْعُينٍ متأكد بقوله تعاىل وَالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهبْ لََنا ِمْن أَ

يشاهدوا أوالدهم وأزواجهم مطيعني مؤمنني مواظبني على العبودية وثالثها قال قتادة احلسنة يف الدنيا ويف اآلخرة 
اآلخرة اجلنة واعلم أن منشأ البحث  طلب العافية يف الدارين وعن احلسن احلسنة يف الدنيا فهم كتاب اهللا تعاىل ويف

يف اآلية أنه لو قيل آتنا يف الدنيا احلسنة ويف اآلخرة احلسنة لكان ذلك متناوال لكل احلسنات ولكنه قال ِفى الدُّْنَيا 
املتقدمون  َحَسَنةً  َوِفي االْخَِرةِ  َحَسَنةً  َوِقَنا وهذا نكرة يف حمل اإلثبات فال يتناول إال حسنة واحدة فلذلك اختلف

  من املفسرين فكل واحد منهم محل اللفظ على ما رآه أحسن أنواع احلسنة
فإن قيل أليس أنه لو قيل آتنا احلسنة يف الدنيا واحلسنة يف اآلخرة لكان ذلك متناوالً لكل األقسام فلم ترك ذلك 

  وذكر على سبيل التنكري
فيما تقدم أنه ليس للداعي أن يقول اللهم أعطين كذا وكذا  قلت الذي أظنه يف هذا املوضع والعلم عند اهللا أنا بينا

بل جيب أن يقول اللهم إن كان كذا وكذا مصلحة يل وموافقاً لقضائك وقدرك فأعطين ذلك فلو قال اللهم أعطين 
 الدنيا احلسنة يف الدنيا واآلخرة لكان ذلك جزما وقد بينا أنه غري جائز أما ملا ذكر على سبيل التنكري فقال أعطين يف

حسنة كان املراد منه حسنة واحدة وهي احلسنة اليت تكون موافقة لقضائه وقدره ورضاه وحكمه وحكمته فكان 
  ذلك أقرب إىل رعاية األدب واحملافظة على أصول اليقني
  أما قوله تعاىل أُولَِئَك لَُهْم َنصِيٌب ّممَّا كََسُبواْ ففيه مسائل

  اِئَك فيه قوالن أحدمها إنه إشارة إىل الفريق الثاين فقط الذيناملسألة األوىل قوله تعاىل أُْولَ

  سألوا الدنيا واآلخرة والدليل عليه أنه تعاىل ذكر حكم الفريق األول حيث قال َوَما لَُه ِفى االِْخَرةِ  ِمْن َخلَاقٍ
من أنكر البحث وحج والقول الثاين أنه راجع إىل الفريقني أي لكل من هؤالء نصيب من عمله على قدر ما نواه ف

التماساً لثواب الدنيا فذلك منه كفر وشرك واهللا جمازيه أو يكون املراد أن من عمل للدنيا أعطى نصيب مثله يف 
( ا لَُه ِفى نَْها َوَمدنياه كما قال َمن كَانَ يُرِيُد َحْرثَ االِْخَرةِ  َنزِْد لَُه ِفى َحْرِثِه َوَمن كَانَ يُرِيدُ َحْرثَ الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِم

  ) ٢٠الشورى 
  أما قوله تعاىل لَُهْم َنِصيٌب ّممَّا كََسبُواْ ففيه سؤاالت

  السؤال األول قوله لَُهْم َنِصيٌب ّممَّا كََسبُواْ جيري جمرى التحقري والتقليل فما املراد منه
ِممَّا كََسبُواْ البتداء الغاية  اجلواب املراد هلم نصيب من الدنيا ومن اآلخرة بسبب كسبهم وعملهم فقوله ِمْن يف قوله

  ال للتبعيض



  السؤال الثاين هل تدل هذه اآلية على أن اجلزاء على العمل
  اجلواب نعم ولكن حبسب الوعد ال حبسب االستحقاق الذايت

  السؤال الثالث ما الكسب
منفعة أو دفع اجلواب الكسب يطلق على ما يناله املرء بعمله فيكون كسبه ومكتسبه بشرط أن يكون ذلك جر 

مضرة وعلى هذا الوجه يقال يف األرباح إهنا كسب فالن وأنه كثري الكسب أو قليل الكسب ألن ال يراد إال الربح 
  فأما الذي يقوله أصحابنا من أن الكسب واسطة بني اجلرب واخللق فهو مذكور يف الكتب القدمية يف الكالم

  فيه مسائلأما قوله تعاىل وَاللَُّه َسرِيُع الِْحَسابِ ف
املسألة األوىل َسرِيُع فاعل من السرعة قال ابن السكيت سرع يسرع سرعاً وسرعة فهو سريع َوالِْحَساَب مصدر 

كاحملاسبة ومعىن احلساب يف اللغة العد يقال حسب حيسب حساباً وحسبة وحسبا إذا عد ذكره الليث وابن 
ره ومفاخره واالحتساب االعتداد بالشيء وقال السكيت واحلسب ما عد ومنه حسب الرجل وهو ما يعد من مآث

الزجاج احلساب يف اللغة مأخوذ من قوهلم حسبك كذا أي كفاك فسمى احلساب يف املعامالت حساباً ألنه يعلم به 
  ما فيه كفاية وليس فيه زيادة على املقدار وال نقصان

على وجوه أحدها أن معىن احلساب أنه تعاىل  املسألة الثانية اختلف الناس يف معىن كون اهللا تعاىل حماسباً خللقه
يعلمهم ما هلم وعليهم مبعىن أنه تعاىل خيلق العلوم الضرورية يف قلوهبم مبقادير أعماهلم وكمياهتا وكيفياهتا ومبقادير ما 

هلم من الثواب والعقاب قالوا ووجه هذا اجملاز أن احلساب سبب حلصول علم اإلنسان مبا له وعليه فاطالق اسم 
احلساب على هذا اإلعالم يكون إطالقاً السم السبب على املسبب وهذا جماز مشهور ونقل عن ابن عباس أنه قال 
إنه ال حساب على اخللق بل يقفون بني يدي اهللا تعاىل ويعطون كتبهم بأمياهنم فيها سيئاهتم فيقال هلم هذه سيئاتكم 

  قد ضعفتها لكمقد جتاوزت عنها مث يعطون حسناهتم ويقال هذه حسناتكم 

َناَها ِحَساباً والقول الثاين أن احملاسبة عبارة عن اجملازاة قال تعاىل َوكَِأّين ّمن قَْرَيةٍ  َعَتْت َعْن أَْمرِ َرّبَها َوُرُسِلِه فَحَاَسْب
ووجه اجملاز فيه أن احلساب سبب لألخذ واإلعطاء وإطالق اسم السبب على املسبب جائز )  ٨الطالق ( َشِديداً 

  حسن إطالق لفظ احلساب عن اجملازاةف
والقول الثالث أنه تعاىل يكلم العباد يف أحوال أعماهلم وكيفية ماهلا من الثواب والعقاب فمن قال إن كالمه ليس 

حبرف وال بصوت قال إنه تعاىل خيلق يف أذن املكلف مسعاً يسمع به كالمه القدمي كما أنه خيلق يف عينه رؤية يرى هبا 
ة ومن قال إنه صوت قال إنه تعاىل خيلق كالماً يسمعه كل مكلف إما بأن خيلق ذلك الكالم يف أذن كل ذاته القدمي

واحد منهم أو يف جسم يقرب من أذنه حبيث ال تبلغ قوة ذلك الصوت أن متنع الغري من فهم ما كلف به فهذ هو 
  املراد من كونه تعاىل حماسباً خللقه

كونه تعاىل سريع احلساب وجوهاً أحدها أن حماسبته ترجع إما إىل أنه خيلق علوماً املسألة الثالثة ذكروا يف معىن 
ضرورية يف قلب كل مكلف مبقادير أعماله ومقادير ثوابه وعقابه أو إىل أنه يوصل إىل كل مكلف ما هو حقه من 

يف أذن كل مكلف صوتاً داالً  الثواب أو إىل أنه خيلق مسعاً يف أذن كل مكلف يسمع به الكالم القدمي أو إىل أنه خيلق
على مقادير الثواب والعقاب وعلى الوجوه األربعة فريجع حاصل كونه تعاىل حماسباً إىل أنه تعاىل خيلق شيئاً وملا 

كانت قدرة اهللا تعاىل متعلقة جبميع املمكنات وال يتوقف ختليقه وإحداثه على سبق مادة وال مدة وال آلة وال يشتغله 
جرم كان قادراً على أن خيلق مجيع اخللق يف أقل من حملة البصر وهذا كالم ظاهر ولذلك ورد يف شأن عن شأن ال 

اخلرب أن اهللا تعاىل حياسب اخللق يف قدر حلب ناقة وثانيها أن معىن كونه تعاىل َسرِيُع الِْحسَابِ أنه سريع القبول 



أله السائلون كل واحد منهم أشياء خمتلفة من أمور لدعاء عباده واإلجابة هلم وذلك ألنه تعاىل يف الوقت الواحد يس
الدنيا واآلخرة فيعطي كل واحد مطلوبه من غري أن يشتبه عليه شيء من ذلك ولو كان األمر مع واحد من 

املخلوقني لطال العد واتصل احلساب فأعلم اهللا تعاىل أنه سَرِيُع الِْحسَابِ أي هو عامل جبملة سؤاالت السائلني ألنه 
وحاصل ) يا من ال يشغله شأن عن شأن ( ال حيتاج إىل عقد يد وال إىل فكرة وروية وهذا معىن الدعاء املأثور  تعاىل

الكالم يف هذا القول أن معىن كونه تعاىل سَرِيُع الِْحسَابِ كونه تعاىل عاملاً جبميع أحوال اخللق وأعماهلم ووجه اجملاز 
بذلك الشيء فاحلساب سبب حلصول العلم فأطلق اسم السبب على  فيه أن احملاسب إمنا حياسب ليحصل له العلم

  املسبب وثالثها أن حماسبة اهللا سريعة مبعىن آتية ال حمالة
اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللََّه  َم َعلَْيِه ِلَمنَِواذْكُرُواْ اللََّه ِفى أَيَّامٍ مَّْعُدوَداٍت فََمن َتَعجَّلَ ِفى َيْوَمْينِ فَالَ إِثَْم َعلَْيِه َوَمن َتأَخََّر فَال إِثْ

  َواْعلَُمو ا أَنَّكُْم إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ
اعلم أنه ملا ذكر ما يتعلق باملشعر احلرام مل يذكر الرمي لوجهني أحدمها أن ذلك كان أمراً مشهوراً فيما بينهم وما 

ونه والثاين لعله إمنا مل يذكر الرمي ألن كانوا منكرين لذلك إال أنه تعاىل ذكر ما فيه من ذكر اهللا ألهنم كانوا ال يفعل
  يف األمر بذكر اهللا يف هذه اآليام دليالً عليه إذ كان من سننه التكبري على كل حصاة

  منها مث قال َواذْكُرُواْ اللََّه ِفى أَيَّامٍ مَّْعُدوداٍت وفيه مسائل
أليام املعلومات فقال هنا َواذْكُرُواْ اللََّه ِفى أَيَّامٍ املسألة األوىل إن اهللا تعاىل ذكر يف مناسك احلج األيام املعدودات وا

فمذهب )  ٢٨احلج ( مَّْعُدوداٍت وقال يف سورة احلج لَّيْشَهدُواْ َمَناِفَع لَُهْم َوَيذْكُُرواْ اْسمَ اللَِّه ِفى أَيَّامٍ مَّْعلُوَماٍت 
خرها يوم النحر وأما املعدودات فثالثة أيام الشافعي رضي اهللا عنه أن املعلومات هي العشر األول من ذي احلجة آ

بعد يوم النحر وهي أيام التشريق واحتج على أن املعدودات هي أيام التشريع بأنه تعاىل ذكر األيام املعدودات 
فَال إِثَْم َعلَْيِه وهذا  واأليام لفظ مجع فيكون أقلها ثالثة مث قال بعده فََمن َتَعجَّلَ ِفى َيْوَمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِه َوَمن َتأَخََّر

يقتضي أن يكون املراد فََمن َتَعجَّلَ ِفى َيوَْمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِه من هذه األيام املعدودات وأمجعت األمة على أن هذا 
احلكم إمنا ثبت يف أيام مىن وهي أيام التشريق فعلمنا أن األيام املعدودات هي أيام التشريق والقفال أكد هذا مبا 

( أمر منادياً فنادى ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن عبد الرمحن بن نعمان الذيلمي أن رسول اهللا ) تفسريه ( روى يف 
احلج عرفة من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج وأيام مىن ثالثة أيام فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه 

ام املعدودات هي أيام التشريق قال الواحدي رمحة اهللا عليه أيام وهذا يدل على أن األي) ومن تأخر فال إمث عليه 
التشريق هي ثالثة أيام بعد يوم النحر أوهلا يوم النفر وهو اليوم احلادي عشر من ذي احلجة ينفر الناس فيه مبىن 

وهذه اآليام الثالثة مع والثاين يوم النفر األول ألن بعض الناس ينفرون يف هذا اليوم من مىن والثالث يوم النفر الثاين 
يوم النحر كلها أيام النحر وأيام رمي اجلمار يف هذه األيام األربعة مع يوم عرفة أيام التبكري إدبار الصلوات على ما 

  سنشرح مذاهب الناس فيه
وات املسألة الثانية املراد بالذكر يف هذه األيام الذكر عند اجلمرات فإنه يكرب مع كل حصاة والذكر إدبار الصل

  والناس أمجعوا على ذلك إال أهنم اختلفوا يف مواضع
املوضع األول أمجعت األمة على أن التكبريات املقيدة بإدبار الصلوات خمتصة بعيد األضحى مث يف ابتدائها وانتهائها 

  خالف
ات على هذا القول األول أهنا تبتدأ من الظهر يوم النحر إىل ما بعد الصبح من آخر أيام التشريق فتكون التكبري

القول يف مخس عشرة صالة وهو قول ابن عباس وابن عمر وبه قال مالك والشافعي رضي اهللا عنهما يف أحد أقواله 



واحلجة فيه أن األمر هبذه التكبريات إمنا ورد يف حق احلاج قال تعاىل فَاذْكُُرواْ اللََّه كَِذكْرِكُْم ءاَباءكُْم مث قال 
يَّامٍ مَّْعُدوداٍت فََمن َتَعجَّلَ ِفى َيْوَمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِه وهذا إمنا حيصل يف حق احلاج فدل على أن األمر َواذْكُرُواْ اللََّه ِفى أَ

هبذه التكبريات إمنا ورد يف حق احلاج وسائر الناس تبع هلم يف ذلك مث إن صالة الظهر هي أول صالة يكرب احلاج 
الة يصلوهنا مبىن هي صالة الصبح من آخر أيام التشريق فوجب أن تكون فيها مبىن فإهنم يلبون قبل ذلك وآخر ص

  هذه التكبريات يف حق غري احلاج مقيد هبذا الزمان
القول الثاين للشافعي رضي اهللا عنه أنه يبتدأ به من صالة املغرب ليلة النحر إىل صالة الصبح من آخر أيام التشريق 

  ين عشرة صالةوعلى هذا القول تكون التكبريات بعد مثا
  والقول الثالث للشافعي رضي اهللا عنه أن يبتدأ هبا من صالة الفجر يوم عرفة وينقطع بعد صالة

  العصر من يوم النحر فتكون التكبريات بعد مثان صلوات وهو قول علقمة واألسود والنخعي وأيب حنيفة
ة العصر من يوم النحر من آخر أيام التشريق والقول الرابع أنه يبتدأ هبا من صالة الفجر يوم عرفة وينقطع بعد صال

فتكون التكبريات بعد ثالث وعشرين صالة وهو قول أكابر الصحابة كعلي وعمر وابن مسعود وابن عباس ومن 
الفقهاء قول الثوري وأيب يوسف وحممد وأمحد وإسحاق واملزين وابن شريح وعليه عمل الناس بالبلدان ويدل عليه 

صلى الصبح يوم عرفة مث أقبل علينا فقال اهللا أكرب ) صلى اهللا عليه وسلم ( بر أن النيب وجوه األول ما روى جا
ومد التكبري إىل العصر من آخر أيام التشريق والثاين أن الذي قاله أبو حنيفة أخذ باألقل وهذا القول أخذ باألكثر 

الثالث أن هذا هو األحوط ألنه لو )  ٤١األحزاب ( ثِرياً والتكثري يف التكبري أوىل لقوله تعاىل اذْكُرُواْ اللََّه ِذكْراً كَ
زاد يف التكبريات فهو خري من أن ينقص منها والرابع أن هذه التكبريات تنسب إىل أيام التشريق فوجب أن يؤتى هبا 

  إىل آخر أيام التشريق
  تكون مشروعة يوم عرفة فإن قيل هذه التكبريات مضافة إىل األيام املعدودات وهي أيام التشريق فوجب أن ال

قلنا فهذا يقتضي أن ال يكرب يوم النحر وهو باطل باإلمجاع وأيضاً ملا كان األغلب يف هذه املدة أيام التشريق صح 
  أن يضاف التكبري إليها

املوضع الثاين قال الشافعي رضي اهللا عنه املستحب يف التكبريات أن تكون ثالثاً نسقاً أي متتابعاً وهو قول مالك 
وقال أبو حنيفة وأمحد يكرب مرتني حجة الشافعي ما روى عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن عمرو بن حزم قال رأيت 

األئمة يكربون يف أيام التشريق بعد الصالة ثالثاً وألنه زيادة يف التكبري فكان أوىل لقوله تعاىل اذْكُُرواْ اللََّه ِذكْراً 
مث قال وما زاد من ) ال إله إال اهللا واهللا أكرب وهللا احلمد ( عنه ويقول بعد الثالث كَِثرياً مث قال الشافعي رضي اهللا 

والفرق أن من ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذكر اهللا فهو حسن وقال يف التلبية وأحب أن ال يزيد على تلبية رسول اهللا 
احدة فتكون الزيادة أوىل من السكوت سنة التلبية التكرار فتكرارها أوىل من ضم الزيادة إليها وههنا يكرب مرة و

  وأما التكبري على اجلمار فقد روي أن النيب عليه الصالة والسالم كان يكرب مع كل حصاة فينبغي أن يفعل ذلك
  ه سؤاالتأما قوله تعاىل فََمن َتَعجَّلَ ِفى َيْوَمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِه َوَمن َتأَخََّر فَال إِثَْم َعلَْيِه ِلَمنِ اتَّقَى ففي

  السؤال األول مل قال فمن تعجل ومل يقل فمن عجل
تعجل واستعجل جييئان مطاوعني مبعىن عجل يقال تعجل يف األمر واستعجل ) الكشاف ( اجلواب قال صاحب 

  ومتعديني يقال تعجل الذهاب واستعجله
إذا كان قد استوىف كل ما يلزمه يف متام احلج فما  السؤال الثاين قوله َوَمن َتأَخََّر فَال إِثَْم َعلَْيِه فيه إشكال وذلك ألنه

  معىن قوله فَال إِثَْم َعلَْيِه فإن هذا اللفظ إمنا يقال يف حق املقصر وال يقال يف حق من أتى بتمام العمل



واجلواب من وجوه أحدها أنه تعاىل ملا أذن يف التعجل على سبيل الرخصة احتمل أن خيطر ببال قوم أن من مل جير 
  موجب هذه الرخصة فإنه يأمث أال ترى أن أبا حنيفة رضي اهللا عنه يقول القصرعلى 

عزمية واإلمتام غري جائز فلما كان هذا اإلحتمال قائماً ال جرم أزال اهللا تعاىل هذه الشبهة وبني أنه ال إمث يف األمرين 
الرخصة وال إمث عليه يف فإن شاء استعجل وجرى على موجب الرخصة وإن شاء مل يستعجل ومل جير على موجب 

األمرين مجيعاً وثانيها قال بعض املفسرين إن منهم من كان يتعجل ومنهم من كان يتأخر مث كل واحد من الفريقني 
يعيب على اآلخر فعله كان املتأخر يرى أن التعجل خمالفة لسنة احلج وكان املتعجل يرى أن التأخر خمالفة لسنة احلج 

عيب يف واحد من القسمني وال إمث فإن شاء تعجل وإن شاء مل يتعجل وثالثها أن املعىن يف إزالة فبني اهللا تعاىل أنه ال 
اإلمث عن املتأخر إمنا هو ملن زاد على مقام الثالث فكأنه قيل إن أيام مىن اليت ينبغي املقام هبا هي ثالث فمن نقص 

فتأخر عن الثالث إىل الرابع فلم ينفر مع عامة الناس فال عنها فتعجل يف اليوم الثاين منها فال إمث عليه ومن زاد عليها 
شيء عليه ورابعها أن هذا الكالم إمنا ذكر مبالغة يف بيان أن احلج سبب لزوال الذنوب وتكفري اآلثام وهذا مثل أن 

ده من اإلنسان إذا تناول الترياق فالطبيب يقول له اآلن إن تناولت السم فال ضرر وإن مل تتناول فال ضرر مقصو
هذا بيان أن الترياق دواء كامل يف دفع املضار ال بيان أن تناول السم وعدم تناوله جيريان جمرى وحد فكذا ههنا 
املقصود من هذا الكالم بيان املبالغة يف كون احلج مكفراً لكل الذنوب ال بيان أن التعجل وتركه سيان ومما يدل 

من حج فلم يرفث ومل يفسق خرج من ( قوله عليه الصالة والسالم على كونه احلج سبباً قوياً يف تكفري الذنوب 
وخامسها أن كثرياً من العلماء قالوا اجلوار مكروه ألنه إذا جاور احلرم والبيت سقط وقعه ) ذنوبه كيوم ولدته أمه 

ىن أن من تعجل عن عينه وإذا كان غائباً إزداد شوقه إليه وإذا كان كذلك احتمل أن خيطر ببال أحدنا على هذا املع
يف يومني فحاله أفضل ممن مل يتعجل وأيضاً من تعجل يف يومني فقد انصرف إىل مكة لطواف الزيارة وترك املقام مبىن 
ومن مل يتعجل فقد اختار املقام مبىن وترك اإلستعجال يف الطواف فهذا السبب يبقى يف اخلاطر تردد يف أن املتعجل 

أنه ال إمث وال حرج يف واحد منهما وسادسها قال الواحدي رمحه اهللا تعاىل إمنا قال  أفضل أم املتأخر فبني اهللا تعاىل
وقوله )  ٤٠الشورى ( َوَمن َتأَخََّر فَال إِثَْم َعلَْيِه لتكون اللفظة األوىل موافقة للثانية كقوله َوَجَزاء سَّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها 

وحنن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان )  ١٩٤البقرة ( َعلَْيِه بِمِثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدواْ 
ليس بسيئة وال بعدوان فإذا محل على موافقة اللفظ م ال يصح يف املعىن فألن حيمل على موافقة اللفظ ما يصح يف 

  املعىن أوىل ألن املربور املأجور يصح يف املعىن نفي اإلمث عنه
  سؤال الثالث هل يف اآلية داللة على وجوب اإلقامة مبىن بعد اإلفاضة من املزدلفةال

  دليل على وقوفهم هبا)  ١٩٨البقرة ( اجلواب نعم كما كان يف قوله فَإِذَا أَفَضُْتم ّمْن َعَرفَاٍت 
فأما إذا غابت  واعلم أن الفقهاء قالوا إمنا جيوز التعجل يف اليومني ملن تعجل قبل غروب الشمس من اليومني

الشمس من اليوم الثاين قبل النفر فليس له أن ينفر إال يف اليوم الثالث ألن الشمس إذا غابت فقد ذهب اليوم وإمنا 
جعل له التعجل يف اليومني ال يف الثالث هذا مذهب الشافعي وقول كثري من فقهاء التابعني وقال أبو حنيفة رضي 

  طلع الفجر ألنه مل يدخل وقت الرمي بعداهللا عنه جيوز له أن ينفر ما مل ي
أما قوله تعاىل ِلَمنِ اتَّقَى ففيه وجوه أحدها أن احلاج يرجع مغفوراً له بشرط أن يتقي اهللا فيما بقي من عمره ومل 

يرتكب ما يستوجب به العذاب ومعناه التحذير من االتكال على ما سلف من أعمال احلج فبني تعاىل أن عليهم مع 
  ة التقوى وجمانبة االغترار باحلج السابق وثانيها أن هذه املغفرة إمناذلك مالزم



وحقيقته أن املصر على )  ٢٧املائدة ( حتصل ملن كان متقياً قبل حجه كما قال تعاىل إِنََّما َيتَقَبَّلُ اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني 
ه املغفرة إمنا حتصل ملن كان متقياً عن مجيع الذنب ال ينفعه حجة وإن كان قد أدى الفرض يف الظاهر وثالثها أن هذ

) من حج فلم يرفث ومل يفسق ( احملظورات حال اشتغاله باحلج كما روي يف اخلرب من قوله عليه الصالة والسالم 
واعلم أن الوجه األول من هذه الوجوه اليت ذكرناها إشارة إىل اعتباره يف احلال والتحقيق أنه ال بد من الكل وقال 

ملفسرين املراد بقوله ِلَمنِ اتَّقَى ما يلزمه التوقي يف احلج عنه من قتل الصيد وغريه ألنه إذا مل جيتنب ذلك صار بعض ا
مأثوماً ورمبا صار عمله حمبطاً وهذا ضعيف من وجهني األول أنه تقييد للفظ املطلق بغري دليل الثاين أن هذا ال يصح 

يف يوم النحر إذا رمى وطاف وحلق فقد حتلل قبل رمي اجلمار فال يلزمه إال إذا محل على ما قبل هذه األيام ألنه 
اتقاء الصيد إال يف احلرم لكن ذاك ليس لإلحرام لكن اللفظ مشعر بأن هذا االتقاء معترب يف هذه األيام فسقط هذا 

  الوجه
قَى الذي أريد به املاضي فليس ذلك بتكرار أما قوله تعاىل وَاتَّقُواْ اللََّه فهو أمر يف املستقبل وهو خمالف لقوله ِلَمنِ اتَّ

  وقد علمت أن التقوى عبارة عن فعل الواجبات وترك احملرمات
فأما قوله َواْعلَُموا أَنَّكُْم إِلَْيِه ُتْحَشرُونَ فهو تأكيد لألمر بالتقوى وبعث على التشديد فيه ألن من تصور أنه ال بد من 

دار إال اجلنة أو النار صار ذلك من أقوى الدواعي له إىل التقوى وأما  حشر وحماسبة ومساءلة وأن بعد املوت ال
احلشر فهو اسم يقع على ابتداء خروجهم من األجداث إىل انتهاء املوقف ألنه ال يتم كوهنم هناك إال جبميع هذه 

اً عن نفسه كما قال تعاىل األمور واملراد بقوله إِلَْيِه أنه حيث ال مالك سواه وال ملجأ إال إياه وال يستطيع أحد دفع
  ) ١٩اإلنفطار ( َيْوَم الَ َتْمِلُك َنفْسٌ ِلَنفْسٍ َشْيئاً َواالْْمرُ َيْوَمِئذٍ ِللَِّه 

تََولَّى سََعى ِفى ا الِْخَصامِ َوإِذََوِمَن النَّاسِ َمن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفى الْحََيواةِ  الدُّْنَيا وَُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفى قَلْبِِه َوُهَو أَلَدُّ 
َخذَْتهُ الْعِزَّةُ  بِاِإلثْمِ فََحْسُبهُ األرض ِلُيفِْسَد ِفيَها َوُيهِْلَك الْحَْرثَ وَالنَّْسلَ وَاللَُّه الَ ُيِحبُّ الْفََساَد َوإِذَا قِيلَ لَُه اتَّقِ اللََّه أَ

  َجهَنَُّم َولَبِئَْس الِْمَهاُد
ون مشاعر احلج فريقان كافر وهو الذي يقول َربََّنا ءاِتَنا ِفى الدُّْنَيا ومسلم وهو اعلم أنه تعاىل ملا بني أن الذين يشهد

بقي املنافق فذكره يف هذه اآلية وشرح )  ٢٠١البقرة ( الذي يقول َربََّنا ءاتَِنا ِفى الدُّنَْيا َحَسَنةً  َوِفي االِْخَرةِ  َحَسَنةً  
رض بكل ذلك أن يبعث العباد على الطريقة احلسنة فيما يتصل بأفعال صفاته وأفعاله فهذا ما يتعلق بنظم اآلية والغ

  القلوب واجلوارح وأن يعلموا أن املعبود ال ميكن إخفاء األمور عنه مث اختلف

املفسرون على قولني منهم من قال هذه اآلية خمتصة بأقوام معينني ومنهم من قال إهنا عامة يف حق كل من كان 
  ذكورة يف هذه اآلية أما األولون فقد اختلفوا على وجوهموصوفاً هبذه الصفة امل

) صلى اهللا عليه وسلم ( فالرواية األوىل أهنا نزلت يف األخنس بن شريق الثقفي وهو حليف لبين زهرة أقبل إىل النيب 
َحيَواةِ  الدُّنَْيا َوُيْشهِدُ وأظهر اإلسالم وزعم أنه حيبه وحيلف باهللا على ذلك وهذا هو املراد بقوله يُْعجُِبَك قَْولُُه ِفى الْ

اللََّه َعلَى َما ِفى قَلْبِِه غري أنه كان منافقاً حسن العالنية خبيث الباطن مث خرج من عند النيب عليه السالم فمر بزرع 
َها َوُيْهِلكَ لقوم من املسلمني فأحرق الزرع وقتل احلمر وهو املراد بقوله وَإِذَا تََولَّى َسَعى ِفى االْْرضِ ِليُفِْسَد ِفي

الْحَْرثَ َوالنَّْسلَ وقال آخرون املراد بقوله تعاىل يُْعجُِبَك قَْولُُه هو أن األخنس أشار على بين زهرة بالرجوع يوم بدر 
وقال هلم إن حممداً ابن أختكم فإن يك كاذباً كفاكموه سائر الناس وإن يك صادقاً كنتم أسعد الناس به قالوا نعم 

فإذا نودي يف الناس بالرحيل فإين أختنس بكم فاتبعوين مث خنس بثلثمائة رجل من بين زهرة عن  الرأي ما رأيت قال
( فسمي هلذا السبب أخنس وكان امسه أيب بن شريق فبلغ ذلك رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( قتال رسول اهللا 



الفعل ال يستوجب الذم وقوله تعاىل فأعجبه وعندي أن هذا القول ضعيف وذلك ألنه هبذا ) صلى اهللا عليه وسلم 
لذم فال ميكن محله َوِمَن النَّاسِ َمن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفى الْحََيواةِ  الدُّْنَيا وَُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفى قَلْبِِه مذكور يف معرض ا

  عليه بل القول األول هو األصح
صلى اهللا ( ن عباس والضحاك أن كفار قريش بعثوا إىل النيب والرواية الثانية يف سبب نزول هذه اآلية ما روي عن اب

أنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفراً من علماء أصحابك فبعث إليهم مجاعة فنزلوا ببطن الرجيع ووصل ) عليه وسلم 
من اخلرب إىل الكفار فركب منهم سبعون راكباً وأحاطوا هبم وقتلوهم وصلبوهم ففيهم نزلت هذه اآلية ولذلك عقبه 

  بعد بذكر من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهللا منبهاً بذلك على حال هؤالء الشهداء
القول الثاين يف اآلية وهو اختيار أكثر احملققني من املفسرين أن هذه اآلية عامة يف حق كل من كان موصوفاً هبذه 

هذه اآلية فقال إهنا وإن نزلت  الصفات املذكورة ونقل عن حممد بن كعب القرظي أنه جرى بينه وبني غريه كالم يف
فيمن ذكر فال ميتنع أن تنزل اآلية يف الرجل مث تكون عامة يف كل من كان موصوفاً بتلك الصفات والتحقيق يف 
املسألة أن قوله َوِمَن النَّاسِ إشارة إىل بعضهم فيحتمل الواحد وحيتمل اجلمع وقوله وَُيشْهُِد اللََّه ال يدل على أن 

حد من الناس جلواز أن يرجع ذلك إىل اللفظ دون املعىن وهو مجع وأما نزوله على املسبب الذي حكيناه املراد به وا
فال ميتنع من العموم بل نقول فيها ما يدل على العموم وهو من وجوه أحدها أن ترتب احلكم على الوصف املناسب 

ق الذم علمنا أن املوجب لتلك املذمة هو تلك مشعر بالعلية فلما ذم اهللا تعاىل قوماً ووصفهم بصفات توجب استحقا
الصفات فيلزم أن كل من كان موصوفاً بتلك الصفات أن يكون مستوجباً للذم وثانيها أن احلمل على العموم أكثر 

فائدة وذلك ألنه يكون زجراً لكل املكلفني عن تلك الطريق املذمومة وثالثها أن هذا أقرب إىل اإلحتياط ألنا إذا 
ية على العموم دخل فيه ذلك الشخص وأما إذا خصصناه بذلك الشخص مل يثبت احلكم يف غريه فثبت مبا محلنا اآل

ذكرنا أن محل اآلية على العموم أوىل إذا عرفت هذا فنقول اختلفوا يف أن اآلية هل تدل على أن املوصوف هبذه 
ف هذا املذكور بصفات مخسة وشيء منها الصفات منافق أم ال والصحيح أهنا ال تدل على ذلك ألن اهللا تعاىل وص
  ال يدل على النفاق فأوهلا قوله ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا وهذا ال

داللة فيه على صفة مذمومة إال من جهة اإلمياء احلاصل بقوله َوقَالَ إِنََّما اتََّخذُْتْم ألن اإلنسان إذا قيل إنه حلو 
لدنيا أوهم نوعاً من املذمة وثانيها قوله َوُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفى قَلْبِِه وهذ ال داللة فيه على حالة الكالم فيما يتعلق با

منكرة فإن أضمرنا فيه أن يشهد اهللا على ما يف قلبه مع أن قلبه خبالف ذلك فالكالم مع هذا اإلضمار ال يدل على 
ل من أمر اإلسالم والتوحيد فإنه يضمر خالفه حىت يلزم أن يكون النفاق ألنه ليس يف اآلية أن الذي يظهره للرسو

منافقاً بل لعل املراد أنه يضمر الفساد ويظهر ضده حىت يكون مرائياً وثالثها قوله َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصامِ وهذا أيضاً ال 
املسلم الذي يكون مفسداً قد يكون كذلك يوجب النفاق ورابعها قوله َوإِذْ َتوَلَّى َسَعى ِفى االْْرضِ ِلُيفِْسَد ِفيَها و

لصفات وخامسها قوله َوإِذَا ِقيلَ لَُه اتَّقِ اللََّه أََخذَْتُه الِْعزَّةُ  بِاإلثْمِ فهذا أيضاً ال يقتضي النفاق فعلمنا أن كل هذه ا
لة على أن هذا املذكور املذكورة يف اآلية كما ميكن ثبوهتا يف املنافق ميكن ثبوهتا يف املرائي فإذن ليس يف اآلية دال

جيب أن يكون منافقاً إال أن املنافق داخل يف اآلية وذلك ألن كل منافق فإنه يكون موصوفاً هبذه الصفات اخلمسة 
بل قد يكون املوصوف هبذه الصفات اخلمسة غري منافق فثبت أنا مىت محلنا اآلية على املوصوف هبذه الصفات 

  وإذا عرفت هذه اجلملة فنقول اهللا تعاىل وصف هذا املذكور بصفات مخسة اخلمسة دخل فيها املنافق واملرائي
الصفة األوىل قوله يُْعجُِبَك قَْولُُه ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا واملعىن يروقك ويعظم يف قلبك ومنه الشيء العجيب الذي يعظم 

  يف النفس



أنه نظري قول القائل يعجبين كالم فالن يف هذه املسألة واملعىن أما يف قوله َوقَالَ إِنََّما اتََّخذُْتْم ففيه وجوه أحدمها 
يعجبك قوله وكالمه عندما يتكلم لطلب مصاحل الدنيا والثاين أن يكون التقدير يعجبك قوله وكالمه يف احلياة الدنيا 

وأما يف اآلخرة وإن كان ال يعجبك قوله وكالمه يف اآلخرة ألنه ما دام يف الدنيا يكون جريء اللسان حلو الكالم 
  فإنه تعتريه اللكنة واإلحتباس خوفاً من هيبة اهللا وقهر كربيائه

أن الصفة الثانية قوله َوُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفى قَلْبِِه فاملعىن أنه يقرر صدقة يف كالمه ودعواه باالستشهاد باهللا مث حيتمل 
بأن يقول اهللا يشهد بأن األمر كما قلت فهذا يكون  يكون ذلك االستشهاد باحللف واليمني وحيتمل أن يكون ذلك

استشهاداً باهللا وال يكون مييناً وعامة القراء يقرؤن َوُيشْهُِد اللََّه بضم الياء أي هذا القائل يشهد اهللا على ما يف 
  ن قلبه خالف ما أظهرهضمريه وقرأ ابن حميصن َيْشَهُد اللََّه َعلَى َما ِفى قَلْبِِه بفتح الياء واملعىن أن اهللا يعلم م
  فالقراءة األوىل تدل على كونه مرائياً وعلى أنه يشهد اهللا باطالً على نفاقه وريائه

وأما القراءة الثانية فال تدل إال على كونه كاذباً فأما على كونه مستشهداً باهللا على سبيل الكذب فال فعلى هذا 
  القراءة األوىل أدىل على الذم

  عاىل َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصامِ وفيه مسائلالصفة الثالثة قوله ت
وهو )  ٩٧مرمي ( املسألة األوىل األلد الشديد اخلصومة يقال رجل ألد وقوم لد وقال اهللا تعاىل َوُتْنِذَر بِِه قَْوماً لُّّداً 

إذا كان خصماً  يقال منه لد يلد بفتح الالم يف يفعل منه فهو ألد)  ٥٨الزخرف ( كقوله َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ 
ولددت الرجل ألده بضم الالم إذا غلبته باخلصومة قال الزجاج اشتقاقه من لديديت العنق ومها صفحتاه ولديدي 

  الوادي ومها جانباه وتأويله أنه يف أي وجه أخذه خصمه من ميني

  ومشال يف أبواب اخلصومة غلب من خاصمه
إنه مصدر مبعىن املخاصمة كالقتال والطعام مبعىن املقاتلة واملطاعنة  وأما الِْخَصامِ ففيه قوالن أحدمها وهو قول خليل

فيكون املعىن وهو شديد املخاصمة مث يف هذه اإلضافة وجهان أحدمها أنه مبعىن ِفى والتقدير ألد يف اخلصام والثاين أنه 
  جعل اخلصام ألد على سبيل املبالغة

ام وضخم واملعىن وهو أشد اخلصوم خصومة وهذا قول والقول الثاين أن اخلصام مجع خصم كصعاب وصعب وضخ
الزجاج قال املفسرون هذه اآلية نزلت يف األخنس بن شريق على ما شرحناه وفيه نزل أيضاً قوله وَْيلٌ لّكُلّ ُهَمَزةٍ  

مث للمفسرين عبارات يف تفسري  ) ١١ ١٠القلم ( وقوله َوالَ ُتِطْع كُلَّ َحالٍَّف مَّهِنيٍ َهمَّازٍ مَّشَّاء بَِنِميمٍ )  ١اهلمزة ( 
هذه اللفظة قال جماهد أَلَدُّ الِْخَصامِ معناه طالب ال يستقيم وقال السدي أعوج اخلصام وقال قتادة ألد اخلصام معناه 

  أنه جدل بالباطل شديد القصوة يف معصية اهللا عامل اللسان جاهل العمل
ية قالوا إنه تعاىل ذم ذلك اإلنسان بكونه شديداً يف اجلدل ولوال املسألة الثانية متسك املنكرون للنظر واجلدل هبذه اآل

  ) ١٩٧البقرة ( أن هذه الصفة من صفات الذم وإال ملا جاز ذلك وجوابه ما تقدم يف قوله َوالَ جَِدالَ ِفي الَْحّج 
َك الَْحْرثَ َوالنَّْسلَ َواللَُّه الَ ُيِحبُّ الْفََساَد اعلم الصفة الرابعة قوله تعاىل َوإِذَا تََولَّى سََعى ِفى االْْرضِ ِليُفِْسَد ِفيَها َوُيْهِل

أنه تعاىل ملا بني من حال ذلك اإلنسان أنه حلو الكالم وأنه يقرر صدق قوله باالستشهاد باهللا وأنه ألد اخلصام بني 
االْْرضِ ِلُيفِْسَد ِفيَها مث يف بعد ذلك أن كل ما ذكره باللسان فقلبه منطو على ضد ذلك فقال َوإِذَا َتوَلَّى َسَعى ِفى 

  اآلية مسائل
املسألة األوىل قوله تعاىل َوإِذَا َتوَلَّى فيه قوالن أحدمها معناه وإذا انصرف من عندك سعى يف األرض بالفساد مث هذا 

الفساد حيتمل وجهني أحدمها ما كان من اتالف األموال بالتخريب والتحريق والنهب وعلى هذا الوجه ذكروا 



ايات منها ما قدمنا أن األخنس ملا أظهر للرسول عليه السالم أنه حيبه وأنه على عزم أن يؤمن فلما خرج من رو
عنده مر بزرع للمسلمني فأحرق الزرع وقتل احلمر ومنها أنه ملا انصرف من بدر مر ببين زهرة وكان بينه وبني 

  ثقيف خصومة فبيتهم ليالً وأهلك مواشيهم وأحرق زرعهم
الثاين يف تفسري الفساد أنه كان بعد اإلنصراف من حضرة النيب عليه السالم يشتغل بإدخال الشبه يف قلوب والوجه 

املسلمني وباستخراج احليل يف تقوية الكفر وهذا املعىن يسمى فساداً قال تعاىل حكاية عن قوم فرعون حيث قالوا له 
أي يردوا قومك عن دينهم ويفسدوا عليهم شريعتهم )  ١٢٧األعراف (  أََتذَُر ُموَسى َوقَْوَمُه ِلُيفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ

وقد ذكرنا يف تفسري قوله تعاىل )  ٢٦غافر ( وقال أيضاً إِّنى أََخافُ أَن ُيَبّدلَ دِيَنكُْم أَْو أَن يُظْهَِر ِفى االْْرضِ الْفََساَد 
ما يقرب من هذا الوجه وإنا مسي هذا املعىن فساداً يف األرض  ) ١١البقرة ( َوإِذَا قِيلَ لَُهْم الَ ُتفِْسُدواْ ِفى االْرضِ 

ألنه يوقع اإلختالف بني الناس ويفرق كلمتهم ويؤدي إىل أن يتربأ بعضهم من بعض فتنقطع األرحام وينسفك 
فأخرب أهنم أن تولوا )  ٢٢حممد ( اَمكُْم الدماء قال تعاىل فََهلْ َعَسْيُتْم إِن َتَولَّْيُتْم أَن ُتفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ َوُتقَطّعُواْ أَْرَح

  عن دينه مل حيصلوا إال على الفساد يف

األرض وقطع االرحام وذلك من حيث قلنا وهو كثري يف القرآن واعلم أن محل الفساد على هذا أوىل من محله على 
  معطوف عليه ال حمالةالتخريب والنهب ألنه تعاىل قال َوُيْهِلكَ الْحَْرثَ َوالنَّْسلَ واملعطوف مغاير لل

القول الثاين يف تفسري قوله َوإِذَا تََولَّى وإذا صار والياً فعل ما يفعله والة السوء من الفساد يف األرض بإهالك احلرث 
والنسل وقيل يظهر الظلم حىت مينع اهللا بشؤم ظلمه القطر فيهلك احلرث والنسل والقول األول أقرب إىل نظم اآلية 

نفاقه وهو أنه عند احلضور يقول الكالم احلسن ويظهر احملبة وعند الغيبة يسعى يف إيقاع الفتنة  ألن املقصود بيان
  والفساد

املسألة الثانية قوله َسَعى ِفى االْْرضِ أي اجتهد يف إيقاع القتال وأصل السعي هو املشي بسرعة ولكنه مستعار 
النميمة قال اهللا تعاىل لَْو خََرُجواْ فِيكُم مَّا َزاُدوكُْم إِالَّ إليقاع الفتنة والتخريب بني الناس ومنه يقال فالن يسعى ب

  ) ٤٧التوبة ( َخَباالً والَْوَضعُواْ ِخلَالَكُْم َيْبغُوَنكُُم الِْفْتَنةَ  
كره املسألة الثالثة من فسر الفساد بالتخريب قال إنه تعاىل ذكره أوالً على سبيل اإلمجال وهو قوله ِلُيفِْسَد ِفيَها مث ذ

ثانياً على سبيل التفصيل فقال وَُيْهِلَك الَْحْرثَ وَالنَّْسلَ ومن فسر اإلفساد بإلقاء الشبهة قال كما أن الدين احلق أمر 
أن أوهلما العلم وثانيهما العمل فكذا الدين الباطل أمران أوهلما الشهبات وثانيهما فعل املنكرات فههنا ذكر تعاىل 

له بالشبهات وهو املراد بقوله ِلُيفِْسَد ِفيَها مث ذكر ثانياً إقدامه على املنكرات وهو املراد أوالً من ذلك اإلنسان اشتغا
بقوله َوُيهِْلَك الْحَْرثَ وَالنَّْسلَ وال شك يف أن هذا التفسري أوىل مث من قال سبب نزول اآلية أن األخنس مر بزرع 

زرع وبالنسل تلك احلمر واحلرث هو ما يكون منه الزرع للمسلمني فأحرق الزرع وقتل احلمر قال املراد باحلرث ال
وهو يقع على كل ما حيرث ويرزع من أصناف النبات )  ٦٣الواقعة ( قال تعاىل أَفََرءْيُتم مَّا َتحُْرثُونَ تَْزَرُعوَنُه أَْم 

اب والنسل يف وقيل إن احلرث هو شق األرض ويقال ملا يشق به حمرث وأما النسل فهو على هذا التفسري نسل الدو
اللغة الولد واشتقاقه حيتمل أن يكون من قوهلم نسل ينسله إذا خرج فسقط ومنه نسل ريش الطائر ووبر البعري 

أي )  ٥١يس ( وشعر احلمار إذا خرج فسقط والقطعة منها إذا سقطت نسالة ومنه قوله تعاىل إِلَى َرّبهِمْ َينِسلُونَ 
الولد خلروجه من ظهر األب وبطن األم وسقوطه والناس نسل آدم يسرعون ألنه أسرع اخلروج حبدة والنسل 

وأصل احلرف من النسول وهو اخلروج وأما من قال إن سبب نزول اآلية أن األخنس بيت على قوم ثقيف وقتل 
قول قوم  أو الرجال وهو)  ٢٢٣البقرة ( منهم مجعاً فاملراد باحلرث إما النسوان لقوله تعاىل نَِساُؤكُمْ َحْرثٌ لَّكُْم 



من املفسرين الذين فسروا احلرث بشق األرض إذ الرجال هم الذين يشقون أرض التوليد وأما النسل فاملراد منه 
  الصبيان

واعلم أنه على مجيع الوجوه فاملراد بيان أن ذلك الفساد فساد عظيم ال أعظم منه ألن املراد منها على التفسري 
فسري الثاين إهالك احليوان بأصله وفرعه وعلى الوجهني فال فساد أعظم منه األول إهالك النبات واحليوان وعلى الت

فإذن قوله َوُيْهِلَك الَْحْرثَ وَالنَّْسلَ من األلفاظ الفصيحة جداً الدالة مع اختصارها على املبالغة الكثرية ونظريه يف 
وقال أَخَْرَج ِمْنَها َماءَها )  ٧١الزخرف ( لَذُّ االْْعُيُن االختصار ما قاله يف صفة اجلنة َوِفيَها َما َتشَْتهِيِه االْنْفُُس َوَت

  ) ٣١النازعات ( َوَمْرَعاَها 

  فإن قيل أفتدل اآلية على أنه يهلك احلرث والنسل أو تدل على أنه أراد ذلك
كَ الْحَْرثَ َوالنَّْسلَ إن قلنا إن قوله َسَعى ِفى االْْرضِ ِليُفِْسَد ِفيَها دل على أن غرضه أن يسعى يف ذلك مث قوله َوُيْهِل

عطفناه على األول مل تدل اآلية على وقوع ذلك فإن تقدير اآلية هكذا سعى يف األرض ليفسد فيها وسعى ليهلك 
احلرث والنسل وإن جعلناه كالماً مبتدأ منقطعاً عن األول دل على وقوع ذلك واألول أوىل وإن كانت األخبار 

  على أن هذه األشياء قد وقعت ودخلت يف الوجود املذكورة يف سبب نزول اآلية دلت
املسألة الرابعة قرأ بعضهم وَُيْهِلَك الَْحْرثَ وَالنَّْسلَ على أن الفعل للحرث والنسل وقرأ احلسن بفتح الالم من يهلك 

  وهي لغة حنو أىب يأىب وروي عنه َوُيْهِلَك على البناء للمفعول
ن اهللا تعاىل ال يريد القبائح بقوله تعاىل وَاللَُّه الَ ُيِحبُّ الْفَسَاَد قالوا واحملبة املسألة اخلامسة استدلت املعتزلة على أ

واملراد بذلك أهنم )  ١٩النور ( عبارة عن اإلرادة والدليل عليه قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَن َتِشيَع الْفَاِحَشةُ  
إن اهللا أحب لكم ثالثاً وكره لكم ثالثاً أحب لكم أن تعبدوه ( قال  يريدون وأيضاً نقل عن الرسول عليه السالم أنه

فجعل ) وال تشركوا به شيئاً وأن تناصحوا من والة أمركم وكره لكم القيل والقال وإضاعة املال وكثرة السؤال 
و كانت احملبة غري الكراهة ضد احملبة ولوال أن احملبة عبارة عن اإلرادة وإال لكانت الكراهة ضداً لإلرادة وأيضاً ل

اإلرادة لصح أن حيب الفعل وإن كرهه ألن الكراهة على هذا القول إمنا تضاد اإلرادة دون احملبة قالوا وإذا ثبت أن 
لِْعَبادِ ماً لّاحملبة نفس اإلرادة فقوله وَاللَُّه الَ ُيِحبُّ الْفََساَد جار جمرى قوله واهللا ال يريد الفساد كقوله َوَما اللَُّه ُيرِيُد ظُلْ

بل داللة هذه اآلية أقوى ألنه تعاىل ذكر ما وقع من الفساد من هذا املنافق مث قال َواللَُّه الَ ُيِحبُّ )  ٣١غافر ( 
الْفََساَد إشارة إليه فدل على أن ذلك الواقع وقع ال بإرادة اهللا تعاىل وإذا ثبت أنه تعاىل ال يريد الفساد وجب أن ال 

لق ال ميكن إال مع اإلرادة فصارت هذه اآلية دالة على مسألة اإلرادة ومسألة خلق األفعال يكون خالقاً له ألن اخل
واألصحاب أجابوا عنه بوجهني األول أن احملبة غري اإلرادة بل احملبة عبارة عن مدح الشيء وذكر تعظيمه والثاين إن 

سَاَد ال يفيد العموم ألن األلف والالم الداخلني يف اللفظ سلمنا أن احملبة نفس اإلرادة ولكن قوله وَاللَُّه الَ ُيِحبُّ الْفَ
ال يفيدان العموم مث الذي يهدم قوة هذا الكالم وجهان األول أن قدرة العبد وداعيته صاحلة للصالح والفساد 

هللا فترجح الفساد على الصالح إن وقع ال لعلة لزم نفي الصانع وإن وقع ملرجح فذلك املرجح ال بد وأن يكون من ا
وإال لزم التسلسل فثبت أن اهللا سبحانه هو املرجح جلانب الفساد على جانب الصالح فكيف يعقل أن يقال إنه ال 

يريده والثاين أنه عامل بوقوع الفساد فإن أراد أن ال يقع الفساد لزم أن يقال إنه أراد أن يقلب علم نفسه جهالً 
  وذلك حمال

  يلَ لَُه اتَّقِ اللََّه أََخذَْتُه الِْعزَّةُ  بِاإلثْمِ وفيه مسائلالصفة اخلامسة قوله تعاىل َوإِذَا ِق
ك هذه املسألة األوىل قال الواحدي قوله تعاىل وَإِذَا قِيلَ لَُه اتَّقِ اللََّه أََخذَْتهُ الْعِزَّةُ  معناه أن رسول اهللا دعاه إىل تر



  األفعال فدعاه الكرب واألنفة إىل الظلم
 ضعيف ألن قوله َوإِذَا ِقيلَ لَهُ اتَّقِ اللََّه أََخذَْتُه الِْعزَّةُ  ليس فيه داللة إال على أنه مىت قيل له واعلم أن هذا التفسري

  هذا القول أخذته العزة فإما أن هذا القول قيل أو ما قيل فليس يف اآلية داللة عليه فإن ثبت ذلك

  يدعوا الكل إىل التقوى من غري ختصيص برواية وجب املصري إليه وإن كنا نعلم أنه عليه السالم كان
املسألة الثانية أنه تعاىل حكى عن هذا املنافق مجلة من األفعال املذمومة أوهلا اشتغاله بالكالم احلسن يف طلب الدنيا 
ها وثانيها استشهاده باهللا كذباً وهبتاناً وثالثها جلاجه يف إبطال احلق وإثبات الباطل ورابعها سعيه يف الفساد وخامس

سعيه يف إهالك احلرث والنسل وكل ذلك فعل منكر قبيح وظاهر قوله إِذَا ِقيلَ لَُهْم اتَّقِ اللََّه فليس بأن ينصرف إىل 
بعض هذه األمور أوىل من بعض فوجب أن حيمل على الكل فكأنه قيل اتق اهللا يف إهالك احلرث والنسل ويف السعي 

باهللا كذلك ويف احلرص على طلب الدنيا فإنه ليس رجوع النهي إىل بالفساد ويف اللجاج الباطل ويف اإلستشهاد 
  البعض أوىل من بعض

املسألة الثالثة قوله أََخذَْتُه الِْعزَّةُ  بِاإلثْمِ فيه وجوه أحدها أن هذا مأخوذ من قوهلم أخذت فالناً بأن يعمل كذا أي 
اإلمث وذلك اإلمث هو ترك اإللتفات إىل هذا الواعظ ألزمته ذلك وحكمت به عليه فتقدير اآلية أخذته العزة بأن يعمل 

وعدم اإلصغاء إليه وثانيها أََخذَْتُه الِْعزَّةُ  أي لزمته يقال أخذته احلمى أي لزمته وأخذه الكرب أي اعتراه ذلك فمعىن 
سبب ما يف قلبه من اآلية إذا قيل له اتق اهللا لزمته العزة احلاصلة باإلمث الذين يف قلبه فإن تلك العزة إمنا حصلت ب
والباء ههنا يف )  ٢ص ( الكفر واجلهل وعدم النظر يف الدالئل ونظريه قوله تعاىل َبلِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفى ِعزَّةٍ  َوِشقَاقٍ 

  معىن الالم يقول الرجل فعلت هذا بسببك ولسببك وعاقبته جبنايته وجلنايته
رون كافيه جهنم جزاء له وعذاباً يقال حسبك درهم أي كفاك وحسبنا اهللا أما قوله تعاىل فََحْسُبُه جََهنَُّم قال املفس

أي كافينا اهللا وأما جهنم فقال يونس وأكثر النحويني هي اسم للنار اليت يعذب اهللا هبا يف اآلخرة وهي أعجمية وقال 
  بريد بعيدة القعرآخرون جهنم اسم عريب مسيت نار اآلخرة هبا لبعد قعرها حكى عن رؤبة أنه قال ركية جهنام 

أما قوله تعاىل وَلَبِئْسَ الِْمهَاُد ففيه وجهان األول أن املهاد والتمهيد التوطئة وأصله من املهد قال تعاىل َواالْْرَض 
أي املوطئون املمكنون أي جعلناها ساكنة مستقرة ال متيد بأهلها وال تنبو )  ٤٨الذاريات ( فََرْشَناَها فَنِْعمَ الَْماِهُدونَ 

أي يفرشون وميكنون والثاين أن يكون قوله َولَبِئَْس الِْمَهادُ أي )  ٤٤الروم ( نهم وقال تعاىل فَِالنفُِسهِمْ َيْمَهُدونَ ع
وقال بعض العلماء املهاد الفراش للنوم فلما كان )  ٢٩إبراهيم ( لبئس املستقر كقوله َجهَنََّم َيْصلَْوَنَها َوبِئْسَ الْقََراُر 

  ار يلقى على نار جهنم جعل ذلك معاداً له وفراشاًاملعذب يف الن
  َوِمَن النَّاسِ َمن َيْشرِى َنفَْسُه اْبتَِغآَء َمْرضَاِت اللَِّه وَاللَُّه َرُءوٌف بِالِْعَباِد

اعلم أنه تعاىل ملا وصف يف اآلية املتقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذكر يف هذه اآلية حال من يبذل دنياه 
  ماله لطلب الدين فقال َوِمَن النَّاسِ َمن َيْشرِى َنفَْسُه اْبِتَغاء مَْرَضاتِ اللَِّه مث يف اآلية مسائلونفسه و

املسألة األوىل يف سبب النزول روايات أحدها روى ابن عباس أن هذه اآلية نزلت يف صهيب بن سنان موىل عبد اهللا 
  بيه ويف بالل موىل أيببن جدعان ويف عمار بن ياسر ويف مسية أمه ويف ياسر أ

بكر ويف خباب بن األرت ويف عابس موىل حويطب أخذهم املشركون فعذبوهم فأما صهيب فقال ألهل مكة إين 
شيخ كبري ويل مال ومتاع وال يضركم كنت منكم أو من عدوكم تكلمت بكالم وأنا أكره أن أنزل عنه وأنا 

لك وخلوا سبيله فانصرف راجعاً إىل املدينة فنزلت اآلية أعطيكم مايل ومتاعي وأشتري منكم ديين فرضوا منه بذ



وعند دخول صهيب املدينة لقيه أبو بكر رضي اهللا عنه فقال له ربح بيعك فقال له صهيب وبيعك فال خنسر ما ذاك 
ت بني فقال أنزل اهللا فيك كذا وقرأ عليه اآلية وأما خباب بن األرت وأبو ذر فقد فرا وأتيا املدينة وأما مسية فربط

بعريين مث قتلت وقتل ياسر وأما الباقون فأعطوا بسبب العذاب بعض ما أراد املشركون فتركوا وفيهم نزل قول اهللا 
النحل ( بتعذيب أهل مكة َوءاَتيَْناُه ِفى الْدُّْنَيا َحَسَنةً  )  ٤١تعاىل َوالَِّذيَن هَاَجُرواْ ِفى اللَِّه ِمْن َبْعِد َما ظُِلُمواْ النحل 

  بالنصر والغنيمة وألجر اآلخرة أكرب وفيهم نزل إِالَّ َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِاِإلَمياِن)  ٤١
  والرواية الثانية أهنا نزلت يف رجل أمر معروف وهنى عن منكر عن عمر وعلي وابن عباس رضي اهللا عنهم

ليلة خروجه إىل ) صلى اهللا عليه وسلم (  والرواية الثالثة نزلت يف علي بن أيب طالب بات على فراش رسول اهللا
الغار ويروى أنه ملا نام على فراشه قام جربيل عليه السالم عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجربيل ينادي بخ بخ من 

  مثلك يا ابن أيب طالب يباهي اهللا بك املالئكة ونزلت اآلية
أي باعوه )  ٢٠يوسف ( ء البيع قال تعاىل َوَشَرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ املسألة الثانية أكثر املفسرين على أن املراد هبذا الشرا

وحتقيقه أن املكلف باع نفسه بثواب اآلخرة وهذا البيع هو أنه بذهلا يف طاعة اهللا من الصالة والصيام واحلج واجلهاد 
واهللا كاملشتري كما  مث توصل بذلك إىل وجدان ثواب اهللا كان ما يبذله من نفسه كالسلعة وصار الباذل كالبائع

وقد مسى اهللا تعاىل ذلك جتارة )  ١١١التوبة ( قال إِنَّ اللََّه اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم َوأَْموالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَّجنَّةَ  
م ّمْن َعذَابٍ أَِليمٍ ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ فاقل الُْمْشرِكُونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ َهلْ أَدُلُّكْم َعلَى ِتجَاَرةٍ  ُتنجِيكُ

وعندي أنه ميكن إجراء لفظة الشراء على )  ١١ ١٠الصف ( َوُتَجاِهُدونَ ِفى سَبِيلِ اللَِّه بِأَمْواِلكُْم وَأَنفُِسكُْم 
قع يف العذاب ظاهرها وذلك أن من أقدم على الكفر والشرك والتوسع يف مالذ الدنيا واإلعراض عن اآلخرة و

الدائم فصار يف التقدير كأان نفسه كانت له فبسبب الكفر والفسق خرجت عن ملكه وصارت حقاً للنار والعذاب 
فإذا ترك الكفر والفسق وأقدم على اإلميان والطاعة صار كأنه اشترى نفسه من العذاب والنار فصار حال املؤمن 

كذلك املؤمن يبذل أنفاساً معدودة ويشتري هبا نفسه أبداً لكن كاملكاتب يبذل دارهم معدودة ويشتري هبا نفسه ف
املكاتب عبد ما بقي عليه دارهم فكذا املكلف ال ينجو عن رق العبودية ما دام له نفس واحد يف الدنيا وهلذا قال 

عليه الصالة والسالم َواْعُبدْ  وقال تعاىل لنبيه)  ٣١مرمي ( عيسى عليه السالم َنبِّياً َوَجَعلَنِى ُمَبارَكاً أَْيَن َما كُنُت 
  رَبََّك َحتَّى َيأِْتَيَك الَْيقُِني

)  ١١١التوبة ( فإن قيل إن اهللا تعاىل جعل نفسه مشترياً حيث قال إِنَّ اللََّه اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم َوأَمْوالَُهْم 
  وهذا مينع كون املؤمن مشترياً

  فهو كمن اشترى ثوباً بعبد فكل واحد منهما بائع وكل واحد منهما مشترقلنا ال منافاة بني األمرين 

  فكذا ههنا وعلى هذا التأويل فال حيتاج إىل ترك الظاهر وإىل محل لفظ الشراء على البيع
إذا عرفت هذا فنقول يدخل حتت هذا كل مشقة يتحملها اإلنسان يف طلب الدين فيدخل فيه اجملاهد ويدخل فيه 

الصابر على القتل كما فعله أبو عمار وأمه ويدخل فيه اآلبق من الكفار إىل املسلمني ويدخل فيه  الباذل مهجته
  املشتري نفسه من الكفار مباله كما فعل صهيب ويدخل فيه من يظهر الدين واحلق عند السلطان اجلائر

ل حىت قتل فقال بعض القوم وروي أن عمر رضي اهللا تعاىل عنه بعث جيشاً فحاصروا قصراً فتقدم منهم واحد فقات
مث ألقى بيده إىل التهلكة فقال عمر كذبتم رحم اهللا أبا فالن وقرأ َوِمَن النَّاسِ َمن َيْشرِى نَفَْسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِت اللَِّه 

اعلم أن املشقة اليت يتحملها اإلنسان ال بد وأن تكون على وفق الشرع حىت يدخل بسببه حتت اآلية فأما لو كان 
لى خالف الشرع فهو غري داخل فيه بل يعد ذلك من باب إلقاء النفس يف التهلكة حنو ما إذا خاف التلف عند ع



( اإلغتسال من اجلنابة ففعل قال قتادة أما واهللا ما هم بأهل حروراء املراق من الدين ولكنهم أصحاب رسول اهللا 
شركني يدعون مع اهللا إهلاً آخر قاتلوا على دين اهللا وشروا من املهاجرين واألنصار ملا رأوا امل) صلى اهللا عليه وسلم 

  أنفسهم غضباً هللا وجهاداً يف سبيله
  املسألة الثانية َيشْرِى َنفَْسُه اْبِتَغاء مَْرضَاَت اللَِّه أي البتغاء مرضاة اهللا و َيْشرِى مبعىن يشتري

ل النعيم الدائم جزاء على العمل القليل املنقطع ومن رأفته جوز أما قوله تعاىل وَاللَُّه َرءوٌف بِالِْعَباِد فمن رأفته أنه جع
هلم كلمة الكفر إبقاء على النفس ومن رأفته أنه ال يكلف نفساً إال وسعها ومن رأفته ورمحته أن املصر على الكفر 

واملال مث أنه مائة سنة إذا تاب ولو يف حلظة أسقط كل ذلك العقاب وأعطاه الثواب الدائم ومن رأفته أن النفس له 
  يشتري ملكه مبلكه فضالً منه ورمحة وإحساناً

  َعُدوٌّ مُّبٌِنيَياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اْدُخلُواْ ِفي السِّلْمِ كَآفَّةً  َوالَ َتتَّبُِعواْ ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم 
فيها ويهلك احلرث والنسل أمر املسلمني مبا يضاد اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن املنافق أنه يسعى يف األرض ليفسد 

  ه مسائلذلك وهو املوافقة يف اإلسالم ويف شرائعه فقال بِالِْعَباِد َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ اْدُخلُواْ ِفي الّسلْمِ كَافَّةً  وفي
)  ٦١األنفال ( َوإِن جََنحُواْ ِللسَّلْمِ  املسألة األوىل قرأ ابن كثري ونافع والكسائي السَّلَاُم بفتح السني وكذا يف قوله

وقرأ عاصم يف رواية أيب بكر بن عياش السَّلَاُم بكسر السني يف السكل وقرأ )  ٣٥حممد ( وقوله َوَتْدُعواْ إِلَى السَّلْمِ 
لْمِ وقرأ ابن عامر محزة والكسائي بكسر السني يف هذه واليت يف البقرة واليت يف سورة حممد يف قوله وََتْدُعواْ إِلَى السَّ

بكسر السني يف هذه اليت يف البقرة وحدها وبفتح السني يف األنفال ويف سورة حممد فذهب ذاهبون إىل أهنما لغتان 
  بالفتح والكسر مثل رطل ورطل وجسر وجسر

  وقرأ األعمش بفتح السني والالم
)  ١٣١البقرة ( قَالَ لَهُ َربُُّه أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت املسألة الثانية أصل هذه الكلمة من اإلنقياد قال اهللا تعاىل إِذَا 

واإلسالم إمنا مسي إسالماً هلذا املعىن وغلب اسم السلم على الصلح وترك احلرب وهذا أيضاً راجع إىل هذا املعىن 
  والسلم ألن عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه وال ينازعه فيه قال أبو عبيدة وفيه لغات ثالث السلم والسلم

املسألة الثالثة يف اآلية إشكال وهو أن كثرياً من املفسرين محلوا السلم على اإلسالم فيصري تقدير اآلية يا أيها الذين 
آمنوا ادخلوا يف اإلسالم واإلميان هو اإلسالم ومعلوم أن ذلك غري جائز وألجل هذا السؤال ذكر املفسرون وجوهاً 

  يف تأويل هذه اآلية
راد باآلية املنافقون والتقدير يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا بكليتكم يف اإلسالم وال تتبعوا أحدها أن امل

خطوات الشيطان أي آثار تزيينه وغروره يف اإلقامة على النفاق ومن قال هبذا التأويل احتج على صحته بأن هذه 
النَّاسِ َمن ُيْعجُِبَك قَْولُُه اآلية فلما وصف املنافق مبا  اآلية إمنا وردت عقيب ما مضى من ذكر املنافقني وهو قوله َوِمَن

  ذكر دعا يف هذه اآلية إىل اإلميان بالقلب وترك النفاق
وثانيها أن هذه اآلية نزلت يف طائفة من مسلمي أهل الكتاب كعبد اهللا بن سالم وأصحابه وذلك ألهنم حني آمنوا 

شرائع موسى فعظموا السبت وكرهوا حلوم اإلبل وألباهنا وكانوا يقولون  بالنيب عليه السالم أقاموا بعده على تعظيم
ترك هذه األشياء مباح يف اإلسالم وواجب يف التوراة فنحن نتركها احتياطاً فكره اهللا تعاىل ذلك منهم وأمرهم أن 

داً له وعمالً به ألهنا يدخلوا يف السلم كافة أي يف شرائع اإلسالم كافة وال يتمسكوا بشيء من أحكام التوراة اعتقا
صارت منسوخة َوالَ َتتَّبُِعواْ ُخطُواِت الشَّْيطَانِ يف التمسك بأحكام التوراة بعد أن عرفتم أهنا صارت منسوخة 

  والقائلون هبذا القول جعلوا قوله كَافَّةً  من وصف السلم كأنه قيل ادخلوا يف مجيع شرائع اإلسالم اعتقاداً وعمالً



هذا اخلطاب واقعاً على أهل الكتاب الذين مل يؤمنوا بالنيب عليه السالم فقوله ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن وثالثها أن يكون 
كَفَُرواْ أي بالكتاب املتقدم اْدُخلُواْ ِفي السّلْمِ كَافَّةً  أي أكملوا طاعتكم يف اإلميان وذلك أن تؤمنوا جبميع أنبيائه 

الم وبكتابه يف السلم على التمام وال تتبعوا خطوات الشيطان يف حتسينه وكتبه فادخلوا بإميانكم مبحمد عليه الس
عند االقتصار على دين التوراة بسبب أنه دين اتفقوا كلهم على أنه حق بسبب أنه جاء يف التوراة متسكوا بالسبت 

قاء تلك ما دامت السموات واألرض وباجلملة فاملراد من خطوات الشيطان الشبهات اليت يتمسكون هبا يف ب
  الشريعة

لى ورابعها هذا اخلطاب واقع على املسلمني ذَِلكَ بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ باأللسنة اْدُخلُواْ ِفي السّلْمِ كَافَّةً  أي دوموا ع
وال اإلسالم فيما تستأنفونه من العمر وال خترجوا عنه وال عن شيء من شرائعه َوالَ َتتَّبُِعواْ ُخطُواِت الشَّْيطَاِن أي 

تلتفتوا إىل الشبهات اليت تلقيها إليكم أصحاب الضاللة والغواية ومن قال هبذا التأويل قال هذا الوجه متأكد مبا قبل 
  هذه اآلية ومبا بعدها أما ما قبل هذه اآلية فهو ما ذكر اهللا تعاىل يف

أن املراد منه إلقاء الشبهات إىل املسلمني  صفة ذلك املنافق يف قوله سََعى ِفى االْْرضِ ِليُفِْسَد ِفيَها وما ذكرنا هناك
فكأنه تعاىل قال دوموا على إسالمكم وال تتبعوا تلك الشبهات اليت يذكرها املنافقون وأما ما بعد هذه اآلية فهو 

ء الكفار معاندون مصرون يعين هؤال)  ٢١٠البقرة ( قوله تعاىل َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ّمَن الَْغَمامِ 
على الكفر قد أزحيت عللهم وهم ال يوقفون قوهلم هبذا الدين احلق إال على أمور باطلة مثل أن يأتيهم اهللا يف ظل 

  من الغمام واملالئكة
  فإن قيل املوقوف بالشيء يقال له دم عليه ولكن ال يقال له ادخل فيه واملذكور يف اآلية هو قوله أَْدِخلُواْ

إن الكائن يف الدار إذا علم أن له يف املستقبل خروجاً عنها فغري ممتنع أن يؤمر بدخوهلا يف املستقبل حاالً بعد قلنا 
حال وإن كان كائناً فيها يف احلال ألن حال كونه فيها غري احلالة اليت أمر أن يدخلها فإذا كان يف الوقت الثاين قد 

ؤمنني قد خيرجون عن خصال اإلميان بالنوم والسهو وغريمها من خيرج عنها صح أن يؤمر بدخوهلا ومعلوم أن امل
األحوال فال ميتنع أن يأمرهم اهللا تعاىل بالدخول يف املستقبل يف اإلسالم وخامسها أن يكون السلم املذكور يف اآلية 

كونوا موافقني وجمتمعني  معناه الصلح وترك احملاربة واملتنازعة والتقدير يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة أي
يف نصرة الدين واحتمال البلوى فيه وال تتبعوا خطوات الشيطان بأن حيملكم على طلب الدنيا واملنازعة مع الناس 

واْ وقال تعاىل الِْحسَابِ يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُن)  ١٠٣آل عمران ( وهو كقوله َوالَ َتنَاَزُعواْ فََتفَْشلُواْ َوَتذَْهبَ رُِحيكُْم 
وقال عليه الصالة )  ١٠٣آل عمران ( وقال َواعَْتِصُمواْ بِحَْبلِ اللَِّه َجِميعاً َوالَ تَفَرَّقُواْ )  ٢٠٠آل عمران ( اْصبُِرواْ 
وهذه الوجوه يف التأويل ذكرها مجهور املفسرين وعندي فيه ) املؤمن يرضى ألخيه ما يرضى لنفسه ( والسالم 

كَ بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ إشارة إىل املعرفة والتصديق بالقلب وقوله اْدُخلُواْ ِفي الّسلْمِ كَافَّةً  وجوه أخر أحدها أن قوله ذَِل
إشارة إىل ترك الذنوب واملعاصي وذلك ألن املعصية خمالفة هللا ولرسوله فيصح أن يسمي تركها بالسلم أو يكون 

ترك احملظورات وذلك ألن مذهبنا أن اإلميان باق مع االشتغال املراد منه كونوا منقادين هللا يف اإلتيان بالطاعات و
باملعاصي وهذا تأويل ظاهر وثانيها أن يكون املراد من السلم كون العبد راضياً ومل يضطرب قلبه على ما روي يف 

َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّواْ  وثالثها أن يكون املراد ترك اإلنتقام كما يف قوله َوإِذَا) الرضا بالقضاء باب اهللا األعظم ( احلديث 
فهذا هو كالم )  ١٩٩األعراف ( ويف قوله ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالُْعْرِف َوأَْعرِض َعنِ الَْجاِهِلَني )  ٧٢الفرقان ( ِكراماً 

  يف وجوه تأويالت هذه اآلية
ادخلوا بأمجعكم يف السلم وال تفرقوا وال  املسألة الرابعة قال القفال كَافَّةً  يصح أن يرجع إىل املأمورين بالدخول أي



ختتلفوا قال قطرب تقول العرب رأيت القوم كافة وكافني ورأيت النسوة كافات ويصلح أن يرجع إىل اإلسالم أي 
ادخلوا يف اإلسالم كله أي يف كل شرائعه قال الواحدي رمحه اهللا هذا أليق بظاهر التفسري ألهنم أمروا بالقيام هبا 

الكافة يف اللغة احلاجزة املانعة يقال كففت فالناً عن السوء أي منعته ويقال كف القميص ألنه منع  كلها ومعىن
الثواب عن االنتشار وقيل لطرف اليد كف ألنه يكف هبا عن سائر البدن ورجل مكفوف أي كف بصره من أن 

ماع مينع من التفرق والشذوذ فقوله يبصر فالكافة معناها املانعة مث صارت امساً للجملة اجلامعة وذلك ألن اإلجت
  اْدُخلُواْ ِفي الّسلْمِ كَافَّةً  أي ادخلوا يف شرائع

اإلسالم إىل حيث ينتهي شرائع اإلسالم فتكفوا من أن تتركوا شيئاً من شرائعه أو يكون املعىن ادخلوا كلكم حىت 
  متنعوا واحداً من أن ال يدخل فيه

طُواِت الشَّْيطَاِن فاملعىن وال تطيعوه ومعروف يف الكالم أن يقال فيمن اتبع سنة إنسان أما قوله تعاىل َوالَ َتتَّبُِعواْ ُخ
  اقتفى أثره وال فرق بني ذلك وبني قوله اتبعت خطواته وخطوات مجع خطوة وقد تقدم ذلك

غ الذي يعرب عن ضمريه أما قوله تعاىل إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني فقال أبو مسلم األصفهاين إن مبني من صفات البلي
وال يعين بقوله مبيناً إال )  ١الدخان  ١الزخرف ( وأقول الذي يدل على صحة هذا املعىن قوله حم وَالِْكتَابِ الُْمبِنيِ 

  ذلك
  فإن قيل كيف ميكن وصف الشيطان بأنه مبني مع أنا ال نرى ذاته وال نسمع كالمه

فلذلك األمر صح أن يوصف بأنه عدو مبني وإن مل يشاهد ومثاله من  قلنا إن اهللا تعاىل ملا بني عداوته آلدم ونسله
يظهر عداوته لرجل يف بلد بعيد فقد يصح أن يقال إن فالناً عدو مبني لك وإن مل يشاهده يف احلال وعندي فيه وجه 

الت عن بعض فوصف آخر وهو أن األصل يف اإلبانة القطع والبيان إمنا مسي بياناً هلذا املعىن فإنه يقطع بعض اإلحتما
  الشيطان بأنه مبني معناه أنه يقطع املكلف بوسوسته عن طاعة اهللا وثوابه ورضوانه

فإن قيل كون الشيطان عدواً لنا إما أن يكون بسبب أن يقصد إيصال اآلالم واملكاره إلينا يف احلال أو بسبب أنه 
وقعنا يف األمراض واآلالم والشدائد ومعلوم بوسوسته مينعنا عن الدين والثواب واألول باطل إذ لو كان كذلك أل

أنه ليس كذلك وإن كان الثاين فهو أيضاً باطل ألن من قبل منه تلك الوسوسة من قبل نفسه كما قال َوَما كَانَ ِلىَ  
إنه عدو مبني العداوة إذا ثبت هذا فكيف يقال )  ٢٢ابراهيم ( َعلَْيكُْم ّمن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدعَْوُتكُْم فَاسَْتَجبُْتْم ِلى 

  واحلال ما ذكرناه
اجلواب أنه عدو من الوجهني معاً أما من حيث إنه حياول إيصال الضرر إلينا فهو كذلك إال أن اهللا تعاىل منعه عن 
ذلك وليس يلزم من كونه مريداً إليصال الضرر إلينا أن يكون قادراً عليها وأما من حيث إنه يقدم على الوسوسة 

زيني املعاصي وإلقاء الشبهات كل ذلك سبب لوقوع اإلنسان يف الباطل وبه يصري حمروماً عن الثواب فمعلوم أن ت
  فكان ذلك من أعظم جهات العداوة

  فَإِن َزلَلُْتْم مِّن َبْعِد َما َجآءَْتكُُم الْبَيَِّناُت فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم
  ويف اآلية مسائل

  أبو السمال َزلَلُْتْم بكسر الالم األوىل ومها لغتان كضللت وضللتاملسألة األوىل قرأ 
املسألة الثانية يقال زل يزل زلوالً وزلزاالً إذا دحضت قدمه وزل يف الطني ويقال ملن زل يف حال كان عليها زلت 

  متبه احلال ويسمى الذنب زلة يريدون به الزلة للزوال عن الواجب فقوله فَإِن َزلَلُْتْم أي أخطأ



احلق وتعديتموه وأما سبب نزول هذه اآلية فقد اختلفوا يف السلم كافة فمن قال يف األول إنه يف املنافقني فكذا 
  الثاين ومن قال إنه يف أهل الكتاب فكذا الثاين وقس الباقي عليه

صلى اهللا عليه وسلم ( َبّينَاُت حممد يروى عن ابن عباس فَإِن َزلَلُْتمْ يف حترمي السبت وحلم اإلبل ِمْن بَْعَدَما َجاءْتكُمُ الْ
وشرائعه فَاْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َعزِيٌز بالنقمة َحكِيٌم يف كل أفعاله فعند هذا قالوا لئن شئت يا رسول اهللا لتتركن كل ) 

  ) ١٣٦النساء ( ِلِه كتاب غري كتابك فأنزل اهللا تعاىل خَبِرياً يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ ءاِمُنواْ بِاللَِّه َوَرُسو
املسألة الثالثة قوله فَإِن َزلَلُْتْم فيه سؤال وهو أن احلكم املشروط إمنا حيسن يف حق من ال يكون عارفاً بعواقب األمور 
  وأجاب قتادة عن ذلك فقال قد علم أهنم سيزلون ولكنه تعاىل قدم ذلك وأوعد فيه لكي يكون له حجة على خلقه

عاىل فَإِن َزلَلُْتْم يعين إن احنرفتم عن الطريق الذي أمرمت به وعلى هذا التقدير يدخل يف هذا املسألة الرابعة قوله ت
الكبائر والصغائر فإن اإلحنراف كما حيصل بالكثري حيصل بالقليل فتوعد تعاىل على كل ذلك زجراً هلم عن الزوال 

لة الكبائر فال شك يف وجوب االحتراز عنه عن املنهاج لكي يتحرز املؤمن عن قليل ذلك وكثريه ألن ما كان من مج
  وما مل يعلم كونه من الكبائر فإنه ال يؤمن كون العقاب مستحقاً به وحينئذ جيب االحتراز عنه

ي املسألة اخلامسة قوله تعاىل ِمْن َبْعَدَما َجاءْتكُُم الَْبّينَاُت يتناول مجيع الدالئل العقلية والسمعية أما الدالئل العقلية فه
إال بعد ثبوهتا حنو العلم حبدوث العامل ) صلى اهللا عليه وسلم ( دالئل على األمور اليت تثبت صحة نبوة حممد ال

وافتقاره إىل صانع يكون عاملاً باملعلومات كلها قادراً على املمكنات كلها غنياً عن احلاجات كلها ومثل العلم 
ى الصدق فكل ذلك من البينات العقلية وأما البينات السمعية بالفرق بني املعجزة والسحر والعلم بداللة املعجزة عل

فهي البيان احلاصل بالقرآن والبيان احلاصل بالسنة فكل هذه البينات داخلة يف اآلية من حيث أن عذر املكلف ال 
  يزوال عند حصول كل هذه البينات

إال بعد البيان وإزاحة العلة فإذا علق  املسألة السادسة قال القاضي دلت اآلية على أن املؤاخذة بالذنب ال حتصل
الوعيد بشرط جميء البينات وحصوهلا فبأن ال جيوز أن حيصل الوعيد ملن ال قدرة له على الفعل أصالً أوىل وألن 

الداللة ال ينتفع هبا إال أولوا القدرة وقد ينتفع بالقدرة مع فقد الداللة وقال أيضاً دلت اآلية على أن املعترب حصول 
نات ال حصول اليقني من املكلف فمن هذا الوجه دلت اآلية على أن املتمكن من النظر واإلستدالل يلحقه البي

  الوعيد كالعارف فبطل قول من زعم أن ال حجة هللا على من يعلم ويعرف
  أما قوله تعاىل فَاْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم ففيه مسائل

ن قوله تعاىل فَإِن َزلَلُْتْم ّمن َبْعِد َما َجاءْتكُُم الَْبّينَاُت إشارة إىل أن ذنبهم وجرمهم املسألة األوىل لقائل أن يقول إ
  فكيف يدل قوله أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم على الزجر والتهديد

  اجلواب أن العزيز من ال مينع عن مراده وذلك إمنا حيصل بكمال القدرة وقد ثبت أنه سبحانه

ى مجيع املمكنات فكان عزيزاً على اإلطالق فصار تقدير اآلية فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات وتعاىل قادر عل
فاعلموا أن اهللا مقتدر عليكم ال مينعه مانع عنكم فال يفوته ما يريده منكم وهذا هناية يف الوعيد ألنه جيمع من 

لولده إن عصيتين فأنت عارف يب وأنت تعلم ضروب اخلوف ما ال جيمعه الوعيد بذكر العقاب ورمبا قال الوالد 
قدريت عليك وشدة سطويت فيكون هذا الكالم يف الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغريه فإن قيل أفهذه اآلية مشتملة 

على الوعد كما أهنا مشتملة على الوعيد قلنا نعم من حيث أتبعه بقوله َحكِيٌم فإن الالئق باحلكمة أن مييز بني احملسن 
فكما حيسن من احلكيم إيصال العذاب إىل املسيء فكذلك حيسن منه إيصال الثواب إىل احملسن بل هذا  واملسيء

  أليق باحلكمة وأقرب للرمحة



املسألة الثانية احتج من قال بأنه ال وجوب لشيء قبل الشرع هبذه اآلية قال ألنه تعاىل أثبت التهديد والوعيد بشرط 
لفظ مجع يتناول الكل فهذا يدل على أن الوعيد مشروط مبجيء كل البينات وقبل  جميء البينات ولفظ الَْبيَِّناُت

  الشرع مل حتصل كل البينات فوجب أن ال حيصل الوعيد فوجب أن ال يتقرر الوجوب قبل الشرع
ر السفاهة املسألة الثالثة قال أبو علي اجلبائي لو كان األمر كما يقوله اجملربة من أنه تعاىل يريد من السفهاء والكفا

والكفر ملا جاز أن يوصف بأنه حكيم ألن من فعل السفه وأراده كان سفيهاً والسفيه ال يكون حكيماً أجاب 
األصحاب بأن احلكيم هو العامل بعواقب األمور فريجع معىن كونه تعاىل حكيماً إىل أنه عامل جبميع املعلومات وذلك 

بل يوجب ذلك ملا بينا أنه لو أراد ما علم عدمه لكان قد أراد جتهيل  ال ينايف كونه خالقاً لكل األشياء ومريداً هلا
  نفسه فقالوا لو لزم ذلك لكان إذا أمر مبا علم عدمه فقد أمر بتجهيل نفسه

قلنا هذا إمنا يلزم لو كان األمر بالشيء أمراً مبا ال يتم إال به وهذا عندنا ممنوع فإن قالوا لو مل يكن كذلك لزم 
  طاق قلنا هذا عندنا جائز واهللا أعلمتكليف ما ال ي

املسألة الرابعة حيكى أن قارئاً قرأ غَفُورٌ رَّحِيٌم فسمعه أعرايب فأنكره وقال إن كان هذا كالم اهللا فال يقول كذا 
  احلكيم ال يذكر الغفران عند الزلل ألنه إغراء عليه

  َن الَْغَمامِ َوالَْملَاِئكَةُ  َوقُِضىَ  اَألْمُر وَإِلَى اللَِّه تُْرَجُع اُألُموُرَهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن َيأْتَِيُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ مِّ
  اعلم أن يف اآلية مسائل

(  املسألة األوىل الكالم املستقصي يف لفظ النظر مذكور يف تفسري قوله تعاىل ُوُجوهٌ َيْوَمِئذٍ نَّاِضَرةٌ  إِلَى َرّبَها َناِظَرةٌ 
)  ٣٥النمل ( مجعوا على أنه جييء مبعىن االنتظار قال اهللا تعاىل فََناِظَرةٌ  بَِم يَْرجُِع الُْمْرَسلُونَ وأ)  ٣٣ ٣٢القيامة 

  فاملراد من قوله تعاىل َهلْ َينظُُرونَ هو االنتظار
أحدها املسألة الثانية أمجع املعتربون من العقالء على أنه سبحانه وتعاىل منزه عن اجمليء والذهاب ويدل عليه وجوه 

  ما ثبت يف علم األصول أن كل ما يصح عليه اجمليء والذهاب ال ينفك عن احلركة

والسكون ومها حمدثان وما ال ينفك عن احملدث فهو حمدث فيلزم أن كل ما يصح عليه اجمليء والذهاب جيب أن 
إلنتقال من مكان إىل مكان يكون حمدثاً خملوقاً واإلله القدمي يستحيل أن يكون كذلك وثانيها أن كل ما يصح عليه ا

فأما أن يكون يف الصغر واحلقارة كاجلزء الذي ال يتجزأ وذلك باطل باتفاق العقالء وإما أن ال يكون كذلك بل 
يكون شيئاً كبرياً فيكون أحد جانبيه مغايراً لآلخر فيكون مركباً من األجزاء واألبعاض وكل ما كان مركباً فإن 

حتققه إىل حتقق كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه غريه فكل مركب هو  ذلك املركب يكون مفتقراً يف
مفتقر إىل غريه وكل مفتقر إىل غريه فهو ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فهو حمتاج يف وجوده إىل املرجح واملوجد فكل 

أن كل ما يصح عليه  ما كان كذلك فهو حمدث خملوق مسبوق بالعدم واإلله القدمي ميتنع أن يكون كذلك وثالثها
االنتقال من مكان إىل مكان فهو حمدود ومتنه فيكون خمتصاً مبقدار معني مع أنه كان جيوز يف العقل وقوعه على 

مقدار أزيد منه أو أنقص فاختصاصه بذلك القدر املعني ال بد وأن يكون لترجيح مرجح وختصيص خمصص وكل ما 
ان كذلك فهو حمدث خملوق فاإلله القدمي األزيل ميتنع أن يكون كذلك كان كذلك كان فعالً لفاعل خمتار وكل ما ك

ورابعها أنا مىت جوزنا يف الشيء الذي يصح عليه اجمليء والذهاب أن يكون إهلاً قدمياً أزلياً فحينئذ ال ميكننا أن حنكم 
يب فيهما مينع من بنفي اإلهلية عن الشمس والقمر وكان بعض األذكياء من أصحابنا يقول الشمس والقمر ال ع

القول بإهليتهما سوى أهنم جسم جيوز عليه الغيبة واحلضور فمن جوز اجمليء والذهاب على اهللا تعاىل فلم ال حيكم 
بإهلية الشمس وما الذي أوجب عليه احلكم بإثبات موجود آخر يزعم أنه إله وخامسها أن اهللا تعاىل حكى عن 



وال )  ٧٦األنعام ( إهلية الكواكب والقمر والشمس بقوله ال أُِحبُّ االِْفِلَني اخلليل عليه الصالة والسالم أنه طعن يف 
معىن لألفول إال الغيبة واحلضور فمن جوز الغيبة واحلضور على اهللا تعاىل فقد طعن يف دليل اخلليل عليه السالم 

  وكذب اهللا يف تصديق اخلليل عليه السالم يف ذلك
وطلب )  ٢٣الشعراء ( عليه ملا سأل موسى عليه السالم فقال َوَما َربُّ الْعَالَِمَني  سادسها أن فرعون لعنة اهللا تعاىل

منه املاهية واجلنس واجلوهر فلو كان تعاىل جسماً موصوفاً باألشكال واملقادير لكان اجلواب عن هذا السؤال ليس 
)  ٦٥مرمي ( سََّماوَاِت وَاالْْرَض إال بذكر الصورة والشكل والقدر فكان جواب موسى عليه السالم بقوله َرّب ال

خطأ وباطالً وهذا )  ٢٨الشعراء  ٩املزمل ( رَّبُّ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ )  ٨الدخان ( رَبُّكُْم َوَربُّ ءابَاِئكُُم االْوَِّلَني 
ِذى أُْرِسلَ إِلَْيكُمْ يقتضي خبطئة موسى عليه السالم فيما ذكر من اجلواب وتصويب فرعون يف قوله إِنَّ َرُسولَكُُم الَّ

وملا كان كل ذلك باطالً علمنا أنه تعاىل منزه عن أن يكون جسماً وأن يكون يف مكان )  ٢٧الشعراء ( لََمْجُنونٌ 
واألحد هو )  ١اإلخالص ( ومنزه عن أن يصح عليه اجمليء والذهاب وسابعها أنه تعاىل قال قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد 

وكل جسم فهو منقسم حبسب الغرض واإلشارة إىل جزأين فلما كان تعاىل أحداً امتنع أن الكامل يف الوحدانية 
يكون جسماً أو متحيزاً فلما مل يكن جسماً وال متحيزاً امتنع عليه اجمليء والذهاب وأيضاً قال تعاىل َهلْ َتْعلَمُ لَُه 

لألجسام يف اجلسمية إمنا االختالف حيصل فيما  أي شبيهاً ولو كان جسماً متحيزاً لكان مشاهباً)  ٦٥مرمي ( َسِمّياً 
وراء اجلسمية وذلك إما بالعظم أو بالصفات والكيفيات وذلك ال يقدح يف حصول املشاهبة يف الذات وأيضاً قال 

  ولو كان جسماً لكان مثالً لألجسام)  ١١الشورى ( تعاىل لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء 

مشاركاً لسائر األجسام يف عموم اجلسمية فعند ذلك ال خيلو إما أن يكون  وثامنها لو كان جسماً متحيزاً لكان
خمالفاً يف خصوص ذاته املخصوصة وإما أن ال يكون فإن كان األول فما به املشاركة غري ما به املمايزة فعموم كونه 

وم من كونه جسماً جسماً مغاير خلصوص ذاته املخصوصة وهذا حمال ألنا إذا وصفنا تلك الذات املخصوصة باملفه
كنا قد جعلنا اجلسم صفة وهذا حمال ألن اجلسم ذات الصفة وإن قلنا بأن تلك الذات املخصوصة اليت هي مغايرة 
للمفهوم من كونه جسماً وغري موصوف بكونه جسماً فحينئذ تكون ذات اهللا تعاىل شيئاً مغايراً للمفهوم من اجلسم 

سماً وإما إن قيل إن ذاته تعاىل بعد أن كانت جسماً ال خيالف سائر وغري موصوف به وذلك ينفي كونه تعاىل ج
األجسام يف خصوصية فحينئذ يكون مثالً هلا مطلقاً وكل ما صح عليها فقد صح عليه فإذا كانت هذه األجسام 
ء حمدثة وجب يف ذاته أن تكون كذلك وكل ذلك حمال فثبت أنه تعاىل ليس جبسم وال مبتحيز وأنه ال يصح اجملي

  والذهاب عليه
  إذا عرفت هذا فنقول اختلف أهل الكالم يف قوله َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اللَُّه وذكروا فيه وجوهاً

الوجه األول وهو مذهب السلف الصاحل أنه ملا ثبت بالدالئل القاطعة أن اجمليء والذهاب على اهللا تعاىل حمال علمنا 
تعاىل من هذه اآلية هو اجمليء والذهاب وأن مراده بعد ذلك شيء آخر فإن عينا ذلك املراد قطعاً أنه ليس مراد اهللا 

مل نأمن اخلطأ فاألوىل السكوت عن التأويل وتفويض معىن اآلية على سبيل التفصيل إىل اهللا تعاىل وهذا هو املراد مبا 
حد جلهالته ووجه يعرفه العلماء ويفسرونه روي عن ابن عباس أنه قال نزل القرآن على أربعة أوجه وجه ال يعرفه أ

  ووجه نعرفه من قبل العربية فقط ووجه ال يعلمه إال اهللا وهذا القول قد استقصينا القول فيه يف تفسري قوله تعاىل امل
الوجه الثالث وهو قول مجهور املتكلمني أنه ال بد من التأويل على سبيل الفصيل مث ذكروا فيه وجوهاً األول املراد 
َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن َيأْتَِيُهُم اللَُّه أي آيات اهللا فجعل جميء اآليات جميئاً له على التفخيم لشأن اآليات كما يقال جاء 
امللك إذا جاء جيش عظيم من جهته والذي يدل على صحة هذا التأويل أنه تعاىل قال يف اآلية املتقدمة فَإِن َزلَلُْتمْ 



فذكر ذلك يف معرض الزجر والتهديد مث )  ٢٠٩البقرة ( كُُم الَْبيَّناُت فَاْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم ّمن َبْعِد َما َجاءْت
إنه تعاىل أكد ذلك بقوله َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اللَُّه ومعلوم أن التقدير أن يصح اجمليء على اهللا مل يكن جمرد 

والزجر ألنه عند احلضور كما يزجر الكفار ويعاقبهم فهو يثيب املؤمنني وخيصهم بالتقريب حضوره سبباً للتهديد 
فثبت أن جمرد احلضور ال يكون سبباً للتهديد والوعيد فلما كان املقصود من اآلية إمنا هو الوعيد والتهديد وجب 

هة بالكلية وهذا تأويل حسن موافق أن يضمر يف اآلية جميء اهليبة والقهر والتهديد ومىت أضمرنا ذلك زالت الشب
  لنظم اآلية

أنه  والوجه الثاين يف التأويل أن يكون املراد َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن َيأْتَِيُهُم اللَُّه أي أمر اهللا ومدار الكالم يف هذا الباب
قاله العلماء يف قوله الَِّذينَ تعاىل إذا ذكر فعالً وأضافه إىل شيء فإن كان ذلك حماالً فالواجب صرفه إىل التأويل كما 

واملراد واسأل أهل القرية فكذا قوله يَأِْتيَُهمُ )  ٨٢يوسف ( َعْبُد اللَِّه واملراد حياربون أولياءه وقال وَاسْئَلِ الْقَْرَيةَ  
 حذف املضاف املراد جاء أمر ربك وليس فيه إال)  ٢٢الفجر ( اللَُّه املراد به يأتيهم أمر اهللا وقوله َوَجاء رَبَُّك 

  وإقامة املضاف إليه مقامه وهو

جماز مشهور يقال ضرب األمري فالناً وصلبه وأعطاه واملراد أنه أمر بذلك ال أنه توىل ذلك العمل بنفسه مث الذي 
قيامة مث يؤكد القول بصحة هذا التأويل وجهان األول أن قوله ههنا َيأْتَِيُهُم اللَُّه وقوله َوَجاء َربَُّك إخبار عن حال ال

)  ٣٣النحل (  ذكر هذه الواقعة بعينها يف سورة النحل فقال َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ أَن تَأِْتيَُهُم الَْمالِئكَةُ  أَْو َيأِْتىَ  أَْمُر رَّبَك
فصار هذا احلكم مفسراً لذلك املتشابه ألن كل هذه اآليات ملا وردت يف واقعة واحدة مل يبعد محل بعضها على 

وال شك أن األلف والالم للمعهود السابق )  ٢١البقرة  ٢٤هود ( الثاين أنه تعاىل قال بعده َوقُِضىَ  االْْمُر البعض و
فال بد وأن يكون قد جرى ذكر أمر قبل ذلك حىت تكون األلف والالم إشارة إليه وما ذاك إال الذي أضمرناه من 

  أن قوله َيأِْتَيُهمُ اللَُّه أي يأتيهم أمر اهللا
قيل أمر اهللا عندكم صفة قدمية فاإلتيان عليها حمال وعند املعتزلة أنه أصوات فتكون أعراضاً فاإلتيان عليها أيضاً فإن 
  حمال

هود (  قلنا األمر يف اللغة له معنيان أحدمها الفعل والشأن والطريق قال اهللا تعاىل َوَما أَمُْرَنا إِالَّ واِحَدةٌ  كَلَْمحٍ بِالَْبَصرِ
ويف املثل ألمر ما جدع قصري أنفه ألمر ما يسود من يسود فيحمل )  ٥٠القمر ( أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد  َوَما)  ٩٧

األمر ههنا على الفعل وهو ما يليق بتلك املواقف من األهوال وإظهار اآليات املبينة وهذا هو التأويل األول الذي 
لنهي ففيه وجهان أحدمها أن يكون التقدير أن منادياً ينادي ذكرناه وأما إن محلنا األمر على األمر الذي هو ضد ا

يوم القيامة أال إن اهللا يأمركم بكذا وكذا فذاك هو إتيان األمر وقوله ِفي ظُلَلٍ ّمَن الَْغَمامِ أي مع ظلل والتقدير إن 
ر اهللا يف ظلل من مساع ذلك النداء ووصول تلك الظلل يكون يف زمان واحد والثاين أن يكون املراد من إتيان أم

الغمام حصول أصوات مقطعة خمصوصة يف تلك الغمامات تدل على حكم اهللا تعاىل على كل أحد مبا يليق به من 
السعادة والشقاوة أو يكون املراد أنه تعاىل خلق نقوشاً منظومة يف ظلل من الغمام لشدة بياضها وسواد تلك الكتابة 

وعيد وغريمها وتكون فائدة الظلل من الغمام أنه تعاىل جعله أمارة ملا يريد يعرف هبا حال أهل املوقف يف الوعد وال
  إنزاله بالقوم فعنده يعلمون أن األمر قد حضر وقرب

الوجه الثالث يف التأويل أن املعىن هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا مبا وعد من العذاب واحلساب فحذف ما يأيت به 
به كان أسهل عليهم يف باب الوعيد وإذا مل يذكر كان أبلغ النقسام خواطرهم هتويالً عليهم إذ لو ذكر ما يأيت 

ُيخْرُِبونَ وذهاب فكرهم يف ك لوجه ومثله قوله تعاىل فَأََتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيثُ لَْم َيحَْتِسبُواْ َوقَذََف ِفى قُلُوبِهُِم الرُّْعَب 



واملعىن أتاهم اهللا خبذالنه إياهم من حيث مل حيتسبوا وكذلك قوله تعاىل )  ٢احلشر (  ُبُيوَتُهْم بِأَْيِديهِْم َوأَْيِدى الُْمْؤِمنَِني
فقوله َوأََتاُهُم الَْعذَابُ )  ٢٦النحل ( فَأََتى اللَُّه ُبْنيَانَُهْم ّمَن الْقََواِعِد فََخرَّ َعلَْيهُِم السَّقُْف ِمن فَْوِقهِْم َوأََتاُهُم الَْعذَاُب 

اىل فَأََتى اللَُّه ُبنَْيانَُهْم ّمَن الْقََواِعِد ويقال يف العرف الظاهر إذا مسع بوالية جائر قد جاءنا فالن كالتفسري لقوله تع
  جبوره وظلمه وال شك أن هذا جماز مشهور

الوجه الرابع يف التأويل أن يكون ِفى مبعىن الباء وحروف اجلر يقام بعضها مقام البعض وتقديره هل ينظرون إال أن 
  م اهللا بظلل من الغمام واملالئكة واملراد العذاب الذي يأتيهم يف الغمام مع املالئكةيأتيه

الوجه اخلامس أن املقصود من اآلية تصوير عظمة يوم القيامة وهوهلا وشدهتا وذلك ألن مجيع املذنبني إذا حضروا 
يبة فهؤالء املذنبون ال وقت للقضاء واخلصومة وكان القاضي يف تلك اخلصومة أعظم السالطني قهراً وأكربهم ه

عليهم أشد من وقت حضوره لفصل تلك اخلصومة فيكون الغرض من ذكر إتيان اهللا تصوير غاية اهليبة وهناية الفزع 
تصوير قبضة  من غري)  ٦٧الزمر ( ونظريه قوله تعاىل َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه َواالْْرضُ َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمةِ  

  وطي وميني وإمنا هو تصوير لعظمة شأنه لتمثيل اخلفي باجللي فكذا ههنا واهللا أعلم
الوجه السادس وهو أوضح عندي من كل ما سلف أنا ذكرنا أن قوله تعاىل بِالِْعبَاِد َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ اْدُخلُواْ ِفي 

يف حق اليهود وعلى هذا التقدير فقوله فَإِن َزلَلُْتْم ّمن َبْعِد َما َجاءْتكُمُ إمنا نزلت )  ٢٠٨البقرة ( السّلْمِ كَافَّةً  
يكون خطاباً مع اليهود وحينئذ يكون قوله تعاىل َهلْ َينظُُرونَ )  ٢٠٩البقرة ( الْبَّيَناُت فَاْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

حكاية عن اليهود واملعىن أهنم ال يقبلون دينك إال )  ٢١٠البقرة ( َن الَْغَمامِ َوالَْملَاِئكَةُ  إِالَّ أَن َيأْتَِيُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ّم
أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة أال ترى أهنم فعلوا مع موسى مثل ذلك فقالوا لَن نُّْؤِمَن لََك َحتَّى َنَرى اللََّه 

حكاية عن حال اليهود ومل مينع إجراء اآلية على ظاهرها وذلك ألن اليهود وإذا كان هذا )  ٥٥البقرة ( َجْهَرةً  
كانوا على مذهب التشبيه وكانوا جيوزون على اهللا اجمليء والذهاب وكانوا يقولون إنه تعاىل جتلى ملوسى عليه 

هذا التقدير السالم على الطور يف ظلل من الغمام وطلبوا مثل ذلك يف زمان حممد عليه الصالة والسالم وعلى 
يكون هذا الكالم حكاية عن معتقد اليهود القائلني بالتشبيه فال حيتاج حينئذ إىل التأويل وال إىل محل اللفظ على 

اجملاز وباجلملة فاآلية تدل على أن قوماً ينتظرون أن يأتيهم اهللا وليس يف اآلية داللة على أهنم حمقون يف ذلك االنتظار 
  ير يسقط اإلشكالأو مبطلون وعلى هذا التقد

  فإن قيل فعلى هذا التأويل كيف يتعلق به قوله تعاىل َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع االمُوُر
قلنا الوجه فيه أنه تعاىل ملا حكى عنادهم وتوقفهم يف قبول الدين على هذا الشرط الفاسد فذكر بعده ما جيري جمرى 

  الوجه أظهر عندي من كل ما سبق واهللا أعلم حبقيقة كالمه التهديد فقال وَإِلَى اللَِّه تُْرَجُع االُموُر وهذا
عن أيب العالية وهو أن اإلتيان يف الظلل مضاف إىل املالئكة ) تفسريه ( الوجه السابع يف التأويل ما حكاه الفقال يف 

 صحته بقراءة فأما املضاف إىل اهللا جل جالله فهو اإلتيان فقط فكان محل الكالم على التقدمي والتأخري ويستشهد يف
  لتأويل مستنكرمن قرأ َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اللَُّه َوالَْملَِئكَةُ  ِفي ظُلَلٍ ّمَن الَْغَمامِ قال القفال رمحه اهللا هذا ا

إذا كان  أما قوله ِفي ظُلَلٍ ّمَن الَْغَمامِ فاعلم أن الظلل مجع ظلة وهي ما أظلك اهللا به والغمام ال يكون كذلك إال
جمتمعاً متراكماً فالظلل من الغمام عبارة عن قطع متفرقة كل قطعة منها تكون يف غاية الكثافة والعظم فكل قطعة 

وقرأ بعضهم إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اللَُّه ِفي )  ٣٢لقمان ( ظلة واجلمع ظلل قال تعاىل َشكُورٍ َوإِذَا غَشَِيُهْم مَّْوٌج كَالظُّلَلِ 
  الَْغَمامِ فيحتمل أن يكون الظالل مجع ظلة كقالل وقلة وأن يكون مجع ظل ِظلَالٍ ّمَن



  إذا عرفت هذا فنقول املعىن ما ينظرون إال أن يأتيهم قهر اهللا وعذابه يف ظلل من الغمام
  فإن قيل ومل يأتيهم العذاب يف الغمام

ر أفظع ألن السر إذا جاء من حيث ال قلنا لوجوه أحدها أن الغمام مظنة الرمحة فإذا نزل منه العذاب كان األم
حيتسب كان أهول وأفظع كما أن اخلري إذا جاء منحيث ال حيتسب كان أكثر تأثرياً يف السرور فكيف إذاجاء الشر 

من حيث حيتسب اخلري ومن هذا اشتد على املتفكرين يف كتاب اهللا تعاىل قوله َوَبَدا لَُهْم ّمَن اللَِّه َما لَْم َيكُونُواْ 
وثانيها أن نزول الغمام عالمة لظهور ما يكون أشد األهوال يف القيامة قال تعاىل َوَيْوَم )  ٤٧الزمر ( َتِسُبونَ َيْح

( َعِسرياً  اً َعلَى الْكَافِرِيَنَتَشقَُّق السََّماء بِالَْغَمامِ َوُنّزلَ الَْملَاِئكَةُ  َتنزِيالً الُْملُْك َيْومَِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَماِن َوكَانَ َيْوم
وثالثها أن الغمام تنزل عنه قطرات كثرية غري حمصورة وال حمدودة فكذا هذا الغمام ينزل عنه )  ٢٦ ٢٥الفرقان 

  قطرات العذاب نزوالً غري حمصور
أما قوله تعاىل وَالَْملَِئكَةُ  فهو عطف على ما سبق والتقدير وتأتيهم املالئكة وإتيان املالئكة ميكن أن حيمل على 

قيقة فوجب محله عليها فصار املعىن أن يأيت أمر اهللا وآياته واملالئكة مع ذلك يأتون ليقوموا مبا أمروا به من إهانة احل
  أو تعذيب أو غريمها من أحكام يوم القيامة
  أما قوله تعاىل َوقُِضىَ  االْْمُر ففيه مسائل

تقال هلم عثرة هلم وال تصرف عنهم عقوبة وال ينفع  املسألة األوىل املعىن أنه فرغ ما كانوا يوعدون به فعند ذلك ال
  يف دفع ما نزل هبم حيلة

املسألة الثانية قوله َوقُِضىَ  االْْمُر معناه ويقضي األمر والتقدير إال أن يأتيهم اهللا ويقضي األمر فوضع املاضي موضع 
قع كثرياً باملاضي قال اهللا سبحانه وتعاىل املستقبل وهذا كثري يف القرآن وخصوصاً يف أمور اآلخرة فإن اإلخبار عنها ي

والسبب يف اختيار هذا اجملاز )  ١١٦املائدة ( إِذْ قَالَ اللَُّه ياِعيَسى ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم قُلَت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِى َوأُّمىَ  
ه والثاين املبالغة يف تأكيد أمران أحدمها التنبيه على قرب أمر اآلخرة فكأن الساعة قد أتت ووقع ما يريد اهللا إيقاع

  أنه ال بد من وقوعه لتجزى كل نفس مبا تسعى فصار حبصول القطع واجلزم بوقوعه كأنه قد وقع وحصل
املسألة الثالثة األمر املذكور ههنا هو فصل القضاء بني اخلالئق وأخذ احلقوق ألرباهبا وإنزال كل أحد من املكلفني 

  ) ٢٢إبراهيم (  َوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضىَ  االْْمُر إِنَّ اللََّه َوَعدَكُْم َوْعَد الَْحّق منزلته من اجلنة والنار قال تعاىل
إذا عرفت هذا فنقول قوله َوقُِضىَ  االْْمُر يدل على أن أحوال القيامة توجد دفعة من غري توقف فإنه تعاىل ليس 

  لقضائه دافع وال حلكمه مانع
  اذ بن جبل قُِضىَ  االْْمُر على املصدر املرفوع عطفاً على املالئكةاملسألة الرابعة قرأ مع

  أما قوله تعاىل وَإِلَى اللَِّه تُْرَجُع االُموُر ففيه مسائل
املسألة األوىل من اجملسمة من قال كلمة إىل النتهاء الغاية وذلك يقتضي أن يكون اهللا تعاىل يف مكان ينتهي إليه يوم 

  حيد عنه من وجهني األول أنه تعاىل ملك عباده يف الدنيا كثرياًالقيامة أجاب أهل التو

)  ١٩األنفطار ( من أمور خلقه فإذا صاروا إىل اآلخرة فال مالك للحكم يف العباد سواء كما قال َواالْْمرُ َيْوَمِئذٍ ِللَِّه 
آل عمران ( وَإِلَى اللَِّه الَْمِصُري  وهذا كقوهلم رجع أمرنا إىل األمري إذا كان هو خيتص بالنظر فيه ونظريه قوله تعاىل

مع أن اخللق الساعة يف ملكه وسلطانه الثاين قال أبو مسلم إنه تعاىل قد ملك كل أحد يف دار االختبار )  ٢٨
والبلوى أموراً امتحاناً فإذا انقضى أمر هذه الدار ووصلنا إىل دار الثواب والعقاب كان األمر كله هللا وحده وإذا 

  هو أهل أن يتقى ويطاع ويدخل يف السلم كما أمر وحيترز عن خطوات الشيطان كما هنىكان كذلك ف



املسألة الثانية قرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم ُتْرَجُع بضم التاء على معىن ترد يقال رجعته أي رددته قال تعاىل َولَئِن 
ويف موضع آخر ثُمَّ ُردُّواْ )  ٣٦الكهف ( إِلَى رَّبى ويف موضع آخر َولَِئن رُِّددتُّ )  ٥٠فصلت ( رُّّجْعُت إِلَى رَّبى 

أي ردين )  ١٠٠ ٩٩املؤمنون ( وقال تعاىل َرّب اْرجُِعونِ لََعلّى أَْعَملُ َصاِلحاً )  ٦٢األنعام ( إِلَى اللَِّه َمْولَاُهُم الَْحّق 
)  ٥٣الشورى ( إِلَى اللَِّه َتِصُري االْمُوُر  وقرأ ابن عامر ومحزة والكسائي ُتْرَجعُ بفتح التاء أي تصري كقوله تعاىل أَالَ

قال القفال رمحه اهللا واملعىن يف القراءتني )  ٢٥الغاشية  ٤٨املائدة  ٤هود ( وقوله إِنَّ إِلَْيَنا إَِياَبُهْم وَإِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم 
نيا وإقامة القيامة مث قال ويف قوله متقارب ألهنا ترجع إليه جل جالله وهو جل جالله يرجعها إىل نفسه بافناء الد

ُتْرَجُع االمُوُر بضم التاء ثالث معان أحدها هذا الذي ذكرناه وهو أنه جل جالله يرجعها كما قال يف هذه اآلية 
َوقُِضىَ  االْْمُر وهو قاضيها والثاين أنه على مذهب العرب يف قوهلم فالن يعجب بنفسه ويقول الرجل لغريه إىل أين 

وإن مل يكن أحد يذهب به والثالث أن ذوات اخللق وصفاهتم ملا كانت شاهدة عليهم بأهنم خملوقون يذهب بك 
حمدثون حماسبون وكانوا رادين أمرهم إىل خالقهم فقوله ُتْرَجعُ االمُوُر أي يردها العباد إليه وإىل حكمه بشهادة 

فإن هذا التسبيح حبسب )  ١التغابن  ١اجلمعة ( ا ِفي االْْرضِ أنفسهم وهو كما قال ُيسَّبُح ِللَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَم
شهادة احلال ال حبسب النطق باللسان وعليه حيمل أيضاً قوله َوللَِّه َيْسُجُد َمن ِفى السََّماواِت َواالْْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها 

بشهادة أنفسهم بأهنم عبيد اهللا فكذا قيل إن املعىن يسجد له املؤمنون طوعاً ويسجد له الكفار كرهاً )  ١٥الرعد ( 
جيوز أن يقال إن العباد يردون أمورهم إىل اهللا ويعترفون برجوعها إليه أما املؤمنون فباملقال وأما الكفار فبشهادة 

  احلال

ى بداية اجلزء السادس من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى الراز
  الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

  اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ إِنََّسلْ َبنِى إِسَْراِءيلَ كَْم آَتْيَناُهم مِّْن آَيةٍ  َبيَِّنةٍ  َوَمن ُيَبدِّلْ نِْعَمةَ  اللَِّه ِمن َبْعِد َما َجآَءْتُه فَ
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل َسلْ كان يف األصل اسأل فتركت اهلمزة اليت هي عني الفعل لكثرة الدور يف الكالم ختفيفاً ونقلت 
حركتها إىل الساكن الذي قبلها وعند هذا التصريف استغىن عن ألف الوصل وقال قطرب يقال سأل يسأل مثل زأر 

أر وسأل يسأل مثل خاف خياف واألمر فيه سل مثل خف وهبذا التقدير قرأ نافع وابن عامر َسأَلَ َساِئلٌ األسد يز
على وزن قال وكال وقوله كَْم هو اسم مبين على السكون موضوع للعدد يقال إنه من تأليف كاف التشبيه مع َما 

فهام وهي تارة تستعمل يف اخلرب وتارة يف وسكنت امليم وبنيت على السكون لتضمنها حرف االست) ما ( مث قصرت 
االستفهام وأكثر لغة العرب اجلر به عند اخلرب والنصب عند االستفهام ومن العرب ينصب به يف اخلرب وجير به يف 

  االستفهام وهي ههنا حيتمل أن تكون استفهامية وأن تكون خربية
وك عن تلك اآليات فتعلمها وذلك ألن الرسول عليه املسألة الثانية اعلم أنه ليس املقصود سل بين إسرائيل ليخرب

الصالة والسالم كان عاملاً بتلك األحوال بإعالم اهللا تعاىل إياه بل املقصود منه املبالغة يف الزجر عن اإلعراض عن 
ِفي السّلْمِ كَافَّةً  َوالَ َتتَّبُِعواْ ُخطُواِت  دالئل اهللا تعاىل وبيان هذاالكالم أنه تعاىل قال بِالِْعبَاِد َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ اْدُخلُواْ



فأمر باإلسالم وهنى عن الكفر مث قال فَإِن َزلَلُْتْم ّمن َبْعِد َما َجاءْتكُُم الْبَّيَناتُ أي فإن )  ٢٠٨البقرة ( الشَّْيطَاِن 
مث بني ذلك )  ٢٠٩البقرة ( زِيٌز َحكِيٌم أعرضتم عن هذا التكليف صرمت مستحقني للتهديد بقوله فَاْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َع
مث ثلث ذلك التهديد )  ٢١٠البقرة ( التهديد بقوله َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ّمَن الَْغَمامِ وَالَْملَاِئكَةُ  
يات بينات فأنكروها ال جرم استوجبوا بقوله َسلْ بَنِى إِْسراءيلَ يعين سل هؤالء احلاضرين أنا ملا آتينا أسالفهم آ

العقاب من اهللا تعاىل وذلك تنبيه هلؤالء احلاضرين على أهنم لو زلوا عن آيات اهللا لوقعوا يف العذاب كما وقع أولئك 
  املتقدمون فيه

وقال )  ٢احلشر ( َصارِ واملقصود من ذكر هذه احلكاية أن يعتربوا بغريهم كما قال تعاىل فَاْعَتبِرُواْ ياأُوِْلى أُوِْلى االْْب
  فهذا بيان وجه النظم)  ١١١يوسف ( لَقَْد كَانَ ِفى قََصِصهِْم ِعْبَرةٌ  الّْوِلى االلْبَابِ 

املسألة الثالثة فرق أبو عمرو يف َسلْ بني االتصال بواو وفاء وبني االستئناف فقرأ َسلُْهْم و َسلْ َبنِى إِسْراءيلَ بغري 
باهلمز )  ٣٢النساء ( فاسأل الذين يقرؤن الكتاب َواسْأَلُواْ اللََّه ِمن فَْضِلِه )  ٨٢يوسف ( ةَ  مهزة وَاسْئَلِ الْقَْرَي

وسوى الكسائي بني الكل وقرأ الكل بغري مهز وجه الفرق أن التخفيف يف االستئناف وصلة إىل أسقاط اهلمزة 
  ن األلف ساقطة فيها أمجعاملبتدأة وهي مستقلة وليس كذلك يف االتصال والكسائي اتبع املصحف أل

املسألة الرابعة قوله ّمْن آَيةٍ  َبّيَنةٍ  فيه قوالن أحدها املراد به معجزات موسى عليه السالم حنو فلق البحر وتظليل 
الغمام وإنزال املن والسلوى ونتق اجلبل وتكليم اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم من السحاب وإنزال التوراة عليهم 

  من الكفر هلم فكل ذلك آيات بينات وتبيني اهلدى
  والقول الثاين أن املعىن كم آتيناهم من حجة بينة حملمد عليه الصالة والسالم يعلم هبا صدقه وصحة شريعته

  أما قوله تعاىل َوَمن ُيَبّدلْ نِْعَمةَ  اللَِّه ففيه مسائل
  املسألة األوىل قرىء َوَمن ُيَبّدلْ بالتخفيف

بو مسلم يف اآلية حذف والتقدير كم آتيناهم من آية بينة وكفروا هبا لكن ال يدل على هذا املسألة الثانية قال أ
  اإلضمار قوله َوَمن يَُبّدلْ نِْعَمةَ  اللَِّه

املسألة الثالثة يف نعمة اهللا ههنا قوالن أحدمها أن املراد آياته ودالئله وهي من أجل أقسام نعم اهللا ألهنا أسباب اهلدى 
لضاللة مث على هذا القول يف تبديلهم إياها وجهان فمن قال املراد باآلية البينة معجزات موسى عليه والنجاة من ا

السالم قال املراد بتبديلها أن اهللا تعاىل أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضالالهتم كقوله فََزاَدتُْهْم 
باآلية البينة ما يف التوراة واإلجنيل من دالئل نبوة حممد عليه  ومن قال املراد)  ١٢٥التوبة ( رِْجًسا إِلَى رِْجسِهِْم 

  السالم قال املراد من تبديلها حتريفها وإدخال الشبهة فيها
والقول الثاين املراد بنعمة اهللا ما آتاهم اهللا من أسباب الصحة واألمن والكفاية واهللا تعاىل هو الذي أبدل النعمة 

لتبديل إليهم ألنه سبب من جهتهم وهو ترك القيام مبا وجب عليهم من العمل بتلك بالنقمة ملا كفروا ولكن أضاف ا
  اآليات البينات

من أما قوله تعاىل ِمن َبْعِد َما َجاءْتُه فإن فسرنا النعمة بإيتاء اآليات والدالئل كان املراد من قوله ِمن َبْعِد َما َجاءْتُه أي 
)  ٧٥البقرة ( ها كقوله تعاىل ثُمَّ ُيَحّرفُوَنُه ِمن َبْعِد َما َعقَلُوُه َوُهْم َيْعلَُمونَ بعد ما متكن من معرفتها أو من بعد ما عرف

ألنه إذا مل يتمكن من معرفتها أو مل يعرفها فكأهنا غائبة عنه وإن فسرنا النعمة مبا يتعلق بالدنيا من الصحة واألمن 
جب فكان الكفر أقبح فلهذا قال فَإِنَّ اللََّه َشِديدُ والكفاية فال شك أن عند حصول هذه األسباب يكون الشكر أو

  الِْعقَابِ قال الواحدي رمحه اهللا تعاىل وفيه



أن ترك هذا اإلضمار ) دالئل اإلعجاز ( إضمار واملعىن شديد العقاب له وأقول بني عبد القاهر النحوي يف كتاب 
فاً بأنه شديد العقاب من غري التفات إىل كونه أوىل وذلك ألن املقصود من اآلية التخويف بكونه يف ذاته موصو

  شديد العقاب هلذا أو لذلك مث قال الواحدي رمحه اهللا والعقاب عذاب يعقب اجلرم
َياَمةِ  َواللَُّه يَْرُزُق َمن َيَشآُء َيْوَم الِْق ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُرواْ الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا وََيْسَخُرونَ ِمَن الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوالَِّذيَن اتَّقَواْ فَْوقَُهْم

  بَِغْيرِ ِحَسابٍ
اعلم أنه تعاىل ملا ذكر من قبل حال من يبدل نعمة اهللا من بعدما جاءته وهم الكفار الذين كذبوا بالداللة واألنبياء 

كَفَُرواْ الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا  وعدلوا عنها أتبعه اهللا تعاىل بذكر السبب الذي ألجله كانت هذه طريقتهم فقال ُزّيَن ِللَِّذيَن
وحمصول هذا الكالم تعريف املؤمنني ضعف عقول الكفار واملشركني يف ترجيح الفاين من زينة الدنيا على الباقي من 

  درجات اآلخرة
  ويف اآلية مسائل

أنث فعلى اللفظ وإن املسألة األوىل إمنا مل يقال زينت لوجوه أحدها وهو قول الفراء أن احلياة واإلحياء واحد فإن 
)  ٦٧هود ( َوأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ الصَّْيَحةُ  )  ٢٧٥البقرة ( ذكر فعلى املعىن كقوله فََمن َجاءُه َمْوِعظَةٌ  ّمْن رَّّبِه 

وثانيها وهو قول الزجاج أن تأنيث احلياة ليس حبقيقي ألنه ليس حيواناً بإزائه ذكر مثل امرأة ورجل وناقة ومجل بل 
ىن احلياة والعيش والبقاء واحد فكأنه قال زين للذين كفروا احلياة الدنيا والبقاء وثالثها وهو قول ابن األنباري مع

إمنا مل يقل زينت ألنه فصل بني زين وبني احلياة الدنيا بقوله ِللَِّذيَن كَفَُرواْ وإذا فصل بني فعل املؤنث وبني اإلسم 
  غين عن تاء التأنيثبفاصل حسن تذكري الفعل ألن الفاصل ي

  املسألة الثانية ذكروا يف سبب النزول وجوهاً
فالرواية األوىل قال ابن عباس نزلت يف أيب جهل ورؤساء قريش كانوا يسخرون من فقراء املسلمني كعبد اهللا بن 

من الفقر مسعود وعمار وخباب وسامل موىل أيب حذيفة وعامر بن فهرية وأيب عبيدة بن اجلراح بسبب ما كانوا فيه 
  والضرر والصرب على أنواع البالء مع أن الكفار كانوا يف التنعم والراحة

والرواية الثانية نزلت يف رؤساء اليهود وعلمائهم من بين قريظة والنضري وبين قينقاع سخروا من فقراء املسلمني 
  املهاجرين حيث أخرجوا من ديارهم وأمواهلم

املنافقني عبد اهللا بن أيب وأصحابه كانوا يسخرون من ضعفاء املسلمني وفقراء والرواية الثالثة قال مقاتل نزلت يف 
  املهاجرين واعلم أنه ال مانع من نزوهلا يف مجيعهم

واملسألة الثالثة اختلفوا يف كيفية هذا التزيني أما املعتزلة فذكروا وجوهاً أحدها قال اجلبائي املزين هو غواة اجلن 
على الدنيا وقبحوا أمر اآلخرة يف أعينهم وأومهوا أن ال صحة ملا يقال من أمر اآلخرة  واإلنس زينوا للكفار احلرص

فال تنغصوا عيشتكم يف الدنيا قال وأما الذي يقوله اجملربة من أنه تعاىل زين ذلك فهو باطل ألن املزين للشيء هو 
ك التزين وإما أن يكون كاذباً فإن كان املخرب عن حسنه فإن كان املزين هو اهللا تعاىل فأما أن يكون صادقاً يف ذل

صادقاً وجب أن يكون مازينه حسناً فيكون فاعله املستحسن له مصيباً وذلك يوجب أن الكافر مصيب يف كفره 
ومعصيته وهذا القول كفر وإن كان كاذباً يف ذلك التزيني أدى ذلك إىل أن ال يوثق منه تعاىل بقول وال خرب وهذا 

  )تفسريه ( ن املراد من اآلية أن املزين هو الشيطان هذا متام كالم أيب علي اجلبائي يف أيضاً كفر قال فصح أ
وأقول هذا ضعيف ألن قوله تعاىل ُزّيَن ِللَِّذيَن كَفَُرواْ يتناول مجيع الكفار فهذا يقتضي أن يكون جلميع الكفار مزين 

إن كل واحد منهم كان يزين لآلخر وحينئذ يصري  واملزين جلميع الكفار ال بد وأن يكون مغايراً هلم إال أن يقال



دوراً فثبت أن الذين يزين الكفر جلميع الكفار ال بد وأن يكون مغايراً هلم فبطل قوله إن املزين هم غواة اجلن 
واإلنس وذلك ألن هؤالء الغواة داخلون يف الكفار أيضاً وقد بينا أن املزين ال بد وأن يكون غريهم فثبت أن هذا 

ويل ضعيف وأما قوله املزين للشيء هو املخرب عن حسنه فهذا ممنوع بل املزين من جيعل الشيء موصوفاً بالزينة التأ
وهي صفات قائمة بالشيء باعتبارها يكون الشيء مزيناً وعلى هذا التقدير سقط كالمه مث إن سلمنا أن املزين 

خرب عن حسنه واملراد أنه تعاىل أخرب عما فيها من للشيء هو املخرب عن حسنه فلم ال جيوز أن يقال اهللا تعاىل أ
اللذات والطيبات والرحات واإلخبار عن ذلك لس بكذب والتصديق هبا ليس بكفر فسقط كالم أيب علي يف هذا 

  الباب بالكلية
ن يبعد منهم أين التأويل الثاين قال أبو مسلم حيتمل يف ُزّيَن لِلَِّذيَن كَفَُرواْ أهنم زينوا ألنفسهم والعرب يقولون مل

 ٣٠التوبة  ٧٥املائدة ( يذهب بك ال يريدون أن ذاهباً ذهب به وهو معىن قوله تعاىل يف اآلي الكثرية أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 
كُمْ إىل غري ذلك وأكده بقوله تعاىل َيْعلَُمونَ ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ ُتلْهِ)  ٦٩غافر ( أَنَّى ُيْصَرفُونَ )  ٤املنافقون 

فأضاف ذلك إليهما ملا كانا كالسبب وملا كان الشيطان ال ميلك )  ٩املنافقون ( أَْموالُكُْم َوالَ أَوْلَاُدكُْم َعن ِذكْرِ اللَِّه 
أن حيمل اإلنسان على الفعل قهراً فاإلنسان يف احلقيقة هو الذي زين لنفسه واعلم أن هذا ضعيف وذلك ألن قوله 

  زينه والعدول عن احلقيقة إىل اجملاز غري ممكنُزّيَن يقضي أن مزيناً 
التأويل الثالث أن هذا املزين هو اهللا تعاىل ويدل على صحة هذا التأويل وجهان أحدمها قراءة من قرأ ُزّيَن ِللَِّذينَ 

ْرضِ زِيَنةً  لََّها ِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهم أَْحَسُن كَفَُرواْ الَْحيَواةُ  الدُّْنَيا على البناء للفاعل الثاين قوله تعاىل إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى االْ
مث القائلون هبذا التأويل ذكروا وجوهاً األول ميتنع أن يكون تعاىل هو املزين مبا أظهره يف الدنيا )  ٧الكهف ( َعَمالً 

آل ( لنَّاسِ ُحبُّ الشَّهَواِت من الزهرة والنضارة والطيب واللذة وإمنا فعل ذلك ابتالء لعباده ونظريه قوله تعاىل ُزّيَن ِل
وقال أيضاً )  ١٥آل عمران ( إىل قوله قُلْ أَُؤَنبّئُكُمْ بَِخْيرٍ ّمن ذاِلكُمْ ِللَِّذيَن اتَّقَْواْ ِعندَ َربّهِْم جَنَّاٌت )  ١٤عمران 

وقالوا )  ٤٦الكهف ( ٌر ِعنَد َرّبَك ثََواًبا َوَخْيٌر أََمالً الَْمالُ َوالَْبُنونَ زِيَنةُ  الَْحيَواةِ  الدُّنَْيا َوالَْباِقيَاُت الصَّاِلحَاُت خَْي
  فهذه اآليات متوافقة واملعىن يف الكل أن

اهللا جل جالله جعل الدنيا دار ابتالء وامتحان فركب يف الطباع امليل إىل اللذات وحب الشهوات ال على سبيل 
إليه النفس مع إمكان ردها عنه ليتم بذلك اإلمتحان  اإلجلاء الذي ال ميكن تركه بل على سبيل التحبيب الذي متيل

وليجاهد املؤمن هواه فيقصر نفسه على املباح ويكفها عن احلرام الثاين أن املراد من التزيني أنه تعاىل أمهلهم يف 
  الدنيا ومل مينعهم عن اإلقبال عليها واحلرص الشديد يف طلبها فهذا اإلمهال هو املسمى بالتزيني

لة هذه الوجوه اليت نقلناها عن املعتزلة يتوجه عليها سؤال واحد وهو أن حصول هذه الزينة يف قلوب واعلم أن مج
الكفار ال بد له من حمدث وإال فقد وقع احملدث ال عن مؤثر وهذا حمال مث هذا التزيني احلاصل يف قلوب الكفار هل 

فإن مل يرجح ألبتة بل اإلنسان مع حصول هذه  رجح جانب الكفر واملعصية على جانب اإلميان والطاعة أو ما رجح
الزينة يف قلبه كهو ال مع حصوهلا يف قلبه فهذا مينع كونه تزييناً يف قلبه والنص دل على أنه حصل هذا التزيني وإن 

قلنا بأن حصول هذا التزيني يف قلبه يرجح جانب الكفر واملعصية على جانب اإلميان والطاعة فقد زال االختيار ألن 
ال اإلستواء ملا امتنع حصول الرجحان فحال صريورة أحد الطرفني مرجوحاً كان أوىل بامتناع الوقوع وإذا صار ح

املرجح ممتنع الوقوع صار الراجح واجب الوقوع ضرورة أنه ال خروج عن النقيضني فهذا هو توجيه السؤال 
  ومعلوم أنه ال يندفع بالوجوه اليت ذكرها هؤالء املعتزلة

ثالث يف تقرير هذا التأويل أن املراد أن اهللا تعاىل زين من احلياة الدنيا ما كان من املباحات دون احملظورات الوجه ال



وعلى هذا الوجه سقط اإلشكال وهذا أيضاً ضعيف وذلك ألن اهللا تعاىل خص هبذا التزيني الكفار وتزيني املباحات 
ني تزيني املباحات وأيضاً فإن املؤمن إذا متتع باملباحات من طيبات ال خيتص به الكافر فيمتنع أن يكون املراد هبذا التزي

الدنيا يكون متتعه هبا مع اخلوف والوجل من احلساب يف اآلخرة فهو وإن كثر ماله وجاهه فعيشه مكدر منغص 
وره هبا وأكثر غرضه أجر اآلخرة وإمنا يعد الدنيا كالوسيلة إليها وليس كذلك الكافر فإنه وإن قلت ذات يده فسر

يكون غالباً على ظنه العتقاده أهنا كمال املقصود دون غريها وإذا كان هذا حاله صح أنه ليس املراد من اآلية تزيني 
املباحات وأيضاً أنه تعاىل أتبع تلك اآلية بقوله وََيْسَخُرونَ ِمَن الَِّذيَن ءاَمُنواْ وذلك مشعر بأهنم كانوا يسخرون منهم 

ظورة وحتملهم املشاق الواجبة فدل على أن ذلك التزيني ما وقع يف املباحات بل وقع يف يف تركهم اللذات احمل
  احملظورات

وأما أصحابنا فإهنم محلوا التزيني على أنه تعاىل خلق يف قلبه إرادة األشياء والقدرة على تلك األشياء بل خلق تلك 
  إال اهللا سبحانه وعلى هذا الوجه ظهر املراد من اآلية األفعال واألحوال وهذا بناء على أن اخلالق ألفعال العباد ليس

أما قوله تعاىل وََيْسَخُرونَ ِمَن الَِّذيَن ءاَمُنواْ فقد روينا يف كيفية تلك السخرية وجوهاً من الروايات قال الواحدي 
ن اهللا أخرب عنهم قوله َوَيْسُخُرونَ مستأنف غري معطوف على زين وال يبعد استئناف املستقبل بعد املاضي وذلك أل

بزين وهو ماض مث أخرب عنهم بفعل يدميونه فقال وََيْسَخُرونَ ِمَن الَِّذيَن ءاَمنُواْ ومعىن هذه السخرية أهنم كانوا 
  يقولون هؤالء املساكني تركوا لذات الدنيا وطيباهتا وشهواهتا

شك أنه لو بطل القول باملعاد  ويتحملون املشاق واملتاعب لطلب اآلخرة مع أن القول باآلخرة قول باطل وال
لكانت هذه السخرية الزمة أما لو ثبت القول بصحة املعاد كانت السخرية منقلبة عليهم ألن من أعرض عن امللك 

األبدي بسبب لذات حقرية يف أنفاس معدودة مل يوجد يف اخللق أحد أوىل بالسخرية منه بل قال بعض احملققني 
ى اآلخرة هو احلزم على مجيع التقديرات فإنه إن بطل القول باآلخرة مل يكن الفائت اإلعراض عن الدنيا واإلقبال عل

إال لذات حقرية وأنفاساً معدودة وإن صح القول باآلخرة كان اإلعراض عن الدنيا واإلقبال على اآلخرة أمراً متعيناً 
  فثبت أن تلك السخرية كانت باطلة وأن عود السخرية عليهم أوىل

   وَالَِّذيَن اتَّقَواْ فَْوقَُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  ففيه سؤاالتأما قوله تعاىل
  السؤال األول مل قال ّمَن الْكَِتابِ ُيْؤِمنُونَ مث قال َوالَِّذيَن اتَّقَواْ

  اجلواب ليظهر به أن السعادة الكربى ال حتصل إال للمؤمن التقي وليكون بعثاً للمؤمنني على التقوى
  راد هبذه الفوقيةالسؤال الثاين ما امل

اجلواب فيه وجوه أحدها أن يكون املراد بالفوقية الفوقية باملكان ألن املؤمنني يكونون يف عليني من السماء 
  والكافرين يكونون يف سجني من األرض وثانيها حيتمل أن يكون املراد بالفوقية الفوقية يف الكرامة والدرجة

رامة إذا كان كل واحد منهما يف الكرامة مث يكون أحدمها أزيد حاالً من فإن قيل إمنا يقال فالن فوق فالن يف الك
  اآلخر يف تلك الكرامة والكافر ليس له شيء من الكرامة فكيف يقال املؤمن فوقه يف الكرامة

اآلخرة قلنا املراد أهنم كانوا فوقهم يف سعادات الدنيا مث يف اآلخرة ينقلب األمر فاهللا تعاىل يعطي املؤمن من سعادات 
ما يكون فوق السعادات الدنيوية اليت كانت حاصلة للكافرين وثالثها أن يكون املراد أهنم فوقهم يف احلجة يوم 

القيامة وذلك ألن شبهات الكفار رمبا كانت تقع يف قلوب املؤمنني مث إهنم كانوا يردوهنا عن قلوهبم مبدد توفيق اهللا 
ذلك بل تزول الشبهات وال تؤثر وساوس الشيطان كما قال تعاىل إِنَّ  تعاىل وأما يوم القيامة فال يبقى شيء من

اآلية ورابعها أن )  ٣٤ ٢٩املطففني ( الَِّذيَن أَْجَرُمواْ كَاُنواْ ِمَن الَِّذيَن ءاَمنُواْ َيْضَحكُونَ إِلَى قَْولُُه فَالَْيْوَم الَِّذيَن ءاَمُنواْ 



رية الكافرين باملؤمنني يف الدنيا ألن سخرية الكافر باملؤمن باطلة وهي سخرية املؤمنني بالكفار يوم القيامة فوق سخ
  مع بطالهنا منقضية وسخرية املؤمن بالكافر يف اآلخرة حقة ومع حقيتها هي دائمة باقية

السؤال الثالث هل تدل اآلية على القطع بوعيد الفساد فإن لقائل أن يقول إنه تعاىل خص الذين اتقوا هبذه الفوقية 
لذين ال يكونون موصوفني بالتقوى وجب أن ال حتصل هلم هذه الفوقية وإن مل حتصل هذه الفوقية كانوا من أهل فا

  النار
  اجلواب هذا متسك باملفهوم فال يكون أقوى يف الداللة من العمومات اليت بينا أهنا خمصوصة بدالئل العفو

ِحَسابٍ فيحتمل أن يكون املراد منه ما يعطي اهللا املتقني يف اآلخرة من أما قوله تعاىل وَاللَُّه َيْرُزُق َمن َيَشاء بَِغْيرِ 
الثواب وحيتمل أن يكون املراد ما يعطي يف الدنيا أصناف عبيده من املؤمنني والكافرين فإذا محلناه على رزق اآلخرة 

سعاً رغداً ال فناء له وال احتمل وجوهاً أحدها أنه يرزق من يشاء يف اآلخرة وهم املؤمنون بغري حساب أي رزقاً وا
فإن كل ما دخل حتت احلساب )  ٤٠غافر ( انقطاع وهو كقوله فَأُْولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ  ُيْرَزقُونَ ِفيَها بَِغْيرِ ِحَسابٍ 

إليهم يف  واحلصر والتقدير فهو متناه فما ال يكون متناهياً كان ال حمالة خارجاً عن احلساب وثانيها أن املنافع الواصلة
فالفضل منه بال )  ١٧٣النساء ( اجلنة بعضها ثواب وبعضها تفضل كما قال فَُيَوفّيهِْم أُُجورَُهْم َويَزيدُُهْم ّمن فَْضِلِه 

حساب وثالثها أنه ال خياف نفادها عنده فيحتاج إىل حساب ما خيرج منه ألن املعطي إمنا حياسب ليعلم ملقدار ما 
يف عطاياه إىل ما جيحف به واهللا ال حيتاج إىل احلساب ألنه عامل غين ال هناية ملقدوراته  يعطي وما يبقي فال يتجاوز

ورابعها أنه أراد هبذا رزق أهل اجلنة وذلك ألن احلساب إمنا حيتاج إليه إذا كان حبيث إذا أعطى شيئاً انتقص قدر 
يكون الثواب املستحق حبكم الوعد الواجب عما كان والثواب ليس كذلك فإنه بعد انقضاء األدوار واألعصار 

والفضل باقياً فعلى هذا ال يتطرق احلساب ألبتة إىل الثواب وخامسها أراد أن الذي يعطي ال نسبة له إىل ما يف 
اخلزانة ألن الذي يعطي يف كل وقت يكون متناهياً ال حمالة والذي يف خزانة قدرة اهللا غري متناه واملتناهي ال نسبة له 

تناهي فهذا هو املراد من قوله بَِغْيرِ ِحَسابٍ وهو إشارة إىل أنه ال هناية ملقدورات اهللا تعاىل وسادسها بَِغْيرِ إىل غري امل
ِحسَابٍ أي بغري استحقاق يقال لفالن على فالن حساب إذا كان له عليه حق وهذا يدل على أنه ال يستحق عليه 

أعطاه مبجرد الفضل واإلحسان ال بسبب االستحقاق  أحد شيئاً وليس ألحد معه حساب بل كل ما أعطاه فقد
وسابعها بَِغْيرِ ِحسَابٍ أي يزيد على قدر الكفاية يقال فالن ينفق باحلساب إذا كان ال يزيد على قدر الكفاية فأما إذا 

  قليلزاد عليه فإنه يقال ينفق بغري حساب وثامنها بَِغْيرِ ِحسَابٍ أي يعطي كثرياً ألن ما دخله احلساب فهو 
  واعلم أن هذه الوجوه كلها حمتملة وعطايا اهللا هلا منتظمة فيجوز أن يكون املراد كلها واهللا أعلم

  أما إذا محلنا اآلية على ما يعطي يف الدنيا أصناف عباده من املؤمنني والكافرين ففيه وجوه
هنم كانوا يستدلون حبصول أحدها وهو أليق بنظم اآلية أن الكفار إمنا كانوا يسخرون من فقراء املسلمني أل

السعادات الدينوية على أهنم على احلق وحيرمون فقراء املسلمني من تلك السعادات على أهنم على الباطل فاهللا تعاىل 
أبطل هذه املقدمة بقوله وَاللَُّه يَْرُزُق َمن َيَشاء بَِغْيرِ ِحسَابٍ يعين أنه يعطي يف الدنيا من يشاء من غري أن يكون ذلك 

ئاً عن كون املعطي حمقاً أو مبطالً أو حمسناً أو مسيئاً وذلك متعلق مبحض املشيئة فقد وسع الدنيا على قارون منب
وضيقها على أيوب عليه السالم فال جيوز لكم أيها الكفار أن تستدلوا حبصول متاع الدنيا لكم وعدم حصوهلا 

قد يوسع عليه زيادة يف االستدراج واملؤمن قد يضيق  لفقراء املسلمني على كونكم حمقني وكوهنم مبطلني بل الكافر
 بِالرَّْحَمانِ عليه زيادة يف االبتالء واالمتحان وهلذا قال تعاىل َولَْوالَ أَن َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً  واِحَدةً  لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر



 أن اهللا يرزق من يشاء يف الدنيا من كافر ومؤمن بغري وثانيها أن املعىن)  ٣٣الزخرف ( ِلُبُيوِتهِْم ُسقُفاً ّمن ِفضَّةٍ  
  حساب يكون ألحد عليه

وال مطالبة وال تبعة وال سؤال سائل واملقصود منه أن ال يقول الكافر لو كان املؤمن على احلق فلم مل يوسع عليه يف 
عتراض ساقط واألمر أمره واحلكم الدنيا وأن ال يقول املؤمن إن كان الكافر مبطالً فلم وسع عليه يف الدنيا بل اإل

وثالثها قوله بَِغْيرِ ِحَسابٍ أي من حيث ال حيتسب كما )  ٢٣األنبياء ( حكمه الَ ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسئَلُونَ 
ار يقول الرجل إذا جاءه ما مل يكن يف تقديره مل يكن هذا يف حسايب فعلى هذا الوجه يكون معىن اآلية أن هؤالء الكف
وإن كانوا يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم فاهللا تعاىل قد يرزق من يشاء من حيث ال حيتسب ولعله يفعل ذلك 

باملؤمنني قال القفال رمحه اهللا وقد فعل ذلك هبم فأغناهم مبا أفاء عليهم من أموال صناديد قريش ورؤساء اليهود ومبا 
  ه على أيدي أصحابه حىت ملكوا كنوز كسرى وقيصربعد وفات) صلى اهللا عليه وسلم ( فتح على رسوله 

  أليس ذلك كاملناقض ملا يف هذه اآلية)  ٣٦النبأ ( فإن قيل قد قال تعاىل يف صفة املتقني وما يصل إليهم َعطَاء ِحسَاباً 
على ما هو قلنا أما من محل قوله بَِغْيرِ ِحَسابٍ على التفضل ومحل قوله َعطَاء ِحَساباً على املستحق حبسب الوعد 

قولنا أو حبسب اإلستحقاق على ما هو قول املعتزلة فالسؤال ساقط وأما من محل قوله بِغَْيرِ ِحسَابٍ على سائر 
الوجوه فله أن يقول إن ذلك العطاء إذا كان يتشابه يف األوقات ويتماثل صح من هذا الوجه أن يوصف بكونه 

  َغْيرِ ِحسَابٍعطاء حساباً وال ينقضه ما ذكرناه يف معىن قوله بِ
لَْحقِّ لَِيْحكَُم َبْيَن النَّاسِ ِفيَما كَانَ النَّاُس أُمَّةً  َواِحَدةً  فََبَعثَ اللَُّه النَّبِيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن وَأَنَزلَ َمَعُهُم الِْكَتاَب بِا

ْعِد َما َجآَءْتُهمُ الَْبيِّنَاُت َبْغًيا َبْينَُهْم فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن َءاَمنُواْ ِلَما اْخَتلَفُواْ ِفيِه َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمن َب
  اْخَتلَفُواْ ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِِه وَاللَُّه َيْهِدى َمن َيَشآُء إِلَى صَِراٍط مُّْسَتقِيمٍ

هؤالء الكفار على كفرهم هو حب الدنيا بني يف هذه اعلم أنه تعاىل ملا بني يف هذه اآلية املتقدمة أن سبب إصرار 
اآلية أن هذا املعىن غري خمتص هبذا الزمان بل كان حاصالً يف األزمنة املتقادمة ألن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على 

ترتيب  احلق مث اختلفوا وما كان اختالفهم إال بسبب البغي والتحاسد والتنازع يف طلب الدنيا فهذا هو الكالم يف
  النظم

  ويف اآلية مسائل

  املسألة األوىل قال القفال األمة القوم اجملتمعون على الشيء الواحد يقتدي بعضهم ببعض وهو مأخوذ من األئتمام
املسألة الثانية دلت اآلية على أن الناس كانوا أمة واحدة ولكنها ما دلت على أهنم كانوا أمة واحدة يف احلق أم يف 

  ملفسرون فيه على ثالثة أقوالالباطل واختلف ا
القول األول أهنم كانوا على دين واحد وهو اإلميان واحلق وهذا قول أكثر احملققني ويدل عليه وجوه األول ما 

الْكَِتابَ  ُمذكره القفال فقال الدليل عليه قوله تعاىل بعد هذه اآلية فََبَعثَ اللَُّه النَّبِّيَني ُمَبّشرِيَن َوُمنِذرِيَن وَأَنَزلَ َمَعُه
ويتأكد بِالَْحقِ لَِيْحكَُم َبْيَن النَّاسِ ِفيَما اْخَتلَفُواْ ِفيِه فهذا يدل على أن األنبياء عليهم السالم إمنا بعثوا حني اإلختالف 

عن ابن مسعود أنه ويتأكد أيضاً مبا نقل )  ١٩يونس ( هذا بقوله تعاىل َوَما كَانَ النَّاُس إِالَّ أُمَّةً  َواِحَدةً  فَاْخَتلَفُواْ 
  ِفيَما اْخَتلَفُواْ ِفيِهقرأ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً  واِحَدةً  فَاْخَتلَفُواْ فََبَعثَ اللَُّه النَّبِّيَني إِلَى قَْولُُه لَِيْحكَُم َبْيَن النَّاسِ 
إلختالف ولو كانوا قبل ذلك أمة إذا عرفت هذا فنقول الفاء يف قوله فََبَعثَ اللَُّه النَّبِّيَني تقتضي أن يكون بعثهم بعد ا

واحدة يف الكفر لكانت بعثة الرسل قبل هذا اإلختالف أوىل ألهنم ملا بعثوا عندما كان بعضهم حمقاً وبعضهم مبطالً 



فألن يبعثوا حني ماكانوا كلهم مبطلني مصرين على الكفر كان أوىل وهذا الوجه الذي ذكره القفال رمحه اهللا حسن 
انيها أنه تعاىل حكم بأنه كان الناس أمة واحدة مث أدرجنا فيه فاختلفوا حبسب داللة الدليل عليه يف هذا املوضوع وث

َبْينَُهْم والظاهر أن وحبسب قراءة ابن مسعود مث قال َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوُتوُه ِمن َبْعِد َما َجاءتُْهُم الَْبيِّنَاُت َبغًْيا 
تالف هو اإلختالف احلاصل بعد ذلك اإلتفاق املشار إليه بقوله كَانَ النَّاسُ أُمَّةً  واِحَدةً  مث حكم املراد من هذا اإلخ

على هذا اإلختالف بأنه إمنا حصل بسبب البغي وهذا الوصف ال يليق إال باملذاهب الباطلة فدلت اآلية على أن 
فاق الذي كان حاصالً قبل حصول هذا اإلختالف املذاهب الباطلة إمنا حصلت بسبب البغي وهذا يدل على أن االت

إمنا كان يف احلق ال يف الباطل فثبت أن الناس كانوا أمة واحدة يف الدين احلق ال يف الدين الباطل وثالثها أن آدم 
يف  عليه السالم ملا بعثه اهللا رسوالً إىل أوالده فالكل كانوا مسلمني مطيعني هللا تعاىل ومل حيدث فيما بينهم اختالف

الدين إىل أن قتل قابيل هابيل بسبب احلسد والبغي وهذا املعىن ثابت بالنقل املتواتر واآلية منطبقة عليه ألن الناس 
هم آدم وأوالده من الذكور واإلناث كانوا أمة واحدة على احلق مث اختلفوا بسبب البغي واحلسد كما حكى اهللا 

فلم يكن ذلك القتل والكفر باهللا )  ٢٧املائدة ( ّبلَ ِمن أََحِدِهَما وَلَْم ُيَتقَبَّلْ ِمَن االَْخرِ عن ابين آدم إِذْ قَرََّبا قُْربَاناً فَُتقُ
إال بسبب البغي واحلسد وهذا املعىن ثابت بالنقل املتواتر واآلية منطبقة عليه ورابعها أنه ملا غرقت األرض بالطوفان 

لدين الصحيح مث اختلفوا بعد ذلك وهذه القصة مما عرف ثبوهتا مل يبق إال أهل السفينة وكلهم كانوا على احلق وا
بالدالئل القاطعة والنقل املتواتر إال أهنم اختلفوا بعد ذلك فثبت أن الناس كانوا أمة واحدة على احلق مث اختلفوا بعد 

ب محل اللفظ ذلك ومل يثبت ألبتة بشيء من الدالئل أهنم كانوا مطبقني على الباطل والكفر وإذا كان كذلك وج
  على ما ثبت بالدليل وأن ال حيمل على ما مل يثبت بشيء من الدالئل

  وخامسها وهو أن الدين احلق ال سبيل إليه إال بالنظر والنظر ال معىن له إال ترتيب املقدمات لتوصل

مها باطالن هبا إىل النتائج وتلك املقدمات إن كانت نظرية افتقرت إىل مقدمات أخر ولزم الدور أو التسلسل و
فوجب انتهاء النظريات باآلخرة إىل الضروريات وكما أن املقدمات جيب إنتهاؤها إىل الضروريات فترتيب املقدمات 

جيب انتهاؤه أيضاً إىل ترتيب تعلم صحته بضرورة العقل وإذا كانت النظريات مستندة إىل مقامات تعلم صحتها 
العقل وجب القطع بأن العقل السليم ال يغلط لو مل يعرض له  بضرورة العقل وإىل ترتيبات تعلم صحتها بضرورة

سبب من خارج فأما إذا عرض له سبب خارجي فهناك حيصل الغلط فثبت أن ما بالذات هو الصواب وما بالعرض 
هو اخلطأ وما بالذات أقدم مما بالعرض حبسب اإلستحقاق وحبسب الزمان أيضاً هذا هو األظهر فثبت أن األوىل أن 

كان الناس أمة واحدة يف الدين احلق مث اختلفوا بعد ذلك ألسباب خارجية وهي البغي واحلسد فهذا دليل  يقال
  معقول ولفظ القرآن مطابق له فوجب املصري إليه

  ) ١١٩ ١٨٨هود ( فإن قيل فما املراد من قوله َوالَ َيزَالُونَ ُمْخَتِلِفَني إِالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك وَِلذاِلَك َخلَقَُهْم 
  قلنا املعىن وألجل أن يرمحهم خلقهم

دل احلديث على أن ) كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه ( وسادسها قوله عليه السالم 
املولود لو ترك مع فطرته األصلية ملا كان على شيء من األديان الباطلة وأنه إمنا يقدم على الدين الباطل ألسباب 

وهي سعي األبوين يف ذلك وحصول األغراض الفاسدة من البغي واحلسد وسابعها أن اهللا تعاىل ملا قال  خارجية
فذلك اليوم كانوا أمة واحدة على الدين احلق وهذا القول مروي عن )  ١٧٢األعراف ( أَلَْسَت بَِرّبكُْم قَالُواْ َبلَى 

ه القصة أحباثاً كثرية وال حاجة بنا يف نصرة هذا القول أيب بن كعب ومجاعة من املفسرين إال أن للمتكلمني يف هذ
  بعد تلك الوجوه الستة اليت ذكرناها إىل هذا الوجه فهذا مجلة الكالم يف تقرير هذا القول



أما الوجه الثاين هو أن الناس كانوا أمة واحدة يف الدين الباطل فهذا قول طائفة من املفسرين كاحلسن وعطاء وابن 
باآلية واخلرب أما اآلية فقوله فََبَعثَ اللَُّه النَّبِّيَني مَُبشّرِيَن َوُمنِذرِيَن وهو ال يليق إال بذلك وأما اخلرب عباس واحتجوا 

أن اهللا تعاىل نظر إىل أهل األرض عرهبم وعجمهم فبعثهم إال بقايا من أهل الكتاب ( فما روي عن النيب عليه السالم 
(  

إال بضده وذلك ألن عند اإلختالف ملا وجبت البعثة فلو كان اإلتفاق السابق اتفاقاً وجوابه ما بينا أن هذا ال يليق 
على الكفر لكانت البعثة يف ذلك الوقت أوىل وحيث مل حتصل البعثة هناك علمنا أن ذلك اإلتفاق كان اتفاقاً على 

ى الكفر فقيل من وفاة آدم إىل احلق ال على الباطل مث اختلف القائلون هبذا القول أنه مىت كان الناس متفقني عل
زمان نوح عليه السالم كانوا كفاراً مث سألوا أنفسهم سؤاالً وقالوا أليس فيهم من كان مسلماً حنو هابيل وشيث 

وإدريس وأجابوا بأن الغالب كان هو الكفر واحلكم للغالب وال يعتد بالقليل يف الكثري كما ال يعتد بالشعري القليل 
  د يقال دار اإلسالم وإن كان فيها غري املسلمني ودار احلرب وإن كان فيها مسلمونيف الرب الكثري وق

القول الثالث وهو اختيار أيب مسلم والقاضي أن الناس كانوا أمة واحدة يف التمسك بالشرائع العقلية وهي 
  يةاإلعتراف بوجود الصانع وصفاته واإلشتغال خبدمته وشكر نعمته واإلجتناب عن القبائح العقل

  كالظلم والكذب واجلهل والعبث وأمثاهلا
واحتج القاضي على صحة قوله بأن لفظ النبيني يفيد العموم واإلستغراق وحرف الفاء يفيد التراخي فقوله فََبَعثَ 
مجيع  اللَُّه النَّبِّيَني يفيد أن بعثه مجيع األنبياء كانت متأخرة عن كون الناس أمة واحدة فتلك الوحدة املتقدمة على بعثة

الشرائع ال بد وأن تكون وحدة يف شرعه غري مستفادة من األنبياء فوجب أن تكون يف شريعة مستفادة من العقل 
وذلك ما بيناه وأيضاً فالعلم حبسن شكر املنعم وطاعة اخلالق واإلحسان إىل اخللق والعدل مشترك فيه بني الكل 

بني الكل فاألظهر أن الناس كانوا يف أول األمر على ذلك والعلم بقبح الكذب والظلم واجلهل والعبث مشترك فيه 
مث اختلفوا بعد ذلك ألسباب منفصلة مث سأل نفسه فقال أليس أول الناس آدم عليه السالم وأنه كان نبياً فكيف 

يصح إثبات الناس مكلفني قبل بعثة الرسل وأجاب بأنه حيتمل أنه عليه السالم مع أوالده كانوا جمتمعني على 
مسك بالشرائع العقلية أوالً مث إن اهللا تعاىل بعد ذلك بعثه إىل أوالده وحيتمل أن بعد ذلك صار شرعه مندرساً الت

فالناس رجعوا إىل التمسك بالشرائع العقلية واعلم أن هذا القول ال يصح إال مع إثبات حتسني العقل وتقبيحه 
  والكالم فيه مشهور يف األصول

على أن الناس كانوا أمة واحدة وليس فيها أهنم كانوا على اإلميان أو على الكفر فهو  القول الرابع أن اآلية دلت
  موقوف على الدليل

القول اخلامس أن املراد من الناس ههنا أهل الكتاب ممن آمن مبوسى عليه السالم وذلك ألنا بينا أن هذه اآلية 
وذكرنا أن كثرياً من )  ٢٠٨البقرة ( ءاَمُنواْ اْدُخلُواْ ِفي الّسلْمِ كَافَّةً   متعلقة مبا تقدم من قوله بِالْعَِباِد يَأَيَُّها الَِّذيَن

املفسرين زعموا أن تلك اآلية نزلت يف اليهود فقوله تعاىل كَانَ النَّاُس أُمَّةً  واِحَدةً  أي كان الذين آمنوا مبوسى أمة 
فبعث اهللا النبيني وهم الذين جاؤا بعد  واحدة على دين واحد ومذهب واحد مث اختلفوا بسبب البغي واحلسد

موسى عليه السالم وأنزل معهم الكتاب كما بعث الزبور إىل داود والتوراة إىل موسى واإلجنيل إىل عيسى والفرقان 
إىل حممد عليه السالم لتكون تلك الكتب حاكمة عليهم يف تلك األشياء اليت اختلفوا فيها وهذا القول مطابق لنظم 

فق ملا قبلها وملا بعدها وليس فيها إشكال إال أن ختصيص لفظ الناس يف قوله كَانَ النَّاُس بقوم معينني اآلية وموا
  خالف الظاهر إال أنك تعلم أن األلف والالم كما تكون لالستغراق فقد تكون أيضاً للعهد فهذا ما يتعلق هبذه اآلية



يَن َوُمنِذرِيَن فاعلم أنا ذكرنا أنه ال بد ههنا من اإلضمار والتقدير كَانَ النَّاسُ أما قوله تعاىل فََبَعثَ اللَُّه النَّبِّيَني ُمَبّشرِ
  أُمَّةً  واِحَدةً  فَاْخَتلَفُواْ فََبَعثَ اللَُّه النَّبِّيَني واعلم أنه اهللا تعاىل وصف النبيني بصفات ثالث

  الصفة األوىل كوهنم مبشرين
وإمنا قدم البشارة على )  ١٦٥النساء ( تعاىل رُُّسالً مَُّبّشرِيَن َومُنِذرِيَن  الصفة الثانية كوهنم منذرين ونظريه قوله

اإلنذار ألن البشارة جتري جمرى حفظ الصحة واإلنذار جيري جمرى إزالة املرض وال شك أن املقصود بالذات هو 
  األول دون الثاين فال جرم وجب تقدميه يف الذكر

  ُهمُ الِْكَتابَ بِالَْحقِ فإن قيل إنزال الكتاب يكون قبل وصول األمرالصفة الثالثة قوله َوأَنَزلَ َمَع

والنهي إىل املكلفني ووصول األمر والنهي إليهم يكون قبل التبشري واإلنذار فلم قدم ذكر التبشري واإلنذار على 
بالعقليات من  إنزال الكتب أجاب القاضي عنه فقال ألن الوعد والوعيد منهم قبل بيان الشرع ممكن فيما يتصل

املعرفة باهللا وترك الظلم وغريمها وعندي فيه وجه آخر وهو أن املكلف إمنا يتحمل النظر يف داللة املعجز على 
الصدق ويف الفرق بني املعجز إذا خاف أنه لو مل ينظر فرمبا ترك احلق فيصري مستحقاً للعقاب واخلوف إمنا يقوى 

ب تقدمي البشارة والنذارة على إنزال الكتاب يف الذكر مث قال القاضي ويكمل عند التبشري واإلنذار فال جرم وج
ظاهر هذه اآلية يدل على أنه ال نيب إال معه كتاب منزل فيه بيان احلق طال ذلك الكتاب أم قصر ودون ذلك 
ئاً من الكتاب أو مل يدون وكان ذلك الكتاب معجزاً أو مل يكن كذلك ألن كون الكتاب منزالً معهم ال يقتضي شي

  ذلك
أما قوله تعاىل ِلَيْحكَُم َبْيَن النَّاسِ فاعلم أنه قوله لَِيْحكَُم فعل فال بد من استناده إىل شيء تقدم ذكره وقد تقدم ذكر 

أمور ثالثة فأقرهبا إىل هذا اللفظ الكتاب مث النبيون مث اهللا فال جرم كان إضمار كل واحد منها صحيحاً فيكون املعىن 
النيب املنزل عليه أو الكتاب مث إن كل واحد من هذه اإلحتماالت خيتص بوجه ترجيح أما الكتاب ليحكم اهللا أو 

فألنه أقرب املذكورات وأما اهللا فألنه سبحانه هو احلاكم يف احلقيقة ال الكتاب وأما النيب فألنه هو املظهر فال يبعد 
كم هو اهللا فإسناد احلكم إىل الكتاب جماز إال أن أن يقال محله على الكتاب أوىل أقصى ما يف الباب أن يقال احلا

نقول هذا اجملاز حيسن حتمله لوجهني األول أنه جماز مشهور يقال حكم الكتاب بكذا وقضى كتاب اهللا بكذا ورضينا 
ى ِهىَ  أَقَْوُم بكتاب اهللا وإذا جاز أن يكون هدي وشفاء جاز أن يكون حاكماً قال تعاىل إِنَّ َهاذَا الْقُْرءانَ يِْهِدى ِللَِّت

  والثاين أنه يفيد تفخيم شأن القرآن وتعظيم حاله)  ٩اإلسراء ( َوُيَبّشرُ الُْمْؤِمنَِني 
إما إىل أما قوله تعاىل ِفيَما اْخَتلَفُواْ ِفيِه فاعلم أن اهلاء يف قوله ِفيَما اْخَتلَفُواْ ِفيِه جيب أن يكون راجعاً إما إىل الكتاب و

عاً قد تقدم لكن رجوعه إىل احلق أوىل ألن اآلية دلت على أنه تعاىل إمنا أنزل الكتاب ليكون احلق ألن ذكرمها مجي
  حاكماً فيما اختلفوا فيه فالكتاب حاكم واملختلف فيه حمكوم عليه واحلاكم جيب أن يكون مغايراً للمحكوم عليه

اء األوىل راجعة إىل احلق والثانية إىل الكتاب والتقدير وما اختلف أما قوله تعاىل َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه فاهل
يف احلق إال الذين أوتوا الكتاب مث قال أكثر املفسرين املراد هبؤالء اليهود والنصارى واهللا تعاىل كثرياً ما يذكرهم يف 

قُلْ ياأَْهلَ أَْهلِ الِْكتَابِ َتعَالَْواْ إِلَى كَِلَمةٍ  )  ٥املائدة ( القرآن هبذا اللفظ كقوله َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتابَ ِحلٌّ لَّكُْم 
مث املراد باختالفهم حيتمل أن يكون هو تكفري بعضهم بعضاً كقوله تعاىل )  ٦٤آل عمران ( َسَواء َبيَْنَنا َوبَْيَنكُْم 

البقرة ( َصاَرى لَْيَسِت الَْيُهوُد َعلَى َشىْ ء َوُهْم َيْتلُونَ الِْكتَاَب َوقَالَِت الَْيُهوُد لَْيَستِ النَّصَاَرى َعلَى َشىْ ء َوقَالَِت النَّ
وحيتمل أن يكون اختالفهم حتريفهم وتبديلهم فقوله َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوُتوُه أي وما اختلف يف )  ١١٣

ب أن ال خيتلفوا وأن يرفعوا املنازعة يف الدين احلق إال الذين أوتوا الكتاب مع أنه كان املقصود من إنزال الكتا



واعلم أن هذا يدل على أن اإلختالف يف احلق مل يوجد إال بعد بعثة األنبياء وإنزال الكتب وذلك يوجب أن قبل 
بعثهم ما كان اإلختالف يف احلق حاصالً بل كان اإلتفاق يف احلق حاصالً وهو يدل على أن قوله تعاىل كَانَ النَّاُس 

  مَّةً  واِحَدةً  معناه أمة واحدة يف دين احلقأُ

أما قوله تعاىل ِمن َبْعِد َما َجاءتُْهُم الَْبيِّنَاُت فهو يقتضي أن يكون إيتاء اهللا تعاىل إياهم الكتاب كان بعد جميء البينات 
الدالئل العقلية اليت فتكون هذه البينات مغايرة ال حمالة إليتاء الكتاب وهذه البينات ال ميكن محلها على شيء سوى 

نصبها اهللا تعاىل على إثبات األصول اليت ال ميكن القول بالنبوة إال بعد ثبوهتا وذلك ألن املتكلمني يقولون كل ما ال 
يصح إثبات النبوة إال بعد ثبوته فذلك ال ميكن إثباته بالدالئل السمعية وإال وقع الدور بل ال بد من إثباهتا بالدالئل 

  الدالئل هي البينات املتقدمة على إيتاء اهللا الكتب إياهم العقلية فهذه
أما قوله تعاىل بَْغياً َبيَْنُهْم فاملعىن أن الدالئل إما مسعية وإما عقلية أما السمعية فقد حصلت بإيتاء الكتاب وأما العقلية 

العدول عذر وال علة فلو  فقد حصلت بالبينات املتقدمة على إيتاء الكتاب فعند ذلك قد متت البينات ومل يبق يف
حصل اإلعراض والعدول مل يكن ذلك إال حبسب احلسد والبغي واحلرص على طلب الدنيا ونظريه هذه اآلية قوله 

  ) ٤البينة ( تعاىل َوَما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب إِالَّ ِمن بَْعِد َما َجاءتُْهُم الَْبّيَنةُ  
للَُّه الَِّذيَن ءاَمُنواْ ِلَما اْخَتلَفُواْ ِفيِه ِمَن الَْحّق بِإِذْنِِه فاعلم أنه تعاىل ملا وصف حال أهل الكتاب أما قوله تعاىل فََهَدى ا

وأهنم بعد كمال البينات أصروا على الكفر واجلهل بسبب البغي واحلسد بني أن حال هذه األمة خبالف حال أولئك 
يف األشياء اليت اختلف فيا أهل الكتاب يروى أنه عليه الصالة والسالم فإن اهللا عصمهم عن الزلل وهداهم إىل احلق 

حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة وحنن أوىل الناس دخوالً اجلنة يوم القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا ( قال 
ا له والناس له فيه تبع وغداً لليهود وأوتيناه من بعدهم فهدانا هللا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه فهذا اليوم الذي هدان

قال ابن زيد اختلفوا يف القبلة فصلت اليهود إيل بيت املقدس والنصارى إىل املشرق فهدانا اهللا ) وبعد غد للنصارى 
للكعبة واختلفوا يف الصيام فهدانا اهللا لشهر رمضان واختلفوا يف إبراهيم فقالت اليهود كان يهودياً وقالت النصارى 

صرانياً فقلنا أنه كان حنيفاً مسلماً واختلفوا يف عيسى فاليهود فرطوا والنصارى أفرطوا وقلنا القول العدل كان ن
  وبقي يف اآلية مسائل

املسألة األوىل من األصحاب من متسك هبذه اآلية على أن اإلميان خملوق هللا تعاىل قال ألن اهلداية هي العلم واملعرفة 
  يف أن اهلداية حصلت بفعل اهللا تعاىل فدل ذلك على أن اإلميان خملوق هللا تعاىلوقوله فََهَدى اللَُّه نص 

واعلم أن هذا الوجه ضعيف ألنا بينا أن اهلداية غري واالهتداء غري والذي يدل ههنا على أن اهلداية ال ميكن أن 
توفيق لإلميان غري اإلميان والثاين أنه تكون عبارة عن اإلميان وجهان األول أن اهلداية إىل اإلميان غري اإلميان كما أن ال

تعاىل قال يف آخر اآلية بِإِذْنِِه وال ميكن صرف هذا اإلذن إىل قوله فََهَدى اللَُّه إذ ال جائز أن يأذن لنفسه فال بد ههنا 
وإذا كان من إضمار ليصرف هذا اإلذن إليه والتقدير فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق فاهتدوا بإذنه 

  كذلك كانت اهلداية مغايرة لالهتداء
املسألة الثانية احتج األصحاب هبذه اآلية على أن اهللا تعاىل قد خيص املؤمن هبدايات ال يفعلها يف حق الكافر واملعتزلة 

  أجابوا عنه من وجوه أحدها أهنم اختصوا باالهتداء فجعل هداية هلم خاصة

مث قال ُهًدى لّلنَّاسِ وثانيها أن املراد به اهلداية إىل الثواب وطريقة اجلنة وثالثها )  ٢رة البق( كقوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 
  هداهم إىل احلق باأللطاف



أي إىل ما اختلفوا فيه كقوله تعاىل َيُعوُدونَ ِلَما قَالُواْ أي إىل ما قالوا )  ٣اجملادلة ( املسألة الثالثة قوله ِلَما اْخَتلَفُواْ ِفيِه 
  ل هديته الطريق وللطريق وإىل الطريقويقا

  فإن قيل مل قال فهداهم ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه ومل يقل هداهم للحق فيما اختلفوا وقدم اإلختالف
واجلواب من وجهني األول أنه ملا كانت العناية بذكر اإلختالف هلم بدأ به مث فسره مبن هداه الثاين قال الفراء هذا 

  هداهم ملا اختلفوا فيهمن املقلوب أي ف
املسألة الرابعة قوله بِإِذْنِِه فيه وجهان أحدها قال الزجاج بعلمه الثاين هداهم بأمره أي حصلت اهلداية بسبب األمر 
كما يقال قطعت بالسكني وذلك ألن احلق مل يكن متميزاً عن الباطل وباألمر حصل التمييز فجعلت اهلداية بسبب 

   بد فيه من إضمار والتقدير هداهم فاهتدوا بإذنهإذنه الثالث قال بعضهم ال
أما قوله َواللَُّه َيْهِدى َمن َيَشاء إِلَى صَِراٍط مُّْسَتِقيمٍ فاستدالل األصحاب به معلوم واملعتزلة أجابوا من ثالثة أوجه 

ق إىل اجلنة الثالث املراد به أحدها املراد باهلداية البيان فاهللا تعاىل خص املكلفني بذلك والثاين املراد باهلداية الطري
  اللطف فيكون خاصاً ملن يعلم أنه يصلح له وهو قول أيب بكر الرازي

َيقُولَ آُء َوالضَّرَّآُء َوزُلْزِلُواْ حَتَّى أَْم َحِسبُْتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  َولَمَّا َيأِْتكُم مَّثَلُ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُم مَّسَّتُْهُم الَْبأَْس
  الرَُّسولُ َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َمَعُه مََتى َنْصُر اللَِّه أَال إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب

من يف النظم وجهان األول أنه تعاىل قال يف اآلية السالفة وَاللَُّه َيْهِدى َمن َيَشاء إِلَى ِصَراٍط مُّْسَتقِيمٍ واملراد أنه يهدي 
فبني يف هذه اآلية أن ذلك الطلب ال يتم وال يكمل إال باحتمال الشدائد يف التكليف  يشاء إىل احلق وطلب اجلنة

يف اآلية السالفة ما بني أنه  فقال أَْم َحسِْبُتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  َولَمَّا َيأِْتكُم مَّثَلُ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُم اآلية الثاين أنه
ن احلق بإذنه بني يف هذه اآلية أهنم بعد تلك اهلداية احتملوا الشدائد يف إقامة احلق وصربوا هداهم ملا اختلفوا فيه م

  على البلوى فكذا أنتم يا أصحاب حممد ال تستحقون الفضيلة يف الدين إال بتحمل هذه احملن
  ويف اآلية مسائل

  نُتْم شَُهَداء إِذْ َحَضَر َيْعقُوَباملسألة األوىل استقصينا الكالم يف لفظ أَْم يف تفسري قوله تعاىل أَْم كُ

والذي نريده ههنا أن نقول أَْم استفهام متوسط كما أن َهلُ استفهام سابق فيجوز أن يقول )  ١٣٣البقرة ( الَْمْوُت 
هل عندك رجل أعندك رجل ابتداء وال جيوز أن يقال أم عندك رجل فأما إذا كان متوسطاً جاز سواء كان مسبوقاً 

خر أو ال يكون أما إذاكان مسبوقاً باستفهام آخر فهو كقولك أنت رجل ال تنصف أفعن جهل تفعل هذا باستفهام آ
ْم أم لك سلطان وأما الذي ال يكون مسبوقاً باالستفهام فهو كقوله امل َتنزِيلُ الْكَِتابِ الَ َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِ الْعَالَِمَني أَ

وهذا القسم يكون يف تقدير القسم األول والتقدير أفيؤمنون هبذا أم يقولون أفتراه )  ٣ ١السجدة ( َيقُولُونَ افْتََراُه 
فكذا تقدير هذه اآلية فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه فصربوا على استهزاء قومهم هبم 

  ال رمحه اهللا واهللا أعلمأفتسلكون سبيلهم أم حتسبون أن تدخلوا اجلنة من غري سلوك سبيلهم هذا ما خلصه القف
يون من املسألة الثانية قوله تعاىل َولَمَّا يَأِْتكُم مَّثَلُ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُم أي ومل يأتكم مثل الذين خلوا وذكر الكوف

تقع فيها لَْم يقول  أهل النحو أن لَّّماً إمنا هي لَْم و َما زائدة وقال سيبويه َما ليست زائدة ألن لَّّماً تقع يف مواضع ال
الرجل لصاحبه أقدم فالن فيقول لَّّماً وال يقول لَْم مفردة قال املربد إذا قال القائل مل يأتين زيد فهو نفي لقولك أتاك 

  زيد وإذا قال ملا يأتين فمعناه أنه مل يأتين بعد وأنا أتوقعه قال النابغة أزف الترحل غري أن ركابنا
  ملا تزل برحالنا وكأن قد

  على هذا قوله َولَمَّا يَأِْتكُم مَّثَلُ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُم يدل على أن إتيان ذلك متوقع منتظرف



املدينة اشتد الضرر عليهم ألهنم خرجوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة قال ابن عباس ملا دخل رسول اهللا 
) صلى اهللا عليه وسلم ( ركني وأظهرت اليهود العداوة لرسول اهللا بال مال وتركوا ديارهم وأمواهلم يف أيدي املش

فأنزل اهللا تعاىل تطييباً لقلوهبم أَْم َحِسبُْتْم وقال قتادة والسدي نزلت يف غزوة اخلندق حني أصاب املسلمني ما 
وقيل نزلت يف )  ١٠األحزاب ( أصاهبم من اجلهد واحلزن وكان كما قال سبحانه وتعاىل َوَبلََغِت الْقُلُوُب الَْحنَاجَِر 

إىل مىت تقتلون أنفسكم وترجون الباطل ) صلى اهللا عليه وسلم ( حرب أحد ملا قال عبد اهللا بن أيب ألصحاب حممد 
  ولو كان حممد نبياً ملا سلط اهللا عليكم األسر والقتل فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

خلوا اجلنة مبجرد اإلميان يب وتصديق رسويل دون أن تعبدوا اهللا واعلم أن تقدير اآلية أم حسبتم أيها املؤمنون أن تد
بكل ما تعبدكم به وابتالكم بالصرب عليه وأن ينالكم من أذى الكفار ومن احتمال الفقر والفاقة ومكابدة الضر 

من قوله والبؤس يف املعيشة ومقاساة األهوال يف جماهدة العدو كما كان كذلك من قبلكم من املؤمنني وهو املراد 
ثل َولَمَّا َيأِْتكُم مَّثَلُ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُم واملثل هو املثل وهو الشبة ومها لغتان مثل ومثل كشبه وشبه إال أن امل

أي الصفة اليت هلا )  ٦٠النحل ( مستعار حلالة غريبة أو قصة عجيبة هلا شأن ومنه قوله تعاىل َوِللَِّه الَْمثَلُ االْْعلَى 
  ن عظيمشأ

واعلم أن يف الكالم حذفاً تقديره مثل حمنة الذين من قبلكم وقوله َمسَّْتُهْم بيان للمثل وهو استئناف كأن قائالً قال 
  ) ٢١٤البقرة ( فكيف كان ذلك املثل فقال مَّسَّتُْهُم الَْبأَْساء وَالضَّرَّاء َوُزلْزِلُواْ 

  هو الفقر واملسكنة ومنه يقال فالن يف بؤس وشدةأما الَْبأَْساء فهو اسم من البؤس مبعىن الشدة و

وأما الضَّرَّاء فاألقرب فيه أنه ورود املضار عليه من اآلالم واألوجاع وضروب اخلوف وعندي أن البأساء عبارة عن 
  تضييق جهات اخلري واملنفعة عليه والضراء عبارة عن انفتاح جهات الشر واآلفة واألمل عليه

اْ أي حركوا بأنواع الباليا والرزايا قال الزجاج أصل الزلزلة يف اللغة من أزال الشيء عن مكانه وأما قوله َوزُلْزِلُو
فإذا قلت زلزلته فتأويله أنك كررت تلك اإلزالة فضوعف لفظه مبضاعفة معناه وكل ما كان فيه تكرير كررت فيه 

موضعه فإذا كرر قيل قلقل فاء الفعل حنو صر وصرصر وصل وصلصل وكف وكفكف وأقل الشيء أي رفعه من 
وفسر بعضهم زلزلوا ههنا خبوفوا وحقيقته غري ما ذكرنا وذلك ألن اخلائف ال يستقر بل يضطرب قلبه ولذلك ال 
يقال ذلك إال يف اخلوف املقيم املقعد ألنه يذهب السكون فيجب أن يكون زلزلوا ههنا جمازاً واملراد خوفوا وجيوز 

ملا يف قلوهبم من اجلزع واخلوف مث أنه تعاىل بعد ذكر هذه األشياء ذكر شيئاً آخر  أن يكونوا مضطربني ال يستقرون
َمَتى  وهو النهاية يف الداللة على كمال الضر والبؤس واحملنة فقال َوُزلْزِلُواْ حَتَّى َيقُولَ الرَّسُولُ َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ َمَعُه

نون يف غاية الثبات والصرب وضبط النفس عند نزول البالء فإذا مل َنْصُر اللَِّه وذلك ألن الرسل عليهم السالم يكو
يبق هلم صرب حىت ضجوا كان ذلك هو الغاية القصوى يف الشدة فلما بلغت هبم الشدة إىل هذه الدرجة العظيمة قيل 

أتاهم نصر اهللا ومل يغريهم  هلم أَال إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب إجابة هلم إىل طلبهم فتقدير اآلية هكذا كانت حاهلم إىل أن
طول البالء عن دينهم وأنتم يا معشر املسلمني كونوا على ذلك وحتملوا األذى واملشقة يف طلب احلق فإن نصر اهللا 

قريب ألنه آت وكل ما هو آت قريب وهذه اآلية مثل قوله امل أََحِسَب النَّاُس أَن يُْتَركُواْ أَن َيقُولُواْ ءاَمنَّا َوُهمْ الَ 
وقال أَْم َحِسْبُتمْ أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  َولَمَّا َيْعلَمِ )  ٣ ١العنكبوت ( فَْتُنونَ َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه ُي

اآلية ما ذكرنا أن أصحاب  واملقصود من هذه)  ١٤٢آل عمران ( اللَُّه الَِّذيَن َجاَهدُواْ ِمنكُْم َوَيْعلََم الصَّابِرِيَن 
الرسول عليه الصالة والسالم كان يناهلم األمر العظيم من البأساء والضراء من املشركني واملنافقني واليهود وملا أذن 
هلم يف القتال ناهلم من اجلراح وذهاب األموال والنفوس ما ال خيفى فعزاهم اهللا يف ذلك وبني أن حال من قبلهم يف 



ذلك واملصيبة إذا عمت طابت وذكر اهللا من قصة إبراهيم عليه السالم وإلقائه يف النار ومن أمر طلب الدين كان ك
أيوب عليه السالم وما ابتاله اهللا به ومن أمر سائر األنبياء عليهم السالم يف مصابرهتم على أنواع البالء ما صار 

  ذلك يف سلوة املؤمنني
ما نلقى من ) صلى اهللا عليه وسلم ( شكونا إىل رسول اهللا  روى قيس بن أيب حازم عن خباب بن األرت قال

إن من كان قبلكم من األمم كانوا يعذبون بأنواع البالء فلم يصرفهم ذلك عن دينهم حىت إن ( املشركني فقال 
الرجل يوضع على رأسه املنشار فيشق فلقتني وميشط الرجل بأمشاط احلديد فيما دون العظم من حلم وعصب وما 

ذلك عن دينه وامي اهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب ما بني صنعاء إىل حضرموت ال خيشى إال اهللا  يصرفه
  )والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون 

املسألة الرابعة قرأ نافع حَتَّى َيقُولَ برفع الالم والباقون بالنصب ووجهه أن حَتَّى إذا نصبت املضارع تكون على 
أن تكون مبعىن إىل ويف هذا الضرب يكون الفعل الذي حصل قبل َحتَّى والذي حصل بعدها قد  ضربني أحدمها

  وجدا ومضيا تقول سرت حىت أدخلها أي إىل أن أدخلها

فالسري والدخول قد وجدا مضياً وعليه النصب يف هذه اآلية ألن التقدير وزلزلوا إىل أن يقول الرسول والزلزلة 
أن تكون مبعىن كي كقوله أطعت اهللا حىت أدخل اجلنة أي كي أدخل اجلنة والطاعة قد والقول قد وجدا والثاين 

وجدت والدخول مل يوجد ونصب اآلية ال ميكن أن يكون على هذا الوجه وأما الرفع فاعلم أن الفعل الواقع بعد 
ذَا ِمن ِشيَعِتِه َوَهاذَا ِمْن َحتَّى ال بد وأن يكون على سبيل احلال احملكية اليت وجدت كما حكيت احلال يف قوله َها

ألن هذا ال يصح إال على سبيل )  ١٨الكهف ( ويف قوله َوكَلْبُُهْم بَاِسطٌ ِذَراَعْيِه بِالَوِصيِد )  ١٥القصص ( َعُدّوِه 
أن يف ذلك الوقت كان يقال هذا الكالم ويقال شربت اإلبل حىت جييء البعري جير بطنة واملعىن شربت حىت إن من 

اك يقال جييء البعري جير بطنه مث هذا قد يصدق عند انقضاء السبب وحده دون املسبب كقولك سرت حضر هن
حىت أدخل البلد فيحتمل أن السري والدخول قد وجدا وحصال وحيتمل أن يكون قد وجد السري والدخول بعد مل 

وا النصب ألن قراءة الرفع ال يوجد فهذا هو الكالم يف تقرير وجه النصب ووجه الرفع واعلم أن األكثرين اختار
تصح إال إذا جعلنا الكالم حكاية عمن خيرب عنها حال وقوعها وقراءة النصب ال حتتاج إىل هذا الفرض فال جرم 

  كانت قراءة النصب أوىل
املسألة اخلامسة يف اآلية إشكال وهو أنه كيف يليق بالرسول القاطع بصحة وعد اهللا ووعيده أن يقول على سبيل 

  بعاد مََتىاالست

  َنْصُر اللَِّه
واجلواب عنه من وجوه أحدها أن كونه رسوالً ال مينع من أن يتأذى من كيد األعداء قال تعاىل َولَقَْد َنْعلَُم أَنَّكَ 

وقال )  ٣الشعراء ( وقال تعاىل لَعَلََّك َباِخٌع نَّفَْسَك أَن ال َيكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني )  ٩٧احلجر ( َيِضيُق َصْدُرَك بَِما َيقُولُونَ 
وعلى هذا فإذا ضاق )  ١١٠يوسف ( تعاىل حَتَّى إِذَا اْسَتيْئََس الرُُّسلُ َوظَنُّواْ أَنَُّهْم قَْد كُِذُبواْ َجاءُهْم َنْصُرَنا فَُنّجىَ  

َتى قلبه وقلت حيلته وكان قد مسع من اهللا تعاىل أنه ينصره إال أنه ما عني له الوقت يف ذلك قال عند ضيق قلبه َم
َنْصُر اللَِّه حىت إنه إن علم قرب الوقت زال مهه وغمه وطالب قلبه والذي يدل على صحة ذلك أنه قال يف اجلواب 
أَال إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب فلما كان اجلواب بذكر القرب دل على أن السؤال كان واقعاً عن القرب ولو كان السؤال 

  كان هذا اجلواب مطابقاً لذلك السؤال وهذا هو اجلواب املعتمدوقع عن أنه هل يوجد النصر أم ال ملا 



واجلواب الثاين أنه تعاىل أخرب عن الرسول والذين آمنوا أهنم قالوا قوالً مث ذكر كالمني أحدمها َمَتى َنْصُر اللَِّه والثاين 
من ذينك املذكورين فالذين آمنوا  أَال إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب فوجب إسناد كل واحد من هذين الكالمني إىل واحد

قال أَال إِنَّ َنْصرَ اللَِّه قَرِيٌب قالوا وهلذا نظري من القرآن ) صلى اهللا عليه وسلم ( قالوا َمَتى َنْصرُ اللَِّه والرسول 
تَبَتُغواْ ِمن فَْضِلِه واملعىن لتسكنوا يف والشعر أما القرآن فقوله َوِمن رَّْحَمِتِه جََعلَ لَكُُم الَّْيلَ وَالنَّهَاَر لَِتْسكُنُواْ ِفيِه َوِل

  الليل ولتبتغوا من فضله يف النهار وأما من الشعر فقول امرىء القيس كأن قلوب الطري رطباً ويابسا
  لدي وكرها العناب واحلشف البايل

  فالتشبيه بالعناب للرطب وباحلشف البايل لليابس فهذا جواب ذكره قوم وهو متكلف جداً
سادسة أَال إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب حيتمل أن يكون جواباً من اهللا تعاىل هلم إذ قالوا َمَتى َنْصُر اللَِّه فيكون املسألة ال

كالمهم قد انتهى عند قوله مََتى َنْصُر اللَِّه مث قال اهللا عند ذلك أَال إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب وحيتمل أن يكون ذلك قوالً 
ملا قالوا َمَتى َنْصُر اللَِّه رجعوا إىل أنفسكم فعلموا أن اهللا ال يعلي عدوهم عليهم فقالوا أَال إِنَّ َنْصرَ لقوم منهم كأهنم 

  اللَِّه قَرِيٌب فنحن قد صربنا يا ربنا ثقة بوعدك
  لك غري ثابتفإن قيل قوله أَال إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب يوجب يف حق كل من حلقه شدة أن يعلم أن سيظفر بزواهلا وذ

قلنا ال ميتنع أن يكون هذا من خواص األنبياء عليهم السالم وميكن أن يكون ذلك عاماً يف حق الكل إذ كل من 
كان يف بالء فإنه ال بد له من أحد أمرين إما أن يتخلص عنه وإما أن ميوت وإذا مات فقد وصل إىل من ال يهمل 

  جعله قريباً ألن املوت قريبأمره وال يضيع حقه وذلك من أعظم النصر وإمنا 
َني َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َيسْألُوَنَك َماذَا ُينِفقُونَ قُلْ َمآ أَنفَقُْتم مِّْن َخْيرٍ فَِللَْواِلَدْينِ َواالٌّ قَْربَِني َوالَْيَتاَمى وَالَْمَساِك

  َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم
 ملا بالغ يف بيان أنه جيب على كل مكلف أن يكون معرضاً عن طرب العاجل وأن يكون اعلم أنه سبحانه وتعاىل

مشتغالً بطلب اآلجل وأن يكون حبيث يبذل النفس واملال يف ذلك شرع بعد ذلك يف بيان األحكام وهو من هذه 
ألن من عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد )  ٢٤٣البقرة ( اآلية إىل قوله أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن َخَرجُواْ ِمن ِدَيارِِهْم 

  وبيان الوعظ والنصيحة وبيان األحكام خمتلطاً بعضها بالبعض ليكون كل واحد منها مفوياً لآلخر ومؤكداً له
  احلكم األول

  فيما يتعلق بالنفقة هو هذه اآلية وفيه مسائل
ى للنيب عليه الصالة والسالم فقال إن يل ديناراً املسألة األوىل قال عطاء عن ابن عباس نزلت هذه اآلية يف رجل أت

فقال أنفقه على نفسك قال إن يل دينارين قال أنفقهما على أهلك قال إن يل ثالثة قال أنفقها على خادمك قال إن 
يل أربعة قال أنفقها على والديك قال إن يل مخسه قال أنفقها على قرابتك قال إن يل ستة قال أنفقها يف سبيل اهللا 

وهو أحسنها وروى الكليب عن ابن عباس أن اآلية نزلت عن عمرو بن اجلموح وكان شيخاً كبرياً هرماً وهو الذي 
  قتل يوم أحد وعنده مال عظيم فقال ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت هذه اآلية

م واحد ويكون املوضع نصباً بينفقون املسألة الثانية للنحويني يف َماذَا قوالن أحدمها أن جيعل َما مع ذَا مبنزلة اس
  والدليل عليه أن العرب يقولون عماذا تسأل بإثبات األلف يف َما فلوال

)  ١النبأ ( أن َما مع ذَا مبنزلة اسم واحد لقالوا عماذا تسأل حبذف األلف كما حذفوها من قوله تعاىل َعمَّ َيَتَساءلُونَ 
فلما مل حيذفوا األلف من آخر َما علمت أنه مع ذَا مبنزلة اسم واحد )  ٤٣عات الناز( وقوله ِفيَم أَنَت ِمن ِذكَْراَها 

ومل حيذفوا األلف منه ملا مل يكن آخر االسم واحلذف يلحقها إذا كان آخراً إال أن يكون يف شعر كقوله غالماً قام 



  يشتمين لئيم
  كخنزير مترغ يف رماد

ا رفعاً باالبتداء خربها ذَا والعرب قد يستعملون ذَا مبعىن الذي والقول الثاين أن جيعل ذَا مبعىن الذي ويكون َم
  فيقولون من ذا يقول ذاك أي من ذا الذي يقول ذاك فعلى هذ يكون تقدير اآلية يسألونك ما الذي ينفقون
  ااملسألة الثالثة يف اآلية سؤال وهو أن القوم سألوا عما ينفقون ال عمن تصرف النفقة إليهم فكيف أجاهبم هبذ

واجلواب عنه من وجوه أحدها أنه حصل يف اآلية ما يكون جواباً عن السؤال وضم إليه زيادة هبا يكمل ذلك 
املقصود وذلك ألن قوله َما أَنفَقُْتم ّمْن َخْيرٍ جواب عن السؤال مث إن ذلك اإلنفاق ال يكمل إال إذا كان مصروفاً إىل 

ب أردفه بذكر املصرف تكميالً للبيان وثانيها قال القفال إنه وإن كان جهة اإلستحقاق فلهذا ملا ذكر اهللا تعاىل اجلوا
السؤال وارداً بلفظ َما إال أن املقصود السؤال عن الكيفية ألهنم كانوا عاملني أن الذين أمروا به إنفاق مال خيرج 

وإذا خرج هذا عن أن  قربة إىل اهللا تعاىل وإذا كان هذا معلوماً مل ينصرف الوهم إىل أن ذلك املال أي شيء هو
يكون مراداً تعني أن املطلوب بالسؤال أن مصرفه أي شيء هو وحينئذ يكون اجلواب مطابقاً للسؤال ونظريه قوله 

)  ٧١ ٧٠البقرة ( الَّ ذَلُولٌ  َبقََرةٌ  تعاىل قَالُواْ اْدُع لََنا َربَّكَ ُيَبّين لََّنا َما ِهىَ  إِنَّ الَبقََر َتَشاَبَه َعلَْيَنا قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها
وإمنا كان هذا اجلواب موافقاً لذلك السؤال ألنه كان من املعلوم أن البقرة هي البهيمة اليت شأهنا وصفتها كذا فقوله 

َما ِهىَ  ال ميكن محله على طلب املاهية فتعني أن يكون املراد منه طلب الصفة اليت هبا تتميز تلك البقرة عن غريها 
الطريق قلنا إن ذلك اجلواب مطابق لذلك السؤال فكذا ههنا ملا علمنا أهنم كانوا عاملني بأن الذي أمروا فبهذا 

بإنفاقه ما هو وجب أن يقطع بأن مرادهم من قوهلم َماذَا ُينِفقُونَ ليس هو طلب املاهية بل طلب املصرف فلهذا 
لسؤال فكأهنم قيل هلم هذا السؤال فاسد أنفق أي حسن اجلواب وثالثها حيتمل أن يكون املراد أهنم سألوا هذا ا

شيء كان ولكن بشرط أن يكون ماالً حالالً وبشرط أن يكون مصروفاً إىل املصرف وهذا مثل ما إذا كان اإلنسان 
صحيح املزاج ال يضره أكل أي طعام كان فقال للطبيب ماذا آكل فيقول الطبيب كل يف اليوم مرتني كان املعىن 

  ن هبذا الشرط كذا ههنا املعىن أنفق أي شيء أردت بشرط أن يكون املصرف ذلككل ما شئت لك
املسألة الرابعة اعلم أنه تعاىل راعى الترتيب يف اإلنفاق فقدم الوالدين وذلك ألهنما كاملخرج له من العدم إىل 

االبن أعظم من إنعام  الوجود يف عامل األسباب مث ربياه يف احلال الذي كان يف غاية الضعف فكان إنعامهما على
وفيه إشارة إىل أنه ليس )  ٢٣اإلسراء ( غريمها عليه ولذلك قال تعاىل َوقََضى َربُّكَ أَالَّ َتعُْبدُواْ إِالَّ إِيَّاُه َوبِالْواِلَدْينِ 

  بعد رعاية حق اهللا تعاىل شيء أوجب من رعاية حق الوالدين ألن

ىل الوجود يف احلقيقة والوالدان مها اللذان أخرجاه إىل عامل الوجود يف اهللا تعاىل هو الذي أخرج اإلنسان من العدم إ
عامل األسباب الظاهرة فثبت أن حقهما أعظم من حق غريمها فلهذا أوجب تقدميهما على غريمها يف رعاية احلقوق مث 

فقراء بل ال بد وأن يرجح ذكر تعاىل بعد الوالدين األقربني والسبب فيه أن اإلنسان ال ميكنه أن يقوم مبصاحل مجيع ال
البعض على البعض والترجيح ال بد له من مرجح والقرابة تصلح أن تكون سبباً للترجيح من وجوه أحدها أن 

القرابة مظنة املخالطة واملخالطة سبب الطالع كل واحد منهم على حال اآلخر فإذا كان أحدمها غنياً واآلخر فقرياً 
واطالع الغين على الفقري أمت وذلك من أقوى احلوامل على اإلنفاق وثانيها أنه لو مل كان اطالع الفقري على الغين أمت 

يراع جانب الفقري احتاج الفقري للرجوع إىل غريه وذلك عار وسيئة يف حقه فاألوىل أن يتكفل مبصاحلهم دفعاً 
أوىل من اإلنفاق على الغري للضرر عن النفس وثالثها أن قريب اإلنسان جار جمرى اجلزء منه واإلنفاق على النفس 

فلهذا السبب كان اإلنفاق على القريب أوىل من اإلنفاق على البعيد مث إن اهللا تعاىل ذكر بعد األقربني اليتامى وذلك 



ألهنم لصغرهم ال يقدرون على االكتساب ولكوهنم يتامى ليس هلم أحد يكتسب هلم فالطفل الذي مات أبوه قد 
لى الضياع مث ذكر تعاىل بعدهم املساكني وحاجة هؤالء أقل من حاجة اليتامى عدم الكسب والكاسب وأشرب ع

ألن قدرهتم على التحصيل أكثر من قدرة اليتامى مث ذكر تعاىل بعدهم ابن السبيل فإنه بسبب انقطاعه عن بلده قد 
مث ملا فصل هذا التفصيل  يقع يف االحتياج والفقر فهذا هو الترتيب الصحيح الذي رتبه اهللا تعاىل يف كيفية اإلنفاق

إما احلسن الكامل أردفه بعد ذلك باإلمجال فقال َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم أي وكل ما فعلتموه من خري 
ليم من هؤالء املذكورين وإما مع غريهم حسبة هللا وطلباً جلزيل ثوابه وهرباً من أليم عقابه فإن اهللا به عليم والع

مبالغة يف كونه عاملاً يعين ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء فيجازيكم أحسن اجلزاء عليه كما 
( وقال فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخيْراً َيَرُه )  ١٩آل عمران ( قال أَّنى الَ أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ ّمْنكُْم ّمن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى 

  ) ٧لة الزلز
وقال إِن َتَرَك خَْيًرا )  ٨العاديات ( املسألة اخلامسة املراد من اخلري هو املال لقوله عز وجل وَإِنَُّه ِلُحّب الْخَْيرِ لََشدِيٌد 

فاملعىن وما تفعلوا من إنفاق شيء من املال قل أو كثر وفيه قول آخر وهو أن يكون قوله )  ١٨٠البقرة ( الَْوِصيَّةُ  
  َعلُواْ ِمْن َخْيرٍ يتناول هذا اإلنفاق وسائر وجوه الرب والطاعة وهذا أوىلَوَما َتفْ

املسألة السادسة قال بعضهم هذه اآلية منسوخة بآية املواريث وهذا ضعيف ألنه حيتمل محل هذه اآلية على وجوه ال 
الكسب وامللك واملراد يتطرق النسخ إليها أحدها قال أبو مسلم اإلنفاق على الوالدين واجب عند قصورمها عن 

باألقربني الولد وولد الولد وقد تلزم نفقتهم عند فقد امللك وإذا محلنا اآلية على هذا الوجه فقول من قال أهنا 
منسوخة بآية املواريث ال وجه له ألن هذه النفقة تلزم يف حال احلياة واملرياث يصل بعد املوت وأيضاً فما يصل بعد 

وثانيها أن يكون املراد من أحب التقرب إىل اهللا تعاىل يف باب النفقة فاألوىل له أن ينفقه  املوت ال يوصف بأنه نفقة
  يف هذه اجلهات فيقدم األوىل فاألوىل

فيكون املراد به التطوع وثالثها أن يكون املراد الوجوب فيما يتصل بالوالدين واألقربني من حيث الكفاية وفيما 
ون زكاة ورابعها حيتمل أن يريد باإلنفاق على الوالدين واألقربني ما يكون بعثاً على يتصل باليتامى واملساكني مما يك

  صلة الرحم وفيما يصرفه لليتامى واملساكني ما خيلص للصدقة فظاهر اآلية حمتمل لكل هذه الوجوه من غري نسخ
  احلكم الثاين

  فيما يتعلق بالقتال
كُْم َوَعَسى أَن َتكْرَُهواْ شَْيئًا َوُهَو َخْيرٌ لَّكُْم َوَعَسى أَن ُتِحبُّواْ شَْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَّكُْم َواللَُّه كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَالُ َوُهَو كُْرٌه لَّ

  َيْعلَُم َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ
  وفيه مسائل

هاجر أذن له يف قتال  املسألة األوىل اعلم أنه عليه الصالة والسالم كان غري مأذون يف القتال مدة إقامته مبكة فلما
من يقاتله من املشركني مث أذن له يف قتال املشركني عامة مث فرض اهللا اجلهاد واختلف العلماء يف هذه اآلية فقال قوم 

إهنا تقتضي وجوب القتال على الكل وعن مكحول أنه كان حيلف عند البيت باهللا أن الغزو واجب ونقل عن ابن 
وجوب القتال على أصحاب الرسول عليه الصالة والسالم يف ذلك الوقت فقط  عمر وعطاء أن هذه اآلية تقتضي

حجة األولني أن قوله ِكَتابَ يقتضي الوجوب وقوله َعلَْيكُْم يقتضيه أيضاً واخلطاب بالكاف يف قوله َعلَْيكُمْ ال مينع 
)  ١٧٨البقرة ( الِْقَصاُص من الوجوب على املوجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك كما يف قوله كُِتَب َعلَْيكُمُ 

  ) ١٨٣البقرة ( كُِتَب َعلَْيكُُم الصَّياُم 



  فإن قيل ظاهر اآلية هل يقتضي أن يكون واجباً على األعيان أو على الكفاية
قلنا بل يقتضي أن يكون واجباً على األعيان ألن قوله َعلَْيكُْم أي على كل واحد من آحادكم كما يف قوله كُِتبَ 

لِْقَصاُص كُِتَب َعلَْيكُُم الّصَياُم حجة عطاء أن قوله ِكتَاَب يقتضي اإلجياب ويكفي يف العمل به مرة واحدة َعلَْيكُُم ا
وقوله َعلَْيكُْم يقتضي ختصيص هذا اخلطاب باملوجودين يف ذلك الوقت إال أنا قلنا إن قوله كُِتَب َعلَْيكُمُ الِْقَصاصُ 

ودين فيه كحال من سيوجد بعد ذلك بداللة منفصلة وهي اإلمجاع وتلك الداللة كُِتَب َعلَْيكُُم الصَّياُم حال املوج
مفقودة ههنا فوجب أن يبقى على الوضع األصلى قالوا ومما يدل على صحة هذا القول قوله تعاىل وَكُالًّ َوَعَد اللَّهُ 

اللهم إال أن يقال الفرض كان ثابتاً  ولو كان القاعد مضيعاً فرضاً ملا كان موعوداً باحلسىن)  ٩٥النساء ( الُْحسَْنى 
مث نسخ إال أن التزام القوم بالنسخ من غري أن يدل عليه دليل غري جائز ويدل عليه أيضاً قوله تعاىل َوَما كَانَ 

أنه من والقول بالنسخ غري جائز على ما بيناه واإلمجاع اليوم منعقد على )  ١٢٢التوبة ( الُْمْؤِمُنونَ لَِينِفُرواْ كَافَّةً  
  فروض الكفايات إال أن يدخل املشركون ديار املسلمني فإنه يتعني اجلهاد حينئذ على الكل واهللا أعلم

املسألة الثانية قوله َوُهَو كُْرٌه لَّكُْم فيه إشكال وهو أن الظاهر من قوله كُِتَب َعلَْيكُمْ أن هذا اخلطاب مع املؤمنني 
ؤمر بقتال الكافر وإذا كان كذلك فكيف قال َوُهَو كُْرٌه لَّكُْم فإن هذا يشعر والعقل يدل عليه أيضاً ألن الكافر ال ي

بكون املؤمن كارهاً حلكم اهللا وتكليفه وذلك غري جائز ألن املؤمن ال يكون ساخطاً ألوامر اهللا تعاىل وتكاليفه بل 
  يرضى بذلك وحيبه ويتمسك به ويعلم أنه صالحه ويف تركه فساده

األول أن املراد من الكره كونه شاقاً على النفس واملكلف وإن علم أن ما أمره اهللا به فهو واجلواب من وجهني 
صالحه لكن ال خيرج بذلك عن كونه ثقيالً شاقاً على النفس ألن التكليف عبارة عن إلزام ما يف فعله كلفة ومشقة 

النفس القتال الثاين أن يكون املراد ومن املعلوم أن أعظم ما مييل إليه الطبع احلياة فلذلك أشق األسياء على 
كراهتهم للقتال قبل أن يفرض ملا فيه من اخلوف ولكثرة األعداء فبني اهللا تعاىل أن الذي تكرهونه من القتال خري 

  لكم من تركه لئال تكرهونه بعد أن فرض عليكم
واْ شَْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَّكُْم مث فيه وجهان املسألة الثالثة الكره بضم الكاف هو الكراهة بدليل قوله َوَعَسى أَن َتكَْرُه

  أحدمها أن يكون املعىن وضع املصدر موضع الوصف مبالغة كقول اخلنساء فإمنا هي إقبال وإدبار
كأنه يف نفسه كراهة لفرط كراهتهم له والثاين أن يكون فعالً مبعىن مفعول كاخلرب مبعىن املخبور أي وهو مكروه 

تح ومها لغتان كالضعف والضعف وجيوز أن يكون مبعىن اإلكراه على سبيل اجملاز كأهنم لكم وقرأ السلمي بالف
)  ١٥األحقاف ( أكرهوا عليه لشدة كراهتهم له ومشقته عليهم ومنه قوله تعاىل َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرهاً وََوَضَعْتُه كُْرهاً 

  ه وإذا كان باإلكراه فبالفتحواهللا أعلم وقال بعضهم الكره بالضم ما كرهته مما مل تكره علي
  أما قوله َوَعَسى أَن َتكَْرهُواْ شَْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَّكُْم َوَعَسى أَن ُتِحبُّواْ شَْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَّكُْم ففيه مسائل

محد حم( املسألة األوىل َعَسى فعل درج مضارعه وبقي ماضيه فيقال منه عسيتما وعسيتم قال تعاىل فََهلْ َعَسيُْتْم 
ويرتفع االسم بعده كما يرتفع بعد الفعل فتقول عسى زيد كما تقول قام زيد ومعناه قرب قال تعاىل قُلْ )  ٢٢

أي قرب فقولك عسى زيد أن يقوم تقديره عسى قيام زيد أي قرب قيام )  ٧٢النمل ( َعَسى أَن َيكُونَ َرِدفَ لَكُم 
  زيد

شيء شاقاً عليكم يف احلال وهو سبب للمنافع اجلليلة يف املستقبل وبالضد املسألة الثانية معىن اآلية أنه رمبا كان ال
وألجله حسن شرب الدوا املرء يف احلال لتوقع حصول الصحة يف املستقبل وحسن حتمل األخطار يف األسفار لتوقع 

 العقىب وههنا حصول الربح يف املستقبل وحسن حتمل املشاق يف طلب العلم للفوز بالسعادة العظيمة يف الدنيا ويف



كذلك وذلك ألن ترك اجلهاد وإن كان يفيد يف احلال صون النفس عن خطر القتل وصون املال عن اإلنفاق ولكن 
فيه أنواع من املضار منها أن العدو إذا علم ميلكم إىل الدعة والسكون قصة بالدكم وحاول قتلكم فأما أن يأخذكم 

إىل قتاهلم من غري إعداد آلة وسالح وهذا يكون كترك مداواة املرض ويستبيح دماءكم وأموالكم وإما أن حتتاجوا 
يف أول ظهوره بسبب نفرة النفس عن حتمل مرارة الدواء مث يف آخر األمر يصري املرء مضطراً إىل حتمل أضعاف 

  تلك النفرة

دان الغنيمة ومنها واملشقة واحلاصل أن القتال سبب حلصول األمن وذلك خري من االنتفاع بسالمة الوقت ومنها وج
  السرور العظيم باالستيالء على األعداء

أما ما يتعلق بالدين فكثرية منها ما حيصل للمجاهد من الثواب العظيم إذا فعل اجلهاد تقرباً وعبادة وسلك طريقة 
ين االستقامة فلم يفسد ما فعله ومنها أنه خيشى عدوكم أن يستغنمكم فال تصربون على احملنة فترتدون عن الد

ومنها أن عدوكم إذا رأى جدكم يف دينكم وبذلكم أنفسكم وأموالكم يف طلبه مال بسبب ذلك إىل دينكم فإذا 
أسلم على يدكم صرمت بسبب ذلك مستحقني لألجر العظيم عند اهللا ومنها أن من أقدم على القتال طلباً ملرضاة اهللا 

 يصر الرجل متيقناً بفضل اهللا وبرمحته وأنه ال يضيع أجر تعاىل كان قد حتمل أمل القتل بسبب طلب رضوان اهللا وما مل
احملسنني وبأن لذات الدنيا أمور باطلة ال يرضى بالقتل ومىت كان كذلك فارق اإلنسان الدنيا على حب اهللا وبغض 

  الدنيا وذلك من أعظم سعادات اإلنسان
ري كثري وبالضد ومعلوم أن األمرين مىت تعارضا فثبت مبا ذكرنا أن الطبع ولو كان يكره القتال من أعداء اهللا فهو خ

ْيئًا فاألكثر منفعة هو الراجح وهذا هو املراد من قوله َوَعَسى أَن َتكَْرُهواْ َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَّكُْم َوَعَسى أَن ُتِحبُّواْ َش
  َوُهَو َشرٌّ لَّكُْم

ه يقال شررت اللحم والثوب إذا بسطته ليجف ومنه املسألة الثالثة الشَّرَّ السوء وأصله من شررت الشيء إذا بسطت
  قوله وحىت أشرت باألكف املصاحف

  والشرر اللهب النبساطه فعلى هذا ِللنَّاسِ الشَّرَّ انبساط األشياء الضارة
ى املسألة الرابعة َعَسى توهم الشك مثل لََعلَّ وهي من اهللا تعاىل يقني ومنهم من قال إهنا كلمة مطمعة فهي ال تدل عل

حصول الشك للقائل إال أهنا تدل على حصول الشك للمستمع وعلى هذا التقدير ال حيتاج إىل التأويل أما إن قلنا 
قال اخلليل َعَسى من )  ١٨٣البقرة ( بأهنا مبعىن لََعلَّ فالتأويل فيه هو الوجوه املذكورة يف قوله تعاىل لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ 

( وقد وجد َوَعَسى اللَُّه أَن يَأِْتيَنِى بِهِْم َجِميًعا )  ٥٢املائدة ( َسى اللَُّه أَن يَأِْتىَ  بِالْفَْتحِ اهللا واجب يف القرآن قال فََع
  وقد حصل واهللا أعلم)  ٨٣يوسف 

ذا اعتقد أما قوله تعاىل وَاللَُّه َيْعلَُم وَأَنُتمْ الَ َتْعلَُمونَ فاملقصود منه الترغيب العظيم يف اجلهاد وذلك ألن اإلنسان إ
قصور علم نفسه وكمال علم اهللا تعاىل مث علم أنه سبحانه ال يأمر العبد إال مبا فيه خريته ومصلحته علم قطعاً أن 

الذي أمره اهللا تعاىل به وجب عليه امتثاله سواء كان مكروهاً للطبع أو مل يكن فكأنه تعاىل قال يا أيها العبد اعلم أن 
بطاعيت وال تلتفت إىل مقتضى طبعك فهذه اآلية يف هذا املقام جتري جمرى قوله  علمي أكمل من علمك فكن مشتغالً

  تعاىل يف جواب املالئكة إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ

لَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوإِخَْراجُ َيسْألُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الْحََرامِ ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري َوَصدٌّ َعن َسبِيلِ اللَِّه َوكُفٌْر بِِه وَا
وكُْم َعن ِدينِكُْم إِنِ اْسَتطَاعُواْ َوَمن أَْهِلِه ِمْنُه أَكَْبُر ِعنَد اللَِّه َوالْفِْتَنةُ  أَكَْبُر ِمَن الْقَْتلِ َوالَ َيزَالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُْم حَتَّى يَُردُّ



ٌر فَأُْوالِئَك َحبِطَْت أَْعمَالُُهْم ِفي الدُّنَْيا َواالٌّ ِخَرةِ  َوأُْوالِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهمْ َيرَْتِدْد ِمنكُْم َعن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِف
  ِفيَها َخاِلُدونَ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اختلفوا يف أن هذا السائل أكان من املسلمني أو من الكافرين والقائلون بأنه من املسلمني فريقان 

ين قالوا إنه تعاىل ملا كتب عليهم القتال وقد كان عند القوم الشهر احلرام واملسجد احلرام أعظم احلرمة يف األول الذ
املنع من القتال مل يبعد عندهم أن يكون األمر بالقتال مقيداً بأن يكون يف غري هذا الزمان ويف غري هذا املكان 

فقالوا أحيل لنا قتاهلم يف هذا الشهر ويف هذا املوضع )  صلى اهللا عليه وسلم( فدعاهم ذلك إىل أن سألوا النيب 
  فنزلت اآلية فعلى هذا الوجه الظاهر أن هذا السؤال كان من املسلمني

بعث عبد اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( الفريق الثاين وهم أكثر املفسرين رووا عن ابن عباس أنه قال إن رسول اهللا 
تال بدر بشهرين وبعد سبعة عشر شهراً من مقدمة املدينة يف مثانية رهط بن جحش األسدي وهو ابن عمته قبل ق

وكتب له كتاباً وعهداً ودفعه إليه وأمره أن يفتحه بعد منزلتني ويقرأه على أصحابه ويعمل مبا فيه فإذا فيه أما بعد 
ينا منه خبري فقال عبد اهللا فسر على بركة اهللا تعاىل مبن اتبعك حىت تنزل بطن خنل فترصد هبا عري قريش لعلك أن تأت

مسعاً وطاعة ألمره فقال ألصحابه من أحب منكم الشهادة فلينطلق معي فإين ماض ألمره ومن أحب التخلف 
فليتخلف فمضى حىت بلغ بطن خنل بني مكة والطائف فمر عليهم عمرو بن احلضرمي وثالثة معه فلما رأوا أصحاب 

رأس واحد منهم وأومهوا بذلك أهنم قوم عمار مث أتى واقد بن عبد اهللا  حلقوا) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
احلنظلي وهو أحد من كان مع عبد اهللا بن جحش ورمى عمرو بن احلضرمي فقتله وأسروا اثنني وساقوا العري مبا فيه 

رام شهر يأمن فضجت قريش وقالوا قد استحل حممد الشهر احل) صلى اهللا عليه وسلم ( حىت قدموا على رسول اهللا 
فيه اخلائف فيسفك فيه الدماء واملسلمون أيضاً قد استبعدوا ذلك فقال عليه الصالة والسالم إين ما أمرتكم بالقتال 
يف الشهر احلرام وقال عبد اهللا بن جحش يا رسول اهللا إنا قتلنا ابن احلضرمي مث أمسينا فنظرنا إىل هالل رجب فال 

العري واألسارى فنزلت هذه اآلية ) صلى اهللا عليه وسلم ( ى فوقف رسول اهللا ندري أيف رجب أصبناه أم يف مجاد
فأخذ رسول اهللا عليه الصالة والسالم الغنيمة وعلى هذا التقدير فاألظهر أن هذا السؤال إمنا صدر عن املسلمني 

نيها أن ما قبل هذه كانوا مسلمني وثا) صلى اهللا عليه وسلم ( لوجوه أحدها أن أكثر احلاضرين عند رسول اهللا 
  اآلية وما بعدها خطاب

نِ مع املسلمني أما ما قبل هذه اآلية فقوله أَْم َحسِْبُتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  وهو خطاب مع املسلمني وقوله َيْسئَلُوَنَك َع
د بن جبري عن ابن عباس أنه قال ما وثالثها روى سعي)  ٢٢٠ ٢١٩البقرة ( الَْخْمرِ وَالَْمْيِسرِ ِفى الدُّْنَيا َواالِْخَرةِ  

ما سألوه إال عن ثالث عشرة مسألة حىت ) صلى اهللا عليه وسلم ( رأيت قوماً كانوا خرياً من أصحاب رسول اهللا 
  قبض كلهن يف القرآن منها َيْسئَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ

ول عليه الصالة والسالم عن القتال يف الشهر احلرام والقول الثاين أن هذا السؤال كان من الكفار قالوا سألوا الرس
 حىت لو أخربهم بأنه حالل فتكوا به واستحلوا قتاله فيه فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية َيْسئَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ ِقَتالٍ

سبيل اهللا وعن املسجد احلرام والكفر  ِفيِه أي يسألونك عن قتال يف الشهر احلرام قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري ولكن الصد عن
ن به أكرب من ذلك القتال َوالَ َيزَالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُْم حَتَّى َيُردُّوكُْم َعن ِدينِكُْم فبني تعاىل أن غرضهم من هذا السؤال أ

لُْحُرمَاُت ِقَصاٌص فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُمْ يقاتلوا املسلمني مث أنزل اهللا تعاىل بعده قوله الشَّْهُر الْحََراُم بِالشَّْهرِ الْحََرامِ َوا
  فصرح يف هذه اآلية بأن القتال على سبيل الدفع جائز)  ١٩٤البقرة ( فَاْعَتُدواْ َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اعَْتَدى َعلَْيكُْم 



مال كقولك أعجبين املسألة الثانية قوله تعاىل ِقَتالٍ ِفيِه خفص على البدل من الشهر احلرام وهذا يسمى بدل اإلشت
( زيد علمه ونفعين زيد كالمه وسرق زيد ماله وسلب زيد ثوابه قال تعاىل قُِتلَ أَْصَحاُب االْْخُدوِد النَّارِ ذَاِت الَْوقُوِد 

وقال بعضهم اخلفض يف قتال على تكرير العامل والتقدير يسألونك عن الشهر احلرام عن قتال فيه )  ٥ ٤الربوج 
ابن مسعود والربيع ونظريه قوله تعاىل ِللَِّذيَن االْعَْراِف اسُْتْضِعفُواْ ِلَمْن ءاَمَن ِمْنُهْم وقرأ عكرمة  وهكذا هو يف قراءة

  قَْتلَ ِفيِه
  أما قوله تعاىل قُلْ ِقتَالٌ ِفيِه كَبٌِري ففيه مسألتان

 أنه ختصص بقوله ِفيِه فحسن جعله مبتدأ املسألة األوىل ِقتَالٍ ِفيِه مبتدأ و كَبٌِري خربه وقوله ِقَتالٍ وإن كان نكرة إال
واملراد من قوله كَبٌِري أي عظيم مستنكر كما يسمى الذنب العظيم كبرية قال تعاىل كَبَُرْت كَِلَمةً  َتْخُرُج ِمْن 

  ) ٥الكهف ( أَفَْواهِهِْم 
بالالم حىت يكون املذكور الثاين  فإن قيل مل نكر القتال يف قوله تعاىل ِقتَالٍ ِفيِه ومن حق النكرة إذا تكررت أن جتيء

  ) ٦الشرح ( هو األول ألنه لو مل يكن كذلك كان املذكور الثاين غري األول كما يف قوله تعاىل إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيسْراً 
ئَلُوَنَك قلنا نعم ما ذكرمت أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتني كان املراد بالثاين إذن غري األول والقوم أرادوا بقوهلم َيْس
 وفيه َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ ِقتَالٍ ِفيِه ذلك القتال املعني الذي أقدم عليه عبد اهللا بن جحش فقال تعاىل قُلْ ِقتَالٌ ِفيِه كَبٌِري

تنبيه على أن القتال الذي يكون كبرياً ليس هو هذا القتال الذي سألتم عنه بل هو قتال آخر ألن هذا القتال كان 
صرة اإلسالم وإذالل الفكر فكيف يكون هذا من الكبائر إمنا القتال الكبري هو الذي يكون الغرض فيه الغرض به ن

هدم اإلسالم وتقوية الكفر فكان اختيار التنكري يف اللفظني ألجل هذه الدقيقة إال أنه تعاىل ما صرح هبذا الكالم لئال 
ا أرادوه وباطنه يكون موافقاً للحق وهذا إمنا حصل بأن تضيق قلوهبم بل أهبم الكالم حبيث يكون ظاهره كاملوهم مل

ذكر هذين اللفظني على سبيل التنكري ولو أنه وقع التعبري عنهما أو عن أحدمها بلفظ التعريف لبطلت هذه الفائدة 
  اجلليلة فسبحان من له حتت كل كلمة من

  كلمات هذا الكتاب سر لطيف ال يهتدي إليه إال أولوا األلباب
الثانية اتفق اجلمهور على أن حكم هذه اآلية حرمة القتال يف الشهر احلرام مث اختلفوا أن ذلك احلكم هل  املسألة

بقي أم نسخ فنقل عن ابن جريج أنه قال حلف يل عطاء باهللا أنه ال حيل للناس الغزو يف احلرم وال يف األشهر احلرم 
يغزو يف الشهر احلرام إال أن يغزى ) لى اهللا عليه وسلم ص( إال على سبيل الدفع روى جابر قال مل يكن رسول اهللا 

وسئل سعيد بن املسيب هل يصلح للمسلمني أن يقاتلوا الكفار يف الشهر احلرام قال نعم قال أبو عبيد والناس 
ينكره بالثغور اليوم مجيعاً على هذا القول يرون الغزو مباحاً يف الشهور كلها ومل أر أحداً من علماء الشام والعراق 

  عليهم كذلك حسب قول أهل احلجاز
وهذه اآلية ناسخة لتحرمي القتال يف )  ٥التوبة ( واحلجة يف إباحته قوله تعاىل فَاقُْتلُواْ الُْمْشرِِكَني حَْيثُ َوَجدتُُّموُهْم 

اول فرداً واحداً وال الشهر احلرام والذي عندي أن قوله تعاىل قُلْ ِقتَالٌ ِفيِه كَبٌِري هذا نكرة يف سياق اإلثبات فيتن
  يتناول كل األفراد فهذه اآلية ال داللة فيها على حترمي القتال مطلقاً يف الشهر احلرام فال حاجة إىل تقدير النسخ فيه

  اللَِّه ففيه مسألتان أما قوله تعاىل َوَصدٌّ َعن َسبِيلِ اللَِّه َوكُفٌْر بِِه وَالَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوإِخَْراجُ أَْهِلِه ِمْنُه أَكَْبُر ِعنَد
املسألة األوىل للنحويني يف هذه اآلية وجوه األول قول البصريني وهو الذي اختاره الزجاج أن قوله َوَصدٌّ َعن َسبِيلِ 

َد اللَِّه واملعىن أن اللَِّه َوكُفٌْر بِِه وَالَْمْسجِِد الَْحَرامِ وَإِخَْراُج أَْهِلِه ِمْنُه كلها مرفوعة باالبتداء وخربها قوله أَكَْبُر ِعن
القتال الذي سألتم عنه وإن كان كبرياً إال أن هذه األشياء أكرب منه فإذا مل متتنعوا عنها يف الشهر احلرام فكيف 



تعيبون عبد اهللا بن جحش على ذلك القتال مع أن له فيه عذراً ظاهراً فإنه كان جيوز أن يكون ذلك القتل واقعاً يف 
ءاَمُنواْ ِلَم َتقُولُونَ َما الَ )  ٤٤البقرة ( وله تعاىل لبين إسرائيل أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِّر وََتنَسْونَ مجادى اآلخرة ونظريه ق

وهذا وجه ظاهر إال أهنم اختلفوا يف اجلر يف قوله َوالَْمْسجِِد الْحََرامِ وذكروا فيه وجهني )  ٢الصف ( َتفَْعلُونَ 
به والثاين وهو قول األكثرين أنه عطف على َسبِيلِ اللَِّه قالوا وهو متأكد بقوله تعاىل أحدمها أنه عطف على اهلاء يف 

  ) ٢٥احلج ( إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه َوالَْمْسجِِد الَْحَرامِ 
وعمرو وعلى الثاين بأن على واعترضوا على الوجه األول بأنه ال جيوز العطف على الضمري فإنه ال يقال مررت به 

صلة )  ٢املائدة ( هذا الوجه يكون تقدير اآلية صد عن سبيل اهللا وعن املسجد احلرام فقوله َعنِ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ 
  للصد والصلة واملوصول يف حكم الشيء الواحد فإيقاع األجنيب بينهما ال يكون جائزاً

فيه حىت يكون التقدير وكفر به وباملسجد احلرام واإلضمار يف كالم  أجيب عن األول مل ال جيوز إضمار حرف اجلر
على سبيل اخلفض ولو أن محزة روى )  ١النساء ( اهللا ليس بغريب مث يتأكد هذا بقراءة محزة َتَساءلُونَ بِِه َواالْْرَحاَم 

ن مقبوالً وأما األكثرون الذين هذه اللغة لكان مقبوالً باالتفاق فإذا قرأ به يف كتاب اهللا تعاىل كان أوىل أن يكو
اختاروا القول الثاين قالوا ال شك أنه يقتضي وقوع األجنيب بني الصلة واملوصول واألصل أنه ال جيوز إال أنا حتملناه 
ههنا لوجهني األول أن الصد عن سبيل اهللا والكفر به كالشيء الواحد يف املعىن فكأنه ال فصل الثاين أن موضع قوله 

  ِه عقيب قوله َوالَْمْسجِِد الْحََرامِ إال أنه قدمَوكُفٌْر بِ

عليه لفرط العناية كقوله تعاىل َولَمْ َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحًدا كان من حق الكالم أن يقال ومل يكن له أحد كفواً إال أن 
  فرط العناية أوجب تقدميه فكذا ههنا

م األصفهاين أن قوله تعاىل وَالَْمْسجِِد الَْحَرامِ عطف بالواو الوجه الثاين يف هذه اآلية وهو اختيار الفراء وأيب مسل
على الشهر احلرام والتقدير يسألونك عن قتال يف الشهر احلرام واملسجد احلرام مث بعد هذا طريقان أحدمها أن قوله 

والتقدير إن قتالً فيه حمكوم عليه بأنه كبري ِقَتالٍ ِفيِه مبتدأ وقوله كَبٌِري َوَصدٌّ َعن َسبِيلِ اللَِّه َوكُفٌْر بِِه خرب بعد خرب 
  وبأنه صد عن سبيل اهللا وبأنه كفر باهللا

والطريق الثاين أن يكون قوله ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري مجلة مبتدأ وخرب وأما قوله َوَصدٌّ َعن َسبِيلِ اللَِّه فهو مرفوع باالبتداء 
عليه والتقدير قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل اهللا كبري وكفر  وكذا قوله َوكُفٌْر بِِه واخلرب حمذوف لداللة ما تقدم

به كبري ونظريه قولك زيد منطلق وعمرو تقديره وعمرو منطلق طعن البصريون يف هذا اجلواب فقالوا أما قولكم 
رام ال تقدير اآلية يسألونك عن قتال يف املسجد احلرام فهو ضعيف ألن السؤال كان واقعاً عن القتال يف الشهر احل

عن القتال يف املسجد احلرام وطعنوا يف الوجه األول بأنه يقتضي أن يكون القتال يف الشهر احلرام كفراً باهللا وهو 
خطأ باإلمجاع وطعنوا يف الوجه الثاين بأنه ملا قال بعد ذلك َوإِْخرَاُج أَْهِلِه ِمْنُه أَكَْبُر أي أكرب من كل ما تقدم فيلزم أن 

  سجد من املسجد أكرب عند اهللا من الكفر وهو خطأ باإلمجاعيكون إخراج أهل امل
وأقول للفراء أن جييب عن األول بأنه من الذي أخربكم بأنه ما وقع السؤال عن القتال يف املسجد احلرام بل الظاهر 

القبح عند أنه وقع ألن القوم كانوا مستعظمني للقتال يف الشهر احلرام ويف البلد احلرام وكان أحدمها كاآلخر يف 
  القوم فالظاهر أهنم مجعومها يف السؤال وقوهلم على الوجه األول يلزم أن يكون القتال يف الشهر احلرام كفراً

قلنا يلزم أن يكون قتال يف الشهر احلرام كفراً وحنن نقول به ألن النكرة يف اإلثبات ال تفيد العموم وعندنا أن قتاالً 
يلزم أن كل قتال كذلك وقوهلم على الوجه الثاين يلزم أن يكون إخراج أهل واحداً يف املسجد احلرام كفر وال 

املسجد منه أكرب من الكفر قلنا املراد من أهل املسجد هم الرسول عليه السالم والصحابة وإخراج الرسول من 



جرم سابق  املسجد على سبيل اإلذالل ال شك أنه كفر وهو مع كونه كفراً فهو ظلم ألنه إيذاء لإلنسان من غري
وعرض الحق وال شك أن الشيء الذي يكون ظلماً وكفراً أكرب وأقبح عند اهللا مما يكون كفراً وحده فهذا مجلة 

  القول يف تقرير قول الفراء
ه موصوف القول الثالث يف اآلية قوله قُلْ ِقتَالٌ ِفيِه كَبٌِري َوَصدٌّ َعن سُُبلَ اللَِّه َوكُفٌْر بِِه وجهه ظاهر وهو أن قتاالً في

  هبذه الصفات وأما اخلفض يف قوله َوالَْمْسجِِد الْحََرامِ فهو واو القسم إال أن اجلمهور ما أقاموا هلذا القول وزناً
املسألة الثانية أما الصد عن سبيل اهللا ففيه وجوه أحدها أنه صد عن اإلميان باهللا ومبحمد عليه السالم وثانيها صد 

لرسول عليه السالم وثالثها صد املسلمني عام احلديبية عن عمرة البيت ولقائل أن للمسلمني من أن يهاجروا إىل ا
يقول الرواية دلت على أن هذه اآلية نزلت قبل غزوة بدر يف قصة عبد اهللا بن جحش وقصة احلديبية كانت بعد 

  غزوة بدر مبدة طويلة وميكن أن جياب عنه بأن ما كان يف

ما الكفر باهللا فهو الكفر بكونه مرسالً للرسل مستحقاً للعبادة قادراً على البعث معلوم اهللا تعاىل كان كالواقع وأ
وأما قوله َوالَْمْسجِِد الَْحَرامِ فإن عطفناه على الضمري يف بِِه كان املعىن وكفر باملسجد احلرام ومعىن الكفر باملسجد 

لسبب يف فضيلته اليت هبا يتميز عن سائر احلرام هو منع الناس عن الصالة فيه والطواف به فقد كفروا مبا هو ا
البقاع ومن قال إنه معطوف على سبيل اهللا كان املعىن وصد عن املسجد احلرام وذلك ألهنم صدوا عن املسجد 

  احلرام الطائفني والعاكني والركع السجود
بل من مكة وإمنا جعلهم أهالً له إذ كانوا  وأما قوله تعاىل وَإِخَْراُج أَْهِلِه ِمْنُه فاملراد أهنم أخرجوا املسلمني من املسجد

وقال تعاىل )  ٢٦الفتح ( هم القائمني حبقوق البيت كما قال تعاىل وَأَلَْزمَُهْم كَِلَمةَ  التَّقَْوى َوكَانُواْ أََحقَّ بَِها َوأَْهلَُها 
)  ٣٤األنفال ( َرامِ َوَما كَاُنواْ أَْوِلَياءُه إِنْ أَْولَِياُؤُه إِالَّ الُْمتَّقُونَ َوَما لَُهْم أَالَّ يَُعذّبَُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّونَ َعنِ الَْمْسجِِد الَْح

فأخرب تعاىل أن املشركني خرجوا بشركهم عن أن يكونوا أولياء املسجد مث إنه تعاىل بعد أن ذكر هذه األشياء حكم 
وهذا تفريع على قول الزجاج وإمنا قلنا إن كل عليها بأهنا أكرب أي كل واحد منها أكرب من قتال يف الشهر احلرام 

واحد من هذه األشياء أكرب من قتال يف الشهر احلرام لوجهني أحدمها أن كل واحد من هذه األشياء كفر والكفر 
أعظم من القتال والثاين أنا ندعي أن كل واحد من هذه األشياء أكرب من قتال يف الشهر احلرام وهو القتال الذي 

اهللا بن جحش وهو ما كان قاطعاً بوقوع ذلك القتال يف الشهر احلرام وهؤالء الكفار قاطعون بوقوع  صدر عن عبد
  هذه األشياء منهم يف الشهر احلرام فيلزم أن يكون وقوع هذه األشياء أكرب

وهذا القول عليه أكثر املفسرين أما قوله تعاىل وَالِْفْتَنةُ  أَكَْبُر ِمَن الْقَْتلِ فقد ذكروا يف الفتنة قولني أحدمها هي الكفر 
وهو عندي ضعيف ألن على قول الزجاج قد تقدم ذكر ذلك فإنه تعاىل قال َوكُفٌْر بِِه أَكَْبَر فحمل الفتنة على الفكر 

  يكون تكراراً بل هذا التأويل يستقيم على قول الفراء
إلقاء الشبهات يف قلوهبم وتارة بالتعذيب والقول الثاين أن الفتنة هي ما كانوا يفتنون املسلمني عن دينهم تارة ب

كفعلهم ببالل وصهيب وعمار بن ياسر وهذا قول حممد بن إسحاق وقد ذكرنا أن الفتنة عبارة عن االمتحان يقال 
)  ١٥غابن الت( فتنت الذهب بالنار إذا أدخلته فيها لتزيل الغش عنه ومنه قوله تعاىل إِنََّما أَْموالُكُْم َوأَْولَادُكُْم ِفْتَنةٌ  

أي امتحان لكم ألنه إذا لزمه إنفاق املال يف سبيل اهللا تفكر يف ولده فصار ذلك مانعاً له عن اإلنفاق وقال تعاىل امل 
أي ال ميتحنون يف دينهم بأنواع البالء )  ٢ ١العنكبوت ( أََحِسَب النَّاُس أَن يُْتَركُواْ أَن َيقُولُواْ ءاَمنَّا َوُهْم الَ ُيفَْتُنونَ 

وإمنا هو االمتحان بالبلوى وقال َوِمَن النَّاسِ َمن يِقُولُ ءاَمنَّا بِاللَِّه فَإِذَا أُوِذىَ  ِفى اللَِّه )  ٤٠طه ( وقال َوفََتنَّاَك فُُتوناً 
وقال إِنَّ واملراد به احملنة اليت تصيبه من جهة الدين من الكفار )  ١٠العنكبوت ( َجَعلَ ِفْتَنةَ  النَّاسِ كََعذَابِ اللَِّه 



واملراد أهنم آذوهم وعرضوهم على العذاب ليمتحنوا )  ١٠الربوج ( الَِّذيَن فََتُنواْ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ ثُمَّ لَْم َيتُوُبواْ 
النساء ( ُم الَِّذيَن كَفَُرواْ ثباهتم على دينهم وقال فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناحٌ أَن َتقُْصُرواْ ِمَن الصَّلواةِ  إِنْ ِخفُْتْم أَن َيفْتَِنكُ

وقال فََيتَّبُِعونَ َما َتشَاَبَه ِمْنهُ )  ١٦٣ ١٦٢الصافات ( وقال َما أَنُتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني إِالَّ َمْن ُهَو َصالِ الَْجِحيمِ )  ١٠١
املائدة ( تُِنوَك َعن َبْعضِ َما أَنَزلَ اللَُّه إِلَْيَك أي احملنة يف الدين وقال َواْحذَرُْهْم أَن َيفْ)  ٧آل عمران ( اْبِتَغاء الِْفْتَنةِ  

 ٨٥يونس ( وقال َربََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً  لّلْقَْومِ الظَّاِلِمَني )  ٥املمتحنة ( وقال َربََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً  لّلَِّذيَن كَفَُرواْ )  ٤٩
  واملعىن أن يفتنوا) 

)  ٦٥القلم (  أعينهم ما هم فيه من الكفر والظلم وقال فََستُْبِصُر وَُيْبِصُرونَ بِأَّيكُُم الَْمفُْتونُ هبا عن دينهم فيتزين يف
  قيل املفتون اجملنون واجلنون فتنة إذ هو حمنة وعدول عن سبيل أهل السالمة يف العقول

ل ألن الفتنة عن الدين تفضي إىل القتل فثبت هبذه اآليات أن الفتنة هي االمتحان وإمنا قلنا إن الفتنة أكرب من القت
الكثري يف الدنيا وإىل استحقاق العذاب الدائم يف اآلخرة فصح أن الفتنة أكرب من القتل فضالً عن ذلك القتل الذي 

  وقع السؤال عنه وهو قتل ابن احلضرمي
ذا عريكم املشركون روى أنه ملا نزلت هذه اآلية كتب عبد اهللا بن جحش صاحب هذه السرية إىل مؤمين مكة إ

من مكة ومنع املؤمنني ) صلى اهللا عليه وسلم ( بالقتال يف الشهر احلرام فعريوهم أنتم بالكفر وإخراج رسول اهللا 
عن البيت احلرام قال وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا واملعىن ظاهر ونظريه قوله تعاىل 

  ) ١٢٠البقرة (  َولَن تَْرَضى عَنَك الَْيُهوُد َوالَ النَّصَاَرى حَتَّى َتتَّبَِع ِملََّتُهْم واملعىن ظاهر ونظريه قوله تعاىل
  وفيه مسائل

املسألة األوىل ما زال يفعل كذا وال يزال يفعل كذا قال الواحدي هذا فعل ال مصدر له وال يقال منه فاعل وال 
در وال مضارع وكذلك ذو وما فىتء وهلم وهاك وهات مفعول ومثاله يف األفعال كثري حنو َعَسى ليس له مص

وتعال ومعىن ال َيزَالُونَ أي يدومون على ذلك الفعل ألن الزوال يفيد النفي فإذا أدخلت عليه ما كان ذلك نفياً 
  للنفي فيكون دليالً على الثبوت الدائم

  وكم وقيل املعىن لريدوكماملسألة الثانية قوله َحتَّى َيُردُّوكُْم َعن ِدينِكُمْ أي إىل أن يرد
املسألة الثالثة قوله إِِن اْستَطَاُعواْ استبعاد الستطاعتهم كقول الرجل لعدوه إن ظفرت يب فال تبق على وهو واثق بأنه 

  ال يظفر به
  مث قال تعاىل َوَمن َيرَْتِدْد ِمنكُْم َعن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر وفيه مسائل

حدي قوله َوَمن َيرَْتِدْد أظهر التضعيف مع اجلزم لسكون احلرف الثاين وهو أكثر يف اللغة من املسألة األوىل قال الوا
  اإلدغام وقوله فََيُمْت هو جزم بالعطف على َيرَْتِدْد وجوابه لََمَعكُمْ َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم

عن دينهم ذكر بعده وعيداً شديداً على املسألة الثانية ملا بني تعاىل أن غرضهم من تلك املقاتلة هو أن يرتد املسلمون 
الِْخَرةِ  واستوجب الردة فقال َوَمن َيرَْتِدْد مِنكُْم َعن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُْولِئكَ َحبِطَْت أَْعمَالُُهْم ِفي الدُّْنَيا َوا

  العذاب الدائم يف النار
رع عليه األحكام املذكورة إذا مات املرتد على الكفر أما إذا املسألة الثالثة ظاهر اآلية يقتضي أن االرتداد إمنا يتف

أسلم بعد الردة مل يثبت شيء من هذه األحكام وقد تفرع على هذه النكتة حبث أصويل وحبث فروعي أما البحث 
ناً إال األصويل فهو أن مجاعة من املتكلمني زعموا أن شرط صحة اإلميان والكفر حصول املوافاة فاإلميان ال يكون إميا

إذا مات املؤمن عليه والكفر ال يكون كفراً إال إذا مات الكافر عليه قالوا ألن من كان مؤمناً مث ارتد والعياذ باهللا 



فلو كان ذلك اإلميان الظاهر إمياناً يف احلقيقة لكان قد استحق عليه الثواب األبدي مث بعد كفره يستحق العقاب 
  هو حمال وإمااألبدي فإما أن يبقى االستحقاقان و
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

أن يقال إن الطارىء يزيل السابق وهذا حمال لوجوه أحدها أن املنافاة حاصلة بني السابق والطارىء فليس كون 
للطارىء بل الثاين أوىل ألن الدفع أسهل من الرفع وثانيها أن  الطارىء مزيالً للسابق أوىل من كون السابق دافعاً

املنافاة إذا كانت حاصلة من اجلانبني كان شرط طريان الطارىء زوال السابق فلو عللنا زوال السابق بطريان 
 أو الطارىء لزم الدور وهو حمال وثالثها أن ثواب اإلميان السابق وعقاب الكفر الطارىء إما أن يكونا متساويني

يكون أحدمها أزيد من اآلخر فإن تساويا وجب أن يتحابط كل واحد منهما باآلخر فحينئذ يبقى املكلف ال من أهل 
الثواب وال من أهل العقاب وهو باطل باإلمجاع وإن ازداد أحدمها على اآلخر فلنفرض أن السابق أزيد فعند طريان 

الستحقاقات دون البعض مع كوهنا متساوية يف املاهية فيكون الطارىء ال يزول إال ما يساويه فحينئذ يزول بعض ا
ذلك ترجيحاً من غري مرجح وهو حمال لنفرض أن السابق أقل فحينئذ إما أن يكون الطارىء الزائد يكون مجلة 
 أجزائه مؤثرة يف إزالة السابق فحينئذ جيتمع على األثر الواحد مؤثرات مستقلة وهو حمال وإما أن يكون املؤثر يف
إزالة السابق بعض أجزاء الطارىء دون البعض وحينئذ يكون اختصاص ذلك البعض باملؤثرية ترجيحاً للمثل من 
غري مرجح وهو حمال فثبت مبا ذكرنا أنه إذا كان مؤمناً مث كفر فذلك اإلميان السابق وإن كنا نظنه إمياناً إال أنه ما 

اإلميان إمياناً والكفر كفراً وهذا هو الذي دلت اآلية عليه فإهنا دلت كان عند اهللا إمياناً فظهر أن املوافاة شرط لكون 
  على أن شرط كون الردة موجبة لتلك األحكام أن ميوت املرتد على تلك الردة

أما البحث الفروعي فهو أن املسلم إذا صلى مث ارتد مث أسلم يف الوقت قال الشافعي رمحه اهللا ال إعادة عليه وقال 
اهللا لزمه قضاء ما أدى وكذلك احلج حجة الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه قوله تعاىل َوَمن َيرَْتِدْد ِمنكُمْ  أبو حنيفة رمحه

َعن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُْولِئَك َحبِطَتْ أَْعَمالُُهْم شرط يف حبوط العمل أن ميوت وهو كافر وهذا الشخص مل 
ري عمله حمبطاً فإن قيل هذا معارض بقوله َولَْو أَْشَركُواْ لََحبِطَ َعْنُهْم مَّا يوجد يف حقه هذا الشرط فوجب أن ال يص

ال يقال محل املطلق على املقيد )  ٥املائدة ( وقوله َوَمن َيكْفُْر بِاإلَمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه )  ٨٨األنعام ( كَاُنواْ َيْعَملُونَ 
  واجب

ملقيد فإهنم أمجعوا على أن من علق حكماً بشرطني وعلقه بشرط أن احلكم ألنا نقول ليس هذا من باب املطلق وا
ينزل عند أيهما وجه كمن قال لعبده أنت حر إذا جاء يوم اخلميس أنت حر إذا جاء يوم اخلميس واجلمعة ال يبطل 

اه مث جاء يوم واحد منهما بل إذا جاء يوم اخلميس عتق ولو كان باعه فجاء يوم اخلميس ومل يكن يف ملكه مث اشتر
  اجلمعة وهو يف ملكه عتق بالتعليق األول

والسؤال الثاين عن التمسك هبذه اآلية أن هذه اآلية دلت على أن املوت على الردة شرط جملموع األحكام املذكورة 
ا يف هذه اآلية وحنن نقول به فإن من مجلة هذه األحكام اخللود يف النار وذلك ال يثبت إال مع هذا الشرط وإمن

  اخلالف يف حبط األعمال وليس يف اآلية داللة على أن املوت على الردة شرط فيه
واجلواب أن هذا من باب املطلق واملقيد ال من باب التعليق بشرط واحد وبشرطني ألن التعليق بشرط وبشرطني إمنا 

نا جمرد الردة مؤثراً يف احلبوط مل يصح لو مل يكن تعليقه بكل واحد منهما مانعاً من تعليقه باآلخر ويف مسألتنا لو جعل
  يبق للموت على الردة أثر يف احلبوط أصالً يف شيء من األوقات فعلمنا أن



  هذا ليس من باب التعليق بشرط وبشرطني بل من باب املطلق واملقيد
ا توجب وأما السؤال الثاين فجوابه أن اآلية دلت على أن الردة إمنا توجب احلبوط بشرط املوت على الردة وإمن

  اخللود يف النار بشرط املوت على الردة وعلى هذا التقدير فذلك السؤال ساقط
  أما قوله تعاىل فَأُْولِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا وَاالِْخَرةِ  ففيه مسائل

وإن مما ( احلديث  املسألة األوىل قال أهل اللغة أصل احلبط أن تأكل اإلبل شيئاً يضرها فتعظم بطوهنا فتهلك ويف
  فسمى بطالن األعمال هبذا ألنه كفساد الشيء بسبب ورود املفسد عليه) ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم 

املسألة الثانية املراد من إحباط العمل ليس هو إبطال نفس العمل ألن العمل شيء كما وجد فين وزال وإعدام 
املثبتون لإلحباط والتكفري املراد منه أن عقاب الردة احلادثة يزيل ثواب املعدوم حمال مث اختلف املتكلمون فيه فقال 

اإلميان السابق إما بشرط املوازنة على ما هو مذهب أيب هاشم ومجهور املتأخرين من املعتزلة أوالً بشرط املوازنة على 
يف كتاب اهللا هو أن املرتد إذا  ما هو مذهب أيب علي وقال املنكرون لإلحباط هبذا املعىن املراد من اإلحباط الوارد

أتى بالردة فتلك الردة عمل حمبط ألن اآليت بالردة كان ميكنه أن يأيت بدهلا بعمل يستحق به ثواباً فإذا مل يأت بذلك 
العمل اجليد وأتى بدله هبذا العمل الرديء الذي ال يستفيد منه نفعاً بل يستفيد منه أعظم املضار يقال إنه أحبط 

ى بعمل باطل ليس فيه فائدة بل فيه مضرة مث قال املنكرون لإلحباط هذا الذي ذكرناه يف تفسري عمله أي أت
اإلحباط إما أن يكون حقيقة يف لفظ اإلحباط وإما أن ال يكون فإن كان حقيقة فيه وجب املصري إليه وإن كان جمازاً 

شرط يف صحة اإلميان على أن القول بأن أثر  وجب املصري إليه ألنا ذكرنا الدالئل القاطعة يف مسألة أن املوافاة
  الفعل احلادث يزيل أثر الفعل السابق حمال

املسألة الثالثة أما حبوط األعمال يف الدنيا فهو أنه يقتل عند الطفر به ويقاتل إىل أن يظفر به وال يستحق من املؤمنني 
اث من املسلمني وجيوز أن يكون املعىن يف قوله مواالة وال نصراً وال ثناء حسناً وتبني زوجته منه وال يستحق املري

َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا أن ما يريدونه بعد الردة من اإلضرار باملسلمني ومكايدهتم باإلنتقال عن دينهم يبطل كله 
ه بعد الردة وأما فال حيصلون منه على شيء إلعزاز اهللا اإلسالم بأنصاره فتكون األعمال على هذا التأويل ما يعملون

حبوط أعماهلم يف اآلخرة فعند القائلني باإلحباط معناه أن هذه الردة تبطل استحقاقهم للثواب الذي استقوه 
بأعماهلم السالفة وعند املنكرين لذلك معناه أهنم ال يستفيدون من تلك الردة ثواباً ونفعاً يف اآلخرة بل يستفيدون 

  ك املضرة فقال تعاىل َوأُْولِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَمنها أعظم املضار مث بني كيفية تل
  للَُّه غَفُوٌر رَّحِيٌمإِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوالَِّذيَن هَاَجُرواْ َوَجاَهدُواْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه أُْوالِئَك َيْرُجونَ َرْحَمةَ  اللَِّه وَا

  واْ وَالَِّذيَن َهاَجرُواْ َوَجاَهُدواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُْولِئَك يَْرُجونَ َرْحَمةَ  اللَِّه َواللَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌمقوله عز وجل إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُن

  يف اآلية مسألتان
املسألة األوىل يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجهان األول أن عبد اهللا بن جحش قال يا رسول اهللا هب أنه ال عقاب 

لنا فهل نطمع منه أجراً وثواباً فنزلت هذه اآلية ألن عبد اهللا كان مؤمناً وكان مهاجراً وكان بسبب هذه فيما فع
)  ٢١٦البقرة ( املقاتلة جماهداً والثاين أنه تعاىل ملا أوجب اجلهاد من قبل بقوله كُِتَب َعلَْيكُمُ الِْقتَالُ َوُهَو كُْرٌه لَّكُْم 

ذلك بذكر من يقوم به فقال إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوالَِّذيَن هَاَجُرواْ َوَجاَهدُواْ ِفي سَبِيلِ  وبني أن تركه سبب للوعيد أتبع
  اللَِّه وال يكاد يوجد وعيد إال ويعقبه وعد

املسألة الثانية هَاَجرُواْ أي فارقوا أوطاهنم وعشائرهم وأصله من اهلجر الذي هو ضد الوصل ومنه قيل للكالم القبيح 
نه مما ينبغي أن يهجر واهلاجرة وقت يهجر فيه العمل واملهاجرة مفاعلة من اهلجرة وجاز أن يكون املراد منه هجر أل



أن األحباب واألقارب هجروه بسبب هذا الدين وهو أيضاً هجرهم هبذا السبب فكان ذلك مهاجرة وأما اجملاهدة 
ة أن يضم جهده إىل جهد آخر يف نصرة دين اهللا فأصلها من اجلهد الذي هو املشقة وجيوز أن يكون معىن اجملاهد

كما أن املساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إىل ساعد آخر ليحصل التأييد والقوة وجيوز أن يكون املراد من 
  اجملاهدة بذل اجلهد يف قتال العدو وعند فعل العدو ومثل ذلك فتصري مفاعلة

لَِّه وفيه قوالن االْوَّلِ أن املراد منه الرجاء وهو عبارة عن ظن املنافع اليت مث قال تعاىل أُوْلِئَك َيْرُجونَ َرْحَمةَ  ال
يتوقعها وأراد تعاىل يف هذا املوضع أهنم يطمعون يف ثواب اهللا وذلك ألن عبد اهللا بن جحش ما كان قاطعاً بالفوز 

  والثواب يف عمله بل كان يتوقعه ويرجوه
  مل يقع به كما يف سائر اآلياتفإن قيل مل جعل الوعد مطلقاً بالرجاء و

قلنا اجلواب من وجوه أحدها أن مذهبنا أن الثواب على اإلميان والعمل غري واجب عقالً بل حبكم الوعد فلذلك 
علقه بالرجاء وثانيها هب أنه واجب عقالً حبكم الوعد ولكنه تعلق بأن ال يكفر بعد ذلك وهذا الشرط مشكوك فيه 

صل هو الرجاء ال القطع وثالثها أن املذكور ههنا هو اإلميان واهلجرة واجلهاد يف سبيل ال متيقن فال جرم كان احلا
اهللا وال بد لإلنسان مع ذلك من سائر األعمال وهو أن يرجو أن يوفقه اهللا هلا كما وفقه هلذه الثالثة فال جرم علقه 

غفرة بل املراد وصفهم بأهنم يفارقون الدنيا على الرجاء ورابعها ليس املراد من اآلية أن اهللا شكك العبد يف هذه امل
مع اهلجرة واجلهاد مستقصرين أنفسهم يف حق اهللا تعاىل يرون أهنم مل يعبدوه حق عبادته ومل يقضوا ما يلزمهم يف 

أَنَُّهْم إِلَى رَّبهِمْ  نصرة دينه فيقدمون على اهللا مع اخلوف والرجاء كما قال وَالَِّذيَن ُيْؤُتونَ َما ءاتَواْ وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ 
  ) ٦٠املؤمنون ( راجُِعونَ 

القول الثاين أن املراد من الرجاء القطع واليقني يف أصل الثواب والظن إمنا دخل يف كميته ويف وقته وفيه وجوه 
  ) ٤٦البقرة ( قررناها يف تفسري قوله تعاىل الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّلَاقُوا َربّهِْم 

عاىل َواللَُّه غَفُوٌر رَِّحيمٌ أي إن اهللا تعاىل حيقق هلم رجاءهم إذا ماتوا على اإلميان والعمل الصاحل وأنه غفور مث قال ت
  رحيم غفر لعبد اهللا بن جحش وأصحابه ما مل يعلموا ورمحهم

  احلكم الثالث
  يف اخلمر

َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ وَإِثُْمُهَمآ أَكَْبُر ِمن نَّفِْعهَِما َوَيسْألُوَنَك َماذَا ُينِفقُونَ قُلِ  َيسْألُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ قُلْ ِفيهَِمآ إِثٌْم كَبٌِري
  الَْعفَْو كَذاِلَك ُيبيُِّن اللَُّه لَكُُم اآليَاِت لََعلَّكُْم َتتَفَكَُّرونَ

ن أي شيء سألوا فإنه حيتمل أهنم سألوا عن حقيقته اعلم أن قوله َيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ وَالَْمْيِسرِ ليس فيه بيان أهنم ع
وماهيته وحيتمل أهنم سألوا عن حل االنتفاع به وحيتمل أهنم سألوا عن حل شربه وحرمته إال أنه تعاىل ملا أجاب 

  بذكر احلرمة دل ختصيص اجلواب على أن ذلك السؤال كان وقعاً عن احلل واحلرمة
  ويف اآلية مسائل
وا نزلت يف اخلمر أربع آيات نزل مبكة قوله تعاىل َوِمن ثََمراِت النَِّخيلِ َواالْْعنَابِ تَتَِّخذُونَ ِمْنُه املسألة األوىل قال

وكان املسلمون يشربوهنا وهي حالل هلم مث إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة )  ٦٧النحل ( َسكًَرا َورِْزقًا َحسًَنا 
ا مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزل فيها قوله تعاىل قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع قالوا يا رسول اهللا أفتنا يف اخلمر فإهن

ِللنَّاسِ فشرهبا قوم وتركها آخرون مث دعا عبد الرمحن بن عوف ناساً منهم فشربوا وسكروا فقام بعضهم يصلي فقرأ 
فقل من شرهبا مث )  ٤٣النساء ( لَواةَ  َوأَنُتمْ ُسكَاَرى قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون فنزلت الَ تَقَْربُواْ الصَّ



اجتمع قوم من األنصار وفيهم سعد بن أيب وقاص فلما سكروا افتخروا وتناشدوا األشعار حىت أنشد سعد شعراً فيه 
ال فق) صلى اهللا عليه وسلم ( هجاء لألنصار فضربه أنصاري بلحي بعري فشجه شجة موضحة فشكا إىل رسول اهللا 

فقال )  ٩١املائدة ( عمر اللهم بني لنا يف اخلمر بياناً شافياً فنزل إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسُر إىل قوله فََهلْ أَْنُتْم مُّنَتُهونَ 
عمر انتهينا يا رب قال القفال رمحه اهللا واحلكمة يف وقوع التحرمي على هذا الترتيب أن اهللا تعاىل علم أن القوم قد 

فوا شرب اخلمر وكان انتفاعهم بذلك كثرياً فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق ذلك عليهم فال جرم كانوا أل
استعمل يف التحرمي هذا التدريج وهذا الرفق ومن الناس من قال بأن اهللا حرم اخلمر وامليسر هبذه اآلية مث نزل قوله 

تضى ذلك حترمي شرب اخلمر وقت الصالة ألن شارب اخلمر ال ميكنه أن تعاىل الَ َتقَْرُبواْ الصَّلَواةَ  َوأَنُتْم ُسكَاَرى فاق
يصلي إال مع السكر فكان املنع من ذلك منعاً من الشرب ضمناً مث نزلت آية املائدة فكانت يف غاية القوة يف 

  التحرمي وعن الربيع بن أنس أن هذه اآلية نزلت بعد حترمي اخلمر
ذه اآلية دالة على حترمي اخلمر فنفتقر إىل بيان أن اخلمر ما هو مث إىل بيان أن هذه املسألة الثانية اعلم أن عندنا أن ه
  اآلية دالة على حترمي شرب اخلمر

أما املقام األول يف بيان أن اخلمر ما هو قال الشافعي رمحه اهللا كل شرب مسكر فهو مخر وقال أبو حنيفة اخلمر 
( حجة الشافعي على قوله وجوه أحدها ما روى أبو داود يف  عبارة عن عصري العنب الشديد الذي قذف بالزبد

عن الشعيب عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال نزل حترمي اخلمر يوم نزل وهي من مخسة من العنب والتمر ) سننه 
واحلنطة والشعري والذرة واخلمر ما خامر العقل وجه االستدالل به من ثالثة أوجه أحدها أن عمر رضي اهللا عنه 

رب أن اخلمر حرمت يوم حرمت وهي تتخذ من احلنطة والشعري كما أهنا كانت تتخذ من العنب والتمر وهذا يدل أخ
على أهنم كانوا يسموهنا كلها مخراً وثانيها أنه قال حرمت اخلمر يوم حرمت وهي تتخذ من هذه األشياء اخلمر 

سة وثالثها أن عمر رضي اهللا عنه أحلق هبا كل ما وهذا كالتصريح بأن حترمي اخلمر يتناول حترمي هذه األنواع اخلم
  خامر العقل من شراب وال شك أن عمر كان عاملاً باللغة وروايته أن اخلمر اسم لكل ما خامر العقل فغريه

إن ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة الثانية روى أبو داود عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
واالستدالل به من ) مخراً وإن من التمر مخراً وإن من العسل مخراً وإن من الرب مخراً وإن من الشعري مخراً من العنب 

وجهني أحدمها أن هذا صريح يف أن هذه األشياء داخلة حتت اسم اخلمر فتكون داخلة حتت اآلية الدالة على حترمي 
أن يكون مراده من ذلك بيان أن احلكم الثابت يف اخلمر والثاين أنه ليس مقصود الشارع تعليم اللغات فوجب 

اخلمر ثابت فيها أو احلكم املشهور الذي اختص به اخلمر هو حرمة الشرب فوجب أن يكون ثابتاً يف هذه األشربة 
قال اخلطايب رمحه اهللا وختصيص اخلمر هبذه األشياء اخلمسة ليس ألجل أن اخلمر ال يكون إال من هذه اخلمسة 

منا جرى ذكرها خصوصاً لكوهنا معهودة يف ذلك الزمان فكل ما كان يف معناها من ذرة أو سلت أو بأعياهنا وإ
عصارة شجرة فحكمها حكم هذه اخلمسة كما أن ختصيص األشياء الستة بالذكر يف خرب الربا ال مينع من ثبوت 

  حكم الربا يف غريها
كل مسكر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ل قال رسول اهللا احلجة الثالثة روى أبو داود أيضاً عن نافع عن ابن عمر قا

دل على وجهني أحدمها أن اخلمر اسم ) كل مسكر مخر ( قال اخلطايب قوله عليه السالم ) مخر وكل مسكر حرام 
لكل ما وجد منه السكر من األشربة كلها واملقصود منه أن اآلية ملا دلت على حترمي اخلمر وكان مسمي اخلمر 

قوم حسن من الشارع أن يقال مراد اهللا تعاىل من هذه اللفظة هذا إما على سبيل أن هذا هو مسماه يف جمهوالً لل
  اللغة العربية أو على سبيل أن يضع امساً شرعياً على سبيل االحداث كما يف الصالة والصوم وغريمها



قيقة هذا اللفظ يفيد كونه يف نفسه والوجه اآلخر أن يكون معناه أنه كاخلمر يف احلرمة وذلك ألن قوله هذا مخر فح
  مخراً فإن قام دليل على أن ذلك ممتنع وجب محله جمازاً على املشاهبة يف احلكم الذي هو خاصية ذلك الشيء

عن البتع ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة الرابعة روى أبو داود عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت سئل رسول اهللا 
قال اخلطايب البتع شراب يتخذ من العسل وفيه إبطال كل تأويل يذكره ) فهو حرام  كل شراب أسكر( فقال 

أصحاب حتليل األنبذة وإفساد لقول من قال إن القليل من املسكر مباح ألنه عليه السالم سئل عن نوع واحد من 
   شيءاألنبذة فأجاب عنه بتحرمي اجلنس فيدخل فيه القليل والكثري منها ولو كان هناك تفصيل يف

  من أنواعه ومقاديره لذكره ومل يهمله
ما أسكر كثريه ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة اخلامسة روى أبو داود عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

  )فقليله حرام 
كل ( يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة السادسة روى أيضاً عن القاسم عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا 

مكيال يسع ستة عشر رطالً وفيه ) الفرق ( قال اخلطايب ) سكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام م
  أبني البيان أن احلرمة شاملة جلميع أجزاء الشراب

عن ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة السابعة روى أبو داود عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت هنى رسول اهللا 
تر قال اخلطايب املفتر كل شراب يورث الفتور واخلدر يف األعضاء وهذا ال شك أنه متناول جلميع كل مسكر ومف

  أنواع األشربة فهذه األحاديث كلها دالة على أن كل مسكر فهو مخر وهو حرام
مسي النوع الثاين من الدالئل على أن كل مسكر مخر التمسك باالشتقاقات قال أهل اللغة أصل هذا احلرف التغطية 

اخلمار مخاراً ألنه يغطي رأس املرأة واخلمر ما واراك من شجر وغريه من وهدة وأكمة ومخرت رأس اإلناء أي غطيته 
واخلامر هو الذي يكتم شهادته قال ابن األنباري مسيت مخراً ألهنا ختامر العقل أي ختالطه يقال خامره الداء إذا 

  مرخالطه وأنشد لكثري هنيئاً مريئاً غري داء خما
ويقال خامر السقام كبده وهذا الذي ذكره راجع إىل األول ألن الشيء إذا خالط الشيء صار مبنزلة الساتر له 

فهذه االشتقاقات دالة على أن اخلمر ما يكون ساتراً للعقل كما مسيت مسكراً ألهنا تسكر العقل أي حتجزه وكأهنا 
حاصله إىل أن اخلمر هو السكر ألن السكر يغطي العقل  مسيت باملصدر من مخره مخراً إذا ستره للمبالغة ويرجع

ومينع من وصول نوره إىل األعضاء فهذه االشتقاقات من أقوى الدالئل على أن مسمى اخلمر هو املسكر فكيف إذا 
انضافت األحاديث الكثرية إليه ال يقال هذا إثبات للغة بالقياس وهو غري جائز ألنا نقول ليس هذا إثباتاً للغة 

لقياس بل هو تعيني املسمى بواسطة هذه االشتقاقات كما أن أصحاب أيب حنيفة رمحهم اهللا يقولون إن مسمى با
  النكاح هو الوطء ويثبتونه باالشتقاقات ومسمى الصوم هو اإلمساك ويثبتونه باالشتقاقات

يات الواردة يف اخلمر ثالثة النوع الثالث من الدالئل الدالة على أن اخلمر هو املسكر أن األمة جممعة على أن اآل
واثنان منها وردا بلفظ اخلمر أحدمها هذه اآلية والثانية آية املائدة والثالثة وردت يف السكر وهو قوله الَ َتقَْرُبواْ 

  وهذا يدل على أن املراد من اخلمر هو املسكر)  ٤٣النساء ( الصَّلَواةَ  َوأَنُتْم ُسكَاَرى 
ب حترمي اخلمر هو أن عمر ومعاذاً قاال يا رسول اهللا إن اخلمر مسلبة للعقل مذهبة النوع الرابع من احلجة أن سب

للمال فبني لنا فيه فهما إمنا طلبا الفتوى من اهللا ورسوله بسبب كون اخلمر مذهبة للعقل فوجب أن يكون كل ما 
  يف هذا احلكمكان مساوياً للخمر يف هذا املعىن إما أن يكون مخراً وإما أن يكون مساوياً للخمر 



َوالْبَْغَضاء النوع اخلامس من احلجة أن اهللا علل حترمي اخلمر بقوله تعاىل إِنََّما ُيرِيُد الشَّيْطَانُ أَن ُيوِقَع بَْيَنكُُم الَْعَداَوةَ  
ن هذه األفعال معللة بالسكر وال شك أ)  ٩١املائدة ( ِفى الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ وََيُصدَّكُْم َعن ِذكْرِ اللَِّه َوَعنِ الصَّلَواةِ  

وهذا التعليل يقيين فعلى هذا تكون هذه اآلية نصاً يف أن حرمة اخلمر معللة بكوهنا مسكرة فإما أن جيب القطع بأن 
كل مسكر مخر وإن مل يكن كذلك فال بد من ثبوت هذا احلكم يف كل مسكر وكل من أنصف وترك العناد علم أن 

ات هذا املطلوب حجة أيب حنيفة رمحه اهللا من وجوه أحدها قوله تعاىل َوِمن ثََمراِت هذه الوجوه ظاهرة جلية يف إثب
من اهللا تعاىل علينا باختاذ السكر والرزق احلسن )  ٦٧النحل ( النَّخِيلِ وَاالْْعَنابِ َتتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكًَرا َورِْزقًا َحَسًنا 

  ن املنة ال تكون إال باملباحوما حنن فيه سكر ورزق حسن فوجب أن يكون مباحاً أل
واحلجة الثانية ما روى ابن عباس أنه عليه الصالة والسالم أتى السقاية عام حجة الوداع فاستند إليها وقال اسقوين 

فقال العباس أال أسقيك مما ننبذه يف بيوتنا فقال ما تسقي الناس فجاءه بقدح من نبيذ فشمه فقطب وجهه ورده 
هللا أفسدت على أهل مكة شراهبم فقال ردوا على القدح فردوه عليه فدعا مباء من زمزم فقال العباس يا رسول ا

  وصب عليه وشرب وقال إذا اغتلمت عليكم هذه األشربة فاقطعوا منتها باملاء
وجه االستدالل به أن التقطيب ال يكون إال من الشديد وألن املزج باملاء كان لقطع الشدة بالنص وألن اغتالم 

  دته كاغتالم البعري سكرهالشراب ش
  احلجة الثالثة التمسك بآثار الصحابة

واجلواب عن األول أن قوله تعاىل تَتَِّخذُونَ ِمْنهُ َسكًَرا َورِْزقًا َحسًَنا نكرة يف اإلثبات فلم قلتم إن ذلك السكر 
يات الثالث الدالة على والرزق احلسن هو هذا النبيذ مث أمجع املفسرون على أن تلك اآلية كانت نازلة قبل هذه اآل

  حترمي اخلمر فكانت هذه الثالثة إما ناسخة أو خمصصة هلا
وأما احلديث فلعل ذلك النبيذ كان ماًء نبذت مترات فيه لتذهب امللوحة فتغري طعم املاء قليالً إىل احلموضة وطبعه 

وجهه وأيضاً كان املراد بصب  عليه السالم كان يف غاية اللطافة فلم حيتمل طبعه الكرمي ذلك الطعم فلذلك قطب
املاء فيه إزالة ذلك القذر من احلموضة أو الرائحة وباجلملة فكل عاقل يعلم أن اإلعراض عن تلك الدالئل اليت 

  ذكرناها هبذا القدر من االستدالل الضعيف غري جائز
نة الرسول عليه السالم وأما آثار الصحابة فهي متدافعة متعارضة فوجب تركها والرجوع إىل ظاهر كتاب اهللا وس

  فهذا هو الكالم يف حقيقة اخلمر
املقام الثاين يف بيان أن هذه اآلية دالة على حترمي اخلمر وبيانه من وجوه األول أن اآلية دالة على أن اخلمر مشتملة 

 ٣٣األعراف ( َوَما َبطََن َواِإلثَْم وَالْبَْغىَ   على اإلمث واإلمث حرام لقوله تعاىل قُلْ إِنََّما َحرََّم رَّبَي الْفَواِحَش َما ظََهَر ِمنَْها
فكان جمموع هاتني اآليتني دليالً على حترمي اخلمر الثاين أن اإلمث قد يراد به العقاب وقد يراد به ما يستحق به ) 

َبُر ِمن نَّفِْعهَِما العقاب من الذنوب وأيهما كان فال يصح أن يوصف به إال احملرم الثالث أنه تعاىل قال وَإِثُْمُهَما أَكْ
  صرح برجحان اإلمث والعقاب وذلك يوجب التحرمي

فإن قيل اآلية ال تدل على أن شرب اخلمر إمث بل تدل على أن فيه إمثاً فهب أن ذلك اإلمث حرام فلم قلتم إن شرب 
  اخلمر ملا حصل فيه ذلك اإلمث وجب أن يكون حراماً

فلما بني تعاىل أن فيه إمثاً كان املراد أن ذلك اإلمث الزم له على مجيع  قلنا ألن السؤال كان واقعاً عن مطلق اخلمر
التقديرات فكان شرب اخلمر مستلزماً هلذه املالزمة احملرمة ومستلزم احملرم حمرم فوجب أن يكون الشرب حمرماً 

يها منافع للناس ومنهم من قال هذه اآلية ال تدل على حرمة اخلمر واحتج عليه بوجوه أحدها أنه تعاىل أثبت ف



واحملرم ال يكون فيه منفعة والثاين لو دلت هذه اآلية على حرمتها فلم مل يقنعوا هبا حىت نزلت آية املائدة وآية حترمي 
الصالة الثالث أنه تعاىل أخرب أن فيهما إمثاً كبرياً فمقتضاه أن ذلك اإلمث الكبري يكون حاصالً ما داما موجودين فلو 

  بري سبباً حلرمتها لوجب القول بثبوت حرمتها يف سائر الشرائعكان ذلك اإلمث الك
واجلواب عن األول أن حصول النفع العاجل فيه يف الدنيا ال مينع كونه حمرماً ومىت كان كذلك مل يكن حصول 

  النفع فيهما مانعاً من حرمتهما ألن صدق اخلاص يوجب صدق العام
هنا نزلت يف حترمي اخلمر والتوقف الذي ذكرته غري مروى عنهم وقد واجلواب عن الثاين أنا روينا عن ابن عباس أ

جيوز أن يطلب الكبار من الصحابة نزول ما هو آكد من هذه اآلية يف التحرمي كما التمس إبراهيم صلوات اهللا عليه 
  مشاهدة إحياء املوتى ليزداد سكوناً وطمأنينة
إخبار عن احلال ال عن املاضي وعندنا أن اهللا تعاىل علم أن شرب اخلمر  واجلواب عن الثالث أن قوله ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري

  مفسدة هلم يف ذلك الزمان وعلم أنه ما كان مفسدة للذين كانوا قبل هذه األمة فهذا متام الكالم يف هذا الباب
هما يقال يسرته إذا املسألة الثالثة يف حقيقة امليسر فنقول امليسر القمار مصدر من يسر كاملوعد واملرجع من فعل

قمرته واختلفوا يف اشتقاقه على وجوه أحدها قال مقاتل اشتقاقه من اليسر ألنه أخذ ملال الرجل بيسر وسهولة من 
غري كد وال تعب كانوا يقولون يسروا لنا مثن اجلزور أو من اليسار ألنه سبب يساره وعن ابن عباس كان الرجل يف 

ثانيها قال ابن قتيبة امليسر من التجزئة واالقتسام يقال يسروا الشيء أي اقتسموه اجلاهلية خياطر على أهله وماله و
فاجلزور نفسه يسمى ميسراً ألنه جيزأ أجزاء فكأنه موضع التجزئة والياسر اجلازر ألنه جيزىء حلم اجلزور مث يقال 

زؤن حلم اجلزور وثالثها قال للضاربني بالقداح واملتقامرين على اجلزور إهنم ياسرون ألهنم بسبب ذلك الفعل جي
الواحدي إنه من قوهلم يسر يل هذا الشيء ييسر يسرا وميسراً إذا وجب والياسر الواجب بسبب القداح هذا هو 

  الكالم يف اشتقاق هذه اللفظة
كانت هلم عشرة قداح وهي األزالم واألقالم الفذ والتوأم والرقيب ) الكشاف ( وأما صفة امليسر فقال صاحب 

لس بفتح احلاء وكسر الالم وقيل بكسر احلاء وسكون الالم واملسبل واملعلي والنافس واملنيح والسفيح والوغد واحل
لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحروهنا وجيزؤوهنا عشرة أجزاء وقيل مثانية وعشرين جزءاً إال ثالثة وهي 

  املنيح والسفيح والوعد ولبعضهم يف هذا املعىن شعر

  الدنيا سهاميل يف 
  ليس فيهن ربيح
  وأساميهن وغد
  وسفيح ومنيح

فللفذ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثالثة وللحلس أربعة وللنافس مخسة وللمسبل ستة وللمعلي سبعة جيعلوهنا يف 
الربابة وهي اخلريطة ويضعوهنا على يد عدل مث جيلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحاً منها فمن خرج 

ح من ذوات األنصباء أخذ النصب املوسوم به ذلك القدح ومن خرج له قدح ال نصيب له مل يأخذ شيئاً وغرم له قد
مثن اجلزور كله وكانوا يدفعون تلك األنصباء إىل الفقراء وال يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من مل يدخل 

  فيه ويسمونه الربم
( و اسم لذلك القمار املعني أو هو اسم جلميع أنواع القمار روي عن النيب املسألة الرابعة اختلفوا يف أن امليسر هل ه

وعن ابن سريين وجماهد وعطاء كل شيء ) إياكم وهاتني الكعبتني فإهنما من ميسر العجم ) ( صلى اهللا عليه وسلم 



قال النرد  فيه خطر فهو من امليسر حىت لعب الصبيان باجلوز وأما الشطرنج فروي عن علي عليه السالم أنه
والشطرنج من امليسر وقال الشافعي رضي اهللا عنه إذا خال الشطرنج عن الرهان واللسان عن الطغيان والصالة عن 

النسيان مل يكن حراماً وهو خارج عن امليسر ألن امليسر ما يوجب دفع املال أو أخذ مال وهذا ليس كذلك فال 
 اخلف واحلافر فباالتفاق ليس من امليسر وشرحه مذكور يف كتاب يكون قماراً وال ميسراً واهللا أعلم أما السبق يف

  السبق والرمي من كتب الفقه
املسألة اخلامسة اإلمث الكبري فيه أمور أحدها أن عقل اإلنسان أشرف صفاته واخلمر عدو العقل وكل ما كان عدو 

ا مسي عقالً ألنه جيري جمرى األشرف فهو أخس فيلزم أن يكون شرب اخلمر أخس األمور وتقريره أن العقل إمن
عقال الناقة فإن اإلنسان إذا دعاه طبعه إىل فعل قبيح كان عقله مانعاً له من اإلقدام عليه فإذا شرب اخلمر بقي 

الطبع الداعي إىل فعل القبائح خالياً عن العقل املانع منها والتقريب بعد ذلك معلوم ذكر ابن أيب الدنيا أنه مر على 
ل يف يده وميسح به وجهه كهيئة املتوضىء ويقول احلمد هللا الذي جعل اإلسالم نوراً واملاء طهوراً سكران وهو يبو

وعن العباس بن مرداس أنه قيل له يف اجلاهلية مل ال تشرب اخلمر فإهنا تزيد يف جراءتك فقال ما أنا بآخذ جهلي 
ما ذكره اهللا تعاىل من إيقاع العداوة  بيدي فأدخله جويف وال أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسى سفيههم وثانيها

والبغضاء والصد عن ذكر اهللا وعن الصالة وثالثها أن هذه املعصية من خواصها أن اإلنسان كلما كان اشتغاله هبا 
أكثر ومواظبته عليها أمت كان امليل إليها أكثر وقوة النفس عليها أقوى خبالف سائر املعاصي مثل الزاين إذا فعل مرة 

ترت رغبته يف ذلك العمل وكلما كان فعله لذلك العمل أكثر كان فتوره أكثر ونفرته أمت خبالف الشرب واحدة ف
فإنه كلما كان إقدامه عليه أكثر كان نشاطه أكثر ورغبته فيه أمت فإذا واظب اإلنسان عليه صار اإلنسان غرقاً يف 

ذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم وباجلملة فاخلمر اللذات البدنية معرضاً عن تذكر اآلخرة واملعاد حىت يصري من ال
وأما ) اخلمر أم اخلبائث ( يزيل العقل وإذا زال العقل حصلت القبائح بأسرها ولذلك قال عليه الصالة والسالم 

اً امليسر فاإلمث فيه أنه يفضي إىل العداوة وأيضاً ملا جيري بينهم من الشتم واملنازعة وأنه أكل مال بالباطل وذلك أيض
يورث العداوة ألن صاحبه إذا أخذ ماله جماناً أبغضه جداً وهو أيضاً يشغل عن ذكر اهللا وعن الصالة وأما املنافع 

لنَّاسِ فمنافع اخلمر أهنم   املذكورة يف قوله تعاىل َومََناِفُع ِل

يعدون ذلك فضيلة كانوا يتغالون هبا إذا جلبوها من النواحي وكان املشتري إذا ترك املماكسة يف الثمن كانوا 
ومكرمة فكان تكثر أرباحهم بذلك السبب ومنها أنه يقوي الضعيف ويهضم الطعام ويعني على الباه ويسلي احملزون 
ويشجع اجلبان ويسخي البخيل ويصفي اللون وينعش احلرارة الغريزية ويزيد يف اهلمة واالستعالء ومن منافع امليسر 

 يأكل من اجلزور وإمنا كان يفرقه يف احملتاجني وذكر الواقدي أن الواحد التوسعة على ذوي احلاجة ألن من قمر مل
منهم كان رمبا قمر يف اجمللس الواحد مائة بعري فيحصل له مال من غري كد وتعب مث يصرفه إىل احملتاجني فيكتسب 

  منه املدح والثناء
الباقون بالباء املنقوطة من حتت حجة محزة املسألة السادسة قرأ محزة والكسائي كَِثريٍ بالثاء املنقوطة من فوق و

والكسائي أن اهللا وصف أنواعاً كثرية من اإلمث يف اخلمر وامليسر وهو قوله إِنََّما يُرِيُد الشَّْيطَانُ أَن ُيوِقَع َبْيَنكُمُ 
صلى اهللا عليه ( فيهما وألن النيب  فذكر أعداداً من الذنوب)  ٩١املائدة ( الَْعَداَوةَ  َوالَْبْغَضاء ِفى الَْخْمرِ وَالَْمْيِسرِ 

لعن عشرة بسبب اخلمر وذلك يدل على كثرة اإلمث فيهما وألن اإلمث يف هذه اآلية كاملضاد للمنافع ألنه ) وسلم 
قال فيهما إمث ومنافع وكما أن املنافع أعداد كثرية فكذا اإلمث فصار التقدير كأنه قال فيهما مضار كثرية ومنافع 

( قني أن املبالغة يف تعظيم الذنب إمنا تكون بالكرب ال بكونه كثرياً يدل عليه قوله تعاىل كَبَاِئَر اإلثْمِ كثرية حجة البا



وأيضاً القراء اتفقوا على قوله )  ٢النساء ( إِنَُّه كَانَ حُوباً كَبِرياً )  ٣١النساء ( كَبَاِئَر َما تُنَهْونَ َعْنُه )  ٣٢النجم 
  بالباء املنقوطة من حتت وذلك يرجح ما قلناهَوإِثُْمُهَما أَكَْبُر 
  احلكم الرابع
  يف اإلنفاق

  ُر ِفى الدُّنَُيا َواالِْخَرةِ قوله تعاىل َيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ وَالَْمْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ وَإِثُْمُهَما أَكَْب

أجيب عنه بذكر املصرف وأعيد ههنا فأجيب عنه بذكر الكمية قال القفال قد اعلم أن هذا السؤال قد تقدم ذكره ف
يقول الرجل آلخر يسأله عن مذهب رجل وخلقه ما فالن هذا فيقول هو رجل من مذهبه كذا ومن خلقه كذا إذا 

ن مقدار ما عرفت هذا فنقول كان الناس ملا رأوا اهللا ورسوله حيضان على اإلنفاق ويدالن على عظيم ثوابه سألوا ع
  كلفوا به هل هو كل املال أو بعضه فأعلمهم اهللا أن العفو مقبول ويف اآلية مسائل

أي الزيادة )  ١٩٩األعراف ( املسألة األوىل قال الواحدي رمحه اهللا أصل العفو يف اللغة الزيادة قال تعاىل ُخِذ الَْعفَْو 
ما كانوا عليه من العدد قال القفال العفو ما سهل وتيسر مما  أي زادوا على)  ٩٥األعراف ( وقال أيضاً حَتَّى َعفَواْ 

يكون فاضالً عن الكفاية يقال خذ ما عفا لك أي ما تيسر ويشبه أن يكون العفو عن الذنب راجعاً إىل التيسر 
معناه ) عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق فهاتوا ربع عشر أموالكم ( والتسهيل قال عليه الصالة والسالم 

تخفيف بإسقاط زكاة اخليل والرقيق ويقال أعفى فالن فالناً حبقه إذا أوصله إليه من غري إحلاح يف املطالبة وهو ال
راجع إىل التخفيف ويقال أعطاه كذا عفواً صفواً إذا مل يكدر عليه باألذى ويقال خذ من الناس ما عفا لك أي ما 

أي ما سهل لك من الناس ويقال لألرض السهلة العفو وإذا )  ١٩٩األعراف ( تيسر ومنه قوله تعاىل ُخِذ الَْعفَْو 
كان العفو هو التيسري فالغالب أن ذلك إمنا يكون فيما يفضل عن حاجة اإلنسان يف نفسه وعياله ومن تلزمه مؤنتهم 

 اإلنفاق فقول من قال العفو هو الزيادة راجع إىل التفسري الذي ذكرناه ومجلة التأويل أن اهللا تعاىل أدب الناس يف
ا إِنَّ الْمَُبذِّرِيَن فقال تعاىل لنبيه عليه الصالة والسالم َوءاِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه َوالِْمْسِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ َوالَ تَُبذّْر َتْبِذيًر

لَى ُعنُِقَك َوالَ تَْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسطِ وقال َوالَ َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً  إِلَى إِ)  ٢٧ ٢٦اإلسراء ( كَاُنواْ إِْخوانَ الشََّياِطنيِ 
إذا كان عند ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقال )  ٦٧الفرقان ( وقال َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُواْ لَْم ُيْسرِفُواْ وَلَْم َيقْتُُرواْ 

لصدقة ما أبقت غين خري ا( وقال عليه الصالة والسالم ) أحدكم شيء فليبدأ بنفسه مث مبن يعول وهكذا وهكذا 
إذ جاءه رجل ) صلى اهللا عليه وسلم ( وعن جابر بن عبد اهللا قال بينما حنن عند رسول اهللا ) وال يالم على كفاف 

صلى اهللا عليه ( مبثل البيضة من ذهب فقال يا رسول اهللا خذها صدقة فواهللا ال أملك غريها فأعرض عنه رسول اهللا 
ل هاهتا مغضباً فأخذها منه مث حذفه هبا حيث لو أصابته ألوجعته مث قال يأتيين أحدكم مث أتاه من بني يديه فقا) وسلم 

صلى اهللا ( مباله ال ميلك غريه مث جيلس يتكفف الناس إمنا الصدقة عن ظهر غىن خذها فال حاجة لنا فيها وعن النيب 
إلفراط والتفريط فاإلنفاق الكثري هو أنه كان حيبس ألهله قوت سنة وقال احلكماء الفضيلة بني طريف ا) عليه وسلم 

صلى اهللا ( التبذير والتقليل جداً هو التقتري والعدل هو الفضيلة وهو املراد من قوله قُلِ الَْعفَْو ومدار شرع حممد 
على رعاية هذه الدقيقة فشرع اليهود مبناه على اخلشونة التامة وشرع النصارى على املساحمة التامة ) عليه وسلم 
  متوسط يف كل هذه األمور فلذلك كان أكمل من الكل) صلى اهللا عليه وسلم ( مد وشرع حم

بضم الواو والباقون بالنصب فمن رفع جعل ذَا مبعىن الَِّذى وينفقون صلته ) العفو ( املسألة الثانية قرأ أبو عمرو 
  ينفقون العفوكأنه قال ما الذي ينفقون فقال هو العفو ومن نصب كان التقدير ما ينفقون وجوابه 

  املسألة الثالثة اختلفوا يف أن املراد هبذا اإلنفاق هو اإلنفاق الواجب أو التطوع أما القائلون بأنه هو



اإلنفاق الواجب فلهم قوالن األول قول أيب مسلم جيوز أن يكون العفو هو الزكاة فجاء ذكرها ههنا على سبيل 
أن هذا كان قبل نزول آية الصدقات فالناس كانوا مأمورين بأن  اإلمجال وأما تفاصيلها فمذكورة يف السنة الثاين

يأخذوا من مكاسبهم ما يكفيهم يف عامهم مث ينفقوا الباقي مث صار هذا منسوخاً بآية الزكاة فعلى هذا التقدير تكون 
  اآلية منسوخة

حتج هذا القائل بأنه لو كان القول الثاين أن املراد من هذا اإلنفاق هو اإلنفاق على سبيل التطوع وهو الصدقة وا
  مفروضاً لبني اهللا تعاىل مقداره فلما مل يبني بل فوضه إىل رأي املخاطب علمنا أنه ليس بفرض

  وأجيب عنه بأنه ال يبعد أن يوجب اهللا شيئاً على سبيل اإلمجال مث يذكر تفصيله وبيانه بطريق آخر
معناه أين بينت لكم األمر فيما سألتم عنه من وجوه اإلنفاق ومصارفه فهكذا أما قوله كَذاِلكَ ُيبّيُن اللَُّه لَكُمُ اآلَياِت ف

  أبني لكم يف مستأنف أيامكم مجيع ما حتتاجون
 وقوله لََعلَّكُْم َتَتفَكَُّرونَ ِفى الدُّنَُيا َواالِْخَرةِ  فيه وجوه األول قال احلسن فيه تقدمي وتأخري والتقدير كذلك يبني اهللا

دنيا واآلخرة لعلكم تتفكرون والثاين كَذاِلَك يُبّيُن اللَُّه لَكُُم اآليَاِت فيعرفكم أن اخلمر وامليسر لكم اآليات يف ال
فيهما منافع يف الدنيا ومضار يف اآلخرة فإذا تفكرمت يف أحوال الدنيا واآلخرة علمتم أنه ال بد من ترجيح اآلخرة 

خلري ألجل اآلخرة وإمساكه ألجل الدنيا فتتفكرون يف أمر الدنيا على الدنيا الثالث يعرفكم أن إنفاق املال يف وجوه ا
  واآلخرة وتعلمون أنه ال بد من ترجيح اآلخرة على الدنيا

واعلم أنه ملا أمكن إجراء الكالم على ظاهره كما قررناه يف هذين الوجهني ففرض التقدمي والتأخري على ما قاله 
  ه ال جيوزاحلسن يكون عدوالً عن الظاهر ال لدليل وأن

  احلكم اخلامس
  يف اليتامى

ُن كُْم َواللَُّه َيعْلَُم الْمُفِْسَد ِمَن ِفى الدُّْنَيا َواالٌّ ِخَرةِ  َوَيْسألُوَنَك َعنِ الْيََتاَمى قُلْ إِْصالَحٌ لَُّهمْ َخْيٌر َوإِن ُتخَاِلطُوُهْم فَإِْخوَا
  َه َعزِيٌز َحكِيٌمالُْمصِْلحِ َولَْو َشآَء اللَُّه َألْعنََتكُمْ إِنَّ اللَّ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل أن أهل اجلاهلية كانوا قد اعتادوا االنتفاع بأموال اليتامى ورمبا تزوجوا باليتيمة طمعاً يف ماهلا أو 

َتاَمى ظُلْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ يزوجها من ابن له لئال خيرج ماهلا من يده مث إن اهللا تعاىل أنزل قوله إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُواْ أَْموالَ الَْي
وأنزل يف اآليات َوإِنْ خِفُْتْم أَالَّ تُقِْسطُواْ ِفى الْيََتاَمى فَانِكحُواْ َما طَاَب لَكُْم ّمَن )  ١٠النساء ( ِفى ُبطُونِهِْم نَاراً 

ْم ِفيهِنَّ َوَما ُيتْلَى َعلَْيكُْم ِفى الْكَِتابِ ِفى َيَتاَمى وقوله َوَيْسَتفُْتوَنَك ِفى الّنَساء قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُ)  ٣النساء ( الّنَساء 
  الّنَساء الَّلَاِتى الَ ُتْؤتُوَنُهنَّ مَا

فعند ذلك ترك القوم خمالطة )  ١٥٢األنعام ( وقوله َوالَ َتقَْربُواْ َمالَ الَْيِتيمِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن )  ١٢٧النساء ( 
من أمواهلم والقيام بأمورهم فعند ذلك اختلت مصاحل اليتامى وساءت معيشتهم فثقل ذلك على اليتامى واملقاربة 

الناس وبقوا متحريين إن خالطوهم وتولوا أمر أمواهلم استعدوا للوعيد الشديد وإن تركوا وأعرضوا عنهم اختلت 
  معيشة اليتامى فتحري القوم عند ذلك

الواقعة حيتمل أن السؤال كان يف قلبهم وأهنم متنوا أن يبني اهللا هلم كيفية  مث ههنا حيتمل أهنم سألوا الرسول عن هذه
احلال يف هذا الباب فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ويروى أنه ملا نزلت تلك اآليات اعتزلوا أموال اليتامى واجتنبوا 

نه حىت يفسد وكان خمالطتهم يف كل شيء حىت كان يوضع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه وال يأكلو



صاحب اليتيم يفرد له منزالً وطعاماً وشراباً فعظم ذلك على ضعفة املسلمني فقال عبد اهللا بن رواحة يا رسول اهللا 
  مالكنا منازل تسكنها األيتام وال كلنا جيد طعاماً وشراباً يفردمها لليتيم فنزلت هذه اآلية

ْيٌر فيه وجوه أحدها قال القاضي هذا الكالم جيمع النظر يف صالح مصاحل املسألة الثانية قوله قُلْ إِْصالٌَح لَُّهْم َخ
اليتيم بالتقومي والتأديب وغريمها لكي ينشأ على علم وأدب وفضل ألن هذا الصنع أعظم تأثرياً فيه من إصالح حاله 

معىن قوله تعاىل َوءاتُواْ  بالتجارة ويدخل فيه أيضاً إصالح ماله كي ال تأكله النفقة من جهة التجارة ويدخل فيه أيضاً
ومعىن قوله َخْيٌر يتناول حال املتكفل أي هذا العمل خري )  ٢النساء ( الْيََتاَمى أَمْوالَُهْم َوالَ َتتََبدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّّيبِ 

ه يتضمن له من أن يكون مقصراً يف حق اليتيم ويتناول حال اليتيم أيضاً أي هذا العمل خري لليتيم من حيث أن
  صالح نفسه وصالح ماله فهذه الكلمة جامعة جلميع مصاحل اليتيم والويل

  فإن قيل ظاهر قوله قُلْ إِْصالٌَح لَُّهْم خَْيٌر ال يتناول إال تدبري أنفسهم دون ماهلم
اهر وهذا قلنا ليس كذلك ألن ما يؤدي إىل إصالح ماله بالتنمية والزيادة يكون إصالحاً له فال ميتنع دخوله حتت الظ

القول أحسن األقوال املذكورة يف هذا املوضع وثانيها قول من قال اخلرب عائد إىل الويل يعين إصالح أمواهلم من غري 
عوض وال أجرة خري للويل وأعظم أجراً له والثالث أن يكون اخلرب عائداً إىل اليتيم واملعىن أن خمالطتهم باإلصالح 

عن خمالطتهم والقول األول أوىل ألن اللفظ مطلق فتخصيصه ببعض اجلهات خري هلم من التفرد عنهم واإلعراض 
دون البعض ترجيح من غري مرجح وهو غري جائز فوجب محله على اخلريات العائدة إىل الويل وإىل اليتيم يف إصالح 

يكون عني املتكفل النفس وإصالح املال وباجلملة فاملراد من اآلية أن جهات املصاحل خمتلفة غري مضبوطة فينبغي أن 
ملصاحل اليتيم على حتصيل اخلري يف الدنيا واآلخرة لنفسه واليتيم يف ماله ويف نفسه فهذه كلمة جامعة هلذه اجلهات 

  بالكلية
  أما قوله تعاىل َوإِن ُتخَاِلطُوُهْم فَإِْخواُنكُْم ففيه مسائل

  اخلالط ويقال خولط الرجل املسألة األوىل املخالطة مجع يتعذر فيه التمييز ومنه يقال للجماع

  إذا جن واخلالط اجلنون الختالط األمور على صاحبه بزوال عقله
املسألة الثانية يف تفسري اآلية وجوه أحدها املراد وإن ختالطوهم يف الطعام والشراب واملسكن واخلدم فإخوانكم 

كنه عن مسكن أنفسهم فاهللا تعاىل واملعىن أن القوم ميزوا طعامه عن طعام أنفسهم وشرابه عن شراب أنفسهم ومس
أباح هلم خلط الطعامني والشرابني واالجتماع يف املسكن الواحد كما يفعله املرء مبال ولده فإن هذا أدخل يف حسن 
العشرة واملؤالفة واملعىن وإن ختالطوهم مبا ال يتضمن إفساد أمواهلم فذلك جائز وثانيها أن يكون املراد هبذه املخالطة 

وا بأمواهلم بقدر ما يكون أجره مثل ذلك العمل والقائلون هبذا القول منهم من جوز ذلك سواء كان القيم أن ينتفع
غنياً أو فقرياً ومنهم من قال إذا كان القيم غنياً مل يأكل من ماله ألن ذلك فرض عليه وطلب األجرة على العمل 

ّياً فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمن كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعُروِف وأما إن الواجب ال جيوز واحتجوا عليه بقوله تعاىل َوَمن كَانَ غَنِ
كان القيم فقرياً فقالوا إنه يأكل بقدر احلاجة ويرده إذا أيسر فإن مل يوسر حتلله من اليتيم وروي عن عمر رضي اهللا 

ت استعففت وإن افتقرت أكلت قرضاً عنه أنه قال أنزلت نفسي من مال اهللا تعاىل مبنزلة ويل اليتيم إن استغني
  باملعروف مث قضيت وعن جماهد أنه إذا كان فقرياً وأكل باملعروف فال قضاء عليه

القول الثالث أن يكون معىن اآلية إن خيلطوا أموال اليتامى بأموال أنفسهم على سبيل الشركة بشرط رعاية جهات 
  املصلحة والغبطة للصيب

يب مسلم أن املراد باخللط املصاهرة يف النكاح على حنو قوله َوإِنْ ِخفُْتْم أَن ال تُقِْسطُواْ والقول الرابع وهو اختيار أ



وقوله عز من قائل َوَيْسَتفْتُوَنَك ِفى الّنَساء قُلِ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفيهِنَّ َوَما ُيْتلَى َعلَْيكُمْ )  ٣النساء ( ِفى الْيََتاَمى فَانِكُحواْ 
قال وهذا القول راجح على غريه من وجوه أحدها أن هذا القول )  ١٢٧النساء ( ى َيَتاَمى الّنَساء ِفى الِْكَتابِ ِف

خلط لليتيم نفسه والشركة خلط ملاله وثانيها أن الشركة داخلة يف قوله قُلْ إِْصالَحٌ لَُّهْم َخْيٌر واخللط من جهة 
 هذا اخللط أقرب وثالثها أن قوله تعاىل فَإِخَواُنكُمْ النكاح وتزويج البنات منهم مل يدخل يف ذلك فحمل الكالم يف

يدل على أن املراد باخللط هو هذا النوع من اخللط ألن اليتيم لو مل يكن من أوالد املسلمني لوجب أن يتحرى 
ة صالح أمواله كما يتحراه إذا كان مسلماً فوجب أن تكون اإلشارة بقوله فَإِخَواُنكُْم إىل نوع آخر من املخالط

فكان املعىن أن املخالطة )  ٢٢١البقرة ( ورابعها أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية َوالَ تَْنِكُحواْ الُْمْشرِكَاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ 
املندوب إليها إمنا هي يف اليتامى الذين هم لكم إخوان باإلسالم فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم لتأكيد األلفة فإن 

  فال تفعلوا ذلك كان اليتيم من املشركات
  املسألة الثالثة قوله فَإِخَواُنكُمْ أي فهم إخوانكم قال الفراء ولو نصبته كان صواباً واملعىن فإخوانكم ختالطون

أما قوله َواللَُّه َيعْلَُم الُْمفِْسَد ِمَن الُْمصِْلحِ فقيل املفسد ألمواهلم من املصلح هلا وقيل يعلم ضمائر من أراد اإلفساد 
 ماهلم بالنكاح من املصلح يعين إنكم إذا أظهرمت من أنفسكم إرادة اإلصالح فإذا مل تريدوا ذلك يف والطمع يف

قلوبكم بل كان مرادكم منه غرضاً آخر فاهللا مطلع على ضمائركم عامل مبا يف قلوبكم وهذا هتديد عظيم والسبب 
  أن اليتيم ال ميكنه رعاية الغبطة لنفسه وليس له أحد يراعيها

تعاىل قال ملا مل يكن له أحد يتكفل مبصاحله فأنا ذلك املتكفل وأنا املطالب لوليه وقيل واهللا يعلم املصلح الذي  فكأنه
يلي من أمر اليتيم ما جيوز له بسببه االنتفاع مباله ويعلم املفسد الذي ال يلي من إصالح أمر اليتيم ما جيوز له بسببه 

  مال اليتيم شيئاً من غري إصالح منكم ملاهلماالنتفاع مباله فاتقوا أن تتناولوا من 
  أما قوله تعاىل َولَوْ َشاء اللَُّه الْعنََتكُْم ففيه مسائل

احلمل على مشقة ال تطاق يقال أعنت فالن فالناً إذا أوقعه فيما ال يستطيع اخلروج منه ) اإلعنات ( املسألة األوىل 
اجملبور إذا انكسر بعد اجلرب وأصل الَْعَنَت من املشقة وأكمة عنوت وتعنته تعنتاً إذا لبس عليه يف سؤاله وعنت العظم 

أي شديد عليه ما شق عليكم ويقال )  ١٢٨التوبة ( إذا كانت شاقة كدوداً ومنه قوله تعاىل عَزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم 
لو شاء اهللا جلعل ما أعنتين يف السؤال أي شدد علي وطلب عنيت وهو اإلضرار وأما املفسرون فقال ابن عباس 

أصبتم من أموال اليتامى موبقاً وقال عطاء ولو شاء اهللا ألدخل عليكم املشقة كما أدخلتم على أنفسكم ولضيق 
  األمر عليكم يف خمالطتهم وقال الزجاج ولو شاء اهللا لكلفكم ما يشتد عليكم

 مل يكلف العبد مبا ال يقدر عليه ألن قوله َولَْو َشاء املسألة الثانية احتج اجلبائي هبذه اآلية فقال إهنا تدل على أنه تعاىل
اللَُّه الْعنََتكُْم يدل على أنه تعاىل مل يفعل اإلعنات والضيق يف التكليف ولو كان مكلفاً مبا ال يقدر العبد عليه لكان 

  قد جتاوز حد اإلعنات وحد الضيق
ء النتفاء غريه مث سألوا أنفسهم بأن هذه اآلية وردت يف واعلم أن وجه هذا االستدالل أن كلمة لَْو تفيد انتفاء الشي

حق اليتيم وأجابوا عنه بأن االعتبار بعموم اللفظ ال خبصوص السبب وأيضاً فوىل هذا اليتيم قد ال يفعل تعاىل فيه 
قدرة اإلصالح ألن هذا هو قوهلم فيمن خيتار خالف اإلصالح وإذا كان كذلك فكيف جيوز أن يقول تعاىل فيه 

اصة َولَْو َشاء اللَُّه الْعَنَتكُْم مع أنه كلفه مبا ال يقدر عليه وال سبيل له إىل فعله وأيضاً فاإلعنات ال يصح إال فيمن خ
يتمكن من الشيء فيشق عليه ويضيق فأما من ال يتمكن البتة فذلك ال يصح فيه وعند اخلصم الويل إذا اختار 

  يقدر على الفساد ال يصح أن يقال فيه َولَْو َشاء اللَُّه العَْنَتكُْمالصالح فإنه ال ميكنه فعل الفساد وإذا مل 



  واجلواب عنه املعارضة مبسألة العلم والداعي واهللا أعلم
املسألة الثالثة احتج الكعيب هبذه اآلية على أنه تعاىل قادر على خالف العدل ألنه لو امتنع وصفه بالقدرة على 

اء اللَُّه الْعَنَتكُْم وللنظام أن جييب بأن هذا معلق على مشيئة اإلعنات فلم قلتم بأن اإلعنات ما جاز أن يقول َولَْو َش
  هذه املشيئة ممكنة الثبوت يف حقه تعاىل واهللا أعلم

  احلكم السادس
  فيما يتعلق بالنكاح

رِكَةٍ  َولَْو أَْعَجبَْتكُْم َوالَ ُتنِكُحواْ الُْمِشرِِكَني حَتَّى َوالَ َتْنِكحُواْ الُْمْشرِكَاِت حَتَّى ُيْؤِمنَّ َوَألَمةٌ  مُّْؤِمَنةٌ  َخْيٌر مِّن مُّْش
  عُواُْيْؤِمُنواْ َولََعْبٌد مُّْؤِمٌن َخْيٌر مِّن مُّشْرٍِك َولَْو أَْعَجَبكُْم أُْولَاِئَك َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ وَاللَُّه َيْد

  ُن آَياِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَإِلَى الَْجنَّةِ  َوالَْمْغِفَرةِ  بِإِذْنِِه َوُيَبيِّ
اعلم أن هذه اآلية نظري قوله َوالَ ُتْمِسكُواْ بِِعَصمِ الْكََواِفرِ وقرىء بضم التاء أي ال تزوجوهن وعلى هذه القراءة ال 

  يزوجوهنن
فاألكثرون على أنه ابتداء واعلم أن املفسرين اختلفوا يف أن هذه اآلية ابتداء حكم وشرع أو هو متعلق مبا تقدم 

( شرع يف بيان ما حيل وحيرم وقال أبو مسلم بل هو متعلق بقصة اليتامى فإنه تعاىل ملا قال َوإِن ُتخَاِلطُوُهْم فَإِْخواُنكُْم 
وأراد خمالطة النكاح عطف عليه ما يبعث على الرغبة يف اليتامى وأن ذلك أوىل مما كانوا يتعاطون )  ٢٢٠البقرة 
بة يف املشركات وبني أن أمة مؤمنة خري من مشركة وإن بلغت النهاية فيما يقتضي الرغبة فيها ليدل بذلك من الرغ

على ما يبعث على التزوج باليتامى وعلى تزويج األيتام عند البلوغ ليكون ذلك داعية ملا أمر به من النظر يف 
  اآلية مسائل صالحهم وصالح أمواهلم وعلى الوجهني فحكم اآلية ال خيتلف مث يف

املسألة األوىل روي عن ابن عباس أنه عليه الصالة والسالم بعث مرثد بن أيب مرثد حليفاً لبين هاشم إىل مكة 
ليخرج أناساً من املسلمني هبا سراً فعند قدومه جاءته امرأته يقال هلا عناق خليلة له يف اجلاهلية أعرضت عنه عند 

مث ) صلى اهللا عليه وسلم ( سالم مينع من ذلك مث وعدها أن يستأذن الرسول اإلسالم فالتمست اخللوة فعرفها أن اإل
عرفه ما جرى يف أمر عناق وسأله هل حيل له ) صلى اهللا عليه وسلم ( يتزوج هبا فلما انصرف إىل رسول اهللا 
  التزوج هبا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

ر أصحاب الشافعي رمحه اهللا إنه حقيقة يف العقد واحتجوا عليه املسألة الثانية اختلف الناس يف لفظ النكاح فقال أكث
وقف النكاح على الويل والشهود واملتوقف ) ال نكاح إال بويل وشهود ( بوجوه أحدها قوله عليه الصالة والسالم 

) سفاح ولدت من نكاح ومل أولد من ( على الويل والشهود هو العقد ال الوطء والثاين قوله عليه الصالة والسالم 
دل احلديث على أن النكاح كاملقابل للسفاح ومعلوم أن السفاح مشتمل على الوطء فلو كان النكاح امساً للوطء 

( كُْم المتنع كون النكاح مقابالً للسفاح وثالثها قوله تعاىل َوأَْنِكحُواْ االَياَمى ِمْنكُْم وَالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِماِئ
( ك أن لفظ أنكحوا ال ميكن محله إال على العقد ورابعها قول األعشى أنشده الواحدي يف وال ش)  ٣٢النور 

  فال تقربن من جارة إن سرها) البسيط 
  عليك حرام فانكحن أو تأميا

يعين مقاربتها على الطريق الذي حيرم فاعقد ) ال تقربن جارة ( وقوله فانكحن ال حيتمل إال األمر بالعقد ألنه قال 
إال فتأمي وجتنب النساء وقال اجلمهور من أصحاب أيب حنيفة أنه حقيقة يف الوطء واحتجوا عليه بوجوه وتزوج و



إىل غاية النكاح أحدها قوله تعاىل الظَّاِلُمونَ فَإِن طَلَّقََها فَالَ َتِحلُّ لَُه ِمن َبْعدُ َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه نفي احلل ممتد 
  هذه احلرمة ليس هو العقد بدليل قوله عليهوالنكاح الذي تنتهي به 

فوجب أن يكون املراد منه هو الوطء وثانيها قوله ) ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ( الصالة والسالم 
أثبت النكاح مع عدم العقد وثالثها أن النكاح يف ) ناكح اليد ملعون وناكح البهيمة ملعون ( عليه الصالة والسالم 

عن الضم والوطء يقال نكح املطر األرض إذا وصل إليها ونكح النعاس عينه ويف املثل أنكحنا الفرا اللغة عبارة 
  فسترى وقال الشاعر التاركني على طهر نساءهم

  والناكحني بشطي دجلة البقرا
  وقال املتنيب أنكحت صم حصاها خف يعملة

  تعثرت يب إليك السهل واجلبال
باشرة أمت منه يف العقد فوجب محله عليه ومن الناس من قال النكاح عبارة عن ومعلوم أن معىن الضم والوطء يف امل

الضم ومعىن الضم حاصل يف العقد ويف الوطء فيحسن استعمال هذا اللفظ فيهما مجيعاً قال ابن جين سألت أبا علي 
فإذا قالوا نكح فالن فالنة  عن قوهلم نكح املرأة فقال فرقت العرب يف االستعمال فرقاً لطيفاً حىت ال حيصل االلتباس

أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته مل يريدوا غري اجملامعة ألنه إذا ذكر أنه نكح امرأته 
أو زوجته فقد استغىن عن ذكر العقد فلم حتتمل الكلمة غري اجملامعة فهذا متام ما يف هذا اللفظ من البحث وأمجع 

  ن املراد من قوله َوالَ تَْنِكُحواْ يف هذه اآلية أي ال تعقدوا عليهن عقد النكاحاملفسرون على أ
املسألة الثالثة اختلفوا يف أن لفظ املشرك هل يتناول الكفار من أهل الكتاب فأنكر بعضهم ذلك واألكثرون من 

ه وجوه أحدها قوله تعاىل العلماء على أن لفظ املشرك يندرج فيه الكفار من أهل الكتاب وهو املختار ويدل علي
مث قال يف آخر اآلية سُْبحَاَنهُ )  ٣٠التوبة ( َصاِغُرونَ َوقَالَتِ الَْيُهوُد ُعَزْيرٌ اْبُن اللَِّه َوقَالَِت النَّصَاَرى الَْمسِيُح اْبُن اللَِّه 

ها قوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفرُ وهذه اآلية صرحية يف أن اليهودي والنصراين مشرك وثاني)  ٣١التوبة ( َعمَّا ُيْشرِكُونَ 
دلت هذه اآلية على أن ما سوى الشرك قد يغفره اهللا )  ٤٨النساء ( أَن ُيشَْرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء 

 يف اجلملة تعاىل يف اجلملة فلو كان كفر اليهودي والنصراين ليس بشرك لوجب مبقتضى هذه اآلية أن يغفر اهللا تعاىل
املائدة ( ةٍ  وملا كان كان ذلك باطالً علمنا أن كفرمها شرك وثالثها قوله تعاىل لَّقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَلَاثَ

فهذا التثليث إما أن يكون العتقادهم وجود صفات ثالثة أو العتقادهم وجود ذوات ثالثة واألول باطل ألن )  ٧٣
فهوم من كونه تعاىل عاملاً غري املفهوم من كونه قادراً ومن كونه حياً وإذا كانت هذه املفهومات الثالثة ال بد من امل

االعتراف هبا كان القول بإثبات صفات ثالثة من ضرورات دين اإلسالم فكيف ميكن تكفري النصارى بسبب ذلك 
ذواتاً ثالثة قدمية مستقلة ولذلك فإهنم جوزوا يف أقنوم الكلمة  وملا بطل ذلك علمنا أنه تعاىل إمنا كفرهم ألهنم أثبتوا

أن حيل يف عيسى وجوزوا يف أقنوم احلياة أن حيل يف مرمي ولوال أن هذه األشياء املسماة عندهم باألقانيم ذوات قائمة 
نفس قدمية أزلية وهذا بأنفسها ملا جوزوا عليها االنتقال من ذات إىل ذات فثبت أهنم قائلون بإثبات ذوات قائمة بال

شرك وقول بإثبات اآلهلة فكانوا مشركني وإذا ثبت دخوهلم حتت اسم املشرك وجب أن يكون اليهودي كذلك 
ضرورة أنه ال قائل بالفرق ورابعها ما روي أنه عليه الصالة والسالم أمر أمرياً وقال إذا لقيت عدداً من املشركني 

منهم وإن أبوا فادعهم إىل اجلزية وعقد الذمة فإن أجابوك فاقبل منهم وكف  فادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل
  عنهم مسي



من يقبل منه اجلزية وعقد الذمة باملشرك فدل على أن الذمي يسمى باملشرك وخامسها ما احتج به أبو بكر األصم 
خارجة عن قدرة  فقال كل من جحد رسالته فهو مشرك من حيث إن تلك املعجزات اليت ظهرت على يده كانت

البشر وكانوا منكرين صدورها عن اهللا تعاىل بل كانوا يضيفوهنا إىل اجلن والشياطني ألهنم كانوا يقولون فيها إهنا 
سحر وحصلت من اجلن والشياطني فالقوم قد أثبتوا شريكاً هللا سبحانه يف خلق هذه األشياء اخلارجة عن قدرة 

ال معىن لإلله إال من كان قادراً على خلق هذه األشياء واعترض القاضي البشر فوجب القطع بكوهنم مشركني ألنه 
من األمور اخلارجة عن قدرة ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقال إمنا يلزم هذا إذا سلم اليهودي أن ما ظهر على يد حممد 

صلى ( هر على يد حممد البشر فعند ذلك إذا أضافه إىل غري اهللا تعاىل كان مشركاً أما إذا أنكر ذلك وزعم أن ما ظ
  من جنس ما يقدر العباد عليه مل يلزم أن يكون مشركاً بسبب ذلك إىل غري اهللا تعاىل) اهللا عليه وسلم 

واجلواب أنه ال اعتبار بإقراره أن تلك املعجزات خارجة عن مقدور البشر أم ال إمنا االعتبار يدل على أن ذلك 
إىل غري اهللا تعاىل كان مشركاً كما أن إنساناً لو قال إن خلق اجلسم املعجز خارج عن قدرة البشر فمن نسب ذلك 

واحلياة من جنس مقدور البشر مث أسند حلق احليوان والنبات إىل األفالك والكواكب كان مشركاً فكذا ههنا فهذا 
فصل بني أهل جمموع ما يدل على أن اليهودي والنصراين يدخالن حتت اسم املشرك واحتج من أباه بأن اهللا تعاىل 

الكتاب وبني املشركني يف الذكر وذلك يدل على أن أهل الكتاب ال يدخلون حتت اسم املشرك وإمنا قلنا أنه تعاىل 
 ) ١٧احلج ( واْ فصل لقوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوالَِّذيَن َهادُواْ َوالصَّابِِئَني وَالنَّصَاَرى وَالَْمُجوَس َوالَِّذيَن أَْشَركُ

وقال لَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَرُواْ ِمْن )  ١٠٥البقرة ( وقال أيضاً مَّا َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ َوالَ الُْمْشرِِكَني 
 ففي هذه اآليات فصل بني القسمني وعطف أحدمها على اآلخر وذلك يوجب)  ١البينة ( أَْهلِ الِْكَتابِ َوالُْمْشرِِكَني 

  التغاير
وبقوله تعاىل َمن )  ٧األحزاب ( واجلواب أن هذا مشكل بقوله تعاىل أََخذَْنا ِمَن النَّبِّيْيَن ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمن نُّوحٍ 

 ذلك كَانَ َعُدّوا لّلَِّه َوَملِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ فإن قالوا إمنا خص بالذكر تنبيهاً على كمال الدرجة يف
الوصف املذكور قلنا فههنا أيضاً إمنا خص عبدة األوثان يف هذه اآليات هبذا اإلسم تنبيهاً على كمال درجتهم يف 

هذا الكفر فهذا مجلة ما يف هذه املسألة مث اعلم أن القائلني بأن اليهود والنصارى يندرجون حتت اسم املشرك 
هم من حيث اللغة ملا بينا أن اليهود والنصارى قائلون بالشرك اختلفوا على قولني فقال قوم وقوع هذا اإلسم علي

وقال اجلبائي والقاضي هذا اإلسم من مجلة األمساء الشرعية واحتجا على ذلك بأنه قد تواتر النقل عن الرسول عليه 
أو كان شاكاً  الصالة والسالم أنه كان يسمى كل من كان كافراً باملشرك ومن كان يف الكفار من ال يثبت إهلاً أصالً

يف وجوده أو كان شاكاً يف وجود الشريك وقد كان فيهم من كان عند البعثة منكراً للبعث والقيامة فال جرم كان 
منكراً للبعثة والتكليف وما كان يعبد شيئاً من األوثان والذين كانوا يعبدون األوثان فيهم من كانوا يقولون إهنا 

بل كانوا يقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا فثبت أن األكثرين منهم كانوا مقرين بأن  شركاء اهللا يف اخللق وتدبري العامل
إله العامل واحد وأنه ليس له يف اإلهلية معني يف خلق العامل وتدبريه وشريك ونظري إذا ثبت هذا ظهر أن وقوع اسم 

الزكاة وغريمها وإذا كان كذلك املشرك على الكافر ليس من األمساء اللغوية بل من األمساء الشرعية كالصالة و
  وجب اندراج كل كافر حتت هذا اإلسم فهذا مجلة الكالم يف هذه املسألة وباهللا التوفيق

املسألة الرابعة الذين قالوا إن اسم املشرك ال يتناول إال عبدة األوثان قالوا إن قوله تعاىل َوالَ تَْنِكحُواْ الُْمْشرِكَاتِ 
لذين قالوا إن اسم املشرك يتناول مجيع الكفار قالوا ظاهر قوله تعاىل َوالَ َتْنِكُحواْ هنى عن نكاح الوثنية أما ا

الُْمْشرِكَاِت يدل على أنه ال جيوز نكاح الكافرة أصالً سواء كانت من أهل الكتاب أو ال مث القائلون هبذا القول 



ية وعن ابن عمر وحممد بن احلنفية واهلادي اختلفوا فاألكثرون من األئمة قالوا إنه جيوز للرجل أن يتزوج بالكتاب
وهو أحد األئمة الزيدية أن ذلك حرام حجة اجلمهور قوله تعاىل يف سورة املائدة َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ 

  وسورة املائدة كلها ثابتة مل ينسخ منها شيء قط)  ٥املائدة ( الِْكَتاَب 
  اد منه من آمن بعد أن كان من أهل الكتابفإن قيل مل ال جيوز أن يكون املر

قلنا هذا ال يصح من قبل أنه تعاىل أو ال أحل احملصنات من املؤمنات وهذا يدخل فيه من آمن منهن بعد الكفر ومن 
يفيد حصول هذا الوصف يف )  ١٠١البقرة ( كن على اإلميان من أول األمر وألن قوله ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكتَاَب 

لة اإلباحة ومما يدل على جواز ذلك ما روي أن الصحابة كانوا يتزوجون بالكتابيات وما ظهر من أحد منهم حا
  إنكار على ذلك فكان هذا إمجاعاً على اجلواز

نقل أن حذيفة تزوج بيهودية أو نصرانية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها فكتب إليه أتزعم أهنا حرام فقال ال ولكنين 
  أخاف

نتزوج نساء أهل الكتاب وال ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( بن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن رسول اهللا  وعن جابر
ويدل عليه أيضاً اخلرب املشهور وهو ما روى عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أنه عليه الصالة ) يتزوجون نساءنا 

ولو مل يكن نكاح ) ئهم وال آكلي ذبائحهم سنوا هبم سنة أهل الكتاب غري ناكحي نسا( والسالم قال يف اجملوس 
نسائهم جائزاً لكان هذا اإلستثناء عبثاً واحتج القائلون بأنه ال جيوز بأمور أوهلا أن لفظ املشرك يتناول الكتابية على 

لنسخ خالف الظاهر ما بيناه فقوله َوالَ َتْنِكحُواْ الُْمْشرِكَاِت حَتَّى ُيْؤِمنَّ صريح يف حترمي نكاح الكتابية والتخصيص وا
فوجب املصري إليه مث قالوا ويف اآلية ما يدل على تأكيد ما ذكرناه وذلك ألنه تعاىل قال يف آخر اآلية أُوْلَِئَك َيْدُعونَ 
إِلَى النَّارِ والوصف إذا ذكر عقيب احلكم وكان الوصف مناسباً للحكم فالظاهر أن ذلك الوصف علة لذلك احلكم 

عليكم نكاح املشركات ألهنن يدعون إىل النار وهذه العلة قائمة يف الكتابية فوجب القطع  فكأنه تعاىل قال حرمت
  بكوهنا حمرمة

واحلجة الثانية هلم أن ابن عمر سئل عن هذه املسألة فتال آية التحرمي وآية التحليل ووجه االستدالل أن األصل يف 
ء حكم األصل وهبذا الطريق ملا سئل عثمان عن اجلمع اإلبضاع احلرمة فلما تعارض دليل احلرمة تساقطاً فوجب بقا

بني األختني يف ملك اليمني فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية فحكمتم عند ذلك بالتحرمي للسبب الذي ذكرناه فكذا 
  ههنا

عن ابن عباس حترمي أصناف النساء إال املؤمنات ) تفسريه ( احلجة الثالثة هلم حكى حممد بن جرير الطربي يف 
وإذا كان كذلك كانت كاملرتدة يف أنه ال جيوز )  ٥املائدة ( واحتج بقوله تعاىل َوَمن َيكْفُْر بِاإلَمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه 

  إيراد العقد عليها
  احلجة الرابعة التمسك بأثر عمر حكى أن طلحة نكح يهودية وحذيفة نصرانية فغضب عمر

ال حنن نطلق يا أمري املؤمنني فال تغضب فقال إن حل طالقهن فقد حل رضي اهللا عنه عليهما غضباً شديداً فقا
  نكاحهن ولكن أنتزعهن منكم

أجاب األولون عن احلجة األوىل بأن من قال اليهودي والنصراين ال يدخل حتت اسم املشرك فاإلشكال عنه ساقط 
أخص من هذه اآلية فإن )  ٥املائدة ( الِْكتَاَب  ومن سلم ذلك قال إن قوله تعاىل وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ

صحت الرواية أن هذه احلرمة ثبتت مث زالت جعلنا قوله َوالُْمْحصََناُت ناسخاً وإن مل تثبت جعلناه خمصصاً أقصى ما 
ق وجب يف الباب أن النسخ والتخصيص خالف األصل إال أنه ملا كان ال سبيل إال التوفيق بني اآليتني إال هبذا الطري



املصري إليه أما قوله ثانياً أن حترمي نكاح الوثنية إمنا كان ألهنا تدعو إىل النار وهذا املعىن قائم يف الكتابية قلنا الفرق 
بينهما أن املشركة متظاهرة باملخالفة واملناصبة فلعل الزوج حيبها مث أهنا حتمله على املقاتلة مع املسلمني وهذا املعىن 

مية ألهنا مقهورة راضية بالذلة واملسكنة فال يفضي حصول ذلك النكاح إىل املقاتلة أما قوله ثالثاً غري موجود يف الذ
إن آية التحرمي والتحليل قد تعارضتا فنقول لكن آية التحليل خاصة ومتأخرة باإلمجاع فوجب أن تكون متقدمة 

ليمني ألن كل واحدة من تينك اآليتني أخص على آية التحرمي وهذا خبالف اآليتني يف اجلمع بني األختني يف ملك ا
  من األخرى من وجه وأعم من وجه آخر فلم حيصل سبب الترجيح فيه

أخص من قوله َوالَ َتْنِكُحواْ الُْمْشرِكَاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ )  ٥املائدة ( أما قوله ههنا وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الْكَِتاَب 
  الترجيحمطلقاً فوجب حصول 

  ) ٥املائدة ( وأما التمسك بقوله تعاىل فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه 
  فجوابه أنا ملا فرقنا بني الكتابية وبني املرتدة يف أحكام كثرية فلم ال جيوز الفرق بينهما أيضاً يف هذا احلكم

  ل واهللا أعلموأما التمسك بأثر عمر فقد نقلنا عنه أنه قال ليس حبرام وإذا حصل التعارض سقط االستدال
املسألة اخلامسة اتفق الكل على أن املراد من قوله َحتَّى ُيْؤِمنَّ اإلقرار بالشهادة والتزام أحكام اإلسالم وعند هذا 

احتجت الكرامية هبذه اآلية على أن اإلميان عبارة عن جمرد اإلقرار وقالوا إن اهللا تعاىل جعل اإلميان ههنا غاية 
لتحرمي ههنا اإلقرار فثبت أن اإلميان يف عرف الشرع عبارة عن اإلقرار واحتج أصحابنا التحرمي والذي هو غاية ا

أن )  ٣البقرة ( على فساد هذا املذهب بوجوه أحدها أنا بينا بالدالئل الكثرية يف تفسري قوله الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ 
البقرة ( َن النَّاسِ َمن َيقُولُ ءاَمنَّا بِاللَِّه َوبِالَْيْومِ اْألِخرِ َوَما ُهم اإلميان عبارة عن التصديق بالقلب وثانيها قوله تعاىل َوِم

ولو كان اإلميان عبارة عن جمرد اإلفراد لكان قوله تعاىل مَّا ُهم بُِمْؤِمنَِني كذباً وثالثها قوله قَالَِت االْعَْرابُ )  ١١
كان اإلميان عبارة عن جمرد اإلقرار لكان قوله قُل لَّْم ُتؤِْمُنواْ كذباً مث  ولو)  ١٤احلجرات ( ءاَمنَّا قُل لَّمْ ُتْؤِمُنواْ 

أجابوا عن متسكهم هبذه اآلية بأن التصديق الذي يف القلب ال ميكن اإلطالع عليه فأقيم اإلقرار باللسان مقام 
  التصديق بالقلب

عليه من تزويج املشركات قال القاضي كوهنم املسألة السادسة نقل عن احلسن أنه قال هذه اآلية ناسخة ملا كانوا 
قبل نزول هذه اآلية مقدمني على نكاح املشركات إن كان على سبيل العادة ال من قبل الشرع امتنع وصف هذه 
اآلية بأهنا ناسخة ألنه ثبت يف أصول الفقه أن الناسخ واملنسوخ جيب أن يكون حكمني شرعيني أما إن كان جواز 

  زول هذه اآلية ثابتاً من قبل الشرع كانت هذه اآلية ناسخةنكاح املشركة قبل ن
  أما قوله تعاىل َوالَمةٌ  مُّْؤِمَنةٌ  َخْيٌر ّمن مُّْشرِكَةٍ  َولَْو أَْعَجبَْتكُْم ففيه مسائل

  املسألة األوىل قال أبو مسلم الالم يف قوله َوالَمةٌ  يف إفادة التوكيد تشبه الم القسم
هو النفع احلسن واملعىن أن الشركة لو كانت ثابة يف املال واجلمال والنسب فاألمة املؤمنة خري املسألة الثانية اخلري 

منها ألن اإلميان متعلق بالدين واملال واجلمال والنسب متعلق بالدنيا والدين خري من الدنيا وألن الدين أشرف 
الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ األموال  األشياء عند كل أحد فعند التوافق يف الدين تكمل احملبة فتكمل منافع

واألوالد وعند االختالف يف الدين ال حتصل احملبة فال حيصل شيء من منافع الدنيا من تلك املرأة وقال بعضهم املراد 
وألمة مؤمنة خري من حركة مشركة واعلم أنه ال حاجة إىل هذا التقدير لوجهني أحدمها أن اللفظ مطلق والثاين أن 

لَْو أَْعجََبْتكُْم يدل على صفة احلرية ألن التقدير ولو أعجبتكم حبسنها أو ماهلا أو حريتها أو نسبها فكل ذلك قوله َو
  داخل حتت قوله َولَْو أَْعَجبَْتكُْم



املسألة الثالثة قال اجلبائي إن اآلية دالة على أن القادر على طول احلرة جيوز له التزوج باألمة على ما هو مذهب أيب 
فة وذلك ألن اآلية دلت على أن الواجد لطول احلرة املشركة جيوز له التزوج باألمة لكن الواجد لطول احلرة حني

املشركة يكون ال حمالة واجداً لطول احلرة املسلمة ألن سبب التفاوت يف الكفر واإلميان ال يتفاوت بقدر املال 
لطول احلرة املسلمة جيوز له نكاح األمة وهذا استدالل  احملتاج إليه يف أهبة النكاح فيلزم قطعاً أن يكون الواجد

  لطيف يف هذه املسألة
املسألة الرابعة يف اآلية إشكال وهو أن قوله َوالَ َتْنِكُحواْ الُْمْشرِكَاتِ يقتضي حرمة نكاح املشركة مث قوله َوالَمةٌ  

  ن لفظة أفعل تقتضي املشاركة يف الفة وألحدمها مزيةمُّْؤِمَنةٌ  َخْيٌر ّمن مُّْشرِكَةٍ  يقتضي جواز التزوج باملشركة أل
قلنا نكاح املشركة مشتمل على منافع الدنيا ونكاح املؤمنة مشتمل على منافع اآلخرة والنفعان يشتركان يف أصل 

  كوهنما نفعاً إال أن نفع اآلخرة له املزية العظمى فاندفع السؤال واهللا أعلم
الُْمِشرِِكَني حَتَّى ُيْؤِمنُواْ فال خالف ههنا أن املراد به الكل وأن املؤمنة ال حيل تزوجيها من أما قوله تعاىل َوالَ ُتنِكحُواْ 

  الكافر البتة على اختالف أنواع الكفرة
  وقوله َولََعْبٌد مُّْؤِمٌن َخْيٌر ّمن مُّشْرٍِك فالكالم فيه على حنو ما تقدم

  يه مسألتانأما قوله أُوْلَِئَك َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ فف
  ) ٤١غافر ( املسألة األوىل هذه اآلية نظري قوله َما ِلى أَْدُعوكُْم إِلَى النََّجواةِ  َوَتْدُعونَنِى إِلَى النَّارِ 

  فإن قيل فكيف يدعون إىل النار ورمبا مل يؤمنوا بالنار أصالً فكيف يدعون إليها
يدعون إىل ما يؤدي إىل النار فإن الظاهر أن الزوجية  وجوابه أهنم ذكروا يف تأويل هذه اآلية وجوهاً أحدها أهنم

مظنة األلفة واحملبة واملودة وكل ذلك يوجب املوافقة يف املطالب واألغراض ورمبا يؤدي ذلك إىل انتقال املسلم عن 
  اإلسالم بسبب موافقة حبيبه

سبب األلفة واحملبة حيتمل أيضاً أن فإن قيل احتمال احملبة حاصل من اجلانبني فكما حيتمل أن يصري املسلم كافراً ب
  يصري الكافر مسلماً بسبب األلفة واحملبة وإذا تعارض اإلحتماالن وجب أن يتساقطا فيبقى أصل اجلواز

قلنا إن الرجحان هلذا اجلانب ألن بتقدير أن ينتقل الكافر عن كفره يستوجب املسلم به مزيد ثواب ودرجة وبتقدير 
يستوجب العقوبة العظيمة واإلقدام على هذا العمل دائر بني أن يلحقه مزيد نفع وبني  أن ينتقل املسلم عن إسالمه

أن يلحقه ضرر عظيم ويف مثل هذه الصورة جيب اإلحتراز عن الضرر فلهذا السبب رجح اهللا تعاىل جانب املنع على 
  جانب اإلطالق

ى النَّارِ أهنم يدعون إىل ترك احملاربة والقتال ويف تركهما التأويل الثاين أن يف الناس من محل قوله أُْولَِئَك َيْدُعونَ إِلَ
وجوب استحقاق النار والعذاب وغرض هذا القائل من هذا التأويل أن جيعل هذا فرقاً بني الذمية وبني غريها فإن 

  الذمية ال حتمل زوجها على املقاتلة فظهر الفرق
إىل الكفر فيصري الولد من أهل النار فهذا هو الدعوة إىل النار  التأويل الثالث أن الولد الذي حيدث رمبا دعاه الكافر

  َواللَُّه َيْدُعو إِلَى الَْجنَّةِ  حيث أمرنا بتزويج املسلمة حىت يكون الولد مسلماً من أهل اجلنة
  أما قوله تعاىل وَاللَُّه َيْدُعو إِلَى الَْجنَّةِ  َوالَْمْغِفَرةِ  بِإِذْنِِه ففيه قوالن

ول أن املعىن وأولياء اهللا يدعون إىل اجلنة فكأنه قيل أعداء اهللا يدعون إىل النار وأولياء اهللا يدعون إىل اجلنة القول األ
واملغفرة فال جرم جيب على العاقل أن ال يدور حول املشركات اللوايت هن أعداء اهللا تعاىل وأن ينكح املؤمنات فإهنن 

انه ملا بني هذه األحكام وأباح بعضها وحرم بعضها قال وَاللَُّه َيْدُعواْ إِلَى يدعون إىل اجلنة واملغفرة والثاين أنه سبح



  الَْجنَّةِ  َوالَْمْغِفَرةِ  ألن من متسك هبا استحق اجلنة واملغفرة
سٍ أَن ُتْؤِمَن أما قوله بِإِذْنِِه فاملعىن بتيسري اهللا وتوفيقه للعمل الذي يستحق به اجلنة واملغفرة ونظريه قوله َوَما كَانَ ِلَنفْ

وقوله َوَما ُهم )  ١٤٥آل عمران ( وقوله َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ أَنْ َتمُوَت إِالَّ بِإِذِْن اهللا )  ١٠٠يونس ( إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه 
  رفع أي واملغفرة حاصلة بتيسريهوقرأ احلسن َوالَْمْغِفَرةِ  بِإِذْنِِه بال)  ١٠٢البقرة ( بِضَاّريَن بِِه ِمْن أََحٍد إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه 

  أما قوله تعاىل وَُيَبيُِن آَياِتهِ ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ فمعناه ظاهر

  احلكم السابع
  يف احمليض

ُهْرنَ فَإِذَا تَطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ َوَيسْألُوَنَك َعنِ الَْمحِيضِ قُلْ ُهَو أَذًى فَاْعَتزِلُواْ النَِّسآَء ِفي الَْمِحيضِ َوالَ َتقَْرُبوُهنَّ َحتَّى يَطْ
  ِمْن َحْيثُ أََمَركُمُ اللَُّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَابَِني وَُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَن

  يف اآلية مسائل
األخرية  املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل مجع يف هذا املوضع ستة من األسئلة فذكر الثالثة األول بغري الواو وذكر الثالثة

بالواو والسبب أن سؤاهلم عن تلك احلوادث األول وقع يف أحوال متفرقة فلم يؤت فيها حبرف العطف ألن كل 
واحد من تلك السؤاالت سؤال مبتدأ وسألو عن املسائل الثالثة األخرية يف وقت واحد فجيء حبرف اجلمع لذلك 

  ل عن كذا والسؤال عن كذاكأنه قيل جيمعون لك بني السؤال عن اخلمر وامليسر والسؤا
املسألة الثانية روي أن اليهود واجملوس كانوا يبالغون يف التباعد عن املرأة حال حيضها والنصارى كانوا جيامعوهنن 
وال يبالون باحليض وأن أهل اجلاهلية كانوا إذا حاضت املرأة مل يؤاكلوها ومل يشاربوها ومل جيالسوها على فرش ومل 

فعل اليهود واجملوس فلما نزلت هذه اآلية أخذ املسلمون بظاهر اآلية فأخرجوهن من بيوهتن يساكنوها يف بيت ك
فقال ناس من األعراب يا رسول اهللا الربد شديد والثياب قليلة فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت وإن 

امعتهن إذا حضن ومل آمركم استأثرناها هلكت احليض فقال عليه الصالة والسالم إمنا أمرتكم أن تعتزلوا جم
بإخراجهن من البيوت كفعل األعاجم فلما مسع اليهود ذلك قالوا هذا الرجل يريد أن ال يدع شيئاً من أمرنا إال 

فأخرباه بذلك وقاال يا ) صلى اهللا عليه وسلم ( خالفنا فيه مث جاء عباد بن بشري وأسيد بن حضري إىل رسول اهللا 
حىت ظننا أنه غضب عليها فقاما ) صلى اهللا عليه وسلم ( احمليض فتغري وجه رسول اهللا رسول اهللا أفال ننكحهن يف 

  إليهما فسقامها فعلمنا أنه مل يغضب عليهما) صلى اهللا عليه وسلم ( فجاءته هدية من لنب فأرسل النيب 
للحوض حوض ألن املسألة الثالثة أصل احليض يف اللغة السيل يقال حاض السيل وفاض قال األزهري ومنه قيل 

  املاء حييض إليه أي يسيل إليه والعرب تدخل الواو على الياء والياء على الواو ألهنما من جنس واحد
إذا عرفت هذا فنقول إن هذا البناء قد جييء للموضع كاملبيت واملقيل واملغيب وقد جييء أيضاً مبعىن املصدر يقال 

عن ابن السكيت إذا كان الفعل من ذوات ) البسيط ( احدي يف حاضت حميضاً وجاء جميئاً وبات مبيتاً وحكى الو
الثالثة حنو كال يكيل وحاض حييض وأشباهه فإن اإلسم منه مكسور واملصدر مفتوح من ذلك مال مماال وهذا مميله 

  يذهب بالكسر إىل االسم وبالفتح إىل املصدر

ب املعاش واملعيش واملغاب واملغيب واملسار واملسري ولو فتحهما مجيعاً أو كسرمها يف املصدر واالسم جلاز تقول العر
فثبت أن لفظ احمليض حقيقة يف موضوع احليض وهو أيضاً اسم لنفس احليض وإذا ثبت هذا فاعلم أن أكثر 

املفسرين من األدباء زعموا أن املراد باحمليض ههنا احليض وعندي أنه ليس كذلك إذ لو كان املراد باحمليض ههنا 



قوله فَاْعتَزِلُواْ الّنَساء ِفي الَْمِحيضِ معناه فاعتزلوا النساء يف احليض ويكون املراد فاعتزلوا النساء يف احليض لكان 
زمان احليض فيكون ظاهره مانعاً من اإلستمتاع هبا فيما فوق السرة ودون الركبة وملا كان هذا املنع غري ثابت لزم 

وم أن ذلك خالف األصل أما إذا محلنا احمليض على موضع احليض القول بتطرق النسخ أو التخصيص إىل اآلية ومعل
كان معىن اآلية فاعتزلوا النساء يف موضع احليض ويكون املعىن فاعتزلوا موضع احليض من النساء وعلى هذا 

 التقدير ال يتطرق إىل اآلية نسخ وال ختصيص ومن املعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركاً بني معنيني وكان محله على
أحدمها يوجب حمذوراً وعلى اآلخر ال يوجب ذلك احملذور فإن محل اللفظ على املعىن الذي ال يوجب احملذور أوىل 
هذا إذا سلمنا أن لفظ احمليض مشترك بني املوضع وبني املصدر مع أنا نعلم أن استعمال هذا اللفظ يف موضع أكثر 

  وأشهر منه يف املصدر
ن احمليض احليض أنه قال ُهَو أَذًى أي احمليض أذى ولو كان املراد من احمليض املوضع فإن قيل الدليل على أن املراد م

  ملا صح هذا الوصف
قلنا بتقدير أن يكون احمليض عبارة عن احليض فاحليض يف نفسه ليس بأذى ألن احليض عبارة عن الدم املخصوص 

أن يقولوا املراد منه أن احليض موصوف واألذى كيفية خمصوصة وهو عرض واجلسم ال يكون نفس العرض فال بد و
بكونه أذى وإذا جاز ذلك فيجوز لنا أيضاً أن نقول املراد أن ذلك املوضع ذو أذى وأيضاً مل ال جيوز أن يكون املراد 
من احمليض األول هو احليض ومن احمليض الثاين موضع احليض وعلى هذا التقدير يزول ما ذكرمت من اإلشكال فهذا 

  هذا املوضع وباهللا التوفيقما عندي يف 
أما قوله تعاىل قُلْ ُهَو أَذًى فقال عطاء وقتادة والسدي أي قذر واعلم أن األذى يف اللغة ما يكره من كل شيء 

وقوله فَاْعَتزِلُواْ الّنَساء ِفي الَْمحِيضِ االعتزال التنحي عن الشيء قدم ذكر العلة وهو األذى مث رتب احلكم عليه 
  زالوهو وجوب اإلعت

فإن قيل ليس األذى إال الدم وهو حاصل وقت االستحاضة مع أن اعتزال املرأة يف االستحاضة غري واجب فقد 
  انتقضت هذه العلة

قلنا العلة غري منقوضة ألن دم احليض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة املرأة من طريق الرحم ولو احتبست 
جمرى البول والغائط فكان أذى وقذر أما دم االستحاضة فليس كذلك  تلك الفضلة ملرضت املرأة فذلك الدم جار

بل هو دم صاحل يسيل من عروق تنفجر يف عمق الرحم فال يكون أذى هذا ما عندي يف هذا الباب وهو قاعدة 
  طيبة وبتقريرها يتلخص ظاهر القرآن من الطعن واهللا أعلم مبراده

فات حقيقية ويتفرع عليه أحكام شرعية أما الصفات احلقيقية املسألة الرابعة اعلم أن دم احليض موصوف بص
  فأمران أحدمها املنبع ودم احليض دم خيرج من الرحم قال تعاىل َوالَ

قيل يف تفسريه املراد منه احليض واحلمل وأما دم )  ٢٢٨البقرة ( َيِحلُّ لَُهنَّ أَن َيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفى أَْرَحاِمهِنَّ 
ضة فإنه ال خيرج من الرحم لكن من عروق تنقطع يف فم الرحم قال عليه والسالم يف صفة دم االستحاضة االستحا

  وهذا الكالم يؤيد ما ذكرنا يف دفع للنقض عن تعليل القرآن) إنه دم عرق انفجر ( 
هبا أحدها  دم احليض) صلى اهللا عليه وسلم ( والنوع الثاين من صفات دم احليض الصفات اليت وصف رسول اهللا 

أنه أسود والثاين أنه ثخني والثالث أنه حمتدم وهو احملترق من شدة حرارته الرابعة أنه خيرج برفق وال يسيل سيالناً 
واخلامسة أن له رائحة كريهة خبالف سائر الدماء وذلك ألنه من الفضالت اليت تدفعها الطبيعة السادسة أنه حبراين 

  ه كدورة تشبيهاً له مباء البحر فهذه الصفات هي الصفات احلقيقيةوهو شديد احلمرة وقيل ما حتصل في



مث من الناس من قال دم احليض يتميز عن دم االستحاضة فكل دم كان موصوفاً هبذه الصفات فهو دم احليض وما 
ض ال يكون كذلك ال يكون دم حيض وما اشتبه األمر فيه فاألصل بقاء التكاليف وزواهلا إمنا يكون لعارض احلي

فإذا كان غري معلوم الوجود بقيت التكاليف اليت كانت واجبة على ما كان ومن الناس من قال هذه الصفات قد 
تشتبه على املكلف فإجياب التأمل يف تلك الدماء ويف تلك الصفات يقتضي عسراً ومشقة فالشارع قدر وقتاً 

الدماء ومىت حصلت خارج ذلك  مضبوطاً مىت حصلت الدماء فيه كان حكمها حكم احليض كيف كانت تلك
الوقت مل يكن حكمها حكم احليض كيف كانت صفة تلك الدماء واملقصود من هذا إسقاط العسر واملشقة عن 
املكلف مث إن األحكام الشرعية للحيض هي املنع من الصالة والصوم واجتناب دخول املسجد ومس املصحف 

ثابت للحيض بنص القرآن إمنا هو حظر اجلماع على ما بينا كيفية وقراءة القرآن وتصري املرأة به بالغة واحلكم ال
  داللة اآلية عليه

املسألة اخلامسة اختلف الناس يف مدة احليض فقال الشافعي رمحه اهللا تعاىل أقلها يوم وليلة وأكثرها مخسة عشر يوماً 
 عنهم وقال أبو حنيفة وهذا قول علي بن أيب طالب وعطاء بن أيب رباح واألوزاعي وأمحد وإسحق رضي اهللا

والثوري أقله ثالثة أيام ولياليهن فإن نقص عنه فهو دم فاسد وأكثره عشرة أيام قال أبو بكر الرازي يف أحكام 
القرآن وقد كان أبو حنيفة يقول بقول عطاء إن أقل احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عشر يوماً مث تركه وقال مالك 

رة فإن وجد ساعة فهو حيض وإن وجد أياماً فكذلك واحتج أبو بكر الرازي يف ال تقدير لذلك يف القلة والكث
أحكام القرآن على فساد قول مالك فقال لو كان املقدار ساقطاً يف القليل والكثري لوجب أن يكون احليض هو الدم 

على هذا املذهب املوجود من املرأة فكان يلزم أن ال يوجد يف الدنيا مستحاضة ألن كل ذلك الدم يكون حيضاً 
إين أستحاض ) صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك باطل بإمجاع األمة وألنه روي أن فاطمة بنت أيب حبيش قالت للنيب 

هلما إن مجيع ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( فال أطهر وأيضاً روي أن محنة استحيضت سبع سنني ومل يقل النيب 
  استحاضة فبطل هذا القول واهللا أعلم حيض بل أخربمها أن منه ما هو حيض ومنه ما هو

واعلم أن هذه احلجة ضعيفة ألن لقائل أن يقول إمنا مييز دم احليض عن دم االستحاضة بالصفات اليت ذكرها رسول 
لدم احليض فإذا علمنا ثبوهتا حكمنا باحليض وإذا علمنا عدمها حكمنا بعدم احليض ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 

  ألمرين كان طريقان احليض جمهوالً وبقاء التكليف الذي هو األصل معلوموإذا ترددنا يف ا

واملشكوك ال يعارض املعلوم فال جرم حكم ببقاء التكاليف األصلية فبهذا الطريق مييز احليض عن االستحاضة وإن مل 
مة دم احليض بني عال) صلى اهللا عليه وسلم ( جيعل للحيض زمان معني وحجة مالك من وجهني األول أن النيب 

فمىت كان الدم موصوفاً هبذه الصفة كان احليض حاصالً فيدخل حتت ) دم احليض هو األسود احملتدم ( وصفته بقوله 
إذا أقبلت احليضة فدعي ( قوله تعاىل فَاْعَتزِلُواْ الّنَساء ِفي الَْمحِيضِ وحتت قوله عليه السالم لفاطمة بنت أيب حبيش 

  )الصالة 
ه تعاىل قال يف دم احليض ُهَو أَذًى فَاْعَتزِلُواْ الّنَساء ِفي الَْمِحيضِ ذكر وصف كونه أذى يف معرض احلجة الثانية أن

بيان العلة لوجوب اإلعتزال وإمنا كان أذى للرائحة املنكرة اليت فيه واللون الفاسد وللحدة القوية اليت فيه وإذا كان 
ه املعاين وجب االحتراز عمالً بالعلة املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل وجوب االعتزال معلالً هبذه املعاين فعند حصول هذ

  على سبيل التصريح وعندي أن قول مالك قوي جداً أما الشافعي فاحتج على أيب حنيفة وجهني
احلجة األوىل أنه وجد دم احليض يف اليوم بليلته ويف الزائد على العشرة بدليل أنه عليه السالم وصف دم احليض 

ود حمتدم فإذا وجد ذلك فقد حصل احليض فيدخل حتت عموم قوله تعاىل فَاْعَتزِلُواْ الّنَساء ِفي الَْمحِيضِ بأنه أس



تركنا العمل هبذا الدليل يف األقل من يوم وليلة ويف األكثر من مخسة عشر يوماً باالتفاق بيين وبني أيب حنيفة فوجب 
  أن يبقى معموالً به يف هذه املدة

ملا وصف النسوان بنقصان الدين فسر ) صلى اهللا عليه وسلم ( للشافعي يف جانب الزيادة ما روي أنه احلجة الثانية 
ذلك بأن قال متكث إحداهن شطر عمرها ال تصلي وهذا يدل على أن احليض قد يكون مخسة عشر يوماً ألن على 

كان احليض أقل من ذلك ملا هذا التقدير يكون الطهر أيضاً مخسة عشر يوماً فيكون احليض نصف عمرها ولو 
وجدت امرأة ال تصلي نصف عمرها أجاب أبو بكر الرازي عنه من وجهني األول أن الشطر ليس هو النصف بل 
هو البعض والثاين أنه ال يوجد يف الدنيا امرأة تكون حائضاً نصف عمرها ألن ما مضى من عمرها قبل البلوغ هو 

  من عمرها
النصف يقال شطرت الشيء أي جعلته نصفني ويقال يف املثل أجلب جلباً لك  واجلواب عن األول أن الشطر هو

إمنا يتناول زمان هي ) متكث إحداهن شطر عمرها ال نصلي ( شطره أي نصفه وعن الثاين أن قوله عليه السالم 
  تصلي فيه وذلك ال يتناول إال زمان البلوغ واحتج أبو بكر الرازي على قول أيب حنيفة من وجوه

أقل احليض ثالثة أيام وأكثره عشر ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ة األوىل ما روى عن أيب أمامة عن النيب احلج
  قال أبو بكر فإن صح هذا احلديث فال معدل عنه ألحد) أيام 

أيام إىل احلجة الثانية ما روى عن أنس بن مالك وعثمان بن أيب العاص الثقفي أهنما قاال احليض ثالثة أيام وأربعة 
عشرة أيام وما زاد فهو استحاضة واالستدالل به من وجهني أحدمها أن القول إذا ظهر عن الصحايب ومل خيالفه أحد 

صلى ( كان إمجاعاً والثاين أن التقدير مما ال سبيل إىل العقل إليه مىت روى عن الصحايب فالظاهر أنه مسعه من الرسول 
  ) اهللا عليه وسلم 
  حتيضي يف علم اهللا ستاً أو سبعاً كما حتيض( له عليه السالم حلمنة بنت جحش احلجة الثالثة قو

مقتضاه أن يكون حيض مجيع النساء يف كل شهر هذا القدر خالفنا هذا الظاهر يف الثالثة إىل ) النساء يف كل شهر 
  العشرة فيبقى ماعداه على األصل

يت من ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي األلباب منهن ما رأ( احلجة الرابعة قوله عليه السالم يف حق النساء 
وهذا اخلرب يدل على أن مدة احليض ما يقع ) فقيل ما نقصان دينهن قال متكث إحداهن األيام والليايل ال تصلي 

الزائد عليه اسم األيام والليال وأقلها ثالثة وأكثرها عشرة ألنه ال يقال يف الواحد واإلثنني لفظ األيام وال يقال يف 
) صلى اهللا عليه وسلم ( على العشرة أيام بل يقال أحد عشر يوماً أما الثالثة إىل العشرة فيقال فيها أيام وأيضاً قال 

لفاطمة بنت أيب حبيش دعى الصالة أيام أقرائك ولفظ األيام خمتص بالثالثة إىل العشرة ويف حديث أم سلمة يف املرأة 
لتنظر عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيض من الشهر فلتترك الصالة ذلك القدر من اليت سألته أهنا هترق الدم فقال 

  الشهر مث لتغتسل ولتصل
  فإن قيل لعل حيض تلك املرأة كان مقدراً بذلك املقدار

 قلنا إنه عليه السالم ما سأهلا عن قدر حيضها بل حكم عليها هبذا احلكم مطلقاً فدل على أن احليض مطلقاً مقدر مبا
ينطلق عليه لفظ األيام وأيضاً قال يف حديث عدي بن ثابت املستحاضة تدع الصالة أيام حيضها وذلك عام يف مجيع 

  النساء
فقال إن فرض الصوم والصالة الزم ) تفسريه ( احلجة اخلامسة وهي حجة ذكرها اجلبائي من شيوخ املعتزلة يف 

يف الثالثة إىل العشرة فوجب بقاؤها على األصل فيما دون يتعني للعمومات الدالة على وجوهبما ترك العمل هبا 



الثالثة وفوق العشرة وذلك ألن فيما دون الثالثة حصل اختالف للعلماء فأورث شبهة فلم جنعله حيضاً وما زاد 
ه على العشرة ففيه أيضاً اختالف العلماء فأورث شبهة فلم جنعله حيضاً فأما من الثالثة إىل العشرة فهو متفق علي

  فجعلناه حيضاً فهذا خالصة كالم الفقهاء يف هذ املسألة وباهللا التوفيق
املسألة السادسة اتفق املسلمون على حرمة اجلماع يف زمن احليض واتفقوا على حل االستمتاع باملرأة مبا فوق السرة 

فسرنا احمليض مبوضع ودون الركبة واختلفوا يف أنه هل جيوز االستمتاع مبا دون السرة وفوق الركبة فنقول إن 
احليض على ما اخترناه كانت اآلية دالة على حترمي اجلماع فقط فال يكون فيها داللة على حترمي ما وراءه بل من 

يقول إن ختصيص الشيء بالذكر يدل على أن احلكم فيما عداه خبالفه يقول إن هذه اآلية تدل على حل ما سوى 
تقدير اآلية عنده فاعتزلوا النساء يف زمان احليض مث يقول ترك العمل هبذه اجلماع أما من يفسر احمليض باحليض كان 

  اآلية فيما فوق السرة ودون الركبة فوجب أن يبقى الباقي على احلرمة وباهللا التوفيق
ْم اللَِّه فاعلم أن قوله َوالَ َتقَْربُوُهنَّ أي أما قوله تعاىل َوالَ َتقَْرُبوُهنَّ َحتَّى يَطُْهْرنَ فَإِذَا تَطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمَرُه

وال جتامعوهن يقال قرب الرجل امرأته إذا جامعها وهذا كالتأكيد لقوله تعاىل فَاْعتَزِلُواْ الّنَساء ِفي الَْمحِيضِ وميكن 
هنياً عن املباشرة يف موضع أيضاً محلها على فائدة جليلة جديدة وهي أن يكون قوله فَاْعتَزِلُواْ الّنَساء ِفي الَْمحِيضِ 

  الدم وقوله َوالَ َتقَْرُبوُهنَّ يكون هنياً عن االلتذاذ مبا يقرب من ذلك املوضع

  ويف اآلية مسائل
) حىت يطهرن ( املسألة األوىل قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب احلضرمي وأبو بكر عن عاصم 

َيطُْهْرنَ بالتشديد وكذلك حفص عن عاصم فمن خفف فهو زوال الدم ألن خفيفة من الطهارة وقرأ محزة والكسائي 
يطهرن من طهرت امرأة من حيضها وذلك إذا انقطع احليض فاملعىن ال تقربون حىت يزول عنهم الدم ومن قرأ 

)  ١املدثر ( يا أيها املدثر و)  ١املزمل ( َيطُْهْرنَ بالتشديد فهو على معىن يتطهرن فأدغم كقوله َعَدداً يأَيَُّها الُْمزَّّملُ 
  أي املتزمل واملتدثر وباهللا التوفيق

املسألة الثانية أكثر فقهاء األمصار على أن املرأة إذا انقطع حيضها ال حيل للزوج جمامعتها إال بعد أن تغتسل من 
دون عشرة أيام  احليض وهذا قول مالك واألوزاعي والشافعي والثوري واملشهور عن أيب حنيفة أهنا إن رأت الطهر

  مل يقرهبا زوجها وإن رأته لعشرة أيام جاز أن يقرهبا قبل االغتسال حجة الشافعي من وجهني
احلجة األوىل أن القراءة املتواترة حجة باإلمجاع فإذا حصلت قراءتان متواترتان وأمكن اجلمع بينهما وجب اجلمع 

  بينهما
فيف وبالتثقيل ويطهرن بالتخفيف عبارة عن انقطاع الدم وبالتثقيل إذا ثبت هذا فنقول قرىء حَتَّى َيطُْهْرنَ بالتخ

عبارة عن التطهر باملاء واجلمع بني األمرين ممكن وجب داللة هذه اآلية على وجوب األمرين وإذا كان وجب أن ال 
  تنتهي هذه احلرمة إال عند حصول األمرين
ْرنَ فَأُْتوُهنَّ علق اإلتيان على التطهر بكلمة إِذَا وكلمة إِذَا للشرط يف احلجة الثانية أن قوله تعاىل َيطُْهْرنَ فَإِذَا َتطَهَّ

اللغة واملعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط فوجب أن ال جيوز اإلتيان عند عدم التطهر حجة أيب حنيفة رمحه 
ك النهي أن يطهرن مبعىن ينقطع حيضهن اهللا قوله تعاىل َوالَ َتقَْرُبوُهنَّ حَتَّى َيطُْهْرنَ هنى عن قرباهنن وجعل غاية ذل

وإذا كان انقطاع احليض غاية هلذا النهي وجب أن ال يبقى هذا النهي عند انقطاع احليض أجاب القاضي عنه بأنه 
لو اقتصر على قوله َحتَّى يَطُْهْرنَ لكان ما ذكرمت الزماً أما ملا ضم إليه قوله فَإِذَا تَطَهَّْرنَ صار اجملموع هو الغاية 

وذلك مبنزلة أن يقول الرجل ال تكلم فالناً حىت يدخل الدار فإذا طابت نفسه بعد الدخول فكلمه فإنه جيب أن 



يتعلق إباحة كالمه باألمرين مجيعاً وإذا ثبت أنه ال بد بعد انقطاع احليض من التطهر فقد اختلفوا يف ذلك التطهر 
وهو غسل املوضع وقال عطاء وطاوس هو أن تغسل فقال الشافعي وأكثر الفقهاء هو االغتسال وقال بعضهم 

املوضع وتتوضأ والصحيح هو األول لوجهني األول أن ظاهر قوله فَإِذَا تَطَهَّْرنَ حكم عائد إىل ذات املرأة فوجب أن 
حيصل هذا التطهر يف كل بدهنا ال يف بعض من أبعاض بدهنا والثاين أن محله على التطهر الذي خيتص احليض بوجوبه 

ىل من التطهر الذي يثبت يف االستحاضة كثبوته يف احليض فهذا يوجب أن املراد به االغتسال وإذا أمكن بوجود أو
املاء وإن تعذر ذلك فقد أمجع القائلون بوجوب االغتسال على أن التيمم يقوم مقامه وإمنا أثبتنا التيمم مقام 

  قرباهنا إال عند االغتسال باملاءاالغتسال بداللة اإلمجاع وإال فالظاهر يقتضي أن ال جيوز 

املسألة الثالثة اختلفوا يف املراد بقوله تعاىل فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اللَُّه وفيه وجوه األول وهو قول ابن عباس 
ه ِمْن َحْيثُ وجماهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة فأتوهن يف املأيت فإنه هو الذي أمر اهللا به وال تؤتوهن يف غري املأيت وقول
ثاين قال أََمَركُُم اللَُّه أي يف حيث أمركم اهللا كقوله ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا ُنوِدىَ  ِللصَّلَواةِ  أي يف يوم اجلمعة ال

األصم والزجاج أي فأتوهن من حيث حيل لكم غشياهنن وذلك بأن ال يكن صائمات وال معتكفات وال حمرمات 
حممد بن احلنفية فأتوهن من قبل احلالل دون الفجور واألقرب هو القول األول ألن لفظة َحْيثُ الثالث وهو قول 

  حقيقة يف املكان جماز يف غريه
دم فال نعيده أما قوله إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوبَِني وَُيِحبُّ الُْمَتطَهّرِيَن فالكالم يف تفسري حمبة اهللا تعاىل ويف تفسري التوبة قد تق

   أنا نقول التواب هو املكثر من فعل ما يسمى توبة وقد يقال هذا من حق اهللا تعاىل من حيث يكثر يف قبول التوبةإال
فإن قيل ظاهر اآلية يدل على أنه حيب تكثري التوبة مطلقاً والعقل يدل على أن التوبة ال تليق إال باملذنب فمن مل يكن 

  مذنباً وجب أن ال حتسن منه التوبة
من وجهني األول أن املكلف ال يأمن البتة من التقصري فتلزمه التوبة دفعاً لذلك التقصري اجملوز الثاين قال  واجلواب

أبو مسلم األصفهاين التَّْوَبةُ  يف اللغة عبارة عن الرجوع ورجوع العبد إىل اهللا تعاىل يف كل األحوال حممود اعترض 
عبارة عن الرجوع إال أهنا يف عرف الشرع عبارة عن الندم على  القاضي عليه بأن التوبة وإن كانت يف أصل اللغة

ما فعل يف املاضي والترك يف احلاضر والعزم على أن ال يفعل مثله يف املستقبل فوجب محله على هذا املعىن الشرعي 
التوبة  دون املفهوم اللغوي وأليب مسلم أن جييب عنه فيقول مرادي من هذا اجلواب أنه إن أمكن محل اللفظ على

الشرعية فقد صح اللفظ وسلم عن السؤال وإن تعذر ذلك محلته على التوبة حبسب اللغة األصلية لئال يتوجه الطعن 
  والسؤال

أما قوله تعاىل وَُيِحبُّ الُْمَتطَّهرِيَن ففيه وجوه أحدها املراد منه التنزيه عن الذنوب واملعاصي وذلك ألن التائب هو 
طهر هو الذي ما فعله تنزهاً عنه وال ثالث هلذين القسمني واللفظ حمتمل لذلك ألن الذنب الذي فعله مث تركه واملت

فتركه يكون طهارة روحانية وهبذا املعىن يوصف )  ٢٨التوبة ( جناسة روحانية ولذلك قال إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس 
  ح ويقال فالن طاهر الذيلاهللا تعاىل بأنه طاهر مطهر من حيث كونه منزهاً عن العيوب والقبائ

لَّهُ والقول الثاين أن املراد ال يأتيها يف زمان احليض وأن ال يأتيها يف غري املأتى على ما قال فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمرَكُُم ال
ّمن قَْريَِتكُمْ  ومن قال هبذا القول قال هذا أوىل ألنه أليق مبا قبل اآلية وألنه تعاىل قال حكاية عن قوم لوط أَخْرُِجوُهم

  فكان قوله وَُيِحبُّ الُْمَتطَهّرِيَن ترك اإلتيان يف األدبار)  ٨٢األعراف ( إِنَُّهْم أَُناسٌ َيَتطَهَُّرونَ 
راد والقول الثالث أنه تعاىل ملا أمرنا بالتطهر يف قوله فَإِذَا َتطَهَّْرنَ فال جرم مدح املتطهر فقال وَُيِحبُّ الُْمَتطَهّرِيَن وامل



فقيل يف التفسري )  ١٠٨التوبة ( منه التطهر باملاء وقد قال تعاىل رِجَالٌ ُيِحبُّونَ أَن َيَتطَهَّرُواْ َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمَتطَّهرِيَن 
  أهنم كانوا يستنجون باملاء فأثىن اهللا عليهم

  احلكم الثامن
  َوقَدِّمُواْ الًّنفُِسكُْم وَاتَّقُواْ اللََّه َواْعلَُموا أَنَّكُم مُّلَاقُوُه وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِنينَِسآُؤكُْم َحْرثٌ لَّكُْم فَأْتُواْ حَْرثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم 

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل ذكروا يف سبب النزول وجوهاً أحدها روي أن اليهود قالوا من جامع امرأته يف قبلها من دبرها كان 

فقال كذبت اليهود ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف التوراة فذكر ذلك لرسول اهللا  ولدها أحول خمبالً وزعموا أن ذلك
فقال يا رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ونزلت هذه اآلية وثانيها روي عن ابن عباس أن عمر جاء إىل النيب 

 الرجل املرأة من دبرها هلكت وحكى وقوع ذلك منه فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وثالثها كانت األنصار تنكر أن يأيت
  يف قبلها وكانوا أخذوا ذلك من اليهود وكانت قريش تفعل ذلك فأنكرت األنصار ذلك عليهم فنزلت اآلية

املسألة الثانية َحْرثٌ لَّكُْم أي مزرع ومنبت للولد وهذا على سبيل التشبيه ففرج املرأة كاألرض والنطفة كالبذر 
ر وهلذا وحد احلرث فكان املعىن نساؤكم ذوات حرث لكم فيهن حترثون والولد كالنبات اخلارج واحلرث مصد

  للولد فحذف املضاف وأيضاً قد يسمى موضع الشيء باسم الشيء على سبيل املبالغة كقوله فإمنا هي إقبايل وإدبار
  ويقال هذا أمر اهللا أي مأموره وهذا شهوة فالن أي مشتهاه فكذلك حرث الرجل حمرثة

ذهب أكثر العلماء إىل أن املراد من اآلية أن الرجل خمري بني أن يأتيها من قبلها يف قبلها وبني أن يأتيها املسألة الثالثة 
من دبرها يف قبلها فقوله أَنَّى ِشئُْتْم حممول على ذلك ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول املراد من اآلية جتويز 

عاً يف هذه الرواية وهذا قول مالك واختيار السيد املرتضى من إتيان النساء يف أدبارهن وسائر الناس كذبوا ناف
الشيعة واملرتضى رواه عن جعفر بن حممد الصادق رضي اهللا عنه وحجة من قال إنه ال جيوز إتيان النساء يف أدبارهن 

  من وجوه
جعل قيام )  ٢٢٢البقرة ( ِفي الَْمحِيضِ احلجة األوىل أن اهللا تعاىل قال يف آية احمليض قُلْ ُهَو أَذًى فَاْعتَزِلُواْ الّنَساء 

األذى علة حلرمة إتيان موضع األذى وال معىن لألذى إال ما يتأذى اإلنسان منه وههنا يتأذى اإلنسان بننت روائح 
  ذلك الدم وحصول هذه العلة يف حمل النزاع أظهر فإذا كانت تلك العلة قائمة ههنا وجب حصول احلرمة

وظاهر األمر للوجوب وال ميكن أن يقال إنه )  ٢٢٢البقرة ( ىل فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمرَكُُم اللَُّه احلجة الثانية قوله تعا
  يفيد وجوب إتياهنن ألن ذلك غري واجب فوجب محله على أن املراد منه أن من أتى املرأة وجب أن

دبر ألن ذلك باإلمجاع غري واجب فتعني أن يأتيها يف ذلك املوضع الذي أمر اهللا تعاىل به مث هذا غري حممول على ال
  يكون حمموالً على القبل وذلك هو املطلوب

عن إتيان النساء يف أدبارهن فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة الثالثة روى خزمية بن ثابت أن رجالً سأل النيب 
اخلربتني أو يف أي اخلرزتني أو يف  حالل فلما وىل الرجل دعاه فقال كيف قلت يف أي) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

أي اخلصفتني أو من قبلها يف قبلها فنعم أمن دبرها يف قبلها فنعم أمن دبرها يف دبرها فال إن اهللا ال يستحي من احلق 
وأراد خبربتها مسلكها وأصل اخلربة عروة املزادة شبه الثقب هبا واخلرزة هي اليت ) ال تؤتوا النساء يف أدبارهن ( 

  ا اخلراز كىن به عن املأيت وكذلك اخلصفة من قوهلم خصفت اجللد إذا خرزته حجة من قال باجلواز وجوهيثقبه
احلجة األوىل التمسك هبذه اآلية من وجهني األول أنه تعاىل جعل احلرث امساً للمرأة فقال نَِساؤُكُْم حَْرثٌ لَّكُْم فهذا 



ما قال بعده فَأُْتواْ َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم كان املراد فأتوا نساءكم يدل على أن احلرث اسم للمرأة ال للموضع املعني فل
  أىن شئتم فيكون هذا إطالقاً يف إتياهنن على مجيع الوجوه فيدخل فيه حمل النزاع

خ والتقدير  ٣٧عراف األ( الوجه الثاين أن كلمة إِّنى معناها أين قال اهللا تعاىل أَنَّى لَِك َهاذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه 
من أين لك هذا فصار تقدير اآلية فأتوا حرثكم أين شئتم وكلمة أين شئتم تدل على تعدد األمكنة اجلس أين شئت 

  ويكون هذا ختيرياً بني األمكنة
ا إذا ثبت هذا فنقول ظهر أنه ال ميكن محل اآلية على اإلتيان من قبلها يف قبلها أو من دبرها يف قبلها ألن على هذ

التقدير املكان واحد والتعداد إمنا وقع يف طريق اإلتيان واللفظ الالئق به أن يقال اذهبوا إليه كيف شئتم فلما مل يكن 
املذكور ههنا لفظة كيف بل لفظة إِّنى ويثبت أن لفظة إِّنى مشعرة بالتخيري بني األمكنة ثبت أنه ليس املراد ما ذكرمت 

  بل ما ذكرناه
ترك العمل به يف )  ٦املؤمنون ( التمسك بعموم قوله تعاىل إِالَّ َعلَى أَْزواجِهِمْ أَْو َما َملَكَْت أَْيمَانُُهْم احلجة الثانية هلم 

  حق الذكور لداللة اإلمجاع فوجب أن يبقى معموالً به يف حق النسوان
القاً وهذا يقتضي كون احلجة الثالثة توافقنا على أنه لو قال للمرأة دبرك على حرام ونوى الطالق أنه يكون ط

  دبرها حالالً له هذا جمموع كالم القوم يف هذا الباب
أجاب األولون فقالوا الذي يدل على أنه ال جيوز أن يكون املراد من هذه اآلية إتيان النساء يف غري املأيت وجوه 

اثة فامتنع إطالق اسم األول أن احلرث اسم ملوضع احلراثة ومعلوم أن املراد جبميع أجزائها ليست موضعاً للحر
احلرث على ذات املرأة ويقتضي هذا الدليل أن اليطلق لفظ احلرث على ذات املرأة إال أنا تركنا العمل هبذا الدليل 
يف قوله نَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَّكُمْ ألن اهللا تعاىل صرح ههنا بإطالق لفظ احلرث على ذات املرأة فحملنا ذلك على اجملاز 

كل الشيء باسم جزئه وهذه الصورة مفقودة يف قوله فَأْتُواْ حَْرثَكُْم فوجب محل احلرث ههنا  املشهور من تسمية
  على موضع احلراثة على التعيني فثبت أن اآلية ال داللة فيها إال على إتيان النساء يف املأتى

ما قبل هذه اآلية يدل على املنع الوجه الثاين يف بيان أن هذه اآلية ال ميكن أن تكون دالة على ما ذكروه ملا بينا أن 
والثاين قوله فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اللَُّه فلو دلت )  ٢٢٢البقرة ( مما ذكروه من وجهني أحدمها قوله قُلْ ُهَو أَذًى 

هذه اآلية على التجويز لكان ذلك مجعاً بني ما يدل على التحرمي وبني ما يدل على التحليل يف موضع واحد 
  األصل أنه ال جيوزو

الوجه الثالث الروايات املشهورة يف أن سبب نزول هذه اآلية اختالفهم يف أنه هل جيوز إتياهنا من دبرها يف قبلها 
وسبب نزول اآلية ال يكون خارجاً عن اآلية فوجب كون اآلية متناولة هلذه الصورة ومىت محلناها على هذه الصورة 

الصورة األخرى فثبت هبذه الوجوه أن املراد من اآلية ليس ما ذكروه وعند هذا  مل يكن بنا حاجة إىل محلها على
  نبحث عن الوجوه اليت متسكوا هبا على التفصيل

  أما الوجه األول فقد بينا أن قوله فَأْتُواْ حَْرثَكُْم معناه فأتوه موضع احلرث
كُْم ذلك املوضع املعني مل يكن محل أَنَّى ِشئُْتْم على التخيري يف وأما الثاين فإنه ملا كان املراد باحلرث يف قوله فَأْتُواْ حَْرثَ

مكان وعند هذا يضمر فيه زيادة وهي أن يكون املراد من أَنَّى ِشئُْتْم فيضمر لفظة من ال يقال ليس محل لفظ احلرث 
ال يلزمنا هذا اإلضمار على حقيقته والتزام هذا اإلضمار أوىل من محل لفظ احلرث على املرأة على سبيل اجملاز حىت 

  ألن نقول بل هذا أوىل ألن األصل يف اإلبضاع احلرمة
عام ودالئلنا خاصة واخلاص )  ٦املؤمنون ( وأما الثالث فجوابه أن قوله إِالَّ َعلَى أَزْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم 



  مقدم على العام
صلح أن يكون كناية عن الطالق ألنه حمل حلل املالبسة واملضاجعة  وأما الرابع فجوابه أن قوله دبرك على حرام إمنا

  فصار ذلك كقوله يدك طالق واهللا أعلم
املسألة الرابعة اختلف املفسرون يف تفسري قوله أَنَّى ِشئُْتْم واملشهور ما ذكرناه أنه جيوز للزوج أن يأتيها من قبلها يف 

أي وقت شئتم من أوقات احلل يعىن إذا مل تكن أجنبية أو حمرمة أو صائمة قبلها ومن دبرها يف قبلها والثاين أن املعىن 
أو حائضاً والثالث أنه جيوز للرجل أن ينكحها قائمة أو باركة أو مضطجعة بعد أن يكون يف الفرج الرابع قال ابن 

  أو هنار عباس املعىن إن شاء وإن شاء مل يعزل وهو منقول عن سعيد بن املسيب اخلامس مىت شئتم من ليل
  فإن قيل فما املختار من هذه األقاويل

قلنا قد ظهر عن املفسرين أن سبب نزول هذه اآلية هو أن اليهود كانوا يقولون من أتى املرأة من دبرها يف قبلها 
جاء الولد أحول فأنزل اهللا تعاىل هذا لتكذيب قوهلم فكان األوىل محل اللفظ عليه وأما األوقات فال مدخل هلا يف 

ا الباب ألن إِّنى يكون مبعىن مََتى ويكون مبعىن كَْيَف وأما العزل وخالفه فال يدخل حتت إِّنى ألن حال اجلماع ال هذ
  خيتلف بذلك فال وجه حلمل الكالم إال على ما قلنا

غريه قدم لنفسك أما قوله َوقَّدُمواْ ِالنفُِسكُْم فمعناه افعلوا ما تستوجبون به اجلنة والكرامة ونظريه أن يقول الرجل ل
  ونظري لفظ)  ١٩٧البقرة ( عمالً صاحلاً وهو كقوله وََتَزوَُّدواْ فَإِنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّقَْوى 

ا فَبِئْسَ التقدمي ما حكى اهللا تعاىل عن فريق من أهل النار وهو قوله قَالُواْ َبلْ أَنُتْم الَ مَْرَحباً بِكُمْ أَنُتْم قَدَّْمُتُموُه لََن
  ) ٦٠ص ( اُر الْقََر

  فإن قيل كيف تعلق هذا الكالم مبا قبله
قلنا نقل عن ابن عباس أنه قال معناه التسمية عند اجلماع وهو يف غاية البعد والذي عندي فيه أن قوله نِسَاُؤكُمْ 

طئهن لكم َحْرثٌ لَّكُْم جار جمرى التنبيه على سبب إباحة الوطء كأنه قيل هؤالء النسوان إمنا حكم الشرع بإباحة و
ألجل أهنن حرث لكم أي بسبب أنه يتولد الولد منها مث قال بعده فَأُْتواْ َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم أي ملا كان السبب يف 

إباحة وطئها لكم حصول احلرث فأتوا حرثكم والتأتوا غري موضع احلرث فكان قوله فَأْتُواْ حَْرثَكُْم دليالً على اإلذن 
من غري ذلك املوضع فلما اشتملت اآلية عل اإلذن يف أحد املوضعني واملنع عن املوضع اآلخر  يف ذلك املوضع واملنع

ال جرم قال َوقَّدُمواْ ِالنفُِسكُْم أي ال تكونوا يف قيد قضاء الشهوة بل كونوا يف قيد تقدمي الطاعة مث إنه تعاىل أكد 
ُمواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوُه وهذه التهديدات الثالثة املتوالية ال يليق ذكرها إال ذلك بقوله وَاتَّقُواْ اللََّه مث أكده ثالثاً بقوله َواْعلَ

إذا كانت مسبوقة بالنهي عن شيء لذيذ مشتهى فثبت أن ما قبل هذه اآلية دال على حترمي هذا العمل وما بعدها 
  ور اجملتهدينأيضاً دال على حترميه فظهر أن املذهب الصحيح يف تفسري هذه اآلية ما ذهب إليه مجه

اهللا تعاىل أما قوله تعاىل وَاتَّقُواْ اللََّه َواْعلَُمواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوُه فاعلم أن الكالم يف التقوى قد تقدم والكالم يف تفسري لقاء 
مور الثالثة أوهلا َوقَّدمُواْ واعلم أنه تعاىل ذكر هذه األ)  ٤٦البقرة ( قد تقدم يف قوله الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّلَاقُوا َربّهِْم 

كُم ِالنفُِسكُْم واملراد منه فعل الطاعات وثانيها قوله َواتَّقُواْ اللََّه واملراد منه ترك احملظورات وثالثها قوله َواْعلَُمواْ أَنَّ
البعث والنشور مُّلَاقُوُه وفيه إشارة إىل أىن إمنا كلفتكم بتحمل املشقة يف فعل الطاعات وترك احملظورات ألجل يوم 

واحلساب فلوال ذلك اليوم لكان حتمل املشقة يف فعل الطاعات وترك احملظورات عبثاً وما أحسن هذا الترتيب مث 
قال َوَبّشرِ الُْمْؤِمنَِني واملراد منه رعاية الترتيب املعترب يف القرآن وهو أن جيعل مع كل وعيد وعداً واملعىن وبشر 

امة فحذف ذكرمها ملا أهنم كاملعلوم فصار كقوله َوَبّشرِ الُْمْؤِمنَِني بِأَنَّ لَُهْم ّمَن اللَِّه املؤمنني خاصة بالثواب والكر



  ) ٤٧األحزاب ( فَْضالً ِكبِرياً 
  احلكم التاسع

  يف األميان
  نَّاسِ َواللَُّه َسمِيٌع َعِليٌمَوالَ َتْجَعلُواْ اللََّه عُْرَضةً  الًّْيمَانِكُْم أَن َتَبرُّواْ َوَتتَّقُواْ وَُتْصِلحُواْ َبْيَن ال

  واملفسرون أكثروا من الكالم يف هذه اآلية وأجود ما ذكروه وجهان األول وهو الذي ذكره أبو مسلم

األصفهاين وهو األحسن أن قوله َوالَ َتْجَعلُواْ اللََّه ُعْرَضةً  ِالْيَمانِكُْم هنى عن اجلراءة على اهللا بكثرة احللف به ألن 
ر شيء يف معىن من املعاين فقد جعله عرضة له يقول الرجل قد جعلتين عرضة للومك وقال الشاعر وال من أكثر ذك

  جتعلين عرضة للوائم
( وقال تعاىل َواْحفَظُواْ أَْيَماَنكُْم )  ١٠القلم ( وقد ذم اهللا تعاىل من أكثر احللف بقوله َوالَ ُتِطْع كُلَّ َحالٍَّف مَّهِنيٍ 

  كانوا ميدحون اإلنسان باإلقالل من احللف كما قال كثري والعرب)  ٨٩املائدة 
  قليل األال يا حافظ ليمينه وإن سبقت منه األلية برت

واحلكمة يف األمر بتقليل األميان أن من حلف يف كل قليل وكثري باهللا انطلق لسانه بذلك وال يبقى لليمني يف قلبه 
هو الغرض األصلي يف اليمني وأيضاً كلما كان اإلنسان أكثر  وقع فال يؤمن إقدامه على اليمني الكاذبة فيختل ما

تعظيماً هللا تعاىل كان أكمل يف العبودية ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر اهللا تعاىل أجل وأعلى عنده من أن 
  يستشهد به يف غرض من األغراض الدنيوية

أَن تََبرُّواْ أي إرادة أن تربوا واملعىن إمنا هنيتكم عن هذا  وأما قوله تعاىل بعد ذلك أَن تََبرُّواْ فهو علة هلذا النهي فقوله
ملا أن توقى ذلك من الرب والتقوى واإلصالح فتكونون يا معشر املؤمنني بررة أتقياء مصلحني يف األرض غري 

  مفسدين
  فإن قيل وكيف يلزم من ترك احللف حصول الرب والتقوى واإلصالح بني الناس

العتقاده أن اهللا تعاىل أجل وأعظم أن يستشهد بامسه العظيم يف مطالب الدنيا وخسائس قلنا ألن من ترك احللف 
مطالب احلفل فال شك أن هذا من أعظم أبواب الرب وأما معىن التقوى فظاهر أنه اتقى أن يصدر منه ما خيل بتعظيم 

اسدة فيقبلون قوله فيحصل اهللا وأما اإلصالح بني الناس فمىت اعتقدوا يف صدق هلجته وبعده عن األغراض الف
  الصلح بتوسطه

التأويل الثاين قالوا العرضة عبارة عن املانع والدليل على صحة هذه اللغة أنه يقال أردت أفعل كذا فعرض يل أمر 
كذا واعترض أي حتامى ذلك فمنعين منه واشتقاقها من الشيء الذي يوضع يف عرض الطريق فيصري مانعاً للناس من 

ويقال اعترض فالن على كالم فالن وجعل كالمه معارضاً لكالم آخر أي ذكر ما مينعه من تثبيت  السلوك واملرور
كالمه إذا عرفت أصل االستقاق فالعرضة فعلة مبعىن املفعول كالقبضة والغرفة فيكون امساً ملا جيعل معرضاً دون 

  ِالْيمَانِكُْم فهو للتعليل الشيء ومانعاً منه فثبت أن العرضة عبارة عن املانع وأما الالم يف قوله
إذا عرفت هذا فنقول تقدير اآلية وال جتعلوا ذكر اهللا مانعاً بسبب أميانكم من أن تربوا أو يف أن تربوا فأسقط حرف 

اجلر لعدم احلاجة إليه بسبب ظهوره قالوا وسبب نزول اآلية أن الرجل كان حيلف على ترك اخلريات من صلة 
أو إحسان إىل أحد أدعيائه مث يقول أخاف اهللا أن أحنث يف مييين فيترك الرب إرادة الرب  الرحم أو إصالح ذات البني

يف ميينه فقيل ال جتعلوا ذكر اهللا مانعاً بسبب هذه األميان عن فعل الرب والتقوى هذا أجود ما ذكره املفسرون وقد 
  طولوا يف كلمات أخر ولكن ال فائدة فيها فتركناها مث قال يف



وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم أي إن حلفتم يسمع وإن تركتم احللف تعظيماً هللا وإجالالً له من أن يستشهد بامسه  آخر اآلية
  الكرمي يف األعراض العاجلة فهو عليم عامل مبا يف قلوبكم ونيتكم
  قُلُوُبكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َحِليٌم الَّ ُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِالَّلْغوِ ِفى أَْيمَانِكُْم َولَاِكن يَُؤاِخذُكُم بَِما كََسَبْت

  يف اآلية مسألتان
املسألة األوىل اللَّْغَو الساقط الذي ال يعتد به سواء كان كالماً أو غريه أما ورود هذه اللفظة يف الكالم فيدل عليه 

وقوله الَ َيْسَمُعونَ ِفيَها )  ٥٥القصص ( ُه اآلية واخلرب والرواية أما اآلية فقوله تعاىل َوإِذَا َسِمُعواْ اللَّْغَو أَعَْرُضواْ َعْن
( وقوله َعاِلَيةٍ  الَّ َتْسَمُع ِفيَها لَاِغَيةً  )  ٢٦فصلت ( وقوله الَ َتْسَمُعواْ ِلَهاذَا الْقُْرءاِن )  ٢٥الواقعة ( لَْغواً َوالَ َتأِْثيماً 

فيحتمل أن يكون املراد وإذا مروا بالكالم )  ٧٢الفرقان ( ماً أما قوله َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّواْ ِكرا)  ١١الغاشية 
  الذي يكون لغواً وأن يكون املراد وإذا مروا بالفعل الذي يكون لغواً

  )من قال يوم اجلمعة لصاحبه صه واإلمام خيطب فقد لغا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وأما اخلرب فقوله 
إذا صوت ولغو الطائر تصويته وأما ورود هذا اللفظ يف غري الكالم فهو أنه  وأما الرواية فيقال لغا الطائر يلغو لغواً

  يقال ملا ال يعتد به من أوالد اإلبل لغو قال جرير يعد الناسبون بين متيم
  بيوت اجملد أربعة كباراً
  وخترج منهم املرئى لغوا

  كما ألغيت يف الدية احلوارا
  وقال العجاج ورب أسراب حجيج كظم

  رفث التكلمعن اللغا و
  قال الفراء اللغا مصدر للغيت و اللَّْغَو مصدر للغوت فهذا ما يتعلق باللغة

أما املفسرون فقد ذكروا وجوهاً األول قال الشافعي رضي اهللا عنه إنه قول العرب ال واهللا وبلى واهللا مما يؤكدون به 
يف املسجد احلرام ألف مرة ألنكر ذلك  كالمهم وال خيطر بباهلم احللف ولو قيل لواحد منهم مسعتك اليوم حتلف

ولعله قال ال واهللا ألف مرة والثاين وهو قول أيب حنيفة رضي اهللا عنه أن اللغو هو أن حيلف على شيء يعتقد أنه 
كان مث بان أنه مل يكن فهذا هو اللغو وفائدة هذا اإلختالف أن الشافعي ال يوجب الكفارة يف قول الرجل ال واهللا 

ويوجبها فيما إذا حلف على شيء يعتقد أنه كان مث بان أنه مل يكن وأبو حنيفة حيكم بالضد من ذلك وبلى واهللا 
ومذهب الشافعي هو قول عائشة والشعيب وعكرمة وقول أيب حنيفة هو قول ابن عباس واحلسن وجماهد والنخعي 

لى قوله وجوه األول ما والزهري وسليمان بن يسار وقتادة والسدي ومكحول حجة الشافعي رضي اهللا عنه ع
لغو اليمني قول الرجل يف كالمه كال واهللا ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( روت عائشة رضي اهللا عنها عن النيب 

  مر) صلى اهللا عليه وسلم ( وروى أنه ) وبلى واهللا وال واهللا 

صلى ( خطأ مث قال الذي مع النيب بقوم ينتضلون ومعه رجل من أصحابه فرمى رجل من القوم فقال أصبت واهللا مث أ
كل أميان الرماة لغو ال كفارة فيها وال ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( حنث الرجل يا رسول اهللا فقال ) اهللا عليه وسلم 

وعن عائشة أهنا قالت أميان اللغو ماكان يف اهلزل واملراء واخلصومة اليت ال يعقد عليها القلب وأثر الصحايب ) عقوبة 
   كالم اهللا حجةيف تفسري

ْم يدل على أن لغو احلجة الثانية أن قوله الَّ ُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِالَّلْغوِ ِفى أَْيَمانِكُْم َولَاِكن يَُؤاِخذُكُم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُ
الذي يقصده اليمني كاملقابل املضاد ملا حيصل بسبب كسب القلب ولكن املراد من قوله بَِما كَسََبْت قُلُوُبكُْم هو 



اإلنسان على اجلد ويربط قلبه به وإذا كان كذلك وجب أن يكون اللغو الذي هو كاملقابل له أن يكون معناه ما ال 
يقصده اإلنسان باجلد وال يربط قلبه به وذلك هو قول الناس على سبيل التعود يف الكالم ال واهللا بلى واهللا فأما إذا 

مث ظهر أنه مل يكن فقد قصد اإلنسان بذلك اليمني تصديق قول نفسه وربط حلف على شيء باجلد أنه كان حاصالً 
  قلبه بذلك فلم يكن ذلك لغواً ألبتة بل كان ذلك حاصالً بكسب القلب

 وقد ذكرنا أن معناه)  ٢٢٤البقرة ( احلجة الثالثة أنه سبحانه ذكر قبل هذه اآلية َوالَ َتْجَعلُواْ اللََّه ُعْرَضةً  ِالْيَمانِكُْم 
النهي عن كثرة احللف واليمني وهؤالء الذين يقولون على سبيل االعتياد ال واهللا وبلى واهللا ال شك أهنم يكثرون 

احللف فذكر تعاىل عقيب قوله َوالَ َتْجَعلُواْ اللََّه ُعْرَضةً  ِالْيَمانِكُْم حال هؤالء الذين يكثرون احللف على سبيل 
د إىل احللف وبني أنه ال مؤاخذة عليهم وال كفارة ألن إجياب املؤاخذة االعتياد يف الكالم ال على سبيل القص

والكفارة عليهم يفضي إما إىل أن ميتنعوا عن الكالم أو يلزمهم يف كل حلظة كفارة وكالمها حرج يف الدين فظهر أن 
فإنه ال يناسب ما قبل اآلية تفسري اللغو مبا ذكرناه هو املناسب ملا قبل اآلية فأما الذي قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه 

  فكان تأويل الشافعي أوىل حجة أيب حنيفة رضي اهللا عنه من وجوه
من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها فليأت الذي هو خري مث ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة األوىل قوله 

  فصل بني اجملد واهلازل احلديث دل على وجوب الكفارة على احلانث مطلقاً من غري) ليكفر عن ميينه 
احلجة الثانية أن اليمني معىن ال يلحقه الفسخ فال يعترب فيه القصد كالطالق والعتاق فهاتان احلجتان يوجبان الكفارة 
يف قول الناس ال واهللا بلى واهللا إذا حصل احلنث مث الذي يدل على أن اللغو ال ميكن تفسريه مبا قال الشافعي وجيب 

  أبو حنيفة أن اليمني يف اللغة عبارة عن القوة قال الشاعر إذا ما راية رفعت جملدتفسريه مبا قاله 
  تلقاها عرابة باليمني

أي بالقوة واملقصود من اليمني تقوية جانب الرب على جانب احلنث بسبب اليمني وهذا إمنا يفعل يف املوضع الذي 
ل يف املستقبل فأما إذا وقع اليمني على املاضي فذلك ال يكون قابالً للتقوية وهذا إمنا يكون إذا وقع اليمني على فع

يقبل التقوية ألبتة فعلى هذا اليمني على املاضي تكون خالية عن الفائدة املطلوبة منها واخلايل عن املطلوب يكون 
يمني خالية لغواً فثبت أن اللغو هو اليمني على املاضي وأما اليمني على املستقبل فهو قابل للتقوية فلم تكن هذه ال

  عن الغرض املطلوب منها فال تكون لغواً

القول الثالث يف تفسري ميني اللغو هو أنه إذا حلف على ترك طاعة أو فعل معصية فهذا هو ميني اللغوا وهو املعصية 
األميان مث قال َولَاِكن  فبني أنه تعاىل ال يؤاخذ بترك هذه)  ٥٥القصص ( قال تعاىل َوإِذَا َسِمُعواْ اللَّْغَو أَعَْرُضواْ َعْنُه 

ُيؤَاِخذُكُم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم أي بإقامتكم على ذلك الذي حلفتم عليه من ترك الطاعة وفعل املعصية قالوا وهذا 
وهذا ) من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها فليأت الذي هو خري مث ليكفر ( التأويل مناف لقوله عليه السالم 

من وجهني األول هو أن املؤاخذة املذكورة يف هذه اآلية صارت مفسرة يف آية املائدة بقوله تعاىل  التأويل ضعيف
وملا كان املراد باملؤاخذة إجياب الكفارة وههنا الكفارة )  ٨٩املائدة ( َولَاِكن ُيؤَاِخذُكُم بَِما َعقَّدتُُّم االْْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه 

ة ليس هو هذه الصورة الثاين أنه تعاىل جعل املقابل للغو هو كسب القلب وال ميكن واجبة علمنا أن املراد من اآلي
تفسريه مبا ذكره من اإلصرار على الشيء الذي حلفوا عليه ألن كسب القلب مشعر بالشروع يف فعل جديد فأما 

  االستمرار على ما كان فذلك ال يسمى كسب القلب
ليمني املكفرة مسيت لغواً ألن الكفارة أسقطت اإلمث فكأنه قيل ال يؤاخذكم اهللا القول الرابع يف تفسري ميني اللغو أهنا ا
  باللغو إذا كفرمت وهذا قول الضحاك



القول اخلامس وهو قول القاضي أن املراد به ما يقع سهواً غري مقصود إليه والدليل عليه قوله تعاىل بعد ذلك َولَاِكن 
  أي يؤاخذكم إذا تعمدمت ومعلوم أن املقابل للعمد هو السهو ُيؤَاِخذُكُم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم

املسألة الثانية احتج الشافعي رضي اهللا عنه هبذه اآلية على وجوب الكفارة يف اليمني الغموس قال إنه تعاىل ذكر 
م بَِما َعقَّدتُُّم االْْيَمانَ وعقد اليمني ههنا َولَاِكن يَُؤاِخذُكُم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم وقال يف آية املائدة َولَاِكن يَُؤاِخذُكُ

حمتمل ألن يكون املراد منه عقد القلب به وألن يكون املراد به العقد الذي يضاد احلل فلما ذكر ههنا قوله بَِما 
ؤاخذة كََسَبْت قُلُوُبكُْم علمنا أن املراد من ذلك العقد هو عقد القلب وأيضاً ذكر املؤاخذة ههنا ومل يبني أن تلك امل
ارة فكل ما هي وبينها يف آية املائدة بقوله وَلَاِكن ُيؤَاِخذُكُم بَِما َعقَّدتُُّم االْْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه فبني أن املؤاخذة هي الكف

واحدة من هاتني اآليتني جمملة من وجه مبينة من وجه آخر فصارت كل واحدة منهما مفسرة لألخرى من وجه 
أن كل ميني ذكر على سبيل اجلد وربط القلب فالكفارة واجبة فيها واليمني الغموس وحصل من كل واحدة منهما 

  كذلك فكانت الكفارة واجبة فيها
أما قوله تعاىل وَاللَُّه غَفُوٌر رَّحِيٌم فقد علمت أن الغفور مبالغة يف ستر الذنوب ويف إسقاط عقوبتها وأما احلليم فاعلم 

سكون يقال ضع اهلودج على أحلم اجلمال أي على أشدها تؤدة يف السري ومنه أن احللم يف كالم العرب األناة وال
احللم ألنه يرى يف حال السكون وحلمة الثدي ومعىن احلليم يف صفة اهللا الذي ال يعجل بالعقوبة بل يؤخر عقوبة 

  الكفار والفجار

  احلكم العاشر فيما يتعلق باإليالء والطالق
  َه َسِميٌع َعِليٌمآئِهِْم تََربُُّص أَْرَبَعةِ  أَْشُهرٍ فَإِن فَآُءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم َوإِنْ َعَزُمواْ الطَّلَاَق فَإِنَّ اللَّلِّلَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمن نَِّس

  يف اآلية مسائل
مها بالتشديد وحكى أبو املسألة األوىل آىل يؤايل إيالء وتأىل يتأىل تألياً وائتلى يأتلي ائتالء واإلسم منه ألية وألوة كال

عبيدة الوة والوة والوة ثالثة لغات وباجلملة فاأللية والقسم واليمني واحللف كلها عبارات عن معىن واحد ويف 
  وقال كثري قليل األاليا حافظ ليمينه) آليت أفعل خالف املقدرين ( احلديث حكاية عن اهللا تعاىل 
  فإن سبقت منه األلية برت

حبسب أصل اللغة أما يف عرف الشعر فهو اليمني على ترك الوطء كما إذا قال واهللا ال أجامعك  هذا هو معىن اللفظ
وال أباضعك وال أقربك ومن املفسرين من قال يف اآلية حذف تقديره للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم إال أنه 

نا لفظ اإليالء على املعهود اللغوي أما إذا حذف لداللة الباقي عليه وأنا أقول هذا اإلضمار إمنا حيتاج إليه إذا محل
  محلناه على املتعارف يف الشرع استغنينا عن هذا اإلضمار

املسألة الثانية روي أن اإليالء يف اجلاهلية كان طالقاً قال سعيد بن املسيب كان الرجل ال يريد املرأة وال جيب أن 
أميا وال ذات بعل والغرض منه مضارة املرأة مث إن أهل يتزوجها غريه فيحلف أن ال يقرهبا فكان يتركها بذلك ال 

اإلسالم كانوا يفعلون ذلك أيضاً فأزال اهللا تعاىل ذلك وأمهل للزوج مدة حىت يتروى ويتأمل فإن رأى املصلحة يف 
  ترك هذه املضارة فعلها وإن رأى املصلحة يف املفارقة عن املرأة فارقها

  ونَ ِمن ّنَساِئهِْم وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنهما يَقِْسُمونَ ِمن ّنَسائِهِْماملسألة الثالثة قرأ عبد اهللا ُيْؤلُ
أما قوله ِمن ّنسَاِئهِْم ففيه سؤال وهو أنه يقال املتعارف أن يقال حلف فالن على كذا أو آىل على كذا فلم أبدلت 

  لفظة َعلَى ههنا بلفظة ِمْن
تربص أربعة أشهر كما يقال يل منك كذا والثاين أنه ضمن يف  واجلواب من وجهني األول أن يراد هلم من نسائهم



  هذا القسم معىن البعد فكأنه قيل يبعدون من نسائهم مولني أو مقسمني
  أما قوله تعاىل َترَبُُّص أَْرَبَعةِ  أَشُْهرٍ فاعلم أن التربص التلبث واالنتظار يقال تربصت الشيء

تلبث وإضافة التربص إىل أربعة أشهر إضافة املصدر إىل الظرف كقوله  تربصاً ويقال ما يل على هذا األمر ربصة أي
  بينهما مسرية يوم أي مسرية يف يوم ومثله كثري

أما قوله فَإِن فَآءوا فمعناه فإن رجعوا والفيء يف اللغة هو رجوع الشيء إىل ما كان عليه من قبل وهلذا قيل ملا 
لعربية بني الفيء والظل فقالوا الفيء ما كان بالعشي ألنه الذي تنسخه الشمس من الظل مث يعود يفء وفرق أهل ا

نسخته الشمس والظل ما كان بالغداة ألنه مل تنسخه الشمس ويف اجلنة ظل وليس فيها يفء ألنه ال مشس فيها قال 
  وأنشدوا فال الظل من برد الضحى يستطيعه)  ٣٠الواقعة ( اهللا تعاىل َوِظلّ مَّْمُدوٍد 

  برد العشي يذوقوال الفيء من 
وقيل فالن سريع الفيء والفيئة حكامها الفراء عن العرب أي سريع الرجوع عن الغصب إىل احلالة املتقدمة وقيل ملا 

رده اهللا على املسلمني من مال املشركني يفء كأنه كان هلم فرجع إليهم فقوله فَإِن فَآءوا معناه فإن فرجعوا عما 
اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته كما أنه غفور رحيم لكل  حلفوا عليه من ترك مجاعها فَإِنَّ

  التائبني
أما قوله تعاىل َوإِنْ َعَزمُواْ الطَّلَاَق فَإِنَّ اللََّه َسمِيٌع َعِليٌم فاعلم أن العزم عقد القلب على الشيء يقال عزم على 

أي أقسمت والطالق مصدر طلقت املرأة أطلق طالقاً وقال الليث الشيء يعوم عزماً وعزمية وعزمت عليك لتفعلن 
طلقت بضم الالم وقال ابن األعرايب طلقت بضم الالم من الطالق أجود ومعىن الطالق هو حل عقد النكاح مبا 

يكون حالالً يف الشرع وأصله من اإلنطالق وهو الذهاب فالطالق عبارة عن انطالق املرأة فهذا ما يتعلق بتفسري 
  لفظ اآلية

  أما األحكام فكثرية ونذكر هاهنا بعض ما دلت اآلية عليه يف مسائل
املسألة األوىل كل زوج يتصور منه الوقاع وكان تصرفه معترباً يف الشرع فإنه يصح منه اإليالء وهذا القيد معترب 

يصح إيالء الذمي وهو طرداً وعكساً أما الطرد فهو أن كل من كان كذلك صح إيالؤه ويتفرع عليه أحكام األول 
قول أيب حنيفة رضي اهللا عنه وقال أبو يوسف وحممد ال يصح إيالؤه باهللا تعاىل ويصح بالطالق والعتاق لنا قوله 

  تعاىل لّلَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمن ّنسَائِهِْم تََربُُّص أَْرَبَعةِ  أَْشُهرٍ وهذا العموم يتناول الكافر واملسلم
رضي اهللا عنه مدة اإليالء ال ختتلف بالرق واحلرية فهي أربعة أشهر سواء كان الزوجان احلكم الثاين قال الشافعي 

حرين أو رقيقني أو أحدمها كان حراً واآلخر رقيقاً وعند أيب حنيفة ومالك رضي اهللا عنهما تتنصف بالرق إال أن 
إن ظاهر قوله تعاىل لّلَِّذيَن يُْؤلُونَ  عند أيب حنيفة تتنصف برق املرأة وعند مالك برق الرجل كما قاال يف الطالق لنا

ِمن ّنَسائِهِْم يتناول الكل والتخصيص خالف الظاهر ألن تقدير هذه املدة إمنا كان ألجل معىن يرجع إىل اجلبلة 
  والطبع وهو قلة الصرب على مفارقة الزوج فيستوي فيه احلر والرقيق كاحليض ومدة الرضاع ومدة العنة

  يالء يف حال الرضا والغضب وقال مالك ال يصح إال يف حال الغضب لنا ظاهر هذه اآليةاحلكم الثالث يصح اإل

احلكم الرابع يصح اإليالء من املرأة سواء كانت يف صلب النكاح أو كانت مطلقة طلقة رجعية بدليل أن الرجعية 
ثبت أهنا من نسائه دخلت حتت يصدق عليها أهنا من نسائه بدليل أنه لو قال نسائي طوالق وقع الطالق عليها وإذا 

  اآلية لظاهر قوله لّلَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمن ّنَساِئهِْم



  أما عكس هذه القضية وهو أن من ال يتصور منه الوقاع ال يصح إيالؤه ففيه حكمان
نه احلكم األول إيالء اخلصي صحيح ألنه جيامع كما جيامع الفحل إمنا املفقود يف حقه اإلنزال وذلك ال أثر له وأل

  داخل حتت عموم اآلية
احلكم الثاين اجملبوب إن بقي منه ما ميكنه أن جيامع به صح إيالؤه وإن مل يبق ففيه قوالن أحدمها أنه ال يصح إيالؤه 

  وهو قول أيب حنيفة رضي اهللا عنه والثاين أنه يصح لعموم هذه اآلية ألن قصد املضارة باليمني قد حصل منه
اً فلو قال ألجنبية واهللا ال أجامعك مث نكحها مل يكن مؤلياً ألن قوله تعاىل لّلَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمن القيد الثاين أن يكون زوج

أي لكم )  ٦الكافرون ( ّنسَاِئهِمْ َترَبُُّص أَْرَبَعةِ  أَْشُهرٍ يفيد أن هذا احلكم هلم ال لغريهم كقوله لَكُْم ِديُنكُْم وَِلىَ  ِدينِ 
  ال لغريكم

ة احمللوف به واحللف إما أن يكون باهللا أو بغريه فإن كان باهللا كان مولياً مث إن جامعها يف مدة اإليالء املسألة الثاني
خرج عن اإليالء وهل جتب كفارة اليمني فيه قوالن اجلديد وهو األصح وقول أيب حنيفة رضي اهللا عنه أنه جتب 

املدة فال كفارة عليه حجة القول واهللا ال أقربك مث  كفارة اليمني والقدمي أنه إذا فاء بعد مضي املدة أو يف خالل
يقرهبا وبني أن يقول واهللا ال أكلمك مث يكلمها وحجة القول القدمي قوله تعاىل فَإِن فَآءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيمٌ 

ا داعية إىل معرفتها واالستدالل به من وجهني أحدمها أن الكفارة لو كانت واجبة لذكرها اهللا ههنا ألن احلاجة ههن
وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز والثاين أنه تعاىل كما مل يذكر وجوب الكفارة نبه على سقوطها بقوله فَإِن 
فَآءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم والغفران يوجب ترك املؤاخذة ولألولني أن جييبوا فيقولوا إمنا ترك الكفارة ههنا ألنه 

  يف سائر املواضع) صلى اهللا عليه وسلم ( ها يف القرآن وعلى لسان رسول اهللا تعاىل بين
أما قوله غَفُوٌر رَِّحيٌم فهو يدل على عدم العقاب لكن عدم العقاب ال ينايف وجوب الفعل كما أن التائب عن الزنا 

ء بغري اهللا كما إذا قال إن والقتل ال عقاب عليه ومع ذلك جيب عليه احلد والقصاص وأما إن كان احللف يف اإليال
وطئتك فعبدي حر أو أنت طالق أو ضرتك طالق أو ألزم أمراً يف الذمة فقال إن وطئتك فلله علي عتق رقبة أو 

صدقة أو صوم أو حج أو صالة فهل يكون مولياً للشافعي رضي اهللا عنه فيه قوالن قال يف القدمي ال يكون مولياً وبه 
دليله أن اإليالء معهود يف اجلاهلية مث قد ثبت أن معهود اجلاهلية يف هذا الباب هو احللف قال أمحد يف ظاهر الرواية 

قال من حلف فليحلف باهللا فمطلق احللف يفهم منه احللف باهللا وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( باهللا وأيضاً روي أنه 
كون مولياً ألن لفظ اإليالء يتناول الكل وعلق يف اجلديد وهو قول أيب حنيفة ومالك ومجاعة العلماء رمحهم اهللا أنه ي

القولني فيمينه منعقدة فإن كان قد علق به عتقاً أو طالقاً فإذا وطئها يقع ذلك املتعلق وإن كان املعلق به التزام قربة 
الثالث أنه يف الذمة فعليه ما يف نذر اللجاج وفيه أقوال أصحها أن عليه كفارة اليمني والثاين عليه الوفاء مبا مسى و

  يتخري بني

كفارة اليمني وبني الوفاء مبا مسى وفائدة هذين القولني أنا إن قلنا إنه يكون مولياً فبعد مضي أربعة أشهر يضيق األمر 
  عليه حىت يفيء أو يطلق وإن قلنا ال يكون مولياً ال يضيق عليه األمر

ول قول ابن عباس أنه ال يكون مولياً حىت حيلف على أن املسألة الثالثة اختلفوا يف مقدار مدة اإليالء على أقوال فاأل
ال يطأها أبداً والثاين قول احلسن البصري وإسحق إن أي مدة حلف عليها كان مولياً وإن كانت يوماً وهذان 
أشهر املذهبان يف غاية التباعد والثالث قول أيب حنيفة والثوري أنه ال يكون مولياً حىت حيلف على أنه ال يطأها أربعة 

أو فيما زاد والرابع قول الشافعي وأمحد ومالك رضي اهللا عنهم إنه ال يكون مواالياً حىت تزيد املدة على أربعة أشهر 
وفائدة اخلالف بني أيب حنيفة والشافعي رضي اهللا عنهما أنه إذا آىل منها أكثر من أربعة أشهر أجل أربعة وهذه املدة 



رأة الزوج بالفيئة أو بالطالق فإن امتنع الزوج منهما طلقها احلاكم عليه تكون حقاً للزوج فإذا مضت تطالب امل
  وعن أيب حنيفة إذا مضت أربعة أشهر يقع الطالق بنفسه حجة الشافعي من وجوه

َه َسِميٌع َعِليٌم تقتضي كون احلجة األوىل أن الفاء يف قوله فَاٍن فَآءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم َوإِنْ َعَزُمواْ الطَّلَاَق فَإِنَّ اللَّ
  هذين احلكمني مشروعني متراخياً عن انقضاء األربعة أشهر

والتفصيل فإن قيل ما ذكرمتوه ممنوع ألن قوله فَاٍن رَّحِيٌم َوإِنْ َعَزُمواْ الطَّلَاَق تفصيل لقوله الَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمن ّنسَائِهِْم 
  الشهر فإن أكرمتموين بقيت معكم وإال ترحلت عنكم يعقب املفصل كما تقول أنا أنزل عندكم هذا

قلنا هذا ضعيف ألن قوله لّلَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمن ّنسَائِهِْم تََربُُّص هذه املدة يدل على األمرين والفاء يف قوله فَاٍن ورد 
ثال الذي عقيب ذكرمها فيكون هذا احلكم مشروعاً عقيب اإليالء وعقيب حصول التربص يف هذه املدة خبالف امل

ذكره وهو قوله أنا أنزل عندكم فإن أكرمتموين بقيت وإال ترحلت ألن هناك الفاء متأخرة عن ذلك النزول أما 
ههنا فالفاء مذكورة عقيب ذكر اإليالء وذكر التربص فال بد وأن يكون ما دخل الفاء عليه واقعاً عقيب هذين 

  األمرين وهذا كالم ظاهر
اهللا عنه أن قوله رَّحِيٌم َوإِنْ َعَزُمواْ الطَّلَاَق صريح يف أن وقوع الطالق إمنا يكون بإيقاع  احلجة الثانية للشافعي رضي

  الزوج وعلى قول أيب حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه يقع الطالق مبضي املدة ال بإيقاع الزوج
  الء املتقدمفإن قيل اإليالء الطالق يف نفسه فاملراد من قوله َوإِنْ َعَزُمواْ الطَّلَاَق اإلي

قلنا هذا بعيد ألن قوله َوإِنْ َعَزُمواْ الطَّلَاَق ال بد وأن يكون معناه وإن عزم الذين يؤلون الطالق فجعل املؤىل عازماً 
وهذا يقتضي أن يكون اإليالء والعزم قد اجتمعا وأما الطالق فهو متعلق العزم ومتعلق العزم متأخر عن العزم فإذاً 

م ال حمالة واإليالء إما أن يكون مقارناً للعزم أو متقدماً وهذا يفيد القطع بأن الطالق يف هذه الطالق متأخر عن العز
  اآلية مغاير لذلك اإليالء وهذا كالم ظاهر

احلجة الثالثة أن قوله تعاىل َوإِنْ َعَزُمواْ الطَّلَاَق فَإِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم يقتضي أن يصدر من الزوج شيء يكون 
  اً وما ذاك إال أن نقول تقدير اآلية فإن عزموا الطالق وطلقوا فإن اهللا مسيع لكالمهم عليم مبا يف قلوهبممسموع

  فإن قيل مل ال جيوز أن يكون املراد إن اهللا مسيع لذلك اإليالء
م قلنا هذا يبعد ألن هذا التهديد مل حيصل على نفس اإليالء بل إمنا حصل على شيء حصل بعد اإليالء وهو كال

  غريه حىت يكون فَإِنَّ اللََّه َسمِيٌع َعِليٌم هتديداً عليه
احلجة الرابعة أن قوله تعاىل فَاٍن رَّحِيٌم َوإِنْ َعَزُمواْ ظاهره التخيري بني األمرين وذلك يقتضي أن يكون وقت ثبوهتما 

  واحداً وعلى قول أيب حنيفة ليس األمر كذلك
بطالق بل هو حلف على االمتناع من اجلماع مدة خمصوصة إال أن الشرع  احلجة اخلامسة أن اإليالء يف نفسه ليس

ضرب مقداراً معلوماً من الزمان وذلك ألن الرجل قد يترك مجاع املرأة مدة من الزمان ال بسبب املضارة وهذا إمنا 
ملا كان الطول والقصر يكون إذا كان الزمان قصرياً فأما ترك اجلماع زماناً طويالً فال يكون إال عند قصد املضارة و

يف هذا الباب أمراً غري مضبوط بني تعاىل حداً فاصالً بني القصري والطويل فعند حصول هذه تبني قصد املضارة 
وذلك ال يوجب ألبتة وقوع الطالق بل الالئق حبكمة الشرع عند ظهور قصد املضارة أنه يؤمر إما بترك املضارة أو 

عىن معترب يف الشرع كما قلنا يف ضرب األجل يف مدة العنني وغريه حجة أيب بتخليصها من قيد اإليالء وهذا امل
  حنيفة رضي اهللا عنه أن عبد اهللا بن مسعود قرأ فإن فاؤا فيهن

واجلواب الصحيح أن القراءة الشاذة مردودة ألن كل ما كان قرآناً وجب أن يثبت بالتواتر فحيث مل يثبت بالتواتر 



 الناس هبذا أبو حنيفة فإنه هبذا احلرف متسك يف أن التسمية ليست من القرآن وأيضاً قطعنا أنه ليس بقرآن وأوىل
فقد بينا أن اآلية مشتملة على أمور ثالثة دلت على أن هذه الفيئة ال تكون يف املدة فالقراءة الشاذة ملا كانت خمالفة 

  هلا وجب القطع بفسادها
هِ نَّ ثَلَاثَةَ  قُُرو ٍء َوالَ َيِحلُّ لَُهنَّ أَن َيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفى أَْرَحاِمهِنَّ إِن كُنَّ ُيْؤِمنَّ بِاللََّوالُْمطَلَّقَاُت َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِ

لَْيهِنَّ بِالَْمْعُروِف َوِللرِّجَالِ َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَاِلَك إِنْ أََرادُوا إِْصلَاحاً َولَُهنَّ ِمثْلُ الَِّذى َع
  َعلَْيهِنَّ َدَرَجةٌ  َواللَُّه َعزِيزٌ َحكُيٌم

 لَُّه ِفى أَْرَحاِمهِنَّ إِن كُنَّ ُيْؤِمنَّقوله تعاىل َوالُْمطَلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَنفُِسهِْم ثَلَاثَةَ  قُُروء َوالَ َيِحلُّ لَُهنَّ أَن َيكُْتْمَن َما َخلََق ال
  بِاللَِّه وَالَْيْومِ االْخِرِ

  اعلم أنه تعاىل ذكر يف هذا املوضع أحكاماً كثرية للطالق
فاحلكم األول للطالق وجوب العدة اعلم أن املطلقة هي املرأة اليت أوقع الطالق عليها وهي إما أن تكون أجنبية أو 

غة لكنها غري مطلقة حبسب عرف الشرع منكوحة فإن كانت أجنبية فإذا أوقع الطالق عليها فهي مطلقة حبسب الل
والعدة غري واجبة عليها باإلمجاع وأما املنكوحة فهي إما أن تكون مدخوالً هبا أو ال تكون فإن مل تكن مدخوالً هبا مل 

  جتب العدة عليها قال اهللا تعاىل إِذَا َنكَْحُتمُ الُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ

وأما إن كانت مدخوالً هبا )  ٤٩األحزاب ( نَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدَّةٍ  َتْعَتدُّوَنَها طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُه
فهي إما أن تكون حائالً أو حامالً فإن كانت حامالً فعدهتا بوضع احلمل ال باإلقراء قال اهللا تعاىل َوأُْولَاُت االْْحمَالِ 

وأما إن كانت حائالً فأما أن يكون احليض ممكناً يف حقها أو ال يكون فإن )  ٤الطالق  (أََجلُُهنَّ أَن َيَضْعَن َحْملَُهنَّ 
امتنع احليض يف حقها إما للصغر املفرط أو للكرب املفرط كانت عدهتا باألشهر ال باإلقراء قال اهللا تعاىل وَالالَِّئى 

أن تكون رقيقة وإما أن تكون حرة فإن كانت رقيقة َيِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ وأما إذا كان احليض يف حقها ممكناً فإما 
كانت عدهتا بقرأين ال بثالثة أما إذا كانت املرأة منكوحة وكانت مطلقة بعد الدخول وكانت حائالً وكانت من 

ذوات احليض وكانت حرة فعند اجتماع هذه الصفات كانت عدهتا باإلقراء الثالثة على ما بني اهللا حكمها يف هذه 
  اآلية سؤاالت اآلية ويف

السؤال األول العام إمنا حيسن ختصيصه إذا كان الباقي بعد التخصيص أكثر من حيث أنه جرت العادة بإطالق لفظ 
الكل على الغالب يقال يف الثوب إنه أسود إذا كان الغالب عليه السواد أو حصل فيه بياض قليل فأما إذا كان 

انطالق لفظ األسود عليه كذباً فثبت أن الشرط يف كون العام  الغالب عليه البياض وكان السواد قليالً كان
خمصوصاً أن يكون الباقي بعد التخصيص أكثر وهذه اآلية ليست كذلك فإنكم أخرجتم من عمومها مخسة أقسام 

  وتركتم قسماً واحداً فإطالق لفظ العام يف مثل هذا املوضع ال يليق حبكمة اهللا تعاىل
رجة عن اللفظ فإن األجنبية ال يقال فيها إهنا مطلقة وأما غري املدخول هبا فالقرينة خترجها واجلواب أما األجنبية فخا

ألن املقصود من العدة براءة الرحم واحلاجة إىل الرباءة ال حتصل إال عند سبق الشغل وأما احلامل واآليسة فهما 
إلقراء وهذان القسمان مل حتصل اإلقراء يف خارجتان عن اللفظ ألن إجياب االعتداد باإلقراء إمنا يكون حيث حتصل ا

  حقهما وأما الرقيقة فتزوجيها كالنادر فثبت أن األعم األغلب باق حتت هذا العموم
  السؤال الثاين قوله َيتََربَّْصَن ال شك أنه خرب واملراد منه األمر فما الفائدة يف التعبري عن األمر بلفظ اخلرب

لو ذكره بلفظ األمر لكان ذلك يوهم أنه ال حيصل املقصود إال إذا شرعت فيها  واجلواب من وجهني األول أنه تعاىل
بالقصد واالختيار وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج ومل تعلم املرأة ذلك حىت انقضت العدة وجب أن ال يكون 



التكليف أما ملا ذكر اهللا ذلك كافياً يف املقصود ألهنا ملا كانت مأمورة بذلك مل خترج عن العهدة إال إذا قصدت أداء 
تعاىل هذا التكليف بلفظ اخلرب زال ذلك الوهم وعرف أنه مهماً انقضت هذه العدة حصل املقصود سواء علمت 

التعبري عن األمر بصيغة ) الكشاف ( ذلك أو مل تعلم وسواء شرعت يف العدة بالرضا أو بالغضب الثاين قال صاحب 
نه مما جيب أن يتعلق باملسارعة إىل امتثاله فكأهنن امتثلن األمر بالتربص فهو خيرب عنه اخلرب يفيد تأكيد األمر إشعاراً بأ

  موجوداً ونظريه قوهلم يف الدعاء رمحك اهللا أخرج يف صورة اخلرب ثقة باإلجابة كأهنا وجدت الرمحة فهو خيرب عنها
  حلكمة يف تركالسؤال الثالث لو قال يتربص املطلقات لكان ذلك مجلة من فعل وفاعل فما ا

  ذلك وجعل املطلقات مبتدأ مث قوله يتربص إسناد الفعل إىل الفاعل مث جعل هذه اجلملة خرباً عن ذلك املبتدأ
إنك إذا قدمت االسم فقلت زيد فعل فهذا ) دالئل اإلعجاز ( اجلواب قال الشيخ عبد القاهر اجلرجاين يف كتاب 

زيد وذلك ألن قولك زيد فعل يستعمل يف أمرين أحدمها أن يكون  يفيد من التأكيد والقوة ما ال يفيده قولك فعل
لتخصيص ذلك الفاعل بذلك الفعل كقولك أنا أكتب يف املهم الفالين إىل السلطان واملراد دعوى اإلنسان االنفراد 

هلم هو الثاين أن ال يكون املقصود ذلك بل املقصود أن تقدمي ذكر احملدث عنه حبديث كذا إلثبات ذلك الفعل كقو
يعطي اجلزيل ال يريد احلصر بل أن حيقق عند السامع أن إعطاء اجلزيل دأبه ومثله قوله تعاىل َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن 

دْ ليس املراد ختصيص املخلوقية وقوله تعاىل َوإِذَا َجاءوكُْم قَالُواْ ءاَمنَّا َوقَ)  ٢٠النحل ( اللَِّه الَ َيْخلُقُونَ َشْيئًا وَُهْم 
  وقول الشاعر مها يلبسان اجملد أحسن لبسة)  ٦١املائدة ( دََّخلُواْ بِالْكُفْرِ َوُهْم قَْد خََرُجواْ بِِه 
  شجيعان ما اسطاعا عليه كالمها

والسبب يف حصول هذا املعىن عند تقدمي ذكر املبتدأ أنك إذا قلت عبد اهللا فقد أشعرت بأنك تريد االخبار عنه 
إىل معرفة ذلك فإذا ذكرت ذلك اخلرب قبله العقل قبول العاشق ملعشوقه فيكون ذلك أبلغ فيحصل يف العقل شوق 
  يف التحقيق ونفي الشبهة

وما الفائدة يف ذكر )  ٢٢٦البقرة ( السؤال الرابع هال قيل يتربصن ثالثة قروء كما قيل تََربُّصُ أَْرَبَعةِ  أَشُْهرٍ 
  األنفس

ى التربص وزيادة بعث ألن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن اجلواب يف ذكر األنفس هتييج هلن عل
  وذلك ألن أنفس النساء طوامح إىل الرجال فأراد أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح وخيربهنا على التربص

املراد هذه  السؤال اخلامس لفظ أنفس مجع قلة مع أهنن نفوس كثرية والقروء مجع كثرة فلم ذكر مجع الكثرة مع أن
  القروء الثالثة وهي قليلة

واجلواب أهنم يتسعون يف ذلك فيستعملون كل واحد من اجلمعني مكان اآلخر الشتراكهما يف معىن اجلمعية أو لعل 
  القروء كانت أكثر استعماالً يف مجع قرء من اإلقراء

  السؤال السادس مل مل يقل ثالث قروء كما يقال ثالثة حيض
تذكري اللفظ ولفظ القروء مذكر فهذا ما يتعلق بالسؤاالت يف هذه اآلية وبقى من الكالم يف هذه  اجلواب ألنه أتبع

اآلية مسألة واحدة يف حقيقة القروء فنقول القروء مجع قرء وقرء وال خالف أن اسم القرء يقع على احليض والطهر 
ة فيهما كالشفق اسم للحمرة والبياض مجيعاً قال أبو عبيدة اإلقراء من األضداد يف كالم العرب واملشهور أنه حقيق

وقال آخرون إنه حقيقة يف احليض جماز يف الطهر ومنهم من عكس األمر وقال قائلون إنه موضوع حبيثية معىن واحد 
مشترك بني احليض والطهر والقائلون هبذا القول اختلفوا على ثالثة أقوال فاألول أن القرء هو االجتماع مث يف وقت 

  تمع الدم يف الرحم ويفاحليض جي



  وقت الطهر جيتمع الدم يف البدن وهو قول األصمعي واألخفش والفراء والكسائي
  والقول الثاين وهو قول أيب عبيد أنه عبارة عن االنتقال من حالة إىل حالة

إذا أفلت  والقول الثالث وهو قول أيب عمرو بن العالء أن القرء هو الوقت يقال أقرأت النجوم إذا طلعت وأقرأت
  ويقال هذا قارىء الرياح لوقت هبوهبا وأنشدوا للهذيل إذا هبت لقارئها الرياح

وإذا ثبت أن القرء هو الوقت دخل فيه احليض والطهر ألن لكل واحد منهما وقتاً معيناً واعلم أنه تعاىل أمر املطلقة 
ى ثالثة أقراء إن خترج عن عهدة التكليف إال أن تعتد بثالثة قروء والظاهر يقتضي أهنا إذا اعتدت بثالثة أشياء تسم

أن العلماء أمجعوا على أنه ال يكفي ذلك بل عليها أن تعتد بثالثة أقراء من أحد اجلنسني واختلفوا فيه فمذهب 
الشافعي رضي اهللا عنه أهنا األطهار روى ذلك عن ابن عمر وزيد وعائشة والفقهاء السبعة ومالك وربيعة وأمحد 

م يف رواية وقال علي وعمر وابن مسعود هي احليض وهو قول أيب حنيفة والثوري واألوزاعي وابن رضي اهللا عنه
أيب ليلى وابن شربمة وإسحاق رضي اهللا عنهم وفائدة اخلالف أن مدة العدة عند الشافعي أقصر وعندهم أطول حىت 

إذا شرعت يف احليضة الثالثة انقضت لو طلقها يف حال الطهر حيسب بقية الطهر قرءاً وإن حاضت عقيبه يف احلال ف
عدهتا وعند أيب حنيفة رضي اهللا عنه ما مل تطهر من احليضة الثالثة إن كان الطالق يف حال الطهر ومن احليضة 

الرابعة إن كان يف حال احليض ال حيكم بانقضاء عدهتا مث قال إذا طهرت ألكثر احليض تنقضي عدهتا قبل الغسل 
تنقض عدهتا حىت تغتسل أو تتيمم عند عدم املاء أو ميضي عليها وقت صالة حجة  وإن طهرت ألقل احليض مل

  الشافعي من وجوه
هِنَّ  ومعناه يف وقت عدهتن لكن الطالق يف زمان احليض )  ١الطالق ( احلجة األوىل قوله تعاىل الّنَساء فَطَلّقُوُهنَّ ِلِعدَِّت

عنه فقال مبعىن مستقبالت ) الكشاف ( أجاب صاحب  منهي عنه فوجب أن يكون زمان العدة غري زمان احليض
لعدهتن كما يقول لثالث بقني من الشهر يريد مستقبالً لثالث وأقول هذا الكالم يقوى استدالل الشافعي رضي اهللا 

 عنه ألن قول القائل لثالث بقني من الشهر معناه لزمان يقع الشروع يف الثالث عقيبه فكذا ههنا قوله فَطَلّقُوُهنَّ
ِلِعدَِّتهِنَّ معناه طلقوهن حبيث حيصل الشروع يف العدة عقيبه وملا كان األمر حاصالً بالتطليق يف مجيع زمان الطهر 

  وجب أن يكون الطهر احلاصل عقيب زمان التطليق من العدة وذلك هو املطلوب
ء األطهار مث قال الشافعي رضي احلجة الثانية ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت هل تدرون األقراء األقرا

  اهللا عنه والنساء هبذا أعلم ألن هذا إمنا يبتلي به النساء
احلجة الثالثة القرء عبارة عن اجلمع يقال ما قرأت الناقة نسالً قط أي ما مجعت يف رمحها ولداً قط ومنه قول عمرو 

  بن كلثوم هجان اللون مل تقرأ جنينا
أي ما ضمت رمحها على حيضة ومسي احلوض مقرأة ألنه جيتمع فيه املاء وقال األخفش يقال ما قرأت حيضة 

واقرأت النجوم إذا اجتمعت للغروب ومسي القرآن قرآناً الجتماع حروفه وكلماته والجتماع العلوم الكثرية فيه 
  وقرأ القارىء أي مجع احلروف بعضها إىل بعض

  ر ألن الدم جيتمع يف ذلك الزمان يف البدنإذا ثبت هذا فنقول وقت اجتماع الدم إمنا هو زمان الطه
  فإن قيل مل ال جيوز أن يقال بل زمان احليض أوىل هبذا االسم ألن الدم جيتمع يف هذا الزمان يف الرحم

قلنا الدماء ال جتتمع يف الرحم ألبتة بل تنفصل قطرة قطرة أما وقت الطهر فالكل جمتمع يف البدن فكان معىن 
أمت ومتام التقرير فيه أن اسم القرء ملا دل على االجتماع فأكثر أحوال الرحم اجتماعاً  االجتماع يف وقت الطهر

واشتماالً يف الدم آخر الطهر إذ لو متتلىء بذلك الفائض ملا سالت إىل اخلارج فمن أوىل الطهر يأخذ يف االجتماع 



  رء يف احلقيقة وهذا كالم بنيواالزدياد إىل آخره واآلخر هو حال كمال االجتماع فكان آخر الطهر هو الق
احلجة الثالثة أن األصل أن ال يكون ألحد على أحد من العقالء املكلفني حق احلبس واملنع من التصرفات تركنا 

العمل به عند قيام الدليل عليه وهو أقل ما يسمى باإلقراء الثالثة وهي األطهار ألن االعتداد باألطهار أقل زماناً من 
فلما كان كذلك أثبتنا األقل ضرورة العمل هبذه اآلية وطرحنا األكثر وفاء بالدالئل الدالة على أن االعتداد باحليض 

  األصل أن ال يكون ألحد على غريه قدرة احلبس واملنع
ا إذا اعتدت بثالثة احلجة الرابعة أن ظاهر قوله تعاىل َعِليٌم وَالُْمطَلَّقَاُت َيَترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَلَاثَةَ  قُُروء يقتضي أهن

أشياء تسمى أقراء أن خترج عن العهدة وكل واحد من الطهر ومن احليض يسمى هبذا االسم فوجب أن خترج املرأة 
عن العهدة بأيهما كان على سبيل التخيري إال أنا بينا أن مدة العدة باألطهار أقل من مدة العدة باحليض فعلى هذا 

املدة الناقصة أو باملدة الزائدة وإذا كان كذلك كانت متمكنة من أن تترك القدر تكون املرأة خمرية بني أن تعتد ب
الزائد ال إىل بدل وكل ما كان كذلك مل يكن واجباً فأذن االعتداد بالقدر الزائد على مدة األطهار غري واجب 

هللا عنه من وجوه األول وذلك يقتضي أن ال يكون االعتداد مبدة احليض واجباً وهو املطلوب حجة أيب حنيفة رضي ا
أن األقراء يف اللغة وإن كانت مشتركة بني األطهار واحليض إال أن يف الشرع غلب استعماهلا يف احليض ملا روى 

وإذا ثبت هذا كان صرف األقراء املذكورة ) دعي الصالة أيام أقرائك ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب 
  يف القرآن إىل احليض أوىل

جة الثانية أن القول بأن األقراء حيض ميكن معه استيفاء ثالثة أقراء بكماهلا ألن هذا القائل يقول إن املطلقة احل
يلزمها تربص ثالث حيض وإمنا خترج عن العهدة بزوال احليضة الثالثة ومن قال إنه طهر جيعلها خارجة من العدة 

تعتد بذلك قرءاً فإذا كان يف أحد القولني تكمل األقراء  بقرأين وبعض الثالث ألن عنده إذا طلقها يف آخر الطهر
الثالثة دون القول اآلخر كان القول األول أليق بالظاهر أجاب الشافعي رضي اهللا عنه عن ذلك أن اهللا قال الَْحجُّ 

لثالث وذلك هو واألشهر مجع وأقله ثالثة مث إنا محلنا اآلية على شهرين وبعض ا)  ١٩٧احلج ( أَشُْهٌر مَّْعلُوَماٌت 
شوال وذو القعدة وبعض ذو احلجة فكذا ههنا جاز أن حتمل هذه الثالثة على طهرين وبعض طهر أجاب اجلبائي من 

شيوخ املعتزلة عن هذا اجلواب من وجهني األول أنا تركنا الظاهر يف تلك اآلية لدليل فلم يلزمنا أن نترك الظاهر 
  ههنا من غري دليل والثاين أن يف

ربصاً متصالً فال بد من استيفاء الثالثة وليس كذلك أشهر احلج ألنه ليس فيها فعل متصل فكأنه قيل هذه العدة ت
األشهر وقت احلج ال على سبيل اإلستغراق وإجاب املتأخرون من أصحابنا عن هذه احلجة من وجهني األول كما 

يض يوجب الزيادة ألنه إذا طلقها يف أثناء أن محل األقراء على األطهار يوجب النقصان عن الثالثة فحمله على احل
الطهر كان ما بقي من الطهر غري حمسوب من العدة فتحصل الزيادة وعذرهم عنه أن هذه ال بد من حتملها ألجل 

الضرورة ألنه لو جاز الطالق يف احليض ألمرناه بالطالق يف آخر احليض حىت تعتد بأطهار كاملة وإذا اختص 
تلك الزيادة متحملة للضرورة فنحن أيضاً نقول ملا صارت األقراء مفسرة باألطهار واهللا الطالق بالطاهر صارت 

  تعاىل أمرنا بالطالق يف الطهر صار تقدير اآلية يتربصن بأنفسهن ثالثة أطهار طهر الطالق فيه
لطهر قرءاً تاماً وعلى والوجه الثاين يف اجلواب أنا بينا أن القرء اسم لالجتماع وكمال االجتماع إمنا حيصل يف آخر ا

  هذا التقدير مل يلزم دخول النقصان يف شيء من القرء
بُْتْم احلجة الثالثة هلم أنه تعاىل نقل إىل الشهور عند عدم احليض فقال َوالالَِّئى َيِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ ِمن ّنَساِئكُْم إِنِ اْرَت

األشهر مقام احليض دون األطهار وأيضاً ملا كان األشهر شرعت بدالً عن  فأقام)  ٤الطالق ( فَِعدَُّتُهنَّ ثَلَاثَةُ  أَْشُهرٍ 



األقراء والبدل يعترب بتمامها فإن األشهر ال بد من إمتامها وجب أيضاً أن يكون الكمال معترباً يف املبدل فال بد وأن 
  تكون األقراء الكاملة هي احليض أما األطهار فالواجب فيها قرءان وبعض

وأمجعوا على أن عدة ) طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ة هلم قوله احلجة الرابع
  األمة نصف عدة احلرة فوجب أن تكون عدة احلرة هي احليض

احلجة اخلامسة أمجعنا على أن االسترباء يف شراء اجلواري يكون باحليضة فكذا العدة تكون باحليضة ألن املقصود من 
  اء والعدة شيء واحداالسترب

احلجة السادسة هلم أن الغرض األصلي يف العدة استرباء الرحم واحليض هو الذي تستربأ به األرحام دون الطهر 
  فوجب أن يكون املعترب هو احليض دون الطهر

ا بقية احلجة السابعة هلم أن القول بأل القروء هي احليض احتياط وتغليب جلانب احلرمة ألن املطلقة إذا مر عليه
الطهر وطعنت يف احليضة الثالثة فإن جعلنا القرء هو احليض فحينئذ حيرم للغري التزوج هبا وإن جعلنا القرء طهراً 

ما اجتمع احلرام ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فحينئذ حيل للغري التزوج هبا وجانب التحرمي أوىل بالرعاية لقوله 
صل يف اإلبضاع احلرمة وألن هذا أقرب إىل االحتياط فكان أوىل لقوله وألن األ) واحلالل إال وغلب احلرام احلالل 

  فهذا مجلة الوجوه يف هذا الباب) دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( 
  واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات ويكون حكم اهللا يف حق الكل ما أدى اجتهاده إليه

َوالَ َيِحلُّ لَُهنَّ أَن َيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفى أَْرَحاِمهِنَّ فاعلم أن انقضاء العدة ملا كان مبنياً على انقضاء أما قوله تعاىل 
  القرء يف حق ذوات األقراء وضع احلمل يف حق احلامل وكان الوصول إىل علم ذلك

ا ادعت انقضاء قرئها يف مدة ميكن ذلك فيها وهو للرجال متعذراً جعلت املرأة أمينة يف العدة وجعل القول قوهلا إذ
على مذهب الشافعي رضي اهللا عنه اثنان وثالثون يوماً وساعة ألن أمرها حيمل على أهنا طقلت طاهرة فحاضت بعد 

سعة مث حاضت يوماً وليلة وهو أقل احليض مث طهرت مخسة عشر يوماً وهو أقل الطهر مرة أخرى يوماً وليلة مث 
شر يوماً مث رأيت الدم فقد انقضت عدهتا حبصول ثالثة أطهار فمىت ادعت هذا أو أكثر من هذا قبل طهرت مخسة ع

  قوهلا وكذلك إذا كانت حامالً فادعت أهنا أسقطت كان القول قوهلا ألهنا على أصل أمانتها
ه احلبل واحليض معاً وذلك ألن املرأة هلا واعلم أن للمفسرين يف قوله َما َخلََق اللَُّه ِفى أَْرَحاِمهِنَّ ثالثة أقوال األول أن

أغراض كثرية يف كتماهنما أما كتمان احلبل فإن غرضها فيه أن انقضاء عدهتا بالقروء أقل زماناً من انقضاء عدهتا 
بوضع احلمل فإذا كتمت احلبل قصرت مدة عدهتا فتزوج بسرعة ورمبا كرهت مراجعة الزوج األول ورمبا أحبت 

أو أحبت أن يلتحق ولدها بالزوج الثاين فلهذه األغراض تكتم احلبل وأما كتمان احليض التزوج بزوج آخر 
فغرضها فيه أن املرأة إذا طلقها الزوج وهي من ذوات األقراء فقد حتب تطويل عدهتا لكي يراجعها الزوج األول 

األوقات ألهنا إذا حاضت وقد حتب تقصري عتها لتبطيل رجعته وال يتم هلا ذلك إال بكتمان بعض احليض يف بعض 
أوالً فكتمته مث أظهرت عند احليضة الثانية أن ذلك أول حيضها فقد طولت العدة وإذا كتمت أن احليضة الثالثة 

وجدت فكمثل وإذا كتمت أن حيضها باق فقد قطعت الرجعة على زوجها فثبت أنه كما أن هلا غرضاً يف كتمان 
  لنهي على جمموع األمريناحلبل فكذلك يف كتمان احليض فوجب محل ا

القول الثاين أن املراد هو النهي عن كتمان احلمل فقط واحتجوا عليه بوجوه أحدها قوله تعاىل ُهَو الَِّذي ُيَصّورُكُمْ 
ِفي االْْرَحامِ كَْيَف َيَشاء وثانيها أن احليض خارج عن الرحم ال أنه خملوق يف الرحم وثالثها أن محل قوله تعاىل َما 

اللَُّه ِفى أَْرَحاِمهِنَّ على الولد الذي هو جوهر شريف أوىل من محله على احليض الذي هو شيء يف غاية َخلََق 



اخلساسة والقذر واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة ألنه ملا كان املقصود منعها عن إخفاء هذه األحوال اليت ال اطالع 
  فوجب محل اللفظ على الكل لغريها عليها وبسببها ختتلف أحوال احلرمة واحلل يف النكاح

القول الثالث املراد هو النهي عن كتمان احليض ألن هذه اآلية وردت عقيب ذكر اإلقراء ومل يتقدم ذكر احلمل 
ن وهذا أيضاً ضعيف ألن قوله َوالَ َيِحلُّ لَُهنَّ أَن َيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفى أَْرَحاِمهِنَّ كالم مستأنف مستقل بنفسه م

  أن يضاف إىل ما تقدم فيجب محله على كل ما خيلق يف الرحمغري 
 أما قوله تعاىل إِن كُنَّ ُيْؤِمنَّ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ فليس املراد أن ذلك النهي مشروط بكوهنا مؤمنة بل هذا كما تقول

انك عن ظلمي وال شك أن للرجل الذي يظلم إن كنت مؤمناً فال تظلم تريد إن كنت مؤمناً فينبغي أن مينعك إمي
وقال فَإِنْ أَِمَن )  ٢٨٣البقرة ( هذا هتديد شديد على النساء وهو كما قال يف الشهادة َوَمن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه ءاِثٌم قَلُْبُه 

ية دالة على أن كل من جعل أميناً يف واآل)  ٢٨٣البقرة ( َبْعُضكُم بَْعًضا فَلُْيَؤّد الَِّذى اْؤُتِمَن أََماَنَتُه َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه 
  شيء فخان فيه فأمره عند اهللا شديد

  قوله تعاىل
وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا وهلن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة واهللا 

  عزيز حكيم
ا أنه مجع بعل كالفحولة والذكورة اعلم أن هذا هو احلكم الثاين للطالق وهو الرجعية ويف البعولة قوالن أحدمه

واجلدودة والعمومة وهذه اهلاء زائدة مؤكدة لتأنيث اجلماعة وال جيوز إدخاهلا يف كل مجع بل فيما رواه أهل اللغة 
عن العرب فال يقال يف كعب كعوبه وال يف كلب كالبة واعلم أن اسم البعل مما يشترك فيه الزوجان فيقال للمرأة 

ا زوجة يف كثري من اللغات وزوج يف أفصح اللغات فهما بعالن كما أهنما زوجان وأصل البعل بعلة كما يقال هل
السيد املالك فيما قيل يقال من بعل هذه الناقة كما يقال من رهبا وبعل اسم صنم كانوا يتخدونه رباً وقد كان 

  النساء يدعون أزواجهن بالسودد
ل يبعل بعولة إذا صار بعالً وباعل الرجل امرأته إذا جامعها ويف القول الثاين أن العبولة مصدر يقال بعل الرج

وامرأته حسنة البعل ) أهنا أيام أكل وشرب وبعال ( قال يف أيام التشريق ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلديث أن النيب 
اآلية وأهل  وعلى هذا الوجه كان معىن) إذا أحسننت ببعل أزواجكن ( إذا كانت حتسن عشرة زوجها ومنه احلديث 

  بعولتهن
  وأما قوله أََحقُّ بَِرّدِهنَّ ِفي ذاِلَك فاملعىن أحق برجعتهن يف مدة ذلك التربص وههنا سؤاالت

  السؤال األول ما فائدة قوله أََحقُّ مع أنه ال حق لغري الزوج يف ذلك
كُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفى أَْرَحاِمهِنَّ كان تقدير اجلواب من وجهني األول أنه تعاىل قال قبل هذه اآلية َوالَ َيِحلُّ لَُهنَّ أَن َي

الكالم فإهنن إن كتمن ألجل أن يتزوج هبن زوج آخر فإذا فعلن ذلك كان الزوج األول أحق بردهن وذلك ألنه 
ثبت للزوج الثاين حق يف الظاهر فبني أن الزوج األول أحق منه وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها مث علم خالفه 

لزوج األول أحق من الزوج اآلخر يف العدة الثاين إذا كانت معتدة فلها يف مضي العدة حق انقطاع النكاح فلما فا
كان هلن هذا احلق الذي يتضمن إبطال حق الزوج جاز أن يقول َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ من حيث إن هلم أن يبطلوا بسبب 

  الرجعة ما هن عليه من العدة
  ىن الردالسؤال الثاين ما مع

ويف موضع آخر َولَِئن )  ٣٦الكهف ( اجلواب يقال رددته أي رجعته قال تعاىل يف موضع َولَِئن رُِّددتُّ إِلَى رَّبى 



  رُّّجْعُت
  السؤال الثالث ما معىن الرد يف املطلقة الرجعية وهي ما دامت يف العدة فهي زوجته كما كانت

التحري يف العدة فهي ما دامت يف العدة كأنه كانت جارية يف اجلواب أن الرد والرجعة يتضمن إبطال التربص و
  إبطال حق الزوج وبالرجعة يبطل ذلك فال جرم مسيت الرجعة رداً ال سيما ومذهب

الشافعي رضي اهللا عنه أنه حيرم االستمتاع هبا إال بعد الرجعة ففي الرد على مذهبه شيئان أحدمها ردها من التربص 
  من احلرمة إىل احللإىل خالفه الثاين ردها 

  السؤال الرابع ما الفائدة يف قوله تعاىل ِفي ذاِلَك
اجلواب أن حق الرد إمنا يثبت يف الوقت الذي هو وقت التربص فإذا انقضى ذلك الوقت فقد بطل حق الردة 

  والرجعة
ا اإلصالح وما أرادوا املضارة ونظريه أما قوله تعاىل إِنْ أََراُدواْ إِْصلَاحاً فاملعىن أن الزوج أحق هبذه املراجعة إن أرادو

ِسكُوُهنَّ ِضرَاًرا لَّتعَْتُدواْ قوله َوإِذَا طَلَّقُْتُم الّنَساء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف أَْو سَّرُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوالَ ُتْم
هذه اآلية أن يف اجلاهلية كانوا يرجعون املطلقات ويريدون  والسبب يف)  ٢٣١البقرة ( َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك فَقَْد ظَلََم 

بذلك اإلضرار هبن ليطلقوهن بعد الرجعة حىت حتتاج املرأة إىل أن تعتد عدة حادثة فنهوا عن ذلك وجعل الشرط يف 
  حل املراجعة إرادة اإلصالح وهو قوله إِنْ أََرادُواْ إِْصلَاحاً

قتضي انتفاء احلكم عند انتفائه فيلزم إذا مل توجد أرادة اإلصالح أن ال فإن قيل إن كلمة ءاٍن للشرط والشرط ي
  يثبت حق الرجعة

واجلواب أن اإلرادة صفة باطنة ال اطالع لنا عليها فالشرع مل يوقف صحة املراجعة عليها بل جوازها فيما بينه وبني 
  مثاهللا موقوف على هذه اإلرادة حىت إنه لو راجعها لقصد املضارة استحق اإل

 أما قوله تعاىل وَلَُهنَّ ِمثْلُ الَِّذى َعلَْيهِنَّ فاعلم أنه تعاىل ملا بني أنه جيب أن يكون املقصود من املراجعة إصالح حاهلا ال
  إيصال الضرر إليها بني أن لكل واحد من الزوجني حقاً على اآلخر

ياً حق اآلخر وتلك احلقوق املشتركة كثرية واعلم أن املقصود من الزوجني ال يتم إال إذا كان كل واحد منهما مراع
وحنن نشري إىل بعضها فأحدها أن الزوج كاألمري والراعي والزوجة كاملأمور والرعية فيجب على الزوج بسبب 

كونه أمرياً وراعياً أن يقوم حبقها ومصاحلها وجيب عليها يف مقابلة ذلك إظهار االنقياد والطاعة للزوج وثانيها روي 
لقوله تعاىل َولَُهنَّ ِمثْلُ الَِّذى َعلَْيهِنَّ وثالثها وهلن على ) إين ألتزين ألمرأيت كما تتزين يل ( س أنه قال عن ابن عبا

الزوج من إرادة اإلصالح عند املراجعة مثل ما عليهن من ترك الكتمان فيما خلق اهللا يف أرحامهن وهذا أوفق ملقدمة 
  اآلية

  ْيهِنَّ َدَرَجةٌ  ففيه مسألتانأما قوله تعاىل َوِللّرَجالِ َعلَ
املسألة األوىل يقال رجل بني الرجلة أي القوة وهو أرجل الرجلني أي أقوامها وفرس رجيل قوي على املشي والرجل 

معروف لقوته على املشي وارجتل الكالم أي قوي عليه من غري حاجة فيه إىل فكرة وروية وترجل النهار قوي 
زلة وأصلها من درجت الشيء أدرجه درجاً وأدرجته إدراجاً إذا طويته ودرج القوم قرناً ضياؤه وأما الدرجة فهي املن

بعد قرن أي فنوا ومعناه أهنم طووا عمرهم شيئاً فشيئاً واملدرجة قارعة الطريق ألهنا تطوي منزالً بعد منزل والدرجة 
  املنزلة من منازل الطريق ومنه الدرجة اليت يرتقي فيها



اعلم أن فضل الرجل على املرأة أمر معلوم إال أن ذكره ههنا حيتمل وجهني األول أن الرجل أزيد يف  املسألة الثانية
الفضيلة من النساء يف أمور أحدها العقل والثاين يف الدية والثالث يف املواريث والرابع يف صالحية اإلمامة والقضاء 

هلا أن تفعل ذلك مع الزوج والسادس أن نصيب  والشهادة واخلامس له أن يتزوج عليها وأن يتسرى عليها وليس
الزوج يف املرياث منها أكثر من نصيبها يف املرياث منه والسابع أن الزوج قادر على تطليقها وإذا طلقها فهو قادر 

على مراجعتها شاءت املرأة أم أبت أما املرأة فال تقدر على تطليق الزوج وبعد الطالق ال تقدر على مراجعة الزوج 
تقدر أيضاً على أن متنع الزوج من املراجعة والثامن أن نصيب الرجل يف سهم الغنيمة أكثر من نصيب املرأة  وال

صلى اهللا ( وإذا ثبت فضل الرجل على املرأة يف هذه األمور ظهر أن املرأة كاألسري العاجز يف يد الرجل وهلذا قال 
ويف خرب آخر اتقوا اهللا يف الضعيفني اليتيم واملرأة وكان ) ن استوصوا بالنساء خرياً فإهنن عندكم عوا) ( عليه وسلم 

معىن اآلية أنه ألجل ما جعل اهللا للرجال من الدرجة عليهن يف االقتدار كانوا مندوبني إىل أن يوفوا من حقوقهن 
 عليه أكثر فكان ذكر ذلك كالتهديد للرجال يف اإلقدام على مضارهتن وإيذائهن وذلك ألن كل من كانت نعم اهللا

  أكثر كان صدور الذنب عنه أقبح واستحقاقه للزجر أشد
والوجه الثاين أن يكون املراد حصول املنافع واللذة مشترك بني اجلانبني ألن املقصود من الزوجية السكن واأللفة 
ن أن واملودة واشتباك األنساب واستكثار األعوان واألحباب وحصول اللذة وكل ذلك مشترك بني اجلانبني بل ميك

يقال إن نصيب املرأة فيها أوفر مث إن الزوج اختص بأنواع من حقوق الزوجة وهي التزام املهر والنفقة والذب عنها 
والقيام مبصاحلها ومنعها عن مواقع اآلفات فكان قيام املرأة خبدمة الرجل آكد وجوباً رعاية هلذه احلقوق الزائدة 

النساء ( َعلَى الّنَساء بَِما فَضَّلَ اللَُّه َبْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ َوبَِما أَنفَقُواْ ِمْن أَْموالِهِْم  وهذا كما قال تعاىل الّرَجالُ قَوَّاُمونَ
مث ) لو أمرت أحداً بالسجود لغري اهللا ألمرت املرأة بالسجود لزوجها ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وعن النيب )  ٣٤

ال مينع مصيب أحكامه وأفعاله ال يتطرق إليهما احتمال العبث والسفه  قال تعاىل وَاللَُّه َعزِيٌز َحكُيٌم أي غالب
  والغلط والباطل

ُموُهنَّ َشْيئًا إِالَّ أَن َيَخافَآ أَالَّ الطَّلَاُق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروفٍ أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن َوالَ َيِحلُّ لَكُْم أَن تَأُْخذُواْ ِممَّآ َءاتَْيُت
وُد اللَِّه فَالَ َتْعَتُدوَها َوَمن ا ُحدُوَد اللَِّه فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَالَ ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِهِ ِتلَْك ُحُدُيِقيَم

  َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَأُْولَاِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ
  إِْمَساكٌ بَِمْعُروٍف أَْو َتسْرِيٌح بِإِْحَساٍنقوله تعاىل الطَّلَاُق مَرََّتاِن فَ

  اعلم أن هذا هو احلكم الثالث من أحكام الطالق وهو الطالق الذي تثبت فيه الرجعة
  ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل كان الرجل يف اجلاهلية يطلق امرأته مث يراجعها قبل أن تنقضي عدهتا ولو طلقها ألف مرة كانت 
ملراجعة ثابتة له فجاءت امرأة إىل عائشة رضي اهللا عنها فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضارها القدرة على ا

  فنزل قوله تعاىل الطَّلَاُق مَرََّتاِن) صلى اهللا عليه وسلم ( بذلك فذكرت عائشة رضي اهللا عنها ذلك لرسول اهللا 
هو متعلق مبا قبله قال قوم إنه حكم مبتدأ ومعناه أن املسألة الثانية اختلف املفسرون يف أن هذا الكالم حكم مبتدأ و

  التطليق الشرعي جيب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون اجلمع واإلرسال

دفعة واحدة وهذا التفسري هو قول من قال اجلمع بني الثالث حرام وزعم أبو زيد الدبوسي يف األسرار أن هذا هو 
 بن مسعود وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر وعمران بن احلصني وأيب موسى قول عمر وعثمان وعلي وعبد اهللا
  األشعري وأيب الدرداء وحذيفة



قول األول يف تفسري اآلية أن هذا ليس ابتداء كالم بل هو متعلق مبا قبله واملعىن أن الطالق الرجعي مرتان وال وال
  رجعة بعد الثالث وهذا التفسري هو قول من جوز اجلمع بني الثالث وهو مذهب الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه

ن األلف والالم إذا مل يكونا للمعهود أفادا االستغراق حجة القائلني بالقول األول أن لفظ الطالق يفيد االستغراق أل
فصار تقدير اآلية كل الطالق مرتان ومرة ثالثة ولو قال هكذا ألفاد أن الطالق املشروع متفرق ألن املرات ال 

  تكون إال بعد تفرق باإلمجاع
  فإن قيل هذه اآلية وردت لبيان الطالق املسنون وعندي اجلمع مباح ال مسنون

ليس يف اآلية بيان صفة السنة بل كان تفسري األصل الطالق مث قال هذا الكالم وإن كان لفظه لفظ اخلرب إال أن قلنا 
معناه هو األمر أي طلقوا مرتني يعين دفعتني وإمنا وقع العدول عن لفظ األمر إىل لفظ اخلرب ملا ذكرنا فيما تقدم أن 

ألمر فثبت أن هذه اآلية دالة على األمر بتفريق الطلقات وعلى التعبري عن األمر بلفظ اخلرب يفيد تأكيد معىن ا
التشديد يف ذلك األمر واملبالغة فيه مث القائلون هبذا القول اختلفوا على قولني األول وهو اختيار كثري من علماء 

ى اشتمال املنهي عنه الدين أنه لو طلقها اثنني أو ثالثاً ال يقع إال الواحدة وهذا القول هو األقيس ألن النهي يدل عل
على مفسدة راجحة والقول بالوقوع سعى يف إدخال تلك املفسدة يف الوجود وأنه غري جائز فوجب أن حيكم بعدم 

  الوقوع
والقول الثاين وهو قول أيب حنيفة رضي اهللا عنه أنه وإن كان حمرماً إال أنه يقع وهذا منه بناء على أن النهي ال يدل 

  على الفساد
لث يف تفسري هذه اآلية أن نقول أهنا ليست كالماً مبتدأ بل هي متعلقة مبا قبلها وذلك ألنه تعاىل بني يف القول الثا

اآلية األوىل أن حق املراجعة ثابت للزوج ومل يذكر أن ذلك احلق ثابت دائماً أو إىل غاية معينة فكان ذلك كاجململ 
ني يف هذه اآلية أن ذلك الطالق الذي ثبت فيه للزوج حق الرجعة املفتقر إىل املبني أو كالعام املفتقر إىل املخصص فب

هو أن يوجد طلقتان فقط وأما بعد الطلقتني فال يثبت ألبتة حق الرجعة باأللف والالم يف قوله الطالق للمعهود 
آلية السابق يعين ذلك الطالق الذي حكمنا فيه بثبوت الرجعة هو أن يوجد مرتني فهذا تفسري حسن مطابق لنظم ا

إن كان لكل )  ٢٢٨البقرة ( والذي يدل على أن هذا التفسري أوىل لوجوه األول أن قوله َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِرّدِهنَّ 
األحوال فهو مفتقر إىل املخصص وإن مل يكن عاماً فهو جممل ألنه ليس فيه بيان الشرط الذي عنده يثبت حق 

جعلنا اآلية الثانية متعلقة مبا قبلها كان املخصص حاصالً مع العام املخصوص أو الرجعة فيكون مفتقراً إىل البيان فإذا 
كان البيان حاصالً مع اجململ وذلك أوىل من أن ال يكون كذلك ألن تأخري البيان عن وقت اخلطاب وإن كان جائزاً 

  إال أن األرجح أن ال يتأخر

طَّلَاُق مَرََّتاِن يقتضي حصر كل الطالق يف املرتني وهو باطل احلجة الثانية إذا جعلنا هذا الكالم مبتدأ كان قوله ال
باإلمجاع ال يقال إنه تعاىل ذكر الطلقة الثالثة وهو قوله أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن فصار تقدير اآلية الطالق مرتان ومرة ألنا 

ال بقوله الطَّلَاُق َمرَّتَاِن وألن لفظ التسريح  نقول إن قوله أَوْ َتسْرِيٌح بِإِْحَساٍن متعلق بقوله فَإِْمَساٌك بَِمْعرُوٍف
باإلحسان ال إشعار فيه بالطالق وألنا لو جعلنا التسريح هو الطلقة الثالثة لكان قوله فإن طلقها طلقة رابعة وإنه غري 

  جائز
هللا عنها أن احلجة الثالثة ما روينا يف سبب نزول هذه اآلية إهنا إمنا نزلت بسبب امرأة شكت إىل عائشة رضي ا

زوجها يطلقها ويراجعها كثرياً بسبب املضارة وقد أمجعوا على أن سبب نزول اآلية ال جيوز أن يكون خارجاً عن 
  عموم اآلية فكان تنزيل هذه اآلية على هذا املعىن أوىل من تنزيلها على حكم آخر أجنيب عنه



  ْحَساٍن ففيه مسائلأما قوله تعاىل فَإِْمسَاٌك بَِمْعُروٍف أَوْ َتسْرِيٌح بِإِ
املسألة األوىل اإلمساك خالف اإلطالق واملساك واملسكة امسان منه يقال إنه لذو مسكة ومساكة إذا كان خبيالً قال 

الفراء يقال إنه ليس مبساك غلمانه وفيه مساكة من جرب أي قوة وأما التسريح فهو اإلرسال وتسريح الشعر 
  أرسلها ترعى ختليصك بعضه من بعض وسرح املاشية إذا

املسألة الثانية تقدير اآلية ذلك الطالق الذي حكمنا فيه بثبوت الرجعة للزوج هو أن يوجد مرتان مث الواجب بعد 
هاتني املرتني إما إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان ومعىن اإلمساك باملعروف هو أن يراجعها ال على قصد املضارة 

اآلية وجهان أحدمها أن توقع عليها الطلقة الثالثة روى أنه ملا نزل قوله  بل على قصد اإلصالح واإلنفاع ويف معىن
هو قوله أَْو َتْسرِيحٌ ) صلى اهللا عليه وسلم ( فأين الثالثة فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( تعاىل الطَّلَاُق مَرََّتاِن قيل له 

  لعدة وهو مروي عن الضحاك والسديبِإِْحَساٍن والثاين أن معناه أن يترك املراجعة حىت تبني بانقضاء ا
تقتضي وقوع الطلقة )  ٢٣٠البقرة ( واعلم أن هذا الوجه هو األقرب لوجوه أحدها أن الفاء يف قوله فَإِن طَلَّقََها 

متأخرة عن ذلك التسريح فلو كان املراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة لكان قوله فإن طلقها طلقة رابعة وأنه ال جيوز 
نا لو محلنا التسريح على ترك املراجعة كانت اآلية متناولة جلميع األحوال ألنه بعد الطلقة الثانية إما أن وثانيها أ

يراجعها وهو املراد بقوله فَإِْمَساٌك بِمَْعُروٍف أو ال يراجعها بل يتركها حىت تنقضي العدة وحتصل البينونة وهو املراد 
ها وهو املراد بقوله فَإِن طَلَّقََها فكانت اآلية مشتملة على بيان كل األقسام أما لو بقوله أَْو َتسْرِيحٌ بِإِْحَساٍن أو يطلق

جعلنا التسريح باإلحسان طالقاً آخر لزم ترك أحد األقسام الثالث ولزم التكرير يف ذكر الطالق وأنه غري جائز 
أوىل من محله على التطليق ورابعها  وثالثها أن ظاهر التسريح هو اإلرسال واإلمهال فحمل اللفظ على ترك املراجعة

صح اخللع أنه قال بعد ذكر التسريح َوالَ َيِحلُّ لَكُْم أَن َتأُْخذُواْ ِممَّا ءاَتْيُتُموُهنَّ َشْيئًا واملراد به اخللع ومعلوم أنه ال ي
صح ذلك اخلرب فال  بعد أن طلقها الثالثة فهذه الوجوه ظاهرة لو مل يثبت اخلرب الذي رويناه يف صحة ذلك القول فإن

  مزيد عليه

واعلم أن املراد من اإلحسان هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها املالية وال يذكرها بعد املفارقة بسوء وال ينفر 
  الناس عنها

املسألة الثالثة احلكمة يف إثبات حق الرجعة أن اإلنسان ما دام يكون مع صاحبه ال يدري أنه هل تشق عليه مفارقته 
 فإذا فارقه فعند ذلك يظهر فلو جعل اهللا الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت املشقة على اإلنسان أو ال

بتقدير أن تظهر احملبة بعد املفارقة مث ملا كان كمال التجربة ال حيصل باملرة الواحدة فال جرم أثبت تعاىل حق املراجعة 
يف تلك املفارقة وعرف حال قلبه يف ذلك الباب فإن كان  بعد املفارقة مرتني وعند ذلك قد جرب اإلنسان نفسه

األصلح إمساكها راجعها وأمسكها باملعروف وإن كان األصلح له تسرحيها سرحها على أحسن الوجوه وهذا 
  التدريج والترتيب يدل على كمال رمحته ورأفته بعبده

  ُموُهنَّ شَْيئًا إِالَّ أَن َيَخافَا أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُيِقيمَاقوله تعاىل َوالَ َيِحلُّ لَكُْم أَن تَأُْخذُواْ ِممَّا ءاَتْيُت
واعلم أن هذا هو احلكم الرابع من أحكام الطالق وهو بيان اخللع واعلم أنه تعاىل ملا أمر أن يكون التسريح مقروناً 

ه إذا طلقها ال يأخذ منها شيئاً من الذي أعطاها من املهر والثياب باإلحسان بني يف هذه اآلية أن من مجلة اإلحسان أن
وسائر ما تفضل به عليها وذلك ألنه ملك بضعها واستمتع هبا يف مقابلة ما أعطاها فال جيوز أن يأخذ منها شيئاً 

وُهنَّ لَِتذَْهُبواْ بَِبْعضِ َما ويدل يف هذا النهي أن يضيق عليها ليلجئها إىل االفتداء كما قال يف سورة النساء َوالَ َتْعُضلُ
خ وقوله ههنا إِالَّ أَن َيَخافَا أَالَّ يُِقيَما ُحدُوَد اللَِّه هو كقوله هناك إِالَّ أَن َيأِْتَني بِفَاِحَشةٍ  مَُّبّيَنة  ١٩النساء ( ءاَتْيُتُموُهنَّ 



قوله تعاىل الَ ُتْخرُِجوُهنَّ ِمن ُبُيوِتهِنَّ َوالَ ٍ فثبت أن اإلتيان بالفاحشة املبينة قد يكون بالبذاء وسوء اخللق ونظريه 
فقيل املراد من الفاحشة املبينة البذاء على أمحائها وقال أيضاً فَالَ )  ١الطالق ( َيْخُرْجَن إِالَّ أَن يَأِْتَني بِفَاِحَشةٍ  مَُّبّيَنةٍ  

  فعظم يف أخذ شيء من ذلك بعد اإلفضاء)  ٢٠النساء ( بِيناً َتأُْخذُواْ ِمْنُه َشْيئاً أََتأُْخذُوَنهُ ُبْهتَاناً وَإِثْماً مُّ
ا ُحُدودَ فإن قيل ملن اخلطاب يف قوله َوالَ َيِحلُّ لَكُْم أَن َتأُْخذُواْ فإن كان لألزواج مل يطابقه قوله فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُيِقيَم

  اللَِّه وإن قلت لألئمة واحلكام فهؤالء ال يأخذون منهن شيئاً
األمران جائزان فيجوز أن يكون أول اآلية خطاباً لألزواج وآخرها خطاباً لألئمة واحلكام وذلك غري غريب يف  قلنا

  القرآن وجيوز أن يكون اخلطاب كله لألئمة واحلكام ألهنم هم الذين يأمرون باألخذ

  واإليتاء عند الترافع إليهم فكأهنم هم اآلخذون واملؤتون
َيَخافَا أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فاعلم أنه تعاىل ملا منع الرجل أن يأخذ من امرأته عند الطالق شيئاً  أما قوله تعاىل إِالَّ أَن

  استثىن هذه الصورة وهي مسألة اخللع ويف اآلية مسائل
نت املسألة األوىل روي أن هذه اآلية نزلت يف مجيلة بنت عبد اهللا بن أيب ويف زوجها ثابت بن قيس بن مشاس وكا

وقالت فرق بيين وبينه فإين ) صلى اهللا عليه وسلم ( تبغضه أشد البغض وكان حيبها أشد احلب فأنت رسول اهللا 
أبغضه ولقد رفعت طرف اخلباء فرأيته جييء يف أقوام فكان أقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً وأشدهم سواداً وإين أكره 

رد علي احلديقة اليت أعطيتها فقال هلا ما تقولني قالت نعم الكفر بعد اإلسالم فقال ثابٍت يا رسول اهللا مرها فلت
ال حديقته فقط مث قال لثابت خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها ففعل فكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأزيده فقال 

  ذلك أول خلع يف اإلسالم ويف سنن أيب داود أن املرأة كانت حفصة بنت سهل األنصارية
لوا يف أن قوله تعاىل إال أن خيافا هو استثناء متصل أو منقطع وفائدة هذا اخلالف تظهر يف مسألة املسألة الثانية اختف

فقهية وهي أن أكثر اجملتهدين قالوا جيوز اخللع يف غري حالة اخلوف والغضب وقال األزهري والنخعي وداود ال يباح 
اخللع يف غري هذه احلالة فاخللع فاسد وحجتهم اخللع إال عند الغضب واخلوف من أن ال يقيما حدود اهللا فإن وقع 

أن هذه اآلية صرحية يف أنه ال جيوز للزوج أن يأخذ من املرأة عند طالقها شيئاً مث استثىن اهللا حالة خمصوصة فقال إِالَّ 
وف وأما مجهور اجملتهدين أَن َيَخافَا أَالَّ ُيِقيَما ُحدُوَد اللَِّه فكانت اآلية صرحية يف أنه ال جيوز األخذ يف غري حالة اخل

فقالوا اخللع جائز يف حالة اخلوف ويف غري حالة اخلوف والدليل عليه قوله تعاىل فَإِن ِطْبَن لَكُْم َعن َشىْ ء ّمْنُه َنفْساً 
ن ذلك فإذا جاز هلا أن هتب مهرها من غري أن حتصل لنفسها شيئاً بإزاء ما بذل كا)  ٤النساء ( فَكُلُوُه َهنِيئاً مَّرِيئاً 

يف اخللع الذي تصري بسببه مالكة لنفسها أوىل وأما كلمة إِال فهي حممولة على االستثناء املنقطع كما يف قوله تعاىل 
 النساء( أي لكن إن كان خطأ ّميثَاٌق فَِدَيةٌ  مَُّسلََّمةٌ  إِلَى أَْهِلِه )  ٩٢النساء ( َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَن َيقُْتلَ ُمْؤِمناً إِالَّ 

٩٢ (  
املسألة الثالثة اخلوف املذكور يف هذه اآلية ميكن محله على اخلوف املعروف وهو اإلشفاق مما يكره وقوعه وميكن 
محله على الظن وذلك ألن اخلوف حالة نفسانية خمصوصة وسبب حصوهلا ظن أنه سيحدث مكروه يف املستقبل 

لى هذا الظن اسم اخلوف وهذا جماز مشهور فقد وإطالق اسم املعلول على العلة جماز مشهور فال جرم أطلق ع
يقول الرجل لغريه قد خرج غالمك بغري إذنك فتقول قد خفت ذلك على معىن ظننته وتومهته وأنشد الفراء إذا 

  مت فادفين إىل جنب كرمة
  تروي عظامي بعد مويت عروقها

  وال تدفنين يف الفالة فإنين



  أخاف إذا ما مت أن ال أذوقها
 هذا التأويل قوله تعاىل فيما بعد هذه اآلية فَإِن طَلَّقََها فَالَ ُجنَاَح َعلَْيهَِما أَن َيتََراجََعا إِن ظَنَّا أَن ُيِقيَما مث الذي يؤكذ

  ) ٢٣٠البقرة ( ُحُدوَد اللَِّه 

 املسألة الرابعة اعلم أن ظاهر هذه اآلية يدل على أن الشرط هو حصول اخلوف للرجل وللمرأة وال بد ههنا من
مزيد حبث فنقول األقسام املمكنة يف هذا الباب أربعة ألنه إما أن يكون هذا اخلوف حاصالً من قبل املرأة فقط أو 

  من قبل الزوج فقط أو ال حيصل اخلوف من قبل واحد منهما أو يكون اخلوف حاصالً من قبلهما معاً
ك بأن تكون املرأة ناشزة مبغضة للزوج فههنا أما القسم األول وهو أن يكون هذا اخلوف حاصالً من قبل املرأة وذل

( حيل للزوج أخذ املال منها والدليل عليه ما رويناه من حديث مجيلة مع ثابت ألهنا أظهرت البغض فجوز رسول اهللا 
  هلا اخللع ولثابت األخذ) صلى اهللا عليه وسلم 

  حصول اخلوف منها فقط فإن قيل فقد شرط تعاىل يف هذه اآلية خوفهما معاً فكيف قلتم إنه يكفي
قلنا سبب هذا اخلوف وإن كان أوله من جهة املرأة إال أنه قد يترتب عليه اخلوف احلاصل من قبل الزوج ألن املرأة 
ختاف على نفسها من عصيان اهللا يف أمر الزوج وهو خياف أهنا إذا مل تطعه فإنه يضرهبا ويشتمها ورمبا زاد على قدر 

هلما مجيعاً فقد يكون ذلك السبب منها ألمر يتعلق بالزوج وجيوز أن تكره املرأة  الواجب فكان اخلوف حاصالً
مصاحبة ذلك الزوج لفقره أو لقبح وجهه أو ملرض منفر منه وعلى هذا التقدير تكون املرأة خائفة من معصية اهللا يف 

  يف بعض حقوقها أن ال تطيع الزوج ويكون الزوج خائفاً من معصية اهللا تعاىل من أن يقع منه تقصري
القسم الثاين أن يكون اخلوف من قبل الزوج فقط بأن يضرهبا ويؤذيها حىت تلتزم الفدية فهذا املال حرام بدليل أول 

)  ٢٠ ١٩النساء (  هذه اآلية وبدليل سائر اآليات كقوله َوالَ َتْعُضلُوُهنَّ لَِتذَْهبُواْ إىل قوله أََتأُْخذُوَنُه ُبْهتَاناً َوإِثْماً مُّبِيناً
  وهذا مبالغة عظيمة يف حترمي أخذ ذلك املال

القسم الثالث أن ال يكون هذا اخلوف حاصالً من قبل الزوج وال من قبل الزوجة وقد ذكرنا أن قول أكثر 
  اجملتهدين أن هذا اخللع جائز واملال املأخوذ حالل وقال قوم إنه حرام

فهذا املال حرام أيضاً ألن اآليات اليت تلوناها تدل على حرمة  القسم الرابع أن يكون اخلوف حاصالً من قبلهما معاً
أخذ ذلك املال إذا كان السبب حاصالً من قبل الزوج وليس فيه تقييد بقيد أن يكون من جانب املرأة سبب لذلك 

ا اآلية ومل يذكر فيه تعاىل حل أم ال وألن اهللا تعاىل أفرد هلذا القسم آية أخرى وهو قوله تعاىل َوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق بَْينِهَِم
أخذ املال فهذا شرح هذه األقسام األربعة واعلم أن هذا الذي قلناه من هذه األقسام إمنا هو فيما بني املكلفني وبني 

  اهللا تعاىل فأما يف الظاهر فهو جائز هذا هو قول الفقهاء
وجه قراءة محزة إبدال ) الكشاف ( ن بفتحها قال صاحب املسألة اخلامسة قرأ محزة إِالَّ أَن َيَخافَا بضم الياء والباقو

أن ال يقيما من ألف الضمري وهو من بدل االشتمال كقولك خيف زيد تركه إقامة حدود اهللا وهذا املعىن متأكد 
العامة إضافة  بقراءة عبد اهللا إِال أَنْ َيَخافُواْ وبقوله تعاىل فَإِنْ ِخفُْتْم ومل يقل خافا فجعل اخلوف لغريمها وجه قراءة

  اخلوف إليهما على ما بينا أن املرأة ختاف الفتنة على نفسها والزوج خياف أهنا إن مل تطعه يعتدي عليها

املسألة السادسة اختلفوا يف قدر ما جيوز وقوع اخللع به فقال الشعيب والزهري واحلسن البصري وعطاء وطاوس ال 
أيب طالب رضي اهللا عنه قال سعيد بن املسيب بل ما دون ما  جيوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها وهو قول علي بن

أعطاها حىت يكون الفضل له وأما سائر الفقهاء فإهنم جوزوا املخالعة باألزيد واألقل واملساوي واحتج األولون 



وُهنَّ َشيْئًا مث قال بعد ذلك فَالَ بالقرآن واخلرب والقياس أما القرآن فقوله تعاىل َوالَ َيِحلُّ لَكُمْ أَن َتأُْخذُواْ ِممَّا ءاَتْيُتُم
ُجَناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه فوجب أن يكون هذا راجعاً إىل ما آتاها وإذا كان كذلك مل يدخل يف إباحة اهللا تعاىل 

( لة وأزيده فقال إال قدر ما آتاها من املهر وأما اخلرب روينا أن ثابتاً ملا طلب من مجيلة أن ترد عليه حديقته فقالت مجي
أن مينعها ) صلى اهللا عليه وسلم ( ال حديقته فقط ولو كان اخللع بالزائد جائزاً ملا جاز للنيب ) صلى اهللا عليه وسلم 

منه وأما القياس فهو أنه استباح بعضها فلو أخذ منها أزيد مما دفع إليها لكان ذلك إجحافاً جبانب املرأة وإحلاقاً 
ائز وأما سائر الفقهاء فإهنم قالوا اخللع عقد معاوضة فوجب أن ال يتقيد مبقدار معني فكما أن للضرر هبا وأنه غري ج

للمرأة أن ال ترضى عند النكاح إال بالصداق الكثري فكذا للزوج أن ال يرضى عند املخالعة إال بالبذل الكثري ال 
ا مبا روي أن عمر رضي اهللا عنه سيما وقد أظهرت االستخفاف بالزوج حيث أظهرت بغضه وكراهته ويتأكد هذ

رفعت إليه امرأة ناشزة أمرها فأخذها عمر وحبسها يف بيت الزبل ليلتني مث قال هلا كيف حالك فقالت ما بت أطيب 
من هاتني الليلتني فقال عمر اخلعها ولو بقرطها واملراد اخلعها حىت بقرطها وعن ابن عمر أنه جاءته امرأة قد 

  يء وبكل ثوب عليها إال درعها فلم ينكر عليهااختلعت من زوجها بكل ش
املسألة الرابعة اخللع تطليقة بائنة وهو قول علي وعثمان وابن مسعود واحلسن والشعيب والنخعي وعطاء وابن 

املسيب وشريح وجماهد ومكحول والزهري وهو قول أيب حنيفة وسفيان وهو أحد قويل الشافعي رضي اهللا عنهم 
وعكرمة رضي اهللا عنهم إنه فسخ للعقد وهو القول الثاين للشافعي وبه قال أمحد وإسحق  وقال ابن عباس وطاوس

  وأبو ثور
أن األمة جممعة على أنه فسخ أو طالق فإذا بطل كونه فسخاً ثبت أنه طالق وإمنا قلنا ) حجة من قال إنه طالق ( 

كاإلقالة يف البيع وأيضاً لو كان اخللع فسخاً إنه ليس بفسخ ألنه لو كان فسخاً ملا صح بالزيادة على املهر املسمى 
فإذا خالعها ومل يذكر املهر وجب أن جيب عليها املهر كاإلقالة فإن الثمن جيب رده وإن مل يذكر وملا مل يكن كذلك 

  ثبت أن اخللع ليس بفسخ وإذا بطل ذلك ثبت أنه طالق
  حجة من قال إنه ليس بطالق وجوه

إِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَالَ ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدتْ بِِه مث ذكر الطالق فقال فَإِن احلجة األوىل أنه تعاىل قال فَ
فلو كان اخللع طالقاً لكان الطالق أربعاً وهذا )  ٢٣٠البقرة ( طَلَّقََها فَالَ َتِحلُّ لَُه ِمن بَْعُد حَتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه 

  ستدالل نقله اخلطايب يف كتاب معامل السنن عن ابن عباساال
أذن لثابت بن قيس بن مشاس يف خمالعة امرأته مع أن الطالق يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة الثانية وهو أن النيب 

ه وسلم صلى اهللا علي( زمان احليض أو يف طهر حصل اجلماع فيه حرام فلو كان اخللع طالقاً لكان جيب على النيب 
  أن يستكشف احلال يف ذلك فلما مل يستكشف بل أمره باخللع مطلقاً دل على أن اخللع ليس بطالق) 

  عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس ملا اختلعت) سننه ( احلجة الثالثة روى أبو داود يف 

شيء على أن اخللع فسخ وليس بطالق عدهتا حيضة قال اخلطايب وهذا أدل ) صلى اهللا عليه وسلم ( منه جعل النيب 
فلو كانت هذه مطلقة مل يقتصر هلا )  ٢٢٨البقرة ( ألن اهللا تعاىل قال وَالُْمطَلَّقَاُت يََترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَلَاثَةَ  قُُروء 

  على قرء واحد
الرجعة واخللع فَالَ تَْعَتُدوَها أي فال أما قوله تعاىل تِلَْك ُحُدودُ اللَِّه فاملعىن أن ما تقدم ذكره من أحكام الطالق و

وجوه  تتجاوزوا عنها مث بعد هذا النهي املؤكد أتبعه بالوعيد فقال َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَأُْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ وفيه
فذكر الظلم ههنا تنبيهاً على )  ١٨ هود( أحدها أنه تعاىل ذكره يف سائر اآليات أَالَ لَْعَنةُ  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني 



حصول اللعن وثانيها أن الظامل اسم ذم وحتقري فوقوع هذا االسم يكون جارياً جمرى الوعيد وثالثها أنه أطلق لفظ 
الظلم تنبيهاً على أنه ظلم من اإلنسان على نفسه حيث أقدم على املعصية وظلم أيضاً للغري بتقدير أن ال تتم املرأة 

تمت شيئاً مما خلق يف رمحها أو الرجل ترك اإلمساك باملعروف والتسريح باإلحسان أو أخذ من مجلة ما عدهتا أو ك
آتاها شيئاً ال بسبب نشوز من جهة املرأة ففي كل هذه املواضع يكون ظاملاً للغري فلو أطلق لفظ الظامل دل على 

  كونه ظاملاً لنفسه وظاملاً لغريه وفيه أعظم التهديدات
اجََعآ إِن ظَنَّآ أَن ُيِقيَما لَّقََها فَالَ َتِحلُّ لَُه ِمن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه فَإِن طَلَّقََها فَالَ ُجَناَح َعلَْيهَِمآ أَن َيتََرفَإِن طَ

  ُحُدوَد اللَِّه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه ُيَبيُِّنَها ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ
  مس من أحكام الطالق وهو بيان أن الطلقة الثالثة قاطعة حلق الرجعة وفيه مسائلاعلم أن هذا هو احلكم اخلا

إشارة إىل الطلقة الثالثة قالوا إن قوله فَإِن )  ٢٢٩البقرة ( املسألة األوىل الذين قالوا إن قوله أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن 
إال أنا بينا أن األوىل أن ال يكون املراد من قوله َتْسرِيحٌ طَلَّقََها تفسري لقوله َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن وهذا قول جماهد 

بِإِْحَساٍن الطلقة الثالثة وذلك ألن للزوج مع املرأة بعد الطلقة الثانية أحواالً ثالثة أحدها أن يراجعها وهو املراد 
ضي العدة وحتصل البينونة وهو والثاين أن ال يراجعها بل يتركها حىت تنق)  ٢٢٩البقرة ( بقوله فَإِْمسَاٌك بَِمْعُروٍف 

ة املراد بقوله أَْو َتسْرِيحٌ بِإِْحَساٍن والثالث أن يطلقها طلقة ثالثة وهو املراد بقوله فَإِن طَلَّقََها فإذا كانت األقسام ثالث
ن جعلنا واهللا تعاىل ذكر ألفاظاً ثالثة وجب تنزيل كل واحد من األلفاظ الثالثة على معىن من املعاين الثالثة فأما إ

قوله أَْو َتسْرِيٌح بِإِْحَساٍن عبارة عن الطلقة الثالثة كنا قد صرفنا لفظني إىل معىن واحد على سبيل التكرار وأمهلنا 
  القسم الثالث ومعلوم أن األول أوىل

َساٌك بِمَْعُروٍف أَوْ واعلم أن وقوع آية اخللع فيما بني هاتني اآليتني كالشيء األجنيب ونظم اآلية الطَّلَاُق َمرََّتاِن فَإِْم
  َتسْرِيحٌ بِإِْحَساٍن فَإِن طَلَّقََها فَالَ َتِحلُّ لَُه ِمن َبْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا غَْيرَُه

  فإن قيل فإذا كان النظم الصحيح هو هذا فما السبب يف إيقاع آية اخللع فيما بني هاتني اآليتني

قبل الطلقة الثالثة أما بعدها فال يبقى شيء من ذلك فلهذا السبب قلنا السبب أن الرجعة واخللع ال يصحان إال 
ذكر اهللا حكم الرجعة مث أتبعه حبكم اخللع مث ذكر بعد الكل حكم الطلقة الثالثة ألهنا كاخلامتة جلميع األحكام املعتربة 

  يف هذا الباب واهللا أعلم
حتل لذلك الزوج إال خبمس شرائط تعتد منه وتعقد  املسألة الثانية مذهب مجهور اجملتهدين أن املطلقة بالثالث ال

للثاين ويطؤها مث يطلقها مث تعتد منه وقال سعيد بن جبري وسعيد بن املسيب حتل مبجرد العقد واختلف العلماء يف أن 
  شرط الوطء بالسنة أو بالكتاب قال أبو مسلم األصفهاين األمران معلومان بالكتاب وهذا هو املختار

 الدليل ال بد من التنبيه على مقدمة قال عثمان بن جين سألت أبا علي عن قوهلم نكح املرأة فقال وقبل اخلوض يف
فرقت العرب باالستعمال فإذا قالوا نكح فالن فالنة أرادوا أنه عقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته أرادوا به 

وانني العقلية ألن اإلضافة احلاصلة بني الشيئني مغايرة اجملامعة وأقول هذا الذي قاله أبو علي كالم حمقق حبسب الق
لذات كل واحد من املضافني فإذا قيل نكح فالن زوجته فهذا النكاح أمر حاصل بينه وبني زوجته فهذا النكاح 

مغاير له ولزوجته مث الزوجة ليست امساً لتلك املرأة حبسب ذاهتا بل امساً لتلك الذات بشرط كوهنا موصوفة 
  ية فالزوجة ماهية مركبة من الذات ومن الزوجية واملفرد مقدم ال حمالة على املركببالزوج

إذا ثبت هذا فنقول إذا قلنا نكح فالن زوجته فالناكح متأخر عن املفهوم من الزوجية والزوجية متقدمة على الزوجة 
نكاح غري الزوجية إذا ثبت من حيث إهنا زوجة تقدم املفرد على املركب وإذا كان كذلك لزم القطع بأن ذلك ال



هذا كان قوله حَتَّى تَْنِكَح َزْوًجا غَْيَرُه يقتضي أن يكون ذلك النكاح غري الزوجية فكل من قال بذلك قال إنه الوطء 
فثبت أن اآلية دالة على أنه ال بد من الوطء فقوله َتْنِكَح يدل على الوطء وقوله زَْوًجا يدل على العقد وأما قول من 

اآلية غري دالة على الوطء وإمنا ثبت الوطء بالسنة فضعيف ألن اآلية تقتضي نفي احلل ممدوداً إىل غاية  يقول إن
وهي قوله َحتَّى َتْنِكَح وما كان غاية للشيء جيب انتهاء احلكم عند ثبوته فيلزم انتهاء احلرمة عند حصول النكاح 

جوب انتهاء احلرمة عند حصول العقد فكان رفعها باخلرب فلو كان النكاح عبارة عن العقد لكانت اآلية دالة على و
نسخاً للقرآن خبرب الواحد وأنه غري جائز أما إذا محلنا النكاح على الوطء ومحلنا قوله َزْوًجا على العقد مل يلزم هذا 

وهب بن اإلشكال وأما اخلرب املشهور يف السنة فما روي أن متيمة بنت عبد الرمحن القرظي كانت حتت رفاعة بن 
) صلى اهللا عليه وسلم ( عتيك القرظي ابن عمها فطلقها ثالثاً فتزوجت بعبد الرمحن بن الزبري القرظي فأتت النيب 

وقالت كنت حتت رفاعة فطلقين فبت طالقي فتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري وإن ما معه مثل هدبة الثواب 
أتريدين أن ( فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( م رسول اهللا وأنه طلقين قبل أن ميسين أفأرجع إىل ابن عمي فتبس

واملراد بالعسيلة اجلماع شبه اللذة فيه بالعسل فلبثت ما ) ترجعي إىل رفاعة ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 
 صلى اهللا( وقالت إن زوجي مسين فكذهبا رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( شاء اهللا مث عادت إىل رسول اهللا 

) صلى اهللا عليه وسلم ( وقال كذبت يف األول فلن أصدقك يف اآلخر فلبثت حىت قبض رسول اهللا ) عليه وسلم 
فأتت أبا بكر فاستأذنت فقال ال ترجعي إليه فلبثت حىت مضى لسبيله فأتت عمر فاستأذنت فقال لئن رجعت إليه 

  ألرمجنك ويف قصة

  لُّ لَُه ِمن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيرَُهرفاعة نزل قوله فَإِن طَلَّقََها فَالَ َتِح
أما القياس فألن املقصود من توقيف حصول احلل على هذا الشرط زجر الزوج عن الطالق ألن الغالب أن الزوج 
يستنكر أن يفترش زوجته رجل آخر وهلذا املعىن قال بعض أهل العلم إمنا حرم اهللا تعاىل على نساء النيب أن ينكحن 

غريه ملا فيه من الغضاضة ومعلوم أن الزجر إمنا حيصل بتوقيف احلل على الدخول فأما جمرد العقد فليس فيه زيادة 
  نفرة فال يصح جعله مانعاً وزاجراً

املسألة الثانية قال الشافعي إذا طلق زوجته واحدة أو اثنتني مث نكحت زوجاً آخر وأصاهبا مث عادت إىل األول 
له عليها إال طلقة واحدة وهي اليت بقيت له من الطلقات األوىل وقال أبو حنيفة بل ميلك عليها  بنكاح جديد مل يكن

ثالثاً كما لو نكحت زوجاً بعد الثالث حجة الشافعي أن هذه طلقة ثالثة فوجب أن حتصل احلرمة الغليظة إمنا قلنا 
جبة للحرمة الغليظة لقوله تعاىل فَإِن طَلَّقََها فَالَ َتِحلُّ إهنا طلقة ثالثة ألهنا طلقة وجدت بعد الطلقتني والطلقة الثالثة مو

لَُه ِمن َبْعُد اآلية وقوله فَإِن طَلَّقََها أعم من أن يطلقها الطلقة الثالثة مسبوقاً بنكاح غريه أو غري مسبوق بنكاح غريه 
  فكان الكل داخالً فيه

ملطلقة ثالثاً للغري على أنه إذا أحلها لألول بأن أصاهبا فال املسألة الرابعة مذهب الشافعي رضي اهللا عنه إذا تزوج با
نكاح بينهما فهذا نكاح متعة بأجل جمهول وهو باطل ولو تزوجها بشرط أن ال يطلقها إذا أحلها لألول ففيه قوالن 

ها طلقها أحدمها ال يصح والثاين يصح ويبطل الشرط وبه قال أبو حنيفة ولو تزوجها مطلقاً معتقداً بأنه إذا أحل
فالنكاح صحيح ويكره ذلك ويأمث به وقال مالك والثوري وأمحد هذا النكاح باطل دليلنا أن اآلية تدل على أن 

احلرمة تنتهي بوطء مسبوق بعقد وقد وجدت فوجب القول بانتهاء احلرمة وحيث حكمنا بفساد النكاح فوطئها 
  هل يقع به التحليل قوالن واألصح أنه ال يقع به التحليل

أما قوله تعاىل فَإِن طَلَّقََها فاملعىن إن طلقها الزوج الثاين الذي تزوجها بعد الطلقة الثالثة ألنه تعاىل قد ذكره بقوله 



َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه فَالَ ُجَناَح َعلَْيهَِما أي على املرأة املطلقة والزوج األول أن يتراجعا بنكاح جديد فذكر لفظ 
لتراجع ألن الزوجية كانت حاصلة بينهما قبل ذلك فإذا تناكحا فقد تراجعا إىل ما كانا عليه من النكاح بلفظ ا

  النكاح فهذا تراجع لغوي بقي يف اآلية مسألتان
املسألة األوىل ظاهر اآلية يقتضي أن عندما يطلقها الزوج الثاين حتل املراجعة للزوج األول إال أنه خمصوص بقوله 

ألن املقصود من العدة استرباء الرحم وهذا املعىن )  ٢٢٨البقرة ( قَاُت َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَلَاثَةَ  قُُروء تعاىل َوالُْمطَلَّ
حاصل ههنا وهذا هو الذي عول عليه سعيد بن املسيب يف أن التحليل حيصل مبجرد العقد ألن الوطء لو كان 

سقوط العدة ألن الفاء يف قوله فَالَ ُجَناَح َعلَْيهَِما أَن َيَترَاَجَعا تدل معترباً لكانت العدة واجبة وهذه اآلية تدل على 
  على أن حل املراجعة حاصل عقيب طالق الزوج الثاين إال أن اجلواب ما قدمنا

املسألة الثانية قال اخلليل والكسائي موضع أَن َيَترَاَجَعا خفض بإضمار اخلافض تقديره يف أن يتراجعا وقال الفراء 
  وضعه نصب بنزع اخلافضم

  أما قوله تعاىل إِن ظَنَّا أَن ُيِقيَما ُحُدودَ اللَِّه ففيه مسألتان
املسألة األوىل قال كثري من املفسرين إِن ظَنَّا أي إن علما وأيقنا أهنما يقيمان حدود اهللا وهذا القول ضعيف من 

يد والثاين أن اإلنسان ال يعلم ما يف القدر وجوه أحدها أنك ال تقول علمت أن يقوم زيد ولكن علمت أنه يقوم ز
فإن )  ٢٢٨البقرة ( وإمنا يظنه والثالث أنه مبنزلة قوله تعاىل َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِرّدِهنَّ ِفي ذاِلَك إِنْ أََرادُواْ إِْصلَاحاً 

هذا الظن وحصل هلما العزم املعترب هناك الظن فكذا ههنا وإذا بطل هذا القول فاملراد منه نفس الظن أي مىت حصل 
على إقامة حدود اهللا حسنت هذه املراجعة ومىت مل حيصل هذا الظن وخافا عند املراجعة من نشوز منها أو إضرار 

  منه فاملراجعة حترم
املسألة الثانية كلمة ءاٍن يف اللغة للشرط واملعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فظاهر اآلية يقتضي أنه مىت مل حيصل 

الظن مل حيصل جواز املراجعة لكنه ليس األمر كذلك فإن جواز املراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أو مل  هذا
حيصل إال أنا نقول ليس املراد أن هذا شرط لصحة املراجعة بل املراد منه أنه يلزمهم عند املراجعة بالنكاح اجلديد 

مث قال بعد ذلك َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه ُيبَّيُنَها ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ وفيه رعاية حقوق اهللا تعاىل وقصد اإلقامة حلدود اهللا وأوامره 
  مسائل

ع املسألة األوىل قوله تعاىل َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه إشارة إىل ما بينها من التكاليف وقوله ُيَبّينَُها إشارة إىل االستقبال واجلم
أكثرها عامة يتطرق إليها ختصيصات كثرية وأكثر تلك بينهما متناقض وعندي أن هذه النصوص اليت تقدمت 

املخصصات إمنا عرفت بالسنة فكان املراد واهللا أعلم أن هذه األحكام اليت تقدمت هي حدود اهللا وسيبينها اهللا تعاىل 
  ) ٤٤النحل ( ْيهِْم وهو كقوله تعاىل لُِيَبّيَن ِللنَّاسِ َما نُّزلَ إِلَ) صلى اهللا عليه وسلم ( كمال البيان على لسان نبيه 

املسألة الثانية قرأ عاصم يف رواية أبان نبينها بالنون وهي نون التعظيم والباقون بالياء على أنه يرجع على اسم اهللا 
  تعاىل

واملسألة الثالثة إمنا خص العلماء هبذا البيان لوجوه أحدها أهنم هم الذين ينتفعون باآليات فغريهم مبنزلة من ال يعتد 
( والثاين أنه خصهم بالذكر كقوله َوَملِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َوِميكَالَ )  ٢البقرة ( كقوله ِفيِه ُهًدى لّلُْمتَِّقَني  به وهو
والثالث يعين به العرب لعلمهم باللسان والرابع يريد من له عقل وعلم كقوله َوَما َيْعِقلَُها إِالَّ الْعَاِلُمونَ )  ٩٨البقرة 

واملقصود أنه ال يكلف إال عاقالً عاملاً مبا يكلفه ألنه مىت كان كذلك فقد أزيح عذر املكلف )  ٤٣بوت العنك( 
واخلامس أن قوله ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه يعين ما تقدم ذكره من األحكام يبينها اهللا ملن يعلم أن اهللا أنزل الكتاب وبعث 



  الرسول ليعلموا بأمره وينتهوا عما هنوا عنه
ُهنَّ ضَِراًرا لَِّتعَْتُدواْ َوَمن ذَا طَلَّقُْتُم النَِّسآَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوالَ ُتْمِسكُوَوإِ

ْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َوَمآ أَنَزلَ َعلَْيكُم مَِّن الِْكتَابِ َيفَْعلْ ذَاِلَك فَقَْد ظَلََم َنفَْسُه َوالَ تَتَِّخذُوا آيَاِت اللَِّه ُهزًُوا َواذْكُرُواْ نِ
  َوالِْحكَْمةِ  َيِعظُكُم بِِه وَاتَّقُواْ اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشىْ ٍء َعِليٌم

  اعلم أن يف اآلية مسائل
فرق بني هذه اآلية وبني قوله الطَّلَاُق َمرََّتاِن  املسألة األوىل أول ما جيب تقدميه يف هذه اآلية أن لقائل أن يقول ال

فتكون إعادة هذه اآلية بعد ذكر تلك اآلية تكريراً لكالم )  ٢٢٩البقرة ( فَإِْمَساٌك بَِمْعُروفٍ أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن 
  واحد يف موضع واحد من غري فائدة وأنه ال جيوز
وا قوله الطَّلَاُق مَرََّتاِن فَإِْمسَاٌك بَِمْعُروٍف أَْو َتسْرِيحٌ بِإِْحَساٍن على أن واجلواب أما أصحاب أيب حنيفة فهم الذين محل

اجلمع بني الطلقات غري مشروع وإمنا املشروع هو التفريق فهذا السؤال ساقط عنهم ألن تلك اآلية يف بيان كيفية 
رمحهم اهللا وهم الذين محلوا تلك اآلية على  اجلمع والتفريق وهذه اآلية يف بيان كيفية الرجعة وأما أصحاب الشافعي

كيفية الرجعة فهذا السؤال وارد عليهم وهلم أن يقولوا إن من ذكر حكماً يتناول صوراً كثرية وكان إثبات ذلك 
احلكم يف بعض تلك الصور أهم مل يبعد أن يعيد بعد ذلك احلكم العام تلك الصورة اخلاصة مرة أخرى ليدل ذلك 

يف تلك الصورة من االهتمام ما ليس يف غريها وههنا كذلك وذلك ألن قوله الطَّلَاُق مَرََّتاِن فَإِْمَساكٌ  التكرير على أن
فيه بيان أنه ال بد يف مدة العدة من أحد هذين األمرين وأما يف هذه )  ٢٢٩البقرة ( بَِمْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن 

على الزوال ال بد من رعاية أحد هذين األمرين ومن املعلوم أن رعاية أحد اآلية ففيه بيان أن عند مشارفة العدة 
هذين األمرين عند مشارفة زوال العدة أوىل بالوجوب من سائر األوقات اليت قبل هذا الوقت وذلك ألن أعظم 

هذا أعظم  أنواع اإليذاء أن يطلقها مث يراجعها مرتني عند آخر األجل حىت تبقى يف العدة تسعة أشهر فلما كان
أنواع املضارة مل يقبح أن يعيد اهللا حكم هذه الصورة تنبيهاً على أن هذه الصورة أعظم الصور اشتماالً على املضارة 

  وأوالها بأن حيترز املكلف عنها
لشافعي رضي املسألة الثانية قوله فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف إشارة إىل املراجعة واختلف العلماء يف كيفية املراجعة فقال ا

اهللا عنه ملا مل يكن نكاح وال طالق إال بكالم مل تكن الرجعة إال بكالم وقال أبو حنيفة والثوري رضي اهللا عنهما 
  تصح الرجعة بالوطء وقال مالك رضي اهللا عنه إن نوى الرجعة بالوطء كانت رجعة وإال فال

( ا طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رسول اهللا حجة الشافعي رضي اهللا عنه ما روى أن ابن عمر رضي اهللا عنه مل
( حىت تطهر أمره النيب ) مره فلرياجعها مث ليمسكها ( عن ذلك فقال عليه الصالة والسالم ) صلى اهللا عليه وسلم 
باملراجعة مطلقاً وقيل درجات األمر اجلواز فنقول إنه كان مأذوناً باملراجعة يف زمان احليض ) صلى اهللا عليه وسلم 

ا كان مأذوناً بالوطء يف زمان احليض فيلزم أن ال يكون الوطء رجعة وحجة أيب حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه أنه وم
تعاىل قال فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أمر مبجرد اإلمساك وإذا وطئها فقد أمسكها فوجب أن يكون كافياً أما الشافعي 

الكالم فظاهر مذهبه أن اإلشهاد على الرجعة مستحب وال جيب وبه  رضي اهللا تعاىل عنه فإنه ملا قال إنه ال بد من
  هو واجب وهو اختيار) اإلمالء ( قال مالك وأبو حنيفة رضي اهللا عنهما وقال يف 

حممد بن جرير الطربي واحلجة فيه قوله تعاىل فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف وال يكون معروفاً إال إذا عرفه الغري وأمجعنا على 
ال جيب عرفان غري الشاهد فوجب أن يكون عرفان الشاهد واجباً وأجاب األولون بأن املراد باملعروف هو  أنه



  املراعاة وإيصال اخلري ال ما ذكرمت
املسألة الثالثة لقائل أن يقول إنه تعاىل أثبت عند بلوغ األجل حق املراجعة وبلوغ األجل عبارة عن انقضاء العدة 

  يثبت حق املراجعةوعند انقضاء العدة ال 
واجلواب من وجهني أحدمها املراد ببلوغ األجل مشارفة البلوغ ال نفس البلوغ وباجلملة فهذا من باب اجملاز الذي 
يطلق فيه اسم الكل على األكثر وهو كقول الرجل إذا قارب البلد قد بلغنا الثاين أن األجل اسم للزمان فنحمله 

إيقاع الرجعة إليه حبيث إذا فات ال يبقى بعده مكنة الرجعة وعلى هذا على الزمان الذي هو آخر زمان ميكن 
  التأويل فال حاجة بنا إىل اجملاز

  أما قوله تعاىل َوالَ ُتْمِسكُوُهنَّ ِضرَاًرا ففيه مسألتان
وُهنَّ ضَِراًرا ألن األمر املسألة األوىل لقائل أن يقول فال فرق بني أن يقول فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف وبني قوله َوالَ ُتْمِسكُ

  بالشيء هني عن ضده فما الفائدة يف التكرار
واجلواب األمر ال يفيد إال مرة واحدة فال يتناول كل األوقات أما النهي فإنه يتناول كل األوقات فلعله ميسكها 

كُوُهنَّ ضَِراًرا اندفعت مبعروف يف احلال ولكن يف قلبه أن يضارها يف الزمان املستقبل فلما قال تعاىل َوالَ ُتْمِس
  الشبهات وزالت االحتماالت

أي اختذوا )  ١٠٧التوبة ( املسألة الثانية قال القفال الضرار هو املضارة قال تعاىل وَالَِّذيَن اتََّخذُواْ َمْسجًِدا ِضرَاًرا 
لوحشة وموجبات النفرة وذكر املسجد ضراراً ليضاروا املؤمنني ومعناه رجع إىل إثارة العداوة وإزالة األلفة وإيقاع ا

املفسرون يف تفسري هذا الضرار وجوها أحدها ما روي أن الرجل كان يطلق املرأة مث يدعها فإذا قارب انقضاء 
القرء الثالث راجعها وهكذا يفعل هبا حىت تبقى يف العدة تسعة أشهر أو أكثر والثاين يف تفسري الضرار سوء العشرة 

  م أهنم كانوا يفعلون يف اجلاهلية أكثر هذه األعمال رجاء أن ختتلع املرأة منه مباهلاوالثالث تضييق النفقة واعل
أما قوله تعاىل لَّتْعَتدُواْ ففيه وجهان األول املراد ال تضاروهن فتكونوا معتدين يعين فتكون عاقبة أمركم ذلك وهو 

أي فكان هلم وهي الم العاقبة والثاين أن يكون )  ٨القصص ( زَناً كقوله فَالَْتقَطَُه ءالُ ِفْرَعْونَ لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَح
املعىن ال تضاروهن على قصد االعتداء عليهن فحينئٍذ تصريون عصاة اهللا وتكونون متعمدين قاصدين لتلك املعصية 

  وال شك أن هذا أعظم أنواع املعاصي
ففيه وجوه أحدها ظلم نفسه بتعريضها لعذاب اهللا وثانيها ظلم نفسه  أما قوله تعاىل َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك فَقَْد ظَلََم نَفَْسُه

بأن فوت عليها منافع الدنيا والدين أما منافع الدنيا فإنه إذا اشتهر فيما بني الناس هبذه املعاملة القبيحة ال يرغب يف 
هل والثواب احلاصل على التزوج به وال معاملته أحد وأما منافع الدين فالثواب احلاصل على حسن العشرة مع األ

  االنقياد ألحكام اهللا تعاىل وتكاليفه
  أما قوله تعاىل َوالَ تَتَِّخذُواْ آَياتِ اللَِّه ُهُزًوا ففيه وجوه األول أن من نسي فلم يفعله بعد أن نصب

ب عليه نفسه منصب من يطيع ذلك األمر يقال فيه أنه استهزأ هبذا األمر ويلعب به فعلى هذا كل من أمر بأنه جت
طاعة اهللا وطاعة رسوله مث وصلت إليه هذه التكاليف اليت تقدم ذكرها يف العدة والرجعة واخللع وترك املضارة فال 

يتشمر ألدائها كان كاملستهزىء هبا وهذا هتديد عظيم للعصاة من أهل الصالة وثانيها املراد وال تتساحموا يف تكاليف 
زل والعبث والثالث قال أبو الدرداء كان الرجل يطلق يف اجلاهلية ويقول اهللا كما يتسامح فيما يكون من باب اهل

صلى اهللا عليه ( طلقت وأنا العب ويعتق وينكح ويقول مثل ذلك فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فقرأها رسول اهللا 
ستغفر من والرابع قال عطاء املعىن أن امل) من طلق أو حرر أو نكح فزعم أنه العب فهو جد ( وقال ) وسلم 



الذنب إذا كان مصراً عليه أو على مثله كان كاملستهزىء بآيات اهللا تعاىل واألقرب هو الوجه األول ألن قوله َوالَ 
َتتَِّخذُواْ آَياتِ اللَِّه ُهُزًوا هتديد والتهديد إذا ذكر بعد ذكر التكاليف كان ذلك التهديد هتديداً على تركها ال على 

ه تعاىل ملا رغبهم يف أداء التكاليف مبا ذكر من التهديد رغبهم أيضاً يف أدائها بأن ذكرهم شيء آخر غريها واعلم أن
أنواع نعمه عليهم فبدأ أوالً بذكرها على سبيل اإلمجال فقال َواذْكُرُواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم وهذا يتناول كل نعم اهللا 

بعد هذا نعم الدين وإمنا خصها بالذكر ألهنا أجل من نعم الدنيا فقال على العبد يف الدنيا ويف الدين مث إنه تعاىل ذكر 
اتَّقُواْ َوَما أَنَزلَ َعلَْيكُم ّمَن الِْكتَابِ َوالِْحكَْمةِ  َيِعظُكُم بِِه واملعىن أنه إمنا أنزل الكتاب واحلكمة ليعظكم به مث قال َو

  ُمواْ أَنَّ اللََّه بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌماللََّه أي يف أوامره كلها وال ختالفوه يف نواهيه َواْعلَ
َنُهم بِالَْمْعرُوِف ذاِلَك ُيوَعظُ بِِه مَن َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّسآَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَالَ َتْعُضلُوُهنَّ أَن يَنِكْحَن أَْزوَاَجُهنَّ إِذَا تَرَاَضْواْ َبْي

  االٌّ ِخرِ ذاِلكُْم أَزْكَى لَكُْم وَأَطَْهُر وَاللَُّه َيْعلَُم وَأَنُتمْ الَ َتْعلَُمونَ كَانَ ِمنكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ
  اعلم أن هذا هو احلكم السادس من أحكام الطالق وهو حكم املرأة املطلقة بعد انقضاء العدة ويف اآلية مسائل

ر زوج أخته مجيل بن عبد اهللا بن عاصم املسألة األوىل يف سبب نزول اآلية وجهان األول روى أن معقل بن يسا
فطلقها مث تركها حىت انقضت عدهتا مث ندم فجاء خيطبها لنفسه ورضيت املرأة بذلك فقال هلا معقل إنه طلقك مث 

صلى اهللا عليه ( تريدين مراجعته وجهي من وجهك حرام إن راجعتيه فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فدعا رسول اهللا 
ار وتال عليه هذه اآلية فقال معقل رغم أين ألمر ريب اللهم رضيت وسلمت ألمرك وأنكح معقل بن يس) وسلم 

أخته زوجها والثاين روي عن جماهد والسدي أن جابر بن عبد اهللا كانت له بنت عم فطلقها زوجها وأراد رجعتها 
  يةبعد العدة فأىب جابر فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وكان جابر يقول يف نزلت هذه اآل

املسألة الثانية العضل املنع يقال عضل فالن ابنته إذا منعها من التزوج فهو يعضلها ويعضلها بضم الضاد وبكسرها 
  وأنشد األخفش وإن قصائدي لك فاصطنعين

  كرائم قد عضلن عن النكاح
األرض  وأصل العضل يف اللغة الضيق يقال عضلت املرأة إذا نشب الولد يف بطنها وكذلك عضلت الشاة وعضلت

  باجليش إذا ضاقت هلم لكثرهتم قال أوس بن حجر ترى األرض منا بالفضاء مريضة
  معضلة منا جبيش عرمرم

وأعضل املريض األطباء أي أعياهم ومسيت العضلة عضلة ألن القوى احملركة منشؤها منها ويقال داء عضال لألمر 
  إذا اشتد ومنه قول أوس وليس أخوك الدائم العهد بالذي

  ن وىل ويرضيك مقبالًيذمك إ
  ولكنه النائي إذا كنت آمنا

  وصاحبك األدىن إذا األمر أعضال
املسألة الثالثة اختلف املفسرون يف أن قوله فَالَ َتْعُضلُوُهنَّ خطاب ملن فقال األكثرون إنه خطاب لألولياء وقال 

ذَا طَلَّقُْتُم الّنَساء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَالَ بعضهم إنه خطاب لألزواج وهذا هو املختار الذي يدل عليه أن قوله تعاىل َوإِ
 َتْعُضلُوُهنَّ مجلة واحدة مركبة من شرط وجزاء فالشرط قوله َوإِذَا طَلَّقُْتُم الّنَساء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ واجلزاء قوله فَالَ

مع األزواج فوجب أن يكون اجلزاء وهو قوله َتْعُضلُوُهنَّ وال شك أن الشرط وهو قوله وَإِذَا طَلَّقُْتُم الّنَساء خطاب 
فَالَ َتْعُضلُوُهنَّ خطاباً معهم أيضاً إذ لو مل يكن كذلك لصار تقدير اآلية إذا طلقتم النساء أيها األزواج فال تعضلوهن 

م أيها األولياء وحيئنذٍ ال يكون بني الشرط وبني اجلزاء مناسبة أصالً وذلك يوجب تفكك نظم الكالم وتنزيه كال



اهللا عن مثله واجب فهذا كالم قوي متني يف تقرير هذا القول مث إنه يتأكد بوجهني آخرين األول أن من أول آية يف 
الطالق إىل هذا املوضع كان اخلطاب كله مع األزواج والبتة ما جرى لألولياء ذكر فكان صرف هذا اخلطاب إىل 

خطاب مع األزواج يف كيفية معاملتهم مع النساء قبل انقضاء األولياء على خالف النظم والثاين ما قبل هذه اآلية 
العدة فإذا جعلنا هذه اآلية خطاباً هلم يف كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة كان الكالم منتظماً والترتيب 

اخلطاب إىل مستقيماً أما إذا جعلناه خطاباً لألولياء مل حيصل فيه مثل هذا الترتيب احلسن اللطيف فكان صرف 
  األزواج أوىل

حجة من قال اآلية خطاب لألولياء وجوه األول وهو عمدهتم الكربى أن الروايات املشهورة يف سبب نزول اآلية 
دالة على أن هذه اآلية خطاب مع األولياء ال مع األزواج وميكن أن جياب عنه بأنه ملا وقع التعارض بني هذه احلجة 

ت احلجة اليت ذكرناها أوىل بالرعاية ألن احملافظة على نظم الكالم أوىل من احملافظة وبني احلجة اليت ذكرناها كان
على خرب الواحد وأيضاً فألن الروايات متعارضة فروي عن معقل أنه كان يقول إن هذه اآلية لو كانت خطاباً مع 

ل ألن ذلك مستفاد من اآلية فلو األزواج لكانت إما أن تكون خطاباً قبل انقضاء العدة أو مع انقضائها واألول باط
محلنا هذه اآلية على مثل ذلك املعىن كان تكراراً من غري فائدة وأيضاً فقد قال تعاىل ال َتْعُضلُوُهنَّ أَن يَنِكْحَن 

  أَزْواَجُهنَّ إِذَا تَراَضْواْ َبْينَُهم بِالَْمْعُروِف فنهى

ال بعد التصريح باخلطبة وال جيوز التصريح باخلطبة عن العضل حال حصول التراضي وال حيصل التراضي بالنكاح إ
والثاين أيضاً )  ٢٣٥البقرة ( إال بعد انقضاء العدة قال تعاىل َوالَ تَْعزُِمواْ ُعقَْدةَ  الّنكَاحِ َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَُه 

ي إليه وميكن أن جياب عنه باطل ألن بعد انقضاء العدة ليس للزوج قدرة على عضل املرأة فكيف يصرف هذا النه
بأن الرجل قد يكون حبيث يشتد ندمه على مفارقة املرأة بعد انقضاء عدهنا وتلحقه الغرية إذا رأى من خيطبها وحينئٍذ 

يعضلها عن أن ينكحها غريه إما بأن جيحد الطالق أو يدعي أنه كان راجعها يف العدة أو يدس إىل من خيطبها 
القول فيها وذلك بأن ينسبها إىل أمور تنفر الرجل عن الرغبة فيها فاهللا تعاىل هنى بالتهديد والوعيد أو يسيء 

  األزواج عن هذه األفعال وعرفهم أن ترك هذه األفعال أزكى هلم وأطهر من دنس اآلثام
انوا أزواجاً هلن قبل احلجة الثالثة هلم قالوا قوله تعاىل أَن يَنِكْحَن أَزْواَجُهنَّ معناه وال متنعوهن من أن ينكحن الذين ك

ذلك وهذا الكالم ال ينتظم إال إذا جعلنا اآلية خطاباً لألولياء ألهنم كانوا مينعوهنن من العود إىل الذين كانوا أزواجاً 
هلن قبل ذلك فأما إذا جعلنا اآلية خطاباً لألزواج فهذا الكالم ال يصح وميكن أن جياب عنه بأن معىن قوله َينِكْحنَ 

من يريدون أن يتزوجوهن فيكونون أزواجاً والعرب قد تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه فهذا مجلة الكالم  أَزْواَجُهنَّ
  يف هذا الباب

املسألة الرابعة متسك الشافعي رضي اهللا عنه هبذه اآلية يف بيان أن النكاح بغري ويل ال جيوز وبىن ذلك االستدالل 
قال وإذا ثبت هذا وجب أن يكون التزويج إىل األولياء ال إىل النساء ألنه على أن اخلطاب يف هذه اآلية مع األولياء 

لو كان للمرأة أن تتزوج بنفسها أو توكل من يزوجها ملا كان الويل قادراً على عضلها من النكاح ولو مل يقدر الويل 
عضل وإذا كان الويل على هذا العضل ملا هناه اهللا عز وجل عن العضل وحيث هناه عن العضل كان قادراً على ال

قادراً على العضل وجب أن ال تكون املرأة متمكنة من النكاح واعلم أن هذا االستدالل بناًء على أن هذا اخلطاب 
مع األولياء وقد تقدم ما فيه من املباحث مث إن سلمنا هذه املقدمة لكن مل ال جيوز أن يكون املراد بقوله َوالَ 

ها يف ذلك وذلك ألن الغالب يف النساء األيامى أن يركن إىل رأي األولياء يف باب النكاح َتْعُضلُوُهنَّ أن خيليها ورأي
وإن كان االستئذان الشرعي هلن وإن يكن حتت تدبريهم ورأيهم وحينئٍذ يكونون متمكنني من منعهن لتمكنهم من 



آلية وأيضاً فثبوت العضل يف تزوجيهن فيكون النهي حمموالً على هذا الوجه وهو منقول عن ابن عباس يف تفسري ا
حق الويل ممتنع ألنه مهما عضل ال يبقى لعضله أثر وعلى هذا الوجه فصدور العضل عنه غري معترب ومتسك أبو 

حنيفة رضي اهللا عنه بقوله تعاىل أَن َينِكْحَن أَْزواَجُهنَّ على أن النكاح بغري ويل جائز وقال إنه تعاىل أضاف النكاح 
إىل فاعله والتصرف إىل مباشره وهنى الويل عن منعها من ذلك ولو كان ذلك التصرف فاسداً ملا  إليها إضافة الفعل

وبقوله فَإِذَا )  ٢٣٠البقرة ( هنى الويل عن منعها منه قالوا وهذا النص متأكد بقوله تعاىل َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه 
وتروجيها نفسها من الكفء فعل )  ٢٣٤البقرة ( َما فََعلَْن ِفى أَنفُِسهِنَّ بِالَْمْعُروِف َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَالَ ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفي

باملعروف فوجب أن يصح وحقيقة هذه اإلضافة على املباشر دون اخلطاب وأيضاً قوله تعاىل َوامَْرأَةً  مُّْؤِمَنةً  إِن 
دليل واضح مع أنه مل حيضر هناك ويل البتة )  ٢٥٠األحزاب ( ن َيسَْتنِكَحَها َوَهَبْت َنفْسََها ِللنَّبِىّ  إِنْ أََراَد النَّبِى ُّ أَ

  وأجاب أصحابنا بأن الفعل كما يضاف إىل املباشر قد يضاف أيضاً إىل املتسبب

يقال بىن األمري داراً وضرب ديناراً وهذا وإن كان جمازاً إال أنه جيب املصري إليه لداللة األحاديث على بطالن هذا 
  نكاحال

املسألة اخلامسة قوله تعاىل فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ حممول يف هذه اآلية على انقضاء العدة قال الشافعي رضي اهللا عنه دل 
سياق الكالمني على افتراق البلوغني ومعىن هذا الكالم أنه تعاىل قال يف اآلية السابقة فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ 

َسّرُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف ولو كانت عدهتا قد انقضت ملا قال فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف ألن إمساكها بعد انقضاء  بَِمْعُروٍف أَْو
العدة ال جيوز وملا قال أَوْ َسّرُحوُهنَّ بَِمْعرُوٍف ألهنا بعد انقضاء العدة تكون مسرحة فال حاجة إىل تسرحيها وأما هذه 

اىل هنى عن عضلهن عن التزوج باألزواج وهذا النهي إمنا حيسن يف الوقت الذي ميكنها أن اآلية اليت حنن فيها فاهللا تع
تتزوج فيه باألزواج وذلك إمنا يكون بعد انقضاء العدة فهذا هو املراد من قول الشافعي رضي اهللا عنه دل سياق 

  الكالمني على افتراق البلوغني
  الَْمْعُروِف ففيه مسائلأما قوله تعاىل إِذَا َتراَضْواْ َبْينَُهم بِ

املسألة األوىل يف التراضي وجهان أحدمها ما وافق الشرع من عقد حالل ومهر جائز وشهود عدول وثانيها أن املراد 
فيكون معىن اآلية أن يرضى )  ٢٣١البقرة ( منه ما يضاد ما ذكرناه يف قوله تعاىل َوالَ ُتْمِسكُوُهنَّ ِضرَاًرا لَّتعَْتُدواْ 

  منهما ما لزمه يف هذا العقد لصاحبه حىت حتصل الصحبة اجلميلة وتدوم األلفةكل واحد 
املسألة الثانية قال بعضهم التراضي باملعروف هو مهر املثل وفرعوا عليه مسألة فقهية وهي أهنا إذا زوجت نفسها 

ا بسبب النقصان عن ونقصت عن مهر مثلها نقصاناً فاحشاً فالنكاح صحيح عند أيب حنيفة وللويل أن يعترض عليه
  املهر وقال أبو يوسف وحممد ليس للويل ذلك

حجة أيب حنيفة رمحه اهللا يف هذه اآلية هو قوله تعاىل إِذَا تَراضَْواْ َبيَْنُهم بِالَْمْعُروِف وأيضاً أهنا هبذا النقصان أرادت 
يتفاخرون بكثرهتا وهلذا يكتمون املهر إحلاق الشني باألولياء ألن األولياء يتضررون بذلك ألهنم يعريون بقلة املهور و

القليل حياء ويظهرون املهر الكثري رياء وأيضاً فإن نساء العشرية يتضررن بذلك ألنه رمبا وقعت احلاجة إىل إجياب 
مهر املثل لبعضهن فيعتربون ذلك هبذا املهر القليل فال جرم لألولياء أن مينعوها عن ذلك وينوبوا عن نساء العشرية 

ذلك تعاىل ملا بني حكمة التكليف قرنه بالتهديد فقال ذاِلَك ُيوَعظُ بِِه َمن كَانَ ِمنكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ االِْخرِ ومث أنه 
ألن من حق الوعظ أن يتضمن التحذير من املخالفة كما يتضمن الترغيب يف املوافقة فكانت اآلية هتديداً من هذا 

  الوجه
  ويف اآلية سؤاالن



  سؤال األول مل وحد الكاف يف قوله تعاىل ذاِلَك مع أنه خياطب مجاعةال
( واجلواب هذا جائز يف اللغة والتثنية أيضاً جائزة والقرآن نزل باللغتني مجيعاً قال تعاىل ذاِلكَُما ِممَّا َعلََّمنِى َرّبى 

( ُيوَعظُ بِِه وقال أَلَْم أَْنَهكَُما َعن ِتلْكَُما الشََّجَرةِ  وقال )  ٣٢يوسف ( وقال فَذاِلكُنَّ الَِّذى لُْمُتنَّنِى ِفيِه )  ٣٧يوسف 
  ) ٢٢األعراف 

  السؤال الثاين مل خصص هذا الوعظ باملؤمنني دون غريهم
اجلواب لوجوه أحدها ملا كان املؤمن هو املنتفع به حسن ختصيصه به كقوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني وهو هدى للكل كما قال 

مع أنه كان )  ١١يس ( إِنََّما ُتنِذُر َمنِ اتََّبَع الِذكَْر )  ٤٥النازعات ( وقال إِنََّما أَنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها ُهًدى لّلنَّاسِ 
وثانيها احتج بعضهم هبذه اآلية على أن الكفار ليسوا )  ١الفرقان ( منذراً للكل كما قال لَِيكُونَ ِللَْعالَِمَني َنِذيراً 

ن قالوا والدليل عليه أن قوله ذاِلكَ إشارة إىل ما تقدم ذكره من بيان األحكام فلما خصص ذلك خماطبني بفروع الدي
باملؤمنني دل على أن التكليف بفروع الشرائع غري حاصل إال يف حق املؤمنني وهذا ضعيف ألنه ثبت أن ذلك 

وثالثها أن بيان األحكام وإن كان عاماً يف )  ٩٧ آل عمران( التكليف عام قال تعاىل َوللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت 
حق املكلفني إال أن كون ذلك البيان وعظاً خمتص باملؤمنني ألن هذه التكاليف إمنا توجب على الكفار على سبيل 

بيه إثباهتا بالدليل القاهر امللزم املعجز أما املؤمن الذي يقر حبقيقتها فإهنا إمنا تذكر له وتشرح له على سبيل التن
والتحذير مث قال ذاِلكُْم أَْزكَى لَكُْم َوأَطَْهُر يقال زكا الزرع إذا منا فقوله أَزْكَى لَكُْم إشارة إىل استحقاق الثواب 

الدائم وقوله َوأَطَْهُر إشارة إىل إزالة الذنوب واملعاصي اليت يكون حصوهلا سبباً حلصول العقاب مث قال وَاللَُّه َيْعلَُم 
َتْعلَُمونَ واملعىن أن املكلف وإن كان يعلم وجه الصالح يف هذه التكاليف على اجلملة إال أن التفصيل يف َوأَنُتْم الَ 

هذه األمور غري معلوم واهللا تعاىل عامل يف كل ما أمر وهنى بالكمية والكيفية حبسب الواقع وحبسب التقدير ألنه تعاىل 
صح أن يقول َواللَُّه َيْعلَُم وَأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ وجيوز أن يراد به واهللا  عامل مبا ال هناية له من املعلومات فلما كان كذلك

يعلم من يعمل على وفق هذه التكاليف ومن ال يعمل هبا وعلى مجيع الوجوه فاملقصود من اآليات تقرير طريقة 
  الوعد والوعيد

  احلكم الثاين عشر
  يف الرضاع

نَّ َحْولَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمْن أََراَد أَن ُيِتمَّ الرََّضاَعةَ  َوعلَى الَْمْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ َوالَْواِلدَاُت يُْرِضْعَن أَْولَاَدُه
ارِِث مِثْلُ ذاِلَك فَإِنْ أَرَاَدا لَى الَْوبِالَْمْعرُوِف الَ ُتكَلَُّف نَفٌْس إِالَّ ُوْسَعَها الَ ُتَضآرَّ َواِلَدةٌ  بَِولَِدَها َوالَ َمْولُوٌد لَُّه بَِولَِدِه َوَع

 ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِذَا َسلَّْمُتم ِفَصاالً َعن َترَاضٍ مِّْنُهَما وََتَشاُورٍ فَالَ ُجنَاَح َعلَْيهَِما َوإِنْ أََردتُّْم أَن َتْستَْرِضُعوا أَْولَاَدكُْم فَالَ
  لَُموا أَنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِريمَّآ َءاَتيُْتم بِالَْمْعُروِف وَاتَّقُواْ اللََّه َواْع

َمْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ قوله تعاىل َوالْواِلداُت يُْرِضْعَن أَْولَاَدُهنَّ حَْولَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمْن أََرادَ أَن يُِتمَّ الرََّضاَعةَ  َوعلَى الْ
  َوِكْسَوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِف الَ ُتكَلَُّف نَفٌْس

أن يف قوله تعاىل َوالْواِلداُت ثالثة أقوال األول أن املراد منه ما أشعر ظاهر اللفظ وهو مجيع الوالدات سواء اعلم 
  كن مزوجات أو مطلقات والدليل عليه أن اللفظ عام وما قام دليل التخصيص فوجب تركه على عمومه

ن املراد ذلك وجهان أحدها أن اهللا تعاىل ذكر والقول الثاين املراد منه الوالدات املطلقات قالوا والذي يدل على أ
هذه اآلية عقيب آية الطالق فكانت هذه اآلية تتمة تلك اآليات ظاهراً وسبب التعليق بني هذه اآلية وبني ما قبلها 



أنه إذا حصلت الفرقة حصل التباغض والتعادي وذلك حيمل املرأة على إيذاء الولد من وجهني أحدمها أن إيذاء 
ضمن إيذاء الزوج املطلق والثاين أهنا رمبا رغبت يف التزوج بزوج آخر وذلك يقتضي إقدامها على إمهال أمر الولد يت

الطفل فلما كان هذا االحتمال قائماً ال جرم ندب اهللا الوالدات املطلقات إىل رعاية جانب األطفال واالهتمام 
  راد املطلقاتبشأهنم فقال وَالْواِلداُت ُيْرِضْعَن أَْولَاَدُهنَّ وامل

احلجة الثانية هلم ما ذكره السدي قال املراد بالوالدات املطلقات ألن اهللا تعاىل قال بعد هذه اآلية َوعلَى الْمَْولُوِد لَهُ 
رِْزقُُهنَّ َوِكسَْوُتُهنَّ ولو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية ال ألجل الرضاع واعلم أنه 

احلجة األوىل أن هذه اآلية مشتملة على حكم مستقل بنفسه فلم جيب تعلقها مبا قبلها وعن احلجة ميكن اجلواب عن 
  الثانية ال يبعد أن تستحق املرأة قدراً من املال ملكان الزوجية وقدراً آخر ملكان الرضاع فإنه ال منافاة بني األمرين

ى الزوجات يف حال بقاء النكاح ألن املطلقة ال األوىل أن حيمل عل) البسيط ( القول الثالث قال الواحدي يف 
  تستحق الكسوة وإمنا تستحق األجرة

فإن قيل إذا كانت الزوجية باقية فهي مستحقة النفقة والكسوة بسبب النكاح سواء أرضعت الولد أو مل ترضع فما 
  وجه تعليق هذا االستحقاق باإلرضاع

ذا أشغلت باحلضانة واإلرضاع مل تتفرغ خلدمة الزوج فرمبا توهم قلنا النفقة والكسوة جيبان يف مقابلة التمكني فإ
متوهم أن نفقتها وكسوهتا تسقط باخللل الواقع يف خدمة الزوج فقطع اهللا ذلك الوهم بإجاب الرزق والكسوة وإن 

  اشتغلت املرأة باإلرضاع هذا كله كالم الواحدي رمحه اهللا
  فيه مسألتانأما قوله تعاىل ُيْرِضْعَن أَْولَاَدُهنَّ ف

املسألة األوىل هذا الكالم وإن كان يف اللفظ خرباً إال أنه يف املعىن أمر وإمنا جاز ذلك لوجهني األول تقدير اآلية 
والوالدات يرضعن أوالدهن يف حكم اهللا الذي أوجبه إال أنه حذف لداللة الكالم عليه والثاين أن يكون معىن 

  يف الكالم مع زوال اإليهام يرضعن لريضعن إال أنه حذف ذلك للتصرف
( املسألة الثانية هذا األمر ليس أمر إجياب ويدل عليه وجهان األول قوله تعاىل أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم ّمن 

هُ ولو وجب عليها الرضاع ملا استحقت األجرة والثاين أنه تعاىل قال بعد ذلك َوإِن تََعاسَْرُتْم فََستُْرِضُع لَ)  ٦الطالق 
وهذا نص صريح ومنهم من متسك يف نفي الوجوب عليها بقوله تعاىل َوعلَى الَْمْولُوِد لَهُ )  ٦الطالق ( أُخَْرى 

والوالدة قد تكون مطلقة فلم يكن وجوب رزقها على الوالد إال بسبب )  ٢٣٣البقرة ( رِْزقُُهنَّ َوِكسَْوُتُهنَّ 
جب ذلك وفيه البحث الذي قدمناه إذا ثبت أن اإلرضاع غري واجب اإلرضاع فلو كان اإلرضاع واجباً عليها ملا و

على األم فهذا األمر حممول على الندب من حيث أن تربية الطفل بلنب األم أصلح له من سائر األلبان ومن حيث إن 
  شفقة األم عليه أمت من شفقة غريها هذا إذا مل يبلغ احلال

األم أو ال يرضع الطفل إال منها فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه  يف الولد إىل حد االضطرار بأن ال يوجد غري
  كما جيب على كل أحد مواساة املضطر يف الطعام

  أما قوله تعاىل حَْولَْينِ كَاِملَْينِ ففيه مسائل
املسألة األوىل أصل احلول من حال الشيء حيول إذا انقلب فاحلول منقلب من الوقت األول إىل الثاين وإمنا ذكر 

لكمال لرفع التوهم من أنه على مثل قوهلم أقام فالن مبكان كذا حولني أو شهرين وإمنا أقام حوالً وبعض اآلخر ا
  ويقولون اليوم يومان مذ مل أره وإمنا يعنون يوماً وبعض اليوم اآلخر

قال بعد ذلك ِلَمنْ  املسألة الثانية اعلم أنه ليس التحديد باحلولني حتديد إجياب ويدل عليه وجهان األول أنه تعاىل



َدا أََراَد أَن يُِتمَّ الرََّضاَعةَ  فلما علق هذا اإلمتام بإرادتنا ثبت أن هذا اإلمتام غري واجب الثاين أنه تعاىل قال فَإِنْ أََرا
د إجياب هذا املقدار ِفَصاالً َعن َترَاضٍ ّمْنُهَما وََتَشاُورٍ فَالَ ُجنَاَح َعلَْيهَِما فثبت أنه ليس املقصود من ذكر هذا التحدي

بل فيه وجوه األول وهو األصح أن املقصود منه قطع التنازع بني الزوجني إذا تنازعا يف مدة الرضاع فقدر اهللا ذلك 
باحلولني حىت يرجعا إليه عند وقوع التنازع بينهما فإن أراد األب أن يفطمه قبل احلولني ومل ترض األم مل يكن له 

  هذا فأما إذا اجتمعا على أن يفطما الولد قبل متام احلولني فلهما ذلك ذلك وكذلك لو كان على عكس
صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الثاين يف املقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع حكماً خاصاً يف الشريعة وهو قوله 

ا مل يقع يف هذا واملقصود من ذكر هذا التحديد بيان أن االرتضاع م) حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ) ( 
الزمان ال يفيد هذا احلكم هذا هو مذهب الشافعي رضي اهللا عنه وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 

  وعلقمة والشعيب والزهري رضي اهللا عنهم وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه مدة الرضاع ثالثون شهراً
  حجة الشافعي رضي اهللا عنه من وجوه

يس املقصود من قوله ِلَمْن أََراَد أَن ُيِتمَّ الرََّضاَعةَ  هو التمام حبسب حاجة الصيب إىل ذلك إذ من احلجة األوىل أنه ل
املعلوم أن الصيب كما يستغين عن اللنب عند متام احلولني فقد حيتاج إليه بعد احلولني لضعف يف تركيبه ألن األطفال 

ام هذا املعىن وجب أن يكون املراد هو احلكم املخصوص املتعلق يتفاوتون يف ذلك وإذا مل جيز أن يكون املراد بالتم
  بالرضاع وعلى هذا التقدير تصري اآلية دالة على أن حكم الرضاع ال يثبت إال عند حصول اإلرضاع يف هذه املدة

اىل وقال تع) ال رضاع بعد فصال ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة الثانية روي عن علي رضي اهللا عنه أنه 
  ) ١٤لقمان ( َوِفَصالُُه ِفى َعاَمْينِ 

ال حيرم من الرضاع إال ما كان يف ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة الثالثة ما روى ابن عباس رضي اهللا عنه أنه 
  )احلولني 

لني والوجه الثالث يف املقصود من هذا التحديد ما روى ابن عباس أنه قال لليت تضع لستة أشهر أهنا ترضع حو
  كاملني فإن وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثالثة وعشرين شهراً وقال آخرون احلوالن هذا

األحقاف ( احلد يف رضاع كل مولود وحجة ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه تعاىل قال َوَحْملُُه َوِفَصالُهُ ثَالَثُونَ شَْهراً 
ن الزمان فكما ازداد يف مدة إحدى احلالتني دلت هذه اآلية على أن زمان هاتني احلالتني هو هذا القدر م)  ١٥

  انتقص من مدة احلالة األخرى
املسألة الثالثة روي أن رجالً جاء إىل علي رضي اهللا عنه فقال تزوجت جارية بكراً وما رأيت هبا ريبة مث ولدت لستة 

ال تعاىل َوالْواِلداُت يُْرِضْعَن أَوْلَاَدُهنَّ َحوْلَْينِ أشهر فقال علي رضي اهللا عنه قال اهللا َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالَثُونَ َشهْراً وق
كَاِملَْينِ فاحلمل ستة أشهر الولد ولدك وعن عمر أنه جىء بامرأة وضعت لستة أشهر فشاور يف رمجها فقال ابن 

  عباس إن خاصمتكم بكتاب اهللا خصمتكم مث ذكر هاتني اآليتني واستخرج منهما أن أقل احلمل ستة أشهر
  قوله تعاىل ِلَمْن أََراَد أَن ُيِتمَّ الرََّضاَعةَ  ففيه مسألتانأما 

  املسألة األوىل قرأ ابن عباس رضي اهللا عنهما ءاٍن ّمَن الرََّضاَعةِ  وقرىء الرََّضاَعةِ  بكسر الراء
راد إمتام الرضاعة املسألة الثانية يف كيفية اتصال هذه اآلية مبا قبلها وجهان األول أن تقدير اآلية هذا احلكم ملن أ

وعن قتادة أنزل اهللا حولني كاملني مث أنزل اليسر والتخفيف فقال ِلَمْن أََراَد أَن ُيِتمَّ الرََّضاَعةَ  واملعىن أنه تعاىل جوز 
النقصان بذكر هذه اآلية والثاين أن الالم متعلقة بقوله يُْرِضْعَن كما تقول أرضعت فالنة لفالن ولده أي يرضعن 

  أراد أن يتم اإلرضاع من اآلباء ألن األب جيب عليه إرضاع الولد دون األم ملا بيناه حولني ملن



  أما قوله تعاىل َوعلَى الْمَْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسوَُتُهنَّ بِالَْمْعرُوِف ففيه مسائل
إن السبب فيه ) الكشاف ( ل صاحب املسألة األوىل الَْمْولُودِ لَُه هو الوالد وإمنا عرب عنه هبذا االسم لوجوه األول قا

أن يعلم أن الوالدات إمنا ولدن األوالد لآلباء ولذلك ينسبون إليهم ال إىل األمهات وأنشد للمأمون بن الرشيد وإمنا 
  أمهات الناس أوعية

  مستودعات ولآلباء أبناء
) صلى اهللا عليه وسلم ( على ما قال  الثاين أن هذا تنبيه على أن الولد إمنا يلتحق بالوالد لكونه مولوداً على فراشه

فكأنه قال إذا ولدت املرأة الولد للرجل وعلى فراشه وجب عليه رعاية مصاحله فهذا تنبيه على ) الولد للفراش ( 
أن املراد منه أن )  ٩٤طه ( أن سبب النسب واللحاق جمرد هذا القدر الثالث أنه قيل يف تفسري قوله قَالَ اْبَن أُمَّ 

قة على الولد فكان الغرض من ذكر األم تذكري الشفقة فكذا ههنا ذكر الوالد بلفظ املولود له تنبيهاً على األم مشف
  أن هذا الولد إمنا ولد ألجل األب فكان نقصه عائداً إليه ورعاية مصاحله الزمة له كما قيل كلمة لك وكلمة عليك

فل يف قوله تعاىل وَالْواِلداُت ُيْرِضْعَن أَْولَاَدُهنَّ حَْولَْينِ كَاِملَْينِ املسألة الثانية أنه تعاىل كما وصى األم برعاية جانب الط
وصى األب برعاية جانب األم حىت تكون قادرة على رعاية مصلحة الطفل فأمره برزقها وكسوهتا باملعروف 

ألنه إذا قام مبا واملعرف يف هذا الباب قد يكون حمدوداً بشرط وعقد وقد يكون غري حمدود إال من جهة العرف 
  يكفيها يف طعامها وكسوهتا فقد استغىن عن تقدير األجرة فإنه إن

  كان ذلك أقل من قدر الكفاية حلقها من اجلوع والعري فضررها يتعدى إىل الولد
فل املسألة الثالثة أنه تعاىل وصى األم برعاية الطفل أوالً مث وصى األب برعايته ثانياً وهذا يدل على أن احتياج الط

إىل رعاية األم أشد من احتياجه إىل رعاية األب ألنه ليس بني الطفل وبني رعاية األم واسطة البتة أما رعاية األب 
فإمنا تصل إىل الطفل بواسطة فإنه يستأجر املرأة على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة وذلك يدل على أن حق 

عىن كثرية مشهورة مث قال تعاىل الَ ُتكَلَُّف َنفٌْس إِالَّ ُوْسعََها وفيه األم أكثر من حق األب واألخبار املطابقة هلذا امل
  مسائل

املسألة األوىل التكليف اإللزام يقال كلفه األمر فتكلف وكلف وقيل إن أصله من الكلف وهو األثر على الوجه من 
ره والوسع ما يسع اإلنسان فيطيقه السواد فمعىن تكلف األمر اجتهد أن يبني فيه أثره وكلفه ألزمه ما يظهر فيه أث

  أخذه من سعة امللك أي العرض ولو ضاق لعجز عنه والسعة مبنزلة القدرة فلهذا قيل الوسع فوق الطاقة
املسألة الثانية املراد من اآلية أن أب هذا الصيب ال يكلف اإلنفاق عليه وعلى أمه إال ما تتسع له قدرته ألن الوسع 

درة وال يبلغ استغراقها وبني أنه ال يلزم األب إال ذلك وهو نظري قوله يف سورة الطالق يف اللغة ما تتسع له الق
كان الرجل أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم ّمن مث قال َوإِن َتعَاسَْرُتْم فَسَُتْرِضُع لَُه أُْخَرى مث بني يف النفقة أهنا على قدر إم

  ) ٧ ٦الطالق ( َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه فَلُْينِفْق ِممَّا ءاَتاُه اللَُّه الَ ُيكَلُّف اللَُّه َنفْساً إِالَّ َما  بقوله لُِينِفْق ذُو َسَعةٍ  ّمن َسَعِتِه
املسألة الثالثة املعتزلة متسكوا هبذه اآلية على أن اهللا تعاىل ال يكلف العباد إال ما يقدرون عليه ألنه أخرب أنه ال يكلف 

ع له قدرته والوسع فوق الطاقة فإذا مل يكلفه اهللا تعاىل ما ال تتسع له قدرته فبأن ال يكلفه ما ال قدرة أحداً إال ما تتس
  له عليه أوىل

  مث قال الَ ُتضَارَّ واِلَدةٌ  بَِولَِدَها وفيه مسائل
أما الرفع فقال الكسائي  املسألة األوىل قرأ ابن كثري وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي الَ ُتَضارَّ بالرفع والباقون بالفتح

والفراء إنه نسق على قوله الَ ُتكَلَُّف قال علي بن عيسى هذا غلط ألن النسق بال إمنا هو إخراج الثاين مما دخل فيه 



األول حنو ضربت زيداً ال عمراً فأما أن يقال يقوم زيد ال يقعد عمرو فهو غري جائز على النسق بل الصواب أنه 
يف النهي كما يقال ال يضرب زيد ال تقتل عمراً وأما النصب فعلى النهي واألصل ال تضار مرفوع على االستئناف 

فأدغمت الراء األوىل يف الثانية وفتحت الثانية اللتقاء الساكنني يقال يضارر رجل زيداً وذلك ألن أصل الكلمة 
دغم فتقول ال ترد بالفتح قال التضعيف فأدغمت إحدى الراءين يف األخرى فصار ال تضار كما تقول ال تردد مث ت

وقرأ احلسن الَ ُتضَارَّ بالكسر وهو جائز يف )  ٥٤املائدة ( تعاىل خَاِسرِيَن يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ َمن َيرَْتدَّ ِمنكُْم َعن ِدينِِه 
  اللغة وقرأ أبان عن عاصم الَ ُتضَارَّ مطهرة الراء مكسورة على أن الفعل هلا

قوله الَ ُتضَارَّ حيتمل وجهني كالمها جائز يف اللغة وإمنا احتمل الوجهني نظراً حلال اإلدغام الواقع يف املسألة الثانية 
تضار أحدمها أن يكون أصله ال تضار بكسر الراء األوىل وعلى هذا الوجه تكون املرأة هي الفاعلة للضرار والثاين 

  هي املفعوله أن يكون أصله ال تضارر بفتح الراء األوىل فتكون املرأة

هبا الضرار وعلى الوجه األول يكون املعىن ال تفعل األم الضرار باألب بسبب إيصال الضرار إىل الولد وذلك بأن 
متتنع املرأة من إرضاعه مع أن األب ما امتنع عليها يف النفقة من الرزق والكسوة فتلقى الولد عليه وعلى الوجه 

ب الضرار باألم فينزع الولد منها مع رغبتها يف إمساكها وشدة حمبتها له وقوله الثاين معناه ال تضارر أي ال يفعل األ
َوالَ َمْولُوٌد لَُّه بَِولَِدِه أي وال تفعل األم الضرار باألب بأن تلقى الولد عليه واملعنيان يرجعان إىل شيء واحد وهو أن 

  يغيظ أحدمها صاحبه بسبب الولد
  احدفإن قيل مل قال ُتَضارَّ والفعل لو

قلنا لوجوه أحدها أن معناه املبالغة فإن إيذاء من يؤذيك أقوى من إيذاء من ال يؤذيك والثاين ال يضار األم واألب 
بأن ال ترضع األم أو مينعها األب وينزعه منها والثالث أن املقصود لكل واحد منهما بإضرار الولد إضرار اآلخر 

  فكان ذلك يف احلقيقة مضارة
قوله الَ ُتضَارَّ واِلَدةٌ  بَِولَدَِها وإن كان خرباً يف الظاهر لكن املراد منه النهي وهو يتناول إساءهتا إىل املسألة الثالثة 

  الولد بترك الرضاع وترك التعهد واحلفظ
يضيق  وقوله َوالَ َمْولُوٌد لَُّه بَِولَِدِه يتناول كل املضار وذلك بأن مينع الوالدة أن ترضعه وهي به أرأف وقد يكون بأن

عليها النفقة والكسوة أو بأن يسيء العشرة فيحملها ذلك على إضرارها بالولد فكل ذلك داخل يف هذا النهي واهللا 
  أعلم

أما قوله تعاىل َوَعلَى الْوَارِِث مِثْلُ ذاِلَك فاعلم أنه ملا تقدم ذكر الولد وذكر الوالد وذكر الوالدات احتمل يف 
  من هؤالء والعلماء مل يدعوا وجهاً ميكن القول به إال وقال به بعضهم الوارث أن يكون مضافاً إىل واحد

فالقول األول وهو منقول عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن املراد وارث األب وذلك ألن قوله َوَعلَى الْوَارِِث مِثْلُ 
َمْعُروِف وما بينهما اعتراض لبيان املعروف واملعىن ذاِلَك معطوف على قوله َوعلَى الَْمْولُودِ لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكسَْوُتُهنَّ بِالْ

أن املولود له إن مات فعلى وارثه مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة يعين إن مات املولود له لزم وارثه أن يقوم 
مقامه يف أن يرزقها ويكسوها بالشرط املذكور وهو رعاية املعروف وجتنب الضرار قال أبو مسلم األصفهاين هذا 

القول ضعيف ألنا إذا محلنا اللفظ على وارث الولد والولد أيضاً وارثه أدى إىل وجوب نفقته على غريه حال ماله 
مال ينفق منه وإن هذا غري جائز وميكن أن جياب عنه بأن الصيب إذا ورث من أبيه ماالً فإنه حيتاج إىل من يقوم 

  عنه وهذه األشياء ميكن إجياهبا على وارث األببتعهده وينفق ذلك املال عليه باملعروف ويدفع الضرار 
القول الثاين أن املراد وارث األب جيب عليه عند موت األب كل ما كان واجباً على األب وهذا قول احلسن 



وقتادة وأيب مسلم والقاضي مث القائلون هبذا القول اختلفوا يف أنه أي وارث هو فقيل هو العصبات دون األم 
هو قول عمر واحلسن وجماهد وعطاء وسفيان وإبراهيم وقيل هو وارث الصيب من الرجال واألخوة من األم و

والنساء على قدر النصيب من املرياث وهو قول قتادة وابن أيب ليلى قالوا النفقة على قدر املرياث وقيل الوارث ممن 
  كان ذا رحم حمرم دون غريهم من ابن العم واملوىل وهو قول

اعلم أن ظاهر الكالم يقتضي أن ال فضل بني وارث ووارث ألنه تعاىل أطلق اللفظ فغري ذي أيب حنيفة وأصحابه و
الرحم مبنزلة ذي الرحم كما أن البعيد كالقريب والنساء كالرجال ولوال أن األم خرجت من ذلك من حيث مر 

  ذكرها بإجياب احلق هلا لصح أيضاً دخوهلا حتت الكالم ألهنا قد تكون وارث كغريها
ول الثالث املراد من الوارث الباقي من األبوين وجاء يف الدعاء املشهور واجعله الوارث منا أي الباقي وهو قول الق

  سفيان ومجاعة
القول الرابع أراد بالوارث الصيب نفسه الذي هو وارث أبيه املتوىف فإنه إن كان له مال وجب أجر الرضاعة يف ماله 

  رضاعه وال جيرب على نفقة الصيب إال الوالدان وهو قول مالك والشافعيوإن مل يكن له مال أجربت أمه على إ
أما قوله تعاىل مِثْلُ ذاِلَك فقيل من النفقة والكسوة عن إبراهيم وقيل من ترك اإلضرار عن الشعيب والزهري 

  والضحاك وقيل منهما عن أكثر أهل العلم
  ْنُهَما َوَتَشاُورٍ فَالَ ُجَناَح َعلَْيهَِما فاعلم أن يف اآلية مسائلأما قوله تعاىل فَإِنْ أََراَدا ِفَصاالً َعن تََراضٍ ّم

وإمنا )  ١٥األحقاف ( املسألة األوىل يف الفصال قوالن األول أنه الفطام لقوله تعاىل َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالَثُونَ َشْهراً 
ه من األقوات قال املربد يقال فصل الولد عن مسي الفطام بالفصال ألن الولد ينفصل عن االغتذاء بلنب أمه إىل غري

األم فصالً وفصاالً وقرىء هبما يف قوله َوَحْملُُه َوِفصَالُُه والفصال أحسن ألنه إذا انفصل من أمه فقد انفصلت منه 
فبينهما فصال حنو القتال والضراب ومسي الفصيل فصيالً ألنه مفصول عن أمه ويقال فصل من البلد إذا خرج عنه 

واعلم أن محل الفصال ههنا على الفطام هو قول أكثر )  ٢٤٩البقرة ( ارقه قال تعاىل فَلَمَّا فََصلَ طَالُوُت بِالُْجُنوِد وف
  املفسرين

واعلم أنه تعاىل ملا بني أن احلولني الكاملني هو متام مدة الرضاع وجب محل هذه اآلية على غري ذلك حىت ال يلزم 
ن قال املراد من هذه اآلية أن الفطام قبل احلولني جائز ومنهم من قال إهنا تدل على أن التكرار مث اختلفوا فمنهم م

  الفطام قبل احلولني جائز وبعده أيضاً جائز وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
لى جواز الزيادة على حجة القول األول أن ما قبل اآلية ملا دل على جواز الفطام عند متام احلولني كان أيضاً دليالً ع

  احلولني وإذا كان كذلك بقيت هذه اآلية دالة على جواز الفطام قبل متام احلولني فقط
وحجة القول الثاين أن الولد قد يكون ضعيفاً فيحتاج إىل الرضاع ويضر به فطمه كما يضر ذلك قبل احلولني 

  الكالم على املعهود واجب واهللا أعلم وأجاب األولون أن حصول املضرة يف الفطام بعد احلولني نادر ومحل
القول الثاين يف تفسري الفصال وهو أن أبا مسلم ملا ذكر القول األول قال وحيتمل معىن آخر وهو أن يكون املراد 
من الفصال إيقاع املفاصلة بني األم والولد إذا حصل التراضي والتشاور يف ذلك ومل يرجع بسبب ذلك ضرر إىل 

  الولد

انية التشاور يف اللغة استجماع الرأي وكذلك املشورة واملشورة مفعلة منه كاملعونة وشرت العسل املسألة الث
استخرجته وقال أبو زيد شرت الدابة وأشرهتا أي أجريتها الستخراج جريها والشوار متاع البيت ألنه يظهر للناظر 



يه ويبدو من زينته واإلشارة إخراج ما يف وقالوا شورته فتشور أي خجلته والشارة هيئة الرجل ألنه ما يظهر من ز
  نفسك وإظهاره للمخاطب بالنطق وبغريه

املسألة الثالثة دلت اآلية على أن الفطام يف أقل من حولني ال جيوز إال عند رضا الوالدين وعند املشاورة مع أرباب 
إعطاء األجرة على اإلرضاع  التجارب وذلك ألن األم قد متل من الرضاع فتحاول الفطام واألب أيضاً قد ميل من

فقد حياول الفطام دفعاً لذلك لكنهما قلما يتوافقان على اإلضرار بالولد لغرض النفس مث بتقدير توافقهما اعترب 
املشاورة مع غريمها وعند ذلك يبعد أن حتصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار بالولد فعند اتفاق الكل يدل 

 ال يضره البتة فانظر إىل إحسان اهللا تعاىل هبذا الطفل الصغري كم شرط يف جواز إفطامه على أن الفطام قبل احلولني
من الشرائط دفعاً للمضار عنه مث عند اجتماع كل هذه الشرائط مل يصرح باإلذن بل قال الَّ جَُناَح َعلَْيكُْم وهذا 

  نايته به أشديدل على أن اإلنسان كلما كان أكثر ضعفاً كانت رمحة اهللا معه أكثر وع
اعلم أنه تعاىل ملا بني حكم األم وأهنا أحق بالرضاع بني أنه جيوز العدول يف هذا الباب عن األم إىل غريها مث يف اآلية 

  مسائل
استرضع منقول من أرضع يقال أرضعت املرأة الصيب واسترضعها الصيب ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

أجنح احلاجة واستنجحته احلاجة واملعىن أن تسترضعوا املراضع أوالدكم فحذف أحد فتعديه إىل مفعولني كما تقول 
املفعولني لالستغناء عنه كما تقول استنجحت احلاجة وال تذكر من استنجحته وكذلك حكم كل مفعولني مل يكن 

الالم اجتزاًء بداللة  آخرمها عبارة عن األول وقال الواحدي أَن َتْستَْرِضُعواْ أَْولَادَكُْم أي ألوالدكم وحذف
االسترضاع ألنه ال يكون إال لألوالد وال جيوز دعوت زيداً وأنت تريد لزيد ألنه تلبيس ههنا خبالف ما قلنا يف 

  أي كالوا هلم أو وزنوا هلم)  ٣املطففني ( االسترضاع ونظري حذف الالم قوله تعاىل َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو وََّزُنوُهْم 
اعلم أنا قد بينا أن األم أحق باإلرضاع فأما إذا حصل مانع عن ذلك فقد جيوز العدول عنها إىل غريها املسألة الثانية 

منها ما إذا تزوجت آخر فقيامها حبق ذلك الزوج مينعها عن الرضاع ومنها أنه إذا طلقها الزوج األول فقد تكره 
إيذاء للزوج املطلق وإحياشاً له ومنها أن مترض أو  الرضاع حىت يتزوج هبا زوج آخر ومنها أن تأيت املرأة قبول الولد

  ينقطع لبنها فعند أحد هذه الوجوه إذا وجدنا مرضعة أخرى

وقبل الطفل لبنها جاز العدول عن األم إىل غريها فأما إذا مل جند مرضعة أخرى أو وجدناها ولكن الطفل ال يقبل 
  لبنها فههنا اإلرضاع واجب على األم

  الْواِلداتُ يُْرِضْعَن أَْولَاَدُهنَّ َحْولَْينِ كَاِملَْينِ ففيه مسألتانأما قوله تعاىل َو
املسألة األوىل قرأ ابن كثري وحده مَّا ءاَتْيُتم مقصورة األلف والباقون مَّا ءاَتيُْتم ممدودة األلف أما املد فتقديره ما 

ذف املفعوالن يف األول وحذف لفظة بِهِ يف الثاين آتيتموه املرأة أي أردمت إيتاءه وأما القصر فتقديره ما آتيتم به فح
حلصول العلم بذلك وروى شيبان عن عاصم َما أُوِتيُتْم أي ما آتاكم اهللا وأقدركم عليه من األجرة ونظريه قوله 

  ) ٧احلديد ( تعاىل َوأَنِفقُواْ ِممَّا َجَعلَكُم مُّسَْتْخلَِفَني ِفيِه 
للجواز والصحة وإمنا هو ندب إىل األوىل واملقصود منه أن تسليم األجرة إىل املسألة الثانية ليس التسليم شرطاً 

املرضعة يداً بيد حىت تكون طيبة النفس راضية فيصري ذلك سبباً لصالح حال الصيب واالحتياط يف مصاحله مث إنه 
  َتْعلَُمونَ َبصٌِريتعاىل ختم اآلية بالتحذير فقال وَاتَّقُواْ اللََّه َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه بَِما 

  احلكم الثالث عشر
  عدة الوفاة



َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَالَ ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم وََيذَُرونَ أَْزوَاًجا َيَترَبَّْصَن بِأَنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ  أَْشُهرٍ َوَعشًْرا فَإِذَا 
  َمْعرُوِف َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِريفََعلَْن ِفى أَنفُِسهِنَّ بِالْ

  وفيه مسائل
وأصل )  ٤٢الزمر ( املسألة األوىل يتوفون معناه ميوتون ويقبضون قال اهللا تعاىل اللَُّه َيَتَوفَّى االْنفَُس ِحَني ِموِْتَها 

فالن وتويف إذا مات فمن قال التويف أخذ الشيء وافياً كامالً فمن مات فقد وجد عمره وافياً كامالً ويقال تويف 
تويف كان معناه قبض وأخذ ومن قال توىف كان معناه توىف أجله واستوىف أكله وعمره وعليه قراءة علي عليه السالم 

  يتوفون بفتح الياء
ض وأما قوله َوَيذَُرونَ معناه يتركون وال يستعمل منه املاضي وال املصدر استغناًء عنه يترك تركاً ومثله يدع يف رف
مصدره وماضيه فهذان الفعالن العابر واألمر منهما موجودان يقال فالن يدع كذا ويذر ويقال دعه وذره أما 

املاضي واملصدر فغري موجودين منهما واألزواج ههنا النساء والعرب تسمي الرجل زوجاً وامرأته زوجاً له ورمبا 
  أحلقوا هبا اهلاء

وال بد له من خرب واختلفوا يف خربه على أقوال األول أن املضاف حمذوف والتقدير  املسألة الثانية قوله َوالَِّذيَن مبتدأ
وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن والثاين وهو قول األخفش التقدير يتربصن بعدهم إال أنه أسقط لظهوره كقوله 

  السمن منوان بدرهم وقوله تعاىل َولََمن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَمِْن

والثالث وهو قول املربد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً أزواجهم يتربصن قال )  ٤٣الشورى ( مِ االُْمورِ َعْز
يعين هو النار وقوله فََصْبرٌ )  ٧٢احلج ( وإضمار املبتدأ ليس بغريب قال تعاىل قُلْ أَفَأَُنبّئُكُم بَِشّر ّمن ذاِلكُُم النَّاُر 

  ) ١٨يوسف ( َجِميلٌ 
أنتم أضمرمت ههنا مبتدأ مضافاً وليس ذلك شيئاً واحداً بل شيئان واألمثلة اليت ذكرمت املضمر فيها شيء  فإن قيل
  واحد

ِفى  قلنا كما ورد إضمار املبتدأ املفرد فقد ورد أيضاً إضمار املبتدأ املضاف قال تعاىل الَ َيغُرَّنَّكَ َتقَلُُّب الَِّذيَن كَفَرُواْ
واملعىن تقلبهم متاع قليل الرابع وهو قول الكسائي والفراء أن قوله )  ١٩٧ ١٩٦آل عمران ( يلٌ الْبِلَاِد مََتاٌع قَِل

تعاىل َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم مبتدأ إال أن الغرض غري متعلق ههنا ببيان حكم عائد إليهم بل ببيان حكم عائد إىل 
  ربد والزجاج ذلك ألن جمىء املبتدأ بدون اخلرب حمالأزوجهم فال جرم مل يذكر لذلك املبتدأ خرباً وأنكر امل

املسألة الثالثة قد بينا فيما تقدم معىن التربص وبينا الفائدة يف قوله بِأَنفُِسهِنَّ وبينا أن هذا وإن كان خرباً إال أن 
  املقصود منه هو األمر وبينا الفائدة يف العدول عن لفظ األمر إىل لفظ اخلرب

وله َوَعْشًرا مذكور بلفظ التأنيث مع أن املراد عشرة أيام وذكروا يف العذر عنه وجوهاً األول تغليب املسألة الرابعة ق
الليايل على األيام وذلك أن ابتداء الشهر يكون من الليل فلما كانت الليايل هي األوائل غلبت ألن األوائل أقوى 

لبون الليايل على األيام إذ مل يذكروا األيام فإذا من الثواين قال ابن السكيت يقولون صمنا مخساً من الشهر فيغ
أظهروا األيام قالوا صمنا مخسة أيام الثاين أن هذه األيام أيام احلزن واملكروه ومثل هذه األيام تسمى بالليايل على 

ا أنث العشر سبيل االستعارة كقوهلم خرجنا ليايل الفتنة وجئنا ليايل إمارة احلجاج والثالث ذكره املربد وهو أنه إمن
ألن املراد به املدة معناه وعشر مدد وتلك املدة كل مدة منها يوم وليلة الرابع ذهب بعض الفقهاء إىل ظاهر اآلية 
فقال إذا انقضى هلا أربعة أشهر وعشر ليال حلت لألزواج فيتأول العشرة بالليايل وإليه ذهب األوزاعي وأبو بكر 

  األصم



عالية أن اهللا سبحانه إمنا حد العدة هبذا القدر ألن الولد ينفخ فيه الروح يف العشر بعد املسألة اخلامسة روي عن أيب ال
  األربعة وهو أيضاً منقول عن احلسن البصري

املسألة السادسة اعلم أن هذه العدة واجبة يف كل امرأة مات عنها زوجها إال يف صورتني أحدامها أن تكون أمة فإهنا 
عدة احلرة وقال أبو بكر األصم عدهتا عدة احلرائر ومتسك بظاهر اآلية وأيضاً اهللا  تعتد عند أكثر الفقهاء نصف

تعاىل جعل وضع احلمل يف حق احلامل بدالً عن هذه املدة مث وضع احلمل مشترك فيه احلرة والرقيقة فكذا االعتداد 
ويف وضع احلمل غري ممكن فظهر  هبذه املدة جيب أن يشتركا فيه وسائر الفقهاء قالوا التنصيف يف هذه املدة ممكن

  الفرق
الصورة الثانية أن يكون املراد إن كانت حامالً فإن عدهتا تنقضي بوضع احلمل فإذا وضعت احلمل حلت وإن كان 

  بعد وفاة الزوج بساعة وعن علي عليه السالم تتربص أبعد األجلني والدليل عليه القرآن والسنة

ومن الناس من جعل هذه اآلية )  ٤الطالق ( االْْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَن َيَضْعَن َحْملَُهنَّ  أما القرآن فقوله تعاىل َوأُْولَاُت
خمصصة لعموم قوله تعاىل وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزواًجا والشافعي مل يقل بذلك لوجهني األول أن كل 

ص منها من وجه ألن احلامل قد يتوىف عنها زوجها وقد ال واحدة من هاتني اآليتني أعم من األخرى من وجه وأخ
يتوىف كما أن اليت توىف عنها زوجها قد تكون حامالً وقد ال تكون وملا كان األمر كذلك امتنع جعل إحدى اآليتني 

قيب ذكر املطلقات فرمبا خمصصة لألخرى والثاين أن قوله َوأُْولَاُت االْْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَن َيَضْعَن َحْملَُهنَّ إمنا ورد ع
يقول قائل هي يف املطلقة ال يف املتوىف عنها زوجها فلهذين السببني مل يعول الشافعي يف الباب على القرآن وإمنا عول 
على السنة وهي ما روى أبو داود بإسناده أن سبيعة بنت احلرث األسلمية كانت حتت سعد بن خولة فتويف عنها يف 

لدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فلما طهرت من دمها جتملت للخطاب فقال هلا حجة الوداع وهي حامل فو
عن ) صلى اهللا عليه وسلم ( بعض الناس ما أنت بناكح حىت متر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فسألت النيب 

ا تفاريع األول ذلك فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محلي فأمرين بالتزوج إن بدا يل إذا عرفت هذا األصل فههن
ال فرق يف عدة الوفاة بني الصغرية والكبرية وقال ابن عباس ال عدة عليها قبل الدخول وهذا قول متروك ألن اآلية 

  عامة يف حق الكل
احلكم الثاين إذا متت أربعة أشهر وعشر انقضت عدهتا وإن مل تر عادهتا من احليض فيها وقال مالك ال تنقضي عدهتا 

من احليض يف تلك األيام مثالً إن كانت عادهتا أن حتيض يف كل شهر مرة فعليها يف عدة الوفاة حىت ترى عادهتا 
أربع حيض وإن كانت عادهتا أن حتيض يف كل شهرين مرة فعليها حيضتان وإن كانت عادهتا أن حتيض يف كل أربعة 

فههنا تكفيها الشهور حجة  أشهر مرة فعليها حيضة واحدة وإن كانت عادهتا أن حتيض يف كل مخسة أشهر مرة
الشافعي رمحه اهللا أن هذه اآلية دلت على أنه تعاىل أمر املتوىف عنها زوجها هبذه املدة ومل يزد على هذا القدر فوجب 
أن يكون هذا القدر كافياً مث قال الشافعي إهنا إن ارتابت استربأت نفسها من الريبة كما أن ذات اإلقراء لو ارتابت 

  حتتاطوجب عليها أن 
احلكم الثالث إذا مات الزوج فإن كان بقي من شهر الوفاة أكثر من عشرة أيام فالشهر الثاين والثالث والرابع 

يؤخذ باألهلة سواء خرجت كاملة أو ناقصة مث تكمل الشهر األول باخلامس ثالثني يوماً مث تضم إليها عشرة أيام 
أربعة أشهر بعد ذلك باألهلة وكمل العشر من الشهر  وإن مات وقد بقي من الشهر أقل من عشرة أيام اعترب

  السادس
املسألة السابعة أمجع الفقهاء على أن هذه اآلية ناسخة ملا بعدها من االعتداد باحلول وإن كانت متقدمة يف التالوة 



ة ال مينع التأخر غري أيب مسلم األصفهاين فإنه أىب نسخها وسنذكر كالمه من بعد إن شاء اهللا تعاىل والتقدم يف التالو
يف النزول إذ ليس ترتيب املصحف على ترتيب النزول وإمنا ترتيب التالوة يف املصاحف هو ترتيب جربيل بأمر اهللا 

  تعاىل
املسألة الثامنة اختلفوا يف أن هذه العدة سببها الوفاة أو العلم بالوفاة فقال بعضهم ما مل تعلم بوفاة زوجها ال تعتد 

العدة واحتجوا بأنه تعاىل قال َيتََربَّْصَن بِأَنفُِسهِنَّ وال حيصل إال إذا قصدت هذا التربص والقصد إىل بانقضاء األيام يف 
  التربص ال حيصل إال مع العلم بذلك واألكثرون قالوا السبب هو

أن  املوت فلو انقضت املدة أو أكثرها مث بلغها خرب وفاة الزوج وجب أن تعتد مبا انقضى قالوا والدليل عليه
  الصغرية اليت ال علم هلا يكفي يف انقضاء عدهتا انقضاء هذه املدة

املسألة التاسعة املراد من تربصها بنفسها االمتناع عن النكاح واالمتناع عن اخلروج من املنزل الذي تويف زوجها فيه 
أنا نقول االمتناع عن  واالمتناع عن التزين وهذا اللفظ كاجململ ألنه ليس فيه بيان أهنا تتربص يف أي شيء إال

النكاح جممع عليه وأما االمتناع عن اخلروج من املنزل فواجب إال عند الضرورة واحلاجة وأما ترك التزين فهو 
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( واجب ملا روي عن عائشة وحفصة أن رسول اهللا 

وقال احلسن والشعيب هو غري واجب ) يال إال على زوج أربعة أشهر وعشراً اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ل
  ألن احلديث يقتضي حل اإلحداد ال وجوبه واهللا أعلم

وتلبثي ثالثاً مث اصنعي ما ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( واحتجوا مبا روي عن أمساء بنت عميس قالت قال رسول اهللا 
  )شئت 

الكفار ليسوا خماطبني بفروع الشرائع بقوله تعاىل َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ مِنكُْم فقوله مّنكُمْ املسألة العاشرة احتج من قال إن 
  خطاب مع املؤمنني فدل على أن اخلطاب هبذه الفروع خمتص باملؤمنني فقط

)  ٤٥النازعات ( َشاَها وجوابه أن املؤمنني ملا كانوا هم العاملني بذلك خصهم بالذكر كقوله إِنََّما أَنَت مُنِذُر َمن َيْخ
  ) ١الفرقان ( مع أنه كان منذراً للكل لقوله تعاىل ِلَيكُونَ ِللَْعالَِمَني َنِذيراً 

وأما قوله تعاىل فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فاملعىن إذا انقضت هذه املدة اليت هي أجل العدة فال جناح عليكم قيل اخلطاب مع 
عقد وقيل اخلطاب مع احلكام وصلحاء املسلمني وذلك ألهنن إن تزوجن يف مدة العدة األولياء ألهنم الذين يتولون ال

وجب على كل واحد منعهن عن ذلك إن قدر على املنع فإن عجز وجب عليه أن يستعني بالسلطان وذلك ألن 
نه الَّ جَُناحَ املقصود من هذه العدة أنه ال يؤمن اشتمال فرجها على ماء زوجها األول ويف اآلية وجه ثالث وهو أ

نه َعلَْيكُْم تقديره ال جناح على النساء وعليكم مث قال ِفيَما فََعلَْن ِفى أَنفُِسهِنَّ بِالَْمْعُروِف أي ما حيسن عقالً وشرعاً أل
ضد املنكر الذي ال حيسن وذلك هو احلالل من التزوج إذا كان مستجمعاً لشرائط الصحة مث ختم اآلية بالتهديد 

  ُه بَِما َتْعَملُونَ َخبِريٌ بقي يف اآلية مسائلفقال َواللَّ
املسألة األوىل متسك بعضهم يف وجوب اإلحداد على املرأة بقوله تعاىل ِفيَما فََعلَْن ِفى أَنفُِسهِنَّ فإن ظاهره يقتضي أن 

ل ذلك على ما يتم يكون املراد منه ما تنفرد املرأة بفعله والنكاح ليس كذلك فإنه ال يتم إال مع الغري فوجب أن حيم
  باملرأة وحدها من التزين والتطيب وغريمها

املسألة الثانية متسك أصحاب أيب حنيفة هبذه اآلية يف جواز النكاح بغري ويل قالوا إهنا إذا زوجت نفسها وجب أن 
لفعل إىل الفاعل حممول على املباشرة يكون ذلك جائزاً لقوله تعاىل َوالَ ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما فََعلَْن ِفى أَنفُِسهِنَّ وإضافة ا

  ألن هذا هو احلقيقة يف اللفظة ومتسك أصحاب الشافعي رضي اهللا تعاىل



عنه يف أن هذا النكاح ال يصح إال من الويل ألن قوله الَّ ُجنَاَح َعلَْيكُْم خطاب مع األولياء ولوال أن هذا العقد ال 
  الَّ ُجنَاَح َعلَْيكُْم وباهللا التوفيقيصح إال من الويل وإال ملا صار خماطباً بقوله 

  احلكم الرابع عشر
  يف خطبة النساء

كُْم َسَتذْكُرُوَنُهنَّ َولَاِكن الَّ َوالَ ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما َعرَّْضُتم بِِه ِمْن ِخطَْبةِ  النَِّسآِء أَْو أَكْنَنُتْم ِفى أَنفُِسكُْم َعِلَم اللَُّه أَنَّ
ُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَمُ ا إِالَّ أَن َتقُولُواْ قَْوالً مَّْعُروفًا َوالَ َتْعزُِمواْ ُعقَْدةَ  النِّكَاحِ َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَُه َواْعلَُتَواِعُدوُهنَّ ِسر

  َما ِفى أَنفُِسكُْم فَاْحذَُروُه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم
َنُهنَّ لَْيكُْم ِفيَما عَرَّْضُتم بِِه ِمْن ِخطَْبةِ  النَِساء أَْو أَكَْننُتْم ِفى أَنفُِسكُْم َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم َسَتذْكُرُوقوله تعاىل َوالَ جَُناَح َع
  َولَاِكن الَّ ويف مسائل

املسألة األوىل التعريض يف اللغة ضد التصريح ومعناه أن يضمن كالمه ما يصلح للداللة على مقصوده ويصلح 
لداللة على غري مقصوده إال أن إشعاره جبانب املقصود أمت وأرجح وأصله من عرض الشيء وهو جانبه كأنه حيوم ل

حوله وال يظهره ونظريه أن يقول احملتاج للمحتاج إليه جئتك ألسلم عليك وألنظر إىل وجهك الكرمي ولذلك قالوا 
  وحسبك بالتسليم مين تقاضياً
ه يلوح منه ما يريد والفرق بني الكناية والتعريض أن الكناية أن تذكر الشيء بذكر والتعريض قد يسمى تلوحياً ألن

لوازمه كقولك فالن طويل النجاد كثري الرماد والتعريض أن تذكر كالماً حيتمل مقصودك وحيتمل غري مقصودك إال 
ة اخلطب وهو مثل قولك أن قرائن أحوالك تؤكد محله على مقصودك وأما اخلطبة فقال الفراء اخلطبة مصدر مبنزل

أنه احلسن العقدة واجللسة تريد العقود واجللوس ويف اشتقاقه وجهان األول أن اخلطب هو األمر والشأن يقال ما 
خطبك أي ما شأنك فقوهلم خطب فالن فالنة أي سأهلا أمراً وشأناً يف نفسها الثاين أصل اخلطبة من اخلطاب الذي 

ألنه خاطب يف عقد النكاح وخطب خطبة أي خاطب بالزجر والوعظ واخلطب هو الكالم يقال خطب املرأة خطبة 
  األمر العظيم ألنه حيتاج فيه إىل خطاب كثري

املسألة الثانية النساء يف حكم اخلطبة على ثالثة أقسام أحدها اليت جتوز خطبتها تعريضاً وتصرحياً وهي اليت تكون 
يف هذه احلالة فكيف ال جتوز خطبتها بل يستثىن عنه صورة واحدة خالية عن األزواج والعدد ألنه ملا جاز نكاحها 

ال خيطنب ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهي ما روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النيب 
  مث هذا احلديث وإن ورد مطلقاً لكن فيه ثالثة أحوال) أحدكم على خطبة أخيه 

  فأجيب إليه صرحياً ههنا ال حيل لغريه أن خيطبها هلذا احلديثاحلالة األوىل إذا خطب امرأته 
  احلالة الثانية إذا وجد صريح اإلباء عن اإلجابة فههنا حيل لغريه أن خيطبها

  احلالة الثالثة إذا مل يوجد صريح اإلجابة وال صريح الرد للشافعي ههنا قوالن أحدمها أنه جيوز

رضا والثاين وهو القدمي وقول مالك أن السكوت وإن مل يدل على الرضا للغري خطبتها ألن السكوت ال يدل على ال
لكنه ال يدل أيضاً على الكراهة فرمبا كانت الرغبة حاصله من بعض الوجوه فتصري هذه اخلطبة الثانية مزيلة لذلك 

  القدر من الرغبة
منكوحة للغري ألن خطبته إياها رمبا القسم الثاين اليت ال جتوز خطبتها ال تصرحياً وال تعريضاً وهي ما إذا كانت 

صارت سبباً لتشويش األمر على زوجها من حيث أهنا إذا علمت رغبة اخلاطب فرمبا محلها ذلك على االمتناع من 
تأدية حقوق الزوج والتسبب إىل هذا حرام وكذا الرجعة فإهنا يف حكم املنكوحة بدليل أنه يصح طالقها وظاهرها 



  الوفاة ويتوارثانولعاهنا وتعتد منه عدة 
  القسم الثالث أن يفصل يف حقها بني التعريض والتصريح وهي املعتدة غري الرجعية وهي أيضاً على ثالثة أقسام

القسم األول اليت تكون يف عدة الوفاة فتجوز خطبتها تعريضاً ال تصرحياً أما جواز التعريض فلقوله تعاىل الَّ ُجنَاحَ 
بِِه ِمْن ِخطَْبةِ  النَِساء وظاهره أنه للمتوىف عنها زوجها ألن هذه اآلية مذكورة عقيب تلك اآلية  َعلَْيكُْم ِفيَما َعرَّضُْتم

أما أنه ال جيوز التصريح فقال الشافعي ملا خصص التعريض بعدم اجلناح وجب أن يكون التصريح خبالفه مث املعىن 
ملها احلرص على النكاح على اإلخبار عن يؤكد ذلك وهو أن التصريح ال حيتمل غري النكاح فال يؤمن أن حي

  انقضاء العدة قبل أواهنا خبالف التعريض فإنه حيتمل غري ذلك فال يدعوها ذلك إىل الكذب
( وال أحب التعريض خلطبتها وقال يف ) األم ( القسم الثاين املعتدة عن الطالق الثالث قال الشافعي رمحه اهللا يف 

ا ليست يف النكاح فأشبهت املعتدة عن الوفاة وجه املنع هو أن املعتدة عن الوفاة جيوز ألهن) اإلمالء ( و ) القدمي 
يؤمن عليها بسبب اخلطبة اخليانة يف أمر العدة فإن عدهتا تنقضي باألشهر أما ههنا تنقضي عدهتا باإلقراء فال يؤمن 

  ء عدهتا قبل أن تنقضيعليها اخليانة بسبب رغبتها يف هذا اخلاطب وكيفية اخليانة هي أن خترب بانقضا
القسم الثالث البائن اليت حيل لزوجها نكاحها يف عدهتا وهي املختلعة واليت انفسخ نكاحها بعيب أو عنة أو إعسار 

نفقته فههنا لزوجها التعريض والتصريح ألنه ملا كان له نكاحها يف العدة فالتصريح أوىل وأما غري الزوج فال شك يف 
يف التعريض قوالن أحدمها حيل كاملتوىف عنها زوجها واملطلقة ثالثاً والثاين وهو األصح أنه ال أنه ال حيل له التصريح و

  حيل ألهنا معتدة حتل للزوج أن ينكحها يف عدهتا فلم حيل التعريض هلا كالرجعية
ذا حللت املسألة الثالثة قال الشافعي والتعريض كثري وهو كقوله رب راغب فيك أو من جيد مثلك أو لست بأمي وإ

فأدريين وذكر سائر املفسرين من ألفاظ التعريض إنك جلميلة وإنك لصاحله وإنك لنافعه وإن من عزمي أن أتزوج 
  وإين فيك لراغب

أما قوله تعاىل أَوْ أَكَْننُتْم ِفى أَنفُِسكُْم فاعلم أن اإلكنان اإلخفاء والستر قال الفراء للعرب يف أكننت الشيء أي 
  ) ٧٤النحل ( وأكننته يف الكن ويف النفس مبعىن ومنه و َما ُتِكنُّ ُصدُوُرُهْم سترته لغتان كننته 

وفرق قوم بينهما فقالوا كننت الشيء إذا صنته حىت ال تصيبه آفة وإن مل يكن )  ٤٩الصافات ( َبْيٌض مَّكُْنونٌ 
عناه أضمرت ويستعمل مستوراً يقال در مكنون وجارية مكنونة وبيض مكنون مصون عن التدحرج وأما أكننت فم

ذلك يف الشيء الذي خيفيه اإلنسان ويستره عن غريه وهو ضد أعلنت وأظهرت واملقصود من اآلية أنه ال حرج يف 
  التعريض للمرأة يف عدة الوفاة وال فيما يضمره الرجل من الرغبة فيها

فلما قدم جواز التعريض باخلطبة كان  فإن قيل إن التعريض باخلطبة أعظم حاالً من أن مييل قلبه إليها وال يذكر شيئاً
  قوله بعد ذلك أَْو أَكَْننُتْم ِفى أَنفُِسكُْم جارياً جمرى إيضاح الواضحات

قلنا ليس املراد ما ذكرمت بل املراد منه أنه أباح التعريض وحرم التصريح يف احلال مث قال أَْو أَكْنَنُتْم ِفى أَنفُِسكُمْ 
سيصرح بذلك يف املستقبل فاآلية األوىل إباحة للتعريض يف احلال وحترمي للتصريح يف  واملراد أنه يعقد قلبه على أنه

احلال واآلية الثانية إباحة ألن يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك بعد انقضاء زمان العدة مث أنه تعاىل ذكر الوجه 
شهوة النفس إذا حصلت يف باب النكاح ال يكاد خيلو  الذي ألجله أباح ذلك فقال َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم سََتذْكُُروَنُهنَّ ألن

ذلك املشتهي من العزم والتمين فلما كان دفع هذا اخلاطر كالشيء الشاق أسقط تعاىل عنه هذا احلرج وأباح له 
  ذلك

  مث قال تعاىل َولَاِكن الَّ تَُواِعُدوُهنَّ سِّرا وفيه سؤاالن



ِكن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ِسّرا اجلواب هو حمذوف لداللة ستذكروهنن عليه السؤال األول أين املستدرك بقوله تعاىل َولَا
  تقديره َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم سََتذْكُرُوَنُهنَّ فاذكروهن َولَاِكن الَّ تَُواِعُدوهُنَّ

  السؤال الثاين ما معىن السر
ة على شيء وال تواعدوهن واجلواب أن السر ضد اجلهر واإلعالن فيحتمل أن يكون السر ههنا صفة املواعد

مواعدة سرية وحيتمل أن يكون صفة للموعود به على معىن وال توعدوهن بالشيء الذي يكون موصوفاً بوصف 
كونه سراً أما على التقدير األول وهو أظهر التقديرين فاملواقعة بني الرجل وبني املرأة على وجه السر ال تنفك 

نكرات وههنا احتماالت األول أن يواعدها يف السر بالنكاح فيكون املعىن ظاهراً عن أن تكون مواعدة بشيء من امل
أن أول اآلية إذن يف التعريض باخلطبة وآخر اآلية منع عن التصريح باخلطبة الثاين أن يواعدها بذكر اجلماع والرفث 

فَالَ َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ ) وسلم صلى اهللا عليه ( ألن ذكر ذلك بني األجنيب واألجنبية غري جائز قال تعاىل ألزواج النيب 
الثالث قال احلسن )  ٣٢األحزاب ( أي ال تقلن من أمر الرفث شيئاً فََيطَْمَع الَِّذى ِفى قَلْبِِه َمَرٌض )  ٣٢األحزاب ( 

الكالم ما خيص َولَاِكن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ِسّرا بالزنا طعن القاضي يف هذا الوجه وقال إن املواعدة حمرمة باإلطالق فحمل 
  به اخلاطب حال العدة أوىل

واجلواب روى احلسن أن الرجل يدخل على املرأة وهو يعرض بالنكاح فيقول هلا دعيين أجامعك فإذا أمتمت عدتك 
أظهرت نكاحك فاهللا تعاىل هنى عن ذلك الرابع أن يكون ذلك هنياً عن أن يسار الرجل املرأة األجنبية ألن ذلك 

  ا اخلامس أن يعاهدها بأن ال يتزوج أحداً سواهايورث نوع ريبة فيه
  أما إذا محلنا السر على املوعود به ففيه وجوه األول السر اجلماع قال امرؤ القيس

  وأن ال يشهد السر أمثايل
  وقال الفرزدق

  موانع لألسرار إال من أهلها وخيلفن ما ظن الغيور املشغف
اع إال من أزواجهن قال ابن عباس رضي اهللا عنهما املراد ال يصف أي الذي شغفه هبن يعين أهنن عفائف مينعن اجلم

نفسه هلا فيقول آتيك األربعة واخلمسة الثاين أن يكون املراد من السر النكاح وذلك ألن الوطء يسمى سراً 
  والنكاح سببه وتسمية الشيء باسم سببه جائز

  ففيه سؤال وهو أنه تعاىل بأي شيء علق هذا االستثناءأما قوله تعاىل إِالَّ أَن َتقُولُواْ قَْوالً مَّْعُروفًا 
وجوابه أنه تعاىل ملا أذن يف أول اآلية بالتعريض مث هنى عن املسارة معها دفعاً للريبة والغيبة استثىن عنه أن يساررها 

 ذكر هذه بالقول املعروف وذلك أن يعدها يف السر باإلحسان إليها واالهتمام بشأهنا والتكفل مبصاحلها حىت يصري
  األشياء اجلميلة مؤكداً لذلك التعريض واهللا أعلم

ِفى أَنفُِسكُْم فَاْحذَُروُه َواْعلَُمواْ قوله تعاىل َوالَ َتْعزِمُواْ ُعقَْدةَ  الّنكَاحِ حَتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَُه َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما 
  أَنَّ اللََّه

زم وجوهاً األول أنه عبارة عن عقد القلب على فعل من األفعال قال تعاىل فَإِذَا َعَزْمَت فََتوَكَّلْ اعلم أن يف لفظ الع
واعلم أن العزم إمنا يكون عزماً على الفعل فال بد يف اآلية من إضمار فعل وهذا )  ١٥٩آل عمران ( َعلَى اللَِّه 

لى كذا إذا ثبت هذا كان تقدير اآلية وال تعزموا على اللفظ إمنا يعدى إىل الفعل حبرف َعلَى فيقال فالن عزم ع
عقدة النكاح قال سيبويه واحلذف يف هذه األشياء ال يقاس فعلى هذا تقدير اآلية وال تعزموا عقدة النكاح أن 

تقدروها حىت يبلغ الكتاب أجله واملقصود منه املبالغة يف النهي عن النكاح يف زمان العدة فإن العزم متقدم على 



  عزوم عليه فإذا ورد النهي عن العزم فألن يكون النهي متأكداً عن اإلقدام على املعزوم عليه أوىلامل
القول الثاين أن يكون العزم عبارة عن اإلجياب يقال عزمت عليكم أي أوجبت عليكم ويقال هذا من باب العزائم 

إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما ( وقال ) عزمة من عزمات ربنا ( ال من باب الرخص وقال عليه الصالة والسالم 
  ولذلك فإن العزم هبذا املعىن جائز على اهللا تعاىل وبالوجه األول ال جيوز) حيب أن تؤتى عزائمه 

إذا عرفت هذا فنقول اإلجياب سبب الوجود ظاهراً فال يبعد أن يستفاد لفظ العزم يف الوجود وعلى هذا فقوله َوالَ 
ّنكَاحِ أي ال حتققوا ذلك وال تنشئوه وال تفرغوا منه فعالً حىت يبلغ الكتاب أجله وهذا القول هو َتْعزُِمواْ ُعقَْدةَ  ال

  اختيار أكثر احملققني

القول الثالث قال القفال رمحه اهللا إمنا مل يقل وال تعزموا على عقدة النكاح ألن املعىن ال تعزموا عليهن عقدة النكاح 
  كاح كما تقول عزمت عليك أن تفعل كذاأي ال تعزموا عليهن أن يعقدن الن

فأما قوله تعاىل ُعقَْدةَ  الّنكَاحِ فاعلم أن أصل العقد الشد والعهود واألنكحة تسمى عقوداً ألهنا تعقد كما يعقد 
  احلبل

العدة املفروضة أما قوله تعاىل َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَُه ففي الكتاب وجهان األول املراد منه املكتوب واملعىن تبلغ 
 ١٨٣البقرة ( آخرها وصارت منقضية والثاين أن يكون الكتاب نفسه يف معىن الفرض كقوله كُِتَب َعلَْيكُُم الّصَياُم 

فيكون املعىن حىت يبلغ هذا التكليف آخره وهنايته وإمنا حسن أن يعرب عن معىن فرض بلفظ ِكَتابَ ألن ما يكتب ) 
قوله حَتَّى هو غاية فال بد من أن يفيد ارتفاع اخلطر املتقدم ألن من حق الغاية يقع يف النفوس أنه أثبت وآكد و
  ضربت للحظر أن تقتضي زواله

عاىل ملا كان مث إنه تعاىل ختم اآلية بالتهديد فقال َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفى أَنفُِسكُْم فَاْحذَُروُه وهو تنبيه على أنه ت
عالنية وجب احلذر يف كل ما يفعله اإلنسان يف السر والعالنية مث ذكر بعد الوعيد الوعد فقال عاملاً بالسر وال

  َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َحلِيٌم
  احلكم اخلامس عشر

  حكم املطلقة قبل الدخول
واْ لَُهنَّ فَرِيَضةً  َوَمتُِّعوُهنَّ َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقْتِرِ الَّ ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِن طَلَّقُْتُم النَِّسآَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو َتفْرُِض

  قَْدُرُه َمَتاعاً بِالَْمْعُروفِ َحقًّا َعلَى الُْمْحِسنَِني
اعلم أن أقسام املطلقات أربعة أحدها املطلقة اليت تكون مفروضاً هلا ومدخوالً هبا وقد ذكر اهللا تعاىل فيما تقدم 

كام هذا القسم وهو أنه ال يؤخذ منهن على الفراق شيء على سبيل الظلم مث أخرب أن هلن كمال املهر وأن أح
  عدهتن ثالثة قروء

والقسم الثاين من املطلقات ما ال يكون مفروضاً وال مدخوالً هبا وهو الذي ذكره اهللا تعاىل يف هذه اآلية وذكر أنه 
  ليس هلا مهر وأن هلا املتعة باملعروف

والقسم الثالث من املطلقات اليت يكون مفروضاً هلا ولكن ال يكون مدخوالً هبا وهي املذكورة يف اآلية اليت بعد هذه 
( ُف َما فََرْضُتْم اآلية وهي قوله سبحانه وتعاىل َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً  فَنِْص

واعلم أنه تعاىل بني حكم عدة غري املدخول هبا وذكر يف سورة األحزاب أنه ال عدة عليها ألبتة فقال )  ٢٣٧قرة الب
األحزاب (  ْعَتدُّونََها فََمّتُعوُهنَّإِذَا َنكَْحُتمُ الُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدَّةٍ  َت

٤٩ (  



القسم الرابع من املطلقات اليت تكون مدخوالً هبا ولكن ال يكون مفروضاً هلا وحكم هذا القسم مذكور يف قوله فََما 
أيضاً القياس اجللي دال عليه وذلك ألن األمة جممعة على أن )  ٢٤النساء ( اْسَتْمَتعُْتْم بِِه ِمْنُهنَّ فَئَاُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ 

طئة بالشبهة هلا مهر املثل فاملوطوءة بنكاح صحيح أوىل هبذا احلكم فهذا التقسيم تنبيه على املقصود من هذه املو
اآلية وميكن أن يعرب عن هذا التقسيم بعبارة أخرى فيقال إن عقد النكاح يوجب بدالً على كل حال مث ذلك البدل 

فإن حصل الدخول استقر كله وهذا هو حكم  إما أن يكون مذكوراً أو غري مذكور فإن كان البدل مذكوراً
املطلقات اليت ذكرهن اهللا تعاىل قبل هذه اآلية وإن مل حيصل الدخول سقط نصف املذكور بالطالق وهذا هو حكم 

املطلقات اليت ذكرهن اهللا تعاىل يف اآلية اليت جتىء عقيب هذه اآلية فإن مل يكن البدل مذكوراً فإن مل حيصل الدخول 
املطلقة اليت ذكر اهللا تعاىل حكمها يف هذه اآلية وحكمها أنه ال مهر هلا وال عدة عليها وجيب عليه هلا املتعة فهو هذه 

وإن حصل الدخول فحكمها غري مذكور يف هذه اآليات إال أهنم اتفقوا على أن الواجب فيها مهر املثل وملا نبهنا 
  على هذا التقسيم فلنرجع إىل التفسري

الَّ ُجَناَح َعلَْيكُْم إِن طَلَّقُْتُم الّنَساء فهذا نص يف أن الطالق جائز واعلم أن كثرياً من أصحابنا أما قوله تعاىل 
يتمسكون هبذه اآلية يف بيان أن اجلمع بني الثالث ليس حبرام قالوا ألن قوله الَّ ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِن طَلَّقُْتُم الّنَساء 

أنه يصح استثناء الثالث منها فيقال ال جناح عليكم إن طلقتم النساء إال إذا  يتناول مجيع أنواع التطليقات بدليل
طلقتموهن ثالث طلقات فإن هناك يثبت اجلناح قالوا وحكم االستثناء إخراج ما لواله لدخل فثبت أن قوله الَّ 

فراد وحال اجلمع وهذا االستدالل عندي ُجَناَح َعلَْيكُْم إِن طَلَّقُْتُم الّنَساء يتناول مجيع أنواع التطليقات أعين حال اإل
ضعيف وذلك ألن اآلية دالة على اإلذن يف حتصيل هذه املاهية يف الوجود ويكفي يف العمل به إدخاله يف الوجود 
مرة واحدة وهلذا قلنا إن األمر املطلق ال يفيد التكرار وهلذا قلنا إنه إذا قال المرأته إن دخلت الدار فأنت طالق 

مني على املرة الواحدة فقط فثبت أن هذا اللفظ ال يتناول حالة اجلمع وأما االستثناء الذي ذكروه انعقدت الي
فنقول يشكل هذا باألمر فإنه ال يفيد التكرار باالتفاق من احملققني مع أنه يصح أن يقال صل إال يف الوقت الفالين 

  وصم إال يف اليوم الفالين واهللا أعلم
  َتَمسُّوُهنَّ ففيه مسألتان أما قوله تعاىل َما لَْم

املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي متاسوهن باأللف على املفاعلة وكذلك يف األحزاب والباقون لَْم َتَمسُّوُهنَّ بغري 
ألف حجة محزة والكسائي أن بدن كل واحد ميس بدن صاحبه ويتماسان مجيعاً وأيضاً يدل على ذلك قوله تعاىل ّمن 

)  ٤٧آل عمران ( وهو إمجاع وحجة الباقني إمجاعهم على قوله َولَمْ َيْمَسْسنِى َبَشٌر )  ٣اجملادلة ( مَاسَّا قَْبلِ أَن َيَت
وكقوله )  ٥٦الرمحن ( وألن أكثر األلفاظ يف هذا املعىن جاء على املعىن بفعل دون فاعل كقوله لَْم َيطِْمثُْهنَّ 

وأيضاً املراد من هذا املس الغشيان وذلك فعل الرجل ويدل يف اآلية الثانية )  ٢٥ النساء( فَانِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ 
على أن املراد من هذا املس الغشيان وأما ما جاء يف الظهار من قوله تعاىل ّمن قَْبلِ أَن َيَتمَاسَّا فاملراد به املماسة اليت 

نه مبعىن لَْم تََمسُّوُهنَّ ألن فاعل قد يراد به فعل هي غري اجلماع وهي حرام يف الظهار وبعض من قرأ متاسوهن قال إ
  كقوله طارقت النعل وعاقبت اللص وهو كثري

املسألة الثانية لقائل أن يقول ظاهر اآلية مشعر بأن نفي اجلناح عن املطلق مشروط بعدم املسيس وليس كذلك فإنه 
  ال جناح عليه أيضاً بعد املسيس

الة على إباحة الطالق قبل املسيس مطلقاً وهذا اإلطالق غري ثابت بعد املسيس وجوابه من وجوه األول أن اآلية د
فإنه ال حيل الطالق بعد املسيس يف زمان احليض وال يف الطهر الذي جامعها فيه فلما كان املذكور يف اآلية حل 



  ظالطالق على اإلطالق وحل الطالق على اإلطالق ال يثبت إال بشرط عدم املسيس صح ظاهر اللف
الوجه الثاين يف اجلواب قال بعضهم إن َما يف قوله َما لَْم تََمسُّوُهنَّ مبعىن الَِّذى والتقدير ال جناح عليكم إن طلقتم 

النساء الاليت مل متسوهن إال أن َما اسم جامد ال ينصرف وال يبني فيه اإلعراب وال العدد وعلى هذا التقدير ال 
  يكون لفظ َما شرطاً فزال السؤال

وجه الثالث يف اجلواب ما يدور حوله القفال رمحه اهللا وحاصله يرجع إىل ما أقوله وهو أن املراد من اجلناح يف هذه ال
اآلية لزوم املهر فتقدير اآلية ال مهر عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة مبعىن ال جيب املهر 

مل جيب املهر وهذا كالم ظاهر إال أنا حنتاج إىل بيان أن قوله الَّ جَُناَح معناه ال  إال بأحد هذين األمرين فإذا فقدا مجيعاً
مهر فنقول إطالق لفظ اجلناح على املهر حمتمل والدليل دل عليه فوجب املصري إليه وأما بيان االحتمال فهو أن 

سمى جناحاً ملا فيه من الثقل قال أصل اجلناح يف اللغة هو الثقل يقال أجنحت السفينة إذا مالت لثقلها والذنب ي
إذا ثبت أن اجلناح هو الثقل ولزوم أداء املال ثقل )  ١٣العنكبوت ( تعاىل َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم َوأَثْقَاالً مََّع أَثْقَالِهِْم 

نه تعاىل قال الَّ فكان جناحاً فثبت أن اللفظ حمتمل له وإمنا قلنا إن الدليل دل على أنه هو املراد لوجهني األول أ
غاية وهي إما  ُجَناَح َعلَْيكُْم إِن طَلَّقُْتُم الّنَساء َما لَمْ َتَمسُّوُهنَّ ءاٍن َتفْرُِضواْ لَُهنَّ فَرِيَضةً  نفى اجلناح حمدوداً إىل

املسيس أو الفرض والتقدير فوجب أن يثبت ذلك اجلناح عند حصول أحد هذين األمرين مث إن اجلناح الذي يثبت 
ند أحد هذين األمرين هو لزوم املهر فوجب القطع بأن اجلناح املنفي يف أول اآلية هو لزوم املهر الثاين أن تطليق ع

النساء قبل املسيس على قسمني أحدمها الذي يكون قبل املسيس وقبل تقدير املهر وهو املذكور يف هذه اآلية والثاين 
ذكور يف اآلية اليت بعد هذه اآلية وهي قوله َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن الذي يكون قبل املسيس وبعد تقدير املهر وهو امل

مث إنه يف هذا القسم أوجب نصف املفروض وهذا )  ٢٣٧البقرة ( قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً  
بت ههنا فلما كان املثبت ههنا هو لزوم املهر القسم كاملقابل لذلك القسم فيلزم أن يكون اجلناح املنفي هناك هو املث

  وجب أن يقال اجلناح املنفي هناك هو لزوم املهر واهللا أعلم
واعلم أنا قد ذكرنا يف أول تفسري هذه اآلية أن أقسام املطلقات أربعة وهذه اآلية تكون مشتملة على بيان حكم 

د املسيس أو عند التقدير عرف منه أن اليت ال تكون ممسوسة ثالثة أقسام منها ألنه ملا صار تقدير اآلية ال مهر إال عن
وال مفروضاً هلا ال جيب هلا املهر وعرف أن اليت تكون ممسوسة وال تكون مفروضاً هلا واليت تكون مفروضاً هلا وال 

  تكون ممسوسة جيب لكل واحدة منهما املهر فتكون هذه اآلية مشتملة على بيان حكم هذه األقسام الثالثة

أما القسم الرابع وهي اليت تكون ممسوسة ومفروضاً هلا فبيان حكمه مذكور يف اآلية املتقدمة وعلى هذا التقدير و
تكون هذه اآليات مشتملة على بيان حكم هذه األقسام األربعة بالتمام وهذا من لطائف الكلمات واحلمد هللا على 

  ذلك
ية تدل على أن عقد النكاح بغري املهر جائز وقال القاضي إهنا ال املسألة الثالثة قال أبو بكر األصم والزجاج هذه اآل

تدل على اجلواز لكنها تدل على الصحة أما بيان داللتها على الصحة فألنه لو مل يكن صحيحاً مل يكن الطالق 
الطالق يف زمان  مشروعاً ومل تكن املتعة الزمة وأما أهنا ال تدل على اجلواز فألنه ال يلزم من الصحة اجلواز بدليل أن

  احليض حرام ومع ذلك واقع وصحيح
املسألة الرابعة اتفقوا على أن املراد من املسيس يف هذه اآلية الدخول قال أبو مسلم وإمنا كىن تعاىل بقوله َتَمسُّوُهنَّ 

  عن اجملامعة تأديباً للعباد يف اختيار أحسن األلفاظ فيما يتخاطبون به واهللا أعلم
وْ َتفْرُِضواْ لَُهنَّ فَرِيَضةً  فاملعىن يقدر هلا مقداراً من املهر يوجبه على نفسه ألن الفرض يف اللغة هو أما قوله تعاىل أَ



التقدير وذكر كثري من املفسرين أن أَْو ههنا مبعىن الواو ويريد ما مل متسوهن ومل تفرضوا هلن فريضة كقوله أَوْ 
  ما خلصناه علمت أن هذا التأويل متكلف بل خطأ قطعاً واهللا أعلموأنت إذا تأملت في)  ١٤٧الصافات ( َيزِيُدونَ 

أما قوله تعاىل َوَمّتُعوُهنَّ فاعلم أنه تعاىل ملا بني أنه ال مهر عند عدم املسيس والتقدير بني أن املتعة هلا واجبة وتفسري 
  ) ١٩٦بقرة ال( لفظ املتعة قد تقدم يف قوله فََمن َتَمتََّع بِالُْعْمَرةِ  إِلَى الَْحّج 

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل املطلقات قسمان مطلقة قبل الدخول ومطلقة بعد الدخول أما املطلقة قبل الدخول ينظر إن مل يكن 

فرض هلا مهر فلها املتعة هبذه اآلية اليت حنن فيها وإن كان قد فرض هلا فال متعة ألن اهللا تعاىل أوجب يف حقها نصف 
تعة ولو كانت واجبة لذكرها وقال ابن عمر لكل مطلقة متعة إال اليت فرض هلا ومل يدخل هبا املهر ومل يذكر امل

( فحسبها نصف املهر وأما املطلقة بعد الدخول سواء فرض هلا أو مل يفرض فهل تستحق املتعة فيه قوالن قال يف 
بل ) اجلديد ( الفرض قبل الدخول وقال يف وبه قال أبو حنيفة ال متعة هلا ألهنا تستحق املهر كاملطلقة بعد ) القدمي 

هلا املتعة وهو قول علي بن أيب طالب عليه السالم واحلسن بن علي وابن عمر والدليل عليه قوله تعاىل َوِللُْمطَلَّقَاتِ 
نساء دخل هبن النيب وكان ذلك يف )  ٢٨األحزاب ( وقال تعاىل فََتَعالَْيَن أَُمّتْعكُنَّ )  ٢٤١البقرة ( َمَتاٌع بِالَْمْعُروِف 

وليس كاملطلقة بعد الفرض قبل املسيس ألهنا استحقت الصداق ال مبقابلة استباحة عوض ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
  فلم تستحق املتعة واملطلقة بعد الدخول استحقت الصداق مبقابلة استباحة البضع فتجب هلا املتعة لإلحياش بالفراق

يب حنيفة أن املتعة واجبة وهو قول شريح والشعيب والزهري وروي عن الفقهاء املسألة الثانية مذهب الشافعي وأ
السبعة من أهل املدينة أهنم كانوا ال يروهنا واجبة وهو قول مالك لنا قوله تعاىل َوَمّتُعوُهنَّ وظاهر األمر لإلجياب 

أنه تعاىل قال يف آخر اآلية َحقّا َعلَى وقال َوِللُْمطَلَّقَاِت َمتَاٌع فجعل ملكاً هلن أو يف معىن امللك وحجة مالك 
الُْمْحِسنَِني فجعل هذا من باب اإلحسان وإمنا يقال هذا الفعل إحسان إذا مل يكن واجباً فإن وجب عليه أداء دين 

  فأداه ال يقال إنه أحسن وأيضاً قال تعاىل

جوب واجلواب عنه أن اآلية اليت ذكرمتوها تدل وهذا يدل على عدم الو)  ٩١التوبة ( َما َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمن َسبِيلٍ 
على قولنا ألنه تعاىل قال َحقّا َعلَى الُْمْحِسنَِني فذكره بكلمة َعلَى وهي للوجوب وألنه إذا قيل هذا حق على فالن مل 

  يفهم منه الندب بل الوجوب
عن قريب وهلذا يقال الدنيا متاع ويسمى  املسألة الثالثة أصل املتعة واملتاع ما ينتفع به انتفاعاً غري باق بل منقضياً

  التلذذ متتعاً النقطاعه بسرعة وقلة لبث
  أما قوله تعاىل َعلَى الْمُوِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ قَْدُرُه ففيه مسائل

يقال املسألة األوىل الُْموِسعِ الغين الذي يكون يف سعة من غناه يقال أوسع الرجل إذا كثر ماله واتسعت حاله و
وقوله قَْدرِهِ أي قدر إمكانه وطاقته )  ٤٧الذاريات ( أوسعه كذا أي وسعه عليه ومنه قوله تعاىل وَإِنَّا لَمُوِسُعونَ 

  فحذف املضاف واملقتر الذي يف ضيق من فقره وهو املقل الفقري وأقتر إذا افتقر
ن الدال والباقون قدره بفتح الدال ومها لغتان يف املسألة الثانية قرأ ابن كثري ونافع وأبو بكر عن عاصم قَْدرِِه بسكو

مجيع معاين القدر يقال قدر القوم أمرهم يقدرونه قدراً وهذا قدر هذا وامحل على رأسك قدر ما تطيق وقدر اهللا 
الرزق يقدره ويقدره قدراً وقدرت الشيء بالشيء أقدره قدراً وقدرت على األمر أقدر عليه قدرة كل هذا جيوز فيه 

ريك والتسكني يقال هم خيتصمون يف القدر والقدر وخدمته بقدر كذا وبقدر كذا قال اهللا تعاىل فَسَالَْت أَوِْدَيةٌ  التح
ولو حرك لكان جائزاً وكذلك إِنَّا كُلَّ َشىْ ء )  ٩١األنعام ( وقال َوَما قََدرُواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه )  ١٧الرعد ( بِقََدرَِها 



  ولو خفف جاز)  ٤٩القمر ( رٍ َخلَقَْناُه بِقََد
د املسألة الثالثة أن قوله تعاىل َعلَى الْمُوِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ قَْدُرُه يدل على أن تقدير املتعة مفوض إىل االجتها
وسع وألهنا كالنفقة اليت أوجبها اهللا تعاىل للزوجات وبني أن املوسع خيالف املقتر وقال الشافعي املستحب على امل

خادم وعلى املتوسط ثالثون درمهاً وعلى املقتر مقنعة روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال أكثر املتعة خادم 
وأقلها مقنعة وأي قدر أدى جاز يف جانيب الكثرة والقلة وقال أبو حنيفة املتعة ال تزاد على نصف مهر املثل قال ألن 

ن حال اليت مل يسم هلا مث ملا مل جيب هلا زيادة على نصف املسمى إذا طلقها حال املرأة اليت يسمى هلا املهر أحسن م
  قبل الدخول فألن ال جيب زيادة على نصف مهر املثل أوىل واهللا أعلم

  أما قوله تعاىل َمَتاعاً بِالَْمْعُروِف ففيه مسألتان
الفقر مث اختلفوا فمنهم من يعترب حاهلما املسألة األوىل معىن اآلية أنه جيب أن يكون على قدر حال الزوج يف الغىن و

وهو قول القاضي ومنهم من يعترب حال الزوج فقط قال أبو بكر الرازي رمحه اهللا يف املتعة يعترب حال الرجل ويف 
فإن مهر املثل حاهلا وكذلك يف النفقة واحتج أبو بكر بقوله َوَعلَى الْمُوِسعِ قََدُرُه واحتج القاضي بقوله بِالَْمْعرُوِف 

  ذلك يدل على حاهلما ألنه ليس من املعروف أن يسوى بني الشريفة والوضيعة
  املسألة الثانية مََّتاًعا تأكيد ملتعوهن يعين متعوهن متتيعاً باملعروف و َحقّاً صفة ملتاعاً أي

مل فيه الظرف متاعاً واجباً عليهم أو حق ذلك حقاً على احملسنني وقيل نصب على احلال من قدره ألنه معرفة والعا
  وقيل نصب على القطع

وأما قوله َعلَى الُْمْحِسنَِني ففي سبب ختصيصه بالذكر وجوه أحدها أن احملسن هو الذي ينتفع هبذا البيان كقوله إِنََّما 
شأنه والثاين قال أبو مسلم املعىن أن من أراد أن يكون من احملسنني فهذا )  ٤٥النازعات ( أَنَت مُنِذُر َمن َيْخَشاَها 

وطريقه واحملسن هو املؤمن فيكون املعىن أن العمل مبا ذكرت هو طريق املؤمنني الثالث َحقّا َعلَى الُْمْحِسنَِني إىل 
  أنفسهم يف املسارعة إىل طاعة اهللا تعاىل

ا فََرْضُتمْ إَّال أَن َيْعفُونَ أَْو َيْعفَُواْ الَِّذى بَِيِدهِ َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتمْ لَُهنَّ فَرِيَضةً  فَنِْصُف َم
  َبصٌِري ُعقَْدةُ  النِّكَاحِ َوأَن َتْعفُوا أَقَْرُب ِللتَّقَْوى َوالَ تَنَسُواْ الْفَْضلَ بَْيَنكُْم إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ

فرض هلا مهر تكلم يف املطلقة غري املمسوسة إذا كان قد اعلم أنه تعاىل ملا ذكر حكم املطلقة غري املمسوسة إذا مل ي
  فرض هلا مهر ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل مذهب الشافعي أن اخللوة ال تقرر املهر وقال أبو حنيفة اخللوة الصحيحة تقرر املهر ويعين باخللوة 
قرن واملرض أو يكون معهما ثالث الصحيحة أن خيلوا هبا وليس هناك مانع حسي وال شرعي فاحلسي حنو الرتق وال

وإن كان نائماً والشرعي حنو احليض والنفاس وصوم الفرض وصالة الفرض واإلحرام املطلق سواء كان فرضاً أو 
نقالً حجة الشافعي أن الطالق قبل املسيس يوجب سقوط نصف املهر وههنا وجد الطالق قبل املسيس فوجب 

  القول بسقوط نصف املهر
ُتْم فقوله ألوىل قوله تعاىل َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرضُْتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً  فَنِْصُف َما فََرْضبيان املقدمة ا

 فَنِْصُف َما فََرضُْتْم ليس كالماً تاماً بل ال بد من إضمار آخر ليتم الكالم فأما أن يضمر فَنِْصُف َما فََرْضُتْم ساقط أو
يضمر فَنِْصُف َما فََرْضُتمْ ثابت واألول هو املقصود والثاين مرجوح لوجوه أحدها أن املعلق على الشيء بكلمة إن 
عدم ذلك الشيء ظاهراً فلو محلناه على الوجوب تركنا العمل بقضية التعليق ألنه غري منفي قبله أما لو محلناه على 

وثانيها أن قوله تعاىل َوقَْد فََرضُْتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً  يقتضي وجوب كل السقوط عملنا بقضية التعليق ألنه منفي قبله 



املهر عليه ألنه ملا التزم لزمه الكل لقوله تعاىل أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد فلم تكن احلاجة إىل بيان ثبوت النصف قائمة ألن 
وط النصف ألن عند قيام املقتضى املقتضى لوجوب الكل مقتض أيضاً لوجوب النصف إمنا احملتاج إليه بيان سق

  لوجوب الكل كان الظاهر هو وجوب الكل فكان سقوط البعض يف هذا املقام هو احملتاج إىل البيان فكان

محل اآلية على بيان السقوط أوىل من محلها على بيان الوجوب وثالثها أن اآلية الدالة على وجوب إيتاء كل املهر قد 
فحمل اآلية على سقوط النصف أوىل )  ١٢٩البقرة ( كُْم أَن تَأُْخذُواْ ِممَّا ءاَتْيُتُموُهنَّ شَْيئًا تقدمت كقوله َوالَ َيِحلُّ لَ

من محلها على وجوب النصف ورابعها وهو أن املذكور يف اآلية هو الطالق قبل املسيس وكون الطالق واقعاً قبل 
املذكور يف اآلية ما يناسب السقوط ال ما املسيس يناسب سقوط نصف املهر وال يناسب وجوب شيء فلما كان 

يناسب الوجوب كان إضمار السقوط أوىل وإمنا استقصينا يف هذه الوجوه ألن منهم من قال إن معىن اآلية فنصف 
ما فرضتم واجب وختصيص النصف بالوجوب ال يدل على سقوط النصف اآلخر إال من حيث دليل اخلطاب وهو 

  غرضنا من هذا االستقصاء دفع هذا السؤالعند أيب حنيفة ليس حبجة فكان 
بيان املقدمة الثانية وهي أن ههنا وجد الطالق قبل املسيس هو أن املراد باملسيس إما حقيقة املس باليد أو جعل كناية 

كَانَ َزْوجٍ عن الوقاع وأيهما كان فقد وجد الطالق قبله حجة أيب حنيفة قوله تعاىل َوإِنْ أََردْتُُّم اْسِتْبَدالَ َزْوجٍ مَّ
)  ٢١النساء ( إىل قوله َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ )  ٢٠النساء ( َوءاَتيُْتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً فَالَ َتأُْخذُواْ ِمْنُه َشْيئاً 

 وجه التمسك به من وجهني األول هو أنه تعاىل هنى عن أخذ املهر ومل يفصل بني الطالق وعدم الطالق إال أن
توافقنا على أنه خص الطالق قبل اخللوة ومن ادعى التخصيص ههنا فعليه البيان والثاين أن اهللا تعاىل هنى عن أخذ 
  املهر وعلل بعلة اإلفضاء وهي اخللوة واإلفضاء مشتق من الفضاء وهو املكان اخلايل فعلمنا أن اخللوة تقرر املهر

  واآلية اليت متسكنا هبا خاصة واخلاص مقدم على العام واهللا أعلموجوابنا عن ذلك أن اآلية اليت متسكوا هبا عامة 
املسألة الثانية قوله َوقَْد فََرْضُتمْ لَُهنَّ فَرِيَضةً  حال من مفعول طَلَّقُْتُموُهنَّ والتقدير طلقتموهن حال ما فرضتم هلن 

  فريضة
  أما قوله تعاىل إَّال أَن َيْعفُونَ ففيه مسألتان

ا مل تسقط النون من َيْعفُونَ وإن دخلت عليه ءاٍن الناصبة لألفعال ألن َيْعفُونَ فعل النساء فاستوى املسألة األوىل إمن
فيه الرفع والنصب واجلزم والنون يف َيْعفُونَ إذا كان الفعل مسنداً إىل النساء ضمري مجع املؤنث وإذا كان الفعل 

لنون اليت هي ضمري مجع املؤنث كما مل تسقط الواو اليت مسنداً إىل الرجال فالنون عالمة الرفع فلذلك مل تسقط ا
هي ضمري مجع املذكر والساقط يف َيْعفُونَ إذا كان للرجال الواو اليت هي الم الفعل يف َيْعفُونَ ال الواو اليت هي 

  ضمري اجلمع واهللا أعلم
املهر وتقول املرأة ما رآين وال خدمته  املسألة الثانية املعىن إال أن يعفون املطلقات عن أزواجهن فال يطالبنهم بنصف

  وال استمتع يب فكيف آخذ منه شيئاً
  أما قوله تعاىل أَوْ َيْعفَُواْ الَِّذى بَِيِدِه ُعقَْدةُ  الّنكَاحِ ففيه مسألتان

املسألة األوىل يف اآلية قوالن األول أنه الزوج وهو قول علي بن أيب طالب عليه السالم وسعيد بن املسيب وكثري 
  من الصحابة والتابعني وهو قول أيب حنيفة

  والقول الثاين أنه الويل وهو قول احلسن وجماهد وعلقمة وهو قول أصحاب الشافعي
حجة القول األول وجوه األول أنه ليس للويل أن يهب مهر موليته صغرية كانت أو كبرية فال ميكن محل هذه اآلية 



د النكاح فإذا عقد حصلت العقدة ألن بناء الفعلة يدل على املفعول على الويل والثاين أن الذي بيد الويل هو عق
كاألكلة واللقمة وأما املصدر فالعقد كاألكل واللقم مث من املعلوم أن العقدة احلاصلة بعد العقد يف يد الزوج ال يف 

قدة نكاح ثابت له ال لغريه كما أن قوله يد الويل والثالث أن قوله تعاىل الَِّذى بَِيِدِه ُعقَْدةُ  الّنكَاحِ معناه الذي بيده ع
أي هنى النفس عن اهلوى الثابت له ال لغريه )  ٤٠النازعات ( َوَنَهى النَّفَْس َعنِ الَْهَوى فَإِنَّ الَْجنَّةَ  ِهىَ  الَْمأَْوى 

دخل هبا فأكمل كانت اجلنة ثابتة له فتكون مأواه الرابع ما روي عن جبري بن مطعم أنه تزوج امرأة فطلقها قبل أن ي
  الصداق وقال أنا أحق بالعفو وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من اآلية العفو الصادر من الزوج

حجة من قال املراد هو الويل وجوه األول أن الصادر من الزوج هو أن يعطيها كل املهر وذلك يكون هبة واهلبة ال 
ن الغالب عندهم أن يسوق املهر إليها عند التزوج فإذا تسمى عفواً أجاب األولون عن هذا من وجوه أحدها أنه كا

طلقها استحق أن يطالبها بنصف ما ساق إليها فإذا ترك املطالبة فقد عفا عنها وثانيها مساه عفواً على طريق املشاكلة 
سري قوله تعاىل وثالثها أن العفو قد يراد به التسهيل يقال فالن وجد املال عفواً صفواً وقد بينا وجه هذا القول يف تف
  فََمْن ُعِفىَ  لَُه ِمْن أَِخيِه َشىْ ء وعلى هذا عفو الرجل أن يبعث إليها كل الصداق على وجه السهولة

أجاب القائلون بأن املراد هو الويل عن السؤال األول بأن صدور العفو عن الزوج على ذلك الوجه ال حيصل إال 
و مطلقاً ومحل املطلق على املقيد خالف األصل وأجابوا عن السؤال على بعض التقديرات واهللا تعاىل ندب إىل العف

الثاين أن العفو الصادر عن املرأة هو اإلبراء وهذا عفو يف احلقيقة أما الصادر عن الرجل حمض اهلبة فكيف يسمى 
  عفواً

يقال إنه عفا عنه وأجابوا عن السؤال الثالث بأنه لو كان العفو هو التسهيل لكان كل من سهل على إنسان شيئاً 
  ومعلوم أنه ليس كذلك

احلجة الثانية للقائلني بأن املراد هو الويل هو أن ذكر الزوج قد تقدم بقوله عز وجل َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن 
ل أو تعفو على سبيل املخاطبة فلما َتَمسُّوُهنَّ فلو كان املراد بقوله أَْو َيْعفَُواْ الَِّذى بَِيِدِه ُعقَْدةُ  الّنكَاحِ هو الزوج لقا

  مل يفعل ذلك بل عرب عنه بلفظ املغايبة علمنا أن املراد منه غري الزواج
وأجاب األولون بأن سبب العدول عن اخلطاب إىل الغيبة التنبيه على املعىن الذي من أجله يرغب الزوج يف العفو 

عقدة نكاحها عن األزواج مث مل يكن منها سبب يف الفراق واملعىن إال أن يعفو أو يعفو الزوج الذي حبسها بأن ملك 
  وإمنا فارقها الزوج فال جرم كان حقيقاً بأن ال ينقصها من مهرها ويكمل هلا صداقها

احلجة الثالثة للقائلني بأنه هو الويل هو أن الزوج ليس بيده البتة عقدة النكاح وذلك ألن قبل النكاح كان الزوج 
 قدرة له على التصرف فيها بوجه من الوجوه فال يكون له قدرة على إنكاحها البتة وأما بعد أجنبياً عن املرأة وال

  النكاح فقد حصل النكاح وال قدرة على إجياد املوجود بل له ال قدرة على إزالة النكاح واهللا

ة على عقد النكاح تعاىل أثبت العفو ملن يف يده ويف قدرته عقدة النكاح فلما ثبت أن الزوج ليس له يد وال قدر
ثبت أنه ليس املراد هو الزوج أما الويل فله قدرة على إنكاحها فكان املراد من اآلية هو الويل ال الزوج مث إن 

  القائلني هبذا القول أجابوا عن دالئل من قال املراد هو الزوج
سبب يقال بىن األمري داراً أما احلجة األوىل فإن الفعل قد يضاف إىل الفاعل تارة عند املباشرة وأخرى عند ال

وضرب ديناراً والظاهر أن النساء إمنا يرجعن يف مهماهتن ويف معرفة مصاحلهن إىل أقوال األولياء والظاهر أن كل ما 
يتعلق بأمر التزوج فإن املرأة ال ختوض فيه بل تفوضه بالكلية إىل رأي الويل وعلى هذا التقدير يكون حصول العفو 

  يه فلهذا السبب أضيف العفو إىل األولياءباختيار الويل وبسع



وأما احلجة الثانية وهي قوهلم الذي بيد الويل عقد النكاح ال عقدة النكاح قلنا العقدة قد يراد هبا العقد قال تعاىل 
العقد َوالَ َتْعزِمُواْ ُعقَْدةَ  الّنكَاحِ سلمنا أن العقدة هي املعقودة لكن تلك املعقودة إمنا حصلت وتكونت بواسطة 

وكان عقد النكاح يف يد الويل ابتداًء فكانت عقدة النكاح يف يد الويل أيضاً بواسطة كوهنا من نتائج العقد ومن 
  آثاره

وأما احلجة الثالثة وهي قوله إن املراد من اآلية الذي بيده عقدة النكاح لنفسه فجوابه أن هذا التقييد ال يقتضيه 
مر والنهي والرفع واخلفض فال يراد به أن الذي يف يده األمر نفسه وهنى نفسه بل اللفظ ألنه إذا قيل فالن يف يده األ

  املراد أن يف يده أمر غريه وهنى غريه فكذا ههنا
املسألة الثانية للشافعي أن يتمسك هبذه اآلية يف بيان أنه ال جيوز النكاح إال بالويل وذلك ألن مجهور املفسرين أمجعوا 

أَْو َيْعفَُواْ الَِّذى بَِيِدِه ُعقَْدةُ  الّنكَاحِ إما الزوج وإما الويل وبطل محله على الزوج ملا بينا أن  على أن املراد من قوله
  الزوج ال قدرة له البتة على عقدة النكاح فوجب محله على الويل

والنهي معناه أنه بيده ال بيد  إذا ثبت هذا فنقول قوله بَِيِدِه ُعقَْدةُ  الّنكَاحِ هذا يفيد احلصر ألنه إذا قيل بيده األمر
أي ال لغريكم فكذا ههنا بيد الويل عقدة النكاح ال بيد غريه وإذا كان )  ٦الكافرون ( غريه قال تعاىل لَكُْم دِيَنكُْم 

  كذلك فوجب أن يكون بيد املرأة عقدة النكاح وذلك هو املطلوب واهللا أعلم
  ى فيه مسائلقوله تعاىل َوأَن َتْعفُواْ أَقَْربُ ِللتَّقَْو

املسألة األوىل هذا خطاب للرجال والنساء مجيعاً إال أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا مع اإلناث وسبب التغليب أن 
الذكورة أصل والتأنيث فرع يف اللفظ ويف املعىن أما يف اللفظ فألنك تقول قائم مث تريد التأنيث فتقول قائمة فاللفظ 

دال على املؤنث فرع عليه وأما يف املعىن فألن الكمال للذكور والنقصان لإلناث الدال على املذكر هو األصل وال
  فلهذا السبب مىت اجتمع التذكري والتأنيث كان جانب التذكري مغلباً

  املسألة الثانية موضع ءاٍن رفع باالبتداء والتقدير والعفو أقرب للتقوى والالم مبعىن إِلَى
عضكم عن بعض أقرب إىل حصول معىن التقوى وإمنا كان األمر كذلك لوجهني املسألة الثالثة معىن اآلية عفو ب

األول أن من مسح بترك حقه فهو حمسن ومن كان حمسناً فقد استحق الثواب ومن استحق الثواب نفى بذلك 
  الثواب ما هو دونه من العقاب وأزاله والثاين أن هذا الصنع يدعوه إىل ترك

يقة ألن من مسح حبقه وهو له معرض تقرباً إىل ربه كان أبعد من أن يظلم غريه يأخذ الظلم الذي هو التقوى يف احلق
ما ليس له حبق مث قال تعاىل َوالَ َتنسَُواْ الْفَْضلَ َبيَْنكُْم وليس املراد منه النهى عن النسيان ألن ذلك ليس يف الوسع بل 

بينكم وذلك ألن الرجل إذا تزوج باملرأة فقد تعلق  املراد منه الترك فقال تعاىل وال تتركوا الفضل واإلفضال فيما
قلبها به فإذا طلقها قبل املسيس صار ذلك سبباً لتأذيها منه وأيضاً إذا كلف الرجل أن يبذل هلا مهراً من غري أن 
ر انتفع هبا البتة صار ذلك سبباً لتأذيه منها فندب تعاىل كل واحد منهما إىل فعل يزيل ذلك التأذى عن قلب اآلخ

فندب الزوج إىل أن يطيب قلبها بأن يسلم املهر إليها بالكلية وندب املرأة إىل ترك املهر بالكلية مث إنه تعاىل ختم 
  اآلية مبا جيرى جمرى التهديد على العادة املعلومة فقال إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِري

  احلكم السادس عشر
  وسطىحكم احملافظة على الصلوات والصالة ال

  َحاِفظُواْ َعلَى الصَّلَوَاِت والصَّلَواةِ  الُْوسْطَى َوقُوُمواْ ِللَِّه قَانِتَِني
اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا بني للمكلفني ما بني من معامل دينه وأوضح هلم من شرائع شرعه أمرهم بعد ذلك باحملافظة 



ة والقيام والركوع والسجود واخلضوع واخلشوع على الصلوات وذلك لوجوه أحدها أن الصالة ملا فيها من القراء
تفيد انكسار القلب من هيبة اهللا تعاىل وزوال التمرد عن الطبع وحصول االنقياد ألوامر اهللا تعاىل واالنتهاء عن 

ة الربوبية والثاين أن الصالة تذكر العبد جالل)  ٤٥العنكبوت ( مناهيه كما قال اْتلُ َما أُْوِحىَ  إِلَْيَك ِمَن الِْكتَابِ 
وذلة العبودية وأمر الثواب والعقاب فعند ذلك يسهل عليه االنقياد للطاعة ولذلك قال اْسَتعِيُنواْ بِالصَّْبرِ وَالصَّلَواةِ  

والثالث أن كل ما تقدم من بيان النكاح والطالق والعدة اشتغال مبصاحل الدنيا فأتبع ذلك بذكر )  ٤٥البقرة ( 
  خرة ويف اآلية مسائلالصالة اليت هي مصاحل اآل

املسألة األوىل أمجع املسلمون على أن الصالة املفروضة مخسة وهذه اآلية اليت حنن يف تفسريها دالة على ذلك ألن 
قوله َحاِفظُواْ َعلَى الصَّلَواِت يدل على الثالثة من حيث أن أقل اجلمع ثالثة مث إن قوله تعاىل َحاِفظُواْ َعلَى يدل على 

الثالثة وإال لزم التكرار واألصل عدمه مث ذلك الزائد ميتنع أن يكون أربعة وإال فليس هلا وسطى فال شيء أزيد من 
بد وأن ينضم إىل تلك الثالثة عدد آخر حيصل به للمجموع وسط وأقل ذلك أن يكون مخسة فهذه اآلية دالة على 

إذا بينا أن املراد من الوسطى ما تكون وجوب الصلوات اخلمسة هبذا الطريق واعلم أن هذا االستدالل إمنا يتم 
وسطى يف العدد ال ما تكون وسطى بسبب الفضيلة ونبني ذلك بالدليل إن شاء اهللا تعاىل إال أن هذه اآلية وإن دلت 

  على وجوب الصلوات اخلمس لكنها ال تدل على أوقاهتا واآليات الدالة على تفصيل األوقات أربع
وهذه اآلية أبني آيات املواقيت فقوله )  ١٧الروم ( اللَِّه ِحَني ُتْمسُونَ َوِحَني ُتْصبِحُونَ  اآلية األوىل قوله فَسُْبَحانَ

  فَُسْبَحانَ اللَِّه أي سبحوا اهللا معناه صلوا هللا حني متسون أراد به صالة املغرب والعشاء

صالة )  ١٨الروم ( صر َوِحنيَ ُتظْهُِرونَ أراد به صالة الع)  ١١مرمي ( َوِحَني ُتْصبُِحونَ أراد صالة الصبح َوَعِشّياً 
  الظهر

أراد بالدلوك زواهلا فدخل فيه صالة )  ٧٨اإلسراء ( اآلية الثانية قوله أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ الَّْيلِ 
  الظهر والعصر واملغرب والعشاء مث قال أَِقمِ الصَّلَواةَ  أراد صالة الصبح

طه ( النََّهارِ  لثالثة قوله َوسَّبْح بَِحْمِد َرّبَك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َوِمْن ءاَناء الَّْيلِ فَسَّبْح َوأَطَْراَفاآلية ا
فمن الناس من قال هذه اآلية تدل على الصلوات اخلمس ألن الزمان إما أن يكون قبل طلوع الشمس أو )  ١٣٠

  والنهار داخالن يف هاتني اللفظتنيقبل غروهبا فالليل 
فاملراد بطريف النهار الصبح )  ١١٤هود ( اآلية الرابعة قوله تعاىل َوأَِقمِ الصَّلَواةَ  طََرفَىِ  النَّهَارِ َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ 

لفظ زلفاً مجع فأقله والعصر وقوله َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ املغرب والعشاء وكان بعضهم يتمسك به يف وجوب الوتر ألن 
  الثالثة

املسألة الثانية اعلم أن األمر باحملافظة على الصالة أمر باحملافظة على مجيع شرائطها أعين طهارة البدن والثوب 
واملكان واحملافظة على ستر العورة واستقبال القبلة واحملافظة على مجيع أركان الصالة واحملافظة على االحتراز عن 

الة سواء كان ذلك من أعمال القلوب أو من أعمال اللسان أو من أعمال اجلوارح وأهم األمور مجيع مبطالت الص
فمن أدى الصالة )  ١٤طه ( يف الصالة رعاية النية فإهنا هي املقصود األصلي من الصالة قال تعاىل إِنَّنِى أََنا اللَُّه 

  على هذا الوجه كان حمافظاً على الصالة وإال فال
  افظة ال تكون إال بني اثنني كاملخاصمة واملقاتلة فكيف املعىن ههنافإن قيل احمل

واجلواب من وجهني أحدمها أن هذه احملافظة تكون بني العبد والرب كأنه قيل له احفظ الصالة ليحفظك اإلله الذي 
الثاين أن تكون ) حيفظك احفظ اهللا ( ويف احلديث )  ١٥٢البقرة ( أمرك بالصالة وهذا كقوله فَاذْكُُرونِى أَذْكُرْكُْم 



احملافظة بني املصلي والصالة فكأنه قيل احفظ الصالة حىت حتفظك الصالة واعلم أن حفظ الصالة للمصلي على 
فمن )  ٤٥العنكبوت ( ثالثة أوجه األول أن الصالة حتفظه عن املعاصي قال تعاىل اْتلُ َما أُْوِحىَ  إِلَْيَك ِمَن الِْكَتابِ 

الصالة عن الفحشاء والثاين أن الصالة حتفظه من الباليا واحملن قال تعاىل وَاْسَتِعينُواْ بِالصَّْبرِ  حفظ الصالة حفظته
)  ١٢املائدة ( وقال تعاىل َوقَالَ اللَُّه إِّنى َمَعكُْم لَِئْن أَقَمُْتُم الصَّلواةَ  َوءاَتْيُتمْ الزَّكَواةَ  )  ١٥٣البقرة ( َوالصَّلَواةِ  

م بالنصرة واحلفظ إن كنتم أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة والثالث أن الصالة حتفظ صاحبها وتشفع ومعناه إين معك
)  ١١٠البقرة ( اللَِّه ملصليها قال تعاىل َوأَِقيمُواْ الصَّلَواةَ  َوءاُتواْ الزَّكَواةَ  َوَما ُتقَّدُمواْ النْفُِسكُم ّمْن َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعنَد 

إنه جتىء البقرة وآل عمران كأهنما ( راءة والقرآن يشفع لقارئه وهو شافع مشفع ويف اخلرب وألن الصالة فيها الق
سورة امللك تصرف عن املتهجد هبا عذاب القرب وجتادل عنه يف ( وأيضاً يف اخلرب ) عمامتان فيشهدان ويشفعان 

  واهللا أعلم) احلشر وتقف يف الصراط عند قدميه وتقول للنار ال سبيل لك عليه 
  املسألة الثالثة اختلفوا يف الصالة الوسطى على سبعة مذاهب

  فالقول األول أن اهللا تعاىل أمر باحملافظة عليها ومل يبني لنا أهنا أي صالة هي وإمنا قلنا إنه مل يبني

يكون  ألنه لو بني ذلك لكان إما أن يقال إنه تعاىل بينها بطريق قطعي أو بطريق ظين واألول باطل ألنه بيان إما أن
هبذه اآلية أو بطريق آخر قاطع أو خرب متواتر وال ميكن أن يكون البيان حاصالً يف هذه اآلية ألن عدد الصلوات 

مخس وليس يف اآلية ذكر ألوهلا وآخرها وإذا كان كذلك أمكن يف كل واحدة من تلك الصلوات أن يقال إمنا هي 
 متواتر وذلك مفقود وأما بيانه بالطريق الظين وهو خرب الوسطى وإما أن يقال بيان حصل يف آية أخرى أو يف خرب

الواحد والقياس فغري جائز ألن الطريق املفيد للظن معترب يف العمليات وهذه املسألة ليست كذلك فثبت أن اهللا تعاىل 
ىل مل يبينها جوز مل يبني أن الصالة الوسطى ما هي مث قالوا واحلكمة فيه أنه تعاىل ملا خصها مبزيد التوكيد مع أنه تعا

املرء يف كل صالة يؤديها أهنا هي الوسطى فيصري ذلك داعياً إىل أداء الكل على نعت الكمال والتمام وهلذا السبب 
أخفى اهللا تعاىل ليلة القدر يف رمضان وأخفى ساعة اإلجابة يف يوم اجلمعة وأخفى امسه األعظم يف مجيع األمساء 

ن املكلف خائفاً من املوت يف كل األوقات فيكون آتياً بالتوبة يف كل األوقات وأخفى وقت املوت يف األوقات ليكو
وهذا القول اختاره مجع من العلماء قال حممد بن سريين إن رجالً سأل زيد بن ثابت عن الصالة الوسطى فقال 

طى واحدة منهن حافظ على الصلوات كلها تصبها وعن الربيع بن خيثم أنه سأله واحد عنها فقال يا ابن عم الوس
فحافظ على الكل تكن حمافظاً على الوسطى مث قال الربيع لو علمتها بعينها لكنت حمافظاً هلا ومضيعاً لسائرهن قال 

  السائل ال قال الربيع فإن حافظت عليهن فقد حافظت على الوسطى
تقريره أن اإلميان القول الثاين هي جمموع الصلوات اخلمس وذلك ألن هذه اخلمسة هي الوسطى من الطاعات و

بضع وسبعون درجة أعالها شهادة أن ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق والصلوات املكتوبات دون 
  اإلميان وفوق إماطة األذى فهي واسطة بني الطرفني

ر بن عبد القول الثالث أهنا صالة الصبح وهذا القول من الصحابة قول علي عليه السالم وعمر وابن عباس وجاب
اهللا وأيب أمامة الباهلي ومن التابعني قول طاوس وعطاء وعكرمة وجماهد وهو مذهب الشافعي رمحه اهللا والذي يدل 

على صحة هذا القول وجوه األول أن هذه الصالة تصلى يف الغلس فأوهلا يقع يف الظالم فأشبهت صالة الليل 
هذه الصالة تؤدى بعد طلوع الصبح وقبل طلوع الشمس  وآخرها يقع يف الضوء فأشبهت صالة النهار الثاين أن

وهذا القدر من الزمان ال تكون الظلمة فيه تامة وال يكون الضوء أيضاً تاماً فكأنه ليس بليل وال هنار فهو متوسط 
بينهما الثالث أنه حصل يف النهار التام صالتان الظهر والعصر ويف الليل صالتان املغرب والعشاء وصالة الصبح 



  كاملتوسط بني صاليت الليل والنهار
فإن قيل فهذه املعاين حاصلة يف صالة املغرب قلنا إنا نرجح صالة الصبح على املغرب بكثرة فضائل صالة الصبح 

على ما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل الرابع أن الظهر والعصر جيمعان بعرفة باالتفاق ويف السفر عند الشافعي وكذا 
ء وأما صالة الفجر فهي منفردة يف وقت واحد فكان وقت الظهر والعصر وقتاً واحداً ووقت املغرب املغرب والعشا

والعشاء وقتاً واحداً ووقت الفجر متوسطاً بينهما قال القفال رمحه اهللا وحتقيق هذا االحتجاج يرجع إىل أن الناس 
عنهما واهللا أعلم اخلامس قوله تعاىل إن قرآن يقولون فالن وسط إذا مل ميل إىل أحد اخلصمني فكان منفرداً بنفسه 

  ) ٧٨اإلسراء ( الفجر كان مشهودا 

  وقد ثبت بالتواتر أن املراد منه صالة الفجر وإمنا جعلها مشهوداً ألهنا تؤدى حبضرة مالئكة الليل ومالئكة النهار
صالة الفجر بالذكر فدل هذا على إذا عرفت هذا فوجه االستدالل هبذه اآلية من وجهني أحدمها أن اهللا تعاىل أفرد 

مزيد فضلها مث إنه تعاىل خص الصالة الوسطى مبزيد التأكيد فيغلب على الظن أن صالة الفجر ملا ثبت أهنا أفضل 
بتلك اآلية وجب أن تكون هي املراد بالتأكيد املذكور يف هذه اآلية والثاين أن املالئكة تتعاقب بالليل والنهار فال 

ليل ومالئكة النهار يف وقت واحد إال صالة الفجر فثبت أن صالة الفجر قد أخذت بطريف الليل جتتمع مالئكة ال
والنهار من هذا الوجه فكانت كالشيء املتوسط السادس أنه تعاىل قال بعد ذكر الصالة الوسطى َوقُوُمواْ ِللَِّه قَانِِتنيَ 

ار الصحاح القنوت فيها إال الصبح فدل على أن قرن هذه الصالة بذكر القنوت وليس يف الشرع صالة ثبت باألخب
املراد بالصالة الوسطى هي صالة الصبح السابع ال شك أنه تعاىل إمنا أفردها بالذكر ألجل التأكيد وال شك أن 

صالة الصبح أحوج الصلوات إىل التأكيد إذ ليس يف الصالة أشق منها ألهنا جتب على الناس يف ألذ أوقات النوم 
ب كانوا يسمون نوم الفجر العسيلة للذهتا وال شك أن ترك النوم اللذيذ الطيب يف ذلك الوقت حىت إن العر

والعدول إىل استعمال املاء البارد واخلروج إىل املسجد والتأهب للصالة شاق صعب على النفس فيجب أن تكون 
ة الصبح أفضل الصلوات وإذا هي املراد بالصالة الوسطى إذ هي أشد الصلوات حاجة إىل التأكيد الثامن أن صال

كان كذلك وجب أن يكون املراد من الصالة الوسطى صالة الصبح إمنا قلنا إهنا أفضل الصلوات لوجوه أحدها 
فجعل ختم طاعاهتم )  ١٧آل عمران ( قوله تعاىل الصَّابِرِيَن وَالصَّاِدِقَني إىل قوله تعاىل وَالُْمْسَتغِْفرِيَن بِاالْْسحَارِ 

باداهتم الكاملة بذكر كوهنم مستغفرين باألسحار مث جيب أن يكون أعظم أنواع االستغفار هو أداء الشريفة وع
) لن يتقرب إيل املتقربون مبثل أداء ما افترضت عليهم ( الفرض لقوله عليه الصالة والسالم حاكياً عن ربه تعاىل 

ا روي فيها أن التكبرية األوىل منها مع وذلك يقتضي أن أفضل الطاعات بعد اإلميان هو صالة الصبح وثانيها م
اجلماعة خري من الدنيا وما فيها وثالثها أنه ثبت باألخبار الصحيحة أن صالة الصبح خمصوصة باألذان مرتني مرة 

قبل طلوع الفجر ومرة أخرى بعده وذلك ألن املقصود من املرة األوىل إيقاظ الناس حىت يقوموا ويتشمروا للوضوء 
وقال يف النور ّمن قَْبلِ َصلَواةِ  )  ٧٨اإلسراء (  تعاىل مساها بأمساء فقال يف بين إسرائيل أَِقمِ الصَّلَواةَ  ورابعها أن اهللا

وقال عمر بن اخلطاب املراد من قوله َوإِْدَبارَ )  ١٧الروم ( وقال يف الروم َوِحَني ُتْصبُِحونَ )  ٥٨النور ( الْفَْجرِ 
وال )  ٢ ١الفجر ( الفجر وخامسها أنه تعاىل أقسم به فقال َوالْفَْجرِ َولَيالٍ َعْشرٍ  صالة)  ٤٩الطور ( النُُّجومِ 

فإنا إذا سلمنا أن املراد منه القسم بصالة )  ٢ ١العصر ( يعارض هذا بقوله تعاىل وَالَْعْصرِ إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ 
وقد بينا أن هذا التأكيد مل )  ١١٤هود ( اةَ  طََرفَىِ  النَّهَارِ العصر لكن يف صالة الفجر تأكيد وهو قوله أَِقمِ الصَّلَو

يوجد يف العصر وسادسها أن التثويب يف أذان الصبح معترب وهو أن يقول بعد الفراغ من احليعلتني الصالة خري من 
ه فكأنه كان النوم مرتني ومثل هذا التأكيد غري حاصل يف سائر الصلوات وسابعها أن اإلنسان إذا قام من منام



معدوماً مث صار موجوداً أو كان ميتاً مث صار حياً بل كأن اخللق كانوا يف الليل كلهم أمواتاً فصاروا أحياء فإذا قاموا 
من منامهم وشاهدوا هذا األمر العظيم من كمال قدرة اهللا ورمحته حيث أزال عنهم ظلمة الليل وظلمة النوم والغفلة 

  الكل باإلحسان فمأل العامل منوظلمة العجز واخلرية وأبدل 

النور واألبدان من قوة احلياة والعقل والفهم واملعرفة فال شك أن هذا الوقت أليق األوقات بأن يشتغل العبد بأداء 
العبودية وإظهار اخلضوع والذلة واملسكنة فثبت مبجموع هذه البيانات أن صالة الصبح أفضل الصلوات فكان محل 

تاسع ما روي عن علي بن أيب طالب عليه السالم أنه سئل عن الصالة الوسطى فقال كنا نرى الوسطى عليها أوىل ال
أهنا الفجر وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه صلى صالة الصبح مث قال هذه هي الصالة الوسطى العاشر أن سنن 

إليها أوىل فهذا مجلة ما  الصبح آكد من سائر السنن ففرضها جيب أن يكون أقوى من سائر الفروض فصرف التأكيد
  يستدل به على أن الصالة الوسطى هي صالة الصبح

القول الرابع قول من قال إهنا صالة الظهر ويروى هذا القول عن عمر وزيد وأيب سعيد اخلدري وأسامة بن زيد 
م لوقوعه يف رضي اهللا عنهم وهو قول أيب حنيفة وأصحابه واحتجوا عليه بوجوه األول أن الظهر كان شاقاً عليه

كان يصلي ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقت القيلولة وشدة احلر فصرف املبالغة إليه أوىل وعن زيد بن ثابت أن النيب 
( باهلاجرة وكانت أثقل الصلوات على أصحابه ورمبا مل يكن وراءه إال الصف والصفان فقال عليه الصالة والسالم 

فنزلت هذه اآلية والثاين صالة الظهر تقع وسط النهار ) الة بيوهتم لقد مهمت أن أحرق على قوم ال يشهدون الص
وليس يف املكتوبات صالة تقع يف وسط الليل أو النهار غريها والثالث أهنا بني صالتني هناريتني الفجر والعصر الرابع 

صلى اهللا عليه ( يب أهنا صالة بني الربدين برد الغداة وبرد العشي اخلامس قال أبو العالية صليت مع أصحاب الن
الظهر فلما فرغوا سألتهم عن الصالة الوسطى فقالوا اليت صليتها السادس روي عن عائشة رضي اهللا عنها ) وسلم 

وجه االستدالل أهنا عطفت صالة ) حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصر ( أهنا كانت تقرأ 
املعطوف واليت قبل العصر هي الظهر السابع روي أن قوماً كانوا العصر على الصالة الوسطى واملعطوف عليه قبل 

عند زيد بن ثابت فأرسلوا إىل أسامة بن زيد وسألوه عن الصالة الوسطى فقال هي صالة الظهر كانت تقام يف 
كانت يف صالة ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهلاجرة الثامن روي يف األحاديث الصحيحة أن أول إمامة جربيل للنيب 

الظهر فدل هذا على أهنا أشرف الصلوات فكان صرف التأكيد إليها أوىل التاسع أن صالة اجلمعة هي أشرف 
  الصلوات وهي صالة الظهر فصرف املبالغة إليها أوىل

القول اخلامس قول من قال إهنا صالة العصر وهو من الصحابة مروى عن علي عليه السالم وابن مسعود وابن 
الفقهاء النخعي وقتادة والضحاك وهو مروى عن أيب حنيفة واحتجوا عليه بوجوه األول ما  عباس وأيب هريرة ومن

شغلونا عن الصالة الوسطى مأل اهللا ( قال يوم اخلندق ) صلى اهللا عليه وسلم ( روي عن علي عليه السالم أن النيب 
عظيم الوقع يف املسألة ويف صحيح  وهذا احلديث رواه البخاري ومسلم وسائر األئمة وهو) بيوهتم وقبورهم ناراً 

ومن الفقهاء من أجاب عنه فقال العصر وسط ولكن ليس هي ) شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر ( مسلم 
املذكورة يف القرآن فههنا صالتان وسطيان الصبح والعصر وأحدمها ثبت بالقرآن واآلخر بالسنة كما أن احلرم 

دينة بالسنة وهذا اجلواب متكلف جداً الثاين قالوا روي يف صالة العصر من حرمان حرم مكة بالقرآن وحرم امل
وأيضاً أقسم ) من فاته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله ( التأكيد ما مل يرو يف غريها قال عليه الصالة والسالم 

رٍ  على أهنا أحب الساعات إىل اهللا تعاىل الثالث فدل )  ٢ ١العصر ( اهللا تعاىل هبا فقال َوالَْعْصرِ إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْس
  أن العصر بالتأكيد أوىل من حيث إن احملافظة



على سائر أوقات الصالة أخف وأسهل من احملافظة على صالة العصر والسبب فيه أمران أحدمها أن وقت صالة 
بظهور الزوال ودخول  العصر أخفى األوقات ألن دخول صالة الفجر بطلوع الفجر املستطري ضوؤه ودخول الظهر

املغرب بغروب القرص ودخول العشاء بغروب الشفق أما صالة العصر فال يظهر دخول وقتها إال بنظر دقيق وتأمل 
عظيم يف حال الظل فلما كانت معرفته أشق ال جرم كانت الفضيلة فيها أكثر الثاين أن أكثر الناس عند العصر 

  لى الصالة أشق فكان صرف التأكيد إىل هذه الصالة أوىليكونون مشتغلني باملهمات فكان اإلقبال ع
احلجة الرابعة يف أن الوسطى هي العصر أشبه بالصالة الوسطى لوجوه أحدها أهنا متوسطة بني صالة هي شفع وبني 
 صالة هي وتر أما الشفع فالظهر وأما الوتر فاملغرب إال أن العشاء أيضاً كذلك ألن قبلها املغرب وهي وتر وبعدها

الصبح وهو شفع وثانيها العصر متوسطة بني صالة هنارية وهي الظهر وليلية وهي املغرب وثالثها أن العصر بني 
  صالتني بالليل وصالتني بالنهار

والقول السادس أهنا صالة املغرب وهو قول عبيدة السلماين وقبيصة بن ذؤيب واحلجة فيه من وجهني األول أهنا 
يل وهذا املعىن وإن كان حاصالً يف الصبح إال أن املغرب يرجح بوجه آخر وهو أنه أزيد بني بياض النهار وسواد الل

  من الركعتني كما يف الصبح وأقل من األربع كما يف الظهر والعصر والعشاء فهي وسط يف الطول والقصر
فيها وإذا كان الظهر  احلجة الثانية أن صالة الظهر تسمى بالصالة األوىل ولذلك ابتدأ جربيل عليه السالم بإمامة

  أول الصلوات كان الوسطى هي املغرب ال حمالة
القول السابع أهنا صالة العشاء قالوا ألهنا متوسطة بني صالتني ال يقصران املغرب والصبح وعن عثمان بن عفان 

يام نصف ليلة من صلى العشاء اآلخرة يف مجاعة كان كق( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( رضي اهللا عنه عن النيب 
فهذا جمموع دالئل الناس وأقواهلم يف هذه املسألة وقد تركت ترجيح بعضها فإنه يستدعي تطويالً عظيماً واهللا ) 

  أعلم
املسألة الرابعة احتج الشافعي هبذه اآلية على أن الوتر ليس بواجب قال الوتر لو كان واجباً لكانت الصلوات 

  ا وسطى واآلية دلت على حصول الوسطى هلاالواجبة ستة ولو كان كذلك ملا حصل هل
فإن قيل االستدالل إمنا يتم إذا كان املراد هو الوسطى يف العدد وهذا ممنوع بل املراد من الوسطى الفضيلة قال تعاىل 

أي أعدهلم وقد )  ٢٨القلم ( أي عدوالً وقال تعاىل قَالَ أَْوَسطُُهْم )  ١٤٣البقرة ( َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا 
أحكمنا هذا االشتقاق يف تفسري قوله تعاىل َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا وأيضاً مل ال جيوز أن يكون املراد الوسطى 

يف املقدار كاملغرب فإنه ثالث ركعات وهو متوسط بني اإلثنني وبني األربع وأيضاً مل ال جيوز أن يكون املراد الوسطى 
  وهي صالة الصبح فإهنا تقع يف وقت ليس بغاية يف الظلمة وال غاية يف الضوء يف الصفة

اجلواب أن اخللق الفاضل إمنا يسمى وسطاً ال من حيث إنه خلق فاضل بل من حيث إنه يكون متوسطاً بني رذيلتني 
جع حاصل األمر إىل مها طرفا اإلفراط والتفريط مثل الشجاعة فإهنا خلق فاضل وهي متوسطة بني اجلنب والتهور فري

  أن لفظ الوسط حقيقة فيما يكون وسطاً حبسب العدد وجماز يف اخللق

احلسن والفعل احلسن من حيث إن من شأنه أن يكون متوسطاً بني الطرفني اللذين ذكرنامها ومحل اللفظ على 
  احلقيقة أوىل من محله على اجملاز

  لظهرأما قوله حنمله على ما يكون وسطاً يف الزمان وهو ا
  فجوابه أن الظهر ليست بوسط يف احلقيقة ألهنا تؤدى بعد الزوال وهنا قد زال الوسط

وأما قوله حنمله على الصبح لكون وقت وجوبه وسطاً بني وقت الظلمة وبني وقت النور أو على املغرب لكون 



  عددها متوسطاً بني اإلثنني واألربعة
فوجب محل اللفظ على الكل فهذا هو وجه االستدالل يف هذه فجوابه أن هذا حمتمل وما ذكرناه أيضاً حمتمل 
  املسألة هبذه اآلية حبسب اإلمكان واهللا أعلم

أما قوله تعاىل َوقُوُمواْ ِللَِّه قَانِِتَني ففيه وجوه أحدها وهو قول ابن عباس أن القنوت هو الدعاء والذكر واحتج عليه 
واِت أمر مبا يف الصالة من الفعل فوجب أن حيمل القنوت على كل ما يف بوجهني األول أن قوله َحاِفظُواْ َعلَى الصَّلَ

الصالة من الذكر فمعىن اآلية وقوموا هللا ذاكرين داعني منقطعني إليه والثاين أن املفهوم من القنوت هو الذكر 
وهو املعىن بالقنوت يف صالة الصبح )  ٩مر الز( والدعاء بدليل قوله تعاىل أَمَّْن ُهَو قَانٌِت ءاَناء الَّْيلِ سَاجِداً َوقَاِئماً 

  والوتر وهو املفهوم من قوهلم قنت على فالن ألن املراد به الدعاء عليه
والقول الثاين قَانِِتَني أي مطيعني وهو قول ابن عباس واحلسن والشعيب وسعيد بن جبري وطاوس وقتادة والضحاك 

كل قنوت يف القرآن فهو ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومقاتل الدليل عليه وجهان األول ما روي عن النيب 
)  ٣٤النساء ( َوَمن َيقُْنْت مِنكُنَّ للَِّه َوَرسُوِلِه ) صلى اهللا عليه وسلم ( الثاين قوله تعاىل يف أزواج الرسول ) الطاعة 

مال الطاعة وإمتامها واالحتراز عن فالقنوت عبارة عن إك)  ٣٤النساء ( وقال يف كل النساء فَالصَّاِلحَاُت قَانِتَاٌت 
إيقاع اخللل يف أركاهنا وسننها وآداهبا وهو زجر ملن مل يبال كيف صلى فخفف واقتصر على ما جيزىء وذهب إىل 
أنه ال حاجة هللا إىل صالة العباد ولو كان كما قال لوجب أن ال يصلي رأساً ألنه يقال كما ال حيتاج إىل الكثري من 

والرسل والسلف الصاحل فأطالوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( حيتاج إىل القليل وقد صلى الرسول  عبادتنا فكذلك ال
  وأظهروا اخلشوع واالستكانة وكانوا أعلم باهللا من هؤالء اجلهال

القول الثالث قَانِِتَني ساكتني وهو قول ابن مسعود وزيد بن أرقم كنا نتكلم يف الصالة فيسلم الرجل فريدون عليه 
  م كم صليتم كفعل أهل الكتاب فنزل اهللا تعاىل َوقُوُمواْ ِللَِّه قَانِِتَني فأمرنا بالسكوت وهنينا عن الكالمويسأهل

القول الرابع وهو قول جماهد القنوت عبارة عن اخلشوع وخفض اجلناح وسكون األطراف وترك االلتفات من 
 يلتفت وال يقلب احلصى وال يعبث بشيء من جسده هيبة اهللا تعاىل وكان أحدهم إذا قام إىل الصالة يهاب ربه فال

  وال حيدث نفسه بشيء من الدنيا حىت ينصرف
أي الصالة ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( القول اخلامس القنوت هو القيام واحتجوا عليه حبديث جابر قال سئل النيب 

  قدير اآلية وقوموا هللا قائمنييريد طول القيام وهذا القول عندي ضعيف وإال صار ت) أفضل قال طول القنوت 

  اللهم إال أن يقال وقوموا هللا مدميني لذلك القيام فحينئٍذ يصري القنوت مفسراً باإلدامة ال بالقيام
القول السادس وهو اختيار علي بن عيسى أن القنوت عبارة عن الدوام على الشيء والصرب عليه واملالزمة له وهو 

على طاعة اهللا تعاىل واملواظبة على خدمة اهللا تعاىل وعلى هذا التقدير يدخل فيه  يف الشريعة صار خمتصاً باملداومة
مجيع ما قاله املفسرون وحيتمل أن يكون املراد وقوموا هللا مدميني على ذلك القيام يف أوقات وجوبه واستحبابه واهللا 

  تعاىل أعلم
  فَاذْكُُرواْ اللََّه كََما َعلََّمكُم مَّا لَْم َتكُونُواْ َتْعلَُمونَفَإنْ ِخفُْتْم فَرِجَاالً أَْو رُكَْباًنا فَإِذَآ أَِمنُتْم 

اعلم أنه تعاىل ملا أوجب احملافظة على الصلوات والقيام على أدائها بأركاهنا وشروطها بني من بعد أن هذه احملافظة 
  َجاالً أَْو ُركْبَاًنا ويف اآلية مسائلعلى هذا احلد ال جتب إال مع األمن دون اخلوف فقال قَانِِتَني فَإنْ ِخفُْتْم فَرِ

  املسألة األوىل يروى فَرِجَاالً بضم الراء و رَِجاالً بالتشديد و َرُجالً
املسألة الثانية قال الواحدي رمحه اهللا معىن اآلية فإن خفتم عدواً فحذف املفعول إلحاطة العلم به قال صاحب 



القول أصح ألن هذا احلكم ثابت عند حصول اخلوف سواء الكشاف فإن كان بكم خوف من عدو أو غريه وهذا 
كان اخلوف من العدو أو من غريه وفيه قول ثالث وهو أن املعىن فإن خفتم فوات الوقت إن أخرمت الصالة إىل أن 

تفرغوا من حربكم فصلوا رجاالً أو ركباناً وعلى هذا التقدير اآلية تدل على تأكيد فرض الوقت حىت يترخص 
  افظة عليه بترك القيام والركوع والسجودألجل احمل

املسألة الثالثة يف الرجال قوالن أحدمها رجاالً مجع راجل مثل جتار وتاجر وصحاب وصاحب والراجل هو الكائن 
  على رجله ماشياً كان أو وافقاً ويقال يف مجع راجل رجل ورجالة ورجالة ورجال ورجال

ز أن يكون مجع اجلمع ألن راجالً جيمع على راجل مث جيمع رجل على والقول الثاين ما ذكره القفال وهو أنه جيو
رجال والركبان مجع راكب مثل فرسان وفارس قال القفال ويقال إنه إمنا يقال راكب ملن كان على مجل فأما من 

  كان على فرس فإمنا يقال له فارس واهللا أعلم
  والتقدير فصلوا رجاالً أو ركباناً املسألة الرابعة رجاالً نصب على احلال والعامل فيه حمذوف

املسألة اخلامسة صالة اخلوف قسمان أحدمها أن تكون يف حال القتال وهو املراد هبذه اآلية والثاين يف غري حال 
( ةٌ  ّمْنُهْم مََّعَك القتال وهو املذكور يف سورة النساء يف قوله تعاىل َوإِذَا كُنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهمُ الصَّلَواةَ  فَلَْتقُْم طَاِئفَ

  ويف سياق اآليتني بيان اختالف القولني)  ١٠٢النساء 
  إذا عرفت هذا فنقول إذا التحم القتال ومل ميكن ترك القتال ألحد فمذهب الشافعي رمحه اهللا أهنم

وجيعلون يصلون ركباناً على دواهبم ومشاة على أقدامهم إىل القبلة وإىل غري القبلة يومئون بالركوع والسجود 
السجود أخفض من الركوع وحيترزون عن الصيحات ألنه ال ضرورة إليها وقال أبو حنيفة ال يصلي املاشي بل 

يؤخر واحتج الشافعي رمحه اهللا هبذه اآلية من وجهني األول قال ابن عمر فَرَِجاالً أَْو رُكَْباًنا يعين مستقبلي القبلة أو 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( ر ذكر ذلك إال عن رسول اهللا غري مستقبليها قال نافع ال أرى ابن عم

الوجه الثاين وهو أن اخلوف الذي جتوز معه الصالة مع الترجل واملشي ومع الركوب والركض ال ميكن معه احملافظة 
يف ترك على االستقبال فصار قوله فَرَِجاالً أَْو رُكَْباًنا يدل على الترخص يف ترك التوجه وأيضاً يدل على الترخص 

الركوع والسجود إىل اإلمياء ألن مع اخلوف الشديد من العدو ال يأمن الرجل على نفسه إن وقف يف مكانه ال 
يتمكن من الركوع والسجود فصح مبا ذكرنا داللة رجاالً أو ركباناً على جواز ترك االستقبال وعلى جواز االكتفاء 

  باإلمياء يف الركوع والسجود
فيما يسقط عنه وفيما ال يسقط فنقول ال شك أن الصالة إمنا تتم مبجموع أمور ثالثة أحدها إذا ثبت هذا فلنتكلم 

فعل القلب وهو النية وذلك ال يسقط ألنه ال يتبدل حال اخلوف بسبب ذلك والثاين فعل اللسان وهي القراءة وهي 
أيت بصيحات ال ضرورة إليها ال تسقط عند اخلوف وال جيوز له أيضاً أن يتكلم حال الصالة بكالم أجنيب أو ي

والثالث أعمال اجلوارح فنقول أما القيام والقعود فساقطان عنه ال حمالة وأما االستقبال فساقط على ما بيناه وأما 
الركوع والسجود فاإلمياء قائم مقامهما فيجب أن جيعل اإلمياء النائب عن السجود أخفض من اإلمياء النائب عن 

كن وأما ترك الطهارة فغري جائز ألجل اخلوف فإنه ميكنه التطهري باملاء أو التراب إمنا الركوع ألن هذا القدر مم
اخلالف يف أنه إذا وجد املاء وامتنع عليه التوضي به هل جيوز له أن يتيمم بالغبار الذي يتمكن منه حال ركوبه 

ىل أن يرخص يف ذلك فهذا واألصح أنه جيوز ألنه إذا كان خوف العطش يرخص التيمم فاخلوف على النفس أو
إذا أمرتكم بشيء ( تفصيل قول الشافعي رمحه اهللا وباجلملة فاعتماده يف هذا الباب على قوله عليه الصالة والسالم 

  واحتج أبو حنيفة بأنه عليه السالم أخر الصالة يوم اخلندق فوجب علينا ذلك أيضاً) فأتوا منه ما استطعتم 



أخرى الصالة فعلمنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( غ اخلوف هذا احلد ومع ذلك فإنه واجلواب أن يوم اخلندق مل يبل
  كون هذه اآلية ناسخة لذلك الفعل

املسألة السادسة اختلفوا يف اخلوف الذي يفيد هذه الرخصة وطريق الضبط أن نقول اخلوف إما أن يكون يف القتال 
 قتال واجب أو مباح أو حمظور أما القتال الواجب فهو أو يف غري القتال أما اخلوف يف القتال فإما أن يكون يف

كالقتال مع الكفار وهو األصل يف صالة اخلوف وفيه نزلت اآلية ويلتحق به قتال أهل البغي قال تعاىل فَقَاِتلُواْ الَِّتى 
أبو احملاسن الطربي يف كتاب شرح وأما القتال املباح فقد قال القاضي )  ٩احلجرات ( َتْبِغى َحتَّى تَِفىء إِلَى أَْمرِ اللَِّه 

املختصر أن دفع اإلنسان عن نفسه مباح غري واجب خبالف ما إذا قصد الكافر نفسه فإنه جيب الدفع لئال يكون 
  إخالالً حبق اإلسالم

إذا عرفت هذا فنقول أما القتال يف الدفع عن النفس ويف الدفع عن كل حيوان حمترم فإنه جيوز فيه صالة اخلوف أما 
صد أخذ ماله أو إتالف حاله فهل له أن يصلي صالة شدة اخلوف فيه قوالن األصح أن جيوز واحتج الشافعي ق

  فدل هذا على أن الدفع عن) من قتل دون ماله فهو شهيد ( بقوله عليه السالم 
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

املال كالدفع عن النفس والثاين ال جيوز ألن حرمة الزوج أعظم أما القتال احملظور فإنه ال جتوز فيه صالة اخلوف ألن 
ق اإلعانة أما اخلوف احلاصل ال يف القتال كاهلارب من احلرق والغرق هذا رخصة والرخصة إعانة والعاصي ال يستح

والسبع وكذا املطالب بالدين إذا كان معسراً خائفاً من احلبس عاجزاً عن بينة اإلعسار فلهم أن يصلوا هذه الصالة 
  ألن قوله تعاىل فَإِنْ ِخفُْتْم مطلق يتناول الكل

  ا يدل على أن املراد منه اخلوف من العدو حال املقاتلةفإن قيل قوله فَرَِجاالً أَوْ ُركْبَاًن
قلنا هب أنه كذلك إال أنه ملا ثبت هناك دفعاً للضرر وهذا املعىن قائم ههنا فوجب أن يكون ذلك احلكم مشروعاً 

  واهللا أعلم
ضر أربعاً ويف املسألة الرابعة روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال فرض اهللا على لسان نبيكم الصالة يف احل

السفر ركعتني ويف اخلوف ركعة واجلمهور على أن الواجب يف احلضر أربع ويف السفر ركعتان سواء كان يف 
  اخلوف أو مل يكن وأن قول ابن عباس متروك

وفيه قوالن األول  أما قوله تعاىل فَإِذَا أَِمنُتْم فاملعىن بزوال اخلوف الذي هو سبب الرخصة فَاذْكُرُواْ اللََّه كََما َعلََّمكُم
( َني فاذكروا مبعىن فافعلوا الصالة كما علمكم بقوله َحاِفظُواْ َعلَى الصَّلَواِت والصَّلَواةِ  الُْوْسطَى َوقُوُمواْ ِللَِّه قَانِِت

وكما بينه بشروطه وأركانه ألن سبب الرخصة إذا زال عاد الوجوب فيه كما كان من قبل والصالة )  ٢٣٨البقرة 
  ) ٩اجلمعة ( ذكراً لقوله تعاىل فَاْسعَْواْ إِلَى ِذكْرِ اللَِّه قد تسمى 

والقول الثاين فَاذْكُُرواْ اللََّه أي فاشكروه ألجل إنعامه عليكم باألمن طعن القاضي يف هذا القول وقال إن هذا الذكر 
اخلوف واألمن مجيعاً ملا كان معلقاً بشرط خمصوص وهو حصول األمن بعد اخلوف مل يكن محله على ذكر يلزم مع 

على حد واحد ومعلوم أن مع اخلوف يلزم الشكر كما يلزم مع األمن ألن يف كال احلالني نعمة اهللا تعاىل متصلة 
  واخلوف ههنا من جهة الكفار ال من جهته تعاىل فالواجب محل قوله تعاىل فَاذْكُرُواْ اللََّه على ذكر خيتص هبذه احلالة

ت قوله فَاذْكُرُواْ اللََّه الصالة والشكر مجيعاً ألن األمن بسبب الشكر حمدد يلزم فعله مع والقول الثالث أنه دخل حت
  فعل الصالة يف أوقاهتا

أما قوله تعاىل كََما َعلََّمكُم فبيان إنعامه علينا بالتعليم والتعريف وأن ذلك من نعمه تعاىل ولوال هدايته مل نصل إىل 
تعليم خبلق العلم واملعتزلة فسروه بوضع الدالئل وفعل األلطاف وقوله تعاىل مَّا لَمْ ذلك مث إن إصحابنا فسروا هذا ال

  من زمان اجلهالة والضاللة) صلى اهللا عليه وسلم ( َتكُوُنواْ َتْعلَُمونَ إشارة إىل ما قبل بعثة حممد 
  احلكم السابع عشر

  الوفاة

ًجا َوِصيَّةً  الْزَواجِهِم مََّتاًعا إِلَى الَْحْولِ غَْيرَ إِخَْراجٍ فَإِنْ َخَرْجَن فَالَ جَُناَح َعلَْيكُْم َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم وََيذَُرونَ أَْزوَا
  ِفى َما فََعلَْن ِفي أَنفُِسهِنَّ ِمن مَّْعُروٍف َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم

  فيه مسائل



َوِصيَّةٍ  بالرفع والباقون بالنصب أما الرفع ففيه  املسألة األوىل قرأ ابن كثري ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم
أقوال األول أن قوله َوِصيَّةٍ  مبتدأ وقوله الّزَْواجِهِم خرب وحسن االبتداء بالنكرة ألهنا متخصصة بسبب ختصيص 

مر له خرب املوضع كما حسن قوله سالم عليكم وخرب بني يدي والثاين أن يكون قوله َوِصيَّةً  الّْزَواجِهِم مبتدأ ويض
)  ٩٢النساء ( فَِدَيةٌ  مَُّسلََّمةٌ  )  ٢٣٧البقرة ( والتقدير فعليهم وصية ألزواجهم ونظريه قوله فَنِْصُف َما فََرضُْتْم 

والثالث تقدير اآلية األمر وصية أو املفروض أو احلكم وصية وعلى هذا الوجه )  ٨٩املائدة ( فَِصَياُم ثَلَاثَةِ  أَيَّامٍ 
تدأ والرابع تقدير اآلية كتب عليكم وصية واخلامس تقديره ليكون منكم وصية والسادس تقدير اآلية أضمرنا املب

ووصية الذين يتوفون منكم وصية إىل احلول وكل هذه الوجوه جائزة حسنة وأما قراءة النصب ففيها وجوه األول 
سري الربيد أي تسري سري الربيد الثالث تقدير اآلية فليوصوا وصية والثاين تقديرها توصون وصية كقولك إمنا أنت 

  تقديرها ألزم الذين يتوفون وصية
أما قوله تعاىل مََّتاًعا ففيه وجوه األول أن يكون على معىن متعوهن متاعاً فيكون التقدير فليوصوا هلن وصية 

على هذا الثالث أنه نصب  وليمتعوهن متاعاً الثاين أن يكون التقدير جعل اهللا هلن ذلك متاعاً ألن ما قبل الكالم يدل
  على احلال

أما قوله غَْيَر إِْخرَاجٍ ففيه قوالن األول أنه نصب بوقوعه موقع احلال كأنه قال متعوهن مقيمات غري خمرجات والثاين 
  انتصب بنزع اخلافض أراد من غري إخراج

ا منسوخة قالوا كان احلكم يف ابتداء املسألة الثانية يف هذه اآلية ثالثة أقوال األول وهو اختيار مجهور املفسرين أهن
اإلسالم أنه إذا مات الرجل مل يكن المرأته من مرياثه شيء إال النفقة والسكىن سنة وكان احلول عزمية عليها يف 

الصرب عن التزوج ولكنها كانت خمرية يف أن تعتد إن شاءت يف بيت الزوج وإن شاءت خرجت قبل احلول لكنها 
هذا مجلة ما يف هذه اآلية ألنا إن قرأنا َوِصيَّةٍ  بالرفع كان املعىن فعليهم وصية وإن  مىت خرجت سقطت نفقتها

قرأناها بالنصب كان املعىن فليوصوا وصية وعلى القراءتني هذه الوصية واجبة مث إن هذه الوصية صارت مفسرة 
تعاىل أهنن إن خرجن فال جناح عليكم يف بأمرين أحدمها املتاع والنفقة إىل احلول والثاين السكىن إىل احلول مث أنزل 

ذلك فثبت أن هذه اآلية توجب أمرين أحدمها وجوب النفقة والسكىن من مال الزوج سنة والثاين وجوب االعتداد 
سنة ألن وجوب السكىن والنفقة من مال امليت سنة توجب املنع من التزوج بزوج آخر يف هذه السنة مث إن اهللا 

 أما الوصية بالنفقة والسكىن فألن القرآن دل على ثبوت املرياث هلا والسنة دلت على أنه تعاىل نسخ هذين احلكمني
ال وصية لوارث فصار جمموع القرآن والسنة ناسخاً للوصية للزوجة بالنفقة والسكىن يف احلول وأما وجوب العدة 

فهذا القول هو الذي اتفق عليه )  ٢٣٤البقرة ( رٍ َوَعشًْرا يف احلول فهو منسوخ بقوله يََترَبَّْصَن بِأَنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ  أَْشُه
  أكثر املتقدمني واملتأخرين من املفسرين

القول الثاين وهو قول جماهد أن اهللا تعاىل أنزل يف عدة املتوىف عنها زوجها آيتني أحدمها ما تقدم وهو قوله َيَترَبَّْصَن 
ا واألخرى هذه اآلية فوجب تنزيل هاتني اآليتني على حالتني فنقول إهنا إن مل ختتر بِأَنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ  أَْشُهرٍ َوَعشًْر

السكىن يف دار زوجها ومل تأخذ النفقة من مال زوجها كانت عدهتا أربعة أشهر وعشراً على ما يف تلك اآلية املتقدمة 
ل وتنزيل اآليتني على هذين وأما إن اختارت السكىن يف دار زوجها واألخذ من ماله وتركته فعدهتا هي احلو

  التقديرين أوىل حىت يكون كل واحد منهما معموالً به
القول الثالث وهو قول أيب مسلم األصفهاين أن معىن اآلية من يتوىف منكم ويذرون أزواجاً وقد وصوا وصية 

ة اليت ضرهبا اهللا ألزواجهم بنفقة احلول وسكىن احلول فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الزوج بعد أن يقمن املد



تعاىل هلن فال حرج فيما فعلن يف أنفسهن من معروف أي نكاح صحيح ألن إقامتهن هبذه الوصية غري الزمة قال 
والسبب أهنم كانوا يف زمان اجلاهلية يوصون بالنفقة والسكىن حوالً كامالً وكان جيب على املرأة االعتداد باحلول 

ك غري واجب وعلى هذا التقدير فالنسخ زائل واحتج على قوله بوجوه أحدها أن فبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن ذل
النسخ خالف األصل فوجب املصري إىل عدمه بقدر اإلمكان الثاين أن يكون الناسخ متأخراً عن املنسوخ يف النزول 

ذا الترتيب أحسن فأما وإذا كان متأخراً عنه يف النزول كان األحسن أن يكون متأخراً عنه يف التالوة أيضاً ألن ه
تقدم الناسخ على املنسوخ يف التالوة فهو وإن كان جائزاً يف اجلملة إال أنه يعد من سوء الترتيب وتنزيه كالم اهللا 

تعاىل عنه واجب بقدر اإلمكان وملا كانت هذه اآلية متأخرة عن تلك التالوة كان األوىل أن ال حيكم بكوهنا 
  منسوخة بتلك

أنه ثبت يف علم أصول الفقه أنه مىت وقع التعارض بني النسخ وبني التخصيص كان التخصيص  الوجه الثالث وهو
أوىل وههنا إن خصصنا هاتني اآليتني باحلالتني على ما هو قول جماهد اندفع النسخ فكان املصري إىل قول جماهد أوىل 

م تقولون تقدير اآلية فعليهم وصية من التزام النسخ من غري دليل وأما على قول أيب مسلم فالكالم أظهر ألنك
ألزواجهم أو تقديرها فليوصوا وصية فأنتم تضيفون هذا احلكم إىل اهللا تعاىل وأبو مسلم يقول بل تقدير اآلية 

والذين يتوفون منكم وهلم وصية ألزواجهم أو تقديرها وقد أوصوا وصية ألزواجهم فهو يضيف هذا الكالم إىل 
إلضمار فليس إضماركم أوىل من إضماره مث على تقدير أن يكون اإلضمار ما ذكرمت الزوج وإذا كان ال بد من ا

يلزم تطرق النسخ إىل اآلية وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار أيب مسلم أوىل من إضماركم وأن التزام 
يه كالم اهللا تعاىل عنه هذا النسخ التزام له من غري دليل مع ما يف القول هبذا النسخ من سوء الترتيب الذي جيب تنز

  وهذا كالم واضح
وإذا عرفت هذا فنقول هذه اآلية من أوهلا إىل آخرها تكون مجلة واحدة شرطية فالشرط هو قوله وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ 

شرط واجلزاء هو قوله فَإِنْ َخَرْجَن  ِمنكُْم وََيذَرُونَ أَزْواًجا َوِصيَّةً  الّْزوَاجِهِم مََّتاًعا إِلَى الْحَْولِ غَْيَر إِْخرَاجٍ فهذا كله
  فَالَ ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما فََعلَْن ِفى أَنفُِسهِنَّ ِمن مَّْعُروٍف فهذا تقرير قول أيب مسلم وهو يف غاية الصحة

م وابن املسألة الثالثة املعتدة عن فرقة الوفاة ال نفقة هلا وال كسوة حامالً كانت أو حائالً وروي عن علي عليه السال
  عمر رضي اهللا عنهما أن هلا النفقة إذا كانت حامالً وعن جابر وابن عباس رضي اهللا عنهم

أهنما قاال ال نفقة هلا حسبها املرياث وهل تستحق السكىن فيه قوالن أحدمها ال تستحق السكىن وهو قول علي عليه 
تستحق وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود السالم وابن عباس وعائشة ومذهب أيب حنيفة واختيار املزين والثاين 

وأم سلمة رضي اهللا عنهم وبه قال مالك والثوري وأمحد وبناء القولني على خرب فريعة بنت مالك أخت أيب سعيد 
إين أرجع إىل أهلي فإن زوجي ما تركين يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( اخلدري قتل زوجها قالت فسألت رسول اهللا 

السالم نعم فانصرفت حني إذا كنت يف املسجد أو يف احلجرة دعاين فقال امكثي يف بيتك  منزل ميلكه فقال عليه
حىت يبلغ الكتاب أجله واختلفوا يف تنزيل هذا احلديث قيل مل يوجب يف االبتداء مث أوجب فصار األول منسوخاً 

ج املزين رمحه اهللا على أنه ال وقيل أمرها باملكث يف بيتها أمراً على سبيل االستحباب ال على سبيل الوجوب واحت
سكىن هلا فقال أمجعنا على أنه ال نفقة هلا ألن امللك انقطع باملوت فكذلك السكىن بدليل أهنم أمجعوا على أن من 

وجب له نفقة وسكىن من والد وولد على رجل فمات انقطعت نفقتهم وسكناهم ألن ماله صار مرياثاً للورثة فكذا 
  ههنا

وا ال ميكن قياس السكىن على النفقة ألن املطلقة الثالث تستحق السكىن بكل حال وال أجاب األصحاب فقال



تستحق النفقة لنفسها عند املزين وألن النفقة وجبت يف مقابلة التمكني من االستمتاع وال ميكن ههنا وأما السكىن 
  فوجبت لتحصني النساء وهو موجود ههنا فافترقا

ن هذه اآلية منسوخة ال بد وأن خيتلف قوهلم بسبب هذه املسألة وذلك ألن هذه إذا عرفت هذا فنقول القائلون بأ
اآلية توجب النفقة والسكىن أما وجوب النفقة فقد صار منسوخاً وأما وجوب السكىن فهل صار منسوخاً أم ال 

  والكالم فيه ما ذكرناه
هم سؤاالً فقالوا اهللا تعاىل ذكر الوفاة مث أمر املسألة الرابعة القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أوردوا على أنفس

بالوصية فكيف يوصي املتويف وأجابوا عنه بأن املعىن والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا فالوفاة عبارة عن 
ل اإلشراف عليها وجواب آخر وهو أن هذه الوصية جيوز أن تكون مضافة إىل اهللا تعاىل مبعىن أمره وتكليفه كأنه قي

وإمنا حيسن هذا املعىن على قراءة من قرأ )  ١١النساء ( وصية من اهللا ألزواجهم كقوله يُوصِيكُمُ اللَُّه ِفى أَْولَادِكُْم 
  بالرفع

أما قوله تعاىل فَالَ ُجَناَح َعلَْيكُْم فاملعىن ال جناح عليكم يا أولياء امليت فيما فعلن يف أنفسهن من التزين ومن اإلقدام 
ح ويف رفع اجلناح وجهان أحدمها ال جناح يف قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء احلول والثاين ال على النكا

  جناح عليكم يف ترك منعهن من اخلروج ألن مقامها حوالً يف بيت زوجها ليس بواجب عليها
  احلكم الثامن عشر

  يف املطلقات

  ى الُْمتَِّقَني كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آَياِتهِ لََعلَّكُمْ َتْعِقلُونََوِللُْمطَلَّقَاِت َمَتاعٌ بِالَْمْعرُوِف َحقًّا َعلَ
 ٢٣٦البقرة ( يروى أن هذه اآلية إمنا نزلت ألن اهللا تعاىل ملا أنزل قوله تعاىل َوَمّتُعوُهنَّ إىل قوله حَقّا َعلَى الُْمْحِسنَِني 

مل أفعل فقال تعاىل َوِللُْمطَلَّقَاِت َمتَاٌع بِالْمَْعُروِف َحقّا َعلَى قال رجل من املسلمني إن أردت فعلت وإن مل أرد ) 
الُْمتَِّقَني يعين على كل من كان متقياً عن الكفر واعلم أن املراد من املتاع ههنا فيه قوالن أحدمها أنه هو املتعة فظاهر 

هر هذه اآلية وأوجب املتعة جلميع هذه اآلية يقتضي وجوب هذه املتعة لكل املطلقات فمن الناس من متسك بظا
املطلقات وهو قول سعيد بن جبري وأيب العالية والزهري قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل لكل مطلقة إال املطلقة اليت 

هُ فرض هلا مهر ومل يوجد يف حقها املسيس وهذه املسألة قد ذكرناها يف تفسري قوله تعاىل َوَمّتُعوُهنَّ َعلَى الُْموِسعِ قََدُر
  ) ٢٣٦البقرة ( َوَعلَى الُْمقِْترِ قَْدُرُه 

  رُُهفإن قيل مل أعيد ههنا ذكر املتعة مع أن ذكرها قد تقدم يف قوله َوَمّتُعوُهنَّ َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ قَْد
  قلنا هناك ذكر حكماً خاصاً وههنا ذكر حكماً عاماً

تعة النفقة والنفقة قد تسمى متاعاً وإذا محلنا هذا املتاع على النفقة اندفع التكرار والقول الثاين أن املراد هبذه امل
  فكان ذلك أوىل وههنا آخر اآليات الدالة على األحكام واهللا أعلم

واْ ثُمَّ أَْحَياُهمْ إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن خََرُجواْ ِمن ِديَارِِهْم وَُهْم أُلُوٌف َحذََر الْمَْوِت فَقَالَ لَُهُم اللَُّه ُموُت
  النَّاسِ وَلَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْشكُُرونَ

اعلم أن عادته تعاىل يف القرآن أن يذكر بعد بيان األحكام القصص ليفيد االعتبار السامع وحيمله ذلك االعتبار على 
  اد فقال أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن خََرُجواْ ِمن ِديَارِِهْم أما قوله أَلَْم َتَر ففيه مسائلترك التمرد والعناد ومزيد اخلضوع واالنقي

( املسألة األوىل اعلم أن الرؤية قد جتىء مبعىن رؤية البصرية والقلب وذلك راجع إىل العلم كقوله َوأَرَِنا َمَناِسكََنا 
أي علمك مث إن هذا اللفظ قد )  ١٠٥النساء ( النَّاسِ بَِما أََراكَ اللَُّه  معناه علمنا وقال لَِتْحكَُم َبْيَن)  ١٢٨البقرة 



يستعمل فيما تقدم للمخاطب العلم به وفيما ال يكون كذلك فقد يقول الرجل لغريه يريد تعريفه ابتداء أمل تر إىل ما 
مل يعرف هذه ) عليه وسلم صلى اهللا ( جرى على فالن فيكون هذا ابتداء تعريف فعلى هذا جيوز أن يكون النيب 
  القصة إال هبذه اآلية وجيوز أن نقول كان العلم هبا سابقاً على نزول هذه

  اآلية مث إن اهللا تعاىل أنزل هذه اآلية على وفق ذلك العلم
ته إال أنه ال يبعد أن يكون املراد هو وأم) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية هذا الكالم ظاهره خطاب مع النيب 

 ١الطالق ( ِتهِنَّ إال أنه وقع االبتداء باخلطاب معه كقوله تعاىل الَْحكِيُم يأيَُّها النَّبِى ُّ إِذَا طَلَّقُْتُم الّنَساء فَطَلّقُوُهنَّ ِلِعدَّ
(  

م حرف لالنتهاء املسألة الثالثة دخول لفظة إِلَى يف قوله تعاىل أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن حيتمل أن يكون ألجل أن إِلَى عنده
كقولك من فالن إىل فالن فمن علم بتعليم معلم فكأن ذلك املعلم أوصل ذلك املتعلم إىل ذلك املعلوم وأهناه إليه 

  ) ٤٥الفرقان ( فحسن من هذا الوجه دخول حرف إِلَى فيه ونظريه قوله تعاىل أَلَْم َترَ إِلَى رَّبَك كَْيَف َمدَّ الظّلَّ 
يَن َخَرجُواْ ِمن ِديَارِِهْم ففيه روايات أحدها قال السدي كانت قرية وقع فيها الطاعون وهرب عامة أما قوله إِلَى الَِّذ

أهلها والذين بقوا مات أكثرهم وبقي قوم منهم يف املرض والبالء مث بعد ارتفاع املرض والطاعون رجع الذين هربوا 
صنعوا لنجونا من األمراض واآلفات ولئن وقع ساملني فقال من بقي من املرضى هؤالء أحرص منا لو صنعنا ما 

الطاعون ثانياً خرجنا فوقع وهربوا وهم بضعة وثالثون ألفاً فلما خرجوا من ذلك الوادي ناداهم ملك من أسفل 
الوادي وآخر من أعاله أن موتوا فهلكوا وبليت أجسامهم فمر هبم نيب يقال له حزقيل فلما رآمها وقف عليهم 

اهللا تعاىل إليه أتريد أن أريك كيف أحييهم فقال نعم فقيل له ناد أيتها العظام إن اهللا يأمرك أن وتفكر فيهم فأوحى 
جتتمعي فجعلت العظام يطري بعضها إىل بعض حىت متت العظام مث أوحى اهللا إليه ناد يا أيتها العظام إن اهللا يأمرك أن 

يأمرك أن تقومي فقامت فلما صاروا أحياء قاموا وكانوا تكتسي حلماً ودماً فصارت حلماً ودماً مث قيل ناد إن اهللا 
مث رجعوا إىل قريتهم بعد حياهتم وكانت أمارات أهنم ماتوا ظاهرة ) سبحانك ربنا وحبمدك ال إله إال أنت ( يقولون 

  يف وجوههم مث بقوا إىل أن ماتوا بعد ذلك حبسب آجاهلم
لكاً من ملوك بين إسرائيل أمر عسكره بالقتال فخافوا القتال الرواية الثانية قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إن م

وقالوا مللكهم إن األرض اليت نذهب إليها فيها الوباء فنحن ال نذهب إليها حىت يزول ذلك الوباء فأماهتم اهللا تعاىل 
فحظروا عليهم  بأسرهم وبقوا مثانية أيام حىت انتفخوا وبلغ بين إسرائيل موهتم فخرجوا لدفنهم فعجزوا من كثرهتم

حظائر فأحياهم اهللا بعد الثمانية وبقي فيهم شيء من ذلك الننت وبقي ذلك يف أوالدهم إىل هذا اليوم واحتج 
  ) ١٩٠البقرة ( القائلون هبذا القول بقوله تعاىل عقيب هذه اآلية َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه 

قومه إىل اجلهاد فكرهوا وجبنوا فأرسل اهللا عليهم املوت فلما كثر والرواية الثالثة أن حزقيل النيب عليه السالم ندب 
فيهم خرجوا من ديارهم فراراً من املوت فلما رأى حزقيل ذلك قال اللهم إله يعقوب وإله موسى ترى معصية 
إنه عبادك فأرهم آية يف أنفسهم تدهلم على نفاذ قدرتك وأهنم ال حيرجون عن قبضتك فأرسل اهللا عليهم املوت مث 

  عليه السالم ضاق صدره بسبب موهتم فدعا مرة أخرى فأحياهم اهللا تعاىل
  أما قوله تعاىل َوُهمْ أُلُوٌف ففيه قوالن األول أن املراد منه بيان العدد واختلفوا يف مبلغ

كون عددهم قال الواحدي رمحه اهللا ومل يكونوا دون ثالثة آالف وال فوق سبعني ألفاً والوجه من حيث اللفظ أن ي
  عددهم أزيد من عشرة آالف ألن األلوف مجع الكثرة وال يقال يف عشرة فما دوهنا ألوف



والقول الثاين أن األلوف مجع آالف كقعود وقاعد وجلوس وجالس واملعىن أهنم كانوا مؤتلفي القلوب قال القاضي 
هلم ألن موت مجع عظيم دفعة الوجه األول أوىل ألن ورود املوت عليهم وهم كثرة عظيمة يفيد مزيد اعتبار حبا

واحدة ال يتفق وقوعه يفيد اعتباراً عظيماً فأما ورود املوت على قوم بينهم ائتالف وحمبة كوروده وبينهم اختالف 
  يف أن وجه االعتبار ال يتغري وال خيتلف

فريجع حاصله إىل ما وميكن أن جياب عن هذا السؤال بأن املراد كون كل واحد منهم آلفاً حلياته حمباً هلذه الدنيا 
مث إهنم مع غاية حبهم للحياة والفهم هبا )  ٩٦البقرة ( قال تعاىل يف صفتهم َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَى َحَيواةٍ  

أماهتم اهللا تعاىل وأهلكهم ليعلم أن حرص اإلنسان على احلياة ال يعصمه من املوت فهذا القول على هذا الوجه ليس 
  البعديف غاية 

أما قوله َحذََر الَْمْوِت فهو منصوب ألنه مفعول له أي حلذر املوت ومعلوم أن كل أحد حيذر املوت فلما خص هذا 
  املوضع بالذكر علم أن سبب املوت كان يف تلك الواقعة أكثر إما ألجل غلبة الطاعون أو ألجل األمر باملقاتلة

ففي تفسري قَالَ اللَُّه وجهان األول أنه جار جمرى قوله إِنََّما قَْولَُنا ِلَشىْ ء إِذَا أََردَْناهُ  أما قوله تعاىل فَقَالَ لَُهُم اللَُّه ُموُتواْ
وقد تقدم أنه ليس املراد منه إثبات قول بل املراد أنه تعاىل مىت أراد ذلك )  ٤٠النحل ( أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 

هور يف اللغة ويدل عليه قوله ثُمَّ أَْحَياُهْم فإذا صح اإلحياء بالقول وقع من غري منع وتأخري ومثل هذا عرف مش
  فكذا القول يف اإلماتة

والقول الثاين أنه تعاىل أمر الرسول أن يقول هلم موتوا وأن يقول عند اإلحياء ما رويناه عن السدي وحيتمل أيضاً ما 
  رويناه من أن امللك قال ذلك والقول األول أقرب إىل التحقيق

  أما قوله تعاىل ثُمَّ أَْحَياُهْم ففيه مسائل
املسألة األوىل اآلية دالة على أنه تعاىل أحياهم بعد أن ماتوا فوجب القطع به وذلك ألنه يف نفسه جائر والصادق 

أخرب عن وقوعه فوجب القطع بوقوعه أما اإلمكان فألن تركب األجزاء على الشكل املخصوص ممكن وإال ملا وجد 
حتمال تلك األجزاء للحياة ممكن وإال ملا وجد أوالً ومىت ثبت هذا فقد ثبت اإلمكان وأما إن الصادق قد أوالً وا

  أخرب عنه ففي هذه اآلية ومىت أخرب الصادق عن وقوع ما ثبت يف العقل إمكان وقوعه وجب القطع به
وز من اهللا تعاىل إظهاره إال عندما يكون املسألة الثانية قالت املعتزلة إحياء امليت فعل خارق للعادة ومثل هذا ال جي

معجزة لنيب إذ لو جاز ظهوره ال ألجل أن يكون معجزة لنيب لبطلت داللته على النبوة وأما عند أصحابنا فإنه جيوز 
إظهار خوارق العادات لكرامة الويل ولسائر األغراض فكأن هذا احلصر باطالً مث قالت املعتزلة وقد روي أن هذا 

منا وقع يف زمان حزقيل النيب عليه السالم بربكة دعائه وهذا حيقق ما ذكرناه من أن مثل هذا ال يوجد إال اإلحياء إ
  ليكون معجزة لألنبياء عليهم السالم وقيل حزقيل

هو ذو الكفل وإمنا مسي بذلك ألنه تكفل بشأن سبعني نبياً وأجناهم من القتل وقيل إنه عليه السالم مر هبم وهم 
يفكر فيهم متعجباً فأوحى اهللا تعاىل إليه إن أردت أحييتهم وجعلت ذلك اإلحياء آية لك فقال نعم موتى فجعل 

  فأحياهم اهللا تعاىل بدعائه
املسألة الثالثة أنه قد ثبت بالدالئل أن معارف املكلفني تصري ضرورية عند القرب من املوت وعند معاينة األهوال 

 أحياهم ال خيلو إما أن يقال إهنم عاينوا األهوال واألحوال اليت معها صارت والشدائد فهؤالء الذين أماهتم اهللا مث
معارفهم ضرورية وإما ما شاهدوا شيئاً من تلك األهوال بل اهللا تعاىل أماهتم بغتة كالنوم احلادث من غري مشاهدة 

األهوال ونسوا ما عرفوا به رهبم األهوال البتة فإن كان احلق هو األول فعندما أحياهم ميتنع أن يقال إهنم نسوا تلك 



بضرورة العقل ألن األحوال العظيمة ال جيوز نسياهنا مع كمال العقل فكان جيب أن تبقى تلك املعارف الضرورية 
معهم بعد اإلحياء وبقاء تلك املعارف الضرورية مينع من صحة التكليف كما أنه ال يبقى التكليف يف اآلخرة وإما 

اإلحياء غري مكلفني وليس يف اآلية ما مينع منه أو يقال إن اهللا تعاىل حني أماهتم ما أراهم شيئاً  أن يقال إهنم بقوا بعد
من اآليات العظيمة اليت تصري معارفهم عندها ضرورية وما كان ذلك املوت كموت سائر املكلفني الذين يعاينون 

  األهوال عند القرب من املوت واهللا أعلم حبقائق األمور
  رابعة قال قتادة إمنا أحياهم ليستوفوا بقية آجاهلم وهذا القول فيه كالم كثري وحبث طويلاملسألة ال

أما قوله تعاىل إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ ففيه وجوه أحدها أنه تفضل على أولئك األقوام الذين أماهتم بسبب أنه 
تعاىل أعادهم إىل الدنيا ومكنهم من التوبة والتاليف وثانيها أحياهم وذلك ألهنم خرجوا من الدنيا على املعصية فهو 

أن العرب الذين كانوا ينكرون املعاد كانوا متمسكني بقول اليهود يف كثري من األمور فلما نبه اهللا تعاىل اليهود على 
نكرين يرجعون من هذه الواقعة اليت كانت معلومة هلم وهم يذكروهنا للعرب املنكرين للمعاد فالظاهر أن أولئك امل

الدين الباطل الذي هو اإلنكار إىل الدين احلق الذي هو اإلقرار بالبعث والنشور فيخلصون من العقاب ويستحقون 
الثواب فكان ذكر هذه القصة فضالً من اهللا تعاىل وإحساناً يف حق هؤالء املنكرين وثالثها أن هذه القصة تدل على 

قصة تشجع اإلنسان على اإلقدام على طاعة اهللا تعاىل كيف كان وتزيل عن قلبه أن احلذر من املوت ال يفيد فهذه ال
اخلوف من املوت فكان ذكر هذه القصة سبباً لبعد العبد عن املعصية وقربه من الطاعة اليت هبا يفوز بالثواب العظيم 

ثََر النَّاسِ الَ َيْشكُُرونَ وهو كقوله فكان ذكر هذه القصة فضالً وإحساناً من اهللا تعاىل على عبده مث قال وَلَاِكنَّ أَكْ
  ) ٥٠الفرقان ( فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِالَّ كُفُوًرا 

  َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم
جلهاد ألنه تعاىل إمنا فيه قوالن األول أن هذا خطاب للذين أحيوا قال الضحاك أحياهم مث أمرهم بأن يذهبوا إىل ا

  أماهتم بسبب أن كرهوا اجلهاد

  واعلم أن القول ال يتم إال بإضمار حمذوف تقديره وقيل هلم قاتلوا
والقول الثاين وهو اختيار مجهور احملققني أن هذا استئناف خطاب للحاضرين يتضمن األمر باجلهاد إال أنه سبحانه 

لذين خرجوا من ديارهم لئال ينكص عن أمر اهللا حبب احلياة بسبب بلطفه ورمحته قدم على األمر بالقتال ذكر ا
خوف املوت وليعلم كل أحد أنه يترك القتال ال يثق بالسالمة من املوت كما قال يف قوله قُل لَّن َينفََعكُُم الْفَِراُر إِن 

فشجعهم على القتال الذي به وعد إحدى )  ١٦األحزاب (  فََررُْتْم ّمَن الَْمْوِت أَوِ الْقَْتلِ َوإِذاً الَّ ُتَمتَُّعونَ إِالَّ قَِليالً
احلسنيني إما يف العاجل الظهور على العدو أو يف اآلجل الفوز باخللود يف النعيم والوصول إىل ما تشتهي األنفس 

  وتلذ األعني
ىل من حيث أن اإلنسان يسلكها أما قوله تعاىل ِفى َسبِيلِ اللَِّه فالسبيل هو الطريق ومسيت العبادات سبيالً إىل اهللا تعا

ويتوصل إىل اهللا تعاىل هبا ومعلوم أن اجلهاد تقوية للدين فكان طاعة فال جرم كان اجملاهد مقاتالً يف سبيل اهللا مث قال 
يف  َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليمٌ أي هو يسمع كالمكم يف ترغيب الغري يف اجلهاد ويف تنفري الغري عنه وعليم مبا

  صدوركم من البواعث واألغراض وأن ذلك اجلهاد لغرض الدين أو لعاجل الدنيا
  لَْيِه تُْرَجُعونَمَّن ذَا الَِّذى ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافًا كَِثَريةً  َواللَُّه َيقْبُِض وََيْبُسطُ وَإِ

  يف اآلية مسائل
ملا أمر بالقتال يف سبيل اهللا مث أردفه بقوله مَّن ذَا الَِّذى ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا اختلف  املسألة األوىل أنه تعاىل



املفسرون فيه على قولني االْوَّلِ أن هذه اآلية متعلقة مبا قبلها واملراد منها القرض يف اجلهاد خاصة فندب العاجز عن 
وأمر القادر على اجلهاد أن ينفق على نفسه يف طريق اجلهاد مث أكد  اجلهاد أن ينفق على الفقري القادر على اجلهاد

تعاىل ذلك بقوله َواللَُّه َيقْبُِض َويَْبُسطُ وذلك ألن من علم ذلك كان اعتماده على فضل اهللا تعاىل أكثر من اعتماده 
  على ماله وذلك يدعوه إىل إنفاق املال يف سبيل اهللا واالحتراز عن البخل بذلك اإلنفاق

والقول الثاين أن هذا الكالم مبتدأ ال تعلق له مبا قبله مث القائلون هبذا القول اختلفوا فمنهم من قال املراد من هذا 
القرض إنفاق املال ومنهم من قال إنه غريه والقائلون بأنه إنفاق املال هلم ثالثة أقوال األول أن املراد من اآلية ما 

م واحتج عليه بوجهني األول أنه تعاىل مساه بالقرض والقرض ال يكون إال ليس بواجب من الصدقة وهو قول األص
  تربعاً

احلجة الثانية سبب نزول اآلية قال ابن عباس رضي اهللا عنهما نزلت اآلية يف أيب الدحداح قال يا رسول اهللا إن يل 
ي قال نعم قال والصبية معي حديقتني فإن تصدقت بإحدامها فهل يل مثالها يف اجلنة قال نعم قال وأم الدحداح مع

  قال نعم فتصدق بأفضل حديقته وكانت تسمى احلنينة قال

فرجع أبو الدحداح إىل أهله وكانوا يف احلديقة اليت تصدق هبا فقام على باب احلديقة وذكر ذلك المرأته فقالت أم 
يقول كم من خنلة ) عليه وسلم صلى اهللا ( الدحداح بارك اهللا لك فيما اشتريت فخرجوا منها وسلموها فكان النيب 

  رداح تديل عروقها يف اجلنة أليب الدحداح
  إذا عرفت سبب نزول هذه اآلية ظهر أن املراد هبذا القرض ما كان تربعاً ال واجباً

والقول الثاين أن املراد من هذا القرض اإلنفاق الواجب يف سبيل اهللا واحتج هذا القائل على قوله بأنه تعاىل ذكر يف 
  اآلية وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ وذلك كالزجر وهو إمنا يليق بالواجب آخر

والقول الثالث وهو األقرب أنه يدخل فيه كال القسمني كما أنه داخل حتت قوله مَّثَلُ الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَْموالَُهْم ِفي 
ن هذا القرض شيء سوى إنفاق املال قالوا روي عن من قال املراد م)  ٢٦١البقرة ( َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبَّةٍ  أَنَبَتْت 

قال القاضي وهذا ) سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ( بعض أصحاب ابن مسعود أنه قول الرجل 
بعيد ألن لفظ اإلقراض ال يقع عليه يف عرف اللغة مث قال وال ميكن محل هذا القول على الصحة إال أن نقول الفقري 

ذي ال ميلك شيئاً إذا كان يف قلبه أنه لو كان قادراً ألنفق وأعطى فحينئٍذ تكون تلك النية قائمة مقام اإلنفاق وقد ال
  )من مل يكن عنده ما يتصدق به فليلعن اليهود فإنه له صدقة ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( روي عنه 

هذا اإلنفاق حقيقة أو جماز قال الزجاج إنه حقيقة وذلك ألن املسألة الثانية اختلفوا يف أن إطالق لفظ القرض على 
القرض هو كل ما يفعل ليجازى عليه تقول العرب لك عندي قرض حسن وسيء واملراد منه الفعل الذي جيازى 

  عليه قال أمية بن أيب الصلت كل امرىء سوف جيزى قرضه حسنا
  أو سيئاً أو مديناً كالذي دانا

ما ذكرناه أن القرض أصله يف اللغة القطع ومنه القراض وانقرض القوم إذا هلكوا وذلك ومما يدل على أن القرض 
  النقطاع أثرهم فإذا أقرض فاملراد قطع له من ماله أو عمله قطعة جيازى عليها

 والقول الثاين أن لفظ القرض ههنا جماز وذلك ألن القرض هو أن يعطي اإلنسان شيئاً لريجع إليه مثله وههنا املنفق
يف سبيل اهللا إمنا ينفق لريجع إليه بدله إال أنه جعل االختالف بني هذا اإلنفاق وبني القرض من وجوه أحدها أن 

القرض إمنا يأخذه من حيتاج إليه لفقره وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال وثانيها أن البدل يف القرض املعتاد ال يكون إال 
املال الذي يأخذه املستقرض ال يكون ملكاً له وههنا هذا املال املأخوذ  املثل ويف هذا اإلنفاق هو الضعف وثالثها أن



ملك هللا مث مع حصول هذه الفروق مساه اهللا قرضاً واحلكمة فيه التنبيه على أن ذلك ال يضيع عند اهللا فكما أن 
ال حمالة ويروى القرض جيب أداؤه ال جيوز اإلخالل به فكذا الثواب الواجب على هذا اإلنفاق واصل إىل املكلف 

أنه ملا نزلت هذه اآلية قالت اليهود إن اهللا فقري وحنن أغنياء فهو يطلب منا القرض وهذا الكالم الئق جبهلهم 
ومحقهم ألن الغالب عليهم التشبيه ويقولون إن معبودهم شيخ قال القاضي من يقول يف معبوده مثل هذا القول ال 

  يستبعد منه أن يصفه بالفقر
  معىن قوله تعاىل مَّن ذَا الَِّذى يُقْرِضُ اللََّه قَْرًضا َحسًَنا وألي فائدة جرى الكالم على طريق االستفهام فإن قيل فما

  قلنا إن ذلك يف الترغيب يف الدعاء إىل الفعل أقرب من ظاهر األمر
  أما قوله تعاىل قَْرًضا َحَسًنا ففيه مسألتان

  ية اسم ال مصدر ولو كان مصدراً لكان ذلك إقراضاًاملسألة األوىل قال الواحدي القرض يف هذه اآل
املسألة الثانية كون القرض حسناً حيتمل وجوهاً أحدها أراد به حالالً خالصاً ال خيتلط به احلرام ألن مع الشبهة يقع 

على نية االختالط ومع االختالط رمبا قبح الفعل وثانيها أن ال يتبع ذلك اإلنفاق مناً وال أذى وثالثها أن يفعله 
  التقرب إىل اهللا تعاىل ألن ما يفعل رياء ومسعة ال يستحق به الثواب

  أما قوله تعاىل فَُيَضاِعفَُه لَُه ففيه مسألتان
املسألة األوىل يف قوله فَُيَضاِعفَُه أربع قراءات أحدها قرأ أبو عمرو ونافع ومحزة والكسائي فَُيَضاِعفَُه باأللف والرفع 

َضاِعفَُه بألف والنصب والثالث قرأ ابن كثري فيضعفه بالتشديد والرفع بال ألف والرابع قرأ ابن والثاين قرأ عاصم فَُي
  عامر فيضعفه بالتشديد والنصب

فنقول أما التشديد والتخفيف فهما لغتان ووجه الرفع العطف على يقرض ووجه النصب أن حيمل الكالم على 
يضاعفه واالختيار الرفع ألن فيه معىن اجلزاء وجواب اجلزاء بالفاء ال املعىن ال على اللفظ ألن املعىن يكون قرضاً ف

  يكون إال رفعاً
املسألة الثانية التضعيف واإلضعاف واملضاعفة واحد وهو الزيادة على أصل الشيء حىت يبلغ مثلني أو أكثر ويف 

  اآلية حذف والتقدير فيضاعف ثوابه
فمنهم من ذكر فيه قدراً معيناً وأجود ما يقال فيه إنه القدر املذكور يف قوله تعاىل أما قوله تعاىل لَُه أَْضَعافًا كَثَِريةً  

فيقال حيمل اجململ على )  ٢٦١البقرة ( مَّثَلُ الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَْموالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبَّةٍ  أَنَبَتتْ َسْبَع َسَنابِلَ 
اإلنفاق وميكن أن جياب عنه بأنه تعاىل مل يقتصر يف هذه اآلية على التحديد بل قال  املفسر ألن كلتا اآليتني وردتا يف
  ) ٢٦١البقرة ( بعده وَاللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاء 

والقول الثاين وهو األصح واختيار السدي أن هذا التضعيف ال يعلم أحد ما هو وكم هو وإمنا أهبم تعاىل ذلك ألن 
  رغيب أقوى من ذكر احملدودذكر املبهم يف باب الت

أما قوله تعاىل وَاللَُّه َيقْبُِض َوَيْبُسطُ ففي بيان أن هذا كيف يناسب ما تقدم وجوه أحدها أن املعىن أنه تعاىل ملا كان 
هو القابض الباسط فإن كان تقدير هذا الذي أمر بإنفاق املال الفقر فلينفق املال يف سبيل اهللا فإنه سواء أنفق أو مل 

ق فليس له إال الفقر وإن كان تقديره الغىن فلينفق فإنه سواء أنفق أو مل ينفق فليس له إال الغىن والسعة وبسط ينف
اليد فعلى كال التقديرين يكون إنفاق املال يف سبيل اهللا أوىل وثانيها أن اإلنسان إذا علم أن القبض والبسط باهللا 

 فحينئٍذ يسهل عليه إنفاق املال يف سبيل مرضاة اهللا تعاىل وثالثها انقطع نظره عن مال الدنيا وبقي اعتماده على اهللا
أنه تعاىل يوسع عن عباده ويقتر فال تبخلوا عليه مبا وسع عليكم لئال يبدل السعة احلاصلة لكم بالضيق ورابعها أنه 



وَاللَُّه َيقْبُِض وََيْبُسطُ يعين  تعاىل ملا أمرهم بالصدقة وحثهم عليها أخرب أنه ال ميكنهم ذلك إال بتوفيقه وإعانته فقال
  يقبض القلوب حىت ال

تقدم على هذه الطاعة ويبسط بعضها حىت يقدم على هذه الطاعة مث قال َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ واملراد به إىل حيث ال حاكم 
  وال مدبر سواه واهللا أعلم

  القصة الثانية
  قصة طالوت

ْسرءِيلَ ِمن َبْعِد ُموَسى إِذْ قَالُواْ ِلنَبِى ٍّ لَُّهُم ابَْعثْ لََنا َمِلكًا نُّقَاِتلْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه قَالَ َهلْ أَلَْم َتَر إِلَى الَْمِإل ِمن بَنِى إِ
رِْجَنا ِمن ِديَارَِنا َوأَبَْنآئَِنا فَلَمَّا ْد أُْخَعَسْيُتْم إِن كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَالُ أَالَّ ُتقَاِتلُواْ قَالُواْ َوَما لََنآ أَالَّ ُنقَاِتلَ ِفى َسبِيلِ اللَِّه َوقَ

  كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقَتالُ َتَولَّْواْ إِالَّ قَِليالً مِّْنُهْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلمَِني
املأل األشراف من الناس وهو اسم اجلماعة كالقوم والرهط واجليش ومجعه أمالء قال الشاعر وقال هلا األمالء من 

  عشركل م
  وخري أقاويل الرجال سديدها

وأصلها من امللء وهم الذين ميألون العيون هيبة ورواء وقيل هم الذين ميألون املكان إذا حضروا وقال الزجاج املأل 
  الرؤساء مسوا بذلك ألهنم ميألون القلوب مبا حيتاج إليه من قوهلم مأل الرجل ميأل مألة فهو ملى ء

  َنبِىّ  لَُّهُم اْبَعثْ لََنا يف اآلية مسائلقوله تعاىل إِذَا قَالُواْ ِل
 ١٩٠البقرة ( املسألة األوىل تعلق هذه اآلية مبا قبلها من حيث إنه تعاىل ملا فرض القتال بقوله َوقَاِتلُواْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه 

هي أهنم ملا أمروا بالقتال مث أمرنا باإلنفاق فيه ملا له من التأثري يف كمال املراد بالقتال ذكر قصة بين إسرائيل و) 
نكثوا وخالفوا فذمهم اهللا تعاىل عليه ونسبهم إىل الظلم واملقصود منه أن ال يقدم املأمورون بالقتال من هذه األمة 

  على املخالفة وأن يكونوا مستمرين يف القتال مع أعداء اهللا تعاىل
أن النيب من كان من أولئك وأن أولئك املأل من  املسألة الثانية ال شك أن املقصود الذي ذكرناه حاصل سواء علمنا

كانوا أو مل نعلم شيئاً من ذلك ألن املقصود هو الترغيب يف باب اجلهاد وذلك ال خيتلف وإمنا يعلم من ذلك النيب 
بن  ومن ذلك املأل باخلرب املتواتر وهو مفقود وأما خرب الواحد فإنه ال يفيد إال الظن ومنهم من قال إنه يوشع بن نون

افرامي بن يوسف والدليل عليه قوله تعاىل ِمن َبْعِد مُوَسى وهذا ضعيف ألن قوله ِمن َبْعِد ُموَسى كما حيتمل االتصال 
حيتمل احلصول من بعد زمان ومنهم من قال كان اسم ذلك النيب أمشويل من بين هرون وامسه بالعربية إمساعيل وهو 

  قول األكثرين وقال

أمه بذلك ألهنا دعت اهللا تعاىل أن يرزقها ولداً فاستجاب اهللا تعاىل دعاءها فسمته مشعون السدي هو مشعون مسته 
  يعين مسع دعاءها فيه والسني تصري شيناً بالعربانية وهو من ولد الوى بن يعقوب عليه السالم

لب عليهم عدو هلم املسألة الثالثة قال وهب والكليب إن املعاصي كثرت يف بين إسرائيل واخلطايا عظمت فيهم مث غ
فسىب كثرياً من ذراريهم فسألوا نبيهم ملكاً تنتظم به كلمتهم وجيتمع به أمرهم ويستقيم حاهلم يف جهاد عدوهم 
وقيل تغلب جالوت على بين إسرائيل وكان قوام بين إسرائيل مبلك جيتمعون عليه جياهد األعداء وجيري األحكام 

  يهم باخلرب من عند رهبمونيب يطيعه امللك ويقيم أمر دينهم ويأت
أما قوله نُّقَاِتلْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه فاعلم أنه قرىء نُّقَاِتلْ بالنون واجلزم على اجلواب وبالنون والرفع على أنه حال أي 



ابعثه لنا مقدرين القتال أو استئناف كأنه قيل ما تصنعون بامللك قالوا نقاتل وقرىء بالياء واجلزم على اجلواب 
  على أنه صفة لقوله َملَكًا أما قوله قَالَ َهلْ َعسَْيُتْم إِن كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَالُ أَن ال ُتقَاِتلُواْ ففيه مسائلوبالرفع 

واللغة املشهورة ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل قرأ نافع وحده َعَسيُْتْم بكسر السني ههنا ويف سورة حممد 
كاه ابن األعرايب أهنم يقولون هو عسى بكذا وهذا يقوي َعَسْيُتمْ بكسر السني أال ترى فتحها ووجه قراءة نافع ما ح

أن عسى بكذا مثل حري وشحيح وطعن أبو عبيدة يف هذه القراءة فقال لو جاز ذلك جلاز َعَسى رَبُّكُمْ أجاب 
هبا نوع كلفة ومشقة  أصحاب نافع عنه من وجهني األول أن الياء إذا سكنت وانفتح ما قبلها حصل يف التلفظ

وليست الياء من َعَسى كذلك ألهنا وإن كانت يف الكتابة ياء إال أهنا يف اللفظ مدة وهي خفيفة فال حتتاج إىل خفة 
  أخرى

واجلواب الثاين هب أن القياس يقتضي جواز َعَسى َربُّكُْم إال أنا ذكرنا أهنما لغتان فله أن يأخذ باللغتني فيستعمل 
  واألخرى يف موضع آخر إحدامها يف موضع

املسألة الثانية خرب َهلْ َعَسيُْتْم وهو قوله أَن ال ُتقَاِتلُواْ والشرط فاصل بينهما واملعىن هل قاربتم أن تقاتلوا مبعىن أتوقع 
جبنكم عن القتال فأدخل َهلُ مستفهماً عما هو متوقع عنده ومظنون وأراد باالستفهام التقرير وثبت أن املتوقع 

وأنه صائب يف توقعه كقوله تعاىل َهلْ أََتى َعلَى اإلِنَساِن ِحٌني ّمَن الدَّْهرِ معناه التقرير مث إنه تعاىل ذكر أن كائن له 
القوم قالوا َوَما لََنا أَن ال نُّقَاِتلْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه وهذا يدل على ضمان قوي خصوصاً واتبعوا ذلك بعلة قوية توجب 

َوقَْد أُْخرِْجَنا ِمن ِدَيارَِنا وَأَْبنَاِئَنا ألن من بلغ منه العدو هذا املبلغ فالظاهر من أمره التشدد يف ذلك وهو قوهلم 
  االجتهاد يف قمع عدوه ومقاتلته

نوح ( فإن قيل املشهور إنه يقال مالك تفعل كذا وال يقال مالك أن تفعل كذا قال تعاىل َمالَكُمْ الَ تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً 
  ) ٨احلديد ( ال َوَما لَكُْم الَ ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه وق)  ١٣

واجلواب من وجهني األول وهو قول املربد أن َما يف هذه اآلية جحد ال استفهام كأنه قال ما لنا نترك القتال وعلى 
  هذا الطريق يزول السؤال

ألول قال األخفش أن ههنا زائدة واملعىن الوجه الثاين أن نسلم أن َما ههنا مبعىن االستفهام مث على هذا القول وجوه ا
ما لنا ال نقاتل وهذا ضعيف ألن القول بثبوت الزيادة يف كالم اهللا خالف األصل الثاين قال الفراء الكالم ههنا 

حممول على املعىن ألن قولك مالك ال تقاتل معناه ما مينعك أن تقاتل فلما ذهب إىل معىن املنع حسن إدخال أن فيه 
الثالث قال )  ٣٢احلجر ( وقال َماِلَك أَن ال َتكُونَ َمَع السَّاجِِديَن )  ٧٥ص ( َما َمَنَعَك أَن َتْسُجَد  قال تعاىل

الكسائي معىن َوَما لََنا أَن ال نُّقَاِتلْ أي شيء لنا يف ترك القتال مث سقطت كلمة ِفى ورجح أبو علي الفارسي قول 
قول الفراء ال بد من إضمار حرف اجلر والتقدير ما مينعنا من أن  الكسائي على قول الفراء قال وذلك ألن على

نقاتل إذا كان ال بد من إضمار حرف اجلر على القولني مث على قول الكسائي يبقى اللفظ مع هذا اإلضمار على 
  ظاهره وعلى قول الفراء ال يبقى فكان قول الكسائي ال حمالة أوىل وأقوى

ْيهُِم الِْقتَالُ تََولَّْواْ فاعلم أن يف الكالم حمذوفاً تقديره فسأل اهللا تعاىل ذلك فبعث هلم ملكاً أما قوله فَلَمَّا كُِتَب َعلَ
  وكتب عليهم القتال فتولوا

أما قوله إِالَّ قَلِيالً ّمْنُهُم فهم الذين عربوا منهم النهر وسيأيت ذكرهم وقيل كان عدد هذا القليل ثلثمائة وثالثة عشر 
وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلمَني أي هو عامل مبن ظلم نفسه حني خالف ربه ومل يف مبا قيل من ربه وهذا هو  على عدد أهل بدر

الذي يدل على تعلق هذه اآلية بقوله قبل ذلك َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فكأنه تعاىل أكد وجوب ذلك بأن ذكر قصة 



على مثله فهو ظامل واهللا أعلم مبا يستحقه الظامل وهذا بني يف كونه بين إسرائيل يف اجلهاد وعقب ذلك بأن من تقدم 
  زجراً عن مثل ذلك يف املستقبل ويف كونه بعثاً على اجلهاد وأن يستمر كل مسلم على القيام بذلك واهللا أعلم

َيكُونُ لَهُ الُْملُْك َعلَْيَنا وََنْحُن أََحقُّ بِالُْملِْك ِمْنُه وَلَْم َوقَالَ لَُهمْ َنبِيُُّهْم إِنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ لَكُْم طَالُوَت َمِلكًا قَالُوا أَنَّى 
ُه ُيؤِْتى ُملْكَُه َمن َيَشآُء َواللَُّه ُيْؤَت َسَعةً  مَِّن الَْمالِ قَالَ إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه َعلَْيكُْم َوَزاَدُه َبْسطَةً  ِفي الِْعلْمِ وَالْجِْسمِ وَاللَّ

  ٌمَواِسٌع َعِلي
اعلم أنه ملا بني يف اآلية األوىل أنه أجاهبم إىل ما سألوا مث إهنم تولوا فبني أن أول ما تولوا إنكارهم إمرة طالوت 
وذلك ألهنم طلبوا من نبيهم أن يطلب من اهللا أن يعني هلم ملكاً فأجاهبم بأن اهللا قد بعث هلم طالوت ملكاً قال 

وداود وإمنا امتنع من الصرف لتعريفه وعجمته وزعموا أنه  طالوت اسم أعجمي كجالوت) الكشاف ( صاحب 
من الطول ملا وصف به من البسطة يف اجلسم ووزنه إن كان من الطول فعلوت وأصله طولوت إال أن امتناع صرفه 

  يدفع أن يكون منه إال أن يقال هو اسم عرباين وافق عربياً كما وافق

العجمة لكونه عربانياً مث إن اهللا تعاىل ملا عينه ألن يكون ملكاً هلم  حطة حنطة وعلى هذا التقدير يكون أحد سببية
أظهروا التويل عن طاعته واإلعراض عن حكمه وقالوا أَنَّى َيكُونُ لَُه الُْملُْك َعلَْيَنا واستبعدوا جداً أن يكون هو ملكاً 

من أسباط بين إسرائيل وهو سبط  عليهم قال املفسرون وسبب هذا االستبعاد أن النبوة كانت خمصوصة بسبط معني
الوى بن يعقوب ومنه موسى وهرون وسبط اململكة سبط يهوذا ومنه داود وسليمان وأن طالوت ما كان من أحد 

هذين السبطني بل كان من ولد بنيامني فلهذا السبب أنكروا كونه ملكاً هلم وزعموا أهنم أحق بامللك منه مث أهنم 
وهي قوهلم ومل يؤت سعة من املال وذلك إشارة إىل أنه فقري واختلفوا فقال وهب  أكدوا هذه الشبهة بشبهة أخرى

  كان دباغاً وقال السدي كان مكارياً وقال آخرون كان سقاء
  فإن قيل ما الفرق بني الواوين يف قوله وََنْحُن أََحقُّ ويف قوله َولَمْ ُيْؤَت

لواقعة حاالً واملعىن كيف يتملك علينا واحلال أنه ال يستحق قلنا األوىل للحال والثانية لعطف اجلملة على اجلملة ا
التملك لوجود من هو أحق بامللك وأنه فقري وال بد للملك من مال يعتضد به مث إنه تعاىل أجاب عن شبههم بوجوه 

  األول قوله إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه َعلَْيكُْم وفيه مسائل
  بامللك واإلمرة املسألة األوىل معىن اآلية أنه تعاىل خصه

واعلم أن القوم ملا كانوا مقرين بنبوة ذلك النيب كان إخباره عن اهللا تعاىل أنه جعل طالوت ملكاً عليهم حجة قاطعة 
يف ثبوت امللك له ألن جتويز الكذب على األنبياء عليهم السالم يقتضي رفع الوثوق بقوهلم وذلك يقدح يف ثبوت 

خرب ثبت أن اهللا تعاىل خصه بامللك وإذا ثبت ذلك كان ملكاً واجب الطاعة نبوهتم ورسالتهم وإذا ثبت صدق امل
  وكانت االعتراضات ساقطة

املسألة الثانية قوله اْصطَفَاُه أي أخذ امللك من غريه صافياً له واصطفاه واستصفاه مبعىن االستخالص وهو أن يأخذ 
ل فيه اصتفى بالتاء فأبدلت التاء طاء ليسهل النطق الشيء خالصاً لنفسه وقال الزجاج إنه مأخوذ من الصفوة واألص

هبا بعد الصاد وكيفما كان االشتقاق فاملراد ما ذكرناه أنه تعاىل خصه بامللك واإلمرة وعلى هذا الوجه وصف تعاىل 
  نفسه بأنه اصطفى الرسل ووصفهم بأهنم املصطفون األخيار ووصف الرسول بأنه املصطفى

تدل على بطالن قول من يقول إن اإلمامة موروثة وذلك ألن بين إسرائيل أنكروا أن يكون  املسألة الثالثة هذه اآلية
ملكهم من ال يكون من بيت اململكة فأعلمهم اهللا تعاىل أن هذا ساقط واملستحق لذلك من خصه اهللا تعاىل بذلك 

  ) ٢٦آل عمران ( ء وهو نظري قوله ُتؤِْتى الُْملَْك َمن َتَشاء َوَتنزُِع الُْملَْك ِممَّن َتَشا



الوجه الثاين يف اجلواب عن هذه الشبهة قوله تعاىل َوَزاَدهُ َبْسطَةً  ِفي الِْعلْمِ َوالْجِْسمِ وتقرير هذا اجلواب أهنم طعنوا 
يف استحقاقه للملك بأمرين أحدمها أنه ليس من أهل بيت امللك الثاين أنه فقري واهللا تعاىل بني أنه أهل للملك وقرر 

ه حصل له وصفان أحدمها العلم والثاين القدرة وهذان الوصفان أشد مناسبة الستحقاقه امللك من الوصفني ذلك بأن
األولني وبيانه من وجوه أحدها أن العلم والقدرة من باب الكماالت احلقيقية واملال واجلاه ليسا كذلك والثاين أن 

ال واجلاه أمران منفصالن عن ذات اإلنسان الثالث العلم والقدرة من الكماالت احلاصلة جلوهر نفس اإلنسان وامل
أن العلم والقدرة ال ميكن سلبهما عن اإلنسان واملال واجلاه ميكن سلبهما عن اإلنسان والرابع أن العلم بأمر 

  احلروب والقوي

لرجل النسيب الشديد على احملاربة يكون االنتفاع به يف حفظ مصلحة البلد ويف دفع شر األعداء أمت من االنتفاع با
الغين إذا مل يكن له علم بضبط املصاحل وقدرة على دفع األعداء فثبت مبا ذكرنا أن إسناد امللك إىل العامل القادر أوىل 

  من إسناده إىل النسيب الغين مث ههنا مسائل
الْجِْسمِ وهذا يدل على أن املسألة األوىل احتج أصحابنا يف مسألة خلق األعمال بقوله َوَزاَدُه َبْسطَةً  ِفي الِْعلْمِ َو

العلوم احلاصلة للخلق إمنا حصلت بتخليق اهللا تعاىل وإجياده وقالت املعتزلة هذه اإلضافة إمنا كانت ألنه تعاىل هو 
  الذي يعطي العقل ونصب الدالئل وأجاب األصحاب بأن األصل يف اإلضافة املباشرة دون التسبب

طة يف اجلسم طول القامة وكان يفوق الناس برأسه ومنكبه وإمنا مسي طالوت املسألة الثانية قال بعضهم املراد بالبس
لطوله وقيل املراد من البسطة يف اجلسم اجلمال وكان أمجل بين إسرائيل وقيل املراد القوة وهذا القول عندي أصح 

  ألن املنتفع به يف دفع األعداء هو القوة والشدة ال الطول واجلمال
عاىل قدم البسطة يف العلم على البسطة يف اجلسم وهذا منه تعاىل تنبيه على أن الفضائل النفسانية املسألة الثالثة أنه ت

  أعلى وأشرف وأكمل من الفضائل اجلسمانية
الوجه الثالث يف اجلواب عن الشبهة قوله تعاىل َواللَُّه يُْؤِتى ُملْكَُه َمن َيَشاء وتقريره أن امللك هللا والعبيد هللا فهو 

ؤيت ملكه من يشاء وال اعتراض ألحد عليه يف فعله ألن املالك إذا تصرف يف ملكه فال اعتراض ألحد عليه سبحانه ي
  يف فعله

الوجه الرابع يف اجلواب قوله تعاىل وَاللَُّه واِسٌع َعِليٌم وفيه ثالثة أقوال أحدها أنه تعاىل واسع الفضل والرزق والرمحة 
تم يف طالوت بكونه فقرياً واهللا تعاىل واسع الفضل والرمحة فإذا فوض وسعت رمحته كل شيء والتقدير أنتم طعن

  امللك إليه فإن علم أن امللك ال يتمشى إال باملال فاهللا تعاىل يفتح عليه باب الرزق والسعة يف املال
ثالث أنه والقول الثاين أنه واسع مبعىن موسع أي يوسع على من يشاء من نعمه وتعلقه مبا قبله على ما ذكرناه وال

أي ذات رضا وهم ناصب )  ٢١احلاقة ( واسع مبعىن ذو سعة وجييء فاعل ومعناه ذو كذا كقوله ِعيَشةٍ  رَّاِضَيةٍ  
ذو نصب مث بني بقوله َعِليٌم أنه تعاىل مع قدرته على إغناء الفقري عامل مبقادير ما حيتاج إليه يف تدبري امللك وعامل حبال 

  قبل فيختار لعلمه جبميع العواقب ما هو مصلحته يف قيامه بأمر امللكذلك امللك يف احلاضر واملست

مِّمَّا َتَرَك َءالُ ُموَسى َوءَالُ َهاُرونَ  َوقَالَ لَُهمْ نِبِيُُّهْم إِنَّ ءَاَيةَ  ُملِْكِه أَن َيأِْتَيكُُم التَّابُوُت ِفيِه َسكِيَنةٌ  مِّن رَّبِّكُْم َوَبِقيَّةٌ 
َتِليكُم بِنََهرٍ فََمن ةُ  إِنَّ ِفي ذَاِلَك َألَيةً  لَّكُْم إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني فَلَمَّا فََصلَ طَالُوتُ بِالُْجنُوِد قَالَ إِنَّ اللََّه ُمْبَتْحِملُُه الَْملَِئكَ

ِدِه فََشرِبُواْ ِمْنُه إِالَّ قَِليالً مِّْنُهْم فَلَمَّا َجاَوَزُه ُهَو َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس مِنِّي َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّى إِالَّ َمنِ اغَْتَرَف غُْرفَةً  بَِي
ُمالَقُواْ اللَِّه كَم مِّن ِفئَةٍ  قَِليلَةٍ   َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َمَعُه قَالُواْ الَ طَاقَةَ  لََنا الَْيْوَم بِجَالُوَت َوُجنوِدِه قَالَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم



  ِفئَةٍ  كَِثَريةً  بِإِذِْن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّابِرِيَنغَلََبْت 
اعلم أن ظاهر اآلية املتقدمة يدل على أن أولئك األقوام كانوا مقرين بنبوة النيب الذي كان فيهم ألن قوله تعاىل 

ا معترفني بنبوة ذلك النيب ومقرين بأنه مبعوث حكاية عنهم إِذْ قَالُواْ ِلنَبِىّ  لَُّهُم اْبَعثْ لََنا َمِلكًا كالظاهر يف أهنم كانو
ت من عند اهللا تعاىل مث إن ذلك النيب ملا قال إِنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ لَكُْم طَالُوَت َمِلكًا كان هذا دليالً قاطعاً يف كون طالو

نيب صادقاً يف ذلك ملكاً مث إنه تعاىل لكمال رمحته باخللق ضم إىل ذلك الدليل دليالً آخر يدل على كون ذلك ال
الكالم ويدل أيضاً على أن طالوت نصبه اهللا تعاىل للملك وإكثار الدالئل من اهللا تعاىل جائز ولذلك أنه كثرت 
َيكُمُ معجزات موسى عليه السالم وحممد عليه الصالة والسالم فلهذا قال تعاىل َوقَالَ لَُهْم نِبِيُُّهْم إِنَّ ءاَيةَ  ُملِْكِه أَن َيأِْت

  اُبوُت وفيه مسائلالتَّ
املسألة األوىل أن جميء ذلك التابوت ال بد وأن يقع على وجه يكون خارقاً للعادة حىت يصح أن يكون آية من عند 
اهللا دالة على صدق تلك الدعوى مث قال أصحاب األخبار إن اهللا تعاىل أنزل على آدم عليه السالم تابوتاً فيه صور 

والد آدم إىل أن وصل إىل يعقوب مث بقي يف أيدي بين إسرائيل فكانوا إذا اختلفوا يف األنبياء من أوالده فتوارثه أ
شيء تكلم وحكم بينهم وإذا حضروا القتال قدموه بني أيديهم يستفتحون به على عدوهم وكانت املالئكة حتمله 

صوا وفسدوا سلط اهللا فوق العسكر وهم يقاتلون العدو فإذا مسعوا من التابوت صيحة استيقنوا بالنصرة فلما ع
عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت وسلبوه فلما سألوا نبيهم البينة على ملك طالوت قال ذلك النيب إن آية ملكه 

أنكم جتدون التابوت يف داره مث إن الكفار الذين سلبوا ذلك التابوت كانوا قد جعلوه يف موضع البول والغائط 
فسلط اهللا على أولئك الكفار البالء حىت إن كلّ من بال عنده أو تغوط ابتاله اهللا  فدعا النيب عليهم يف ذلك الوقت

تعاىل بالبواسري فعلم الكفار أن ذلك ألجل استخفافهم بالتابوت فأخرجوه ووضعوه على ثورين فأقبل الثوران 
ن قوم ذلك النيب رأوا التابوت يسريان ووكل اهللا تعاىل هبما أربعة من املالئكة يسوقوهنما حىت أتوا منزل طالوت مث إ

  عند طالوت

فعلموا أن ذلك دليل على كونه ملكاً هلم فذلك هو قوله تعاىل َوقَالَ لَُهْم نِبِيُُّهمْ إِنَّ ءاَيةَ  ُملِْكِه واإلتيان على هذا 
  جماز ألنه أتى به ومل يأت هو فنسب إليه توسعاً كما يقال رحبت الدراهم وخسرت التجارة

انية أن التابوت صندوق كان موسى عليه السالم يضع التوراة فيه وكان من خشب وكانوا يعرفونه مث والرواية الث
إن اهللا تعاىل رفعه بعد ما قبض موسى عليه السالم لسخطه على بين إسرائيل مث قال نيب ذلك القوم إن آية ملك 

وال الثوران بل نزل من السماء إىل األرض طالوت أن يأتيكم التابوت من السماء مث إن التابوت مل حتمله املالئكة 
واملالئكة كانوا حيفظونه والقوم كانوا ينظرون إليه حىت نزل عند طالوت وهذا قول ابن عباس رضي اهللا عنهما 

وعلى هذا اإلتيان حقيقة يف التابوت وأضيف احلمل إىل املالئكة يف القولني مجيعاً ألن من حفظ شيئاً يف الطريق جاز 
أنه محل ذلك الشيء وإن مل حيمله كما يقول القائل محلت األمتعة إىل زيد إذا حفظها يف الطريق وإن أن يوصف ب

  كان احلامل غريه
واعلم أنه تعاىل جعل إتيان التابوت معجزة مث فيه احتماالن أحدمها أن يكون جمىء التابوت معجزاً وذلك هو الذي 

يكون ما فيه هو املعجز وذلك بأن يشاهدوا التابوت خالياً مث إن ذلك قررناه والثاين أن ال يكون التابوت معجزاً بل 
النيب يضعه مبحضر من القوم يف بيت ويغلقوا البيت مث إن النيب يدعي أن اهللا تعاىل خلق فيه ما يدل على واقعتنا فإذا 

ن اهللا سينصرهم على فتحوا باب البيت ونظروا يف التابوت رأوا فيه كتاباً يدل على أن ملكهم هو طالوت وعلى أ
أعدائهم فهذا يكون معجزاً قاطعاً داالً على أنه من عند اهللا تعاىل ولفظ القرآن حيتمل هذا ألن قوله َيأْتَِيكُُم التَّاُبوتُ 



ِفيِه َسِكيَنةٌ  ّمن رَّّبكُْم حيتمل أن يكون املراد منه أهنم جيدون يف التابوت هذا املعجز الذي هو سبب الستقرار قلبهم 
  اطمئنان أنفسهم فهذا حمتملو

وزن التابوت إما أن يكون فعلوتاً أو فاعوالً والثاين مرجوح ألنه يقل يف ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 
كالم العرب لفظ يكون فاؤه والمه من جنس واحد حنو سلس وقلق فال يقال تابوت من تبت قياساً على ما نقل 

وهو أنه فعلوت من التوب وهو الرجوع ألنه ظرف يوضع فيه األشياء ويودع فيه  وإذا فسد هذا القسم تعني األول
  فال يزول يرجع إليه ما خيرج منه وصاحبه يرجع إليه فيما حيتاج إليه من مودعاته

  املسألة الثالثة قرأ الكل التابوت بالتاء وقرأ أيب وزيد بن ثابت التابوه باهلاء وهي لغة األنصار
ن الناس من قال إن طالوت كان نبياً ألنه تعاىل أظهر املعجزة على يده وكل من كان كذلك كان املسألة الرابعة م

نبياً وال يقال إن هذا كان من كرامات األولياء ألن الفرق بني الكرامة واملعجزة أن الكرامة ال تكون على سبيل 
  التحدي وهذا كان على سبيل التحدي فوجب أن ال يكون من جنس الكرامات

  جلواب ال يبعد أن يكون ذلك معجزة لنيب ذلك الزمان ومع كونه معجزة له فإنه كان آية قاطعة يف ثبوت ملكهوا
  أما قوله تعاىل التَّاُبوُت ِفيِه َسِكيَنةٌ  ّمن رَّّبكُْم ففيه مسائل

قضية والبقية املسألة األوىل السَِّكيَنةَ  فعيلة من السكون وهو ضد احلركة وهي مصدر وقع موقع االسم حنو ال
  والعزمية

املسألة الثانية اختلفوا يف السكينة وضبط األقوال فيها أن نقول املراد بالسكينة إما أن يقال إنه كان شيئاً حاصالً يف 
  التابوت أو ما كان كذلك

ّمن رَّّبكُْم َوَبِقيَّةٌ  أي تسكنون  والقسم الثاين هو قول أيب بكر األصم فإنه قال ُملِْكهِ أَن َيأِْتَيكُُم التَّابُوُت ِفيِه َسكِيَنةٌ 
عند جميئه وتقرون له بامللك وتزول نفرتكم عنه ألنه مىت جاءهم التابوت من السماء وشاهدوا تلك احلالة فال بد 

  وأن تسكن قلوهبم إليه وتزول نفرهتم بالكلية
هذا ففيه أقوال األول وهو قول  وأما القسم األول وهو أن املراد من السكينة شيء كان موضوعاً يف التابوت وعلى

أيب مسلم أنه كان يف التابوت بشارات من كتب اهللا تعاىل املنزلة على موسى وهارون ومن بعدمها من األنبياء عليهم 
السالم بأن اهللا ينصر طالوت وجنوده ويزيل خوف العدو عنهم الثاين وهو قول علي عليه السالم كان هلا وجه 

ريح هفافة والثالث قول ابن عباس رضي اهللا عنهما هي صورة من زبرجد أو ياقوت هلا كوجه اإلنسان وكان هلا 
رأس كرأس اهلر وذنب كذنبه فإذا صاحت كصياح اهلر ذهب التابوت حنو العدو وهم ميضون معه فإذا وقف وقفوا 

  ونزل النصر
  يعلم القول الرابع وهو قول عمرو بن عبيد إن السكينة اليت كانت يف التابوت شيء ال

واعلم أن السكينة عبارة عن الثبات واألمن وهو كقوله يف قصة الغار فَأَنَزلَ اللَُّه َسكِيَنَتُه َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى 
  فكذا قوله تعاىل ِفيِه َسكِيَنةٌ  ّمن رَّّبكُْم معناه األمن والسكون)  ٢٦الفتح ( الُْمْؤِمنَِني 

بوجهني األول أن قوله ِفيِه َسِكيَنةٌ  يدل على كون التابوت ظرفاً  واحتج القائلون بأنه حصل يف التابوت شيء
للسكينة والثاين وهو أنه عطف عليه قوله َوَبِقيَّةٌ  ّممَّا َتَرَك ءالُ ُموَسى فكما أن التابوت كان ظرفاً للبقية وجب أن 

  يكون ظرفاً للسكينة
يف النفس ( للسببية قال عليه الصالة والسالم واجلواب عن األول أن كلمة ِفى كما تكون للظرفية فقد تكون 

أي بسببه فقوله يف هذه اآلية ِفيِه َسكِيَنةٌ  أي بسببه حتصل ) يف مخس من اإلبل شاة ( وقال ) املؤمنة مائة من اإلبل 



  السكينة
عىن أن واجلواب عن الثاين ال يبعد أن يكون املراد بقية مما ترك آل موسى وآل هارون من الدين والشريعة وامل

  بسبب هذا التابوت ينتظم أمر ما بقي من دينهما وشريعتهما
وأما القائلون بأن املراد بالبقية شيء كان موضوعاً يف التابوت فقالوا البقية هي رضاض األلواح وعصا موسى وثيابه 

  وشيء من التوراة وقفري من املن الذي كان ينزل عليهم
نَّ ففيه قوالن األول قال بعض املفسرين حيتمل أن يكون املراد من آل موسى وآل هارون أما قوله َوقَالَ لَُهْم نِبِيُُّهْم إِ

لقد أويت هذا مزماراً ( هو موسى وهارون أنفسهما والدليل عليه قوله عليه الصالة والسالم أليب موسى األشعري 
وت احلسن مثل ما كان لداود وأراد به داود نفسه ألنه مل يكن ألحد من آل داود من الص) من مزامري آل داود 

  عليه السالم
  والقول الثاين قال القفال رمحه اهللا إمنا أضيف ذلك إىل آل موسى وآل هارون ألن ذلك التابوت

قد تداولته القرون بعدمها إىل وقت طالوت وما يف التابوت أشياء توارثها العلماء من أتباع موسى وهارون فيكون 
  ) ٤٦غافر ( نَّارُ ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها غُُدّواً َوَعِشّياً اآلل هم األتباع قال تعاىل ال

  وأما قوله َتْحِملُُه الَْملَاِئكَةُ  فقد تقدم القول فيه
وأما قوله إِنَّ ِفي ذاِلكَ َألَيةً  لَّكُْم إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني فاملعىن أن هذه اآلية معجزة باهرة إن كنتم ممن يؤمن بداللة 

  ق املدعياملعجزة على صد
  قوله تعاىل فَلَمَّا فََصلَ طَالُوُت بِالْجُُنوِد فيه مسائل

املسألة األوىل اعلم أن وجه اتصال هذه اآلية مبا قبلها يظهر بتقدير حمذوف يدل عليه باقي الكالم والتقدير أنه ملا 
هبم حد بلده وانقطع عنه ومعىن أتاهم بآية التابوت أذعنوا له وأجابوا إىل املسري حتت رايته فلما فصل هبم أي فارق 

الفصل القطع يقال قول فصل إذا كان يقطع بني احلق والباطل وفصلت اللحم عن العظم فصالً وفاصل الرجل 
شريكه وامرأته فصاالً ويقال للفطام فصال ألنه يقطع عن الرضاع وفصل عن املكان قطعه باجملاوزة عنه ومنه قوله 

قوله فصل عن موضع كذا أصله فصل نفسه مث ألجل ) الكشاف ( قال صاحب )  ٩٤وسف ي( َولَمَّا فََصلَِت الِْعُري 
الكثرة يف االستعمال حذفوا املفعول حىت صار يف حكم غري املتعدي كما يقال انفصل واجلنود مجع جند وكل صنف 

األرواح جنود جمندة ( م من اخللق جند على حدة يقال للجراد الكثرية إهنا جنود اهللا ومنه قوله عليه الصالة والسال
(  

املسألة الثانية روي أن طالوت قال لقومه ال ينبغي أن خيرج معي رجل يبين بناًء مل يفرغ منه وال تاجر مشتغل 
  بالتجارة وال متزوج بامرأة مل ينب عليها وال أبغي إال الشاب النشيط الفارغ فاجتمع إليه ممن اختار مثانون ألفاً

  نَّ اللََّه ُمْبَتِليكُم بَِنَهرٍ ففيه مسائلأما قوله تعاىل قَالَ إِ
املسألة األوىل اختلفوا يف أن هذا القائل من كان فقال األكثرون أنه هو طالوت وهذا هو األظهر ألن قوله ال بد 
وأن يكون مسنداً إىل مذكور سابق واملذكور السابق هو طالوت مث على هذا حيتمل أن يكون القول من طالوت 

من نيب الوقت وعلى هذا التقدير ال يلزم أن يكون طالوت نبياً وحيتمل أن يكون من قبل نفسه فال بد  لكنه حتمله
  من وحي أتاه عن ربه وذلك يقتضي أنه مع امللك كان نبياً

والقول الثاين أن قائل هذا القول هو النيب املذكور يف أول اآلية والتقدير فلما فصل طالوت باجلنود قال هلم نبيهم 
  نَّ اللََّه ُمْبَتلِيكُم بَِنَهرٍ ونيب ذلك الوقت هو امشويل عليه السالمإِ



املسألة الثانية يف حكمة هذا االبتالء وجهان األول قال القاضي كان مشهوراً من بين إسرائيل أهنم خيالفون األنبياء 
تميز هبا من يصرب على احلرب ممن ال وامللوك مع ظهور اآليات الباهرة فأراد اهللا تعاىل إظهار عالمة قبل لقاء العدو ي

يصرب ألن الرجوع قبل لقاء العدو ال يؤثر كتأثريه حال لقاء العدو فلما كان هذا هو الصالح قبل مقاتلة العدو ال 
  جرم قال فَإِنَّ اللََّه ُمْبَتِليكُم بَِنَهرٍ الثاين أنه تعاىل ابتالهم ليتعودوا الصرب على الشدائد

  النهر أقوال أحدها وهو قول قتادة والربيع أنه هنر بني األردن وفلسطنياملسألة الثالثة يف 

والثاين وهو قول ابن عباس والسدي أنه هنر فلسطني قال القاضي والتوفيق بني القولني أن النهر املمتد من بلد قد 
  يضاف إىل أحد البلدين

سلكوا مفازة فسألوا اهللا أن جيري هلم هنراً أن الوقت كان قيظاً ف) الكشاف ( القول الثالث وهو الذي رواه صاحب 
  فقال إن اهللا مبتليكم مبا اقترحتموه من النهر

( جٍ نَّْبَتِليِه املسألة الرابعة قوله مُْبَتِليكُم بَِنَهرٍ أي ممتحنكم امتحان العبد كما قال إِنَّا َخلَقَْنا اِإلنَسانَ ِمن نُّطْفَةٍ  أَْمَشا
ء بني الناس إمنا يكون لظهور الشيء وثبت أن اهللا تعاىل ال يثبت وال يعاقب على علمه وملا كان االبتال)  ٢اإلنسان 

إمنا يفعل ذلك بظهور األفعال بني الناس وذلك ال حيصل إال بالتكليف ال جرم مسي التكليف ابتالء وفيه لغتان بال 
  يبلو وابتلى يبتلي قال الشاعر ولقد بلوتك وابتليت خليفيت

  بتأدب ولقد كفاك موديت
  فجاء باللغتني

املسألة اخلامسة هنر وهنر بتسكني اهلاء وحتريكها لغتان وكل ثالثي حشوه حرف من حروف احللق فإنه جيىء على 
  هذين كقولك صخر وصخر وشعر وشعر وقالوا حبر وحبر وقال الشاعر كأمنا خلقت كفاء من حجر

  فليس بني يديه والندى عمل
  يرى التيمم يف بر ويف حبر

  ة أن يرى يف كفه بللخماف
  أما قوله تعاىل فََمن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمّني َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمّنى ففيه مسائل

املسألة األوىل قوله فَلَْيَس مِّني كالزجر يعين ليس من أهل ديين وطاعيت ونظريه قوله تعاىل وَالُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤمَِناتِ 
ُهْم ّمن َبْعضٍ ِلَياء َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ مث قال قبل هذا الْمَُناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت بَْعُضَبْعضُُهْم أَْو

يرحم صغرينا ومل ليس منا من مل ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( َيأُْمُرونَ بِالُْمنكَرِ َوَيْنَهْونَ َعنِ الَْمْعرُوِف وأيضاً نظريه قوله 
  أي ليس على ديننا ومذهبنا واهللا أعلم) يوقر كبرينا 

املسألة الثانية قال أهل اللغة لَّمْ َيطَْعْمُه أي مل يذقه وهو من الطعم وهو يقع على الطعام والشراب هذا ما قاله أهل 
جداً مث شرب املاء وأراد  اللغة وعندي إمنا اختري هذا اللفظ لوجهني من الفائدة أحدمها أن اإلنسان إذا عطش

وصف ذلك املاء بالطيب واللذة قال إن هذا املاء كأنه اجلالب وكأنه عسل فيصفه بالطعوم اللذيذة فقوله َوَمن لَّمْ 
َيطَْعْمُه معناه أنه وإن بلغ به العطش إىل حيث يكون ذلك املاء يف فمه كاملوصوف هبذه الطعوم الطيبة فإنه جيب عليه 

أن ال يشربه والثاين أن من جعل املاء يف فمه ومتضمض به مث أخرجه من الفم فإنه يصدق عليه أنه االحتراز عنه و
ذاقه وطعمه وال يصدق عليه أنه شربه فلو قال ومن مل يشربه فإنه مين كان املنع مقصوراً على الشرب أما ملا قال 

علوم أن هذا التكليف أشق وأن املمنوع من شرب املاء َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه كان املنع حاصالً يف الشرب ويف املضمضة وم
  إذا متضمض به وجد نوع خفة وراحة



ن يقال املسألة الثالثة أنه تعاىل قال يف أول اآلية فََمن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمّني مث قال بعده َوَمن لَّمْ َيطَْعْمُه وكان ينبغي أ
  ا إال أنه ترك ذلك اللفظومن مل يطعم منه ليكون آخر اآلية مطابقاً أوهل

واختري هذا لفائدة وهي أن الفقهاء اختلفوا يف أن من حلف ال يشرب من هذا النهر كيف حينث قال أبو حنيفة ال 
حينث إال إذا كرع من النهر حىت لو اغترف بالكوز ماء من ذلك النهر وشربه ال حينث ألن الشرب من الشيء هو 

الشيء وهذا ال حيصل إال بأن يشرب من النهر وقال الباقون إذا اغترف املاء أن يكون ابتداء شربه متصالً بذلك 
  بالكوز من ذلك النهر وشربه حينث ألن ذلك وإن كان جمازاً إال أنه جماز معروف مشهور

ر إذا عرفت هذا فنقول إن قوله فََمن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمّني ظاهره أن يكون النهي مقصوراً على الشرب من النه
حىت لو أخذه بالكوز وشربه ال يكون داخالً حتت النهي فلما كان هذا االحتمال قائماً يف اللفظ األول ذكر يف 
اللفظ الثاين ما يزيل هذا اإلهبام فقال َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه مِّنى أضاف الطعم والشرب إىل املاء ال إىل النهر إزالة 

  لذلك اإلهبام
  َمنِ اغْتََرَف غُْرفَةً  بَِيِدِه ففيه مسائلأما قوله إِالَّ 

املسألة األوىل قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو غُْرفَةً  بفتح الغني وكذلك يعقوب وخلف وقرأ عاصم وابن عامر 
ومحزة والكسائي بالضم قال أهل اللغة الغرفة بالضم الشيء القليل الذي حيصل يف الكف والغرفة بالفتح الفعل وهو 

راف مرة واحدة ومثله األكلة واألكلة يقال فالن يأكل يف النهار أكله واحدة وما أكلت عندهم إال أكلة االغت
بالضم أي شيئاً قليالً كاللقمة ويقال احلزة من اللحم بالضم للقطعة اليسرية منه وحززت اللحم حزة أي قطعته مرة 

خلطوة أن خيطو مرة واحدة وقال املربد غرفة بالفتح واحدة وحنوه اخلطوة واخلطوة بالضم مقدار ما بني القدمني وا
  مصدر يقع على قليل ما يف يده وكثريه والغرفة بالضم اسم ملء الكف أو ما اغترف به

املسألة الثانية قوله إِالَّ َمنِ اغَْتَرَف استثناء من قوله فََمن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمّني وهذه اجلملة يف حكم املتصلة 
  إال أهنا قدمت يف الذكر للعناية باالستثناء

  املسألة الثالثة قال ابن عباس رضي اهللا عنهما كانت الغرفة يشرب منها هو ودوابه وخدمه وحيمل منها
وأقول هذا الكالم حيتمل وجهني أحدمها أنه كان مأذوناً أن يأخذ من املاء ما شاءه مرة واحدة بغرفة واحدة حبيث 

ة يكفيه ولدوابه وخدمه وألن حيمله مع نفسه والثاين أنه كان يأخذ القليل إال أن اهللا كان املأخوذ يف املرة الواحد
تعاىل جيعل الربكة فيه حىت يكفي لكل هؤالء وهذا كان معجزة لنيب ذلك الزمان كما أنه تعاىل كان يروي اخللق 

  العظيم من املاء القليل يف زمان حممد عليه الصالة والسالم
  رُِبواْ ِمْنُه إِالَّ قَِليالً ّمنُْهْم ففيه مسائلأما قوله تعاىل فََش

وهذا بسبب ميلهم إىل املعىن وإعراضهم عن ) الكشاف ( املسألة األوىل قرأ أيب واألعمش إِالَّ قَِليلٌ قال صاحب 
  نهماللفظ ألن قوله فَشَرُِبواْ ِمْنهُ يف معىن فلم يطيعوه ال جرم محل عليه كأنه قيل فلم يطيعوه إال قليل م

املسألة الثانية قد ذكرنا أن املقصود من هذا االبتالء أن يتميز الصديق عن الزنديق واملوافق عن املخالف فلما ذكر 
  اهللا تعاىل أن الذين يكونون أهالً هلذا القتال هم الذين ال يشربون من هذا النهر وأن كل

نفرة شديدة عن ذلك القتال ال جرم أقدموا على من شرب منه فإنه ال يكون مأذوناً يف هذا القتال وكان يف قلبهم 
الشرب فتميز املوافق عن املخالف والصديق عن العدو ويروى أن أصحاب طالوت ملا هجموا على النهر بعد عطش 

شديد وقع أكثرهم يف النهر وأكثروا الشرب وأطاع قوم قليل منهم أمر اهللا تعاىل فلم يزيدوا على االغتراف وأما 



خالفوا أمر اهللا فاسودت شفاههم وغلبهم العطش ومل يرووا وبقوا على شط النهر وجبنوا على لقاء الذين شربوا و
  العدو وأما الذين أطاعوا أمر اهللا تعاىل فقوي قلبهم وصح إمياهنم وعربوا النهر ساملني

وا على عدد أهل بدر املسألة الثالثة القليل الذي مل يشرب قيل إنه أربعة آالف واملشهور وهو قول احلسن أهنم كان
قال ألصحابه يوم بدر أنتم اليوم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ثلثمائة وبضعة عشر وهم املؤمنون والدليل عليه أن النيب 

على عدة أصحاب طالوت حني عربوا النهر وما جاز معه إال مؤمن قال الرباء بن عازب وكنا يومئذٍ ثلثمائة وثالثة 
  عشر رجالً
  فََصلَ طَالُوُت بِالْجُُنوِد قَالَ إِنَّ اللََّه ُمْبَتِليكُم بِنََهرٍ فََمن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ففيه مسألتان أما قوله فَلَمَّا

املسألة األوىل ال خالف بني املفسرين أن الذين عصوا اهللا وشربوا من النهر رجعوا إىل بلدهم ومل يتوجه معه إىل لقاء 
باب الشرب من النهر وإمنا اختلفوا يف أن رجوعهم إىل بلدهم كان قبل عبور النهر العدو إال من أطاع اهللا تعاىل يف 

أو بعده وفيه قوالن األول أنه ما عرب معه إال املطيع واحتج هذا القائل بأمور األول أن اهللا تعاىل قال فَلَمَّا فََصلَ 
َمَعُه الذين وافقوه يف تلك الطاعة فلما ذكر اهللا تعاىل كل العسكر  طَالُوتُ بِالُْجنُوِد قَالَ إِنَّ فاملراد بقوله الَِّذيَن ءاَمُنواْ

  مث خص املطيعني بأهنم عربوا النهر علمنا أنه ما عرب النهر أحد إال املطيعني
احلجة الثانية اآلية املتقدمة وهي قوله تعاىل حكاية عن طالوت فََمن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمّني أي ليس من أصحايب يف 

كالرجل الذي يقول لغريه لست أنت منا يف هذا األمر قال ومعىن فََشرِبُواْ ِمْنُه أي ليتسببوا به إىل الرجوع  سفري
  وذلك لفساد دينهم وقلبهم

احلجة الثالثة أن املقصود من هذا االبتالء أن يتميز املطيع عن العاصي واملتمرد حىت يصرفهم عن نفسه ويردهم قبل 
دو وإذا كان املقصود من هذا االبتالء ليس إال هذا املعىن كان الظاهر أنه صرفهم عن أن يرتدوا عند حضور الع

  نفسه يف ذلك الوقت وما أذن هلم يف عبور النهر
القول الثاين أنه استصحب كل جنوده وكلهم عربوا النهر واعتمدوا يف إثبات هذا القول على قوله تعاىل حكاية عن 

لََنا الَْيْوَم بَِجالُوَت َوُجنوِدِه ومعلوم أن هذا الكالم ال يليق باملؤمن املنقاد ألمر ربه بل ال  قوم طالوت قَالُواْ الَ طَاقَةَ 
يصدر إال عن املنافق أو الفاسق وهذه احلجة ضعيفة وبيان ضعفها من وجوه أحدها حيتمل أن يقال إن طالوت ملا 

نا يف هذا التخلف أنه ال طاقة لنا اليوم جبالوت عزم على جماوزة النهر وختلف األكثرون ذكر املتخلفون أن عذر
وجنوده فنحن معذورون يف هذا التخلف أقصى ما يف الباب أن يقال إن الفاء يف قوله فَلَمَّا َجاَوَزُه تقتضي أن يكون 

وت واملؤمنني ملا جاوزوا قوهلم الَ طَاقَةَ  لََنا الَْيْوَم بَِجالُوَت إمنا وقع بعد اجملاوزة إال أنا نقول حيتمل أن يقال إن طال
النهر ورأوا القوم ختلفوا وما جاوزوه سأهلم عن سبب التخلف فذكروا ذلك وما كان النهر يف العظم حبيث مينع من 

  املكاملة

  وحيتمل أن يكون املراد باجملاوزة قرب حصول اجملاوزة وعلى هذا التقدير فاإلشكال أيضاً زائل
املؤمنون الذين عربوا النهر كانوا فريقني بعضهم ممن حيب احلياة ويكره املوت واجلواب الثاين أنه حيتمل أن يقال 

  وكان اخلوف واجلزع غالباً على طبعه ومنهم من كان شجاعاً قوي القلب ال يبايل باملوت يف طاعة اهللا تعاىل
  فالقسم األول هم الذين قالوا الَ طَاقَةَ  لََنا الَْيوَْم

  وا بقوهلم كَم ّمن ِفئَةٍ  قَِليلَةٍ  غَلََبْت ِفئَةٍ  كَِثَريةً والقسم الثاين هم الذين أجاب
واجلواب الثالث حيتمل أن يقال القسم األول من املؤمنني ملا شاهدوا قلة عسكرهم قالوا الَ طَاقَةَ  لََنا الَْيْوَم بِجَالُوتَ 

أمر اهللا والقسم الثاين قالوا ال نوطن أنفسنا َوُجنوِدِه فال بد أن نوطن أنفسنا على القتل ألنه ال سبيل إىل الفرار من 



بل نرجو من اهللا الفتح والظفر فكان غرض األولني الترغيب يف الشهادة والفوز باجلنة وغرض الفريق الثاين 
  الترغيب يف طلب الفتح والنصرة وعلى هذا التقدير ال يكون يف واحد من القولني ما ينقض اآلخر

مبنزلة اإلطاقة يقال أطقت الشيء إطاقة وطاقة ومثلها أطاع إطاعة واالسم الطاعة وأغار  املسألة الثانية الطاقة مصدر
  يغري إغارة واالسم الغارة وأجاب جييب إجابة واالسم اجلابة ويف املثل أساء مسعاً فأساء جابة أي جواباً

  ؤال وهو أنه تعاىل مل جعلهم ظانني ومل جيعلهم حازمنيأما قوله تعاىل قَالَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم ُمالَقُواْ اللَِّه ففيه س
من ( وجوابه أن السبب فيه أمور األول وهو قول قتادة أن املراد من لقاء اهللا املوت قال عليه الصالة والسالم 

لقتل وهؤالء املؤمنون ملا وطنوا أنفسهم على ا) أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه 
وغلب على ظنوهنم أهنم ال يتخلصون من املوت ال جرم قيل يف صفتهم إهنم يظنون أهنم مالقوا اهللا الثاين الَِّذيَن 

َيظُنُّونَ أَنَُّهم ُمالَقُواْ اللَِّه أي مالقوا ثواب اهللا بسبب هذه الطاعة وذلك ألن أحداً ال يعلم عاقبة أمره فال بد أن يكون 
  يف الطاعة أبلغ األمر إال من أخرب اهللا بعاقبة أمره وهذا قول أيب مسلم وهو حسنظاناً راجياً وإن بلغ 

الوجه الثالث أن يكون املعىن قال الذين يظنون أهنم مالقوا طاعة اهللا وذلك ألن اإلنسان ال ميكنه أن يكون قاطعاً 
يكون بنية خالصة فحيئٍذ ال يكون  بأن هذا العمل الذي عمله طاعة ألنه رمبا أتى فيه بشيء من الرياء والسمعة وال

  الفعل طاعة إمنا املمكن فيه أن يظن أنه أتى به على نعت الطاعة واإلخالص
قول  الوجه الرابع أنا ذكرنا يف تفسري قوله تعاىل أَن َيأِْتَيكُُم التَّابُوُت ِفيِه َسكِيَنةٌ  ّمن رَّّبكُْم أن املراد بالسكينة على

لتابوت كتب إهلية نازلة على األنبياء املتقدمني دالة على حصول النصر والظفر لطالوت بعض املفسرين أنه كان يف ا
وجنوده ولكنه ما كان يف تلك الكتب أن النصر والظفر حيصل يف املرة األوىل أو بعدها فقوله الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم 

فر وإمنا جعله ظناً ال يقيناً ألن حصوله يف اجلملة وإن كان ُمالَقُواْ اللَِّه يعين الذين يظنون أهنم مالقوا وعد اهللا بالظ
  قطعاً إال أن حصوله يف املرة األوىل ما كان إال على

  سبيل حسن الظن
الوجه اخلامس قال كثري من املفسرين املراد بقوله َيظُنُّونَ أَنَُّهم ُمالَقُواْ اللَِّه أهنم يعلمون ويوقنون إال أنه أطلق لفظ 

  قني على سبيل اجملاز ملا بني الظن واليقني من املشاهبة يف تأكد االعتقادالظن على الي
  أما قوله كَم ّمن ِفئَةٍ  قَِليلَةٍ  غَلََبْت ِفئَةٍ  كَِثَريةً  بِإِذِْن اللَِّه ففيه مسائل

وِدِه واملعىن أنه ال عربة بكثرة العدد املسألة األوىل املراد منه تقوية قلوب الذين قالوا الَ طَاقَةَ  لََنا الَْيْوَم بَِجالُوَت َوجُن
إمنا العربة بالتأييد اإلهلي والنصر السماوي فإذا جاءت الدولة فال مضرة يف القلة والذلة وإذا جاءت احملنة فال منفعة 

  يف كثرة العدد والعدة
لفئة من قوهلم فأوت املسألة الثانية الفئة اجلماعة ألن بعضهم قد فاء إىل بعض فصاروا مجاعة وقال الزجاج أصل ا

  رأسه بالسيف وفأيت إذا قطعت فالفئة الفرقة من الناس كأهنا قطعة منهم
املسألة الثالثة قال الفراء لو ألغيت من ههنا جاز يف فئة الرفع والنصب واخلفض أما النصب فألن كَْم مبنزلة عدد 

ه وأما الرفع فعلى نية تقدمي الفعل كأنه فنصب ما بعده حنو عشرين رجالً وأما اخلفض فبتقدير دخول حرف ِمْن علي
  قيل كم غلبت فئة

ة وأما قوله َواللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن فال شبهة أن املراد املعونة والنصرة مث حيتمل أن يكون هذا قوالً للذين قالوا كَم ّمن ِفئَ
  ٍ قَِليلَةٍ  وحيتمل أن يكون قوالً من اهللا تعاىل وإن كان األول أظهر

  ْومِ الْكَاِفرِيَنا َبَرزُواْ ِلجَالُوَت َوُجُنوِدِه قَالُواْ َربََّنآ أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصبًْرا َوثَبِّتْ أَقَْداَمَنا َوانصُْرَنا َعلَى الْقََولَمَّ



  فيه مسائل
اء املسألة األوىل املبارزة يف احلروب هي أن يربز كل واحد منهم لصاحبه وقت القتال واألصل فيها أن األرض الفض

اليت ال حجاب فيها يقال هلا الرباز فكان الربوز عبارة عن حصول كل واحد منهما يف األرض املسماة بالرباز وهو 
  أن يكون كل واحد منهما حبيث يرى صاحبه

املسألة الثانية أن العلماء واألقوياء من عسكر طالوت ملا قرروا مع العوام والضعفاء أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة 
ة بإذن اهللا وأوضحوا أن الفتح والنصرة ال حيصالن إال بإعانة اهللا ال جرم ملا برز عسكر طالوت إىل عسكر كثري

جالوت ورأوا القلة يف جانبهم والكثرة يف جانب عدوهم ال جرم اشتغلوا بالدعاء والتضرع فقالوا َربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا 
م قالوا حني االلتقاء مع املشركني َوكَأَّين ّمن نَّبِىّ  قَاَتلَ َمَعُه رِّبيُّونَ كَِثريٌ َصبًْرا ونظريه ما حكى اهللا عن قوم آخرين أهن

قَْداَمَنا إىل قوله َوَما كَانَ قَْولَُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ ربََّنا اغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا وَإِْسَرافََنا ِفى أَْمرَِنا َوثَّبتْ أَ)  ١٤٦آل عمران ( 
  وهكذا كان)  ١٤٧آل عمران ( لَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن وانُصرَْنا َع

يف كل املواطن وروي عنه يف قصة بدر أنه عليه السالم مل يزل يصلي ) صلى اهللا عليه وسلم ( يفعل رسول اهللا 
وكان ) اللهم إين أعوذ بك من شرورهم وأجعلك يف حنورهم ( ويستنجز من اهللا وعده وكان مىت لقي عدواً قال 

  )اللهم بك أصول وبك أجول ( ول يق
املسألة الثالثة اإلفراغ الصب يقال أفرغت اإلناء إذا صببت ما فيه وأصله من الفراغ يقال فالن فارغ معناه أنه خال 

  مما يشغله واإلفراغ إخالء اإلناء مما فيه وإمنا خيلو بصب كل ما فيه
ل على املبالغة يف طلب الصرب من وجهني أحدمها أنه إذا صب إذا عرفت هذا فنقول قوله أَفْرِغْ َعلَْيَنا صَْبًرا يد

الشيء يف الشيء فقد أثبت فيه حبيث ال يزول عنه وهذا يدل على التأكيد والثاين أن إفراغ اإلناء هو إخالؤه وذلك 
  يكون بصب كل ما فيه فمعىن أفرغ علينا صرباً أي أصبب علينا أمت صب وأبلغه

مور املطلوبة عند احملاربة جمموع أمور ثالثة فأوهلا أن يكون اإلنسان صبوراً على مشاهدة املسألة الرابعة اعلم أن األ
املخاوف واألمور اهلائلة وهذا هو الركن األعلى للمحارب فإنه إذا كان جباناً ال حيصل منه مقصود أصالً وثانيها أن 

قف ويثبت وال يصري ملجأ إىل الفرار وثالثها يكون قد وجد من اآلالت واألدوات واالتفاقات احلسنة مما ميكنه أن ي
  أن تزداد قوته على قوة عدوه حىت ميكنه أن يقهر العدو

 إذا عرفت هذا فنقول املرتبة األوىل هي املراد من قوله أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصبًْرا والثانية هي املراد بقوله َوثَّبْت أَقَْدامََنا
  َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَنوالثالثة هي املراد بقوله وَانُصْرَنا 

املسألة اخلامسة احتج األصحاب على أن أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل بقوله َربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصبًْرا وذلك ألنه ال 
معىن للصرب إال القصد على الثبات وال معىن للثبات إال السكون واالستقرار وهذه اآلية دالة على أن ذلك القصد 

سمى بالصرب من اهللا تعاىل وهو قوله أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصْبًرا وعلى أن الثبات والسكون احلاصل عند ذلك القصد أيضاً امل
بفعل اهللا تعاىل وهو قوله وَثَّبْت أَقَْداَمَنا وهذا صريح يف أن اإلرادة من فعل العبد وخبلق اهللا تعاىل أجاب القاضي عنه 

القدم حتصيل أسباب الصرب وأسباب ثبات القدم وتلك األسباب أمور أحدها أن جيعل بأن املراد من الصرب وتثبيت 
يف قلوب أعدائهم الرعب واجلنب منهم فيقع بسبب ذلك منهم االضطراب فيصري ذلك سبباً جلراءة املسلمني عليهم 

 معرفة بطالن ما هم عليه ويصري داعياً هلم إىل الصرب على القتال وترك االهنزام وثانيها أن يلطف ببعض أعدائهم يف
فيقع بينهم االختالف والتفرق ويصري ذلك سبباً جلراءة املؤمنني عليهم وثالثها أن حيدث تعاىل فيهم ويف ديارهم 

وأهاليهم من البالء مثل املوت والوباء وما يكون سبباً الشتغاهلم بأنفسهم وال يتفرغون حينئٍذ للمحاربة فيصري ذلك 



ني عليهم ورابعها أن يبتليهم مبرض وضعف يعمهم أو يعم أكثرهم أو ميوت رئيسهم ومن يدبر سبباً جلراءة املسلم
  أمرهم فيعرف املؤمنون ذلك فيصري ذلك سبباً لقوة قلوهبم وموجباً ألن حيصل هلم الصرب والثبات هذا كالم القاضي

والثبات عبارة عن السكون فدلت  واجلواب عنه من وجهني األول أنا بينا أن الصرب عبارة عن القصد إىل السكوت
هذه اآلية على أن إرادة العبد ومراده من اهللا تعاىل وذلك يبطل قولكم وأنتم تصرفون الكالم عن ظاهره وحتملونه 

  على أسباب الصرب وثبات األقدام ومعلوم أن ترك الظاهر بغري دليل ال جيوز

بفعل اهللا تعاىل إذا حصلت ووجدت فهل هلا أثر يف  الوجه الثاين يف اجلواب أن هذه األسباب اليت سلمتم أهنا
الترجيح الداعي أوليس هلا أثر فيه وإن مل يكن هلا أثر فيه مل يكن لطلبها من اهللا قائدة وإن كان هلا أثر يف الترجيح 
فعند صدور هذه األسباب املرجحة من اهللا حيصل الرجحان وعند حصول الرجحان ميتنع الطرف املرجوح فيجب 

  الطرف الراجح ألنه ال خروج عن طريف النقيض وهو املطلوب واهللا أعلم حصول
ُه ِممَّا َيَشآُء َولَْوالَ َدفُْع اللَِّه النَّاَس بَْعضَُهم  فََهَزُموُهم بِإِذْنِ اللَِّه َوقََتلَ َداُووُد جَالُوَت وَآَتاُه اللَُّه الُْملَْك وَالِْحكَْمةَ  َوَعلََّم

  َألْرُض َولَاِكنَّ اللََّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الَْعالَمَِنيبَِبْعضٍ لَفََسَدِت ا
املعىن أن اهللا تعاىل استجاب دعاءهم وأفرغ الصرب عليهم وثبت أقدامهم ونصرهم على القوم الكافرين جالوت 

للَِّه بِالْخَْيراِت بِإِذُنِ اللَّهِ وجنوده وحقق بفضله ورمحته ظن من قال كَم ّمن ِفئَةٍ  قَِليلَةٍ  غَلََبْت ِفئَةٍ  كَِثَريةً  بِإِذِْن ا
وأصل اهلزم يف اللغة الكسر يقال سقاء منهزم إذا تشقق مع جفاف وهزمت العظم أو القصبة هزماً واهلزمة نقرة يف 

اجلبل أو يف الصخرة قال سفيان بن عيينة يف زمزم هي هزمة جربيل يريد هزمها برجله فخرج املاء ويقال مسعت 
صوت فيه تشقق ويقال للسحاب هزمي ألنه يتشقق باملطر وهزم الضرع وهزمه ما يكسر منه مث هزمة الرعد كأنه 

أخرب تعاىل أن تلك اهلزمية كانت بإذن اهللا وبإعانته وتوفيقه وتيسريه وأنه لوال إعانته وتيسريه ملا حصل ألبتة مث قال 
عليه السالم كان راعياً وله سبعة أخوة مع طالوت َوقََتلَ َداُوودُ َجالُوَت قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إن داود 

فلما أبطأ خرب إخوته على أبيهم إيشاً أرسل ابنه داود إليهم ليأتيه خبربهم فأتاهم وهم يف املصاف وبدر جالوت اجلبار 
اود وكان من قوم عاد إىل الرباز فلم خيرج إليه أحد فقال يا بين إسرائيل لو كنتم على حق لبارزين بعضكم فقال د

إلخوته أما فيكم من خيرج إىل هذا األقلف فسكتوا فذهب إىل ناحية من الصف ليس فيها إخوته فمر به طالوت 
وهو حيرض الناس فقال له داود ما تصنعون مبن يقتل هذا األقلف فقال طالوت أنكحه ابنيت وأعطيه نصف ملكي 

ب واألسد يف الرعي وكان طالوت عارفاً جبالدته فلما فقال داود فأنا خارج إليه وكان عادته أن يقاتل باملقالع الذئ
هم داود بأن خيرج رماه فأصابه يف صدره ونفذ احلجر فيه وقتل بعده ناساً كثرياً فهزم اهللا جنود جالوت َوقََتلَ 

َداُووُد جَالُوَت فحسده طالوت وأخرجه من مملكته ومل يف له بوعده مث ندم فذهب يطلبه إىل أن قتل وملك داود 
  وحصلت له النبوة ومل جيتمع يف بين إسرائيل امللك والنبوة إال له

اعلم أن قوله فََهَزُموُهم بِإِذِْن اللَِّه َوقََتلَ َداُوودُ َجالُوَت يدل على أن هزمية عسكر جالوت كانت من طالوت وإن 
قبل قتل جالوت أو بعده كان قتل جالوت ما كان إال من داود وال داللة يف الظاهر على أن اهنزام العسكر كان 

  ألن الواو ال تفيد الترتيب

  أما قوله تعاىل َوآتَاُه اللَُّه الُْملَْك َوالِْحكَْمةَ  ففيه مسائل
املسألة األوىل قال بعضهم آتاه اهللا امللك والنبوة جزاء على ما فعل من الطاعة العظيمة وبذل النفس يف سبيل اهللا مع 

لتحمل أمر النبوة والنبوة ال ميتنع جعلها جزاء على الطاعات كما قال تعاىل َولَقَدِ  أنه تعاىل كان عاملاً بأنه صاحل



وقال اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ )  ٣٣ ٣٢الدخان ( اخَْتْرَناُهْم َعلَى ِعلْمٍ َعلَى الَْعالَِمَني َوءاَتْيَناُهم ِمَن االَْياِت َما ِفيِه َبلٌَؤ اْ مُّبٌِني 
وظاهر هذه اآلية يدل أيضاً على ذلك ألنه تعاىل ملا حكى عن داود أنه قتل جالوت )  ١٢٤األنعام  (َيجَْعلُ رَِسالََتُه 

قال بعده وَآَتاُه اللَُّه الُْملَْك وَالِْحكَْمةَ  والسلطان إذا أنعم على بعض عبيده الذين قاموا خبدمة شاقة يغلب على الظن 
ن النبوة ال جيوز جعلها جزاء على األعمال بل ذلك حمض أن ذلك اإلنعام ألجل تلك اخلدمة وقال األكثرون إ

  ) ٧٥احلج ( التفضل واإلنعام قال تعاىل اللَُّه َيْصطَِفى ِمَن الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً َوِمَن النَّاسِ 
ىل املسألة الثانية قال بعضهم ظاهر اآلية يدل على أن داود حني قتل جالوت آتاه اهللا امللك والنبوة وذلك ألنه تعا

ذكر إيتاء امللك والنبوة عقيب ذكره لقتل داود جالوت وترتيب احلكم على الوصف املناسب مشعر بكون ذلك 
الوصف علة لذلك احلكم وبيان املناسبة أنه عليه السالم ملا قتل مثل ذلك اخلصم العظيم باملقالع واحلجر كان ذلك 

تقتل جالوت بنا فظهور املعجز يدل على النبوة وأما معجزاً ال سيما وقد تعلقت األحجار معه وقالت خذنا فإنك 
امللك فألن القوم ملا شاهدوا منه قهر ذلك العدو العظيم املهيب بذلك العمل القليل فال شك أن النفوس متيل إليه 

وذلك يقتضي حصول امللك له ظاهراً وقال األكثرون إن حصول امللك والنبوة له تأخر عن ذلك الوقت بسبع 
ما قاله الضحاك قالوا والروايات وردت بذلك قالوا ألن اهللا تعاىل كان قد عني طالوت للملك فيبعد أن سنني على 

يعزله عن امللك حال حياته واملشهور يف أحوال بين إسرائيل كان نيب ذلك الزمان أمشويل وملك ذلك الزمان 
ت أعطى اهللا تعاىل امللك لداود فاجتمع امللك طالوت فلما تويف أمشويل أعطى اهللا تعاىل النبوة لداود وملا مات طالو

  والنبوة فيه
املسألة الثالثة الِْحكَْمةَ  هي وضع األمور مواضعها على الصواب والصالح وكمال هذا املعىن إمنا حيصل بالنبوة فال 

ءاَتْيَنا ءالَ إِبْراهِيَم الِْكتَاَب وَالِْحكَْمة يبعد أن يكون املراد باحلكمة ههنا النبوة قال تعاىل َما ءاَتاُهمُ اللَُّه ِمن فَْضِلِه فَقَْد 
وقال فيما بعث به نبيه عليه السالم َوُيَعلُّمُهُم الِْكتَابَ )  ٥٤النساء ( َ َوءاَتْيَناُهْم مُّلْكاً َعِظيماً فَِمْنُهْم مَّْن ءاَمَن بِِه 

  ) ١٤٦آل عمران ( َوالِْحكَْمةَ  
  النبوة فلم قدم امللك على احلكمة مع أن امللك أدون حاالً من النبوةفإن قيل فإذا كان املراد من احلكمة 

قلنا ألن اهللا تعاىل بني يف هذه اآلية كيفية ترقي داود عليه السالم إىل املراتب العالية وإذا تكلم املتكلم يف كيفية 
  الترقي فكل ما كان أكثر تأخراً يف الذكر كان أعلى حاالً وأعظم رتبة

َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاء ففيه وجوه أحدها أن املراد به ما ذكره يف قوله َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ  لَُبوسٍ لَّكُْم  أما قوله تعاىل
)  ١١ ١٠سبأ ( وقال وَأَلَنَّا لَهُ الَْحِديدَ أَِن اْعَملْ سَابِغَاٍت َوقَّدْر ِفى السَّْرِد )  ٨٠األنبياء ( ِلُتْحصَِنكُْم ّمن بَأِْسكُْم 

  ) ١٦النمل ( يها أن املراد كالم الطري والنمل قال تعاىل حكاية عنه ُعلّْمَنا َمنِطَق الطَّْيرِ وثان

وثالثها أن املراد به ما يتعلق مبصاحل الدنيا وضبط امللك فإنه ما ورث امللك من آبائه ألهنم ما كانوا ملوكاً بل كانوا 
وذلك ألنه كان حاكماً بني الناس فال بد )  ١٦٣النساء ( وُد َزُبوراً رعاة ورابعها علم الدين قال تعاىل َوءاَتْيَنا َداُو

  وأن يعلمه اهللا تعاىل كيفية احلكم والقضاء وخامسها األحلان الطيبة وال يبعد محل اللفظ على الكل
بعده ِعلِْمِه فإن قيل إنه تعاىل ملا ذكر إنه آتاه احلكمة وكان املراد باحلكمة النبوة فقد دخل العلم يف ذلك فلم ذكر 

  ِممَّا َيَشاء
قلنا املقصود منه التنبيه على أن العبد قط ال ينتهي إىل حالة يستغين عن التعلم سواء كان نبياً أو مل يكن وهلذا 

اسَ مث قال تعاىل َولَْوالَ َدفُْع اللَِّه النَّ)  ١١٤طه ( َوقُل رَّّب زِْدنِى ِعلْماً ) صلى اهللا عليه وسلم ( السبب قال حملمد 
  َبْعضَُهم بِبَْعضٍ لَفََسَدتِ االْرُض



اعلم أنه تعاىل ملا بني أن الفساد الواقع جبالوت وجنوده زال مبا كان من طالوت وجنوده ومبا كان من داود من قتل 
جالوت بني عقيب ذلك مجلة تشتمل كل تفصيل يف هذا الباب وهو أنه تعاىل يدفع الناس بعضهم ببعض لكي ال 

  ال َولَْوالَ َدفْعُ اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعضٍ لَفََسَدِت االْرُض وههنا مسائلتفسد األرض فق
بغري ألف وكذلك يف سورة احلج َولَْوالَ َدفْعُ )  ٢٥البقرة ( املسألة األوىل قرأ ابن كثري وأبو عمرو َولَْوالَ َدفُْع اللَِّه 

بغري ألف ووافقهما عاصم ومحزة والكسائي وابن عامر )  ٣٨احلج ( الَِّذيَن ءاَمنُواْ  اللَِّه وقرآ مجيعاً إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ
 اللَِّه و إِنَّ اليحصيب على دفع اهللا بغري ألف إال أهنم قرؤا إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن ءاَمُنواْ باأللف وقرأ نافع وَلَْوالَ َعْبُد

  اللََّه ُيَداِفُع باأللف
اللَّهَ  فت هذه الروايات فنقول أما من قرأ َولَْوالَ َدفُْع اللَِّه إِنَّ اللََّه فوجهه ظاهر وأما من قرأ َولَْوالَ َعْبُد اللَِّه إِنَّإذا عر

ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن ءاَمنُواْ فوجه اإلشكال فيه أن املدافعة مفاعلة وهي عبارة عن كون كل واحد من املدافعني دافعاً 
ومانعاً له من فعله وذلك من العبد يف حق اهللا تعاىل حمال وجوابه أن ألهل اللغة يف لفظ دفاع قولني أحدمها  لصاحبه

أنه مصدر لدفع تقول دفعته دفعاً ودفاعاً كما تقول كتبته كتباً وكتاباً قالوا وفعال كثرياً جييء مصدراً للثالثي من 
قيته لقاء وقمت قياماً وعلى هذا التأويل كان قوله َولَْوالَ َعْبدُ فعل وفعل تقول مجح مجاحاً وطمح طماحاً وتقول ل

  اللَِّه معناه ولوال دفع اهللا
والقول الثاين قول من جعل دفاع من دافع فاملعىن أنه سبحانه إمنا يكف الظلمة والعصاة عن ظلم املؤمنني على أيدي 

ئك املبطلني مدافعات ومكافحات فحسن اإلخبار عنه أنبيائه ورسله وأئمة دينه وكان يقع بني أولئك احملقني وأول
( وكما قال قَاَتلَُهُم اللَُّه )  ١٣األنفال ( َوَشاقُّواْ اللَِّه )  ٣٣املائدة ( بلفظ املدافعة كما قال ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرسُولَُه 

  ونظائره واهللا أعلم)  ٣٠التوبة 
آلية املدفوع واملدفوع به فقوله َولَْوالَ َدفُْع اللَِّه النَّاَس بَْعضَُهم إشارة إىل املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل ذكر يف هذه ا

املدفوع وقوله بَِبْعضِ إشارة إىل املدفوع به فأما املدفوع عنه فغري مذكور يف اآلية فيحتمل أن يكون املدفوع عنه 
  تمل أن يكون جمموعهماالشرور يف الدين وحيتمل أن يكون املدفوع عنه الشرور يف الدنيا وحي

أما القسم األول وهو أن يكون املدفوع عنه الشرور يف الدين فتلك الشرور إما أن يكون املرجع هبا إىل الكفر أو 
  إىل الفسق أو إليهما فلنذكر هذه االحتماالت

ير فالدافعون االحتمال األول أن يكون املعىن ولوال دفع اهللا بعض الناس عن الكفر بسبب البعض وعلى هذا التقد
هم األنبياء وأئمة اهلدى فإهنم الذين مينعون الناس عن الوقوع يف الكفر بإظهار الدالئل والرباهني والبينات قال تعاىل 

  ) ١إبراهيم ( ِكَتاٌب أَنزَلَْناُه إِلَْيَك لُِتخْرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ 
وال دفع اهللا بعض الناس عن املعاصي واملنكرات بسبب البعض وعلى هذا واالحتمال الثاين أن يكون املراد ول

التقدير فالدافعون هم القائمون باألمر باملعروف والنهي عن املنكر على ما قال تعاىل كُنُتْم َخْيَر أُمَّةٍ  أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ 
ويدخل يف هذا الباب األئمة املنصوبون من قبل اهللا )  ١١٠ آل عمران( َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وََتْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ 

)  ٩٦املؤمنون ( تعاىل ألجل إقامة احلدود وإظهار شعائر اإلسالم ونظريه قوله تعاىل اْدفَْع بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن السَّّيئَةَ  
  ) ٢٢الرعد ( ويف موضع آخر وََيْدَرُؤنَ بِالَْحَسَنةِ  السَّّيئَةَ  

الثالث ولوال دفع اهللا بعض الناس عن اهلرج واملرج وإثارة الفنت يف الدنيا بسبب البعض واعلم أن االحتمال 
الدافعني على هذا التقدير هم األنبياء عليهم السالم مث األئمة وامللوك الذابون عن شرائعهم وتقريره أن اإلنسان 

طحن ذاك هلذا وال يبين هذا لذاك وال ينسج ذاك هلذا الواحد ال ميكنه أن يعيش وحده ألنه ما مل خيبز هذا لذاك وال ي



ال تتم مصلحة اإلنسان الواحد وال تتم إال عند اجتماع مجع يف موضع واحد فلهذا قيل اإلنسان مدين بالطبع مث إن 
ة بني اخللق االجتماع بسبب املنازعة املفضية إىل املخاصمة أوالً واملقاتلة ثانياً فال بد يف احلكمة اإلهلية من وضع شريع

لتكون الشريعة قاطعة للخصومات واملنازعات فاألنبياء عليهم السالم الذين أوتوا من عند اهللا هبذه الشرائع هم 
الذين دفع اهللا بسببهم وبسبب شريعتهم اآلفات عن اخللق فإن اخللق ما داموا يبقون متمسكني بالشرائع ال يقع 

كانوا يتمسكون هبذه الشرائع كانت الفنت زائلة واملصاحل حاصلة فظهر بينهم خصام وال نزاع فامللوك واألئمة مىت 
أن اهللا تعاىل يدفع عن املؤمنني أنواع شرور الدنيا بسبب بعثة األنبياء عليهم السالم واعلم أنه كما ال بد يف قطع 

( لصالة والسالم اخلصومات واملنازعات من الشريعة فكذا ال بد يف تنفيذ الشريعة من امللك وهلذا قال عليه ا
اإلسالم أمري والسلطان حارس فما ال أمري له فهو منهزم وما ال ( وقال أيضاً ) اإلسالم والسلطان أخوان توأمان 

وهلذا يدفع اهللا تعاىل عن املسلمني أنواع شرور الدنيا بسبب وضع الشرائع وبسبب نصب ) حارس له فهو ضائع 
يف تفسري قوله لَفََسَدِت االْرُض أي لغلب على أهل األرض القتل  امللوك وتقويتهم ومن قال هبذا القول قال

وقال )  ٢٠٥البقرة ( واملعاصي وذلك يسمى فساداً قال اهللا تعاىل وَُيْهِلَك الَْحْرثَ وَالنَّْسلَ وَاللَُّه الَ ُيِحبُّ الْفَسَاَد 
 ١٩القصص ( يُد إِالَّ أَن َتكُونَ َجبَّاراً ِفى االْْرضِ َوَما تُرِيُد أَن َتكُونَ أَتُرِيُد أَن َتقُْتلَنِى كََما قََتلَْت َنفْساً بِاالْْمسِ إِن ُترِ

وقال أََتذَُر ُموَسى َوقَْوَمُه ِلُيفِْسُدواْ )  ٢٦غافر ( وقال إِّنى أََخاُف أَن يَُبّدلَ ِديَنكُْم أَوْ أَن ُيظْهَِر ِفى االْْرضِ الْفََساَد ) 
وهذا )  ٤١الروم ( وقال ظََهَر الْفَسَاُد ِفى الَْبّر وَالَْبْحرِ بَِما كَسََبْت أَْيِدى النَّاسِ  ) ١٢٧األعراف ( ِفى االْْرضِ 

اٌت َوَمَساجِدُ التأويل يشهد له قوله يف سورة احلج َولَْوالَ َدفْعُ اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ لَُّهّدَمتْ َصواِمُع َوبَِيٌع َوَصلَو
  ) ٤٠احلج ( 

  مال الرابع ولوال دفع اهللا باملؤمنني واألبرار عن الكفار والفجار لفسدت األرض وهللكت مبناالحت

يدفع مبن يصلي من أميت عمن ال يصلي ومبن ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( فيها وتصديق هذا ما روي أن النيب 
عمن ال جياهد ولو اجتمعوا على يزكي عمن ال يزكي ومبن يصوم عمن ال يصوم ومبن حيج عمن ال حيج ومبن جياهد 

هذه اآلية على صحة هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث تال رسول اهللا ) ترك هذه األشياء ملا أنظرهم اهللا طرفة عني 
لَُّهَما َوكَانَ أَُبوُهَما القول من القرآن قوله تعاىل َوأَمَّا الْجِدَاُر فَكَانَ ِلُغلَاَمْينِ يَِتيَمْينِ ِفى الَْمِديَنةِ  َوكَانَ َتْحَتُه كَنٌز 

إىل قوله َولَوْ َتَزيَّلُواْ لََعذَّْبَنا )  ٢٥الفتح ( وقال تعاىل َولَْوالَ رَِجالٌ مُّْؤِمُنونَ َونَِساء مُّْؤِمنَاٌت )  ٨٢الكهف ( َصاِلحاً 
ومن قال هبذا )  ٣٣األنفال ( يَُعذّبَُهْم وَأَنَت ِفيهِْم وقال َوَما كَانَ اللَُّه ِل)  ٢٥الفتح ( الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمنُْهْم َعذَاباً أَِليماً 

  القول قال يف تفسري قوله لَفََسَدِت االْرُض أي ألهلك اهللا أهلها لكثرة الكفار والعصاة
واالحتمال اخلامس أن يكون اللفظ حمموالً على الكل ألن بني هذه األقسام قدراً مشتركاً وهو دفع املفسدة فإذا 

  عليه دخلت األقسام بأسرها فيهمحلنا اللفظ 
املسألة الثالثة قال القاضي هذه اآلية من أقوى ما يدل على بطالن اجلرب ألنه إذا كان الفساد من خلقه فكيف يصلح 

اس أن يقول تعاىل َولَْوالَ َدفْعُ اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعضٍ لَفََسَدِت االْرُض وجيب أن ال يكون على قوهلم لدفاع الن
بعضهم ببعض تأثري يف زوال الفساد وذلك ألن على قوهلم الفساد إمنا ال يقع بسبب أن ال يفعله اهللا تعاىل وال خيلقه 

  ال ألمر يرجع إىل الناس
واجلواب أن اهللا تعاىل ملا كان عاملاً بوقوع الفساد فإذا صح مع ذلك العلم أن ال يفعل الفساد كان املعىن أنه يصح 

مع بني عدم الفساد وبني العلم بوجود الفساد فيلزم أن يكون قادراً على اجلمع بني النفي واإلثبات من العبد أن جي
  وهو حمال



أما قوله َولَاِكنَّ اللََّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الْعَالَِمَني فاملقصود منه أن دفع الفساد هبذا الطريق إنعام يعم الناس كلهم واحتج 
بقضاء اهللا تعاىل فقالوا لو مل يكن فعل العبد خلقاً هللا تعاىل مل يكن دفع احملققني شر  أصحابنا هبذه اآلية على أن الكل

املبطلني فضالً من اهللا تعاىل على أهل الدنيا ألن املتويل لذلك الدفع إذا كان هو العبد من قبل نفسه وباختياره ومل 
عقيب قوله َولَْوالَ َدفْعُ اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعضٍ يدل على أنه تعاىل  يكن هللا تعاىل َولَاِكنَّ اللََّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الْعَالَِمَني

ذو فضل على العاملني بسبب ذلك الدفع فدل هذا على أن ذلك الدفع الذي هو فعلهم هو من خلق اهللا تعاىل ومن 
  تقديره

  فإن قالوا حيمل هذا على البيان واإلرشاد واألمر
ق الكفار والفجار ومل حيصل منه الدفع فعلمنا أن فضل اهللا ونعمته علينا إمنا كان بسبب قلنا كل ذلك قائم يف ح

  نفس ذلك الدفع وذلك يوجب قولنا واهللا أعلم
  ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوإِنََّك لَِمَن الْمُْرَسلَِني

ن حديث األلوف وإماتتهم وإحيائهم ومتليك طالوت وإظهار اعلم أن قوله ِتلَْك إشارة إىل القصص اليت ذكرها م
  اآلية اليت هي نزول التابوت من السماء وغلب اجلبابرة على يد داود وهو صيب فقري وال شك

  أن هذه األحوال آيات باهرة دالة على كمال قدرة اهللا تعاىل وحكمته ورمحته
  ر هبا إىل غائب ال إىل حاضرمع أن تلك يشا) هذه ( فإن قيل مل قال ِتلَْك ومل يقل 

أن تلك وذلك يرجع إىل معىن هذه وهذا وأيضاً )  ٢البقرة ( قلنا قد بينا يف تفسري قوله ذاِلكَ الِْكتَاُب الَ َرْيَب ِفيِه 
فهذه القصص ملا ذكرت صارت بعد ذكرها كالشيء الذي انقضى ومضى فكانت يف حكم الغائب فلهذا التأويل 

  قال ِتلَْك
تعاىل َنْتلُوَها يعين يتلوها جربيل عليه السالم عليك لكنه تعاىل جعل تالوة جربيل عليه السالم تالوة لنفسه أما قوله 

  ) ١٠الفتح ( وهذا تشريف عظيم جلربيل عليه السالم وهو كقوله إِنَّ الَِّذيَن ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيَبايُِعونَ اللََّه 
وتعترب ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن املراد من ذكر هذه القصص أن يعترب هبا حممد  أما قوله بِالَْحّق ففيه وجوه أحدها

هبا أمته يف احتمال الشدائد يف اجلهاد كما احتملها املؤمنون يف األمم املتقدمة وثانيها بِالَْحّق أي باليقني الذي ال 
ا أنزلنا هذه اآليات على وجه تكون يشك فيه أهل الكتاب ألنه يف كتبهم كذلك من غري تفاوت أصالً وثالثها إن

دالة يف نبوتك بسبب ما فيها من الفصاحة والبالغة ورابعها ِتلَْك آَياُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحّق أي جيب أن يعلم 
  أن نزول هذه اآليات عليك من قبل اهللا تعاىل وليس بسبب إلقاء الشياطني وال بسبب حتريف الكهنة والسحرة

ال َوإِنَّكَ لَِمَن الُْمْرَسِلَني وإمنا ذكر هذا عقيب ما تقدم لوجوه أحدها أنك أخربت عن هذه األقاصيص من غري مث ق
تعلم وال دراسة وذلك يدل على أنه عليه الصالة والسالم إمنا ذكرها وعرفها بسبب الوحي من اهللا تعاىل وثانيها 

يهم السالم يف بين إسرائيل من اخلوف عليهم والرد لقوهلم فال أنك قد عرفت هبذه اآليات ما جرى على األنبياء عل
يعظمن عليك كفر من كفر بك وخالف من خالف عليك ألنك مثلهم وإمنا بعث الكل لتأدية الرسالة والمتثال 
األمر على سبيل االختيار والتطوع ال على سبيل اإلكراه فال عتب عليك يف خالفهم وكفرهم والوبال يف ذلك 

فيما يظهر من الكفار واملنافقني ويكون قوله وَإِنَّكَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( يهم فيكون تسلية للرسول يرجع عل
  لَِمَن الُْمْرَسِلَني كالتنبيه على ذلك

ْيَنا ِعيَسى اْبَن مَْرَيَم الَْبيَِّناتِ ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ مِّنُْهْم مَّن كَلََّم اللَُّه َوَرفََع َبْعَضُهْم َدَرجَاٍت َوَءاَت
يِّنَاُت َولَاِكنِ اْخَتلَفُواْ فَِمْنُهْم مَّْن َوأَيَّْدَناهُ بُِروحِ الْقُُدسِ َولَْو َشآَء اللَُّه َما اقْتََتلَ الَِّذيَن ِمن َبْعدِِهم مِّن َبْعِد َما َجآَءْتُهمُ الَْب



  آَء اللَُّه َما اقَْتَتلُواْ َولَاِكنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما ُيرِيُدَءاَمَن َوِمْنُهم مَّن كَفََر َولَْو َش
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل تِلَْك ابتداء وإمنا قال ِتلَْك ومل يقل أولئك الرسل ألنه ذهب إىل اجلماعة كأنه قيل تلك اجلماعة الرسل 
  لَى بَْعضٍبالرفع ألنه صفة لتلك وخرب االبتداء فَضَّلَْنا بَْعَضُهْم َع

املسألة الثانية يف قوله ِتلَْك الرُُّسلُ أقوال أحدها أن املراد منه من تقدم ذكرهم من األنبياء عليهم السالم يف القرآن 
كإبراهيم وإمساعيل وإسحق ويعقوب وموسى وغريهم صلوات اهللا عليهم والثاين أن املراد منه من تقدم ذكرهم يف 

وت على قول من جيعله نبياً والثالث وهو قول األصم تلك الرسل الذين أرسلهم اهللا هذه اآلية كأمشويل وداود وطال
  ) ٢٥١البقرة ( لدفع الفساد الذين إليهم اإلشارة بقوله تعاىل َولَْوالَ َدفُْع اللَِّه النَّاَس بَْعضَُهم بِبَْعضٍ لَفََسَدتِ االْرُض 

من ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذكره أبو مسلم وهو أنه تعاىل أنبأ حممداً املسألة الثالثة وجه تعليق هذه اآلية مبا قبلها ما 
وقوهلم اْجَعلْ لََّنا إِلًَها كََما لَُهْم )  ١٥٣النساء ( أخبار املتقدمني مع قومهم كسؤال قوم موسى أَرَِنا اللَِّه جَْهَرةً  

ى وإبراء األكمه واألبرص بإذن اهللا فكذبوه وكقوم عيسى بعد أن شاهدوا منه إحياء املوت)  ١٣٨األعراف ( ءاِلَهةٌ  
وراموا قتله مث أقام فريق على الكفر به وهم اليهود وفريق زعموا أهنم أولياؤه وادعت على اليهود من قتله وصلبه 
ما كذهبم اهللا تعاىل فيه كاملأل من بين إسرائيل حسدوا طالوت ودفعوا ملكه بعد املسألة وكذلك ما جرى من أمر 

زى اهللا رسوله عما رأى من قومه من التكذيب واحلسد فقال هؤالء الرسل الذين كلم اهللا تعاىل بعضهم النهر فع
ورفع الباقني درجات وأيد عيسى بروح القدس قد ناهلم من قومهم ما ذكرناه بعد مشاهدة املعجزات وأنت رسول 

لئك ولكن ما قضى اهللا فهو كائن وما قدره مثلهم فال حتزن على ما ترى من قومك فلو شاء اهللا مل ختتلفوا أنتم وأو
  على إيذاء قومه له) صلى اهللا عليه وسلم ( فهو واقع وباجلملة فاملقصود من هذا الكالم تسلية الرسول 

أفضل ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الرابعة أمجعت األمة على أن بعض األنبياء أفضل من بعض وعلى أن حممداً 
فلما كان رمحة )  ١٠٧األنبياء ( جوه أحدها قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ َرْحَمةً  لّلَْعالَِمَني من الكل ويدل عليه و

  لكل العاملني لزم أن يكون أفضل من كل العاملني
ذان ويف احلجة الثانية قوله تعاىل َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك فقيل فيه ألنه قرن ذكر حممد بذكره يف كلمة الشهادة ويف األ

  التشهد ومل يكن ذكر سائر األنبياء كذلك
وبيعته ببيعته فقال إِنَّ )  ٨٠النساء ( احلجة الثالثة أنه تعاىل قرن طاعته بطاعته فقال مَّْن ُيِطعِ الرَّسُولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه 

( وعزته بعزته فقال َوِللَِّه الِْعزَّةُ  َوِلَرُسوِلِه )  ١٠الفتح ( ْيدِيهِْم الَِّذيَن ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعوَنَك اللََّه َيُد اللَِّه فَْوَق أَ
وإجابته بإجابته فقال مُّعْرُِضونَ يأَيَُّها )  ٦٢التوبة ( ورضاه برضاه فقال َواللَُّه َوَرُسولُُه أََحقُّ أَن يُْرُضوُه )  ٨املنافقون 

  ) ٢٤األنفال ( ِللرَُّسولِ الَِّذيَن ءاَمُنواْ اسَْتجِيُبواْ ِللَِّه َو
ِه  )  ٢٣البقرة ( احلجة الرابعة أن اهللا تعاىل أمر حممداً بأن يتحدى بكل سورة من القرآن فقال فَأُْتواْ بِسُوَرةٍ  ّمن مِّثِْل

وأقصر السور سورة الكوثر وهي ثالث آيات وكان اهللا حتداهم بكل ثالث آيات من القرآن وملا كان كل القرآن 
  آية وكذا آية لزم أن ال يكون معجز القرآن معجزاً واحداً بل يكون ألفي معجزة وأزيدستة آالف 

وإذا ثبت هذا فنقول إن اهللا سبحانه ذكر تشريف موسى بتسع آيات بينات فألن حيصل التشريف حملمد هبذه اآليات 
  الكثرية كان أوىل

ن معجزات سائر األنبياء فوجب أن يكون أفضل م) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة اخلامسة أن معجزة رسولنا 



  رسولنا أفضل من سائر األنبياء
  )القرآن يف الكالم كآدم يف املوجودات ( بيان األول قوله عليه السالم 

  بيان الثاين أن اخللعة كلما كانت أشرف كان صاحبها أكرم عند امللك
وف واألصوات وهي أعراض غري باقية احلجة السادسة أن معجزته عليه السالم هي القرآن وهي من جنس احلر

) صلى اهللا عليه وسلم ( وسائر معجزات سائر األنبياء من جنس األمور الباقية مث إنه سبحانه جعل معجزة حممد 
  باقية إىل آخر الدهر ومعجزات سائر األنبياء فانية منقضية

( ْولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه احلجة السابعة أنه تعاىل بعد ما حكى أحوال األنبياء عليهم السالم قال أُ
باالقتداء مبن قبله فإما أن يقال إنه كان مأموراً باالقتداء هبم يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( فأمر حممداً )  ٩٠األنعام 

الشرائع فلم يبق إال أصول الدين وهو غري جائز ألنه تقليد أو يف فروع الدين وهو غري جائز ألن شرعه نسخ سائر 
أن يكون املراد حماسن األخالق فكأنه سبحانه قال إنا أطلعناك على أحواهلم وسريهم فاختر أنت منها أجودها 

وأحسنها وكن مقتدياً هبم يف كلها وهذا يقتضي أنه اجتمع فيه من اخلصال املرضية ما كان متفرقاً فيهم فوجب أن 
  يكون أفضل منهم
ليه السالم بعث إىل كل اخللق وذلك يقتضي أن تكون مشقته أكثر فوجب أن يكون أفضل أما احلجة الثامنة أنه ع

وأما أن ذلك يقتضي أن تكون مشتقه )  ٢٨سبأ ( إنه بعث إىل كل اخللق فلقوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْناكَ إِالَّ كَافَّةً  لّلنَّاسِ 
نصار فإذا قال جلميع العاملني يا أيها الكافرون صار الكل أكثر فألنه كان إنساناً فرداً من غري مال وال أعوان وأ

أعداء له وحينئٍذ يصري خائفاً من الكل فكانت املشقة عظيمة وكذلك فإن موسى عليه السالم ملا بعث إىل بين 
ن إسرائيل فهو ما كان خياف أحداً إال من فرعون وقومه وأما حممد عليه السالم فالكل كانوا أعداء له يبني ذلك أ
إنساناً لو قيل له هذا البلد اخلايل عن الصديق والرفيق فيه رجل واحد ذو قوة وسالح فاذهب إليه اليوم وحيداً 

وبلغ إليه خرباً يوحشه ويؤذيه فإنه قلما مسحت نفسه بذلك مع أنه إنسان واحد ولو قيل له اذهب إىل بادية بعيدة 
وكذا من األخبار املوحشة لشق ذلك على اإلنسان أما النيب  ليس فيها أنس وال صديق وبلغ إىل صاحب البادية كذا

فإنه كان مأموراً بأن يذهب طول ليله وهناره يف كل عمره إىل اجلن واإلنس الذين ال عهد ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
 يتلكأ بل سارع له هبم بل املعتاد منهم أهنم يعادونه ويؤذونه ويستخفونه مث إنه عليه السالم مل ميل من هذه احلالة ومل

إليها سامعاً مطيعاً فهذا يقتضي أنه حتمل يف إظهار دين اهللا أعظم املشاق وهلذا قال تعاىل الَ َيْسَتوِى مِنكُم مَّْن أَنفََق 
فإذا عظم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومعلوم أن ذلك البالء كان على الرسول )  ١٠احلديد ( ِمن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ 

صحابة بسبب تلك الشدة فما ظنك بالرسول وإذا ثبت أن مشقته أعظم من مشقة غريه وجب أن يكون فضل ال
  )أفضل العبادات أمحزها ( فضله أكثر من فضل غريه لقوله عليه السالم 

 أفضل األنبياء) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة التاسعة أن دين حممد عليه السالم أفضل األديان فيلزم أن يكون حممد 
من سن ( بيان األول أنه تعاىل جعل اإلسالم ناسخاً لسائر األديان والناسخ جيب أن يكون أفضل لقوله عليه السالم 

فلما كان هذا الدين أفضل وأكثر ثواباً كان واضعه أكثر ) سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة 
  مد عليه السالم أفضل من سائر األنبياءثواباً من واضعي سائر األديان فيلزم أن يكون حم

أفضل األمم فوجب أن يكون حممد أفضل األنبياء بيان األول قوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة العاشرة أمة حممد 
ملتابعة  بيان الثاين أن هذه األمة إمنا نالت هذه الفضيلة)  ١١٠آل عمران ( تعاىل كُنُتمْ َخْيَر أُمَّةٍ  أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ 

وفضيلة )  ٣١آل عمران ( قال تعاىل قُلْ إِن كُنُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِى ُيْحبِْبكُمُ اللَُّه ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 



أكثر ثواباً ألنه مبعوث إىل اجلن واإلنس ) صلى اهللا عليه وسلم ( التابع توجب فضيلة املتبوع وأيضاً أن حممداً 
  كون ثوابه أكثر ألن لكثرة املستجيبني أثراً يف علو شأن املتبوعفوجب أن ي

احلجة احلادية عشر أنه عليه السالم خامت الرسل فوجب أن يكون أفضل ألن نسخ الفاضل باملفضول قبيح يف 
  املعقول

على صدقهم احلجة الثانية عشرة أن تفضيل بعض األنبياء على بعض يكون ألمور منها كثرة املعجزات اليت هي دالة 
وموجبة لتشريفهم وقد حصل يف حق نبينا عليه السالم ما يفضل على ثالثة آالف وهي باجلملة على أقسام منها ما 
يتعلق بالقدرة كإشباع اخللق الكثري من الطعام القليل وإروائهم من املاء القليل ومنها ما يتعلق لعلوم كاإلخبار عن 

 ذاته بالفضائل حنو كونه أشرف نسباً من أشراف العرب وأيضاً كان يف الغيوب وفصاحة القرآن ومنها اختصاصه يف
غاية الشجاعة كما روي أنه قال بعد حماربة علي رضي اهللا عنه لعمرو بن ود كيف وجدت نفسك يا علي قال 
ىت وجدهتا لو كان كل أهل املدينة يف جانب وأنا يف جانب لقدرت عليهم فقال تأهب فإنه خيرج من هذا الوادي ف
يقاتلك احلديث إىل آخره وهو مشهور ومنها يف خلقه وحلمه ووفائه وفصاحته وسخائه وكتب احلديث ناطقة 

  بتفصيل هذه األبواب
وذلك يدل على أنه أفضل من آدم ) آدم ومن دونه حتت لوائي يوم القيام ( احلجة الثالثة عشرة قوله عليه السالم 

ال يدخل اجلنة أحد من ( وقال عليه السالم ) يد ولد آدم وال فخر أنا س( ومن كل أوالده وقال عليه السالم 
أنا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وروى أنس قال ) النبيني حىت أدخلها أنا وال يدخلها أحد من األمم حىت تدخلها أميت 

أنا أكرم ولد آدم أول الناس خروجاً إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا لواء احلمد بيدي و
صلى اهللا عليه ( وعن ابن عباس قال جلس ناس من الصحابة يتذاكرون فسمع رسول اهللا ) على ريب وال فخر 

حديثهم فقال بعضهم عجباً إن اهللا اختذ إبراهيم خليالً وقال آخر ماذا بأعجب من كالم موسى كلمه ) وسلم 
) صلى اهللا عليه وسلم ( آدم اصطفاه اهللا فخرج رسول اهللا تكليماً وقال آخر فعيسى كلمة اهللا وروحه وقال آخر 

وقال قد مسعت كالمكم وحجتكم أن إبراهيم خليل اهللا وهو كذلك وموسى جنى اهللا وهو كذلك وعيسى روح اهللا 
وهو كذلك وآدم اصطفاه اهللا تعاىل وهو كذلك أال وأنا حبيب اهللا وال فخر وأنا حامل لواء احلمد يوم القيامة وال 

خر وأنا أول شافع وأنا أول مشفع يوم القيامة وال فخر وأنا أول من حيرك حلقة اجلنة فيفتح يل فأدخلها ومعي ف
  فقراء املؤمنني وال فخر وأنا أكرم األولني واآلخرين وال فخر

الم أنه ظهر علي بن أيب طالب من بعيد فقال عليه الس) فضائل الصحابة ( احلجة الرابعة عشرة روى البيهقي يف 
هذا سيد العرب فقالت عائشة ألست أنت سيد العرب فقال أنا أسيد العاملني وهو سيد العرب وهذا يدل على أنه 

  أفضل األنبياء عليهم السالم
أعطيت مخساً مل ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة اخلامسة عشرة روى جماهد عن ابن عباس قال قال رسول اهللا 

إىل األمحر واألسود وكان النيب قبلي يبعث إىل قومه وجعلت يل األرض مسجداً  يعطهن أحد قبلي وال فخر بعثت
وطهوراً ونصرت بالرعب أمامي مسرية شهر وأحلت يل الغنائم ومل تكن ألحد قبلي وأعطيت الشفاعة فادخرهتا 

اهللا فضله هبذه الفضائل  وجه االستدالل أنه صريح يف أن) ألميت فهي نائلة إن شاء اهللا تعاىل ملن ال يشرك باهللا شيئاً 
  على غريه

احلجة السادسة عشرة قال حممد بن عيسى احلكيم الترمذي يف تقرير هذا املعىن إن كل أمري فإنه تكون مؤنته على 
قدر رعيته فاألمري الذي تكون أمارته على قرية تكون مؤنته بقدر تلك القرية ومن ملك الشرق والغرب احتاج إىل 



ن أموال أمري تلك القرية فكذلك كل رسول بعث إىل قومه فأعطي من كنوز التوحيد وجواهر أموال وذخائر أكثر م
املعرفة على قدر ما محل من الرسالة فاملرسل إىل قومه يف طرف خمصوص من األرض إمنا يعطي من هذه الكنوز 

يعطي من املعرفة بقدر  الروحانية بقدر ذلك املوضع واملرسل إىل كل أهل الشرق والغرب إنسهم وجنهم ال بد وأن
صلى اهللا عليه وسلم ( ما ميكنه أن يقوم بسعيه بأمور أهل الشرق والغرب وإذا كان كذلك كانت نسبة نبوة حممد 

إىل نبوة سائر األنبياء كنسبة كل املشارق واملغارب إىل ملك بعض البالد املخصوصة وملا كان كذلك ال جرم ) 
يعط أحد قبله فال جرم بلغ يف العلم إىل احلد الذي مل يبلغه أحد من البشر قال أعطي من كنوز احلكمة والعلم ما مل 

وصار ) أوتيت جوامع الكلم ( ويف الفصاحة إىل أن قال )  ١٠النجم ( تعاىل يف حقه فَأَْوَحى إِلَى عَْبِدِه َما أَْوَحى 
  كتابه مهيمناً على الكتب وصارت أمته خري األمم

صلى ( عن أيب هريرة عن النيب ) النوادر ( مد بن احلكيم الترمذي رمحه اهللا يف كتاب احلجة السابعة عشرة روى حم
إن اهللا اختذ إبراهيم خليالً وموسى جنياً واختذين حبيباً مث قال وعزيت وجاليل ألوثرن حبييب ( أنه قال ) اهللا عليه وسلم 

  )على خليلي وجنيي 
) صلى اهللا عليه وسلم ( بن منبه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا عن مهام ) الصحيحني ( احلجة الثامنة عشرة يف 

مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل ابتىن بيوتاً فأحسنها وأمجلها وأكملها إال موضع لبنة من زاوية من زواياها ( 
  )كنت أنا تلك اللبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البنيان فيقولون أال وضعت ههنا لبنة فيتم بناؤك فقال حممد 
)  ٣٥البقرة ( احلجة التاسعة عشرة أن اهللا تعاىل كلما نادى نبياً يف القرآن ناداه بامسه أَْجَمِعَني َوَيئَاَدُم اْسكُْن 

نيب عليه وأما ال)  ١١ ١٠طه ( َحِديثُ مُوَسى إِّنى أََناْ رَبَُّك )  ١٠٤الصافات ( َوَنادَْيَناُه أَن ياإِبْراِهيُم إِبَْراِهيَم 
  السالم فإنه ناداه بقوله مُّنتَِظُرونَ ياأَيَُّها النَّبِىّ  اللََّه َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ وذلك يفيد الفضل

واحتج املخالف بوجوه األول أن معجزات األنبياء كانت أعظم من معجزاته فإن آدم عليه السالم كان مسجوداً 
ن إبراهيم عليه السالم ألقى يف النريان العظيمة فانقلبت روحاً للمالئكة وما كان حممد عليه السالم كذلك وإ

  ورحياناً عليه وأن موسى عليه السالم أويت تلك املعجزات العظيمة وحممد ما كان

له مثلها وداود ألن له احلديد يف يده وسليمان كان اجلن واإلنس والطري والوحش والرياح مسخرين له وما كان 
وعيسى أنطقه اهللا يف الطفولية وأقدره على إحياء املوتى وإبراء األكمه ) اهللا عليه وسلم  صلى( ذلك حاصالً حملمد 

  )صلى اهللا عليه وسلم ( واألبرص وما كان ذلك حاصالً حملمد 
ل يف موسى وقا)  ١٢٥النساء ( احلجة الثانية أنه تعاىل مسى إبراهيم يف كتابه خليالً فقال َواتََّخذَ اللَُّه إِْبراِهيَم َخلِيالً 

التحرمي ( وقال يف عيسى عليه السالم فََنفَْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا )  ١٦٤النساء ( عليه السالم َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً 
  وشيء من ذلك مل يقله يف حق حممد عليه السالم)  ١٢

ال ختريوا بني ) ( صلى اهللا عليه وسلم  (وقال ) ال تفضلوين على يونس بن مىت ( احلجة الثالثة قوله عليه السالم 
  )األنبياء 

احلجة الرابعة روي عن ابن عباس قال كنا يف املسجد نتذاكر فضل األنبياء فذكرنا نوحاً بطول عبادته وإبراهيم 
فر خبلته وموسى بتكليم اهللا تعاىل إياه وعيسى برفعه إىل السماء وقلنا رسول اهللا أفضل منهم بعث إىل الناس كافة وغ

ال ينبغي ألحد أن ( له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو خامت األنبياء فدخل رسول اهللا فقال فيم أنتم فذكرنا له فقال 
  وذلك أنه مل يعمل سيئة قط ومل يهم هبا) يكون خرياً من حيىي بن زكريا 

عليه السالم بدليل قوله واجلواب أن كون آدم عليه السالم مسجوداً للمالئكة ال يوجب أن يكون أفضل من حممد 



ونقل ) كنت نبياً وآدم بني املاء والطني ( وقال ) آدم ومن دونه حتت لوائي يوم القيامة ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( 
ليلة املعراج وهذا أعظم من السجود وأيضاً أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن جربيل عليه السالم أخذ بركاب حممد 

مد وأمر املالئكة واملؤمنني بالصالة عليه وذلك أفضل من سجود املالئكة ويدل عليه وجوه تعاىل صلى بنفسه على حم
تقريباً والثاين أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( األول أنه تعاىل أمر املالئكة بسجود آدم تأديباً وأمرهم بالصالة على حممد 

ملالئكة آلدم عليه السالم ما كان إال مرة واحدة الصالة على حممد عليه السالم دائمة إىل يوم القيامة وأما سجود ا
فإمنا توالها رب العاملني ) صلى اهللا عليه وسلم ( الثالث أن السجود آلدم إمنا تواله املالئكة وأما الصالة على حممد 

   جبهة آدممث أمر هبا املالئكة واملؤمنني والرابع أن املالئكة أمروا بالسجود آلدم ألجل أن نور حممد عليه السالم يف
وأما حممد عليه السالم فقال يف )  ٣١البقرة ( فإن قيل إنه تعاىل خص آدم بالعلم فقال َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء كُلََّها 

وأيضاً )  ٧الضحى ( وقال َوَوَجَدَك ضَاالًّ فََهَدى )  ٥٢الشورى ( حقه َما كُنَت َتْدرِى َما الْكَِتاُب َوالَ اِإلَميانُ 
هو اهللا تعاىل قال َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء ومعلم حممد عليه السالم جربيل عليه السالم لقوله َعلََّمُه َشدِيدُ  فمعلم آدم

  ) ٥النجم ( الْقَُوى 
 َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك) صلى اهللا عليه وسلم ( واجلواب أنه تعاىل قال يف علم حممد 

الرمحن ( وقال تعاىل الرَّْحَمُن َعلََّم الْقُْرءانَ ) أدبين ريب فأحسن تأدييب ( وقال عليه السالم )  ١١٣النساء ( َعِظيماً 
طه ( وقال تعاىل حملمد عليه السالم َوقُل رَّبّ زِدْنِى ِعلْماً ) أرنا األشياء كما هي ( وكان عليه السالم يقول )  ٢

وبني قوله تعاىل َعلََّمُه َشدِيُد الْقَُوى فذاك حبسب التلقني وأما التعليم فمن اهللا تعاىل كما أنه وأما اجلمع بينه )  ١١٤
  ) ٤٢الزمر ( مث قال تعاىل اللَُّه َيَتوَفَّى االْنفُسَ ِحَني ِمْوِتَها )  ١١السجدة ( تعاىل قال قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك الْمَْوِت 

وقال اهللا تعاىل حملمد عليه السالم َوالَ )  ١١٤الشعراء ( َوَما أََناْ بِطَارِدِ الُْمْؤِمنَِني  فإن قيل قال نوح عليه السالم
  وهذا يدل على أن خلق نوح أحسن)  ٥٢األنعام ( َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم 

فكان أول أمره )  ١نوح ( َك ِمن قَْبلِ أَن يَأِْتيَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم قلنا إنه تعاىل قال إِنَّا أَْرَسلَْنا ُنوحاً إِلَى قَْوِمِه أَنْ أَنِذْر قَْوَم
لقد جاءكم رسول من )  ١٠٧األنبياء ( العذاب وأما حممد عليه السالم فقيل فيه َوَما أَْرَسلَْناكَ إِالَّ َرْحَمةً  لّلَْعالَِمَني 

ٌف رَّحِيٌم فكان عاقبة نوح أن قال رَّبّ الَ َتذَْر َعلَى إىل قوله َرءو)  ١٢٨التوبة ( إىل قوله )  ١٢٨التوبة ( أنفسكم 
( وعاقبة حممد عليه السالم الشفاعة َعَسى أَن َيبَْعثََك َربَُّك َمقَاماً مَّْحُموًدا )  ٢٦نوح ( االْْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاراً 

مقابلة كل واحد منها معجزة أفضل منها  يف) كتب دالئل النبوة ( وأما سائر املعجزات فقد ذكر يف )  ٧٩اإلسراء 
  وهذا الكتاب ال حيتمل أكثر مما ذكرناه واهللا أعلم) صلى اهللا عليه وسلم ( حملمد 

  وأما قوله تعاىل ّمنُْهْم مَّن كَلََّم اللَِّه ففيه مسائل
( َما َتْشتَهِيِه االْنْفُُس َوَتلَذُّ االْْعُيُن املسألة األوىل املراد منه من كلمه اهللا تعاىل واهلاء حتذف كثرياً كقوله تعاىل َوِفيَها 

  ) ٧١الزخرف 
املسألة الثانية قرىء كَلَاَم اللَِّه بالنصب والقراءة األوىل أدل على الفضل ألن كل مؤمن فإنه يكلم اهللا على ما قال 

ُد اللَِّه من املكاملة ويدل عليه إمنا الشرف يف أن يكلمه اهللا تعاىل وقرأ اليماين عَْب) املصلي مناج ربه ( عليه السالم 
  قوهلم كليم اهللا مبعىن مكامله

املسألة الثالثة اختلفوا يف أن من كلمه اهللا فاملسموع هو الكالم القدمي األزيل الذي ليس حبرف وال صوت أم غريه 
مساع ما ليس مبكيف فقال األشعري وأتباعه املسموع هو ذلك فإنه ملا مل ميتنع رؤية ما ليس مبكيف فكذا ال يستبعد 

  وقال املاتريدي مساع ذلك الكالم حمال وإمنا املسموع هو احلرف والصوت



املسألة الرابعة اتفقوا على أن موسى عليه السالم مراد بقوله تعاىل ّمنُْهْم مَّن كَلََّم اللَُّه قالوا وقد مسع من قوم موسى 
وهل مسعه )  ١٥٥األعراف ( اَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجالً السبعون املختارون وهم الذين أرادهم اهللا بقوله وَاْخَت

( ليلة املعراج اختلفوا فيه منهم من قال نعم بدليل قوله فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
  ) ١٠النجم 

ه بيان غاية منقبة أولئك األنبياء الذين كلم اهللا تعاىل وهلذا فإن قيل إن قوله تعاىل ّمنُْهْم مَّن كَلََّم اللَُّه املقصود من
السبب ملا بالغ يف تعظيم موسى عليه السالم قال َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً مث جاء يف القرآن مكاملة بني اهللا وبني 

إىل )  ٨١ ٧٩ص ( الُْمنظَرِيَن إِلَى َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ  إبليس حيث قال أَنظِْرنِى إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ ِللَِّه قَالَ فَإِنََّك ِمَن
آخر هذه اآليات وظاهر هذه اآليات يدل على مكاملة كثرية بني اهللا وبني إبليس فإن كان ذلك يوجب غاية الشرف 

قال فكيف حصل إلبليس الذم وإن مل يوجب شرفاً فكيف ذكره يف معرض التشريف ملوسى عليه السالم حيث 
  َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً

  واجلواب أن قصة إبليس ليس فيها ما يدل على أنه تعاىل قال تلك اجلوابات معه من غري واسطة فلعل

  الواسطة كانت موجودة
لك ألنه تعاىل أما قوله تعاىل َوَرفَعَ َبْعضَُهْم َدَرجَاٍت ففيه قوالن األول أن املراد منه بيان أن مراتب الرسل متفاوتة وذ

اختذ إبراهيم خليالً ومل يؤت أحداً مثله هذه الفضيلة ومجع لداود امللك والنبوة ومل حيصل هذا لغريه وسخر لسليمان 
اإلنس واجلن والطري والريح ومل يكن هذا حاصالً ألبيه داود عليه السالم وحممد عليه السالم خمصوص بأنه مبعوث 

لكل الشرائع وهذا إن محلنا الدرجات على املناصب واملراتب أما إذا محلناها إىل اجلن واإلنس وبأن شرعه ناسخ 
على املعجزات ففيه أيضاً وجه ألن كل واحد من األنبياء أويت نوعاً آخر من املعجزة الئقاً بزمانه فمعجزات موسى 

لك العصر متقدمني فيه عليه السالم وهي قلب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر كان كالشبيه مبا كان أهل ذ
وهو السحر ومعجزات عيسى عليه السالم وهي إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى كانت كالشبيه مبا كان أهل 

ذلك العصر متقدمني فيه وهو الطب ومعجزة حممد عليه السالم وهي القرآن كانت من جنس البالغة والفصاحة 
ة بالقلة والكثرة وبالبقاء وعدم البقاء وبالقوة وعدم القوة وفيه وجه واخلطب واألشعار وباجلملة فاملعجزات متفاوت

ثالث وهو أن يكون املراد بتفاوت الدرجات ما يتعلق بالدنيا وهو كثرة األمة والصحابة وقوة الدولة فإذا تأملت 
زاته أبقى وأقوى كان مستجمعاً للكل فمنصبه أعلى ومعج) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجوه الثالثة علمت أن حممداً 
  وقومه أكثر ودولته أعظم وأوفر

القول الثاين أن املراد هبذه اآلية حممد عليه السالم ألنه هو املفضل على الكل وإمنا قال َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرجَاٍت على 
فسه ويكون سبيل التنبيه والرمز كمن فعل فعالً عظيماً فيقال له من فعل هذا فيقول أحدكم أو بعضكم ويريد به ن

ذلك أفخم من التصريح به وسئل احلطيئة عن أشعر الناس فذكر زهرياً والنابغة مث قال ولو شئت لذكرت الثالث 
  أراد نفسه ولو قال ولو شئت لذكرت نفسي مل يبق فيه فخامة

لَْنا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ فما فإن قيل املفهوم من قوله َوَرفََع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت هو املفهوم من قوله ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّ
َم اللَُّه الفائدة يف التكرير وأيضاً قوله ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا َبْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ كالم كلي وقوله بعد ذلك ّمنُْهْم مَّن كَلَّ

ي ومعلوم أن إعادة الكالم شروع يف تفصيل تلك اجلملة وقوله بعد ذلك َوَرفََع َبْعَضُهْم َدَرجَاٍت إعادة لذلك الكل
  بعد الشروع يف تفصيل جزئياته يكون مستدركاً

واجلواب أن قوله ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا َبْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ يدل على إثبات تفضيل البعض على البعض فأما أن يدل 



كان قوله َوَرفََع بَْعَضُهمْ على أن ذلك التفضيل حصل بدرجات كثرية أو بدرجات قليلة فليس فيه داللة عليه ف
  َدَرجَاٍت فيه فائدة زائدة فلم يكن تكريراً

  أما قوله تعاىل َولَقَْد ءاتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوقَفَّْيَنا ففيه سؤاالت
املغايبة  السؤال األول أنه تعاىل قال يف أول اآلية فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ مث عدل عن هذا النوع من الكالم إىل
ْبَن َمرَْيَم فقال ّمْنُهْم مَّن كَلََّم اللَُّه َوَرفََع بَْعضَُهْم َدَرَجاٍت مث عدل من املغايبة إىل النوع األول فقال َولَقَْد ءاَتْيَنا ا

  الْبَيَِّناِت فما الفائدة يف العدول عن املخاطبة إىل املغايبة مث عنها إىل املخاطبة مرة أخرى

ّمْنُهْم مَّن كَلََّم اللَُّه أهيب وأكثر وقعاً من أن يقال منهم من كلمنا ولذلك قال َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى واجلواب أن قوله 
  َتكِْليماً فلهذا املقصود اختار لفظة الغيبة

ءاَتْيَنا ضمري التعظيم وأما قوله َولَقَْد ءاَتيَْنا ُموَسى الِْكَتاَب َوقَفَّيَْنا فإمنا اختار لفظ املخاطبة ألن الضمري يف قوله َو
  وتعظيم املؤتى يدل على عظمة اإليتاء

  السؤال الثاين مل خص موسى وعيسى من بني األنبياء بالذكر وهل يدل ذلك على أهنما أفضل من غريمها
واجلواب سبب التخصيص أن معجزاهتما أبر وأقوى من معجزات غريمها وأيضاً فأمتهما موجودون حاضرون يف 

م سائر األنبياء ليسوا موجودين فتخصيصهما بالذكر تنبيه على الطعن يف أمتهما كأنه قيل هذان هذا الزمان وأم
الرسوالن مع علو درجتهما وكثرة معجزاهتما مل حيصل االنقياد من أمتهما بل نازعوا وخالفوا وعن الواجب عليهم 

  يف طاعتهما أعرضوا
دل أو يوهم أن إيتاء البينات ما حصل يف غريه ومعلوم أن السؤال الثالث ختصيص عيسى بن مرمي بإيتاء البينات ي

ذلك غري جائز فإن قلت إمنا خصهما بالذكر ألن تلك البينات أقوى فنقول إن بينات موسى عليه السالم كانت 
  أقوى من بينات عيسى عليه السالم فإن مل تكن أقوى فال أقل من املساواة

ل اليهود حيث أنكروا نبوة عيسى عليه السالم مع ما ظهر على يديه من اجلواب املقصود منه التنبيه على قبح أفعا
  البينات الالئحة

  السؤال الرابع البينات مجع قلة وذلك ال يليق هبذا املقام
  قلنا ال نسلم أنه مجع قلة واهللا أعلم

  أما قوله تعاىل وَأَيَّْدَناُه بُِروحِ الْقُُدسِ ففيه مسألتان
  له أهل احلجاز وختففه متيماملسألة األوىل القدس تثق

املسألة الثانية يف تفسريه أقوال األول قال احلسن القدس هو اهللا تعاىل وروحه جربيل عليه السالم واإلضافة 
للتشريف واملعىن أعناه جبربيل عليه السالم يف أول أمره ويف وسطه ويف آخره أما يف أول األمر فلقوله فََنفَْخَنا ِفيِه ِمن 

وأما يف وسطه فألن جربيل عليه السالم علمه العلوم وحفظه من األعداء وأما يف آخر األمر )  ١٢التحرمي ( رُّوِحَنا 
فحني أرادت اليهود قتله أعانه جربيل عليه السالم ورفعه إىل السماء والذي يدل على أن روح القدس جربيل عليه 

  ) ١٠٢النحل ( السالم قوله تعاىل قُلْ َنزَّلَهُ ُروُح الْقُُدسِ 
  والقول الثاين وهو املنقول عن ابن عباس أن روح القدس هو االسم الذي كان حييي به عيسى عليه السالم املوتى

والقول الثالث وهو قول أيب مسلم أن روح القدس الذي أيد به جيوز أن يكون الروح الطاهرة اليت نفخها اهللا تعاىل 
   الذكر واألنثىفيه وأبانه هبا عن غريه ممن خلق من اجتماع نطفيت

  مث قال تعاىل َولَْو َشاء اللَُّه َما اقَْتَتلَ الَِّذيَن ِمن َبْعِدِهم ّمن بَْعِد َما َجاءتُْهُم الَْبيَِّناُت وفيه مسائل



املسألة األوىل تعلق هذه مبا قبلها هو أن الرسل بعدما جاءهتم البينات ووضحت هلم الدالئل والرباهني اختلفت 
  آمن ومنهم من كفر وبسبب ذلك االختالف تقاتلوا وحتاربوا أقوامهم فمنهم من

املسألة الثانية احتج القائلون بأن كل احلوادث بقضاء اهللا وقدره هبذه اآلية وقالوا تقدير اآلية ولو شاء اهللا أن ال 
اللزوم فحيث وجد  يقتتلوا مل يقتتلوا واملعىن أن عدم االقتتال الزم ملشيئة عدم االقتتال وعدم الالزم يدل على عدم

االقتتال علمنا أن مشيئه عدم االقتتال مفقودة بل كان احلاصل هو مشيئة االقتتال وال شك أن ذلك االقتتال معصية 
فدل ذلك على أن الكفر واإلميان والطاعة والعصيان بقضاء اهللا وقدره ومشيئته وعلى أن قتل الكفار وقتاهلم 

  للمؤمنني بإرادة اهللا تعاىل
عتزلة فقد أجابوا عن االستدالل وقالوا املقصود من اآلية بيان أن الكفار إذا قتلوا فليس ذلك بغلبة منهم هللا وأما امل

تعاىل وهذا املقصود حيصل بأن يقال إنه تعاىل لو شاء ألهلكهم وأبادهم أو يقال لو شاء لسلب القوى والقدر منهم 
كان كذلك فقوله َولَوْ َشاء اللَُّه املراد منه هذه األنواع من  أو يقال لو شاء ملنعهم من القتال جرباً وقسراً وإذا

املشيئة وهذا كما يقال لو شاء اإلمام مل يعبد اجملوس النار يف مملكته ومل تشرب النصارى اخلمر واملراد منه املشيئة 
وتنتفي على وجوه مل اليت ذكرناها وكذا ههنا مث أكد القاضي هذه األجوبة وقال إذا كانت املشيئة تقع على وجوه 
  يكن يف الظاهر داللة على الوجه املخصوص ال سيما وهذه األنواع من املشيئة متباينة متنافية

واجلواب أن أنواع املشيئة وإن اختلفت وتباينت إال أهنا مشتركة يف عموم كوهنا مشيئة واملذكور يف اآلية يف معرض 
إهنا مشيئة خاصة فوجب أن يكون هذا املسمى حاصالً الشرط هو املشيئة من حيث إهنا مشيئة ال من حيث 

وختصيص املشيئة مبشيئة خاصة وهي إما مشيئة اهلالك أو مشيئة سلب القوى والقدر أو مشيئة القهر واإلجبار تقييد 
للمطلق وهو غري جائز وكما أن هذا التخصيص على خالف ظاهر اللفظ فهو على خالف الدليل القاطع وذلك 

 إذا كان عاملاً بوقوع االقتتال والعلم بوقوع االقتتال حال عدم وقوع االقتتال مجع بني النفي واإلثبات ألن اهللا تعاىل
وبني السلب واإلجياب فحال حصول العلم بوجود االقتتال لو أراد عدم االقتتال لكان قد أراد اجلمع بني النفي 

  هان القاطع على ضد قوهلم وباهللا التوفيقواإلثبات وذلك حمال فثبت أن ظاهر اآلية على ضد قوهلم والرب
وا وإذا مل مث قال َولَاِكنِ اْخَتلَفُواْ فَِمْنُهْم مَّْن ءاَمَن َوِمْنُهم مَّن كَفََر فقد ذكرنا يف أول اآلية أن املعىن ولو شاء مل خيتلف

قع إال بعد حصول الداعي ألنه بني خيتلفوا مل يقتتلوا وإذا اختلفوا فال جرم اقتتلوا وهذه اآلية دالة على أن الفعل ال ي
أن االختالف يستلزم التقاتل واملعىن أن اختالفهم يف الدين يدعوهم إىل املقاتلة وذلك يدل على أن املقاتلة ال تقع إال 

هلذا الداعي وعلى أنه مىت حصل هذا الداعي وقعت املقاتلة فمن هذا الوجه يدل على أن الفعل ممتنع الوقوع عند 
وواجب عند حصول الداعي ومىت ثبت ذلك ظهر أن الكل بقضاء اهللا وقدره ألن الدواعي تستند ال  عدم الداعي

  حمالة إىل داعية خيلقها اهللا يف العبد دفعاً للتسلسل فكانت اآلية دالة أيضاً من هذا الوجه على صحة مذهبنا
  لتكريرمث قال َولَْو َشاء اللَُّه َما اقَْتَتلُواْ فإن قيل فما الفائدة يف ا

  قلنا قال الواحدي رمحه اهللا تعاىل إمنا كرره تأكيداً للكالم وتكذيباً ملن زعم أهنم فعلوا ذلك من عند

  أنفسهم ومل جير به قضاء وال قدر من اهللا تعاىل
صحاب هبذه مث قال َولَاِكنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما ُيرِيُد فيوفق من يشاء وخيذل من يشاء ال اعتراض عليه يف فعله واحتج األ

اآلية على أنه تعاىل هو اخلالق إلميان املؤمنني وقالوا ألن اخلصم يساعد على أنه تعاىل يريد اإلميان من املؤمن ودلت 
اآلية على أنه يفعل كل ما يريد فوجب أن يكون الفاعل إلميان املؤمن هو اهللا تعاىل وأيضاً ملا دل على أنه يفعل كل 

ن من الكفار لفعل فيهم اإلميان ولكانوا مؤمنني وملا مل يكن كذلك دل على أنه تعاىل ال ما يريد فلو كان يريد اإلميا



يريد اإلميان منهم فكانت هذه اآلية دالة على مسألة خلق األعمال وعلى مسألة إرادة الكائنات واملعتزلة يقيدون 
دها أنه تقييد للمطلق والثاين أنه املطلق ويقولون املراد يفعل كل ما يريد من أفعال نفسه وهذا ضعيف لوجوه أح

على هذا التقييد تصري اآلية بياناً للواضحات فإنه يصري معىن اآلية أنه يفعل ما يفعله الثالث أن كل أحد كذلك فال 
  يكون يف وصف اهللا تعاىل بذلك دليالً على كمال قدرته وعلو مرتبته واهللا أعلم

ِممَّا َرَزقَْناكُم مِّن قَْبلِ أَن يَأِْتىَ  َيْوٌم الَّ َبْيٌع ِفيِه َوالَ ُخلَّةٌ  َوالَ َشفَاَعةٌ  َوالْكَاِفُرونَ ُهمُ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا أَنِفقُواْ 
  الظَّاِلُمونَ

اعلم أن أصعب األشياء على اإلنسان بذل النفس يف القتال وبذل املال يف اإلنفاق فلما قدم األمر بالقتال أعقبه 
ق وأيضاً فيه وجه آخر وهو أنه تعاىل أمر بالقتال فيما سبق بقوله َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه مث أعقبه بقوله باألمر باإلنفا

واملقصود منه إنفاق املال يف اجلهاد مث إنه مرة ثانية أكد األمر )  ٢٤٥البقرة ( مَّن ذَا الَِّذى ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا 
  ة طالوت مث أعقبه باألمر باإلنفاق يف اجلهاد وهو قوله يُرِيدُ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ أَنِفقُواْبالقتال وذكر فيه قص

  إذا عرفت وجه النظم فنقول يف اآلية مسائل
 أمر املسألة األوىل املعتزلة احتجوا على أن الرزق ال يكون إال حالالً بقوله أَنِفقُواْ ِممَّا َرَزقَْناكُم فنقول اهللا تعاىل

باإلنفاق من كل ما كان رزقاً باإلمجاع أما ما كان حراماً فإنه ال جيوز إنفاقه وهذا يفيد القطع بأن الرزق ال يكون 
حراماً واألصحاب قالوا ظاهر اآلية وإن كان يدل على األمر بإنفاق كل ما كان رزقاً إال أنا خنصص هذا األمر 

  بإنفاق كل ما كان رزقاً حالالً
ثانية اختلفوا يف أن قوله أَنفَقُواْ خمتص باإلنفاق الواجب كالزكاة أم هو عام يف كل اإلنفاقات سواء كانت املسألة ال

ٌ  واجبة أو مندوبة فقال احلسن هذا األمر خمتص بالزكاة قال ألن قوله ّمن قَْبلِ أَن يَأِْتىَ  َيْوٌم الَّ َبْيٌع ِفيِه َوالَ ُخلَّة
على الواجب وقال األكثرون هذا األمر يتناول الواجب واملندوب وليس يف اآلية  كالوعد والوعيد ال يتوجه إال

  وعيد فكأنه قيل حصلوا منافع اآلخرة حني تكونون يف الدنيا فإنكم

إذا خرجتم من الدنيا ال ميكنكم حتصيلها واكتساهبا يف اآلخرة والقول الثالث أن املراد منه اإلنفاق يف اجلهاد 
  ذكور بعد األمر باجلهاد فكان املراد منه اإلنفاق يف اجلهاد وهذا قول األصموالدليل عليه أنه م

ْيعٌ املسألة الثالثة قرأ ابن كثري وأبو عمرو الَّ َبْيٌع َوالَ ُخلَّةٌ  َوالَ َشفَاَعةٌ  بالنصب ويف سورة إبراهيم عليه السالم الَّ َب
والباقون مجيعاً بالرفع والفرق بني )  ٢٣الطور ( ٌو ِفيَها َوالَ َتأْثِيٌم ويف الطور الَّ لَْغ)  ٣١إبراهيم ( ِفيِه َوالَ ِخلَالٌ 

  ) ١٩٧البقرة ( النصب والرفع قد ذكرناه يف قوله فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق َوالَ جِدَالَ 
عاىل َولَقَدْ املسألة الرابعة املقصود من اآلية أن اإلنسان جيىء وحده وال يكون معه شيء مما حصله يف الدنيا قال ت

وقال َونَرِثُُه َما َيقُولُ )  ٩٤األنعام ( جِئُْتُموَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ مَرَّةٍ  َوَتَركُْتْم مَّا َخوَّلَْناكُْم َوَراء ظُُهورِكُْم 
  ) ٨٠مرمي ( َوَيأْتِيَنا فَْرداً 

 ١٥احلديد ( نا مبعىن الفدية كما قال فَالَْيْوَم الَ يُْؤَخذُ مِنكُْم ِفْدَيةٌ  أما قوله الَّ بَْيٌع ِفيِه ففيه وجهان األول أن البيع هه
فكأنه قال من )  ٧األنعام ( وقال َوإِن تَْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ الَّ ُيْؤَخذْ ِمْنَها )  ١٢٣البقرة ( وقال َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها َعْدلٌ ) 

ي به من العذاب والثاين أن يكون املعىن قدموا ألنفسكم من املال قبل أن يأيت يوم ال جتارة فيه فتكتسب ما تفتد
  الذي هو يف ملككم قبل أن يأيت اليوم الذي ال يكون فيه جتارة وال مبايعة حىت يكتسب شيء من املال

( ْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقَني أما قوله َوالَ ُخلَّةٌ  فاملراد املودة ونظريه من اآليات قوله تعاىل االِْخالء َيْومَِئٍذ َبْعضُُهْم ِلَب
وقال َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  َيكْفُُرونَ بَْعُضكُْم بِبَْعضٍ َوَيلَْعُن )  ١٦٦البقرة ( وقال َوَتقَطََّعْت بِهُِم االْْسبَاُب )  ٦٧الزخرف 



)  ١٠٠الشعراء ( الَ َصِديقٍ َحِميمٍ وقال حكاية عن الكفار فََما لََنا ِمن َشاِفِعَني َو)  ٢٥العنكبوت ( َبْعُضكُْم بَْعضاً 
  وأما قوله َوالَ َشفَاَعةٌ  يقتضي نفي كل الشفاعات)  ٢٧٠البقرة ( وقال َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَنَصارٍ 

نني واعلم أن قوله َوالَ ُخلَّةٌ  َوالَ َشفَاَعةٌ  عام يف الكل إال أن سائر الدالئل دلت على ثبوت املودة واحملبة بني املؤم
الَّ )  ٢٨١البقرة ( وعلى ثبوت الشفاعة للمؤمنني وقد بيناه يف تفسري قوله تعاىل وَاتَّقُواْ َيْوًما ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه 

  ) ٤٨البقرة ( َتْجزِى نَفٌْس َعن نَّفْسٍ َشْيئًا َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها شَفَاَعةٌ  
القيامة أمور أحدها أن كل أحد يكون مشغوالً بنفسه على ما قال  واعلم أن السبب يف عدم اخللة والشفاعة يوم

والثاين أن اخلوف الشديد غالب على كل أحد على ما قال َعِظيٌم )  ٣٧عبس ( تعاىل ِلكُلّ امْرِىء ّمْنُهْم َيوَْمِئٍذ َشأْنٌ 
( ذَاتِ َحْملٍ َحْملََها وََتَرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهم بُِسكَاَرى  َيْوَم َتَروَْنَها َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعةٍ  َعمَّا أَْرَضَعْت وََتَضُع كُلُّ

والثالث أنه إذا نزل العذاب بسبب الكفر والفسق صار مبغضاً هلذين األمرين وإذا صار مبغضاً هلما صار )  ٢احلج 
  مبغضاً ملن كان موصوفاً هبما

نقل عن عطاء بن يسار أنه كان يقول احلمد هللا الذي قال َوالْكَاِفُرونَ ُهمُ أما قوله تعاىل وَالْكَاِفُرونَ ُهُم الظَّاِلُمونَ ف
الظَّاِلُمونَ ومل يقل الظاملون هم الكافرون مث ذكروا يف تأويل هذه اآلية وجوهاً أحدها أنه تعاىل ملا قال َوالَ ُخلَّةٌ  َوالَ 

به وَالْكَاِفُرونَ ُهُم الظَّاِلُمونَ ليدل على أن ذلك النفي َشفَاَعةٌ  أوهم ذلك نفي اخللة والشفاعة مطلقاً فذكر تعاىل عقي
  خمتص بالكافرين وعلى هذا التقدير تصري اآلية دالة

على إثبات الشفاعة يف حق الفساق قال القاضي هذا التأويل غري صحيح ألن قوله َوالْكَاِفُرونَ ُهمُ الظَّاِلُمونَ كالم 
  مبتدأ فلم جيب تعليقه مبا تقدم

ب أنا لو جعلنا هذا الكالم مبتدأ تطرق اخللف إىل كالم اهللا تعاىل ألن غري الكافرين قد يكون ظاملاً أما إذا واجلوا
  علقناه مبا تقدم زال اإلشكال فوجب املصري إىل تعليقه مبا قبله

م بذلك التأويل الثاين أن الكافرين إذا دخلوا النار عجزوا عن التخلص عن ذلك العذاب فاهللا تعاىل مل يظلمه
العذاب بل هم الذين ظلموا أنفسهم حيث اختاروا الكفر والفسق حىت صاروا مستحقني هلذا العذاب ونظريه قوله 

  ) ٤٩الكهف ( تعاىل َوَوَجدُواْ َما َعِملُواْ حَاِضًرا َوالَ َيظِْلُم َربَُّك أََحًدا 
يوم فاقتهم وحاجتهم وأنتم أيها احلاضرون ال والتأويل الثالث أن الكافرين هم الظاملون حيث تركوا تقدمي اخلريات ل

  تقتدوا هبم يف هذا االختيار الردىء ولكن قدموا ألنفسكم ما جتعلونه يوم القيامة فدية ألنفسكم من عذاب اهللا
والتأويل الرابع الكافرون هم الظاملون ألنفسهم بوضع األمور يف غري مواضعها لتوقعهم الشفاعة ممن ال يشفع هلم 

وقالوا أيضاً َما َنعُْبُدُهمْ إِالَّ ِلُيقَّربُوَنا )  ١٨يونس ( فإهنم كانوا يقولون يف األوثان َهُؤالء ُشفََعاُؤَنا عِنَد اللَِّه  عند اهللا
فمن عبد مجاداً وتوقع أن يكون شفيعاً له عند اهللا فقد ظلم نفسه حيث توقع اخلري ممن ال )  ٣الزمر ( إِلَى اللَِّه ُزلْفَى 

  قع منهجيوز التو
أي أعطت ومل )  ٣الكهف ( والتأويل اخلامس املراد من الظلم ترك اإلنفاق قال تعاىل اَتتْ أُكُلََها َولَمْ َتظِْلمِ ّمْنُه شَْيئًا 

  متنع فيكون معىن اآلية والكافرون التاركون لإلنفاق يف سبيل اهللا وأما املسلم فال بد وأن ينفق منه شيئاً قل أو كثر
س وَالْكَاِفُرونَ ُهُم الظَّاِلُمونَ أي هم الكاملون يف الظلم البالغون املبلغ العظيم فيه كما يقال العلماء والتأويل الساد

  هم املتكلمون أي هم الكاملون يف العلم فكذا ههنا وأكثر هذه الوجوه قد ذكرها القفال رمحه اهللا واهللا أعلم



واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى الرازى بداية اجلزء السابع من تفسري اإلمام العامل العالمة 
  الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

َوالَ َنْوٌم لَُّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي األرض َمن ذَا الَِّذى َيْشفَُع ِعنَدُه اللَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو الَْحى ُّ الْقَيُّوُم الَ تَأُْخذُهُ ِسَنةٌ  
  َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّماَواِت واألرضإِالَّ بِإِذْنِِه َيعْلَُم َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوالَ ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء مِّْن ِعلِْمِه إِالَّ بَِما َشآَء

  َوالَ َيُؤوُدُه ِحفْظُُهَما َوُهَو الَْعِلى ُّ الَْعظِيُم
اعلم أن من عادته سبحانه وتعاىل يف هذا الكتاب الكرمي أنه خيلط هذه األنواع الثالثة بعضها بالبعض أعين علم 

إلزام  التوحيد وعلم األحكام وعلم القصص واملقصود من ذكر القصص إما تقرير دالئل التوحيد وإما املبالغة يف
األحكام والتكاليف وهذا الطريق هو الطريق األحسن ال إبقاء اإلنسان يف النوع الواحد ألنه يوجب املالل فأما إذا 

انتقل من نوع من العلوم إىل نوع آخر فكأنه يشرح به الصدر ويفرح به القلب فكأنه سافر من بلد إىل بلد آخر 
ول طعام لذيذ إىل تناول نوع آخر وال شك أنه يكون ألذ وأشهى وانتقل من بستان إىل بستان آخر وانتقل من تنا

وملا ذكر فيما تقدم من علم األحكام ومن علم القصص ما رآه مصلحة ذكر اآلن ما يتعلق بعلم التوحيد فقال اللَّهُ 
  الَ إله إِالَّ ُهَو الَْحى ُّ الْقَيُّوُم ويف اآلية مسائل

ما قرئت هذه اآلية يف ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ي عن رسول اهللا املسألة األوىل يف فضائل هذه اآلية رو
وعن علي أنه قال مسعت نبّيكم ) دار إال اهتجرهتا الشياطني ثالثني يوماً وال يدخلها ساحر وال ساحرة أربعني ليلة 

دخول اجلنة إال املوت وال من قرأ آية الكرسي يف دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من ( على أعواد املنرب وهو يقول 
يواظب عليها إال صديق أو عابد ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه اهللا على نفسه وجاره وجار جاره واألبيات اليت 

( وتذاكر الصحابة أفضل ما يف القرآن فقال هلم علي أين أنتم من آية الكرسي مث قال قال يل رسول اهللا ) حوله 
  لي سيد البشر آدم وسيد العرب حممد وال فخر وسيد الكالم القرآن وسيديا ع) ( صلى اهللا عليه وسلم 

صلى ( وعن علي أنه قال ملا كان يوم بدر قاتلت مث جئت إىل رسول اهللا ) القرآن البقرة وسيد البقرة آية الكرسي 
رجعت إىل  أنظر ماذا يصنع قال فجئت وهو ساجد يقول يا حي يا قيوم ال يزيد على ذلك مث) اهللا عليه وسلم 

  القتال مث جئت وهو يقول ذلك فال أزال أذهب وأرجع وأنظر إليه وكان ال يزيد على ذلك إىل أن فتح اهللا له
واعلم أن الذكر والعلم يتبعان املذكور واملعلوم فكلما كان املذكور واملعلوم أشرف كان الذكر والعلم أشرف 

متعال عن أن يقال إنه أشرف من غريه ألن ذلك يقتضي وأشرف املذكورات واملعلومات هو اهللا سبحانه بل هو 
نوع جمانسة ومشاكلة وهو مقدس عن جمانسة ما سواه فلهذا السبب كل كالم اشتمل على نعوت جالله وصفات 

كربيائه كان ذلك الكالم يف هناية اجلالل والشرف وملا كانت هذه اآلية كذلك ال جرم كانت هذه اآلية بالغة يف 
  ى الغايات وأبلغ النهاياتالشرف إىل أقص

 املسألة الثانية اعلم أن تفسري لفظة اللَِّه قد تقدم يف أول الكتاب وتفسري قوله الَ إله إِالَّ ُهَو قد تقدم يف قوله وَإِلَاُهكُْم
وعن ابن عباس رضي اهللا  بقي هاهنا أن نتكلم يف تفسري قوله الَْحى ُّ الْقَيُّوُم)  ١٦٣البقرة ( إِلَاٌه واِحٌد الَّ إله إِالَّ ُهَو 

عنه أنه كان يقول أعظم أمساء اهللا الَْحى ُّ الْقَيُّوُم وما روينا أنه صلوات اهللا وسالمه عليه ما كان يزيد على ذكره يف 



السجود يوم بدر يدل على عظمة هذا االسم والرباهني العقلية دالة على صحته وتقريره ومن اهللا التوفيق أنه ال شك 
وجودات فهي إما أن تكون بأسراها ممكنة وإما أن تكون بأسراها واجبة وإما أن تكون بعضها ممكنة يف وجود امل

وبعضها واجبة ال جائز أن تكون بأسراها ممكنة ألن كل جمموع فهو مفتقر إىل كل واحد من أجزائه وكل واحد من 
وع ممكن بذاته وكل واحد من أجزائه ممكن أجزاء هذا اجملموع ممكن واملفتقر إىل املمكن أوىل باإلمكان فهذا اجملم

فإنه ال يترجح وجوده على عدمه إال ملرجح مغاير له فهذا اجملموع مفتقر حبسب كونه جمموعاً وحبسب كل واحد 
من أجزائه إىل مرجح مغاير له وكل ما كان مغايراً لكل املمكنات مل يكن ممكناً فقد وجد موجود ليس مبمكن فبطل 

ود ممكن وأما القسم الثاين وهو أن يقال املوجودات بأسرها واجبة فهذا أيضاً باطل ألنه لو القول بأن كل موج
حصل وجودان كل واحد منهما واجب لذاته لكانا مشتركني يف الوجوب بالذات ومتغايرين بالنفي وما به املشاركة 

اركة ومن الغري الذي به املمايزة وكل مغاير ملا به املمايزة فيكون كل واحد منهما مركباً يف الوجوب الذي به املش
مركب فهو مفتقر إىل كل واحد من جزئه وجزء غريه وكل مركب فهو مفتقر إىل غريه وكل مفتقر إىل غريه فهو 
ممكن لذاته فلو كان واجب الوجود أكثر من واحد ملا كان شيء منها واجب الوجود وذلك حمال وملا بطلل هذان 

وع املوجودات موجود واحد واجب الوجود لذاته وإن كل ما عداه فهو ممكن لذاته القسمان ثبت أنه حصل يف جمم
موجود بإجياد ذلك املوجود الذي هو واجب الوجود لذاته وملا بطل هذان فالواجب لذاته موجود لذاته وبذاته 

لذاته فالواجب  ومستغن يف وجوده عن كل ما سواه وأما كل ما سواه فمفتقر يف وجوده وماهيته إىل إجياد الواجب
لذاته قائم بذاته وسبب لتقوم كل ما سواه يف ماهيته ويف وجوده فهو القيوم احلي بالنسبة إىل كل املوجودات 

فالقيوم هو املتقوم بذاته املقوم لكل ما عداه يف ماهيته ووجوده وملا كان واجب الوجود لذاته كان هو القيوم احلق 
ؤثر يف الغري إما أن يكون مؤثراً على سبيل العلية واإلجياب وإما أن يكون مؤثراً بالنسبة إىل الكل مث إنه ملا كان امل

على سبيل الفعل واالختيار ال جرم أزال وهم كونه مؤثراً بالعلية واإلجياب بقوله الَْحى ُّ الْقَيُّوُم فإن الَْحىّ  هو 
  الدرك

قَيُّوُم دل على كونه قائماً بذاته ومقوماً لكل ما عداه ومن الفعال فبقوله الَْحىّ  دل على كونه عاملاً قادراً وبقوله الْ
  هذين األصلني تتشعب مجيع املسائل املعتربة يف علم التوحيد

فأوهلا أن واجب الوجود واحد مبعىن أن ماهيته غري مركبة من األجزاء وبرهانه أن كل مركب فإنه مفتقر يف حتققه 
وكل مركب فهو متقوم بغريه واملتقوم بغريه ال يكون متقوماً بذاته فال إىل حتقق كل واحد من أجزائه وجزؤه غريه 

يكون قيوماً وقد بينا بالربهان أنه قيوم وإذا ثبت أنه تعاىل يف ذاته واحد فهذا األصل له الزمان أحدها أن واجب 
تركا يف الوجوب الوجود واحد مبعىن أنه ليس يف الوجود شيئان كل واحد منهما واجب لذاته إذ لو فرض ذلك الش

وتباينا يف التعني وما به املشاركة غري ما به املباينة فيلزم كون كل واحد منهما يف ذاته مركباً من جزأين وقد بينا بيان 
  أنه حمال

الالزم الثاين أنه ملا امتنع يف حقيقته أن تكون مركبة من جزأين امتنع كونه متحيزاً ألن كل متحيز فهو منقسم وقد 
ركيب عليه ممتنع وإذا ثبت أنه ليس مبتحيزاً امتنع كونه يف اجلهة ألنه ال معىن للمتحيز إال ما ميكن أن ثبت أن الت

  يشار إليه إشارة حسّية وإذا ثبت أنه ليس مبتحيز وليس يف اجلهة امتنع أن يكون له أعضاء وحركة وسكون
  يستلزم أموروثانيها أنه ملا كان قيوماً كان قائماً بذاته وكونه قائماً بذاته 

الالزم األول أن ال يكون عرضاً يف موضوع وال صورة يف مادة وال حاال يف حمل أصالً ألن احلال مفتقر إىل احملل 
  واملفتقر إىل الغري ال يكون قيوماً بذاته



ه قائماً بنفسه والالزم الثاين قال بعض العلماء ال معىن للعلم إال حضور حقيقة املعلوم للعامل فإذا كان قيوماً مبعىن كون
ال بغريه كانت حقيقته حاضررة عند ذاته وإذا كان ال معىن للعلم إال هذا احلضور وجب أن تكون حقيقته معلومة 
لذاته فإذن ذاته معلومة لذاته وكل ما عداه فإنه إمنا حيصل بتأثريه وألنا بينا أنه قيوم مبعىن كونه مقوماً لغريه وذلك 

لفاعل املختار ال بّد وأن يكون له شعور بفعله وإن كان باإلجياب لزم أيضاً كونه عاملاً التأثري إن كان باالختيار فا
بكل ما سواه ألن ذاته موجبة لكل ما سواه وقد دللنا على أنه يلزم من كونه قائماً بالنفس لذاته كونه عاملاً بذاته 

  قيوماً كونه عاملاً جبميع املعلومات والعلم بالعلة علة للعلم باملعلول فعلى التقديرات كلها يلزم من كونه
وثالثها ملا كان قيوماً لكل ما سواه كان كل ما سواه حمدثاً ألن تأثريه يف تقومي ذلك الغري ميتنع أن يكون حال بقاء 
ذلك الغري ألن حتصيل احلاصل حمال فهو إما حال عدمه وإما حال حدوثه وعلى التقديرين وجب أن يكون الكل 

  حمدثاً
أنه ملا كان قيوماً لكل املمكنات استندت كل املمكنات إليه إما بواسطة أو بغري واسطة وعلى التقديرين  ورابعها

كان القول بالقضاء والقدر حقاً وهذا مما قد فصلناه وأوضحناه يف هذا الكتاب يف آيات كثرية فأنت إن ساعدك 
إىل اإلحاطة بشيء من املسائل املتعلقة بالعلم  التوفيق وتأملت يف هذه املعاقد اليت ذكرناها علمت أنه ال سبيل

اإلالهي إال بواسطة كونه تعاىل حياً قيوماً فال جرم ال يبعد أن يكون االسم األعظم هو هذا وأما سائر اآليات 
  وقوله شَهَِد اللَُّه أَنَُّه)  ١٦٣البقرة ( اإلالهية كقوله وَإِلَاُهكُْم إِلَاٌه واِحدٌ الَّ إله إِالَّ ُهَو 

)  ١الصمد ( ففيه بيان التوحيد مبعىن نفي الضد والند وأما قوله قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد )  ١٨آل عمران ( ال إله إِالَّ ُهَو 
ففيه بيان التوحيد مبعىن نفي الضد والند ومبعىن أن حقيقته غري مركبة من األجزاء وأما قوله إِنَّ رَبَّكُمُ اللَُّه الَِّذى 

ففيه بيان صفة الربوبية وليس فيه بيان وحدة احلقيقة أما قوله الَْحى ُّ )  ٥٤األعراف ( َواِت وَاالْْرَض َخلََق السََّما
الْقَيُّوُم فإنه يدل على الكل ألن كونه قيوماً يقتضي أن يكون قائماً بذاته وأن يكون مقوماً لغريه وكونه قائماً بذاته 

ذلك يقتضي الوحدة مبعىن نفي الضد والند ويقتضي نفي التحيز يقتضي الوحدة مبعىن نفي الكثرة يف حقيقته و
وبواسطته يقتضي نفي اجلهة وأيضاً كونه قيوماً مبعىن كونه مقوماً لغريه يقتضي حدوث كل ما سواه جسماً كان أو 

قول روحاً عقالً كان أو نفساً ويقتضي استناد الكل إليه وانتهاء مجلة األسباب واملسببات إليه وذلك يوجب ال
بالقضاء والقدر فظهر أن هذين اللفظني كاحمليطني جبميع مباحث العلم اإلالهي فال جرم بلغت هذه اآلية يف الشرف 

  إىل املقصد األقصى واستوجب أن يكون هو االسم األعظم من أمساء اهللا تعاىل
ْوٌم واملعىن أنه ال يغفل عن تدبري اخللق ألن القيم مث إنه تعاىل ملا بني أنه حي قيوم أكد ذلك بقوله الَ َتأُْخذُُه ِسَنةٌ  َوالَ َن

بأمر الطفل لو غفل عنه ساعة الختل أمر الطفل فهو سبحانه قيم مجيع احملدثات وقيوم املمكنات فال ميكن أن يغفل 
ضيع وأمهل إنك لو  عن تدبريهم فقوله الَ َتأُْخذُُه ِسَنةٌ  َوالَ َنْوٌم كالتأكيد لبيان كونه تعاىل قائماً وهو كما يقال ملن

سنان نائم مث إنه تعاىل ملا بّين كونه قيوماً مبعىن كونه قائماً بذاته مقوماً لغريه رتب عليه حكماً وهو قوله لَُّه َما ِفي 
السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ ألنه ملا كان كل ما سواه إمنا تقومت ماهيته وإمنا حيصل وجوده بتقوميه وتكوينه وختليقه 

أن يكون كل ما سواه ملكاً له وملكاً له وهو املراد من قوله لَُّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ مث ملا ثبت أنه  لزم
هو امللك واملالك لكل ما سواه ثبت أن حكمه يف الكل جار ليس لغريه يف شيء من األشياء حكم إال بإذنه وأمره 

ْشفَُع ِعنَدُه إِالَّ بِإِذْنِِه مث ملا بّين أنه يلزم من كونه مالكاً للكل أن ال يكون لغريه يف وهو املراد بقوله َمن ذَا الَِّذى َي
ملكه تصرف بوجه من الوجوه بّين أيضاً أنه يلزم من كونه عاملاً بالكل وكون غريه غري عامل بالكل أن ال يكون لغريه 

َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْم وهو إشارة إىل كونه سبحانه  يف ملكه تصرف بوجه من الوجوه إال بإذنه وهو قوله َيْعلَُم



ِه وهو إشارة إىل كون غريه غري عامل جبميع املعلومات مث إنه ملا بّين  عاملاً بالكل مث قال َوالَ ُيِحيطُونَ بَِشْيء ّمْن ِعلِْم
اوات واألرض أعظم وأجل وأن ذلك كمال ملكه وحكمه يف السماوات ويف األرض بّين أن ملكه فيما وراء السم

مما ال تصل إليه أوهام املتومهني وينقطع دون االرتقاء إىل أدىن درجة من درجاهتا املتخيلني فقال َوِسَع كُْرِسيُُّه 
ا السََّماَواِت َواالْْرَض مث بّين أن نفاذ حكمه وملكه يف الكل على نعت واحد وصورة واحدة فقال َوالَ ُيَؤّدهِ ِحفْظُُهَم
مث ملا بني كونه قيوماً مبعىن كونه مقوماً للمحدثات واملمكنات واملخلوقات بّين كونه قيوماً مبعىن قائماً بنفسه وذاته 

منّزهاً عن االحتياج إىل غريه يف أمر من األمور فتعاىل عن أن يكون متحيزاً حىت حيتاج إىل مكان أو متغرياً حىت حيتاج 
ُّ الَْعظِيُم فاملراد منه العلو والعظمة مبعىن أنه ال حيتاج إىل غريه يف أمر من األمور وال ينسب  إىل زمان فقال َوُهَو الَْعِلى

غريه يف صفة من الصفات وال يف نعت من النعوت فقال َوُهَو الَْعِلى ُّ الَْعظِيُم إشارة إىل ما بدأ به يف اآلية من كونه 
ن أحاط عقله مبا ذكرنا علم أنه ليس عند العقول البشرية من األمور قيوماً مبعىن كونه قائماً بذاته مقوماً لغريه وم

  اإلالهية كالم أكمل وال برهان أوضح مما اشتملت عليه هذه اآليات

  وإذا عرفت هذه األسرار فلنرجع إىل ظاهر التفسري
  أما قوله اللَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو ففيه مسألتان

  وما بعده خربه املسألة األوىل اللَِّه رفع باالبتداء
املسألة الثانية قال بعضهم اإلله هو املعبود وهو خطأ لوجهني األول أنه تعاىل كان إالهاً يف األزل وما كان معبوداً 

بل اإلله هو )  ٩٨األنبياء ( والثاين أنه تعاىل أثبت معبوداً سواه يف القرآن بقوله إِنَّكُْم َوَما تَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه 
  ر على ما إذا فعله كان مسحتقاً للعبادةالقاد

  أما قوله الَْحىّ  ففيه مسائل
املسألة األوىل احلي أصله حيي كقوله حذر وطمع فأدغمت الياء يف الياء عند اجتماعهما وقال ابن األنباري أصله 

  احليو فلما اجتمعت الياء والواو مث كان السابق ساكناً فجعلنا ياء مشددة
ال املتكلمون احلي كل ذات يصح أن يعلم ويقدر واختلفوا يف أن هذا املفهوم صفة موجودة أم ال املسألة الثانية ق

فقال بعضهم إنه عبارة عن كون الشيء حبيث ال ميتنع أنه يعلم ويقدر وعدم االمتناع ال يكون صفة موجودة وقال 
أمر عدمي إذ لو كان وصفاً موجوداً لكان احملققون وملا كانت احلياة عبارة عن عدم االمتناع وقد ثبت أن االمتناع 

املوصوف به موجوداً فيكون ممتنع الوجود موجوداً وهو حمال وثبت أن االمتناع عدم وثبت أن احلياة عدم هذا 
  االمتناع وثبت أن عدم العدم وجود لزم أي يكون املفهوم من احلياة صفة موجودة وهو املطلوب

كان معىن احلي هو أنه الذي يصح أن يعلم ويقدر وهذا القدر حاصل جلميع املسألة الثالثة لقائل أن يقول ملا 
  احليوانات فكيف حيسن أن ميدح اهللا نفسه بصفة يشاركه فيها أخس احليوانات

والذي عندي يف هذا الباب أن احلي يف أصل اللغة ليس عبارة عن هذه الصحة بل كل شيء كان كامالً يف جنسه 
ن عمارة األرض اخلربة تسمى إحياء املوات وقال تعاىل فَانظُْر إِلَى ءاثَارِ َرْحَمةِ  اللَِّه كَْيَف فإنه يسمى حياً أال ترى أ
والصفة املسماة يف عرف )  ٩فاطر ( وقال إِلَى َبلٍَد مَّّيٍت فَأَْحَيْيَنا بِهِ االْْرَض )  ٥٠الروم ( ُيْحىِ  االْْرضَ َبْعَد َموِْتَها 
ياة ألن كمال حال اجلسم أن يكون موصوفاً بتلك الصفة فال جرم مسيت تلك الصفة حياة املتكلمني إمنا مسيت باحل

وكمال حال األشجار أن ال تكون مورقة خضرة فال جرم مسيت هذه احلالة حياة وكمال األرض أن تكون معمورة 
مل أحواله وصفاته وإذا فال جرم مسيت هذه احلالة حياة فثبت أن املفهوم األصلي من لفظ احلي كونه واقعاً على أك

كان كذلك فقد زال اإلشكال ألن املفهوم من احلي هو الكامل وملا مل يكن ذلك مقيداً بأنه كامل يف هذا دون ذاك 



دل على أنه كامل على اإلطالق فقوله احلي يفيد كونه كامالً على اإلطالق والكامل هو أن ال يكون قابالً للعدم ال 
يقة وال يف صفاته النسبية واإلضافية مث عند هذا إن خصصنا القيوم بكونه سبباً لتقومي غريه يف ذاته وال يف صفاته احلق

فقد زال اإلشكال ألن كونه سبباً لتقومي غريه يدل على كونه متقوماً بذاته وكونه قيوماً يدل على كونه مقوماً لغريه 
قوم لغريه كان لفظ القيوم مفيداً فائدة لفظ احلي مع وإن جعلنا القيوم امساً يدل على كونه يتناول املتقوم بذاته وامل

  زيادة فهذا ما عندي يف هذا الباب واهللا أعلم

  أما قوله تعاىل الْقَيُّوُم ففيه مسائل
املسألة األوىل القيوم يف اللغة مبالغة يف القائم فلما اجتمعت الياء والواو مث كان السابق ساكناً جعلتا ياء مشددة وال 

ن على فعول ألنه لو كان كذا لكان قووما وفيه ثالث لغات قيوم وقيام وقيم ويروى عن عمر رضي جيوز أن يكو
اهللا عنه أنه قرأ احلي القيام ومن الناس من قال هذه اللفظة عربية ال عربية ألهنم يقولون حياً قيوماً وليس األمر 

يار وديور ودير وهو من الدوران أي ما هبا خلق كذلك ألنا بينا أن له وجهاً صحيحاً يف اللغة ومثله ما يف الدار د
  يدور يعين جييء ويذهب وقال أُمية بن أيب الصلت قدرها املهيمن القيوم

املسألة الثانية اختلفت عبارات املفسرين يف هذا الباب فقال جماهد القيوم القائم على كل شيء وتأويله أنه قائم 
( نظريه من اآليات قوله تعاىل أَفََمْن ُهَو قَاِئٌم َعلَى كُلّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت بتدبري أمر اخللق يف إجيادهم ويف أرزاقهم و

إىل قوله قَاِئَماً بِالِْقْسِط وقال إِنَّ اللََّه يُْمِسكُ )  ١٨آل عمران ( وقال َشهِدَ اللَُّه أَنَّهُ ال إله إِالَّ ُهَو )  ٣٣الرعد 
وهذا القول يرجع حاصله إىل )  ٤١فاطر ( لَِئن َزالََتا إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ّمن َبْعِدِه السََّماَواِت َواالْْرَض أَن َتزُوالَ َو

كونه مقوماً لغريه وقال الضحاك القيوم الدائم الوجود الذي ميتنع عليه التغري وأقول هذا القول يرجع معناه إىل 
الذي ال ينام بالسريانية وهذا القول بعيد ألنه يصري قوله  كونه قائماً بنفسه يف ذاته ويف وجوده وقال بعضهم القيوم

  الَ َتأُْخذُُه ِسَنةٌ  َوالَ َنوٌْم
  أما قوله تعاىل الَ َتأُْخذُُه ِسَنةٌ  َوالَ َنْوٌم ففيه مسائل

  املسألة األوىل السنة ما يتقدم من الفتور الذي يسمى النعاس
ذا قال الْقَيُّوُم الَ َتأُْخذُُه ِسَنةٌ  فقد دل ذلك على أنه ال يأخذه نوم فإن قيل إذ كانت السنة عبارة عن مقدمة النوم فإ

  بطريق األوىل وكان ذكر النوم تكريراً
  قلنا تقدير اآلية ال تأخذه سنة فضالً عن أن يأخذه النوم

ألشياء إما أن تكون املسألة الثانية الدليل العقلي دل على أن النوم والسهو والغفلة حماالت على اهللا تعاىل ألن هذه ا
عبارات عن عدم العلم أو عن أضداد العلم وعلى التقديرين فجواز طرياهنا يقتضي جواز زوال علم اهللا تعاىل فلو 

كان كذلك لكانت ذاته تعاىل حبيث يصح أن يكون عاملاً ويصح أن ال يكون عاملاً فحينئذ يفتقر حصول صفة العلم 
ألول والتسلسل حمال فال بد وأن ينتهي إىل من يكون علمه صفة واجبة الثبوت له إىل الفاعل والكالم فيه كما يف ا

  ممتنعة الزوال وإذا كان كذلك كان النوم والغفلة والسهو عليه حماال
أنه حكي عن موسى عليه السالم أنه وقع يف نفسه هل ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة يروى عن الرسول 

فأرسل اهللا إليه ملكاً فأرقه ثالثا مث أعطاه قارورتني يف كل يد واحدة وأمره باالحتفاظ هبما وكان  ينام اهللا تعاىل أم ال
يتحرز جبهده إىل أن نام يف آخر األمر فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان فضرب اهللا تعاىل ذلك مثالً له يف بيان 

  أنه لو كان ينام مل يقدر على حفظ السماوات واألرض



مثل هذا ال ميكن نسبته إىل موسى عليه السالم فإن من جوز النوم على اهللا أو كان شاكاً يف جوازه كان واعلم أن 
  كافراً فكيف جيوز نسبة هذا إىل موسى بل إن صحت الرواية فالواجب نسبة هذا السؤال إىل جهال قومه

من هذه اإلضافة إضافة اخللق وامللك وتقديره ما ذكرنا من أما قوله تعاىل لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ فاملراد 
أنه ملا كان واجب الوجود واحداً كان ما عداه ممكن الوجود لذاته وكل ممكن فله مؤثر وكل ما له مؤثر فهو حمدث 

  فإذن كل ما سواه فهو حمدث بإحداثه مبدع بإبداعه فكانت هذه اإلضافة إضافة امللك واإلجياد
  سماواتلَُّه َما ِفي السََّماَواِت ومل يقل له من يف ال فإن قيل مل قال

قلنا ملا كان املراد إضافة ما سواه إليه باملخلوقية وكان الغالب عليه ما ال يعقل أجرى الغالب جمرى الكل فعرب عنه 
بلفظ َما وأيضاً فهذه األشياء إمنا أسندت إليه من حيث إهنا خملوقة وهي من حيث إهنا خملوقة غري عاقلة فعّبر عنها 

  ن هذه اإلضافة إليه اإلضافة من هذه اجلهةبلفظ َما للتنبيه على أن املراد م
واعلم أن األصحاب قد احتجوا هبذه اآلية على أن أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل قالوا ألن قوله لَُّه َما ِفي السََّماَواتِ 

ب أن َوَما ِفي االْْرضِ يتناول كل ما يف السماوات واألرض وأفعال العباد من مجلة ما يف السماوات واألرض فوج
تكون منتسبة إىل اهللا تعاىل انتساب امللك واخللق وكما أن اللفظ يدل على هذا املعىن فالعقل يؤكده وذلك ألن كل 

ما سواه فهو ممكن لذاته واملمكن لذاته ال يترجح إال بتأثري واجب الوجود لذاته وإال لزم ترجح املمكن من غري 
  مرجح وهو حمال

  ى َيْشفَُع عِنَدُه إِالَّ بِإِذْنِِه ففيه مسألتانأما قوله تعاىل َمن ذَا الَِّذ
املسألة األوىل قوله َمن ذَا الَِّذى استفهام معناه اإلنكار والنفي أي ال يشفع عنده أحد إال بأمره وذلك أن املشركني 

( ِليُقَّربُوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى  كانوا يزعمون أن األصنام تشفع هلم وقد أخرب اهللا تعاىل عنهم بأهنم يقولون َما َنعُْبُدُهْم إِالَّ
مث بّين تعاىل أهنم ال جيدون هذا املطلوب فقال َوَيعُْبُدونَ )  ١٨يونس ( وقوهلم َهُؤالء ُشفََعاؤَُنا ِعنَد اللَِّه )  ٣الزمر 

فاعة عنده ألحد إال من استثناه اهللا فأخرب اهللا تعاىل أنه ال ش)  ١٨يونس ( ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َيُضرُُّهْم َوالَ َينفَُعُهْم 
ْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوقَالَ تعاىل بقوله إِالَّ بِإِذْنِِه ونظريه قوله تعاىل َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْملَاِئكَةُ  َصفّاً الَّ يََتكَلَُّمونَ إِالَّ َم

  ) ٣٨النبأ ( َصوَاباً 
 يأذن يف الشفاعة لغري املطيعني إذ كان ال جيوز يف حكمته التسوية بني أهل املسألة الثانية قال القفال إنه تعاىل ال
  الطاعة وأهل املعصية وطول يف تقريره

وأقول إن هذا القفال عظيم الرغبة يف االعتزال حسن االعتقاد يف كلماهتم ومع ذلك فقد كان قليل اإلحاطة 
احب الكبرية حسن يف العقول إال أن السمع دل بأصوهلم وذلك ألن من مذهب البصريني منهم أن العفو عن ص

على أن ذلك ال يقع وإذا كان كذلك كان االستدالل العقلي على املنع من الشفاعة يف حق العصاة خطأ على قوهلم 
  بل على مذهب الكعيب أن العفو عن املعاصي قبيح عقالً فإن كان القفال على

أن اجلواب عنه يرد ذلك من وجوه األول أن العقاب حق اهللا مذهب الكعيب فحينئذ يستقيم هذا االستدالل إال 
تعاىل وللمستحق أن يسقط حق نفسه خبالف الثواب فإنه حق العبد فال يكون هللا تعاىل أن يسقطه وهذا الفرق ذكره 

ال جيوز البصريون يف اجلواب عن شبهة الكعيب والثاين أن قوله ال جيوز التسوية بني املطيع والعاصي إن أراد به أنه 
التسوية بينهما يف أمر من األمور فهو جهل ألنه تعاىل قد سوى بينهما يف اخللق واحلياة والرزق وإطعام الطيبات 

والتمكني من املرادات وإن كان املراد أنه ال جيوز التسوية بينهما يف كل األمور فنحن نقول مبوجبه فكيف ال يقول 
ئفاً من العقاب واملذنب يكون يف غاية اخلوف ورمبا يدخل النار ويتأمل ذلك واملطيع ال يكون له جزع وال يكون خا



  ) صلى اهللا عليه وسلم ( مدة مث خيلصه اهللا تعاىل عن ذلك العذاب بشفاعة الرسول 
واعلم أن القفال رمحه اهللا كان حسن الكالم يف التفسري دقيق النظر يف تأويالت األلفاظ إال أنه كان عظيم املبالغة يف 

  ير مذهب املعتزلة مع أنه كان قليل احلظ من علم الكالم قليل النصيب من معرفة كالم املعتزلةتقر
  أما قوله تعاىل َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْم ففيه مسألتان

عليه َمن ذَا الضمري ملا يف السماوات واألرض ألن فيهم العقالء أو ملا دل ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
  من املالئكة واألنبياء

املسألة الثانية يف اآلية وجوه أحدها قال جماهد وعطاء والسدي َما َبْيَن أَْيِديهِْم ما كان قبلهم من أمور الدنيا َوَما 
خرة ألهنم يقدمون َخلْفَُهْم ما يكون بعدهم من أمر اآلخرة والثاين قال الضحاك والكليب َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيدِيهِْم يعين اآل

عليها َوَما َخلْفَُهْم الدنيا ألهنم خيلفوهنا وراء ظهورهم والثالث قال عطاء عن ابن عباس َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم من 
آجاهلم َوَما َخلْفَُهْم أي  السماء إىل األرض َوَما َخلْفَُهْم يُرِيُد َما ِفي السََّماوَاِت بِإِذْنِِه َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم بعد انقضاء

  ما كان من قبل أن خيلقهم واخلامس ما فعلوا من خري وشر وما يفعلونه بعد ذلك
واعلم أن املقصود من هذا الكالم أنه سبحانه عامل بأحوال الشافع واملشفوع له فيما يتعلق باستحقاق العقاب 

شفعاء ال يعلمون من أنفسهم أن هلم من الطاعة ما والثواب ألنه عامل جبميع املعلومات ال خيفى عليه خافية وال
يستحقون به هذه املنزلة العظيمة عند اهللا تعاىل وال يعلمون أن اهللا تعاىل هل أذن هلم يف تلك الشفاعة وأهنم 

يستحقون املقت والزجر على ذلك وهذا يدل على أنه ليس ألحد من اخلالئق أن يقدم على الشفاعة إال بإذن اهللا 
  تعاىل
ملسألة الثالثة هؤالء املذكورون يف هذه اآلية حيتمل أن يكون هم املالئكة وسائر من يشفع يوم القيامة من النبّيني ا

  والصّديقني والشهداء والصاحلني
  أما قوله َوالَ ُيِحيطُونَ بَِشْيء ّمْن ِعلِْمِه ففيه مسائل

علمك فينا أي معلومك وإذا ظهرت آية عظيمة قيل هذه  املسألة األوىل املراد بالعلم هاهنا كما يقال اللّهم اغفر لنا
  قدرة اهللا أي مقدوره واملعىن أن أحداً ال حييط مبعلومات اهللا تعاىل

املسألة الثانية احتج بعض األصحاب هبذه اآلية يف إثبات صفة العلم هللا تعاىل وهو ضعيف لوجوه أحدها أن كلمة 
لو كان املراد من العلم نفس الصفة لزم دخول التبعيض يف صفة اهللا ِمْن للتبعيض وهي داخلة هاهنا على العلم ف

تعاىل وهو حمال والثاين أن قوله بَِما َشاء ال يأيت يف العلم إمنا يأيت يف املعلوم والثالث أن الكالم إمنا وقع هاهنا يف 
  ل ال يعلمون منها إال القليلاملعلومات واملراد أنه تعاىل عامل بكل املعلومات واخللق ال يعلمون كل املعلومات ب

املسألة الثالثة قال الليث يقال لكل من أحرز شيئاً أو بلغ علمه أقصاه قد أحاط به وذلك ألنه علم بأول الشيء 
  وآخره بتمامه صار العلم كاحمليط به

أن يعلمهم كما حكي عنهم أما قوله إِالَّ بَِما َشاء ففيه قوالن أحدها أهنم ال يعلمون شيئاً من معلوماته إال ما شاء هو 
 أهنم قالوا الَ ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا والثاين أهنم ال يعلمون الغيب إال عند إطالع اهللا بعض أنبيائه على بعض الغيب

  كما قال َعاِلُم الَْغْيبِ فَالَ يُظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحداً إِالَّ َمنِ اْرَتَضى ِمن رَّسُولٍ
تعاىل َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّماَواِت َواالْْرَض فاعلم أنه يقال وسع فالنا الشيء يسعه سعة إذا احتمله وأطاقه أما قوله 

لو كان موسى حياً ما وسعه إال ( وأمكنه القيام به وال يسعك هذا أي ال تطبقه وال حتتمله ومنه قوله عليه السالم 
أصله يف اللغة من تركب الشيء بعضه على بعض والكرسي أبوال أي ال حيتمل غري ذلك وأما الكرسي ف) أتباعي 



الدواب وأبعارها يتلبد بعضها فوق بعض وأكرست الدار إذا كثرت فيها األبعار واألبوال وتلبد بعضها على بعض 
وتكارس الشيء إذا تركب ومنه الكراسة لتركب بعض أوراقها على بعض والكرسي هو هذا الشيء املعروف 

  ه بعضها فوق بعضلتركب خشبات
واختلف املفسرون على أربعة أقوال األول أنه جسم عظيم يسع السماوات واألرض مث اختلفوا فيه فقال احلسن 

الكرسي هو نفس العرش ألن السرير قد يوصف بأنه عرش وبأنه كرسي لكون كل واحد منهما حبيث يصح التمكن 
نهم من قال إنه دون العرش وفوق السماء السابعة وقال عليه وقال بعضهم بل الكرسي غري العرش مث اختلفوا فم

  آخرون إنه حتت األرض وهو منقول عن السدي
واعلم أن لفظ الكرسي ورد يف اآلية وجاء يف األخبار الصحيحة أنه جسم عظيم حتت العرش وفوق السماء السابعة 

ري عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما وال امتناع يف القول به فوجب القول باتباعه وأما ما روي عن سعيد بن جب
أنه قال موضع القدمني ومن البعيد أن يقول ابن عباس هو موضع قدمي اهللا تعاىل وتقدس عن اجلوارح واألعضاء 
وقد ذكرنا الدالئل الكثرية على نفي اجلسمية يف مواضع كثرية من هذا الكتاب فوجب رد هذه الرواية أو محلها 

  سي موضع قدمي الروح األعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند اهللا تعاىلعلى أن املراد أن الكر
القول الثاين أن املراد من الكرسي السلطان والقدرة وامللك مث تارة يقال اإلالهية ال حتصل إال بالقدرة واخللق 
سي واإلجياد والعرب يسمون أصل كل شيء الكرسي وتارة يسمى امللك بالكرسي ألن امللك جيلس على الكر

  فيسمى امللك باسم مكان امللك

القول الثالث أن الكرسي هو العلم ألن العلم موضع العامل وهو الكرسي فسميت صفة الشيء باسم مكان ذلك 
الشيء على سبيل اجملاز ألن العلم هو األمر املعتمد عليه والكرسي هو الشيء الذي يعتمد عليه ومنه يقال للعلماء 

  ليهم كما يقال هلم أوتاد األرضكراسي ألهنم الذين يعتمد ع
والقول الرابع ما اختاره القفال وهو أن املقصود من هذا الكالم تصوير عظمة اهللا وكربيائه وتقريره أنه تعاىل خاطب 

اخللق يف تعريف ذاته وصفاته مبا اعتادوه يف ملوكهم وعظمائهم من ذلك أنه جعل الكعبة بيتاً له يطوف الناس به 
ت ملوكهم وأمر الناس بزيارته كما يزور الناس بيوت ملوكهم وذكر يف احلجر األسود أنه ميني كما يطوفون ببيو

اهللا يف أرضه مث جعله موضعاً للتقبيل كما يقبل الناس أيدي ملوكهم وكذلك ما ذكر يف حماسبة العباد يوم القيامة من 
أثبت لنفسه عرشاً فقال الُْعلَى الرَّْحَمُن َعلَى حضور املالئكة والنبّيني والشهداء ووضع املوازين فعلى هذا القياس 

مث قال َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ  َحافَّني )  ٧هود ( مث وصف عرشه فقال َوكَانَ عَْرُشُه َعلَى الَْماء )  ٥طه ( الْعَْرشِ اْسَتَوى 
لُ عَْرَش رَّبَك فَْوقَُهْم َيْومَِئٍذ ثَمَانَِيةٌ  وقال الَِّذينَ وقال وََيْحِم)  ٧٥الزمر ( ِمْن َحْولِ الْعَْرشِ ُيسَّبُحونَ بَِحْمِدهِ رَّبُُّهْم 

  مث أثبت لنفسه كرسياً فقال َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّماَواِت َواالْْرَض)  ٧غافر ( َيْحِملُونَ الَْعْرَش َوَمْن حَْولَُه 
رسي فقد ورد مثلها بل أقوى منها يف إذا عرفت هذا فنقول كل ما جاء من األلفاظ املومهة للتشبيه يف العرش والك

الكعبة والطواف وتقبيل احلجر وملا توافقنا هاهنا على أن املقصود تعريف عظمة اهللا وكربيائه مع القطع بأنه منّزه 
عن الكعبة فكذا الكالم يف العرش والكرسي وهذا جواب مبني إال أن املعتمد هو األول ألن ترك الظاهر بغري دليل 

   أعلمال جيوز واهللا
أما قوله تعاىل َوالَ ُيَؤّدِه ِحفْظُُهَما فاعلم أنه يقال آده يؤده إذا أثقله وأجهده وأدت العود أوداً وذلك إذا اعتمدت 

  عليه بالثقل حىت أملته واملعىن ال يثقله وال يشق عليه حفظهما أي حفظ السماوات واألرض
وز أن يكون املراد منه العلو باجلهة وقد دللنا على ذلك بوجوه كثرية مث قال َوُهَو الَْعِلى ُّ الَْعِظيُم واعلم أنه ال جي



ونزيد هاهنا وجهني آخرين األول أنه لو كان علوه بسبب املكان لكان ال خيلو إما أن يكون متناهياً يف جهة فوق أو 
ض فوقه أعلى منه فال غري متناه يف تلك اجلهة واألول باطل ألنه إذا كان متناهياً يف جهة فوق كان اجلزء املفرو

يكون هو أعلى من كل ما عداه بل يكون غريه أعلى منه وإن كان غري متناه فهذا حمال ألن القول بإثبات بعد ال 
هناية له باطل بالرباهني اليقينية وأيضاً فإنا إذا قدرنا بعداً ال هناية له الفترض يف ذلك البعد نقط غري متناهية فال خيلو 

ك النقط نقطة واحدة ال يفترض فوقها نقطة أخرى وإما أن ال حيصل فإن كان األول كانت إما أن حيصل يف تل
النقطة طرفاً لذلك البعد فيكون ذلك البعد متناهياً وقد فرضناه غري متناه هذا خلف وإن مل يوجد فيها نقطة إال 

 يكون فيها ما يكون فوقاً على وفوقها نقطة أخرى كان كل واحدة من تلك النقط املفترضة يف ذلك البعد سفالً وال
  االطالق فحينئذ ال يكون لشيء من النفقات املفترضة يف ذلك البعد علو مطلق ألبتة وذلك ينفي صفة العلوية

احلجة الثانية أن العامل كرة ومىت كان األمر كذلك فكل جانب يفرض علواً بالنسبة إىل أحد وجهي األرض يكون 
  ين فينقلب غاية العلو غاية السفلسفالً بالنسبة إىل الوجه الثا

احلجة الثالثة أن كل وصف يكون ثبوته ألحد األمرين بذاته ولآلخر بتبعية األول كان ذلك احلكم يف الذايت أمت 
وأكمل ويف العرضي أقل وأضعف فلو كان علو اهللا تعاىل بسبب املكان لكان علو املكان الذي بسببه حصل هذا 

ولكان حصول هذا العلو هللا تعاىل حصوالً بتبعية حصوله يف املكان فكان علو املكان أمت  العلو هللا تعاىل صفة ذاتية
وأكمل من علو ذات اهللا تعاىل فيكون علو اهللا ناقصاً وعلو غريه كامالً وذلك حمال فهذه الوجوه قاطعة يف أن علو 

هاين يف تفسري قوله قُل لَّمن مَّا ِفى اهللا تعاىل ميتنع أن يكون باجلهة وما أحسن ما قال أبو مسلم بن حبر األصف
قال وهذا يدل على أن املكان واملكانيات بأسرها ملك اهللا تعاىل )  ١٢األنعام ( السََّماَواِت َواالْْرَض قُل ِللَِّه 

ت بأسرها ملك وهذا يدل على أن الزمان والزمانيا)  ١٣األنعام ( وملكوته مث قال َولَُه َما َسكََن ِفى الَّْيلِ َوالنَّهَارِ 
اهللا تعاىل وملكوته فتعاىل وتقدس عن أن يكون علوه بسبب املكان وأما عظمته فهي أيضاً باملهابة والقهر والكربياء 
وميتنع أن تكون بسبب املقدار واحلجم ألنه إن كان غري متناه يف كل اجلهات أو يف بعض اجلهات فهو حمال ملا ثبت 

د غري متناهية وإن كان متناهياً من كل اجلهات كانت األحياز احمليطة بذلك املتناهي بالرباهني القاطعة عدم إثبات أبعا
أعظم منه فال يكون مثل هذا الشيء عظيماً على االطالق فاحلق أنه سبحانه وتعاىل أعلى وأعظم من أن يكون من 

  جنس اجلواهر واألجسام تعاىل عما يقول الظاملون علواً كبرياً
َوةِ  الُْوثْقَى الَ لدِّينِ قَد تََّبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن َيكْفُْر بِالطَّاغُوِت َوُيْؤِمن بِاللَِّه فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرالَ إِكْرَاَه ِفى ا

  انِفَصاَم لََها وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم
  فيه مسألتان

العهد والثاين أنه بدل من اإلضافة كقوله فَإِنَّ الَْجنَّةَ  ِهىَ   املسألة األوىل الالم يف الّدينِ فيه قوالن أحدمها أنه الم
  أي مأواه واملراد يف دين اهللا)  ٤١النازعات ( الَْمأَْوى 

املسألة الثانية يف تأويل اآلية وجوه أحدها وهو قول أيب مسلم والقفال وهو األليق بأصول املعتزلة معناه أنه تعاىل ما 
جبار والقسر وإمنا بناه على التمكن واالختيار مث احتج القفال على أن هذا هو املراد بأنه بىن أمر اإلميان على اإل

تعاىل ملا بّين دالئل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً للعذر قال بعد ذلك إنه مل يبق بعد إيضاح هذه الدالئل للكافر عذر يف 
لك مما ال جيوز يف دار الدنيا اليت هي دار االبتالء إذ يف اإلقامة على الكفر إال أن يقسر على اإلميان وجيرب عليه وذ

القهر واإلكراه على الدين بطالن معىن االبتالء واالمتحان ونظري هذا قوله تعاىل فََمن َشاء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشاء فَلَْيكْفُْر 
لُُّهْم َجِميًعا أَفَأَنَت ُتكْرُِه النَّاَس حَتَّى وقال يف سورة أخرى وَلَْو َشاء رَبَُّك آلَمَن َمن ِفى االْْرضِ كُ)  ٢٩الكهف ( 



وقال يف سورة الشعراء لََعلََّك بَاِخٌع نَّفَْسَك أَالَّ َيكُونُواْ ُمْؤِمنَِني إِن نََّشأْ ُننَّزلْ َعلَْيهِمْ )  ٤ ٣الشعراء ( َيكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني 
  ّمَن السََّماء ءاَيةً  فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم

اِضِعَني ومما يؤكد هذا القول أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية قَد تََّبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغّي يعين ظهرت الدالئل لََها َخ
ووضحت البينات ومل يبق بعدها إال طريق القسر واإلجلاء واإلكراه وذلك غري جائز ألنه ينايف التكليف فهذا تقرير 

  هذا التأويل
و أن اإلكراه أن يقول املسلم للكافر إن آمنت وإال قتلتك فقال تعاىل ال إِكْرَاَه ِفى الّدينِ القول الثاين يف التأويل ه

أما يف حق أهل الكتاب ويف حق اجملوس فألهنم إذا قبلوا اجلزية سقط القتل عنهم وأما سائر الكفار فإذا هتودوا أو 
ذا التقدير يسقط عنه القتل إذا قبل اجلزية تنصروا فقد اختلف الفقهاء فيهم فقال بعضهم إنه يقر عليه وعلى ه

وعلى مذهب هؤالء كان قوله ال إِكَْراَه ِفى الّدينِ عاماً يف كل الكفار أما من يقول من الفقهاء بأن سائر الكفار إذا 
هتودوا أو تنصروا فإهنم ال يقرون عليه فعلى قوله يصح اإلكراه يف حقهم وكان قوله ال إِكْرَاَه خمصوصاً بأهل 

  الكتاب
والقول الثالث ال تقولوا ملن دخل يف الدين بعد احلرب إنه دخل مكرهاً ألنه إذا رضي بعد احلرب وصح إسالمه 

( ناً فليس مبكره ومعناه ال تنسبوهم إىل اإلكراه ونظريه قوله تعاىل َوالَ َتقُولُواْ ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم السَّلَاَم لَْسَت ُمْؤِم
  ) ٩٤النساء 
  وله تعاىل قَد تََّبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغّي ففيه مسألتانأما ق

املسألة األوىل يقال بان الشيء واستبان وتبني إذا ظهر ووضح ومنه املثل قد تبني الصبح لذي عينني وعندي أن 
عناه إصابة اخلري اإليضاح والتعريف إمنا مسي بياناً ألنه يوقع الفصل والبينونة بني املقصود وغريه والرشد يف اللغة م

وفيه لغتان رشد ورشد والرشاد مصدر أيضاً كالرشد والغي نقيض الرشد يقال غوي يغوي غياً وغواية إذا سلك 
  غري طريق الرشد

املسألة الثانية تََّبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيّ أي متيز احلق من الباطل واإلميان من الكفر واهلدى من الضاللة بكثرة احلجج 
ت الدالة قال القاضي ومعىن قَد تََّبيََّن الرُّْشُد أي أنه قد اتضح واجنلى باألدلة ال أن كل مكلف تنبه ألن املعلوم واآليا

ذلك وأقول قد ذكرنا أن معىن تََّبيََّن انفصل وامتاز فكان املراد أنه حصلت البينونة بني الرشد والغي بسبب قوة 
  للفظ جمري على ظاهرهالدالئل وتأكيد الرباهني وعلى هذا كان ا

أما قوله تعاىل فََمْن َيكْفُْر بِالطَّاغُوِت فقد قال النحويون الطاغوت وزنه فعلوت حنو جربوت والتاء زائدة وهي مشتقة 
من طغا وتقديره طغووت إال أن الم الفعل قلبت إىل موضع العني كعادهتم يف القلب حنو الصاقعة والصاعقة مث قلبت 

ا يف موضع حركة وانفتاح ما قبلها قال املربد يف الطاغوت األصوب عندي أنه مجع قال أبو علي الواو ألفاً لوقوعه
الفارسي وليس األمر عندنا كذلك وذلك ألن الطاغوت مصدر كالرغبوت والرهبوت وامللكوت فكما أن هذه 

لَِياُؤُهُم الطَّاغُوُت فأفرد يف األمساء آحاد كذلك هذا االسم مفرد وليس جبمع ومما يدل على أنه مصدر مفرد قوله أَْو
موضع اجلمع كما يقال هم رضاهم عدل قالوا وهذا اللفظ يقع على الواحد وعلى اجلمع أما يف الواحد فكما يف 

  فكما يفوأما يف اجلمع )  ٦٠النساء ( قوله تعاىل يُرِيُدونَ أَن يََتَحاكَُمواْ إِلَى الطَّاغُوِت َوقَْد أُِمُرواْ أَن َيكْفُُرواْ بِِه 

وقالوا األصل فيه التذكري فأما قوله َوالَِّذيَن اْجَتَنبُواْ )  ٢٥٧البقرة ( قوله تعاىل َوالَِّذيَن كَفَرُواْ أَوِْلَياُؤُهمُ الطَّاغُوُت 
  فإمنا أنثت إرادة اآلهلة)  ١٧الزمر ( الطَّاغُوَت أَن َيعُْبُدوَها 



األول قال عمر وجماهد وقتادة هو الشيطان الثاين قال سعيد  إذا عرفت هذا فنقول ذكر املفسرون فيه مخسة أقوال
بن جبري الكاهن الثالث قال أبو العالية هو الساحر الرابع قال بعضهم األصنام اخلامس أنه مردة اجلن واإلنس وكل 

كما يف قوله ما يطغى والتحقيق أنه ملا حصل الطغيان عند االتصال هبذه األشياء جعلت هذه األشياء أسباباً للطغيان 
  ) ٣٦إبراهيم ( َرّب إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن النَّاسِ 

  أما قوله َوُيْؤِمن بِاللَِّه ففيه إشارة إىل أنه ال بد للكافر من أن يتوب أوالً عن الكفر مث يؤمن بعد ذلك
بالشيء إذا متسك به والعروة مجعها عرا حنو عروة أما قوله فَقَِد اْسَتْمَسكَ بِالُْعْرَوةِ  الُْوثْقَى فاعلم أنه يقال استمسك 

الدلو والكوز وإمنا مسيت بذلك ألن العروة عبارة عن الشيء الذي يتعلق به والوثقى تأنيث األوثق وهذا من باب 
استعارة احملسوس للمعقول ألن من أراد إمساك شيء يتعلق بعروته فكذا هاهنا من أراد إمساك هذا الدين تعلق 

  الدالة عليه وملا كانت دالئل اإلسالم أقوى الدالئل وأوضحها ال جرم وصفها بأهنا العروة الوثقىبالدالئل 
  أما قوله الَ انِفَصاَم لََها ففيه مسائل

املسألة األوىل الفصم كسر الشيء من غري إبانة واالنفصام مطاوع الفصم فصمته فانفصم واملقصود من هذا اللفظ 
  هلا انفصام فإن ال يكون هلا انقطاع أوىلاملبالغة ألنه إذا مل يكن 

املسألة الثانية قال النحويون نظم اآلية بالعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا والعرب تضمر الَِّتى و الَِّذى و ِمْن وتكتفي 
  بصالهتا منها قال سالمة بن جندل والعاديات أسامي للدماء هبا

  كأن أعناقها أنصاب ترحيب
  أي من له)  ١٦٤الصافات ( قال اهللا َوَما ِمنَّا إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم  يريد العاديات اليت

  مث قال َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم وفيه قوالن
القول األول أنه تعاىل يسمع قول من يتكلم بالشهادتني وقول من يتكلم بالكفر ويعلم ما يف قلب املؤمن من 

  ن االعتقاد اخلبيثاالعتقاد الطاهر وما يف قلب الكافر م
حيب إسالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( والقول الثاين روى عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا 

أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا حول املدينة وكان يسأل اهللا تعاىل ذلك سراً وعالنية فمعىن قوله َواللَُّه َسِميعٌ 
  مد حبرصك عليه واجتهادكَعِليٌم يريد لدعائك يا حم

غُوتُ ُيْخرِجُوَنُهم مَِّن النُّورِ إِلَى اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ ُيْخرُِجُهم مَِّن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَِّذيَن كَفَُروا أَْولَِيآُؤُهُم الطَّا
  الظُّلَُماِت أُْولَاِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ

  فيه مسألتان
املسألة األوىل الْوَِلى ُّ فعيل مبعىن فاعل من قوهلم وىل فالن الشيء يليه والية فهو وال ووىل وأصله من الويل الذي 

  هو القرب قال اهلذيل
  وعدت عواد دون وليك تشغب

والنصرة وال ومنه يقال داري تلى دارها أي تقرب منها ومنه يقال للمحب املعاون ويل ألنه يقرب منك باحملبة 
يفارقك ومنه الوايل ألنه يلي القوم بالتدبري واألمر والنهي ومنه املوىل ومن مث قالوا يف خالف الوالية العداوة من عدا 

  الشيء إذا جاوزه فألجل هذا كانت الوالية خالف العداوة
ما يتعلق بالدين أكثر من ألطافه يف املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن ألطاف اهللا تعاىل يف حق املؤمن في

حق الكافر بأن قالوا اآلية دلت على أنه تعاىل ويل الذين آمنوا على التعيني ومعلوم أن الويل للشيء هو املتويل ملا 



َما يكون سبباً لصالح اإلنسان واستقامة أمره يف الغرض املطلوب وألجله قال تعاىل َيُصدُّونَ َعنِ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َو
فجعل القيم بعمارة املسجد ولياً له ونفى يف الكفار أن يكونوا )  ٣٤األنفال ( كَاُنواْ أَْوِلَياءهُ إِنْ أَوِْلَياءُه إِالَّ الُْمتَّقُونَ 

أولياءه فلما كان معىن الويل املتكفل باملصاحل مث إنه تعاىل جعل نفسه ولياً للمؤمنني على التخصيص علمنا أنه تعاىل 
صاحلهم فوق ما تكفل مبصاحل الكفار وعند املعتزلة أنه تعاىل سوى بني الكفار واملؤمنني يف اهلداية والتوفيق تكفل مب

واأللطاف فكانت هذه اآلية مبطلة لقوهلم قالت املعتزلة هذا التخصيص حممول على أحد وجوه األول أن هذا 
وتقريره من حيث العقل )  ١٧حممد ( َدْواْ َزادَُهْم ُهًدى حممول على زيادة األلطاف كما ذكره يف قوله َوالَِّذيَن اهَْت

أن اخلري والطاعة يدعو بعضه إىل بعض وذلك ألن املؤمن إذا حضر جملساً جيري فيه الوعظ فإنه يلحق قلبه خشوع 
ن وخضوع وانكسار ويكون حاله مفارقاً حلال من قسا قلبه بالكفر واملعاصي وذلك يدل على أنه يصح يف املؤمن م

  األلطاف ما ال يصح يف غريه فكان ختصيص املؤمنني بأنه تعاىل وليهم حمموالً على ذلك
  والوجه الثاين أنه تعاىل يثيبهم يف اآلخرة وخيصهم بالنعيم املقيم واإلكرام العظيم فكان التخصيص حمموالً عليه

حل الكل على السوية إال أن املنتفع بتلك والوجه الثالث وهو أنه تعاىل وإن كان ولياً للكل مبعىن كونه متكفالً مبصا
  ) ٢البقرة ( الوالية هو املؤمن فصح ختصيصه هبذه اآلية كما يف قوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 

  الوجه الرابع أنه تعاىل ويل املؤمنني مبعىن أنه حيبهم واملراد أنه حيب تعظيمهم
عندكم وال يكون هللا تعاىل يف حق املؤمن إال أجاب األصحاب عن األول بأن زيادة األلطاف مىت أمكنت وجبت 

أداء الواجب وهذا املعىن بتمامه حاصل يف حق الكافر بل املؤمن فعل ماألجله استوجب من اهللا ذلك املزيد من 
  اللطف

ن أما السؤال الثاين وهو أنه تعاىل يثيبه يف اآلخرة فهو أيضاً بعيد ألن ذلك الثواب واجب على اهللا تعاىل فويل املؤم
  هو الذي جعله مستحقاً على اهللا ذلك الثواب فيكون وليه هو نفسه وال يكون اهللا هو ولياً له

وأما السؤال الثالث وهو أن املنتفع بوالية اهللا هو املؤمن فنقول هذا األمر الذي امتاز به املؤمن عن الكافر يف باب 
  ذا القول هو العبد نفسه ال غريالوالية صدر من العبد ال من اهللا تعاىل فكان ويل العبد على ه

وأما السؤال الرابع وهو أن الوالية هاهنا معناها احملبة واجلواب أن احملبة معناها إعطاء الثواب وذلك هو السؤال 
  الثاين وقد أجبنا عنه

  أما قوله تعاىل ُيخْرِجُُهم ّمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ ففيه مسألتان
رون على أن املراد هاهنا من الظلمات والنور الكفر واإلميان فتكون اآلية صرحية يف أن اهللا املسألة األوىل أمجع املفس

تعاىل هو الذي أخرج اإلنسان من الكفر وأدخله يف اإلميان فيلزم أن يكون اإلميان خبلق اهللا ألنه لو حصل خبلق العبد 
  آليةلكان هو الذي أخرج نفسه من الكفر إىل اإلميان وذلك يناقض صريح ا

أجابت املعتزلة عنه من وجهني األول أن اإلخراج من الظلمات إىل النور حممول على نصب الدالئل وإرسال األنبياء 
وإنزال الكتب والترغيب يف اإلميان بأبلغ الوجوه والتحذير عن الكفر بأقصى الوجوه وقال القاضي قد نسب اهللا 

ألجل أن األصنام سبب بوجه )  ٣٦إبراهيم ( أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن النَّاسِ  تعاىل اإلضالل إىل الصنم يف قوله َرّب إِنَُّهنَّ
  ما لضاهلم فإن يضاف اإلخراج من الظلمات إىل النور إىل اهللا تعاىل مع قوة األسباب اليت فعلها مبن يؤمن كان أوىل

من النار إىل اجلنة قال القاضي هذا  والوجه الثاين أن حيمل اإلخراج من الظلمات إىل النور على أنه تعاىل يعدل هبم
  أدخل يف احلقيقة ألن ما يقع من ذلك يف اآلخرة يكون من فعله تعاىل فكأنه فعله

واجلواب عن األول من وجهني أحدمها أن هذه اإلضافة حقيقة يف الفعل جماز يف احلث والترغيب واألصل محل 



مؤثرة يف ترجيح الداعية صار الراجح واجباً واملرجوح ممتنعاً اللفظ على احلقيقة والثاين أن هذه الترغيبات إن كانت 
  وحينئذ يبطل قول املعتزلة وإن مل يكن هلا أثر يف الترجيح مل يصح تسميتها باإلخراج

وأما السؤال الثاين وهو محل اللفظ على العدول هبم من النار إىل اجلنة فهو أيضاً مدفوع من وجهني األول قال 
  يف القرآن ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ فإنه أراد به الكفر واإلميان الواقدي كل ما كان

فإنه يعين به الليل والنهار وقال وجعل الكفر )  ١األنعام ( غري قوله تعاىل يف سورة األنعام َوجََعلَ الظُّلُمَاِت َوالنُّوَر 
  السبب يف حصول اإلدراكظلمة ألنه كالظلمة يف املنع من اإلدراك وجعل اإلميان نوراً ألنه ك

  واجلواب الثاين أن العدول باملؤمن من النار إىل اجلنة أمر واجب على اهللا تعاىل عند املعتزلة فال جيوز محل اللفظ عليه
 املسألة الثانية قوله ُيْخرِجُُهم ّمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ ظاهره يقتضي أهنم كانوا يف الكفر مث أخرجهم اهللا تعاىل من

  ذلك الكفر إىل اإلميان مث هاهنا قوالن
القول األول أن جيري اللفظ على ظاهره وهو أن هذه اآلية خمتصة مبن كان كافراً مث أسلم والقائلون هبذا القول 

ذكروا يف سبب النزول روايات أحدمها قال جماهد هذه اآلية نزلت يف قوم آمنوا بعيسى عليه السالم وقوم كفروا به 
آمن به من كفر بعيسى وكفر به من آمن بعيسى عليه السالم وثانيتها ) صلى اهللا عليه وسلم (  حممداً فلما بعث اهللا

) صلى اهللا عليه وسلم ( أن اآلية نزلت يف قوم آمنوا بعيسى عليه السالم على طريقة النصارى مث آمنوا بعده مبحمد 
قول باالحتاد كفر واهللا تعاىل أخرجهم من تلك الظلمات فقد كان إمياهنم بعيسى حني آمنوا به ظلمةً  وكفراً ألن ال

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل نور اإلسالم وثالثتها أن اآلية نزلت يف كل كافر أسلم مبحمد 
سواء كان ذلك اإلميان بعد الكفر ) صلى اهللا عليه وسلم ( والقول الثاين أن حيمل اللفظ على كل من آمن مبحمد 

ريره أنه ال يبعد أن يقال خيرجهم من النور إىل الظلمات وإن مل يكونوا يف الظلمات ألبتة ويدل أو مل يكن كذلك وتق
آل ( على جوازه القرآن واخلرب والعرف أما القرآن فقوله تعاىل َوكُنُتْم َعلَى َشفَا ُحفَْرةٍ  ّمَن النَّارِ فَأَنقَذَكُْم ّمنَْها 

ومل )  ٩٨يونس ( لنار وقال لَمَّا ءاَمُنواْ كََشفَْنا َعْنُهْم َعذَابَ اِخلْزىِ  ومعلوم أهنم ما كانوا قط يف ا)  ١٠٣عمران 
ومل )  ٣٧يوسف ( يكن نزل هبم عذاب ألبتة وقال يف قصة يوسف عليه السالم َتَركُْت ِملَّةَ  قَْومٍ الَّ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه 

صلى ( وما كانوا فيه قط وأما اخلرب فروي أنه )  ٧٠النحل ( ُعُمرِ يكن فيها قط وقال َوِمنكُم مَّن ُيَردُّ إِلَى أَْرذَلِ الْ
مسع إنساناً قال أشهد أن ال إاله إال اهللا فقال على الفطرة فلما قال أشهد أن حممداً رسول اهللا فقال ) اهللا عليه وسلم 

على أصحابه فقال تتهافتون يف أقبل ) صلى اهللا عليه وسلم ( خرج من النار ومعلوم أنه ما كان فيها وروي أيضاً أنه 
النار هتافت اجلراد وها أنا آخذ حبجزكم ومعلوم أهنم ما كانوا متهافتني يف النار وأما العرف فهو أن األب إذا أنفق 

كل ماله فاالبن قد يقول له أخرجتين من مالك أي مل جتعل يل فيه شيئاً ال أنه كان فيه مث أخرج منه وحتقيقه أن العبد 
توفيق اهللا تعاىل لوقع يف الظلمات فصار توفيقه تعاىل سبباً لدفع تلك الظلمات عنه وبني الدفع والرفع  لو خال عن

  مشاهبة فهذا الطريق جيوز استعمال اإلخراج واإلبعاد يف معىن الدفع والرفع واهللا أعلم
احلسن أَْوِلَياؤُُهُم واحتج بقوله تعاىل بعده الطَّاغُوُت  أما قوله تعاىل وَالَِّذيَن كَفَُرواْ أَْوِلَياؤُُهُم الطَّاغُوُت فاعلم أنه قرأ

  ُيْخرِجُوَنُهم إال أنه شاذ خمالف للمصحف وأيضاً قد بينا يف اشتقاق هذا اللفظ أنه مفرد ال مجع
ليس من اهللا تعاىل أما قوله تعاىل ُيخْرُِجوَنُهم ّمَن النُّورِ إِلَى الظُّلَُماِت فقد استدلت املعتزلة هبذه اآلية على أن الكفر 

  قالوا ألنه تعاىل أضافه إىل الطاغوت جمازاً باتفاق ألن املراد من الطاغوت على أظهر



فأضاف اإلضالل إىل )  ٣٦إبراهيم ( األقوال هو الصنم ويتأكد هذا بقوله تعاىل َرّب إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن النَّاسِ 
  ق بيننا وبينكم جمازاً خرجت عن أن تكون حجة لكمالصنم وإذا كانت هذه اإلضافة باالتفا

مث قال تعاىل أُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ حيتمل أن يرجع ذلك إىل الكفار فقط وحيتمل أن يرجع إىل 
 كال املذكورين الكفار والطواغيت معاً فيكون زجراً للكل ووعيداً ألن لفظ أُوْلَاِئَك إذا كان مجعاً وصح رجوعه إىل

  وجب رجوعه إليهما معاً واهللا تعاىل أعلم بالصواب
ى ُيْحىِ  َوُيِميُت قَالَ أََنا أُْحىِ  أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذى حَآجَّ إِْبَراِهيَم ِفى رِبِِّه أَنْ آتَاُه اللَُّه الُْملَْك إِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم رَبَِّي الَِّذ

ِدى الْقَْوَم فَإِنَّ اللََّه َيأِْتى بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأِْت بَِها ِمَن الَْمغْرِبِ فَُبهَِت الَِّذى كَفََر َواللَُّه الَ يَْه َوأُِميُت قَالَ إِبَْراِهيُم
اللَُّه بَْعَد َمْوِتَها فَأَمَاَتُه اللَُّه ِماْئَةَ   الظَّاِلِمَني أَْو كَالَِّذى َمرَّ َعلَى قَْرَيةٍ  َوِهىَ  َخاوَِيةٌ  َعلَى ُعُروِشَها قَالَ أَنَّى ُيْحىِ  َهاِذِه
ْر إِلَى طََعاِمَك َوَشرَابِكَ لَْم َيَتَسنَّهْ َعامٍ ثُمَّ َبَعثَُه قَالَ كَْم لَبِثَْت قَالَ لَبِثْتُ َيْوًما أَْو بَْعَض َيْومٍ قَالَ َبل لَّبِثَْت ِماْئَةَ  َعامٍ فَانظُ

الَ أَْعلَُم لَِنْجَعلََك َءاَيةً  ِللنَّاسِ وَانظُْر إِلَى الِعظَامِ كَْيَف نُنِشُزَها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحًما فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه قََوانظُْر إِلَى ِحَمارَِك َو
  أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

والثانية يف إثبات احلشر والنشر  إعلم أنه تعاىل ذكر هاهنا قصصاً ثالثة األوىل منها يف بيان إثبات العلم بالصانع
مع ملك زمانه وهي هذه اآلية اليت حنن يف تفسريها ) صلى اهللا عليه وسلم ( والبعث والقصة األوىل مناظرة إبراهيم 

  فنقول
  أما قوله تعاىل أَلَْم َتَر فهي كلمة يوقف هبا املخاطب على تعجب منها ولفظها لفظ االستفهام

  فالن كيف يصنع معناه هل رأيت كفالن يف صنعه كذاوهي كما يقال أمل تر إىل 
أما قوله إِلَى الَِّذى َحاجَّ إِبْراهِيَم ِفى رِّبِه فقال جماهد هو منروذ بن كنعان وهو أول من جترب وادعى الربوبية واختلفوا 

يف النار واحملاجة  يف وقت هذه احملاجة قيل إنه عند كسر األصنام قبل اإللقاء يف النار عن مقاتل وقيل بعد إلقائه
املغالبة يقال حاججته فحججته أي غالبته فغلبته والضمري يف قوله ِفى رِّبِه حيتمل أن يعود إىل إبراهيم وحيتمل أن 

واملعىن وحاجه قومه )  ٨٠األنعام ( يرجع إىل الطاعن واألول أظهر كما قال َوَحاجَُّه قَْوُمُه قَالَ أَُتَحاجُّوّنى ِفى اللَِّه 
  يف ربه

 أما قوله أَنْ آَتاهُ اللَُّه الُْملَْك فاعلم أن يف اآلية قولني األول أن اهلاء يف آتاه عائد إىل إبراهيم يعين أن اهللا تعاىل آتى
امللك واحتجوا على هذا القول بوجوه األول قوله تعاىل فَقَْد ءاتَْيَنا ءالَ إِبْراِهيمَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( إبراهيم 
أي سلطاناً بالنبّوة والقيام بدين اهللا تعاىل والثاين أنه تعاىل )  ٥٤النساء ( الِْحكَْمةَ  َوءاَتْيَناُهْم مُّلْكاً َعِظيماً الِْكَتاَب َو

ال جيوز أن يؤيت امللك الكفار ويدعي الربوبية لنفسه والثالث أن عود الضمري إىل أقرب املذكورين واجب وإبراهيم 
 فوجب أن يكون هذا الضمري عائداً إليه والقول الثاين وهو قول مجهور املفسرين أقرب املذكورين إىل هذا الضمري

  أن الضمري عائد إىل ذلك اإلنسان الذي حاج إبراهيم
وأجابو عن احلجة األوىل بأن هذه اآلية دالة على حصول امللك آلل إبراهيم وليس فيها داللة على حصول امللك 

  إلبراهيم عليه السالم
ثانية بأن املراد من امللك هاهنا التمكن والقدرة والبسطة يف الدنيا واحلس يدل على أنه تعاىل قد يعطي وعن احلجة ال

الكافر هذا املعىن وأيضاً فلم ال جيوز أن يقال إنه تعاىل أعطاه امللك حال ما كان مؤمناً مث أنه بعد ذلك كفر باهللا 
  تعاىل

إن كان أقرب املذكورين إال أن الروايات الكثرية واردة بأن الذي وعن احلجة الثالثة بأن إبراهيم عليه السالم و



حاج إبراهيم كان هو امللك فعود الضمري إليه أوىل من هذه اجلهة مث احتج القائلون هبذا القول على مذهبهم من 
يصح إذا قلنا الضمري عائد  وجوه األول أن قوله تعاىل أَنْ آَتاهُ اللَُّه الُْملَْك حيتمل تأويالت ثالثة وكل واحد منها إمنا

إىل امللك ال إىل إبراهيم وأحد تلك التأويالت أن يكون املعىن حاج إبراهيم يف ربه ألجل أن آتاه اهللا امللك على معىن 
أن إيتاء امللك أبطره وأورثه الكرب والعتو فحاج لذلك ومعلوم أن هذا إمنا يليق بامللك العايت والتأويل الثاين أن 

أنه جعل حماجته يف ربه شكراً على أن آتاه ربه امللك كما يقال عاداين فالن ألين أحسنت إليه يريد أنه  يكون املعىن
)  ٨٢الواقعة ( عكس ما جيب عليه من املواالة ألجل اإلحسان ونظريه قوله تعاىل وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُمْ أَنَّكُْم ُتكَذُّبونَ 

جيب عليه إظهار احملاجة قبل حصول امللك وبعده أما امللك العايت فإنه ال يليق  وهذا التأويل أيضاً ال يليق بالنيب فإنه
به إظهار هذا العتو الشديد إال بعد أن حيصل امللك العظيم له فثبت أنه ال يستقيم لقوله أَنْ آَتاُه اللَُّه الُْملَْك معىن 

  وتأويل إال إذا محلناه على امللك العايت
يف إظهار الدعوة إىل الدين ) صلى اهللا عليه وسلم ( من هذه اآلية بيان كمال حال إبراهيم  احلجة الثانية أن املقصود

احلق ومىت كان الكافر سلطاناً مهيباً وإبراهيم ما كان ملكاً كان هذا املعىن أمت مما إذا كان إبراهيم ملكاً وملا كان 
  الكافر ملكاً فوجب املصري إىل ما ذكرنا

لو كان هو امللك ملا قدر الكافر أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( أبو بكر األصم وهو أن إبراهيم  احلجة الثانية ما ذكره
مينعه منه أشد منع بل كان جيب أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( يقتل أحد الرجلني ويستبقي اآلخر بل كان إبراهيم 

صلى ( ن احملتمل أن يقال إن إبراهيم يكون كامللجأ إىل أن ال يفعل ذلك قال القاضي هذا االستدالل ضعيف ألنه م
كان ملكاً وسلطاناً يف الدين والتمكن من إظهار املعجزات وذلك الكافر كان ملكاً مسلطاً قادراً ) اهللا عليه وسلم 

على الظلم فلهذا السبب أمكنه قتل أحد الرجلني وأيضاً فيجوز أن يقال إمنا قتل أحد الرجلني قوماً وكان االختيار 
  تبقى اآلخر إما ألنه ال قتل عليه أو بذل الدية واستبقاهإليه واس

  وأيضاً قوله أَلَْم َترَ إِلَى خرب ووعد وال دليل يف القرآن على أنه فعله فهذا ما يتعلق هبذه املسألة
  أما قوله تعاىل أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذى َحاجَّ إِبْراهِيَم ِفى ففيه مسائل

جواب سؤال سابق غري مذكور وذلك ألن من املعلوم أن األنبياء عليهم السالم بعثوا املسألة األوىل الظاهر أن هذا 
للدعوة والظاهر أنه مىت ادعى الرسالة فإن املنكر يطالبه بإثبات أن للعامل إالهاً أال ترى أن موسى عليه السالم ملا قال 

فاحتج موسى عليه )  ٢٣الشعراء ( َما َربُّ الَْعالَِمَني قَالَ ِفْرَعْونُ َو)  ٤٦الزخرف ( إِّنى َرسُولُ َرّب الْعَالَِمَني 
السالم على إثبات اإلالهية بقوله َرّب السََّماَواِت َواالْْرَض فكذا هاهنا الظاهر أن إبراهيم ادعى الرسالة فقال منروذ 

  من ربك فقال إبراهيم ريب الذي حييي ومييت إال أن تلك املقدمة حذفت ألن الواقعة تدل عليها
املسألة الثانية دليل إبراهيم عليه السالم كان يف غاية الصحة وذلك ال سبيل إىل معرفة اهللا تعاىل إال بواسطة أفعاله 

اليت ال يشاركه فيها أحد من القادرين واألحياء واالماتة كذلك ألن اخللق عاجزون عنهما والعلم بعد االختيار 
الذين تراهم وذلك املؤثر إما أن يكون موجباً أو خمتاراً واألول  ضروري فال بد من مؤثر آخر غري هؤالء القادرين

باطل ألنه يلزم من دوامه دوام األثر فكان جيب أن ال يتبدل األحياء باالماتة وأن ال تتبدل االماتة باألحياء والثاين 
املوجب بالذات ال يكون  وهو أنا نرى يف احليوان أعضاء خمتلفة يف الشكل والصفة والطبيعة واخلاصية وتأثري املؤثر

كذلك فعلمنا أنه ال بد يف األحياء واالماتة من وجود آخر يؤثر على سبيل القدرة واالختيار يف إحياء هذه 
احليوانات ويف إماتتها وذلك هو اهللا سبحانه وتعاىل وهو دليل متني قوي ذكره اهللا سبحانه وتعاىل يف مواضع يف 

إىل آخره وقوله لَقَْد َخلَقَْنا اإلِنَسانَ ِفى )  ١٢املؤمنون ( إلِْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ كتابه كقوله َولَقَْد َخلَقَْنا ا



  وقال تعاىل الَِّذى َخلََق الَْمْوَت وَالَْحَيواةَ )  ٥ ٤التني ( أَْحَسنِ َتقْوِميٍ ثُمَّ َرَددَْناُه أَْسفَلَ َساِفِلَني 
عاىل قدم املوت على احلياة يف آيات منها قوله تعاىل كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتمْ املسألة الثانية لقائل أن يقول إنه ت

وحكي عن إبراهيم أنه قال يف ثنائه )  ٢امللك ( وقال الَِّذى َخلََق الَْمْوَت وَالَْحَيواةَ  )  ٢٨البقرة ( أَْمواًتا فَأَْحَياكُْم 
فألي سبب قدم يف هذه اآلية ذكر احلياة على املوت حيث )  ٨١الشعراء ( ُيْحيِنيِ  على اهللا تعاىل َوالَِّذى ُيِميُتنِى ثُمَّ
  قال رَّبَي الَِّذى ُيْحىِ  َوُيِميُت

  واجلواب ألن املقصود من ذكر الدليل إذا كان هو الدعوة إىل اهللا تعاىل وجب أن يكون الدليل يف

واطالع اإلنسان عليها أمت فال جرم وجب تقدمي احلياة غاية الوضوح وال شك أن عجائب اخللقة حال احلياة أكثر 
  هاهنا يف الذكر

  أما قوله تعاىل قَالَ إِبْراِهيمُ رَّبَي الَِّذى ففيه مسائل
املسألة األوىل يروى أن إبراهيم عليه السالم ملا احتج بتلك احلجة دعا ذلك امللك الكافر شخصني وقتل أحدمها 

حيي وأميت هذا هو املنقول يف التفسري وعندي أنه بعيد وذلك ألن الظاهر من حال واستبقى اآلخر وقال أنا أيضاً أ
إبراهيم أنه شرح حقيقة األحياء وحقيقة اإلماتة على الوجه الذي خلصناه يف االستدالل ومىت شرحه على ذلك 

ىن القتل وتركه ويبعد يف الوجه امتنع أن يشتبه على العاقل اإلماتة واإلحياء على ذلك الوجه باإلماتة واإلحياء مبع
اجلمع العظيم أن يكونوا يف احلماقة حبيث ال يعرفون هذا القدر من الفرق واملراد من اآلية واهللا أعلم شيء آخر وهو 

ملا احتج باإلحياء واإلماتة من اهللا قال املنكر تدعى اإلحياء واإلماتة من اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن إبراهيم 
واسطة األسباب األرضية واألسباب السماوية أو تدعى صدور األحياء واالماتة من اهللا تعاىل بواسطة ابتداء من غري 

األسباب األرضية واألسباب السماوية أما األول فال سبيل إليه وأما الثاين فال يدل على املقصود ألن الواحد منا 
يفضي إىل الولد احلي بواسطة األسباب األرضية يقدر على االحياء واالماتة بواسطة سائر األسباب فإن اجلماع قد 

والسماوية وتناول السم قد يفضي إىل املوت فلما ذكر منروذ هذا السؤال على هذا الوجه أجاب إبراهيم عليه 
السالم بأن قال هب أن اإلحياء واإلماتة حصال من اهللا تعاىل بواسطة االتصاالت الفلكية إال أنه ال بد لتلك 

ركات الفلكية من فاعل مدبر فإذا كان املدبر لتلك احلركات الفلكية هو اهللا تعاىل كان اإلحياء االتصاالت واحل
واإلماتة احلاصالن بواسطة تلك احلركات الفلكية أيضاً من اهللا تعاىل وأما اإلحياء واإلماتة الصادران على البشر 

  ر على االتصاالت الفلكية فظهر الفرقبواسطة األسباب الفلكية والعنصرية فليست كذلك ألنه ال قدرة للبش
وإذا عرفت هذا فقوله إِنَّ اللََّه َيأِْت بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمْشرِقِ ليس دليالً آخر بل متام الدليل األول ومعناه أنه وإن كان 

أيضاً من اهللا  اإلحياء واإلماتة من اهللا بواسطة حركات األفالك إال أن حركات األفالك من اهللا فكان اإلحياء واإلماتة
تعاىل وأما البشر فإنه وإن صدر منه اإلحياء واإلماتة بواسطة االستعانة باألسباب السماوية واألرضية إال أن 

األسباب ليست واقعة بقدرته فثبت أن اإلحياء واإلماتة الصادرين عن البشر ليست على ذلك الوجه وأنه ال يصلح 
  ة جريان هذه املناظرة ال ما هو املشهور عند الكل واهللا أعلم حبقيقة احلالنقضاً عليه فهذا هو الذي أعتقده يف كيفي

املسألة الثانية أمجع القّراء على إسقاط ألف أََناْ يف الوصل يف مجيع القرآن إال ما روي عن نافع من إثباته عند استقبال 
نون فأما األلف فإمنا تلحقها يف الوقف اهلمزة والصحيح ما عليه اجلمهور ألن ضمري املتكلم هو ءاٍن وهو اهلمزة وال

كما تلحق اهلاء يف سكوته للوقف وكما إن هذه اهلاء تسقط عند الوصل فكذا هذه األلف تسقط عند الوصل ألن 
ما يتصل به يقوم مقامه أال ترى أن مهزة الوصل إذا اتصلت الكلمة اليت هي فيها بشيء سقطت ومل تثبت ألن ما 



لنطق مبا بعد اهلمزة فال تثبت اهلمزة فكذا األلف يف أََناْ واهلاء اليت يف الوقف جيب سقوطها يتصل به يتوصل به إىل ا
  عند الوصل كما جيب سقوط اهلمزة عند الوصل

ناس يف هذا املقام للأما قوله تعاىل قَالَ إِبْراِهيُم فَإِنَّ اللََّه َيأِْتى بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأْتِ بَِها ِمَن الَْمغْرِبِ فاعلم أن 
طريقني األول وهو طريقة أكثر املفسرين أن إبراهيم عليه السالم ملا رأى من منروذ أنه ألقى تلك الشبهة عدل عن 

قال من ذلك إىل دليل آخر أوضح منه فقال إِنَّ اللََّه يَأِْتى بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأْتِ بَِها ِمَن الَْمغْرِبِ فزعم أن االنت
  يل إىل دليل آخر أوضح منه جائز للمستدلدل

  فإن قيل هال قال منروذ فليأت ربك هبا من املغرب
قلنا اجلواب من وجهني أحدمها أن هذه احملاجة كانت مع إبراهيم بعد إلقائه يف النار وخروجه منها ساملاً فعلم أن من 

ن يأيت بالشمس من املغرب والثاين أن اهللا قدر على حفظ إبراهيم يف تلك النار العظيمة من االحتراق يقدر على أ
  خذله وأنساه إيراد هذه الشبهة نصرة لنبيه عليه السالم

والطريق الثاين وهو الذي قال به احملققون إن هذا ما كان انتقاالً من دليل إىل دليل آخر بل الدليل واحد يف 
بد من قادر آخر يتوىل إحداثها وهو اهللا املوضعني وهو أنا نرى حدوث أشياء ال يقدر اخللق على إحداثها فال 

سبحانه وتعاىل مث إن قولنا نرى حدوث أشياء ال يقدر اخللق على إحداثها له أمثلة منها اإلحياء واإلماتة ومنها 
السحاب والرعد والربق ومنها حركات األفالك والكواكب واملستدل ال جيوز له أن ينتقل من دليل إىل دليل آخر 

يضاح كالم مثاالً فله أن ينتقل من ذلك املثال إىل مثال آخر فكان ما فعله إبراهيم من باب ما يكون لكن إذا ذكر إل
الدليل واحد إال أنه يقع االنتقال عند إيضاحه من مثال إىل مثال آخر وليس من باب ما يقع االنتقال من دليل إىل 

  منه واإلشكال عليهما من وجوهدليل آخر وهذا الوجه أحسن من األول وأليق بكالم أهل التحقيق 
اإلشكال األول أن صاحب الشبهة إذا ذكر الشبهة ووقعت تلك الشبهة يف األمساع وجب على احملق القادر على 

اجلواب أن يذكر اجلواب يف احلال إزالة لذلك التلبيس واجلهل عن العقول فلما طعن امللك الكافر يف الدليل األول 
شبهة كان االشتغال بإزالة تلك الشبهة واجباً مضيقاً فكيف يليق باملعصوم أن يترك ذلك أو يف املثال األول بتلك ال

  الواجب
واإلشكال الثاين أنه ملا أورد املبطل ذلك السؤال فإذا ترك احملق الكالم األول وانتقل إىل كالم آخر أوهم أن كالمه 

بطل علم وجه ضعفه وكونه ساقطاً وأنه كأنه عاملاً األول كان ضعيفاً ساقطاً وأنه ما كان عاملاً بضعفه وأن ذلك امل
  بضعفه فنبه عليه وهذا رمبا يوجب سقوط وقع الرسول وحقارة شأنه وأنه غري جائز

واإلشكال الثالث وهو أنه وإن كان حيسن االنتقال من دليل إىل دليل أو من مثال إىل مثال لكنه جيب أن يكون 
األمر كذلك ألن جنس اإلحياء ال قدرة للخلق عليه وأما جنس حتريك املنتقل إليه أوضح وأقرب وهاهنا ليس 

األجسام فللخلق قدرة عليه وال يبعد يف العقل وجود ملك عظيم يف اجلثة أعظم من السماوات وأنه هو الذي يكون 
ستدالل حمركاً للسماوات وعلى هذا التقدير االستدالل باإلحياء واإلماتة على وجود الصانع أظهر وأقوى من اال

بطلوع الشمس على وجود الصانع فكيف يليق بالنيب املعصوم أن ينتقل من الدليل األوضح األظهر إىل الدليل 
  اخلفي الذي ال يكون يف نفس األمر قوياً

واإلشكال الرابع أن داللة اإلحياء واإلماتة على وجود الصانع أقوى من داللة طلوع الشمس عليه وذلك ألنا نرى 
ان وصفاته تبديالت واختالفات والتبدل قوى الداللة على احلاجة إىل املؤثر القادر أما الشمس فال يف ذات اإلنس



نرى يف ذاهتا تبدالً وال يف صفاهتا تبدالً وال يف منهج حركاهتا تبدالً ألبتة فكانت داللة اإلحياء واإلماتة على الصانع 
  قوى األجلى إىل األخفى األضعف وأنه ال جيوزأقوى فكان العدول منه إىل طلوع الشمس انتقاالً من األ

اإلشكال اخلامس أن منروذ ملا مل يستح من معارضة اإلحياء واإلماتة الصادرين عن اهللا تعاىل بالقتل والتخلية فكيف 
يؤمن منه عند استدالل إبراهيم بطلوع الشمس أن يقول طلوع الشمس من املشرق مين فإن كان لك إاله فقل له 

من املغرب وعند ذلك التزم احملققون من املفسرين ذلك فقالوا إنه لو أورد هذا السؤال لكان من  حىت يطلعها
الواجب أن تطلع الشمس من املغرب ومن املعلوم أن االشتغال بإظهار فساد سؤاله يف اإلحياء واإلماتة أسهل بكثري 

ملغرب إال أنه يكون الدليل على وجود من التزام إطالع الشمس من املغرب فبتقدير أن حيصل طلوع الشمس من ا
الصانع هو طلوع الشمس من املغرب وال يكون طلوع الشمس من املشرق دليالً على وجود الصانع وحينئذ يصري 

دليله الثاين ضائعاً كما صار دليله األول ضائعاً وأيضاً فما الدليل الذي مجل إبراهيم عليه السالم على أن ترك 
الركيك والتزم االنقطاع واعترف باحلاجة إىل االنتقال إىل متسك بدليل ال ميكنه متشيته  اجلواب عن ذلك السؤال

إال بالتزام طلوع الشمس من املغرب وبتقدير أن يأيت باطالع الشمس من املغرب فإنه يضيع دليله الثاين كما ضاع 
 عن أفضل العقالء وأعلم العلماء فظهر األول ومن املعلوم أن التزام هذه احملذورات ال يليق بأقل الناس علماً فضالً

هبذا أن هذا التفسري الذي أمجع املفسرون عليه ضعيف وأما الوجه الذي ذكرناه فال يتوجه عليه شيء من هذه 
اإلشكاالت ألنا نقول ملا احتج إبراهيم عليه السالم باإلحياء واإلماتة أورد اخلصم عليه سؤاالً ال يليق بالعقالء وهو 

دعيت اإلحياء واإلماتة ال بواسطة فذلك ال جتد إىل إثباته سبيالً وإن ادعيت حصوهلما بواسطة حركات أنك إذا ا
األفالك فنظريه أو ما يقرب منه حاصل للبشر فأجاب إبراهيم عليه السالم بأن اإلحياء واإلماتة وإن حصال بواسطة 

دح يف كون اإلحياء واإلماتة من اهللا تعاىل حركات األفالك لكن تلك احلركات حصلت من اهللا تعاىل وذلك ال يق
خبالف اخللق فإنه ال قدرة هلم على حتريكات األفالك فال جرم ال يكون اإلحياء واإلماتة صادرين منهم ومىت محلنا 

  الكالم على هذا الوجه مل يكن شيء من احملذورات املذكورة الزماً عليه واهللا أعلم حبقيقة كالمه
هِ تَ الَِّذى كَفََر فاملعىن فبقي مغلوباً ال جيد مقاالً وال للمسألة جوابه وهو كقوله َبلْ َتأِْتيهِم َبْغَتةً  أما قوله تعاىل فَُب

قال الواحدي وفيه ثالث لغات هبت الرجل فهو مبهوت وهبت وهبت )  ٤٠األنبياء ( فََتْبَهُتُهْم فَالَ َيْسَتِطيُعونَ َردََّها 
  أراها فجاءةقال عروة العذري فما هو إال أن 

  فأهبت حىت ما أكاد أجيب
  أي أجتري وأسكت

  مث قال َواللَُّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني وتأويله على قولنا ظاهر أما املعتزلة فقال القاضي حيتمل

ز وجوهاً منها أنه ال يهديهم لظلمهم وكفرهم للحجاج وللحق كما يهدي املؤمن فإنه ال بد يف الكافر من أن يعج
  وينقطع

وأقول هذا ضعيف ألن قوله ال يهديهم للحجاج إمنا يصح حيث يكون احلجاج موجوداً وال حجاج على الكفر 
فكيف يصح أن يقال إن اهللا تعاىل ال يهديه إليه قال القاضي ومنها أن يريد أنه ال يهديهم لزيادات األلطاف من 

  ع بهحيث أهنم بالكفر والظلم سدوا على أنفسهم طريق االنتفا
وأقول هذا أيضاً ضعيف ألن تلك الزيادات إذا كانت يف حقهم ممتنعة عقالً مل يصح أن يقال إنه تعاىل ال يهديهم 
كما ال يقال إنه تعاىل جيمع بني الضدين فال جيمع بني الوجود والعدم قال القاضي ومنها أنه تعاىل ال يهديهم إىل 

  الثواب يف اآلخرة وال يهديهم إىل اجلنة



ل هذا أيضاً ضعيف ألن املذكور هاهنا أمر االستدالل وحتصيل املعرفة ومل جير للجنة ذكر فيبعد صرف اللفظ وأقو
إىل اجلنة بل أقول الالئق بسياق اآلية أن يقال إنه تعاىل ملا بّين أن الدليل كان قد بلغ يف الظهور واحلجة إىل حيث 

ملا مل يقدر له االهتداء مل ينفعه ذلك الدليل الظاهر ونظري هذا صار املبطل كاملبهوت عند مساعه إال أن اهللا تعاىل 
ء قُُبالً مَّا كَاُنواْ ِلُيؤِْمُنواْ إِالَّ أَن التفسري قوله َولَْو أَنََّنا َنزَّلَْنا إِلَْيهُِم الَْملَِئكَةَ  َوكَلََّمُهُم الَْمْوَتى َوَحشَْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشىْ 

  ) ١١١م َيَشاء اللَُّه األنعا
  القصة الثانية

  واملقصود منها إثبات املعاد قوله تعاىل أَْو كَالَِّذى َمرَّ َعلَى قَْرَيةٍ  َوِهىَ  َخاوَِيةٌ  َعلَى ُعُروِشهَا
  ويف اآلية مسائل

ه املسألة األوىل اختلف النحويون يف إدخال الكاف يف قوله أَْو كَالَِّذى وذكروا فيه ثالثة أوجه األول أن يكون قول
يف معىن أَلَْم َتَر كَالَِّذى حَاجَّ إِْبراِهيَم وتكون هذه اآلية معطوفة عليه )  ٢٥٨البقرة ( أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذى حَاجَّ إِْبراهِيَم 

والتقدير أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مّر على قرية فيكون هذا عطفاً على املعىن وهو قول الكسائي 
لفارسي وأكثر النحويني قالوا ونظريه من القرآن قوله تعاىل قُل لَّمنِ االْْرُض َوَمن ِفيَها إِن كُنُتمْ والفّراء وأيب علي ا

( مث قال َمن رَّبُّ السََّماوَاِت السَّْبعِ َوَربُّ الْعَْرشِ الَْعِظيمِ َسَيقُولُونَ ِللَِّه )  ٨٥ ٨٤املؤمنون ( َتْعلَُمونَ َسَيقُولُونَ ِللَِّه 
  فهذا عطف على املعىن ألن معناه ملن السماوات فقيل هللا قال الشاعر معاوي إننا بشر فأسجح)  ٨٦ ٨٥املؤمنون 

  فلسنا باجلبال وال احلديدا
  فحمل على املعىن وترك اللفظ

  والقول الثاين وهو اختيار األخفش أن الكاف زائدة والتقدير أمل تر إىل الذي حاج والذي مّر على قرية
و اختيار املربد أنا نضمر يف اآلية زيادة والتقدير أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم وأمل تر إىل من كان والقول الثالث وه
  كالذي مّر على قرية

املسألة الثانية اختلفوا يف الذي مرّ بالقرية فقال قوم كان رجالً كافراً شاكاً يف البعث وهو قول جماهد وأكثر 
ه كان مسلماً مث قال قتادة وعكرمة والضحاك والسدي هو عزير وقال عطاء املفسرين من املعتزلة وقال الباقون إن

عن ابن عباس هو أرمياء مث من هؤالء من قال إن أرمياء هو اخلضر عليه السالم وهو رجل من سبط هارون بن 
ندما عمران عليهما السالم وهو قول حممد بن إسحاق وقال وهب بن منبه إن أرمياء هو النيب الذي بعثه اهللا ع

خرب خبتنصر بيت املقدس وأحرق التوراة حجة من قال إن هذا املار كان كافراً وجوه األول أن اهللا حكى عنه أنه 
  قال أَْو كَالَِّذى َمرَّ َعلَى قَْرَيةٍ  َوِهىَ  وهذا كالم من يستبعد من اهللا اإلحياء بعد اإلماتة وذلك كفر

  فإن قيل جيوز أن ذلك وقع منه قبل البلوغ
لو كان كذلك مل جيز من اهللا تعاىل أن يعجب رسوله منه إذ الصيب ال يتعجب من شكه يف مثل ذلك وهذه  قلنا

احلجة ضعيفة الحتمال أن ذلك االستبعاد ما كان بسبب الشك يف قدرة اهللا تعاىل على ذلك بل كان بسبب إطراد 
كما أن الواحد منا يشري إىل جبل فيقول مىت  العادات يف أن مثل ذلك املوضع اخلراب قلما يصريه اهللا معموراً وهذا

يقلبه اهللا ذهباً أو ياقوتاً ال أن مراده منه الشك يف قدرة اهللا تعاىل بل على أن مراده منه أن ذلك ال يقع وال حيصل يف 
  مطرد العادات فكذا هاهنا

أنه قبل ذلك مل يكن ذلك التبني حاصالً له وهذا  الوجه الثاين قالوا إنه تعاىل قال يف حقه فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه وهذا يدل على
أيضاً ضعيف ألن تبني اإلحياء على سبيل املشاهدة ما كان حاصالً له قبل ذلك فأما أن تبني ذلك على سبيل 



  االستدالل ما كان حاصالً فهو ممنوع
لى أن هذا العامل إمنا حصل له يف ذلك الوقت الوجه الثالث أنه قال أَْعلَُم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلّ َشْيء قَِديٌر وهذا يدل ع

وأنه كان خالياً عن مثل ذلك العلم قبل ذلك الوقت وهذا أيضاً ضعيف ألن تلك املشاهدة ال شك أهنا أفادت نوع 
توكيد وطمأنينة ووثوق وذلك القدر من التأكيد إمنا حصل يف ذلك الوقت وهذا ال يدل على أن أصل العلم ما 

  لككان حاصالً قبل ذ
الوجه الرابع هلم أن هذا املار كان كافراً النتظامه مع منروذ يف سلك واحد وهو ضعيف أيضاً ألن قبله وإن كان 

  قصة منروذ ولكن بعده قصة سؤال إبراهيم فوجب أن يكون نبياً من جنس إبراهيم
لَى قَْرَيةٍ  َوِهىَ  يدل على أنه كان وحجة من قال إنه كان مؤمناً وكان نبياً وجوه األول أن قوله أَْو كَالَِّذى َمرَّ َع

عاملاً باهللا وعلى أنه كان عاملاً بأنه تعاىل يصح منه اإلحياء يف اجلملة ألن ختصيص هذا الشيء باستبعاد اإلحياء إمنا 
ذا يصح أن لو حصل االعتراف بالقدرة على اإلحياء يف اجلملة فأما من يعتقد أن القدرة على اإلحياء ممتنعة مل يبق هل

  التخصيص فائدة
احلجة الثانية أن قوله كَْم لَبِثْتَ ال بد له من قائل واملذكور السابق هو اهللا تعاىل فصار التقدير قال اهللا تعاىل كَْم لَبِثْتَ 

ئل هذا القول هو اهللا فقال ذلك اإلنسان لَبِثْتُ َيْوًما أَْو بَْعَض َيْومٍ فقال اهللا تعاىل َبل لَّبِثَْت ِماْئَةَ  َعامٍ ومما يؤكد أن قا
ظَامِ تعاىل قوله َولَِنْجَعلََك ءاَيةً  ِللنَّاسِ ومن املعلوم أن القادر على جعله آية للناس هو اهللا تعاىل مث قال وَانظُْر إِلَى الِع

  كَْيَف ُننِشزَُها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحًما وال شك أن قائل هذا

من هذه الوجوه الكثرية على أنه تكلم معه ومعلوم أن هذا ال يليق حبال  القول هو اهللا تعاىل فثبت أن هذه اآلية دالة
  هذا الكافر

  فإن قيل لعله تعاىل بعث إليه رسوالً أو ملكاً حىت قال له هذا القول عن اهللا تعاىل
از من قلنا ظاهر هذا الكالم يدل على أن قائل هذه األقوال معه هو اهللا تعاىل فصرف اللفظ عن هذا الظاهر إىل اجمل

  غري دليل يوجبه غري جائز
واحلجة الثالثة أن إعادته حياً وإبقاء الطعام والشراب على حاهلما وإعادة احلمار حياً بعد ما صار رميماً مع كونه 
  مشاهداً إلعادة أجزاء احلمار إىل التركيب وإىل احلياة إكرام عظيم وتشريف كرمي وذلك ال يليق حبال الكافر له

جيوز أن يقال إن كل هذه األشياء إمنا أدخلها اهللا تعاىل يف الوجود إكراماً إلنسان آخر كان نبياً يف فإن قيل مل ال 
  ذلك الزمان

قلنا مل جير يف هذه اآلية ذكر هذا النيب وليس يف هذه القصة حالة مشعرة بوجود النيب أصالً فلو كان املقصود من 
لته باملعجزة لكان ترك ذكر ذلك الرسول إمهاالً ملا هو الغرض إظهار هذه األشياء إكرام ذلك النيب وتأييد رسا

  األصلي من الكالم وأنه ال جيوز
فإن قيل لو كان ذلك الشخص لكان إما أن يقال إنه ادعى النبّوة من قبل اإلماتة واإلحياء أو بعدمها واألول باطل 

يتم بعد اإلماتة وإن ادعى النبّوة بعد اإلحياء ألن أرسال النيب من قبل اهللا يكون ملصلحة تعود على األمة وذلك ال 
  فاملعجز قد تقدم على الدعوى وذلك غري جائز

  قلنا إظهار خوارق العادات على يد من يعلم اهللا أنه سيصري رسوالً جائز عندنا وعلى هذا الطريق زال السؤال
نَّاسِ وهذا اللفظ إمنا يستعمل يف حق األنبياء احلجة الرابعة أنه تعاىل قال يف حق هذا الشخص وَِلَنْجعَلََك ءاَيةً  ِلل

فكان هذا وعداً من اهللا تعاىل بأنه جيعله نبياً وأيضاً )  ٩١األنبياء ( والرسل قال تعاىل َوَجَعلَْناَها َواْبَنَها ءاَيةً  لّلَْعالَِمَني 



يليق حبال من مات على الكفر  فهذا الكالم مل يدل على النبّوة بصرحيه فال شك أنه يفيد التشريف العظيم وذلك ال
  وعلى الشك يف قدرة اهللا تعاىل

فإن قيل مل ال جيوز أن يكون املراد من جعله آية أن من عرفه من الناس شاباً كامالً إذا شاهدوه بعد مائة سنة على 
ذلك إنه آية شبابه وقد شاخوا أو هرموا أو مسعوا باخلرب أنه كان مات منذ زمان وقد عاد شاباً صح أن يقال ألجل 

  للناس ألهنم يعتربون بذلك ويعرفون به قدرة اهللا تعاىل ونبّوة نيب ذلك الزمان
واجلواب من وجهني األول أن قوله َولَِنْجَعلََك ءاَيةً  إخبار عن أنه تعاىل جيعله آية وهذا االخبار إمنا وقع بعد أن 

َولَِنْجَعلََك ءاَيةً  ِللنَّاسِ على أمر زائد عن هذا اإلحياء  أحياه اهللا وتكلم معه واجملعول ال جيعل ثانياً فوجب محل قوله
وأنتم حتملونه على نفس هذا اإلحياء فكان باطالً والثاين أنه وجه التمسك أن قوله َولَِنْجَعلََك ءاَيةً  ِللنَّاسِ يدل على 

  التشريف العظيم وذلك ال يليق حبال من مات على الكفر والشك يف قدرة اهللا تعاىل

حلجة اخلامسة ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف سبب نزول اآلية قال إن خبتنصر غزا بين إسرائيل فسىب ا
منهم الكثريون ومنهم عزير وكان من علمائهم فجاء هبم إىل بابل فدخل عزير يوماً تلك القرية ونزل حتت شجرة 

فعجب من ذلك وقال أَْو كَالَِّذى َمرَّ َعلَى قَْرَيةٍ  َوِهىَ   وهو على محار فربط محاره وطاف يف القرية فلم ير فيها أحداً
ال على سبيل الشك يف القدرة بل على سبيل االستبعاد حبسب العادة وكانت األشجار مثمرة فتناول من الفاكهة 

ته أيضاً التني والعنب وشرب من عصري العنب ونام فأماته اهللا تعاىل يف منامه مائة عام وهو شاب مث أعمى عن مو
اإلنس والسباع والطري مث أحياه اهللا تعاىل بعد املائة ونودي من السماء يا عزير كَمْ لَبِثْتَ بعد املوت فقال َيْوماً فأبصر 

ابك وشرمن الشمس بقية فقال أَْو بَْعَض َيْومٍ فقال اهللا تعاىل َبل لَّبِثَْت مِاْئَةَ  َعامٍ فَانظُْر إِلَى طََعاِمَك من التني والعنب 
من العصري مل يتغري طعمهما فنظر فإذا التني والعنب كما شاهدمها مث قال وَانظُْر إِلَى ِحَمارَِك فنظر فإذا هو عظام 

بيض تلوح وقد تفرقت أوصاله ومسع صوتاً أيتها العظام البالية إين جاعل فيك روحاً فانضم أجزاء العظام بعضها إىل 
لع إىل الضلع والذراع إىل مكانه مث جاء الرأس إىل مكانه مث العصب بعض مث التصق كل عضو مبا يليق به الض

والعروق مث أنبت طراء اللحم عليه مث انبسط اجللد عليه مث خرجت الشعور عن اجللد مث نفخ فيه الروح فإذا هو 
ت املقدس فقال القوم حدثنا قائم ينهق فخر عزير ساجداً وقال أَْعلَُم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلّ َشْيء قَدِيٌر مث إنه دخل بي

آباؤنا أن عزير بن شرخياء مات ببابل وقد كان خبتنصر قتل ببيت املقدس أربعني ألفاً ممن قرأ التوراة وكان فيهم 
عزير والقوم ما عرفوا أنه يقرأ التوراة فلما أتاهم بعد مائة عام جدد هلم التوراة وأمالها عليهم عن ظهر قلبه مل خيرم 

انت التوراة قد دفنت يف موضع فأخرجت وعورض مبا أماله فما اختلفا يف حرف فعند ذلك قالوا منها حرفاً وك
  عزير بن اهللا وهذه الرواية مشهورة فيما بني الناس وذلك يدل على أن ذلك املار كان نبياً

دس وقال ابن زيد هي املسألة الثالثة اختلفوا يف تلك القرية فقال وهب وقتادة وعكرمة والربيع إيلياء وهي بيت املق
  القرية اليت خرج منها األلوف حذر املوت

أما قوله تعاىل َوِهىَ  َخاوَِيةٌ  َعلَى ُعُروِشَها قال األصمعي خوى البيت فهو خيوى خواء ممدود إذا ما خال من أهله 
أي خلى ما بني ) إذا سجد خوى ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان النيب ( واخلوا خلو البطن من الطعام ويف احلديث 

عضديه وجنبيه وبطنه وفخذيه وخوى الفرس ما بني قوائمه مث يقال للبيت إذا اهندم خوى ألنه بتهدمه خيلو من أهله 
وكذلك خوت النجوم وأخوت إذا سقطت ومل متطر ألهنا خلت عن املطر والعرش سقف البيت والعروش األبنية 

ا بين وسقف خبشب فقوله َوِهىَ  َخاوَِيةٌ  َعلَى ُعُروِشَها والسقوف من اخلشب يقال عرش الرجل يعرش ويعرش إذ
أي منهدمة ساقطة خراب قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما وفيه وجوه أحدها أن حيطاهنا كانت قائمة وقد هتدمت 



من سقوفها مث انقعرت احليطان من قواعدها فتساقطت على السقوف املنهدمة ومعىن اخلاوية املنقلعة وهي املنقلعة 
وهذه الصفة )  ٢٠القمر ( وموضع آخر أَْعجَاُز َنْخلٍ )  ٧احلاقة ( أصوهلا يدل عليه قوله تعاىل أَْعَجاُز َنْخلٍ َخاوَِيةٍ  

يف خراب املنازل من أحسن ما يوصف به والثاين قوله تعاىل َوِهىَ  َخاوَِيةٌ  َعلَى ُعُروِشَها أي خاوية عن عروشها 
  أي عنهم والثالث أن املراد أن القرية خاوية)  ٢املطففني ( ه إِذَا اكْتَالُواْ َعلَى النَّاسِ جعل َعلَى مبعىن َعْن كقول

مع كون أشجارها معروشة فكان التعجب من ذلك أكثر ألن الغالب من القرية اخلالية اخلاوية أن يبطل ما فيها من 
  عروش الفاكهة فلما خربت القرية مع بقاء عروشها كان التعجب أكثر

ة ما قوله تعاىل قَالَ أَنَّى ُيْحىِ  َهاِذِه اللَُّه َبْعَد َموِْتَها فقد ذكرنا أن من قال املار كان كافراً محله على الشك يف قدرأ
اهللا تعاىل ومن قال كان نبياً محله على االستبعاد حبسب جماري العرف والعادة أو كان املقصود منه طلب زيادة 

وقوله إِّنى أي من أين كقوله أَنَّى لَكِ ) أرين كيف حتيي املوتى ( ل إبراهيم عليه السالم الدالئل ألجل التأكيد كما قا
َهاذَا واملراد بإحياء هذه القرية عمارهتا أي مىت يفعل اهللا تعاىل ذلك على معىن أنه ال يفعله فأحب اهللا أن يريه يف 

  امٍ وقد ذكرنا القصةنفسه ويف إحياء القرية آية فَأََماَتُه اللَُّه ِماْئَةَ  َع
  فإن قيل ما الفائدة يف إماتة اهللا له مائة عام مع أن االستدالل باإلحياء يوم أو بعد بعض يوم حاصل

قلنا ألن اإلحياء بعد تراخي املدة أبعد يف العقول من اإلحياء بعد قرب املدة وأيضاً فألن بعد تراخي املدة ما يشاهد 
  منه ويشاهد هو من غريه أعجب

وله تعاىل ثُمَّ َبَعثَُه فاملعىن مث أحياه ويوم القيامة يسمى يوم البعث ألهنم يبعثون من قبورهم وأصله من بعثت الناقة أما ق
الً إذا أقمتها من مكاهنا وإمنا قال ثُمَّ َبَعثَُه ومل يقل مث أحياه ألن قوله ثُمَّ َبَعثَُه يدل على أنه عاد كما كان أوالً حياً عاق

  لنظر واالستدالل يف املعارف اإلالهية ولو قال مث أحياه مل حتصل هذه الفوائدفهما مستعدا ل
  أما قوله تعاىل قَالَ كَمْ لَبِثَْت ففيه مسائل

املسألة األوىل فيه وجهان من القراءة قرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي باإلدغام والباقون باإلظهار فمن أدغم فلقرب 
  جني وإن كانا قريبنياملخرجني ومن أظهر فلتباين املخر

املسألة الثانية أمجعوا على أن قائل هذا القول هو اهللا تعاىل وإمنا عرف أن هذا اخلطاب من اهللا تعاىل ألن ذلك 
اخلطاب كان مقروناً باملعجز وألنه بعد اإلحياء شاهد من أحوال محاره وظهور البلى يف عظامه ما عرف به أن تلك 

  تعاىلاخلوارق مل تصدر إال من اهللا 
املسألة الثالثة يف اآلية إشكال وهو أن اهللا تعاىل كان عاملاً بأنه كان ميتاً وكان عاملاً بأن امليت ال ميكنه بعد أن صار 

  حياً أن يعلم أن مدة موته كانت طويلة أم قصرية فمع ذلك ألي حكمة سأله عن مقدار تلك املدة
  ى حدوث ما حدث من اخلوارقواجلواب عنه أن املقصود من هذا السؤال التنبيه عل
  أما قوله تعاىل لَبِثُْت َيْوًما أَْو َبْعضَ َيْومٍ ففيه سؤاالت

  السؤال األول مل ذكر هذا الترديد
اجلواب أن امليت طالت مدة موته أو قصرت فاحلال واحدة بالنسبة إليه فأجاب بأقل ما ميكن أن يكون ميتاً ألنه 

  يف أول النهار فقال َيْوماً مث ملا نظر إىل ضوءاليقني ويف التفسري أن إماتته كانت 

  الشمس باقياً على رؤوس اجلدران فقال أَْو بَْعَض َيوْمٍ
  السؤال الثاين أنه ملا كان اللبث مائة عام مث قال لَبِثُْت َيْوًما أَْو بَْعَض َيْومٍ أليس هذا يكون كذباً



ذا الكذب ونظريه أنه تعاىل حكى عن أصحاب واجلواب أنه قال ذلك على حسب الظن وال يكون مؤاخذاً هب
الكهف أهنم قالوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو بَْعَض َيْومٍ على ما تومهوه ووقع عندهم وأيضاً قال أخوة يوسف عليه السالم فَقُولُواْ 

ذلك بناء على األمارة من إخراج الصواع وإمنا قالوا )  ٨١يوسف ( يأَبَاَنا إِنَّ ابَْنَك سََرَق َوَما شَهِدَْنا إِالَّ بَِما َعِلْمَنا 
  من رحله

السؤال الثالث هل علم أن ذلك اللبث كان بسبب املوت أو مل يعلم ذلك بل كان يعتقد أن ذلك اللبث بسبب 
  املوت

اجلواب األظهر أنه علم أن ذلك اللبث كان بسبب املوت وذلك ألن الغرض األصلي يف إماتته مث إحيائه بعد مائة 
اهد اإلحياء بعد اإلماتة وذلك ال حيصل إال إذا عرف أن ذلك اللبث كان بسبب املوت وهو أيضاً قد عام أن يش

  شاهد إما يف نفسه أو يف محاره أحواالً دالة على أن ذلك اللبث كان بسبب املوت
ي هو السباحة ألن فيه سبحاً أما قوله تعاىل قَالَ َبل لَّبِثَْت ِماْئَةَ  َعامٍ فاملعىن ظاهر وقيل العام أصله من العوم الذ

  طويالً ال ميكن من التصرف فيه
  أما قوله تعاىل فَانظُْر إِلَى طََعاِمَك َوَشرَابِكَ لَْم َيَتَسنَّْه ففيه مسائل

اهيه بعد أن املسألة األوىل اختلف القراء يف إثبات اهلاء يف الوصل من قوله لَمْ َيَتَسنَّْه و اقَْتِدْه و َماِلَيْه و ُسلْطَانَِيْه و م
اتفقوا على إثباهتا يف الوقف فقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم هذه احلروف كلها بإثبات اهلاء يف 
الوصل وكان محزة حيذفهن يف الوصل وكان الكسائي حيذف اهلاء يف الوصل من قوله َوشََرابَِك لَْم يََتَسنَّْه و اقَْتِدهْ 

أهنا )  ٢٦ ٢٥احلاقة ( قي ومل خيتلفوا يف قوله لَْم أُوَت ِكَتابَِيْه ِكَتابَِيْه َولَْم أَْدرِ َما ِحَسابَِيْه ويثبتها يف الوصل يف البا
  باهلاء يف الوصل والوقف

إذا عرفت هذا فنقول أما احلذف ففيه وجوه أحدمها أن اشتقاق قوله يََتَسنَّْه من السنة وزعم كثري من الناس أن 
ا والدليل عليه أهنم يقولون يف االشتقاق منها أسنت القوم إذا أصابتهم السنة وقال الشاعر أصل السنة سنوة قالو

  ورجال مكة مسنتون عجاف
ويقولون يف مجعها سنوات ويف الفعل منها سانيت الرجل مساناة إذا عامله سنة سنة ويف التصغري سنية إذا ثبت هذا 

ألصل وثانيها نقل الواحدي عن الفّراء أنه قال جيوز أن تكون أصل سنة كان اهلاء يف قوله لَْم يََتَسنَّْه للسكت ال ل
سننة ألهنم قالوا يف تصغريها سنينة وإن كان ذلك قليالً فعلى هذا جيوز أن يكون لَمْ َيَتَسنَّْه أصله مل يتسنن مث 

ي مل يتقضض أسقطت النون األخرية مث أدخل عليها هاء السكت عن الوقف عليه كما أن أصل مل يتقض الباز
  البازي مث أسقطت الضاد األخرية مث أدخل عليه هاء

 ٢٦احلجر ( السكت عند الوقف فيقال مل يتقضه وثالثها أن يكون لَْم َيَتَسنَّْه مأخوذاً من قوله تعاىل ّمْن َحَمإٍ مَّْسُنوٍن 
حباله مل ينضب وقد أتى  والسن يف اللغة هو الصب هكذا قال أبو علي الفارسي فقوله مل يتسنن أي الشراب بقي) 

عليه مائة عام مث أنه حذفت النون األخرية وأبدلت هبا السكت عند الوقف على ما قررناه يف الوجه الثاين فهذه 
الوجوه الثالثة لبيان احلذف وأما بيان اإلثبات فهو أن لَْم يََتَسنَّْه مأخوذ من السنة والسنة أصلها سنهه بدليل أنه 

هة ويقال ساهنت النخلة مبعىن عاومت وآجرت الدار مساهنة وإذا كان كذلك فاهلاء يف لَْم يقال يف تصغريها سني
  َيَتَسنَّهْ الم الفعل فال جرم مل حيذف ألبتة ال عند الوصل وال عند الوقف

ن ألن مر السنني إذا مل املسألة الثانية قوله تعاىل لَمْ َيَتَسنَّْه أي مل يتغري وأصل معىن لَْم َيَتَسنَّْه أي مل يأت عليه السنو
  يتغري فكأهنا مل تأت عليه ونقلنا عن أيب علي الفارسي مل يتسنن أي مل ينضب الشراب بقي يف اآلية سؤاالن



السؤال األول أنه تعاىل ملا قال َبل لَّبِثَْت مِاْئَةَ  َعامٍ كان من حقه أن يذكر عقيبه ما يدل على ذلك وقوله فَانظُْر إِلَى 
  َرابَِك لَْم يََتَسنَّْه ال يدل على أنه لبث مائة عام بل يدل ظاهراً على ما قاله من أنه لبث يوماً أو بعض يومطََعاِمَك َوَش

واجلواب أنه كلما كانت الشبهة أقوى مع علم اإلنسان يف اجلملة أهنا شبهة كان مساع الدليل املزيل لتلك الشبهة 
َبل لَّبِثَْت ِماْئَةَ  َعامٍ قال فَانظُْر إِلَى طََعاِمَك َوشََرابَِك لَْم َيَتَسنَّْه فإن  آكد ووقوعه يف العمل أكمل فكأنه تعاىل ملا قال

هذا مما يؤكد قولك لَبِثُْت َيْوًما أَْو بَْعَض َيْومٍ فحينئذ يعظم اشتياقك إىل الدليل الذي يكشف عن هذه الشبهة مث قال 
ميماً وعظاماً خنرة فعظم تعجبه من قدرة اهللا تعاىل فإن الطعام والشراب بعده وَانظُْر إِلَى ِحَمارَِك فرأى احلمار صار ر

يسرع التغري فيهما واحلمار رمبا بقي دهراً طويالً وزماناً عظيماً فرأى ما ال يبقى باقياً وهو الطعام والشراب وما يبقى 
  قله ويف قلبهغري باق وهو العظام فعظم تعجبه من قدرة اهللا تعاىل ومتكن وقوع هذه احلجة يف ع

  السؤال الثاين أنه تعاىل ذكر الطعام والشراب وقوله لَْم يََتَسنَّْه راجع إىل الشراب ال إىل الطعام
واجلواب كما يوصف الشراب بأنه مل يتغري كذلك يوصف الطعام بأنه مل يتغري ال سيما إذا كان الطعام لطيفاً يتسارع 

لعنب وشرابه كان عصري العنب واللنب ويف قراءة ابن مسعود رضي اهللا الفساد إليه واملروى أن طعامه كان التني وا
  عنه َوانظُْر إِلَى طََعاِمَك َوَهاذَا

أما قوله تعاىل َوَشرَابَِك لَْم يََتَسنَّْه وَانظُْر إِلَى ِحمَارَِك فاملعىن أنه عرفه طول مدة موته بأن شاهد عظام محاره خنرة 
اته ألنه ملا شاهد انقالب العظام النخرة حياً يف احلال علم أن القادر على ذلك رميمة وهذا يف احلقيقة ال يدل بذ

قادر على أن مييت احلمار يف احلال وجيعل عظامه رميمة خنرة يف احلال وحينئذ ال ميكن االستدالل بعظام احلمار على 
ن قوله َبل لَّبِثَْت ِماْئَةَ  َعامٍ قال طول مدة املوت بل انقالب عظام احلمار إىل احلياة معجزة دالة على صدق ما مسع م

الضحاك معىن قوله أنه ملا أحىي بعد املوت كان دليالً على صحة البعث وقال غريه كان آية ألن اهللا تعاىل أحياه شاباً 
  أسود الرأس وبنو بنيه شيوخ بيض اللحى والرؤوس

ملراد منه التشريف والتعظيم والوعد بالدرجة العالية يف الدين أما قوله تعاىل وَِلَنْجعَلََك ءاَيةً  ِللنَّاسِ فقد بينا أن ا
  والدنيا وذلك ال يليق مبن مات على الكفر والشك يف قدرة اهللا تعاىل

فإن قيل ما فائدة الواو يف قوله َولَِنْجَعلََك قلنا قال الفّراء دخلت الواو ألنه فعل بعدها مضمر ألنه لو قال وانظر إىل 
كان النظر إىل احلمار شرطاً وجعله آية جزاء وهذا املعىن غري مطلوب من هذا الكالم أما ملا قال محارك لنجعلك آية 

َولَِنْجَعلََك ءاَيةً  كان املعىن ولنجعلك آية فعلنا ما فعلنا من اإلماتة واإلحياء ومثله قوله تعاىل َوكَذاِلَك ُنَصّرُف 
واملعىن وليقولوا درست صرفنا اآليات وَكَذَِلَك ُنرِى إِبْراهِيَم َملَكُوتَ )  ١٠٥األنعام ( االَْياِت وَِلَيقُولُواْ َدَرْسَت 

  أي ونريه امللكوت)  ٧٥األنعام ( السََّماَواِت َواالْْرَض َوِلَيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني 
الالم فيه بدل الكناية وقال أما قوله تعاىل وَانظُْر إِلَى الِعظَامِ فأكثر املفسرين على أن املراد بالعظام عظام محاره فإن 

آخرون أرادوا به عظام هذا الرجل نفسه قالوا إنه تعاىل أحيا رأسه وعينيه وكانت بقية بدنه عظاماً خنرة فكان ينظر 
إىل أجزاء عظام نفسه فرآها جتتمع وينضم البعض إىل البعض وكان يرى محاره واقفاً كما ربطه حني كان حياً مل 

م وتقدير الكالم على هذا الوجه وانظر إىل عظامك وهذا قول قتادة والربيع وابن زيد وهو يأكل ومل يشرب مائة عا
عندي ضعيف لوجوه أحدها أن قوله لَبِثُْت َيْوًما أَْو َبْعضَ َيْومٍ إمنا يليق مبن ال يرى أثر التغري يف نفسه فيظن أنه كان 

دنة رميمة خنرة فال يليق به ذلك القول وثانيها أنه تعاىل نائماً يف بعض يوم أما من شاهد أجزاء بدنة متفرقة وعظام ب
حكي عنه أن خاطبه وأجاب فيجب أن يكون اجمليب هو الذي أماته اهللا فإذا كانت اإلماتة راجعة إيل كله فاجمليب 

َبَعثَُه يدل على أن تلك  أيضاً الذي بعثه اهللا جيب أن يكون مجلة الشخص وثالثها أن قوله فَأَمَاَتُه اللَُّه ِماْئَةَ  َعامٍ ثُمَّ



  اجلملة أحياها وبعثها
ام أما قوله كَْيَف فاملراد حيييها يقال أنشر اهللا امليت ونشره قال تعاىل فَأَقَْبَرهُ ثُمَّ إِذَا َشاء أَنَشَرُه وقد وصف اهللا العظ

وقرىء ننشرها بفتح النون )  ٧٩ ٧٨ي س ( ا باإلحياء يف قوله تعاىل قَالَ َمن ُيحىِ  الِْعظَاَم َوِهىَ  َرِميٌم قُلْ ُيحْيِيَه
وضم الشني قال الفّراء كأنه ذهب إىل النشر بعد الطي وذلك أن باحلياة يكون االنبساط يف التصرف فهو كأنه 

مطوي ما دام ميتاً فإذا عاد صار كأنه نشر بعد الطي وقرأ محزة والكسائي كَْيَف نُنِشُزَها بالزاي املنقوطة من فوق 
نرفع بعضها إىل بعض وانشاز الشيء رفعه يقال أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع ويقال ملا ارتفع من األرض  واملعىن

نشز ومنه نشوز املرأة وهو أن ترتفع عن حد رضا الزوج ومعىن اآلية على هذه القراءة كيف نرفعها من األرض 
عي أنه كان يقرأ ُننِشُزَها بفتح النون وضم فتردها إىل أماكنها من اجلسد ونركب بعضها على البعض وروي عن النخ

الشني والزاي ووجهه ما قال األخفش أنه يقال نشزته وأنشزته أي رفعته واملعىن من مجيع القراءات أنه تعاىل ركب 
العظام بعضها على بعض حىت اتصلت على نظام مث بسط اللحم عليها ونشر العروق واألعصاب واللحوم واجللود 

  ه إىل جنب البعض فيكون كل القراءات داخالً يف ذلكعليها ورفع بعض
  مث قال تعاىل فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه وهذا راجع إىل ما تقدم ذكره من قوله أَْو كَالَِّذى َمرَّ َعلَى قَْرَيةٍ  َوِهىَ 

تقديره فلما تبني  فاعل تََبيََّن لَُه مضمر) الكشاف ( واملعىن فلما تبني له وقوع ما كان يستبعد وقوعه وقال صاحب 
له أن اهللا على كل شيء قدير قال أَْعلَُم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلّ َشْيء قَِديٌر فحذف األول لداللة الثاين عليه وهذا عندي 

فيه تعسف بل الصحيح أنه ملا تبني له أمر اإلماتة واإلحياء على سبيل املشاهدة قال أَْعلَُم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلّ َشْيء 
ِديٌر وتأويله أين قد علمت مشاهدة ما كنت أعلمه قبل ذلك االستدالل وقرأ محزة والكسائي قَالَ أَْعلَُم على لفظ قَ

  األمر وفيه وجهان أحدمها أنه عند التبني أمر نفسه بذلك قال األعشى ودع أمامة إن الركب قد رحلوا
لّ َشْيء قَِديٌر ويدل على صحة هذا التأويل قراءة عبد اهللا واألعمش والثاين أن اهللا تعاىل قال أَْعلَمُ أَنَّ اللََّه َعلَى كُ

مث )  ٢٦٠البقرة ( قيل أعلم أن اهللا على كل شيء قدير ويؤكده قوله يف قصة إبراهيم َرّبى وَإِذْ قَالَ إِْبراهِيُم َرّب 
ي والقراءة األوىل وذلك ألن األمر بالشيء قال القاض)  ٢٦٠البقرة ( قال يف آخرها َواْعلَْم أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

إمنا حيسن عند عدم املأمور به وهاهنا العلم حاصل بدليل قوله فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه فكان األمر بتحصيل العلم بعد ذلك غري 
  جائز أما االخبار عن أنه حصل كان جائزاً

  القصة الثالثة
  وهي أيضاً دالة على صحة البعث

ذْ أَْرَبَعةً  مَِّن َراِهيُم َربِّ أَرِنِى كَْيَف ُتْحىِ  الَْمْوَتى قَالَ أَوَلَْم ُتْؤِمن قَالَ َبلَى وَلَاِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَلْبِى قَالَ فَُخَوإِذْ قَالَ إِْب
  َك َسْعًيا َواْعلَمْ أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌمالطَّْيرِ فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اجَْعلْ َعلَى كُلِّ جََبلٍ مِّْنُهنَّ ُجزًْءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَأِْتيَن

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل يف عامل إِذْ قوالن قال الزجاج التقدير اذكر إذ قال إبراهيم وقال غريه إنه معطوف على قوله أَلَْم َتَر 

  ل إبراهيم رب أرين كيف حتيي املوتىإِلَى الَِّذى حَاجَّ إِْبراِهيَم أمل تر إذ حاج إبراهيم يف ربه وأمل تر إذ قا
ومسى هاهنا إبراهيم مع أن )  ٢٥٩البقرة ( املسألة الثانية أنه تعاىل مل يسم عزيراً حني قال أَْو كَالَِّذى َمرَّ َعلَى قَْرَيةٍ  

رَّ َعلَى قَْرَيةٍ  املقصود من البحث يف كلتا القصتني شيء واحد والسبب أن عزيراً مل حيفظ األدب بل قال أَْو كَالَِّذى َم
َوِهىَ  وإبراهيم حفظ األدب فإنه أثىن على اهللا أوالً بقوله َرّب مث دعا حيث قال أَرِنِى وأيضاً أن إبراهيم ملا راعى 

  األدب جعل اإلحياء واإلماتة يف الطيور وعزيراً ملا مل يراع األدب جعل اإلحياء واإلماتة يف نفسه



ال إبراهيم وجوهاً األول قال احلسن والضحاك وقتادة وعطاء وابن جريج أنه املسألة الثالثة ذكروا يف سبب سؤ
رأى جيفة مطروحة يف شط البحر فإذا مد البحر أكل منها دواب البحر وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكلت 
 وإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلت وطارت فقال إبراهيم رب أرين كيف جتمع أجزاء احليوان من بطون

السباع والطيور ودواب البحر فقيل أو مل تؤمن قال بلى ولكن املطلوب من السؤال أن يصري العلم باالستدالل 
  ضرورياً

الوجه الثاين قال حممد بن إسحاق والقاضي سبب السؤال أنه مع مناظرته مع منروذ ملا قال رَّبَي الَِّذى ُيْحىِ  َوُيِميتُ 
لق حمبوساً وقتل رجالً قال إبراهيم ليس هذا بإحياء وإماتة وعند ذلك قال َرّب أَرِنِى كَْيَف قَالَ أََنا أُْحىِ  َوأُِميُت فأط

ُتْحىِ  الَْموَْتى لتنكشف هذه املسألة عند منروذ وأتباعه وروي عن منرود أنه قال قل لربك حىت حييي وإال قتلتك 
تل أو ليطمئن قليب بقوة حجيت وبرهاين وإن عدويل منها إىل فسأل اهللا تعاىل ذلك وقوله لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى بنجايت من الق

  غريها ما كان بسبب ضعف تلك احلجة بل كان بسبب جهل املستمع
والوجه الثالث قال ابن عباس وسعيد بن جبري والسدي رضي اهللا عنهم أن اهللا تعاىل أوحى إليه إين متخذ بشراً 

وقال إالهي ما عالمات ذلك فقال عالمته أنه حييي امليت ) سلم صلى اهللا عليه و( خليالً فاستعظم ذلك إبراهيم 
بدعائه فلما عظم مقام إبراهيم عليه السالم يف درجات العبودية وأداء الرسالة خطر بباله إين لعلي أن أكون ذلك 

  على أنين خليل لك اخلليل فسأل إحياء امليت فقال اهللا أََولَمْ ُنْؤِمُن قَالَ َبلَى َولَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى
إمنا سأل ذلك لقومه وذلك أتباع األنبياء كانوا يطالبوهنم بأشياء تارة ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الرابع أنه 

فسأل إبراهيم ذلك واملقصود أن ) اجعل لنا إالهاً كما هلم آهلة ( باطلة وتارة حقة كقوهلم ملوسى عليه السالم 
  ميشاهده فيزول اإلنكار عن قلوهب

الوجه اخلامس ما خطر ببايل فقلت ال شك أن األمة كما حيتاجون يف العلم بأن الرسول صادق يف ادعاء الرسالة إىل 
معجز يظهر على يده فكذلك الرسول عند وصول امللك إليه وإخباره إياه بأن اهللا بعثه رسوالً حيتاج إىل معجز يظهر 

ملك كرمي ال شيطان رجيم وكذا إذا مسع امللك كالم اهللا احتاج على يد ذلك امللك ليعلم الرسول أن ذلك الواصل 
إىل معجز يدل على أن ذلك الكالم كالم اهللا تعاىل ال كالم غريه وإذا كان كذلك فال يبعد أن يقال إنه ملا جاء 

فَ ُتْحىِ  الَْمْوَتى قَالَ امللك إىل إبراهيم وأخربه بأن اهللا تعاىل بعثك رسوالً إىل اخللق طلب املعجز فقال َرّب أَرِنِى كَْي
  أَوَلَْم ُتْؤِمن قَالَ َبلَى وَلَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى على أن اآليت ملك كرمي ال شيطان رجيم

الوجه السادس وهو على لسان أهل التصوف أن املراد من املوتى القلوب احملجوبة عن أنوار املكاشفات والتجلي 
ي واألنوار اإلالهية فقوله َوإِذْ قَالَ إِبْراِهيمُ َرّب طلب لذلك التجلي واإلحياء عبارة عن حصول ذلك التجل

واملكاشفات فقال أومل تؤمن قال بلى أو من به إميان الغيب ولكن أطلب حصوهلا ليطمئن قليب بسبب حصول ذلك 
  التجلي وعلى قول املتكلمني العلم االستداليل مما يتطرق إليه

  رورياً يستقر القلب معه استقرار ال يتخاجله شيء من الشكوك والشبهاتالشبهات والشكوك فطلب علماً ض
الوجه السابع لعله طالع يف الصحف اليت أنزهلا اهللا تعاىل عليه أنه يشرف ولده عيسى بأنه حييي املوتى بدعائه فطلب 

  أقل منزلة يف حضرتك من ولدي عيسى ذلك فقيل له أَوَلَْم ُتْؤِمن قَالَ بَلَى َولَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى على أين لست
أمر بذبح الولد فسارع إليه مث قال أمرتين أن أجعل ذا روح بال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الثامن أن إبراهيم 

روح ففعلت وأنا أسألك أن جتعل غري ذي روح روحانياً فقال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب على أنك 
  اختذتين خليالً



يف قلبه فرآه ميتاً حبب ولده فاستحيي من اهللا وقال أرين كيف ) صلى اهللا عليه وسلم ( التاسع نظر إبراهيم  الوجه
  حتيي املوتى أي القلب إذا مات بسبب الغفلة كيف يكون إحياؤه بذكر اهللا تعاىل

يا فقال أومل نؤمن قال بلى الوجه العاشر تقدير اآلية أن مجيع اخللق يشاهدون احلشر يوم القيامة فأرين ذلك يف الدن
  ولكن ليطمئن قليب على أن خصصتين يف الدنيا مبزيد هذا التشريف

  الوجه احلادي عشر مل يكن قصد إبراهيم إحياء املوتى بل كان قصده مساع الكالم بال واسطة
ة املبدأ ويف معرفة كان شاكاً يف معرف) صلى اهللا عليه وسلم ( الثاين عشر ما قاله قوم من اجلهال وهو أن إبراهيم 

)  ٧٧األنعام ( املعاد أما شكه يف معرفة املبدأ فقوله َهاذَا َرّبى وقوله لَِئن لَّْم يَْهدِنِى َرّبى الَكُوَننَّ ِمَن الْقَْومِ الضَّالَّني 
اء وأما شكه يف املعاد فهو يف هذه اآلية وهذا القول سخيف بل كفر وذلك ألن اجلاهل بقدرة اهللا تعاىل على إحي

املوتى كافر فمن نسب النيب املعصوم إىل ذلك فقد كفر النيب املعصوم فكان هذا بالكفر أوىل ومما يدل على فساد 
ذلك وجوه أحدها قوله تعاىل أَوَلَْم ُتْؤِمن قَالَ َبلَى َولَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى ولو كان شاكاً مل يصح ذلك وثانيها قوله 

بِى وذلك كالم عارف طالب ملزيد اليقني ومنها أن الشك يف قدرة اهللا تعاىل يوجب الشك يف َولَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْ
  النبّوة فكيف يعرف نبّوة نفسه

  أما قوله تعاىل أََولَمْ ُتْؤِمن ففيه وجهان أحدمها أنه استفهام مبعىن التقرير قال الشاعر ألستم خري من ركب املطايا
  وأندى العاملني بطون راح

املقصود من هذا السؤال أن جييب مبا أجاب به ليعلم السامعون أنه عليه السالم كان مؤمناً بذلك عارفاً به  والثاين
  وأن املقصود من هذا السؤال شيء آخر

رادة أما قوله تعاىل قَالَ بَلَى َولَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى فاعلم أن الالم يف لَّيطَْمِئنَّ متعلق مبحذوف والتقدير سألت ذلك إ
  طمأنينة القلب قالوا واملراد منه أن يزول عنه اخلواطر اليت تعرض للمستدل وإال فاليقني حاصل على كلتا احلالتني

وهاهنا حبث عقلي وهو أن التفسري مفرع على أن العلوم جيوز أن يكون بعضها أقوى من بعض وفيه سؤال صعب 
  لنقيضه وإما أن ال يكون فإن وهو أن اإلنسان حال حصول العلم له إما أن يكون جموزاً

جّوز نقيضه بوجه من الوجوه فذاك ظن قوي ال اعتقاد جازم وإن مل جيوز نقيضه بوجه من الوجوه امتنع وقوع 
  التفاوت يف العلوم

واعلم أن هذا اإلشكال إمنا يتوجه إذا قلنا املطلوب هو حصول الطمأنينة يف اعتقاد قدرة اهللا تعاىل على اإلحياء أما 
  قلنا املقصود شيء آخر فالسؤال زائللو 

أما قوله تعاىل فَُخذْ أَْرَبَعةً  ّمَن الطَّْيرِ فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما أخذ طاوساً ونسراً وغراباً وديكاً ويف قول 
  جماهد وابن زيد رضي اهللا عنهما محامة بدل النسر وهاهنا أحباث

ات هبذه احلالة ذكروا فيه وجهني األول أن الطريان يف السماء البحث األول أنه ملا خص الطري من مجلة احليوان
  واالرتفاع يف اهلواء واخلليل كانت مهته العلو والوصول إىل امللكوت فجعلت معجزته مشاكلة هلمته

والوجه الثاين أن اخلليل عليه السالم ملا ذبح الطيور وجعلها قطعة قطعة ووضع على رأس كل جبل قطعاً خمتلطة مث 
ا طار كل جزء إىل مشاكله فقيل له كما طار كل جزء إىل مشاكله كذا يوم القيامة يطري كل جزء إىل مشاكله دعاه

  ) ٧القمر ( حىت تتألف األبدان وتتصل به األرواح ويقرره قوله تعاىل َيْخُرُجونَ ِمَن االْْجدَاِث كَأَنَُّهْم جََراٌد مُّنَتِشٌر 
واإلماتة كان حاصالً حبيوان واحد فلم أمر بأخذ أربع حيوانات وفيه وجهان  البحث الثاين أن املقصود من اإلحياء

األول أن املعىن فيه أنك سألت واحداً على قدر العبودية وأنا أعطي أربعاً على قدر الربوبية والثاين أن الطيور 



ارة فيه أنك ما مل تفرق بني هذه األربعة إشارة إىل األركان األربعة اليت منها تركيب أبدان احليوانات والنباتات واإلش
  الطيور األربعة ال يقدر طري الروح على االرتفاع إىل هواء الربوبية وصفاء عامل القدس

البحث الثالث إمنا خص هذه احليوانات ألن الطاوس إشارة إىل ما يف اإلنسان من حب الزينة واجلاه والترفع قال 
والنسر إشارة إىل شدة الشغف باألكل والديك إشارة إىل شدة )  ١٤آل عمران  (تعاىل ُزّيَن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشَّهَواِت 

الشغف بقضاء الشهوة من الفرج والغراب إشارة إىل شدة احلرص على اجلمع والطلب فإن من حرص الغراب أنه 
شهوة النفس والفرج يطري بالليل وخيرج بالنهار يف غاية الربد للطلب واإلشارة فيه إىل أن اإلنسان ما مل يسع يف قتل 

  ويف إبطال احلرص وإبطال التزين للخلق مل جيد يف قلبه روحاً وراحة من نور جالل اهللا
  أما قوله تعاىل فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ففيه مسائل

املسألة األوىل قرأ محزة فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك بكسر الصاد والباقون بضم الصاد أما الضم ففيه قوالن األول أن من صرت 
الشيء أصوره إذا أملته إليه ورجل أصور أي مائل العنق ويقال صار فالن إىل كذا إذا قال به ومال إليه وعلى هذا 
التفسري حيصل يف الكالم حمذوف كأنه قيل أملهن إليك وقطعهن مث اجعل على كل جبل منهن جزأ فحذف اجلملة 

  اَكاليت هي قطعهن لداللة الكالم عليه كقوله أَِن اضْرِب بَّعَص

  الَْبْحَر فَانفَلََق على معىن فضرب فانفلق ألن قوله ثُمَّ اجَْعلْ َعلَى كُلّ جََبلٍ ّمْنُهنَّ يدل على التقطيع
  فإن قيل ما الفائدة يف أمره بضمها إىل نفسه بعد أن يأخذها

  أهنا غري تلك قلنا الفائدة أن يتأمل فيها ويعرف أشكاهلا وهيآهتا لئال تلتبس عليه بعد اإلحياء وال يتوهم
والقول الثاين وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبري واحلسن وجماهد أَنَزلَْنا إِلَْيَك معناه قطعهن يقال صار الشيء 

يصوره صوراً إذ قطعه قال رؤبة يصف خصماً ألد صرناه باحلكم أي قطعناه وعلى هذا القول ال حيتاج إىل اإلضمار 
ر هذه الكلمة أيضاً تارة باإلمالة وأخرى بالتقطيع أما اإلمالة فقال الفّراء هذه وأما قراءة محزة بكسر الصاد فقد فّس

لغة هذيل وسليم صاره يصريه إذا أماته وقال األخفش وغريه صرهن بكسر الصاد قطعهن يقال صاره يصريه إذا 
ث قال املّربد قطعه قال الفّراء أظن أن ذلك مقلوب من صرى يصري إذا قطع فقدمت ياؤها كما قالوا عثا وعا

  وهذا ال يصح ألن كل واحد من هذين اللفظني أصل يف نفسه مستقل بذاته فال جيوز جعل أحدمها فرعاً عن اآلخر
املسألة الثانية أمجع أهل التفسري على أن املراد باآلية قطعهن وأن إبراهيم قطع أعضاءها وحلومها وريشها ودماءها 

أنكر ذلك وقال إن إبراهيم عليه السالم ملا طلب إحياء امليت من اهللا  وخلط بعضها على بعض غري أيب مسلم فإنه
تعاىل أراه اهللا تعاىل مثاال قرب به األمر عليه واملراد بصرهن إليك اإلمالة والتمرين على اإلجابة أي فعود الطيور 

اً حال حياته مث األربعة أن تصري حبيث إذا دعوهتا أجابتك وأتتك فإذا صارت كذلك فاجعل على كل جبل واحد
ادعهن يأتينك سعياً والغرض منه ذكر مثال حمسوس يف عود األرواح إىل األجساد على سبيل السهولة وأنكر القول 

بأن املراد منه فقطعهن واحتج عليه بوجوه األول أن املشهور يف اللغة يف قوله الطَّْيرِ فَُصْرُهنَّ أملهن وأما التقطيع 
دل عليه فكان إدراجه يف اآلية إحلاقاً لزيادة باآلية مل يدل الدليل عليها وأنه ال جيوز والذبح فليس يف اآلية ما ي

والثاين أنه لو كان املراد بصرهن قطعهن مل يقل إليك فإن ذلك ال يتعدى بإيل وإمنا يتعدى هبذا احلرف إذا كان مبعىن 
  اإلمالة

  دير فخذ إليك أربعة من الطري فصرهنفإن قيل مل ال جيوز أن يقال يف الكالم تقدمي وتأخري والتق
قلنا التزام التقدمي والتأخري من غري دليل ملجىء إىل التزامه خالف الظاهر والثالث أن الضمري يف قوله ثُمَّ اْدُعُهنَّ 
عائد إليها ال إىل أجزائها وإذا كانت األجزاء متفرقة متفاصلة وكان املوضوع على كل جبل بعض تلك األجزاء 



كون الضمري عائداً إىل تلك األجزاء ال إليها وهو خالف الظاهر وأيضاً الضمري يف قوله يَأِْتيَنَك َسْعًيا عائداً يلزم أن ي
إليها ال إىل إجزائها وعلى قولكم إذا سعى بعض األجزاء إىل بعض كان الضمري يف يَأِْتيَنَك عائداً إىل أجزائها ال إليها 

ه األول أن كل املفسرين الذين كانوا قبل أبو مسلم أمجعوا على أنه حصل واحتج القائلون بالقول املشهور بوجو
صلى ( ذبح تلك الطيور وتقطيع أجزائها فيكون إنكار ذلك إنكاراً لإلمجاع والثاين أن ما ذكره غري خمتص بإبراهيم 

كيف حييي املوتى وظاهر اآلية  فال يكون له فيه مزية على العري والثالث أن إبراهيم أراد أن يريه اهللا) اهللا عليه وسلم 
يدل على أنه أجيب إىل ذلك وعلى قول أيب مسلم ال حتصل اإلجابة يف احلقيقة والرابع أن قوله ثُمَّ اجَْعلْ َعلَى كُلّ 

  َجَبلٍ مّْنُهنَّ ُجْزءا يدل

ربعة فيجب على أن تلك الطيور جعلت جزأ جزأ قال أبو مسلم يف اجلواب عن هذا الوجه أنه أضاف اجلزء إىل األ
أن يكون املراد باجلزء هو الواحد من تلك األربعة واجلواب أن ما ذكرته وإن كان حمتمالً إال أن محل اجلزء على ما 

  ذكرناه أظهر والتقدير فاجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزأً أو بعضاً
  سائلأما قوله تعاىل ثُمَّ اْجَعلْ َعلَى كُلّ َجَبلٍ ّمْنُهنَّ ُجْزءا ففيه م

املسألة األوىل ظاهر قوله َعلَى كُلّ جََبلٍ مجيع جبال الدنيا فذهب جماهد والضحاك إىل العموم حبسب اإلمكان كأنه 
قيل فرقها على كل جبل ميكنك التفرقة عليه وقال ابن عباس واحلسن وقتادة والربيع أربعة جبال على حسب 

 املشرق واملغرب والشمال واجلنوب وقال السدي وابن الطيور األربعة وعلى حسب اجلهات األربعة أيضاً أعين
جريج سبعة من اجلبال ألن املراد كل جبل يشاهده إبراهيم عليه السالم حىت يصح منه دعاء الطري ألن ذلك ال يتم 

  إال باملشاهدة واجلبال اليت كان يشاهدها إبراهيم عليه السالم سبعة
أمر بذحبها ونتف ريشها وتقطيعها جزءاً جزءاً وخلط دمائها ) وسلم صلى اهللا عليه ( املسألة الثانية روي أنه 

وحلومها وأن ميسك رؤوسها مث أمر بأن جيعل أجزاءها على اجلبال على كل جبل ربعاً من كل طائر مث يصيح هبا 
وانضم كل تعالني بإذن اهللا تعاىل مث أخذ كل جزء يطري إىل اآلخر حىت تكاملت اجلثث مث أقبلت كل جثة إىل رأسها 

  رأس إىل جثته وصار الكل أحياء بإذن اهللا تعاىل
املسألة الثالثة قرأ عاصم يف رواية أيب بكر والفضل ُجْزءا مثقالً مهموزاً حيث وقع والباقون مهمزاً خمففاً ومها لغتان 

  مبعىن واحد
هن ألن ذلك أبلغ يف احلجة وقيل طرياناً وليس أما قوله تعاىل ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَأِْتيَنَك َسعًْيا فقيل عدواً ومشياً على أرجل

يصح ألنه ال يقال للطري إذا طار سعى ومنهم من أجاب عنه بأن السعي هو االشتداد يف احلركة فإن كانت احلركة 
  طرياناً فالسعي فيها هو االشتداد يف تلك احلركة

وذلك ألنه تعاىل جعل كل واحد من تلك  وقد احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن البنية ليست شرطاً يف صحة احلياة
األجزاء واألبعاض حياً فامهاً للنداء قادراً على السعي والعدو فدل ذلك على أن البنية ليست شرطاً يف صحة احلياة 

  قال القاضي اآلية دالة على أنه ال بد من البنية من حيث أوجب التقطيع بطالن حياهتا
ال يدل على وجوب املقارنة أما االنفكاك عنه يف بعض األحوال فإنه يدل  واجلواب أنه ضعيف ألن حصول املقارنة

على أن املقارنة حيث حصلت ما كانت واجبة وملا دلّت اآلية على حصول فهم النداء والقدرة على السعي لتلك 
  األجزاء حال تفرقها كان دليالً قاطعاً على أن البنية ليست شرطاً للحياة

ْم أَنَّ اللََّه َعزِيزٌ َحكِيٌم فاملعىن أنه غالب على مجيع املمكنات َحكِيٌم أي عليم بعواقب األمور أما قوله تعاىل َواْعلَ
  وغايات األشياء



ةٍ  َواللَُّه ُيَضاِعُف ةٍ  مِّاْئَةُ  َحبَّمَّثَلُ الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبَّةٍ  أَنَبَتتْ َسْبَع َسَنابِلَ ِفي كُلِّ ُسنُبلَ
  ِلَمن َيَشآُء وَاللَُّه َواِسٌع َعِليٌم

إعلم أنه سبحانه ملا ذكر من بيان أصول العلم باملبدأ وباملعاد ومن دالئل صحتهما ما أراد أتبع ذلك ببيان الشرائع 
  واألحكام والتكاليف

  ية مسائلفاحلكم األول يف بيان التكاليف املعتربة يف إنفاق األموال ويف اآل
املسألة األوىل يف كيفية النظم وجوه األول قال القاضي رمحه اهللا إنه تعاىل ملا أمجل يف قوله مَّن ذَا الَِّذى ُيقْرُِض اللََّه 
قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعفَُه لَُه أَضَْعافًا كَِثَريةً  فصل بعد ذلك يف هذه اآلية تلك األضعاف وإمنا ذكر بني اآليتني األدلة 

لى قدرته باإلحياء وإلماتة من حيث لوال ذلك مل حيسن التكليف باإلنفاق ألنه لوال وجود اإلله املثيب املعاقب ع
لكان اإلنفاق يف سائر الطاعات عبثاً فكأنه تعاىل قال ملن رغبه يف اإلنفاق قد عرفت أين خلقتك وأكملت نعميت 

واإلثابة فليكن علمك هبذه األحوال داعياً إىل إنفاق املال عليك باإلحياء واألقدار وقد علمت قدريت على اجملازاة 
فإنه جيازي القليل بالكثري مث ضرب لذلك الكثري مثالً وهو أن من بذر حبة أخرجت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة 

  حبة فصارت الواحدة سبعمائة
أن احتج على الكل مبا يوجب  الوجه الثاين يف بيان النظم ما ذكره األصم وهو أنه تعاىل ضرب هذا املثل بعد

  لريغبوا يف اجملاهدة بالنفس واملال يف نصرته وإعالء شريعته) صلى اهللا عليه وسلم ( تصديق النيب 
والوجه الثالث ملا بني تعاىل أنه ويل املؤمنني وأن الكفار أولياؤهم الطاغوت بني مثل ما ينفق املؤمن يف سبيل اهللا وما 

  غوتينفق الكافر يف سبيل الطا
املسألة الثانية يف اآلية إضمار والتقدير مثل صدقات الذين ينفقون أمواهلم كمثل حبة وقيل مثل الذين ينفقون 

  أمواهلم كمثل زارع حبة
 الرباملسألة الثالثة معىن ُينِفقُونَ أَْموالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه يعين يف دينه قيل أراد النفقة يف اجلهاد خاصة وقيل مجيع أبواب 

ومن اإلنفاق يف اجلهاد ) صلى اهللا عليه وسلم ( ويدخل فيه الواجب والنفل من اإلنفاق يف اهلجرة مع رسول اهللا 
على نفسه وعلى الغري ومن صرف املال إىل الصدقات ومن إنفاقها يف املصاحل ألن كل ذلك معدود يف السبيل الذي 

  هو دين اهللا وطريقته ألن كل ذلك إنفاق يف سبيل اهللا
  فإن قيل فهل رأيت سنبلة فيها مائة حبة حىت يضرب املثل هبا

  قلنا اجلواب عنه من وجوه األول أن املقصود من اآلية أنه لو علم إنسان يطلب الزيادة والربح أنه

إذا بذر حبة واحدة أخرجت له سبعمائة حبة ما كان ينبغي له ترك ذلك وال التقصري فيه فكذلك ينبغي ملن طلب 
آلخرة عند اهللا أن ال يتركه إذا علم أنه حيصل له على الواحدة عشرة ومائة وسبعمائة وإذا كان هذا املعىن األجر يف ا

معقوالً سواء وجد يف الدنيا سنبلة هبذه الصفة أو مل يوجد كان املعىن حاصالً مستقيماً وهذا قول القفال رمحه اهللا 
  وهو حسن جداً

  اجلاورس وهذا اجلواب يف غاية الركاكة واجلواب الثاين أنه شوهد ذلك يف سنبلة
املسألة الرابعة كان أبو عمرو ومحزة والكسائي يدغمون التاء يف السني يف قوله أَنَبَتتْ َسْبَع َسَنابِلَ ألهنما حرفان 

  مهموسان والباقون باإلظهار على األصل
فة وال بيان من يشرفه اهللا هبذه املضاعفة بل جيب مث قال َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاء وليس فيه بيان كمية تلك املضاع

أن جيوز أنه تعاىل يضاعف لكل املتقني وجيوز أن يضاعف لبعضهم من حيث يكون إنفاقه أدخل يف اإلخالص أو ألنه 



  تعاىل بفضله وإحسانه جيعل طاعته مقرونة مبزيد القبول والثواب
زاة على اجلود واالفضال عليهم مبقادير االنفاقات وكيفية ما يستحق مث قال َواللَُّه َسِميٌع أي واسع القدرة على اجملا

  عليها ومىت كان األمر كذلك مل يصر عمل العامل ضائعاً عند اهللا تعاىل
ْم ِعنَد رَبِّهِْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهالَِّذيَن ُينِفقُونَ أَمَْوالَُهْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ الَ ُيْتبِعُونَ َمآ أَْنفَقُواْ َمنا َوالَ أَذًى لَُّهْم أَْجُر

  ُهْم َيْحَزُنونَ
إعلم أنه تعاىل ملا اعظم أمر االنفاق يف سبيل اهللا أتبعه ببيان األمور اليت جيب حتصيلها حىت يبقى ذلك الثواب منها 

  ترك املن واألذى مث يف اآلية مسائل
ن بن عوف أما عثمان فجهز جيش العسرة يف غزوة تبوك بألف بعري املسألة األوىل نزلت اآلية يف عثمان وعبد الرمح

يديه يقول يا رب عثمان رضيت عنه فارض عنه وأما ) صلى اهللا عليه وسلم ( بأقتاهبا وألف دينار فرفع رسول اهللا 
  عبد الرمحن بن عوف فإنه تصدق بنصف ماله أربعة آالف دينار فنزلت اآلية

سرين إن اآلية املتقدمة خمتصة مبن أنفق على نفسه وهذه اآلية مبن أنفق على غريه فبّين املسألة الثانية قال بعض املف
تعاىل أن االنفاق على الغري إمنا يوجب الثواب العظيم املذكور يف اآلية إذا مل يتبعه مبن وال أذى قال القفال رمحه اهللا 

وذلك هو أن ينفق على نفسه وحيضر اجلهاد مع  وقد حيتمل أن يكون هذا الشرط معترباً أيضاً فيمن أنفق على نفسه
  واملسلمني ابتغاء ملرضاة اهللا تعاىل وال مين به على) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

واملؤمنني وال يؤذي أحداً من املؤمنني مثل أن يقول لو مل أحضر ملا مت هذا األمر ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
  ال منفعة منك يف اجلهاد ويقول لغريه أنت ضعيف بطال

املسألة الثالثة الَْمنَّ يف اللغة على وجوه أحدها مبعىن االنعام يقال قد من اهللا على فالن إذا أنعم أو لفالن على مّنة 
  وأنشد ابن األنباري فمين علينا بالسالم فإمنا

  كالمك ياقوت ودر منظم
يريد ) من علينا يف صحبته وال ذات يده من ابن أيب قحافة ما من الناس أحد أ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ومنه قوله 

  أكثر إنعاماً مباله وأيضاً اهللا تعاىل يوصف بأنه منان أي منعم
والوجه الثاين يف التفسري الَْمنَّ النقص من احلق والبخس له قال تعاىل َوإِنَّ لََك الَْجراً غَْيَر َمْمُنوٍن أي غري مقطوع 

وت منوناً ألنه ينقص األعمار ويقطع األعذار ومن هذا الباب املنة املذمومة ألن ينقص وغري ممنوع ومنه مسي امل
  النعمة ويكدرها والعرب ميتدحون بترك املن بالنعمة قال قائلهم زاد معروفك عندي عظما

  أنه عندي مستور حقري
  تتناساه كأن مل تأته

  وهو يف العامل مشهور كثري
ار االصطناع إليهم واألذى شكايته منهم بسبب ما أعطاهم وإمنا كان املن مذموماً إذا عرفت هذا فنقول املن هو إظه

لوجوه األول أن الفقري اآلخذ للصدقة منكسر القلب ألجل حاجته إىل صدقة غري معترف باليد العليا للمعطي فإذا 
ة بعد املنفعة ويف حكم أضاف املعطي إىل ذلك إظهار ذلك اإلنعام زاد ذلك يف انكسار قلبه فيكون يف حكم املضر

املسيء إليه بعد أن أحسن إليه والثاين إظهار املن يبعد أهل احلاجة عن الرغبة يف صدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك 
الثالث أن املعطي جيب أن يعتقد أن هذه النعمة من اهللا تعاىل عليه وأن يعتقد أن هللا عليه نعماً عظيمة حيث وفقه هلذا 

ه هل قرن هبذا االنعام ما خيرجه عن قبول اهللا إياه ومىت كان األمر كذلك امتنع أن جيعله منة العمل وأن خياف أن



على الغري الرابع وهو السر األصلي أنه إن علم أن ذلك اإلعطاء إمنا تيسر ألن اهللا تعاىل هيأ له أسباب االعطاء 
قيقة ال العبد فالعبد إذا كان يف هذه الدرجة وأزال أسباب املنع ومىت كان األمر كذلك كان املعطي هو اهللا يف احل

كان قلبه مستنرياً بنور اهللا تعاىل وإذا مل يكن كذلك بل كان مشغوالً باألسباب اجلسمانية الظاهرة وكان حمروماً عن 
ثار مطالعة األسباب الربانية احلقيقة فكان يف درجة البهائم الذين ال يترقى نظرهم عن احملسوس إىل املعقول وعن اآل
إىل املؤثر وأما األذى فقد اختلفوا فيه منهم من محله على اإلطالق يف أذى املؤمنني وليس ذلك باملن بل جيب أن 
يكون خمتصاً مبا تقدم ذكره وهو مثل أن يقول للفقري أنت أبداً جتيئين باإليالم وفرج اهللا عين منك وباعد ما بيين 

  مث أنه ال يتبعه املن واألذى فله األجر العظيم والثواب اجلزيل وبينك فبّين سبحانه وتعاىل أن من أنفق ماله
  فإن قيل ظاهر اللفظ أهنما مبجموعهما يبطالن األجر فيلزم أنه لو وجد أحدمها دون الثاين ال يبطل األجر

ي أن ال يقع منه ال هذا وال قلنا بل الشرط أن ال يوجد واحد منهما ألن قوله الَ يُْتبُِعونَ َما أَْنفَقُواْ َمّنا َوال أَذًى يقتض
  ذاك

املسألة الرابعة قالت املعتزلة اآلية دالة على أن الكبائر حتبط ثواب فاعلها وذلك ألنه تعاىل بّين أن هذا الثواب إمنا 
  يبقى إذا مل يوجد املن واألذى ألنه لو ثبت مع فقدمها ومع وجودمها مل يكن هلذا االشتراط فائدة

د من اآلية أن حصول املن واألذى خيرجان االنفاق من أن يكون فيه أجر وثواب أصالً من أجاب أصحابنا بأن املرا
حيث يدالن على أنه إمنا أنفق لكي مين ومل ينفق لطلب رضوان اهللا وال على وجه القربة والعبادة فال جرم بطل 

لك قال ثُمَّ الَ ُيْتبُِعونَ َما أَْنفَقُواْ األجر طعن القاضي يف هذا اجلواب فقال إنه تعاىل بّين أن هذا االنفاق قد صح ولذ
وكلمة ثُمَّ للتراخي وما يكون متأخراً عن االنفاق موجب للثواب ألن شرط املتأثر جيب أن يكون حاصالً حال 

  حصول املؤثر ال بعده
ر املتأخر أجاب أصحابنا عنه من وجوه األول أن ذكر املن واألذى وإن كان متأخراً عن االنفاق إال أن هذا الذك

يدل ظاهراً على أنه حني أنفق ما كان إنفاقه لوجه اهللا بل ألجل الترفع على الناس وطلب الرياء والسمعة ومىت كان 
األمر كذلك كان إنفاقه غري موجب للثواب والثاين هب أن هذا الشرط متأخر ولكن مل جيوز أن يقال إن تأثري املؤثر 

  على ما هو مذهب أصحاب املوافاة وتقريره معلوم يف علم الكالميتوقف على أن ال يوجد بعده ما يضاده 
املسألة اخلامسة اآلية دلت أن املن واألذى من الكبائر حيث خترج هذه الطاعة العظيمة بسبب كل واحد منهما عن 

  أن تفيد ذلك الثواب اجلزيل
  أما قوله لَُهْم أَْجُرُهْم ففيه مسائل
ذه اآلية على أن العمل يوجب األجر على اهللا تعاىل وأصحابنا يقولون حصول املسألة األوىل احتجت املعتزلة هب

  األجر بسبب الوعد ال بسبب نفس العمل ألن العمل واجب على العبد وأداء الواجب ال يوجب األجر
طالق املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على نفي اإلحباط وذلك ألهنا تدل على أن األجر حاصل هلم على اال

  فوجب أن يكون األجر حاصالً هلم بعد فعل الكبائر وذلك يبطل القول باإلحباط
املسألة الثالثة أمجعت األمة على أن قوله لَُهمْ أَْجرُُهْم ِعنَد َربّهِْم مشروط بأن ال يوجد منه الكفر وذلك يدل على أنه 

داللة اللفظ العام على االستغراق داللة قطعية جيوز التكلم بالعام إلرادة اخلاص ومىت جاز ذلك يف اجلملة مل تكن 
  وذلك يوجب سقوط دالئل املعتزلة يف التمسك بالعمومات على القطع بالوعيد

أما قوله َوالَ َخْوٌف َعلَيْهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ ففيه قوالن األول أن إنفاقهم يف سبيل اهللا ال يضيع بل ثوابه موفر عليهم 



ون من أن ال يوجد وال حيزنون بسبب أن ال يوجد وهو كقوله تعاىل َوَمن َيعَْملْ ِمَن الصَّاِلَحاتِ يوم القيامة ال خياف
  والثاين أن يكون)  ١١٢طه ( َوُهَو ُمْؤِمٌن فَالَ َيَخاُف ظُلْماً َوالَ َهْضماً 

وقال الَ َيحُْزُنُهمُ )  ٨٩النمل ( ءاِمُنونَ  املراد أهنم يوم القيامة ال خيافون العذاب ألبتة كما قال وَُهْم ّمن فََزعٍ َيْوَمِئٍذ
  ) ١٠٣األنبياء ( الْفََزُع االْكَْبُر 

ُنواْ الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم بِالَْمنِّ قَْولٌ مَّْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ  َخْيٌر مِّن َصَدقَةٍ  َيْتَبُعَهآ أَذًى وَاللَُّه غَنِى ٌّ َحِليٌم ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَم
َواٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَأََصاَبُه وَابِلٌ االٌّ ذَى كَالَِّذى ُينِفُق َمالَُه رِئَآَء النَّاسِ َوالَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ فََمثَلُُه كََمثَلِ َصفَْو

ي الْقَْوَم الْكَافِرِيَن َوَمثَلُ الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَمَْوالَُهُم اْبِتَغآءَ فََتَركَُه َصلًْدا الَّ َيقِْدُرونَ َعلَى َشىْ ٍء مِّمَّا كََسُبواْ َواللَُّه الَ َيْهِد
 نِ فَإِن لَّمْ ُيصِْبَها وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَُّهَمْرضَاِت اللَِّه وََتثْبِيًتا مِّْن أَنفُسِهِْم كََمثَلِ َجنَّةٍ  بَِربَْوةٍ  أَصَاَبَها َوابِلٌ فَأََتْت أُكُلََها ِضْعفَْي

  بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِري
أما القول املعروف فهو القول الذي تقبله القلوب وال تنكره واملراد منه هاهنا أن يرد السائل بطريق مجيل حسن 

وقال عطاء عدة حسنة أما املغفرة ففيه وجوه أحدها أن الفقري إذا رد بغري مقصوده شق عليه ذلك فرمبا محله ذلك 
بالعفو عن بذاءة الفقري والصفح عن إساءته وثانيها أن يكون املراد ونيل مغفرة من اهللا على بذاءة اللسان فأمر 

بسبب الرد اجلميل وثالثها أن يكون املراد من املغفرة أن يستر حاجة الفقري وال يهتك ستره واملراد من القول 
يكره الفقري وقوفه على حاله املعرروف رده بأحسن الطرق وباملغفرة أن ال يهتك ستره بأن يذكر حاله عند من 

ورابعها أن قوله قَْولٌ مَّْعُروفٌ خطاب مع املسؤول بأن يرد السائل بأحسن الطرق وقوله َوَمْغِفَرةٌ  خطاب مع السائل 
بأن يعذر املسؤول يف ذلك الرد فرمبا مل يقدر على ذلك الشيء يف تلك احلالة مث بّين تعاىل أن فعل الرجل هلذين 

ه من صدقة يتبعها أذى وسبب هذا الترجيح أنه إذا أعطى مث أتبع اإلعطاء باإليذاء فهناك مجع بني األمرين خري ل
االنفاع واإلضرار ورمبا مل يف ثواب االنفاع بعقاب اإلضرار وأما القول املعروف ففيه إنفاع من حيث إنه يتضمن 

  من األول إيصال السرور إىل قلب املسلم ومل يقترن به اإلضرار فكان هذا خرياً

واعلم أن من الناس من قال إن اآلية واردة يف التطوع ألن الواجب ال حيل منعه وال رد السائل منه وقد حيتمل أن 
  يراد به الواجب وقد يعدل به عن سائل إىل سائل وعن فقري إىل فقري

ذا مل يعجل بالعقوبة على من مين ويؤذي مث قال َواللَُّه غَنِى ٌّ عن صدقة العباد فإمنا أمركم هبا ليثيبكم عليها َحلِيٌم إ
بصدقته وهذا سخط منه ووعيد له مث إنه تعاىل وصف هذين النوعني على اإلنفاق أحدمها الذي يتبعه املن واألذى 

  والثاين الذي ال يتبعه املن واألذى فشرح حال كل واحد منهما وضرب مثالً لكل واحد منهما
واألذى َحلِيٌم يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم بِالَْمّن وَاالْذَى كَالَِّذى  فقال يف القسم األول الذي يتبعه املن

  ُينِفُق َمالَُه رِئَاء النَّاسِ َوالَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ ويف اآلية مسائل
صدقة باملن واألذى وأزال كل شبهة للمرجئة بأن بّين املسألة األوىل قال القاضي إنه تعاىل آكد النهي عن إبطال ال

أن املراد أن املن واألذى يبطالن الصدقة ومعلوم أن الصدقة قد وقعت وتقدمت فال يصح أن تبطل فاملراد إبطال 
  أجرها وثواهبا ألن األجر مل حيصل بعد وهو مستقبل فيصح إبطاله مبا يأتيه من املن واألذى

يفية إبطال أجر الصدقة باملن واألذى مثلني فمثله أوالً مبن ينفق ماله رئاء الناس وهو مع واعلم أنه تعاىل ذكر لك
ذلك كافر ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر ألن بطالن أجر نفقة هذا املرائي الكافر أظهر من بطالن أجر صدقة من يتبعها 

أصابه املطر القوي فيزيل ذلك الغبار عنه حىت املن واألذى مث مثله ثانياً بالصفوان الذي وقع عليه تراب وغبار مث 



يصري كأنه ما كان عليه غبار وال تراب أصالً فالكافر كالصفوان والتراب مثل ذلك اإلنفاق والوابل كالكفر الذي 
حيبط عمل الكافر وكاملن واألذى اللذين حيبطان عمل هذا املنفق قال فكما أن الوابل أزال التراب الذي وقع على 

فكذا املن واألذى يوجب أن يكونا مبطلني ألجر االنفاق بعد حصوله وذلك صريح يف القول باالحباط  الصفوان
والتفكري قال اجلبائي وكما دل هذا النص على صحة قولنا فالعقل دل عليه أيضاً وذلك ألن من أطاع وعصى فلو 

أن يكون منفعة خالصة دائمة  استحق ثواب طاعته وعقاب معصيته لوجب أن يستحق النقيضني ألن شرط الثواب
مقرونة باإلجالل وشرط العقاب أن يكون مضرة خالصة دائمة مقرونة باإلذالل فلو مل تقع احملابطة حلصل استحقاق 

النقيضني وذلك حمال وألنه حني يعاقبه فقد منعه اإلثابة ومنع اإلثابة ظلم وهذا العقاب عدل فيلزم أن يكون هذا 
حقه وأن يكون ظلماً من حيث إنه منع اإلثابة فيكون ظاملاً بنفس الفعل الذي هو عادل  العقاب عدالً من حيث إنه

  فيه وذلك حمال فصح هبذا قولنا يف اإلحباط والتفكري هبذا النص وبداللة العقل هذا كالم املعتزلة
عد ثبوته بل املراد به أن يأيت هبذا وأما أصحابنا فإهنم قالوا ليس املراد بقوله الَ ُتْبِطلُواْ النهي عن إزالة هذا الثواب ب

العمل باطالً وذلك ألنه إذا قصد به غري وجه اهللا تعاىل فقد أتى به من االبتداء على نعت البطالن واحتج أصحابنا 
  على بطالن قول املعتزلة بوجوه من الدالئل

  وال النايف وإنأوهلا أن النايف والطارىء إن مل يكن بينهما منافاة مل يلزم من طريان الطارىء ز

  حصلت بينهما منافاة مل يكن اندفاع الطارىء أوىل من زوال النايف بل رمبا كان هذا أوىل ألن الدفع أسهل من الرفع
ثانيها أن الطارىء لو أبطل لكان إما أن يبطل ما دخل منه يف الوجود يف املاضي وهو حمال ألن املاضي انقضى ومل 

ل وإما أن يبطل ما هو موجود يف احلال وهو أيضاً حمال ألن املوجود يف احلال لو يبق يف احلال وإعدام املعدوم حما
أعدمه يف احلال لزم اجلمع بني العدم والوجود وهو حمال وإما أن يبطل ما سيوجد يف املستقبل وهو حمال ألن الذي 

  سيوجد يف املستقبل معدوم يف احلال وإعدام ما مل يوجد بعد حمال
  يان الطارىء زوال النايف فلو جعلنا زوال النايف معلالً بطريان الطارىء لزم الدور وهو حمالوثالثها أن شرط طر

ورابعها أن الطارىء إذا طرأ وأعدم الثواب السابق فالثواب السابق إما أن يعدم من هذا الطارىء شيئاً أو ال يعدم 
املوجب لعدم كل واحد منهما وجود اآلخر  منه شيئاً واألول هو املوازنة وهو قول أيب هاشم وهو باطل وذلك ألن

فلو حصل العدمان معاً اللذان مها معلوالن لزم حصول الوجودين اللذين مها علتان فيلزم أن يكون كل واحد منهما 
  موجوداً حال كون كل واحد منهما معدوماً وهو حمال

ء ملا أزال الثواب السابق وذلك الثواب وأما الثاين وهو قول أيب علي اجلبائي فهو أيضاً باطل ألن العقاب الطارى
السابق ليس له أثر ألبتة يف إزالة الشيء من هذا العقاب الطارىء فحينئذ ال حيصل له من العمل الذي أوجب 

الثواب السابق فائدة أصالً ال يف جلب ثواب وال يف دفع عقاب وذلك على مضادة النص الصريح يف قوله فََمن 
وألنه خالف العدل حيث حيمل العبد مشقة الطاعة ومل يظهر له منها أثر )  ٧الزلزلة ( ةٍ  َخْيراً َيَرُه َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّ

  ال يف جلب املنفعة وال يف دفع املضرة
وخامسها وهو أنكم تقولون الصغرية حتبط بعض أجزاء الثواب دون البعض وذلك حمال من القول ألن أجزاء 

ية فالصغرية الطارئة إذا انصرف تأثريها إىل بعض تلك االستحقاقات دون البعض مع االستحقاقات متساوية يف املاه
استواء الكل يف املاهية كان ذلك ترجيحاً للممكن من غري مرجح وهو حمال فلم يبق إال أن يقال بأن الصغرية 

  بالطارئة تزيل كل تلك االستحقاقات وهو باطل باالتفاق أو ال نزيل شيئاً منها وهو املطلو
وسادسها وهو أن عقاب الكبرية إذا كان أكثر من ثواب العمل املتقدم فإما أن يقال بأن املؤثر يف إبطال الثواب 



بعض أجزاء العقاب الطارىء أو كلها واألول باطل ألن اختصاص بعض تلك األجزاء باملؤثرية دون البعض مع 
والقسم الثاين باطل ألنه حينئذ جيتمع على إبطال استواء كلها يف املاهية ترجيح للمكن من غري مرجح وهو حمال 

اجلزء الواحد من الثواب جزآن من العقاب مع أن كل واحد من ذينك اجلزأين مستقل بإيطال ذلك الثواب فقد 
اجتمع على األثر الواحد مؤثران مستقالن وذلك حمال ألنه يستغين بكل واحد منهما فيكون غنياً عنهما معاً حال 

  إليهما معاً وهو حمال كونه حمتاجاً
  وسابعها وهو أنه ال منافاة بني هذين االستحقاقني ألن السيد إذا قال لعبده احفظ املتاع لئال يسرقه

السارق مث يف ذلك الوقت جاء العدو وقصد قتل السيد فاشتغل العبد مبحاربة ذلك العدو وقتله فذلك الفعل من 
دفع القتل عن سيده ويوجب استحقاقه للذم حيث عرض ماله العبد يستوجب استحقاقه للمدح والتعظيم حيث 

للسرقة وكل واحد من االستحقاقني ثابت والعقالء يرجعون يف مثل هذه الواقعة إىل الترجيح أو إىل املهايأة فأما أن 
  حيكموا بانتفاء أحد االستحقاقني وزواله فذلك مدفوع يف بداهة العقول

حقاق هو الفعل املتقدم فهذا الطارىء إما أن يكون له أثر يف جهة اقتضاء وثامنها أن املوجب حلصول هذا االست
ذلك الفعل لذلك االستحقاق أو ال يكون واألول حمال ألن ذلك الفعل إمنا يكون موجوداً يف الزمان املاضي فلو 

حمال وإن مل يكن كان هلذا الطارىء أثر يف ذلك الفعل املاضي لكان هذا إيقاعاً للتأثري يف الزمان املاضي وهو 
للطارىء أثر يف اقتضاء ذلك الفعل السابق لذلك االستحقاق وجب أن يبقى ذلك االقتضاء كما كان وأن ال يزول 
وال يقال مل ال جيوز أن يكون هذا الطارىء مانعاً من ظهور األثر على ذلك السابق ألنا نقول إذا كان هذا الطارىء 

فعل السابق أصالً وألبتة من حيث إيقاع األثر يف املاضي حمال واندفاع أثر هذا ال ميكنه أن يعمل جبهة اقتضاء ذلك ال
الطارىء ممكن يف اجلملة كان املاضي على هذا التقدير أقوى من هذا احلادث فكان املاضي بدفع هذا احلادث أوىل 

  من العكس
وطاعة سبعني سنة على سبيل  وتاسعها أن هؤالء املعتزلة يقولون إن شرب جرعة من اخلمر حيبط ثواب اإلميان

اإلخالص وذلك حمال ألنا نعلم بالضرورة أن ثواب هذه الطاعات أكثر من عقاب هذه املعصية الواحدة واألعظم ال 
حييط باألقل قال اجلبائي إنه ال ميتنع أن تكون الكبرية الواحدة أعظم من كل طاعة ألن معصية اهللا تعظم على قدر 

استحقاق قيام الربانية وقد رباه وملكه وبلغه إىل النهاية العظيمة أعظم من قيامه حبقه  كثرة نعمه وإحسانه كما أن
لكثرة نعمه فإذا كانت نعم اهللا على عباده حبيث ال تضبط عظماً وكثرة مل ميتنع أن يستحق على املعصية الواحدة 

ألن امللك إذا عظمت نعمه على  العقاب العظيم الذي يوايف على ثواب مجلة الطاعات واعلم أن هذا العذر ضعيف
عبده مث إن ذلك العبد قام حبق عبوديته مخسني سنة مث إنه كسر رأس قلم ذلك امللك قصداً فلو أحبط امللك مجيع 
طاعاته بسبب ذلك القدر من اجلرم فكل أحد يذمه وينسبه إىل ترك االنصاف والقسوة ومعلوم أن مجيع املعاصي 

  أقل من كسر رأس القلم فظهر أن ما قالوه على خالف قياس العقول بالنسبة إىل جالل اهللا تعاىل
وعاشرها أن إميان ساعة يهدم كفر سبعني سنة فاإلميان سبعني سنة كيف يهدم بفسق ساعة وهذا مما ال يقبله العقل 

ول قوله تعاىل الَ واهللا أعلم فهذه مجلة الدالئل العقلية على فساد القول باحملابطة يف متسك املعتزلة هبذه اآلية فنق
ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم بِالَْمّن َواالْذَى حيتمل أمرين أحدمها ال تأتوا به باطالً وذلك أن ينوي بالصدقة الرياء والسمعة 

  فتكون هذه الصدقة حني وجدت حصلت باطلة وهذا التأويل ال يضرنا ألبتة
جه يوجب الثواب مث بعد ذلك إذا اتبعت باملن واألذى صار الوجه الثاين أن يكون املراد باإلبطال أن يؤيت هبا على و

عقاب املن واألذى مزيالً لثواب تلك الصدقة وعلى هذا الوجه ينفعهم التمسك باآلية فلم كان محل اللفظ على هذا 



ألول الوجه الثاين أوىل من محله على الوجه األول واعلم أن اهللا تعاىل ذكر لذلك مثلني أحدمها يطابق االحتمال ا
  وهو قوله كَالَِّذى ُينِفُق َمالَُه رِئَاء النَّاسِ َوالَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه إذ من

املعلوم أن املراد من كونه عمل هذا باطالً أنه دخل يف الوجود باطالً ال أنه دخل صحيحاً مث يزول ألن املانع من 
لوجود فهذا املثل يشهد ملا ذهبنا إليه من صحة هذا العمل هو الكفر والكفر مقارن له فيمتنع دخوله صحيحاً يف ا

التأويل وأما املثل الثاين وهو الصفوان الذي وقع عليه غبار وتراب مث أصابه وابل فهذا يشهد لتأويلهم ألنه تعاىل 
جعل الوابل مزيالً لذلك الغبار بعد وقوع الغبار على الصفوان فكذا هاهنا جيب أن يكون املن واألذى مزبلني لألجر 

ثواب بعد حصول استحقاق األجر إال أن لنا أن نقول ال نسلم أن املشبه بوقوع الغبار على الصفوان حصول وال
األجر للكافر بل املشبه بذلك صدور هذا العمل الذي لوال كونه مقروناً بالنية الفاسدة لكان موجباً حلصول األجر 

الصادر منه ومحل الكالم على ما ذكرناه أوىل ألن والثواب فاملشبه بالتراب الواقع على الصفوان هو ذلك العمل 
الغبار إذا وقع على الصفوان مل يكن ملتصقاً به وال غائصاً فيه ألبتة بل كان ذلك االتصال كاالنفصال فهو يف مرأى 
يف العني متصل ويف احلقيقة غري متصل فكذا االنفاق املقرون باملن واألذى يرى يف الظاهر أنه عمل من أعمال الرب و

احلقيقة ليس كذلك فظهر أن استدالهلم هبذه اآلية ضعيف وأما احلجة العقلية اليت متسكوا هبا فقد بينا أنه ال منافاة 
  يف اجلمع بني االستحقاقني وأن مقتضى ذلك اجلمع إما الترجيح وإما املهايأة
هللا بسبب صدقتكم وباألذى لذلك املسألة الثانية قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ال تبطلوا صدقاتكم باملن على ا

السائل وقال الباقون باملن على الفقري وباألذى للفقري وقول ابن عباس رضي اهللا عنهما حمتمل ألن اإلنسان إذا أنفق 
متبجحاً بفعله ومل يسلك طريقة التواضع واالنقطاع إىل اهللا واالعتراف بأن ذلك من فضله وتوفيقه وإحسانه فكان 

  تعاىل وإن كان القول الثاين أظهر لهكاملان على اهللا 
  أما قوله كَالَِّذى ُينِفُق َمالَُه رِئَاء النَّاسِ ففيه مسألتان

املسألة األوىل الكاف يف قوله كَالَِّذى فيه قوالن األول أنه متعلق مبحذوف والتقدير ال تبطلوا صدقاتكم باملن 
أن املن واألذى يبطالن الصدقة كما أن النفاق والرياء واألذى كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس فبّين تعاىل 

يبطالهنا وحتقيق القول فيه أن املنافق واملرائي يأتيان بالصدقة ال لوجه اهللا تعاىل ومن يقرن الصدقة باملن واألذى فقد 
الفقري وال آذاه أتى بتلك الصدقة ال لوجه اهللا أيضاً إذ لو كان غرضه من تلك الصدقة مرضاة اهللا تعاىل ملا من على 

فثبت اشتراك الصورتني يف كون تلك الصدقة ما أتى هبا لوجه اهللا تعاىل وهذا حيقق ما قلنا أن املقصود من االبطال 
  اإلتيان به باطالً ال أن املقصود اإلتيان به صحيحاً مث إزالته وإحباطه بسبب املن واألذى

  ل أي ال تبطلوا صدقاتكم مماثلني الذي ينفق ماله رئاء الناسوالقول الثاين أن يكون الكاف يف حمل النصب على احلا
املسألة الثانية الرياء مصدر كاملراءاة يقال راأيته رياء ومراءاة مثل راعيته مراعاة ورعاء وهو أن ترائي بعملك غريك 

فََمثَلُُه ويف هذا الضمري وجهان وحتقيق الكالم يف الرياء قد تقدم مث إنه تعاىل ملا ذكر هذا املثل أتبعه باملثل الثاين فقال 
أحدمها أنه عائد إىل املنافق فيكون املعىن أن اهللا تعاىل شبه املان واملؤذي باملنافق مث شبه املنافق باحلجر مث قال كََمثَلِ 

َصفَْواٍن وهو احلجر األملس وحكى أبو عبيد عن األصمعي أن الصفوان والصفا والصفوا واحد وكل ذلك مقصور 
  ضهم الصفوان مجعوقال بع

صفوانه كمرجان ومرجانة وسعدان وسعدانة مث قال أََصاَبُه وَابِلٌ الوابل املطر الشديد يقال وبلت السماء تبل وبال 
وأرض موبولة أي أصاهبا وابل مث قال فََتَركَُه َصلًْدا الصلد األمس اليابس يقال حجر صلد وجبل صلد إذا كان براقاً 



  بت شيئاً كاحلجر الصلد وصلد الزند إذا مل يور ناراًأملس وأرض صلدة أي ال تن
واعلم أن هذا مثل ضربة اهللا تعاىل لعمل املان املؤذي ولعمل املنافق فإن الناس يرون يف الظاهر أن هلؤالء أعماالً كما 

ت هللا يرى التراب على هذا الصفوان فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل ألنه تبني أن تلك األعمال ما كان
تعاىل كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب وأما املعتزلة فقالوا إن املعىن أن تلك الصدقة أوجبت 

األجر والثواب مث إن املن واألذى أزاال ذلك األجر كما يزيل الوابل التراب عن وجه الصفوان واعلم أن يف كيفية 
ظاهر كالتراب واملان واألذى واملنافق كالصفوان ويوم القيامة هذا التشبيه وجهني األول ما ذكرنا أن العمل ال

  كالوابل هذا على قولنا وأما على قول املعتزلة فاملن واألذى كالوابل
الوجه الثاين يف التشبيه قال القفال رمحه اهللا تعاىل وفيه احتمال آخر وهو أن أعمال العباد ذخائر هلم يوم القيامة فمن 

بذراً يف أرض فهو يضاعف له وينمو حىت حيصده يف وقته وجيده وقت حاجته والصفوان  عمل بإخالص فكأنه طرح
حمل بذر املنافق ومعلوم أنه ال ينمو فيه شيء وال يكون فيه قبول للبذر واملعىن أن عمل املان واملؤذي واملنافق يشبه 

عاً بذره خالياً ال شيء فيه أال ترى إذا طرح بذراً يف صفوان صلد عليه غبار قليل فإذا أصابه مطر جود بقي مستود
أنه تعاىل ضرب مثل املخلص جبنة فوق ربوة واجلنة ما يكون فيه أشجار وخنيل فمن أخلص هللا تعاىل كان كمن غرس 

بستاناً يف ربوة من األرض فهو جيين مثر غراسه يف أوجات احلاجة وهي تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا متضاعفة 
واملؤذي واملنافق فهو كمن بذر يف الصفوان الذي عليه تراب فعند احلاجة إىل الزرع ال جيد  زائدة وأما عمل املان

فيه شيئاً ومن امللحدة من طعن يف التشبيه فقال إن الوابل إذا أصاب الصفوان جعله طاهراً نقياً نظيفاً عن الغبار 
شبيه ما ذكرناه فال يعترب باختالفها فيما وراءه والتراب فكيف جيوز أن يشبه اهللا به عمل املنافق واجلواب أن وجه الت

قال القاضي وأيضاً فوقع التراب على الصفوان يفيد منافع من وجوه أحدها أنه أصلح يف االستقرار عليه وثانيها 
 االنتفاع هبا يف التيمم وثالثها االنتفاع به فيما يتصل بالنبات وهذا الوجه الذي ذكره القاضي حسن إال أن االعتماد

  على األول
ن أما قوله تعاىل الَّ َيقِْدُرونَ َعلَى َشىْ ء ّممَّا كََسُبواْ فاعلم أن الضمري يف قوله الَّ َيقِْدُرونَ إىل ماذا يرجع فيه قوال

أحدمها أنه عائد إىل معلوم غري مذكور أي ال يقدر أحد من اخللق على ذلك البذر امللقى يف ذلك التراب الذي كان 
ن ألنه زال ذلك التراب وذلك ما كان فيه فلم يبق ألحد قدرة على االنتفاع بذلك البذر وهذا على ذلك الصفوا

يقوي الوجه الثاين يف التشبيه الذي ذكره القفال رمحه اهللا تعاىل وكذا املان واملؤذي واملنافق ال ينتفع أحد منهم 
الَُه وخرج على هذا املعىن ألن قوله كَالَِّذى ُينِفُق َمالَُه إمنا بعمله يوم القيامة والثاين أنه عائد إىل قوله كَالَِّذى ُينِفُق َم

أشري به إىل اجلنس واجلنس يف حكم العام قال القفال رمحه اهللا وفيه وجه ثالث وهو أن يكون ذلك مردوداً على 
  قوله الَ

شيء مما كسبتم فرجع عن اخلطاب إىل الغائب ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم بِالَْمّن وَاالْذَى فإنكم إذا فعلتم ذلك مل تقدروا على 
  ) ٢٢يونس ( كقوله تعاىل حَتَّى إِذَا كُنُتْم ِفى الْفُلْكِ َنْخِسْف بِهُِم 

مث قال َواللَُّه الَ يَْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن ومعناه على قوهلم سلب اإلميان وعلى قول املعتزلة إنه تعاىل يضلهم عن 
  ء اختيارهمالثواب وطريق اجلنة بسو

نَّةٍ  بَِرْبَوةٍ  أَصَاَبَها وَابِلٌ مث قال تعاىل َوَمثَلُ الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَمْوالَُهُم اْبِتَغاء مَْرَضاتَ اللَِّه َوَتثْبِيًتا ّمْن أَنفُسِهِْم كََمثَلِ َج
  افَأََتْت أُكُلََها ِضْعفَْينِ فَإِن لَّْم ُيِصْبَها َوابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَُّه بَِم

إعلم أن اهللا تعاىل ملا ذكر مثل املنفق الذي يكون ماناً ومؤذياً ذكر مثل املنفق الذي ال يكون كذلك وهو هذه اآلية 



وبّين تعاىل أن غرض هؤالء املنفقني من هذا االنفاق أمران أحدمها طلب مرضاة اهللا تعاىل واالبتغاء افتعال من بغيت 
  أي طلبت وسواء قولك بغيت وابتغيت

ض الثاين هو تثبيت النفس وفيه وجوه أحدها أهنم يوطنون أنفسهم على حفظ هذه الطاعة وترك ما يفسدها والغر
ومن مجلة ذلك ترك اتباعها باملن واألذى وهذا قول القاضي وثانيها وتثبيتاً من أنفسهم عند املؤمنني أهنا صادقة يف 

بَْعُض أَنفُسِهِْم وثالثها أن النفس ال ثبات هلا يف موقف العبودية إال اإلميان خملصة فيه ويعضده قراءة جماهد َوتَثْبِيًتا ّمْن 
إذا صارت مقهورة باجملاهدة ومعشوقها أمران احلياة العاجلة واملال فإذا كلفت بإنفاق املال فقد صارت مقهورة من 

بيت فلهذا بعض الوجوه وإذا كلفت يبذل الروح فقد صارت مقهورة من بعض الوجوه فال جرم حصل بعض التث
دخل فيه ِمْن اليت هي التبعيض واملعىن أن من بذل ماله لوجه اهللا فقد ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه معاً 

وهذا الوجه )  ١١الصف ( فهو الذي ثبتها كلها وهو املراد من قوله وَُتَجاِهُدونَ ِفى َسبِيلِ اللَِّه بِأَمْواِلكُْم َوأَنفُِسكُْم 
وهو كالم حسن وتفسري لطيف ورابعها وهو الذي خطر ببايل وقت كتابة هذا املوضع ) ف الكشا( ذكره صاحب 

فمن أنفق ماله يف )  ٢٨الرعد ( أن ثبات القلب ال حيصل إال بذكر اهللا على ما قال أَالَ بِذِكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب 
ا كان إنفاقه حملض غرض العبودية وهلذا السبب حكي سبيل اهللا مل حيصل له اطمئنان القلب يف مقام التجلي إال إذ

)  ٩اإلنسان ( عن علي رضي اهللا عنه أنه قال يف إنفاقه إِنََّما ُنطْعُِمكُْم لَِوْجِه اللَِّه الَ ُنرِيُد ِمنكُْم جََزاء َوالَ ُشكُوراً 
الليل ( ْبِتَغاء َوْجِه َرّبِه االْْعلَى َولََسْوفَ يَْرَضى ووصف إنفاق أيب بكر فقال َوَما ِالَحٍد ِعنَدُه ِمن ّنْعَمةٍ  ُتْجَزى إِالَّ ا

فإذا كان إنفاق العبد ألجل عبودية احلق ال ألجل غرض النفس وطلب احلض فهناك اطمأن قلبه )  ٢١ ٢٠ ١٩
ذلك  واستقرت نفسه ومل حيصل لنفسه منازعه مع قلبه وهلذا قال أوالً يف هذا االنفاق إنه لطلب مراضاة اهللا مث أتبع

  بقوله َوتَثْبِيًتا ّمْن أَنفُسِهِْم وخامسها أنه ثبت يف العلوم العقلية أن تكرير األفعال سبب حلصول امللكات
إذا عرفت هذا فنقول إن من يواظب على االنفاق مرة بعد أخرى البتغاء مرضاة اهللا حصل له من تلك املواظبة 

االبتغاء والطلب ملكة مستقرة يف النفس حىت يصري القلب أمران أحدمها حصول هذا املعىن والثاين صريورة هذا 
حبيث لو صدر عنه فعل على سبيل الغفلة واالتفاق رجع القلب يف احلال إىل جناب القدس وذلك بسبب أن تلك 
وقع  العبادة صارت كالعادة واخللق للروح فإتيان العبد بالطاعة هللا والبتغاء مرضاة اهللا يفيد هذه امللكة املستقرة اليت

  التعبري عنها يف القرآن بتثبيت النفس وهو املراد أيضاً بقوله

ُيثَّبُت اللَُّه الَِّذيَن ءاَمنُواْ وعند حصول هذا التثبيت تصري الروح يف هذا العامل من جوهر املالئكة الروحانية واجلواهر 
دسها قال الزجاج املراد من التثبيت أهنم القدسية فصار العبد كما قاله بعض احملققني غائباً حاضراً ظاعناً مقيماً وسا

ينفقوهنا جازمني بأن اهللا تعاىل ال يضيع عملهم وال خييب رجاءهم ألهنا مقرونة بالثواب والعقاب والنشور خبالف 
املنافق فإنه إذا أنفق عد ذلك اإلنفاق ضائعاً ألنه ال يؤمن بالثواب فهذا اجلزم هو املراد بالتثبيت وسابعها قال احلسن 

وجماهد وعطاء املراد أن املنفق يتثبت يف إعطاء الصدقة فيضعها يف أهل الصالح والعفاف قال احلسن كان الرجل 
إذا هم بصدقة تثبت فإذا كان هللا أعطى وإن خالطه أمسك قال الواحدي وإمنا جاز أن يكون التثبيت مبعىن التثبيت 

مث إنه تعاىل بعد أن شرح أن غرضهم من االنفاق هذان  ألهنم ثبتوا أنفسهم يف طلب املستحق وصرف املال يف وجهه
  األمران ضرب إلنفاقهم مثالً فقال كَمَثَلِ َجنَّةٍ  بَِرْبَوةٍ  أََصاَبَها وَابِلٌ وفيه مسائل

راء فيهما املسألة األوىل قرأ عاصم وابن عامر بَِرْبَوةٍ  بفتح الراء ويف املؤمنني إِلَى َرْبَوةٍ  وهو لغة متيم والباقون بضم ال
وهو أن أشهر اللغات ولغة قريش وفيه سبع لغات َرْبَوةٍ  بتعاقب احلركات الثالث على الراء و رباوة باأللف 

بتعاقب احلركات الثالث على الراء و ربو والربوة املكان املرتفع قال األخفش والذي اختاره إِلَى َربَْوةٍ  بالضم ألن 



يء يربو إذا ازداد وارتفع ومنه الرابية ألن أجزاءها ارتفعت ومنه الربو إذا مجعها الرىب وأصلها من قوهلم ربا الش
  أصابه نفس يف جوفه زائد ومنه الربا ألنه يأخذ الزيادة

  واعلم أن املفسرين قالوا البستان إذا كان يف ربوة من األرض كان أحسن وأكثر ريعاً
كان فوق املاء وال ترتفع إليه أهنار وتضربه الرياح  ويل فيه إشكال وهو أن البستان إذا كان يف مرتفع من األرض

كثرياً فال حيسن ريعه وإذا كان يف وهدة من األرض انصبت مياه األهنار وال يصل إليه إثارة الرياح فال حيسن أيضاً 
راد من ريعه فإذن البستان إمنا حيسن ريعه إذا كان على األرض املستوية اليت ال تكون ربوة وال وهدة فإذن ليس امل

هذه الربوة ما ذكروه بل املراد منه كون األرض طيناً حراً حبيث إذا نزل املطر عليه انتفخ وربا ومنا فإن األرض مىت 
كانت على هذه الصفة يكثر ربعها وتكمل األشجار فيها وهذا التأويل الذي ذكرته متأكد بدليلني أحدمها قوله 

واملراد من ربوها ما ذكرنا فكذا هاهنا )  ٥احلج ( أَنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماء اْهتَزَّْت َورََبْت  تعاىل َوَتَرى االْْرَض َهاِمَدةً  فَإِذَا
والثاين أنه تعاىل ذكر هذا املثل يف مقابلة املثل األول مث كان املثل األول هو الصفوان الذي ال يؤثر فيه املطر وال 

بالربوة يف هذا املثل كون األرض حبيث تربو وتنمو فهذا ما خطر يربو وال ينمو بسبب نزول املطر عليه فكان املراد 
  ببايل واهللا أعلم مبراده

  مث قال تعاىل أََصاَبَها َوابِلٌ فَأََتتْ أُكُلََها ِضعْفَْينِ وفيه مسائل
لضم الطعام املسألة األوىل قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو أُكُلَُها بالتخفيف والباقون بالتثقيل وهو األصل واألكل با

أي مثرهتا وما يؤكل منها )  ٢٥إبراهيم ( ألن من شأنه أن يؤكل قال اهللا تعاىل ُتؤِْتى أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ بِإِذْنِ َربَّها 
  فاألكل يف املعىن مثل الطعمة وأنشد األخفش فما أكلة إن نلتها بغنيمة

  وال جوعة إن جعتها بقرام

  كان له حظ من الدنياوقال أبو زيد يقال إنه لذو أكل إذا 
املسألة الثانية قال الزجاج اَتْت أُكُلََها ِضْعفَْينِ يعين مثلني ألن ضعف الشيء مثله زائداً عليه وقيل ضعف الشيء 

مثاله قال عطاء محلت يف سنة من الريع ما حيمل غريها يف سنتني وقال األصم ضعف ما يكون يف غريها وقال أبو 
  امسلم مثلي ما كان يعهد منه

  مث قال تعاىل فَإِن لَّْم ُيِصْبَها َوابِلٌ فَطَلٌّ الطل مطر صغري الفطر مث يف املعىن وجوه
األول املعىن أن هذه اجلّنة إن مل يصبها وابل فيصيبها مطر دون الوابل إال أن مثرهتا باقية حباهلا على التقديرين ال 

 اآلية إن مل يصبها وابل حىت تضاعف مثرهتا فال بد ينقص بسبب انتقاص املطر وذلك بسبب كرم املنبت الثاين معىن
وأن يصيبها طل يعطي مثراً دون مثر الوابل فهي على مجيع األحوال ال ختلوا من أن تثمر فكذلك من أخرج صدقة 

  لوجه اهللا تعاىل ال يضيع كسبه قليالً كان أو كثرياً
صري العليم أي هو تعاىل عامل بكمية النفقات وكيفيتها واألمور الباعثة مث قال َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري واملراد من الب

  عليها وأنه تعاىل جماز هبا إن خرياً فخري وإن شراً فشر
َراِت َوأََصاَبُه الِْكَبرُ لِّ الثََّمأََيَودُّ أََحُدكُْم أَن َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ  مِّن نَّخِيلٍ َوأَْعنَابٍ َتْجرِى ِمن َتْحِتَها األَْنَهارُ لَُه ِفيَها ِمن كُ
  لَّكُْم َتتَفَكَُّرونََولَُه ذُرِّيَّةٌ  ُضَعفَآُء فَأََصابََهآ إِْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر فَاْحَتَرقَْت كَذَاِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم اآلَياِت لََع
ن يكون لإلنسان جّنة يف غاية اعلم أن هذا مثل آخر ذكره اهللا تعاىل يف حق من يتبع إنفاقه باملن واألذى واملعىن أ

احلسن والنهاية كثرية النفع وكان اإلنسان يف غاية العجز عن الكسب ويف غاية شدة احلاجة وكما أن اإلنسان 
كذلك فله ذرية أيضاً يف غاية احلاجة ويف غاية العجز وال شك أن كونه حمتاجاً أو عاجزاً مظنة الشدة واحملنة وتعلق 



جزين به زيادة حمنة على حمنة فإذا أصبح اإلنسان وشاهد تلك اجلنة حمرقة بالكلية فانظر كم مجع من احملتاجني العا
يكون يف قلبه من الغم واحلسرة واحملنة والبلية تارة بسبب أنه ضاع مثل ذلك اململوك الشريف النفيس وثانياً بسبب 

ليه أحد شيئاً وثالثاً بسبب تعلق غريه به أنه بقي يف احلاجة والشدة مع العجز عن االكتساب واليأس عن أن يدفع إ
ومطالبتهم إياه بوجوه النفقة فكذلك من أنفق ألجل اهللا كان ذلك نظرياً للجنة املذكورة وهو يوم القيامة كذلك 

  الشخص العاجز الذي يكون كل اعتماده

عصار الذي حيرق تلك اجلّنة يف وجوه االنتفاع على تلك اجلنة وأما إذا أعقب إنفاقه باملن أو باألذى كان ذلك كاإل
ويعقب احلسرة واحلرية والندامة فكذا هذا املال املؤذي إذا قدم يوم القيامة وكان يف غاية االحتياج إىل االنتفاع 

بثواب عمله مل جيد هناك شيئاً فيبقى ال حمالة يف أعظم غم ويف أكمل حسرة وحرية وهذا املثل يف غاية احلسن وهناية 
  ا يتعلق بألفاظ اآليةالكمال ولنذكر م

  أما قوله أَيََودُّ أََحُدكُْم فيه مسألتان
  املسألة األوىل الود هو احملبة الكاملة

امة املسألة الثانية اهلمزة يف أََيَودُّ استفهام ألجل اإلنكار وإمنا قال أَيََودُّ ومل يقل أيريد ألنا ذكرنا أن املودة هي احملبة الت
هذه احلالة حمبة كاملة تامة فلما كان احلاصل هو مودة عدم هذه احلالة ذكر هذا  ومعلوم أن حمبة كل أحد لعدم

اللفظ يف جانب الثبوت فقال أََيَودُّ أََحدُكُْم حصول مثل هذه احلالة تنبيهاً على اإلنكار التام والنفرة البالغة إىل احلد 
  الذي ال مرتبة فوقه

  اعلم أن اهللا تعاىل وصف هذه اجلنة بصفات ثالثأما قوله َجنَّةٌ  ّمن نَِّخيلٍ َوأَعَْنابٍ ف
الصفة األول كوهنا من خنيل وأعناب واعلم أن اجلنة تكون حمتوية على النخيل واألعناب وال تكون اجلنة من 

النخيل واألعناب إال أن بسبب كثرة النخيل واألعناب صار كأن اجلنة إمنا تكون من النخيل واألعناب وإمنا خص 
  اب بالذكر ألهنما أشرف الفواكه وألهنما أحسن الفواكه مناظر حني تكون باقية على أشجارهاالنخيل واألعن

  والصفة الثانية قوله َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االنَْهاُر وال شك أن هذا سبب لزيادة احلسن يف هذه اجلنة
لكمال حال هذا البستان فهذه هي  الصفة الثالثة قوله لَُه ِفيَها ِمن كُلّ الثَّمَراِت وال شك أن هذا يكون سبباً

الصفات الثالثة اليت وصف اهللا تعاىل هذه اجلنة هبا وال شك أن هذه اجلنة تكون يف غاية احلسن ألهنا مع هذه 
الصفات حسنة الرؤية واملنظر كثرية النفع والريع وال متكن الزيادة يف حسن اجلنة على ذلك مث إنه تعاىل بعد ذلك 

جة املالك إىل هذه اجلنة فقال وَأَصَاَبُه الِْكَبُر وذلك ألنه إذا صار كبرياً وعجز عن االكتساب شرع يف بيان شدة حا
كثرت جهات حاجاته يف مطعمه وملبسه ومسكنه ومن يقوم خبدمته وحتصيل مصاحله فإذا تزايدت جهات احلاجات 

  تياج إىل تلك اجلنةوتناقصت جهات الدخل والكسب إال من تلك اجلنة فحينئذ يكون يف هناية االح
  فإن قيل كيف عطف َوأََصاَبُه على أََيَودُّ وكيف جيوز عطف املاضي على املستقبل

الواو للحال ال للعطف ومعناه َبِصٌري أَيََودُّ أََحُدكُمْ أَن ) الكشاف ( قلنا اجلواب عنه من وجوه األول قال صاحب 
  رقَتكُونَ لَُه َجنَّةٌ  حال ما أصابه الكرب مث إهنا حت

واجلواب الثاين قال الفّراء وددت أن يكون كذا ووددت لو كان كذا فحمل العطف على املعىن كأنه قيل أيود 
  أحدكم إن كان له جّنة وأصابه الكرب

  مث إنه تعاىل زاد يف بيان احتياج ذلك اإلنسان إىل تلك اجلّنة فقال َولَُه ذُّريَّةٌ  ُضَعفَاء واملراد من



بب الصغر والطفولية فيصري املعىن أن ذلك اإلنسان كان يف غاية الضعف واحلاجة إىل تلك ضعف الذرية الضعف بس
  اجلنة بسبب الشيخوخة والكرب وله ذرية يف غاية الضعف واحلاجة بسبب الطفولية والصغر

ماء كأهنا عمود وهي اليت مث قال تعاىل فَأَصَاَبَها إِْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر فَاحَْتَرقَْت واالعصار ريح ترتفع وتستدير حنو الس
  يسميها الناس الزوبعة وهي ريح يف غاية الشدة ومنه قول شاعر إن كنت رحياً فقد القيت إعصارا

واملقصود من هذا املثل بيان أنه حيصل يف قلب هذا اإلنسان من الغم واحملنة واحلسرة واحلرية ما ال يعلمه إال اهللا 
ال يقصد هبا وجه اهللا بل يقرن هبا أموراً خترجها عن كوهنا موجبة للثواب فكذلك من أتى باألعمال احلسنة إال أنه 

فحني يقدم يوم القيامة وهو حينئذ يف غاية احلاجة وهناية العجز عن االكتساب عظمت حسرته وتناهت حريته ونظري 
وقوله َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ )  ٤٧الزمر ( هذه اآلية قوله تعاىل َوَبَدا لَُهْم ّمَن اللَِّه َما لَْم َيكُونُواْ َيْحَتِسُبونَ 

  ) ٢٣الفرقان ( فََجَعلَْناُه َهَباء مَّنثُوراً 
 مث قال كَذاِلَك يُبّيُن اللَُّه لَكُُم اآليَاِت أي كما بّين اهللا لكم آياته ودالئله يف هذا الباب ترغيباً وترهيباً كذلك يبني اهللا

  سائر أمور الدين لََعلَّكُْم َتتَفَكَُّرونَ لكم آياته ودالئله يف
  وفيه مسألتان

  املسألة األوىل أن لعل للترجي وهو ال يليق باهللا تعاىل
املسألة الثانية أن املعتزلة متسكوا به يف أنه يدل على أنه تعاىل أراد من الكل اإلميان وقد تقدم شرح هاتني اآليتني 

  مراراً
قُونَ وا أَنِفقُواْ ِمن طَيَِّباِت َما كَسَْبُتْم َوِممَّآ أَخَْرْجَنا لَكُم مَِّن األرض َوالَ َتَيمَُّمواْ الْخَبِيثَ ِمْنُه ُتنِفياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُن

  َولَسُْتم بِأَِخِذيِه إِالَ أَن ُتْغِمضُواْ ِفيِه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحمِيٌد
  ن اإلنفاق على قسمني منه ما يتبعه املن واألذى ومنه ما ال يتبعه ذلكإعلم أنه رغب يف اإلنفاق مث بّين أ

مث إنه تعاىل شرح ما يتعلق بكل واحد من هذين القسمني وضرب لكل واحد منهما مثال يكشف عن املعىن ويوضح 
  املقصود منه على أبلغ الوجوه

هللا كيف ينبغي أن يكون فقال أَنِفقُواْ ِمن طَيَّباِت َما مث إنه تعاىل ذكر يف هذه اآلية أن املال الذي أمر بإنفاقه يف سبيل ا
كََسْبُتْم واختلفوا يف أن قوله أَنفَقُواْ املراد منه ماذا فقال احلسن املراد منه الزكاة املفروضة وقال قوم املراد منه 

له أَنفَقُواْ أمر وظاهر التطوع وقال ثالث إنه يتناول الفرض والنفل حجة من قال املراد منه الزكاة املفروضة أن قو
األمر للوجوب واإلنفاق الواجب ليس إال الزكاة وسائر النفقات الواجبة حجة من قال املراد صدقة التطوع ما 
روي عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه واحلسن وجماهد أهنم كانوا يتصدقون بشرار مثارهم ورديء أمواهلم 

ي اهللا عنهما جاء رجل ذات يوم بعذق حشف فوضعه يف الصدقة فقال فأنزل اهللا هذه اآلية وعن ابن عباس رض
فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية حجة من قال الفرض ) بئس ما صنع صاحب هذا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

ه بيان والنفل داخالن يف هذه اآلية أن املفهوم من األمر ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غري أن يكون في
  أنه جيوز الترك أو ال جيوز وهذا املفهوم قدر مشترك بني الفرض والنفل فوجب أن يكونا داخلني حتت األمر

  إذا عرفت هذا فنقول أما على القول األول وهو أنه للوجوب فيتفرع عليه مسائل
زكاة التجارة وزكاة  املسألة األوىل ظاهر اآلية يدل على وجوب الزكاة يف كل مال يكتسبه اإلنسان فيدخل فيه

الذهب والفضة وزكاة النعم ألن ذلك مما يوصف بأنه مكتسب ويدل على وجوب الزكاة يف كل ما تنبته األرض 
صلى ( على ما هو قول أيب حنيفة رمحه اهللا واستدالله هبذه اآلية ظاهر جداً إال أن خمالفيه خصصوا هذا الغموم بقوله 



وأيضاً مذهب أيب حنيفة أن إخراج الزكاة من كل ما أنبتته األرض ) وات صدقة ليس يف اخلضرا) ( اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا عليه ( واجب قليالً كان أو كثرياً وظاهر اآلية يدل على قوله إال أن خمالفيه خصصوا هذا العموم بقوله 

  )ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة ) ( وسلم 
  يف هذه اآلية على قولنياملسألة الثانية اختلفوا يف املراد بالطيب 

القول األول أنه اجليد من املال دون الرديء فأطلق لفظ الطيب على اجليد على سبيل االستعارة وعلى هذا التفسري 
  فاملراد من اخلبيث املذكور يف هذه اآلية الرديء

  ول وجوهوالقول الثاين وهو قول ابن مسعود وجماهد أن الطيب هو احلالل واخلبيث هو احلرام حجة األ
احلجة األوىل إنا ذكرنا يف سبب النزول أهنم يتصدقون برديء أمواهلم فنزلت اآلية وذلك يدل على أن املراد من 

  الطيب اجليد
احلجة الثانية أن احملرم ال جيوز أخذه ال بإغماض وال بغري إغماض واآلية تدل على أن اخلبيث جيوز أخذه باإلغماض 

ن جياب عنه بأن املراد من اإلغماض املساحمة وترك االستقصاء فيكون املعىن ولستم قال القفال رمحه اهللا وميكن أ
بآخذيه وأنتم تعلمون أنه حمرم إال أن ترخصوا ألنفسكم أخذ احلرام وال تبالوا من أي وجه أخذمت املال أمن حالله 

  أو من حرامه
وذلك يدل )  ٩٢آل عمران ( بِرَّ َحتَّى ُتنِفقُونَ ِممَّا ُتِحبُّونَ احلجة الثالثة أن هذا القول متأيد بقوله تعاىل لَن َتنَالُواْ الْ

  على أن املراد بالطيبات األشياء النفيسة اليت يستطاب ملكها ال األشياء اخلسيسة اليت جيب

على كل أحد دفعها عن نفسه وإخراجها عن بيته واحتج القاضي للقول الثاين فقال أمجعنا على أن املراد من الطيب 
 هذه اآلية إما اجليد وإما احلالل فإذا بطل األول تعني الثاين وإمنا قلنا إنه بطل األول ألن املراد لو كان هو اجليد يف

لكان ذلك أمراً بإنفاق مطلق اجليد سواء كان حراماً أو حالالً وذلك غري جائز والتزام التخصيص خالف األصل 
أن يذكر فيه قول ثالث وهو أن املراد من الطيب هاهنا ما يكون  فثبت أن املراد ليس هو اجليد بل احلالل وميكن

طيباً من كل الوجوه فيكون طيباً مبعىن احلالل ويكون طيباً مبعىن اجلودة وليس لقائل أن يقول محل اللفظ املشترك 
سمى طيباً ألنه يستطيبه على مفهوميه ال جيوز ألنا نقول احلالل إمنا مسي طيباً ألنه يستطيبه العقل والدين واجليد إمنا ي

امليل والشهوة فمعىن االستطابة مفهوم واحد مشترك بني القسمني فكان اللفظ حمموالً عليه إذا أثبت أن املراد منه 
اجليد احلالل فنقول األموال الزكية إما أن تكون كلها شريفة أو كلها خسيسة أو تكون متوسطة أو تكون خمتلطة 

أخوذ حبساب الزكاة كذلك وإن كان الكل خسيساً كان الزكاة أيضاً من ذلك فإن كان الكل شريفاً كان امل
اخلسيس وال يكون خالفاً لآلية ألن املأخوذ يف هذه احلالة ال يكون خسيساً من ذلك املال بل إن كان يف املال جيد 

( لواجب هو الوسط قال ورديء فحينئذ يقال لإلنسان ال جتعل الزكاة من رديء مالك وأما إن كان املال خمتلطاً فا
أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إىل ( ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن ) صلى اهللا عليه وسلم 

هذا كله إذا قلنا املراد من قوله أَنِفقُواْ ِمن طَّيبَاِت َما كََسبُْتْم الزكاة الواجبة أما ) فقرائهم وإياك وكرائم أمواهلم 
لثاين وهو أن يكون املراد منه صدقة التطوع أو قلنا املراد منه اإلنفاق الواجب والتطوع فنقول إن اهللا على القول ا

تعاىل ندهبم إىل أن يتقربوا إليه بأفضل ما ميلكونه كمن تقرب إىل السلطان الكبري بتحفة وهدية فإنه ال بد وأن تكون 
يف اآلية سؤال واحد وهو أن يقال ما الفائدة يف كلمة ِمْن تلك التحفة أفضل ما يف ملكه وأشرفها فكذا هاهنا بقي 

  يف قوله َوِممَّا أَخَْرْجَنا لَكُم ّمَن االْْرضِ
وجوابه تقدير اآلية أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأنفقوا من طيبات ما أخرجنا لكم من األرض إال أن ذكر الطيبات 



  رة األوىل عليهملا حصل مرة واحدة حذف يف املرة الثانية لداللة امل
  أما قوله تعاىل َوالَ َتَيمَُّمواْ الَْخبِيثَ ففيه مسألتان

  املسألة األوىل يقال أممته وميمته وتأممته كله مبعىن قصدته قال األعشى
  تيممت قيساً وكم دونه

  من األرض من مهمه ذي شرف
كان يف األصل تاءان تاء املخاطبة وتاء الفعل فأدغم  املسألة الثانية قرأ ابن كثري وحده َوالَ َتَيمَُّمواْ بتشديد التاء ألنه

إحدامها يف األخرى والباقون بفتح التاء خمففة وعلى هذا اخلالف يف أخواهتا وهي ثالثة وعشرون موضعاً ال تفرقوا 
 توفاهم تعاونوا فتفرق بكم تلقف تولوا تنازعوا تربصون فإن تولوا ال تكلم تلقونه تربجن تبدل تناصرون جتسسوا

  تنابزوا لتعارفوا متيز ختريون تلهى تلظى تنزل املالئكة وهاهنا حبثان
البحث األول قال أبو علي هذا اإلدغام غري جائز ألن املدغم يسكن وإذا سكن لزم أن جتلب مهزة الوصل عند 

ل ال تدخل على االبتداء به كما جلبت يف أمثلة املاضي حنو أدارأمت وارتبتم وأطرينا لكن أمجعوا على أن مهزة الوص
  املضارع

البحث الثاين اختلفوا يف التاء احملذوفة على قراءة العامة فقال بعضهم هي التاء األوىل وسيبويه ال يسقط إال الثانية 
  والفّراء يقول أيهما أسقطت جاز لنيابة الباقية عنها

  أما قوله تعاىل ِمْنُه ُتنِفقُونَ
أنه مت الكالم عند قوله َوالَ َتَيمَُّمواْ الَْخبِيثَ مث ابتدأ فقال ِمْنُه ُتنِفقُونَ فاعلم أن يف كيفية نظم اآلية وجهني األول 

لستم  َولَسُْتم بِأَِخِذيِه إِال أَن ُتْغِمضُواْ ِفيِه فقوله ِمْنُه ُتنِفقُونَ استفهام على سبيل اإلنكار واملعىن أمنه تنفقون مع أنكم
إمنا يتم عند قوله إِال أَن ُتْغِمضُواْ ِفيِه ويكون الذي مضمراً والتقدير وال بآخذيه إال مع االغماض والثاين أن الكالم 

تيمموا اخلبيث منه الذي تنفقونه ولستم بآخذيه إال باإلغماض فيه ونظريه إضمار اليت يف قوله تعاىل فَقَِد اْسَتْمَسكَ 
  الوثقى اليت ال انفصام هلا واملعىن)  ٢٥٦البقرة ( بِالُْعرَْوةِ  الُْوثْقَى الَ انِفَصاَم لََها 

  أما قوله تعاىل وَلَسُْتم بِأَِخِذيهِ إِال أَن ُتْغِمُضواْ ِفيِه ففيه مسائل
املسألة األوىل االغماض يف اللغة غض البصر وإطباق جفن على جفن وأصله من الغموض وهو اخلفاء يقال هذا 

  الكالم غامض أي خفي اإلدراك والغمض املتطامن اخلفي من األرض
املسألة الثانية يف معىن اإلغماض يف هذه اآلية وجوه األول أن املراد باإلغماض هاهنا املساهلة وذلك ألن اإلنسان 
إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لئال يرى ذلك مث كثر ذلك حىت جعل كل جتاوز ومساهلة يف البيع وغريه إغماضاً 

يِه يقول لو أهدى إليكم مثل هذه األشياء ملا أخذمتوها إال على استحياء فقوله َولَسُْتم بِأَِخِذيِه إِال أَن ُتْغِمضُواْ ِف
وإغماض فكيف ترضون يل ما ال ترضونه ألنفسكم والثاين أن حيمل اإلغماض على املتعدى كما تقول أغمضت 

  الثمن بصر امليت وغمضته واملعىن ولستم بآخذيه إال إذا أغمضتم بصر البائع يعين أمرمتوه باإلغماض واحلط من
مث ختم اآلية بقوله َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحِميٌد واملعىن أنه غين عن صدقاتكم ومعىن محيد أي حممود على ما أنعم 

بالبيان وفيه وجه آخر وهو أن قوله غَنِى ٌّ كالتهديد على إعطاء األشياء الرديئة يف الصدقات و َحمِيٌد مبعىن حامد 
  ا تفعلونه من اخلريات وهو كقوله فَأُولَِئَك كَانَ َسْعيُُهم مَّْشكُورًاأي أنا أمحدكم على م

  اِسٌع َعِليٌمالشَّْيطَانُ يَِعُدكُُم الْفَقَْر وََيأُْمُركُم بِالْفَْحَشآِء َواللَُّه يَِعُدكُم مَّْغفَِرةً  مِّْنُه َوفَْضالً وَاللَُّه َو
  ما ميلكه حذره بعد ذلك من وسوسة الشيطان فقالإعلم أنه تعاىل ملا رغب اإلنسان يف إنفاق أجود 



َوفَْضالً الشَّْيطَانُ يَِعُدكُُم الْفَقَْر أي يقال إن أنفقت األجود صرت فقرياً فال تبال بقوله فإن الرمحن يَِعُدكُم مَّْغِفَرةً  ّمْنُه 
  ويف اآلية مسائل

ني وقيل شياطني اجلن واإلنس وقيل النفس األمارة املسألة األوىل اختلفوا يف الشيطان فقيل إبليس وقيل سائر الشياط
  بالسوء

وميكن أن )  ٧٢احلج ( املسألة الثانية الوعد يستعمل يف اخلري والشر قال اهللا تعاىل النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن كَفَرُواْ 
  يكون هذا حمموالً على التهكم كما يف قوله فََبّشرُْهم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ

ة الثالثة الفقر والفقر لغتان وهو الضعيف بسبب قلة املال وأصل الفقر يف اللغة كسر الفقار يقال رجل فقر املسأل
  وفقري إذا كان مكسور الفقار قال طرفة

  إنين لست مبرهون فقر
  قرىء الفقر بالضم والفقر بفتحتني) الكشاف ( قال صاحب 

كرناه يف أول الكتاب يف تفسري أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ املسألة الرابعة أما الكالم يف حقيقة الوسوسة فقد ذ
روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه إن للشيطان ملة وهي اإليعاد بالشر وللملك ملة وهي الوعد باخلري فمن وجد 

ية وروى احلسن قال بعض ذلك فليعلم أنه من اهللا ومن وجد األول فليتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وقرأ هذه اآل
  املهاجرين من سره أن يعلم مكان الشيطان منه فليتأمل موضعه من املكان الذي منه جيد الرغبة يف فعل املنكر

أما قوله تعاىل وََيأُْمُركُم بِالْفَْحَشاء ففيه وجوه األول أن الفحشاء هي البخل َوَيأُْمرُكُم بِالْفَْحَشاء أي ويغريكم على 
  اآلمر للمأمور والفاحش عند العرب البخيل قال طرفة أرى املوت يعتام الكرام ويصطفيالبخل إغراء 

  عقيلة مال الفاحش املتشدد
( ويعتام منقول من عام فالن إىل اللنب إذا اشتهاه وأراد بالفاحش البخيل قال تعاىل َوإِنَُّه ِلُحّب الَْخْيرِ لََشِديٌد 

ذه اآلية على لطيفة وهي أن الشيطان خيوفه أوالً بالفقر مث يتوصل هبذا وقد نّبه اهللا تعاىل يف ه)  ٨العاديات 
التخويف إىل أن يأمره بالفحشاء ويغريه بالبخل وذلك ألن البخل صفة مذمومة عند كل أحد فالشيطان ال ميكنه 

  حتسني البخل يف عينه إال بتقدمي تلك املقدمة وهي التخويف من الفقر
شاء وهو أنه يقول ال تنفق اجليد من مالك يف طاعة اهللا لئال تصري فقرياً فإذا أطاع الرجل الوجه الثاين يف تفسري الفح

الشيطان يف ذلك زاد الشيطان فيمنعه من اإلنفاق يف الكلية حىت ال يعطي ال اجليد وال الرديء وحىت مينع احلقوق 
سقط وقع الذنوب عن قلبه ويصري غري  الواجبة فال يؤدي الزكاة وال يصل الرحم وال يرد الوديعة فإذا صار هكذا

مبال بارتكاهبا وهناك يتسع اخلرق ويصري مقداماً على كل الذنوب وذلك هو الفحشاء وحتقيقه أن لكل خلق طرفني 
ووسطاً فالطرف الكامل هو أن يكون حبيث يبذل كل ما ميلكه يف سبيل اهللا اجليد والرديء والطرف الفاحش 

يل اهللا ال اجليد وال الرديء واألمر املتوسط أن يبخل باجليد وينفق الرديء فالشيطان إذا الناقص ال ينفق شيئاً يف سب
أراد نقله من الطرف الفاضل إىل الطرف الفاحش ال ميكنه إال بأن جيره إىل الوسط فإن عصى اإلنسان الشيطان يف 

  هذا املقام انقطع طمعه عنه

طرف الفاحش فالوسط هو قوله تعاىل َيِعدُكُُم الْفَقَْر والطرف وإن أطاعه فيه طمع يف أن جيره من الوسط إىل ال
الفاحش قوله وََيأُْمُركُم بِالْفَْحَشاء مث ملا ذكر سبحانه وتعاىل درجات وسوسة الشيطان أردفها بذكر إهلامات الرمحن 

رة والفضل إشارة إىل ما حيصل يف الدنيا من فقال َواللَُّه يَِعُدكُم مَّْغِفَرةً  ّمْنُه َوفَْضالً فاملغفرة إشارة إىل منافع اآلخ
  )اللّهم أعط كل منفق خلفاً وكل ممسك تلفاً ( أن امللك ينادي كل ليلة ) صلى اهللا عليه وسلم ( اخللق وروي عنه 



ويف هذه اآلية لطيفة وهي أن الشيطان يعدك الفقر يف غد دنياك والرمحان يعدك املغفرة يف غد عقباك ووعد الرمحن 
العقىب أوىل بالقبول من وجوه أحدها أن وجدان غد الدنيا مشكوك فيه ووجدان غد العقىب متيقن مقطوع به يف غد 

وثانيها أن بتقدير وجدان غد الدنيا فقد يبقى املال املبخول به وقد ال يبقى وعند وجدان غد العقىب ال بد من 
ي ميتنع وجود الكذب يف كالمه وثالثها أن بتقدير بقاء وجدان املغفرة املوعود هبا من عند اهللا تعاىل ألنه الصادق الذ

املال املبخول به يف غد الدنيا فقد يتمكن اإلنسان من االنتفاع به وقد ال يتمكن إما بسبب خوف أو مرض أو 
اشتغال مبهم آخر وعند وجدان غد العقىب االنتفاع حاصل مبغفرة اهللا وفضله وإحسانه ورابعها أن بتقدير حصول 

اع باملال املبخول به غد الدنيا ال شك أن ذلك االنتفاع ينقطع وال يبقى وأما االنتفاع مبغفرة اهللا وفضله االنتف
وإحسانه فهو الباقي الذي ال ينقطع وال يزول وخامسها أن االنتفاع بلذات الدنيا مشوب باملضار فال ترى شيئاً من 

ع اآلخرة فإهنا خالصة عن الشوائب ومن تأمل فيما اللذات إال ويكون سبباً للمحنة من ألف وجه خبالف مناف
  ذكرناه علم أن االنقياد لوعد الرمحن بالفضل واملغفرة أوىل من االنقياد لوعد الشيطان

ة التوب( إذا عرفت هذا فنقول املراد باملغفرة تكفري الذنوب كما قال ُخذْ ِمْن أَْموالِهِْم َصَدقَةً  ُتطَّهُرُهْم َوُتَزكّيهِْم بَِها 
ويف اآلية لفظان يدالن على كمال هذه املغفرة أحدها التنكري يف لفظة املغفرة واملعىن مغفرة أي مغفرة )  ١٠٣

والثاين قوله مَّْغفَِرةً  ّمْنُه فقوله ِمْنُه يدل على كمال حال هذه املغفرة ألن كمال كرمه وهناية جوده معلوم جلميع 
ل أحد فلما خص هذه املغفرة بأهنا منه علم أن املقصود تعظيم حال هذه العقالء وكون املغفرة منه معلوم أيضاً لك

املغفرة ألن عظم املعطي يدل على عظم العطية وكمال هذه املغفرة حيتمل أن يكون املراد منه ما قاله يف آية أخرى 
راد منه أن جيعله شفيعاً يف غفران ذنوب وحيتمل أن يكون امل)  ٧٠الفرقان ( فَأُْولَِئَك ُيَبّدلُ اللَُّه َسّيئَاِتهِْم َحَسنَاٍت 

سائر املذنبني وحيتمل أن يكون كمال تلك املغفرة أمراً ال يصل إليه عقلنا ما دمنا يف دار الدنيا فإن تفاصيل أحوال 
اآلخرة أكثرها حمجوبة عنا ما دمنا يف الدنيا وأما معىن الفضل فهو اخللف املعجل يف الدنيا وهذا الفضل حيتمل 

وجوهاً أحدها أن املراد من هذا الفضل الفضيلة احلاصلة للنفس وهي فضيلة اجلود والسخاء وذلك ألن عندي 
مراتب السعادة ثالث نفسانية وبدنية وخارجية وملك املال من الفضائل اخلارجية وحصول خلق اجلود والسخاوة 

ت النفسانية وأخسها السعادات من الفضائل النفسانية وأمجعوا على أن أشرف هذه املراتب الثالث السعادا
اخلارجية فمىت مل حيصل إنفاق املال كانت السعادة اخلارجية حاصلة والنقيضة النفسانية معها حاصلها ومىت حصل 
اإلنفاق حصل الكمال النفساين والنقصان اخلارجي وال شك أن هذه احلالة أكمل فثبت أن جمرد اإلنفاق يقتضي 

الفضل والثاين وهو أنه مىت حصل ملكة اإلنفاق زالت عن الروح هيئة االشتغال حصول ما وعد اهللا به من حصول 
  بلذات الدنيا والتهالك يف مطالبها وال مانع للروح من جتلي نور جالل اهللا هلا إال

لوال أن الشياطني يوحون إىل قلوب بين آدم لنظروا إىل ملكوت ( حب الدنيا ولذلك قال عليه الصالة والسالم 
وإذا زال عن وجه القلب غبار حب الدنيا استنار بأنوار عامل القدس وصار كالكوكب الدري والتحق )  السماوات

بأرواح املالئكة وهذا هو الفضل ال غري والثالث وهو أحسن الوجوه أنه مهما عرف من اإلنسان كونه منفقاً ألمواله 
ئذ تنفتح عليه أبواب الدنيا وألن أولئك الذين يف وجوه اخلريات مالت القلوب إليه فال يضايقونه يف مطالبه فحين
  أنفق ماله عليهم يعينونه بالدعاء واهلمة فيفتح اهللا عليه أبواب اخلري

مث ختم اآلية بقوله وَاللَُّه واِسٌع َعِليٌم أي أنه واسع املغفرة قادر على إغنائكم وإخالف ما تنفقونه وهو عليم ال خيفى 
  معليه ما تنفقون فهو خيلفه عليك

  اَأللْبَابِ ُيؤِْتى الِْحكَْمةَ  َمن َيَشآُء َوَمن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ  فَقَْد أُوِتىَ  َخْيًرا كَثًِريا َوَما َيذَّكَُّر إِالَّ أُْولُواْ



إعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية املتقدمة أن الشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء وأن الرمحن يعد باملغفرة والفضل نّبه 
ى أن األمر الذي ألجله وجب ترجيح وعد الرمحن على وعد الشيطان هو أن وعد الرمحن ترجحه احلكمة والعقل عل

ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والنفس من حيث إهنما يأمران بتحصيل اللذة احلاضرة واتباع أحكام اخليال والوهم 
واخللل وحكم احلس والشهوة والنفس توقع  وال شك أن حكم احلكمة والعقل هو احلكم الصادق املربأ عن الزيغ

اإلنسان يف البالء واحملنة فكان حكم احلكمة والعقل أوىل بالقبول فهذا هو اإلشارة إىل وجه النظم بقي يف اآلية 
  مسائل

املسألة األوىل املراد من احلكمة إما العلم وإما فعل الصواب يروى عن مقاتل أنه قال تفسري احلكمة يف القرآن على 
أربعة أوجه أحدها مواعظ القرآن قال يف البقرة َوَما أَنَزلَ َعلَْيكُم ّمَن الْكَِتابِ وَالِْحكَْمةِ  َيِعظُكُم بِِه يعين مواعظ 

 القرآن ويف النساء َوَما أَنَزلَ َعلَْيكُم ّمَن الِْكَتابِ َوالِْحكَْمةِ  يعين املواعظ ومثلها يف آل عمران وثانيها احلكمة مبعىن
 ١٢لقمان ( ويف لقمان َولَقَْد ءاَتْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ  )  ١٢مرمي ( والعلم ومنه قوله تعاىل وَاَتْينَاُه الُْحكْمَ َصبِّياً  الفهم

النبّوة  وثالثها احلكمة مبعىن)  ٨٩األنعام ( يعين الفهم والعلم ويف األنعام أُْولَائكَ الَِّذيَن ءاَتْيَناُهُم الِْكتَاَب َوالُْحكَْم ) 
يعين النبّوة ويف ص َوَشدَْدَنا ُملْكَُه َوءاَتْيَناهُ )  ٥٤النساء ( يف النساء فَقَْد ءاَتْيَنا ءالَ إِْبراهِيَم الْكَِتاَب وَالِْحكَْمةَ  

ا القرآن مبا فيه من ورابعه)  ٢٥١البقرة ( يعين النبّوة ويف البقرة َوآَتاُه اللَُّه الُْملَْك َوالِْحكَْمةَ  )  ٢٠ص ( الِْحكَْمةَ  
ويف هذه اآلية َوَمن يُْؤَت الِْحكَْمةَ  فَقَْد )  ١٢٥النحل ( عجائب األسرار يف النحل اْدُع إِِلى َسبِيلِ رَّبَك بِالِْحكَْمةِ  

تعاىل  ومجيع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إىل العلم مث تأمل أيها املسكني فإنه)  ٢٦٩البقرة ( أُوِتىَ  َخْيًرا كَِثًريا 
  ما أعطى إال القليل من العلم قال تعاىل َوَما أُوتِيُتم ّمن الْعِلْمِ

وانظر كم مقدار هذا )  ٧٧النساء ( ومسى الدنيا بأسرها قليال فقال قُلْ مََتاعُ الدُّْنَيا قَِليلٌ )  ٨٥اإلسراء ( إِالَّ قَِليالً 
طابقه ألن الدنيا متناهية املقدار متناهية املدة والعلوم ال القليل حىت تعرف عظمة ذلك الكثري والربهان العقلي أيضاً ي

هناية ملراتبها وعددها ومدة بقائها والسعادة احلاصلة منها وذلك ينبئك على فضيلة العلم واالستقصاء يف هذا الباب 
عىن فعل الصواب فقيل يف حدها وأما احلكمة مب)  ٣١البقرة ( قد مّر يف تفسري قوله تعاىل َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء كُلََّها 

ختلقوا بأخالق ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( إهنا التخلق بأخالق اهللا بقدر الطاقة البشرية ومداد هذا املعىن على قوله 
واعلم أن احلكمة ال ميكن خروجها عن هذين املعنيني وذلك ألن كمال اإلنسان يف شيئني أن يعرف احلق ) اهللا تعاىل 

جل العمل به فاملرجع باألول إىل العلم واإلدراك املطابق وبالثاين إىل فعل العدل والصواب فحكي عن لذاته واخلري أل
وهو احلكمة النظرية َوأَلِْحقْنِى )  ٨٣الشعراء ( قوله َرّب َهْب ِلى ُحكْماً ) صلى اهللا عليه وسلم ( إبراهيم 

عليه السالم فقال إِنَّنِى أََنا اللَُّه ال إله إِال أََناْ وهو احلكمة  احلكمة العملية ونادى موسى)  ٨٣الشعراء ( بِالصَّاِلِحَني 
اآلية )  ٣٠مرمي ( النظرية مث قال فَاْعُبْدنِى وهو احلكمة العملية وقال عن عيسى عليه السالم إنه قال إِّنى َعْبُد اللَِّه 

وهو احلكمة العملية وقال )  ٣١مرمي ( نُت َوأَْوصَانِى وكل ذلك للحكمة النظرية مث قال َوَجَعلَنِى ُمَباَركاً أَْيَن َما كُ
وهو احلكمة النظرية مث قال َواْسَتْغِفرْ )  ١٩حممد ( فَاْعلَْم أَنَُّه الَ إله إِالَئ اللَِّه ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف حق حممد 

َنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى وهو احلكمة العملية وقال يف مجيع األنبياء ُي)  ١٩حممد ) (  ٥٥غافر ( ِلذَنبَِك 
وهو احلكمة النظرية مث قال فَاتَّقُوِن وهو احلكمة العملية )  ٢النحل ( َمن َيَشآء ِمْن ِعَباِدِه أَنْ أَْنِذُرواْ أَنَُّه ال إله إِال أََناْ 

هاتني القوتني قال أبو مسلم احلكمة فعلة من  والقرآن هو من اآلية الدالة على أن كمال حال اإلنسان ليس إال يف
احلكم وهي كالنحلة من النحل ورجل حكيم إذا كان ذا حجى ولب وإصابة رأي وهو يف هذا املوضع يف معىن 

)  ٤الدخان ( الفاعل ويقال أمر حكيم أي حمكم وهو فعيل مبعىن مفعول قال اهللا تعاىل ِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ 



  الذي قاله أبو مسلم من اشتقاق اللغة يطابق ما ذكرناه من املعىن وهذا
  قرىء َوِمْن ُيْؤِتى الِْحكَْمةَ  مبعىن ومن يؤته اهللا احلكمة وهكذا قرأ األعمش) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

احلكمة إن فسرناها بالعلم مل  املسألة الثالثة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل وذلك ألن
تكن مفسرة بالعلوم الضرورية ألهنا حاصلة للبهائم واجملانني واألطفال وهذه األشياء ال توصف بأهنا حكم فهي 

مفسرة بالعلوم النظرية وإن فسرناها باألفعال احلسّية فاألمر ظاهر وعلى التقديرين فيلزم أن يكون حصول العلوم 
ة ثابتاً من غريهم وبتقدير مقدر غريهم وذلك الغري ليس إال اهللا تعاىل باالتفاق فدل على أن النظرية واألفعال احلسّي
  فعل العبد خلق هللا تعاىل

  فإن قيل مل ال جيوز أن يكون املراد من احلكمة النبّوة والقرآن أو قوة الفهم واحلسّية على ما هو قول الربيع بن أنس
الحتماالت وذلك ألنه بالنقل املتواتر ثبت أنه يستعمل لفظ احلكيم يف غري قلنا الدليل الذي ذكرناه يدفع هذه ا

  األنبياء فتكون احلكمة مغايرة للنبّوة والقرآن بل هي مفسرة إما مبعرفة حقائق األشياء أو
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

باإلقدام على األفعال احلسنة الصائبة وعلى التقديرين فاملقصود حاصل فإن حاولت املعتزلة محل اإليتاء على التوفيق 
ا اجلنس يف حق املؤمنني فقد فعل مثله يف حق الكفار مع أن هذا املدح واإلعانة واأللطاف قلنا كل ما فعله من هذ

العظيم املذكور يف هذه اآلية ال يتناوهلم فعلمنا أن احلكمة املذكورة يف هذه اآلية شيء آخر سوى فعل االلطاف واهللا 
  أعلم

م أن اإلنسان إذا رأى احلكم واملعارف حاصلة يف قلبه مث قال َوَما َيذَّكَُّر إِالَّ أُْولُواْ االلَْبابِ واملراد به عندي واهللا أعل
مث تأمل وتدبر وعرف أهنا مل حتصل إال بإيتاء اهللا تعاىل وتيسريه كان من أويل األلباب ألنه مل يقف عند املسببات بل 

وأما من  ترقى منها إىل أسباهبا فهذا االنتقال من املسبب إىل السبب هو التذكر الذي ال حيصل إال ألويل األلباب
أضاف هذه األحوال إىل نفسه واعتقد أنه هو السبب يف حصوهلا وحتصيلها كان من الظاهر بني الذين عجزوا عن 

االنتقال من املسببات إىل األسباب وأما املعتزلة فإهنم ملا فسروا احلكمة بقوة الفهم ووضع الدالئل قالوا هذه احلكمة 
  أن يتدبر ويتفكر فيعرف ماله وما عليه وعند ذلك يقدم أو حيجمال تقوم بنفسها وإمنا ينتفع هبا املرء ب

  َوَمآ أَنفَقُْتم مِّن نَّفَقَةٍ  أَْو َنذَرُْتم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللََّه َيْعلَُمُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَنصَارٍ
البقرة ( وله َوالَ َتَيمَُّمواْ الَْخبِيثَ اعلم أنه تعاىل ملا بّين أن اإلنفاق جيب أن يكون من أجود املال مث حث أوالً بق

حيث عليه ثالثاً بقوله َوَما أَنفَقُْتم ّمن نَّفَقَةٍ  أَْو َنذَْرُتم مّن )  ٢٦٨البقرة ( وثانياً بقوله الشَّيْطَانُ َيِعدُكُُم الْفَقَْر )  ٢٦٧
  نَّذْرٍ فَإِنَّ اللََّه َيْعلَُمُه ويف اآلية مسائل

له فَإِنَّ اللََّه َيْعلَُمُه على اختصاره يفيد الوعد العظيم للمطيعني والوعيد الشديد للمتمردين وبيانه املسألة األوىل يف قو
من وجوه أحدها أنه تعاىل عامل مبا يف قلب املتصدق من نية اإلخالص والعبودية أو من نّية الرياء والسمعة وثانيها أن 

وقوله فََمن )  ٢٧املائدة ( كما قال إِنََّما َيَتقَبَّلُ اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني  علمه بكيفية نية املتصدق يوجب قبول تلك الطاعات
وثالثها أنه تعاىل يعلم القدر املستحق )  ٨ ٧الزلزلة ( َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َشّراً يََرُه 

  دواعي والنيات فال يهمل شيئاً منها وال يشتبه عليه شيء منهامن الثواب والعقاب على تلك ال
 املسألة الثانية إمنا قال فَإِنَّ اللََّه َيْعلَُمُه ومل يقل يعلمها لوجهني األول أن الضمري عائد إىل األخري كقوله َوَمن َيكِْسْب

اين أن الكتابة عادت إىل ما يف قوله َوَما أَنفَقُْتم ّمن نَّفَقَةٍ  ألهنا َخِطيئَةً  أَْو إِثْماً ثُمَّ َيْرمِ بِِه بَرِيئاً وهذا قول األخفش والث
  ) ٢٣١البقرة ( اسم كقوله َوَما أَنَزلَ َعلَْيكُم ّمَن الْكَِتابِ وَالِْحكَْمةِ  َيِعظُكُم بِِه 

ن اإلنسان إمنا يعقد على املسألة الثالثة النذر ما يلتزمه اإلنسان بإجيابه على نفسه يقال نذر ينذر وأصله من اخلوف أل
نفسه خوف التقصري يف األمر املهم عنده وأنذرت القوم إنذاراً بالتخويف ويف الشريعة على ضربني مفسر وغري 

مفسر فاملفسر أن يقول هللا علي عتق رقبة وهللا علي حج فههنا يلزم الوفاء به وال جيزيه غريه وغري املفسر أن يقول 
صلى اهللا عليه ( يفعله أو يقول هللا علي نذر من غري تسمية فيلزم فيه كفارة ميني لقوله نذرت هللا أن ال أفعل كذا مث 

  )من نذر نذراً ومسى فعليه ما مسى ومن نذر نذراً ومل يسم فعليه كفارة ميني ) ( وسلم 
  أما قوله تعاىل َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَنصَارٍ ففيه مسألتان



لظاملني وهو قسمان أما ظلمه نفسه فذاك حاصل يف كل املعاصي وأما ظلمه غريه املسألة األوىل أنه وعيد شديد ل
فبأن ال ينفق أو يصرف االنفاق عن املستحق إىل غريه أو يكون نيته يف االنفاق على املستحق الرياء والسمعة أو 

  على النفس يفسدها باملعاصي وهذان القسمان األخريان ليسا من باب الظلم على الغري بل من باب الظلم
املسألة الثانية املعتزلة متسكوا هبذه اآلية يف نفي الشفاعة عن أهل الكبائر قالوا ألن ناصر اإلنسان من يدفع الضرر 
عنه فلو اندفعت العقوبة عنهم بشفاعة الشفعاء لكان أولئك أنصاراً هلم وذلك يبطل قوله تعاىل َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن 

  أَنَصارٍ
ف ال يسمي الشفيع ناصراً بدليل قوله تعاىل وَاتَّقُواْ َيْوًما الَّ َتجْزِى َنفٌْس َعن نَّفْسٍ َشْيئًا َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها واعلم أن العر

ففرق تعاىل بني الشفيع والناصر فال يلزم من نفي )  ٤٨البقرة ( َشفَاَعةٌ  َوالَ ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ 
  في الشفعاءاألنصار ن

  واجلواب الثاين ليس جملموع الظاملني أنصار فلم قلتم ليس لبعض الظاملني أنصار
فإن قيل لفظ الظاملني ولفظ األنصار مجع واجلمع إذا قوبل باجلمع توزع الفرد على الفرد فكان املعىن ليس ألحد من 

  الظاملني أحد من األنصار
توزع الفرد على الفرد الحتمال أن يكون املراد مقابلة اجلمع باجلمع قلنا ال نسلم أن مقابلة اجلمع باجلمع توجب 

  فقط ال مقابلة الفرد بالفرد
واجلواب الثالث أن هذا الدليل النايف للشفاعة عام يف حق الكل ويف كل األوقات والدليل املثبت للشفاعة خاص يف 

  حق البعض ويف بعض األوقات واخلاص مقدم على العام واهللا أعلم
واب الرابع ما بينا أن اللفظ العام ال يكون قاطعاً يف االستغراق بل ظاهراً على سبيل الظن القوي فصار الدليل واجل

  ظنياً واملسألة ليست ظنية فكان التمسك هبا ساقطاً
  املسألة الثالثة األنصار مجع نصري كإشراف وشريف وأحباب وحبيب

َوإِن ُتْخفُوَها َوتُْؤُتوَها الْفُقََرآَء فَُهَو َخْيٌر لَّكُْم َوُيكَفُِّر عَنكُم مِّن َسيِّئَاِتكُْم وَاللَُّه بَِما إِن ُتْبدُواْ الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهىَ  
  َتْعَملُونَ َخبٌِري

إعلم أنه تعاىل بّين أوالً أن االنفاق منه ما يتبعه املن واألذى ومنه ما ال يكون كذلك وذكر حكم كل واحد من 
ر ثانياً أن االنفاق قد يكون من جيد ومن رديء وذكر حكم كل واحد من القسمني وذكر يف هذه القسمني مث ذك

اآلية أن االنفاق قد يكون ظاهراً وقد يكون خفياً وذكر كل واحد من القسمني فقال إِن تُْبُدواْ الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهىَ  
  ويف اآلية مسائل

  صدقة السر أفضل أم صدقة العالنية فنزلت هذه اآلية) اهللا عليه وسلم  صلى( املسألة األوىل سألوا رسول اهللا 
وقال )  ١٠٣التوبة ( املسألة الثانية الصدقة تطلق على الفرض والنفل قال تعاىل ُخذْ ِمْن أَْمواِلهِمْ َصَدقَةً  ُتطَّهُرُهْم 

والزكاة ال تطلق إال على ) املرء على عياله صدقة  نفقة) ( صلى اهللا عليه وسلم ( إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراء وقال 
على هذا الترتيب موضوع للصحة والكمال ومنه قوهلم رجل ) ص د ق ( الفرض قال أهل اللغة أصل الصدقة 

صدق النظر وصدق اللقاء وصدقوهم القتال وفالن صادق املودة وهذا خل صادق احلموضة وشيء صادق احلالوة 
أخرب به على الوجه الذي هو عليه صحيحاً كامالً والصديق يسمى صديقاً لصدقه يف وصدق فالن يف خربه إذا 

املودة والصداق مسي صداقاً ألن عقد النكاح به يتم ويكمل ومسى اهللا تعاىل الزكاة صدقة ألن املال هبا يصح ويكمل 
  كماله فيهفهي سبب إما لكمال املال وبقائه وإما ألنه يستدل هبا على صدق العبد يف إميانه و



املسألة الثالثة األصل يف قوله فَنِِعمَّا نعم ما إال أنه أدغم أحد امليمني يف اآلخر مث فيه ثالثة أوجه من القراءة قرأ أبو 
صلى ( عمرو وقالون وأبو بكر عن عاصم فَنِِعمَّا بكسر النون وإسكان العني وهو اختيار أيب عبيد قال ألهنا لغة النيب 

هكذا روي يف احلديث بسكون ) نعما باملال الصاحل للرجل الصاحل ( حني قال لعمرو بن العاص ) اهللا عليه وسلم 
العني والنحويون قالوا هذا يقتضي اجلمع بني الساكنني وهو غري جائز إال فيما يكون احلرف األول منهما حرف املد 

وأما احلديث فألنه ملا دل احلس على أنه ال واللني حنو دابة وشابة ألن ما يف احلرف من املد يصري عوضاً عن احلركة 
ملا تكلم به أوقع يف العني حركة خفيفة على ) صلى اهللا عليه وسلم ( ميكن اجلمع بني هذين الساكنني علمنا أن النيب 

 سبيل االختالس والقراءة الثانية قرأ ابن كثري ونافع برواية ورش وعاصم يف رواية حفص فَنِِعمَّا ِهىَ  بكسر النون
والعني ويف تقريره وجهان أحدمها أهنم ملا احتاجوا إىل حتريك العني حركوها مثل حركة ما قبلها والثاين أن هذا على 

لغة من يقول نِْعمَ بكسر النون والعني قال سيبويه وهي لغة هذيل القراء الثالثة وهي قراءة سائر القّراء فَنِِعمَّا ِهىَ  
  ذه القراءة فقد أتى هبذه الكلمة على أصلها وهي نِْعَم قال طرفةبفتح النون وكسر العني ومن قرأ هب

  نعم الساعون يف األمر املري
املسألة الرابعة قال الزجاج ما يف تأويل الشيء أي نعم الشيء هو قال أبو علي اجليد يف متثيل هذا أن يقال ما يف 

أن ما نكرة هاهنا أهنا لو كانت معرفة فال بد هلا من تأويل شيء ألن ما هاهنا نكرة فتمثيله بالنكرة أبني والدليل على 
الصلة وليس هاهنا ما يوصل به ألن املوجود بعد ما هو هي وكلمة هي مفردة واملفرد ال يكون صلة ملا وإذا بطل 
  هذا القول فنقول ما نصب على التمييز والتقدير نعم شيئاً هي إبداء الصدقات فحذف املضاف لداللة الكالم عليه

  سألة اخلامسة اختلفوا يف أن املراد بالصدقة املذكورة يف هذه اآلية التطوع أو الواجب أو جمموعهماامل
فالقول األول وهو قول األكثرين أن املراد منه صدقة التطوع قالوا ألن اإلخفاء يف صدقة التطوع أفضل واإلظهار 

  يف الزكاة أفضل وفيه حبثان
صدقة التطوع إخفاؤه أو إظهاره فلنذكر أوالً الوجوه الدالة على إخفاءه البحث األول يف أن األفضل يف إعطاء 

ال يقبل اهللا مسمع وال مراء وال ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( أفضل فاألول أهنا تكون أبعد عن الرياء والسمعة قال 
خفاء والسكوت واملتحدث بصدقته ال شك أنه يطلب السمعة واملعطى يف مأل من الناس يطلب الرياء واإل) منان 

هو املخلص منهما وقد بالغ قوم يف قصد اإلخفاء واجتهدوا أن ال يعرفهم اآلخذ فكان بعضهم يلقيه يف يد أعمى 
وبعضهم يلقيه يف طريق الفقري ويف موضع جلوسه حيث يراه وال يرى املعطي وبعضهم كان يشده يف أثواب الفقري 

يد غريه واملقصود عن الكل االحتراز عن الرياء والسمعة واملنة وهو نائم وبعضهم كان يوصل إىل يد الفقري على 
ألن الفقري إذا عرف املعطي فقد حصل الرياء واملنة معاً وليس يف معرفة املتوسط الرياء وثانيها أنه إذا أخفى صدقته 

وثالثها  مل حيصل له بني الناس شهرة ومدح وتعظيم فكان ذلك يشق على النفس فوجب أن يكون ذلك أكثر ثواباً
إن العبد ليعمل عمالً يف ( وقال أيضاً ) أفضل الصدقة جهد املقل إىل الفقري يف سر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قوله 

السر يكتبه اهللا له سراً فإن أظهره نقل من السر وكتب يف العالنية فإن حتدث به نقل من السر والعالنية وكتب يف 
ة يظلهم اهللا تعاىل يوم القيامة يف ظله يوم ال ظل إال ظله أحدهم رجل تصدق سبع( ويف احلديث املشهور ) الرياء 

ورابعها ) صدقة السر تطفيء غضب الرب ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقال ) بصدقة فلم تعلم مشاله مبا أعطاه ميينه 
خفاء أوىل وبيان أن اإلظهار يوجب إحلاق الضرر باآلخذ من وجوه واإلخفاء ال يتضمن ذلك فوجب أن يكون اإل

تلك املضار من وجوه األول أن يف اإلظهار هتك عرض الفقري وإظهار فقره ورمبا ال يرضى الفقري بذلك والثاين أن 
يف اإلظهار إخراج الفقري من هيئة التعفف وعدم السؤال واهللا تعاىل مدح ذلك يف اآلية اليت تأيت بعد هذه اآلية وهو 



والثالث )  ٢٧٣البقرة ( اِهلُ أَغْنَِياء ِمَن التََّعفُِّف تَْعرِفُُهم بِِسيَماُهْم الَ َيْسئَلُونَ النَّاسَ إِلَْحافًا قوله تعاىل َيْحسَُبُهُم الَْج
أن الناس رمبا أنكروا على الفقري أخذ تلك الصدقة ويظنون أنه أخذها مع االستغناء عنها فيقع الفقري يف املذمة 

هر اإلعطاء إذالالً لآلخذ وإهانة له وإزالل املؤمن غري جائز واخلامس أن الصدقة والناس يف الغيبة والرابع أن يف إظ
ورمبا ال يدفع ) من أهدى إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها ( جارية جمرى اهلدية وقال عليه الصالة والسالم 

  الفقري من تلك الصدقة شيئاً إىل

لصدقة يف فعل ما ال ينبغي فهذه مجلة الوجوه الدالة على أن شركائه احلاضرين فيقع الفقري بسبب إظهار تلك ا
  إخفاء صدقة التطوع أوىل

وأما الوجه يف جواز إظهار الصدقة فهو أن اإلنسان إذا علم أنه إذا أظهرها صار ذلك سبباً القتداء اخللق به يف 
صلى ( ل وروي ابن عمر عن النيب إعطاء الصدقات فينتفع الفقراء هبا فال ميتنع واحلال هذه أن يكون اإلظهار أفض

قال حممد بن عيسى احلكيم ) السر أفضل من العالنية والعالنية أفضل ملن أراد االقتداء به ( قال ) اهللا عليه وسلم 
الترمذي اإلنسان إذا أتى بعمل وهو خيفيه عن اخللق ويف نفسه شهوة أن يرى اخللق منه ذلك وهو يدفع تلك 

رد عليه ذكر رؤية اخللق والقلب ينكر ذلك ويدفعه فهذا اإلنسان يف حماربة الشيطان الشهوة فههنا الشيطان يو
فضوعف العمل سبعني ضعفاً على العالنية مث إن اهللا عباداً راضوا أنفسهم حىت من اهللا عليهم بأنواع هدايته 

م ووقعت قلوهبم يف فتراكمت على قلوهبم أنوار املعرفة وذهبت عنهم وساوس النفس ألن الشهوات قد ماتت منه
حبار عظمة اهللا تعاىل فإذا عمل عمالً عالنية مل حيتج أن جياهد ألن شهوة النفس قد بطلت ومنازعة النفس قد 

اضمحلت فإذا أعلن به فإمنا يريد به أن يقتدي به غريه فهذا عبد كملت ذاته فسعى يف تكميل غريه ليكون تاماً 
 على قوم يف تنزيله ومساهم عباد الرمحن وأوجب هلم أعلى الدرجات يف اجلنة وفوق التمام أال ترى أن اهللا تعاىل أثىن

مث ذكر من اخلصال اليت طلبوها بالدعاء أن قالوا وَاْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماماً )  ٧٥الفرقان ( فقال أُْولَِئَك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ  
األعراف ( ِمن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ  َيْهُدونَ بِالَْحّق َوبِِه َيْعِدلُونَ ومدح أمة موسى عليه السالم فقال َو)  ٧٤الفرقان ( 

فقال كُنُتْم خَْيَر أُمَّةٍ  أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وََتْنَهْونَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومدح أمة حممد )  ١٥٩
 ١٨١األعراف ( كر فقال َوِممَّْن َخلَقَْنا أُمَّةٌ  َيْهُدونَ بِالَْحّق َوبِهِ َيْعِدلُونَ مث أهبم املن)  ١١٠آل عمران ( َعنِ الُْمْنكَرِ 

  فهؤالء أئمة اهلدى وأعالم الدين وسادة اخللق هبم يهتدون يف الذهاب إىل اهللا) 
ْؤُتوَها الْفُقََراء فَُهَو َخْيٌر فإن قيل إن كان األمر على ما ذكرمت فلم رجح اإلخفاء على اإلظهار يف قوله َوإِن ُتْخفُوَها َوُت

  لَّكُْم
واجلواب من وجهني األول ال نسلم قوله فَُهَو َخْيٌر لَّكُْم يفيد الترجيح فإنه حيتمل أن يكون املعىن أن إعطاء الصدقة 

ن حال االخفاء خري من اخلريات وطاعة من مجلة الطاعات فيكون املراد منه بيان كونه يف نفسه خرياً وطاعة ال أ
  املقصود منه بيان الترجيح

والوجه الثاين سلمنا أن املراد منه الترجيح لكن املراد من اآلية أنه إذا كانت احلال واحدة يف اإلبداء واإلخفاء 
  فاألفضل هو اإلخفاء فأما إذا حصل يف اإلبداء أمر آخر مل يبعد ترجيح اإلبداء على اإلخفاء

اة الواجبة أفضل ويدل عليه وجوه األول أن اهللا تعاىل أمر األئمة بتوجيه البحث الثاين أن اإلظهار يف إعطاء الزك
صلى اهللا عليه ( السعاة لطلب الزكاة ويف دفعها إىل السعاة إظهارها وثانيها أن يف إظهارها نفي التهمة روي أنه 

ظهار واإلخفاء لنفي كان أكثر صالته يف البيت إال املكتوبة فإذا اختلف حكم فرض الصالة ونفلها يف اإل) وسلم 



التهمة فكذا يف الزكاة وثالثها أن إظهارها يتضمن املسارعة إىل أمر اهللا تعاىل وتكليفه وإخفاءها يوهم ترك االلتفات 
  إىل أداء الواجب فكان اإلظهار أوىل هذا كله يف بيان قول من قال املراد

  بالصدقات املذكورة يف هذه اآلية صدقة التطوع فقط
 وهو قول احلسن البصري أن اللفظ متناول للواجب واملندوب وأجاب عن قول من قال اإلظهار يف القول الثاين

الواجب أوىل من وجوه األول أن إظهار زكاة األموال توجب إظهار قدر املال ورمبا كان ذلك سبباً للضرر بأن 
ه ال حمالة أن يكون إخفاء الزكاة أوىل يطمع الظلمة يف ماله أو بكثرة حساده وإذا كان األفضل له إخفاء ماله لزم من

والصحابة ما كانوا متهمني يف ترك الزكاة ) صلى اهللا عليه وسلم ( والثاين أن هذه اآلية إمنا نزلت يف أيام الرسول 
فال جرم كان إخفاء الزكاة أوىل هلم ألنه أبعد عن الرياء والسمعة أما اآلن فلما حصلت التهمة كان اإلظهار أوىل 

  صول التهمة الثالث أن ال نسلم داللة قوله فَُهَو َخْيٌر على الترجيح وقد سبق بيانهبسبب ح
خفاء ألن أما قوله تعاىل َوإِن ُتْخفُوَها َوُتْؤُتوَها الْفُقََراء فَُهَو َخْيٌر لَّكُْم فاإلخفاء نقيض اإلظهار وقوله فَُهَو كناية عن اإل

قد ذكرنا أن قوله َخْيٌر لَّكُْم حيتمل أن يكون املراد منه أنه يف نفسه الفعل يدل على املصدر أي اإلخفاء خري لكم و
خري من اخلريات كما يقال الثريد خري وأن يكون املراد منه الترجيح وإمنا شرط تعاىل يف كون اإلخفاء أفضل أن 

ء الذين ال يكونون تؤتوها الفقراء ألن عند اإلخفاء األقرب أن يعدل بالزكاة عن الفقراء إىل األحباب واألصدقا
مستحقني للزكاة ولذلك شرط يف اإلخفاء أن حيصل معه إيتاء الفقراء واملقصود بعث املتصدق على أن يتحرى 
  موضع الصدقة فيصري عاملاً بالفقراء فيميزهم عن غريهم فإذا تقدم منه هذا االستظهار مث أخفاها حصلت الفضيلة

  ئَاِتكُْم ففيه مسائلأما قوله تعاىل وَُيكَفُّر َعنكُم ّمن َسّي
املسألة األوىل التكفري يف اللغة التغطية والستر ورجل مكفر يف السالح مغطى فيه ومنه يقال كفر عن ميينه أي ستر 

  ذنب احلنث مبا بذل من الصدقة والكفارة ستارة ملا حصل من الذنب
َر بالنون ورفع الراء وفيه وجوه أحدها أن املسألة الثانية قرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم يف رواية أيب بكر نَّكْفُ

يكون عطفاً على حمل ما بعد الفاء والثاين أن يكون خرب مبتدأ حمذوف أي وحنن نكفر والثالث أنه مجلة من فعل 
وفاعل مبتدأ مبستأنفة منقطعة عما قبلها والقراءة الثانية قراءة محزة ونافع والكسائي بالنون واجلزم ووجهه أن حيمل 

م على موضع قوله فَُهَو َخْيٌر لَّكُْم فإن موضعه جزم أال ترى أنه لو قال وإن ختفوها تكن أعظم لثوابكم جلزم الكال
فيظهر أن قوله َخْيرٌ لَّكُْم يف موضع جزم ومثله يف احلمل على موضع اجلزم قراءة من قرأ َمن ُيْضِللِ اللَُّه فَالَ َهاِدَي لَهُ 

باجلزم والقراءة الثالثة قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم َيكْفُرْ بالياء وكسر الفاء  ) ١٨٦األعراف ( َوَيذَُرُهْم 
ورفع الراء واملعىن يكفر اهللا أو يكفر االخفاء وحجتهم أن ما بعده على لفظ االفراد وهو قوله َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ 

الوا ال بأس بأن يذكر لفظ اجلمع أوالً مث لفظ األفراد ثانياً َخبٌِري فقوله َيكْفُْر يكون أشبه مبا بعده واألولون أجابوا وق
مث قال َوءاَتيَْنآ ُموَسى )  ١اإلسراء ( كما أتى بلفظ األفراد أوالً واجلمع ثانياً يف قوله سُْبَحانَ الَِّذى أَسَْرى بَِعْبِدِه لَْيالً 

بالتاء مرفوعاً وجمزوماً والفاعل الصدقات  قراءة رابعة وتكفر) الكشاف ( ونقل صاحب )  ٢اإلسراء ( الِْكَتاَب 
وقراءة خامسة وهي قراءة احلسن بالتاء والنصب بإضمار َحمِيمٍ ءاٍن ومعناها إن ختفوها يكن خري لكم وإن نكفر 

  عنكم سيئاتكم فهو خري لكم

سيئاتكم ألن السيئات كلها املسألة الثالثة يف دخول ِمْن يف قوله ّمن َسّيئَاِتكُْم وجوه أحدها املراد ونكفر عنكم بعض 
ال تكفر بذلك وإمنا يكفر بعضها مث أهبم الكالم يف ذلك البعض ألن بيانه كاإلغواء بارتكاهبا إذا علم أهنا مكفرة بل 



الواجب أن يكون العبد يف كل أحواله بني اخلوف والرجاء وذلك إمنا يكون مع اإلهبام والثاين أن يكون ِمْن مبعىن 
كفر عنكم من أجل ذنوبكم كما تقول ضربتك من سوء خلقك أي من أجل ذلك والثالث أهنا من أجل واملعىن ون

والتقدير ونكفر عنكم مجيع سيئاتكم واألول أوىل وهو )  ١٥حممد ( صلة زائدة كقوله ِفيَها ِمن كُلّ الثََّمراِت 
  األصح

السر على العالنية واملعىن أن اهللا عامل بالسر والعالنية مث قال َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري وهو إشارة إىل تفضيل صدقة 
وأنتم إمنا تريدون بالصدقة طلب مرضاته فقد حصل مقصودكم يف السر فما معىن اإلبداء فكأهنم ندبوا هبذا الكالم 

  إىل اإلخفاء ليكون أبعد من الرياء
َوَما ُتنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ فَالًّنفُِسكُْم َوَما ُتنِفقُونَ إِالَّ اْبتَِغآَء َوْجِه اللَِّه َوَما  لَّْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَاِكنَّ اللََّه َيْهِدى َمن َيَشآُء
  ُتنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَنُتمْ الَ ُتظْلَُمونَ

  ية مسائلهذا هو احلكم الرابع من أحكام اإلنفاق وهو بيان أن الذي جيوز اإلنفاق عليه من هو مث يف اآل
املسألة األوىل يف بيان سبب النزول وجوه أحدها أن هذه اآلية نزلت حني جاءت نتيلة أم أمساء بنت أيب بكر إليها 

صلى اهللا ( تسأهلا وكذلك جدهتا ومها مشركتان أتيا أمساء يسأالهنا شيئاً فقالت ال أعطيكما حىت أستأمر رسول اهللا 
صلى اهللا ( فاستأمرته يف ذلك فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فأمرها رسول اهللا فإنكما لستما على ديين ) عليه وسلم 
  أن تتصدق عليهما) عليه وسلم 

والرواية الثانية كان أناس من األنصار هلم قرابة من قريظة والنضري وكانوا ال يتصدقون عليهم ويقولون ما مل 
  تسلموا ال نعطيكم شيئاً فنزلت هذه اآلية

كان ال يتصدق على املشركني حىت نزلت هذه اآلية فتصدق علهيم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ة أنه والرواية الثالث
واملعىن على مجيع الروايات ليس عليك هدى من خالفك حىت متنعهم الصدقة ألجل أن يدخلوا يف اإلسالم فتصدق 

ُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفى الّدينِ عليهم لوجه اهللا وال توقف ذلك على إسالمهم ونظريه قوله تعاىل الَّ َيْنَهاكُ
  فرخص يف صلة هذا الضرب من املشركني)  ٨املمتحنة ( َولَْم ُيخْرُِجوكُْم 

كان شديد احلرص على إمياهنم كما قال تعاىل فَلََعلََّك َباِخٌع نَّفَْسَك َعلَى ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية أنه 
وقال )  ٣الشعراء ( لََعلَّكَ َباِخٌع نَّفَْسَك أَالَّ َيكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني )  ٦الكهف ( ِهْم إِن لَّْم ُيْؤِمنُواْ بَِهاذَا الَْحِديِث أََسفاً ءاثَارِ

ْم عَزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم وقال لَقَْد َجاءكُْم َرسُولٌ ّمْن أَنفُِسكُ)  ٩٩يونس ( أَفَأَنَت ُتكْرِهُ النَّاسَ َحتَّى َيكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني 
فأعلمه اهللا تعاىل أنه بعثه بشرياً ونذيراً وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً ومبيناً )  ١٢٨التوبة ( َحرِيٌص َعلَْيكُْم 

فال  للدالئل فأما كوهنم مهتدين فليس ذلك منك وال بك فاهلدى هاهنا مبعىن اإلهتداء فسواء اهتدوا أو مل يهتدوا
تقطع معونتك وبرك وصدقتك عنهم وفيه وجه آخر ليس عليك أن تلجئهم إىل االهتداء بواسطة أن توقف صدقتك 
  عنهم على إمياهنم فإن مثل هذا اإلميان ال ينتفعون به بل اإلميان املطلوب منهم اإلميان على سبيل التطوع واالختيار

ولكن املراد به هو وأمته أال ) صلى اهللا عليه وسلم ( اُهْم خطاب مع النيب املسألة الثالثة ظاهر قوله لَّْيَس َعلَْيَك ُهَد
وهذا خطاب عام مث قال لَّْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم وهو يف الظاهر خاص مث )  ٢٧١البقرة ( تراه قال إِن تُْبُدواْ الصََّدقَاِت 

  هم من عموم ما قبل اآلية وعموم ما بعدها عمومها أيضاًقال بعده َوَما ُتنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ فَِالنفُِسكُْم وهذا عام فيف
أما قوله تعاىل وَلَاِكنَّ اللََّه يَْهِدى َمن َيَشاء فقد احتج به األصحاب على أن هداية اهللا تعاىل غري عامة بل هي 

ها بقوله لَّْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم لكن خمصوصة باملؤمنني قالوا ألن قوله َولَاِكنَّ اللََّه يَْهِدى َمن َيَشاء إثبات للهداية اليت نفا
املنفي بقوله لَّْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم هو حصول االهتداء على سبيل االختيار فكان قوله وَلَاِكنَّ اللََّه يَْهِدى َمن َيَشاء 



بتقدير اهللا عبارة عن حصول االهتداء على سبيل االختيار وهذا يقتضي أن يكون االهتداء احلاصل باالختيار واقعاً 
  تعاىل وختليقه وتكوينه وذلك هو املطلوب

قالت املعتزلة َولَاِكنَّ اللََّه َيْهِدى َمن َيَشاء حيتمل وجوهاً أحدها أنه يهدي باإلثابة واجملازاة من يشاء ممن استحق ذلك 
لى معىن أنه قادر على وثانيها يهدي باأللطاف وزيادات اهلدى من يشاء وثالثها ولكن اهللا يهدي باإلكراه من يشاء ع

  ذلك وإن مل يفعله ورابعها أنه يهدي باالسم واحلكم من يشاء فمن اهتدى استحق أن ميدح بذلك
أجاب األصحاب عن هذه الوجوه بأسرها أن املثبت يف قوله َولَاِكنَّ اللََّه َيْهِدى َمن َيَشاء هو املنفي أوالً بقوله لَّْيسَ 

بذلك املنفي بقوله أوالً لَّْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم هو االهتداء على سبيل االختيار فاملثبت بقوله َعلَْيَك ُهَداُهمْ لكن املراد 
  َولَاِكنَّ اللََّه يَْهِدى َمن َيَشاء جيب أن يكون هو االهتداء على سبيل االختيار وعلى هذا التقدير يسقط كل الوجوه

فاملعىن وكل نفقة تنفقوهنا من نفقات اخلري فإمنا هو ألنفسكم أي ليحصل  مث قال َوَما ُتنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ فَِالنفُِسكُْم
  ألنفسكم ثوابه فليس يضركم كفرهم

  مث قال تعاىل َوَما ُتنِفقُونَ إِالَّ اْبِتَغاء َوْجِه اللَِّه وفيه مسائل
ن املشركني تقصدون إال املسألة األوىل يف هذه اآلية وجوه األول أن يكون املعىن ولستم يف صدقتكم على أقاربكم م

  وجه اهللا فقد علم اهللا هذا من قلوبكم فانفقوا عليهم إذا كنتم إمنا تبتغون بذلك

وجه اهللا يف صلة رحم وسد خلة مضطر وليس عليكم اهتداؤهم حىت مينعكم ذلك من اإلنفاق عليهم الثاين أن هذا 
اء وجه اهللا وورد اخلرب مبعىن األمر والنهي كثرياً قال وإن كان ظاهره خرباً إال أن معناه هني أي وال تنفقوا إال ابتغ

الثالث أن قوله َوَما ُتنِفقُونَ )  ٢٢٨البقرة ( وَالُْمطَلَّقَاُت يََترَبَّْصَن )  ٢٣٣البقرة ( تعاىل َوالْواِلداُت يُْرِضْعَن أَْولَاَدُهنَّ 
  غوا بذلك وجه اهللاأي وال تكونوا منفقني مستحقني هلذا االسم الذي يفيد املدح حىت تبت

املسألة الثانية ذكر يف الوجه يف قوله إِالَّ اْبتَِغاء َوْجِه اللَِّه قوالن أحدمها أنك إذا قلت فعلته لوجه زيد فهو أشرف يف 
الذكر من قولك فعلته له ألن وجه الشيء أشرف ما فيه مث كثر حىت صار يعرب عن الشرف هبذا اللفظ والثاين أنك 

الفعل له فههنا حيتمل أن يقال فعلته له ولغريه أيضاً أما إذا قلت فعلت هذا الفعل لوجهه فهذا  إذا قلت فعلت هذا
  يدل على أنك فعلت الفعل له فقط وليس لغريه فيه شركة

املسألة الثالثة أمجعوا على أنه ال جيوز صرف الزكاة إىل غري املسلم فتكون هذه اآلية خمتصة بصدقة التطوع وجّوز 
رضي اهللا عنه صرف صدقة الفطر إىل أهل الذمة وأباه غريه وعن بعض العلماء لو كان شر خلق اهللا لكان أبو حنيفة 

  لك ثواب نفقتك
ه ألهنا مث قال تعاىل َوَما ُتنِفقُواْ ِمْن خَْيرٍ ُيَوفَّ إِلَْيكُْم أي يوف إليكم جزاؤه يف اآلخرة وإمنا حسن قوله إِلَْيكُْم مع الترفي

  يةتضمنت معىن التأد
( ئاً مث قال َوأَنُتْم الَ ُتظْلَُمونَ أي ال تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاً لقوله تعاىل اَتتْ أُكُلََها وَلَْم َتظِْلمِ َوِمْنُه شَْي

  يريد مل تنقص)  ٣٣الكهف 
بُُهُم الَْجاِهلُ أَغْنَِيآَء ِمَن التََّعفُِّف َتْعرِفُُهم ِللْفُقََرآِء الَِّذيَن أُحِصرُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه الَ َيْستَِطيُعونَ ضَْرًبا ِفى األرض َيْحَس

  بِِسيَماُهْم الَ َيْسألُونَ النَّاَس إِلَْحافًا َوَما ُتنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم
ية أن الذي يكون أشد إعلم أنه تعاىل ملا بّين يف اآلية األوىل أنه جيوز صرف الصدقة إىل أي فقري كان بّين يف هذه اآل

  الناس استحقاقاً بصرف الصدقة إليه من هو فقال ِللْفُقََراء الَِّذيَن أُحِصُرواْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه ويف اآلية مسائل



املسألة األوىل الالم يف قوله ِللْفُقََراء متعلق مباذا فيه وجوه األول ملا تقدمت اآليات الكثرية يف احلث على االنفاق 
  ها ِللْفُقََراء أي ذلك اإلنفاق احملثوث عليه للفقراء وهذا كما إذا تقدمقال بعد

ذكر رجل فتقول عاقل لبيب واملعىن أن ذلك الذي مر وصفه عاقل لبيب وكذلك الناس يكتبون على الكيس الذي 
الثاين أن  جيعلون فيه الذهب والدراهم ألفان ومائتان أي ذلك الذي يف الكيس ألفان ومائتان هذا أحسن الوجوه

تقدير اآلية اعمدوا للفقراء واجعلوا ما تنفقون للقراء الثالث جيوز أن يكون خرب املبتدأ حمذوف والتقدير وصدقاتكم 
  للفقراء

املسألة الثانية نزلت يف فقراء املهاجرين وكانوا حنو أربعمائة وهم أصحاب الصفة مل يكن هلم مسكن وال عشائر 
سجد ويتعلمون القرآن ويصومون وخيرجون يف كل غزوة عن ابن عباس وقف رسول اهللا باملدينة وكانوا مالزمني امل

أبشروا يا أصحاب ( يوماً على أصحاب الصفة فرأى فقرهم وجدهم فطيب قلوهبم فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
  )الصفة فمن لقيين من أميت على النعت الذي أنتم عليه راضياً مبا فيه فإنه من رفاقي 

  أن اهللا تعاىل وصف هؤالء الفقراء بصفات مخسواعلم 
فنقول اإلحصار يف اللغة أن يعرض للرجل ما )  ٢٧٣البقرة ( الصفة األوىل قوله الَِّذيَن أُحِصرُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه 

حيول بينه وبني سفره من مرض أو كرب أو عدو أو ذهاب نفقة أو ما جيري جمرى هذه األشياء يقال أحصر الرجل 
و حمصر ومضى الكالم يف معىن اإلحصار عند قوله فَإِنْ أُْحِصرُْتْم مبا يعين عن اإلعادة أما التفسري فقد فسرت هذه فه

اآلية جبميع األعداد املمكنة يف معىن اإلحصار فاألول أن املعىن إهنم حصروا أنفسهم ووقفوها على اجلهاد وأن قوله 
القرآن وألن اجلهاد كان واجباً يف ذلك الزمان وكان تشتد احلاجة إىل من ِفى َسبِيلِ اللَِّه خمتص باجلهاد يف عرف 

فيكون مستعداً لذلك مىت مست احلاجة فبّين تعاىل يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( حيبس نفسه للمجاهدة مع الرسول 
دها إزالة عيلتهم هؤالء الفقراء أهنم هبذه الصفة ومن هذا حاله يكون وضع الصدقة فيهم يفيد وجوهاً من اخلري أح

والثاين تقوية قلبهم ملا انتصبوا إليه وثالثها تقوية اإلسالم بتقوية اجملاهدين ورابعها أهنم كانوا حمتاجني جداً مع أهنم 
  َعفُِّفكانوا ال يظهرون حاجتهم على ما قال تعاىل الَ َيْستَِطيُعونَ ضَْرًبا ِفى االْْرضِ َيْحَسبُُهُم الَْجاِهلُ أَغْنَِياء ِمَن التَّ

والقول الثاين وهو قول قتادة وابن زيد منعوا أنفسهم من التصرفات يف التجارة للمعاش خوف العدو من الكفار 
  ألن الكفار كانوا جمتمعني حول املدينة وكانوا مىت وجدوهم قتلوهم

( ع رسول اهللا والقول الثالث وهو قول سعيد بن املسيب واختيار الكسائي أن هؤالء القوم أصابتهم جراحات م
  وصاروا زمىن فأحصرهم املرض والزمانة عن الضرب يف األرض) صلى اهللا عليه وسلم 

  والقول الرابع قال ابن عباس هؤالء قوم من املهاجرين حبسهم الفقر عن اجلهاد يف سبيل اهللا فعذرهم اهللا
دة استغراقهم يف تلك الطاعة والقول اخلامس هؤالء قوم كانوا مشتغلني بذكر اهللا وطاعته وعبوديته وكانت ش

  أحصرهتم عن االشتغال بسائر املهمات
الصفة الثانية هلؤالء الفقراء قوله تعاىل الَ َيْستَِطيُعونَ ضَْرًبا ِفى االْْرضِ يقال ضربت يف األرض ضرباً إذا سرت فيها 

  مث عدم االستطاعة إما أن يكون ألن اشتغاهلم بصالح الدين وبأمر اجلهاد مينعهم من

االشتغال بالكسب والتجارة وإما ألن خوفهم من األعداء مينعهم من السفر وإما ألن مرضهم وعجزهم مينعهم منه 
  وعلى مجيع الوجوه فال شك يف شدة احتياجهم إىل من يكون معيناً هلم على مهماهتم

  وفيه مسائل الصفة الثالثة هلم قوله تعاىل َيْحَسبُُهُم الَْجاِهلُ أَغْنَِياء ِمَن التََّعفُِّف



املسألة األوىل قرأ عاصم وابن عامر ومحزة َيْحَسُبُهمُ بفتح السني والباقون بكسرها ومها اللتان مبعىن واحد وقرىء يف 
القرآن ما كان من احلسبان باللغتني مجيعاً الفتح والكسر والفتح عند أهل اللغة أقيس ألن املاضي إذا كان على فعل 

فعل مثل فرق يفرق وشرب يشرب وشذ حسب حيسب فجاء على يفعل مع حنو حسب كان املضارع على ي
  كلمات أُخر والكسر حسن جمليء السمع به وإن كان شاذاً عن القياس

املسألة الثانية احلسبان هو الظن وقوله الَْجاِهلُ مل يرد به اجلهل الذي هو ضد العقل وإمنا أراد اجلهل الذي هو ضد 
ترب أمرهم أغنياء من التعفف وهو تفعل من العفة ومعىن العفة يف اللغة ترك الشيء االختبار يقول حيسبهم من مل خي

  والكف عنه وأراد من التعفف عن السؤال فتركه للعلم وإمنا حيسبهم أغنياء إلظهارهم التجمل وتركهم املسألة
العالمة اليت يعرف هبا الشيء وأصلها من  الصفة الرابعة هلؤالء الفقراء قوله تعاىل َتْعرِفُُهم بِِسيَماُهْم السيما والسيميا

السمة اليت هي العالمة قلبت الواو إىل موضع العني قال الواحدي وزنه يكون فعالً كما قالوا له جاه عند الناس أي 
وجه وقال قوم السيما االرتفاع ألهنا عالمة وضعت للظهور قال جماهد ِسيَماُهمْ التخشع والتواضع قال الربيع 

اجلهد من الفقر واحلاجة وقال الضحاك صفرة ألواهنم من اجلوع وقال ابن زيد رثاثة ثياهبم واجلوع  والسدي أثر
خفي وعندي أن كل ذلك فيه نظر ألن كل ما ذكروه عالمات دالة على حصول الفقر وذلك يناقضه قوله َيْحَسُبُهمُ 

لعباد اهللا املخلصني هيبة ووقعاً يف قلوب اخللق كل من رآهم الَْجاِهلُ أَغْنَِياء ِمَن التََّعفُّفِ بل املراد شيء آخر هو أن 
تأثر منهم وتواضع هلم وذلك إدراكات روحانية ال عالت جسمانية أال ترى أن األسد إذا مّر هابته سائر السباع 

ذلك بطباعها ال بالتجربة ألن الظاهر أن تلك التجربة ما وقعت والبازي إذا طار هترب منه الطيور الضعيفة وكل 
إدراكات روحانية ال جسمانية فكذا هاهنا ومن هذا الباب آثار اخلشوع يف الصالة كما قال تعاىل ِسيَماُهْم ِفى 

وأيضاً ظهور آثار الفكر روي أهنم كانوا يقومون الليل للتهجد وحيتطبون )  ٢٩الفتح ( ُوُجوِههِْم ّمْن أَثَرِ السُُّجوِد 
  بالنهار للتعفف

ء الفقراء قوله تعاىل الَ َيْستَِطيُعونَ ضَْرًبا ِفى عن ابن مسعود رضي اهللا عنه إن اهللا حيب العفيف الصفة اخلامسة هلؤال
املتعفف ويبغض الفاحش البذيء السائل امللحف الذي إن أعطى كثرياً أفرط يف املدح وإن أعطى قليالً أفرط يف 

مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر ومن يستغن  ال يفتح أحد باب) ( صلى اهللا عليه وسلم ( الذم وعن رسول اهللا 
  )يغنه اهللا ومن يستعفف يعفه اهللا تعاىل ألن يأخذ أحدكم حبالً حيتطب فيبيعه مبد من متر خري له من أن يسأل الناس 
 واعلم أن هذه اآلية مشكلة وذكروا يف تأويلها وجوهاً األول أن اإلحلاف هو اإلحلاح واملعىن أهنم سألوا بتلطف ومل

  وهو ضعيف ألن اهللا تعاىل وصفهم بالتعفف عن) الكشاف ( يلحوا وهو اختيار صاحب 

السؤال قبل ذلك فقال َيْحَسُبُهمُ الَْجاِهلُ أَغْنَِياء ِمَن التَّعَفُِّف وذلك ينايف صدور السؤال عنهم والثاين وهو الذي 
ْسَتِطيُعونَ َضْرًبا ِفى وصفهم بأهنم ال يسألون الناس خطر ببايل عند كتابة هذا املوضوع أنه ليس املقصود من قوله الَ َي

إحلافاً وذلك ألنه تعاىل وصفهم قبل ذلك بأهنم يتعففون عن السؤال وإذا علم أهنم ال يسألون ألبتة فقد علم أيضاً 
رجالن أحدمها أهنم ال يسألون إحلافاً بل املراد التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس إحلافاً ومثاله إذا حضر عندك 

عاقل وقور ثابت واآلخر طياش مهذار سفيه فإذا أردت أن متدح أحدمها وتعرض بذم اآلخر قلت فالن رجل عاقل 
وقور قليل الكالم ال خيوض يف الترهات وال يشرع يف السفاهات ومل يكن غرضك من قولك ال خيوض يف الترهات 

يغين عن ذلك بل غرضك التنبيه على مذمة الثاين وكذا  والسفاهات وصفه بذلك ألن ما تقدم من األوصاف احلسنة
من يسأل  هاهنا قوله الَ َيْسَتِطيُعونَ َضْرًبا ِفى بعد قوله َيْحَسبُُهُم الَْجاِهلُ أَغْنَِياء ِمَن التََّعفُِّف الغرض منه التنبيه على

  مالناس إحلافاً وبيان مباينة أحد اجلنسني عن اآلخر يف استيجاب املدح والتعظي



الوجه الثالث أن السائل امللحف امللح هو الذي يستخرج املال بكثرة تلطفه فقوله الَ َيْسَتِطيُعونَ َضرًْبا بالرفق 
والتلطف وإذا مل يوجد السؤال على هذا الوجه فبأن ال يوجد على وجه العنف أوىل فإذا امتنع القسمان فقد امتنع 

  يُعونَ ضَْرًبا ِفى كاملوجب لعدم صدور السؤال منهم أصالًحصول السؤال فعلى هذا يكون قوله الَ َيْسَتِط
والوجه الرابع هو الذي خطر ببايل أيضاً يف هذا الوقت وهو أنه تعاىل بّين فيما تقدم شدة حاجة هؤالء الفقراء ومن 

ا أمكنهم ترك اشتدت حاجته فإنه ال ميكنه ترك السؤال إال بإحلاح شديد منه على نفسه فكانوا ال يسألون الناس وإمن
السؤال عندما أحلوا على النفس ومنعوها بالتكليف الشديد عن ذلك السؤال ومنه قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

  تعاىل عنه ويل نفس أقول هلا إذا ما
  تنازعين لعلي أو عساين

حيمل الذلة يف الوجه اخلامس أن كل من سأل فال بد وأن يلح يف بعض األوقات ألنه إذا سأل فقد أراق ماء وجهه و
إظهار ذلك السؤال فيقول ملا حتملت هذه املشاق فال أرجع بغري مقصود فهذا اخلاطر حيمله على اإلحلاف واإلحلاح 
فثبت أن كل من سأل فال بد وأن يقدم على اإلحلاح يف بعض األوقات فكان نفي اإلحلاح عنهم مطلقاً موجباً لنفي 

  السؤال عنهم مطلقاً
يضاً خطر ببايل يف هذا الوقت وهو أن من أظهر من نفسه آثار الفقر والذلة واملسكنة مث الوجه السادس وهو أ

سكت عن السؤال فكأنه أتى بالسؤال امللح امللحف ألن ظهور إمارات احلاجة تدل على احلاجة وسكوته يدل على 
وصار حامالً له على أن يدفع أنه ليس عنده ما يدفع به تلك احلاجة ومىت تصور اإلنسان من غري ذلك رق قلبه جداً 

إليه شيئاً فكان إظهار هذه احلالة هو السؤال على سبيل اإلحلاف فقوله الَ َيْستَِطيُعونَ ضَْرًبا ِفى معناه أهنم سكتوا عن 
السؤال لكنهم ال يضمون إىل ذلك السكوت من رثاثة احلال وإظهار االنكسار ما يقوم مقام السؤال على سبيل 

ون أنفسهم عند الناس ويتجملون هبذا اخللق وجيعلون فقرهم وحاجتهم حبيث ال يطلع عليه إال اإلحلاف بل يزين
  اخلالق فهذا الوجه أيضاً مناسب معقول

وهذه اآلية من املشكالت وللناس فيها كلمات كثرية وقد الحت هذه الوجوه الثالثة بتوفيق اهللا تعاىل وقت كتب 
  تفسري هذه اآلية واهللا أعلم مبراده

وهو )  ٢٧٣البقرة ( اعلم أنه تعاىل ذكر صفات هؤالء الفقراء مث قال بعده َوَما ُتنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم و
ذا وليس ه)  ٢٧٢البقرة ( نظري ما ذكر قبل هذه اآلية من قوله َوَما ُتنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ يَُوفَّ إِلَْيكُْم َوأَنُتْم الَ ُتظْلَُمونَ 

من باب التكرار وفيه وجهان أحدمها أنه تعاىل ملا قال َوَما ُتنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وكان من املعلوم أن توفية 
األجر من غري خبس ونقصان ال ميكن إال عند العلم مبقدار العمل وكيفية جهاته املؤثرة يف استحقاق الثواب ال جرم 

  اىل عاملاً مبقادير األعمال وكيفياهتاقرر يف هذه اآلية كونه تع
والوجه الثاين وهو أنه تعاىل ملا رغب يف التصدق على املسلم والذمي قال َوَما ُتنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ ُيَوفَّ إِلَْيكُمْ بني أن 

وكان هذا أجره واصل ال حمالة مث ملا رغب يف هذه اآلية يف التصدق على الفقراء املوصوفني هبذه األوصاف الكاملة 
 اإلنفاق أعظم وجوه اإلنفاقات ال جرم أردفه مبا يدل على عظمة ثوابه فقال َوَما ُتنِفقُواْ ِمْن خَْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم

وهو جيري جمرى ما إذا قال السلطان العظيم لعبده الذي استحسن خدمته ما يكفيك بأن يكون علي شاهداً بكيفية 
  هذا أعظم وقعاً مما إذا قال له إن أجرك واصل إليك طاعتك وحسن خدمتك فإن

  ٌف َعلَيْهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَالَِّذيَن ُينِفقُونَ أَمَْوالَُهْم بِالَّْيلِ وَالنَّهَارِ سِرا َوَعالَنَِيةً  فَلَُهْم أَْجُرُهم ِعنَد َربِّهِْم َوالَ َخْو
  ويف اآلية مسائل



م أقوال األول ملا بّين يف هذه اآلية املتقدمة أن أكمل من تصرف إليه النفقة من هو بّين املسألة األوىل يف كيفية النظ
فَلَُهْم والثاين يف هذه اآلية أن أكمل وجوه اإلنفاق كيف هو فقال الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَْموالَُهْم بِالَّْيلِ َوالنََّهارِ ِسّرا وََعالَنَِيةً  

والثالث أن هذه )  ٢٧٤البقرة ( ما تقدم من قوله إِن تُْبُدواْ الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهىَ   أنه تعاىل ذكر هذه اآلية لتأكيد
  اآلية آخر اآليات املذكورة يف أحكام اإلنفاق فال جرم أرشد اخللق إىل أكمل وجوه اإلنفاقات

يَن أُحِصرُواْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه بعت عبد الرمحن املسألة الثانية يف سبب النزول وجوه األول ملا نزل قوله تعاىل ِللْفُقََراء الَِّذ
بن عوف إىل أصحاب الصفة بدنانري وبعث علي رضي اهللا عنه بوسق من متر ليالً فكان أحب الصدقتني إىل اهللا تعاىل 

صدقته فنزلت هذه اآلية فصدقة الليل كانت أكمل والثاين قال ابن عباس إن علياً عليه السالم ما كان ميلك غري 
ما ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليالً وبدرهم هناراً وبدرهم سراً وبدرهم عالنية فقال 

  محلك على هذا فقال أن استوجب ما وعدين ريب فقال لك ذلك

نزلت يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه حني تصدق ) الكشاف ( فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية والثالث قال صاحب 
بأربعني ألف دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهار وعشرة يف السر وعشرة يف العالنية والرابع نزلت يف علف اخليل 

وارتباطها يف سبيل اهللا فكان أبو هريرة إذا مّر بفرس مسني قرأ هذه اآلية اخلامس أن اآلية عامة يف الذين يعمون 
نزلت هبم حاجة حمتاج عجلوا قضاءها ومل يؤخروها ومل األوقات واألحوال بالصدقة حترضهم على اخلري فكلما 

يعلقوها بوقت وال حال وهذا هو أحسن الوجوه ألن هذا آخر اآليات املذكورة يف بيان حكم اإلنفاقات فال جرم 
  ذكر فيها أكمل وجوه اإلنفاقات واهللا أعلم

ء من قوله فَلَُهْم جواب الذين ألهنا تأيت مبعىن املسألة الثالثة قال الزجاج الَِّذيَن رفع باالبتداء وجاز أن تكون الفا
الشرط واجلزاء فكان التقدير من أنفق فال يضيع أجره وتقديره أنه لو قال الذي أكرمين له درهم مل يفد أن الدرهم 

بسبب اإلكرام أما لو قال الذي أكرمين فله درهم يفيد أن الدرهم بسبب اإلكرام فههنا الفاء دلّت على أن حصول 
  جر إمنا كان بسبب اإلنفاق واهللا أعلماأل

املسألة الرابعة يف اآلية إشارة إىل أن صدقة السر أفضل من صدقة العالنية وذلك ألنه قدم الليل على النهار والسر 
  على العالنية يف الذكر

واملعىن معلوم وفيه )  ٢٧٤البقرة ( َيحَْزُنونَ  مث قال يف خامتة اآلية فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعندَ َربّهِْم َوالَ خَْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم
  مسألتان

املسألة األوىل أهنا تدل على أن أهل الثواب ال خوف عليهم يوم القيامة ويتأكد ذلك بقوله تعاىل الَ َيحُْزُنُهمُ الْفََزعُ 
  ) ١٠٣األنبياء ( االْكَْبُر 

الكفر وعند املعتزلة أن ال حيصل عقيبه كبرية حمبطة  املسألة الثانية أن هذا مشروط عند الكل بأن ال حيصل عقيبه
  وقد أحكمنا هذه املسألة وههنا آخر اآليات املذكورة يف بيان أحكام اإلنفاق

  احلكم الثاين من األحكام الشرعية املذكورة يف هذا املوضع من هذه السورة حكم الربا
كََما َيقُوُم الَِّذى يََتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ ذَِلكَ بِأَنَُّهْم قَالُوا إِنََّما الَْبْيُع ِمثْلُ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرِّبَوااْ الَ َيقُوُمونَ إِالَّ 

إِلَى اللَِّه َوَمْن َعاَد  لََف َوأَْمُرُهالرَِّبوااْ وَأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبوااْ فََمن َجآَءُه َمْوِعظَةٌ  مِّْن رَّبِِّه فَانَتَهى فَلَُه َما َس
  فَأُْولَاِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ

  إعلم أن بني الربا وبني الصدقة مناسبة من جهة التضاد وذلك ألن الصدقة عبارة عن تنقيص املال



دين وهلذا قال اهللا تعاىل بسبب أمر اهللا بذلك والربا عبارة عن طلب الزيادة على املال مع هني اهللا عنه فكانا متضا
َيْمَحُق اللَُّه الّْرَبوااْ َويُْربِى الصََّدقَاِت فلما حصل بني هذين احلكمني هذا النوع من املناسبة ال جرم ذكر عقيب حكم 

  الصدقات حكم الربا
كما قال الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْموالَ أما قوله الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الّرَبوااْ فاملراد الذين يعاملون به وخص األكل ألنه معظم األمر 

وكما ال جيوز أكل مال اليتيم ال جيوز إتالفه ولكنه نّبه باألكل على ما سواه وكذلك )  ١٠النساء ( الْيََتاَمى ظُلْماً 
الزيادة يف املال على ما وأيضاً فألن نفس الربا الذي هو )  ١٨٨البقرة ( قوله َوالَ َتأْكُلُواْ أَمْوالَكُمْ َبيَْنكُم بِالْبَاِطلِ 

كانوا يفعلون يف اجلاهلية ال يؤكل إمنا يصرف يف املأكول فيؤكل واملراد التصرف فيه فمنع اهللا من التصرف يف الربا 
لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه واحمللل ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( مبا ذكرنا من الوعيد وأيضاً فقد ثبت أنه 

رمة غري خمتصة باآلكل وأيضاً فقد ثبت بشهادة الطرد والعكس أن ما حيرم ال يوقف حترميه على فعلمنا أن احل) له 
األكل دون غريه من التصرفات فثبت هبذه الوجوه األربعة أن املراد من أكل الربا يف هذه اآلية التصرف يف الربا 

  وأما الربا ففيه مسائل
أي زادت )  ٥احلج ( ادة يقال ربا الشيء يربو ومنه قوله اهَْتزَّْت َوَرَبْت املسألة األوىل الربا يف اللغة عبارة عن الزي

أي عامل بالربا واالجباء بيع الزرع قبل أن يبدو ) من أجىب فقد أرىب ( وأرىب الرجل إذا عامل يف الربا ومنه احلديث 
  صالحه هذا معىن الربا يف اللغة

إلمالة ملكان كسرة الراء والباقون بالتفخيم بفتح الباء وهي يف املصاحف املسألة الثانية قرأ محزة والكسائي الّرَبا با
الربا كتبت بالواو على لغة من ) الكشاف ( مكتوبة بالواو وأنت خمري يف كتابتها باأللف والواو والياء قال صاحب 

  يفخم كما كتبت الصالة والزكاة وزيدت األلف بعدها تشبيهاً بواو اجلمع
  علم أن الربا قسمان ربا النسيئة وربا الفضلاملسألة الثالثة إ

أما ربا النسيئة فهو األمر الذي كان مشهوراً متعارفاً يف اجلاهلية وذلك أهنم كانوا يدفعون املال على أن يأخذوا كل 
ادوا يف شهر قدراً معيناً ويكون رأس املال باقياً مث إذا حل الدين طالبوا املديون برأس املال فإن تعذر عليه األداء ز

  احلق واألجل فهذا هو الربا الذي كانوا يف اجلاهلية يتعاملون به
  وأما ربا النقد فهو أن يباع من احلنطة مبنوين منها وما أشبه ذلك

إذا عرفت هذا فنقول املروي عن ابن عباس أنه كان ال حيرم إال القسم األول فكان يقول ال ربا إال يف النسيئة 
) صلى اهللا عليه وسلم ( ه أبو سعيد اخلدري شهدت ما مل تشهد أو مسعت من رسول اهللا وكان جيوز بالنقد فقال ل

ما مل تسمع مث روي أنه رجع عنه قال حممد بن سريين كنا يف بيت ومعنا عكرمة فقال رجل يا عكرمة ما تذكر وحنن 
حرمه ) صلى اهللا عليه وسلم  (يف بيت فالن ومعنا ابن عباس فقال إمنا كنت استحللت التصرف برأيي مث بلغين أنه 

فاشهدوا أين حرمته وبرئت منه إىل اهللا وحجة ابن عباس أن قوله َوأََحلَّ اللَُّه الْبَْيَع يتناول بيع الدرهم بالدرمهني نقداً 
َبوااْ إمنا يتناول وقوله َوَحرََّم الّربَوااْ ال يتناوله ألن الربا عبارة عن الزيادة وليست كل زيادة حمرمة بل قوله َوَحرََّم الّر

العقد املخصوص الذي كان مسمى فيما بينهم بأنه ربا وذلك هو ربا النسيئة فكان قوله َوَحرََّم الّربَوااْ خمصوصاً 
ل بالنسيئة فثبت أن قوله وَأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع يتناول ربا النقد وقوله َوَحرََّم الّربَوااْ ال يتناوله فوجب أن يبقى على احل

  ميكن أن يقال إمنا حيرمه وال

باحلديث ألنه يقتضي ختصيص ظاهر القرآن خمرب الواحد وأنه غري جائز وهذا هو عرف ابن عباس وحقيقته راجعة 
  إىل أن ختصيص القرآن خبرب الواحد هل جيوز أم ال



ا ربا النقد فباخلرب مث إن وأما مجهور اجملتهدين فقد اتفقوا على حترمي الربا يف القسمني أما القسم األول فبالقرآن وأم
اخلرب دل على حرمة ربا النقد يف األشياء الستة مث اختلفوا فقال عامة الفقهاء حرمة التفاضل غري مقصورة على هذه 

  الستة بل ثابتة يف غريها وقال نفاة القياس بل احلرمة مقصورة عليها وحجة هؤالء من وجوه
طعومات واألقوات أشياء أربعة فلو كان احلكم ثابتاً يف كل احلجة األوىل أن الشارع خص من املكيالت وامل

املكيالت أو يف كل املطعومات لقال ال تبيعوا املكيل باملكيل متفاضالً أو قال ال تبيعوا املطعوم باملطعوم متفاضالً فإن 
حلرمة مقصور عيها هذا الكالم يكون أشد اختصاراً وأكثرر فائدة فلما مل يقل ذلك بل عد األربعة علمنا أن حكم ا

  فقط
احلجة الثانية أنا بينا يف قوله تعاىل َوأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع يقتضي حل ربا النقد فأنتم أخرجتم ربا النقد من حتت هذا العموم 

خبرب الواحد يف األشياء الستة مث أثبتم احلرمة يف غريها بالقياس عليها فكان هذا ختصيصاً لعموم نص القرآن يف 
ء الستة خبرب الواحد ويف غريها بالقياس على األشياء الستة ثبت احلكم فيها خبرب الواحد ومثل هذا القياس األشيا

يكون أضعف بكثري من خرب الواحد وخرب الواحد أضعف من ظاهر القرآن فكان هذا ترجيحاً لألضعف على 
  األقوى وأنه غري جائز

ل النص ال متكن إال بواسطة تعليل احلكم يف مورد النص وذلك احلجة الثالثة أن التعدية من حمل النص إىل غري حم
غري جائز أما أوالً فألنه يقتضي تعليل حكم اهللا وذلك حمال على ما ثبت يف األصول وأما ثانياً فألن احلكم يف مورد 

ن حرمة ربا النقد النص معلوم واللغة مظنونة وربط املعلوم باملظنون غري جائز وأما مجهور الفقهاء فقد اتفقوا على أ
غري مقصورة على هذه األشياء الستة بل هي ثابتة يف غريها مث من املعلوم أنه ال ميكن تعدية احلكم عن حمل النص إىل 

غري حمل النص إال بتعليل احلكم الثابت يف حمل النص بعلة حاصلة يف غري حمل النص فلهذا املعىن اختلفوا يف العلة 
  على مذاهب

و مذهب الشافعي رضي اهللا عنه أن العلة يف حرمة الربا الطعم يف األشياء األربعة واشتراط احتاد فالقول األول وه
  اجلنس ويف الذهب والفضة النقدية

والقول الثاين قول أيب حنيفة رضي اهللا عنه أن كل ما كان مقدراً ففيه الربا والعلة يف الدراهم والدنانري الوزن ويف 
  اد اجلنساألشياء األربعة الكيل واحت

  والقول الثالث قول مالك رضي اهللا عنه أن العلة هو القوت أو ما يصلح به القوت وهو امللح
والقول الرابع وهو قول عبد امللك بن املاجشون أن كل ما ينتفع به ففيه الربا فهذا ضبط مذاهب الناس يف حكم 

  الربا والكالم يف تفاريع هذه املسائل ال يليق بالتفسري
الرابعة ذكروا يف سبب حترمي الربا وجوهاً أحدها الربا يقتضي أخذ مال اإلنسان من غري عوض ألن من يبيع املسألة 

  الدرهم بالدرمهني نقداً أو نسيئة فيحصل له زيادة درهم من غري عوض ومال اإلنسان

فوجب أن يكون ) حرمة مال اإلنسان كحرمة دمه ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( متعلق حاجته وله حرمة عظيمة قال 
  أخذ ماله من غري عوض حمرماً

فإن قيل مل ال جيوز أن يكون لبقاء رأس املال يف يده مدة مديدة عوضاً عن الدرهم الزائد وذلك ألن رأس املال لو 
بقي يف يده هذه املدة لكان ميكن املالك أن يتجر فيه ويستفيد بسبب تلك التجارة رحباً فلما تركه يف يد املديون 

  فع به املديون مل يبعد أن يدفع إىل رب املال ذلك الدرهم الزائد عوضاً عن انتفاعه مبالهوانت
قلنا إن هذا االنتفاع الذي ذكرمت أمر موهوم قد حيصل وقد ال حيصل وأخذ الدرهم الزائد أمر متيقن فتفويت املتيقن 



إمنا حرم الربا من حيث إنه مينع الناس عن  ألجل األمر املوهوم ال ينفك عن نوع ضرر وثانيها قال بعضهم اهللا تعاىل
االشتغال باملكاسب وذلك ألن صاحب الدرهم إذا متكن بواسطة عقد الربا من حتصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو 
نسيئة خف عليه اكتساب وجه املعيشة فال يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة وذلك يفضي 

لق ومن املعلوم أن مصاحل العامل ال تنتظم إال بالتجارات واحلرف والصناعات والعمارات وثالثها إىل انقطاع منافع اخل
قيل السبب يف حترمي عقد الربا أنه يفضي إىل انقطاع املعروف بني الناس من القرض ألن الربا إذا طابت النفوس 

على أخذ الدرهم بدرمهني فيفضي ذلك إىل بقرض الدرهم واسترجاع مثله ولو حل الربا لكانت حاجة احملتاج حتمله 
انقطاع املواساة واملعروف واإلحسان ورابعها هو أن الغالب أن املقرض يكون غنياً واملستقرض يكون فقرياً فالقول 
بتجويز عقد الربا متكني للغىن من أن يأخذ من الفقري الضعيف ما ال زائداً وذلك غري جائز برمحة الرحيم وخامسها 

لربا قد ثبتت بالنص وال جيب أن يكون حكم مجيع التكاليف معلومة للخلق فوجب القطع حبرمة عقد أن حرمة ا
  الربا وإن كنا ال نعلم الوجه فيه

أما قوله تعاىل الَ َيقُوُمونَ فأكثر املفسرين قالوا املراد منه القيام يوم القيامة وقال بعضهم املراد منه القيام من القرب 
  ة بني الوجهني فوجب محل اللفظ عليهماواعلم أنه ال منافا

  أما قوله تعاىل إِالَّ كََما َيقُوُم الَِّذى يََتَخبَّطُهُ الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمّس ففيه مسائل
املسألة األوىل التخبط معناه الضرب على غري استواء ويقال للرجل الذي يتصرف يف أمر وال يهتدي فيه إنه خيبط 

ألرض بأخفافه وختبطه الشيطان إذا مّسه خببل أو جنون ألنه كالضرب على غري خبط عشواء وخبط البعري ل
االستواء يف االدهاش وتسمى إصابة الشيطان باجلنون واخلبل خبطة ويقال به خبطة من جنون واملس اجلنون يقال 

نون مساً كما مس الرجل فهو ممسوس وبه مس وأصله من املس باليد كأن الشيطان ميس اإلنسان فيجنه مث مسي اجل
  أن الشيطان يتخبطه ويطؤه برجله فيخبله فسمي اجلنون خبطة فالتخبط بالرجل واملس باليد مث فيه سؤاالن

  السؤال األول التخبط تفعل فكيف يكون متعدياً
  اجلواب تفعل مبعىن فعل كثري حنو تقسمه مبعىن قسمه وتقطعه مبعىن قطعه

  السؤال الثاين مب تعلق قوله ِمَن الَْمّس

قلنا فيه وجهان أحدمها بقوله الَ َيقُوُمونَ والتقدير ال يقومون من املس الذي هلم إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
  والثاين أنه متعلق بقوله ياقَْومِ والتقدير ال يقومون إال كما يقوم املتخبط بسبب املس

ه تلك احلالة ألن الشيطان ميسه ويصرعه وهذا باطل املسألة الثانية قال اجلبائي الناس يقولون املصروع إمنا حدثت ب
  ألن الشيطان ضعيف ال يقدر على صرع الناس وقتلهم ويدل عليه وجوه

 ٢٢إبراهيم ( أحدها قوله تعاىل حكاية عن الشيطان َوَما كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم ّمن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدَعْوُتكُْم فَاسَْتجَْبُتْم ِلى 
أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل واإليذاء والثاين الشيطان إما أن يقال إنه كثيف  وهذا صريح يف) 

اجلسم أو يقال إنه من األجسام اللطيفة فإن كان األول وجب أن يرى ويشاهد إذ لو جاز فيه أن يكون كثيفاً 
وذلك جهالة عظيمة وألنه لو  وحيضر مث ال يرى جلاز أن يكون حبضرتنا مشوس ورعود وبروق وجبال وحنن ال نراها

كان جسماً كثيفاً فكيف ميكنه أن يدخل يف باطن بدن اإلنسان وأما إن كان جسماً لطيفاً كاهلواء فمثل هذا ميتنع أن 
يكون فيه صالبة وقوة فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع اإلنسان ويقتله الثالث لو كان الشيطان يقدر على أن 

فعل مثل معجزات األنبياء عليهم الصالة والسالم وذلك جير إىل الطعن يف النبّوة الرابع أن يصرع ويقتل لصح أن ي
الشيطان لو قدر على ذلك فلم ال يصرع مجيع املؤمنني ومل ال خيبطهم مع شدة عداوته ألهل اإلميان ومل ال يغصب 



واحتج القائلون بأن الشيطان يقدر أمواهلم ويفسد أحواهلم ويفشي أسرارهم ويزيل عقوهلم وكل ذلك ظاهر الفساد 
على هذه األشياء بوجهني األول ما روي أن الشياطني يف زمان سليمان بن داود عليهما السالم كانوا يعملون 

األعمال الشاقة على ما حكى اهللا عنهم أهنم كانوا يعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلوايب وقدور 
  راسيات

تعاىل كلفهم يف زمن سليمان فعند ذلك قدروا على هذه األفعال وكان ذلك من املعجزات  واجلواب عنه أنه
  لسليمان عليه السالم والثاين أن هذه اآلية وهي قوله يََتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ صريح يف أن يتخبطه الشيطان بسبب مسّه

رع وهو كقول أيوب عليه السالم أَّنى واجلواب عنه أن الشيطان ميّسه بوسوسته املؤذية اليت حيدث عندها الص
وإمنا حيدث الصرع عند تلك الوسوسة ألن اهللا تعاىل خلقه من ضعف )  ٤١ص ( َمسَّنِىَ  الشَّيْطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ 

الطباع وغلبة السوداء عليه حبيث خياف عند الوسوسة فال جيترىء فيصرع عند تلك الوسوسة كما يصرع اجلبان 
ايل وهلذا املعىن ال يوجد هذا اخلبط يف الفضالء الكاملني وأهل احلزم والعقل وإمنا يوجد فيمن به نقص من املوضع اخل

يف املزاج وخلل يف الدماغ فهذا مجلة كالم اجلبائي يف هذا الباب وذكر القفال فيه وجه آخر وهو أن الناس يضيفون 
هذا وأيضاً من عادة الناس أهنم إذا أرادوا تقبيح شيء الصرع إىل الشيطان وإىل اجلن فخوطبوا على ما تعارفوه من 

  ) ٦٥الصافات ( أن يضيفوه إىل الشيطان كما يف قوله تعاىل طَلُْعَها كَأَنَُّه ُرءوسُ الشَّياِطنيِ 
املسألة الثالثة للمفسرين يف اآلية أقوال األول أن آكل الربا يبعث يوم القيامة جمنوناً وذلك كالعالمة املخصوصة 

  ل الربا فعرفه أهل املوقف لتلك العالمة أنه آكل الربا يف الدنيا فعلى هذا معىنبآك

  اآلية أهنم يقومون جمانني كمن أصابه الشيطان جبنون
( والقول الثاين قال ابن منبه يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعني لقوله َيخُْرُجونَ ِمَن االْْجدَاِث سَِراعاً 

آكلة الربا فإهنم يقومون ويسقطون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس وذلك ألهنم أكلوا  إال)  ٤٣املعارج 
الربا يف الدنيا فأرباه اهللا يف بطوهنم يوم القيامة حىت أثقلهم فهم ينهضون ويسقطون ويريدون اإلسراع وال يقدرون 

يف املشي بسبب ثقل البطن وهذا ليس من  وهذا القول غري األول ألنه يريد أن آكلة الربا ال ميكنهم اإلسراع
انطلق به جربيل إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( اجلنون يف شيء ويتأكد هذا القول مبا روي يف قصة اإلسراء أن النيب 

رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم يقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع فقلت يا جربيل من هؤالء قال الَِّذينَ 
  َبوااْ الَ َيقُوُمونَ إِالَّ كََما َيقُوُم الَِّذى َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمّسَيأْكُلُونَ الّر

( ا ُهم مُّْبِصُرونَ والقول الثالث أنه مأخوذ من قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْواْ إِذَا َمسَُّهْم طَِئٌف ّمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّرواْ فَإِذَ
ألن الشيطان يدعو إىل طلب اللذات والشهوات واالشتغال بغري اهللا فهذا هو املراد من  وذلك)  ٢٠١األعراف 

مس الشيطان ومن كان كذلك كان يف أمر الدنيا متخبطاً فتارة الشيطان جيره إىل النفس واهلوى وتارة امللك جيره 
اصل بفعل الشيطان وآكل إىل الدين والتقوى فحدثت هناك حركات مضطربة وأفعال خمتلفة فهذا هو اخلبط احل

الربا ال شك أنه يكون مفرطاً يف حب الدنيا متهالكاً فيها فإذا مات على ذلك احلب صار ذلك احلب حجاباً بينه 
وبني اهللا تعاىل فاخلبط الذي كان حاصالً يف الدنيا بسبب حب املال أورثه اخلبط يف اآلخرة وأوقعه يف ذل احلجاب 

  لوجهني اللذين نقلنامها عمن نقلناوهذا التأويل أقرب عندي من ا
  أما قوله تعاىل ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ إِنََّما الْبَْيُع ِمثْلُ الّرَبوااْ ففيه مسائل

املسألة األوىل القوم كانوا يف حتليل الربا على هذه الشبهة وهي أن من اشترى ثوباً بعشرة مث باعه بأحد عشر فهذا 
بأحد عشرة جيب أن يكون حالل ألنه ال فرق يف العقل بني األمرين فهذا يف ربا النقد حالل فكذا إذا باع العشرة 



وأما يف ربا النسيئة فكذلك أيضاً ألنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة يف احلال بأحد عشر إىل شهر جاز فكذا 
 وذلك ألنه إمنا جاز هناك إذا أعطى العشرة بأحد عشر إىل شهر وجب أن جيوز ألنه ال فرق يف العقل بني الصورتني

ألنه حصل التراضي من اجلانبني فكذا ههنا ملا حصل التراضي من اجلانبني وجب أن جيوز أيضاً فالبياعات إمنا 
شرعت لدفع احلاجات ولعلل اإلنسان أن يكون صفر اليد يف احلال شديد احلاجة ويكون له يف املستقبل من الزمان 

مل يعطه رب املال شيئاً فيبقى اإلنسان يف الشدة واحلاجة إما بتقدير جواز الربا فيعطيه  أموال كثرية فإذا مل جيز الربا
رب املال طمعاً يف الزيادة واملديون يرده عند وجدان املال وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان املال أسهل عليه من 

ائر البياعات ألجل دفع احلاجة فهذا هو البقاء يف احلاجة قبل وجدان املال فهذا يقتضي حل الربا كما حكمنا حبل س
شبهة القوم واهللا تعاىل أجاب عنه حبرف واحد وهو قوله وَأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الّربَوااْ ووجه اجلواب أن ما ذكرمت 

رض النص عا) صلى اهللا عليه وسلم ( معارضة للنص بالقياس وهو من عمل إبليس فإنه تعاىل ملا أمره بالسجود آلدم 
  واعلم أن نفاة القياس)  ٧٦ص ) (  ١٢األعراف ( بالقياس فقال أََناْ َخْيٌر ّمْنُه َخلَقْتَنِي ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ 

يتمسكون هبذا احلرف فقالوا لو كان الدين بالقياس لكانت هذه الشبهة الزمة فلما كانت مدفوعة علمنا أن الدين 
القفال رمحة اهللا عليه الفرق بني البابني فقال من باع ثوباً يساوي عشرة بعشرين فقد جعل  بالنص ال بالقياس وذكر

ذات الثوب مقابالً بالعشرين فلما حصل التراضي على هذا التقابل صار كل واحد منهما مقابالً لآلخر يف املالية 
ة فقد أخذ العشرة الزائدة من غري عندمها فلم يكن أخذ من صاحبه شيئاً بغري عوض أما إذا باع العشرة بالعشر

عوض وال ميكن أن يقال إن غرضه هو االمهال يف مدة األجل ألن االمهال ليس ماالً أو شيئاً يشار إليه حىت جيعله 
  عوضاً عن العشرة الزائدة فظهر الفرق بني الصورتني
بَْيُع ِمثْلُ الّرَبوااْ يدل على أن الوعيد إمنا حيصل باستحالهلم املسألة الثانية ظاهر قوله تعاىل ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ إِنََّما الْ

  الربا دون اإلقدام عليه وأكله مع التحرمي وعلى هذا التقدير ال يثبت هبذه اآلية كون الربا من الكبائر
  فإن قيل مقدمة اآلية تدل على أن قيامهم يوم القيامة متخبطني كان بسبب أهنم أكلوا الربا

ه ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ إِنََّما الْبَْيُع ِمثْلُ الّرَبوااْ صريح يف أن العلة لذلك التخبط هو هذا القول واالعتقاد فقط قلنا إن قول
وعند هذا جيب تأويل مقدمة اآلية وقد بينا أنه ليس املراد من األكل نفس األكل وذكرنا عليه وجوهاً من الدالئل 

لربا وحنن حنمله على استحالل الربا واستطابته وذلك ألن األكل قد يعرب به عن فأنتم محلتموه على التصرف يف ا
االستحالل يقال فالن يأكل مال اهللا قضماً خصماً أي يستحل التصرف فيه وإذا محلنا األكل على االستحالل 

ا اآلية على وعيد من صارت مقدمة اآلية مطابقة ملؤخرهتا فهذا ما يدل عليه لفظ اآلية إال أن مجهور املفسرين محلو
  يتصرف يف مال الربا ال على وعيد من يستحل هذا العقد

املسألة الثالثة يف اآلية سؤال وهو أنه مل مل يقل إمنا الربا مثل البيع وذلك ألن حل البيع متفق عليه فهم أرادوا أن 
ية أن يقال إمنا الربا مثل البيع يقيسوا عليه الربا ومن حق القياس أن يشبه حمل اخلالف مبحل الوفاق فكان نظم اآل

  فما احلكمة يف أن قلب هذه القضية فقال إِنََّما الْبَْيُع ِمثْلُ الّرَبوااْ
واجلواب أنه مل يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس بل كان غرضهم أن الربا والبيع متماثالن من مجيع 

  والثاين باحلرمة وعلى هذا التقدير فأيهما قدم أو أخر جازالوجوه املطلوبة فكيف جيوز ختصيص أحد املثلني باحلل 
  أما قوله تعاىل وَأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الّرَبوااْ ففيه مسائل

املسألة األوىل حيتمل أن يكون هذا الكالم من متام كالم الكفار واملعىن أهنم قالوا البيع مثل الربا مث إنكم تقولون 
الَْبْيَع َوَحرََّم الّربَوااْ فكيف يعقل هذا يعين أهنما ملا كانا متماثلني فلو حل أحدمها وحرم اآلخر لكان ذلك  َوأََحلَّ اللَُّه



بيل إيقاعاً للتفرقة بني املثلني وذلك غري الئق حبكمة احلكيم فقوله أََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الّرَبوااْ ذكره الكفار على س
ثر املفسرين فقد اتفقوا على أن كالم الكفار انقطع عند قوله إِنََّما الَْبْيُع مِثْلُ الّربَوااْ وأما قوله أََحلَّ االستبعاد وأما أك

اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الّرَبوااْ فهو كالم اهللا تعاىل ونصه على هذا الفرق ذكره إبطاالً لقول الكفار إمنا البيع مثل الربا 
  لقول وجوهواحلجة على صحة هذا ا

احلجة األوىل أن قول من قال هذا كالم الكفار ال يتم إال بإضمار زيادات بأن حيمل ذلك على االستفهام على سبيل 
اإلنكار أو حيمل ذلك على الرواية من قول املسلمني ومعلوم أن اإلضمار خالف األصل وأما إذا جعلناه كالم اهللا 

  ذلك أوىل ابتداء مل حيتج فيه إىل هذا اإلضمار فكان
احلجة الثانية أن املسلمني أبداً كانوا متمسكني يف مجيع مسائل البيع هبذه اآلية ولوال أهنم علموا أن ذلك كالم اهللا ال 

  كالم الكفار وإال ملا جاز هلم أن يستدلوا به ويف هذه احلجة كالم سيأيت يف املسألة الثانية
وله فََمن َجاءُه َمْوِعظَةٌ  ّمْن رَّّبِه فَانتََهى فَلَُه َما َسلََف َوأَْمُرُه إِلَى اللَّهِ احلجة الثالثة أنه تعاىل ذكر عقيب هذه الكلمة ق

الْبَيُْع  َوَمْن َعاَد فَأُْولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها فظاهر هذا الكالم يقتضي أهنم ملا متسكوا بتلك الشبهة وهي قوله إِنََّما
عاىل قد كشف عن فساد تلك الشبهة وعن ضعفها ولو مل يكن قوله َوأََحلَّ اللَُّه الْبَْيَع َوَحرََّم الّربَوااْ ِمثْلُ الّربَوااْ فاهللا ت

  كالم اهللا مل يكن جواب تلك الشبهة مذكوراً فلم يكن قوله فََمن َجاءُه َمْوِعظَةٌ  ّمْن رَّّبِه الئقاً هبذا املوضع
نه أن قوله وَأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الّرَبوااْ من اجملمالت اليت ال جيوز املسألة الثانية مذهب الشافعي رضي اهللا ع

التمسك هبا وهذا هو املختار عندي ويدل عليه وجوه األول أنا بينا يف أصول الفقه أن االسم املفرد احمللي بالم 
كذلك كفى العمل به يف ثبوت حكمه يف التعريف ال يفيد العموم ألبتة بل ليس فيه إال تعريف املاهية ومىت كان 

  صورة واحدة
والوجه الثاين وهو أنا إذا سلمنا أنه يفيد العموم ولكنا ال نشك أن إفادته العموم أضعف من إفادة ألفاظ اجلمع 

ة االستغراق فثبت للعموم مثالً قوله َوأََحلَّ اللَُّه الْبَْيَع وإن أفاد االستغراق إال أن قوله وأحل اهللا البيعات أقوى يف إفاد
أن قوله َوأََحلَّ اللَُّه الْبَْيَع ال يفيد االستغراق إال إفادة ضعيفة مث تقدير العموم ال بد وأن يطرق إليها ختصيصات كثرية 

ألنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( خارجة عن احلصر والضبط ومثل هذا العموم ال يليق بكالم اهللا تعاىل وكالم رسوله 
اهللا تعاىل حمال فأما العام الذي يكون موضع التخصيص منه قليالً جداً فذلك جائز ألن إطالق كذب والكذب على 

  لفظ االستغراق على األغلب عرف مشهور يف كالم العرب فثبت أن محل هذا على العموم غري جائز
لدنيا وما سألناه من ا) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الثالث ما روي عن عمر رضي اهللا عنه قال خرج رسول اهللا 

  عن الربا ولو كان هذا اللفظ مفيداً للعموم ملا قال ذلك فعلمنا أن هذه اآلية من اجملمالت
الوجه الرابع أن قوله وَأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع يقتضي أن يكون كل بيع حالالً وقوله َوَحرََّم الّرَبوااْ يقتضي أن يكون كل ربا 

ال بيع إال ويقصد به الزيادة فأول اآلية أباح مجيع البيوع وآخرها حرم اجلميع فال حراماً ألن الربا هو الزيادة و
صلى اهللا ( يعرف احلالل من احلرام هبذه اآلية فكانت جمملة فوجب الرجوع يف احلالل واحلرام إىل بيان الرسول 

  ) عليه وسلم 
ل املوعظة ألن تأنيثها غري حقيقي وألهنا يف معىن الوعظ وقرأ أما قوله فََمن َجاءُه َمْوِعظَةٌ  ّمْن رَّّبِه فاعلم أنه ذكر فع

  أيب واحلسن فََمْن َجاءْتُه مَّْوِعظَةٌ  مث قال فَانَتَهى أي فامتنع مث قال فَلَُه َما َسلََف وفيه مسألتان



ية وهو املسألة األوىل يف التأويل وجهان األول قال الزجاج أي صفح له عما مضى من ذنبه من قبل نزول هذه اآل
وهذا التأويل ضعيف ألنه قبل نزول اآلية )  ٣٨األنفال ( كقوله قُل ِللَِّذيَن كَفَُرواْ إِن يَنَتُهواْ ُيْغفَْر لَُهْم مَّا قَْد َسلََف 

يف التحرمي مل يكن ذلك حراماً وال ذنباً فكيف يقال املراد من اآلية الصفح عن ذلك الذنب مع أنه ما كان هناك 
تأخر ال يؤثر يف الفعل املتقدم وألنه تعاىل أضاف ذلك إليه بالم التمليك وهو قوله فَلَُه َما َسلََف ذنب والنهي امل

فكيف يكون ذلك ذنباً الثاين قال السدي له ما سلف أي له ما أكل من الربا وليس عليه رد ما سلف فأما من مل 
البقرة ( ذلك بقوله فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَْربٍ  يقض بعد فال جيوز له أخذه وإمنا له رأس ماله فقط كما بينه بعد

٢٧٩ (  
املسألة الثانية قال الواحدي السلف املتقدم وكل شيء قدمته أمامك فهو سلف ومنه األمة السالفة والسالفة العنق 

  رج من عصريهالتقدمه يف جهة العلو والسلفة ما يقدم قبل الطعام وسالفة اخلمر صفوهتا ألنه أول ما خي
أما قوله تعاىل َوأَْمُرُه إِلَى اللَِّه ففيه وجوه للمفسرين إال أن الذي أقوله إن هذه اآلية خمتصة مبن ترك استحالل الربا 

  من غري بيان أنه ترك أكل الربا أو مل يترك والدليل عليه مقدمة اآلية ومؤخرهتا
ّمْن رَّّبِه فَانَتَهى ليسس فيه بيان أنه انتهى عماذا فال بد وأن يصرف  أما مقدمة اآلية فألن قوله فََمن َجاءُه َمْوِعظَةٌ 

ذلك املذكور إىل السابق وأقرب املذكورات يف هذه الكلمة ما حكى اهللا أهنم قالوا إمنا البيع مثل الربا فكان قوله 
  فَانَتَهى عائداً إليه فكان املعىن فانتهى عن هذا القول

َمْن َعاَد فَأُْولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ومعناه عاد إىل الكالم املتقدم وهو وأما مؤخرة اآلية فقوله َو
استحالل الربا أَمْرِى إِلَى اللَِّه مث هذا اإلنسان إما أن يقال إنه كما انتهى عن استحالل الربا انتهى أيضاً عن أكل 

خص مقراً بدين اهللا عاملاً بتكليف اهللا فحينئذ يستحق املدح الربا أو ليس كذلك فإن كان األول كان هذا الش
والتعظيم واإلكرام لكن قوله أَْمرِى إِلَى اللَِّه ليس كذلك ألنه يفيد أنه تعاىل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فثبت أن 

الربا مث أكل الربا فههنا أمره هذه اآلية ال تليق بالكافر وال باملؤمن املطيع فلم يبق إال أن يكون خمتصاً مبن أقر حبرمة 
ء فيكون هللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهو كقوله إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيشَْرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشا

  ذلك دليالً ظاهراً على صحة قولنا أن العفو من اهللا مرجو
  َحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ فاملعىن ومن عاد إىل استحالل الربا حىت يصري كافراًأما قوله َوَمْن َعاَد فَأُْولَِئَك أَْص

واعلم أن قوله فَأُْولَاِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ دليل قاطع يف أن اخللود ال يكون إال للكافر ألن قوله 
اد إىل قول الكافر وكذلك قوله ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ يفيد احلصر وهذا يدل أُْولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ يفيد احلصر فيمن ع

على أن كونه صاحب النار وكونه خالداً يف النار ال حيصل إال يف الكفار أقصى ما يف الباب أنا خالفنا هذا الظاهر 
ضع وذلك أن مذهبنا أن وأدخلنا سائر الكفار فيه لكنه يبقى على ظاهره يف صاحب الكبرية فتأمل يف هذه املوا

صاحب الكبرية إذا كان مؤمناً باهللا ورسوله جيوز يف حقه أن يعفو اهللا عنه وجيوز أن يعاقبه اهللا وأمره يف البابني موكل 
  إىل اهللا مث بتقدير أن يعاقبه اهللا فإنه ال خيلد يف النار بل

أَمْرِى إِلَى اللَِّه على جواز العفو يف حق صاحب خيرجه منها واهللا تعاىل بّين صحة هذا املذهب يف هذه اآليات بقوله 
  الكبرية على ما بيناه

 مث قوله فَأُْولَاِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ يدل على أن بتقدير أن يدخله اهللا النار لكنه ال خيلده فيها األن
  اخللود خمتص بالكفار ال بأهل اإلميان وهذا بيان شريف وتفسري حسن

  َيْمَحُق اللَُّه الْرَِّبوااْ َويُْربِى الصََّدقَاِت َواللَُّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَِثيمٍ



إعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف الزجر عن الربا وكان قد بالغ يف اآليات املتقدمة يف األمر بالصدقات ذكر هاهنا ما جيري 
فساده وذلك ألن الداعي إىل فعل الربا حتصيل املزيد يف جمرى الدعاء إىل ترك الصدقات وفعل الربا وكشف عن 

اخلريات والصارف عن الصدقات االحتراز عن نقصان اخلري فبني تعاىل أن الربا وإن كان زيادة يف احلال إال أنه 
ن نقصان يف احلقيقة وأن الصدقة وإن كانت نقصاناً يف الصورة إال أهنا زيادة يف املعىن وملا كان األمر كذلك كا

الالئق بالعاقل أن ال يلتفت إىل ما يقضي به الطبع واحلس من الدواعي والصوارف بل يعول على ما ندبه الشرع 
  إليه من الدواعي والصوارف فهذا وجه النظم ويف اآلية مسائل

يقال هجري ما املسألة األوىل احملق نقصان الشيء حاال بعد حال ومنه احملاق يف اهلالل يقال حمقه اهللا فامنحق وامتحق و
  حق إذا نقص يف كل شيء حبرارته

املسألة الثانية إعلم أن حمق الربا وإرباء الصدقات حيتمل أن يكون يف الدنيا وأن يكون يف اآلخرة أما يف الدنيا فنقول 
كة عن حمق الربا يف الدنيا من وجوه أحدها أن الغالب يف املرايب وإن كثر ماله أن تؤل عاقبته إىل الفقر وتزول الرب

وثانيها إن مل ينقص ماله فإن عاقبته الذم والنقص ) الربا وإن كثر فإىل قل ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ماله قال 
وسقوط العدالة وزوال األمانة وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة وثالثها أن الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ 

ليه وذلك يكون سبباً لزوال اخلري والربكة عنه يف نفسه وماله أمواهلم بسبب الربا يلعنونه ويبغضونه ويدعون ع
ورابعها أنه مىت اشتهر بني اخللق أنه إمنا مجع ماله من الربا توجهت إىل األطماع وقصده كل ظامل ومارق وطماع 

األول قال  ويقولون إن ذلك املال ليس له يف احلقيقة فال يترك يف يده وأما إن الربا سبب للمحق يف اآلخرة فلوجوه
ابن عباس رضي اهللا عنهما معىن هذا احملق أن اهللا تعاىل ال يقبل منه صدقة وال جهاداً وال حجاً وال صلة رحم وثانيها 

إن مال الدنيا ال يبقى عند املوت ويبقى التبعة والعقوبة وذلك هو اخلسار األكرب وثالثها أنه ثبت يف احلديث أن 
راء خبمسمائة عام فإذا كان الغين من الوجه احلالل كذلك فما ظنك بالغين من األغنياء يدخلون اجلنة بعد الفق

  الوجه احلرام املقطوع حبرمته كيف يكون فذلك هو احملق والنقصان
  وأما أرباء الصدقات فيحتمل أن يكون املراد يف الدنيا وأن يكون املراد يف اآلخرة

هللا له فإذا كان اإلنسان مع فقره وحاجته حيسن إىل عبيد اهللا أما يف الدنيا فمن وجوه أحدها أن من كان هللا كان ا
اللّهم يسر ( فاهللا تعاىل ال يتركه ضائعاً يف الدنيا ويف احلديث الذي رويناه فيما تقدم أن امللك ينادي كل يوم جائعاً 

إليه وسكون الناس  وثانيها أنه يزداد كل يوم يف جاهه وذكره اجلميل وميل القلوب) لكل منفق خلفا وملمسك تلفا 
إليه وذلك أفضل من املال مع أضداد هذه األحوال وثالثها أن الفقراء يعينونه بالدعوات الصاحلة ورابعها األطماع 

تنقطع عنه فإنه مىت اشتهر أنه متشمر إلصالح مهمات الفقراء والضعفاء فكل أحد حيترز عن منازعته وكل ظامل 
  للّهم إال نادراً فهذا هو املراد بأرباء الصدقات يف الدنياوكل طماع ال جيوز أخذ شيء من ماله ا

إن اهللا تعاىل يقبل ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وأما إرباؤها يف اآلخرة فقد روى أبو هريرة أنه قال قال رسول اهللا 
لقمة تصري مثل الصدقات وال يقبل منها إال الطيب ويأخذها بيمينه فريبيها كما يريب أحدكم مهره أو فلوه حىت أن ال

التوبة (  وتصديق ذلك بني يف كتاب اهللا أَلَمْ َيْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ  َعْن ِعَباِدِه َوَيأُْخذُ الصََّدقَاِت) أحد 
ونظري قوله َيْمَحُق اللَُّه قال القفال رمحه اهللا تعاىل )  ٢٧٦البقرة ( َيْمَحُق اللَُّه الّْربَوااْ َوُيرْبِى الصََّدقَاِت )  ١٠٤

الّْرَبوااْ املثل الذي ضربه فيما تقدم بصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً ونظري قوله َوُيرْبِى الصََّدقَاِت املثل 
  الذي ضربه اهللا حببة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة

فاعلم أن الكفار فعال من الكفر ومعناه من كان ذلك منه عادة والعرب  أما قوله َواللَُّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ



تسمي املقيم على الشيء هبذا فتقول فالن فعال للخري أمار به واألثيم فعيل مبعىن فاعل وهو اآلمث وهو أيضاً مبالغة 
فيكون جاحداً وفيه وجه يف االستمرار على اكتساب اآلثام والتمادي فيه وذلك ال يليق إال مبن ينكر حترمي الربا 

آخر وهو أن يكون الكفار راجعاً إىل املستحيل واألثيم يكون راجعاً إىل من يفعله مع اعتقاد التحرمي فتكون اآلية 
  جامعة للفريقني

ُرُهْم ِعندَ َربِّهِْم َوالَ خَْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ إِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت َوأَقَاُمواْ الصَّلَواةَ  َوآَتُواْ الزَّكَواةَ  لَُهْم أَْج
  ُهْم َيْحَزُنونَ

إعلم أن عادة اهللا يف القرآن مطردة بأنه تعاىل مهما ذكر وعيداً ذكر بعده وعداً فلما بالغ ههنا يف وعيد املرايب أتبعه 
  هبذا الوعد وقد مضى تفسري هذه اآلية يف غري موضع وفيه مسائل

  احتج من قال بأن العمل الصاحل خارج عن مسمى اإلميان هبذه اآلية فإنه قال إِنّاملسألة األوىل 

َ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت فعطف عمل الصاحلات على اإلميان واملعطوف مغاير للمعطوف عليه ومن الناس 
أَقَاُمواْ الصَّلَواةَ  َوآَتُواْ الزَّكَواةَ  مع أنه ال نزاع يف من أجاب عنه أليس أنه قال يف هذه اآلية َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت َو

اْ إقامة الصالة وإيتاء الزكاة داخالن حتت َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت فكذا فيما ذكرمت وأيضاً قال تعاىل الَِّذيَن كَفَرُواْ َوَصدُّو
  ) ١٠ ٥املائدة ) (  ٢٣٩البقرة ( بُواْ بِئَايَاِتَنا وقال الَِّذيَن كَفَرُواْ َوكَذَّ)  ٣٤حممد ( َعن َسبِيلِ اللَِّه 

وللمستدل األول أن جييب عنه بأن األصل محل كل لفظة على فائدة جديدة ترك العمل به عند التعذر فيبقى يف غري 
  موضع التعذر على األصل

ن األول جيري جمرى ما إذا باع بالنقد فذاك املسألة الثانية لَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َرّبهِمْ أقوى من قوله على رهبم أجرهم أل
النقد هناك حاضر مىت شاء البائع أخذه وقوله أجرهم على رهبم جيري جمرى ما إذا باع بالنسيئة يف الذمة وال شك 

  أن األول أفضل
وف عليهم فيما يستقبلهم من املسألة الثالثة اختلفوا يف قوله َوالَ خَْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ فقال ابن عباس ال خ

أحوال القيامة وال هم حيزنون بسبب ما تركوه يف الدنيا فإن املنتقل من حالة إىل حالة أخرى فوقها رمبا حيزن على 
بعض ما فاته من األحوال السالفة وإن كان مغتبطاً بالثانية ألجل إلفه وعادته فبّين تعاىل أن هذا القدر من الغصة ال 

ب والكرامة وقال األصم ال خوف عليهم من عذاب يومئذ وال هم حيزنون بسبب أنه فاهتم النعيم يلحق أهل الثوا
الزائد الذي قد حصل لغريهم من السعداء ألنه ال منافسة يف اآلخرة وال هم حيزنون أيضاً بسبب أنه مل يصدر منا يف 

  ذلك ألن هذه اخلواطر ال توجد يف اآلخرةالدنيا طاعة أزيد مما صدر حىت صرنا مستحقني لثواب أزيد مما وجدناه و
واةَ  لَُهْم أَْجُرُهْم ِعندَ املسألة الرابعة يف قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت َوأَقَاُمواْ الصَّلَواةَ  َوآَتُواْ الزَّكَ

مث عند انقطاع حيضها ماتت أو الرجل بلغ  َربّهِْم إشكال هو أن املرأة إذا بلغت عارفة باهللا وكما بلغت حاضت
عارفاً باهللا وقبل أن جتب عليه الصالة والزكاة مات فهما باالتفاق من أهل الثواب فدل ذلك على أن استحقاق 

األجر والثواب ال يتوقف على حصول األعمال وأيضاً من مذهبنا أن اهللا تعاىل قد يثيب املؤمن الفاسق اخلايل عن 
  إذا كان كذلك فكيف وقف اهللا هاهنا حصول األجر على حصول األعمالمجيع األعمال و

اجلواب أنه تعاىل إمنا ذكر هذه اخلصال ال ألجل أن استحقاق الثواب مشروط هبذا بل ألجل أن لكل واحد منهما 
مث قال َوَمن َيفَْعلْ )  ٦٨الفرقان ( أثراً يف جلب الثواب كما قال يف ضد هذا َوالَِّذيَن الَ َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَاَها ءاَخَر 

ومعلوم أن من ادعى مع اهللا إالهاً آخر ال حيتاج يف استحقاقه العذاب إىل عمل آخر )  ٦٨الفرقان ( ذاِلَك َيلَْق أَثَاماً 
ولكن اهللا مجع الزنا وقتل النفس على سبيل االستحالل مع دعاء غري اهللا إالهاً لبيان أن كل واحد من هذه اخلصال 



  وجب العقوبةي
 )٢٧٨ (  

َتفَْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَْربٍ مَِّن اللَِّه َوَرسُولِِه  ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه َوذَرُواْ َما بَِقىَ  ِمَن الرِّبَوااْ إِن كُنُتْم مُّْؤِمنَِني فَإِن لَّْم
ظِْلُمونَ َوالَ ُتظْلَُمونَ َوإِن كَانَ ذُو ُعْسَرةٍ  فََنِظَرةٌ  إِلَى مَْيَسَرةٍ  َوأَن َتَصدَّقُواْ َخْيرٌ َوإِن ُتبُتْم فَلَكُْم ُرءُوُس أَْموَاِلكُْم الَ َت

  نََوُهمْ الَ ُيظْلَُمو لَّكُْم إِن كُنُتمْ َتْعلَُمونَ َواتَّقُواْ َيْوًما تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ مَّا كََسَبْت
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل إعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية املتقدمة أن من انتهى عن الربا فله ما سلف فقد كان جيوز أن يظن أنه ال 
فرق بني املقبوض منه وبني الباقي يف ذمة القوم فقال تعاىل يف هذه اآلية وَذَُرواْ َما بَِقىَ  ِمَن الّربَوااْ وبني به أن ذلك 

ذا كان عليهم ومل يقبض فالزيادة حترم وليس هلم أن يأخذوا إال رؤوس أمواهلم وإمنا شدد تعاىل يف ذلك ألن من إ
انتظر مدة طويلة يف حلول األجل مث حضر الوقت وظن نفسه على أن تلك الزيادة قد حصلت له فيحتاج يف منعه 

عنه َوذَُرواْ َما َبِقىَ  ِمَن الّرَبوااْ يعين إن كنتم قد قبضتم شيئاً عنه إىل تشديد عظيم فقال اتَّقُواْ اللََّه واتقاؤه ما هنى 
  فيعفو عنه وإن مل تقبضوه أو مل تقبضوا بعضه فذلك الذي مل تقبضوه كال كان أو بعضاً فإنه حمرم قبضه
ى وال ينقص وإعلم أن هذه اآلية أصل كبري يف أحكام الكفار إذا أسلموا وذلك ألن ما مضى يف وقت الكفر فإنه يبق

وال يفسخ وما ال يوجد منه شيء يف حال الكفر فحكمه حممول على اإلسالم فإذا تناكحوا على ما جيوز عندهم وال 
جيوز يف اإلسالم فهو عفو ال يتعقب وإن كان النكاح وقع على حمرم فقبضته املرأة فقد مضى وإن كانت مل تقبضه 

  شافعي رضي اهللا عنهفلها مهر مثلها دون املهر املسمى هذا مذهب ال
  فإن قيل كيف قال ّمْسَتقِيمٍ ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ اتَّقُواْ مث قال يف آخره إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني

اجلواب من وجوه األول أن هذا مثل ما يقال إن كنت أخاً فأكرمين معناه إن من كان أخا أكرم أخاه والثاين قيل 
لثالث إن كنتم تريدون استدامة احلكم لكم باإلميان الرابع يا أيها الذين آمنوا بلساهنم معناه إن كنتم مؤمنني قبله ا

  ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني بقلوبكم
  املسألة الثانية يف سبب نزول اآلية روايات

أن يأخذوا رؤوس الرواية األوىل أهنا خطاب ألهل مكة كانوا يرابون فلما أسلموا عند فتح مكة أمرهم اهللا تعاىل 
  أمواهلم دون الزيادة

والرواية الثانية قال مقاتل إن اآلية نزلت يف أربعة أخوة من ثقيف مسعود وعبد يا ليل وحبيب وربيعة بنو عمرو بن 
على الطائف أسلم األخوة مث طالبوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( عمري الثقفي كانوا يداينون بين املغرية فلما ظهر النيب 

  بين املغرية فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية برباهم
والرواية الثالثة نزلت يف العباس وعثمان بن عفان رضي اهللا عنهما وكانا أسلفا يف التمر فلما حضر اجلداد قبضا 

  بعضاً وزاد يف الباقي فنزلت اآلية وهذا قول عطاء وعكرمة
  ن يف الربا وهو قول السديالرواية الرابعة نزلت يف العباس وخالد بن الوليد وكانا يسلفا

املسألة الثالثة قال القاضي قوله إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني كالداللة على أن اإلميان ال يتكامل إذا أصر اإلنسان على كبرية 
  وإمنا يصري مؤمناً باإلطالق إذا اجتنب كل الكبائر

على أن العمل خارج )  ٣البقرة ( ْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ واجلواب ملا دلّت الدالئل الكثرية املذكورة يف تفسري قوله الَِّذيَن ُي



عن مسمى اإلميان كانت هذه اآلية حممولة على كمال اإلميان وشرائعه فكان التقدير إن كنتم عاملني مبقتضى شرائع 
  اإلميان وهذا وإن كان تركاً للظاهر لكنا ذهبنا إليه لتلك الدالئل

  فَأْذَُنواْ بَِحْربٍ ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه وفيه مسائل مث قال تعاىل فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ
املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة فَأْذَُنواْ مفتوحة األلف ممدودة مكسورة الذال على مثال فَئَاِمُنواْ والباقون فَأْذَنُواْ 

ضي اهللا عنه أهنما قرآ وعن علي ر) صلى اهللا عليه وسلم ( بسكون اهلمزة مفتوحة الذال مقصورة وروي عن النيب 
ومفعول اإليذان حمذوف )  ١٠٩األنبياء ( كذلك فَأْذَُنواْ ممدودة أي فاعلموا من قوله تعاىل فَقُلْ ءاذَنُتكُْم َعلَى سََواء 

يف هذه اآلية والتقدير فاعلموا من مل ينته عن الربا حبرب من اهللا ورسوله وإذا أمروا بإعالم غريهم فهم أيضاً قد 
ك لكن ليس يف علمهم داللة على إعالم غريهم فهذه القراءة يف البالغة آكد وقال أمحد بن حيىي قراءة علموا ذل

  العامة من االذن أي كونوا على علم وإذن وقرأ احلسن فأيقنوا وهو دليل لقراءة العامة
ذَنُواْ بَِحْربٍ ّمَن اللَِّه خطاب مع املؤمنني املصرين املسألة الثانية اختلفوا يف أن اخلطاب بقوله مُّْؤِمنَِني فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ فَأْ

على معاملة الربا أو هو خطاب مع الكفار املستحلني للربا الذين قالوا إمنا البيع مثل الربا قال القاضي واالحتمال 
َها الَِّذيَن ءاَمنُواْ اتَّقُواْ اللََّه األول أوىل ألن قوله فَأْذَنُواْ خطاب مع قوم تقدم ذكرهم وهم املخاطبون بقوله َيْحَزُنونَ يأَيُّ

  َوذَُرواْ َما بَِقىَ  ِمَن الّرَبوااْ وذلك يدل على أن اخلطاب مع املؤمنني
  فإن قيل كيف أمر باحملاربة مع املسلمني

) اربة من أهان يل ولياً فقد بارزين باحمل( قلنا هذه اللفظة قد تطلق على من عصى اهللا غري مستحل كما جاء يف اخلرب 
وقد جعل كثري ) من مل يدع املخابرة فليأذن حبرب من اهللا ورسوله ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وعن جابر عن النيب 

  أصالً يف قطع)  ٣٣املائدة ( من املفسرين والفقهاء قوله تعاىل إِنََّما جََزاء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرسُولَُه 

  ذكر هذا النوع من التهديد مع املسلمني وارد يف كتاب اهللا ويف سّنة رسوله الطريق من املسلمني فثبت أن
إذا عرفت هذا فنقول يف اجلواب عن السؤال املذكور وجهان األول املراد املبالغة يف التهديد دون نفس احلرب 

مام عليه قبض والثاين املراد نفس احلرب وفيه تفصيل فنقول اإلصرار على عمل الربا إن كان من شخص وقدر اإل
عليه وأجرى فيه حكم اهللا من التعزيز واحلبس إىل أن تظهر منه التوبة وإن وقع ممن يكون له عسكر وشوكة حاربه 
اإلمام كما حيارب الفئة الباغية وكما حارب أبو بكر رضي اهللا عنه ما نعي الزكاة وكذا القوم لو اجتمعوا على ترك 

هبم ما ذكرناه وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما من عامل بالربا يستتاب فإن تاب األذان وتترك دفن املوتى فإنه يفعل 
  وإال ضرب عنقه

خطاب للكفار وأن معىن اآلية وَذَُرواْ َما )  ٢٧٩البقرة ( والقول الثاين يف هذه اآلية أن قوله فَإِن لَّمْ َتفَْعلُواْ فَأْذَنُواْ 
معترفني بتحرمي الربا فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ أي فإن مل تكونوا معترفني )  ٢٧٨البقرة ( نَِني َبِقىَ  ِمَن الّرَبوااْ إِن كُنُتْم مُّْؤِم

بتحرميه فَأْذَُنواْ بِحَْربٍ ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ومن ذهب إىل هذا القول قال إن فيه دليالً على أن من كفر بشريعة واحدة 
  ع شرائعهمن شرائع اإلسالم كان كافراً كما لو كفر جبمي

مث قال تعاىل َوإِن ُتبُتْم واملعىن على القول األول تبتم من معاملة الربا وعلى القول الثاين من استحالل الربا فَلَكُمْ 
ُرءوُس أَمْواِلكُمْ الَ َتظِْلُمونَ َوالَ ُتظْلَُمونَ أي ال تظلمون الغرمي بطلب الزيادة على رأس املال وال تظلمون أي 

  بنقصان رأس املال
  مث قال تعاىل َوإِن كَانَ ذُو ُعْسَرةٍ  فََنِظَرةٌ  إِلَى َمْيَسَرةٍ  وفيه مسألتان

املسألة األوىل قال النحويون كَانَ كلمة تستعمل على وجوه أحدها أن تكون مبنزلة حدث ووقع وذلك يف قوله قد 



فتبقى الكلمة جمردة للزمان وحينئذ كان األمر أي وجد وحينئذ ال حيتاج إىل خرب والثاين أن خيلع منه معىن احلدث 
  حيتاج إىل اخلرب وذلك كقوله كان زيد ذاهباً

واعلم أين حني كنت مقيماً خبوارزم وكان هناك مجع من أكابر األدباء أوردت عليهم إشكاالً يف هذا الباب فقلت 
على اقتران حدث بزمان فقولك إنكم تقولون إن كَانَ إذا كانت ناقصة إهنا تكون فعالً وهذا حمال ألن الفعل ما دلّ 

كَانَ يدل على حصول معىن الكون يف الزمان املاضي وإذا أفاد هذا املعىن كانت تامة ال ناقصة فهذا الدليل يقتضي 
أهنا إن كانت فعالً كانت تامة ال ناقصة وإن مل تكن تامة مل تكن فعالً ألبتة بل كانت حرفاً وأنتم تنكرون ذلك فبقوا 

زماناً طويالً وصنفوا يف اجلواب عنه كتباً وما أفلحوا فيه مث انكشف يل فيه سر أذكره هاهنا وهو  يف هذا اإلشكال
أن كان ال معىن له إال حدث ووقع ووجد إال أن قولك وجد وحدث على قسمني أحدها أن يكون املعىن وجد 

وصوفية الشيء بالشيء وحدث الشيء كقولك وجد اجلوهر وحدث العرض والثاين أن يكون املعىن وجد وحدث م
فإذا قلت كان زيد عاملاً فمعناه حدث يف الزمان املاضي موصوفية زيد بالعلم والقسم األول هو املسمى بكان التامة 
والقسم الثاين هو املسمى بالناقصة ويف احلقيقة فاملفهوم من كَانَ يف املوضعني هو احلدوث والوقوع إال أن يف القسم 

يء يف نفسه فال جرم كان االسم الواحد كافياً واملراد يف القسم الثاين حدوث موصوفية األول املراد حدوث الش
  أحد األمرين باآلخر فال جرم مل يكن االسم الواحد كافياً بل ال بد فيه من ذكر االمسني

 على وقوع حىت ميكنه أن يشري إىل موصوفية أحدمها باآلخر وهذا من لطائف األحباث فأما إن قلنا إنه فعل كان داالً
املصدر يف الزمان املاضي فحينئذ تكون تامة ال ناقصة وإن قلنا إنه ليس بفعل بل حرف فكيف يدخل فيه املاضي 

  واملستقبل واألمر ومجيع خواص األفعال وإذا محل األمر على ما قلناه تبني أنه فعل وزال اإلشكال بالكلية
  املفهوم الثالث لكان يكون مبعىن صار وأنشدوا

  هاء قفر واملطي كأهنابتي
  قطا احلزن قد كانت فراخا بيوضها

وعندي أن هذا اللفظ هاهنا حممول على ما ذكرناه فإن معىن صار أنه حدث موصوفية الذات هبذه الصفة بعد أهنا ما 
كانت موصوفة بذلك فيكون هنا مبعىن حدث ووقع إال أنه حدوث خمصوص وهو أنه حدث موصوفية الذات هبذه 

  أن كان احلاصل موصوفية الذات بصفة أخرى الصفة بعد
  املفهوم الرابع أن تكون زائدة وأنشدوا

  سراة بين أيب بكر تسامى
  على كان املسومة اجلياد

إذا عرفت هذه القاعدة فلنرجع إىل التفسري فنقول يف كَانَ يف هذه اآلية وجهان األول أهنا مبعىن وقع وحدث واملعىن 
ه إِال أَن َتكُونَ ِتجَاَرةً  َحاِضَرةً  بالرفع على معىن وإن وقعت جتارة حاضرة ومقصود وإن وجد ذو عسرة ونظريه قول

اآلية إمنا يصح على هذا اللفظ وذلك ألنه لو قيل وإن كان ذا عسرة لكان املعىن وإن كان املشتري ذا عسرة فنظرة 
ذا عسرة فله النظرة إىل امليسرة الثاين فتكون النظرة مقصورة عليه وليس األمر كذلك ألن املشتري وغريه إذا كان 

أهنا ناقصة على حذف اخلرب تقديره وإن كان ذو عسرة غرمياً لكم وقرأ عثمان ذَا ُعْسَرةٍ  والتقدير إن كان الغرمي ذا 
  عسرة وقريء َوَمن كَانَ ذَا ُعْسَرةٍ 

سر الرجل إذا صار إىل حالة العسرة املسألة الثانية العسرة اسم من األعسار وهو تعذر املوجود من املال يقال أع
  وهي احلالة اليت يتعسر فيها وجود املال



  مث قالل تعاىل فََنِظَرةٌ  إِلَى مَْيَسَرةٍ  وفيه مسائل
  املسألة األوىل يف اآلية حذف والتقدير فاحلكم أو فاألمر نظرة أو فالذي تعاملونه نظرة

ألنظار وهو اإلمهال تقول بعته الشيء بنظرة وبانظار قال تعاىل قَالَ املسألة الثانية نظرة أي تأخري والنظرة االسم من ا
  ) ٣٨ ٣٧ ٣٦احلجر ( َرّب أَنظِْرنِى إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ قَالَ فَإِنََّك ِمَن الُْمنظَرِيَن إِلَى َيْومِ الَْوقْتِ الَْمْعلُومِ 

ه أي فصاحب احلق أي منتظره أو صاحب نظرته على املسألة الثالثة قرىء فََنِظَرةٌ  بسكون الظاء وقرأ عطاء فناظر
طريق النسب كقوهلم مكان عاشب وباقل أي ذو عشب وذو بقل وعنه فناظره على األمر أي فساحمه بالنظرة إىل 

  امليسرة
املسألة الرابعة امليسرة مفعلة من اليسر واليسار الذي هو ضد األعسار وهو تيسر املوجود من املال ومنه يقال أيسر 

  لرجل فهو موسر أي صار إىل اليسر فامليسرة واليسر وامليسور الغىنا

املسألة اخلامسة قرأ نافع إِلَى مَْيَسَرةٍ  بضم السني والباقون بفتحها ومها لغتان مشهورتان كاملقربة واملشرفة واملشربة 
  واملسربة والفتح أشهر اللغتني ألنه جاء يف كالمهم كثرياً

يف أن حكم األنظار خمتص بالربا أو عام يف الكل فقال ابن عباس وشريح والضحاك  املسألة السادسة اختلفوا
والسدي وإبراهيم اآلية يف الربا وذكر عن شريح أنه أمر حببس أحد اخلصمني فقيل إنه معسر فقال شريح إمنا ذلك 

وذكر املفسرون يف )  ٥٨النساء ( اَناِت إِلَى أَْهِلَها يف الربا واهللا تعاىل قال يف كتابه إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَن تُؤدُّواْ االَمح
سبب نزول هذه اآلية أنه ملا نزل قوله تعاىل فَأْذَُنواْ بَِحْربٍ ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه قالت االخوة األربعة الذين كانوا 

ل وطلبوا بين املغرية بذلك فشكا يعاملون بالربا بل نتوب إىل اهللا فإنه ال طاقة لنا حبرب اهللا ورسوله فرضوا برأس املا
بنو املغرية العسرة وقالوا أخرونا إىل أن تدرك الغالت فأبوا أن يؤخروهم فأنزل اهللا تعاىل َوإِن كَانَ ذُو ُعْسَرةٍ  فََنِظَرة 

  ٌ إِلَى مَْيَسَرةٍ 
من أنه تعاىل قال َوإِن  القول الثاين وهو قول جماهد ومجاعة من املفسرين إهنا عامة يف كل دين واحتجوا مبا ذكرنا

كَانَ ذُو ُعْسَرةٍ  ومل يقل وإن كان ذا عسرة ليكون احلكم عاماً يف كل املفسرين قال القاضي والقول األول أرجح 
ن مألنه تعاىل قال يف اآلية املتقدمة فَإِن لَّمْ َتفَْعلُواْ فَأْذَنُواْ بَِحْربٍ من غري خبس وال نقص مث قال يف هذه اآلية وإن كان 
عليه املال معسراً وجب إنظاره إىل وقت القدرة ألن النظرة يراد هبا التأخر فال بد من حق تقدم ذكره حىت يلزم 

التأخر بل ملا ثبت وجوب اإلنظار يف هذه حبكم النص ثبت وجوبه يف سائر الصور ضرورة االشتراك يف املعىن وهو 
  أكثر الفقهاء كأيب حنيفة ومالك والشافعي رضي اهللا عنهم أن العاجز عن أداء املال ال جيوز تكليفه به وهذا قول

املسألة السابعة إعلم أنه ال بد من تفسري اإلعسار فنقول اإلعسار هو أن ال جيد يف ملكه ما يؤديه بعينه وال يكون له 
ا ما أمكنه بيعها وأداء ما لو باعه ألمكنه أداء الدين من مثنه فلهذا قلنا من وحد داراً وثياباً ال يعد يف ذوي العسرة إذ

مثنها وال جيوز أن حيبس إال قوت يوم لنفسه وعياله وما ال بد هلم من كسوة لصالهتم ودفع الربد واحلر عنهم 
واختلفوا إذا كان قوياً هل يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدين أو غريه فقال بعضهم يلزمه ذلك كما يلزمه إذا 

ال يلزمه ذلك واختلفوا أيضاً إذا كان معسراً وقد بذل غريه ما يؤديه هل يلزمه  احتاج لنفسه ولعياله وقال بعضهم
القبول واألداء أو ال يلزمه ذلك فأما من له بضاعة كسدت عليه فواجب عليه أن يبيعها بالنقصان إن مل يكن إال 

  ذلك ويؤديه يف الدين
وأن يطالبه مبا له عليه فوجب اإلنظار إىل وقت  املسألة الثامنة إذا علم اإلنسان أن غرميه معسر جرم عليه حبسه

اليسار فأما إن كانت له ريبة يف إعساره فيجوز له أن حيبسه إىل وقت ظهور اإلعسار واعلم أنه إذا ادعى اإلعسار 



وكذبه للغرمي فهذا الدين الذي لزمه إما أن يكون عن عوض حصل له كالبيع والقرض أو ال يكون كذلك ويف 
 بد من إقامة شاهدين عدلني على أن ذلك العوض قد هلك ويف القسم الثاين وهو أن يثبت الدين القسم األول ال

  عليه ال بعوض مثل إتالف أو صداق أو ضمان كان القول قوله وعلى الغرماء البينة ألن األصل هو الفقر
  مث قال تعاىل َوأَن َتَصدَّقُواْ َخْيٌر لَّكُْم وفيه مسائل

عاصم َتَصدَّقُواْ بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها واألصل فيه أن تتصدقوا بتاءين فمن خفف املسألة األوىل قرأ 
  حذف إحدى التاءين ختفيفاً ومن شدد أدغم إحدى التاءين يف األخرى

املسألة الثانية يف التصدق قوالن األول معناه وأن تصدقوا على املعسر مبا عليه من الدين إذ ال يصح التصدق به على 
ريه وإمنا جاز هذا احلذف للعلم به ألنه قد جرى ذكر املعسر وذكر رأس املال فعلم أن التصدق راجع إليهما وهو غ

ال حيل دين ( والثاين أن املراد بالتصدق اإلنظار لقوله عليه السالم )  ٢٣٧البقرة ( كقوله َوأَن َتْعفُواْ أَقَْرُب ِللتَّقَْوى 
وهذا القول ضعيف ألن اإلنظار ثبت وجوبه باآلية األوىل فال بد ) يوم صدقة رجل مسلم فيؤخره إال كان له بكل 

  من محل هذه اآلية على فائدة جديدة وألن قوله َخْيٌر لَّكُمْ ال يليق بالواجب بل باملندوب
  املسألة الثالثة املراد باخلري حصول الثناء اجلميل يف الدنيا والثواب اجلزيل يف اآلخرة

ْم َتْعلَُمونَ وفيه وجوه األول معناه إن كنتم تعلمون أن هذا التصدق خري لكم إن عملتموه فجعل مث قال إِن كُنُت
العمل من لوازم العلم وفيه هتديد شديد على العصاة والثاين إن كنتم تعلمون فضل التصدق على اإلنظار والقبض 

  والثالث إن كنتم تعلمون أن ما يأمركم به ربكم أصلح لكم
هذه اآلية يف َواتَّقُواْ َيْوًما ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسََبْت َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ إعلم أن  مث قال تعاىل

العظماء الذين كانوا يعاملون بالربا وكانوا أصحاب ثروة وجالل وأنصار وأعوان وكان قد جيري منهم التغلب على 
م فاحتاجوا إىل مزيد زجر ووعيد وهتديد حىت ميتنعوا عن الربا وعن أخذ أموال الناس بالباطل فال الناس بسبب ثروهت

  جرم توعدهم اهللا هبذه اآلية وخوفهم على أعظم الوجوه وفيه مسائل
ملا املسألة األوىل قال ابن عباس هذه اآلية آخر أية نزلت على الرسول عليه الصالة والسالم وذلك ألنه عليه السالم 

وهي آية الكاللة مث نزل وهو واقف بعرفة الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم )  ١٢٧النساء ( حج نزلت َيْستَفُْتوَنَك 
 فقال جربيل عليه)  ٢٨١البقرة ( مث نزل َواتَّقُواْ َيْوًما ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه )  ٣املائدة ( َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتى 

بعدها ) صلى اهللا عليه وسلم ( السالم يا حممد ضعها على رأس مثانني آية ومائيت آية من البقرة وعاش رسول اهللا 
  أحدا ومثانني يوماً وقيل أحدا وعشرين وقيل سبعة أيام وقيل ثالث ساعات

وع الزم والرجع متعد وعليه املسألة الثانية قرأ أبو عمرو تُْرَجُعونَ بفتح التاء والباقون بضم التاء واعلم أن الرج
  خترج القراءتان

املسألة الثالثة انتصب َيْوماً على املفعول به ال على الظرف ألنه ليس املعىن واتقوا يف هذا اليوم لكن املعىن تأهبوا 
أي )  ١٧املزمل ( دانَ ِشيباً للقائه مبا تقدمون من العمل الصاحل ومثله قوله فَكَْيَف َتتَّقُونَ إِن كَفَرُْتْم َيْوماً َيجَْعلُ الْوِلْ

  كيف تتقون هذا اليوم الذي هذا وصفه مع الكفر باهللا
املسألة الرابعة قال القاضي اليوم عبارة عن زمان خمصوص وذلك ال يتقي وإمنا يتقي ما حيدث فيه من الشدة 

فصار قوله َواتَّقُواْ َيْوًما يتضمن واألهوال واتقاء تلك األهوال ال ميكن إال يف دار الدنيا مبجانبة املعاصي الواجبات 
  األمر جبميع أقسام التكاليف



املسألة اخلامسة الرجوع إىل اهللا تعاىل ليس املراد منه ما يتعلق باملكان واجلهة فإن ذلك حمال على اهللا تعاىل وليس 
تُْرَجُعونَ إِلَى اللَِّه له املراد منه الرجوع إىل علمه وحفظه فإنه معهم أينما كانوا لكن كل ما يف القرآن من قوله 

  معنيان األول أن اإلنسان له أحوال ثالثة على الترتيب
  فاحلالة األوىل كوهنم يف بطون أمهاهتم مث ال ميلكون نفعهم وال ضرهم بل املتصرف فيهم ليس إال اهللا سبحانه وتعاىل

بإصالح أحواهلم يف أول األمر األبوين مث واحلالة الثانية كوهنم بعد الربوز عن بطون أمهاهتم وهناك يكون املتكفل 
  بعد ذلك يتصرف بعضهم يف البعض يف حكم الظاهر

واحلالة الثالثة بعد املوت وهناك ال يكون املتصرف فيهم ظاهراً يف احلقيقة إال اهللا سبحانه فكأنه بعد اخلروج عن 
عىن الرجوع إىل اهللا والثاين أن يكون املراد الدنيا عاد إىل احلالة اليت كان عليها قبل الدخول يف الدنيا فهذا هو م

  يرجعون إىل ما أعد اهللا هلم من ثواب أو عقاب وكال التأويلني حسن مطابق للفظ
  مث قال ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كََسَبْت وفيه مسألتان

اء عمله بالتمام كما قال فََمن املسألة األوىل املراد أن كل مكلف فهو عند الرجوع إىل اهللا ال بد وأن يصل إليه جز
وقال إِنََّها إِن َتُك ِمثْقَالَ َحبَّةٍ  ّمْن )  ٨ ٧الزلزلة ( َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َشّراً يََرُه 
َيأْتِ بَِها اللَُّه وقال َوَنَضُع الْمَوازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الِْقَياَمةِ   َخرَْدلٍ فََتكُْن ِفى َصْخَرةٍ  أَْو ِفى السََّماَواتِ أَْو ِفى االْْرضِ

ويف تأويل قوله مَّا كََسَبتْ )  ٤٧األنبياء ( فَالَ ُتظْلَُم نَفٌْس َشيْئاً َوإِن كَانَ ِمثْقَالَ َحبَّةٍ  ّمْن َخْرَدلٍ أََتيَْنا بَِها َوكَفَى بَِنا 
والتقدير جزاء ما كسبت والثاين أن املكتسب هو ذلك اجلزاء ألن ما حيصله الرجل  وجهان األول أن فيه حذفاً

بتجارته من املال فإنه يوصف يف اللغة بأنه مكتسبه فقوله ُتَوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كََسَبْت أي توىف كل نفس مكتسبها 
  اإلضمار كان أوىلوهذا التأويل أوىل ألنه مهما أمكن تفسري الكالم حبيث ال حيتاج فيه إىل 

املسألة الثانية الوعيدية يتمسكون هبذه اآلية على القطع بوعيد الفساق وأصحابنا يتمسكون هبا يف القطع بعدم 
  اخللود ألنه ملا آمن فال بد وأن يصل ثواب اإلميان إليه وال ميكن ذلك إال بأن خيرج من النار ويدخل اجلنة

ال وهو أن قوله ُتَوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كََسَبتْ ال معىن له إال أهنم ال يظلمون فكان مث قال َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ وفيه سؤ
  ذلك تكريراً

وجوابه أنه تعاىل ملا قال ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ مَّا كَسََبْت كان ذلك دليالً على إيصال العذاب إىل الفساق والكفار فكان 
أن يعذب عبيده فأجاب عنه بقوله َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ واملعىن أن العبد  لقائل أن يقول كيف يليق بكرم أكرم األكرمني

هو الذي أوقع نفسه يف تلك الورطة ألن اهللا تعاىل مكنه وأزاح عذره وسهل عليه طريق االستدالل وأمهله فمن 
ابنا فهو أنه قصر فهو الذي أساء إىل نفسه وهذا اجلواب إمنا يستقيم على أصول املعتزلة وأما على أصول أصح

سبحانه مالك اخللق واملالك إذا تصرف يف ملكه كيف شاء وأراد مل يكن ظلماً فكان قوله َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ بعد ذكر 
  الوعيد إشارة إىل ما ذكرناه

  احلكم الثالث من األحكام الشرعية املذكورة يف هذا املوضع من هذه السورة آية املداينة
 كَاِتٌب أَن اَمُنوا إِذَا َتَداَينُتم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ مَُّسمى فَاكُْتُبوُه َولَْيكُْتب بَّيَْنكُم كَاِتٌب بِالَْعْدلِ َوالَ َيأَْبياأَيَُّها الَِّذيَن َء

يَْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً فَإن كَانَ الَِّذى َعلَْيِه  َيكُْتَب كََما َعلََّمُه اللَُّه فَلَْيكُْتْب َولُْيْمِللِ الَِّذى َعلَْيِه الَْحقُّ َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه َوالَ
يَدْينِ مِّن رِّجَاِلكُْم فَإِن لَّْم َيكُونَا الَْحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا أَْو الَ َيْسَتِطيعُ أَن ُيِملَّ ُهَو فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه بِالَْعْدلِ وَاْسَتْشهِدُواْ َشهِ

آُء َتاِن ِممَّن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَدآِء أَن َتِضلَّ إْْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما االٍّ خَْرى َوالَ يَأَْب الشَُّهَدَرُجلَْينِ فََرُجلٌ َوامَْرأَ
َوُم ِللشََّهاَدةِ  َوأَدَْنى أَالَّ قْإِذَا َما ُدُعواْ َوالَ َتْسأُموا أَن َتكُْتبُوُه َصغًِريا أَْو كَبًِريا إِلَى أََجِلِه ذَاِلكُْم أَقَْسطُ ِعنَد اللَِّه َوأَ



وَأَْشهُِدوا إِذَا تََباَيعُْتْم َوالَ ُيضَآرَّ َتْرتَاُبوا إِالَ أَن َتكُونَ ِتجَاَرةً  َحاِضَرةً  ُتدِيُرونََها َبيَْنكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَالَّ َتكُْتُبوَها 
  ُه فُسُوٌق بِكُْم وَاتَّقُواْ اللََّه َوُيَعلُِّمكُُم اللَُّه وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌمكَاِتٌب َوالَ َشهِيٌد َوإِن َتفَْعلُواْ فَإِنَّ

  إعلم أن يف اآلية مسائل
املسألة األوىل أن يف كيفية النظم وجهني األول أن اهللا سبحانه ملا ذكر قبل هذا احلكم نوعني من احلكم أحدمها 

قيص املال والثاين ترك الربا وهو أيضاً سبب لتنقيص املال مث إنه تعاىل ختم ذينك اإلنفاق يف سبيل اهللا وهو يوجب تن
احلكمني بالتهديد العظيم فقال َواتَّقُواْ َيْوًما تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه والتقوى تسد على اإلنسان أكثر أبواب املكاسب 

صونه عن الفساد والبوار فإن القدرة على اإلنفاق يف واملنافع أتبع ذلك بأن ندبه إىل كيفية حفظ املال احلالل و
  سبيل اهللا وعلى ترك الربا وعلى مالزمة التقوى ال يتم

وال يكمل إال عند حصول املال مث إنه تعال ألجل هذه الدقيقة بالغ يف الوصية حبفظ املال احلالل عن وجوه التوي 
فحث )  ٥النساء ( السُّفََهاء أَْموالَكُُم الَِّتى َجَعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياماً والتلف وقد ورد نظريه يف سورة النساء َوالَ تُْؤُتواْ 

على االحتياط يف أمر األموال لكوهنا سبباً ملصاحل املعاش واملعاد قال القفال رمحه اهللا تعاىل والذي يدل على ذلك أن 
أال ترى أنه قال إِذَا َتَداَينُتم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ  ألفاظ القرآن جارية يف األكثر على االختصار ويف هذه اآلية بسط شديد

َب كََما َعلََّمُه اللَُّه فكان مَُّسمى فَاكُْتُبوُه مث قال ثانياً َولَْيكُْتب بَّْيَنكُم كَاِتٌب بِالَْعْدلِ مث قال ثالثاً َوالَ يَأَْب كَاِتٌب أَن َيكُْت
كَاِتٌب بِالَْعْدلِ ألن العدل هو ما علمه اهللا مث قال رابعاً فَلَْيكُْتْب وهذا إعادة هذا كالتكرار لقوله وَلَْيكُْتب بَّيَْنكُم 

قوله فَلُْيْمِللْ  األمر األول مث قال خامساً َولُْيْمِللِ الَِّذى َعلَْيِه الَْحقُّ ويف قوله َولَْيكُْتب بَّْيَنكُم كَاِتبٌ بِالَْعْدلِ كفاية عن
ن الكاتب بالعدل إمنا يكتب ما ميلى عليه مث قال سادساً َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه وهذا تأكيد مث قال سابعاً الَِّذى َعلَْيِه الَْحقُّ أل

ُه َب كََما َعلََّمُه اللََّوالَ يَْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً فهذا كاملستفاد من قوله َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه مث قال ثامناً َوالَ يَأَْب كَاِتٌب أَن َيكُْت
َتْرتَاُبواْ فذكر فَلَْيكُْتْب وهو أيضاً تأكيد ملا مضى مث قال تاسعاً ذاِلكُمْ أَقَْسطُ ِعنَد اللَِّه َوأَقَْوُم الشََّهاَدةَ  َوأَدَْنى أَن ال 

هذه الفوائد الثالثة لتلك التأكيدات السالفة وكل ذلك يدل على أنه ملا حث على ما جيري جمرى سبب تنقيص املال 
مني األولني بالغ يف هذا احلكم يف الوصية حبفظ املال احلالل وصونه عن اهلالك والبوار ليتمكن اإلنسان يف احلك

بواسطته من االنفاق يف سبيل اهللا واإلعراض عن مساخط اهللا من الربا وغريه واملواظبة على تقوى اهللا فهذا هو 
  الوجه األول من وجوه النظم وهو حسن لطيف

وماً من املفسرين قالوا املراد باملداينة السلم فاهللا سبحانه وتعاىل ملا منع الربا يف اآلية املتقدمة أذن والوجه الثاين أن ق
يف السلم يف مجيع هذه اآلية مع أن مجيع املنافع املطلوبة من الربا حاصلة يف السلم وهلذا قال بعض العلماء ال لذة وال 

هللا سبحانه وتعاىل لتحصيل مثل ذلك اللذة طريقاً حالالً وسبيالً منفعة يوصل إليها بالطريق احلرام إال وضعه ا
  مشروعاً فهذا ما يتعلق بوجه النظم

املسألة الثانية التداين تفاعل من الدين ومعناه داين بعضكم بعضاً وتداينتم تبايعتم بدين قال أهل اللغة القرض غري 
اً أو متراً أو ما أشبه ذلك وال جيوز فيه األجل والدين الدين ألن القرض أن يقرض اإلنسان دراهم أو دنانري أو حب

جيوز فيه األجل ويقال من الدين أدان إذا باع سلعته بثمن إىل أجل ودان يدين إذا أقرض ودان إذا استقرض وأنشد 
  األمحر ندين ويقضي اهللا عنا وقد نرى

  مصارع قوم ال يدينون ضيقا
صلى اهللا عليه ( نة أقوال قال ابن عباس أهنا نزلت يف السلف ألن النيب إذا عرفت هذا فنقول يف املراد هبذه املداي

من أسلف فليسلف يف ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قدم املدينة وهم يسلفون يف التمر السنتني والثالث فقال ) وسلم 



يل والوزن واألجل مث أن اهللا تعاىل عرف املكلفني وجه االحتياط يف الك) كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم 
  فقال إِذَا َتَدايَنُتم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ مَُّسمى فَاكُْتُبوُه

والقول الثاين أنه القرض وهو ضعيف ملا بينا أن القرض ال ميكن أن يشترط فيه األجل والدين املذكور يف اآلية قد 
  اشترط فيه األجل

  ى أربعة أوجه أحدها بيع العني بالعنيوالقول الثالث وهو قول أكثر املفسرين أن البياعات عل

وذلك ليس مبداينة ألبتة والثاين بيع الدين بالدين وهو باطل فال يكون داخالً حتت هذه اآلية بقي هنا قسمان بيع 
العني بالدين وهو ما إذا باع شيئاً بثمن مؤجل وبيع الدين بالعني وهو املسمى بالسلم وكالمها داخالن حتت هذه 

  ية سؤاالتاآلية ويف اآل
السؤال األول املداينة مفاعلة وحقيقتها أن حيصل من كل واحد منهما دين وذلك هو بيع الدين بالدين وهو باطل 

  باالتفاق
  واجلواب أن املراد من تداينتم تعاملتم والتقدير إذا تعاملتم مبا فيه دين

  َديْنٍالسؤال الثاين قوله َتَداَينُتم يدل على الدين فما الفائدة بقوله بِ
اجلواب من وجوه األول قال ابن األنباري التداين يكون ملعنيني أحدمها التداين باملال واآلخر التداين مبعىن اجملازاة 

الكشاف ( من قوهلم كما تدين تدان والدين اجلزاء فذكر اهللا تعاىل الدين لتخصيص أحد املعنيني الثاين قال صاحب 
يف قوله فَاكُْتُبوُه إذ لو مل يذكر ذلك لوجب أن يقال فاكتبوا الدين فلم يكن  إمنا ذكر الدين لريجع الضمري إليه) 

) (  ٣٠احلجر ( النظم بذلك احلسن الثالث أنه تعاىل ذكره للتأكيد كقوله تعاىل فََسَجدَ الَْملَاِئكَةُ  كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ 
رابع فإذا تداينتم أي دين كان صغرياً أو كبرياً على أي وجه ال)  ٣٨األنعام ( َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بِجََناَحْيِه )  ٧٣ص 

كان من قرض أو سلم أو بيع عني إىل أجل اخلامس ما خطر ببايل أنا ذكرنا أن املداينة مفاعلة وذكل إمنا يتناول بيع 
ا ملا قال إِذَا الدين بالدين وهو باطل فلو قال إذا تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع الدين بالدين وهو باطل أم

َتَداَينُتم بَِدْينٍ كان املعىن إذا تداينتم تداينا حيصل فيه دين واحد وحينئذ خيرج عن النص بيع الدين بالدين ويبقى بيع 
  العني بالدين أو بيع الدين بالعني فإن احلاصل يف كل واحد منهما دين واحد ال غري

فاكتبوه وكلمة إِذَا ال تفيد العموم فلم قال َتدَاَينُتم ومل يقل كلما  السؤال الثالث املراد من اآلية كلما تداينتم بدين
  تداينتم

اجلواب أن كلمة إِذَا وإن كانت ال تقتضي العموم إال أهنا ال متنع من العموم وهاهنا قام الدليل على أن املراد هو 
كُمْ أَقَْسطُ ِعنَد اللَِّه َوأَقَْوُم ِللشََّهاَدةِ  َوأَدَْنى أَن العموم ألنه تعاىل بّين العلة يف األمر بالكتبة يف آخر اآلية وهو قوله ذاِل

ال َترَْتابُواْ واملعىن إذا وقعت املعاملة بالدين ومل يكتب فالظاهر أنه تنسى الكيفية فرمبا توهم الزيادة فطلب الزيادة 
ة الواقعة أمن من هذه احملذورات وهو ظلم ورمبا توهم النقصان فترك حقه من غري محد وال أجر فأما إذا كتب كيفي

  فلما دلّ النص على أن هذا هو العلة مث إن هذه العلة قائمة يف الكل كان احلكم أيضاً حاصالً يف الكل
  أما قوله تعاىل إِلَى أََجلٍ مَُّسمى ففيه سؤاالن

  السؤال األول ما األجل
اإلنسان هو الوقت النقضاء عمره وأجل الدين اجلواب األجل يف اللغة هو الوقت املضروب النقضاء األمد وأجل 

  لوقت معني يف املستقبل وأصله من التأخري يقال أجل الشيء يأجل أجوال إذا تأخر واآلجل نقيض العاجل



  السؤال الثاين املداينة ال تكون إال مؤجلة فما الفائدة يف ذكر األجل بعد ذكر املداينة
وله مُّسَمى والفائدة يف قوله مُّسَمى ليعلم أن من حق األجل أن يكون اجلواب إمنا ذكر األجل ليمكنه أن يصفه بق

  معلوماً كالتوقيت بالسنة والشهر واأليام ولو قال إىل احلصاد أو إىل الدياس أو إىل قدوم احلاج مل جيز لعدم التسمية
كتبة وهي قوله هاهنا فَاكُْتبُوُه الثاين اإلشهاد أما قوله تعاىل فَاكُْتُبوُه فاعلم أنه تعاىل أمر يف املداينة بأمرين أحدمها ال

  وهو قوله فَاْسَتشْهُِدواْ َشهِيَدْينِ ّمن ّرجَاِلكُْم وفيه مسألتان
املسألة األوىل فائدة الكتبة واإلشهاد أن ما يدخل فيه األجل تتأخر فيه املطالبة ويتخلله النسيان ويدخل فيه اجلحد 

من اجلانبني ألن صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة واإلشهاد حيذر فصارت الكتابة كالسبب حلفظ املال 
من طلب الزيادة ومن تقدمي املطالبة قبل حلول األجل ومن عليه الدين إذا عرف ذلك حيذر عن اجلحود ويأخذ قبل 

اد هذه الفوائد ال حلول األجل يف حتصيل املال ليتمكن من أدائه وقت حلول الدين فلما حصل يف الكتابة واإلشه
  جرم أمر اهللا به واهللا أعلم

املسألة الثانية القائلون بأن ظاهر األمر للندب ال إشكال عليهم يف هذه وأما القائلون بأن ظاهره للوجوب فقد 
اختلفوا فيه فقال قوم بالوجوب وهو مذهب عطاء وابن جريج والنخعي واختيار حممد بن جرير الطربي وقال 

و على دستجة بقل وقال آخرون هذا األمر حممول على الندب وعلى هذا مجهور الفقهاء اجملتهدين النخعي يشهد ول
والدليل عليه أنا نرى مجهور املسلمني يف مجيع ديار اإلسالم يبيعون باألمثان املؤجلة من غري كتابة وال إشهاد وذلك 

( يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( مني والنيب إمجاع على عدم وجوهبما وألن يف إجياهبما أعظم التشديد على املسل
وقال قوم بل كانت واجبة إال أن ذلك صار منسوخاً بقوله فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُم بَْعًضا ) بعثت باحلنيفية السهلة السمحة 

ال التيمي سألت وهذا مذهب احلسن والشعيب واحلكم وابن عيينة وق)  ٢٨٣البقرة ( فَلُْيَؤّد الَِّذى اْؤُتِمَن أَمَاَنَتُه 
احلسن عنها فقال إن شاء أشهد وإن شاء مل يشهد أال تسمع قوله تعاىل فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُم َبْعًضا واعلم أنه تعاىل ملا أمر 

  بكتب هذه املداينة اعترب يف تلك الكتبة شرطني
َعْدلِ واعلم أن قوله تعاىل فَاكُْتبُوُه ظاهره الشرط األول أن يكون الكاتب عدالً وهو قوله َولَْيكُْتب بَّْيَنكُم كَاِتبٌ بِالْ

يقتضي أنه جيب على كل أحد أن يكتب لكن ذلك غري ممكن فقد ال يكون ذلك اإلنسان كاتباً فصار معىن قوله 
 ٣٨املائدة ( َجَزاء فَاكُْتُبوُه أي ال بد من حصول هذه الكتبة وهو كقوله تعاىل َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ  فَاقْطَُعواْ أَْيِدَيُهَما 

فإن ظاهره وإن كان يقتضي خطاب الكل هبذا الفعل إال أنا علمنا أن املقصود منه أنه ال بد من حصول قطع اليد ) 
من إنسان واحد إما اإلمام أو نائبه أو املوىل فكذا هاهنا مث تأكد هذا الذي قلناه بقوله تعاىل وَلَْيكُْتب بَّيَْنكُم كَاِتبٌ 

  فإن هذا يدل على أن املقصود حصول هذه الكتبة من أي شخص كانبِالَْعْدلِ 
أما قوله بِالَْعْدلِ ففيه وجوه األول أن يكتب حبيث ال يزيد يف الدين وال ينقص منه ويكتبه حبيث يصلح أن يكون 

  حجة له عند احلاجة إليه الثاين إذا كان فقيهاً وجب أن يكتب حبيث ال خيص

ر بل ال بد وأن يكتبه حبيث يكون كل واحد من اخلصمني آمنا من متكن اآلخر من أحدمها باالحتياط دون اآلخ
إبطال حقه الثالث قال بعض الفقهاء العدل أن يكون ما يكتبه متفقاً عليه بني أهل العلم وال يكون حبيث جيد قاض 

لفاظ اجململة اليت يقع النزاع من قضاة املسلمني سبيالً إىل إبطاله على مذهب بعض اجملتهدين الرابع أن حيترز عن األ
يف املراد هبا وهذه األمور اليت ذكرناها ال ميكن رعايتها إال إذا كان الكاتب فقيهاً عارفاً مبذاهب اجملتهدين وأن يكون 

  أديباً مميزاً بني األلفاظ املتشاهبة مث قال َوالَ يَأَْب كَاِتبٌ أَن َيكُْتَب كََما َعلََّمُه اللَُّه وفيه مسائل
ملسألة األوىل ظاهر هذا الكالم هنى لكل من كان كاتباً عن االمتناع عن الكتبة وإجياب الكتبة على كل من كان ا



كاتباً وفيه وجوه األول أن هذا على سبيل االرشاد إىل األوىل ال على سبيل اإلجياب واملعىن أن اهللا تعاىل ملا علمه 
أن يكتب حتصيالً ملهم أخيه املسلم شكراً لتلك النعمة وهو كقوله الكتبة وشّرفه مبعرفة األحكام الشرعية فاألوىل 

  فإنه ينتفع الناس بكتابته كما نفعه اهللا بتعليمها)  ٧٧القصص ( تعاىل َوأَْحِسن كََما أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك 
كتبة عليه فإن وجد والقول الثاين وهو قول الشعيب أنه فرض كفاية فإن مل جيد أحداً يكتب إال ذلك الواحد وجب ال

  أقواماً كان الواجب على واحد منهم أن يكتب
  والقول الثالث أن هذا كان واجباً على الكاتب مث نسخ بقوله تعاىل َوالَ ُيَضارَّ كَاِتٌب َوالَ َشهِيٌد

ما  والقول الرابع أن متعلق اإلجياب هو أن يكتب كما علمه اهللا يعين أن بتقدير أن يكتب فالواجب أن يكتب على
علمه اهللا وأن ال خيل بشرط من الشرائط وال يدرج فيه قيداً خيل مبقصود اإلنسان وذلك ألنه لو كتبه من غري 

مراعاة هذه الشروط اختل مقصود اإلنسان وضاع ماله فكأنه قيل له إن كنت تكتب فاكتبه عن العدل واعتبار كل 
  الشرائط اليت اعتربها اهللا تعاىل

كََما َعلََّمُه اللَُّه فيه احتماالن األول أن يكون متعلقاً مبا قبله وال يأب كاتب عن الكتابة اليت علمه املسألة الثانية قوله 
اهللا إياها وال ينبغي أن يكتب غري الكتابة اليت علمه اهللا إياها مث قال بعد ذلك فليكتب تلك الكتابة اليت علمه اهللا 

  إياها
بعده والتقدير وال يأب كاتب أن يكتب وهاهنا مت الكالم مث قال بعده كََما واالحتمال الثاين أن يكون متعلقاً مبا 

ا َعلََّمُه اللَُّه فَلَْيكُْتْب فيكون األول أمراً بالكتابة مطلقاً مث أردفه باألمر بالكتابة اليت علمه اهللا إياها والوجهان ذكرمه
  الزجاج

  ِذى َعلَْيِه الَْحقُّ وفيه مسألتانالشرط الثاين يف الكتابة قوله تعاىل وَلُْيْمِللِ الَّ
املسألة األوىل أن الكتابة وإن وجب أن خيتار هلا العامل بكيفية كتب الشروط والسجالت لكن ذلك ال يتم إال بإمالء 
من عليه احلق فليدخل يف مجلة إمالئه اعترافه مبا عليه من احلق يف قدره وجنسه وصفته وأجله إىل غري ذلك فألجل 

  اىل َولُْيْمِللِ الَِّذى َعلَْيِه الَْحقُّذلك قال تع
  املسألة الثانية األمالل واإلمالء لغتان قال الفّراء أمللت عليه الكتاب لغة أهل احلجاز وبين أسد

 ٥رقان الف( وأمليت لغة متيم وقيس ونزل القرآن باللغتني قال تعاىل يف اللغة الثانية فَهِىَ  ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً  َوأَصِيالً 
(  

عليه وال  مث قال َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه َوالَ يَْبَخْس ِمْنُه َشيْئاً وهذا أمر هلذا اململى الذي عليه احلق بأن يقر مببلغ املال الذي
  ينقص منه شيئاً

ن يُِملَّ ُهَو فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه بِالَْعْدلِ واملعىن أن من مث قال تعاىل َوإِن كَانَ الَِّذى َعلَْيِه الَْحقُّ َسفِيًها أَْو ضَِعيفًا أَْو الَ َيْستَِطيُع أَ
  عليه الدين إذا مل يكن إقراره معترباً فاملعترب هو إقرار وليّه

  مث يف اآلية مسائل
املسألة األوىل إدخال حرف أَْو بني هذه األلفاظ الثالثة أعين السفيه والضعيف ومن ال يستطيع أن ميل يقتضي كوهنا 

متغايرة ألن معناه أن الذي عليه احلق إذا كان موصوفاً بإحدى هذه الصفات الثالث فليملل وليه بالعدل  أموراً
فيجب يف الثالثة أن تكون متغايرة وإذا ثبت هذا وجب محل السفيه على الضعيف الرأي ناقص العقل من البالغني 

قل بالكلية والذي ال يستطيع ألن ميل من والضعيف على الصغري واجملنون والشيخ اخلرف وهم الذين فقدوا الع
يضعف لسانه عن اإلمالء خلرس أو جهله مباله وما عليه فكل هؤالء ال يصح منهم اإلمالء واإلقرار فال بد من أن 



السفيه  يقوم غريهم مقامهم فقال تعاىل فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه بِالَْعْدلِ واملراد ويل كل واحد من هؤالء الثالثة ألن ويل احملجور
وويل الصيب هو الذي يقر عليه بالدين كما يقرب بسائر أموره وهذا هو القول الصحيح وقال ابن عباس ومقاتل 
والربيع املراد بوليه ويل الدين يعين أن الذي له الدين ميلي وهذا بعيد ألنه كيف يقبل قول املدعي وإن كان قوله 

  معترباً فأي حاجة بنا إىل الكتابة واإلشهاد
نوع الثاين من األمور اليت اعتربها اهللا تعاىل يف املداينة اإلشهاد وهو قوله تعاىل َواْسَتشْهُِدواْ َشهِيَدْينِ ّمن ّرجَاِلكُمْ ال

واعلم أن املقصود من الكتابة هو االستشهاد لكي يتمكن بالشهود عند اجلحود من التوصل إىل حتصيل احلق ويف 
  اآلية مسائل

دوا أي أشهدوا يقال أشهدت الرجل واستشهدته مبعىن والشهيدان مها الشاهدان فعيل مبعىن املسألة األوىل استشه
  فاعل

املسألة الثانية اإلضافة يف قوله َشهِيَدْينِ ّمن ّرجَاِلكُْم فيه وجوه األول يعين من أهل ملتكم وهم املسلمون والثاين قال 
  دوهنم للشهادة بسبب العدالةبعضهم يعين األحرار والثالث ّمن ّرَجاِلكُمْ الذين تعت

املسألة الثالثة شرائط الشهادة كثرية مذكورة يف كتب الفقه ونذكر هاهنا مسألة واحدة وهي أن عند شريح وابن 
سريين وأمحد جتوز شهادة العبد وعند الشافعي وأيب حنيفة رضي اهللا عنهما ال جتوز حجة شريح أن قوله تعاىل 

ّمن ّرَجاِلكُْم عام يتناول العبيد وغريهم واملعىن املستفاد من النص أيضاً دال عليه وذلك ألن َواسَْتشْهُِدواْ شَهِيَدْينِ 
عقل اإلنسان ودينه وعدالته متنعه من الكذب فإذا شهد عند اجتماع هذه الشرائط تأكد به قول املدعي فصار ذلك 

  سبباً يف إحياء حقه والعقل والدين والعدالة ال ختتلف بسبب

لرق فوجب أن تكون شهادة العبيد مقبولة حجة الشافعي وأيب حنيفة رضي اهللا عنهما قوله تعاىل َوالَ يَأْبَ احلرية وا
الشَُّهَداء إِذَا َما ُدعُواْ فهذا يقتضي أنه جيب على كل من كان شاهداً الذهاب إىل موضع أداء الشهادة وحيرم عليه 

أن كل من كان شاهداً وجب عليه الذهاب واإلمجاع دل على  عدم الذهاب إىل أداء الشهادة فلما دلّت اآلية على
  أن العبد ال جيب عليه الذهاب فوجب أن ال يكون العبد شاهداً وهذا االستدالل حسن

وأما قوله تعاىل وَاسَْتْشهِدُواْ شَهِيَدْينِ ّمن ّرَجاِلكُْم فقد بينا أن منهم من قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم الذين 
  ألداء الشهادة وعلى هذا التقدير فلم قلتم أن العبيد كذلكتعتدوهنم 

مث قال تعاىل فَإِن لَّْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َوامَْرأََتاِن ويف ارتفاع رجل وامرأتان أربعة أوجه األول فليكن رجل 
مرأتان يشهدون كل هذه وامرأتان والثاين فليشهد رجل وامرأتان والثالث فالشاهد رجل وامرأتان والرابع فرجل وا

  التقديرات جائز حسن ذكرها علي بن عيسى رمحه اهللا
واعلم أن )  ٢الطالق ( مث قال ِممَّن َتْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداء وهو كقوله تعاىل يف الطالق َوأَشْهُِدواْ ذََوى َعْدلٍ مّنكُْم 

شرائط قبول الشهادة عشرة أن يكون حراً هذه اآلية تدل على أنه ليس كل أحد صاحلاً للشهادة والفقهاء قالوا 
بالغاً مسلماً عدالً عاملاً مبا شهد به ومل جير بتلك الشهادة منفعة إىل نفسه وال يدفع هبا مضرة عن نفسه وال يكون 

  معروفاً بكثرة الغلط وال بترك املروأة وال يكون بينه وبني من يشهد عليه عداوة
ذَكَّر إِْحَداُهَما االْْخَرى واملعىن أن النسيان غالب طباع النساء لكثرة الربد والرطوبة يف مث قال أَن َتِضلَّ إْْحَداُهَما فَُت

أمزجتهن واجتماع املرأتني على النسيان أبعد يف العقل من صدور النسيان على املرأة الواحدة فأقيمت املرأتان مقام 
  املقصود من اآلية مث فيها مسائلالرجل الواحد حىت أن إحدامها لو نسيت ذكرهتا األخرى فهذا هو 

املسألة األوىل قرأ محزة أَن َتِضلَّ بكسر إن فَُتذَكّرَ بالرفع والتشديد ومعناه اجلزاء موضع َتِضلَّ جزم إال أنه ال يتبني 



ير يف التضعيف فَُتذَكَّر رفع ألن ما بعد اجلزاء مبتدأ وأما سائر القراء فقرؤا بنصب ءاٍن وفيه وجهان أحدمها التقد
  ألن تضل فحذف منه اخلافض والثاين على أنه مفعول له أي إرادة أن تضل

  فإن قيل كيف يصح هذا الكالم واإلشهاد لالذكار ال اإلضالل
قلنا هاهنا غرضان أحدمها حصول اإلشهاد وذلك ال يأيت إال بتذكري إحدى املرأتني الثانية والثاين بيان تفضيل الرجل 

امة املرأتني مقام الرجل الواحد هو العدل يف القضية وذلك ال يأيت إال يف ضالل إحدى على املرأة حىت يبني أن إق
املرأتني فإذا كان كل واحد من هذين األمرين أعين اإلشهاد وبيان فضل الرجل على املرأة مقصوداً وال سبيل إىل 

خطر ببايل من اجلواب عن  ذلك إال بضالل إحدامها وتذكر األخرى ال جرم صار هذان األمران مطلوبني هذا ما
  هذا السؤال وقت كتبه هذا املوضع وللنحويني أجوبة أخرى ما استحسنتها والكتب مشتملة عليها واهللا أعلم

انُواْ املسألة الثانية الضالل يف قوله أَن َتِضلَّ إْْحَداُهَما فيه وجهان أحدمها أنه مبعىن النسيان قال تعاىل َوَضلَّ َعْنُهْم مَّا كَ
َتُرونَ أي ذهب عنهم الثاين أن يكون ذلك من ضل يف الطريق إذا مل يهتد له والوجهان متقاربان وقال أبو عمرو َيفْ

  أصل الضالل يف اللغة الغيبوبة
املسألة الثالثة قرأ نافع وابن عامر وعاصم والكسائي فَُتذَكَّر بالتشديد والنصب وقرأ محزة بالتشديد والرفع وقرأ ابن 

و بالتخفيف والنصب ومها لغتان ذكر وأذكر حنو نزل وأنزل والتشديد أكثر استعماالً قال تعاىل كثري وأبو عمر
ومن قرأ بالتخفيف فقد جعل الفعل متعدياً هبمزة األفعال وعامة املفسرين )  ٢١الغاشية ( فَذَكّْر إِنََّما أَنَت ُمذَكٌّر 

سفيان بن عيينة أنه قال يف قوله فَُتذَكَّر إِْحَداُهَما  على أن هذا التذكري واإلذكار من النسيان إال ما يروى عن
االْْخَرى أن جتعلها ذكراً يعين أن جمموع شهادة املرأتني مثل شهادة الرجل الواحد وهذا الوجه منقول عن أيب عمرو 

هذا بن العالء قال إذا شهدت املرأة مث جاءت األخرى فشهدت معها أذكرهتا ألهنما يقومان مقام رجل واحد و
الوجه باطل باتفاق عامة املفسرين ويدل على ضعفه وجهان األول أن النساء لو بلغن ما بلغن ومل يكن معهن رجل مل 

  جتز شهادهتن فإذا كان كذلك فاملرأة الثانية ما ذكرت األوىل
ضالل مفسر بالنسيان كان اإلذكار الوجه الثاين أن قوله فَُتذَكَّر مقابل ملا قبله من قوله أَن َتِضلَّ إْْحَداُهَما فلما كان ال

  مفسراً مبا يقابل النسيان
  مث قال تعاىل َوالَ يَأَْب الشَُّهَداء إِذَا َما ُدُعواْ وفيه مسائل

املسألة األوىل يف هذه اآلية وجوه األول وهو األصح أنه هنى الشاهد عن االمتناع عن أداء الشهادة عند احتياج 
راد حتمل الشهادة على اإلطالق وهو قول قتادة واختيار القفال قال كما أمر صاحب احلق إليها والثاين أن امل

الكاتب أن ال يأىب الكتابة كذلك أمر الشاهد أن ال يأىب عن حتمل الشهادة ألن كل واحد منهما يتعلق باآلخر ويف 
لزجاج أن املراد مبجموع عدمهما ضياع احلقوق الثالث أن املراد حتمل الشهادة إذا مل يوجد غريه الرابع وهو قول ا

األمرين التحمل أوالً واألداء ثانياً واحتج القائلون بالقول األول من وجوه األول أن قوله َوالَ َيأَْب الشَُّهَداء إِذَا َما 
ُدُعواْ يقتضي تقدمي كوهنم شهداء وذلك ال يصح إال عند أداء الشهادة فأما وقت التحمل فإنه مل يتقدم ذلك الوقت 

  هداءكوهنم ش
  فإن قيل يشكل هذا بقوله َواسَْتشْهُِدواْ َشهِيَدْينِ ّمن ّرجَاِلكُْم وكذلك مساه كاتباً قبل أن يكتب

قلنا الدليل الذي ذكرناه صار متروكاً بالضرورة يف هذه اآلية فال جيوز أن نتركه لعلة ضرورة يف تلك اآلية والثاين 
ا ُدُعواْ النهي عن االمتناع واألمر بالفعل وذلك للوجوب يف حق الكل ومعلوم أن ظاهر قوله َوالَ َيأَْب الشَُّهَداء إِذَا َم

أن التحمل غري واجب على الكل فلم جيز محله عليه وأما األداء بعد التحمل فإنه واجب على الكل ومتأكد بقوله 



أمر الشاهد بالتحمل من بعض الوجوه تعاىل َوالَ َتكُْتُمواْ الشََّهاَدةَ  فكان هذا أوىل الثالث أن األمر باإلشهاد يفيد 
فصار األمرر بتحمل الشهادة داخالً يف قوله َواسَْتشْهُِدواْ َشهِيَدْينِ ّمن ّرَجاِلكُْم فكان صرف قوله َوالَ يَأَْب الشَُّهَداء 

اآلية على أنه جيب  إِذَا َما ُدُعواْ إىل األمر باألداء محالً له على فائدة جديدة فكان ذلك أوىل فقد ظهر مبا ذكرنا داللة
  على الشاهد أن ال ميتنع من إقامة الشهادة إذا دعي إليها

واعلم أن الشاهد إما أن يكون متعيناً وإما أن يكون فيهم كثرة فإن كان متعيناً وجب عليه أداء الشهادة وإن كان 
  فيهم كثرة صار ذلك فرضاً على الكفاية
لى أن العبد ال جيوز أن يكون شاهداً فال نعيده الثالثة قال الشافعي رضي املسألة الثانية قد شرحنا داللة هذه اآلية ع

اهللا عنه جيوز القضاء بالشاهد واليمني وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه ال جيوز واحتج أبو حنيفة هبذه اآلية فقال إن اهللا 
االكتفاء بالشاهد واليمني لبطل  تعاىل أوجب عند عدم شهادة رجلني شهادة الرجل واملرأتني على التعيني فلو جوزنا

قضى بالشاهد واليمني ومتام الكالم فيه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك التعيني وحجة الشافعي رضي اهللا عنه أنه 
  مذكور يف خالفيات الفقه

أكيد فأمر واعلم أنه تعاىل ملا أمر عند املداينة بالكتبة أوالً مث باإلشهاد ثانياً أعاد ذلك مرة أخرى على سبيل الت
  بالكتبة فقال َوالَ يَأَْب كَاِتٌب أَن َيكُْتَب كََما َعلََّمُه اللَُّه فَلَْيكُْتْب وفيه مسائل

املسألة األوىل السآمة املالل والضجر يقال سئمت الشيء سأماً وسآمة واملقصود من اآلية البعث على الكتابة قل 
كالكثري فإن النزاع احلاصل بسبب القليل من املال رمبا أدى إىل  املال أو كثر فإن القليل من املال يف هذا االحتياط

  فساد عظيم وجلاج شديد فأمر تعاىل يف الكثري والقليل بالكتابة فقال َوالَ َيأْبَ أي وال متلوا فتتركوا مث تندموا
  فإن قيل فهل تدخل احلبة والقرياط يف هذا األمر
  عادة أن يكتبوا التافهقلنا ال ألن هذا حممول على العادة ليس يف ال

املسألة الثانية ءانٍ يف حمل النصب لوجهني إن شئت جعلته مع الفعل مصدراً فتقديره وال تسأموا كتابته وإن شئت 
  بنزع اخلافض تقديره وال تسأموا من أن تكتبوه إىل أجله

  قاً وهو هاهنا إما الدين وإما احلقاملسألة الثالثة الضمري يف قوله أَن َتكُْتبُوُه ال بد وأن يعود إىل املذكورر ساب
  املسألة الرابعة قرىء َوالَ بالياء فيهما

أن الكتبة مشتملة مث قال تعاىل ذاِلكُْم أَقَْسطُ ِعنَد اللَِّه َوأَقَْوُم ِللشََّهاَدةِ  َوأَدَْنى أَن ال َترَْتابُواْ اعلم أن اهللا تعاىل بّين 
  على هذه الفوائد الثالث

له ذاِلكُْم أَقَْسطُ ِعنَد اللَِّه ويف قوله ذاِلكُْم وجهان األول أنه إشارة إىل قوله أَن َتكُْتُبوُه ألنه يف معىن الفائدة األوىل قو
املصدر أي ذلك الكتب أقسط والثاين قال القفال رمحه اهللا ذالكم الذي أمرتكم به من الكتب واإلشهاد ألهل 

هللا والقسط اسم واإلقساط مصدر يقال أقسط فالن يف احلكم يقسط الرضا ومعىن أَقَْسطُ عِنَد اللَِّه أعدل عند ا
ويقال هو قاسط )  ٩احلجرات ) (  ٨املمتحنة ( إقساطاً إذا عدل فهو مقسط قال تعاىل إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني 

وإمنا كان هذا أعدل عند اهللا ألنه إذا كان  ) ١٥اجلن ( إذا جار قال تعاىل َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَانُواْ ِلَجهَنََّم َحطَباً 
مكتوباً كان إىل اليقني والصدق أقرب وعن اجلهل والكذب أبعد فكان أعدل عند اهللا وهو كقوله تعاىل اْدُعوُهمْ 

  آبائهم أي أعدل عند اهللا وأقرب إىل احلقيقة من أن تنسبوهم إىل غري)  ٥األحزاب ( ِالبَاِئهِْم ُهَو أَقَْسطُ ِعنَد اللَِّه 



والفائدة الثانية قوله أَقَْوُم ِللشََّهاَدةِ  معىن أَقَْوُم أبلغ يف االستقامة اليت هي ضد االعوجاج وذلك ألن املنتصب القائم 
  ضد املنحين املعوج

  فإن قيل مم بىن أفعل التفضيل أعين أقسط وأقوم
  يكون أقسط من قاسط وأقوم من قومي قلنا جيوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيني من أقسط وأقام وجيوز أن

واعلم أن الكتابة إمنا كانت أقوم للشهادة ألهنا سبب للحفظ والذكر فكانت أقرب إىل االستقامة والفرق بني 
الفائدة األوىل والثانية أن األوىل تتعلق بتحصيل مرضاة اهللا تعاىل والثانية بتحصيل مصلحة الدنيا وإمنا قدمت األوىل 

  شعاراً بأن الدين جيب تقدميه على الدنياعلى الثانية إ
والفائدة الثالثة هي قوله َوأَْدَنى أَن ال َترَْتابُواْ يعين أقرب إىل زوال الشك واالرتياب عن قلوب املتداينني والفرق بني 

الدين الوجهني األولني وهذا الثالث الوجهني األولني يشريان إىل حتصيل املصلحة فاألول إشارة إىل حتصيل مصلحة 
والثاين إشارة إىل حتصيل مصلحة الدنيا وهذا الثالث إشارة إىل دفع الضرر عن النفس وعن الغري أما عن النفس فإنه 
ال يبقى يف الفكر أن هذا األمر كيف كان وهذا الذي قلت هل كان صدقاً أو كذباً وأما دفع الضر عن الغري فألن 

ع يف عقاب الغيبة والبهتان فما أحسن هذه الفوائد وما أدخلها يف ذلك الغري رمبا نسبه إىل الكذب والتقصري فيق
  القسط وما أحسن ما فيها من الترتيب

  مث قال تعاىل إِال أَن َتكُونَ ِتجَاَرةً  َحاضَِرةً  ُتدِيُروَنَها َبيَْنكُْم وفيه مسائل
ما األول ففيه وجهان األول أنه راجع إىل املسألة األوىل إِال فيه وجهان أحدمها أنه استثناء متصل والثاين أنه منقطع أ

إىل  قوله تعاىل إِذَا َتَداَينُتم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ مَُّسمى فَاكُْتبُوُه وذلك ألن البيع بالدين قد يكون إىل أجل قريب وقد يكون
تداينتم بدين إىل أجل  أجل بعيد فلما أمر بالكتبة عند املداينة استثىن عنها ما إذا كان األجل قريباً والتقدير إذا

مسمى فاكتبوه إال أن يكون األجل قريباً وهو املراد من التجارة احلاضرة والثاين أن هذا استثناء من قوله َوالَ َيأْبَ 
كَاِتٌب أَن َيكُْتَب كََما َعلََّمُه وأما االحتمال الثاين وهو أن يكون هذا استثناًء منقطعاً فالتقدير لكنه إذا كانت التجارة 

حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أن ال تكتبوها فهذا يكون كالماً مستأنفاً وإمنا رخص تعاىل يف ترك 
الكتبة واإلشهاد يف هذا النوع من التجارة لكثرة ما جيري بني الناس فلو تكلف فيها الكتبة واإلشهاد لشق األمر 

صاحبه يف ذلك اجمللس مل يكن هناك خوف التجاحد فلم  على اخللق وألنه إذا أخذ كل واحد من املتعاملني حقه من
  يكن هناك حاجة إىل الكتبة واإلشهاد

املسألة الثانية قوله أَن َتكُونَ فيه قوالن أحدمها أنه من الكون مبعىن احلدوث والوقوع كما ذكرناه يف قوله َوإِن كَانَ 
اقصة على أن االسم جتارة حاضرة واخلرب تديروهنا ذُو ُعْسَرةٍ  والثاين قال الفّراء إن شئت جعلت كَانَ ههنا ن

  والتقدير إال أن تكون جتارة حاضرة دائرة بينكم
املسألة الثالثة قرأ عاصم ِتَجاَرةً  بالنصب والباقون بالرفع أما القراءة بالنصب فعلى أنه خرب كان وال بد فيه من 

  جتارة حاضرة كتبة الكتاب ومنه قول الشاعرإضمار االسم وفيه وجوه أحدها التقدير إال أن تكون التجارة 

  بين أسد هل تعلمون بالءنا
  إذا كان يوما ذا كواكب أشهبا

أي إذا كان اليوم وثانيها أن يكون التقدير إال أن يكون األمر والشأن جتارة وثالثها قال الزجاج التقدير إال أن 
ألن املداينة ال تكون جتارة حاضرة وميكن أن جياب  تكون املداينة جتارة حاضر قال أبو علي الفارسي هذا غري جائز

عنه بأن املداين إذا كانت إىل أجل ساعة صح تسميتها بالتجارة احلاضرة فإن من باع ثوباً بدرهم يف الذمة بشرط أن 



سألة تؤدي الدرهم يف هذه الساعة كان ذلك مداينة وجتارة حاضرة وأما القراءة بالرفع فالوجه فيها ما ذكرناه يف امل
  الثانية واهللا أعلم

املسألة الرابعة التجارة عبارة عن التصرف يف املال سواء كان حاضراً أو يف الذمة لطلب الربح يقال جتر الرجل 
يتجر جتارة فهو تاجر واعلم أنه سواء كانت املبايعة بدين أو بعني فالتجارة جتارة حاضرة فقوله إِال أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً  

 ميكن محله على ظاهره بل املراد من التجارة ما يتجر فيه من اإلبدال أال ومعىن إدارهتا بينهم معاملتهم َحاِضَرةً  ال
معناه ال مضرة عليكم يف ترك الكتابة ومل )  ٢٨٢البقرة ( فيها يداً بيد مث قال فَلَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَن ال َتكُْتُبوَها 

لكانت الكتابة املذكورة واجبة عليهم ويأمث صاحب احلق بتركها وقد ثبت خالف  يرد اإلمث عليكم ألنه لو أراد اإلمث
  ذلك وبيان أنه ال مضرة عليهم يف تركها ما قدمناه

 مث قال تعاىل َوأَْشهِدُواْ إِذَا َتبَاَيْعُتْم وأكثر املفسرين قالوا املراد أن الكتابة وإن رفعت عنهم يف التجارة إال أن االشهاد
  ألن اإلشهاد بال كتابة أخف مؤنة وألن احلاجة إذا وقعت إليها ال خياف فيها النسيان ما رفع عنهم

  واعلم أنه ال شك أن املقصود من هذا األمر اإلرشاد إىل طريق االحتياط
له احلق  مث قال تعاىل َوالَ ُيَضارَّ كَاِتٌب َوالَ َشهِيٌد واعلم أنه حيتمل أن يكون هذا هنياً للكاتب والشهيد عن إضرار من

أما الكاتب فبأن يزيد أو ينقص أو يترك االحتياط وأما الشهيد فبأن ال يشهد أو يشهد حبيث ال حيصل معه نفع 
وحيتمل أن يكون هنياً لصاحب احلق عن إضرار الكاتب والشهيد بأن يضرمها أو مينعهما عن مهماهتما واألول قول 

  ابن مسعود وعطاء وجماهدأكثر املفسرين واحلسن وطاوس وقتادة والثاين قول 
واعلم أن كال الوجهني جائز يف اللغة وإمنا احتمل الوجهني بسبب اإلدغام الواقع يف ال ُيضَارَّ أحدمها أن يكون 

أصله ال يضارر بكسر الراء األوىل فيكون الكاتب والشهيد مها الفاعالن للضرار والثاين أن يكون أصله ال يضارر 
ا املفعول هبما الضرار ونظري هذه اآلية اليت تقدمت يف هذه السورة وهو قوله الَ ُتَضارَّ بفتح الراء األوىل فيكون مه

واِلَدةٌ  بِوَلَِدَها وقد أحكمنا بيان هذا اللفظ هناك والدليل على ما ذكرنا من احتمال الوجهني قراءة عمر رضي اهللا 
لفتح واختار الزجاج القول األول واحتج عليه بقوله عنه َوالَ باإلظهار والكسر وقراءة ابن عباس َوالَ باإلظهار وا

سَفَرٍ َولَمْ َتجُِدواْ تعاىل بعد ذلك َوإِن َتفَْعلُواْ فَإِنَُّه فُسُوٌق بِكُْم قَالَ وَذَِلكَ ِالنْ اْسَم بِكُلّ َشْيء َعِليٌم َوإِن كُنُتْم َعلَى 
ْعًضا فَلُْيَؤّد الَِّذى اْؤُتِمَن أََماَنَتُه َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه َوالَ َتكُْتُمواْ الشََّهاَدةَ  َوَمن كَاِتًبا فَرَِهانٌ مَّقْبُوَضةٌ  فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُم َب

  واإلمث والفاسق متقاربان واحتج من نصر القول الثاين بأن هذا لو كان)  ٢٨٣البقرة ( َيكُْتْمَها فَإِنَُّه ءاِثٌم قَلُْبُه 

ل وإن تفعال فإنه فسوق بكم وإذا كان هذا خطاباً للذين يقدمون على املداينة فاملنهيون خطاباً للكاتب والشهيد لقي
  عن الضرار هم واهللا أعلم

مث قال َوإِن َتفَْعلُواْ فَإِنَُّه فُسُوٌق بِكُْم وفيه وجهان أحدمها حيتمل أنه حيمل على هذا املوضع خاصة واملعىن فإن تفعلوا 
اين أنه عام يف مجيع التكليف واملعىن وإن تفعلوا شيئاً مما هنيتكم عنه أو تتركوا شيئاً مما ما هنيتكم عنه من الضرار والث

  أمرتكم به فإنه فسوق بكم أي خروج عن أمر اهللا تعاىل وطاعته
  وامره ونواهيهمث قال تعاىل َواتَّقُواْ اللََّه يعين فيما حذر منه هاهنا وهو املضارة أو يكون عاماً واملعىن اتقوا اهللا يف مجيع أ

مث قال َوُيَعلُّمكُُم اللَُّه واملعىن أنه يعلمكم ما يكون إرشاداً واحتياطاً يف أمر الدنيا كما يعلمكم ما يكون إرشاداً يف 
  أمر الدين وَاللَُّه بِكُلّ َشْيء َعِليٌم إشارة إىل كونه سبحانه وتعاىل عاملاً جبميع مصاحل الدنيا واآلخرة

َتُه وَلَْيتَّقِ اللَّهَ َسفَرٍ َولَْم َتجُِدواْ كَاِتًبا فَرَِهانٌ مَّقْبُوَضةٌ  فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُم َبْعًضا فَلُْيَؤدِّ الَِّذى اْؤُتِمَن أَمَاَن َوإِن كُنُتْم َعلَى
  َملُونَ َعِليٌمَربَُّه َوالَ َتكُْتُمواْ الشََّهاَدةَ  َوَمن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه ءَاِثٌم قَلُْبُه َواللَُّه بَِما َتْع



إعلم أنه تعاىل جعل البياعات يف هذه اآلية على ثالثة أقسام بيع بكتاب وشهود وبيع برهان مقبوضة وبيع األمانة 
وملا أمر يف آخر اآلية املتقدمة بالكتبة واإلشهاد واعلم أنه رمبا تعذر ذلك يف السفر إما بأن ال يوجد الكاتب أو إن 

تابة ذكر نوعاً آخر من االستيثاق وهو أخذ الرهن فهذا وجه النظم وهذا أبلغ يف وجد لكنه ال توجد آالت الك
  االحتياط من الكتبة واإلشهاد مث يف اآلية مسائل

قرة الب( َخَر املسألة األوىل ذكرنا اشتقاق يف السفر يف قوله تعاىل فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ  مِّْن أَيَّامٍ أُ
ونعيده هاهنا قال أهل اللغة تركيب هذه احلروف للظهور والكشف فالسفر هو الكتاب ألنه يبني الشيء )  ١٨٤

ويوضحه ومسي السفر سفراً ألنه يسفر عن أخالق الرجال أي يكشف أو ألنه ملا خرج من الكن إىل الصحراء فقد 
ت منكشفة خالية وأسفر الصبح إذا ظهر انكشف للناس أو ألنه ملا خرج إىل الصحراء فقد صارت أرض البي

وأسفرت املرأة عن وجهها أي كشفت وسفرت عن القوم أسفر سفارة إذا كشفت ما يف قلوهبم وسفرت أسفر إذا 
  كنست والسفر الكنس وذلك ألنك إذا كنست

يب الشمس فقد أظهرت ما كان حتت الغبار والسفر من الورق ما سفر به الريح ويقال لبقية بياض النهار بعد مغ
  سفر لوضوحه واهللا أعلم

  املسألة الثانية أصل الرهن من الدوام يقال رهن الشيء إذا دام وثبت ونعمة راهنة أي دائمة ثابتة
إذا عرفت أصل املعىن فنقول أصل الرهن مصدر يقال رهنت عند الرجل أرهنه رهناً إذا وضعت عنده قال الشاعر 

  يراهنين فريهنين بنيه
  أقولوأرهنه بين مبا 

إذا عرفت هذا فنقول إن املصادر قد تنقل فتجعل أمساء ويزول عنها عمل الفعل فإذا قال رهنت عند زيد رهناً مل 
يكن انتصابه انتصاب املصدر لكن انتصاب املفعول به كما تقول رهنت عند زيد ثوباً وملا جعل امساً هبذا الطريق مجع 

  جاء على رهن قول األعشى آليت ال أعطيه من أبنائناكما جتعل األمساء وله مجعان رهن ورهان ومما 
  رهناً فيفسدهم كمن قد أفسدا

  وقال بعيث بانت سعاد وأمسى دوهنا عدن
  وغلقت عندها من قبلك الرهن

ونظريه قولنا رهن ورهن سقف وسقف ونشر ونشر وخلق وخلق قال الزجاج فعل وفعلى قليل وزعم الفّراء أن 
مجعه رهن فيكون رهن مجع اجلمع وهو كقوهلم مثار ومثر ومن الناس من عكس هذا الرهن مجعه رهان مث الرهان 

فقال الرهن مجعه رهن والرهن مجعه رهان واعلم أهنما ملا تعارضا تساقطا ال سيما وسيبويه ال يرى مجع اجلمع مطرداً 
ل ونعال وكبش وكباش فوجب أن ال يقال به إال عند االتفاق وأما أن الرهان مجع رهن فهو قياس ظاهر مثل نع

  وكعب وكعاب وكلب وكالب
املسألة الثالثة قرأ ابن كثري أبو عمرو فَرَِهانٌ بضم الراء واهلاء وروي عنهما أيضاً فَرَِهانٌ برفع الراء وإسكان اهلاء 

يل وبني مجع والباقون فَرَِهانٌ قال أبو عمرو ال أعرف الرهان إال يف اخليل فقرأت فَرَِهانٌ للفصل بني الرهان يف اخل
الرهن وأما قراءة أيب عمرو بضم الراء وسكون اهلاء فقال األخفش إهنا قبيحة ألن فعالً ال جيمع على فعل إال قليالً 
شاذاً كما يقال سقف وسقف تارة بضم القاف وأخرى بتسكينها وقلب للنخل وحلد وحلد وبسط وبسط وفرس 

  ورد وخيل ورد
ئنا جعلناه مبتدأ وأضمرنا اخلرب والتقدير فرهن مقبوضة بدل من الشاهدين أو ما املسأل الرابعة يف اآلية حذف فإن ش



  يقوم مقامهما أو فعليه رهن مقبوضة وإن شئنا جعلناه خرباً وأضمرنا املبتدأ والتقدير فالوثيقة رهن مقبوضة
الكاتب وعدمه وكان املسألة اخلامسة اتفقت الفقهاء اليوم على أن الرهن يف السفر واحلضر سواء يف حال وجود 

جماهد يذهب إىل أن الرهن ال جيوز إال يف السفر أخذاً بظاهر اآلية وال يعمل بقوله اليوم وإمنا تقيدت اآلية بذكر 
  السفر على سبيل الغالب كقوله فَلَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَن َتقُْصرُواْ ِمَن الصَّلواةِ  إِن

  ن شرط جواز القصروليس اخلوف م)  ١٠١النساء ( ْ ِخفُْتْم 
املسألة السادسة مسائل الرهن كثرية واحتج من قال بأن رهن املشاع ال جيوز بأن اآلية دلّت على أن الرهن جيب أن 

يكون مقبوضاً والعقل أيضاً يدل عليه ألن املقصود من الرهن استيثاق جانب صاحب احلق مبنع اجلحود وذلك ال 
  يكون مقبوضاً فوجب أال يصح رهن املشاعحيصل إال بالقبض واملشاع ال ميكن أن 

ت املذكورة مث قال تعاىل فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُم بَْعًضا فَلُْيَؤّد الَِّذى اْؤُتِمَن أََماَنَتُه واعلم أن هذا هو القسم الثالث من البياعا
  سائليف اآلية وهو بيع األمانة أعين ما ال يكون فيه كتابة وال شهود وال يكون فيه رهن وفيه م

يوسف ( املسألة األوىل أمن فالن غريه إذا مل يكن خائفاً منه قال تعاىل َهلْ امَُنكُْم َعلَْيِه إِالَّ كََما أَِمنُتكُْم َعلَى أَِخيِه 
ديون الذي فقوله فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُم َبْعًضا أي مل خيف خيانته وجحوده فَلُْيَؤّد الَِّذى اْؤُتِمَن أََماَنَتهُ أي فليؤد امل)  ٦٤

  كان أميناً ومؤمتناً يف ظن الدائن فال خيلف ظنه يف أداء أمانته وحقه إليه يقال أمنته وائتمنته فهو مأمون ومؤمتن
مث قال َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه أي هذا املديون جيب أن يتقي اهللا وال جيحد ألن الدائن ملا عامله املعاملة احلسنة حيث عول 

البه بالوثائق من الكتابة واإلشهاد والرهن فينبغي هلذا املديون أن يتقي اهللا ويعامله باملعاملة احلسنة على أمانته ومل يط
يف أن ال ينكر ذلك احلق ويف أن يؤديه إليه عند حلول األجل ويف اآلية قول آخر وهو أنه خطاب للمرهتن بأن 

  ألوليؤدي الرهن عند استيفاء املال فإنه أمانة يف يده والوجه هو ا
املسألة الثانية من الناس من قال هذه اآلية ناسخة لآليات املتقدمة الدالة على وجوب الكتابة واإلشهاد وأخذ الرهن 
واعلم أن التزام وقوع النسخ من غري دليل يلجىء إليه خطأ بل تلك األوامر حممولة على اإلرشاد ورعاية االحتياط 

اس رضي اهللا عنهما أنه قال ليس يف آية املداينة نسخ مث قال َوالَ وهذه اآلية حممولة على الرخصة وعن ابن عب
  َتكُْتمُواْ الشََّهاَدةَ  ويف التأويل وجوه

الوجه األول قال القفال رمحه اهللا إنه تعاىل ملا أباح ترك الكتابة واإلشهاد والرهن عند اعتقاد كون املديون أميناً مث 
هذا الظن وأن خيرج خائناً جاحداً للحق إال أنه من اجلائز أن يكون بعض كان من اجلائز يف هذا املديون أن خيلف 

الناس مطلعاً على أحواهلم فههنا ندب اهللا تعاىل ذلك اإلنسان إىل أن يسعى يف إحياء ذلك احلق وأن يشهد لصاحب 
ه بأن جعله احلق حبقه ومنعه من كتمان تلك الشهادة سواء عرف صاحب احلق تلك الشهادة أو مل يعرف وشدد في

خري ( خرب يدل على صحة هذا التأويل وهو قوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( آمث القلب لو تركها وقد روي عن النيب 
  )الشهود من شهد قبل أن يستشهد 

 الوجه الثاين يف تأويل أن يكون املراد من كتمان الشهادة أن ينكر العلم بتلك الواقعة ونظريه قوله تعاىل أَْم َتقُولُونَ
البقرة ( مِ اللَُّه َوَمْن أَظْلَُم إِنَّ إِبْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب وَاالْسَباطَ كَاُنواْ ُهوًدا أَْو َنَصاَرى قُلْ ءأَنُتْم أَْعلَُم أَ

  واملراد اجلحود وإنكار العلم)  ١٤٠
  ة إىل إقامتها وقد تقدم ذلك يف قولهالوجه الثالث يف كتمان الشهادة واالمتناع من أدائها عند احلاج



وذلك ألنه مىت امتنع عن إقامة الشهادة فقد بطل حقه وكان هو )  ٢٨٢البقرة ( َوالَ َيأْبَ الشَُّهَداء إِذَا َما ُدُعواْ 
  باالمتناع من الشهادة كاملبطل حلقه وحرمة مال املسلم كحرمة دمه فهذا بالغ يف الوعيد

  فَإِنَُّه ءاِثٌم قَلُْبُه وفيه مسائلمث قال َوَمن َيكُْتْمَها 
فكان )  ٤٤ ٤٣الدخان ( املسألة األوىل اآلمث الفاجر روي أن عمر كان يعلم أعرابياً إِنَّ َشجََرةَ  الزَّقُّومِ طََعاُم االْثِيمِ 

  يقول طعام اليتيم فقال له عمر طعام الفاجر فهذا يدل على أن اآلمث مبعىن الفجور
آمث خرب إن وقلبه رفع بآمث على الفاعلية كأنه قيل فإنه يأمث قلبه وقرىء قَلَْبُه ) الكشاف ( ل صاحب املسألة الثانية قا

  وقرأ ابن أيب عبلة قَلُْبُه َواللَُّه أي جعله آمثاً)  ١٣٠البقرة ( بالفتح كقوله َسِفَه َنفَْسُه 
رف واملأمور واملنهي هو القلب وقد استقصينا هذه املسألة الثالثة إعلم أن كثرياً من املتكلمني قالوا إن الفاعل والعا

وذكرنا طرفاً منه )  ١٩٣الشعراء ( املسألة يف سورة الشعراء يف تفسري قوله تعاىل َنَزلَ بِهِ الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك 
وهؤالء يتمسكون هبذه اآلية ويقولون )  ٩٧البقرة ( يف تفسري قوله قُلْ َمن كَانَ َعُدّوا لِّجِْبرِيلَ فَإِنَُّه َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك 

  إنه تعاىل أضاف اآلمث إىل القلب فلوال أن القلب هو الفاعل وإال ملا كان آمثاً
وأجاب من خالف يف هذا القول بأن إضافة الفعل إىل جزء من أجزاء البدن إمنا يكون ألجل أن أعظم أسباب 

لعضو فيقال هذا مما أبصرته عيين ومسعته أذين وعرفه قليب ويقال فالن اإلعانة على ذلك الفعل إمنا حيصل من ذلك ا
خبيث الفرج ومن املعلوم أن أفعال اجلوارح تابعة ألفعال القلوب ومتولدة مما حيدث يف القلوب من الدواعي 

  والصوارف فلما كان األمر كذلك فلهذا السبب أضيف اآلمث ههنا إىل القلب
بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم وهو حتذير من اإلقدام على هذا الكتمان ألن املكلف إذا علم أنه ال يعزب مث قال عّز وجلّ َواللَُّه 

عن علم اهللا ضمري قلبه كان خائفاً حذراً من خمالفة أمر اهللا تعاىل فإنه يعلم أنه تعاىل حياسبه على كل تلك األفعال 
  وجيازيه عليها إن خرياً فخرياً وإن شراً فشراً

ِلَمن َيَشآُء َوُيَعذِّبُ َما ِفي السََّماواِت َوَما ِفى األرض َوإِن ُتْبدُواْ َما ِفي أَنفُِسكُْم أَْو ُتْخفُوهُ ُيَحاسِْبكُم بِِه اللَُّه فََيْغِفُر  لِّلَِّه
  َمن َيَشآُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

  يف اآلية مسائل

ل قال األصم إنه تعاىل ملا مجع يف هذه السورة أشياء كثرية من علم األصول املسألة األوىل يف كيفية النظم وجوه األو
وهو دليل التوحيد والنبّوة وأشياء كثرية من علم األصول ببيان الشرائع والتكاليف وهي يف الصالة والزكاة 

يع والربا والقصاص والصوم واحلج واجلهاد واحليض والطالق والعدة والصداق واخللع واإليالء والرضاع والب
  وكيفية املداينة ختم اهللا تعاىل هذه السورة هبذه اآلية على سبيل التهديد

وأقول إنه قد ثبت أن الصفات اليت هي كماالت حقيقية ليست إال القدرة والعلم فعّبر سبحانه عن كمال القدرة 
ال العلم احمليط بالكليات واجلزئيات بقوله َوإِن بقوله للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ ملكا وملكاً وعرب عن كم

ُتْبدُواْ َما ِفي أَنفُِسكُْم أَْو ُتْخفُوُه ُيحَاسِْبكُم بِهِ اللَُّه وإذا حصل كمال القدرة والعلم فكان كل من يف السماوات 
لمذنبني فلهذا واألرض عبيداً مربوبني وجدوا بتخليقه وتكوينه كان ذلك غاية الوعد للمطيعني وهناية الوعيد ل

  السبب ختم اهللا هذه السورة هبذه اآلية
البقرة ( والوجه الثاين يف كيفية النظم قال أبو مسلم إنه تعاىل ملا قال يف آخر اآلية املتقدمة َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم 

َما ِفي االْْرضِ ومعىن هذا امللك أن ذكر عقيبه ما جيري جمرى الدليل العقلي فقال للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َو)  ٢٨٣
هذه األشياء ملا كانت حمدثة فقد وجدت بتخليقه وتكوينه وإبداعه ومن كان فاعالً هلذه األفعال احملكمة املتقنة 



العجيبة الغريبة املشتملة على احلكم املتكاثرة واملنافع العظيمة ال بد وأن يكون عاملاً هبا إذ من احملال صدور الفعل 
كم املتقن عن اجلاهل به فكان اهللا تعاىل احتج خبلقه السماوات واألرض مع ما فيهما من وجوه اإلحكام واإلتقان احمل

  على كونه تعاىل عاملاً هبا حميطاً بأجزائها وجزئياهتا
ان املقصود الوجه الثالث يف كيفية النظم قال القاضي إنه تعاىل ملا أمر هبذه الوثائق أعين الكتبة واإلشهاد والرهن فك

من األمر هبا صيانة األموال واالحتياط يف حفظها بّين اهللا تعاىل أنه إمنا املقصود ملنفعة ترجع إىل اخللق ال ملنفعة تعود 
  إليه سبحانه منها فإنه له ملك السماوات واألرض

بّين أنه له ملك الوجه الرابع قال الشعيب وعكرمة وجماهد إنه تعاىل ملا هنى عن كتمان الشهادة وأوعد عليه 
  السماوات واألرض فيجازي على الكتمان واإلظهار

املسألة الثانية احتج األصحاب بقوله للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ على أن فعل العبد خلق اهللا تعاىل ألنه من 
الم الغرض فإنه ليس غرض الفاسق  مجلة ما يف السماوات واألرض بدليل صحة االستثناء والالم يف قوله ِللَِّه ليس

  من فسقه طاعة اهللا فال بد وأن يكون املراد منه الم امللك والتخليق
املسألة الثالثة احتج األصحاب هبذه اآلية على أن املعدوم ليس بشيء ألن من مجلة ما يف السماوات واألرض حقائق 

وتعاىل وإمنا تكون احلقائق واملاهيات حتت قدرته لو  األشياء وماهياهتا فهي ال بد وأن تكون حتت قدرة اهللا سبحانه
كان قادراً على حتقيق تلك احلقائق وتكوين تلك املاهيات فإذا كان كذلك كانت قدرة اهللا تعاىل مكونة للذوات 

  وحمققة للحقاق فكان القول بأن املعدوم شيًء باطالً
  ْخفُوُه ُيَحاِسْبكُم بِِه اللَُّه يروى عن ابن عباس أنه قال ملامث قال تعاىل َوإِن تُْبُدواْ َما ِفي أَنفُِسكُمْ أَْو ُت

فقالوا يا ) صلى اهللا عليه وسلم ( نزلت هذه اآلية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرمحن بن عوف ومعاذ وناس إىل النيب 
ه الدنيا فقال النيب رسول اهللا كلفنا من العمل ما ال نطيق إن أحدنا ليحدث نفسه مبا ال حيب أن يثبت يف قلبه وإن ل

فلعلّكم تقولون كما قال بنو إسرائيل مسعنا وعصينا قولوا مسعنا وأطعنا فقالوا مسعنا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( 
)  ٢٨٦البقرة ( وأطعنا واشتد ذلك عليهم فمكثوا يف ذلك حوالً فأنزل اهللا تعاىل الَ ُيكَلُّف اللَُّه نَفًْسا إِالَّ ُوْسَعَها 

إن اهللا جتاوز عن أميت ما حدثوا به أنفسهم مامل يعملوا أو ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( اآلية فقال فنسخت هذه 
  )يتكلموا به 

ديث واعلم أن حمل البحث يف هذه اآلية أن قوله َوإِن ُتْبدُواْ َما ِفي أَنفُِسكُْم أَْو ُتْخفُوهُ ُيحَاسِْبكُم بِهِ اللَُّه يتناول ح
اليت ترد على القلب وال يتمكن من دفعها فاملؤاخذة هبا جتري جمرى تكليف ما ال يطاق  النفس واخلواطر الفاسدة

  والعلماء أجابوا عنه من وجوه
الوجه األول أن اخلواطر احلاصلة يف القلب على قسمني فمنها ما يوطن اإلنسان نفسه عليه ويعزم على إدخاله يف 

طرة بالبال مع أن اإلنسان يكرهها ولكنه ال ميكنه دفعها عن الوجود ومنها ما ال يكون كذلك بل تكون أموراً خا
ى النفس فالقسم األول يكون مؤاخذاً به والثاين ال يكون مؤاخذاً به أال ترى إىل قوله تعاىل الَّ يَُؤاِخذُكُمُ اللَُّه بِالَّلْغوِ ِف

وقال يف آخر هذه السورة لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما )  ٢٢٥البقرة ( أَْيَمانِكُْم َولَاِكن ُيؤَاِخذُكُم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم 
هذا هو )  ١٩النور ( وقال إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَن َتِشيَع الْفَاِحَشةُ  ِفى الَِّذيَن ءاَمُنواْ )  ٢٨٦البقرة ( اكَْتسََبْت 

  اجلواب املعتمد
يف العمل فهو يف حمل العفو وقوله َوإِن ُتْبدُواْ َما ِفي أَنفُِسكُْم أَوْ والوجه الثاين أن كل ما كان يف القلب مما ال يدخل 

ُتْخفُوُه ُيَحاسِْبكُم بِِه اللَُّه فاملراد منه أنه يدخل ذلك العمل يف الوجود إما ظاهراً وإما على سبيل اخلفية وأما ما وجد 



لعفو وهذا اجلواب ضعيف ألن أكثر يف القلب من العزائم واإلرادات ومل يتصل بالعمل فكل ذلك يف حمل ا
املؤاخذات إمنا تكون بأفعال القلوب أال ترى أن اعتقاد الكفر والبدع ليس إال من أعمال القلوب وأعظم أنواع 

العقاب مرتب عليه وأيضاً فأفعال اجلوارح إذا خلت عن أفعال القلوب ال يترتب عليها عقاب كأفعال النائم 
  والساهي فثبت ضعف هذا اجلواب

والوجه الثالث يف اجلواب أن اهللا تعاىل يؤاخذه هبا لكن مؤاخذهتا هي العموم والغموم يف الدنيا روى الضحاك عن 
عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت ما حدث العبد به نفسه من شر كانت حماسبة اهللا عليه بغم يبتليه به يف الدنيا أو 

عن ) صلى اهللا عليه وسلم ( عاقب عليه وروت أهنا سألت النيب حزن أو أذى فإذا جاءت اآلخرة مل يسأل عنه ومل ي
  هذه اآلية فأجاهبا مبا هذا معناه

  ) ١٧غافر ( فإن قيل املؤاخذة كيف حتصل يف الدنيا مع قوله تعاىل الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت 
  قلنا هذا خاص فيكون مقدماً على ذلك العام

واب أنه تعاىل قال ُيَحاِسْبكُم بِِه اللَُّه ومل يقل يؤاخذكم به اهللا وقد ذكرنا يف معىن كونه حسيباً الوجه الرابع يف اجل
وحماسباً وجوهاً كثرية وذكرنا أن من مجلة تفاسريه كونه تعاىل عاملاً هبا فرجع معىن هذه اآلية إىل كونه تعاىل عاملاً بكل 

  اهللا عنهما أنه قال ما يف الضمائر والسرائر روي عن ابن عباس رضي

إن اهللا تعاىل إذا مجع اخلالئق خيربهم مبا كان يف نفوسهم فاملؤمن خيربه مث يعفو عنه وأهل الذنوب خيربهم مبا أخفوا من 
  التكذيب والذنب

الغفران نصيباً الوجه السابع يف اجلواب أنه تعاىل ذكر بعد هذه اآلية قوله فََيْغِفُر ِلَمن َيَشاء َوُيَعذُّب َمن َيَشاء فيكون 
  ملن كان كارهاً لورود تلك اخلواطر والعذاب يكون نصيباً ملن يكون مصراً على تلك اخلواطر مستحسناً هلا

الوجه السادس قال بعضهم املراد هبذه اآلية كتمان الشهادة وهو ضعيف ألن اللفظ عام وإن كان واراه عقيب تلك 
  القضية ال يلزم قصره عليه

( واب ما روينا عن بعض املفسرين أن هذه اآلية منسوخة بقوله الَ ُيكَلُّف اللَُّه نَفًْسا إِالَّ ُوْسَعَها الوجه السابع يف اجل
وهذا أيضاً ضعيف لوجوه أحدها أن هذا النسخ إمنا يصح لو قلنا أهنم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين )  ٢٨٦القرة 

ها وذلك باطل ألن التكليف قط ما ورد إال مبا يف القدرة باالحتراز عن تلك اخلواطر اليت كانوا عاجزين عن دفع
والثاين أن النسخ إمنا حيتاج إليه لو دلت اآلية على ) بعثت باحلنيفية السهلة السمحة ( ولذلك قال عليه السالم 

ائز هو حصول العقاب على تلك اخلواطر وقد بينا أن اآلية ال تدل على ذلك والثالث أن نسخ اخلرب ال جيوز إمنا اجل
  نسخ األوامر والنواهي

  واعلم أن الناس اختالفاً يف أن اخلرب هل ينسخ أم ال وقد ذكرنا يف أصول الفقه واهللا أعلم
  مث قال فََيْغِفُر ِلَمن َيَشاء َوُيَعذُّب َمن َيَشاء وفيه مسألتان

وذلك ألن املؤمن املطيع  املسألة األوىل األصحاب قد احتجوا هبذه اآلية على جواز غفران ذنوب أصحاب الكبائر
مقطوع بأنه يثاب وال يعاقب والكافر مقطوع بأنه يعاقب وال يثاب وقوله فََيْغِفُر ِلَمن َيَشاء َوُيَعذُّب َمن َيَشاء رفع 

  للقطع واحد من األمرين فلم يبق إال أن يكون ذلك نصيباً للمؤمن يرثه املذنب بأعماله
َيْغِفُر يَُعذُّب برفع الراء والباء وأما الباقون فباجلزم أما الرفع فعلى االستئناف املسألة الثانية قرأ عاصم وابن عامر فَ

والتقدير فهو يغفر وأما اجلزم فبالعطف على حياسبكم ونقل عن أيب عمرو أنه أدغم الراء يف الالم يف قوله َيْغِفُر ِلَمن 
كيف يليق مثل هذا اللحن بأعلم الناس إنه حلن ونسبته إىل أيب عمرو كذب و) الكشاف ( َيَشاء قال صاحب 



  بالعربية
كوت مث قال َواللَُّه َعلَى كُلّ َشْيء قَِديٌر وقد بّين بقوله للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ أنه كامل امللك واملل

ُه أنه كامل العلم واإلحاطة مث بّين بقوله َواللَُّه َعلَى وبني بقوله َوإِن ُتْبدُواْ َما ِفي أَنفُِسكُْم أَْو ُتْخفُوهُ ُيَحاسِْبكُم بِِه اللَّ
كُلّ َشْيء قَِديٌر أنه كامل القدرة مستويل على كل املمكنات بالقهر والقدرة والتكوين واإلعدام وال كمال أعلى 
داً وأعظم من حصول الكمال يف هذه الصفات واملوصوف هبذه الكماالت جيب على كل عاقل أن يكون عبداً منقا

  له خاضعاً ألوامره ونواهيه حمترزاً عن سخطه ونواهيه وباهللا التوفيق

ُرُسِلِه الَ نُفَرِّقُ َبْيَن أََحٍد مِّن رُُّسِلِه َءاَمَن الرَُّسولُ بَِمآ أُنزِلَ إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه وَالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ َءاَمَن بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتبِِه َو
  َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك رَبََّنا َوإِلَْيَك الَْمصُِري َوقَالُواْ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل يف كيفية النظم وجوه األول وهو أنه تعاىل ملا بّين يف اآلية املتقدمة كمال امللك وكمال العلم وكمال 

ون املؤمنني يف هناية االنقياد والطاعة القدرة هللا تعاىل وذلك يوجب كمال صفات الربوبية أتبع ذلك بأن بني ك
واخلضوع هللا تعاىل وذلك هو كمال العبودية وإذا ظهر لنا كمال الربوبية وقد ظهر منا كمال العبودية فاملرجو من 

  عميم فضله وإحسانه أن يظهر يوم القيامة يف حقنا كمال العناية والرمحة واإلحسان اللّهم حقق هذا األمل
بني أنه )  ٢٨٤القربة ( لنظم أنه تعاىل ملا قال َوإِن تُْبُدواْ َما ِفي أَنفُِسكُمْ أَْو ُتخْفُوُه ُيَحاِسْبكُم بِِه اللَُّه الوجه الثاين يف ا

ال خيفى عليه من سرنا وجهرنا وباطننا وظاهرنا شيء ألبتة مث إنه تعاىل ذكر عقيب ذلك ما جيري جمرى املدح لنا 
بَِما أُنزِلَ إِلَْيِه ِمن رَّّبِه وَالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ كأنه بفضله يقول عبدي أنا وإن كنت أعلم مجيع والثناء علينا فقال الرَُّسولُ 

أحوالك فال أظهر من أحوالك وال أذكر منها إال ما يكون مدحاً لك وثناء عليك حىت تعلم أين كما أنا الكامل يف 
   إظهار احلسنات ويف الستر على السيئاتامللك والعلم والقدرة فأنا الكامل يف اجلود والرمحة ويف

الوجه الثالث أنه بدأ يف السورة مبدح املتقني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون وبّين يف 
فقال َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ ءاَمَن ) صلى اهللا عليه وسلم ( آخر السورة أن الذين مدحهم يف أول السورة هم أمة حممد 

ِذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ بِاللَِّه َوَملَِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه الَ نُفَّرقُ َبْيَن أََحٍد ّمن رُُّسِلِه وهذا هو املراد بقوله يف أول السورة الَّ
  ) ٣البقرة ( 

  نَ الصَّلواةَ  َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَمث قال ههنا َوقَالُواْ َسِمْعَنا َوأَطَعَْنا وهو املراد بقوله يف أول السورة َويُِقيُمو
مث )  ٤البقرة ( مث قال ههنا غُفَْراَنَك َربََّنا وَإِلَْيكَ الَْمِصُري وهو املراد بقوله يف أول السورة وَبِاْألِخَرةِ  ُهْم ُيوِقُنونَ 

إىل آخر )  ٢٨٦البقرة ( ن نَِّسيَنا أَوْ أَْخطَأَْنا حكى عنهم ههنا كيفية تضرعهم إىل رهبم يف قوهلم رَبََّنا الَ تَُؤاِخذَْنا إِ
فانظر )  ٥البقرة ( السورة وهو املراد بقوله يف أول السورة أُْولَاِئَك َعلَى ُهًدى ّمن رَّبّهِْم َوأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

  كيف حصلت املوافقة بني أول السورة وآخرها
ه امللك من عند اهللا وقال له إن اهللا بعثك رسوالً إىل اخللق فههنا الرسول ال والوجه الرابع وهو أن الرسول إذا جاء

  ميكنه أن يعرف صدق ذلك امللك إال مبعجزة يظهرها اهللا تعاىل على صدق ذلك امللك يف

دعواه ولوال ذلك املعجز جلوز الرسول أن يكون ذلك املخرب شيطاناً ضاالً مضالً وذلك امللك أيضاً إذا مسع كالم 
اهللا تعاىل افتقر إىل معجز يدل على أن املسموع هو كالم اهللا تعاىل ال غري وهذه املراتب معتربة أوهلا قيام املعجز على 

أن املسموع كالم اهللا ال غريه فيعرف امللك بواسطة ذلك املعجز أنه مسع كالم اهللا تعاىل وثانيها قيام املعجزة عند 



ذلك امللك صادق يف دعواه وأنه ملك بعثه اهللا تعاىل وليس بشيطان وثالثها  على أن) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
أن تقوم املعجزة على يد الرسولعند األمة حىت تستدل األمة هبا على أن الرسول صادق يف دعواه فإذن ملا مل يعرف 

يف هذه السورة أنواع  الرسول كونه رسوالً من عند اهللا ال تتمكن األمة من أن يعرفوا ذلك فلما ذكر اهللا تعاىل
أن الرسول عرف أن ذلك وحي من اهللا تعاىل وصف إليه وأن الذي الشرائع وأقسام األحكام قال الرَُّسولُ بَِما فبّين 

صلى ( أخربه بذلك ملك مبعوث من قبل اهللا تعاىل معصوم من التحريف وليس بشيطان مضل مث ذكر إميان الرسول 
الُْمْؤِمُنونَ بذلك وهو املرتبة املتقدمة وذكر عقيبه إميان املؤمنني بذلك وهو املرتبة املتأخرة فقال َو) اهللا عليه وسلم 

كُلٌّ ءاَمَن بِاللَِّه ومن تأمل يف لطائف نظم هذه السورة ويف بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز حبسب 
فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضاً معجز حبسب ترتيبه ونظم آياته ولعلّ الذين قالوا إنه معجز حبسب أسلوبه 

فسرين معرضني عن هذه اللطائف غري متنبهني هلذه األمور وليس األمر يف هذا أرادوا ذلك إال أين رأيت مجهور امل
  الباب كما قيل والنجم تستصغر األبصار رؤيته

  والذنب للطرف ال للنجم يف الصغر
  ونسأل اهللا تعاىل أن ينفعنا مبا علمنا ويعلمنا ما ينفعنا به بفضله ورمحته

ا أُنزِلَ إِلَْيِه ِمن رَّّبِه َوالُْمْؤِمُنونَ فاملعىن أنه عرف بالدالئل القاهرة واملعجزات املسألة الثانية قوله تعاىل الرَّسُولُ بَِم
الباهرة أن هذا القرآن ومجلة ما فيه من الشرائع واألحكام نزل من عند اهللا تعاىل وليس ذلك من باب إلقاء 

ذلك مبا ظهر ) صلى اهللا عليه وسلم (  الشياطني وال من نوع السحر والكهانة والشعبذة وإمنا عرف الرسول ألنه
  من املعجزات القاهرة على يد جربيل عليه السالم

فأما قوله َوالُْمْؤِمُنونَ ففيه احتماالن أحدمها أن يتم الكالم عند قوله َوالُْمْؤِمُنونَ فيكون املعىن آمن الرسول واملؤمنون 
َن بِاللَِّه واملعىن كل واحد من املذكورين فيما تقدم وهم الرسول مبا أنزل إليه من ربه مث ابتدأ بعد ذلك بقوله كُلٌّ ءاَم

  واملؤمنون آمن باهللا
للَِّه ويكون االحتمال الثاين أن يتم الكالم عند قوله بَِما أُنزِلَ إِلَْيِه ِمن رَّّبِه مث يبتدىء من قوله َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ ءاَمَن بِا

ليه من ربه وأما املؤمنون فإهنم آمنوا باهللا ومالئكته وكتبه ورسله فالوجه األول املعىن أن الرسول آمن بكل ما أنزل إ
يشعر بأنه عليه الصالة والسالم ما كان مؤمناً بربه مث صار مؤمناً به وحيتمل عدم اإلميان على وقت االستدالل وعلى 

كما قال َما كُنَت َتْدرِى َما الِْكتَاُب  الوجه الثاين يشعر اللفظ بأن الذي حدث هو إميانه بالشرائع اليت أنزلت عليه
وأما اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله على اإلمجال فقد كان حاصالً منذ خلقه اهللا )  ٥٢الشورى ( َوالَ اِإلَميانُ 

من أول األمر وكيف يستبعد ذلك مع أن عيسى عليه السالم حني انفصل عن أمه قال إين عبد اهللا آتاين الكتاب 
صلى اهللا ( ا مل يبعد أن عيسى عليه السالم رسوالً من عند اهللا حني كان طفالً فكيف يستبعد أن يقال إن حممداً فإذ

  كان عارفاً بربه من أول ما خلق كامل العقل) عليه وسلم 

تبه ورسله وإمنا املسألة الثالثة دلّت اآلية على أن الرسول آمن مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون آمنوا باهللا ومالئكته وك
خص الرسول بذلك ألن الذي أنزل إليه من ربه قد يكون كالماً متلواً يسمه الغري ويعرفه وميكنه أن يؤمن به وقد 

خمتصاً باإلميان به وال يتمكن غريه من اإلميان به ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكون وحياً ال يعلمه سواه فيكون هو 
  باب اإلميان مبا ال ميكن حصوله يف غريه فلهذا السبب كان الرسول خمتصاً يف

  مث قال اهللا تعاىل َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ ءاَمَن بِاللَِّه َوَملَِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه وفيه مسائل
  املسألة األوىل إعلم أن هذه اآلية دلّت على أن معرفة هذه املراتب األربعة من ضرورات اإلميان



ميان باهللا سبحانه وتعاىل وذلك ألنه ما مل يثبت أن للعامل صانعاً قادراً على مجيع املقدورات عاملاً فاملرتبة األوىل هي اإل
جبميع املعلومات غنياً عن كل احلاجات ال ميكن معرفة صدق األنبياء عليهم الصالة والسالم فكانت معرفة اهللا تعاىل 

  هي األصل فلذلك قدم اهللا تعاىل هذه املرتبة يف الذكر
ملرتبة الثانية أنه سبحانه وتعاىل إمنا يوحي إىل األنبياء عليهم الصالة والسالم بواسطة املالئكة فقال ُينَّزلُ الَْملَاِئكَةَ  وا

أَْو ِمن َوَراء  وقال َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَن ُيكَلَّمُه اللَُّه إِالَّ َوْحياً)  ٢النحل ( بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمن َيَشآء ِمْن ِعَباِدِه 
وقال )  ٩٧البقرة ( وقال فَإِنَُّه َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك )  ٥١الشورى ( ِحجَابٍ أَْو ُيْرِسلَ َرُسوالً فَُيوِحىَ  بِإِذْنِِه َما َيَشاء 

فإذا ثبت أن وحي )  ٥نجم ال( وقال َعلََّمُه َشِديُد الْقَُوى )  ١٩٤ ١٩٣الشعراء ( َنَزلَ بِهِ الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك 
اهللا تعاىل إمنا يصل إىل البشر بواسطة املالئك فاملالئكة يكونون كالواسطة بني اهللا تعاىل وبني البشر فلهذا السبب 

لُواْ الِْعلْمِ قَاِئَماً جعل ذكر املالئكة يف املرتبة الثانية وهلذا السر قال أيضاً َشهِدَ اللَُّه أَنَّهُ ال إله إِالَّ ُهَو وَالَْملَاِئكَةُ  َوأُْو
  ) ١٨آل عمران ( بِالِْقْسِط 

واملرتبة الثالثة الكتب وهو الوحي الذي يتلقفه امللك من اهللا تعاىل ويوصله إىل البشر وذلك يف ضرب املثال جيري 
ر جمرى استنارة سطح القمر من نور الشمس فذات امللك كالقمر وذات الوحي كاستنارة القمر فكما أن ذات القم
مقدمة يف الرتبة على استنارته فكذلك ذات امللك متقدم على حصول ذلك الوحي املعرب عنه هبذه الكتب فلهذا 

  السبب كانت الكتب متأخرة يف الرتبة عن املالئكة فال جرم أخر اهللا تعاىل ذكر الكتب عن ذكر املالئكة
ئكة فيكونون متأخرين يف الدرجة عن الكتب فلهذا واملرتبة الرابعة الرسل وهم الذين يقتبسون أنوار الوحي من املال

السبب جعل اهللا تعاىل ذكر الرسل يف املرتبة الرابعة واعلم أن ترتيب هذه املراتب األربعة على هذا الوجه أسرار 
  غامضة وحكماً عظيمة ال حيسن إيداعها يف الكتب والقدر الذي ذكرناه كاف يف التشريف

  ان باهللا عبارة عن اإلميان بوجوده وبصفاته وبأفعاله وبأحكامه وبأمسائهاملسألة الثانية املراد باإلمي
أما اإلميان بوجوده فهو أن يعلم أن وراء املتحيزات موجوداً خالقاً هلا وعلى هذا التقدير فاجملسم ال يكون مقراً 

  إثبات ذات بوجود اإلله تعاىل ألنه ال يثبت ما وراء املتحيزات شيئاً آخر فيكون اختالفه معنا يف

اهللا تعاىل أما الفالسفة واملعتزلة فإهنم مقرون بإثبات موجود سوى املتحيزات موجد هلا فيكون اخلالف معهم ال يف 
  الذات بل يف الصفات

  وأما اإلميان بصفاته فالصفات إما سلبية وإما ثبوتية
ب مفتقر إىل كل واحد من أجزائه فأما السلبية فهي أن يعلم أنه فرد منّزه عن مجيع جهات التركيب فإن كل مرك

وكل واحد من أجزائه غريه فهو مركب فهو مفتقر إىل غريه ممكن لذاته فإذن كل مركب فهو ممكن لذاته وكل ما 
ليس ممكناً لذاته بل كان واجباً لذاته امتنع أن يكون مركباً بوجه من الوجوه بل كان فرداً مطلقاً وإذا كان فرداً يف 

ون متحيزاً وال جسماً وال جوهراً وال يف مكان وال حاالً وال يف حمل وال متغرياً وال حمتاجاً بوجه ذاته لزم أن ال يك
  من الوجوه ألبتة

وأما الصفات الثبوتية فبأن يعلم أن املوجب لذاته نسبته إىل بعض املمكنات كنسبته إىل البواقي فلما رأينا أن هذه 
خالف تلك األحوال علمنا أن املؤثر فيها قادر خمتار ال موجب املخلوقات وقعت على وجه ميكن وقوعها على 

بالذات مث يستدل مبا يف أفعاله من اإلحكام واإلتقان على كمال علمه فحينئذ يعرفه قادراً عاملاً حياً مسيعاً بصرياً 
البقرة ( ُهَو الَْحى ُّ الْقَيُّوُم  موصوفاً منعوتاً باجلالل وصفات الكمال وقد استقصينا ذلك يف تفسري قوله اللَُّه الَ إله إِالَّ

٢٥٥ (  



وأما اإلميان بأفعاله فبأن تعلم أن كل ما سواه فهو ممكن حمدث وتعلم ببديهة عقلك أن املمكن احملدث ال يوجد بذاته 
بل ال بد له من موجد يوجده وهو القدمي وهذا الدليل حيملك على أن جتزم بأن كل ما سواه فإمنا حصل بتخليقه 

اده وتكوينه إال أنه وقع يف البني عقدة وهي احلوادث اليت هي األفعال االختيارية للحيوانات فاحلكم األول وهو وإجي
  أهنا ممكنة حمدثة فال بد من إسنادها إىل واجب الوجود مطرد فيها

 فإن قلت إين أجد من نفسي أين إن شئت أن أحترك حتركت وإن شئت أن ال أحترك مل أحترك فكانت حركايت
  وسكنايت يب ال بغريي

فنقول قد علقت حركتك مبشيئتك حلركتك وسكونك مبشيئتك لسكونك فقبل حصول مشيئة احلركة ال تتحرك 
  وقبل حصول مشيئة السكون ال تسكن وعند حصول مشيئة احلركة ال بد وأن تتحرك

أو يكون مبحدث مث ذلك  إذا ثبت هذا فنقول هذه املشيئة كيف حدثت فإن حدوثها إما أن يكون ال مبحدث أصالً
احملدث إما أن يكون هو العبد أو اهللا تعاىل فإن حدثت ال مبحدث فقد لزم نفي الصانع وإن كان حمدثها هو العبد 

  افتقر يف إحداثها إىل مشيئة أخرى ولزم التسلسل فثبت أن حمدثها هو اهللا سبحانه وتعاىل
ملشيئة وبعد حدوثها فال اختيار له يف ترتب الفعل عليها إال إذا ثبت هذا فنقول ال اختيار لإلنسان يف حدوث تلك ا

باملشيئة به وال حصول الفعل بعد املشيئة فاإلنسان مضطر يف صورة خمتار فهذا كالم قاهر قوي ويف معارضته 
لو إشكاالن أحدمها كيف يليق بكمال حكمة اهللا تعاىل إجياد هذه القبائح والفواحش من الكفر والفسق والثاين أنه 

  كان الكل بتخليقه فكيف توجه األمر والنهي واملدح والذم

والثواب والعقاب على العبد فهذا هو احلرف املعول عليه من جانب اخلصم إال أنه وارد عليه أيضاً يف العلم على ما 
  قررناه يف مواضع عدة

امه أموراً أربعة أحدها أهنا غري معللة وأما املرتبة الرابعة يف اإلميان باهللا فهي معرفة أحكامه وجيب أن يعلم يف أحك
بعلة أصالً ألن كل ما كان معلالً بعلة كان صاحبه ناقصاً بذاته كامالً بغريه وذلك على احلق سبحانه حمال وثانيها أن 

يعلم أن املقصود من شرعها منفعة عائدة إىل العبد ال إىل احلق فإنه منّزه عن جلب املنافع ودفع املضار وثالثها أن 
يعلم أن له اإللزام واحلكم يف الدنيا كيف شاء وأراد ورابعها أنه يعلم أنه ال جيب ألحد على احلق بسبب أعماله 

وأفعاله شيء وأنه سبحانه يف اآلخرة يغفر ملن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله وأنه ال يقبح منه شيء وال جيب 
حق له على املالك اجملازي فكيف اململوك احلقيقي مع املالك عليه شيء ألن الكل ملكه وملكه واململوك اجملازى ال 

  احلقيقي
وقال )  ١٨٠األعراف ( وأما الرتبة اخلامسة يف اإلميان باهللا فمعرفة أمسائه قال يف األعراف َوللَِّه االْسَماء الُْحسَْنى 

وقال يف طه اللَُّه ال إله إِالَّ ُهَو لَهُ االْْسَماء )  ١١٠اإلسراء ( يف بين إسرائيل أَّيا مَّا َتْدعُواْ فَلَُه االْْسَماء الُْحْسَنى 
)  ٢٤احلشر ( وقال يف آخر احلشر لَُه االْْسَماء الُْحْسَنى ُيسَّبُح لَُه َما ِفى السََّماَواِت َواالْْرَض )  ٨طه ( الُْحسَْنى 

ئه املعصومني وهذه اإلشارة إىل معاقد اإلميان واألمساء احلسىن هي األمساء الواردة يف كتب اهللا املنّزلة على ألسنة أنبيا
  باهللا

وأما اإلميان باملالئكة فهو من أربعة أوجه أوهلا اإلميان بوجودها والبحث عن أهنا روحانية حمضة أو جسمانية أو 
مركبة من القسمني وبتقدير كوهنا جسمانية فهي أجسام لطيفة أو كثيفة فإن كانت لطيفة فهي أجسام نورانية أو 

وائية وإن كانت كذلك فكيف ميكن أن تكون مع لطافة أجسامها بالغة يف القوة إىل الغاية القصوى فذاك مقام ه
  العلماء الراسخني يف علوم احلكمة القرآنية والربهانية



( َعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ واملرتبة الثانية يف اإلميان باملالئكة العلم بأهنم معصومون مطهرون َيَخافُونَ َربَُّهْم ّمن فَْوِقهِْم َوَيفْ
فإن لذهتم بذكر اهللا وأنسهم بعبادة اهللا )  ١٩األنبياء ( الَ َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوالَ َيسَْتْحِسُرونَ )  ٥٠النحل 

وكما أن حياة كل واحد منا بنفسه الذي هو عبارة عن استنشاق اهلواء فكذلك حياهتم بذكر اهللا تعاىل ومعرفته 
  تهوطاع

واملرتبة الثالثة أهنم وسائط بني اهللا وبني البشر فكل قسم منهم متوكل على قسم من أقسام هذا العامل كما قال 
 ١الذاريات ( وقال وَالذرِيَاِت ذَرْواً فَالَْحاِملَاِت وِقْراً )  ٢ ١الصافات ( سبحانه وَالصَّافَّاتِ َصفَّا فَالزجِراِت َزْجراً 

( وقال وَالنَّازَِعاِت غَْرقاً وَالنَّاِشطَاِت َنْشطاً )  ٢ ١املرسالت ( اِت ُعْرفاً فَالْعَاِصفَاِت َعصْفاً وقال َوالُْمْرَسلَ)  ٢
  ولقد ذكرنا يف تفسري هذه اآليات أسراراً خمفية إذا طالعها الراسخون يف العلم وقفوا عليها)  ٢ ١النازعات 

إىل األنبياء بواسطة املالئكة قال اهللا تعاىل إِنَُّه لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ ِذى واملرتبة الرابعة أن كتب اهللا املنزلة إمنا وصلت 
فهذه املراتب ال بد منها يف حصول اإلميان )  ٢١ ٢٠ ١٩التكوير ( قُوَّةٍ  ِعنَد ِذى الْعَْرشِ َمِكنيٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ 

  ميانه باملالئكة أمتباملالئكة فكلما كان غوص العقل يف هذه املراتب أشد كان إ

وأما اإلميان بالكتب فال بد فيه من أمور أربعة أوهلا أن يعلم أن هذه الكتب وحي من اهللا تعاىل إىل رسوله وأهنا 
ليست من باب الكهانة وال من باب السحر وال من باب إلقاء الشياطني واألرواح اخلبيثة وثانيها أن يعلم أن الوحي 

املالئكة املطهرين فاهللا تعاىل مل ميكن أحداً من الشياطني من إلقاء شيء من ضالالهتم يف  هبذه الكتب وإن كان من قبل
أثناء هذا الوحي الطاهر وعند هذا يعلم أن من قال إن الشيطان ألقى قوله تلك الغرانيق العال يف أثناء الوحي فقد 

  قال قوالً عظيماً وطرق الطعن والتهمة إىل القرآن
ن هذا القرآن مل يغري ومل حيرف ودخل فيه فساد قول من قال إن ترتيب القرآن على هذا الوجه شيء واملرتبة الثالثة أ

  فعله عثمان رضي اهللا عنه فإن من قال ذلك أخرج القرآن عن كونه حجة
  واملرتبة الرابعة أن يعلم أن القرآن مشتمل على احملكم واملتشابه وأن حمكمه يكشف عن متشاهبه

  رسل فال بد فيه من أمور أربعةوأما اإلميان بال
املرتبة األوىل أن يعلم كوهنم معصومني من الذنوب وقد أحكمنا هذه املسألة يف تفسري قوله فَأََزلَُّهَما الشَّيْطَانُ َعْنَها 

هتا يف هذا ومجيع اآليات اليت يتمسك هبا املخالفون قد ذكرنا وجه تأويال)  ٣٦البقرة ( فَأَْخَرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه 
  التفسري بعون اهللا سبحانه وتعاىل

  واملرتبة الثانية من مراتب اإلميان هبم أن يعلم أن النيب أفضل ممن ليس بنيب ومن الصوفية من ينازع يف هذا الباب
ضل املرتبة الثالثة قال بعضهم أهنم أفضل من املالئكة وقال كثري من العلماء إن املالئكة السماوية أفضل منهم وهم أف

)  ٣٤البقرة ( من املالئكة األرضية وقد ذكرنا هذه املسألة يف تفسري قوله َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  اْسُجُدواْ ِالَدَم 
  وألرباب املكاشفات يف هذه املسألة مباحثات غامضة

الرُُّسلُ فَضَّلَْنا َبْعَضُهمْ  املرتبة الرابعة أن يعلم أن بعضهم أفضل من البعض وقد بينا ذلك يف تفسري قوله تعاىل ِتلَْك
( ومنهم من أنكر ذلك ومتسك بقوله تعاىل له يف هذه اآلية الَ ُنفَّرُق َبْيَن أََحٍد ّمن رُُّسِلِه )  ٢٥٣البقرة ( َعلَى َبْعضٍ 

  ) ٢٥٣البقرة 
بياء عليهم الصالة وأجاب العلماء عنه بأن املقصود من هذا الكالم شيء آخر وهو أن الطريق إىل إثبات نبّوة األن

والسالم إذا كانوا حاضرين هو ظهور املعجزة على وفق دعاويهم فإذا كان هذا هو الطريق وجب يف حق كل من 
ظهرت املعجزة على وفق دعواه أن يكون صادقاً وإن مل يصح هذا الطريق وجب أن ال يدل يف حق أحد منهم على 



بعض فقول فاسد متناقض والغرض منه تزييف طريقة اليهود صحة رسالته فأما أن يدل على رسالة البعض دون ال
فهذا هو املقصود من ) صلى اهللا عليه وسلم ( والنصارى الذين يقرون بنبّوة موسى وعيسى ويكذبون بنبّوة حممد 

عض فهذا هو قوله تعاىل الَ ُنفَّرُق َبْيَن أََحٍد ّمن رُُّسِلِه ال ما ذكرمت من أنه ال جيوز أن يكون بعضهم أفضل من الب
  اإلشارة إىل أصول اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله

  املسألة الثالثة قرأ محزة وكتابه على الواحد والباقون أُوِتىَ  ِكَتاَبُه على اجلمع أما األول ففيه وجهان

اجلنس فيوافق  أحدمها أن املراد هو القرآن مث اإلميان به ويتضمن اإلميان جبميع الكتب والرسل والثاين على معىن
  ) ٢١٣البقرة ( معىن اجلمع ونظريه قوله تعاىل فََبَعثَ اللَُّه النَّبِّيَني ُمَبّشرِيَن َوُمنِذرِيَن وَأَنَزلَ َمَعُهُم الِْكَتاَب بِالَْحقِ 

  فإن قيل اسم اجلنس إمنا يفيد العموم إذا كان مقروناً باأللف والالم وهذه مضافة
)  ٣٤إبراهيم ( اء ونعين به الكثرة قال اهللا تعاىل َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها قلنا قد جاء املضاف من األمس

وهذا اإلحالل شائع يف مجيع الصيام قال )  ١٨٧البقرة ( وقال اهللا تعاىل أُِحلَّ لَكُمْ لَْيلَةَ  الّصَيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم 
ضل ملشاكلة ما قبله وما بعده من لفظ اجلمع وألن أكثر القراءة عليه واعلم أن القراء العلماء والقراءة باجلمع أف

أمجعوا يف قوله َوُرُسِلِه على ضم السني وعن أيب عمرو سكوهنا وعن نافع َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه خمففني وحجة اجلمهور أن 
متحركات ألهنم كرهوا ذلك وهلذا مل  أصل الكلمة على فعل بضم العني وحجة أيب عمرو هي أن ال تتواىل أربع

تتوال هذه احلركات يف شعر إال أن يكون مزاحفاً وأجاب األولون أن ذلك مكروه يف الكلمة الواحدة أما يف 
الكلمتني فال بدليل أن اإلدغام غري الزم يف وجعل ذلك مع أنه قد تواىل فيه مخس متحركات والكلمة إذا اتصل هبا 

  مة واحدةضمري فهي كلمتان ال كل
املسألة الرابعة قوله الَ ُنفَّرُق َبْيَن أََحٍد ّمن رُُّسِلِه فيه حمذوف والتقدير يقولون ال نفرق بني أحد من رسله كقوله 

ْوِلَياء َما معناه يقولون أخرجوا وقال وَالَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه أَ)  ٩٣األنعام ( َوالَْملَِئكَةُ  َباِسطُواْ أَْيِديهِْم أَْخرِجُواْ 
  أي قالوا هذا)  ٣الزمر ( َنْعُبدُُهْم إِالَّ ِلُيقَّرُبوَنا إِلَى اللَِّه 

  املسألة اخلامسة قرأ أبو عمرو ُيفَْرُق بالياء على أن الفعل لكل وقرأ عبد اهللا ال يَفَْرقُونَ
والتقدير ال نفرق بني )  ٤٧احلاقة ( زِيَن املسألة السادسة أحد يف معىن اجلمع كقوله فََما ِمنكُم ّمْن أََحٍد َعْنُه َحاجِ

مجيع رسله هذا هو الذي قالوه وعندي أنه ال جيوز أن يكون أحد ههنا يف معىن اجلمع ألنه يصري التقدير ال نفرق بني 
مجيع رسله وهذا ال ينايف كوهنم مفرقني بني بعض الرسل واملقصود بالنفي هو هذا ألن اليهود والنصارى ما كانوا 

فثبت أن التأويل الذي ذكروه باطل بل ) صلى اهللا عليه وسلم ( ن بني كل الرسل بل بني البعض وهو حممد يفرقو
  معىن اآلية ال نفرق بني أحد من الرسل وبني غريه يف النبّوة فإذا فسرنا هبذا حصل املقصود من الكالم واهللا أعلم

  َراَنَك َربََّنا وَإِلَْيكَ الَْمصُِريمث قال اهللا تعاىل َوقَالُواْ َسِمعَْنا َوأَطَعَْنا غُفْ
  ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل الكالم يف نظم هذه اآلية من وجوه األول وهو أن كمال اإلنسان يف أن يعرف احلق لذاته واخلري 
من  ألجل العمل به واستكمال القوة النظرية بالعلم واستكمال القوة العملية بفعل اخلريات والقوة النظرية أشرف

القوة العملية والقرآن مملوء من ذكرمها بشرط أن تكون القوة النظرية مقدمة على العملية قال عن إبراهيم َربّ 
فاحلكم كمال القوة النظرية َوأَلِْحقْنِى بِالصَّاِلِحَني كمال القوة )  ٨٣الشعراء ( َهْب ِلى ُحكْماً َوأَلِْحقْنِى بِالصَّاِلِحَني 

   شواهد هذا املعىن من القرآن فيما تقدم من هذا الكتابالعملية وقد أطنبنا يف



ُق َبْيَن أََحدٍ إذا عرفت هذا فنقول األمر يف هذه اآلية أيضاً كذلك فقوله كُلٌّ ءاَمَن بِاللَِّه َوَملَِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه الَ ُنفَّر
شريفة وقوله َوقَالُواْ َسِمْعَنا وَأَطَْعَنا إشارة إىل استكمال ّمن رُُّسِلِه إشارة إىل استكمال القوة النظرية هبذه املعارف ال

القوة العملية اإلنسانية هبذه األعمال الفاضلة الكاملة ومن وقف على هذه النكتة علم اشتمال القرآن على أسرار 
  عجيبة غفل عنها األكثرون

والبحث عنه يسمى مبعرفة املبدأ واليوم احلاضر  والوجه الثاين من النظم يف هذه اآلية أن لإلنسان أياماً ثالثة األمس
والبحث عنه يسمى بعلم الوسط والغد والبحث عنه يسمى بعلم املعاد والقرآن مشتمل على رعاية هذه املراتب 

وذلك إشارة )  ١٢٣هود ( الثالثة قال يف آخر سورة هود َوللَِّه غَْيُب السََّماوَاِت َواالْْرَض َوإِلَْيِه يُْرَجُع االْْمُر كُلُُّه 
إىل معرفة املبدأ وملا كانت الكماالت احلقيقية ليست إال العلم والقدرة ال جرم ذكرها يف هذه اآلية وقوله َوللَِّه غَْيُب 

ة السََّماَواِت َواالْْرَض إشارة إىل كمال العلم وقوله َوإِلَْيهِ ُيْرَجُع االْْمُر كُلُُّه إشارة إىل كمال القدرة فهذا هو اإلشار
إىل علم املبدأ وأما علم الوسط وهو علم ما جيب اليوم أن يشتغل به فله أيضاً مرتبتان البداية والنهاية أما البداية 
فاالشتغال بالعبودية وأما النهاية فقطع النظر عن األسباب وتفويض األمور كلها إىل مسبب األسباب وذلك هو 

وأما علم املعاد فهو قوله َوَما رَبَُّك )  ١٢٣هود ( ْدُه وََتَوكَّلْ َعلَْيِه املسمى بالتوكل فذكر هذين املقامني فقال فَاْعُب
أي فيومك غداً سيصل فيه نتائج أعمالك إليك فقد اشتملت هذه اآلية على )  ١٣٢األنعام ( بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ 

تعاىل سُْبَحانَ َرّبَك َرّب الِْعزَّةِ  َعمَّا َيِصفُونَ كمال ما يبحث عنه يف هذه املراتب الثالثة ونظريها أيضاً قوله سبحانه و
وهو إشارة إىل علم )  ١٨١الصافات ( وهو إشارة إىل علم املبدأ مث قال َوَسلَاٌم َعلَى الُْمْرَسِلَني )  ١٨٠الصافات ( 

ملعاد على ما قال يف صفة أهل وهو إشارة إىل علم ا)  ١٨٢الصافات ( الوسط مث قال َوالَْحْمُد للَِّه َرّب الَْعالَِمَني 
  ) ١٠٠يونس ( اجلنة َدْعواُهْم ِفيَها سُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ وََتحِيَُّتُهْم ِفيَها َسالٌَم 

إذا عرفت هذا فنقول تعريف هذه املراتب الثالثة مذكور يف آخر سورة البقرة فقوله الرَُّسولُ بَِما إىل قوله الَ ُنفَّرقُ 
ِلِه إشارة إىل معرفة املبدأ وقوله َوقَالُواْ َسِمعَْنا َوأَطَْعَنا إشارة إىل علم الوسط وهو معرفة األحوال اليت َبْيَن أََحٍد ّمن رُُّس

ة جيب أن يكون اإلنسان عاملاً مشتغالً هبا ما دام يكون يف هذه احلياة الدنيا وقوله غُفَْراَنَك َربََّنا وَإِلَْيَك الَْمِصُري إشار
وقوف على هذه األسرار ينور القلب وجيذبه من ضيق عامل األجسام إىل فسحة عامل األفالك وأنوار إىل علم املعاد وال
  هبجة السماوات

الوجه الثالث يف النظم أن املطالب قسمان أحدمها البحث عن حقائق املوجودات والثاين البحث عن أحكام األفعال 
العقل والثاين مستفاد من السمع والقسم األول هو املراد يف الوجوب واجلواز واحلظر أما القسم األول فمستفاد من 

  بقوله وَالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ ءاَمَن بِاللَِّه والقسم الثاين هو املراد بقوله َوقَالُواْ َسِمْعَنا َوأَطَْعنَا
أنه حذف املفعول ألن يف  املسألة الثانية قال الواحدي رمحه اهللا قوله َسِمعَْنا َوأَطَْعَنا أي مسعنا قوله وأطعنا أمره إال

  الكالم دليالً عليه من حيث مدحوا به
وأقول هذا من الباب الذي ذكره عبد القاهر النحوي رمحه اهللا أن حذف املفعول فيه ظاهراً وتقديراً أوىل ألنك إذا 

  جعلت التقدير مسعنا قوله وأطعنا أمره فإذن ههنا قول آخر غري قوله وأمر آخر يطاع سوى

مل يقدر فيه ذلك املفعول أفاد أنه ليس يف الوجود قول جيب مسعه إال قوله وليس يف الوجود أمر يقال يف أمره فإذا 
  مقابلته أطعنا إال أمره فكان حذف املفعول صورة ومعىن يف هذا املوضع أوىل

نا وأطعنا فقوله َسِمْعَنا املسألة الثالثة إعلم أنه تعاىل ملا وصف إميان هؤالء املؤمنني وصفهم بعد ذلك بأهنم يقولون مسع
ليس املراد منه السماع الظاهر ألن ذلك ال يفيد املدح بل املراد أنا مسعناه بآذان عقولنا أي عقلناه وعلمنا صحته 



وتيقنا أن كل تكليف ورد على لسان املالئكة واألنبياء عليهم الصالة والسالم إلينا فهو حق صحيح واجب القبول 
الفهم وارد يف القرآن قال اهللا تعاىل إِنَّ ِفى ذاِلَك لَِذكَْرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السَّْمعَ والسمع مبعىن القبول و

واملعىن ملن مسع الذكرى بفهم حاضر وعكسه قوله تعاىل كَأَن لَّْم َيْسَمْعَها كَأَنَّ ِفى أُذَُنْيِه َوقْراً )  ٣٧ق ( َوُهَو َشهِيٌد 
ل بعد ذلك َوأَطَعَْنا فدل هذا على أنه كما صح اعتقادهم يف هذه التكاليف فهم ما أخلوا بشيء مث قا)  ٧لقمان ( 

  منها فجمع اهللا تعاىل هبذين اللفظني كل ما يتعلق بأبواب التكليف علماً وعمالً
  مث حكي عنهم بعد ذلك أهنم قالوا غُفْرَاَنَك َربََّنا وَإِلَْيَك الَْمِصُري وفيه مسائل

  األوىل يف هذه اآلية سؤال وهو أن القوم ملا قبلوا التكاليف وعملوا هبا فأي حاجة هبم إىل طلبهم املغفرةاملسألة 
واجلواب من وجوه األول أهنم وإن بذلوا جمهودهم يف أداء هذه التكاليف إال أهنم كانوا خائفني من تقصري يصدر 

هنم يلتمسون من قبله الغفران فيما خيافون من تقصريهم فيما عنهم فلما جوزوا ذلك قالوا غُفْرَاَنَك َربََّنا ومعناه أ
إنه ليغان على قليب وإين ألستغفر اهللا يف ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( يأتون ويذرون والثاين روي عن النيب 

الترقي يف  فذكروا هلذا احلديث تأويالت من مجلتها أنه عليه الصالة والسالم كان يف) اليوم والليلة سبعني مرة 
درجات العبودية فكان كلما ترقى من مقام إىل مقام أعلى من األول رأى األول حقرياً فكان يستغفر اهللا منه فحمل 
طلب الغفران يف القرآن يف هذه اآلية على هذا الوجه أيضاً غري مستبعد والثالث أن مجيع الطاعات يف مقابلة حقوق 

اصلة عند اخللق يف مقابلة أنوار كربيائه تقصري وقصور وجهل ولذلك قال إالهيته جنايات وكل أنواع املعارف احل
وإذا كان كذلك فالعبد يف أي مقام كان من مقام العبودية وإن كان عاملاً )  ٩١األنعام ( َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه 

الستغفار منه وهذا هو السر يف قوله تعاىل جداً إذا قوبل ذلك جبالل كربياء اهللا تعاىل صار عني التقصري الذي جيب ا
فإن مقامات عبوديته وإن )  ١٩حممد ( فَاْعلَْم أَنَُّه الَ إله إِالئَ اللَُّه وَاْسَتْغِفْر ِلذَنبَِك ) صلى اهللا عليه وسلم ( حملمد 

دية عن التقصري كانت عالية إال أنه كان ينكشف له يف درجات مكاشفاته أهنا بالنسبة إىل ما يليق باحلضرة الصم
( فكان يستغفر منها وكذلك حكي عن أهل اجلنة كالمهم فقال َدعْواُهْم ِفيَها سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وََتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسالٌَم 

  فسبحانك اللّهم إشارة إىل التنزيه)  ١٠يونس 
يعين أن كل احلمد هللا وإن كنا ال نقدر )  ١٠يونس ( ا َسالٌَم مث إنه قال َدْعواُهْم ِفيَها سُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ َوَتِحيَّتُُهْم ِفيَه
  على فهم ذلك احلمد بعقولنا وال على ذكره بألسنتنا

  املسألة الثانية قوله غُفَْراَنَك تقديره اغفر غفرانك ويستغين باملصدر عن الفعل يف الدعاء حنو

ه الصالة الصالة واألسد األسد وهذا أوىل من قول سقياً ورعياً قال الفّراء هو مصدر وقع موقع األمر فنصب ومثل
من قال نسألك غفرانك ألن هذه الصيغة ملا كانت موضوعة هلذا املعىن ابتداء كانت أدل عليه ونظريه قولك محداً 

  محداً وشكراً شكراً أي أمحد محداً وأشكر شكر
ليه وهو قوله غُفْرَاَنَك والثاين أردفه بقوله َربََّنا املسألة الثالثة أن طلب هذا الغفران مقرون بأمرين أحدمها باإلضافة إ

( وهذان القيدان يتضمنان فوائد إحداها أنت الكامل يف هذه الصفة فأنت غافر الذنب وأنت غفور َورَبَُّك الَْغفُوُر 
يعين )  ١٠نوح ( ُه كَانَ غَفَّاراً وأنت الغفار اْسَتْغِفرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ)  ١٤الربوج ( َوُهَو الَْغفُورُ الَْودُوُد )  ٥٨الكهف 

أنه ليست غفاريته من هذا الوقت بل كانت قبل هذا الوقت غفار الذنوب فهذه الغفارية كاحلرفة له فقوله ههنا 
غُفَْراَنَك يعين أطلب الغفران منك وأنت الكامل يف هذه الصفة واملطموع من الكامل يف صفة أن يعطي عطية كاملة 

َك طلب لغفران كامل وما ذاك إال بأن يغفر مجيع الذنوب بفضله ورمحته ويبدهلا باحلسنات كما قال فقوله غُفَْراَن
إن هللا مائة جزء من الرمحة ( وثانيها روي يف احلديث الصحيح )  ٧٠الفرقان ( فَأُْولَِئَك ُيَبّدلُ اللَُّه َسّيئَاِتهِْم َحَسنَاٍت 



واإلنس ومجيع احليوانات فيها يترامحون وادخر تسعة وتسعني جزءاً ليوم  قسم جزءاً واحداً منها على املالئكة واجلن
فأظن أن املراد من قوله غُفَْراَنَك هو ذلك الغفران الكبري كان العبد يقول هب أن جرمي كبري لكن ) القيامة 

ها يف حمل غفرانك أعظم من جرمي وثالثها كأن العبد يقول كل صفة من صفات جاللك وإالهيتك فإمنا يظهر أثر
معني فلوال الوجود بعد العدم ملا ظهرت آثار قدرتك ولوال الترتيب العجيب والتأليف األنيق ملا ظهرت آثار علمك 
فكذا لوال جرم العبد وجنايته وعجزه وحاجته ملا ظهرت آثار غفرانك فقوله غُفَْراَنَك معناه طلب الغفران الذي ال 

  ايل من اجملرمنيميكن ظهور أثره إال يف حقي ويف حق أمث
وأما القيد الثاين وهو قوله َربََّنا ففيه فوائد أوهلا ربيتين حني ما مل أذكرك بالتوحيد فكيف يليق بكرمك أن ال تريين 
عندما أفنيت عمري يف توحيدك وثانيها ربيتين حني كنت معدوماً ولو مل تربين يف ذلك الوقت ملا تضررت به ألين 

أما اآلن فلو مل تربين وقعت يف الضرر الشديد فأسألك أن ال هتملي وثالثها ربيتين يف كنت أبقى حينئذ يف العدم و
املاضي فاجعل يل يف املاضي شفيعي إليك يف أن تربيين يف املستقبل ورابعها ربيتين يف املاضي فإمتام املعروف خري من 

  ابتدائه فتمم هذه التربية بفضلك ورمحتك
الَْمِصُري وفيه فائدتان إحدامها بيان أهنم كما أقروا باملبدأ فكذلك أقروا باملعاد ألن اإلميان مث قال اهللا تعاىل َوإِلَْيَك 

باملبدأ أصل اإلميان باملعاد فإن من أقر أن اهللا عامل باجلزئيات وقادر على كل املمكنات ال بد وأن يقر باملعاد والثانية 
لذهاب إىل حيث ال حكم إال حكم اهللا وال يستطيع أحد أن يشفع بيان أن العبد مىت علم أنه ال بد من املصري إليه وا

إال بإذن اهللا كان إخالصه يف الطاعات أمت واحترازه عن السيئات أكمل وهاهنا آخر ما شرح اهللا تعاىل من إميان 
  املؤمنني

َسَبْت َربََّنا الَ ُتؤَاِخذَْنآ إِن نَّسِيَنآ أَوْ أَْخطَأَْنا َربََّنا َوالَ َتحِْملْ الَ ُيكَلُِّف اللَُّه َنفًْسا إِالَّ ُوْسعََها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْت
َت ُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا وَاْرَحمَْنآ أَنَعلَْيَنآ إِْصًرا كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَنا َربََّنا َوالَ ُتَحمِّلَْنا َما الَ طَاقَةَ  لََنا بِِه َواْع

  َمْولَاَنا فَاْنصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن
  إعلم أن يف اآلية مسائل

املسألة األوىل قوله الَ ُيكَلُّف اللَُّه َنفًْسا إِالَّ ُوْسعََها حيتمل أن يكون ابتداء خرب من اهللا وحيتمل أن يكون حكاية عن 
)  ٢٨٥البقرة ( ِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفْرَاَنَك َربََّنا وَإِلَْيَك الَْمِصُري الرسول واملؤمنني على نسق الكالم يف قوله َوقَالُواْ َس

فكأنه تعاىل )  ٢٨٦البقرة ( وقالوا الَ ُيكَلُّف اللَُّه نَفًْسا إِالَّ ُوْسَعَها ويؤيد ذلك ما أردفه من قوله رَبََّنا الَ تَُؤاِخذَْنا 
صاحل وحكى عنهم يف مجلة ذلك أهنم وصفوا رهبم بأنه ال يكلف حكى عنهم طريقتهم يف التمسك باإلميان والعمل ال

  نفساً إال وسعها
املسألة الثانية يف كيفية النظم إن قلنا إن هذا من كالم املؤمنني فوجه النظم أهنم ملا قالوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا فكأهنم قالوا 

اقتنا فإذا كان هو تعايل حبكم الرمحة اإلالهية ال كيف ال نسمع وال نطيع وأنه تعاىل ال يكلفنا إال ما يف وسعنا وط
يطالبنا إال بالشيء السهل اهلني فكذلك حنن حبكم العبودية وجب أن نكون سامعني مطيعني وإن قلنا إن هذا من 

ى أن قوهلم غُفْرَاَنكَ كالم اهللا تعاىل فوجه النظم أهنم ملا قالوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا مث قالوا بعده غُفْرَاَنكَ َربََّنا دل ذلك عل
طلباً للمغفرة فيما يصدر عنهم من وجوه التقصري منهم على سبيل العمد فلما كان قوهلم غُفَْراَنَك طلباً للمغفرة يف 

ذلك التقصري ال جرم خفف اهللا تعاىل عنهم ذلك وقال الَ ُيكَلُّف اللَُّه َنفًْسا إِالَّ ُوسَْعَها واملعىن أنكم إذا مسعتم وأطعتم 
وما تعمدمت التقصري فعند ذلك لو وقع منكم نوع تقصري على سبيل السهو والغفلة فال تكونوا خائفني منه فإن اهللا 

  تعاىل ال يكلف نفساً إال وسعها وباجلملة فهذا إجابة هلم يف دعائهم يف قوهلم غُفَْراَنَك رَبَّنَا



سع ما يسع اإلنسان وال يضيق عليه وال حيرج فيه املسألة الثالثة يقال كلفته الشيء فتكلف والكلف اسم منه والو
  قال الفّراء هو اسم كالوجد واجلهد وقال بعضهم الوسع دون اجملهود يف املشقة وهو ما يتسع له قدرة اإلنسان
عاىل املسألة الرابعة املعتزلة عولوا على هذه اآلية يف أنه تعاىل ال يكلف العبد ما ال يطيقه وال يقدر عليه ونظريه قوله ت

وقوله يُرِيُد اللَُّه )  ٢٨النساء ( وقوله يُرِيدُ اللَُّه أَن ُيَخفَّف َعْنكُْم )  ٧٨احلج ( َوَما َجَعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ ِمْن َحَرجٍ 
بِكُُم الُْيْسَر وقالوا هذه اآلية صرحية يف نفي تكليف ما ال يطاق قالوا وإذا ثبت هذا فههنا أصالن األول أن العبد 

جد ألفعال نفسه فإنه لو كان موجدها هو اهللا تعاىل لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً مبا ال يطاق فإن اهللا تعاىل إذا مو
خلق الفعل وقع ال حمالة وال قدرة ألبتة للعبد على ذلك الفعل وال على تركه أما إنه ال قدرة له على الفعل فألن 

ال يوجد ثانياً وأما إنه ال قدر له على الدفع فألن قدرته أضعف من قدرة ذلك الفعل وجد بقدرة اهللا تعاىل واملوجود 
  اهللا تعاىل فكيف

تقوى قدرته على دفع قدرة اهللا تعاىل وإذا مل خيلق اهللا الفعل استحال أن يكون للعبد قدرة على التحصيل فثبت أنه 
يفاً مبا ال يطاق والثاين أن االستطاعة قبل لو كان املوجد لفعل العبد هو اهللا تعاىل لكان تكليف العبد بالفعل تكل

الفعل وإال لكان الكافر املأمور باإلميان مل يكن قادراً على اإلميان فكان ذلك التكليف مبا ال يطاق هذا متام استدالل 
  املعتزلة يف هذا املوضع

  صري إىل تأويل هذه اآليةأما األصحاب فقالوا دلّت الدالئل العقلية على وقوع التكليف على هذا الوجه فوجب امل
احلجة األوىل أن من مات على الكفر ينىبء موته على الكفر أن اهللا تعاىل كان عاملاً يف األزل بأنه ميوت على الكفر 

وال يؤمن قط فكان العلم بعدم اإلميان موجوداً والعلم بعدم اإلميان ينايف وجود اإلميان على ما قررناه يف مواضع 
ة بنفسها فكان تكليفه باإلميان مع حصول العلم بعدم اإلميان تكليفاً باجلمع بني النقيضني وهذه وهو أيضاً مقدم بين

  احلجة كما أهنا جارية يف العلم فهي أيضاً جارية يف اجلرب
احلجة الثانية أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداهي وتلك الداعية خملوقة هللا تعاىل ومىت كان األمر كذلك 

يف ما ال يطاق الزماً إمنا قلنا إن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي ألن قدرة العبد ملا كانت كان تكل
صاحل للفعل والترك فلو ترجح أحد اجلانبني على اآلخر من غري مرجح لزم وقوع املمكن من غري مرجح وهو نفي 

العبد الفتقر إجيادها إىل داعية أخرى ولزم  الصانع وإمنا قلنا إن تلك الداعية من اهللا تعاىل ألهنا لو كانت من
التسلسل وإمنا قلنا إنه مىت كان األمر كذلك لزم اجلرب ألن عند حصول الداعية املرجحة ألحد الطرفني صار 

الطرف اآلخر مرجوحاً واملرجوح ممتنع الوقوع وإذا كان املرجوح ممتنعاً كان الراجح واجباً ضرورة أنه ال خروج 
  إذن صدور اإلميان من الكافر يكون ممتنعاً وهو مكلف به فكان التكليف تكليف ما ال يطاقعن النقيضني ف

احلجة الثالثة أن التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعيني أو حال رجحان أحدمها فإن كان األول 
اء بالرجحان فقد كلف فهو تكليف ما ال يطاق ألن االستواء يناقض الرجحان فإذا كلف حال حصول االستو

باجلمع بني النقيضني وإن كان الثاين فالراجح واجب واملرجوح ممتنع وإن وقع التكليف بالراجح فقد وقع بالواجب 
  وإن وقع باملرجوح فقد وقع باملمتنع

ال يؤمن فقد احلجة الرابعة أنه تعاىل كلف أبا هلب اإلميان واإلميان تصديق اهللا يف كل ما أخرب عنه وهو مما أخرب أنه 
  صار أبو هلب مكلفاً بأن يؤمن بأنه ال يؤمن وذلك تكليف ما ال يطاق

احلجة اخلامسة العبد غري عامل بتفاصيل فعله ألن من حرك أصبعه مل يعرف عدد األحيان اليت حرك أصبعه فيها ألن 
أنه يتحرك يف بعض األحيان  احلركة البطيئة عبارة عند املتكلمني عن حركات خمتلطة بسكنات والعبد مل خيطر بباله



ويسكن يف بعضها وأنه أين حترك وأين سكن وإذا مل يكن عاملاً بتفاصيل فعله مل يكن موجداً هلا ألنه مل يقصد إجياد 
ذلك العدد املخصوص من األفعال فلو فعل ذلك العدد دون األزيد ودون األنقص فقد ترجح املمكن ال ملرجح وهو 

وجد فإذا مل يكن موجداً كان تكليف ما ال يطاق الزماً على ما ذكرمت فهذه وجوه عقلية حمال فثبت أن العبد غري م
  قطعية يقينية يف هذا الباب فعلمنا أنه

ال بد لآلية من التأويل وفيه وجوه األول وهو األصوب أنه قد ثبت أنه مىت وقع التعارض من القاطع العقلي 
نه مجع بني النقيضني وإما أن يكذهبما وهو حمال ألنه إبطال النقيضني والظاهر السمعي فإما أن يصدقهما وهو حمال أل

وإما أن يكذب القاطع العقلي ويرجح الظاهر السمعي وذلك يوجب تطرق الطعن يف الدالئل العقلية ومىت كان 
معي معاً كذلك بطل التوحيد والنبّوة والقرآن وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح يف الدليل العقلي والدليل الس

فلم يبق إال أن يقطع بصحة الدالئل العقلية وحيمل الظاهر السمعي على التأويل وهذا الكالم هو الذي تعول املعتزلة 
عليه أبداً يف دفع الظواهر اليت متسك هبا أهل التشبيه فبهذا الطريق علمنا أن هلذه اآلية تأويالً يف اجلملة سواء عرفناه 

  اج إىل اخلوض فيه على سبيل التفصيلأو مل نعرفه وحينئذ ال حيت
الوجه الثاين يف اجلواب هو أنه ال معىن للتكليف يف األمر والنهي إال اإلعالم بأنه مىت فعل كذا فإنه يثاب ومىت مل 

يفعل فإنه يعاقب فإذا وجد ظاهر األمر فإن كان املأمور به ممكناً كان ذلك أمراً وتكليفاً يف احلقيقة وإال مل يكن يف 
  قيقة تكليفاً بل كان إعالماً بنزول العقاب به يف الدار اآلخرة وإشعاراً بأنه إمنا خلق للناراحل

واجلواب الثالث وهو أن اإلنسان ما دام مل ميت وأنا ال ندري أن اهللا تعاىل علم منه أنه ميوت على الكفر أو ليس 
ليه فإذا مات على الكفر علمنا بعد موته أن املانع كذلك فنحن شاكون يف قيام املانع فال جرم نأمره باإلميان وحنثه ع

  كان قائماً يف حقه فتبني أن شرط التكليف كان زائالً عنه حال حياته وهذا قول طائفة من قدماء أهل اجلرب
منني فال يكون حجة اجلواب الرابع أنا بينا أن قوله الَ ُيكَلُّف اللَُّه َنفًْسا إِالَّ ُوْسَعَها ليس قول اهللا تعاىل بل هو قول املؤ

إال أن هذا ضعيف وذلك ألن اهللا تعاىل ملا حكاه عنهم يف معرض املدح هلم والثناء عليهم فبسبب هذا الكالم وجب 
أن يكونوا صادقني يف هذا الكالم إذ لو كانوا كاذبني فيه ملا جاز تعظيمهم بسببه فهذا أقصى ما ميكن أن يقال يف 

ن يرحم عجزنا وقصور فهمنا وأن يعفو عن خطايانا فإنا ال نطلب إال احلق وال نروم هذا املوضع ونسأل اهللا العظيم أ
  إال الصدق

  أما قوله تعاىل لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتسََبْت ففيه مسائل
د أهل املسألة األوىل اختلفوا يف أنه هل يف اللغة فرق بني الكسب واالكتساب قال الواحدي رمحه اهللا الصحيح عن

  اللغة أن الكسب واالكتساب واحد ال فرق بينهما قال ذو الرمة
  ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب

وقال َوالَ َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ إِالَّ )  ٣٨املدثر ( والقرآن أيضاً ناطق بذلك قال اهللا تعاىل كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبتْ َرِهيَنةٌ  
وقال وَالَِّذيَن ُيْؤذُونَ )  ٨١البقرة ( ى َمن كََسَب َسّيئَةً  َوأََحاطَتْ بِِه َخِطيئَةً  وقال َبلَ)  ١٦٤األنعام ( َعلَْيَها 

فدل هذا على إقامة كل واحد من هذين اللفظني مقام )  ٥٨األحزاب ( الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ بَِغْيرِ َما اكَْتَسبُواْ 
حدمها أن االكتساب أخص من الكسب ألن الكسب ينقسم إىل اآلخر ومن الناس من سلم الفرق مث فيه قوالن أ

  كسبه لنفسه ولغريه واالكتساب ال يكون إال ما يكتسب اإلنسان لنفسه



إمنا خص اخلري بالكسب ) الكشاف ( خاصة يقال فالن كاسب ألهله وال يقال مكتسب ألهله والثاين قال صاحب 
لشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به كانت يف والشر باالكتساب ألن االكتساب اعتمال فلما كان ا

حتصيله أعمل وأجد فجعلت هلذا املعىن مكتسبة فيه وملا مل يكن كذلك يف باب اخلري وصفت مبا ال داللة فيه على 
  االعتمال واهللا أعلم

وا ألن اآلية صرحية يف إضافة خريه املسألة الثانية املعتزلة احتجوا هبذه اآلية على أن فعل العبد بإجياده وتكوينه قال
وشره إليه ولو كان ذلك بتخليق اهللا تعاىل لبطلت هذه اإلضافة وجيري صدور أفعاله منه جمرى لونه وطوله وشكله 

وسائر األمور اليت ال قدرة له عليها ألبتة والكالم فيه معلوم وباهللا التوفيق قال القاضي لو كان خالقاً أفعاهلم فما 
التكليف وأما الوجه يف أن يسألوه أن ال يثقل عليهم والثقيل على قوهلم كاخلفيف يف أنه تعاىل خيلقه فيهم  الفائدة يف

  وليس يلحقهم به نصب وال لغوب
املسألة الثالثة احتج أصحابنا هبذه اآلية على فساد القول باحملابطة قالوا ألنه تعاىل أثبت كال األمرين على سبيل 

واب ما كسبت وعليها عقاب ما اكتسبت وهذا صريح يف أن هذين االستحقاقني جيتمعان وأنه اجلمع فبّين أن هلا ث
ال يلزم من طريان أحدمها زوال اآلخر قال اجلبائي ظاهر اآلية وإن دل على اإلطالق إال أنه مشروط والتقدير هلا ما 

مل تكفره بالتوبة وإمنا صرنا إىل  كسبت من ثواب العمل الصاحل إذا مل تبطله وعليها ما اكتسبت من العقاب إذا
إضمار هذا الشرط ملا بينا أن الثواب جيب أن يكون منفعة خالصة دائمة وأن العقاب جيب أن يكون مضرة خالصة 

  دائمة واجلمع بينهما حمال يف العقول فكان اجلمع بني استحقاقيهما أيضاً حماالً
( يف تفسري قوله تعاىل الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم بِالَْمّن وَاالْذَى  واعلم أن الكالم على هذه املسألة مّر على االستقصاء

  فال نعيده)  ٢٦٤القرة 
املسألة الرابعة احتج كثري من املتكلمني هبذه اآلية على أن اهللا تعاىل ال يعذب األطفال بذنوب آبائهم ووجه 

  ) ١٦٤األنعام ( وِْزَر أُْخَرى  االستدالل ظاهر فيه ونظريه قوله تعاىل َوالَ تَزُِر َوازَِرةٌ 
املسألة اخلامسة الفقهاء متسكوا هبذه اآلية يف إثبات أن األصل يف اإلمساك البقاء واالستمرار ألن الالم يف قوله لََها 

كل امرىء أحق بكسبه ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( َما كََسَبْت يدل على ثبوت هذا االختصاص وتأكد ذلك بقوله 
  وإذا متهد هذا األصل خرج عليه شيء كثري من مسائل الفقه) ده وسائر الناس أمجعني من والده وول

منها أن املضمونات ال متلك بأداء الضمان ألن املقتضي لبقاء امللك قائم وهو قوله لََها َما كََسَبْت والعارض املوجود 
  دبرةإما الغضب وإما الضمان ومها ال يوجبان زوال امللك بدليل أم الولد وامل

  ومنها أنه إذا غصب ساحة وأدرجها يف بنائه أو غصب حنطة فطحنها ال يزول امللك لقوله لََها َما كََسَبْت
ومنها أنه ال شفعة للجار ألن املقتضي لبقاء امللك قائم وهو قوله لََها َما كََسَبْت والفرق بني الشريك واجلار ظاهر 

  ع من حصول االستواء وألن التضرربدليل أن اجلار ال يقدم على الشريك وذلك مين

  مبخالطة اجلار أقل وألن يف الشركة حيتاج إىل حتمل مؤنة القسمة وهذا املعىن مفقود يف اجلار
ومنها أن القطع ال مينع وجوب الضمان ألن املقتضي لبقاء امللك قائم وهو قوله لََها َما كَسََبْت والقطع ال يوجب 

كان باقياً قائماً فإنه جيب رده على املالك وال يكون القطع مقتضياً زوال ملكه  زوال امللك بدليل أن املسروق مىت
  عنه

ومنها أن منكري وجوب الزكاة احتجوا به وجوابه أن الدالئل املوجبة للزكاة أخص واخلاص مقدم على العام 
  وباجلملة فهذه اآلية أصل كبري يف فروع الفقه واهللا أعلم



ألن ) الدعاء مخ العبادة ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملؤمنني دعاءهم وذلك ألنه مث إعلم أنه تعاىل حكى عن ا
الداعي يشاهد نفسه يف مقام الفقر واحلاجة والذلة واملسكنة ويشاهد جالل اهللا تعاىل وكرمه وعزته وعظمته بنعت 

ه السورة الشريفة املشتملة على االستغناء والتعايل وهو املقصود من مجيع العبادات والطاعات فلهذا السبب ختم هذ
هذه العلوم العظيمة بالدعاء والتضرع إىل اهللا والكالم يف حقائق الدعاء ذكرناه يف تفسري قوله تعاىل وَإِذَا سَأَلََك 

  ية مسائلفقال َربََّنا الَ ُتؤَاِخذَْنا إِن نَِّسيَنا أَْو أَْخطَأَْنا ويف اآل)  ١٨٦البقرة ( ِعَباِدي َعّني فَإِّني قَرِيٌب 
املسألة األوىل إعلم أنه تعاىل حكى عن املؤمنني أربعة أنواع من الدعاء وذكر يف مطلع كل واحد منها قوله َربََّنا إال 

  يف النوع الرابع من الدعاء فإنه حذف هذه الكلمة عنها وهو قوله َواْعُف َعنَّا َواغِْفْر لَنَا
  ِخذَْنا إِن نَّسِيَنا أَْو أَْخطَأَْنا وفيه مسائلأما النوع األول فهو قوله َربََّنا الَ ُتؤَا

املسألة األوىل ال تؤاخذنا أي ال تعاقبنا وإمنا جاء بلفظ املفاعلة وهو فعل واحد ألن الناسي قد أمكن من نفسه وطرق 
يأخذ  السبيل إليها بفعله فصار من يعاقبه بذنبه كاملعني لنفسه يف إيذاء نفسه وعندي فيه وجه آخر وهو أن اهللا

املذنب بالعقوبة فاملذنب كأنه يأخذ ربه باملطالبة بالعفو والكرم فإنه ال جيد من خيلصه من عذابه إال هو فلهذا يتمسك 
  العبد عند اخلوف منه به فلما كان كل واحد منهما يأخذ اآلخر عرب عنه بلفظ املؤاخذة

  يان نفسه الذي هو ضد الذكراملسألة الثانية يف النسيان وجهان األول أن املراد منه هو النس
فإن قيل أليس أن فعل الناسي يف حمل العفو حبكم دليل العقل حيث ال جيوز تكليف ما ال يطاق وبدليل السمع وهو 

رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإذا كان النسيان يف حمل العفو ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قوله 
  )و عنه يف الدعاء قطعاً فما معىن طلب العف

واجلواب عنه من وجوه األول أن النسيان منه ما يعذر فيه صاحبه ومنه ما ال يعذر أال ترى أن من رأى يف ثوبه دماً 
فأخر إزالته إىل أن نسي فصلّى وهو على ثوبه عد مقصراً إذ كان يلزمه املبادر إىل إزالته وأما إذا مل يره يف ثوبه فإنه 

داً يف موضع فأصاب إنساناً فقد يكون حبيث ال يعلم الرامي أنه يصيب ذلك الصيد أو غريه يعذر فيه ومن رمى صي
فإذا رمى ومل يتحرز كان ملوماً أما إذا مل تكن أمارات الغلط ظاهرة مث رمى وأصاب إنساناً كان ههنا معذوراً 

  وكذلك اإلنسان إذا تغافل عن الدرس والتكرار حىت نسي القرآن يكون

ا إذا واظب على القراءة لكنه بعد ذلك نسي فههنا يكون معذوراً فثبت أن النسيان على قسمني منه ما ملوماً وأم
كان إذا أراد أن يذكر حاجته شد خيطاً ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكون معذوراً ومنه ما ال يكون معذوراً وروي أنه 

ا إذا ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذكر يف أصبعه فثبت مبا ذكرنا أن الناسي قد ال يكون معذوراً وذلك م
  وإذا كان كذلك صح طلب غفرانه بالدعاء

الوجه الثاين يف اجلواب أن يكون هذا دعاء على سبيل التقدير وذلك ألن هؤالء املؤمنني الذين ذكروا هذا الدعاء 
خلطأ فكان وصفهم بالدعاء كانوا متقني هللا حق تقاته فما كان يصدر عنهم ما ال ينبغي إال على وجه النسيان وا

  بذلك إشعاراً برباءة ساحتهم عما يؤاخذون به كأن قيل إن كان النسيان مما جتوز املؤاخذة به فال تؤاخذنا به
الوجه الثالث يف اجلواب أن املقصود من الدعاء إظهار التضرع إىل اهللا تعاىل ال طلب الفعل ولذلك فإن الداعي 

 ١١٢األنبياء ( هللا تعاىل يفعله سواء دعا أو مل يدع قال اهللا تعاىل قَالَ َرّب اْحكُم بِالَْحّق كثرياً ما يدعو مبا يقطع بأن ا
وقالت املالئكة يف دعائهم )  ١٩٤آل عمران ( وقال َربََّنا َوءاِتَنا َما َوَعدتََّنا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ ُتخْزَِنا َيْوَم الِْقَياَمةِ  ) 

فكذا يف هذه اآلية العلم بأن النسيان مغفور ال مينع من حسن طلبه يف )  ٧غافر ( اْ وَاتََّبعُواْ َسبِيلََك فَاغِْفْر ِللَِّذيَن تَاُبو
  الدعاء



الوجه الرابع يف اجلواب أن مؤاخذة الناسي غري ممتنعة عقالً وذلك ألن اإلنسان إذا علم أنه بعد النسيان يكون 
نئذ ال يصدر عنه إال أن استدامة ذلك التذكر فعل شاق على النفس مؤاخذاً فإنه خبوف املؤاخذة يستدمي الذكر فحي

  فلما كان ذلك جائزاً يف العقول ال جرم حسن طلب املغفرة منه بالدعاء
الوجه اخلامس أن أصحابنا الذين جيوزون تكليف ما ال يطاق يتمسكون هبذه اآلية فقالوا الناسي غري قادر على 

  ز عقالً من اهللا تعاىل أن يعاقب عليه ملا طلب بالدعاء ترك املؤاخذة عليهاالحتراز عن الفعل فلوال أنه جائ
وقال )  ١١٥طه ( والقول الثاين يف تفسري النسيان أن حيمل على الترك قال اهللا تعاىل فََنِسىَ  َولَْم َنجِدْ لَُه َعْزماً 

تركهم ويقول الرجل لصاحبه ال تنسين من عطيتك أي أي تركوا العمل هللا ف)  ٦٧التوبة ( تعاىل َنسُواْ اللََّه فََنِسَيُهْم 
  ال تتركين فاملراد هبذا النسيان أن يترك الفعل لتأويل فاسد واملراد باخلطأ أن يفعل الفعل لتأويل فاسد

املسألة الثالثة علم أن النسيان واخلطأ املذكورين يف هذه اآلية إما أن يكونا مفسرين بتفسري ينبغي فيه القصد إىل فعل 
ما ال ينبغي أو يكون أحدمها كذلك دون اآلخر فأما االحتمال األول فإنه يدل على حصول العفو ألصحاب الكبائر 
ألن العمد إىل املعصية ملا كان حاصالً يف النسيان ويف اخلطأ مث إنه تعاىل أمر املسلمني أن يدعوه بقوهلم الَ ُتؤَاِخذَْنا إِن 

ك أمراً من اهللا تعاىل هلم بأن يطلبوا من اهللا أن ال يعذهبم على املعاصي وملا أمرهم بطلب نَِّسيَنا أَْو أَْخطَأَْنا فكان ذل
ذلك دلّ على أنه يعطيهم هذا املطلوب وذلك يدل على حصول العفو ألصحاب الكبائر وأما القسم الثاين والثالث 

  نع أن يطلب بالدعاءفباطالن ألن املؤاخذة على ذلك قبيحة عند اخلصم وما يقبح فعله من اهللا ميت

  فإن قيل الناسي قد يؤاخذ يف ترك التحفظ قصداً وعمداً على ما قررمت يف املسألة املتقدمة
قلنا فهو يف احلقيقة مؤاخذ بترك التحفظ قصداً وعمداً فاملؤاخذة إمنا حصلت على ما تركه عمداً وظاهر ما ذكرنا 

  داللة هذه اآلية على رجاء العفو ألهل الكبائر
  تعاىل رَبََّنا َوالَ َتْحِملْ َعلَْيَنا إِصًْرا كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَناقوله 

  إعلم أن هذا هو النوع الثاين من الدعاء وفيه مسائل
  املسألة األوىل اإلصر يف اللغة الثقل والشدة قال النابغة

  يا مانع الضيم أن يغشى سراهتم
  فواواحلامل اإلصر عنهم بعد ما عر

أي عهدي وميثاقي )  ٨١آل عمران ( مث مسي العهد إصراً ألنه ثقيل قال اهللا تعاىل َوأََخذُْتْم َعلَى ذاِلكُمْ إِْصرِى 
واإلصر العطف يقال ما يأصرين عليه آصرة أي رحم وقرابة وإمنا مسي العطف إصراً ألن عطفك عليه يثقل على 

  قلبك كل ما يصل إليه من املكاره
نية ذكر أهل التفسري فيه وجهني األول ال تشدد علينا يف التكاليف كما شددت على من قبلنا من اليهود املسألة الثا

قال املفسرون إن اهللا تعاىل فرض عليهم مخسني صالة وأمرهم بأداء ربع أمواهلم يف الزكاة ومن أصاب ثوبه جناسة 
وكانوا إذا أتوا خبطيئة حرم عليهم من الطعام بعض ما  أمر بقطعها وكانوا إذا نسوا شيئاً عجلت هلم العقوبة يف الدنيا

وقال تعاىل َولَْو أَنَّا كََتبَْنا َعلَْيهِمْ )  ١٦٠النساء ( كان حالالً هلم قال اهللا تعاىل فَبِظُلْمٍ ّمَن الَِّذيَن َهاُدواْ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم 
ْم مَّا فََعلُوُه إِالَّ قَِليلٌ ّمْنُهْم وقد حرم على املسافرين من قوم طالوت الشرب أَِن اقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم أَوِ اخُْرُجواْ ِمن ِديَارِكُ

من النهر وكان عذاهبم معجالً يف الدنيا كما قال ّمن قَْبلِ أَن نَّطِْمَس ُوُجوهاً وكانوا ميسخون قرد وخنازير قال 
هود وقف على ما أخذ عليهم من غلظ العهود القفال ومن نظر يف السفر اخلامس من التوراة اليت تدعيها هؤالء الي

واملواثيق ورأى األعاجيب الكثرية فاملؤمنون سألوا رهبم أن يصوهنم عن أمثال هذه التغليظات وهو بفضله ورمحته قد 



األعراف ( هِْم أزال ذلك عنهم قال اهللا تعاىل يف صفة هذه األمة وََيَضُع َعنُْهْم إِْصَرُهْم َواالْغْلَالَ الَِّتى كَاَنْت َعلَْي
وقال اهللا تعاىل َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذّبَُهْم َوأَنتَ ) رفع عن أميت املسخ واخلسف والغرق ( وقال عليه السالم )  ١٥٧

) بعثت باحلنيفية السهلة السمحة ( ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَّبُهْم وَُهْم َيْسَتْغِفُرونَ وقال عليه الصالة والسالم 
املؤمنون إمنا طلبوا هذا التخفيف ألن التشديد مظنة التقصري والتقصري موجب للعقوبة وال طاقة هلم بعذاب اهللا و

  تعاىل فال جرم طلبوا السهولة يف التكاليف
والقول الثاين ال حتمل علينا عهداً وميثاقاً يشبه ميثاق من قبلنا يف الغلظ والشدة وهذا القول يرجع إىل األول يف 

  قة لكن بإضمار شيء زائد على امللفوظ فيكون القول األول أوىلاحلقي
  املسألة الثالثة لقائل أن يقول دلّت الدالئل العقلية والسمعية على أنه أكرم األكرمني وأرحم

الرامحني فما السبب يف أن شدد التكليف على اليهود حىت أدى ذلك إىل وقوعهم يف املخالفات والتمرد قالت 
جلائز أن يكون الشيء مصلحة يف حق إنسان مفسدة يف حق غريه فاليهود كانت الفظاظة والغلظة غالبة املعتزلة من ا

على طباعهم فما كانوا ينصلحون إال بالتكاليف الشاقة والشدة وهذه األمة كانت الرقة وكرم اخللق غالباً على 
  طباعهم فكانت مصلحتهم يف التخفيف وترك التغليظ

ؤال الذي ذكرناه يف املقام األول ننقله إىل املقام الثاين فنقول وملاذا خص اليهود بغلظة أجاب األصحاب بأن الس
الطبع وقسوة القلب ودناءة اهلمة حىت احتاجوا إىل التشديدات العظيمة يف التكاليف وملاذا خص هذه األمة بلطافة 

  مصاحلهمالطبع وكرم اخللق وعلو اهلمة حىت صار يكفيهم التكاليف السهلة يف حصول 
ومن تأمل وأنصف علم أن هذه التعليالت عليلة فجل جناب اجلالل عن أن يوزن مبيزان االعتزال وهو سبحانه 

  وتعاىل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهمْ ُيْسئَلُونَ
  قوله تعاىل رَبََّنا َوالَ ُتَحّملَْنا َما الَ طَاقَةَ  لََنا بِِه

  أن هذا هو النوع الثالث من دعاء املؤمنني وفيه مسائل إعلم
  املسألة األوىل الطاقة اسم من اإلطاقة كالطاعة من اإلطاعة واجلابة من اإلجابة وهي توضع موضع املصدر

املسألة الثانية من األصحاب من متسك به يف أن تكليف ما ال يطاق جائز إذ لو مل يكن جائزاً ملا حسن طلبه بالدعاء 
  ن اهللا تعاىلم

أجاب املعتزلة عنه من وجوه األول أن قوله َما الَ طَاقَةَ  لََنا بِِه أي يشق فعله مشقة عظيمة وهو كما يقول الرجل ال 
  أستطيع أن أنظر إىل فالن إذا كان مستثقالً له قال الشاعر

  إنك إن كلفتين ما مل أطق
  ساءك ما سرك مين من خلق

له طعامه وكسوته وال يكلف من العمل ما ال يطيق ( قال يف اململوك )  عليه وسلم صلى اهللا( ويف احلديث أن النيب 
املريض يصلي جالساً فإن مل ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أي ما يشق عليه وروى عمران بن احلصني أن النيب ) 

هاء يقولون املراد منه إذا فقوله فإن مل يستطع ليس معناه عدم القوة على اجللوس بل كل الفق) يستطع فعلى جنب 
 ٢٠هود ( كان يلحقه يف اجللوس مشقة عظيمة شديدة وقال اهللا تعاىل يف وصف الكفار َما كَانُواْ َيْسَتِطيُعونَ السَّْمَع 

  أي كان يشق عليهم) 
لََنا بِِه والتحميل هو أن يضع الوجه الثاين أنه تعاىل مل يقل ال تكلفنا ما ال طاقة لنا به بل قال ال ُتَحّملَْنا َما الَ طَاقَةَ  



عليه ما ال طاقة له بتحمله فيكون املراد منه العذاب واملعىن ال حتملنا عذابك الذي ال نطيق احتماله فلو محلنا اآلية 
  على ذلك كان قوله ال ُتَحّملَْنا حقيقة فيه ولو محلناه على التكليف كان قوله ال ُتَحّملَْنا جمازاً فيه فكان األول أوىل

الوجه الثالث هب أهنم سألوا اهللا تعاىل أن ال يكلفهم مبا ال قدرة هلم عليه لكن ذلك ال يدل على جواز أن يفعل 
على جواز أن حيكم بباطل وكذلك يدل )  ١١٢األنبياء ( خالفه ألنه لو دل على ذلك لدل قوله َرّب اْحكُم بِالَْحّق 

على جواز أن خيزي األنبياء وقال اهللا تعاىل )  ٨٧الشعراء ( ُيبَْعثُونَ  قول إبراهيم عليه السالم َوالَ ُتخْزِنِى َيْوَم
وال يدل هذا على جواز أن يطيع )  ٤٨األحزاب ( َوالَ ُتِطعِ الْكَافِرِيَن َوالْمَُناِفِقَني ) صلى اهللا عليه وسلم ( لرسوله 

هذا مجلة أجوبة )  ٦٥الزمر ( َيْحَبطَنَّ َعَملَُك الرسول الكافرين واملنافقني وكذا الكالم يف قوله لَِئْن أَْشرَكَْت لَ
  املعتزلة

  أجاب األصحاب فقالوا
أما الوجه األول فمدفوع من وجهني األول أنه لو كان قوله َوالَ ُتَحّملَْنا َما الَ طَاقَةَ  لََنا بِِه حمموالً على أن ال يشدد 

وهو قوله َوالَ َتْحِملْ َعلَْيَنا إِصًْرا كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمن عليهم يف التكليف لكان معناه ومعىن اآلية املتقدمة عليه 
قَْبِلَنا واحداً فتكون هذه اآلية تكراراً حمضاً وذلك غري جائز الثاين أنا بينا أن الطاقة هي اإلطاقة والقدرة فقوله ال 

قدرة لنا عليه أقصى ما يف الباب أنه جاء هذا اللفظ مبعىن االستقبال ُتَحّملَْنا َما الَ طَاقَةَ  لََنا بِِه ظاهره ال حتملنا ما ال 
  يف بعض وجوه االستعمال على سبيل اجملاز إال أن األصل محل اللفظ على احلقيقة

وأما الوجه الثاين فجوابه أن التحمل خمصوص يف عرف القرآن بالتكليف قال اهللا تعاىل إِنَّا عََرْضَنا االَْماَنةَ  َعلَى 
مث هب أنه مل يوجد هذا العرف إال أن )  ٧٢األحزاب ( إىل قوله َوَحَملََها اإلِْنَسانُ )  ٧٢األحزاب ( َماَواِت السَّ

قوله ال ُتَحّملَْنا َما الَ طَاقَةَ  لََنا بِِه عام يف العذاب ويف التكليف فوجب إجراؤه على ظاهره أما التخصيص بغري حجة 
  فإنه ال جيوز

فجوابه أن فعل الشيء إذا كان ممتنعاً مل جيز طلب االمتناع منه على سبيل الدعاء والتضرع  وأما الوجه الثالث
ويصري ذلك جارياً جمرى من يقول يف دعائه وتضرعه ربنا ال جتمع بني الضدين وال تقلب القدمي حمدثاً كما أن ذلك 

  غري جائز فكذا ما ذكرمت
متروكاً يف بعض الصور لدليل مفصل مل جيب تركه يف سائر إذا ثبت هذا فنقول هذا هو األصل فإذا صار ذلك 

  الصور بغري دليل وباهللا التوفيق
  املسألة الثالثة إعلم أنه بقي يف اآلية سؤاالت

السؤال األول مل قال يف اآلية األوىل الَّ َتْحِملُ َعلَْيَنا إِصًْرا وقال يف هذه اآلية ال ُتَحّملَْنا خص ذلك باحلمل وهذا 
  بالتحميل

اجلواب أن الشاق ميكن محله أما ما ال يكون مقدوراً ال ميكن محله فاحلاصل فيما ال يطاق هو التحميل فقط أما 
  احلمل فغري ممكن وأما الشاق فاحلمل والتحميل ميكنان فيه فلهذا السبب خص اآلية األخرية بالتحميل

َتْحِملُ َعلَْيَنا إِصًْرا كان من لوازمه أن ال يكلفه ما ال السؤال الثاين أنه ملا طلب أن ال يكلفه بالفعل الشاق قوله الَّ 
  يطاق وعلى هذا التقدير كان عكس هذا الترتيب أوىل

واجلواب الذي أختيله فيه والعلم عند اهللا تعاىل أن للعبد مقامني أحدمها قيامه بظاهر الشريعة والثاين شروعه يف بدء 
خدمته وطاعته وشكر نعمته ففي املقام األول طلب ترك التشديد ويف املكاشفات وذلك هو أن يشتغل مبعرفة اهللا و



املقام الثاين قال ال تطلب مين محداً يليق جباللك وال شكراً يليق بآالئك ونعمائك وال معرفة تليق بقدس عظمتك فإن 
جرم كان قوله ذلك ال يليق بذكري وشكري وفكري وال طاقة يل بذلك وملا كانت الشريعة متقدمة على احلقيقة ال 

  َوالَ َتحِْملْ َعلَْيَنا إِْصًرا مقدماً يف الذكر على قوله ال ُتَحّملَْنا َما الَ طَاقَةَ  لََنا بِِه
الَ السؤال الثالث أنه تعاىل حكى عن املؤمنني هذه األدعية بصيغة اجلمع بأهنم قالوا الَ ُتؤَاِخذَْنا إِن نَّسِيَنا أَْو أَْخطَأَْنا َو

اجلمعية وقت  ْيَنا إِْصًرا كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَنا َوالَ ُتَحّملَْنا َما الَ طَاقَةَ  لََنا بِِه فما الفائدة يف هذهَتحِْملْ َعلَ
  الدعاء

واجلواب املقصود منه ببيان أن قبول الدعاء عند االجتماع أكمل وذلك ألن للهمم تأثريات فإذا اجتمعت األرواح 
  على شيء واحد كان حصوله أكمل والدواعي

  قوله تعاىل َواْعُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَنَت َمْولَاَنا فَاْنُصرَْنا َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن
إعلم أن تلك األنواع الثالثة من األدعية كان املطلوب فيها الترك وكانت مقرونة بلفظ َربََّنا وأما هذا الدعاء الرابع 

  فقد حذف منه لفظ َربََّنا وظاهره يدل على طلب الفعل ففيه سؤاالن
  السؤال األول مل مل يذكر ههنا لفظ ربنا

اجلواب النداء إمنا حيتاج إليه عند البعد أما عند القرب فال وإمنا حذف النداء إشعاراً بأن العبد إذا واظب على 
  نه على أسرار أُخرالتضرع نال القرب من اهللا تعاىل وهذا سر عظيم يطلع م

  السؤال الثاين ما الفرق بني العفو واملغفرة والرمحة
اجلواب أن العفو أن يسقط عنه العقاب واملغفرة أن يستر عليه جرمه صوناً له من عذاب التخجيل والفضيحة كأن 

ا حصل عقيبه العبد يقول أطلب منك العفو وإذا عفوت عين فاستره علي فإن اخلالص من عذاب القرب إمنا يطيب إذ
اخلالص من عذاب الفضيحة واألول هو العذاب اجلسماين والثاين هو العذاب الروحاين فلما ختلص منهما أقبل على 
طلب الثواب وهو أيضاً قسمان ثواب جسماين وهو نعيم اجلنة ولذاهتا وطيباهتا وثواب روحاين وغايته أن يتجلى له 

ة علو كربياء اهللا وذلك بأن يصري غائباً عن كل ما سوى اهللا تعاىل نور جالل اهللا تعاىل وينكشف له بقدر الطاق
مستغرقاً بالكلية يف نور حضور جالل اهللا تعاىل فقوله َواْرَحْمَنا طلب للثواب اجلسماين وقوله بعد ذلك أَنَت مَْولَاَنا 

مَْولَاَنا خطاب احلاضرين ولعلّ  طلب للثواب الروحاين وألن يصري العبد مقبال بكليته على اهللا تعاىل ألن قوله أَنَت
  كثرياً من

املتكلمني يستبعدون هذه الكلمات ويقولون إهنا من باب الطاعات ولقد صدقوا فيما يقولون فذلك مبلغهم من 
  ) ٣٠النجم ( العلم إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اهَْتَدى 

َت َمْولَاَنا فائدة أخرى وذلك أن هذه الكلمة تدل على هناية اخلضوع والتذلل واالعتراف بأنه سبحانه ويف قوله أَن
هو املتويل لكل نعمة يصلون إليها وهو املعطي لكل مكرمة يفوزون هبا فال جرم أظهروا عند الدعاء أهنم يف كوهنم 

إال بتدبري قيمه والعبد الذي ال ينتظم مشل مهماته متكلمني على فضله وإحسانه مبنزلة الطفل الذي ال تتم مصلحته 
إال بإصالح مواله فهو سبحانه قيوم السماوات واألرض والقائم بإصالح مهمات الكل وهو املتويل يف احلقيقة للكل 

أي )  ٢٥٧البقرة ( ءاَمُنواْ  ونظري هذه اآلية اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن)  ٤٠األنفال ( على ما قال نِْعَم الْمَْولَى َونِْعَم النَِّصُري 
أي ناصره وقوله ذَِلكَ بِأَنَّ اللََّه َمْولَى الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوأَنَّ الْكَاِفرِيَن الَ )  ٤التحرمي ( ناصرهم وقوله فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْولَاُه 

  ) ١١حممد ( َمْولَى لَُهْم 
أي انصرنا عليهم يف حماربتنا معهم ويف مناظرتنا باحلجة معهم ويف إعالء دولة مث قال فَاْنصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن 



ومن احملققني من قال فَاْنُصْرَنا َعلَى الْقَْومِ )  ٣٣التوبة ( اإلسالم على دولتهم على ما قال ِليُظْهَِرُه َعلَى الّدينِ كُلِّه 
لكية على قهر القوى اجلسمانية الداعية إىل ما سوى اهللا وهذا آخر الْكَاِفرِيَن املراد منه إعانة اهللا بالقوة الروحانية امل

  السورة
إىل السماء أعطى ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروى الواحدي رمحه اهللا عن مقاتل بن سليمان أنه ملا أسري بالنيب 

ُسولُ بَِما فسله وارغب خواتيم سورة البقرة فقالت املالئكة إن اهللا عّز وجلّ قد أكرمك حبسن الثناء عليك بقوله الرَّ
غُفْرَاَنَك َربََّنا َوإِلَْيكَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( إليه فعلمه جربيل عليهما الصالة والسالم كيف يدعو فقال حممد 

ال ( صًْرا فقال فقال الَ ُتؤَاِخذَْنا فقال اهللا ال فقال رَبََّنا َوالَ َتْحِملْ َعلَْيَنا إِ) قد غفرت لكم ( الَْمِصُري فقال اهللا تعاىل 
فقال حممد َواْعُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا ) ال أمحلكم ذلك ( فقال حممد ال ُتَحّملَْنا َما الَ طَاقَةَ  لََنا بِِه فقال ) أشدد عليكم 

ويف بعض ) قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورمحتكم وأنصركم على القوم الكافرين ( َواْرَحْمَنا فقال اهللا تعاىل 
  كان يذكر هذه الدعوات واملالئكة كانوا يقولون آمني) صلى اهللا عليه وسلم ( ن حممداً الروايات أ

وهذا املسكني البائس الفقري كاتب هذه الكلمات يقول إالهي وسيدي كل ما للبته وكتبته ما أردت به إال وجهك 
عين بفضلك ورمحتك ومرضاتك فإن أصبت فبتوفيقك أصبت فاقبله من هذا املكدي بفضلك وإن أخطأت فتجاوز 

يا من ال يربمه إحلاح امللحني وال يشغله سؤال السائلني وهذا آخر الكالم يف تفسري هذه والسورة احلمد هللا رّب 
  العاملني وصلّى اهللا على سيدنا حممد النيب وعلى آله وأصحابه وسلّم

  سورة ال عمران

  مائتا آية مدنية
  امل

  الْقَيُّوُم اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحىُّ
  أما تفسري امل فقد تقدم يف سورة البقرة ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل قرأ أبو بكر عن عاصم امل اللَِّه بسكون امليم ونصب مهزة اهللا والباقون موصوالً بفتح امليم أما قراءة 
ن ذلك على لغة من يقطع ألف عاصم فلها وجهان األول نية الوقف مث إظهار اهلمزة ألجل االبتداء والثاين أن يكو
  الوصل فمن فصل وأظهر اهلمزة فللتفخيم والتعظيم وأما من نصب امليم ففيه قوالن

القول األول وهو قول الفراء واختيار كثري من البصريني أن أمساء احلروف موقوفة األواخر يقول ألف الم ميم كما 
بقوله اهللا فإذا ابتدأنا به نثبت اهلمزة متحركة إال أهنم تقول واحد اثنان ثالثة وعلى هذا التقدير وجب االبتداء 

أسقطوا اهلمزة للتخفيف مث ألقيت حركتها على امليم لتدل حركتها على أهنا يف حكم املبقاة بسبب كون هذه اللفظة 
  مبتدأ هبا

  وفإن قيل إن كان التقدير فصل إحدى الكلمتني عن األخرى امتنع إسقاط اهلمزة وإن كان التقدير ه

  الوصل امتنع بقاء اهلمزة مع حركتها وإذا امتنع بقاؤها امتنعت حركتها وامتنع إلقاء حركتها على امليم
قلنا مل ال جيوز أن يكون ساقطاً بصورته باقياً مبعناه فأبقيت حركتها لتدل على بقائها يف املعىن هذا متام تقرير قول 

  الفّراء
 حركة امليم التقاء الساكنني وهذا القول رده كثري من الناس وفيه دقة والقول الثاين قول سيبويه وهو أن السبب يف



  ولطف والكالم يف تلخيصه طويل
  وأقول فيه حبثان أحدمها سبب أصل احلركة والثاين كون تلك احلركة فتحة

  أما البحث األول فهو بناء على مقدمات
حرفاً من حروف املد واللني مل جيب التحريك ألنه املقدمة األوىل أن الساكنني إذا اجتمعا فإن كان السابق منهما 

يسهل النطق مبثل هذين الساكنني كقولك هذا إبراهيم وإسحاق ويعقوب موقوفة األواخر أما إذا مل يكن كذلك 
  وجب التحريك ألنه ال يسهل النطق مبثل هذين ألنه ال ميكن النطق إال باحلركة

ف هي الالم وهي ساكنة والساكن ال ميكن االبتداء به فقدموا عليها املقدمة الثانية مذهب سيبويه أن حرف التعري
مهزة الوصل وحركوها ليتوصلوا هبا إىل النطق بالالم فعلى هذا إن وجدوا قبل الم التعريف حرفاً آخر فإن كان 

الالم وعلى  متحركاً توصلوا به إىل النطق هبذه الالم الساكنة وإن كان ساكناً حركوه وتوصلوا به إىل النطق هبذه
هذا التقدير حيصل االستغناء عن مهزة الوصل ألن احلاجة إليها أن يتوصل حبركتها إىل النطق بالالم فإذا حصل 

حرف آخر توصلوا حبركته إىل النطق هبذه الالم فتحذف هذه اهلمزة صورة ومعىن حقيقة وحكماً وإذا كان كذلك 
احلركة عل كوهنا باقية حكماً ألن هذا إمنا يصار إليه حيث يتعلق  امتنع أن يقال ألقيت حركتها على امليم لتدل تلك

بوجوده حكم من األحكام أو أثر من اآلثار لكنا بينا أنه ليس األمر كذلك فعلمنا أن تلك اهلمزة سقطت بذاهتا 
  وبآثارها سقوطاً كلياً وهبذا يبطل قول الفّراء

  وذلك متفق عليهاملقدمة الثالثة أمساء هذه احلروف موقوفة األواخر 
إذا عرفت هذه املقدمات فنقول امليم من قولنا امل ساكن والم التعريف من قولنا اللَِّه ساكن وقد اجتمعا فوجب 

  حتريك امليم ولزم سقوط اهلمزة بالكلية صورة ومعىن وصح هبذا البيان قول سيبويه وبطل قول الفّراء
حرك إىل الكسر فلم اختري الفتح ههنا قال الزجاج يف اجلواب  أما البحث الثاين فلقائل أن يقول الساكن إذا حرك

عنه الكسر ههنا ال يليق ألن امليم من قولنا امل مسبوقة بالياء فلو جعلت امليم مكسورة الجتمعت الكسرة مع الياء 
لنا وذلك ثقيل فتركت الكسرة واختريت الفتحة وطعن أبو علي الفارسي يف كالم الزجاج وقال ينتقض قوله بقو

جري فإن الراء مكسورة مع أهنا مسبوقة بالياء وهذا الطعن عندي ضعيف ألن الكسرة حركة فيها بعض الثقل والياء 
أختها فإذا اجتمعا عظم الثقل مث حيصل االنتقال منه إىل النطق باأللف يف قولك اللَِّه وهو يف غاية اخلفة فيصري 

ات واالنتقال من الضد إىل الضد دفعة واحدة صعب على اللسان اللسان منتقالً من أثقل احلركات إىل أخف احلرك
  أما إذا جعلنا امليم مفتوحة انتقل

  اللسان من فتحة امليم إىل األلف يف قولنا اللَِّه فكان النطق به سهالً فهذا وجه تقرير قول سيبويه واهللا أعلم
  املسألة الثانية يف سبب نزول أول هذه السورة قوالن

هو قول مقاتل بن سليمان أن بعض أول هذه السورة يف اليهود وقد ذكرناه يف تفسري امل ذاِلَك القول األول و
  ) ٢ ١البقرة ( الِْكَتاُب 

( والقول الثاين من ابتداء السورة إىل آية املباهلة يف النصارى وهو قول حممد بن إسحاق قال قدم على رسول اهللا 
باً فيهم أربعة عشر رجالً من أشرافهم وثالثة منهم كانوا أكابر القوم وفد جنران ستون راك) صلى اهللا عليه وسلم 

أحدهم أمريهم وامسه عبد املسيح والثاين مشريهم وذو رأيهم وكانوا يقولون له السيد وامسه األيهم والثالث حربهم 
ا شرفوه ومولوه وأسقفهم وصاحب مدراسهم يقال له أبو حارثة بن علقمة أحد بين بكر بن وائل وملوك الروم كانو

وأكرموه ملا بلغهم عنه من علمه واجتهاده يف دينهم فلما قدموا من حبران ركب أبو حارثة بغلته وكان إىل جنبه 



صلى اهللا ( أخوه كرز بن علقمة فبينا بغلة أيب حارثة تسري إذ عثرت فقال كرز أخوه تعس األبعد يريد رسول اهللا 
مك فقال ومل يا أخي فقال إنه واهللا النيب الذي كنا ننتظره فقال له أخوه فقال أبو حارثة بل تعست أ) عليه وسلم 

صلى اهللا ( كرز فما مينعك منه وأنت تعلم هذا قال ألن هؤالء امللوك أعطونا أمواالً كثرية وأكرمونا فلو آمنا مبحمد 
أن أسلم فكان حيدث ألخذوا منا كل هذه األشياء فوقع ذلك يف قلب أخيه كرز وكان يضمره إىل ) عليه وسلم 

على اختالف من أدياهنم ) صلى اهللا عليه وسلم ( بذلك مث تكلم أولئك الثالثة األمري والسيد واحلرب مع رسول اهللا 
فتارة يقولون عيسى هو اهللا وتارة يقولون هو ابن اهللا وتارة يقولون ثالث ثالثة وحيتجون لقوهلم هو اهللا بأنه كان 

واألبرص ويربىء األسقام وخيرب بالغيوب وخيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه فيطري  حييي املوتى ويربىء األكمه
وحيتجون يف قوهلم إنه ولد اهللا بأنه مل يكن له أب يعلم وحيتجون على ثالث ثالثة بقول اهللا تعاىل فعلنا وجعلنا ولو 

صلى اهللا عليه ( موا فقالوا قد أسلمنا فقال أسل) صلى اهللا عليه وسلم ( كان واحداً لقال فعلت فقال هلم رسول اهللا 
كذبتم كيف يصح إسالمكم وأنتم تثبتون هللا ولداً وتعبدون الصليب وتأكلون اخلنزير قالوا فمن أبوه ) وسلم 

  فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك أول سورة آل عمران إىل بضع ومثانني آية منها) صلى اهللا عليه وسلم ( فسكت رسول اهللا 
يناظر معهم فقال ألستم تعلمون أن اهللا حي ال ميوت وأن عيسى يأيت ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا  مث أخذ رسول

عليه الفناء قالوا بلى قال ألستم تعلمون أنه ال يكون ولد إال ويشبه أباه قالوا بلى قال ألستم تعلمون أن ربنا قيم 
ك قالوا ال قال ألستم تعلمون أن اهللا ال خيفى على كل شيء يكلؤه وحيفظه ويرزقه فهل ميلك عيسى شيئاً من ذل

عليه شيء يف األرض وال يف السماء فهل يعلم عيسى شيئاً من ذلك إال ما علم قالوا ال قال فإن ربنا صور عيسى يف 
الرحم كيف شاء فهل تعلمون أن ربنا ال يأكل الطعام وال يشرب الشراب وال حيدث احلدث وتعلمون أن عيسى 

حمل املرأة ووضعته كما تضع املرأة مث كان يطعم الطعام ويشرب الشراب وحيدث احلدث قالوا بلى محلته امرأة ك
فكيف يكون كما زعمتم فعرفوا مث أبوا إال جحوداً مث قالوا يا حممد ألست تزعم ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فقال 

  مَّا الَِّذينَ ىف قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبهَ اآليةقالوا فحسبنا فأنزل اهللا تعاىل فَأَ) أنه كلمة اهللا وروح منه قال بلى 

مبالعنتهم إذ ردوا عليه ذلك فدعاهم رسول اهللا إىل املالعنة ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث إن اهللا تعاىل أمر حممداً 
مث قال بعض أولئك الثالثة لبعض ما ترى فقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر يف أمرنا مث نأتيك مبا تريد أن نفعل فانصرفوا 

فقال واهللا يا معشر النصارى لقد عرفتم أن حممداً نيب مرسل ولقد جاءكم بالفصل من خرب صاحبكم ولقد علمتم ما 
ال عن قوم نبياً قط إال وىف كبريهم وصغريهم وأنه االستئصال منكم إن فعلتم وأنتم قد أبيتم إال دينكم واإلقامة 

فقالوا يا أبا ) صلى اهللا عليه وسلم ( عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إىل بالدكم فأتوا رسول اهللا على ما أنتم 
القاسم قد رأينا أن ال نالعنك وأن نتركك على دينك ونرجع حنن على ديننا فابعث رجالً من أصحابك معنا حيكم 

ليه السالم آتوين العشية أبعث معكم احلكم بيننا يف أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضا فقال ع
( القوي األمني وكان عمر يقول ما أحببت اإلمارة قط إال يومئذ رجاء أن أكون صاحبها فلما صلينا مع رسول اهللا 

الظهر سلم مث نظر عن ميينه وعن يساره وجعلت أتطاول له لرياين فلم يزل يردد بصره حىت ) صلى اهللا عليه وسلم 
دة بن اجلراح فدعاه فقال اخرج معهم واقض بينهم باحلق فيما اختلفوا فيه قال عمر فذهب هبا أبو رأى أبا عبي

  عبيدة
واعلم أن هذه الرواية دالة على أن املناظرة فيي تقرير الدين وإزالة الشبهات حرفة األنبياء عليهم الصالة والسالم 

   أعلموأن مذهب احلشوية يف إنكار البحث والنظر باطل قطعاً واهللا
املسألة الثالثة إعلم أن مطلع هذه السورة له نظم لطيف عجيب وذلك ألن أولئك النصارى الذين نازعوا رسول اهللا 



كأنه قيل هلم إما أن تنازعوه يف معرفة اإلله أو يف النبّوة فإن كان النزاع يف معرفة اإلله ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
ال يثبت له ولداً فاحلق معه بالدالئل العقلية القطعية فإنه قد ثبت بالربهان أنه  وهو أنكم تثبتون له ولداً وأن حممداً

حي قيوم واحلي القيوم يستحيل عقالً أن يكون له ولد وإن كان النزاع يف النبّوة فهذا أيضاً باطل ألن بالطريق الذي 
وما ) صلى اهللا عليه وسلم ( م يف حممد عرفتم أن اهللا تعاىل أنزل التوراة واإلجنيل على موسى وعيسى فهو بعينه قائ

ذاك إال باملعجزة وهو حاصل ههنا فكيف ميكن منازعته يف صحة النبّوة فهذا هو وجه النظم وهو مضبوط حسن 
  جداً فلننظر ههنا إىل حبثني

ولد وإمنا البحث األول ما يتعلق باإلالهيات فنقول إنه تعاىل حي قيوم وكل من كان حياً قيوماً ميتنع أن يكون له 
قلنا إنه حي قيوم ألنه واجب الوجود لذاته وكل ما سواه فإنه ممكن لذاته حمدث حصل تكوينه وختليقه وإجياده على 

يء ما بينا كل ذلك يف تفسري قوله تعاىل اللَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو الَْحى ُّ الْقَيُّوُم وإذا كان الكل حمدثاً خملوقاً امتنع كون ش
وأيضاً ملا ثبت )  ٩٣مرمي ( وإالهاً كما قال إِن كُلُّ َمن ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض إِالَّ اِتى الرَّْحَمنِ َعْبداً منها ولداً له 

أن اإلله جيب أن يكون حياً قيوماً وثبت أن عيسى ما كان حياً قيوماً ألنه ولد وكان يأكل ويشرب وحيدث 
تل عن نفسه فثبت أنه ما كان حياً قيوماً وذلك يقتضي القطع والنصارى زعموا أنه قتل وما قدر على دفع الق

واجلزم بأنه ما كان إالهاً فهذه الكلمة وهي قوله الَْحى ُّ الْقَيُّوُم جامعة جلميع وجوه الدالئل على بطالن قول 
  النصارى يف التثليث

احلسن وهناية اجلودة وذلك ألنه قال َنزَّلَ وأما البحث الثاين وهو ما يتعلق بالنبّوة فقد ذكره اهللا تعاىل ههنا يف غاية 
وهذا جيري جمرى الدعوى مث إنه تعاىل أقام الداللة على صحة هذه الدعوى )  ٣آل عمران ( َعلَْيَك الِْكَتابَ بِالَْحّق 

  فقال وافقتمونا أيها اليهود والنصارى على أنه تعاىل أنزل التوراة واإلجنيل

أن التوراة واإلجنيل كتابان إالهيان ألنه تعاىل قرن بإنزاهلما املعجزة الدالة على  من قبل هدىً  للناس فإمنا عرفتم
الفرق بني قول احملق وقول املبطل واملعجز ملا حصل به الفرق بني الدعوى الصادقة والدعوى الكاذبة كان فرقاً ال 

ني من عند اهللا فكذلك حصل يف كون حمالة مث أن الفرقان الذي هو املعجز كما حصل يف كون التوراة واإلجنيل نازل
القرآن نازالً من عند اهللا وإذا كان الطريق مشتركاً فإما أن يكون الواجب تكذيب الكل على ما هو قول الربامهة 

أو تصديق الكل على ما هو قول املسلمني وأما قبول البعض ورد البعض فذلك جهل وتقليد مث إنه تعاىل ملا ذكر ما 
صلى اهللا ( ة اإلله على ما جاء به حممد عليه الصالة والسالم وما هو العمدة يف إثبات نبّوة حممد هو العمدة يف معرف

مل يبق بعد ذلك عذر ملن ينازعه يف دينه فال جرم أردفه بالتهديد والوعيد فقال إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بِأَياتِ ) عليه وسلم 
فقد ظهر أنه ال ميكن أن يكون كالم أقرب إىل )  ٤آل عمران ( زِيٌز ذُو انِتقَامٍ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َواللَُّه َع

الضبط وإىل حسن الترتيب وجودة التأليف من هذا الكالم واحلمد هللا على ما هدى هذا املسكني إليه وله الشكر 
  على نعمه اليت ال حد هلا وال حصر

  إىل تفسري كل واحد من األلفاظ وملا خلصنا ما هو املقصود الكلي من الكالم فلنرجع
أما قوله اللَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو فهو رد على النصارى ألهنم كانوا يقولون بعبادة عيسى عليه السالم فبّين اهللا تعاىل أن 

  أحداً ال يستحق العبادة سواه
الفعال الدراك وأما القيوم فهو القائم  مث أتبع ذلك مبا جيري جمرى الداللة عليه فقال الَْحى ُّ الْقَيُّوُم فأما احلي فهو

بذاته والقائم بتدبري اخللق واملصاحل ملا حيتاجون إليه يف معاشهم من الليل والنهار واحلر والربد والرياح واألمطار 
)  ٣٤إبراهيم ( ا والنعم اليت ال يقدر عليها سواه وال حيصيها غريه كما قال تعاىل َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَه



وقرأ عمر رضي اهللا عنه الَْحى ُّ الْقَيُّوُم قال قتادة احلي الذي ال ميوت والقيوم القائم على خلقه بأعماهلم وآجاهلم 
وأرزاقهم وعن سعيد بن جبري احلي قبل كل حي والقيوم الذي ال ند له وقد ذكرنا يف سورة البقرة أن قولنا احلي 

ت املعتربة يف اإلالهية وملا ثبت أن املعبود جيب أن يكون حياً قيوماً ودلّت البديهة واحلسن القيوم حميط جبميع الصفا
على أن عيسى عليه السالم ما كان حياً قيوماً وكيف وهم يقولون بأنه قتل وأظهر اجلزع من املوت علمنا قطعاً أن 

  ن علواً كبرياًعيسى ما كان إالهاً وال ولداً لإلاله تعاىل وتقدس عما يقول الظاملو
  َنزَّلَ َعلَْيَك الِْكَتابَ بِالَْحقِّ ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه وَأَنَزلَ التَّْوَراةَ  َواِإلجنِيلَ

فاعلم أن الكتاب ههنا هو القرآن وقد ذكرنا يف أول سورة البقرة اشتقاقه وإمنا خص القرآن بالتنزيل والتوراة 
للتكثري واهللا تعاىل نزل القرآن جنما جنما فكان معىن التكثري حاصالً فيه وأما التوراة  واإلجنيل باإلنزال ألن التنزيل

  واإلجنيل فإنه تعاىل أنزهلما دفعة واحدة فلهذا خصهما باإلنزال ولقائل أن

وله َوبِالَْحّق أَْنزَلَْناُه َوبِالَْحّق وبق)  ١الكهف ( يقول هذا يشكل بقوله تعاىل الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذى أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدهِ الِْكتَاَب 
  ) ١٠٥اإلسراء ( َنَزلَ 

  واعلم أنه تعاىل وصف القرآن املنّزل بوصفني
الوصف األول قوله بِالَْحّق قال أبو مسلم إنه حيتمل وجوهاً أحدها أنه صدق فيما تضمنه من األخبار عن األمم 

املكلف على مالزمة الطريق احلق يف العقائد واألعمال ومينعه عن  السالفة وثانيها أن ما فيه من الوعد والوعيد حيمل
سلوك الطريق الباطل وثالثها أنه حق مبعىن أنه قول فصل وليس باهلزل ورابعها قال األصم املعىن أنه تعاىل أنزله 
العدل  باحلق الذي جيب له على خلقه من العبودية وشكر النعمة وإظهار اخلضوع وما جيب لبعضهم على بعض من

واإلنصاف يف املعامالت وخامسها أنزله باحلق ال باملعاين الفاسدة املتناقضة كما قال أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدِه الِْكتَاَب َولَمْ 
  ) ٨٢النساء ( َيجَْعل لَُّه ِعَوَجا وقال َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِتلَافاً كَثِرياً 

لثاين هلذا الكتاب قوله ُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه واملعىن أنه مصدق لكتب األنبياء عليهم الصالة والسالم وملا والوصف ا
أخربوا به عن اهللا عّز وجلّ مث يف اآلية وجهان األول أنه تعاىل دلّ بذلك على صحة القرآن ألنه لو كان من عند غري 

كان أُمياً مل خيتلط بأحد من العلماء وال تتلمذ ألحد وال قرأ على أحد شيئاً  اهللا مل يكن موافقاً لسائر الكتب ألنه
واملفتري إذا كان هكذا امتنع أن يسلم عن الكذب والتحريف فلما مل يكن كذلك ثبت أنه إمنا عرف هذه القصص 

ء إىل توحيده واإلميان به وتنزيهه بوحي اهللا تعاىل الثاين قال أبو مسلم املراد منه أنه تعاىل مل يبعث نبياً قط إال بالدعا
عما ال يليق به واألمر بالعدل واإلحسان وبالشرائع اليت هي صالح كل زمان فالقرآن مصدق لتلك الكتب يف كل 

  ذلك بقي يف اآلية سؤاالن
  السؤال األول كيف مسي ما مضى بأنه بني يديه

  واجلواب أن تلك األخبار لغاية ظهورها مساها هبذا االسم
  ل الثاين كيف يكون مصدقاً ملا تقدمه من الكتب مع أن القرآن ناسخ ألكثر تلك األحكامالسؤا

واجلواب إذا كانت الكتب مبشرة بالقرآن وبالرسول ودالة على أن أحكامها تثبت إىل حني بعثه وأهنا تصري 
ألحكام فال شبهة يف أن منسوخة عند نزول القرآن كانت موافقة للقرآن فكان القرآن مصدقاً هلا وأما فيما عدا ا

القرآن مصدق هلا ألن دالئل املباحث اإلالهية ال ختتلف يف ذلك فهو مصدق هلا يف األخبار الواردة يف التوراة 
  واإلجنيل

  مث قال اهللا تعاىل َوأَنَزلَ التَّْوَراةَ  َواِإلجنِيلَ وفيه مسائل



أعجميان واالشتغال باشتقاقهما غري مفيد وقرأ  التوراة واإلجنيل امسان) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
احلسن َواإلِِجنيلَ بفتح اهلمزة وهو دليل على العجمية ألن أفعيل بفتح اهلمزة معدوم يف أوزان العرب واعلم أن هذا 

  القول هو احلق الذي ال حميد عنه ومع ذلك فننقل كالم األدباء فيه
  أما لفظ التَّْوَراةَ  ففيه أحباث ثالثة

حث األول يف اشتقاقه قال الفّراء التَّْوَراةَ  معناها الضياء والنور من قول العرب ورى الزند يرى إذا قدح الب
ويقولون وريت بك زنادي ومعناه ظهر بك اخلري يل )  ٢العاديات ( وظهرت النار قال اهللا تعاىل فَاملُورِيَاِت قَْدحاً 

على هذا املعىن قوله تعاىل َولَقَْد ءاَتْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ  فالتوراة مسيت هبذا االسم لظهور احلق هبا ويدل
  ) ٤٨األنبياء ( َوِضَياء 

  البحث الثاين هلم يف وزنه ثالثة أقوال
القول األول قال الفّراء أصل التَّْوَراةَ  تورية تفعلة بفتح التاء وسكون الواو وفتح الراء والياء إال أنه صارت الياء 

  اً لتحركها وانفتاح ما قبلهاألف
القول الثاين قال الفّراء وجيوز أن تكون تفعلة على وزن ترفية وتوصية فيكون أصلها تورية إال أن الراء نقلت من 

  الكسر إىل الفتح على لغة طىيء فإهنم يقولون يف جارية جاراة ويف ناصية ناصاة قال الشاعر
  فما الدنيا بباقاة حلي
  بباق وما حي على الدنيا

والقول الثالث وهو قول اخلليل والبصريني إن أصلها وورية فوعلة مث قلبت الواو األوىل تاء وهذا القلب كثري يف 
كالمهم حنو جتاه وتراث وختمة وتكالن مث قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت توراة وكتبت بالياء 

ا األول فقالوا هذا البناء نادر وأما فوعلة فكثري حنو صومعة وحوصلة على أصل الكلمة مث طعنوا يف قول الفّراء أم
  ودوسرة واحلمل على األكثر أوىل وأما الثاين فألنه ال يتم إال حبمل اللفظ على لغة طىيء والقرآن ما نزل هبا ألبتة

ة ملا فيه من التكرير واهللا البحث الثالث يف التوراة قراءتان اإلمالة والتفخيم فمن فخم فألن الراء حرف مينع اإلمال
  أعلم

وأما اإلجنيل ففيه أقوال األول قال الزجاج إنه افعيل من النجل وهو األصل يقال لعن اهللا ناجليه أي والديه فسمي 
ذلك الكتاب هبذا االسم ألن األصل املرجوع إليه يف ذلك الدين والثاين قال قوم اإلجنيل مأخوذ من قول العرب 

تخرجته وأظهرته ويقال للماء الذي خيرج من البئر جنل ويقال قد استنجل الوادي إذا خرج املاء جنلت الشيء إذا اس
من النز فسمي اإلجنيل إجنيالً ألنه تعاىل أظهر احلق بواسطته والثالث قال أبو عمرو الشيباين التناجل التنازع فسمي 

جل الذي هو سعة العني ومنه طعنة جنالء مسي بذلك ذلك الكتاب باإلجنيل ألن القوم تنازعوا فيه والرابع أنه من الن
  ألنه سعة ونور وضياء أخرجه هلم

  وأقول أمر هؤالء األدباء عجيب كأهنم أوجبوا يف كل لفظ أن يكون مأخوذاً من شيء آخر ولو كان

أوال حىت  كذلك لزم إما التسلسل وإما الدور وملا كانا باطلني وجب االعتراف بأنه ال بد من ألفاظ موضوعة وضعاً
جيعل سائر األلفاظ مشتقة منها وإذا كان األمر كذلك فلم ال جيوز يف هذا اللفظ الذي جعلوه مشتقاً من ذلك 

اآلخر أن يكون األصل هو هذا والفرع هو ذاك اآلخر ومن الذي أخربهم بأن هذا فرع وذاك أصل ورمبا كان هذا 
لذي جيعلونه أصالً يف غاية اخلفاء وأيضاً فلو كانت التوراة إمنا الذي جيعلونه فرعاً ومشتقاً يف غاية الشهرة وذاك ا

مسيت توراة لظهورها واإلجنيل إمنا مسي إجنيالً لكونه أصالً وجب يف كل ما ظهر أن يسمى بالتوراة فوجب تسمية 



أن كل احلوادث بالتوراة ووجب يف كل ما كان أصالً لشيء آخر أن يسمى باإلجنيل والطني أصل الكوز فوجب 
يكون الطني إجنيالً والذهب أصل اخلامت والغزل أصل الثوب فوجب تسمية هذه األشياء باإلجنيل ومعلوم أنه ليس 

كذلك مث أهنم عند إيراد هذه اإللزامات عليهم ال بّد وأن يتمسكوا بالوضع ويقولوا العرب خصصوا هذين اللفظني 
ود يف آخر األمر إال بالرجوع إىل وضع اللغة فلم ال نتمسك هبذين الشيئني على سبيل الوضع وإذا كان ال يتم املقص

به يف أول األمر ونريح أنفسنا من اخلوض يف هذه الكلمات وأيضاً فالتوراة واإلجنيل امسان أعجميان أحدمها بالعربية 
اقل أن ال واآلخر بالسريانية فكيف يليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقها على أوزان لغة العرب فظهر أن األوىل بالع

  يلتفت إىل هذه املباحث واهللا أعلم
   َعزِيٌز ذُو انِتقَامٍِمن قَْبلُ ُهًدى لِّلنَّاسِ َوأَنَزلَ الْفُْرقَانَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بِأيَاِت اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد وَاللَُّه

  أما قوله تعاىل وَاِإلجنِيلَ ِمن قَْبلُ ُهًدى لّلنَّاسِ
تعاىل بّين أنه أنزل التوراة واإلجنيل قبل أن أنزل القرآن مث بّين أنه إمنا أنزهلما هدى للناس قال الكعيب هذه  فاعلم أنه

اآلية دالة على بطالن قول من يزعم أن القرآن عمي على الكافرين وليس هبدى هلم ويدل على معىن قوله َوُهَو 
العمى على وجه اجملاز كقول نوح عليه السالم فَلَْم َيزِدُْهْم  أن عند نزوله اختاروا)  ٤٤فصلت ( َعلَْيهِْم َعًمى 

  ملا فروا عنده)  ٦نوح ( ُدَعاِئى إِالَّ ِفرَاراً 
واعلم أن قوله ُهًدى لّلنَّاسِ فيه احتماالن األول أن يكون ذلك عائداً إىل التوراة واإلجنيل فقط وعلى هذا التقدير 

  راة واإلجنيل بأهنما هدى والوصفان متقاربانيكون قد وصف القرآن بأنه حق ووصف التو
  فإن قيل إنه وصف القرآن يف أول سورة البقرة بأنه هدىً  للمتقني فلم مل يصفه ههنا به

ألهنم هم املنتفعون به فصار )  ٢البقرة ( قلنا فيه لطيفة وذلك ألنا ذكرنا يف سورة البقرة أنه إمنا قال ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 
هلم ال لغريهم أما ههنا فاملناظرة كانت مع النصارى وهم ال يهتدون بالقرآن فال جرم مل يقل ههنا  من الوجه هدىً 

يف القرآنه أنه هدىً  بل قال إنه حق يف نفسه سواء قبلوه أو مل يقبلوه وأما التوراة واإلجنيل فهم يعتقدون يف 
ا اهللا تعاىل ألجل هذا التأويل بأهنما هدىً  فهذا ما صحتهما ويدعون بأنا إمنا نتقول يف ديننا عليهما فال جرم وصفهم

  خطر بالبال واهللا أعلم

القول الثاين وهو قول األكثرين أنه تعاىل وصف الكتب الثالثة بأهنا هدى فهذا الوصف عائد إىل كل ما تقدم وغري 
  خمصوص بالتوراة واإلجنيل واهللا أعلم مبراده

  مث قال َوأَنَزلَ الْفُْرقَانَ
والثاين أن )  ١٦٣النساء ( املفسرين فيه أقوال األول أن املراد هو الزبور كما قال َوءاَتْيَنا َداُووُد َزُبوراً  وجلمهور

املراد هو القرآن وإمنا أعاده تعظيماً لشأنه ومدحاً بكونه فارقاً بني احلق والباطل أو يقال إنه تعاىل أعاد ذكره ليبني 
يجعله فرقاً بني ما اختلف فيه اليهود والنصارى من احلق والباطل وعلى هذا التقدير أنه أنزله بعد التوراة واإلجنيل ل

  فال تكرار
والقول الثالث وهو قول األكثرين أن املراد أنه تعاىل كما جعل الكتب الثالثة هدى وداللة فقد جعلها فارقة بني 

عاىل بّين هبذه الكتب ما يلزم عقالً ومسعاً هذا احلالل واحلرام وسائر الشرائع فصار هذا الكالم داالً على أن اهللا ت
مجلة ما قاله أهل التفسري يف هذه اآلية وهي عندي مشكلة أما محله على الزبور فهو بعيد ألن الزبور ليس فيه شيء 
من الشرائع واألحكام بل ليس فيه إال املواعظ ووصف التوراة واإلجنيل مع اشتماهلما على الدالئل وبيان األحكام 

الفرقان أوىل من وصف الزبور بذلك وأما القول الثاين وهو محله على القرآن فبعيد من حيث إن قوله َوأَنَزلَ ب



الْفُْرقَانَ عطف على ما قبله واملعطوف مغاير للمعطوف عليه والقرآن مذكور قبل هذا فهذا يقتضي أن يكون هذا 
الث ألن كون هذه الكتب فارقة بني احلق والباطل صفة الفرقان مغايراً للقرآن وهبذا الوجه يظهر ضعف القول الث

هلذه الكتب وعطف الصفة على املوصوف وإن كان قد ورد يف بعض األشعار النادرة إال أنه ضعيف بعيد عن وجه 
الفصاحة الالئقة بكالم اهللا تعاىل واملختار عندي يف تفسري هذه اآلية وجه رابع وهو أن املراد من هذا الفرقان 

ات اليت قرهنا اهللا تعاىل بإنزال هذه الكتب وذلك ألهنم ملا أتوا هبذه الكتب وادعوا أهنا كتب نازلة عليهم من املعجز
عند اهللا تعاىل افتقروا يف إثبات هذه الدعوى إىل دليل حىت حيصل الفرق بني دعواهم وبني دعوى الكذابني فلما 

ملفارقة بني دعوى الصادق وبني دعوى الكاذب فاملعجزة أظهر اهللا تعاىل على وفق دعواهم تلك املعجزات حصلت ا
هي الفرقان فلما ذكر اهللا تعاىل أنه أنزل الكتاب باحلق وأنه أنزل التوراة واإلجنيل من قبل ذلك بني أنه تعاىل أنزل 

ملختلفة معها ما هو الفرقان احلق وهو املعجز القاهر الذي يدل على صحتها ويفيد الفرق بينها وبني سائر الكتب ا
فهذا هو ما عندي يف تفسري هذه اآلية وهب أن أحداً من املفسرين ما ذكره إال أن محل كالم اهللا تعاىل عليه يفيد 

قوة املعىن وجزالة اللفظ واستقامة الترتيب والنظم والوجوه اليت ذكروها تنايف كل ذلك فكان ما ذكرناه أوىل واهللا 
  أعلم مبراده

ملا قرر يف هذه األلفاظ القليلة مجيع ما يتعلق مبعرفة اإلله ومجيع ما يتعلق بتقرير النبّوة أتبع واعلم أنه سبحانه وتعاىل 
  ذلك بالوعيد زجراً للمعرضني عن هذه الدالئل الباهرة فقال

  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بِأَياِت اللَِّه لَُهْم َعذَابٌ َشِديٌد وَاللَُّه َعزِيٌز ذُو انِتقَامٍ
عض املفسرين خصص ذلك بالنصارى فقصر اللفظ العام على سبب نزوله واحملققون من املفسرين قالوا واعلم أن ب

  خصوص السبب ال مينع عموم اللفظ فهو يتناول كل من أعرض عن دالئل اهللا تعاىل
  مث قال َواللَُّه َعزِيٌز ذُو انِتقَامٍ

منه انتقاماً أي عاقبه وقال الليث يقال مل أرض عنه حىت والعزيز الغالب الذي ال يغلب واالنتقام العقوبة يقال انتقم 
نقمت منه وانتقمت إذا كافأه عقوب مبا صنع والعزيز إشار إىل القدرة التامة على العقاب وذو االنتقام إشارة إىل 

  كونه فاعالً للعقاب فاألول صفة الذات والثاين صفة الفعل واهللا أعلم
َشىْ ٌء ِفي األرض َوالَ ِفى السََّمآِء ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُكُْم ِفي االٌّ ْرَحامِ كَْيَف َيَشآُء الَ إله إِالَّ ُهَو  إِنَّ اللََّه الَ َيخْفَى َعلَْيِه

  الْعَزِيُز الَْحكِيُم
  إعلم أن هذا الكالم حيتمل وجهني

ماهتم وكونه كذلك ال يتم االحتمال األول أنه تعاىل ملا ذكر أنه قيوم والقيوم هو القائم بإصالح مصاحل اخللق ومه
إال مبجموع أمرين أحدمها أن يكون عاملاً حباجاهتم على مجيع وجوه الكمية والكيفية والثاين أن يكون حبيث مىت علم 

جهات حاجاهتم قدر على دفعها واألول ال يتم إال إذا كان عاملاً جبميع املعلومات والثاين ال يتم إال إذا كان قادراً 
ات فقوله إِنَّ اللََّه الَ َيخْفَى َعلَْيِه َشىْ ء ِفي االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء إشارة إىل كمال علمه املتعلق على مجيع املمكن

جبميع املعلومات فحينئذ يكون عاملاً ال حمالة مقادير احلاجات ومراتب الضرورات ال يشغله سؤال عن سؤال وال 
 قوله ُهَو الَِّذي ُيصَّوُركُْم ِفي االْْرَحامِ كَْيَف َيَشاء إشارة إىل كونه يشتبه األمر عليه بسبب كثرة أسئلة السائلني مث

تعاىل قادراً على مجيع املمكنات وحينئذ يكون قادراً على حتصيل مصاحل مجيع اخللق ومنافعهم وعند حصول هذين 
أخرى وهي أن قوله إِنَّ اللََّه الَ األمرين يظهر كونه قائماً بالقسط قيوماً جبميع املمكنات والكائنات مث فيه لطيفة 

َيخْفَى َعلَْيِه َشىْ ء ِفي االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء كما ذكرناه إشارة إىل كمال علمه سبحانه والطريق إىل إثبات كونه 



علومات تعاىل عاملاً ال جيوز أن يكون هو السمع ألن معرفة صحة السمع مرقوفة على العلم بكونه تعاىل عاملاً جبميع امل
بل الطريق إليه ليس إال الدليل العقلي وذلك هو أن نقول إن أفعال اهللا تعاىل حمكمة متقنة والفعل احملكم املتقن يدل 
على كون فاعله عاملاً فلما كان دليل كونه تعاىل عاملاً هو ما ذكرنا فحني ادعى كونه عاملاً بكل املعلومات بقوله إِنَّ 

ِه َشىْ ء ِفي االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء أتبعه بالدليل العقلي الدال على ذلك وهو أنه هو الذي صور اللََّه الَ َيْخفَى َعلَْي
يف ظلمات األرحام هذه البنية العجيبة والتركيب الغريب وركبه من أعضاء خمتلفة يف الشكل والطبع والصفة 

  فبعضها عظام وبعضها غضاريف وبعضها

ضالت مث إنه ضم بعضها إىل بعض على التركيب األحسن والتأليف األكمل شرايني وبعضها أوردة وبعضها ع
وذلك يدل على كمال قدرته حيث قدر أن خيلق من قطرة من النطفة هذه األعضاء املختلفة يف الطبائع والشكل 

ُيَصّورُكُْم ِفي  واللون ويدل على كونه عاملاً من حيث إن الفعل احملكم ال يصدر إال عن العامل فكان قوله ُهَو الَِّذي
االْْرَحامِ كَْيَف َيَشاء داالً على كونه قادراً على كل املمكنات وداالً على صحة ما تقدم من قوله إِنَّ اللََّه الَ َيخْفَى 
ه َعلَْيِه َشىْ ء ِفي االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء وإذا ثبت أنه تعاىل عامل جبميع املعلومات وقادر على كل املمكنات ثبت أن

قيوم احملدثات واملمكنات فظهر أن هذا كالتقرير ملا ذكره تعاىل أوالً من أنه هو احلي القيوم ومن تأمل يف هذه 
  اللطائف علم أنه ال يعقل كالم أكثر فائدة وال أحسن ترتيباً وال أكثر تأثرياً يف القلوب من هذه الكلمات

وذلك ألن النصارى ادعوا إالهية عيسى عليه السالم واالحتمال الثاين أن تنزل هذه اآليات على سبب نزوهلا 
وعولوا يف ذلك على نوعني من الشبه أحد النوعني شبه مستخرجة من مقدمات مشاهدة والنوع الثاين شبه 

  مستخرجة من مقدمات إلزامية
  رةأما النوع األول من الشبه فاعتمادهم يف ذلك على أمرين أحدمها يتعلق بالعلم والثاين يتعلق بالقد

أما ما يتعلق بالعلم فهو أن عيسى عليه السالم كان خيرب عن الغيوب وكان يقول هلذا أنت أكلت يف دارك كذا 
  ويقول لذاك إنك صنعت يف دارك كذا فهذا النوع من شبه النصارى يتعلق بالعلم

ى ويربىء األكمه وأما األمر الثاين من شبههم فهو متعلق بالقدرة وهو أن عيسى عليه السالم كان حييي املوت
واألبرص وخيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه فيكون طرياً بإذن اهللا وهذا النوع من شبه النصارى يتعلق بالقدرة 

وليس للنصارى شبه يف املسألة سوى هذين النوعني مث إنه تعاىل ملا استدل على بطالن قوهلم يف إالهية عيسى ويف 
يعين اإلله جيب أن يكون حياً قيوماً وعيسى ما كان حياً قيوماً لزم )  ٢٥٥البقرة ( وُم التثليث بقوله الَْحى ُّ الْقَيُّ

  القطع إنه ما كان إالهاً فأتبعه هبذه اآلية ليقرر فيها ما يكون جواباً عن هاتني الشبهتني
فأجاب اهللا تعاىل عنه  أما الشبهة األوىل وهي املتعلقة بالعلم وهي قوهلم إنه أخرب عن الغيوب فوجب أن يكون إالهاً

ض بقوله إِنَّ اللََّه الَ َيْخفَى َعلَْيِه َشىْ ء ِفي االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء وتقرير اجلواب أنه ال يلزم من كونه عاملاً ببع
 املغيبات أن يكون إالهاً الحتمال أنه إمنا علم ذلك بوحي من اهللا إليه وتعليم اهللا تعاىل له ذلك لكن عدم إحاطته

ببعض املغيبات يدل داللة قاطعة على أنه ليس بإاله ألن اإلله هو الذي ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء 
فإن اإلله هو الذي يكون خالقاً واخلالق ال بد وأن يكون عاملاً مبخلوقه ومن املعلوم بالضرورة أن عيسى عليه السالم 

فكيف والنصارى يقولون إنه أظهر اجلزع من املوت فلو كان عاملاً بالغيب ما كان عاملاً جبميع املعلومات واملغيبات 
كله لعلم أن القوم يريدون أخذه وقتله وأنه يتأذى بذلك ويتأمل فكان يفر منهم قبل وصوهلم إليه فلما مل يعلم هذا 

شيء من املعلومات فوجب الغيب ظهر أنه ما كان عاملاً جبميع املعلومات واملغيبات واإلاله هو الذي ال خيفى عليه 



القطع بأن عيسى عليه السالم ما كان إالهاً فثبت أن االستدالل مبعرفة بعض الغيب ال يدل على حصول اإلالهية 
  وأما

  اجلهل ببعض الغيب يدل قطعاً على عدم اإلالهية فهذا هو اجلواب عن النوع األول من الشبه املتعلقة بالعلم
الشبهة املتعلقة بالقدرة فأجاب اهللا تعاىل عنها بقوله ُهَو الَِّذي ُيصَّوُركُْم ِفي االْْرَحامِ  أما النوع الثاين من الشبه وهو

كَْيَف َيَشاء واملعىن أن حصول اإلحياء واإلماتة على وفق قوله يف بعض الصور ال يدل على كونه إالهاً الحتمال أن 
  له اهللا تعاىل أكرمه بذلك اإلحياء إظهاراً ملعجزته وإكراماً

أما العجز عن اإلحياء واإلماتة يف بعض الصور يدل على عدم اإلالهية وذلك ألن اإلله هو الذي يكون قادراً على 
أن يصور يف األرحام من قطرة صغرية من النطفة هذا التركيب العجيب والتأليف الغريب ومعلوم أن عيسى عليه 

لوجه وكيف ولو قدر على ذلك ألمات أولئك الذين أخذوه السالم ما كان قادراً على اإلحياء واإلماتة على هذا ا
على زعم النصارى وقتلوه فثبت أن حصول اإلحياء واإلماتة على وفق قوله يف بعض الصور ال يدل على كونه 

إالهاً أما عدم حصوهلما على وفق مراده يف سائر الصور يدل على أنه ما كان إالهاً فظهر مبا ذكر أن هذه الشبهة 
  أيضاً ساقطة الثانية

  وأما النوع الثاين من الشبه فهي الشبه املبنية على مقدمات إلزامية وحاصلها يرجع إىل نوعني
النوع األول أن النصارى يقولون أيها املسلمون أنتم توافقوننا على أنه ما كان له أب من البشر فوجب أن يكون 

ُيَصّورُكُْم ِفي االْْرَحامِ كَْيَف َيَشاء ألن هذا التصوير ملا كان منه فإن  ابناً له فأجاب اهللا تعاىل عنه أيضاً بقوله ُهَو الَِّذي
  شاء صوره من نطفة األب وإن شاء صوره ابتداء من غري األب

ألست تقول إن عيسى روح اهللا وكلمته فهذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( والنوع الثاين أن النصارى قالوا للرسول 
اهللا تعاىل عنه بأن هذا إلزام لفظي واللفظ حمتمل للحقيقة واجملاز فإذا ورد اللفظ حبيث  يدل على أنه ابن اهللا فأجاب

يكون ظاهره خمالفاً للدليل العقلي كان من باب املتشاهبات فوجب رده إىل التأويل وذلك هو املراد بقوله ُهَو الَِّذى 
فظهر مبا ذكرنا أن قوله )  ٧آل عمران ( مُّ الِْكتَابِ َوأَُخُر ُمَتشَابِهَاٌت أَنَزلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب ِمْنُه آيَاٌت مُّْحكََماٌت ُهنَّ أُ

ِفي  الَْحى ُّ الْقَيُّوُم إشارة إىل ما يدل على أن املسيح ليس بإاله وال ابن له وأما قوله إِنَّ اللََّه الَ َيخْفَى َعلَْيِه َشىْ ء
املتعلقة بالعلم وقوله ُهَو الَِّذي ُيصَّوُركُْم ِفي االْْرَحامِ كَْيَف َيَشاء االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء فهو جواب عن الشبهة 

جواب عن متسكهم بقدرته على اإلحياء واإلماتة وعن متسكهم بأنه ما كان له أب من البشر فوجب أن يكون ابناً 
عن متسكهم مبا ورد يف القرآن أن عيسى  فهو جواب)  ٧آل عمران ( هللا وأما قوله ُهَو الَِّذى أَنَزلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب 

روح اهللا وكلمته ومن أحاط علماً مبا ذكرناه وخلصناه علم أن هذا الكالم على اختصاره أكثر حتصيالً من كل ما 
ذكره املتكلمون يف هذا الباب وأنه ليس يف املسألة حجة وال شبهة وال سؤال وال جواب إال وقد اشتملت هذه 

 الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا وأما كالم من قبلنا من املفسرين يف تفسري اآلية عليه فاحلمد هللا
هذه اآليات فلم نذكره ألنه ال حاجة إليه فمن أراد ذلك طالع الكتب مث أنه تعاىل ملا أجاب عن شبههم أعاد كلمة 

ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم فالعزيز إشارة إىل كمال القدرة التوحيد زجراً للنصارى عن قوهلم بالتثليث فقال ال إله إِالَّ 
واحلكيم إشارة إىل كمال العلم وهو تقرير ملا تقدم من أن علم املسيح ببعض الغيوب وقدرته على اإلحياء واإلماتة 

  يف بعض الصور



م وهو احلكيم وبقي يف اآلية ال يكفي يف كونه إالهاً فإن اإلله ال بد وأن يكون كامل القدرة وهو العزيز وكامل العل
  أحباث لطيفة أما قوله الَ َيخْفَى َعلَْيِه َشىْ ء ِفي االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء فاملراد أنه ال خيفى عليه شيء

  فإن قيل ما الفائدة يف قوله ِفي االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء مع أنه لو أطلق كان أبلغ
علمه وفهمهم هذا املعىن عند ذكر السماوات واألرض أقوى وذلك ألن قلنا الغرض بذلك إفهام العباد كمال 

احلس يرى عظمة السماوات واألرض فيعني العقل على معرفة عظمة علم اهللا عّز وجلّ واحلس مىت أعان العقل على 
ن املثال يعني املطلوب كان الفهم أمت واإلدراك أكمل ولذلك فإن املعاين الدقيقة إذا أُريد إيضاحها ذكر هلا مثال فإ

  على الفهم
أما قوله ُهَو الَِّذي ُيَصّورُكُْم قال الواحدي التصوير جعل الشيء على صورة والصورة هيأة حاصلة للشيء عند 

إيقاع التأليف بني أجزائه وأصله من صاره يصوره إذا أماله فهي صورة ألهنا مائلة إىل شكل أبويه ومتام الكالم فيه 
وأما االْْرَحامِ فهي مجع رحم وأصلها من الرمحة وذلك ألن )  ٢٦٠البقرة ( ُصْرُهنَّ إِلَْيَك ذكرناه يف قوله تعاىل فَ

  االشتراك يف الرحم يوجب الرمحة والعطف فلهذا مسي ذلك العضو رمحاً واهللا أعلم
أَُخُر ُمَتَشابِهَاٌت فَأَمَّا الَِّذيَن ىف قُلُوبِهِْم َزْيغٌ ُهَو الَِّذى أَنَزلَ َعلَْيَك الْكَِتاَب ِمْنُه آيَاٌت مُّْحكََماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتَابِ َو

 َوالرَاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ َءامَنَّا بِِه كُلٌّ فََيتَّبُِعونَ َما َتشَاَبَه ِمْنُه اْبِتَغآَء الِْفْتَنةِ  َواْبِتَغآَء َتأْوِيِلِه َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه
  ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر إِالَّ أُْولُواْ اَأللَْبابِ مِّْن

  إعلم أن يف هذه اآلية مسائل
مالني املسألة األوىل قد ذكرنا يف اتصال قوله إِنَّ اللََّه الَ َيخْفَى َعلَْيِه َشىْ ء ِفي االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء مبا قبله احت

والثاين أن ذلك اجلواب عن شبه النصارى فأما على االحتمال األول فنقول  أحدمها أن ذلك كالتقرير لكونه قيوماً
إنه تعاىل أراد أن يبني أنه قيوم وقائم مبصاحل اخللق ومصاحل اخللق قسمان جسمانية وروحانية أما اجلسمانية فأشرفها 

( لَِّذي ُيَصّورُكُْم ِفي االْْرَحامِ تعديل البنية وتسوية املزاج على أحسن الصور وأكمل األشكال وهو املراد بقوله ُهَو ا
وأما الروحانية فأشرفها العلم الذي تصري الروح معه كاملرآة اجمللوة اليت جتلت صور مجيع )  ٦آل عمران 

املوجودات فيها وهو املراد بقوله ُهَو الَِّذى أَنَزلَ َعلَْيَك الِْكَتاَب وأما على االحتمال الثاين فقد ذكرنا أن من مجلة 
ه النصارى متسكهم مبا جاء يف القرآن من قوله تعاىل يف صفة عيسى عليه السالم إنه روح اهللا وكلمته فبّين اهللا شب

  تعاىل هبذه اآلية أن القرآن مشتمل على

  حمكم وعلى متشابه والتمسك باملتشاهبات غري جائز فهذا ما يتعلق بكيفية النظم هو يف غاية احلسن واالستقامة
ة إعلم أن القرآن دل على أنه بكليته حمكم ودل على أنه بكليته متشابه ودل على أن بعضه حمكم املسألة الثاني

  وبعضه متشابه
( الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت ءايَاُتُه )  ١يونس ( أما ما دل على أنه بكليته حمكم فهو قوله الر ِتلَْك ءاَياُت الِْكَتابِ الَْحكِيمِ 

أن مجيعه حمكم واملراد من احملكم هبذا املعىن كونه كالماً حقاً فصيح األلفاظ صحيح فذكر يف هاتني اآليتني )  ١هود 
املعاين وكل قول وكالم يوجد كان القرآن أفضل منه يف فصاحة اللفظ وقوة املعىن وال يتمكن أحد من إتيان كالم 

ي ال ميكن حله حمكم فهذا معىن يساوي القرآن يف هذين الوصفني والعرب تقول يف البناء الوثيق والعقد الوثيق الذ
  وصف مجيعه بأنه حمكم

واملعىن أنه يشبه بعضه بعضاً )  ٢٣الزمر ( وأما ما دل على أنه بكليته متشابه فهو قوله تعاىل ِكَتاباً مَُّتشَابِهاً مَّثَانَِي 
( للَِّه لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِتلَافاً كَِثرياً يف احلسن ويصدق بعضه بعضاً وإليه اإلشارة بقوله تعاىل َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ ا



  أي لكان بعضه وارداً على نقيض اآلخر ولتفاوت نسق الكالم يف الفصاحة والركاكة)  ٨٢النساء 
وأما ما دل على أن بعضه حمكم وبعضه متشابه فهو هذه اآلية اليت حنن يف تفسريها وال بد لنا من تفسري احملكم 

للغة مث من تفسريمها يف عرف الشريعة أما احملكم فالعرب تقول حاكمت وحكمت وأحكمت واملتشابه حبسب أصل ا
مبعىن رددت ومنعت واحلاكم مينع الظامل عن الظلم وحكمة اللجام اليت هي متنع الفرس عن االضطراب ويف حديث 

امنعوهم وبناء حمكم النخعي احكم اليتيم كما حتكم ولدك أي امنعه عن الفساد وقال جرير أحكموا سفهاءكم أي 
أي وثيق مينع من تعرض له ومسيت احلكمة حكمة ألهنا متنع عما ال ينبغي وأما املتشابه فهو أن يكون أحد الشيئني 

وقال يف وصف مثار )  ٧٠البقرة ( مشاهباً لآلخر حبيث يعجز الذهن عن التمييز قال اهللا تعاىل إِنَّ البَقََر َتَشاَبَه َعلَْيَنا 
 ١١٨البقرة ( أي متفق املنظر خمتلف الطعوم وقال اهللا تعاىل َتَشاَبَهْت قُلُوُبُهْم )  ٢٥البقرة ( واْ بِِه مَُتَشابِهاً اجلنة َوأُُت

( ومنه يقال اشتبه علي األمران إذا مل يفرق بينهما ويقال ألصحاب املخاريق أصحاب الشبه وقال عليه السالم ) 
  ويف رواية أخرى مشتبهات) ر متشاهبات احلالل بّين واحلرام بّين وبينهما أمو

مث ملا كان من شأن املتشاهبني عجز اإلنسان عن التمييز بينهما مسي كل ما ال يهتدي اإلنسان إليه باملتشابه إطالقاً 
السم السبب على املسبب ونظريه املشكل مسي بذلك ألنه أشكل أي دخل يف شكل غريه فأشبهه وشاهبه مث يقال 

مل يكن غموضه من هذه اجلهة مشكل وحيتمل أن يقال إنه الذي ال يعرف أن احلق ثبوته أو لكل ما غمض وإن 
عدمه وكان احلكم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه يف العقل والذهن ومشاهباً له وغري متميز أحدمها عن اآلخر مبزيد 

  تشابه حبسب أصل اللغة فنقولرجحان فال جرم مسي غري املعلوم بأنه متشابه فهذا حتقيق القول يف احملكم وامل
الناس قد أكثروا من الوجوه يف تفسري احملكم واملتشابه وحنن نذكر الوجه امللخص الذي عليه أكثر احملققني مث نذكر 

  عقيبه أقوال الناس فيه فنقول

لفظ موضوعاً اللفظ الذي جعل موضوعاً ملعىن فإما أن يكون حمتمالً لغري ذلك املعىن وإما أن ال يكون فإذا كان ال
ملعىن وال يكون حمتمالً لغريه فهذا هو النص وأما إن كان حمتمالً لغريه فال خيلو إما أن يكون احتماله ألحدمها راجحاً 

على اآلخر وإما أن ال يكون كذلك بل يكون احتماله هلما على السواء فإن كان احتماله ألحدمها راجحاً على 
راجح ظاهراً وبالنسبة إىل املرجوح مؤوالً وأما إن كان احتماله هلما على اآلخر مسي ذلك اللفظ بالنسبة إىل ال

السوية كان اللفظ بالنسبة إليهما معاً مشتركاً وبالنسبة إىل كل واحد منهما على التعيني جممالً فقد خرج من 
أما النص والظاهر  التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصاً أو ظاهراً أو مؤوالً أو مشتركاً أو جممالً

فيشتركان يف حصول الترجيح إال أن النص راجح مانع من الغري والظاهر راجح غري مانع من الغري فهذا القدر 
  املشترك هو املسمى باحملكم

وأما اجململ واملؤول فهما مشتركان يف أن داللة اللفظ عليه غري راجحة وإن مل يكن راجحاً لكنه غري مرجوح 
غري راجح فهو مرجوح ال حبسب الدليل املنفرد فهذا القدر املشترك هو املسمى باملتشابه ألن عدم  واملؤول مع أنه

الفهم حاصل يف القسمني مجيعاً وقد بينا أن ذلك يسمى متشاهباً إما ألن الذي ال يعلم يكون النفي فيه مشاهباً 
لوم فأطلق لفظ املتشابه على ما ال يعلم إطالقاً لإلثبات يف الذهن وإما ألجل أن الذي حيصل فيه التشابه يصري غري مع

السم السبب على املسبب فهذا هو الكالم احملصل يف احملكم واملتشابه مث اعلم أن اللفظ إذا كان بالنسبة إىل 
املفهومني على السوية فههنا يتوقف الذهن مثل القرء بالنسبة إىل احليض والطهر إمنا املشكل بأن يكون اللفظ بأصل 

ه راجحاً يف أحد املعنيني ومرجوحاً يف اآلخر مث كان الراجح باطالً واملرجوح حقاً ومثاله من القرآن قوله تعاىل وضع
لُ  فظاهر هذا الكالم أهنم )  ١٦اإلسراء ( َوإِذَا أَرَْدَنا أَن نُّْهِلَك قَْرَيةً  أََمْرَنا ُمْتَرِفيَها فَفََسقُواْ ِفيَها فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْو



رداً على الكفار فيما حكى )  ٢٨األعراف ( ؤمرون بأن يفسقوا وحمكمه قوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيأُْمُر بِالْفَْحَشاء ي
للََّه وكذلك قوله تعاىل َنُسواْ ا)  ٢٨األعراف ( عنهم َوإِذَا فََعلُواْ فَاِحَشةً  قَالُواْ َوَجْدَنا َعلَْيَها ءاَباءَنا وَاللَُّه أََمَرَنا بَِها 

وظاهر النسيان ما يكون ضداً للعلم ومرجوحه الترك واآلية احملكمة فيه قوله تعاىل َوَما كَانَ )  ٦٧التوبة ( فََنِسَيُهْم 
  ) ٥٢طه ( وقوله تعاىل الَّ َيِضلُّ َرّبى َوالَ يَنَسى )  ٦٤مرمي ( رَبَُّك َنسِّياً 

ملذاهب يدعي أن اآليات املوافقة ملذهبه حمكمة وأن واعلم أن هذا موضع عظيم فنقول إن كل واحد من أصحاب ا
حمكم )  ٢٩الكهف ( اآليات املوافقة لقول خصمه متشاهبة فاملعتزيل يقول قوله فََمن َشاء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشاء فَلَْيكْفُْر 

والسيء يقلب األمر يف ذلك فال بد ههنا  متشابه)  ٢٩التكوير ( وقوله َوَما َتَشاءونَ إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني 
من قانون يرجع إليه يف هذا الباب فنقول اللفظ إذا كان حمتمالً ملعنيني وكان بالنسبة إىل أحدمها راجحاً وبالنسبة إىل 

اآلخر مرجوحاً فإن محلناه على الراجح ومل حنمله على املرجوح فهذا هو احملكم وأما إن محلناه على املرجوح ومل 
مله على الراجح فهذا هو املتشابه فنقول صرف اللفظ عن الراجح إىل املرجوح ال بد فيه من دليل منفصل وذلك حن

  الدليل املنفصل إما أن يكون لفظياً وإما أن يكون عقلياً
س أما القسم األول فنقول هذا إمنا يتم إذا حصل بني ذينك الدليلني اللفظيني تعارض وإذا وقع التعارض بينهما فلي

  ترك ظاهر أحدمها رعاية لظاهر اآلخر أوىل من العكس اللّهم إال أن يقال إن

أحدمها قاطع يف داللته واآلخر غري قاطع فحينئذ حيصل الرجحان أو يقال كل واحد منهما وإن كان راجحاً إال أن 
  أحدمها يكون أرجح وحينئذ حيصل الرجحان إال أنا نقول

ظية ال تكون قاطعة ألبتة ألن كل دليل لفظي فإنه موقوف على نقل اللغات ونقل أما األول فباطل ألن الدالئل اللف
وجوه النحو والتصريف وموقوف على عدم االشتراك وعدم اجملاز وعدم التخصيص وعدم اإلضمار وعدم املعارض 

الدالئل اللفظية النقلي والعقلي وكان ذلك مظنون واملوقوف على املظنون أوىل أن يكون مظنوناً فثبت أن شيئاً من 
  ال يكون قاطعاً

وأما الثاين وهو أن يقال أحد الدليلني أقوى من الدليل الثاين وإن كان أصل االحتمال قائماً فيهما معاً فهذا صحيح 
ولكن على هذا التقدير يصري صرف الدليل اللفظي عن ظاهره إىل املعىن املرجوح ظنياً ومثل هذا ال جيوز التعويل 

ل األصولية بل جيوز التعويل عليه يف املسائل الفقهيه فثبت مبا ذكرناه أن صرف اللفظ عن معناه عليه يف املسائ
الراجح إىل معناه املرجوح يف املسائل القطعية ال جيوز إال عند قيام الدليل القطعي العقلي على أن ما أشعر به ظاهر 

ملرجوح جائز عند تعذر محله على ظاهره فعنذ هذا اللفظ حمال وقد علمنا يف اجلملة أن استعمال اللفظ يف معناه ا
يتعني التأويل فظهر أنه ال سبيل إىل صرف اللفظ عن معناه الراجح إىل معناه املرجوح إال بواسطة إقامة الداللة 

 العقلية القاطعة على أن معناه الراجح حمال عقالً مث إذا أقامت هذه الداللة وعرف املكلف أنه ليس مراد اهللا تعاىل
من هذا اللفظ ما أشعر به ظاهره فعند هذا ال حيتاج إىل أن يعرف أن ذلك املرجوح الذي هو املراد ماذا ألن السبيل 

إىل ذلك إمنا يكون بترجيح جماز على جماز وترجيح تأويل على تأويل وذلك الترجيح ال ميكن إال بالدالئل اللفظية 
الئل املستعملة يف ترجيح مرجوح على مرجوح آخر يكون يف غاية والدالئل اللفظية على ما بينا ظنية ال سيما الد

الضعف وكل هذا ال يفيد إال الظن الضعيف والتعويل على مثل هذه الدالئل يف املسائل القطعية حمال فلهذا التحقيق 
عيني التأويل فهذا املتني مذهباً أن بعد إقامة الدالئل القطعية على أن محل اللفظ على الظاهر حمال ال جيوز اخلوض يف ت

  منتهى ما حصلناه يف هذا الباب واهللا ويل اهلداية والرشاد
املسألة الثالثة يف حكاية أقوال الناس يف احملكم واملتشابه فاألول ما نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال 



إىل آخر اآليات الثالث واملتشاهبات  ) ١٥١األنعام ( احملكمات هي الثالث آيات اليت يف سورة األنعام قُلْ َتعَالَْواْ 
هي اليت تشاهبت على اليهود وهي أمساء حروف اهلجاء املذكور يف أوائل السور وذلك أهنم أولوها على حساب 

اجلمل فطلبوا أن يستخرجوا منها مدة بقاء هذه األمة فاختلط األمر عليهم واشتبه وأقول التكاليف الواردة من اهللا 
مني منها ما ال جيوز أن يتغري بشرع وشرع وذلك كاألمر بطاعة اهللا تعاىل واالحتراز عن الظلم تعاىل تنقسم إىل قس

والكذب واجلهل وقتل النفس بغري حق ومنها ما خيتلف بشرع وشرع كأعداد الصلوات ومقادير الزكوات 
يات الثالث يف سورة وشرائط البيع والنكاح وغري ذلك فالقسم األول هو املسمى باحملكم عند ابن عباس ألن اآل

  األنعام مشتملة على هذا القسم
وأما املتشابه فهو الذي مسيناه باجململ وهو ما يكون داللة اللفظ بالنسبة إليه وإىل غريه على السوية فإن داللة هذه 

سورة األلفاظ على مجيع الوجوه اليت تفسر هذه األلفاظ هبا على السوية ال بدليل منفصل على ما خلصناه يف أول 
  البقرة

  القول الثاين وهو أيضاً مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن احملكم هو الناسخ واملتشابه هو املنسوخ
والقول الثالث قال األصم احملكم هو الذي يكون دليله واضحاً الئحاً مثل ما أخرب اهللا تعاىل به من إنشاء اخللق يف 

وقوله )  ٣٠األنبياء ( وقوله َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماء كُلَّ َشىْ ء َحىّ  )  ١٤املؤمنون ( َعلَقَةً  قوله تعاىل ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  
واملتشابه ما حيتاج يف معرفته إىل التدبر )  ٢٢البقرة ( َوأَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء فَأَخَْرَج بِِه ِمَن الثَّمَراتِ رِْزقاً لَّكُْم 

اىل يبعثهم بعد أن صاروا تراباً ولو تأملوا لصار املتشابه عندهم حمكماً ألن من قدر على والتأمل حنو احلكم بأنه تع
  اإلنشاء أو ال قدر على اإلعادة ثانياً

واعلم أن كالم األصم غري ملخص فإنه إن عين بقوله احملكم ما يكون دالئله واضحة أن احملكم هو الذي يكون 
تشابه ما ال يكون كذلك وهو إما اجململ املتساوي أو املؤول املرجوح فهذا داللة لفظه على معناه متعينة راجحة وامل

هو الذي ذكرناه أوالً وإن عين به أن احملكم هو الذي يعرف صحة معناه من غري دليل فيصري احملكم على قوله ما 
متشاهباً ألن قوله يعلم صحته بضرورة العقل واملتشابه ما يعلم صحته بدليل العقل وعلى هذا يصري مجلة القرآن 

فََخلَقَْنا النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  أمر حيتاج يف معرفة صحته إىل الدالئل العقلية وإن أهل الطبيعة يقولون السبب يف ذلك 
الطبائع والفصول أو تأثريات الكواكب وتركيبات العناصر وامتزاجاهتا فكما أن إثبات احلشر والنشر مفتقر إىل 

احلوادث إىل اهللا تعاىل مفتقر إىل الدليل ولعلّ األصم يقول هذه األشياء وإن كانت كلها  الدليل فكذلك إسناد هذه
مفتقرة إىل الدليل إال أهنا تنقسم إىل ما يكون الدليل فيه ظاهراً حبيث تكون مقدماته قليلة مرتبة مبينة يؤمن الغلط 

  ري مرتبة فالقسم األول هو احملكم والثاين هو املتشابهمعها إال نادراً ومنها ما يكون الدليل فيه خفياً كثري املقدمات غ
القول الرابع أن كل ما أمكن حتصيل العلم به سواء كان ذلك بدليل جلي أو بدليل خفي فذاك هو احملكم وكل ما 

ال سبيل إىل معرفته فذاك هو املتشابه وذلك كالعلم بوقت قيام الساعة والعلم مبقادير الثواب والعقاب يف حق 
  ) ٤٢النازعات ) (  ١٨٧األعراف ( كلفني ونظريه قوله تعاىل َيْسئَلُوَنَك َعنِ السَّاَعةِ  أَيَّانَ مُْرَساَها امل

  املسألة الرابعة يف الفوائد اليت ألجلها جعل بعض القرآن حمكماً وبعضه متشاهباً
تقولون إن تكاليف اخللق مرتبطة  إعلم أن من امللحدة من طعن يف القرآن ألجل اشتماله على املتشاهبات وقال إنكم

هبذا القرآن إىل قيام الساعة مث إنا نراه حبيث يتمسك به كل صاحب مذهب على مذهبه فاجلربي يتمسك بآيات 
ل بل هذا والقدري يقو)  ١٠٣األنعام ( اجلرب كقوله تعاىل َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً  أَن َيفْقَُهوُه َوِفى ءاذَانِهِْم َوقْراً 

 مذهب الكفار بدليل أنه تعاىل حكى ذلك عن الكفار يف معرض الذم هلم يف قوله َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا



ة وأيضاً مثبت الرؤي)  ٤٦اإلسراء ( ويف موضع آخر َوقَالُواْ قُلُوُبَنا غُلٌْف )  ٢٥األنعام ( إِلَْيِه َوِفى ءاذانَِنا َوقٌْر 
( والنايف يتمسك بقوله الَّ ُتْدرِكُُه االْْبَصاُر )  ٢٣ ٢٢القيامة ( يتمسك بقوله ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ نَّاِضَرةٌ  إِلَى َرّبَها َناظَِرةٌ  

  ومثبت اجلهة يتمسك بقوله َيَخافُونَ َربَُّهْم ّمن فَْوِقهِْم)  ١٠٣األنعام 

الشورى ( والنايف يتمسك بقوله لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء )  ٥طه ( شِ اْستََوى وبقوله الرَّْحَمُن َعلَى الَْعْر)  ٥٠النحل ( 
مث إن كل واحد يسمي اآليات املوافقة ملذهبه حمكمة واآليات املخالفة ملذهبه متشاهبة ورمبا آل األمر يف )  ١١

كتاب الذي هو ترجيح بعضها على بعض إىل ترجيحات خفية ووجوه ضعيفة فكيف يليق باحلكيم أن جيعل ال
املرجوع إليه يف كل الدين إىل قيام الساعة هكذا أليس أنه لو جعله ظاهراً جلياً نقياً عن هذه املتشاهبات كان أقرب 

  إىل حصول الغرض
  واعلم أن العلماء ذكروا يف فوائد املتشاهبات وجوهاً

أشق وزيادة املشقة توجب مزيد الوجه األول أنه مىت كانت املتشاهبات موجودة كان الوصول إىل احلق أصعب و
آل عمران ( ْعلََم الصَّابِرِيَن الثواب قال اهللا تعاىل أَْم َحِسْبُتمْ أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدواْ مِنكُْم َوَي

١٤٢ (  
هب واحد وكان تصرحيه مبطالً لكل ما سوى ذلك الوجه الثاين لو كان القرآن حمكماً بالكلية ملا كان مطابقاً إال ملذ

املذهب وذلك مما ينفر أرباب املذاهب عن قبوله وعن النظر فيه فاالنتفاع به إمنا حصل ملا كان مشتمالً على احملكم 
وعلى املتشابه فحينئذ يطمع صاحب كل مذهب أن جيد فيه ما يقوي مذهبه ويؤثر مقالته فحينئذ ينظر فيه مجيع 

ذاهب وجيتهد يف التأمل فيه كل صاحب مذهب فإذا بالغوا يف ذلك صارت احملكمات مفسرة للمتشاهبات أرباب امل
  فبهذا الطريق يتخلص املبطل عن باطله ويصل إىل احلق

الوجه الثالث أن القرآن إذا كان مشتمالً على احملكم واملتشابه افتقر الناظر فيه إىل االستعانة بدليل العقل وحينئذ 
ظلمة التقليد ويصل إىل ضياء االستدالل والبينة أما لو كان كله حمكماً مل يفتقر إىل التمسك بالدالئل  يتخلص عن

  العقلية فحينئذ كان يبقى يف اجلهل والتقليد
الوجه الرابع ملا كان القرآن مشتمالً على احملكم واملتشابه افتقروا إىل تعلم طرق التأويالت وترجيح بعضها على 

علم ذلك إىل حتصيل علوم كثرية من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه ولو مل يكن األمر كذلك ما بعض وافتقر ت
  كان حيتاج اإلنسان إىل حتصيل هذه العلوم الكثرية فكان إيراد هذه املتشاهبات ألجل هذه الفوائد الكثرية

دعوة اخلواص والعوام بالكلية الوجه اخلامس وهو السبب األقوى يف هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على 
وطبائع العوام تنبو يف أكثر األمر عن إدراك احلقائق فمن مسع من العوام يف أول األمر إثبات موجود ليس جبسم وال 

مبتحيز وال مشار إليه ظن أن هذا عدم ونفي فوقع يف التعطيل فكان األصلح أن خياطبوا بألفاظ دالة على بعض ما 
تخيلونه ويكون ذلك خملوطاً مبا يدل على احلق الصريح فالقسم األول وهو الذي خياطبون به يناسب ما يتومهونه وي

يف أول األمر يكون من باب املتشاهبات والقسم الثاين وهو الذي يكشف هلم يف آخر األمر هو احملكمات فهذا ما 
  حضرنا يف هذا الباب واهللا أعلم مبراده
  تفسريوإذا عرفت هذه املباحث فلنرجع إىل ال

  أما قوله تعاىل ُهَو الَِّذى أَنَزلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب فاملراد به هو القرآن ِمْنُه آيَاٌت مُّْحكََماٌت وهي اليت



يكون مدلوالهتا متأكدة إما بالدالئل العقلية القاطعة وذلك يف املسائل القطعية أو يكون مدلوالهتا خالية عن 
  معارضات أقوى منها

  الِْكتَابِ وفيه سؤاالن مث قال ُهنَّ أُمُّ
  السؤال األول ما معىن كون احملكم أماً للمتشابه

اجلواب األم يف حقيقة اللغة األصل الذي منه يكون الشيء فلما كانت احملكمات مفهومة بذواهتا واملتشاهبات إمنا 
يف اإلجنيل من ذكر تصري مفهومة بإعانة احملكمات ال جرم صارت احملكمات كاألم للمتشاهبات وقيل أن ما جرى 

األب وهو أنه قال إن الباري القدمي املكون لألشياء الذي به قامت اخلالئق وبه ثبتت إىل أن يبعثها فعّبر عن هذا 
املعىن بلفظ األب من جهة أن األب هو الذي حصل منه تكوين اإلبن مث وقع يف الترمجة ما أوهم األبوة الواقعة من 

حمكماً ألن معناه متأكد بالدالئل العقلية القطعية )  ٣٥مرمي ( انَ للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن وَلٍَد جهة الوالدة فكان قوله َما كَ
  وكان قوله عيسى روح اهللا وكلمته من املتشاهبات اليت جيب ردها إىل ذلك احملكم

  السؤال الثاين مل قال أُمُّ الِْكَتابِ ومل يقل أمهات الكتاب
تقدير شيء واحد وجمموع املتشاهبات يف تقدير شيء آخر وأحدمها أم اآلخر ونظريه  اجلواب أن جمموع احملكمات يف

ومل يقل آيتني وإمنا قال ذلك على معىن أن جمموعهما آية )  ٥٠املؤمنون ( قوله تعاىل َوَجَعلَْنا اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه ءاَيةً  
  واحدة فكذلك ههنا

حقيقة املتشاهبات قال اخلليل وسيبويه أن ءاَخَر فارقت أخواهتا يف حكم واحد  مث قال َوأَُخُر مَُتَشابَِهاٌت وقد عرفت
وذلك ألن أُخر مجع أخرى وأخرى تأنيث آخر وأُخر على وزن أفعل وما كان على وزن أفعل فإنه يستعمل مع ِمْن 

أفعل فكان القياس أن  أو باأللف والالم فيقال زيد أفضل من عمرو وزيد األفضل فاأللف والالم معقبتان ملن يف باب
يقال زيد آخر من عمرو أو يقال زيد اآلخر إال أهنم حذفوا منه لفظ ِمْن ألن لفظه اقتضى معىن ِمْن فاسقطوها 
اكتفاء بداللة اللفظ عليه واأللف والالم معاقبتان ملن فسقط األلف والالم أيضاً فلما جاز استعماله بغري األلف 

رت هذه اللفظة معدولة عن حكم نظائرها يف سقوط األلف والالم عن مجعها والالم صار أُخر فأخر مجعه فصا
  ووحداهنا

ن مث قال فَأَمَّا الَِّذيَن ىف قُلُوبِهِمْ َزْيغٌ إعلم أنه تعاىل ملا بّين أن الكتاب ينقسم إىل قسمني منه حمكم ومنه متشابه بّين أ
ق يقال زاغ زيغاً أي مال ميالً واختلفوا يف هؤالء الذين أهل الزيغ ال يتمسكون إال باملتشابه والزيغ امليل عن احل

يف املسيح ) صلى اهللا عليه وسلم ( أُريدوا بقوله ىف قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فقال الربيع هم وفد جنران ملا حاجوا رسول اهللا 
َمثَلَ ِعيَسى ِعنَد اللَِّه  فقالوا أليس هو كلمة اهللا وروح منه قال بلى فقالوا حسبنا فأنزل اهللا هذه اآلية مث أنزل إِنَّ

وقال الكليب هم اليهود طلبوا علم مدة بقاء هذه األمة واستخراجه من احلروف )  ٥٩آل عمران ( كََمثَلِ ءاَدَم 
املقطعة يف أوائل السور وقال قتادة والزجاج هم الكفار الذين ينكرون البعث ألنه قال يف آخر اآلية َوَما َيْعلَمُ َتأْوِيلَهُ 

   اللَُّه وما ذاك إال وقت القيامة ألنه تعاىل أخفاه عن كل اخللق حىت عن املالئكة واألنبياء عليهم الصالة والسالمإِالَّ

وقال احملققون إن هذا يعم مجيع املبطلني وكل من احتج لباطله باملتشابه ألن اللفظ عام وخصوص السبب ال مينع 
ومن مجلته ما وعد اهللا به الرسول من النصرة وما أوعد الكفار من  عموم اللفظ ويدخل فيه كل ما فيه لبس واشتباه

)  ٧احلجر ( لَّْو َما َتأِْتيَنا بِالَْملَِئكَةِ  )  ٣سبأ ( الَ َتأْتِيَنا السَّاَعةُ  )  ٢٩العنكبوت ( النقمة ويقولون ائِْتَنا بَِعذَابِ اللَِّه 
 ٥طه ( ل املشبهة بقوله تعاىل الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى فموهوا األمر على الضعفة ويدخل يف هذا الباب استدال

فإنه ملا ثبت بصريح العقل أن كل ما كان خمتصاً باحليز فإما أن يكون يف الصغر كاجلزء الذي ال يتجزأ وهو باطل ) 



ل الظاهر ميتنع أن باالتفاق وإما أن يكون أكرب فيكون منقسماً مركباً وكل مركب فإنه ممكن وحمدث فبهذا الدلي
يكون اإلله يف مكان فيكون قوله الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى متشاهباً فمن متسك به كان متمسكاً باملتشاهبات ومن 

مجلة ذلك استدالل املعتزلة بالظواهر الدالة على تفويض الفعل بالكلية إىل العبد فإنه ملا ثبت بالربهان العقلي أن 
قف على حصول الداعي وثبت أن حصول ذلك الداعي من اهللا تعاىل وثبت مىت كان األمر كذلك صدور الفعل يتو

كان حصول الفعل عند تلك الداعية واجباً وعدمه عند عدم هذه الداعية واجباً فحينئذ يبطل ذلك التفويض وثبت 
وإن كثرت استدالالً باملتشاهبات أن الكل بقضاء اهللا تعاىل وقدره ومشيئته فيصري استدالل املعتزلة بتلك الظواهر 

فبّين اهللا تعاىل يف كل هؤالء الذين يعرضون عن الدالئل القاطعة ويقتصرون على الظواهر املومهة أهنم يتمسكون 
  باملتشاهبات ألجل أن يف قلوهبم زيغاً عن احلق وطلباً لتقرير الباطل

ة ملذهبهم حمكمة واآليات املطابقة ملذهب خصمهم واعلم أنك ال ترى طائفة يف الدنيا إال وتسمي اآليات املطابق
متشاهبة مث هو األمر يف ذلك أال ترى إىل اجلبائي فإنه يقوله اجملربة الذين يضيفون الظلم والكذب وتكليف ما ال 

  يطاق إىل اهللا تعاىل هم املتمسكون باملتشاهبات
ت الضالل وال يتأوله على احملكم الذي بّينه اهللا وقال أبو مسلم األصفهاين الزائغ الطالب للفتنة هو من يتعلق بآيا

( َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ الْفَاِسِقَني )  ٧٩طه ( َوأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْوَمُه َوَما َهَدى )  ٨٥طه ( تعاىل بقوله َوأََضلَُّهُم السَّاِمرِى ُّ 
على أنه تعاىل )  ١٦اإلسراء ( ْرَيةً  أََمْرَنا ُمْتَرفِيَها فَفََسقُواْ ِفيَها وفسروا أيضاً قوله َوإِذَا أَرَْدَنا أَن نُّْهِلَك قَ)  ٢٦البقرة 

أهلكهم وأراد فسقهم وأن اهللا تعاىل يطلب العلل على خلقه ليهلكهم مع أنه تعاىل قال يُرِيدُ اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوالَ 
وتأولوا قوله تعاىل َزيَّنَّا لَُهْم )  ٢٦النساء ( ُيَبّيَن لَكُْم وََيْهِدَيكُْم َوُيرِيُد اللَُّه ِل)  ١٨٥البقرة ( ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر 

على أنه تعاىل زين هلم النعمة ونقضوا بذلك ما يف القرآن كقوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ )  ٤النمل ( أَْعَمالَُهْم فَُهْم َيْعَمُهونَ 
)  ٥٩القصص ( َوَما كُنَّا ُمْهِلِكى الْقَُرى إِالَّ َوأَْهلَُها ظَاِلُمونَ )  ١١الرعد ( بِأَنفُِسهِْم ُيَغّيُر َما بِقَْومٍ حَتَّى ُيغَّيُرواْ َما 

( وقال فََمُن اْهَتَدى فَإِنََّما َيْهَتِدى ِلنَفِْسِه )  ١٧فصلت ( وقال َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم فَاسَْتَحبُّواْ الْعََمى َعلَى الُْهَدى 
فكيف يزين النعمة فهذا ما )  ٧احلجرات ( وقال َولَاِكنَّ اللََّه حَبََّب إِلَْيكُُم االَْميانَ َوَزيََّنُه ِفى قُلُوبِكُْم )  ١٠٨يونس 

قاله أبو مسلم وليت شعري مل حكم على اآليات املوافقة ملذهبه بأهنا حمكمات وعلى اآليات املخالفة ملذهبه بأهنا 
يات املطابقة ملذهبه إجرائها على الظاهر ويف اآليات املخالفة ملذهبه صرفها عن متشاهبات ومل أوجب يف تلك اآل

الظاهر ومعلوم أن ذلك ال يتم إال بالرجوع إىل الدالئل العقلية الباهرة فإذا دلّ على بطالن مذهب املعتزلة األدلة 
من غري مرجح وذلك تصريح بنفي  العقلية فإن مذهبهم ال يتم إال إذا قلنا بأنه صدر عن أحد الفعلني دون الثاين

  الصانع وال يتم إال إذا

قلنا بأن صدور الفعل احملكم املتقن عن العبد ال يدل على علم فاعله به فحينئذ يكون قد ختصص ذلك العدد 
بالوقوع دون األزيد واألنقص ال ملخصص وذلك نفي للصانع ولزم منه أيضاً أن ال يدل صدور الفعل احملكم على 

عل عاملاً وحينئذ ينسد باب االستدالل بأحكام أفعال اهللا تعاىل على كون فاعلها عاملاً ولو أن أهل كون الفا
السماوات واألرض اجتمعوا على هذه الدالئل مل يقدروا على دفعها فإذا الحت هذه الدالئل العقلية الباهرة فكيف 

فظهر مبا ذكرناه أن القانون املستمر عند مجهور  جيوز لعاقل أن يسمي اآليات الدالة على القضاء والقدر باملتشابه
  الناس أن كل آية توافق مذهبهم فهي احملكمة وكل آية ختالفهم فهي املتشاهبة

وأما احملقق املنصف فإنه حيمل األمر يف اآليات على أقسام ثالثة أحدها ما يتأكد ظاهرها بالدالئل العقلية فذاك هو 
لدالئل القاطعة على امتناع ظواهرها فذاك هو الذي حيكم فيه بأن مراد اهللا تعاىل احملكم حقاً وثانيها الذي قامت ا



غري ظاهره وثالثها الذي ال يوجد مثل هذه الدالئل على طريف ثبوته وانتفائه فيكون من حقه التوقف فيه ويكون 
ظن الراجح حاصل يف إجرائها على ذلك متشاهباً مبعىن أن األمر اشتبه فيه ومل يتميز أحد اجلانبني عن اآلخر إال أن ال

  ظواهرها فهذا ما عندي يف هذا الباب واهللا أعلم مبراده
 واعلم أنه تعاىل ملا بّين أن الزائغني يتبعون املتشابه بّين أن هلم فيه غرضني فاألول هو قوله تعاىل اْبِتَغاء الْفِْتَنةِ  والثاين

  هو قوله َواْبِتَغاء َتأْوِيلِِه
م أن الفتنة يف اللغة االستهتار بالشيء والغلو فيه يقال فالن مفتون بطلب الدنيا أي قد غال يف طلبها فأما األول فاعل

وجتاوز القدر وذكر املفسرون يف تفسري هذه الفتنة وجوهاً أوهلا قال األصم إهنم مىت أوقعوا تلك املتشاهبات يف 
قاتل واهلرج واملرج فذاك هو الفتنة وثانيها أن الدين صار بعضهم خمالفاً للبعض يف الدين وذلك يفضي إىل الت

التمسك بذلك املتشابه يقرر البدعة والباطل يف قلبه فيصري مفتوناً بذلك الباطل عاكفاً عليه ال ينقلع عنه حبيلة ألبتة 
  د فيهوثالثها أن الفتنة يف الدين هو الضالل عنه ومعلوم أنه ال فتنة وال فساد أعظم من الفتنة يف الدين والفسا

وأما الغرض الثاين هلم وهو قوله تعاىل وَاْبِتَغاء تَأْوِيِلِه فاعلم أن التأويل هو التفسري وأصله يف اللغة املرجع واملصري من 
قولك آل األمر إىل كذا إذا صار إليه وأولته تأويالً إذا صريته إليه هذا معىن التأويل يف اللغة مث يسمى التفسري تأويالً 

وذلك )  ٥٩النساء ( وقال تعاىل وَأَْحَسُن َتأْوِيالً )  ٧٨الكهف ( َنبّئَُك بَِتأْوِيلِ َما لَْم َتْسَتِطع عَّلَْيِه صَْبراً قال تعاىل سَأُ
أنه إخبار عما يرجع إليه اللفظ من املعىن واعلم أن املراد منه أهنم يطلبون التأويل الذي ليس يف كتاب اهللا عليه دليل 

ن الساعة مىت تقوم وأن مقادير الثواب والعقاب لكل مطيع وعاص كم تكون قال القاضي وال بيان مثل طلبهم أ
هؤالء الزائغون قد ابتغوا املتشابه من وجهني أحدمها أن حيملوه على غري احلق وهو املراد من قوله اْبِتَغاء الِْفْتَنةِ  

قوله َواْبِتَغاء َتأْوِيِلِه مث بّين تعاىل ما يكون زيادة والثاين أن حيكموا حبكم يف املوضع الذي ال دليل فيه وهو املراد من 
يف ذم طريقة هؤالء الزائغني فقال َوَما َيعْلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه واختلف الناس يف هذا املوضع فمنهم من قال مت الكالم 

  ل ال يعلم املتشابهههنا مث الواو يف قوله وَالرِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ واو االبتداء وعلى هذا القو

إال اهللا وهذا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن أنس والكسائي والفّراء ومن املعتزلة قول أيب علي اجلبائي وهو 
  املختار عندنا

والقول الثاين أن الكالم إمنا يتم عند قوله َوالرِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ وعلى هذا القول يكون العلم باملتشابه حاصالً عند 
تعاىل وعند الراسخني يف العلم وهذا القول أيضاً مروي عن ابن عباس وجماهد والربيع بن أنس وأكثر املتكلمني اهللا 

  والذي يدل على صحة القول األول وجوه
احلجة األوىل أن اللفظ إذا كان له معىن راجح مث دل دليل أقوى منه على أن ذلك الظاهر غري مراد علمنا أن مراد 

ازات تلك احلقيقة ويف اجملازات كثرة وترجيح البعض على البعض ال يكون إال بالترجيحات اهللا تعاىل بعض جم
اللغوية والترجيحات اللغوية ال تفيد إال الظن الضعيف فإذا كانت املسألة قطعية يقينية كان القول فيها بالدالئل 

مث قال الدليل القاطع )  ٢٨٦البقرة ( فًْسا إِالَّ ُوْسَعَها الظنية الضعيفة غري جائز مثاله قال اهللا تعاىل الَ ُيكَلُّف اللَُّه َن
على أن مثل هذا التكليف قد وجد على ما بينا يف الرباهني اخلمسة يف تفسري هذه اآلية فعلمنا أن مراد اهللا تعاىل 

ح بعضها ليس ما يدل عليه ظاهر هذه اآلية فال بد من صرف اللفظ إىل بعض اجملازات ويف اجملازات كثرة وترجي
على بعض ال يكون إال بالترجيحات اللغوية وأهنا ال تفيد إال الظن الضعيف وهذه املسألة ليست من املسائل الظنية 

دلّ )  ٥طه ( فوجب أن يكون القول فيها بالدالئل الظنية باطالً وأيضاً قال اهللا تعاىل الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى 
يكون اإلله يف املكان فعرفنا أنه ليس مراد اهللا تعاىل من هذه اآلية ما أشعر به ظاهرها إال أن الدليل على أنه ميتنع أن 



يف جمازات هذه اللفظة كثرة فصرف اللفظ إىل البعض دون البعض ال يكون إال بالترجيحات اللغوية الظنية والقول 
قاطعة يف املسألة والقلب اخلايل عن التعصب  بالظن يف ذات اهللا تعاىل وصفاته غري جائز بإمجاع املسلمني وهذه حجة

  مييل إليه والفطرة األصلية تشهد بصحته وباهللا التوفيق
احلجة الثانية وهو أن ما قبل هذه اآلية يدل على أن طلب تأويل املتشابه مذموم حيث قال فَأَمَّا الَِّذينَ ىف قُلُوبِهِْم َزْيغٌ 

  ِتَغاء الِْفْتَنةِ  َواْبتَِغاء َتأْوِيِلِه ولو كان طلب تأويل املتشابه جائزاً ملا ذم اهللا تعاىل ذلكفََيتَّبُِعونَ َما َتشَاَبَه ِمْنُه اْب
 فإن قيل مل ال جيوز أن يكون املراد منه طلب وقت قيام الساعة كما يف قوله َيْسئَلُوَنَك َعنِ السَّاَعةِ  أَيَّانَ مُْرَساَها قُلْ

وأيضاً طلب مقادير الثواب والعقاب وطلب ظهور الفتح والنصرة كما )  ١٧٨األعراف ( ي إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد رَّب
  ) ٧احلجر ( قالوا لَّْو َما َتأِْتيَنا بِالَْملَِئكَةِ  

قلنا إنه تعاىل ملا قسم الكتاب إىل قسمني حمكم ومتشابه ودلّ العقل على صحة هذه القسمة من حيث إن محل اللفظ 
و احملكم ومحله على معناه الذي ليس براجح هو املتشابه مث أنه تعاىل ذم طريقة من طلب تأويل على معناه الراجح ه

  املتشابه كان ختصيص ذلك ببعض املتشاهبات دون البعض تركاً للظاهر وأنه ال جيوز
فَْوقََها فَأَمَّا الَِّذيَن  احلجة الثالثة أن اهللا مدح الراسخني يف العلم بأهنم يقولون آمنا به وقال يف أول سورة البقرة فََما

  ءاَمُنواْ فََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ فهؤالء الراسخون لو كانوا عاملني بتأويل ذلك املتشابه

على التفصيل ملا كان هلم يف اإلميان به مدح ألن كل من عرف شيئاً على سبيل التفصيل فإنه ال بد وأن يؤمن به إمنا 
علموا بالدالئل القطعية أن اهللا تعاىل عامل باملعلومات اليت ال هناية هلا وعلموا أن القرآن  الراسخون يف العلم هم الذين

كالم اهللا تعاىل وعلموا أنه ال يتكلم بالباطل والعبث فإذا مسعوا آية ودلّت الدالئل القطعية على أنه ال جيوز أن يكون 
وضوا تعيني ذلك املراد إىل علمه وقطعوا بأن ذلك املعىن ظاهرها مراد اهللا تعاىل بل مراده منه غري ذلك الظاهر مث ف

أي شيء كان فهو احلق والصواب فهؤالء هم الراسخون يف العلم باهللا حيث مل يزعزعهم قطعهم بترك الظاهر وال 
  عدم علمهم باملراد على التعيني عن اإلميان باهللا واجلزم بصحة القرآن

ِفي الْعِلْمِ معطوفاً على قوله إِالَّ اللَُّه لصار قوله َيقُولُونَ ءامَنَّا بِِه ابتداء وأنه  احلجة الرابعة لو كان قوله َوالرِسُخونَ
  بعيد عن ذوق الفصاحة بل كان األوىل أن يقال وهم يقولون آمنا به أو يقال ويقولون آمنا به

عاملون بالتأويل يقولون آمنا به فإن قيل يف تصحيحه وجهان األول أن قوله َيقُولُونَ كالم مبتدأ والتقدير هؤالء ال
  والثاين أن يكون َيقُولُونَ حاال من الراسخني

قلنا أما األول فمدفوع ألن تفسري كالم اهللا تعاىل مبا ال حيتاج معه إىل االضمار أوىل من تفسريه مبا حيتاج معه إىل 
اىل وذكر الراسخني يف العلم فوجب االضمار والثاين أن ذا احلال هو الذي تقدم ذكره وههنا قد تقدم ذكر اهللا تع

أن جيعل قوله َيقُولُونَ ءاَمنَّا بِِه حاال من الراسخني ال من اهللا تعاىل فيكون ذلك تركاً للظاهر فثبت أن ذلك املذهب 
  ال يتم إال بالعدول عن الظاهر ومذهبنا ال حيتاج إليه فكان هذا القول أوىل

َربَّنا يعين أهنم آمنوا مبا عرفوه على التفصيل ومبا مل يعرفوا تفصيله وتأويله فلو  احلج اخلامسة قوله تعاىل كُلٌّ ّمْن ِعنِد
  كانوا عاملني بالتفصيل يف الكل مل يبق هلذا الكالم فائدة

احلجة السادسة نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال تفسري القرآن على أربعة أوجه تفسري ال يسع أحداً 
  لعرب بألسنتها وتفسري تعلمه العلماء وتفسري ال يعلمه إال اهللا تعاىلجهله وتفسري تعرفه ا

وسئل مالك بن أنس رمحه اهللا عن االستواء فقال االستواء معلوم والكيفية جمهولة واإلميان به واجب والسؤال عند 
هناك مت الكالم يف بدعة وقد ذكرنا بعض هذه املسألة يف أول سورة البقرة فإذا ضم ما ذكرناه ههنا إىل ما ذكرنا 



  هذه املسألة وباهللا التوفيق
  مث قال تعاىل َوالرِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ ءاَمنَّا بِِه كُلٌّ ّمْن ِعنِد َرّبَنا وفيه مسائل

  املسألة األوىل الرسوخ يف اللغة الثبوت يف الشيء
ليقينية القطعية وعرف أن القرآن كالم اهللا واعلم أن الراسخ يف العلم هو الذي عرف ذات اهللا وصفاته بالدالئل ا

تعاىل بالدالئل اليقينية فإذا رأى شيئاً متشاهباً ودل القطعي على أن الظاهر ليس مراد اهللا تعاىل علم حينئذ قطعاً أن 
مراد اهللا شيء آخر سوى ما دلّ عليه ظاهره وأن ذلك املراد حق وال يصري كون ظاهره مردوداً شبهة يف الطعن يف 

  حة القرآنص

مث حكي عنهم أيضاً أهنم يقولون كُلٌّ ّمْن ِعنِد رَّبَنا واملعىن أن كل واحد من احملكم واملتشابه من عند ربنا وفيه 
  سؤاالن

  السؤال األول لو قال كل من ربنا كان صحيحاً فما الفائدة يف لفظ ِعنَد
  ِعنَد ملزيد التأكيد اجلواب اإلميان باملتشابه حيتاج فيه إىل مزيد التأكيد فذكر كلمة

  السؤال الثاين مل جاز حذف املضاف إليه من كُلٌّ
  اجلواب ألن داللة املضاف عليه قوية فبعد احلذف األمن من اللبس حاصل

قرآن إال مث قال َوَما َيذَّكَُّر إِالَّ أُْولُواْ االلَْبابِ وهذا ثناء من اهللا تعاىل على الذين قالوا آمنا به ومعناه ما يتعظ مبا يف ال
ذوو العقول الكاملة فصار هذا اللفظ كالداللة على أهنم يستعملون عقوهلم يف فهم القرآن فيعلمون الذي يطابق 

ظاهره دالئل العقول فيكون حمكماً وأما الذي خيالف ظاهره دالئل العقول فيكون متشاهباً مث يعلمون أن الكل كالم 
ون أن ذلك املتشابه ال بد وأن يكون له معىن صحيح عند اهللا تعاىل من ال جيوز يف كالمه التناقض والباطل فيعلم

وهذه اآلية دالة على علو شأن املتكلمني الذين يبحثون عن الدالئل العقلية ويتوسلون هبا إىل معرفة ذات اهللا تعاىل 
  وصفاته وأفعاله وال يفسرون القرآن إال مبا يطابق دالئل العقول وتوافق اللغة واإلعراب

م أن الشيء كلما كان أشرف كان ضده أخس فكذلك مفسر القرآن مىت كان موصوفاً هبذه الصفة كانت واعل
درجته هذه الدرجة العظمى اليت عظم اهللا الثناء عليه ومىت تكلم يف القرآن من غري أن يكون متبحراً يف علم 

من فسر ) ( صلى اهللا عليه وسلم (  األصول ويف علم اللغة والنحو كان يف غاية البعد عن اهللا وهلذا قال النيب
  )القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 

  َربََّنا الَ تُزِغْ قُلُوَبَنا بَْعَد إِذْ َهَدْيتََنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنكَ َرْحَمةً  إِنََّك أَنَت الَْوهَّاُب
م يقولون َربََّنا الَ تُزِغْ قُلُوَبَنا بَْعَد إِذْ واعلم أنه تعاىل كما حكى عن الراسخني أهنم يقولون آمنا به حكي عنهم أهن

رَبََّنا َما َهَدْيتََنا َوَهْب لََنا وحذف َيقُولُونَ لداللة األول عليه وكما يف قوله َوَيتَفَكَُّرونَ ِفى َخلْقِ السََّماوَاِت َواالْْرَض 
  هل السنة وكالم املعتزلةويف هذه اآلية اختلف كالم أ)  ١٩١آل عمران ( َخلَقَْت َهذا َباِطالً 

أما كالم أهل السنة فظاهر وذلك ألن القلب صاحل ألن مييل إىل اإلميان وصاحل ألن مييل إىل الكفر وميتنع أن مييل 
إىل أحد اجلانبني إال عند حدوث داعية وإرادة حيدثها اهللا تعاىل فإن كانت تلك الداعية داعية الكفر فهي اخلذالن 

م والطبع والرين والقسوة والوقر والكنان وغريها من األلفاظ الواردة يف القرآن وإن كانت واإلزاغة والصد واخلت
  تلك الداعية داعية اإلميان فهي التوفيق



صلى اهللا ( والرشاد واهلداية والتسديد والتثبيت والعصمة وغريها من األلفاظ الواردة يف القرآن وكان رسول اهللا 
واملراد من هذين األصبعني الداعيتان فكما أن ) بني أصبعني من أصابع الرمحن  قلب املؤمن( يقول ) عليه وسلم 

الشيء الذي يكون بني أصبعي اإلنسان يتقلب كما يقلبه اإلنسان بواسطة ذينك األصبعني فكذلك القلب لكونه بني 
وجد هذا املعىن الداعيتني يتقلب كما يقلبه احلق بواسطة تينك الداعيتني ومن أنصف ومل يتعسف وجرب نفسه 

صلى اهللا عليه ( كالشيء احملسوس ولو جّوز حدوث إحدى الداعيتني من غري حمدث ومؤثر لزمه نفي الصانع وكان 
ومعناه ما ذكرنا فلما آمن الراسخون يف العلم ) يا مقلب القلوب واألبصار ثبت قليب على دينك ( يقول ) وسلم 

اهبات تضرعوا إليه سبحانه وتعاىل يف أن ال جيعل قلوهبم مائلة إىل الباطل بكل ما أنزل اهللا تعاىل من احملكمات واملتش
  بعد أن جعلها مائلة إىل احلق فهذا كالم برهاين متأكد بتحقيق قرآين

ومما يؤكد ما ذكرناه أن اهللا تعاىل مدح هؤالء املؤمنني بأهنم ال يتبعون املتشاهبات بل يؤمنون هبا على سبيل اإلمجال 
فيها فيبعد منهم يف مثل هذا الوقت أن يتكلموا باملتشابه فال بد وأن يكونوا قد تكلموا هبذا الدعاء وترك اخلوض 

العتقادهم أن من احملكمات مث إن اهللا تعاىل حكى ذلك عنهم يف معرض املدح هلم والثناء عليهم بسبب أهنم قالوا 
  نيذلك وهذا يدل على أن هذه اآلية من أقوى احملكمات وهذا كالم مت

وأما املعتزلة فقد قالوا ملا دلّت الدالئل على أن الزيغ ال جيوز أن يكون بفعل اهللا تعاىل وجب صرف هذه اآلية إىل 
  ) ٦البقرة ( التأويل فأما دالئلهم فقد ذكرناها يف تفسري قوله تعاىل َسَواء َعلَْيهِْم ءأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذرُْهْم الَ ُيْؤِمُنونَ 

جوا به يف هذا املوضع خاصة قوله تعاىل فَلَمَّا َزاغُواْ أَزَاغَ اللَُّه قُلُوَبُهْم وهو صريح يف أن ابتداء الزيغ منهم ومما احت
وأما تأويالهتم يف هذه اآلية فمن وجوه األول وهو الذي قاله اجلبائي واختاره القاضي أن املراد بقوله الَ ُتزِغْ قُلُوَبَنا 

عها األلطاف اليت معها يستمر قلبهم على صفة اإلميان وذلك ألنه تعاىل ملا منعهم ألطافه عند يعين ال متن)  ٥الصف ( 
استحقاقهم منع ذلك جاز أن يقال أزاغهم ويدل على هذا قوله تعاىل فَلَمَّا َزاغُواْ أَزَاغَ اللَُّه قُلُوَبُهْم والثاين قال 

لَوْ أَنَّا كََتْبَنا َعلَْيهِْم أَنِ اقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم أَوِ اخُْرُجواْ ِمن ِديَارِكُْم مَّا األصم ال تبلنا ببلوى تزيغ عندها قلوبنا فهو كقوله َو
)  ٣٣الزخرف ( وقال لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بِالرَّْحَماِن ِلُبيُوتِهِْم ُسقُفاً ّمن ِفضَّةٍ  )  ٦٦النساء ( فََعلُوُه إِالَّ قَِليلٌ ّمْنُهْم 

كلفنا من العبادات ما ال نأمن معه الزيغ وقد يقول القائل ال حتملين على إيذائك أي ال تفعل ما أصري واملعىن ال ت
عنده مؤذياً لك الثالث قال الكعيب الَ تُزِغْ قُلُوَبَنا أي ال تسمنا باسم الزائغ كما يقال فالن يكفر فالناً إذا مساه كافراً 

جنتك وثوابك بعد إذ هديتنا وهذا قريب من الوجه األول إال أن حيمل والرابع قال اجلبائي أي ال تزغ قلوبنا عن 
على شيء آخر وهو أنه تعاىل إذا علم أنه مؤمن يف احلال وعلم أنه لو بقي إىل السنة الثانية لكفر فقوله الَ تُزِغْ 

ية جيري جمرى ما إذا أزاغه عن قُلُوَبَنا حممول على أن مييته قبل أن يصري كافراً وذلك ألن إبقاءه حياً إىل السنة الثان
طريق اجلنة اخلامس قال األصم الَ تُزِغْ قُلُوَبَنا عن كمال العقل باجلنون بعد إذ هديتنا بنور العقل السادس قال أبو 
مسلم احرسنا من الشيطان ومن شرور أنفسنا حىت ال نزيغ فهذا مجل ما ذكروه يف تأويل هذه اآلية وهي بأسرها 

  ضعيفة

فألن من مذهبم أن كل ما صحّ يف قدرة اهللا تعاىل أن يفعل يف حقهم لطفاً وجب عليه ذلك وجوباً لو أما األول 
تركه لبطلت إالهيته ولصار جاهالً وحمتاجاً والشيء الذي يكون كذلك فأي حاجة إىل الدعاء يف طلبه بل هذا 

  فعل مجيع األلطاف القول يستمر على قول بشر بن املعتمر وأصحابه الذين ال يوجبون على اهللا
وأما الثاين فضعيف ألن التشديد يف التكليف إن علم اهللا تعاىل له أثراً يف محل املكلف على القبيح قبح من اهللا تعاىل 
وإن علم اهللا تعاىل أنه ال أثر له ألبتة يف محل املكلف على فعل القبيح كان وجوده كعدمه فيما يرجع إىل كون العبد 



  فائدة يف صرف الدعاء إليهمطيعاً وعاصياً فال 
وأما الثالث فهو أن التسمية بالزيغ والكفر دائر مع الكفر وجوداً وعدماً والكفر والزيغ باختيار العبد فال فائدة يف 

  قوله ال تسمنا باسم الزيغ والكفر
علمه بأن ال يؤمن قط وأما الرابع فهو أنه لو كان علمه تعاىل بأنه يكفر يف السنة الثانية يوجب عليه أن مييته لكان 

  ويكفر طول عمره يوجب عليه ال خيلقه
( وأما اخلامس وهو محله على إبقاء العقل فضعيف ألن هذا متعلق مبا قال قبل هذه اآلية فَأَمَّا الَِّذيَن ىف قُلُوبِهِْم َزْيغٌ 

  ) ٧آل عمران 
وجب فعله فال فائدة يف الدعاء وإن  وأما السادس وهو أن احلراسة من الشيطان ومن شرور النفس إن كان مقدوراً

  مل يكن مقدوراً تعذر فعله فال فائدة يف الدعاء فظهر مبا ذكرنا سقوط هذه الوجوه وأن احلق ما ذهبنا إليه
  ) ٥الصف ( فإن قيل فعلى ذلك القول كيف الكالم يف تفسري قوله تعاىل فَلَمَّا َزاغُواْ أَزَاغَ اللَُّه قُلُوَبُهْم 

أن يقال إن اهللا تعاىل يزيغهم ابتداء فعند ذلك يزيغون مث يترتب على هذا الزيغ إزاغة أخرى سوى  قلنا ال يبعد
  األوىل من اهللا تعاىل وكل ذلك ال منافاة فيه

أي بعد أن جعلتنا مهتدين وهذا أيضاً صريح يف أن حصول اهلداية يف )  ٨آل عمران ( أما قوله تعاىل بَْعَد إِذْ َهَدْيتََنا 
  بتخليق اهللا تعاىلالقلب 

مث قال َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمةً  واعلم أن تطهري القلب عما ال ينبغي مقدم على تنويره مما ينبغي فهؤالء املؤمنون 
سألوا رهبم أوالً أن ال جيعل قلوهبم مائلة إىل الباطل والعقائد الفاسدة مث أهنم ابتغوا ذلك بأن طلبوا من رهبم أن ينور 

م بأنوار املعرفة وجوارحهم وأعضائهم بزينة الطاعة وإمنا قال َرْحَمةً  ليكون ذلك شامالً جلميع أنواع الرمحة قلوهب
فأوهلا أن حيصل يف القلب نور اإلميان والتوحيد واملعرفة وثانيها أن حيصل يف اجلوارح واألعضاء نور الطاعة 

سباب املعيشة من األمن والصحة والكفاية ورابعها أن حيصل والعبودية واخلدمة وثالثها أن حيصل يف الدنيا سهولة أ
  عند املوت سهولة سكرات املوت وخامسها أن حيصل يف القرب سهولة السؤال وسهولة ظلمة القرب

وسادسها أن حيصل يف القيامة سهولة العقاب واخلطاب وغفران السيئات وترجيح احلسنات فقوله ِمن لَُّدنكَ َرْحَمةً  
  هذه األقسام يتناول مجيع

وملا ثبت بالرباهني الباهرة القاهرة أنه ال رحيم إال هو وال كرمي إال هو ال جرم أكد ذلك بقوله ِمن لَّدُْنَك تنبيهاً 
للعقل والقلب والروح على أن املقصود ال حيصل إال منه سبحانه وملا كان هذا املطلوب يف غاية العظمة بالنسبة إىل 

بيل التنكري كأنه يقول أطلب رمحة وأية رمحة أطلب رمحة من لدنك وتليق بك وذلك العبد ال جرم ذكرها على س
  يوجب غاية العظمة

مث قال إِنَّكَ أَنتَ الَْوهَّاُب كأن العبد يقول إالهي هذا الذي طلبته منك يف هذا الدعاء عظيم بالنسبة إيل لكنه حقري 
الذي من هبتك حصلت حقائق األشياء وذواهتا  بالنسبة إىل كمال كرمك وغاية جودك ورمحتك فأنت الوهاب

وماهياهتا ووجوداهتا فكل ما سواك فمن جودك وإحسانك وكرمك يا دائم املعروف يا قدمي اإلحسان ال ختيب رجاء 
  هذا املسكني وال ترد دعاءه واجعله بفضلك أهالً لرمحتك يا أرحم الرامحني وأكرم األكرمني

  سِ ِلَيْومٍ الَّ َرْيَب ِفيِه إِنَّ اللََّه الَ ُيْخِلُف الِْميَعاَدَربََّنآ إِنََّك َجاِمُع النَّا
واعلم أن هذا الدعاء من بقية كالم الراسخني يف العلم وذلك ألهنم ملا طلبوا من اهللا تعاىل أن يصوهنم عن الزيغ وأن 

دنيا فإهنا منقضية منقرضة وإمنا خيصهم باهلداية والرمحة فكأهنم قالوا ليس الغرض من هذا السؤال ما يتعلق مبصاحل ال



الغرض األعظم منه ما يتعلق باآلخرة فإنا نعلم أنك يا إالهنا جامع الناس للجزاء يف يوم القيامة ونعلم أن وعدك ال 
يكون خلفاً وكالمك ال يكون كذباً فمن زاغ قلبه بقي هناك يف العذاب أبد اآلباد ومن أعطيته التوفيق واهلداية 

من املؤمنني بقي هناك يف السعادة والكرامة أبد اآلباد فالغرض األعظم من ذلك الدعاء ما يتعلق  والرمحة وجعلته
  باآلخرة بقي يف اآلية مسائل

حذف املسألة األوىل قوله َربََّنا إِنََّك َجاِمُع النَّاسِ ِلَيْومٍ الَّ رَْيَب ِفيِه تقديره جامع الناس للجزاء يف يوم ال ريب فيه ف
  د ظاهراًلكون املرا

يَعاَد فهو املسألة الثانية قال اجلبائي إن كالم املؤمنني مت عند قوله ِلَيْومٍ الَّ َرْيَب ِفيِه فأما قوله إِنَّ اللََّه الَ ُيْخِلُف الِْم
ذلك وأيد كالمهم  كالم اهللا عّز وجلّ كأن القوم ملا قالوا إِنََّك َجاِمُع النَّاسِ ِلَيْومٍ الَّ َرْيَب ِفيِه صدقهم اهللا تعاىل يف

لَى ُرُسِلكَ بقوله إِنَّ اللََّه الَ ُيْخِلُف الِْميعَاَد كما قال حكاية عن املؤمنني يف آخر هذه السورة رَبََّنا َوءاِتَنا َما َوَعدتََّنا َع
قال ال يبعد ورود هذا على ومن الناس من )  ١٩٤آل عمران ( َوالَ ُتْخزَِنا َيْوَم الْقَِياَمةِ  إِنَّكَ الَ ُتْخِلُف الِْميعَاَد 

طريقة العدول يف الكالم من الغيبة إىل احلضور ومثله يف كتاب اهللا تعاىل كثري قال تعاىل حَتَّى إِذَا كُنُتْم ِفى الْفُلْكِ 
  ) ٢٢يونس ( َوَجَرْيَن بِهِم بِرِيحٍ طَّيَبةٍ  

  اَد وقالوا يف تلك اآلية إِنَّكَ الَ ُتْخِلُف الِْميعَاَدفإن قيل فلم قالوا يف هذه اآلية إِنَّ اللََّه الَ ُيْخِلُف الِْميَع

قلت الفرق واهللا أعلم أن هذه اآلية يف مقام اهليبة يعين أن اإلالهية تقتضي احلشر والنشر لينتصف املظلومني من 
آل عمران ( الِْميعَاَد  الظاملني فكان ذكره بامسه األعظم أوىل يف هذا املقام أما قوله يف آخر السورة إِنََّك الَ ُتْخِلُف

فذاك املقام مقام طلب العبد من ربه أن ينعم عليه بفضله وأن يتجاوز عن سيئاته فلم يكن املقام مقام اهليبة )  ١٩٤
  فال جرم قال إِنََّك الَ ُتْخِلُف الِْميَعاَد

عيد داخل حتت لفظ الوعد املسألة الثالثة احتج اجلبائي هبذه اآلية على القطع بوعيد الفساق قال وذلك ألن الو
والوعد واملوعد )  ٤٤األعراف ( بدليل قوله تعاىل أَن قَْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا حَقّا فََهلْ َوَجدتُّم مَّا َوَعَد رَبُّكُْم حَقّا 

  وعيدوامليعاد واحد وقد أخرب يف هذه اآلية أنه ال خيلف امليعاد فكان هذا دليالً على أنه ال خيلف يف ال
واجلواب ال نسلم أنه تعاىل يوعد الفساق مطلقاً بل ذلك الوعيد عندنا مشروط بشرط عدم العفو كما أنه باالتفاق 

مشروط بشرط عدم التوبة فكما أنكم أثبتم ذلك الشرط بدليل منفصل فكذا حنن أثبتنا شرط عدم العفو بدليل 
ت لفظ الوعد أما قوله تعاىل فََهلْ َوَجدتُّم مَّا َوَعدَ منفصل سلمنا أنه يوعدهم ولكن ال نسلم أن الوعيد داخل حت

  رَبُّكُْم َحقّا
وقوله ذُقْ إِنََّك أَنَت الَْعزِيزُ )  ٢١آل عمران ( قلنا مل ال جيوز أن يكون ذلك كما يف قوله فََبّشرُْهم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ 

أهنم كانوا يتوقعون من أوثاهنم أهنا تشفع هلم عند اهللا  وأيضاً مل ال جيوز أن يكون املراد منه)  ٤٩الدخان ( الْكَرُِمي 
فكان املراد من الوعد تلك املنافع ومتام الكالم يف مسألة الوعيد قد مرّ يف سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل َبلِ َمن 

وذكر الواحدي يف )  ٨١البقرة ( ا خَاِلُدونَ كََسَب َسّيئَةً  َوأََحاطَْت بِِه َخطِيئَُتُه فَأُْولَاِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَه
البسيط طريقة أخرى فقال مل ال جيوز أن حيمل هذا على ميعاد األولياء دون وعيد األعداء ألن خلف الوعيد كرم 

  عند العرب قال والدليل عليه أهنم ميدحون بذلك قال الشاعر
  إذ وعد السراء أجنز وعده

  وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه
املناظرة اليت دارت بني أيب عمرو بن العالء وبني عمرو بن عبيد قال أبو عمرو بن العالء لعمرو بن عبيد ما  وروي



تقول يف أصحاب الكبائر قال أقول إن اهللا وعد وعداً وأوعد إيعاداً فهو منجز إيعاده كما هو منجز وعده فقال أبو 
كن أعجم القلب إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما عمرو بن العالء إنك رجل أعجم ال أقول أعجم اللسان ول

  وعن اإليعاد كرما وأنشد وإين وإن أوعدته أو وعدته
  ملكذب إيعادي ومنجز موعدي

واعلم أن املعتزلة حكوا أن أبا عمرو بن العالء ملا قال هذا الكالم قال له عمرو بن عبيد يا أبا عمرو فهل يسمى اهللا 
  رو بن عبيد فقد سقطت حجتك قالوا فانقطع أبو عمرو بن العالءمكذب نفسه فقال ال فقال عم

وعندي أنه كان أليب عمرو بن العالء أن جييب عن هذا السؤال فيقول إنك قست الوعيد على الوعد وأنا إمنا 
  ذكرت هذا لبيان الفرق بني البابني وذلك ألن الوعد حق عليه والوعيد حق له ومن أسقط حق نفسه

والكرم ومن أسقط حق غريه فذلك هو اللؤم فظهر الفرق بني الوعد والوعيد وبطل قياسك وإمنا فقد أتى باجلود 
ذكرت هذا الشعر إليضاح هذا الفرق فأما قولك لو مل يفعل لصار كاذباً ومكذباً نفسه فجوابه أن هذا إمنا يلزم لو 

العفو فال يلزم من تركه دخول الكذب كان الوعيد ثابتاً جزماً من غري شرط وعندي مجيع الوعيدات مشروطة بعدم 
  يف كالم اهللا تعاىل فهذا ما يتعلق هبذه احلكاية واهللا أعلم

  وُد النَّارِإِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَن ُتْغنِىَ  َعْنُهْم أَْموَالُُهْم َوالَ أَْوالُدُهم مَِّن اللَِّه َشْيئًا َوأُولَاِئَك ُهْم َوقُ
ملا حكى عن املؤمنني دعاءهم وتضرعهم حكى كيفية حال الكافرين وشديد عقاهبم فهذا إعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل 

  هو وجه النظم ويف اآلية مسائل
والن األول املراد هبم وفد املسألة األوىل يف قوله إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَن ُتغْنِىَ  َعْنُهْم أَمْوالُُهْم َوالَ أَْوالدُُهم ّمَن اللَِّه َشْيئًا ق

صلى اهللا عليه ( جنران وذلك ألنا روينا يف بعض قصتهم أن أبا حارثة بن علقمة قال ألخيه إين ألعلم أنه رسول اهللا 
حقاً ولكنين إن أظهرت ذلك أخذ ملوك الروم مين ما أعطوين من املال واجلاه فاهللا تعاىل بّين أن أمواهلم ) وسلم 

  آلخرةوأوالدهم ال تدفع عنهم عذاب اهللا يف الدنيا وا
  والقول الثاين أن اللفظ عام وخصوص السبب ال مينع عموم اللفظ

  املسألة الثانية إعلم أن كمال العذاب هو أن يزول عنه كل ما كان منتفعاً به مث جيتمع عليه مجيع األسباب املؤملة
ألن املرء عند اخلطوب والنوائب يف الدنيا  أما األول فهو املراد بقوله لَن ُتْغنِىَ  َعْنُهْم أَْموالُُهْم َوالَ أَْوالُدُهم وذلك

يفزع إىل املال والولد فهما أقرب األمور اليت يفزع املرء إليها يف دفع اخلطوب فبّين اهللا تعاىل أن صفة ذلك اليوم 
خمالفة لصفة الدنيا ألن أقرب الطرق إىل دفع املضار إذا مل يتأت يف ذلك اليوم فما عداه بالتعذر أوىل ونظري هذه 

وقوله الْمَالُ َوالَْبُنونَ )  ٨٩ ٨٨الشعراء ( اآلية قوله تعاىل َيْوَم الَ َينفَُع َمالٌ َوالَ َبُنونَ إِالَّ َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ 
( َوَنرِثُُه َما َيقُولُ َويَأِْتيَنا فَرْداً وقوله )  ٤٦الكهف ( زِيَنةُ  الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا وَالَْباقَِياُت الصَّاِلحَاُت َخْيٌر ِعندَ رَّبَك ثَوَاًبا 

  ) ٨٠مرمي (  وقوله َولَقَْد جِئُْتمُوَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  َوَتَركُْتْم مَّا خَوَّلَْناكُْم َوَراء ظُهُورِكُْم)  ٨٠مرمي 
اب املؤملة وإليه اإلشارة بقوله تعاىل َوأُولَِئَك ُهمْ وأما القسم الثاين من أسباب كمال العذاب فهو أن جيتمع عليه األسب

  َوقُوُد النَّارِ وهذا هو النهاية يف شرح العذاب فإنه ال عذاب أزيد من أن تشتعل النار

فيهم كاشتعاهلا يف احلطب اليابس والوقود بفتح الواو احلطب الذي توقد به النار وبالضم هو مصدر وقدت النار 
  وروداًوقوداً كقوله وردت 

املسألة الثالثة يف قوله ِمَن اللَِّه قوالن أحدمها التقدير لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من عذاب اهللا فحذف 



  املضاف لداللة الكالم عليه والثاين قال أبو عبيدة ِمْن مبعىن عند واملعىن لن تغين عند اهللا شيئاً
  ِلهِْم كَذَّبُواْ بِأََياِتَنا فَأََخذَُهُم اللَُّه بِذُُنوبِهِْم وَاللَُّه َشِديُد الِْعقَابِكَدَأْبِ َءالِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمن قَْب

)  ٤٧يوسف ( يقال دأبت الشيء أدأب دأبا ودؤبا إذا أجهدت يف الشيء وتعبت فيه قال اهللا تعاىل َسْبُع ِسنَِني َدأًَبا 
ذا أجهد يف السري يومه كله هذا معناه يف اللغة مث صار الدأب أي جبد واجتهاد ودوام ويقال سار فالن يوماً دائباً إ

  عبارة عن الشأن واألمر والعادة يقال هذا دأب فالن أي عادته وقال بعضهم الدؤب والدأب الدوام
إذا عرفت هذا فنقول يف كيفية التشبيه وجوه األول أن يفسر الدأب باالجتهاد كما هو معناه يف أصل اللغة وهذا 

صلى اهللا عليه ( م والزجاج ووجه التشبيه أن دأب الكفار أي جدهم واجتهادهم يف تكذيبهم مبحمد قول األص
  وكفرهم بدينه كدأب آل فرعون مع موسى عليه السالم مث إنا أهلكنا أولئك بذنوهبم فكذا هنلك هؤالء) وسلم 

ِفْرَعْونَ أي شأن هؤالء وصنعهم يف  الوجه الثاين أن يفسر الدأب بالشأن والصنع وفيه وجوه األول كََدأْبِ ءالِ
كشأن آل فرعون يف التكذيب مبوسى وال فرق بني هذا الوجه وبني ما قبله ) صلى اهللا عليه وسلم ( تكذيب حممد 

إال أنا محلنا اللفظ يف الوجه األول على االجتهاد ويف هذا الوجه على الصنع والعادة والثاين أن تقدير اآلية أن الذين 
تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئاً وجيعلهم اهللا وقود النار كعادته وصنعه يف آل فرعون فإهنم ملا كفروا لن 

كذبوا رسوهلم أخذهم بذنوهبم واملصدر تارة يضاف إىل الفاعل وتارة إىل املفعول واملراد ههنا كدأب اهللا يف آل 
أي كحبهم )  ١٦٥البقرة ( قوله تعاىل ُيِحبُّونَُهْم كَُحبّ اللَِّه  فرعون فإهنم ملا كذبوا برسوهلم أخذهم بذنوهبم ونظريه

واملعىن سنيت فيمن أرسلنا قبلك والثالث قال القفال )  ٧٧اإلسراء ( اهللا وقال ُسنَّةَ  َمن قَْد أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمن رُُّسِلَنا 
اىل والعادة املضافة إىل الكفار كأنه قيل إن عادة هؤالء رمحه اهللا حيتمل أن تكون اآلية جامعة للعادة املضافة إىل اهللا تع

كعادة من قبلهم يف إيذاء رسلهم وعادتنا أيضاً يف إهالك ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكفار ومذهبهم يف إيذاء حممد 
  هؤالء كعادتنا يف إهالك

على إيذاء الكفرة ) يه وسلم صلى اهللا عل( أولئك الكفار املتقدمني واملقصود على مجيع التقديرات نصر النيب 
  وبشارته بأن اهللا سينتقم منهم

الوجه الثالث يف تفسري الدأب والدؤب وهو اللبث والدوام وطول البقاء يف الشيء وتقدير اآلية وأولئك هم وقود 
  النار كدأب آل فرعون أي دؤهبم يف النار كدؤب آل فرعون

ومن لوازم ذلك التعب واملشقة ليكون املعىن ومشقتهم وتعبهم والوجه الرابع أن الدأب هو االجتهاد كما ذكرناه 
من العذاب كمشقة آل فرعون بالعذاب وتعبهم به فإنه تعاىل بّين أن عذاهبم حصل يف غاية القرب وهو قوله تعاىل 

ْيَها غُُدّواً َوَعشِّياً َوَيْوَم َتقُوُم ويف غاية الشدة أيضاً وهو قوله النَّاُر ُيعَْرُضونَ َعلَ)  ٢٥نوح ( أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ َناراً 
  ) ٤٦غافر ( السَّاَعةُ  أَْدِخلُواْ ءالَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ 

الوجه اخلامس أن املشبه هو أن أمواهلم وأوالدهم ال تنفعهم يف إزالة العذاب فكان التشبيه بآل فرعون حاصالً يف 
ا حل بآل فرعون ومن قبلهم من املكذبني بالرسل من العذاب املعجل الذي هذين الوجهني واملعىن أنكم قد عرفتم م

صلى ( عنده مل ينفعهم مال وال ولد بل صاروا مضطرين إىل ما نزل هبم فكذلك حالكم أيها الكفار املكذبون مبحمد 
  األوالديف أنه ينزل بكم مثل ما نزل بالقوم تقدم أو تأخر وال تغين عنكم األموال و) اهللا عليه وسلم 

الوجه السادس حيتمل أن يكون وجه التشبيه أنه كما نزل مبن تقدم العذاب املعجل باالستئصال فكذلك ينزل بكم 
وذلك من القتل والسيب وسلب األموال ويكون قوله تعاىل قُلْ لّلَِّذينَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( أيها الكفار مبحمد 

كالداللة على ذلك فكأنه تعاىل بّين أنه كما نزل بالقوم )  ١٢آل عمران ( لَى َجَهنََّم كَفَُرواْ َسُتْغلَُبونَ وَُتْحَشُرونَ إِ



أمران أحدمها احملن ) صلى اهللا عليه وسلم ( العذاب املعجل مث يصريون إىل دوام العذاب فسينزل مبن كذب مبحمد 
م الدائم وهذان الوجهان األخريان املعجلة وهي القتل والسيب واإلذالل مث يكون بعده املصري إىل العذاب األلي

  ذكرمها القاضي رمحه اهللا تعاىل
ت أما قوله تعاىل وَالَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فاملعىن والذين من قبلهم من مكذيب الرسل وقوله كَذَُّبواْ بِئَاَياِتَنا املراد باآليا

  املعجزات ومىت كذبوا هبا فقد كذبوا ال حمالة باألنبياء
ُهمُ اللَُّه بِذُنُوبِهِْم وإمنا استعمل فيه األخذ ألن من ينزل به العقاب يصري كاملأخوذ املأسور الذي ال يقدر مث قال فَأََخذَ
  على التخلص

  مث قال َواللَُّه َشِديدُ الِْعقَابِ وهو ظاهر
  قُلْ لِّلَِّذيَن كَفَرُواْ َسُتْغلَُبونَ وَُتْحَشُرونَ إِلَى جََهنََّم وَبِئَْس الِْمَهاُد

  يف اآلية مسائلو
  املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي َسَيْغِلُبونَ بالياء فيهما والباقون بالتاء املنقطة من

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



  مفاتيح الغيب: كتاب 
لرازي: املؤلف  تميمي ا لفهامة فخر الدين حممد بن عمر ال حر ا  اإلمام العامل العالمة واحلرب الب

فوق فيهما فمن قرأ بالياء املنقطة من حتت فاملعىن بلغهم أهنم سيغلبون ويدل على صحة الياء قوله تعاىل 
نَِني َيُغضُّواْ )  ١٤اجلاثية ( ِللَِّذيَن الَ َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه  َيَتفَكَُّرونَ قُل لّلَِّذيَن ءاَمُنواْ َيْغِفُرواْ )  ٣٠النور ( و قُلْ لّلُْمْؤِم

ّمن ومل يقل غضوا ومن قرأ بالتاء فللمخاطبة ويدل على حسن التاء قوله َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِّيْيَن لََما ءاَتْيُتكُم 
والفرق بني القراءتني من حيث املعىن أن القراءة بالتاء أمر بأن خيربهم مبا سيجري )  ٨١آل عمران ( ِكَتابٍ 

م   عليهم من الغلبة واحلشر إىل جهنم والقراءة بالياء أمر بأن حيكي هلم واهللا أعل
ريشاً ق) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية ذكروا يف سبب نزول هذه اآلية وجوهاً األول ملا غزا رسول اهللا 

يوم بدر وقدم املدينة مجع يهود يف سوق بين قينقاع وقال يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب 
قريشاً فقالوا يا حممد ال تغرنك نفسك أن قتلت نفراً من قريش ال يعرفون القتال لو قاتلتنا لعرفت فأنزل اهللا 

  تعاىل هذه اآلية
دينة ملا شاهدوا وقعة أهل بدر قالوا واهللا هو النيب األمي الذي بشرنا به موسى يف الرواية الثانية أن يهود أهل امل

التوراة ونعته وأنه ال ترد له راية مث قال بعضهم لبعض ال تعجلوا فلما كان يوم أُحد ونكب أصحابه قالوا ليس 
  هذا هو ذاك وغلب الشقاء عليهم فلم يسلموا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

الثالثة أن هذه اآلية واردة يف مجع من الكفار بأعياهنم علم اهللا تعاىل أهنم ميوتون على كفرهم وليس يف  والرواية
  اآلية ما يدل على أهنم من هم

املسألة الثالثة احتج من قال بتكليف ما ال يطاق هبذه اآلية فقال إن اهللا تعاىل أخرب عن تلك الفرقة من الكفار 
آمنوا وأطاعوا النقلب هذا اخلرب كذباً وذلك حمال ومستلزم احملال حمال فكان  أهنم حيشرون إىل جهنم فلو

اإلميان والطاعة حماالً منهم وقد أمروا به فقد أمروا باحملال ومبا ال يطاق ومتام تقريره قد تقدم يف تفسري قوله تعاىل 
  ) ٦البقرة (  َسَواء َعلَْيهِْم ءأَنذَْرَتُهْم أَْم لَْم ُتنِذرُْهْم الَ ُيْؤِمُنونَ

املسألة الرابعة قوله َسُتْغلَُبونَ إخبار عن أمر حيصل يف املستقبل وقد وقع خمربه على موافقته فكان هذا إخباراً عن 
)  ٣ ٢الروم ( الغيب وهو معجز ونظريه قوله تعاىل غُِلَبِت الرُّوُم ِفى أَْدَنى االْْرضِ َوُهم ّمن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ 

  ) ٤٩آل عمران ( ية ونظريه يف حق عيسى عليه السالم َوأَُنّبئُكُم بَِما َتأْكُلُونَ َوَما َتدَِّخُرونَ ِفى ُبُيوِتكُْم اآل
  املسأُلة اخلامسة دلّت اآلية على حصول البعث يف القيامة وحصول احلشر والنشر وأن مرد الكافرين إىل النار

ذكر حشرهم إىل جهنم وصفه فقال بِئَْس الِْمَهاُد واملهاد املوضع الذي مث قال َوبِئَْس الِْمَهاُد وذلك ألنه تعا ىل ملا 
فلما ذكر اهللا )  ٤٨الذاريات ( يتمهد فيه وينام عليه كالفراش قال اهللا تعاىل َواالْْرَض فََرْشَناَها فَنِْعَم الَْماِهُدونَ 

البأساء هو الشر والشدة قال اهللا تعاىل  تعاىل مصري الكافرين إىل جهنم أخرب عنها بالشر ألن بئس مأخوذ من
  أي شديد وجهنم معروفة أعاذنا اهللا منها بفضله)  ١٦٥األعراف ( َوأََخذَْنا الَِّذيَن ظَلَُمواْ بَِعذَابٍ َبِئيسٍ 

ةٌ  َيَرْوَنُهْم مِّثْلَْيهِْم َرأْىَ  الَْعْينِ َواللَُّه قَْد كَانَ لَكُْم َءاَيةٌ  ِفي ِفئََتْينِ الَْتقََتا ِفئَةٌ  ُتقَاِتلُ ِفى َسبِيلِ اللَِّه َوأُْخَرى كَاِفَر
  ُيَؤيُِّد بَِنْصرِِه َمن َيَشآُء إِنَّ ِفى ذاِلَك لَِعْبَرةً  الْوِلى االٌّ ْبصَارِ

  إعلم أن يف اآلية مسائل



  املسألة األوىل مل يقل قد كانت لكم آية بل قال قَْد كَانَ لَكُْم ءاَيةٌ  وفيه وجهان
  نه حممول على املعىن واملراد قد كان لكم إتيان هذا آيةاألول أ

  والثاين قال الفّراء إمنا ذكر للفصل الواقع بينهما وهو قوله لَكُْم
املسألة الثانية وجه النظم أنا ذكرنا أن اآلية املتقدمة وهي قوله تعاىل َسُتْغلَُبونَ َوُتْحَشُرونَ نزلت يف اليهود وأن 

ملا دعاهم إىل اإلسالم أظهروا التمرد وقالوا ألسنا أمثال قريش يف الضعف ) ليه وسلم صلى اهللا ع( رسول اهللا 
وقلة املعرفة بالقتال بل معنا من الشوكة واملعرفة بالقتال ما يغلب كل من ينازعنا فاهللا تعاىل قال هلم إنكم وإن 

ري الداللة على صحة ذلك احلكم كنتم أقوياء وأرباب العدة والعدة فإنكم ستغلبون مث ذكر اهللا تعاىل ما جي
فقال قَْد كَانَ لَكُْم ءاَيةٌ  ِفي ِفئََتْينِ الَْتقََتا ِفئَةٌ  يعين واقعة بدر كانت كالداللة على ذلك ألن الكثرة والعدة كانت 
من جانب الكفار والقلة وعدم السالح من جانب املسلمني مث إن اهللا تعاىل قهر الكفار وجعل املسلمني مظفرين 

صورين وذلك يدل على أن تلك الغلبة كانت بتأييد اهللا ونصره ومن كان كذلك فإنه يكون غالباً جلميع من
اخلصوم سواء كانوا أقوياء أو مل يكونوا كذلك فهذا ما جيري جمرى الداللة على أنه عليه السالم يهزم هؤالء 

داللة على صحة قوله قُلْ لّلَِّذيَن كَفَُرواْ اليهود ويقهرهم وإن كانوا أرباب السالح والقوة فصارت هذه اآلية كال
  َسُتْغلَُبونَ اآلية فهذا هو الكالم يف وجه النظم

وأصحابه ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة الفئة اجلماعة وأمجع املفسرون على أن املراد بالفئتني رسول اهللا 
ائة ومخسني رجالً وفيهم أبو سفيان وأبو جهل يوم بدر ومشركوا مكة روي أن املشركني يوم بدر كانوا تسعم

وقادوا مائة فرس وكانت معهم من اإلبل سبعمائة بعري وأهل اخليل كلهم كانوا دارعني وهم مائة نفر وكان يف 
الرجال دروع سوى ذلك وكان املسلمون ثلثمائة وثالثة عشر رجالً بني كل أربعة منهم بعري ومعهم من 

  ان وال شك أن يف غلبة املسلمني للكفار على هذه الصفة آية بينة ومعجزة قاهرةالدروع ستة ومن اخليل فرس
واعلم أن العلماء ذكروا يف تفسري كون تلك الواقعة آية بينة وجوهاً األول أن املسلمني كان قد اجتمع فيهم 

  من أسباب الضعف عن املقاومة أمور منها قل العدد ومنها أهنم خرجوا غري قاصدين

يتأهبوا ومنها قلة السالح والفرس ومنها أن ذلك ابتداء غارة يف احلرب ألهنا أول غزوات رسول  للحرب فلم
وكان قد حصل للمشركني أضداد هذه املعاين منها كثرة العدد ومنها أهنم خرجوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 

ممارسني للمحاربة واملقاتلة يف متأهبني للحرب ومنها كثرة سالحهم وخيلهم ومنها أن أولئك األقوام كانوا 
األزمنة املاضية وإذا كان كذلك فلم جتر العادة أن مثل هؤالء العدد يف القلة والضعف وعدم السالح وقلة 

املعرفة بأمر احملاربة يغلبون مثل ذلك اجلمع الكثري مع كثرة سالحهم وتأهبهم للمحاربة وملا كان ذلك خارجاً 
  عن العادة كان معجزاً

الثاين يف كون هذه الواقعة آية أنه عليه الصالة والسالم كان قد أخرب قومه بأن اهللا ينصره على قريش  والوجه
يعين مجع قريش أو عري أيب سفيان وكان )  ٧األنفال ( بقوله َينظُُرونَ َوإِذْ َيِعُدكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ أَنََّها لَكُْم 

مصرع فالن وهذا مصرع فالن فلما وجد خمرب خربه يف املستقبل على وفق خربه قد أخرب قبل احلرب بأن هذا 
  كان ذلك إخباراً عن الغيب فكان معجزاً

والوجه الثالث يف بيان كون هذه الواقعة آية ما ذكره تعاىل بعد هذه اآلية وهو قوله تعاىل َيَرْوَنُهْم ّمثْلَْيهِْم َرأْىَ  



آلية أن الرائني هم املشركون واملرئيني هم املؤمنون واملعىن أن املشركني كانوا الَْعْينِ واألصح يف تفسري هذه ا
  يرون املؤمنون مثلي عدد املشركني قريباً من ألفني أو مثلي عدد املسلمني وهو ستمائة وذلك معجز

  فإن قيل جتويز رؤية ما ليس مبوجود يفضي إىل السفسطة
ألن من اشتد خوفه قد يظن يف اجلمع القليل أهنم يف غاية الكثرة قلنا حنمل الرؤية على الظن واحلسبان وذلك 

وإما أن نقول إن اهللا تعاىل أنزل املالئكة حىت صار عسكر املسلمني كثريين واجلواب األول أقرب ألن الكالم 
  مقتصر على الفئتني ومل يدخل فيهما قصة املالئكة

يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( إن اهللا تعاىل أمد رسوله والوجه الرابع يف بيان كون هذه القصة آية قال احلسن 
وقال َبلَى إِن )  ٩األنفال ( تلك الغزوة خبمسة آالف من املالئكة ألنه قال فَاْسَتَجاَب لَكُْم إِّنى ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف 

)  ١٢٥آل عمران ( ْمَسةِ  ءاالٍف ّمَن الَْملَِئكَةِ  َتْصبُِرواْ َوَتتَّقُواْ َوَيأُْتوكُْم ّمن فَْورِِهْم َهاذَا ُيْمِدْدكُْم َربُّكُْم بَِخ
واأللف مع األربعة آالف مخسة آالف من املالئكة وكان سيماهم هو أنه كان على أذناب خيوهلم ونواصيها 

  صوف أبيض وهو املراد بقوله َواللَُّه ُيَؤّيُد بَِنْصرِِه َمن َيَشاء واهللا أعلم
  ِتلُ ِفى َسبِيلِ اللَِّه َوأُْخَرى كَاِفَرةٌ  وفيه مسألتانمث قال اهللا تعاىل ِفئَةٌ  ُتقَا

ةٌ  وقرىء ِفئَةٌ  فَقَاِتلْ َوأُْخَرى كَاِفَرةٌ  با جلر املسألة األوىل القراءة املشهورة ِفئَةٌ  بالرفع وكذا قوله َوأُْخَرى كَاِفَر
مري يف التقتا قال الواحدي على البدل من فئتني وقرىء بالنصب إما على االختصاص أو على احلال من الض

  رمحه اهللا والرفع هو الوجه ألن املعىن إحدامها تقاتل يف سبيل اهللا فهو رفع على استئناف الكالم
  املسألة الثانية املراد بالفئة اليت تقاتل يف سبيل اهللا هم املسلمون ألهنم قاتلوا لنصرة دين اهللا

  يشوقوله َوأُْخَرى كَاِفَرةٌ  املراد هبا كفار قر

  مث قال تعاىل َيَرْوَنُهْم ّمثْلَْيهِْم َرأْىَ  الَْعْينِ وفيه مسألتان
ا  املسألة األوىل قرأ نافع وأبان عن عاصم َتَرْوَنُهْم بالتاء املنقطة من فوق والباقون بالياء فمن قرأ بالتاء فألن م

ا كانوا أو مثلي الفئة الكافرة أو تكون اآلية خطاباً  قبله خطاب لليهود واملعىن ترون أيها اليهود املسلمني مثل م
مع مشركي قريش واملعىن ترون يا مشركي قريش املسلمون مثلي فئتكم الكافرة ومن قرأ بالياء فللمغالبة اليت 

َنُهْم يعود إىل جاءت بعد اخلطاب وهو قوله ِفئَةٌ  ُتقَاِتلُ ِفى َسبِيلِ اللَِّه َوأُْخَرى كَاِفَرةٌ  َيَرْوَنُهْم ّمثْلَْيهِْم فقوله َيَرْو
  اإلخبار عن إحدى الفئتني

املسألة الثانية إعلم أنه قد تقدم يف هذه اآلية ذكر الفئة الكافرة وذكر الفئة املسلمة فقوله َيَرْوَنُهْم ّمثْلُُهْم حيتمل 
أن يكون الراؤن هم الفئة الكافرة واملرئيون هم الفئة املسلمة وحيتمل أن يكون بالعكس من ذلك فهذان 

تماالن وأيضاً فقوله ّمثْلَْيهِْم حيتمل أن يكون املراد مثلي الرائني وأن يكون املراد مثلي املرئني فإذن هذه اآلية اح
  حتتمل وجوهاً أربعة األول أن يكون املراد أن الفئة الكافرة رأت املسلمني مثلي عدد املشركني قريباً من ألفني

سلمني مثلي عدد املسلمني ستمائة ونيفاً وعشرين واحلكمة يف ذلك واالحتمال الثاين أن الفئة الكافرة رأت امل
  أنه تعاىل كثر املسلمني يف أعني املشركني مع قلتهم ليهابوهم فيحترزوا عن قتاهلم

  ) ٤٤األنفال ( فإن قيل هذا متناقض لقوله تعاىل يف سورة األنفال َوُيقَلّلُكُْم ِفى أَْعُينِهِْم 
التكثري يف حالني خمتلفني فقللوا أوالً يف أعينهم حىت اجترؤا عليهم فلما تالقوا كثرهم فاجلواب أنه كان التقليل و



اهللا يف أعينهم حىت صاروا معلوبني مث إن تقليلهم يف أول األمر وتكثريهم يف آخر األمر أبلغ يف القدرة وإظهار 
  اآلية

املسلمون رأوا املشركني مثلى املسلمني واالحتمال الثالث أن الرائني هم املسلمون واملرئيني هم املشركون ف
ستمائة وأزيد والسبب فيه أن اهللا تعاىل أمر املسلم الواحد مبقاومة الكافرين قال اهللا تعاىل إِن َيكُن ّمنكُْم ّماْئَةٌ  

  ) ٦٦األنفال ( َصابَِرةٌ  َيْغِلُبواْ ِماْئََتْينِ 
  اهلمفإن قيل كيف يروهنم مثليهم رأي العني وكانوا ثالثة أمث

اجلواب أن اهللا تعاىل إمنا أظهر للمسلمني من عدد املشركني القدر الذي علم املسلمون أهنم يغلبوهنم وذلك ألنه 
تعاىل قال إِن َيكُن ّمنكُْم ّماْئَةٌ  َصابَِرةٌ  َيْغِلُبواْ ِماْئََتْينِ فأظهر ذلك العدد من املشركني للمؤمنني تقوية لقلوهبم 

  وإزالة للخوف عن صدورهم
واالحتمال الرابع أن الرائني هم املسلمون وأهنم رأوا املشركني على الضعف من عدد املشركني فهذا قول ال 
ميكن أن يقول به أحد ألن هذا يوجب نصرة املشركني بإيقاع اخلوف يف قلوب املؤمنني واآلية تنايف ذلك ويف 

يهود فيكون املراد ترون أيها اليهود املشركني اآلية احتمال خامس وهو أنا أول اآلية قد بينا أن اخلطاب مع ال
  مثلي املؤمنني يف القوة والشوكة

  فإن قيل كيف رأوهم مثليهم فقد كانوا ثالثة أمثاهلم فقد سبق اجلواب عنه

  بقي من مباحث هذا املوضع أمران
يقتضي أن ما وجد البحث األول أن االحتمال األول والثاين يقتضي أن املعدوم صار مرئياً واالحتمال الثالث 

وحضر مل يصر مرئياً أما األول فهو حمال عقالً ألن املعدوم ال يرى فال جرم وجب محل الرؤية على الظن القوي 
وأما الثاين فهو جائز عند أصحابنا ألن عندنا مع حصول الشرائط وصحة احلاسد يكون اإلدراك جائزاً ال 

ارق العادات فلم يبعد أن يقال إنه حصل ذلك املعجز وأما واجباً وكان ذلك الزمان زمان ظهور املعجزات وخو
املعتزلة فعندهم اإلدراك واجب احلصول عند اجتماع الشرائط وسالمة احلاسد فلهذا املعىن اعتذر القاضي عن 

هذا املوضع من وجوه أحدها أن عند االشتغال باحملاربة واملقاتلة قد ال يتفرغ اإلنسان ألن يدير حدقته حول 
ر وينظر إليهم على سبيل التأمل التام فال جرم يرى البعض دون البعض وثانيها لعلّه حيدث عند احملاربة العسك

من الغبار ما يصري مانعاً عن إدراك البعض وثالثها جيوز أن يقال إنه تعاىل خلق يف اهلواء ما صار مانعاً عن إدراك 
  ثلث العسكر وكل ذلك حمتمل
ل أن يكون الراؤن هم املشركون وأن يكون هم املسلمون فأي االحتمالني أظهر البحث الثاين اللفظ وإن احتم

فقيل إن كون املشرك رائياً أوىل ويدل عليه وجوه األول أن تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه باملفعول فجعل 
َوأُْخَرى كَاِفَرةٌ   أقرب املذكورين السابقني فاعالً وأبعدمها مفعوالً أوىل من العكس وأقرب املذكورين هو قوله

والثاين أن مقدمة اآلية وهو قوله قَْد كَانَ لَكُْم ءاَيةٌ  خطاب مع الكفار فقراءة نافع بالتاء يكون خطاباً مع أولئك 
الكفار واملعىن ترون يا مشركي قريش املسلمني مثليهم فهذه القراءة ال تساعد إال على كون الرائي مشركاً 

ل هذه احلالة آية الكفار حيث قال قَْد كَانَ لَكُْم ءاَيةٌ  ِفي ِفئََتْينِ الَْتقََتا فوجب أن تكون الثالث أن اهللا تعاىل جع
هذه احلالة مما يشاهدها الكافر حىت تكون حجة عليه أما لو كانت هذه احلالة حاصلة للمؤمن مل يصح جعلها 



  حجة الكافر واهللا أعلم
الرائني لو كانوا هم املشركني لزم رؤية ما ليس مبوجود وهو  واحتج من قال الراؤن هم املسلمون وذلك ألن

م   حمال ولو كان الراؤن هم املؤمنون لزم أن ال يرى ما هو موجود وهذا ليس مبحال وكان ذلك أوىل واهللا أعل
هو مين مرأى مث قال َرأْىَ  الَْعْينِ يقال رأيته رأياً ورؤية ورأيت يف املنام رؤيا حسنة فالرؤية خمتص باملنام ويقول 

اً للمكان كما  العني حيث يقع عليه بصري فقوله َرأْىَ  الَْعْينِ جيوز أن ينتصب على املصدر وجيوز أن يكون ظرف
  تقول تروهنم أمامكم ومثله هو مين مناط العنق ومزجر الكلب

بة كنصر يوم بدر ونصر باحلجة مث قال َواللَُّه ُيَؤّيُد بَِنْصرِِه َمن َيَشاء نصر اهللا املسلمني على وجهني نصر بالغل
فلهذا املعىن لو قدرنا أنه هزم قوم من املؤمنني جلاز أن يقال هم املنصورون ألهنم هم املنصورون باحلجة وبالعاقبة 
  احلميدة واملقصود من اآلية أن النصر والظفر إمنا حيصالن بتأييد اهللا ونصره ال بكثرة العدد والشوكة والسالح

  ذاِلَك لَِعْبَرةً  والعربة االعتبار وهي اآلية اليت يعرب هبا من منزلة اجلهل إىل العلم وأصلهمث قال إِنَّ ِفى 

من العبور وهو النفوذ من أحد اجلانبني إىل اآلخر ومنه العبارة وهي كالم الذي يعرب باملعىن إىل املخاطب وعبارة 
ألويل العقول كما يقال لفالن بصر هبذا األمر أي علم  الرؤيا من ذلك ألهنا تعبري هلا وقوله ِالْوِلى االْْبَصارِ أي

  ومعرفة واهللا أعلم
ِ َوالَْخْيلِ الُْمَسوََّمةِ  ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّسآِء َوالَْبنَِني َوالْقََناِطريِ الُْمقَنطََرةِ  ِمَن الذََّهبِ َوالِْفضَّة 

  َمَتاُع الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا وَاللَُّه ِعنَدُه ُحْسُن الَْمأَبِ َواَألْنَعامِ َوالَْحْرِث ذاِلَك
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل يف كيفية النظم قوالن األول ما يتعلق بالقصة فإنا روينا أن أبا حارثة بن علقمة النصراين اعترف 
يقر بذلك خوفاً من أن يأخذ منه ملوك يف قوله إال أنه ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ألخيه بأنه يعرف صدق حممد 

الروم املال واجلاه وأيضاً روينا أنه عليه الصالة والسالم ملا دعا اليهود إىل اإلسالم بعد غزوة بدر أظهروا من 
أنفسهم القوة والشدة واالستظهار باملال والسالح فبّين اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن هذه األشياء وغريها من متاع 

  ئلة باطلة وأن اآلخرة خري وأبقىالدنيا زا
َك القول الثاين وهو على التأويل العام أنه تعاىل ملا قال يف اآلية املتقدمة َواللَُّه ُيَؤّيُد بَِنْصرِِه َمن َيَشاء إِنَّ ِفى ذاِل

تعاىل بّين أنه زين لَِعْبَرةً  ِالْوِلى االْْبَصارِ ذكر بعد هذه اآلية ما هو كالشرح والبيان لتلك العربة وذلك هو أنه 
للناس حب الشهوات اجلسمانية واللذات الدنيوية مث أهنا فانية منقضية تذهب لذاهتا وتبقى تبعاهتا مث إنه تعاىل 

مث بّين طيبات اآلخرة معدة )  ١٥آل عمران ( حث على الرغبة يف اآلخرة بقوله قُلْ أَُؤَنّبئُكُْم بَِخْيرٍ ّمن ذاِلكُْم 
  ية من الصابرين والصادقني إىل آخر اآليةملن واظب على العبود

املسألة الثانية اختلفوا يف أن قوله ُزّيَن ِللنَّاسِ من الذي زين ذلك أما أصحابنا فقوهلم فيه ظاهر وذلك ألن 
عندهم خالق مجيع األفعال هو اهللا تعاىل وأيضاً قالوا لو كان املزين الشيطان فمن الذي زين الكفر والبدعة 

كان ذلك شيطاناً آخر لزم التسلسل وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان يف اإلنسان فليكن للشيطان فإن 
كذلك اإلنسان وإن كان من اهللا تعاىل وهو احلق فليكن يف حق اإلنسان كذلك ويف القرآن إشارة إىل هذه 

يعين إن اعتقد )  ٦٣القصص ( كََما غََوْيَنا  النكتة يف سورة القصص يف قوله َربََّنا َهُؤالء الَِّذيَن أَغَْوْيَنا أَغَْوْيَناُهْم



  أحد أنا أغويناهم فمن الذي أغوانا وهذا الكالم ظاهر جداً
  أما املعتزلة فالقاضي نقل عنهم ثالثة أقوال

القول األول حكي عن احلسن أنه قال الشيطان زين هلم وكان حيلف على ذلك باهللا واحتج القاضي هلم بوجوه 
لق حب الشهوات فيدخل فيه الشهوات احملرمة ومزين الشهوات احملرمة هو الشيطان وثانيها أحدها أنه تعاىل أط

  أنه تعاىل ذكر القناطري املقنطرة من الذهب والفضة وحب هذا املال الكثري

به ومنتهى مقصوده ألن أهل اآلخرة يكتفون بالغلبة وثالثها قوله  إىل هذا احلد ال يليق إال مبن جعل الدنيا قبلة طل
تعاىل ذاِلَك َمَتاُع الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا وال شك أن اهللا تعاىل ذكر ذلك يف معرض الذم للدنيا والذم للشيء ميتنع أن 

واملقصود من هذا )  ١٥آل عمران ( يكون مزيناً له ورابعها قوله بعد هذه اآلية قُلْ أَُؤَنّبئُكُْم بَِخْيرٍ ّمن ذاِلكُْم 
مبن يزين الدنيا يف عينهالكالم صرف العبد عن الدن   يا وتقبيحها يف عينه وذلك ال يليق 

والقول الثاين قول قوم آخرين من املعتزلة وهو أن املزين هلذه األشياء هو اهللا واحتجوا عليه بوجوه أحدها أنه 
خلق مالذ الدنيا وأباحها لعبيده وإباحتها للعبيد تزيني هلا فإنه  تعاىل إذا خلق تعاىل كما رغب يف منافع اآلخر فقد 

الشهوة واملشتهى وخلق للمشتهي علماً مبا يف تناول املشتهى من اللذة مث أباح له ذلك التناول كان تعاىل مزيناً 
هلا وثانيها أن االنتفاع هبذه املشتهيات وسائل إىل منافع اآلخرة واهللا تعاىل قد ندب إليها فكان مزيناً هلا وإمنا قلنا 

ىل ثواب اآلخرة لوجوه األول أن يتصدق هبا والثاين أن يتقوى هبا على طاعة اهللا تعاىل إن االنتفاع هبا وسائل إ
والثالث أنه إذا انتفع هبا وعلم أن تلك املنافع إمنا تيسرت بتخليق اهللا تعاىل وإعانته صار ذلك سبباً الشتغال 

الصيف يستخرج احلمد من  العبد بالشكر العظيم ولذلك كان الصاحب ابن عباد يقول شرب املاء البارد يف
أقصى القلب وذكر شعراً هذا معناه والرابع أن القادر على التمتع هبذه اللذات والطيبات إذا تركها واشتغل 

بالعبودية وحتمل ما فيها من املشقة كان أكثر ثواباً فثبت هبذه الوجوه أن االنتفاع هبذه الطيبات وسائل إىل 
وقال قُلْ َمْن َحرََّم )  ٢٩البقرة ( َو الَِّذى َخلََق لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً ثواب اآلخر واخلامس قوله تعاىل ُه

( وقال إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى االْْرضِ زِيَنةً  لََّها )  ٣٢األعراف ( زِيَنةَ  اللَِّه الَِّتى أَخَْرَج ِلِعَباِدِه َوالْطَّيَِّباِت ِمَن الّرْزقِ 
وقال يف سورة البقرة َوأَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء )  ٣١األعراف ( ذُواْ زِيَنَتكُْم ِعنَد كُلّ َمْسجٍِد وقال ُخ)  ٧الكهف 

وكل )  ١٦٨البقرة ( وقال كُلُواْ ِممَّا ِفى االْْرضِ َحلَاالً طَّيباً )  ٢٢البقرة ( فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمراِت رِْزقاً لَّكُْم 
   من اهللا تعاىل ومما يؤكد ذلك قراءة جماهد ُزّيَن ِللنَّاسِ على تسمية الفاعلذلك يدل على أن التزيني

والقول الثالث وهو اختيار أيب علي اجلبائي والقاضي وهو التفصيل وذلك أن كل ما كان من هذا الباب واجباً 
ا كان حراماً كان التزيني فيه من الش يطان هذا ما ذكره القاضي أو مندوباً كان التزيني فيه من اهللا تعاىل وكل م

وبقي قسم ثالث وهو املباح الذي ال يكون يف فعله وال يف تركه ثواب وال عقاب والقاضي ما ذكر هذا القسم 
  وكان من حقه أن يذكره ويبّين أن التزيني فيه من اهللا تعاىل أو من الشيطان

  املسألة الثالثة قوله ُحبُّ الشََّهواِت فيه أحباث ثالثة
ول أن الشهوات ههنا هي األشياء املشتهيات مسيت بذلك على االستعارة للتعلق واالتصال كما يقال البحث األ

للمقدور قدرة وللمرجو رجاء وللمعلوم علم وهذه استعارة مشهورة يف اللغة يقال هذه شهوة فالن أي مشتهاه 
عيان اليت ذكرها شهوات مبالغة ويف تسميتها هبذا االسم فائدتان إحدامها أنه جعل األ) الكشاف ( قال صاحب 



يف كوهنا مشتهاة حمروصاً على االستمتاع هبا والثانية أن الشهوة صفة مسترذلة عند احلكماء مذمومة من اتبعها 
  شاهد على نفسه بالبهيمية فكان املقصود من ذكر هذا اللفظ التنفري عنها

الشهوة ألنه أضاف احلب إىل الشهوة واملضاف البحث الثاين قال املتكلمون دلّت هذه اآلية على أن احلب غري 
غري املضاف إليه والشهوة من فعل اهللا تعاىل واحملبة من أفعال العباد وهي عبارة عن أن جيعل اإلنسان كل غرضه 

  وعيشه يف طلب اللذات والطيبات
قد مييل طبعه إىل بعض البحث الثالث قال احلكماء اإلنسان قد حيب شيئاً ولكنه حيب أن ال حيبه مثل املسلم فإنه 

احملرمات لكنه حيب أن ال حيب وأما من أحب شيئاً وأحب إن حيبه فذاك هو كمال احملبة فإن كان ذلك يف 
يه السالم إِّنى أَْحَبْبُت ُحبَّ الَْخْيرِ  ص ( جانب اخلري فهو كمال السعادة كما يف قوله تعاىل حكاية عن سليمان عل

اً للخري وإن كان ذلك يف جانب الشر فهو كما قال يف هذه اآلية ومعناه أحب اخلري وأحب أن )  ٣٢ أكون حمب
فإن قوله ُزّيَن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهواِت يدل على أمور ثالثة مرتبة أوهلا أنه يشتهي أنواع املشتهيات وثانيها أنه 

القضية الدرجات الثالثة  حيب شهوته هلا وثالثها أنه يعتقد أن تلك احملبة حسنة وفضيلة وملا اجتمعت يف هذه
بلغت الغاية القصوى يف الشدة والقوة وال يكاد ينحل إال بتوفيق عظيم من اهللا تعاىل مث إنه تعاىل أضاف ذلك 

إىل الناس وهو لفظ عام دخله حرف التعريف فيفيد االستغراق فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا املعىن حاصل 
ن كل ما كان لذيذاً ونافعاً فهو حمبوب ومطلوب لذاته واللذيذ النافع جلميع الناس والعقل أيضاً يدل عليه وهو أ

قسمان جسماين وروحاين والقسم اجلسماين حاصل لكل أحد يف أول األمر وأما القسم الروحاين فال يكون إال 
لنفس يف اإلنسان الواحد على سبيل الندرة مث ذلك اإلنسان إمنا حيصل له تلك اللذة الروحانية بعد استئناس ا

باللذات اجلسمانية فيكون اجنذاب النفس إىل اللذات اجلسمانية كامللكة املستقرة املتأكدة واجنذاهبا إىل اللذات 
الروحانية كاحلالة الطارئة اليت تزول بأدىن سبب فال جرم كان الغالب على اخللق إمنا هو امليل الشديد إىل 

وحانية فذاك ال حيصل إال للشخص النادر مث حصوله لذلك اللذات اجلسمانية وأما امليل إىل طلب اللذات الر
  النادر ال يتفق إال يف أوقات نادرة فلهذا السبب عم اهللا هذا احلكم فقال ُزّيَن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهواِت

  وأما قوله تعاىل ِمَن الّنَساء َوالَْبنَِني ففيه حبثان
فكما أن )  ٣٠احلج ( َني كما يف قوله فَاْجَتنُِبواْ الّرْجَس ِمَن االْْوثَاِن البحث األول ِمْن يف قوله ِمَن الّنَساء َوالَْبنِ

املعىن فاجتنبوا األوثان اليت هي رجس فكذا أيضاً معىن هذه اآلية زين للناس حب النساء وكذا وكذا اليت هي 
  مشتهاة

ساء وإمنا قدمهن على الكل ألن البحث الثاين إعلم أنه تعاىل عدد ههنا من املشتهيات أموراً سبعة أوهلا الن
 االلتذاذ هبن أكثر واالستئناس هبن أمت ولذلك قال تعاىل َخلََق لَكُم ّمْن أَنفُِسكُْم أَْزواجاً لَّتْسكُُنواْ إِلَْيَها َوَجَعلَ

 يف هذا النوع ومما يؤكد ذلك أن العشق الشديد املفلق املهلك ال يتفق إال)  ٢١الروم ( َبْيَنكُم مََّودَّةً  َوَرْحَمةً  
  من الشهوة

املرتبة الثانية حب الولد وملا كان حب الولد الذكر أكثر من حب األنثى ال جرم خصه اهللا تعاىل بالذكر ووجه 
  التمتع هبم ظاهر من حيث السرور والتكثر هبم إىل غري ذلك



ا حصل  واعلم أن اهللا تعاىل يف إجياد حب الزوجة والولد يف قلب اإلنسان حكمة بالغة فإنه لوال هذا احلب مل
التوالد والتناسل وألدى ذلك إىل انقطاع النسل وهذه احملبة كأهنا حالة غريزية ولذلك فإهنا حاصلة جلميع 

  احليوانات واحلكمة فيه ما ذكرنا من بقاء النسل
  أحباث املرتبة الثالثة والرابعة َوالْقََناِطريِ الُْمقَنطََرةِ  ِمَن الذََّهبِ َوالِْفضَّةِ  وفيه

البحث األول قال الزجاج القنطار مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه والقنطرة مأخوذة من ذلك لتوثقها بعقد 
الطاق فالقنطار مال كثري يتوثق اإلنسان به يف دفع أصناف النوائب وحكى أبو عبيد عن العرب أهنم يقولون إنه 

( ديده وفيه روايات فروى أبو هريرة عن النيب وزن ال حيد واعلم أن هذا هو الصحيح ومن الناس من حاول حت
وروى أنس عنه أيضاً أن القنطار ألف دينار ) القنطار إثنا عشر ألف أوقية ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم 

وروى أُيب بن كعب أنه عليه السالم قال القنطار ألف ومائتا أوقية وقال ابن عباس القنطار ألف دينار أو إثنا 
م وهو مقدار الدية وبه قاس احلسن وقال الكليب القنطار بلسان الروم ملء مسك ثور من ذهب عشر ألف دره

ا ذكرنا لكنا تركناها ألهنا غري مقصودة حبجة ألبتة   أو فضة وفيه أقوال سوى م
راهم البحث الثاين الُْمقَنطََرةِ  منفعلة من القنطار وهو للتأكيد كقوهلم ألف مؤلفة وبدرة مبدرة وإبل مؤبلة ود

  مدرمهة وقال الكليب القناطري ثالثة واملقنطرة املضاعفة فكان اجملموع ستة
البحث الثالث الذهب والفضة إمنا كانا حمبوبني ألهنما جعال مثن مجيع األشياء فمالكهما كاملالك جلميع األشياء 

الفضة أكمل الوسائل وصفة املالكية هي القدرة والقدرة صفة كمال والكمال حمبوب لذاته فلما كان الذهب و
  إىل حتصيل هذا الكمال الذي هو حمبوب لذاته وما ال يوجد احملبوب إال به فهو حمبوب ال جرم كانا حمبوبني

املسألة اخلامسة الْخَْيلِ الُْمَسوََّمةِ  قال الواحدي اخليل مجع ال واحد له من لفظه كالقوم والنساء والرهط ومسيت 
يها ومسيت حركة اإلنسان على سبيل اجلوالن اختياال ومسي اخليال خياال والتخيل األفراس خيالً خليالئها يف مش

ختيال جلوالن هذه القوة يف استحضار تلك الصورة واألخيل الشقراق ألنه يتخيل تارة أخضر وتارة أمحر 
تها إذا أرسلتها يف واختلفوا يف معىن الُْمَسوََّمةِ  على ثالثة أقوال األول أهنا الراعية يقال أمست الدابة وسوم

مروجها للرعي كما يقال أقمت الشيء وقومته وأجدته وجودته وأمنته ونومته واملقصود أهنا إذا رعت ازدادت 
  ) ١٠النحل ( حسناً ومنه قوله تعاىل ِفيِه ُتِسيُمونَ 

باملد ومعناه  والقول الثاين املسومة املعلمة قال أبو مسلم األصفهاين وهو مأخوذ من السيما بالقصر والسيماء
مث القائلون هبذا )  ٢٩الفتح ( واحد وهو اهليئة احلسنة قال اهللا تعاىل ِسيَماُهْم ِفى ُوُجوِههِْم ّمْن أَثَرِ السُُّجوِد 

القول اختلفوا يف تلك العالمة فقال أبو مسلم املراد من هذه العالمات األوضاح والغرر اليت تكون يف اخليل 
حمجلة وقال األصم إمنا هي البلق وقال قتادة الشية وقال املؤرج الكي وقول أيب  وهي أن تكون األفراس غراً

مسلم أحسن ألن اإلشارة يف هذه اآلية إىل شرائف األموال وذلك هو أن يكون الفرس أغر حمجال وأما سائر 
  الوجوه اليت ذكروها فإهنا ال تفيد شرفاً يف الفرس

  اخليل املطهمة احلسان قال القفال املطهمة املرأة اجلميلة القول الثالث وهو قول جماهد وعكرمة أهنا
املرتبة السادسة االْْنَعامِ وهيي مجع نعم وهي اإلبل والبقر والغنم وال يقال للجنس الواحد منها نعم إال لإلبل 

  خاصة فإهنا غلبت عليها



  ) ٢٠٥البقرة ( َوالنَّْسلَ  املرتبة السابعة الَْحْرِث وقد ذكرنا اشتقاقه يف قوله َوُيْهِلَك الَْحْرثَ
مث إنه تعاىل ملا عدد هذه السبعة قال ذاِلَك َمَتاُع الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا قال القاضي ومعلوم أن متاعها إمنا خلق ليستمتع 
 به فكيف يقال إنه ال جيوز إضافة التزيني إىل اهللا تعاىل مث قال لالستمتاع مبتاع الدنيا وجوه منها أن ينفرد به من
خصه اهللا تعاىل هبذه النعم فيكون مذموماً ومنها أن يترك االنتفاع به مع احلاجة إليه فيكون أيضاً مذموماً ومنها 

أن ينتفع به يف وجه مباح من غري أن يتوصل بذلك إىل مصاحل اآلخرة وذلك ال ممدوح وال مذموم ومنها أن 
  مدوحينتفع به على وجه يتوصل به إىل مصاحل اآلخرة وذلك هو امل

مث قال تعاىل َواللَُّه ِعنَدُه ُحْسُن الَْمأَبِ اعلم أن املآب يف اللغة املرجع يقال آب الرجل إياباً وأوبة وأبية ومآبا قال 
اهللا تعاىل إِنَّ إِلَْيَنا إَِياَبُهْم واملقصود من هذا الكالم بيان أن من آتاه اهللا الدنيا كان الواجب عليه أن يصرفها إىل 

يه عمارة ملعاده ويتوصل هبا إىل سعادة آخرته مث ملا كان الغرض الترغيب يف املآب وصف املآب ما يكون ف
  باحلسن

  فإن قيل املآب قسما اجلنة وهي يف غاية احلسن والنار وهي خالية عن احلسن فكيف وصف املآب املطلق باحلسن
ا النار فهي املقصود بالغرض ألنه سبحانه خلق اخللق للرمحة ال للعذاب  قلنا املآب املقصود بالذات هو اجلنة فأم
  كما قال سبقت رمحيت غضيب وهذا سر يطلع منه على أسرار غامضة

 َخااِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواٌج قُلْ أَُؤَنبِّئُكُْم بَِخْيرٍ مِّن ذاِلكُْم ِللَِّذيَن اتَّقَْواْ ِعنَد َربِّهِْم َجنَّاٌت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االٌّ ْنهَاُر
  طَهََّرةٌ  َورِْضَوانٌ مَِّن اللَِّه َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعَباِدمُّ

  يف اآلية مسائل
  املسألة األوىل قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي أَُؤَنبّئُكُْم هبمزتني واختلفت الرواية عن نافع وأيب عمرو

  املعىن هل أؤنبئكم خبري املسألة الثانية ذكروا يف متعلق االستفهام ثالثة أوجه األول أن يكون

من ذالكم مث يبتدأ فيقال للذين اتقوا عند رهبم كذا وكذا والثاين هل أؤنبئكم خبري من ذالكم للذين اتقوا مث 
يبتدأ فيقال عند رهبم جّنات جتري والثالث هل أنبئكم خبري من ذالكم للذين اتقوا عند رهبم مث يبتدى فيقال 

  جّنات جتري
بّين يف )  ١٤آل عمران ( وجه النظم وجوه األول أنه تعاىل ملا قال َواللَُّه ِعنَدُه ُحْسُن الَْمأَبِ املسألة الثالثة يف 

هذه اآلية أن ذلك املآب كما أنه حسن يف نفسه فهو أحسن وأفضل من هذه الدنيا فقال قُلْ أَُؤَنّبئُكُْم بَِخْيرٍ ّمن 
أن منافع اآلخرة خري منها كما قال يف آية أخرى َواالِْخَرةُ  َخْيٌر  ذاِلكُْم الثاين أنه تعاىل ملا عدد نعم الدنيا بني

الثالث كأنه تعاىل نّبه على أن أمرك يف الدنيا وإن كان حسناً منتظماً إال أن أمرك يف اآلخرة )  ٧األعلى ( َوأَْبقَى 
ن األم فكذلك اآلخرة خري وأفضل واملقصود منه أن يعلم العبد أنه كما أن الدنيا أطيب وأوسع وأفسح من بط

  أطيب وأوسع وأفسح من الدنيا
املسألة الرابعة إمنا قلنا إن نعم اآلخرة خري من نعم الدنيا ألن نعم الدنيا مشوبة باملضرة ونعم اآلخرة خالية عن 

  شوب املضار بالكلية وأيضاً فنعم الدنيا منقطعة ال حمالة ونعم اآلخرة باقية ال حمالة
أن التقوى ما هي وباجلملة )  ٢البقرة ( ِذيَن اتَّقَواْ فقد بينا يف تفسري قوله تعاىل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني أما قوله تعاىل لّلَّ

فإن اإلنسان ال يكون متقياً إال إذا كان آتياً بالواجبات متحرزاً عن احملظورات وقال بعض أصحابنا التقوى 



رآن خمتصة باإلميان قال تعاىل َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ  عبارة عن اتقاء الشرك وذلك ألن التقوى صارت يف عرف الق
وظاهر اللفظ أيضاً مطابق له ألن االتقاء عن الشرك أعم من االتقاء عن مجيع احملظورات )  ٢٦الفتح ( التَّقَْوى 

ومن االتقاء عن بعض احملظورات ألن ماهية االشتراك ال تدل على ماهية االمتياز فحقيقة التقوى وماهيتها 
حاصلة عند حصول االتقاء عن الشرك وعرف القرآن مطابق لذلك فوجب محله عليه فكان قوله لّلَِّذيَن اتَّقَواْ 

  حمموالً على كل من اتقى الكفر باهللا
أما قوله تعاىل ِللَِّذيَن اتَّقَْواْ ِعنَد َرّبهِْم ففيه احتماالن األول أن يكون ذلك صفة للخري والتقدير هل أنبئكم خبري 

ذالكم عند رهبم للذين اتقوا والثاين أن يكون ذلك صفة للذين اتقوا والتقدير للذين اتقوا عند رهبم خري من  من
منافع الدنيا ويكون ذلك إشارة إىل أن هذا الثواب العظيم ال حيصل إال ملن كان متقياً عند اهللا تعاىل فيخرج عنه 

  املنافق ويدخل فيه من كان مؤمناً يف علم اهللا
قوله َجنَّاُت فالتقدير هو جّنات وقرأ بعضهم َجنَّاُت باجلر على البدل من خري واعلم أن قوله َجنَّاٍت َتْجرِى وأما 

ِمن َتْحِتَها االْنَهاُر وصف لطيب اجلّنة ودخل حتته مجيع النعم املوجودة فيها من املطعم واملشرب وامللبس واملفرش 
( املطالب كما قال تعاىل ِفيَها َما َتْشَتهِيِه االْْنفُُس َوَتلَذُّ االْْعُيُن واملنظر وباجلملة فاجلنة مشتملة على مجيع 

  ) ٧١الزخرف 
  مث قال َخاِلِديَن ِفيَها واملراد كون تلك النعم دائمة

ِفيَها أَْزواٌج  مث قال َوأَْزواٌج مُّطَهََّرةٌ  َورِْضوانٌ ّمَن اللَِّه وقد ذكرنا لطائفها عند قوله تعاىل يف سورة البقرة َولَُهْم
وحتقيق القول فيه أن النعمة وإن عظمت فلن تتكامل إال باألزواج اللوايت ال حيصل )  ٢٥البقرة ( مُّطَهََّرةٌ  

ةٍ  ويدخل يف   األنس إال هبن مث وصف األزواج بصفة واحدة جامعة لكل مطلوب فقال مُّطَهََّر

ر عن النساء يف الدنيا مما ينفر عنه الطبع ويدخل فيه ذلك الطهارة من احليض والنفاس وسائر األحوال اليت تظه
  كوهنن مطهرات من األخالق الذميمة ومن القبح وتشويه اخللقة ويدخل فيه كوهنن مطهرات من سوء العشرة

  مث قال تعاىل َورِْضوانٌ ّمَن اللَِّه وفيه مسألتان
أما الضم فهو لغة قيس ومتيم وقال الفّراء يقال املسألة األوىل قرأ عاصم َورِْضَواٍن بضم الراء والباقون بكسرها 

رضيت رضا ورضوانا ومثل الراضون بالكسر احلرمان والقربان وبالضم الطغيان والرجحان والكفران 
  والشكران

املسألة الثانية قال املتكلمون الثواب له ركنان أحدمها املنفعة وهي اليت ذكرناها والثاين التعظيم وهو املراد 
ذلك ألن معرفة أهل اجلنة مع هذا النعيم املقيم بأنه تعاىل راض عنهم حامد هلم مثن عليهم أزيد يف بالرضوان و

إجياب السرور من تلك املنافع وأما احلكماء فإهنم قالوا اجلّنات مبا فيها إشارة إىل اجلنة اجلسمانية والرضوان فهو 
الروحانية وهو عبارة عن جتلي نور جالل اهللا تعاىل يف إشارة إىل اجلنة الروحانية وأعلى املقامات إمنا هو اجلنة 

روح العبد واستغراق العبد يف معرفته مث يصري يف أول هذه املقامات راضياً عن اهللا تعاىل ويف آخرها مرضياً عند 
نَِني ونظري هذه اآلية قوله تعاىل َوَع)  ٢٨الفجر ( اهللا تعاىل واهللا اإلشارة بقوله رَاِضَيةً  مَّْرِضيَّةً   َد اللَُّه الُْمْؤِم

ى َجنَّاِت َعْدٍن َورِْض ةً  ِف ( وانٌ ّمَن اللَِّه َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها االْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَّيَب
  ) ٧٢التوبة 



سهم ما اختاره هلم من نعيم اآلخرة وأن مث قال َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعَباِد أي عامل مبصاحلهم فيجب أن يرضوا ألنف
  يزهدوا فيما زهدهم فيه من أمور الدنيا

  الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنآ إِنََّنآ َءاَمنَّا فَاغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ
  يف اآلية مسائل

فض صفة للذين اتقوا وتقدير اآلية للذين اتقوا املسألة األوىل يف إعراب موضع الَِّذيَن َيقُولُونَ وجوه األول أنه خ
الذين يقولون وجيوز أن يكون صفة للعباد والتقدير واهللا بصري بالعباد وأولئك هم املتقون الذين هلم عند رهبم 
جّنات هم الذين يقولون كذا وكذا والثاين أن يكون نصباً على املدح والثالث أن يكون رفعاً على التخصيص 

  الذين يقول كذا وكذاوالتقدير هم 
ا وذلك املسألة الثانية إعلم أنه تعاىل حكى عنهم أهنم قالوا َربََّنا إِنََّنا ءاَمنَّا مث إهنم قالوا بعد ذلك فَاغِْفْر لََنا ذُُنوَبَن

يدل على أهنم توسلوا مبجرد اإلميان إىل طلب املغفرة واهللا تعاىل حكى ذلك عنهم يف معرض املدح هلم والثناء 
  هم فدل هذا على أن العبد مبجرد اإلميان يستوجب الرمحة واملغفرة من اهللاعلي

تعاىل فإن قالوا اإلميان عبارة عن مجيع الطاعات أبطلنا ذلك عليهم بالدالئل املذكورة يف تفسري قوله الَِّذيَن 
نوب كان إدخاله النار قبيحاً من ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ وأيضاً فمن أطاع اهللا تعاىل يف مجيع األمور وتاب عن مجيع الذ

اهللا عندهم والقبيح هو الذي يلزم من فعله إما اجلهل وإما احلاجة فهما حماالن ومستلزم احملال حمال فإدخال اهللا 
تعاىل إياهم النار حمال وما كان حمال الوقوع عقالً كان الدعاء والتضرع يف أن ال يفعله اهللا عبثاً وقبيحاً ونظري 

ا َربََّنا فَاغِْفْر وله تعاىل يف آخر هذه السورة رَّبََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدياً ُيَناِدى ِلِإلَمياِن أَنْ ءاِمُنواْ بَِرّبكُْم فَئَاَمنَّهذه اآلية ق
  ) ١٩٣آل عمران ( لََنا ذُُنوَبَنا َوكَفّْر َعنَّا َسّيئَاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع 

( مجلة الطاعات يف حصول املغفرة حيث اتبع هذه اآلية بقوله الصَّابِرِيَن َوالصَّاِدِقَني فإن قيل أليس أنه تعاىل اعترب 
  ) ١٧آل عمران 

قلنا تأويل هذه اآلية ما ذكرناه وذلك ألنه تعاىل جعل جمّرد اإلميان وسيلة إىل طلب املغفرة مث ذكر بعدها صفات 
ت شرائط حلصول هذه املغفرة لكان ذكرها قبل املطيعني وهي كوهنم صابرين صادقني ولو كانت هذه الصفا

طلب املغفرة أوىل فلما رتب طلب املغفرة على جمرد اإلميان مث ذكر بعد ذلك هذه الصفات علمنا أن هذه 
  الصفات غري معتربة يف حصول أصل املغفرة وإمنا هي معتربة يف حصول كمال الدرجات

  َوالُْمنِفِقَني َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِاالٌّ ْسَحارِالصَّابِرِيَن َوالصَّاِدِقَني َوالْقَانِِتَني 
  وفيه مسائل

املسألة األوىل الصَّابِرِيَن قيل نصب على املدح بتقدير أعين الصابرين وقيل الصابرين يف موضع جر على البدل 
  من الذين

  املسألة الثانية إعلم أنه تعاىل ذكر ههنا صفات مخسة
راد كوهنم صابرين يف أداء الواجبات واملندوبات ويف ترك احملظورات وكوهنم الصفة األوىل كوهنم صابرين وامل

صابرين يف كل ما ينزل هبم من احملن والشدائد وذلك بأن ال جيزعوا بل يكونوا راضني يف قلوهبم عن اهللا تعاىل 
قال سفيان بن عيينة يف قوله )  ١٥٦البقرة ( لَْيِه راجِعونَ كما قال الَِّذيَن إِذَا أََصاَبتُْهم مُِّصيَبةٌ  قَالُواْ إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِ



إن هذه اآلية تدل على أهنم إمنا استحقوا تلك )  ٢٤السجدة ( َوَجَعلَْنا ِمْنُهْم أَِئمَّةً  َيْهُدونَ بِأَْمرَِنا لَمَّا َصَبُرواْ 
فقال أي صرب أشد على الدرجات العالية من اهللا تعاىل بسبب الصرب ويروى أنه وقف رجل على الشليب 

الصابرين فقال الصرب يف اهللا تعاىل فقال ال فقال الصرب هللا تعاىل فقال ال فقال الصرب مع اهللا تعاىل قال ال قال 
  فايش قال الصرب عن اهللا تعاىل فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تتلف

  ) ١٧٧البقرة ( والضَّرَّاء َوِحَني الَْبأْسِ  وقد كثر مدح اهللا تعاىل للصابرين فقال َوالصَّابِرِيَن ِفى الَْبأَْساء
الصفة الثانية كوهنم صادقني إعلم أن لفظ الصدق قد جيري على القول والفعل والنّية فالصدق يف القول 

مشهور وهو جمانبة الكذب والصدق يف الفعل اإلتيان به وترك االنصراف عنه قبل متامه يقال صدق فالن يف 
ويقال يف ضده كذب يف القتال وكذب يف احلملة والصدق يف النّية إمضاء العزم  القتال وصدق يف احلملة

  واإلقامة عليه حىت يبلغ الفعل
ِه قَانِِتَني  وباجلملة فهو عبارة عن )  ٢٣٨البقرة ( الصفة الثالثة كوهنم قانتني وقد فسرناه يف قوله تعاىل َوقُوُمواْ ِللَّ

  الدوام على العبادة واملواظبة عليها
لصفة الرابعة كوهنم منفقني ويدخل فيه إنفاق املرء على نفسه وأهله وأقاربه وصلة رمحه ويف الزكاة واجلهاد ا

  وسائر وجوه الرب
الصفة اخلامسة كوهنم مستغفرين باألسحار والسحر الوقت الذي قبل طلوع الفجر وتسحر إذا أكل يف ذلك 

ه باالستغفار والدعاء ألن اإلنسان ال يشتغل بالدعاء الوقت واعلم أن املراد منه من يصلي بالليل مث يتبع
واالستغفار إال أن يكون قد صلّى قبل ذلك فقوله َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِاالْْسَحارِ يدل على أهنم كانوا قد صلوا بالليل 

قت السحر واعلم أن االستغفار بالسحر له مزيد أثر يف قوة اإلميان ويف كمال العبودية من وجوه األول أن يف و
يطلع نور الصبح بعد أن كانت الظلمة شاملة للكل وبسبب طلوع نور الصبح كأن األموات يصريون أحياء 

طلوع صبح العامل الكبري يطلع صبح العامل الصغري  فهناك وقت اجلود العام والفيض التام فال يبعد أن يكون عند 
لسحر أطيب أوقات النوم فإذا أعرض العبد عن تلك وهو ظهور نور جالل اهللا تعاىل يف القلب والثاين أن وقت ا

اللذة وأقبل على العبودية كانت الطاعة أكمل والثالث نقل عن ابن عباس َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِاالْْسَحارِ يريد املصلني 
  صالة الصبح

ألن قوله الصَّابِرِيَن يدل على  املسألة الثالثة قوله َوالصَّابِرِيَن َوالصَّاِدِقَني أكمل من قوله الذين يصربون ويصدقون
  أن هذا املعىن عادهتم وخلقهم وأهنم ال ينفكون عنها

املسألة الرابعة اعلم أن هللا تعاىل على عباده أنواعاً من التكليف والصابر هو من يصرب على أداء مجيع أنواعها مث 
وع فيه وكمال هذه املرتبة أنه إذا إن العبد قد يلتزم من عند نفسه أنواعاً أُخر من الطاعات وإما بسبب الشر

ا كانت هذه املرتبة  التزم طاعة أن يصدق نفسه يف التزامه وذلك بأن يأيت بذلك للملتزم من غري خلل ألبتة ومل
ال جرم ذكر سبحانه الصابرين أوالً مث قال الصَّاِدِقَني ثانياً مث إنه تعاىل ندب إىل املواظبة على  متأخرة عن األوىل 

ني من الطاعة فقال َوالْقَانِِتَني فهذه األلفاظ الثالثة للترغيب يف املواظبة على مجيع أنواع الطاعات مث هذين النوع
بعد ذلك ذكر الطاعات املعينة وكان أعظم الطاعات قدراً أمران أحدمها اخلدمة باملال وإليه اإلشارة بقوله عليه 



( ُمَناِفِقَني والثانية اخلدمة بالنفس وإليه اإلشارة بقوله فذكر هنا بقوله َوالْ) والشفقة على خلق اهللا ( السالم 
  فذكره هنا بقوله َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِاالْْسَحارِ) التعظيم ألمر اهللا 

دم ههنا ذكر املنفقني على ذكر املستغفرين وأخر يف قوله  التعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلق ( فإن قيل فلم ق
  )اهللا 

ة يف شرح عروج العبد من األدىن إىل األشرف فال جرم وقع اخلتم بذكر املستغفرين باألسحار قلنا ألن هذه اآلي
  يف شرح نزول العبد من األشرف إىل األدىن فال جرم كان الترتيب بالعكس) التعظيم ألمر اهللا ( وقوله 

واو العطف عنها املسألة الرابعة هذه اخلمسة إشارة إىل تعديد الصفات ملوصوف واحد فكان الواجب حذف 
إال أنه ذكر ههنا واو العطف وأظن والعلم عند )  ٢٤احلشر ( كما يف قوله ُهَو اللَُّه الَْخاِلُق الَْبارِىء الُْمَصّوُر 

اهللا أن كل من كان معه واحدة من هذه اخلصال دخل حتت املدح العظيم واستوجب هذا الثواب اجلزيل واهللا 
  أعلم

  إله إِالَّ ُهَو َوالَْملَاِئكَةُ  َوأُْولُواْ الِْعلْمِ قَآِئَماً بِالِْقْسِط الَ إله إِالَّ ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم َشهَِد اللَُّه أَنَُّه الَ
أردفه بأن بّين )  ١٦آل عمران ( إعلم أنه تعاىل ملا مدح املؤمنني وأثىن عليهم بقوله الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا إِنََّنا ءاَمنَّا 

  ئل اإلميان ظاهرة جلية فقال َشهَِد اللَُّه وفيه مسائلأن دال
على العلم به فإنه ال ميكن إثباته ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل إعلم أن كل ما يتوقف العلم بنبّوة حممد 

 العلم بالدالئل السمعية أما ما يكون كذلك فإنه جيوز إثباته بالدالئل السمعية ويف حق املالئكة ويف حق أويل
ال يتوقف على العلم بكون اهللا تعاىل واحداً فال جرم جيوز ) صلى اهللا عليه وسلم ( لكن العلم بصحة نبّوة حممد 

  إثبات كون اهللا تعاىل واحداً مبجرد الدالئل السمعية القرآنية
ِئكَةُ  َوأُْولُواْ الِْعلْمِ قولني أحدمها أن إذا عرفت هذا فنقول ذكروا يف قوله َشهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إله إِالَّ ُهَو َوالَْملَا

الشهادة من اهللا تعاىل ومن املالئكة ومن أويل العلم مبعىن واحد الثاين أنه ليس كذلك أما القول األول فيمكن 
  تقريره من وجهني

يف حق اهللا  الوجه األول أن جتعل الشهادة عبارة عن اإلخبار املقرون بالعلم فهذا املعىن مفهوم واحد وهو حاصل
تعاىل ويف حق املالئكة ويف حق أويل العلم أما من اهللا تعاىل فقد أخرب يف القرآن عن كونه واحداً ال إاله معه وقد 
بينا أن التمسك بالداللة السمعية يف هذه املسألة جائز وأما من املالئكة وأويل العلم فكلهم أخربوا أيضاً أن اهللا 

لى هذا التقرير أن املفهوم من الشهادة معىن واحد يف حق اهللا ويف حق املالئكة تعاىل واحد ال شريك له فثبت ع
  ويف حق أويل العلم

الوجه الثاين أن جنعل الشهادة عبارة عن اإلظهار والبيان مث نقول إنه تعاىل أظهر ذلك وبينه بأن خلق ما يدل 
ر الدالئل والرباهني أما املالئكة فقد بّينوا ذلك على ذلك أما املالئكة وأولوا العلم فقد أظهروا ذلك وبّينوه بتقري

للرسل عليهم الصالة والسالم والرسل للعلماء والعلماء لعامة اخللق فالتفاوت إمنا وقع يف الشيء الذي به 
حصل اإلظهار والبيان فاملفهوم اإلظهار والبيان فهو مفهوم واحد يف حق اهللا سبحانه وتعاىل ويف حق أويل العلم 

صلى اهللا عليه ( املفهوم من الشهادة واحد على هذين الوجهني واملقصود من ذلك كأنه يقول للرسول  فظهر أن
إن وحدانية اهللا تعاىل أمر قد ثبت بشهادة اهللا تعاىل وشهادة مجيع املعتربين من خلقه ومثل هذا الدين ) وسلم 



ة األوثان فاثبت أنت وقومك يا حممد املتني واملنهج القومي ال يضعف خبالف بعض اجلهال من النصارى وعبد
  على ذلك فإنه هو اإلسالم والدين عند اهللا هو اإلسالم

القول الثاين قول من يقول شهادة اهللا تعاىل على توحيده عبارة عن أنه خلق الدالئل الدالة على توحيده وشهادة 
األمرين يسمى شهادة مل يبعد أن املالئكة وأويل العلم عبارة عن إقرارهم بذلك وملا كان كل واحد من هذين 

يَن ءاَمُنواْ َصلُّواْ جيمع بني الكل يف اللفظ ونظريه قوله تعاىل إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِىّ  ياأَيَُّها أَيَُّها الَِّذ
َسلُّمواْ َتْسِليماً  صالة من املالئكة ومن املالئكة غري ومعلوم أن الصالة من اهللا غري ال)  ٥٦األحزاب ( َعلَْيِه َو

  الصالة من الناس مع أنه قد مجعهم يف اللفظ
  فإن قيل املدعي للوحدانية هو اهللا فكيف يكون املدعي شاهداً

اجلواب من وجوه األول وهو أن الشاهد احلقيقي ليس إال اهللا وذلك ألنه تعاىل هو الذي خلق األشياء وجعلها 
ك الدالئل ملا صحت الشهادة مث بعد ذلك نصب تلك الدالئل هو الذي وفق دالئل على توحيده ولوال تل

العلماء ملعرفة تلك الدالئل ولوال تلك الدالئل اليت نصبها اهللا تعاىل وهدى إليها لعجزوا عن التوصل هبا إىل 
لْ أَى ُّ َشىْ ء معرفة التوحيد وإذا كان األمر كذلك كان الشاهد على الوحدانية ليس إال اهللا وحده وهلذا قال قُ

  ) ١٩األنعام ( أَكَْبُر َشَهادةً  قُلِ اللَِّه 
الوجه الثاين يف اجلواب أنه هو املوجود أزالً وأبداً وكل ما سواه فقد كان يف األزل عدماً صرفاً ونفياً حمضاً 

هداً فكان احلق والعدم يشبه الغائب واملوجود يشبه احلاضر فكل ما سواه فقد كان غائباً وبشهادة احلق صار شا
  شاهداً عل الكل فلهذا قال َشهَِد اللَُّه أَنَُّه الَ إله إِالَّ هَُو

الوجه الثالث أن هذا وإن كان يف صورة الشهادة إال أنه يف معىن اإلقرار ألنه ملا أخرب أنه ال إاله سواه كان 
هذا الكالم جارياً جمرى اإلقرار بأنه جيب الكل عبيداً له واملوىل الكرمي ال يليق به أن ال خيل مبصاحل العبيد فكان 

  وجوب الكرمي عليه أن يصلح جهات مجيع اخللق
( اِإلْسلَاُم  الوجه الرابع يف اجلواب قرأ ابن عباس َشهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إله إِالَّ ُهَو بكسر أَنَُّه مث قرأ إِنَّ الّديَن ِعنَد اللَِّه

ون املعىن شهد اهللا أن الدين عند اهللا اإلسالم ويكون قوله أَنَُّه ال إله إِالَّ بفتح ءاٍن فعلى هذا يك)  ١٩آل عمران 
ُهَو اعتراضاً يف الكالم واعلم أن اجلواب ال يعتمد عليه ألن هذه القراءة غري مقبولة عند العلماء وبتقدير ءاٍن 

  بسبب القراءة األخرى تكون مقبولة لكن القراءة األوىل متفق عليها فاإلشكال الوارد عليها ال يندفع

املسألة الثانية املراد من أُْوِلى الِْعلْمِ يف هذه اآلية الذين عرفوا وحدانيته بالدالئل القاطعة ألن الشهادة إمنا تكون 
( صلى اهللا عليه وسلم ( مقبولة إذا كان اإلخبار مقروناً بالعلم ولذلك قال  ) إذا علمت مثل الشمس فاشهد ) 

  ه الدرجة العالية واملرتبة الشريفة ليست إال لعلماء األصولوهذا يدل على أن هذ
اً بِالِْقْسِط ففيه مسائل   أما قوله تعاىل قَاِئَم

  املسألة األوىل قَاِئَماً بِالِْقْسِط منتصب وفيه وجوه
ال الوجه األول نصب على احلال مث فيه وجوه أحدها التقدير شهد اهللا قائماً بالقسط وثانيها جيوز أن يكون حا

من هو تقديره ال إاله إال هو قائماً بالقسط ويسمى هذا حاالً مؤكدة كقولك أتانا عبد اهللا شجاعاً وكقولك ال 
  رجل إال عبد اهللا شجاعاً



الوجه الثاين أن يكون صفة املنفي كأنه قيل ال إاله قائماً بالقسط إال هو وهذا غري بعيد ألهنم يفصلون بني الصفة 
  واملوصوف
  لث أن يكون نصباً على املدحوالوجه الثا

د حق املدح أن يكون معرفة كقولك احلمد هللا احلمي   فإن قيل أليس من 
  قلنا وقد جاء نكرة أيضاً وأنشد سيبويه ويأوي إىل نسوة عطل

  وشعثاً مراضع مثل السعايل
ر وأولوا العلم حال كون كل املسألة الثانية قوله قَاِئَماً بِالِْقْسِط فيه وجهان األول أنه حال من املؤمنني والتقدي

  واحد منهم قائماً بالقسط يف أداء هذه الشهادة والثاين وهو قول مجهور املفسرين أنه حال من َشهَِد اللَُّه
  املسألة الثالثة معىن كونه قَاِئَماً بِالِْقْسِط قائماً بالعدل كما يقال فالن قائم بالتدبري أي جيريه على االستقامة

دل منه ما هو متصل بباب الدنيا ومنه ما هو متصل بباب الدين أما املتصل بالدين فانظر أوالً واعلم أن هذا الع
يف كيفية خلقة أعضاء اإلنسان حىت تعرف عدل اهللا تعاىل فيها مث انظر إىل اختالف أحوال اخللق يف احلسن 

بأن كل ذلك عدل من اهللا  والقبح والغىن والفقر والصحة والسقم وطول العمر وقصره واللذة واآلالم واقطع
وحكمة وصواب مث انظر يف كيفية خلقة العناصر وأجرام األفالك وتقدير كل واحد منها بقدر معني وخاصية 
معينة واقطع بأن كل ذلك حكمة وصواب أما ما يتصل بأمر الدين فانظر إىل اختالف اخللق يف العلم واجلهل 

ههنا يف ) الكشاف ( بأن كل ذلك عدل وقسط ولقد خاض صاحب والفطانة والبالدة واهلداية والغواية واقطع 
التعصب لالعتزال وزعم أن اآلية دالة على أن اإلسالم هو العدل والتوحيد وكان ذلك املسكني بعيداً عن 

معرفة هذه األشياء إال أنه فضويل كثري اخلوض فيما ال يعرف وزعم أن اآلية دلّت على أن من أجاز الرؤية أو 
اجلرب مل يكن على دين اهللا الذي هو اإلسالم والعجب أن أكابر املعتزلة وعظماءهم أفنوا أعمارهم يف ذهب إىل 

ا وجدوا فيه سوى الرجوع إىل الشاهد من غري جامع عقلي  طلب الدليل على أنه لو كان مرئياً لكان جسماً وم
  قاطع فهذا املسكني الذي ما شم رائحة العلم من أين وجد ذلك

اجلرب فاخلوض فيه من ذلك املسكني خوض فيما ال يعنيه ألنه ملا اعترف بأن اهللا تعاىل عامل جبميع وأما حديث 
اجلزئيات واعترف بأن العبد ال ميكنه أن يقلب علم اهللا جهالً فقد اعترف هبذا اجلرب فمن أين هو واخلوض يف 

  أمثال هذه املباحث
يف إعادته وجوه األول أن تقدير اآلية شهد اهللا أنه ال إاله إال هو وإذا مث قال اهللا تعاىل الَ إله إِالَّ ُهَو والفائدة 

شهد بذلك فقد صح أنه ال إاله إال هو ونظريه قول من يقول الدليل دلّ على وحدانية اهللا تعاىل ومىت كان 
وشهدت املالئكة  كذلك صح القول بوحدانية اهللا تعاىل الثاين أنه تعاىل ملا أخرب أن اهللا شهد أنه ال إاله إال هو

وأولوا العلم بذلك صار التقدير كأنه قال يا أمة حممد فقولوا أنتم على وفق شهادة اهللا وشهادة املالئكة وأويل 
العلم الَ إله إِالَّ ُهَو فكان الغرض من اإلعادة األمر بذكر هذه الكلمة على وفق تلك الشهادات الثالث فائدة 

ب أن يكون أبداً يف تكرير هذه الكلمة فإن أشرف كلمة يذكرها اإلنسان هذا التكرير اإلعالم بأن املسلم جي
هي هذه الكلمة فإذا كان يف أكثر األوقات مشتغالً بذكرها وبتكريرها كان مشتغالً بأعظم أنواع العبادات 

أوالً ليعلم أنه ال فكان الغرض من التكرير يف هذه اآلية حث العباد على تكريرها الرابع ذكر قوله الَ إله إِالَّ ُهَو 



  حتق العبادة إال هللا تعاىل وذكرها ثانيا ليعلم أنه القائم بالقسط ال جيور وال يظلم
أما قوله الَعزِيُز احلَِكيُم فالعزيز إشارة إىل كمال القدرة واحلكيم إشارة إىل كمال العلم ومها الصفتان اللتان ميتنع 

قسط ال يتم إال إذا كان عاملاً مبقادير احلاجات وكان قادراً على حصول اإلالهية إال معهما ألن كونه قائماً بال
اً يف  حتصيل املهمات وقدم العزيز على احلكيم يف الذكر ألن العلم بكونه تعاىل قادراً متقدم على العلم بكونه عامل

تدلني ال جرم قدم طريق املعرفة اإلستداللية فلما كان مقدماً يف املعرفة اإلستداللية وكان هذا اخلطاب مع املس
  تعاىل ذكر العزيز على احلكيم

ُم َبْغًيا َبْيَنُهْم َوَمن َيكْفُْر إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اللَِّه اِإلْسلَاُم َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءُهُم الِْعلْ
  ابِبِآَياِت اللَِّه فَإِنَّ اللَِّه َسرِيُع الِْحَس

  وفيه مسائل
املسألة األوىل اتفق القّراء على كسر ءاٍن إال الكسائي فإنه فتح ءاٍن وقراءة اجلمهور ظاهرة ألن الكالم الذي 
ا قراءة الكسائي فالنحويون ذكروا فيه ثالثة أوجه األول أن التقدير شهد اهللا أنه ال إاله إال هو  قبله قد مت وأم

ألن كونه تعاىل واحداً موجب أن يكون الدين احلق هو اإلسالم ألن دين أن الدين عند اهللا اإلسالم وذلك 
اإلسالم هو املشتمل على هذه الوحدانية والثاين أن التقدير شهد اهللا أنه ال إاله إال هو وأن الدين عند اهللا 

مشتمل على  اإلسالم الثالث وهو قول البصريني أن جيعل الثاين بدالً من األول مث إن قلنا بأن دين اإلسالم
التوحيد نفسه كان هذا من باب قولك ضربت زيداً نفسه وإن قلنا دين اإلسالم مشتمل على التوحيد كان هذا 

  من باب بدل االشتمال كقولك ضربت زيداً رأسه
ال حيسب إعادة اسم اهللا تعاىل كما يقال ضربت زيداً رأس زيد   فإن قيل فعلى هذا الوجه وجب أن 

  يف موضع الكناية قال الشاعر قلنا قد يظهرون االسم

  ال أرى املوت يسبق املوت شي
  وأمثاله كثرية

املسألة الثانية يف كيفية النظم من قرأ إِنَّ الّديَن بفتح ءاٍن كان التقدير شهد اهللا ألجل أنه ال إاله إال هو أن الدين 
تعاىل شهد هبذه الوحدانية كان  عند اهللا اإلسالم فإن اإلسالم إذا كان هو الدين املشتمل على التوحيد واهللا

الالزم من ذلك أن يكون الدين عند اهللا اإلسالم ومن قرأ إِنَّ الّديَن بكسر اهلمزة فوجه االتصال هو أنه تعاىل 
بّين أن التوحيد أمر شهد اهللا بصحته وشهد به املالئكة وأولوا العلم ومىت كان األمر كذلك لزم أن يقال إِنَّ 

  ِه اِإلْسلَاُمالّديَن ِعنَد اللَّ
املسألة الثالثة أصل الدين يف اللغة اجلزاء مث الطاعة تسمى ديناً ألهنا سبب اجلزاء وأما اإلسالم ففي معناه يف أصل 

اللغة أوجه األول أنه عبارة عن الدخول يف اإلسالم أي يف االنقياد واملتابعة قال تعاىل َوالَ َتقُولُواْ ِلَمْن أَلْقَى 
أي ملن صار منقاداً لكم ومتابعاً لكم والثاين من أسلم أي دخل يف السلم كقوهلم )  ٩٤النساء ( لَاَم إِلَْيكُُم السَّ

سلم  أسىن وأقحط وأصل السلم السالمة الثالث قال ابن األنباري املسلم معناه املخلص هللا عبادته من قوهلم 
تعاىل هذا ما يتعلق بتفسري لفظ اإلسالم يف الشيء لفالن أي خلص له فاإلسالم معناه إخالص الدين والعقيدة هللا 

أصل اللغة أما يف عرف الشرع فاإلسالم هو اإلميان والدليل عليه وجهان األول هذه اآلية فإن قوله إِنَّ الّديَن 



 ِعنَد اللَِّه اِإلْسلَاُم يقتضي أن يكون الدين املقبول عند اهللا ليس إال اإلسالم فلو كان اإلميان غري اإلسالم وجب
أن ال يكون اإلميان ديناً مقبوالً عند اهللا وال شك يف أنه باطل الثاين قوله تعاىل َوَمن َيْبَتغِ غَْيَر اإلْسلَامِ ِديًنا فَلَن 

  فلو كان اإلميان غري اإلسالم لوجب أن ال يكون اإلميان ديناً مقبوالً عند اهللا تعاىل)  ٨٥آل عمران ( ُيقَْبلَ ِمْنُه 
هذا صريح يف أن )  ١٤احلجرات (  قَالَِت االْْعَراُب ءاَمنَّا قُل لَّْم ُتْؤِمُنواْ َولَاِكن قُولُواْ أَْسلَْمَنا فإن قيل قوله تعاىل

  اإلسالم مغاير لإلميان
قلنا اإلسالم عبارة عن االنقياد يف أصل اللغة على ما بينا واملنافقون انقادوا يف الظاهر من خوف السيف فال 

الً يف حكم الظاهر واإلميان كان أيضاً حاصالً يف حكم الظاهر ألنه تعاىل قال َوالَ جرم كان اإلسالم حاص
واإلميان الذي ميكن إدارة احلكم عليه هو اإلقرار الظاهر فعلى )  ٢٢١البقرة ( َتْنِكحُواْ الُْمْشرِكَاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ 

ة واملنافق حصل له اإلسالم الظاهر ومل حيصل له هذا اإلسالم واإلميان تارة يعتربان يف الظاهر وتارة يف احلقيق
اإلسالم الباطن ألن باطنه غري منقاد لدين اهللا فكان تقدير اآلية مل تسلموا يف القلب والباطن ولكن قولوا أسلمنا 

  يف الظاهر واهللا أعلم
ا اْخَتلََف الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكتَاَب إِالَّ ِمن َبْعِد َما  َجاءُهُم الِْعلُْم َبْغًيا َبْيَنُهْم َوَمن َيكْفُْر بِآَياِت اللَِّه فَإِنَّ أما قوله تعاىل َوَم

  اللَِّه َسرِيُع الِْحَسابِ فيه مسائل

املسألة األوىل الغرض من اآلية بيان إن اهللا تعاىل أوضح الدالئل وأزال الشبهات والقوم ما كفروا إال ألجل 
أُوُتواْ الِْكَتاَب فيه وجوه األول املراد هبم اليهود واختالفهم أن موسى عليه التقصري فقوله َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن 

السالم ملا قربت وفاته سلم التوراة إىل سبعني حرباً وجعلهم أمناء عليها واستخلف يوشع فلما مضى قرن بعد 
طلب الدنيا والثاين املراد قرن اختلف أبناء السبعني من بعد ما جاءهم العلم يف التوراة بغياً بينهم وحتاسدوا يف 

النصارى واختالفهم يف أمر عيسى عليه السالم بعد ما جاءهم العلم بأنه عبد اهللا ورسوله والثالث املراد اليهود 
( والنصارى واختالفهم هو أنه قالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا وأنكروا نبّوة حممد 

  الوا حنن أحق بالنبّوة من قريش ألهنم أميون وحنن أهل الكتابوق) صلى اهللا عليه وسلم 
ا َجاءُهُم الِْعلُْم املراد منه إال من بعد ما جاءهتم الدالئل اليت لو نظروا فيها حلصل  املسألة الثانية قوله إِالَّ ِمن َبْعِد َم

يم ال يصح وهذه اآلية وردت يف هلم العلم ألنا لو محلناه على العلم لصاروا معاندين والعناد على اجلمع العظ
  كل أهل الكتاب وهم مجع عظيم

املسألة الثالثة يف انتصاب قوله َبِغّياً وجهان األول قول األخفش إنه انتصب على أنه مفعول له أي للبغي كقولك 
اْخَتلََف جئتك طلب اخلري ومنع الشر والثاين قول الزجاج إنه انتصب على املصدر من طريق املعىن فإن قوله َوَما 

الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكتَاَب قائم مقام قوله وما بغى الذين أوتوا الكتاب فجعل َبِغّياً مصدراً والفرق بني املفعول له وبني 
  املصدر أن املفعول له غرض للفعل وأما املصدر فهو املفعول املطلق الذي أحدثه الفاعل

ُهْم من صلة قوله اْخَتلََف واملعىن وما اختلفوا بغياً بينهم إال من بعد ما املسألة الرابعة قال األخفش قوله َبْغياً َبْيَن
جاءهم العلم بغياً بينهم وقال غريه املعىن وما اختلفوا إال من بعد ما جاءهم العلم إال للبغي بينهم فيكون هذا 

هم أهنم اختلفوا بسبب ما إخباراً عن أهنم إمنا اختلفوا للبغي وقال القفال وهذا أجود من األول ألن األول يو
  جاءهم من العلم والثاين يفيد أهنم إمنا اختلفوا ألجل احلسد والبغي



 مث قال تعاىل َوَمن َيكْفُْر بِآَياِت اللَِّه فَإِنَّ اللَِّه َسرِيُع الِْحسَابِ وهذا هتديد وفيه وجهان األول املعىن فإنه سيصري
كفره والثاين أن اهللا تعاىل سيعلمه بأعماله ومعاصيه وأنواع كفره  إىل اهللا تعاىل سريعاً فيحاسبه أي جيزيه على

  بإحصاء سريع مع كثرة األعمال
ِه َوَمنِ اتََّبَعنِ َوقُلْ لِّلَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب َواالٍّ مِّيَِّني  َءأَْسلَْمُتْم فَإِنْ أَْسلَُمواْ فَقَِد فَإنْ َحآجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوْجهِىَ  للَّ

  اْهَتَدواْ وَّإِن َتَولَّْواْ فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعَباِد

إعلم أنه تعاىل ملا ذكر من قبل أن أهل الكتاب اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وأهنم أصروا على الكفر مع 
اجتهم فقال فَإنْ َحاجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوْجهِى ما يقوله يف حم) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك بّين اهللا تعاىل للرسول 

  َ للَِّه َوَمنِ اتََّبَعنِ ويف كيفية إيراد هذا الكالم طريقان
كان قد أظهر هلم احلجة على ) صلى اهللا عليه وسلم ( الطريق األول أن هذا إعراض عن احملاجة وذلك ألنه 

ذه السورة مدنّية وكان قد أظهر هلم املعجزات بالقرآن ودعاء صدقه قبل نزول هذه اآلية مراراً وأطواراً فإن ه
الشجرة وكالم الذئب وغريها وأيضاً قد ذكر قبل هذه اآلية آيات دالة على صحة دينه فأوهلا أنه تعاىل ذكر 

ْيَك الِْكَتاَب احلجة بقوله الَْحى ُّ الْقَيُّوُم على فساد قول النصارى يف إالهية عيسى عليه السالم وبقوله َنزَّلَ َعلَ
ا قررناه فيما تقدم مث )  ٣آل عمران ( بِالَْحّق  على صحة النبّوة وذكر شبه القوم وأجاب عنها بأسرها على م

ْد كَانَ لَكُْم  ا بيناه يف تفسري قوله تعاىل قَ ذكر هلم معجزة أخرى وهي املعجزات اليت شاهدوها يوم بدر على م
ْينِ الَْتقََتا  مث بّين صحة القول بالتوحيد ونفى الضد والند والصاحبة والولد بقوله )  ١٣آل عمران  (ءاَيةٌ  ِفي ِفئََت

مث بّين تعاىل أن ذهاب هؤالء اليهود والنصارى عن احلق )  ١٨آل عمران ( َشهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إله إِالَّ ُهَو 
النقياد للحق والتأمل يف الدالئل لو واختالفهم يف الدين إمنا كان ألجل البغي واحلسد وذلك ما حيملهم على ا

كانوا خملصني فظهر أنه مل يبق من أسباب إقامة احلجة على فرق الكفار شيء إال وقد حصل فبعد هذا قال فَإنْ 
األنف َحاجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوْجهِىَ  للَِّه َوَمنِ اتََّبَعنِ يعين إنا بالغنا يف تقرير الدالئل وإيضاح البينات فإن تركتم 

واحلسد ومتسكتم هبا كنتم أنتم املهتدين وإن أعرضتم فإن اهللا تعاىل من وراء جمازاتكم وهذا التأويل طريق معتاد 
يف الكالم فإن احملق إذا ابتلى باملبطل اللجوج وأورد عليه احلجة حاالً بعد حال فقد يقول يف آخر األمر أما أنا 

بلون على عبودية اهللا تعاىل فإن وافقتم واتبعتم احلق الذي أنا عليه ومن اتبعين فمنقادون للحق مستسلمون له مق
بعد هذه الدالئل اليت ذكرهتا فقد اهتديتم وإن أعرضتم فإن اهللا باملرصاد فهذا الطريق قد يذكره احملتج احملق مع 

  املبطل املصر يف آخر كالمه
  ِه حماجة وإظهار للدليل وبيانه من وجوهالطريق الثاين وهو أن نقول إن قوله أَْسلَْمُت َوْجهِىَ  للَّ

الوجه األول أن القوم كانوا مقرين بوجود الصانع وكونه مستحقاً للعبادة فكأنه عليه الصالة والسالم قال 
للقوم هذا متفق عليه بني الكل فأنا مستمسك هبذا القدر املتفق عليه وداع للخلق إليه وإمنا اخلالف يف أمور 

عون فعليكم االثبات فإن اليهود يدعون التشبيه واجلسمية والنصارى يدعون إالهية عيسى وراء ذلك وأنتم املد
واملشركني يدعون وجوب عبادة األوثان فهؤالء هم املدعون هلذه األشياء فعليهم إثباهتا وأما أنا فال أدعي إال 

تعاىل بِالُْمفِْسِديَن قُلْ ياأَْهلَ  وجوب طااعة اهللا تعاىل وعبوديته وهذا القدر متفق عليه ونظريه هذه اآلية قوله
  ) ٦٤آل عمران ( اً الِْكَتابِ َتعَالَْواْ إِلَى كَِلَمةٍ  َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم أَالَّ َنْعُبَد إِالَّ اللََّه َوالَ ُنْشرَِك بِِه َشْيئ



والنصارى وعبدة األوثان كانوا والوجه الثاين يف كيفية االستدالل ما ذكره أبو مسلم األصفهاين وهو أن اليهود 
مقرين بتعظيم إبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه واإلقرار بأنه كان حمقاً يف قوله صادقاً يف دينه إال يف زيادات من 

  بأن يتبع ملته فقال ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن) صلى اهللا عليه وسلم ( الشرائع واألحكام فأمر اهللا تعاىل حممداً 

يف هذا املوضع أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث إنه تعاىل أمر حممداً )  ١٢٣النحل ( ْع ِملَّةَ  إِْبراِهيَم َحنِيفًا اتَّبِ
( حيث قال إِّنى َوجَّْهُت َوْجهِىَ  ِللَِّذى فَطََر السََّماَواِت َواالْْرَض ) صلى اهللا عليه وسلم ( يقول كقول إبراهيم 

أَْسلَْمُت َوْجهِىَ  كقول إبراهيم عليه السالم َوجَّْهُت َوْجهِىَ  ) لى اهللا عليه وسلم ص( فقول حممد )  ٧٩األنعام 
أي اعترضت عن كل معبود سوى اهللا تعاىل وقصدته بالعبادة وأخلصت له فتقدير اآلية كأنه تعاىل قال فإن 

بأن طريقته حقة بعيدة عن نازعوك يا حممد يف هذه التفاصيل فقل أنا مستمسك بطريقة إبراهيم وأنتم معترفون 
النحل ( كل شبهة وهتمة فكان هذا من باب التمسك باإللزامات وداخالً حتت قوله َوَجاِدلُْهم بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن 

١٢٥ (  
والوجه الثالث يف كيفية االستدالل ما خطر ببايل عند كتبة هذا املوضع وهو أنه ادعى قبل هذه اآلية أن الدين 

آل عمران ( الم ال غري مث قال فَإنْ َحاجُّوَك يعين فإن نازعوك يف قولك إِنَّ الّديَن ِعنَد اللَِّه اِإلْسلَاُم عند اهللا اإلس
فقل الدليل عليه أين أسلمت وجهي هللا وذلك ألن املقصود من الدين إمنا هو الوفاء بلوازم الربوبية فإذا )  ١٩

إال منه وال أخاف إال من قهره وسطوته وال أشرك به غريه أسلمت وجهي هللا فال أعبد غريه وال أتوقع اخلري 
  كان هذا هو متام الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية فصح أن الدين الكامل هو اإلسالم وهذا الوجه يناسب اآلية

لسالم الوجه الرابع يف كيفية االستدالل ما خطر ببايل أن هذه اآلية مناسبة لقوله تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه ا
اً ضاراً )  ٤٢مرمي ( ِلَم َتْعُبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ َيْبِصُر َوالَ ُيْغنِى َعنَك َشْيئاً  يعين ال جتوز العبادة إال ملن يكون نافع

ويكون أمري يف يديه وحكمي يف قبضة قدرته فإن كان كل واحد يعلم أن عيسى ما كان قادراً على هذه 
سلم له وأن انقاد له وإمنا أسلم وجهي للذي منه اخلري والشر والنفع والضر والتدبري األشياء امتنع يف العقل أن أ

  والتقدير
الوجه اخلامس حيتمل أيضاً أن يكون هذا الكالم إشارة إىل طريقة إبراهيم عليه الصالة والسالم يف قوله إِذْ قَالَ 

  وهذا مروي عن ابن عباس)  ١٣١البقرة  (لَُه َربُُّه أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت ِلَرّب الَْعالَِمَني 
أما قوله أَْسلَْمُت َوْجهِىَ  للَِّه ففيه وجوه األول قال الفّراء أسلمت وجهي هللا أي أخلصت عملي هللا يقال 

( أسلمت الشيء لفالن أي أخلصته له ومل يشاركه غريه قال ويعين بالوجه ههنا العمل كقوله ُيرِيُدونَ َوْجَهُه 
عبادته ويقال هذا وجه األمر أي خالص األمر وإذا قصد الرجل غريه حلاجة يقول وجهت أي )  ٢٨الكهف 

وجهي إليك ويقال للمنهمك يف الشيء الذي ال يرجع عنه مّر على وجهه الثاين أسلمت وجهي هللا أي أسلمت 
ا يصدر مين من األعمال فالوجه يف اإلتيان هبا هو عبودية اهللا  تعاىل واالنقياد وجه عملي هللا واملعىن أن كل م

إلالهيته وحكمه الثالث أسلمت وجهي هللا أي أسلمت نفسي هللا وليس يف العبادة مقام أعلى من إسالم النفس 
  هللا فيصري كأنه موقوف على عبادته عادل عن كل ما سواه

  وأما قوله َوَمنِ اتََّبَعنِ ففيه مسألتان



بعن اجتزاء بالكسر واتباعاً للمصحف وأثبته اآلخرون املسألة األوىل حذف عاصم ومحزة والكسائي الياء من ات
  على األصل

  املسألة الثانية ِمْن يف حمل الرفع عطفاً على التاء يف قوله أَْسلَْمُت أي ومعىن اتبعين أسلم أيضاً
  فإن قيل مل قال أسلمت ومن اتبعن ومل يقل أسلمت أنا ومن اتبعن

فصار عوضاً من تأكيد الضمري املتصل ولو قيل أسلمت وزيد مل حيسن قلنا إن الكالم طال بقوله َوْجهِىَ  للَِّه 
  حىت يقال أسلمت أنا وزيد ولو قال أسلمت اليوم بانشراح صدر ومن جاء معي جاز وحسن

  مث قال تعاىل َوقُلْ لّلَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب َواالّْمّيَني ءأَْسلَْمُتْم وفيه مسائل
وذلك ألن منهم من كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( اولة جلميع املخالفني لدين حممد املسألة األوىل هذه اآلية متن

اً يف تلك الدعوى كاليهود والنصارى أو كان كاذباً فيه كاجملوس ومنهم من مل  من أهل الكتاب سواء كان حمق
  يكن من أهل الكتاب وهم عبدة األوثان

لوجهني األول أهنم ملا مل يدعوا الكتاب اإلالهي وصفوا  املسألة الثانية إمنا وصف مشركي العرب بأهنم أميون
بأهنم أُميون تشبيهاً مبن ال يقرأ وال يكتب والثاين أن يكون املراد أهنم ليسوا من أهل القراءة والكتابة فهذه 

  كانت صفة عامتهم وإن كان فيهم من يكتب فنادر من بينهم واهللا أعلم
أن املراد بقوله فَاٍن عام يف كل الكفار ألنه دخل كل من يدعي الكتاب حتت املسألة الثالثة دلّت هذه اآلية على 

  قوله َيأَيَُّها الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكتَاَب ودخل من ال كتاب له حتت قوله االّمّيَني
باألمر يف مث قال اهللا تعاىل ءأَْسلَْمُتْم فهو استفهام يف معرض التقرير واملقصود منه األمر قال النحويون إمنا جاء 

صورة االستفهام ألنه مبنزلته يف طلب الفعل واالستدعاء إليه إال أن يف التعبري عن معىن األمر بلفظ االستفهام 
فائدة زائدة وهي التعبري بكون املخاطب معانداً بعيداً عن االنصاف ألن املنصف إذا ظهرت له احلجة مل يتوقف 

املسألة يف غاية التلخيص والكشف والبيان هل فهمتها فإن فيه بل يف احلال يقبل ونظريه قولك ملن خلصت له 
وفيه )  ٩١املائدة ( اإلشارة إىل كون املخاطب بليداً قليل الفهم وقال اهللا تعاىل يف آية اخلمر فََهلْ أَْنُتْم مُّنَتُهونَ 

  إشارة إىل التقاعد عن االنتهاء واحلرص الشديد على تعاطي املنهى عنه
ىل فَإِنْ أَْسلَُمواْ فَقَِد اْهَتَدواْ وذلك ألن هذا اإلسالم متسك مبا هدي إليه واملتمسك هبداية اهللا تعاىل مث قال اهللا تعا

يكون مهتدياً وحيتمل أن يريد فقد اهتدوا للفوز والنجاة يف اآلخرة إن ثبتوا عليه مث قال َوإِن َتَولَّْواْ عن اإلسالم 
َك الَْبلَاغُ والغرض منه تسلية الرسول فَ) صلى اهللا عليه وسلم ( واتباع حممد  ا َعلَْي ) صلى اهللا عليه وسلم ( إِنََّم

يه وليس عليه  ا عل وتعريفه أن الذي عليه ليس إال إبالغ األدلة وإظهار احلجة فإذا بلغ ما جاء به فقد أدى م
  قبوهلم مث قال َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعَباِد وذلك يفيد الوعد والوعيد وهو ظاهر

لِْقْسِط ِمَن النَّاسِ فََبشِّْرُهم نَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِآَياِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بَِغْيرِ َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ الَِّذيَن َيأُْمُرونَ بِاإِ
  َما لَُهم مِّن نَّاِصرِيَنبَِعذَابٍ أَِليمٍ أُولَاِئَك الَِّذيَن َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا َواالٌّ ِخَرةِ  َو

ا َعلَْيَك الَْبلَاغُ أردفه بصفة هذا املتويل  إعلم أنه تعاىل ملا ذكر من قبل حال من يعرض ويتوىل بقوله أَن ُتَولُّواْ فَإِنََّم
  فذكر ثالثة أنواع من الصفات

  الصفة األوىل قوله إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِآَياِت اللَِّه



ية يقتضي كوهنم كافرين جبميع آيات اهللا واليهود والنصارى ما كانوا كذلك ألهنم كانوا فإن قيل ظاهر اآل
د   مقرين بالصانع وعلمه وقدرته واملعا

صلى اهللا عليه ( قلنا اجلواب من وجهني األول أن نصرف آيات اهللا إىل املعهود السابق وهو القرآن وحممد 
يلزمه أن يكذب ) صلى اهللا عليه وسلم ( من كذب بنبّوة حممد  الثاين أن حنمله على العموم ونقول إن) وسلم 

اً بشيء منها آلمن  جبميع آيات اهللا تعاىل ألن من تناقض ال يكون مؤمناً بشيء من اآليات إذ لو كان مؤمن
  باجلميع

  الصفة الثانية قوله تعاىل َوَيقُْتلُونَ النَّبِّيَني بَِغْيرِ َحّق وفيه مسائل
  أ احلسن َوَيقُْتلُونَ النَّبِّيَني بَِغْيرِ َحّق وهو للمبالغةاملسألة األوىل قر

املسألة الثانية روي عن أيب عبيدة بن اجلراح أنه قال قلت يا رسول اهللا أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة قال 
تلت بنو إسرائيل ثالثة  رجل قتل نبياً أو رجالً أمر باملعروف وهنى عن املنكر وقرأ هذه اآلية مث قال يا أبا عبيدة ق

وأربعني نبّياً من أول النهار يف ساعة واحدة فقام مائة رجل وإثنا عشر رجالً من عباد بين إسرائيل فأمروا من 
قتلهم باملعروف وهنوهم عن املنكر فقتلوا مجيعاً من آخر النهار يف ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم اهللا تعاىل وأيضاً 

  زعموا أهنم قتلوا عيسى بن مرمي فعلى قوهلم ثبت أهنم كانوا يقتلون األنبياءالقوم قتلوا حيىي بن ذكريا و
  ويف اآلية سؤاالت

السؤال األول إذا كان قوله إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِآَياِت اللَِّه يف حكم املستقبل ألنه وعيد ملن كان يف زمن الرسول 
   القائمني بالقسط فكيف يصح ذلكعليه الصالة والسالم ومل يقع منهم قتل األنبياء وال

واجلواب من وجهني األول أن هذه الطريقة ملا كانت طريقة أسالفهم صحت هذه اإلضافة إليهم إذ كانوا 
مصوبني وبطريقتهم راضني فإن صنع األب قد يضاف إىل االبن إذا كان راضياً به وجارياً على طريقته الثاين إن 

وقتل واملؤمنني إال أنه تعاىل عصمه منهم فلما كانوا ) صلى اهللا عليه وسلم (  القوم كانوا يريدون قتل رسول اهللا
  يف

غاية الرغبة يف ذلك صح إطالق هذا االسم عليهم على سبيل اجملاز كما يقال النار حمرقة والسم قاتل أي ذلك 
  من شأهنما إذا وجد القابل فكذا ههنا ال يصح أن يكون إال كذلك

  ئدة يف قوله َوَيقُْتلُونَ النَّبِّيَني بَِغْيرِ َحّق وقتل األنبياء ال يكون إال كذلكالسؤال الثاين ما الفا
واجلواب ذكرنا وجوه ذلك يف سورة البقرة واملراد منه شرح عظم ذنبهم وأيضاً جيوز أن يكون املراد أهنم 

  قصدوا بطريقة الظلم يف قتلهم طريقة العدل
ا قتلوا الكل وال األكثر وال السؤال الثالث قوله َوَيقُْتلُونَ النَّ بِّيَني ظاهره مشعر بأهنم قتلوا الكل ومعلوم أهنم م

  النصف
  واجلواب األلف والالم حمموالن على املعهود ال على االستغراق

  الصفة الثالثة قوله َوَيقُْتلُونَ الَِّذيَن َيأُْمُرونَ بِالِْقْسِط ِمَن النَّاسِ وفيه مسائل
ُتلُونَ ومها سواء ألهنم قد يقاتلون فيقتلون املسألة األوىل قرأ مح زة وحده ويقاتلون باأللف والباقون اللَِّه َوَيقْ

  بالقتال وقد يقتلون ابتداء من غري قتال وقرأ أُيب َوَيقُْتلُونَ النَّبِّيَني َوالَِّذيَن َيأُْمُرونَ



وف والنهي عن املنكر عند اخلوف تلي املسألة الثانية قال احلسن هذه اآلية تدل على أن القائم باألمر باملعر
فقال أي اجلهاد ) صلى اهللا عليه وسلم ( منزلته يف العظم منزلة األنبياء وروي أن رجالً قام إىل رسول اهللا 

  )أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر ( أفضل فقال عليه الصالة والسالم 
ر وعيدهم من ثالثة أوجه األول قوله فََبّشْرُهم بَِعذَابٍ واعلم أنه تعاىل كما وصفهم هبذه الصفات الثالثة فقد ذك

  أَِليمٍ وفيه مسألتان
  املسألة األوىل إمنا دخلت الفاء يف قوله فََبّشْرُهم مع أنه خربان ألنه يف معىن اجلزاء والتقدير من يكفر فبشرهم

مقام بشرى احملسنني بالنعيم والكالم  املسألة الثانية هذا حممول على االستعارة وهو أن إنذار هؤالء بالعذاب قائم
  ) ٢٥البقرة ( يف حقيقة البشارة تقدم يف قوله تعاىل َوَبّشرِ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت 

  النوع الثاين من الوعيد قوله أُولَِئَك الَِّذيَن َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا َواالِْخَرةِ 
بّين هبذا أن حماسن أعمال الكفار حمبطة يف الدنيا واآلخرة أما الدنيا فإبدال املدح بالذم والثناء إعلم أنه تعاىل 

باللعن ويدخل فيه ما ينزل هبم من القتل والسيب وأخذ األموال منهم غنيمة واالسترقاق هلم إىل غري ذلك من 
  بالذل الظاهر فيهم وأما حبوطها يف اآلخرة فبإزالة الثواب إىل العقا

  النوع الثالث من وعيدهم قوله تعاىل َوَما لَُهم ّمن نَّاِصرِيَن
إعلم أنه تعاىل بّين بالنوع األول من الوعيد اجتماع أسباب اآلالم واملكروهات يف حقهم وبّين بالنوع الثاين 

م ناصر وال زوال أسباب املنافع عنهم بالكلية وبّين هبذا الوجه الثالث لزوم ذلك يف حقهم على وجه ال يكون هل
  دافع واهللا أعلم

 )٢٣ (  

َتَولَّى فَرِيٌق مِّْنُهْم َوُهم أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوُتواْ َنِصيًبا مَِّن الِْكَتابِ ُيْدَعْونَ إِلَى ِكَتابِ اللَِّه ِلَيْحكَُم َبْيَنُهْم ثُمَّ َي
ُر إِالَ أَيَّاًما مَّْعُدوَداٍت َوغَرَُّهْم ِفى ِدينِهِم مَّا كَاُنواْ َيفَْتُرونَ فَكَْيَف إِذَا مُّْعرُِضونَ ذاِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ لَن َتَمسََّنا النَّا

ِه َوُوفَِّيْت كُلُّ َنفْسٍ مَّا كََسَبْت َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ   َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ الَّ َرْيَب ِفي
بّين يف )  ٢٠آل عمران ( جُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوْجهِىَ  للَِّه إعلم أنه تعاىل ملا نّبه على عناد القوم بقوله فَإنْ َحا

هذه اآلية غاية عنادهم وهو أهنم يدعون إىل الكتاب الذي يزعمون أهنم يؤمنون به وهو التوراة مث إهنم يتمردون 
  ويتولون وذلك يدل على غاية عنادهم ويف اآلية مسائل

لَى الَِّذيَن أُوُتواْ َنِصيًبا ّمَن الِْكتَابِ يتناول كلهم وال شك أن هذا مذكور يف املسألة األوىل ظاهر قوله أَلَْم َتَر إِ
معرض الذم إال أنه قد دلّ دليل آخر على أنه ليس كل أهل الكتاب كذلك ألنه تعاىل يقول ّمْن أَْهلِ الِْكَتابِ 

  ) ١١٣آل عمران ( َيْسُجُدونَ  أُمَّةٌ  قَاِئَمةٌ  َيْتلُونَ ءاَياِت اللَِّه ءاَناء الَّْيلِ َوُهْم
املسألة الثانية قوله تعاىل أوتوا نصيباً من الكتاب املراد به غري القرآن ألنه أضاف الكتاب إىل الكفار وهم اليهود 

  والنصارى وإذا كان كذلك وجب محله على الكتاب الذي كانوا مقرين بأنه حق ومن عند اهللا
وجوهاً أحدها روي عن ابن عباس أن رجالً وامرأة من اليهود زنيا وكانا  املسألة الثالثة ذكروا يف سبب النزول

صلى اهللا عليه وسلم ( ذوي شرف وكان يف كتاهبم الرجم فكرهوا رمجهما لشرفهما فرجعوا يف أمرمها إىل النيب 
ك بالرجم فأنكروا ذل) صلى اهللا عليه وسلم ( رجاء أن يكون عنده رخصة يف ترك الرجم فحكم الرسول ) 



فقال عليه الصالة والسالم بيين وبينكم التوراة فإن فيها الرجم فمن أعلمكم قالوا عبد اهللا بن صوريا الفدكي 
فأتوا به وأحضروا التوراة فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليها فقال ابن سالم قد جاوز موضعها يا رسول 

هبما فرمجا فغضبت اليهود لعنهم اهللا ) اهللا عليه وسلم صلى ( اهللا فرفع كفه عنها فوجدوا آية الرجم فأمر النيب 
  لذلك غضباً شديداً فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

دخل مدرسة اليهود وكان فيها مجاعة منهم فدعاهم إىل اإلسالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( والرواية الثانية أنه 
) صلى اهللا عليه وسلم ( يم كان يهودياً فقال فقالوا على أي دين أنت فقال على ملة إبراهيم فقالوا إن إبراه

  هلموا إىل التوراة فأبوا ذلك فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
مذكورة يف التوراة والدالئل الدالة على صحة ) صلى اهللا عليه وسلم ( والرواية الثالثة أن عالمات بعثة حممد 

  نبّوته

ىل التوراة وإىل تلك اآليات الدالة على نبّوته فأبوا فأنزل إ) صلى اهللا عليه وسلم ( موجودة فيها فدعاهم النيب 
اهللا تعاىل هذه اآلية واملعىن أهنم إذا أبوا أن جييبوا إىل التحاكم إىل كتاهبم فال تعجب من خمالفتهم كتابك فلذلك 

الرواية دلّت  وهذه اآلية على هذه)  ٩٣آل عمران ( قال اهللا تعاىل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني 
على أنه وجد يف التوراة دالئل صحة نبّوته إذ لو علموا أنه ليس يف التوراة ما يدل على صحة نبّوته لسارعوا 

  إىل بيان ما فيها ولكنهم أسروا ذلك
) صلى اهللا عليه وسلم ( والرواية الرابعة أن هذا احلكم عام يف اليهود والنصارى وذلك ألن دالئل نبّوة حممد 

  موجودة يف التوراة واإلجنيل وكانوا يدعون إىل حكم التوراة واإلجنيل وكانوا يأبونكانت 
أما قوله َنِصيباً ّمَن الِْكَتابِ فاملراد منه نصيباً من علم الكتاب ألنا لو أجريناه على ظاهره فهم أهنم قد أوتوا كل 

  من ال علم له بذلك ال يدعي إليهالكتاب واملراد بذلك العلماء منهم وهم الذين يدعون إىل الكتاب ألن 
  أما قوله تعاىل ُيْدَعْونَ إِلَى ِكَتابِ اللَِّه ففيه قوالن

  القول األول وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما واحلسن أنه القرآن
  فإن قيل كيف دعوا إىل حكم كتاب ال يؤمنون به

  ن عند اهللاقلنا إهنم إمنا دعوا إليه بعد قيام احلجج الدالة على أنه كتاب م
والقول الثاين وهو قول أكثر املفسرين إنه التوراة واحتج القائلون به بوجوه األول أن الروايات املذكورة يف 

صلى ( سبب النزول دالة على أن القوم كانوا يدعون إىل التوراة فكانوا يأبون والثاين أنه تعاىل عجب رسوله 
إمنا حيصل إذا متردوا عن حكم الكتاب الذي يعتقدون يف  من متردهم وإعراضهم والتعجب) اهللا عليه وسلم 

صحته ويقرون حبقيته الثالث أن هذا هو املناسب ملا قبل اآلية وذلك ألنه تعاىل ملا بّين أنه ليس عليه إال البالغ 
ا قالوه يف تكذيبه مع ظهور احلجة بّين أهنم إمنا استعملوا طريق املكابرة يف نفس كتاهبم ال ذي وصربه على م

فهذا يدل على أهنم يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( أقروا بصحته فستروا ما فيه من الدالئل الدالة على نبّوة حممد 
  غاية التعصب والبعد عن قبول احلق

وأما قوله ِلَيْحكَُم َبْيَنُهْم فاملعىن ليحكم الكتاب بينهم وإضافة احلكم إىل الكتاب جماز مشهور وقرىء ِلَيْحكُمَ 
وقوله ِلَيْحكَُم َبْيَنُهْم يقتضي أن يكون االختالف واقعاً فيما بينهم ) الكشاف ( ناء للمفعول قال صاحب على الب



مث بّين اهللا أهنم عند الدعاء يتوىل فريق منهم وهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ال فيما بينهم وبني رسول اهللا 
  الرؤساء الذين يزعمون أهنم هم العلماء

  رُِضونَ وفيه وجهانمث قال َوُهم مُّْع
األول املتولون هم الرؤساء والعلماء واملعرضون الباقون منهم كأنه قيل مث يتوىل العلماء واألتباع معرضون عن 

  ألجل تويل علمائهم) صلى اهللا عليه وسلم ( القبول من النيب 
 ذلك املقام ومعرض عن والثاين أن املتويل واملعرض هو ذلك الفريق واملعىن أنه متويل عن استماع احلجة يف
  استماع سائر احلجج يف سائر املسائل واملطالب كأنه قيل ال تظن أنه توىل عن هذه

  املسأُلة بل هو معرض عن الكل
د فالكالم يف تفسريه ق)  ٢٤آل عمران ( وأما قوله تعاىل ذاِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ لَن َتَمسََّنا النَّاُر إِال أَيَّاًما مَّْعُدوداٍت 

تقدم يف سورة البقرة ووجه النظم أنه تعاىل ملا قال يف اآلية األوىل ثُمَّ َيَتَولَّى فَرِيٌق ّمْنُهْم َوُهم مُّْعرُِضونَ قال يف 
هذه اآلية ذلك التويل واإلعراض إمنا حصل بسبب أهنم قالوا لن متسنا النار إال أياماً معدودات قال اجلبائي 

يقول إن أهل النار خيرجون من النار قال ألنه لو صّح ذلك يف هذه األمة لصح  وفيها داللة على بطالن قول من
ذكر اهللا تعاىل  يف سائر األمم ولو ثبت ذلك يف سائر األمم ملا كان املخرب بذلك كاذباً وملا استحق الذم فلما 

  ذلك يف معرض الذم علمنا أن القول خبروج أهل النار قول باطل
ذكر مثل هذا الكالم وذلك ألن مذهبه أن العفو حسن جائز من اهللا تعاىل وإذا كان وأقول كان من حقه أن ال ي

  كذلك مل يلزم من حصول العفو يف هذه األمة حصوله يف سائر األمم
سلمنا أنه يلزم ذلك لكن مل قلتم إن القوم إمنا استحقوا الذم على جمرد اإلخبار بأن الفاسق خيرج من النار بل 

ول لعلمهم استوجبوا الذم على أهنم قطعوا بأن مدة عذاب الفاسق قصرية قليلة فإنه روي ههنا وجوه أُخر األ
أهنم كانوا يقولون مدة عذابنا سبعة أيام ومنهم من قال بل أربعون ليلة على قدر مدة عبادة العجل والثاين أهنم 

يل وهذا خطأ ألن عندنا كانوا يتساهلون يف أصول الدين ويقولون بتقدير وقوع اخلطأ منا فإن عذابنا قل
املخطىء يف التوحيد والنبّوة واملعاد عذابه دائم ألنه كافر والكافر عذابه دائم والثالث أهنم ملا قالوا لَن َتَمسََّنا 

واعتقدوا أنه ال تأثري له يف تغليظ ) صلى اهللا عليه وسلم ( النَّاُر إِال أَيَّاًما مَّْعُدوداٍت فقد استحقروا تكذيب حممد 
وذلك كفر والكافر املصر على كفره ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عقاب فكان ذلك تصرحياً بتكذيب حممد ال

ا ذكرناه ثبت أن احتجاج اجلبائي هبذه اآلية ضعيف ومتام الكالم  شك أن عذابه خملد وإذا كان األمر على م
  على سبيل االستقصاء مذكور يف سورة البقرة

ِفى ِدينِهِم مَّا كَاُنواْ َيفَْتُرونَ فاعلم أهنم اختلفوا يف املراد بقوله مَّا كَاُنواْ َيفَْتُرونَ فقيل هو أما قوله تعاىل َوغَرَُّهْم 
وقيل هو قوهلم لَن َتَمسََّنا النَّاُر إِال أَيَّاًما مَّْعُدوداٍت وقيل غرهم )  ١٨املائدة ( قوهلم َنْحُن أَْبَناء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه 

  ى احلق وأنت على الباطلقوهلم حنن عل
ِه فاملعىن أنه تعاىل ملا حكى عنهم اغترارهم مبا هم عليه من اجله ل أما قوله تعاىل فَكَْيَف إِذَا َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ َرْيَب ِفي

َرْيَب ِفيِه  بّين أنه سيجيء يوم يزول فيه ذلك اجلهل ويكشف فيه ذلك الغرور فقال فَكَْيَف إِذَا َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ الَّ
ويف الكالم حذف والتقدير فكيف صورهتم وحاهلم وحيذف احلال كثرياً مع كيف لداللته عليها تقول كنت 



أكرمه وهو مل يزرين فكيف لو زارين أي كيف حاله إذا زارين واعلم أن هذا احلذف يوجب مزيد البالغة ملا فيه 
يف قول القائل لو زارين وكل نوع من أنواع  من حتريك النفس على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة

  العذاب يف هذه اآلية
أما قوله تعاىل إِذَا َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ ومل يقل يف يوم ألن املراد جلزاء يوم أو حلساب يوم فحذف املضاف ودلّت 

عل يوجد يف يوم الالم عليه قال الفّراء الالم لفعل مضمر إذا قلت مجعوا ليوم اخلميس كان املعىن مجعوا لف
  اخلميس وإذا قلت مجعوا يف يوم اخلميس مل تضمر فعالً وأيضاً فمن املعلوم

  أن ذلك اليوم ال فائدة فيه إال اجملازاة وإظهار الفرق بني املثاب واملعاقب وقوله الَ َرْيَب ِفيِه أي ال شك فيه
ا كسبت عل ا كََسَبْت فإن محلت م ى عمل العبد جعل يف الكالم حذف والتقدير مث قال َوُوفَّيْت كُلُّ َنفْسٍ مَّ

ا كسبت على الثواب والعقاب استغنيت  ووفيت كل نفس جزاء ما كسبت من ثواب أو عقاب وإن محلت م
  عن هذا اإلضمار

الَ ُيظْلَُمونَ فال ينقص من ثواب الطاعات وال يزاد على عقاب السيئات   مث قال َوُهْم 
سٍ مَّا كََسَبْت يستدل به القائلون بالوعيد ويستدل به أصحابنا القائلون بأن واعلم أن قوله َوُوفَّيْت كُلُّ َنفْ

صاحب الكبرية من أهل الصالة ال خيلد يف النار أما األولون قالوا ألن صاحب الكبرية ال شك أنه مستحق 
ب إىل العقاب بتلك الكبرية واآلية دلّت على أن كل نفس تويف عملها وما كسبت وذلك يقتضي وصول العقا

  صاحب الكبرية
  وجوابنا أن هذا من العمومات وقد تكلمنا يف متسك املعتزلة بالعمومات

وأما أصحابنا فإهنم يقولون إن املؤمن استحق ثواب اإلميان فال بد وأن يويف عليه ذلك الثواب لقوله َوُوفَّيْت كُلُّ 
ا أن يثاب يف اجلنة مث ينقل إىل دار الع قاب وذلك باطل باإلمجاع وإما أن يقال يعاقب بالنار َنفْسٍ مَّا كََسَبْت فإم

  مث ينقل إىل دار الثواب أبداً خملداً وهو املطلوب
  فإن قيل مل ال جيوز أن يقال إن ثواب إمياهنم حيبط بعقاب معصيتهم

توحيد سبعني قلنا هذا باطل ألنا بينا أن القول باحملابطة حمال يف سورة البقرة وأيضاً فإنا نعلم بالضرورة أن ثواب 
سنة أزيد من عقاب شرب جرعة من اخلمر واملنازع فيه مكابر فبتقدير القول بصحة احملابطة ميتنع سقوط كل 
ثواب اإلميان بعقاب شرب جرعة من اخلمر وكان حيىي بن معاذ رمحة اهللا عليه يقول ثواب إميان حلظة يسقط 

  بعقاب ذنب حلظة وال شك أنه كالم ظاهر كفر سبعني سنة فثواب إميان سبعني سنة كيف يعقل أن حيبط

بداية اجلزء الثامن من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى الرازى 
  الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ - بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 
  ٣٢/ األجزاء  عدد



ِذلُّ َمن َتَشآُء بَِيِدَك قُلِ اللَُّهمَّ َماِلَك الُْملِْك ُتْؤِتى الُْملَْك َمن َتَشآُء َوَتنزُِع الُْملَْك ِممَّن َتَشآُء َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء َوُت
لنََّهاَر ِفى الَّْيلِ وَُتْخرُِج الَْحى َّ ِمَن الَْميِِّت َوُتْخرُِج الْخَْيُر إِنََّك َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر ُتوِلُج الَّْيلَ ِفى الْنََّهارِ َوُتوِلُج ا

  الََميَِّت ِمَن الَْحى ِّ َوَتْرُزُق َمن َتَشآُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ
إعلم أنه تعاىل ملا ذكر دالئل التوحيد والنبّوة وصحة دين اإلسالم مث قال لرسوله فَإنْ َحاجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت 

للَِّه َوَمنِ اتََّبَعنِ مث ذكر من صفات املخالفني كفرهم باهللا وقتلهم األنبياء والصاحلني بغري حق وذكر شدة  َوْجهِىَ 
ذكر شدة غرورهم )  ٢٣آل عمران ( عنادهم ومتردهم يف قوله أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوُتواْ َنِصيًبا ّمَن الِْكَتابِ  مث 

الَّ )  ٢٤آل عمران ( إِال أَيَّاًما مَّْعُدوداٍت بقوله لَن َتَمسََّنا النَّاُر  مث ذكر وعيدهم بقوله فَكَْيَف إِذَا َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ 
بدعاء ومتجيد يدل على مباينة طريقه ) صلى اهللا عليه وسلم ( أمر رسول اهللا )  ٢٥آل عمران ( َرْيَب ِفيِه 

رضني فقال معلماً نبّيه كيف ميجد ويعظم ويدعو ويطلب قُلِ وطريق أتباعه لطريقة هؤالء الكافرين املعاندين املع
  اللَُّهمَّ َماِلَك الُْملِْك ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل اختلف النحويون يف قوله اللَُّهمَّ فقال اخلليل وسيبويه اللَُّهمَّ معناه يا اهللا وامليم املشددة عوض من 
 فلما كثر يف الكالم حذفوا حرف النداء وحذفوا اهلمزة من أم فصار يا وقال الفّراء كان أصلها يا اهللا أم خبري

اللَُّهمَّ ونظريه قول العرب هلم واألصل هل فضم أم إليها حجة األولني على فساد قول الفّراء وجوه األول لو 
ا صّح أن يقال اللّهم افعل كذا إال حبرف العطف ألن التقدير يا  اهللا أمنا واغفر كان األمر على ما قاله الفراء مل

لنا ومل جند أحداً يذكر هذا احلرف العاطف والثاين وهو حجة الزجاج أنه لو كان األمر كما قال جلاز أن يتكلم 
به على أصله فيقال اللَِّه إِمَّا كما يقال ويلم مث يتكلم به على األصل فيقال َوْيلٌ أُمُُّه الثالث لو كان األمر على ما 

النداء حمذوفاً فكان جيوز أن يقال يا اللّهم فلما مل يكن هذا جائزاً علمنا فساد قول قاله الفراء لكان حرف 
الفراء بل نقول كان جيب أن يكون حرف النداء الزماً كما يقال يا اهللا اغفر يل وأجاب الفراء عن هذه الوجوه 

ِه إِمَّا معناه يا اهللا اقصد فل و قال واغفر لكان املعطوف مغايراً فقال أما األول فضعيف ألن قوله الْْمرِ اللَّ
ْر لََنا أما إذا حذفنا العطف صار   للمعطوف عليه فحينئذ يصري السؤال سؤالني أحدمها قوله ِمَن والثاين قوله َواغِْف

قوله اغفر لنا تفسرياً لقوله أمنا فكان املطلوب يف احلالني شيئاً واحداً فكان ذلك آكد ونظائره كثرية يف القرآن 
ثاين فضعيف أيضاً ألن أصله عندنا أن يقال يا اهللا أمنا ومن الذي ينكر جواز التكلم بذلك وأيضاً فألن وأما ال

كثرياً من األلفاظ ال جيوز فيها إقامة الفرع مقام األصل أال ترى أن مذهب اخلليل وسيبويه أن قوله ما أكرمه 
وا أنه األصل يف معرض التعجب فكذا ههنا معناه أي شيء أكرمه مث إنه قط ال يستعمل هذا الكالم الذي زعم

  وأما الثالث فمن الذي سلم لكم أنه ال جيوز أن يقالّ يا اللّهم وأنشد الفّراء وأما عليك أن تقويل كلما
  سبحت أو صليت يا اللّهما

وقول البصريني إن هذا الشعر غري معروف فحاصله تكذيب النقل ولو فتحنا هذا الباب مل يبق شيء من اللغة 
والنحو سليماً عن الطعن وأما قوله كان يلزم أن يكون ذكر حرف النداء الزماً فجوابه أنه قد حيذف حرف 

فال يبعد أن خيتص هذا االسم بإلزام هذا احلذف مث )  ٤٦يوسف ( النداء كقوله ُيوُسُف أَيَُّها الّصِديُق أَفِْتَنا 
لو جعلنا امليم قائماً مقام حرف النداء لكنا قد أخرنا احتج الفراء على فساد قول البصريني من وجوه األول أنا 

ذكر املنادى وهذا غري جائز ألبتة فإنه ال يقال ألبتة  وعلى قولكم يكون األمر كذلك الثاين ) اهللا يا ( النداء عن 



ل يا زيد لو كان هذا احلرف قائماً مقام النداء جلاز مثله يف سائر األمساء حىت يقال زيدم وبكرم كما جيوز أن يقا
ويا بكر والثالث لو كان امليم بدالً عن حرف النداء ملا اجتمعا لكنهما اجتمعا يف الشعر الذي رويناه الرابع مل 
جند العرب يزيدون هذه املييم يف األمساء التامة إلفادة معىن بعض احلروف املباينة للكلمة الداخلة عليها فكان 

على خالف االستقراء العام يف اللغة وأنه غري جائز فهذا مجلة الكالم  املصري إليه يف هذه اللفظة الواحدة حكماً
  يف هذا املوضع

املسأل الثانية َماِلَك الُْملِْك يف نصبه وجهان األول وهو قول سيبويه أنه منصوب على النداء وكذلك قوله قُلِ 
كون نعتاً لقوله اللَُّهمَّ ألن قولنا اللَُّهمَّ جمموع وال جيوز أن ي)  ٤٦الزمر ( اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت َواالْْرَض 

االسم واحلرف وهذا اجملموع ال ميكن وصفه والثاين وهو قول املربد والزجاج أن َماِلَك وصف للمنادى املفرد 
  ألن هذا االسم ومعه امليم مبنزلته ومعه يا وال ميتنع الصفة مع امليم كما ال ميتنع مع الياء

حني افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ة روي أن النيب املسألة الثالث
املنافقون واليهود هيهات هيهات من أين حملمد ملك فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك وروي أنه عليه 

ون خرج من بطن الصالة والسالم ملا خط اخلندق عام األحزاب وقطع لكل عشرة أربعني ذراعاً وأخذوا حيفر
فخربه ) صلى اهللا عليه وسلم ( اخلندق صخرة كالتل العظيم مل تعمل فيها املعاول فوجهوا سلمان إىل النيب 

فأخذ املعول من سلمان فلما ضرهبا ضرب صدعها وبرق منها برق أضاء ما بني البتيها كأنه مصباح يف جوف 
أضاءت يل منها قصور احلرية كأهنا أنياب الكالب ( الم ليل مظلم فكّبر وكرب املسلمون وقال عليه الصالة والس

أضاءت يل ( مث ضرب الثالثة فقال ) أضاءت يل منها القصور احلمر من أرض الروم ( مث ضرب الثانية فقال ) 
فقال املنافقون أال تعجبون ) منها قصور صنعاء وأخربين جربيل عليه السالم أن أميت ظاهرة على كلها فأبشروا 

كم يعدكم الباطل وخيربكم أنه يبصر من يثرب قصور احلرية ومداين كسرى وأهنا تفتح لكم وأنتم من نبّي
حتفرون اخلندق من اخلوف ال تستطيعون أن خترجوا فنزلت هذه اآلية واهللا أعلم وقال احلسن إن اهللا تعاىل أمر 

  نبيّه

لك دليل على أنه يستجيب له هذا أن يسأله أن يعطيه ملك فارس والروم ويرد ذل العرب عليهما وأمره بذ
  الدعاء وهكذا منازل األنبياء عليهم الصالة والسالم إذا أمروا بدعاء استجيب دعاءهم

املسألة الرابعة َوقَالَ الَْمِلُك هو القدرة واملالك هو القادر فقوله َماِلَك الُْملِْك معناه القادر على القدرة واملعىن إن 
ن عليه ليست إال بإقدار اهللا تعاىل فهو الذي يقدر كل قادر على مقدوره وميلك قدرة اخللق على كل ما يقدرو
َماِلَك الُْملِْك أي ميلك جنس امللك فيتصرف فيه تصرف املالك ) الكشاف ( كل مالك مملوكه قال صاحب 

  أنواعاً مخسةفيما ميلكون واعلم أنه تعاىل ملا بّين كونه َماِلَك الُْملِْك على اإلطالق فصل بعد ذلك وذكر 
النوع األول قوله تعاىل ُتْؤِتى الُْملَْك َمن َتَشاء َوَتنزُِع الُْملَْك ِممَّن َتَشاء وذكروا فيه وجوهاً األول املراد منه 

ْد ءاَتْيَنا ءالَ إِْبراِهيَم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ  َوءاَتْيَناُهْم مُّلْكاً َع النساء ( ِظيماً ملك النبّوة والرسالة كما قال تعاىل فَقَ
والنبّوة أعظم مراتب امللك ألن العلماء هلم أمر عظيم على بواطن اخللق واجلبابرة هلم أمر على ظواهر )  ٥٤

اخللق واألنبياء أمرهم نافذ يف البواطن والظواهر فأما على البواطن فألنه جيب على كل أحد أن يقبل دينهم 
لظواهر فألهنم لو متردوا واستكربوا الستوجبوا القتل ومما يؤكد وشريعتهم وأن يعتقد أنه هو احلق وأما على ا



هذا التأويل أن بعضهم كان يستبعد أن جيعل اهللا تعاىل بشراً رسوالً فحكى اهللا عنهم قوهلم أََبَعثَ اللَُّه َبَشًرا 
وقوم آخرون جوزوا من )  ٩األنعام ( الً وقال اهللا تعاىل َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلَْناُه َرُج)  ٩٤اإلسراء ( رَُّسوالً 

اهللا تعاىل أن يرسل رسوالً من البشر إال أهنم كانوا يقولون إن حممداً فقري يتيم فكيف يليق به هذا املنصب 
)  ٣١الزخرف  (العظيم على ما حكى اهللا عنهم أهنم قالوا لَْوالَ ُنّزلَ َهاذَا الْقُْرءانُ َعلَى َرُجلٍ ّمَن الْقَْرَيَتْينِ َعِظيمٍ 

وأما اليهود فكانوا يقولون النبّوة كانت يف آبائنا وأسالفنا وأما قريش فهم ما كانوا أهل النبّوة والكتاب فكيف 
ا حكى اهللا ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( يليق النبّوة مبحمد  وأما املنافقون فكانوا حيسدونه على النبّوة على م

ِه فَقَْد ءاَتْيَنا ءالَ إِْبراهِيَم  عنهم يف قوله َما ءاَتاُهُم اللَُّه   ) ٣٧النساء ( ِمن فَْضِل
لّلَِّذيَن كَفَُرواْ َسُتْغلَُبونَ َوُتْحَشُرونَ إِلَى َجَهنََّم َوبِئَْس الِْمَهاُد آل (  وأيضاً فقد ذكرنا يف تفسري قوله تعاىل قُلْ 

بكثرة عددهم وسالحهم وشدهتم مث إنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن اليهود تكربوا على النيب )  ١٢عمران 
تعاىل رد على مجيع هؤالء الطوائف بأن بّين أنه سبحانه هو مالك امللك فيؤيت ملكه من يشاء فقال ُتْؤِتى الُْملَْك 

  َمن َتَشاء َوَتنزُِع الُْملَْك ِممَّن َتَشاء
نبّوة وجب أن حتملوا قوله َوَتنزُِع الُْملَْك ِممَّن فإن قيل فإذا محلتم قوله ُتْؤِتى الُْملَْك َمن َتَشاء على إيتاء ملك ال

  َتَشاء على أنه قد يعزل عن النبّوة من جعله نبياً ومعلوم أن ذلك ال جيوز
قلنا اجلواب من وجهني األول أن اهللا تعاىل إذا جعل النبّوة يف نسل رجل فإذا أخرجها اهللا من نسله وشرَّف هبا 

ح أن يقال إنه تعاىل نزعها منهم واليهود كانوا معتقدين أن النبّوة ال بد وأن إنساناً آخر من غري ذلك النسل ص
هبا صح أن يقال إنه ينزع ملك النبّوة ) صلى اهللا عليه وسلم ( تكون يف بين إسرائيل فلما شرف اهللا تعاىل حممداً 

  من بين إسرائيل إىل العرب
  ُملَْك ِممَّن َتَشاء أي حترمهم وال تعطيهم هذاواجلواب الثاين أن يكون املراد من قوله َوَتنزُِع الْ

ُه َوِليُّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ ُيْخرِجُُهم ّمَن الظُّلَُم اِت امللك ال على معىن أنه يسلبه ذلك بعد أن أعطاه ونظريه قوله تعاىل اللَّ
ظلمة الكفر قط )  ٢٥٧البقرة ( إِلَى النُّورِ  وقال اهللا تعاىل خمرباً عن مع أن هذا الكالم يتناول من مل يكن يف 

وأولئك األنبياء قالوا )  ٨٨األعراف ( الكفار أهنم قالوا لألنبياء عليهم الصالة والسالم أَْو لََتُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتَنا 
ة الكالم يف مع أهنم ما كانوا فيها قط فهذا مجل)  ٨٩األعراف ( َوَما َيكُونُ لََنا أَن نَُّعوَد ِفيَها إِال أَن َيَشاء اللَُّه 

  تقرير قول من فّسر قوله تعاىل ُتْؤِتى الُْملَْك َمن َتَشاء مبلك النبوة
ا يسمى ملكاً يف العرف وهو عبارة عن جمموع أشياء أحدها تكثري املال  القول الثاين أن يكون املراد من امللك م

رث والنسل وأما تكثري اجلاه فهو واجلاه أما تكثري املال فيدخل فيه ملك الصامت والناطق والدور والضياع واحل
أن يكون مهيباً عن الناس مقبول القول مطاعاً يف اخللق والثاين أن يكون حبيث جيب على غريه أن يكون يف 

طاعته وحتت أمره وهنيه والثالث أن يكون حبيث لو نازعه يف ملكه أحد قدر على قهر ذلك املنازع وعلى غلبته 
من اهللا تعاىل أما تكثري املال فقد نرى مجعاً يف غاية الكياسة ال حيصل هلم مع ومعلوم أن كل ذلك ال حيصل إال 

الكد الشديد والعناء العظيم قليل من املال ونرى األبله الغافل قد حيصل له من األموال ما ال يعلم كميته وأما 
ه وكانوا كل يوم أكثر حقارة اجلاه فاألمر أظهر فإنا رأينا كثرياً من امللوك بذلوا األموال العظيمة ألجل اجلا

ومهانة يف أعني الرعية وقد يكون على العكس من ذلك وهو أن يكون اإلنسان معظماً يف العقائد مهيباً يف 



القلوب ينقاد له الصغري والكبري ويتواضع له القاصي والداين وأما القسم الثاين وهو كونه واجب الطاعة 
ه بعض عباده وأما القسم الثالث وهو حصول النصرة والظفر فمعلوم فمعلوم أن هذا تشريف يشرف اهللا تعاىل ب

أن ذلك مما ال حيصل إال من اهللا تعاىل فكم شاهدنا من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا وعند هذا يظهر 
  بالربهان العقلي صحة ما ذكره اهللا تعاىل من قوله ُتْؤِتى الُْملَْك َمن َتَشاء

ا قال الكعيب قوله ُتْؤِتى الُْملَْك َمن َتَشاء َوَتنزُِع الُْملَْك ِممَّن َتَشاء ليس على سبيل واعلم أن املعتزلة هه نا حبث
املختارية ولكن باالستحقاق فيؤتيه من يقوم به وال ينزعه إال ممن فسق عن أمر ربه ويدل عليه قوله الَ َيَنالُ 

د الصاحل إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه َعلَْيكُْم َوَزاَدُه َبْسطَةً  ِفي الِْعلْمِ وقال يف حق العب)  ١٢٤البقرة ( َعْهِدي الظَّاِلِمَني 
فجعله سبباً للملك وقال اجلبائي هذا احلكم خمتص مبلوك العدل فأما ملوك الظلم فال )  ٢٤٧البقرة ( َوالْجِْسمِ 

هم أن ال يتملكوه ومنعهم من جيوز أن يكون ملكهم بإيتاء اهللا وكيف يصح أن يكون ذلك بإيتاء اهللا وقد ألزم
ا الظاملون فال قالوا  ذلك فصح مبا ذكرنا أن امللوك العادلني هم املختصون بأن اهللا تعاىل آتاهم ذلك امللك فأم

ونظري هذا ما قلناه يف الرزق أنه ال يدخل حتته احلرام الذي زجره اهللا عن االنتفاع به وأمره بأن يرده على مالكه 
ما النزع فبخالف ذلك ألنه كما ينزع امللك من امللوك العادلني ملصلحة تقتضي ذلك فقد فكذا ههنا قالوا وأ

ينزع امللك عن امللوك الظاملني ونزع امللك يكون بوجوه منها باملوت وإزالة العقل وإزالة القوى والقدر 
يسلب امللك الذي يف يد  واحلواس ومنها بورود اهلالك والتلف عن األموال ومنها أن يأمر اهللا تعاىل احملق بأن

املتغلب املبطل ويؤتيه القوة والنصرة فإذا حاربه احملق وقهره وسلب ملكه جاز أن يضاف هذا السلب والنزع 
إليه تعاىل ألنه وقع عن أمره وعلى هذا الوجه نزع اهللا تعاىل ملك فارس على يد الرسول هذا مجلة كالم املعتزلة 

  يف هذا الباب

ا أن يقال إنه وقع ال عن فاعل وإمنا واعلم أن هذا املوض ع مقام حبث مهم وذلك ألن حصول امللك للظامل إم
حصل بفعل ذلك املتغلب أو إمنا حصل باألسباب الربانية واألول نفي للصانع والثاين باطل ألن كل أحد يريد 

ني إمنا حصل بإيتاء اهللا تعاىل حتصيل امللك والدولة لنفسه وال يتيسر له ألبتة فلم يبق إال أن يقال بأن ملك الظامل
وهذا الكالم ظاهر ومما يؤكد ذلك أن الرجل قد يكون حبيث هتابه النفوس ومتيل إليه القلوب ويكون النصر 
قريناً له والظفر جليساً معه فأينما توجه حصل مقصوده وقد يكون على الضد من ذلك ومن تأمل يف كيفية 

ليس إال بتقدير اهللا تعاىل ولذلك قال حكيم الشعراء لو كان باحليل أحوال امللوك اضطر إىل العلم بأن ذلك 
  الغىن لوجدتين

  بأجل أسباب السماء تعلقي
  من رزق احلجا حرم الغىن
  ضدان مفترقان أي تفرق

  ومن الدليل على القضاء وكونه
  بؤس اللبيب وطيب عيش األمحق

على مجيع أنواع امللك فيدخل فيه ملك النبّوة وملك العلم  والقول الثاين أن قوله ُتْؤِتى الُْملَْك َمن َتَشاء حممول
وملك العقل والصحة واألخالق احلسنة وملك النفاذ والقدرة وملك احملبة وملك األموال وذلك ألن اللفظ 



  عام فالتخصيص من غري دليل ال جيوز
د تكون يف الدين وقد تكون يف الدنيا أما يف وأما قوله تعاىل َوُتِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء فاعلم أن العزة ق

نَِني  إذا ثبت هذا )  ٨املنافقون ( الدين فأشرف أنواع العزة اإلميان قال اهللا تعاىل َوِللَِّه الِْعزَّةُ  َوِلَرُسوِلِه َوِللُْمْؤِم
فر فلو كان حصول فنقول ملا كان أعز األشياء املوجبة للعزة هو اإلميان وأذل األشياء املوجبة للمذلة هو الك

اإلميان والكفر مبجرد مشيئة العبد لكان إعزاز العبد نفسه باإلميان وإذالله نفسه بالكفر أعظم من إعزاز اهللا 
عبده بكل ما أعزه به ومن إذالل اهللا عبده بكل ما أذله به ولو كان األمر كذلك لكان حظ العبد من هذا 

اً فعلمنا أن اإلعزاز باإلميان واحلق ليس إال الوصف أمت وأكمل من حظ اهللا تعاىل منه ومعلو م أن ذلك باطل قطع
من اهللا واإلذالل بالكفر والباطل ليس إال من اهللا وهذا وجه قوي يف املسألة قال القاضي اإلعزاز املضاف إليه 

مالً على تعاىل قد يكون يف الدين وقد يكون يف الدنيا أما الذي يف الدين فهو أن الثواب ال بد وأن يكون مشت
التعظيم واملدح والكرامة يف الدنيا واآلخرة وأيضاً فإنه تعاىل ميدهم مبزيد األلطاف ويعليهم على األعداء حبسب 

املصلحة وأما ما يتعلق بالدنيا فبإعطاء األموال الكثرية من الناطق والصامت وتكثري احلرث وتكثري النتاج يف 
  الدواب وإلقاء اهليبة يف قلوب اخللق

أن كالمنا يأىب ذلك ألن كل ما يفعله اهللا تعاىل من التعظيم يف باب الثواب فهو حق واجب على اهللا تعاىل  واعلم
ولو مل يفعله النعزل عن اإلالهية وخلرج عن كونه إالهاً للخلق فهو تعاىل بإعطاء هذه التعظيمات حيفظ إالهية 

جب هذه التعظيمات فهو الذي أعز نفسه فكان نفسه عن الزوال فأما العبد فلما خص نفسه باإلميان الذي يو
  إعزازه لنفسه أعظم من إعزاز اهللا تعاىل إياه فعلمنا أن هذا الكالم املذكور الزم على القوم

إنه تعاىل إمنا يذل أعداءه يف الدنيا واآلخرة وال يذل أحداً ) تفسريه ( أما قوله َوُتِذلُّ َمن َتَشاء فقال اجلبائي يف 
أفقرهم وأمرضهم وأحوجهم إىل غريهم ألنه تعاىل إمنا يفعل هذه األشياء ليعزهم يف اآلخرة إما  من أوليائه وإن

  بالثواب وإما بالعوض فصار ذلك كالفصد واحلجامة فإهنما وإن كانا يؤملان يف احلال إال

ر بأنه ذل فعلى وجه أهنما ملا كانا يستعقبان نفعاً عظيماً ال جرم ال يقال فيهما إهنما تعذيب قال وإذا وصف الفق
  ) ٥٤املائدة ( اجملاز كما مسى اهللا تعاىل لني املؤمنني ذال بقوله أَِذلَّةٍ  َعلَى الُْمْؤِمنَِني 

إذا عرفت هذا فنقول إذالل اهللا تعاىل عبده املبطل إمنا يكون بوجوه منها بالذم واللعن ومنها بأن خيذهلم باحلجة 
دينه وجيعل ماهلم غنيمة هلم ومنها بالعقوبة هلم يف اآلخرة هذا مجلة كالم  والنصرة ومنها بأن جيعلهم خوالً ألهل

املعتزلة ومذهبنا أنه تعاىل يعز البعض باإلميان واملعرفة ويذل البعض بالكفر والضاللة وأعظم أنواع اإلعزاز 
فاعل وذلك واإلذالل هو هذا والذي يدل عليه وجوه األول وهو أن عز اإلسالم وذل الكفر ال بد فيه من 

الفاعل إما أن يكون هو العبد أو اهللا تعاىل واألول باطل ألن أحداً ال خيتار الكفر لنفسه بل إمنا يريد اإلميان 
ا أن حصوله من اهللا تعاىل ال من  واملعرفة واهلداية فلما أراد العبد اإلميان ومل حيصل له بل حصل له اجلهل علمن

للعبد إما أن يكون بواسطة شبهة وإما أن يقال يفعله العبد ابتداء واألول  العبد الثاين وهو أن اجلهل الذي حيصل
باطل إذ لو كان كل جهل إمنا حيصل جبهل آخر يسبقه ويتقدمه لزم التسلسل وهو حمال فبقي أن يقال تلك 

يرضى  اجلهات تنتهي إىل جهل يفعله العبد ابتداء من غري سبق موجب البتة لكنا جند من أنفسنا أن العاقل ال
لنفسه أن يصري على اجلهل ابتداء من غري موجب فعلمنا أن ذلك بإذالل اهللا عبده وخبذالنه إياه الثالث ما بينا 



أن الفعل ال بد فيه من الداعي واملرجح وذلك املرجح يكون من اهللا تعاىل فإن كان يف طرف اخلري كان إعزازاً 
  فثبت أن املعز واملذل هو اهللا تعاىل وإن كان يف طرف اجلهل والشر والضاللة كان إذالالً

  أما قوله تعاىل بَِيِدَك الَْخيُْر
املعىن بقدرتك  فاعلم أن املراد من اليد هو القدرة واملعىن بقدرتك اخلري واأللف والالم يف اخلري يوجبان العموم ف

يدك اخلري ال بيد غريك كما أن حتصل كل الربكات واخلريات وأيضاً فقوله بَِيِدَك الَْخْيُر يفيد احلصر كأنه قال ب
أي لكم دينكم أي ال لغريكم وذلك احلصر ينايف حصول )  ٦الكافرين ( قوله تعاىل لَكُْم ِديُنكُْم َوِلىَ  ِدينِ 

اخلري بيد غريه فثبت داللة هذه اآلية من هذين الوجهني على أن مجيع اخلريات منه وبتكوينه وختليقه وإجياده 
فنقول أفضل اخلريات هو اإلميان باهللا تعاىل ومعرفته فوجب أن يكون اخلري من ختليق اهللا وإبداعه إذا عرفت هذا 

تعاىل ال من ختليق العبد وهذا استدالل ظاهر ومن األصحاب من زاد يف هذا التقدير فقال كل فاعلني فعل 
ميان أفضل من أحدمها أشرف وأفضل من فعل اآلخر كان ذلك الفاعل أشرف وأكمل من اآلخر وال شك أن اإل

اخلري ومن كل ما سوى اإلميان فلو كان اإلميان خبلق العبد ال خبلق اهللا لوجب كون العبد زائداً يف اخلريية على 
اهللا تعاىل ويف الفضيلة والكمال وذلك كفر قبيح فدلت هذه اآلية من هذين الوجهني على أن اإلميان خبلق اهللا 

  تعاىل
ن وجه آخر ألنه تعاىل ملا قال بَِيِدَك الَْخْيُر كان معناه أنه ليس بيدك إال اخلري فإن قيل فهذه اآلية حجة عليكم م

  وهذا يقتضي أن ال يكون الكفر واملعصية واقعني بتخليق اهللا
واجلواب أن قوله بَِيِدَك الَْخْيُر يفيد أن بيده اخلري ال بيد غريه وهذا ينايف أن يكون بيد غريه ولكن ال ينايف أن 

ه اخلري وبيده ما سوى اخلري إال أنه خص اخلري بالذكر ألنه األمر املنتفع به فوقع التنصيص عليه هلذا يكون بيد
  املعىن قال القاضي كل خري حصل من جهة العباد فلوال أنه تعاىل أقدرهم عليه

هذا التقدير يصري وهداهم إليه ملا متكنوا منه فلهذا السبب كان مضافاً إىل اهللا تعاىل إال أن هذا ضعيف ألن على 
  بعض اخلري مضافاً إىل اهللا تعاىل ويصري أشرف اخلريات مضافاً إىل العبد وذلك على خالف هذا النص

ء قَِديٌر فهذا كالتأكيد ملا تقدم من كونه مالكاً إليتاء امللك ونزعه واإلعزاز واإلذالل   أما قوله إِنََّك َعلَى كُلّ َشىْ 
ِفى الْنََّهارِ َوتُوِلُج النََّهاَر ِفى الَّْيلِ فيه وجهان األول أن جيعل الليل قصرياً وجيعل ذلك  أما قوله تعاىل ُتوِلُج الَّْيلَ

القدر الزائد داخالً يف النهار وتارة على العكس من ذلك وإمنا فعل سبحانه وتعاىل ذلك ألنه علق قوام العامل 
عقيب النهار فيلبس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها ضوء ونظامه بذلك والثاين أن املراد هو أنه تعاىل يأيت بالليل 

النهار مث يأيت بالنهار عقيب الليل فيلبس الدنيا ضوءه فكان املراد من إيالج أحدمها يف اآلخر إجياد كل واحد 
منهما عقيب اآلخر واألول أقرب إىل اللفظ ألنه إذا كان النهار طويالً فجعل ما نقص منه زيادة يف الليل كان 

  نقص منه داخالً يف الليل ما
  وأما قوله َوُتْخرُِج الَْحى َّ ِمَن الَْمّيِت َوُتْخرُِج الََمّيَت ِمَن الَْحى ِّ ففيه مسائل

املسألة األوىل قرأ نافع ومحزة والكسائي الَْمّيِت بالتشديد والباقون بالتخفيف ومها لغتان مبعىن واحد قال املربد 
  وأنشدواأمجع البصريون على أهنما سواء 

  إمنا امليت ميت األحياء



  وهو مثل قوله هني وهني ولني ولني وقد ذهب ذاهبون إىل أن امليت من قد مات وامليت من مل ميت
املسألة الثانية ذكر املفسرون فيه وجوهاً أحدها خيرج املؤمن من الكافر كإبراهيم من آزر والكافر من املؤمن 

خيرج الطيب من اخلبيث وبالعكس والثالث خيرج احليوان من النطفة  مثل كنعان من نوح عليه السالم والثاين
والطري من البيضة وبالعكس والرابع خيرج السنبلة من احلبة وبالعكس والنخلة من النواة وبالعكس قال القفال 

انَ َمْيًتا فَأَْحَيْيَن يريد )  ١٢٢األنعام ( اُه رمحه اهللا والكلمة حمتملة للكل أما الكفر واإلميان فقال تعاىل أََو َمن كَ
كان كافراً فهديناه فجعل املوت كفراً واحلياة إمياناً ومسى إخراج النبات من األرض إحياء وجعل قبل ذلك ميتة 

)  ٩فاطر ( ِتَها وقال فَُسقَْناُه إِلَى َبلٍَد مَّّيٍت فَأَْحَيْيَنا بِِه االْْرَض َبْعَد َمْو)  ١٩الروم ( فقال فَانظُْر إِلَى ءاثَارِ َرْحَمةِ  
  ) ٢٨البقرة ( وقال كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتْم أَْمواًتا فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم 

أما قوله َوَتْرُزُق َمن َتَشاء بَِغْيرِ ِحَسابٍ ففيه وجوه األول أنه يعطي من يشاء ما يشاء ال حياسبه على ذلك أحد 
ه ملك حياسبه بل هو امللك يعطي من يشاء بغري حساب والثاين ترزق من تشاء غري مقدور وال إذ ليس فوق

حمدود بل تبسطه له وتوسعه عليه كما يقال فالن ينفق بغري حساب إذا وصف عطاؤه بالكثرة ونظريه قوهلم يف 
بيل التفضل من غري تكثري مال اإلنسان عنده مال ال حيصى والثالث ترزق من تشاء بغري حساب يعين على س

استحقاق ألن من أعطى على قدر االستحقاق فقد أعطى حبساب وقال بعض من ذهب إىل هذا املعىن إنك ال 
م   ترزق عبادك على مقادير أعماهلم واهللا أعل

ٍء إِالَ أَن َتتَّقُواْ الَّ َيتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَيآَء ِمن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك فَلَ ْيَس ِمَن اللَِّه ِفي َشىْ 
  ِمْنُهْم ُتقَاةً  َوُيَحذِّْركُُم اللَُّه َنفَْسُه َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري

ذكر بعده ما  ا جيب أن يكون املؤمن عليه يف تعظيم اهللا تعاىل مث  يف كيفية النظم وجهان األول أنه تعاىل ملا ذكر م
عليه يف املعاملة مع الناس ألن كمال األمر ليس إال يف شيئني التعظيم ألمر اهللا تعاىل جيب أن يكون املؤمن 

تعاىل مالك والشفقة على خلق اهللا قال الَّ َيتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياء ِمن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني الثاين ملا بّين أنه 
  لرغبة فيما عنده وعند أوليائه دون أعدائهالدنيا واآلخرة بني أنه ينبغي أن تكون ا

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل يف سبب النزول وجوه األول جاء قوم من اليهود إىل قوم املسلمني ليفتنوهم عن دينهم فقال 

رفاعة بن املنذر وعبد الرمحن بن جبري وسعيد بن خيثمة ألولئك النفر من املسلمني اجتنبوا هؤالء اليهود 
وا أن يفتنوكم عن دينكم فنزلت هذه اآلية والثاين قال مقاتل نزلت يف حاطب بن أيب بلتعة وغريه وكانوا واحذر

صلى اهللا عليه ( يتولون اليهود واملشركني وخيربوهنم باألخبار ويرجون أن يكون هلم الظفر على رسول اهللا 
ن له حلفاء من اليهود ففي يوم األحزاب فنزلت هذه اآلية الثالث أهنا نزلت يف عبادة بن الصامت وكا) وسلم 

  قال يا نيب اهللا إن معي مخسمائة من اليهود وقد رأيت أن خيرجوا معي فنزلت هذه اآلية
  فإن قيل إنه تعاىل قال َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَِّه ِفي َشىْ ء وهذه صفة الكافر

  ال يوجب الكفر يف حترمي مواالة الكافرين قلنا معىن اآلية فليس من والية اهللا يف شيء وهذا
الَ َتتَِّخذُواْ بِطَاَنةً  ّمن ُدونِكُْم   ١١٨آل عمران ( واعلم أنه تعاىل أنزل آيات كثرية يف هذا املعىن منها قوله تعاىل 

اً ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ ُيَوادُّونَ َمْن َحادَّ ال)  وقوله الَ َتتَِّخذُواْ )  ٢٢اجملادلة ( لََّه َوَرُسولَُه وقوله الَّ َتجُِد قَْوم



)  ١املمتحنة ( ْوِلَياء الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياء وقوله الَْحكِيُم ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ َتتَِّخذُواْ َعُدّوى َوَعُدوَّكُْم أَ
  ) ٧١التوبة ( أَْوِلَياء َبْعضٍ وقال َوالُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمَناِت َبْعُضُهْم 

واعلم أن كون املؤمن موالياً للكافر حيتمل ثالثة أوجه أحدها أن يكون راضياً بكفره ويتواله ألجله وهذا ممنوع 
منه ألن كل من فعل ذلك كان مصوباً له يف ذلك الدين وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر فيستحيل أن 

  الصفةيبقى مؤمناً مع كونه هبذه 
ء وهذا ال يوجب الكفر فال يكون داخالً  ِه ِفي َشىْ  فإن قيل أليس أنه تعاىل قال َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَّ

  حتت هذه اآلية ألنه تعاىل قال ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ فال بد وأن يكون خطاباً يف

  اجلميلة يف الدنيا حبسب الظاهر وذلك غري ممنوع منه شيء يبقى املؤمن معه مؤمناً وثانيها املعاشرة
والقسم الثالث وهو كاملتوسط بني القسمني األولني هو أن مواالة الكفار مبعىن الركون إليهم واملعونة واملظاهرة 
ن والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب احملبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا ال يوجب الكفر إال أنه منهي عنه أل

املواالة هبذا املعىن قد جتره إىل استحسان طريقته والرضا بدينه وذلك خيرجه عن اإلسالم فال جرم هدد اهللا تعاىل 
ء   فيه فقال َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَِّه ِفي َشىْ 

تولوهم دون املؤمنني فأما فإن قيل مل ال جيوز أن يكون املراد من اآلية النهي عن اختاذ الكافرين أولياء مبعىن أن ي
إذا تولوهم وتولوا املؤمنني معهم فذلك ليس مبنهي عنه وأيضاً فقوله الَّ َيتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياء فيه 

  زيادة مزية ألن الرجل قد يوايل غريه وال يتخذه موالياً فالنهي عن اختاذه موالياً ال يوجب النهي عن أصل موالته
ا يف اآلية إال أن سائر اآليات الدالة على أنه ال جتوز مواالهتم دلّت على سقوط قل نا هذان االحتماالن وإن قام

  هذين االحتمالني
املسألة الثانية إمنا كسرت الذال من يتخذ ألهنا جمزوم للنهي وحركت الجتماع الساكنني قال الزجاج ولو رفع 

  أن من كان مؤمناً فال ينبغي أن يتخذ الكافر ولياًعلى اخلرب جلاز ويكون املعىن على الرفع 
ال يوايل الكافر كان ال حمالة منهياً عن  واعلم أن معىن النهي ومعىن اخلرب يتقاربان ألنه مىت كانت صفة املؤمن أن 

  مواالة الكافر ومىت كان منهياً عن ذلك كان ال حمالة من شأنه وطريقته أن ال يفعل ذلك
)  ٢٣البقرة ( ه ِمن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أي من غري املؤمنني كقوله َواْدُعواْ ُشَهَداءكُم مِّن ُدوِن اللَِّه املسألة الثالثة قول

أي من غري اهللا وذلك ألن لفظ دون خمتص باملكان تقول زيد جلس دون عمرو أي يف مكان أسفل منه مث إن 
ن مستعمالً يف معىن غري مث قال تعاىل َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك من كان مبايناً لغريه يف املكان فهو مغاير له فجعل لفظ دو

ي َشىْ ء وفيه حذف واملعىن فليس من والية اهللا يف شيء يقع عليه اسم الوالية يعين أنه منسلخ  فَلَْيَس ِمَن اللَِّه ِف
تود عدوي مث  من والية اهللا تعاىل رأساً وهذا أمر معقول فإن مواالة الويل ومواالة عدوه ضدان قال الشاعر

  تزعم أنين
  صديقك ليس النوك عنك بعازب

  وحيتمل أن يكون املعىن فليس من دين اهللا يف شيء وهذا أبلغ
  مث قال تعاىل إِال أَن َتتَّقُواْ ِمْنُهْم ُتقَاةً  وفيه مسائل

لتفخيم وقرأ يعقوب املسألة األوىل قرأ الكسائي تقاة باإلمالة وقرأ نافع ومحزة بني التفخيم واإلمالة والباقون با



تقية وإمنا جازت اإلمالة لتؤذن أن األلف من الياء وتقاة وزهنا فعلة حنو تؤدة وختمة ومن فخم فألجل احلرف 
  املستعلي وهو القاف

  املسألة الثانية قال الواحدي تقيته تقاة وتقى وتقية وتقوى فإذا قلت اتقيت كان مصدره

مل يقل اتقاء اسم وضع موضع املصدر كما يقال جلس جلسة وركب ركبة االتقياء وإمنا قال تتقوا مث قال تقاة و
  وقال الشاعر)  ٣٧آل عمران ( وقال اهللا تعاىل فََتقَبَّلََها َربَُّها بِقَُبولٍ َحَسنٍ َوأَنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا 

  وبعد عطائك املائة الرتاعا
  اة فيكون حاالً مؤكدةفأجراه جمرى اإلعطاء قال وجيوز أن جيعل تقاة ههنا مثل رم

فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة قال احلسن أخذ مسيلمة الكذاب رجلني من أصحاب رسول اهللا 
ألحدمها أتشهد أن حممداً رسول اهللا قال نعم نعم نعم فقال أفتشهد أين رسول اهللا قال نعم وكان مسيلمة يزعم 

ركه ودعا اآلخر فقال أتشهد أن حممداً رسول اهللا قال نعم قال أنه رسول بين حنيفة وحممد رسول قريش فت
فقال أما ) صلى اهللا عليه وسلم ( أفتشهد أين رسول اهللا فقال إين أصم ثالثا فقدمه وقتله فبلغ ذلك رسول اهللا 

  هذا املقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئاً له وأما اآلخر فقبل رخصة اهللا فال تبعة عليه
  ) ١٠٦النحل ( ري هذه اآلية قوله تعاىل إِالَّ َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِاِإلَمياِن واعلم أن نظ

  املسألة الرابعة اعلم أن للتقية أحكاماً كثرية وحنن نذكر بعضها
 احلكم األول أن التقية إمنا تكون إذا كان الرجل يف قوم كفار وخياف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان

وذلك بأن ال يظهر العداوة باللسان بل جيوز أيضاً أن يظهر الكالم املوهم للمحبة واملواالة ولكن بشرط أن 
  يضمر خالفه وأن يعرض يف كل ما يقول فإن التقية تأثريها يف الظاهر ال يف أحوال القلوب

لك أفضل ودليله ما ذكرناه يف احلكم الثاين للتقية هو أنه لو أفصح باإلميان واحلق حيث جيوز له التقية كان ذ
  قصة مسيلمة

احلكم الثالث للتقية أهنا إمنا جتوز فيما يتعلق بإظهار املواالة واملعاداة وقد جتوز أيضاً فيما يتعلق بإظهار الدين فأما 
ما يرجع ضرره إىل الغري كالقتل والزنا وغصب األموال والشهادة بالزور وقذف احملصنات واطالع الكفار على 

  ات املسلمني فذلك غري جائز ألبتةعور
احلكم الرابع ظاهر اآلية يدل أن التقية إمنا حتل مع الكفار الغالبني إال أن مذهب الشافعي رضي اهللا عنه أن 

  احلالة بني املسلمني إذا شاكلت احلالة بني املسلمني واملشركني حلت التقية حماماة على النفس
صلى ( فس وهل هي جائزة لصون املال حيتمل أن حيكم فيها باجلواز لقوله احلكم اخلامس التقية جائزة لصون الن

( صلى اهللا عليه وسلم ( ولقوله ) حرمة مال املسلم كحرمة دمه ) ( اهللا عليه وسلم  من قتل دون ماله فهو ) 
لتيمم دفعاً وألن احلاجة إىل املال شديدة واملاء إذا بيع بالغنب سقط فرض الوضوء وجاز االقتصار على ا) شهيد 

م   لذلك القدر من نقصان املال فكيف ال جيوز ههنا واهللا أعل
احلكم السادس قال جماهد هذا احلكم كان ثابتاً يف أول اإلسالم ألجل ضعف املؤمنني فأما بعد قوة دولة اإلسالم 

دفع الضرر عن فال وروى عوف عن احلسن أنه قال التقية جائزة للمؤمنني إىل يوم القيامة وهذا القول أوىل أل ن 
  النفس واجب بقدر اإلمكان



مث قال تعاىل َوُيَحذُّركُُم اللَُّه َنفَْسُه وفيه قوالن األول أن فيه حمذوفاً والتقدير وحيذركم اهللا عقاب نفسه وقال أبو 
ل وحيذركم اهللا مسلم املعىن َوُيَحذُّركُُم اللَُّه َنفَْسُه أن تعصوه فتستحقوا عقابه والفائدة يف ذكر النفس أنه لو قا

فهذا ال يفيد أن الذي أريد التحذير منه هو عقاب يصدر من اهللا أو من غريه فلما ذكر النفس زال هذا االشتباه 
ال هناية له وأنه ال قدرة ألحد  ومعلوم أن العقاب الصادر عنه يكون أعظم أنواع العقاب لكونه قادراً على ما 

  على دفعه ومنعه مما أراد
  أن النفس ههنا تعود إىل اختاذ األولياء من الكفار أي ينهاهم اهللا عن نفس هذا الفعلوالقول الثاين 

  مث قال َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري واملعىن إن اهللا حيذركم عقابه عند مصريكم إىل اهللا
ُه َوَيْعلَُم َما ِفى ا لسََّماَواِت َوَما ِفى األرض َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشى قُلْ إِن ُتْخفُواْ َما ِفى ُصُدورِكُْم أَْو ُتْبُدوُه َيْعلَْمُه اللَّ

  ٍْء قَِديٌر
إعلم أنه تعاىل ملا هنى املؤمنني عن اختاذ الكافرين أولياء ظاهراً وباطناً واستثىن عنه التقية يف الظاهر أتبع ذلك 

تقية على إظهار املواالة بالوعيد على أن يصري الباطن موافقاً للظاهر يف وقت التقية وذلك ألن من أقدم عند ال
فقد يصري إقدامه على ذلك الفعل حبسب الظاهر سبباً حلصول تلك املواالة يف الباطن فال جرم بّين تعاىل أنه عامل 

ا عزم عليه يف قلبه ويف اآلية سؤاالت   بالبواطن كعلمه بالظواهر فيعلم العبد أنه ال بد أن جيازيه على كل م
شرطية فقوله إِن ُتْخفُواْ َما ِفى ُصُدورِكُْم أَْو ُتْبُدوُه شرط وقوله َيْعلَْمُه اللَُّه جزاء  السؤال األول هذه اآلية مجلة

  وال شك أن اجلزاء مترتب على الشرط متأخر عنه فهذا يقتضي حدوث علم اهللا تعاىل
دل والتجدد إمنا واجلواب أن تعلق علم اهللا تعاىل بأنه حصل اآلن ال حيصل إال عند حصوله اآلن مث إن هذه التب

وقع يف النسب واإلضافات والتعليقات ال يف حقيقة العلم وهذه املسألة هلا غور عظيم وهي مذكورة يف علم 
  الكالم

السؤال الثاين حمل البواعث والضمائر هو القلب فلم قال إِن ُتْخفُواْ َما ِفى ُصُدورِكُْم ومل يقل إن ختفوا ما يف 
  قلوبكم

)  ٥الناس ( لصدر فجاز إقامة الصدر مقام القلب كما قال ُيَوْسوُِس ِفى ُصُدورِ النَّاسِ اجلواب ألن القلب يف ا
  ) ٤٦احلج ( وقال فَإِنََّها الَ َتْعَمى االْْبَصاُر َولَاِكن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتى ِفى الصُُّدورِ 

ال يطاقالسؤال الثالث إن كانت هذه اآلية وعيداً على كل ما خيطر بالبال فهو تكل   يف ما 
اجلواب ذكرنا تفصيل هذه الكالم يف آخر سورة البقرة يف قوله للَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ َوإِن ُتْبُدواْ 

  ) ٢٨٤البقرة ( َما ِفي أَنفُِسكُْم أَْو ُتْخفُوُه ُيَحاِسْبكُم بِِه اللَُّه 
  َوَما ِفي االْْرضِ مث قال تعاىل َوَيْعلَُم َما ِفى السََّماَواِت

جزم األفاعيل مث قال َوَيُتوَب اللَُّه )  ١٤التوبة ( واعلم أنه رفع على االستئناف وهو كقوله قَاِتلُوُهْم ُيَعذّْبُهُم اللَُّه 
ثله قوله فَإِن َيَشإِ اللَُّه َيْخِتْم َعلَى قَلْبَِك َوَيْمُح اللَُّه الَْباِطلَ  قوله َوَيْعلَُم َما ِفى  رفعاً ويف)  ٢٤الشورى ( فرفع وم

يه الضمري   السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ غاية التحذير ألنه إذا كان ال خيفى عليه شيء فيهما فكيف خيفى عل
مث قال تعاىل َواللَُّه َعلَى كُلّ َشْيء قَِديٌر إمتاماً للتحذير وذلك ألنه ملا بّين أنه تعاىل عامل بكل املعلومات كان عاملاً 

يف قلبه وكان عاملاً مبقادير استحقاقه من الثواب والعقاب مث بّين أنه قادر على مجيع املقدورات فكان ال حمالة مبا 



  قادراً على إيصال حق كل أحد إليه فيكون يف هذا متام الوعد والوعيد والترغيب والترهيب
َعِملَْت ِمن ُسو ٍء َتَودُّ لَْو أَنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه أََمَدا َبِعيًدا وَُيَحذُِّركُمُ  َيْوَم َتجُِد كُلُّ َنفْسٍ مَّا َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ مُّْحَضًرا َوَما

  اللَُّه َنفَْسُه َواللَُّه َرُءوُف بِالِْعَباِد
  اعلم أن هذه اآلية من باب الترغيب والترهيب ومن متام الكالم الذي تقدم

  وفيه مسائل
وله َيْومٍ وجوهاً األول قال ابن األنباري اليوم متعلق باملصري والتقدير وإىل املسألة األوىل ذكروا يف العامل يف ق

اهللا املصري يوم جتد الثاين العامل فيه قوله َوُيَحذُّركُُم اللَُّه َنفَْسُه يف اآلية السابقة كأنه قال وحيذركم اهللا نفسه يف 
قَِديٌر أي قدير يف ذلك اليوم الذي جتد كل نفس ما  ذلك اليوم الثالث العامل فيه قوله َواللَُّه َعلَى كُلّ َشْيء

عملت من خري حمضراً وخص هذا اليوم بالذكر وإن كان غريه من األيام مبنزلته يف قدرة اهللا تعاىل تفضيالً له 
كذا وكذا الرابع أن العامل فيه قوله َتَودُّ واملعىن تود كل نفس )  ٤الفاحتة ( لعظم شأنه كقوله َماِلِك َيْومِ الّدينِ 

  يف ذلك اليوم اخلامس جيوز أن يكون منتصباً مبضمر والتقدير واذكر يوم جتد كل نفس
  املسألة الثانية اعلم أن العمل ال يبقى وال ميكن وجدانه يوم القيامة فال بد فيه من التأويل وهو من

وقال )  ٢٩اجلاثية ( َما كُنُتْم َتْعَملُونَ وجهني األول أنه جيد صحائف األعمال وهو قوله تعاىل إِنَّا كُنَّا َنْسَتنِسُخ 
الثاين أنه جيد جزاء األعمال وقوله تعاىل مُّْحَضًرا حيتمل أن )  ٦اجملادلة ( فَُيَنّبئُُهْم بَِما َعِملُواْ أَْحَصاُه اللَُّه َوَنُسوُه 

ء العمل يكون حمضراً يكون املراد أن تلك الصحائف تكون حمضرة يوم القيامة وحيتمل أن يكون املعىن أن جزا
  وعلى كال الوجهني فالترغيب والترهيب حاصالن)  ٤٩الكهف ( كقوله َوَوَجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِضًرا 

  أما قوله َوَما َعِملَْت ِمن ُسوء َتَودُّ لَْو أَنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه أََمَدا َبِعيًدا ففيه مسألتان
جيعل َما ههنا مبنزلة الذي ويكون َعِملَْت صلة هلا ويكون معطوفاً على َما املسألة األوىل قال الواحدي األظهر أن 

األول وال جيوز أن تكون َما شرطية وإال كان يلزم أن ينصب َتَودُّ أو خيفضه ومل يقرأه أحد إال بالرفع فكان هذا 
  دليالً على أن َما ههنا مبعىن الذي

  هللا ودتفإن قيل فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد ا
قلنا ال كالم يف صحته لكن احلمل على االبتداء واخلرب أوقع ألنه حكاية حال الكافر يف ذلك اليوم وأكثر 

  موافقة للقراءة املشهورة
املسألة الثانية الواو يف قوله َوَما َعِملَْت ِمن ُسوء فيه قوالن األول وهو قول أيب مسلم األصفهاين الواو واو 

ْو أَنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه أََمَدا َبِعيًدا ففيه العطف والتقدير جتد م ا عملت من خري وما عملت من سوء وأما قوله َتَودُّ لَ
وجهان األول أنه صفة للسوء والتقدير وما عملت من سوء الذي تود أن يبعد ما بينها وبينه والثاين أن يكون 

  بعده عنها حاالً والتقدير يوم جتد ما عملت من سوء حمضراً حال ما تود
والقول الثاين أن الواو لالستئناف وعلى هذا القول ال تكون اآلية دليالً على القطع بوعيد املذنبني وموضع 

الكرم واللطف هذا وذلك ألنه نص يف جانب الثواب على كونه حمضراً وأما يف جانب العقاب فلم ينص على 
ينبه على أن جانب الوعد أوىل بالوقوع من جانب احلضور بل ذكر أهنم يودون الفرار منه والبعد عنه وذلك 

  الوعيد



ئَْس الْقَرِيُن املسألة الثالثة األمد الغاية اليت ينتهي إليها ونظريه قوله تعاىل قَالَ يالَْيَت َبْينِي َوَبْيَنَك ُبْعَد الَْمْشرِقَْينِ فَبِ
  ) ٣٨الزخرف ( 

األمد على الزمان أو على املكان إذ املقصود متين بعده مث  واعلم أن املراد من هذا التمين معلوم سواء محلنا لفظ
قال َوُيَحذُّركُُم اللَُّه َنفَْسُه وهو لتأكيد الوعيد مث قال َواللَُّه َرءوٌف بِالِْعَباِد وفيه وجوه األول أنه رؤوف هبم حيث 

محته وحذرهم من حذرهم من نفسه وعرفهم كمال علمه وقدرته وأنه ميهل وال ميهل ورغبهم يف استيجاب ر
استحقاق غضبه قال احلسن ومن رأفته هبم أن حذرهم نفسه الثاين أنه رؤوف بالعباد حيث أمهلهم للتوبة 
 والتدارك والتاليف الثالث أنه ملا قال َوُيَحذُّركُُم اللَُّه َنفَْسُه وهو للوعيد أتبعه بقوله َواللَُّه َرءوٌف بِالِْعَباِد وهو

وعده ورمحته غالب على وعيده وسخطه والرابع وهو أن لفظ العباد يف القرآن خمتص قال املوعد ليعلم العبد أن 
اً َيْشَرُب بَِها ِعَباُد اللَِّه )  ٦٣الفرقان ( تعاىل َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى االْْرضِ َهْوناً  ( وقال تعاىل َعْين

  ) ٦اإلنسان 

الكفار والفساق ذكر وعد أهل الطاعة فقال َواللَُّه َرءوٌف بِالِْعَباِد أي كما هو  فكان املعىن أنه ملا ذكر وعيد
  منتقم من الفساق فهو رؤوف باملطيعني واحملسنني

  يٌمقُلْ إِن كُنُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبُِعونِى ُيْحبِْبكُُم اللَُّه َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َواللَُّه غَفُوٌر رَِّح
دعا القوم إىل اإلميان به واإلميان برسله على سبيل التهديد والوعيد دعاهم إىل ذلك من طريق اع لم أنه تعاىل ملا 

صلى ( فنزلت هذه اآلية ويروى أنه )  ١٨املائدة ( آخر وهو أن اليهود كانوا يقولون َنْحُن أَْبَناء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه 
 املسجد احلرام يسجدون لألصنام فقال يا معشر قريش واهللا لقد وقف على قريش وهم يف) اهللا عليه وسلم 

خالفتم ملة إبراهيم فقالت قريش إمنا نعبد هذه حباً هللا تعاىل ليقربونا إىل اهللا زلفى فنزلت هذه اآلية ويروى أن 
دعي أنه حيب النصارى قالوا إمنا نعظم املسيح حباً هللا فنزلت هذه اآلية وباجلملة فكل واحد من فرق العقالء ي

قل إن كنتم صادقني يف ادعاء حمبة اهللا تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا ويطلب رضاه وطاعته فقال لرسوله 
فكونوا منقادين ألوامره حمترزين عن خمالفته وتقدير الكالم أن من كان حمباً هللا تعاىل ال بد وأن يكون يف غاية 

وجبت متابتعه فإن ) صلى اهللا عليه وسلم ( القاطعة على نبّوة حممد احلذر مما يوجب سخطه وإذا قامت الداللة 
ا حصلت   مل حتصل هذه املتابعة دلّ ذلك على أن تلك احملبة م

  ويف اآلية مسائل
بقرة ال( املسألة األوىل أما الكالم املستقصى يف احملبة فقد تقدم يف تفسري قوله تعاىل َوالَِّذيَن ءاَمُنواْ أََشدُّ ُحّبا ِللَِّه 

واملتكلمون مصرون على أن حمبة اهللا تعاىل عبارة عن حمبة إعظامه وإجالله أو حمبة طاعته أو حمبة ثوابه )  ١٦٥
  قالوا ألن احملبة من جنس اإلرادة واإلرادة ال تعلق هلا إال باحلوادث وإال باملنافع
كان حمبوباً ألجل معىن آخر وإال  واعلم أن هذا القول ضعيف وذلك ألنه ال ميكن أن يقال يف كل شيء إنه إمنا

لزم التسلسل والدور فال بد من االنتهاء إىل شيء يكون حمبوباً بالذات كما أنا نعلم أن اللذة حمبوبة لذاهتا 
فكذلك نعلم أن الكمال حمبوب لذاته وكذلك أنا إذا مسعنا أخبار رستم واسفنديار يف شجاعتهما مال القلب 

فائدة لنا يف ذلك امليل بل رمبا نعتقد أن تلك احملبة معصية ال جيوز لنا أن نصر عليها  إليهما مع أنا نقطع بأنه ال
ا أن الكمال حمبوب لذاته كما أن اللذة حمبوبة لذاهتا وكمال الكمال هللا سبحانه وتعاىل فكان ذلك يقتضي  فعلمن



كماله وجالله قال املتكلمون وأما حمبة  كونه حمبوباً لذاته من ذاته ومن املقربني عنده الذين جتلى هلم أثر من آثار
  اهللا تعاىل للعبد فهي عبارة عن إرادته تعاىل إيصال اخلريات واملنافع يف الدين والدنيا إليه

املسألة الثانية القوم كانوا يدعون أهنم كانوا حمبني هللا تعاىل وكانوا يظهرون الرغبة يف أن حيبهم اهللا تعاىل واآلية 
زام من وجهني أحدمها إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين ألن املعجزات دلّت على أنه تعاىل مشتملة على أن اإلل

  أوجب عليكم متابعيت الثاين إن كنتم حتبون أن حيبكم اهللا فاتبعوين ألنكم

 إذا اتبعتموين فقد أطعتم اهللا واهللا تعاىل حيب كل من أطاعه وأيضاً فليس يف متابعيت إال أين دعوتكم إىل طاعة اهللا
تعاىل وتعظيمه وترك تعظيم غريه ومن أحب اهللا كان راغباً فيه ألن احملبة توجب اإلقبال بالكلية على احملبوب 

  واإلعراض بالكلية عن غري احملبوب
يف هذا املقام يف الطعن يف أولياء اهللا تعاىل وكتب ههنا ما ال يليق ) الكشاف ( املسألة الثالثة خاض صاحب 

ه يف كتب الفحش فهب أنه اجترأ على الطعن يف أولياء اهللا تعاىل فكيف اجترأ على كتبه بالعاقل أن يكتب مثل
ْر لَكُْم ذُُنوَبكُمْ  مثل ذلك الكالم الفاحش يف تفسري كالم اهللا تعاىل نسأل اهللا العصمة واهلداية مث قال تعاىل َوَيْغِف

زالة العقاب وهذا غاية ما يطلبه كل عاقل مث قال واملراد من حمبة اهللا تعاىل له إعطاؤه الثواب ومن غفران ذنبه إ
  َواللَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم يعين غفور يف الدنيا يستر على العبد أنواع املعاصي رحيم يف اآلخرة بفضله وكرمه

  قُلْ أَِطيُعواْ اللََّه َوالرَُّسولَ فإِن َتَولَّْواْ فَإِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الْكَاِفرِيَن
ا نزل قوله قُلْ إِن كُنُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه اآلية قال عبد اهللا بن أُيب إن حممداً جيعل طاعته كطاعة اهللا ويأمرنا يروى أنه مل

أن حنبه كما أحبت النصارى عيسى فنزلت هذه اآلية وحتقيق الكالم أن اآلية األوىل ملا اقتضت وجوب متابعته 
داً يدعي لنفسه ما يقوله النصارى يف عيسى ذكر اهللا تعاىل هذه مث إن املنافق ألقى شبهة يف الدين وهي أن حمم

اآلية إزالة لتلك الشبهة فقال قُلْ أَِطيُعواْ اللََّه َوالرَُّسولَ يعين إمنا أوجب اهللا عليكم متابعيت ال كما تقول 
لزم أن تكون النصارى يف عيسى بل لكوين رسوالً من عند اهللا وملا كان مبلغ التكاليف عن اهللا هو الرسول 

  طاعته واجبة فكان إجياب املتابعة هلذا املعىن ال ألجل الشبه اليت ألقاها املنافق يف الدين
إمنا مث قال تعاىل فإِن َتَولَّْواْ فَإِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الْكَاِفرِيَن يعين إن أعرضوا فإنه ال حيصل هلم حمبة اهللا ألنه تعاىل 

  ه ومن كفر استوجب الذلة واإلهانة وذلك ضد احملبة واهللا أعلمأوجب الثناء واملدح ملن أطاع

ٌمإِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َوُنوًحا َوَءالَ إِْبَراِهيَم َوَءالَ ِعْمَرانَ َعلَى الَْعالَِمَني ذُرِّيَّةً  َبْعُضَها ِمن َب   ْعضٍ َواللَُّه َسِميٌع َعِلي
 مبتابعة الرسل بّين علو درجات الرسل وشرف مناصبهم فقال إِنَّ اللََّه اعلم أنه تعاىل ملا بّين أن حمبته ال تتم إال

  اْصطَفَى آَدَم ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أن املخلوقات على قسمني املكلف وغري املكلف واتفقوا على أن املكلف أفضل من غري 

ن والشياطني أما املالئكة فقد روي يف املكلف واتفقوا على أن أصناف املكلف أربعة املالئكة واإلنس واجل
األخبار أن اهللا تعاىل خلقهم من الريح ومنهم من احتج بوجوه عقلية على صحة ذلك فاألول أهنم هلذا السبب 

قدروا على الطريان على أسرع الوجوه والثاين هلذا السبب قدروا على محل العرش ألن الريح تقوم حبمل 
وا روحانيني وجاء يف رواية أخرى أهنم خلقوا من النور وهلذا صفت وأخلصت هللا األشياء الثالث هلذا السبب مس

تعاىل واألوىل أن جيمع بني القولني فنقول أبداهنم من الريح وأرواحهم من النور فهؤالء هم سكان عامل 



ا )  ٣٤البقرة (  السماوات أما الشياطني فهم كفرة أما إبليس فكفره ظاهر لقوله تعاىل َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن وأم
أَطَْعُتُموُهْم سائر الشياطني فهم أيضاً كفرة بدليل قوله تعاىل َوإِنَّ الشََّياِطَني لَُيوُحونَ إِلَى أَْولَِياِئهِْم لُِيَجاِدلُوكُْم َوإِنْ 

فََسَق َعْن أَْمرِ َرّبِه ومن خواص الشياطني أهنم بأسرها أعداء للبشر قال تعاىل فَ)  ١٢١األنعام ( إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ 
وقال َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلّ نِبِىّ  َعُدّواً َشَياِطَني )  ٥٠الكهف ( أَفََتتَِّخذُوَنُه َوذُرّيََّتُه أَْوِلَياء ِمن ُدونِى َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ 

اهللا تعاىل حكاية عن إبليس  ومن خواص الشياطني كوهنم خملوقني من النار قال)  ١١٢األنعام ( اِإلْنسِ وَالْجِّن 
ُه ِمن ِطنيٍ  )  ٢٧احلجر ( وقال َوالَْجآنَّ َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ السَُّمومِ )  ١٢األعراف ( َخلَقَْتنِي ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْت

نَ فََمْن أَْسلََم فَأُْولَِئَك َتَحرَّْواْ فأما اجلن فمنهم كافر ومنهم مؤمن قال تعاىل َوأَنَّا ِمنَّا الُْمْسِلُمونَ َوِمنَّا الْقَاِسطُو
أما اإلنس فال شك أن هلم والداً هو والدهم األول وإال لذهب إىل ما ال هناية والقرآن دلّ )  ١٤اجلن ( َرَشداً 

ا قال تعاىل يف هذه السورة إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعنَد اللَّ) صلى اهللا عليه وسلم ( على أن ذلك األول هو آدم  ِه على م
وقال ُتفِْلُحونَ َيأَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ رَبَّكُُم )  ٥٩آل عمران ( كََمثَلِ ءاَدَم َخلَقَُه ِمن ُتَرابٍ ثُمَّ قَالَ لَُه كُن فََيكُونُ 

  ) ١النساء ( الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها 
اء على أن البشر أفضل من اجلن والشياطني واختلفوا يف أن البشر أفضل أم إذا عرفت هذا فنقول اتفق العلم

والقائلون بأن )  ١١األعراف ( املالئكة وقد استقصينا هذه املسألة يف تفسري قوله تعاىل اْسُجُدواْ ِالَدَم فََسَجُدواْ 
لدرجة فلما بّين تعاىل أنه البشر أفضل متسكوا هبذه اآلية وذلك ألن االصطفاء يدل على مزيد الكرامة وعلو ا

  اصطفى آدم وأوالده من األنبياء على كل العاملني وجب أن يكونوا أفضل من املالئكة لكوهنم من العاملني
فإن قيل إن محلنا هذه اآلية على تفضيل املذكورين فيها على كل العاملني أدى إىل التناقض ألن اجلمع الكثري إذا 

ن كل العاملني يلزم كون كل واحد منهم أفضل من كل العاملني يلزم كون وصفوا بأن كل واحد منهم أفضل م
كل واحد منهم أفضل من اآلخر وذلك حمال ولو محلناه على كونه أفضل عاملي زمانه أو عاملي جنسه مل يلزم 

لُْتكُْم َعلَى التناقض فوجب محله على هذا املعىن دفعاً للتناقض وأيضاً قال تعاىل يف صفة بين إسرائيل َوأَّنى فَضَّ
بل قلنا املراد به عاملو زمان ) صلى اهللا عليه وسلم ( وال يلزم كوهنم أفضل من حممد )  ٤٧البقرة ( الَْعالَِمَني 

  كل واحد منهم واجلواب ظاهر يف قوله اصطفى آدم على العاملني يتناول كل من يصح إطالق لفظ العامل

ب أنه ترك العمل بعمومه يف بعض الصور لدليل قام عليه فال جيوز أن عليه فيندرج فيه امللك غاية ما يف هذا البا
  نتركه يف سائر الصور من غري دليل

املسألة الثانية اْصطَفَى يف اللغة اختار فمعىن اصطفاهم أي جعلهم صفوة خلقه متثيالً مبا يشاهد من الشيء الذي 
فوة ونظري هذه اآلية قوله ملوسى إِْنى يصفى وينقى من الكدورة ويقال على ثالثة أوجه صفوة وصفوة وص

وقال يف إبراهيم َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوإِنَُّهْم ِعنَدَنا لَِمَن )  ١٤٤األعراف ( اْصطَفَْيُتَك َعلَى النَّاسِ بِرِسَالَاِتي 
  ) ٤٧ص ( الُْمْصطَفَْيَن االْْخَيارِ 

اصطفى دين آدم ودين نوح فيكون االصطفاء راجعاً إذا عرفت هذا فنقول يف اآلية قوالن األول املعىن أن اهللا 
إىل دينهم وشرعهم وملتهم ويكون هذا املعىن على تقدير حذف املضاف والثاين أن يكون املعىن إن اهللا 

اصطفاهم أي صفاهم من الصفات الذميمة وزينهم باخلصال احلميدة وهذا القول أوىل لوجهني أحدمها أنا ال 
وذكر احلليمي يف )  ١٢٤األنعام ( الثاين أنه موافق لقوله تعاىل اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيْجَعلُ حنتاج فيه إىل اإلضمار و



أن األنبياء عليهم الصالة والسالم ال بد وأن يكونوا خمالفني لغريهم يف القوى اجلسمانية ) املنهاج ( كتاب 
  والقوى الروحانية أما القوى اجلسمانية فهي إما مدركة وإما حمركة

أما املدركة فهي إما احلواس الظاهرة وإما احلواس الباطنة أما احلواس الظاهرة فهي مخسة أحدها القوة الباصرة 
صلى ( خمصوصاً بكمال هذه الصفة ويدل عليه وجهان األول قوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( ولقد كان الرسول 

أقيموا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( والثاين قوله  )زويت يل األرض فأريت مشارقها مغارهبا ) ( اهللا عليه وسلم 
) صلى اهللا عليه وسلم ( ونظري هذه القوة ما حصل إلبراهيم ) صفوفكم وتراصوا فإين أراكم من وراء ظهري 

تعاىل ذكروا يف تفسريه أنه )  ٧٥األنعام ( وهو قوله تعاىل َوكَذَِلَك ُنرِى إِْبراِهيَم َملَكُوَت السََّماَواِت َواالْْرَض 
قوَّى بصره حىت شاهد مجيع امللكوت من األعلى واألسفل قال احلليمي رمحه اهللا وهذا غري مستبعد ألن البصراء 

صلى ( يتفاوتون فروي أن زرقاء اليمامة كانت تبصر الشيء من مسرية ثالثة أيام فال يبعد أن يكون بصر النيب 
أقوى الناس يف هذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( معة وكان أقوى من بصرها وثانيها القوة السا) اهللا عليه وسلم 

أطت السماء وحق هلا أن تئط ما فيها موضع ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( القوة ويدل عليه وجهان أحدمها قوله 
فسمع أطيط السماء والثاين أنه مسع دوياً وذكر أنه هوي صخرة قذفت يف ) قدم إال وفيه ملك ساجد هللا تعاىل 

تبلغ قعرها إىل اآلن قال احلليمي وال سبيل للفالسفة إىل استبعاد هذا فإهنم زعموا أن فيثاغورث جهنم فلم 
راض نفسه حىت مسع خفيف الفلك ونظري هذه القوة لسليمان عليه السالم يف قصة النمل قَالَْت َنْملَةٌ  يأَيَُّها أَيَُّها 

 تعاىل أمسع سليمان كالم النمل وأوقفه على معناه وهذا داخل أيضاً فاهللا)  ١٨النمل ( النَّْملُ اْدُخلُواْ َمَساِكَنكُْم 
حني تكلم مع الذئب ومع البعري ثالثها ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف باب تقوية الفهم وكان ذلك حاصالً حملمد 

ائه على تقوية قوة الشم كما يف حق يعقوب عليه السالم فإن يوسف عليه السالم ملا أمر حبمل قميصه إليه وإلق
فأحس هبا من مسرية أيام ورابعها )  ٩٤يوسف ( وجهه فلما فصلت العري قال يعقوب إِّنى الجُِد رِيَح ُيوُسَف 

يه وسلم ( تقوية قوة الذوق كما يف حق رسولنا  ) إن هذا الذراع خيربين أنه مسموم ( حني قال ) صلى اهللا عل
جعل اهللا تعاىل النار برداً وسالماً عليه فكيف يستبعد  وخامسها تقوية القوة الالمسة كما يف حق اخلليل حيث

  هذا ويشاهد مثله يف السمندل والنعامة وأما احلواس الباطنة فمنها قوة

علمين رسول اهللا ( ومنها قوة الذكاء قال علي عليه السالم )  ٦األعلى ( احلفظ قال تعاىل َسُنقْرِئَُك فَالَ َتنَسى 
فإذا كان حال الويل هكذا ) باب من العلم واستنبطت من كل باب ألف باب ألف ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( فكيف حال النيب 
إىل املعراج وعروج عيسى حياً إىل السماء ورفع ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما القوى احملركة فمثل عروج النيب 

ىل قَالَ الَِّذى ِعنَدُه ِعلٌْم ّمَن الِْكَتابِ أََناْ ءاِتيَك بِِه قَْبلَ أَن إدريس وإلياس على ما وردت به األخبار وقال اهللا تعا
  ) ٤٠النمل ( َيْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك 

  وأما القوى الروحانية العقلية فال بد وأن تكون يف غاية الكمال وهناية الصفاء
لفة مباهيتها لسائر النفوس ومن لوازم تلك واعلم أن متام الكالم يف هذا الباب أن النفس القدسية النبوية خما

النفس الكمال يف الذكاء والفطنة واحلرية واالستعالء والترفع عن اجلسمانيات والشهوات فإذا كانت الروح يف 
غاية الصفاء والشرف وكان البدن يف غاية النقاء والطهارة كانت هذه القوى احملركة املدركة يف غاية الكمال 



أنوار فائضة من جوهر الروح واصلة إىل البدن ومىت كان الفاعل والقابل يف غاية الكمال  ألهنا جارية جمرى
  كانت اآلثار يف غاية القوة والشرف والصفاء

ا من سكان العامل السفلي  إذا عرفت هذا فقوله إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َوُنوًحا معناه إن اهللا تعاىل اصطفى آدم إم
ك أفضل من البشر أو من سكان العامل العلوي على قول من يقول البشر أشرف على قول من يقول املل

املخلوقات مث وضع كمال القوة الروحانية يف شعبة معينة من أوالد آدم عليه السالم هم شيث وأوالده إىل 
هور إدريس مث إىل نوح مث إىل إبراهيم مث حصل من إبراهيم شعبتان إمساعيل وإسحاق فجعل إمساعيل مبدأ لظ

وجعل إسحاق مبدأ لشعبتني يعقوب وعيصو فوضع النبّوة يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( الروح القدسية حملمد 
فلما ظهر حممد ) صلى اهللا عليه وسلم ( نسل يعقوب ووضع امللك يف نسل عيصو واستمر ذلك إىل زمان حممد 

وبقيا أعين الدين وامللك ) لى اهللا عليه وسلم ص( نقل نور النبّوة ونور امللك إىل حممد ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
  ألتباعه إىل قيام القيامة ومن تأمل يف هذا الباب وصل إىل أسرار عجيبة

)  ٤٦غافر ( املسألة الثالثة من الناس من قال املراد بآل إبراهيم املؤمنون كما يف قوله النَّاُر ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها 
وهم املراد بقوله تعاىل إِّنى َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما قَالَ َوِمن ذُّريَِّتى قَالَ الَ َيَنالُ والصحيح أن املراد هبم األوالد 

وأما آل عمران فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال املراد عمران ولد موسى )  ١٢٤البقرة ( َعْهِدي الظَّاِلِمَني 
حاق بن إبراهيم فيكون املراد من آل وهارون وهو عمران بن يصهر بن قاهث بن الوي بن يعقوب بن إس

عمران موسى وهارون وأتباعهما من األنبياء ومنهم من قال بل املراد عمران بن ماثان والد مرمي وكان هو من 
نسل سليمان بن داود بن إيشا وكانوا من نسل يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصالة والسالم 

مثامنائة سنة واحتج من قال هبذا القول على صحته بأمور أحدها أن املذكور عقيب قالوا وبني العمرانني ألف و
قوله إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم هو عمران بن ماثان جد عيسى عليه السالم من قبل األم فكان صرف الكالم إليه 

وارق اليت ظهرت على أوىل وثانيها أن املقصود من الكالم أن النصارى كانوا حيتجون على إالهية عيس باخل
يديه فاهللا تعاىل يقول إمنا ظهرت على يده إكراماً من اهللا تعاىل إياه هبا وذلك ألنه تعاىل اصطفاه على العاملني 

ا   وخصه بالكرامات العظيمة فكان محل هذ

اللفظ  الكالم على عمران بن ماثان أوىل يف هذا املقام من محله على عمران والد موسى وهارون وثالثها أن هذا
واعلم أن هذه الوجوه ليست دالئل )  ٩١األنبياء ( شديد املطابقة لقوله تعاىل َوَجَعلَْناَها َواْبَنَها ءاَيةً  لّلَْعالَِمَني 

  قوية بل هي أمور ظنية وأصل االحتمال قائم
  أما قوله تعاىل ذُّريَّةً  َبْعُضَها ِمن َبْعضٍ ففيه مسألتان

ذُّريَّةِ  وجهان األول أنه بدل من آل إبراهيم والثاين أن يكون نصباً على احلال أي املسألة األوىل يف نصب قوله 
  اصطفاهم يف حال كون بعضهم من بعض

املسألة الثانية يف تأويل اآلية وجوه األول ذرية بعضها من بعض يف التوحيد واإلخالص والطاعة ونظريه قوله 
وذلك بسبب اشتراكهم يف النفاق والثاين ذرية )  ٦٧التوبة ( ُضُهْم ّمن َبْعضٍ تعاىل الُْمَناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت َبْع

بعضها من بعض مبعىن أن غري آدم عليه السالم كانوا متولدين من آدم عليه السالم ويكون املراد بالذرية من 
  سوى آدم



َسِميٌع َعِليٌم فقال القفال املعىن واهللا مسيع ألقو ال العباد عليم بضمائرهم وأفعاهلم وإمنا أما قوله تعاىل َواللَُّه 
)  ١٢٤األنعام ( يصطفى من خلقه من يعلم استقامته قوالً وفعالً ونظريه قوله تعاىل اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيْجَعلُ 

وفيه )  ٩٠األنبياء ( لََنا خاِشِعَني  وقوله َزْوَجُه إِنَُّهْم كَاُنواْ ُيَسارُِعونَ ِفى الَْخْيراِت َوَيْدُعونََنا َرغَباً َوَرَهباً َوكَاُنواْ
وجه آخر وهو أن اليهود كانوا يقولون حنن من ولد إبراهيم ومن آل عمران فنحن أبناء اهللا وأحباؤه والنصارى 

كانوا يقولون املسيح ابن اهللا وكان بعضهم عاملاً بأن هذا الكالم باطل إال أنه لتطييب قلوب العوام بقي مصراً 
ىل كأنه يقول واهللا مسيع هلذه األقوال الباطلة منكم عليم بأغراضكم الفاسدة من هذه األقوال عليه فاهللا تعا

فيجازيكم عليها فكان أول اآلية بياناً لشرف األنبياء والرسل وآخرها هتديداً هلؤالء الكاذبني الذين يزعمون 
  أهنم مستقرون على أدياهنم

  ثريةواعلم أنه تعاىل ذكر عقيب هذه اآلية قصصاً ك
  القصة االوىل

  واقعة حنة أم مرمي عليهما السالم
ِميُع الَْعِليُم فَلَمَّا إِذْ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَرانَ َربِّ إِنِّي َنذَْرُت لََك َما ِفي َبطْنِي ُمَحرًَّرا فََتقَبَّلْ ِمنِّي إِنََّك أَنَت السَّ

للَُّه أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت َولَْيَس الذَّكَُر كَاالٍّ نثَى َوإِنِّى َسمَّْيُتَها َمْرَيَم وِإِنِّى َوَضَعْتَها قَالَْت َربِّ إِنِّى َوَضْعُتَهآ أُنثَى َوا
ا كُلََّما َدَخلَ سًَنا َوكَفَّلََها َزكَرِيَّأُِعيذَُها بَِك َوذُرِّيََّتَها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ فََتقَبَّلََها َربَُّها بِقَُبولٍ َحَسنٍ َوأَنَبَتَها َنَباًتا َح

ِه إنَّ اللََّه َيْرُزُق َمن َيَشآُء  َعلَْيَها َزكَرِيَّا الِْمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها رِْزقًا قَالَ ياَمْرَيُم أَنَّى لَِك َهاذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اللَّ
  بَِغْيرِ ِحَسابٍ

  وفيه مسائل
ل قال أبو عبيدة إهنا زائدة لغواً واملعىن قالت امرأة عمران املسألة األوىل يف موضع إِذْ من اإلعراب أقوال األو

وال موضع هلا من اإلعراب قال الزجاج مل يصنع أبو عبيدة يف هذا شيئاً ألنه ال جيوز إلغاء حرف من كتاب اهللا 
ذْ تعاىل وال جيوز حذف حرف من كتاب اهللا تعاىل من غري ضرورة والثاين قال األخفش واملربد التقدير اذكر إِ
قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمرانَ ومثله يف كتاب اهللا تعاىل كثري الثالث قال الزجاج التقدير واصطفى آل عمران على 

العاملني إذ قالت امرأة عمران وطعن ابن األنباري فيه وقال إن اهللا تعاىل قرن اصطفاء آل عمران باصطفاء آدم 
امرأة عمران استحال أن يقال إن هذا االصطفاء مقيد ونوح وملا كان اصطفاؤه تعاىل آدم ونوحاً قبل قول 

بذلك الوقت الذي قالت امرأة عمران هذا الكالم فيه وميكن أن جياب عنه بأن أثر اصطفاء كل واحد إمنا ظهرر 
عند وجوده وظهور طاعاته فجاز أن يقال إن اهللا اصطفى آدم عند وجوده ونوحاً عند وجوده وآل عمران 

مران هذا الكالم الرابع قال بعضهم هذا متعلق مبا قبله والتقدير واهللا مسيع عليم إذ قالت عندما قالت امرأة ع
  امرأة عمران هذا القول

  فإن قيل إن اهللا مسيع عليم قبل أن قالت املرأة هذا القول فما معىن هذا التقييد
كر ذلك مقيد بذكرها لذلك قلنا إن مسعه تعاىل لذلك الكالم مقيد بوجود ذلك الكالم وعلمه تعاىل بأهنا تذ

  والتغري يف العلم والسمع إمنا يقع يف النسب واملتعلقات
اقوذ وقد تزوج  بن ماثان كانا يف عصر واحد وامرأة عمران حنة بنت ف املسألة الثانية أن زكريا بن أذن وعمران 



  ة هذا النذر رواياتزكريا بابنته إيشاع أخت مرمي وكان حيىي وعيسى عليهما السالم ابين خالة مث يف كيفي
اللّهم إن لك علي ( الرواية األوىل قال عكرمة إهنا كانت عاقراً ال تلد وكانت تغبط النساء باألوالد مث قالت 

  )نذراً إن رزقتين ولداً أن أتصدق به على بيت املقدس ليكون من سدنته 
ا كان حيصل هلا ولد حىت  شاخت وكانت يوماً يف ظل شجرة والرواية الثانية قال حممد بن إسحاق إن أم مرمي م

فرأت طائراً يطعم فرخاً له فتحركت نفسها للولد فدعت رهبا أن يهب هلا ولداً فحملت مبرمي وهلك عمران 
فلما عرفت جعلته هللا حمرراً أي خادماً للمسجد قال احلسن البصري إهنا إمنا فعلت ذلك بإهلام من اهللا ولواله ما 

بنه يف املنام فعلم أن ذلك أمر من اهللا وإن مل يكن عن وحي وكما أهلم اهللا أم فعلت كما رأى إبراهيم ذبح ا
  موسى فقذفته يف اليم وليس بوحي

املسألة الثالثة احملرر الذي جعل حراً خالصاً يقال حررت العبد إذا خلصته عن الرق وحررت الكتاب إذا 
كان خالصاً لنفسه ليس ألحد عليه تعلق  أصلحته وخلصته فلم تبق فيه شيئاً من وجوه الغلط ورجل حر إذا

والطني احلر اخلالص عن الرمل واحلجارة واحلمأة والعيوب أما التفسري فقيل خملصاً للعبادة عن الشعيب وقيل 
اً من أمر الدنيا لطاعة اهللا وقيل خادماً ملن يدرس الكتاب ويعلم يف البيع واملعىن أهنا  خادماً للبيعة وقيل عتيق

ذلك الولد وقفاً على طاعة اهللا قال األصم مل يكن لبين إسرائيل غنيمة وال سيب فكان حتريرهم  نذرت أن جتعل
جعلهم أوالدهم على الصفة اليت ذكرنا وذلك ألنه كان األمر يف دينهم أن الولد إذا صار حبيث ميكن استخدامه 

وجيعلوهنم حمررين خلدمة املسجد  كان جيب عليه خدمة األبوين فكانوا بالنذر يتركون ذلك النوع من االنتفاع
وطاعة اهللا تعاىل وقيل كان احملرر جيعل يف الكنيسة يقوم خبدمتها حىت يبلغ احللم مث خيري بني املقام والذهاب فإن 

أىب املقام وأراد أن يذهب ذهب وإن اختار املقام فليس له بعد ذلك خيار ومل يكن نيب إال ومن نسله حمرر يف 
  بيت املقدس

ة الرابعة هذا التحرير مل يكن جائزاً إال يف الغلمان أما اجلارية فكانت ال تصلح لذلك ملا يصيبها من احليض املسأل
واألذى مث إن حنة نذرت مطلقاً إما ألهنا بنت األمر على التقدير أو ألهنا جعلت ذلك النذر وسيلة إىل طلب 

  الذكر
ألول أنه نصب على احلال من َما وتقديره نذرت لك الذي يف املسألة اخلامسة يف انتصاب قوله ُمَحرًَّرا وجهان ا

  بطين حمرراً والثاين وهو قول ابن قتيبة أن املعىن نذرت لك أن أجعل ما يف بطين حمرراً
دي مث قال اهللا تعاىل حاكياً عنها فََتقَبَّلْ ِمّني إِنََّك أَنَت السَِّميُع الَْعِليُم التقبل أخذ الشيء على الرضا قال الواح

وأصله من املقابلة ألنه يقبل باجلزاء وهذا كالم من ال يريد مبا فعله إال الطلب لرضا اهللا تعاىل واإلخالص يف 
عبادته مث قالت إِنََّك أَنَت السَِّميُع الَْعِليُم واملعىن أنك أنت السميع لتضرعي ودعائي وندائي العليم مبا يف 

  ضمريي وقليب ونييت
ا والشرائع ال ميتنع اختالفها يف واعلم أن هذا النوع من  النذر كان يف شرع بين إسرائيل وغري موجود يف شرعن

  مثل هذه األحكام
قال تعاىل فَلَمَّا َوَضَعْتَها واعلم أن هذا الضمري إما أن يكون عائداً إىل األنثى اليت كانت يف بطنها وكان عاملاً بأهنا 

  مة أو يقال عادت إىل املنذورةكانت أنثى أو يقال إهنا عادت إىل النفس والنس



مث قال تعاىل قَالَْت َرّب إِّنى َوَضْعُتَها أُنثَى واعلم أن الفائدة يف هذا الكالم أنه تقدم منها النذر يف حترير ما يف 
بطنها وكان الغالب على ظنها أنه ذكر فلم تشترط ذلك يف كالمها وكانت العادة عندهم أن الذي حيرر ويفرغ 

وطاعة اهللا هو الذكر دون األنثى فقالت َرّب إِّنى َوَضْعُتَها أُنثَى خائفة أن نذرها مل يقع املوقع خلدمة املسجد 
  الذي يعتمد به ومعتذرة من إطالقها النذر املتقدم فذكرت ذلك ال على سبيل اإلعالم هللا تعاىل

  تعاىل اهللا عن أن حيتاج إىل إعالمها بل ذكرت ذلك على سبيل االعتذار
هللا تعاىل َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت قرأ أبو بكر عن عاصم وابن عامر َوَضَعْت برفع التاء على تقدير أهنا مث قال ا

حكاية كالمها والفائدة يف هذا الكالم أهنا ملا قالت إِّنى َوَضْعُتَها أُنثَى خافت أن يظن هبا أهنا خترب اهللا تعاىل فأزالت 
لَُم بَِما َوَضَعْت وثبت أهنا إمنا قالت ذلك لالعتذار ال لالعالم والباقون باجلزم على أنه الشبهة بقوهلا َواللَُّه أَْع

كالم اهللا وعلى هذه القراءة يكون املعىن أنه تعاىل قال واهللا أعلم مبا وضعت تعظيماً لولدها وجتهيالً هلا بقدر 
ائم األمور وأن جيعله وولده آية للعاملني ذلك الولد ومعناه واهللا أعلم بالشيء الذي وضعت ومبا علق به من عظ

ُم بَِما َوَضَعْت على خطاب  وهي جاهلة بذلك ال تعلم منه شيئاً فلذلك حتسرت ويف قراءة ابن عباس َواللَُّه أَْعلَ
  اهللا هلا أي أنك ال تعلمني قدر هذا املوهوب واهللا هو العامل مبا فيه من العجائب واآليات

َولَْيَس الذَّكَُر كَاالْنثَى وفيه قوالن األول أن مرادها تفضيل الولد الذكر على األنثى مث قال تعاىل حكاية عنها 
وسبب هذا التفضيل من وجوه أحدها أن شرعهم أنه ال جيوز حترير الذكور دون اإلناث والثاين أن الذكر يصح 

ارض النسوان والثالث أن يستمر على خدمة موضع العبادة وال يصح ذلك يف األنثى ملكان احليض وسائر عو
الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون األنثى فإهنا ضعيفة ال تقوى على اخلدمة والرابع أن الذكر ال يلحقه 

عيب يف اخلدمة واالختالط بالناس وليس كذلك األنثى واخلامس أن الذكر ال يلحقه من التهمة عند االختالط 
  ر على األنثى يف هذا املعىنما يلحق األنثى فهذه الوجوه تقتضي فضل الذك

والقول الثاين أن املقصود من هذا الكالم ترجيح هذه األنثى على الذكر كأهنا قالت الذكر مطلويب وهذه األنثى 
موهوبة اهللا تعاىل وليس الذكر الذي يكون مطلويب كاألنثى اليت هي موهوبة هللا وهذا الكالم يدل على أن تلك 

ا يفعله الرب بالعبد خري مما يريده العبد لنفسهاملرأة كانت مستغرقة يف معرف   ة جالل اهللا عاملة بأن م
  مث حكى تعاىل عنها كالماً ثانياً وهو قوهلا َوإِّنى َسمَّْيُتَها َمْرَيَم وفيه أحباث

البحث األول أن ظاهر هذا الكالم يدل على ما حكينا من أن عمران كان قد مات يف حال محل حنة مبرمي 
  ألم تسميتها ألن العادة أن ذلك يتواله اآلباءفلذلك تولت ا

البحث الثاين أن مرمي يف لغتهم العابدة فأرادت هبذه التسمية أن تطلب من اهللا تعاىل أن يعصمها من آفات الدين 
  والدنيا والذي يؤكد هذا قوهلا بعد ذلك وِإِّنى أُِعيذَُها بَِك َوذُّريََّتَها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ

حث الثالث أن قوله َوإِّنى َسمَّْيُتَها َمْرَيَم معناه وإين مسيتها هبذا اللفظ أي جعلت هذا اللفظ امساً هلا وهذا يدل الب
  على أن االسم واملسمى والتسمية أمور ثالثة متغايرة

  شَّْيطَاِن الرَّجِيمِ وذلكمث حكى اهللا تعاىل عنها كالماً ثالثاً وهو قوهلا وِإِّنى أُِعيذَُها بَِك َوذُّريََّتَها ِمَن ال

ا كانت تريد من أن يكون رجالً خادماً للمسجد تضرعت إىل اهللا تعاىل يف أن حيفظها من الشيطان  ألنه ملا فاهتا م
  الرجيم وأن جيعلها من الصاحلات القانتات وتفسري الشيطان الرجيم قد تقدم يف أول الكتاب



  فََتقَبَّلََها َربَُّها بِقَُبولٍ وفيه مسألتان وملا حكى اهللا تعاىل عن حنة هذه الكلمات قال
املسألة األوىل إمنا قال فََتقَبَّلََها َربَُّها بِقَُبولٍ َحَسنٍ ومل يقل فتقبلها رهبا بتقبل ألن القبول والتقبل متقاربان قال 

ر قوهلم قبل فالن الشيء قبوالً إذا أي إنباتاً والقبول مصد)  ١٧نوح ( تعاىل َواللَُّه أَنَبَتكُْم ّمَن االْْرضِ َنبَاتاً 
رضيه قال سيبويه مخسة مصادر جاءت على فعول قبول وطهور ووضوء ووقود وولوغ إال أن األكثر يف الوقود 

إذا كان مصدرا الضم وأجاز الفراء والزجاج قبوالً بالضم وروى ثعلب عن ابن األعرايب يقال قبلته قبوالً 
ا كان من باب التفعل فإنه يدل على شدة اعتناء ذلك الفاعل بإظهار ذلك  وقبوال ويف اآلية وجه آخر وهو أن م

الفعل كالتصرب والتجلد وحنومها فإهنما يفيدان اجلد يف إظهار الصرب واجلالدة فكذا ههنا التقبل يفيد املبالغة يف 
  إظهار القبول

  فإن قيل فلم مل يقل فتقبلها رهبا بتقبل حسن حىت صارت املبالغة أكمل
واب أن لفظ التقبل وإن أفاد ما ذكرنا إال أنه يفيد نوع تكلف على خالف الطبع أما القبول فإنه يفيد معىن واجل

القبول على وفق الطبع فذكر التقبل ليفيد اجلد واملبالغة مث ذكر القبول ليفيد أن ذلك ليس على خالف الطبع 
تعاىل إال أهنا تدل من حيث االستعارة على بل على وفق الطبع وهذه الوجوه وإن كانت ممتنعة يف حق اهللا 
  حصول العناية العظيمة يف تربيتها وهذا الوجه مناسب معقول

  املسألة الثانية ذكر املفسرون يف تفسري ذلك القبول احلسن وجوهاً
( الوجه األول أنه تعاىل عصمها وعصم ولدها عيسى عليه السالم من مس الشيطان روى أبو هريرة أن النيب 

ما من مولود يولد إال والشيطان ميسه حني يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان ( قال ) اهللا عليه وسلم صلى 
مث قال أبو هريرة اقرؤا إن شئتم وِإِّنى أُِعيذَُها بَِك َوذُّريََّتَها ِمَن الشَّْيطَاِن طعن القاضي يف هذا ) إال مرمي وابنها 

يل فوجب رده وإمنا قلنا إنه على خالف الدليل لوجوه أحدها أن اخلرب وقال إنه خرب واحد على خالف الدل
الشيطان إمنا يدعو إىل الشر من يعرف اخلري والشر والصيب ليس كذلك والثاين أن الشيطان لو متكن من هذا 
النخس لفعل أكثر من ذلك من إهالك الصاحلني وإفساد أحواهلم والثالث مل خص هبذا االستثناء مرمي وعيسى 

ا السالم دون سائر األنبياء عليهم السالم الرابع أن ذلك النخس لو وجد بقي أثره ولو بقي أثره لدام عليهم
دفع اخلرب واهللا الص راخ والبكاء فلما مل يكن كذلك علمنا بطالنه واعلم أن هذه الوجوه حمتملة وبأمثاهلا ال جيوز 
  أعلم

الوجه الثاين يف تفسري أن اهللا تعاىل تقبلها بقبول حسن ما روي أن حنة حني ولدت مرمي لفتها يف خرقة ومحلتها 
م يف بيت املقدس كاحلجبة يف الكعبة وقالت خذوا هذه إىل املسجد ووضعتها عند األحبار أبناء هارون وه

النذيرة فتنافسوا فيها ألهنا كانت بنت إمامهم وكانت بنو ماثان رؤوس بين إسرائيل وأحبارهم وملوكهم فقال 
هلم زكريا أنا أحق هبا عندي خالتها فقالوا ال حىت نقترع عليها فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إىل هنر فألقوا فيه 

  قالمهم اليت كانوا يكتبون الوحي هبا على أن كل من ارتفع قلمه فهوأ

الراجح مث ألقوا أقالمهم ثالث مرات ففي كل مرة كان يرتفع قلم زكريا فوق املاء وترسب أقالمهم فأخذها 
  زكريا

دياً قط الوجه الثالث روى القفال عن احلسن أنه قال إن مرمي تكلمت يف صباها كما تكلم املسيح ومل تلتقم ث



  وإن رزقها كان يأتيها من اجلنة
الوجه الرابع يف تفسري القبول احلسن أن املعتاد يف تلك الشريعة أن التحرير ال جيوز إال يف حق الغالم حني يصري 

عاقالً قادراً على خدمة املسجد وههنا ملا علم اهللا تعاىل تضرع تلك املرأة قبل تلك اجلارية حال صغرها وعدم 
  خدمة املسجد فهذا كله هو الوجوه املذكورة يف تفسري القبول احلسن قدرهتا على

مث قال اهللا تعاىل َوأَنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا قال ابن األنباري التقدير أنبتها فنبتت هي نباتاً حسناً مث منهم من صرف هذا 
األول فقالوا املعىن أهنا كانت تنبت النبات احلسن إىل ما يتعلق بالدنيا ومنهم من صرفه إىل ما يتعلق بالدين أما 

  يف اليوم مثل ما ينبت املولود يف عام واحد وأما يف الدين فألهنا نبتت يف الصالح والسداد والعفة والطاعة
  مث قال اهللا تعاىل َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا وفيه مسألتان

لى إنسان ويهتم بإصالح مصاحله ويف املسألة األوىل يقال كفل يكفل كفالة وكفالً فهو كافل وهو الذي ينفق ع
  وقال اهللا تعاىل أَكِْفلْنِيَها) أنا وكافل اليتيم كهاتني ( احلديث 

املسألة الثانية قرأ عاصم ومحزة والكسائي َوكَفَّلََها بالتشديد مث اختلفوا يف زكريا فقرأ عاصم باملد وقرأ محزة 
باملد أظهر النصب ومن قرأ بالقصر ) زكرياء ( ا فمن قرأ والكسائي بالقصر على معىن ضمها اهللا تعاىل إىل زكري

كان يف حمل النصب والباقون قرأوا باملد والرفع على معىن ضمها زكرياء إىل نفسه وهو االختيار ألن هذا 
ر واملد مناسب لقوله تعاىل أَيُُّهْم َيكْفُلُ َمْرَيَم وعليه األكثر وعن ابن كثري يف رواية كفلها بكسر الفاء وأما القص

ثالثة يف زكريا فهما لغتان كاهليجاء واهليجا وقرأ جماهد فََتقَبَّلََها َربَُّها َوأَنَبَتَها َوكَفَّلََها على لفظ األمر يف األفعال ال
  ونصب َربَُّها كأهنا كانت تدعو اهللا فقالت اقبلها يا رهبا وأنبتها يا رهبا واجعل زكريا كافالً هلا

ا يف كفالة زكريا عليه السالم إياها مىت كانت فقال األكثرون كان ذلك حال طفوليتها وبه املسألة الثالثة اختلفو
جاءت الروايات وقال بعضهم بل إمنا كفلها بعد أن فطمت واحتجوا عليه بوجهني األول أنه تعاىل قال َوأَنَبَتَها 

الة بعد ذلك النبات احلسن والثاين أنه تعاىل قال َنَباًتا َحَسًنا مث قال َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا وهذا يوهم أن تلك الكف
نَّى لَِك َهاذَا قَالَْت ُهَو ِمْن َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَرِيَّا الِْمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها رِْزقًا قَالَ ياَمْرَيُم َمْرَيَم أَ

رضاع وقت تلك الكفالة وأصحاب القول األول أجابوا بأن ِعنِد اللَِّه وهذا يدل على أهنا كانت قد فارقت ال
  الواو ال توجب الترتيب فلعل االنبات احلسن وكفالة زكرياء حصال معاً

  وأما احلجة الثانية فلعل دخوله عليها وسؤاله منها هذا السؤال إمنا وقع يف آخر زمان الكفالة

ا َزكَرِيَّا الْ   ِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها رِْزقًا وفيه مسائلمث قال اهللا كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَه
  املسألة األوىل الِْمْحرَاَب املوضع العايل الشريف قال عمر بن أيب ربيعة

  ربة حمراب إذا جئتها
  مل أدن حىت أرتقي سلما

ال يكون إال والتسور )  ٢١ص ( واحتج األصمعي على أن احملراب هو الغرفة بقوله تعاىل إِذْ َتَسوَُّرواْ الِْمْحَراَب 
من علو وقيل احملراب أشرف اجملالس وأرفعها يروى أهنا ملا صارت شابة بىن زكريا عليه السالم هلا غرفة يف 

  املسجد وجعل باهبا يف وسطه ال يصعد إليه إال بسلم وكان إذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب
ه اآلية ووجه االستدالل أنه تعاىل أخرب أن املسألة الثانية احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة األولياء هبذ



زكرياء كلما دخل عليها احملراب وجد عندها رزقاً قال يا مرمي أىن لك هذا قالت هو من عند اهللا فحصول ذلك 
الرزق عندها إما أن يكون خارقاً للعادة أو ال يكون فإن قلنا إنه غري خارق للعادة فهو باطل من مخسة أوجه 

التقدير ال يكون حصول ذلك الرزق عند مرمي دليالً على علو شأهنا وشرف درجتها  األول أن على هذا
وامتيازها عن سائر الناس بتلك اخلاصية ومعلوم أن املراد من اآلية هذا املعىن والثاين أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية 

يَّةً  طَّيَبةً  والقرآن دل على أنه كان آيساً من الولد بسبب ُهَناِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه قَالَ َرّب َهْب ِلى ِمن لَُّدْنَك ذُّر
شيخوخته وشيخوخة زوجته فلما رأى اخنراق العادة يف حق مرمي طمع يف حصول الولد فيستقيم قوله ُهَناِلَك 

بباً لطمعه يف َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه أما لو كان الذي شاهده يف حق مرمي مل يكن خارقاً للعادة مل تكن مشاهدة ذلك س
اخنراق العادة حبصول الولد من املرأة الشيخة العاقر الثالث أن التنكر يف قوله َوَجَد ِعنَدَها رِْزقًا يدل على تعظيم 
حال ذلك الرزق كأنه قيل رزقاً أي رزق غريب عجيب وذلك إمنا يفيد الغرض الالئق لسياق هذه اآلية لو كان 

ولوال أنه ظهر عليهما من )  ٩١األنبياء (  قال َوَجَعلَْناَها َواْبَنَها ءاَيةً  لّلَْعالَِمَني خارقاً للعادة الرابع هو أنه تعاىل
  اخلوارق وإال مل يصح ذلك

  فإن قيل مل ال جيوز أن يقال املراد من ذلك هو أن اهللا تعاىل خلق هلا ولداً من غري ذكر
ية على ذلك بل املراد من اآلية ما يدل على قلنا ليس هذا بآية بل حيتاج تصحيحه إىل آية فكيف حنمل اآل

صدقها وطهارهتا وذلك ال يكون إال بظهور خوارق العادات على يدها كما ظهرت على يد ولدها عيسى عليه 
السالم اخلامس ما تواترت الروايات به أن زكريا عليه السالم كان جيد عندها فاكهة الشتاء يف الصيف وفاكهة 

أن الذي ظهر يف حق مرمي عليها السالم كان فعالً خارقاً للعادة فنقول إما أن يقال إنه الصيف يف الشتاء فثبت 
كان معجزة لبعض األنبياء أو ما كان كذلك واألول باطل ألن النيب املوجود يف ذلك الزمان هو زكريا عليه 

مره عليه وأن ال يقول ملرمي السالم ولو كان ذلك معجزة له لكان هو عاملاً حباله وشأنه فكان جيب أن ال يشتبه أ
ذكرت  ا سأهلا عن أمر تلك األشياء مث إهنا  له أَنَّى لَِك َهاذَا وأيضاً فقوله تعاىل ُهَناِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه مشعر بأنه مل

 أن ذلك من عند اهللا فهنالك طمع يف اخنراق العادة يف حصول الولد من املرأة العقيمة الشيخة العاقر وذلك يدل
  على أنه ما وقف على تلك األحوال

إال بأخبار مرمي ومىت كان األمر كذلك ثبت أن تلك اخلوارق ما كانت معجزة لزكريا عليه السالم فلم يبق إال 
أن يقال إهنا كانت كرامة لعيسى عليه السالم أو كانت كرامة ملرمي عليها السالم وعلى التقديرين فاملقصود 

  ل هبذه اآلية على وقوع كرامات األولياءحاصل فهذا هو وجه االستدال
ال جيوز أن يقال إن تلك اخلوارق كانت من معجزات زكريا عليه السالم  اعترض أبو علي اجلبائي وقال مل 

وبيانه من وجهني األول أن زكريا عليه السالم دعا هلا على اإلمجال أن يوصل اهللا إليها رزقاً وأنه رمبا كان غافالً 
تيها من األرزاق من عند اهللا تعاىل فإذا رأى شيئاً بعينه يف وقت معني قال هلا أَنَّى لَِك َهاذَا قَالَْت عن تفاصيل ما يأ

ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه فعنذ ذلك يعلم أن اهللا تعاىل أظهر بدعائه تلك املعجزة والثاين حيتمل أن يكون زكريا يشاهد 
السماء وكان زكريا يسأهلا عن ذلك حذراً من أن يكون يأتيها من  عند مرمي رزقاً معتاداً إال أنه كان يأتيها من

  عند إنسان يبعثه إليها فقالت هو من عند اهللا ال من عند غريه
املقام الثاين أنا ال نسلم أنه كان قد ظهر على مرمي شيء من خوارق العادات بل معىن اآلية أن اهللا تعاىل كان قد 



الذين كانوا يرغبون يف اإلنفاق على الزاهدات العابدات فكان زكريا عليه سبب هلا رزقاً على أيدي املؤمنني 
السالم إذا رأى شيئاً من ذلك خاف أنه رمبا أتاها ذلك الرزق من وجه ال ينبغي فكان يسأهلا عن كيفية احلال 

عليه السالم وهو يف غاية الضعف ألنه لو كان ذلك معجزاً لزكريا ) تفسريه ( هذا جمموع ما قاله اجلبائي يف 
طلب ذلك ومىت كان مأذوناً يف ذلك الطلب كان عاملاً قطعاً بأن حيصل وإذا  كان مأذوناً له من عند اهللا تعاىل يف 

علم ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية احلال ومل يبق أيضاً لقوله ُهَناِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه فائدة وهذا هو اجلواب 
  بعينه عن الوجه الثاين

ما سؤاله الثالث ففي غاية الركاكة ألن هذا التقدير ال يبقى فيه وجه اختصاص ملرمي مبثل هذه الواقعة وأيضاً وأ
فإن كان يف قلبه احتمال أنه رمبا أتاها هذا الرزق من الوجه الذي ال ينبغي فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال 

  تلك التهمة فعلمنا سقوط هذه األسئلة وباهللا التوفيق
املعتزلة فقد احتجوا على امتناع الكرامات بأهنا دالالت صدق األنبياء ودليل النبّوة ال يوجد مع غري األنبياء أما 

  كما أن الفعل احملكم ملا كان دليالً على العلم ال جرم ال يوجد يف حق غري العامل
إن ادعى صاحبه النبّوة واجلواب من وجوه األول وهو أن ظهور الفعل اخلارق للعادة دليل على صدق املدعي ف

فذاك الفعل اخلارق للعادة يدل على كونه نبياً وإن ادعى الوالية فذلك يدل على كونه ولياً والثاين قال بعضهم 
األنبياء مأمورون بإظهارها واألولياء مأمورون بإخفائها والثالث وهو أن النيب يدعي املعجز ويقطع به والويل ال 

ن املعجزة جيب انفكاكها عن املعارضة والكرامة ال جيب انفكاكها عن املعارضة فهذا ميكنه أن يقطع به والرابع أ
  مجلة الكالم يف هذا الباب وباهللا التوفيق

مث قال تعاىل حكاية عن مرمي عليها السالم إنَّ اللََّه َيْرُزُق َمن َيَشاء بَِغْيرِ ِحَسابٍ فهذا حيتمل أن يكون من مجلة 
كالم اهللا سبحانه وتعاىل وقوله بَِغْيرِ ِحَسابٍ أي بغري تقدير لكثرته أو من غري مسألة كالم مرمي وأن يكون من 

وههنا آخر الكالم يف )  ٣الطالق ( سأهلا على سبيل يناسب حصوهلا وهذا كقوله َوَيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ الَ َيْحَتِسُب 
  قصة حنة

  القصة الثانية
  واقعة زكريا عليه السالم

  ا َزكَرِيَّا َربَُّه قَالَ َربِّ َهْب ِلى ِمن لَُّدْنَك ذُرِّيَّةً  طَيَِّبةً  إِنََّك َسِميُع الدَُّعآِءُهَناِلَك َدَع
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أن قولنا مث وهناك وهنالك يستعمل يف املكان ولفظة عند وحني يستعمالن يف الزمان قال 
وهو إشارة إىل املكان الذي كانوا فيه وقال تعاىل إِذَا )  ١١٩األعراف ( ُبواْ َصاِغرِيَن تعاىل فَُغِلُبواْ ُهَناِلَك َوانقَلَ

أي يف ذلك املكان الضيق مث قد يستعمل لفظة )  ١٣الفرقان ( أُلْقُواْ ِمْنَها َمكَاناً َضّيقاً مُّقَرَّنَِني َدَعْواْ ُهَناِلَك ثُُبوراً 
  فهذا إشارة إىل احلال والزمان)  ٤٤الكهف ( ُهَناِلَك الَْولَاَيةُ  ِللَِّه الَْحّق ُهَناِلَك يف الزمان أيضاً قال تعاىل 

إذا عرفت هذا فنقول قوله ُهَناِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه إن محلناه على املكان فهو جائز أي يف ذلك املكان الذي كان 
وإن محلناه على الزمان فهو أيضاً جائز يعين يف  قاعداً فيه عند مرمي عليها السالم وشاهد تلك الكرامات دعا ربه

  ذلك الوقت دعا ربه



ا يقتضي أنه دعا هبذا الدعاء عند أمر عرفه يف ذلك الوقت له تعلق هبذا  املسألة الثانية اعلم أن قوله ُهَناِلَك َدَع
كريا عليه السالم رأى الدعاء وقد اختلفوا فيه واجلمهور األعظم من العلماء احملققني واملفسرين قالوا هو أن ز

عند مرمي من فاكهة الصيف يف الشتاء ومن فاكهة الشتاء يف الصيف فلما رأى خوارق العادات عندها طمع يف 
  أن خيرقها اهللا تعاىل يف حقه أيضاً فريزقه الولد من الزوجة الشيخة العاقر

األنبياء قالوا إن زكريا عليه السالم  والقول الثاين وهو قول املعتزلة الذين ينكرون كرامات األولياء وإرهاصات
ملا رأى آثار الصالح والعفاف والتقوى جمتمعة يف حق مرمي عليها السالم اشتهى الولد ومتناه فدعا عند ذلك 

واعلم أن القول األول أوىل وذلك ألن حصول الزهد والعفاف والسرية املرضية ال يدل على اخنراق العادات 
ا خيرق العادة وأما رؤية ما خيرق العادة قد يطمعه يف أن يطلب أيضاً فرؤية ذلك ال حيمل اإلنسا طلب م ن على 

فعالً خارقاً للعادة ومعلوم أن حدوث الولد من الشيخ اهلرم والزوجة العاقر من خوارق العادات فكان محل 
  الكالم على هذا الوجه أوىل

 تعاىل على خرق العادات إال عندما شاهد تلك فإن قيل إن قلتم إن زكريا عليه السالم ما كان يعلم قدرة اهللا
  الكرامات عند مرمي عليها السالم كان يف هذا نسبة الشك يف قدرة اهللا تعاىل إىل زكريا عليه السالم
  فإن قلنا إنه كان عاملاً بقدرة اهللا على ذلك ملن تكن مشاهدة تلك األشياء سبباً لزيادة علمه بقدرة اهللا

  تلك الكرامات أثر يف ذلك فال يبقى لقوله هنالك أثر تعاىل فلم يكن ملشاهدة
اً به فلما شاهد علم أنه إذا وقع  ال فلم يكن عامل اً باجلواز فأما أنه هل يقع أم  واجلواب أنه كان قبل ذلك عامل

  كرامة لويل فبأن جيوز وقوع معجزة لنيب كان أوىل فال جرم قوي طمعه عند مشاهدة تلك الكرامات
ة إن دعاء األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم ال يكون إال بعد اإلذن الحتمال أن ال تكون املسألة الثالث

اإلجابة مصلحة فحينئذ تصري دعوته مردودة وذلك نقصان يف منصب األنبياء عليهم الصالة والسالم هكذا 
ا أذن يف الدعاء مطلقاً وبني  أنه تارة جييب وأخرى ال جييب قاله املتكلمون وعندي فيه حبث وذلك ألنه تعاىل مل

فللرسول أن يدعو كلما شاء وأراد مما ال يكون معصية مث إنه تعاىل تارة جييب وأخرى ال جييب وذلك ال يكون 
نقصاناً مبنصب األنبياء عليهم الصالة والسالم ألهنم على باب رمحة اهللا تعاىل سائلون فإن أجاهبم فبفضله 

  وق حىت يكون له منصب على باب اخلالقوإحسانه وإن مل جيبهم فمن املخل
  أما قوله تعاىل حكاية عن زكريا عليه السالم َهْب ِلى ِمن لَُّدْنَك ذُّريَّةً  طَّيَبةً  ففيه مسائل

املسألة األوىل أما الكالم يف لفظة لَُّدنْ فسيأيت يف سورة الكهف والفائدة يف ذكره ههنا أن حصول الولد يف 
خمصوصة فلما طلب الولد مع فقدان تلك األسباب كان املعىن أُريد منك إالهي أن  العرف والعادة له أسباب

  تعزل األسباب يف هذه الواقعة وأن حتدث هذا الولد مبحض قدرتك من غري توسط شيء من هذه األسباب
واحد وهو  املسألة الثانية لذرية النسل وهو لفظ يقع على الواحد واجلمع والذكر واألنثى واملراد منه ههنا ولد

قال الفراء وأنث طَّيَبةً  لتأنيث الذرية يف الظاهر فالتأنيث والتذكري )  ٥مرمي ( مثل قوله فََهْب ِلى ِمن لَُّدْنَك َوِلّياً 
تارة جييء على اللفظ وتارة على املعىن وهذا إمنا نقوله يف أمساء األجناس أما يف أمساء األعالم فال ألنه ال جيوز أن 

ة ألن أمساء األعالم ال تفيد إال ذلك الشخص فإذا كان ذلك الشخص مذكراً مل جيز فيها إال يقال جاءت طلح
  التذكري



املسألة الثالثة قوله تعاىل إِنََّك َسِميُع الدَُّعاء ليس املراد منه أن يسمع صوت الدعاء فذلك معلوم بل املراد منه أن 
 ملن محده يريدون قبل محد من محد من املؤمنني وهذا جييب دعاءه وال خييب رجاءه وهو كقول املصلني مسع اهللا

  ) ٤مرمي ( متأكد مبا قال تعاىل حكاية عن زكريا عليه السالم يف سورة مرمي َولَْم أَكُْن بُِدَعاِئَك َرّب َشِقّياً 
بَِيْحَيى ُمَصدِّقاً بِكَِلَمةٍ  مَِّن اللَِّه َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا  فََناَدْتُه الَْملَاِئكَةُ  َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّى ِفى الِْمْحَرابِ أَنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك

  ذَاِلَك اللَُّه َيفَْعلُ َما َيَشآُءَوَنبِيا مَِّن الصَّاِلِحَني قَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َوقَْد َبلََغنِي الِْكَبُر َواْمَرأَِتى َعاِقٌر قَالَ كَ
  وفيه مسألتان

وىل قرأ محزة والكسائي فناداه املالئكة على التذكري واإلمالة والباقون على التأنيث على اللفظ وقيل املسألة األ
من ذكر فألن الفعل قبل االسم ومن أنث فألن الفعل للمالئكة وقرأ ابن عامر الِْمْحَراَب باإلمالة والباقون 

  بالتفخيم ويف قراءة ابن مسعود فناداه جربيل
اهر اللفظ يدل على أن النداء كان من املالئكة وال شك أن هذا يف التشريف أعظم فإن دل املسألة الثانية ظ

دليل منفصل أن املنادي كان جربيل عليه السالم فقط صرنا إليه ومحلنا هذ اللفظ على التأويل فإنه يقال فالن 
اجلنس مع أن املعلوم أنه مل  يأكل األطعمة الطيبة ويلبس الثياب النفيسة أي يأكل من هذا اجلنس ويلبس من هذا

آل عمران ( يأكل مجيع األطعمة ومل يلبس مجيع األثواب فكذا ههنا ومثله يف القرآن الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس 
وهم نعيم بن مسعود إن الناس يعين أبا سفيان قال املفضل بن سلمة إذا كان القائل رئيساً جاز اإلخبار )  ١٧٣

  أصحابه معه فلما كان جربيل رئيس املالئكة وقلما يبعث إال ومعه مجع صح ذلك عنه باجلمع الجتماع
َو قَاِئٌم ُيَصلّى ِفى الِْمْحَرابِ فهو يدل على أن الصالة كانت مشروعة يف دينهم واحملراب قد ذكرنا  أما قوله َوُه

  معناه
  أما قوله أَنَّ اللََّه ُيَبّشُرَك بَِيْحَيى ففيه مسائل

ويف )  ٢٥البقرة (  أما البشارة فقد فسرناها يف قوله تعاىل َوَبّشرِ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت املسألة األوىل
قوله ُيَبّشُرَك بَِيْحَيى وجهان األول أنه تعاىل كان قد عرف زكريا أنه سيكون يف األنبياء رجل امسه حيىي وله ذرية 

ى بيحىي هو ولدك كان ذلك بشارة له بيحىي عليه السالم والثاين أن اهللا عالية فإذا قيل إن ذلك النيب املسم
  يبشرك بولد امسه حيىي

املسألة الثانية قرأ ابن عامر ومحزة ءاٍن بكسر اهلمزة والباقون بفتحها أما الكسر فعلى إرادة القول أو ألن النداء 
  شركنوع من القول وأما الفتح فتقديره فنادته املالئكة بأن اهللا يب

املسألة الثالثة قرأ محزة والكسائي يَُبّشُرِك بفتح الياء وسكون الباء وضم الشني وقرأ الباقون ُيَبّشُرِك وقرىء 
  أيضاً ُيَبّشُرِك قال أبو زيد يقال بشر يبشر بشراً وبشر يبشر تبشرياً وأبشر يبشر ثالث لغات

الياء والباقون بالتفخيم وأما أنه مل مسى حيىي فقد ذكرناه املسألة الرابعة قرأ محزة والكسائي َيْحَيى باإلمالة ألجل 
  يف سورة مرمي واعلم أنه تعاىل ذكر من صفات حيىي ثالثة أنواع

  الصفة األوىل قوله ُمَصّدقاً بِكَِلَمةٍ  ّمَن اللَِّه وفيه مسألتان
ِه نصب على ا   حلال ألنه نكرة وحيىي معرفةاملسألة األوىل قال الواحدي قوله ُمَصّدقاً بِكَِلَمةٍ  ّمَن اللَّ



املسألة الثانية يف املراد بِكَِلَمةٍ  ّمَن اللَِّه قوالن األول وهو قول أيب عبيدة أهنا كتاب من اهللا واستشهد بقوهلم 
  أنشد فالن كلمة واملراد به القصيدة الطويلة

ِه هو عيسى عليه السالم قال السدي لقيت والقول الثاين وهو اختيار اجلمهور أن املراد من قوله بِكَِلَمةٍ  ّمَن اللَّ
أم عيسى أم حيىي عليهما السالم وهذه حامل بيحىي وتلك بعيسى فقالت يا مرمي أشعرت أين حبلى فقالت مرمي 

وأنا أيضاً حبلى قالت امرأة زكريا فإين وجدت ما يف بطين يسجد ملا يف بطنك فذلك قوله ُمَصّدقاً بِكَِلَمةٍ  ّمَن 
ابن عباس إن حيىي كان أكرب سناً من عيسى بستة أشهر وكان حيىي أول من آمن وصدق بأنه كلمة اللَِّه وقال 

اهللا وروحه مث قتل حيىي قبل رفع عيسى عليهما السالم فإن قيل مل مسي عيسى كلمة يف هذه اآلية ويف قوله إِنََّما 
ُه  قلنا فيه وجوه األول أنه خلق بكلمة اهللا وهو )  ١٧١لنساء ا( الَْمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسولُ اللَِّه َوكَِلَمُت

قوله كُنَّ من غري واسطة األب فلما كان تكوينه مبحض قول اهللا كُنَّ ومبحض تكوينه وختليقه من غري واسطة 
األب والبذر ال جرم مسى كلمة كما يسمى املخلوق خلقاً واملقدور قدرة واملرجو رجاء واملشتهي شهوة وهذا 

شهور يف اللغة والثاين أنه تكلم يف الطفولية وآتاه اهللا الكتاب يف زمان الطفولية فكان يف كونه متكلماً باب م
بالغاً مبلغاً عظيماً فسمي كلمة هبذا التأويل وهو مثل ما يقال فالن جود وإقبال إذا كان كامالً فيهما والثالث أن 

ان يرشد إىل احلقائق واألسرار اإلالهية فسمى كلمة هبذا الكلمة كما أهنا تفيد املعاين واحلقائق كذلك عيسى ك
التأويل وهو مثل تسميته روحاً من حيث إن اهللا تعاىل أحيا به من الضاللة كما حييا اإلنسان بالروح وقد مسى اهللا 

قد وردت البشارة به يف  والرابع أنه)  ٥٢الشورى ( القرآن روحاً فقال َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُروحاً ّمْن أَْمرَِنا 
كتب األنبياء الذين كانوا قبله فلما جاء قيل هذا هو تلك الكلمة فسمى كلمة هبذا التأويل قالوا ووجه اجملاز فيه 

ا كنت أقول وأتكلم  أن من أخرب عن حدوث أمر فإذا حدث ذلك األمر قال قد جاء قويل وجاء كالمي أي م
وقال )  ٦غافر ( ْت كَِلَمةُ  َرّبَك َعلَى الَِّذيَن كَفَُرواْ أَنَُّهْم أَْصحَاُب النَّارِ به ونظريه قوله تعاىل َوكَذاِلَك َحقَّ

اخلامس أن اإلنسان قد يسمى بفضل اهللا ولطف اهللا )  ٧١الزمر ( َولَاِكْن َحقَّْت كَِلَمةُ  الَْعذَابِ َعلَى الْكَاِفرِيَن 
وروح اهللا واعلم أن كلمة اهللا هي كالمه وكالمه على قول  فكذا عيسى عليه السالم كان امسه العلم كلمة اهللا

أهل السنة صفة قدمية قائمة بذاته وعلى قول املعتزلة أصوات خيلقها اهللا تعاىل يف جسم خمصوص دالة بالوضع 
على معان خمصوصة والعلم الضروري حاصل بأن الصفة القدمية أو األصوات اليت هي أعراض غري باقية 

ا كان ذلك باطالً يف بداهة العقول مل يبق إال التأويل يستحيل أن يقال   أهنا هي ذات عيسى عليه السالم ومل
الصفة الثانية ليحىي عليه السالم قوله َوَسّيًدا واملفسرون ذكروا فيه وجوهاً األول قال ابن عباس السيد احلليم 

لعلم واحللم والعبادة والورع وقال جماهد وقال اجلبائي إنه كان سيداً للمؤمنني رئيساً هلم يف الدين أعين يف ا
الكرمي على اهللا وقال ابن املسيب الفقيه العامل وقال عكرمة الذي ال يغلبه الغضب قال القاضي السيد هو املتقدم 

املرجوع إليه فلما كان سيداً يف الدين كان مرجوعاً إليه يف الدين وقدوة يف الدين فيدخل فيه مجيع الصفات 
  العلم واحللم والكرم والعفة والزهد والورعاملذكورة من 

  الصفة الثالثة قوله َوَحُصوًرا وفيه مسألتان
املسألة األوىل يف تفسري احلصور واحلصر يف اللغة احلبس يقال حصره حيصره حصراً وحصر الرجل أي اعتقل 

  بطنه واحلصور الذي يكتم السر وحيبسه واحلصور الضيق البخيل وأما املفسرون



الن أحدمها أنه كان عاجزاً عن إتيان النساء مث منهم من قال كان ذلك لصغر اآللة ومنهم من قال كان فلهم قو
ذلك لتعذر اإلنزال ومنهم من قال كان ذلك لعدم القدرة فعلى هذا احلصور فعول مبعىن مفعول كأنه قال 

ثله ركوب مبعىن مركوب وحلوب مبعىن حملوب وهذا القو ل عندنا فاسد ألن هذا حمصور عنهن أي حمبوس وم
من صفات النقصان وذكر صفة النقصان يف معرض املدح ال جيوز وألن على هذا التقدير ال يستحق به ثواباً وال 

  تعظيماً
والقول الثاين وهو اختيار احملققني أنه الذي ال يأيت النساء ال للعجز بل للعفة والزهد وذلك ألن احلصور هو 

نعها كاألكول الذي يكثر منه األكل وكذا الشروب والظلوم والغشوم واملنع الذي يكثر منه حصر النفس وم
إمنا حيصل أن لو كان املقتضي قائماً فلوال أن القدرة والداعية كانتا موجودتني وإال ملا كان حاصراً لنفسه فضالً 

اعية والقدرة وعلى عن أن يكون حصوراً ألن احلاجة إىل تكثري احلصر والدفع إمنا حتصل عند قوة الرغبة والد
  هذا احلصور مبعىن احلاصر فعول مبعىن فاعل

املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن ترك النكاح أفضل وذلك ألنه تعاىل مدحه بترك النكاح وذلك 
يدل على أن ترك النكاح أفضل يف تلك الشريعة وإذا ثبت أن الترك يف تلك الشريعة أفضل وجب أن يكون 

( كذلك يف هذه الشريعة بالنص واملعقول أما النص فقوله تعاىل أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه  األمر
  وأما املعقول فهو أن األصل يف الثابت بقاؤه على ما كان والنسخ على خالف األصل)  ٩٠األنعام 

يما يرجع الصفة الرابعة قوله َوَنبِّيا واعلم أن السيادة إشار ة إىل أمرين أحدمها قدرته على ضبط مصاحل اخللق ف
إىل تعليم الدين والثاين ضبط مصاحلهم فيما يرجع إىل التأديب واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وأما احلصور 

  فهو إشارة إىل الزهد التام فلما اجتمعا حصلت النبوة بعد ذلك ألنه ليس بعدمها إال النبوة
قوله ّمَن الصَّاِلِحَني وفيه ثالثة أوجه األول معناه أنه من أوالد الصاحلني والثاين أنه خري كما يقال  الصفة اخلامسة
والثالث أن صالحه كان أمت من صالح سائر األنبياء بدليل قوله عليه ) أنه من الصاحلني ( يف الرجل اخلري 

  )ىي فإنه مل يعص ومل يهم ما من نيب إال وقد عصى أو هم مبعصية غري حي( الصالة والسالم 
فإن قيل ملا كان منصب النبوة أعلى من منصب الصالح فلما وصفه بالنبوة فما الفائدة يف وصفه بعد ذلك 

  بالصالح
 ١٩النمل ( قلنا أليس أن سليمان عليه السالم بعد حصول النبوة قال َوأَْدِخلْنِى بَِرْحَمِتَك ِفى ِعَباِدَك الصَّاِلِحَني 

قول فيه أن لألنبياء قدراً من الصالح لو انتقص النتفت النبوة فذلك القدر بالنسبة إليهم جيري جمرى وحتقيق ال) 
حفظ الواجبات بالنسبة إلينا مث بعد اشتراكهم يف ذلك القدر تتفاوت درجاهتم يف الزيادة على ذلك القدر وكل 

  من كان أكثر نصيباً منه كان أعلى قدراً واهللا أعلم
اٌم يف اآلية سؤاالتقوله تعاىل قَ   الَ َرّب أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَ

السؤال األول قوله َرّب خطاب مع اهللا أو مع املالئكة ألنه جائز أن يكون خطاباً مع اهللا ألن اآلية املتقدمة دلت 
ز أن على أن الذين نادوه هم املالئكة وهذا الكالم ال بد أن يكون خطاباً مع ذلك املنادي ال مع غريه وال جائ

  يكون خطاباً مع امللك ألنه ال جيوز لإلنسان أن يقول للملك يا رب
واجلواب للمفسرين فيه قوالن األول أن املالئكة ملا نادوه بذلك وبشروه به تعجب زكريا عليه السالم ورجع 



ز وصف املخلوق يف إزالة ذلك التعجب إىل اهللا تعاىل والثاين أنه خطاب مع املالئكة والرب إشارة إىل املريب وجيو
  به فإنه يقال فالن يربيين وحيسن إيل

  السؤال الثاين ملا كان زكريا عليه السالم هو الذي سأل الولد مث أجابه اهللا تعاىل إليه فلم تعجب منه ومل استبعده
كل اجلواب مل يكن هذا الكالم ألجل أنه كان شاكاً يف قدرة اهللا تعاىل على ذلك والدليل عليه وجهان األول أن 

أحد يعلم أن خلق الولد من النطفة إمنا كان على سبيل العادة ألنه لو كان ال نطفة إال من خلق وال خلق إال من 
نطفة لزم التسلسل ولزم حدوث احلوادث يف األزل وهو حمال فعلمنا أنه ال بد من االنتهاء إىل خملوق خلقه اهللا 

  من إنسانتعاىل ال من نطفة أو من نطفة خلقها اهللا تعاىل ال 
طلبه من اهللا تعاىل  والوجه الثاين أن زكريا عليه السالم طلب ذلك من اهللا تعاىل فلو كان ذلك حماالً ممتنعاً ملا 

فثبت هبذين الوجهني أن قوله أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم ليس لالستبعاد بل ذكر العلماء فيه وجوهاً األول أنه قوله إِّنى 
ون معناه كيف تعطي ولداً على القسم األول أم على القسم الثاين وذلك ألن معناه من أين وحيتمل أن يك

حدوث الولد حيتمل وجهني أحدمها أن يعيد اهللا شبابه مث يعطيه الولد مع شيخوخته فقوله أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم 
ا احلال واهللا يفعل ما معناه كيف تعطي الولد على القسم األول أم على القسم الثاين فقيل له كذلك أي على هذ

يشاء وهذا القول ذكره احلسن واألصم والثاين أن من كان آيساً من الشيء مستبعداً حلصوله ووقوعه إذا اتفق 
أن حصل له ذلك املقصود فرمبا صار كاملدهوش من شدة الفرح فيقول كيف حصل هذا ومن أين وقع هذا 

ت هذه األموال ومن أين مسحت نفسك هببتها فكذا ههنا كمن يرى إنساناً وهبه أمواالً عظيمة يقول كيف وهب
ملا كان زكريا عليه السالم مستبعداً لذلك مث اتفق إجابة اهللا تعاىل إليه صار من عظم فرحه وسروره قال ذلك 

الكالم الثالث أن املالئكة ملا بّشروه بيحىي مل يعلم أنه يرزق الولد من جهة أنثى أو من صلبه فذكر هذا الكالم 
ذلك االحتمال الرابع أن العبد إذا كان يف غاية االشتياق إىل شيء فطلبه من السيد مث إن السيد يعده بأنه ل

سيعطيه بعد ذلك فالتذ السائل بسماع ذلك الكالم فرمبا أعاد السؤال ليعيد ذلك اجلواب فحينئذ يلتذ بسماع 
أن يكون من هذا الباب اخلامس نقل سفيان  تلك اإلجابة مرة أخرى فالسبب يف إعادة زكريا هذا الكالم حيتمل

بن عيينة أنه قال كان دعاؤه قبل البشارة بستني سنة حىت كان قد نسي ذلك السؤال وقت البشارة فلما مسع 
ا قال السادس  البشارة زمان الشيخوخة ال جرم استبعد ذلك على جمرى العادة ال شكا يف قدرة اهللا تعاىل فقال م

ا عليه السالم جاءه الشيطان عند مساع البشارة فقال إن هذا الصوت من الشيطان نقل عن السدي أن زكري
وقد سخر منك فاشتبه األمر على زكريا عليه السالم فقال َرّب أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم وكان مقصوده من هذا 

  اءالكالم أن يريه اهللا تعاىل آية تدل على أن ذلك الكالم من الوحي واملالئكة ال من إلق

الشيطان قال القاضي ال جيوز أن يشتبه كالم املالئكة بكالم الشيطان عند الوحي على األنبياء عليهم الصالة 
والسالم إذ لو جوزنا ذلك الرتفع الوثوق عن كل الشرائع وميكن أن يقال ملا قامت املعجزات على صدق 

من اهللا تعاىل بواسطة املالئكة وال مدخل الوحي يف كل ما يتعلق بالدين ال جرم حصل الوثوق هناك بأن الوحي 
ا يتعلق مبصاحل الدنيا وبالولد فرمبا مل يتأكد ذلك املعجز فال جرم بقي احتمال كون ذلك من  للشيطان فيه أما م

  الشيطان فال جرم رجع إىل اهللا تعاىل يف أن يزيل عن خاطره ذلك االحتمال
  مسائل أما قوله تعاىل َوقَْد َبلََغنِي الِْكَبُر ففيه



املسألة األوىل الكرب مصدر كرب الرجل يكرب إذا أسن قال ابن عباس كان يوم بشر بالولد ابن عشرين ومائة سنة 
  وكانت امرأته بنت تسعني ومثان

املسألة الثانية قال أهل املعاين كل شيء صادفته وبلغته فقد صادفك وبلغك وكلما جاز أن يقول بلغت الكرب 
  رب يدل عليه قول العرب لقيت احلائط وتلقاين احلائطجاز أن يقول بلغين الك

فإن قيل جيوز بلغين البلد يف موضع بلغت البلد قلنا هذا ال جيوز والفرق بني املوضعني أن الكرب كالشيء الطالب 
هب لإلنسان فهو يأتيه حبدوثه فيه واإلنسان أيضاً يأتيه مبرور السنني عليه أما البلد فليس كالطالب لإلنسان الذا

  فظهر الفرق
ٌر   أما قوله َواْمَرأَِتى َعاِق

اعلم أن العاقر من النساء اليت ال تلد يقال عقر يعقر عقراً ويقال أيضاً عقر الرجل وعقر باحلركات الثالثة يف 
القاف إذا مل حيمل له ورمل عاقر ال ينبت شيئاً واعلم أن زكريا عليه السالم ذكر كرب نفسه مع كون زوجته 

  كيد حال االستبعادعاقراً لتأ
أما قوله قَالَ كَذاِلَك اللَُّه َيفَْعلُ َما َيَشاء ففيه حبثان األول أن قوله قَالَ عائد إىل مذكور سابق وهو الرب املذكور 

  يف قوله قَالَ َرّب أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم وقد ذكرنا أن ذلك حيتمل أن يكون هو اهللا تعاىل وأن يكون هو جربيل
كَذاِلَك اللَُّه مبتدأ وخرب أي على حنو هذه الصفة اهللا ويفعل ما يشاء ) الكشاف ( اين قال صاحب البحث الث

  بيان له أي يفعل ما يريد من األفاعيل اخلارقة للعادة
ذْكُر رَّبََّك كَِثًريا َوَسبِّْح بِالَْعِشى ِّ قَالَ َربِّ اْجَعل لِّى َءاَيةً  قَالَ َءاَيُتَك أَالَّ ُتكَلَِّم النَّاَس ثَلَاثَةَ  أَيَّامٍ إِالَّ َرْمًزا َوا

  َواِإلْبكَارِ
  واعلم أن زكريا عليه السالم لفرط سروره مبا بّشر به وثقته بكرم ربه وإنعامه عليه أحب أن جيعل له

 عالمة تدل على حصول العلوق وذلك ألن العلوق ال يظهر يف أول األمر فقال َرّب اْجَعل لِّى ءاَيةً  فقال اهللا
  تعاىل أَالَّ ُتكَلَّم النَّاَس ثَلَاثَةَ  أَيَّامٍ إِالَّ َرْمًزا َواذْكُر وفيه مسائل

املسألة األوىل ذكره ههنا ثالثة أيام وذكر يف سورة مرمي ثالثة ليايل فدل جمموع اآليتني على أن تلك اآلية كانت 
  حاصلة يف األيام الثالثة مع لياليها

سري هذه اآلية وجوهاً أحدها أنه تعاىل حبس لسانه ثالثة أيام فلم يقدر أن يكلم الناس املسألة الثانية ذكروا يف تف
إال رمزاً وفيه فائدتان إحدامها أن يكون ذلك آية على علوق الولد والثانية أنه تعاىل حبس لسانه عن أمور الدنيا 

 تعاىل وبالطاعة والشكر على تلك وأقدره على الذكر والتسبيح والتهليل ليكون يف تلك املدة مشتغالً بذكر اهللا
النعمة اجلسيمة وعلى هذا التقدير يصري الشيء الواحد عالمة على املقصود وأداء لشكر تلك النعمة فيكون 

  جامعاً لكل املقاصد
مث اعلم أن تلك الواقعة كانت مشتملة على املعجز من وجوه أحدها أن قدرته على التكلم بالتسبيح والذكر 

كلم بأمور الدنيا من أعظم املعجزات وثانيها أن حصول ذلك املعجز يف تلك األيام املقدورة مع وعجزه عن الت
سالمة البنية واعتدال املزاج من مجلة املعجزات وثالثها أن إخباره بأنه مىت حصلت هذه احلالة فقد حصل الولد 

  مث إن األمر خرج على وفق هذا اخلرب يكون أيضاً من املعجزات



ين يف تفسري هذه اآلية وهو قول أيب مسلم أن املعىن أن زكريا عليه السالم ملا طلب من اهللا تعاىل آية القول الثا
تدله على حصول العلوق قال آيتك أن ال تكلم أي تصري مأموراً بأن ال تتكلم ثالثة أيام بلياليها مع اخللق أي 

نيا شاكراً هللا تعاىل على إعطاء مثل هذه املوهبة تكون مشتغالً بالذكر والتسبيح والتهليل معرضاً عن اخللق والد
فإن كانت لك حاجة دل عليها بالرمز فإذا أمرت هبذه الطاعة فاعلم أنه قد حصل املطلوب وهذا القول عندي 

  حسن معقول وأبو مسلم حسن الكالم يف التفسري كثري الغوص على الدقائق واللطائف
ة والسالم عوقب بذلك من حيث سأل اآلية بعد بشارة املالئكة القول الثالث روي عن قتادة أنه عليه الصال
  فأخذ لسانه وصري حبيث ال يقدر على الكالم

  أما قوله إِالَّ َرْمًزا ففيه مسألتان
املسألة األوىل أصل الرمز احلركة يقال ارمتز إذا حترك ومنه قيل للبحر الراموز مث اختلفوا يف املراد بالرمز ههنا 

ا أنه عبارة عن اإلشارة كيف كانت باليد أو الرأس أو احلاجب أو العني أو الشفة والثاين أنه على أقوال أحده
عبارة عن حتريك الشفتني باللفظ من غري نطق وصوت قالوا ومحل الرمز على هذا املعىن أوىل ألن اإلشارة 

د النطق فيكون بالشفتني ميكن وقوعها حبيث تكون حركات الشفتني وقت الرمز مطابقة حلركاهتما عن
االستدالل بتلك احلركات على املعاين الذهنية أسهل والثالث وهو أنه كان ميكنه أن يتكلم بالكالم اخلفي وأما 

  رفع الصوت بالكالم فكان ممنوعاً منه
  فإن قيل الرمز ليس من جنس الكالم فكيف استثىن منه

ا أدى ما هو املقصود من الكالم مسي كالماً وجيوز أيض أما إنقلنا مل   اً أن يكون استثناًء منقطعاً ف

  محلنا الرمز على الكالم اخلفي فإن اإلشكال زائل
املسألة الثانية قرأ حيىي بن وثاب إِالَّ َرْمًزا بضمتني مجع رموز كرسول ورسل وقرىء َرْمًزا بفتح الراء وامليم مجع 

مترامزين كما يتكلم الناس مع األخرس رامز كخادم وخدم وهو حال منه ومن الناس ومعىن إِالَّ َرْمًزا إال 
  باإلشارة ويكلمهم

مث قال اهللا تعاىل َواذْكُر رَّبََّك كَِثًريا وفيه قوالن أحدمها أنه تعاىل حبس لسانه عن أمور الدنيا إِالَّ َرْمًزا فأما يف 
نه الذكر بالقلب الذكر والتسبيح فقد كان لسانه جيداً وكان ذلك من املعجزات الباهرة والثاين إن املراد م

وذلك ألن املستغرقني يف حبار معرفة اهللا تعاىل عادهتم يف األول أن يواظبوا على الذكر اللساين مدة فإذا امتأل 
القلب من نور ذكر اهللا سكت اللسان وبقي الذكر يف القلب ولذلك قالوا من عرف اهللا كل لسانه فكأن زكريا 

  الذكر واملعرفة واستدامتها عليه السالم أمر بالسكوت واستحضار معاين
  َوَسّبْح بِالَْعِشىّ  َواإلْبكَارِ وفيه مسألتان

  املسألة األوىل العشي من حني نزول الشمس إىل أن تغيب قال الشاعر فال الظل من برد الضحى تستطيعه
  وال الفيء من برد العشى تذوق

اإلبكار فهو مصدر بكرر يبكر إذا خرج والفيء إمنا يكون من حني زوال الشمس إىل أن يتناهى غروهبا وأما 
لألمر يف أول النهار ومثله بكر وابتكر وبكر ومنه الباكورة ألول الثمرة هذا هو أصل اللغة مث مسي ما بني 

طلوع الفجر إىل الضحى إبكاراً كما مسي إصباحاً وقرأ بعضهم بِالَْعِشىّ  َواإلْبكَارِ بفتح اهلمزة مجع بكر كسحر 



  يته بكراً بفتحتنيوأسحار ويقال أت
املسألة الثانية يف قوله َوَسّبْح قوالن أحدمها املراد منه وصل ألن الصالة تسمى تسبيحاً قال اهللا تعاىل فَُسْبَحانَ 
اللَِّه ِحَني ُتْمُسونَ وأيضاً الصالة مشتملة على التسبيح فجاز تسمية الصالة بالتسبيح وههنا الدليل دل على 

ا قبلها وقوع هذا احملتمل وهو م ن وجهني األول أنا لو محلناه على التسبيح والتهليل مل يبق بني هذه اآلية وبني م
وهو قوله َواذْكُر رَّبََّك فرق وحينئذ يبطل ألن عطف الشيء على نفسه غري جائز والثاين وهو أنه شديد املوافقة 

  له َواذْكُر رَّبََّك حممول على الذكر باللسانلقوله تعاىل أَِقمِ الصَّلَواةَ  طََرفَىِ  النََّهارِ وثانيهما أن قو
  القصة الثالثة

  وصفه طهارة مرمي صلوات اهللا عليها
َيُم اقُْنِتى ِلَربِِّك َوإِذْ قَالَِت الَْملَاِئكَةُ  ياَمْرَيُم إِنَّ اللََّه اْصطَفَاِك َوطَهََّرِك َواْصطَفَاِك َعلَى نَِسآِء الَْعالَِمَني ياَمْر

  ْركَِعى َمَع الَراِكِعَنيَواْسُجِدى َوا
  وفيه مسائل

ذكرناه يف قوله إِذْ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمرانَ  من )  ٣٥آل عمران ( املسألة األوىل عامل اإلعراب ههنا يف إِذْ هو ما 
  قوله َسِميٌع َعِليٌم مث عطف عليه إِذْ قَالَِت الَْملَِئكَةُ  وقيل تقديره واذكر إذ قالت املالئكة

)  ٢النحل ( ثانية قالوا املراد باملالئكة ههنا جربيل وحده وهذا كقوله ُيَنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه املسألة ال
يعين جربيل وهذا وإن كان عدوالً عن الظاهر إال أنه جيب املصري إليه ألن سورة مرمي دلت على أن املتكلم مع 

  ) ١٧مرمي ( م وهو قوله فَأَْرَسلَْنا إِلَْيَها ُروَحَنا فََتَمثَّلَ لََها َبَشراً َسوِّياً مرمي عليها السالم هو جربيل عليه السال
ا أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رَِجاالً نُّو ِحى املسألة الثالثة اعلم أن مرمي عليها السالم ما كانت من األنبياء لقوله تعاىل َوَم

وإذا كان كذلك كان إرسال جربيل عليه السالم إليها إما أن يكون )  ١٠٩وسف ي( إِلَْيهِْم ّمْن أَْهلِ الْقَُرى 
كرامة هلا وهو مذهب من جيوز كرامات األولياء أو إرهاصاً لعيسى عليه السالم وذلك جائز عندنا وعند الكعيب 

ك كان على من املعتزلة أو معجزة لزكرياء عليه السالم وهو قول مجهور املعتزلة ومن الناس من قال إن ذل
سبيل النفث يف الروع واإلهلام واإللقاء يف القلب كما كان يف حق أم موسى عليه السالم يف قوله َوأَْوَحْيَنا إِلَى 

  ) ٧القصص ( أُّم ُموَسى 
 املسألة الرابعة اعلم أن املذكور يف هذه اآلية أوالً هو االصطفاء وثانياً التطهري وثالثاً االصطفاء على نساء العاملني

وال جيوز أن يكون االصطفاء أوالً من االصطفاء الثاين ملا أن التصريح بالتكرير غري الئق فال بد من صرف 
االصطفاء األول إىل ما اتفق هلا من األمور احلسنة يف أول عمرها واالصطفاء الثاين إىل ما اتفق هلا يف آخر 

  عمرها
بل حتريرها مع أهنا كانت أنثى ومل حيصل مثل هذا املعىن النوع األول من االصطفاء فهو أمور أحدها أنه تعاىل ق

ا وضعتها ما غذهتا طرفة عني بل ألقتها إىل زكريا وكان رزقها  لغريها من اإلناث وثانيها قال احلسن إن أمها مل
ابعها أنه يأتيها من اجلنة وثالثها أنه تعاىل فرغها لعبادته وخصها يف هذا املعىن بأنواع اللطف واهلداية والعصمة ور

كفاها أمر معيشتها فكان يأتيها رزقها من عند اهللا تعاىل على ما قال اهللا تعاىل أَنَّى لَِك َهاذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد 
اللَِّه وخامسها أنه تعاىل أمسعها كالم املالئكة شفاها ومل يتفق ذلك ألنثى غريها فهذا هو املراد من االصطفاء 



( ه وجوه أحدها أنه تعاىل طهرها عن الكفر واملعصية فهو كقوله تعاىل يف أزواج النيب األول وأما التطهري ففي
وثانيها أنه تعاىل طهرها عن مسيس الرجال وثالثها )  ٣٣األحزاب ( َوُيطَّهَركُْم َتطْهِرياً ) صلى اهللا عليه وسلم 

ميمة والعادات القبيحة وخامسها طهرها عن احليض قالوا كانت مرمي ال حتيض ورابعها وطهرك من األفعال الذ
  وطهرك عن مقالة اليهود وهتمتهم وكذهبم

وأما االصطفاء الثاين فاملراد أنه تعاىل وهب هلا عيسى عليه السالم من غري أب وأنطق عيسى حال انفصاله منها 
  األلفاظ الثالثةحىت شهد مبا يدل على براءهتا عن التهمة وجعلها وابنها آية للعاملني فهذا هو املراد من هذه 

حسبك من نساء العاملني أربع مرمي وآسية امرأة فرعون ( املسألة اخلامسة روي أنه عليه الصالة والسالم قال 
فقيل هذا احلديث دل على أن هؤالء األربع أفضل من النساء وهذه اآلي ) وخدجية وفاطمة عليهن السالم 

ة على عاملي زماهنا فهذا ترك دلت على أن مرمي عليها السالم أفضل من الكل وقول  من قال املراد إهنا مصطفا
  الظاهر

مث قال تعاىل الَْعالَِمَني ياَمْرَيُم اقُْنِتى ِلَرّبِك َواْسُجِدى وقد تقدم تفسري القنوت يف سورة البقرة يف قوله تعاىل 
ِه قَانِِتَني  صة مبزيد املواهب والعطايا من اهللا أوجب وباجلملة فلما بّين تعاىل أهنا خمصو)  ٢٣٨البقرة ( َوقُوُمواْ ِللَّ

  عليها مزيد الطاعات شكراً لتلك النعم السنية ويف اآلية سؤاالت
  السؤال األول مل قدم ذكر السجود على ذكر الركوع

واجلواب من وجوه األول أن الواو تفيد االشتراك وال تفيد الترتيب الثاين أن غاية قرب العبد من اهللا أن يكون 
فلما كان السجود خمتصاً هبذا ) أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد ( ال عليه الصالة والسالم ساجداً ق

  النوع من الرتبة والفضيلة ال جرم قدمه على سائر الطاعات
مث قال َواْركَِعى َمَع الرِكِعَني وهو إشارة إىل األمر بالصالة فكأنه تعاىل يأمرها باملواظبة على السجود يف أكثر 

وقات وأما الصالة فإهنا تأيت هبا يف أوقاهتا املعينة هلا والثالث قال ابن األنباري قوله تعاىل اقُْنِتى أمر بالعبادة األ
على العموم مث قال بعد ذلك َواْسُجِدى َواْركَِعى يعين استعملي السجود يف وقته الالئق به واستعملي الركوع يف 

هما مث يقدم السجود على الركوع واهللا أعلم الرابع أن الصالة تسمى وقته الالئق به وليس املراد أن جيمع بين
إذا دخل أحدكم املسجد فليسجد سجدتني ( ويف احلديث )  ٤٠ق ( سجوداً كما قيل يف قوله َوأَْدَباَر السُُّجوِد 

لسجود وأيضاً املسجد مسي باسم مشتق من السجود واملراد منه موضع الصالة وأيضاً أشرف أجزاء الصالة ا) 
  وتسمية الشيء باسم أشرف أجزائه نوع مشهور يف اجملاز

إذا ثبت هذا فنقول قوله الَْعالَِمَني ياَمْرَيُم اقُْنِتى معناه يا مرمي قومي وقوله َواْسُجِدى أي صلي فكان املراد من 
ماعة فيكون قوله َواْسُجِدى هذا السجود الصالة مث قال َواْركَِعى َمَع الرِكِعَني إما أن يكون أمراً هلا بالصالة باجل

أمراً بالصالة حال االنفراد وقوله َواْركَِعى َمَع الرِكِعَني أمراً بالصالة يف اجلماعة أو يكون املراد من الركوع 
التواضع ويكون قوله َواْسُجِدى أمراً ظاهراً بالصالة وقوله َواْركَِعى َمَع الرِكِعَني أمراً باخلضوع واخلشوع 

  بالقلب
  اخلامس يف اجلواب لعلّه كان السجود يف ذلك الدين متقدماً على الركوع الوجه

َع الرِكِعَني   السؤال الثاين اما املراد من قوله َواْركَِعى َم



واجلواب قيل معناه افعلي كفعلهم وقيل املراد به الصالة يف اجلماعة كانت مأمورة بأن تصلي يف بيت املقدس 
ال خت   تلط هبممع اجملاورين فيه وإن كانت 

  السؤال الثالث مل مل يقل واركعي مع الراكعات
  واجلواب ألن االقتداء بالرجال حال االختفاء من الرجال أفضل من االقتداء بالنساء

واعلم أن املفسرين قالوا ملا ذكرت املالئكة هذه الكلمات مع مرمي عليها السالم شفاها قامت مرمي يف الصالة 
  والقيح من قدميهاحىت ورمت قدماها وسال الدم 

َم َوَما كُنَت لََدْيهِْم إِذْ ذاِلَك ِمْن أَنَبآِء الَْغْيبِ ُنوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُنَت لََدْيهِْم إِذْ ُيلْقُون أَقْلَاَمُهْم أَيُُّهْم َيكْفُلُ َمْرَي
  َيْخَتِصُمونَ
  وفيه مسائل

ى ذكره من حديث حنة وزكريا وحيىي وعيسى بن املسألة األوىل ذاِلَك إشارة إىل ما تقدم واملعىن أن الذي مض
  مرمي إمنا هو من إخبار الغيب فال ميكنك أن تعلمه إال بالوحي

فإن قيل مل نفيت هذه املشاهدة وانتفاؤها معلوم بغري شبهة وترك نفي استماع هذه األشياء من حفاظها وهو 
  موهوم

سماع والقراءة وكانوا منكرين للوحي فلم يبق إال قلنا كان معلوماً عندهم علماً يقينياً أنه ليس من أهل ال
املشاهدة وهي وإن كانت يف غاية االستبعاد إال أهنا نفيت على سبيل التهكم باملنكرين للوحي مع علمهم بأنه ال 

)  ٤٦صص الق( َوَما كُْنَت بَِجانِبِ الطُّورِ )  ٤٤القصص ( مساع وال قراءة ونظريه َوَما كُنَت بَِجانِبِ الَْغْربِىّ  
(  ١٠٢يوسف ( وما كنت لديهم إذ أمجعوا أمرهم  َوَما كُْنَت َتْعلَُمَها أَنَت َوالَ قَْوُمَك ِمن قَْبلِ )  ١٠٢يوسف ) 

  ) ٤٩هود ( َهاذَا 
املسألة الثانية األنباء اإلخبار عما غاب عنك وأما اإلحياء فقد ورد الكتاب به على معان خمتلفة جيمعها تعريف 

أمر خفي من إشارة أو كتابة أو غريمها وهبذا التفسري يعد اإلهلام وحياً كقوله تعاىل َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى املوحى إليه ب
وقال فَأَْوَحى إِلَْيهِْم أَن َسّبُحواْ )  ١٢١األنعام ( وقال يف الشياطني لَُيوُحونَ إِلَى أَْوِلَياِئهِْم )  ٦٨النحل ( النَّْحلِ 

) صلى اهللا عليه وسلم ( فلما كان اهللا سبحانه ألقى هذه األشياء إىل الرسول )  ١١مرمي ( ُبكَْرةً  َوَعِشّياً 
  بواسطة جربيل عليه السالم حبيث خيفى ذلك على غريه مساه وحياً

  أما قوله تعاىل إِذْ ُيلْقُون أَقْلَاَمُهْم أَيُُّهْم َيكْفُلُ َمْرَيَم ففيه مسائل
م وجوهاً األول املراد باألقالم اليت كانوا يكتبون هبا التوراة وسائر كتب اهللا املسألة األوىل ذكروا يف تلك األقال

تعاىل وكان القراع على أن كل من جرى قلمه على عكس جري املاء فاحلق معه فلما فعلوا ذلك صار قلم 
ت عصا زكريا زكريا كذلك فسلموا األمر له وهذا قول األكثرين والثاين أهنم ألقوا عصيهم يف املاء اجلاري جر

على ضد جرية املاء فغلبهم هذا قول الربيع والثالث قال أبو مسلم معىن يلقون أقالمهم مما كانت األمم تفعله 
من املسامهة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها أمساءهم فمن خرج له السهم سلم له األمر وقد قال 

  وهو شبيه)  ١٤١الصافات ( َني اهللا تعاىل فََساَهَم فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحِض



ا قطعت  بأمر القداح اليت تتقاسم هبا العرب حلم اجلزور وإمنا مسيت هذه السهام أقالماً ألهنا تقلم وتربى وكل م
  منه شيئاً بعد شيء فقد قلمته وهلذا السبب يسمى ما يكتب به قلماً

اً إىل أصل االشتقاق إال أن العرف قال القاضي وقوع لفظ القلم على هذه األشياء وإن كان صحيحاً نظر
  أوجب اختصاص القلم هبذا الذي يكتب به فوجب محل لفظ القلم عليه

املسألة الثانية ظاهر اآلية يدل على أهنم كانوا يلقون أقالمهم يف شيء على وجه يظهر به امتياز بعضهم عن 
لقاء إال أنه روي يف اخلرب أهنم كانوا البعض يف استحقاق ذلك املطلوب وإما ليس فيه داللة على كيفية ذلك اإل

يلقوهنا يف املاء بشرط أن من جرى قلمه على خالف جري املاء فاليد له مث إنه حصل هذا املعىن لزكريا عليه 
  السالم فال جرم صار هو أوىل بكفالتها واهللا أعلم

لك الرغبة إىل املنازعة فقال بعضهم املسألة الثالثة اختلفوا يف السبب الذي ألجله رغبوا يف كفالتها حىت أدهتم ت
إن عمران أباها كان رئيساً هلم ومقدماً عليهم فألجل حق أبيها رغبوا يف كفالتها وقال بعضهم إن أمها حررهتا 

لعبادة اهللا تعاىل وخلدمة بيت اهللا تعاىل وألجل ذلك حرصوا على التكفل هبا وقال آخرون بل ألن يف الكتب 
  ا وأمر عيسى عليه السالم حاصالً فتقربوا هلذا السبب حىت اختصموااإلالهية كان بيان أمره

املسألة الرابعة اختلفوا يف أن أولئك املختصمني من كانوا فمنهم من قال كانوا هم خدمة البيت ومنهم من قال 
يف بل العلماء واألحبار وكتاب الوحي وال شبهة يف أهنم كانوا من اخلواص وأهل الفضل يف الدين والرغبة 

  الطريق
اً   أما قوله أَيُُّهْم َيكْفُلُ َمْرَيَم ففيه حذف والتقدير يلقون أقالمهم لينظروا أيهم يكفل مرمي وإمنا حسن لكونه معلوم

أما قوله َوَما كُنَت لََدْيهِْم إِذْ َيْخَتِصُمونَ فاملعىن وما كنت هناك إذ يتقارعون على التكفل هبا وإذ خيتصمون 
ون املراد هبذا االختصام ما كان قبل اإلقراع وحيتمل أن يكون اختصاماً آخر حصل بعد بسببها فيحتمل أن يك

اإلقراع وباجلملة فاملقصود من اآلية شدة رغبتهم يف التكفل بشأهنا والقيام بإصالح مهماهتا وما ذاك إال لدعاء 
وقالت إِّنى أُِعيذَُها بَِك َوذُّريََّتَها ِمَن )  ٣٥عمران آل ( أمها حيث قالت فََتقَبَّلْ ِمّني إِنََّك أَنَت السَِّميُع الَْعِليُم 

  ) ٣٦آل عمران ( الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ 
ُه الَْمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِخَرةِ    َوجِيًها ِفي الدُّْنَيا َواالٌّإِذْ قَالَِت الَْملَاِئكَةُ  ياَمْرَيُم إِنَّ اللََّه ُيَبشُِّرِك بِكَِلَمةٍ  مِّْنُه اْسُم

  َوِمَن الُْمقَرَّبَِني َوُيكَلُِّم النَّاَس ِفى الَْمْهِد َوكَْهالً َوِمَن الصَّاِلحَِني

اعلم أنه تعاىل ملا شرح حال مرمي عليها السالم يف أول أمرها ويف آخر أمرها وشرح كيفية والدهتا لعيسى عليه 
  السالم فقال إِذْ قَالَِت الَْملَِئكَةُ  وفيه مسألتان

سألة األوىل اختلفوا يف العامل يف إِذْ قيل العامل فيه وما كنت لديهم إذ قالت املالئكة وقيل خيتصمون إذ قالت امل
املالئكة وقيل إنه معطوف على إِذْ األوىل يف قوله إِذْ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمرانَ وقيل التقدير إن ما وصفته من أمور 

ملالئكة يا مرمي إن اهللا يبشرك وأما أبو عبيدة فإنه جيري يف هذا الباب على زكريا وهبة اهللا له حيىي كان إذ قالت ا
مذهب له معروف وهو أن إِذْ صلة يف الكالم وزيادة واعلم أن القولني األولني فيهما بعض الضعف وذلك ألن 

ا بلغت اجلد الذي تبشر فيه بعيسى  عليه السالم مرمي حال ما كانوا يلقون األقالم وحال ما كانوا خيتصمون م
إال قول احلسن فإنه يقول إهنا كانت عاقلة يف حال الصغر فإن ذلك كان من كراماهتا فإن صح ذلك جاز يف 



تلك احلال أن يرد عليها البشرى من املالئكة وإال فال بد من تأخر هذه البشرى إىل حني العقل ومنهم من 
يف زمان واسع كما تقول لقيته يف سنة كذا وهذا تكلف اجلواب فقال حيتمل أن يقال االختصام والبشرى وقعا 

  اجلواب بعيد واألصوب هو الوجه الثالث والرابع أما قول أيب عبيدة فقد عرفت ضعفه واهللا أعلم
املسألة الثانية ظاهر قوله إِذْ قَالَِت الَْملَِئكَةُ  يفيد اجلمع إال أن املشهور أن ذلك املنادي كان جربيل عليه السالم 

اه فيما تقدم وأما البشارة فقد ذكرنا تفسريها يف سورة البقرة يف قوله َوَبّشرِ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ وقد قررن
  ) ٢٥البقرة ( الصَّاِلَحاِت 

وأما قوله تعاىل بِكَِلَمةٍ  ّمْنُه فقد ذكرنا تفسري الكلمة من وجوه وأليقها هبذا املوضع وجهان األول أن كل علوق 
ا هو السبب املتعارف كان مفقوداً يف حق عيسى عليه وإن كان خمل وقاً بواسطة الكلمة وهي قوله كُنَّ إال أن م

السالم وهو األب فال جرم كان إضافة حدوثه إىل الكلمة أكل وأمت فجعل هبذا التأويل كأنه نفس الكلمة كما 
نفس اجلود وحمض الكرم وصريح أن من غلب عليه اجلود والكرم واإلقبال يقال فيه على سبيل املبالغة إنه 

  اإلقبال فكذا ههنا
والوجه الثاين أن السلطان العادل قد يوصف بأنه ظل اهللا يف أرضه وبأنه نور اهللا ملا أنه سبب لظهور ظل العدل 

ونور اإلحسان فكذلك كان عيسى عليه السالم سبباً لظهور كالم اهللا عّز وجلّ بسبب كثرة بياناته وإزالة 
  حريفات عنه فال يبعد أن يسمى بكلمة اهللا تعاىل على هذا التأويلالشبهات والت

فإن قيل ومل قلتم إن حدوث الشخص من غري نطفة األب ممكن قلنا أما على أصول املسلمني فاألمر فيه ظاهر 
ويدل عليه وجهان األول أن تركيب األجسام وتأليفها على وجه حيصل فيها احلياة والفهم والنطق أمر ممكن 

ت أنه تعاىل قادر على املمكنات بأسرها وكان سبحانه وتعاىل قادراً على إجياد الشخص ال من نطفة األب وثب
وإذا ثبت اإلمكان مث إن املعجز قام على صدق النيب فوجب أن يكون صادقاً مث أخرب عن وقوع ذلك املمكن 

كرناه الثاين ما ذكره اهللا تعاىل والصادق إذا أخرب عن وقوع املمكن وجب القطع بكونه كذلك فثبت صحة ما ذ
فلما مل يبعد ختليق آدم من غري أب فألن ال يبعد )  ٥٩آل عمران ( يف قوله إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعنَد اللَِّه كََمثَلِ ءاَدَم 

ختليق عيسى من غري آب كان أوىل وهذه حجة ظاهرة وأما على أصول الفالسفة فاألمر يف جتويزه ظاهر ويدل 
  األول أن الفالسفة اتفقوا على عليه وجوه

أنه ال ميتنع حدوث اإلنسان على سبيل التوالد من غري تولد قالوا ألن بدن اإلنسان إمنا استعد لقبول النفس 
الناطقة اليت تدبر بواسطة حصول املزاج املخصوص يف ذلك البدن وذلك املزاج إمنا جعل المتزاج العناصر 

نة فحصول أجزاء العناصر على ذلك القدر الذي يناسب بدن اإلنسان غري األربعة على قدر معني يف مدة معي
ممتنع وامتزاجها غري ممتنع فامتزاجها يكون عند حدوث الكيفية املزاجية واجباً وعند حدوث الكيفية املزاجية 

األمر يكون تعلق النفس بذلك البدن واجباً فثبت أن حدوث اإلنسان على سبيل التولد معقول ممكن وإذا كان 
  كذلك فحدوث اإلنسان ال عن األب أوىل باجلواز واإلمكان

الوجه الثاين وهو أنا نشاهد حدوث كثري من احليوانات على سبيل التولد كتولد الفأر عن املدر واحليات عن 
اً   الشعر والعقارب عن الباذروج وإذا كان كذلك فتولد الولد ال عن األب أوىل أن ال يكون ممتنع

وهو أن التخيالت الذهنية كثرياً ما تكون أسباباً حلدوث احلوادث الكثرية ليس أن تصور املنايف  الوجه الثالث



يوجب حصول كيفية الغضب ويوجب حصول السخونة الشديدة يف البدن أليس اللوح الطويل إذا كان 
املشي عليه بل  موضوعاً على األرض قدر اإلنسان على املشي عليه ولو جعل كالقنطرة على وهدة مل يقدر على
ا ذاك إال أن تصور السقوط يوجب حصول السقوط وقد ذكروا يف  كتب الفلسفة ( كلما مشى عليه يسقط وم

أمثلة كثرية هلذا الباب وجعلوها كاألصل يف بيان جواز املعجزات والكرامات فما املانع من أن يقال إنه ملا ) 
رمحها وإذا كان كل هذه الوجوه ممكناً حمتمالً كان ختيلت صورته عليه السالم كفى ذلك يف علوق الولد يف 

القول حبدوث عيسى عليه السالم من غري واسطة األب قوالً غري ممتنع ولو أنك طالبت مجيع األولني واآلخرين 
من أرباب الطبائع والطب والفلسفة على إقامة حجة إقناعية يف امتناع حدوث الولد من غري األب مل جيدوا إليه 

ال الرجوع إال استقراء العرف والعادة وقد اتفق علماء الفالسفة على أن مثل هذا االستقراء ال يفيد سبيالً إ
الظن القوي فضالً عن العلم فعلمنا أن ذلك أمر ممكن فلما أخرب العباد عن وقوعه وجب اجلزم به والقطع 

  بصحته
ُه فلفظة ِمْن ليست للتبعيض ههنا إذ لو كان كذلك لكان اهللا تعاىل متجزئاً متبعضاً  أما قوله تعاىل بِكَِلَمةٍ  ّمْن

ا ابتداء  متحمالً لالجتماع واالفتراق وكل من كان كذلك فهو حمدث وتعاىل اهللا عنه بل املراد من كلمة ِمْن ههن
الغاية وذلك ألن يف حق عيسى عليه السالم ملا مل تكن واسطة األب موجودة صار تأثري كلمة اهللا تعاىل يف 

ا ذكرناه ال تكوينه و ختليقه أكمل وأظهر فكان كونه كلمة اللَِّه مبدأ لظهوره وحلدوثه أكمل فكان املعىن لفظ م
  ما يتومهه النصارى واحللولية

ُه الَْمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ففيه سؤاالت   وأما قوله تعاىل اْسُم
  السؤال األول املسيح هل هو اسم مشتق أو موضوع

ول قال أبو عبيدة والليث أصله بالعربانية مشيحا فعربته العرب وغريوا لفظه وعيسى واجلواب فيه قوالن األ
  أصله يشوع كما قالوا يف موسى أصله موشى أو ميشا بالعربانية وعلى هذا القول ال يكون له اشتقاق

سى عليه السالم والقول الثاين أنه مشتق وعليه األكثرون مث ذكروا فيه وجوهاً األول قال ابن عباس إمنا مسي عي
مسيحاً ألنه ما كان ميسح بيده ذا عاهة إال برىء من مرضه الثاين قال أمحد بن حيىي مسي مسيحاً ألنه كان ميسح 

األرض أي يقطعها ومنه مساحة أقسام األرض وعلى هذا املعىن جيوز أن يقال لعيسى مسيح بالتشديد على 
كان مسيحاً ألنه كان ميسح رأس اليتامى هللا تعاىل فعلى هذه املبالغة كما يقال للرجل فسيق وشريب الثالث أنه 

األقوال هو فعيل مبعىن فاعل كرحيم مبعىن راحم الرابع أنه مسح من األوزار واآلثام واخلامس مسي مسيحاً ألنه 
ما كان يف قدمه مخص فكان ممسوح القدمني والسادس مسي مسيحاً ألنه كان ممسوحاً بدهن طاهر مبارك ميسح 

األنبياء وال ميسح به غريهم مث قالوا وهذا الدهن جيوز أن يكون اهللا تعاىل جعله عالمة حىت تعرف املالئكة أن به 
) صلى اهللا عليه وسلم ( كل من مسح به وقت الوالدة فإنه يكون نبياً السابع مسي مسيحاً ألنه مسحه جربيل 

من مسي مسيحاً ألنه خرج من بطن أمه ممسوحاً جبناحه وقت والدته ليكون ذلك صوناً له عن مس الشيطان الثا
بالدهن وعلى هذه األقوال يكون املسيح مبعىن املمسوح فعيل مبعىن مفعول قال أبو عمرو بن العالء املسيح 

امللك وقال النخعي املسيح الصديق واهللا أعلم ولعلّهما قاال ذلك من جهة كونه مدحاً ال لداللة اللغة عليه وأما 
ل فإمنا مسي مسيحاً ألحد وجهني أحدمها ألنه ممسوح أحد العينني والثاين أنه ميسح األرض أي املسيح الدجا



يقطعها يف املدة القليلة قالوا وهلذا قيل له دجال لضربه يف األرض وقطعه أكثر نواحيها يقال قد دجل الدجال 
  إذا فعل ذلك وقيل مسي دجاالً من قوله دجل الرجل إذا موه ولبس

  اين املسيح كان كاللقب له وعيسى كاالسم فلم قدم اللقب على االسمالسؤال الث
اجلواب أن املسيح كاللقب الذي يفيد كونه شريفاً رفيع الدرجة مثل الصديق والفاروق فذكره اهللا تعاىل أوالً 

  بلقبه ليفيد علو درجته مث ذكره بامسه اخلاص
  السؤال الثالث مل قال عيسى بن مرمي واخلطاب مع مرمي

جلواب ألن األنبياء ينسبون إىل اآلباء ال إىل األمهات فلما نسبه اهللا تعاىل إىل األم دون األب كان ذلك إعالماً ا
  هلا بأنه حمدث بغري األب فكان ذلك سبباً لزيادة فضله وعلو درجته

  السؤال الرابع الضمري يف قوله امسه عائد إىل الكلمة وهي مؤنثة فلم ذكر الضمري
  ملسمى هبا مذكراجلواب ألن ا

السؤال اخلامس مل قال امسه املسيح عيسى بن مرمي واالسم ليس إال عيسى وأما املسيح فهو لقب وأما ابن مرمي 
  فهو صفة

  اجلواب االسم عالمة املسمى ومعرف له فكأنه قيل الذي يعرف به هو جمموع هذه الثالثة
ي الدُّْنَيا َواالِْخَرةِ  ف   فيه مسألتانأما قوله تعاىل َوجِيًها ِف

املسألة األوىل معىن الوجيه ذو اجلاه والشرف والقدر يقال وجه الرجل يوجه وجاهة هو وجيه إذا صارت له 
  منزلة رفيعة عند الناس والسلطان وقال بعض أهل اللغة الوجيه هو الكرمي ألن أشرف

  أعضاء اإلنسان وجهه فجعل الوجه استعارة عن الكرم والكمال
بأنه كان وجيهاً قال اهللا تعاىل كَبِرياً ياأَيَُّها الَِّذيَن ) صلى اهللا عليه وسلم ( ىل وصف موسى واعلم أن اهللا تعا

مث للمفسرين )  ٦٩األحزاب ( ءاَمُنواْ الَ َتكُوُنواْ كَالَِّذيَن ءاذَْواْ ُموَسى فَربَّأَُه اللَُّه ِممَّا قَالُواْ َوكَانَ ِعنَد اللَِّه َوجِيهاً 
ل احلسن كان وجيهاً يف الدنيا بسبب النبوة ويف اآلخرة بسبب علو املنزلة عند اهللا تعاىل والثاين أقوال األول قا

أنه وجيه عند اهللا تعاىل وأما عيسى عليه السالم فهو وجيه يف الدنيا بسبب أنه يستجاب دعاؤه وحييي املوتى 
شفيع أمته احملقني ويقبل شفاعتهم ويربىء األكمه واألبرص بسبب دعائه ووجيه يف اآلخرة بسبب أنه جيعله 

فيهم كما يقبل شفاعة أكابر األنبياء عليهم السالم والثالث أنه وجهه يف الدنيا بسبب أنه كان مربأ من العيوب 
  اليت وصفه اليهود هبا ووجيه يف اآلخرة بسبب كثرة ثوابه وعلو درجته عن اهللا تعاىل

ملوه مبا عاملوه قلنا قد ذكرنا أنه تعاىل مسى موسى عليه السالم فإن قيل كيف كان وجيهاً يف الدنيا واليهود عا
بالوجيه مع أن اليهود طعنوا فيه وآذوه إىل أن برأه اهللا تعاىل مما قالوا وذلك مل يقدح يف وجاهة موسى عليه 

  السالم فكذا ههنا
ا الولد وجيهاً يف الدنيا واآلخرة املسألة الثانية قال الزجاج َوجِيهاً منصوب على احلال املعىن أن اهللا يبشرك هبذ
  والفراء يسمي هذا قطعاً كأنه قال عيسى بن مرمي الوجيه فقطع منه التعريف

ِمَن الُْمقَرَّبَِني ففيه وجوه أحدها أنه تعاىل جعل ذلك كاملدح العظيم للمالئكة فأحلقه مبثل منزلتهم  أما قوله َو
كالتنبيه على أنه عليه السالم سريفع إىل السماء وتصاحبه  ودرجتهم بواسطة هذه الصفة وثانيها أن هذا الوصف



املالئكة وثالثها أنه ليس كل وجيه يف اآلخرة يكون مقرباً ألن أهل اجلنة على منازل ودرجات ولذلك قال تعاىل 
  ) ١٠الواقعة ( ُمقَرَُّبونَ إىل قوله َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُْولَِئَك الْ)  ٧الواقعة ( َوكُنُتْم أَْزَواجاً ثَلَاثَةً  

  أما قوله تعاىل َوُيكَلُّم النَّاَس ِفى الَْمْهِد َوكَْهالً ففيه مسائل
املسألة األوىل الواو للعطف على قوله َوجِيهاً والتقدير كأنه قال وجيهاً ومكلماً للناس وهذا عندي ضعيف ألن 

الفائدة واألوىل أن يقال تقدير اآلية إِنَّ اللََّه ُيَبّشُرِك عطف اجلملة الفعلية على اإلمسية غري جائز إال للضرورة أو 
ُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم الوجيه يف الدنيا واآلخرة املعدود من املقربني وهذا اجملموع مجلة  بِكَِلَمةٍ  ّمْن

  إِنَّ اللََّه ُيَبّشُرِكواحدة مث قال َوُيكَلُّم النَّاَس فقوله َوُيكَلُّم النَّاَس عطف على قوله 
املسألة الثانية يف املهد قوالن أحدمها أنه حجر أمه والثاين هو هذا الشيء املعروف الذي هو مضجع الصيب وقت 

الرضاع وكيف كان املراد منه فإنه يكلم الناس يف احلالة اليت حيتاج الصيب فيها إىل املهد وال خيتلف هذا 
  كان يف املهداملقصود سواء كان يف حجر أمه و 

املسألة الثالثة قوله َوكَْهالً عطف على الظرف من قوله ِفى الَْمْهِد كأنه قيل يكلم الناس صغرياً وكهالً وههنا 
  سؤاالت

  السؤال األول ما الكهل

اجلواب الكهل يف اللغة ما اجتمع قوته وكمل شبابه وهو مأخوذ من قول العرب اكتهل النبات إذا قوي ومت 
  قال األعشى

  ضاحك الشمس منها كوكب شرقي
  مؤزر جبميم النبت مكتهل

  أراد باملكتهل املتناهي يف احلسن والكمال
السؤال الثاين أن تكلمه حال كونه يف املهد من املعجزات فأما تكلمه حال الكهولة فليس من املعجزات فما 

  الفائدة يف ذكره
 األحوال من الصبا إىل الكهولة والتغري على اإلله واجلواب من وجوه األول أن املراد منه بيان كونه متقلباً يف

تعاىل حمال واملراد منه الرد على وفد جنران يف قوهلم إن عيسى كان إالهاً والثاين املراد منه أن يكلم الناس مرة 
كلم واحدة يف املهد إلظهار طهارة أمه مث عند الكهولة يتكلم بالوحي والنبوة والثالث قال أبو مسلم معناه أنه ي

حال كونه يف املهد وحال كونه كهالً على حد واحد وصفة واحدة وذلك ال شك أنه غاية يف املعجز الرابع قال 
  األصم املراد منه أنه يبلغ حال الكهولة

السؤال الثالث نقل أن عمر عيسى عليه السالم إىل أن رفع كان ثالثاً وثالثني سنة وستة أشهر وعلى هذا 
  كهولةالتقدير فهو ما بلغ ال

واجلواب من وجهني األول بينا أن الكهل يف أصل اللغة عبارة عن الكامل التام وأكمل أحوال اإلنسان إذا كان 
بني الثالثني واألربعني فصح وصفه بكونه كهالً يف هذا الوقت والثاين هو قول احلسني بن الفضل البجلي أن 

الً أن يكون كهالً بعد أن ينزل من  السماء يف آخر الزمان ويكلم الناس ويقتل الدجال قال املراد بقوله َوكَْه
  احلسني بن الفضل ويف هذه اآلية نص يف أنه عليه الصالة والسالم سينزل إىل األرض



املسألة الرابعة أنكرت النصارى كالم املسيح عليه السالم يف املهد واحتجوا على صحة قوهلم بأن كالمه يف 
شك أن هذه الواقعة لو وقعت لوجب أن يكون وقوعها يف حضور اجلمع  املهد من أعجب األمور وأغرهبا وال

العظيم الذي حيصل القطع واليقني بقوهلم ألن ختصيص مثل هذا املعجز بالواحد واإلثنني ال جيوز ومىت حدثت 
 الواقعة العجيبة جداً عند حضور اجلمع العظيم فال بد وأن تتوفر الدواعي على النقل فيصري ذلك بالغاً حد
التواتر وإخفاء ما يكون بالغاً إىل حد التواتر ممتنع وأيضاً فلو كان ذلك لكان ذلك اإلخفاء ههنا ممتنعاً ألن 

النصارى بالغوا يف إفراط حمبته إىل حيث قالوا إنه كان إالهاً ومن كان كذلك ميتنع أن يسعى يف إخفاء مناقبه 
هذه الواقعة موجودة لكان أوىل الناس مبعرفتها النصارى  وفضائله بل رمبا جيعل الواحد ألفاً فثبت أن لو كانت

  وملا أطبقوا على إنكارها علمنا أنه ما كان موجوداً ألبتة
أجاب املتكلمون عن هذه الشبهة وقالوا إن كالم عيسى عليه السالم يف املهد إمنا كان للداللة على براءة حال 

قليلني فالسامعون لذلك الكالم كان مجعاً قليالً وال يبعد  مرمي عليها السالم من الفاحشة وكان احلاضرون مجعاً
يف مثله التواطؤ على اإلخفاء وبتقدير أن يذكروا ذلك إال أن اليهود كانوا يكذبوهنم يف ذلك وينسبوهنم إىل 

  البهت فهم أيضاً قد سكتوا هلذه العلة فألجل هذه األسباب بقي األمر مكتوماً

بذلك وأيضاً فليس كل النصارى ينكرون ) صلى اهللا عليه وسلم ( انه وتعاىل حممداً خمفياً إىل أن أخرب اهللا سبح
ذلك فإنه نقل عن جعفر بن أيب طالب ملا قرأ على النجاشي سورة مرمي قال النجاشي ال تفاوت بني واقعة عيسى 

  وبني املذكور يف هذا الكالم بذرة
  مث قال تعاىل َوِمَن الصَّاِلحَِني

ى كلمة من اهللا تعاىل وكونه َوجِيًها ِفي الدُّْنَيا َواالِْخَرةِ  وكونه من املقربني عند اهللا تعاىل فإن قيل كون عيس
وكونه مكلماً للناس يف املهد ويف الكهولة كل واحد من هذه الصفات أعظم وأشرف من كونه صاحلاً فلم ختم 

  اهللا تعاىل أوصاف عيسى بقوله َوِمَن الصَّاِلحَِني
تبة أعظم من كون املرء صاحلاً ألنه ال يكون كذلك إال ويكون يف مجيع األفعال والتروك مواظباً قلنا إنه ال ر

على النهج األصلح والطريق األكمل ومعلوم أن ذلك يتناول مجيع املقامات يف الدنيا والدين يف أفعال القلوب 
  م الذي يدل على أرفع الدرجاتويف أفعال اجلوارح فلما ذكر اهللا تعاىل بعض التفاصيل أردفه هبذا الكال

ْمًرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه قَالَْت َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلى َولٌَد َولَْم َيْمَسسْنِى َبَشٌر قَالَ كَذَاِلَك اللَُّه َيْخلُُق َما َيَشآُء إِذَا قََضى أَ
  ِإلِجنيلَكُن فََيكُونُ َوُيَعلُِّمُه الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ  َوالتَّْوَراةَ  َوا

قال املفسرون إهنا إمنا قالت ذلك ألن التبشري به يقتضي التعجب مما وقع على خالف العادة وقد قررنا مثله يف 
تقدم تفسريه يف سورة )  ٦٨غافر ( قصة زكريا عليه السالم وقوله إِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ 

  البقرة
  َعلُّمُه الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ  َوالتَّْوَراةَ  َواِإلِجنيلَ ففيه مسألتانأما قوله تعاىل َوُي

ا َيَشاء وقال  املسألة األوىل قرأ نافع وعاصم َوُيَعلُّمُه بالياء والباقون بالنون أما الياء فعطف على قوله َيْخلُُق َم
ُه الِْكَتاَب ومن قرأ بالنون قال تقدير اآلية أهنا قالت رب أىن  املربد عطف على يبشرك بكلمة وكذا وكذا َوُيَعلُّم

وإن كان  يكون يل ولد فقال هلا اهللا كَذاِلَك اللَُّه َيْخلُُق َما َيَشاء إِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ فهذا



لُُق َما َيَشاء معناه كذلك حنن خنلق ما إخباراً على وجه املغايبة فقال ونعلمه ألن معىن قوله قَالَ كَذاِلَك اللَُّه َيْخ
م   نشاء إِْبراِهيَم الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ  واهللا أعل

املسألة الثانية يف هذه اآلية أمور أربعة معطوف بعضها على بعض بواو العطف واألقرب عندي أن يقال املراد 
ذيب األخالق ألن كمال اإلنسان يف أن من الكتاب تعليم اخلط والكتابة مث املراد باحلكمة تعليم العلوم وهت

  يعرف احلق لذاته واخلري ألجل العمل به وجمموعهما هو املسمى باحلكمة مث بعد أن صار

عاملاً باخلط والكتابة وحميطاً بالعلوم العقلية والشرعية يعلمه التوراة وإمنا أخر تعليم التوراة عن تعليم اخلط 
ه أسرار عظيمة واإلنسان ما مل يتعلم العلوم الكثرية ال ميكنه أن خيوض يف واحلكمة ألن التوراة كتاب إالهي وفي

البحث على أسرار الكتب اإلالهية مث قال يف املرتبة الرابعة واإلجنيل وإمنا أخر ذكر اإلجنيل عن ذكر التوراة ألن 
من قبله من األنبياء فقد من تعلم اخلط مث تعلم علوم احلق مث أحاط بأسرار الكتاب الذي أنزله اهللا تعاىل على 

عظمت درجته يف العلم فإذا أنزل اهللا تعاىل عليه بعد ذلك كتاباً آخر وأوقفه على أسراره فذلك هو الغاية 
القصوى واملرتبة العليا يف العلم والفهم واإلحاطة باألسرار العقلية والشرعية واالطالع على احلكم العلوية 

  ه األلفاظ األربعةوالسفلية فهذا ما عندي يف ترتيب هذ
ْيئَةِ  الطَّْيرِ فَأَنفُُخ ِفيِه َوَرُسوالً إِلَى بَنِى إِْسَراءِيلَ أَنِّى قَْد جِئُْتكُْم بِآَيةٍ  مِّن رَّبِّكُْم أَنِى أَْخلُُق لَكُْم مَِّن الطِّنيِ كََه

ْحىِ  الَْمْوَتى بِإِذِْن اللَِّه َوأَُنبِّئُكُم بَِما َتأْكُلُونَ َوَما َتدَِّخُرونَ فََيكُونُ طَْيًرا بِإِذِْن اللَِّه َوأُْبرِى ُء االٌّ كَْمَه واالٌّ ْبَرَص َوأُ
  ِفى ُبُيوِتكُْم إِنَّ ِفي ذاِلَك َألَيةً  لَّكُْم إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني

  فيه مسائل
جنيل ونبعثه رسوالً إىل املسألة األوىل يف هذه اآلية وجوه األول تقدير اآلية ونعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإل

بين إسرائيل قائالً أَّنى قَْد جِئُْتكُْم بِآَيةٍ  ّمن رَّّبكُْم واحلذف حسن إذا مل يفض إىل االشتباه الثاين قال الزجاج 
االختيار عندي أن تقديره ويكلم الناس رسوالً وإمنا أضمرنا ذلك لقوله أَّنى قَْد جِئُْتكُْم واملعىن ويكلمهم رسوالً 

قد جئتكم الثالث قال األخفش إن شئت جعلت الواو زائدة والتقدير ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة بأين 
  واإلجنيل رسوالً إىل بين إسرائيل قائالً أين قد جئتكم بآية

كان رسوالً إىل كل بين إسرائيل خبالف قول ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية هذه اآلية تدل على أنه 
  هود إنه كان مبعوثاً إىل قوم خمصوصني منهمبعض الي

املسألة الثالثة املراد باآلية اجلنس ال الفرد ألنه تعاىل عدد ههنا أنواعاً من اآليات وهي إحياء املوتى وإبراء 
  داألكمه واألبرص واإلخبار عن املغيبات فكان املراد من قوله قَْد جِئُْتكُْم بِآَيةٍ  ّمن رَّّبكُْم اجلنس ال الفر

ِه فََيكُونُ طَْيًرا بِإِذِْن اللَِّه   مث قال أَنِى أَْخلُُق لَكُْم ّمَن الطّنيِ كََهْيئَةِ  الطَّْيرِ فَأَنفُُخ ِفي
  اعلم أنه تعاىل حكى ههنا مخسة أنواع من معجزات عيسى عليه السالم

  النوع األول
  ما ذكره ههنا يف هذه اآلية وفيه مسائل

  ى بفتح اهلمزة وقرأ نافع بكسر اهلمزة فمن فتح إِّنى فقد جعلها بدالًاملسألة األوىل قرأ محزة إِّن



من آية كأنه قال وجئتكم بأىن أخلق لكم من الطني ومن كسر فله وجهان أحدمها االستئناف وقطع الكالم مما 
ن على وجه االبتداء قال قبله والثاين أنه فّسر اآلية بقوله أَنِى أَْخلُُق لَكُْم وجيوز أن يفسر اجلملة املتقدمة مبا يكو

مث فّسر املوعود بقوله لَُهم مَّْغِفَرةٌ  وقال إِنَّ )  ٢٩الفتح ( اهللا تعاىل َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت 
)  ٥٩آل عمران ( ابٍ مث فّسر املثل بقوله َخلَقَُه ِمن ُتَر)  ٥٩آل عمران ( َمثَلَ ِعيَسى ِعنَد اللَِّه كََمثَلِ ءاَدَم 

  وهذا الوجه أحسن ألنه يف املعىن كقراءة من فتح إِّنى على جعله بدالً من آية
اْ َربَّكُمُ املسألة الثانية أَْخلُُق لَكُْم ّمَن الطّنيِ أي أقدر وأصور وقد بينا يف تفسري قوله تعاىل قَِديٌر َياأَيَُّها النَّاُس اْعُبُدو

إن اخللق هو التقدير وال بأس بأن نذكره ههنا أيضاً فنقول الذي يدل عليه )  ٢١لبقرة ا( الَِّذىْ  َخلَقَكُْم 
)  ١٤املؤمنون ( القرآن والشعر واالستشهاد أما القرآن فآيات أحدها قوله تعاىل فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني 

تكوين واإلبداع فوجب تفسري كونه خالقاً بالتقدير أي املقدرين وذلك ألنه ثبت أن العبد ال يكون خالقاً مبعىن ال
( والتسوية وثانيها أن لفظ اخللق يطلق على الكذب قال تعاىل يف سورة الشعراء إِنْ َهاذَا إِالَّ ُخلُُق االْوَِّلَني 

 ٧ص ( ِتالٌَق ويف سورة ص إِنْ َهاذَا إِالَّ اْخ)  ١٧العنكبوت ( ويف العنكبوت َوَتْخلُقُونَ إِفْكاً )  ١٣٧الشعراء 
والكاذب إمنا مسي خالقاً ألنه يقدر الكذب يف خاطره ويصوره وثالثها هذه اآلية اليت حنن يف تفسريها وهي ) 

املائدة (  قوله أَنِى أَْخلُُق لَكُْم ّمَن الطّنيِ أي أصور وأقدر وقال تعاىل يف املائدة َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطّنيِ كََهْيئَةِ  الطَّْيرِ
وكل ذلك يدل على أن اخللق هو التصوير والتقدير ورابعها قوله تعاىل ُهَو الَِّذى َخلََق لَكُم مَّا ِفى )  ١١٠

ا قوله ُخِلَق على اإلجياد واإلبداع لكان )  ٢٩البقرة ( االْْرضِ َجِميعاً  ُخِلَق إشارة إىل املاضي فلو محلن وقوله 
ا يف األرض فهو تعاىل قد أوجده يف  الزمان املاضي وذلك باطل باالتفاق فإذن وجب محل اخللق املعىن أن كل م

  على التقدير حىت يصح الكالم وهو أنه تعاىل قدر يف املاضي كل ما وجد اآلن يف األرض وأما الشعر فقوله
  وألنت تفري ما خلقت وبع
  ض القوم خيلق مث ال يفري

  وقوله
  وال يعطي بأيدي اخلالق وال
  أيدي اخلوالق إال جيد األدم

وأما االستشهاد فهو أنه يقال خلق النعل إذا قدرها وسواها بالقياس واخلالق املقدار من اخلري وفالن خليق بكذا 
أي له هذا املقدار من االستحقاق والصخرة اخللقاء امللساء ألن املالسة استواء ويف اخلشونة اختالف فثبت أن 

  اخللق عبارة عن التقدير والتسوية
اختلف الناس يف لفظ الْخَاِلُق قال أبو عبد اهللا البصري إنه ال جيوز إطالقه على اهللا يف إذا عرفت هذا فنقول 

احلقيقة ألن التقدير والتسوية عبارة عن الظن واحلسبان وذلك على اهللا حمال وقال أصحابنا اخلالق ليس إال اهللا 
ء  ُر اللَِّه و)  ١٦الرعد ( واحتجوا عليه بقوله تعاىل اللَُّه َخاِلُق كُلّ َشىْ  منهم من احتج بقوله َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْي

فاملعىن )  ٣فاطر ( وهذا ضعيف ألنه تعاىل قال َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر اللَِّه َيْرُزقُكُْم ّمَن السََّماء )  ٣فاطر ( َيْرُزقُكُْم 
اخلالق الذي يكون هذا هل من خالق غري اهللا موصوف بوصف كونه رازقاً من السماء وال يلزم من صدق قولنا 

  شأنه ليس إال اهللا صدق قولنا أنه ال خالق إال اهللا



حق اهللا  وأجابوا عن كالم أيب عبد اهللا بأن التقدير والتسوية عبارة عن العلم والظن لكن الظن وإن كان حماالً يف 
  تعاىل فالعلم ثابت

ور وأقدر وقوله كََهْيئَةِ  الطَّْيرِ فاهليئة الصورة املهيئة من إذا عرفت هذا فنقول أَنِى أَْخلُُق لَكُْم ّمَن الطّنيِ معناه أص
قوهلم هيأت الشيء إذا قدرته وقوله فَأَنفُُخ ِفيِه أي يف ذلك الطني املصور وقوله فََيكُونُ طَْيًرا بِإِذِْن اللَِّه ففيه 

  مسائل
ْم طَْيراً على اجلمع وكذلك يف املائدة والطري املسألة األوىل قرأ نافع فََيكُونُ باأللف على الواحد والباقون َعلَْيهِ

  اسم اجلنس يقع على الواحد وعلى اجلمع
يروى أن عيسى عليه السالم ملا ادعى النبوة وأظهر املعجزات أخذوا يتعنتون عليه وطالبوه خبلق خفاش فأخذ 

ا دام الناس ينظرون إليه فإذا  طيناً وصوره مث نفخ فيه فإذا هو يطري بني السماء واألرض قال وهب كان يطري م
غاب عن أعينهم سقط ميتاً مث اختلف الناس فقال قوم إنه مل خيلق غري اخلفاش وكانت قراءة نافع عليه وقال 

  آخرون إنه خلق أنواعاً من الطري وكانت قراءة الباقني عليه
وصفها بالفتح مث ههنا  املسألة الثانية قال بعض املتكلمني اآلية تدل على أن الروح جسم رقيق كالريح ولذلك

حبث وهو أنه هل جيوز أن يقال إنه تعاىل أودع يف نفس عيسى عليه السالم خاصية حبيث مىت نفخ يف شيء كان 
نفخه فيه موجباً لصريورة ذلك الشيء حياً أو يقال ليس األمر كذلك بل اهللا تعاىل كان خيلق احلياة يف ذلك 

فيه على سبيل إظهار املعجزات وهذا الثاين هو احلق لقوله تعاىل  اجلسم بقدرته عند نفخة عيسى عليه السالم
وحكي عن إبراهيم عليه السالم أنه قال يف مناظرته مع امللك َرّبَي )  ٢امللك ( الَِّذى َخلََق الَْمْوَت َوالَْحَيواةَ  

  اللفلو حصل لغريه هذه الصفة لبطل ذلك االستد)  ٢٥٨البقرة ( الَِّذى ُيْحىِ  َوُيِميُت 
( املسألة الثالثة القرآن دلّ على أنه عليه الصالة والسالم إمنا تولد من نفخ جربيل عليه السالم يف مرمي وجربيل 

  روح حمض وروحاين حمض فال جرم كانت نفخة عيسى عليه السالم للحياة والروح) صلى اهللا عليه وسلم 
انَ ِلَنفْسٍ أَنْ َتُموَت إِالَّ بِإِذِْن اهللا  املسألة الرابعة قوله بِإِذُِن اللَِّه معناه بتكوين اهللا ( تعاىل وختليقه لقوله تعاىل َوَما كَ

أي إال بأن يوجد اهللا املوت وإمنا ذكر عيسى عليه السالم هذا القيد إزالة للشبهة وتنبيهاً )  ١٤٥آل عمران 
  ار املعجزات على يد الرسلعلى إين أعمل هذا التصوير فأما خلق احلياة فهو من اهللا تعاىل على سبيل إظه

  واما النوع الثاين والثالث والرابع من املعجزات
  فهو قوله َوَرُسوالً إِلَى َبنِى إِسْراءيلَ أَّنى قَْد جِئُْتكُْم

ذهب أكثر أهل اللغة إىل أن األكمه هو الذي ولد أعمى وقال اخلليل وغريه هو الذي عمي بعد أن كان بصرياً 
بصر بالليل ويقال إنه مل يكن يف هذه األمة أكمه غري قتادة بن دعامة السدوسي وعن جماهد هو الذي ال ي

وروي أنه عليه الصالة والسالم رمبا اجتمع عليه مخسون ألفاً من املرضى من أطاق منهم ) التفسري ( صاحب 
عيسى عليه  أتاه ومن مل يطق أتاه عيسى عليه السالم وما كانت مداواته إال بالدعاء وحده قال الكليب كان

بن نوح من قربه فخرج حياً ومّر  السالم حييي األموات بيا حي يا قيوم وأحيا عاذر وكان صديقاً له ودعا سام 
ِه رفع لتوهم من  على ابن ميت لعجوز فدعا اهللا فنزل عن سريره حياً ورجع إىل أهله وولد له وقوله بِإِذُِن اللَّ

  اعتقد فيه اإلالهية



  وأما النوع اخلامس
املعجزات إخباره عن الغيوب فهو قوله تعاىل حكاية عنه َوأَُنّبئُكُم بَِما َتأْكُلُواْ َوَما َتدَِّخُرونَ ِفى ُبُيوِتكُْم وفيه من 

  مسألتان
املسألة األوىل يف هذه اآلية قوالن أحدمها أنه عليه الصالة والسالم كان من أول مرة خيرب عن الغيوب روى 

يان مث خيربهم بأفعال آبائهم وأمهاهتم وكان خيرب الصيب بأن أمك قد خبأت لك السدي أنه كان يلعب مع الصب
كذا فريجع الصيب إىل أهله ويبكي إىل أن يأخذ ذلك الشيء مث قالوا لصبياهنم ال تلعبوا مع هذا الساحر 

ت قالوا ومجعوهم يف بيت فجاء عيسى عليه السالم يطلبهم فقالوا له ليسوا يف البيت فقال فمن يف هذا البي
  خنازير قال عيسى عليه السالم كذلك يكونون فإذا هم خنازير

والقول الثاين إن اإلخبار عن الغيوب إمنا ظهر وقت نزول املائدة وذلك ألن القوم هنوا عن االدخار فكانوا 
  خيزنون ويدخرون فكان عيسى عليه السالم خيربهم بذلك

جه معجزة وذلك ألن املنجمني الذين يدعون استخراج اخلري ال املسألة الثانية اإلخبار عن الغيوب على هذا الو
ميكنهم ذلك إال عن سؤال يتقدم مث يستعينون عند ذلك بآلة ويتوصلون هبا إىل معرفة أحوال الكواكب مث 

ا اإلخبار عن الغيب من غري استعانة بآلة وال تقدم مسألة ال يكون إال بالوحي  يعترفون بأهنم يغلطون كثرياً فأم
  اهللا تعاىل من

  مث إنه عليه السالم ختم كالمه بقوله إِنَّ ِفي ذاِلَك َألَيةً  لَّكُْم إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني
  واملعىن إن يف هذه اخلمسة ملعجزة قاهرة قوية دالة على صدق املدعي لكل من آمن بدالئل

وهم الربامهة فإنه ال يكفيه  املعجزة يف احلمل على الصدق بلى من أنكر داللة أصل املعجز على صدق املدعي
  ظهور هذه اآليات أما من آمن بداللة املعجز على الصدق ال يبقى له يف هذه املعجزات كالم البتة

كُْم فَاتَّقُواْ اللََّه ةٍ  مِّن رَّبَِّوُمَصدِّقًا لَِّما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراةِ  َوالٌّ ِحلَّ لَكُم َبْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعلَْيكُْم َوجِئُْتكُْم بِأََي
  َوأَِطيُعوِن إِنَّ اللََّه َربِّى َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهاذَا ِصَراطٌ مُّْسَتِقيٌم

اعلم أنه عليه السالم ملا بّين هبذه املعجزات الباهرة كونه رسوالً من عند اهللا تعاىل بّين بعد ذلك أنه مباذا أرسل 
  ا لَّما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراةِ وهو أمران أحدمها قوله َوُمَصّدقً

  وفيه مسألتان
أن تقديره )  ٤٩آل عمران ( املسألة األوىل قد ذكرنا يف قوله َوَرُسوالً إِلَى َبنِى إِْسراءيلَ أَّنى قَْد جِئُْتكُْم بِآَيةٍ  

ا معطوف عليه والتقدير وأبعثه رسوالً إىل وأبعثه رسوالً إىل بين إسرائيل قائالً أَّنى قَْد جِئُْتكُْم بِآَيةٍ  فقوله َوُم َصّدقً
ا َبْيَن َيَدى َّ ِمَن التَّْوَراةِ  وإمنا حسن حذف هذه  بين إسرائيل قائالً أَّنى قَْد جِئُْتكُْم بِآَيةٍ  وإين بعثت مَُّصّدقاً لَّم

  األلفاظ لداللة الكالم عليها
ميع األنبياء عليهم السالم ألن الطريق إىل ثبوت نبوهتم املسألة الثانية إنه جيب على كل نيب أن يكون مصدقاً جل

ا بأن عيسى عليه السالم جيب أن يكون  هو املعجزة فكل من حصل له املعجز وجب االعتراف بنبوته فلهذا قلن
مصدقاً ملوسى بالتوراة ولعلّ من مجلة األغراض يف بعثة عيسى عليه السالم إليهم تقرير التوراة وإزالة شبهات 

  رين وحتريفات اجلاهلنياملنك



  وأما املقصود الثاين من بعثة عيسى عليه السالم قوله َوِالِحلَّ لَكُم َبْعَض الَِّذي ُحّرَم َعلَْيكُْم
وفيه سؤال وهو أنه يقال هذه اآلية األخرية مناقضة ملا قبلها ألن هذه اآلية األخرية صرحية يف أنه جاء ليحل بعد 

راة وهذا يقتضي أن يكون حكمه خبالف حكم التوراة وهذا يناقض قوله َوُمَصّدقًا الذي كان حمرماً عليه يف التو
  لَّما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراةِ 

ا فيها فهو حق  واجلواب إنه ال تناقض بني الكالم وذلك ألن التصديق بالتوراة ال معىن له إال اعتقاد أن كل م
  اة مل يكن حكم عيسى بتحليل ما كان حمرماً فيها مناقضاًوصواب وإذا مل يكن الثاين مذكوراً يف التور

لكونه مصدقاً بالتوراة وأيضاً إذا كانت البشارة بعيسى عليه السالم موجودة يف التوراة مل يكن جميء عيسى 
ل عليه السالم وشرعه مناقضاً للتوراة مث اختلفوا فقال بعضهم إنه عليه السالم ما غري شيئاً من أحكام التوراة قا
وهب بن منبه إن عيسى عليه السالم كان على شريعة موسى عليه السالم كان يقرر السبت ويستقبل بيت 

املقدس مث إنه فّسر قوله َوِالِحلَّ لَكُم َبْعَض الَِّذي ُحّرَم َعلَْيكُْم بأمرين أحدمها إن األحبار كانوا قد وضعوا من 
سى عليه السالم ورفعها وأبطلها وأعاد األمر إىل ما كان عند أنفسهم شرائع باطلة ونسبوها إىل موسى فجاء عي

ا  يف زمن موسى عليه السالم والثاين أن اهللا تعاىل كان قد حرم بعض األشياء على اليهود عقوبة هلم على بعض م
النساء ( اٍت أُِحلَّْت لَُهْم صدر عنهم من اجلنايات كما قال اهللا تعاىل فَبِظُلْمٍ ّمَن الَِّذيَن َهاُدواْ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَّيَب

مث بقي ذلك التحرمي مستمراً على اليهود فجاء عيسى عليه السالم ورفع تلك التشديدات عنهم وقال )  ١٦٠
آخرون إن عيسى عليه السالم رفع كثرياً من أحكام التوراة ومل يكن ذلك قادحاً يف كونه مصدقاً بالتوراة على 

اً يف كل ما عمل ملا بينا أن الناسخ واملنسوخ كالمها ما بيناه ورفع السبت ووضع األح د قائماً مقامه وكان حمق
  حق وصدق

أعاد  مث قال َوجِئُْتكُْم بِأََيةٍ  ّمن رَّّبكُْم وإمنا أعاده ألن إخراج اإلنسان عن املألوف املعتاد من قدمي الزمان عسر ف
عهم مث خوفهم فقال فَاتَّقُواْ اللََّه َوأَِطيُعوِن ألن طاعة ذكر املعجزات ليصري كالمه ناجعاً يف قلوهبم ومؤثراً يف طبا

الرسول من لوازم تقوى اهللا تعاىل فبّين أنه إذا لزمكم أن تتقوا اهللا لزمكم أن تطيعوين فيما آمركم به عن ريب مث 
دية لكيال يتقولوا عليه إنه ختم كالمه بقوله إِنَّ اللََّه َرّبى َوَربُّكُْم ومقصوده إظهار اخلضوع واالعتراف بالعبو

الباطل فيقولون إنه إاله وابن إاله ألن إقراره هللا بالعبودية مينع ما تدعيه جهال النصارى عليه مث قال فَاْعُبُدوُه 
ا كان رب اخلالئق بأسرهم وجب على الكل أن يعبدوه مث أكد ذلك بقوله َهاذَا ِصراطٌ  واملعىن أنه تعاىل مل

  مُّْسَتِقيٌم
بِاللَِّه َواْشَهْد بِأَنَّا َحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم الْكُفَْر قَالَ َمْن أَنَصارِى إِلَى اللَِّه قَالَ الَْحَوارِيُّونَ َنْحُن أَْنَصاُر اللَِّه َءاَمنَّا فَلَمَّآ أَ

  َوَمكَُرواْ َوَمكََر اللَُّه َواللَُّه َخْيُر الَْماِكرِيَن ُمْسِلُمونَ َربََّنآ َءاَمنَّا بَِمآ أَنَزلَْت َواتََّبعَْنا الرَُّسولَ فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن
  اعلم أنه تعاىل ملا حكى بشارة مرمي بولد مثل عيسى واستقصى يف بيان صفاته وشرح معجزاته وترك

ههنا قصة والدته وقد ذكرها يف سورة مرمي على االستقصاء شرع يف بيان أن عيسى ملا شرح هلم تلك 
ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم ويف اآلية مسائلاملعجزات وأظهر هل   م تلك الدالئل فهم مباذا عاملوه فقال تعاىل فَلَمَّ

املسألة األوىل اإلحساس عبارة عن وجدان الشيء باحلاسة وههنا وجهان أحدمها أن جيري اللفظ على ظاهره 
أن املراد أنه عرف منهم إصرارهم  وهو أهنم تكلموا بالكفر فأحس ذلك بإذنه والثاين أن حنمله على التأويل وهو



تله وملا كان ذلك العلم علماً ال شبهة فيه مثل العلم احلاصل من احلواس ال جرم عرب  على الكفر وعزمهم على ق
  عن ذلك العلم باإلحساس

إىل  املسألة الثانية اختلفوا يف السبب الذي به ظهر كفرهم على وجوه األول قال السدي أنه تعاىل ملا بعثه رسوالً
تمردوا وعصوا فخافهم واختفى عنهم وكان أمر عيسى عليه السالم  بين إسرائيل جاءهم ودعاهم إىل دين اهللا ف

وهو مبكة فكان مستضعفاً وكان خيتفي من بين إسرائيل كما ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف قومه كأمر حممد 
به ملا أرادوا قتله مث إنه عليه الصالة والسالم  يف الغار ويف منازل من آمن) صلى اهللا عليه وسلم ( اختفى النيب 

خرج مع أمه يسيحان يف األرض فاتفق أنه نزل يف قرية على رجل فأحسن ذلك الرجل ضيافته وكان يف تلك 
املدينة ملك جبار فجاء ذلك الرجل يوماً حزيناً فسأله عيسى عن السبب فقال ملك هذه املدينة رجل جبار ومن 

كل رجل منا يوماً يطعمه ويسقيه هو وجنوده وهذا اليوم نوبيت واألمر متعذر علي فلما عادته أنه جعل على 
مسعت مرمي عليها السالم ذلك قالت يا بين ادع اهللا ليكفي ذلك فقال يا أماه إن فعلت ذلك كان شر فقالت قد 

رك وخوابيك ماء مث أحسن وأكرم وال بد من إكرامه فقال عيسى عليه السالم إذا قرب جميء امللك فامأل قدو
أعلمين فلما فعل ذلك دعا اهللا تعاىل فتحول ما يف القدور طبيخاً وما يف اخلوايب مخراً فلما جاءه امللك أكل 

وشرب وسأله من أين هذا اخلمر فتعلل الرجل يف اجلواب فلم يزل امللك يطالبه بذلك حىت أخربه بالواقعة فقال 
دعا اهللا حىت جعل املاء مخراً إ ذا دعا أن حييي اهللا تعاىل ولدي ال بد وأن جياب وكان ابنه قد مات قبل إن من 

ذلك بأيام فدعا عيسى عليه السالم وطلب منه ذلك فقال عيسى ال تفعل فإنه إن عاش كان شراً فقال ما أبايل 
دعا اهللا عيسى فعاش الغالم فلما رآه أهل مملكت ه قد عاش ما كان إذا رأيته وإن أحييته تركتك على ما تفعل ف

تبادروا بالسالح واقتتلوا وصار أمر عيسى عليه السالم مشهوراً يف اخللق وقصد اليهود قتله وأظهروا الطعن 
  فيه والكفر به

والقول الثاين إن اليهود كانوا عارفني بأنه هو املسيح املبشر به يف التوراة وأنه ينسخ دينهم فكانوا من أول 
  ما أظهر الدعوة اشتد غضبهم وأخذوا يف إيذائه وإحياشه وطلبوا قتلهاألمر طاعنني فيه طالبني قتله فل

والقول الثالث إن عيسى عليه السالم ظن من قومه الذين دعاهم إىل اإلميان أهنم ال يؤمنون به وأن دعوته ال 
ال احلواريون فعند تنجع فيهم فأحب أن ميتحنهم ليتحقق ما ظنه هبم فقال هلم َمْن أَنَصارِى إِلَى اللَِّه فما أجابه إ

تله   ذلك أحس بأن من سوى احلواريني كافرون مصرون على إنكار دينه وطلب ق
  أما قوله تعاىل قَالَ َمْن أَنَصارِى إِلَى اللَِّه ففيه مسألتان

املسألة األوىل يف اآلية أقوال األول أن عيسى عليه السالم ملا دعا بين إسرائيل إىل الدين ومتردوا عليه فر منهم 
أخذ يسيح يف األرض فمر جبماعة من صيادي السمك وكان فيهم مشعون ويعقوب ويوحنا ابنا زيدي وهم من و

مجلة احلواريني االثىن عشر فقال عيسى عليه السالم اآلن تصيد السمك فإن تبعتين صرت حبيث تصيد الناس 
ملاء فما اصطاد شيئاً فأمره عيسى حلياة األبد فطلبوا منه املعجزة وكان مشعون قد رمى شبكته تلك الليلة يف ا

ا كادت تتمزق منه واستعانوا بأهل سفينة  بإلقاء شبكته يف املاء مرة أخرى فاجتمع يف تلك الشبكة من السمك م
  أخرى وملؤا السفينتني فعند ذلك آمنوا بعيسى عليه السالم

ه حني اجتمع اليهود عليه طلباً لقتله مث ههنا والقول الثاين أن قوله َمْن أَنَصارِى إِلَى اللَِّه إمنا كان يف آخر أمر



احتماالت األول أن اليهود ملا طلبوه للقتل وكان هو يف اهلرب عنهم قال ألولئك االثىن عشر من احلواريني 
  أيكم حيب أن يكون رفيقي يف اجلنة على أن يلقى عليه شبهي فيقتل مكاين

لهم أن اليهود ملا أخذوا عيسى سل مشعون سيفه فضرب فأجابه إىل ذلك بعضهم وفيما تذكره النصارى يف إجني
به عبداً كان فيهم لرجل من األحبار عظيم فرمى باذنه فقال له عيسى حسبك مث أخذ اذن العبد فردها إىل 

  موضعها فصارت كما كانت واحلاصل أن الغرض من طلب النصرة إقدامهم على دفع الشر عنه
ال مع القوم لقوله تعاىل يف سورة أخرى يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ كُوُنواْ أَنصَاَر اللَِّه واالحتمال الثاين أنه دعاهم إىل القت

  ) ١٤الصف ( كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِللَْحَوارِّيَني َمْن أَنََّصارِى 
هللا أو حال التجائي إىل اهللا املسألة الثانية قوله إِلَى اللَِّه فيه وجوه األول التقدير من أنصاري حال ذهايب إىل ا

والثاين التقدير من أنصاري إىل أن أبني أمر اهللا تعاىل وإىل أن أظهر دينه ويكون إىل ههنا غاية كأنه أراد من يثبت 
على نصريت إىل أن تتم دعويت ويظهر أمر اهللا تعاىل الثالث قال األكثرون من أهل اللغة إىل ههنا مبعىن مع قال 

( صلى اهللا عليه وسلم ( أي معها وقال )  ٢النساء ( كُلُواْ أَْموالَُهْم إِلَى أَْمواِلكُْم تعاىل َوالَ َتأْ الذود إىل الذود ) 
  أي مع الذود) إبل 

قال الزجاج كلمة إِلَى ليست مبعىن مع فإنك لو قلت ذهب زيد إىل عمرو مل جيز أن تقول ذهب زيد مع عمرو 
ضم الشيء إىل الشيء بل املراد من قولنا أن إِلَى ههنا مبعىن مََّع هو أنه يفيد ألن إِلَى تفيد الغاية و مََّع تفيد 

فائدهتا من حيث أن املراد من يضيف نصرته إىل نصرة اهللا إياي وكذلك املراد من قوله َوالَ َتأْكُلُواْ أَْموالَُهْم إِلَى 
الذود إىل الذود ( م وكذلك قوله عليه السالم أي ال تأكلوا أمواهلم مضمومة إىل أموالك)  ٢النساء ( أَْمواِلكُْم 

معناه الذود مضموماً إىل الذود إبل والرابع أن يكون املعىن من أنصاري فيما يكون قربة إىل اهللا ووسيلة ) إبل 
أي تقرباً إليك ويقول ) اللّهم منك وإليك ( كان يقول إذا ضحى ) صلى اهللا عليه وسلم ( إليه ويف احلديث أنه 

غريه عند دعائه إياته إِلَى أي انضم إىل فكذا ههنا املعىن من أنصاري فيما يكون قربة إىل اهللا تعاىل الرجل ل
اخلامس أن يكون إِلَى مبعىن الالم كأنه قال من أنصاري هللا نظريه قوله تعاىل قُلْ َهلْ ِمن ُشَركَاِئكُْم مَّن َيْهِدى إِلَى 

) يف ( مبعىن ) إىل ( والسادس تقدير اآلية من أنصاري يف سبيل اهللا و )  ٣٥يونس ( الَْحّق قُلِ اللَُّه َيْهِدى ِللَْحّق 
  جائز وهذا قول احلسن

  أما قوله تعاىل قَالَ الَْحَوارِيُّونَ َنْحُن أَْنَصاُر اللَِّه ففيه مسائل
صته ومنه املسألة األوىل ذكروا يف لفظ احلواري وجوهاً األول أن احلواري اسم موضوع خلاصة الرجل وخال

إنه ابن عميت وحواري من ( للزبري ) صلى اهللا عليه وسلم ( يقال للدقيق حواري ألنه هو اخلالص منه وقال 
واحلواريات من النساء النقيات األلوان واجللود فعلى هذا احلواريون هم صفوة األنبياء الذي خلصوا ) أميت 

  وأخلصوا يف التصديق هبم ويف نصرهتم
اري أصله من احلور وهو شدة البياض ومنه قيل للدقيق حواري ومنه األحور واحلور نقاء القول الثاين احلو

بياض العني وحورت الثياب بيضتها وعلى هذا القول اختلفوا يف أن أولئك مل مسوا هبذا االسم فقال سعيد بن 
رة من كل نفاق وريبة جبري لبياض ثياهبم وقيل كانوا قصارين يبيضون الثياب وقيل ألن قلوهبم كانت نقية طاه

فسموا بذلك مدحاً هلم وإشارة إىل نقاء قلوهبم كالثوب األبيض وهذا كما يقال فالن نقي اجليب طاهر الذيل 



  إذا كان بعيداً عن األفعال الذميمة وفالن دنس الثياب إذا كان مقدماً على ما ال ينبغي
ين كانوا يغسلون الثياب فدعاهم إىل اإلميان القول الثالث قال الضحاك مّر عيسى عليه السالم بقوم من الذ

فآمنوا والذي يغسل الثياب يسمى بلغة النبط هواري وهو القصار فعربت هذه اللفظة فصارت حواري وقال 
مقاتل بن سليمان احلواريون هم القصارون وإذا عرفت أصل هذا اللفظ فقد صار بعرف االستعمال دليالً على 

  خواص الرجل وبطانته
  الثانية اختلفوا يف أن هؤالء احلواريني من كانوا املسألة

قالوا من أنت ) تعالوا نصطاد الناس ( فالقول األول إنه عليه السالم مّر هبم وهم يصطادون السمك فقال هلم 
فطلبوا من املعجز على ما قال فلما أظهر املعجز آمنوا به فهم ) أنا عيسى بن مرمي عبد اهللا ورسوله ( قال 

  احلواريون
القول الثاين قالوا سلمته أمه إىل صباغ فكان إذا أراد أن يعلمه شيئاً كان هو أعلم به منه وأراد الصباغ أن 

ا ثياب خمتلفة وقد علمت على كل واحد عالمة معينة فاصبغها بتلك األلوان  يغيب لبعض مهماته فقال له ههن
كوين ( باً واحداً وجعل اجلميع فيه وقال حبيث يتم املقصود عند رجوعي مث غاب فطبخ عيسى عليه السالم ج

فكان خيرج ) قم فانظر ( فرجع الصباغ فأخربه مبا فعل فقال قد أفسدت علي الثياب قال ) بإذن اهللا كما أريد 
ثوباً أمحر وثوباً أخضر وثوباً أصفر كما كان يريد إىل أن أخرج اجلميع على األلوان اليت أرادها فتعجب 

  به فهم احلواريوناحلاضرون منه وآمنوا 
القول الثالث كانوا احلواريون إثىن عشر رجالً اتبعوا عيسى عليه السالم وكانوا إذا قالوا يا روح اهللا جعنا 

فيضرب بيده إىل األرض فيخرج لكل واحد رغيفان وإذا عطشوا قالوا يا روح اهللا عطشنا فيضرب بيده إىل 
أفضل ( إذا شئنا أطعمتنا وإذا شئنا سقيتنا وقد آمنا بك فقال  األرض فيخرج املاء فيشربون فقالوا من أفضل منا

  فصاروا يغسلون الثياب بالكراء فسموا حواريني) منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه 
  القول الرابع أهنم كانوا ملوكاً قالوا وذلك أن واحداً من امللوك صنع طعاماً ومجع الناس عليه وكان

منها فكانت القصعة ال تنقص فذكروا هذه الواقعة لذلك امللك فقال تعرفونه عيسى عليه السالم على قصعة 
قالوا نعم فذهبوا بعيسى عليه السالم قال من أنت قال أنا عيسى بن مرمي قال فإين أترك ملكي وأتبعك فتبعه 

ثين عشر من ذلك امللك مع أقاربه فأولئك هم احلواريون قال القفال وجيوز أن يكون بعض هؤالء احلواريني اال
امللوك وبعضهم من صيادي السمك وبعضهم من القصارين والكل مسوا باحلواريني ألهنم كانوا أنصار عيسى 

  عليه السالم وأعوانه واملخلصني يف حمبته وطاعته وخدمته
ار أنبيائه ألن نصرة اهللا املسألة الثالثة املراد من قوله الَْحَوارِيُّونَ َنْحُن أَْنصَاُر اللَِّه أي حنن أنصار دين اهللا وأنص

  تعاىل يف احلقيقة حمال فاملراد منه ما ذكرناه
ذكر العلة واملعىن جيب علينا أن نكون من أنصار اهللا ألجل أنا آمنا باهللا فإن  أما قوله بِاللَِّه فَإِذَا فهذا جيري جمرى 

  اإلميان باهللا يوجب نصرة دين اهللا والذب عن أوليائه واحملاربة مع أعدائه
 قالوا َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ وذلك ألن إشهادهم عيسى عليه السالم على أنفسهم إشهاد هللا تعاىل أيضاً مث فيه مث

قوالن األول املراد واشهد أنا منقادون ملا تريده منا يف نصرتك والذب عنك مستسلمون ألمر اهللا تعاىل فيه 



  أنه دين كل األنبياء صلوات اهللا عليهمالثاين أن ذلك إقرار منهم بأن دينهم اإلسالم و
واعلم أهنم ملا أشهدوا عيسى عليه السالم على إمياهنم وعلى إسالمهم تضرعوا إىل اهللا تعاىل وقالوا َربََّنا ءاَمنَّا بَِما 

ا يف اآلية املتقدمة بِاللَِّه فَإِذَا مث أَنَزلَْت َواتََّبْعَنا الرَّسُولَ فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن وذلك ألن القوم آمنوا باهللا حني قالو
آمنوا بكتب اهللا تعاىل حيث قالوا بَِما أَنَزلَْت َواتََّبْعَنا وآمنوا برسول اهللا حيث قالوا َواتََّبْعَنا الرَُّسولَ فعند ذلك 

يزيد على فضل  طلبوا الزلفة والثواب فقالوا فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين فضل
احلواريني ويفضل على درجته ألهنم هم املخصوصون بأداء الشهادة قال اهللا تعاىل َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا 

الثاين وهو منقول أيضاً عن ابن )  ١٤٣البقرة ( لَّتكُوُنواْ شَُهَداء َعلَى النَّاسِ َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيًدا 
س فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن أي اكتبنا يف زمرة األنبياء ألن كل نيب شاهد لقومه قال اهللا تعاىل فَلََنْسئَلَنَّ الَِّذيَن عبا

  ) ٦األعراف ( أُْرِسلَ إِلَْيهِْم َولََنْسئَلَنَّ الُْمْرَسِلَني 
  ا كل ما صنع عيسى عليه السالموقد أجاب اهللا تعاىل دعاءهم وجعلهم أنبياء ورسالً فأحيوا املوتى وصنعو

والقول الثالث فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن أي اكتبنا يف مجلة من شهد لك بالتوحيد وألنبيائك بالتصديق واملقصود من 
هذا أهنم ملا أشهدوا عيسى عليه السالم على إسالم أنفسهم حيث قالوا َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ فقد أشهدوا اهللا 

اىل على ذلك تأكيداً لألمر وتقوية له وأيضاً طلبوا من اهللا مثل ثواب كل مؤمن شهد هللا بالتوحيد وألنبيائه تع
  بالنبوّة

القول الرابع إن قوله فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن إشارة إىل أن كتاب األبرار إمنا يكون يف السماوات مع املالئكة قال 
فإذا كتب اهللا ذكرهم مع الشاهدين املؤمنني كان )  ١٨املطففني ( َب االْْبَرارِ لَِفى ِعلّّيَني اهللا تعاىل كَالَّ إِنَّ ِكَتا

  ذكرهم مشهوراً يف املأل األعلى وعند املالئكة املقربني

فجعل أولو )  ١٨آل عمران ( القول اخلامس إنه تعاىل قال َشهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إله إِالَّ ُهَو َوالَْملَاِئكَةُ  َوأُْولُواْ الِْعلْمِ 
َع الشَّاِهِديَن أي  العلم من الشاهدين وقرن ذكرهم بذكر نفسه وذلك درجة عظيمة ومرتبة عالية فقالوا فَاكُْتْبَنا َم

  اجعلنا من تلك الفرقة الذين قرنت ذكرهم بذكرك
أن تعبد ( حسان فقال عن اإل) صلى اهللا عليه وسلم ( والقول السادس إن جربيل عليه السالم ملا سأل حممداً 

وهذا غاية درجة العبد يف االشتغال بالعبودية وهو أن يكون العبد يف مقام الشهود ال يف مقام ) اهللا كأنك تراه 
ا صاروا كاملني يف درجة االستدالل أرادوا الترقي من مقام االستدالل إىل مقام الشهود  الغيبة فهؤالء القوم مل

  ا َمَع الشَّاِهِديَنواملكاشفة فقالوا فَاكُْتْبَن
بلوا من عيسى  القول السابع إن كل من كان يف مقام شهود احلق مل يبال مبا يصل إليه من املشاق واآلالم فلما ق
عليه السالم أن يكونوا ناصرين له ذابني عنه قالوا فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن أي اجعلنا ممن يكون يف شهود جاللك 

ل ما يصل إلينا من املشاق واملتاعب فحينئذ يسهل علينا الوفاء مبا التزمناه من نصرة حىت نصري مستحقرين لك
  رسولك ونبيك

  مث قال تعاىل َوَمكَُرواْ َوَمكََر اللَُّه َواللَُّه َخْيُر الَْماِكرِيَن وفيه مسائل
مكر الليل وأمكر إذا املسألة األوىل أصل املكر يف اللغة السعي بالفساد يف خفية ومداجاة قال الزجاج يقال 

وقال َوَما كُنَت لََدْيهِْم إِذْ أَْجَمُعواْ أَْمَرُهْم َوُهْم )  ٣٠األنفال ( أظلم وقال اهللا تعاىل َوإِذْ َيْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَفَُرواْ 



كام وقيل أصله من اجتماع األمر وإحكامه ومنه امرأة ممكورة أي جمتمعة اخللق وإح)  ١٠٢يوسف ( َيْمكُُرونَ 
اءكُْم  فلما كان املكر رأياً )  ٧١يونس ( الرأي يقال له اإلمجاع واجلمع قال اهللا تعاىل فَأَْجِمُعواْ أَْمَركُْم َوُشَركَ

  حمكماً قوياً مصوناً عن جهات النقص والفتور ال جرم مسي مكراً
 تعاىل هبم ففيه وجوه األول مكر املسألة الثانية أما مكرهم بعيسى عليه السالم فهو أهنم مهوا بقتله وأما مكر اهللا

اهللا تعاىل هبم هو أنه رفع عيسى عليه السالم إىل السماء وذلك أن يهودا ملك اليهود أراد قتل عيسى عليه 
فلما )  ٨٧البقرة ( السالم وكان جربيل عليه السالم ال يفارقه ساعة وهو معىن قوله َوأَيَّْدَناُه بُِروحِ الْقُُدسِ 

جربيل عليه السالم أن يدخل بيتاً فيه روزنة فلما دخلوا البيت أخرجه جربيل عليه السالم من  أرادوا ذلك أمره
تلك الروزنة وكان قد ألقى شبهه على غريه فأخذ وصلب فتفرق احلاضرون ثالث فرق فرقة قالت كان اهللا فينا 

رفعه إىل السماء وصار  فذهب وأخرى قالت كان ابن اهللا واألخرى قالت كان عبد اهللا ورسوله فأكرمه بأن
ويف ) صلى اهللا عليه وسلم ( لكل فرقة مجع فظهرت الكافرتان على الفرقة املؤمنة إىل أن بعث اهللا تعاىل حممداً 
ا مكنهم من إيصال الشر إليه   اجلملة فاملراد من مكر اهللا هبم أن رفعه إىل السماء وم

معني يف بيت فنافق رجل منهم ودل اليهود عليه فألقى اهللا الوجه الثاين أن احلواريني كانوا إثىن عشر وكانوا جمت
شبهه عليه ورفع عيسى فأخذوا ذلك املنافق الذي كان فيهم وقتلوه وصلبوه على ظن أنه عيسى عليه السالم 

  فكان ذلك هو مكر اهللا هبمه
  المالوجه الثالث ذكر حممد بن إسحاق أن اليهود عذبوا احلواريني بعد أن رفع عيسى عليه الس

فشمسوهم وعذبوهم فلقوا منهم اجلهد فبلغ ذلك ملك الروم وكان ملك اليهود من رعيته فقيل له إن رجالً 
من بين إسرائيل ممن حتت أمرك كان خيربهم أنه رسول اهللا وأراهم إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص فقتل 

يه فقال لو علمت ذلك حللت بينه وبينهم مث بعث إىل احلواريني فان تزعهم من أيديهم وسأهلم عن عيسى عل
السالم فأخربوه فتابعهم على دينهم وأنزل املصلوب فغيبه وأخذ اخلشبة فأكرمها وصاهنا مث غزا بين إسرائيل 

وقتل منهم خلقاً عظيماً ومنه ظهر أصل النصرانية يف الروم وكان اسم هذا امللك طباريس وهو صار نصرانياً إال 
إنه جاء بعده ملك آخر يقال له مطليس وغزا بيت املقدس بعد ارتفاع عيسى بنحو من أنه ما أظهر ذلك مث 

أربعني سنة فقتل وسىب ومل يترك يف مدينة بيت املقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة والنضري إىل 
  احلجاز فهذا كله مما جازاهم اهللا تعاىل على تكذيب املسيح وأهلم بقتله

تلهم وسباهم وهو قوله تعاىل َبَعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباًدا لََّنا القول الرابع أن اهللا  تعاىل سلّط عليهم ملك فارس حىت ق
  فهذا هو مكر اهللا تعاىل هبم)  ٥اإلسراء ( أُْوِلى َبأْسٍ َشِديٍد 

ينه القول اخلامس حيتمل أن يكون املراد أهنم مكروا يف إخفاء أمره وإبطال دينه ومكر اهللا هبم حيث أعلى د
  وأظهر شريعته وقهر بالذل والدناءة أعداءه وهم اليهود واهللا أعلم

املسألة الثالثة املكر عبارة عن االحتيال يف إيصال الشر واالحتيال على اهللا تعاىل حمال فصار لفظ املكر يف حقه 
ثْلَُها من املتشاهبات وذكروا يف تأويله وجوهاً أحدها أنه تعاىل مسى جزاء املكر باملكر كقوله َو َجَزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّم

ومسى جزاء املخادعة باملخادعة وجزاء االستهزاء باالستهزاء والثاين أن معاملة اهللا معهم كانت )  ٤٠الشورى ( 
شبيهة باملكر فسمي بذلك الثالث أن هذا اللفظ ليس من املتشاهبات ألنه عبارة عن التدبري احملكم الكامل مث 



  لتدبري يف إيصال الشر إىل الغري وذلك يف حق اهللا تعاىل غري ممتنع واهللا أعلماختص يف العرف با
 اتََّبُعوَك فَْوَق الَِّذيَن إِذْ قَالَ اللَُّه ياِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك إِلَى َّ َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا َوَجاِعلُ الَِّذيَن

  َياَمةِ  ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَْحكُُم َبيَْنكُْم ِفيَما كُنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَكَفَُروا إِلَى َيْومِ الِْق
  يف اآلية مسائل

ذا املسألة األوىل العامل يف إِذْ قوله َوَمكَُرواْ َوَمكََر اللَُّه َواللَُّه َخْيُر الَْماِكرِيَن أي وجد هذا املكر إذ قال اهللا ه
  ذاك إذ قال اهللالقول وقيل التقدير 

  املسألة الثانية اعترفوا بأن اهللا تعاىل شرف عيسى يف هذه اآلية بصفات
)  ١١٧املائدة ( الصفة األوىل إِّني ُمَتَوفّيَك ونظريه قوله تعاىل حكاية عنه فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِى كُنَت أَنَت الرَِّقيَب َعلَْيهِْم 

طريقني أحدمها إجراء اآلية على ظاهرها من غري تقدمي وال تأخري واختلف أهل التأويل يف هاتني اآليتني على 
فيها والثاين فرض التقدمي والتأخري فيها أما الطريق األول فبيانه من وجوه األول معىن قوله إِّني ُمَتَوفّيَك أي 

ونك عن أن متمم عمرك فحينئذ أتوفاك فال أتركهم حىت يقتلوك بل أنا رافعك إىل مسائي ومقربك مبالئكيت وأص
يتمكنوا من قتلك وهذا تأويل حسن والثاين ُمَتَوفّيَك أي مميتك وهو مروي عن ابن عباس وحممد بن إسحاق 
تله مث إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إىل السماء مث اختلفوا  قالوا واملقصود أن ال يصل أعداؤه من اليهود إىل ق

 رفع وثانيها قال حممد بن إسحاق تويف سبع ساعات مث على ثالثة أوجه أحدها قال وهب تويف ثالثة ساعات مث
أحياه اهللا ورفعه الثالث قال الربيع بن أنس أنه تعاىل توفاه حني رفعه إىل السماء قال تعاىل اللَُّه َيَتَوفَّى االْنفَُس 

  ) ٤٢الزمر ( ِحَني ِمْوِتَها َوالَِّتى لَْم َتُمْت ِفى َمَناِمَها 
آلية أن الواو يف قوله ُمَتَوفّيَك َوَراِفُعَك إِلَى َّ تفيد الترتيب فاآلية تدل على أنه تعاىل يفعل الوجه الرابع يف تأويل ا

به هذه األفعال فأما كيف يفعل ومىت يفعل فاألمر فيه موقوف على الدليل وقد ثبت الدليل أنه حي وورد اخلرب 
  مث إنه تعاىل يتوفاه بعد ذلك )أنه سينزل ويقتل الدجال ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب 

الوجه اخلامس يف التأويل ما قاله أبو بكر الواسطي وهو أن املراد إِّني ُمَتَوفّيَك عن شهواتك وحظوظ نفسك مث 
قال َوَراِفُعَك إِلَى َّ وذلك ألن من مل يصر فانياً عما سوى اهللا ال يكون له وصول إىل مقام معرفة اهللا وأيضاً 

   السماء صار حاله كحال املالئكة يف زوال الشهوة والغضب واألخالق الذميمةفعيسى ملا رفع إىل
والوجه السادس إن التويف أخذ الشيء وافياً وملا علم اهللا إن من الناس من خيطر بباله أن الذي رفعه اهللا هو 

بروحه وجبسده روحه ال جسده ذكر هذا الكالم ليدل على أنه عليه الصالة والسالم رفع بتمامه إىل السماء 
ء    ) ١١٣النساء ( ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعاىل َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن َشىْ 

والوجه السابع إِّني ُمَتَوفّيَك أي أجعلك كاملتوىف ألنه إذا رفع إىل السماء وانقطع خربه وأثره عن األرض كان 
  اته جائز حسنكاملتوىف وإطالق اسم الشيء على ما يشاهبه يف أكثر خواصه وصف

الوجه الثامن إن التويف هو القبض يقال وفاين فالن درامهي وأوفاين وتوفيتها منه كما يقال سلم فالن درامهي إيل 
وتسلمتها منه وقد يكون أيضاً تويف مبعىن استوىف وعلى كال االحتمالني كان إخراجه من األرض وإصعاده إىل 

  السماء توفياً له
  كان التويف عني الرفع إليه فيصري قوله َوَراِفُعَك إِلَى َّ تكراراًفإن قيل فعلى هذا الوجه 



قلنا قوله إِّني ُمَتَوفّيَك يدل على حصول التويف وهو جنس حتته أنواع بعضها باملوت وبعضها باإلصعاد إىل 
  السماء فلما قال بعده َوَراِفُعَك إِلَى َّ كان هذا تعييناً للنوع ومل يكن تكراراً

َكالوجه التا   سع أن يقدر فيه حذف املضاف والتقدير متويف عملك مبعىن مستويف عملك َوَراِفُع

واملراد من هذه اآلية أنه تعاىل )  ١٠فاطر ( إِلَى َّ أي ورافع عملك إيل وهو كقوله إِلَْيِه َيْصَعُد الْكَِلُم الطَّّيُب 
شاق يف متشية دينه وإظهار شريعته من بّشره بقبول طاعته وأعماله وعرفه أن ما يصل إليه من املتاعب وامل

  األعداء فهو ال يضيع أجره وال يهدم ثوابه فهذه مجلة الوجوه املذكورة على قول من جيري اآلية على ظاهرها
ال بد يف اآلية من تقدمي وتأخري من غري أن حيتاج فيها إىل تقدمي أو تأخري قالوا  الطريق الثاين وهو قول من قال 

َك إِلَى َّ يقتضي أنه رفعه حياً والواو ال تقتضي الترتيب فلم يبق إال أن يقول فيها تقدمي وتأخري إن قوله َوَراِفُع
واملعىن أين رافعك إيلّ ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزايل إياك يف الدنيا ومثله من التقدمي والتأخري 

  كثري يف القرآن
  عن التزام خمالفة الظاهر واهللا أعلم واعلم أن الوجوه الكثرية اليت قدمناها تغين

واملشبهة يتمسكون هبذه اآلية يف إثبات املكان هللا تعاىل وأنه يف املساء وقد دللنا يف املواضع الكثرية من هذا 
  الكتاب بالدالئل القاطعة على أنه ميتنع كونه تعاىل يف املكان فوجب محل اللفظ على التأويل وهو من وجوه

( راد إىل حمل كراميت وجعل ذلك رفعاً إليه للتفخيم والتعظيم ومثله قوله إِّنى ذَاِهٌب إِلَى رَّبى الوجه األول أن امل
من العراق إىل الشام وقد يقول السلطان ارفعوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وإمنا ذهب إبراهيم )  ٩٩الصافات 

جريان اهللا واملراد من كل ذلك التفخيم  هذا األمر إىل القاضي وقد يسمي احلجاج زوار اهللا ويسمى اجملاورون
  والتعظيم فكذا ههنا

الوجه الثاين يف التأويل أن يكون قوله َوَراِفُعَك إِلَى َّ معناه إنه يرفع إىل مكان ال ميلك احلكم عليه فيه غري اهللا 
  الظاهر إال اهللاألن يف األرض قد يتوىل اخللق أنواع األحكام فأما السماوات فال حاكم هناك يف احلقيقة ويف 

الوجه الثالث إن بتقدير القول بأن اهللا يف مكان مل يكن ارتفاع عيسى إىل ذلك سبباً النتفاعه وفرحه بل إمنا 
ينتفع بذلك لو وجد هناك مطلوبه من الثواب والروح والراحة والرحيان فعلى كال القولني ال بد من محل اللفظ 

ازاتك وإذا كان ال بد من إضمار ما ذكرناه مل يبق يف اآلية داللة على على أن املراد ورافعك إىل حمل ثوابك وجم
  إثبات املكان هللا تعاىل

َك ِمَن الَِّذيَن كَفَُرواْ واملعىن خمرجك من بينهم ومفرق بينك  الصفة الثالثة من صفات عيسى قوله تعاىل َوُمطَّهُر
بلفظ التطهري وكل ذلك يدل على املبالغة يف  وبينهم وكما عظم شأنه بلفظ الرفع إليه أخرب عن معىن التخليص

  إعالء شأنه وتعظيم منصبه عند اهللا تعاىل
 الذين اتبعوا الصفة الرابعة قوله َوَجاِعلُ الَِّذيَن اتََّبُعوَك فَْوَق الَِّذيَن كَفَُرواْ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  وجهان األول أن املعىن

وهم اليهود بالقهر والسلطان واالستعالء إىل يوم القيامة فيكون ذلك دين عيسى يكونون فوق الذين كفروا به 
إخباراً عن ذل اليهود وإهنم يكونون مقهورين إىل يوم القيامة فأما الذين اتبعوا املسيح عليه السالم فهم الذين 

  كانوا يؤمنون بأنه عبد اهللا ورسوله وأما بعد اإلسالم فهم املسلمون وأما



هروا من أنفسهم موافقته فهم خيالفونه أشد املخالفة من حيث أن صريح العقل يشهد أنه النصارى فهم وإن أظ
دولة النصارى يف الدنيا أعظم  عليه السالم ما كان يرضى بشيء مما يقوله هؤالء اجلهال ومع ذلك فإنا نرى أن 

وءة من اليهود بل يكونون وأقوى من أمر اليهود فال نرى يف طرف من أطراف الدنيا ملكاً يهودياً وال بلدة ممل
أين كانوا بالذلة واملسكنة وأما النصارى فأمرهم خبالف ذلك الثاين أن املراد من هذه الفوقية الفوقية باحلجة 

  والدليل
واعلم أن هذه اآلية تدل على أن رفعه يف قوله َوَراِفُعَك إِلَى َّ هو الرفعة بالدرجة واملنقبة ال باملكان واجلهة كما 

  ية يف هذه ليست باملكان بل بالدرجة والرفعةأن الفوق
السالم بأنه  أما قوله ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَْحكُُم َبيَْنكُْم ِفيَما كُنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ فاملعىن أنه تعاىل بّشر عيسى عليه

فإنه حيكم بني املؤمنني به وبني يعطيه يف الدنيا تلك اخلواص الشريفة والدرجات الرفيعة العالية وأما يف القيامة 
اجلاحدين برسالته وكيفية ذلك احلكم ما ذكره يف اآلية اليت بعد هذه اآلية وبقي من مباحث هذه اآلية موضع 

َتلُوُه َوَما َصلَُبوُه  مشكل وهو أن نص القرآن دل على أنه تعاىل حني رفعه ألقى شبهه على غريه على ما قال َوَما قَ
واألخبار أيضاً واردة بذلك إال أن الروايات اختلفت فتارة يروى أن اهللا تعاىل )  ١٥٧النساء ( لَُهْم َولَاِكن ُشّبَه 

ألقى شبهه على بعض األعداء الذين دلوا اليهود على مكانه حىت قتلوه وصلبوه وتارة يروى أنه عليه السالم 
يفما كان ففي إلقاء شبهه على الغري رغب بعض خواص أصحابه يف أن يلقي شبهه حىت يقتل مكانه وباجلملة فك

  إشكاالت
اإلشكال األول إنا لو جوزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة فإين إذا رأيت ولدي مث رأيته ثانياً 

فحينئذ أجوز أن يكون هذا الذي رأيته ثانياً ليس بولدي بل هو إنسان ألقي شبهه عليه وحينئذ يرتفع األمان 
ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ات وأيضاً فالصحابة الذين رأوا حممداً على احملسوس يأمرهم وينهاهم وجب أن 

يعرفوا أنه حممد الحتمال أنه ألقي شبهه على غريه وذلك يفضي إىل سقوط الشرائع وأيضاً فمدار األمر يف 
وع الغلط يف املبصرات كان األخبار املتواترة على أن يكون املخرب األول إمنا أخرب عن احملسوس فإذا جاز وق

  سقوط خرب املتواتر أوىل وباجلملة ففتح هذا الباب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية
واإلشكال الثاين وهو أن اهللا تعاىل كان قد أمر جربيل عليه السالم بأن يكون معه يف أكثر األحوال هكذا قاله 

مث إن طرف جناح واحد من أجنحة جربيل )  ١١٠املائدة ( وحِ الْقُُدسِ املفسرون يف تفسري قوله إِذْ أَيَّدتَُّك بُِر
عليه السالم كان يكفي العامل من البشر فكيف مل يكف يف منع أولئك اليهود عنه وأيضاً أنه عليه السالم ملا كان 

ن قصدوه بالسوء قادراً على إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص فكيف مل يقدر على إماتة أولئك اليهود الذي
  وعلى إسقامهم وإلقاء الزمانة والفلج عليهم حىت يصريوا عاجزين عن التعرض له

واإلشكال الثالث إنه تعاىل كان قادراً على ختليصه من أولئك األعداء بأن يرفعه إىل السماء فما الفائدة يف إلقاء 
  يهشبهه على غريه وهل فيه إال إلقاء مسكني يف القتل من غري فائدة إل

  واإلشكال الرابع أنه إذا ألقي شبهه على غريه مث إنه رفع بعد ذلك إىل السماء فالقوم اعتقدوا فيه أنه

  هو عيسى مع أنه ما كان عيسى فهذا كان إلقاء هلم يف اجلهل والتلبيس وهذا ال يليق حبكمة اهللا تعاىل
شدة حمبتهم للمسيح عليه السالم واإلشكال اخلامس أن النصارى على كثرهتم يف مشارق األرض ومغارهبا و



وغلوهم يف أمره أخربوا أهنم شاهدوه مقتوالً مصلوباً فلو أنكرنا ذلك كان طعناً فيما ثبت بالتواتر والطعن يف 
ونبّوة عيسى بل يف وجودمها ووجود سائر األنبياء ) صلى اهللا عليه وسلم ( التواتر يوجب الطعن يف نبّوة حممد 

  وكل ذلك باطلعليهم الصالة والسالم 
واإلشكال السادس أنه ثبت بالتواتر أن املصلوب بقي حياً زماناً طويالً فلو مل يكن ذلك عيسى بل كان غريه 
ألظهر اجلزع ولقال إين لست بعيسى بل إمنا أنا غريه ولبالغ يف تعريف هذا املعىن ولو ذكر ذلك الشتهر عند 

ا ذكرمت فهذا مجلة ما يف املوضع من اخللق هذا املعىن فلما مل يوجد شيء من هذا علمن ا أن ليس األمر على م
  السؤاالت

واجلواب عن األول أن كل من أثبت القادر املختار سلم أنه تعاىل قادر على أن خيلق إنساناً آخر على صورة 
  زيد مثالً مث إن هذا التصوير ال يوجب الشك املذكور فكذا القول فيما ذكرمت

دفع واجلواب عن الثاين أن جرب يل عليه السالم لو دفع األعداء عنه أو أقدر اهللا تعاىل عيسى عليه السالم على 
  األعداء عن نفسه لبلغت معجزته إىل حد اإلجلاء وذلك غري جائز

ا ألقي شبهه على الغري لبلغت تلك  وهذا هو اجلواب عن اإلشكال الثالث فإنه تعاىل لو رفعه إىل السماء وم
  املعجزة إىل حد اإلجلاء

واجلواب عن الرابع أن تالمذة عيسى كانوا حاضرين وكانوا عاملني بكيفية الواقعة وهم كانوا يزيلون ذلك 
  التلبيس

واجلواب عن اخلامس أن احلاضرين يف ذلك الوقت كانوا قليلني ودخول الشبهة على اجلمع القليل جائز 
  للعلم والتواتر إذا انتهى يف آخر األمر إىل اجلمع القليل مل يكن مفيداً

واجلواب عن السادس إن بتقدير أن يكون الذي ألقي شبه عيسى عليه السالم عليه كان مسلماً وقبل ذلك عن 
عيسى جائز أن يسكت عن تعريف حقيقة احلال يف تلك الواقعة وباجلملة فاألسئلة اليت ذكروها أمور تتطرق 

يف كل ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد  االحتماالت إليها من بعض الوجوه وملا ثبت باملعجز القاطع صدق
  أخرب عنه امتنع صريورة هذه األسئلة احملتملة معارضة للنص القاطع واهللا ويل اهلداية
  فَأَمَّا الَِّذيَن كَفَُرواْ فَأَُعذُِّبُهْم َعذَاباً َشِديداً ِفي الدُّْنَيا َواالٌّ ِخَرةِ  َوَما لَُهْم مِّن نَّاِصرِيَن

ا يف اعلم أنه تعاىل ِه َتْخَتِلفُونَ بّين بعد ذلك مفصالً م   ملا ذكر إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَْحكُُم َبْيَنكُْم ِفيَما كُنُتْم ِفي

ذلك االختالف أما االختالف فهو أن كفر قوم وآمن آخرون وأما احلكم فيمن كفر فهو أن يعذبه عذاباً شديداً 
  لصاحلات فهو أن يوفيهم أجورهم ويف اآلية مسائليف الدنيا واآلخرة وأما احلكم فيمن آمن وعمل ا

املسألة األوىل أما عذاب الكافر يف الدنيا فهو من وجهني أحدمها القتل والسيب وما شاكله حىت لو ترك الكفر مل 
حيسن إيقاعه به فذلك داخل يف عذاب الدنيا والثاين ما يلحق الكافر من األمراض واملصائب وقد اختلفوا يف أن 

ثله للمؤمن فإنه ال يكون عقاباً بل  ذلك هل حق الكافر وإذا وقع م هو عقاب أم ال قال بعضهم إنه عقاب يف 
يكون ابتالًء وامتحاناً وقال احلسن إن مثل هذا إذا وقع للكافر ال يكون عقاباً بل يكون أيضاً ابتالًء وامتحاناً 

ن عقاباً بل امتحاناً والدليل عليه أنه تعاىل يعد ويكون جارياً جمرى احلدود اليت تقام على النائب فإهنا ال تكو
  الكل بالصرب عليها والرضا هبا والتسليم هلا وما هذا حاله ال يكون عقاباً



فإن قيل فقد سلمتم يف الوجه األول إنه عذاب للكافر على كفره وهذا على خالف قوله تعاىل َولَْو ُيَؤاِخذُ اللَُّه 
وكلمة لَْو تفيد انتفاء الشيء النتفاء غريه فوجب أن ال )  ٦١النحل ( َك َعلَْيَها ِمن َدآبَّةٍ  النَّاَس بِظُلِْمهِْم مَّا َتَر

وذلك يقتضي )  ١٧غافر ( توجد املؤاخذة يف الدنيا وأيضاً قال تعاىل الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت 
لدالة على حصول العقاب يف الدنيا خاصة واآليات اليت حصول اجملازاة يف ذلك اليوم ال يف الدنيا قلنا اآلية ا

  ذكرمتوها عامة واخلاص مقدم على العام
املسألة الثانية لقائل أن يقول وصف العذاب بالشدة يقتضي أن يكون عقاب الكافر يف الدنيا أشد ولسنا جند 

   الناس تفاوتاًاألمرر كذلك فإن األمر تارة يكون على الكفار وأخرى على املسلمني وال جند بني
قلنا بل التفاوت موجود يف الدنيا ألن اآلية يف بيان أمر اليهود الذين كذبوا بعيسى عليه السالم ونري الذلة 

  واملسكنة الزمة هلم فزال اإلشكال
  املسألة الثالثة وصف تعاىل هذا العذاب بأنه ليس هلم من ينصرهم ويدفع ذلك العذاب عنهم

  ى األئمة واملؤمنني قتل الكفار بسبب العهد وعقد الذمةفإن قيل أليس قد ميتنع عل
  قلنا املانع هو العهد ولذلك إذا زال العهد حل قتله

  َوأَمَّا الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت فَُيَوفِّيهِْم أُُجوَرُهْم َواللَُّه الَ ُيِحبُّ الظَّاِلمَِني
  فيه مسائل

َوفّيهِْم بالياء يعين فيوفيهم اهللا والباقون بالنون محالً على ما تقدم من قوله املسألة األوىل قرأ حفص عن ع اصم فَُي
  فَاْحكُْم فَأَُعذُّبُهْم وهو األوىل ألنه نسق الكالم

املسألة الثانية ذكر الذين آمنوا مث وصفهم بأهنم عملوا الصاحلات وذلك يدل على أن العمل الصاحل خارج عن 
  م ذكر هذه الداللة مراراًمسمى اإلميان وقد تقد

املسألة الثالثة احتج من قال بأن العمل علة للجزاء بقوله فَُيَوفّيهِْم أُُجوَرُهْم فشبههم يف عبادهتم ألجل طلب 
م   الثواب باملستأجر والكالم فيه أيضاً قد تقدم واهللا أعل

َني على أنه تعاىل ال يريد الكفر واملعاصي قالوا ألن املسألة الرابعة املعتزلة احتجوا بقوله َواللَُّه الَ ُيِحبُّ الظَّاِلِم
مريد الشيء ال بد وأن يكون حمباً له إذا كان ذلك الشيء من األفعال وإمنا ختالف احملبة اإلرادة إذا علقتا 

 باألشخاص فقد يقال أحب زيداً وال يقال أريده وأما إذا علقتا باألفعال فمعنامها واحد إذا استعملتا على حقيقة
الَ ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني مبنزلة قوله  هكذا قرره القاضي وعند أصحابنا ) ال يريد ظلم الظاملني ( اللغة فصار قوله َواللَُّه 

أن احملبة عبارة عن إرادة إيصال اخلري إليه فهو تعاىل وإن أراد كفر الكافر إال أنه ال يريد إيصال الثواب إليه 
  وأطواراً وهذه املسألة قد ذكرناها مراراً

  ذاِلَك َنْتلُوُه َعلَْيَك ِمَن اآلَياِت َوالذِّكْرِ الَْحكِيمِ
  فيه مسائل

املسألة األوىل ذاِلَك إشارة إىل ما تقدم من نبأ عيسى وزكريا وغريمها وهو مبتدأ خربه َنْتلُوُه و ِمَن االَْياِت خرب 
ُه صلته و ِمَن االَْياِت اخلرببعد خرب أو خرب مبتدأ حمذوف وجيوز أن يكون ذلك مبعىن الذي و َن   ْتلُو

املسألة الثانية التالوة والقصص واحد يف املعىن فإن كال منهما يرجع معناه إىل شيء يذكر بعضه على إثر بعض 



وأضاف )  ٣القصص ( مث إنه تعاىل أضاف التالوة إىل نفسه يف هذه اآلية ويف قوله َنْتلُواْ َعلَْيَك ِمن نََّبإِ ُموَسى 
وكل ذلك يدل على أنه تعاىل جعل )  ٣يوسف ( إىل نفسه فقال َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ القصص 

( تالوة امللك جارية جمرى تالوته سبحانه وتعاىل وهذا تشريف عظيم للملك وإمنا حسن ذلك ألن تالوة جربيل 
  ذلك إليه سبحانه وتعاىلملا كان بأمره من غري تفاوت أصالً أُضيف ) صلى اهللا عليه وسلم 

املسألة الثالثة قوله ِمَن االَْياِت حيتمل أن يكون املراد منه أن ذلك من آيات القرآن وحيتمل أن يكون املراد منه 
أنه من العالمات الدالة على ثبوت رسالتك ألهنا أخبار ال يعلمها إال قارىء من كتاب أو من يوحى إليه فظاهر 

  قي أن ذلك من الوحيأنك ال تكتب وال تقرأ فب
املسألة الرابعة َوالذّكْرِ الَْحكِيمِ فيه قوالن األول املراد منه القرآن ويف وصف القرآن بكونه ذكراً حكيماً وجوه 

األول إنه مبعىن احلاكم مثل القدير والعليم والقرآن حاكم مبعىن أن األحكام تستفاد منه والثاين معناه ذو احلكمة 
رة علومه والثالث أنه مبعىن احملكم فعيل مبعىن مفعل قال األزهري وهو شائع يف اللغة ألن يف تأليفه ونظمه وكث

  حكمت جيري جمرى أحكمت يف املعىن فرد إىل األصل

والرابع أن يقال )  ١هود ( ومعىن احملكم يف القرآن أنه أحكم عن تطرق وجوه اخللل إليه قال تعاىل الر ِكَتاٌب 
  نطق باحلكمة فوصف بكونه حكيماً على هذا التأويلالقرآن لكثرة حكمه إنه ي

القول الثاين أن املراد بالذكر احلكيم ههنا غري القرآن وهو اللوح احملفوظ الذي منه نقلت مجيع الكتب املنزلة 
  على األنبياء عليهم السالم أخرب أنه تعاىل أنزل هذا القصص مما كتب هنالك واهللا أعلم بالصواب

َخلَقَُه ِمن ُتَرابٍ ثُمَّ قَالَ لَُه كُن فََيكُونُإِنَّ َمثَلَ ِعيَس   ى ِعنَد اللَِّه كََمثَلِ َءاَدَم 
وكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( أمجع املفسرون على أن هذه اآلية نزلت عند حضور وفد جنران على الرسول 

ا سلمت أنه ال أب له من البشر وجب أن يكون أب وه هو اهللا تعاىل فقال إن من مجلة شبههم أن قالوا يا حممد مل
آدم ما كان له أب وال أم ومل يلزم أن يكون ابناً هللا تعاىل فكذا القول يف عيسى عليه السالم هذا حاصل الكالم 

وأيضاً إذا جاز أن خيلق اهللا تعاىل آدم من التراب فلم ال جيوز أن خيلق عيسى من دم مرمي بل هذا أقرب إىل 
لدم الذي جيتمع يف رحم األم أقرب من تولده من التراب اليابس هذا تلخيص العقل فإن تولد احليوان من ا

  الكالم
  مث ههنا مسائل

َد املسألة األوىل َمثَلَ ِعيَسى ِعنَد اللَِّه كََمثَلِ ءاَدَم أي صفته كصفة آدم ونظريه قوله تعاىل مَّثَلُ الَْجنَّةِ  الَِّتى ُوِع
  ةأي صفة اجلن)  ٣٥الرعد ( الُْمتَّقُونَ 

ُه ِمن ُتَرابٍ ليس بصلة آلدم وال صفة ولكنه خرب مستأنف على جهة التفسري حبال  املسألة الثانية قوله تعاىل َخلَقَ
آدم قال الزجاج هذا كما تقول يف الكالم مثلك كمثل زيد تريد أن تشبهه به يف أمر من األمور مث خترب بقصة 

  زيد فتقول فعل كذا وكذا
العقل دل على أنه ال بد للناس من والد أول وإال لزم أن يكون كل ولد مسبوق بوالد ال املسألة الثالثة اعلم أن 

إىل أول وهو حمال والقرآن دل على أن ذلك الوالد األول هو آدم عليه السالم كما يف هذه اآلية وقال ُتفِْلُحونَ 
َو الَِّذى َخلَقَكُْم )  ١النساء ( واِحَدةٍ  َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َيأَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ َربَّكُُم الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ  وقال ُه



خلق آدم عليه السالم )  ١٨٩األعراف ( ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  َوَجَعلَ ِمْنَها َزْوَجَها  مث إنه تعاىل ذكر يف كيفية 
اء قال اهللا تعاىل َوُهَو الَِّذى وجوهاً كثرية أحدها أنه خملوق من التراب كما يف هذه اآلية والثاين أن ه خملوق من امل

ُه َنَسباً َوِصْهراً  والثالث أنه خملوق من الطني قال اهللا تعاىل الَِّذى )  ٥٤الفرقان ( َخلََق ِمَن الَْماء َبَشراً فََجَعلَ
ُه َوَبَدأَ َخلَْق اِإلْنَساِن ِمن ِطنيٍ ثُمَّ َجَعلَ َنْسلَ اء مَّهِنيٍ أَْحَسَن كُلَّ َشىْ ء َخلَقَ )  ٨ ٧السجدة ( ُه ِمن ُسالَلَةٍ  ّمن مَّ

  والرابع أنه خملوق من ساللة من

)  ١٣ ١١املؤمنون ( طني قال تعاىل َولَقَْد َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ ثُمَّ َجَعلَْناُه ُنطْفَةً  ِفى قََرارٍ مَِّكنيٍ 
السادس إنه خملوق )  ١١الصافات ( اىل إِنَّا َخلَقَْناُهم ّمن ِطنيٍ الَّزِبٍ اخلامس أنه خملوق من طني الزب قال تع

إٍ مَّْسُنوٍن  السابع أنه خملوق من عجل )  ٢٨احلجر ( من صلصال قال تعاىل إِّنى َخاِلٌق َبَشًرا مِّن َصلَْصالٍ ّمْن َحَم
أما )  ٤البلد ( ل تعاىل لَقَْد َخلَقَْنا اِإلنَسانَ ِفى كََبٍد الثامن قا)  ٣٧األنبياء ( قال تعاىل ُخِلَق اإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ 

احلكماء فقالوا إمنا خلق آدم عليه السالم من تراب لوجوه األول ليكون متواضعاً الثاين ليكون ستاراً الثالث 
( الْرضِ َخِليفَةً  ليكون أشد التصاقاً باألرض وذلك ألنه إمنا خلق خلالفة أهل األرض قال تعاىل إِّني َجاِعلٌ ِفى ا

الرابع أراد إظهار القدرة فخلق الشياطني من النار اليت هي أضوأ األجرام وابتالهم بظلمات )  ٣٠البقرة 
الضاللة وخلق املالئكة من اهلواء الذي هو ألطف األجرام وأعطاهم كمال الشدة والقوة وخلق آدم عليه 

احملبة واملعرفة والنور واهلداية وخلق السماوات من أمواج  السالم من التراب الذي هو أكثف األجرام مث أعطاه
مياه البحار وأبقاها معلقة يف اهلواء حىت يكون خلقه هذه األجرام برهاناً باهراً ودليالً ظاهراً على أنه تعاىل هو 

وة املدبر بغري احتياج واخلالق بال مزاج وعالج اخلامس خلق اإلنسان من تراب ليكون مطفئاً لنار الشه
والغضب واحلرص فإن هذه النريان ال تطفأ إال بالتراب وإمنا خلقه من املاء ليكون صافياً تتجلى فيه صور 

األشياء مث إنه تعاىل مزج بني األرض واملاء ليمتزج الكثيف فيصري طيناً وهو قوله إِّنى َخاِلٌق َبَشراً ّمن ِطنيٍ مث إنه 
ا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ والساللة مبعىن املفعولة ألهنا هي اليت تسل من يف املرتبة الرابعة قال َولَقَْد َخلَقَْن

  ألطف أجزاء الطني مث إنه يف املرتبة السادسة أثبت له من الصفات ثالثة أنواع
أحدها أنه من صلصال والصلصال اليابس الذي إذا حرك تصلصل كاخلزف الذي يسمع من داخله صوت 

هو الذي استقر يف املاء مدة وتغري لونه إىل السواد والثالث تغري رائحته قال تعاىل فَانظُْر إِلَى والثاين احلمأ و
  أي مل يتغري)  ٢٥٩البقرة ( طََعاِمَك َوَشَرابَِك لَْم َيَتَسنَّْه 

  فهذه مجلة الكالم يف التوفيق بني اآليات الواردة يف خلق آدم عليه السالم
ُه ِمن ُتَرابٍ ثُمَّ قَالَ لَُه كُن فََيكُونُ فهذا يقتضي أن يكون املسألة الرابعة يف اآلية إ شكال وهو أنه تعاىل قال َخلَقَ

  خلق آدم متقدماً على قول اهللا له كُنَّ وذلك غري جائز
وأجاب عنه من وجوه األول قال أبو مسلم قد بينا أن اخللق هو التقدير والتسوية ويرجع معناه إىل علم اهللا 

ة وقوعه وإراداته إليقاعه على الوجه املخصوص وكل ذلك متقدم على وجود آدم عليه السالم تعاىل بكيفي
تقدمياً من األزل إىل األبد وأما قوله كُنَّ فهو عبارة عن إدخاله يف الوجود فثبت أن خلق آدم متقدم على قوله 

  كُنَّ
يه القاضي أنه تعاىل خلقه من الطني  مث قال له كُنَّ أي أحياه كما قال ثُمَّ واجلواب الثاين وهو الذي عول عل



َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  فإن قيل الضمري يف قوله خلقه راجع إىل آدم وحني كان تراباً مل يكن آدم عليه السالم 
  موجوداً

  أجاب القاضي وقال بل كان موجوداً وإمنا وجد بعد حياته وليست احلياة نفس آدم وهذا ضعيف ألن

السالم ليس عبارة عن جمرد األجسام املشكلة بالشكل املخصوص بل هو عبارة عن هوية أخرى آدم عليه 
خمصوصة وهي إما املزاج املعتدل أو النفس وينجر الكالم من هذا البحث إىل أن النفس ما هي وال شك أهنا من 

  أغمض املسائل
مساه آدم عليه السالم قبل ذلك  اجلواب الصحيح أن يقال ملا كان ذلك اهليكل حبيث سيصري آدم عن قريب

  تسمية ملا سيقع بالواقع
انَ  واجلواب الثالث أن قوله ثُمَّ قَالَ لَُه كُن فََيكُونُ يفيد تراخي هذا اخلرب عن ذلك اخلرب كما يف قوله تعاىل ثُمَّ كَ

أمس ألفني ومراده أعطيته اليوم ويقول القائل أعطيت زيداً اليوم ألفاً مث أعطيته )  ١٧البلد ( ِمَن الَِّذيَن ءاَمُنواْ 
ُه ِمن ُتَرابٍ أي صريه خلقاً سوياً مث إنه خيربكم أين إمنا  ألفاً مث أنا أخربكم أين أعطيته أمس ألفني فكذا قوله َخلَقَ

  خلقته بأن قلت له كُنَّ
ذلك بل قال املسألة اخلامسة يف اآلية إشكال آخر وهو أنه كان ينبغي أن يقال مث قال له كن فكان فلم يقل ك

  كُْن فََيكُونُ
  واجلواب تأويل الكالم مث قال له كُْن فََيكُونُ فكان

  واعلم يا حممد أن ما قال له ربك كُنَّ فإنه يكون ال حمالة
  الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك فَالَ َتكُْن مِّن الُْمْمَترِيَن

  فيه مسائل
حمذوف واملعىن الذي أنبأتك من قصة عيسى عليه املسألة األوىل قال الفّراء والزجاج قوله الَْحّق خرب مبتدأ 

السالم أو ذلك النبأ يف أمر عيسى عليه السالم الَْحّق فحذف لكونه معلوماً وقال أبو عبيدة هو استئناف بعد 
انقضاء الكالم وخربه قوله ِمن َرّبَك وهذا كما تقول احلق من اهللا والباطل من الشيطان وقال آخرون احلق رفع 

  أي جاءك احلق بإضمار فعل
  وقيل أيضاً إنه مرفوع بالصفة وفيه تقدمي وتأخري تقديره من ربك احلق فال تكن

املسألة الثانية االمتراء الشك قال ابن األنباري هو مأخوذ من قول العرب مريت الناقة والشاة إذا حلبتها فكأن 
ن فالناً إذا جادله كأنه يستخرج الشاك جيتذب بشكه مراء كاللنب الذي جيتذب عند احللب يقال قد مارى فال

  غضبه ومنه قيل الشكر ميتري املزيد أي جيلبه
املسألة الثالثة يف احلق تأويالن األول قال أبو مسلم املراد أن هذا الذي أنزلت عليك هو احلق من خرب عيسى 

رموا مرمي عليها السالم  عليه السالم ال ما قالت النصارى واليهود فالنصارى قالوا إن مرمي ولدت إالهاً واليهود
باإلفك ونسبوها إىل يوسف النجار فاهللا تعاىل بّين أن هذا الذي أنزل يف القرآن هو احلق مث هنى عن الشك فيه 

  ومعىن ممتري مفتعل من املرية وهي الشك



فإنه ال بيان  والقول الثاين أن املراد أن احلق يف بني هذه املسألة ما ذكرناه من املثل وهو قصة آدم عليه السالم
  هلذه املسألة وال برهان أقوى من التمسك هبذه الواقعة واهللا أعلم

وهذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الرابعة قوله تعاىل فَالَ َتكُْن ّمن الُْمْمَترِيَن خطاب يف الظاهر مع النيب 
لناس يف اجلواب عنه فمنهم من بظاهره يقتضي أنه كان شاكاً يف صحة ما أنزل عليه وذلك غري جائز واختلف ا

قال اخلطاب وإن كان ظاهره مع النيب عليه الصالة والسالم إال أنه يف املعىن مع األمة قال تعاىل الَْحِكيُم يأيَُّها 
النَّبِى ُّ إِذَا طَلَّقُْتُم الّنَساء والثاين أنه خطاب للنيب عليه الصالة والسالم واملعىن فدم على يقينك وعلى ما أنت 

  ليه من ترك االمتراءع
ا َونَِسآَءكُْم َوأَنفَُسَنا فََمْن َحآجََّك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن الِْعلْمِ فَقُلْ َتَعالَْواْ َنْدُع أَْبَنآَءَنا َوأَبَْنآَءكُْم َونَِسآَءَن

  وأَنفَُسكُْم ثُمَّ َنْبَتهِلْ فََنْجَعل لَّْعَنُت اللَِّه َعلَى الْكَاِذبَِني
م أن اهللا تعاىل بّين يف أول هذه السورة وجوهاً من الدالئل القاطعة على فساد قول النصارى بالزوجة والولد اعل

وأتبعها بذكر اجلواب عن مجيع شبههم على سبيل االستقصاء التام وختم الكالم هبذه النكتة القاطعة لفساد 
عليه السالم أن يكون ابناً هللا تعاىل مل يلزم من  كالمهم وهو أنه ملا مل يلزم من عدم األب واألم البشريني آلدم

عدم األب البشري لعيسى عليه السالم أن يكون ابناً هللا تعاىل اهللا عن ذلك وملا مل يبعد اخنالق آدم عليه السالم 
من التراب مل يبعد أيضاً اخنالق عيسى عليه السالم من الدم الذي كان جيتمع يف رحم أم عيسى عليه السالم 

أنصف وطلب احلق علم أن البيان قد بلغ إىل الغاية القصوى فعند ذلك قال تعاىل فََمْن َحاجََّك بعد هذه ومن 
الدالئل الواضحة واجلوابات الالئحة فاقطع الكالم معهم وعاملهم مبا يعامل به املعاند وهو أن تدعوهم إىل 

  اءكُْم إىل آخر اآلية مث ههنا مسائلاملالعنة فقال فَقُلْ َتَعالَْواْ َنْدُع أَْبَناءَنا َوأَبَْن
املسألة األوىل اتفق أين حني كنت خبوارزم أخربت أنه جاء نصراين يدعي التحقيق والتعمق يف مذهبهم فذهبت 

فقلت له كما نقل إلينا ) صلى اهللا عليه وسلم ( إليه وشرعنا يف احلديث وقال يل ما الدليل على نبّوة حممد 
ى وعيسى وغريمها من األنبياء عليهم السالم نقل إلينا ظهور اخلوارق على يد حممد ظهور اخلوارق على يد موس

فإن رددنا التواتر أو قبلناه لكن قلنا إن املعجزة ال تدل على الصدق فحينئذ بطلت ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
ة على الصدق مث إهنما نبّوة سائر األنبياء عليهم السالم وإن اعترفنا بصحة التواتر واعترفنا بداللة املعجز

حاصالن يف حق حممد وجب االعتراف قطعاً بنبّوة حممد عليه السالم ضرورة أن عند االستواء يف الدليل ال بد 
  من االستواء يف حصول املدلول فقال النصراين أنا ال أقول يف عيسى عليه السالم إنه كان نبياً بل أقول إنه

ال بد وأن يكون مسبوقاً مبعرفة اإلله وهذا الذي تقوله باطل ويدل عليه أن  كان إالهاً فقلت له الكالم يف النبّوة
اإلله عبارة عن موجود واجب الوجود لذاته جيب أن ال يكون جسماً وال متحيزاً وال عرضاً وعيسى عبارة عن 

ن طفالً هذا الشخص البشري اجلسماين الذي وجد بعد أن كان معدوماً وقتل بعد أن كان حياً على قولكم وكا
أوالً مث صار مترعرعاً مث صار شاباً وكان يأكل ويشرب وحيدث وينام ويستيقظ وقد تقرر يف بداهة العقول أن 

  احملدث ال يكون قدمياً واحملتاج ال يكون غنياً واملمكن ال يكون واجباً واملتغري ال يكون دائماً
د أخذوه وصلبوه وتركوه حياً على اخلشبة وقد والوجه الثاين يف إبطال هذه املقالة أنكم تعترفون بأن اليهو

مزقوا ضلعه وأنه كان حيتال يف اهلرب منهم ويف االختفاء عنهم وحني عاملوه بتلك املعامالت أظهر اجلزع 



الشديد فإن كان إالهاً أو كان اإلله حاالً فيه أو كان جزءاً من اإلله حاك فيه فلم مل يدفعهم عن نفسه ومل مل 
وأي حاجة به إىل إظهار اجلزع منهم واالحتيال يف الفرار منهما وباهللا أنين ألتعجب جداً إن  يهلكهم بالكلية

  العاقل كيف يليق به أن يقول هذا القول ويعتقد صحته فتكاد أن تكون بديهة العقل شاهدة بفساده
حل اإلله بكليته فيه  والوجه الثالث وهو أنه إما أن يقال بأن اإلله هو هذا الشخص اجلسماين املشاهد أو يقال

أو حل بعض اإلله وجزء منه فيه واألقسام الثالثة باطلة أما األول فألن إاله العامل لو كان هو ذلك اجلسم فحني 
قتله اليهود كان ذلك قوالً بأن اليهود قتلوا إاله العامل فكيف بقي العامل بعد ذلك من غري إالها مث إن أشد الناس 

اله الذي تقتله اليهود إاله يف غاية العجزا وأما الثاين وهو أن اإلله بكليته حل يف هذا ذالً ودناءة اليهود فاإل
اجلسم فهو أيضاً فاسد ألن اإلله مل يكن جسماً وال عرضاً امتنع حلوله يف اجلسم وإن كان جسماً فحينئذ يكون 

التفرق يف أجزاء ذلك  حلوله يف جسم آخر عبارة عن اختالط أجزاءه بأجزاء ذلك اجلسم وذلك يوجب وقوع
اإلله وإن كان عرضاً كان حمتاجاً إىل احملل وكان اإلله حمتاجاً إىل غريه وكل ذلك سخف وأما الثالث وهو أنه 
حل فيه بعض من أبعاض اإلله وجزء من أجزائه فذلك أيضاً حمال ألن ذلك اجلزء إن كان معترباً يف اإلالهية 

ى اإلله إالهاً وإن مل يكن معترب يف حتقق اإلالهية مل يكن جزأ من اإلله فعند انفصاله عن اإلله وجب أن ال يبق
  فثبت فساد هذه األقسام فكان قول النصارى باطالً

الوجه الرابع يف بطالن قول النصارى ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السالم كان عظيم الرغبة يف العبادة 
ألن اإلله ال يعبد نفسه فهذه وجوه يف غاية اجلالء والظهور دالة  والطاعة هللا تعاىل ولو كان إالهاً الستحال ذلك

على فساد قوهلم مث قلت للنصراين وما الذي دلك على كونه إالهاً فقال الذي دل عليه ظهور العجائب عليه 
ال  من إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص وذلك ال ميكن حصوله إال بقدرة اإلله تعاىل فقلت له هل تسلم إنه

يلزم من عدم الدليل عدم املدلول أم ال فإن مل تسلم لزمك من نفي العامل يف األزل نفي الصانع وإن سلمت أنه 
ال يلزم من عدم الدليل عدم املدلول فأقول ملا جّوزت حلول اإلله يف بدن عيسى عليه السالم فكيف عرفت أن 

د فقال الفرق ظاهر وذلك ألين إمنا حكمت بذلك اإلله ما حل يف بدين وبدنك ويف بدن كل حيوان ونبات ومجا
احللول ألنه ظهرت تلك األفعال العجيبة عليه واألفعال العجيبة ما ظهرت على يدي وال على يدك فعلمنا أن 

ا فقلت له تبني   ذلك احللول مفقود ههن

ك اخلوارق دالة اآلن أنك ما عرفت معىن قويل إنه ال يلزم من عدم الدليل عدم املدلول وذلك ألن ظهور تل
على حلول اإلله يف بدن عيسى فعدم ظهور تلك اخلوارق مين ومنك ليس فيه إال أنه مل يوجد ذلك الدليل فإذا 
ثبت أنه ال يلزم من عدم الدليل عدم املدلول ال يلزم من عدم ظهور تلك اخلوارق مين ومنك عدم احللول يف 

حلول ذات اهللا يف  حقي ويف حقك ويف حق الكلب والسنور والفأر مث قلت إن مذهباً يؤدي القول به إىل جتويز 
  بدن الكلب والذباب لفي غاية النحسة والركاكة

الوجه اخلامس أن قلب العصا حية أبعد يف العقل من إعادة امليت حياً ألن املشاكلة بني بدن احلي وبدن امليت 
ب العصا حية كون موسى إالهاً وال ابناً لإلاله أكثر من املشاكلة بني اخلشبة وبني بدن الثعبان فإذا مل يوجب قل

  فبأن ال يدل إحياء املوتى على اإلالهية كان ذلك أوىل وعند هذا انقطع النصراين ومل يبق له كالم واهللا أعلم
املسألة الثانية روي أنه عليه السالم ملا أورد الدالئل على نصارى جنران مث إهنم أصروا على جهلهم فقال عليه 



فقالوا يا أبا القاسم بل نرجع فننظر يف أمرنا مث نأتيك ) إن اهللا أمرين إن مل تقبلوا احلجة أن أباهلكم (  السالم
فلما رجعوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم يا عبد املسيح ما ترى فقال واهللا لقد عرفتم يا معشر النصارى أن 

اهللا ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبريهم وال نبت حممداً نيب مرسل ولقد جاءكم بالكالم احلق يف أمر صاحبكم و
صغريهم ولئن فعلتم لكان االستئصال فإن أبيتم إال اإلصرار على دينكم واإلقامة على ما أنتم عليه فوادعوا 

خرج وعليه مرط من شعر أسود وكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرجل وانصرفوا إىل بالدكم وكان رسول اهللا 
وأخذ بيد احلسن وفاطمة متشي خلفه وعلي رضي اهللا عنه خلفها وهو يقول إذا دعوت قد احتضن احلسني 

فأمنوا فقال أسقف جنران يا معشر النصارى إين ألرى وجوهاً لو سألوا اهللا أن يزيل جبالً من مكانه ألزاله هبا فال 
با القاسم رأينا أن ال نباهلك وأن تباهلوا فتهلكوا وال يبقى على وجه األرض نصراين إىل يوم القيامة مث قالوا يا أ

سلموا يكن لكم ما للمسلمني وعليكم ما على  نقرك على دينك فقال صلوات اهللا عليه فإذا أبيتم املباهلة فأ
املسلمني فأبوا فقال فإين أناجزكم القتال فقالوا ما لنا حبرب العرب طاقة ولكن نصاحلك على أن ال تغزونا وال 

ؤدي إليك يف كل عام ألفى حلة ألفا يف صفر وألفا يف رجب وثالثني درعاً عادية من تردنا عن ديننا على أن ن
حديد فصاحلهم على ذلك وقال والذي نفسي بيده إن اهلالك قد تدىل على أهل جنران ولو العنوا ملسخوا قردة 

جر وملا حال وخنازير والضطرم عليهم الوادي ناراً والستأصل اهللا جنران وأهله حىت الطري على رؤوس الش
احلول على النصارى كلهم حىت يهلكوا وروي أنه عليه السالم ملا خرج يف املرط األسود فجاء احلسن رضي 
اهللا عنه فأدخله مث جاء احلسني رضي اهللا عنه فأدخله مث فاطمة مث علي رضي اهللا عنهما مث قال إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه 

واعلم أن هذه الرواية كاملتفق على )  ٣٣األحزاب ( َبْيِت َوُيطَّهَركُْم َتطْهِرياً ِلُيذِْهَب َعنكُُم الّرْجَس أَْهلَ الْ
  صحتها بني أهل التفسري واحلديث

ِه أي يف عيسى عليه السالم وقيل اهلاء تعود إىل احلق يف قوله الَْحقُّ ِمن رَّّبَك  هود ( املسألة الثالثة فََمْن َحاجََّك ِفي
ا َجا)  ١٧ بأن عيسى عبد اهللا ورسوله عليه السالم وليس املراد ههنا )  ١٤٥البقرة ( ءَك ِمَن الِْعلْمِ ّمن َبْعِد َم

  بالعلم نفس العلم ألن العلم الذي يف قلبه ال يؤثر يف ذلك بل املراد بالعلم ما ذكره بالدالئل العقلية

لوا من العلو فاستثقلت الضمة على والدالئل الواصلة إليه بالوحي والتنزيل فقل تعالوا أصله تعاليوا ألنه تفاع
الياء فسكنت مث حذفت الجتماع الساكنني وأصله العلو واالرتفاع فمعىن تعاىل ارتفع إال أنه كثر يف االستعمال 

  حىت صار لكل جميء وصار مبنزلة هلم
لى اهللا عليه ص( املسألة الرابعة هذه اآلية دالة على أن احلسن واحلسني عليهما السالم كانا ابين رسول اهللا 

وعد أن يدعو أبناءه فدعا احلسن واحلسني فوجب أن يكونا ابنيه ومما يؤكد هذا قوله تعاىل يف سورة ) وسلم 
انَ  ومعلوم أن )  ٨٥األنعام ( إىل قوله َوَزكَرِيَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى )  ٨٤األنعام ( األنعام َوِمن ذُّريَِّتِه َداُووُد َوُسلَْيَم

م إمنا انتسب إىل إبراهيم عليه السالم باألم ال باألب فثبت أن ابن البنت قد يسمى ابناً واهللا عيسى عليه السال
  أعلم

املسألة اخلامسة كان يف الري رجل يقال له حممود بن احلسن احلمصي وكان معلم االثىن عشرية وكان يزعم أن 
ال والذي يدل عليه قوله تعاىل َوأَنفَُسَنا علياً رضي اهللا عنه أفضل من مجيع األنبياء سوى حممد عليه السالم ق

ألن اإلنسان ال يدعو نفسه بل املراد ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأَنفَُسكُْم وليس املراد بقوله َوأَنفَُسَنا نفس حممد 



به غريه وأمجعوا على أن ذلك الغري كان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فدلت اآلية على أن نفس علي هي 
وال ميكن أن يكون املراد منه أن هذه النفس هي عني تلك النفس فاملراد أن هذه النفس مثل تلك  نفس حممد

النفس وذلك يقتضي االستواء يف مجيع الوجوه ترك العمل هبذا العموم يف حق النبوة ويف حق الفضل لقيام 
ا كان علي كذلك والنعقاد اإل مجاع على أن حممداً عليه السالم الدالئل على أن حممداً عليه السالم كان نبياً وم

كان أفضل من علي رضي اهللا عنه فيبقى فيما وراءه معموالً به مث اإلمجاع دل على أن حممداً عليه السالم كان 
أفضل من سائر األنبياء عليهم السالم فيلزم أن يكون علي أفضل من سائر األنبياء فهذا وجه االستدالل بظاهر 

من ( الستدالل هبذه اآلية احلديث املقبول عند املوافق واملخالف وهو قوله عليه السالم هذه اآلية مث قال ويؤيد ا
أراد أن يرى آدم يف علمه ونوحاً يف طاعته وإبراهيم يف خلته وموسى يف هيبته وعيسى يف صفوته فلينظر إىل 

اً ف) علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  يهم وذلك يدل على أن فاحلديث دل على أنه اجتمع فيه ما كان متفرق
وأما سائر الشيعة فقد كانوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( علياً رضي اهللا عنه أفضل من مجيع األنبياء سوى حممد 

اً رضي اهللا عنه مثل نفس حممد عليه السالم إال فيما خصه الدليل  قدمياً وحديثاً يستدلون هبذه اآلية على أن علي
ضوان اهللا عليهم فوجب أن يكون نفس علي أفضل أيضاً من سائر وكان نفس حممد أفضل من الصحابة ر

الصحابة هذا تقدير كالم الشيعة واجلواب أنه كما انعقد اإلمجاع بني املسلمني على أن حممداً عليه السالم 
أفضل من علي فكذلك انعقد اإلمجاع بينهم قبل ظهور هذا اإلنسان على أن النيب أفضل ممن ليس بنيب وأمجعوا 

صلى اهللا ( أن علياً رضي اهللا عنه ما كان نبياً فلزم القطع بأن ظاهر اآلية كما أنه خمصوص يف حق حممد  على
  فكذلك خمصوص يف حق سائر األنبياء عليهم السالم) عليه وسلم 

تهال فيه املسألة السادسة قوله ثُمَّ َنْبَتهِلْ أي نتباهل كما يقال اقتتل القوم وتقاتلوا واصطحبوا وتصاحبوا واالب
وجهان أحدمها أن االبتهال هو االجتهاد يف الدعاء وإن مل يكن باللعن وال يقال ابتهل يف الدعاء إال إذا كان 

  هناك اجتهاد والثاين أنه مأخوذ من قوهلم عليه هبلة اهللا أي لعنته وأصله مأخوذ مما

لعنه وأبعده من رمحته من قولك أهبله إذا  يرجع إىل معىن اللعن ألن معىن اللعن هو اإلبعاد والطرد وهبله اهللا أي
أمهله وناقة باهل ال صرار عليها بل هي مرسلة خمالة كالرجل الطريد املنفي وحتقيق معىن الكلمة أن البهل إذا 
كان هو اإلرسال والتخلية فكان من هبله اهللا فقد خاله اهللا ووكله إىل نفسه ومن وكله إىل نفسه فهو هالك ال 

هل إنساناً فقال علي هبلة اهللا إن كان كذا يقول وكلين اهللا إىل نفسي وفرضين إىل حويل وقويت شك فيه فمن با
حلبها وأخذ لبنها ال قوة هلا يف  أي من كالءته وحفظه كالناقة الباهل اليت ال حافظ هلا يف ضرعها فكل من شاء 

ه أنه ليس معه ما يدفع عن نفسه والقول الدفع عن نفسها ويقال أيضاً رجل باهل إذا مل يكن معه عصاً وإمنا معنا
األول أوىل ألنه يكون قوله ثُمَّ َنْبَتهِلْ أي مث جنتهد يف الدعاء وجنعل اللعنة على الكاذب وعلى القول الثاين يصري 

  أربعالتقدير مث نبتهل أي مث نلتعن فََنْجَعل لَّْعَنُت اللَِّه َعلَى الْكَاِذبَِني وهي تكرار بقي يف اآلية سؤاالت 
السؤال األول األوالد إذا كانوا صغاراً مل جيز نزول العذاب هبم وقد ورد يف اخلرب أنه صلوات اهللا عليه أدخل 

  يف املباهلة احلسن واحلسني عليهما السالم فما الفائدة فيه
فيكون  واجلواب إن عادة اهللا تعاىل جارية بأن عقوبة االستئصال إذا نزلت بقوم هلكت معهم األوالد والنساء

ذلك يف حق البالغني عقاباً ويف حق الصبيان ال يكون عقاباً بل يكون جارياً جمرى إماتتهم وإيصال اآلالم 



واألسقام إليهم ومعلوم أن شفقة اإلنسان على أوالده وأهله شديدة جداً فرمبا جعل اإلنسان نفسه فداًء هلم 
نساءه مع نفسه وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك وجنة هلم وإذا كان كذلك فهو عليه السالم أحضر صبيانه و

  ليكون ذلك أبلغ يف الزجر وأقوى يف ختويف اخلصم وأدل على وثوقه صلوات اهللا عليه وعلى آله بأن احلق معه
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( السؤال الثاين هل دلت هذه الواقعة على صحة نبّوة حممد 

من وجهني أحدمها وهو أنه عليه السالم خوفهم بنزول العذاب  اجلواب أهنا دلّت على صحة نبوته عليه السالم
عليهم ولو مل يكن واثقاً بذلك لكان ذلك منه سعياً يف إظهار كذب نفسه ألن بتقدير أن يرغبوا يف مباهلته مث ال 

كان من أعقل ) صلى اهللا عليه وسلم ( ينزل العذاب فحينئذ كان يظهر كذبه فيما أخرب ومعلوم أن حممداً 
ا أنه إمنا أصر عليه لكونه ا لناس فال يليق به أن يعمل عمالً يفضي إىل ظهور كذبه فلما أصر على ذلك علمن

واثقاً بنزول العذاب عليهم وثانيهما إن القوم ملا تركوا مباهلته فلوال أهنم عرفوا من التوراة واإلجنيل ما يدل 
  على نبوته وإال ملا أحجموا عن مباهلته

وز أن يقال إهنم كانوا شاكني فتركوا مباهلته خوفاً من أن يكون صادقاً فينزل هبم ما ذكر من فإن قيل مل ال جي
  العذاب

قلنا هذا مدفوع من وجهني األول أن القوم كانوا يبذلونه النفوس واألموال يف املنازعة مع الرسول عليه الصالة 
أولئك النصارى أهنم قالوا إنه واهللا هو النيب والسالم ولو كانوا شاكني ملا فعلوا ذلك الثاين أنه قد نقل عن 

املبشر به يف التوراة واإلجنيل وإنكم لو باهلتموه حلصل االستئصال فكان ذلك تصرحياً منهم بأن االمتناع عن 
  املباهلة كان ألجل علمهم بأنه نيب مرسل من عند اهللا تعاىل

حيث قالوا اللَُّهمَّ إِن ) صلى اهللا عليه وسلم ( مد السؤال الثالث أليس إن بعض الكفار اشتغلوا باملباهلة مع حم
مث إنه مل ينزل العذاب هبم ألبتة )  ٣٢األنفال ( كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً  ّمَن السََّماء 

ُه ِلُيَعذَّبُهْم َوأَنَت ِفيهِْم  فكذا ههنا وأيضاً فبتقدير نزول العذاب كان ذلك مناقضاً لقوله َوَما كَانَ األنفال ( اللَّ
٣٣ (  

واجلواب اخلاص مقدم على العام فلما أخرب عليه السالم بنزول العذاب يف هذه السورة على التعيني وجب أن 
  يعتقد أن األمر كذلك

ال   السؤال الرابع قوله إِنَّ َهاذَا لَُهَو الْقََصُص الَْحقُّ هل هو متصل مبا قبله أم 
واجلواب قال أبو مسلم إنه متصل مبا قبله وال جيوز الوقف على قوله الْكَاِذبَِني وتقدير اآلية فنجعل لعنة اهللا على 
الكاذبني بأن هذا هو القصص احلق وعلى هذا التقدير كان حق ءاٍن أن تكون مفتوحة إال أهنا كسرت لدخول 

وقال الباقون الكالم مت عند قوله )  ١١العاديات ( ْم َيْوَمِئٍذ لََّخبٌِري الالم يف قوله لَُهَو كما يف قوله إِنَّ َربَُّهم بِهِ
  َعلَى الْكَاِذبَِني وما بعده مجلة أخرى مستقلة غري متعلقة مبا قبلها واهللا أعلم

  ُز الَْحِكيُم فَإِن َتَولَّْواْ فَإِنَّ اللََّه َعِليٌم بِالُْمفِْسِديَنإِنَّ َهاذَا لَُهَو الْقََصُص الَْحقُّ َوَما ِمْن إِلَاٍه إِالَّ اللَُّه َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْعزِي
  فيه مسائل

املسألة األوىل قوله إِنَّ َهذَا إشارة إىل ما تقدم ذكره من الدالئل ومن الدعاء إىل املباهلة لَُهَو الْقََصُص الَْحقُّ 
د إىل احلق ويأمر بطلب النجاة فبني تعاىل إن والقصص هو جمموع الكالم املشتمل على ما يهدي إىل الدين ويرش



املراد به الكل   الذي أنزله على نبيه هو القصص احلق ليكون على ثقة من أمره واخلطاب وإن كان معه ف
املسألة الثانية ُهَو يف قوله لَُهَو الْقََصُص الَْحقُّ فيه قوالن أحدمها أن يكون فصالً وعماداً ويكون خرب ءاٍن هو قوله 

  َصُص الَْحقُّالْقَ
  فإن قيل فكيف جاز دخول الالم على الفصل

قلنا إذا جاز دخوهلا على اخلرب كان دخوهلا على الفصل أجود ألنه أقرب إىل املبتدأ منه وأصلها أن تدخل على 
  املبتدأ

  والقول الثاين إنه مبتدأ والقصص خربه واجلملة خرب ءاٍن
َو منزلة بعضه فخفف كما املسألة الثالثة قرىء لَُهَو بتحريك اهلاء  على األصل وبالسكون ألن الالم ينزل من ُه

  خفف عضد

املسألة الرابعة يقال قص فالن احلديث يقصه قصاً وقصصاً وأصله اتباع األثر يقال خرج فالن قصصاً ويف أثر 
قيل للقاص إنه قاص و)  ١١القصص ( فالن وقصاً وذلك إذا اقتص أثره ومنه قوله تعاىل َوقَالَْت الْخِتِه قُّصيِه 

  التباعه خرباً بعد خرب وسوقه الكالم سوقاً فمعىن القصص اخلرب املشتمل على املعاين املتتابعة
ا ِمْن إِلَاٍه إِالَّ اللَُّه وهذا يفيد تأكيد النفي ألنك لو قلت عندي من الناس أحد أفاد أن عندك بعض  مث قال َوَم

أفاد أنه ليس عندك بعضهم وإذا مل يكن عندك بعضهم فبأن ال الناس فإذا قلت ما عندي من الناس من أحد 
ا ِمْن إِلَاٍه إِالَّ اللَُّه مبالغة يف أنه ال إاله إال اهللا الواحد احلق سبحانه  يكون عندك كلهم أوىل فثبت أن قوله َوَم

  وتعاىل
َه لَُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم وفيه إشارة إىل اجلواب عن  شبهات النصارى وذلك ألن اعتمادهم على مث قال َوإِنَّ اللَّ

أمرين أحدمها أنه قدر على إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص فكأنه تعاىل قال هذا القدر من القدرة ال يكفي 
يف اإلالهية بل ال بد وأن يكون عزيزاً غالباً ال يدفع وال مينع وأنتم قد اعترفتم بأن عيسى ما كان كذلك وكيف 

إن اليهود قتلوه والثاين أهنم قالوا إنه كان خيرب عن الغيوب وغريها فيكون إالهاً فكأنه تعاىل قال  وأنتم تقولون
هذا القدر من العلم ال يكفي يف اإلالهية بل ال بد وأن يكون حكيماً أي عاملاً جبميع املعلومات وجبميع عواقب 

اتني الشبهتني ونظري هذه اآلية ما ذكره تعاىل يف أول األمور فذكر الَعزِيُز احلَِكيُم ههنا إشارة إىل اجلواب عن ه
َو الَِّذي ُيَصّوُركُْم ِفي االْْرَحامِ كَْيَف َيَشاء ال إله إِالَّ ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم    ) ٦آل عمران ( السورة من قوله ُه

َه َعِليٌم بِالُْمفِْسِديَن واملعىن فإن  إِن َتَولَّْواْ فَإِنَّ اللَّ تولوا عما وصفت من أن اهللا هو الواحد وأنه جيب أن مث قال فَ
يكون عزيزاً غالباً قادراً على مجيع املقدورات حكيماً عاملاً بالعواقب والنهايات مع أن عيسى عليه السالم ما 
كان عزيزاً غالباً وما كان حكيماً عاملاً بالعواقب والنهايات فاعلم أن توليهم وإعراضهم ليس إال على سبيل 

ناد فاقطع كالمك عنهم وفوض أمرهم إىل اهللا فإن اهللا عليم بفساد املفسدين مطلع على ما يف قلوهبم من الع
  األغراض الفاسدة قادر على جمازاهتم

َك بِِه َشْيئاً َوالَ َيتَِّخذَ َبْعُضَنا َبْعًضا رِقُلْ ياأَْهلَ الِْكَتابِ َتَعالَْواْ إِلَى كَِلَمةٍ  َسَوآٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم أَالَّ َنْعُبَد إِالَّ اللََّه َوالَ ُنْش
ِه فَإِن َتَولَّْواْ فَقُولُواْ اْشَهُدواْ بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ   أَْربَاًبا مِّن ُدوِن اللَّ



ملا أورد على نصارى جنران أنواع الدالئل وانقطعوا مث دعاهم إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن النيب 
وما شرعوا فيها وقبلوا الصغار بأداء اجلزية وقد كان عليه السالم حريصاً على إمياهنم فكأنه تعاىل املباهلة فخافوا 

قال يا حممد اترك ذلك املنهج من الكالم واعدل إىل منهج آخر يشهد كل عقل سليم وطبع مستقيم أنه كالم 
لَْواْ إِلَى كَِلَمةٍ  َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم أي هلموا إىل مبين على اإلنصاف وترك اجلدال و قُلْ ياأَْهلَ أَْهلِ الِْكَتابِ َتعَا

كلمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض وال ميل فيه ألحد على صاحبه وهي أَن ال َنْعُبَد إِالَّ اللََّه َوالَ ُنْشرَِك بِِه َشْيئاً 
  هذا هو املراد من الكالم ولنذكر اآلن تفسري األلفاظ

أَْهلِ الِْكَتابِ ففيه ثالثة أقوال أحدها املراد نصارى جنران والثاين املراد يهود املدينة والثالث أما قوله تعاىل ّمْن 
أهنا نزلت يف الفريقني ويدل عليه وجهان األول أن ظاهر اللفظ يتناوهلما والثاين روي يف سبب النزول أن 

كما اختذت النصارى عيسى وقالت النصارى  اليهود قالوا للنيب عليه الصالة والسالم ما تريد إال أن نتخذك رباً
ا قالت اليهود يف عزيرا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وعندي أن األقرب محله  يا حممد ما تريد إال أن نقول فيك م
على النصارى ملا بينا أنه ملا أورد الدالئل عليهم أوالً مث باهلهم ثانياً فعدل يف هذا املقام إىل الكالم املبين على 

عاية اإلنصاف وترك اجملادلة وطلب اإلفحام واإللزام ومما يدل عليه أنه خاطبهم ههنا بقوله تعاىل ّمْن أَْهلِ ر
الِْكَتابِ وهذا االسم من أحسن األمساء وأكمل األلقاب حيث جعلهم أهالً لكتاب اهللا ونظريه ما يقال حلافظ 

ن هذا اللقب يدل على أن قاتله أراد املبالغة يف تعظيم القرآن يا حامل كتاب اهللا وللمفسر يا مفسر كالم اهللا فإ
املخاطب ويف تطييب قلبه وذلك إمنا يقال عند عدول اإلنسان مع خصمه عن طريقة اللجاج والنزاع إىل طريقة 

  طلب اإلنصاف
ا دعوا إليه والتوجه إىل النظر فيه وإن مل يكن انتقاالً من مكان إىل مكان ألن  أما قوله تعاىل َتَعالَْواْ فاملراد تعيني م

أصل اللفظ مأخوذ من التعايل وهو االرتفاع من موضع هابط إىل مكان عال مث كثر استعماله حىت صار داالً 
  على طلب التوجه إىل حيث يدعى إليه

ه ألحد على أما قوله تعاىل إِلَى كَِلَمةٍ  َسَواء َبْيَنَنا فاملعىن هلموا إىل كلمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض ال ميل في
صاحبه والسواء هو العدل واإلنصاف وذلك ألن حقيقة اإلنصاف إعطاء النصف فإن الواجب يف العقول ترك 
الظلم على النفس وعلى الغري وذلك ال حيصل إال بإعطاء النصف فإذا أنصف وترك ظلمه أعطاه النصف فقد 

أعطى زال االعتدال فلما كان من لوازم سوى بني نفسه وبني غريه وحصل االعتدال وإذا ظلم وأخذ أكثر مما 
  العدل واإلنصاف التسوية جعل لفظ التسوية عبارة عن العدل

مث قال الزجاج َسَوآء نعت للكملة يريد ذات سواء فعلى هذا قوله كَِلَمةٍ  َسَواء أي كلمة عادلة مستقيمة 
  ال َنْعُبَد إِالَّ اللََّه وفيه مسألتان مستوية فإذا آمنا هبا حنن وأنتم كنا على السواء واالستقامة مث قال أَن

املسألة األوىل حمل ءاٍن يف قوله أن ال نعبد فيه وجهان األول إنه رفع بإضمار هي كأن قائالً قال ما تلك الكلمة 
  فقيل هي أن ال نعبد إال اهللا والثاين خفض على البدل من كلمة

  ال َنْعُبَد إِالَّ اللََّه وثانيها أن ال ُنْشرَِك بِِه املسألة الثانية إنه تعاىل ذكر ثالثة أشياء أوهلا أَن

هذه َشْيئاً وثالثها أن الَّ يَتَِّخِذ َبْعُضَنا َبْعًضا أَْرَباًبا ّمن ُدوِن اللَِّه وإمنا ذكر هذه الثالثة ألن النصارى مجعوا بني 
نه ثالثة أب وابن وروح القدس الثالثة فيعبدون غري اهللا وهو املسيح ويشركون به غريه وذلك ألهنم يقولون إ



فأثبتوا ذوات ثالثة قدمية سواء وإمنا قلنا إهنم أثبتوا ذوات ثالثة قدمية ألهنم قالوا إن أقنوم الكلمة تدرعت 
ا  بناسوت املسيح وأقنوم روح القدس تدرعت بناسوت مرمي ولوال كون هذين األقنومني ذاتني مستقلتني وإال مل

ب والتدرع بناسوت عيسى ومرمي وملا أثبتوا ذوات ثالثة مستقلة فقد أشركوا جازت عليهما مفارقة ذات األ
  وأما إهنم اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا فيدل عليه وجوه

أحدها إهنم كانوا يطيعوهنم يف التحليل والتحرمي والثاين إهنم كانوا يسجدون ألحبارهم والثالث قال أبو مسلم 
صار كامالً يف الرياضة واجملاهدة يظهر فيه أثر حلول الالهوت فيقدر على إحياء املوتى من مذهبهم أن من 

وإبراء األكمه واألبرص فهم وإن مل يطلقوا عليه لفظ الرب إال أهنم أثبتوا يف حقه معىن الربوبية والرابع هو أهنم 
( ه تعاىل أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلَاَهُه َهَواُه كانوا يطيعون أحبارهم يف املعاصي وال معىن للربوبية إال ذلك ونظريه قول

فثبت أن النصارى مجعوا بني هذه األمور الثالثة وكان القول ببطالن هذه األمور الثالثة كاألمر )  ٢٣اجلاثية 
ور املتفق عليه بني مجهور العقالء وذلك ألن قبل املسيح ما كان املعبود إال اهللا فوجب أن يبقى األمر بعد ظه

املسيح على هذا الوجه وأيضاً القول بالشركة باطل باتفاق الكل وأيضاً إذا كان اخلالق واملنعم جبميع النعم هو 
اهللا وجب أن ال يرجع يف التحليل والتحرمي واالنقياد والطاعة إال إليه دون األحبار والرهبان فهذا هو شرح 

  هذه األمور الثالثة
فَقُولُواْ اْشَهُدواْ بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ واملعىن إن أبوا إال اإلصرار فقولوا إنا مسلمون يعين أظهروا  مث قال تعاىل فَإِن َتَولَّْواْ

  أنكم على هذا الدين ال تكونوا يف قيد أن حتملوا غريكم عليه
  إِالَّ ِمن َبْعِدِه أَفَالَ َتْعِقلُونَياأَْهلَ الِْكَتابِ ِلَم ُتحَآجُّونَ ِفى إِْبَراِهيَم َوَمآ أُنزِلَِت التَّورَاةُ  َواْإلْنجِيلُ 

اعلم أن اليهود كانوا يقولون إن إبراهيم كان على ديننا والنصارى كانوا يقولون كان إبراهيم على ديننا فأبطل 
  اهللا عليهم ذلك بأن التوراة واإلجنيل ما أنزال إال من بعده فكيف يعقل أن يكون يهودياً أو نصرانياً

الزم عليكم ألنكم تقولون إن إبراهيم كان على دين اإلسالم واإلسالم إمنا أنزل بعده بزمان  فإن قيل فهذا أيضاً
طويل فإن قلتم إن املراد أن إبراهيم كان يف أصول الدين على املذهب الذي عليه املسلمون اآلن فنقول فلم ال 

  دين الذي عليهجيوز أيضاً أن تقول اليهود إن إبراهيم كان يهودياً مبعىن أنه كان على ال

اليهود وتقول النصارى إن إبراهيم كان نصرانياً مبعىن أنه كان على الدين الذي عليه النصارى فكون التوراة 
واإلجنيل نازلني بعد إبراهيم ال ينايف كونه يهودياً أو نصرانياً هبذا التفسري كما إن كون القرآن نازالً بعده ال 

  ينايف كونه مسلماً
ن أخرب أن إبراهيم كان حنيفاً مسلماً وليس يف التوراة واإلجنيل أن إبراهيم كان يهودياً أو واجلواب إن القرآ

نصرانياً فظهر الفرق مث نقول أما إن النصارى ليسوا على ملة إبراهيم فاألمر فيه ظاهر ألن املسيح ما كان 
فكان االشتغال بعبادة املسيح خمالفة موجوداً يف زمن إبراهيم فما كانت عبادته مشروعة يف زمن إبراهيم ال حمالة 

مللة إبراهيم ال حمالة وأما إن اليهود ليسوا على ملة إبراهيم فذلك ألنه ال شك إنه كان هللا سبحانه وتعاىل 
تكاليف على اخللق قبل جميء موسى عليه السالم وال شك أن املوصل لتلك التكاليف إىل اخللق واحد من 

قد كان مؤيداً باملعجزات وإال مل جيب على اخللق قبول تلك التكاليف منه البشر وال شك أن ذلك اإلنسان 
فإذن قد كان قبل جميء موسى أنبياء وكانت هلم شرائع معينة فإذا جاء موسى فإما أن يقال إنه جاء بتقرير تلك 



لشرع من قبله الشرائع أو بغريمها فإن جاء بتقريرها مل يكن موسى صاحب تلك الشريعة بل كان كالفقيه املقرر 
واليهود ال يرضون بذلك وإن كان قد جاء بشرع آخر سوى شرع من تقدمه فقد قال بالنسخ فثبت أنه ال بد 
وأن يكون دين كل األنبياء جواز القول بالنسخ واليهود ينكرون ذلك فثبت أن اليهود ليسوا على ملة إبراهيم 

  نصرانياً فهذا هو املراد من اآلية واهللا أعلم فبطل قول اليهود والنصارى بأن إبراهيم كان يهودياً أو
ُه َيْعلَ ُم َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ َما هاأَنُتْم َهاُؤال ِء َحاَجْجُتْم ِفيَما لَكُم بِِه ِعلٌم فَِلَم ُتَحآجُّونَ ِفيَما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم َواللَّ

لَِكن كَانَ َحنِيفًا مُّْسِلًما َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني إِنَّ أَْولَى النَّاسِ بِإِبَْراِهيَم لَلَِّذيَن كَانَ إِْبَراِهيُم َيُهوِديا َوالَ َنصَْرانِيا َو
  اتََّبُعوُه َوَهاذَا النَّبِى ُّ َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َواللَُّه َوِلى ُّ الُْمْؤِمنَِني

  فيه مسائل
ذْ أَنُتْم باملد واهلمزة وقرأ نافع وأبو عمرو بغري مهز وال مد إال بقدر املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة والكسائي َوإِ

دون اهلمز فمن حقق  خروج األلف الساكنة وقرأ ابن كثري باهلمز والقصر على وزن صنعتم وقرأ ابن عامر باملد 
  فعلى األصل ألهنما حرفان ها و َوإِذْ أَنُتْم ومن مل ميد ومل يهمز فللتخفيف من غري إخالل
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

املسألة الثانية اختلفوا يف أصل َوإِذْ أَنُتْم فقيل ها تنبيه واألصل َوإِذْ أَنُتْم وقيل أصله أَءنُتْم فقلبت اهلمزة األوىل هاء 
ت و َهُؤالء مبين على الكسر وأصله أوالء دخلت عليه ها التنبيه وفيه لغتان القصر واملد كقوهلم هرقت املاء وأرق

ها للتنبيه و َوإِذْ أَنُتْم مبتدأ ) الكشاف ( فإن قيل أين خرب أنتم يف قوله ها أنتم قلنا يف ثالثة أوجه األول قال صاحب 
وىل مبعىن أنتم هؤالء األشخاص احلمقى وبيان محاقتكم وقلة و َهُؤالء خربه و َحاَججُْتْم مجلة مستأنفة مبينة للجملة األ

عقولكم أنكم وإن جادلتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم والثاين أن يكون أَنُتْم مبتدأ وخرب 
ان وحاججتم خربه َهُؤالء مبعىن أوالء على معىن الذي وما بعده صلة له الثالث أن يكون أَنُتْم مبتدأ َوَهُؤالء عطف بي

  وتقديره أنتم يا هؤالء حاججتم
املسألة الثالثة املراد من قوله َهاُؤالء حَاَجْجُتْم ِفيَما لَكُم بِِه ِعلٌم هو أهنم زعموا أن شريعة التوراة واإلجنيل خمالفة 

ريعة حممد عليه لشريعة القرآن فكيف حتاجون فيما ال علم لكم به وهو ادعاؤكم أن شريعة إبراهيم كانت خمالفة لش
  السالم

م مث حيتمل يف قوله َتْعِقلُونَ هأَنُتْم َهاُؤالء حَاَجْجُتْم ِفيَما لَكُم بِِه ِعلٌم أنه مل يصفهم يف العلم حقيقة وإمنا أراد إنك
  تستجيزون حماجته فيما تدعون علمه فكيف حتاجونه فيما ال علم لكم به ألبتة

يف كانت حال هذه الشرائع يف املخالفة واملوافقة َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ كيفية تلك مث حقق ذلك بقوله َواللَُّه َيعْلَُم ك
  األحوال

  مث بّين تعاىل ذلك مفصالً فقال َما كَانَ إِْبراهِيُم َيهُوِدّيا َوالَ َنصَْرانِّيا فكذهبم فيما ادعوه من موافقة هلما
  سري احلنيف يف سورة البقرةمث قال َولَِكن كَانَ َحنِيفًا مُّْسِلًما وقد سبق تف

مث قال َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني وهو تعريض بكون النصارى مشركني يف قوهلم بإالهية املسيح وبكون اليهود 
  مشركني يف قوهلم بالتشبيه

كن فإن قيل قولكم إبراهيم على دين اإلسالم أتريدون به املوافقة يف األصول أو يف الفروع فإن كان األول مل ي
خمتصاً بدين اإلسالم بل نقطع بأن إبراهيم أيضاً على دين اليهود أعين ذلك الدين الذي جاء به موسى فكان أيضاً 
على دين النصارى أعين تلك النصرانية اليت جاء هبا عيسى فإن أديان األنبياء ال جيوز أن تكون خمتلفة يف األصول 

كون حممد عليه السالم صاحب الشرع البتة بل كان كاملقرر لدين وإن أردمت به املوافقة يف الفروع فلزم أن ال ي
غريه وأيضاً من املعلوم كالضرورة أن التعبد بالقرآن ما كان موجوداً يف زمان إبراهيم عليه السالم فتالوة القرآن 

منه بيان إنه  مشروعة يف صالتنا وغري مشروعة يف صالهتم قلنا جاز أن يكون املراد به املوافقة يف األصول والغرض
ما كان موافقاً يف أصول الدين ملذهب هؤالء الذين هم اليهود والنصارى يف زماننا هذا وجاز أيضاً أن يقال املراد 

  به الفروع وذلك ألن اهللا نسخ تلك الفروع بشرع

يف زمن نسخ شرع موسى عليه السالم الشريعة اليت كانت ثابتة ) صلى اهللا عليه وسلم ( موسى مث يف زمن حممد 
إبراهيم عليه السالم وعلى هذا التقدير يكون حممد عليه السالم صاحب الشريعة مث ملا كان غالب شرع حممد عليه 



  السالم موافقاً لشرع إبراهيم عليه السالم فلو وقعت املخالفة يف القليل مل يقدح ذلك يف حصول املوافقة
  فريقان أحدمها من اتبعه ممن تقدم واآلخر النيب وسائر املؤمننيمث ذكر تعاىل إِنَّ أَْولَى النَّاسِ بِإِبْراِهيَم 

  مث قال َواللَُّه َوِلى ُّ الُْمْؤِمنَِني بالنصرة واملعونة والتوفيق واإلعظام واإلكرام
  ونََودَّت طَّآِئفَةٌ  مِّْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو ُيِضلُّوَنكُْم َوَما ُيِضلُّونَ إِالَ أَنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُر

اعلم أنه تعاىل ملا بّين أن من طريقة أهل الكتاب العدول عن احلق واإلعراض عن قبول احلجة بّين أهنم ال يقتصرون 
على هذا القدر بل جيتهدون يف إضالل من آمن بالرسول عليه السالم بإلقاء الشبهات كقوهلم إن حممداً عليه السالم 

اً إن موسى عليه السالم أخرب يف التوراة بأن شرعه ال يزول وأيضاً مقر مبوسى وعيسى ويدعي لنفسه النبّوة وأيض
القول بالنسخ يفضي إىل البداء والغرض منه تنبيه املؤمنني على أن ال يغتروا بكالم اليهود ونظري قوله تعاىل يف سورة 

وقوله )  ١٠٩البقرة ( ْم كُفَّاًرا َحَسًدا ّمْن ِعْنِد أَنْفُسِهِْم البقرة َودَّ كَِثٌري ّمْن أَْهلِ الِْكَتابِ لَوْ َيُردُّوَنكُم ِمن َبْعِد إَِميانِكُ
  ) ٨٩النساء ( َودُّواْ لَْو َتكْفُُرونَ كََما كَفَُرواْ فََتكُوُنونَ سََواء 

واعلم أن ِمْن ههنا للتبعيض وإمنا ذكر بعضهم ومل يعمهم ألن منهم من آمن وأثىن اهللا عليهم بقوله ّمنُْهْم أُمَّةٌ  
وقيل نزلت هذه اآلية يف معاذ وعّمار )  ١١٣آل عمران ( َوِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ أُمَّةٌ  قَاِئَمةٌ  )  ٦٦املائدة ( قَْتِصَدةٌ  مُّ

بن ياسر وحذيفة دعاهم اليهود إىل دينهم وإمنا قال لَْو ُيِضلُّوَنكُْم ومل يقل أن يضلوكم ألن لَوْ للتمين فإن قولك لو 
  ) ٩٦البقرة ( ين ونظريه قوله تعاىل َيَودُّ أََحدُُهْم لَْو ُيَعمَُّر أَلَْف َسَنةٍ  كان كذا يفيد التم

مث قال تعاىل َوَما ُيِضلُّونَ إِال أَنفُسَُهْم وهو حيتمل وجوهاً منها إهالكهم أنفسهم باستحقاق العقاب على قصدهم 
وقوله َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَاالً )  ٥٧البقرة ( سَُهْم َيظِْلُمونَ إضالل الغري وهو كقوله َوَما ظَلَُموَنا َولَاِكن كَانُواْ أَنفُ

آء ِلَيْحِملُواْ أَْوَزارَُهْم كَاِملَةً  َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوِمْن أَْوَزارِ الَِّذيَن ُيِضلُّوَنُهْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ أَالَ َس)  ١٣العنكبوت ( مََّع أَثْقَاِلهِْم 
ومنها إخراجهم أنفسهم عن معرفة اهلدى واحلق ألن الذاهب عن االهتداء يوصف بأنه )  ٢٥النحل ( ونَ َما َيزُِر

ضال ومنها أهنم ملا اجتهدوا يف إضالل املؤمنني مث إن املؤمنني مل يلتفتوا إليهم فهم قد صاروا خائبني خاسرين حيث 
  اعتقدوا شيئاً والح هلم أن األمر خبالف ما تصوروه

  تعاىل َوَما َيْشُعُرونَ أي ما يعلمون أن هذا يضرهم وال يضر املؤمننيمث قال 

  ياأَْهلَ الِْكتَابِ ِلَم َتكْفُُرونَ بِأََياتِ اللَِّه َوأَنُتْم َتشَْهُدونَ
أيضاً بّين ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا بّين حال الطائفة اليت ال تشعر مبا يف التوراة من داللة نبّوة حممد 

  حال الطائفة العارفة بذلك من أحبارهم
  فقال َيْشُعُرونَ يأَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ َتكْفُُرونَ بِأَيَاِت اللَِّه وفيه مسائل

املسألة األوىل لَْم أصلها ملا ألهنا ما اليت لالستفهام دخلت عليها الالم فحذفت األلف لطلب اخلفة وألن حرف اجلر 
و فَبَِم تَُبّشُرونَ )  ١النبأ ( قعت طرفاً ويدل عليها الفتحة وعلى هذا قوله َعمَّ َيَتَساءلُونَ صار كالعوض عنها وألهنا و

  والوقف على هذه احلروف يكون باهلاء حنو فبمه ومله)  ٥٤احلجر ( 
ل وعلى هذا القول فيه املسألة الثانية يف قوله لَُّه َمقَاِليُد وجوه األول أن املراد منها اآليات الواردة يف التوراة واإلجني

وجوه أحدها ما يف هذين الكتابني من البشارة مبحمد عليه السالم ومنها ما يف هذين الكتابني أن إبراهيم عليه 
  السالم كان حنيفاً مسلماً ومنها أن فيهما أن الدين هو اإلسالم

هني أحدمها أهنم ما كانوا كافرين واعلم أن على هذا القول احملتمل هلذه الوجوه نقول إن الكفر باآليات حيتمل وج
بالتوراة بل كانوا كافرين مبا يدل عليه التوراة فأطلق اسم الدليل على املدلول على سبيل اجملاز والثاين أهنم كانوا 



صلى اهللا عليه ( كافرين بنفس التوراة ألهنم كانوا حيرفوهنا وكانوا ينكرون وجود تلك اآليات الدالة على نبّوة حممد 
  ) وسلم 

فأما قوله تعاىل َوأَنُتْم َتْشَهُدونَ فاملعىن على هذا القول أهنم عند حضور املسلمني وعند حضور عوامهم كانوا 
مث إذا خال بعضهم مع ) صلى اهللا عليه وسلم ( ينكرون اشتمال التوراة واإلجنيل على اآليات الدالة على نبّوة حممد 

  ) ٩٩آل عمران ( وَنَها ِعَوجاً َوأَنُْتْم شَُهَداء بعض شهدوا بصحتها ومثله قوله تعاىل َتْبُغ
واعلم أن تفسري اآلية هبذا القول يدل على اشتمال هذه اآلية على اإلخبار عن الغيب ألنه عليه الصالة والسالم 

  أخربهم مبا يكتمونه يف أنفسهم ويظهرون غريه وال شك أن اإلخبار عن الغيب معجز
هللا أهنا هي القرآن وقوله وَأَنُتْم َتْشَهُدونَ يعين أنكم تنكرون عند العوام كون القرآن القول الثاين يف تفسري آيات ا

  معجزاً مث تشهدون بقلوبكم وعقولكم كونه معجزاً
وعلى هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( القول الثالث أن املراد بآيات اهللا مجلة املعجزات اليت ظهرت على يد النيب 

نُتمْ َتشَْهُدونَ معناه أنكم إمنا اعترفتم بداللة املعجزات اليت ظهرت على سائر األنبياء عليهم القول فقوله تعاىل وَأَ
الصالة والسالم الدالة على صدقهم من حيث أن املعجز قائم مقام التصديق من اهللا تعاىل فإذا شهدهتم بأن املعجز 

وجه وأنتم تشهدون حصول هذا الوجه يف حق إمنا دل على صدق سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم من هذا ال
كان إصراركم على إنكار نبوته ورسالته مناقضاً ملا شهدهتم حبقيته من داللة معجزات ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

  سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم على صدقهم

  ُمونَ الَْحقَّ َوأَنُتْم َتْعلَُمونَياأَْهلَ الِْكتَابِ ِلَم َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ وََتكُْت
مع ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن علماء اليهود والنصارى كانت هلم حرفتان إحدامها أهنم كانوا يكفرون مبحمد 

أهنم كانوا يعلمون بقلوهبم أنه رسول حق من عند اهللا واهللا تعاىل هناهم عن هذه احلرفة يف اآلية األوىل وثانيتهما إهنم 
نوا جيتهدون يف إلقاء الشبهات ويف إخفاء الدالئل والبينات واهللا تعاىل هناهم عن هذه احلرفة يف هذه اآلية الثانية كا

  فاملقام األول مقام الغواية والضاللة واملقام الثاين مقام اإلغواء واإلضالل وفيه مسائل
بُِسونَ بفتح الباء أي تلبسون احلق مع الباطل كقوله املسألة األوىل قرىء َتلْبُِسونَ بالتشديد وقرأ حيىي بن و ثاب َتلْ

  وقوله) كالبس ثويب زور ( عليه السالم 
  إذا هو باجملد ارتدى وتأزرا

املسألة الثانية اعلم أن الساعي يف إخفاء احلق ال سبيل له إىل ذلك إال من أحد وجهني إما بإلقاء شبهة تدل على 
لى احلق فقوله ِلَم َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالْبَاِطلِ إشارة إىل املقام األول وقوله الباطل وإما بإخفاء الدليل الذي يدل ع

َوَتكُْتُمونَ الَْحقَّ إشارة إىل املقام الثاين أما لبس احلق بالباطل فإنه حيتمل ههنا وجوهاً أحدها حتريف التوراة فيخلطون 
لى إظهار اإلسالم أول النهار مث الرجوع عنه يف آخر املنزل باحملرف عن احلسن وابن زيد وثانيها إهنم تواضعوا ع

) صلى اهللا عليه وسلم ( النهار تشكيكاً للناس عن ابن عباس وقتادة وثالثها أن يكون يف التوراة ما يدل على نبوته 
 من البشارة والنعت والصفة ويكون يف التوراة أيضاً ما يوهم خالف ذلك فيكون كاحملكم واملتشابه فيلبسون على

الضعفاء أحد األمرين باآلخر كما يفعله كثري من املشبهة وهذا قول القاضي ورابعها أهنم كانوا يقولون حممداً 
معترف بأن موسى عليه السالم حق مث إن التوراة دالة على أن شرع موسى عليه السالم ال ينسخ وكل ذلك إلقاء 

  للشبهات
) صلى اهللا عليه وسلم ( أن اآليات املوجودة يف التوراة الدالة على نبّوة حممد أما قوله تعاىل وََتكُْتُمونَ الَْحقَّ فاملراد 



كان االستدالل هبا مفتقراً إىل التفكر والتأمل والقوم كانوا جيتهدون يف إخفاء تلك األلفاظ اليت كان مبجموعها يتم 
  هم دالئل احملققنيهذا االستدالل مثل ما أن أهل البدعة يف زماننا يسعون يف أن ال يصل إىل عوام

أما قوله َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ ففيه وجوه أحدها إنكم تعلمون أنكم إمنا تفعلون ذلك عناداً وحسداً وثانيها َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ 
 أي أنتم أرباب العلم واملعرفة ال أرباب اجلهل واخلرافة وثالثها َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ أن عقاب من يفعل مثل هذه األفعال

  عظيم
جيوز املسألة الثالثة قال القاضي قوله تعاىل ِلَم َتكْفُُرونَ و ِلَم َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالْبَاِطلِ دال على أن ذلك فعلهم ألنه ال 

أن خيلقه فيهم مث يقول مل فعلتم وجوابه أن الفعل يتوقف على الداعية فتلك الداعية إن حدثت ال حملدث لزم نفي 
دثها هو العبد افتقر إىل إرادة أخرى وإن كان حمدثها هو اهللا تعاىل لزمكم ما ألزمتموه علينا واهللا الصانع وإن كان حم

  أعلم

  جُِعونَرُوا َءاخَِرُه لََعلَُّهمْ َيْرَوقَالَت طَّآِئفَةٌ  مِّْن أَْهلِ الِْكتَابِ َءاِمنُواْ بِالَِّذي أُنزِلَ َعلَى الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوْجَه النَّهَارِ َواكْفُ
اعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم أهنم يلبسون احلق بالباطل أردف ذلك بأن حكى عنهم نوعاً واحداً من أنواع 

  تلبيساهتم وهو املذكور يف هذه اآلية وههنا مسائل
تمل أن يكون املراد كل ما املسألة األوىل قول بعضهم لبعض َوقَالَت طَّاِئفَةٌ  ّمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ءاِمنُواْ بِالَِّذي أُنزِلَ وحي

  أنزل وأن يكون املراد بعض ما أنزل
أما االحتمال األول ففيه وجوه األول أن اليهود والنصارى استخرجوا حيلة يف تشكيك ضعفه املسلمني يف صحة 

من الشرائع يف بعض األوقات مث ) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلسالم وهو أن يظهروا تصديق ما ينزل على حممد 
هروا بعد ذلك تكذيبه فإن الناس مىت شاهدوا هذا التكذيب قالوا هذا التكذيب ليس ألجل احلسد والعناد وإال يظ

ملا آمنوا به يف أول األمر وإذا مل يكن هذا التكذيب ألجل احلسد والعناد وجب أن يكون ذلك ألجل أهنم أهل 
فالح هلم بعد التأمل التام والبحث الوايف أنه  الكتاب وقد تفكروا يف أمره واستقصوا يف البحث عن دالئل نبوته

كذاب فيصري هذا الطريق شبهة لضعفة املسلمني يف صحة نبوته وقيل تواطأ اثنا عشر رجالً من أحبار يهود خيرب 
  على هذا الطريق

  وقوله لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ معناه أنا مىت ألقينا هذه الشبهة فلعل أصحابه يرجعون عن دينه
لثاين حيتمل أن يكون معىن اآلية أن رؤساء اليهود والنصارى قال بعضهم لبعض نافقوا وأظهروا الوفاق الوجه ا

للمؤمنني ولكن بشرط أن تثبتوا على دينكم إذا خلومت بإخوانكم من أهل الكتاب فإن أمر هؤالء املؤمنني يف 
جعوا إىل دينكم وهذا قول أيب مسلم اضطراب فزجوا األيام معهم بالنفاق فرمبا ضعف أمرهم واضمحل دينهم وير

 ١٣٧النساء ( األصفهاين ويدل عليه وجهان األول أنه تعاىل ملا قال إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ ثُمَّ كَفَُرواْ ثُمَّ ءاَمنُواْ ثُمَّ كَفَُرواْ 
اْ قَالُوا ءاَمنَّا َوإِذَا َخلَْواْ إِلَى شََياِطينِهِْم قَالُواْ إِنَّا أتبعه بقوله َبّشرِ الُْمَناِفِقَني وهو مبنزلة قوله َوإِذَا لَقُواْ الَِّذيَن ءاَمُنو) 

الثاين أنه تعاىل اتبع هذه اآلية بقوله َيْرجُِعونَ َوالَ ُتْؤِمنُواْ إِالَّ ِلَمن تَبَِع ِديَنكُْم فهذا )  ١٤البقرة ( َمَعكُْم إِنََّما َنْحُن 
  ا عليه فكان قوهلم َوْجَه النَّهَارِ َواكْفُرُواْ أمر بالنفاقيدل على أهنم هنوا عن غري دينهم الذي كانو

الوجه الثالث قال األصم قال بعضهم لبعض إن كذبتموه يف مجيع ما جاء به فإن عوامكم يعلمون كذبكم ألن كثرياً 
عناد مما جاء به حق ولكن صدقوه يف بعض وكذبوه يف بعض حىت حيمل الناس تكذيبكم له على اإلنصاف ال على ال

  فيقبلوا قولكم



نزل اهللا االحتمال الثاين أن يكون قوله َوقَالَت طَّاِئفَةٌ  ّمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ءاِمُنواْ بِالَِّذي أُنزِلَ َعلَى الَِّذيَن بعض ما أ
والقائلون هبذا القول محلوه على أمر القبلة وذكروا فيه وجهني األول قال ابن عباس وجه النهار أوله وهو صالة 

كان يصلي إىل بيت املقدس بعد أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصبح واكفروا آخره يعين صالة الظهر وتقريره أنه 
قدم املدينة ففرح اليهود بذلك وطمعوا أن يكون منهم فلما حوله اهللا إىل الكعبة كان ذلك عند صالة الظهر قال 

الْكَِتابِ ءاِمنُواْ بِالَِّذي أُنزِلَ يعين آمنوا بالقبلة اليت صلّى إليها صالة كعب بن األشرف وغريه َوقَالَت طَّاِئفَةٌ  ّمْن أَْهلِ 
الصبح فهي احلق واكفروا بالقبلة اليت صلّى إليها صالة الظهر وهي آخر النهار وهي الكفر الثاين أنه ملا حولت 

ار مث اكفروا هبذه القبلة يف آخر القبلة إىل الكعبة شق ذلك عليهم فقال بعضهم لبعض صلوا إىل الكعبة يف أول النه
النهار وصلوا إىل الصخرة لعلّهم يقولون إن أهل الكتاب أصحاب العلم فلوال أهنم عرفوا بطالن هذه القبلة ملا 

  تركوها فحينئذ يرجعون عن هذه القبلة
هذه احليلة كانت خمفية املسألة الثانية الفائدة يف إخبار اهللا تعاىل عن تواضعهم على هذه احليلة من وجوه األول أن 

فيما بينهم وما أطلعوا عليها أحداً من األجانب فلما أخرب الرسول عنها كان ذلك إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً 
الثاين أنه تعاىل ملا أطلع املؤمنني على تواطئهم على هذه احليلة مل حيصل هلذه احليلة أثر يف قلوب املؤمنني ولوال هذا 

ا أثرت هذه احليلة يف قلب بعض من كان يف إميانه ضعف الثالث أن القوم ملا افتضحوا يف هذه اإلعالن لكان رمب
  احليلة صار ذلك رادعاً هلم عن اإلقدام على أمثاهلا من احليل والتلبيس

املسألة الثالثة وجه النهار هو أوله والوجه يف اللغة هو مستقبل كل شيء ألنه أول ما يواجه منه كما يقال ألول 
الثوب وجه الثوب روى ثعلب عن ابن األعرايب أتيته بوجه هنار وصدر هنار وشباب هنار أي أول النهار وأنشد 

  الربيع بن زياد فقال من كان مسروراً مبقتل مالك
  فليأت نسوتنا بوجه هنار

َتى أََحٌد مِّثْلَ َمآ أُوِتيُتمْ أَْو ُيحَآجُّوكُْم ِعندَ رَبِّكُْم قُلْ إِنَّ َوالَ ُتْؤِمنُوا إِالَّ ِلَمن تَبَِع ِديَنكُْم قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه أَن ُيْؤ
  فَْضلِ الْعَِظيمِالْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َمن َيَشآُء وَاللَُّه َواِسٌع َعِليٌم َيخَْتصُّ بَِرْحَمِتِه َمن َيَشآُء َواللَُّه ذُو الْ

  م اليهود وفيه وجهان األول املعىن وال تصدقوا إال نبياً يقرراتفق املفسرون على أن هذا بقية كال

شرائع التوراة فأما من جاء بتغيري شيء من أحكام التوراة فال تصدقوه وهذا هو مذهب اليهود إىل اليوم وعلى هذا 
 يقال صدقت لفالن وكون التفسري تكون الالم يف قوله ُتؤِْمُنواْ إِالَّ ِلَمن َتبِعَ صلة زائدة فإنه يقال صدقت فالناً وال

واملراد ردفكم والثاين أنه ذكر قبل هذه اآلية قوله )  ٧٢النمل ( هذه الالم صلة زائدة جائز كقوله تعاىل رَِدَف لَكُم 
  َوقَالَت طَّاِئفَةٌ  ّمْن أَْهلِ الِْكتَابِ

وا بذلك اإلميان إال ألجل من تبع دينكم كأهنم قالوا مث قال يف هذه اآلية َوالَ ُتْؤِمنُواْ إِالَّ ِلَمن تَبَِع ِديَنكُمْ أي ال تأت
ليس الغرض من اإلتيان بذلك التلبيس إال بقاء أتباعكم على دينكم فاملعىن وال تأتوا بذلك اإلميان إال ألجل من تبع 

  دينكم فإن مقصود كل واحد حفظ أتباعه وأشياعه على متابعته
ِه قال ابن عباس رضي اهللا عنهما معناه الدين دين اهللا ومثله يف سورة البقرة قُلْ مث قال تعاىل قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَّ

  ) ١٢٠البقرة ( إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى 
واعلم أنه ال بد من بيان أنه كيف صار هذا الكالم جواباً عما حكاه عنهم فنقول أما على الوجه األول وهو قوهلم 

ذا الكالم إمنا صلح جواباً عنه من حيث أن الذي هم عليه إمنا ثبت ديناً من جهة اهللا ألنه ال دين إال ما هم عليه فه
تعاىل أمر به وأرشد إليه وأوجب االنقياد له وإذا كان كذلك فمىت أمر بعد ذلك بغريه وأرشد إىل غريه وأوجب 



دين إمنا صار ديناً حبكمه وهدايته فحيثما كان االنقياد إىل غريه كان نبياً جيب أن يتبع وإن كان خمالفاً ملا تقدم ألن ال
 الَْمْشرِقُ حكمه وجبت متابعته ونظريه قوله تعاىل جواباً هلم عن قوهلم َما َولَّاُهْم َعن ِقْبلَِتهُِم الَِّتى كَانُواْ َعلَْيَها قُل لّلَِّه

أي جهة شاء وأما على الوجه الثاين فاملعىن يعين اجلهات كلها هللا فله أن حيول القبلة إىل )  ١٤٢البقرة ( َوالَْمغْرُِب 
  أن اهلدى هدى اهللا وقد جئتكم به فلن ينفعكم يف دفعه هذا الكيد الضعيف

  مث قال تعاىل أَن يُْؤَتى أََحٌد مّثْلَ َما أُوِتيُتمْ أَْو ُيَحاجُّوكُْم ِعنَد َرّبكُْم
من مجلة كالم اهللا تعاىل أو يكون من مجلة كالم واعلم أن هذه اآلية من املشكالت الصعبة فنقول هذا إما أن يكون 

  اليهود ومن تتمة قوهلم وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم وقد ذهب إىل كل واحد من هذين االحتمالني قوم من املفسرين
 أما االحتمال األول ففيه وجوه األول قرأ ابن كثري آن يؤيت مبد األلف على االستفهام والباقون بفتح األلف من غري
مد وال استفهام فإن أخذنا بقراءة ابن كثري فالوجه ظاهر وذلك ألن هذه اللفظة موضوعة للتوبيخ كقوله تعاىل أَن 

واملعىن أمن أجل أن يؤيت أحد شرائع )  ١٥ ١٤القلم ( كَانَ ذَا َمالٍ وََبنَِني إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه ءايَاُتَنا قَالَ أَسَاِطُري االْوَِّلَني 
يتم من الشرائع ينكرون اتباعه مث حذف اجلواب لالختصار وهذا احلذف كثري يقول الرجل بعد طول مثل ما أوت

العتاب لصاحبه وتعديده عليه ذنوبه بعد كثرة إحسانه إليه أمن قلة إحساين إليك أمن إهانيت لك واملعىن أمن أجل 
( ْيلِ سَاجِداً َوقَاِئماً َيْحذَُر االْخَِرةَ  َوَيْرجُواْ َرْحَمةَ  َرّبِه هذا فعلت ما فعلت ونظريه قوله تعاىل أَمَّْن ُهَو قَانٌِت ءاَناء الَّ

وهذا الوجه مروي عن جماهد وعيسى بن عمر أما قراءة من قرأ بقصر األلف من ءاٍن فقد ميكن أيضاً )  ٩الزمر 
باملد والقصر وكذا قوله أَن )  ٦البقرة ( نِذرُْهْم محلها على معىن االستفهام كما قرىء َسَواء َعلَْيهِْم ءأَنذَرَْتُهْم أَْم لَْم ُت

  كَانَ ذَا َمالٍ وََبنَِني قرىء باملد والقصر وقال امرؤ القيس

  تروح من احلي أم تبتكر
  وماذا عليك ومل تنتظر

ناه أراد أروح من احلي فحذف ألف االستفهام وإذا ثبت أن هذه القراءة حمتملة ملعىن االستفهام كان التقدير ما شرح
  يف القراءة األوىل

أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الثاين أن أولئك ملا قالوا ألتباعهم ال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم أمر اهللا تعاىل نبيه 
وكُْم يعين هؤالء يقول هلم إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه فال تنكروا أَن ُيْؤِتَينِ أََحدٌ سواكم من اهلدى مّثْلُ َما أُوِتيُتْم أَْو ُيَحاجُّ

املسلمني بذلك ِعنَد َرّبكُْم إن مل تقبلوا ذلك منهم أقصى ما يف الباب أنه يفتقر يف هذا التأويل إىل إضمار قوله فال 
تنكروا ألن عليه دليالً وهو قوله إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه فإنه ملا كان اهلدى هدى اهللا كان له تعاىل أن يؤتيه من يشاء 

  ده ومىت كان كذلك لزم ترك اإلنكارمن عبا
)  ١٧فصلت ( الوجه الثالث إن اهلدى اسم للبيان كقوله تعاىل َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم فَاسَْتَحبُّواْ الْعََمى َعلَى الُْهَدى 

وِتيُتْم خرب بإضمار حرف ال والتقدير فقوله إِنَّ الُْهَدى مبتدأ وقوله ُهَدى اللَِّه بدل منه وقوله أَن ُيؤَْتى أََحٌد مّثْلَ َما أُ
قل يا حممد ال شك أن بيان اهللا هو أن ال يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وهو دين اإلسالم الذي هو أفضل األديان وأن ال 
حياجوكم يعين هؤالء اليهود عند ربكم يف اآلخرة ألنه يظهر هلم يف اآلخرة أنكم حمقون وأهنم مضلون وهذا التأويل 

  أي أن ال تضلوا)  ٤٤النساء ( ال أنه ال بد من إضمار حرف ال وهو جائز كما يف قوله تعاىل أَن َتِضلُّواْ ليس فيه إ
الوجه الرابع الُْهَدى اسم و ُهَدى اللَِّه بدل منه و أَن ُيؤَْتى أََحٌد خربه والتقدير إن هدى اهللا هو أن يؤيت أحد مثل ما 

حَاجُّوكُْم ِعندَ رَّبكُْم ال بد فيه من إضمار والتقدير أو حياجوكم عند ربكم أوتيتم وعلى هذا التأويل فقوله أَْو ُي
فيقضى لكم عليهم واملعىن أن اهلدى هو ما هديتكم به من دين اإلسالم الذي من حاجكم به عندي قضيت لكم 



ونه راضياً عنهم وذلك عليه ويف قوله ِعنَد رَّبكُْم ما يدل على هذا اإلضمار وألن حكمه بكونه رباً هلم يدل على ك
  مشعر بأنه حيكم هلم وال حيكم عليهم

واالحتمال الثاين أن يكون قوله أَن ُيؤَْتى أََحٌد مّثْلَ َما أُوتِيُتْم من تتمة كالم اليهود وفيه تقدمي وتأخري والتقدير وال 
  دى هدى اهللا وأن الفضلتؤمنوا إال ملن تبع دينكم أن يؤيت أحد مثل ما أوتيتم أو حياجوكم عند ربكم قل إن اهل

بيد اهللا قالوا واملعىن ال تظهروا إميانكم بأن يؤيت أحد مثل ما أوتيتم إال ألهل دينكم وأسروا تصديقكم بأن املسلمني 
قد أوتوا من كتب اهللا مثل ما أوتيتم وال تفشوه إال إىل أشياعكم وحدهم دون املسلمني لئال يزيدهم ثباتاً ودون 

  هم ذلك إىل اإلسالماملشركني لئال يدعو
أما قوله أَْو ُيحَاجُّوكُْم ِعندَ رَّبكُْم فهو عطف على أن يؤتى والضمري يف حياجوكم ألحد ألنه يف معىن اجلمع مبعىن وال 

تؤمنوا لغري أتباعكم إن املسلمني حياجونكم يوم القيامة باحلق ويغالبونكم عند اهللا باحلجة وعندي أن هذا التفسري 
وجوه األول إن جد القوم يف حفظ أتباعهم عن قبول دين حممد عليه السالم كان أعظم من  ضعيف وبيانه من

جدهم يف حفظ غري أتباعهم وأشياعهم عنه فكيف يليق أن يوصي بعضهم بعضاً باإلقرار مبا يدل على صحة دين 
هذا يف غاية البعد الثاين عند أتباعهم وأشياعهم وأن ميتنعوا من ذلك عند األجانب ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

أن على هذا التقدير خيتل النظم ويقع فيه تقدمي وتأخري ال يليق بكالم الفصحاء والثالث إن على هذا التقدير ال بد 
من احلذف فإن التقدير قبل إن اهلدى هدى اهللا وإن الفضل بيد اهللا وال بد من حذف قُلْ يف قوله قُلْ إِنَّ الْفَْضلَ بَِيِد 

الرابع إنه كيف وقع قوله قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه فيما بني جزأى كالم واحد فإن هذا يف غاية البعد عن الكالم  اللَِّه
املستقيم قال القفال حيتمل أن يكون قوله قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه كالم أمر اهللا نبيه أن يقوله عند انتهاء احلكاية عن 

) صلى اهللا عليه وسلم ( وضع ألنه ملا حكى عنهم يف هذا املوضع قوالً باطالً ال جرم أدب رسوله اليهود إىل هذا امل
بأن يقابله بقول حق مث يعود إىل حكاية متام كالمهم كما إذا حكى املسلم عن بعض الكفار قوالً فيه كفر فيقول عند 

قول تعاىل اهللا مث يعود إىل متام احلكاية فيكون قوله بلوغه إىل تلك الكلمة آمنت باهللا أو يقول ال إاله إال اهللا أو ي
مث أمر تعاىل قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه من هذا الباب مث أتى بعده بتمام قول اليهود إىل قوله أَوْ ُيَحاجُّوكُْم ِعنَد َرّبكُْم 

ل له قُلْ إِنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه إىل آخر مبحاجتهم يف هذا وتنبيههم على بطالن قوهلم فقي) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
  اآلية

اإلشكال اخلامس يف هذه الوجوه أن اإلميان إذا كان مبعىن التصديق ال يتعدى إىل املصدق حبرف الالم ال يقال 
ىل صدقت لزيد بل يقال صدقت زيداً فكان ينبغي أن يقال وال تؤمنوا إال من تبع دينكم وعلى هذا التقدير حيتاج إ
حذف الالم يف قوله ِلَمن َتبَِع ِديَنكُْم وحيتاج إىل إضمار الباء أو ما جيري جمراه يف قوله أَن يُْؤَتى ألن التقدير وال 

تصدقوا إال من تبع دينكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم فقد اجتمع يف هذا التفسري احلذف واإلضمار وسوء النظم 
 يبعد أن حيمل اإلميان على اإلقرار فيكون املعىن وال تقروا بأن يؤتى أحد مثل وفساد املعىن قال أبو علي الفارسي ال

ما أوتيتم إال ملن تبع دينكم وعلى هذا التقدير ال تكون الالم زائدة لكن ال بد من إضمار حرف الباء أو ما جيري 
  جمراه على كل حال فهذا حمصل ما قيل يف تفسري هذه اآلية واهللا أعلم مبراده

  ل تعاىل قُلْ إِنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه يُْؤِتيِه َمن َيَشاء وَاللَُّه واِسٌع َعِليٌممث قا
واعلم أنه تعاىل حكى عن اليهود أمرين أحدمها أن يؤمنوا وجه النهار ويكفروا آخره ليصري ذلك شبهة للمسلمني 

  يف صحة اإلسالم
واملعىن أن مع كمال هداية اهللا وقوة بيانه ال يكون هلذه الشبهة الركيكة فأجاب عنه بقوله قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه 



  قوة وال أثر والثاين أنه حكى عنهم أهنم استنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتوا من الكتاب واحلكم والنبوة
رسالة وهو يف اللغة عبارة عن الزيادة فأجاب عنه بقوله قُلْ إِنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه يُْؤِتيِه َمن َيَشاء واملراد بالفضل ال

وأكثر ما يستعمل يف زيادة اإلحسان والفاضل الزائد على غريه يف خصال اخلري مث كثر استعمال الفضل لكل نفع 
قصد به فاعله اإلحسان إىل الغري وقوله بَِيِد اللَِّه أي إنه مالك له قادر عليه وقوله ُيؤِْتيِه َمن َيَشاء أي هو تفضل 

على مشيئته وهذا يدل على أن النبوة حتصل بالتفضل ال باالستحقاق ألنه تعاىل جعلها من باب الفضل  موقوف
الذي لفاعله أن يفعله وأن ال يفعله وال يصح ذلك يف املستحق إال على وجه اجملاز وقوله َواللَُّه واِسٌع َعِليٌم مؤكد 

ه عليماً على كمال العلم فيصح منه ملكان القدرة أن هلذا املعىن ألن كونه واسعاً يدل على كمال القدرة وكون
يتفضل على أي عبد شاء بأي تفضل شاء ويصح منه ملكان كمال العلم أن ال يكون شيء من أفعاله إال على وجه 

  احلكمة والصواب

قدم والفرق بني هذه اآلية وبني ما قبلها مث قال َيخَْتصُّ بَِرْحَمِتِه َمن َيَشاء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ وهذا كالتأكيد ملا ت
أن الفضل عبارة عن الزيادة مث إن الزيادة من جنس املزيد عليه فبّين بقوله إِنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه إنه قادر على أن يؤتى 

ن َيَشاء والرمحة بعض عباده مثل ما آتاهم من املناصب العالية ويزيد عليها من جنسها مث قال َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َم
املضافة إىل اهللا سبحانه أمر أعلى من ذلك الفضل فإن هذه الرمحة رمبا بلغت يف الشرف وعلو الرتبة إىل أن ال تكون 

من جنس ما آتاهم بل تكون أعلى وأجل من أن تقاس إىل ما آتاهم وحيصل من جمموع اآليتني إنه ال هناية ملراتب 
قصر إنعامه وإكرامه على مراتب معينة وعلى أشخاص معينني جهل بكمال اهللا يف إعزاز اهللا وإكرامه لعباده وأن 

  القدرة واحلكمة
قَآِئًما ؤَدِِّه إِلَْيَك إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه َوِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ َمْن إِن َتأَْمْنُه بِِقْنطَارٍ يَُؤدِِّه إِلَْيَك َومِْنُهْم مَّْن إِن َتأَْمْنهُ بِِدينَارٍ الَّ ُي

 َبلَى َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه وَاتَّقَى ذاِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ لَْيَس َعلَْيَنا ِفى اُألمِّيَِّني سَبِيلٌ َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب وَُهْم َيْعلَُمونَ
  فَإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَّقَِني

األول أنه تعاىل حكى عنهم يف اآلية املتقدمة أهنم ادعوا أهنم أوتوا من اعلم أن تعلق هذه اآلية مبا قبلها من وجهني 
املناصب الدينية ما مل يؤت أحد غريهم مثله مث إنه تعاىل بّين أن اخليانة مستقبحة عند مجيع أرباب األديان وهم 

ح أحواهلم فيما يتعلق مصرون عليها فدل هذا على كذهبم والثاين أنه تعاىل ملا حكى عنهم يف اآلية املتقدمة قبائ
حكى يف هذه اآلية بعض قبائح أحواهلم )  ٧٣آل عمران ( باألديان وهو أهنم قالوا الَ ُتْؤِمنُواْ إِالَّ ِلَمن تَبَِع ِديَنكُْم 

  فيما يتعلق مبعاملة الناس وهو إصرارهم على اخليانة والظلم وأخذ أموال الناس يف القليل والكثري وههنا مسائل
وىل اآلية دالة على انقسامهم إىل قسمني بعضهم أهل األمانة وبعضهم أهل اخليانة وفيه أقوال األول أن املسألة األ

أهل األمانة منهم هم الذين أسلموا أما الذين بقوا على اليهودية فهم مصرون على اخليانة ألن مذهبهم أن حيل هلم 
وله تعاىل لَْيسُواْ َسَواء ّمْن أَْهلِ الِْكتَابِ أُمَّةٌ  قَاِئَمةٌ  قتل كل من خالفهم يف الدين وأخذ أمواهلم ونظري هذه اآلية ق

آل ( مع قوله ّمنُْهُم الُْمْؤِمُنونَ َوأَكْثَرُُهُم الْفَاِسقُونَ )  ١١٣آل عمران ( َيْتلُونَ ءايَاِت اللَِّه ءاَناء الَّْيلِ َوُهْم َيْسُجُدونَ 
رى وأهل اخليانة هم اليهود والدليل عليه ما ذكرنا أن مذهب اليهود الثاين أن أهل األمانة هم النصا)  ١١٠عمران 

أنه حيل قتل املخالف وحيل أخذ ماله بأي طريق كان الثالث قال ابن عباس أودع رجل عبد اهللا بن سالّم ألفاً ومائيت 
  أوقية من ذهب فأدى إليه



  وأودع آخر فنحاص بن عازوراء ديناراً فخانه فنزلت اآلية
ثانية يقال أمنته بكذا وعلى كذا كما يقال مررت به وعليه فمعىن الباء إلصاق األمانة ومعىن على استعالء املسألة ال

األمانة فمن اؤمتن على شيء فقد صار ذلك الشيء يف معىن امللتصق به لقربه منه واتصاله حبفظه وحياطته وأيضاً 
ذا حسن التعبري عن هذا املعىن بكلتا العبارتني وقيل إن صار املودع كاملستعلي على تلك األمانة واملستويل عليها فله

  معىن قولك أمنتك بدينار أي وثقت بك فيه وقولك أمنتك عليه أي جعلتك أميناً عليه وحافظاً له
املسألة الثالثة املراد من ذكر القنطار والدينار ههنا العدد الكثري والعدد القليل يعين أن فيهم من هو يف غاية األمانة 

 لو اؤمتن على األموال الكثرية أدى األمانة فيها ومنهم من هو يف غاية اخليانة حىت لو اؤمتن على الشيء القليل حىت
ِمْنهُ طَاراً فَالَ َتأُْخذُواْ فإنه جيوز فيه اخليانة ونظريه قوله تعاىل َوإِنْ أََردْتُُّم اْسِتْبَدالَ َزْوجٍ مَّكَانَ َزْوجٍ َوءاَتيُْتْم إِْحَداُهنَّ ِقْن

وعلى هذا الوجه فال حاجة بنا إىل ذكر مقدار القنطار وذكروا فيه وجوهاً األول إن القنطار )  ٢٠النساء ( َشْيئاً 
ألف ومائتا أوقية قالوا ألن اآلية نزلت يف عبد اهللا بن سالّم حني استودعه رجل من قريش ألفاً ومائيت أوقية من 

لقنطار هو ذلك املقدار الثاين روي عن ابن عباس أنه ملء جلد ثور من الذهب فرده ومل خين فيه فهذا يدل على ا
  املال الثالث قيل القنطار هو ألف ألف دينار أو ألف ألف درهم وقد تقدم القول يف تفسري القنطار

هذا املسألة الرابعة قرأ محزة وعاصم يف رواية أيب بكر ُيَؤّدهِ بسكون اهلاء وروي ذلك عن أيب عمرو وقال الزجاج 
غلط من الراوي عن أيب عمرو كما غلط يف َبارِِئكُمْ بإسكان اهلمزة وإمنا كان أبو عمرو خيتلس احلركة واحتج 

الزجاج على فساد هذه القراءة بأن قال اجلزاء ليس يف اهلاء وإمنا هو فيما قبل اهلاء واهلاء اسم املكىن واألمساء ال 
( م اهلاء إذا حترك ما قبلها فيقول ضربته ضرباً شديداً كما يسكنون جتزم يف الوصل وقال الفراء من العرب من جيز

  أنتم وقمتم وأصلها الرفع وأنشد ملا رأى أن ال دعه وال شبع) ميم 
  وقرىء أيضاً باختالس حركة اهلاء اكتفاء بالكسرة من الياء وقرىء بإشباع الكسرة يف اهلاء وهو األصل

  أَْمْنُه بِِدينَارٍ الَّ ُيؤَدِِّه إِلَْيَك إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئًما وفيه مسألتانمث قال تعاىل َوِمْنُهْم مَّْن إِن َت
وجهان منهم من محله على حقيقته قال السدي يعين إال ما دمت قائماً على رأسه ) القائم ( املسألة األوىل يف لفظ 

ا دفعت إليه ما دمت قائماً على رأسه فإن أنظرت وأخرت باالجتماع معه واملالزمة له واملعىن أنه إمنا يكون معترفاً مب
على جمازه مث ذكروا فيه وجوهاً األول قال ابن عباس املراد من هذا القيام ) القائم ( أنكر ومنهم من محل لفظ 

دليل اإلحلاح واخلصومة والتقاضي واملطالبة قال ابن قتيبة أصله أن املطالب للشيء يقوم فيه والتارك له يقعد عنه 
أي عامله بأمر اهللا غري تاركه مث قيل لكل من واظب على مطالبة أمر أنه )  ١١٣آل عمران ( قوله تعاىل أُمَّةٌ  قَاِئَمةٌ  

قام به وإن مل يكن مث قيام الثاين قال أبو علي الفارسي القيام يف اللغة مبعىن الدوام والثبات وذكرنا ذلك يف قوله تعاىل 
أي دائماً ثابتاً ال ينسخ فمعىن قوله إِالَّ َما ُدْمتَ )  ١٦١األنعام ( ومنه قوله دِيًنا ِقَيًما )  ٣البقرة ( َ  ُيِقيُمونَ الصَّلَواة

  َعلَْيِه قَاِئًما أي دائماً ثابتاً يف مطالبتك إياه بذلك املال

لدين ألن اإلنسان قد يأمتن غريه على الوديعة املسألة الثانية يدخل حتت قوله َمْن إِن َتأَْمْنهُ بِِقْنطَارٍ و بِِديَنارٍ العني وا
وعلى املبايعة وعلى املقاوضة وليس يف اآلية ما يدل على التعيني واملنقول عن ابن عباس أنه محله على املبايعة فقال 

نزلت يف منهم من تبايعه بثمن القنطار فيؤده إليك ومنهم من تبايعه بثمن الدينار فال يؤده إليك ونقلنا أيضاً أن اآلية 
أن رجالً أودع ماالً كثرياً عند عبد اهللا بن سالم وماالً قليالً عند فنحاص بن عازوراء فخان هذا اليهودي يف القليل 

  وعبد اهللا بن سالم أدى األمانة فثبت أن اللفظ حمتمل لكل األقسام
يلٌ واملعىن إن ذلك االستحالل واخليانة هو بسبب أهنم مث قال تعاىل ذاِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ لَْيَس َعلَْيَنا ِفى االّميَِني َسبِ



  يقولون ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل وههنا مسائل
املسألة األوىل ذكروا يف السبب الذي ألجله اعتقد اليهود هذا االستحالل وجوهاً األول أهنم مبالغون يف التعصب 

ل أخذ ماله بأي طريق كان وروي يف اخلرب أنه ملا نزلت هذه اآلية قال لدينهم فال جرم يقولون حيل قتل املخالف وحي
كذب أعداء اهللا ما من شيء كان يف اجلاهلية إال وهو حتت قدمي إال األمانة فإهنا مؤداة إىل الرب ( عليه السالم 

واخللق لنا عبيد فال سبيل ألحد علينا إذا )  ١٨املائدة ( الثاين أن اليهود قالوا َنْحُن أَْبَناء اللَِّه َوأَحِبَّاُؤُه ) والفاجر 
أكلنا أموال عبيدنا الثالث أن اليهود إمنا ذكروا هذا الكالم ال مطلقاً لكل من خالفهم بل للعرب الذين آمنوا 

روي أن اليهود بايعوا رجاالً يف اجلاهلية فلما أسلموا طالبوهم باألموال فقالوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( بالرسول 
لكم علينا حق ألنكم تركتم دينكم وأقول من احملتمل أنه كان من مذهب اليهود أن من انتقل من دين باطل ليس 

إىل دين آخر باطل كان يف حكم املرتد فهم وإن اعتقدوا أن العرب كفار إال أهنم ملا اعتقدوا يف اإلسالم أنه كفر 
  حكموا على العرب الذين أسلموا بالردة

التوبة ( السبيل املراد منه نفي القدرة على املطالبة واإللزام قال تعاىل َما َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمن سَبِيلٍ املسألة الثانية نفي 
وقال َولََمنِ انَتَصرَ َبْعَد ظُلِْمِه فَأُْولَِئَك َما )  ١٤١النساء ( وقال َولَن َيجَْعلَ اللَُّه لِلْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنِنيَ َسبِيالً )  ٩١

  ) ٤٢ ٤١الشورى ( َعلَْيهِْم ّمن َسبِيلٍ إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس 
أُمياً قيل ألنه كان ال يكتب وذلك ألن ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة االّمىّ  منسوب إىل األم ومسي النيب 

  ن ال يكتب وقيل نسب إىل مكة وهي أم القرىاألم أصل الشيء فمن ال يكتب فقد بقي على أصله يف أ
مث قال تعاىل َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ وفيه وجوه األول أهنم قالوا إن جواز اخليانة مع املخالف 

وجرمه  مذكور يف التوراة وكانوا كاذبني يف ذلك وعاملني بكوهنم كاذبني فيه ومن كان كذلك كانت خيانته أعظم
  أفحش الثاين أهنم يعلمون كون اخليانة حمرمة الثالث أهنم يعلمون ما على اخلائن من اإلمث

  مث قال تعاىل َبلَى َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه وَاتَّقَى فَإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَّقَِني
َنا ِفى االّميَِني َسبِيلٌ فقال اهللا تعاىل راداً اعلم أن يف بَلَى وجهني أحدمها أنه جملرد نفي ما قبله وهو قوله لَْيَس َعلَْي

عليهم َبلَى عليهم سبيل يف ذلك وهذا اختيار الزجاج قال وعندي وقف التمام على َبلَى وبعده استئناف والثاين أن 
  كلمة َبلَى كلمة تذكر ابتداء لكالم آخر يذكر بعده وذلك

م حنن أحباء اهللا تعاىل فذكر اهللا تعاىل أن أهل الوفاء بالعهد ألن قوهلم ليس علينا فيما نفعل جناح قائم مقام قوهل
والتقى هم الذين حيبهم اهللا تعاىل ال غريهم وعلى هذا الوجه فإنه ال حيسن الوقف على َبلَى وقوله َمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه 

هِ يف قوله َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه مضى الكالم يف معىن الوفاء بالعهد والضمري يف بِعَْهِدِه جيوز أن يعود على اسم اللَّ
  الْكَِذَب وجيوز أن يعود على ِمْن ألن العهد مصدر فيضاف إىل املفعول وإىل الفاعل وههنا سؤاالن

السؤال األول بتقدير ءانٍ يكون الضمري عائداً إىل الفاعل وهو ِمْن فإنه حيتمل أنه لو وىف أهل الكتاب بعهودهم 
  يكتسبون حمبة اهللا تعاىلوتركوا اخليانة فإهنم 

اجلواب األمر كذلك فإهنم إذا أوفوا بالعهود أوفوا أول كل شيء بالعهد األعظم وهو ما أخذ اهللا عليهم يف كتاهبم 
ولو اتقوا اهللا يف ترك اخليانة التقوه يف ترك الكذب على اهللا ويف ترك ) صلى اهللا عليه وسلم ( من اإلميان مبحمد 

  حتريف التوراة
  الثاين أين الضمري الراجع من اجلزاء إىل ِمْن السؤال

  اجلواب عموم املتقني قام مقام رجوع الضمري



واعلم أن هذه اآلية دالة على تعظيم أمر الوفاء بالعهد وذلك ألن الطاعات حمصورة يف أمرين التعظيم ألمر اهللا 
نفعة اخللق فهو شفقة على خلق اهللا وملا والشفقة على خلق اهللا فالوفاء بالعهد مشتمل عليهما معاً ألن ذلك سبب مل

أمر اهللا به كان الوفاء به تعظيماً ألمر اهللا فثبت أن العبارة مشتملة على مجيع أنواع الطاعات والوفاء بالعهد كما 
ميكن يف حق الغري ميكن أيضاً يف حق النفس ألن الوايف بعهد النفس هو اآليت بالطاعات والتارك للمحرمات ألن عند 

  تفوز النفس بالثواب وتبعد عن العقاب ذلك
ِ َوالَ ُيكَلُِّمُهمُ اللَُّه َوالَ َينظُُر إِلَْيهِمْ إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيمَانِهِْم ثََمًنا قَِلًيال أُْولَاِئَك الَ َخلَاَق لَُهْم ِفى االٌّ ِخَرة 

  َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌمَيْوَم الِْقَياَمةِ  َوالَ ُيَزكِّيهِْم 
اعلم أن يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجوهاً األول أنه تعاىل ملا وصف اليهود باخليانة يف أموال الناس مث من املعلوم أن 

اخليانة يف أموال الناس ال تتمشى إال باألميان الكاذبة ال جرم ذكر عقيب تلك اآلية هذه اآلية املشتملة على وعيد 
آل عمران ( لى األميان الكاذبة الثاين أنه تعاىل ملا حكى عنهم أهنم َيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ من يقدم ع

وال شك أن عهد اهللا على كل مكلف أن ال يكذب على اهللا وال خيون يف دينه ال جرم ذكر هذا الوعيد )  ٧٥
ابقة خيانتهم يف أموال الناس مث ذكر يف هذه اآلية خيانتهم يف عهد اهللا عقيب ذلك الثالث أنه تعاىل ذكر يف اآلية الس

  وخيانتهم يف تعظيم أمسائه حني حيلفون هبا كذباً ومن الناس من

قال هذه اآلية ابتداء كالم مستقل بنفسه يف املنع عن األميان الكاذبة وذلك ألن اللفظ عام والروايات الكثرية دلت 
أقوام أقدموا على األميان الكاذبة وإذا كان كذلك وجب اعتقاد كون هذا الوعيد عاماً يف حق على أهنا إمنا نزلت يف 

  كل من يفعل هذا الفعل وأنه غري خمصوص باليهود
  ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل اختلفت الروايات يف سبب النزول فمنهم من خصها باليهود الذين شرح اهللا أحواهلم يف اآليات 
  نهم من خصها بغريهماملتقدمة وم

أما األول ففيه وجهان األول قال عكرمة إهنا نزلت يف أحبار اليهود كتموا ما عهد اهللا إليهم يف التوراة من أمر حممد 
وكتبوا بأيديهم غريه وحلفوا بأنه من عند اهللا لئال يفوهتم الرشا واحتج هؤالء بقوله تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

أَ الثاين أهنا نزلت يف ادعائهم أنه لَْيَس َعلَْيَنا ِفى االّميِنيَ )  ٤٠البقرة ( ْوفُواْ بِعَْهِدى أُوفِ َبْعدِكُم يف سورة البقرة َو
  كتبوا بأيديهم كتاباً يف ذلك وحلفوا أنه من عند اهللا وهو قول احلسن)  ٧٥آل عمران ( َسبِيلٌ 

( عث بن قيس وخصم له يف أرض اختصما إىل رسول اهللا وأما االحتمال الثاين ففيه وجوه األول أهنا نزلت يف األش
فهم ) فعليك اليمني ( فقال الرجل ليس يل بينة فقال لألشعث ) أقم بيَِّنَتك ( فقال للرجل ) صلى اهللا عليه وسلم 

األشعث باليمني فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فنكل األشعث عن اليمني ورد األرض إىل اخلصم واعترف باحلق وهو 
ول ابن جريج الثاين قال جماهد نزلت يف رجل حلف مييناً فاجرة يف تنفيق سلعته الثالث نزلت يف عبدان وامرىء ق

يف أرض فتوجه اليمني على امرىء القيس فقال أنظرين إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( القيس اختصما إىل الرسول 
  لالغد مث جاء من الغد وأقر له باألرض واألقرب احلمل على الك

يق فقوله إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه يدخل فيه مجيع ما أمر اهللا به ويدخل فيه ما نصب عليه األدلة ويدخل فيه املواث
  املأخوذة من جهة الرسول ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه ألن كل ذلك من عهد اهللا الذي يلزم الوفاء به

اآلية وقال َوأَْوفُواْ بِالْعَْهِد إِنَّ الْعَْهَد كَانَ )  ٧٥التوبة ( َد اللََّه لَِئْن ءاتَاَنا ِمن فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ قال تعاىل َوِمنُْهْم مَّْن َعاَه
( َه َعلَْيِه وقال ّمَن الُْمْؤِمنَِني رَِجالٌ َصَدقُواْ َما َعاَهدُواْ اللَّ)  ٧اإلنسان ( وقال ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ )  ٣٤اإلسراء ( َمْسُؤوالً 



وقد ذكرنا يف سورة البقرة معىن الشراء وذلك ألن املشتري يأخذ شيئاً ويعطي شيئاً فكل واحد من )  ٢٣األحزاب 
املعطى واملأخوذ مثن لآلخر وأما األميان فحاهلا معلوم وهي احللف اليت يؤكد هبا اإلنسان خربه من وعد أو وعيد أو 

  إنكار أو إثبات
كّيهِْم وَلَُهْم َعذَابٌ لَِئَك الَ َخلَاَق لَُهْم ِفى االِْخَرةِ  َوالَ ُيكَلُّمُهُم اللَُّه َوالَ َينظُُر إِلَيْهِْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوالَ ُيَزمث قال تعاىل أُْو

أربعة أَلِيٌم واعلم أنه تعاىل فرع على ذلك الشرط وهو الشراء بعهد اهللا واألميان مثناً قليالً مخسة أنواع من اجلزاء 
منها يف بيان صريورهتم حمرومني عن الثواب واخلامس يف بيان وقوعهم يف أشد العذاب أما املنع من الثواب فاعلم أن 

  الثواب عبارة عن املنفعة اخلالصة املقرونة بالتعظيم
  ةفاألول وهو قوله أُوْلَِئَك الَ َخلَاقَ لَُهْم ِفى االِْخَرةِ  إشارة إىل حرماهنم عن منافع اآلخر

التعظيم وأما الثالثة الباقية وهي قوله َوالَ ُيكَلُّمُهمُ اللَُّه َوالَ َينظُُر إِلَْيهِْم َوالَ ُيَزكّيهِْم فهو إشارة إىل حرماهنم عن 
  واإلعزاز

 وأما اخلامس وهو قوله َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم فهو إشارة إىل العقاب وملا نبهت هلذا الترتيب فلنتكلم يف شرح كل واحد
  من هذه اخلمسة

أما األول وهو قوله الَ َخلَاَق لَُهْم ِفى االِْخَرةِ  فاملعىن ال نصيب هلم يف خري اآلخرة ونعيمها واعلم أن هذا العموم 
مشروط بإمجاع األمة بعدم التوبة فإنه إن تاب عنها سقط الوعيد باإلمجاع وعلى مذهبنا مشروط أيضاً بعدم العفو 

  ) ٤٨النساء ( للََّه الَ َيْغِفرُ أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمن َيَشاء فإنه تعاىل قال إِنَّ ا
( اُنوا َيْعَملُونَ وأما الثاين وهو قوله َوالَ ُيكَلُّمُهُم اللَُّه ففيه سؤال وهو أنه تعاىل قال فََوَرّبَك لََنْسئَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني َعمَّا كَ

فكيف اجلمع بني هاتني )  ٦األعراف ( ل فَلََنْسئَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَيْهِْم َولََنْسئَلَنَّ الْمُْرَسِلَني وقا)  ٩٣ ٩٢احلجر 
اآليتني وبني تلك اآلية قال القفال يف اجلواب املقصود من كل هذه الكلمات بيان شدة سخط اهللا عليهم ألن من 

هللا عليه وإذا سخط إنسان على آخر قال له ال أكلمك وقد يأمر حبجبه منع غريه كالمه يف الدنيا فإمنا ذلك بسخط ا
عنه ويقول ال أرى وجه فالن وإذا جرى ذكره مل يذكره باجلميل فثبت أن هذه الكلمات كنايات عن شدة الغضب 

المه بغري نعوذ باهللا منه وهذا هو اجلواب الصحيح ومنهم من قال ال يبعد أن يكون إمساع اهللا جلّ جالله أولياءه ك
سفري تشريفاً عالياً خيتص به أولياءه وال يكلم هؤالء الكفرة والفساق وتكون احملاسبة معهم بكالم املالئكة ومنهم 

  من قال معىن هذه اآلية أنه تعاىل ال يكلمهم بكالم يسرهم وينفعهم واملعتد هو اجلواب األول
املراد إنه ال ينظر إليهم باإلحسان يقال فالن ال ينظر إىل فالن واملراد به وأما الثالث وهو قوله تعاىل َوالَ َينظُُر إِلَْيهِْم ف

نفي االعتداد به وترك اإلحسان إليه والسبب هلذا اجملاز أن من اعتد باإلنسان التفت إليه وأعاد نظره إليه مرة بعد 
ال جيوز أن يكون املراد من أخرى فهلذا السبب صار نظر اهللا عبارة عن االعتداد واإلحسان وإن مل يكن مث نظر و

هذا النظر الرؤية ألنه تعاىل يراهم كما يرى غريهم وال جيوز أن يكون املراد من النظر تقليب احلدقة إىل جانب 
املرئي التماساً لرؤيته ألن هذا من صفات األجسام وتعاىل إالهنا عن أن يكون جسماً وقد احتج املخالف هبذه اآلية 

  ليس للرؤية وإال لزم يف هذه اآلية أن ال يكون اهللا تعاىل رائياً هلم وذلك باطل) إىل ( حبرف على أن النظر املقرون 
وأما الرابع وهو قوله َوالَ ُيزَكّيهِْم ففيه وجوه األول أن ال يطهرهم من دنس ذنوهبم باملغفرة بل يعاقبهم عليها والثاين 

  زكياء والتزكية من املزكى للشاهد مدح منه لهال يزكيهم أي ال يثين عليهم كما يثين على أوليائه األ
واعلم أن تزكية اهللا عباده قد تكون على ألسنة املالئكة كما قال َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ بَابٍ َسلَاٌم 

( الَْملَِئكَةُ  َهاذَا َيْوُمكُُم الَِّذى كُنُتْم ُتوَعُدونَ  وقال َوَتَتلَقَّاُهُم)  ٢٤ ٢٣الرعد ( َعلَْيكُم بَِما َصَبرُْتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ 



وقد تكون بغري واسطة أما يف الدنيا )  ٢١فصلت ( َنْحُن أَْوِلَياؤُكُْم ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا َوِفى االِْخَرةِ  )  ١٠٣األنبياء 
  ) ٥٨يس ( رة فكقوله َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب رَِّحيمٍ وأما يف اآلخ)  ١١٢التوبة ( فكقوله التَّاِئُبونَ الَْعابُِدونَ 

وأما اخلامس وهو قوله َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم فاعلم أنه تعاىل ملا بّين حرماهنم من الثواب بّين كوهنم يف العقاب الشديد 
  املؤمل

ِمَن الِْكتَابِ َوَما ُهَو ِمَن الْكَِتابِ َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه َوَما  َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَرِيقًا َيلُْوونَ أَلِْسَنتَُهم بِالْكَِتابِ ِلَتْحَسُبوُه
  ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهمْ َيْعلَُمونَ

 حق اليهود وهي اعلم أن هذه اآلية تدل على أن اآلية املتقدمة نازلة يف اليهود بال شك ألن هذه اآلية نازلة يف
معطوفة على ما قبلها فهذا يقتضي كون تلك اآلية املتقدمة نازلة يف اليهود أيضاً واعلم أن اللي عبارة عن عطف 
الشيء ورده عن االستقامة إىل االعوجاج يقال لويت يده والتوى الشيء إذا احنرف والتوى فالن على إذا غري 

يل ( ن كذا إذا غريه ولوى فالناً عن رأيه إذا أماله عنه ويف احلديث أخالفه عن االستواء إىل ضده ولوى لسانه ع
  ) ٤٦النساء ( وقال تعاىل ُمْسَمعٍ َوراِعَنا لَّياً بِأَلِْسَنتِهِْم َوطَْعناً ِفى الّدينِ ) الواجد ظلم 

َنَتُهم معناه وأن يعمدوا إىل إذا عرفت هذا األصل ففي تأويل اآلية وجوه األول قال القفال رمحه اهللا قوله َيلُْوونَ أَلِْس
اللفظة فيحرفوهنا يف حركات اإلعراب حتريفاً يتغري به املعىن وهذا كثري يف لسان العرب فال يبعد مثله يف العربانية 

فلما فعلوا مثل ذلك يف اآليات الدالة على نبّوة حممد عليه الصالة والسالم من التوراة كان ذلك هو املراد من قوله 
ُوونَ أَلِْسنََتُهم وهذا تأويل يف غاية احلسن الثاين نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال إن النفر الذين ال تعاىل َيلْ

وخلطوه ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم كتبوا كتاباً شوشوا فيه نعت حممد 
  مث قالوا َهاذَا ِمْن ِعنِد اللَِّه) وسلم صلى اهللا عليه ( بالكتاب الذي كان فيه نعت حممد 

إذا عرفت هذا فنقول إن يل اللسان تثنيه بالتشدق والتنطع والتكلف وذلك مذموم فعّبر اهللا تعاىل عن قراءهتم لذلك 
الكتاب الباطل بلى اللسان ذماً هلم وعيباً ومل يعرب عنها بالقراءة والعرب تفرق بني ألفاظ املدح والذم يف الشيء 

  لواحد فيقولون يف املدح خطيب مصقع ويف الذم مكثار ثرثار
 يف قوله فقوله َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَرِيقًا َيلُْوونَ أَلِْسَنتَُهم بِالْكَِتابِ املراد قراءة ذلك الكتاب الباطل وهو الذي ذكره اهللا تعاىل

مث قال َوَما ُهَو ِمَن الْكَِتابِ أي وما )  ٧٩البقرة ( ولُونَ َهاذَا ِمْن ِعنِد اللَِّه فََوْيلٌ لّلَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِْكتَاَب بِأَْيِديهِْم ثُمَّ َيقُ
  هو الكتاب احلق املنّزل من عند اهللا بقي ههنا سؤاالن
  السؤال األول إىل ما يرجع الضمري يف قوله لَِتْحَسُبوُه

ا

  اجلواب إىل ما دل عليه قوله َيلُْوونَ أَلِْسَنتَُهم وهو احملّرف
  السؤال الثاين كيف ميكن إدخال التحريف يف التوراة مع شهرهتا العظيمة بني الناس

اجلواب لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل جيوز عليهم التواطؤ على التحريف مث إهنم عرضوا ذلك احملرف على 
ه آخر وهو أن بعض العوام وعلى هذا التقدير يكون هذا التحريف ممكناً واألصوب عندي يف تفسري اآلية وج

كان حيتاج فيها إىل تدقيق النظر وتأمل القلب والقوم كانوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( اآليات الدالة على نبّوة حممد 
يوردون عليها األسئلة املشوشة واالعتراضات املظلمة فكانت تصري تلك الدالئل مشتبهة على السامعني واليهود 

ت ما ذكرناه ال ما ذكرمت فكان هذا هو املراد بالتحريف وبلي األلسنة وهذا كانوا يقولون مراد اهللا من هذه اآليا
مثل ما أن احملق يف زماننا إذا استدل بآية من كتاب اهللا تعاىل فاملبطل يورد عليه األسئلة والشبهات ويقول ليس مراد 



  اهللا ما ذكرت فكذا يف هذه الصورة
لَِّه واعلم أن من الناس من قال إنه ال فرق بني قوله ِلَتْحَسُبوُه ِمَن الِْكتَابِ َوَما مث قال تعاىل َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعنِد ال

وكرر هذا الكالم )  ٧٨آل عمران ( ُهَو ِمَن الِْكتَابِ وبني قوله َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه 
ن فقالوا املغايرة حاصلة وذلك ألنه ليس كل ما مل يكن يف الكتاب مل يكن بلفظني خمتلفني ألجل التأكيد أما احملققو

  من عند اهللا فإن احلكم الشرعي قد ثبت تارة بالكتاب وتارة بالسنة وتارة باإلمجاع وتارة بالقياس والكل من عند اهللا
طف عليه النفي العام فقال َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعنِد فقوله ِلَتْحَسُبوُه ِمَن الْكَِتابِ َوَما ُهَو ِمَن الِْكَتابِ هذا نفي خاص مث ع

اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه وأيضاً جيوز أن يكون املراد من الكتاب التوراة ويكون املراد من قوهلم هو من عند اهللا أنه 
ألن القوم يف نسبة  موجود يف كتب سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم مثل أشعياء وأرمياء وحيقوق وذلك

التحريف إىل اهللا كانوا متحريين فإن وجدوا قوماً من األغمار والبله اجلاهلني بالتوراة نسبوا ذلك احملرف إىل أنه من 
التوراة وإن وجدوا قوماً عقالء أذكياء زعموا أنه موجود يف كتب سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم الذين جاؤا 

واحتج اجلبائي والكعيب به على أن فعل العبد غري خملوق هللا تعاىل فقاال لو كان يل اللسان  بعد موسى عليه السالم
بالتحريف والكذب خلقاً هللا تعاىل لصدق اليهود يف قوهلم إنه من عند اهللا ولزم الكذب يف قوله تعاىل إنه ليس من 

فسه ما هو من عنده مث قال وكفى خزياً لقوم عند اهللا وذلك ألهنم أضافوا إىل اهللا ما هو من عنده واهللا ينفي عن ن
جيعلون اليهود أوىل بالصدق من اهللا قال ليس ألحد أن يقول املراد من قوهلم لَِتْحَسُبوُه ِمَن الِْكَتابِ َوَما ُهَو ِمَن 

 يبق الفرق مل حيسن العطف وأجاب الِْكَتابِ وبني قوله َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه فرق وإذا مل
الكعيب عن هذا السؤال أيضاً من وجهني آخرين األول أن كون املخلوق من عند اخلالق أوكد من كون املأمور به 
من عند اآلمر به ومحل الكالم على الوجه األقوى أوىل والثاين أن قوله َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه نفي مطلق لكونه من 

  هذا ينفي كونه من عند اهللا بوجه من الوجوه فوجب أن ال يكون من عنده ال باخللق وال باحلكمعند اهللا و
واجلواب أما قول اجلبائي لو محلنا قوله تعاىل َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه على أنه كالم اهللا لزم التكرار فجوابه ما 

  ه غري موجود يف الكتاب وهذا ال مينع منذكرنا أن قوله َوَما ُهَو ِمَن الِْكتَابِ معناه أن

كونه حكماً هللا تعاىل ثابتاً بقول الرسول أو بطريق آخر فلما قال َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه ثبت نفي كونه حكماً هللا تعاىل 
  وعلى هذا الوجه زال التكرار

د وأن يكون منطبقاً على السؤال وأما الوجه األول من الوجهني اللذين ذكرمها الكعيب فجوابه أن اجلواب ال ب
  والقوم ما كانوا يف ادعاء أن ما ذكروه وفعلوه خلق اهللا تعاىل بل كانوا يدعون أنه حكم اهللا ونازل يف كتابه

فوجب أن يكون قوله َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه عائداً إىل هذا املعىن ال إىل غريه وهبذا الطريق يظهر فساد ما ذكره يف 
  ثاين واهللا أعلمالوجه ال

  مث قال تعاىل َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ واملعىن أهنم يتعمدون ذلك الكذب مع العلم
واعلم أنه إن كان املراد من التحريف تغيري ألفاظ التوراة وإعراب ألفاظها فاملقدمون عليه جيب أن يكونوا طائفة 

صلى اهللا ( ى الكذب وإن كان املراد منه تشويش داللة تلك اآليات على نبّوة حممد يسرية جيوز التواطؤ منهم عل
  بسبب إلقاء الشكوك والشبهات يف وجوه االستدالالت مل يبعد إطباق اخللق الكثري عليه واهللا أعلم) عليه وسلم 

ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ كُوُنواْ ِعَباًدا لِّى ِمن ُدوِن اللَِّه َولَاِكن كُوُنواْ  َما كَانَ ِلَبَشرٍ أَن ُيْؤِتيهُ اللَُّه الْكَِتاَب وَالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ 
كُم ِئكَةَ  َوالنَّبِيِّْيَن أَْربَاًبا أََيأُْمُرَربَّانِيَِّني بَِما كُنُتْم ُتَعلُِّمونَ الِْكتَاَب َوبَِما كُنُتْم َتْدُرُسونَ َوالَ َيأُْمرَكُْم أَن تَتَِّخذُواْ الَْملَا

  بِالْكُفْرِ بَْعَد إِذْ أَنُتم مُّْسِلُمونَ



اعلم أنه تعاىل ملا بّين أن عادة علماء أهل الكتاب التحريف والتبديل أتبعه مبا يدل على أن من مجلة ما حّرفوه ما 
اآلية وههنا زعموا أن عيسى عليه السالم كان يدعي اإلالهية وأنه كان يأمر قومه بعبادته فلهذا قال َما كَانَ لَِبَشرٍ 

  مسائل
املسألة األوىل يف سبب نزول هذه اآلية وجوه األول قال ابن عباس ملا قالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى 

املسيح ابن اهللا نزلت هذه اآلية الثاين قيل إن أبا رافع القرظي من اليهود ورئيس وفد جنران من النصارى قاال 
معاذ اهللا أن نعبد غري ( أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً فقال عليه الصالة والسالم ) م صلى اهللا عليه وسل( لرسول اهللا 

  فنزلت هذه اآلية الثالث) اهللا أو أن نأمر بغري عبادة اهللا فما بذلك بعثين وال بذلك أمرين 

ال ( م قال رجل يا رسول اهللا نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفال نسجد لك فقال عليه الصالة والسال
الرابع أن اليهود ملا ادعوا أن ) ينبغي ألحد أن يسجد ألحد من دون اهللا ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا احلق ألهله 

أحداً ال ينال من درجات الفضل واملنزلة ما نالوه فاهللا تعاىل قال هلم إن كان األمر كما قلتم وجب أن ال تشتغلوا 
ن تأمروا الناس بالطاعة هللا واالنقياد لتكاليفه وحينئذ يلزمكم أن حتثوا باستعباد الناس واستخدامهم ولكن جيب أ

ألن ظهور املعجزات عليه يوجب ذلك وهذا الوجه حيتمله ) صلى اهللا عليه وسلم ( الناس على اإلقرار بنبّوة حممد 
وله اتََّخذُواْ أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَاَنُهمْ أَْرَباباً ّمن ُدونِ لفظ اآلية فإن قوله ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ كُونُواْ ِعَباًدا ِمن ُدوِن اللَِّه مثل ق

  ) ٣١التوبة ( اللَِّه 
َيقُولَ ِللنَّاسِ كُوُنواْ  املسألة الثانية اختلفوا يف املراد بقوله َما كَانَ ِلَبَشرٍ أَن يُْؤِتيُه اللَُّه الِْكَتاَب َوالُْحكَْم وَالنُُّبوَّةَ  ثُمَّ

ن ُدوِن اللَِّه على وجوه األول قال األصم معناه أهنم لو أرادوا أن يقولوا ذلك ملنعهم الدليل عليه قوله ِعَباًدا لّى ِم
ا قال لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَْيهِْم َشْيئًا قَِليالً إِذً)  ٤٤احلاقه ( تعاىل َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعَض االْقَاوِيلِ الَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ 

الثاين أن األنبياء عليهم الصالة والسالم موصوفون )  ٧٥ ٧٤االسراء ( َألذَقَْناكَ ِضْعَف الَْحيَواةِ  َوِضْعَف الَْمَماِت 
بصفات ال حيسن مع تلك الصفات ادعاء اإلالهية والربوبية منها أن اهللا تعاىل آتاهم الكتاب والوحي وهذا ال يكون 

وقال الُْمْسرِِفنيَ )  ١٢٤األنعام ( ح الطيبة كما قال اهللا تعاىل اللَُّه أَْعلَُم حَْيثُ َيْجَعلُ إال يف النفوس الطاهرة واألروا
وقال اهللا تعاىل اللَُّه َيْصطَِفى ِمَن الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً َوِمَن النَّاسِ )  ٣٢الدخان ( َولَقَِد اْختَْرَناُهْم َعلَى ِعلْمٍ َعلَى الْعَالَِمَني 

والنفس الطاهرة ميتنع أن يصدر عنها هذه الدعوى ومنها أن إيتاء النبّوة ال يكون إال بعد كمال العلم )  ٧٥احلج ( 
وذلك ال مينع من هذه الدعوى وباجلملة فلإلنسان قوتان نظرية وعملية وما مل تكن القوة النظرية كاملة بالعلوم 

ق الذميمة ال تكون النفس مستعدة لقبول الوحي والنبّوة واملعارف احلقيقية ومل تكن القوة العملية مطهرة عن األخال
وحصول الكماالت يف القوة النظرية والعملية مينع من مثل هذا القول واالعتقاد الثالث أن اهللا تعاىل ال يشرف عبده 

ام عن اهللا تعاىل بالنبّوة والرسالة إال إذا علم منه أنه ال يقول مثل هذا الكالم الرابع أن الرسول ادعى أنه يبلغ األحك
واحتج على صدقه يف هذه الدعوى فلو أمرهم بعبادة نفسه فحينئذ تبطل داللة املعجزة على كونه صادقاً وذلك غري 

جائز واعلم أنه ليس املراد من قوله َما كَانَ لَِبَشرٍ ذلك أنه حيرم عليه هذا الكالم ألن ذلك حمرم على كل اخللق 
مل يكن له ذلك ألجل أن اهللا آتاه الكتاب واحلكم والنبّوة وأيضاً لو كان املراد منه وظاهر اآلية يدل على أنه إمنا 

التحرمي ملا كان ذلك تكذيباً للنصارى يف ادعائهم ذلك على املسيح عليه السالم ألن من ادعى على رجل فعالً فقيل 
أراد يف ادعائهم أن عيسى عليه السالم  له إن فالن ال حيل له أن يفعل ذلك مل يكن تكذيباً له فيما ادعى عليه وإمنا

 ٣٥مرمي ( قال هلم اختذوين إالهاً من دون اهللا فاملراد إذن ما قدمناه ونظريه قوله تعاىل مَّا كَانَ اللَُّه أَن يَتَِّخذَ ِمن َولٍَد 
آل عمران ( أَن َيُغلَّ  على سبيل النفي لذلك عن نفسه ال على وجه التحرمي واحلظر وكذا قوله تعاىل َما كَانَ لَِنبِى ٍّ) 



  واملراد النفي ال النهي واهللا أعلم)  ١٦١
ية احلسن املسألة الثالثة قوله أَن ُيْؤِتيهُ اللَُّه الْكَِتاَب وَالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ  إشارة إىل ثالثة أشياء ذكرها على ترتيب يف غا

  نيب فهم ذلك الكتاب وإليهوذلك ألن الكتاب السماوي ينزل أوالً مث إنه حيصل يف عقل ال

مرمي ( اإلشارة باحلكم فإن أهل اللغة والتفسري اتفقوا على أن هذا احلكم هو العلم قال تعاىل َواَتْيَناهُ الُْحكَْم صَبِّياً 
  يعين العلم والفهم مث إذا حصل فهم الكتاب فحينئذ يبلغ ذلك إىل اخللق وهو النبّوة فما أحسن هذا الترتيب)  ١٢

  تعاىل ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ كُونُواْ ِعَباًدا لّى ِمن ُدوِن اللَِّه وفيه مسألتانمث قال 
املسألة األوىل القراءة الظاهرة مث يقول بنصب الالم وروي عن أيب عمرو برفعها أما النصب فعلى تقدير ال جتتمع 

  وأما الرفع فعلى االستئناف وهو معطوف عليه مبعىن مث أن يقول) أن ( النبّوة وهذا القول والعامل فيه 
املسألة الثانية حكى الواحدي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال يف قوله تعاىل كُوُنواْ ِعَباًدا لّى إنه لغة مزينة 

  يقولون للعبيد عباداً
  مث قال َولَاِكن كُوُنواْ َربَّانِّيَني وفيه مسألتان

ولكن يقول هلم كونوا ربانيني فأضمر القول على حسب مذهب العرب املسألة األوىل يف هذه اآلية إضمار والتقدير 
 يف جواز االضمار إذا كان يف الكالم ما يدل عليه ونظريه قوله تعاىل َوأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم أَكْفَْرُتمْ َبْعَد

  أي فيقال هلم ذلك)  ١٠٦آل عمران ( إِميَانِكُْم 
أقواالً األول قال سيبويه الرباين املنسوب إىل الرب مبعىن كونه عاملاً به ) الرباين ( تفسري  املسألة الثانية ذكروا يف

ومواظباً على طاعته كما يقال رجل إالهي إذا كان مقبالً على معرفة اإلله وطاعته وزيادة األلف والنون فيه للداللة 
ف بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة فإذا على كمال هذه الصفة كما قالوا شعراين وحلياين ورقباين إذا وص

نسبوا إىل الشعر قالوا شعري وإىل الرقبة رقيب وإىل اللحية حليي والثاين قال املّربد الرَّبَّانِيُّونَ أرباب العلم وأحدهم 
الوا رباين وهو الذي يرب العلم ويرب الناس أي يعلمهم ويصلحهم ويقوم بأمرهم فاأللف والنون للمبالغة كما ق

ربان وعطشان وشبعان وعريان مث ضمت إليه ياء النسبة كما قيل حلياين ورقباين قال الواحدي فعلى قول سيبويه 
الرباين منسوب إىل الرب على معىن التخصيص مبعرفة الرب وبطاعته وعلى قول املربد الرباين مأخوذ من التربية 

انيون هم والة األمة والعلماء وذكر هذا أيضاً يف قوله تعاىل الثالث قال ابن زيد الرباين هو الذي يرب الناس فالرب
أي الوالة والعلماء ومها الفريقان اللذان يطاعان ومعىن اآلية )  ٦٣املائدة ( َيْعَملُونَ لَْوالَ َينَْهاُهُم الرَّبَّانِيُّونَ َواالْْحبَاُر 

م إىل أن تكونوا ملوكاً وعلماء باستعمالكم أمر على هذا التقدير ال أدعوكم إىل أن تكونوا عباداً يل ولكن أدعوك
اهللا تعاىل ومواظبتكم على طاعته قال القفال رمحه اهللا وحيتمل أن يكون الوايل مسي ربانياً ألنه يطاع كالرب تعاىل 
فنسب إليه الرابع قال أبو عبيدة أحسب أن هذه الكلمة ليست بعربية إمنا هي عربانية أو سريانية وسواء كانت 

  ية أو عربانية فهي تدل على اإلنسان الذي علم وعمل مبا علم واشتغل بتعليم طرق اخلريعرب
  مث قال تعاىل بَِما كُنُتمْ ُتَعلُّمونَ الِْكَتاَب َوبَِما كُنُتْم َتْدُرُسونَ وفيه مسائل
  من العلم وهي املسألة األوىل يف قوله بَِما كُنُتمْ ُتَعلُّمونَ الِْكَتاَب قراءتان إحدامها َتْعلَُمونَ

قراءة عبد اهللا بن كثري وأيب عمرو ونافع والثانية َتْعلَُمونَ من التعليم وهي قراءة الباقني من السبعة وكالمها صواب 
ألهنم كانوا يعلمونه يف أنفسهم ويعلمونه غريهم واحتج أبو عمرو على أن قراءته أرجح بوجهني األول أنه قال 

بالتشديد الثاين أن التشديد يقتضي مفعولني واملفعول هاهنا واحد وأما الذين قرؤا  َتْدُرُسونَ ومل يقل َتْدُرُسونَ



بالتشديد فزعموا أن املفعول الثاين حمذوف تقديره مبا كنتم تعلمون الناس الكتاب أو غريكم الكتاب وحذف ألن 
ول أن التعليم يشتمل على العلم املفعول به قد حيذف من الكالم كثرياً مث احتجوا على أن التشديد أوىل بوجهني األ

وال ينعكس فكان التعليم أوىل الثاين أن الربانيني ال يكتفون بالعلم حىت يضموا إليه التعليم هللا تعاىل أال ترى أنه تعاىل 
 ١٢٥النحل ( َنةِ  بذلك فقال اْدُع إِِلى َسبِيلِ َرّبَك بِالِْحكَْمةِ  َوالَْمْوِعظَةِ  الَْحَس) صلى اهللا عليه وسلم ( أمر حممداً 

  ويدل عليه قول مرة بن شراحيل كان علقمة من الربانيني الذين يعلمون الناس القرآن) 
عن أيب حيوة أنه قرأ َتْدُرُسونَ بضم التاء ساكنة الدال مكسورة الراء ) احملتسب ( املسألة الثانية نقل ابن جين يف 

و درس غريه وكذلك قرأ وأقرأ غريه وأكثر العرب على قال ابن جين ينبغي أن يكون هذا منقوالً من درس هو أ
  درس ودرس وعليه جاء املصدر على التدريس

يف القراءتني هي اليت مبعىن املصدر مع الفعل والتقدير كونوا ربانيني بسبب كونكم عاملني ) ما ( املسألة الثالثة 
عىن املصدر قوله تعاىل فَالَْيْوَم َننَساُهْم كََما مع الفعل مب) ما ( ومعلمني وبسبب دراستكم الكتاب ومثل هذا من كون 

وحاصل الكالم أن العلم والتعليم والدراسة توجب على صاحبها كونه ربانياً )  ٥األعراف ( َنسُواْ ِلقَاء َيْومِهِْم َهاذَا 
معلماً ومواظباً على والسبب ال حمالة مغاير للمسبب فهذا يقتضي أن يكون كونه ربانياً أمراً مغايراً لكونه عاملاً و

الدراسة وما ذاك إال أن يكون حبيث يكون تعلمه هللا وتعليمه ودراسته هللا وباجلملة أن يكون الداعي له إىل مجيع 
األفعال طلب مرضاة اهللا والصارف له عن كل األفعال اهلرب عن عقاب اهللا وإذا ثبت أن الرسول يأمر مجيع اخللق 

أن يأمر اخللق بعبادته وحاصل احلرف شيء واحد وهو أن الرسول هو الذي يكون هبذا املعىن ثبت أنه ميتنع منه 
منتهى جهده وجده صرف األرواح والقلوب عن اخللق إىل احلق فمثل هذا اإلنسان كيف ميكن أن يصرف عقول 

أن يأمر غريه اخللق عن طاعة احلق إىل طاعة نفسه وعند هذا يظهر أنه ميتنع يف أحد من األنبياء صلوات اهللا عليهم 
  بعبادته

املسألة الرابعة دلّت اآلية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون اإلنسان ربانياً فمن اشتغل بالتعلم والتعليم 
ال هلذا املقصود ضاع سعيه وخاب عمله وكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء مونقة مبنظرها وال منفعة بثمرها 

  )نعوذ باهللا من علم ال ينفع وقلب ال خيشع ( م وهلذا قال عليه الصالة والسال
  مث قال تعاىل َوالَ َيأُْمرَكُْم أَن َتتَِّخذُواْ الَْملَاِئكَةَ  َوالنَّبِّيْيَن أَْربَاًبا وفيه مسائل

ون املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة وابن عامر َوالَ َيأُْمَركُمْ بنصب الراء والباقون بالرفع أما النصب فوجهه أن يك
عطفاً على ثُمَّ َيقُولُ وفيه وجهان أحدمها أن جتعل ال مزيدة واملعىن ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم 

والنبّوة أن يقول للناس كونوا عباداً يل من دون اهللا ويأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبّيني أرباباً كما تقول ما كان 
  والثاين أن جتعل ال غريلزيد أن أكرمه مث يهينين ويستخف يب 

كان ينهى قريشاً عن عبادة املالئكة واليهود والنصارى عن عبادة ) صلى اهللا عليه وسلم ( مزيدة واملعىن أن النيب 
عزير واملسيح فلما قالوا أتريد أن نتخذك رباً قيل هلم ما كان لبشر أن جيعله اهللا نبياً مث يأمر الناس بعبادة نفسه 

املالئكة واألنبياء وأما القراءة بالرفع على سبيل االستئناف فظاهر ألنه بعد انقضاء اآلية ومتام وينهاهم عن عبادة 
  الكالم ومما يدل على االنقطاع عن األول ما روي عن ابن مسعود أنه قرأ َولَْن َيأُْمرُكُْم
 يأمركم األنبياء بأن تتخذوا املسألة الثانية قال الزجاج وال يأمركم اهللا وقال ابن جريج ال يأمركم حممد وقيل ال

  املالئكة أرباباً كما فعلته قريش
املسألة الثالثة إمنا خص املالئكة والنبّيني بالذكر ألن الذين وصفوا من أهل الكتاب بعبادة غري اهللا مل حيك عنهم إال 



  عبادة املالئكة وعبادة املسيح وعزير فلهذا املعىن خصهما بالذكر
  كُم بِالْكُفْرِ بَْعَد إِذْ أَنُتم مُّْسِلُمونَ وفيه ومسائلمث قال تعاىل أََيأُْمُر

  املسألة األوىل اهلمزة يف أََيأُْمُركُم استفهام مبعىن اإلنكار أي ال يفعل ذلك
قوله بَْعَد إِذْ أَنُتم مُّْسِلُمونَ دليل على أن املخاطبني كانوا مسلمني وهم ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

  يف أن يسجدوا له) صلى اهللا عليه وسلم ( ستأذنوا الرسول الذين ا
املسألة الثالثة قال اجلبائي اآلية دالة على فساد قول من يقول الكفر باهللا هو اجلهل به واإلميان باهللا هو املعرفة به 

انوا عارفني باهللا تعاىل بدليل وذلك ألن اهللا تعاىل حكم بكفر هؤالء وهو قوله تعاىل أََيأُْمرُكُم بِالْكُفْرِ مث إن هؤالء ك
قوله ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ كُونُواْ ِعَباًدا لّى ِمن ُدوِن اللَِّه وظاهر هذا يدل على معرفته باهللا فلما حصل الكفر ههنا مع 

  املعرفة باهللا دل ذلك على أن اإلميان به ليس هو املعرفة والكفر به تعاىل ليس هو اجلهل به
الكفر باهللا هو اجلهل به ال نعين به جمرد اجلهل بكونه موجوداً بل نعين به اجلهل بذاته وبصفاته واجلواب أن قولنا 

  السلبية وصفاته اإلضافية أن ال شريك له يف املعبودية فلما جهل هذا فقد جهل بعض صفاته
َمةٍ  ثُمَّ َجآَءكُمْ َرسُولٌ مَُّصدٌِّق لَِّما مََعكُْم لَُتْؤِمُننَّ بِِه َولَتَنصُُرنَُّه َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِيِّْيَن لََمآ ءَاَتيُْتكُم مِّن ِكَتابٍ َوِحكْ

 اِهِديَن فََمْن َتَولَّى َبْعَد ذاِلَكقَالَ َءأَقَْررُْتْم وَأََخذُْتْم َعلَى ذاِلكُْم إِْصرِى قَالُوا أَقَْرْرَنا قَالَ فَاشَْهُدواْ وَأََناْ َمَعكُْم مَِّن الشَّ
  فَأُْولَاِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ

صلى اهللا ( اعلم أن املقصود من هذه اآليات تعديد تقرير األشياء املعروفة عند أهل الكتاب مما يدل على نبّوة حممد 
قطعاً لعذرهم وإظهاراً لعنادهم ومن مجلتها ما ذكره اهللا تعاىل يف هذه اآلية وهو أنه تعاىل أخذ امليثاق ) عليه وسلم 

األنبياء الذين آتاهم الكتاب واحلكمة بأهنم كلما جاءهم رسول مصدق ملا معهم آمنوا به ونصروه وأخرب أهنم  من
قبلوا ذلك وحكم تعاىل بأن من رجع عن ذلك كان من الفاسقني فهذا هو املقصود من اآلية فحصل الكالم أنه تعاىل 

معهم إال أن هذه املقدمة الواحدة ال تكفي يف إثبات  أوجب على مجيع األنبياء اإلميان بكل رسول جاء مصدقاً ملا
ما مل يضم إليها مقدمة أخرى وهي أن حممداً رسول اهللا جاء مصدقاً ملا معهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( نبّوة حممد 

  وعند هذا لقائل أن يقول هذا إثبات للشيء بنفسه ألنه إثبات لكونه رسوالً بكونه رسوالً
ن كونه رسوالً ظهور املعجز عليه وحينئذ يسقط هذا السؤال واهللا أعلم ولنرجع إىل تفسري واجلواب أن املراد م

  األلفاظ
أما قوله َوإِذْ أََخذَ اللَُّه فقال ابن جرير الطربي معناه واذكروا يا أهل الكتاب إذ أخذ اهللا ميثاق النبّيني وقال الزجاج 

  نيواذكر يا حممد يف القرآن إذ أخذ اهللا ميثاق النبّي
أما قوله ِميثَاَق النَّبِّيْيَن فاعلم أن املصدر جيوز إضافته إىل الفاعل وإىل املفعول فيحتمل أن يكون امليثاق مأخوذاً منهم 

  وحيتمل أن يكون مأخوذاً هلم من غريهم فلهذا السبب اختلفوا يف تفسري هذه اآلية على هذين الوجهني
يثاق منهم يف أن يصدق بعضهم بعضاً وهذا قول سعيد بن جبري واحلسن أما االحتمال األول وهو أنه تعاىل أخذ امل

وهو مروي عن علي وابن عباس ) صلى اهللا عليه وسلم ( وطاوس رمحهم اهللا وقيل إن امليثاق هذا خمتص مبحمد 
أََخذَ وقتادة والسدي رضوان اهللا عليهم واحتج أصحاب هذا القول على صحته من وجوه األول أن قوله تعاىل َوإِذْ 

اللَُّه ِميثَاَق النَّبِّيْيَن يشعر بأن آخذ امليثاق هو اهللا تعاىل واملأخوذ منهم هم النبيون فليس يف اآلية ذكر األمة فلم حيسن 
صرف امليثاق إىل األمة وميكن أن جياب عنه من وجوه األول أن على الوجوه الذي قلتم يكون امليثاق مضافاً إىل 

الذي قلنا يكون إضافته إليهم إضافة الفعل إىل الفاعل وهو املوثق له وال شك أن إضافة املوثق عليه وعلى الوجه 



الفعل إىل الفاعل أقوى من إضافته إىل املفعول فإن مل يكن فال أقل من املساواة وهو كما يقال ميثاق اهللا وعهده 
لثاين أن يراد ميثاق أوالد النبّيني وهو بنو فيكون التقدير وإذ أخذ اهللا امليثاق الذي وثقه اهللا لألنبياء على أممهم ا

إسرائيل على حذف املضاف وهو كما يقال فعل بكر بن وائل كذا وفعل معد بن عدنان كذا واملراد أوالدهم 
وقومهم فكذا ههنا الثالث أن يكون املراد من لفظ النَّبِّيَني أهل الكتاب وأطلق هذا اللفظ عليهم هتكماً هبم على 

كانوا يقولون حنن أوىل بالنبّوة من حممد عليه الصالة والسالم ألنا أهل الكتاب ومنا كان النبيون زعمهم ألهنم 
الطالق ( اء الرابع أنه كثرياً ورد يف القرآن لفظ النيب واملراد منه أمته قال تعاىل الَْحِكيمُ يأيَُّها النَّبِى ُّ إِذَا طَلَّقُْتُم الّنَس

١ (  
لقد جئتكم هبا بيضاء نقية أما واهللا لو ( ا القول ما روي أنه عليه الصالة والسالم قال احلجة الثانية ألصحاب هذ

  )كان موسى بن عمران حياً ملا وسعه إال اتباعي 

احلجة الثالثة ما نقل عن علي رضي اهللا عنه أنه قال إن اهللا تعاىل ما بعث آدم عليه السالم ومن بعده من األنبياء 
إال أخذ عليهم العهد لئن بعث حممد عليه الصالة والسالم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه عليهم الصالة والسالم 

  فهذا ميكن نصرة هذا القول به واهللا أعلم
االحتمال الثاين إن املراد من اآلية أن األنبياء عليهم الصالة والسالم كانوا يأخذون امليثاق من أممهم بأنه إذا بعث 

فإنه جيب عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه وهذا قول كثري من العلماء وقد بينا أن  )صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
اللفظ حمتمل له وقد احتجوا على صحته بوجوه األول ما ذكره أبو مسلم األصفهاين فقال ظاهر اآلية يدل على أن 

مبعثه وكل األنبياء عليهم  عند) صلى اهللا عليه وسلم ( الذين أخذ اهللا امليثاق منهم جيب عليهم اإلميان مبحمد 
من زمرة األموات وامليت ال يكون مكلفاً فلما ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصالة والسالم يكونون عند مبعث حممد 

كان الذين أخذ امليثاق عليهم جيب عليهم اإلميان مبحمد عليه السالم عند مبعثه وال ميكن إجياب اإلميان على األنبياء 
السالم علمنا أن الذين أخذ امليثاق عليهم ليسوا هم النبّيني بل هم أمم النبّيني قال ومما يؤكد  عند مبعث حممد عليه

هذا أنه تعاىل حكم على الذين أخذ عليهم امليثاق أهنم لو تولوا لكانوا فاسقني وهذا الوصف ال يليق باألنبياء عليهم 
ال جيوز أن يكون املراد من اآلية أن األنبياء لو كانوا يف السالم وإمنا يليق باألمم أجاب القفال رمحه اهللا فقال مل 

الزمر ( احلياة لوجب عليهم اإلميان مبحمد عليه الصالة والسالم ونظريه قوله تعاىل لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك 
ض فكذا ههنا وقال َولَوْ وقد علم اهللا تعاىل أنه ال يشرك قط ولكن خرج هذا الكالم على سبيل التقدير والفر)  ٦٥

وقال يف صفة املالئكة )  ٤٦ ٤٥ ٤٤احلاقه ( َتقَوَّلَ َعلَْيَنا بَْعَض االْقَاوِيلِ الَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ ثُمَّ لَقَطَعَْنا ِمْنُه الَْوِتَني 
مع أنه تعاىل أخرب )  ٢٩األنبياء ( َنجْزِى الظَّاِلِمَني  َوَمن َيقُلْ ِمْنُهْم إِّنى إِلَاٌه ّمن ُدونِِه فَذاِلَك َنجْزِيِه َجهَنََّم كَذَِلَك

عنهم بأهنم ال يسبقونه بالقول وبأهنم خيافون رهبم من فوقهم فكل ذلك خرج على سبيل الفرض والتقدير فكذا ههنا 
ى ونقول إنه مساهم فاسقني على تقدير التويل فإن اسم الفسق ليس أقبح من اسم الشرك وقد ذكر تعاىل ذلك عل

  فكذا ههنا)  ٦٥الزمر ( سبيل الفرض والتقدير يف قوله لَِئْن أَْشَركْتَ لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك 
وإذا كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة الثانية أن املقصود من هذه اآلية أن يؤمن الذين كانوا يف زمان الرسول 

ن أن يكون مأخوذاً على األنبياء عليهم السالم وقد امليثاق مأخوذاً عليهم كان ذلك أبلغ يف حتصيل هذا املقصود م
أجيب عن ذلك بأن درجات األنبياء عليهم السالم أعلى وأشرف من درجات األمم فإذا دلت هذه اآلية على أن 
اهللا تعاىل أوجب على مجيع األنبياء أن يؤمنوا مبحمد عليه السالم لو كانوا يف األحياء وأهنم لو تركوا ذلك لصاروا 

واجباً على أممهم لو كان ذلك أوىل فكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( مرة الفاسقني فألن يكون اإلميان مبحمد من ز



  صرف هذا امليثاق إىل األنبياء أقوى يف حتصيل املطلوب من هذا الوجه
اَق الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكتَاَب احلجة الثالثة ما روي عن ابن عباس أنه قيل له إن أصحاب عبد اهللا يقرؤن َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَ

  وحنن نقرأ َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِّيْيَن فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما إمنا أخذ اهللا ميثاق النبّيني على قومهم
يَ الَِّتى أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَْوفُواْ احلجة الرابعة أن هذا االحتمال متأكد بقوله تعاىل خَاِلُدونَ َيابَنِى إِْسراءيلَ اذْكُرُواْ نِْعَمِت
  اسِبَِعْهِدى أُوِف بِعَْهِدكُْم وبقوله تعاىل َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب لَتَُبّيُننَُّه ِللنَّ

  رادهفهذا مجلة ما قيل يف هذا املوضوع واهللا أعلم مب)  ١٨٧آل عمران ( َوالَ َتكُْتمُوَنُه 
  وأما قوله تعاىل لََما ءاَتيُْتكُم ّمن ِكَتابٍ َوِحكَْمةٍ  ففيه مسائل

املسألة األوىل قرأ اجلمهور لَّّماً بفتح الالم وقرأ محزة بكسر الالم وقرأ سعيد بن جبري لَّّماً مشددة أما القراءة بالفتح 
ُتْؤِمُننَّ بِِه والتقدير للذي آتيتكم من كتاب فلها وجهان األول أن َما اسم موصول والذي بعده صلة له وخربه قوله لَ

وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به وعلى هذا التقدير َما رفع باالبتداء والراجع إىل لفظة َما 
( وموصولتها حمذوف والتقدير ملا آتيتكموه فحذف الراجع كما حذف من قوله أََهاذَا الَِّذى بََعثَ اللَُّه َرُسوالً 

  وعليه سؤاالن)  ٤١الفرقان 
السؤال األول إذا كانت َما موصولة لزم أن يرجع من اجلملة املعطوفة على الصلة ذكر إىل املوصول وإال مل جيز أال 

  ترى أنك لو قلت الذي قام أبوه مث انطلق زيد مل جيز
صول قلنا جيوز إقامة املظهر مقام املضمر عند وقوله ثُمَّ َجاءكُْم َرسُولٌ مَُّصّدقٌ لَّما َمَعكُمْ ليس فيه راجع إىل املو

ومل يقل فإن )  ٩٠يوسف ( األخفش والدليل عليه قوله تعاىل إِنَُّه َمن َيتَّقِ وَيِْصبِْر فَإِنَّ اللََّه الَ ُيضِيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني 
ومل )  ٣٠الكهف ( نَّا الَ ُنضِيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً اهللا ال يضيع أجره وقال إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ إِ

  يقل إنا ال نضيع أجرهم وذلك ألن املظهر املذكور قائم مقام املضمر فكذا ههنا
السؤال الثاين ما فائدة الالم يف قوله لَّّماً قلنا هذه الالم هي الم االبتداء مبنزلة قولك لزيد أفضل من عمرو وحيسن 

على ما جيري جمرى املقسم عليه ألن قوله إِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِّيْيَن مبنزلة القسم واملعىن استحلفهم وهذه إدخاهلا 
  الالم املتلقية للقسم فهذا تقرير هذا الكالم

تيتكم من الوجه الثاين وهو اختيار سيبويه واملازين والزجاج أن َما ههنا هي املتضمنة ملعىن الشرط والتقدير ما آ
كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به فالالم يف قوله لَُتْؤِمُننَّ بِِه هي املتلقية للقسم أما الالم يف 

ال ) أن ( لَّّماً هي الم حتذف تارة وتذكر أخرى وال يتفاوت املعىن ونظريه قولك واهللا لو أن فعلت فعلت فلفظة 
يف موضع نصب بأتيتكم َوَجاءكُُم ) ما ( فكذا ههنا وعلى هذا التقدير كانت  يتفاوت احلال بني ذكرها وحذفها

جزم بالعطف على ءاَتيُْتكُم و لَُتؤِْمُننَّ بِِه هو اجلزاء وإمنا مل يرض سيبويه بالقول األول ألنه ال يرى إقامة املظهر مقام 
عليل كأنه قيل أخذ ميثاقهم هلذا ألن من يؤتى املضمر وأما الوجه يف قراءة لَّّماً بكسر الالم فهو أن هذا الم الت

الكتاب واحلكمة فإن اختصاصه هبذه الفضيلة يوجب عليه تصديق سائر األنبياء والرسل َوَما على هذه القراءة 
فيه ) الكشاف ( تكون موصولة ومتام البحث فيه ما قدمناه يف الوجه األول وأما قراءة لَّّماً بالتشديد فذكر صاحب 

ول أن املعىن حني آتيتكم بعض الكتاب واحلكمة مث جاءكم رسول مصدق له وجب عليكم اإلميان به وجهني األ
ونصرته والثاين أن أصل لَّّماً ملن ما فاستثقلوا اجتماع ثالث ميمات وهي امليمان والنون املنقلبة ميماً بإدغامها يف 

  لتؤمنن به وهذا قريب من قراءة محزة يف املعىن امليم فحذفوا إحداها فصارت لَّّماً ومعناه ملن أجل ما آتيتكم



املسألة الثانية قرأ نافع ءاَتْيَناكُم بالنون على التفخيم والباقون بالتاء على التوحيد حجة نافع قوله َوءاَتْيَنا َداُوودُ 
وألن )  ١١٧الصافات ( اَب الُْمسَْتبَِني َوءاَتْيَناُهَما الْكَِت)  ١٢مرمي ( َواَتْينَاُه الُْحكْمَ َصبِّياً )  ١٦٣النساء ( َزبُوراً 

هذا أدل على العظمة فكان أكثر هيبة يف قلب السامع وهذا املوضع يليق به هذا املعىن وحجة اجلمهور قوله ُهوَ 
وأيضاً )  ١الكهف ( الِْكتَاَب  و الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذى أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدِه)  ٩احلديد ( الَِّذى ُينَّزلُ َعلَى َعْبِدِه ءاَياتٍ َبّينَاٍت 

هذه القراءة أشبه مبا قبل هذه اآلية ومبا بعدها ألنه تعاىل قال قبل هذه اآلية وَإِذْ أََخذَ اللَُّه وقال بعدها إِْصرِى وأجاب 
لْنَاُه نافع عنه بأن أحد أبواب الفصاحة تغيري العبارة من الواحد إىل اجلمع ومن اجلمع إىل الواحد قال تعاىل َوَجَع

  ومل يقل من دوننا كما قال َوَجَعلَْناُه واهللا أعلم)  ٢اإلسراء ( ُهًدى لّبَنِى إِْسراءيلَ أَالَّ تَتَِّخذُواْ ِمن ُدونِى 
املسألة الثالثة أنه تعاىل ذكر النبّيني على سبيل املغايبة مث قال ءاَتْيُتكُم وهو خماطبة إضمار والتقدير وإذ أخذ اهللا ميثاق 

 فقال خماطباً هلم ملا آتيتكم من كتاب وحكمة واإلضمار باب واسع يف القرآن ومن العلماء من التزم يف هذه النبّيني
اآلية إضماراً آخر وأراح نفسه عن تلك التكلفات اليت حكيناها عن النحويني فقال تقدير اآلية وإذ أخذ اهللا ميثاق 

إال أنه حذف لتبلغن لداللة الكالم عليه ألن الم القسم إمنا النبّيني لتبلغن الناس ما آتيتكم من كتاب وحكمة قال 
يقع على الفعل فلما دلت هذه الالم على هذا الفعل ال جرم حذفه اختصاراً مث قال تعاىل بعده ثُمَّ َجاءكُمْ َرسُولٌ 

ُه وعلى هذا التقدير يستقيم النظم وال لَُتْؤِمُننَّ بِِه وَلََتنُصُرنَّ) صلى اهللا عليه وسلم ( مَُّصّدٌق لَّما َمَعكُْم وهو حممد 
حيتاج إىل تكليف تلك التعسفات وإذا كان ال بد من التزام اإلضمار فهذا اإلضمار الذي به ينتظم الكالم نظماً بيناً 

  جلياً أوىل من تلك التكلفات
يكون مع األنبياء أو مع األمم فإن  املسألة الرابعة يف قوله لََما ءاَتْيُتكُم ّمن ِكَتابٍ إشكال وهو أن هذا اخلطاب إما أن

كان مع األنبياء فجميع األنبياء ما أوتوا الكتاب وإمنا أويت بعضهم وإن كان مع األمم فاإلشكال أظهر واجلواب عنه 
من وجهني األول أن مجيع األنبياء عليهم السالم أوتوا الكتاب مبعىن كونه مهتدياً به داعياً إىل العمل به وإن مل ينزل 

  ه والثاين أن أشرف األنبياء عليهم السالم هم الذين أوتوا الكتاب فوصف الكل بوصف أشرف األنواععلي
املسألة اخلامسة الكتاب هو املنزل املقروء واحلكمة هي الوحي الوارد بالتكاليف املفصلة اليت مل يشتمل الكتاب 

  عليها
  اً ملا كقولك ما عندي من الورق دانقاناملسألة السادسة كلمة ِمْن يف قوله ِمن ِكَتابِ دخلت تبيين

  أما قوله تعاىل ثُمَّ َجاءكُمْ َرسُولٌ مَُّصّدٌق لَّما مََعكُْم ففيه سؤاالت
  السؤال األول ما وجه قوله ثُمَّ َجاءكُْم والرسول ال جييء إىل النبّيني وإمنا جييء إىل األمم

لنَّبِّيْيَن على أخذ ميثاق أممهم فقد زال السؤال وإن محلناه على أخذ واجلواب إن محلنا قوله َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق ا
  ميثاق النبّيني أنفسهم كان قوله ثُمَّ َجاءكُْم أي جاء يف زمانكم

  مصدقاً ملا معهم مع خمالفة شرعه لشرعهم) صلى اهللا عليه وسلم ( السؤال الثاين كيف يكون حممد 

يد والنبوات وأصول الشرائع فأما تفاصيلها وإن وقع اخلالف فيها فذلك يف قلنا املراد به حصول املوافقة يف التوح
احلقيقة ليس خبالف ألن مجيع األنبياء عليهم السالم متفقون على أن احلق يف زمان موسى عليه السالم ليس إال 

إال أنه يف  ليس إال شرعه فهذا وإن كان يوهم اخلالف) صلى اهللا عليه وسلم ( شرعه وأن احلق يف زمان حممد 
واملراد ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلقيقة وفاق وأيضاً فاملراد من قوله ثُمَّ َجاءكُْم َرُسولٌ مَُّصّدٌق لَّما َمَعكُْم هو حممد 

بكونه مصدقاً ملا معهم هو أن وصفه وكيفية أحواله مذكورة يف التوراة واإلجنيل فلما ظهر على أحوال مطابقة ملا 
  ك الكتب كان نفس جميئه تصديقاً ملا كان معهم فهذا هو املراد بكونه مصدقاً ملا معهمكان مذكوراً يف تل



السؤال الثالث حاصل الكالم أن اهللا تعاىل أخذ امليثاق على مجيع األنبياء بأن يؤمنوا بكل رسول جييء مصدقاً ملا 
  معهم فما معىن ذلك امليثاق

عقوهلم من الدالئل الدالة على أن االنقياد ألمر اهللا واجب فإذا جاء واجلواب حيتمل أن يكون هذا امليثاق ما قرر يف 
الرسول فهو إمنا يكون رسوالً عند ظهور املعجزات الدالة على صدقه فإذا أخربهم بعد ذلك أن اهللا أمر اخللق 

أن يكون املراد  باإلميان به عرفوا عند ذلك وجوبه فتقدير هذا الدليل يف عقوهلم هو املراد من أخذ امليثاق وحيتمل
من أخذ امليثاق أنه تعاىل شرح صفاته يف كتب األنبياء املتقدمني فإذا صارت أحواله مطابقة ملا جاء يف الكتب 

اإلالهية املتقدمة وجب االنقياد له فقوله تعاىل ثُمَّ َجاءكُْم َرُسولٌ مَُّصّدٌق لَّما َمَعكُْم يدل على هذين الوجهني أما على 
  له رَُّسولٍ وأما على الوجه الثاين فقوله مَُّصّدٌق لَّما َمَعكُْمالوجه األول فقو

الم يف أما قوله لَُتْؤِمُننَّ بِِه َولَتَنُصُرنَُّه فاملعىن ظاهر وذلك ألنه تعاىل أوجب اإلميان به أوالً مث االشتغال بنصرته ثانياً وال
  لَُتْؤِمُننَّ بِِه الم القسم كأنه قيل واهللا لتؤمنن به

  ل تعاىل قَالَ ءأَقَْرْرُتْم وَأََخذُْتْم َعلَى ذاِلكُْم إِصْرِى وفيه مسائلمث قا
تعاىل  املسألة األوىل إن فسرنا قوله تعاىل َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِّيْيَن بأنه تعاىل أخذ املواثيق على األنبياء كان قوله

ان به والنصرة له وإن فسرنا أخذ امليثاق بأن األنبياء عليهم الصالة أأقرمت معناه قال اهللا تعاىل للنبّيني أأقرمت باإلمي
والسالم أخذوا املواثيق على األمم كان معىن قوله قَالَ أي قال كل نيب ألمته أأقرمت وذلك ألنه تعاىل أضاف أخذ 

ه وإن وقع من امليثاق إىل نفسه وإن كانت النبيون أخذوه على األمم فكذلك طلب هذا اإلقرار أضافه إىل نفس
األنبياء عليهم الصالة والسالم واملقصود أن األنبياء بالغوا يف إثبات هذا املعىن وتأكيده فلم يقتصروا على أخذ 

  امليثاق على األمم بل طالبوهم باإلقرار بالقول وأكدوا ذلك باإلشهاد
زم مكانه وأقره غريه واملقر بالشيء يقره املسألة الثانية اإلقرار يف اللغة منقول باأللف من قر الشيء يقر إذا ثبت ول

  على نفسه أي يثبته
أما قوله تعاىل ءأَقَْررُْتْم َوأََخذُْتْم َعلَى ذاِلكُمْ إِْصرِى أي قبلتم عهدي واألخذ مبعىن القبول كثري يف الكالم قال تعاىل 

  أي)  ١٠٤التوبة ( ذُ الصََّدقَاِت أي يقبل منها فدية وقال وََيأُْخ)  ٤٨البقرة ( َوالَ ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ 

)  ٢٨٦البقرة ( يقبلها واإلصر هو الذي يلحق اإلنسان ألجل ما يلزمه من عمل قال تعاىل َوالَ َتْحِملْ َعلَْيَنا إِصًْرا 
مسى العهد إصراً ألنه مما يؤصر أي يشد ويعقد ومنه اإلصار ) الكشاف ( فسمى العهد إصراً هلذا املعىن قال صاحب 

  يعقد به وقرىء إِْصرِى وجيوز أن يكون لغة يف إصر الذي
ألول فليشهد مث قال تعاىل قَالُواْ أَقَْررَْنا قَالَ فَاشَْهُدواْ َوأََناْ َمَعكُْم ّمَن الشَّاِهِديَن ويف تفسري قوله فَأَشْهُِدواْ وجوه ا

ِديَن وهذا توكيد عليهم وحتذير من بعضكم على بعض باإلقرار وأنا على إقراركم وإشهاد بعضكم بعضاً ّمَن الشَّاِه
الرجوع إذا علموا شهادة اهللا وشهادة بعضهم على بعض الثاين أن قوله فَأَْشهِدُواْ خطاب للمالئكة الثالث أن قوله 

قَالُواْ َبلَى  فَأَْشهِدُواْ أي ليجعل كل أحد نفسه شاهداً على نفسه ونظريه قوله َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنفُِسهِمْ أَلَْسَت بَِرّبكُْم
على أنفسنا وهذا من باب املبالغة الرابع فَأَشْهُِدواْ أي بينوا هذا امليثاق للخاص والعام )  ١٧٢األعراف ( َشهِْدَنا 

لكي ال يبقى ألحد عذر يف اجلهل به وأصله أن الشاهد هو الذي يبني صدق الدعوى اخلامس فَأَشْهُِدواْ أي 
ا امليثاق وكونوا فيه كاملشاهد للشيء املعاين له السادس إذا قلنا إن أخذ امليثاق فاستيقنوا ما قررته عليكم من هذ

  كان من األمم فقوله فَأَشْهُِدواْ خطاب لألنبياء عليهم السالم بأن يكونوا شاهدين عليهم
ى وهي أنه تعاىل وإن أشهد غريه وأما قوله تعاىل وَأََناْ َمَعكُْم ّمَن الشَّاِهِديَن فهو للتأكيد وتقوية اإللزام وفيه فائدة أخر



فليس حمتاجاً إىل ذلك اإلشهاد ألنه تعاىل ال خيفى عليه خافية لكن لضرب من املصلحة ألنه سبحانه وتعاىل يعلم 
عن  السر وأخفى مث إنه تعاىل ضم إليه تأكيداً آخر فقال فََمْن َتَولَّى بَْعَد ذاِلَك فَأُْولَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ يعين من أعرض

اإلميان هبذا الرسول وبنصرته بعد ما تقدم من هذه الدالئل كان من الفاسقني ووعيد الفاسق معلوم وقوله فََمْن َتَولَّى 
  َبْعَد ذاِلَك هذا شرط والفعل املاضي ينقلب مستقبالً يف الشرط واجلزاء واهللا أعلم

  سََّماوَاِت واألرض طَْوًعا َوكَْرًها وَإِلَْيِه يُْرَجُعونَأَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ َولَُه أَْسلََم َمن ِفى ال
اعلم أنه تعاىل ملا بّين يف اآلية األوىل أن اإلميان مبحمد عليه الصالة والسالم شرع شرعه اهللا وأوجبه على مجيع من 

قال بعده أَفََغْيَر ِدينِ اللَّهِ مضى من األنبياء واألمم لزم أن كل من كره ذلك فإنه يكون طالباً ديناً غري دين اهللا فلهذا 
  َيْبُغونَ ويف اآلية مسائل

  املسألة األوىل قرأ حفص عن عاصم َيْبُغونَ و َيْرجُِعونَ

والثاين أنه تعاىل )  ٨٢آل عمران ( بالياء املنقطة من حتتها لوجهني أحدمها رداً هلذا إىل قوله َوأُوْلَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ 
فلما ) صلى اهللا عليه وسلم ( امليثاق حىت يبني أن اليهود والنصارى يلزمهم اإلميان مبحمد  إمنا ذكر حكاية أخذ

أصروا على كفرهم قال على جهة االستنكار أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ وقرأ أبو عمرو تبغون بالتاء خطاباً لليهود 
املكلفني املذكورين يف قوله َولَُه أَْسلََم َمن ِفى السََّماوَاِت  وغريهم من الكافر و الَ َيْرجُِعونَ بالياء لريجع إىل مجيع

)  ٨١آل عمران ( َواالْْرَض وقرأ الباقون فيهما بالتاء على اخلطاب ألن ما قبله خطاب كقوله ءأَقَْرْرُتْم َوأََخذُْتْم 
م بأنه أسلم له من يف السماوات وأيضاً فال يبعد أن يقال للمسلم والكافر ولكل أحد أفغري دين اهللا تبغون مع علمك

آل عمران ( واألرض وأن مرجعكم إليه وهو كقوله َوكَْيَف َتكْفُُرونَ وَأَْنُتمْ ُتْتلَى َعلَْيكُْم ءايَاُت اللَِّه َوِفيكُْم َرُسولُُه 
١٠١ (  

ع اهلمزة هو لفظة َيْبُغونَ املسألة الثانية اهلمزة لالستفهام واملراد استنكار أن يفعلوا ذلك أو تقرير أهنم يفعلونه وموض
تقديره أيبغون غري دين اهللا ألن االستفهام إمنا يكون عن األفعال واحلوادث إال أنه تعاىل قدم املفعول الذي هو غَْيرِ 
ِدينِ اللَِّه على فعله ألنه أهم من حيث أن اإلنكار الذي هو معىن اهلمزة متوجه إىل املعبود الباطل وأما الفاء فلعطف 

  على مجلة وفيه وجهان أحدمها التقدير فأولئك هم الفاسقون فغري دين اهللا يبغونمجلة 
واعلم أنه لو قيل أو غري دين اهللا يبغون جاز إال أن يف الفاء فائدة زائدة كأنه قيل أفبعد أخذ هذا امليثاق املؤكد هبذه 

  التأكيدات البليغة تبغون
فيما اختلفوا فيه من ) صلى اهللا عليه وسلم ( اختصموا إىل الرسول املسألة الثالثة روي أن فريقني من أهل الكتاب 

دين إبراهيم عليه السالم وكل واحد من الفريقني ادعى أنه أوىل به فقال عليه الصالة والسالم كال الفريقني برىء 
ي محل هذه من دين إبراهيم عليه السالم فقالوا ما نرضى بقضائك وال نأخذ بدينك فنزلت هذه اآلية ويبعد عند

اآلية على هذا السبب ألن على هذا التقدير تكون هذه اآلية منقطعة عما قبلها واالستفهام على سبيل اإلنكار 
يقتضي تعلقها مبا قبلها فالوجه يف اآلية أن هذا امليثاق ملا كان مذكوراً يف كتبهم وهم كانوا عارفني بذلك فقد كانوا 

يف النبّوة فلم يبق لكفرهم سبب إال جمرد العداوة واحلسد فصاروا ) لم صلى اهللا عليه وس( عاملني بصدق حممد 
كإبليس الذي دعاه احلسد إىل الكفر فأعلمهم اهللا تعاىل أهنم مىت كانوا طالبني ديناً غري دين اهللا ومعبوداً سوى اهللا 

قال َولَُه أَسْلََم َمن ِفى السََّماَواتِ سبحانه مث بّين أن التمرد على اهللا تعاىل واإلعراض عن حكمه مما ال يليق بالعقالء ف
  َواالْْرَض طَْوًعا َوكَْرًها َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ وفيه مسألتان

  املسألة األوىل اإلسالم هو االستسالم واالنقياد واخلضوع



إذا عرفت هذا ففي خضوع كل من يف السماوات واألرض هللا وجوه األول وهو األصح عندي أن كل ما سوى اهللا 
سبحانه ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فإنه ال يوجد إال بإجياده وال يعدم إال بإعدامه فإذن كل ما سوى اهللا فهو منقاد 
خاضع جلالل اهللا يف طريف وجوده وعدمه وهذا هو هناية االنقياد واخلضوع مث إن يف هذا الوجه لطيفة أخرى وهي 

كل من يف السماوات واألرض ال لغريه فهذه اآلية تفيد أن واجب  أن قوله َولَُه أَسْلََم يفيد احلصر أي وله أسلم
الوجود واحد وأن كل ما سواه فإنه ال يوجد إال بتكوينه وال يفىن إال بإفنائه سواء كان عقالً أو نفساً أو روحاً أو 

له تعاىل َوللَِّه َيْسُجُد َمن جسماً أو جوهراً أو عرضاً أو فاعالً أو فعالً ونظري هذه اآلية يف الداللة على هذا املعىن قو
  ) ٤٤اإلسراء ( وقوله َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيسَّبُح بَِحْمَدِه )  ١٥الرعد ( ِفى السََّماَواِت َواالْْرَض 

  الوجه الثاين يف تفسري هذه اآلية أنه ال سبيل ألحد إىل االمتناع عليه يف مراده وإما أن ينزلوا عليه

ون الصاحلون ينقادون هللا طوعاً فيما يتعلق بالدين وينقادون له كرهاً فيما خيالف طباعهم من طوعاً أو كرهاً فاملسلم
املرض والفقر واملوت وأشباه ذلك وأما الكافرون فهم ينقادون هللا تعاىل على كل حال كرهاً ألهنم ال ينقادون فيما 

م دفع قضائه وقدره الثالث أسلم املسلمون يتعلق بالدين ويف غري ذلك مستسلمون له سبحانه كرهاً ألنه ال ميكنه
الرابع أن كل )  ٨٥غافر ( طوعاً والكافرون عند موهتم كرهاً لقوله تعاىل فَلَْم َيُك َينفَُعُهْم إَِمياُنُهْم لَمَّا َرأَْواْ بَأَْسَنا 

 ٢٥لقمان ( َماَواِت َواالْْرضَ لََيقُولُنَّ اللَُّه اخللق منقادون إلالهيته طوعاً بدليل قوله تعاىل َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السَّ
ومنقادون لتكاليفه وإجياده لآلالم كرهاً اخلامس أن انقياد الكل إمنا حصل وقت أخذ امليثاق وهو قوله تعاىل وَإِذْ ) 

)  ١٧٢األعراف ( أَلَْسَت بَِرّبكُْم قَالُواْ َبلَى  أََخذَ رَبَُّك ِمن َبنِى ءاَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ذُّريَّتَُهْم وَأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنفُِسهِْم
السادس قال احلسن الطوع ألهل السماوات خاصة وأما أهل األرض فبعضهم بالطوع وبعضهم بالكره وأقول إنه 

( َتا أَتَْيَنا طَاِئِعَني سبحانه ذكر يف ختليق السماوات واألرض هذا وهو قوله فَقَالَ لََها وَِلالْْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالَ
  وفيه أسرار عجيبة)  ١١فصلت 

أما قوله َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ فاملراد أن من خالفه يف العاجل فسيكون مرجعه إليه واملراد إىل حيث ال ميلك الضر والنفع 
  سواه هذا وعيد عظيم ملن خالف الدين احلق

نقياد يقال طاعه يطوعه طوعاً إذا انقاد له وخضع وإذا مضى ألمره املسألة الثانية قال الواحدي رمحه اهللا الطوع اال
فقد أطاعه وإذا وافقه فقد طاوعه قال ابن السكيت يقال طاع له وأطاع فانتصب طوعاً وكرهاً على أنه مصدر وقع 

ألن الكالم ليس  موقع احلال وتقديره طائعاً وكارهاً كقولك أتاين راكضاً وال جيوز أن يقال أتاين كالماً أي متكلماً
  يضرب لإلتيان واهللا أعلم

 ْسبَاِط َوَما أُوِتىَ  ُموَسى قُلْ َءاَمنَّا بِاللَِّه َوَمآ أُنزِلَ َعلَْيَنا َوَمآ أُنزِلَ َعلَى إِبَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب وَاالٌّ
  َن أََحٍد مِّنُْهْم وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونََوِعيَسى وَالنَّبِيُّونَ ِمن رَّبِّهِمْ الَ ُنفَرُِّق َبْي

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية املتقدمة أنه إمنا أخذ امليثاق على األنبياء يف تصديق الرسول الذي يأيت مصدق ملا معهم 
ا بِاللَِّه إىل آخر اآلية كونه مصدقاً ملا معهم فقال قُلْ ءامَنَّ) صلى اهللا عليه وسلم ( بّين يف هذه اآلية أن من صفة حممد 

  وههنا مسائل
املسألة األوىل وحد الضمري يف قُلْ ومجع يف ِمَن وفيه وجوه األول إنه تعاىل حني خاطبه إمنا خاطبه بلفظ الوحدان 

  وعلمه أنه حني خياطب القوم خياطبهم بلفظ اجلمع على وجه التعظيم



خاطبه أوالً خبطاب الوجدان ليدل هذا الكالم على أنه ال مبلغ والتفخيم مثل ما يتكلم امللوك والعظماء والثاين أنه 
هلذا التكليف من اهللا إىل اخللق إال هو مث قال ِمَن تنبيهاً على أنه حني يقول هذا القول فإن أصحابه يوافقونه عليه 

تنبيهاً على أن هذا  الثالث إنه تعاىل عينه يف هذا التكليف بقوله قُلْ ليظهر به كونه مصدقاً ملا معهم مث قال ِمَن
ِلِه الَ التكليف ليس من خواصه بل هو الزم لكل املؤمنني كما قال وَالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ ءاَمَن بِاللَِّه َوَملَِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُس

  ) ٢٨٥البقرة ( ُنفَّرُق َبْيَن أََحٍد ّمن رُُّسِلِه 
نبياء ألن اإلميان باهللا أصل اإلميان بالنبوة ويف املرتبة الثانية ذكر اإلميان املسألة الثانية قدم اإلميان باهللا على اإلميان باأل

صلى ( مبا أنزل عليه ألن كتب سائر األنبياء حرفوها وبدلوها فال سبيل إىل معرفة أحواهلا إال مبا أنزل اهللا على حممد 
بياء فلهذا قدمه عليه ويف املرتبة الثالثة فكان ما أنزل على حممد كاألصل ملا أنزل على سائر األن) اهللا عليه وسلم 

ذكر بعض األنبياء وهم األنبياء الذين يعترف أهل الكتاب بوجودهم وخيتلفون يف نبوهتم وَاالسَْباطَ هم أسباط 
يعقوب عليه السالم الذين ذكر اهللا أممهم االثىن عشر يف سورة األعراف وإمنا أوجب اهللا تعاىل اإلقرار بنبّوة كل 

ء عليهم السالم لفوائد إحداها إثبات كونه عليه السالم مصدقاً جلميع األنبياء ألن هذا الشرط كان معترباً يف األنبيا
أخذ امليثاق وثانيها التنبيه على أن مذاهب أهل الكتاب متناقضة وذلك ألهنم إمنا يصدقون النيب الذي يصدقونه 

عجزة عليه كان نبياً وعلى هذا يكون ختصيص البعض ملكان ظهور املعجزة عليه وهذا يقتضي أن كل من ظهرت امل
بالتصديق والبعض بالتكذيب متناقضاً بل احلق تصديق الكل واالعتراف بنبّوة الكل وثالثها إنه قال قبل هذه اآلية 

تنبيه على أن إصرارهم على  وهذا)  ٨٣آل عمران ( أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ َولَُه أَْسلََم َمن ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض 
تكذيب بعض األنبياء إعراض عن دين اهللا ومنازعة مع اهللا فههنا أظهر اإلميان بنبّوة مجيع األنبياء ليزول عنه وعن 
أمته ما وصف أهل الكتاب به من منازعة اهللا يف احلكم والتكليف ورابعها أن يف اآلية األوىل ذكر أنه أخذ امليثاق 

) صلى اهللا عليه وسلم ( أن يؤمنوا بكل من أتى بعدهم من الرسل وههنا أخذ امليثاق على حممد  على مجيع النبّيني
بأن يؤمن بكل من أتى قبله من الرسل ومل يأخذ عليه امليثاق ملن يأيت بعده من الرسل فكانت هذه اآلية دالة من هذا 

ه اآلية حبرف االستعالء وفيما تقدم من مثلها حبرف الوجه على أنه ال نيب بعده ألبتة فإن قيل مل عدَّى أَنَزلَ يف هذ
االنتهاء قلنا لوجود املعنيني مجيعاً ألن الوحي ينزل من فوق وينتهي إىل الرسل فجاء تارة بأحد املعنيني وأخرى 

هم من باآلخر وقيل أيضاً إمنا قيل َعلَْيَنا يف حق الرسول ألن الوحي ينزل عليه وإلينا يف حق األمة ألن الوحي يأتي
وأنزل إليك الكتاب وإىل )  ٤البقرة ( الرسول على وجه االنتهاء وهذا تعسف أال ترى إىل قوله بَِما أَنَزلَ إِلَْيَك 

  ) ٧٢آل عمران ( قوله َوقَالَت طَّاِئفَةٌ  ّمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ءاِمُنواْ 
تقدموا ونسخت شرائعهم كيف يكون وحقيقة  املسألة الثانية اختلف العلماء يف أن اإلميان هبؤالء األنبياء الذين

اخلالف أن شرعه ملا صار منسوخاً فهل تصري نبوته منسوخة فمن قال إهنا تصري منسوخة قال نؤمن أهنم كانوا أنبياء 
ورسالً وال نؤمن بأهنم اآلن أنبياء ورسل ومن قال إن نسخ الشريعة ال يقتضي نسخ النبّوة قال نؤمن أهنم أنبياء 

  حلال فتنبه هلذا املوضعورسل يف ا
املسألة الرابعة قوله الَ ُنفَّرُق َبْيَن أََحٍد ّمنُْهْم فيه وجوه األول قال األصم التفرق قد يكون بتفضيل البعض على 

  البعض وقد يكون ألجل القول بأهنم ما كانوا على سبيل واحد يف الطاعة هللا واملراد

لى دين واحد يف الدعوة إىل اهللا ويف االنقياد لتكاليف اهللا الثاين قال من هذا الوجه يعين نقر بأهنم كانوا بأسرهم ع
بعضهم املراد الَ ُنفَّرُق َبْيَن أََحٍد ّمْنُهمْ بأن نؤمن ببعض دون بعض كما تفرقت اليهود والنصارى الثالث قال أبو 

آل ( َواْعَتِصُمواْ بِحَْبلِ اللَِّه َجِميعاً َوالَ تَفَرَّقُواْ  مسلم الَ ُنفَّرُق َبْيَن أََحٍد ّمْنُهْم أي ال نفرق ما أمجعوا عليه وهو كقوله



  ) ٩٤األنعام ( وذم قوماً وصفهم بالتفرق فقال لَقَد تَّقَطََّع َبْيَنكُْم َوَضلَّ َعنكُم مَّا كُنُتْم َتْزُعُمونَ )  ١٠٣عمران 
ة هؤالء األنبياء إمنا كان ألجل كوننا منقادين هللا تعاىل أما قوله وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ ففيه وجوه األول إن إقرارنا بنبّو

مستسلمني حلكمه وأمره وفيه تنبيه على أن حاله على خالف الذين خاطبهم اهللا بقوله أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ َولَهُ 
ِلُمونَ أي مستسلمون ألمر اهللا بالرضا وترك أَْسلََم َمن ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض والثاين قال أبو مسلم َوَنْحُن لَُه ُمْس

املخالفة وتلك صفة املؤمنني باهللا وهم أهل السلم والكافرون يوصفون باحملاربة هللا كما قال إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن 
لتقدير له أسلمنا ال لغرض الثالث أن قوله َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ يفيد احلصر وا)  ٣٣املائدة ( ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه 

آخر من مسعة ورياء وطلب مال وهذا تنبيه على أن حاهلم بالضد من ذلك فإهنم ال يفعلون وال يقولون إال للسمعة 
  والرياء وطلب األموال واهللا أعلم

  اسِرِيَنَوَمن َيْبَتغِ غَْيَر اِإلْسلَامِ ِديًنا فَلَن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفى االٌّ خَِرةِ  ِمَن الَْخ
أتبعه بأن بّين يف هذه اآلية أن )  ٨٤آل عمران ( اعلم أنه تعاىل ملا قال يف آخر اآلية املتقدمة وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

الدين ليس إال اإلسالم وأن كل دين سوى اإلسالم فإنه غري مقبول عند اهللا ألن القبول للعمل هو أن يرضى اهللا 
مث بّين تعاىل )  ٢٧املائدة ( يثيبه عليه ولذلك قال تعاىل إِنََّما َيَتقَبَّلُ اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني ذلك العمل ويرضى عن فاعله و

أن كل من له دين سوى اإلسالم فكما أنه ال يكون مقبوالً عند اهللا فكذلك يكون من اخلاسرين واخلسران يف 
قه من التأسف والتحسر على ما فاته يف الدنيا من اآلخرة يكون حبرمان الثواب وحصول العقاب ويدخل فيه ما يلح

العمل الصاحل وعلى ما حتمله من التعب واملشقة يف الدنيا يف تقريره ذلك الدين الباطل واعلم أن ظاهر هذه اآلية 
َمن يدل على أن اإلميان هو اإلسالم إذ لو كان اإلميان غري اإلسالم لوجب أن ال يكون اإلميان مقبوالً لقوله تعاىل َو

( واْ َولَاِكن قُولُواْ أَْسلَْمَنا َيْبَتغِ غَْيَر اإلْسلَامِ ِديًنا فَلَن ُيقَْبلَ ِمْنُه إال أن ظاهر قوله تعاىل قَالَِت االْْعرَاُب ءاَمنَّا قُل لَّْم ُتْؤِمُن
لى العرف الشرعي يقتضي كون اإلسالم مغايراً لإلميان ووجه التوفيق بينهما أن حتمل اآلية األوىل ع)  ١٤احلجرات 

  واآلية الثانية على الوضع اللغوي

لَُّه الَ َيْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني كَْيَف َيْهِدى اللَُّه قَْوًما كَفَُرواْ بَْعَد إَِميانِهِْم َوشَهُِدوا أَنَّ الرَّسُولَ َحقٌّ َوَجآءَُهُم الَْبيِّنَاُت وَال
لَْعَنةَ  اللَِّه َوالَْملَاِئكَةِ  َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني خَاِلِديَن ِفيَها الَ ُيَخفَُّف َعْنُهُم الَْعذَاُب َوالَ ُهمْ أُْولَاِئَك َجَزآُؤُهْم أَنَّ َعلَيْهِْم 

  ُينظَُرونَ إِالَّ الَِّذيَن َتابُواْ ِمن َبْعِد ذاِلَك َوأَصْلَُحواْ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم
م واإلميان بقوله َوَمن َيْبَتغِ غَْيَر اإلْسلَامِ دِيًنا فَلَن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفى االِْخَرةِ  ِمَن اعلم أنه تعاىل ملا عظم أمر اإلسال

أكد ذلك التعظيم بأن بّين وعيد من ترك اإلسالم فقال كَْيَف يَْهِدى اللَُّه قَْوًما كَفَُرواْ )  ٨٥آل عمران ( الَْخاِسرِيَن 
  ية مسائلَبْعَد إَِميانِهِْم ويف اآل

املسألة األوىل يف سبب النزول أقوال األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما نزلت هذه اآلية يف عشرة رهط كانوا 
آمنوا مث ارتدوا وحلقوا مبكة مث أخذوا يتربصون به ريب املنون فأنزل اهللا تعاىل فيهم هذه اآلية وكان فيهم من تاب 

ِذيَن َتابُواْ الثاين نقل أيضاً عن ابن عباس أنه قال نزلت يف يهود قريظة والنضري ومن فاستثىن التائب منهم بقوله إِالَّ الَّ
بعد أن كانوا مؤمنني قبل مبعثه وكانوا يشهدون له بالنبّوة فلما ) صلى اهللا عليه وسلم ( دان بدينهم كفروا بالنيب 

احلرث بن سويد وهو رجل من األنصار بعث وجاءهم بالبينات واملعجزات كفروا بغياً وحسداً والثالث نزلت يف 
حني ندم على ردته فأرسل إىل قومه أن اسألوا يل هل يل من توبة فأرسل إليه أخوه باآلية فأقبل إىل املدينة وتاب على 

توبته قال القفال رمحه اهللا للناس يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقبل الرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( يد الرسول 
قوالن منهم من قال إن قوله تعاىل َوَمن َيْبَتغِ غَْيَر اإلْسلَامِ ِديًنا وما بعده من قوله كَْيَف َيْهِدى اللَُّه قَْوًما هذه اآلية 



كَفَُرواْ َبْعدَ إِميَانِهِْم إىل قوله َوأُْولَِئَك ُهُم الضَّالُّونَ نزل مجيع ذلك يف قصة واحدة ومنهم من جعل ابتداء القصة من 
ِذيَن كَفَُرواْ َومَاُتواْ وَُهْم كُفَّاٌر مث على التقديرين ففيها أيضاً قوالن أحدمها أهنا يف أهل الكتاب والثاين أهنا قوله إِن الَّ

  يف قوم مرتدين عن اإلسالم آمنوا مث ارتدوا على ما شرحناه
اْ بَْعَد إَِميانِهِْم أما املعتزلة فقالوا إن أصولنا املسألة الثانية اختلف العقالء يف تفسري قوله كَْيفَ َيْهِدى اللَُّه قَْوًما كَفَُرو

تشهد بأنه تعاىل هدى مجيع اخللق إىل الدين مبعىن التعريف ووضع الدالئل وفعل األلطاف إذ لو يعم الكل هبذه 
ية بشيء األشياء لصار الكافر والضال معذوراً مث إنه تعاىل حكم بأنه مل يهد هؤالء الكفار فال بد من تفسري هذه اهلدا

آخر سوى نصب الدالئل مث ذكروا فيه وجوهاً األول املراد من هذه اآلية منع األلطاف اليت يؤتيها املؤمنني ثواباً هلم 
 وقال تعاىل َوَيزِيُد اللَُّه الَِّذيَن)  ٦٩العنكبوت ( على إمياهنم كما قال تعاىل َوالَِّذيَن َجاَهدُواْ ِفيَنا لَنَْهدَِينَُّهمْ ُسُبلََنا 

وقال يَْهِدى بِهِ اللَُّه َمنِ اتََّبعَ )  ١٧حممد ( وقال تعاىل َوالَِّذيَن اهَْتَدْواْ َزادَُهْم ُهًدى )  ٧٦مرمي ( اْهَتدَواْ ُهًدى 
  ) ١٦املائدة ( رِضَْواَنهُ ُسُبلَ السَّلَامِ 

  اىل ال يهديهم إىل اجلنةفدلت هذه اآليات على أن املهتدي قد يزيده اهللا هدىً  الثاين أن املراد أن اهللا تع

 ١٦٩ ١٦٨النساء ( رِيَق َجَهنََّم قال تعاىل إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوظَلَُمواْ لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيْغِفرَ لَُهْم َوالَ ِليَْهِديَُهْم طَرِيقاً إِالَّ طَ
والثالث أنه ال ميكن أن يكون املراد من اهلداية )  ٩يونس ( اُر وقال َيْهِديهِْم رَبُُّهْم بِإِميَانِهِمْ َتْجرِى ِمن َتْحِتهِمُ االْْنَه) 

خلق املعرفة فيه ألن على هذا التقدير يلزم أن يكون أيضاً من اهللا تعاىل ألنه تعاىل إذا خلق املعرفة كان مؤمناً مهتدياً 
 على الكفر ومل يصح أن يضاف وإذا مل خيلقها كان كافراً ضاالً ولو كان الكفر من اهللا تعاىل مل يصح أن يذمهم اهللا

الكفر إليهم لكن اآلية ناطقة بكوهنم مذمومني بسبب الكفر وكوهنم فاعلني للكفر فإنه تعاىل قال كَْيَف يَْهِدى اللَُّه 
لسنة قَْوًما كَفَُرواْ َبْعَد إِميَانِهِْم فضاف الكفر إليهم وذمهم على ذلك الكفر فهذا مجلة أقواهلم يف هذه اآلية وأما أهل ا

فقالوا املراد من اهلداية خلق املعرفة قالوا وقد جرت سنة اهللا يف دار التكليف أن كل فعل يقصد العبد إىل حتصيله 
فإن اهللا تعاىل خيلقه عقيب قصد العبد فكأنه تعاىل قال كيف خيلق اهللا فيهم املعرفة وهم قصدوا حتصيل الكفر أو 

  أرادوه واهللا أعلم
  أَشْهُِدواْ فيه قوالناملسألة الثالثة قوله َو

األول أنه عطف والتقدير بعد أن آمنوا وبعد أن شهدوا أن الرسول حق ألن عطف الفعل على االسم ال جيوز فهو 
يف الظاهر وإن اقتضى عطف الفعل على االسم لكنه يف املعىن عطف الفعل على الفعل الثاين أن الواو للحال بإضمار 

  قوماً كفروا بعد إمياهنم حال ما شهدوا أن الرسول حقوالتقدير كيف يهدي اهللا ) قد ( 
املسألة الرابعة تقدير اآلية كيف يهدي اهللا قوماً كفروا بعد إمياهنم وبعد الشهادة بأن الرسول حق وقد جاءهتم 
البينات فعطف الشهادة بأن الرسول حق على اإلميان واملعطوف مغاير للمعطوف عليه فيلزم أن الشهادة بأن 

حق مغاير لإلميان وجوابه إن مذهبنا أن اإلميان هو التصديق بالقلب والشهادة هو اإلقرار باللسان ومها  الرسول
  متغايران فصارت هذه اآلية من هذا الوجه دالة على أن اإلميان مغاير لإلقرار باللسان وأنه معىن قائم بالقلب

ه حصل بعد خصال ثالث أحدها بعد اإلميان وثانيها املسألة اخلامسة اعلم أنه تعاىل استعظم كفر القوم من حيث أن
بعد شهادة كون الرسول حقاً وثالثها بعد جميء البينات وإذا كان األمر كذلك كان ذلك الكفر صالحاً بعد 

البصرية وبعد إظهار الشهادة فيكون الكفر بعد هذه األشياء أقبح ألن مثل هذا الكفر يكون كاملعاندة واجلحود 
  أن زلة العامل أقبح من زلة اجلاهلوهذا يدل على 

  أما قوله تعاىل وَاللَُّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني ففيه سؤاالن



  تكرار السؤال األول قال يف أول اآلية كَْيفَ َيْهِدى اللَُّه قَْوًما وقال يف آخرها وَاللَُّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني وهذا
ْيَف يَْهِدى اللَُّه خمتص باملرتدين مث إنه تعاىل عمم ذلك احلكم يف املرتد ويف الكافر األصلي فقال واجلواب أن قوله كَ

  َواللَُّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلمَِني
  السؤال الثاين مل مسي الكافر ظاملاً

  افر أورد نفسه مواردوالسبب فيه أن الك)  ١٣لقمان ( اجلواب قال تعاىل إِنَّ الّشْرَك لَظُلٌْم َعظِيٌم 

  البالء والعقاب بسبب ذلك الكفر فكان ظاملاً لنفسه
َها واملعىن أنه تعاىل حكم بأن مث قال تعاىل أُوْلَِئَك َجَزآُؤُهْم أَنَّ َعلَْيهِمْ لَْعَنةَ  اللَِّه َوالَْملَِئكَةِ  َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني خَاِلِديَن ِفي

 تعاىل من هدايته مث بّين أن األمر غري مقصور عليه بل كما ال يهديهم يف الدنيا الذين كفروا بعد إمياهنم مينعهم اهللا
  يلعنهم اللعن العظيم ويعذهبم يف اآلخرة على سبيل التأبيد واخللود

واعلم أن لعنة اهللا خمالفة للعنة املالئكة ألن لعنته باإلبعاد من اجلنة وإنزال العقوبة والعذاب واللعنة من املالئكة هي 
بالقول وكذلك من الناس وكل ذلك مستحق هلم بسبب ظلمهم وكفرهم فصح أن يكون جزاء لذلك وههنا 

  سؤاالن
  السؤال األول مل عم مجيع الناس ومن يوافقه ال يلعنه

قلنا فيه وجوه األول قال أبو مسلم له أن يلعنه وإن كان ال يلعنه الثاين أنه يف اآلخرة يلعن بعضهم بعضاً قال تعاىل 
( وقال ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ  َيكْفُُر بَْعُضكُْم بِبَْعضٍ َوَيلَْعُن َبْعُضكُْم بَْعضاً )  ٣٨األعراف ( َما َدَخلَْت أُمَّةٌ  لََّعَنْت أُْخَتَها كُلَّ

وعلى هذا التقدير فقد حصل اللعن للكفار من الكفار والثالث كأن الناس هم املؤمنون والكفار )  ٢٥العنكبوت 
ا من الناس مث ملا ذكر لعن الثالث قال أَْجَمِعَني الرابع وهو األصح عندي أن مجيع اخللق يلعنون املبطل والكافر ليسو

ولكنه يعتقد يف نفسه أنه ليس مببطل وال بكافر فإذا لعن الكافر وكان هو يف علم اهللا كافراً فقد لعن نفسه وإن كان 
  ال يعلم ذلك

  ِفيَها أي خالدين يف اللعنة فما خلود اللعنة السؤال الثاين قوله خَاِلِديَن
قلنا فيه وجهان األول أن التخليد يف اللعنة على معىن أهنم يوم القيامة ال يزال يلعنهم املالئكة واملؤمنون ومن معهم 

عن ألن يف النار فال خيلو شيء من أحواهلم من أن يلعنهم العن من هؤالء الثاين أن املراد خبلود اللعن خلود أثر الل
اَمةِ  اللعن يوجب العقاب فعرب عن خلود أثر اللعن خبلود اللعن ونظريه قوله تعاىل مَّْن أَْعَرَض َعْنُه فَإِنَُّه َيحِْملُ َيْوَم الْقَِي

الثالث قال ابن عباس قوله َخاِلِديَن ِفيَها أي يف جهنم فعلى هذا الكناية عن )  ١٠١ ١٠٠طه ( وِْزراً َخاِلِديَن ِفيِه 
   مذكور واعلم أن قوله خَاِلِديَن ِفيَها نصب على احلال مما قبله وهو قوله تعاىل َعلَْيهِْم لَْعَنةُ  اللَِّهغري

)  ٢٨٠البقرة ( مث قال الَ ُيَخفَُّف َعنُْهُم الَْعذَاُب َوالَ ُهْم ُينظَُرونَ معىن االنظار التأخري قال تعاىل فََنِظَرةٌ  إِلَى مَْيَسَرةٍ  
ه ال جيعل عذاهبم أخف وال يؤخر العقاب من وقت إىل وقت وهذا حتقيق قول املتكلمني إن العذاب امللحق فاملعىن أن

  بالكافر مضرة خالصة عن شوائب املنافع دائمة غري منقطعة نعوذ منه باهللا
بة وحدها ال تكفي حىت ينضاف إليها مث قال إِالَّ الَِّذيَن َتابُواْ ِمن َبْعِد ذاِلَك واملعىن إال الذين تابوا منه مث بّين أن التو

العمل الصاحل فقال وَأَصْلَُحواْ أي أصلحوا باطنهم مع احلق باملراقبات وظاهرهم مع اخللق بالعبادات وذلك بأن 
  يلعنوا بأنا كنا على الباطل حىت أنه لو اغتر بطريقتهم الفاسدة مغتر رجع عنها

وجهان األول غفور لقبائحهم يف الدنيا بالستر رحيم يف اآلخرة بالعفو الثاين غفور مث قال فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم وفيه 
  بإزالة العقاب رحيم بإعطاء الثواب ونظريه قوله تعاىل قُل لِلَِّذيَن كَفَُرواْ إِن



وٌر رَّحِيٌم ألنه اجلزاء وتقدير الكالم ودخلت الفاء يف قوله فَإِنَّ اللََّه غَفُ)  ٣٨األنفال ( َينَتهُواْ ُيْغفَْر لَُهْم مَّا قَْد َسلََف 
  إن تابوا فإن اهللا يغفر هلم

  ونَإِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َبْعَد إِميَانِهِمْ ثُمَّ ازَْداُدواْ كُفًْرا لَّن ُتقَْبلَ تَْوَبُتُهْم َوأُْولَاِئَك ُهُم الضَّآلُّ
د يكون فاعالً للزيادة بأن يقيم ويصر فيكون اإلصرار املسألة األوىل اختلفوا فيما به يزداد الكفر والضابط أن املرت

كالزيادة وقد يكون فاعالً للزيادة بأن يضم إىل ذلك الكفر كفراً آخر وعلى هذا التقدير الثاين ذكروا فيه وجوهاً 
وا األول أن أهل الكتاب كانوا مؤمنني مبحمد عليه الصالة والسالم قبل مبعثه مث كفروا به عند املبعث مث ازداد

كفراً بسبب طعنهم فيه يف كل وقت ونقضهم ميثاقه وفتنتهم للمؤمنني وإنكارهم لكل معجزة تظهر الثاين أن اليهود 
كانوا مؤمنني مبوسى عليه السالم مث كفروا بسبب إنكارهم عيسى واإلجنيل مث ازدادوا كفراً بسبب إنكارهم حممداً 

زلت يف الذين ارتدوا وذهبوا إىل مكة وازديادهم الكفر أهنم قالوا عليه الصالة والسالم والقرآن والثالث أن اآلية ن
ريب املنون الرابع املراد فرقة ارتدوا مث عزموا على الرجوع إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( نقيم مبكة نتربص مبحمد 

  اإلسالم على سبيل النفاق فسمى اهللا تعاىل ذلك النفاق كفراً
 اآلية األوىل بقبول توبة املرتدين وحكم يف هذه اآلية بعدم قبوهلا وهو يوهم التناقض املسألة الثانية أنه تعاىل حكم يف

وأيضاً ثبت بالدليل أنه مىت وجدت التوبة بشروطها فإهنا تكون مقبولة ال حمالة فلهذا اختلف املفسرون يف تفسري 
  قوله تعاىل لَّن ُتقَْبلَ َتوَْبُتُهْم على وجوه

وعطاء السبب أهنم ال يتوبون إال عند حضور املوت واهللا تعاىل يقول َولَْيَسِت التَّْوَبةُ  األول قال احلسن وقتادة 
الثاين أن حيمل هذا على )  ١٨النساء ( ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيّئَاِت حَتَّى إِذَا َحَضَر أََحدَُهُم الْمَْوُت قَالَ إِّنى ُتْبُت االْنَ 

يف قلوهبم إخالص الثالث قال القاضي والقفال وابن األنباري أنه تعاىل ملا قدم ذكر  ما إذا تابوا باللسان ومل حيصل
من كفر بعد اإلميان وبّين أنه أهل اللعنة إال أن يتوب ذكر يف هذه اآلية أنه لو كفر مرة أخرى بعد تلك التوبة فإن 

باآلية من سائر الوجوه ألن التقدير إال الذين التوبة األوىل تصري نري مقبولة وتصري كأهنا مل تكن قال وهذا الوجه أليق 
( تابوا وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم فإن كانوا كذلك مث ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم الرابع قال صاحب 

قوله لَّن ُتقَْبلَ َتْوبَُتُهْم جعل كناية عن املوت على الكفر ألن الذي ال تقبل توبته من الكفار هو الذي ) الكشاف 
ت على الكفر كأنه قيل إن اليهود واملرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفر داخلون يف مجلة من ال تقبل ميو

توبتهم اخلامس لعلّ املراد ما إذا تابوا عن تلك الزيادة فقط فإن التوبة عن تلك الزيادة ال تصري مقبولة ما مل حتصل 
  التوبة عن األصل

منا تتمشى على ما إذا محلنا قوله إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بَْعَد إَِميانِهِْم ثُمَّ اْزدَاُدواْ كُفًْرا على وأقول مجلة هذه اجلوابات إ
املعهود السابق ال على االستغراق وإال فكم من مرتد تاب عن ارتداده توبة صحيحة مقرونة باإلخالص يف زمان 

فهو جواب مطرد سواء محلنا اللفظ على املعهود السابق أو  التكليف فأما اجلواب الذي حكيناه عن القفال والقاضي
  على االستغراق

 أما قوله َوأُوْلَِئَك ُهمُ الضَّالُّونَ ففيه سؤاالن األول َوأُوْلَِئَك ُهُم الضَّالُّونَ ينفي كون غريهم ضاالً وليس األمر كذلك
ل واجلواب هذا حممول على أهنم هم الضالون فإن كل كافر فهو ضال سواء كفر بعد اإلميان أو كان كافراً يف األص

  على سبيل الكمال
السؤال الثاين وصفهم أوالً بالتمادي على الكفر والغلو فيه والكفر أقبح أنواع الضالل والوصف إمنا يراد للمبالغة 

ا أن املراد أهنم واملبالغة إمنا حتصل بوصف الشيء مبا هو أقوى حاالً منه ال مبا هو أضعف حاالً منه واجلواب قد ذكرن



  هم الضالون على سبيل الكمال وعلى هذا التقدير حتصل املبالغة
أُْولَاِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم َومَا  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َومَاُتواْ وَُهْم كُفَّاٌر فَلَن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِهم مِّلُْء األرض ذََهًبا َولَوِ افَْتَدى بِِه

  اصِرِيَنلَُهْم مِّن نَّ
اعلم أن الكافر على ثالثة أقسام أحدها الذي يتوب عن الكفر توبة صحيحة مقبولة وهو الذي ذكره اهللا تعاىل يف 

وثانيهما الذي يتوب عن ذلك الكفر توبة )  ٨٩آل عمران ( قوله إِالَّ الَِّذيَن َتابُواْ وَأَْصلَحُواْ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم 
ي ذكره اهللا يف اآلية املتقدمة وقال إنه لن تقبل توبته وثالثهما الذي ميوت على الكفر من غري توبة فاسدة وهو الذ

  ألبتة وهو املذكور يف هذه اآلية مث إنه تعاىل أخرب عن هؤالء بثالثة أنواع
قال الواحدي ملء الشيء قدر ما ميلؤه النوع األول قوله فَلَن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِهم ّملْء االْْرضِ ذََهًبا َولَوِ افَْتَدى بِِه 

وانتصب ذََهًبا على التفسري ومعىن التفسري أن يكون الكالم تاماً إال أن يكون مبهماً كقوله عندي عشرون فالعدد 
معلوم واملعدود مبهم فإذا قلت درمهاً فسرت العدد وكذلك إذا قلت هو أحسن الناس فقد أخربت عن حسنه ومل 

لت وجهاً أو فعالً فقد بينته ونصبته على التفسري وإمنا نصبته ألنه ليس له ما خيفضه وال ما يرفعه تبني يف ماذا فإذا ق
وقرأ ) الكشاف ( فلما خال من هذين نصب ألن النصب أخف احلركات فيجعل كأنه ال عامل فيه قال صاحب 

  األعمش ذََهبَ بالرفع رداً على ملء كما يقال عندي عشرون نفساً رجال
  الثة أسئلةوههنا ث

  السؤال األول مل قيل يف اآلية املتقدمة لَّن ُتقَْبلَ بغري فاء ويف هذه اآلية فَلَن ُيقَْبلَ بالفاء

اجلواب أن دخول الفاء يدل على أن الكالم مبين على الشرط واجلزاء وعند عدم الفاء مل يفهم من الكالم كونه 
أن الدرهم حصل له بسبب اجمليء وإذا قلت الذي جاءين فله شرطا وجزاء تقول الذي جاءين له درهم فهذا ال يفيد 

درهم فهذا ال يفيد أن الدرهم حصل له بسبب اجمليء فذكر الفاء يف هذه اآلية يدل على أن عدم قبول الفدية معلل 
  باملوت على الكفر

  السؤال الثاين ما فائدة الواو يف قوله َولَوِ افَْتَدى بِِه
ألول قال الزجاج إهنا للعطف والتقدير لو تقرب إىل اهللا مبلء األرض ذهباً مل ينفعه ذلك اجلواب ذكروا فيه وجوهاً ا

مع كفره ولو افتدى من العذاب مبلء األرض ذهباً مل قبل منه وهذا اختيار ابن األنباري قال وهذا أوكد يف التغليظ 
يل بعد اإلمجال وذلك ألن قوله كُفَّاٌر فَلَن ألنه تصريح بنفي القبول من مجيع الوجوه الثاين الواو دخلت لبيان التفص

ُيقَْبلَ ِمْن أََحدِِهم ّملْء االْْرضِ ذََهًبا حيتمل الوجوه الكثرية فنص على نفي القبول جبهة الفدية الثالث وهو وجه خطر 
يقبل منه ببايل وهو أن من غضب على بعض عبيده فإذا أحتفه ذلك العبد بتحفة وهدية مل يقبلها ألبتة إال أنه قد 

الفدية فأما إذا مل يقبل منه الفدية أيضاً كان ذلك غاية الغضب واملبالغة إمنا حتصل بتلك املرتبة اليت هي الغاية فحكم 
تعاىل بأنه ال يقبل منهم ملء األرض ذهباً ولو كان واقعاً على سبيل الفداء تنبيهاً على أنه ملا مل يكن مقبوالً هبذا 

  والً منه بسائر الطرق أوىلالطريق فبأن ال يكون مقب
السؤال الثالث أن من املعلوم أن الكافر ال ميلك يوم القيامة نقرياً وال قطمرياً ومعلوم أن بتقدير أن ميلك الذهب فال 

  ينفع الذهب ألبتة يف الدار اآلخرة فما فائدة قوله لَْن ُيقَْبلَ ِمْن أََحدِِهم ّملْء االْْرضِ ذََهبًا
حدمها أهنم إذا ماتوا على الكفر فلو أهنم كانوا قد أنفقوا يف الدنيا ملء األرض ذهباً لن يقبل اجلواب فيه وجهان أ

اهللا تعاىل ذلك منهم ألن الطاعة مع الكفر ال تكون مقبولة والثاين أن الكالم وقع على سبيل الفرض والتقدير 
على أعز األشياء مث قدر على بذله يف غاية  فالذهب كناية عن أعز األشياء والتقدير لو أن الكافر يوم القيامة قدر



الكثرة لعجز أن يتوسل بذلك إىل ختليص نفسه من عذاب اهللا وباجلملة فاملقصود أهنم آيسون من ختليص النفس من 
  العقاب

ر ال ميكنه النوع الثاين من الوعيد املذكور يف هذه اآلية قوله َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم واعلم أنه تعاىل ملا بّين أن الكاف
  ختليص النفس من العذاب أردفه بصفة ذلك العذاب فقال َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم أي مؤمل

النوع الثالث من الوعيد قوله َوَما لَُهم ّمن نَّاصِرِيَن واملعىن أنه تعاىل ملا بّين أنه ال خالص هلم عن هذا العذاب األليم 
بسبب النصرة واإلعانة والشفاعة وألصحابنا أن حيتجوا هبذه اآلية بسبب الفدية بّين أيضاً أنه ال خالص هلم عنه 

على إثبات الشفاعة وذلك ألنه تعاىل ختم تعديد وعيد الكفار بعدم النصرة والشفاعة فلو حصل هذا املعىن يف حق 
  غري الكافر بطل ختصيص هذا الوعيد بالكفر واهللا أعلم

  مَّا ُتِحبُّونَ َوَما ُتنِفقُواْ ِمن َشىْ ٍء فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌملَن َتَنالُواْ الْبِرَّ َحتَّى ُتنِفقُواْ ِم
اعلم أنه تعاىل ملا بّين أن اإلنفاق ال ينفع الكافر ألبتة علم املؤمنني كيفية اإلنفاق الذي ينتفعون به يف اآلخرة فقال لَن 

 هذه اآلية أن من أنفق مما أحب كان من مجلة األبرار مث قال يف آية أخرى َتَنالُواْ الْبِرَّ َحتَّى ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ وبّين يف
)  ٥اإلنسان ( وقال أيضاً إِنَّ االْْبرَاَر َيْشَرُبونَ ِمن كَأْسٍ كَانَ مَِزاجَُها كَافُوراً )  ٢٢املطففني ( إِنَّ االْْبرَاَر لَِفى َنعِيمٍ 

لَى االَْراِئِك َينظُُرونَ َتْعرُِف ِفى ُوُجوِههِْم َنْضَرةَ  النَّعِيمِ ُيسْقَْونَ ِمن رَِّحيقٍ مَّْخُتومٍ وقال أيضاً إِنَّ االْْبرَاَر لَِفى َنِعيمٍ َع
قِ وقال لَّْيَس الْبِرَّ أَن ُتَولُّواْ ُوُجوَهكُْم ِقَبلَ الَْمشْرِ)  ٢٦ ٢٢املطففني ( ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفى ذَِلَك فَلَْيَتَنافَسِ الُْمَتَناِفُسونَ 

فاهللا تعاىل ملا فصل يف سائر اآليات كيفية ثواب األبرار اكتفى ههنا بأن ذكر أن من أنفق )  ١٧٧البقرة ( َوالَْمغْرِبِ 
  ما أحب نال الرب وفيه لطيفة أخرى

بِرَّ َمْن ءاَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ وهي أنه تعاىل قال لَّْيَس الْبِرَّ أَن تَُولُّواْ ُوُجوَهكُْم ِقَبلَ الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ َولَاِكنَّ الْ
ى َوالَْملَِئكَةِ  إىل آخر اآلية فذكر يف هذه اآلية أكثر أعمال اخلري ومساه الرب مث قال يف هذه اآلية لَن َتَنالُواْ الْبِرَّ َحتَّ

 تلك اآلية فإنكم ال تفوزون بفضيلة الرب ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ واملعىن أنكم وإن أتيتم بكل تلك اخلريات املذكورة يف
حىت تنفقوا مما حتبون وهذا يدل على أن اإلنسان إذا أنفق ما حيبه كان ذلك أفضل الطاعات وههنا حبث وهو أن 

من أنفق مما أحب لقائل أن يقول كلمة َحتَّى النتهاء الغاية فقوله لَن َتنَالُواْ الْبِرَّ َحتَّى ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ يقتضي أن 
فقد نال الرب ومن نال الرب دخل حتت اآليات الدالة على عظم الثواب لألبرار فهذا يقتضي أن من أنفق ما أحب 

وصل إىل الثواب العظيم وإن مل يأت بسائر الطاعات وهو باطل وجواب هذا اإلشكال أن اإلنسان ال ميكنه أن ينفق 
إىل وجدان حمبوب أشرف من األول فعلى هذا اإلنسان ال ميكنه أن ينفق  حمبوبه إال إذا توسل بإنفاق ذلك احملبوب

الدنيا يف الدنيا إال إذا تيقن سعادة اآلخرة وال ميكنه أن يعترف بسعادة اآلخرة إال إذا أقر بوجود الصانع العامل 
سان ال ميكنه إنفاق الدنيا يف القادر وأقر بأنه جيب عليه االنقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه فإذا تأملت علمت أن اإلن

  الدنيا إال إذا كان مستجمعاً جلميع اخلصال احملمودة يف الدنيا ولنرجع إىل التفسري فنقول يف اآلية مسائل
املسألة األوىل كان السلف إذا أحبوا شيئاً جعلوه هللا روي أنه ملا نزلت هذه اآلية قال أبو طلحة يا رسول اهللا يل 

بخ بخ ذاك مال رابح وإين أرى أن جتعلها يف ( ب أموايل إيلّ أفأتصدق به فقال عليه السالم حائط باملدينة وهو أح
فقال أبو طلحة أفعل يا رسول اهللا فقسمها يف أقاربه ويروى أنه جعلها بني حّسان بن ثابت وأُيب بن كعب ) األقربني 

ه اآلية بفرس له كان حيبه وجعله يف سبيل رضي اهللا عنهما وروي أن زيد بن حارثة رضي اهللا عنه جاء عند نزول هذ
إن اهللا قد قبلها ( أسامة فوجد زيد يف نفسه فقال عليه السالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا فحمل عليها رسول اهللا 

ِفقُواْ ِممَّا واشترى ابن عمر جارية أعجبته فأعتقها فقيل له مل أعتقتها ومل تصب منها فقال لَن َتَنالُواْ الْبِرَّ َحتَّى ُتن) 



  ُتحِبُّونَ
  املسألة الثانية للمفسرين يف تفسري الرب قوالن أحدمها ما به يصريون أبراراً حىت يدخلوا يف قوله

 إِنَّ االْْبرَاَر لَِفى َنعِيمٍ فيكون املراد بالرب ما حيصل منهم من األعمال املقبولة والثاين الثواب واجلنة فكأنه قال لن تنالوا
  إال باالنفاق على هذا الوجههذه املنزلة 

ِئكَ أما القائلون بالقول األول فمنهم من قال الَْبّر هو التقوى واحتج بقوله َولَاِكنَّ الْبِرَّ َمْن ءاَمَن بِاللَِّه إىل قوله أُولَ
  ريب مما تقدموقال أبو ذر إن الرب هو اخلري وهو ق)  ١٧٧البقرة ( الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ 

وأما الذين قالوا الرب هو اجلنة فمنهم من قال لَن َتنَالُواْ الْبِرَّ أي لن تنالوا ثواب الرب ومنهم من قال املراد بر اهللا 
أولياءه وإكرامه إياهم وتفضله عليهم وهو من قول الناس برين فالن بكذا وبر فالن ال ينقطع عين وقال تعاىل الَّ 

  ) ٨املمتحنة ( َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفى الّدينِ إىل قول أَن َتَبرُّوُهْم  َيْنَهاكُُم اللَُّه
( يٌد املسألة الثالثة اختلف املفسرون يف قوله ِممَّا ُتِحبُّونَ منهم من قال إنه نفس املال قال تعاىل وَإِنَُّه ِلُحّب الَْخْيرِ لََشِد

)  ٢٦٧البقرة ( بة رفيعة جيدة قال تعاىل َوالَ َتَيمَُّمواْ الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتنِفقُونَ ومنهم من قال أن تكون اهل)  ٨العاديات 
أحد تفاسري احلب )  ٨اإلنسان ( ومنهم من قال ما يكون حمتاجاً إليه قال تعاىل َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحّبِه ِمْسِكيناً 

وقال عليه السالم )  ٩احلشر ( نَ َعلَى أَنفُسِهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ  يف هذه اآلية على حاجتهم إليه وقال َويُْؤِثُرو
واألوىل أن يقال كل ذلك معترب ) أفضل الصدقة ما تصدقت به وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وختشى الفقر ( 

  يف باب الفضل وكثرة الثواب
الزكاة أو غريها قال ابن عباس أراد به الزكاة يعين حىت  املسألة الرابعة اختلف املفسرون يف أن هذا االنفاق هل هو

خترجوا زكاة أموالكم وقال احلسن كل شيء أنفقه املسلم من ماله طلب به وجه اهللا فإنه من الذين عىن اهللا سبحانه 
األول واحتج عليه بأن هذا االنفاق بقوله لَن تََنالُواْ الْبِرَّ حَتَّى ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ حىت التمرة والقاضي اختار القول 

وقف اهللا عليه كون املكلف من األبرار والفوز باجلنة حبيث لو مل يوجد هذا االنفاق مل يصر العبد هبذه املنزلة وما 
ذاك إال االنفاق الواجب وأقول لو خصصنا اآلية بغري الزكاة لكان أوىل ألن اآلية خمصوصة بإيتاء األحب والزكاة 

فيها إيتاء األحب فإنه ال جيب على املزكي أن خيرج أشرف أمواله وأكرمها بل الصحيح أن هذه اآلية  الواجبة ليس
  خمصوصة بإيتاء املال على سبيل الندب

املسألة اخلامسة نقل الواحدي عن جماهد والكليب أن هذه اآلية منسوخة بآية الزكاة وهذا يف غاية البعد ألن إجياب 
  ب يف بذل احملبوب لوجه اهللا سبحانه وتعاىلالزكاة كيف ينايف الترغي

فيه املسألة السادسة قال بعضهم كلمة ِمْن يف قوله ِممَّا ُتِحبُّونَ للتبعيض وقرأ عبد اهللا حَتَّى ُتنِفقُواْ َبْعضِ َما ُتِحبُّونَ و
الفرقان ( لَْم َيقُْترُواْ َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواماً إشارة إىل أن إنفاق الكل ال جيوز مث قال وَالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُواْ لَْم ُيْسرِفُواْ َو

  وقال آخرون إهنا للتبيني)  ٦٧

  وأما قوله
  وما ينفقوا من شيء فإن اهللا به عليم

  ففيه سؤال
  وهو أن يقال قيل فإن اهللا به عليم على جهة جواب الشرط مع أن اهللا تعاىل يعلمه على كل حال

يه معىن اجلزاء تقديره وما تنفقوا من شيء فإن اهللا به جيازيكم قل أم كثر ألنه عليم واجلواب من وجهني األول أن ف



به ال خيفى عليه شيء منه فجعل كونه عاملاً بذلك اإلنفاق كناية عن إعطاء الثواب والتعريض يف مثل هذا املوضع 
م أن الداعي إليه أهو اإلخالص أم يكون أبلغ من التصريح والثاين أنه تعاىل يعلم الوجه الذي ألجله يفعلونه ويعل

  الرياء ويعلم أنكم تنفقون األحب األجود أم األخس األرذل
ْرُتم ّمن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللََّه واعلم أن نظري هذه اآلية قوله َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه اللَُّه وقوله َوَما أَنفَقُْتم ّمن نَّفَقَةٍ  أَْو َنذَ

ِمْن يف قوله ِمن َشىْ ء لتبيني ما ينفقونه أي من شيء كان طيباً ) الكشاف ( قال صاحب )  ٢٧٠البقرة ( َيْعلَُمُه 
  حتبونه أو خبيثاً تكرهونه فإن اهللا به عليم جيازيكم على قدره

ن قَْبلِ أَن ُتَنزَّلَ التَّْورَاةُ  قُلْ فَأُْتواْ بِالتَّْورَاةِ  كُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحالًّ لَِّبنِى إِسَْراءِيلَ إِالَّ َما َحرََّم إِْسَراءِيلُ َعلَى َنفِْسِه ِم
قُلْ َصَدَق اللَُّه فَاتَّبُِعواْ  فَاْتلُوَها إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني فََمنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب ِمن َبْعِد ذَِلَك فَأُوْلَاِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ

  فاً َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِكَِنيِملَّةَ  إِْبَراهِيَم َحنِي
ويف ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن اآليات املتقدمة إىل هذه اآلية كانت يف تقرير الدالئل الدالة على نبّوة حممد 

  توجيه اإللزامات الواردة على أهل الكتاب يف هذا الباب
كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( آلية يدل على أنه وأما هذه اآلية فهي يف بيان اجلواب عن شبهات القوم فإن ظاهر ا

يدعي أن كل الطعام كان حالً مث صار البعض حراماً بعد أن كان حالً والقوم نازعوه يف ذلك وزعموا أن الذي هو 
  اآلن حرام كان حراماً أبداً

صلى اهللا عليه ( مد وإذا عرفت هذا فنقول اآلية حتتمل وجوهاً األول أن اليهود كانوا يعولون يف إنكار شرع حم
  ) وسلم 

َنفِْسهِ  على إنكار النسخ فأبطل اهللا عليهم ذلك بأن كُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحالًّ لَّبنِى إِسْراءيلَ إِالَّ َما َحرََّم إِْسراءيلُ َعلَى
سخ فذاك الذي حرمه على نفسه كان حالالً مث صار حراماً عليه وعلى أوالده فقد حصل النسخ فبطل قولكم الن

غري جائز مث إن اليهود ملا توجه عليهم هذا السؤال أنكروا أن يكون حرمة ذلك الطعام الذي حرم اهللا بسبب أن 
إسرائيل حرمه على نفسه بل زعموا أن ذلك كان حراماً من لدن زمان آدم عليه السالم إىل هذا الزمان فعند هذا 

لتوراة ناطقة بأن بعض أنواع الطعام إمنا حرم بسبب أن طلب الرسول عليه السالم منهم أن حيضروا التوراة فإن ا
إسرائيل حرمه على نفسه فخافوا من الفضيحة وامتنعوا من إحضار التوراة فحصل عند ذلك أمور كثرية تقوي 

أحدها أن هذا السؤال قد توجه عليهم يف إنكار النسخ وهو الزم ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( دالئل نبّوة حممد 
وثانيها أنه ظهر للناس كذهبم وأهنم ينسبون إىل التوراة ما ليس فيها تارة وميتنعون عن اإلقرار مبا هو فيها حميص عنه 

كان رجالً أُمياً ال يقرأ وال يكتب فامتنع أن يعرف هذه املسألة ) صلى اهللا عليه وسلم ( أخرى وثالثها أن الرسول 
  ه حسن علمي يف تفسري اآلية وبيان النظمالغامضة من علوم التوراة إال خبرب السماء فهذا وج

الوجه الثاين أن اليهود قالوا له إنك تدعي أنك على ملة إبراهيم فلو كان األمر كذلك فكيف تأكل حلوم اإلبل 
( وألباهنا مع أن ذلك كان حراماً يف دين إبراهيم فجعلوا هذا الكالم شبهة طاعنة يف صحة دعواه فأجاب النيب 

عن هذه الشبهة بأن قال ذلك كان حالً إلبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السالم ) لم صلى اهللا عليه وس
إال أن يعقوب حرمه على نفسه بسبب من األسباب وبقيت تلك احلرمة يف أوالده فأنكر اليهود ذلك فأمرهم 

وم اإلبل وألباهنا كانت حمرمة الرسول عليه السالم بإحضار التوراة وطالبهم بأن يستخرجوا منها آية تدل على أن حل
على إبراهيم عليه السالم فعجزوا عن ذلك وافتضحوا فظهر عند هذا أهنم كانوا كاذبني يف ادعاء حرمة هذه 

  األشياء على إبراهيم عليه السالم



الَْبقَرِ وَالَْغَنمِ َحرَّْمَنا َعلَْيهِمْ الوجه الثالث أنه تعاىل ملا أنزل قوله َوَعلَى الَِّذيَن َهادُواْ َحرَّْمَنا كُلَّ ِذى ظُفُرٍ َوِمَن 
وقال أيضاً فَبِظُلْمٍ ّمَن الَِّذيَن َهادُواْ َحرَّمَْنا َعلَْيهِْم )  ١٤٦األنعام ( ُشُحوَمُهَما إِالَّ َما َحَملَْت ظُهُوُرُهَما أَوِ الَْحوَاَيا 

تعاىل إمنا حرم على اليهود هذه األشياء جزاًء هلم على فدلت هذه اآلية على أنه )  ١٦٠النساء ( طَّيَباتٍ أُِحلَّْت لَُهْم 
بغيهم وظلمهم وقبيح فعلهم وإنه مل يكن شيء من الطعام حراماً غري الطعام الواحد الذي حرمه إسرائيل على نفسه 
فشق ذلك على اليهود من وجهني أحدمها أن ذلك يدل على أن تلك األشياء حرمت بعد أن كانت مباحة وذلك 

وع النسخ وهم ينكرونه والثاين أن ذلك يدل على أهنم كانوا موصوفني بقبائح األفعال فلما حق عليهم يقتضي وق
( ذلك من هذين الوجهني أنكروا كون حرمة هذه األشياء متجددة بل زعموا أهنا كانت حمرمة أبداً فطالبهم النيب 

عنه فافتضحوا فهذا وجه الكالم يف تفسري بآية من التوراة تدل على صحة قوهلم فعجزوا ) صلى اهللا عليه وسلم 
  هذه اآلية وكله حسن مستقيم ولنرجع إىل تفسري األلفاظ
  أما قوله كُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحالًّ لّبَنِى إِْسراءيلَ ففيه مسائل

الناس  كُلُّ الطََّعامِ أي كل املطعومات أو كل أنواع الطعام وأقول اختلف) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
  يف أن اللفظ املفرد احمللى باأللف والالم هل يفيد العموم أم ال

ذهب قوم من الفقهاء واألدباء إىل أنه يفيده واحتجوا عليه بوجوه أحدها أنه تعاىل أدخل لفظ كُلٌّ على لفظ الطعام 
أنه استثىن عنه ما حرم  يف هذه اآلية ولوال أن لفظ الطعام قائم مقام لفظ املطعومات وإال ملا جاز ذلك وثانيها

إسرائيل على نفسه واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لدخل فلوال دخول كل األقسام حتت لفظ الطعام وإال مل 
وثالثها أنه تعاىل )  ٣ ٢العصر ( يصح هذا االستثناء وأكدوا هذا بقوله تعاىل إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ إِالَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ 

)  ١١ ١٠ق ( ف هذا اللفظ املفرد مبا يوصف به لفظ اجلمع فقال َوالنَّْخلَ بَاِسقَاٍت لََّها طَلٌْع نَّضِيٌد ّرْزقاً لّلِْعَباِد وص
أما من قال إن االسم ) الكشاف ( فعلى هذا من ذهب إىل هذا املذهب ال حيتاج إىل اإلضمار الذي ذكره صاحب 

د العموم وهو الذي نظرناه يف أصول الفقه احتاج إىل اإلضمار الذي ذكره املفرد احمللى باأللف والالم ال يفي
  )الكشاف ( صاحب 

املسألة الثانية الطعام اسم لكل ما يطعم ويؤكل وزعم بعض أصحاب أيب حنيفة رمحة اهللا عليه إنه اسم للرب خاصة 
ائيل على نفسه واملفسرون اتفقوا وهذه اآلية دالة على ضعف هذا الوجه ألنه استثىن من لفظ الطعام ما حرم إسر

على أن ذلك الذي حرمه إسرائيل على نفسه كان شيئاً سوى احلنطة وسوى ما يتخذ منها ومما يؤكد ذلك قوله 
لَّكُمْ  وقال تعاىل َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب ِحلٌّ)  ٢٤٩البقرة ( تعاىل يف صفة املاء َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمّنى 

وأراد الذبائح وقالت عائشة رضي اهللا عنها ما لنا طعام إال األسودان واملراد التمر )  ٥املائدة ( َوطََعاُمكُمْ ِحلٌّ لَُّهْم 
  واملاء

إذا عرفت هذا فنقول ظاهر هذه اآلية يدل على أن مجيع املطعومات كان حالً لبين إسرائيل مث قال القفال مل يبلغنا 
تة مباحة هلم مع أهنا طعام وكذا القول يف اخلنزير مث قال فيحتمل أن يكون ذلك على األطعمة اليت كان أنه كانت املي

أهنا كان حمرمة على إبراهيم وعلى هذا التقدير ال تكون ) صلى اهللا عليه وسلم ( يدعي اليهود يف وقت الرسول 
ا التقدير يزول اإلشكال ومثله قوله تعاىل قُل ال األلف والالم يف لفظ الطعام لالستغراق بل للعهد السابق وعلى هذ

فإنه إمنا )  ١٤٥األنعام ( أَجُِد ِفى َما أُْوِحىَ  إِلَى َّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِال أَن َيكُونَ َمْيَتةً  أَْو َدًما مَّْسفُوًحا أَْو 
  كذا وكذا دون غريه فكذا يف هذه اآليةخرج هذا الكالم على أشياء سألوا عنها فعرفوا أن احملرم منها 

املسألة الثالثة احلل مصدر يقال حل الشيء حالً كقولك ذلت الدابة ذالً وعز الرجل عزاً ولذلك استوى يف الوصف 



 والوصف باملصدر يفيد املبالغة فههنا)  ١٠املمتحنة ( به املذكر واملؤنث والواحد واجلمع قال تعاىل الَ ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم 
احلل واحمللل واحد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف زمزم هي حل وبل رواه سفيان بن عيينة فسئل سفيان ما حل 

  فقال حملل
  أما قوله تعاىل إِالَّ َما َحرََّم إِْسراءيلُ َعلَى نَفِْسِه ففيه مسائل

صلى ( روى ابن عباس أن النيب  املسألة األوىل اختلفوا يف الشيء الذي حرمه إسرائيل على نفسه على وجوه األول
إن يعقوب مرض مرضاً شديداً فنذر لئن عافاه اهللا ليحرمن أحب الطعام والشراب عليه ( قال ) اهللا عليه وسلم 

وهذا قول أيب العالية وعطاء ومقاتل والثاين قيل ) وكان أحب الطعام إليه حلمان اإلبل وأحب الشراب إليه ألباهنا 
فنذر إن شفاه اهللا أن ال يأكل شيئاً من العروق الثالث جاء يف بعض الروايات أن الذي حرمه إنه كان به عرق النسا 

  على نفسه زوائد الكبد والشحم إال ما على الظهر ونقل القفال رمحه اهللا عن ترمجة التوراة أن

إليه وقال إن يعقوب ملا خرج من حران إىل كنعان بعث برداً إىل عيصو أخيه إىل أرض ساعري فانصرف الرسول 
عيصو هو ذا يتلقاك ومعه أربعمائة رجل فذعر يعقوب وحزن جداً وصلّى ودعا وقدم هدايا ألخيه وذكر القصة إىل 

أن ذكر امللك الذي لقيه يف صورة رجل فدنا ذلك الرجل ووضع أصبعه على موضع عرق النسا فخدرت تلك 
  العصبة وجفت فمن أجل هذا ال يأكل بنو إسرائيل العروق

سألة الثانية ظاهر اآلية يدل على أن إسرائيل حرم ذلك على نفسه وفيه سؤال وهو أن التحرمي والتحليل إمنا يثبت امل
  خبطاب اهللا تعاىل فكيف صار حترمي يعقوب عليه السالم سبباً حلصوله احلرمة

اهللا حيرمه عليه أال ترى  أجاب املفسرون عنه من وجوه األول أنه ال يبعد أن اإلنسان إذا حرم شيئاً على نفسه فإن
أن اإلنسان حيرم امرأته على نفسه بالطالق وحيرم جاريته بالعتق فكذلك جائز أن يقول تعاىل إن حرمت شيئاً على 

نفسك فأنا أيضاً أحرمه عليك الثاين أنه عليه الصالة والسالم رمبا اجتهد فأدى اجتهاده إىل التحرمي فقال حبرمته 
وال شك )  ٢احلشر ( جائز من األنبياء لوجوه األول قوله تعاىل فَاْعَتبِرُواْ ياأُوِْلى أُوِْلى االْْبَصارِ  وإمنا قلنا إن االجتهاد

)  ٨٣النساء ( أن األنبياء عليهم الصالة والسالم رؤساء أويل األبصار والثاين قال لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَْنبِطُوَنُه ِمنُْهْم 
أوىل هبذا املدح والثالث قال تعاىل حملمد عليه الصالة والسالم َعفَا اللَُّه َعنَك ِلَم أَِذنتَ لَُهمْ مدح املستنبطني واألنبياء 

فلو كان ذلك اإلذن بالنص مل يقل مل أذنت فدل على أنه كان باالجتهاد الرابع أنه ال طاعة إال )  ٤٣التوبة ( 
ن استنباط أحكام اهللا تعاىل بطريق االجتهاد طاعة ولألنبياء عليهم الصالة والسالم فيها أعظم نصيب وال شك أ

عظيمة شاقة فوجب أن يكون لألنبياء عليهم الصالة والسالم فيها نصيب ال سيما ومعارفهم أكثر وعقوهلم أنور 
وأذهاهنم أصفى وتوفيق اهللا وتسديده معهم أكثر مث إذا حكموا حبكم بسبب االجتهاد حيرم على األمة خمالفتهم يف 

كم كما أن اإلمجاع إذا انعقد على االجتهاد فإنه حيرم خمالفته واألظهر األقوى أن إسرائيل صلوات اهللا عليه ذلك احل
إمنا حرم ذلك على نفسه بسبب االجتهاد إذ لو كان ذلك بالنص لقال إال ما حّرم اهللا على إسرائيل فلما أضاف 

كما يقال الشافعي حيل هلم اخليل وأبو حنيفة حيرمه  التحرمي إىل إسرائيل دل هذا على أن ذلك كان باالجتهاد وهو
  مبعىن أن اجتهاده أدى إليه فكذا ههنا

الثالث حيتمل أن التحرمي يف شرعه كالنذر يف شرعنا فكما جيب علينا الوفاء بالنذر كان جيب يف شرعه الوفاء 
  بالتحرمي

ثابت قال تعاىل ِعلَْما ياأَيَُّها النَّبِى ُّ ِلَم ُتَحّرُم َما  واعلم أن هذا لو كان فإنه كان خمتصاً بشرعه أما يف شرعنا فهو غري
الرابع قال األصم لعل نفسه كانت مائلة إىل أكل تلك األنواع فامتنع من أكلها قهراً )  ١التحرمي ( أََحلَّ اللَُّه لََك 



بالتحرمي اخلامس قال قوم من للنفس وطلباً ملرضاة اهللا تعاىل كما يفعله كثري من الزهاد فعرب من ذلك االمتناع 
املتكلمني أنه جيوز من اهللا تعاىل أن يقول لعبده احكم فإنك ال حتكم إال بالصواب فلعل هذه الواقعة كانت من هذا 

  الباب وللمتكلمني يف هذه املسألة منازعات كثرية ذكرناها يف أصول الفقه
ائيل على نفسه فقد حرمه اهللا على بين إسرائيل وذلك املسألة الثالثة ظاهر هذه اآلية يدل على أن الذي حرمه إسر

  ألنه تعاىل قال كُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحالًّ لّبَنِى إِْسراءيلَ فحكم حبل كل أنواع املطعومات لبين

إسرائيل مث استثىن عنه ما حرمه إسرائيل على نفسه فوجب حبكم االستثناء أن يكون ذلك حراماً على بين إسرائيل 
  لمواهللا أع

أما قوله تعاىل ِمن قَْبلِ أَن تَُنزَّلَ التَّْوَراةُ  فاملعىن أن قبل نزول التوراة كان حالً لبين إسرائيل كل أنواع املطعومات 
سوى ما حّرمه إسرائيل على نفسه أما بعد التوراة فلم يبق كذلك بل حرم اهللا تعاىل عليهم أنواعاً كثرية روي أن بين 

بذنب عظيم حرم اهللا عليهم نوعاً من أنواع الطعام أو سلّط عليهم شيئاً هلالك أو مضرة دليله  إسرائيل كانوا إذا أتوا
  ) ١٦٠النساء ( قوله تعاىل فَبِظُلْمٍ ّمَن الَِّذيَن َهاُدواْ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَّيَباتٍ أُِحلَّْت لَُهْم 

صلى اهللا عليه ( ن كُنُتمْ َصاِدِقَني وهذا يدل على أن القوم نازعوا رسول اهللا مث قال تعاىل قُلْ فَأُْتواْ بِالتَّْوَراةِ  فَاْتلُوَها إِ
إما ألهنم ادعوا أن حترمي هذه األشياء كان موجوداً من لدن آدم عليه السالم إىل هذا الزمان فكذهبم رسول ) وسلم 

ادعى كون هذه املطعومات مباحة ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف ذلك وإما ألن الرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
يف الزمان القدمي وأهنا إمنا حرمت بسبب أن إسرائيل حرمها على نفسه فنازعوه يف ذلك فطلب الرسول عليه السالم 

إحضار التوراة ليستخرج منها املسلمون من علماء أهل الكتاب آية موافقة لقول الرسول وعلى كال الوجهني 
أن حيتجوا هبذه اآلية وذلك ألن الرسول عليه السالم طالبهم فيما ادعوه بكتاب اهللا  فالتفسري ظاهر وملنكري القياس

ولو كان القياس حجة لكان هلم أن يقولوا ال يلزم من عدم هذا احلكم يف التوراة عدمه ألنا نثبته بالقياس وميكن أن 
ن موجوداً يف زمان إبراهيم وسائر جياب عنه بأن النزاع ما وقع يف حكم شرعي وإمنا وقع يف أن هذا احلكم هل كا

األنبياء عليهم السالم أم ال ومثل هذا ال ميكن إثباته إال بالنص فلهذا املعىن طالبهم الرسول صلوات اهللا وسالمه 
  عليه بنص التوراة

ه من فرى األدمي مث قال تعاىل فََمنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب االفتراء اختالق الكذب والفرية الكذب والقذف وأصل
  وهو قطعه فقيل للكذب افتراء ألن الكاذب يقطع به يف القول من غري حتقيق يف الوجود

مث قال ِمن َبْعِد ذاِلَك أي من بعد ظهور احلجة بأن التحرمي إمنا كان من جهة يعقوب ومل يكن حمرماً قبله فَأُْولَِئَك ُهمُ 
  ظلم منهم ألنفسهم وملن أضلوه عن الدين الظَّاِلُمونَ املستحقون لعذاب اهللا ألن كفرهم

مث قال تعاىل قُلْ َصَدقَ اللَُّه وحيتمل وجوهاً أحدها قُلْ َصَدَق يف أن ذلك النوع من الطعام صار حراماً على إسرائيل 
اإلبل وأوالده بعد أن كان حالالً هلم فصح القول بالنسخ وبطلت شبهة اليهود وثانيها َصَدقَ اللَُّه يف قوله إن حلوم 

وألباهنا كانت حمللة إلبراهيم عليه السالم وإمنا حرمت على بين إسرائيل ألن إسرائيل حرمها على نفسه فثبت أن 
ملا أفىت حبل حلوم اإلبل وألباهنا فقد أفىت مبلة إبراهيم وثالثها َصَدَق اللَُّه يف أن سائر ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممداً 

  ئيل وأهنا إمنا حرمت على اليهود جزاًء على قبائح أفعاهلماألطعمة كانت حمللة لبين إسرا
ال مث قال تعاىل فَاتَّبُِعواْ ِملَّةَ  إِْبراهِيَم حَنِيفاً أي اتبعوا ما يدعوكم إليه حممد صلوات اهللا عليه من ملة إبراهيم وسواء ق

  عىنملة إبراهيم حنيفاً أو قال ملة إبراهيم احلنيف ألن احلال والصفة سواء يف امل



مث قال َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني أي مل يدع مع اهللا إالهاً آخر وال عبد سواه كما فعله بعضهم من عبادة الشمس 
والقمر أو كما فعله العرب من عبادة األوثان أو كما فعله اليهود من ادعاء أن عزير ابن اهللا وكما فعله النصارى 

نه بيان أن حممداً صلوات اهللا عليه على دين إبراهيم عليه السالم يف الفروع من ادعاء أن املسيح ابن اهللا والغرض م
  واألصول

أما يف الفروع فلما ثبت أن احلكم حبله كان إبراهيم قد حكم حبله أيضاً وأما يف األصول فألن حممداً صلوات اهللا 
وما كان إبراهيم صلوات اهللا عليه  وسالمه عليه ال يدعو إال إىل التوحيد والرباءة عن كل معبود سوى اهللا تعاىل

  وسالمه إال على هذا الدين
ُم إِْبَراِهيَم َوَمن َدَخلَُه كَانَ َءاِمناً إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذى بَِبكَّةَ  ُمَباَركاً َوُهًدى لِّلَْعالَِمَني ِفيِه َءايَاٌت َبيَِّناٌت مَّقَا

  الَْبْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً َوَمن كَفََر فَإِنَّ اهللا غَنِى ٌّ َعنِ الَْعالَِمَني َوللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ
َخلَهُ  مَّقَاُم إِبْراِهيَم َوَمن َدقوله تعاىل إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذى بَِبكَّةَ  ُمَباَركاً َوُهًدى لّلْعَالَِمَني ِفيِه ءاَياٌت َبّينَاٌت

كَانَ ءاِمناً يف اتصال هذه اآلية مبا قبلها وجوه األول أن املراد منه اجلواب عن شبهة أخرى من شبه اليهود يف إنكار 
نبّوة حممد عليه الصالة والسالم وذلك ألنه عليه السالم ملا حول القبلة إىل الكعبة طعن اليهود يف نبوته وقالوا إن 

حق باالستقبال وذلك ألنه وضع قبل الكعبة وهو أرض احملشر وقبلة مجلة األنبياء بيت املقدس أفضل من الكعبة وأ
وإذا كان كذلك كان حتويل القبلة منه إىل الكعبة باطالً فأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ فبّين 

وىل والثاين أن املقصود من اآلية املتقدمة بيان أن تعاىل أن الكعبة أفضل من بيت املقدس وأشرف فكان جعلها قبلة أ
استدل على جوازه بأن األطعمة كانت مباحة لبين إسرائيل ) صلى اهللا عليه وسلم ( النسخ هل جيوز أم ال فإن النيب 

سول فيه وأعظم األمور اليت أظهر ر) صلى اهللا عليه وسلم ( مث إن اهللا تعاىل حرم بعضها والقوم نازعوا رسول اهللا 
اهللا نسخها هو القبلة ال جرم ذكر تعاىل يف هذه اآلية بيان ما ألجله حولت الكعبة وهو كون الكعبة أفضل من 

)  ٩٥آل عمران ( غريها الثالث أنه تعاىل ملا قال يف اآلية املتقدمة فَاتَّبُِعواْ ِملَّةَ  إِبْراهِيَم َحنِيفاً َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني 
م شعار ملة إبراهيم احلج ذكر يف هذه اآلية فضيلة البيت ليفرع عليه إجياب احلج الرابع أن اليهود وكان من أعظ

والنصارى زعم كل فرقة منهم أنه على ملة إبراهيم وقد سبقت هذه املناظرة يف اآليات املتقدمة فإن اهللا تعاىل بّين 
ى ال حيجون فيدل هذا على كذهبم يف ذلك ويف كذهبم من حيث أن حج الكعبة كان ملة إبراهيم واليهود والنصار

  اآلية مسائل
املسألة األوىل قال احملققون األول هو الفرد السابق فإذا قال أول عبد اشتريه فهو حر فلو اشترى عبدين يف املرة 

شرط األول كونه األوىل مل يعتق أحد منها ألن األول هو الفرد مث لو اشترى يف املرة الثانية عبداً واحداً مل يعتق ألن 
  سابقاً فثبت أن األول هو الفرد السابق

  إذا عرفت هذا فنقول إن قوله تعاىل إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ ال يدل على أنه أول بيت خلقه اهللا

تعاىل وال أنه أول بيت ظهر يف األرض بل ظاهر اآلية يدل على أنه أول بيت وضع للناس وكونه موضوعاً للناس 
قتضي كونه مشتركاً فيه بني مجيع الناس فأما سائر البيوت فيكون كل واحد منها خمتصاً بواحد من الناس فال يكون ي

شيء من البيوت موضوعاً للناس وكون البيت مشتركاً فيه بني كل الناس ال حيصل إال إذا كان البيت موضوعاً 
لَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ على أن هذا البيت وضعه اهللا موضعاً للطاعات والعبادات وقبلة للخلق فدل قوله تعاىل إِنَّ أَوَّ

للطاعات واخلريات والعبادات فيدخل فيه كون هذا البيت قبلة للصلوات وموضعاً للحج ومكانا يزداد ثواب 
  العبادات والطاعات فيه



املقدس يشاركه يف هذه فإن قيل كونه أوالً يف هذا الوصف يقتضي أن يكون له ثان وهذا يقتضي أن يكون بيت 
  الصفات اليت منها وجوب حجه ومعلوم أنه ليس كذلك

واجلواب من وجهني األول أن لفظ األول يف اللغة اسم للشيء الذي يوجد ابتداء سواء حصل عقيبه شيء آخر أو 
تق وإن مل مل حيصل يقال هذا أول قدومي مكة وهذا أول مال أصبته ولو قال أول عبد ملكته فهو حر فملك عبداً ع

ميلك بعده عبداً آخر فكذا هنا والثاين أن املراد من قوله إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ أي أول بيت وضع لطاعات 
الناس وعباداهتم وبيت املقدس يشاركه يف كونه بيتاً موضوعاً للطاعات والعبادات بدليل قوله عليه الصالة والسالم 

فهذا القدر يكفي يف ) الث مساجد املسجد احلرام واملسجد األقصى ومسجدي هذا ال تشد الرحال إال إىل ث( 
صدق كون الكعبة أول بيت وضع للناس وأما أن يكون بيت املقدس مشاركاً له يف مجيع األمور حىت يف وجوب 

  احلج فهذا غري الزم واهللا أعلم
نَّاسِ لَلَِّذى بَِبكَّةَ  ُمَباَركاً حيتمل أن يكون املراد كونه أوالً يف الوضع املسألة الثانية اعلم أن قوله إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِلل

والبناء وأن يكون املراد كونه أوالً يف كونه مباركاً وهدىً  فحصل للمفسرين يف تفسري هذه اآلية قوالن األول أنه 
) البسيط ( لواحدي رمحه اهللا تعاىل يف أول يف البناء والوضع والذاهبون إىل هذا املذهب هلم أقوال أحدها ما روى ا

بإسناده عن جماهد أنه قال خلق اهللا تعاىل هذا البيت قبل أن خيلق شياً من األرضني ويف رواية أخرى خلق اهللا موضع 
هذا البيت قبل أن خيلق شياً من األرض بألفي سنة وإن قواعده لفي األرض السابعة السفلى وروي أيضاً عن حممد 

) صلى اهللا عليه وسلم ( حلسني بن علي بن أيب طالب رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني عن أبيه عن النيب بن علي بن ا
إن اهللا تعاىل بعث مالئكته فقال ابنوا يل يف األرض بيتاً على مثال البيت املعمور وأمر اهللا تعاىل من يف األرض ( قال 

  )هذا كان قبل خلق آدم أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيت املعمور و
وأيضاً ورد يف سائر كتب التفسري عن عبد اهللا بن عمر وجماهد والسدي أنه أول بيت وضع على وجه املاء عند 

خلق األرض والسماء وقد خلقه اهللا تعاىل قبل األرض بألفي عام وكان زبدة بيضاء على املاء مث دحيت األرض حتته 
أنا ( بن ثابت عن ابن عباس أنه قال وجد يف كتاب يف املقام أو حتت املقام  روى حبيب) تفسريه ( قال القفال يف 

اهللا ذو بكة وضعتها يوم وضعت الشمس والقمر وحرمتها يوم وضعت هذين احلجرين وحققتها بسبعة أمالك حنفاء 
بناء الكعبة وطاف هبا وثانيها أن آدم صلوات اهللا عليه وسالمه ملا أهبط إىل األرض شكا الوحشة فأمره اهللا تعاىل ب) 

  وبقي ذلك إىل زمان نوح عليه السالم فلما أرسل اهللا

تعاىل الطوفان رفع البيت إىل السماء السابعة حيال الكعبة يتعبد عنده املالئكة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
تعاىل جربيل صلوات سوى من دخل من قبل فيه مث بعد الطوفان اندرس موضع الكعبة وبقي خمتفياً إىل أن بعث اهللا 

اهللا عليه إىل إبراهيم عليه السالم ودله على مكان البيت وأمره بعمارته فكان املهندس جربيل والبناء إبراهيم واملعني 
  إمساعيل عليهم السالم

واعلم أن هذين القولني يشتركان يف أن الكعبة كانت موجودة يف زمان آدم عليه السالم وهذا هو األصوب ويدل 
وه األول أن تكليف الصالة كان الزماً يف دين مجيع األنبياء عليهم السالم بدليل قوله تعاىل يف سورة مرمي عليه وج

يلَ َوِممَّْن ّريَّةِ  إِبْراِهيَم َوإِسْراءأُولَِئَك الَِّذيَن أَْنَعمَ اللَُّه َعلَْيهِم ّمَن النَّبِّيْيَن ِمن ذُّريَّةِ  ءاَدَم َوِممَّن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ َوِمن ذُ
فدلت اآلية على أن مجيع األنبياء )  ٥٨مرمي ( َهَدْيَنا َواجَْتَبْيَنا إِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم ءاَياُت الرَّْحَمنِ َخرُّواْ ُسجَّداً وَُبِكّياً 

عليهم السالم كانوا يسجدون هللا والسجدة ال بد هلا من قبلة فلو كانت قبلة شيث وإدريس ونوح عليهم السالم 
 موضعاً آخر سوى القبلة لبطل قوله إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذى بَِبكَّةَ  فوجب أن يقال إن قبلة أولئك األنبياء



املتقدمني هي الكعبة فدل هذا على أن هذه اجلهة كانت أبداً مشرفة مكرمة الثاين أن اهللا تعاىل مسى مكة أم القرى 
ت سابقة على سائر البقاع يف الفضل والشرف منذ كانت موجودة الثالث روي أن النيب وظاهر هذا يقتضي أهنا كان

أال إن اهللا قد حرم مكة يوم خلق السماوات واألرض ( قال يف خطبته يوم فتح مكة ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
ن الصحابة والتابعني دالة وحترمي مكة ال ميكن إال بعد وجود مكة الرابع أن اآلثار اليت حكيناها ع) والشمس والقمر 

  على أهنا كانت مودة قبل زمان إبراهيم عليه السالم
اللّهم إين حرمت ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن ملن أنكر ذلك أن حيتج بوجوه األول ما روي أن النيب 

قائل أن يقول ال يبعد أن وظاهر هذا يقتضي أن مكة بناء إبراهيم عليه السالم ول) املدينة كما حرم إبراهيم مكة 
يقال البيت كان موجوداً قبل إبراهيم وما كان حمرماً مث حرمه إبراهيم عليه السالم الثاين متسكوا بقوله تعاىل َوإِذْ 

لك مث ولقائل أن يقول لعل البيت كان موجوداً قبل ذ)  ١٢٧البقرة ( َيْرفَُع إِْبراهِيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت َوإِْسَماعِيلُ 
اهندم مث أمر اهللا إبراهيم برفع قواعده وهذا هو الوارد يف أكثر األخبار الثالث قال القاضي إن الذي يقال من أنه 
رفع زمان الطوفان إىل السماء بعيد وذلك ألن املوضع الشريف هو تلك اجلهة املعينة واجلهة ال ميكن رفعها إىل 

اىل لو اهندمت ونقل األحجار واخلشب والتراب إىل موضع آخر مل يكن له السماء أال ترى أن الكعبة والعياذ باهللا تع
شرف ألبتة ويكون شرف تلك اجلهة باقياً بعد االهندام وجيب على كل مسلم أن يصلي إىل تلك اجلهة بعينها وإذا 

عزة إىل حيث كان كذلك فال فائدة يف نقل تلك اجلدران إىل السماء ولقائل أن يقول ملا صارت تلك األجسام يف ال
أمر اهللا بنقلها إىل السماء وإمنا حصلت هلا هذه العزة بسبب أهنا كانت حاصلة يف تلك اجلهة فصار نقلها إىل السماء 

  من أعظم الدالئل على غاية تعظيم تلك اجلهة وإعزازها فهذا مجلة ما يف هذا القول
كونه مباركاً وهدىً  للخلق روي أن النيب عليه  القول الثاين أن املراد من هذه األولية كون هذا البيت أوالً يف

) املسجد احلرام مث بيت املقدس ( الصالة والسالم سئل عن أول مسجد وضع للناس فقال عليه الصالة والسالم 
وعن علي رضي اهللا عنه أن رجالً قال له أهو أول بيت قال ال قد كان قبله ) أربعون سنة ( فقيل كم بينهما قال 

  أول بيت وضع للناس مباركاً فيه اهلدى والرمحة والربكة أول من بناه إبراهيمبيوت ولكنه 

مث بناه قوم من العرب من جرهم مث هدم فبناه العمالقة وهم ملوك من أوالد عمليق بن سام بن نوح مث هدم فبناه 
  قريش

صلي من ذكر هذه األولية بيان واعلم أن داللة اآلية على األولية يف الفضل والشرف أمر ال بد منه ألن املقصود األ
الفضيلة ألن املقصود ترجيحه على بيت املقدس وهذا إمنا يتم باألولية يف الفضيلة والشرف وال تأثري لألولية يف 

البناء يف هذا املقصود إال أن ثبوت األولية بسبب الفضيلة ال ينايف ثبوت األولية يف البناء وقد دللنا على ثبوت هذا 
  املعىن أيضاً

  املسألة الثالثة إذا ثبت أن املراد من هذه األولية زيادة الفضيلة واملنقبة فلنذكر ههنا وجوه فضيلة البيت
الفضيلة األوىل اتفقت األمم على أن باين هذا البيت هو اخلليل عليه السالم وباين بيت املقدس سليمان عليه السالم 

عليه السالم فمن هذا الوجه جيب أن تكون الكعبة أشرف  وال شك أن اخلليل أعظم درجة وأكثر منقبة من سليمان
  من بيت املقدس

ْشرِكْ بِى واعلم أن اهللا تعاىل أمر اخلليل عليه السالم بعمارة هذا البيت فقال َوإِذْ بَوَّأَْنا إلِْبراهِيَم َمكَانَ الْبَْيِت أَن الَّ ُت
واملبلغ هلذا التكليف هو جربيل عليه السالم )  ٢٦احلج (  َوالرُّكَّعِ السُُّجوِد َشْيئاً َوطَّهْر َبيِْتىَ  ِللطَّاِئِفَني َوالْقَاِئِمَني

فلهذا قيل ليس يف العامل بناء أشرف من الكعبة فاألمر هو امللك اجلليل واملهندس هو جربيل والباين هو اخلليل 



  والتلميذ إمساعيل عليهم السالم
حلجر الذي وضع إبراهيم قدمه عليه فجعل اهللا ما حتت قدم إبراهيم عليه السالم الفضيلة الثانية مَّقَامِ إِْبراِهيَم وهو ا

من ذلك احلجر دون سائر أجزائه كالطني حىت غاص فيه قدم إبراهيم عليه السالم وهذا مما ال يقدر عليه إال اهللا وال 
رة أخرى مث إنه تعاىل أبقى ذلك يظهره إال على األنبياء مث ملا رفع إبراهيم قدمه عنه خلق فيه الصالبة احلجرية م

احلجر على سبيل االستمرار والدوام فهذه أنواع من اآليات العجيبة واملعجزات الباهرة أظهرها اهللا سبحانه يف ذلك 
  احلجر

الفضيلة الثالثة قلة ما جيتمع فيه من حصى اجلمار فإنه منذ آالف سنة وقد يبلغ من يرمي يف كل سنة ستمائة ألف 
حد منهم سبعني حصاة مث ال يرى هناك إال ما لو اجتمع يف سنة واحدة لكان غري كثري وليس املوضع إنسان كل وا

الذي ترمي إليه اجلمرات مسيل ماء وال مهب رياح شديدة وقد جاء يف اآلثار أن من كانت حجته مقبولة رفعت 
  حجارة مجراته إىل السماء

  بة عند طرياهنا يف اهلواء بل تنحرف عنها إذا ما وصلت إىل فوقهاالفضيلة الرابعة إن الطيور تترك املرور فوق الكع
الفضيلة اخلامسة أن عنده جيتمع الوحش ال يؤذي بعضها بعضاً كالكالب والظباء وال يصطاد فيه الكالب 

والوحوش وتلك خاصية عجيبة وأيضاً كل من سكن مكة أمن من النهب والغارة وهو بركة دعاء إبراهيم عليه 
وقال تعاىل يف صفة أمنه أََو لَمْ َيَرْواْ أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً )  ١٢٦البقرة ( يث قال َربِّ اجَْعلْ َهاذَا َبلًَدا آِمًنا السالم ح

  وقال فَلَْيْعُبُدواْ َربَّ َهاذَا الَْبْيِت الَِّذى أَطَْعمَُهم ّمن)  ٦٧العنكبوت ( ءاِمناً َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْولِهِْم 

ومل ينقل ألبتة أن ظاملاً هدم الكعبة وخرب مكة بالكلية وأما بيت املقدس )  ٤ ٣قريش ( ُجوعٍ َوءامََنُهم ّمْن خْوٍف 
  فقد هدمه خبتنصر بالكلية

الفضيلة السادسة أن صاحب الفيل وهو أبرهة األشرم ملا قاد اجليوش والفيل إىل مكة لتخريب الكعبة وعجز قريش 
رسل اهللا عليهم طرياً أبابيل واألبابيل هم اجلماعة من وش وفارقوا مكة وتركوا له الكعبة فأعن مقاومة أولئك اجلي

الطري بعد اجلماعة وكانت صغاراً حتمل أحجاراً ترميهم هبا فهلك امللك وهلك العسكر بتلك األحجار مع أهنا كانت 
  يف غاية الصغر وهذه آية باهرة دالة على شرف الكعبة وإرهاص لنبّوة حممد عليه الصالة والسالم

مل ال جيوز أن يقال إن كل ذلك بسبب طلسم موضوع هناك حبيث ال يعرفه أحد فإن األمر يف تركيب  فإن قال قائل
  الطلسمات مشهور

قلنا لو كان هذا من باب الطلسمات لكان هذا طلسماً خمالفاً لسائر الطلسمات فإنه مل حيصل لشيء سوى الكعبة 
  كون من املعجزات فال يتمكن منها سوى األنبياءمثل هذا البقاء الطويل يف هذه املدة العظيمة ومثل هذا ي

الفضيلة السابعة إن اهللا تعاىل وضعها بواد غري ذي زرع واحلكمة من وجوه أحدها إنه تعاىل قطع بذلك رجاء أهل 
حرمه وسدنة بيته عمن سواه حىت ال يتوكلوا إال على اهللا وثانيها أنه ال يسكنها أحد من اجلبابرة واألكاسرة فإهنم 

دون طيبات الدنيا فإذا مل جيدوها هناك تركوا ذلك املوضع وفاملقصود تنزيه ذلك املوضع عن لوث وجود أهل يري
الدنيا وثالثها أنه فعل ذلك لئال يقصدها أحد للتجارة بل يكون ذلك حملض العبادة والزيارة فقط ورابعها أظهر اهللا 

اضع نصيباً من الدنيا فكأنه قال جعلت الفقراء يف تعاىل بذلك شرف الفقر حيث وضع أشرف البيوت يف أقل املو
الدنيا أهل البلد األمني فكذلك أجعلهم يف اآلخرة أهل املقام األمني هلم يف الدنيا بيت األمن ويف اآلخرة دار األمن 

 يف كل وخامسها كأنه قال ملا مل أجعل الكعبة إال يف موضع خال عن مجيع نعم الدنيا فكذا ال أجعل كعبة املعرفة إال
قلب خال عن حمبة الدنيا فهذا ما يتعلق بفضائل الكعبة وعند هذا ظهر أن هذا البيت أول بيت وضع للناس يف 



  أنواع الفضائل واملناقب وإذا ظهر هذا بطل قول اليهود إن بيت املقدس أشرف من الكعبة واهللا أعلم
  مث قال تعاىل لَلَِّذى بَِبكَّةَ  وفيه مسائل

ال شك أن املراد من بكة هو مكة مث اختلفوا فمنهم من قال بكة ومكة امسان ملسمى واحد فإن الباء املسألة األوىل 
وامليم حرفان متقاربان يف املخرج فيقام كل واحد منهما مقام اآلخر فيقال هذه ضربة الزم وضربة الزب ويقال هذا 

ة وجهان األول أنه من البك الذي هو عبارة دائم ودائب ويقال راتب ورامت ويقال مسد رأسه وسبده ويف اشتقاق بك
عن دفع البعض بعضاً يقال بكه يبكه بكاً إذا دفعه وزمحه وتباك القوم إذا ازدمحوا فلهذا قال سعيد بن جبري مسيت 

مكة بكة ألهنم يتباكون فيها أي يزدمحون يف الطواف وهو قول حممد بن علي الباقر وجماهد وقتادة قال بعضهم 
علي الباقر يصلي فمرت امرأة بني يديه فذهبت أدفعها فقال دعها فإهنا مسيت بكة ألنه يبك بعضهم  رأيت حممد بن

  بعضاً متر املرأة بني

  يدي الرجل وهو يصلي والرجل بني يدي املرأة وهي تصلي ال بأس بذلك يف هذا املكان
 اندقت عنقه قال قطرب تقول العرب الوجه الثاين مسيت بكة ألهنا تبك أعناق اجلبابرة ال يريدها جبار بسوء إال

  بككت عنقه أبكه بكاً إذا وضعت منه ورددت خنوته
وأما مكة ففي اشتقاقها وجوه األول أن اشتقاقها من أهنا متك الذنوب أي تزيلها كلها من قولك أمتك الفصيل 

ال أمتك الفصيل إذا ضرع أمه إذا امتص ما فيه الثاين مسيت بذلك الجتالهبا الناس من كل جانب من األرض يق
استقصى ما يف الضرع ويقال متككت العظم إذا استقصيت ما فيه الثالث مسيت مكة لقلة مائها كأن أرضها امتكت 

ماءها الرابع قيل إن مكة وسط األرض والعيون واملياه تنبع من حتت مكة فاألرض كلها متك من ماء مكة ومن 
كة اسم للمسجد خاصة وأما مكة فهو اسم لكل البلد قالوا الناس من فرق بني مكة وبكة فقال بعضهم إن ب

والدليل عليه أن اشتقاق بكة من االزدحام واملدافعة وهذا إمنا حيصل يف املسجد عند الطواف ال يف سائر املواضع 
َبكَّةَ  يدل وقال األكثرون مكة اسم للمسجد واملطاف وبكة اسم البلد والدليل عليه أن قوله تعاىل ِللنَّاسِ لَلَِّذى بِ

على أن البيت حاصل يف بكة ومظروف يف بكة فلو كان بكة امساً للبيت لبطل كون بكة ظرفاً للبيت أما إذا جعلنا 
  بكة امساً للبلد استقام هذا الكالم

طمة مكة وبكة وأم رحم وكويساء والبشاشة واحلا) تفسريه ( املسألة الثانية ملكة أمساء كثرية قال القفال رمحه اهللا يف 
ومسيت هبذا االسم ألهنا أصل )  ٩٢األنعام ( حتطم من استخف هبا وأم القرى قال تعاىل لّتُنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن حَْولََها 

  كل بلدة ومنها دحيت األرض وهلذا املعىن يزار ذلك املوضع من مجيع نواحي األرض
والسبب فيه أن )  ٩٧املائدة ( لَ اللَُّه الْكَْعَبةَ  الَْبْيَت الَْحَراَم املسألة الثالثة للكعبة أمساء أحدها الكعبة قال تعاىل َجَع

هذا االسم يدل على اإلشراف واالرتفاع ومسي الكعب كعباً إلشرافه وارتفاعه على الرسغ ومسيت املرأة الناهدة 
كثرها فضيلة مسي هبذا الثديني كاعباً الرتفاع ثديها فلما كان هذا البيت أشرف بيوت األرض وأقدمها زماناً وأ

احلج ( وقال وَلَْيطَّوَّفُواْ بِالْبَْيِت الَْعِتيقِ )  ٣٣احلج ( االسم وثانيها البيت العتيق قال تعاىل ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الْبَْيِت الَْعِتيقِ 
اهللا خلقه قبل  ويف اشتقاقه وجوه األول العتيق هو القدمي وقد بينا أنه أقدم بيوت األرض بل عند بعضهم أن)  ٢٩

األرض والسماء والثاين أن اهللا أعتقه من الغرق حيث رفعه إىل السماء الثالث من عتق الطائر إذا قوي يف وكره فلما 
بلغ يف القوة إىل حيث أن كل من قصد تربية أهلكه اهللا مسي عتيقاً الرابع أن اهللا أعتقه من أن يكون ملكاً ألحد من 

مبعىن أن كل من زاره أعتقه اهللا تعاىل من النار وسادسها املسجد احلرام قال سبحانه املخلوقني اخلامس أنه عتيق 
واملراد من كونه حراماً )  ١اإلسراء ( سُْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيالً ّمَن الَْمْسجِدِ الْحََرامِ إِلَى الَْمْسجِِد االْقَْصى 



  سيجيء إن شاء اهللا يف تفسري هذه اآلية
فأضافه )  ٢٦احلج ( ن قال قائل كيف اجلمع بني قوله إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ وبني قوله َوطَّهْر َبيِْتىَ  ِللطَّاِئِفَني فإ

  مرة إىل نفسه ومرة إىل الناس

 واجلواب كأنه قيل البيت يل ولكن وضعته ال ألجل منفعيت فإين منّزه عن احلاجة ولكن وضعته لك ليكون قبلة
  لدعائك واهللا أعلم

  مث قال تعاىل ُمَباَركاً وَُهًدى لّلْعَالَِمَني
واعلم أنه تعاىل وصف هذا البيت بأنواع الفضائل فأوهلا أنه أول بيت وضع للناس وقد ذكرنا معىن كونه أوالً يف 

خله كان آمناً الفضل ونزيد ههنا وجوهاً أُخر األول قال علي رضي اهللا عنه هو أول بيت خص بالربكة وبأن من د
وقال احلسن هو أول مسجد عبد اهللا فيه يف األرض وقال مطرف أول بيت جعل قبلة وثانيها أنه تعاىل وصفه بكونه 

  مباركاً وفيه مسألتان
  املسألة األوىل انتصب ُمبَاَركاً على احلال والتقدير الذي استقر هو ببكة مباركاً

لنمو والتزايد والثاين البقاء والدوام يقال تبارك اهللا لثبوته مل يزل والربكة شبه املسألة الثانية الربكة هلا معنيان أحدمها ا
احلوض لثبوت املاء فيها وبرك البعري إذا وضع صدره على األرض وثبت واستقر فإن فسرنا الربكة بالتزايد والنمو 

) صلى اهللا عليه وسلم ( واهبا قال فهذا البيت مبارك من وجوه أحدها أن الطاعات إذا أتى هبا يف هذا البيت ازداد ث
صالة ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث قال ) فضل املسجد احلرام على مسجدي كفضل مسجدي على سائر املساجد ( 

من حج ( فهذا يف الصالة وأما احلج فقال عليه الصالة والسالم ) يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه 
) احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة ( ويف حديث آخر ) به كيوم ولدته أمه ومل يرفث ومل يفسق خرج من ذنو

ومعلوم أنه ال أكثر بركة مما جيلب املغفرة والرمحة وثانيها قال القفال رمحه اهللا تعاىل وجيوز أن يكون بركته ما ذكر 
)  ١اإلسراء ( َمْسجِدِ االْقَْصى الَِّذى َبارَكَْنا حَْولَُه يف قوله تعاىل ُيجَْبى إِلَْيِه ثَمََراُت كُلّ َشىْ ء فيكون كقوله إِلَى الْ

وثالثها أن العاقل جيب أن يستحضر يف ذهنه أن الكعبة كالنقطة وليتصور أن صفوف املتوجهني إليها يف الصلوات 
شك أنه حيصل كالدوائر احمليطة باملركز وليتأمل كم عدد الصفوف احمليطة هبذه الدائرة حال اشتغاهلم بالصالة وال 

فيما بني هؤالء املصلني أشخاص أرواحهم علوية وقلوهبم قدسية وأسرارهم نورانية وضمائرهم ربانية مث إن تلك 
األرواح الصافية إذا توجهت إىل كعبة املعرفة وأجسادهم توجهت إىل هذه الكعبة احلسّية فمن كان يف الكعبة يتصل 

زداد األنوار اإلالهية يف قلبه ويعظم ملعان األضواء الروحانية يف سره أنوار أرواح أولئك املتوجهني بنور روحه فت
  وهذا حبر عظيم ومقام شريف وهو ينبهك على معىن كونه مباركاً

وأما إن فسرنا الربكة بالدوام فهو أيضاً كذلك ألنه ال تنفك الكعبة من الطائفني والعاكفني والركع السجود وأيضاً 
كل وقت ميكن أن يفرض فهو صبح لقوم وظهر لثان وعصر لثالث ومغرب لرابع األرض كرة وإذا كان كذلك ف

وعشاء خلامس ومىت كان األمر كذلك مل تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها من طرف من أطراف العامل 
لسنني دوام ألداء فرض الصالة فكان الدوام حاصالً من هذه اجلهة وأيضاً بقاء الكعبة على هذه احلالة ألوفاً من ا

  أيضاً فثبت كونه مباركاً من الوجهني
  الصفة الثالثة من صفات هذا البيت كونه ُهًدى لّلْعَالَِمَني وفيه مسألتان

  املسألة األوىل قيل املعىن أنه قبلة للعاملني يهتدون به إىل جهة صالهتم وقيل هدىً  للعاملني



يف النبّوة مبا فيه من اآليات اليت ذكرناها ) هللا عليه وسلم صلى ا( أي داللة على وجود الصانع املختار وصدق حممد 
والعجائب اليت حكيناها فإن كل ما يدل على النبوة فهو بعينه يدل أوالً على وجود الصانع ومجيع صفاته من العلم 

  جب اجلنةوالقدرة واحلكمة واالستغناء وقيل هدىً  للعاملني إىل اجلنة ألن من أدى الصلوات الواجبة إليها استو
  املسألة الثانية قال الزجاج املعىن وذا هدىً  للعاملني قال وجيوز أن يكون َوَهَدى يف موضع رفع على معىن وهو هدى
أما قوله تعاىل ِفيِه ءايَاٌت بَّيَناٌت ففيه قوالن األول أن املراد ما ذكرناه من اآليات اليت فيه وهي أمن اخلائف وإمنحاق 

وامتناع الطري من العلو عليه واستشفاء املريض به وتعجيل العقوبة ملن انتهك فيه حرمة  اجلمار على كثرة الرمي
  وإهالك أصحاب الفيل ملا قصدوا ختريبه فعلى هذا تفسري اآليات وبياهنا غري مذكور

َبّينَاٌت ومع ذلك فهو مقام إبراهيم وقوله مَّقَامِ إِْبراِهيَم ال تعلق له بقوله ِفيِه ءايَاٌت بَّيَناٌت فكأنه تعاىل قال ِفيِه ءاَياتٌ 
  ومقره واملوضع الذي اختاره وعبد اهللا فيه ألن كل ذلك من اخلالل اليت هبا يشرف ويعظم

  القول الثاين أن تفسري اآليات مذكور وهو قوله مَّقَامِ إِْبراهِيَم أي هي مقام إبراهيم
ه من وجوه األول أن مقام إبراهيم مبنزلة آيات فإن قيل اآليات مجاعة وال يصح تفسريها بشيء واحد أجابوا عن

فهو دليل على وجود الصانع وعلمه وقدرته وإرادته ) صلى اهللا عليه وسلم ( كثرية ألن ما كان معجزة لرسول اهللا 
ذه وحياته وكونه غنياً منّزهاً مقدساً عن مشاهبة احملدثات فمقام إبراهيم وإن كان شيئاً واحداً إال أنه ملا حصل فيه ه

الثاين أن مقام إبراهيم اشتمل )  ١٢٠النحل ( الوجوه الكثرية كان مبنزلة الدالئل كقوله إِنَّ إِْبراِهيَم كَانَ أُمَّةً  قَانًِتا 
على اآليات ألن أثر القدم يف الصخرة الصماء آية وغوصه فيها إىل الكعبني آية وإالنة بعض الصخرة دون بعض آية 

قدميه فقط وإبقاؤه دون سائر آيات األنبياء عليهم السالم آية خاصة إلبراهيم عليه  ألنه الن من الصخرة ما حتت
السالم وحفظه مع كثرة أعدائه من اليهود والنصارى واملشركني وامللحدين ألوف سنني فثبت أن مقام إبراهيم عليه 

بقية تفسري اآليات كأنه قيل فيه آيات  السالم آيات كثرية الثالث قال الزجاج إن قوله َوَمن َدَخلَُه كَانَ ءاِمناً من
بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله ولفظ اجلمع قد يستعمل يف االثنني قال تعاىل إِن َتتُوَبا إِلَى اللَِّه فَقَْد َصَغتْ 

إبراهيم وأن ومنهم من متم الثالثة فقال مقام ) االثنان فما فوقهما مجاعة ( وقال عليه السالم )  ٤التحرمي ( قُلُوُبكَُما 
األعراف ( اختصاراً كما يف قوله قُلْ أََمرَ رَّبي بِالِْقْسِط ) أن ( من دخله كان آمناً وأن هللا على الناس حجه مث حذف 

أي أمر ريب بأن تقسطوا الرابع جيوز أن يذكر هاتان اآليتان ويطوي ذكر غريمها داللة على تكاثر اآليات )  ٢٩
إبراهيم وأمن من دخله وكثري سوامها اخلامس قرأ ابن عباس وجماهد وأبو جعفر  كأنه قيل فيه آيات بينات مقام

املدين يف رواية قتيبة َبّيَنةً  لّقَْومٍ على التوحيد السادس قال املّربد مَّقَامِ مصدر فلم جيمع كما قال َوَعلَى َسْمِعهِْم 
ر احلج وأعمال املناسك وال شك أهنا كثرية وعلى واملراد مقامات إبراهيم وهي ما أقامه إبراهيم عليه السالم من أمو

  ) ٣٢احلج ( هذا فاملراد باآليات شعائر احلج كما قال َوَمن ُيَعظّْم َشعَاِئَر اللَِّه 

مث قال تعاىل مَّقَامِ إِبْراِهيَم وفيه أقوال أحدها أنه ملا ارتفع بنيان الكعبة وضعف إبراهيم عن رفع احلجارة قام على هذا 
صت فيه قدماه والثاين أنه جاء زائراً من الشام إىل مكة وكان قد حلف المرأته أن ال ينزل مبكة حىت احلجر فغا

يرجع فلما وصل إىل مكة قالت له أم إمساعيل إنزل حىت نغسل رأسك فلم ينزل فجاءته هبذا احلجر فوضعته على 
اجلانب األيسر حىت غسلت اجلانب  اجلانب األمين فوضع قدمه عليه حىت غسلت أحد جانيب رأسه مث حولته إىل

اآلخر فبقي أثر قدميه عليه والثالث أنه هو احلجر الذي قام إبراهيم عليه عند األذان باحلج قال القفال رمحه اهللا 
  وجيوز أن يكون إبراهيم قام على ذلك احلجر يف هذه املواضع كلها

البقرة ( ر منها قوله تعاىل َوإِذْ َجَعلَْنا الْبَْيَت َمثَاَبةً  لّلنَّاسِ َوأَْمناً مث قال تعاىل َوَمن َدَخلَُه كَانَ ءاِمناً وهلذه اآلية نظائ



إبراهيم ( وقال إبراهيم َربِّ اجَْعلْ َهاذَا َبلًَدا آِمًنا )  ٦٧العنكبوت ( وقوله أََولَْم َيَرْواْ أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً ءاِمناً )  ١٢٥
قال أبو بكر الرازي ملا كانت اآليات املذكورة )  ٤قريش ( م ّمن ُجوعٍ َوءاَمَنُهم ّمْن وقال تعاىل الَِّذى أَطْعََمُه)  ٣٥

عقيب قوله إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ موجودة يف احلرم مث قال َوَمن َدَخلَُه كَانَ ءاِمناً وجب أن يكون مراده مجيع 
 القصاص منه يف احلرم وأمجعوا على أن احلرم ال يفيد األمان فيما احلرم وأمجعوا على أنه لو قتل يف احلرم فإنه يستويف

سوى النفس إمنا اخلالف فيما إذا وجب القصاص عليه خارج احلرم فالتجأ إىل احلرم فهل يستويف منه القصاص يف 
الكالم حىت احلرم قال الشافعي يستويف وقال أبو حنيفة ال يستويف بل مينع منه الطعام والشراب والبيع والشراء و

ناً خيرج مث يستويف منه القصاص والكالم يف هذه املسألة قد تقدم يف تفسري قوله وَإِذْ َجَعلَْنا الَْبْيَت َمثَاَبةً  لّلنَّاسِ َوأَْم
واحتج أبو حنيفة رضي اهللا عنه هبذه اآلية فقال ظاهر اآلية االخبار عن كونه آمناً ولكن ال ميكن محله عليه إذ قد ال 

مناً فيقع اخللف يف اخلرب فوجب محله على األمر ترك العمل به يف اجلنايات اليت دون النفس ألن الضرر فيها يصري آ
أخف من الضرر يف القتل وفيما إذا وجب عليه القصاص جلناية أتى هبا يف احلرم ألنه هو الذي هتك حرمة احلرم 

  فيبقى يف حمل اخلالف على مقتضى ظاهر اآلية
كَانَ ءاِمناً إثبات ملسمى األمن ويكفي يف العمل به إثبات األمن من بعض الوجوه وحنن نقول به  واجلواب أن قوله

وبيانه من وجوه األول أن من دخله للنسك تقرباً إىل اهللا تعاىل كان آمناً من النار يوم القيامة قال النيب عليه السالم 
من صرب على حر مكة ساعة من هنار تباعدت عنه ( أيضاً وقال ) من مات يف أحد احلرمني بعث يوم القيامة آمناً ( 

والثاين حيتمل أن ) من حج ومل يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ( وقال ) جهنم مسرية مائيت عام 
عاً يكون املراد ما أودع اهللا يف قلوب اخللق من الشفقة على كل من التجأ إليه ودفع املكروه عنه وملا كان األمر واق

على هذا الوجه يف األكثر أخرب بوقوعه على هذا الوجه مطلقاً وهذا أوىل مما قالوه لوجهني األول أنا على هذا 
التقدير ال جنعل اخلرب قائماً مقام األمر وهم جعلوه قائماً مقام األمر والثاين أنه تعاىل إمنا ذكر هذا لبيان فضيلة البيت 

لقوم حىت يصري ذلك حجة على فضيلة البيت فأما احلكم الذي بّينه اهللا يف وذلك إمنا حيصل بشيء كان معلوماً ل
  شرع حممد عليه السالم فإنه ال يصري ذلك حجة على اليهود والنصارى يف إثبات فضيلة الكعبة

ألنه كان آمناً ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الثالث يف تأويل اآلية أن املعىن من دخله عام عمرة القضاء مع النيب 
  تعاىل

الرابع قال الضحاك من حج حجة كان آمناً من )  ٢٧الفتح ( قال لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الْحََراَم إِن َشاء اللَُّه ءاِمنَِني 
  الذنوب اليت اكتسبها قبل ذلك

يكفي  واعلم أن طرق الكالم يف مجيع هذه األجوبة شيء واحد وهو أن قوله كَانَ ءاِمناً حكم بثبوت األمن وذلك
يف العمل به إثبات األمن من وجه واحد ويف صورة واحدة فإذا محلناه على بعض هذه الوجوه فقد عملنا مبقتضى 

هذا النص فال يبقى للنص داللة على ما قالوه مث يتأكد ذلك بأن محل النص على هذا الوجه ال يفضي إىل ختصيص 
  ضي إىل ذلك فكان قولنا أوىل واهللا أعلمالنصوص الدالة على وجوب القصاص ومحله على ما قالوه يف
  قوله تعاىل َوللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيالً

  اعلم أنه تعاىل ملا ذكر فضائل البيت ومناقبه أردفه بذكر إجياب احلج ويف اآلية مسائل
الَْبْيَت بكسر احلاء والباقون بفتحها قيل الفتح لغة احلجاز املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم َحجَّ 

والكسر لغة جند ومها واحد يف املعىن وقيل مها جائزان مطلقاً يف اللغة مثل رطل ورطل وبزر وبزر وقيل املكسورة 
  اسم للعمل واملفتوحة مصدر وقال سيبويه جيوز أن تكون املكسورة أيضاً مصدراً كالذكر والعلم



الثانية يف قوله َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً وجوه األول قال الزجاج موضع ِمْن خفض على البدل من النَّاسِ املسألة 
واملعىن وهللا على من استطاع من الناس حج البيت الثاين قال الفّراء إن نويت االستئناف مبن كانت شرطاً وأسقط 

إىل احلج سبيالً فلله عليه حج البيت الثالث قال ابن األنباري جيوز  اجلزاء لداللة ما قبله عليه والتقدير من استطاع
أن يكون ِمْن يف موضع رفع على معىن الترمجة للناس كأنه قيل من الناس الذين عليهم هللا حج البيت فقيل هم من 

  استطاع إليه سبيالً
( اعة روى مجاعة من الصحابة عن النيب املسألة الثالثة اتفق األكثرون على أن الزاد والراحلة شرطان حلصول االستط

أنه فّسر استطاعة السبيل إىل احلج بوجود الزاد والراحلة وروى القفال عن جويرب عن ) صلى اهللا عليه وسلم 
الضحاك أنه قال إذا كان شاباً صحيحاً ليس له مال فعليه أن يؤاجر نفسه حىت يقضي حجه فقال له قائل أكلف اهللا 

البيت فقال لو كان لبعضهم مرياث مبكة أكان يتركه قال ال بل ينطلق إليه ولو حبواً قال  الناس أن ميشوا إىل
فكذلك جيب عليه حج البيت عن عكرمة أيضاً أنه قال االستطاعة هي صحة البدن وإمكان املشي إذا مل جيد ما 

  يركبه
يصدق عليه أنه يستطيع لذلك  واعلم أن كل من كان صحيح البدن قادراً على املشي إذا مل جيد ما يركب فإنه

  الفعل فتخصيص هذه االستطاعة بالزاد والراحلة ترك لظاهر اللفظ فال بد فيه من دليل منفصل وال

ميكن التعويل يف ذلك على األخبار املروية يف هذا الباب ألهنا أخبار آحاد فال يترك ألجلها ظاهر الكتاب ال سيما 
تلك األخبار وطعن فيها من وجه آخر وهو أن حصول الزاد والراحلة ال  وقد طعن حممد بن جرير الطربي يف رواة

يكفي يف حصول االستطاعة فإنه يعترب يف حصول االستطاعة صحة البدن وعدم اخلوف يف الطريق وظاهر هذه 
األخبار يقتضي أن ال يكون شيء من ذلك معترباً فصارت هذه األخبار مطعوناً فيها من هذا الوجه بل جيب أن 

وقوله يُرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسرَ )  ٧٨احلج ( عول يف ذلك على ظاهر قوله تعاىل َوَما جََعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ ِمْن َحَرجٍ ي
  ) ١٨٥البقرة ( َوالَ ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر 

ن ظاهر قوله تعاىل َوللَِّه َعلَى املسألة الرابعة احتج بعضهم هبذه اآلية على أن الكفار خماطبون بفروع الشرائع قالوا أل
النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت يعم املؤمن والكافر وعدم اإلميان ال يصلح معارضاً وخمصصاً هلذا العموم ألن الدهري مكلف 

مع أن اإلميان باهللا الذي هو شرط صحة اإلميان مبحمد عليه السالم غري ) صلى اهللا عليه وسلم ( باإلميان مبحمد 
دث مكلف بالصالة مع أن الوضوء الذي هو شرط صحة الصالة غري حاصل فلم يكن عدم الشرط حاصل واحمل

  مانعاً من كونه مكلفاً باملشروط فكذا ههنا واهللا أعلم
املسألة اخلامسة احتج مجهور املعتزلة هبذه اآلية على أن االستطاعة قبل الفعل فقالوا لو كانت االستطاعة مع الفعل 

ستطيعاً للحج ومن مل يكن مستطيعاً للحج ال يتناوله التكليف املذكور يف هذه اآلية فيلزم أن كل لكان من مل حيج م
  من مل حيج أن ال يصري مأموراً باحلج بسبب هذه اآلية وذلك باطل باالتفاق

 الفعل أجاب األصحاب بأن هذا أيضاً الزم هلم وذلك ألن القادر إما أن يصري مأموراً بالفعل قبل حصول الداعي إىل
أو بعد حصوله أما قبل حصول الداعي فمحال ألن قبل حصول الداعي ميتنع حصول الفعل فيكون التكليف به 
تكليف ما ال يطاق وأما بعد حصول الداعي فالفعل يصري واجب احلصول فال يكون يف التكليف به فائدة وإذا 

  ذكور يف هذه اآلية على أحدكانت االستطاعة منتفية يف احلالني وجب أن ال يتوجه التكليف امل
املسألة السادسة روي أنه ملا نزلت هذه اآلية قيل يا رسول اهللا أكتب احلج علينا يف كل عام ذكروا ذلك ثالثاً 

لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم هبا ولو مل ( مث قال يف الرابعة ) صلى اهللا عليه وسلم ( فسكت الرسول 



عوين ما وادعتكم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن أمر فانتهوا تقوموا هبا لكفرمت أال فواد
مث احتج العلماء هبذا اخلرب على أن األمر ال يفيد ) عنه فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة احتالفهم على أنبيائهم 

الصحابة استفهموا أنه هل يوجب التكرار  التكرار من وجهني األول أن األمر ورد باحلج ومل يفد التكرار والثاين أن
  أم ال ولو كانت هذه الصيغة تفيد التكرار ملا احتاجوا إىل االستفهام مع كوهنم عاملني باللغة

غافر ( املسألة السابعة استطاعة السبيل إىل الشيء عبارة عن إمكان الوصول قال تعاىل فََهلْ إِلَى ُخُروجٍ ّمن َسبِيلٍ 
فيعترب يف )  ٩١التوبة ( وقال َما َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمن َسبِيلٍ )  ٤٤الشورى ( لَى َمَرّد ّمن َسبِيلٍ وقال َهلْ إِ)  ١١

حصول هذا اإلمكان صحة البدن وزوال خوف التلف من السبع أو العدو وفقدان الطعام والشراب والقدرة على 
  رد مجيعاملال الذي يشتري به الزاد والراحلة وأن يقضي مجيع الديون وي

الودائع وإن وجب عليه اإلنفاق على أحد مل جيب عليه احلج إال إذا ترك من املال ما يكفيهم يف اجمليء والذهاب 
  وتفاصيل هذا الباب مذكور يف كتب الفقهاء واهللا أعلم

  مث قال تعاىل َوَمن كَفََر فَإِنَّ اهللا غَنِى ٌّ َعنِ الَْعالَِمَني وفيه مسائل
  هذه اآلية قوالن املسألة األوىل يف

  القول األول أهنا كالم مستقل بنفسه ووعيد عام يف حق كل من كفر باهللا وال تعلق له مبا قبله
القول الثاين أنه متعلق مبا قبله والقائلون هبذا القول منهم من محله على تارك احلج ومنهم من محله على من مل يعتقد 

د عولوا فيه على ظاهر اآلية فإنه ملا تقدم األمر باحلج مث أتبعه بقوله وجوب احلج أما الذين محلوه على تارك احلج فق
( َوَمن كَفََر فهم منه أن هذا الكفر ليس إال ترك ما تقدم األمر به مث إهنم أكدوا هذا الوجه باألخبار روي عن النيب 

وعن أيب أمامة قال قال ) رانياً من مات ومل حيج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نص( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم 
من مات ومل حيج حجة اإلسالم ومل متنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

وعن سعيد بن جبري لو مات جار يل وله ميسرة ومل حيج مل أصل ) جائز فليمت على أي حال شاء يهودياً أو نصرانياً 
  احلكم عليه بالكفر بسبب ترك احلج عليه فإن قيل كيف جيوز

أجاب القفال رمحه اهللا تعاىل عنه جيوز أن يكون املراد منه التغليظ أي قد قارب الكفر وعمل ما يعمله من كفر 
أي كادت تبلغ ونظريه قوله عليه الصالة )  ١٠األحزاب ( باحلج ونظريه قوله تعاىل َوَبلََغِت الْقُلُوُب الَْحنَاجَِر 

من أتى امرأة حائضاً أو يف دبرها فقد ( وقوله عليه الصالة والسالم ) من ترك صالة متعمداً فقد كفر ( والسالم 
وأما األكثرون فهم الذين محلوا هذا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب احلج قال الضحاك ملا نزلت آية ) كفر 

ني والنصارى واليهود والصابئني واجملوس أهل األديان الستة املسلم) صلى اهللا عليه وسلم ( احلج مجع الرسول 
فآمن به املسلمون وكفرت به امللل اخلمس ) إن اهللا تعاىل كتب عليكم احلج فحجوا ( واملشركني فخطبهم وقال 

ذا القول هو وقالوا ال نؤمن به وال نصلي إليه وال حنجه فأنزل اهللا تعاىل قوله َوَمن كَفََر فَإِنَّ اهللا غَنِى ٌّ َعنِ الَْعالَِمَني وه
  األقوى

املسألة الثانية اعلم أن تكليف الشرع يف العبادات قسمان منها ما يكون أصله معقوالً إال أن تفاصيله ال تكون 
معقولة مثل الصالة فإن أصلها معقول وهو تعظيم اهللا أما كيفية الصالة فغري معقولة وكذا الزكاة أصلها دفع حاجة 

لصوم أصله معقول وهو قهر النفس وكيفيته غري معقولة أما احلج فهو سفر إىل موضع الفقري وكيفيتها غري معقولة وا
  معني على كيفيات خمصوصة فاحلكمة يف كيفيات هذه العبادات غري معقولة وأصلها غري معلومة



نقياد إذا عرفت هذا فنقول قال احملققون إن اإلتيان هبذا النوع من العبادة أدل على كمال العبودية واخلضوع واال
من اإلتيان بالنوع األول وذلك ألن اآليت بالنوع األول حيتمل أنه إمنا أتى به ملا عرف بعقله من وجوه املنافع فيه أما 
اآليت بالنوع الثاين فإنه ال يأيت به إال جملرد االنقياد والطاعة والعبودية فألجل هذا املعىن اشتمل األمر باحلج يف هذه 

من التوكيد أحدها قوله َوللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت واملعىن أنه سبحانه لكونه إالهاً ألزم اآلية على أنواع كثرية 
عبيده هذه الطاعة فيجب االنقياد سواء عرفوا وجه احلكمة فيها أو مل يعرفوا وثانيها أنه ذكر النَّاسِ مث أبدل منه َمنِ 

لتأكيد أما أوالً فألن اإلبدال تثنية للمراد وتكرير وذلك يدل على شدة العناية اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً وفيه ضربان من ا
وأما ثانياً فألنه أمجل أوالً وفصل ثانياً وذلك يدل على شدة االهتمام وثالثها أنه سبحانه عّبر عن هذا الوجوب 

يف قوله َوللَِّه َعلَى النَّاسِ ورابعها أن بعبارتني إحدامها الم امللك يف قوله َوللَِّه وثانيتهما كلمة َعلَى وهي للوجوب 
ظاهر اللفظ يقتضي إجيابه على كل إنسان يستطيعه وتعميم التكليف يدل على شدة االهتمام وخامسها أنه قال َوَمن 

كَفََر مكان ومن مل حيج وهذا تغليظ شديد يف حق تارك احلج وسادسها ذكر االستغناء وذلك مما يدل على املقت 
ذالن وسابعها قوله َعنِ الْعَالَِمَني ومل يقل عنه ألن املستغين عن كل العاملني أوىل أن يكون مستغنياً عن والسخط واخل

ذلك اإلنسان الواحد وعن طاعته فكان ذلك أدل على السخط وثامنها أن يف أول اآلية قال َوللَِّه َعلَى النَّاسِ فبّين 
اء الربوبية ال جلر نفع وال لدفع ضر مث أكد هذا يف آخر اآلية بقوله أن هذا اإلجياب كان جملرد عزة اإلالهية وكربي

حجوا قبل أن ( فَإِنَّ اهللا غَنِى ٌّ َعنِ الَْعالَِمَني ومما يدل من األخبار على تأكيد األمر باحلج قوله عليه الصالة والسالم 
ال حتجوا حجوا قبل أن مينع الرب جانبه  حجوا قبل أن( وروي ) ال حتجوا فإنه قد هدم البيت مرتني ويرفع يف الثالث 

حجوا هذا البيت قبل أن ( قيل معناه أنه يتعذر عليكم السفر يف الرب يف مكة لعدم األمن أو غريه وعن ابن مسعود ) 
  )تنبت يف البادية شجرة ال تأكل منها دابة إال هلكت 

للَُّه َشهِيٌد َعلَى َما َتْعَملُونَ قُلْ ياأَْهلَ الِْكَتابِ ِلَم َتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه قُلْ ياأَْهلَ الْكَِتابِ ِلَم َتكْفُُرونَ بِأَياتِ اللَِّه وَا
  َمْن َءاَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوجاً وَأَنُْتْم شَُهَدآُء َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ
أورد الدالئل على نبّوة حممد عليه الصالة والسالم إعلم أن يف كيفية النظم وجهني األول وهو األوفق أنه تعاىل ملا 

  مما ورد يف التوراة واإلجنيل من البشارة مبقدمه مث ذكر عقيب ذلك شبهات القوم
  فالشبهة األوىل ما يتعلق بإنكار النسخ

  ) ٩٣آل عمران ( لَى نَفِْسِه وأجاب عنها بقوله كُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحالًّ لّبَنِى إِْسراءيلَ إِالَّ َما َحرََّم إِْسراءيلُ َع
  والشبهة الثانية ما يتعلق بالكعبة ووجوب استقباهلا يف الصالة ووجوب حجها

إىل آخرها فعند هذا متت وظيفة االستدالل وكمل )  ٩٦آل عمران ( وأجاب عنها بقوله إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ 
بهم بالكالم اللني وقال ِلَم َتكْفُُرونَ بِئََياِت اللَِّه بعد ظهور اجلواب عن شبهات أرباب الضالل فعند ذلك خاط

  البينات وزوال الشبهات وهذا هو الغاية القصوى يف ترتيب الكالم وحسن نظمه
الوجه الثاين وهو أنه تعاىل ملا بني فضائل الكعبة ووجوب احلج والقوم كانوا عاملني بأن هذا هو الدين احلق وامللة 

  هلم ِلَم َتكْفُُرونَ بِئَيَاِت اللَِّه بعد أن علمتم كوهنا حقة صحيحة الصحيحة قال
واعلم أن املبطل إما أن يكون ضاالً فقط وإما أن يكون مع كونه ضاالً يكون مضالً والقوم كانوا موصوفني 

  باألمرين مجيعاً فبدأ تعاىل باإلنكار عليهم يف الصفة األوىل على سبيل الرفق واللطف
  مسائلويف اآلية 

حلسن املسألة األوىل قوله َيْشُعُرونَ يأَْهلَ الِْكَتابِ ِلَم َتكْفُُرونَ بِأَيَاِت اللَِّه واختلفوا فيمن املراد بأهل الكتاب فقال ا



هم علماء أهل الكتاب الذين علموا صحة نبوته واستدل عليه بقوله َوأَْنُتْم ُشَهَداء وقال بعضهم بل املراد كل أهل 
  وإن مل يعلموا فاحلجة قائمة عليهم فكأهنم بترك االستدالل والعدول إىل التقليد مبنزلة من علم مث أنكر الكتاب ألهنم

  فإن قيل ومل خص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار
قلنا لوجهني األول أنا بينا أنه تعاىل أورد الدليل عليهم من التوراة واإلجنيل على صحة نبّوة حممد عليه الصالة 

سالم مث أجاب عن شبههم يف ذلك مث ملا متّ ذلك خاطبهم فقال ّمْن أَْهلِ الِْكتَابِ فهذا الترتيب الصحيح الثاين أن وال
معرفتهم بآيات اهللا أقوى لتقدم اعترافهم بالتوحيد وأصل النبّوة وملعرفتهم مبا يف كتبهم من الشهادة بصدق الرسول 

  والبشارة بنبوته
عتزلة يف قوله تعاىل ِلَم َتكْفُُرونَ بِئَيَاِت اللَِّه داللة على أن الكفر من قبلهم حىت يصح هذا املسألة الثانية قالت امل

  التوبيخ وكذلك ال يصح توبيخهم على طوهلم وصحتهم ومرضهم
  واجلواب عنه املعارضة بالعلم والداعي

على نبّوة حممد عليه الصالة والسالم واملراد بكفرهم املسألة الثالثة املراد ِمْن آيَاِت اللَِّه اآليات اليت نصبها اهللا تعاىل 
  هبا كفرهم بداللتها على نبّوة حممد عليه الصالة والسالم

مث قال َواللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما َتْعَملُونَ الواو للحال واملعىن مل تكفرون بآيات اهللا اليت دلتكم على صدق حممد عليه 
على أعمالكم وجمازيكم عليها وهذه احلال توجب أن ال جتترؤا على الكفر الصالة والسالم واحلال أن اهللا شهيد 

  بآياته

مث إنه تعاىل ملا أنكر عليهم يف ضالهلم ذكر بعد ذلك اإلنكار عليهم يف إضالهلم لضعفة املسلمني فقال قُلْ ياأَْهلَ أَْهلِ 
ّراء يقال صددته أصده صداً وأصددته إصداداً وقرأ احلسن الِْكَتابِ لََمن َتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه َمْن ءاَمَن قال الف

َتُصدُّونَ بضم التاء من أصده قال املفسرون وكان صدهم عن سبيل اهللا بإلقاء الشبه والشكوك يف قلوب الضعفة من 
  يف كتاهبم) صلى اهللا عليه وسلم ( املسلمني وكانوا ينكرون كون صفته 

بكسر العني امليل عن االستواء يف كل ما ال يرى وهو الدين والقول فأما الشيء الذي مث قال َتْبُغونََها ِعَوجاً العوج 
يرى فيقال فيه عوج بفتح العني كاحلائط والقناة والشجرة قال ابن األنباري البغي يقتصر له على مفعول واحد إذا 

اً مث أسقطت الالم كما قالوا وهبتك مل يكن معه الالم كقولك بغيت املال واألجر والثواب وأُريد ههنا تبغون هلا عوج
  درمهاً أي وهبت لك درمهاً ومثله صدت لك ظبياً وأنشد فتوىل غالمهم مث نادى

  أظليما أصيدكم أم محاراً
أراد أصيد لكم واهلاء يف َتْبغُوَنَها عائدة إىل السَّبِيلِ ألن السبيل يؤنث ويذكر و العوج يعين به الزيغ والتحريف أي 

ه الزيغ والتحريف بالشبه اليت توردوهنا على الضعفة حنو قوهلم النسخ يدل على البداء وقوهلم إنه تلتمسون لسبيل
ورد يف التوراة أن شريعة موسى عليه السالم باقية إىل األبد ويف اآلية وجه آخر وهو أن يكون لَُّه ِعَوَجا يف موضع 

أهنم على دين اهللا وسبيله فقال اهللا تعاىل إنكم تبغون احلال واملعىن تبغوهنا ضالني وذلك أهنم كأهنم كانوا يدعون 
  سبيل اهللا ضالني وعلى هذا القول ال حيتاج إىل إضمار الالم يف تبغوهنا

مث قال َوأَنُْتْم شَُهَداء وفيه وجوه األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يعين أنتم شهداء أن يف التوراة أن دين اهللا 
الثالث ) صلى اهللا عليه وسلم ( سالم الثاين وأنتم شهداء على ظهور املعجزات على نبوته الذي ال يقبل غريه هو اإل

وأنتم شهداء أنه ال جيوز الصد عن سبيل اهللا الرابع وأنتم شهداء بني أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم ويعولون 
به اإلصرار على الباطل  على شهادتكم يف عظام األمور وهم األحبار واملعىن أن من كان كذلك فكيف يليق



  والكذب والضالل واإلضالل
مث قال َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ واملراد التهديد وهو كقول الرجل لعبده وقد أنكر طريقة ال خيفى على ما أنت 

َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ عليه ولست غافالً عن أمرك وإمنا ختم اآلية األوىل بقوله َوللَِّه َشهِيٌد وهذه اآلية بقوله 
وما كانوا يظهرون إلقاء الشبه يف قلوب ) صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك ألهنم كانوا يظهرون الكفر بنبّوة حممد 

ُه املسلمني بل كانوا حيتالون يف ذلك بوجوه احليل فال جرم قال فيما أظهروه َواللَُّه َشهِيٌد وفيما أضمروه َوَما اللَّ
كرير بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ وإمنا كرر يف اآليتني قوله قُلْ ياأَْهلَ أَْهلِ الْكَِتابِ ألن املقصود التوبيخ على ألطف الوجوه وت

هذا اخلطاب اللطيف أقرب إىل التلطف يف صرفهم عن طريقتهم يف الضالل واإلضالل وأدل على النصح هلم يف 
  الدين واإلشفاق

َف َتكْفُُرونَ وَأَْنُتمْ ُتْتلَى ِذيَن َءاَمُنوا إِن ُتِطيعُواْ فَرِيقاً مَِّن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب َيُردُّوكُم َبْعَد إِميَانِكُْم كَاِفرِيَن َوكَْيياأَيَُّها الَّ
  ِصرَاٍط ّمْسَتقِيمٍَعلَْيكُْم َءايَاُت اللَِّه َوِفيكُْم َرُسولُُه َوَمن َيعَْتِصم بِاللَِّه فَقَْد ُهِدىَ  إِلَى 

واعلم أنه تعاىل ملا حذر الفريق من أهل الكتاب يف اآلية األوىل عن اإلغواء واإلضالل حذر املؤمنني يف هذه اآلية 
عن إغوائهم وإضالهلم ومنعهم عن االلتفات إىل قوهلم روي أن شاس بن قيس اليهودي كان عظيم الكفر شديد 

ق أنه مّر على نفر من األنصار من األوس واخلزرج فرآهم يف جملس هلم الطعن على املسلمني شديد احلسد فاتف
يتحدثون وكان قد زال ما كان بينهم يف اجلاهلية من العداوة بربكة اإلسالم فشق ذلك على اليهودي فجلس إليهم 

القوم  وذكرهم ما كان بينهم من احلروب قبل ذلك وقرأ عليهم بعض ما قيل يف تلك احلروب من األشعار فتنازع
وتغاضبوا وقالوا السالح السالح فوصل اخلرب إىل النيب عليه السالم فخرج إليهم فيمن معه من املهاجرين واألنصار 
وقال أترجعون إىل أحوال اجلاهلية وأنا بني أظهركم وقد أكرمكم اهللا باإلسالم وألف بني قلوبكم فعرف القوم أن 

ي فألقوا السالح وعانق بعضهم بعضاً مث انصرفوا مع رسول اهللا ذلك كان من عمل الشيطان ومن كيد ذلك اليهود
فما كان يوم أقبح أوالً وأحسن آخراً من ذلك اليوم فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فقوله إِن ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

تمل أن يكون املراد مجيع ما حياولونه من ُتِطيُعواْ فَرِيقاً ّمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الْكَِتاَب حيتمل أن يكون املراد هذه الواقعة وحي
أنواع اإلضالل فبّين تعاىل أن املؤمنني إن النوا وقبلوا منهم قوهلم أدى ذلك حاالً بعد حال إىل أن يعودوا كفاراً 
دية والكفر يوجب اهلالك يف الدنيا والدين أما يف الدنيا فبوقوع العداوة والبغضاء وهيجان الفتنة وثوران احملاربة املؤ

  إىل سفك الدماء وأما يف الدين فظاهر
إمنا يليق  مث قال تعاىل َوكَْيَف َتكْفُُرونَ َوأَْنُتْم ُتتْلَى َعلَْيكُْم ءاَياتُ اللَِّه َوِفيكُمْ َرسُولُُه وكلمة كَْيَف تعجب والتعجب

ات اهللا عليهم حاالً بعد حال مبن ال يعلم السبب وذلك على اهللا حمال واملراد منه املنع والتغليظ وذلك ألن تالوة آي
مع كون الرسول فيهم الذي يزيل كل شبهة ويقرر كل حجة كاملانع من وقوعهم يف الكفر فكان صدور الكفر على 

انِكُمْ  إَِميالذين كانوا حبضرة الرسول أبعد من هذا الوجه فقوله إِن ُتِطيُعواْ فَرِيقاً ّمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب يَُردُّوكُم بَْعَد
كَاِفرِيَن تنبيه على أن املقصد األقصى هلؤالء اليهود واملنافقني أن يردوا املسلمني عن اإلسالم مث أرشد املسلمني إىل 

( أنه جيب أن ال يلتفتوا إىل قوهلم بل الواجب أن يرجعوا عند كل شبهة يسمعوهنا من هؤالء اليهود إىل الرسول 
  ها ويزيل وجه الشبهة فيهاحىت يكشف عن) صلى اهللا عليه وسلم 

  مث قال َوَمن َيْعَتِصم بِاللَِّه فَقَْد ُهِدىَ  إِلَى ِصراٍط ّمْسَتقِيمٍ واملقصود إنه ملا ذكر الوعيد أردفه هبذا



الوعد واملعىن ومن يتمسك بدين اهللا وجيوز أن يكون حثاً هلم على االلتجاء إليه يف دفع شرور الكفار واالعتصام يف 
ساك بالشيء وأصله من العصمة والعصمة املنع يف كالم العرب والعاصم املانع واعتصم فالن بالشيء اللغة االستم

)  ٣٢يوسف ( إذا متسك بالشيء يف منع نفسه من الوقوع يف آفة ومنه قوله تعاىل َولَقَْد َراوَدتُُّه َعن نَّفِْسِه فَاَسَتْعَصَم 
يف الكفر أحدمها تالوة كتاب اهللا والثاين كون الرسول فيهم أما  قال قتادة ذكر يف اآلية أمرين مينعان عن الوقوع

  فقد مضى إىل رمحة اهللا وأما الكتاب فباق على وجه الدهر) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
ه جعل وأما قوله فَقَْد ُهِدىَ  إِلَى ِصراٍط ّمْسَتقِيمٍ فقد احتج به أصحابنا على أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل قالوا ألن

اعتصامهم هداية من اهللا فلما جعل ذلك االعتصام فعالً هلم وهداية من اهللا ثبت ما قلناه أما املعتزلة فقد ذكروا فيه 
وجوهاً األول أن املراد هبذه اهلداية الزيادة يف األلطاف املرتبة على أداء الطاعات كما قال تعاىل يَْهِدى بِهِ اللَُّه َمنِ 

وهذا اختاره القفال رمحه اهللا والثاين أن التقدير من يعتصم باهللا فنعم ما )  ١٦املائدة ( سُُبلَ السَّلَامِ  اتََّبعَ رِضْوَاَنُه
فعل فإنه إمنا هدي إىل الصراط املستقيم ليفعل ذلك الثالث أن من يعتصم باهللا فقد هدى إىل طريق اجلنة والرابع قال 

ه اهلدى ال حمالة كما تقول إذا جئت فالنا فقد أفلحت كأن اهلدى فَقَْد ُهِدىَ  أي فقد حصل ل) الكشاف ( صاحب 
  قد حصل فهو خيرب عنه حاصالً وذلك ألن املعتصم باهللا متوقع للهدى كما أن قاصد الكرمي متوقع للفالح عنده

م مُّْسِلُمونَ َواْعَتِصُمواْ بِحَْبلِ اللَِّه َجِميعاً َوالَ تَفَرَّقُواْ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َوالَ َتمُوُتنَّ إِالَّ وَأَنُت
اناً َوكُنُتْم َعلَى َشفَا ُحفَْرةٍ  مَِّن َواذْكُرُواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ كُنُتم أَْعَدآًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم فَأَصَْبحُْتم بِنِْعَمِتِه إِْخَو

  نقَذَكُْم مِّنَْها كَذاِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم ءَاَياِتهِ لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَالنَّارِ فَأَ
اعلم أنه تعاىل ملا حذر املؤمنني من إضالل الكفار ومن تلبيساهتم يف اآلية األوىل أمر املؤمنني يف هذه اآليات مبجامع 

اتَّقُواْ اللََّه وثانياً باالعتصام حببل اهللا وهو قوله َواْعَتِصُمواْ  الطاعات ومعاقد اخلريات فأمرهم أوالً بتقوى اهللا وهو قوله
ن ال بد بِحَْبلِ اللَِّه وثالثاً بذكر نعم اهللا وهو قوله َواذْكُُرواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم والسبب يف هذا الترتيب أن فعل اإلنسا

مة على الرغبة ألن دفع الضرر مقدم على جلب النفع فقوله وأن يكون معلالً إما بالرهبة وإما بالرغبة والرهبة مقد
اتَّقُواْ اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه إشارة إىل التخويف من عقاب اهللا تعاىل مث جعله سبباً لألمر بالتمسك بدين اهللا واالعتصام حببل 

  اهللا مث أردفه بالرغبة وهي

قال خوف عقاب اهللا يوجب ذلك وكثرة نعم اهللا توجب ذلك فلم تبق جهة قوله َواذْكُرُواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم فكأنه 
من اجلهات املوجبة للفعل إال وهي حاصلة يف وجوب انقيادكم ألمر اهللا ووجوب طاعتكم حلكم اهللا فظهر مبا 

  ذكرناه أن األمور الثالثة املذكورة يف هذه اآلية مرتبة على أحسن الوجوه ولنرجع إىل التفسري
  تعاىل اتَّقُواْ اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه ففيه مسائل أما قوله

املسألة األوىل قال بعضهم هذه اآلية منسوخة وذلك ملا يروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال ملا نزلت هذه 
 اآلية شق ذلك على املسلمني ألن حق تقاته أن يطاع فال يعصى طرفة عني وأن يشكر فال يكفر وأن يذكر فال ينسى
والعباد ال طاقة هلم بذلك فأنزل اهللا تعاىل بعد هذه فَاتَّقُواْ اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم ونسخت هذه اآلية أوهلا ومل ينسخ آخرها 

وهو قوله َوالَ َتُموُتنَّ إِالَّ وَأَنُتم مُّْسِلُمونَ وزعم مجهور احملققني أن القول هبذا النسخ باطل واحتجوا عليه من وجوه 
هل تدري ما حق اهللا على العباد قال اهللا ورسوله أعلم قال هو أن ( روي عن معاذ أنه عليه السالم قال له األول ما 

وهذا ال جيوز أن ينسخ الثاين أن معىن قوله اتَّقُواْ اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه أي كما حيق أن يتقى ) يعبدوه وال يشركوا به شيئاً 
ال جيوز أن ينسخ ألنه إباحة لبعض املعاصي وإذا كان كذلك صار معىن  وذلك بأن جيتنب مجيع معاصيه ومثل هذا

واحداً ألن من اتقى اهللا ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته )  ١٦التغابن ( هذا ومعىن قوله تعاىل فَاتَّقُواْ اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم 



قوى ألن اهللا سبحانه أخرب أنه ال يكلف نفساً إال وال جيوز أن يكون املراد بقوله َحقَّ ُتقَاِتِه ما ال يستطاع من الت
  ) ٧٨احلج ( وسعها والوسع دون الطاقة ونظري هذه اآلية قوله َوَجاِهدُوا ِفى اللَِّه َحقَّ جَِهاِدِه 

  ) ٩١األنعام ( فإن قيل أليس أنه تعاىل قال َوَما قََدرُواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه 
هنا جاءت يف القرآن يف ثالثة مواضع وكلها يف صفة الكفار ال يف صفة املسلمني أما قلنا سنبني يف تفسري هذه اآلية أ

الذين قالوا إن املراد هو أن يطاع فال يعصى فهذا صحيح والذي يصدر عن اإلنسان على سبيل السهو والنسيان 
ك واجب عليه عند فغري قادح فيه ألن التكليف مرفوع يف هذه األوقات وكذلك قوله أن يشكر فال يكفر ألن ذل

خطور نعم اهللا بالبال فأما عند السهو فال جيب وكذلك قوله أن يذكر فال ينسى فإن هذا إمنا جيب عند الدعاء 
  والعبادة وكل ذلك مما ال يطاق فال وجه ملا ظنوه أنه منسوخ

الهية غري معلوم للخلق قال املصنف رضي اهللا تعاىل عنه أقول لألولني أن يقرروا قوهلم من وجهني األول أن كنه اإل
فال يكون كمال قهره وقدرته وعزته معلوماً للخلق وإذا مل حيصل العلم بذلك مل حيصل اخلوف الالئق بذلك فلم 

حيصل االتقاء الالئق به الثاين أهنم أمروا باالتقاء املغلظ واملخفف معاً فنسخ املغلظ وبقي املخفف وقيل إن هذا باطل 
ما أمكن والنسخ إمنا يدخل يف الواجبات ال يف النفي ألنه يوجب رفع احلجر عما يقتضي  ألن الواجب عليه أن يتقي

  أن يكون اإلنسان حمجوراً عنه وإنه غري جائز
ويقال هو )  ٩٥الواقعة ( املسألة الثانية قوله تعاىل َحقَّ ُتقَاِتِه أي كما جيب أن يتقى يدل عليه قوله تعاىل َحقُّ الَْيِقنيِ 

وعن علي رضي اهللا عنه أنه قال أنا ) أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب ( ومنه قوله عليه السالم الرجل حقاً 
  علي ال كذب أنا ابن عبد املطلب والتقى اسم الفعل من قولك اتقيت كما أن اهلدى اسم الفعل من قولك اهتديت

لفظ النهي واقع على املوت لكن املقصود األمر باإلقامة على اإلسالم أما قوله تعاىل َوالَ َتُموُتنَّ إِالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ ف
وذلك ألنه ملا كان ميكنهم الثبات على اإلسالم حىت إذا أتاهم املوت أتاهم وهم على اإلسالم صار املوت على 

الّديَن فَالَ َتُموُتنَّ إَالَّ  اإلسالم مبنزلة ما قد دخل يف إمكاهنم ومضى الكالم يف هذا عند قوله إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُُم
  ) ١٣٢البقرة ( َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ 

  مث قال تعاىل َواْعَتِصمُواْ بَِحْبلِ اللَِّه َجِميعاً
واعلم أنه تعاىل ملا أمرهم باالتقاء عن احملظورات أمرهم بالتمسك باالعتصام مبا هو كاألصل جلميع اخلريات 

  والطاعات وهو االعتصام حببل اهللا
واعلم أن كل من ميشي على طريق دقيق خياف أن تزلق رجله فإذا متسك حببل مشدود الطرفني جبانيب ذلك الطريق 

أمن من اخلوف وال شك أن طريق احلق طريق دقيق وقد انزلق رجل الكثري من احللق عنه فمن اعتصم بدليل اهللا 
ل شيء ميكن التوصل به إىل احلق يف طريق الدين وبيناته فإنه يأمن من ذلك اخلوف فكان املراد من احلبل ههنا ك

وهو أنواع كثرية فذكر كل واحد من املفسرين واحداً من تلك األشياء فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما املراد 
اللَِّه َوَحْبلٍ ّمَن  وقال إِالَّ بَِحْبلٍ ّمْن)  ٤٠البقرة ( باحلبل ههنا العهد املذكور يف قوله َوأَْوفُواْ بَِعْهِدى أُوِف بَِعْهدِكُْم 

أي بعهد وإمنا مسي العهد حبالً ألنه يزيل عنه اخلوف من الذهاب إىل أي موضع شاء )  ١١٢آل عمران ( النَّاسِ 
صلى ( وكان كاحلبل الذي من متسك به زال عنه اخلوف وقيل إنه القرآن روي عن علي رضي اهللا عنه عن النيب 

كتاب اهللا فيه نبأ من قبلكم وخرب من ( قيل فما املخرج منها قال ) ا ستكون فتنة أما إهن( أنه قال ) اهللا عليه وسلم 
( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروي عن ابن مسعود عن النيب ) بعدكم وحكم ما بينكم وهو حبل اهللا املتني 

إين تارك فيكم ( أنه قال  )صلى اهللا عليه وسلم ( وروي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب ) هذا القرآن حبل اهللا 



وقيل إنه دين اهللا وقيل هو طاعة اهللا ) الثقلني كتاب اهللا تعاىل حبل ممدود من السماء إىل األرض وعتريت أهل بييت 
وقيل هو إخالص التوبة وقيل اجلماعة ألنه تعاىل ذكر عقيب ذلك قوله َوالَ تَفَرَّقُواْ وهذه األقوال كلها متقاربة 

نا أنه ملا كان النازل يف البئر يعتصم حببل حترزاً من السقوط فيها وكان كتاب اهللا وعهده ودينه والتحقيق ما ذكر
  وطاعته وموافقته جلماعة املؤمنني حرزاً لصاحبه من السقوط يف قعر جهنم جعل ذلك حبالً هللا وأمروا باالعتصام به

  مث قال تعاىل َوالَ َتفَرَّقُواْ وفيه مسألتان
يف التأويل وجوه األول أنه هنى عن االختالف يف الدين وذلك ألن احلق ال يكون إال واحداً وما عداه املسألة األوىل 

يكون جهالً وضالالً فلما كان كذلك وجب أن يكون النهي عن االختالف يف الدين وإليه اإلشارة بقوله تعاىل 
هنى عن املعاداة واملخاصمة فإهنم كانوا يف اجلاهلية مواظبني  والثاين أنه)  ٣٢يونس ( فََماذَا َبْعَد الَْحّق إِالَّ الضَّالَلُ 

  على احملاربة واملنازعة فنهاهم اهللا عنها الثالث أنه هنى عما يوجب الفرقة ويزيل األلفة واحملبة
ستفترق أميت على نيف وسبعني فرقة الناجي منهم ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أنه روي عن النيب 

ما أنا عليه ( وروي ) السواد األعظم ( وروي ) والباقي يف النار فقيل ومن هم يا رسول اهللا قال اجلماعة واحد 
  )وأصحايب 

والوجه املعقول فيه أن النهي عن االختالف واألمر باالتفاق يدل على أن احلق ال يكون إال واحداً وإذا كان كذلك 
  كان الناجي واحداً

اة القياس هبذه اآلية فقالوا األحكام الشرعية إما أن يقال إنه سبحانه نصب عليها دالئل املسألة الثانية استدلت نف
يقينية أو نصب عليها دالئل ظنية فإن كان األول امتنع االكتفاء فيها بالقياس الذي يفيد الظن ألن الدليل الظين ال 

لك الدالئل الظنية يتضمن وقوع االختالف يكتفى به يف املوضع اليقيين وإن كان الثاين كان األمر بالرجوع إىل ت
ووقوع النزاع فكان ينبغي أن ال يكون التفرق والتنازع منهياً عنه لكنه منهي عنه لقوله تعاىل َوالَ تَفَرَّقُواْ وقوله َوالَ 

اْ ولعموم قوله َوالَ َتَناَزعُواْ ولقائل أن يقول الدالئل الدالة على العمل بالقياس تكون خمصصة لعموم قوله َوالَ َتفَرَّقُو
  َتَناَزعُواْ واهللا أعلم

يف مث قال تعاىل َواذْكُرُواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم واعلم أن نعم اهللا على اخللق إما دنيوية وإما أُخروية وإنه تعاىل ذكرمها 
  قُلُوبِكُْم فَأَصَْبْحُتم بِنِْعَمِتِه إِخَْواناً وفيه مسائلهذه اآلية أما النعمة الدنيوية فهي قوله تعاىل إِذْ كُنُتم أَْعَداء فَأَلََّف َبْيَن 

املسألة األوىل قيل إن ذلك اليهودي ملا ألقى الفتنة بني األوس واخلزرج وهم كل واحد منهما مبحاربة صاحبه فخرج 
ب وأم ومل يزل يرفق هبم حىت سكنت الفتنة وكان األوس واخلزرج أخوين أل) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

فوقعت بينهما العداوة وتطاولت احلروب مائة وعشرين سنة إىل أن أطفأ اهللا ذلك باإلسالم فاآلية إشارة إليهم وإىل 
أحواهلم فإهنم قبل اإلسالم كان حيارب بعضهم بعضاً ويبغض بعضهم بعضاً فلما أكرمهم اهللا تعاىل باإلسالم صاروا 

اهللا ونظري هذه اآلية قوله لَْو أَنفَقَْت َما ِفى االْْرضِ َجِميعاً مَّا أَلَّفْتَ َبْيَن  إخواناً مترامحني متناصحني وصاروا إخوة يف
  ) ٦٣األنفال ( قُلُوبِهِْم َولَاِكنَّ اللََّه أَلََّف َبْيَنُهْم 

ادياً واعلم أن كل من كان وجهه إىل الدنيا كان معادياً ألكثر اخللق ومن كان وجهه إىل خدمة اهللا تعاىل مل يكن مع
ألحد والسبب فيه أنه ينظر من احلق إىل اخللق فريى الكل أسرياً يف قبضة القضاء والقدر فال يعادي أحداً وهلذا قيل 

  إن العارف إذا أمر أمر برفق ويكون ناصحاً ال يعنف ويعري فهو مستبصر بسر اهللا يف القدر
الطلب فاألخ مقصده مقصد أخيه والصديق مأخوذ املسألة الثانية قال الزجاج أصل األخ يف اللغة من التوخي وهو 

من أن يصدق كل واحد من الصديقني صاحبه ما يف قلبه وال خيفي عنه شيئاً وقال أبو حامت قال أهل البصرة االخوة 



عن ومل ي)  ١٠احلجرات ( يف النسب واإلخوان يف الصداقة قال وهذا غلط قال اهللا تعاىل إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ  
  وهذا يف النسب)  ٦١النور ( النسب وقال أَوْ ُبُيوتِ إِخْوانِكُْم 

 املسألة الثالثة قوله فَأَصَْبْحُتم بِنِْعَمِتِه إِْخوَاناً يدل على أن املعامالت احلسنة اجلارية بينهم بعد اإلسالم إمنا حصلت من
ة من اهللا مستلزمة حلصول الفعل وذلك يبطل اهللا ألنه تعاىل خلق تلك الداعية يف قلوهبم وكانت تلك الداعية نعم

  قول املعتزلة يف خلق األفعال قال الكعيب إن ذلك باهلداية والبيان والتحذير واملعرفة واأللطاف

قلنا كل هذا كان حاصالً يف زمان حصول احملاربات واملقاتالت فاختصاص أحد الزمانني حبصول األلفة واحملبة ال بد 
  ما ذكرمت أن يكون ألمر زائد على

  مث قال تعاىل َوكُنُتْم َعلَى َشفَا ُحفَْرةٍ  ّمَن النَّارِ فَأَنقَذَكُْم ّمْنهَا
واعلم أنه تعاىل ملا شرح النعمة الدنيوية ذكر بعدها النعمة األخروية وهي ما ذكره يف آخر هذه اآلية ويف اآلية 

  مسائل
ألن جهنم مشبهة باحلفرة اليت فيها النار فجعل  املسألة األوىل املعىن أنكم كنتم مشرفني بكفركم على جهنم

استحقاقهم للنار بكفرهم كاإلشراف منهم على النار واملصري منهم إىل حفرهتا فبّين تعاىل أنه أنقذهم من هذه احلفرة 
  وقد قربوا من الوقوع فيها

آمنوا قال أصحابنا مجيع  قالت املعتزلة ومعىن ذلك أنه تعاىل لطف هبم بالرسول عليه السالم وسائر ألطافه حىت
األلطاف مشترك فيه بني املؤمن والكافر فلو كان فاعل اإلميان وموجده هو العبد لكان العبد هو الذي أنقذ نفسه 
  من النار واهللا تعاىل حكم بأنه هو الذي أنقذهم من النار فدل هذا على أن خالق أفعال العباد هو اهللا سبحانه وتعاىل

الشيء حرفه مقصور مثل شفا البئر واجلمع اإلشفاء ومنه يقال أشفى على الشيء إذا أشرف عليه املسألة الثانية شفا 
  كأنه بلغ شفاه أي حده وحرفه وقوله فَأَنقَذَكُْم مّْنَها قال األزهري يقال نقذته وأنقذته واستنقذته أي خلصته وجنيته

هم من املوضع الذي كانوا فيه وهم كانوا على شفا حفرة وشفا ويف قوله فَأَنقَذَكُْم ّمْنَها سؤال وهو أنه تعاىل إمنا ينقذ
  احلفرة مذكر فكيف قال منها

وأجابوا عنه من وجوه األول الضمري عائد إىل احلفرة وملا أنقذهم من احلفرة فقد أنقذهم من شفا احلفرة ألن شفاها 
فا احلفرة وهذا قول الزجاج الثالث أن شفا منها والثاين أهنا راجعة إىل النار ألن القصد اإلجناء من النار ال من ش

  احلفرة وشفتها طرفها فجاز أن خيرب عنه بالتذكري والتأنيث
املسألة الثالثة أهنم لو ماتوا على الكفر لوقعوا يف النار فمثلت حياهتم اليت يتوقع بعدها الوقوع يف النار بالعقود على 

ليس بني احلياة وبني املوت املستلزم للوقوع يف احلفرة إال ما بني حرفها وهذا فيه تنبيه على حتقري مدة احلياة فإنه 
طرف الشيء وبني ذلك الشيء مث قال كَذاِلَك ُيَبّيُن اللَُّه الكاف يف موضع نصب أي مثل البيان املذكور يبني اهللا 

( أجاب الواحدي عنه يف  لكم سائر اآليات لكي هتتدوا هبا قال اجلبائي اآلية تدل على أنه تعاىل يريد منهم االهتداء
  فقال بل املعىن لتكونوا على رجاء هداية) البسيط 

وأقول وهذا اجلواب ضعيف ألن على هذا التقدير يلزم أن يريد اهللا منهم ذلك الرجاء ومن املعلوم أن على مذهبنا 
فعالً يشبه فعل من يترجى  للترجي واملعىن أنا فعلنا) لعلّ ( قد ال يريد ذلك الرجاء فاجلواب الصحيح أن يقال كلمة 

  ذلك واهللا أعلم



َك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َوالَ َتكُوُنواْ َولَْتكُن مِّْنكُْم أُمَّةٌ  َيْدُعونَ إِلَى الْخَْيرِ َوَيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوأُْولَاِئ
َما َجآَءُهمُ الَْبيِّنَاُت َوأُوْلَاِئَك لَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم َيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّا كَالَِّذيَن َتفَرَّقُواْ وَاْخَتلَفُواْ ِمن بَْعِد 

َيضَّْت ُوُجوهُُهْم فَِفى لَِّذيَن اْبالَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أَكْفَرُْتْم َبْعدَ إِميَانِكُْم فَذُوقُواْ الَْعذَابَ بَِما كُْنُتْم َتكْفُُرونَ َوأَمَّا ا
لِّلَْعالَِمَني َوللَِّه َما ِفى  َرْحَمةِ  اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ِتلَْك ءَاَياتُ اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُلْماً

  السََّماَواِت َوَما ِفى األرض َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع االٍّ ُموُر
أنه تعاىل يف اآليات املتقدمة عاب أهل الكتاب على شيئني أحدمها أنه عاهبم على الكفر فقال قُلْ ياأَْهلَ الِْكَتابِ  اعلم

مث بعد ذلك عاهبم على سعيهم يف إلقاء الغري يف الكفر فقال قُلْ ياأَْهلَ الْكَِتابِ ِلَم )  ٧٠آل عمران ( ِلَم َتكْفُُرونَ 
فلما انتقل منه إىل خماطبة املؤمنني أمرهم أوالً بالتقوى واإلميان فقال اتَّقُواْ )  ٩٩آل عمران ( لَِّه َتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ ال

مث أمرهم )  ١٠٣ ١٠٢آل عمران ( اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َوالَ َتُموُتنَّ إِالَّ وَأَنُتم مُّْسِلُمونَ َواعَْتِصُمواْ بِحَْبلِ اللَِّه َجِميعاً 
ء الغري يف اإلميان والطاعة فقال َولَْتكُن ّمْنكُْم أُمَّةٌ  َيْدُعونَ إِلَى الَْخْيرِ وهذا هو الترتيب احلسن املوافق بالسعي يف إلقا

  للعقل ويف اآلية مسألتان
املسألة األوىل يف قوله ّمنكُْم قوالن أحدمها أن ِمْن ههنا ليست للتبعيض لدليلني األول أن اهللا تعاىل أوجب األمر 

َعنِ ف والنهي عن املنكر على كل األمة يف قوله كُنُتْم َخْيرَ أُمَّةٍ  أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وََتْنَهْونَ باملعرو
والثاين هو أنه ال مكلف إال وجيب عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر إما بيده أو )  ١١٠آل عمران ( الْمُْنكَرِ 

وجيب على كل أحد دفع الضرر عن النفس إذا ثبت هذا فنقول معىن هذه اآلية كونوا أمة دعاة إىل بلسانه أو بقلبه 
اخلري آمرين باملعروف ناهني عن املنكر وأما كلمة ِمْن فهي هنا للتبيني ال للتبعيض كقوله تعاىل فَاْجَتنِبُواْ الّرْجَس ِمَن 

ده جند ولألمري من غلمانه عسكر يريد بذلك مجيع أوالده وغلمانه ويقال أيضاً لفالن من أوال)  ٣٠احلج ( االْْوثَاِن 
  ال بعضهم كذا ههنا مث قالوا إن

ذلك وإن كان واجباً على الكل إال أنه مىت قام به قوم سقط التكليف عن الباقني ونظريه قوله تعاىل اْنِفُرواْ ِخفَافًا 
فاألمر عام مث إذا قامت به طائفة وقعت )  ٣٩التوبة ( ْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما وقوله إِالَّ َتنِفُرواْ يَُعذّ)  ٤١التوبة ( َوِثقَاالً 

  الكفاية وزال التكليف عن الباقني
والقول الثاين أن ِمْن ههنا للتبعيض والقائلون هبذا القول اختلفوا أيضاً على قولني أحدمها أن فائدة كلمة ِمْن هي أن 

على األمر باملعروف والنهي عن املنكر مثل النساء واملرضى والعاجزين والثاين يف القوم من ال يقدر على الدعوة وال 
أن هذا التكليف خمتص بالعلماء ويدل عليه وجهان األول أن هذه اآلية مشتملة على األمر بثالثة أشياء الدعوة إىل 

م باخلري وباملعروف وباملنكر فإن اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ومعلوم أن الدعوة إىل اخلري مشروطة بالعل
اجلاهل رمبا عاد إىل الباطل وأمر باملنكر وهنى عن املعروف ورمبا عرف احلكم يف مذهبه وجهله يف مذهب صاحبه 

فنهاه عن غري منكر وقد يغلظ يف موضع اللني ويلني يف موضع الغلظة وينكر على من ال يزيده إنكاره إال متادياً 
متوجه على العلماء وال شك أهنم بعض األمة ونظري هذه اآلية قوله تعاىل فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلّ فثبت أن هذا التكليف 

والثاين أنا مجعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية مبعىن )  ١٢٢التوبة ( ِفْرقَةٍ  ّمْنُهْم طَاِئفَةٌ  لَّيَتفَقَُّهواْ ِفى الّدينِ 
قني وإذا كان كذلك كان املعىن ليقم بذلك بعضكم فكان يف احلقيقة هذا إجياباً أنه مىت قام به البعض سقط عن البا
  على البعض ال على الكل واهللا أعلم

ألهنم كانوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وفيه قول رابع وهو قول الضحاك إن املراد من هذه اآلية أصحاب رسول اهللا 
تأويل على هذا الوجه كونوا أمة جمتمعني على حفظ سنن يتعلمون من الرسول عليه السالم ويعلمون الناس وال



  وتعلم الدين) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
املسألة الثانية هذه اآلية اشتملت على التكليف بثالثة أشياء أوهلا الدعوة إىل اخلري مث األمر باملعروف مث النهي عن 

أما الدعوة إىل اخلري فأفضلها الدعوة إىل إثبات ذات اهللا املنكر وألجل العطف جيب كون هذه الثالثة متغايرة فنقول 
وصفاته وتقديسه عن مشاهبة املمكنات وإمنا قلنا إن الدعوة إىل اخلري تشتمل على ما ذكرنا لقوله تعاىل اْدُع إِِلى 

( اللَِّه َعلَى َبِصَريةٍ  أََناْ َوَمنِ اتَّبََعنِى وقوله تعاىل قُلْ َهاِذِه َسبِيِلى اْدُعواْ إِلَى )  ١٢٥النحل ( َسبِيلِ رَّبَك بِالِْحكَْمةِ  
  ) ١٠٨يوسف 

إذا عرفت هذا فنقول الدعوة إىل اخلري جنس حتته نوعان أحدمها الترغيب يف فعل ما ينبغي وهو باملعروف والثاين 
البيان وأما شرائط  الترغيب يف ترك ما ال ينبغي وهو النهي عن املنكر فذكر اجلنس أوالً مث أتبعه بنوعية مبالغة يف

  األمر باملعروف والنهي عن املنكر فمذكورة يف كتب الكالم
  مث قال تعاىل َوأُوْلَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ وقد سبق تفسريه وفيه مسائل

املسألة األوىل منهم من متسك هبذه اآلية يف أن الفاسق ليس له أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر قال ألن هذه 
تدل على أن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر من املفلحني والفاسق ليس من املفلحني فوجب أن يكون اآلمر اآلية 

باملعروف ليس بفاسق وأجيب عنه بأن هذا ورد على سبيل الغالب فإن الظاهر أن من أمر باملعروف وهنى عن املنكر 
  مل يشرع فيه إال بعد صالح أحوال نفسه ألن العاقل يقدم مهم

قوله ِلمَ )  ٤٤التوبة ( نفسه على مهم الغري مث إهنم أكدوا هذا بقوله تعاىل أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِّر َوتَنَسْونَ أَنفَُسكُْم 
جلاز ملن يزين وألنه لو جاز ذلك )  ٣ ٢الصف ( َتقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ كَُبَر َمقْتاً عِنَد اللَِّه أَن تَقُولُواْ َما الَ َتفَْعلُونَ 

بامرأة أن يأمرها باملعروف يف أهنا مل كشفت وجهها ومعلوم أن ذلك يف غاية القبح والعلماء قالوا الفاسق له أن يأمر 
باملعروف ألنه وجب عليه ترك ذلك املنكر ووجب عليه النهي عن ذلك املنكر فبأن ترك أحد الواجبني ال يلزمه ترك 

خلري وإن مل تفعلوا وعن احلسن أنه مسع مطرف بن عبد اهللا يقول ال أقول ما ال الواجب اآلخر وعن السلف مروا با
  أفعل فقال وأينا يفعل ما يقول ودَّ الشيطان لو ظفر هبذه الكلمة منكم فال يأمر أحد مبعروف وال ينهى عن املنكر

كر كان خليفة اهللا يف أرضه وخليفة من أمر باملعروف وهنى عن املن) ( صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية عن النيب 
وعن علي رضي اهللا عنه أفضل اجلهاد األمر باملعروف والنهي عن املنكر وقال أيضاً من مل ) رسوله وخليفة كتابه 

يعرف بقلبه معروفاً ومل ينكر منكراً نكس وجعل أعاله أسفله وروى احلسن عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه 
ائتمروا باملعروف وانتهوا عن املنكر تعيشوا خبري وعن الثوري إذا كان الرجل حمبباً يف جريانه قال يا أيها الناس 

  حمموداً عند إخوانه فاعلم أنه مداهن
ْحَداُهَما َعلَى َغتْ إِاملسألة الثالثة قال اهللا سبحانه وتعاىل َوإِن طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ اقَْتَتلُواْ فَأَصِْلُحواْ َبْيَنُهَما فَإِن َب

قدم اإلصالح على القتال وهذا يقتضي أن يبدأ يف )  ٩احلجرات ( االْخَرى فَقَاِتلُواْ الَِّتى َتبِْغى حَتَّى تَِفىء إِلَى أَْمرِ 
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر باألرفق مترقياً إىل األغلظ فاألغلظ وكذا قوله تعاىل َواْهُجُروُهنَّ ِفى الَْمَضاجِعِ

يدل على ما ذكرناه مث إذا مل يتم األمر بالتغليظ والتشديد وجب عليه القهر باليد فإن )  ٣٤النساء ( َواْضرُِبوُهنَّ 
  عجز فباللسان فإن عجز فبالقلب وأحوال الناس خمتلفة يف هذا الباب

  ا َجاءُهمُ الَْبّينَاُتمث قال تعاىل َوالَ َتكُونُواْ كَالَِّذيَن َتفَرَّقُواْ َواْخَتلَفُواْ ِمن َبْعِد َم
  ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل يف النظم وجهان األول أنه تعاىل ذكر يف اآليات املتقدمة أنه بّين يف التوراة واإلجنيل ما يدل على 



صلى اهللا ( مث ذكر أن أهل الكتاب حسدوا حممداً ) صلى اهللا عليه وسلم ( صحة دين اإلسالم وصحة نبّوة حممد 
واحتالوا يف إلقاء الشكوك والشبهات يف تلك النصوص الظاهرة مث إنه تعاىل أمر املؤمنني باإلميان باهللا ) سلم عليه و

والدعوة إىل اهللا مث ختم ذلك بأن حذر املؤمنني من مثل فعل أهل الكتاب وهو إلقاء الشبهات يف هذه النصوص 
قال َوالَ َتكُوُنواْ أيها املؤمنون عند مساع هذه البينات واستخراج التأويالت الفاسدة الرافعة لداللة هذه النصوص ف

 كَالَِّذيَن َتفَرَّقُواْ وَاْخَتلَفُواْ من أهل الكتاب ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم يف التوراة واإلجنيل تلك النصوص الظاهرة فعلى هذا
ر باألمر باملعروف والنهي عن املنكر الوجه تكون اآلية من تتمة مجلة اآليات املتقدمة والثاين وهو أنه تعاىل ملا أم

وذلك مما ال يتم إال إذا كان اآلمر باملعروف قادراً على تنفيذ هذا التكليف على الظلمة واملتغالني وال حتصل هذه 
القدرة إال إذا حصلت اإللفة واحملبة بني أهل احلق والدين ال جرم حذرهم تعاىل من الفرقة واالختالف لكي ال يصري 

  لعجزهم عن القيام هبذا التكليف وعلى هذا الوجه تكون هذه اآلية من تتمة اآلية السابقة فقط ذلك سبباً

املسألة الثانية قوله تَفَرَّقُواْ وَاْخَتلَفُواْ فيه وجوه األول تفرقوا واختلفوا بسبب اتباع اهلوى وطاعة النفس واحلسد كما 
تفرقوا حىت صار كل فريق منهم يصدق من األنبياء بعضاً  أن إبليس ترك نص اهللا تعاىل بسبب حسده آلدم الثاين

  دون بعض فصاروا بذلك إىل العداوة والفرقة الثالث صاروا مثل مبتدعة هذه األمة مثل املشبهة والقدرية واحلشوية
تلف مث اختلفوا فقيل املسألة الثالثة قال بعضهم َتفَرَّقُواْ َواْخَتلَفُواْ معنامها واحد وذكرمها للتأكيد وقيل بل معنامها خم

تفرقوا بالعداوة واختلفوا يف الدين وقيل تفرقوا بسبب استخراج التأويالت الفاسدة من تلك النصوص مث اختلفوا 
بأن حاول كل واحد منهم نصرة قوله ومذهبه والثالث تفرقوا بأبداهنم بأن صار كل واحد من أولئك األحبار رئيساً 

احد منهم يدعي أنه على احلق وأن صاحبه على الباطل وأقول إنك إذا أنصفت يف بلد مث اختلفوا بأن صار كل و
  علمت أن أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفني هبذه الصفة فنسأل اهللا العفو والرمحة

ا كان فعل املؤنث املسألة الرابعة إمنا قال ِمن بَْعِد َما َجاءُهُم الْبَّيَناُت ومل يقل َجاءْتُهْم جلواز حذف عالمة من الفعل إذ
  متقدماً

مث قال تعاىل َوأُوْلَِئَك لَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم يعين الذين تفرقوا هلم عذاب عظيم يف اآلخرة بسبب تفرقهم فكان ذلك 
  زجراً للمؤمنني عن التفرق

ألشياء وهناهم عن بعض مث أمر مث قال تعاىل َيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوجُوٌه اعلم أنه تعاىل ملا أمر اليهود ببعض ا
  املسلمني بالبعض وهناهم عن البعض أتبع ذلك بذكر أحوال اآلخرة تأكيداً لألمر ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل يف نصب َيْومٍ وجهان األول أنه نصب على الظرف والتقدير وهلم عذاب عظيم يف هذا اليوم وعلى 
ك العذاب يف هذا اليوم واألخرى أن من حكم هذا اليوم أن تبيض فيه هذا التقدير ففيه فائدتان إحدامها أن ذل

  )اذكر ( وجوه وتسود وجوه والثاين أنه منصوب بإضمار 
زمر ال( مُّْسَودَّةٌ   املسألة الثانية هذه اآلية هلا نظائر منها قوله تعاىل َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  َتَرى الَِّذيَن كَذَُبواْ َعلَى اللَِّه ُوُجوُهُهم

ومنها قوله ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ مُّْسفَِرةٌ  َضاِحكَةٌ  )  ٢٦يونس ( ومنها قوله َوالَ َيْرَهُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َوالَ ِذلَّةٌ  )  ٦٠
ٍذ نَّاِضَرةٌ  إِلَى َرّبَها ومنها قوله ُوُجوٌه َيْومَِئ)  ٤١ ٣٨عبسى ( مُّْسَتْبِشَرةٌ  َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ  َتْرَهقَُها قََتَرةٌ  

ومنها قوله َتعْرُِف ِفى ُوُجوهِهِْم َنْضَرةَ  )  ٢٥ ٢٢القيامة ( َناِظَرةٌ  َوُوُجوٌه َيْومَِئٍذ بَاِسَرةٌ  َتظُنُّ أَن ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ  
  ) ٤١ن الرمح( ومنها قوله ُيعَْرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم )  ٢٤املطففني ( النَّعِيمِ 

إذا عرفت هذا فنقول يف هذا البياض والسواد والغربة والقترة والنضرة للمفسرين قوالن أحدمها أن البياض جماز 
عن الفرح والسرور والسواد عن الغم وهذا جماز مستعمل قال تعاىل َوإِذَا ُبّشَر أََحُدُهمْ بِاالْنْثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسوَّدا 



ويقال لفالن عندي يد بيضاء أي جلية سارة وملا سلم احلسن بن علي رضي اهللا عنه )  ٥٨النحل ( َوُهَو كَِظيٌم 
  األمر ملعاوية قال له بعضهم يا مسود وجوه املؤمنني ولبعضهم يف الشيب

  يا بياض القرون سودت وجهي
  عند بيض الوجوه سود القرون

  فلعمري ألخفينك جهدي
  عن عياين وعن عيان العيون

  لوجهيبسواد فيه بياض 
  وسواد لوجهك امللعون

وتقول العرب ملن نال بغيته وفاز مبطلوبه ابيض وجهه ومعناه االستبشار والتهلل وعند التهنئة بالسرور يقولون 
احلمد هللا الذي بيض وجهك ويقال ملن وصل إليه مكروه إربد وجهه واغرب لونه وتبدلت صورته فعلى هذا معىن 

على ما قدمت يداه فإن كان ذلك من احلسنات ابيض وجهه مبعىن استبشر بنعم اهللا  اآلية أن املؤمن يرد يوم القيامة
وفضله وعلى ضد ذلك إذا رأى الكافر أعماله القبيحة حمصاة اسود وجهه مبعىن شدة احلزن والغم وهذا قول أيب 

  مسلم األصفهاين
ن وذلك ألن اللفظ حقيقة فيهما وال دليل والقول الثاين إن هذا البياض والسواد حيصالن يف وجوه املؤمنني والكافري

يوجب ترك احلقيقة فوجب املصري إليه قلت وأليب مسلم أن يقول الدليل دل على ما قلناه وذلك ألنه تعاىل قال 
ةٌ  فجعل الغربة والقترة يف مقابلة ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ مُّْسِفَرةٌ  َضاِحكَةٌ  مُّْسَتْبِشَرةٌ  َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ  َتْرَهقَُها قََتَر

الضحك واالستبشار فلو مل يكن املراد بالغربة والقترة ما ذكرنا من اجملاز ملا صح جعله مقابالً فعلمنا أن املراد من 
هذه الغربة والقترة الغم واحلزن حىت يصح هذا التقابل مث قال القائلون هبذا القول احلكمة يف ذلك أن أهل املوقف 

أوا البياض يف وجه إنسان عرفوا أنه من أهل الثواب فزادوا يف تعظيمه فيحصل له الفرح بذلك من وجهني إذا ر
أحدمها أن السعيد يفرح بأن يعلم قومه أنه من أهل السعادة قال تعاىل خمرباً عنهم قَالَ يالَْيَت قَْوِمى َيْعلَُمونَ بَِما غَفََر 

الثاين أهنم إذا عرفوا ذلك خصوه مبزيد التعظيم فثبت أن ظهور )  ٢٧ ٢٦يس ( َني ِلى َرّبى َوَجَعلَنِى ِمَن الُْمكَْرِم
البياض يف وجه املكلف سبب ملزيد سروره يف اآلخرة وهبذا الطريق يكون ظهور السواد يف وجه الكفار سبباً ملزيد 

لدنيا إذا عرف حصول هذه غمهم يف اآلخرة فهذا وجه احلكمة يف اآلخرة وأما يف الدنيا فاملكلف حني يكون يف ا
احلالة يف اآلخرة صار ذلك مرغباً له يف الطاعات وترك احملرمات لكي يكون يف اآلخرة من قبيل من يبيض وجهه ال 

  من قبيل من يسود وجهه فهذا تقرير هذين القولني
ا منزلة بني املنزلتني كما املسألة الثالثة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن املكلف إما مؤمن وإما كافر وأنه ليس ههن

يذهب إليه املعتزلة فقالوا إنه تعاىل قسم أهل القيامة إىل قسمني منهم من يبيض وجهه وهم املؤمنون ومنهم من يسود 
وجهه وهم الكافرون ومل يذكر الثالث فلو كان ههنا قسم ثالث لذكره اهللا تعاىل قالوا وهذا أيضاً متأكد بقوله تعاىل 

( كَفََرةُ  الْفََجَرةُ  ٍذ مُّْسِفَرةٌ  َضاِحكَةٌ  مُّْسَتْبِشَرةٌ  َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ  َتْرَهقَُها قََتَرةٌ  أُْولَِئَك ُهُم الُْوُجوٌه َيْومَِئ
  ) ٤٢ ٣٨عبسى 

َتبَْيضُّ ُوُجوهٌ  أجاب القاضي عنه بأن عدم ذكر القسم الثالث ال يدل على عدمه يبني ذلك أنه تعاىل إمنا قال َيْوَم
َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فذكرمها على سبيل التنكري وذلك ال يفيد العموم وأيضاً املذكور يف اآلية املؤمنون والذين كفروا بعد 

  اإلميان وال شبهة أن الكافر األصلي من أهل النار مع أنه غري داخل حتت هذين القسمني فكذا القول يف الفساق



ل باآلية هو أنا نقول اآليات املتقدمة ما كانت إال يف الترغيب يف اإلميان بالتوحيد والنبّوة واعلم أن وجه االستدال
ويف الزجر عن الكفر هبما مث إنه تعاىل اتبع ذلك هبذه اآلية فظاهرها يقتضي أن يكون ابيضاض الوجه نصيباً ملن آمن 

دل ما بعد هذه اآلية على أن صاحب البياض من بالتوحيد والنبّوة واسوداد الوجه يكون نصيباً ملن أنكر ذلك مث 
أهل اجلنة وصاحب السواد من أهل النار فحينئذ يلزم نفي املنزلة بني املنزلتني وأما قوله يشكل هذا بالكافر األصلي 
فجوابنا عنه من وجهني األول أن نقول مل ال جيوز أن يكون املراد منه أن كل أحد أسلم وقت استخراج الذرية من 

آدم وإذا كان كذلك كان الكل داخالً فيه والثاين وهو أنه تعاىل قال يف آخر اآلية فَذُوقُواْ الَْعذَابَ بَِما كُْنُتمْ صلب 
َتكْفُُرونَ فجعل موجب العذاب هو الكفر من حيث إنه كفر ال الكفر من حيث أنه بعد اإلميان وإذا وقع التعليل 

  عد اإلميان أو كان كافراً أصلياً واهللا أعلممبطلق الكفر دخل كل الكفار فيه سواء كفر ب
  مث قال فَأَمَّا الَِّذيَن اسَْودَّْت ُوُجوُهُهْم أَكْفَرُْتْم َبْعَد إِميَانِكُْم ويف اآلية سؤاالت

يف اللفظ السؤال األول أنه تعاىل ذكر القسمني أوالً فقال َيْوَم تَْبَيضُّ ُوجُوٌه َوَتسَْودُّ ُوُجوٌه فقدم البياض على السواد 
  مث ملا شرع يف حكم هذين القسمني قدم حكم السواد وكان حق الترتيب أن يقدم حكم البياض

واجلواب عنه من وجوه أحدها أن الواو للجمع املطلق ال للترتيب وثانيها أن املقصود من اخللق إيصال الرمحة ال 
) خلقتهم لريحبوا علي ال ألربح عليهم ( إيصال العذاب قال عليه الصالة والسالم حاكياً عن رب العزة سبحانه 

وإذا كان كذلك فهو تعاىل ابتدأ بذكر أهل الثواب وهم أهل البياض ألن تقدمي األشرف على األخس يف الذكر 
) سبقت رمحيت غضيب ( أحسن مث ختم بذكرهم أيضاً تنبيهاً على أن إرادة الرمحة أكثر من إرادة الغضب كما قال 

الشعراء قالوا جيب أن يكون مطلع الكالم ومقطعه شيئاً يسر الطبع ويشرح الصدر وال شك وثالثها أن الفصحاء و
  أن ذكر رمحة اهللا هو الذي يكون كذلك فال جرم وقع االبتداء بذكر أهل الثواب واالختتام بذكرهم

  )أما ( السؤال الثاين أين جواب 
إمنا حسن احلذف لداللة الكالم عليه ومثله يف التنزيل واجلواب هو حمذوف والتقدير فيقال هلم أكفرمت بعد إميانكم و

وقال َوإِذْ َيْرفَعُ إِبْراهِيُم )  ٢٤ ٢٣الرعد ( كثري قال تعاىل َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ َبابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُُم 
وقال َولَْو تََرى إِِذ الُْمْجرِمُونَ َناِكسُواْ ُرؤُوَسُهْم عِنَد )  ١٢٧البقرة ( ا الْقََواِعَد ِمَن الْبَْيِت َوإِْسَماعِيلُ َربََّنا تَقَبَّلْ ِمنَّ

  ) ١٢السجدة ( َربّهِْم رَبََّنا 
  السؤال الثالث من املراد هبؤالء الذين كفروا بعد إمياهنم

م عليه السالم واجلواب للمفسرين فيه أقوال أحدها قال أُيب بن كعب الكل آمنوا حال ما استخرجهم من صلب آد
صلى اهللا عليه وسلم ( بإسناده عن النيب ) البسيط ( فكل من كفر يف الدنيا فقد كفر بعد اإلميان ورواه الواحدي يف 

وثانيها أن املراد أكفرمت بعد ما ظهر لكم ما يوجب اإلميان وهو الدالئل اليت نصبها اهللا تعاىل على التوحيد والنبّوة ) 
  تأويل قوله تعاىل فيما قبل هذه اآلية َيشُْعُرونَ يأَْهلَ الِْكتَابِ ِلَموالدليل على صحة هذا ال

فذمهم على الكفر بعد وضوح اآليات وقال للمؤمنني َوالَ )  ٧٠آل عمران ( َتكْفُُرونَ بِأَيَاِت اللَِّه َوأَنُتْم َتْشَهُدونَ 
  ) ١٠٥آل عمران ( ا َجاءُهُم الَْبيَّناُت َتكُوُنواْ كَالَِّذيَن تَفَرَّقُواْ وَاْخَتلَفُواْ ِمن َبْعِد َم

مث قال ههنا أَكْفَْرُتْم بَْعَد إَِميانِكُْم فكان ذلك حمموالً على ما ذكرناه حىت تصري هذه اآلية مقررة ملا قبلها وعلى هذين 
قال  الوجهني تكون اآلية عامة يف حق كل الكفار وأما الذين خصصوا هذه اآلية ببعض الكفار فلهم وجوه األول

كانوا مؤمنني به فلما ) صلى اهللا عليه وسلم ( عكرمة واألصم والزجاج املراد أهل الكتاب فإهنم قبل مبعث النيب 
كفروا به الثاين قال قتادة املراد الذين كفروا بعد اإلميان بسبب االرتداد الثالث قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( بعث 



الرابع قيل هم أهل البدع واألهواء من هذه األمة اخلامس قيل هم اخلوارج احلسن الذين كفروا بعد اإلميان بالنفاق 
وهذان الوجهان األخريان ) إهنم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية ( فإنه عليه الصالة والسالم قال فيهم 

ج على اإلمام ال يوجب الكفر يف غاية البعد ألهنما ال يليقان مبا قبل هذه اآلية وألنه ختصيص لغري دليل وألن اخلرو
  ألبتة

  السؤال الرابع ما الفائدة يف مهزة االستفهام يف قوله أَكْفَرُْتْم
اجلواب هذا استفهام مبعىن اإلنكار وهو مؤكد ملا ذكر قبل هذه اآلية وهو قوله قُلْ ياأَْهلَ أَْهلِ الِْكَتابِ لََمن َتكْفُُرونَ 

  ) ٩٩ ٩٨آل عمران ( َعلَى َما َتْعَملُونَ قُلْ ياأَْهلَ أَْهلِ الِْكتَابِ لََمن َتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه بِئَيَاِت اللَِّه وَاللَُّه َشهِيٌد 
  مث قال تعاىل فَذُوقُواْ الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ

هذا ثبت الوعيد ملن كفر وفيه فوائد األوىل أنه لو مل يذكر ذلك لكان الوعيد خمتصاً مبن كفر بعد إميانه فلما ذكر 
ذا بعد إميانه وملن كان كافراً أصلياً الثانية قال القاضي قوله أَكْفَرُْتْم بَْعَد إِميَانِكُْم يدل على أن الكفر منه ال من اهللا وك

اع العذاب وقع قوله فَذُوقُواْ الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ الثالثة قالت املرجئة اآلية تدل على أن كل نوع من أنو
  معلالً بالكفر وهذا ينفي حصول العذاب لغري الكافر

  مث قال تعاىل َوأَمَّا الَِّذيَن ابَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم فَِفى َرْحَمةِ  اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ وفيه سؤاالت
  السؤال األول ما املراد برمحة اهللا

من أصحابنا هذا إشارة إىل أن العبد وإن كثرت طاعته فإنه ال  اجلواب قال ابن عباس املراد اجلنة وقال احملققون
يدخل اجلنة إال برمحة اهللا وكيف ال نقول ذلك والعبد ما دامت داعيته إىل الفعل وإىل الترك على السوية ميتنع منه 

خبلق اهللا تعاىل الفعل فإذن ما مل حيصل رجحان داعية الطاعة امتنع أن حيصل منه الطاعة وذلك الرجحان ال يكون إال 
فإذن صدور تلك الطاعة من العبد نعمة من اهللا يف حق العبد فكيف يصري ذلك موجباً على اهللا شيئاً فثبت أن 

  دخول اجلنة ال يكون إال بفضل اهللا وبرمحته وبكرمه ال باستحقاقنا
  ِهالسؤال الثاين كيف موقع قوله ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ بعد قوله فَِفى َرْحَمةِ  اللَّ

  اجلواب كأنه قيل كيف يكونون فيها فقيل هم فيها خالدون ال يظعنون عنها وال ميوتون
السؤال الثالث الكفار خملدون يف النار كما أن املؤمنني خملدون يف اجلنة مث إنه تعاىل مل ينص على خلود أهل النار يف 

  هذه اآلية مع أنه نص على خلود أهل اجلنة فيها فما الفائدة

ب كل ذلك إشعارات بأن جانب الرمحة أغلب وذلك ألنه ابتدأ يف الذكر بأهل الرمحة وختم بأهل الرمحة وملا واجلوا
ذكر العذاب ما أضافه إىل نفسه بل قال فَذُوقُواْ الَْعذَاَب مع أنه ذكر الرمحة مضافة إىل نفسه حيث قال فَِفى َرْحَمةِ  

أنه نص على اخللود يف جانب الثواب وملا ذكر العذاب علله بفعلهم اللَِّه وملا ذكر العذاب ما نص على اخللود مع 
اآلية َوَما فقال فَذُوقُواْ الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ وملا ذكر الثواب علله برمحته فقال فَِفى َرْحَمةِ  اللَِّه مث قال يف آخر 

ذار عن الوعيد بالعقاب وكل ذلك مما يشعر بأن جانب الرمحة مغلب اللَُّه يُرِيُد ظُلْماً لّلَْعالَِمَني وهذا جار جمرى االعت
  يا أرحم الرامحني ال حترمنا من برد رمحتك ومن كرامة غفرانك وإحسانك

ها مث قال تعاىل ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحّق فقوله ِتلَْك فيه وجهان األول املراد أن هذه اآليات اليت ذكرنا
دالئل اهللا وإمنا جاز إقامة تِلَْك مقام َهاِذِه ألن هذه اآليات املذكورة قد انقضت بعد الذكر فصار كأهنا بعدت هي 

فقيل فيها ِتلَْك والثاين إن اهللا تعاىل وعده أن ينزل عليه كتاباً مشتمالً على كل ما البد منه يف الدين فلما أنزل هذه 
يت نتلوها عليك باحلق ومتام الكالم يف هذه املسألة قد تقدم يف سورة البقرة اآليات قال تلك اآليات املوعودة هي ال



وقوله بِالَْحّق فيه وجهان األول أي ملتبسة باحلق والعدل من إجزاء )  ٢البقرة ( يف تفسري قوله ذاِلَك الْكَِتاُب 
  احملسن واملسيء مبا يستوجبانه الثاين باحلق أي باملعىن احلق ألن معىن التلو حق

  مث قال تعاىل َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُلْماً لّلْعَالَِمَني وفيه مسائل
املسألة األوىل إمنا حسن ذكر الظلم ههنا ألنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة وهو سبحانه وتعاىل أكرم األكرمني فكأنه 

امل ال تستقيم إال بتهديد املذنبني تعال يعتذر عن ذلك وقال إهنم ما وقعوا فيه إال بسبب أفعاهلم املنكرة فإن مصاحل الع
وإذا حصل هذا التهديد فال بد من التحقيق دفعاً للكذب فصار هذا االعتذار من أدل الدالئل على أن جانب الرمحة 

ايَاِتَنا بعد أن ذكر وعيد الكفار إِنَُّهْم كَانُواْ الَ يَْرُجونَ ِحَساباً َوكَذَّبُواْ بِئَ) عم ( غالب ونظريه قوله تعاىل يف سورة 
  أي هذا الوعيد الشديد إمنا حصل بسبب هذه األفعال املنكرة)  ٢٨ ٢٧النبأ ( ِكذَّاباً 

املسألة الثانية قال اجلبائي هذه اآلية تدل على أنه سبحانه ال يريد شيئاً من القبائح ال من أفعاله وال من أفعال عباده 
فرض صدوره من اهللا تعاىل أو من العبد وبتقدير صدوره من وال يفعل شيئاً من ذلك وبيانه وهو أن الظلم إما أن ي

العبد فإما أن يظلم نفسه وذلك بسبب إقدامه على املعاصي أو يظلم غريه فأقسام الظلم هي هذه الثالثة وقوله تعاىل 
ماً سواء كان ذلك صادراً عنه َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُلْماً لّلَْعالَِمَني نكرة يف سياق النفي فوجب أن ال يريد شيئاً مما يكون ظل

أو صادراً عن غريه فثبت أن هذه اآلية تدل على أنه ال يريد شيئاً من هذه األقسام الثالثة وإذا ثبت ذلك وجب أن 
ال يكون فاعالً لشيء من هذه األقسام ويلزم منه أن ال يكون فاعالً للظلم أصالً ويلزم أن ال يكون فاعالً ألعمال 

ة أعماهلم ظلمهم ألنفسهم وظلم بعضهم بعضاً وإمنا قلنا إن اآلية تدل على كونه تعاىل غري فاعل العباد ألن من مجل
للظلم ألبتة ألهنا دلت على أنه غري مريد لشيء منها ولو كان فاعالً لشيء من أقسام الظلم لكان مريداً هلا وقد بطل 

ل ألعمال العباد وغري مريد للقبائح من أفعال العباد ذلك قالوا فثبت هبذه اآلية أنه تعاىل غري فاعل للظلم وغري فاع
  مث قالوا إنه

تعاىل متدح بأنه ال يريد ذلك والتمدح إمنا يصح لو صح منه فعل ذلك الشيء وصح منه كونه مريداً له فدلت هذه 
مجيع أصول املعتزلة اآلية على كونه تعاىل قادراً على الظلم وعند هذا تبجحوا وقالوا هذه اآلية الواحدة وافية بتقرير 

يف مسائل العدل مث قالوا وملا ذكر تعاىل أنه ال يريد الظلم وال يفعل الظلم قال بعده َوللَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي 
ريد الظلم االْْرضِ َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع االُموُر وإمنا ذكر هذه اآلية عقيب ما تقدم لوجهني األول أنه تعاىل ملا ذكر أنه ال ي

والقبائح استدل عليه بأن فاعل القبيح إمنا يفعل القبيح إما للجهل أو العجز أو احلاجة وكل ذلك على اهللا حمال ألنه 
مالك لكل ما يف السماوات وما يف األرض وهذه املالكية تنايف اجلهل والعجز واحلاجة وإذا امتنع ثبوت هذه 

لقبيح والثاين أنه تعاىل ملا ذكر أنه ال يريد الظلم بوجه من الوجوه كان الصفات يف حقه تعاىل امتنع كونه فاعالً ل
لقائل أن يقول إنا نشاهد وجود الظلم يف العامل فإذا مل يكن وقوعه بإرادته كان على خالف إرادته فيلزم كونه 

  ضعيفاً عاجزاً مغلوباً وذلك حمال
اِت َوَما ِفي االْْرضِ أي أنه تعاىل قادر على أن مينع الظلمة من الظلم فأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله َوللَِّه َما ِفى السََّماَو

على سبيل اإلجلاء والقهر وملا كان قادراً على ذلك خرج عن كونه عاجزاً ضعيفاً ال أنه تعاىل أراد منهم ترك املعصية 
لت هذه الفائدة فهذا اختياراً وطوعاً ليصريوا بسبب ذلك مستحقني للثواب فلو قهرهم على ترك املعصية لبط

تلخيص كالم املعتزلة يف هذه اآلية ورمبا أوردوا هذا الكالم من وجه آخر فقالوا املراد من قوله َوَما اللَُّه ُيرِيُد ظُلْماً 
لّلَْعالَِمَني إما أن يكون هو ال يريد أن يظلمهم أو أنه ال يريد منهم أن يظلم بعضهم بعضاً فإن كان األول فهذا ال 

على قولكم ألن مذهبكم أنه تعاىل لو عذب الربيء عن الذنب بأشد العذاب مل يكن ظلماً بل كان عادالً  يستقيم



ألن الظلم تصرف يف ملك الغري وهو تعاىل إمنا يتصرف يف ملك نفسه فاستحال كونه ظاملاً وإذا كان كذلك مل يكن 
أنه ال يريد أن يظلم بعض العباد بعضاً فهذا أيضاً ال محل اآلية على أنه ال يريد أن يظلم اخللق وإن محلتم اآلية على 

يتم على قولكم ألن كل ذلك بإرادة اهللا وتكوينه على قولكم فثبت أن على مذهبكم ال ميكن محل اآلية على وجه 
صحيح واجلواب مل ال جيوز أن يكون املراد أنه تعاىل ال يريد أن يظلم أحداً من عباده قوله الظلم منه حمال على 

البقرة ( ذهبكم فامتنع التمدح به قلنا الكالم عليه من وجهني األول أنه تعاىل متدح بقوله الَ َتأُْخذُُه ِسَنةٌ  َوالَ َنْوٌم م
وال يلزم من ذلك صحة النوم واألكل عليه فكذا ههنا الثاين )  ١٤األنعام ( وبقوله َوُهَو ُيطِْعُم َوالَ ُيطَْعُم )  ٢٥٥

 يكن مستحقاً للعذاب فهو وإن مل يكن ظلماً يف نفسه لكنه يف صور الظلم وقد يطلق اسم أنه تعاىل إن عذب من مل
ونظائره كثرية يف القرآن هذا متام )  ٤٠الشورى ( أحد املتشاهبني على اآلخر كقوله َوجََزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها 

  الكالم يف هذه املناظرة
َوللَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ على كونه خالقاً ألعمال العباد فقالوا ال املسألة الثالثة احتج أصحابنا بقوله 

شك أن أفعال العباد من مجلة ما يف السماوات واألرض فوجب كوهنا له بقوله َوللَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي 
  هذه اآلية على أنه خالق ألفعال العباداالْْرضِ وإمنا يصح قولنا إهنا له لو كانت خملوقة له فدلت 

  أجاب اجلبائي عنه بأن قوله ِللَِّه إضافة ملك ال إضافة فعل أال ترى أنه يقال هذا البناء لفالن

فرييدون أنه مملوكه ال أنه مفعوله وأيضاً املقصود من اآلية تعظيم اهللا لنفسه ومدحه إلالهية نفسه وال جيوز أن يتمدح 
الفواحش والقبائح وأيضاً فقوله َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ إمنا يتناول ما كان مظروفاً يف  بأن ينسب إىل نفسه

  السماوات واألرض وذلك من صفات األجسام ال من صفات األفعال اليت هي أعراض
جح احلسن على أجاب أصحابنا عنه بأن هذه اإلضافة إضافة الفعل بدليل أن القادر على القبيح واحلسن ال ير

القبيح إال إذا حصل يف قلبه ما يدعوه إىل فعل احلسن وتلك الداعية حاصلة بتخليق اهللا تعاىل دفعاً للتسلسل وإذا 
كان املؤثر يف حصول فعل العبد هو جمموع القدرة والداعية وثبت أن جمموع القدرة والداعية خبلق اهللا تعاىل ثبت 

  خلقاً وتكويناً بواسطة فعل السبب فهذا متام القول يف هذه املناظرة أن فعل العبد مستند إىل اهللا تعاىل
املسألة الرابعة قوله تعاىل َوللَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ زعمت الفالسفة أنه إمنا قدم ذكر ما يف السماوات 

السبب على املسبب وهذا يدل على على ذكر ما يف األرض ألن األحوال السماوية أسباب لألحوال األرضية فقدم 
أن مجيع األحوال األرضية مستندة إىل األحوال السماوية وال شك أن األحوال السماوية مستندة إىل خلق اهللا 

  وتكوينه فيكون اجلرب الزماً أيضاً من هذا الوجه
ى اللَِّه ُتْرَجُع االمُوُر فأعاد ذكر اهللا يف أول املسألة اخلامسة قال تعاىل َوللَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ وَإِلَ

اآليتني والغرض منه تأكيد التعظيم واملقصود أن متنه مبدأ املخلوقات وإليه معادهم فقوله َوللَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما 
شارة إىل أنه هو اآلخر وذلك يدل إحاطة ِفي االْْرضِ إشارة إىل أنه سبحانه هو األول وقوله َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع االمُوُر إ

  حكمه وتصرفه وتدبريه بأوهلم وآخرهم وأن األسباب منتسبة إليه وأن احلاجات منقطعة عنده
املسألة السادسة كلمة إِلَى يف قوله َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجعُ االمُوُر ال تدل على كونه تعاىل يف مكان وجهة بل املراد أن 

  ال ينفذ فيه حكم أحد إال حكمه وال جيري فيه قضاء أحد إال قضاؤهرجوع اخللق إىل موضع 
َولَْو َءاَمَن أَْهلُ الِْكتَابِ لَكَانَ  كُنُتْم خَْيَر أُمَّةٍ  أُْخرَِجتْ ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه

  الَ يُنَصُرونَُمْؤِمُنونَ َوأَكْثَُرُهُم الْفَاِسقُونَ لَن َيُضرُّوكُْم إِالَّ أَذًى َوإِن ُيقَاِتلُوكُْم يَُولُّوكُُم االٌّ دَُباَر ثُمَّ َخيْراً لَُّهْم مِّْنُهُم الْ



يف النظم وجهان األول أنه تعاىل ملا أمر املؤمنني ببعض األشياء وهناهم عن بعضها وحذرهم من أن يكونوا مثل أهل 
التمرد والعصيان وذكر عقيبه ثواب املطيعني وعقاب الكافرين كان الغرض من كل هذه اآليات محل الكتاب يف 

املؤمنني املكلفني على االنقياد والطاعة ومنعهم عن التمرد واملعصية مث إنه تعاىل أردف ذلك بطريق آخر يقتضي محل 
عىن أنكم كنتم يف اللوح احملفوظ خري األمم وأفضلهم فالالئق املؤمنني على االنقياد والطاعة فقال كُنُتْم َخْيرَ أُمَّةٍ  وامل

هبذا أن ال تبطلوا على أنفسكم هذه الفضيلة وأن ال تزيلوا عن أنفسكم هذه اخلصلة احملمودة وأن تكونوا منقادين 
ه فَأَمَّا الَِّذيَن مطيعني يف كل ما يتوجه عليكم من التكاليف الثاين أن اهللا تعاىل ملا ذكر كمال حال األشقياء وهو قول

آل عمران ( وكمال حال السعداء وهو قوله َوأَمَّا الَِّذيَن ابَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم )  ١٠٦آل عمران ( اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم 
هنم يعين أ)  ١٠٨آل عمران ( نبه على ما هو السبب لوعيد األشقياء بقوله َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُلْماً لّلَْعالَِمَني )  ١٠٧

إمنا استحقوا ذلك بأفعاهلم القبيحة مث نبه يف هذه اآلية على ما هو السبب لوعد السعداء بقوله كُنُتْم َخْيرَ أُمَّةٍ  
أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ أي تلك السعادات والكماالت والكرامات إمنا فازوا هبا يف اآلخرة ألهنم كانوا يف الدنيا َخْيرَ أُمَّةٍ  

  ويف اآلية مسائل أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ
املسألة األوىل لفظة كَانَ قد تكون تامة وناقصة وزائدة على ما هو مشروح يف النحو واختلف املفسرون يف قوله 

ههنا تامة مبعىن الوقوع واحلدوث وهو ال حيتاج إىل خرب واملعىن حدثتم خري أمة ) كان ( كُنُتْم على وجوه األول أن 
ههنا ) كان ( قوله خَْيَر أُمَّةٍ  مبعىن احلال وهذا قول مجع من املفسرين الثاين أن ووجدمت وخلقتم خري أمة ويكون 

  ناقصة وفيه سؤال وهو أن هذا يوهم أهنم كانوا موصوفني هبذه الصفة وأهنم ما بقوا اآلن عليها
على انقطاع  عبارة عن وجود الشيء يف زمان ماض على سبيل اإلهبام وال يدل ذلك) كان ( واجلواب عنه أن قوله 

إذا )  ١٤الفتح ( قوله َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً )  ١٠نوح ( طارىء بدليل قوله اْسَتْغِفرُواْ رَبَّكُمْ إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً 
ثبت هذا فنقول للمفسرين على هذا التقدير أقوال أحدها كنتم يف علم اهللا خري أمة وثانيها كنتم يف األمم الذين 

إىل قوله ذَِلَك )  ٢٩الفتح ( قبلكم مذكورين بأنكم خري أمة وهو كقوله أَِشدَّاء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماء َبيَْنُهْم كانوا 
فشدهتم على الكفار أمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر وثالثها كنتم يف اللوح )  ٢٩الفتح ( َمثَلُُهْم ِفى التَّْوَراةِ  

مة ورابعها كنتم منذ آمنتم خري أمة أخرجت للناس وخامسها قال أبو مسلم قوله احملفوظ موصوفني بأنكم خري أ
والتقدير أنه يقال هلم عند اخللود يف )  ١٠٧آل عمران ( كُنُتْم خَْيَر أُمَّةٍ  تابع لقوله َوأَمَّا الَِّذيَن ابَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم 

الرمحة وبياض الوجه بسببه ويكون ما عرض بني أول اجلنة كنتم يف دنياكم خري أمة فاستحقيتم ما أنتم فيه من 
وكان ) أنتم ( القصة وآخرها كما ال يزال يعرض يف القرآن من مثله وسادسها قال بعضهم لو شاء اهللا تعاىل لقال 

) صلى اهللا عليه وسلم ( هذا التشريف حاصالً لكلنا ولكن قوله كُنُتْم خمصوص بقوم معينني من أصحاب الرسول 
ابقون األولون ومن صنع مثل ما صنعوا وسابعها كنتم مذ آمنتم خري أمة تنبيهاً على أهنم كانوا موصوفني وهم الس

  هبذه الصفة مذ كانوا
ههنا زائدة وقال بعضهم قوله كُنُتْم خَْيَر أُمَّةٍ  هو كقوله َواذْكُرُواْ إِذْ كُنُتْم قَِليالً ) كان ( االحتمال الثالث أن يقال 

وإضمار كان )  ٢٦األنفال ( وقال يف موضع آخر وَاذْكُُرواْ إِذْ أَنُتْم قَِليلٌ مُّْسَتْضَعفُونَ )  ٨٦األعراف (  فَكَثََّركُْم
  وإظهارها سواء إال أهنا تذكر للتأكيد ووقوع األمر ال حمالة قال ابن األنباري هذا القول ظاهر

قول العرب عبد اهللا كان قائم وعبد اهللا قائم كان تلغى متوسطة ومؤخرة وال تلغى متقدمة ت) كان ( االختالل ألن 
على أن كان ملغاة وال يقولون كان عبد اهللا قائم على إلغائها ألن سبيلهم أن يبدؤا مبا تنصرف العناية إليه واملعىن ال 

ه مل يكن يكون يف حمل العناية وأيضاً ال جيوز إلغاء الكون يف اآلية النتصاب خربه وإذا عمل الكون يف اخلرب فنصب



  ملغى
مبعىن صار فقوله كُنُتمْ َخْيَر أُمَّةٍ  معناه صرمت خري أمة أخرجت للناس تأمرون ) كان ( االحتمال الرابع أن تكون 

  باملعروف وتنهون عن املنكر أي صرمت خري أمة بسبب كونكم آمرين باملعروف وناهني عن املنكر ومؤمنني باهللا
َتابِ لَكَانَ َخْيراً لَُّهْم يعين كما أنكم اكتسبتم هذه اخلريية بسبب هذه اخلصال فأهل مث قال َولَْو ءاَمَن أَْهلُ الِْك

  الكتاب لو آمنوا حلصلت هلم أيضاً صفة اخلريية واهللا أعلم
املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن إمجاع األمة حجة وتقريره من وجهني األول قوله تعاىل َوِمن قَْومِ 

مث قال يف هذه اآلية كُنُتْم َخْيَر أُمَّةٍ  فوجب حبكم هذه اآلية أن تكون )  ١٥٩األعراف ( أُمَّةٌ  َيْهُدونَ بِالَْحّق  ُموَسى
هذه اآلية أفضل من أولئك الذين يهدون باحلق من قوم موسى وإذا كان هؤالء أفضل منهم وجب أن تكون هذه 

ية أن حتكم مبا ليس حبق المتنع كون هذه األمة أفضل من األمة اليت األمة ال حتكم إال باحلق إذ لو جاز يف هذه اآل
هتدي باحلق ألن املبطل ميتنع أن يكون خرياً من احملق فثبت أن هذه األمة ال حتكم إال باحلق وإذا كان كذلك كان 

  إمجاعهم حجة
فيدان االستغراق وهذا يقتضي كوهنم يف لفظ الَْمْعرُوِف ولفظ الُْمْنكَرَ ي) أن األلف والالم ( الوجه الثاين وهو 

آمرين بكل معروف وناهني عن كل منكر ومىت كانوا كذلك كان إمجاعهم حقاً وصدقاً ال حمالة فكان حجة 
  واملباحث الكثرية فيه ذكرناها يف األصول

ولكنه ) اهللا عليه وسلم  صلى( املسألة الثالثة قال الزجاج قوله كُنُتمْ َخْيَر أُمَّةٍ  ظاهر اخلطاب فيه مع أصحاب النيب 
فإن كل )  ١٧٨البقرة ( ِكتَاَب َعِليٌم الِْقَصاصِ )  ١٨٣البقرة ( عام يف كل األمة ونظريه قوله كُِتَب َعلَْيكُمُ الّصَياُم 

  ذلك خطاب مع احلاضرين حبسب اللفظ ولكنه عام يف حق الكل كذا ههنا
صلى اهللا عليه وسلم ( ائفة اجملتمعة على الشيء الواحد فأمة نبينا املسألة الرابعة قال القفال رمحه اهللا أصل األمة الط

هم اجلماعة املوصوفون باإلميان به واإلقرار بنبوته وقد يقال لكل من مجعتهم دعوته أهنم أمته إال أن لفظ األمة إذا ) 
ال عليه الصالة أطلقت وحدها وقع على األول أال ترى أنه إذا قيل أمجعت األمة على كذا فهم منه األول وق

فلفظ األمة ) أميت أميت ( وروي أنه عليه الصالة والسالم يقول يوم القيامة ) أميت ال جتتمع على ضاللة ( والسالم 
يف هذه املواضع وأشباهها يفهم منه املقرون بنبوته فأما أهل دعوته فإنه إمنا يقال هلم إهنم أمة الدعوة وال يطلق عليهم 

  شرطإال لفظ األمة هبذا ال
أما قوله أُْخرَِجتْ ِللنَّاسِ ففيه قوالن األول أن املعىن كنتم خري األمم املخرجة للناس يف مجيع األعصار فقوله أُْخرَِجْت 

ِللنَّاسِ أي أظهرت للناس حىت متيزت وعرفت وفصل بينها وبني غريها والثاين أن قوله ِللنَّاسِ من متام قوله كُنُتمْ 
  أمة ومنهم من قال والتقدير كنتم للناس خري

  أُخْرَِجتْ صلة والتقدير كنتم خري أمة للناس
  مث قال َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وََتْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه

واعلم أن هذا كالم مستأنف واملقصود منه بيان علة تلك اخلريية كما تقول زيد كرمي يطعم الناس ويكسوهم ويقوم 
صلحهم وحتقيق الكالم أنه ثبت يف أصول الفقه أن ذكر احلكم مقروناً بالوصف املناسب له يدل على كون مبا ي

ذلك احلكم معلالً بذلك الوصف فههنا حكم تعاىل بثبوت وصف اخلريية هلذه األمة مث ذكر عقيبه هذا احلكم وهذه 
  تلك اخلريية معللة هبذه العبادات الطاعات أعين األمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلميان فوجب كون

  وههنا سؤاالت



السؤال األول من أي وجه يقتضي األمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلميان باهللا كون هذه األمة خري األمم مع أن 
  هذه الصفات الثالثة كانت حاصلة يف سائر األمم

حصل ألجل أهنم يأمرون باملعروف وينهون عن واجلواب قال القفال تفضيلهم على األمم الذين كانوا قبلهم إمنا 
املنكر بآكد الوجوه وهو القتال ألن األمر باملعروف قد يكون بالقلب وباللسان وباليد وأقواها ما يكون بالقتال ألنه 

إلقاء النفس يف خطر القتل وأعرف املعروفات الدين احلق واإلميان بالتوحيد والنبوة وأنكر املنكرات الكفر باهللا 
ان اجلهاد يف الدين حممالً ألعظم املضار لغرض إيصال الغري إىل أعظم املنافع وختليصه من أعظم املضار فوجب أن فك

يكون اجلهاد أعظم العبادات وملا كان أمر اجلهاد يف شرعنا أقوى منه يف سائر الشرائع ال جرم صار ذلك موجباً 
ابن عباس أنه قال يف تفسري هذه اآلية قوله كُنُتْم َخْيرَ أُمَّةٍ  لفضل هذه األمة على سائر األمم وهذا معىن ما روي عن 

) ال إاله إال اهللا ( أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ تأمروهنم أن يشهدوا أن ال إاله إال اهللا ويقروا مبا أنزل اهللا وتقاتلوهنم عليه و 
  أعظم املعروف والتكذيب هو أنكر املنكر

ين ال ينكره منصف وذلك ألن أكثر الناس حيبون أدياهنم بسبب األلف والعادة مث قال القفال فائدة القتال على الد
وال يتأملون يف الدالئل اليت تورد عليهم فإذا أكره على الدخول يف الدين بالتخويف بالقتل دخل فيه مث ال يزال 

ل من الباطل إىل احلق يضعف ما يف قلبه من حب الدين الباطل وال يزال يقوى يف قلبه حب الدين احلق إىل أن ينتق
  ومن استحقاق العذاب الدائم إىل استحقاق الثواب الدائم

السؤال الثاين مل قدم األمر باملعروف والنهي عن املنكر على اإلميان باهللا يف الذكر مع أن اإلميان باهللا ال بد وأن يكون 
  مقدماً على كل الطاعات

ع األمم احملقة مث إنه تعاىل فضل هذه األمة على سائر األمم احملقة واجلواب أن اإلميان باهللا أمر مشترك فيه بني مجي
فيمتنع أن يكون املؤثر يف حصول هذه اخلريية هو اإلميان الذي هو القدر املشترك بني الكل بل املؤثر يف حصول 

إذن املؤثر يف هذه الزيادة هو كون هذه األمة أقوى حاالً يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر من سائر األمم ف
حصول هذه اخلريية هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأما اإلميان باهللا فهو شرط لتأثري هذا املؤثر يف هذا احلكم 

  ألنه ما مل يوجد اإلميان مل يصر شيء من الطاعات مؤثراً يف

نكر وأما إمياهنم فذاك شرط التأثري صفة اخلريية فثبت أن املوجب هلذه اخلريية هو كوهنم آمرين باملعروف ناهني عن امل
واملؤثر ألصق باألثر من شرط التأثري فلهذا السبب قدم اهللا تعاىل ذكر األمر باملعروف والنهي عن املنكر على ذكر 

  اإلميان
  السؤال الثالث مل اكتفى بذكر اإلميان باهللا ومل يذكر اإلميان بالنبوة مع أنه ال بد منه

تلزم اإلميان بالنبّوة ألن اإلميان باهللا ال حيصل إال إذا حصل اإلميان بكونه صادقاً واإلميان واجلواب اإلميان باهللا يس
بكونه صادقاً ال حيصل إال إذا كان الذي أظهر املعجز على وفق دعواه صادقاً ألن املعجز قائم مقام التصديق بالقول 

كان من ضرورة اإلميان باهللا اإلميان بنبّوة ) سلم صلى اهللا عليه و( فلما شاهدنا ظهور املعجز على وفق دعوى حممد 
  فكان االقتصار على ذكر اإلميان باهللا تنبيهاً على هذه الدقيقة) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

 مث قال تعاىل َولَْو ءاَمَن أَْهلُ الِْكتَابِ لَكَانَ َخيْراً لَُّهْم وفيه وجهان األول ولو آمن أهل الكتاب هبذا الدين الذي
ألجله حصلت صفة اخلريية ألتباع حممد عليه الصالة والسالم حلصلت هذه اخلريية أيضاً هلم فاملقصود من هذا 
الكالم ترغيب أهل الكتاب يف هذا الدين الثاين إن أهل الكتاب إمنا آثروا دينهم على دين اإلسالم حباً للرياسة 

لدنيا مع الثواب العظيم يف اآلخرة فكان ذلك خرياً هلم مما واستتباع العلوم ولو آمنوا حلصلت هلم هذه الرياسة يف ا



  قنعوا به
واعلم أنه تعاىل أتبع هذا الكالم جبملتني على سبيل االبتداء من غري عاطف إحدامها قوله ّمْنُهُم الُْمْؤِمُنونَ َوأَكْثَُرُهمُ 

أَذًى َوإِن يُقَاِتلُوكُمْ ُيَولُّوكُُم االُْدبَاَر ثُمَّ الَ يُنَصُرونَ  وثانيتهما قوله لَن َيُضرُّوكُْم إِالَّ)  ١١٠آل عمران ( الْفَاِسقُونَ 
مها كالمان واردان على طريق االستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب كما يقول القائل ) الكشاف ( قال صاحب 

  وعلى ذكر فالن فإن من شأنه كيت وكيت ولذلك جاء ِمن غري عاطف
  ُنونَ َوأَكْثَُرُهمُ الْفَاِسقُونَ ففيه سؤاالنأما قوله ّمْنُهمُ الُْمْؤِم

  السؤال األول األلف والالم يف قوله الُْمْؤِمُنونَ لالستغراق أو للمعهود السابق
  واجلواب بل للمعهود السابق واملراد عبد اهللا بن سالّم ورهطه من اليهود والنجاشي ورهطه من النصارى

  ة فأي مبالغة حتصل يف وصف الكافر بأنه فاسقالسؤال الثاين الوصف إمنا يذكر للمبالغ
واجلواب الكافر قد يكون عدالً يف دينه وقد يكون فاسقاً يف دينه فيكون مردوداً عند الطوائف كلهم ألن املسلمني 
 ال يقبلونه لكفره والكفار ال يقبلونه لكونه فاسقاً فيما بينهم فكأنه قيل أهل الكتاب فريقان منهم من آمن والذين ما

  آمنوا فهم فاسقون يف أدياهنم فليسوا ممن جيب االقتداء هبم ألبتة عند أحد من العقالء
أما قوله تعاىل لَن َيُضرُّوكُْم إِالَّ أَذًى فاعلم أنه تعاىل ملا رغب املؤمنني يف التصلب يف إمياهنم وترك االلتفات إىل أقوال 

فيه من وجه آخر وهو أهنم ال قدرة هلم على االضرار باملسلمني إال  الكفار وأفعاهلم بقوله كُنُتْم َخْيَر أُمَّةٍ  رغبهم
بالقليل من القول الذي ال عربة به ولو أهنم قاتلوا املسلمني صاروا منهزمني خمذولني وإذا كان كذلك مل جيب 

  االلتفات إىل أقواهلم وأفعاهلم وكل ذلك تقرير ملا تقدم من

فهذا وجه النظم فأما قوله لَن َيُضرُّوكُْم إِالَّ أَذًى )  ١٠٠آل عمران ( ِذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب قوله إِن ُتِطيُعواْ فَرِيقاً ّمَن الَّ
فمعناه أنه ليس على املسلمني من كفار أهل الكتاب ضرر وإمنا منتهى أمرهم أن يؤذوكم باللسان إما بالطعن يف 

و الَْمسِيُح اْبنُ )  ٣٠التوبة ( كقوهلم ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّه  حممد وعيسى عليهما الصالة والسالم وإما بإظهار كلمة الكفر
وإما بتحريف نصوص التوراة واإلجنيل وإما بإلقاء الشبه يف )  ٧٣املائدة ( و اللََّه ثَاِلثُ ثَلَاثَةٍ  )  ٣٠التوبة ( اللَِّه 

أَذًى استثناء منقطع وهو بعيد ألن كل األمساع وإما بتخويف الضعفة من املسلمني ومن الناس من قال إن قوله إِالَّ 
الوجوه املذكورة يوجب وقوع الغم يف قلوب املسلمني والغم ضرر فالتقدير ال يضروكم إال الضرر الذي هو األذى 

فهو استثناء صحيح واملعىن لن يضروكم إال ضرراً يسرياً واألذى وقع موقع الضرر واألذى مصدر أذيت الشيء 
  أذى

ُيقَاِتلُوكُْم يَُولُّوكُُم االُْدَبارَ ثُمَّ الَ ُينَصُرونَ وهو إخبار بأهنم لو قاتلوا املسلمني لصاروا منهزمني  مث قال تعاىل َوإِن
خمذولني ثُمَّ الَ يُنَصُرونَ أي إهنم بعد صريورهتم منهزمني ال حيصل هلم شوكة وال قوة البتة ومثله قوله تعاىل َولَِئن 

قوله قُلْ لّلَِّذيَن كَفَُرواْ َسُتْغلَُبونَ )  ١٢احلشر ( وَلَِئن نََّصُروُهْم لَيَُولُّنَّ االْْدبَاَر ثُمَّ الَ يُنَصُرونَ قُوِتلُواْ الَ يَنُصُروَنُهْم 
)  ٤٥ ٤٤القمر ( وقوله َنْحُن َجِميٌع مُّنَتِصرٌ َسُيْهَزُم الَْجْمُع َوُيَولُّونَ الدُُّبَر )  ١٢آل عمران ( َوُتْحَشُرونَ إِلَى َجَهنََّم 

  وكل ذلك وعد بالفتح والنصرة والظفر
واعلم أن هذه اآلية اشتملت على اإلخبار عن غيوب كثرية منها أن املؤمنني آمنون من ضررهم ومنها أهنم لو قاتلوا 

املؤمنني الهنزموا ومنها أنه ال حيصل هلم قوة وشوكة بعد االهنزام وكل هذه األخبار وقعت كما أخرب اهللا عنها فإن 
هود مل يقاتلوا إال اهنزموا وما أقدموا على حماربة وطلب رياسة إال خذلوا وكل ذلك إخبار عن الغيب فيكون الي

  معجزاً وههنا سؤاالت



السؤال األول هب أن اليهود كذلك لكن النصارى ليسوا كذلك فهذا يقدح يف صحة هذه اآليات قلنا هذه 
  ال هذا اإلشكالاآليات خمصوصة باليهود وأسباب النزول على ذلك فز

  السؤال الثاين هال جزم قوله ثُمَّ الَ ُينصَُرونَ
قلنا عدل به عن حكم اجلزاء إىل حكم األخبار ابتداء كأنه قيل أخربكم أهنم ال ينصرون والفائدة فيه أنه لو جزم 

ال مث شأهنم وقصتهم لكان نفي النصر مقيداً مبقاتلتهم كتولية األدبار وحني رفع كان نفي النصر وعداً مطلقاً كأنه ق
  اليت أخربكم عنها وأبشركم هبا بعد التولية أهنم ال جيدون النصرة بعد ذلك قط بل يبقون يف الذلة واملهانة أبداً دائماً

  السؤال الثالث ما الذي عطف عليه قوله ثُمَّ الَ يُنَصُرونَ
وا مث أخربكم أهنم ال ينصرون وإمنا ذكر اجلواب هو مجلة الشرط واجلزاء كأنه قيل أخربكم أهنم إن يقاتلوكم ينهزم

  لفظ ثُمَّ إلفادة معىن التراخي يف املرتبة ألن اإلخبار بتسليط اخلذالن عليهم أعظم من االخبار بتوليتهم األدبار

ُءوا بَِغَضبٍ مَِّن اللَِّه َوُضرَِبْت َعلَْيهِمُ ضُرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ  أَْيَن َما ثُِقفُوا إِالَّ بِحَْبلٍ مِّْن اللَِّه َوحَْبلٍ مَِّن النَّاسِ َوَبآ
  بَِما َعَصْواْ وَّكَانُواْ َيعَْتُدونَالَْمْسكََنةُ  ذاِلَك بِأَنَُّهْم كَانُواْ َيكْفُُرونَ بِأايَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ االٌّ ْنبَِيآَء بَِغْيرِ َحقٍّ ذاِلكَ 

عوا خمذولني غري منصورين ذكر أهنم مع ذلك قد ضربت عليهم الذلة ويف واعلم أنه تعاىل ملا بّين أهنم إن قاتلوا رج
  اآلية مسائل

املسألة األوىل قد ذكرنا تفسري هذه اللفظة يف سورة البقرة واملعىن جعلت الذلة ملصقة رهبم كالشيء يضرب على 
  الشيء فيلصق به ومنه قوهلم ما هذا علي بضربة الزب ومنه تسمية اخلراج ضريبة

ة الثانية الذلة هي الذل ويف املراد هبذا الذل أقوال األول وهو األقوى أن املراد أن حياربوا ويقتلوا وتغنم املسأل
  ) ١٩١البقرة ( أمواهلم وتسىب ذراريهم ومتلك أراضيهم فهو كقوله تعاىل َواقُْتلُوُهمْ َحْيثُ ثَقِفُْتُموُهْم 

د إال بعهد من اهللا وعصمة وذمام من اهللا ومن املؤمنني ألن عند ذلك تزول مث قال تعاىل إِالَّ بَِحْبلٍ ّمْن اللَِّه واملرا
األحكام فال قتل وال غنيمة وال سيب الثاين أن هذه الذلة هي اجلزية وذلك ألن ضرب اجلزية عليهم يوجب الذلة 

بل هم مستخفون يف مجيع  والصغار والثالث أن املراد من هذه الذلة أنك ال ترى فيهم ملكاً قاهراً وال رئيساً معترباً
  البالد ذليلون مهينون

واعلم أنه ال ميكن أن يقال املراد من الذلة هي اجلزية فقط أو هذه املهانة فقط ألن قول إِالَّ بِحَْبلٍ ّمْن اللَِّه يقتضي 
 زوال تلك الذلة عند حصول هذا احلبل واجلزية والصغار والدناءة ال يزول شيء منها عند حصول هذا احلبل

فامتنع محل الذلة على اجلزية فقط وبعض من نصر هذا القول أجاب عن هذا السؤال بأن قال إن هذا االستثناء 
منقطع وهو قول حممد بن جرير الطربي فقال اليهود قد ضربت عليهم الذلة سواء كانوا على عهد من اهللا أو مل 

إِالَّ بَِحْبلٍ ّمْن اللَِّه تقديره لكن قد يعتصمون حببل من اهللا يكونوا فال خيرجون هبذا االستثناء من الذلة إىل العزة فقوله 
خالف الظاهر وأيضاً إذا محلنا الكالم على ) لكن ( وحبل من الناس واعلم أن هذا ضعيف ألن محل لفظ إِال على 

الذي يعتصمون أن املراد لكن قد يعتصمون حببل من اهللا وحبل من الناس مل يتم هذا القدر فال بد من إضمار الشيء 
هبذه األشياء ألجل احلذر عنه واإلضمار خالف األصل فال يصار إىل هذه األشياء إال عند الضرورة فإذا كان ال 

ضرورة ههنا إىل ذلك كان املصري إليه غري جائز بل ههنا وجه آخر وهو أن حيمل الذلة على كل هذه األشياء أعين 
  القتل واألسر وسيب



اق الصغار واملهانة ويكون فائدة االستثناء هو أنه ال يبقى جمموع هذه األحكام وذلك ال الذراري وأخذ املال وإحل
ينايف بقاء بعض هذه األحكام وهو أخذ القليل من أمواهلم الذي هو مسمى باجلزية وبقاء املهانة واحلقارة والصغار 

وصودفوا يقال ثقفت فالناً يف احلرب أي أدركته فيهم فهذا هو القول يف هذا املوضع وقوله أَْيَنَما ثُِقفُواْ أي وجدوا 
  ) ١٩١البقرة ( وقد مضى الكالم فيه عند قوله َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم 

املسألة الثالثة قوله إِالَّ بِحَْبلٍ ّمْن اللَِّه فيه وجوه األول قال الفّراء التقدير إال أن يعتصموا حببل من اهللا وأنشد على 
  افةذلك رأتين حببلها فصدت خم
  ويف احلبل روعاء الفؤاد فروق

واعترضوا عليه فقالوا ال جيوز حذف املوصول وإبقاء صلته ألن املوصول هو األصل والصلة فرع فيجوز حذف 
الفرع لداللة األصل عليه أما حذف األصل وإبقاء الفرع فهو غري جائز الثاين أن هذا االستثناء واقع على طريق 

لزومها إياهم على أشد الوجوه حبيث ال تفارقهم وال تنفك عنهم فكأنه قيل ال تنفك املعىن ألن معىن ضرب الذلة 
كقوهلم اخرج بنا ) مع ( عنهم الذلة ولن يتخلصوا إال حببل من اهللا وحبل من الناس الثالث أن تكون الباء مبعىن 

  نفعل كذا أي معنا والتقدير إال مع حبل من اهللا
هللا عهده وقد ذكرنا فيما تقدم أن العهد إمنا مسي باحلبل ألن اإلنسان ملا كان قبل املسألة الرابعة املراد من حبل ا

العهد خائفاً صار ذلك اخلوف مانعاً له من الوصول إىل مطلوبه فإذا حصل العهد توصل بذلك العهد إىل الوصول 
  إىل مطلوبه فصار ذلك شبيهاً باحلبل الذي من متسك به ختلص من خوف الضرر

  ه عطف على حبل اهللا حبالً من الناس وذلك يقتضي املغايرة فكيف هذه املغايرةفإن قيل إن
قلنا قال بعضهم حبل اهللا هو اإلسالم وحبل الناس هو العهد والذمة وهذا بعيد ألنه لو كان املراد ذلك لقال أو 

احلبلني ألن األمان املأخوذ  حبل من الناس وقال آخرون املراد بكالم احلبلني العهد والذمة واألمان وإمنا ذكر تعاىل
من املؤمنني هو األمان املأخوذ بإذن اهللا وهذا عندي أيضاً ضعيف والذي عندي فيه أن األمان احلاصل للذمي 

قسمان أحدمها الذي نص اهللا عليه وهو أخد اجلزية والثاين الذي فوض إىل رأي اإلمام فيزيد فيه تارة وينقص حبسب 
  حببل اهللا والثاين هو املسمى حببل املؤمنني واهللا أعلم االجتهاد فاألول هو املسمى

مث قال َوَباءوا بَِغَضبٍ ّمَن اللَِّه وقد ذكرنا أن معناه أهنم مكثوا ولبثوا وداموا يف غضب اهللا وأصل ذلك مأخوذ من 
وا فيه وسواء قولك البوء وهو املكان ومنه تبوأ فالن منزل كذا وبوأته إياه واملعىن أهنم مكثوا يف غضب من اهللا وحل

  حل هبم الغضب وحلوا به
مث قال َوُضرَِبْت َعلَْيهُِم الَْمْسكََنةُ  واألكثرون محلوا املسكنة على اجلزية وهو قول احلسن قال وذلك ألنه تعاىل 
ل أخرج املسكنة عن االستثناء وذلك يدل على أهنا باقية عليهم غري زائلة عنهم والباقي عليهم ليس إال اجلزية وقا
آخرون املراد باملسكنة أن اليهودي يظهر من نفسه الفقر وإن كان غنياً موسراً وقال بعضهم هذا إخبار من اهللا 

  سبحانه بأنه جعل اليهود أرزاقاً للمسلمني فيصريون مساكني مث إنه تعاىل

اللَِّه َوَيقُْتلُونَ االْْنبَِياء بَِغْيرِ َحّق واملعىن أنه  ملا ذكر هذه األنواع من الوعيد قال ذاِلكَ بِأَنَُّهْم كَاُنواْ َيكْفُُرونَ بِئَايَاِت
تعاىل ألصق باليهود ثالثة أنواع من املكروهات أوهلا جعل الذلة الزمة هلم وثانياً جعل غضب اهللا الزماً هلم وثالثها 

هي أهنم كانوا يكفرون جعل املسكنة الزمة هلم مث بّين يف هذه اآلية أن العلة إللصاق هذه األشياء املكروهة هبم 
  بآيات اهللا ويقتلون األنبياء بغري حق وهنا سؤاالت

السؤال األول هذه الذلة واملسكنة إمنا التصقت باليهود بعد ظهور دولة اإلسالم والذين قتلوا األنبياء بغري حق هم 



صلت فيه العلة وهو قتل بأدوار وأعصار فعلى هذا املوضع الذي ح) صلى اهللا عليه وسلم ( الذين كانوا قبل حممد 
األنبياء مل حيصل فيه املعلول الذي هو الذلة واملسكنة واملوضع الذي حصل فيه هذا املعلول مل حتصل فيه العلة فكان 

  اإلشكال الزماً
واجلواب عنه أن هؤالء املتأخرين وإن كان مل يصدر عنهم قتل األنبياء عليهم السالم لكنهم كانوا راضني بذلك فإن 

م هم الذين قتلوا األنبياء وهؤالء املتأخرون كانوا راضني بفعل أسالفهم فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث أسالفه
  كان ذلك الفعل القبيح فعالً آلبائهم وأسالفهم مع أهنم كانوا مصوبني ألسالفهم يف تلك األفعال

أن يقال التكرير للتأكيد ألن التأكيد جيب أن السؤال الثاين مل كرر قوله ذاِلَك بَِما َعصَواْ وما احلكمة فيه وال جيوز 
  يكون بشيء أقوى من املؤكد والعصيان أقل حاالً من الكفر فلم جيز تأكيد الكفر بالعصيان

واجلواب من وجهني األول أن علة الذلة والغضب واملسكنة هي الكفر وقتل األنبياء وعلة الكفر وقتل األنبياء هي 
ا يف املعاصي والذنوب فكانت ظلمات املعاصي تتزايد حاالً فحاالً ونور اإلميان يضعف املعصية وذلك ألهنم ملا توغلو

حاالً فحاالً ومل يزل كذلك إىل أن بطل نور اإلميان وحصلت ظلمة الكفر وإليه اإلشارة بقوله كَالَّ َبلْ َرانَ َعلَى 
بَِما َعصَواْ إشارة إىل علة العلة وهلذا املعىن قال أرباب فقوله ذاِلَك )  ١٤املطففني ( قُلُوبِهِْم مَّا كَانُواْ َيكِْسُبونَ 

املعامالت من ابتلي بترك اآلداب وقع يف ترك السنن ومن ابتلي بترك السنن وقع يف ترك الفريضة ومن ابتلي بترك 
نَُّهْم كَانُواْ الفريضة وقع يف استحقار الشريعة ومن ابتلي بذلك وقع يف الكفر الثاين حيتمل أن يريد بقوله ذاِلَك بِأَ

) صلى اهللا عليه وسلم ( َيكْفُُرونَ من تقدم منهم ويريد بقوله ذاِلَك بَِما َعَصواْ من حضر منهم يف زمان الرسول 
وعلى هذا ال يلزم التكرار فكأنه تعاىل بّين علة عقوبة من تقدم مث بّين أن من تأخر ملا تبع من تقدم كان ألجل 

ثل عقوبتهم حىت يظهر للخلق أن ما أنزله اهللا بالفريقني من البالء واحملنة ليس إال من معصيته وعداوته مستوجباً مل
  باب العدل واحلكمة

مِ االٌّ ِخرِ ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْو لَْيسُواْ َسَوآًء مِّْن أَْهلِ الْكَِتابِ أُمَّةٌ  قَآِئَمةٌ  َيْتلُونَ َءاَياتِ اللَِّه َءاَنآَء الَّْيلِ َوُهْم َيْسُجُدونَ
َما َيفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ فَلَْن َوَيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وََيْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوُيَسارُِعونَ ِفى الَْخْيرَاِت َوأُْولَاِئَك ِمَن الصَّاِلِحَني َو

  ُيكْفَروُه َواللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَّقَِني
  يف اآلية مسائل

أن يف قوله لَْيُسواْ َسَواء قولني أحدمها أن قوله لَْيسُواْ سََواء كالم تام وقوله ّمْن أَْهلِ الْكَِتابِ أُمَّةٌ  املسألة األوىل اعلم 
بياناً لقوله )  ١١٠آل عمران ( قَاِئَمةٌ  كالم مستأنف لبيان قوله لَْيسُواْ َسَواء كما وقع قوله َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف 

واملعىن أن أهل الكتاب الذين سبق ذكرهم ليسوا سواء وهو تقرير ملا تقدم من )  ١١٠آل عمران (  كُنُتْم خَْيَر أُمَّةٍ 
لقول احتماالن قوله ّمْنُهُم الُْمْؤِمُنونَ َوأَكْثَرُُهُم الْفَاِسقُونَ مث ابتدأ فقال ّمْن أَْهلِ الِْكتَابِ أُمَّةٌ  قَاِئَمةٌ  وعلى هذا ا

لِ الِْكَتابِ أُمَّةٌ  قَاِئَمةٌ  كان متام الكالم أن يقال ومنهم أمة مذمومة إال أنه أضمر ذكر األمة أحدمها أنه ملا قال ّمْن أَْه
املذمومة على مذهب العرب من أن ذكر أحد الضدين يغين عن ذكر الضد اآلخر وحتقيقه أن الضدين يعلمان معاً 

  اآلخر فذكر أحدمها يستقل بإفادة العلم هبما فال جرم حيسن إمهال الضد
  قال أبو ذؤيب دعاين إليها القلب إين المرؤ

  مطيع فال أدري أرشد طالهبا
فاكتفى بذكر الرشد عن ذكر الغي وهذا قول الفراء وابن األنباري وقال الزجاج ال حاجة إىل ) أم غي ( أراد 

إضمارها مرة أخرى ألنا  إضمار األمة املذمومة ألن ذكر األمة املذمومة قد جرى فيما قبل هذه اآليات فال حاجة إىل



قد ذكرنا أنه ملا كان العلم بالضدين معاً كان ذكر أحدمها مغنياً عن ذكر اآلخر وهذا كما يقال زيد وعبد اهللا ال 
يستويان زيد عاقل دين زكي فيغين هذا عن أن يقال وعبد اهللا ليس كذلك فكذا ههنا ملا تقدم قوله لَْيُسواْ َسَواء 

  أغىن ذلك عن اإلضمار
القول الثاين أن قوله لَْيُسواْ َسَواء كالم غري تام وال جيوز الوقف عنده بل هو متعلق مبا بعده والتقدير ليسوا سواء و

من أهل الكتاب أمة قائمة وأمة مذمومة فأمة رفع بليس وإمنا قيل لَّْيسُواْ على مذهب من يقول أكلوين الرباغيث 
ذمومة وهو اختيار أيب عبيدة إال أن أكثر النحويني أنكروا هذا القول وعلى هذا التقدير ال بد من إضمار األمة امل

  التفاق األكثرين على أن قوله أكلوين الرباغيث وأمثاهلا لغة ركيكة واهللا أعلم
املسألة الثانية يقال فالن وفالن سواء أي متساويان وقوم سواء ألنه مصدر ال يثىن وال جيمع ومضى الكالم يف َسَوآء 

  ورة البقرةيف أول س

املسألة الثالثة يف املراد بأهل الكتاب قوالن األول وعليه اجلمهور أن املراد منه الذين آمنوا مبوسى وعيسى عليهما 
السالم روي أنه ملا أسلم عبد اهللا بن سالّم وأصحابه قال هلم بعض كبار اليهود لقد كفرمت وخسرمت فأنزل اهللا تعاىل 

نه تعاىل ملا وصف أهل الكتاب يف اآلية املتقدمة بالصفات املذمومة ذكر هذه اآلية لبيان فضلهم هذه اآلية وقيل إ
لبيان أن كل أهل الكتاب ليسوا كذلك بل فيهم من يكون موصوفاً بالصفات احلميدة واخلصال املرضية قال 

أربعني من أهل جنران  الثوري بلغين أهنا نزلت يف قوم كانوا يصلون ما بني املغرب والعشاء وعن عطاء أهنا نزلت يف
  واثنني وثالثني من احلبشة وثالثة من الروم كانوا على دين عيسى وصدقوا مبحمد عليه الصالة والسالم

والقول الثاين أن يكون املراد بأهل الكتاب كل من أويت الكتاب من أهل األديان وعلى هذا القول يكون املسلمني 
ومما يدل على هذا ما روى ابن )  ٣٢فاطر ( لِْكَتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا من مجلتهم قال تعاىل ثُمَّ أَْوَرثَْنا ا

( أخر صالة العشاء مث خرج إىل املسجد فإذا الناس ينتظرون الصالة فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( مسعود أن النيب 
وقرأ هذه اآلية قال القفال رمحه اهللا وال يبعد ) م أما إنه ليس من أهل األديان أحد يذكر اهللا تعاىل هذه الساعة غريك

أن يقال أولئك احلاضرون كانوا نفراً من مؤمين أهل الكتاب فقيل ليس يستوي من أهل الكتاب هؤالء الذين آمنوا 
فأقاموا صالة العتمة يف الساعة اليت ينام فيها غريهم من أهل الكتاب الذين مل ) صلى اهللا عليه وسلم ( مبحمد 

فسماهم اهللا بأهل الكتاب كأنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( منوا ومل يبعد أيضاً أن يقال املراد كل من آمن مبحمد يؤ
قيل أولئك الذين مسوا أنفسهم بأهل الكتاب حاهلم وصفتهم تلك اخلصال الذميمة واملسلمون الذين مساهم اهللا بأهل 

ذه اآلية تقرير فضيلة أهل اإلسالم تأكيداً ملا تقدم من الكتاب حاهلم وصفتهم هكذا يستويان فيكون الغرض من ه
 ١٨السجدة ( وهو كقوله أَفََمن كَانَ ُمْؤِمناً كََمن كَانَ فَاِسقاً الَّ َيْسَتُوونَ )  ١١٠آل عمران ( قوله كُنُتْم خَْيَر أُمَّةٍ  

(  
  مث اعلم أنه تعاىل مدح األمة املذكورة يف هذه اآلية بصفات مثانية

وىل أهنا قائمة وفيها أقوال األول أهنا قائمة يف الصالة يتلون آيات اهللا آناء الليل فعّبر عن هتجدهم بتالوة الصفة األ
وقوله إِنَّ رَبََّك َيْعلَمُ أَنََّك )  ٦٤الفرقان ( القرآن يف ساعات الليل وهو كقوله وَالَِّذيَن يِبِيُتونَ ِلَربّهِْم ُسجَّداً َوِقَياماً 

)  ٢٣٨البقرة ( وقوله َوقُوُمواْ ِللَِّه قَانِِتَني )  ٢املزمل ( وقوله قُمِ الَّْيلَ )  ٢٠املزمل ( ى ِمن ثُلُثَىِ  الَّْيلِ َتقُوُم أَدَْن
والذي يدل على أن املراد من هذا القيام يف الصالة قوله َوُهْم َيْسُجُدونَ والظاهر أن السجدة ال تكون إال يف 

  الصالة
ري كوهنا قائمة أهنا ثابتة على التمسك بالدين احلق مالزمة له غري مضطربة يف التمسك به كقوله والقول الثاين يف تفس



أي مالزماً لالقتضاء ثابتاً على املطالبة مستقصياً فيها ومنه قوله تعاىل )  ٧٥آل عمران ( إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئًما 
  ) ١٨آل عمران ( قَاِئَماً بِالِْقْسِط 

ن هذه اآلية دلّت على كون املسلم قائماً حبق العبودية وقوله قَاِئَماً بِالِْقْسطِ يدل على أن املوىل قائم حبق وأقول إ
)  ٤٠البقرة ( الربوبية يف العدل واإلحسان فتمت املعاهدة بفضل اهللا تعاىل كما قال أَْوفُواْ بَِعْهِدى أُوِف بَِعْهدِكُْم 

  ه مبا روي أن عمر بن اخلطاب قال يا رسولوهذا قول احلسن البصري واحتج علي

وقال أمتهوكون أنتم يا ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا إن أناساً من أهل الكتاب حيدثوننا مبا يعجبنا فلو كتبناه فغضب 
) أما والذي نفسي بيده لقد أتيتكم هبا بيضاء نقية ( ابن اخلطاب كما هتوكت اليهود قال احلسن متحريون مترددون 

إنكم مل تكلفوا أن تعملوا مبا يف التوراة واإلجنيل وإمنا أمرمت أن تؤمنوا هبما ( رواية أخرى قال عند ذلك  ويف
وتفوضوا علمهما إىل اهللا تعاىل وكلفتم أن تؤمنوا مبا أنزل علي يف هذا الوحي غدوةً  وعشياً والذي نفس حممد بيده 

فهذا اخلرب يدل على أن الثبات على هذا الدين واجب )  لو أدركين إبراهيم وموسى وعيسى آلمنوا يب واتبعوين
  وعدم التعلق بغريه واجب فال جرم مدحهم اهللا يف هذه اآلية بذلك فقال ّمْن أَْهلِ الِْكَتابِ أُمَّةٌ  قَاِئَمةٌ 

قرير لقوله كُنُتْم القول الثالث أُمَّةٌ  قَاِئَمةٌ  أي مستقيمة عادلة من قولك أقمت العود فقام مبعىن استقام وهذا كالت
  َخْيَر أُمَّةٍ 

  الصفة الثانية قوله تعاىل َيْتلُونَ ءاَياِت اللَِّه ءاَناء الَّْيلِ وفيه مسائل
  املسألة األوىل َيْتلُونَ َوُيْؤِمُنونَ يف حمل الرفع صفتان لقوله أُمَّةٍ  أي أمة قائمة تالون مؤمنون

  من االتباع فكأن التالوة هي اتباع اللفظ اللفظاملسألة الثانية التالوة القراءة وأصل الكلمة 
املسألة الثالثة آيات اهللا قد يراد هبا آيات القرآن وقد يراد هبا أصناف خملوقاته اليت هي دالة على ذاته وصفاته 

  واملراد ههنا األوىل
عاء وإىن مثل حنى وإحناء املسألة الرابعة أَمَّْن ُهَو أصلها يف اللغة األوقات والساعات وواحدها إنا مثل معى وأم

مكسور األول ساكن الثاين قال القفال رمحه اهللا كأن الثاين مأخوذ منه ألنه انتظار الساعات واألوقات ويف اخلرب أن 
  أي دافعت األوقات) آذيت وآنيت ( قال للرجل الذي أخر اجمليء إىل اجلمعة ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

ُهْم َيْسُجُدونَ وفيه وجوه األول حيتمل أن يكون حاالً من التالوة كأهنم يقرؤن القرآن يف الصفة الثالثة قوله تعاىل َو
حديثاً أن ذلك غري جائز وهو قوله ) تفسريه ( السجدة مبالغة يف اخلضوع واخلشوع إال أن القفال رمحه اهللا روى يف 

تمل أن يكون كالماً مستقالً واملعىن أهنم يقومون تارة الثاين حي) أال إين هنيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً ( عليه السالم 
يبتغون الفضل والرمحة بأنواع ما يكون يف الصالة من اخلضوع هللا تعاىل وهو كقوله وَالَِّذيَن يِبِيُتونَ لَِرّبهِمْ ُسجَّداً 

)  ٩الزمر ( ماً َيْحذَُر االِْخَرةَ  َوَيْرُجواْ َرْحَمةَ  َرّبِه وقوله أَمَّْن ُهَو قَانٌِت ءاَناء الَّْيلِ سَاجِداً َوقَاِئ)  ٦٤الفرقان ( َوِقَياماً 
قال احلسن يريح رأسه بقدميه وقدميه برأسه وهذا على معىن إرادة الراحة وإزالة التعب وإحداث النشاط الثالث 

ى سجوداً وسجدة حيتمل أن يكون املراد بقوله وَُهْم َيْسُجدُونَ أهنم يصلون وصفهم بالتهجد بالليل والصالة تسم
أي صلوا وقال فَُسْبَحانَ اللَّهِ )  ٤٣البقرة ( وركوعاً وركعة وتسبيحاً وتسبيحة قال تعاىل َواْركَعُواْ َمَع الرَّاِكِعَني 

واملراد الصالة الرابع حيتمل أن يكون املراد بقوله َوُهْم َيْسُجُدونَ أي )  ١٧الروم ( ِحَني ُتْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ 
( ضعون وخيشعون هللا ألن العرب تسمي اخلشوع سجوداً كقوله َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ خي

  وكل هذه الوجوه ذكرها القفال رمحه اهللا)  ٤٩النمل 



ومون يف الليايل للتهجد وقراءة التوراة الصفة الرابعة قوله ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ واعلم أن اليهود كانوا أيضاً يق
فلما مدح املؤمنني بالتهجد وقراءة القرآن أردف ذلك بقوله ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ االِْخرِ وقد بينا أن اإلميان باهللا 

ينكرون أنبياء اهللا  يستلزم اإلميان جبميع أنبيائه ورسله واإلميان باليوم اآلخر يستلزم احلذر من املعاصي وهؤالء اليهود
  وال حيترزون عن معاصي اهللا فلم حيصل هلم اإلميان باملبدأ واملعاد

واعلم أن كمال اإلنسان أن يعرف احلق لذاته واخلري ألجل العمل به وأفضل األعمال الصالة وأفضل األذكار ذكر 
لَِّه ءاَناء الَّْيلِ َوُهمْ َيْسُجُدونَ إشارة إىل األعمال اهللا وأفضل املعارف معرفة املبدأ ومعرفة املعاد فقوله َيْتلُونَ ءايَاِت ال

الصاحلة الصادرة عنهم وقوله ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ إشارة إىل فضل املعارف احلاصلة يف قلوهبم فكان هذا 
ن وهي املرتبة اليت يقال هلا إهنا إشارة إىل كمال حاهلم يف القوة العملية ويف القوة النظرية وذلك أكمل أحوال اإلنسا

  آخر درجات اإلنسانية وأول درجات امللكية
  الصفة اخلامسة قوله َوَيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف

الصفة السادسة قوله َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ واعلم أن الغاية القصوى يف الكمال أن يكون تاماً وفوق التمام فكون 
 كمال قوته العملية والنظرية وقد تقدم ذكره وكونه فوق التمام أن يسعى يف تكميل اإلنسان تاماً ليس إال يف

الناقصني وذلك بطريقني إما بإرشادهم إىل ما ينبغي وهو األمر باملعروف أو مينعهم عما ال ينبغي وهو النهي عن 
) صلى اهللا عليه وسلم ( وبنبّوة حممد  املنكر قال ابن عباس رضي اهللا عنهما َيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف أي بتوحيد اهللا

واعلم أن لفظ ) صلى اهللا عليه وسلم ( َوَيْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ أي ينهون عن الشرك باهللا وعن إنكار نبّوة حممد 
  املعروف واملنكر مطلق فلم جيز ختصيصه بغري دليل فهو يتناول كل معروف وكل منكر

ِفى الْخَْيراِت وفيه وجهان أحدمها أهنم يتبادرون إليها خوف الفوت باملوت واآلخر  الصفة السابعة قوله َوُيسَارُِعونَ
العجلة من الشيطان والتأين من ( يعملوهنا غري متثاقلني فإن قيل أليس أن العجلة مذمومة قال عليه الصالة والسالم 

ما ينبغي تقدميه والعجلة خمصوصة بأن فما الفرق بني السرعة وبني العجلة قلنا السرعة خمصوصة بأن يقدم ) الرمحن 
يقدم ما ال ينبغي تقدميه فاملسارعة خمصوصة بفرط الرغبة فيما يتعلق بالدين ألن من رغب يف األمر آثر الفور على 

ق وأيضاً العجلة ليست مذمومة على اإلطال)  ١٣٣آل عمران ( التراخي قال تعاىل َوسَارُِعواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ  ّمن رَّّبكُْم 
  ) ٨٤طه ( بدليل قوله تعاىل َوَعجِلُْت إِلَْيكَ َرّب ِلتَْرَضى 

الصفة الثامنة قوله َوأُْولَِئَك ِمَن الصَّاِلِحَني واملعىن وأولئك املوصوفون مبا وصفوا به من مجلة الصاحلني الذين صلحت 
آن واملعقول أما القرآن فهو أن أحواهلم عند اهللا تعاىل ورضيهم واعلم أن الوصف بذلك غاية املدح ويدل عليه القر

اهللا تعاىل مدح هبذا الوصف أكابر األنبياء عليهم الصالة والسالم فقال بعد ذكر إمساعيل وإدريس وذي الكفل 
 وذكر حكاية عن سليمان عليه السالم أنه قال)  ٨٦األنبياء ( وغريهم َوأَْدَخلَْناُهْم ِفى َرْحَمِتَنا إِنَُّهْم ّمَن الصَّاِلِحَني 

التحرمي ( وقال فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْولَاُه َوجِْبرِيلُ َوصَاِلُح الُْمْؤِمنَِني )  ١٩النمل ( َوأَْدِخلْنِى بَِرْحَمِتَك ِفى ِعَباِدَك الصَّاِلِحَني 
وأما املعقول فهو أن الصالح ضد الفساد وكل ما ال ينبغي أن يكون فهو فساد سواء كان ذلك يف العقائد أو )  ٤

  األعمال فإذا كان كل ما حصل من بابيف 

  ما ينبغي أن يكون فقد حصل الصالح فكان الصالح داالً على أكمل الدرجات
   وفيه مسائلمث إنه تعاىل ملا ذكر هذه الصفات الثمانية قال َوَما َيفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ فَلَْن ُيكْفَروُه وَاللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني

أ محزة والكسائي وحفص عن عاصم َوَما َيفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ فَلَْن ُيكْفَروُه بالياء على املغايبة ألن الكالم املسألة األوىل قر
متصل مبا قبله من ذكر مؤمين أهل الكتاب يتلون ويسجدون ويؤمنون ويأمرون وينهون ويسارعون ولن يضيع هلم 



 بن سالّم إنكم خسرمت بسبب هذا اإلميان قال تعاىل بل فازوا ما يعلمون واملقصود أن جهال اليهود ملا قالوا لعبد اهللا
بالدرجات العظمى فكان املقصود تعظيمهم ليزول عن قلبهم أثر كالم أولئك اجلهال مث هذا وإن كان حبسب اللفظ 

  يرجع إىل كل ما تقدم ذكره من مؤمين أهل الكتاب فإن سائر اخللق يدخلون فيه نظراً إىل العلة
ون فإهنم قرؤا بالتاء على سبيل املخاطبة فهو ابتداء خطاب جلميع املؤمنني على معىن أن أفعال مؤمين أهل وأما الباق

الكتاب ذكرت مث قال وما تفعلوا من خري معاشر املؤمنني الذين من مجلتكم هؤالء فلن تكفروه والفائدة أن يكون 
يؤكد ذلك أن نظائر هذه اآلية جاءت خماطبة جلميع حكم هذه اآلية عاماً حبسب اللفظ يف حق مجيع املكلفني ومما 

وما تفعلوا من خري )  ١٩٧البقرة ( اخلالئق من غري ختصيص بقوم دون قوم كقوله َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه اللَُّه 
  نه أنه كان يقرأ هذه اآلية بالقراءتنييوف إليكم َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعنَد اللَِّه وأما أبو عمرو فاملنقول ع

املسألة الثانية فَلَْن أي لن متنعوا ثوابه وجزاءه وإمنا مسي منع اجلزاء كفر لوجهني األول أنه تعاىل مسى إيصال الثواب 
)  ١٩اإلسراء ( ُهم مَّْشكُوًرا وقال فَأُولَِئَك كَانَ َسْعُي)  ١٥٨البقرة ( شكراً قال اهللا تعاىل َخيًْرا فَإِنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم 

فلما مسى إيصال اجلزاء شكراً مسى منعه كفراً والثاين أن الكفر يف اللغة هو الستر فسمي منع اجلزاء كفراً ألنه مبنزلة 
  اجلحد والستر

  افإن قيل مل قال فَلَْن فعداه إىل مفعولني مع أن شكر وكفر ال يتعديان إال إىل واحد يقال شكر النعمة وكفره
  قلنا ألنا بينا أن معىن الكفر ههنا هو املنع واحلرمان فكان كأنه قال فلن حترموه ولن متنعوا جزاءه

املسألة الثالثة احتج القائلون باملوازنة من الذاهبني إىل اإلحباط هبذه اآلية فقال صريح هذه اآلية يدل على أنه ال بد 
من احملبط مبقداره شيء لبطل مقتضى هذه اآلية ونظري هذه اآلية من وصول أثر فعل العبد إليه فلو احنبط ومل ينحبط 

  ) ٨ ٧الزلزلة ( قوله تعاىل أَْعَمالَُهْم فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َشّراً َيَرُه 
ملا أخرب عن عدم احلرمان واجلزاء أقام ما جيري جمرى الدليل عليه وهو مث قال َواللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني واملعىن أنه تعاىل 

أن عدم إيصال الثواب واجلزاء إما أن يكون للسهو والنسيان وذلك حمال يف حقه ألنه عليم بكل املعلومات وإما أن 
  يكون للعجز والبخل واحلاجة وذلك حمال ألنه إاله مجيع احملدثات فاسم

م العجز والبخل واحلاجة وقوله َعِليٌم يدل على عدم اجلهل وإذا انتفت هذه الصفات امتنع اهللا تعاىل يدل على عد
املنع من اجلزاء ألن منع احلق ال بد وأن يكون ألجل هذه األمور واهللا أعلم إمنا قال َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني مع أنه عامل بالكل 

  نده إال أهل التقوىبشارة للمتقني جبزيل الثواب وداللة على أنه ال يفوز ع
  اُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَإِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْن ُتْغنِىَ  َعْنُهْم أَْموَالُُهْم َوالَ أَوْلَاُدُهْم مَِّن اللَِّه َشْيئاً َوأُْولَاِئَك أَْصَح
حوال املؤمنني يف الثواب جامعاً اعلم أنه تعاىل ذكر يف هذه اآليات مرة أحوال الكافرين يف كيفية العقاب وأخرى أ

بني الزجر والترغيب والوعد والوعيد فلما وصف من آمن من الكفار مبا تقدم من الصفات احلسنة أتبعه تعاىل 
  بوعيد الكفار فقال إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَن ُتْغنِىَ  َعْنُهْم أَْموالُُهْم َوالَ أَْوالُدُهم ويف اآلية مسائل

 يف قوله إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ قوالن األول املراد منه بعض الكفار مث القائلون هبذا القول ذكروا وجوهاً املسألة األوىل
أحدها قال ابن عباس يريد قريظة والنضري وذلك ألن مقصود رؤساء اليهود يف معاندة الرسول ما كان إال املال 

وثانيها أهنا نزلت يف مشركي )  ٤١البقرة ( ُرواْ بِآَياِتي ثََمًنا قَِليالً والدليل عليه قوله تعاىل يف سورة البقرة َوالَ َتْشَت
اثاً قريش فإن أبا جهل كان كثري االفتخار مباله وهلذا السبب نزل فيه قوله َوكَمْ أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ّمن قَْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَ

وثالثها أهنا نزلت يف أيب سفيان فإنه أنفق )  ١٨ ١٧العلق ( َنْدُع الزََّبانَِيةَ  وقوله َخاِطئَةٍ  فَلَْيْدُع َناِدَيُه َس)  ٧٤مرمي ( 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( ماالً كثرياً على املشركني يوم بدر وأحد يف عداوة النيب 



يعريون والقول الثاين أن اآلية عامة يف حق مجيع الكفار وذلك ألهنم كلهم كانوا يتعززون بكثرة األموال وكانوا 
وأتباعه بالفقر وكان من مجلة شبههم أن قالوا لو كان حممد على احلق ملا تركه ربه ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

يف هذا الفقر والشدة وألن اللفظ عام وال دليل يوجب التخصيص فوجب إجراؤه على عمومه ولألولني أن يقولوا 
قُونَ فالضمري يف قوله ُينِفقُونَ عائد إىل هذا املوضع وهو قوله إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ إنه تعاىل قال بعد هذه اآلية مَثَلُ َما ُيْنِف

  مث إن قوله ُينِفقُونَ خمصوص ببعض الكفار فوجب أن يكون هذا أيضاً خمصوصاً
ات هو الولد مث املسألة الثانية إمنا خص تعاىل األموال واألوالد بالذكر ألن أنفع اجلمادات هو األموال وأنفع احليوان

  بّين تعاىل أن الكافر ال ينتفع هبما ألبتة يف اآلخرة وذلك يدل على عدم انتفاعه

 ٨٨الشعراء (  بسائر األشياء بطريق األوىل ونظريه قوله تعاىل َيْوَم الَ َينفَُع َمالٌ َوالَ َبُنونَ إِالَّ َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ
اآلية وقوله فَلَن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِهم ّملْء االْْرضِ )  ٤٨البقرة ( وًْما الَّ َتْجزِى َنفٌْس َعن نَّفْسٍ َشْيئًا وقوله َواتَّقُواْ َي)  ٨٩

وملا )  ٣٧سبأ ( وقوله َوَما أَْموالُكُْم َوالَ أَْولَادُكُْم بِالَِّتى ُتقَّرُبكُْم ِعنَدَنا ُزلْفَى )  ٩١آل عمران ( ذََهًبا َولَوِ افَْتَدى بِِه 
  بّين تعاىل أنه ال انتفاع هلم بأمواهلم وال بأوالدهم قال َوأُْولِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ

واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أن فساق أهل الصالة ال يبقون يف النار أبداً فقالوا قوله َوأُوْلِئَك أَْصحَاُب النَّارِ 
أولئك أصحاب زيد ال غريهم وهم املنتفعون به ال غريهم وملا أفادت هذه الكلمة معىن  كلمة تفيد احلصر فإنه يقال

  احلصر ثبت أن اخللود يف النار ليس إال للكافر
أَْهلَكَْتُه َوَما ظَلََمُهمُ سَُهْم فََمثَلُ َما ُيْنِفقُونَ ِفى ِهاِذِه الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا كََمثَلِ رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ أََصاَبْت حَْرثَ قَْومٍ ظَلَُموا أَنفُ

  اللَُّه َولَاِكْن أَنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ
اعلم أنه تعاىل ملا بّين أن أموال الكفار ال تغين عنهم شيئاً مث إهنم رمبا أنفقوا أمواهلم يف وجوه اخلريات فيخطر ببال 

ن أهنم ال ينتفعون بتلك اإلنفاقات وإن كانوا اإلنسان أهنم ينتفعون بذلك فأزال اهللا تعاىل هبذه اآلية تلك الشبهة وبّي
  قد قصدوا هبا وجه اهللا

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل املثل الشبه الذي يصري كالعلم لكثرة استعماله فيما يشبه به وحاصل الكالم أن كفرهم يبطل ثواب 

  نفقتهم كما أن الريح الباردة هتلك الزرع
  اقهم هو احلرث الذي هلك فكيف شبه اإلنفاق بالريح الباردة املهلكةفإن قيل فعلى هذا التقدير مثل إنف

قلنا املثل قسمان منه ما حصلت فيه املشاهبة بني ما هو املقصود من اجلملتني وإن مل حتصل املشاهبة بني أجزاء 
وبني أجزاء كل اجلملتني وهذا هو املسمى بالتشبيه املركب ومنه ما حصلت املشاهبة فيه بني املقصود من اجلملتني 

واحدة منهما فإذا جعلنا هذا املثل من القسم األول زال السؤال وإن جعلناه من القسم الثاين ففيه وجوه األول أن 
يكون التقدير مثل الكفر يف إهالك ما ينفقون كمثل الريح املهلكة للحرث الثاين مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح 

يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( له مَثَلُ َما ُيْنِفقُونَ إىل ما أنفقوا يف إيذاء رسول اهللا وهو احلرث الثالث لعلّ اإلشارة يف قو
  مجع العساكر عليه وكان هذا اإلنفاق مهلكاً

جلميع ما أتوا به من أعمال اخلري والرب وحينئذ يستقيم التشبيه من غري حاجة إىل إضمار وتقدمي وتأخري والتقدير مثل 
الً ملا أتوا به قبل ذلك من أعمال الرب كمثل ريح فيها صر يف كوهنا مبطلة للحرث وهذا ما ينفقون يف كونه مبط

من أعظم ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه خطر ببايل عند كتابيت على هذا املوضع فإن انفاقهم يف إيذاء الرسول 



  أنواع الكفر ومن أشدها تأثرياً يف إبطال آثار أعمال الرب
لفوا يف تفسري هذا اإلنفاق على قولني األول أن املراد باإلنفاق ههنا هو مجيع أعماهلم اليت يرجون املسألة الثانية اخت

التوبة ( ْم االنتفاع هبا يف اآلخرة مساه اهللا إنفاقاً كما مسى ذلك بيعاً وشراء يف قوله إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفَُسُه
ومما يدل على صحة هذا التأويل قوله تعاىل لَن )  ١١١التوبة ( ُرواْ بَِبْيِعكُُم الَِّذى َباَيعُْتْم بِِه إىل قوله فَاْسَتْبِش)  ١١١

واملراد به مجيع أعمال اخلري وقوله تعاىل الَ َتأْكُلُواْ أَمْوالَكُمْ )  ٩٢آل عمران ( َتَنالُواْ الْبِرَّ َحتَّى ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ 
  واملراد مجيع أنواع االنتفاعات)  ١٨٨البقرة ( الْبَاِطلِ َبْيَنكُْم بِ

والقول الثاين وهو األشبه أن املراد إنفاق األموال والدليل عليه ما قبل هذه اآلية وهو قوله لَن تُْغنِىَ  َعْنُهْم أَْموالُُهمْ 
  ) ١٠آل عمران ( َوالَ أَْوالُدُهم 

نَ املراد منه مجيع الكفار أو بعضهم فيه قوالن األول املراد باإلخبار عن مجيع الكفار املسألة الثالثة قوله مَثَلُ َما ُيْنِفقُو
وذلك ألن إنفاقهم إما أن يكون ملنافع الدنيا أو ملنافع اآلخرة فإن كان ملنافع الدنيا مل يبق منه أثر ألبتة يف اآلخرة يف 

ه يف اآلخرة ألن الكفر مانع من االنتفاع به فثبت أن حق املسلم فضالً عن الكافر وإن كان ملنافع اآلخرة مل ينتفع ب
مجيع نفقات الكفار ال فائدة فيها يف اآلخرة ولعلّهم أنفقوا أمواهلم يف اخلريات حنو بناء الرباطات والقناطر واالحسان 

رأى كفره  إىل الضعفاء واأليتام واألرامل وكان ذلك املنفق يرجو من ذلك اإلنفاق خرياً كثرياً فإذا قدم اآلخرة
مبطالً آلثار اخلريات فكان كمن زرع زرعاً وتوقع منه نفعاً كثرياً فأصابته ريح فأحرقته فال يبقى معه إال احلزن 

واألسف هذا إذا أنفقوا األموال يف وجوه اخلريات أما إذا أنفقوها فيما ظنوه أنه اخلريات لكنه كان من املعاصي مثل 
ويف قتل املسلمني وختريب ديارهم فالذي قلناه فيه أسد ) صلى اهللا عليه وسلم ( إنفاق األموال يف إيذاء الرسول 

وقال إِنَّ )  ٢٣الفرقان ( وأشد ونظري هذه اآلية قوله تعاىل َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَباء مَّنثُوراً 
وقوله )  ٣٦األنفال ( دُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه فََسُينِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُونُ َعلَيْهِْم َحْسَرةً  الَِّذيَن كَفَُرواْ ُينِفقُونَ أَْموالَُهْم لَِيُص

فكل ذلك يدل على احلسنات من الكفار ال تستعقب الثواب )  ٣٩النور ( َوالَِّذيَن كَفَُرواْ أَْعمَالُُهْم كََسرَابٍ بِِقيَعةٍ  
  وهذا القول هو األقوى واألصح)  ٢٧املائدة ( ا َيَتقَبَّلُ اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني وكل ذلك جمموع يف قوله تعاىل إِنََّم

واعلم أنا إمنا فسرنا اآلية خبيبة هؤالء الكفار يف اآلخرة وال يبعد أيضاً تفسريها خبيبتهم يف الدنيا فإهنم أنفقوا األموال 
عليهم وأظهر اهللا اإلسالم وقواه فلم يبق مع الكفار من الكثرية يف مجع العساكر وحتملوا املشاق مث انقلب األمر 

  ذلك اإلنفاق إال اخليبة واحلسرة
والقول الثاين املراد منه اإلخبار عن بعض الكفار وعلى هذا القول ففي اآلية وجوه األول أن املنافقني كانوا ينفقون 

ى سبيل املداراة هلم فاآلية فيهم الثاين نزلت أمواهلم يف سبيل اهللا ولكن على سبيل التقية واخلوف من املسلمني وعل
  هذه اآلية يف أيب سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على

الرسول عليه السالم الثالث نزلت يف إنفاق سفلة اليهود على أحبارهم ألجل التحريف والرابع املراد ما ينفقون 
  ويظنون أنه تقرب إىل اهللا تعاىل مع أنه ليس كذلك

الرابعة اختلفوا يف الصر على وجوه األول قال أكثر املفسرين وأهل اللغة الصر الربد الشديد وهو قول ابن املسألة 
عباس وقتادة والسدي وابن زيد والثاين أن الصر هو السموم احلارة والنار اليت تغلي وهو اختيار أيب بكر األصم 

بأهنا ِفيَها ِصرٌّ لتصويتها عند االلتهاب ومنه صرير الباب وأيب بكر بن األنباري قال ابن األنباري وإمنا وصفت النار 
وروى ابن األنباري )  ٢٩الذاريات ( والصرصر مشهور والصرة الصيحة ومنه قوله تعاىل فَأَقَْبلَِت امَْرأَُتُه ِفى َصرَّةٍ  

ود من التشبيه حاصل ألنه بإسناده عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف ِفيَها ِصرٌّ قال فيها نار وعلى القولني فاملقص



  سواء كان برداً مهلكاً أو حراً حمرقاً فإنه يصري مبطالً للحرث والزرع فيصح التشبيه به
املسألة اخلامسة املعتزلة احتجوا هبذه اآلية على صحة القول باإلحباط وذلك ألنه كما أن هذه الريح هتلك احلرث 

نا إنه لوال الكفر لكان ذلك اإلنفاق موجباً ملنافع اآلخرة وحينئذ فكذلك الكفر يهلك اإلنفاق وهذا إمنا يصح إذا قل
يصح القول باإلحباط وأجاب أصحابنا عنه بأن العمل ال يستلزم الثواب إال حبكم الوعد والوعد من اهللا مشروط 

قول حبصول اإلميان فإذا حصل الكفر فات املشروط لفوات شرطه ألن الكفر أزاله بعد ثبوته ودالئل بطالن ال
  باإلحباط قد تقدمت يف سورة البقرة

 مث قال تعاىل أََصاَبْت حَْرثَ قَْومٍ ظَلَُمواْ أَنفُسَُهْم وفيه سؤال وهو أن يقال مل مل يقتصر على قوله أََصاَبْت َحْرثَ قَْومٍ
  وما الفائدة يف قوله ظَّلَُمواْ أَنفُسَُهْم

ول أهنم عصوا اهللا فاستحقوا هالك حرثهم عقوبة هلم والفائدة يف ذكره قلنا يف تفسري قوله ظَّلَُمواْ أَنفَُسُهْم وجهان األ
هي أن الغرض تشبيه ما ينفقون بشيء يذهب بالكلية حىت ال يبقى منه شيء وحرث الكافرين الظاملني هو الذي 

لكلية ألنه وإن يذهب بالكلية وال حيصل منه منفعة ال يف الدنيا وال يف اآلخرة فأما حرث املسلم املؤمن فال يذهب با
كان يذهب صورة فال يذهب معىن ألن اهللا تعاىل يزيد يف ثوابه ألجل وصول تلك األحزان إليه والثاين أن يكون 

املراد من قوله ظَّلَُمواْ أَنفُسَُهْم هو أهنم زرعوا يف غري موضع الزرع أو يف غري وقته ألن الظلم وضع الشيء يف غري 
وجه التشبيه فإن من زرع ال يف موضعه وال يف وقته يضيع مث إذا أصابته الريح موضعه وعلى هذا التفسري يتأكد 

الباردة كان أوىل بأن يصري ضائعاً فكذا ههنا الكفار ملا أتوا باإلنفاق ال يف موضعه وال يف وقته مث أصابه شؤم كفرهم 
  امتنع أن ال يصري ضائعاً واهللا أعلم

وَلَاِكْن أَنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ واملعىن أن اهللا تعاىل ما ظلمهم حيث مل يقبل نفقاهتم ولكنهم مث قال تعاىل َوَما ظَلََمُهُم اللَُّه 
قرىء ) الكشاف ( ظلموا أنفسهم حيث أتوا هبا مقرونة بالوجوه املانعة من كوهنا مقبولة هللا تعاىل قال صاحب 

لكنه أنفسهم يظلمون على إسقاط ضمري الشأن َولَاِكنِ بالتشديد مبعىن ولكن أنفسهم يظلموهنا وال جيوز أن يراد و
  ألنه ال جيوز إال يف الشعر

قَْد َبَدِت الْبَْغَضآُء ِمْن أَفَْواهِهِْم َوَما ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ بِطَاَنةً  مِّن ُدونِكُمْ الَ َيأْلُوَنكُْم خََباالً َودُّواْ َما َعنِتُّْم 
  ُهْم أَكَْبُر قَْد َبيَّنَّا لَكُُم االٌّ َياِت إِنْ كُنُتْم َتْعِقلُونَُتخِْفى ُصُدوُر

اعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال املؤمنني والكافرين شرع يف حتذير املؤمنني عن خمالطة الكافرين يف هذه اآلية وههنا 
  مسائل

م على أقوال األول أهنم هم اليهود وذلك املسألة األوىل اختلفوا يف أن الذين هنى اهللا املؤمنني عن خمالطتهم من ه
ألن املسلمني كانوا يشاوروهنم يف أمورهم ويؤانسوهنم ملا كان بينهم من الرضاع واحللف ظناً منهم أهنم وإن 

خالفوهم يف الدين فهم ينصحون هلم يف أسباب املعاش فنهاهم اهللا تعاىل هبذه اآلية عنه وحجة أصحاب هذا القول 
أوهلا إىل آخرها خماطبة مع اليهود فتكون هذه اآلية أيضاً كذلك الثاين أهنم هم املنافقون وذلك  أن هذه اآليات من

ألن املؤمنني كانوا يغترون بظاهر أقوال املنافقني ويظنون أهنم صادقون فيفشون إليهم األسرار ويطلعوهنم على 
ما بعد هذه اآلية يدل على ذلك وهو قوله  األحوال اخلفية فاهللا تعاىل منعهم عن ذلك وحجة أصحاب هذا القول أن

ومعلوم أن هذا )  ١١٩آل عمران ( َهاأَنُتْم أُْوالء ُتِحبُّونَُهْم َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم َوُتْؤِمُنونَ بِالِْكتَابِ كُلِّه َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُواْ 
إِذَا لَقُواْ الَِّذيَن ءاَمُنواْ قَالُوا ءاَمنَّا وَإِذَا َخلَْواْ ال يليق باليهود بل هو صفة املنافقني ونظريه قوله تعاىل يف سورة البقرة َو

الثالث املراد به مجيع أصناف الكفار والدليل عليه قوله تعاىل )  ١٤البقرة ( إِلَى َشَياِطينِهِْم قَالُواْ إِنَّا َمَعكُْم إِنََّما َنْحُن 



أن يتخذوا بطانة من غري املؤمنني فيكون ذلك هنياً عن مجيع الكفار وقال َتتَِّخذُواْ بِطَاَنةً  ّمن ُدونِكُْم فمنع املؤمنني 
ومما يؤكد ذلك ما روي أنه قيل )  ١املمتحنة ( تعاىل الَْحِكيمُ ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ َعُدّوى َوَعُدوَّكُْم أَوِْلَياء 

رية نصراين ال يعرف أقوى حفظاً وال أحسن خطأ منه فإن لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ههنا رجل من أهل احل
رأيت أن تتخذه كاتباً فامتنع عمر من ذلك وقال إذن اختذت بطانة من غري املؤمنني فقد جعل عمر رضي اهللا عنه 

مينع عموم هذه اآلية دليالً على النهي عن اختاذ بطانة وأما ما متسكوا به من أن ما بعد اآلية خمتص باملنافقني فهذا ال 
أول اآلية فإنه ثبت يف أصول الفقه أن أول اآلية إذا كان عاماً وآخرها إذا كان خاصاً مل يكن خصوص آخر اآلية 

  مانعاً من عموم أوهلا
املسألة الثانية قال أبو حامت عن األصمعي بطن فالن بفالن يبطن به بطوناً وبطانة إذا كان خاصاً به داخالً يف أمره 

يسمى به الواحد واجلمع وبطانة الرجل خاصته الذين يبطنون أمره وأصله من البطن خالف الظهر  فالبطانة مصدر
ومنه بطانة الثوب خالف ظهارته واحلاصل أن الذي خيصه اإلنسان مبزيد التقريب يسمى بطانة ألنه مبنزلة ما يلي 

  بطنه يف شدة القرب منه

  طَاَنةً  نكرة يف سياق النفي فيفيد العموماملسألة الثالثة قوله تعاىل الَ تَتَِّخذُواْ بِ
  أما قوله ّمن ُدونِكُْم ففيه مسائل

املسألة األوىل من دونكم أي من دون املسلمني ومن غري أهل ملتكم ولفظ ّمن ُدونِكُْم حيسن محله على هذا الوجه 
( تعاىل َوَيقُْتلُونَ النَّبِّيَني بَِغْيرِ َحّق  كما يقال الرجل قد أحسنتم إلينا وأنعمتم علينا وهو يريد أحسنتم إىل إخواننا وقال

  أي آباؤهم فعلوا ذلك)  ٢١آل عمران 
املسألة الثانية يف قوله ّمن ُدونِكُْم احتماالن أحدمها أن يكون متعلقاً بقوله الَ َتتَِّخذُواْ أي ال تتخذوا من دونكم بطانة 

  من دونكم والثاين أن جيعل وصفاً للبطانة والتقدير بطانة كائنات
  فإن قيل ما الفرق بني قوله ال تتخدوا من دونكم بطانة وبني قوله الَ تَتَِّخذُواْ بِطَاَنةً  ّمن ُدونِكُْم

قلنا قال سيبويه إهنم يقدمون األهم والذي هم بشأنه أعين وههنا ليس املقصود اختاذ البطانة إمنا املقصود أن يتخذ 
  نكم بطانة أقوى يف إفادة املقصودمنهم بطانة فكان قوله ال تتخذوا من دو

املسألة الثالثة قيل ِمْن زائدة وقيل للنبّيني ال تتخذوا بطانة من دون أهل ملتكم فإن قيل هذه اآلية تقتضي املنع من 
ْم ُيخْرُِجوكُْم ّمن مصاحبة الكفار على اإلطالق وقال تعاىل الَّ َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفى الّدينِ وَلَ

فكيف اجلمع بينهما قلنا ال شك أن )  ٩ ٨املمتحنة ( ِدَيارِكُْم أَن َتَبرُّوُهمْ إِنََّما َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاَتلُوكُْم 
  اخلاص يقدم على العام

هي وهي أمور أحدها قوله تعاىل واعلم أنه تعاىل ملا منع املؤمنني من أن يتخذوا بطانة من الكافرين ذكر علة هذا الن
  الَ َيأْلُوَنكُْم خََباالً وفيه مسائل

يف األمر يألوا إذا قصر فيه مث استعمل معدى إىل مفعولني يف ) أال ( يقال ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
  قوهلم ال آلوك نصحاً وال آلوك جهداً على التضمني واملعىن ال أمنعك نصحاً وال أنقصك جهداً

  املسألة الثانية اخلبال الفساد والنقصان وأنشدوا
  لستم بيد إال يداً أبدا خمبولة العضد

أي فاسدة العضد منقوضتها ومنه قيل رجل خمبول وخمبل وخمتبل ملن كان ناقص العقل وقال تعاىل لَوْ َخَرجُواْ ِفيكُم 
  أي فساداً وضرراً)  ٤٧التوبة ( مَّا َزاُدوكُْم إِالَّ َخبَاالً 



املسألة الثالثة قوله الَ َيأْلُوَنكُْم خََباالً أي ال يدعون جهدهم يف مضرتكم وفسادكم يقال ما ألوته نصحاً أي ما 
  قصرت يف نصيحته وما ألوته شراً مثله

املسألة الرابعة انتصب اخلبال بال يألونكم ألنه يتعدى إىل مفعولني كما ذكرنا وإن شئت نصبته على املصدر ألن 
  ه الَ َيأْلُوَنكُْم َخبَاالً ال خيبلونكم خباال وثانيها قوله تعاىل َودُّواْ َما َعنِتُّْم وفيه مسائلمعىن قول

( شدة الضرر واملشقة قال تعاىل وَلَْو َشاء اللَُّه العَْنَتكُْم ) العنت ( املسألة األوىل يقال وددت كذا أي أحببته و 
  ) ٢٢٠البقرة 

)  ٧٥غافر ( له ذَِلكُْم بَِما كُنُتْم َتفَْرُحونَ ِفى االْْرضِ بَِغْيرِ الَْحّق َوبَِما كُنُتمْ َتْمَرُحونَ املسألة الثانية ما مصدرية كقو
  أي بنائه إياها وطحيه إياها)  ٦ ٥الشمس ( أي بفرحكم ومرحكم وكقوله َوالسََّماء َوَما َبَناَها وَاالْْرضِ َوَما طََحاَها 

  بوا أن يضروكم يف دينكم ودنياكم أشد الضرراملسألة الثالثة تقدير اآلية أح
املسألة الرابعة قال الواحدي رمحه اهللا ال حمل لقوله َودُّواْ َما َعنِتُّْم ألنه استئناف باجلملة وقيل إنه صفة لبطانة وال 

ف العطف يصح هذا ألن البطانة قد وصفت بقوله الَ يَأْلُوَنكُْم َخبَاالً فلو كان هذا صفة أيضاً لوجب إدخال حر
  بينهما

يف املسألة اخلامسة الفرق بني قوله الَ َيأْلُوَنكُْم خََباالً وبني قوله َودُّواْ َما َعنِتُّمْ يف املعىن من وجوه األول ال يقصرون 
إفساد دينكم فإن عجزوا عنه ودوا إلقاءكم يف أشد أنواع الضرر الثاين ال يقصرون يف إفساد أموركم يف الدنيا فإذا 

نه مل يزل عن قلوهبم حب إعناتكم والثالث ال يقصرون يف إفساد أموركم فإن مل يفعلوا ذلك ملانع من عجزوا ع
  خارج فحب ذلك غري زائل عن قلوهبم وثالثها قوله تعاىل قَْد َبَدِت الَْبْغَضاء ِمْن أَفْواهِهِْم وفيه مسائل

  الضراءاملسألة األوىل البغضاء أشد البغض فالبغض مع البغضاء كالضر مع 
املسألة الثانية األفواه مجع الفم والفم أصله فوه بدليل أن مجعه أفواه يقال فوه وأفواه كسوط وأسواط وطوق 
وأطواق ويقال رجل مفوه إذا أجاد القول وأفوه إذا كان واسع الفهم فثبت أن أصل الفم فوه بوزن سوط مث 

  فان شفويانحذفت اهلاء ختفيفاً مث أقيم امليم مقام الواو ألهنما حر
املسألة الثالثة قوله قَْد َبَدتِ الْبَْغَضاء ِمْن أَفْواهِهِْم إن محلناه على املنافقني ففي تفسريه وجهان األول أنه ال بد يف 
املنافق من أن جيري يف كالمه ما يدل على نفاقه ومفارقة لطريق املخالصة يف الود والنصيحة ونظريه قوله تعاىل 

الثاين قال قتادة قد بدت البغضاء ألوليائهم من املنافقني والكفار الطالع )  ٣٠حممد ( ِفى لَْحنِ الْقَْولِ  َولََتْعرِفَنَُّهْم
بعضهم بعضاً على ذلك أما إن محلناه على اليهود فتفسري قوله قَْد َبَدِت الَْبْغَضاء ِمْن أَفْواهِهِْم فهو أهنم يظهرون 

هل واحلمق ومن اعتقد يف غريه اإلصرار على اجلهل واحلمق امتنع أن تكذيب نبّيكم وكتابكم وينسبونكم إىل اجل
  حيبه بل ال بد وأن يبغضه فهذا هو املراد بقوله قَدْ َبَدِت الْبَْغَضاء ِمْن أَفْواهِهِْم

يف قلبه من مث قال تعاىل َوَما ُتخِْفى ُصُدوُرُهْم أَكَْبُر يعين الذي يظهر على لسان املنافق من عالمات البغضاء أقل مما 
النفرة والذي يظهر من عالمات احلقد على لسانه أقل مما يف قلبه من احلقد مث بّين تعاىل أن إظهار هذه األسرار 
 للمؤمنني من نعمه عليهم فقال قَْد َبيَّنَّا لَكُُم االْيَاِت إِنْ كُنُتْم َتْعِقلُونَ أي من أهل العقل والفهم والدراية وقيل إِنْ

لُونَ الفصل بني ما يستحقه العدو والويل واملقصود بعثهم على استعمال العقل يف تأمل هذه اآلية وتدبر كُنُتْم َتْعِق
  هذه البينات واهللا أعلم



لَْواْ َعضُّواْ َعلَْيكُمُ االٌّ ا َوإِذَا َخَهآأَنُتْم أُْوال ِء ُتِحبُّونَُهْم َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم َوُتْؤِمُنونَ بِالِْكتَابِ كُلِِّه َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُوا َءاَمنَّ
  َناِملَ ِمَن الَْغْيِظ قُلْ ُموتُواْ بَِغْيِظكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ

  واعلم أن هذا نوع آخر من حتذير املؤمنني عن خمالطة املنافقني وفيه مسائل
أَنُتْم مبتدأ و أُْوالء خربه و ُتِحبُّوَنُهمْ يف موضع  املسألة األوىل قال السيد السرخسي سلمه اهللا ها للتنبيه و َوإِذْ

النصب على احلال من اسم اإلشارة وجيوز أن تكون أُْوالء مبعىن الذين و ُتِحبُّوَنُهمْ صلة له واملوصول مع الصلة خرب 
  أَنُتْم وقال الفّراء أُْوالء خرب و ُتِحبُّوَنُهْم خرب بعد خرب

كر يف هذه اآلية أموراً ثالثة كل واحد منها على أن املؤمن ال جيوز أن يتخذ غري املؤمن املسألة الثانية أنه تعاىل ذ
بطانة لنفسه فاألول قوله ُتِحبُّوَنُهْم َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم وفيه وجوه أحدها قال املفضل ُتِحبُّونَُهْم تريدون هلم اإلسالم وهو 

اءكم على الكفر وال شك أنه يوجب اهلالك الثاين ُتِحبُّونَُهْم بسبب ما خري األشياء َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم ألهنم يريدون بق
بينكم وبينهم من الرضاعة واملصاهرة َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم بسبب كونكم مسلمني الثالث ُتِحبُّوَنُهْم بسبب أهنم أظهروا 

و بكر األصم ُتِحبُّوَنُهْم مبعىن أنكم ال لكم اإلميان َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم بسبب أن الكفر مستقر يف باطنهم الرابع قال أب
تريدون إلقاءهم يف اآلفات واحملن َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم مبعىن أهنم يريدون إلقاءكم يف اآلفات واحملن ويتربصون بكم الدوائر 

م يعلمون أنكم اخلامس ُتِحبُّونَُهْم بسبب أهنم يظهرون لكم حمبة الرسول وحمب احملبوب حمبوب َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم ألهن
حتبون الرسول وهم يبغضون الرسول وحمب املبغوض مبغوض السادس ُتِحبُّونَُهْم أي ختالطوهنم وتفشون إليهم 

  أسراركم يف أمور دينكم َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم أي ال يفعلون مثل ذلك بكم
بوهنم ولكوهنم يبغضون املؤمنني واعلم أن هذه الوجوه اليت ذكرناها إشارة إىل األسباب املوجبة لكون املؤمنني حي

فالكل داخل حتت اآلية وملا عرفهم تعاىل كوهنم مبغضني للمؤمنني وعرفهم أهنم مبطلون يف ذلك البغض صار ذلك 
  داعياً من حيث الطبع ومن حيث الشرع إىل أن يصري املؤمنون مبغضني هلؤالء املنافقني

  لْكَِتابِ كُلِّه وفيه مسائلوالسبب الثاين لذلك قوله تعاىل َوُتؤِْمُنونَ بِا
املسألة األوىل يف اآلية إضمار والتقدير وتؤمنون بالكتاب كله وهم ال يؤمنون به وحسن احلذف ملا بينا أن الضدين 

  يعلمان معاً فكان ذكر أحدمها مغنياً عن ذكر اآلخر
نس كقوهلم كثر الدرهم يف أيدي بلفظ الواحد لوجوه أحدها أنه ذهب به مذهب اجل) الكتاب ( املسألة الثانية ذكر 

  الناس وثانيها أن املصدر ال جيمع إال على التأويل فلهذا مل يقل الكتب بدالً من الكتاب وإن كان لو قاله جلاز توسعاً

املسألة الثالثة تقدير الكالم أنكم تؤمنون بكتبهم كلها وهم مع ذلك يبغضونكم فما بالكم مع ذلك حتبوهنم وهم ال 
من كتابكم وفيه توبيخ شديد بأهنم يف باطلهم أصلب منكم يف حقكم ونظريه قوله تعاىل فَإِنَُّهْم يَأْلَُمونَ  يؤمنون بشيء

  ) ١٠٤النساء ( كََما َتأْلَمونَ َوتَْرُجونَ ِمَن اللَِّه َما الَ يَْرُجونَ 
الَ ُيِحبُّوَنكُْم َوُتْؤِمُنونَ بِالِْكتَابِ كُلِّه َوإِذَا لَقُوكُمْ السبب الثالث لقبح هذه املخالطة قوله تعاىل هَاأَنُتْم أُْوالء ُتِحبُّونَُهْم َو

قَالُواْ واملعىن أنه إذا خال بعضهم ببعض أظهروا شدة العداوة وشدة الغيظ على املؤمنني حىت تبلغ تلك الشدة إىل 
هذا الفعل من الغضبان عض األنامل كما يفعل ذلك أحدنا إذا اشتد غيظه وعظم حزنه على فوات مطلوبه وملا كثر 

صار ذلك كناية عن الغضب حىت يقال يف الغضبان إنه يعض يده غيظاً وإن مل يكن هناك عض قال املفسرون وإمنا 
  حصل هلم هذا الغيظ الشديد ملا رأوا من ائتالف املؤمنني واجتماع كلمتهم وصالح ذات بينهم

هم بأن يزداد غيظهم حىت يهلكوا به واملراد من ازدياد الغيظ ازدياد ما مث قال تعاىل قُلْ ُموُتواْ بَِغْيِظكُْم وهو دعاء علي
  يوجب هلم ذلك الغيظ من قوة اإلسالم وعزة أهله وما هلم يف ذلك من الذل واخلزي



 فإن قيل قوله قُلْ ُموُتواْ بِغَْيِظكُْم أمر هلم باإلقامة على الغيظ وذلك الغيظ كفر فكان هذا أمراً باإلقامة على الكفر
  وذلك غري جائز

  قلنا قد بينا أنه دعاء بازدياد ما يوجب هذا الغيظ وهو قوة اإلسالم فسقط السؤال
  وأيضاً فإنه دعاء عليهم باملوت قبل بلوغ ما يتمنون
  مث قال إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ وفيه مسائل

كلمة وضعت لنسبة املذكر واملراد بذات )  ذو( كلمة وضعت لنسبة املؤنث كما أن ) ذات ( املسألة األوىل 
الصدور اخلواطر القائمة بالقلب والدواعي والصوارف املوجودة فيه وهي لكوهنا حالة يف القلب منتسبة إليه فكانت 

  ذات الصدور واملعىن أنه تعاىل عامل بكل ما حصل يف قلوبكم من اخلواطر والبواعث والصوارف
حيتمل أن تكون هذه اآلية داخلة يف مجلة املقول وأن ال تكون أما األول ) كشاف ال( املسألة الثانية قال صاحب 

فالتقدير أخربهم مبا يسرونه من عضهم األنامل غيظاً إذا خلوا وقل هلم إن اهللا عليم مبا هو أخفى مما تسرونه بينكم 
ن ال يكون داخالً يف املقول وهو مضمرات الصدور فال تظنوا أن شيئاً من أسراركم خيفى عليه أما الثاين وهو أ

فمعناه قل هلم ذلك يا حممد وال تتعجب من اطالعي إياك على ما يسرون فإين أعلم ما هو أخفى من ذلك وهو ما 
أضمروه يف صدورهم ومل يظهروه بألسنتهم وجيوز أن ال يكون مث قول وأن يكون قوله قُلْ مُوُتواْ بِغَْيِظكُْم أمر 

بطيب النفس وقوة الرجاء واالستبشار بوعد اهللا إياه أهنم يهلكون غيظاً بإعزاز ) سلم صلى اهللا عليه و( الرسول 
  اإلسالم وإذالهلم به كأنه قيل حدث نفسك بذلك واهللا تعاىل أعلم

 َيُضرُّكُْم كَْيدُُهْم َشيْئاً إِنَّ اللََّه بَِما إِن َتْمَسْسكُمْ َحَسَنةٌ  َتُسْؤُهْم َوإِن ُتِصْبكُْم َسيِّئَةٌ  َيفَْرُحواْ بَِها َوإِن َتصْبُِرواْ وََتتَّقُواْ الَ
  َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ

واعلم أن هذه اآلية من متام وصف املنافقني فبّين تعاىل أهنم مع ما هلم من الصفات الذميمة واألفعال القبيحة 
  مترقبون نزول نوع من احملنة والبالء باملؤمنني ويف اآلية مسائل

على سبيل التشبيه فيقال فالن مّسه التعب ) ماساً ( س أصله باليد مث يسمى كل ما يصل إىل الشيء املسألة األوىل امل
قال صاحب )  ٦٧اإلسراء ( وقال َوإِذَا َمسَّكُُم الْضُّرُّ ِفى الَْبْحرِ )  ٣٨ق ( والنصب قال تعاىل َوَما َمسََّنا ِمن لُُّغوبٍ 

وقوله )  ٥٠التوبة ( اىل إِن ُتصِْبَك َحَسَنةٌ  َتُسْؤُهْم َوإِن ُتصِْبَك ُمِصيَبةٌ  املس ههنا مبعىن اإلصابة قال تع) الكشاف ( 
وقال إِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َجُزوعاً وَإِذَا )  ٧٩النساء ( مَّا أَصَاَبَك ِمْن َحَسَنةٍ  فَِمَن اللَِّه َوَما أََصاَبَك ِمن َسّيئَةٍ  فَِمن نَّفِْسَك 

  ) ٢١ ٢٠املعارج ( وعاً َمسَُّه الَْخْيُر َمُن
املسألة الثانية املراد من احلسنة ههنا منفعة الدنيا على اختالف أحواهلا فمنها صحة البدن وحصول اخلصب والفوز 
بالغنيمة واالستيالء على األعداء وحصول احملبة وااللفة بني األحباب واملراد بالسيئة أضدادها وهي املرض والفقر 

العدو وحصول التفرق بني األقارب والقتل والنهب والغارة فبّين تعاىل أهنم حيزنون ويغتمون واهلزمية واالهنزام من 
  حبصول نوع من أنواع احلسنة للمسلمني ويفرحون حبصول نوع من أنواع السيئة هلم

)  ٦٦املائدة ( نَ املسألة الثالثة يقال ساء الشيء يسوء فهو سيء واألنثى سيئة أي قبح ومنه قوله تعاىل َساء َما َيْعَملُو
  والسوأى ضد احلسىن

مث قال َوأَن َتصْبُِرواْ يعين على طاعة اهللا وعلى ما ينالكم فيها من شدة وغم َوَتتَّقُواْ كل ما هناكم عنه وتتوكلوا يف 
  أموركم على اهللا الَ َيُضرُّكُْم كَْيدُُهْم شَْيئاً وفيه مسائل

و الَ َيُضرُّكُمْ بفتح الياء وكسر الضاد وسكون الراء وهو من ضاره املسألة األوىل قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمر



يضريه ويضوره ضوراً إذا ضرَّه والباقون الَ َيُضرُّكُْم بضم الضاد والراء املشددة وهو من الضر وأصله يضرركم 
ألقرب احلركات جزماً فأدغمت الراء يف الراء ونقلت ضمة الراء األوىل إىل الضاد وضمت الراء األخرية اتباعاً 

وهي ضمة الضاد وقال بعضهم هو على التقدمي والتأخري تقديره وال يضركم كيدهم شيئاً إن تصربوا وتتقوا قال 
  وروى املفضل عن عاصم الَ َيُضرُّكُمْ بفتح الراء) الكشاف ( صاحب 

  يد ههنا بالعداوةاملسألة الثانية الكيد هو أن حيتال اإلنسان ليوقع غريه يف مكروه وابن عباس فّسر الك

  املسألة الثالثة َشْيئاً نصب على املصدر أي شيئاً من الضر
املسألة الرابعة معىن اآلية أن كل من صرب على أداء أوامر اهللا تعاىل واتقى كل ما هنى اهللا عنه كان يف حفظ اهللا فال 

  يضره كيد الكافرين وال حيل احملتالني
( منا خلق اخللق للعبودية كما قال َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن وحتقيق الكالم يف ذلك هو أنه سبحانه إ

فمن وىف بعهد العبودية يف ذلك فاهللا سبحانه أكرم من أن ال يفي بعهد الربوبية يف حفظه عن )  ٥٦الذاريات 
 ٣ ٢الطالق ( ُه َمخَْرجاً وََيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ الَ َيحَْتِسُب اآلفات واملخافات وإليه اإلشارة بقوله َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعل لَّ

إشارة إىل أنه يوصل إليه كل ما يسره وقال بعض احلكماء إذا أردت أن تكبت من حيسد فاجتهد يف اكتساب ) 
  الفضائل

  مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ وفيه مسائل
ا يعملون بالياء على سبيل املغايبة مبعىن أنه عامل مبا يعملون يف معاداتكم فيعاقبهم عليه ومن قرأ املسألة األوىل قرىء مب

  بالتاء على سبيل املخاطبة فاملعىن أنه عامل حميط مبا تعملون من الصرب والتقوى فيفعل بكم ما أنتم أهله
ء هو الذي حييط به من كل جوانبه وذلك من املسألة الثانية إطالق لفظ احمليط على اهللا جماز ألن احمليط بالشي

صفات األجسام لكنه تعاىل ملا كان عاملاً بكل األشياء قادراً على كل املمكنات جاز يف جماز اللغة أنه حميط هبا ومنه 
قال َوالَ ُيِحيطُونَ بِهِ و)  ١٩البقرة ( وقال وَاللَُّه ُمِحيطٌ بِالْكاِفرِيَن )  ٢٠الربوج ( قوله َواللَُّه ِمن َوَراِئهِْم مُِّحيطٌ 

  ) ٢٨اجلن ( وقال َوأََحاطَ بَِما لََديْهِْم َوأَْحَصى كُلَّ َشىْ ء َعَدداً )  ١١طه ( ِعلْماً 
املسألة الثالثة إمنا قال إِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ ومل يقل إن اهللا حميط مبا يعملون ألهنم يقدمون األهم والذي هم 

ليس املقصود ههنا بيان كونه تعاىل عاملاً بينا أن مجيع أعماهلم معلومة هللا تعاىل وجمازيهم عليها فال جرم بشأنه أعين و
  قد ذكر العمل واهللا أعلم

ِمنكُْم أَن َتفَْشالَ وَاللَُّه  َتاِنَوإِذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتَبوِّى ُء الُْمْؤِمنَِني َمقَاِعَد ِللْقَِتالِ وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم إِذْ َهمَّْت طَّآِئفَ
  َوِليُُّهَما َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ

أتبعه مبا يدهلم على سنة اهللا )  ١٢٠آل عمران ( اعلم أنه تعاىل ملا قال َوإِن َتْصبُِرواْ َوَتتَّقُواْ الَ َيُضرُّكُْم كَْيُدُهْم َشْيئاً 
  عونة ودفع مضار العدو إذا هم صربوا واتقوا وخالف ذلك فيهم إذا ملتعاىل فيهم يف باب النصرة وامل
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

يصربوا فقال َوإِذْ غَدَْوَت ِمْن أَْهِلَك يعين أهنم يوم أحد كانوا كثريين للقتال فلما خالفوا أمر الرسول اهنزموا ويوم 
قتال فلما أطاعوا أمر الرسول غلبوا واستولوا على خصومهم وذلك يؤكد قولنا بدر كانوا قليلني غري مستعدين لل

وفيه وجه آخر وهو أن االنكسار يوم أحد إمنا حصل بسبب ختلف عبد اهللا بن أُيب بن سلول املنافق وذلك يدل على 
  أنه ال جيوز اختاذ هؤالء املنافقني بطانة وفيه مسائل

َت ِمْن أَْهِلَك فيه ثالثة أوجه األول تقديره واذكر إذ غدوت والثاين قال أبو مسلم هذا املسألة األوىل قوله وَإِذْ غََدْو
آل ( ى كَاِفَرةٌ  كالم معطوف بالواو على قوله قَْد كَانَ لَكُْم ءاَيةٌ  ِفي ِفئََتْينِ الَْتقََتا ِفئَةٌ  ُتقَاِتلُ ِفى َسبِيلِ اللَِّه َوأُْخَر

نصر اهللا تلك الطائفة القليلة من املؤمنني على الطائفة الكثرية من الكافرين  يقول قد كان لكم يف)  ١٣عمران 
) صلى اهللا عليه وسلم ( موضع اعتبار لتعرفوا به أن اهللا ناصر املؤمنني وكان هلم مثل ذلك من اآلية إذ غدا الرسول 

  ن حميط إذ غدوتيبوىء املؤمنني مقاعد للقتال والثالث العامل فيه حميط تقديره واهللا مبا يعملو
املسألة الثانية اختلفوا يف أن هذا اليوم أي يوم هو فاألكثرون أنه يوم أحد وهو قول ابن عباس والسدي وابن 

إسحاق والربيع واألصم وأيب مسلم وقيل إنه يوم بدر وهو قول احلسن وقيل إنه يوم األحزاب وهو قول جماهد 
األول أن أكثر العلماء باملغازي زعموا أن هذه اآلية نزلت يف  ومقاتل حجة من قال هذا اليوم هو يوم أحد وجوه

والظاهر أنه معطوف على )  ١٢٣آل عمران ( وقعة أُحد الثاين أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية َولَقَْد َنَصَركُُم اللَُّه بَِبْدرٍ 
صلى ( خالفوا أمر الرسول  ما تقدم ومن حق املعطوف أن يكون غري املعطوف عليه وأما يوم األحزاب فالقوم إمنا

يوم أحد ال يوم األحزاب فكانت قصة أحد أليق هبذا الكالم ألن املقصود من ذكر هذه القصة ) اهللا عليه وسلم 
تقرير قوله َوإِن َتْصبُِرواْ َوَتتَّقُواْ الَ َيُضرُّكُْم كَْيُدُهْم َشْيئاً فثبت أن هذا اليوم هو يوم أحد الثالث أن االنكسار 

ء العدو كان يف يوم أحد أكثر منه يف يوم األحزاب ألن يف يوم أحد قتلوا مجعاً كثرياً من أكابر الصحابة ومل واستيال
  يتفق ذلك يوم األحزاب فكان محل اآلية على يوم أحد أوىل

ابه أصح) صلى اهللا عليه وسلم ( السمألة الثالثة روي أن املشركني نزلوا بأحد يوم األربعاء فاستشار رسول اهللا 
ودعا عبد اهللا بن أيب بن سلول ومل يدعه قط قبلها فاستشاره فقال عبد اهللا وأكثر األنصار يا رسول اهللا أقم باملدينة 

وال خترج إليهم واهللا ما خرجنا منها إىل عدو قط إال أصاب منا وال دخل عدو علينا إال أصبنا منه فكيف وأنت فينا 
دخلوا قتلهم الرجال يف وجوههم ورماهم النساء والصبيان باحلجارة وإن  فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشر موضع وإن

إين ( رجعوا رجعوا خائبني وقال آخرون أخرج بنا إىل األكلب لئال يظنوا أنا قد خفناهم فقال عليه الصالة والسالم 
ورأيت كأين أدخلت يدي  قد رأيت يف منامي بقراً تذبح حويل فأولتها خرياً ورأيت يف ذباب سيفي ثلماً فأولته هزمية

( فقال قوم من املسلمني من الذين فاتتهم ) يف درع حصينة فأولتها املدينة فإن رأيتم أن تقيموا باملدينة وتدعوهم 
وأكرمهم اهللا بالشهادة يوم أحد أخرج بنا إىل أعدائنا فلم يزالوا به حىت دخل فلبس ألمته فلما لبس ندم ) بدر 

ال ينبغي ( نشري على رسول اهللا والوحي يأتيه فقالوا له اصنع يا رسول اهللا ما رأيت فقال  القوم وقالوا بئسما صنعنا
فخرج يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت ) لنيب أن يلبس ألمته فيضعها حىت يقاتل 

  للنصف من شوال فمشى على رجليه وجعل



ح إن رأى صدراً خارجاً قال له تأخر وكان نزوله يف جانب الوادي وجعل يصف أصحابه للقتال كأمنا يقوم هبم القد
ظهره وعسكره إىل أحد وأمر عبد اهللا بن جبري على الرماة وقال ادفعوا عنا بالنبل حىت ال يأتونا من ورائنا وقال 

املدبرين وال خترجوا من  عليه الصالة والسالم ألصحابه اثبتوا يف هذا املقام فإذا عاينوكم ولوكم األدبار فال تطلبوا
هذا املقام مث إن الرسول عليه الصالة والسالم ملا خالف رأى عبد اهللا بن أيب شق عليه ذلك وقال أطاع الولدان 
وعصاين مث قال ألصحابه إن حممداً إمنا يظفر بعدوه بكم وقد وعد أصحابه أن أعداءهم إذا عاينوهم اهنزموا فإذا 

بعوكم فيصري األمر على خالف ما قاله حممد عليه السالم فلما التقى الفريقان اهنزم عبد رأيتم أعداءهم فاهنزموا فيت
اهللا باملنافقني وكان مجلة عسكر املسلمني ألفاً فاهنزم عبد اهللا بن أُيب مع ثلثمائة فبقيت سبعمائة مث قواهم اهللا مع ذلك 

 تعاىل بشرهم بذلك طمعوا أن تكون هذه الواقعة حىت هزموا املشركني فلما رأى املؤمنون اهنزام القوم وكان اهللا
بعد أن أراهم ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( كواقعة بدر فطلبوا املدبرين وتركوا ذلك املوضع وخالفوا أمر الرسول 

حيبون فأراد اهللا تعاىل أن يفطمهم عن هذا الفعل لئال يقدموا على خمالفة الرسول عليه السالم وليعلموا أن ظفرهم 
ا حصل يوم بدو بربكة طاعتهم هللا ولرسوله ومىت تركهم اهللا مع عدوهم مل يقوموا هلم فنزع اهللا الرعب من قلوب إمن

كما قال تعاىل إِذَا ) صلى اهللا عليه وسلم ( املشركني فكثر عليهم املشركون وتفرق العسكر عن رسول اهللا 
صلى اهللا ( وشج وجه الرسول )  ١٥٣آل عمران ( ْدُعوكُْم ِفى أُْخَراكُْم ُتصِْعُدونَ َوالَ َتلُْوونَ َعلَى أَحٍد َوالرَّسُولُ َي

وكسرت رباعيته وشلت يد طلحة دونه ومل يبق معه إال أبو بكر وعلي والعباس وسعد ووقعت ) عليه وسلم 
اهللا  الصيحة يف العسكر أن حممداً قد قتل وكان رجل يكىن أبا سفيان من األنصار نادى األنصار وقال هذا رسول

رحم ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فرجع إليه املهاجرون واألنصار وكان قتل منهم سبعون وكثر فيهم اجلراح فقال 
  وشد على املشركني مبن معه حىت كشفهم عن القتلى واجلرحى واهللا أعلم) اهللا رجالً ذب عن إخوانه 

ألفاً وأقل مث رجع عبد اهللا بن أُيب مع ثلثمائة من  واملقصود من القصة أن الكفار كانوا ثالثة آالف واملسلمون كانوا
مع سبعمائة فأعاهنم اهللا حىت هزموا الكفار مث ملا خالفوا أمر الرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( أصحابه فبقي الرسول 

واْ َوَتتَّقُواْ واشتغلوا بطلب الغنائم انقلب األمر عليهم واهنزموا ووقع ما وقع وكل ذلك يؤكد قوله تعاىل َوإِن َتْصبُِر
  وأن املقبل من أعانه اهللا واملدبر من خذله اهللا)  ١٢٠آل عمران ( الَ َيُضرُّكُْم كَْيدُُهْم شَْيئاً 

املسألة الرابعة يقال بوأته منزالً وبوأت له منزالً أي أنزلته فيه واملباءة والباءة املنزل وقوله َمقَاِعَد ِللِْقتَالِ أي مواطن 
وقال )  ٥٥القمر ( وا يف استعمال املقعد واملقام مبعىن املكان ومنه قوله تعاىل ِفى َمقَْعِد ِصْدقٍ ومواضع وقد اتسع

أي من جملسك وموضع حكمك وإمنا عرب عن األمكنة ههنا باملقاعد لوجهني )  ٣٩النمل ( قَْبلَ أَن َتقُوَم ِمن مَّقَاِمَك 
عدهم ال ينتقلوا عنها والقاعد يف مكان ال ينتقل عنه فسمى تلك األول وهو أنه عليه السالم أمرهم أن يثبتوا يف مقا

األمكنة باملقاعد تنبيهاً على أهنم مأمورون بأن يثبتوا فيها وال ينتقلوا عنها ألبتة والثاين أن املقاتلني قد يقعدون يف 
  مكنة باملقاعد هلذا الوجهاألمكنة املعينة إىل أن يالقيهم العدو فيقوموا عند احلاجة إىل احملاربة فسميت تلك األ

منزل املسألة اخلامسة قوله َوإِذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتَبّوىء الُْمْؤِمنَِني َمقَاِعَد ِللِْقَتالِ يروى أنه عليه السالم غدا من 
  عائشة رضي اهللا عنها فمشى على رجليه إىل أحد وهذا قول جماهد والواقدي فدل هذا

وقال تعاىل الطَّّيبَاِت ِللطَّّيبِنيَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنها كانت أهالً للنيب  النص على أن عائشة رضي اهللا
فدل هذا النص على أهنا مطهرة مربأة عن كل قبيح أال ترى أن ولد نوح ملا كان )  ٢٦النور ( َوالطَّيُّبونَ ِللْطَّّيبَاِت 

  امرأة لوطوكذلك )  ٤٦هود ( كافراً قال إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك 
مث قال تعاىل َواللَُّه َسِميٌع َعِليمٌ أي مسيع ألقوالكم عليم بضمائركم ونياتكم فإنا ذكرنا أنه عليه السالم شاور أصحابه 



يف ذلك احلرب فمنهم من قال له أقم باملدينة ومنهم من قال اخرج إليهم وكان لكل أحد غرض آخر فيما يقول 
  نا مسيع ملا يقولون عليم مبا يضمرونفمن موافق ومن خمالف فقال تعاىل أ

  مث قال تعاىل إِذْ َهمَّْت طَّائِفََتاِن ِمنكُْم أَن تَفَْشالَ وفيه مسائل
املسألة األوىل العامل يف قوله إِذْ َهمَّْت طَّاِئفََتاِن مِنكُْم فيه وجوه األول قال الزجاج العامل فيه التبوئة واملعىن كانت 

  ين العامل فيه قوله َسِميٌع َعِليٌم الثالث جيوز أن يكون بدالً من إِذْ غَدَْوَتالتبوئة يف ذلك الوقت الثا
املسألة الثانية الطائفتان حيان من األنصار بنو سلمة من اخلزرج وبنو حارثة من األوس ملا اهنزم عبد اهللا بن أُيب مهت 

ومن العلماء من قال إن اهللا تعاىل أهبم ) م صلى اهللا عليه وسل( الطائفتان باتباعه فعصمهم اهللا فثبتوا مع الرسول 
  ذكرمها وستر عليهما فال جيوز لنا أن هنتك ذلك الستر

املسألة الثالثة الفشل اجلنب واخلور فإن قيل اهلم بالشيء هو العزم فظاهر اآلية يدل على أن الطائفتني عزمتا على 
  الفشل والترك وذلك معصية فكيف هبما أن يقال واهللا وليهما

جلواب اهلم قد يراد به العزم وقد يراد به الفكر وقد يراد به حديث النفس وقد يراد به ما يظهر من القول الدال وا
على قوة العدو وكثرة عدده ووفور عدده ألن أي شيء ظهر من هذا اجلنس صح أن يوصف من ظهر ذلك منه بأنه 

ذْ َهمَّْت طَّاِئفََتاِن مِنكُمْ أَن َتفَْشالَ ال يدل على هم بأن يفشل من حيث ظهر منه ما يوجب ضعف القلب فكان قوله إِ
أن معصية وقعت منهما وأيضاً فبتقدير أن يقال إن ذلك معصية لكنها من باب الصغائر ال من باب الكبائر بدليل 

  قوله تعاىل َواللَُّه وَِليُُّهَما فإن ذلك اهلم لو كان من باب الكبائر ملا بقيت والية اهللا هلما
  قال تعاىل َواللَُّه َولِيُُّهَما وفيه مسائلمث 

  ) ٩احلجرات ( املسألة األوىل قرأ عبد اهللا َواللَُّه َولِيُُّهَما كقوله َوإِن طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ اقَْتَتلُواْ 
هللا تعاىل الثاين كأنه قيل املسألة الثانية يف املعىن وجوه األول أن املراد منه بيان أن ذلك اهلم ما أخرجهما عن والية ا

اهللا تعاىل ناصرمها ومتويل أمرمها فكيف يليق هبما هذا الفشل وترك التوكل على اهللا تعاىل الثالث فيه تنبيه على أن 
ذلك الفشل إمنا مل يدخل يف الوجود ألن اهللا تعاىل وليهما فأمدمها بالتوفيق والعصمة والغرض منه بيان أنه لوال 

سديده ملا ختلص أحد عن ظلمات املعاصي ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعاىل بعده هذه اآلية توفيقه سبحانه وت
  َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ

فإن قيل ما معىن ما روي عن بعضهم عند نزول هذه اآلية أنه قال واهللا ما يسرنا أنا مل هنم مبا مهت الطائفتان به وقد 
  تعاىل نأنه وليهماأخربنا اهللا 

قلنا معىن ذلك فرط االستبشار مبا حصل هلم من الشرف بثناء اهللا تعاىل وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الوالية وأن 
  تلك اهلمة ما أخرجتهم عن والية اهللا تعاىل

عتمد فيه كفايته عليه ومل يتوله بنفسه مث قال َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ التوكل تفعل من وكل أمره إىل فالن إذا 
ويف اآلية إشارة إىل أنه ينبغي أن يدفع اإلنسان ما يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على اهللا وأن يصرف اجلزع 

  عن نفسه بذلك التوكل
  ُرونََولَقَْد َنَصرَكُُم اللَُّه بَِبْدرٍ َوأَنُتْم أَِذلَّةٌ  فَاتَّقُواْ اللََّه لََعلَّكُْم َتْشكُ

يف كيفية النظم وجهان األول أنه تعاىل ملا ذكر قصة أحد أتبعها بذكر قصة بدر وذلك ألن املسلمني يوم بدر كانوا 
يف غاية الفقر والعجز والكفار كانوا يف غاية الشدة والقوة مث إنه تعاىل سلّط املسلمني على املشركني فصار ذلك من 

يتوسل إىل حتصيل غرضه ومطلوبه إال بالتوكل على اهللا واالستعانة به أقوى الدالئل على أن العاقل جيب أن ال 



وتأكيد )  ١٢٠آل عمران ( واملقصود من ذكر هذه القصة تأكيد قوله َوإِن َتْصبِرُواْ َوَتتَّقُواْ الَ َيُضرُّكُْم كَْيُدُهْم َشْيئاً 
  الثاين أنه تعاىل حكى عن الطائفتني أهنما مهتا بالفشل)  ١٢٢آل عمران ( قوله َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

به هذا الفشل مث قال َواللَُّه َوِليُُّهَما َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ يعين من كان اهللا ناصراً له ومعيناً له فكيف يليق 
لضعف ولكن ملا كان اهللا ناصراً هلم فازوا واجلنب والضعف مث أكد ذلك بقصة بدر فإن املسلمني كانوا يف غاية ا

  مبطلوهبم وقهروا خصومهم فكذا ههنا فهذا تقرير وجه النظم ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل يف بدر أقوال األول بدر اسم بئر لرجل يقال له بدر فسميت البئر باسم صاحبها هذا قول الشعيب 

غري أن ينقل إليه اسم صاحبه وهذا قول الواقدي وشيوخه وأنكروا الثاين أنه اسم للبئر كما يسمى البلد باسم من 
  قول الشعيب وهو ماء بني مكة واملدينة

املسألة الثانية أَِذلَّةٍ  مجع ذليل قال الواحدي األصل يف الفعيل إذا كان صفة أن جيمع على فعالء كظريف وظرفاء 
التضعيف ألهنم لو قالوا قليل وقلالء وخليل وخلالء وكثري وكثراء وشريك وشركاء إال أن لفظ فعالء اجتنبوه يف 

الجتمع حرفان من جنس واحد فعدل إىل أفعلة ألن من مجوع الفعيل األفعلة كجريب وأجربة وقفيز وأقفزة فجعلوه 
  األذلة مجع قلة وإمنا ذكر مجع القلة ليدل على أهنم مع ذهلم كانوا قليلني) الكشاف ( مجع ذليل أذلة قال صاحب 

وِلهِ ألة الثالثة قوله َوأَنُتْم أَِذلَّةٌ  يف موضع احلال وإمنا كانوا أذلة لوجوه األول أنه تعاىل قال َوِللَِّه الِْعزَّةُ  َوِلَرُساملس
فال بد من تفسري هذا الذل مبعىن ال ينايف مدلول هذه اآلية وذلك هو تفسريه بقلة العدد )  ٨املنافقون ( َوِللُْمْؤِمنَِني 
ل وقلة السالح واملال وعدم القدرة على مقاومة العدو ومعىن الذل الضعف عن املقاومة ونقيضه العز وضعف احلا

  وهو القوة والغلبة روي أن املسلمني كانوا ثلثمائة وبضعة عشر وما كان

مقاتل فيهم إال فرس واحد وأكثرهم كانوا رجالة ورمبا كان اجلمع منهم يركب مجالً واحداً والكفار قريبني من ألف 
ومعهم مائة فرس مع األسلحة الكثرية والعدة الكاملة الثاين لعل املراد أهنم كانوا أذلة يف زعم املشركني واعتقادهم 

)  ٨املنافقون ( ألجل قلة عددهم وسالحهم وهو مثل ما حكى اهللا عن الكفار أهنم قالوا لَُيخْرَِجنَّ االَْعزُّ ِمنَْها االْذَلَّ 
د شاهدوا الكفار يف مكة يف القوة والثروة وإىل ذلك الوقت ما اتفق هلم استيالء على أولئك الثالث أن الصحابة ق

  الكفار فكانت هيبتهم باقية يف قلوهبم واستعظامهم مقرراً يف نفوسهم فكانوا هلذا السبب يهابوهنم وخيافون منهم
َتْشكُُرونَ بتقواكم ما أنعم به عليكم من نصرته أو لعلّ اهللا مث قال تعاىل فَاتَّقُواْ اللََّه أي يف الثبات مع رسوله لََعلَّكُْم 

  ينعم عليكم نعمة أخرى تشكروهنا فوضع الشكر موضع اإلنعام ألنه سبب له
  َنيإِذْ َتقُولُ ِللُْمْؤِمنَِني أَلَْن َيكِْفيكُْم أَن يُِمدَّكُْم َربُّكُْم بِثَالَثَةِ  َءاالٍَف مَِّن الَْملَاِئكَةِ  ُمنَزِل

  ه مسائلفي
املسألة األوىل اختلف املفسرون يف أن هذا الوعد حصل يوم بدر أو يوم أُحد ويتفرع على هذين القولني بيان العامل 

والتقدير إذ )  ١٢٣آل عمران ( يف إِذْ فإن قلنا هذا الوعد حصل يوم بدر كان العامل يف إِذْ قوله َنَصرَكُُم اللَُّه 
  للمؤمنني وإن قلنا إنه حصل يوم أحد كان ذلك بدالً ثانياً من قوله َوإِذْ غََدْوَت نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة تقول

  إذا عرفت هذا فنقول
القول األول أنه يوم أحد وهو مروي عن ابن عباس والكليب والواقدي ومقاتل وحممد بن إسحاق واحلجة عليه من 

  وجوه
بألف من املالئكة قال تعاىل يف سورة األنفال ) عليه وسلم  صلى اهللا( احلجة األوىل أن يوم بدر إمنا أمد رسول اهللا 

فكيف يليق ما ذكر فيه ثالثة )  ٩األنفال ( إِذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُْم فَاسَْتجَاَب لَكُْم إِّنى ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف ّمَن الَْملَِئكَةِ  



  آالف ومخسة آالف بيوم بدر
ألفاً أو ما يقرب منه واملسلمون كانوا على الثلث منهم ألهنم كانوا ثلثمائة  احلجة الثانية أن الكفار كانوا يوم بدر

وبضعة عشر فأنزل اهللا تعاىل يوم بدر ألفاً من املالئكة فصار عدد الكفار مقابالً بعدد املالئكة مع زيادة عدد 
عدد الكفار ثالثة آالف املسلمني فال جرم وقعت اهلزمية على الكفار فكذلك يوم أحد كان عدد املسلمني ألفاً و

فكان عدد املسلمني على الثلث من عدد الكفار يف هذا اليوم كما يف يوم بدر فوعدهم اهللا يف هذا اليوم أن ينزل 
ثالثة آالف من املالئكة ليصري عدد الكفار مقابالً بعدد املالئكة مع زيادة عدد املسلمني فيصري ذلك دليالً على أن 

  ا اليوم كما هزموهم يوم بدر مث جعل الثالثةاملسلمني يهزموهنم يف هذ

آالف مخسة آالف لتزداد قوة قلوب املسلمني يف هذا اليوم ويزول اخلوف عن قلوهبم ومعلوم أن هذا املعىن إمنا 
  حيصل إذا قلنا إن هذا الوعد إمنا حصل يوم أحد

( قُواْ َويَأُْتوكُْم ّمن فَْورِِهْم هَاذَا ُيْمِدْدكُْم َربُّكُْم بَِخْمَسةِ  احلجة الثالثة أنه تعاىل قال يف هذه اآلية َبلَى إِن َتْصبِرُواْ َوَتتَّ
واملراد ويأتوكم أعداؤكم من فورهم ويوم أحد هو اليوم الذي كان يأتيهم األعداء فأما يوم بدر )  ١٢٥آل عمران 

  فاألعداء ما أتوهم بل هم ذهبوا إىل األعداء
َتقُولُ ِللُْمْؤِمنَِني أَلَْن َيكْفِيكُْم أَن ُيِمدَّكُمْ رَبُّكُْم بِثَالَثَةِ  يف يوم أحد مث إنه ما حصل هذا فإن قيل لو جرى قوله تعاىل إِذْ 

  اإلمداد لزم الكذب
واجلواب عنه من وجهني األول أن إنزاله مخسة آالف من املالئكة كان مشروطاً بشرط أن يصربوا ويتقوا يف املغامن 

فلما فات الشرط ال جرم فات ) صلى اهللا عليه وسلم ( تقوا يف املغامن بل خالفوا أمر الرسول مث أهنم مل يصربوا ومل ي
املشروط وأما إنزال ثالثة آالف من املالئكة فإمنا وعد الرسول بذلك للمؤمنني الذين بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم 

إمنا وعدهم هبذا الوعد بشرط أن ) سلم صلى اهللا عليه و( بالسكون والثبات يف تلك املقاعد فهذا يدل على أنه 
  يثبتوا يف تلك املقاعد فلما أمهلوا هذا الشرط ال جرم مل حيصل املشروط

الوجه الثاين يف اجلواب ال نسلم أن املالئكة ما نزلت روى الواقدي عن جماهد أنه قال حضرت املالئكة يوم أُحد 
أعطى اللواء معصب بن عمري فقتل مصعب فأخذه ) ه وسلم صلى اهللا علي( ولكنهم مل يقاتلوا وروي أن رسول اهللا 

تقدم يا مصعب فقال امللك لست مبصعب فعرف ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملك يف صورة مصعب فقال رسول اهللا 
أنه ملك أمد به وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أنه قال كنت أرمي السهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

  على رجل أبيض حسن الوجه وما كنت أعرفه فظننت أنه ملك فهذا ما نقوله يف تقرير هذا الوجه يومئذ فريده
إذا عرفت هذا فنقول نظم اآلية على هذا التأويل أنه تعاىل ذكر قصة أحد مث قال َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ أي 

عددهم فلقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة فكذلك هو قادر جيب أن يكون توكلهم على اهللا ال على كثرة عددهم و
على مثل هذه النصرة يف سائر املواضع مث بعد هذا أعاد الكالم إىل قصة أحد فقال إِذْ َتقُولُ ِللُْمْؤِمنَِني أَلَْن َيكِْفيكُْم 

  أَن ُيِمدَّكُْم رَبُّكُْم بِثَالَثَةِ  ءاالٍَف ّمَن الَْملَِئكَةِ 
  ن هذا الوعد كان يوم بدر وهو قول أكثر املفسرين واحتجوا على صحته بوجوهالقول الثاين أ

َيكِْفيكُْم كذا وكذا فظاهر احلجة األوىل أن اهللا تعاىل قال َولَقَدْ َنَصرَكُُم اللَُّه بَِبْدرٍ وَأَنُتمْ أَِذلَّةٌ  إِذْ َتقُولُ ِللُْمْؤِمنَِني أَلَْن 
م ببدر حينما قال الرسول للمؤمنني هذا الكالم وهذا يقتضي أنه عليه الصالة هذا الكالم يقتضي أن اهللا تعاىل نصره

  والسالم قال هذا الكالم يوم بدر
احلجة الثانية أن قلة العدد والعدد كانت يوم بدر أكثر وكان االحتياج إىل تقوية القلب ذلك اليوم أكثر فكان 



  صرف هذا الكالم إىل ذلك اليوم أوىل
لوعد بإنزال ثالثة آالف من املالئكة كان مطلقاً غري مشروط بشرط فوجب أن حيصل وهو إمنا احلجة الثالثة أن ا

حصل يوم بدر ال يوم أُحد وليس ألحد أن يقول إهنم نزلوا لكنهم ما قاتلوا ألن الوعد كان باإلمداد بثالثة آالف 
  نة حصلتمن املالئكة ومبجرد اإلنزال ال حيصل اإلمداد بل ال بد من اإلعانة واإلعا

  يوم بدر ومل حتصل يوم أحد مث القائلون هبذا القول أجابوا عن دالئل األولني فقالوا
  إمنا أمد يوم بدر بألف من املالئكة) صلى اهللا عليه وسلم ( أما احلجة األوىل وهي قولكم الرسول 

بألف مث زاد فيهم ألفني ) صلى اهللا عليه وسلم ( فاجلواب عنها من وجهني األول أنه تعاىل أمد أصحاب الرسول 
فصاروا ثالثة آالف مث زاد ألفني آخرين فصاروا مخسة آالف فكأنه عليه الصالة والسالم قال هلم ألن يكفيكم أن 

ميدكم ربكم بألف من املالئكة فقالوا بلى مث قال ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم بثالثة آالف فقالوا بلى مث قال هلم إن 
أيسركم أن ( قال ألصحابه ) صلى اهللا عليه وسلم ( كم خبمسة آالف وهو كما روي أنه تصربوا وتتقوا ميددكم رب

تكونوا ربع أهل اجلنة قالوا نعم قال أيسركم أن تكونوا ثلث أهل اجلنة قالوا نعم قال فإين أرجو أن تكونوا نصف 
  )أهل اجلنة 

ور يف سورة األنفال مث بلغهم أن بعض الوجه الثاين يف اجلواب أن أهل بدر إمنا أمدوا بألف على ما هو مذك
املشركني يريد إمداد قريش بعدد كثري فخافوا وشق عليهم ذلك لقلة عددهم فوعدهم اهللا بأن الكفار إن جاءهم 

مدد فأنا أمدكم خبمسة آالف من املالئكة مث إنه مل يأت قريشاً ذلك املدد بل انصرفوا حني بلغهم هزمية قريش 
  لمني بالزيادة على األلففاستغىن عن إمداد املس

وأما احلجة الثانية وهي قولكم إن الكفار كانوا يوم بدر ألفاً فأنزل اهللا ألفاً من املالئكة ويوم أحد ثالثة آالف فأنزل 
  اهللا ثالثة آالف

فاجلواب إنه تقريب حسن ولكنه ال يوجب أن ال يكون األمر كذلك بل اهللا تعاىل قد يزيد وقد ينقص يف العدد 
  ما يريد حبسب

  ) ١٢٥آل عمران ( وأما احلجة الثالثة وهي التمسك بقوله وََيأُْتوكُْم ّمن فَْورِِهْم 
وأصحابه قد تعرضوا للعري ثار الغضب يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( فاجلواب عنه أن املشركني ملا مسعوا أن الرسول 

حابة ملا مسعوا ذلك خافوا فأخربهم اهللا تعاىل أهنم مث إن الص) صلى اهللا عليه وسلم ( قلوهبم واجتمعوا وقصدوا النيب 
إن يأتوكم من فورهم ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة فهذا حاصل ما قيل يف تقرير هذين القولني واهللا أعلم 

  مبراده
دد الزائد املسألة الثانية اختلفوا يف عدد املالئكة وضبط األقوال فيها أن من الناس من ضم العدد الناقص إىل الع

فقالوا ألن الوعد بإمداد الثالثة ال شرط فيه والوعد بإمداد اخلمسة مشروط بالصرب والتقوى وجميء الكفار من 
فورهم فال بد من التغاير وهو ضعيف ألنه ال يلزم من كون اخلمسة مشروطة بشرط أن تكون الثالثة اليت جزؤها 

 العدد الزائد أما على تقدير األول فإن محلنا اآلية على مشروطة بذلك الشرط ومنهم من أدخل العدد الناقص يف
قصة بدر كان عدد املالئكة تسعة آالف ألنه تعاىل ذكر األلف وذكر ثالثة آالف وذكر مخسة آالف واجملموع تسعة 

آالف وإن محلناها على قصة أحد فليس فيها ذكر األلف بل فيها ذكر ثالثة آالف ومخسة آالف واجملموع مثانية 
آالف وأما على التقدير الثاين وهو إدخال الناقص يف الزائد فقالوا عدد املالئكة مخسة آالف مث ضم إليها ألفان 



آخران فال جرم وعدوا باأللف مث ضم إليه ألفان فال جرم وعدوا بثالثة آالف مث ضم إليها ألفان آخران فالم جر 
  وعدوا خبمسة

بدر بألف فقيل إن كرز بن جابر احملاريب يريد أن ميد املشركني فشق  آالف وقد حكينا عن بعضهم أنه قال أمد أهل
هلم ألن يكفيكم يعين بتقدير أن جييء املشركني مدد فاهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك على املسلمني فقال النيب 

على األلف ما جاء  تعاىل ميدكم أيضاً بثالثة آالف ومخسة آالف مث إن املشركني ما جاءهم املدد فكذا ههنا الزائد
  املسلمني فهذه وجوه كلها حمتملة واهللا أعلم مبراده

املسألة الثالثة أمجع أهل التفسري والسري أن اهللا تعاىل أنزل املالئكة يوم بدر وأهنم قاتلوا الكفار قال ابن عباس رضي 
اتلون وال يضربون وهذا قول اهللا عنهما مل تقاتل املالئكة سوى يوم بدر وفيما سواه كانوا عدداً ومدداً ال يق
  األكثرين وأما أبو بكر األصم فإنه أنكر ذلك أشد اإلنكار واحتج عليه بوجوه

احلجة األوىل إن امللك الواحد يكفي يف إهالك األرض ومن املشهور أن جربيل عليه السالم أدخل جناحه حتت 
إىل السماء وقلب عاليها سافلها فإذا حضر هو املدائن األربع لقوم لوط وبلغ جناحه إىل األرض السابعة مث رفعها 

  يوم بدر فأي حاجة إىل مقاتلة الناس مع الكفار مث بتقدير حضوره فأي فائدة يف إرسال سائر املالئكة
احلجة الثانية أن أكابر الكفار كانوا مشهورين وكل واحد منهم مقابله من الصحابة معلوم وإذا كان كذلك امتنع 

  ئكةإسناد قتله إىل املال
احلجة الثالثة املالئكة لو قاتلوا لكانوا إما أن يصريوا حبيث يراهم الناس أو ال يراهم الناس فإن رآهم الناس فإما أن 
يقال إهنم رأوهم يف صورة الناس أو يف غري صورة الناس فإن كان األول فعلى هذا التقدير صار املشاهد من عسكر 

األنفال ( بذلك وألن هذا على خالف قوله تعاىل َوُيقَلّلُكُْم ِفى أَعُْينِهِْم  الرسول ثالثة آالف أو أكثر ومل يقل أحد
وإن شاهدوهم يف صورة غري صور الناس لزم وقوع الرعب الشديد يف قلوب اخللق فإن من شاهد اجلن ال )  ٤٤

  شك أنه يشتد فزعه ومل ينقل ذلك ألبتة
فعلى هذا التقدير إذا حاربوا وحزوا الرؤوس ومزقوا البطون وأما القسم الثاين وهو أن الناس ما رأوا املالئكة 

وأسقطوا الكفار عن األفراس فحينئذ الناس كانوا يشاهدون حصول هذه األفعال مع أهنم ما كانوا شاهدوا أحداً 
ملا مل من الفاعلني ومثل هذا يكون من أعظم املعجزات وحينئذ جيب أن يصري اجلاحد ملثل هذه احلالة كافراً متمرداً و

  يوجد شيء من ذلك عرف فساد هذا القسم أيضاً
احلجة الرابعة أن هؤالء املالئكة الذين نزلوا إما أن يقال إهنم كانوا أجساماً كثيفة أو لطيفة فإن كان األول وجب 
أن يراهم الكل وأن تكون رؤيتهم كرؤية غريهم ومعلوم أن األمر ما كان كذلك وإن كانوا أجساماً لطيفة دقيقة 

  مثل اهلواء مل يكن فيهم صالبة وقوة وميتنع كوهنم راكبني على اخليول وكل ذلك مما ترونه
واعلم أن هذه الشبهة إمنا تليق مبن ينكر القرآن والنبّوة فأما من يقر هبما فال يليق به شيء من هذه الكلمات فما 

وورودها يف األخبار قريب من التواتر  كان يليق بأيب بكر األصم إنكار هذه األشياء مع أن نص القرآن ناطق هبا
روى عبد اهللا بن عمر قال ملا رجعت قريش من أحد جعلوا يتحدثون يف أنديتهم مبا ظفروا ويقولون مل نر اخليل البلق 

  وال الرجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدر والشبهة املذكورة إذا قابلناها

يفعل ما يشاء لكونه قادراً على مجيع املمكنات وحيكم ما يريد لكونه  بكمال قدرة اهللا تعاىل زالت وطاحت فإنه تعاىل
  منّزهاً عن احلاجات



املسألة الرابعة اختلفوا يف كيفية نصرة املالئكة قال بعضهم بالقتال مع املؤمنني وقال بعضهم بل بتقوية نفوسهم 
دد أهنم يشركون اجليش يف القتال إن وإشعارهم بأن النصرة هلم وبإلقاء الرعب يف قلوب الكفار والظاهر يف امل

وقعت احلاجة إليهم وجيوز أن ال تقع احلاجة إليهم يف نفس القتال وأن يكون جمرد حضورهم كافياً يف تقوية القلب 
  وزعم كثري من املفسرين أهنم قاتلوا يوم بدر ومل يقاتلوا يف سائر األيام

 الكفاية هو سد اخللة والقيام باألمر يقال كفاه أمر كذا إذا سد خلته املسألة اخلامسة قوله تعاىل أَلَْن َيكْفِيكُْم معىن
ومعىن اإلمداد إعطاء الشيء حاالً بعد حال قال املفضل ما كان على جهة القوة واإلعانة قيل فيه أمده ميده وما كان 

  ) ٢٧لقمان ( على جهة الزيادة قيل فيه مده ميده ومنه قوله وَالَْبْحُر َيُمدُُّه 
  ألة السادسة قرأ ابن عامر ُمنَزِلَني مشدد الزاي مفتوحة على التكثري والباقون بفتح الزاي خمففة ومها لغتاناملس

إمنا قدم هلم الوعد بنزول املالئكة لتقوى قلوهبم ويعزموا على الثبات ) الكشاف ( املسألة السابعة قال صاحب 
ال يكفيكم اإلمداد بثالثة آالف من املالئكة وإمنا جيء بلن اليت هي ويثقوا بنصر اهللا ومعىن أَلَْن َيكِْفيكُْم إنكار أن 

  لتأكيد النفي لالشعار بأهنم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة عددهم كاآليسني من النصر
  مَِّن الَْملَاِئكَةِ  ُمَسوِِّمَني َبلَى إِن َتْصبِرُواْ َوَتتَّقُواْ َويَأُْتوكُْم مِّن فَْورِِهْم َهاذَا ُيْمِددْكُْم َربُّكُْم بَِخْمَسةِ  َءاال ٍف

  يف اآلية مسائل
يعين بل يكفيكم اإلمداد فأوجب الكفاية مث قال إِن َتْصبِرُواْ َوَتتَّقُواْ َويَأُْتوكُمْ ) لن ( املسألة األوىل بلى إجياب ملا بعد 

ذلك العدد وهو مخسة آالف ّمن فَْورِِهْم َهاذَا يعين واملشركون يأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم بأكثر من 
فجعل جميء مخسة آالف من املالئكة مشروطة ثالثة أشياء الصرب والتقوى وجميء الكفار على الفور فلما مل توجد 

  هذه الشرائط ال جرم مل يوجد املشروط
قيل إنه )  ٤٠هود ( لتَّنُّوُر املسألة الثانية الفور مصدر من فارت القدر إذا غلت قال تعاىل حَتَّى إِذَا َجاء أَمُْرَنا َوفَاَر ا

أول ارتفاع املاء منه مث جعلوا هذه اللفظة استعارة يف السرعة يقال جاء فالن ورجع من فوره ومنه قول األصوليني 
  األمر للفور أو التراخي واملعىن حدة جميء العدو وحرارته وسرعته

ر الواو أي معلمني علموا أنفسهم بعالمات خمصوصة املسألة الثالثة قرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم ُمَسوِّمَني بكس
وأكثر األخبار أهنم سوموا خيوهلم بعالمات جعلوها عليها والباقون بفتح الواو أي سومهم اهللا أو مبعىن أهنم سوموا 

غريه أنفسهم فكان يف املراد من التسومي يف قوله ُمَسّوِمَني قوالن األول السومة العالمة اليت يعرف هبا الشيء من 
وهذه العالمة يعلمها الفارس يوم اللقاء ليعرف )  ١٤آل عمران ( ومضى شرح ذلك يف قوله َوالْخَْيلِ الُْمَسوََّمةِ  

قال ابن عباس كانت ) سوموا فإن املالئكة قد سومت ( قال يوم بدر ) صلى اهللا عليه وسلم ( هبا ويف اخلرب أن النيب 
لصفر وخيوهلم وكانوا على خيل بلق بأن علقوا الصوف األبيض يف نواصيها املالئكة قد سوموا أنفسهم بالعمائم ا

وأذناهبا وروي أن محزة بن عبد املطلب كان يعلم بريشة نعامة وأن علياً كان يعلم بصوفة بيضاء وأن الزبري كان 
  يتعصب بعصابة صفراء وأن أبا دجانة كان يعلم بعصابة محراء

نه مبعىن املرسلني مأخوذاً من اإلبل السائمة املرسلة يف الرعي تقول أمست اإلبل إذا القول الثاين يف تفسري املسومني إ
أرسلتها ويقال يف التكثري سومت كما تقول أكرمت وكرمت فمن قرأ ُمَسّوِمَني بكسر الواو فاملعىن أن املالئكة 

اىل أرسلهم على املشركني أرسلت خيلها على الكفار لقتلهم وأسرهم ومن قرأ بفتح الواو فاملعىن أن اهللا تع
  ليهلكوهم كما هتلك املاشية النبات واحلشيش

زِيزِ الَْحكِيمِ ِلَيقْطََع طََرفاً مَِّن الَِّذيَن َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِالَّ ُبْشَرى لَكُْم َوِلَتطَْمِئنَّ قُلُوُبكُْم بِِه َوَما النَّْصرُ إِالَّ ِمْن ِعنِد اللَِّه الَْع



  َيكْبِتَُهْم فََينقَِلُبواْ خَآِئبَِنيكَفَُروا أَْو 
الكناية يف قوله َوَما َجَعلَُه اللَُّه عائدة على املصدر كأنه قال وما جعل اهللا املدد واإلمداد إال بشرى لكم بأنكم 

األنعام ( َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق  تنصرون فدل يُْمِدْدكُْم على اإلمداد فكىن عنه كما قال َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه
معناه وإن أكله لفسق فدل َتأْكُلُواْ على األكل فكىن عنه وقال الزجاج َوَما َجَعلَُه اللَُّه أي ذكر املدد إِالَّ )  ١٢١

( ءاَمُنواْ ُبشَْرى والبشرى اسم من اإلبشار ومضى الكالم يف معىن التبشري يف سورة البقرة يف قوله َوَبّشرِ الَِّذيَن 
  ) ٢٥البقرة 

  مث قال َوِلَتطَْمِئنَّ قُلُوُبكُْم بِِه وفيه سؤال
وهو أن قوله َوِلَتطَْمِئنَّ فعل وقوله إِالَّ ُبْشَرى اسم وعطف الفعل على االسم مستنكر فكان الواجب أن يقال إال 

ل عنه إىل عطف الفعل على بشرى لكم واطمئناناً أو يقال إال ليبشركم ولتطمئن قلوبكم به فلم ترك ذلك وعد
  االسم

  واجلواب عنه من وجهني األول يف ذكر اإلمداد مطلوبان وأحدمها أقوى يف املطلوبية من اآلخر

فأحدمها إدخال السرور يف قلوهبم وهو املراد بقوله إِالَّ ُبْشَرى والثاين حصول الطمأنينة على أن إعانة اهللا ونصرته 
ذا هو املقصود األصلي ففرق بني هاتني العبارتني تنبيهاً على حصول التفاوت بني معهم فال جيبنوا عن احملاربة وه

هذين األمرين يف املطلوبية فكونه بشرى مطلوب ولكن املطلوب األقوى حصول الطمأنينة فلهذا أدخل حرف 
وملا )  ٨النحل ( َحِمَري ِلَتْركَُبوَها َوزِيَنةً  التعليل على فعل الطمأنينة فقال َوِلَتطَْمِئنَّ ونظريه قوله وَالَْخْيلَ َوالْبَِغالَ وَالْ

كان املقصود األصلي هو الركوب أدخل حرف التعليل عليها فكذا ههنا الثاين قال بعضهم يف اجلواب الواو زائدة 
  والتقدير وما جعله اهللا إال بشرى لكم لتطمئن به قلوبكم

الغرض منه أن يكون توكلهم على اهللا ال على املالئكة وهذا تنبيه على أن إميان مث قال َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعنِد اللَِّه و
العبد ال يكمل إال عند اإلعراض عن األسباب واإلقبال بالكلية على مسبب األسباب أو قوله الَعزِيُز احلَِكيُم فالعزيز 

عباد وال يعجز عن إجابة الدعوات إشارة إىل كمال قدرته واحلكيم إشارة إىل كمال علمه فال خيفى عليه حاجات ال
  وكل من كان كذلك مل يتوقع النصر إال من رمحته وال اإلعانة إال من فضله وكرمه

يمِ اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِك مث قال ِلَيقْطََع طََرفاً ّمَن الَِّذيَن كَفَُرواْ والالم يف ِلَيقْطََع طََرفاً متعلق بقوله َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعنِد
واملعىن أن املقصود من نصركم بواسطة إمداد املالئكة هو أن يقطعوا طرفاً من الذين كفروا أي يهلكوا طائفة منهم 
 ويقتلوا قطعة منهم قيل إنه راجع إىل قوله َوِلَتطَْمِئنَّ قُلُوُبكُْم بِِه ِلَيقْطََع طََرفاً ولكنه ذكر بغري حرف العطف ألنه إذا

البعض جاز حذف العاطف وهو كما يقول السيد لعبده أكرمتك لتخدمين لتعينين لتقوم كان البعض قريباً من 
خبدميت حذف العاطف ألن البعض يقرب من البعض فكذا ههنا وقوله طََرفاً أي طائفة وقطعة وإمنا حسن يف هذا 

هذا يوافق قوله املوضع ذكر الطرف ومل حيسن ذكر الوسط ألنه ال وصول إىل الوسط إال بعد األخذ من الطرف و
  ) ٤١الرعد ( وقوله أََو لَْم َيرَْواْ أَنَّا نَأِْتى االْْرَض َننقُصَُها ِمْن أَطَْرافَِها )  ١٢٣التوبة ( تعاىل قَاِتلُواْ الَِّذيَن َيلُوَنكُْم 

ر واملراد به مث قال أَْو َيكْبَِتُهمْ الكبت يف اللغة صرع الشيء على وجهه يقال كبته فانكبت هذا تفسريه مث قد يذك
االخزاء واإلهالك واللعن واهلزمية والغيظ اإلذالل فكل ذلك ذكره املفسرون يف تفسري الكبت وقوله خَاِئبَِني اخليبة 

هي احلرمان والفرق بني اخليبة وبني اليأس أن اخليبة ال تكون إال بعد التوقع وأما اليأس فإنه قد يكون بعد التوقع 
  نقيض اخليبة الظفر واهللا أعلموقبله فنقيض اليأس الرجاء و

  لَْيسَ لََك ِمَن االٌّ ْمرِ َشىْ ٌء أَْو َيُتوَب َعلَْيهِْم أَْو يَُعذِّبَُهْم فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ



  يف اآلية مسائل
  املسألة األوىل يف سبب نزول هذه اآلية قوالن األول وهو املشهور أهنا نزلت يف قصة أحد مث

وا على ثالثة أوجه أحدها أنه أراد أن يدعو على الكفار فنزلت هذه اآلية والقائلون هبذا القائلون هبذا القول اختلف
ذكروا احتماالت أحدها روي أن عتبة بن أيب وقاص شجه وكسر رباعيته فجعل ميسح الدم عن وجهه وسامل موىل 

مث ) يدعوهم إىل رهبم  كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو( أيب حذيفة يغسل عن وجهه الدم وهو يقول 
صلى اهللا ( أراد أن يدعو عليهم فنزلت هذه اآلية وثانيها ما روى سامل بن عبد اهللا عن أبيه عبد اهللا بن عمر أن النيب 

) اللّهم العن أبا سفيان اللّهم العن احلرث بن هشام اللّهم العن صفوان بن أُمية ( لعن أقواماً فقال ) عليه وسلم 
أَْو َيتُوَب َعلَْيهِْم فتاب اهللا على هؤالء وحسن إسالمهم وثالثها أهنا نزلت يف محزة بن عبد املطلب  فنزلت هذه اآلية

فنزلت هذه ) ألمثلن منهم بثالثني ( ملا رآه ورأى ما فعلوا به من املثلة قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك ألنه 
أحد فنزلت هذه اآلية عند الكل فال ميتنع محلها على كل اآلية قال القفال رمحه اهللا وكل هذه األشياء حصلت يوم 

أراد أن يلعن املسلمني ) صلى اهللا عليه وسلم ( االحتماالت الثاين يف سبب نزول هذه اآلية أهنا نزلت بسبب أنه 
  الذين خالفوا أمره والذين اهنزموا فمنعه اهللا من ذلك وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

أراد أن يستغفر للمسلمني الذين اهنزموا وخالفوا أمره ويدعو عليهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( الثالث أنه الوجه 
  فنزلت اآلية فهذه االحتماالت والوجوه كلها مفرعة على قولنا إن هذه اآلية نزلت يف قصة أحد

بعث مجعاً من خيار أصحابه إىل أهل ) صلى اهللا عليه وسلم ( القول الثاين أهنا نزلت يف واقعة أخرى وهي أن النيب 
( بئر معونة ليعلموهن القرآن فذهب إليهم عامر بن الطفيل مع عسكره وأخذهم وقتلهم فجزع من ذلك الرسول 

جزعاً شديداً ودعا على الكفار أربعني يوماً فنزلت هذه اآلية هذا قول مقاتل وهو بعيد ألن ) صلى اهللا عليه وسلم 
لى أن هذه اآلية يف قصة أحد وسياق الكالم يدل عليه وإلقاء قصة أجنبية عن أول الكالم أكثر العلماء اتفقوا ع

  وآخره غري الئق
يفعل فيه فعالً وكانت ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية ظاهر هذه اآلية يدل على أهنا وردت يف أمر كان النيب 

ذلك الفعل إن كان بأمر اهللا تعاىل فكيف منعه اهللا منه وإن  هذه اآلية كاملنع منه وعند هذا يتوجه اإلشكال وهو أن
وأيضاً دلت اآلية )  ٣النجم ( قلنا إنه ما كان بأمر اهللا تعاىل وبإذنه فكيف يصح هذا مع قوله َوَما َينِطُق َعنِ الْهََوى 

فلم منعه اهللا وإن كان  على عصمة األنبياء عليهم الصالة والسالم فاألمر املمنوع عنه يف هذه اآلية إن كان حسناً
  قبيحاً فكيف يكون فاعله معصوماً

صلى ( واجلواب من وجوه األول أن املنع من الفعل ال يدل على أن املمنوع منه كان مشتغالً به فإنه تعاىل قال للنيب 
م ما أشرك قط وقال وأنه عليه الصالة والسال)  ٦٥الزمر ( لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك ) اهللا عليه وسلم 

فهذا ال يدل على أنه ما كان يتقي اهللا مث قال َوالَ ُتِطعِ الْكَافِرِيَن )  ١األحزاب ( مُّنَتِظُرونَ ياأَيَُّها النَّبِىّ  اتَّقِ اللََّه 
لة وهذا ال يدل على أنه أطاعهم والفائدة يف هذا املنع أنه ملا حصل ما يوجب الغم الشديد والغضب العظيم وهو مث

عمه محزة وقتل املسلمني والظاهر أن الغضب حيمل اإلنسان على ما ال ينبغي من القول والفعل فألجل أن ال تؤدي 
مشاهدة تلك املكاره إىل ما ال يليق من القول والفعل نص اهللا تعاىل على املنع تقوية لعصمته وتأكيداً لطهارته والثاين 

ن ذلك من باب ترك األفضل واألوىل فال جرم أرشده اهللا إىل اختيار لعله عليه الصالة والسالم إن فعل لكنه كا
  األفضل واألوىل ونظريه قوله تعاىل َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ بِِمثْلِ



كأنه تعاىل قال إن )  ١٢٧ ١٢٦النحل ( َما ُعوِقْبُتْم بِِه َولَِئن َصَبرُْتْم لَُهَو َخْيٌر لّلصَّابِريَن وَاْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِاللَِّه 
كنت تعاقب ذلك الظامل فاكتف باملثل مث قال ثانياً وإن تركته كان ذلك أوىل مث أمره أمراً جازماً بتركه فقال وَاصْبِْر 

  َوَما َصْبُركَ إِالَّ بِاللَِّه
ذن ربه فيه فنص اهللا تعاىل ملا مال قلبه إىل اللعن عليهم استأ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الثالث يف اجلواب لعلّه 

  على املنع منه وعلى هذا التقدير ال يدل هذا النهي على القدح يف العصمة
املسألة الثالثة قوله لَْيسَ لََك ِمَن االْْمرِ َشىْ ء فيه قوالن األول أن معناه ليس لك من قصة هذه الواقعة ومن شأن 

أحدمها ليس لك من مصاحل عبادي شيء إال ما أوحي هذه احلادثة شيء وعلى هذا فنقل عن املفسرين عبارات 
إليك وثانيها ليس لك من مسألة إهالكهم شيء ألنه تعاىل أعلم باملصاحل فرمبا تاب عليهم وثالثها ليس لك يف أن 

  يتوب اهللا عليهم وال يف أن يعذهبم شيء
خلقي شيء إال إذا كان على وفق أمري والقول الثاين أن املراد هو األمر الذي يضاد النهي واملعىن ليس لك من أمر 

وعلى القولني فاملقصود من )  ٤الروم ( وقوله ِللَِّه االْْمُر ِمن قَْبلُ َوِمن َبْعُد )  ٦٢األنعام ( وهو كقوله أَالَ لَُه الُْحكُْم 
أكمل درجات من كل فعل وقول إال ما كان بإذنه وأمره وهذا هو اإلرشاد إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( اآلية منعه 

العبودية مث اختلفوا يف أن املنع من اللعن ألي معىن كان منهم من قال احلكمة فيه أنه تعاىل رمبا علم من حال بعض 
الكفار أنه يتوب أو إن مل يتب لكنه علم أنه سيولد منه ولد يكون مسلماً براً تقياً وكل من كان كذلك فإن الالئق 

نيا وأن يصرف عنه اآلفات إىل أن يتوب أو إىل أن حيصل ذلك الولد فإذا حصل دعاء برمحة اهللا تعاىل أن ميهله يف الد
( الرسول عليهم باإلهالك فإن قبلت دعوته فات هذا املقصود وإن مل تقبل دعوته كان ذلك كاالستخفاف بالرسول 

ل إىل علم اهللا تعاىل ومنهم فألجل هذا املعىن منعه اهللا تعاىل من اللعن وأمره بأن يفوض الك) صلى اهللا عليه وسلم 
من قال املقصود منه إظهار عجز العبودية وأن ال خيوض العبد يف أسرار اهللا تعاىل يف ملكه وملكوته هذا هو األحسن 

  عندي واألوفق ملعرفة األصول الدالة على حقيقة الربوبية والعبودية
ني أحدمها أن قوله أَوْ َيُتوَب َعلَْيهِْم عطف على ما قبله املسألة الرابعة ذكر الفّراء والزجاج وغريمها يف هذه اآلية قول

والتقدير ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذهبم ويكون قوله لَْيَس لََك ِمَن االْْمرِ َشىْ ء 
فعلى هذا القول  كالكالم األجنيب الواقع بني املعطوف واملعطوف عليه كما تقول ضربت زيداً فاعلم ذلك عمراً

  هذه اآلية متصلة مبا قبلها
والقول الثاين أن معىن أَْو ههنا معىن حىت أو إال أن كقولك أللزمنك أو تعطيين حقي واملعىن إال أن تعطيين أو حىت 

  تعطيين ومعىن اآلية ليس لك من أمرهم شيء إال أن يتوب اهللا عليهم فتفرح حباهلم أو يعذهبم فتتشفى منهم
خلامسة قوله تعاىل أَْو َيتُوَب َعلَْيهِْم مفسر عند أصحابنا خبلق التوبة فيهم وذلك عبارة عن خلق الندم فيهم املسألة ا

على ما مضى وخلق العزم فيهم على أن ال يفعلوا مثل ذلك يف املستقبل قال أصحابنا وهذا املعىن متأكد بربهان 
  متعلقة بترك فعل منالعقل وذلك ألن الندم عبارة عن حصول إرادة يف املضي 

األفعال يف املستقبل وحصول اإلرادات والكراهات يف القلب ال يكون بفعل العبد ألن فعل العبد مسبوق باإلرادة 
فلو كانت اإلرادات فعالً للعبد الفتقر العبد يف فعل تلك اإلرادة إىل إرادة أخرى ويلزم التسلسل وهو حمال فعلمنا 

القلب ليس إال بتخليق اهللا تعاىل وتكوينه إبتداء وملا كانت التوبة عبارة عن الندم  أن حصول اإلرادة والكراهات يف
والعزم وكل ذلك من جنس اإلرادات والكراهات علمنا أن التوبة ال حتصل للعبد إال خبلق اهللا تعاىل فصار هذا 

املعتزلة فإهنم فسروا قوله أَوْ َيُتوَب َعلَْيهِمْ إما  الربهان مطابقاً ملا دل عليه ظاهر القرآن هو قوله أَْو َيتُوَب َعلَْيهِْم وأما



  بفعل األلطاف أو بقبول التوبة
  أما قوله تعاىل فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ ففيه مسائل

املسألة األوىل إن كان الغرض من اآلية منعه من الدعاء على الكفر صح الكالم وهو أنه تعاىل مساهم ظاملني ألن 
وإن كان الغرض منها منعه من الدعاء على املسلمني )  ١٣لقمان ( إِنَّ الشّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم الشرك ظلم قال تعاىل 

  الذين خالفوا أمره صح الكالم أيضاً ألن من عصى اهللا فقد ظلم نفسه
يكون املسألة الثانية حيتمل أن يكون املراد من العذاب املذكور يف هذه اآلية عذاب الدنيا وهو القتل واألسر وأن 

  عذاب اآلخرة وعلى التقديرين فعلم ذلك مفوض إىل اهللا
املسألة الثالثة قوله تعاىل فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ مجلة مستقلة إال أن املقصود من ذكرها تعليل حسن التعذيب واملعىن أو 

  يعذهبم فإنه إن عذهبم إمنا يعذهبم ألهنم ظاملون
  األرض َيغِْفُر ِلَمن َيَشآُء َوُيَعذُِّب َمن َيَشآُء وَاللَُّه غَفُوٌر رَّحِيٌم َوللَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفى

  فيه مسألتان
املسألة األوىل إن املقصود من هذا تأكيد ما ذكره أوالً من قوله لَْيَس لََك ِمَن االْْمرِ َشىْ ء واملعىن أن األمر إمنا يكون 

هللا تعاىل فاألمر يف السماوات واألرض ليس إال هللا وهذا برهان ملن له امللك وملك السماوات واألرض ليس إال 
  قاطع

ألن املراد اإلشارة إىل احلقائق واملاهيات ) من ( املسألة الثانية إمنا قال َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ ومل يقل 
  فدخل فيه الكل

لم أن أصحابنا حيتجون هبذه اآلية على أنه سبحانه له أن يدخل اجلنة أما قوله َيْغِفُر ِلَمن َيَشاء َوُيَعذُّب َمن َيَشاء فاع
حبكم إالهيته مجيع الكفار واملردة وله أن يدخل النار حبكم إالهيته مجيع املقربني والصّديقني وأنه ال اعتراض عليه يف 

  فعل هذه األشياء وداللة اآلية على هذا املعىن ظاهرة والربهان العقلي

وذلك أن فعل العبد يتوقف على اإلرادة وتلك اإلرادة خملوقة هللا تعاىل فإذا خلق اهللا تلك اإلرادة  يؤكد ذلك أيضاً
أطاع وإذا خلق النوع اآلخر من اإلرادة عصى فطاعة العبد من اهللا ومعصيته أيضاً من اهللا وفعل اهللا ال يوجب على 

لعقاب بل الكل من اهللا حبكم إالهيته وقهره وقدرته اهللا شيئاً ألبتة فال الطاعة توجب الثواب وال املعصية توجب ا
فصح ما ادعيناه أنه لو شاء يعذب مجيع املقربني حسن منه ولو شاء يرحم مجيع الفراعنة حسن منه ذلك وهذا 

  الربهان هو الذي دل عليه ظاهر قوله تعاىل َيغِْفُر ِلَمن َيَشاء َويَُعذُّب َمن َيَشاء
  يغفر للكفار وال يعذب املالئكة واألنبياء فإن قيل أليس أنه ثبت أنه ال

قلنا مدلول اآلية أنه لو أراد لفعل وال اعتراض عليه وهذا القدر ال يقتضي أنه يفعل أو ال يفعل وهذا الكالم يف غاية 
  الظهور

رمحة واملغفرة مث ختم الكالم بقوله َواللَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم واملقصود بيان أنه وإن حسن كل ذلك منه إال أن جانب ال
  غالب ال على سبيل الوجوب بل على سبيل الفضل واإلحسان

بداية اجلزء التاسع من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى الرازى 
  الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 



  األوىل: الطبعة 
  ٣٢/ عدد األجزاء 

 وَاتَّقُواْ النَّاَر الَِّتى أُِعدَّْت ِللْكَافِرِيَن َياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ َتأْكُلُواْ الرَِّبا أَْضَعافاً مَُّضاَعفَةً  َواتَّقُواْ اللََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ
  لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ َوأَِطيعُواْ اللََّه وَالرَّسُولَ

اعلم أن من الناس من قال انه تعاىل ملا شرح عظيم نعمه على املؤمنني فيما يتعلق بارشادهم إىل األصلح هلم يف أمر 
الدين ويف أمر اجلهاد أتبع ذلك مبا يدخل يف األمر والنهي والترغيب والتحذير فقال رَِّحيٌم َياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ 

أْكُلُواْ الرَّبا وعلى هذا التقدير تكون هذه اآلية ابتداء كالم وال تعلق هلا مبا قبلها وقال القفال رمحه اهللا حيتمل أن َت
يكون ذلك متصال مبا تقدم من جهة أن املشركني إمنا أنفقوا على تلك العساكر أمواال مجعوها بسبب الربا فلعل 

لى الربا حىت جيمعوا املال وينفقوه على العسكر فيتمكنون من االنتقام ذلك يصري داعياً للمسلمني إىل االقدام ع
  منهم فال جرم هناهم اهللا عن ذلك ويف قوله أَضَْعافاً مَُّضاَعفَةً  مسألتان

املسألة األوىل كان الرجل يف اجلاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم إىل أجل فاذا جاء األجل ومل يكن املديون 
املال قال زد يف املال حىت أزيد يف األجل فرمبا جعله مائتني مث إذا حل األجل الثاين فعل ذلك مث إىل  واجدا لذلك

  آجال كثرية فيأخذ بسبب تلك املائة أضعافها فهذا هو املراد من قوله أَْضَعافاً مَُّضاَعفَةً 
  املسألة الثانية انتصب أَْضَعافًا على احلال

  لََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَمث قال تعاىل َواتَّقُواْ ال
اعلم أن اتقاء اهللا يف هذا النهي واجب وأن الفالح يتوقف عليه فلو أكل ومل يتق زال الفالح وهذا تنصيص على أن 

مْ الربا من الكبائر ال من الصغائر وتفسري قوله لََعلَّكُمْ تقدم يف سورة البقرة يف قوله اعُْبُدواْ رَبَّكُُم الَِّذىْ  َخلَقَكُ
  َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ ومتام الكالم يف الربا أيضا مر يف سورة البقرة

  مث قال َواتَّقُواْ النَّاَر الَِّتى أُِعدَّْت ِللْكَافِرِيَن وفيه سؤاالت األول أن النار اليت أعدت للكافرين

  كيق قال وَاتَّقُواْ النَّاَر الَِّتى أُِعدَّتْ ِللْكَافِرِيَنتكون بقدر كفرهم وذلك أزيد مما يستحقه املسلم بفسقه ف
  واجلواب تقدير اآلية اتقوا أن جتحدوا حترمي الربا فتصريوا كافرين

السؤال الثاين ظاهر قوله أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن يقتضي أهنا ما أعدت إال للكافرين وهذا يقتضي القطع بأن أحدا من 
  ر وهو على خالف سائر اآلياتاملؤمنني ال يدخل النا

واجلواب من وجوه األول أنه ال يبعد أن يكون يف النار دركات أعد بعضها للكفار وبعضها للفساق فقوله النَّارَ 
الَِّتى أُِعدَّْت ِللْكَافِرِيَن اشارة اىل تلك الدركات املخصوصة اليت أعدها اهللا للكافرين وهذا ال مينع ثبوت دركات 

أعدها اهللا لغري الكافرين الثاين أن كون النار معدة للكافرين ال مينع دخول املؤمنني فيها ألنه ملا كان  أخرى يف النار
أكثر أهل النار هم الكفار فألجل الغلبة ال يبعد أن يقال اهنا معدة هلم كما أن الرجل يقول لدابة ركبها احلاجة من 

ون صادقا يف ذلك وان كان هو قد ركبها يف تلك الساعة احلوائح إمنا أعددت هذه الدابة للقاء املشركني فيك
  لغرض آخر فكذا ههنا

الوجه الثالث يف اجلواب أن القرآن كالسورة الواحدة فهذه اآلية دلت على أن النار معدة للكافرين وسائر اآليات 
ِفيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم خََزَنُتَها أَلَْم  دالة أيضا على أهنا معدة ملن سرق وقتل وزىن وقذف ومثاله قوله تعاىل كُلََّما أُلِْقىَ 

 ٩٤الشعرا ( وليس جلميع الكفار يقال ذلك وأيضا قال تعاىل فَكُْبِكبُواْ ِفيَها ُهْم وَالَْغاُوونَ )  ٨امللك ( َيأِْتكُْم َنذِيٌر 



كن ملا كانت هذه الشرائط مذكورة وليس هذا صفة مجيعهم ول)  ٩٨الشعرا ( اىل قوله إِذْ ُنَسوّيكُْم بَِرّب الَْعالَِمَني ) 
  يف سائر السور كانت كاملذكورة ههنا فكذا فيما ذكرناه واهللا أعلم

الوجه الرابع ان قوله أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن اثبات كوهنا معدة هلم وال يدل على احلصر كما أن قوله يف اجلنة أُِعدَّتْ 
  ال يدخلها سواهم من الصبيان واجملانني واحلور العنيال يدل على أنه )  ١٣٣آل عمران ( ِللُْمتَِّقَني 

الوجه اخلامس أن املقصود من وصف النار بأهنا أعدت للكافرين تعظيم الزجر وذلك ألن املؤمنني الذين خوطبوا 
 باتقاء املعاصي إذا علموا باهنم مىت فارقوا التقوى أدخلوا النار املعدة للكافرين وقد تقرر يف عقوهلم عظم عقوبة

الكفار كان انزجارهم عن املعاصي أمت وهذا مبنزلة أن خيوف الوالد ولده بأنك ان عصيتين أدخلتك دار السباع وال 
  يدل ذلك على أن تلك الدار ال يدخلها غريهم فكذا ههنا
  السؤال الثالث هل تدل اآلية على أن النار خملوقة اآلن أم ال

  اضي فال بد أن يكون قد دخل ذلك الشيء يف الوجوداجلواب نعم ألن قوله أُِعدَّتْ إخبار عن امل
رة يف مث قال تعاىل َوأَِطيعُواْ اللََّه َوالرَُّسولَ لَعَلَّكُْم ُتْرَحُمونَ وملا ذكر الوعيد ذكر الوعد بعده على ما هو العادة املستم

حني أمرهم ) عليه وسلم  صلى اهللا( القرآن وقال حممد بن إسحاق بن يسار هذه اآلية معاتبة للذين عصوا الرسول 
( مبا أمرهم يوم أحد وقالت املعتزلة هذه اآلية دالة على أن حصول الرمحة موقوف على طاعة اهللا وطاعة الرسول 

وهذا عام فيدل الظاهر على أن من عصى اهللا ورسوله يف شيء من األشياء أنه ليس أهال ) صلى اهللا عليه وسلم 
  وعيدللرمحة وذلك يدل على قول أصحاب ال

  َوَسارِعُوا إِلَى َمْغِفَرةٍ مِّن رَّبِّكُْم َوَجنَّةٍ  َعْرُضَها السََّماَواُت واألرض أُِعدَّتْ ِللُْمتَِّقَني
  فيه مسائل

املسألة األوىل قرأ نافع وابن عامر سارعوا بغري واو وكذلك هو يف مصاحف أهل املدينة والشام والباقون بالواو 
راق ومصحف عثمان فمن قرأ بالواو عطفها على ما قبلها والتقدير أطيعوا اهللا وكذلك هو يف مصاحف مكة والع

كالشيء )  ٣٢آل عمران ( والرسول وسارعوا ومن ترك الواو فالنه جعل قوله سارعوا وقوله قُلْ أَِطيُعواْ اللََّه 
  الواحد ولقرب كل واحد منها من اآلخر يف املعىن أسقط العاطف

املؤمنون ( ونسارع )  ٦١املؤمنون ( الكسائي اإلمالة يف سارعوا راجُِعونَ أُْولَِئَك ُيَسارُِعونَ املسألة الثانية روي عن 
  وذلك جائز ملكان الراء املسكورة ومينع كما املفتوحة اإلمالة كذلك املسكورة مييلها)  ٦٥

وال شك أن املوجب للمغفرة املسألة الثالثة قالوا يف الكالم حذف واملعىن وسارعوا اىل ما يوجب مغفرة من ربكم 
ليس اال فعل املأمورات وترك املنهيات فكان هذا أمرا باملسارعة اىل فعل املأمورات وترك املنهيات ومتسك كثري من 

األصوليني هبذه اآلية يف أن ظاهر األمر يوجب الفور ومينع من التراخي ووجهه ظاهر وللمفسرين فيه كلمات 
م أقول وجهه ظاهر ألنه ذكر املغفرة على سبيل التنكري واملراد منه املغفرة العظيمة إحداها قال ابن عباس هو اإلسال

املتناهية يف العظم وذلك هو املغفرة احلاصلة بسبب اإلسالم الثاين روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال 
الص وهو قول عثمان بن عفان هو أداء الفرائض ووجهه أن اللفظ مطلق فيجب أن يعم الكل والثالث انه االخ

ِلِصنيَ رضي اهللا عنه ووجهه أن املقصود من مجيع العبادات االخالص كما قال الَْبّيَنةُ  َوَما أُِمُرواْ إِالَّ ِلَيعُْبُدواْ اللََّه ُمْخ
د بن اسحاق الرابع قال أبو العالية هو اهلجرة واخلامس أنه اجلهاد وهو قول الضحاك وحمم)  ٥البينه ( لَُه الّديَن 

اىل متام ستني آية نزل يف يوم أحد فكان كل هذه )  ١٢١آل عمران ( قال ألن من قوله َوإِذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك 
األوامر والنواهي خمتصة مبا يتعلق بباب اجلهاد السادس قال سعيد بن جبري اهنا التكبرية األوىل والسابع قال عثمان 



ل عكرمة إهنا مجيع الطاعات ألن اللفظ عام فيتناول الكل والتاسع قال األصم اهنا الصلوات اخلمس والثامن قا
سارعوا أي بادروا اىل التوبة من الربا والذنوب والوجه فيه أنه تعاىل هنى أوال عن الربا مث قال َوَسارِعُواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ  

م النهي عنه واألوىل ما تقدم من وجوب محله على ّمن رَّّبكُْم فهذا يدل على أن املراد منه املسارعة يف ترك ما تقد
أداء الواجبات والتوبة عن مجيع احملظورات ألن اللفظ عام فال وجه يف ختصيصه مث أنه تعاىل بني أنه كما جتب 

ا املسارعة إىل املغفرة فكذلك جتب املسارعة إىل اجلنة وإمنا فصل بينهما ألن الغفران معناه إزالة العقاب واجلنة معناه
إيصال الثواب فجمع بينهما لألشعار بأنه ال بد للمكلف من حتصيل األمرين فأما وصف اجلنة بأن عرضها السموات 

فمعلوم أن ذلك ليس حبقيقة ألن نفس السموات ال تكون عرضا للجنة فاملراد كعرض السموات واألرض وههنا 
  سؤاالت

وفيه وجوه األول أن املراد لو جعلت السموات  السؤال األول ما معىن أن عرضها مثل عرض السموات واألرض
واألرضون طبقا طبقا حبيث يكون كل واحدة من تلك الطبقات سطحا مؤلفا من أجزاء ال تتجزأ مث وصل البعض 
بالبعض طبقا واحدا لكان ذلك مثل عرض اجلنة وهذا غاية يف السعة ال يعلمها إال اهللا والثاين أن اجلنة اليت يكون 

ض السموات واألرض إمنا تكون للرجل الواحد ألن االنسان إمنا يرغب فيما يصري ملكا فال بد وأن عرضها مثل عر
تكون اجلنة اململوكة لكل واحد مقدارها هذا الثالث قال أبو مسلم وفيه وجه آخر وهو أن اجلنة لو عرضت 

ء اآلخر عرضته عليه وعارضته بالسموات واألرض على سبيل البيع لكانتا مثنا للجنة تقول إذا بعت الشيء بالشي
به فصار العرض يوضع موضع املساواة بني الشيئني يف القدر وكذا أيضا معىن القيمة ألهنا مأخوذة من مقاومة الشيء 

بالشيء حىت يكون كل واحد منهما مثال لآلخر الرابع املقصود املبالغة يف وصف سعة اجلنة وذلك ألنه ال شيء 
فان أطول األشياء بقاء )  ١٠٧هود ( وله خَاِلِديَن ِفيَها َما َداَمتِ السََّماوَاِت َواالْْرَض عندنا أعرض منهما ونظريه ق

  عندنا هو السموات واألرض فخوطبنا على وفق ما عرفناه فكذا ههنا
  السؤال الثاين مل خص العرض بالذكر

ظم ونظريه قوله بَطَائُِنَها ِمْن إِْستَْبَرقٍ واجلواب فيه وجهان األول أنه ملا كان العرض ذلك فالظاهر أن الطول يكون أع
وإمنا ذكر البطائن ألن من املعلوم أهنا تكون أقل حاال من الظهارة فاذا كانت البطانة هكذا فكيف )  ٥٤الرمحن ( 

الظهارة فكذا ههنا إذا كان العرض هكذا فكيف الطول والثاين قال القفال ليس املراد بالعرض ههنا ما هو خالف 
ل بل هو عبارة عن السعة كما تقول العرب بالد عريضة ويقال هذه دعوى عريضة أي واسعة عظيمة واألصل الطو

  فيه ان ما اتسع عرضه مل يضق وما ضاق عرضه دق فجعل العرض كناية عن السعة
  السؤال الثالث أنتم تقولون اجلنة يف السماء فكيف يكون عرضها كعرض السماء

املراد من قولنا اهنا فوق السموات وحتت العرش قال عليه السالم يف صفة الفردوس  واجلواب من وجهني األول أن
وقال انك تدعو اىل جنة ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروي أن رسول هرقل سأل النيب ) سقفها عرش الرمحن ( 

هللا فأين الليل إذا سبحان ا) صلى اهللا عليه وسلم ( عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني فأين النار فقال النيب 
جاء النهار واملعىن واهللا أعلم أنه إذا دار الفلك حصل النهار يف جانب من العامل والليل يف ضد ذلك اجلانب فكذا 
اجلنة يف جهة العلو والنار يف جهة السفل وسئل أنس بن مالك عن اجلنة أيف األرض أم يف السماء فقال وأي أرض 

  ل فوق السموات السبع حتت العرشومساء تسع اجلنة قيل فأين هي قا
والوجه الثاين أن الذين يقولون اجلنة والنار غري خملوقتني اآلن بل اهللا تعاىل خيلقهما بعد قيام القيامة فعلى هذا التقدير 



  ال يبعد أن تكون اجلنة خملوقة يف مكان السموات والنار يف مكان األرض واهللا أعلم
  فظاهره يدل على أن اجلنة والنار خملوقتان اآلن وقد سبق تقرير ذلك قوله تعاىل أما قوله أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني

  ُمْحِسنَِنيالَِّذيَن ُينِفقُونَ ِفى السَّرَّآِء َوالضَّرَّآِء َوالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ وَالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ َواللَُّه ُيِحبُّ الْ
ني ذكر صفات املتقني حىت يتمكن االنسان من اكتساب اجلنة بواسطة اعلم أنه تعاىل ملا بني أن اجلنة معدة للمتق

  اكتساب تلك الصفات
فالصفة األوىل قوله الَِّذيَن ُينِفقُونَ ِفى السَّرَّاء َوالضَّرَّاء وفيه وجوه األول أن املعىن أهنم يف حال الرخاء واليسر 

 والضراء هو الفقر حيكى عن بعض السلف أنه رمبا والقدرة والعسر ال يتركون االنفاق وباجلملة فالسراء هو الغىن
تصدق ببصلة وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا تصدقت حببة عنب والثاين أن املعىن أهنم سواء كانوا يف سرور أو يف 

حزن أو يف عسر أو يف يسر فاهنم ال يدعون االحسان إىل الناس الثالث املعىن أن ذلك االحسان واالنفاق سواء 
ن كان على وفق طبعهم أو ساءهم بأن كان على خالف طبعهم فاهنم ال يتركونه وإمنا افتتح اهللا بذكر سرهم بأ

االنفاق ألنه طاعة شاقة وألنه كان يف ذلك الوقت أشرف الطاعات ألجل احلاجة اليه يف جماهدة العدو ومواساة 
  فقراء املسلمني

  وفيه مسئلتان الصفة الثانية قوله تعاىل وَالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ
املسألة األوىل يقال كظم غيظة إذا سكت عليه ومل يظهره ال بقول وال بفعل قال املربد تأويله أنه كتم على امتالئه 
منه يقال كظمت السقاء إذا مألنه وسددت عليه ويقال فالن ال يكظم على جرته إذا كان ال حيتمل شيئا وكل ما 

كظم والذي يسد به يقال له الكظامة والسدادة ويقال للقناة اليت جتري سددت من جمرى ماء أو باب أو طريق فهو 
يف بطن األرض كظامة المتالئها باملاء كامتالء القرب املكظومة ويقال أخذ فالن بكظم فالن إذا أخذ مبجرى نفسه 

َوالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ  ألنه موضع االمتالء بالنفس وكظم البعري كظوماً إذا أمسك على ما يف جوفه ومل جيتر ومعىن قوله
الذين يكفون غيظهم عن االمضاء يردون غيظهم يف أجوافهم وهذا الوصف من أقسام الصرب واحللم وهو كقوله 

  ) ٣٧الشورى ( َوإِذَا َما غَِضبُواْ ُهْم َيغِْفُرونَ 
) ه مأل اهللا قلبه أمنا وإميانا من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية قال النيب 

فتصدقوا بالذهب والفضة والطعام وأتاه الرجل بقشور التمر فتصدق به ) تصدقوا ( وقال عليه السالم ألصحابه 
وجاءه آخر فقال واهللا ما عندي ما أتصدق به ولكن أتصدق بعرضي فال أعاقب أحدا مبا يقوله يف حديثه فوفد إىل 

لقد تصدق منكم رجل بصدقة ( من قوم ذلك الرجل وفد فقال عليه السالم ) وسلم  صلى اهللا عليه( رسول اهللا 
من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه زوجه اهللا من احلور ( وقال عليه السالم ) ولقد قبلها اهللا منه تصدق بعرضه 

ا صاحبها بصرب وحسن ما من جرعتني أحب إىل اهللا من جرعة موجعة جيرعه( وقال عليه السالم ) العني حيث يشاء 
  )ليس الشديد بالصرعة لكنه الذي ميلك نفسه عند الغضب ( وقال عليه السالم ) عزاء ومن جرعة غيظ كظمها 

الصفة الثالثة قوله تعاىل وَالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ قال القفال رمحه اهللا حيتمل أن يكون هذا راجعا اىل ما ذم من فعل 
املؤمنون عن ذلك وندبوا اىل العفو عن املعسرين قال تعاىل عقيب قصة الربا والتداين  املشركني يف أكل الربا فنهى

وحيتمل أن يكون كما قال يف )  ٢٨٠البقرة ( َوإِن كَانَ ذُو ُعْسَرةٍ  فََنِظَرةٌ  إِلَى َمْيسََرةٍ  َوأَن َتَصدَّقُواْ َخْيٌر لَّكُْم 
وحيتمل أن )  ٢٨٠البقرة ( اىل قوله َوأَن َتَصدَّقُواْ َخْيٌر لَّكُْم )  ١٧٨البقرة (  الدية فََمْن ُعِفىَ  لَُه ِمْن أَِخيِه َشىْ ء

فندب إىل كظم ) المثلن هبم ( حني مثلوا حبمزة وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكون هذا بسبب غضب رسول اهللا 



فعل ذلك عفوا قال تعاىل يف هذه هذا الغيظ والصرب عليه والكف عن فعل ما ذكر أنه يفعله من املثلة فكان تركه 
صلى اهللا عليه ( قال )  ١٢٦النحل ( القصة َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ بِِمثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه َولَِئن صََبرُْتْم لَُهَو َخْيٌر لّلصَّابِريَن 

وروي عن عيسى بن ) ال يكون العبد ذا فضل حىت يصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ) ( وسلم 
مرمي صلوات اهللا عليه ليس االحسان أن حتسن اىل من أحسن اليك ذلك مكافأة امنا االحسان أن حتسن اىل من أساء 

  اليك
أما قوله تعاىل وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني فاعلم أنه جيوز أن تكون الالم للجنس فيتناول كل حمسن ويدخل حتته هؤالء 

  ن للعهد فيكون إشارة اىل هؤالءاملذكورون وأن تكو
واعلم أن االحسان إىل الغري إما أن يكون بايصال النفع اليه أو بدفع الضرر عنه أما إيصال النفع اليه فهو املراد 
لني بقوله الَِّذيَن ُينِفقُونَ ِفى السَّرَّاء َوالضَّرَّاء ويدخل فيه انفاق العلم وذلك بأن يشتغل بتعليم اجلاهلني وهداية الضا

ويدخل فيه إنفاق املال يف وجوه اخلريات والعبادات وأما دفع الضرر عن الغري فهو إما يف الدنيا وهو أن ال يشتغل 
مبقابلة تلك االساءة باساءة أخرى وهو املراد بكظم الغيظ وإما يف اآلخرة وهو أن يربىء ذمته عن التبعات 

َعاِفَني َعنِ النَّاسِ فصارت هذه اآلية من هذا الوجه دالة على مجيع واملطالبات يف اآلخرة وهو املراد بقوله تعاىل وَالْ
جهات االحسان إىل الغري وملا كانت هذه األمور الثالثة مشتركة يف كوهنا إحسانا إىل الغري ذكر ثواهبا فقال َواللَُّه 

  ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني فان حمبة اهللا للعبد أعم درجات الثواب
الَّ اللَُّه وَلَْم ُيِصرُّواْ فََعلُواْ فَاِحَشةً  أَْو ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم ذَكَرُواْ اللََّه فَاْسَتغْفَُرواْ ِلذُنُوبِهِْم َوَمن َيْغِفُر الذُّنُوَب إَِوالَِّذيَن إِذَا 

تٌ َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االٌّ ْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َونِْعمَ َعلَى َما فََعلُواْ َوُهْم َيْعلَُمونَ أُْولَاِئكَ َجَزآُؤُهْم مَّْغفَِرةٌ  مِّن رَّبِّهِْم َوَجنَّا
  أَْجُر الَْعاِملَِني

واعلم أن وجه النظم من وجهني األول أنه تعاىل ملا وصف اجلنة بأهنا معدة للمتقني بني أن املتقني قسمان أحدمها 
يف السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن  الذين أقبلوا على الطاعات والعبادات وهم الذين وصفهم اهللا باالنفاق

  الناس وثانيهما الذين أذنبوا مث تابوا وهو املراد بقوله َوالَِّذيَن إِذَا

فََعلُواْ فَاِحَشةً  وبني تعاىل أن هذه الفرقة كالفرقة األوىل يف كوهنا متقية وذلك ألن املذنب إذا تاب عن الذنب صار 
  قاق املنزلة والكرامة عند اهللاحاله كحال من مل يذنب قط يف استح

والوجه الثاين أنه تعاىل ندب يف اآلية األوىل إىل االحسان إىل الغري وندب يف هذه اآلية إىل االحسان إىل النفس فان 
  املذنب العاصي إذا تاب كانت تلك التوبة إحساناً منه إىل نفسه ويف اآلية مسائل

كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( نزلت يف رجلني أنصاري وثقفي والرسول املسألة األوىل روى ابن عباس أن هذه اآلية 
بالقرعة يف السفر ) صلى اهللا عليه وسلم ( قد آخى بينهما وكانا ال يفترقان يف أحواهلما فخرج الثقفي مع الرسول 

جهها فندم وخلف األنصاري على أهله ليتعاهدهم فكان يفعل ذلك مث قام إىل امرأته ليقبلها فوضعت كفها على و
مل ير األنصاري وكان قد هام يف اجلبال للتوبة فلما ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرجل فلما واىف الثقفي مع الرسول 

صلى ( سكت حىت نزلت هذه اآلية وقال ابن مسعود قال املؤمنون للنيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( عرف الرسول 
هللا منا فكان أحدهم إذا أذنب ذنباً أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة كانت بنو إسرائيل أكرم على ا) اهللا عليه وسلم 

على عتبة داره اجدع أنفك افعل كذا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وبني أهنم أكرم على اهللا منهم حيث جعل كفارة 
  ذنبهم االستغفار

ق بني الفاحشة وبني ظلم املسألة الثانية الفاحشة ههنا نعت حمذوف والتقدير فعلوا فعلة فاحشة وذكروا يف الفر



الفاحشة ما يكون فعله كامال يف القبح وظلم النفس هو أي ذنب ) الكشاف ( النفس وجوها األول قال صاحب 
كان مما يؤاخذ االنسان به والثاين أن الفاحشة هي الكبرية وظلم النفس هي الصغرية والصغرية جيب االستغفار منها 

وما كان )  ١٩حممد ( كان مأموراً باالستغفار وهو قوله وَاْسَتْغِفْر ِلذَنبَِك ) لم صلى اهللا عليه وس( بدليل أن النيب 
استغفاره داال على الصغائر بل على ترك األفضل الثالث الفاحشة هي الزنا وظلم النفس هي القبلة واللمسة 

فاحشة فقال تعاىل َوالَ َتقَْرُبواْ والنظرة وهذا على قول من محل اآلية على السبب الذي رويناه وألنه تعاىل مسى الزنا 
  ) ٣٢اإلسراء ( الّزَنى إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً  

أما قوله ذَكَُرواْ اللََّه ففيه وجهان أحدمها أن املعىن ذكروا وعيد اهللا أو عقابة أو جالله املوجب للخشية واحلياء منه 
ا معىن قول الضحاك ومقاتل والواقدي فان فيكون من باب حذف املضاف والذكر ههنا هو الذي ضد النسيان وهذ

الضحاك قال ذكروا العرض األكرب على اهللا ومقاتل والواقدي قال تفكروا أن اهللا سائلهم وذلك ألنه قال بعد هذه 
 اآلية فَاْسَتْغفَرُواْ ِلذُُنوبِهِْم وهذا يدل على أن االستغفار كاألثر والنتيجة لذلك الذكر ومعلوم أن الذكر الذي يوجب

ْيطَانِ االستغفار ليس إال ذكر عقاب اهللا وهنيه ووعيده ونظري هذه اآلية قوله إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْواْ إِذَا َمسَُّهْم طَِئٌف ّمَن الشَّ
  ) ٢٠١األعراف ( َتذَكَّرُواْ فَإِذَا ُهم مُّْبِصُرونَ 

ل وذلك ألن من أراد أن يسأل اهللا مسألة والقول الثاين أن املراد هبذا الذكر ذكر اهللا بالثناء والتعظيم واالجال
فالواجب أن يقدم على تلك املسألة الثناء على اهللا فهنا ملا كان املراد االستغفار من الذنوب قدموا عليه الثناء على 

  اهللا تعاىل مث اشتغلوا باالستغفار عن الذنوب
  ة على الوجه الصحيح وهو الندم على فعل مامث قال فَاْسَتْغفَُرواْ ِلذُُنوبِهِْم واملراد منه االتيان بالتوب

مضى مع العز على ترك مثله يف املستقبل فهذا هو حقيقة التوبة فأما االستغفار باللسان فذاك ال أثر له يف إزالة 
الذنب بل جيب إظهار هذا االستغفار الزالة التهمة والظهار كونه منقطعاً إىل اهللا تعاىل وقوله ِلذُُنوبِهِْم أي ألجل 

  ذنوهبم
مث قال َوَمن َيْغِفُر الذُُّنوبَ إِالَّ اللَُّه واملقصود منه أن ال يطلب العبد املغفرة إال منه وذلك ألنه تعاىل هو القادر على 
عقاب العبد يف الدنيا واآلخرة فكان هو القادر على إزالة ذلك العقاب عنه فصح أنه ال جيوز طلب االستغفار إال 

  منه
رُّواْ َعلَى َما فََعلُواْ واعلم أن قوله َوَمن َيْغِفُر الذُُّنوَب إِالَّ اللَُّه مجلة معترضة بني املعطوف واملعطوف مث قال َولَْم ُيِص

  عليه والتقدير فاستغفروا لذنوهبم ومل يصروا على ما فعلوا
ما فعلوا من الذنوب حال  وقوله َوُهْم َيْعلَُمونَ فيه وجهان األول أنه حال من فعل االصرار والتقدير ومل يصروا على

ما كانوا عاملني بكوهنا حمظورة حمرمة ألنه قد يعذر من ال يعلم حرمة الفعل أما العامل حبرمته فانه ال يعذر يف فعله البتة 
صلى اهللا عليه ( الثاين أن يكون املراد منه العقل والتمييز والتمكني من االحتراز من الفواحش فيجري جمرى قوله 

  )ع القلم عن ثالث رف) ( وسلم 
ن األول األمن من مث قال أُْولَِئَك جََزاُؤُهْم مَّْغِفَرةٌ  ّمن رَّّبهِْم َوجَنَّاٌت َتجْرِى ِمن َتحِْتَها االْْنهَاُر واملعىن أن املطلوب أمرا

جَنَّاٌت َتجْرِى ِمن َتْحتَِها  العقاب واليه االشارة بقوله مَّْغِفَرةٌ  ّمن رَّّبهِْم والثاين إيصال الثواب اليه وهو املراد بقوله
االْْنَهارُ َخااِلِديَن ِفيَها مث بني تعاىل أن الذي حيصل هلم من ذلك وهو الغفران واجلنات يكون أجراً لعملهم وجزاء 
عليه بقوله َونِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني قال القاضي وهذا يبطل قول من قال ان الثواب تفضل من اهللا وليس جبزاء على 

ع  ملهم



لنَّاسِ َوُهًدى َوَمْوِعظَةٌ  قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلكُْم ُسَنٌن فَِسُريواْ ِفى األرض فَانْظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمكَذِّبَِني َهاذَا بََيانٌ لِّ
  لِّلُْمتَِّقَني

بذكر ما حيملهم على فعل الطاعة اعلم أن اهللا تعاىل ملا وعد على الطاعة والتوبة من املعصية الغفران واجلنات أتبعه 
وعلى التوبة من املعصية وهو تأمل أحوال القرون اخلالية من املطيعني والعاصني فقال قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلكُْم ُسَنٌن ويف 

  اآلية مسائل
تعمل أيضا املسألة األوىل قال الواحدي أصل اخللو يف اللغة االنفراد واملكان اخلايل هو املنفرد عمن يسكن فيه ويس

يف الزمان مبعىن املضي ألن ما مضى انفرد عن الوجود وخال عنه وكذا األمم اخلالية وأما السنة فهي الطريقة 
املستقيمة واملثال املتبع ويف اشتقاق هذه اللفظة وجوه األول أهنا فعلة من سن املاء يسنه إذا واىل صبه والسن الصب 

املاء املصبوب فانه لتوايل أجزاء املاء فيه على هنج واحد يكون كالشيء للماء والعرب شبهت الطريقة املستقيمة ب
  الواحد والسنة فعلة مبعىن مفعول وثانيها أن تكون

صلى اهللا عليه ( من سننت النصل والسنان أسنه سنا فهو مسنون إذا حددته على املسن فالفعل املنسوب إىل النيب 
ا أن يكون من قوهلم سن االبل إذا أحسن الرعي والفعل الذي داوم مسي سنة على معىن أنه مسنون وثالثه) وسلم 

  مسي سنة مبعىن أنه عليه الصالة والسالم أحسن رعايته وادامته) صلى اهللا عليه وسلم ( عليه النيب 
رون من املسألة الثانية املراد من اآلية قد انقضت من قبلكم سنن اهللا تعاىل يف األمم السالفة واختلفوا يف ذلك فاالكث

املفسرين على أن املراد سنن اهلالك واالستئصال بدليل قوله تعاىل فَانْظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمكَذّبَِني وذلك ألهنم 
خالفوا األنبياء والرسل للحرص على الدنيا وطلب لذاهتا مث انقرضوا ومل يبق من دنياهم أثر وبقي اللعن يف الدنيا 

يف تأمل أحوال هؤالء املاضني ليصري ) صلى اهللا عليه وسلم ( عليهم فرغب اهللا تعاىل أمة حممد والعقاب يف اآلخرة 
ذلك داعيا هلم اىل االميان باهللا ورسله واالعراض عن الرياسة يف الدنيا وطلب اجلاه وقال جماهد بل املراد سنن اهللا 

وال مع الكافر ولكن املؤمن يبقى له بعد موته الثناء  تعاىل يف الكافرين واملؤمنني فان الدنيا ما بقيت ال مع املؤمن
اجلميل يف الدنيا والثواب اجلزيل يف العقىب والكافر بقي عليه اللعنة يف الدنيا والعقاب يف العقىب مث إنه تعاىل قال 

ة حال القسم اآلخر وأيضاً فَاْنظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمكَذّبَِني ألن التأمل يف حال أحد القسمني يكفي يف معرف
يقال الغرض منه زجر الكفار عن كفرهم وذلك امنا يعرف بتأمل أحوال املكذبني واملعاندين ونظري هذه اآلية قوله 

 ١٧٣ ١٧١الصافات ( ُبونَ اِلتعاىل َولَقَدْ َسَبقَْت كَِلَمُتَنا ِلعَِبادَِنا الْمُْرَسِلَني إِنَُّهْم لَُهُم الَْمنصُوُرونَ َوإِنَّ جُندََنا لَُهُم الَْغ
األنبياء ( وقوله أَنَّ االْْرَض يَرِثَُها ِعَباِدىَ  الصَّاِلُحونَ )  ٨٣القصص  ١٢٨األعراف ( وقوله َوالَْعاِقَبةُ  ِللُْمتَِّقَني ) 

١٠٥ (  
 حمالة بل املقصود تعرف األمر بذلك ال)  ٣٦النحل ( املسألة الثالثة ليس املراد بقوله فَِسريُواْ ِفى االْْرضِ فَاْنظُرُواْ 

أحواهلم فان حصلت هذه املعرفة بغري املسري يف األرض كان املقصود حاصال وال ميتنع أن يقال أيضا ان ملشاهدة 
  آثار املتقدمني أثراً أقوى من أثر السماع كما قال الشاعر

  إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إىل اآلثار
لنَّاسِ َوُهًدى َوَمْوِعظَةٌ  لّلُْمتَِّقَني ويعين بقوله َهاذَا ما تقدم من أمره وهنيه ووعده ووعيده مث قال تعاىل َهاذَا َبَيانٌ لّ

وذكره ألنواع البينات واآليات وال بد من الفرق بني البيان وبني اهلدى وبني املوعظة ألن العطف يقتضي املغايرة 
إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة فالفرق أن البيان  فنقول فيه وجهان األول أن البيان هو الداللة اليت تفيد

عام يف أي معىن كان وأما اهلدى فهو بيان لطريق الرشد ليسلك دون طريق الغي وأما املوعظة فهي الكالم الذي 



نبغي يف يفيد الزجر عما ال ينبغي يف طريق الدين فاحلاصل أن البيان جنس حتته نوعان أحدمها الكالم اهلادي إىل ما ي
  الدين وهو اهلدى الثاين الكالم الزاجر عما ال ينبغي يف الدين وهو املوعظة

الوجه الثاين أن البيان هو الداللة وأما اهلدى فهو الداللة بشرط كوهنا مفضية إىل االهتداء وقد تقدم هذا البحث يف 
  تفسري قوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني يف سورة البقرة

صيص هذا البيان واهلدى واملوعظة للمتقني وجهان أحدمها أهنم هم املنتفعون به فكانت هذه املسألة الرابعة يف خت
إِنََّما ُتنِذُر مَّعَ )  ٤٥النازعات ( األشياء يف حق غري املتقني كاملعدومة ونظريه قوله تعاىل إِنََّما أَنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها 

  َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماءإِنََّما )  ١١يس ( َمنِ اتََّبَع الِذكَْر 

وقد تقدم تقريره يف تفسري قوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني الثاين أن قوله َهاذَا َبَيانٌ لّلنَّاسِ كالم عام مث قوله َوُهًدى )  ٢٨فاطر ( 
ة وال شك أن هذا املعىن ال َوَمْوِعظَةٌ  للمتقني خمصوص باملتقني ألن اهلدى اسم للداللة بشرط كوهنا موصلة إىل البغي

  حيصل إال يف حق املتقني واهللا أعلم بالصواب
  َوالَ َتهِنُوا َوالَ َتحَْزُنوا وَأَنُتُم االٌّ ْعلَْونَ إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني

لقوله وقوله هذا بيان للناس كاملقدمة )  ١٣٧آل عمران ( اعلم أن الذي قدمه من قوله قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلكُْم ُسَنٌن 
كأنه قال إذا حبثتم عن أحوال القرون املاضية علمتم أن أهل الباطل وإن )  ١٣٩آل عمران ( َوالَ َتهِنُوا َوالَ َتحَْزُنوا 

اتفقت هلم الصولة لكن كان مآل األمر إىل الضعف والفتور وصارت دولة أهل احلق عالية وصولة أهل الباطل 
ليكم يوم أحد سبباً لضعف قلبكم وجلبنكم وعجزكم بل جيب أن يقوى مندرسة فال ينبغي أن تصري صولة الكفار ع

  قلبكم فان االستعالء سيحصل لكم والقوة والدولة راجعة اليكم
مث نقول قوله َوالَ تَهُِنواْ أي ال تضعفوا عن اجلهاد والوهن الضعف قال تعاىل حكاية عن زكريا عليه السالم إِّنى َوَهَن 

الَ َتحَْزُنواْ أي على من قتل منكم أو جرح وقوله َوأَنُتُم االْْعلَْونَ فيه وجوه األول أن حالكم أعلى الْعَظُْم ِمّنى وقوله َو
من حاهلم يف القتل ألنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم يوم أحد وهو كقوله تعاىل أََو لَمَّا أََصاَبْتكُْم 

أو ألن قتالكم هللا وقتاهلم للشيطان أو ألن قتاهلم للدين )  ١٦٥آل عمران ( لُْتْم أَنَّى َهاذَا مُِّصيَبةٌ  قَْد أََصبُْتْم ّمثْلَْيَها قُ
الباطل وقتالكم للدين احلق وكل ذلك يوجب كونكم أعلى حاال منهم الثاين أن يكون املراد وأنتم األعلون باحلجة 

ألعلون من حيث أنكم يف العاقبة تظفرون هبم والتمسك بالدين والعاقبة احلميدة الثالث أن يكون املعىن وأنتم ا
وتستولون عليهم وهذا شديد املناسبة ملا قبله ألن القوم انكسرت قلوهبم بسبب ذلك الوهن فهم كانوا حمتاجني اىل 

ما يفيدهم قوة يف القلب وفرحا يف النفس فبشرهم اهللا تعاىل بذلك فأما قوله إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني ففيه وجوه األول 
وأنتم األعلون ان بقيتم على إميانكم واملقصود بيان أن اهللا تعاىل إمنا تكفل باعالء درجتهم ألجل متسكهم بدين 

اإلسالم الثاين وأنتم األعلون فكونوا مصدقني هلذه البشارة ان كنتم مصدقني مبا يعدكم اهللا ويبشركم به من الغلبة 
علون ان كنتم مؤمنني فان اهللا تعاىل وعد بنصرة هذا الدين فان كنتم والثالث التقدير وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األ

  من املؤمنني علمتم أن هذه الواقعة ال تبقى حباهلا وأن الدولة تصري للمسلمني واالستيالء على العدو حيصل هلم

َداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ َوِلَيعْلََم اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنواْ وََيتَِّخذَ ِمنكُمْ إِن َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح مِّثْلُُه َوِتلَْك االٌّ يَّاُم ُن
  ُشَهَدآَء وَاللَُّه الَ ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني َوِليَُمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنواْ َويَْمَحَق الْكَافِرِيَن

فبني تعاىل أن الذي يصيبهم )  ١٣٩آل عمران ( نُوا وَأَنُتمُ االْْعلَْونَ واعلم أن هذا من متام قوله َوالَ َتهُِنوا َوالَ َتْحَز
من القرح ال جيب أن يزيل جدهم واجتهادهم يف جهاد العدو وذلك ألنه كما أصاهبم ذلك فقد أصاب عدوهم مثله 



فتور مع حسن قبل ذلك فاذا كانوا مع باطلهم وسوء عاقبتهم مل يفتروا ألجل ذلك يف احلرب فبأن ال يلحقكم ال
  العاقبة والتمسك باحلق أوىل ويف اآلية مسائل

( املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم قَْرٌح بضم القاف وكذلك قوله ِمن َبْعِد َما أََصابَُهُم الْقَْرُح 
لغتان كاجلهد والباقون بفتح القاف فيهما واختلفوا على وجوه فاألول معنامها واحد ومها )  ١٧٢آل عمران 

واجلهد والوجد والوجد والضعف والضعف والثاين أن الفتح لغة هتامة واحلجاز والضم لغة جند والثالث أنه بالفتح 
مصدر وبالضم اسم والرابع وهو قول الفرار انه بالفتح اجلراحة بعينها وبالضم أمل اجلراحة واخلامس قال ابن مقسم 

  مجع قرحة مها لغتان اال أن املفتوحة توهم اهنا
املسألة الثانية يف اآلية قوالن أحدمها إن ميسسكم قرح يوم أحد فقد مسهم يوم بدر وهو كقوله تعاىل أََو لَمَّا 

والثاين أن الكفار قد ناهلم يوم أحد مثل ما )  ١٦٥آل عمران ( أَصَابَْتكُْم مُِّصيَبةٌ  قَْد أََصبُْتْم ّمثْلَْيَها قُلُْتْم أَنَّى َهاذَا 
من اجلرح والقتل ألنه قتل منهم نيف وعشرون رجال وقتل صاحب لوائهم واجلراحات كثرت فيهم وعقر  نالكم

  عامة خيلهم بالنبل وقد كانت اهلزمية عليهم يف أول النهار
  فان قيل كيف قال قَْرٌح ّمثْلُُه وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح املشركني

  رد االهنزام ال بكثرة القتلىقلنا جيب أن يفسر القرح يف هذا التأويل مبج
  مث قال تعاىل َوِتلَْك االْيَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ وفيه مسائل

املسألة األوىل تِلَْك مبتدأ واأليام صفة ونداوهلا خربه وجيوز أن يقال تلك األيام مبتدأ وخرب كما تقول هي األيام تبلي 
مجيع أيام الوقائع العجيبة فبني أهنا دول تكون على الرجل حينا وله حينا  كل جديد فقوله ِتلَْك االْيَّامِ إشارة إىل

  واحلرب سجال
املسألة الثانية قال القفال املداولة نقل الشيء من واحد إىل آخر يقال تداولته األيدي إذا تناقلته ومنه قوله تعاىل كَى 

أي تتداولوهنا وال جتعلون للفقراء منها نصيباً ويقال الدنيا دول أي  ) ٧احلشر ( الَ َيكُونَ دُولَةً  َبْيَن االْغْنَِياء ِمنكُْم 
تنتقل من قوم اىل آخرين مث عنهم إىل غريهم ويقال دال له الدهر بكذا إذا انتقل اليه واملعىن أن أيام الدنيا هي دول 

بالعكس من ذلك وال  بني الناس ال يدوم مسارها وال مضارها فيوم حيصل فيه السرور له والغم لعدوه ويوم آخر
  يبقى شيء من أحواهلا وال يستقر أثر من آثارها

واعلم أنه ليس املراد من هذه املداولة أن اهللا تعاىل تارة ينصر املؤمنني وأخرى ينصر الكافرين وذلك ألن نصرة اهللا 
ة على الكفار وأخرى منصب شريف وإعزاز عظيم فال يليق بالكافر بل املراد من هذه املداولة أنه تارة يشدد احملن

على املؤمنني والفائدة فيه من وجوه األول أنه تعاىل لو شدد احملنة على الكفار يف مجيع األوقات وأزاهلا عن املؤمنني 
  يف مجيع األوقات حلصل العلم االضطراري بأن االميان حق وما سواه باطل

يسلط اهللا احملنة على أهل االميان وأخرى على ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب فلهذا املعىن تارة 
أهل الكفر لتكون الشبهات باقية واملكلف يدفعها بواسطة النظر يف الدالئل الدالة على صحة اإلسالم فيعظم ثوابه 

شديد عند اهللا والثاين أن املؤمن قد يقدم على بعض املعاصي فيكون عند اهللا تشديد احملنة عليه يف الدنيا أدباً له وأما ت
احملنة على الكافر فانه يكون غضبا من اهللا عليه والثالث وهو أن لذات الدنيا وآالمها غري باقية وأحواهلا غري 

مستمرة وإمنا حتصل السعادات املستمرة يف دار اآلخرة ولذلك فانه تعاىل مييت بعد االحياء ويسقم بعد الصحة فاذا 
والقدرة بالعجز وروي أن أبا سفيان صعد اجلبل يوم أحد مث قال  حسن ذلك فلم ال حيسن أن يبدل السراء بالضراء

وهذا أبو ) صلى اهللا عليه وسلم ( أين ابن أيب كبشة أين ابن أيب قحافة أين ابن اخلطاب فقال عمر هذا رسول اهللا 



ء قتالنا يف بكر وها أنا عمر فقال أبو سفيان يوم بيوم واأليام دول واحلرب سجال فقال عمر رضي اهللا عنه ال سوا
  اجلنة وقتالكم يف النار فقال ان كان كما تزعمون فقد خبنا اذن وخسرنا

  أما قوله تعاىل وَِلَيْعلََم اللَُّه الَِّذيَن ءاَمُنواْ ففيه مسائل
َوِلَيْعلَمَ اللَّهُ املسألة األوىل الالم يف قوله َوِلَيْعلَمَ اللَُّه متعلق بفعل مضمر اما بعده أو قبله أما االضمار بعده فعلى تقدير 

الَِّذيَن ءاَمُنواْ فعلنا هذه املداولة وأما االضمار قبله فعلى تقدير وتلك األيام نداوهلا بني الناس ألمور منها ليعلم اهللا 
الذين آمنوا ومنها ليتخذ منكم شهداء ومنها ليمحص اهللا الذين آمنوا ومنها ليمحق الكافرين فكل ذلك كالسبب 

  ملداولةوالعلة يف تلك ا
األنعام ( املسألة الثانية الواو يف قوله وليعلم اهللا الذين آمنوا نظائره كثرية يف القرآن قال تعاىل وَِلَيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني 

بني الناس والتقدير وتلك األيام نداوهلا )  ١١٣األنعام ( وقال تعاىل َولَِتْصَغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ  الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ )  ٧٥
ليكون كيت وكيت وليعلم اهللا وإمنا حذف املعطوف عليه لاليذان بأن املصلحة يف هذه املداولة ليست بواحدة 

  ليسليهم عما جرى وليعرفهم أن تلك الواقعة وأن شأهنم فيها فيه من وجوه املصاحل ما لو عرفوه لسرهم
ِذيَن ءاَمُنواْ مشعر بأنه تعاىل إمنا فعل تلك املداولة ليكتسب هذا العلم املسألة الثالثة ظاهر قوله تعاىل وَِلَيْعلََم اللَُّه الَّ

َيْعلَمِ ومعلوم أن ذلك حمال على اهللا تعاىل ونظري هذه اآلية يف االشكال قوله تعاىل أَْم َحِسبُْتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  َولَمَّا 
وقوله َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن )  ١٤٢آل عمران ( لصَّابِرِيَن اللَُّه الَِّذيَن َجاَهدُواْ ِمنكُْم َوَيْعلََم ا

وقوله )  ١٢الكهف ( وقوله ِلَنْعلََم أَيُّ اِحلزَْبْينِ أَْحَصى ِلَما لَبِثُواْ أََمًدا )  ٣٠العنكبوت ( َصَدقُواْ َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني 
الَْماء ِلَيْبلَُوكُمْ أَيُّكُْم أَْحَسنُ َولََنْبلُوَنَّكُْم َحتَّى َنعْلََم الُْمَجاِهِديَن ِمنكُْم َوالصَّابِرِيَن وقوله إِالَّ ِلَنعْلََم َمن َيتَّبُِع الرَّسُولَ 

علم حدوث وقد احتج هشام بن احلكم بظواهر هذه اآليات على أن اهللا تعاىل ال ي)  ٢امللك  ٧هود ( َعَمالً 
  احلوادث إال عند وقوعها فقال كل هذه اآليات دالة على أنه تعاىل إمنا صار عاملا حبدوث هذه األشياء عند حدوثها
أجاب املتكلمون عنه بأن الدالئل العقلية دلت على أنه تعاىل يعلم احلوادث قبل وقوعها فثبت أن التغيري يف العلم 

  علوم والقدرة على املقدور جماز مشهور يقال هذاحماال اال أن اطالق لفظ العلم على امل

  علم فالن واملراد معلومه وهذه قدرة فالن واملراد مقدوره فكل آية يشعر ظاهرها بتجدد العلم فاملراد جتدد املعلوم
ء إذا عرفت هذا فنقول يف هذه اآلية وجوه أحدها ليظهر االخالص من النفاق واملؤمن من الكافر والثاين ليعلم أوليا

اهللا فأضاف اىل نفسه تفخيما وثالثها ليحكم باالمتياز فوضع العلم مكان احلكم باالمتياز ألن احلكم باالمتياز ال 
حيصل إال بعد العلم ورابعها ليعلم ذلك واقعاً منهم كما كان يعلم أنه سيقع ألن اجملازاة تقع على الواقع دون املعلوم 

  الذي مل يوجد
يكون حبيث يكتفي فيه مبفعول واحد كما يقال علمت زيداً أي علمت ذاته وعرفته وقد  املسألة الرابعة العلم قد

يفتقر إىل مفعولني كما يقال علمت زيداً كرميا واملراد منه يف هذه اآلية هذا القسم الثاين إال أن املفعول الثاين 
كمة يف هذه املداولة أن يصري الذين حمذوف والتقدير وليعلم اهللا الذين آمنوا متميزين باالميان من غريهم أي احل

آمنوا متميزين عمن يدعي االميان بسبب صربهم وثباهتم على اإلسالم وحيتمل أن يكون العلم ههنا من القسم األول 
مبعىن معرفة الذات واملعىن وليعلم اهللا الذين آمنوا ملا يظهر من صربهم على جهاد عدوهم أي ليعرفهم بأعياهنم إال 

  هذا العلم وهو ظهور الصرب حذف ههناأن سبب حدوث 
اء فاملراد منه ذكر احلكمة الثانية يف تلك املداولة وفيه مسائل   أما قوله َويَتَِّخذَ مِنكُمْ ُشَهَد

املسألة األوىل يف هذه اآلية قوالن األول يتخذ منكم شهداء على الناس مبا صدر منهم من الذنوب واملعاصي فان 



صب عال ودرجة عالية والثاين املراد منه وليكرم قوماً بالشهادة وذلك ألن قوما من كوهنم شهداء على الناس من
املسلمني فاهتم يوم بدر وكانوا يتمنون لقاء العدو وأن يكون هلم يوم كيوم بدر يقاتلون فيه العدو ويلتمسون فيه 

الَِّذيَن قُِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه أَْمواتاً َبلْ  الشهادة وأيضا القرآن مملوء من تعظيم حال الشهداء قال تعاىل َوالَ َتْحَسَبنَّ
وقال فَأُْولَِئَك َمَع )  ٦٩الزمر ( وقال َوجِىء بِالنَّبِّيْيَن َوالشَُّهَداء )  ١٦٩آل عمران ( أَْحَياء ِعندَ َربّهِْم يُْرَزقُونَ 

فكانت هذه املنزلة هي املنزلة )  ٦٩النساء ( َوالشَُّهَداء وَالصَّاِلِحَني  الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِم ّمَن النَّبِّيَني َوالّصّديِقَني
الثالثة للنبوة وإذا كان كذلك فكان من مجلة الفوائد املطلوبة من تلك املداولة حصول هذا املنصب العظيم لبعض 

  املؤمنني
 تعاىل فقالوا منصب الشهادة على ما ذكرمت املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن مجيع احلوادث بارادة اهللا

فان كان ميكن حتصيلها بدون تسليط الكفار على املؤمنني مل يبق حلسن التعليل وجه وإن كان ال ميكن فحينئذ يكون 
قتل الكفار للمؤمنني من لوازم تلك الشهادة فاذا كان حتصيل تلك الشهادة للعبد مطلوباً هللا تعاىل وجب أن يكون 

قتل مطلوباً هللا تعاىل وأيضاً فقوله وََيتَِّخذَ ِمنكُْم شَُهَداء تنصيص على أن ما به حصلت تلك الشهادة هو من ذلك ال
  اهللا تعاىل وذلك يدل على أن فعل العبد خلق اهللا تعاىل

يل هذا املسألة الثالثة الشهداء مجع شهيد كالكرماء والظرفاء واملقتول من املسلمني بسيف الكفار شهيداً ويف تعل
)  ١٦٩آل عمران ( االسم وجوه األول قال النضر بن مشيل الشهداء أحياء لقوله َبلْ أَْحَياء ِعنَد رَّبهِْم ُيْرَزقُونَ 

  فأرواحهم حية وقد حضرت دار السالم وأرواح غريهم ال تشهدها الثاين قال

ىن مفعول الثالث مسوا شهداء ألهنم يشهدون ابن االنباري ألن اهللا تعاىل ومالئكته شهدوا له باجلنة فالشهيد فعيل مبع
الرابع مسوا شهداء )  ١٤٣البقرة ( يوم القيامة مع األنبياء والصديقني كما قال تعاىل لَّتكُونُواْ شَُهَداء َعلَى النَّاسِ 

)  ٢٥نوح ( لُواْ َناراً ألهنم كما قتلوا أدخلوا اجلنة بدليل أن الكفار كما ماتوا أدخلوا النار بدليل قوله أُغْرِقُواْ فَأُْدِخ
  فكذا ههنا جيب أن يقال هؤالء الذين قتلوا يف سبيل اهللا كما ماتوا دخلوا اجلنة

َعِظيمٌ مث قال تعاىل َواللَُّه الَ ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني قال ابن عباس رضي اهللا عنهما أي املشركني لقوله تعاىل إِنَّ الشّْرَك لَظُلٌْم 
بني بعض التعليل وبعض وفيه وجوه األول واهللا ال حيب من ال يكون ثابتاً على االميان  وهو اعتراض)  ١٣لقمان ( 

  صابراً على اجلهاد الثاين فيه إشارة إىل أنه تعاىل إمنا يؤيد الكافرين على املؤمنني ملا ذكر من الفوائد ال ألنه حيبهم
ذنوهبم ويزيلها عنهم واحملص يف اللغة التنقية واحملق يف اللغة  مث قال َوِلُيَمّحَص اللَُّه الَِّذيَن ءاَمُنواْ أي ليطهرهم من

البقرة ( النقصان وقال املفضل هو أن يذهب الشيء كله حىت ال يرى منه شيء ومنه قوله تعاىل يَْمَحُق اللَُّه الّْربَوااْ 
ني والكافرين فان حصلت أي يستأصله قال الزجاج معىن اآلية أن اهللا تعاىل جعل األيام مداولة بني املسلم)  ٢٧٦

الغلبة للكافرين على املؤمنني كان املراد متحيص ذنوب املؤمنني وإن كانت الغلبة للمؤمنني على هؤالء الكافرين 
كان املراد حمق آثار الكافرين وحموهم فقابل متحيص املؤمنني مبحق الكافرين ألن متحيص هؤالء باهالك ذنوهبم نظري 

وهذه مقابلة لطيفة يف املعىن واألقرب أن املراد بالكافرين ههنا طائفة خمصوصة منهم حمق أولئك باهالك أنفسهم 
يوم أحد وإمنا قلنا ذلك لعلمنا بأنه تعاىل مل ميحق كل الكفار بل ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهم الذين حاربوا الرسول 

  كثري منهم بقي على كفره واهللا أعلم
َت ِمن قَْبلِ َجنَّةَ  َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهدُواْ ِمنكُْم َوَيْعلَمَ الصَّابِرِيَن َولَقَْد كُنُتْم َتَمنَّْونَ الَْمْوأَْم َحِسبُْتْم أَن َتْدُخلُواْ الْ

  أَن َتلْقَْوُه فَقَْد رَأَْيُتُموُه وَأَنُتْم َتنظُُرونَ
بات واملؤثرات يف مداولة األيام ذكر يف هذه اآلية ما هو اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل الوجوه اليت هي املوج



  السبب األصلي لذلك فقال أَْم َحسِْبُتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  بدون حتمل املشاق ويف اآلية مسائل
ي وقع حبرف املسألة األوىل أم منقطعة وتفسري كوهنا منقطعة تقدم يف سورة البقرة قال أبو مسلم يف أَْم َحِسبُْتْم إنه هن

االستفهام الذي يأيت للتبكيت وتلخيصه ال حتسبوا أن تدخلوا اجلنة ومل يقع منكم اجلهاد وهو كقوله امل أََحِسبَ 
اليت هي أكثر ما ) أم ( وافتتح الكالم بذكر )  ٢ ١العنكبوت ( النَّاُس أَن ُيْتَركُواْ أَن َيقُولُواْ ءامَنَّا َوُهْم الَ ُيفَْتُنونَ 

كالمهم واقعة بني ضربني يشك يف أحدمها ال بعينه يقولون أزيداً ضربت أم عمرواً مع تيقن وقوع الضرب تأيت يف 
  بأحدمها قال وعادة العرب يأتون هبذا اجلنس من االستفهام توكيداً

حتسبون أن كأنه قال أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به أم )  ١٣٩آل عمران ( فلما قال َوالَ َتهُِنوا َوالَ َتحَْزنُوا 
تدخلوا اجلنة من غري جماهدة وصرب وإمنا استبعد هذا ألن اهللا تعاىل أوجب اجلهاد قبل هذه الواقعة وأوجب الصرب 
على حتمل متاعبها وبني وجوه املصاحل فيها يف الدين ويف الدنيا فلما كان كذلك فمن البعيد أن يصل االنسان إىل 

  السعادة واجلنة مع إمهال هذه الطاعة
سألة الثانية قال الزجاج إذا قيل فعل فالن فجوابه أنه مل يفعل وإذا قيل قد فعل فالن فجوابه ملا يفعل ألنه ملا أكد امل

  )ملا ( يف جانب الثبوت بقد ال جرم أكد يف جانب النفي بكلمة 
لتقدير أم حسبتم أن املسألة الثالثة ظاهر اآلية يدل على وقوع النفي على العلم واملراد وقوعه على نفي املعلوم وا

تدخلوا اجلنة وملا يصدر اجلهاد عنكم وتقريره أن العلم متعلق باملعلوم كما هو عليه فلما حصلت هذه املطابقة ال 
  جرم حسن إقامة كل واحد منهما مقام اآلخر ومتام الكالم فيه قد تقدم

ابِرِيَن باجلزم عطفاً على َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه وأما النصب أما قوله َوَيْعلََم الصَّابِرِيَن فاعلم أنه قرأ احلسن َوَيْعلََم الصَّ
فباضمار أن وهذه الواو تسمى واو الصرف كقولك ال تأكل السمك وتشرب اللنب أي ال جتمع بينهما وكذا ههنا 

لى تقدير أن الواو املراد أن دخول اجلنة وترك املصابرة على اجلهاد مما ال جيتمعان وقرأ أبو عمرو َوَيْعلَمَ بالرفع ع
  للحال كأنه قيل وملا جتاهدوا وأنتم صابرون

واعلم أن حاصل الكالم أن حب الدنيا ال جيتمع مع سعادة اآلخرة فبقدر ما يزداد أحدمها ينتقص اآلخر وذلك ألن 
ن كل ما سعادة الدنيا ال حتصل إال باشتغال القلب بطلب الدنيا والسعادة يف اآلخرة ال حتصل إال بفراغ القلب م

سوى اهللا وامتالئه من حب اهللا وهذان األمران مما ال جيتمعان فلهذا السر وقع االستبعاد الشديد يف هذه اآلية من 
اجتماعهما وأيضاً حب اهللا وحب اآلخرة ال يتم بالدعوى فليس كل من أقر بدين اهللا كان صادقا ولكن الفصل فيه 

ذي ال ينتقص باجلفاء وال يزداد بالوفاء فان بقي احلب عند تسليط تسليط املكروهات واحملبوبات فان احلب هو ال
أسباب البالء ظهر أن ذلك احلب كان حقيقياً فلهذه احلكمة قال أَْم َحِسبُْتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  مبجرد تصديقكم 

  الرسول قبل أن يبتليكم اهللا باجلهاد وتشديد احملنة واهللا أعلم
لَى َعِقَبْيِه فَلَن  َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفإِْين مَّاَت أَْو قُِتلَ انقَلَبُْتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم َوَمن َينقَِلْب َعَوَما ُمَحمٌَّد إِالَّ

  َيُضرَّ اللََّه َشيْئاً َوسََيْجزِى اللَُّه الشَّاكِرِيَن
  وفيه مسائل

بأحد أمر الرماة أن يلزموا ) صلى اهللا عليه وسلم ( اك ملا نزل النيب املسألة األوىل قال ابن عباس وجماهد والضح
أصل اجلبل وأن ال ينتقلوا عن ذلك سواء كان األمر هلم أو عليهم فلما وقفوا ومحلوا على الكفار وهزموهم وقتل 

  بهعلي طلحة بن أيب طلحة صاحب لوائهم والزبري واملقداد شدا على املشركني مث محل الرسول مع أصحا



فهزموا أبا سفيان مث إن بعض القوم ملا أن رأوا اهنزام الكفار بادر قوم من الرماة إىل الغنيمة وكان خالد بن الوليد 
صاحب ميمنة الكفار فلما رأى تفرق الرماة محل على املسلمني فهزمهم وفرق مجعهم وكثر القتل يف املسملني ورمى 

حبجر فكسر رباعيته وشج وجهه وأقبل يريد قتله فذب ) اهللا عليه وسلم صلى ( عبداهللا بن قميئة احلارثي رسول اهللا 
صلى اهللا ( عنه مصعب بن عمري وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد حىت قتله ابن قميئة فظن أنه قتل رسول اهللا 

لناس خرب فقال قد قتلت حممدا وصرخ صارح أال ان حممدا قد قتل وكان الصارخ الشيطان ففشا يف ا) عليه وسلم 
قتله فهنالك قال بعض املسلمني ليت عبداهللا بن أيب يأخذ لنا أمانا من أيب سفيان وقال قوم من املنافقني لو كان نبيا 

ملا قتل ارجعوا اىل إخوانكم واىل دينكم فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك يا قوم ان كان قد قتل حممد فان 
قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ة بعد رسول اهللا رب حممد حي ال ميوت وما تصنعون باحليا

على ما مات عليه مث قال اللهم اين أعتذر اليك مما يقول هؤالء مث سل سيفه فقاتل حىت قتل رمحه اهللا تعاىل ومر بعض 
قد قتل فقد بلغ قاتلوا املهاجرين بأنصاري يتشحط يف دمه فقال يا فالن أشعرت أن حممدا قد قتل فقال ان كان 

وكسر رباعيته احتمله طلحة بن عبيداهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( على دينكم وملا شج ذلك الكافر وجه الرسول 
جعل ينادي ) صلى اهللا عليه وسلم ( ودافع عنه أبو بكر وعلي رضي اهللا عنهم ونفر آخرون معهم مث ان الرسول 

طائفة من أصحابه فالمهم على هزميتهم فقالوا يا رسول اهللا فديناك بآبائنا  ويقول اىل عباد اهللا حىت احنازت اليه
وأمهاتنا أتانا خرب قتلك فاستوىل الرعب على قلوبنا فولينا مدبرين ومعىن اآلية َوَما ُمَحمَّدٌ إِالَّ َرُسولٌ قَدْ َخلَْت ِمن 

بدينهم بعد خلوهم فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد  قَْبِلِه الرُُّسلُ فسيخلو كما خلوا وكما أن أتباعهم بقوا متمسكني
  خلوه ألن الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة والزام احلجة ال وجودهم بني أظهر قومهم أبدا

املسألة الثانية قال أبو علي الرسول جاء على ضربني أحدمها يراد به املرسل واآلخر الرسالة وههنا املراد به املرسل 
وفعول قد يراد به )  ٦٧املائدة ( وقوله َيْعَملُونَ َياأَيَُّها الرَّسُولُ َبلّغْ )  ٢٥٢البقرة ( َك لَِمَن الْمُْرَسِلَني بدليل قوله إِنَّ

  املفعول كالركوب واحللوب ملا يركب وحيلب والرسول مبعىن الرسالة كقوله
  لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر وال أرسلتهم برسول

هذا قوله تعاىل إِنَّا َرُسوالَ رَّبَك ونذكره يف موضعه ان شاء اهللا تعاىل مث قال َوَما ُمَحمٌَّد إِالَّ  أي برسالة قال ومن
  َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمن وفيه مسائل

املسألة األوىل حرف االستفهام دخل على الشرط وهو يف احلقيقة داخل على اجلزاء واملعىن أتنقلبون على أعقابكم 
قتل ونظريه قوله هل زيد قائم فأنت أمنا تستخرب عن قيامه اال انك أدخلت هل على االسم واهللا ان مات حممد أو 

  أعلم
وقال )  ٣٠الزمر ( املسألة الثانية أنه تعاىل بني يف آيات كثرية انه عليه السالم ال يقتل قال إِنََّك َمّيٌت وَإِنَُّهْم مَّّيُتونَ 

فليس لقائل أن يقول ملا علم )  ٩الصف ( وقال ِلُيظْهَِرُه َعلَى الّدينِ كُلِّه )  ٦٧املائدة  (َواللَُّه َيْعصُِمَك ِمَن النَّاسِ 
أنه ال يقتل فلم قال أو قتل فان اجلواب عنه من وجوه األول أن صدق القضية الشرطية ال يقتضي صدق جزأيها 

  فانك

وجزآها كاذبان وقال تعاىل لَْو كَانَ ِفيهَِما تقول ان كانت اخلمسة زوجا كانت منقسمة مبتساويني فالشرطية صادقة 
فهذا حق مع أنه ليس فيهما آهلة وليس فيهما فساد فكذا ههنا والثاين ان هذا )  ٢٢األنبياء ( اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا 

ى عليه ورد على سبيل االلزام فان موسى عليه السالم مات ومل ترجع أمته عن ذلك والنصارى زعموا أن عيس
السالم قتل وهم ال يرجعون عن دينه فكذا ههنا والثالث ان املوت ال يوجب رجوع األمة عن دينه فكذا القتل 



وجب أن ال يوجب الرجوع عن دينه النه فارق بني األمرين فلما رجع اىل هذا املعىن كان املقصود منه الرد على 
  أولئك الذين شكوا يف صحة الدين ومهوا باالرتداد

ألة الثالثة قوله انقَلَبُْتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم أي صرمت كفارا بعد إميانكم يقال لكل من عاد اىل ما كان عليه رجع وراءه املس
وانقلب على عقبه ونكص على عقبيه وذلك أن املنافقني قالوا لضعفة املسلمني ان كان حممد قتل فاحلقوا بدينكم 

رب حممد مل يقتل فقاتلوا على ما قاتل عليه حممد وحاصل الكالم انه فقال بعض االنصار ان كان حممد قتل فان 
تعاىل بني أن قلته ال يوجب ضعفا يف دينه بدليلني األول بالقياس على موت سائر األنبياء وقتلهم والثاين أن احلاجة 

  اىل الرسول لتبليغ الدين وبعد ذلك فال حاجة اليه فلم يلزم من قتله فساد الدين واهللا أعلم
املسألة الرابعة ليس لقائل أن يقول ان قوله َوَما ُمحَمٌَّد إِالَّ َرسُولٌ شك وهو على اهللا تعاىل ال جيوز فانا نقول املراد 

  أنه سواء وقع هذا أو ذاك فال تأثري له يف ضعف الدين ووجوب االرتداد
ْيئاً والغرض منه تأكيد الوعيد ألن كل عاقل يعلم ان اهللا تعاىل مث قال تعاىل َوَمن َينقَِلْب َعلَى َعِقَبْيِه فَلَن َيُضرَّ اللََّه َش

ال يضره كفر الكافرين بل املراد أنه ال يضر اال نفسه وهذا كما إذا قال الرجل لولده عند العتاب ان هذا الذي تأيت 
بالوعد فقال  به من األفعال ال يضر السماء واألرض ويريد به أنه يعود ضرره عليه فكذا ههنا مث أتبع الوعيد

َوسََيْجزِى اللَُّه الشَّاكِرِيَن فاملراد أنه ملا وقعت الشبهة يف قلوب بعضهم بسبب تلك اهلزمية ومل تقع الشبهة يف قلوب 
العلماء االقوياء من املؤمنني فهم شكروا اهللا على ثباهتم على االميان وشدة متسكهم به فال جرم مدحهم اهللا تعاىل 

لَُّه الشَّاِكرِيَن وروى حممد بن جرير الطربي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال املراد بقوله َوسََيْجزِى بقوله َوسََيجْزِى ال
  اللَُّه الشَّاكِرِيَن أبو بكر وأصحابه وروي عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين وهو من أحباء اهللا واهللا أعلم بالصواب

ِن اهللا ِكتَاباً مَُّؤجَّالً َوَمن ُيرِْد ثَوَاَب الدُّنَْيا ُنْؤِتِه مِْنَها َوَمن ُيرِْد ثََواَب االٌّ خَِرةِ  ُنْؤِتهِ َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ َتُموَت إِالَّ بِإِذْ
  ِمْنَها َوسََنْجزِى الشَّاكِرِيَن

  وفيه مسائل
قد ) صلى اهللا عليه وسلم  (املسألة األوىل يف كيفية تعلق هذه اآلية مبا قبله وجوه األول أن املنافقني أرجفوا أن حممد 

  قتل فاهللا تعاىل يقول انه ال متوت نفس اال باذن اهللا وقضائه وقدره فكان قتله مثل موته يف أنه ال

حيصل اال يف الوقت املقدر املعني فكما أنه لو مات يف داره مل يدل ذلك على فساد دينه فكذا إذا قتل وجب أن ال 
ابطال قول املنافقني لضعفة املسلمني انه ملا قتل حممد فارجعوا اىل ما كنتم  يؤثر ذلك يف فساد دينه واملقصود منه

عليه من األديان الثاين أن يكون املراد حتريض املسلمني على اجلهاد باعالمهم أن احلذر ال يدفع القدر وان أحداً ال 
ف والثالث أن يكون املراد حفظ ميوت قبل األجل وإذا جاء األجل ال يندفع املوت بشيء فال فائدة يف اجلنب واخلو

وختليصه من تلك املعركة املخوفة فان تلك الواقعة ما بقي سبب من أسباب ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا للرسول 
اهلالك إال وقد حصل فيها ولكن ملا كان اهللا تعاىل حافظاً وناصراً ما ضره شيء من ذلك وفيه تنبيه على أن أصحابه 

صلى ( الرابع وما كان لنفس أن متوت إال باذن اهللا فليس يف ارجاف من أرجف مبوت النيب قصروا يف الذب عنه و
ما حيقق ذلك فيه أو يعني يف تقوية الكفر بل يبقيه اهللا إىل أن يظهر على الدين كله اخلامس أن ) اهللا عليه وسلم 

نهم من قتل قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا املقصود منه اجلواب عما قاله املنافقون فان الصحابة ملا رجعوا وقد قتل م
  وما قتلوا فاخرب اهللا تعاىل ان املوت والقتل كالمها ال يكونان اال باذن اهللا وحضور األجل واهللا أعلم بالصواب

املسألة الثانية اخلفوا يف تفسري االذن على أقوال األول أن يكون االذن هو االمر وهو قول أيب مسلم واملعىن ان اهللا 
تعاىل يأمر ملك املوت بقبض االرواح فال ميوت أحد إال هبذا االمر الثاين ان املراد من هذا االذن ما هو املراد بقوله 



واملراد من هذا األمر امنا هو التكوين والتخليق )  ٤٠النحل ( إِنََّما قَْولَُنا ِلَشىْ ء إِذَا أََردَْناُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 
د النه ال يقدر على املوت واحلياة أحد اال اهللا تعاىل فاذن املراد أن نفسا لن متوت اال مبا أماهتا اهللا تعاىل الثالث واالجيا

أن يكون االذن هو التخلية واالطالق وترك املنع بالقهر واالجبار وبه فسر قوله تعاىل َوَما ُهم بَِضاّريَن بِِه ِمْن أََحدٍ 
أي بتخليته فانه تعاىل قادر على املنع من ذلك بالقهر فيكون املعىن ما كان لنفس أن )  ١٠٢البقرة  (إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه 

متوت اال بإذن اهللا بتخلي اهللا بني القاتل واملقتول ولكنه تعاىل حيفظ نبيه وجيعل من بني يديه ومن خلفه رصدا ليتم 
ىت ينتهي اىل االجل الذي كتبه اهللا له فال تنكسروا بعد على يديه بالغ ما أرسله به وال خيلي بني أحد وبني قتله ح

ذلك يف غزواتكم بأن يرجف مرجف أن حممدا قد قتل الرابع أن يكون االذن مبعىن العلم ومعناه أن نفسا لن متوت 
َيسَْتأِْخُرونَ إال يف الوقت الذي علم اهللا موهتا فيه واذا جاء ذلك الوقت لزم املوت كما قال فَإِذَا َجاء أََجلُُهْم الَ 

اخلامس قال ابن عباس االذن هو قضاء اهللا وقدره فانه ال حيدث شيء إال )  ٦١النحل ( َساَعةً  َوالَ َيْستَقِْدُمونَ 
  مبشيئته وارادته فيجعل ذلك على سبيل التمثيل كانه فعل ال ينبغي الحد أن يقدم عليه إال باذن اهللا

الم يف َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ معناها النفي والتقدير وما كانت نفس لتموت اال باذن املسألة الثالثة قال االخفش والزجاج ال
  اهللا

  املسألة الرابعة دلت اآلية على أن املقتول ميت بأجله وأن تغيري اآلجال ممتنع
  وقوله تعاىل ِكَتاباً مَُّؤجَّالً فيه مسائل

ليه ما قبله فان قوله َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ َتُموَت إِالَّ بِإِذِْن اهللا قام املسألة األوىل قوله ِكتَاباً مَُّؤجَّالً منصوب بفعل دل ع
  ٢٤مقام أن يقال كتب اهللا فالتقدير كتب اهللا كتابا مؤجال ونظريه قوله ِكَتاَب اللَِّه َعلَْيكُْم النساء 

كتب هذا التحرمي عليكم ومثله صنع اهللا ووعد داللة على انه )  ٢٣النساء ( ألن يف قوله ُحرَّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم 
  اهللا وفطرة اهللا وصبغة اهللا

املسألة الثانية املراد بالكتاب املؤجل الكتاب املشتمل على اآلجال ويقال انه هو اللوح احملفوظ كما ورد يف 
  )اكتب فكتب ما هو كائن اىل يوم القيامة ( األحاديث أنه تعاىل قال للقلم 

حلوادث ال بد أن تكون معلومة هللا تعاىل ومجيع حوادث هذا العامل من اخللق والرزق واألجل واعلم أن مجيع ا
والسعادة والشقاوة ال بد وأن تكون مكتوبة يف اللوح احملفوظ فلو وقعت خبالف علم اهللا النقلب علمه جهال 

اهللا وقدره وقد ذكر بعض والنقلب ذلك الكتاب كذبا وكل ذلك حمال وإذا كان األمر كذلك ثبت ان الكل بقاء 
( العلماء هذا املعىن يف تفسري هذه اآلية وأكده حبديث الصادق املصدوق وباحلديث املشهور من قوله عليه السالم 

قال القاضي أما األجل والرزق فهما مضافان اىل اهللا وأما الكفر والفسق واالميان والطاعة فكل ) فحج آدم موسى 
ب تعاىل ذلك فامنا يكتب بعلمه من اختيار العبد وذلك ال خيرج العبد من أن يكون ذلك مضاف اىل العبد فاذا كت

  هو املذموم أو املمدوح
واعلم أنه ما كان من حق القاضي أن يتغافل عن موضع االشكال وذلك النا نقول إذا علم اهللا من العبد الكفر 

عا بني املتناقضني ألن العلم بالكفر واخلرب الصدق وكتب يف اللوح احملفوظ منه الكفر فلو أتى باالميان لكان ذلك مج
عن الكفر مع عدم الكفر مجع بني النقيضني وهو حمال وإذا كان موضع االلزام هو هذا فأىن ينفعه الفرار من ذلك 

  اىل الكلمات األجنبية عن هذا االلزام
  ُيرِْد ثََواَب االِْخَرةِ  ُنْؤِتِه ِمْنَها َوسََنْجزِى الشَّاكِرِيَن وأما قوله تعاىل َوَمن ُيرِْد ثَوَاَب الدُّنَْيا ُنْؤِتِه مِْنَها َوَمن

فاعلم أن الذين حضروا يوم أحد كانوا فريقني منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد اآلخرة كما ذكره اهللا تعاىل فيما 



كر والثناء وهؤالء ال بد بعد من هذه السورة فالذين حضروا القتال للدنيا هم الذين حضروا لطلب الغنائم والذ
وأن ينهزموا والذين حضروا للدين فال بد وأن ال ينهزموا مث أخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن من طلب الدنيا ال بد 

اىل آخر ) إمنا األعمال بالنيات ( وأن يصل اىل بعض مقصوده ومن طلب اآلخرة فكذلك وتقريره قوله عليه السالم 
  احلديث

ية وان وردت يف اجلهاد خاصة لكنها عامة يف مجيع األعمال وذلك ألن املؤثر يف جلب الثواب واعلم أن هذه اآل
والعقاب املقصود والدواعي ال ظواهر األعمال فان من وضع اجلبهة على األرض يف صالة الظهر والشمس قدامه 

به عبادة الشمس كان ذلك  فان قصد بذلك السجود عبادة اهللا تعاىل كان ذلك من أعظم دعائم اإلسالم وان قصد
يف ماذا ( من أعظم دعائم الكفر وروى أبو هريرة عنه عليه السالم ان اهللا تعاىل يقول يوم القيامة ملقاتل يف سبيل اهللا 

قتلت فيقول أمرت باجلهاد يف سبيلك فقاتلت حىت قتلت فيقول تعاىل كذبت بل أردت أن يقال فالن حمارب وقد 
  اىل يأمر به اىل النارمث ان اهللا تع) قيل ذلك 

فُواْ َوَما اسَْتكَاُنواْ وَاللَُّه ُيِحبُّ َوكَأَيِّن مِّن نَّبِى ٍّ قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثٌري فََما َوَهُنواْ لَِمآ أََصابَُهْم ِفى سَبِيلِ اللَِّه َوَما َضُع
  الصَّابِرِيَن

د إن لكم باألنبياء املتقدمني وأتباعهم أسوة حسنة فلما كانت واعلم أنه تعاىل من متام تأديبه قال للمنهزمني يوم أح
  طريقة أتباع األنبياء املتقدمني الصرب على اجلهاد وترك الفرار فكيف يليق بكم هذا الفرار واالهنزام ويف اآلية مسائل

مشدوداً بوزن ) كأين  (على وزن كاعن ممدوداً مهموزاً خمففا وقرأ الباقون ) وكائن ( املسألة األوىل قرأ ابن كثري 
  كعني وهي لغة قريش ومن اللغة األوىل قول جرير وكائن باألباطح من صديق

  يراين لو أصيب هو املصاب
  وأنشد املفضل وكائن ترى يف احلي من ذي قرابة

ون املعىن أن فعلى القراءة األوىل يك) قاتل معه ( والباقون ) قتل معه ( املسألة الثانية قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو 
كثريا من األنبياء قتلوا والذين بقوا بعدهم ما وهنوا يف دينهم بل استمروا على جهاد عدوهم ونصرة دينهم فكان 

( وقوله ) قتل ( ينبغي أن يكون حالكم يا أمة حممد هكذا قال القفال رمحه اهللا والوقف على هذا التأويل على قوله 
ان معه ربيون أو يكون على معىن التقدمي والتأخري أي وكأين من نيب معه حال مبعىن قتل حال ما ك) معه ربيون 

ربيون كثري قتل فما وهن الربيون على كثرهتم وفيه وجه آخر وهو أن يكون املعىن وكأين من نيب قتل من إخواهنم 
هذه اآلية بل مضوا على جهاد عدوهم فقد كان ينبغي أن يكون حالكم كذلك وحجة هذه القراءة أن املقصود من 

آل عمران ( حكاية ما جرى لسائر األنبياء لتقتدي هذه األمة هبم وقد قال تعاىل َوَما ُمحَمٌَّد إِالَّ َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمن 
فاملعىن وكم من نيب قاتل معه ) قاتل معه ( فيجب أن يكون املذكور قتل سائر األنبياء ال قتاهلم ومن قرأ )  ١٤٤

ه فأصاهبم من عدوهم قرح فما وهنوا ألن الذي أصاهبم إمنا هو يف سبيل اهللا وطاعته وإقامة العدد الكثري من أصحاب
دينه ونصرة رسوله فكذلك كان ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة حممد وحجة هذه القراءة ان املراد من هذه اآلية 

كون املذكور هو القتال وأيضا روي يف القتال فوجب أن ي) صلى اهللا عليه وسلم ( ترغيب الذين كانوا مع النيب 
  عن سعيد بن جبري أنه قال ما مسعنا بنيب قتل يف القتال

كم وتأويلها التكثري لعدد األنبياء الذين هذه ) كأين ( املسألة الثالثة قال الواحدي رمحه اهللا أمجعوا على أن معىن 
( والكايف يف )  ٤٨احلج ( َوكَأَّين ّمن قَْرَيةٍ  أَْملَْيُت لََها )  ٤٥ج احل( صفتهم ونظريه قوله فَكَأَّين ّمن قَْرَيةٍ  أَْهلَكَْناَها 

من ) أن ( و ) كذا ( من ) ذا ( اليت هي لالستفهام كما دخلت على ) أي ( كاف التشبيه دخلت على ) كأين 



عدد ما فال معىن  كأن وال معىن للتشبيه فيه كما ال معىن للتشبيه يف كذا تقول يل عليه كذا وكذا معناه يل عليه
للتشبيه اال أهنا زيادة الزمة ال جيوز حذفها واعلم أنه مل يقع للتنوين صورة يف اخلط إال يف هذا احلرف خاصة وكذا 

  استعمال هذه الكلمة فصارت كلمة واحدة موضوعة للتكثري
  تح علىالربيون الربانيون وقرىء باحلركات الثالث والف) الكشاف ( املسألة الرابعة قال صاحب 

القياس والضم والكسر من تغيريات النسب وحكى الواحدي عن الفراء أنه قال الربيون األولون وقال الزجاج هم 
اجلماعات الكثرية الواحد ريب قال ابن قتيبة أصله من الربة وهي اجلماعة يقال ريب كأنه نسب اىل الربة وقال 

ال كان جيب أن يقال ريب ليكون منسوبا اىل الرب األخفش الربيون الذين يعبدون الرب وطعن فيه ثعلب وق
وأجاب من نصر األخفش وقال العرب إذا نسبت شيئاً اىل شيء غريت حركته كما يقال بصري يف النسب اىل 

  البصرة ودهري يف النسبة اىل الدهر وقال ابن زيد الربانيون األئمة والوالة والربيون الرعية وهم املنتسبون اىل الرب
تعاىل مدح هؤالء الربيني بنوعني أوال بصفات النفي وثانيا بصفات االثبات أما املدح بصفات النيب فهو  واعلم أنه

األمور الثالثة قوله تعاىل فََما َوَهُنواْ ِلَما أََصاَبُهْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه َوَما َضُعفُواْ َوَما اْسَتكَاُنواْ وال بد من الفرق بني هذه 
ما وهنوا عند قتل النيب وما ضعفوا عن اجلهاد بعده وما استكانوا للعدو وهذا تعريض مبا ) الكشاف ( قال صاحب 

أصاهبم من الوهن واالنكسار عند االرجاف بقتل رسوهلم وبضعفهم عند ذلك عن جماهدة املشركني واستكانتهم 
وحيتمل أيضا أن يفسر الوهن للكفار حىت أرادوا أن يعتضدوا باملنافق عبداهللا بن أيب وطلب األمان من أيب سفيان 

باستيالء اخلوف عليهم ويفسر الضعف بأن يضعف إمياهنم وتقع الشكوك والشبهات يف قلوهبم واالستكانة هي 
االنتقال من دينهم إىل دين عدوهم وفيه وجه ثالث وهو ان الوهن ضعف يلحق القلب والضعف املطلق هو اختالل 

هار ذلك العجز وذلك الضعف وكل هذه الوجوه حسنة حمتملة قال القوة والقدرة باجلسم واالستكانة هي إظ
  الواحدي االستكانة اخلضوع وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريد

مث قال تعاىل َواللَُّه ُيِحبُّ الصَّابِرِيَن واملعىن أن من صرب على حتمل الشدائد يف طريق اهللا ومل يظهر اجلزع والعجز 
بة اهللا تعاىل للعبد عبارة عن إرادة إكرامه واعزازه وتعظيمه واحلكم له بالثواب واجلنة وذلك واهللع فان اهللا حيبه وحم

  هناية املطلوب
  مث انه تعاىل أتبع ذلك بأن مدحهم بصفات الثبوت فقال

  َوَما كَانَ قَْولَُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ ربََّنا اغِْفْر لَنَا

  ١َوثَبِّْت أَقَْدامََنا وانصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن  ذُُنوَبَنا َوإِْسَرافََنا ِفى أَْمرَِنا
  وفيه مسألتان

  املسألة األوىل قوله وَثَّبْت أَقَْداَمَنا يدل على أن فعل العبد خلق اهللا تعاىل واملعتزلة حيملونه على فعل األلطاف
جلد بالدعاء والتضرع بطلب االمداد واالعانة من املسألة الثانية بني تعاىل أهنم كانوا مستعدين عند ذلك التصرب والت

فان من عول يف حتصيل مهماته ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا والغرض منه أن يقتدى هبم يف هذه الطريقة أمة حممد 
َرافََنا ِفى أَمْرَِنا على نفسه ذل ومن اعتصم باهللا فاز باملطلوب قال القاضي إمنا قدموا قوهلم ربََّنا اغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا وَإِْس

ألنه تعاىل ملا ضمن النصرة للمؤمنني فاذا مل حتصل النصرة وظهر أمارات استيالء العدو دل ذلك ظاهرا على صدور 
ذنب وتقصري من املؤمنني فلهذا املعىن جيب عليهم تقدمي التوبة واالستغفار على طلب النصرة فبني تعاىل أهنم بدأوا 

هو املراد بقوله ربََّنا اغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا فدخل فيه كل الذنوب سواء كانت من الصغائر أو من بالتوبة عن كل املعاصي و



الكبائر مث اهنم خصوا الذنوب العظيمة الكبرية منها بالذكر بعد ذلك لعظمها وعظم عقاهبا وهو املراد من قوله 
( اط فيه قال تعاىل قُلْ ياِعَباِدىَ  الَِّذيَن أَْسَرفُواْ َعلَى أَنفُسِهِْم َوإِسَْرافََنا ِفى أَمْرَِنا الن االسراف يف كل شيء هو االفر

ويقال )  ٣١األعراف ( وقال كُلُواْ وَاْشَربُواْ َوالَ ُتْسرِفُواْ )  ٣٣اإلسراء ( وقال فَالَ ُيْسرِف فّى الْقَْتلِ )  ٥٣الزمر 
غوا من ذلك سألوا رهبم أن يثبت أقدامهم وذلك بازالة فالن مسرف إذا كان مكثرا يف النفقة وغريها مث اهنم ملا فر

اخلوف عن قلوهبم وازالة اخلواطر الفاسدة عن صدورهم مث سألوا بعد ذلك أن ينصرهم على القوم الكافرين الن 
هذه النصرة ال بد فيها من أمور زائدة على ثبات أقدامهم وهو كالرعب الذي يلقيه يف قلوهبم واحداث أحوال 

أرضية توجب اهنزامهم مثل هبوب رياح تثري الغبار يف وجوههم ومثل جريان سيل يف موضع وقوفهم مث  مساوية أو
  قال القاضي وهذا تأديب من اهللا تعاىل يف كيفية الطلب باالدعية عند النوائب واحملن سواء كان يف اجلهاد أو غريه

  خَِرةِ  َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني فَأاَتاُهُم اللَُّه ثََوابَ الدُّْنَيا َوُحْسَن ثََوابِ االٌّ
واعلم أنه تعاىل ملا شرح طريقة الربيني يف الصرب وطريقتهم يف الدعاء ذكر أيضا ما ضمن هلم يف مقابلة ذلك يف 

  الدنيا واآلخرة فقال فَاَتاُهُم اللَُّه ثَوَاَب الدُّْنَيا َوُحْسَن ثَوَابِ االِْخَرةِ  وفيه مسائل
ىل قوله فَاَتاُهُم اللَُّه يقتضي أنه تعاىل أعطاهم االمرين أما ثواب الدنيا فهو النصرة والغنيمة وقهر العدو املسألة األو

والثناء اجلميل وانشراح الصدر بنور االميان وزوال ظلمات الشبهات وكفارة املعاصي والسيئات وأما ثواب اآلخرة 
وأنواع السرور والتعظيم وذلك غري حاصل يف احلال فيكون فال شك أنه هو اجلنة وما فيها من املنافع واللذات 

املراد أنه تعاىل حكم هلم حبصوهلا يف اآلخرة فأقام حكم اهللا بذلك مقام نفس احلصول كما أن الكذب يف وعد اهللا 
أيت أمر اهللا قال والظلم يف عدله حمال أو حيمل قوله فَأََتاُهُم على أنه سيؤتيهم على قياس قوله اِتى أَْمرِ اللَِّه أي سي

القاضي وال ميتنع أن تكون هذه اآلية خمتصة بالشهداء وقد أخرب اهللا تعاىل عن بعضهم أهنم أحياء عند رهبم يرزقون 
فيكون حال هؤالء الربيني أيضا كذلك فانه تعاىل يف حال انزال هذه اآلية كان قد آتاهم حسن ثواب اآلخرة يف 

  جنان السماء
اىل ثواب اآلخرة باحلسن تنبيها على جاللة ثواهبم وذلك ألن ثواب اآلخرة كله يف غاية املسألة الثانية خص تع

احلسن فما خصه اهللا بانه حسن من هذا اجلنس فانظر كيف يكون حسنه ومل يصف ثواب الدنيا بذلك لقلتها 
حلسن كقوله َوقُولُواْ ِللنَّاسِ وامتزاجها باملضار وكوهنا منقطعة زائلة قال القفال رمحه اهللا حيتمل أن يكون احلسن هو ا

  أي حسنا والغرض منه املبالغة كأن تلك االشياء)  ٨٣البقرة ( ُحْسًنا 

احلسنة لكوهنا عظيمة يف احلسن صارت نفس احلسن كما يقال فالن جود وكرم إذا كان يف غاية اجلود والكرم واهللا 
  أعلم

)  ١٤٥آل عمران ( الدُّْنَيا نُْؤِتِه ِمْنَها َوَمن ُيرِدْ ثَوَاَب االِْخَرةِ  ُنْؤِتِه ِمْنَها املسألة الثالثة قال فيما تقدم َوَمن ُيرِْد ثََواَب 
الدالة على التبعيض فقال يف اآلية فَاَتاُهُم اللَُّه ثََوابَ الدُّْنَيا َوُحْسَن ثََوابِ االِْخَرةِ  ومل يذكر كلمة ) من ( فذكر لفظة 

ثواب اآلخرة امنا اشتغلوا بالعبودية لطلب الثواب فكانت مرتبتهم يف العبودية والفرق أن الذين يريدون ) من ( 
نازلة وأما املذكورون يف هذه اآلية فاهنم مل يذكروا يف أنفسهم اال الذنب والقصور وهو املراد من قوله اغِْفْر لََنا 

 والنصرة واالعانة اال من رهبم وهو املراد بقوله َوثَّبتْ ومل يروا التدبري)  ١٤٧آل عمران ( ذُُنوَبَنا َوإِْسَرافََنا ِفى أَْمرَِنا 
فكان مقام هؤالء يف العبودية يف غاية الكمال فال جرم )  ١٤٧آل عمران ( أَقَْدامََنا َوانصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن 

ما أرادوا الثواب وإمنا أرادوا أولئك فازوا ببعض الثواب وهؤالء فازوا بالكل وأيضا أولئك أرادوا الثواب وهؤالء 
خدمة موالهم فال جرم أولئك حرموا وهؤالء أعطوا ليعلم أن كل من أقبل على خدمة اهللا أقبل على خدمته كل ما 



  سوى اهللا
لََنا  مث قال َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني وفيه دقيقة لطيفة وهي أن هؤالء اعترفوا بكوهنم مسيئني حيث قالوا ربََّنا اغِْفْر

  ذُُنوَبَنا َوإِْسَرافََنا ِفى أَْمرَِنا فلما اعترفوا بذلك مساهم اهللا حمسنني كأن اهللا تعاىل يقول هلم
إذا اعترفت باساءتك وعجزك فأنا أصفك باالحسان وأجعلك حبيبا لنفسي حىت تعلم أنه ال سبيل للعبد اىل 

أيضا اهنم ملا أرادوا االقدام على اجلهاد طلبوا تثبيت الوصول اىل حضرة اهللا اال باظهار الذلة واملسكنة والعجز و
أقدامهم يف دينه ونصرهتم على العدو من اهللا تعاىل فعند ذلك مساهم باحملسنني وهذا يدل على أن العبد ال ميكنه 

ْحَساِن إِالَّ االتيان بالفعل احلسن اال إذا أعطاه اهللا ذلك الفعل احلسن وأعانه عليه مث إنه تعاىل قال َهلْ َجَزاء اإل
وكل ذلك يدل على أنه سبحانه هو )  ٢٦يونس ( وقال لّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ الُْحْسَنى َوزَِياَدةٌ  )  ٦٠الرمحن ( اإلْحَسانُ 

  الذي يعطي الفعل احلسن للعبد مث أنه يثيبه عليه ليعلم العبد ان الكل من اهللا وباعانة اهللا
ُر ُتِطيعُواْ الَِّذيَن كَفَُرواْ َيُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَابِكُْم فََتنقَِلُبواْ َخاِسرِيَن َبلِ اللَُّه َموْلَاكُْم َوُهَو خَْي َياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا إِن

  النَّاصِرِيَن
قد قتل ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن هذه اآلية من متام الكالم األول وذلك ألن الكفار ملا أرجفوا أن النيب 

ملنافقون بعض ضعفة املسلمني اىل الكفر منع اهللا املسلمني هبذه اآلية عن االلتفات اىل كالم أولئك املنافقني ودعا ا
  فقال الُْمْحِسنِنيَ َياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِن ُتِطيعُواْ الَِّذيَن كَفَرُواْ ويف اآلية مسائل

واْ املراد أبو سفيان فانه كان كبري القوم يف ذلك اليوم قال السدي املراد أبو املسألة األوىل قيل إِن ُتِطيعُواْ الَِّذيَن كَفَُر
  سفيان ألنه كان شجرة الفنت وقال آخرون املراد عبداهللا بن أيب وأتباعه من

املنافقني وهم الذين ألقوا الشبهات يف قلوب الضعفة وقالوا لو كان حممد رسول اهللا ما وقعت له هذه الواقعة وإمنا 
جل كسائر الناس يوما له ويوما عليه فارجعوا اىل دينكم الذي كنتم فيه وقال آخرون املراد اليهود ألنه كان هو ر

باملدينة قوم من اليهود وكانوا يلقون الشبهة يف قلوب املسلمني وال سيما عند وقوع هذه الواقعة واألقرب أنه 
  عموم اللفظيتناول كل الكفار ألن اللفظ عام وخصوص السبب ال مينع من 

املسألة الثانية قوله إِن ُتِطيُعواْ الَِّذيَن كَفَُرواْ ال ميكن محله على طاعتهم يف كل ما يقولونه بل ال بد من التخصيص 
فقيل ان تطيعوهم فيما أمروكم به يوم أحد من ترك اإلسالم وقيل ان تطيعوهم يف كل ما يأمرونكم من الضالل 

  )لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ( اربة وهو قوهلم وقيل يف املشورة وقيل يف ترك احمل
  مث قال َيُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَابِكُْم يعين يردوكم اىل الكفر بعد اإلميان ألن قبول قوهلم يف الدعوة اىل الكفر كفر

  مث قال فََتنقَِلُبواْ َخاِسرِيَن
ا واآلخرة أما خسران الدنيا فألن أشق األشياء على واعلم أن اللفظ ملا كان عاما وجب أن يدخل فيه خسران الدني

العقالء يف الدنيا االنقياد للعدو والتذلل له وإظهار احلاجة اليه وأما خسران اآلخرة فاحلرمان عن الثواب املؤبد 
  والوقوع يف العقاب املخلد

كم إمنا تطيعون الكفار لينصروكم ويعينوكم على مطالبكم مث قال تعاىل َبلِ اللَُّه َمْولَاكُْم َوُهَو َخْيُر النَّاصِرِيَن واملعىن أن
وهذا جهل ألهنم عاجزون متحريون والعاقل يطلب النصرة من اهللا تعاىل ألنه هو الذي ينصركم على العدو ويدفع 

مل يصح أن يتبعه  عنكم كيده مث بني أنه خري الناصرين ولو مل يكن املراد بقوله َمْولَاكُْم َوُهَو َخْيرُ النَّاِصرِيَن النصرة
هبذا القول وإمنا كان تعاىل خري الناصرين لوجوه األول أنه تعاىل هو القادر على نصرتك يف كل ما تريد والعامل الذي 

ال خيفى عليه دعاؤك وتضرعك والكرمي الذي ال يبخل يف جوده ونصرة العبيد بعضهم لبعض خبالف ذلك يف كل 



نيا واآلخرة وغريه ليس كذلك والثالث أنه ينصرك قبل سؤالك ومعرفتك هذه الوجوه والثاين أنه ينصرك يف الد
  وغريه ليس كذلك)  ٤٢األنبياء ( باحلاجة كما قال قُلْ َمن َيكْلَُؤكُم بِالَّْيلِ َوالنََّهارِ 

نه ورد واعلم أن قوله َوُهَو َخْيُر النَّاصِرِيَن ظاهره يقتضي أن يكون من جنس سائر الناصرين وهو منزه عن ذلك لك
  ) ٢٧الروم ( الكالم على حسب تعارفهم كقوله َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه 

  ُم النَّاُر َوبِئَْس َمثَْوى الظَّاِلمَِنيَسُنلِْقى ِفى قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَرُواْ الرُّْعَب بَِمآ أَْشَركُواْ بِاللَِّه َما لَْم يَُنزِّلْ بِِه ُسلْطَاناً َوَمأَْواُه

آلية من متام ما تقدم ذكره فانه تعاىل ذكر وجوها كثرية يف الترغيب يف اجلهاد وعدم املباالة بالكفار اعلم أن هذه ا
ومن مجلتها ما ذكر يف هذه اآلية أنه تعاىل يلقي اخلوف يف قلوب الكفار وال شك أن ذلك مما يوجب استيالء 

  املسلمني عليهم ويف اآلية مسائل
ا الوعد هل هو خمتص بيوم أحد أو هو عام يف مجيع األوقات قال كثري من املفسرين املسألة األوىل اختلفوا يف أن هذ

إنه خمتص هبذا اليوم وذلك ألن مجيع اآليات املتقدمة إمنا وردت يف هذه الواقعة مث القائلون هبذا القول ذكروا يف 
استولوا على املسلمني وهزموهم كيفية إلقاء الرعب يف قلوب املشركني يف هذا اليوم وجهني األول أن الكفار ملا 

أوقع اهللا الرعب يف قلوهبم فتركوهم وفروا منهم من غري سبب حىت روي أن أبا سفيان صعد اجلبل وقال أين ابن 
أيب كبشة وأين ابن أيب قحافة وأين ابن اخلطاب فأجابه عمر ودارت بينهما كلمات وما جتاسر أبو سفيان على 

والثاين أن الكفار ملا ذهبوا إىل مكة فلما كانوا يف بعض الطريق قالوا ما صنعنا شيئاً  النزول من اجلبل والذهاب إليهم
قتلنا األكثرين منهم مث تركناهم وحنن قاهرون ارجعوا حىت نستأصلهم بالكلية فلما عزموا على ذلك ألقى اهللا 

  الرعب يف قلوهبم
ل القفال رمحه اهللا كأنه قيل انه وان وقعت لكم هذه والقول الثاين أن هذا الوعد غري خمتص بيوم أحد بل هو عام قا

الواقعة يف يوم أحد إال أن اهللا تعاىل سيلقي الرعب منكم بعد ذلك يف قلوب الكافرين حىت يقهر الكفار ويظهر 
له دينكم على سائر األديان وقد فعل اهللا ذلك حىت صار دين اإلسالم قاهراً جلميع األديان وامللل ونظري هذه اآلية قو

  )نصرت بالرعب مسرية شهر ( عليه السالم 
املسألة الثانية قرأ ابن عامر والكسائي الرُّْعَب بضم العني والباقون بتخفيفها يف كل القرآن قال الواحدي مها لغتان 

  يقال رعبته رعبا ورعبا وهو مرعوب وجيوز أن يكون الرعب مصدرا والرعب اسم منه
ي حيصل يف القلب وأصل الرعب امللء يقال سيل راعب إذا مأل األودية واألهنار املسألة الثالثة الرعب اخلوف الذ

  وإمنا مسي الفزع رعبا ألنه ميأل القلب خوفا
املسألة الرابعة ظاهر قوله َسُنلِْقى ِفى قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُرواْ الرُّْعَب يقتضي وقوع الرعب يف مجيع الكفار فذهب بعض 

لعموم على ظاهره ألنه ال أحد خيالف دين اإلسالم إال ويف قلبه ضرب من الرعب من العلماء إىل اجراء هذا ا
  املسلمني إما يف احلرب وإما عند احملاجة

وقوله تعاىل َسُنلِْقى ِفى قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُرواْ الرُّْعَب ال يقتضي وقوع مجيع أنواع الرعب يف قلوب الكفار إمنا يقتضي 
  لوهبم من بعض الوجوه وذهب مجع من املفسرين إىل أنه خمصوص بأولئك الكفاروقوع هذه احلقيقة يف ق

  مصدرية واملعىن بسبب إشراكهم باهللا) ما ( أما قوله بَِما أَْشَركُواْ بِاللَِّه فاعلم أن 
ُيجِيبُ واعلم أن تقدير هذا بالوجه املعقول هو أن الدعاء إمنا يصري يف حمل االجابة عند االضطرار كما قال أَمَّن 

ومن اعتقد أن هللا شريكا مل حيصل له االضطرار ألنه يقول إن كان هذا املعبود ال )  ٦٢النحل ( الُْمضْطَرَّ إِذَا َدَعاُه 
  ينصرين فذاك اآلخر ينصرين وإن مل حيصل يف قلبه االضطرار مل حتصل االجابة وال النصرة



  بت أن االشراك باهللا يوجب الرعبوإذا مل حيصل ذلك وجب أن حيصل الرعب واخلوف يف قلبه فث
  أما قوله َما لَْم ُيَنّزلْ بِِه ُسلْطَاناً ففيه مسائل

املسألة األوىل السلطان ههنا هو احلجة والربهان ويف اشتقاقه وجوه األول قال الزجاج إنه من السليط وهو الذي 
صيل احلقوق الثاين أن السلطان يف اللغة يضاء به السراج وقيل لألمراء سالطني ألهنم الذين هبم يتوصل الناس إىل حت

هو احلجة وإمنا قيل لألمري سلطان ألن معناه أنه ذو احلجة الثالث قال الليث السلطان القدرة ألن أصل بنائه من 
التسليط وعلى هذا سلطان امللك قوته وقدرته ويسمى الربهان سلطاناً لقوته على دفع الباطل الرابع قابل ابن دريد 

  شيء حدته وهو مأخوذ من اللسان السليط والسالطة مبعىن احلدة سلطان كل
عنه املسألة الثانية قوله َما لَْم يَُنّزلْ بِهِ ُسلْطَاناً يوهم أن فيه سلطانا إال أن اهللا تعاىل ما أنزله وما أظهره إال أن اجلواب 

ل الكالم فيه ما يقوله املتكلمون أن هذا أنه لو كان ألنزل اهللا به سلطانا فلما مل ينزل به سلطاناً وجب عدمه وحاص
مما ال دليل علي فلم جيز إثباته ومنهم من يبالغ فيقول ال دليل عليه فيجب نفيه ومنهم من احتج هبذا احلرف على 

وحدانية الصانع فقال ال سبيل إىل اثبات الصانع إال باحتياج احملدثات اليه ويكفي يف دفع هذه احلاجة اثبات الصانع 
  د فما زاد عليه ال سبيل إىل اثباته فلم جيز اثباتهالواح

املسألة الثالثة هذه اآلية دالة على فساد التقليد وذلك ألن اآلية دالة على أن الشرك ال دليل عليه فوجب أن يكون 
  التقليدالقول به باطال وهذا إمنا يصح إذا كان القول باثبات ما ال دليل على ثبوته يكون باطال فيلزم فساد القول ب

  مث قال تعاىل َوَمأَْواُهُم النَّاُر
واعلم أنه تعاىل بني أن أحوال هؤالء املشركني يف الدنيا هو وقوع اخلوف يف قلوهبم وبني أحواهلم يف اآلخرة وهي 

  أن مأواهم ومسكنهم النار
قوهلم ثوى يثوي ثويا ومجع املثوى  مث قال َوبِئَْس َمثَْوى الظَّاِلِمَني املثوى املكان الذي يكون مقر االنسان ومأواه من

  مثاوي
َعَصْيُتْم مِّن بَْعِد َمآ أََراكُْم مَّا َولَقَْد َصَدقَكُُم اللَُّه َوْعَدهُ إِذْ َتُحسُّونَُهْم بِإِذْنِِه حَتَّى إِذَا فَِشلُْتْم وََتَناَزعُْتْم ِفى االٌّ ْمرِ َو

  مَّن ُيرِيدُ االٌّ ِخَرةَ  ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم ِلَيْبَتلَِيكُْم َولَقَْد َعفَا َعْنكُْم ُتحِبُّونَ ِمنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنَْيا َوِمنكُم

  َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الُْمْؤِمنَِني
وأصحابه إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن اتصال هذه اآلية مبا قبلها من وجوه األول أنه ملا رجع رسول اهللا 

اهبم ما أصاهبم بأحد قال ناس من أصحابه من أين أصابنا هذا وقد وعدنا اهللا النصرا فأنزل اهللا تعاىل املدينة وقد أص
رأى يف املنام أنه يذبح كبشا فصدق اهللا رؤياه بقتل ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذه اآلية الثاين قال بعضهم كان النيب 

سعة نفر على اللواء فذاك قوله َولَقَدْ َصدَقَكُُم اللَُّه طلحة بن عثمان صاحب لواء املشركني يوم أحد وقتل بعده ت
الثالث جيوز أن يكون هذا الوعد ما ذكره يف قوله تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( َوْعَدُه يريد تصديق رؤيا الرسول 

إال أن هذا كان مشروطاً )  ١٢٥آل عمران (  َبلَى إِن َتْصبِرُواْ َوَتتَّقُواْ َويَأُْتوكُْم ّمن فَْورِِهْم َهاذَا ُيْمِددْكُْم َربُّكُْم
بشرط الصرب والتقوى والرابع جيوز أن يكون هذا الوعد هو قوله َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه إال أن هذا أيضاً 

آل عمران ( مشروط بشرط واخلامس جيوز أن يكون هذا الوعد هو قوله َسُنلِْقى ِفى قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُرواْ الرُّْعَب 
ال تربحوا من هذا املكان فانا ال ( قال للرماة ) صلى اهللا عليه وسلم ( والسادس قيل الوعد هو ان النيب )  ١٥١

السابع قال أبو مسلم ملا وعدهم اهللا يف اآلية املتقدمة إلقاء الرعب يف قلوهبم ) نزال غالبني ما دمتم يف هذا املكان 
الوعد بالنصر يف واقعة أحد فانه ملا وعدهم بالنصرة بشرط أن يتقوا ويصربوا  أكد ذلك بأن ذكرهم ما أجنزهم من



  فحني أتوا بذلك الشرط ال جرم وىف اهللا تعاىل باملشروط وأعطاهم النصرة فلما تركوا الشرط ال جرم فاهتم املشروط
  إذا عرفت وجه النظم ففي اآلية مسائل

  تعدى إىل مفعولني تقول صدقته الوعد والوعيداملسألة األوىل قال الواحدي رمحه اهللا الصدق ي
جعل أحدا خلف ظهره واستقبل املدينة وأقام ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية قد ذكرنا يف قصة أحد أن النيب 

الرماة عند اجلبل وأمرهم أن يثبتوا هناك وال يربحوا سواء كانت النصرة للمسلمني أو عليهم فلما أقبل املشركون 
ل الرماة يرشقون نبلهم والباقون يضربوهنم بالسيوف حىت اهنزموا واملسلمون على آثارهم حيسوهنم قال الليث جع

احلس القتل الذريع حتسوهنم أي تقتلوهنم قتال كثريا قال أبو عبيد والزجاج وابن قتيبة احلس االستئصال بالقتل يقال 
أي تستأصلوهنم قتال قال ) حتسوهنم ( ل شيء ومعىن جراد حمسوس إذا قتله الربد وسنة حسوس إذا أتت على ك

إذا قتله ألنه أبطل حسه بالقتل كما يقال بطنه إذا أصاب بطنه ورأسه إذا أصاب رأسه ) حسه ( أصحاب االشتقاق 
 وقوله بِإِذْنِهِ أي بعلمه ومعىن الكالم أنه تعاىل ملا وعدكم النصر بشرط التقوى والصرب على الطاعة فما دمتم وافني
  هبذا الشرط أجنز وعده ونصركم على أعدائكم فلما تركتم الشرط وعصيتم أمر ربكم ال جرم زالت تلك النصرة

  مسائل أما قوله تعاىل َحتَّى إِذَا فَِشلُْتْم َوَتنَاَزْعُتْم ِفى االْْمرِ َوَعَصيُْتْم ّمن َبْعَدَما أََراكُْم مَّا ُتِحبُّونَ ففيه
  ول ظاهر قوله َحتَّى إِذَا فَِشلُْتمْ مبنزلة الشرط وال بد له من اجلواب فأين جوابهاملسألة األوىل لقائل أن يق

  واعلم أن للعلماء ههنا طريقني األول أن هذا ليس بشرط بل املعىن ولقد صدقكم اهللا وعده

رط التقوى حىت إذا فشلتم أي قد نصركم إىل أن كان منكم الفشل والتنازع ألنه تعاىل كان إمنا وعدهم بالنصرة بش
) إىل ( غاية مبعىن ) حىت ( والصرب على الطاعة فلما فشلوا وعصوا انتهى النصر وعلى هذا القول تكون كلمة 

  فيكون معىن قوله َحتَّى إِذَا إىل أن أو إىل حني
وجوه األول الطريق الثاين أن يساعد على أن قوله حَتَّى إِذَا فَِشلُْتْم شرط وعلى هذا القول اختلفوا يف اجلواب على 

وهو قول البصريني أن جوابه حمذوف والتقدير حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما 
حتبون منعكم اهللا نصره وإمنا حسن حذف هذا اجلواب لداللة قوله َولَقَدْ َصَدقَكُُم اللَُّه َوْعَدُه عليه ونظائره يف القرآن 

والتقدير )  ٣٥األنعام ( كَُبَر َعلَْيَك إِْعرَاضُُهْم فَإِن اْسَتطَْعَت أَن تَْبَتِغىَ  َنفَقاً ِفى االْْرضِ أَْو  كثرية قال تعاىل َوإِن كَانَ
والتقدير أم من هو )  ٩الزمر ( فافعل مث أسقط هذا اجلواب لداللة هذا الكالم عليه وقال أَمَّْن ُهَو قَانٌِت ءاَناء الَّْيلِ 

  قانت كمن ال يكون كذلك
 الوجه الثاين وهو مذهب الكوفيني واختيار الفراء أن جوابه هو قوله َوَعَصْيُتْم والواو زائدة كما قال فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه

واملعىن ناديناه كذا ههنا الفشل والتنازع صار موجباً للعصيان فكان )  ١٠٤ ١٠٣الصافات ( ِللَْجبِنيِ وََنادَْيَناُه 
لتم وتنازعتم يف األمر عصيتم فالواو زائدة وبعض من نصر هذا القول زعم أن من مذهب التقدير حىت إذا فش

( بدليل قوله تعاىل حَتَّى إِذَا َجاءوَها َوفُِتَحْت أَْبواُبَها َوقَالَ لَُهمْ َخزََنُتَها ) حىت إذا ( العرب إدخال الواو يف جواب 
  اوالتقدير حىت إذا جاؤها فتحت هلم أبواهب)  ٧١الزمر 

فان قيل إن فشلتم وتنازعتم معصية فلو جعلنا الفشل والتنازع علة للمعصية لزم كون الشيء علة لنفسه وذلك 
  فاسد

قلنا املراد من العصيان ههنا خروجهم عن ذلك املكان وال شك أن الفشل والتنازع هو الذي أوجب خروجهم عن 
  ذلك املكان فلم يلزم تعليل الشيء بنفسه

   إمنا مل يقبلوا هذا اجلواب ألن مذهبهم أنه ال جيوز جعل الواو زائدةواعلم أن البصريني



الوجه الثالث يف اجلواب أن يقال تقدير اآلية حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم من بعدما أراكم ما حتبون 
  صرمت فريقني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة

 أنه أسقط ألن قوله ِمنكُم مَّن ُيرِيُد الدُّْنَيا َومِنكُم مَّن ُيرِيُد االْخَِرةَ  يفيد فائدته فاجلواب هو قوله صرمت فريقني إال
  للتبعيض فهي تفيد هذا االنقسام وهذا احتمال خطر ببايل) من ( ويؤدي معناه ألن كلمة 

َعْنُهْم والتقدير حىت إذا فشلتم وكذا الوجه الرابع قال أبو مسلم جواب قوله َحتَّى إِذَا فَِشلُْتْم هو قوله َصَرفَكُْم 
  ههنا كالساقطة وهذا الوجه يف غاية العبد واهللا أعلم) مث ( وكذا صرفكم عنهم ليبتليكم وكلمة 

املسألة الثانية أنه تعاىل ذكر أمورا ثالثة أوهلا الفشل وهو الضعف وقيل الفشل هو اجلنب وهذا باطل بدليل قوله تعاىل 
أي فتضعفوا ألنه ال يليق به أن يكون املعىن فتجنبوا ثانيها التنازع يف األمر )  ٤٦األنفال ( َتفَْشلُواْ َوالَ َتنَاَزُعواْ فَ
  وفيه حبثان

  البحث األول املراد من التنازع انه عليه الصالة والسالم أمر الرماة بأن ال يربحوا عن مكاهنم ألبتة

بل الرماة عليهم بالرمي الكثري حىت اهنزم املشركون مث ان وجعل أمريهم عبداهللا بن جبري فلما ظهر املشركون أق
الرماة رأوا نساء املشركني صعدن اجلبل وكشفن عن سوقهن حبيث بدت خالخيلهن فقالوا الغنيمة الغنيمة فقال 
فة عبداهللا عهد الرسول الينا أن ال نربح عن هذا املكان فأبوا عليه وذهبوا اىل طلب الغنيمة وبقي عبداهللا مع طائ

  قليلة دون العشرة اىل أن قتلهم املشركون فهذا هو التنازع
البحث الثاين قوله ِفى االْْمرِ فيه وجهان األول أن األمر ههنا مبعىن الشأن والقصة أي تنازعتم فيما كنتم فيه من 

لك املكان وثالثها الشأن والثاين أنه األمر الذي يضاده النهي واملعىن وتنازعتم فيما أمركم الرسول به من مالزمة ذ
وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون واملراد عصيتم بترك مالزمة ذلك املكان بقي يف هذه اآلية سؤاالت األول مل 

  قدم ذكر الفشل على ذكر التنازع واملعصية
ة مث تنازعوا واجلواب ان القوم ملا رأوا هزمية الكفار وطمعوا يف الغنيمة فشلوا يف أنفسهم عن الثبات طمعا يف الغنيم

  بطريق القول يف أنا هل نذهب لطلب الغنيمة أم ال مث اشتغلوا بطلب الغنيمة
  السؤال الثاين ملا كانت املعصية مبفارقة تلك املواضع خاصة بالبعض فلم جاء هذا العتاب باللفظ العام

رِيُد الدُّْنَيا َوِمنكُم مَّن ُيرِيُد واجلواب هذا اللفظ وان كان عاما اال أنه جاء املخصص بعده وهو قوله ِمنكُم مَّن ُي
  االِْخَرةَ 

  السؤال الثالث ما الفائدة يف قوله ّمن َبْعِد َما أََراكُْم مَّا ُتِحبُّونَ
واجلواب عنه أن املقصود منه التنبيه على عظم املعصية ألهنم ملا شاهدوا أن اهللا تعاىل أكرمهم باجناز الوعد كان من 

  عصية فلما أقدموا عليها ال جرم سلبهم اهللا ذلك االكرام وأذاقهم وبال أمرهمحقهم أن ميتنعوا عن امل
مث قال تعاىل ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم ِلَيْبَتلَِيكُْم وقد اختلف قول أصحابنا وقول املعتزلة يف تفسري هذه اآلية وذلك ألن 

ال غري وارد عليهم ألن مذهبهم أن اخلري صرفهم عن الكفار معصية فكيف أضافه اىل نفسه أما أصحابنا فهذا االشك
والشر بارادة اهللا وختليقه فعلى هذا قالوا معىن هذا الصرف أن اهللا تعاىل رد املسلمني عن الكفار وألقى اهلزمية عليهم 
وسلط الكفار عليهم وهذا قول مجهور املفسرين قالت املعتزلة هذا التأويل غري جائز ويدل عليه القرآن والعقل أما 

آل ( بَْعضِ َما كََسبُواْ لقرآن فهو قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْواْ مِنكُْم َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن إِنََّما اْسَتزَلَُّهُم الشَّْيطَانُ بِا
فأضاف ما كان منهم اىل فعل الشيطان فكيف يضيفه بعد هذا اىل نفسه وأما املعقول فهو أنه تعاىل )  ١٥٥عمران 
هم على ذلك االنصراف ولو كان ذلك بفعل اهللا مل جيز معاتبة القوم عليه كما ال جيوز معاتبتهم على طوهلم عاتب



وقصرهم وصحتهم ومرضهم مث عند هذا ذكروا وجوها من التأويل األول قال اجلبائي ان الرماة كانوا فريقني 
ء الذين بقوا أحاط هبم العدو فلو استمروا على بعضهم فارقوا املكان أوال لطلب الغنائم وبعضهم بقوا هناك مث هؤال

املكث هناك لقتلهم العدو من غري فائدة أصال فلهذا السبب جاز هلم أن يتنحوا عن ذلك املوضع اىل موضع 
  ذهب اىل اجلبل يف مجاعة من أصحابه وحتصنوا به) صلى اهللا عليه وسلم ( يتحرزون فيه عن العدو أال ترى أن النيب 

صاة بذلك فلما كان ذلك االنصراف جائزا أضافه اىل نفسه مبعىن أنه كان بامره وإذنه مث قال ِليَْبَتِلَيكُْم ومل يكونوا ع
واملراد أنه تعاىل ملا صرفهم اىل ذلك املكان وحتصنوا به أمرهم هناك باجلهاد والذب عن بقية املسلمني وال شك أن 

 تلك املعركة قتل أقربائهم وأحبائهم هو من أعظم أنواع االقدام على اجلهاد بعد االهنزام وبعد أن شاهدوا يف
  االبتالء

  فان قيل فعلى هذا التأويل هؤالء الذين صرفهم اهللا عن الكفار ما كانوا مذنبني فلم قال َولَقَْد َعفَا َعْنكُْم
مضوا وعصوا قلنا اآلية مشتملة على ذكر من كان معذورا يف االنصراف ومن مل يكن وهم الذين بدؤا باهلزمية ف

فقوله ثُمَّ َصَرفَكُْم َعنُْهْم راجع اىل املعذورين ألن اآلية ملا اشتملت على قسمني وعلى حكمني رجع كل حكم اىل 
ا فَأَنَزلَ اللَّهُ لََّه َمَعَنالقسم الذي يليق به ونظريه قوله تعاىل ثَانَِي اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفى الَْغارِ إِذْ َيقُولُ ِلَصاِحبِهِ الَ َتْحَزنْ إِنَّ ال

واملراد الذي قال له الَ َتْحَزنْ وهو أبو بكر ألنه كان خائفا قبل هذا القول فلما مسع )  ٤٠التوبة ( َسِكيَنَتُه َعلَْيِه 
وعىن بذلك الرسول دون أيب بكر ألنه كان قد جرى )  ٤٠التوبة ( هذا سكن مث قال َوأَيََّدُه بُِجُنودٍ لَّْم َتَرْوَها 

  مجيعا فهذا مجلة ما ذكره اجلبائي يف هذا املقام ذكرمها
والوجه الثاين ما ذكره أبو مسلم االصفهاين وهو ان املراد من قوله ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم أنه تعاىل أزال ما كان يف 

ذلك الصرف قلوب الكفار من الرعب من املسلمني عقوبة منه على عصياهنم وفشلهم مث قال ِليَْبَتِلَيكُْم أي ليجعل 
حمنة عليكم لتتوبوا اىل اهللا وترجعوا اليه وتستغفروه فيما خالفتم فيه أمره وملتم فيه إىل الغنيمة مث أعلمهم أنه تعاىل 

  قد عفا عنهم
 والوجه الثالث قال الكعيب ثُمَّ َصرَفَكُْم َعنُْهْم بأن مل يأمركم مبعاودهتم من فورهم ِليَْبَتِلَيكُْم بكثرة االنعام عليكم

  والتخفيف عنكم فهذا ما قيل يف هذا املوضع واهللا أعلم
مث قال َولَقَْد َعفَا َعْنكُْم فظاهره يقتضي تقدم ذنب منهم قال القاضي إن كان ذلك الذنب من الصغائر صح أن 
 يصف نفسه بأنه عفا عنهم من غري توبة وإن كان من باب الكبائر فال بد من إضمار توبتهم لقيام الداللة على أن

  صاحب الكبرية إذا مل يتب مل يكن من أهل العفو واملغفرة
واعلم أن الذنب ال شك أنه كان كبرية ألهنم خالفوا صريح نص الرسول وصارت تلك املخالفة سبباً الهنزام 

املسلمني وقتل مجع عظيم من أكابرهم ومعلوم أن كل ذلك من باب الكبائر وأيضا ظاهر قوله تعاىل َوَمن ُيَولّهِْم 
يدل على كونه كبرية وقول من قال إنه خاص يف بدر ضعيف ألن اللفظ عام وال )  ١٦األنفال ( ْوَمِئٍذ ُدُبَرُه َي

تفاوت يف املقصود فكان التخصيص ممتنعا مث إن ظاهر هذه اآلية يدل على أنه تعاىل عفا عنهم من غري توبة ألن 
فو عن أصحاب الكبائر وأما دليل املعتزلة يف املنع عن ذلك التوبة غري مذكورة فصار هذا دليال على أنه تعاىل قد يع

  فقد تقدم اجلواب عنه يف سورة البقرة
مث قال َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الُْمْؤِمنَِني وهو راجع إىل ما تقدم من ذكر نعمه سبحانه وتعاىل بالنصر أوال مث بالعفو عن 

  لكبرية مؤمن ألنا بّينا أن هذا الذنب كاناملذنبني ثانياً وهذه اآلية دالة على أن صاحب ا



  من الكبائر مث انه تعاىل مساهم املؤمنني فهذا يقتضي أن صاحب الكبرية مؤمن خبالف ما تقوله املعتزلة واهللا أعلم
مٍّ لِّكَْيالَ َتحَْزُنواْ َعلَى َما فَاَتكُْم َوالَ إِذْ ُتصِْعُدونَ َوالَ َتلُْوونَ َعلَى أَحٍد وَالرَُّسولُ َيْدُعوكُْم ِفى أُخَْراكُْم فَأَثَاَبكُْم غَّماً بَِغ

  َمآ أََصاَبكُْم وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ
  فيه قوالن

أحدمها أنه متعلق مبا قبله وعلى هذا التقدير ففيه وجوه أحدها كأنه قال وعفا عنكم اذ تصعدون ألن عفوه عنهم ال 
ر هو ما بينه بقوله إِذْ ُتصِْعُدونَ واملراد به ما صدر عنهم من مفارقة ذلك بد وان يتعلق بأمر اقترفوه وذلك األم

املكان واألخذ يف الوادي كاملنهزمني ال يلوون على أحد وثانيها التقدير مث صرفكم عنهم إذ تصعدون وثالثها 
  التقدير ليبتليكم اذ تصعدون

  ير اذكر اذ تصعدون ويف اآلية مسائلوالقول الثاين أنه ابتداء كالم ال تعلق له مبا قبله والتقد
قرأ احلسن إِذْ ُتْصِعُدونَ ِفى الْجََبلِ وقرأ أيب إِذْ ُتصِْعُدونَ ِفى الَْواِدى وقرأ ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

  أبو حيوة إِذْ ُتْصِعُدونَ بفتح التاء وتشديد العني من تصعد يف السلم
األرض واالبعاد فيه يقال صعد يف اجلبل وأصعد يف األرض ويقال أصعدنا من املسألة الثانية االصعاد الذهاب يف 

مكة إىل املدينة قال أبو معاذ النحوي كل شيء له أسفل وأعلى مثل الوادي والنهر واإلزقة فانك تقول صعد فالن 
  يصعد يف الوادي إذا أخذ من أسفله اىل أعاله وأما ما ارتفع كالسلم فانه يقال صعدت

الثالثة وال تلوون على أحد أي ال تلتفتون إىل أحد من شدة اهلرب وأصله أن املعرج على الشيء يلوي إليه املسألة 
عنقه أو عنان دابته فاذا مضى ومل يعرج قيل مل يلوه مث استعمل اللي يف ترك التعريج على الشيء وترك االلتفات اىل 

  يبايل بهالشيء يقال فالن ال يلوي على شيء أي ال يعطف عليه وال 
فيحتمل أن يكون املراد ) اىل عباد اهللا أنا رسول اهللا من كر فله اجلنة ( مث قال تعاىل َوالرَّسُولُ َيْدُعوكُْم كان يقول 

  أنه عليه الصالة والسالم كان

  ويدعوهم إىل نفسه حىت جيتمعوا عنده وال يتفرقوا وحيتمل أن يكون املراد أنه كان يدعوهم إىل احملاربة مع العد
مث قال ِفى أُخَْراكُْم أي آخركم يقال جئت يف آخر الناس وأخراهم كما يقال يف أوهلم وأوالهم ويقال جاء فالن يف 
أخريات الناس أي آخرهم واملعىن أنه عليه الصالة والسالم كان يدعوهم وهو واقف يف آخرهم ألن القوم بسبب 

  اهلزمية قد تقدموه
  ّم وفيه مسائلمث قال فَأَثَاَبكُْم غَّماً بَِغ

املسألة األوىل لفظ الثواب ال يستعمل يف األغلب اال يف اخلري وجيوز أيضا استعماله يف الشر ألنه مأخوذ من قوهلم 
واملرأة تسمى ثيباً ألن )  ١٢٥البقرة ( ثاب اليه عقله أي رجع اليه قال تعاىل َوإِذْ َجَعلَْنا الْبَْيَت َمثَاَبةً  لّلنَّاسِ 

اليها وأصل الثواب كل ما يعود اىل الفاعل من جزاء فعله سواء كان خريا أو شرا اال أنه حبسب الواطىء عائد 
العرف اختص لفظ الثواب باخلري فان محلنا لفظ الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكالم وان محلناه على مقتضى 

لسيف أي جعل الغم مكان ما العرف كان ذلك واردا على سبيل التهكم كما يقال حتيتك الضرب وعتابك ا
  ) ٢٤اإلنشقاق  ٣٤التوبة ( يرجون من الثواب قال تعاىل فََبّشْرُهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ 

املسألة الثانية الباء يف قوله غَّماً بَِغّم حيتمل أن تكون مبعىن املعارضة كما يقال هذا هبذا أي هذا عوض عن ذاك 
هبم غما مع غم أما على التقدير األول ففيه وجوه األول وهو قول والتقدير أثا) مع ( وحيتمل أن تكون مبعىن 

الزجاج أنكم ملا أذقتم الرسول غما بسبب أن عصيتم أمره فاهللا تعاىل أذاقكم هذا الغم وهو الغم الذي حصل هلم 



حد للمسلمني بسبب االهنزام وقتل األحباب واملعىن جازاكم من ذلك الغم هبذا الغم الثاين قال احلسن يريد غم يوم أ
بغم يوم بدر للمشركني واملقصود منه أن ال يبقى يف قلبكم التفات إىل الدنيا فال تفرحوا باقباهلا وال حتزنوا بادبارها 

طعن يف واقعة بدر )  ٢٣احلديد ( وهو املعىن بقوله لّكَْيالَ َتأْسَْواْ َعلَى َما فَاَتكُْم يف واقعة أحد َوالَ َتفَْرُحواْ بَِما ءاَتاكُْم 
القاضي يف هذا الوجه وقال إن غمهم يوم أحد امنا كان من جهة استيالء الكفار وذلك كفر ومعصية فكيف يضيفه 

اهللا إىل نفسه وميكن أن جياب عنه بأنه ال يبعد أن يعلم اهللا تعاىل أن يف تسليط الكفار على املسلمني نوع مصلحة 
رها فال يبقى يف قلوهبم اشتغال بغري اهللا الثالث جيوز أن يكون وهو أن ال يفرحوا باقبال الدنيا وال حيزنوا بادبا

شج وجهه ) صلى اهللا عليه وسلم ( الضمري يف قوله فَأَثَاَبكُْم يعود للرسول واملعىن أن الصحابة ملا رأوا أن النيب 
نيمة مث بقوا وكسرت رباعيته وقتل عمه اغتموا ألجله والرسول عليه السالم ملا رأى أهنم عصوا رهبم لطلب الغ

حمرومني من الغنيمة وقتل أقارهبم اغتم ألجلهم فكان املراد من قوله فَأَثَاَبكُْم غَّماً بَِغّم هو هذا أما على التقدير الثاين 
أي غما مع غم أو غما على غم فهذا جائز ألن حروف اجلر يقام ) مع ( وهو أن تكون الباء يف قوله غَّماً بَِغّم مبعىن 

  عض تقول ما زلت به حىت فعل وما زلت معه حىت فعل وتقول نزلت ببين فالن وعلى بين فالنبعضها مقام ب
واعلم أن الغموم هناك كانت كثرية فأحدها غمهم مبا ناهلم من العدو يف األنفس واألموال وثانيها غمهم مبا حلق 

عية ورابعها ما أرجف به من قتل سائر املؤمنني من ذلك وثالثها غمهم مبا وصل إىل الرسول من الشجة وكسر الربا
وخامسها مبا وقع منهم من املعصية وما خيافون من عقاهبا وسادسها غمهم بسبب ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

التوبة اليت صارت واجبة عليهم وذلك ألهنم إذا تابوا عن تلك املعصية مل تتم توبتهم إال بترك اهلزمية والعود إىل 
زام وذلك من أشق األشياء ألن االنسان بعد صريورته منهزما يصري ضعيف القلب جباناً فاذا أمر احملاربة بعد االهن

  باملعاودة فان فعل خاف القتل وإن مل يفعل خاف

الكفر أو عقاب اآلخرة وهذا الغم ال شك أنه أعظم الغموم واألحزان وإذا عرفت هذه اجلملة فكل واحد من 
  ن هذه الوجوه وحنن نعدهااملفسرين فسر هذه اآلية بواحد م

  الوجه األول أن الغم األول ما أصاهبم عند الفشل والتنازع والغم الثاين ما حصل عند اهلزمية
الوجه الثاين ان الغم األول ما حصل بسب فوت الغنائم والغم الثاين ما حصل بسبب أن أبا سفيان وخالد بن الوليد 

  هم مجعاً عظيمااطلعا على املسلمني فحملوا عليهم وقتلوا من
الوجه الثالث أن الغم األول ما كان عند توجه أيب سفيان وخالد بن الوليد عليهم بالقتل والغم الثاين هو أن 

املشركني ملا رجعوا خاف الباقون من املسلمني من أهنم لو رجعوا لقتلوا الكل فصار هذا الغم حبيث أذهلهم عن الغم 
  األول

ما وصل اليهم بسبب أنفسهم وأمواهلم والغم الثاين ما وصل اليهم بسبب االرجاف والوجه الرابع أن الغم األول 
ويف اآلية قول ثالث اختاره القفال رمحه اهللا تعاىل قال وعندنا أن اهللا تعاىل ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( بقتل النيب 

 عاقبكم بغموم كثرية مثل قتل اخوانكم أراد بقوله غَّماً بَِغّم اثنني وإمنا أراد مواصلة الغموم وطوهلا أي ان اهللا
وأقاربكم ونزول املشركني من فوق اجلبل عليكم حبيث مل تأمنوا أن يهلك أكثركم ومثل إقدامكم على املعصية 

فكأنه تعاىل قال أثابكم هذه الغموم املتعاقبة ليصري ذلك زاجرا لكم عن االقدام على املعصية واالشتغال مبا خيالف 
  أمر اهللا تعاىل

املسألة الثالثة معىن أن اهللا أثاهبم غم بغم أنه خلق الغم فيهم وأما املعتزلة فهذا ال يليق بأصوهلم فذكروا يف علة هذه 
االضافة وجوها األول قال الكعيب ان املنافقني ملا أرجفوا أن حممداً عليه الصالة والسالم قد قتل ومل يبني اهللا تعاىل 



هو الذي فعل ذلك الغم وهذا كالرجل الذي يبلغه اخلرب الذي يغمه ويكون معه  كذب ذلك القائل صار كأنه تعاىل
من يعلم أن ذلك اخلرب كذب فاذا مل يكشفه له سريعا وتركه يتفكر فيه مث أعلمه فانه يقول له لقد غممتين وأطلت 

ن من فعل البعد حزين وهو مل يفعل شيئاً من ذلك بل سكت وكف عن اعالمه فكذا ههنا الثاين أن الغم وان كا
فسببه فعل اهللا تعاىل ألن اهللا طبع العباد طبعا يغتمون باملصائب اليت تناهلم وهم ال حيمدون على ذلك وال يذمون 

  الثالث أنه ال يبعد أن خيلق اهللا تعاىل الغم يف قلب بعض املكلفني لرعاية بعض املصاحل
كأنه قال )  ١٥٢آل عمران ( هنا متصلة بقوله َولَقَْد َعفَا َعْنكُْم مث قال تعاىل لّكَْيالَ َتْحَزنُواْ وفيه وجهان االول ا

ولقد عفا عنكم لكيال حتزنوا الن يف عفوه تعاىل ما يزيل كل غم وحزن والثاين أن الالم متصلة بقوله فَأَثَاَبكُْم مث على 
) صلى اهللا عليه وسلم (  هذا القول ذكروا وجوها األول قال الزجاج املعىن أثابكم غم اهلزمية من غمكم النيب

بسبب خمالفته ليكون غمكم بأن خالفتموه فقط ال بأن فاتتكم الغنيمة وأصابتكم اهلزمية وذلك الن الغم احلاصل 
بسبب االقدام على املعصية ينسي الغم احلاصل بسبب مصائب الدنيا الثاين قال احلسن جعلكم مغمومني يوم أحد يف 

وم بدر الجل أن يسهل أمر الدنيا يف أعينكم فال حتزنوا بفواهتا وال تفرحوا باقباهلا مقابلة ما جعلتموهم مغمومني ي
فاملعىن أنكم قلتم لو ) مع ( وهذان الوجهان مفرعان على قولنا الباء يف قوله غَّماً بَِغّم للمجازاة أما إذا قلنا اهنا مبعىن 

  بقينا يف هذا املكان وامتثلنا أمر

ت الغنيمة فاعلموا أنكم ملا خالفتم أمر الرسول وطلبتم الغنيمة وقعتم يف هذه الغموم الرسول لوقعنا يف غم فوا
العظيمة اليت كل واحد منها أعظم من ذلك الغم أضعافا مضاعفة والعاقل إذا تعارض عنده الضرران وجب أن خيص 

نيمة وزاجراً لكم عن ذلك مث أعظمهما بالدفع فصارت إثابة الغم على الغم مانعا لكم من أن حتزنوا بسبب فوات الغ
كما زجرهم عن تلك املعصية هبذا الزجر احلاصل يف الدنيا زجرهم عنها بسبب الزواجر املوجودة يف الغنيمة فقال 

َواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ أي هو عامل جبميع أعمالكم وقصودكم ودواعيكم قادر على جمازاهتا ان خريا فخري وان شرا 
  ن أعظم الزواجر للعبد عن االقدام على املعصية واهللا أعلمفشر وذلك م

 أَْنفُسُُهْم َيظُنُّونَ بِاللَِّه غَْيَر الَْحقِّ ظَنَّ ثُمَّ أَنَزلَ َعلَْيكُْم مِّن َبْعِد الَْغمِّ أََمَنةً  نَُّعاساً َيْغَشى طَآِئفَةً  مِّْنكُْم وَطَآِئفَةٌ  قَْد أََهمَّْتُهْم
ونَ لََك َيقُولُونَ لَوْ قُولُونَ َهل لََّنا ِمَن االٌّ ْمرِ ِمن َشىْ ٍء قُلْ إِنَّ االٌّ ْمَر كُلَُّه للَِّه ُيْخفُونَ ِفى أَنْفُِسهِم مَّا الَ ُيْبُدالَْجاِهِليَّةِ  َي

لَِّذيَن كُِتَب َعلَْيهُِم الْقَْتلُ إِلَى َمضَاجِعِهِْم َوِليَْبَتِلى كَانَ لََنا ِمَن االٌّ ْمرِ َشىْ ٌء مَّا قُِتلَْنا َهاُهَنا قُل لَّْو كُنُتْم ِفى ُبُيوِتكُْم لََبَرزَ ا
  َ اللَُّه َما ِفى ُصدُورِكُْم َوِلُيَمحَِّص َما ِفى قُلُوبِكُْم َواللَُّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ

بد وأن يكون مسبوقا  يف كيفية النظم وجهان األول أنه تعاىل ملا وعد نصر املؤمنني على الكافرين وهذا النصر ال
بازالة اخلوف عن املؤمنني بني يف هذه اآلية أنه تعاىل أزال اخلوف عنهم ليصري ذلك كالداللة على أنه تعاىل ينجز 

وعده يف نصر املؤمنني الثاين أنه تعاىل بني أنه نصر املؤمنني أوال فلما عصى بعضهم سلط اخلوف عليهم مث ذكر أنه 
  كان صادقا يف إميانه مستقرا على دينه حبيث غلب النعاس عليه أزال ذلك اخلوف عن قلب من

يوم أحد فريقان أحدمها الذين كانوا جازمني بأن حممداً ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن الذين كانوا مع الرسول 
عوا من النيب عليه الصالة والسالم نيب حق من عند اهللا وأنه ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى وكانوا قد مس

أن اهللا تعاىل ينصر هذا الدين ويظهره على سائر األديان فكانوا قاطعني بأن هذه الواقعة ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
تؤدي إىل االستئصال فال جرم كانوا آمنني وبلغ ذلك االمن إىل حيث غشيهم النعاس فان النوم ال جييء مع اخلوف 

الكلية فقال ههنا يف قصة أحد يف هؤالء ثُمَّ أَنَزلَ َعلَْيكُْم ّمن َبْعِد الَْغّم أََمَنةً  فمجيء النوم يدل على زوال اخلوف ب



ففي قصة أحد قدم األمنة على النعاس ويف )  ١١األنفال ( نَُّعاساً وقال يف قصة بدر إِذْ ُيَغّشيكُُم النُّعَاَس أََمَنةً  ّمْنُه 
  ة الثانية وهم املنافقون الذين كانواقصة بدر قدم النعاس على األمنة وأما الطائف

شاكني يف نبوته عليه الصالة والسالم وما حضروا إال لطلب الغنيمة فهؤالء اشتد جزعهم وعظم خوفهم مث انه تعاىل 
اساً وفيه وصف حال كل واحدة من هاتني الطائفتني فقال يف صفة املؤمنني ثُمَّ أَنَزلَ َعلَْيكُْم ّمن َبْعِد الَْغمّ أََمَنةً  نَُّع

  مسائل
مصدر كاالمن ومثله من املصادر العظمة والغلبة وقال اجلبائي يقال أمن فالن ) األمنة ( املسألة األوىل قال الواحدي 

  يأمن أمناً وأماناً
  بسكون امليم ألهنا املرة من األمن) أمنة ( املسألة الثانية قال صاحب الكشاف قرىء 

َعاساً وجهان أحدمها أن يكون بدال من أمنة والثاين إن يكون مفعوال وعلى هذا التقدير املسألة الثالثة يف قوله تعاىل نُّ
ففي قوله ءاِمَنةً  وجوه أحدها أن تكون حاال منه مقدمة عليه كقولك رأيت راكباً رجال وثانيها أن يكون مفعوال له 

  مبعىن نعستم أمنة وثالثها أن يكون حاال من املخاطبني مبعىن ذوي أمنة
  قال تعاىل َيْغَشى طَاِئفَةً  ّمْنكُْم وفيه مسألتان مث

املسألة األوىل قد ذكرنا أن هذه الطائفة هم املؤمنون الذين كانوا على البصرية يف إمياهنم قال أبو طلحة غشينا 
(  النعاس وحنن يف مصافنا فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه مث يسقط فيأخذه وعن الزبري قال كنت مع النيب

حني اشتد اخلوف فأرسل اهللا علينا النوم وإين ألمسع قول معتب بن قشري والنعاس يغشاين ) صلى اهللا عليه وسلم 
يقول لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ههنا وقال عبد الرمحن بن عوف ألقى النوم علينا يوم أحد وعن ابن مسعود 

يطان وذلك ألنه يف القتال ال يكون إال من غاية الوثوق باهللا النعاس يف القتال أمنة والنعاس يف الصالة من الش
  والفراغ عن الدنيا وال يكون يف الصالة إال من غاية البعد عن اهللا

واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد أحدها أنه وقع على كافة املؤمنني ال على احلد املعتاد فكان ذلك معجزة ظاهرة 
شك أن املؤمنني مىت شاهدوا تلك املعجزة اجلديدة ازدادوا إمياناً مع إمياهنم ومىت  وال) صلى اهللا عليه وسلم ( للنيب 

صاروا كذلك ازداد جدهم يف حماربة العدو ووثوقهم بأن اهللا منجز وعده وثانيها أن األرق والسهر يوجبان الضعف 
ار ملا اشتغلوا بقتل املسلمني ألقى والكالل والنوم يفيد عود القوة والنشاط واشتداد القوة والقدرة وثالثها أن الكف

اهللا النوم على عني من بقي منهم لئال يشاهدوا قتل أعزهتم فيشتد اخلوف واجلنب يف قلوهبم ورابعها أن األعداء كانوا 
يف غاية احلرص على قتلهم فبقاؤهم يف النوم مع السالمة يف مثل تلك املعركة من أدل الدالئل على أن حفظ اهللا 

وذلك مما يزيل اخلوف عن قلوهبم ويورثهم مزيد الوثوق بوعد اهللا تعاىل ومن الناس من قال ذكر  وعصمته معهم
النعاس يف هذا املوضع كناية عن غاية االمن وهذا ضعيف ألن صرف اللفظ عن احلقيقة إىل اجملاز ال جيوز إال عند 

  الفوائد واحلكم قيام الدليل املعارض فكيف جيوز ترك حقيقة اللفظ مع اشتماهلا على هذه
املسألة الثانية قرأ محزة والكسائي تغشى بالتاء رداً إىل األمنة والباقون بالياء رداً إىل النعاس وهو اختيار أيب حامت 

  وخلف وأيب عبيد
  واعلم أن األمنة والنعاس كل واحد منهما يدل على اآلخر فال جرم حيسن رد الكناية إىل أيهما

وتغلي إذا )  ٤٥ ٤٣الدخان ( إِنَّ َشجََرةَ  الزَّقُّومِ طََعاُم االْثِيمِ كَالْمُْهلِ َيْغِلى ِفى الُْبطُوِن  شئت كقوله تعاىل الرَّحِيُم
عرفت جوازمها فنقول مما يقوي القراءة بالتاء أن األصل األمنة والنعاس بدل ورد الكناية إىل األصل أحسن وأيضاً 



نعاس ألهنا سببه فان اخلائف ال يكاد ينعس وأما من قرأ بالياء األمنة هي املقصود وإذا حصلت األمنة حصل ال
فحجته أن النعاس هو الغاشي فان العرب يقولون غشينا النعاس وقلما يقولون غشيين من النعاس أمنة وأيضاً فان 

النعاس يلي الفعل وهو أقرب  وأيضاً)  ١١األنفال ( النعاس مذكور بالغشيان يف قوله إِذْ ُيَغّشيكُُم النُّعَاَس أََمَنةً  ّمْنُه 
  يف اللفظ إىل ذكر الغشيان من األمنة فالتذكري أوىل

  مث قال تعاىل َوطَاِئفَةٌ  قَْد أََهمَّْتُهْم أَْنفُسُُهْم وفيه مسألتان
املسألة األوىل هؤالء هم املنافقون عبداهللا بن أيب ومعتب بن قشري وأصحاهبما كان مههم خالص أنفسهم يقال مهين 

أي كان من مهي وقصدي قال أبو مسلم من عادة العرب أن يقولوا ملن خاف قد أمهته نفسه فهؤالء  الشيء
وإخواهنم ) صلى اهللا عليه وسلم ( املنافقون لشدة خوفهم من القتل طار النوم عنهم وقيل املؤمنون كان مههم النيب 

سان إذا اشتد اشتغاله بالشيء واستغراقه فيه صار من املؤمنني واملنافقون كان مههم أنفسهم وحتقيق القول فيه أن االن
غافال عما سواه فلما كان أحب األشياء إىل االنسان نفسه فعند اخلوف على النفس يصري ذاهال عن كل ما سواها 
 فهذا هو املراد من قوله أََهمَّْتُهْم أَْنفُُسُهْم وذلك ألن أسباب اخلوف وهي قصد األعداء كانت حاصلة والدافع لذلك

وهو الوثوق بوعد اهللا ووعد رسوله ما كان معترباً عندهم ألهنم كانوا مكذبني بالرسول يف قلوهبم فال جرم عظم 
  اخلوف يف قلوهبم

مث انه تعاىل وصف هذه ) أمهتهم أنفسهم ( وقيل خربه ) يظنون ( رفع باالبتداء وخربه ) طائفة ( املسألة الثانية 
  الطائفة بأنواع من الصفات

  ألوىل من صفاهتم قوله تعاىل َيظُنُّونَ بِاللَِّه غَْيَر الَْحّق ظَنَّ الَْجاِهِليَّةِ  وفيه مسائلالصفة ا
املسألة األوىل يف هذا الظن احتماالن أحدمها وهو األظهر هو أن ذلك الظن أهنم كانوا يقولون يف أنفسهم لو كان 

على قول أهل السنة واجلماعة فألنه سبحانه يفعل ما  حممد حمقا يف دعواه ملا سلط الكفار عليه وهذا ظن فاسد أما
يشاء وحيكم ما يريد ال اعتراض ألحد عليه فان النبوة خلعة من اهللا سبحانه يشرف عبده هبا وليس جيب يف العقل 

أن املوىل إذا شرف عبده خبلعة أن يشرفه خبلعة أخرى بل له األمر والنهي كيف شاء حبكم االهلية وأما على قول من 
يعترب املصاحل يف أفعال اهللا وأحكامه فال يبعد أن يكون هللا تعاىل يف التخلية بني الكافر واملسلم حبيث يقهر الكافر 

املسلم حكم خفية وألطاف مرعية فان الدنيا دار االمتحان واالبتالء ووجوه املصاحل مستورة عن العقول فرمبا كانت 
يقهر الكافر املؤمن ورمبا كانت املصلحة يف تسليط الفقر والزمانة على  املصلحة يف التخلية بني الكافر واملؤمن حىت

املؤمنني قال القفال لو كان كون املؤمن حمقاً يوجب زوال هذه املعاين لوجب أن يضطر الناس إىل معرفة احملق باجلرب 
ه من الدالئل والبينات فأما وذلك ينايف التكليف واستحقاق الثواب والعقاب بل االنسان إمنا يعرف كونه حمقاً مبا مع

القهر فقد يكون من املبطل للمحق ومن احملق للمبطل وهذه مجلة كافية يف بيان أنه ال جيوز االستدالل بالدولة 
والشوكة ووفور القوة على أن صاحبها على احلق الثاين أن ذلك الظن هو أهنم كانوا ينكرون إله العامل بكل 

  ورات وينكرون النبوةاملعلومات القادر على كل املقد

  يف أن اهللا يقويهم وينصرهم) صلى اهللا عليه وسلم ( والبعث فال جرم ما وثقوا بقول النيب 
بدل ) وظن اجلاهلية ( املسألة الثانية غَْيرِ يف حكم املصدر ومعناه يظنون باهللا غري الظن احلق الذي جيب أن يظن به 

يان كثرية وأقبحها مقاالت أهل اجلاهلية فذكر أوال أهنم يظنون باهللا غري منه والفائدة يف هذا الترتيب أن غري احلق أد
الظن احلق مث بني أهنم اختاروا من أقسام األديان اليت غري حقة أركها وأكثرها بطالنا وهو ظن أهل اجلاهلية كما 

  يقال فالن دينه ليس حبق دينه دين املالحدة



َجاِهِليَّةِ  قوالن أحدمها أنه كقولك حامت اجلود وعمر العدل يريد الظن املختص املسألة الثالثة يف قوله الَْحّق ظَنَّ الْ
  بامللة اجلاهلية والثاين املراد ظن أهل اجلاهلية

َنا ِمَن االْْمرِ ِمن َشىْ ء قُلْ إِنَّ الصفة الثانية من الصفات اليت ذكرها اهللا تعاىل هلؤالء املنافقني قوله تعاىل َيقُولُونَ َهل لَّ
  االْْمَر كُلَُّه للَِّه

َهل لََّنا ِمَن االْْمرِ ِمن َشىْ ء حكاية للشبهة اليت متسك أهل النفاق هبا وهو حيتمل وجوها األول أن ) واعلم أن قوله 
ه بأن ال خيرج من املدينة مث ان يف هذه الواقعة أشار علي) صلى اهللا عليه وسلم ( عبداهللا بن أيب ملا شاوره النيب 

يف أن خيرج اليهم فغضب عبداهللا بن أيب من ذلك فقال عصاين ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصحابة أحلوا على النيب 
وأطاع الولدان مث ملا كثر القتل يف بين اخلزرج ورجع عبداهللا بن أيب قيل له قتل بنو اخلزرج فقال هل لنا من األمر 

حممداً مل يقبل قويل حني أمرته بأن يسكن يف املدينة وال خيرج منها ونظريه ما حكاه اهللا عنهم أهنم من شيء يعين أن 
  واملعىن هل لنا من أمر يطاع وهو استفهام على سبيل االنكار)  ١٦٨آل عمران ( قالوا لَْو أَطَاُعوَنا َما قُِتلُوا 

الدولة لعدوه قالوا عليه األمر فقوله َهل لََّنا ِمَن االْْمرِ ِمن  الوجه الثاين يف التأويل أن من عادة العرب أنه إذا كانت
َشىْ ء أي هل لنا من الشيء الذي كان يعدنا به حممد وهو النصرة والقوة شيء وهذا استفهام على سبيل االنكار 

نصرة والعصمة كان كاذباً يف ادعاء ال) صلى اهللا عليه وسلم ( وكان غرضهم منه االستدالل بذلك على أن حممداً 
من اهللا تعاىل ألمته وهذا استفهام على سبيل االنكار الثالث أن يكون التقدير أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤالء 

والغرض منه تصبري املسلمني يف التشديد يف اجلهاد واحلرب مع الكفار مث ان اهللا سبحانه أجاب عن هذه الشبهة 
  للَِّه وفيه مسائلبقوله قُلْ إِنَّ االْْمَر كُلَُّه 

( مبتدأ وقوله ) كله ( برفع الالم والباقون بالنصب أما وجه الرفع فهو أن قوله ) كله ( املسألة األوىل قرأ أبو عمرو 
للتأكيد فكانت كلفظة أمجع ولو قيل ان ) كل ( خربه مث صارت هذه اجلملة خرباً الن وأما النصب فالن لفظة ) هللا 

  )كله ( لنصب فكذا إذا قال األمر أمجع مل يكن إال ا
املسألة الثانية الوجه يف تقرير هذا اجلواب ما بينا انا إذا قلنا مبذهب أهل السنة مل يكن على اهللا اعتراض يف شيء من 
أفعاله يف االماتة واالحياء والفقر واالغناء والسراء والضراء وإن قلنا مبذهب القائلني برعاية املصاحل فوجوه املصاحل 

ال يعلمها إال اهللا تعاىل فرمبا كانت املصلحة يف إيصال السرور واللذة ورمبا كانت يف تسليط األحزان واآلالم خمفية 
  فقد اندفعت شبهة املنافقني من هذا الوجه

  املسألة الثالثة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن مجيع احملدثات بقضاء اهللا وقدره وذلك ألن

قبل منا رأينا ونصحنا ملا وقع يف هذه احملنة فأجاب اهللا عنه بأن األمر كله هللا وهذا اجلواب  املنافقني قالوا ان حممدا لو
إمنا ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاء اهللا وقدره ومشيئته إذ لو كانت خارجة عن مشيئته مل يكن هذا اجلواب 

ظاهر هذه اآلية مطابق للربهان العقلي وذلك دافعا لشبهة املنافقني فثبت أن هذه اآلية دالة على ما ذكرنا وأيضا ف
ألن املوجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته واملمكن لذاته ال يترجح وجوده على عدمه اال عند االنتهاء اىل الواجب 
لذاته فثبت أن كل ما سوى اهللا تعاىل مستند إىل إجياده وتكوينه وهذه القاعدة ال اختصاص هلا مبحدث دون حمدث 

ن دون ممكن فتدخل فيه أفعال العباد وحركاهتم وسكناهتم وذلك هو املراد بقوله قُلْ إِنَّ االْْمَر كُلَُّه للَِّه وهذا أو ممك
  كالم يف غاية الظهور ملن وفقه اهللا لالنصاف

  مث انه تعاىل قال ُيْخفُونَ ِفى أَْنفُِسهِم مَّا الَ ُيْبُدونَ لََك
ا هل لنا من األمر من شيء وهذا الكالم حمتمل فلعل قائله كان من املؤمنني واعلم أنه تعاىل حكى عنهم أهنم قالو



احملقني وكان غرضه منه إظهار الشفقة وانه مىت يكون الفرج ومن أين حتصل النصرة ولعله كان من املنافقني وإمنا 
أن غرض هؤالء من هذا ويف اإلسالم فبني تعاىل يف هذه اآلية ) صلى اهللا عليه وسلم ( قاله طعنا يف نبوة حممد 

متحرزا عن مكرهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكالم هذا القسم الثاين والفائدة يف هذا التنبيه أن يكون النيب 
  وكيدهم

النوع الثالث من األشياء اليت حكى اهللا عن املنافقني قوهلم لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ههنا وفيه إشكال وهو 
ا الفرق بني هذا الكالم وبني ما تقدم من قوله َهل لََّنا ِمَن االْْمرِ ِمن َشىْ ء وميكن أن جياب عنه أن لقائل أن يقول م

 من وجهني األول أنه تعاىل ملا حكى عنهم قوهلم َهل لََّنا ِمَن االْْمرِ ِمن َشىْ ء فأجاب عنه بقوله االْْمَر كُلَُّه للَِّه واحتج
ب بقوهلم لو كان لنا من األمر شيء ملا خرجنا من املدينة وما قتلنا ههنا فهذا يدل املنافقون على الطعن يف هذا اجلوا

على أنه ليس األمر كما قلتم من أن األمر كله هللا وهذا هو بعينه املناظرة الدائرة بني أهل السنة وأهل االعتزال فان 
ول املعتزيل ليس األمر كذلك فان االنسان السين يقول األمر كله يف الطاعة واملعصية واالميان والكفر بيد اهللا فيق

خمتار مستقل بالفعل ان شاء آمن وإن شاء كفر فعلى هذا الوجه ال يكون هذا الكالم شبهة مستقلة بنفسها بل 
  يكون الغرض منه الطعن فيما جعله اهللا تعاىل جوابا عن الشبهة األوىل

الْْمرِ ِمن َشىْ ء هو أنه هل لنا من النصرة اليت وعدنا هبا حممد والوجه الثاين أن يكون املراد من قوله َهل لََّنا ِمَن ا
مدا شيء ويكون املراد من قوله لَْو كَانَ لََنا ِمَن االْْمرِ َشىْ ء مَّا قُِتلَْنا َهاُهَنا هو ما كان يقوله عبداهللا بن أيب من أن حم

  لو أطاعين وما خرج من املدينة ما قتلنا ههنا
  عن هذه الشبهة من ثالثة أوجه واعلم أنه تعاىل أجاب

ْم واملعىن أن احلذر الوجه األول من اجلواب قوله قُل لَّْو كُنُتْم ِفى ُبُيوِتكُمْ لَبََرَز الَِّذيَن كُِتَب َعلَْيهِمُ الْقَْتلُ إِلَى َمَضاجِعِهِ
وا على مجيع التقديرات ألن اهللا ال يدفع القدر والتدبري ال يقاوم التقدير فالذين قدر اهللا عليهم القتل ال بد وأن يقتل

  تعاىل ملا أخرب أنه يقتل فلو مل يقتل النقلب علمه جهال وقد بينا أيضا أنه ممكن

فال بد من انتهائه اىل إجياد اهللا تعاىل فلو مل جيد النقلبت قدرته عجزا وكل ذلك حمال ومما يدل على حتقيق الوجوب 
الْقَْتلُ وهذه الكلمة تفيد الوجوب فان هذه الكلمة يف قوله كُِتَب َعلَْيكُُم الّصَياُم  كما قررنا قوله الَِّذيَن كُِتَب َعلَْيهُِم

تفيد وجوب الفعل وها هنا ال ميكن محلها على وجوب الفعل فوجب محلها )  ١٧٨البقرة ( كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص 
يق مث نقول للمفسرين فيه قوالن األول لو على وجوب الوجود وهذا كالم يف غاية الظهور ملن أيده اهللا بالتوف

جلستم يف بيوتكم خلرج منكم من كتب اهللا عليهم القتل اىل مضاجعهم ومصارعهم حىت يوجد ما علم اهللا أنه يوجد 
والثاين كأنه قيل للمنافقني لو جلستم يف بيوتكم وختلفتم عن اجلهاد خلرج املؤمنون الذين كتب عليهم قتال الكفار 

  م ومل يتخلفوا عن هذه الطاعة بسبب ختلفكماىل مضاجعه
الوجه الثاين يف اجلواب عن تلك الشبهة قوله َوِليَْبَتِلىَ  اللَُّه َما ِفى ُصُدورِكُْم وذلك ألن القوم زعموا أن اخلروج إىل 

ى نوعني من تلك املقاتلة كان مفسدة ولو كان األمر اليهم ملا خرجوا اليها فقال تعاىل بل هذه املقاتلة مشتملة عل
املصلحة أن يتميز املوافق من املنافق ويف املثل املشهور ال تكرهوا الفنت فاهنا حصاد املنافقني ومعىن االبتالء يف حق اهللا 
تعاىل قد مر تفسريه مرارا كثرية ال تكرهوا الفنت فاهنا حصاد املنافقني ومعىن االبتالء يف حق اهللا تعاىل قد مر تفسريه 

  مرارا كثرية
  ) ١٥٢آل عمران ( قيل مل ذكر االبتالء وقد سبق ذكره يف قوله ثُمَّ َصرَفَكُْم َعنُْهْم ِليَْبَتِلَيكُْم  فان

  قلنا ملا طال الكالم أعاد ذكره وقيل االبتالء األول هزمية املؤمنني والثاين سائر األحوال



جهان أحدمها أن هذه الواقعة متحص قلوبكم عن والوجه الثالث يف اجلواب قوله وَِلُيَمّحَص َما ِفى قُلُوبِكُْم وفيه و
الوساوس والشبهات والثاين أهنا تصري كفارة لذنوبكم فتمحصكم عن تبعات املعاصي والسيآت وذكر يف االبتالء 

  الصدور ويف التمحيص القلوب وفيه حبث مث قال وَاللَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ
ودة يف الصدور وهي األسرار والضمائر وهي ذات الصدور ألهنا حالة واعلم أن ذات الصدور هي األشياء املوج

فيها مصاحبة هلا وصاحب الشيء ذوه وصاحبته ذاته وإمنا ذكر ذلك ليدل به على أن ابتالءه مل يكن ألنه خيفي عليه 
  حما يف الصدور أو غري ذلك ألنه عامل جبميع املعلومات وإمنا ابتالهم اما حملض االهلية أو لالستصال

َولَقَْد َعفَا اللَُّه َعْنُهْم إِنَّ اللََّه غَفُوٌر إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْواْ مِنكُْم َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن إِنََّما اْسَتزَلَُّهُم الشَّْيطَانُ بِبَْعضِ َما كََسبُواْ 
  َحِليٌم

ارقوا املكان واهنزموا قد عفا اهللا عنهم ويف اآلية واعلم أن املراد أن القوم الذين تولوا يوم أحد عند التقاء اجلمعني وف
  مسائل

املسألة األوىل اختلفت األخبار فيمن ثبت ذلك اليوم وفيمن توىل فذكر حممد بن اسحاق أن ثلث الناس كانوا 
ى اهللا صل( جمروحني وثلثهم اهنزموا وثلثهم ثبتوا واختلفوا يف املنهزمني فقيل ان بعضهم ورد املدينة وأخرب أن النيب 

( قتل وهو سعد بن عثمان مث ورد بعده رجال دخلوا على نسائهم وجعل النساء يقلن عن رسول اهللا ) عليه وسلم 
تفرونا وكن حيثني التراب يف وجوههم ويقلن هاك املغزل اغزل به ومنهم قال ان املسلمني مل ) صلى اهللا عليه وسلم 

يف اجلملة أن نفرا منهم تولوا وأبعدوا فمنهم من دخل املدينة  يعدوا اجلبل قال القفال والذي تدل عليه األخبار
ومنهم من ذهب اىل سائر اجلوانب وأما االكثرون فاهنم نزلوا عند اجلبل واجتمعوا هناك ومن املنهزمني عمر اال أنه 

ومنهم أيضا  )صلى اهللا عليه وسلم ( مل يكن يف أوائل املنهزمني ومل يبعد بل ثبت على اجلبل اىل أن صعد النيب 
عثمان اهنزم مع رجلني من االنصار يقال هلما سعد وعقبة اهنزموا حىت بلغوا موضعا بعيدا مث رجعوا بعد ثالثة أيام 

وقالت فاطمة لعلي ما فعل عثمان فنقصه فقال ) لقد ذهبتم فيها عريضة ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فقال هلم النيب 
صلى ( وأما الذين ثبتوا مع الرسول ) علي أعياين أزواج األخوات أن يتحابوا يا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

فكانوا أربعة عشر رجال سبعة من املهاجرين وسبعة من االنصار فمن املهاجرين أبو بكر وعلي ) اهللا عليه وسلم 
ن العوام ومن وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص وطلحة بن عبيداهللا وأبو عبيدة بن اجلراح والزبري ب

االنصار اخلباب بن املنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت واحلرث بن الصمة وسهل بن حنيف وأسيد بن حضري وسعد 
ابن معاذ وذكر أن مثانية من هؤالء كانوا بايعوه يومئذ على املوت ثالثة من املهاجرين علي وطلحة والزبري ومخسة 

اب بن املنذر وعاصم بن ثابت وسهل ابن حنيف مث مل يقتل منهم أحد من االنصار أبو دجانة واحلرث بن الصمة وخب
حنو من ثالثني كلهم جييء وجيثو بني يديه ويقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروى ابن عيينة أنه أصيب مع رسول اهللا 

  وجهي لوجهك الفداء ونفسي لنفسك الفداء وعليك السالم غري مودع
ِذيَن تََولَّْواْ مِنكُْم َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن هذا خطاب للمؤمنني خاصة يعين الذين اهنزموا يوم أحد املسألة الثانية قوله إِنَّ الَّ

وقال ابن إِنََّما اْستََزلَُّهمُ الشَّْيطَانُ أي محلهم على الزلة وأزل واستزل مبعىن واحد قال تعاىل فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعنَْها 
  زلتهم كما يقال استعجلته أي طلبت عجلته واستعملته طلبت عمله قتيبة استزهلم طلب

املسألة الثالثة قال الكعيب اآلية تدل على أن املعاصي ال تنسب إىل اهللا فانه تعاىل نسبها يف هذه اآلية إىل الشيطان 
عد أن نزغ الشيطان من ب( وكقول يوسف )  ١٥القصص ( وهو كقوله تعاىل عن موسى َهاذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن 

  ) ٦٣الكهف ) ( وما أنسانيه إال الشيطان ( وكقول صاحب موسى ) بيين وبني اخويت 



املسألة الرابعة أنه تعاىل مل يبني أن الشيطان يف أي شيء استزهلم وذلك ألن مع العفو ال حاجة إىل تعيني املعصية لكن 
ضع بأن يكون رغبتهم يف الغنيمة وأن يكون فشلهم يف العلماء جوزوا أن يكون املراد بذلك حتوهلم عن ذلك املو

اجلهاد وعدو هلم عن االخالص وأي ذلك كان فقد صح أن اهللا تعاىل عفا عنهم وروي أن عثمان عوتب يف هزميته 
  يوم أحد فقال إن ذلك وإن كان خطأ لكن اهللا عفا عنه وقرأ هذه اآلية

  ان أحدمها أن الباء لاللصاق كقولك كتبت بالقلمأما قوله تعاىل بَِبْعضِ َما كََسبُواْ ففيه وجه

وقطعت بالسكني واملعىن أنه كان قد صدرت عنهم جنايات فبواسطة تلك اجلنايات قدر الشيطان على استزالهلم 
وعلى هذا التقدير ففيه وجوه األول قال الزجاج اهنم مل يتولوا على جهة املعاندة وال على جهة الفرار من الزحف 

يف الدنيا وإمنا ذكرهم الشيطان ذنوبا كانت هلم فكرهوا لقاء اهللا إال على حال يرضوهنا وإال بعد رغبة منهم 
االخالص يف التوبة فهذا خاطر خطر بباهلم وكانوا خمطئني فيه الثاين اهنم ملا أذنبوا بسبب مفارقة ذلك املكان أزهلم 

ر اىل الذنب كما أن الطاعة جتر اىل الطاعة ويكون الشيطان بشؤم هذه املعصية وأوقعهم يف اهلزمية ألن الذنب جي
  لطفا فيها الثالث ملا أذنبوا بسبب الفشل ومنازعة بعضهم مع بعض وقعوا يف ذلك الذنب

والوجه الثاين أن يكون املعىن استزهلم الشيطان يف بعض ما كسبوا ال يف كل ما كسبوا واملراد منه بيان اهنم ما 
  ذه زلة وقعت هلم يف بعض أعماهلمكفروا وما تركوا دينهم بل ه

  مث قال تعاىل َولَقَْد َعفَا اللَُّه َعْنُهْم
واعلم أن هذه اآلية دلت على أن تلك الزلة ما كانت بسبب الكفر فان العفو عن الكفر ال جيوز لقوله تعاىل إِنَّ اللََّه 

مث قالت املعتزلة ذلك الذنب ان كان من )  ٤٨النساء ( اء الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَش
الصغائر جاز العفو عنه من غري توبة وان كان من الكبائر مل جيز اال مع التوبة فههنا ال بد من تقدم التوبة منهم وان 

ألول أنه كان ذلك غري مذكور يف اآلية قال القاضي واألقرب أن ذلك الذنب كان من الصغائر ويدل عليه وجهان ا
ال يكاد يف الكبائر يقال اهنا زلة إمنا يقال ذلك يف الصغائر الثاين أن القوم ظنوا أن اهلزمية ملا وقعت على املشركني مل 
يبق اىل ثباهتم يف ذلك املكان حاجة فال جرم انتقلوا عنه وحتولوا لطلب الغنيمة ومثل هذا ال يبعد أن يكون من باب 

ثله مدخال وأما على قول أصحابنا فالعفو عن الصغائر والكبائر جائز فال حاجة اىل هذه الصغائر ألن لالجتهاد يف م
  التكلفات

مث قال تعاىل أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم أي غفور ملن تاب وأناب حليم ال يعجل بالعقوبة وقد احتج أصحابنا هبذه اآلية على 
ئر لوجب على قول املعتزلة أن يعفو عنه ولو كان العفو عنه أن ذلك الذنب كان من الكبائر ألنه لو كان من الصغا

واجبا ملا حسن التمدح به ألن من يظلم إنسانا فانه ال حيسن أن يتمدح بأنه عفا عنه وغفر له فلما ذكر هذا التمدح 
  علمنا أن ذلك الذنب كان من الكبائر وملا عفا عنه علمنا أن العفو عن الكبائر واقع واهللا أعلم

اْ غُزى لَّْو كَاُنواْ ِعْنَدَنا َها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ َتكُوُنواْ كَالَِّذيَن كَفَُرواْ َوقَالُواْ ِإلخَْوانِهِْم إِذَا َضَربُواْ ِفى األرض أَْو كَاُنوياأَيُّ
ىيِ  َوُيِميُت َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري َولَِئْن قُِتلُْتْم ِفى َما َماُتواْ َوَما قُِتلُواْ لَِيجَْعلَ اللَُّه ذاِلَك َحْسَرةً  ِفى قُلُوبِهِْم َواللَُّه ُيْح

  ُتْم ِإللَى اهللا ُتْحَشُرونََسبِيلِ اللَِّه أَْو مُتُّْم لََمْغِفَرةٌ  مَِّن اللَِّه َوَرْحَمةٌ  َخْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعونَ وَلَِئْن مُّتُّْم أَْو قُِتلْ

ون املؤمنني يف اجلهاد مع الكفار بقوهلم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا مث انه ملا ظهر اعلم أن املنافقني كانوا يعري
عن بعض املؤمنني فتور وفشل يف اجلهاد حىت وقع يوم أحد ما وقع وعفا اهللا بفضله عنهم ذكر يف هذه اآلية ما يدل 

لذين آمنوا ال تقولوا ملن يريد اخلروج اىل اجلهاد على النهي عن أن يقول أحد من املؤمنني مثل مقالتهم فقال يا أيها ا



لو مل خترجوا ملا متم وما قتلتم فان اهللا هو احمليي واملميت فمن قدر له البقاء مل يقتل يف اجلهاد ومن قدر له املوت مل 
نه ما خرج اىل اجلهاد لكان يبق وان مل جياهد وهو املراد من قوله وَاللَُّه ُيْحىيِ  َوُيِميُت وأيضا الذي قتل يف اجلهاد لو أ

ميوت ال حمالة فاذا كان ال بد من املوت فألن يقتل يف اجلهاد حىت يستوجب الثواب العظيم كان ذلك خريا له من 
ةٌ  َخْيٌر ّممَّا َمأن ميوت من غري فائدة وهو املراد من قوله َولَِئْن قُِتلُْتْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه أَْو ُمتُّْم لََمْغفَِرةٌ  ّمَن اللَِّه َوَرْح

  َيْجَمُعونَ فهذا هو املقصود من الكالم ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل اختلفوا يف املراد بقوله كَالَِّذيَن كَفَُرواْ فقال بعضهم هو على إطالقه فيدخل فيه كل كافر يقول مثل 

هذه اآليات من أوهلا إىل آخرها  هذا القول سواء كان منافقا أو مل يكن وقال آخرون انه خمصوص باملنافقني ألن
خمتصة بشرح أحواهلم وقال آخرون هذا خمتص بعبداهللا بن أيب بن سلول ومعتب بن قشري وسائر أصحابه وعلى 
هذين القولني فاآلية تدل على أن االميان ليس عبارة عن االقرار باللسان كما تقول الكرامية إذ لو كان كذلك 

  ؤمناً ملا مساه اهللا كافراًلكان املنافق مؤمناً ولو كان م
قوله َوقَالُواْ ِإلخْوانِهِْم أي ألجل إخراجهم كقوله َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ لِلَِّذينَ ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

لوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وأقول تقرير هذا الوجه أهنم ملا قا)  ١١األحقاف ( ءاَمُنواْ لَْو كَانَ َخْيراً مَّا َسَبقُوَنا إِلَْيِه 
وما قتلوا فهذا يدل على أن أولئك االخوان كانوا ميتني ومقتولني عند هذا القول فوجب أن يكون املراد من قوله 

  َوقَالُواْ ِإلْخوانِهِْم هو أهنم قالوا ذلك ألجل إخواهنم وال يكون املراد هو أهنم ذكروا هذا القول مع اخواهنم
له إِخْوانَُهْم حيتمل أن يكون املراد منه االخوة يف النسب وان كانوا مسلمني كقوله تعاىل وَإِلَى َعادٍ املسألة الثالثة قو

فان االخوة يف هذه اآليات أخوة النسب )  ٧٣األعراف ( َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلًحا )  ٦٥األعراف ( أََخاُهْم ُهوًدا 
املسلمني كانوا من أقارب املنافقني فاملنافقون ذكروا هذا الكالم وحيتمل أن ال اخوة الدين فلعل أولئك املقتولني من 

يكون املراد من هذه األخوة املشاكلة يف الدين واتفق اىل أن صار بعض املنافقني مقتوال يف بعض الغزوات فالذين 
  بقوا من املنافقني قالوا ذلك

لسفر بعيد وهو املراد بقوله إِذَا ضََرُبواْ ِفى االْْرضِ واخلارج إىل  املسألة الرابعة املنافقون كانوا يظنون أن اخلارج منهم
الغزو وهو املراد بقوله أَْو كَانُواْ غُزى إذا ناهلم موت أو قتل فذلك إمنا ناهلم بسبب السفر والغزو وجعلوا ذلك سببا 

تل فاذا قيل للمرء ان حترزت من لتنفري الناس عن اجلهاد وذلك ألن يف الطباع حمبة احلياة وكراهية املوت والق
  السفر واجلهاد فأنت سليم طيب العيش وان تقحمت

أحدمها وصلت اىل املوت أو القتل فالغالب أنه ينفر طبعه عن ذلك ويرغب يف مالزمة البيت وكان ذلك من مكايد 
  املنافقني يف تنفري املؤمنني عن اجلهاد

  وهو داخل فيهفان قيل فلماذا ذكر بعض الضرب يف األرض الغزو 
قلنا ألن الضرب يف األرض يراد به االبعاد يف السفر ال ما يقرب منه ويف الغزو ال فرق بني بعيده وقريبه اذ اخلارج 
من املدينة إىل جبل أحد ال يوصف بأنه ضارب يف األرض مع قرب املسافة وان كان غازيا فهذا فائدة إفراد الغزو 

  عن الضرب يف األرض
يف اآلية إشكال وهو أن قوله َوقَالُواْ ِإلخْوانِهِْم يدل على املاضي وقوله إِذَا ضََرُبواْ يدل على املستقبل  املسألة اخلامسة

  فكيف اجلمع بينهما بل لو قال وقالوا الخواهنم إذ ضربوا يف األرض أي حني ضربوا مل يكن فيه إشكال
فكأنه قيل ال تكونوا كالذين كفروا ويقولون الخواهنم واجلواب عنه من وجوه األول أن قوله قَالُواْ تقديره يقولون 

كذا وكذا وإمنا عرب عن املستقبل بلفظ املاضي لفائدتني أحدمها أن الشيء الذي يكون الزم احلصول يف املستقبل 



وقع التعبري عنه  فهنا لو)  ٣٠الزمر ( فقد يعرب عنه بأنه حدث أو هو حادث قال تعاىل أََتى أَْمُر اللَِّه وقال إِنََّك َمّيٌت 
بلفظ املستقل مل يكن فيه مبالغة أما ملا وقع التعبري عنه بلفظ املاضي دل ذلك على أن جدهم واجتهادهم يف تقرير 

  الشبهة قد بلغ الغاية وصار بسبب ذلك اجلد هذا املستقبل كالكائن الواقع
لى أنه ليس املقصود االخبار عن صدور هذا الفائدة الثانية انه تعاىل ملا عرب عن املستقبل بلفظ املاضي دل ذلك ع

  الكالم بل املقصود االخبار عن جدهم واجتهادهم يف تقرير هذه الشبهة فهذا هو اجلواب املعتمد عندي واهللا أعلم
الوجه الثاين يف اجلواب أن الكالم خرج على سبيل حكاية احلال املاضية واملعىن أن اخواهنم إذا ضربوا يف األرض 

يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فمن أخرب عنهم بعد ذلك ال بد وان يقول قالوا فهذا هو املراد فالكافرون 
  بقولنا خرج هذا الكالم على سبيل حكاية احلال املاضية

واذا جيوز اقامة كل واحدة منهما مقام األخرى وأقول هذا الذي قاله قطرب ) اذ ( الوجه الثالث قال قطرب كلمة 
حسن وذلك النا إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر جمهول منقول عن قائل جمهول فألن جيوز اثباهتا بالقرآن العظيم  كالم

حقيقة يف املستقبل ولكن مل ال حيوز استعماله يف املاضي على سبيل ) اذ ( كان ذلك أوىل أقصى ما يف الباب أن يقال 
ديدة وكثريا أرى النحويني يتحريون يف تقرير االلفاظ الواردة يف من املشاهبة الش) اذ ( اجملاز ملا بينه وبني كلمة 

القرآن فاذا استشهدوا يف تقريره ببيت جمهول فرحوا به وأنا شديد التعجب منهم فاهنم إذا جعلوا ورود ذلك البيت 
  اجملهول على وفقه دليال على صحته فألن جيعلوا ورود القرآن به دليال على صحته كان أوىل

وجيوز ) عفا ( السادسة غُزى مجع غاز كالقول والركع والسجد مجع قائل وراكع وساجد ومثله من الناقص املسألة 
  أيضا غزاة مثل قضاة ورماة يف مجع القاضي والرامي ومعىن الغزو يف كالم العرب

  قصد العدو واملغزى املقصد
قدير إذا ضربوا يف األرض فماتوا أو كانوا غزاة املسألة السابعة قال الواحدي يف اآلية حمذوف يدل عليه الكالم والت

  فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فقوله َما َماتُواْ َوَما قُِتلُواْ يدل على موهتم وقتلهم
ليجعل اهللا  مث قال تعاىل لَِيْجَعلَ اللَُّه ذاِلَك َحْسَرةً  ِفى قُلُوبِهِْم وفيه وجهان األول أن التقدير أهنم قالوا ذلك الكالم

ذلك الكالم حسرة يف قلوهبم مثل ما يقال ربيته ليؤذيين ونصرته ليقهرين ومثله قوله تعاىل فَالَْتقَطَُه ءالُ ِفْرَعْونَ 
إذا عرفت هذا فنقول ذكروا يف بيان أن ذلك القول كيف استعقب )  ٨القصص ( ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً 

ها األول أن أقارب ذلك املقتول إذا مسعوا هذا الكالم ازدادت احلسرة يف قلوهبم حصول احلسرة يف قلوهبم وجو
الن أحدهم يعتقد أنه لو بالغ يف منعه عن ذلك السفر وعن ذلك الغزو لبقي فذلك الشخص امنا مات أو قتل بسبب 

الشخص العزيز عليه  أن هذا االنسان قصر يف منعه فيعتقد السامع هلذا الكالم انه هو الذي تسبب إىل موت ذلك
أو قتله ومىت اعتقد يف نفسه ذلك فال شك أنه تزداد حسرته وتلهفه أما املسلم املعتقد يف أن احلياة واملوت ال يكون 

إال بتقدير اهللا وقضائه مل حيصل ألبتة يف قلبه شيء من هذا النوع من احلسرة فثبت ان تلك الشبهة اليت ذكرها 
  دة احلسرةاملنافقون ال تفيدهم إال زيا

الوجه الثاين ان املنافقني إذا ألقوا هذه الشبهة إىل اخواهنم تثبطوا عن الغزو واجلهاد وختلفوا عنه فاذا اشتغل 
املسلمون باجلهاد والغزو ووصلوا بسببه إىل الغنائم العظيمة واالستيالء على االعداء والفوز باألماين بقي ذلك 

  املتخلف عند ذلك يف اخليبة واحلسرة
وجه الثالث ان هذه احلسرة إمنا حتصل يوم القيامة يف قلوب املنافقني إذا رأوا ختصيص اهللا اجملاهدين مبزيد ال

  الكرامات واعالء الدرجات وختصيص هؤالء املنافقني مبزيد اخلزي واللعن والعقاب



ال هلا فرحوا بذلك من حيث الوجه الرابع ان املنافقني إذا أوردوا هذه الشبهة على ضعفة املسلمني ووجدوا منهم قبو
أنه راج كيدهم ومكرهم على أولئك الضعفة فاهللا تعاىل يقول إنه سيصري ذلك حسرة يف قلوهبم إذا علموا أهنم 

  كانوا على الباطل يف تقرير هذه الشبهة
حلرية الوجه اخلامس ان جدهم واجتهادهم يف تكثري الشبهات وإلقاء الضالالت يعمي قلوهبم فيقعون عند ذلك يف ا

  ) ١٢٥األنعام ( واخليبة وضيق الصدر وهو املراد باحلسرة كقوله َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَُّه َيْجَعلْ َصْدَرهُ َضّيقاً َحَرجاً 
الوجه السادس اهنم مىت ألقوا هذه الشبهة على أقوياء املسلمني مل يلتفتوا اليهم فيضيع سعيهم ويبطل كيدهم 

  فتحصل احلسرة يف قلوهبم
الثاين يف تفسري اآلية أن الالم يف قوله لَِيجَْعلَ اللَُّه متعلقة مبا دل عليه النهي والتقدير ال تكونوا مثلهم حىت  والقول

  جيعل اهللا انتفاء كونكم مثلهم حسرة يف قلوهبم ألن خمالفتهم فيما يقولون ويعتقدون ومضادهتم مما يغيظهم

ه وجهان األول أن املقصود منه بيان اجلواب عن هذه الشبهة وتقريره أن احمليي مث قال تعاىل َواللَُّه ُيْحىيِ  َوُيِميُت وفي
واملميت هو اهللا وال تأثري لشيء آخر يف احلياة واملوت وان علم اهللا ال يتغري وان حكمه ال ينقلب وان قضاءه ال 

  يتبدل فكيف ينفع اجللوس يف البيت من املوت
يتبدل مينة من كون اجلد واالجتهاد مفيدا يف احلذر عن القتل واملوت فكذا  فان قيل إن كان القول بأن قضاء اهللا ال

القول بأن قضاء اهللا ال يتبدل وجب أن مينع من كون العمل مفيدا يف االحتراز عن عقاب اآلخرة وهذا مينع من 
باآلخرة إىل سقوط لزوم التكليف واملقصود من هذه اآليات تقرير األمر باجلهاد والتكليف وإذا كان اجلواب يفضي 

  التكليف كان هذا الكالم يقضي ثبوته اىل نفيه فيكون باطال
  اجلواب ان حسن التكليف عندنا غري معلل بعلة ورعاية مصلحة بل عندنا أنه يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد

أنه تعاىل ملا هنى والوجه الثاين يف تأويل اآلية أنه ليس الغرض من هذا الكالم اجلواب عن تلك الشبهة بل املقصود 
املؤمنني عن أن يقولوا مثل قول املنافقني قال وَاللَُّه ُيْحىيِ  َوُيِميُت يريد حييي قلوب أوليائه وأهل طاعته بالنور 

  والفرقان ومييت قلوب أعدائه من املنافقني
  مث قال تعاىل َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري وفيه مسألتان

  منه الترغيب والترهيب فيما تقدم ذكره من طريقة املؤمنني وطريقة املنافقني املسألة األوىل املقصود
املسألة الثانية قرأ ابن كثري ومحزة والكسائي َيْعَملُونَ كناية عن الغائبني والتقدير لَِيْجَعلَ اللَُّه ذاِلكَ َحسَْرةً  ِفى 

َملُونَ َبِصٌري والباقون بالتاء على اخلطاب ليكون وفقا ملا قبله يف قوله الَ قُلُوبِهِْم َواللَُّه ُيْحىيِ  َوُيِميُت َواللَُّه بَِما َتْع
  َتكُوُنواْ كَالَِّذيَن كَفَرُواْ وملا بعده يف قوله َولَِئْن قُِتلُْتْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه أَْو ُمتُّْم

  ٌ ّمَن اللَِّه َوَرْحَمةٌ  َخْيٌر ّممَّا مث قال تعاىل َولَِئْن قُِتلُْتْم ِفى سَبِيلِ اللَِّه أَْو ُمتُّْم لََمْغفَِرة
واعلم أن هذا هو اجلواب الثاين عن شبهة املنافقني وتقريره أن هذا املوت ال بد واقع وال حميص لالنسان من أن 
يقتل أو ميوت فاذا وقع هذا املوت أو القتل يف سبيل اهللا ويف طلب رضوانه فهو خري من أن جيعل ذلك يف طلب 

ا اليت ال ينتفع االنسان هبا بعد املوت ألبتة وهذا جواب يف غاية احلسن والقوة وذلك ألن االنسان إذا الدنيا ولذاهت
توجه اىل اجلهاد أعرض قلبه عن الدنيا وأقبل على اآلخرة فاذا مات فكانه ختلص عن العدو ووصل اىل احملبوب وإذا 

ت فكأنه حجب عن املعشوق وألقي يف دار الغربة وال جلس يف بيته خائفا من املوت حريصا على مجع الدنيا فاذا ما
  شك يف كمال سعادة األول وكمال شقاوة الثاين

  ويف اآلية مسائل



بكسر امليم والباقون بضم امليم واألولون أخذوه من مات ميات مت ) متم ( املسألة األوىل قرأ نافع ومحزة والكسائي 
ذه اللغة فان صح فقد صحت هذه القراءة وأما قراءة مثل هاب يهاب هبت وخاف خياف خفت وروى املربد ه

  اجلمهور فهو مأخوذ من مات ميوت مت مثل قال يقول قلت

املسألة الثانية قال الواحدي رمحه اهللا الالم يف قوله َبِصٌري َولَِئْن قُِتلُْتْم الم القسم بتقدير اهللا لئن قتلتم يف سبيل اهللا 
اللَِّه َوَرْحَمةٌ  جواب القسم ودال على أن ما هو داخل عليه جزاء واالصوب عندي أن والالم يف قوله لََمْغِفَرةٌ  ّمَن 

يقال هذه الالم للتأكيد فيكون املعىن ان وجب أن متوتوا وتقتلوا يف سفركم وغزوكم فكذلك جيب أن تفوزوا 
قدير أن يكون الزما فانه باملغفرة أيضا فلماذا حتترزون عنه كأنه قيل ان املوت والقتل غري الزم احلصول مث بت

  يستعقب لزوم املغفرة فكيف يليق بالعاقل أن حيترز عنه
بالياء على سبيل الغيبة والباقون بالتاء على وجه اخلطاب أما وجه ) جيمعون ( املسألة الثالثة قرأ حفص عن عاصم 

وأما وجه اخلطاب فاملعىن أنه تعاىل كأنه الغيبة فاملعىن أن مغفرة اهللا خري مما جيمعه هؤالء املنافقون من احلطام الفاين 
  خياطب املؤمنني فيقول هلم مغفرة اهللا خري لكم من األموال اليت جتمعوهنا يف الدنيا

املسألة الرابعة إمنا قلنا ان رمحة اهللا ومغفرته خري من نعيم الدنيا لوجوه أحدها ان من يطلب املال فهو يف تعب من 
نتفع به غدا ألنه ميوت قبل الغد وأما طلب الرمحة واملغفرة فانه ال بد وأن ينتفع به ذلك الطلب يف احلال ولعله ال ي

وثانيها هب أنه بقي إىل الغد لكن )  ٧الزلزلة ( ألن اهللا ال خيلف وعده وقد قال فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً َيَرُه 
ريا وأمسى أسريا وخريات اآلخرة ال تزول لقوله وَالَْباِقيَاتُ لعل ذلك املال ال يبقى إىل الغد فكم من انسان أصبح أم

وثالثها بتقدير )  ٩٦النحل ( ولقوله َما ِعنَدكُمْ َينفَُد َوَما ِعندَ اللَِّه بَاقٍ )  ٤٦الكهف ( الصَّاِلحَاُت َخْيٌر عِنَد رَّبَك 
االنتفاع به مثل مرض وأمل وغريمها ومنافع أن يبقى إىل الغد ويبقى املال إىل الغد لكن لعله حيدث حادث مينعك عن 

اآلخرة ليست كذلك ورابعها بتقدير أنه يف الغد ميكنك االنتفاع بذلك املال ولكن لذات الدنيا مشوبة باآلالم 
ومنافعها خملوطة باملضار وذلك مما ال خيفي وأما منافع اآلخرة فليست كذلك وخامسها هب أن تلك املنافع حتصل 

عن الشوائب ولكنها ال تدوم وال تستمر بل تنقطع وتفىن وكلما كانت اللذة أقوى وأكمل كان يف الغد خالصة 
التأسف والتحسر عند فواهتا أشد وأعظم ومنافع اآلخرة مصونة عن االنقطاع والزوال وسادسها أن منافع الدنيا 

ار بلذة بطنه وفرجه يساوي حسية ومنافع اآلخرة عقلية واحلسية خسيسة والعقلية شريفة أترى ان انتفاع احلم
ابتهاج املالئكة املقربني عند اشراقها باألنوار االهلية فهذه املعاقد الستة تنبهك على ما الهناية هلا من الوجوه الدالة 

  على صحة قوله سبحانه وتعاىل لََمْغِفَرةٌ  ّمَن اللَِّه َوَرْحَمةٌ  َخْيٌر ّممَّا َيْجَمُعونَ
  موصوفة بأهنا خري مما جتمعون وال خري فيما جتمعون أصال فان قيل كيف تكون املغفرة

قلنا ان الذي جتمعونه يف الدنيا قد يكون من باب احلالل الذي يعد خريا وأيضا هذا وارد على حسب قوهلم 
  ومعتقدهم أن تلك األموال خريات فقيل املغفرة خري من هذه األشياء اليت تظنوهنا خريات

  أَْو قُِتلُْتْم ِإللَى اهللا ُتْحَشُرونَمث قال َولَِئْن مُّتُّْم 
واعلم أنه سبحانه وتعاىل رغب اجملاهدين يف اآلية األوىل باحلشر اىل مغفرة اهللا ويف هذه اآلية زاد يف إعالء الدرجات 

فرغبهم ههنا باحلشر اىل اهللا يروى أن عيسى بن مرمي صلوات اهللا عليه وسالمه مر بأقوام حنفت أبداهنم واصفرت 
ههم ورأى عليهم آثار العبادة فقال ماذا تطلبون فقالوا خنشى عذاب اهللا فقال هو أكرم من أن ال خيلصكم من وجو

عذابه مث مر بأقوام آخرين فرأى عليهم تلك اآلثار فسأهلم فقالوا نطلب اجلنة والرمحة فقال هو أكرم من أن مينحكم 
  رمحته مث مر بقوم ثالث ورأى آثار العبودية عليهم أكثر



فسأهلم فقالوا نعبده ألنه إهلنا وحنن عبيده ال لرغبة وال لرهبة فقال أنتم العبيد املخلصون واملتعبدون احملقون فانظر يف 
ترتيب هذه اآليات فانه قال يف اآلية األوىل لََمْغِفَرةٌ  ّمَن اللَِّه وهو إشارة اىل من يعبده خوفا من عقابه مث قال َوَرْحَمةً  

ن يعبده لطلب ثوابه مث قال يف خامتة اآلية إلِلَى اهللا ُتْحَشُرونَ وهو إشارة اىل من يعبد اهللا جملرد وهو إشارة اىل م
الربوبية والعبودية وهذا أعلى املقامات وأبعد النهايات يف العبودية يف علو الدرجة أال ترى أنه ملا شرف املالئكة قال 

 ٥٥القمر ( وقال للمقربني من أهل الثواب عِنَد َمِليٍك مُّقَْتِدرِ )  ١٩األنبياء ( َدِتِه َوَمْن ِعْنَدُه الَ َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَبا
فبني أن هؤالء الذين بذلوا أنفسهم وأبداهنم يف طاعته وجماهدة عدوه يكون حشرهم إليه واستئناسهم بكرمه ) 

  لذي أوردناهومتتعهم بشروق نور ربوبيته وهذا مقام فيه إطناب واملستبصر يرشده القدر ا
ولنرجع إىل التفسري كأنه قيل ان تركتم اجلهاد واحترزمت عن القتل واملوت بقيتم أياما قليلة يف الدنيا مع تلك 

اللذات اخلسيسة مث تتركوهنا ال حمالة فتكون لذاهتا لغريكم وتبعاهتا عليكم أما لو أعرضتم عن لذات الدنيا وطيباهتا 
حشركم إىل اهللا ووقوفكم على عتبة رمحة اهللا وتلذذكم بذكر اهللا فشتان ما بني  وبذلتم النفس واملال للموىل يكون

  هاتني الدرجتني واملنزلتني
واعلم أن يف قوله ِإللَى اهللا ُتْحَشُرونَ دقائق أحدها أنه مل يقل حتشرون إىل اهللا بل قال الىل اهللا حتشرون وهذا يفيد 

غريه وهذا يدل على أنه ال حاكم يف ذلك اليوم وال ضار وال نافع إال هو احلصر معناه إىل اهللا حيشر العاملون ال إىل 
وثانيها )  ١٩األنفطار ( وقال تعاىل َواالْْمُر َيْومَِئٍذ ِللَِّه )  ١٦غافر ( قال تعاىل لَّمنِ الُْملْكُ الَْيْوَم ِللَِّه الْواِحِد الْقَهَّارِ 
ظم األمساء وهو دال على كمال الرمحة وكمال القهر فهو لداللته أنه ذكر من أمساء اهللا هذا االسم وهذا االسم أع

على كمال الرمحة أعظم أنواع الوعد ولداللته على كمال القهر أشد أنواع الوعيد وثالثها إدخال الم التأكيد يف 
سَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  أَكَاُد اسم اهللا حيث قال إلِلَى اهللا وهذا ينبهك على أن االهلية تقتضي هذا احلشر والنشر كما قال إِنَّ ال

ورابعها أن قوله ُتْحَشُرونَ فعل ما مل يسم فاعله مع أن فاعل ذلك )  ١٥طه ( أُْخِفيَها لُِتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما َتسَْعى 
احلشر هو اهللا وإمنا مل يقع التصريح به ألنه تعاىل هو العظيم الكبري الذي شهدت العقول بأنه هو اهللا الذي يبدىء 
ويعيد ومنه االنشاء واالعادة فترك التصريح يف مثل هذا املوضع أدل على العظمة ونظريه قوله تعاىل َوِقيلَ ياأَْرُض 

وخامسها أنه أضاف حشرهم إىل غريهم وذلك ينبه العقل على أن مجيع اخللق )  ٤٤هود ( أَْرُض اْبلَِعى َماءِك 
انوا أحياء أم أمواتا ال خيرجون عن قهر الربوبية وكربياء االهلية مضطرون يف قبضة القدرة ونفاذ املشيئة فهم سواء ك

وسادسها أن قوله ُتْحَشُرونَ خطاب مع الكل فهو يدل على أن مجيع العاملني حيشرون ويوقفون يف عرصة القيامة 
العدل املربأ عن وبساط العدل فيجتمع املظلوم مع الظامل واملقتول مع القاتل واحلق سبحانه وتعاىل حيكم بني عبيده ب

فمن تأمل يف قوله تعاىل ِإللَى اهللا ُتْحَشُرونَ )  ٤٧األنبياء ( اجلور كما قال وََنَضُع الَْموازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الِْقَياَمةِ  
وساعده التوفيق علم أن هذه الفوائد اليت ذكرناها كالقطرة من حبار األسرار املودعة يف هذه اآلية ومتسك القاضي 

ه اآلية على أن املقتول ليس مبيت قال ألن قوله َولَِئْن مُّتُّمْ أَْو قُِتلُْتْم يقتضي عطف املقتول على امليت وعطف هبذ
  الشيء على نفسه ممتنع

ُهْم َواْسَتغِْفْر لَُهْم َوَشاوِْرُهمْ فَبَِما َرْحَمةٍ  مَِّن اللَِّه ِلنَت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ الَْنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْن
  ِفى االٌّ ْمرِ فَإِذَا َعَزْمَت فََتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمَتَوكِّلَِني

صلى اهللا عليه ( يوم أحد مث عادوا مل خياطبهم الرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن القوم ملا اهنزموا عن النيب 
بالتغليط والتشديد وإمنا خاطبهم بالكالم اللني مث إنه سبحانه وتعاىل ملا أرشدهم يف اآليات املتقدمة إىل ما ) وسلم 

صلى ( ينفعهم يف معاشهم ومعادهم وكان من مجلة ذلك أن عفا عنهم زاد يف الفضل واالحسان بأن مدح الرسول 



فَبَِما َرْحَمةٍ  ّمَن اللَِّه ِلنَت لَُهْم ومن أنصف علم أن على عفوه عنهم وتركه التغليظ عليهم فقال ) اهللا عليه وسلم 
  هذا ترتيب حسن يف الكالم ويف اآلية مسائل

مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم قال تعاىل َواخِْفْض ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل اعلم أن لينه 
وقال ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالُْعْرِف َوأَعْرِض َعنِ الَْجاِهِلَني وقال )  ٢١٥الشعراء  (َجَناَحَك ِلَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

وقال لَقَْد َجاءكُْم َرُسولٌ ّمْن أَنفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُمْ )  ٤القلم ( َوإِنََّك لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ 
ال حلم أحب إىل اهللا تعاىل من حلم إمام ( وقال عليه الصالة والسالم )  ١٢٨التوبة ( رَِّحيٌم  بِالُْمْؤِمنَِني لََرءوٌف

فلما كان عليه الصالة والسالم إمام العاملني وجب أن يكون ) ورفقه وال جهل أبغض اىل اهللا من جهل إمام وخرقه 
وكان النيب وعلي ) هللا عليه وسلم صلى ا( أكثرهم حلما وأحسنهم خلقاً وروى أن امرأة عثمان دخلت عليه 

يغسالن السالح فقالت ما فعل ابن عفان أما واهللا ال جتدونه امام القوم فقال هلا علي أال إن عثمان فضح الزمان 
وروي أنه قال حيئنذ أعياين أزواج األخوات أن يتحابوا وملا دخل عليه ) مه ( اليوم فقال عليه الصالة والسالم 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال لقد أحسن اهللا ) لقد ذهبتم فيها عريضة ( ا زاد على أن قال عثمان مع صاحبيه م
إلينا كل االحسان كنا مشركني فلو جاءنا رسول اهللا هبذا الدين مجلة وبالقرآن دفعة لثقلت هذه التكاليف علينا فما 

ا حالوة االميان قبلنا ما وراءها كلمة بعد كنا ندخل يف اإلسالم ولكنه دعانا إىل كلمة واحدة فلما قبلناها وعرفن
إمنا أنا لكم مثل ( كلمة على سبيل الرفق إىل أن مت الدين وكملت الشريعة وروي أنه عليه الصالة والسالم قال 

واعلم أن سر األمر يف حسن اخللق أمران ) الوالد فاذا ذهب أحدكم إىل الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها 
القائل واعتبار حال الفاعل أما اعتبار حال القائل فألن جواهر النفوس خمتلفة باملاهية كما قال عليه  اعتبار حال

وكما أهنا يف جانب ) الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ( وقال ) األرواح جنود جمندة ( الصالة والسالم 
ة والغضب عليها واستيالء حب املال واللذات النقصان تنتهي إىل غاية البالدة واملهانة والنذالة واستيالء الشهو

فكذلك يف جانب الكمال قد تنتهي إىل غاية القوة واجلاللة أما يف القوة النظرية فيكون كما وصفه اهللا تعاىل بقوله 
  ) ١١٣النساء ( ِظيماً وقوله َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َع)  ٣٥النور ( نُّوٌر َعلَى ُنورٍ 

وأما يف القوة العملية فكما وصفه اهللا بقوله َوإِنََّك لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ كأهنا من جنس أرواح املالئكة فال تنقاد للشهوة 
وال متيل لدواعي الغضب وال تتأثر من حب املال واجلاه فان من تأثر عن شيء كان املتأثر أضعف من املؤثر فالنفس 

إىل هذه احملسوسات كانت روحانياهتا أضعف من اجلسمانيات وإذا مل متل اليها ومل تلتفت إليها كانت  إذا مالت
روحانياهتا مستعلية على اجلسمانيات وهذه اخلواص نظرية وكانت نفسه املقدسة يف غاية اجلاللة والكمال يف هذه 

) عرف سر اهللا يف القدر هانت عليه املصائب من ( اخلصال وأما اعتبار حال الفاعل فقوله عليه الصالة والسالم 
فانه يعلم أن احلوادث األرضية مستندة إىل األسباب االهلية فيعلم أن احلذر ال يدفع القدر فال جرم إذا فاته مطلوب 

مل يغضب وإذا حصل له حمبوب مل يأنس به ألنه مطلع على الروحانيات اليت هي أشرف من هذه اجلسمانيات فال 
من هذا العامل يف طلب شيء من لذاهتا وطيباهتا وال يغضب على أحد بسبب فوت شيء من مطالبها  ينازع أحداً

ومىت كان االنسان كذلك كان حسن اخللق طيب العشرة مع اخللق وملا كان صلوات اهللا وسالمه عليه أكمل البشر 
  يف هذه الصفات املوجبة حلسن اخللق ال جرم كان أكمل اخللق يف حسن اخللق

سألة الثانية احتج أصحابنا يف مسألة القضاء والقدر بقوله فَبَِما َرْحَمةٍ  ّمَن اللَِّه ِلنَت لَُهْم وجه االستدالل أنه تعاىل امل
بني أن حسن خلقه مع اخللق إمنا كان بسبب رمحة اهللا تعاىل فنقول رمحة اهللا عند املعتزلة عامة يف حق املكلفني فكل 

الة والسالم من اهلداية والدعوة والبيان واالرشاد فقد فعل مثل ذلك مع إبليس وفرعون ما فعله مع حممد عليه الص



وهامان وأيب جهل وأيب هلب فاذا كان على هذا القول كل ما فعله اهللا تعاىل مع املكلفني يف هذا الباب مشتركا فيه 
مال الطريقة مستفاداً من رمحة بني أصفى األصفياء وبني أشقى األشقياء مل يكن اختصاص بعضهم حبسن اخللق وك

اهللا فكان على هذا القول تعليل حسن خلق الرسول عليه الصالة والسالم برمحة اهللا باطال وملا كان هذا باطال علمنا 
أن مجيع أفعال العباد بقضاء اهللا وبقدره واملعتزلة حيملون هذا على زيادة األلطاف وهذا يف غاية البعد ألن كل ما 

األلطاف فقد فعله يف حق املكلفني والذي يستحقه املكلف بناء على طاعته من مزيد األلطاف فذاك  كان ممكناً من
يف احلقيقة إمنا اكتسبه من نفسه ال من اهللا ألنه مىت فعل الطاعة استحق ذلك املزيد من اللطف ووجب إيصاله اليه 

  ومىت مل يفعل امتنع ايصاله فكان ذلك للعبد من نفسه ال من اهللا
يف قوله فَبَِما َرْحَمةٍ  ّمَن اللَِّه صلة زائدة ومثله يف القرآن كثري كقوله ) ما ( سألة الثالثة ذهب األكثرون اىل أن امل

)  ١٢العنكبوت ( ِمْن َخطَاَياُهْم )  ١٣املائدة  ١٥٥النساء ( فَبَِما َنقْضِهِم )  ١١ص ( َعمَّا قَِليلٍ و ُجنٌد مَّا ُهَناِلَك 
أراد )  ٩٦يوسف ( د تزيد يف الكالم للتأكيد على ما يستغىن عنه قال تعاىل فَلَمَّا أَن َجاء الَْبِشُري قالوا والعرب ق

فلما جاء فأكد بأن وقال احملققون دخول اللفظ املهمل الضائع يف كالم أحكم احلاكمني غري جائر وههنا جيوز أن 
ت هلم وذلك ألن جنايتهم ملا كانت عظيمة مث انه ما استفهاما للتعجب تقديره فبأي رمحة من اهللا لن) ما ( تكون 

أظهر ألبتة تغليظا يف القول وال خشونة يف الكالم علموا أن هذا ال يتأتى اال بتأييد رباين وتسديد إهلي فكان ذلك 
  موضع التعجب من كمال ذلك التأييد والتسديد فقيل فبأي رمحة من اهللا لنت هلم وهذا هو األصوب عندي

  لرابعة اعلم أن هذه اآلية دلت على أن رمحة اهللا هي املؤثرة يف صريورة حممد عليهاملسألة ا

الصالة والسالم رحيما باألمة فاذا تأملت حقيقة هذه اآلية عرفت داللتها على أنه ال رمحة اال هللا سبحانه والذي 
واللطف مل يفعل شيئاً من ذلك واذا يقرر ذلك وجوه أحدها أنه لوال أن اهللا ألقى يف قلب عبده داعية اخلري والرمحة 

ألقى يف قلبه هذه الداعية فعل هذه االفعال ال حمالة وعلى هذا التقدير فال رمحة إال هللا ان كل رحيم سوى اهللا تعاىل 
فانه يستفيد برمحته عوضا اما هربا من العقاب أو طلبا للثواب أو طلبا للذكر اجلميل فاذا فرضنا صورة خالية عن 

ر كان السبب هو الرقة اجلنسية فان من رأى حيوانا يف األمل رق قلبه وتأمل بسبب مشاهدته إياه يف االمل هذه األمو
فيخلصه عن ذلك االمل دفعا لتلك الرقة عن قلبه فلو مل يوجد شيء من هذه االعراض مل يرحم ألبتة أما احلق سبحانه 

 وثالثها ان كل من رحم غريه فانه إمنا يرمحه بأن وتعاىل فهو الذي يرحم ال لغرض من األغراض فال رمحة إال هللا
يعطيه ماال أو يبعد عنه سببا من أسباب املكروه والبالء إال أن املرحوم ال ينتفع بذلك املال إال مع سالمة االعضاء 

مسي رحيما  وهي ليست إال من اهللا تعاىل فال رمحة يف احلقيقة إال هللا وأما يف الظاهر فكل من أعانه اهللا على الرمحة
التوبة ( وقال يف صفة حممد عليه السالم بِالُْمْؤِمنَِني لََرءوفٌ رَّحِيٌم ) الرامحون يرمحهم الرمحن ( قال عليه السالم 

  مث قال تعاىل َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّواْ ِمْن َحوِْلَك)  ١٢٨
  أنه عرفه مفاسد الفظاظة والغلظة وفيه مسائل)  عليه وسلم صلى اهللا( واعلم أن كمال رمحة اهللا يف حق حممد 

املسألة األوىل قال الواحدي رمحه اهللا تعاىل الفظ الغليظ اجلانب السيء اخللق يقال فظظت تفظ فظاظة فأنت فظ 
وأصله فظظ كقوله حذر من حذرت وفرق من فرقت اال أن ما كان من املضاعف على هذا الوزن يدغم حنن رجل 

بالضاد فهو تفريق الشيء وانفض القوم تفرقوا قال تعاىل وَإِذَا َرأَْواْ ِتجَاَرةً  أَْو ) الفض ( أصله صبب وأما صب و
  ومنه فضضت الكتاب ومنه يقال ال يفضض اهللا فاك)  ١١اجلمعة ( لَْهواً انفَضُّواْ إِلَْيَها 

  فان قيل ما الفرق بني الفظ وبني غليظ القلب
سيء اخللق وغليظ القلب هو الذي ال يتأثر قلبه عن شيء فقد ال يكون االنسان سيء اخللق  قلنا الفظ الذي يكون



  وال يؤذي أحدا ولكنه ال يرق هلم وال يرمحهم فظهر الفرق من هذا الوجه
لوهبم املسألة الثانية ان املقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف اهللا اىل اخللق وهذا املقصود ال يتم إال إذا مالت ق

اليه وسكنت نفوسهم لديه وهذا املقصود ال يتم إال إذا كان رحيما كرميا يتجاوز عن ذنبهم ويعفو عن إساءهتم 
وخيصهم بوجوه الرب واملكرمة والشفقة فلهذه األسباب وجب أن يكون الرسول مربأ عن سوء اخللق وكما يكون 

إعانة الضعفاء كثري القيام باعانة الفقراء كثري  كذلك وجب أن يكون غري غليظ القلب بل يكون كثري امليل اىل
 التجاوز عن سيآهتم كثري الصفح عن زالهتم فلهذا املعىن قال َولَْو كُْنَت فَظّاً الْقَلْبِ الَنْفَضُّواْ ِمْن َحوِْلَك ولو انفضوا

د قال فَبَِما َرْحَمةٍ  ّمَن من حولك فات املقصود من البعثة والرسالة ومحل القفال رمحه اهللا هذه اآلية على واقعة أح
اللَِّه ِلنتَ لَُهمْ يوم أحد حني عادوا اليك بعد االهنزام َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ وشافهتهم باملالمة على ذلك 

االهنزام النفضوا من حولك هيبة منك وحياء بسبب ما كان منهم من االهنزام فكان ذلك مما ال يطمع العدو فيك 
  وفيهم

املسألة الثالثة اللني والرفق امنا جيوز إذا مل يفض اىل إمهال حق من حقوق اهللا فأما إذا أدى اىل ذلك مل جيز قال تعاىل 
الَ وقال للمؤمنني يف إقامة حد الزنا َو)  ٧٣التوبة ( الَْعظِيُم ياأَيَُّها النَّبِى ُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر وَالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم 

  ) ٢النور ( َتأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ  ِفى ِدينِ اللَِّه 
وههنا دقيقة أخرى وهي أنه تعاىل منعه من الغلظة يف هذه اآلية وأمره بالغلظة يف قوله َواغْلُظْ َعلَْيهِْم فههنا هناه عن 

املائدة ( ى الُْمْؤِمنَِني أَِعزَّةٍ  َعلَى الْكَافِرِيَن الغلظة على املؤمنني وهناك أمره بالغلظة مع الكافرين فهو كقوله أَِذلَّةٍ  َعلَ
وحتقيق القول فيه ان طريف االفراط والتفريط مذمومان )  ٢٩الفتح ( وقوله أَِشدَّاء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماء َبْينَُهْم )  ٥٤

أن يتباعد عن االفراط والتفريط والفضيلة يف الوسط فورود االمر بالتغليظ تارة وأخرى بالنهي عنه إمنا كان ألجل 
( فيبقى على الوسط الذي هو الصراط املستقيم فلهذا السر مدح اهللا الوسط فقال َوكَذاِلكَ َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا 

  ) ١٤٣البقرة 
يف هذه اآلية بثالثة أشياء أوهلا  مث قال تعاىل فَاْعُف َعْنُهْم َواْسَتغِْفْر لَُهْم َوَشاوِْرُهْم ِفى االْْمرِ واعلم أنه تعاىل أمره

  بالعفو عنهم وفيه مسائل
مث ) ختلقوا بأخالق اهللا ( املسألة األوىل ان كمال حال العبد ليس إال يف أن يتخلق بأخالق اهللا تعاىل قال عليه السالم 
السالم فضيلة التخلق  إنه تعاىل ملا عفا عنهم يف اآلية املتقدمة أمر الرسول أيضا أن يعفو عنهم ليحصل للرسول عليه

  بأخالق اهللا
  فيما يتعلق حبق اهللا تعاىل) واستغفر هلم ( فيما يتعلق حبقك ) فاعف عنهم ) ( الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

املسألة الثالثة ظاهر األمر للوجوب والفاء يف قوله تعاىل فَاْعُف َعْنُهْم يدل على التعقيب فهذا يدل على أنه تعاىل 
عليه أن يعفو عنهم يف احلال وهذا يدل على كمال الرمحة االهلية حيث عفا هو عنهم مث أوجب على رسوله  أوجب

  أن يعفو يف احلال عنهم
واعلم أن قوله فَاْعُف َعْنُهْم إجياب للعفو على الرسول عليه السالم وملا آل األمر إىل األمة مل يوجبه عليهم بل ندهبم 

َني َعنِ النَّاسِ ليعلم أن حسنات األبرار سيآت املقربني وثانيها قوله تعاىل وَاْسَتْغفََر لَُهُم ويف اآلية اليه فقال تعاىل وَالَْعاِف
  مسائل

املسألة األوىل يف هذه اآلية داللة قوية على أنه تعاىل يعفو عن أصحاب الكبائر وذلك ألن االهنزام يف وقت احملاربة 
فثبت أن اهنزام أهل أحد )  ١٦األنفال ( َيْومَِئٍذ ُدبَُرُه إىل قوله فَقَْد َباء بَِغَضبٍ ّمَن اللَِّه كبرية لقوله تعاىل َوَمن ُيَولّهِْم 



يف هذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان من الكبائر مث انه تعاىل نص يف اآلية املتقدمة على أنه عفا عنهم وأمر رسوله 
  أدل الدالئل على ما ذكرنا اآلية بالعفو عنهم مث أمره باالستغفار هلم وذلك من

املسألة الثانية قوله تعاىل َواْسَتْغفََر لَُهُم أمر له باالستغفار ألصحاب الكبائر وإذا أمره بطلب املغفرة ال جيوز أن ال 
يف الدنيا يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( جييبه اليه ألن ذلك ال يليق بالكرمي فدلت هذه اآلية على أنه تعاىل يشفع حممداً 

  حق أصحاب الكبائر فبأن يشفعه يف حقهم يف القيامة كان أوىل

صلى ( مث أمر حممداً )  ١٥٥آل عمران ( املسألة الثالثة أنه سبحانه وتعاىل عفا عنهم أوال بقوله َولَقَْد َعفَا اللَُّه َعْنُهْم 
فر هلم فاين قد غفرت هلم قبل أن يف هذه اآلية باالستغفار هلم وألجلهم كأنه قيل له يا حممد استغ) اهللا عليه وسلم 

تستغفر هلم واعف عنهم فاين قد عفوت عنهم قبل عفوك عنهم وهذا يدل على كمال رمحة اهللا هلذه األمة وثالثها 
  قوله تعاىل َوَشاوِْرُهْم ِفى االْْمرِ وفيه مسائل

قوم هبا كقوله وَإِذْ ُهْم املسألة األوىل يقال شاورهم مشاورة وشواراً ومشورة والقوم شورى وهي مصدر مسي ال
قيل املشاورة مأخوذة من قوهلم شرت العسل أشوره إذا أخذته من موضعه واستخرجته )  ٤٧اإلسراء ( َنجَْوى 

وقيل مأخوذة من قوهلم شرت الدابة شورا إذا عرضتها واملكان الذي يعرض فيه الدواب يسمى مشواراً كأنه 
  يعلم خري األمور وشرهابالعرض يعلم خريه وشره فكذلك باملشاورة 

) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية الفائدة يف أنه تعاىل أمر الرسول مبشاورهتم وجوه األول أن مشاورة الرسول 
إياهم توجب علو شأهنم ورفعة درجتهم وذلك يقتضي شدة حمبتهم له وخلوصهم يف طاعته ولو مل يفعل ذلك لكان 

ق والفظاظة الثاين أنه عليه السالم وإن كان أكمل الناس عقال إال أن علوم اخللق ذلك اهانة هبم فيحصل سوء اخلل
متناهية فال يبعد أن خيطر ببال إنسان من وجوه املصاحل ما ال خيطر بباله ال سيما فيما يفعل من أمور الدنيا فانه عليه 

ما تشاور قوم ( سبب قال عليه السالم وهلذا ال) أنتم أعرف بأمور دنياكم وأنا أعرف بأمور دينكم ( السالم قال 
الثالث قال احلسن وسفيان بن عيينة إمنا أمر بذلك ليقتدي به غريه يف املشاورة ويصري ) قط اال هدوا ألرشد أمرهم 

سنة يف أمته الرابع أنه عليه السالم شاورهم يف واقعة أحد فأشاروا عليه باخلروج وكان ميله إىل أن خيرج فلما خرج 
قع فلو ترك مشاورهتم بعد ذلك لكان ذلك يدل على أنه بقي يف قلبه منهم بسبب مشاورهتم بقية أثر فأمره وقع ما و

اهللا تعاىل بعد تلك الواقعة بأن يشاورهم ليدل على أنه مل يبق يف قلبه أثر من تلك الواقعة اخلامس وشاورهم يف األمر 
هلم وأفهامهم ومقادير حبهم لك وإخالصهم يف طاعتك ال لتستفيد منهم رأياً وعلما لكن لكي تعلم مقادير عقو

فحينئذ يتميز عندك الفاضل من املفضول فبني هلم على قدر منازهلم السادس وشاورهم يف األمر ال ألنك حمتاج 
اليهم ولكن ألجل أنك إذا شاورهتم يف األمر اجتهد كل واحد منهم يف استخراج الوجه األصلح يف تلك الواقعة 

اح متطابقة متوافقة على حتصيل أصلح الوجوه فيها وتطابق األرواح الطاهرة على الشيء الواحد مما فتصري األرو
يعني على حصوله وهذا هو السر عند االجتماع يف الصلوات وهو السر يف أن صالة اجلماعة أفضل من صالة 

عند اهللا قدراً وقيمة فهذا يفيد أن هلم  املنفرد السابع ملا أمر اهللا حممدا عليه السالم مبشاورهتم ذل ذلك على أن هلم
قدرا عند اهللا وقدرا عند الرسول وقدرا عند اخللق الثامن امللك العظيم ال يشاور يف املهمات العظيمة إال خواصه 

لنا واملقربني عنده فهؤالء ملا أذنبوا عفا اهللا عنهم فرمبا خطر بباهلم أن اهللا تعاىل وان عفا عنا بفضله إال أنه ما بقيت 
تلك الدرجة العظيمة فبني اهللا تعاىل أن تلك الدرجة ما انتقصت بعد التوبة بل أنا أزيد فيها وذلك أن قبل هذه 

الواقعة ما أمرت رسويل مبشاورتكم وبعد هذه الواقعة أمرته مبشاورتكم لتعلموا أنكم اآلن أعظم حاال مما كنتم قبل 
ولون على أعمالكم وطاعتكم واآلن تعولون على فضلي وعفوي ذلك والسبب فيه انكم قبل هذه الواقعة كنتم تع



فيجب أن تصري درجتكم ومنزلتكم اآلن أعظم مما كان قبل ذلك لتعلموا أن عفوي أعظم من عملكم وكرمي أكثر 
  من طاعتكم والوجوه الثالثة األول مذكورة والبقية مما خطر ببايل عند هذا املوضع واهللا أعلم مبراده وأسرار كتابه

املسألة الثالثة اتفقوا على ان كل ما نزل فيه وحي من عند اهللا مل جيز للرسول أن يشاور فيه األمة ألنه إذا جاء النص 
بطل الرأي والقياس فأما ما ال نص فيه فهل جتوز املشاورة فيه يف مجيع األشياء أم ال قال الكليب وكثري من العلماء 

ليسا لالستغراق ملا بني أن ) األمر ( حجته ان األلف والالم يف لفظ هذا األمر خمصوص باملشاورة يف احلروب و
الذي نزل فيه الوحي ال جتوز املشاورة فيه فوجب محل األلف والالم ههنا على املعهود السابق واملعهود السابق يف 

ا بذلك مث قال القائلون هبذا هذه اآلية إمنا هو ما يتعلق باحلرب ولقاء العدو فكان قوله َوَشاوِرُْهْم ِفى االْْمرِ خمتص
بالنزول على املاء فقبل منه فأشار عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( القول قد أشار احلباب بن املنذر يوم بدر على النيب 

السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم اخلندق بترك مصاحلة غطفان على بعض مثار املدينة لينصرفوا فقبل 
منهم من قال اللفظ عام خص عنه ما نزل فيه وحي فتبقى حجته يف الباقي والتحقيق يف منهما وخرق الصحيفة و

وكان عليه السالم سيد )  ٢احلشر ( القول أنه تعاىل أمر أويل األبصار باالعتبار فقال فَاْعَتبُِرواْ ياأُْوِلى أُوِْلى االْْبَصارِ 
وكان أكثر الناس عقال وذكاء )  ٨٣النساء ( َيْستَْنبِطُوَنُه ِمنُْهْم  أويل األبصار ومدح املستنبطني فقال لََعِلَمُه الَِّذيَن

وهذا يدل على أنه كان مأمورا باالجتهاذ إذا مل ينزل عليه الوحي واالجتهاد يتقوى باملناظرة واملباحثة فلهذا كان 
نه ال جيوز ختصيص النص مأمورا باملشاورة وقد شاورهم يوم بدر يف االساري وكان من أمور الدين والدليل على أ

بالقياس أن النص كان لعامة املالئكة يف سجود آدم مث ان ابليس خص نفسه بالقياس وهو قوله َخلَقْتَنِي ِمن نَّارٍ 
  فصار ملعونا فلو كان ختصيص النص بالقياس جائزا ملا استحق اللعن هبذا السبب)  ١٢األعراف ( َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ 
اهر األمر للوجوب فقوله َوَشاوِْرُهْم يقتضي الوجوب ومحل الشافعي رمحه اهللا ذلك على الندب املسألة الرابعة ظ

ولو أكرهها األب على النكاح جاز لكن األوىل ) البكر تستأمر يف نفسها ( فقال هذا كقوله عليه الصالة والسالم 
  ذلك تطييبا لنفسها فكذا ههنا

صلى اهللا ( عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال الذي أمر النيب املسألة اخلامسة روى الواحدي يف الوسيط 
مبشاورته يف هذه اآلية أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما وعندي فيه اشكال ألن الذين أمر اهللا رسوله ) عليه وسلم 

ن من املنهزمني مبشاورهتم يف هذه اآلية هم الذين أمره بأن يعفو عنهم ويستغفر هلم وهم املنهزمون فهب أن عمر كا
  فدخل حتت اآلية إال أن أبا بكر ما كان منهم فكيف يدخل حتت هذه اآلية واهللا أعلم

  مث قال فَإِذَا َعَزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه وفيه مسائل
عتماد املسألة األوىل املعىن أنه إذا حصل الرأي املتأكد باملشورة فال جيب أن يقع االعتماد عليه بل جيب أن يكون اال
  على إعانة اهللا وتسديده وعصمته واملقصود أن ال يكون للعبد اعتماد على شيء إال على اهللا يف مجيع األمور

املسألة الثانية دلت اآلية على أنه ليس التوكل أن يهمل االنسان نفسه كما يقوله بعض اجلهال وإال لكان األمر 
يراعي االنسان األسباب الظاهرة ولكن ال يعول بقلبه عليها بل  باملشاورة منافياً لألمر بالتوكل بل التوكل هو أن

  يعول على عصمة احلق

املسألة الثالثة حكي عن جابر بن زيد أنه قرأ فَإِذَا َعَزْمتَ بضم التاء كأن اهللا تعاىل قال للرسول إذا عزمت أنا فتوكل 
هذا العزم مبعىن االجياب وااللزام واملعىن  وهذا ضعيف من وجهني األول وصف اهللا بالعزم غري جائز وميكن أن يقال

وشاورهم يف األمر فاذا عزمت لك على شيء وأرشدتك إليه فتوكل علي وال تشاور بعد ذلك أحدا والثاين أن 



  القراءة اليت مل يقرأ هبا أحد من الصحابة ال جيوز إحلاقها بالقرآن واهللا أعلم
كِّلَني والغرض منه ترغيب املكلفني يف الرجوع اىل اهللا تعاىل واالعراض عن كل ما مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمَتَو

  سوى اهللا
  لَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَإِن َينُصْركُُم اللَُّه فَالَ غَاِلبَ لَكُْم َوإِن َيْخذُلْكُْم فََمن ذَا الَِّذى يَنُصُركُم مِّْن بَْعِدِه َوَعلَى اللَِّه فَ

ينصركم اهللا كما نصركم يوم بدر فال يغلبكم أحد وان خيذلكم كما خذلكم يوم أحد مل ينصركم  قال ابن عباس ان
  أحد وفيه مسائل

املسألة األوىل قيل املقصود من اآلية الترغيب يف الطاعة والتحذير عن املعصية وذلك ألنه تعاىل بني فيما تقدم أن من 
إِن َتْصبُِرواْ َوَتتَّقُواْ َوَيأُْتوكُْم ّمن فَْورِِهْم َهاذَا ُيْمِددْكُْم رَبُّكُمْ بِخَْمَسةِ   اتقى معاصي اهللا تعاىل نصره اهللا وهو قوله َبلَى

مث بني يف هذه اآلية أن من نصره اهللا فال غالب له فيحصل من جمموع )  ١٢٥آل عمران ( ءاالٍف ّمَن الَْملَِئكَةِ  
لدنيا واآلخرة فانه يفوز بسعادة ال شقاوة معها وبعز ال ذل معه هاتني املقدمتني ان من اتقى اهللا فقد فاز بسعادة ا

ويصري غالبا ال يغلبه أحد وأما من أتى باملعصية فان اهللا خيذله ومن خذله اهللا فقد وقع يف شقاوة ال سعادة معها وذل 
  ال عز معه

 والكفر ال حيصل اال خبذالنه والوجه املسألة الثانية احتج األصحاب هبذه اآلية على أن االميان ال حيصل اال باعانة اهللا
  فيه ظاهر ألهنا دالة على أن األمر كله هللا

  املسألة الثالثة قرأ عبيد بن عمري َوإِن َيْخذُلْكُْم من أخذله إذا جعله خمذوال
سن اليك املسألة الرابعة قوله ِمن بَْعِدِه فيه وجهان األول يعين من بعد خذالنه والثاين أنه مثل قولك ليس لك من حي

  من بعد فالن
ب مث قال َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ يعين ملا ثبت أن األمر كله بيد اهللا وأنه ال راد لقضائه وال دافع حلكمه وج

وكل املؤمنون ال على أن ال يتوكل املؤمن اال عليه وقوله َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ يفيد احلصر أي على اهللا فليت
  غريه

  َسَبْت َوُهْم الَ ُيظْلَُمونََوَما كَانَ ِلَنبِى ٍّ أَنْ َيُغلَّ َوَمن َيْغلُلْ يَأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ  ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ مَّا كَ
ا املنع من الغلول فذكر هذه اآلية يف اعلم أنه تعاىل ملا بلغ يف احلث على اجلهاد أتبعه بذكر أحكام اجلهاد ومن مجلته

  هذا املعىن وفيها مسائل
املسألة األوىل الغلول هو اخليانة وأصله أخذ الشيء يف اخلفية يقال أغل اجلازر والساخل إذا أبقى يف اجللد شيئا من 

الغلل املاء الذي اللحم على طريق اخليانة والغل احلقد الكامن يف الصدر والغاللة الثوب الذي يلبس حتت الثياب و
من بعثناه ( جيري يف أصول الشجرة ألنه مستتر باألشجار وتغلل الشيء إذا ختلل وخفى وقال عليه الصالة والسالم 

ليس على املستعري غري ( وقال ) هدايا الوالة غلول ( وقال ) على عمل فغل شيئا جاء يوم القيامة حيمله على عنقه 
وأيضا يقال أغله إذا وجده غاال كقولك أخبلته وأفحمته أي وجدته )  إسالل ال إغالل وال( وقال ) املغل ضمان 

  كذلك
بفتح الياء وضم الغني أي ما كان للنيب أن خيون وقرأ ) يغل ( املسألة الثانية قرأ ابن كثري وعاصم وأبو عمرو 

  بضم الياء وفتح الغني أي ما كان للنيب أن خيان) يغل ( الباقون من السبعة 
  ا يف أسباب النزول فبعضها يوافق القراءة األوىل وبعضها يوافق القراءة الثانيةواختلفو

أما النوع األول ففيه روايات األوىل أنه عليه الصالة والسالم غنم يف بعض الغزوات ومجع الغنائم وتأخرت القسمة 



كان لكم مثل أحد ذهبا ما حبست لو ( لبعض املوانع فجاء قوم وقالوا أال تقسم غنائمنا فقال عليه الصالة والسالم 
فأنزل اهللا هذه اآلية الثاين أن هذه اآلية نزلت يف أداء الوحي كان ) عنكم منه درمها أحتسبون أين أغلكم مغنمكم 

عليه الصالة والسالم يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسب آهلتم فسألوه أن يترك ذلك فنزلت هذه اآلية الثالث 
صلى اهللا (  أن اآلية نزلت يف قطيفة محراء فقدت يوم بدر فقال بعض اجلهال لعل النيب روى عكرمة وسعيد بن جبري

أخذها فنزلت هذه اآلية الرابع روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما من طريق آخر أن أشراف الناس ) عليه وسلم 
ة اخلامس روي أنه عليه الصالة طمعوا أن خيصهم النيب عليه الصالة والسالم من الغنائم بشيء زائد فنزلت هذه اآلي

والسالم بعث طالئع فغنموا غنائم فقسمها ومل يقسم للطالئع فنزلت هذه اآلية السادس قال الكليب ومقاتل نزلت 
من ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذه اآلية حني ترك الرماة املركز يوم أحد طلبا للغنيمة وقالوا خنشى أن يقول النيب 

ظننتم أنا نغل فال نقسم (  يقسم الغنائم كما مل يقسمها يوم بدر فقال عليه الصالة والسالم أخذ شيئا فهو له وأن ال
  فنزلت هذه اآلية) لكم 

واعلم أن على الرواية األوىل املراد من اآلية النهي عن أن يكتم الرسول شيئا من الغنيمة عن أصحابه لنفسه وعلى 
  ول بأن يعطى للبعض دون البعضالروايات الثالثة يكون املقصود هنيه عن الغل

ملا وقعت غنائم هوازن يف يده يوم حنني غل ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما ما يوافق القراءة الثانية فروي أن النيب 
عظم أمر الغلول وجعله من الكبائر عن ) صلى اهللا عليه وسلم ( رجل مبخيط فنزلت هذه اآلية واعلم أن النيب 

من فارق روحه جسده وهو بريء من ثالث دخل اجلنة ( أنه قال ) لى اهللا عليه وسلم ص( ثوبان عن رسول اهللا 
يقال له ) صلى اهللا عليه وسلم ( وعن عبداهللا بن عمرو أن رجال كان على ثقل النيب ) الكرب والغلول والدين 

ه كساء وعباءة قد هو يف النار فذهبوا ينظرون فوجدوا علي) صلى اهللا عليه وسلم ( كركرة فمات فقال النيب 
وروي رويفع بن ثابت ) أدوا اخليط واملخيط فانه عار ونار وشنار يوم القيامة ( غلهما وقال عليه الصالة والسالم 

ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يركب دابة من يفء ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( االنصاري عن النيب 
وروي ) ا وال حيل المرىء يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يلبس ثوبا حىت إذا أخلقه رده املسلمني حىت إذا أعجفها رده

جعل سلمان علي الغنيمة فجاءه رجل وقال يا سلمان كان يف ثويب خرق فأخذت خيطا ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنه 
ن ثوبه مث ألقاه يف املتاع من هذا املتاع فخطته به فهل علي جناح فقال سلمان كل شيء بقدره فسل الرجل اخليط م

بشراك أو شراكني من املغنم فقال أصبت هذا يوم خيرب فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروي أن رجال جاء النيب 
ورمى رجل بسهم يف خيرب فقال القوم ملا مات هنيئا له ) شراك أو شراكان من نار ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

كال والذي نفس حممد بيده أن الشملة اليت أخذها من الغنائم قبل قسمتها ( والسالم الشهادة فقال عليه الصالة 
  واعلم أنه يستثىن عن هذ النهي حالتان) لتلتهب عليه نارا 

احلالة األوىل أخذ الطعام وأخذ علف الدابة بقدر احلاجة قال عبداهللا بن أيب أوىف أصبنا طعاما يوم حنني فكان الرجل 
قدر الكفاية مث ينصرف وعن سلمان أنه أصاب يوم املدائن أرغفة وجبنا وسكينا فجعل يقطع من يأيت فيأخذ منه 

  اجلنب ويقول كلوا على اسم اهللا
احلالة الثانية إذا احتاج اليه روي عن الرباء بن مالك أنه ضرب رجال من املشركني يوم اليمامة فوقع على قفاه فأخذ 

  سيفه وقتله به
القراءة بفتح الياء وضم الغني مبعىن ما كان لنيب أن خيون فله تأويالن األول أن يكون املراد أن املسألة الثالثة أما 

النبوة واخليانة ال جيتمعان وذلك ألن اخليانة سبب للعار يف الدنيا والنار يف اآلخرة فالنفس الراغبة فيها تكون يف 



 بالنفس اليت تكون يف غاية اجلاللة والشرف واجلمع بني هناية الدناءة والنبوة أعلى املناصب االنسانية فال تليق إال
الصفتني يف النفس الواحدة ممتنع فثبت أن النبوة واخليانة ال جتتمعان فنظري هذه اآلية قوله َما كَانَ للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن 

ر وما كان النيب ليغل كقوله َما كَانَ يعين االهلية واختاذ الولد ال جيتمعان وقيل الالم منقولة والتقدي)  ٣٥مرمي ( َولٍَد 
  للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن َولَدٍ أي ما كان اهللا ليتخذ ولدا

الوجه الثاين يف تأويل هذه اآلية على هذه القراءة أن يقال ان القوم قد التمسوا منه أن خيصهم حبصة زائدة من 
اىل هذه اآلية مبالغة يف النهي له عن ذلك ونظريه الغنائم وال شك أنه لو فعل ذلك لكان ذلك غلوال فأنزل اهللا تع

احلاقة ( وقوله َولَْو نَّقُولُ َعلَْيَنا بَْعَض االْقَاوِيلِ الَخذَْنا ِمْنهُ بِالَْيِمنيِ )  ٦٥الزمر ( قوله لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك 
له ذلك واذا مل حيل له مل يفعله ونظريه قوله َولَْوال إِذْ َسِمْعُتُموهُ  فقوله َوَما كَانَ ِلَنبِىّ  أَنْ َيُغلَّ أي ما كان حيل)  ٤٤

  أي ما حيل لنا)  ١٦النور ( قُلُْتْم مَّا َيكُونُ لََنا أَن نََّتكَلََّم بَِهاذَا 
  وإذا عرفت تأويل اآلية على هذه القراءة فنقول حجة هذه القراءة وجوه أحدها أن أكثر الروايات يف سبب

إىل الغلول فبني اهللا هبذه اآلية أن هذه اخلصلة ال تليق ) صلى اهللا عليه وسلم ( اآلية أهنم نسبوا الرسول  نزول هذه
انَ به وثانيها أن ما هو من هذا القبيل يف التنزيل أسند الفعل فيه إىل الفاعل كقوله َما كَانَ لََنا أَن نُّْشرَِك بِاللَِّه و َما كَ

َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضلَّ قَْوماً )  ١٤٥آل عمران ( َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ َتُموَت إِالَّ بِإِذْنِ اهللا )  ٧٦ يوسف( ِلَيأُْخذَ أََخاُه 
وقل أن يقال ما كان زيد )  ١٧٩آل عمران ( َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الَْغْيبِ )  ٣٨يوسف ( َبْعَد إِذْ َهَداُهْم 

كذلك وجب إحلاق هذه اآلية باالعم األغلب ويؤكده ما حكى أبو عبيدة عن يونس أنه كان ليضرب وإذا كان 
خيتار هذه القراءة وقال ليس يف الكالم ما كان لك أن تضرب بضم التاء وثالثها أن هذه القراءة اختيار ابن عباس 

ف ال ينسبونه إىل اخليانة وأما فقال ابن عباس كان النيب يقصدون قتله فكي) يغل ( فقيل له ان ابن مسعود يقرأ 
  بضم الياء وفتح الغني ففي تأويلها وجهان األول أن يكون املعىن ما كان للنيب أن خيان) يغل ( القراءة الثانية وهي 

واعلم أن اخليانة مع كل أحد حمرمة وختصيص النيب هبذه احلرمة فيه فوائد أحدها أن اجملىن عليه كلما كان أشرف 
ت اخليانة يف حقه أفحش والرسول أفضل البشر فكانت اخليانة يف حقه أفحش وثانيها أن الوحي وأعظم درجة كان

كان يأتيه حاال فحاال فمن خانه فرمبا نزل الوحي فيه فيحصل له مع عذاب اآلخرة فضيحة الدنيا وثالثها ان 
  املسلمني كانوا يف غاية الفقر يف ذلك الوقت فكانت تلك اخليانة هناك أفحش

ه الثاين يف التأويل أن يكون من االغل أن خيون أي ينسب اىل اخليانة قال املربد تقول العرب أكفرت الرجل الوج
جعلته كافرا ونسبته اىل الكفر قال العتيب لو كان هذا هو املراد لقيل يعلل كما قيل يفسق ويفجر ويكفر واألوىل أن 

وهذه ) الكشاف ( أفحمته أي وجدته كذلك قال صاحب يقال إنه من أغللته أي وجدته غاال كما يقال أخبلته و
القراءة هبذا التأويل يقرب معناها من معىن القراءة األوىل ألن هذا املعىن هلذه القراءة هو أنه ال يصح أن يوجد النيب 

  غاال ألنه يوجد غاال إال إذا كان غاال
االستعمال صار خمصوصا باخليانة يف الغنيمة وقد جاء املسألة الرابعة قد ذكرنا ان الغلول هو اخليانة إال أنه يف عرف 

أال أنبئكم بأكرب الغلول الرجالن يكون بينهما الدار ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( هذا أيضا يف غري الغنيمة قال 
وعلى هذا التأويل يكون املعىن ) واألرض فان اقتطع أحدمها من صاحبه موضع حصاة طوقها من األرضني السبع 

وات اهللا وسالمه عليه مربأ عن مجيع اخليانات وكيف ال نقول ذلك والكفار كانوا يبذلون له األموال كونه صل
العظيمة لترك ادعاء الرسالة فكيف يليق مبن كان كذلك وكان أمينا هللا يف الوحي النازل اليه من فوق سبع مسوات 

  أن خيون الناسا



َيْوَم الِْقَياَمةِ  وفيه وجهان األول وهو قول أكثر املفسرين إجراء هذه اآلية على  مث قال تعاىل َوَمن َيْغلُلْ يَأِْت بَِما غَلَّ
ْم َوظُهُورُُهْم ظاهرها قالوا وهي نظري قوله يف مانع الزكاة َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها ِفى نَارِ َجهَنََّم فَُتكَْوى بَِها جَِباُهُهْم َوُجنوُبُه

ال ألفني أحدكم جيىء يوم القيامة على رقبته بعري ( ويدل عليه قوله )  ٣٥التوبة ( فَذُوقُواْ  َهاذَا َما كَنَْزُتْم النفُِسكُْم
وعن ) له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة هلا ثغاء فينادي يا حممد يا حممد فأقول ال أملك لك من اهللا شيئاً قد بلغتك 

ه انزل اليه فخذه فينزل اليه فاذا انتهى اليه محله على ابن عباس أنه قال ميثل له ذلك الشيء يف قعر جهنم مث يقال ل
  ظهره فال يقبل منه قال احملققون والفائدة فيه أنه إذا

  جاء يوم القيامة وعلى رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته
قوله  الوجه الثاين أن يقال ليس املقصود منه ظاهره بل املقصود تشديد الوعيد على سبيل التمثيل والتصوير ونظريه

لقمان ( ِت بَِها اللَُّه تعاىل إِنََّها إِن َتُك ِمثْقَالَ َحبَّةٍ  ّمْن َخْرَدلٍ فََتكُْن ِفى َصْخَرةٍ  أَْو ِفى السََّماَواِت أَْو ِفى االْْرضِ َيأْ
رة فانه ليس املقصود نفس هذا الظاهر بل املقصود إثبات أن اهللا تعاىل ال يعزب عن علمه وعن حفظه مثقال ذ)  ١٦

يف األرض وال يف السماء فكذا ههنا املقصود تشديد الوعيد مث القائلون هبذا القول ذكروا وجهني األول قال أبو 
مسلم املراد أن اهللا تعاىل حيفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة وجيازيه ألنه ال خيفى عليه خافية الثاين قال 

ذلك مثل اشتهار من حيمل ذلك الشيء واعلم أن هذا التأويل حيتمل إال أن أبو القاسم الكعيب املراد أنه يشتهر ب
األصل املعترب يف علم القرآن أنه جيب إجراء اللفظ على احلقيقة إال إذا قام دليل مينع منه وههنا ال مانع من هذا 

  الظاهر فوجب اثباته
  النمث قال تعاىل ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسََبْت وفيه سؤا

  السؤال األول هال قيل مث يوىف ما كسب ليتصل مبا قبله
واجلواب الفائدة يف ذكر هذا العموم أن صاحب الغلول إذا علم أن ههنا جمازيا جيازي كل أحد على عمله سواء 

  كان خرياً أو شرا علم أنه غري متخلص من بينهم مع عظم ما اكتسب
  ات كون العبد فاعال ويف إثبات وعيد الفساقالسؤال الثاين املعتزلة يتمسكون هبذا يف إثب

  أما األول فألنه تعاىل أثبت اجلزاء على كسبه فلو كان كسبه خلقا هللا لكان اهللا تعاىل جيازيه على ما خلقه فيه
يصل  وأثبت يف هذه اآلية أن كل عامل)  ٩٣النساء ( وأما الثاين فألنه تعاىل قال يف القاتل املتعمد فََجَزاُؤهُ َجهَنَُّم 

  اليه جزاؤه فيحصل من جمموع اآليتني القطع بوعيد الفساف
واجلواب أما سؤال الفعل فجوابه املعارضة بالعلم وأما سؤال الوعيد فهذا العموم خمصوص يف صورة التوبة فكذلك 

  جيب أن يكون خمصوصا يف صورة العفو للدالئل الدالة على العفو
ل القاضي هذا يدل على أن الظلم ممكن يف أفعال اهللا وذلك بأن ينقص من الثواب مث قال تعاىل َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ قا

أو يزيد يف العقاب قال وال يتأتى ذلك إال على قولنا دون قول من يقول من اجملربة ان أي شيء فعله تعاىل فهو عدل 
  وحكمة ألنه املالك

ال يدل على )  ٢٥٥البقرة ( أُْخذُُه ِسَنةٌ  َوالَ َنْوٌم اجلواب نفي الظلم عنه ال يدل على صحته عليه كما أن قوله الَ َت
  صحتهما عليه

  أَفََمنِ اتََّبَع رِْضوَانَ اللَِّه كََمن َبآَء بَِسْخٍط مَِّن اللَِّه َوَمأْوَاُه َجهَنَُّم َوبِئَْس الَْمصُِري
أتبعه بتفصيل هذه اجلملة )  ١٦١آل عمران  ٢٨١البقرة ( اعلم أنه تعاىل ملا قال ثُمَّ ُتوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كََسَبْت 

  وبني ان جزاء



  املطيعني ما هو وجزاء املسيئني ما هو فقال أَفََمنِ اتََّبعَ رِضْوانَ اللَِّه ويف اآلية مسائل
ّمَن اللَِّه يف فعل املسألة األوىل للمفسرين فيه وجوه األول أَفََمنِ اتََّبَع رِْضوانَ اللَِّه يف ترك الغلول كََمن َباء بَِسْخٍط 

الغلول وهو قول الكليب والضحاك الثاين أفمن اتبع رضوان اهللا باالميان به والعمل بطاعته كمن باء بسخط من اهللا 
افقون بالكفر به واالشتغال مبعصيته الثالث أَفََمنِ اتََّبَع رِضْوانَ اللَِّه وهم املهاجرون كََمن َباء بَِسْخٍط ّمَن اللَِّه وهم املن

أصحابه اىل أن حيملوا على ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرابع قال الزجاج ملا محل املشركون على املسلمني دعا النيب 
املشركني ففعله بعضهم وتركه آخرون فقال أَفََمنِ اتََّبعَ رِضْوانَ اللَِّه وهم الذين امتثلوا أمره كََمن َباء بَِسْخٍط ّمَن 

وله وقال القاضي كل واحد من هذه الوجوه صحيح ولكن ال جيوز قصر اللفظ عليه أَفََمنِ اللَِّه وهم الذين مل يقبلوا ق
اتََّبعَ رِضْوانَ اللَِّه وكل من أخلد اىل متابعة النفس والشهوة فهو داخل حتت قوله كََمن َباء بَِسْخٍط ّمَن اللَِّه أقصى ما 

  وم اللفظ ال يبطل ألجل خصوص السببيف الباب أن اآلية نازلة يف واقعة معينة لكنك تعلم أن عم
  املسألة الثانية قوله أَفََمنِ اتََّبَع اهلمزة فيه لالنكار والفاء للعطف على حمذوف تقديره أمن اتقى فاتبع رضوان اهللا

  املسألة الثالثة قوله َباء بَِسْخٍط أي احتمله ورجع به وقد ذكرناه يف سورة البقرة
دى الروايتني عنه رِضْواِن اللَِّه بضم الراء والباقون بالكسر ومها مصدران فالضم املسألة الرابعة قرأ عاصم يف إح
  كالكفران والكسر كاحلسبان

املسألة اخلامسة قوله َوَمأَْواُه جََهنَُّم من صلة ما قبله والتقدير كمن باء بسخط من اهللا وكان مأواه جهنم فأما قوله 
  كالم مبتدأ كأنه ملا ذكر جهنم أتبعه بذكر صفتها َوبِئْسَ الَْمِصُري فمنقطع عما قبله وهو

 نَفْسٍ املسألة السادسة نظري هذه اآلية قوله تعاىل َما َيْحكُُمونَ َوَخلََق اللَُّه السََّماواِت َواالْْرَض بِالَْحّق َولُِتجَْزى كُلُّ
وقوله أَمْ )  ١٨السجدة ( ن كَانَ فَاِسقاً الَّ َيْسَتُوونَ وقوله أَفََمن كَانَ ُمْؤِمناً كََم)  ٢١اجلاثية ( بَِما كََسَبْت َوُهمْ الَ 

واحتج القوم )  ٢٨ص (  َنجَْعلُ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت كَالْمُفِْسِديَن ِفى االْْرضِ أَْم َنجَْعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ
املطيعني يف النار وأن يدخل املذنبني اجلنة وقالوا انه تعاىل ذكر هبذه اآلية على أنه ال جيوز من اهللا تعاىل أن يدخل 

ذلك على سبيل االستبعاد ولوال أنه ممتنع يف العقول واال ملا حسن هذا االستبعاد وأكد القفال ذلك فقال ال جيوز يف 
  احلكمة أن يسوى املسيء باحملسن فان فيه إغراء باملعاصي وإباحة هلا وإمهاال للطاعات

  َدَرَجاٌت ِعندَ اللَِّه واللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَُهْم 
  وفيه مسائل

  املسألة األوىل تقدير الكالم هلم درجات عند اهللا اال أنه حسن هذا احلذف الن اختالف

فوس أعماهلم قد صريهتم مبنزلة األشياء املختلفة يف ذواهتا فكان هذا اجملاز أبلغ من احلقيقة واحلكماء يقولون ان الن
االنسانية خمتلفة باملاهية واحلقيقة فبعضها ذكية وبعضها بليدة وبعضها مشرقة نورانية وبعضها كدرة ظلمانية وبعضها 

خرية وبعضها نذلة واختالف هذه الصفات ليس الختالف االمزجة البدنية بل الختالف ماهيات النفوس ولذلك 
واذا كان ) االرواح جنود جمندة ( وقال ) ب والفضة الناس معادن كمعادن الذه( قال عليه الصالة والسالم 

  كذلك ثبت أن الناس يف أنفسهم درجات ال أن هلم درجات
يفيد ) من ( ولفظ )  ١٦٢آل عمران ( يف قوله أَفََمنِ اتََّبَع رِضْوانَ اللَِّه ) من ( املسألة الثانية هم عائد اىل لفظ 

عائدا اليه ونظريه قوله أَفََمن كَانَ ُمْؤِمناً كََمن كَانَ فَاِسقاً الَّ َيْسَتُوونَ  اجلمع يف املعىن فلهذا صح أن يكون قوله ُهْم
  )من ( فان قوله َيْسَتُوونَ صيغة اجلمع وهو عائد اىل 

املسألة الثالثة هم ضمري عائد اىل شيء قد تقدم ذكره وقد تقدم ذكر من اتبع رضوان اهللا وذكر من باء بسخط من 



  حيتمل أن يكون عائدا اىل االول أو اىل الثاين أو اليهما معا واالحتماالت ليست اال هذه الثالثة اهللا فهذا الضمري
الوجه األول أن يكون عائدا اىل َمنِ اتََّبَع رِْضوَاَنُه اللَِّه وتقديره أفمن اتبع رضوان اهللا سواء ال بل هم درجات عند 

 عائد إىل من اتبع الرضوان وأنه أوىل وجوه األول ان اهللا على حسب أعماهلم والذي يدل على ان هذا الضمري
الغالب يف العرف استعمال الدرجات يف أهل الثواب والدركات يف أهل العقاب الثاين أنه تعاىل وصف من باء 

بسخط من اهللا وهو أن مأواهم جهنم وبئس املصري فوجب أن يكون قوله ُهْم َدَرَجاٌت وصفا ملن اتبع رضوان اهللا 
أن عادة القرآن يف األكثر جارية بأن ما كان من الثواب والرمحة فان اهللا يضيفه إىل نفسه وما كان من  الثالث

)  ١٧٨البقرة ( العقاب ال يضيفه اىل نفسه قال تعاىل كََتَب رَبُّكُْم َعلَى نَفِْسِه الرَّْحَمةَ  وقال كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص 
فما أضاف هذه الدرجات اىل نفسه حيث قال ُهْم َدَرَجاٌت عِنَد اللَِّه علمنا أن )  ١٨٣لبقرة ا( كُِتَب َعلَْيكُُم الصَّياُم 

جَاتٍ ذلك صفة أهل الثواب ورابعها أنه متأكد بقوله تعاىل انظُْر كَْيَف فَضَّلَْنا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ وَلَالْخَِرةُ  أَكَْبُر َدَر
  ) ٢١اإلسراء ( َوأَكَْبُر تَفْضِيالً 

والوجه الثاين أن يكون قوله ُهْم َدَرجَاٌت عائدا على ِمْن َباء بَِسْخٍط ّمَن اللَِّه واحلجة أن الضمري عائد اىل األقرب 
( وهو قول احلسن قال واملراد أن أهل النار متفاوتون يف مراتب العذاب وهو كقوله وَِلكُلّ َدَرجَاٌت ّممَّا َعِملُواْ 

ان فيها أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل حيذى له ) ( صلى اهللا عليه وسلم (  وعن رسول اهللا)  ١٩األحقاف 
  )نعالن من نار يعلى من حرمها دماغه ينادي يا رب وهل أحد يعذب عذايب 

الوجه الثالث أن يكون قوله ُهْم عائدا اىل الكل وذلك ألن درجات أهل الثواب متفاوتة ودرجات أهل العقاب 
على حسب تفاوت أعمال اخللق ألنه تعاىل قال فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّة أيضا متفاوتة 

فلما تفاوتت مراتب اخللق يف أعمال املعاصي والطاعات وجب أن تتفاوت مراتبهم يف )  ٨ ٧الزلزلة ( ٍ َشّراً يََرُه 
  درجات العقاب والثواب

ة الرابعة قوله عَنَد اللَِّه أي يف حكم اهللا وعلمه فهو كما يقال هذه املسألة عند الشافعي كذا وعند أيب حنيفة املسأل
( وقوله ِعنَد َمِليٍك مُّقَْتِدرِ )  ١٩األنبياء ( كذا وهبذا يظهر فساد استدالل املشبهة بقوله َوَمْن ِعْنَدُه الَ َيسَْتكْبُِرونَ 

  ) ٥٥القمر 
 َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ واملقصود أنه تعاىل ملا ذكر أنه يوىف لكل أحد بقدر عمله جزاء وهذا ال يتم إال مث قال تعاىل

إذا كان عاملا جبميع أفعال العباد على التفصيل اخلايل عن الظن والريب واحلسبان أتبعه ببيان كونه عاملا بالكل 
َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ وذكر حممد بن إسحق صاحب املغازي يف تأويل قوله َوَما كَانَ تأكيدا لذلك املعىن وهو قوله َواللَُّه 

وجها آخر فقال ما كان لنيب أن يغل أي ما كان لنيب أن يكتم الناس ما بعثه اهللا )  ١٦١آل عمران ( ِلَنبِىّ  أَنْ َيُغلَّ 
َع رِْضوانَ اللَِّه يعين رجح رضوان اهللا على رضوان اخللق به اليهم رغبة يف الناس أو رهبة عنهم مث قال أَفََمنِ اتََّب

وسخط اهللا على سخط اخللق كََمن َباء بَِسْخٍط ّمَن اللَِّه فرجح سخط اخللق على سخط اهللا ورضوان اخللق على 
آل ( اوِْرُهْم ِفى االْْمرِ رضوان اهللا ووجه النظم على هذا التقرير أنه تعاىل ملا قال فَاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَش

بني أن ذلك إمنا يكون معتربا إذا كان على وفق الدين فأما إذا كان على خالف الدين فانه غري )  ١٥٩عمران 
جائز فكيف ميكن التسوية بني من اتبع رضوان اهللا وطاعته وبني من اتبع رضوان اخللق وهذا الذي ذكره حمتمل ألنا 

  خليانة على سبيل اخلفية وأما أن اختصاص هذا اللفظ باخليانة يف الغنيمة فهو عرف حادثبينا أن الغلول عبارة عن ا
 كِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمؤِمنِنيَ إِذْ َبَعثَ ِفيهِْم َرسُوالً مِّْن أَنفُِسهِمْ َيْتلُواْ َعلَْيهِْم ءَاَياِتِه َوُيَز

  َوإِن كَاُنواْ ِمن قَْبلُ لَِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ



اعلم أن يف وجه النظم وجوها األول أنه تعاىل ملا بني خطأ من نسبه اىل الغلول واخليانة أكد ذلك هبذه اآلية وذلك 
هللا الن هذا الرسول ولد يف بلدهم ونشأ فيما بينهم ومل يظهر منه طول عمره اال الصدق واالمانة والدعوة اىل ا

  واالعراض عن الدنيا فكيف يليق مبن هذا حاله اخليانة
الوجه الثاين أنه ملا بني خطأهم يف نسبته اىل اخليانة والغلول قال ال أقنع بذلك وال أكتفي يف حقه بأن أبني براءته عن 

ة ويعلمكم اخليانة والغلول ولكين أقول ان وجوده فيكم من أعظم نعميت عليكم فانه يزكيكم عن الطريق الباطل
  العلوم النافعة لكم يف دنياكم ويف دينكم فأي عاقل خيطر بباله أن ينسب مثل هذا االنسان اىل اخليانة

الوجه الثالث كأنه تعاىل يقول انه منكم ومن أهل بلدكم ومن أقاربكم وأنتم أرباب اخلمول والدناءة فاذا شرفه اهللا 
  املني حصل لكم شرف عظيمتعاىل وخصه مبزايا الفضل واالحسان من مجيع الع

  بسبب كونه فيكم فطعنكم فيه واجتهادكم يف نسبة القبائح اليه على خالف العقل
الوجه الرابع انه ملا كان يف الشرف واملنقبة حبيث مين اهللا به على عباده وجب على كل عاقل أن يعينه بأقصى ما 

يد واللسان والسيف والسنان واملقصود منه العود يقدر عليه فوجب عليكم أن حتاربوا أعداءه وأن تكونوا معه بال
  اىل ترغيب املسلمني يف جماهدة الكفار ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل قال الواحدي رمحه اهللا للمن يف كالم العرب معان أحدها الذي يسقط من السماء وهو قوله َوأَنَزلَْنا 
( نيها أن متن مبا أعطيت وهو قوله الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم بِالَْمّن َواالْذَى وثا)  ٥٧البقرة ( َعلَْيكُُم الَْمنَّ وَالسَّلَْوى 

بَِمْجُنوٍن َوإِنَّ لََك الَجْراً غَْيَر َمْمُنوٍن ورابعها )  ٨فصلت ( وثالثها القطع وهو قوله لَُهْم أَْجٌر غَْيُر )  ٢٦٤البقرة 
وقوله َوالَ َتْمُنن )  ٣٩ص ( قوله َهاذَا َعطَاُؤَنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك  االنعام واالحسان اىل من ال تطلب اجلزاء منه ومنه

ي َتسَْتكِْثُر واملنان يف صفة اهللا تعاىل املعطي ابتداء من غري أن يطلب منه عوضا وقوله لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمؤِمنَِني أ
  أنعم عليهم وأحسن اليهم ببعثه هذا الرسول

نية أن بعثة الرسول إحسان اىل كل العاملني وذلك ألن وجه االحسان يف بعثته كونه داعيا هلم اىل ما املسألة الثا
خيلصهم من عقاب اهللا ويوصلهم اىل ثواب اهللا وهذا عام يف حق العاملني ألنه مبعوث اىل كل العاملني كما قال تعاىل 

إال أنه ملا مل ينتفع هبذا االنعام اال أهل اإلسالم فلهذا التأويل خص تعاىل )  ٢٨سبأ ( َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ كَافَّةً  لّلنَّاسِ 
البقرة ( مع أنه هدى للكل كما قال ُهًدى لّلنَّاسِ )  ٢البقرة ( هذه املنة باملؤمنني ونظريه قوله تعاىل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 

  ) ٤٥ النازعات( وقوله إِنََّما أَنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها )  ١٨٥
املسألة الثالثة اعلم أن بعثة الرسول إحسان من اهللا إىل اخللق مث انه ملا كان االنتفاع بالرسول أكثر كان وجه االنعام 

كانت مشتملة على األمرين أحدمها املنافع احلاصلة من ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف بعثة الرسل أكثر وبعثة حممد 
  بسب ما فيه من اخلصال اليت ما كانت موجودة يف غريه أصل البعثة والثاين املنافع احلاصلة

لَى اللَّهِ أما املنفعة بسبب أصل البعثة فهي اليت ذكرها اهللا تعاىل يف قوله رُُّسالً مَُّبشّرِيَن َوُمنِذرِيَن لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َع
االنتفاع ببعثة الرسل ليس إال يف طريق الدين وهو  قال أبو عبداهللا احلليمي وجه)  ١٦٥النساء ( ُحجَّةٌ  َبْعَد الرُُّسلِ 

من وجوه األول أن اخللق جبلوا على النقصان وقلة الفهم وعدم الدراية فهو صلوات اهللا عليه أورد عليهم وجوه 
الدالئل ونقحها وكلما خطر بباهلم شك أو شبهة أزاهلا وأجاب عنها والثاين ان اخللق وان كانوا يعلمون أنه ال بد 

م من خدمة موالهم ولكنهم ما كانوا عارفني بكيفية تلك اخلدمة فهو شرح تلك الكيفية هلم حىت يقدموا على هل
اخلدمة آمنني من الغلط ومن االقدام على ما ال ينبغي والثالث أن اخللق جبلوا على الكسل والغفلة والتواين واملاللة 

كلما عرض هلم كسل أو فتور نشطهم للطاعة ورغبهم فيها فهو يورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات حىت انه 



الرابع أن أنوار عقول اخللق جتري جمرى أنوار البصر ومعلوم أن االنتفاع بنور البصر ال يكمل اال عند سطوع نور 
  الشمس ونوره عقلي إهلي

را عنهم قبل ظهوره جيري جمرى طلوع الشمس فيقوي العقول بنور عقله ويظهر هلم من لوائح الغيب ما كان مستت
  فهذا إشارة حقيقية إىل فوائد أصل البعثة

من الصفات فأمور ذكرها اهللا تعاىل يف هذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما املنافع احلاصلة بسبب ما كان يف حممد 
  اآلية أوهلا قوله ّمْن أَنفُسِهِْم

يف بلدهم ونشأ فيما بينهم وهم كانوا عارفني واعلم أن وجه االنتفاع هبذا من وجوه األول أنه عليه السالم ولد 
بأحواله مطلعني على مجيع أفعاله وأقواله فما شاهدوا منه من أول عمره إىل آخره إال الصدق والعفاف وعدم 
االلتفات إىل الدنيا والبعد عن الكذب واملالزمة على الصدق ومن عرف من أحواله من أول العمر إىل آخره 

نة وبعده عن اخليانة والكذب مث ادعى النبوة والرسالة اليت يكون الكذب يف مثل هذه مالزمته الصدق واألما
الدعوى أقبح أنواع الكذب يغلب على ظن كل أحد أنه صادق يف هذه الدعوى الثاين أهنم كانوا عاملني بأنه مل 

نطق ألبتة حبديث النبوة والرسالة مث يتلمذ ألحد ومل يقرأ كتابا ومل ميارس درسا وال تكرارا وأنه إىل متام األربعني مل ي
انه بعد األربعني ادعى الرسالة وظهر على لسانه من العلوم ما مل يظهر على أحد من العاملني مث انه يذكر قصص 

املتقدمني وأحوال األنبياء املاضني على الوجه الذي كان موجودا يف كتبهم فكل من له عقل سليم علم أن هذا ال 
السماوي واالهلام االهلي الثالث أنه بعد ادعاء النبوة عرضوا عليه األموال الكثرية واألزواج ليترك يتأتى إال بالوحي 

هذه الدعوى فلم يلتفت إىل شيء من ذلك بل قنع بالفقر وصرب على املشقة وملا عال أمره وعظم شأنه وأخذ البالد 
هللا والكاذب إمنا يقدم على الكذب ليجد الدنيا فاذا وعظمت الغنائم مل يغري طريقه يف البعد عن الدنيا والدعوة إىل ا

وجدها متتع هبا وتوسع فيها فلما مل يفعل شيئاً من ذلك علم أنه كان صادقا الرابع أن الكتاب الذي جاء به ليس فيه 
إال تقرير التوحيد والتنزيه والعدل والنبوة وإثبات املعاد وشرح العبادات وتقرير الطاعات ومعلوم أن كمال 

االنسان يف أن يعرف احلق لذاته واخلري ألجل العمل به وملا كان كتابه ليس إال يف تقرير هذين األمرين علم كل 
عاقل أنه صادق فيما يقوله اخلامس أن قبل جميئه كان دين العرب أرذل األديان وهو عبادة األوثان وأخالقهم أرذل 

نقلهم اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ديئة مث ملا بعث اهللا حممداً األخالق وهو الغارة والنهب والقتل وأكل األطعمة الر
بربكة مقدمة من تلك الدرجة اليت هي أخس الدرجات إىل أن صاروا أفضل األمم يف العلم والزهد والعبادة وعدم 

  االلتفات إىل الدنيا وطياهتا وال شك أن فيه أعظم املنة
لصالة والسالم ولد فيهم ونشأ فيما بينهم وكانوا مشاهدين هلذه إذا عرفت هذه الوجوه فنقول ان حممدا عليه ا

األحوال مطلعني على هذه الدالئل فكان إمياهنم مع مشاهدة هذه األحوال أسهل مما إذا مل يكونوا مطلعني على هذه 
أَنفُِسهِْم وفيه وجه آخر من األحوال فلهذه املعاين من اهللا عليهم بكونه مبعوثا منهم فقال إِذْ َبَعثَ ِفيهِْم َرسُوالً ّمْن 

وذلك ألن )  ٤٤الزخرف ( املنة وذلك ألنه صار شرفا للعرب وفخر هلم كما قال َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَْوِمَك 
االفتخار بابراهيم عليه السالم كان مشتركا فيه بني اليهود والنصارى والعرب مث ان اليهود والنصارى كانوا 

والتوراة واالجنيل فما كان للعرب ما يقابل ذلك فلما بعث اهللا حممدا عليه السالم وأنزل  يفتخرون مبوسى وعيسى
  القرآن صار شرف العرب بذلك زائدا على شرف مجيع األمم فهذا هو وجه الفائدة يف قوله ّمْن أَنفُِسهِْم



  ِكَتاَب َوالِْحكَْمةَ مث قال بعد ذلك َيْتلُو َعلَْيهِْم ءاَياِتِه َوُيَزكّيهِْم َوُيَعلُّمُهُم الْ
واعلم أن كمال حال االنسان يف أمرين يف أن يعرف احلق لذاته واخلري ألجل العمل به وبعبارة أخرى للنفس 

االنسانية قوتان نظرية وعملية واهللا تعاىل أنزل الكتاب على حممد عليه السالم ليكون سببا لتكميل اخللق يف هاتني 
ْم ءايَاِتِه إشارة اىل كونه مبلغا لذلك الوحي من عند اهللا إىل اخللق وقوله َوُيزَكّيهِمْ اشارة إىل القوتني فقوله َيْتلُو َعلَْيهِ

تكميل القوة النظرية حبصول املعارف االهلية وَالِْكَتابِ إشارة إىل معرفة التأويل وبعبارة أخرى الْكَِتابِ إشارة اىل 
الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعها مث بني تعاىل ما تتكمل به هذه ظواهر الشرعية َوالِْحكَْمةِ  إشارة اىل حماسن 

النعمة وهو أهنم كانوا من قبل يف ضالل مبني ألن النعمة إذا وردت بعد احملنة كان توقعها أعظم فاذا كان وجه 
(  فََهَدى النعمة العلم واالعالم ووردا عقيب اجلهل والذهاب عن الدين كان أعظم ونظريه قوله َوَوَجَدَك ضَاالًّ

  ) ٧الضحى 
  نَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشى ٍء قَِديٌرأََو لَمَّا أََصاَبْتكُْم مُِّصيَبةٌ  قَْد أََصبُْتْم مِّثْلَْيَها قُلُْتْم أَنَّى هَاذَا قُلْ ُهَو ِمْن ِعنِد أَنْفُِسكُْم إِ

بأن نسبوه إىل الغلول واخليانة )  عليه وسلم صلى اهللا( اعلم أنه تعاىل ملا أخرب عن املنافقني أهنم طعنوا يف الرسول 
حكى عنهم شبهة أخرى يف هذه اآلية وهي قوهلم لو كان رسوال من عند اهللا ملا اهنزم عسكره من الكفار يف يوم 

بشؤم أحد وهو املراد من قوهلم أىن هذا وأجاب اهللا عنه بقوله قُلْ ُهَو ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُمْ أي هذا االهنزام إمنا حصل 
  عصيانكم فهذا بيان وجه النظم

  ويف اآلية مسائل
والن األول وهو املسألة األوىل تقرير اآلية أََو لَمَّا أَصَاَبْتكُْم مُّصِيَبةٌ  املراد منها واقعة أحد ويف قوله قَدْ أََصْبُتْم ّمثْلَيَْها ق

ملسلمني يوم أحد سبعني وقتل املسلمون قول األكثرين أن معناه قد أصبتم يوم بدر وذلك ألن املشركني قتلوا من ا
منهم يوم بدر سبعني وأسروا سبعني والثاين أن املسلمني هزموا الكفار يوم بدر وهزموهم أيضاً يف األول يوم أحد مث 
ملا عصوا هزمهم املشركون فاهنزام املشركني حصل مرتني واهنزام املسلمني حصل مرة واحدة وهذا اختيار الزجاج 

يف هذا الوجه فقال كما أن املسلمني نالوا من املشركني يوم بدر فكذلك املشركون نالوا من  وطعن الواحدي
  املسلمني يوم أحد ولكنهم ما هزموا املسلمني ألبتة أما يوم أحد فاملسلمون هزموا املشركني أوال مث انقلب األمر

نبيه على أن أمور الدنيا ال تبقى على هنج واحد فلما هزمتموهم املسألة الثانية الفائدة يف قوله قَْد أََصبُْتْم ّمثْلَْيَها هو الت
  مرتني فأي استبعاد يف أن يهزموكم مرة واحدة أما قوله قُلُْتْم أَنَّى هَاذَا ففيه مسألتان

املسألة األوىل سبب تعجبهم أهنم قالوا حنن ننصر اإلسالم الذي هو دين احلق ومعنا الرسول وهم ينصرون دين 
  والكفر فكيف صاروا منصورين عليناا الشرك باهللا

واعلم أنه تعاىل أجاب عن هذه الشبهة من وجهني األول ما أدرجه عند حكاية السؤال وهو قوله قَْد أََصبُْتْم ّمثْلَْيَها 
يعين أن أحوال الدنيا ال تبقى على هنج واحد فاذا أصبتم منهم مثل هذه الواقعة فكيف تستبعدون هذه الواقعة 

  وله قل ُهَو ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُْم وفيه مسائلوالثاين ق
املسألة األوىل تقرير هذا اجلواب من وجهني األول أنكم إمنا وقعتم يف هذه املصيبة بشؤم معصيتكم وذلك ألهنم 

عصوا الرسول يف أمور أوهلا أن الرسول عليه السالم قال املصلحة يف أن ال خنرج من املدينة بل نبقى ههنا وهم أبوا 
إال اخلروج فلما خالفوه توجه إىل أحد وثانيها ما حكى اهللا عنهم من فشلهم وثالثها ما وقع بينهم من املنازعة 
ورابعها أهنم فارقوا املكان وفرقوا اجلمع وخامسها اشتغاهلم بطلب الغنيمة وإعراضهم عن طاعة الرسول عليه 

هللا تعاىل إمنا وعدهم النصر بشرط ترك املعصية كما السالم يف حماربة العدو فهذه الوجوه كلها ذنوب ومعاصي وا



فلما فات الشرط ال جرم )  ١٢٥آل عمران ( قال إِن َتْصبُِرواْ َوَتتَّقُواْ َوَيأُْتوكُْم ّمن فَْورِِهْم َهاذَا ُيْمِددْكُْم رَبُّكُْم 
  فات املشروط

صلى اهللا عليه ( يل عليه السالم إىل النيب الوجه الثاين يف التأويل ما روي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال جاء جرب
يوم بدر فقال يا حممد إن اهللا قد كره ما صنع قومك يف أخذهم الفداء من األسارى وقد أمرك أن ختريهم ) وسلم 

صلى ( بني أن يقدموا األسارى فيضربوا أعناقهم وبني أن يأخذوا الفداء على أن تقتل منهم عدهتم فذكر رسول اهللا 
ذلك لقومه فقالوا يا رسول اهللا عشائرنا وإخواننا نأخذ الفداء منهم فنتقوى به على قتال العدو ) وسلم  اهللا عليه

ونرضى أن يستشهد منا بعددهم فقتل يوم أحد سبعون رجال عدد أسارى أهل بدر فهو معىن قوله قُلْ ُهَو ِمْن ِعنِد 
  أَْنفُِسكُْم أي بأخذ الفداء واختياركم القتل

انية استدلت املعتزلة على أن أفعال العبد غري خملوقة هللا تعاىل بقوله قُلْ ُهَو ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُْم من وجوه املسألة الث
أحدها أن بتقدير أن يكون ذلك حاصال خبلق اهللا وال تأثري لقدرة العبد فيه كان قوله ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُْم كذباً وثانيها 

لط الكافر على املؤمن فاهللا تعاىل أزال التعجب بأن ذكر أنكم إمنا وقعتم يف هذا أن القوم تعجبوا أن اهللا كيف يس
املكروه بسبب شؤم فعلكم فلو كان فعلهم خلقاً هللا مل يصح هذا اجلواب وثالثها أن القوم قالوا أَنَّى هَاذَا أي من أين 

  ب مطابقا للسؤالهذا فهذا طلب لسبب احلدوث فلو مل يكن احملدث هلا هو العبد مل يكن اجلوا
  واجلواب أنه معارض باآليات الدالة على كون أفعال العبد باجياد اهللا تعاىل

أي انه قادر على نصركم لو ثبتم وصربمت كما أنه قادر على )  ١فاطر ( مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ء قَِديٌر 
ن فعل العبد خملوق هللا تعاىل قالوا إن فعل العبد شيء فيكون التخلية إذا خالفتم وعصيتم واحتج أصحابنا هبذا على أ

خملوقا هللا تعاىل قادرا عليه وإذا كان اهللا قادرا على إجياده فلو أوجده العبد امتنع كونه تعاىل قادرا على إجياده ألنه ملا 
له يفضي إىل هذا احملال وجب  أوجده العبد امتنع من اهللا إجياده ألن إجياد املوجود حمال فلما كان كون العبد موجواً

  أن ال يكون العبد موجدا له واهللا أعلم

اْ َوِقيلَ لَُهْم تََعالَْواْ قَاِتلُواْ ِفى سَبِيلِ َوَمآ أََصاَبكُْم َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن فَبِإِذِْن اللَِّه َوِلَيْعلَمَ الُْمْؤِمنَِني وَِلَيْعلََم الَِّذيَن َنافَقُو
ونَ بِأَفَْواِههِم مَّا لَْيَس ِفى قُلُوبِهِْم اْدفَعُواْ قَالُواْ لَْو َنْعلَُم ِقَتاالً الَّتَّبَْعَناكُْم ُهمْ ِللْكُفْرِ َيوَْمِئٍذ أَقَْرُب ِمنُْهْم ِلِإلَمياِن َيقُولُاللَِّه أَوِ 

  َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َيكُْتُمونَ
فذكر يف هذه اآلية األوىل أهنا )  ١٦٥آل عمران ( أََصابَْتكُْم مُِّصيَبةٌ   اعلم أن هذا متعلق مبا تقدم من قوله أََو لَمَّا

أصابتهم بذنبهم ومن عند أنفسهم وذكر يف هذه اآلية أهنا أصابتهم لوجه آخر وهو أن يتميز املؤمن عن املنافق ويف 
  اآلية مسائل

ملراد يوم أحد واجلمعان أحدمها مجع املسلمني أصحاب ا)  ٤١الفرقان ( املسألة األوىل قوله َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن 
  والثاين مجع املشركني الذين كانوا مع أيب سفيان) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

املسألة الثانية يف قوله فَبِإِذِْن اللَِّه وجوه األول أن اذن اهللا عبارة عن التخلية وترك املدافعة استعار االذن لتخلية 
نعهم منهم ليبتليهم ألن االذن يف الشيء ال يدفع املأذون عن مراده فلما كان ترك املدافعة من لوازم الكفار فانه مل مي

  االذن أطلق لفظ االذن على ترك املدافعة على سبيل اجملاز
( َشهِيٍد َوَضلَّ أي إعالم وكقوله َما ِمنَّا ِمن )  ٣التوبرة ( الوجه الثاين فباذن اهللا أي بعلمه كقوله وَأَذَانٌ ّمَن اللَِّه 

وكل ذلك مبعىن العلم طعن الواحدي فيه فقال اآلية )  ٢٧٩البقرة ( وقوله فَأْذَُنواْ بِحَْربٍ ّمَن اللَِّه )  ٤٧فصلت 
تسلية للمؤمنني مما أصاهبم وال تقع التسلية إال إذا كان واقعا بعلمه ألن علمه عام يف مجيع املعلومات بدليل قوله 



  ) ١١فاطر ( لُ ِمْن أُنْثَى َوالَ َتَضُع إِالَّ بِِعلِْمِه تعاىل َوَما َتْحِم
واملعىن أنه تعاىل )  ١٥٢آل عمران ( الوجه الثالث أن املراد من االذن األمر بدليل قوله ثُمَّ َصَرفَكُْم َعنُْهْم ِليَْبَتِلَيكُْم 
  بيل اجملاز أن يقال حصل ذلك بأمرهملا أمر باحملاربة مث صارت تلك احملاربة مؤدية إىل ذلك االهنزام صح على س

الوجه الرابع وهو املنقول عن ابن عباس أن املراد من االذن قضاء اهللا بذلك وحكمه به وهذا أوىل ألن اآلية تسلية 
  للمؤمنني مما أصاهبم والتسلية إمنا حتصل إذا قيل ان ذلك وقع بقضاء اهللا وقدره فحينئذ يرضون مبا قضى اهللا

  َم الُْمْؤِمنَِني َوِلَيْعلََم الَِّذيَن َنافَقُواْ واملعىن ليميز املؤمنني عن املنافقني ويف اآلية مسائلمث قال َوِلَيْعلَ
املسألة األوىل قال الواحدي يقال نافق الرجل فهو منافق إذا أظهر كلمة االميان وأضمر خالفها والنفاق اسم 

ة هو من نافقاء الريبوع وذلك ألن حجر الريبوع له بابان إسالمي اختلف يف اشتقاقه على وجوه األول قال أبو عبيد
  القاصعاء والنافقاء فاذا طلب من أيهما كان خرج من اآلخر فقيل للمنافق أنه

منافق ألنه وضع لنفسه طريقني إظهار اإلسالم وإضمار الكفر فمن أيهما طلبته خرج من اآلخر الثاين قال ابن 
رب ومعناه أنه يتستر باالسالم كما يتستر الرجل يف السرب الثالث أنه مأخوذ االنباري املنافق من النفق وهو الس

من النافقاء لكن على غري هذا الوجه الذي ذكره أبو عبيدة وهو أن النافقاء جحر حيفره الريبوع يف داخل األرض مث 
ألنه يضمر الكفر يف باطنه  انه يرقق مبا فوق اجلحر حىت إذا رابه ريب دفع التراب برأسه وخرج فقيل للمنافق منافق

  فاذا فتشته رمى عنه ذلك الكفر ومتسك باالسالم
املسألة الثانية قوله َوِلَيْعلََم الُْمْؤِمنَِني ظاهره يشعر بأنه ألجل أن حيصل له هذا العلم أذن يف تلك املصيبة وهذا يشعر 

م املعلوم والتقدير ليتبني املؤمن من املنافق بتجدد علم اهللا وهذا حمال يف حق علم اهللا تعاىل فاملراد ههنا من العل
  وليتميز أحدمها عن اآلخر حصل االذن يف تلك املصيبة وقد تقدم تقرير هذا املعىن يف اآليات املتقدمة واهللا أعلم

  املسألة الثالثة يف اآلية حذف تقديره وليعلم إميان املؤمنني ونفاق املنافقني
  ْؤِمنَِني َوِلَيْعلََم الَِّذيَن َنافَقُواْ ومل يقل وليعلم املنافقنيفان قيل مل قال َوِلَيْعلََم الُْم

قلنا االسم يدل على تأكيد ذلك املعىن والفعل يدل على جتدده وقوله َوِلَيْعلََم الُْمْؤِمنَِني يدل على كوهنم مستقرين 
  ال الالئقة بالنفاق يف ذلك الوقتعلى إمياهنم متثبتني فيه وأما َنافَقُواْ فيدل على كوهنم إمنا شرعوا يف األعم
  مث قال تعاىل َوِقيلَ لَُهْم َتعَالَْواْ قَاِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه أَوِ اْدفَُعواْ وفيه مسائل

املسألة األوىل يف أن هذا القائل من هو وجهان األول قال األصم انه الرسول عليه الصالة والسالم كان يدعوهم إىل 
عبداهللا بن أيب بن سلول ملا خرج بعسكره إىل أحد قالوا مل نلقي أنفسنا يف القتل فرجعوا  القتال الثاين روي أن

فقال هلم عبداهللا بن عمرو بن ) صلى اهللا عليه وسلم ( وكانوا ثلثمائة من مجلة األلف الذين خرج هبم رسول اهللا 
عند حضور العدو فهذا هو املراد من  حرام أبو جابر بن عبداهللا األنصاري أذكركم اهللا أن ختذلوا نبيكم وقومكم

  قوله تعاىل َوِقيلَ لَُهْم يعين قول عبداهللا هذا
املسألة الثانية قوله قَاِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه أَوِ اْدفَُعواْ يعين إن كان يف قلبكم حب الدين واالسالم فقاتلوا للدين 

هليكم وأموالكم يعين كونوا إما من رجال الدين أو من واالسالم وإن مل تكونوا كذلك فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم وأ
رجال الدنيا قال السدي وابن جريج ادفعوا عنا العدو بتكثري سوادنا إن مل تقاتلوا معنا قالوا ألن الكثرة أحد أسباب 

  اهليبة والعظمة واألول هو الوجه
فَعُواْ تصريح بأهنم قدموا طلب الدين على طلب الدنيا وذلك يدل املسألة الثالثة قوله تعاىل قَاِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه أَوِ اْد

  على أن املسلم ال بد وأن يقدم الدين على الدنيا يف كل املهمات



لذي ذكره هو اجلواب امث قال تعاىل قَالُواْ لَوْ َنْعلَُم ِقَتاالً الَّتََّبعَْناكُْم ُهمْ ِللْكُفْرِ َيوَْمِئٍذ أَقَْرُب ِمْنُهمْ ِلإلَمياِن وهذا 
املنافقون وفيه وجهان األول أن يكون املراد أن الفريقني ال يقتتالن ألبتة فلهذا رجعنا الثاين أن يكون املعىن لو نعلم 

  ما يصلح أن يسمى قتاال التبعناكم يعين أن الذي يقدمون عليه ال يقال له

  ة باملدينة وما كان يستصوب اخلروجقتال وإمنا هو إلقاء النفس يف التهلكة ألن رأي عبداهللا كان يف االقام
واعلم أنه إن كان املراد من هذا الكالم هو الوجه األول فهو فاسد وذلك ألن الظن يف أحوال الدنيا قائم مقام 

العلم وأمارات حصول القتال كانت ظاهرة يف ذلك اليوم ولو قيل هلذا املنافق الذي ذكر هذا اجلواب فينبغي لك 
يف احلرب أن ال تقدم على مقاتلته ألنك ال تعلم منه قتاال وكذا القول يف سائر  لو شاهدت من شهر سيفه

التصرفات يف أمور الدنيا بل احلق أن اجلهاد واجب عند ظهور أمارات احملاربة وال أمارات أقوى من قرهبم من 
كر هذا اجلواب إما املدينة عند جبل أحد فدل ذكر هذا اجلواب على غاية اخلزي والنفاق وإنه كان غرضهم من ذ

التلبيس واما االستهزاء وأما إن كان مراد املنافق هو الوجه الثاين فهو أيضاً باطل ألن اهللا تعاىل ملا وعدهم بالنصرة 
  واالعانة مل يكن اخلروج إىل ذلك القتال إلقاء للنفس يف التهلكة
  َمِئٍذ أَقَْرُب ِمنُْهْم ِلإلَمياِن وفيه مسائلمث انه بني حاهلم عندما ذكروا هذا اجلواب فقال ُهْم ِللْكُفْرِ َيْو

املسألة األوىل يف التأويل وجهان األول أهنم كانوا قبل هذه الواقعة يظهرون االميان من أنفسهم وما ظهرت منهم 
  أمارة تدل على كفرهم فلما رجعوا عن عسكر املؤمنني تباعدوا بذلك عن أن يظن هبم كوهنم مؤمنني

ن معاونة املسلمني دل على أهنم ليسوا من املسلمني وأيضاً قوهلم لَْو َنعْلَُم ِقَتاالً الَّتََّبْعَناكُْم يدل واعلم أن رجوعهم ع
على أهنم ليسوا من املسلمني وذلك ألنا بينا أن هذا الكالم يدل إما على السخرية باملسلمني وإما على عدم الوثوق 

  منهما كفروكل واحد ) صلى اهللا عليه وسلم ( بقول النيب 
الوجه الثاين يف التأويل أن يكون املراد أهنم الهل الكفر أقرب نصرة منهم ألهل االميان ألن تقليلهم سواد املسلمني 

  باالنعزال جير إىل تقوية املشركني
قَْرُب فهو املسألة الثانية قال أكثر العلماء ان هذا تنصيص من اهللا تعاىل على أهنم كفار قال احلسن إذا قال اهللا تعاىل أَ

اليقني بأهنم مشركون وهو مثل قوله ِماْئَةِ  أَلٍْف أَْو يَزِيُدونَ فهذه الزيادة ال شك فيها وأيضا املكلف ال ميكن أن 
هذه اآلية ) البسيط ( ينفك عن االميان والكفر فلما دلت اآلية على القرب لزم حصول الكفر وقال الواحدي يف 

يد مل يكفر ومل يطلق القول بتكفريه النه تعاىل مل يطلق القول بكفرهم مع أهنم دليل على أن من أتى بكلمة التوح
  كانوا كافرين الظهارهم القول بال إله إال اهللا حممد رسول اهللا

ان مث قال تعاىل َيقُولُونَ بِأَفْواهِهِم مَّا لَْيَس ِفى قُلُوبِهِْم واملراد أن لساهنم خمالف لقلبهم فهم وإن كانوا يظهرون االمي
  باللسان لكنهم يضمرون يف قلوهبم الكفر

  مث قال َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َيكُْتُمونَ

  فان قيل إن املعلوم إذا علمه عاملان ال يكون أحدمها أعلم به من اآلخر فما معىن قوله َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َيكُْتُمونَ
  ما ال يعلمه غريهقلنا املراد أن اهللا تعاىل يعلم من تفاصيل تلك االحوال 

  نُتْم صَاِدِقَنيالَِّذيَن قَالُواْ ِإلخَْوانِهِْم َوقََعُدواْ لَْو أَطَاعُوَنا َما قُِتلُوا قُلْ فَاْدَرُءوا َعْن أَنفُِسكُُم الَْمْوَت إِن كُ
وصفهم اهللا تعاىل بأهنم كما )  ١٦٧آل عمران ( اعلم أن الذين حكى اهللا عنهم أهنم قالوا لَوْ َنْعلَُم ِقَتاالً الَّتََّبعَْناكُْم 

قعدوا واحتجوا لقعودهم فكذلك ثبطوا غريهم واحتجوا لذلك فحكى اهللا تعاىل عنهم أهنم قالوا الخواهنم إن 



يف حماربة الكفار بالقتل ملا ) صلى اهللا عليه وسلم ( اخلارجني لو أطاعونا ما قتلوا فخوفوا من مراده موافقة الرسول 
من الكفار على املسلمني من القتل ألن املعلوم من الطباع حمبة احلياة فكان وقوع هذه  عرفوا ما جرى يوم أحد

  الشبهة يف القلوب جيري جمرى ما يورده الشيطان من الوسواس ويف اآلية مسائل
دل من الضمري املسألة األوىل يف حمل الَِّذيَن وجوه أحدها النصب على البدل من الَِّذيَن َنافَقُواْ وثانيها الرفع على الب

  يف َيكُْتُمونَ وثالثها الرفع على خرب االبتداء بتقدير هم الذين ورابعها أن يكون نصبا على الذم
املسألة الثانية قال املفسرون املراد بِالَِّذيَن قَالُواْ عبداهللا بن أيب وأصحابه وقال األصم هذا ال جيوز ألن عبداهللا بن أيب 

يف اجلهاد يوم أحد وهذا القول فهو واقع فيمن قد ختلف ألنه قال الَِّذينَ ) وسلم صلى اهللا عليه ( خرج مع النيب 
ن قَالُواْ ِإلْخوانِهِْم َوقََعدُواْ لَْو أَطَاُعوَنا أي يف القعود ما قتلوا فهو كالم متأخر عن اجلهاد قاله ملن خرج اىل اجلهاد ومل

  عن اجلهاد هو قوي النية يف ذلك ليجعله شبهة فيما بعده صارفا هلم
املسألة الثالثة قالوا الخواهنم أي قالوا ألجل إخواهنم وقد سبق بيان املراد من هذه االخوة االخوة يف النسب أو 

  أو يف عبادة االوثان واهللا أعلم) صلى اهللا عليه وسلم ( االخوة بسبب املشاركة يف الدار أو يف عداوة الرسول 
قوله َوقََعُدواْ للحال ومعىن هذا القعود القعود عن اجلهاد يعين من قتل بأحد لو  املسألة الرابعة قال الواحدي الواو يف

قعدوا كما قعدنا وفعلوا كما فعلنا لسلموا ومل يقتلوا مث أجاب اهللا عن ذلك بقوله قل فادرؤا عن أنفسكم املوت ان 
  كنتم صادقني

القتل ممكن أما التحرز عن املوت فهو غري  فان قيل ما وجه االستدالل بذلك مع أن الفرق ظاهر فان التحرز عن
  ممكن ألبتة

  واجلواب هذا الدليل الذي ذكره اهللا تعاىل ال يتمشى إال إذا اعترفنا بالقضاء والقدر وذلك ألنا إذا

قلنا ال يدخل الشيء يف الوجود إال بقضاء اهللا وقدره اعترفنا بأن الكافر ال يقتل املسلم إال بقضاء اهللا وحينئذ ال 
قى بني القتل وبني املوت فرق فيصح االستدالل أما إذا قلنا بأن فعل العبد ليس بتقدير اهللا وقضائه كان الفرق بني يب

املوت والقتل ظاهراً من الوجه الذي ذكرمت فتفضي إىل فساد الدليل الذي ذكره اهللا تعاىل ومعلوم أن املفضي إىل 
الكل بقضاء اهللا وقوله ان كنتم صادقني يعين إن كنتم صادقني يف ذلك يكون باطال فثبت أن هذه اآلية دالة على أن 

  كونكم مشتغلني باحلذر عن املكاره والوصول إىل املطالب
ُه ِمن فَْضِلِه آ ءَاَتاُهُم اللََّوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه أَمَْواتاً َبلْ أَْحَياٌء ِعندَ َربِّهِْم يُْرَزقُونَ فَرِِحَني بَِم
  َوَيْستَْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَْم َيلَْحقُواْ بِهِم مِّْن َخلِْفهِْم أَالَّ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ

اعلم أن القول ملا ثبطوا الراغبني يف اجلهاد بأن قالوا اجلهاد يفضي إىل القتل كما قالوا يف حق من خرج إىل اجلهاد 
ل شيء مكروه فوجب احلذر عن اجلهاد مث ان اهللا تعاىل بني أن قوهلم اجلهاد يقضي إىل القتل باطل بأن يوم أحد والقت

القتل إمنا حيصل بقضاء اهللا وقدره كما أن املوت حيصل بقضاء اهللا وقدره فمن قدر اهللا له القتل ال ميكنه االحتراز 
عن تلك الشبهة يف هذه اآلية جبواب آخر وهو أنا ال عنه ومن مل يقدر له القتل ال خوف عليه من القتل مث أجاب 

نسلم ان القتل يف سبيل اهللا شيء مكروه وكيف يقال ذلك واملقتول يف سبيل اهللا أحياه اهللا بعد القتل وخصه 
بدرجات القربة والكرامة وأعطاه أفضل أنواع الرزق وأوصله اىل أجل مراتب الفرح والسرور فأي عاقل يقول ان 

  قتل يكون مكروها فهذا وجه النظم ويف اآلية مسائلمثل هذا ال
املسألة األوىل هذه اآلية واردة يف شهداء بدر وأحد ألن يف وقت نزول هذه اآلية مل يكن أحد من الشهداء إال من 
 قتل يف هذين اليومني املشهورين واملنافقون إمنا ينفرون اجملاهدين عن اجلهاد لئال يصريوا مقتولني مثل من قتل يف



هذين اليومني من املسلمني واهللا تعاىل بني فضائل من قتل يف هذين اليومني ليصري ذلك داعيا للمسلمني اىل التشبه 
مبن جاهد يف هذين اليومني وقتل وحتقيق الكالم أن من ترك اجلهاد فرمبا وصل اىل نعيم الدنيا ورمبا مل يصل وبتقدير 

اجلهاد فاز بنعيم اآلخرة قطعا وهو نعيم عظيم ومع كونه عظيما فهو أن يصل اليه فهو حقري وقليل ومن أقبل على 
  دائم مقيم واذا كان األمر كذلك ظهر أن االقبال على اجلهاد أفضل من تركه

املسألة الثانية اعلم أن ظاهر اآلية يدل على كون هؤالء املقتولني أحياء فاما أن يكون املراد منه حقيقة أو جمازا فان 
  ه هو احلقيقة فاما أن يكون املراد أهنم سيصريون يف اآلخرة أحياء أوكان املراد من

املراد أهنم أحياء يف احلال وبتقدير أن يكون هذا هو املراد فاما أن يكون املراد إثبات احلياة الروحانية أو إثبات احلياة 
  اجلسمانية فهذا ضبط الوجوه اليت ميكن ذكرها يف هذه اآلية

سري اآلية بأهنم سيصريون يف اآلخرة أحياء قد ذهب اليه مجاعة من متكلمي املعتزلة منهم أبو االحتمال األول أن تف
صلى اهللا عليه ( القاسم الكعيب قال وذلك ألن املنافقني الذين حكى اهللا عنهم ما حكى كانوا يقولون أصحاب حممد 

 وإمنا كانوا يقولون ذلك جلحدهم يعرضون أنفسهم للقتل فيقتلون وخيسرون احلياة وال يصلون اىل خري) وسلم 
  البعث وامليعاد فكذهبم اهللا تعاىل وبني هبذه اآلية أهنم يبعثون ويرزقون ويوصل اليهم أنواع الفرح والسرور والبشارة

  واعلم أن هذا القول عندنا باطل ويدل عليه وجوه
اآلية فحمله على أهنم سيصريون أحياء بعد  احلجة األوىل ان قوله َبلْ أَْحَياء ظاهره يدل على كوهنم أحياء عند نزول

  ذلك عدول عن الظاهر
احلجة الثانية انه ال شك أن جانب الرمحة والفضل واالحسان أرجح من جانب العذاب والعقوبة مث إنه تعاىل ذكر يف 

والفاء للتعقيب ) نوح  ٢٥(  أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة ألجل التعذيب فانه تعاىل قال أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ نَاراً
واذا جعل اهللا أهل )  ٤٦غافر ( والتعذيب مشروط باحلياة وأيضا قال تعاىل النَّاُر ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها غُدُّواً َوَعِشّياً 

العذاب أحياء قبل قيام القيامة ألجل التعذيب فألن جيعل أهل الثواب أحياء قبل القيامة ألجل االحسان واالثابة كان 
  ذلك أوىل

احلجة الثالثة أنه لو أراد أنه سيجعلهم أحياء عند البعث يف اجلنة ملا قال للرسول عليه الصالة والسالم َوالَ َتْحَسَبنَّ 
مع علمه بأن مجيع املؤمنني كذلك أما إذا محلناه على ثواب القرب حسن قوله َوالَ َتْحَسَبنَّ ألنه عليه الصالة والسالم 

نه تعاىل يشرف املطيعني واملخلصني هبذا التشريف وهو أنه حيييهم قبل قيام القيامة ألجل إيصال لعله ما كان يعلم أ
  الثواب اليهم

فان قيل إنه عليه الصالة والسالم وان كان عاملا بأهنم سيصريون أحياء عند رهبم عند البعث ولكنه غري عامل بأهنم من 
  ياء ويصلون إىل الثواب والسرورأهل اجلنة فجاز أن يبشره اهللا بأهنم سيصريون أح

لذي يزيل هذا قلنا قوله َوالَ َتْحَسَبنَّ إمنا يتناول املوت ألنه قال َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه أَمْواتاً فا
ْرَزقُونَ فَرِِحَني فهو احلسبان هو كوهنم أحياء يف احلال ألنه ال حسبان هناك يف صريورهتم أحياء يوم القيامة وقوله ُي

  خرب مبتدأ وال تعلق له بذلك احلسبان فزال هذا السؤال
د وأن احلجة الرابعة قوله تعاىل َوَيْسَتْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَْم يَلَْحقُواْ بِهِم ّمْن َخلِْفهِْم والقوم الذين مل يلحقوا هبم ال ب

بد وأن يكون قبل قيام القيامة واالستبشار ال بد وأن يكون مع  يكونوا يف الدنيا فاستبشارهم مبن يكون يف الدنيا ال
  احلياة فدل هذا على كوهنم أحياء قبل يوم القيامة ويف هذا االستدالل حبث سيأيت ذكره



ان ( قال يف صفة الشهداء ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة اخلامسة ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب 
  واف طري خضر واهنا ترد أهنار اجلنة وتأكل من مثارها وتسرح حيث شاءت وتأوي إىل قناديلأرواحهم يف أج

من ذهب حتت العرش فلما رأوا طيب مسكنهم ومطعمهم ومشرهبم قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما حنن فيه من النعيم 
ومبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا وما صنع اهللا تعاىل بنا كي يرغبوا يف اجلهاد فقال اهللا تعاىل أنا خمرب عنكم 

وسئل ابن مسعود رضي اهللا عنه عن هذه اآلية فقال سألنا عنها فقيل لنا ان الشهداء ) فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 
صلى اهللا ( على هنر بباب اجلنة يف قبة خضراء ويف رواية يف روضة خضراء وعن جابر بن عبداهللا قال قال رسول اهللا 

أال أبشرك أن أباك حيث أصيب باحد أحياه اهللا مث قال ما تريد يا عبداهللا بن عمرو أن فعل بك فقال ) (  عليه وسلم
والروايات يف هذا الباب كأهنا بلغت حد التوتر فكيف ) يا رب أحب أن تردين اىل الدنيا فأقتل فيها مرة أخرى 

ة الن االرواح ال تتنعم وامنا يتنعم اجلسم إذا كان ميكن انكارها طعن الكعيب يف هذه الروايات وقال إهنا غري جائز
فيه روح ال الروح ومنزلة الروح من البدن منزلة القوة وأيضا اخلرب املروي ظاهره يقتضي أن هذه االرواح يف 

حواصل الطري وأيضا ظاهره يقتضي أهنا ترد أهنار اجلنة وتأكل من مثارها وتسرح وهذا يناقض كوهنا يف حواصل 
  الطري
جلواب أما الطعن األول فهو مبين على أن الروح عرض قائم باجلسم وسنبني أن األمر ليس كذلك وأما الطعن وا

الثاين فهو مدفوع الن القصد من أمثال هذه الكلمات الكنايات عن حصول الراحات واملسرات وزوال املخافات 
  واآلفات فهذا مجلة الكالم يف هذا االحتمال

لوجوه احملتملة يف هذه اآلية هو أن املراد أن الشهداء أحياء يف احلال والقائلون هبذا القول وأما الوجه الثاين من ا
منهم من أثبت هذه احلياة للروح ومنهم من أثبتها للبدن وقبل اخلوض يف هذا الباب جيب تقدمي مقدمة وهي أن 

هذه البنية يف الذوبان واالحنالل  االنسان ليس عبارة عن جمموع هذه البنية ويدل عليه أمران أحدمها أن أجزاء
والتبدل واالنسان املخصوص شيء باق من أول عمره إىل آخره والباقي مغاير للمتبدل والذي يؤكد ما قلناه أنه 
تارة يصري مسينا وأخرى هزيال وأنه يكون يف أول االمر صغري اجلثة مث انه يكرب وينمو وال شك أن كل إنسان جيد 

من أول عمره اىل آخره فصح ما قلناه الثاين أن االنسان قد يكون عاملا بنفسه حال ما  من نفسه أنه شيء واحد
يكون غافال عن مجيع أعضائه وأجزائه واملعلوم مغاير ملا ليس مبعلوم فثبت هبذين الوجهني أنه شيء مغاير هلذا البدن 

ن النار يف الفحم والدهن يف احملسوس مث بعد ذلك حيتمل أن يكون جسما خمصوصا ساريا يف هذه اجلثة سريا
السمسم وماء الورد يف الورد وحيتمل أن يكون جوهراً قائما بنفسه ليس جبسم وال حال يف اجلسم وعلى كال 

املذهبني فانه ال يبعد أنه ملا مات البدن انفصل ذلك الشيء حيا وان قلنا أنه أماته اهللا اال أنه تعاىل يعيد احلياة اليه 
زول الشبهات بالكلية عن ثواب القرب كما يف هذه اآلية وعن عذاب القرب كما يف قوله أُغْرِقُواْ وعلى هذا التقدير ت

فثبت مبا ذكرناه أنه ال امتناع يف ذلك فظاهر اآلية دال عليه فوجب املصري اليه والذي )  ٢٥نوح ( فَأُْدِخلُواْ َناراً 
إحداها أََحٌد يأَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ  اْرجِِعى إِلَى َرّبكِ  يأكد ما ذكرناه القرآن واحلديث والعقل أما القرآن فآيات

وال شك أن املراد من قوله اْرجِِعى إِلَى رَّبِك )  ٣٠ ٢٧الفجر ( رَاِضَيةً  مَّْرِضيَّةً  فَاْدُخِلى ِفى ِعَباِدى َواْدخُِلى َجنَِّتى 
يب تدل على أن حصول هذه احلالة يكون عقيب املوت وهذا يدل على املوت مث قال فَاْدُخِلى ِفى ِعَباِدى وفاء التعق

وهذا عبارة عن موت )  ٦١األنعام ( ما ذكرناه وثانيها حَتَّى إِذَا َجاء أََحدَكُُم الَْمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا َوُهْم الَ ُيفَّرطُونَ 
  البدن



فقوله ُردُّواْ ضمري عنه وإمنا هو حبياته وذاته املخصوصة فدل )  ٦٢األنعام ( مث قال ثُمَّ ُردُّواْ إِلَى اللَِّه َمْولَاُهمُ الَْحّق 
 ٨٨الواقعة ( على أن ذلك باق بعد موت البدن وثالثها قوله فَأَمَّا إِن كَانَ ِمَن الُْمقَرَّبَِني فََرْوٌح َورَْيَحانٌ َوَجنَّةٍ  َنِعيمٍ 

واجلنة حاصل عقيب املوت وأما اخلرب فقوله عليه الصالة  وفاء التعقيب تدل على أن هذا الروح والرحيان)  ٨٩
والفاء فاء التعقيب تدل على أن قيامة كل أحد حاصلة بعد موته وأما القيامة ) من مات فقد قامت قيامته ( والسالم 

نة أو القرب روضة من رياض اجل( الكربى فهي حاصلة يف الوقت املعلوم عند اهللا وأيضا قوله عليه الصالة والسالم 
هل وجدمت ما ( وأيضا روي أنه عليه الصالة والسالم يوم بدر كان ينادي املقتولني ويقول ) حفرة من حفر النار 

) إهنم أمسع منكم ( فقيل له يا رسول اهللا إهنم أموات فكيف تناديهم فقال عليه الصالة والسالم ) وعد ربكم حقا 
وكل ) أولياء اهللا ال ميوتون ولكن ينقلون من دار إىل دار ( السالم أو لفظاً هذا معناه وأيضاً قال عليه الصالة و

  ذلك يدل على أن النفوس باقية بعد موت اجلسد
وأما املعقول فمن وجوه األول وهو أن وقت النوم يضعف البدن وضعفه ال يقتضي ضعف النفس بل النفس تقوى 

ف البدن ال يوجب ضعف النفس فهذا يقوي الظن وقت النوم فتشاهد األحوال وتطلع على املغيبات فاذا كان ضع
يف أن موت البدن ال يستعقب موت النفس الثاين وهو أن كثرة األفكار سبب جلفاف الدماغ وجفافه يؤدي اىل 

املوت وهذه األفكار سبب الستكمال النفس باملعارف االهلية وهو غاية كمال النفس فما هو سبب يف كمال النفس 
ن وهذا يقوي الظن يف أن النفس ال متوت مبوت البدن الثالث أن أحوال النفس على ضد فهو سبب لنقصان البد

أحوال البدن وذلك ألن النفس امنا تفرح وتبتهج باملعارف االهلية والدليل عليه قوله تعاىل أَالَ بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ 
وال شك أن ذلك الطعام ) ريب يطعمين ويسقيين  أبيت عند( وقال عليه الصالة والسالم )  ٢٨الرعد ( الْقُلُوُب 

والشراب ليس اال عبارة عن املعرفة واحملبة واالستنارة بأنوار عامل الغيب وأيضا فانا نرى أن االنسان إذا غلب عليه 
االستبشار خبدمة سلطان أو بالفوز مبنصب أو بالوصول اىل معشوقه قد ينسى الطعام والشراب بل يصري حبيث لو 

ىل االكل والشرب لوجد من قلبه نفرة شديدة منه والعارفون املتوغلون يف معرفة اهللا تعاىل قد جيدون من دعي ا
أنفسهم أهنم إذا الح هلم شيء من تلك االنوار وانكشف هلم شيء من تلك االسرار مل حيسوا ألبتة باجلوع والعطش 

ذلك يغلب على الظن أن النفس مستقلة بذاهتا وال  وباجلملة فالسعادة النفسانية كاملضادة للسعادة اجلسمانية وكل
  تعلق هلا بالبدن واذا كان كذلك وجب أن ال متوت النفس مبوت البدن ولتكن هذه االقناعيات كافية يف هذا املقام

واعلم أنه مىت تقررت هذه القاعدة زالت االشكاالت والشبهات عن كل ما ورد يف القرآن من ثواب القرب وعذابه 
فت هذه القاعدة فنقول قال بعض املفسرين أرواح الشهداء أحياء وهي تركع وتسجد كل ليلة حتت العرش واذا عر

إذا نام العبد يف سجوده باهى اهللا تعاىل ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( اىل يوم القيامة والدليل عليه ما روي أن النيب 
  خدميتبه مالئكته ويقول انظروا إىل عبدي روحه عندي وجسده يف 

فكما أنه مذكور ههنا فكذا يف صفة ) عند ( واعلم أن اآلية دالة على ذلك وهي قوله أَْحَياء ِعنَد َرّبهِْم ولفظ 
  فاذا فهمت السعادة)  ١٩األنبياء ( املالئكة مذكور وهو قوله َوَمْن ِعْنَدُه الَ َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه 

فهمت السعادة احلاصلة للشهداء بكوهنم عند اهللا وهذه كلمات تفتح على العقل احلاصلة للمالئكة بكوهنم عند اهللا 
  أبواب معارف اآلخرة

الوجه الثالث يف تفسري هذه اآلية عند من يثبت هذه احلياة لالجساد والقائلون هبذا القول اختلفوا فقال بعضهم انه 
العرش ويوصل أنواع السعادة والكرامات اليها تعاىل يصعد أجساد هؤالء الشهداء إىل السموات واىل قناديل حتت 

ومنهم من قال يتركها يف األرض وحيييها ويوصل هذه السعادات اليها ومن الناس من طعن فيه وقال انا نرى أجساد 



هؤالء الشهداء قد تأكلها السباع فاما أن يقال إن اهللا تعاىل حيييها حال كوهنا يف بطون هذه السباع ويوصل الثواب 
أو يقال إن تلك األجزاء بعد انفصاهلا من بطون السباع يركبها اهللا تعاىل ويؤلفها ويرد احلياة اليها ويوصل  اليها

الثواب اليها وكل ذلك مستبعد وألنا قد نرى امليت املقتول باقيا أياما إىل أن تنفسخ أعضاؤه وينفصل القيح 
  ول بالسفسطةوالصديد فان جوزنا كوهنا حية متنعمة عاقلة عارفة لزم الق

الوجه الرابع يف تفسري هذه اآلية أن نقول ليس املراد من كوهنا أحياء حصول احلياة فيهم بل املراد بعض اجملازات 
وبيانه من وجوه األول قال األصم البلخي إن امليت إذا كان عظيم املنزلة يف الدين وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة 

إنه حي وليس مبيت كما يقال يف اجلاهل الذي ال ينفع نفسه وال ينتقع به أحد إنه والسعادة والكرامة صح أن يقال 
ميت وليس حبي وكما يقال للبليد إنه محار وللمؤذي إنه سبع وروي أن عبد امللك بن مروان ملا رأى الزهري وعلم 

ثناء مجيال وذكرا حسنا فقهه وحتقيقه قال له ما مات من خلف مثلك وباجلملة فال شك أن االنسان إذا مات وخلف 
فانه يقال على سبيل اجملاز إنه ما مات بل هو حي الثاين قال بعضهم جماز هذه احلياة أن أجسادهم باقية يف قبورهم 
واهنا ال تبلى حتت األرض البتة واحتج هؤالء مبا روي أنه ملا أراد معاوية أن جيري العني على قبور الشهداء أمر بأن 

ل فليخرجه من هذا املوضع قال جابر فخرجنا اليهم فأخرجناهم رطاب األبدان فأصابت ينادي من كان له قتي
املسحاة أصبع رجل منهم فقطرت دما والثالث أن املراد بكوهنم أحياء أهنم ال يغسلون كما تغسل األموات فهذا 

  جمموع ما قيل يف هذه اآلية واهللا أعلم بأسرار املخلوقات
أو لكل أحد ) صلى اهللا عليه وسلم ( َوالَ َتْحَسَبنَّ اخلطاب لرسول اهللا ) الكشاف  (املسألة الثالثة قال صاحب 

وقرىء بالياء وفيه وجوه أحدها وال حيسنب رسول اهللا والثاين وال حيسنب حاسب والثالث وال حيسنب الذين قتلوا 
  التشديد والباقون بالتخفيفأنفسهم أمواتاً قال وقرىء َتْحَسَبنَّ بفتح السني وقرأ ابن عامر قَاِتلُواْ ب

قرىء أَحَْياء بالنصب ) الكشاف ( املسألة الرابعة قوله َبلْ أَْحَياء قال الواحدي التقدير بل هم أحياء قال صاحب 
على معىن بل أحسبهم أحياء وأقول إن الزجاج قال ولو قرىء أَْحَياء بالنصب جلاز على معىن بل أحسبهم أحياء 

يه فقال ال جيوز ذلك ألنه أمر بالشك واألمر بالشك غري جائز على اهللا وال جيوز تفسري وطعن أبو علي الفارسي ف
احلسبان بالعلم ألن ذلك مل يذهب اليه أحد من علماء أهل اللغة وللزجاج أن جييب فيقول احلسبان ظن ال شك فلم 

  إال بالظنقلتم انه ال جيوز أن يأمر اهللا بالظن أليس أن تكليفه يف مجيع اجملتهدات ليس 

وأقول هذه املناظرة من الزجاج وأيب علي الفارسي تدل على أنه ما قرىء أَْحَياء بالنصب بل الزجاج كان يدعي أن 
  هلا وجها يف اللغة والفارسي نازعه فيه وليس كل ما له وجه يف االعراب جازت القراءة به

م أحد نفعا وال ضرا إال اهللا تعاىل والثاين هم أحياء عند أما قوله تعاىل ِعندَ َربّهِْم ففيه وجوه أحدها حبيث ال ميلك هل
رهبم أي هم أحياء يف علمه وحكمه كما يقال هذا عند الشافعي كذا وعند أيب حنيفة خبالفه والثالث ان ِعنَد معناه 

  ) ٢٠٦األعراف ( رَّبَك وقوله الَِّذيَن ِعنَد )  ١٩األنبياء ( القرب واالكرام كقوله َوَمْن ِعْنَدُه الَ َيسَْتكْبُِرونَ 
ه أما قوله يُْرَزقُونَ فَرِِحَني بَِما ءاَتاُهُم اللَُّه فاعلم أن املتكلمني قالوا الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم فقول

الوا إذا ُيْرَزقُونَ إشارة إىل املنفعة وقوله فَرِِحنيَ إشارة إىل الفرح احلاصل بسبب ذلك التعظيم وأما احلكماء فاهنم ق
أشرقت جواهر األرواح القدسية باألنوار االهلية كانت مبتهجة من وجهني أحدمها ان تكون ذواهتا منرية مشرقة 
متأللئة بتلك اجلاليا القدسية واملعارف االهلية والثاين بكوهنا ناظرة إىل ينبوع النور ومصدر الرمحة واجلاللة قالوا 

بتهاجها باألول فقوله يُْرَزقُونَ إشارة إىل الدرجة األوىل وقوله فَرِِحَني إشارة إىل وابتهاجها هبذا القسم الثاين أمت من ا
الدرجة الثانية وهلذا قال فَرِِحَني بَِما ءاَتاُهُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه يعين ان فرحهم ليس بالرزق بل بايتاء الرزق ألن املشغول 



  بالرازق ومن طلب احلق لغريه فهو حمجوب بالرزق مشغول بنفسه والناظر إىل إيتاء الرزق مشغول
  ونَمث قال تعاىل َوَيْسَتْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَْم يَلَْحقُواْ بِهِم ّمْن َخلِْفهِْم أَالَّ َخْوٌف َعلَيْهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُن

وال حزن بالذين مل واعلم أن قوله أَالَّ َخْوٌف يف حمل اخلفض بدل من الَِّذيَن والتقدير ويستبشرون بأن ال خوف 
  يلحقوا هبم من خلفهم ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل االستشار السرور احلاصل بالبشارة وأصل االستفعال طلب الفعل فاملستبشر مبنزلة من طلب السرور 
  فوجده بالبشارة

  ية تأويالت أخراملسألة الثانية اعلم أن الذين سلموا كون الشهداء أحياء قبل قيام القيامة ذكروا هلذه اآل
أما األول فهو أن يقال ان الشهداء يقول بعضهم لبعض تركنا إخواننا فالنا وفالنا يف صف املقاتلة مع الكفار 

  فيقتلون إن شاء اهللا فيصيبون من الرزق والكرامة ما أصبنا فهو قوله وََيْستَْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَْم يَلَْحقُواْ بِهِم
ل ان الشهداء إذا دخلوا اجلنة بعد قيام القيامة يرزقون فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله واملراد وأما الثاين فهو أن يقا

بقوله لَْم َيلَْحقُواْ بِهِم ّمْن َخلِْفهِْم هم إخواهنم من املؤمنني الذين ليس هلم مثل درجة الشهداء ألن الشهداء يدخلون 
( لُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِديَن أَجْراً َعِظيماً َدَرجَاٍت ّمْنُه َوَمْغِفَرةً  َوَرْحَمةً  اجلنة قبلهم دليله قوله تعاىل َوفَضَّلَ اللَُّه ا

فيفرحون مبا يرون من مأوى املؤمنني والنعيم املعد هلم ومبا يرجونه من االجتماع هبم وتقر بذلك )  ٩٦ ٩٥النساء 
  أعينهم هذا اختيار أيب مسلم االصفهاين والزجاج

  التأويل األول أقوى من الثاين وذلك ألن حاصل الثاين يرجع اىل استبشار بعض املؤمننيواعلم أن 

ببعض بسبب اجتماعهم يف اجلنة وهذا أمر عام يف حق كل املؤمنني فال معىن لتخصيص الشهداء بذلك وأيضا فهم 
ألن منازل األنبياء  كما يستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم من خلفهم فكذلك يستبشرون مبن تقدمهم يف الدخول

وَالشَُّهَداء  والصديقني فوق منازل الشهداء قال تعاىل فَأُْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَْنَعمَ اللَُّه َعلَْيهِم ّمَن النَّبِّيَني َوالّصّديِقَني
جه األول ففي وعلى هذا التقدير ال يبقى فائدة يف التخصيص أما إذا فسرنا اآلية بالو)  ٦٩النساء ( َوالصَّاِلِحَني 

  ختصيص اجملاهدين هبذه اخلاصية أعظم الفوائد فكان ذلك أوىل واهللا أعلم
املسألة الثالثة اخلوف يكون بسبب توقع املكروه النازل يف املستقبل واحلزن يكون بسبب فوات املنافع اليت كانت 

امة وال حزن هلم فيما فاهتم من نعيم موجودة يف املاضي فبني سبحانه أنه ال خوف عليهم فيما سيأتيهم من أحوال القي
  الدنيا

  َيْستَْبِشُرونَ بِنِْعَمةٍ  مَِّن اللَِّه َوفَْضلٍ َوأَنَّ اللََّه الَ ُيضِيُع أَْجَر الُْمْؤِمنَِني
  وفيه مسائل

ا املسألة األوىل أنه تعاىل بني أهنم كما يستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم على ما ذكر فهم يستبشرون ألنفسهم مب
رزقوا من النعيم وامنا أعاد لفظ َيْستَْبِشُرونَ ألن االستبشار األول كان بأحوال الذين مل يلحقوا هبم من خلفهم 

  واالستبشار الثاين كان بأحوال أنفسهم خاصة
  فان قيل أليس أنه ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عني االستبشار

لفرح التام فال يلزم التكرار والثاين لعل املراد حصول الفرح مبا قلنا اجلواب من وجهني األول ان االستبشار هو ا
  حصل يف احلال وحصول االستبشار مبا عرفوا أن النعمة العظيمة حتصل هلم يف اآلخرة
  املسألة الثانية قوله بِنِْعَمةٍ  ّمَن اللَِّه َوفَْضلٍ النعمة هي الثواب والفضل هو التفضل الزائد

تدل على ان استبشارهم بسعادة اخواهنم أمت من استبشارهم بسعادة أنفسهم ألن االستبشار املسألة الثالثة اآلية 



األول يف الذكر هو بأحوال االخوان وهذا تنبيه من اهللا تعاىل على ان فرح االنسان بصالح أحوال اخوانه ومتعلقيه 
  جيب أن يكون أمت وأكمل من فرحه بصالح أحوال نفسه

  الَ ُيِضيُع أَْجَر الُْمْؤِمنَِني وفيه مسائلمث قال َوأَنَّ اللََّه 
املسألة األوىل قرأ الكسائي َوأَنَّ اللََّه بكسر األلف على االستئناف وقرأ الباقون بفتحها على معىن وبأن اهللا والتقدير 

ه القراءة يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وبأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني والقراءة األوىل أمت وأكمل ألن على هذ
يكون االستبشار بفضل اهللا وبرمحته فقط وعلى القراءة الثانية يكون االستبشار بالفضل والرمحة وطلب األجر وال 

  شك أن املقام األول أكمل ألن كون العبد مشتغال بطلب اهللا أمت من اشتغاله بطلب أجر عمله
  الثواب والسرور العظيم إىل الشهداء املسألة الثانية املقصود من اآلية بيان أن الذي تقدم من ايصال

ليس حكما خمصوصاً هبم بل كل مؤمن يستحق شيئا من األجر والثواب فان اهللا سبحانه يوصل اليه ذلك األجر 
  والثواب وال يضيعه ألبتة

سقه يف املسألة الثالثة اآلية عندنا دالة على العفو عن فساق أهل الصالة ألنه باميانه استحق اجلنة فلو بقي بسبب ف
  النار مؤبداً خملداً ملا وصل اليه أجر إميانه فحينئذ يضيع أجر املؤمنني على إمياهنم وذلك خالف اآلية

   أَْجٌر َعظِيٌمالَِّذيَن اْسَتَجابُواْ ِللَِّه َوالرَّسُولِ ِمن َبْعِد َمآ أَصَاَبُهمُ الْقَْرُح ِللَِّذيَن أَْحَسنُواْ ِمْنُهْم وَاتَّقَْواْ
 تعاىل مدح املؤمنني على غزوتني تعرف احدامها بغزوة محراء االسد والثانية بغزوة بدر الصغرى وكالمها اعلم أن اهللا

متصلة بغزوة أحد أما غزوة محراء االسد فهي املراد من هذه اآلية على ما سنذكره ان شاء اهللا تعاىل ويف اآلية 
  مسائل

ل الزجاج أنه رفع باالبتداء وخربه ِللَِّذيَن أَْحَسُنواْ مِْنُهْم اىل آخر املسألة األوىل يف حمل الَِّذيَن وجوه األول وهو قو
  هذه اآلية أن يكون حمله هو اخلفض على النعت للمؤمنني الثالث أن يكون نصبا على املدح

لغوا املسألة الثانية يف سبب نزول هذه اآلية قوالن األول وهو األصح أن أبا سفيان وأصحابه ملا انصرفوا من أحد وب
الروحاء ندموا وقالوا إنا قتلنا أكثرهم ومل يبق منهم إال القليل فلم تركناهم بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم 

فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن ) صلى اهللا عليه وسلم ( فهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول اهللا 
ال ال أريد أن خيرج اآلن معي إال من كان معي يف أصحابه قوة فندب أصحابه اىل اخلروج يف طلب أيب سفيان وق

مع قوم من أصحابه قيل كانوا سبعني رجال حىت بلغوا محراء األسد ) صلى اهللا عليه وسلم ( القتال فخرج الرسول 
وهو من املدينة على ثالثة أميال فألقى اهللا الرعب يف قلوب املشركني فاهنزموا وروي أنه كان فيهم من حيمل صاحبه 

ى عنقه ساعة مث كان احملمول حيمل احلامل ساعة أخرى وكان كل ذلك الثخان اجلراحات فيهم وكان فيهم من عل
يتوكأ على صاحبه ساعة ويتوكأ عليه صاحبه ساعة والثاين قال أبو بكر األصم نزلت هذه اآلية يف يوم أحد ملا رجع 

املشركني حىت كشفهم وكانوا قد مهوا باملثلة فدفعهم  بعد اهلزمية فشد هبم على) صلى اهللا عليه وسلم ( الناس اليه 
ودفنهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنها بعد أن مثلوا حبمزة فقذف اهللا يف قلوهبم الرعب فاهنزموا وصلى عليهم 

بدمائهم وذكروا أن صفية جاءت لتنظر اىل أخيها محزة فقال عليه الصالة والسالم للزبري ردها لئال جتزع من مثلة 
يها فقالت قد بلغين ما فعل به وذلك يسري يف جنب طاعة اهللا تعاىل فقال للزبري فدعها تنظر اليه فقالت خريا أخ

وهو ) صلى اهللا عليه وسلم ( واستغفرت له وجاءت امرأة قد قتل زوجها وأبوها وأخوها وابنها فلما رأت النيب 
  هحي قالت إن كل مصيبة بعدك هدر فهذا ما قيل يف سبب نزول هذ



  اآلية وأكثر الروايات على الوجه األول
وقيل أجاب فعل االجابة واستجاب )  ١٨٦البقرة ( املسألة الثالثة استجاب مبعىن أجاب ومنه قوله فَلَْيسَْتجِيُبواْ إِلَى 

ول طلب أن يفعل االجابة ألن األصل يف االستفعال طلب الفعل واملعىن أجابوا وأطاعوا اهللا يف أوامره وأطاعوا الرس
  من بعد ما أصاهبم اجلراحات القوية

  أما قوله تعاىل ِللَِّذيَن أَْحَسنُواْ ِمْنُهْم َواتَّقَْواْ أَْجٌر َعِظيٌم ففيه مسألتان
ميع املسألة األوىل يف قوله ِللَِّذيَن أَْحَسُنواْ ِمنُْهْم وَاتَّقَْواْ أَْجٌر َعِظيٌم وجوه األول أَْحَسُنواْ دخل حتته االئتمار جب

أمورات وقوله وَاتَّقَْواْ دخل حتته االنتهاء عن مجيع املنهيات واملكلف عند هذين األمرين يستحق الثواب العظيم امل
الثاين أحسنوا يف طاعة الرسول يف ذلك الوقت واتقوا اهللا يف التخلف عن الرسول وذلك يدل على أنه يلزمهم 

لغ من بعد أن يتمكنوا معه من النهوض الثالث أحسنوا فيما االستجابة للرسول وإن بلغ األمر هبم يف اجلراحات ما ب
  واتقوا ارتكاب شيء من املنهيات بعد ذلك) صلى اهللا عليه وسلم ( أتوا به من طاعة الرسول 

قد يف قوله ِللَِّذيَن أَْحَسنُواْ ِمْنُهْم للتبيني ألن الذين استجابوا هللا والرسول ) من ( املسألة الثانية قال صاحب الكشاف 
  أحسنوا واتقوا كلهم ال بعضهم

اللَُّه َونِْعَم الْوَِكيلُ فَاْنقَلَبُواْ  الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعواْ لَكُْم فَاْخَشوُْهْم فََزادَُهْم إَِمياناً َوقَالُواْ َحْسُبَنا
  و ٌء وَاتََّبُعواْ رِضَْوانَ اللَِّه َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َعِظيمٍبِنِْعَمةٍ  مَِّن اللَِّه َوفَْضلٍ لَّمْ َيْمَسْسُهْم ُس

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل هذه اآلية نزلت يف غزوة بدر الصغرى روى ابن عباس أن أبا سفيان ملا عزم على أن ينصرف من 

عليه الصالة والسالم لعمر قل املدينة إىل مكة نادى يا حممد موعدنا موسم بدر الصغرى فنقتتل هبا إن شئت فقال 
بيننا وبينك ذلك إن شاء اهللا تعاىل فلما حضر األجل خرج أبو سفيان مع قومه حىت نزل مبر الظهران وألقى اهللا 

تعاىل الرعب يف قلبه فبدا له أن يرجع فلقي نعيم بن مسعود األشجعي وقد قدم نعيم معتمرا فقال يا نعيم إين وعدت 
بدر وإن هذا عام جدب وال يصلحنا إال عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللنب وقد بدا يل  حممداً أن نلتقي مبوسم

أن أرجع ولكن إن خرج حممد ومل أخرج زاد بذلك جراءة فاذهب إىل املدينة فثبطهم ولك عندي عشرة من االبل 
أكثرهم فان ذهبتم اليهم مل  فخرج نعيم فوجد املسلمني يتجهزون فقال هلم ما هذا بالرأي أتوكم يف دياركم وقتلوا

والذي ( يرجع منكم أحد فوقع هذا الكالم يف قلوب قوم منهم فلما عرف الرسول عليه الصالة والسالم ذلك قال 
  نفس حممد بيده ألخرجن

ومعه حنو من سبعني رجال فيهم ابن مسعود وذهبوا إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث خرج النيب ) إليهم ولو وحدي 
ا إىل بدر الصغرى وهي ماء لبين كنانة وكانت موضع سوق هلم جيتمعون فيها كل عام مثانية أيام ومل يلق أن وصلو

وأصحابه أحدا من املشركني ووافقوا السوق وكانت معهم نفقات وجتارات ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
فوا إىل املدينة ساملني غامنني ورجع أبو سفيان إىل فباعوا واشتروا أدماً وزبيباً ورحبوا وأصابوا بالدرهم درمهني وانصر

مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق وقالوا إمنا خرجتم لتشربوا السويق فهذا هو الكالم يف سبب نزول هذه 
  اآلية

قال هلم املسألة الثانية يف حمل الَِّذيَن وجوه أحدها أنه جر صفة للمؤمنني بتقدير واهللا ال يضيع أجر املؤمنني الذين 
  الناس الثاين أنه بدل من قوله لّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ الثالث أنه رفع باالبتداء وخربه فَزَاَدُهْم إِميَاناً

املسألة الثالثة املراد بقوله الَِّذيَن من تقدم ذكرهم وهم الذين استجابوا هللا والرسول ويف املراد بقوله قَالَ لَُهُم النَّاسُ 



قائل هو نعيم بن مسعود كما ذكرناه يف سبب نزول هذه اآلية وإمنا جاز إطالق لفظ الناس وجوه األول أن هذا ال
على االنسان الواحد ألنه إذا قال الواحد قوال وله أتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله حسن حينئذ إضافة 

َوإِذْ قُلُْتْم َياُموَسى ُموَسى لَن نُّْؤِمَن )  ٧٢البقرة ( يَها ذلك الفعل إىل الكل قال اهللا تعاىل وَإِذْ قََتلُْتْم َنفًْسا فَادَرأُْتْم ِف
وهم مل يفعلوا ذلك وإمنا فعله أسالفهم إال أنه أضيف اليهم ملتابعتهم هلم )  ٥٥البقرة ( لََك حَتَّى نََرى اللََّه َجْهَرةً  

لراضني بقول ذلك الواحد الثاين وهو على تصويبهم يف تلك األفعال فكذا ههنا جيوز أن يضاف القول إىل اجلماعة ا
قول ابن عباس وحممد بن إسحاق أن ركبا من عبد القيس مروا بأيب سفيان فدسهم إىل املسلمني ليجبنوهم وضمن 
هلم عليه جعال الثالث قال السدي هم املنافقون قالوا للمسلمني حني جتهزوا للمسري إىل بعد مليعاد أيب سفيان القوم 

  كم فقتلوا األكثرين منكم فان ذهبتهم إليهم مل يبق منكم أحدقد أتوكم يف ديار
املسألة الرابعة قوله تعاىل إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعواْ لَكُْم املراد بالناس هو أبو سفيان وأصحابه ورؤساء عسكره وقوله قَدْ 

وجيمعونه مجوعا وقوله فَاْخَشوُْهْم َجَمُعواْ لَكُْم أي مجعوا لكم اجلموع فحذف املفعول ألن العرب تسمي اجليش مجعا 
أي فكونوا خائفني منهم مث انه تعاىل أخرب أن املسلمني ملا مسعوا هذا الكالم مل يلتفتوا اليه ومل يقيموا له وزنا فقال 

  تعاىل فََزادَُهْم إَِمياناً وفيه مسائل
ول عائد إىل الذين ذكروا هذه التخويفات والثاين املسألة األوىل الضمري يف قوله فََزادَُهُم إىل ماذا يعود فيه قوالن األ

أنه عائد إىل نفس قوهلم والتقدير فزادهم ذلك القول إميانا وإمنا حسنت هذه االضافة ألن هذه الزيادة يف االميان ملا 
ْم ُدعَاِئى حصلت عند مساع هذا القول حسنت إضافتها إىل هذا القول وإىل هذا القائل ونظريه قوله تعاىل فَلَْم َيزِْدُه

  ) ٤٢فاطر ( وقوله تعاىل فَلَمَّا َجاءُهْم َنِذيٌر مَّا َزادَُهْم إِالَّ ُنفُوراً )  ٦نوح ( إِالَّ ِفرَاراً 
املسألة الثانية املراد بالزيادة يف االميان أهنم ملا مسعوا هذا الكالم املخوف مل يلتفتوا اليه بل حدث يف قلوهبم عزم 

  يف كل ما يأمر به وينهي عنه ثقل) صلى اهللا عليه وسلم ( وعلى طاعة الرسول متأكد على حماربة الكفار 

ذلك أو خف ألنه قد كان فيهم من به جراحات عظيمة وكانوا حمتاجني إىل املداوة وحدث يف قلوهبم وثوق بأن اهللا 
  إَِمياناً ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم يف هذه احملاربة فهذا هو املراد من قوله تعاىل فََزادَُهْم

املسألة الثالثة الذين يقولون ان االميان عبارة ال عن التصديق بل عن الطاعات وإنه يقبل الزيادة والنقصان احتجوا 
هبذه اآلية فانه تعاىل نص على وقوع الزيادة والذين ال يقولون هبذا القول قالوا الزيادة إمنا وقعت يف مراتب االميان 

  الزيادة يف االميان جمازا ويف شعائره فصح القول بوقوع
املسألة الرابعة هذه الواقعة تدل داللة ظاهرة على أن الكل بقضاء اهللا وقدره وذلك ألن املسلمني كانوا قد اهنزموا 
من املشركني يوم أحد والعادة جارية بأنه إذا اهنزم أحد اخلصمني عن اآلخر فانه حيصل يف قلب الغالب قوة وشدة 

غلوب انكسار وضعف مث انه سبحانه قلب القضية ههنا فأودع قلوب الغالبني وهم املشركون استيالء ويف قلب امل
اخلوف والرعب وأودع قلوب املغلوبني القوة واحلمية والصالبة وذلك يدل على أن الدواعي والصوارف من اهللا 

  تعاىل وإهنا مىت حدثت يف القلوب وقعت األفعال على وفقها
َحْسبَُنا اللَُّه َونِْعَم الَْوِكيلُ واملراد أهنم كلما ازدادوا إميانا يف قلوهبم أظهروا ما يطابقه فقالوا حسبنا مث قال تعاىل َوقَالُواْ 

  اهللا ونعم الوكيل قال ابن االنباري َحْسُبَنا اللَُّه أي كافينا اهللا ومثله قول امرىء القيس
  وحسبك من غىن شبع وري

  ففيه أقوال أحدها أنه الكفيل قال الشاعر) الوكيل ( أي يكفيك الشبع والري وأما 
  ذكرت أبا أروى فبت كأنين برد األمور املاضيات وكيل



سبيلها ) نعم ( اراد كأنين برد األمور كفيل الثاين قال الفراء الوكيل الكايف والذي يدل على صحة هذا القول أن 
لرازق وخالقنا اهللا ونعم اخلالق وهذا أحسن من قول أن يكون الذي بعدها موافقاً للذي قبلها تقول رازقنا اهللا ونعم ا

من يقول خالقنا اهللا ونعم الرازق فكذا ههنا تقدير اآلية يكفينا اهللا ونعم الكايف الثالث الوكيل فعيل مبعىن مفعول 
كون وهو املوكول اليه والكايف والكفيل جيوز أن يسمى وكيال ألن الكايف يكون األمر موكوال إليه وكذا الكفيل ي

  األمر موكوال إليه
خرج واملعىن وخرجوا فانقلبوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث قال تعاىل فَاْنقَلَُبواْ بِنِْعَمةٍ  ّمَن اللَِّه َوفَْضلٍ وذلك أن النيب 

انفلق أي فضرب ف)  ٦٣الشعراء ( فحذف اخلروج ألن االنقالب يدل عليه كقوله أَِن اضْرِب بَّعَصاَك الَْبْحَر فَانفَلََق 
وقوله بِنِْعَمةٍ  ّمَن اللَِّه َوفَْضلٍ قال جماهد والسدي النعمة ههنا العافية والفضل التجارة وقيل النعمة منافع الدنيا 

والفضل ثواب اآلخرة وقوله لَّْم َيْمَسسُْهْم ُسوء مل يصبهم قتل وال جراح يف قول اجلميع َواتََّبُعواْ رِضْوانَ اللَّهِ يف 
للَُّه ذُو فَْضلٍ َعظِيمٍ قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا ويف ذلك إلقاء احلسرة يف قلوب املتخلفني طاعة رسوله َوا

عنهم وإظهار خلطأ رأيهم حيث حرموا أنفسهم مما فاز به هؤالء وروي أهنم قالوا هل يكون هذا غزوا فأعطاهم اهللا 
  ثواب الغزو ورضي عنهم

الواقدي إىل ختصيص اآلية األوىل بواقعة محراء األسد واآلية الثانية ببدر  واعلم أن أهل املغازي اختلفوا فذهب
الصغرى ومنهم من جيعل اآليتني يف وقعة بدر الصغرى واألول أوىل ألن قوله تعاىل ِمن َبْعِد َما أَصَابَُهُم الْقَْرُح كأنه 

من وقت إصابة القرح ملسه والقول  يدل على قرب عهد بالقرح فاملدح فيه أكثر من املدح على اخلروج على العدو
اآلخر أيضا حمتمل والقرح على هذا القول جيب أن يفسر باهلزمية فكأنه قيل إن الذين اهنزموا مث أحسنوا األعمال 

بالتوبة واتقوا اهللا يف سائر أمورهم مث استجابوا هللا وللرسسول عازمني على الثواب موطنني أنفسهم على لقاء العدو 
م كثرة مجوعهم مل يفتروا ومل يفشلوا وتوكلوا على اهللا ورضوا به كافياً ومعيناً فلهم أجر عظيم ال حبيث ملا بلغه

  حيجبهم عنه ما كان منهم من اهلزمية إذ كانوا قد تابوا عنها واهللا أعلم
  مُّْؤِمنَِني إِنََّما ذاِلكُُم الشَّيْطَانُ ُيَخوُِّف أَْوِلَياَءُه فَالَ َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن إِن كُنُتْم

اعلم أن قوله الشَّْيطَانِ خرب ذاِلكُْم مبعىن امنا ذلكم املثبط هو الشيطان كَاُنواْ أَْوِلَياءُه مجلة مستأنفة بيان لتثبيطه أو 
الشَّْيطَاِن صفة السم االشارة و ُيَخّوُف اخلرب واملراد بالشيطان الركب وقيل نعيم بن مسعود ومسي شبطاناً لعتوه 

  وقيل هو الشيطان خيوف بالوسوسة)  ١١٢األنعام ( الكفر كقوله َشَياِطنيَ اِإلْنسِ وَالْجِّن  ومترده يف
أما قوله تعاىل ُيَخّوفُ أَْوِلَياءُه ففيه سؤال وهو أن الذين مساهم اهللا بالشيطان إمنا خوفوا املؤمنني فما معىن قوله 

ه ثالثة أوجه األول تقدير الكالم ذلكم الشيطان خيوفكم بأوليائه الشَّْيطَانُ ُيَخّوُف أَْوِلَياءُه واملفسرون ذكروا في
القصص ( فحذف املفعول الثاين وحذف اجلار ومثال حذف املفعول الثاين قوله تعاىل فَإِذَا ِخفِْت َعلَْيِه فَأَلِْقيِه ِفى الَيّم 

معناه لينذركم ببأس )  ٢الكهف ( َشدِيًدا  أي فاذا خفت عليه فرعون ومثال حذف اجلار قوله تعاىل لُِّيْنِذَر بَأًْسا)  ٧
أي لينذركم بيوم التالق وهذا قول الفراء والزجاج وأيب علي قالوا ويدل )  ١٥غافر ( وقوله ِلُينِذَر َيْوَم التَّالَقِ 

  عليه قراءة أيب بن كعب خيوفكم بأوليائه
وفكم أولياءه فحذف املفعول األول كما القول الثاين أن هذا على قول القائل خوفت زيدا عمرا وتقدير اآلية خي

تقول أعطيت األموال أي أعطيت القوم األموال قال ابن االنباري وهذا أوىل من ادعاء جار ال دليل عليه وقوله 
يتعدى إىل  ِعَوَجا قَيِّماً لُِّيْنِذَر بَأًْسا أي لينذركم بأساً وقوله ِليُنِذرَ َيْوَم التَّالَقِ أي لينذركم يوم التالق والتخويف

مفعولني من غري حرف جر تقول خاف زيد القتال وخوفته القتال وهذا الوجه يدل عليه قراءة ابن مسعود كَانُواْ 



  أَْوِلَياءُه
القول الثالث أن معىن اآلية خيوف أولياءه املنافقني ليقعدوا عن قتال املشركني واملعىن الشيطان خيوف أولياءه الذين 

فأما أولياء اهللا فاهنم ال خيافونه إذا خوفهم وال ينقادون ألمره ومراده منهم وهذا قول احلسن يطيعونه ويؤثرون أمره 
والسدي فالقول األول فيه حمذوفان والثاين فيه حمذوف واحد والثالث ال حذف فيه وأما األولياء فهم املشركون 

  والكفار وقوله فَالَ َتَخافُوُهْم الكناية يف القولني األولني عائدة

فَالَ َتَخافُوُهمْ )  ١٧٣آل عمران ( إىل األولياء ويف القول الثالث عائدة إىل النَّاسِ يف قوله إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُواْ لَكُْم 
فتقعدوا عن القتال وجتنبوا َوَخافُوِن فجاهدوا مع رسويل وسارعوا إىل ما يأمركم به إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني يعين أن االميان 

  ن تؤثروا خوف اهللا على خوف الناسيقتضي أ
لَُهْم حَظّاً ِفى االٌّ ِخَرةِ  َولَُهْم  َوالَ َيْحزُنَك الَِّذيَن ُيسَارُِعونَ ِفى الْكُفْرِ إِنَُّهمْ لَن َيُضرُّواْ اللََّه َشْيئاً ُيرِيُد اللَُّه أَالَّ َيْجَعلَ

  َعذَاٌب َعظِيٌم
  فيه مسائل

َك بضم الياء وكسر الزاي وكذلك يف مجيع ما يف القرآن إال قوله الَ َيْحُزنُُهُم الْفََزُع املسألة األوىل قرأ نافع َيحُْزن
يف سورة األنبياء فانه فتح الياء وضم الزاي والباقون كلهم بفتح الياء وضم الزاي قال )  ١٠٣األنبياء ( االْكَْبُر 

جة نافع أهنما لغتان يقال حزن حيزن كنصر ينصر االزهري اللغة اجليدة حزنه حيزنه على ما قرأ به أكثر القراء وح
  وأحزن حيزن كأكرم يكرم لغتان

املسألة الثانية اختلفوا يف سبب نزول اآلية على وجوه األول أهنا نزلت يف كفار قريش واهللا تعاىل جعل رسوله آمنا 
م هبذا الصنيع إمنا يضرون من شرهم واملعىن ال حيزنك من يسارع يف الكفر بأن يقصد مجع العساكر حملاربتك فاهن

أنفسهم وال يضرون اهللا وال بد من محل ذلك على أهنم لن يضروا النيب وأصحابه من املؤمنني شيئا واذا محل على 
ذلك فال بد من محله على ضرر خمصوص ألن من املشهور أهنم بعد ذلك أحلقوا أنواعا من الضرر بالنيب عليه الصالة 

ك حمموال على أن مقصودهم من مجع العساكر إبطال هذا الدين وإزالة هذه الشريعة والسالم واألوىل أن يكون ذل
وهذا املقصود ال حيصل هلم بل يضمحل أمرهم وتزول شوكتهم ويعظم أمرك ويعلو شأنك الثاين أهنا نزلت يف 

ظفر أو بسبب أهنم املنافقني ومسارعتهم هي أهنم كانوا خيوفون املؤمنني بسبب وقعة أحد ويؤيسوهنم من النصرة وال
كانوا يقولون ان حممداً طالب ملك فتارة يكون األمر له وتارة عليه ولو كان رسوال من عند اهللا ما غلب وهذا كان 

ينفر املسلمني عن اإلسالم فكان الرسول حيزن بسببه قال بعضهم ان قوما من الكفار أسلموا مث ارتدوا خوفا من 
بذلك السبب فانه عليه السالم ظن أهنم بسبب تلك ) ى اهللا عليه وسلم صل( قريش فوقع الغم يف قلب الرسول 

الردة يلحقون به مضرة فبني اهللا أن ردهتم ال تؤثر يف حلوق ضرر بك قال القاضي وميكن أن يقوي هذا الوجه بأمور 
ان الثاين أن األول أن املستمر على الكفر ال يوصف بانه يسارع يف الكفر وإمنا يوصف بذلك من يكفر بعد االمي

إرادته تعاىل أن ال جيعل هلم حظاً يف اآلخرة ال يليق إال مبن قد آمن فاستوجب ذلك مث أحبط الثالث أن احلزن إمنا 
صلى اهللا ( االنتفاع بامياهنم مث كفروا حزن ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكون على فوات أمر مقصود فلما قدر النيب 

   هبم فآمنه اهللا من ذلك وعرفه أن وجود إمياهنم كعدمه يف أن أحواله ال تتغريعند ذلك لفوات التكثري) عليه وسلم 
) صلى اهللا عليه وسلم ( القول الرابع أن املراد رؤساء اليهود كعب بن األشرف وأصحابه الذين كتموا صفة حممد 

  ملتاع



قوله تعاىل قَدِيٌر يأَيَُّها الرَّسُولُ الَ  الدنيا قال القفال رمحه اهللا وال يبعد محل اآلية على مجيع أصناف الكفار بدليل
فدلت هذه اآلية على أن حزنه كان )  ٤١املائدة ( َيْحزُنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفى الْكُفْرِ إىل قوله َوِمَن الَِّذيَن ِهاُدواْ 

  حاصال من كل هؤالء الكفار
  ومعصية العاصي طاعة فكيف هنى اهللا عن الطاعةاملسألة الثالثة يف اآلية سؤال وهو أن احلزن على كفر الكافر 

واجلواب من وجهني األول أنه كان يفرط ويسرف يف احلزن على كفر قومه حىت كاد يؤدي ذلك إىل حلوق الضرر 
ين أن الثا)  ٨فاطر ( به فنهاه اهللا تعاىل عن االسراف فيه أال ترى إىل قوله تعاىل فَالَ َتذَْهْب َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحسَراٍت 

املعىن ال حيزنوك خبوف أن يضروك ويعينوا عليك أال ترى إىل قوله إِنَُّهْم لَن َيُضرُّواْ اللََّه شَْيئاً يعين أهنم ال يضرون 
  مبسارعتهم يف الكفر غري أنفسهم وال يعود وبال ذلك على غريهم ألبتة

ضروا النيب وأصحابه شيئاً وقال عطاء يريد لن يضروا أولياء اهللا مث قال إِنَُّهْم لَن َيُضرُّواْ اللََّه َشْيئاً واملعىن أهنم لن ي
  شيئاً

  مث قال تعاىل يُرِيُد اللَُّه أَالَّ َيجَْعلَ لَُهْم َحظّاً ِفى االِْخَرةِ  وفيه مسائل
يد االخبار املسألة األوىل أنه رد على املعتزلة وتنصيص على أن اخلري والشر بارادة اهللا تعاىل قال القاضي املراد أنه ير

  بذلك واحلكم به
واعلم أن هذا اجلواب ضعيف من وجهني األول أنه عدول عن الظاهر والثاين بتقدير أن يكون األمر كما قال لكن 

  االتيان بضد ما أخرب اهللا عنه وحكم به حمال فيعود االشكال
ز واآلية دالة على قول أصحابنا ألنه قال املسألة الثانية قالت املعتزلة االرادة ال تتعلق بالعدم وقال أصحابنا ذلك جائ

ما أراد  ُيرِيُد اللَُّه أَن ال َيْجَعلَ لَُهْم حَظّاً ِفى االِْخَرةِ  فبني أن إرادته متعلقة هبذا العدم قالت املعتزلة املعىن أنه تعاىل
  قلنا هذا عدول عن الظاهر)  ١٨٥البقرة ( ذلك كما قال َوالَ ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر 

ملسألة الثالثة اآلية تدل على أن النكرة يف موضع النفي تعم إذ لو مل حيصل العموم مل حيصل هتديد الكفار هبذه اآلية ا
مث قال َولَُهْم َعذَاٌب عِظيٌم وهذا كالم مبتدأ واملعىن أنه كما الحظ هلم البتة من منافع اآلخرة فلهم احلظ العظيم من 

  مضار اآلخرة
  رَُواْ الْكُفَْر بِاِإلَمياِن لَن َيُضرُّواْ اللََّه َشيْئاً َوهلُْم َعذَاٌب أَِليٌمإِنَّ الَِّذيَن اْشَت

اعلم أنا لو محلنا اآلية األوىل على املنافقني واليهود ومحلنا هذه اآلية على املرتدين ال يبعد أيضا محل اآلية األوىل على 
صلى اهللا عليه ( باالميان منهم أهنم كانوا يعرفون النيب  املرتدين ومحل هذه اآلية على اليهود ومعىن اشتراء الكفر

  ويؤمنون به قبل مبعثه ويستنصرون به على أعدائهم فلما بعث كفروا به وتركوا ما) وسلم 

كانوا عليه فكأهنم أعطوا االميان وأخذوا الكفر بدال عنه كما يفعل املشتري من إعطاء شيء وأخذ غريه بدال عنه 
هذه اآلية على املنافقني وذلك ألهنم مىت كانوا مع املؤمنني أظهروا االميان فاذا خلوا إىل  وال يبعد أيضا محل

  شياطينهم كفروا وتركوا االميان فكان ذلك كأهنم اشتروا الكفر باالميان
وقال يف )  ١٧٦آل عمران ( َشْيئاً واعلم أنه تعاىل قال يف اآلية األوىل إِنَّ الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفى الْكُفْرِ لَن َيضُرُّواْ اللََّه 

أن الذين اشتروا  هذه اآلية إِنَّ الَِّذيَن اْشَتَرُواْ الْكُفَْر بِاإلميَاِن لَن َيُضرُّواْ اللََّه َشْيئاً والفائدة يف هذا التكرار أمور أحدها
ى شدة االضطراب وضعف الكفر باالميان ال شك أهنم كانوا كافرين أوال مث آمنوا مث كفروا بعد ذلك وهذا يدل عل

الرأي وقلة الثبات ومثل هذا االنسان ال خوف منه وال هيبة له وال قدرة له البتة على احلاق الضرر بالغري وثانيها أن 
أمر الدين أهم األمور وأعظمها ومثل هذا مما ال يقدم االنسان فيه على الفعل أو على الترك إال بعد إمعان النظر 



دمون على الفعل أو على الترك يف مثل هذا املهم العظيم بأهون األسباب وأضعف املوجبات وكثرة الفكر وهؤالء يق
وذلك يدل على قلة عقلهم وشدة محاقتهم فامثال هؤالء ال يلتفت العاقل اليهم وثالثها ان أكثرهم إمنا ينازعونك يف 

ومن كان عقله هذا القدر وهو أنه يبيع الدين ال بناء على الشبهات بل بناء على احلسد واملنازعة يف منصب الدنيا 
بالقليل من الدنيا السعادة العظيمة يف اآلخرة كان يف غاية احلماقة ومثله ال يقدر يف إحلاق الضرر بالغري فهذا هو 

  الفائدة يف إعادة هذه اآلية واهللا أعلم مبراده
  الًّنفُِسهِمْ إِنََّما ُنْمِلى لَُهْم ِلَيزَْداُدوا إِثَْماً وَلَْهُم َعذَاٌب مُّهٌِني َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ أَنََّما ُنْمِلى لَُهْم َخْيٌر

أهنم إمنا ثبطوهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل حكى عن الذين ذهبوا إىل املدينة لتثبيط أصحاب النيب 
ني أن أقوال هؤالء الشياطني ال يقبلها املؤمن وال ألهنم خوفوهم بأن يقتلوا كما قتل املسلمون يوم أحد واهللا تعاىل ب

يلتفت اليها وإمنا الواجب على املؤمن أن يعتمد على فضل اهللا مث بني يف هذه اآلية أن بقاء هؤالء املتخلفني ليس 
امة خريا من قتل أولئك الذين قتلوا بأحد ألن هذا البقاء صار وسيلة اىل اخلزي يف الدنيا والعقاب الدائم يف القي

وقتل أولئك الذين قتلوا يوم أحد صار وسيلة إىل الثناء اجلميل يف الدنيا والثواب اجلزيل يف اآلخرة فترغيب أولئك 
  املثبطني يف مثل هذه احلياة وتنفريهم عن مثل ذلك القتل ال يقبله إال جاهل فهذا بيان وجه النظم ويف اآلية مسائل

الَ )  ١٨آل عمران ( َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ املسألة األوىل قرأ ابن كثري وأبو عمرو 
يف األربعة بالتاء وضم الباء يف قوله َتْحَسبَنَُّهْم وقرأ نافع )  ١٨٨آل عمران ( َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَفَْرُحونَ فَالَ َتْحَسبَنَُّهْم 

له فَالَ َتْحسََبنَُّهْم فانه بالتاء وقرأ محزة كلها بالتاء واختالف القراء يف فتح السني وكسرها وابن عامر بالياء إال قو
  قدمناه يف سورة البقرة أما الذين قرأوا بالياء املنقطة من حتت

وقوله فقوله َيْحَسَبنَّ فعل وقوله الَِّذيَن كَفَرُواْ فاعل يقتضي مفعولني أو مفعوال يسد مسد مفعولني حنو حسبت 
حسبت أن زيدا منطلق وحسبت أن يقوم عمرو فقوله يف اآلية أَنََّما ُنْمِلى لَُهمْ َخْيٌر ِالنفُسِهِْم يسد مسد املفعولني 

وأما قراءة محزة بالتاء املنقطة من فوق فأحسن ما )  ٤٤الفرقان ( ونظريه قوله تعاىل أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْثََرُهمْ َيْسَمُعونَ 
ذكره الزجاج وهو أن الَِّذيَن كَفَُرواْ نصب بأنه املفعول االول و أَنََّما ُنْمِلى لَُهْم بدل عنه و َخْيرٌ ِالنفُِسهِمْ  قيل فيه ما

مع الفعل بدال من ) أن ( هو املفعول الثاين والتقدير وال حتسنب يا حممد إمالء الذين كفروا خريا هلم ومثله مما جعل 
  فقوله أَنََّها لَكُْم بدل من إحدى الطائفتني)  ٧األنفال ( ِعدُكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ أَنََّها لَكُْم املفعول قوله تعاىل وَإِذْ َي

يف قوله إِنََّما حيتمل وجهني أحدمها أن يكون مبعىن الذي فيكون التقدير ال حتسنب الذين كفروا ) ما ( املسألة الثانية 
ألنه جيوز حذف اهلاء من صلة الذي كقولك الذي رأيت زيد ) منلي ( وحذف اهلاء من  أن الذين منليه خري ألنفسهم

  مع ما بعدها يف تقدير املصدر والتقدير ال حتسنب الذين كفروا أن إمالئي هلم خري) ما ( واآلخر أن يقال 
علم اخلط أن تكتب مصدرية وإذا كان كذلك فكان حقها يف قياس ) ما ) ( الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 

مفصولة ولكنها وقعت يف مصحف عثمان متصلة واتباع خط املصاحف لذلك املصحف واجب وأما يف قوله أَنََّما 
  ُنْمِلى لَُهْم فههنا جيب أن تكون متصلة الهنا كافة خبالف األوىل

محه اهللا واشتقاقه من امللوة وهي نطيل ونؤخر واالمالء االمهال والتأخري قال الواحدي ر) منلي ( املسألة الرابعة معىن 
املدة من الزمان يقال ملوت من الدهر ملوة وملوة ومالوة ومالوة مبعىن واحد قال االصمعي يقال أملى عليه الزمان 

  أي طال وأملى له أي طول له وأمهله قال أبو عبيدة ومنه املال لألرض الواسعة الطويلة وامللوان الليل والنهار
احتج أصحابنا هبذه اآلية يف مسألة القضاء والقدر من وجوه األول أن هذا االمالء عبارة عن اطالة املسألة اخلامسة 

املدة وهي ال شك أهنا من فعل اهللا تعاىل واآلية نص يف بيان أن هذا االمالء ليس خبري وهذا يدل على أنه سبحانه 



المالء هو أن يزدادوا االمث والبغي والعدوان وذلك فاعل اخلري والشر الثاين أنه تعاىل نص على أن املقصود من هذا ا
يدل على أن الكفر واملعاصي بارادة اهللا مث إنه تعاىل أكد ذلك بقوله َولَْهُم َعذَاٌب مُّهِنيٌ أي إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثا 

حيصلون إال على ازدياد  وليكون هلم عذاب مهني الثالث أنه تعاىل أخرب عنهم أهنم ال خري هلم يف هذا االمالء أهنم ال
البغي والطغيان واالتيان خبالف خمرب اهللا تعاىل مع بقاء ذلك اخلري مجع بني النقيضني وهو حمال وإذا مل يكونوا قادرين 

  مع ذلك االمالء على اخلري والطاعة مع أهنم مكلفون بذلك لزم يف نفسه بطالن مذهب القوم قالت املعتزلة
اد من هذه اآلية أن هذا االمالء ليس خبري إمنا املراد أن هذا االمالء ليس خريا هلم من أن أما الوجه األول فليس املر

ميوتوا كما مات الشهداء يوم أحد ألن كل هذه اآليات يف شأن أحد ويف تثبيط املنافقني املؤمنني عن اجلهاد على ما 
نيا وإمالءه هلم ليس خبري هلم من أن ميوتوا كموت تقدم شرحه يف اآليات املتقدمة فبني تعاىل أن إبقاء الكافرين يف الد

  الشهداء وال يلزم من نفي كون هذا االمالء أكثر خريية من ذلك القتل أن ال يكون هذا االمالء يف نفسه خريا

 وأما الوجه الثاين فقد قالوا ليس املراد من اآلية أن الغرض من االمالء إقدامهم على الكفر والفسق بدليل قوله تعاىل
النساء ( وقوله َوَما أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ إالَّ ِلُيطَاَع بِإِذِْن اللَِّه )  ٥٦الذاريات ( َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ َواِإلنسَ إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن 

لُ ِفْرَعْونَ بل اآلية حتتمل وجوها من التأويل أحدها أن حتمل هذه الالم على الم العاقبة كقوله تعاىل فَالَْتقَطَُه ءا)  ٦٤
وقوله َوَجَعلُواْ للَِّه أَنَداًدا )  ١٧٩األعراف ( وقوله َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجهَنََّم )  ٨القصص ( ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً 

ظيت وهم ما فعلوا ذلك لطلب االضالل بل لطلب االهتداء ويقال ما كانت موع)  ٣٠إبراهيم ( لُّيِضلُّواْ َعن َسبِيِلِه 
لك إال لزيادة يف متاديك يف الفسق إذا كانت عاقبة املوعظة ذلك وثانيها أن يكون الكالم على التقدمي والتأخري 

والتقدير وال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم ليزدادوا إمثا إمنا منلي هلم خري ألنفسهم وثالثها أنه تعاىل ملا أمهلهم مع 
المهال إال متاديا يف الغي والطغيان أشبه هذا حال من فعل االمالء هلذا الغرض علمه بأهنم ال يزدادون عند هذا ا

واملشاهبة أحد أسباب حسن اجملاز ورابعها وهو السؤال الذي ذكرته للقوم وهو أن الالم يف قوله لَِيْزدَاُدواْ إِثَْماً غري 
عليل أفعال اهللا باألغراض وأما على قولنا حممول على الغرض بامجاع األمة أما على قول أهل السنة فألهنم حييلون ت

فألنا ال نقول بأن فعل اهللا معلل بغرض التعب وااليالم بل عندنا أنه تعاىل مل يفعل فعال إال لغرض االحسان واذا كان 
كذلك فقد حصل االمجاع على أن هذه الالم غري حممولة على التعليل والغرض وعند هذا يسقط ما ذكرمت من 

بعد هذا قول القائل ما املراد من هذه الالم غري ملتفت اليه ألن املستدل إمنا بىن استدالله على أن هذه  االستدالل مث
  الالم للتعليل فاذا بطل ذلك سقط استدالله

وأما الوجه الثالث وهو االخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لو منع العبد من الفعل ملنع اهللا منه ويلزم أن يكون اهللا 
  ال خمتارا وهو باالمجاع باطلموجباً 

وليس واجلواب عن األول أن قوله َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ أَنََّما ُنْمِلى لَُهْم َخْيٌر معناه نفي اخلريية يف نفس األمر 
ذكر اهللا معناه أنه ليس خريا من شيء آخر ألن بناء املبالغة ال جيوز ذكره إال عند ذكر الراجح واملرجوح فلما مل ي

  ههنا إال أحد األمرين عرفنا أنه لنفي اخلريية ال لنفي كونه خريا من شيء آخر
رَّسُولٍ إالَّ  وأما السؤال الثاين وهو متسكهم بقوله َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن وبقوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا ِمن

  ) ٦٤النساء ( ِلُيطَاَع 
  اآلية اليت متسكنا هبا خاص واآلية اليت ذكرمتوها عام واخلاص مقدم على العام فجوابه أن

وأما السؤال الثالث وهو محل الالم على الم العاقبة فهو عدول عن الظاهر وأيضاً فان الربهان العقلي يبطله ألنه 
ب احلصول ألن حصول معلوم تعاىل ملا علم أهنم ال بد وأن يصريوا موصوفني بازدياد الغي والطغيان كان ذلك واج



اهللا واجب وعدم حصوله حمال وإرادة احملال حمال فيمتنع أن يريد منهم االميان وجيب أن يريد منهم ازدياد الغي 
  والطغيان وحينئذ ثبت أن املقصود هو التعليل وأنه ال جيوز املصري إىل الم العاقبة

  وأما السؤال الرابع وهو التقدمي والتأخري
  من ثالثة أوجه أحدها أن التقدمي والتأخري ترك للظاهر وثانيها قال الواحدي فاجلواب عنه
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

وقراءة إِنََّما ُنْمِلى لَُهْم ِليَْزَداُدواْ ) إمنا ( رمحه اهللا هذا إمنا حيسن لو جازت قراءة أَنََّما ُنْمِلى لَُهْم َخْيرٌ ِالنفُِسهِمْ بكسر 
اً بالفتح ومل توجد هذه القراءة ألبتة وثالثها أنا بينا بالربهان القاطع العقلي أنه جيب أن يكون مراد اهللا من هذا إِثَْم

االمالء حصول الطغيان ال حصول االميان فالقول بالتقدمي والتأخري ترك للظاهر والتزام ملا هو على خالف الربهان 
  القاطع

  لالم ال ميكن محلها على التعليلوأما السؤال اخلامس وهو قوله هذه ا
فجوابه أن عندنا ميتنع تعليل أفعال اهللا لغرض يصدر من العباد فأما أن يفعل تعاىل فعال ليحصل منه شيء آخر فهذا 

ري هلم غري ممتنع وأيضاً قوله إِنََّما ُنْمِلى لَُهْم ِلَيزَْداُدواْ إِثَْماً تنصيص على أنه ليس املقصود من هذا االمالء إيصال اخل
  واالحسان اليهم والقوم ال يقولون بذلك فتصري اآلية حجة عليهم من هذا الوجه

  وأما السؤال السادس وهو املعارضة بفعل اهللا تعاىل
فاجلواب أن تأثري قدرة اهللا يف إجياد احملدثات متقدم على تعلق علمه بعدمه فلم ميكن أن يكون العلم مانعاً عن القدرة 

تأثري قدرته يف إجياد الفعل متأخر عن تعلق علم اهللا بعدمه فصلح أن يكون هذا العلم مانعاً للعبد أما يف حق العبد ف
  عن الفعل فهذا متام املناظرة يف هذه اآلية

املسألة السادسة اتفق أصحابنا أنه ليس هللا تعاىل يف حق الكافر شيء من النعم الدينية وهل له يف حقه شيء من النعم 
فيه قول أصحابنا فالذين قالوا ليس له يف حقه شيء من النعم الدنيوية متسكوا هبذه اآلية وقالوا هذه الدنيوية اختلف 

اآلية دالة على أن أطالة العمر وإيصاله اىل مراداته يف الدنيا ليس شيء منها نعمة النه تعاىل نص على أن شيئاً من 
خبيصا مسموما فانه ال يعد ذلك اال طعام إنعاما فاذا  ذلك ليس خبري والعقل أيضا يقرره وذلك الن من أطعم إنسانا

كان املقصود من إعطاء نعم الدنيا عقاب اآلخرة مل يكن شيء منها نعمة حقيقة وأما اآليات الواردة يف تكثري النعم 
اآليات يف حق الكفار فهي حممولة على ما يكون نعما يف الظاهر وانه ال طريق إىل التوفيق بني هذه اآلية وبني تلك 

  اال أن نقول تلك النعم نعم يف الظاهر ولكنها نقم وآفات يف احلقيقة واهللا أعلم
للَُّه ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الَْغْيبِ وَلَِكنَّ مَّا كَانَ اللَُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمنَِني َعلَى َمآ أَنُتْم َعلَْيِه َحتَّى َيِميَز الَْخبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ َوَما كَانَ ا

  ِظيٌمللََّه َيْجتَبِى ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشآُء فَأاِمنُواْ بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوإِن ُتؤِْمُنواْ وََتتَّقُواْ فَلَكُمْ أَْجٌر َعا
اعلم أن هذه اآلية من بقية الكالم يف قصة أحد فأخرب تعاىل ان االحوال اليت وقعت يف تلك احلادثة من القتل 

اياهم مع ما كان هبم من اجلراحات اىل اخلروج لطلب العدو مث ) صلى اهللا عليه وسلم  (واهلزمية مث دعاء النيب 
  دعائه اياهم مرة أخرى اىل بدر الصغرى ملوعد أيب سفيان فأخرب تعاىل أن كل هذه األحوال

بطوا وزهدوا صار دليال على امتياز املؤمن من املنافق الن املنافقني خافوا ورجعوا ومشتوا بكثرة القتلى منكم مث ث
املؤمنني عن العود اىل اجلهاد فأخرب سبحانه وتعاىل أنه ال جيوز يف حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختالط 

املنافقني بكم وإظهارهم أهنم منكم ومن أهل االميان بل كان جيب يف حكمته إلقاء هذه احلوادث والوقائع حىت 
  آلية مسائلحيصل هذا االمتياز فهذا وجه النظم ويف ا



املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي َحتَّى َيِميَز الَْخبِيثَ بالتشديد وكذلك يف االفعال والباقون َيمِيَز بالتخفيف وفتح 
الياء األوىل وكسر امليم وسكون الياء األخرية قال الواحدي رمحه اهللا ومها لغتان يقال مزت الشيء بعضه من بعض 

وحجة من قرأ بالتخفيف وفتح ) من ماز أذى عن طريق فهو له صدقة ( متييزاً ومنه احلديث فأنا أميزه ميزا او أميزه 
الباء أن امليز يفيد فائدة التمييز وهو أخف يف اللفظ فكان أوىل وحكى أبو زيد عن أيب عمرو أنه كان يقول التشديد 

زَ الَْخبِيثَ ِمَن الطَّّيبِ فذكر شيئني وهذا كما للكثرة فاما واحد من واحد فيميز بالتخفيف واهللا تعاىل قال حَتَّى َيِمي
وهو مطاوع امليز وحجة من قرأ )  ٥٩ي س ( قال بعضهم يف الفرق والتفريق وأيضا قال تعاىل َواْمتَاُزواْ الَْيْوَم 

واخلبيث  بالتشديد أن التشديد للتكثري واملبالغة ويف املؤمنني واملنافقني كثرة فلفظ التمييز ههنا أوىل ولفظ الطيب
  وان كان مفردا إال أنه للجنس فاملراد هبما مجيع املؤمنني واملنافقني ال اثنان منهما

املسألة الثانية قد ذكرنا أن معىن اآلية ما كان اهللا ليذركم يا معشر املؤمنني على ما أنتم عليه من اختالط املؤمن 
ملؤمن واختلفوا بأي شيء ميز بينهم وذكروا وجوها باملنافق واشباهه حىت مييز اخلبيث من الطيب أي املنافق من ا

صلى اهللا عليه ( أحدها بالقاء احملن واملصائب والقتل واهلزمية فمن كان مؤمنا ثبت على إميانه وعلى تصديق الرسول 
م ومن كان منافقا ظهر نفاقه وكفره وثانيها أن اهللا وعد بنصرة املؤمنني وإذالل الكافرين فلما قوي اإلسال) وسلم 

عظمت دولته وذل الكفر وأهله وعند ذلك حصل هذا االمتياز وثالثها القرائن الدالة على ذلك مثل ان املسلمني 
  كانوا يفرحون بنصرة اإلسالم وقوته واملنافقني كانوا يغتمون بسبب ذلك

لكفر منهم ينفي املسألة الثالثة ههنا سأل وهو أن هذا التمييز إن ظهر وانكشف فقد ظهر كفر املنافقني وظهور ا
  كوهنم منافقني وان مل يظهر مل حيصل موعود اهللا

  وجوابه أنه ظهر حبيث يفيد االمتياز الظين ال االمتياز القطعي
نه ال مث قال تعاىل َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيطْلَِعكُْم َعلَى الَْغْيبِ معناه أنه سبحانه حكم بأن يظهر هذا التمييز مث بني هبذه اآلية أ

ن حيصل ذلك التمييز بأن يطلعكم اهللا على غيبه فيقول إن فالنا منافق وفالنا مؤمن وفالنا من أهل اجلنة جيوز أ
وفالنا من أهل النار فان سنة اهللا جارية بأنه ال يطلع عوام الناس على غيبه بل ال سبيل لكم اىل معرفة ذلك االمتياز 

ت حىت يتميز عندها املوافق من املنافق فأما معرفة ذلك على إال باالمتحانات مثل ما ذكرنا من وقوع احملن واآلفا
سبيل االطالع من الغيب فهو من خواص األنبياء فلهذا قال وَلَِكنَّ اللََّه َيْجتَبِى ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشاء أي ولكن اهللا 

 من رسله من يشاء يصطفى من رسله من يشاء فخصهم باعالمهم أن هذا مؤمن وهذا منافق وحيتمل ولكن اهللا جيتيب
  فيمتحن خلقه بالشرائع على أيديهم حىت يتميز الفريقان باالمتحان وحيتمل أيضا أن يكون املعىن وما كان اهللا

ليجعلكم كلكم عاملني بالغيب من حيث يعلم الرسول حىت تصريوا مستغنني عن الرسول بل اهللا خيص من يشاء من 
  ء الرسلعباده بالرسالة مث يكلف الباقني طاعة هؤال

بوقوع احلوادث املكروهة يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث قال مَّا كَانَ اللَُّه واملقصود أن املنافقني طعنوا يف نبوة حممد 
قصة أحد فبني اهللا تعاىل انه كان فيها مصاحل منها متييز اخلبيث من الطيب فلما أجاب عن هذه الشبهة اليت 

يعين ملا دلت الدالئل على نبوته وهذه الشبهة اليت ذكرمتوها يف الطعن يف نبوته فقد أجبنا ذكرمتوها قال مَّا كَانَ اللَُّه 
عنها فلم يبق إال أن تؤمنوا باهللا ورسله وإمنا قال َوُرُسِلِه ومل يقل ورسوله لدقيقة وهي أن الطريق الذي به يتوصل اىل 

) صلى اهللا عليه وسلم ( وهو حاصل يف حق حممد  االقرار بنبوة أحد من األنبياء عليهم السالم ليس إال املعجز
فوجب االقرار بنبوة كل واحد من األنبياء فلهذه الدقيقة قال َوُرُسِلِه واملقصود التنبيه على أن طريق إثبات نبوة 
فقال مجيع األنبياء واحد فمن أقر بنبوة واحد منهم لزمه االقرار بنبوة الكل وملا أمرهم بذلك قرن به الوعد بالثواب 



  َوإِن ُتْؤِمنُواْ َوَتتَّقُواْ فَلَكُْم أَْجٌر َعِظيٌم وهو ظاهر
ُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه َيْوَم الِْقَياَمة َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ بَِمآ َءاَتاُهُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه ُهَو َخْيراً لَُّهْم َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُّهمْ َس

  ِمَرياثُ السََّماوَاِت واألرض وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِريِ َوللَِّه 
اعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف التحريض على بذل النفس يف اجلهاد يف اآليات املتقدمة شرع ههنا يف التحريض على بذل 

  املال يف اجلهاد وبني الوعيد الشديد ملن يبخل ببذل املال يف سبيل اهللا ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل قرأ محزة َوالَ َتْحَسَبنَّ بالتاء والباقون بالياء أما قراءة محزة بالتاء املنقطة من فوق فقال الزجاج معناه 

وال حتسنب خبل الذين يبخلون خريا هلم فحذف املضاف لداللة يبخلون عليه وأما من قرأ بالياء املنقطة من حتت ففيه 
أو ضمري أحد والتقدير وال حيسنب ) صلى اهللا عليه وسلم ( َبنَّ ضمري رسول اهللا وجهان األول أن يكون فاعل َيْحَس

رسول اهللا أو ال حيسنب أحد خبل الذين يبخلون خرياً هلم الثاين أن يكون فاعل َيْحَسَبنَّ هم الذين يبخلون وعلى هذا 
اً هلم وامنا جاز حذفه لداللة يبخلون التقدير يكون املفعول حمذوفا وتقديره وال حيسنب الذين يبخلون خبلهم هو خري

  عليه كقوله من كذب كان شراً له أي الكذب ومثله
  إذا هنى السفيه جرى إليه
  أي السفه وأنشد الفراء

  هم امللوك وأبناء امللوك هم واآلخذون به والسادة األول
  فقوله به يريد بامللك ولكنه اكتفى عنه بذكر امللوك

) يبخلون ( ُهَو َخْيراً لَُّهمْ تسميه البصريون فصال والكوفيون عماداً وذلك ألنه ملا ذكر  املسألة الثانية هو يف قوله
فهو مبنزلة ما إذا ذكر البخل فكأنه قيل وال حيسنب الذين يبخلون البخل خريا هلم وحتقيق القول فيه أن للمبتدأ 

ئد على حقيقة املبتدأ وحقيقة اخلرب فاذا كانت حقيقة وللخرب حقيقة وكون حقيقة املبتدأ موصوفا حبقيقة اخلرب أمر زا
  )هو ( هذه املوصوفية أمرا زائدا على الذاتني فال بد من صيغة ثالثة دالة على هذه املوصوفية وهي كلمة 

املسألة الثالثة اعلم أن اآلية دالة على ذم البخل بشيء من اخلريات واملنافع وذلك اخلري حيتمل أن يكون ماال وأن 
  ايكون علم

فالقول األول ان هذا الوعيد ورد على البخل باملال واملعىن ال يتومهن هؤالء البخالء أن خبلهم هو خري هلم بل هو 
قى شر هلم وذلك ألنه يبقى عقاب خبلهم عليهم وهو املراد من قوله َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه َيْوَم الِْقَياَمةِ  مع أنه ال تب

  ذا هو املراد بقوله َوِللَِّه ِمريَاثُ السََّماوَاِت وَاالْْرَضتلك األموال عليهم وه
صلى اهللا عليه ( والقول الثاين أن املراد من هذا البخل البخل بالعلم وذلك ألن اليهود كانوا يكتمون نعت حممد 

قال اهللا تعاىل  وصفته فكان ذلك الكتمان خبال يقال فالن يبخل بعلمه وال شك أن العلم فضل من اهللا تعاىل) وسلم 
مث أنه تعاىل علم اليهود والنصارى ما يف )  ١١٣النساء ( َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظيماً 

  كان ذلك خبال) صلى اهللا عليه وسلم ( التوراة واألجنيل فاذا كتموا ما يف هذين الكتابني من البشارة مببعث حممد 
علم أن القول األول أوىل ويدل عليه وجهان األول أنه تعاىل قال َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه ولو فسرنا اآلية بالعلم وا

احتجنا اىل حتمل اجملاز يف تفسري هذه اآلية ولو فسرناها باملال مل حنتج اىل اجملاز فكان هذا أوىل الثاين أنا لو محلنا هذه 
لك ترغيبا يف بذل املال يف اجلهاد فحينئذ حيصل هلذه اآلية مع ما قبلها نظم حسن ولو محلناها اآلية على املال كان ذ

  على أن اليهود كتموا ما عرفوه من التوراة انقطع النظم إال على سبيل التكلف فكان األول أوىل
يكون خبال واحتجوا عليه املسألة الرابعة أكثر العلماء على أن البخل عبارة عن منع الواجب وان منع التطوع ال 



بوجوه أحدها ان اآلية دالة على الوعيد الشديد يف البخل والوعيد ال يليق إال الواجب وثانيها أنه تعاىل ذم البخل 
وعابه ومنع التطوع ال جيوز أن يذم فاعله وأن يعاب به وثالثها وهو أنه تعاىل ال ينفك عن ترك التفضل ألنه ال هناية 

ضل وكل ما يدخل يف الوجود فهو متناه فيكون ال حمالة تاركا التفضل فلو كان ترك التفضل خبال ملقدوراته يف التف
لزم أن يكون اهللا تعاىل موصوفا بالبخل ال حمالة تعاىل اهللا عز وجل عنه علوا كبريا ورابعها قال عليه الصالة والسالم 

هذا الوصف وخامسها أنه كان لو تارك التفضل  ومعلوم أن تارك التطوع ال يليق به) وأي داء أدوأ من البخل ( 
خبيال لوجب فيمن ميلك املال كله العظيم أن ال يتخلص من البخل إال باخراج الكل وسادسها أنه تعاىل قال َوِممَّا 

م اهللا مث للتبعيض فكان املراد من هذه اآلية الذين ينفقون بعض ما رزقه) من ( وكلمة )  ٣البقرة ( َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ 
  ) ٥البقرة ( إنه تعاىل قال يف صفتهم أُْولَاِئَك َعلَى ُهًدى ّمن رَّبّهِْم َوأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

فوصفهم باهلدى والفالح ولو كان تارك التطوع خبيال مذموما ملا صح ذلك فثبت هبذه اآلية أن البخل عبارة عن 
كثرية منها انفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين يلزمه مؤنتهم ومنها ما  ترك الواجب إال أن االنفاق الواجب أقسام

يتصل بأبواب الزكاة ومنها ما إذا احتاج املسلمون إىل دفع عدو يقصد قتلهم وماهلم فههنا جيب عليهم انفاق 
مني مضطرا األموال على من يدفعه عنهم ألن ذلك جيري جمرى دفع الضرر عن النفس ومنها إذا صار أحد من املسل

فانه جيب عليه أن يدفع اليه مقدار ما يستبقي به رمقه فكل هذه االتفاقات من الواجبات وتركه من باب البخل واهللا 
  أعلم

  مث قال تعاىل َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه َيْوَم الِْقَياَمةِ  وفيه مسائل
ا على ظاهره وهو أنه تعاىل يطوقهم بطوق يكون سببا املسألة األوىل يف تفسري هذا الوعيد وجوه األول أن حيمل هذ

لعذاهبم قيل انه تعاىل يصري تلك األموال يف أعناقهم حياة تكون هلم كاالطواق تلتوي يف أعناقهم وجيوز أيضا أن 
مث تلتوي تلك احليات يف سائر أبداهنم فأما ما يصري من ذلك يف أعناقهم فعلى جهة أهنم كانوا التزموا أداء الزكاة 

امتنعوا عنها وأما ما يلتوي منها يف سائر أبداهنم فعلى وجهة أهنم كانوا يضمون تلك األموال إىل أنفسهم فعوضوا 
منها بأن جعلت حيات التوت عليهم كأهنم قد التزموها وضموها إىل أنفسهم وميكن أن يكون الطوق طوقا من نار 

التوبة ( َعلَْيَها ِفى نَارِ جََهنََّم فَُتكَْوى بَِها جَِباهُُهْم َوُجنوُبُهْم وَظُُهورُُهْم جيعل يف أعناقهم ونظريه قوله تعاىل َيْوَم ُيْحَمى 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما جتعل تلك الزكاة املمنوعة يف عنقهم كهيئة الطوق شجاعا ذا زبيبتني يلدغ )  ٣٥

  هبما خديه ويقول أنا الزكاة اليت خبلت يف الدنيا يب
 يف تفسري قوله َسُيطَوَّقُونَ قال جماهد سيكلفون أن يأتوا مبا خبلوا به يوم القيامة ونظريه ما روي عن ابن القول الثاين

قال املفسرون يكلفونه وال يطيقونه فكذا قوله )  ١٨٤البقرة ( عباس أنه كان يقرأ َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ  
أي يؤمرون بأداء ما منعوا حني ال ميكنهم االتيان به فيكون )  ١٨٠آل عمران ( ْوَم الِْقَياَمةِ  َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه َي

  ذلك توبيخا على معىن هال فعلتم ذلك حني كان ممكنا
 والقول الثالث أن قوله َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه أي سيلزمون إمثه يف اآلخرة وهذا على طريق التمثيل ال على أن مث
أطواقا يقال منه فالن كالطوق يف رقبة فالن والعرب يعربون عن تأكيد الزام الشيء بتصيريه يف العنق ومنه يقال 

  ) ١٣اإلسراء ( قلدتك هذا األمر وجعلت هذا األمر يف عنقك قال تعاىل َوكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزْمَناُه طَِئَرُه ِفى ُعُنِقِه 
بالبخل بالعلم كان معىن َسُيطَوَّقُونَ أن اهللا تعاىل جيعل يف رقاهبم طوقا من نار قال  القول الرابع إذا فسرنا هذا البخل

واملعىن أهنم عوقبوا يف ) من سئل عن علم يعلمه فكتمه أجلمه اهللا بلجام من النار يوم القيامة ( عليه الصالة والسالم 
  م مبا يدل على احلقأفواههم وألسنتهم هبذا اللجام ألهنم مل ينطقوا بأفواههم وألسنته



غري بعيد وذلك ألن اليهود ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن تفسري هذا البخل بكتمان دالئل نبوة حممد 
  والنصارى

 (رياً موصوفون بالبخل يف القرآن مذمومون به قال تعاىل يف صفتهم أَْم لَُهمْ َنصِيٌب ّمَن الُْملِْك فَإِذاً الَّ ُيْؤُتونَ النَّاَس َنِق
وأيضا ذكر عقيب هذه اآلية )  ٣٧النساء ( وقال أيضا فيهم الَِّذيَن يَْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاسَ بِالُْبْخلِ )  ٥٣النساء 

د وال وذلك من أقوال اليهو)  ١٨١آل عمران ( قوله لَّقَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِياء 
  يبعد أيضاً أن تكون اآلية عامة يف البخل بالعلم ويف البخل باملال ويكون الوعيد حاصال عليهما معا

املسألة الثانية قالت املعتزلة هذه اآلية دالة على القطع بوعيد الفساق وذلك ألن من يلزمه هذه احلقوق وال تسقط 
َشرٌّ لَُّهْم فألنه يؤدي إىل حرمان الثواب وحصول النار وأما قوله عنه هو املصدق بالرسول وبالشريعة أما قوله َبلْ ُهَو 
  َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه َيْوَم الِْقَياَمةِ  فهو صريح بالوعيد
  واعلم أن الكالم يف هذه املسألة تقدم يف سورة البقرة

ألول وله ما فيها مما يتوارثه أهلهما من مال وغريه فما مث قال تعاىل َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماوَاِت َواالْْرَض وفيه وجهان ا
)  ٧احلديد ( هلم يبخلون عليه مبلكه وال ينفقونه يف سبيله ونظريه قوله تعاىل َوأَنِفقُواْ ِممَّا َجَعلَكُم مُّسَْتْخلَِفَني ِفيِه 

 مالك هلا إال اهللا فجرى هذا والثاين وهو قول األكثرين املراد أنه يفىن أهل السموات واألرض وتبقى االمالك وال
جمرى الوراثة إذ كان اخللق يدعون االمالك فلما ماتوا عنها ومل خيلفوا أحدا كان هو الوارث هلا واملقصود من اآلية 

أنه يبطل ملك مجع املالكني إال ملك اهللا سبحانه وتعاىل فيصري كاملرياث قال ابن االنباري يقال ورث فالن علم فالن 
وكان املعىن انفراده بذلك )  ١٦النمل ( ه بعد أن كان مشاركا فيه وقال تعاىل َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ َداوُوُد إذا انفرد ب

  األمر بعد أن كان داود مشاركا له فيه وغالبا عليه
ايبة كناية عن الذين يبخلون مث قال تعاىل َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري قرأ ابن كثري وأبو عمرو بَِما َيْعَملُونَ بالياء على املغ

واملعىن واهللا مبا يعملون خبري من منعهم احلقوق فيجازيهم عليه والباقون قرؤا بالتاء على اخلطاب وذلك ألن ما قبل 
واهللا مبا تعملون خبري )  ١٧٩آل عمران ( هذه اآلية خطاب وهو قوله َوإِن ُتْؤِمنُواْ َوَتتَّقُواْ فَلَكُْم أَْجٌر َعِظيٌم 

  ازيكم عليه والغيبة أقرب اليه من اخلطاب قال صاحب الكشاف الياء على طريقة االلتفات وهي أبلغ يف الوعيدفيج
َوَنقُولُ ذُوقُواْ  ُم االٌّ نبَِياَء بِغَْيرِ َحقٍّلَّقَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِيآُء َسَنكُْتُب َما قَالُواْ َوقَْتلَُه

  َعذَاَب الْحَرِيقِ ذاِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ لِّلَْعبِيِد
  اعلم أن يف كيفية النظم وجهني األول أنه تعاىل ملا أمر املكلفني يف هذه اآليات ببذل النفس

  عد ذلك يف حكاية شبهات القوم يف الطعن يف نبوتهوبذل املال يف سبيل اهللا وبالغ يف تقرير ذلك شرع ب
فالشبهة األوىل أنه تعاىل ملا أمر بانفاق األموال يف سبيله قالت الكفار انه تعاىل لو طلب االنفاق يف حتصيل مطلوبه 

طالبا  لكان فقريا عاجزا ألن الذي يطلب املال من غريه يكون فقريا وملا كان الفقر على اهللا تعاىل حماال كان كونه
  للمال من عبيده حماال وذلك يدل على أن حممدا كاذب يف إسناد هذا الطلب إىل اهللا تعاىل

الوجه الثاين يف طريق النظم أن أمة موسى عليه السالم كانوا إذا أرادوا التقرب بأمواهلم إىل اهللا تعاىل فكانت جتيء 
لب منهم بذل األموال يف سبيل اهللا قالوا له لو كنت ملا ط) صلى اهللا عليه وسلم ( نار من السماء فتحرقها فالنيب 

نبياً ملا طلبت األموال هلذا الغرض فانه تعاىل ليس بفقري حىت حيتاج يف اصالح دينه إىل أموالنا بل لو كنت نبياً لكنت 
جه النظم تطلب أموالنا ألجل أن جتيئها نار من السماء فتحرقها فلما مل تفعل ذلك عرفنا أنك لست بنيب فهذا هو و



  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه يبعد من العاقل أن يقول ان اهللا فقري وحنن أغنياء بل االنسان إمنا يذكر ذلك إما على سبيل 

صلى اهللا عليه وسلم ( االستهزاء أو على سبيل االلزام وأكثر الروايات أن هذا القول إمنا صدر عن اليهود روي أنه 
ر إىل يهود بين قينقاع يدعوهم إىل اإلسالم وإىل إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا اهللا قرضاً كتب مع أيب بك) 

حسنا فقال فنحاص اليهودي إن اهللا فقري حىت سألنا القرض فلطمه أبو بكر يف وجهه وقال لوال الذي بيننا وبينكم 
وجحد ما قاله فنزلت هذه اآلية تصديقاً ) لم صلى اهللا عليه وس( من العهد لضربت عنقك فشكاه إىل رسول اهللا 

َعافًا أليب بكر رضي اهللا عنه وقال آخرون ملا أنزل اهللا تعاىل مَّن ذَا الَِّذى يُقْرِضُ اللََّه قَْرًضا َحسًَنا فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْض
فقري وهو ينهانا عن الربا مث  قالت اليهود نرى إله حممد يستقرض منا فنحن إذن أغنياء وهو)  ٢٤٥البقرة ( كَِثَريةً  

  يعطينا الربا وأرادوا قوله فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافًا كَثَِريةً 
واعلم أنه ليس يف اآلية تعيني هذا القائل إال أن العلماء نسبوا هذا القول إىل اليهود واحتجوا عليه بوجوه أحدها أن 

عنون أنه خبيل بالعطاء وذلك اجلهل مناسب للجهل املذكور يف اهللا تعاىل حكى عنهم أهنم قالوا إن يد اهللا مغلولة ي
هذه اآلية وثانيها ما روي يف اخلرب أهنم تكلموا بذلك على ما رويناه يف قصة أيب بكر وثالثها أن القول بالتشبيه 

إثبات هذا غالب على اليهود ومن قال بالتشبيه ال ميكنه إثبات كونه تعاىل قادرا على كل املقدورات وإذا عجز عن 
  األصل عجز عن بيان أنه غين وليس بفقري

والوجه الرابع أن موسى عليه الصالة والسالم ملا طلب منهم أن يوافقوه يف جماهدة األعداء قالوا اذهب أنت وربك 
اىل  فقاتال إنا ههنا قاعدون فموسى عليه السالم ملا طلب منهم اجلهاد بالنفس قالوا ملا كان االله قادرا فأي حاجة به
جهادنا وكذا ههنا أن حممدا عليه الصالة والسالم ملا طلب منهم اجلهاد ببذل املال قالوا ملا كان االله غنيا فأي 

حاجة به اىل أموالنا فكان إسنادهم هذه الشبهة اىل اليهود الئقا من هذا الوجه وإن كان ال ميتنع أن يكون غريهم 
يعين لو صدق ) صلى اهللا عليه وسلم ( على سبيل الطعن يف نبوة حممد من اجلهال قد قال ذلك واألظهر أهنم قالوه 
  حممد يف أن االله يطلب املال من عبيده لكان

فقريا وملا كان ذلك حماال ثبت أنه كاذب يف هذا االخبار أو ذكروه على سبيل االستهزاء والسخرية فأما أن يقول 
  العاقل مثل هذا الكالم عن اعتقاد فهو بعيد

اجملادلة ( الثانية هذه اآلية تدل على أنه تعاىل مسيع لألقوال ونظريه قوله تعاىل قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتى ُتَجاِدلَُك  املسألة
١ (  

املسألة الثالثة ظاهر اآلية يدل على أن قائل هذا القول كانوا مجاعة ألنه تعاىل قال الَِّذيَن قَالُواْ وظاهر هذا القول يفيد 
وأما ما روي أن قائل هذا القول هو فنحاص اليهودي فهذا يدل على أن غريه مل يقل ذلك فلما شهد  اجلميع

  الكتاب أن القائلني كانوا مجاعة وجب القطع بذلك
  مث قال تعاىل سََنكُْتُب َما قَالُواْ وفيه مسائل

قَْتِلهُِم االْنْبَِياء برفع الالم على معىن املسألة األوىل قرأ محزة سيكتب بالياء وضمها على ما مل يسم فاعله اللَِّه َو
وقرأ احلسن واألعرج ) الكشاف ( سيكتب قتلهم والباقون بالنون وفتح الالم إضافة اليه تعاىل قال صاحب 

  سيكتب بالياء وتسمية الفاعل
إثبات ذلك املسألة الثانية هذا وعيد على ذلك القول وهو حيتمل وجوها أحدها أن يكون املراد من كتبه عليهم 

عليهم وأن ال يلغي وال يطرح وذلك ألن الناس إذا أرادوا إثبات الشيء على وجه ال يزول وال ينسى وال يتغري 



كتبوه واهللا تعاىل جعل الكتبة جمازا عن إثبات حكم ذلك عليهم الثاين سنكتب ما قالوا يف الكتب اليت تكتب فيها 
قيامة والثالث عندي فيه احتمال آخر وهو أن املراد سنكتب عنهم هذا أعماهلم ليقرؤا ذلك يف جرائد أعماهلم يوم ال

( اجلهل يف القرآن حىت يعلم اخللق اىل يوم القيامة شدة تعنت هؤالء وجهلهم وجهدهم يف الطعن يف نبوة حممد 
  بكل ما قدروا عليه) صلى اهللا عليه وسلم 

  أي ونكتب قتلهم األنبياء بغري حق وفيه مسألتان مث قال اللَِّه َوقَْتِلهُِم االْْنبَِياء بَِغْيرِ َحّق
املسألة األوىل الفائدة يف ضم أهنم قتلوا األنبياء إىل أهنم وصفوا اهللا تعاىل بالفقر هي بيان أن جهل هؤالء ليس 

  خمصوصاً هبذا الوقت بل هم منذ كانوا مصرون على اجلهاالت واحلماقات
ىل هؤالء وجهان أحدمها سنكتب ما قال هؤالء ونكتب ما فعله أسالفهم املسألة الثانية يف إضافة قتل األنبياء إ

البقرة ( فنجازي الفريقني مبا هو أهله كقوله تعاىل َوإِذْ قََتلُْتْم َنفًْسا أي قتلها أسالفكم َوإِذْ َنجَّْيَناكُم ّمْن ءالِ ِفْرَعْونَ 
ل هلذه األشياء هو أسالفهم واملعىن أنه سيحفظ على الفريقني معاً والفاع)  ٥٠البقرة ( َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر )  ٤٩

  أقواهلم وأفعاهلم
والوجه الثاين سنكتب على هؤالء ما قالوا بأنفسهم ونكتب عليهم رضاهم بقتل آبائهم األنبياء صلوات اهللا عليهم 

صرت شريكا يف دمه مث قرأ  أمجعني وعن الشعيب أن رجال ذكر عنه عثمان رضي اهللا عنه وحسن قتله فقال الشعيب
فنسب هلؤالء قتلهم )  ١٨٣آل عمران ( الشعيب قُلْ قَْد َجاءكُْم ُرُسلٌ مِّن قَْبِلى بِالْبَّيَناِت وَبِالَِّذى قُلُْتْم فَِلَم قََتلُْتُموُهْم 

  وكان بينهما قريب من سبعمائة سنة
  ئلمث قال تعاىل َوَنقُولُ ذُوقُواْ َعذَاَب الْحَرِيقِ وفيه مسا

املنقطة املسألة األوىل قرأ محزة سيكتب على لفظ ما مل يسم فاعله اللَِّه َوقَْتِلهُِم االْْنبَِياء برفع الالم َويِقُولُ ذُوقُواْ بالياء 
  من حتت والباقون سََنكُْتُب َوَنقُولُ بالنون

ريق كما أذقت املسلمني الغصص املسألة الثانية املراد أنه تعاىل ينتقم من هذا القائل بأن يقول له ذق عذاب احل
  واحلريق هو احملرق كاألليم مبعىن املؤمل

املسألة الثالثة حيتمل أن يقال له هذا القول عند املوت أو عند احلشر أو عند قراءة الكتاب وحيتمل أن يكون هذا 
  كناية عن حصول الوعيد وإن مل يكن هناك قول
ؤاال وهو أن من يطلب املال من غريه كان فقريا حمتاجا فلو طلب اهللا املسألة الرابعة لقائل أن يقول إهنم أوردوا س

املال من عبيده لكان فقريا وذلك حمال فوجب أن يقال إنه مل يطلب املال من عبيده وذلك يقدح يف كون حممد عليه 
عيد على الصالة والسالم صادقا يف ادعاء النبوة فهو هو شبهة القوم فأين اجلواب عنها وكيف حيسن ذكر الو

  ذكرها قبل ذكر اجلواب عنها
فنقول إذا فرعنا على قول أصحابنا من أهل السنة واجلماعة قلنا يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد فال يبعد أن يأمر 

  اهللا تعاىل عبيده ببذل األموال مع كونه تعاىل أغىن االغنياء
يبعد أن يكون يف هذا التكليف أنواع من املصاحل العائدة  وإن فرعنا على قول املعتزلة يف أنه تعاىل يراعي املصاحل مل

إىل العباد منها أن إنفاق املال يوجب زوال حب املال عن القلب وذلك من أعظم املنافع فانه إذا مات فلو بقي يف 
اىل الثواب قلبه حب املال مع أنه ترك املال لكان ذلك سببا لتأمل روحه بتلك املفارقة ومنها أن يتوسل بذلك االنفاق 

املخلد املؤبد ومنها أن بسبب االنفاق يصري القلب فارغا عن حب ما سوى اهللا وبقدر ما يزول عن القلب حب غري 
اهللا فانه يقوى يف حب اهللا وذلك رأس السعادات وكل هذه الوجوه قد ذكرها اهللا يف القرآن وبينها مراراً وأطوارا 



)  ١٧األعلى ( وقال وَاالِْخَرةُ  َخْيٌر َوأَبْقَى )  ٤٦الكهف ( ْيٌر ِعندَ رَّبَك ثَوَاًبا كما قال َوالَْباِقيَاُت الصَّاِلَحاتُ َخ
فلما تقدم )  ٥٨يونس ( وقال فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرحُواْ ُهَو َخْيٌر ّممَّا َيْجَمُعونَ )  ٧٢التوبة ( وقال َورِْضوانٌ ّمَن اللَِّه أَكَْبُر 

كان إيراد هذه الشبهة بعد تقدم هذه البينات حمض التعنت فلهذا اقتصر اهللا تعاىل  ذكر هذه الوجوه على االستقصاء
  عند ذكرها على جمرد الوعيد

  مث قال تعاىل ذاِلَك بَِما قَدََّمتْ أَْيدِيكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد ويف اآلية مسائل
ديد ذكر سببه فقال ذاِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم أي هذا العذاب احملرق املسألة األوىل أنه تعاىل ملا ذكر الوعيد الش

  جزاء فعلكم حيث وصفتم اهللا وأقدمتم على قتل األنبياء فيكون هذا العقاب عدال ال جورا
لذنوب املسألة الثانية قال اجلبائي اآلية تدل على أن فعل العقاب هبم كان يكون ظلما بتقدير أن ال يقع منهم تلك ا

وفيه بطالن قول اجملربة ان اهللا يعذب األطفال بغري جرم وجيوز أن يعذب البالغني بغري ذنب ويدل على كون العبد 
  فاعال وإال لكان الظلم حاصال

  واجلواب ان ما ذكرمت معارض مبسألة الداعي ومسألة العلم على ما شرحناه مراراً وأطوارا

يفيد نفي كونه ظالما ونفي الصفة يوهم بقاء )  ٤٦فصلت ( رَبَُّك بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد املسألة الثالثة لقائل أن يقول َوَما 
  األصل فهذا يقتضي ثبوت أصل الظلم

أجاب القاضي عنه بأن العذاب الذي توعد بأن يفعله هبم لو كان ظلما لكان عظيما فنفاه على حد عظمه لو كان 
  اليهم يكون ظلما لو مل يكونوا مذنبنيثابتا وهذا يؤكد ما ذكرنا أن إيصال العقاب 

املسألة الرابعة اعلم أن ذكر األيدي على سبيل اجملاز ألن الفاعل هو االنسان ال اليد إال أن اليد ملا كانت آلة الفعل 
يف آية حسن إسناد الفعل اليها على سبيل اجملاز مث يف هذه اآلية ذكر اليد بلفظ اجلمع فقال بَِما قَدََّمْت أَْيدِيكُْم و

  والكل حسن متعارف يف اللغة)  ١٠احلج ( أخرى ذكر بلفظ التثنية فقال ذاِلَك بَِما قَدََّمتْ َيَداَك 
مِّن قَْبِلى بِالْبَيَِّناتِ قُلْ قَدْ َجآَءكُمْ ُرُسلٌ  الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه َعهِدَ إِلَيَْنا أَالَّ ُنْؤِمَن ِلَرسُولٍ حَتَّى يَأِْتَيَنا بِقُرَْباٍن َتأْكُلُُه النَّاُر

  َوبِالَِّذى قُلُْتْم فَِلَم قََتلُْتُموُهْم إِن كُنُتمْ َصاِدقَِني
ن قَْبِلى ُه النَّاُر قُلْ َجاءكُْم ُرُسلٌ مِّقوله تعاىل الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللََّه َعهَِد إِلَْيَنا أَن ال ُنْؤِمَن ِلَرسُولٍ حَتَّى يَأِْتيََنا بِقُرَْباٍن َتأْكُلُ

  بِالَْبّينَاِت َوبِالَِّذى قُلُْتْم فَِلَم قََتلُْتُموُهْم إِن كُنُتْم صَاِدِقَني
وتقريرها أهنم قالوا ان اهللا عهد ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن هذه هي الشبهة الثانية للكفار يف الطعن يف نبوته 

وأنت يا حممد ما فعلت ذلك فوجب أن ال تكون من األنبياء  الينا أن ال نؤمن لرسول حىت يأتينا بقربان تأكله النار
  فهذا بيان وجه النظم ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل قال ابن عباس نزلت هذه اآلية يف كعب بن األشرف وكعب بن أسد ومالك بن الصيف ووهب بن 
فقالوا يا حممد تزعم )  عليه وسلم صلى اهللا( يهوذا وزيد بن التابوب وفنحاص بن عازوراء وغريهم أتوا رسول اهللا 

أنك رسول اهللا وأنه تعاىل أنزل عليك كتاباً وقد عهد الينا يف التوراة أن ال نؤمن لرسول حىت يأتينا بقربان تأكله 
النار ويكون هلا دوي خفيف تنزل من السماء فان جئتنا هبذا صدقناك فنزلت هذه اآلية قال عطاء كانت بنو 

فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعوهنا يف وسط بيت والسقف مكشوف فيقوم النيب يف  اسرائيل يذحبون هللا
البيت ويناجي ربه وبنو اسرائيل خارجون واقفون حول البيت فتنزل نار بيضاء هلا دوي خفيف وال دخان هلا فتأكل 

  كل ذلك القربان
ن هذا الشرط جاء يف التوراة ولكنه مع شرط واعلم أن للعلماء فيما ادعاه اليهود قولني األول وهو قول السدى أ



وذلك أنه تعاىل قال يف التوراة من جاءكم يزعم أنه نيب فال تصدقوه حىت يأتيكم بقربان تأكله النار إال املسيح 
اىل  وحممدا عليهما السالم فاهنما إذا أتيا فآمنوا هبما فاهنما يأتيان بغري قربان تأكله النار قال وكانت هذه العادة باقية

  مبعث املسيح عليه السالم فلما بعث اهللا املسيح ارتفعت وزالت
  القول الثاين ان ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة ويدل عليه وجوه أحدها أنه لو كان ذلك

حقاً لكانت معجزات كل األنبياء هذا القربان ومعلوم أنه ما كان األمر كذلك فان معجزات موسى عليه السالم 
كانت أشياء سوى هذا القربان وثانيها أن نزول هذه النار وأكلها للقربان معجزة فكانت هي وسائر عند فرعون 

املعجزات على السواء فلم يكن يف تعيني هذه املعجزة وختصيصها فائدة بل ملا ظهرت املعجزة القاهرة على يد حممد 
 تظهر وثالثها أنه إما أن يقال إنه جاء يف عليه الصالة والسالم وجب القطع بنبوته سواء ظهرت هذه املعجزة أو مل

التوراة أن مدعي النبوة وإن جاء جبميع املعجزات فال تقبلوا قوله إال أن جييء هبذه املعجزة املعينة أو يقال جاء يف 
التوراة أن مدعي النبوة يطالب باملعجزة سواء كانت املعجزة هي جميء النار أو شيء آخر واألول باطل ألن على 

التقدير مل يكن االتيان بسائر املعجزات داال على الصدق وإذا جاز الطعن يف سائر املعجزات جاز الطعن أيضاً  هذا
  يف هذه املعجزة املعينة

وأما الثاين فانه يقتضي توقيت الصدق على ظهور مطلق املعجزة ال على ظهور هذه املعجزة املعينة فكان اعتبار هذه 
  ا ذكرنا سقوط هذه الشبهة بالكلية واهللا أعلماملعجزة عبثا ولغوا فظهر مب

املسألة الثانية يف حمل الَِّذيَن وجوه أحدها قال الزجاج اجلر وهذا نعت العبيد والتقدير وما ربك بظالم للعبيد الذين 
عهد إلينا قالوا كذا وكذا وثانيها أن التقدير لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وقول الذين قالوا إن اهللا 

  وثالثها أن يكون رفعا باالبتداء والتقدير هم الذين قالوا ذلك
املسألة الثالثة قال الواحدي رمحه اهللا القربان الرب الذي يتقرب به إىل اهللا وأصله املصدر من قولك قرب قربانا 

يا ( لكعب بن عجرة  كالكفران والرجحان واخلسران مث مسى به نفس املتقرب به ومنه قوله عليه الصالة والسالم
  أي هبا يتقرب إىل اهللا ويستشفع يف احلاجة لديه) كعب الصوم جنة والصالة قربان 

لُْتُموُهْم إِن واعلم أنه تعاىل أجاب عن هذه الشبهة فقال قُلْ قَْد َجاءكُمْ ُرُسلٌ مِّن قَْبِلى بِالْبَّيَناِت َوبِالَِّذى قُلُْتْم فَِلَم قََت
  فيه مسائلكُنُتْم َصاِدِقَني و

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل بني هبذه الدالئل أهنم يطلبون هذه املعجزة ال على سبيل االسترشاد بل على سبيل 
التعنت وذلك ألن أسالف هؤالء اليهود طلبوا هذا املعجز من األنبياء املتقدمني مثل زكريا وعيسى وحيىي عليهم 

ود سعوا يف قتل زكرياء وحيىي ويزعمون أهنم قتلوا عيسى عليه السالم السالم وهم أظهروا هذا املعجز مث إن اليه
أيضاً وذلك يدل على أن أولئك القوم إمنا طلبوا هذا املعجز من أولئك األنبياء على سبيل التعنت إذ لو مل يكن 

فعلوه وهذا كذلك ملا سعوا يف قتلهم مث إن املتأخرين راضون بأفعال أولئك املتقدمني ومصوبون هلم يف كل ما 
يقتضي كون هؤالء يف طلب هذا املعجز من حممد عليه الصالة والسالم متعنتني واذا ثبت أن طلبهم هلذا املعجز وقع 

على سبيل التعنت ال على سبيل االسترشاد مل جيب يف حكمة اهللا إسعافهم بذلك ال سيما وقد تقدمت املعجزات 
  جلواب شاف عن هذه الشبهةوهذا ا) صلى اهللا عليه وسلم ( الكثرية حملمد 

  املسألة الثانية إمنا قال قَدْ َجاءكُْم ُرُسلٌ مِّن قَْبِلى ومل يقل جاءتكم رسل ألن فعل املؤنث يذكر إذا تقدمه
  املسألة الثالثة املراد بقوله َوبِالَِّذى قُلُْتْم هو ما طلبوه منه وهو القربان الذي تأكله النار



كم رسل من قبلي بالذي قلتم بل قال قَْد َجاءكُمْ ُرُسلٌ مِّن قَْبِلى بِالَْبّيَناِت َوبِالَِّذى قُلُْتمْ واعلم أنه تعاىل مل يقل قد جاء
والفائدة أن القوم قالوا ان اهللا تعاىل وقف التصديق بالنبوة على ظهور القربان الذي تأكله النار فلو أن النيب عليه 

 أتوا هبذا القربان مل يلزم من هذا القدر وجوب االعتراف بنبوهتم الصالة والسالم قال هلم ان األنبياء املتقدمني
الحتمال أن االتيان هبذا القربان شرط للنبوة ال موجب هلا والشرط هو الذي يلزم عند عدمه عدم املشروط لكن ال 

قَْد َجاءكُْم ُرُسلٌ  يلزم عند وجوده وجود املشروط فثبت أنه لو اكتفى هبذا القدر ملا كان االلزام واردا أما ملا قال
هبذا  مِّن قَْبِلى بِالَْبّينَاِت َوبِالَِّذى قُلُْتْم كان االلزام واردا ألهنم ملا أتوا بالبينات فقد أتوا باملوجب للتصديق وملا أتوا

غافر ( ّينَاِت القربان فقد اتوا بالشرط وعند االتيان هبما كان االقرار بالنبوة واجبا فثبت أنه لوال قوله َجاءكُمْ بِالَْب
  مل يكن االلزام واردا على القوم واهللا أعلم)  ٢٨

ذَآِئقَةُ  الَْمْوِت َوإِنََّما ُتَوفَّْونَ  فَإِن كَذَُّبوَك فَقَْد كُذَِّب ُرُسلٌ مِّن قَْبِلَك َجآُءوا بِالَْبيِّنَاِت َوالزُُّبرِ َوالِْكتَابِ الُْمنِريِ كُلُّ نَفْسٍ
  ورَِياَمةِ  فََمن ُزْحزَِح َعنِ النَّارِ وَأُْدِخلَ الَْجنَّةَ  فَقَْد فَاَز َوما الَْحيَواةُ  الدُّنَْيا إِالَّ َمتَاُع الُْغُرأُجُوَركُْم َيْوَم الِْق

يف قوله فَإِن كَذَُّبوَك وجوه أحدها فان كذبوك يف قولك ان األنبياء املتقدمني جاؤا إىل هؤالء اليهود بالقربان الذي 
بوهم وقتلوهم فقد كذب رسل من قبلك نوح وهود وصاحل وابراهيم وشعيب وغريهم والثاين ان تأكله النار فكذ

املراد فان كذبوك يف أصل النبوة والشريعة فقد كذب رسل من قبلك ولعل هذا الوجه أوجه ألنه تعاىل مل خيصص 
ود من هذا الكالم تسلية وألن تكذيبهم يف أصل النبوة أعظم وألنه يدخل حتته التكذيب يف ذلك احلجاج واملقص

وبيان أن هذا التكذيب ليس أمرا خمتصا به من بني سائر األنبياء بل شأن مجيع ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
الكفار تكذيب مجيع األنبياء والطعن فيهم مع أن حاهلم يف ظهور املعجزات عليهم ويف نزول الكتب إليهم كحالك 

ناهلم من أولئك األمم واحتملوا إيذاءهم يف جنب تأدية الرسالة فكن متأسيا هبم ومع هذا فاهنم صربوا على ما 
سالكا مثل طريقتهم يف هذا املعىن وإمنا صار ذلك تسلية ألن املصيبة إذا عمت طابت وخفت فأما البينات فهي 

ملكتوب يقال زبرت احلجج واملعجزات وأما الزبر فهي الكتب وهي مجع زبور والزبور الكتاب مبعىن املزبور أي ا
  الكتاب أي كتبته وكل كتاب زبور قال الزجاج الزبور كل كتاب ذي حكمة وعلى هذا

األشبه أن يكون معىن الزبور من الزبر الذي هو الزجر يقال زبرت الرجل إذا زجرته عن الباطل ومسي الكتاب 
من الزواجر واملواعظ وقرأ ابن عباس زبوراً ملا فيه من الزبر عن خالف احلق وبه مسي زبور داود لكثرة ما فيه 

  فهو من قولك أنرت الشيء أي أوضحته ويف اآلية مسألتان) املنري ( َوبِالزُُّبرِ أعاد الباء للتأكيد وأما 
املسألة األوىل املراد من البينات املعجزات مث عطف عليها الزبر والكتاب وهذا يقتضي أن يقال إن معجزاهتم كانت 

ك يدل على أن أحدا من األنبياء ما كانت كتبهم معجزة هلم فالتوراة واالجنيل والزبور مغايرة لكتبهم وذل
والصحف ما كان شيء منها معجزة وأما القرآن فهو وحده كتاب ومعجزة وهذا أحد خواص الرسول عليه الصالة 

  والسالم
 بد وأن يكون من الزبر وإمنا حسن هذا مع أن الكتاب املنري ال) الزبر ( على ) الكتاب املنري ( املسألة الثانية عطف 

العطف ألن الكتاب املنري أشرف الكتب وأحسن الزبر فحسن العطف كما يف قوله َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِّيْيَن ِميثَاقَُهمْ 
ووجه )  ٩٨البقرة ( يلَ َوِميكَالَ وقال َمن كَانَ َعُدّوا لّلَِّه َوَملِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِ)  ٧األحزاب ( َوِمْنَك َوِمن نُّوحٍ 

زيادة الشرف فيه إما كونه مشتمال على مجيع الشريعة أو كونه باقياً على وجه الدهر وحيتمل أن يكون املراد بالزبر 
  الصحف وبالكتاب املنري التوراة واالجنيل والزبور

  قوله تعاىل كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ  الَْمْوِت



اآلية تأكيد تسلية الرسول عليه الصالة والسالم واملبالغة يف إزالة احلزن من قلبه وذلك اعلم ان املقصود من هذه 
من وجهني أحدمها أن عاقبة الكل املوت وهذه الغموم واالحزان تذهب وتزول وال يبقى شيء منها واحلزن مىت 

عن املسيء ويتوفر على عمل كل  كان كذلك مل يلتفت العاقل اليه والثاين ان بعد هذه الدار دار يتميز فيها احملسن
واحد ما يليق به من اجلزاء وكل واحد من هذين الوجهني يف غاية القوة يف إزالة احلزن والغم عن قلوب العقالء ويف 

  اآلية مسائل
ِفى نَفِْسى َوالَ املسألة األوىل يف قوله كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ  الَْمْوتِ سؤال وهو أن اهللا تعاىل يسمى بالنفس قال َتْعلَُم َما 

أَْعلَُم َما ِفى َنفِْسَك وأيضا النفس والذات واحد فعلى هذا يدخل اجلمادات حتت اسم النفس ويلزم على هذا عموم 
)  ٦٨الزمر ( املوت يف اجلمادات وأيضا قال تعاىل فََصِعَق َمن ِفى السََّماَواِت َوَمن ِفى االْْرضِ إِالَّ َمن َشاء اللَُّه 

أن ال ميوت الداخلون يف هذا االستثناء وهذا العموم يقتضي موت الكل وأيضا يقتضي وقوع املوت وذلك يقتضي 
  ألهل اجلنة وألهل النار ألن كلهم نفوس

وجوابه أن املراد باآلية املكلفون احلاضرون يف دار التكليف بدليل أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية فََمن ُزحْزَِح َعنِ النَّارِ 
  لَْجنَّةَ  فَقَْد فَاَز فان هذا املعىن ال يتأتى إال فيهم وأيضا العام بعد التخصيص يبقى حجةَوأُْدِخلَ ا

املسألة الثانية ذَاِئقَةُ  فاعلة من الذوق واسم الفاعل إذا أضيف إىل اسم وأريد به املاضي مل جيز فيه إال اجلر كقولك 
  ر والنصبزيد ضارب عمرو أمس فان أردت به احلال واالستقبال جاز اجل

قرىء بالوجهني ألنه )  ٣٨الزمر ( تقول هو ضارب زيد غدا وضارب زيدا غدا قال تعاىل َهلْ ُهنَّ كَاِشفَاُت ضُّرِه 
وهذا هو األصل وقرأ األعمش ذَاِئقَةُ  ) املوت ( لالستقبال وروي عن احلسن أنه قرأ ذَاِئقَةُ  الَْمْوِت بالتنوين ونصب 

  النصب كقوله الَْمْوتِ بطرح التنوين مع
  وال ذاكر اهللا إال قليال

ان شاء اهللا )  ٢٨النحل  ٩٧النساء ( ومتام الكالم يف هذه املسألة يأيت يف سورة النساء عند قوله ظَالِِمى أَنفُسِهِْم 
  تعاىل

مانية املسألة الثالثة زعمت الفالسفة ان املوت واجب احلصول عند هذه احلياة اجلسمانية وذلك ألن هذه احلياة اجلس
ال حتصل إال بالرطوبة الغريزية واحلرارة الغريزية مث ان احلرارة الغريزية تؤثر يف حتليل الرطوبة الغريزية وال تزال 

تستمر هذه احلالة إىل أن تفىن الرطوبة األصلية فتنطفىء احلرارة الغريزية وحيصل املوت فبهذا الطريق كان املوت 
لُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ  الَْمْوِت يدل على أن النفوس ال متوت مبوت البدن ألنه جعل ضروريا يف هذه احلياة قالوا وقوله كُ

النفس ذائقة املوت والذائق ال بد وأن يكون باقيا حال حصول الذوق واملعىن أن كل نفس ذائقة موت البدن وهذا 
خمتص باألجسام وفيه تنبيه يدل على أن النفس غري البدن وعلى أن النفس ال متوت مبوت البدن وأيضا لفظ النفس 

على أن ضرورة املوت خمتصة باحلياة اجلسمانية فأما األرواح اجملردة فال وقد جاء يف الروايات ما هو خالف ذلك 
قالت املالئكة مات أهل )  ٢٦الرمحن ( فانه روي عن ابن عباس أنه قال ملا نزل قوله تعاىل كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن 

  له تعاىل كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ  الَْمْوِت قالت املالئكة متنااألرض وملا نزل قو
املسألة الرابعة قوله تعاىل كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ  الَْمْوِت يدل على أن املقتول يسمى بامليت وإمنا ال يسمى املذكى بامليت 

  بسبب التخصيص بالعرف
الِْقَياَمةِ  بني تعاىل أن متام األجر والثواب ال يصل اىل املكلف إال يوم القيامة  مث قال تعاىل َوإِنََّما ُتَوفَّْونَ أُجُوَركُْم َيْوَم

ألن كل منفعة تصل اىل املكلف يف الدنيا فهي مكدرة بالغموم واهلموم وخبوف االنقطاع والزوال واألجر التام 



واألمن بال خوف واللذة بال أمل والثواب الكامل إمنا يصل اىل املكلف يوم القيامة ألن هناك حيصل السرور بال غم 
والسعادة بال خوف االنقطاع وكذا القول يف جانب العقاب فانه ال حيصل يف الدنيا أمل خالص عن شوائب اللذة بل 

  ميتزج به راحات وختفيفات وإمنا األمل التام اخلالص الباقي هو الذي يكون يوم القيامة نعوذ باهللا منه
َعنِ النَّارِ َوأُْدِخلَ الَْجنَّةَ  فَقَْد فَاَز الزحزحة التنحية واالبعاد وهو تكرير الزح والزح هو مث قال تعاىل فََمن ُزْحزَِح 

اجلذب بعجلة وهذا تنبيه على أن االنسان حينما كان يف الدنيا كأنه كان يف النار وما ذاك إال لكثرة آفاهتا وشدة 
  )املؤمن الدنيا سجن ( بلياهتا وهلذا قال عليه الصالة والسالم 

واعلم أنه ال مقصود لالنسان وراء هذين األمرين اخلالص عن العذاب والوصول اىل الثواب فبني تعاىل أن من 
صلى اهللا ( وصل اىل هذين املطلوبني فقد فاز باملقصد األقصى والغاية اليت ال مطلوب بعدها وروي عن رسول اهللا 

  وقرأ قوله تعاىل فََمن) الدنيا وما فيها  موضع سوط يف اجلنة خري من( أنه قال ) عليه وسلم 

من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة ( ُزحْزَِح َعنِ النَّارِ َوأُْدِخلَ الَْجنَّةَ  فَقَْد وقال عليه الصالة والسالم 
  )فلتدركه منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر وليؤت اىل الناس ما حيب أن يؤتى اليه 

الَْحَيواةُ  الدُّنَْيا إِالَّ َمتَاُع الُْغرُورِ الغرور مصدر من قولك غررت فالناً غروراً شبه اهللا الدنيا باملتاع مث قال فَاَز َوما 
الذي يدلس به على املستام ويغر عليه حىت يشتريه مث يظهر له فساده ورداءته والشيطان هو املدلس الغرور وعن 

  ى اآلخرة وأما من طلب اآلخرة هبا فاهنا نعم املتاع واهللا أعلمسعيد بن جبري أن هذا يف حق من آثر الدنيا عل
واعلم أن فساد الدنيا من وجوه أوهلا أنه لو حصل لالنسان مجيع مراداته لكان غمه ومهه أزيد من سروره ألجل 

دات الدنيا قصر وقته وقلة الوثوق به وعدم علمه بأنه هل ينتفع به أم ال وثانيها أن االنسان كلما كان وجدانه مبرا
أكثر كان حرصه يف طلبها أكثر ولكما كان احلرص أكثر كان تأمل القلب بسبب ذلك احلرص أشد فان االنسان 

يتوهم أنه إذا فاز مبقصوده سكنت نفسه وليس كذلك بل يزداد طلبه وحرصه ورغبته وثالثها أن االنسان بقدر ما 
لسعادات واخلريات ومىت عرفت هذه الوجوه الثالثة علمت جيد من الدنيا يبقى حمروما عن اآلخرة اليت هي أعظم ا

أن الدنيا متاع الغرور وأهنا كما وصفها أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حيث قال لني مسها قاتل مسها 
  وقال بعضهم الدنيا ظاهرها مطية السرور وباطنها مطية الشرور

كُْم وَلََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب ِمن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا أَذًى كَثِرياً َوإِن لَُتْبلَُونَّ ِفى أَْموَاِلكُْم وَأَنفُِس
  َتصْبُِرواْ َوَتتَّقُواْ فَإِنَّ ذاِلَك ِمْن َعْزمِ االٍّ ُمورِ

زاد يف )  ١٨٥آل عمران ( ذَاِئقَةُ  الَْمْوِت  بقوله كُلُّ نَفْسٍ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا سلى الرسول 
تسليته هبذه اآلية فبني أن الكفار بعد أن آذوا الرسول واملسلمني يوم أحد فسيؤذوهنم أيضا يف املستقبل بكل طريق 

ميكنهم من االيذاء بالنفس وااليذاء باملال والغرض من هذا االعالم أن يوطنوا أنفسهم على الصرب وترك اجلزع 
ك ألن االنسان إذا مل يعلم نزول البالء عليه فاذا انزل البالء عليه شق ذلك عليه أما إذا كان عاملا بأنه سينزل وذل

  فاذا نزل مل يعظم وقعه عليه
  أما قوله لَُتْبلَُونَّ ِفى أَمْواِلكُْم َوأَنفُِسكُْم ففيه مسائل

ن دخلت مؤكدة وضمت الواو لسكوهنا وسكون النون املسألة األوىل قال الواحدي رمحه اهللا الالم الم القسم والنو
البقرة ( ومل تكسر اللتقاء الساكنني ألهنا واو مجع فحركت مبا كان جيب ملا قبلها من الضم ومثله اْشَترَُواْ الضَّلَالَةَ  

١٦ (  



لب املعرفة ليعرف اجليد من املسألة الثانية لَُتْبلَُونَّ لتختربن ومعلوم أنه ال جيوز يف وصف اهللا تعاىل االختبار ألنه ط
  الردىء ولكن معناه يف وصف اهللا تعاىل أنه يعامل العبد معاملة املخترب

املسألة الثالثة اختلفوا يف معىن هذا االبتالء فقال بعضهم املراد ما يناهلم من الشدة والفقر وما يناهلم من القتل 
اجلهاد وقال احلسن املراد به التكاليف الشديدة املتعلقة واجلرح واهلزمية من جهة الكفار ومن حيث ألزموا الصرب يف 

  بالبدن واملال وهي الصالة والزكاة واجلهاد قال القاضي والظاهر حيتمل كل واحد من األمرين فال ميتنع محله عليهما
ْشَركُواْ أَذًى كَِثرياً فاملراد منه أنواع االيذاء وأما قوله َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب ِمن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذيَن أَ

احلاصلة من اليهود والنصارى واملشركني للمسلمني وذلك ألهنم كانوا يقولون عزير ابن اهللا واملسيح ابن اهللا وثالث 
ا ثالثة وكانوا يطعنون يف الرسول عليه الصالة والسالم بكل ما يقدرون عليه ولقد هجاه كعب بن األشرف وكانو

وأما املشركون فهم كانوا حيرضون الناس على خمالفة ) صلى اهللا عليه وسلم ( حيرضون الناس على خمالفة الرسول 
ويثبطون ) صلى اهللا عليه وسلم ( وجيمعون العساكر على حماربة الرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

  ليس محله على البعض أوىل من محله على الثايناملسلمني عن نصرته فيجب أن يكون الكالم حمموال على الكل إذ 
  مث قال عطفا على األمرين َوإِن َتْصبِرُواْ َوَتتَّقُواْ فَإِنَّ ذاِلَك ِمْن َعْزمِ االُْمورِ وفيه مسائل

أبا بكر اىل فنحاص اليهودي يستمده فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل قال املفسرون بعث الرسول 
صلى اهللا عليه ( حتاج ربك اىل أن منده فهم أبو بكر رضي اهللا عنه أن يضربه بالسيف وكان رسول اهللا فنحاص قد ا

قال له حني بعثه ال تغلنب على شيء حىت ترجع إيل فتذكر أبو بكر رضي اهللا عنه ذلك وكف عن الضرب ) وسلم 
  ونزلت هذه اآلية

باملصابرة على االبتالء يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( أمر الرسول املسألة الثانية لآلية تأويالن األول أن املراد منه 
النفس واملال واملصابرة على حتمل األذى وترك املعارضة واملقابلة وإمنا أوجب اهللا تعاىل ذلك ألنه أقرب اىل دخول 

وقال قُل لّلَِّذيَن ءاَمُنواْ َيغِْفُرواْ ِللَِّذيَن )  ٤٤طه ( ى املخالف يف الدين كما قال فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّيّناً لََّعلَُّه َيَتذَكَُّر أَْو َيْخَش
واملراد هبذا الغفران الصرب وترك االنتقام وقال تعاىل َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّواْ كِراماً )  ١٤اجلاثية ( الَ َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه 

وقال اْدفَْع بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن فَإِذَا )  ٣٥األحقاف ( لُواْ الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسلِ وقال فَاْصبِْر كََما صََبَر أُْو)  ٧٢الفرقان ( 
قال الواحدي رمحه اهللا كان هذا قبل نزول آية السيف )  ٣٤فصلت ( الَِّذى َبيَْنَك َوبَْيَنُه َعَداَوةٌ  كَأَنَُّه َوِلى ٌّ َحِميٌم 
ا ليس مبنسوخ والظاهر أهنا نزلت عقيب قصة أحد واملعىن أهنم أمروا بالصرب قال القفال رمحه اهللا الذي عندي أن هذ

على طريق األقوال اجلارية فيما بينهم واستعمال مداراهتم يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( على ما يؤذون به الرسول 
الواحدي ضعيف والقول ما كثري من األحوال واألمر بالقتال ال ينايف األمر باملصابرة على هذا الوجه واعلم أن قول 

  قاله القفال
  الوجه الثاين يف التأويل أن يكون املراد من الصرب والتقوى الصرب على جماهدة الكفار

ومنابذهتم واالنكار عليهم فأمروا بالصرب على مشاق اجلهاد واجلري على هنج أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يف 
  مع الكفار والسكوت عن إظهار االنكاراالنكار على اليهود واالتقاء عن املداهنة 

املسألة الثالثة الصرب عبارة عن احتمال املكروه والتقوى عبارة عن االحتراز عما ال ينبغي فقدم ذكر الصرب مث ذكر 
عقبه التقوى ألن االنسان إمنا يقدم على الصرب ألجل أنه يريد االتقاء عما ال ينبغي وفيه وجه آخر وهو أن املراد من 

هو أن مقابلة االساءة باالساءة تفضي إىل ازدياد االساءة فأمر بالصرب تقليال ملضار الدنيا وأمر بالتقوى تقليال  الصرب
  ملضار اآلخرة فكانت اآلية على هذا التأويل جامعة آلداب الدنيا واآلخرة



الرشد فيه وهو مما ينبغي لكل املسألة الرابعة قوله ِمْن َعْزمِ االْمُورِ أي من صواب التدبري الذي ال شك يف ظهور 
عاقل أن يعزم عليه فتأخذ نفسه ال حمالة به والعزم كأنه من مجلة احلزم وأصله من قول الرجل عزمت عليك أن تفعل 

كذا أي ألزمته إياك ال حمالة على وجه ال جيوز ذلك الترخص يف تركه فما كان من األمور محيد العاقبة معروفاً 
عزم األمور ألنه مما ال جيوز لعاقل أن يترخص يف تركه وحيتمل وجها آخر وهو أن يكون بالرشد والصواب فهو من 

  معناه فان ذلك مما قد عزم عليكم فيه أي ألزمتم األخذ به واهللا أعلم
َبذُوُه َوَرآَء ظُهُورِِهْم وَاْشَترَْواْ بِِه ثَمَناً قَِليالً َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتابَ لَُتبَيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َوالَ َتكُْتُموَنُه فََن

  فَبِئَْس َما َيْشَتُرونَ
اعلم أن يف كيفية النظم وجهني األول أنه تعاىل ملا حكى عن اليهود شبها طاعنة يف نبوة حممد عليه الصالة والسالم 

وراة واالجنيل على أمة موسى وعيسى عليهما وأجاب عنه أتبعه هبذه اآلية وذلك ألنه تعاىل أوجب عليهم يف الت
السالم أن يشرحوا ما يف هذين الكتابني من الدالئل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته واملراد منه 

التعجب من حاهلم كأنه قيل كيف يليق بكم ايراد الطعن يف نبوته ودينه مع ان كتبكم ناطقة ودالة على أنه جيب 
صلى اهللا ( ل الدالة على صدق نبوته ودينه الثاين أنه تعاىل ملا أوجب يف اآلية املتقدمة على حممد عليكم ذكر الدالئ

أهنم كانوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( احتمال األذى من أهل الكتاب وكان من مجلة ايذائهم للرسول ) عليه وسلم 
وا حيرفوهنا ويذكرون هلا تأويالت فاسدة فبني أن يكتمون ما يف التوراة واالجنيل من الدالئل الدالة على نبوته فكان

  هذا من تلك اجلملة اليت جيب فيها الصرب ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل قرأ ابن كثري وأبو بكر وعاصم وأبو عمرو ليبيننه وال يكتمونه بالياء فيهما كناية عن أهل الكتاب 

 يف وقت أخذ امليثاق أي فقال هلم لتبيننه ونظري هذه اآلية وقرأ الباقون بالتاء فيهما على اخلطاب الذي كان حاصال
  بالتاء)  ٨٣البقرة ( قوله ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ وَإِذْ أََخذَْنا مِيثَاَق بَنِى إِْسرءيلَ الَ َتعُْبُدونَ إِالَّ اللََّه 

  ) ٤األسراء ( نَّ ِفى االْْرضِ والياء وأيضا قوله َوقََضْيَنا إِلَى َبنِى إِسْراءيلَ ِفى الِْكتَابِ لَتُفِْسُد
املسألة الثانية الكالم يف كيفية أخذ امليثاق قد تقدم يف اآلية املتقدمة وذلك ألن األنبياء عليهم الصالة والسالم 
أورودا الدالئل يف مجيع أبواب التكاليف وألزموهم قبوهلا فاهللا سبحانه وتعاىل إمنا أخذ امليثاق منهم على لسان 

ليهم الصالة والسالم فذلك التوكيد وااللزام هو املراد بأخذ امليثاق وعن سعيد بن جبري قلت البن عباس األنبياء ع
فقال أخذ اهللا ميثاق النبيني على قومهم )  ٨١آل عمران ( ان أصحاب عبداهللا يقرؤن َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِّيْيَن 

  صوص بعلماء القوم الذين يعرفون ما يف الكتاب واهللا أعلمواعلم أن الزام هذا االظهار ال شك أنه خم
هو املسألة الثالثة الضمري يف قوله لَُتَبّيُننَُّه ِللنَّاسِ َوالَ َتكُْتُموَنُه إىل ماذا يعود فيه قوالن قال سعيد بن جبري والسدي 

 مذكور وقال احلسن وقتادة يعود عائد إىل حممد عليه السالم وعلى هذا التقدير يكون الضمري عائدا إىل معلوم غري
إىل الكتاب يف قوله أُوُتواْ الِْكتَاَب أي أخذنا ميثاقهم بأن يبينوا للناس ما يف التوراة واالجنيل من الداللة على صدق 

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( نبوة حممد 
  املسألة الرابعة الالم الم التأكيد يدخل على اليمني تقديره استحلفهم ليبيننه

سألة اخلامسة إمنا قال وال تكتمونه ومل يقل وال تكتمنه ألن الواو واو احلال دون واو العطف واملعىن لتبيننه للناس امل
  غري كامتني

  فان قيل البيان يضاد الكتمان فلما أمر بالبيان كان األمر به هنيا عن الكتمان فما الفائدة يف ذكر النهي عن الكتمان
من التوراة واالجنيل واملراد من ) صلى اهللا عليه وسلم ( تلك اآليات الدالة على نبوة حممد  قلنا املراد من البيان ذكر



  النهي عن الكتمان أن ال يلقوا فيها التأويالت الفاسدة والشبهات املعطلة
ني فيه املسألة السادسة اعلم أن ظاهر هذه اآلية وإن كان خمتصا باليهود والنصارى فانه ال يبعد أيضاً دخول املسلم

ألنه أهل القرآن وهو أشرف الكتب حكي أن احلجاج أرسل إىل احلسن وقال ما الذي بلغين عنك فقال ما كل 
الذي بلغنك عين قلته وال كل ما قلته بلغك قال أنت الذي قلت إن النفاق كان مقموعا فأصبح قد تعمم وتقلد 

ألن اهللا أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه سيفاً فقال نعم فقال وما الذي محلك على هذا وحنن نكرهه قال 
للناس وال يكتمونه وقال قتادة مثل علم ال يقال به كمثل كنز ال ينفق منه ومثل حكمة ال خترج كمثل صنم قائم ال 

يأكل وال يشرب وكان يقول طوىب لعامل ناطق وملستمع واع هذا علم علما فبذله وهذا مسع خريا فوعاه قال عليه 
وعن علي رضي اهللا عنه ما أخذ اهللا على أهل اجلهل ) من كتم علماً عن أهله أجلم بلجام من نار ( والسالم  الصالة

  أن يتعلموا حىت أخذ على أهل العلم أن يعلموا
هنم مل يراعوه ومل يلتفتوا إليه مث قال تعاىل فََنَبذُوُه َوَراء ظُهُورِِهْم وَاْشَترَْواْ بِِه ثََمناً قَلِيالً فَبِئَْس َما َيْشَتُرونَ واملراد أ

والنبذ وراء الظهر مثل الطرح وترك االعتداد ونقيضه جعله نصب عينه وإلقاؤه بني عينيه وقوله وَاْشَترَْواْ بِِه ثََمناً 
  قَِليالً معناه أهنم أخفوا احلق ليتوسلوا به إىل وجدان شيء من الدنيا

ض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لقلوهبم أو جلر منفعة أو فكل من مل يبني احلق للناس وكتم شيئاً منه لغر
  لتقية وخوف أو لبخل بالعلم دخل حتت هذا الوعيد

ابِ َولَُهْم َعذَابٌ ْم بَِمفَاَزةٍ  مَِّن الَْعذَالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ بَِمآ أََتْواْ وَُّيِحبُّونَ أَن ُيْحَمُدواْ بَِما لَْم َيفَْعلُواْ فَالَ َتْحَسَبنَُّه
  أَلِيٌم َوللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت واألرض وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر

فبني تعاىل ان من مجلة )  ١٨٦آل عمران ( اعلم أن هذا من مجلة ما دخل حتت قوله َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُواْ أَذًى كَثِرياً 
أتوا به من أنواع اخلبث والتلبيس على ضعفة املسلمني وحيبون أن حيمدوا بأهنم أنواع هذا األذى أهنم يفرحون مبا 

أهل الرب والتقوى والصدق والديانة وال شك أن االنسان يتأذى مبشاهدة مثل هذه األحوال فأمر النيب عليه الصالة 
  والسالم باملصابرة عليها وبني ما هلم من الوعيد الشديد ويف اآلية مسائل

وىل قرأ محزة وعاصم والكسائي بالتاء املنقطة من فوق وقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالياء املسألة األ
املنقطة من حتت وكذا يف قوله فَالَ َتْحَسبَنَُّهْم أما القراءة األوىل ففيها وجهان أحدمها أن يقرأ كالمها بفتح الباء 

تاء وفتح الباء فيهما جعل التقدير ال حتسنب يا حممد أو أيها السامع ومن والثاين أن يقرأ كالمها بضم الباء فمن قرأ بال
ضم الباء فيهما جعل اخلطاب للمؤمنني وجعل أحد املفعولني الذين يفرحون والثاين مبفازة وقوله فَالَ َتْحَسَبنَُّهمْ 

وكلمك يف كذا وكذا فال تظنه بَِمفَاَزةٍ  تأكيد لألول وحسنت اعادته لطول الكالم كقولك ال تظن زيدا إذا جاءك 
صادقا وأما القراءة الثانية وهي بالياء املنقطة من حتت يف قوله ال َيْحَسَبنَّ ففيها أيضا وجهان األول بفتح الباء 

  والباقي كما علمت) صلى اهللا عليه وسلم ( وبضمها فيهما جعل الفعل للرسول 
وهو قراءة أيب عمرو ووجهه أنه جعل الفعل للذين يفرحون ومل  والوجه الثاين بفتح الباء يف األول وضمها يف الثاين

يذكر واحدا من مفعوليه مث أعاد قوله فَالَ َتْحَسَبنَّ بضم الباء وقوله ُهْم رفع باسناد الفعل اليه واملفعول األول 
  حمذوف والتقدير وال حتسنب هؤالء الذين يفرحون أنفسهم مبفازة من العذاب

أنه تعاىل وصف هؤالء القوم بأهنم يفرحون بفعلهم وحيبون أيضا أن حيمدوا مبا مل يفعلوا  املسألة الثانية اعلم
واملفسرون ذكروا فيه وجوها األول أن هؤالء اليهود حيرفون نصوص التوراة ويفسروهنا بتفسريات باطلة 

لدين والديانة والعفاف ويروجوهنا على االغمار من الناس ويفرحون هبذا الصنع مث حيبون أن حيمدوا بأهنم أهل ا



والصدق والبعد عن الكذب وهو قول ابن عباس وأنت إذا أنصفت عرفت أن أحوال أكثر اخللق كذلك فاهنم 
  يأتون جبميع وجوه احليل يف حتصيل الدنيا ويفرحون بوجدان

سالم سأل اليهود مطلوهبم مث حيبون أن حيمدوا بأهنم أهل العفاف والصدق والدين والثاين روي أنه عليه الصالة وال
عن شيء مما يف التوراة فكتموا احلق وأخربوا خبالفه وأروه أهنم قد صدقوه وفرحوا بذلك التلبيس وطلبوا من 

الرسول عليه الصالة والسالم أن يثين عليهم بذلك فأطلع رسول اهللا على هذا السر واملعىن أن هؤالء اليهود فرحوا 
تثين عليهم بالصدق والوفاء والثالث يفرحون مبا فعلوا من كتمان النصوص مبا فعلوا من التلبيس وتوقعوا منك أن 

وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا من اتباع دين إبراهيم حيث ادعوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( الدالة على مبعث حممد 
فاهنم يفرحون مبا أتوا من أن إبراهيم عليه السالم كان على اليهودية وأهنم على دينه الرابع أنه نزل يف املنافقني 

إظهار االميان للمسلمني على سبيل النفاق من حيث أهنم كانوا يتوصلون بذلك إىل حتصيل مصاحلهم يف الدنيا مث 
كانوا يتوقعون من النيب عليه الصالة والسالم أن حيمدهم على االميان الذي ما كان موجودا يف قلوهبم اخلامس قال 

يف الغزو ) صلى اهللا عليه وسلم ( جال من املنافقني كانوا يتخلفون عن رسول اهللا أبو سعيد اخلدري نزلت يف ر
ويفرحون بقعودهم عنه فاذا قدم اعتذروا إليه فيقبل عذرهم مث طمعوا أن يثين عليهم كما كان يثين عن املسلمني 

) صلى اهللا عليه وسلم ( اف مبحمد اجملاهدين السادس املراد منه كتماهنم ما يف التوراة من أخذ امليثاق عليهم باالعتر
وباالقرار بنبوته ودينه مث أهنم فرحوا بكتماهنم لذلك وإعراضهم عن نصوص اهللا تعاىل مث زعموا أهنم أبناء اهللا 

  وأحباؤه وقالوا لن متسنا النار إال أياما معدودة
هو أن االنسان يأيت بالفعل الذي واعلم أن األوىل أن حيمل على الكل ألن مجيع هذه األمور مشتركة يف قدر واحد و

  ال ينبغي ويفرح به مث يتوقع من الناس أن يصفوه بسداد السرية واستقامة الطريقة والزهد واالقبال على طاعة اهللا
النساء ( انَِها مِنكُْم املسألة الثالثة يف قوله بَِما أََتْواْ حبثان األول قال الفراء قوله بَِما أََتْواْ يريد فعلوه كقوله َواللَّذَانَ يَأِْتَي

أتى وجاء يستعمالن مبعىن فعل ) الكشاف ( أي فعلت قال صاحب )  ٢٧مرمي ( وقوله لَقَْد جِئْتِ َشْيئاً فَرِّياً )  ١٦
  ا فََعلُواْلَقَْد جِئِْت َشْيئاً فَرِّياً ويدل عليه قراءة أيب َيفَْرُحونَ بَِم)  ٦١مرمي ( قال تعاىل إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأْتِّياً 

  البحث الثاين قرىء آتوا مبعىن أعطوا وعن علي رضي اهللا عنه بَِما أُوُتواْ
املسألة الرابعة قوله بَِمفَاَزةٍ  ّمَن الَْعذَابِ أي مبنجاة منه من قوهلم فاز فالن إذا جنا وقال الفراء أي ببعد من العذاب 

فَقَْد فَاَز مث حقق ذلك بقوله َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم وال شبهة أن ألن الفوز معناه التباعد من املكروه وذكر ذلك يف قوله 
  بالصرب على أذاهم) صلى اهللا عليه وسلم ( اآلية واردة يف الكفار واملنافقني الذين أمر اهللا رسوله 

أليم ممن له ملك السموات واألرض مث قال َوللَِّه ُملُْك السََّماَواِت وَاالْْرَض وَاللَُّه َعلَى كُلّ َشْيء قَِديٌر أي هلم عذاب 
  فكيف يرجو النجاة من كان معذبه هذا القادر الغالب

  إِنَّ ِفى َخلْقِ السََّماَواِت واألرض َواْخِتلَاِف الَّْيلِ وَالنَّهَارِ الَّياتٍ الٌّ ْوِلى االٌّ لَْبابِ

اخللق اىل االستغراق يف معرفة اعلم أن املقصود من هذا الكتاب الكرمي جذب القلوب واألرواح عن االشتغال ب
احلق فلما طال الكالم يف تقرير االحكام واجلواب عن شبهات املبطلني عاد اىل إنارة القلوب بذكر ما يدل على 

التوحيد واالهلية والكربياء واجلالل فذكر هذه اآلية قال ابن عمر قلت لعائشة أخربيين بأعجب ما رأيت من رسول 
فبكت وأطالت مث قالت كل أمره عجب أتاين يف ليليت فدخل يف حلايف حىت ألصق جلده ) لم صلى اهللا عليه وس( اهللا 

جبلدي مث قال يل يا عائشة هل لك أن تأذين يل الليلة يف عبادة ريب فقلت يا رسول اهللا إين ألحب قربك وأحب 



قام يصلي فقرأ من القرآن  مرادك قد أذنت لك فقام اىل قربة من ماء يف البيت فتوضأ ومل يكثر من صب املاء مث
وجعل يبكي مث رفع يديه فجعل يبكي حىت رأيت دموعه قد بلت األرض فأتاه بالل يؤذنه بصالة الغداة فرآه يبكي 
فقال له يا رسول اهللا أتبكي وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا بالل أفال أكون عبدا شكورا مث 

اهللا يف هذه الليلة إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماوَاِت وَاالْْرَض مث قال ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها  قال ما يل ال أبكي وقد أنزل
كان إذا قام ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروي ويل ملن الكها بني فكيه ومل يتأمل فيها وعن علي رضي اهللا عنه أن النيب 

السموات واالرض وحكى أن الرجل من بين إسرائيل كان من الليل يتسوك مث ينظر اىل السماء ويقول إن يف خلق 
إذا عبد اهللا ثالثني سنة أظلته سحابة فعبدها فىت من فتياهنم فما اظلته السحابة فقالت له أمه لعل فرطة صدرت منك 

  يف مدتك قال ما أذكر قالت لعلك نظرة مرة اىل السماء ومل تعترب قال نعم قالت فما أتيت إال من ذلك
ه تعاىل ذكر هذه اآلية يف سورة البقرة وذكرها هنا أيضا وختم هذه اآلية يف سورة البقرة بقوله آلَياٍت لّقَْومٍ واعلم أن
وختمها ههنا بقوله الَيَاٍت ِالوِْلى االْلْبَابِ وذكر يف سورة البقرة مع هذه الدالئل الثالثة )  ١٦٤البقرة ( َيْعِقلُونَ 

مثانية أنواع من الدالئل وههنا اكتفى بذكر هذه األنواع الثالثة وهي مخسة أنواع أخرى حىت كان اجملموع 
  السموات واألرض والليل والنهار فهذه أسئلة ثالثة

  السؤال األول ما الفائدة يف إعادة اآلية الواحدة باللفظ الواحد يف سورتني
  باقيةوالسؤال الثاين مل اكتفي ههنا باعادة ثالثة أنواع من الدالئل وحذف اخلمسة ال

  وقال ههنا الِْوِلى االْلَْبابِ)  ١٦٤البقرة ( والسؤال الثالث مل قال هناك لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ 
فأقول واهللا أعلم بأسرار كتابه إن سويداء البصرية جتري جمرى سواد البصر فكما أن سواد البصر ال يقدر أن 

يه يف تلك احلالة حتديق البصر حنو شيء آخر يستقصي يف النظر إىل شيئني بل إذا حدق بصره حنو شيء تعذر عل
فكذلك ههنا إذا حدق االنسان حدقة عقله حنو مالحظة معقول امتنع عليه يف تلك احلالة حتديق حدقة العقل حنو 

معقول آخر فعلى هذا كلما كان اشتغال العقل بااللتفات إىل املعقوالت املختلفة أكثر كان حرمانه عن االستقصاء 
الت واالدراكات أكثر فعلى هذا السالك إىل اهللا ال بد له يف أول األمر من تكثري الدالئل فاذا استنار يف تلك التعق

القلب بنور معرفة اهللا صار اشتغاله بتلك الدالئل كاحلجاب له عن استغراق القلب يف معرفة اهللا فالسالك يف أول 
قلب يصري طالباً لتقليل الدالئل حىت إذا زالت الظلمة أمره كان طالباً لتكثري الدالئل فعند وقوع هذا النور يف ال

املتولدة من اشتغال القلب بغري اهللا كمل فيه جتلى أنوار معرفة اهللا واليه االشارة بقوله فَاْخلَْع َنْعلَْيَك إِنََّك بِالْوَاِد 
  ) ١٢طه ( الُْمقَدَّسِ طًُوى 

املعرفة فلما وصل إىل املعرفة أمر خبلعهما وقيل له إنك تريد أن والنعالن مها املقدمتان اللتان هبما يتوصل العقل إىل 
  تضع قدميك يف وادي قدس الوحدانية فاترك االشتغال بالدالئل

إذا عرفت هذه القاعدة فذكر يف سورة البقرة مثانية أنواع من الدالئل مث أعاد يف هذه السورة ثالثة أنواع منها 
رفا ال بد له من تقليل االلتفات اىل الدالئل ليكمل له االستغراق يف معرفة تنبيها على أن العارف بعد صريورته عا

املدلول فكان الغرض من إعادة ثالثة أنواع من الدالئل وحذف البقية التنبيه على ما ذكرناه مث انه تعاىل استقصى يف 
ة وذلك ألن الدالئل السماوية هذه اآلية الدالئل السماوية وحذف الدالئل اخلمسة الباقية اليت هي الدالئل االرضي

أقهر وأهبر والعجائب فيها أكثر وانتقال القلب منها اىل عظمة اهللا وكربيائه أشد مث ختم تلك اآلية بقوله لّقَْومٍ 
َيْعِقلُونَ وختم هذه اآلية بقوله ِالوِْلى االْلَْبابِ ألن العقل له ظاهر وله لب ففي أول األمر يكون عقال ويف كمال 

  ون لبا وهذا أيضا يقوي ما ذكرناه فهذا ما خطر بالبال واهللا أعلم بأسرار كالمه العظيم الكرمي احلكيماحلال يك



آ َما َخلَقَْت َهذا َباِطالً الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبِهِْم َوَيتَفَكَُّرونَ ِفى َخلْقِ السََّماَواِت واألرض َربََّن
  اَنَك فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ َربََّنآ إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَْد أَْخزَْيَتُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍسُْبَح

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر دالئل االهلية والقدرة واحلكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية ذكر بعدها ما يتصل بالعبودية 
ة أقسام التصديق بالقلب واالقرار باللسان والعمل باجلوارح فقوله تعاىل َيذْكُُرونَ اللََّه إشارة وأصناف العبودية ثالث

إىل عبودية اللسان وقوله ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبِهِْم إشارة اىل عبودية اجلوارح واالعضاء وقوله َوَيتَفَكَُّرونَ ِفى 
اىل عبودية القلب والفكر والروح واالنسان ليس إىل هذا اجملموع فاذا كان اللسان  َخلْقِ السََّماَواِت وَاالْْرَض إشارة

مستغرقا يف الذكر واألركان يف الشكر واجلنان يف الفكر كان هذا العبد مستغرفا جبميع أجزائه يف العبودية فاآلية 
هذا الترتيب يف جذب األرواح من األوىل دالة على كمال الربوبية وهذه اآلية دالة على كمال العبودية فما أحسن 

  اخللق اىل احلق ويف نقل األسرار من جانب عامل الغرور اىل جناب امللك الغفور ونقول يف اآلية مسائل
املسألة األوىل للمفسرين يف هذه اآلية قوالن األول أن يكون املراد منه كون االنسان دائم الذكر لربه فان األحوال 

ملا وصفهم بكوهنم ذاكرين فيها كان ذلك دليال على كوهنم مواظبني على الذكر غري ليست إال هذه الثالثة مث 
  فاترين عنه ألبتة

والقول الثاين أن املراد من الذكر الصالة واملعىن أهنم يصلون يف حال القيام فان عجزوا ففي حال القعود فان 
األحوال واحلمل على األول أوىل ألن  عجزوا ففي حال االضطجاع واملعىن أهنم ال يتركون الصالة يف شيء من

من أحب أن يرتع يف رياض اجلنة فليكثر ذكر اهللا ( اآليات الكثرية ناطقة بفضيلة الذكر وقال عليه الصالة والسالم 
(  

املسألة الثانية حيتمل أن يكون املراد هبذا الذكر هو الذكر باللسان وأن يكون املراد منه الذكر بالقلب واألكمل أن 
  املراد اجلمع بني األمرين يكون

املسألة الثالثة قال الشافعي رضي اهللا عنه إذا صلى املريض مضطجعاً وجب أن يصلي على جنبه وقال أبو حنيفة 
رضي اهللا عنه بل يصلى مستلقياً حىت إذا وجد خفة قعد وحجة الشافعي رضي اهللا عنه ظاهر هذه اآلية وهو أنه 

  جاع على اجلنب فكان هذا الوضع أوىلتعاىل مدح من ذكره على حال االضط
واعلم أن فيه دقيقة طبية وهو أنه ثبت يف املباحث الطبية أن كون االنسان مستلقياً على قفاه مينع من استكمال 

الفكر والتدبر وأما كونه مضطجعاً على اجلنب فانه غري مانع منه وهذا املقام يراد فيه التدبر والتفكر وألن 
  مينع من النوم املغرق فكان هذا الوضع أوىل لكونه أقرب إىل اليقظة وإىل االشتغال بالذكر االضطجاع على اجلنب

  املسألة الرابعة حمل َعلَى ُجُنوبُُهْم نصب على احلال عطفاً على ما قبله كأنه قيل قياماً وقعوداً ومضطجعني
ال جرم قال بعده َوَيتَفَكَُّرونَ ِفى َخلْقِ واعلم أنه تعاىل ملا وصفهم بالذكر وثبت أن الذكر ال يكمل إال مع الفكر 

  السََّماَواِت َواالْْرَض وفيه مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل رغب يف ذكر اهللا وملا آل األمر إىل الفكر مل يرغب يف الفكر يف اهللا بل رغب يف الفكر 

تفكروا يف اخللق وال تتفكروا يف ( م يف أحوال السموات واألرض وعلى وفق هذه اآلية قال عليه الصالة والسال
والسبب يف ذلك أن االستدالل باخللق على اخلالق ال ميكن وقوعه على نعت املماثلة إمنا ميكن وقوعه على ) اخلالق 

نعت املخالفة فاذن نستدل حبدوث هذه احملسوسات على قدم خالقها وبكميتها وكيفيتها وشكلها على براءة خالقها 
معناه من عرف نفسه ) من عرف نفسه عرف ربه ( فية والشكل وقوله عليه الصالة والسالم عن الكمية والكي

باحلدوث عرف ربه بالقدم ومن عرف نفسه باالمكان عرف ربه بالوجوب ومن عرف نفسه باحلاجة عرف ربه 



بتة فاذن ال يتصور باالستغناء فكان التفكر يف اخللق ممكنا من هذا الوجه أما التفكر يف اخلالق فهو غري ممكن أل
حقيقته إال بالسلوب فنقول إنه ليس جبوهر وال عرض وال مركب وال مؤلف وال يف اجلهة وال شك أن حقيقته 

املخصوصة مغايرة هلذه السلوب وتلك احلقيقة املخصوصة ال سبيل للعقل إىل معرفتها فيصري العقل كالواله املدهوش 
عن التفكر يف اهللا وأمر بالتفكر يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( لنيب املتحري يف هذا املوقف فلهذا السبب هنى ا

  املخلوقات فلهذه الدقيقة أمر اهللا يف هذه اآليات بذكره وملا ذكر الفكر مل يأمر بالتفكر فيه بل أمر بالفكر يف خملوقاته

فته بآثاره وأفعاله فكلما كانت املسألة الثانية اعلم أن الشيء الذي ال ميكن معرفته حبقيقته املخصوصة إمنا ميكن معر
أفعاله أشرف وأعلى كان وقوف العقل على كمال ذلك الفاعل أكمل ولذلك ان العامي يعظم اعتقاده يف القرآن 

ولكنه يكون اعتقادا تقليديا إمجالياً أما املفسر احملقق الذي ال يزال يطلع يف كل آية على أسرار عجيبة ودقائق لطيفة 
  يف عظمة القرآن أكملفانه يكون اعتقاده 

إذا عرفت هذا فنقول دالئل التوحيد حمصورة يف قسمني دالئل اآلفاق ودالئل األنفس وال شك أن دالئل اآلفاق 
وملا كان األمر كذلك ال )  ٥٧غافر ( أجل وأعظم كما قال تعاىل لََخلُْق السََّماَواِت وَاالْْرَض أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ 

اآلية بالفكر يف خلق السموات واألرض ألن داللتها أعجب وشواهدها أعظم وكيف ال نقول  جرم أمر يف هذه
ذلك ولو أن االنسان نظر إىل ورقة صغرية من أوراق شجرة رأى يف تلك الورقة عرقا واحداً ممتدا يف وسطها مث 

يتشعب من كل عرق  يتشعب من ذلك العرق عروق كثرية إىل اجلانبني مث يتشعب منها عروق دقيقة وال يزال
عروق أخر حىت تصري يف الدقة حبيث ال يراها البصر وعند هذا يعلم أن للخالق يف تدبري تلك الورقة على هذه 

اخللقة حكما بالغة وأسراراً عجيبة وأن اهللا تعاىل أودع فيها قوى جاذبة لغذائها من قعر األرض مث أن ذلك الغذاء 
ل جزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز جيري يف تلك العروق حىت يتوزع على ك

العليم ولو أراد االنسان أن يعرف كيفية خلقة تلك الورقة وكيفية التدبري يف إجيادها وإيداع القوى الغاذية والنامية 
ينئذ يقيس تلك فيها لعجز عنه فاذا عرف أن عقله قاصر عن الوقوف على كيفية خلقة تلك الورقة الصغرية فح

الورقة إىل السموات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم وإىل األرض مع ما فيها من البحار واجلبال واملعادن 
والنبات واحليوان عرف ان تلك الورقة بالنسبة إىل هذه األشياء كالعدم فاذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك 

االطالع على عجائب حكمة اهللا يف خلق السموات واألرض واذا  الشيء احلقري عرف أنه ال سبيل له ألبتة إىل
عرف هبذا الربهان النري قصور عقله وفهمه عن االحاطة هبذا املقام مل يبق معه إال االعتراف بأن اخلالق أجل وأعظم 

وان من أن حييط به وصف الواصفني ومعارف العارفني بل يسلم ان كل ما خلقه ففيه حكم بالغة وأسرار عظيمة 
كان ال سبيل له إىل معرفتها فعند هذا يقول سبحانكا واملراد منه اشتغاله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم مث 

بينما رجل مستلق على ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( عند ذلك يشتغل بالدعاء فيقول فقنا عذاب النار وعن النيب 
وقال أشهد أن لك ربا وخالقا اللهم اغفر يل فنظر اهللا اليه فغفر له  فراشه إذ رفع رأسه فنظر إىل النجوم وإىل السماء

وقيل الفكرة تذهب الغفلة وجتذب للقلب اخلشية كما ) ال عبادة كالتفكر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقال النيب ) 
يرفع له كل يوم  ال تفضلوين على يونس بن مىت فانه كان) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ينبت املاء الزرع وعن النيب 

قالوا وكان ذلك العمل هو التفكر يف معرفة اهللا ألن أحدا ال يقدر أن يعمل جبوارحه مثل ) مثل عمل أهل األرض 
  عمل أهل األرض

املسألة الثالثة دلت اآلية على أن أعلى مراتب الصديقني التفكر يف دالئل الذات والصفات وأن التقليد أمر باطل ال 



  ت اليهعربة به وال التفا
  واعلم أنه تعاىل حكى عن هؤالء العباد الصاحلني املواظبني على الذكر والفكر أهنم ذكروا مخسة أنواع من الدعاء

  النوع األول قوله َربََّنا َما َخلَقَْت َهذا َباِطالً سُْبحَاَنَك فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ وفيه مسائل
الواحدي رمحه اهللا التقدير يقولون ربنا ما خلقت هذا باطال وقال  املسألة األوىل يف اآلية إضمار وفيه وجهان قال

  انه يف حمال احلال مبعىن يتفكرون قائلني) الكشاف ( صاحب 
املسألة الثانية هذا يف قوله َما َخلَقَْت َهذا كناية عن املخلوق يعين ما خلقت هذا املخلوق العجيب باطال ويف كلمة 

  ) ٩اإلسراء ( نَّ َهاذَا الْقُرْءانَ يِْهِدى ِللَِّتى ِهىَ  أَقَْوُم َهاذَا ضرب من التعظيم كقوله إِ
املسألة الثالثة يف نصب قوله َباِطالً وجوه األول أنه نعت ملصدر حمذوف أي خلقا باطال الثاين أنه بنزع اخلافض 

  )هذا ( ن حاال م) باطال ( جيوز أن يكون ) الكشاف ( تقديره بالباطل أو للباطل الثالث قال صاحب 
املسألة الرابعة قالت املعتزلة إن كل ما يفعله اهللا تعاىل فهو إمنا يفعله لغرض االحسان إىل البعيد البعيد وألجل 

احلكمة واملراد منها رعاية مصاحل العباد واحتجوا عليه هبذه اآلية ألنه تعاىل لو مل خيلق السموات واألرض لغرض 
آلية قالوا وظهر هبذه اآلية أن الذي تقوله اجملربة ان اهللا تعاىل أراد خبلق لكان قد خلقها باطال وذلك ضد هذه ا

السموات واألرض صدور الظلم والباطل من أكثر عباده وليكفروا خبالقها وذلك رد هلذه اآلية قالوا وقوله 
با عن هذه الشبهة سُْبَحاَنَك تنزيه له عن خلقه هلما باطال وعن كل قبيح وذكر الواحدي كالما يصلح أن يكون جوا

فقال الباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذي ال يكون له قوة وال صالبة وال بقاء وخلق السموات واألرض خلق 
)  ٣امللك ( متقن حمكم أال ترى إىل قوله مَّا تََرى ِفى َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمن َتفَاُوٍت فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمن فُطُورٍ 

فكان املراد من قوله َربََّنا َما َخلَقَْت َهذا بَاِطالً هذا املعىن ال ما ذكره )  ١٢النبأ ( يَْنا فَْوقَكُْم َسْبعاً ِشَداداً وقال َوَبَن
  املعتزلة

فان قيل هذا الوجه مدفوع بوجوه األول لو كان املراد بالباطل الرخو املتالشي لكان قوله سُْبحَاَنكَ تنزيها له عن أن 
ا اخللق ومعلوم أن ذلك باطل الثاين أنه إمنا حيسن وصل قوله فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ به إذا محلناه على املعىن خيلق مثل هذ

الذي ذكرناه ألن التقدير ما خلقته باطال بغري حكمة بل خلقته حبكمة عظيمة وهي أن جتعلها مساكن للمكلفني 
لنار ألنه جزاء من عصي ومل يطع فثبت أنا إذا فسرنا قوله الذين اشتغلوا بطاعتك وحترزوا عن معصيتك فقنا عذاب ا

َوَما َخلَقُْت َهذا َباِطالً مبا ذكرنا حسن هذا النظم أما إذا فسرناه بأنك خلقته حمكما شديد التركيب مل حيسن هذا 
ا َبْيَنُهَما بَاِطالً ذاِلَك ظَنُّ الَِّذينَ النظم الثالث أنه تعاىل ذكر هذا يف آية أخرى فقال َوَما َخلَقَْنا السََّماَواِت وَاالْْرَض َوَم

 ٣٨الدخان ( الَْحّق كَفَُرواْ وقال يف آية أخرى َوَما َخلَقَْنا السََّماَواِت وَاالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما الَِعبَِني َما َخلَقَْناُهَما إِالَّ بِ
( قوله فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ )  ١١٥املؤمنون ( ثاً إِلَى وقال يف آية أخرى أَفََحسِْبُتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَب)  ٣٩

أي فتعاىل امللك احلق عن أن يكون فعله عباث وإذا امتنع أن يكون عبثا فبأن ميتنع كونه باطال )  ١١٦املؤمنون 
  أوىل

وشاهده أن كل ممكن لذاته فانه  واجلواب اعلم ان بديهة العقل شاهدة بأن املوجود إما واجب لذاته وإما ممكن لذاته
  ال بد وأن ينتهي يف رجحانه إىل الواجب لذاته وليس يف هذه القضية ختصيص

بكون ذلك املمكن مغايرا الفعال العباد بل هذه القضية على عمومها قضية يشهد العقل بصحتها وإذا كان كذلك 
املراد من هذه اآلية تعليل أفعال اهللا تعاىل  وجب أن يكون اخلري والشر بقضاء اهللا واذا كان كذلك امتنع يكون



باملصاحل إذا عرفت هذا فنقول مل ال جيوز أن يكون تأويل اآلية ما حكيناه عن الواحدي قوله ولو كان كذلك لكان 
قت قوله ُسْبَحاَنَك تنزيها له عن فعل ما ال شدة فيه وال صالبة وذلك باطل قلنا مل ال جيوز أن يكون املراد ربنا ما خل

هذا رخوا فاسد التركيب بل خلقته صلبا حمكما وقوله ُسْبَحاَنَك معناه انك وان خلقت السموات واألرض صلبة 
شديدة باقية فأنت منزه عن االحتياج اليه واالنتفاع به فيكون قوله سُْبحَاَنَك معناه هذا قوله ثانيا إمنا حسن وصل 

قولنا قلنا ال نسلم بل وجه النظم انه ملا قال سُْبحَاَنكَ اعترف بكونه غنياً عن قوله فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ به إذا فسرناه ب
كل ما سواه فعندما وصفه بالغىن أقر لنفسه بالعجز واحلاجة اليه يف الدنيا واآلخرة فقال فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ وهذا 

ئر اآليات اليت ذكرمتوها فهي دالة على أن الوجه يف حسن النظم ان مل يكن أحسن مما ذكرمت مل يكن أقل منه وأما سا
أفعاله منزهة عن أن تكون موصوفة بكوهنا عبثا ولعبا وباطال وحنن نقول مبوجبه وان أفعال اهللا كلها حكمة وصواب 

  ألنه تعاىل ال يتصرف إال يف ملكه وملكه فكان حكمه صوابا على االطالق فهذا ما يف هذه املناظرة واهللا أعلم
امسة احتج حكماء اإلسالم هبذه اآلية على أنه سبحانه خلق هذه االفالك والكواكب وأودع يف كل املسألة اخل

واحد منها قوى خمصوصة وجعلها حبيث حيصل من حركاهتا واتصال بعضها ببعض مصاحل هذا العامل ومنافع سكان 
الوا وليس لقائل أن يقول الفائدة هذه البقعة االرضية قالوا ألهنا لو مل تكن كذلك لكانت باطلة وذلك رد لآلية ق

فيها االستدالل هبا على وجود الصانع املختار وذلك ألن كل واحد من كرات اهلواء واملاء يشارك االفالك 
والكواكب يف هذا املعىن فحينئذ ال يبقى خلصوص كونه فلكا ومشسا وقمرا فائدة فيكون باطال وهو خالف هذا 

  النص
  وا مل ال يكفي يف هذا املعىن كوهنا أسباباً على جمرى العادة ال على سبيل احلقيقةأجاب املتكلمون عنه بأن قال

  أما قوله تعاىل ُسْبحَاَنَك فقيه مسألتان
املسألة األوىل هذا إقرار بعجز العقول عن االحاطة بآثار حكمة اهللا يف خلق السموات واألرض يعين أن اخللق إذا 

عرفوا منها إال هذا القدر وهو أن خالقها ما خلقها باطال بل خلقها حلكم تفكروا يف هذه األجسام العظيمة مل ي
  عجيبة وأسرار عظيمة وإن كانت العقول قاصرة عن معرفتها

املسألة الثانية املقصود منه تعليم اهللا عباده كيفية الدعاء وذلك أن من أراد الدعاء فال بد وأن يقدم الثناء مث يذكر 
  آليةبعده الدعاء كما يف هذه ا

أما قوله تعاىل فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ فاعلم أنه تعاىل ملا حكى عن هؤالء العباد املخلصني أن ألسنتهم مستغرقة بذكر اهللا 
تعاىل وأبداهنم يف طاعة اهللا وقلوهبم يف التفكر يف دالئل عظمة اهللا ذكر أهنم مع هذه الطاعات يطلبون من اهللا أن 

حيسن من اهللا تعذيبهم وإال لكان هذا الدعاء عبثاً فان كان املعتزلة ظنوا أن أول اآلية  يقيهم عذاب النار ولوال أنه
  حجة هلم فليعلموا أن آخر هذه اآلية حجة لنا يف

أنه ال يقبح من اهللا شيء أصال ومثل هذا التضرع ما حكاه اهللا تعاىل عن إبراهيم يف قوله وَالَِّذى أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلى 
  ) ٨٢الشعراء ( ى َيْوَم الِدينِ َخِطيئَِت

ِمْن أَْنَصارٍ وفيه  النوع الثاين من دعواهتم قوله تعاىل حكاية عنهم رَبََّنا إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَْد أَْخزَْيَتُه َوَما ِللظَّاِلِمَني
  مسائل

مبا يدل على عظم ذلك العقاب وشدته وهو املسألة األوىل اعلم أهنم ملا سألوا رهبم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك 
اخلزي ليكون موقع السؤال أعظم ألن من سأل ربه أن يفعل شيئاً أو أن ال يفعله إذا شرح عظم ذلك املطلوب 
وقوته كانت داعيته يف ذلك الدعاء أكمل وإخالصه يف طلبه أشد والدعاء ال يتصل باالجابة إال إذا كان مقروناً 



  اهللا عباده يف كيفية إيراد الدعاء باالخص فهذا تعليم من
املسألة الثانية قال الواحدي االخزاء يف اللغة يرد على معان يقرب بعضها من بعض قال الزجاج أخزى اهللا العدو 

أي أبعده وقال غريه أخزاه اهللا أي أهانه وقال مشر بن محدويه أخزاه اهللا أي فضحه اهللا ويف القرآن َوالَ ُتْخُزوِن ِفى 
وقال املفضل أخزاه اهللا أي أهلكه وقال ابن االنباري اخلزي يف اللغة اهلالك بتلف أو انقطاع )  ٧٨هود ( ى َضيِْف

فَقَْد أَخَْزْيَتُه أي قد أبلغت يف إخزائه ) الكشاف ( حجة أو بوقوع يف بالء وكل هذه الوجوه متقاربة مث قال صاحب 
  من فالن فقد تعلم وهو نظري ما يقال من سبق فالناً فقد سبق ومن تعلم

املسألة الثالثة قالت املعتزلة هذه اآلية دالة على أن صاحب الكبرية من أهل الصالة ليس مبؤمن وذلك ألن صاحب 
اً الكبرية إذا دخل النار فقد أخزاه اهللا لداللة هذه اآلية واملؤمن ال خيزى لقوله تعاىل َيْوٌم الَّ إِلَى اللَِّه تَْوَبةً  نَّصُوح

  بُّكُْم فوجب من جمموع هاتني اآليتني أن ال يكون صاحب الكبرية مؤمناَعَسى َر
ال يقتضي نفي االخزاء مطلقا وإمنا )  ٨التحرمي ( واجلواب أن قوله َيْوٌم الَّ إِلَى اللَِّه َتْوَبةً  نَُّصوحاً َعَسى َربُّكُْم 

ضه إثبات االخزاء يف اجلملة الحتمال أن يقتضي أن ال حيصل االخزاء حال ما يكون مع النيب وهذا النفي ال يناق
حيصل ذلك االثبات يف وقت آخر هذا هو الذي صح عندي يف اجلواب وذكر الواحدي يف البسيط أجوبة ثالثة 
سوى ما ذكرناه أحدها أنه نقل عن سعيد بن املسيب والثوري وقتادة أن قوله إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَدْ أَخَْزْيَتهُ 

مبن يدخل النار للخلود وهذا اجلواب عندي ضعيف ألن مذهب املعتزلة أن كل فاسق دخل النار فامنا خمصوص 
دخلها للخلود فهذا ال يكون سؤاال عنهم ثانيها قال املدخل يف النار خمزي يف حال دخوله وإن كانت عاقبته أن 

 ٨التحرمي ( لَى اللَِّه تَْوَبةً  نَُّصوحاً َعَسى رَبُّكُْم خيرج منها وهذا ضعيف أيضا ألن موضع االستدالل أن قوله َيْوٌم الَّ إِ
يدل على نفي اخلزي عن املؤمنني على االطالق وهذه اآلية دلت على حصول اخلزي لكل من دخل النار فحصل ) 

هني أحدمها حبكم هاتني اآليتني بني كونه مؤمنا وبني كونه كافرا ممن يدخل النار منافاة وثالثها قال االخزاء حيتمل وج
  االهانة واالهالك والثاين التخجيل يقال خزي خزاية إذا استحيا وأخزاه غريه إذا عمل به عمال خيجله ويستحىي منه

واعلم أن حاصل هذا اجلواب أن لفظ االخزاء لفظ مشترك بني التخجيل وبني االهالك واللفظ املشترك ال ميكن 
عا واذا كان كذلك جاز أن يكون املنفى بقوله َيْوٌم الَّ إِلَى اللَِّه َتْوَبةً  محله يف طريف النفي واالثبات على معنييه مجي

هذا  نَّصُوحاً َعَسى َربُّكُْم غري املثبت يف قوله إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَْد أَْخزَْيَتُه وعلى هذا يسقط االستدالل إال أن
هذين املفهومني أما إذا كان لفظا متواطئا مفيدا ملعىن واحد  اجلواب إمنا يتمشى إذا كان لفظ االخزاء مشتركا بني

وكان املعنيان اللذان ذكرمها الواحدي نوعني حتت جنس واحد سقط هذا اجلواب ألن قوله ال إِلَى اللَِّه َتْوَبةً  
  ما منافاةنَّصُوحاً َعَسى َربُّكُْم لنفي اجلنس وقوله فَقَْد أَْخزَْيَتُه الثبات النوع وحينئذ حيصل بينه

املسألة الرابعة احتجت املرجئة هبذه اآلية يف القطع على أن صاحب الكبرية ال خيزي وكل من دخل النار فانه خيزي 
فيلزم القطع بأن صاحب الكبرية ال يدخل النار إمنا قلنا صاحب الكبرية ال خيزى ألن صاحب الكبرية مؤمن واملؤمن 

 َوإِن طَائِفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُواْ فَأَصِْلُحواْ َبْيَنُهَما فَإِن َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى ال خيزى إمنا قلنا إنه مؤمن لقوله تعاىل
مسي الباغي حال كونه باغياً مؤمناً والبغي من الكبائر )  ٩احلجرات ( االْخَرى فَقَاِتلُواْ الَِّتى َتبِْغى حَتَّى تَِفىء إِلَى أَْمرِ 

مسي القاتل )  ١٧٨البقرة ( ا قال تعاىل الُْمتَّقُونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَتْلَى باالمجاع وأيض
بالعمد العدوان مؤمناً فثبت أن صاحب الكبرية مؤمن وإمنا قلنا إن املؤمن ال خيزى لقوله َيْوٌم الَّ إِلَى اللَِّه تَْوَبةً  

  ) ١٩٤آل عمران ( ولقوله َوالَ ُتْخزَِنا َيْوَم الْقَِياَمةِ  )  ٨التحرمي ( َسى َربُّكُْم نَّصُوحاً َع
وهذه االستجابة تدل على أنه تعاىل ال خيزي املؤمنني فثبت )  ١٩٥آل عمران ( مث قال تعاىل فَاسَْتَجابَ لَُهمْ َربُُّهْم 



إن كل من دخل النار فانه خيزى لقوله تعاىل إِنََّك َمن ُتْدِخلِ  مبا ذكرنا أن صاحب الكبرية ال خيزى بالنار وإمنا قلنا
  النَّاَر فَقَْد أَْخزَْيَتُه وحينئذ يتولد من هاتني املقدمتني القطع بأن صاحب الكبرية ال يدخل النار

ال يدل على نفي االخزاء )  ٨حرمي الت( واجلواب عنه ما تقدم أن قوله َيْوٌم الَّ إِلَى اللَِّه َتْوَبةً  نَُّصوحاً َعَسى َربُّكُْم 
  مطلقاً بل يدل على نفي االخزاء حال كوهنم مع النيب وذلك ال ينايف حصول االخزاء يف وقت آخر

مْ املسألة اخلامسة قوله إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَدْ أَخَْزْيَتُه عام دخله اخلصوص يف مواضع منها أن قوله تعاىل َوإِن مّنكُ
يدل على أن كل املؤمنني يدخلون )  ٧٢ ٧١مرمي ( ارُِدَها كَانَ َعلَى َربَِّك َحْتماً مَّقِْضّياً ثُمَّ نَُنّجى الَِّذيَن اتَّقَواْ إِالَّ َو

النار وأهل الثواب يصانون عن اخلزي وثانيها أن املالئكة الذين هم خزنة جهنم يكونون يف النار وهم أيضا يصانون 
  ) ٦التحرمي ( ْيَها َملَِئكَةٌ  ِغالَظٌ ِشدَاٌد عن اخلزي قال تعاىل َعلَ

املسألة السادسة احتج حكماء اإلسالم هبذه اآلية على أن العذاب الروحاين أشد وأقوى من العذاب اجلسماين قالوا 
ألن اآلية دالة على التهديد بعد عذاب النار باخلزي واخلزي عبارة عن التخجيل وهو عذاب روحاين فلوال أن 

  ب الروحاين أقوى من العذاب اجلسماين وإال ملا حسن هتديد من عذب بالنار بعذاب اخلزي واخلجالةالعذا

املسألة السابعة احتجت املعتزلة هبذه اآلية على أن الفساق الذين دخلوا النار ال خيرجون منها بل يبقون هناك 
فَقَْد أَْخزَْيَتُه معناه فقد أهلكته ولو كانوا خيرجون من النار  خملدين وقالوا اخلزي هو اهلالك فقوله إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النَّاَر

اىل اجلنة ملا صح أن كل من دخل النار فقد هلك واجلواب أنا ال نفسر اخلزي باالهالك بل نفسره باالهانة 
  والتخجيل وعند هذا يزول كالمكم

  أما قوله تعاىل َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَنصَارٍ وفيه مسألتان
ملسألة األوىل املعتزلة متسكوا به يف نفي الشفاعة للفساق وذلك ألن الشفاعة نوع نصرة ونفي اجلنس يقتضي نفي ا

  النوع
( واجلواب من وجوه األول أن القرآن دل على أن الظامل باالطالق هو الكافر قال تعاىل َوالْكَاِفُرونَ ُهُم الظَّاِلُمونَ 

اىل حكى عن الكفار أهنم خصصوا أنفسهم بنفي الشفعاء واألنصار حيث قالوا ومما يؤكد هذا أنه تع)  ٢٥٤البقرة 
ْشفَعُ فََما لََنا ِمن َشاِفِعَني َوالَ َصِديقٍ َحِميمٍ وثانيها إن الشفيع ال ميكنه أن يشفع إال باذن اهللا قال تعاىل َمن ذَا الَِّذى َي

مل يكن الشفيع قادرا على النصرة إال بعد االذن واذا حصل االذن واذا كان كذلك )  ٢٥٥البقرة ( ِعنَدُه إِالَّ بِإِذْنِِه 
مل يكن يف شفاعته فائدة يف احلقيقة وعند ذلك يظهر أن العفو إمنا حصل من اهللا تعاىل وتلك الشفاعة ما كان هلا تأثري 

كم إال اهللا كما قال أَالَ لَُه الُْحكُْم يف نفس األمر وليس احلكم إال هللا فقوله َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَنصَارٍ يفيد أنه ال ح
ال يقال فعلى هذا التقدير ال يبقى لتخصيص الظاملني هبذا احلكم فائدة ألنا )  ١٩األنفطار ( وقال َواالْْمرُ َيْوَمِئذٍ ِللَِّه 

وم القيامة هذه احلجة نقول بل فيه فائدة ألنه وعد املؤمنني املتقني يف الدنيا بالفوز بالثواب والنجاة من العقاب فلهم ي
اما الفساق فليس هلم ذلك فصح ختصيصهم بنفي األنصار على االطالق الثالث أن هذه اآلية عامة وواردة بثبوت 

  الشفاعة خاصة واخلاص مقدم على العام واهللا أعلم
ن أخرجه منها ناصرا له املسألة الثانية املعتزلة متسكوا يف أن الفاسق ال خيرج من النار قالوا لو خرج من النار لكان م

  واآلية دالة على أنه ال ناصر له ألبتة
  واجلواب املعارضة باآليات الدالة على العفو كما ذكرناه يف سورة البقرة

  النوع الثالث من دعواهتم
  َنا فَاغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوكَفِّْر َعنَّا سَيِّئَاتَِنا َوَتَوفََّنا َمَع االٌّ بَْرارِرَّبََّنآ إِنََّنآ َسِمعَْنا ُمَناِدياً ُينَاِدى ِلِإلَمياِن أَنْ َءاِمنُواْ بِرَبِّكُْم فَأاَمنَّا َربَّ



  يف اآلية مسائل
  املسألة األوىل يف املنادى قوالن أحدمها أنه حممد عليه الصالة والسالم وهو قول األكثرين

أَْدُعو إِلَى اللَّهِ )  ٤٦األحزاب ( َوَداِعياً إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه )  ١٢٥النحل ( والدليل عليه قوله تعاىل اْدُع إِِلى َسبِيلِ رَّبَك 
والثاين أنه هو القرآن قالوا إنه تعاىل حكى عن مؤمين االنس ذلك كما حكى عن مؤمين اجلن قوله )  ١٠٨يوسف ( 

قالوا والدليل على أن تفسري اآلية هبذا الوجه أوىل ألنه )  ٢ ١اجلن ( قُلْ أُوِحىَ  إِلَى َّ أَنَُّه يَْهِدى إِلَى الرُّْشِد فَئَامَنَّا بِِه 
أما القرآن فكل أحد مسعه وفهمه قالوا وهذا وان كان جمازا إال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ليس كل أحد لقي النيب 

ه اهللا تعاىل أنه جماز متعارف ألن القرآن ملا كان مشتمال على الرشد وكان كل من تأمله وصل به إىل اهلدى إذا وفق
( لذلك فصار كأنه يدعو اىل نفسه وينادي مبا فيه من أنواع الدالئل كما قيل يف جهنم َتْدعُواْ َمْن أَْدَبَر َوَتوَلَّى 

إذ كان مصريهم اليها والفصحاء والشعراء يصفون الدهر بأنه ينادي ويعظ ومرادهم منها داللة )  ١٧املعارج 
  تصاريف الزمان قال الشاعر

  ع امليت يف قربه خاطبك الدهر فلم تسمعيا واض
)  ٣اجملادلة ( كقوله ثُمَّ َيعُوُدونَ ِلَما ُنهُواْ َعْنُه ) إىل ( املسألة الثانية يف قوله ُينَاِدى ِلِإلَمياِن وجوه األول ان الالم مبعىن 

)  ٤٣األعراف ( الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذى َهَداَنا ِلَهاذَا )  ٥زلزلة ال( بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لََها )  ٨اجملادلة ( ثُمَّ َيُعودُونَ ِلَما قَالُواْ 
ويقال دعاه لكذا واىل كذا وندبه له واليه وناداه له وإليه وهداه للطريق واليه والسبب يف إقامة كل واحدة من 

قال أبو عبيدة هذا على هاتني اللفظتني مقام األخرى أن معىن انتهاء الغاية ومعىن االختصاص حاصالن مجيعا الثاين 
التقدمي والتأخري أي مسعنا مناديا لالميان ينادي بأن آمنوا كما يقال جاءنا منادي األمري ينادي بكذا وكذا والثالث أن 

هذه الالم الم األجل واملعىن مسعنا مناديا كان نداؤه ليؤمن الناس أي كان املنادي ينادي هلذا الغرض أال تراه قال 
  ) ٦٤النساء ( َنا َسِمْعَنا أي لتؤمن الناس وهو كقوله َوَما أَْرَسلَْنا ِمن رَّسُولٍ إالَّ ِلُيطَاَع بِإِذْنِ اللَِّه رَّبََّنا إِنَّ

املسألة الثالثة قوله َسِمْعَنا ُمَناِدياً ُينَاِدى نظريه قولك مسعت رجال يقول كذا ومسعت زيدا يتكلم فيوقع الفعل على 
وصفته مبا يسمع وجعلته حاال عنه فاغناك عن ذكره وألن الوصف أو احلال مل يكن  الرجل وحيذف املسموع ألنك

  بد منه وانه يقال مسعت كالم فالن أو قوله
  املسألة الرابعة ههنا سؤال وهو أن يقال ما الفائدة يف اجلمع بني املنادي وينادي

ه ال منادي أعظم من مناد ينادي لالميان ونظريه وجوابه ذكر النداء مطلقا مث مقيدا باالميان تفخيما لشأن املنادي ألن
قولك مررت هباد يهدي لالسالم وذلك ألن املنادي إذا أطلق ذهب الوهم اىل مناد للحرب أو الطفاء النائرة أو 

الغاثة املكروب أو الكفاية لبعض النوازل وكذلك اهلادي وقد يطلق على من يهدي للطريق ويهدي لسداد الرأي 
  ي لالميان ويهدي لالسالم فقد رفعت من شأن املنادي واهلادي وفخمتهفاذا قلت يناد

املسألة اخلامسة قوله َوإِذَا أُنزِلَْت فيه حذف أو إضمار والتقدير آمنوا أو بأن آمنوا مث حكى اهللا عنهم أهنم قالوا بعد 
  االْْبرَارِ ويف اآلية مسائل ذلك فَاغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوكَفّْر َعنَّا سَّيئَاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع

  املسألة األوىل أعلم أهنم طلبوا من اهللا تعاىل يف هذا الدعاء ثالثة أشياء أوهلا غفران

الذنوب وثانيها تكفري السيئات وثالثها أن تكون وفاهتم مع األبرار أما الغفران فهو الستر والتغطية والتكفري أيضا 
  مغطى به والكفر منه أيضا وقال لبيدهو التغطية يقال رجل مكفر بالسالح أي 

  يف ليلة كفر النجوم ظالمها



  اذا عرفت هذا فاملغفرة والتكفري حبسب اللغة معنامها شيء واحد
أما املفسرون فذكروا فيه وجوها أحدها أن املراد هبما شيء واحد وإمنا أعيد ذلك للتأكيد ألن االحلاح يف الدعاء 

اد باألول ما تقدم من الذنوب وبالثاين املستأنف وثالثها أن يريد بالغفران ما يزول واملبالغة فيه مندوب وثانيها املر
بالتوبة وبالكفران ما تكفره الطاعة العظيمة ورابعها أن يكون املراد باالول ما أتى به االنسان مع العلم بكونه 

  معصية وذنبا وبالثاين ما أتى به االنسان مع جهله بكونه معصية وذنبا
له َوَتَوفََّنا َمَع االْْبرَارِ ففيه حبثان األول أن األبرار مجع بر أو بار كرب وأرباب وصاحب وأصحاب الثاين ذكر وأما قو

القفال يف تفسري هذه املعية وجهني األول أن وفاهتم معهم هي أن ميوتوا على مثل أعماهلم حىت يكونوا يف درجاهتم 
يف هذه املسألة ويريد به كونه مساويا له يف ذلك االعتقاد والثاين يقال يوم القيامة قد يقول الرجل أنا مع الشافعي 

فالن يف العطاء مع أصحاب األلوف أي هو مشارك هلم يف أنه يعطي ألفا والثالث أن يكون املراد منه كوهنم يف مجلة 
  ) ٦٩النساء ( هِم ّمَن النَّبِّيَني َوالّصّديِقَني أتباع األبرار وأشياعهم ومنه قوله فَأُوْلَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْي

املسألة الثانية احتج أصحابنا على حصول العفو بدون التوبة هبذه اآلية أعين قوله تعاىل حكاية عنهم فَاغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا 
فيه ذكر فدل على  واالستدالل به من وجهني األول أهنم طلبوا غفران الذنوب ومل يكن للتوبة)  ١٦آل عمران ( 

)  ١٩٥آل عمران ( أهنم طلبوا املغفرة مطلقا مث ان اهللا تعاىل أجاهبم اليه ألنه قال يف آخر اآلية فَاْسَتجَاَب لَُهْم َربُُّهْم 
وهذا صريح يف أنه تعاىل قد يعفو عن الذنب وان مل توجد التوبة والثاين وهو أنه تعاىل حكى عنهم أهنم ملا أخربوا عن 

بأهنم آمنوا فعند هذا قالوا فاغفر لنا ذنوبنا والفاء يف قوله فَاغِْفْر فاء اجلزاء وهذا يدل على أن جمرد االميان أنفسهم 
سبب حلسن طلب املغفرة من اهللا مث ان اهللا تعاىل أجاهبم اليه بقوله فَاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم فدلت هذه اآلية على ان 

إما من االبتداء وهو بأن يعفو عنهم وال يدخلهم النار أو بأن يدخلهم النار جمرد االميان سبب حلصول الغفران 
  ويعذهبم مدة مث يعفو عنهم وخيرجهم من النار فثبت داللة هذه اآلية من هذين الوجهني على حصول العفو

ب الكبائر يف حق أصحا) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن شفاعة حممد 
مقبولة يوم القيامة وذلك ألن هذه اآلية دلت على أن هؤالء املؤمنني طلبوا من اهللا غفران الذنوب مطلقا من غري أن 

قيدوا ذلك بالتوبة فأجاب اهللا قوهلم وأعطاهم مطلوهبم فاذا قبل شفاعة املؤمنني يف العفو عن الذنب فألن يقبل 
  ه كان أوىلفي) صلى اهللا عليه وسلم ( شفاعة حممد 

  النوع الرابع من دعائهم

  َربََّنا َوءَاِتَنا َما َوَعدتََّنا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ ُتخْزَِنا َيْوَم الِْقَياَمةِ  إِنََّك الَ ُتْخِلُف الِْميَعاَد
  وفيه مسائل

دها وآتنا ما وعدتنا على ألسنة املسألة األوىل قوله َربََّنا َوءاِتَنا َما َوَعدتََّنا َعلَى فيه حذف املضاف مث فيه وجوه أح
رسلك وثانيها وآتنا ما وعدتنا على تصديق رسلك والدليل عليه أن هذه اآلية مذكورة عقيب ذكر املنادي لالميان 

  وهو الرسول وعقيب قوله ِمَن وهو التصديق
  نه ال حمالة واقعاملسألة الثانية ههنا سؤال وهو أن اخللف يف وعد اهللا حمال فكيف طلبوا بالدعاء ما علموا أ

واجلواب عنه من وجوه األول أنه ليس املقصود من الدعاء طلب الفعل بل املقصود منه إظهار اخلضوع والذلة 
)  ١١٢األنبياء ( والعبودية وقد أمرنا بالدعاء يف أشياء نعلم قطعا أهنا توجد ال حمالة كقوله قُل رَّّب اْحكُم بِالَْحّق 

  ) ٧غافر ( تَاُبواْ وَاتََّبعُواْ َسبِيلََك  وقوله فَاغِْفْر ِللَِّذيَن
والوجه الثاين يف اجلواب أن وعد اهللا ال يتناول آحاد األمة بأعياهنم بل إمنا يتناوهلم حبسب أوصافهم فانه تعاىل وعد 



هال لوعدك واعصمنا املتقني بالثواب ووعد الفساق بالعقاب فقوله َربََّنا َوءاِتَنا َما معناه وفقنا لالعمال اليت هبا نصري أ
من األعمال اليت نصري هبا أهال للعقاب واخلزي وعلى هذا التقدير يكون املقصود من هذه اآلية طلب التوفيق 

  للطاعة والعصمة عن املعصية
الوجه الثالث ان اهللا تعاىل وعد املؤمنني بأن ينصرهم يف الدنيا ويقهر عدوهم فهم طلبوا تعجيل ذلك وعلى هذا 

  ل االشكالالتقدير يزو
املسألة الثالثة اآلية دلت على أهنم إمنا طلبوا منافع اآلخرة حبكم الوعد ال حبكم االستحقاق ألهنم قالوا ربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك ويف آخر الكالم قالوا إِنَّكَ الَ ُتْخِلُف الِْميَعاَد وهذا يدل على أن املقتضى حلصول منافع اآلخرة 

  اقهو الوعد ال االستحق
املسألة الرابعة ههنا سؤال آخر وهو أنه مىت حصل الثواب كان اندفاع العقاب الزما ال حمالة فقوله أَتَاَنا َما َوَعدتََّنا 

َعلَى ُرُسِلَك طلب للثواب فبعد طلب الثواب كيف طلب ترك العقاب وهو قوله َوالَ ُتخْزَِنا َيْوَم الِْقَياَمةِ  بل لو طلب 
  طلب إيصال الثواب كان الكالم مستقيماترك العقاب أوال مث 

واجلواب من وجهني األول أن الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة بالتعظيم والسرور فقوله أََتاَنا َما َوَعدتََّنا َعلَى 
آلية طلب التوفيق ُرُسِلَك املراد منه املنافع وقوله َوالَ ُتخْزَِنا املراد منه التعظيم الثاين أنا قد بينا أن املقصود من هذه ا

على الطاعة والعصمة عن املعصية وعلى هذا التقدير حيسن النظم كأنه قيل وفقنا للطاعات واذا وفقنا هلا فاعصمنا 
عما يبطلها ويزيلها ويوقعنا يف اخلزي واهلالك واحلاصل كأنه قيل وفقنا لطاعتك فانا ال نقدر على شيء من الطاعات 

  إال بتوفيقك واذا

فوفقنا الستبقائها فانا ال نقدر على استبقائها واستدامتها إال بتوفيقك وهو إشارة اىل أن العبد ال ميكنه وفقت لفعلها 
  عمل من األعمال وال فعل من األفعال وال حملة وال حركة إال باعانة اهللا وتوفيقه

فانه )  ٤٧الزمر ( ْم ّمَن اللَِّه َما لَمْ َيكُوُنواْ َيحَْتِسُبونَ املسألة اخلامسة قوله َوالَ ُتْخزَِنا َيْوَم الْقَِياَمةِ  شبيه بقوله َوَبَدا لَُه
رمبا ظن االنسان أنه على االعتقاد احلق والعمل الصاحل مث انه يوم القيامة يظهر له أن اعتقاده كان ضالال وعمله 

سالم وذلك هو كان ذنبا فهناك حتصل اخلجالة العظيمة واحلسرة الكاملة واألسف الشديد مث قال حكماء اإل
العذاب الروحاين قالوا وهذا العذاب أشد من العذاب اجلسماين ومما يدل على هذا أنه سبحانه حكى عن هؤالء 

العباد املؤمنني أهنم طلبوا يف هذا الدعاء أشياء فأول مطالبهم االحتراز عن العذاب اجلسماين وهو قوله فَِقَنا َعذَابَ 
ا االحتراز عن العذاب الروحاين وهو قوله َوالَ ُتخْزَِنا َيْوَم الِْقَياَمةِ  وذلك يدل وآخره)  ١٩١آل عمران ( النَّارِ 

  على أن العذاب الروحاين أشد من العذاب اجلسماين
ِذيَن َهاَجُرواْ وَأُخْرُِجواْ ِمن فَاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّى الَ أُضِيُع َعَملَ َعاِملٍ مِّْنكُْم مِّن ذَكَرٍ أَْو أُنثَى بَْعُضكُم مِّن َبْعضٍ فَالَّ

َتجْرِى ِمن َتحِْتَها االٌّ ْنهَاُر ثَوَاباً  ِدَيارِِهْم َوأُوذُواْ ِفى سَبِيِلى َوقَاَتلُواْ َوقُِتلُواْ ُألكَفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيِّئَاِتهِْم َوألْدِخلَنَُّهْم جَنَّاٍت
  وَابِمِّن ِعنِد اللَِّه َواللَُّه ِعنَدُه ُحْسُن الثَّ

إىل )  ١٦٤البقرة ( اعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم أهنم عرفوا اهللا بالدليل وهو قوله إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت وَاالْْرَض 
مث حكى عنهم مواظبتهم على الذكر وهو قوله الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه )  ١٩٠آل عمران ( قوله الَيَاٍت ِالوِْلى االْلَْبابِ 

اً وعلى التفكر وهو قوله َوَيَتفَكَُّرونَ ِفى َخلْقِ السََّماوَاِت َواالْْرَض مث حكى عنهم أهنم أثنوا على اهللا تعاىل وهو ِقَيام
مث حكى عنهم أهنم بعد الثناء اشتغلوا بالدعاء وهو )  ١٩١آل عمران ( قوهلم َربََّنا َما َخلَقَْت َهذا َباِطالً سُْبحَاَنَك 

بني يف هذه )  ١٩٤آل عمران ( إىل قوله إِنََّك الَ ُتْخِلُف الِْميعَاَد )  ١٩١آل عمران ( ذَاَب النَّارِ من قوهلم فَِقَنا َع



  اآلية أنه استجاب دعاءهم فقال فَاسَْتجَاَب لَُهْم َربُُّهْم ويف اآلية مسائل
ن حصول هذه الشرائط عزيزا ال املسألة األوىل يف اآلية تنبيه على أن استجابة الدعاء مشروطة هبذه األمور فلما كا

  جرم كان الشخص الذي يكون جماب الدعاء عزيزا
  املسألة الثانية قال صاحب الكشاف يقال استجابه واستجاب له قال الشاعر وداع دعا يا من جييب إىل الندا

  فلم يستجبه عند ذاك جميب
  ) ٣٤األنفال ( اْ ِللَِّه َوِللرَّسُولِ وقال تعاىل مُّعْرُِضونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ اسَْتجِيبُو

  املسألة الثالثة أين ال أضيع قرىء بالفتح والتقدير بأين ال أضيع وبالكسر على إرادة القول وقرىء الَ أُِضيعُ بالتشديد
وقيل إهنا مؤكدة )  ٣٠ احلج( املسألة الرابعة من يف قوله ّمن ِذكْرِ قيل للتبيني كقوله فَاْجَتنِبُواْ الّرْجَس ِمَن االْْوثَاِن 

  للنفي مبعىن عمل عامل منكم ذكر أو أنثى
املسألة اخلامسة اعلم أنه ليس املراد أنه ال يضيع نفس العمل ألن العمل كلما وجد تالشى وفىن بل املراد أنه ال 

 املعىن اين أوصل يضيع ثواب العمل واالضاعة عبارة عن ترك االثابة فقوله الَ أُضِيُع نفي للنفي فيكون اثباتا فيصري
ثواب مجيع أعماهلم اليكم إذا ثبت ما قلنا فاآلية دالة على أن أحدا من املؤمنني ال يبقى يف النار خملدا والدليل عليه 
أنه باميانه استحق ثوابا ومبعصيته استحق عقابا فال بد من وصوهلما اليه حبكم هذه اآلية واجلمع بينهما حمال فاما أن 

  نقله اىل العقاب وهو باطل باالمجاع أو يقدم العقاب مث ينقله اىل الثواب وهو املطلوبيقدم الثواب مث ي
املسألة السادسة مجهور املفسرين فسروا اآلية بأن معناها أنه تعاىل قبل منهم أنه جيازيهم على أعماهلم وطاعاهتم 

  ويوصل ثواب تلك االعمال اليهم
انيا إعطاء الثواب فقوله أَّنى الَ أُضِيُع َعَملَ َعاِملٍ ّمْنكُْم إجابة هلم يف فان قيل القوم أوال طلبوا غفران الذنوب وث

  إعطاء الثواب فأين اإلجابة يف طلب غفران الذنوب
قلنا إنه ال يلزم من إسقاط العذاب حصول الثواب لكن يلزم من حصول الثواب سقوط العقاب فصار قوله أَّنى الَ 

اجابة لدعائهم يف املطلوبني وعندي يف اآلية وجه آخر وهو أن املراد من قوله أَّنى الَ أُِضيعُ  أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ ّمْنكُْم
َعَملَ َعاِملٍ ّمْنكُمْ أين ال أضيع دعاءكم وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة الدعاء فكان املراد منه أنه حصلت 

  اجابة دعائكم يف كل ما طلبتموه وسألتموه
ن ذَكَرٍ أَْو أُنثَى فاملعىن أنه ال تفاوت يف االجابة ويف الثواب بني الذكر واالنثى إذا كانا مجيعا يف وأما قوله تعاىل ّم

التمسك بالطاعة على السوية وهذا يدل على أن الفضل يف باب الدين باالعمال ال بسائر صفات العاملني الن كون 
يف هذا الباب ومثله قوله تعاىل لَّْيَس بِأََمانِّيكُْم َوال بعضهم ذكرا أو أنثى أو من نسب خسيس أو شريف ال تأثري له 

وروي أن أم سلمة قالت يا رسول اهللا إين ألمسع اهللا )  ١٢٣النساء ( أََمانِىّ  أَْهلِ الِْكَتابِ َمن َيْعَملْ ُسوءا ُيْجَز بِِه 
  يذكر الرجال يف اهلجرة وال يذكر النساء فنزلت هذه اآلية

ُضكُم ّمن َبْعضٍ ففيه وجوه أحسنا أن يقال ِمْن مبعىن الكاف أي بعضكم كبعض ومثل بعض يف أما قوله تعاىل بَْع
الثواب على الطاعة والعقاب على املعصية قال القفال هذا من قوهلم فالن مين أي على خلقي وسرييت قال تعاىل فََمن 

) من غشنا فليس منا ( وقال عليه الصالة والسالم )  ٢٤٩البقرة ( ى َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس مِّني َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمّن
فقوله َبْعُضكُم ّمن بَْعضٍ أي بعضكم شبه بعض يف استحقاق الثواب على ) ليس منا من محل علينا السالح ( وقال 

  الطاعة والعقاب على املعصية فكيف ميكن إدخال التفاوت فيه



َوأُْخرِجُواْ ِمن ِدَيارِِهْم َوأُوذُواْ ِفى سَبِيِلى َوقَاَتلُواْ َوقُِتلُواْ الكَفَّرنَّ َعْنُهْم َسّيئَاِتهِمْ  مث قال تعاىل فَالَِّذيَن َهاَجرُواْ
أوطاهنم يف َوالَْدِخلَنَُّهْم جَنَّاٍت َتجْرِى ِمن َتحِْتَها االْْنهَاُر واملراد من قوله الَِّذيَن َهاَجُرواْ الذين اختاروا املهاجرة من 

واملراد من الَِّذيَن أُخْرُِجواْ ِمن ِديَارِِهم الذين أجلأهم الكفار اىل اخلروج وال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول خدمة 
شك أن رتبة األولني أفضل الهنم اختاروا خدمة الرسول عليه السالم ومالزمته على االختيار فكانوا أفضل وقوله 

َوقَاَتلُواْ َوقُِتلُواْ الن املقاتلة تكون قبل القتال قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو َوأُوذُواْ ِفى َسبِيِلى أي من أجله وسببه 
لُواْ َوقَاِتلُواْ بااللف أوال َوقُّتلُواْ خمففة واملعىن أهنم قاتلوا معه حىت قتلوا وقرأ ابن كثري وابن عامر َوقَاِتلُواْ أوال َوقُّت

وقيل قطعوا عن احلسن )  ٥٠ص ( وله مُّفَتََّحةً  لَُّهمُ االْْبوَاُب مشددة قيل التشديد للمبالغة وتكرر القتل فيهم كق
وقرأ محزة والكسائي َوقُّتلُواْ بغري ألف أوال َوقَاِتلُواْ بااللف بعده وفيه وجوه األول أن الواو ال توجب الترتيب كما 

الكعبة إذا ظهرت أمارات القتل أو إذا والثاين على قوهلم قتلنا ورب )  ٤٣آل عمران ( يف قوله َواْسُجِدى وَاْركَِعى 
  أي قتلوا وقد قاتلوا) قد ( قتل قومه وعشائره والثالث باضمار 

مث ان اهللا تعاىل وعد من فعل هذا بأمور ثالثة أوهلا حمو السيئات وغفران الذنوب وهو قوله الكَفَّرنَّ َعنُْهْم سَّيئَاِتهِمْ 
وثانيها إعطاء الثواب العظيم )  ١٩٣آل عمران ( ذُنُوَبَنا َوكَفّْر َعنَّا َسّيئَاِتَنا  وذلك هو الذي طلبوه بقوهلم فَاغِْفْر لََنا

 وهو قوله َوالَْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْْنهَاُر وهو الذي طلبوه بقوهلم وآتنا ما وعدتنا على رسلك وثالثها
يم واالجالل وهو قوله ِمْن ِعنِد اللَِّه وهو الذي قالوه َوالَ ُتخْزَِنا َيوْمَ أن يكون ذلك الثواب ثوابا عظيما مقرونا بالتعظ

الِْقَياَمةِ  النه سبحانه هو العظيم الذي ال هناية لعظمته واذا قال السلطان العظيم لعبده اين أخلع عليك خلعة من 
د والتقدير ألثيبنهم ثوابا من عند اهللا عندي دل ذلك على كون تلك اخللعة يف هناية الشرف وقوله ثَوَاباً مصدر مؤك

أي ألثيبنهم إثابة أو تثويبا من عند اهللا الن قوله ألكفرن عنهم وألدخلنهم يف معىن ألثيبنهم مث قال َواللَُّه ِعنَدُه ُحْسنُ 
ا بكل الثََّوابِ وهو تأكيد ليكون ذلك الثواب يف غاية الشرف ألنه تعاىل ملا كان قادرا على كل املقدورات عامل

املعلومات غنياً عن احلاجات كان ال حمالة يف غاية الكرم واجلود واالحسان فكان عنده حسن الثواب روي عن 
جعفر الصادق أنه قال من حزبه أمر فقال مخس مرات ربنا أجناه اهللا مما خياف وأعطاه ما أراد وقرأ هذه اآلية قال ألن 

  خرب أنه استجاب هلماهللا حكى عنهم أهنم قالوا مخس مرات ربنا مث أ
  الَ َيُغرَّنََّك َتقَلُُّب الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفى الْبِلَاِد َمتَاٌع قَِليلٌ ثُمَّ َمأَْواُهْم َجهَنَُّم َوبِئَْس الِْمَهاُد

كر واعلم أنه تعاىل ملا وعد املؤمنني بالثواب العظيم وكانوا يف الدنيا يف هناية الفقر والشدة والكفار كانوا يف النعم ذ
  اهللا تعاىل هذه اآلية ما يسليهم ويصربهم على تلك الشدة فقال الَ َيُغرَّنََّك وفيه مسائل

املسألة األوىل قد ذكرنا أن الغرور مصدر قولك غررت الرجل مبا يستحسنه يف الظاهر مث جيده عند التفتيش على 
لعرب يف الثواب إذا نشر مث أعيد إىل طيه خالف ما حيبه فيقول غرين ظاهره أي قبلته على غفلة عن امتحانه وتقول ا

  رددته على غرة
ولكن املراد ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية املخاطب يف قوله الَ َيُغرَّنََّك من هو فيه قوالن األول أنه الرسول 

وإن كان له إال أن املراد  حىت قبضه اهللا واخلطاب) صلى اهللا عليه وسلم ( هو األمة قال قتادة واهللا ما غروا نيب اهللا 
غريه وميكن أن يقال السبب لعدم إغرار الرسول عليه السالم بذلك هو تواتر هذه اآليات عليه كما قال َولَْوالَ أَن 

( الْكَافِرِيَن  فسقط قول قتادة ونظريه قوله َوالَ َوكَانَ ِمَن)  ٧٤اإلسراء ( ثَبَّْتنَاَك لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَْيهِْم شَْيئًا قَِليالً 
والثاين وهو أن هذا خطاب )  ٨القلم ( َوالَ ُتِطعِ الُْمكَذّبَِني )  ١٤األنعام ( َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِكََني )  ٤٢هود 

  لكل من مسعه من املكلفني كأنه قيل ال يغرنك أيها السامع



نزلت يف مشركي مكة كانوا يتجرون ويتنعمون فقال املسألة الثالثة تقلب الذين كفروا يف البالد فيه وجهان األول 
بعض املؤمنني إن أعداء اهللا فيما نرى من اخلري وقد هلكنا من اجلوع واجلهد فنزلت اآلية والثاين قال الفراء كانت 

اليهود تضرب يف األرض فتصيب األموال فنزلت هذه اآلية واملراد بتقلب الذين كفروا يف البالد تصرفهم يف 
ت واملكاسب أي ال يغرنكم أمنهم على أنفسهم وتصرفهم يف البالد كيف شاؤا وأنتم معاشر املؤمنني التجارا

  خائفون حمضورون فان ذلك ال يبقى إال مدة قليلة مث ينتقلون إىل أشد العذاب
لكسب والربح مث قال تعاىل َمَتاٌع قَِليلٌ قيل أي تقلبهم متاع قليل وقال الفراء ذلك متاع قليل وقال الزجاج ذلك ا

متاع قليل وإمنا وصفه اهللا تعاىل بالقلة ألن نعيم الدنيا مشوب باآلفات واحلسرات مث أنه بالعاقبة ينقطع وينقضي 
وكيف ال يكون قليال وقد كان معدوما من األزل إىل اآلن وسيصري معدوما من األزل إىل األبد فاذا قابلت زمان 

  بد كان أقل من أن جيوز وصفه بأنه قليلالوجود مبا مضى وما يأيت وهو األزل واأل
مث قال تعاىل ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَّمُ يعين أنه مع قلته يسبب الوقوع يف نار جهنم أبد اآلباد والنعمة القليلة إذا كانت سببا 

وقوله َوأُْمِلى لَُهْم )  ١٧٨مران آل ع( للمضرة العظيمة مل يعد ذلك نعمة وهو كقوله إِنََّما ُنْمِلى لَُهْم ِليَْزَدادُواْ إِثَْماً 
  ) ١٨٣األعراف ( إِنَّ كَْيِدى َمِتٌني 

ْحِتهِمْ مث قال َوبِئَْس الِْمَهادُ أي الفراش والدليل على أنه بئس املهاد قوله تعاىل لَُهْم ّمن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ّمَن النَّارِ َوِمن َت
  هم غواش يأكلون النار ويشربون النارفهم بني أطباق النريان ومن فوق)  ١٦الزمر ( ظُلَلٌ 

  ِدلَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْواْ َربَُّهْم لَُهْم جَنَّاٌت َتجْرِى ِمن َتْحتَِها االٌّ ْنهَاُر َخاِلِديَن ِفيَها ُنُزٍال مِّْن ِعن

  اللَِّه َوَما ِعنَد اللَِّه َخْيٌر لِّألَْبرَارِ
النزل والنزل ما يهيأ للضيف وقوله لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْواْ َربَُّهْم يتناول مجيع اعلم أنه تعاىل ملا ذكر الوعيد أتبعه بالوعد ب

الطاعات ألنه يدخل يف التقوى االحتراز عن املنهيات وعن ترك املأمورات واحتج بعض أصحابنا هبذه اآلية على 
ه قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الرؤية ألنه ملا كانت اجلنة بكليتها نزال فال بد من الرؤية لتكون خلعة ونظري

وقوله نُُزالً نصب على احلال من َجنَّاُت لتخصيصها )  ١٠٧الكهف ( الصَّاِلحَاِت كَاَنتْ لَُهمْ َجنَّاُت الْفِْردَْوسِ ُنُزالً 
نزوهلم وقال الفراء هو  بالوصف والعامل الالم وجيوز أن يكون مبعىن مصدر مؤكد ألن خلودهم فيها إنزاهلم فيها أو

نصب على التفسري كما تقول هو لك هبة وبيعا وصدقة مث قال َوَما ِعنَد اللَِّه من الكثري الدائم خَْيٌر لّالبَْرارِ مما 
يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل وقرأ مسلمة بن حمارب واألعمش ُنُزالً بسكون الزاي وقرأ يزيد بن القعقاع 

  اتَّقَْواْ بالتشديد لَِكنِ الَِّذيَن
 َيشَْتُرونَ بِأايَاِت اللَِّه ثََمناً قَِليالً َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لََمن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَمآ أُنزِلَ إِلَْيكُْم َوَمآ أُنزِلَ إِلَْيهِمْ َخاِشِعنيَ للَِّه الَ

رِيُع الِْحسَابِ يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ اْصبِرُواْ َوصَابِرُواْ َورَابِطُواْ َواتَّقُواْ اللَّهَ أُْوالِئَك لَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد رَبِّهِْم إِنَّ اللََّه َس
  لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر حال املؤمنني وكان قد ذكر حال الكفار من قبل بأن مصريهم إىل النار بني يف هذه اآلية أن 
اخال يف صفة الذين اتقوا فقال وَإِن ّمْن أَْهلِ الِْكتَابِ واختلفوا يف نزوهلا فقال ابن عباس وجابر من آمن منهم كان د

فقال املنافقون إنه يصلي على ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقتادة نزلت يف النجاشي حني مات وصلى عليه النيب 
م وأصحابه وقيل نزلت يف أربعني من أهل نصراين مل يره قط وقال ابن جريج وابن زيد نزلت يف عبداهللا بن سال

جنران واثنني وثالثني من احلبشة ومثانية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السالم فأسلموا وقال جماهد نزلت يف 
مؤمين أهل الكتاب كلهم وهذا هو األوىل ألنه ملا ذكر الكفار بأن مصريهم إىل العقاب بني فيمن آمن منهم بأن 



  الثوابمصريهم إىل 
) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أنه تعاىل وصفهم بصفات أوهلا االميان باهللا وثانيها االميان مبا أنزل اهللا على حممد 

وثالثها االميان مبا أنزل على األنبياء الذين كانوا قبل حممد عليه الصالة والسالم ورابعها كوهنم خاشعني هللا وهو 
ْؤِمُن يف معىن اجلمع وخامسها أهنم ال يشترون بآيات اهللا مثناً قليال كما يفعله أهل حال من فاعل ُيْؤِمُن ألن َمن ُي

  الكتاب ممن كان يكتم أمر الرسول وصحة نبوته
  مث قال تعاىل يف صفتهم أُْولِئَك لَُهْم أَْجُرُهْم عِنَد رَّبهِْم إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ والفائدة يف كونه

  املا جبميع املعلومات فيعلم ما لكل واحد من الثواب والعقابسريع احلساب كونه ع
  ِلُحونَقوله تعاىل الِْحَسابِ َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ اْصبِرُواْ َوَصابِرُواْ َوَرابِطُواْ َواتَّقُواْ اللََّه لََعلَّكُْم ُتفْ

والفروع أما األصول ففيما يتعلق بتقرير  واعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف هذه السورة أنواعا كثرية من علوم األصول
التوحيد والعدل والنبوة واملعاد وأما الفروع ففيما يتعلق بالتكاليف واألحكام حنو احلج واجلهاد وغريمها ختم هذه 
السورة هبذه اآلية املشتملة على مجيع اآلداب وذلك ألن أحوال االنسان قسمان منها ما يتعلق به وحده ومنها ما 

  تركا بينه وبني غريه أما القسم األول فال بد فيه من الصرب وأما القسم الثاين فال بد فيه من املصابرةيكون مش
أما الصرب فيندرج حتته أنواع أوهلا أن يصرب على مشقة النظر واالستدالل يف معرفة التوحيد والعدل والنبوة واملعاد 

أن يصرب على مشقة أداء الواجبات واملندوبات وثالثها  وعلى مشقة استنباط اجلواب عن شبهات املخالفني وثانيها
أن يصرب على مشقة االحتراز عن املنهيات ورابعها الصرب على شدائد الدنيا وآفاهتا من املرض والفقر والقحط 
 واخلوف فقوله اْصبِرُواْ يدخل حتته هذه األقسام وحتت كل واحد من هذه األقسام الثالثة أنواع ال هناية هلا وأما

املصابرة فهي عبارة عن حتمل املكاره الواقعة بينه وبني الغري ويدخل فيه حتمل االخالق الردية من أهل البيت 
)  ١٩٩األعراف ( واجلريان واألقارب ويدخل فيه ترك االنتقام ممن أساء اليك كما قال َوأَعْرِض َعنِ الَْجاِهِلَني 

ويدخل فيه االيثار على الغري كما قال َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَنفُسِهِمْ )  ٧٢الفرقان ( راماً وقال َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّواْ ِك
البقرة ( ويدخل فيه العفو عمن ظلمك كما قال َوأَن َتْعفُواْ أَقَْرُب ِللتَّقَْوى )  ٩احلشر ( َولَْو كَانَ بِهِمْ َخصَاَصةٌ  

كر فان املقدم عليه رمبا وصل اليه بسببه ضرر ويدخل فيه اجلهاد ويدخل فيه األمر باملعروف والنهي عن املن)  ٢٣٧
فانه تعريض النفس للهالك ويدخل فيه املصابرة مع املبطلني وحل شكوكهم واجلواب عن شبههم واالحتيال يف إزالة 

ما كان مشتركا تلك االباطيل عن قلوهبم فثبت ان قوله اْصبِرُواْ تناول كل ما تعلق به وحده َوصَابِرُواْ تناول كل 
  بينه وبني غريه

واعلم أن االنسان وان تكلف الصرب واملصابرة إال أن فيه أخالقا ذميمة حتمل على أضدادها وهي الشهوة والغضب 
واحلرص واالنسان ما مل يكن مشتغال طول عمره مبجاهدهتا وقهرها ال ميكنه االتيان بالصرب واملصابرة فلهذا قال 

هذه اجملاهدة فعال من األفعال وال بد لالنسان يف كل فعل يفعله من داعية وغرض وجب أن َورَابِطُواْ وملا كانت 
يكون لالنسان يف هذه اجملاهدة غرض وباعث وذلك هو تقوى اهللا لنيل الفالح والنجاح فلهذا قال وَاتَّقُواْ اللَّهَ 

فهو تعاىل أمر بالصرب واملصابرة وذلك عبارة عن  لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ ومتام التحقيق فيه أن األفعال مصدرها هو القوى
االتيان باالفعال احلسنة واالحتراز عن االفعال الذميمة وملا كانت االفعال صادرة عن القوى أمر بعد ذلك مبجاهدة 
 القوى اليت هي مصادر االفعال الذميمة وذلك هو املراد باملرابطة مث ذكر ما به حيصل دفع هذه القوى الداعية إىل

القبائح واملنكرات وذلك هو تقوى اهللا مث ذكر ما ألجله وجب ترجيح تقوى اهللا على سائر القوى واالخالق وهو 



الفالح فظهر أن هذه اآلية اليت هي خامتة هلذه السورة مشتملة على كنوز احلكم واالسرار الروحانية واهنا على 
  وم األصول والفروع فهذا ما عندي فيهاختصارها كاملتمم لكل ما تقدم ذكره يف هذه السورة من عل

ولنذكر ما قاله املفسرون قال احلسن اصربوا على دينكم وال تتركوه بسبب الفقر واجلوع وصابروا على عدوكم 
وال تفشلوا بسبب وقوع اهلزمية يوم أحد وقال الفراء اصربوا مع نبيكم وصابروا عدوكم فال ينبغي أن يكون أصرب 

ثرت تكاليف اهللا يف هذه السورة أمرهم بالصرب عليها وملا كثر ترغيب اهللا تعاىل يف اجلهاد يف منكم وقال األصم ملا ك
  هذه السورة أمرهم مبصابرة األعداء

وأما قوله َوَرابِطُواْ ففيه قوالن األول أنه عبارة عن أن يربط هؤالء خيلهم يف الثغور ويربط أولئك خيلهم أيضاً حبيث 
( مستعداً لقتال اآلخر قال تعاىل َوِمن رَّباِط الَْخْيلِ ُتْرِهُبونَ بِِه َعْدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم  يكون كل واحد من اخلصمني

من رابط يوما وليلة يف سبيل اهللا كان مثل صيام شهر وقيامه ال ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وعن النيب )  ٦٠األنفال 
ن معىن املرابطة انتظار الصالة بعد الصالة ويدل عليه وجهان األول االثاين أ) يفطر وال ينتقل عن صالته إال حلاجة 

غزو يرابط فيه وإمنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ما روي عن أيب سلمة عبد الرمحن أنه قال مل يكن يف زمن رسول اهللا 
ر الصالة بعد نزلت هذه اآلية يف انتظار الصالة بعد الصالة الثاين ما روي من حديث أيب هريرة حني ذكر انتظا

  ثالث مرات) فذلكم الرباط ( الصالة مث قال 
واعلم أنه ميكن محل اللفظ على الكل وأصل الرباط من الربط وهو الشد يقال لكل من صرب على أمر ربط قلبه 

عليه وقال آخرون الرباط هو اللزوم والثبات وهذا املعىن أيضاً راجع إىل ما ذكرناه من الصرب وربط النفس مث هذا 
  الثبات والدوام جيوز أن يكون على اجلهاد وجيوز أن يكون على الصالة واهللا أعلم

قال االمام رضي اهللا تعاىل عنه مت تفسري هذه السورة بفضل اهللا وإحسانه يوم اخلميس أول ربيع اآلخر سنة مخس 
  وتسعني ومخسمائة

  سورة النساء

  مائة وسبعون وست آيات مدنية
َسآًء وَاتَّقُواْ قُواْ رَبَّكُُم الَِّذى َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ َواِحَدةٍ  َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها وََبثَّ ِمْنُهَما رَِجاالً كَثِرياً وَنَِياأَيَُّها النَّاُس اتَّ

  اللََّه الَِّذى َتَسآَءلُونَ بِِه وَاالٌّ ْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُمْ َرِقيباً
تملة على أنواع كثرية من التكاليف وذلك ألنه تعاىل أمر الناس يف أول هذه السورة اعلم أن هذه السورة مش

بالتعطف على األوالد والنساء واأليتام والرأفة هبم وإيصال حقوقهم اليهم وحفظ أمواهلم عليهم وهبذا املعىن ختمت 
وذكر يف أثناء هذه السورة أنواعا أخر )  ١٧٦النساء (  السورة وهو قوله َيْسَتفْتُوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفى الْكَلَالَةِ 

من التكاليف وهي األمر بالطهارة والصالة وقتال املشركني وملا كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلها على 
الطباع ال جرم افتتح السورة بالعلة اليت ألجلها جيب محل هذه التكاليف الشاقة وهي تقوى الرب الذي خلقنا 

  واالله الذي أوجدنا فلهذا قال ُتفِْلُحونَ َيأَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَِّذى َخلَقَكُْم ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل روى الواحدي عن ابن عباس يف قوله ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس أن هذا اخلطاب ألهل مكة وأما األصوليون 

لى أن اخلطاب عام جلميع املكلفني وهذا هو األصح لوجوه أحدها أن لفظ الناس مجع من املفسرين فقد اتفقوا ع
دخله األلف والالم فيفيد االستغراق وثانيها أنه تعاىل علل األمر باالتقاء بكونه تعاىل خالقاً هلم من نفس واحدة 



وإذا كانت العلة عامة كان احلكم وهذه العلة عامة يف حق مجيع املكلفني بأهنم من آدم عليه السالم خلقوا بأسرهم 
عاما وثالثها أن التكليف بالتقوى غري خمتص بأهل مكة بل هو عام يف حق مجيع العاملني وإذا كان لفظ الناس عاما يف 
الكل وكان األمر بالتقوى عاما يف الكل وكانت علة هذا التكليف وهي كوهنم خلقوا من النفس الواحدة عامة يف 

  حق

بالتخصيص يف غاية البعد وحجة ابن عباس أن قوله وَاتَّقُواْ اللََّه الَِّذى َتَساءلُونَ بِِه َواالْْرَحاَم خمتص الكل كان القول 
بالعرب ألن املناشدة باهللا وبالرحم عادة خمتصة هبم فيقولون أسألك باهللا وبالرحم وأنشدك اهللا والرحم وإذا كان 

َتَساءلُونَ بِِه وَاالْْرَحاَم خمتصا بالعرب فكان أول اآلية وهو قوله ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها كذلك كان قوله َواتَّقُواْ اللََّه الَِّذى 
ْرَحاَم وردا النَّاُس خمتصا هبم ألن قوله يف أول اآلية اتَّقُواْ رَبَّكُُم وقوله بعد ذلك وَاتَّقُواْ اللََّه الَِّذى َتَساءلُونَ بِِه َواالْ

ن أن جياب عنه بأنه ثبت يف أصول الفقه أن خصوص آخر اآلية ال مينع من عموم متوجهني إىل خماطب واحد وميك
  خاصاً بالعربأوهلا فكان قوله ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها النَّاُس عاما يف الكل وقوله َواتَّقُواْ اللََّه الَِّذى َتَساءلُونَ بِِه وَاالْْرَحاَم 

لسورتني يف القرآن إحدامها هذه السورة وهي السورة الرابعة من املسألة الثانية أنه تعاىل جعل هذا املطلع مطلعا 
النصف االول من القرآن والثانية سورة احلج وهي أيضا السورة الرابعة من النصف الثاين من القرآن مث إنه تعاىل 

وهذا يدل  علل األمر بالتقوى يف هذه السورة مبا يدل على معرفة املبدأ وهو أنه تعاىل خلق اخللق من نفس واحدة
على كمال قدرة اخلالق وكمال علمه وكمال حكمته وجالله وعلل األمر بالتقوى يف سورة احلج مبا يدل على 

فجعل صدر هاتني السورتني داللة على )  ١احلج ( كمال معرفة املعاد وهو قوله إِنَّ زَلَْزلَةَ  السَّاَعةِ  َشىْ ء َعِظيٌم 
السورة الدالة على املبدأ على السورة الدالة على املعاد وحتت هذا البحث أسرار معرفة املبدأ ومعرفة املعاد مث قدم 

  كثرية
املسألة الثالثة اعلم أنه تعاىل أمرنا بالتقوى وذكر عقبيه أنه تعاىل خلقنا من نفس واحدة وهذا مشعر بأن األمر 

هذا احلكم وبني ذلك الوصف فنقول  بالتقوى معلل بأنه تعاىل خلقنا من نفس واحدة وال بد من بيان املناسبة بني
قولنا إنه تعاىل خلقنا من نفس واحدة مشتمل على قيدين أحدمها أنه تعاىل خلقنا والثاين كيفية ذلك التخليق وهو أنه 

  تعايل إمنا خلقنا من نفس واحدة ولكل واحد من هذين القيدين أثر يف وجوب التقوى
ك أن هذا املعىن علة ألن جيب علينا االنقياد لتكاليف اهللا تعاىل واخلضوع أما القيد األول وهو أنه تعاىل خلقنا فال ش

ألوامره ونواهيه وبيان ذلك من وجوه األول أنه ملا كان خالقا لنا وموجداً لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهو موىل 
خلالق الثاين أن االجياد غاية لنا والربوبية توجب نفاذ أوامره على عبيده والعبودية توجب االنقياد للرب واملوجد وا

االنعام وهناية االحسان فانك كنت معدوما فأوجدك وميتا فأحياك وعاجزا فأقدرك وجاهال فعلمك كما قال إبراهيم 
فلما كانت النعم بأسرها من اهللا سبحانه وجب ) الذي خلقين فهو يهدين والذين هو يطعمين ويسقني ( عليه السالم 

النعم باظهار اخلضوع واالنقياد وترك التمرد والعناد وهذا هو املراد بقوله كَْيَف َتكْفُُرونَ  على العبد أن يقابل تلك
الثالث وهو أنه ملا ثبت كونه موجدا وخالقاً وإهلا )  ٢٨البقرة ( بِاللَِّه َوكُنُتْم أَْمواًتا فَأَحَْياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ ُيْحيِيكُْم 

شتغل بعبوديته وأن نتقي كل ما هنى عنه وزجر عنه ووجب أن ال يكون شيء من هذه وربا لنا وجب علينا أن ن
األفعال موجباً ثواباً ألبتة ألن هذه الطاعات ملا وجبت يف مقابلة النعم السالفة امتنع أن تصري موجبة للثواب ألن 

  أداء احلق إىل املستحق ال يوجب شيئاً آخر هذا إذا سلمنا



اعات من عند نفسه ابتداء فكيف وهذا حمال ألن فعل الطاعات ال حيصل إال إذا خلق اهللا أن العبد أتى بتلك الط
القدرة على الطاعة وخلق الداعية على الطاعة ومىت حصلت القدرة والداعي كان جمموعهما موجبا لصدور الطاعة 

عبده بانعام مل يصر ذلك  عن العبد وإذا كان كذلك كانت تلك الطاعة إنعاما من اهللا على عبده واملوىل إذا خص
االنعام موجبا عليه إنعاماً آخر فهذا هو االشارة إىل بيان أن كونه خالقاً لنا يوجب علينا عبوديته واالحتراز عن 

  مناهيه
وأما القيد الثاين وهو أن خصوص كونه خالقاً لنا من نفس واحدة يوجب علينا الطاعة واالحتراز عن املعصية فبيانه 

أن خلق مجيع األشخاص االنسانية من االنسان الواحد أدل على كمال القدرة من حيث أنه لو  من وجوه األول
كان األمر بالطبيعة واخلاصية لكان املتولد من االنسان الواحد مل يكن إال أشياء متشاكلة يف الصفة متشاهبة يف اخللقة 

مسر واحلسن والقبيح والطويل والقصري دل والطبيعة فلما رأينا يف أشخاص الناس األبيض واألسود واألمحر واأل
ذلك على أن مدبرها وخالقها فاعل خمتار ال طبيعة مؤثرة وال علة موجبة وملا دلت هذه الدقيقة على أن مدبر العامل 

فاعل خمتار قادر على كل املمكنات عامل بكل املعلومات فحينئذ جيب االنقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه فكان ارتباط 
  اتَّقُواْ رَبَّكُُم بقوله َخلَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  يف غاية احلسن واالنتظام قوله

والوجه الثاين وهو أنه تعاىل ملا ذكر األمر بالتقوى ذكر غقبيه األمر باالحسان إىل اليتامى والنساء والضعفاء وكون 
األقارب ال بد وأن يكون بينهم نوع مواصلة  اخللق بأسرهم خملوقني من نفس واحدة له أثر يف هذا املعىن وذلك ألن

وخمالطة توجب مزيد احملبة ولذلك ان االنسان يفرح مبدح أقاربه وأسالفه وحيزن بذمهم والطعن فيهم وقال عليه 
وإذا كان األمر كذلك فالفائدة يف ذكر هذا املعىن أن يصري ) فاطمة بضعة مين يؤذيين ما يؤذيها ( الصالة والسالم 

  لزيادة شفقة اخللق بعضهم على البعض ذلك سبباً
الوجه الثالث أن الناس إذا عرفوا كون الكل من شخص واحد تركوا املفاخرة والتكرب وأظهروا التواضع وحسن 

  اخللق
الوجه الرابع أن هذا يدل على املعاد ألنه تعاىل ملا كان قادرا على أن خيرج من صلب شخص واحد أشخاصا خمتلفني 

رة من النطفة شخصا عجيب التركيب لطيف الصورة فكيف يستبعد إحياء األموات وبعثهم وأن خيلق من قط
واْ ونشورهم فتكون اآلية دالة على املعاد من هذا الوجه لَِيجْزِىَ  الَِّذيَن أََساءواْ بَِما َعِملُواْ وَيِْجزِى الَِّذيَن أَْحَسُن

  ) ٣١النجم ( بِالُْحْسَنى 
فائدة فيه أن العقل ال دليل فيه على أن اخللق جيب أن يكونوا خملوقني من نفس واحدة الوجه اخلامس قال األصم ال

أمياً ما قرأ كتابا وال تلمذ ألستاذ فلما ) صلى اهللا عليه وسلم ( بل ذلك إمنا يعرف بالدالئل السمعية وكان النيب 
قَكُْم دليل على معرفة التوحيد وقوله أخرب عن هذا املعىن كان إخبارا عن الغيب فكان معجزا فاحلاصل أن قوله َخلَ

  ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  دليل على معرفة النبوة
  فان قيل كيف يصح أن يكون اخللق أمجع من نفس واحدة مع كثرهتم وصغر تلك النفس

قلنا قد بني اهللا املراد بذلك ألن زوج آدم إذا خلقت من بعضه مث حصل خلق أوالده من نطفتهما مث كذلك أبدا 
  زت إضافة اخللق أمجع اىل آدمجا

املسألة الرابعة أمجع املسلمون على أن املراد بالنفس الواحدة ههنا هو آدم عليه السالم إال أنه أنث الوصف على 
  وقال الشاعر أبوك خليفة ولدته أخرى)  ٧٤الكهف ( لفظ النفس ونظريه قوله تعاىل أَقََتلَْت نَفًْسا زَِكيَّةً  بَِغْيرِ نَفْسٍ 

  نت خليفة ذاك الكمالفأ



  قالوا فهذا التأنيث على لفظ اخلليفة
  قوله تعاىل َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجَها فيه مسائل

املسألة األوىل املراد من هذا الزوج هو حواء ويف كون حواء خملوقة من آدم قوالن األول وهو الذي عليه األكثرون 
من ضلع من أضالعه اليسرى فلما استيقط رآها ومال اليها  أنه ملا خلق اهللا آدم ألقى عليه النوم مث خلق حواء

ان املرأة خلقت ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وألفها ألهنا كانت خملوقة من جزء من أجزائه واحتجوا عليه بقول النيب 
  )من ضلع أعوج فان ذهبت تقيمها كسرهتا وإن تركتها وفيها عوج استمتعت هبا 

 مسلم األصفهاين أن املراد من قوله َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها أي من جنسها وهو كقوله والقول الثاين وهو اختيار أيب
آل عمران ( وكقوله إِذْ َبَعثَ ِفيهِمْ َرسُوالً ّمْن أَنفُسِهِْم )  ٧٢النحل ( تعاىل َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ّمْن أَنفُِسكُْم أَْزوَاًجا 

قال القاضي والقول األول أقوى لكي يصح قوله )  ١٢٨التوبة ( ْن أَنفُِسكُْم وقوله لَقَْد َجاءكُمْ َرسُولٌ ّم)  ١٦٤
َخلَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  إذ لو كانت حواء خملوقة ابتداء لكان الناس خملوقني من نفسني ال من نفس واحدة وميكن 

جياد وقع بآدم عليه السالم صح أن يقال البتداء الغاية فلما كان ابتداء التخليق واال) من ( أن جياب عنه بأن كلمة 
خلقكم من نفس واحدة وأيضا فلما ثبت أنه تعاىل قادر على خلق آدم من التراب كان قادرا أيضا على خلق حواء 

  من التراب وإذا كان األمر كذلك فأي فائدة يف خلقها من ضلع من أضالع آدم
سم ألنه تعاىل خلقه من أدمي األرض كلها أمحرها وأسودها وطيبها املسألة الثانية قال ابن عباس إمنا مسي آدم هبذا اال

وخبيثها فلذلك كان يف ولده األمحر واألسود والطيب واخلبيث واملرأة إمنا مسيت حبواء ألهنا خلقت من ضلع من 
  أضالع آدم فكانت خملوقة من شيء حي فال جرم مسيت حبواء

اآلية فقالوا قوله تعاىل َخلَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  يدل على أن اخللق  املسألة الثالثة احتج مجع من الطبائعيني هبذه
كلهم خملوقون من النفس الواحدة وقوله َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجَها يدل على أن زوجها خملوقة منها مث قال يف صفة آدم 

  فدل على أن آدم)  ٥٩آل عمران ( َخلَقَُه ِمن ُتَرابٍ 

وهذه اآليات كلها دالة على ان احلادث ال )  ٥٥طه ( قال يف حق اخلالئق ِمْنَها َخلَقَْناكُْم خملوق من التراب مث 
  حيدث إال عن مادة سابقة يصري الشيء خملوقا منها وأن خلق الشيء عن العدم احملض والنفي الصرف حمال

كان عني ذلك الشيء الذي  أجاب املتكلمون فقالوا خلق الشيء من الشيء حمال يف العقول ألن هذا املخلوق ان
كان موجودا قبل ذلك مل يكن هذا خملوقا ألبتة واذا مل يكن خملوقا امتنع كونه خملوقا من شيء آخر وان قلنا ان هذا 
املخلوق مغاير للذي كان موجوداً قبل ذلك فحينئذ هذا املخلوق وهذا احملدث إمنا حدث وحصل عن العدم احملض 

ن غريه حمال يف العقول وأما كلمة ِمْن يف هذه اآلية فهو مفيد ابتداء الغاية على معىن فثبت أن كون الشيء خملوقا م
  أن ابتداء حدوث هذه األشياء من تلك األشياء ال على وجه احلاجة واالفتقار بل على وجه الوقوع فقط

َما بلفظ اسم الفاعل وهو خرب مبتدأ قرىء َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجَها وََبثَّ ِمْنُه) الكشاف ( املسألة الرابعة قال صاحب 
  حمذوف تقديره هو خالق

  قوله تعاىل َوَبثَّ ِمْنُهَما رِجَاالً كَِثرياً َونَِساء
  وفيه مسائل

املسألة األوىل قال الواحدي بث منهما يريد فرق ونشر قال ابن املظفر البث تفريقك األشياء يقال بث اخليل يف 
 اخللق فبثهم يف األرض وبثثت البسط إذا نشرهتا قال اهللا تعاىل َوَزَر أَبِى َمْبثُوثَةٌ  الغارة وبث الصياد كالبه وخلق اهللا

  قال الفراء والزجاج وبعض العرب يقول أبث اهللا اخللق



املسألة الثانية مل يقل وبث منهما الرجال والنساء ألن ذلك يوجب كوهنما مبثوثني عن نفسهما وذلك حمال فلهذا 
  إىل قوله َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجاالً كَِثرياً وَنَِساءعدل عن هذا اللفظ 

  فان قيل مل مل يقل وبث منهما رجاال كثرياً ونساء كثرياً ومل خصص وصف الكثرة بالرجال دون النساء
قلنا السبب فيه واهللا أعلم أن شهرة الرجال أمت فكانت كثرهتم أظهر فال جرم خصوا بوصف الكثرة وهذا كالتنبيه 

  لالئق حبال الرجال االشتهار واخلروج والربوز والالئق حبال النساء االختفاء واخلمولعلى أن ا
املسألة الثالثة الذين يقولون إن مجيع األشخاص البشرية كانوا كالذر وكانوا جمتمعني يف صلب آدم عليه السالم 

أنكروا ذلك قالوا املراد بث منهما أوالدمها ومن محلوا قوله َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجاالً كَثِرياً وَنَِساء على ظاهره والذين 
  أوالدمها مجعا آخرين فكان الكل مضافا اليهما على سبيل اجملاز

  قوله تعاىل َواتَّقُواْ اللََّه الَِّذى َتَساءلُونَ بِِه وَاالْْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيباً
  فيه مسائل

الكسائي َتَساءلُونَ بالتخفيف والباقون بالتشديد فمن شدد أراد تتساءلون فأدغم املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة و
التاء يف السني الجتماعهما يف أهنما من حروف اللسان وأصول الثنايا واجتماعهما يف اهلمس ومن خفف حذف تاء 

حلروف املتقاربة إذا تتفاعلون الجتماع حروف متقاربة فأعلها باحلذف كما أعلها األولون باالدغام وذلك ألن ا
  اجتمعت خففت تارة باحلذف وأخرى باالدغام

املسألة الثانية قرأ محزة وحده َواالْْرَحاَم جبر امليم قال القفال رمحه اهللا وقد رويت هذه القراءة عن غري القراء السبعة 
قرىء َواالْْرَحاَم  )الكشاف ( عن جماهد وغريه وأما الباقون من القراء فكلهم قرؤا بنصب امليم وقال صاحب 

باحلركات الثالث أما قراءة محزة فقد ذهب األكثرون من النحويني إىل أهنا فاسدة قالوا ألن هذا يقتضي عطف 
املظهر على املضمر اجملرور وذلك غري جائز واحتجوا على عدم جوازه بوجوه أوهلا قال أبو علي الفارسي املضمر 

عطف املظهر عليه إمنا قلنا املضمر اجملرور مبنزلة احلرف لوجوه األول أنه ال  اجملرور مبنزلة احلرف فوجب أن ال جيوز
ينفصل ألبتة كما أن التنوين ال ينفصل وذلك ان اهلاء والكاف يف قوله به وبك ال ترى واحدا منفصال عن اجلار 

التنوين من املفرد وذلك  ألبتة فصار كالتنوين الثاين أهنم حيذفون الياء من املنادى املضاف يف االختيار كحذفهم
كقوهلم يا غالم فكان املضمر اجملرور مشاهبا للتنوين من هذا الوجه فثبت أن املضمر اجملرور مبنزلة حرف التنوين 
فوجب أن ال جيوز عطف املظهر عليه ألن من شرط العطف حصول املشاهبة بني املعطوف واملعطوف عليه فاذا مل 

وز العطف وثانيها قال علي بن عيسى اهنم مل يستحسنوا عطف املظهر على حتصل املشاهبة ههنا وجب أن ال جي
املضمر املرفوع فال جيوز أن يقال اذهب وزيد وذهبت وزيد بل يقولون يا غالم فكان املضمر اجملرور مشاهبا للتنوين 

يه ألن من شرط من هذا الوجه فثبت أن املضمر اجملرور مبنزلة حرف التنوين فوجب أن ال جيوز عطف املظهر عل
العطف حصول املشاهبة بني املعطوف واملعطوف عليه فاذا مل حتصل املشاهبة ههنا وجب أن ال جيوز العطف وثانيها 
قال علي بن عيسى اهنم مل يستحسنوا عطف املظهر على املضمر املرفوع فال جيوز أن يقال اذهب وزيد وذهبت 

قال تعاىل فَاذَْهبْ أَنَت َورَبَُّك فَقَاِتال مع ان املضمر املرفوع قد وزيد بل يقولون اذهب أنت وزيد وذهبت أنا وزيد 
ينفصل فاذا مل جيز عطف املظهر على املضمر اجملرور مع انه أقوى من املضمر اجملرور بسبب أنه قد ينفصل فألن ال 

عثمان املازين املعطوف جيوز عطف املظهر على املضمر اجملرور مع أنه ألبتة ال ينفصل كان أوىل وثالثها قال أبو 
واملعطوف عليه متشاركان وإمنا جيوز عطف األول على الثاين لو جاز عطف الثاين على األول وههنا هذا املعىن غري 

  حاصل وذلك ألنك ال تقول مررت بزيدوك فكذلك ال تقول مررت بك وزيد



ت وذلك ألن محزة أحد القراء السبعة واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية يف دفع الروايات الواردة يف اللغا
وذلك يوجب ) صلى اهللا عليه وسلم ( والظاهر أنه مل يأت هبذه القراءة من عند نفسه بل رواها عن رسول اهللا 

القطع بصحة هذه اللغة والقياس يتضاءل عند السماع ال سيما مبثل هذه األقيسة اليت هي أوهن من بيت العنكبوت 
هان أحدمها أهنا على تقدير تكرير اجلار كأنه قيل تساءلون به وباالرحام وثانيها أنه ورد وأيضا فلهذه القراءة وج

  ذلك يف الشعر وأنشد سيبويه يف ذلك فاليوم قد بت هتجونا وتشتمنا
  فاذهب فما بك واأليام من عجب

  وأنشد أيضا نعلق يف مثل السواري سيوفنا
  وما بينها والكعب غوط نفانف

نحاة أهنم يستحسنون إثبات هذه اللغة هبذين البيتني اجملهولني وال يستحسنون إثباهتا بقراءة والعجب من هؤالء ال
محزة وجماهد مع أهنما كانا من أكابر علماء السلف يف علم القرآن واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة 

األرحام على املكىن عن اسم اهللا اقتضى  فاذا عطفت) ال حتلفوا بآبائكم ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( املعىن بقوله 
ذلك جواز احللف باالرحام وميكن اجلواب عنه بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه يف اجلاهلية ألهنم كانوا 

يقولون أسألك باهللا والرحم وحكاية هذا الفعل عنهم يف املاضي ال تنايف ورود النهي عنه يف املستقبل وأيضاً 
لف باآلباء فقط وههنا ليس كذلك بل هو حلف باهللا أوال مث يقرن به بعده ذكر الرحم فهذا ال فاحلديث هني عن احل

ينايف مدلول ذلك احلديث فهذا مجلة الكالم يف قراءة قوله وَاالْْرَحاَم باجلر أما قراءته بالنصب ففيه وجهان األول 
  ر واجملرور كقولهوهو اختيار أيب علي الفارسي وعلي بن عيسى أنه عطف على موضع اجلا

  فلسنا باجلبال وال احلديدا
والثاين وهو قول أكثر املفسرين أن التقدير واتقوا األرحام أن تقطعوها وهو قول جماهد وقتادة والسدي والضحاك 

وابن زيد والفراء والزجاج وعلى هذا الوجه فنصب األرحام بالعطف على قوله اللَِّه أي اتقوا اهللا واتقوا األرحام أي 
تقوا حق األرحام فصلوها وال تقطعوها قال الواحدي رمحه اهللا وجيوز أيضاً أن يكون منصوبا باالغراء أي واألرحام ا

فاحفظوها وصلوها كقولك األسد األسد وهذا التفسري يدل على حترمي قطيعة الرحم ويدل على وجوب صلتها وأما 
دأ خربه حمذوف كأنه قيل واألرحام كذلك على معىن الرفع على أنه مبت) الكشاف ( القراءة بالرفع فقال صاحب 

  واألرحام مما يتقى أو واألرحام مما يتساءل به
 املسألة الثالثة أنه تعاىل قال أوال اتَّقُواْ رَبَّكُُم مث قال بعده وَاتَّقُواْ اللََّه ويف هذا التكرير وجوه األول تأكيد األمر

بلغ من قولك اعجل الثاين أنه أمر بالتقوى يف األول ملكان االنعام واحلث عليه كقولك للرجل اعجل اعجل فيكون أ
باخللق وغريه ويف الثاين أمر بالتقوى ملكان وقوع التساؤل به فيما يلتمس البعض من البعض الثالث قال أوال اتَّقُواْ 

لفظ يدل على القهر واهليبة فأمرهم رَبَّكُُم وقال ثانيا َواتَّقُواْ اللََّه والرب لفظ يدل على التربية واالحسان واالله 
)  ١٦السجدة ( بالتقوى بناء على الترغيب مث أعاد األمر به بناء على الترهيب كما قال َيْدُعونَ رَبَُّهْم َخْوفاً َوطََمعاً 

د العقاب عظيم كأنه قيل انه رباك وأحسن اليك فاتق خمالفته ألنه شدي)  ٩٠األنبياء ( وقال َوَيْدعُوَنَنا َرغَباً َوَرَهباً 
  السطوة

املسألة الرابعة اعلم أن التساؤل باهللا وباألرحام قيل هو مثل أن يقال باهللا أسألك وباهللا أشفع اليك وباهللا أحلف 
عليك اىل غري ذلك مما يؤكد املرء به مراده مبسألة الغري ويستعطف ذلك الغري يف التماس حقه منه أو نواله ومعونته 

زة فهي ظاهرة من حيث املعىن والتقدير واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام ألن العادة ونصرته وأما قراءة مح



جرت يف العرب بأن أحدهم قد يستعطف غريه بالرحم فيقول أسألك باهللا والرحم ورمبا أفرد ذلك فقال أسألك 
  بالرحم وكان يكتب املشركون اىل رسول

الرحم أن ال تبعث الينا فالنا وفالنا وأما القراءة بالنصب فاملعىن يرجع اىل نناشدك اهللا و) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
ذلك والتقدير واتقوا اهللا واتقوا األرحام قال القاضي وهذا أحد ما يدل على أنه قد يراد باللفظ الواحد املعاين 

زام طاعته واجتناب معاصيه واتقاء املختلفة ألن معىن تقوى اهللا خمالف ملعىن تقوى األرحام فتقوى اهللا إمنا يكون بالت
األرحام بأن توصل وال تقطع فيما يتصل بالرب واالفضال واالحسان وميكن أن جياب عنه بأنه تعاىل لعله تكلم هبذه 

  اللفظة مرتني وعلى هذا التقدير يزول االشكال
صلى اهللا عليه ( وي عن النيب املسألة اخلامسة قال بعضهم اسم الرحم مشتق من الرمحة اليت هي النعمة واحتج مبا ر

ووجه التشبيه ان ملكان هذه ) يقول اهللا تعاىل أنا الرمحن وهي الرحم اشتققت امسها من امسي ( أنه قال ) وسلم 
احلالة تقع الرمحة من بعض الناس لبعض وقال آخرون بل اسم الرحم مشتق من الرحم الذي عنده يقع االنعام وانه 

  احد منهما أصل بنفسه والنزاع يف مثل هذا قريباألصل وقال بعضهم بل كل و
صلى اهللا عليه ( املسألة السادسة دلت اآلية على جواز املسألة باهللا تعاىل روى جماهد عن عمر قال قال رسول اهللا 

بسبع منها ) صلى اهللا عليه وسلم ( وعن الرباء بن عازب قال أمرنا رسول اهللا ) من سألكم باهللا فأعطوه ) ( وسلم 
  برار القسما

املسألة السابعة دل قوله تعاىل وَاالْْرَحاَم على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي عن قطعها قال تعاىل فََهلْ َعَسْيُتمْ إِن 
ِذمَّةً  قيل يف األول  وقال الَ َيْرقُُبونَ ِفى ُمْؤِمنٍ إِالًّ َوالَ)  ٢٢حممد ( َتَولَّيُْتْم أَن تُفِْسدُواْ ِفى االْْرضِ َوُتقَطّعُواْ أَْرَحاَمكُْم 

وقال َواعُْبُدواْ اللََّه َوالَ )  ٢٣اإلسراء ( إنه القرابة وقال َوقََضى رَبَُّك أَن الَّ َتْعُبدُواْ إِالَّ إِيَّاُه َوبِالْواِلَدْينِ إِْحَساناً 
وعن عبد الرمحن بن عوف )  ٣٦النساء ( َوالَْمَساِكنيِ  ُتْشرِكُواْ بِِه شَْيئاً َوبِالْواِلَدْينِ إِْحَساناً َوبِِذى الْقُرَْبى َوالَْيَتاَمى

يقول اهللا تعاىل أنا الرمحن وهي الرحم اشتققت امسها من امسي فمن وصلها ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن النيب 
من ما ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ) وصلته ومن قطعها قطعته 

) شيء أطيع اهللا فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم وما من عمل عصى اهللا به أعجل عقوبة من البغي واليمني الفاجرة 
ان الصدقة وصلة الرحم يزيد اهللا هبما يف العمر ويدفع ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وعن أنس قال قال رسول اهللا 

أفضل الصدقة على ذي الرحم ( وقال عليه الصالة والسالم )  هبما ميتة السوء ويدفع اهللا هبما احملذور واملكروه
قيل الكاشح العدو فثبت بداللة الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب هبا مث إن ) الكاشح 

أصحاب أيب حنيفة رضي اهللا عنه بنوا على هذا األصل مسألتني إحدامها أن الرجل إذا ملك ذا رحم حمرم عتق عليه 
خ واالخت والعم واخلال قال النه لو بقي امللك حلل االستخدام باالمجاع لكن االستخدام إحياش يورث مثل األ

قطيعة الرحم وذلك حرام بناء على هذا االصل فوجب أن ال يبقى امللك وثانيهما أن اهلبة لذي الرحم احملرم ال جيوز 
ال جيوز والكالم يف هاتني املسألتني مذكور يف  الرجوع فيها الن ذلك الرجوع احياش يورث قطيعة الرحم فوجب أن

  اخلالفيات
مث أنه تعاىل ختم هذه اآلية مبا يكون كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقال إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرقِيباً والرقيب 

تعاىل أنه يعلم السر هو املراقب الذي حيفظ عليك مجيع أفعالك ومن هذا صفته فانه جيب أن خياف ويرجى فبني 
  وأخفى وانه إذا كان كذلك جيب أن يكون املرء حذرا خائفا فيما يأيت ويترك



  اِلكُْم إِنَُّه كَانَ حُوباً كَبِرياًَوَءاُتواْ الْيََتاَمى أَمَْوالَُهْم َوالَ َتتََبدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ َوالَ َتأْكُلُوا أَمَْوالَُهْم إِلَى أَمَْو
أنه ملا افتتح السورة بذكر ما يدل على أنه جيب على العبد أن يكون منقادا لتكاليف اهللا سبحانه حمترزا عن  اعلم

  مساخطه شرع بعد ذلك يف شرح أقسام التكاليف
فالنوع األول ما يتعلق بأموال اليتامى وهو هذه اآلية وأيضا أنه تعاىل وصى يف اآلية السابقة باألرحام فكذلك يف 

ة وصى باأليتام ألهنم قد صاروا حبيث ال كافل هلم وال مشفق شديد االشفاق عليهم ففارق حاهلم حال من هذه اآلي
  له رحم ماسة عاطفة عليه ملكان الوالدة أو ملكان الرحم فقال َوءاتُواْ الَْيَتاَمى أَمْوالَُهْم ويف اآلية مسائل

باؤهم فانفردوا عنهم واليتم االنفراد ومنه الرملة اليتامى الذين مات آ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
اليتيمة والدرة اليتيمة وقيل اليتم يف األناسي من قبل اآلباء ويف البهائم من قبل األمهات قال وحق هذا االسم أن 

ل فاذا يقع على الصغار والكبار لبقاء االنفراد عن اآلباء إال أن يف العرف اختص هذا االسم مبن مل يبلغ مبلغ الرجا
صار حبيث يستغين بنفسه يف حتصيل مصاحله عن كافل يكفله وقيم يقوم بأمره زال عنه هذا االسم وكانت قريش 

يتيم أيب طالب إما على القياس وإما على حكاية احلال اليت كان عليها ) صلى اهللا عليه وسلم ( تقول لرسول اهللا 
فهو تعليم ) ال يتم بعد حلم ( له عليه الصالة والسالم حني كان صغريا ناشئا يف حجر عمه توضيعا له وأما قو

الشريعة ال تعليم اللغة يعين إذا احتلم فانه ال جترى عليه أحكام الصغار وروى أبو بكر الرازي يف أحكام القرآن أن 
بعض جده كتب اىل ابن عباس يسأله عن اليتيم مىت ينقطع يتمه فكتب اليه إذا أونس منه الرشد انقطع يتمه ويف 

الروايات أن الرجل ليقبض على حليته ومل ينقطع عنه يتمه بعد فأخرب ابن عباس أن اسم اليتيم قد يلزمه بعد البلوغ 
صلى اهللا عليه ( إذا مل يؤنس منه الرشد مث قال أبو بكر واسم اليتيم قد يقع على املرأة املفردة عن زوجها قال النيب 

  أمر إال وهي بالغة قال الشاعر ان القبور تنكح األيامىوهي ال تست) تستأمر اليتيمة ) ( وسلم 
  النسوة األرامل اليتامى

فاحلاصل من كل ما ذكرنا أن اسم اليتيم حبسب أصل اللغة يتناول الصغري والكبري إال أنه حبسب العرف خمتص 
  بالصغري

والفعيل جيمع على فعلى كمريض  املسألة الثانية ههنا سؤال وهو أن يقال كيف مجع اليتيم على يتامى واليتيم فعيل
فيه وجهان أحدمها أن يقال مجع اليتيم يتمى مث ) الكشاف ( ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى قال صاحب 

جيمع فعلى على فعاىل كأسري وأسرى وأسارى والثاين أن يقال مجع يتيم يتائم ألن اليتيم جار جمرى األمساء حنو 
  ى قالصاحب وفارس مث يقلب اليتائم يتام

  القفال رمحه اهللا وجيوز يتيم ويتامى كندمي وندامى وجيوز أيضا يتيم وأيتام كشريف وأشراف
املسألة الثالثة ههنا سؤال ثان وهو أنا ذكرنا أن اسم اليتيم خمتص بالصغري فما دام يتيما ال جيوز دفع ماله اليه وإذا 

قال َوءاتُواْ الَْيَتاَمى أَْموالَُهْم واجلواب عنه على طريقني األول صار كبرياً حبيث جيوز دفع ماليه إليه مل يبق يتيما فكيف 
أن نقول املراد من اليتامى الذين بلغوا او كربوا مث فيه وجهان أحدمها أنه تعاىل مساهم يتامى على مقتضى أصل اللغة 

كقوله تعاىل فَأُلِْقىَ  السََّحَرةُ  والثاين أنه تعاىل مساهم باليتامى لقرب عهدهم باليتم وان كان قد زال يف هذا الوقت 
أي الذين كانوا سحرة قبل السجود وأيضاً مسى اهللا تعاىل مقاربة انقضاء العدة بلوغ )  ١٢٠األعراف ( َساجِِديَن 

من اليتامى يف واملعىن مقاربة البلوغ ويدل على أن املراد )  ٢الطالق ( االجل يف قوله فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ 
واالشهاد ال يصح قبل البلوغ )  ٦النساء ( هذه اآلية البالغون قوله تعاىل فَإِذَا َدفَعُْتْم إِلَيْهِْم أَْموالَُهْم فَأَْشهُِدواْ َعلَْيهِْم 

  وامنا يصح بعد البلوغ



ان قوله َوأْتُواْ أمر واالمر  الطريق الثاين أن نقول املراد باليتامى الصغار وعلى هذا الطريق ففي اآلية وجهان أحدمها
امنا يتناول املستقبل فكان املعىن أن هؤالء الذين هم يتامى يف احلال آتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أمواهلم وعلى 
هذا الوجه زالت املناقضة والثاين املراد وآتوا اليتامى حال كوهنم يتامى ما حيتاجون اليه لنفقتهم وكسوهتم والفائدة 

كان جيوز أن يظن أنه ال جيوز إنفاق ماله عليه حال كونه صغريا فأباح اهللا تعاىل ذلك وفيه إشكال وهو انه لو  فيه انه
  كان املراد ذلك لقال وآتوهم من أمواهلم فلما أوجب إيتاءهم كل أمواهلم سقط ذلك
ذه اآلية يف أموال اليتامى كرهوا املسألة الرابعة نقل أبو بكر الرازي يف أحكام القرآن عن احلسن أنه قال ملا نزلت ه

فأنزل اهللا تعاىل ِفى ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن خيالطوهم وعزلوا أموال اليتامى عن أمواهلم فشكوا ذلك اىل النيب 
لرازي وأظن أنه غلط قال أبو بكر ا)  ٢٢٠البقرة ( الدُّْنَيا َواالِْخَرةِ  َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْيَتاَمى قُلْ إِْصالٌَح لَُّهْم خَْيٌر 

من الراوي الن املراد هبذه اآلية إيتاؤهم أمواهلم بعد البلوغ وإمنا غلط الراوي بآية أخرى وهو ما روى سعيد بن 
و )  ١٥٢البقرة ( جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ملا أنزل اهللا َوالَ تَقَْربُواْ َمالَ الَْيتِيمِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن 

ذهب من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من )  ١٠النساء ( إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمْوالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً 
فأنزل اهللا تعاىل شرابه ِفى الدُّْنَيا ) صلى اهللا عليه وسلم ( شرابه فاشتد ذلك على اليتامى فذكروا ذلك لرسول اهللا 

لُوَنَك َعنِ الَْيَتاَمى قُلْ إِْصالٌَح لَُّهْم خَْيٌر فخلطوا عند ذلك طعامهم بطعامهم وشراهبم بشراهبم قال َواالِْخَرةِ  َوَيْسئَ
املفسرون الصحيح أهنا نزلت يف رجل من غطفان كان معه مال كثري البن أخ له يتيم فلما بلغ طلب املال فمنعه 

هذه اآلية فلما مسعها العم قال أطعنا اهللا وأطعنا الرسول نعوذ  فنزلت) صلى اهللا عليه وسلم ( عمه فتراجعا إىل النيب 
ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( باهللا من احلوب الكبري ودفع ماله اليه فقال النيب 

ثبت األجر ) ( لم صلى اهللا عليه وس( أي جنته فلما قبض الصيب ماله أنفقه يف سبيل اهللا فقال النيب ) فانه حيل داره 
فقالوا يا رسول اهللا لقد عرفنا أنه ثبت األجر فكيف بقي الوزر وهو ينفق يف سبيل اهللا فقال ثبت أجر ) وبقي الوزر 

  الغالم وبقي الوزر على والده

ه املسألة اخلامسة احتج أبو بكر الرازي هبذه اآلية على أن السفيه ال حيجر عليه بعد اخلمس والعشرين قال ألن قول
َوءاُتواْ الْيََتاَمى أَمْوالَُهْم مطلق يتناول السفيه أونس منه الرشد أو مل يؤنس ترك العمل به قبل اخلمس والعشرين سنة 

التفاق العلماء على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذا السن شرط يف وجوب دفع املال اليه وهذا االمجاع مل يوجد بعد 
  السن على حكم ظاهر هذه اآليةهذا السن فوجب إجراء األمر بعد هذا 

أجاب أصحابنا عنه بأن هذه اآلية عامة ألنه تعاىل ذكر اليتامى فيها مجلة مث إهنم ميزوا بعد ذلك بقوله َواْبَتلُواْ الَْيَتاَمى 
م إذا كانوا سفهاء حرم هباتني اآليتني إيتاءهم أمواهل)  ٥النساء ( وبقوله َوالَ تُْؤُتواْ السُّفََهاء أَمْوالَكُُم )  ٦النساء ( 

  وال شك أن اخلاص مقدم على العام
  مث قال تعاىل َوالَ َتتََبدَّلُواْ الَْخبِيثَ بِالطَّّيبِ وفيه مسائل

وال تتبدلوا أي وال تستبدلوا والتفعل مبعىن االستفعال غري عزيز ومنه ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
االستئخار وقال الواحدي رمحه اهللا يقال تبدل الشيء بالشيء إذا أخذه التعجل مبعىن االستعجال والتأخر مبعىن 

  مكانه
  املسألة الثانية يف تفسري هذا التبدل وجوه

الوجه األول قال الفراء والزجاج ال تستبدلوا احلرام وهو مال اليتامى باحلالل وهو مالكم الذي أبيح لكم من 
مكانه الثاين ال تستبدلوا األمر اخلبيث وهو اختزال أموال اليتامى املكاسب ورزق اهللا املبثوث يف األرض فتأكلوه 



باألمر الطيب وهو حفظها والتورع منها وهو قول األكثرين انه كان ويل اليتيم يأخذ اجليد من ماله وجيعل مكانه 
هذا  يف هذا الوجه فقال ليس) الكشاف ( الدون جيعل الزائف بدل اجليد واملهزول بدل السمني وطعن صاحب 

بتبدل إمنا هو تبديل إال أن يكارم صديقا له فيأخذ منه عجفاء مكان مسينة من مال الصيب الرابع هو أن هذا التبدل 
  معناه أن يأكلوا مال اليتيم سلفا مع التزام بدله بعد ذلك ويف هذا يكون متبدال اخلبيث بالطيب

ِلكُْم وفيه وجهان األول معناه وال تضموا أمواهلم إىل أموالكم يف االنفاق مث قال تعاىل َوالَ َتأْكُلُواْ أَْموالَُهمْ إِلَى أَْموا
قال تعاىل َمْن أَنَصارِى ) مع ( مبعىن ) إىل ( حىت تفرقوا بني أموالكم وأمواهلم يف حل االنتفاع هبا والثاين أن يكون 

  أي مع اهللا واألول أصح)  ٥٢آل عمران ( إِلَى اللَِّه 
ذكر األكل فاملراد به التصرف ألن أكل مال اليتيم كما حيرم فكذا سائر التصرفات املهلكة واعلم أنه تعاىل وان 

لتلك األموال حمرمة والدليل عليه أن يف املال ما ال يصح ان يؤكل فثبت ان املراد منه التصرف وإمنا ذكر األكل 
  ألنه معظم ما يقع ألجله التصرف

ال اليتامى ظلما يف اآلية األوىل املتقدمة دخل فيها أكلها وحدها وأكلها مع فان قيل انه تعاىل ملا حرم عليهم أكل أمو
  غريها فما الفائدة يف إعادة النهي عن أكلها مع أمواهلم

قلنا ألهنم إذا كانوا مستغنني عن أموال اليتامى مبا رزقهم اهللا من حالل وهم مع ذلك يطمعون يف أموال اليتامى كان 
  القبح أبلغ والذم أحق

علم أنه تعاىل عرف اخللق بعد ذلك ان أكل مال اليتيم من مجيع اجلهات احملرمة إمث عظيم فقال إِنَُّه كَانَ ُحوباً وا
كَبِرياً قال الواحدي رمحه اهللا الكناية تعود إىل األكل وذلك ألن قوله َوالَ َتأْكُلُواْ دل على األكل واحلوب االمث 

وكذلك احلوب واحلاب ثالث لغات يف االسم ) طالق أم أيوب حلوب ان ( الكبري قال عليه الصالة والسالم 
رب تقبل توبيت ( واملصدر قال الفراء احلوب ألهل احلجاز واحلاب لتميم ومعناه االمث قال عليه الصالة والسالم 

احلوب واحلاب كالقول والقال قال القفال وكأن أصل الكلمة من ) الكشاف ( قال صاحب ) واغسل حوبيت 
وب وهو التوجع فاحلوب هو ارتكاب ما يتوجع املرتكب منه وقال البصريون احلوب بفتح احلاء مصدر التح

واحلوب بالضم االسم واحلوبة املرة الواحدة مث يدخل بعضها يف البعض كالكالم فانه اسم مث يقال قد كلمته كالما 
  قرأ احلسن حوبا وقرىء حابا) الكشاف ( فيصري مصدرا قال صاحب 

ِخفُْتْم أَالَّ َتْعِدلُواْ ِخفُْتمْ أَالَّ تُقِْسطُواْ ِفى الَْيَتاَمى فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُْم مَِّن النَِّسآِء َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُربَاَع فَإِنْ  َوإِنْ
  فََواِحَدةً  أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ذاِلَك أَدَْنى أَالَّ َتُعولُواْ

  اين من األحكام اليت ذكرها يف هذه السورة وهو حكم األنكحة ويف اآلية مسائلاعلم أن هذا من النوع الث
املسألة األوىل قال الواحدي رمحه اهللا االقساط العدل يقال أقسط الرجل إذا عدل قال اهللا تعاىل بِالَْعْدلِ َوأَقِْسطُواْ إِنَّ 

)  ١٣٥النساء ( صفة قال تعاىل كُونُواْ قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط والقسط العدل والن)  ٩احلجرات ( اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني 
قال الزجاج وأصل قسط وأقسط مجيعا من القسط وهو النصيب فاذا قالوا قسط مبعىن جار أرادوا أنه ظلم صاحبه 

وإذا يف قسطه الذي يصيبه أال ترى أهنم قالوا قاسطته إذا غلبته على قسطه فبىن قسط على بناء ظلم وجار وغلب 
  قالوا أقسط فاملراد أنه صار ذا قسط عدل فبىن على بناء أنصف إذا أتى بالنصف والعدل يف قوله وفعله وقسمه
بد من  املسألة الثانية اعلم أن قوله َوإِنْ ِخفُْتْم أَن ال ُتقِْسطُواْ شرط وقوله فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُْم ّمَن الّنَساء جزاء وال

ذا اجلزاء هبذا الشرط وللمفسرين فيه وجوه األول روي عن عروة أنه قال قلت لعائشة ما بيان أنه كيف يتعلق ه
معىن قول اهللا َوإِنْ خِفُْتْم أَن ال ُتقِْسطُواْ ِفى الَْيَتاَمى فقالت يا ابن أخيت هي اليتيمة تكون يف حجر وليها فريغب يف 



إذا تزوج هبا عاملها معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس هلا من  ماهلا ومجاهلا إال أنه يريد أن ينكحها بأدىن من صداقها مث
وإن خفتم أن تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا من غريهن ( يذب عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنها فقال تعاىل 

بعد ) صلى اهللا عليه وسلم ( ما طاب لكم من النساء قالت عائشة رضي اهللا عنها مث إن الناس استفتوا رسول اهللا 
الِْكتَابِ ِفى َيَتاَمى  هذه اآلية فيهن فأنزل اهللا تعاىل وََيْسَتفْتُوَنَك ِفى الّنَساء قُلِ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفيهِنَّ َوَما ُيْتلَى َعلَْيكُْم ِفى

املراد منه هذه اآلية وهي  ) ١٢٧النساء ( الّنَساء قالت وقوله تعاىل َوَما ُيْتلَى َعلَْيكُْم ِفى الِْكتَابِ ِفى َيَتاَمى الّنَساء 
  قوله َوإِنْ ِخفُْتمْ أَن ال تُقِْسطُواْ

الوجه الثاين يف تأويل اآلية انه ملا نزلت اآلية املتقدمة يف اليتامى وما يف أكل أمواهلم من احلوب الكبري خاف األولياء 
منهم رمبا كان حتته العشر أن يلحقهم احلوب بترك االقساط يف حقوق اليتامى فتحرجوا من واليتهم وكان الرجل 

من األزواج وأكثر فال يقوم حبقوقهن وال يعدل بينهن فقيل هلم إن خفتم ترك العدل يف حقوق اليتامى فتحرجتم 
منها فكونوا خائفني من ترك العدل من النساء فقالوا عدد املنكوحات ألن من حترج من ذنب أو تاب عنه وهو 

  مرتكب ملثله فكأنه غري متحرج
الثالث يف التأويل أهنم كانوا يتحرجون من والية اليتامى فقيل إن خفتم يف حق اليتامى فكونوا خائفني من الوجه 

  الزنا فانكحوا ما حل لكم من النساء وال حتوموا حول احملرمات
ال الوجه الرابع يف التأويل ما روي عن عكرمة أنه قال كان الرجل عنده النسوة ويكون عنده األيتام فاذا أنفق م

نفسه على النسوة ومل يبق له مال وصار حمتاجا أخذ يف إنفاق أموال اليتامى عليهن فقال تعاىل َوإِنْ خِفُْتْم أَن ال 
ُتقِْسطُواْ ِفى أَْموالَ الَْيَتاَمى عند كثرة الزوجات فقد حظرت عليكم أن ال تنكحوا أكثر من أربع كي يزول هذا 

ة فذكر الطرف الزائد وهو األربع والناقص وهو الواحدة ونبه بذلك على اخلوف فان خفتم يف األربع أيضاً فواحد
ما بينهما فكأنه تعاىل قال فان خفتم من األربع فثالث فان خفتم فاثنتان فان خفتم فواحدة وهذا القول أقرب فكأنه 

ىل االنفاق الكثري عند تعاىل خوف من االكثار من النكاح مبا عساه يقع من الويل من التعدي يف مال اليتيم للحاجة ا
  التزوج بالعدد الكثري

ِحَدةً  أَْو َما َملَكَْت أما قوله تعاىل فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُْم ّمَن الّنَساء َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُربَاَع فَإِنْ ِخفُْتمْ أَن ال َتْعِدلُواْ فَوا
  أَْيَماُنكُْم ذاِلَك أَْدَنى أَن ال َتعُولُواْ

  ففيه مسائل
ألة األوىل قال أصحاب الظاهر النكاح واجب ومتسكوا هبذه اآلية وذلك ألن قوله فَانِكحُواْ أمر وظاهر األمر املس

للوجوب ومتسك الشافعي يف بيان انه ليس بواجب بقوله تعاىل َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع ِمنكُْم طَْوالً أَن يَنِكحَ الُْمْحصََناتِ 
اىل قوله ذَِلكَ ِلَمْن َخِشىَ  الَْعَنَت مِْنكُْم َوأَن َتصْبُِرواْ َخْيٌر لَّكُمْ )  ٢٥النساء ( ْيَماُنكُْم الُْمْؤِمنَاِت أَْو َما َملَكَْت أَ

فحكم تعاىل بأن ترك النكاح يف هذه الصورة خري من فعله وذلك يدل على أنه ليس مبندوب فضال عن أن يقال إنه 
  واجب

ل من طاب لوجوه أحدها أنه أراد به اجلنس تقول ما عندك فيقول رجل أو املسألة الثانية إمنا قال َما طَاَب ومل يق
مع ما بعده يف تقدير املصدر ) ما ( ة اليت عندك وثانيها أن امرأة واملعىن ما ذلك الشيء الذي عندك وما تلك احلقيق

الشمس ( رمبا يتعاقبان قال تعاىل وَالسََّماء َوَما بََناَها ) من ( و ) ما ( وتقديره فانكحوا الطيب من النساء وثالثها ان 
  ) ٢الكافرون ( وقال َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َما أَْعُبُد )  ٥



ورابعها إمنا )  ٤٥النور ( عالء سبحان ما سبح له الرعد وقال فَِمْنُهْم مَّن َيْمِشى َعلَى َبطْنِِه وحكى أبو عمرو بن ال
  ) ٣٠املعارج ( تنزيال لالناث منزلة غري العقالء ومنه قوله إِالَّ َعلَى أَزْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم ) ما ( ذكر 

قوله َما طَاَب لَكُمْ أي ما حل لكم من النساء ألن منهن من حيرم ) الكشاف (  املسألة الثالثة قال الواحدي وصاحب
وهذا عندي فيه نظر وذلك )  ٢٣النساء ( نكاحها وهي األنواع املذكورة يف قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُْم أُمَّهَاُتكُْم َوبََناُتكُْم 

َما طَابَ لَكُْم أي ما حل لكم لنزلت اآلية منزلة ما يقال  ألنا بينا أن قوله فَانِكُحواْ أمر إباحة فلو كان املراد بقوله
أحبنا لكم نكاح من يكون نكاحها مباحا لكم وذلك خيرج اآلية عن الفائدة وأيضاً فبتقدير أن حتمل اآلية على ما 

 حمالة أما ذكروه تصري اآلية جمملة ألن أسباب احلل واالباحة ملا مل تكن مذكورة يف هذه اآلية صارت اآلية جمملة ال
إذا محلنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب كانت اآلية عاما دخله التخصيص وقد ثبت يف أصول الفقه أنه 

مىت وقع التعارض بني االمجال والتخصيص كان رفع االمجال أوىل ألن العام املخصوص حجة يف غري حمل التخصيص 
  واجململ ال يكون حجة أصال

َنى َوثُلَاثَ َورَُباَع معناه اثنني اثنني وثالثا ثالثا وأربعا أربعا وهو غري منصرف وفيه وجهان األول أنه املسألة الرابعة مَثْ
اجتمع فيها أمران العدل والوصف أما العدل فألن العدل عبارة عن أنك تذكر كلمة وتريد هبا كلمة أخرى كما 

لك مثىن ثنتني ثنتني فكان معدوال وأما أنه وصف فدليله تقول عمر وزفر وتريد به عامراً وزافرا فكذا ههنا تريد بقو
  وال شك أنه وصف)  ١فاطر ( قوله تعاىل أُوِْلى أَجْنَِحةٍ  مَّثَْنى َوثُلَاثَ َورَُباَع 

الوجه الثاين يف بيان أن هذه األمساء غري منصرفة أن فيها عدلني ألهنا معدولة عن أصوهلا كما بيناه وأيضا اهنا معدولة 
رها فانك ال تريد بقولك مثىن ثنتني فقط بل ثنتني ثنتني فاذا قلت جاءين اثنان أو ثالثة كان غرضك االخبار عن تكر

عن جميء هذا العدد فقط أما إذا قلت جاءين القوم مثىن أفاد أن ترتيب جميئهم وقع اثنني اثنني فثبت أنه حصل يف 
ك ألنه إذا اجتمع يف االسم سببان أوجب ذلك منع هذه األلفاظ نوعان من العدد فوجب أن مينع من الصرف وذل

الصرف ألنه يصري ألجل ذلك نائبا من جهتني فيصري مشاهبا للفعل فيمتنع صرفه وكذا إذا حصل فيه العدل من 
  جهتني فوجب أن مينع صرفه واهللا أعلم

تناول العبيد وذلك ألن اخلطاب إمنا يتناول املسألة اخلامسة قال أهل التحقيق فَانِكحُواْ َما طَاَب لَكُْم ّمَن الّنَساء ال ي
إنسانا مىت طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك بدليل أنه ال يتمكن من النكاح إال باذن مواله 

)  ٧٥النحل ( ء ويدل عليه القرآن واخلرب أما القرآن فقوله تعاىل َضَرَب اللَُّه َمثَالً َعْبًدا مَّْملُوكًا الَّ َيقِْدُر َعلَى َشىْ 
أميا عبد تزوج بغري ( فقوله الَّ َيقِْدُر َعلَى َشىْ ء ينفي كونه مستقال بالنكاح وأما اخلرب فقوله عليه الصالة والسالم 

  فثبت مبا ذكرناه أن هذه اآلية ال يندرج فيها العبد) إذن مواله فهو عاهر 
  األربع مشروع لألحرار دون إذا عرفت هذه املقدمة فنقول ذهب أكثر الفقهاء إىل أن نكاح

  العبيد وقال مالك حيل للعبد أن يتزوج باألربع ومتسك بظاهر هذه اآلية
واجلواب الذي يعتمد عليه أن الشافعي احتج على أن هذه اآلية خمتصة باألحرار بوجهني آخرين سوى ما ذكرناه 

واْ فَواِحَدةً  أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم وهذا ال يكون إال لألحرار األول أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية فَإِنْ ِخفُْتْم أَن ال تَْعدِلُ
والعبد ال يأكل ما طابت عنه )  ٤النساء ( والثاين أنه تعاىل قال فَإِن ِطْبَن لَكُْم َعن َشىْ ء ّمْنُه َنفْساً فَكُلُوُه َهنِيئاً مَّرِيئاً 

ورد عمومان مستقالن فدخول التقييد يف األخري ال يوجب  نفس امرأته من املهر بل يكون لسيده قال مالك إذا
  دخوله يف السابق

أجاب الشافعي رضي اهللا عنه بأن هذه اخلطابات يف هذه اآليات وردت متوالية على نسق واحد فلما عرف يف 



ال أهنم بعضها اختصاصها باألحرار عرف أن الكل كذلك ومن الفقهاء من علم أن ظاهر هذه اآلية متناول للعبيد إ
خصصوا هذا العموم بالقياس قالوا أمجعنا على أن للرق تأثرياً يف نقصان حقوق النكاح كالطالق والعدة وملا كان 

  العدد من حقوق النكاح وجب أن حيصل للعبد نصف ما للحر واجلواب األول أوىل وأقوى واهللا أعلم
يد واحتجوا بالقرآن واخلرب أما القرآن فقد املسألة السادسة ذهب قوم سدى إىل أنه جيوز التزوج بأي عدد أر

متسكوا هبذه اآلية من ثالثة أوجه األول أن قوله فَانِكحُواْ َما طَابَ لَكُْم ّمَن الّنَساء إطالق يف مجيع األعداد بدليل أنه 
َوثُلَاثَ َوُربَاَع ال ال عدد إال ويصح استثناؤه منه وحكم االستثناء إخراج ما لواله لكان داخال والثاين أن قوله َمثَْنى 

يصلح ختصيصا لذلك العموم ألن ختصيص بعض االعداد بالذكر ال ينفي ثبوت احلكم يف الباقي بل نقول ان ذكر 
هذه األعداد يدل على رفع احلرج واحلجر مطلقا فان االنسان إذا قال لولده افعل ما شئت اذهب إىل السوق وإىل 

تفويض زمام اخلرية اليه مطلقاً ورفع احلجر واحلرج عنه مطلقاً وال يكون ذلك املدينة وإىل البستان كان تنصيصا يف 
ختصيصاً لالذن بتلك األشياء املذكورة بل كان إذنا يف املذكور وغريه فكذا ههنا وأيضاً فذكر مجيع األعداد متعذر 

لك تنبيها على حصول االذن يف مجيع فاذا ذكر بعض األعداد بعد قوله فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُْم ّمَن الّنَساء كان ذ
األعداد والثالث أن الواو للجمع املطلق فقوله َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُربَاَع يفيد حل هذا اجملموع وهو يفيد تسعة بل احلق 
ن أنه يفيد مثانية عشر الن قوله مثىن ليس عبارة عن اثنني فقط بل عن اثنني اثنني وكذا القول يف البقية وأما اخلرب فم

مات عن تسع مث ان اهللا تعاىل أمرنا باتباعه فقال فَاتََّبُعوهُ ) صلى اهللا عليه وسلم ( وجهني األول أنه ثبت بالتواتر أنه 
وأقل مراتب األمر االباحة الثاين أن سنة الرجل طريقته وكان التزوج باألكثر من األربع طريقة الرسول عليه الصالة 

فظاهر هذا احلديث يقتضي ) فمن رغب عن سنيت فليس مين ( عليه السالم قال  والسالم فكان ذلك سنة له مث انه
  توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من األربعة فال أقل من أن يثبت أصل اجلواز

واعلم أن معتمد الفقهاء يف إثبات احلصر على أمرين األول اخلرب وهو ما روي ان غيالن أسلم وحتته عشر نسوة 
أمسك أربعا وفارق باقيهن وروي ان نوفل بن معاوية أسلم وحتته مخس ) صلى اهللا عليه وسلم (  فقال الرسول

  )أمسك أربعا وفارق واحدة ( نسوة فقال عليه السالم 
  واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهني األول أن القرآن ملا دل على عدم احلصر هبذا اخلرب كان

جائز والثاين وهو أن اخلرب واقعة حال فلعله عليه الصالة والسالم إمنا أمره ذلك نسخا للقرآن خبرب الواحد وإنه غري 
بامساك أربع ومفارقة البواقي ألن اجلمع بني األربعة وبني البواقي غري جائز إما بسبب النسب أو بسبب الرضاع 

  وباجلملة فلهذا االحتمال قائم يف هذا اخلرب فال ميكن نسخ القرآن مبثله
وهو إمجاع فقهاء االمصار على أنه ال جيوز الزيادة على األربع وهذا هو املعتمد وفيه سؤاالن األول أن الطريق الثاين 

االمجاع ال ينسخ وال ينسخ فكيف يقال االمجاع نسخ هذه اآلية الثاين أن يف األمة أقواما شذاذا ال يقولون حبرمة 
   ينعقدالزيادة على األربع واالمجاع مع خمالفة الواحد واالثنني ال

وعن الثاين أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( واجلواب عن األول االمجاع يكشف عن حصول الناسخ يف زمن الرسول 
  خمالف هذا االمجاع من أهل البدعة فال عربة مبخالفته

او فان قيل فاذا كان األمر على ما قلتم فكان األوىل على هذا التقدير أن يقال مثىن أو ثالث أو رباع فلم جاء بو
  )أو ( العطف دون 

لكان ذلك يقتضي أنه ال جيوز ذلك اال على أحد هذه األقسام وأنه ال جيوز هلم أن جيمعوا ) أو ( قلنا لو جاء بكلمة 
بني هذه األقسام مبعىن أن بعضهم يأيت بالتثنية والبعض اآلخر بالتثليث والفريق الثالث بالتربيع فلما ذكره حبرف 



لكل طائفة أن خيتاروا قسما من هذه األقسام ونظريه أن يقول الرجل للجماعة اقتسموا  الواو أفاد ذلك أنه جيوز
هذا املال وهو ألف درمهني درمهني وثالثة ثالثة وأربعة أربعة واملراد أنه جيوز لبعضهم أن يأخذ درمهني درمهني 

وذكر ) أو ( ا ههنا الفائدة يف ترك ولبعض آخرين أن يأخذوا ثالثة ثالثة ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة أربعة فكذ
  الواو ما ذكرناه واهللا أعلم

املسألة السابعة قوله َمثَْنى َوثُلَاثَ َورَُباَع حمله النصب على احلال مما طاب تقديره فانكحوا الطيبات لكم معدودات 
  هذا العدد ثنتني ثنتني وثالثا ثالثا وأربعا أربعا

  تَْعِدلُواْ فَواِحَدةً  أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْمقوله تعاىل فَإِنْ ِخفُْتمْ أَالَّ 
  وفيه مسائل

املسألة األوىل املعىن فان خفتم أن ال تعدلوا بني هذه األعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها فاكتفوا بزوجة 
مري إهنن أقل تبعة واحدة أو باململوكة سوى يف السهولة واليسر بني احلرة الواحدة وبني االماء من غري حصر ولع

  وأخف مؤنة من املهائر ال عليك أكثرت منهم أم أقللت عدلت بينهن يف القسم أم مل تعدل عزلت عنهن أم مل تعزل
املسألة الثانية قرىء فَواِحَدةً  بنصب التاء واملعىن فالتزموا أو فاختاروا واحدة وذروا اجلمع رأسا فان األمر كله 

العدل فعليكم به وقرىء فَواِحَدةً  بالرفع والتقدير فكفت واحدة أو فحسبكم واحدة يدور مع العدل فأينما وجدمت 
  أو ما ملكت أميانكم

  املسألة الثالثة للشافعي رمحة اهللا أن حيتج هبذه اآلية يف بيان االشتغال بنوافل العبادات

ني التسري والتخيري بني الشيئني أفضل من النكاح وذلك ألن اهللا تعاىل خري يف هذه اآلية بني التزوج بالواحدة وب
مشعر باملساواة بينهما يف احلكمة املطلوبة كما إذا قال الطبيب كل التفاح أو الرمان فان ذلك يشعر بكون كل 

واحد منهما قائما مقام اآلخر يف متام الغرض وكما أن اآلية دلت على هذه التسوية فكذلك العقل يدل عليها ألن 
دواج وحتصني الدين ومصاحل البيت وكل ذلك حاصل بالطريقني وأيضاً إن فرضنا الكالم املقصود هو السكن واالز

فيما إذا كانت املرأة مملوكة مث أعتقها وتزوج هبا فههنا يظهر جدا حصول االستواء بني التزوج وبني التسري واذا 
نوافل أفضل من التسري فوجب أن ثبت هبذه اآلية ان التزوج والتسري متساويان فنقول أمجعنا على أن االشتغال بال

  يكون أفضل من النكاح الن الزائد على أحد املتساويني يكون زائد على املساوي الثاين ال حمالة
  مث قال تعاىل ذَِلَك أَْدَنى أَن ال َتُعولُواْ وفيه مسألتان

لداللة ) من ( سن حذف املسألة األوىل املراد من االدىن ههنا االقرب والتقدير ذلك أقرب من أن ال تعولوا وح
  الكالم عليه

املسألة الثانية يف تفسري أَن ال َتعُولُواْ وجوه األول معناه ال جتوروا وال متيلوا وهذا هو املختار عند أكثر املفسرين 
واْ يف قوله ذاِلَك أَْدَنى أَالَّ َتعُولُ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروي ذلك مرفوعا روت عائشة رضي اهللا عنها عن النيب 

قال الواحدي رمحه اهللا كال اللفظني مروي وأصل العول امليل ) أن ال متيلوا ( ويف رواية أخرى ) ال جتوروا ( قال 
  يقال عال امليزان عوال إذا مال وعال احلاكم يف حكمه إذا جار النه إذا جار فقد مال وأنشدوا أليب طالب

  مبيزان قسط ال يغل شعرية ووزان صدق وزنه غري عائل
وروي أن أعرابيا حكم عليه حاكم فقال له أتعول علي ويقال عالت الفريضة إذا زادت سهامها وقد أعلتها أنا إذا 
ازدت يف سهامها ومعلوم أهنا إذا زادت سهامها فقد مالت عن االعتدال فدلت هذه االشتقاقات على أن أصل هذا 

فهذا هو الكالم يف تقرير هذا الوجه الذي ذهب اليه اللفظ امليل مث اختص حبسب العرف بامليل اىل اجلور والظلم 



  األكثرون
الوجه الثاين قال بعضهم املراد أن ال تفتقروا يقال رجل عائل أي فقري وذلك ألنه إذا قل عياله قلت نفقاته واذا 

  قلت نفقاته مل يفتقر
عناه ذلك أدىن أن ال تكثر عيالكم ذلك أدىن أن ال تعولوا م( الوجه الثالث نقل عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه قال 

قال أبو بكر الرازي يف أحكام القرآن وقد خطأه الناس يف ذلك من ثالثة أوجه أحدها أنه ال خالف بني السلف 
وكل من روى تفسري هذه اآلية أن معناه أن ال متيلوا وال جتوروا وثانيها أنه خطأ يف اللغة ألنه لو قيل ذلك أدىن أن 

لك مستقيما فأما تفسري معناه ذلك أدىن أن ال تكثر عيالكم قال أبو بكر الرازي يف أحكام القرآن ال تعيلوا لكان ذ
وقد خطأه الناس يف ذلك من ثالثة أوجه أحدها أنه ال خالف بني السلف وكل من روى تفسري هذه اآلية أن معناه 

دىن أن ال تعيلوا لكان ذلك مستقيما فأما تفسري أن ال متيلوا وال جتوروا وثانيها أنه خطأ يف اللغة ألنه لو قيل ذلك أ
َتُعولُواْ بتعيلوا فانه خطأ يف اللغة وثالثها أنه تعاىل ذكر الزوجة الواحدة أو ملك اليمني واالماء يف العيال مبنزلة النساء 

احب النظم يف وال خالف أن له أن جيمع من العدد من شاء مبلك اليمني فعلمنا أنه ليس املراد كثرة العيال وزاد ص
  الطعن وجها رابعا وهو أنه تعاىل قال يف أول اآلية فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ َتْعِدلُواْ فَواِحَدةً  ومل يقل أن تفتقروا

فوجب أن يكون اجلواب معطوفا على هذا الشرط وال يكون جوابه إال بضد العدل وذلك هو اجلور ال كثرة العيال 
  وأنا أقول

يف غاية الركاكة وذلك أنه مل ينقل عن الشافعي رمحة اهللا عليه أنه طعن يف قول املفسرين أن  أما السؤال األول فهو
معىن اآلية أن ال جتوروا وال متيلوا ولكنه ذكر فيه وجها آخر وقد ثبت يف أصول الفقه أن املتقدمني إذا ذكروا وجها 

فسريها ولوال جواز ذلك وإال لصارت الدقائق يف تفسري اآلية فذلك ال مينع املتأخرين من استخراج وجه آخر يف ت
اليت استنبطها املتأخرون يف تفسري كالم اهللا مردودة باطلة ومعلوم أن ذلك ال يقوله إال مقلد خلف وأيضا فمن 

الذي أخرب الرازي أن هذا الوجه الذي ذكره الشافعي مل يذكره واحد من الصحابة والتابعني وكيف ال نقول ذلك 
ن طاوسا كان يقرأ ذلك أدىن أن ال تعيلوا واذا ثبت أن املتقدمني كانوا قد جعلوا هذا الوجه قراءة ومن املشهور أ

  فبأن جيعلوه تفسريا كان أوىل فثبت هبذه الوجوه شدة جهل الرازي يف هذا الطعن
يف رؤساء وأما السؤال الثاين فنقول انك نقلت هذه اللفظة يف اللغة عن املربد لكنك جبهلك وحرصك على الطعن 

اجملتهدين واالعالم وشدة بالدتك ما عرفت ان هذا الطعن الذي ذكره املربد فاسد وبيان فساده من وجوه األول أنه 
يقال عالت املسألة إذا زادت سهامها وكثرة وهذا املعىن قريب من امليل النه إذا مال فقد كثرت جهات الرغبة 

ة ذلك أدىن أن ال تكثروا واذا مل تكثروا مل يقع االنسان يف اجلور وموجبات االرادة واذا كان كذلك كان معىن اآلي
والظلم الن مطية اجلور والظلم هي الكثرة واملخالطة وهبذا الطريق يرجع هذا التفسري اىل قريب من التفسري األول 

  الذي اختاره اجلمهور
ل له ما معناه حسن أن يقال معناه أنه طويل الوجه الثاين ان االنسان إذا قال فالن طويل النجاد كثري الرماد فاذا قي

القامة كثري الضيافة وليس املراد منه أن تفسري طويل النجاد هو أنه طويل القامة بل املراد أن املقصود من ذلك 
الكالم هو هذا املعىن وهذا الكالم تسميه علماء البيان التعبري عن الشيء بالكناية والتعريض وحاصله يرجع اىل 

وهو االشارة اىل الشيء بذكر لوازمه فههنا كثرة العيال مستلزمة للميل واجلور والشافعي رضي اهللا  حرف واحد
عنه جعل كثرة العيال كناية عن امليل واجلور ملا أن كثرة العيال ال تنفك عن امليل واجلور فجعل هذا تفسرياً له ال 

 والشافعي ملا كان حميطاً بوجوه أساليب املطابقة بل على سبيل الكناية واالستلزام وهذه طريقة مشهورة يف كتاب اهللا



على سبيل الكالم العريب استحسن ذكر هذا الكالم فأما أبو بكر الرازي ملا كان بليد الطبع بعيدا عن أساليب كالم 
  العرب ال جرم مل يعرف الوجه احلسن فيه

من قولك عال الرجل عياله يعوهلم وهو أن هذا التفسري مأخوذ ) الكشاف ( الوجه الثالث ما ذكره صاحب 
كقوهلم ماهنم ميوهنم إذا أنفق عليهم الن من كثر عياله لزمه أن يعوهلم ويف ذلك ما تصعب عليه احملافظة على حدود 

الورع وكسب احلالل والرزق الطيب فثبت هبذه الوجوه أن الذي ذكره إمام املسلمني الشافعي رضي اهللا عنه يف 
  ال يصدر اال عن كثرة الغباوة وقلة املعرفة غاية احلسن وأن الطعن

وأما السؤال الثالث وهو قوله إن كثرة العيال ال ختتلف بأن تكون املرأة زوجة أو مملوكة فجوابه من وجهني األول 
  ما ذكره القفال رضي اهللا عنه وهو أن اجلواري إذا كثرن فله أن يكلفهن الكسب وإذا

هن أيضا وحينئذ تقل العيال أما إذا كانت املرأة حرة مل يكن االمر كذلك اكتسنب أنفقن على أنفسهن وعلى موال
فظهر الفرق الثاين ان املرأة إذا كانت مملوكة فاذا عجز املوىل عن االنفاق عليها باعها وختلص منها أما إذا كانت 

ال تطالبه باملهر فاذا حاول حرة فال بد له من االنفاق عليها والعرف يدل على أن الزوج ما دام ميسك الزوجة فاهنا 
  طالقها طالبته باملهر فيقع الزوج يف احملنة

وأما السؤال الرابع وهو الذي ذكره اجلرجاين صاحب النظم فاجلواب عنه من وجهني األول ما ذكره القاضي وهو 
َوإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ أن الوجه الذي ذكره الشافعي أرجح النه لو محل على اجلور لكان تكراراً النه فهم ذلك من قوله 

ُتقِْسطُواْ أما إذا محلناه على ما ذكره الشافعي مل يلزم التكرار فكان أوىل الثاين أن نقول هب أن االمر كما ذكرمت 
لكنا بينا أن التفسري الذي ذكره الشافعي راجع عند التحقيق اىل ذكر التفسري األول لكن على سبيل الكناية 

  كذلك فقد زال هذا السؤال فهذا متام البحث يف هذا املوضع وباهللا التوفيقوالتعريض واذا كان االمر 
  َوَءاُتواْ النَِّسآَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً  فَإِن ِطْبَن لَكُْم َعن َشىْ ٍء مِّْنُه َنفْساً فَكُلُوُه َهنِيئاً مَّرِيئاً

  يف اآلية مسائل
فيه قوالن أحدمها ان هذا خطاب ألولياء النساء وذلك ألن العرب املسألة األوىل قوله َوءاُتواْ الّنَساء خطاب ملن 

كانت يف اجلاهلية ال تعطي النساء من مهورهن شيئا ولذلك كانوا يقولون ملن ولدت له بنت هنيئا لك النافجة 
رجل من ومعناه أنك تأخذ مهرها إبالً فتضمها اىل إبلك فتنفج مالك أي تعظمه وقال ابن االعرايب النافجة يأخذه ال

احللوان إذا زوج ابنته فنهى اهللا تعاىل عن ذلك وأمر بدفع احلق اىل أهله وهذا قول الكليب وأيب صاحل واختيار الفراء 
  وابن قتيبة

القول الثاين ان اخلطاب لألزواج أمروا بايتاء النساء مهورهن وهذا قول علقمة والنخعي وقتادة واختيار الزجاج 
  ههنا وما قبل هذا خطاب للناكحني وهم األزواجقال ألنه ال ذكر لألولياء 

املسألة الثانية قال القفال رمحه اهللا حيتمل أن يكون املراد من االيتاء املناولة وحيتمل أن يكون املراد االلتزام قال تعاىل 
وجه األول كأن املراد أهنم واملعىن حىت يضمنوها ويلتزموها فعلى هذا ال)  ٢٩التوبة ( َحتَّى ُيْعطُواْ الْجِْزَيةَ  َعن َيٍد 

أمروا بدفع املهور اليت قد مسوها هلن وعلى التقدير الثاين كان املراد أن الفروج ال تستباح إال بعوض يلزم سواء مسي 
يف املوهوبة مث قال رمحه اهللا وجيوز أن يكون الكالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك أو مل يسم إال ما خص به الرسول 

  معا واهللا أعلم جامعا للوجهني
َصُدقَاِتهِنَّ مهورهن ويف حديث شريح قضى ابن عباس هلا بالصدقة وقرأ ) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 

َصُدقَاِتهِنَّ بفتح الصاد وسكون الدال على ختفيف صدقاهتن و َصُدقَاِتهِنَّ بضم الصاد وسكون الدال مجع صدقة 



دل على التوحيد وهو مثقل صدقة كقوله يف ظلمة ظلمة قال الواحدي موضوع وقرىء َصُدقَاِتهِنَّ بضم الصاد وال
  صدق على هذا الترتيب للكمال والصحة فسمي املهر صداقا وصدقة ألن عقد النكاح به يتم ويكمل

ة املسألة الرابعة يف تفسري النحلة وجوه األول قال ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن زيد فريضة وإمنا فسروا النحل
بالفريضة ألن النحلة يف اللغة معناها الديانة وامللة والشرعة واملذهب يقال فالن ينتحل كذا إذا كان يتدين به وحنلته 
كذا أي دينه ومذهبه فقوله أَتَْوا الّنَساء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً  أي آتوهن مهورهن فاهنا حنلة أي شريعة ودين ومذهب وما 

ثاين قال الكليب حنلة أي عطية وهبة يقال حنلت فالنا شيئاً أحنله حنلة وحنال قال القفال هو دين ومذهب فهو فريضة ال
وأصله إضافة الشيء إىل غري من هوله يقال هذا شعر منحول أي مضاف إىل غري قائله وانتحلت كذا إذا ادعيته 

ة من الزوج وذلك ألن الزوج ال وأضفته إىل نفسك وعلى هذا القول فاملهر عطية ممن فيه احتماالن أحدمها أنه عطي
ميلك بدله شيئاً ألن البضع يف ملك املرأة بعد النكاح كهو قبله فالزوج أعطاها املهر ومل يأخذ منها عوضا ميلكه 
فكان يف معىن النحلة اليت ليس بازائها بدل وإمنا الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو االستباحة ال امللك 

تعاىل جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركا بني الزوجني مث أمر الزوج بأن  وقال آخرون إن اهللا
  يؤيت الزوجة املهر فكان ذلك عطية من اهللا ابتداء

والقول الثالث يف تفسري النحلة قال أبو عبيدة معىن قوله نِْحلَةً  أي عن طيب نفس وذلك ألن النحلة يف اللغة 
كما ينحل الرجل لولده شيئاً من ماله وما أعطى من غري طلب عوض ال يكون إال عن العطية من غري أخذ عوض 

  طيب النفس فأمر اهللا باعطاء مهور النساء من غري مطالبة منهن وال خماصمة ألن ما يؤخذ باحملاكمة ال يقال له حنلة
ون مفعوال له واملعىن آتوهن مهورهن املسألة اخلامسة إن محلنا النحلة على الديانة ففي انتصاهبا وجهان أحدمها أن يك

ديانة والثاين أن يكون حاال من الصدقات أي دينا من اهللا شرعه وفرضه وأما إن محلنا النحلة على العطية ففي 
انتصاهبا أيضاً وجهان أحدمها أنه نصب على املصدر وذلك ألن النحلة وااليتاء مبعىن االعطاء فكأنه قيل واحنلوا 

لة أي أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم والثاين أهنا نصب على احلال مث فيه وجهان أحدمها النساء صدقاهتن حن
على احلال من املخاطبني أي آتوهن صدقاهتن ناحلني طييب النفوس باالعطاء والثاين على احلال من الصدقات أي 

  منحولة معطاة عن طيبة األنفس
لوة الصحيحة تقرر املهر وقال الشافعي رضي اهللا عنه ال تقرره املسألة السادسة قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه اخل

احتج أبو حنيفة على صحة قوله هبذه اآلية وذلك ألن هذا النص يقتضي إجياب إيتاء املهر بالكلية مطلقا ترك العمل 
  به فيما إذا مل حيصل املسيس وال اخللوة فعند حصوهلما وجب البقاء على مقتضى اآلية

 ن هذه عامة وقوله تعاىل َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرضُْتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً  فَنِْصُف َماأجاب أصحابنا بأ
يدل على أنه ال جيب فيها إال نصف املهر وهذه اآلية خاصة وال شك أن اخلاص مقدم على )  ٢٣٧البقرة ( فََرضُْتْم 
  العام

  ْبَن لَكُْم َعن َشىْ ء ّمْنُه َنفْساً فَكُلُوُه َهنِيئاً مَّرِيئاًقوله تعاىل فَإِن ِط

اعلم أنه تعاىل ملا أمرهم بايتائهن صدقاهتن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له لئال يظن أن عليه إيتاءها مهرها 
  وإن طابت نفسها بتركه ويف اآلية مسائل

ىن طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق بنقل الفعل من األنفس املسألة األوىل نفسا نصب على التمييز واملع
إليهن فخرجت النفس مفسرة كما قالوا أنت حسن وجها والفعل يف األصل للوجه فلما حول إىل صاحب الوجه 



  خرج الوجه مفسراً ملوقع الفعل ومثله قررت به عيناً وضقت به ذرعا
بيان موقع الفعل وذلك حيصل بالواحد ومثله عشرون درمها قال الفراء  املسألة الثانية إمنا وحد النفس ألن املراد به

  ) ١٠٣الكهف ( لو مجعت كان صوابا كقوله االْْخسَرِيَن أَْعَماالً 
املسألة الثالثة من يف قوله ِمْنُه ليس للتبعيض بل للتبيني واملعىن عن شيء من هذا اجلنس الذي هو مهر كقوله 

وذلك أن املرأة لو طابت نفسها عن مجيع املهر حل للزوج أن يأخذه )  ٣٠احلج ( َن االْوْثَاِن فَاْجَتنِبُواْ الّرْجَس ِم
  بالكلية

)  ١٥آل عمران ( املسألة الرابعة منه أي من الصدقات أو من ذلك وهو كقوله تعاىل قُلْ أَؤَُنّبئُكُْم بَِخْيرٍ ّمن ذاِلكُْم 
  بعد ذكر الشهوات وروي أنه ملا قال رؤبة

  خطوط من سواد وبلق كأنه يف اجللد توليع البهق فيها
ان عاد إىل اخلطوط كان جيب أن تقول كأهنا وان عاد إىل السواد والبلق كان جيب ) كأنه ( فقيل له الضمري يف قوله 

أن تقول كأهنما فقال أردت كأن ذاك وفيه وجه آخر وهو أن الصدقات يف معىن الصداق ألنك لو قلت وآتوا 
هن لكان املقصود حاصال وفيه وجه ثالث وهو أن الفائدة يف تذكري الضمري أن يعود ذلك إىل بعض النساء صداق

  الصداق والغرض منه ترغيبها يف أن ال هتب إال بعض الصداق
املسألة اخلامسة معىن اآلية فان وهنب لكم شيئا من الصداق عن طيبة النفس من غري أن يكون السبب فيه شكاسة 

سوء معاشرتكم معهن فكلوه وأنفقوه ويف اآلية دليل على ضيق املسلك يف هذا الباب ووجوب  أخالقكم معهن أو
االحتياط حيث بىن الشرط على طيب النفس فقال فَإِن ِطْبَن ومل يقل فان وهنب أو مسحن إعالما بأن املراعى هو جتايف 

  نفسها عن املوهوب طيبة
الطعام ومرؤ إذا كان سائغا ال تنغيص فيه وقيل اهلىنء ما يستلذه املسألة السادسة اهلينء واملريء صفتان من هنؤ 

اآلكل واملريء ما حيمد عاقبته وقيل ما ينساغ يف جمراه وقيل ملدخل الطعام من احللقوم إىل فم املعدة املريء ملروء 
القطران فاهلينء الطعام فيه وهو انسياغه وحكى الواحدي عن بعضهم أن أصل اهلينء من اهلناء وهو معاجلة اجلرب ب

شفاء من اجلرب قال املفسرون املعىن اهنن إذا وهنب مهورهن من أزواجهن عن طيبة النفس مل يكن على األزواج يف 
  ذلك تبعة ال يف الدنيا وال يف اآلخرة وباجلملة فهو عبارة عن التحليل واملبالغة يف االباحة وإزالة التبعة

اً وصف للمصدر أي أكال هنيئا مريئا أو حال من الضمري أي كلوهو وهو هينء املسألة السابعة قوله َهنِيئاً مَّرِيئ
مريء وقد يوقف على قوله فَكُلُوُه مث يبتدأ بقوله َهنِيئاً مَّرِيئاً على الدعاء وعلى أهنما صفتان أقيمتا مقام املصدرين 

  كأنه قيل هنأ مرأ

ا وال حق للويل فيه ومنها جواز هبتها املهر للزوج وجواز أن املسألة الثامنة دلت هذه اآلية على أمور منها ان املهر هل
يأخذه الزوج ألن قوله فَكُلُوُه َهنِيئاً مَّرِيئاً يدل على املعنيني ومنها جواز هبتها املهر قبل القبض ألن اهللا تعاىل مل يفرق 

  بني احلالتني
ذ كان املهر عينا أما إذا كان دينا فاآلية غري متناولة له فانه ال وههنا حبث وهو أن قوله فَكُلُوُه َهنِيئاً مَّرِيئاً يتناول ما إ

  يقال ملا يف الذمة كله هنيئاً مريئاً
قلنا املراد بقوله فَكُلُوُه َهنِيئاً مَّرِيئاً ليس نفس األكل بل املراد منه حل التصرفات وإمنا خص األكل بالذكر ألن 

وقال )  ١٠النساء ( قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمْوالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً معظم املقصود من املال إمنا هو األكل ونظريه 
  الَ َتأْكُلُواْ أَمْوالَكُمْ َبيَْنكُْم بِالْبَاِطلِ



املسألة التاسعة قال بعض العلماء ان وهبت مث طلبت بعد اهلبة علم أهنا مل تطب عنه نفساً وعن الشعيب أن امرأة 
ا شرحيا يف عطية أعطتها إياه وهي تطلب الرجوع فقال شريح رد عليها فقال الرجل أليس قد قال جاءت مع زوجه

اهللا تعاىل فَإِن ِطْبَن لَكُْم َعن َشىْ ء فقال لو طابت نفسها عنه ملا رجعت فيه وروي عنه أيضا أقيلها فيما وهبت وال 
ه ألف دينار صداقا كان هلا عليه فلبث شهرا مث أقيله ألهنن خيدعن وحكي أن رجال من آل أيب معيط أعطته امرأت

طلقها فخاصمته إىل عبد امللك بن مروان فقال الرجل أعطتين طيبة به نفسها فقال عبد امللك فان اآلية اليت بعدها 
ء يعطني فَالَ َتأُْخذُواْ ِمْنهُ َشْيئاً اردد عليها وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه أنه كتب إىل قضاته ان النسا

  رغبة ورهبة فاميا امرأة أعطته مث أرادت أن ترجع فذلك هلا واهللا أعلم
  اْ لَُهْم قَْوالً مَّْعُروفاًَوالَ ُتْؤتُواْ السُّفََهآَء أَْموَالَكُُم الَِّتى جََعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياماً َواْرُزقُوُهْم ِفيَها َواكُْسوُهْم َوقُولُو

  ث من األحكام املذكورة يف هذه السورةواعلم أن هذا هو النوع الثال
واعلم أن تعلق هذه اآلية مبا قبلها هو كأنه تعاىل يقول إين وإن كنت أمرتكم بايتاء اليتامى أمواهلم وبدفع صدقات 

النساء اليهن فامنا قلت ذلك إذا كانوا عاقلني بالغني متمكنني من حفظ أمواهلم فأما إذا كانوا غري بالغني أو غري 
أو ان كانوا بالغني عقالء إال أهنم كانوا سفهاء مسرفني فال تدفعوا اليهم أمواهلم وأمسكوها ألجلهم إىل أن عقالء 

  يزول عنهم السفه واملقصود من كل ذلك االحتياط يف حفظ أموال الضعفاء والعاجزين
  ويف اآلية مسائل

  ىل قال أيها األولياء ال تؤتوااملسألة األوىل يف اآلية قوالن األول أهنا خطاب األولياء فكأنه تعا

الذين يكونون حتت واليتكم وكانوا سفهاء أمواهلم والدليل على أنه خطاب األولياء قوله وَاْرُزقُوُهْم ِفيَها َواكُْسوُهمْ 
  وأيضا فعلى هذا القول حيسن تعلق اآلية مبا قبلها كما قررناه
  فهاء أمواهلم فلم قال أموالكمفان قيل فعلى هذا الوجه كان جيب أن يقال وال تؤتوا الس

قلنا يف اجلواب وجهان األول أنه تعاىل أضاف املال اليهم ال ألهنم ملكوه لكن من حيث ملكوا التصرف فيه ويكفي 
يف حسن االضافة أدىن سبب الثاين إمنا حسنت هذه االضافة إجراء للوحدة بالنوع جمرى الوحدة بالشخص ونظريه 

وقوله فَاقُْتلُواْ )  ٣٦النساء ( وقوله َوَما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم )  ١٢٨التوبة ( َرُسولٌ ّمْن أَنفُِسكُْم  قوله تعاىل لَقَدْ َجاءكُْم
ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه ولكن )  ٨٥البقرة ( أَنفَُسكُْم وقوله ثُمَّ أَنُتْم َهاُؤالء َتقُْتلُونَ أَنفَُسكُْم 

الكل من نوع واحد فكذا ههنا املال شيء ينتفع به نوع االنسان وحيتاج اليه فألجل  كان بعضهم يقتل بعضا وكان
  هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء اىل أوليائهم

والقول الثاين أن هذه اآلية خطاب اآلباء فنهاهم اهللا تعاىل إذا كان أوالدهم سفهاء ال يستقلون حبفظ املال وإصالحه 
اهلم أو بعضها اليهم ملا كان يف ذلك من االفساد فعلى هذا الوجه يكون إضافة األموال اليهم حقيقة أن يدفعوا أمو

وعلى هذا القول يكون الغرض من اآلية احلث على حفظ املال والسعي يف أن ال يضيع وال يهلك وذلك يدل على 
أن يوصي مباله اىل أمني حيفظ ذلك املال أنه ليس له أن يأكل مجيع أمواله ويهلكها واذا قرب أجله فانه جيب عليه 

على ورثته وقد ذكرنا أن القول األول أرجح لوجهني ومما يدل على هذا الترجيح أن ظاهر النهي للتحرمي وأمجعت 
األمة على أنه ال حيرم عليه أن يهب من أوالده الصغار ومن النسوان ما شاء من ماله وأمجعوا على أنه حيرم على 

اىل السفهاء أمواهلم واذا كان كذلك وجب محل اآلية على القول األول ال على هذا القول الثاين الويل أن يدفع 
واهللا أعلم الثاين أنه قال يف آخر اآلية َوقُولُواْ لَُهْم قَْوالً مَّْعُروفاً وال شك أن هذه الوصية باأليتام أشبه الن املرء 

منا حيتاج اىل هذه الوصية مع األيتام األجانب وال ميتنع أيضا محل مشفق بطبعه على ولده فال يقول له إال املعروف وإ



اآلية على كال الوجهني قال القاضي هذا بعيد ألنه يقتضي محل قوله أَْموالَكُْم على احلقيقة واجملاز مجيعا وميكن أن 
فيها مث إن هذا االختصاص جياب عنه بأن قوله أَمْوالَكُْم يفيد كون تلك األموال خمتصة هبم اختصاصا ميكنه التصرف 

حاصل يف املال الذي يكون مملوكا له ويف املال الذي يكون مملوكا للصيب إال أنه جيب تصرفه فهذا التفاوت واقع يف 
مفهوم خارج من املفهوم املستفاد من قوله أَْموالَكُْم واذا كان كذلك مل يبعد محل اللفظ عليهما من حيث أن اللفظ 

  ركا بينهماأفاد معىن واحدا مشت
املسألة الثانية ذكروا يف املراد بالسفهاء أوجها األول قال جماهد وجويرب عن الضحاك السفهاء ههنا النساء سواء 

صلى اهللا عليه ( كن أزواجا أو أمهات أو بنات وهذا مذهب ابن عمر ويدل على هذا ما روى أبو أمامة أن النيب 
  )يقوهلا ثالثا أال وإن السفهاء النساء اال امرأة أطاعت قيمها  أال امنا خلقت النار للسفهاء( قال ) وسلم 

فان قيل لو كان املراد بالسفهاء النساء لقال السفائه أو السفيهات يف مجع السفيهة حنو غرائب وغريبات يف مجع 
  الغريبة

  أجاب الزجاج بأن السفهاء يف مجع السفيهة جائز كما أن الفقراء يف مجع الفقرية جائز
ل الثاين قال الزهري وابن زيد عين بالسفهاء ههنا السفهاء من األوالد يقول ال تعط مالك الذي هو قيامك والقو

  ولدك السفيه فيفسده
القول الثالث املراد بالسفهاء هم النساء والصبيان يف قول ابن عباس واحلسن وقتادة وسعيد ابن جبري قالوا إذا علم 

  لده سفيه مفسد فال ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله فيفسدهالرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وان و
والقول الرابع أن املراد بالسفهاء كل من مل يكن له عقل يفي حبفظ املال ويدخل فيه النساء والصبيان وااليتام كل 

ة البقرة أن من كان موصوفا هبذه الصفة وهذا القول أوىل الن التخصيص بغري دليل ال جيوز وقد ذكرنا يف سور
السفه خفة العقل ولذلك مسي الفاسق سفيها النه ال وزن له عند أهل الدين والعلم ويسمى الناقص العقل سفيها 

  خلفة عقله
املسألة الثالثة أنه ليس السفه يف هؤالء صفة ذم وال يفيد معىن العصيان هللا تعاىل وإمنا مسوا سفهاء خلفة عقوهلم 

  فظ االموالونقصان متييزهم عن القيام حب
ذِّ رِيَن املسألة الرابعة اعلم أنه تعاىل أمر املكلفني يف مواضع من كتابه حبفظ األموال قال تعاىل َوالَ ُتَبذّْر تَْبذِيًرا إِنَّ الْمَُب

الَ َتْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسطِ وقال تعاىل َوالَ َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً  إِلَى ُعُنِقَك َو)  ٢٧ ٢٦اإلسراء ( كَاُنواْ إِْخوانَ الشََّياِطنيِ 
وقد )  ٦٧الفرقان ( وقال تعاىل وَالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ ُيْسرِفُواْ َولَمْ َيقُْترُواْ )  ٢٩اإلسراء ( فََتقُْعَد َملُوًما مَّْحسُوراً 

اً يؤيد ذلك ألن االنسان ما رغب اهللا يف حفظ املال يف آية املداينة حيث أمر بالكتابة واالشهاد والرهن والعقل أيض
مل يكن فارغ البال ال ميكنه القيام بتحصيل مصاحل الدنيا واآلخرة وال يكون فارغ البال إال بواسطة املال ألن به 

يتمكن من جلب املنافع ودفع املضار فمن أراد الدنيا هبذا الغرض كانت الدنيا يف حقه من أعظم األسباب املعينة له 
  اآلخرة أما من أرادها لنفسها ولعينها كانت من أعظم املعوقات عن كسب سعادة اآلخرةعلى اكتساب سعادة 

 املسألة اخلامسة قوله تعاىل الَِّتى جََعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياماً معناه أنه ال حيصل قيامكم وال معاشكم إال هبذا املال فلما كان
م املسبب على السبب على سبيل املبالغة يعين كان هذا املال املال سببا للقيام واالستقالل مساه بالقيام إطالقا الس

دينا ( نفس قيامكم وابتغاء معاشكم وقرأ نافع وابن عامر الَِّتى جََعلَ اللَُّه لَكُْم قَيِّماً وقد يقال هذا قيم وقيم كما قال 
  كقولك مالك األمر ملا ميلك به بالواو وقوام الشيء ما يقام به) قواما ( وقرأ عبداهللا بن عمر ) قيما ملة إبراهيم 

املسألة السادسة قال الشافعي رمحه اهللا البالغ إذا كان مبذراً للمال مفسداً له حيجر عليه وقال أبو حنيفة رضي اهللا 



عنه ال حيجر عليه حجة الشافعي أنه سفيه فوجب أن حيجر عليه إمنا قلنا إنه سفيه ألن السفيه يف اللغة هو من خف 
أن من كان مبذرا للمال مفسداً له من غري فائدة فانه ال يكون له يف القلب وقع عند العقالء فكان وزنه وال شك 

خفيف الوزن عندهم فوجب أن يسمى بالسفيه وإذا ثبت هذا لزم اندراجه حتت قوله تعاىل َوالَ تُْؤُتواْ السُّفََهاء 
  أَْموالَكُُم

  َوقُولُواْ لَُهْم قَْوالً مَّْعُروفاً مث قال تعاىل َواْرُزقُوُهْم ِفيَها وَاكُْسوُهْم
واعلم أنه تعاىل ملا هنى عن إيتاء املال السفيه أمر بعد ذلك بثالثة أشياء أوهلا قوله وَاْرُزقُوُهْم ومعناه وأنفقوا عليهم 

َها ومل ومعىن الرزق من العباد هو االجراء املوظف لوقت معلوم يقال فالن رزق عياله أي أجرى عليهم وإمنا قال ِفي
يقل منها لئال يكون ذلك أمراً بأن جيعلوا بعض أمواهلم رزقا هلم بل أمرهم أن جيعلوا أمواهلم مكانا لرزقهم بأن 
يتجروا فيها ويثمروها فيجعلوا أرزاقهم من األرباح ال من أصول األموال وثانيها قوله َواكُْسوُهْم واملراد ظاهر 

  مَّْعُروفاً وثالثها قوله َوقُولُواْ لَُهْم قَْوالً
واعلم انه تعاىل إمنا أمر بذلك ألن القول اجلميل يؤثر يف القلب فيزيل السفه أما خالف القول املعروف فانه يزيد 

  السفيه سفهاً ونقصانا
واملفسرون ذكروا يف تفسري القول املعروف وجوها أحدها قال ابن جريج وجماهد انه العدة اجلميلة من الرب والصلة 

اس هو مثل أن يقول إذا رحبت يف سفريت هذه فعلت بك ما انت أهله وان غنمت يف غزايت أعطيتك وقال ابن عب
وثانيها قال ابن زيد انه الدعاء مثل أن يقول عافانا اهللا وإياك بارك اهللا فيك وباجلملة كل ما سكنت اليه النفوس 

منكر وثالثها قال الزجاج املعىن وأحبته من قول وعمل فهو معروف وكل ما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو 
علموهم مع إطعامكم وكسوتكم إياهم أمر دينهم مما يتعلق بالعلم والعمل ورابعها قال القفال رمحه اهللا القول 

املعروف هو أنه ان كان املوىل عليه صبيا فالويل يعرفه ان املال ماله وهو خازن له وأنه إذا زال صباه فانه يرد املال 
معناه ال تعاشره بالتسلط عليه كما تعاشر العبيد وكذا )  ٩الضحى ( ه اآلية قوله فَأَمَّا الْيَِتيَم فَالَ تَقَْهْر اليه ونظري هذ

ه وان كان املوىل علي(  ٢٨اإلسراء ( قوله َوإِمَّا ُتعْرَِضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاء َرْحَمةٍ  ّمن رَّّبَك تَْرُجوَها فَقُل لَُّهْم قَْوالً مَّْيُسوًرا 
سفيها وعظه ونصحه وحثه على الصالة ورغبه يف ترك التبذير واالسراف وعرفه أن عاقبة التبذير الفقر واالحتياج 

  اىل اخللق اىل ما يشبه هذا النوع من الكالم وهذا الوجه أحسن من سائر الوجوه الىت حكيناها
َءاَنْسُتْم مِّنُْهْم ُرْشداً فَاْدفَُعواْ إِلَيْهِْم أَْموَالَُهْم َوالَ َتأْكُلُوَهآ إِسَْرافاً وَبِدَاراً أَن َواْبَتلُواْ الَْيَتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَغُواْ النِّكَاَح فَإِنْ 

فَأَْشهِدُواْ َعلَْيهِْم ْم أَمَْوالَُهْم َيكَْبُرواْ َوَمن كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمن كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعرُوِف فَإِذَا َدفَْعُتمْ إِلَْيهِ
  َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيباً

بني هبذه اآلية مىت )  ٢النساء ( واعلم أنه تعاىل ملا أمر من قبل بدفع مال اليتيم اليه بقوله َوءاُتواْ الْيََتاَمى أَمْوالَُهْم 
ح والثاين إيناس الرشد وال يؤتيهم أمواهلم فذكر هذه اآلية وشرط يف دفع أمواهلم اليهم شرطني أحدمها بلوغ النكا

  بد من ثبوهتما حىت جيوز دفع ماهلم اليهم ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل قال أبو حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه تصرفات الصيب العاقل املميز باذن الويل صحيحة وقال الشافعي 
ن قوله َواْبَتلُواْ الَْيَتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَُغواْ رضي اهللا تعاىل عنه غري صحيحة احتج أبو حنيفة على قوله هبذه اآلية وذلك ال

الّنكَاحَ يقتضي ان هذا االبتالء امنا حيصل قبل البلوغ واملراد من هذا االبتالء اختبار حاله يف أنه هل له تصرف 
نفس االختبار فهو صاحل للبيع والشراء وهذا االختبار امنا حيصل إذا أذن له يف البيع والشراء وإن مل يكن هذا املعىن 



داخل يف االختبار بدليل أنه يصح االستثناء يقال وابتلوا اليتامى إال يف البيع والشراء وحكم االستثناء إخراج ما 
لواله لدخل فثبت أن قوله َواْبَتلُواْ الَْيَتاَمى أمر لألولياء بأن يأذنوا هلم يف البيع والشراء قبل البلوغ وذلك يقتضي 

  صحة تصرفاهتم
ب الشافعي رضي اهللا عنه بأن قال ليس املراد بقوله وَاْبَتلُواْ الَْيَتاَمى االذن هلم يف التصرف حال الصغر بدليل أجا

ناس الرشد قوله تعاىل بعد ذلك َواْبَتلُواْ الَْيَتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَُغواْ الّنكَاَح فَإِنْ فامنا أمر بدفع املال اليهم بعد البلوغ وإي
جب هذه اآلية أنه ال جيوز دفع املال اليه حال الصغر وجب أن ال جيوز تصرفه حال الصغر ألنه ال قائل وإذا ثبت مبو

بالفرق فثبت مبا ذكرنا داللة هذه اآلية على قول الشافعي وأما الذي احتجوا به فجوابه أن املراد من االبتالء اختبار 
رفة املصاحل واملفاسد وذلك إذا باع الويل واشترى حبضور عقله واسترباء حاله يف أنه هل له فهم وعقل وقدرة يف مع

الصيب مث يستكشف من الصيب أحوال ذلك البيع والشراء وما فيهما من املصاحل واملفاسد وال شك أن هبذا القدر 
لى حيصل االختبار واالبتالء وأيضا هب أنا سلمنا أنه يدفع اليه شيئا ليبيع أو يشتري فلم قلت إن هذا القدر يدل ع
صحة ذلك البيع والشراء بل إذا باع واشترى وحصل به اختبار عقله فالويل بعد ذلك يتمم البيع وذلك الشراء 

  وهذا حمتمل واهللا أعلم
وهو )  ٥٩النور ( املسألة الثانية املراد من بلوغ النكاح هو االحتالم املذكور يف قوله َوإِذَا َبلَغَ االْطْفَالُ ِمنكُُم الُْحلَُم 

ل عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذي عنده جيري على صاحبه القلم ويلزمه احلدود واألحكام يف قو
  وإمنا مسي االحتالم بلوغ النكاح ألنه إنزال املاء الدافق الذي يكون يف اجلماع

املخصوص ونبات واعلم أن للبلوغ عالمات مخسة منها ثالثة مشتركة بني الذكور واالناث وهو االحتالم والسن 
  الشعر اخلشن على العانة واثنان منها خمتصان بالنساء ومها احليض واحلبل

املسألة الثالثة أما إيناس الرشد فال بد فيه من تفسري االيناس ومن تفسري الرشد أما االيناس فقوله ءاَنسُْتْم أي عرفتم 
وأما الرشد )  ٢٩القصص ( بِ الطُّورِ نَاراً قَالَ وقيل رأيتم وأصل االيناس يف اللغة االبصار ومنه قوله ِمن َجانِ

فمعلوم أنه ليس املراد الرشد الذي ال تعلق له بصالح ماله بل ال بد وأن يكون هذا مراداً وهو أن يعلم أنه مصلح 
 ملا له حىت ال يقع منه إسراف وال يكون حبيث يقدر الغري على خديعته مث اختلفوا يف أنه هل يضم إليه الصالح يف

الدين فعند الشافعي رضي اهللا عنه ال بد منه وعند أيب حنيفة رضي اهللا عنه هو غري معترب واألول أوىل ويدل عليه 
وجوه أحدها أن أهل اللغة قالوا الرشد هو إصابة اخلري واملفسد يف دينه ال يكون مصيباً للخري وثانيها أن الرشد 

والغي هو الضالل والفساد وقال تعاىل َوَعَصى ءاَدَم )  ٢٥٦البقرة ( ِمَن الَْغّي  نقيض الغي قال تعاىل قَد تََّبيََّن الرُّْشُد
فجعل العاصي غويا وهذا يدل على أن الرشد ال يتحقق إال مع الصالح يف الدين وثالثها )  ١٢١طه ( َربَُّه فََغَوى 

  أنه تعاىل قال َوَما أَمُْر

  ه ألنه ما كان يراعي مصاحل الدين واهللا أعلمنفي الرشد عن)  ٩٧هود ( ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد 
إذا عرفت هذا فنقول فائدة هذا االختالف أن الشافعي رمحه اهللا يرى احلجر على الفاسق وأبو حنيفة رضي اهللا عنه 

  ال يراه
ماله حىت يبلغ املسألة الرابعة اتفقوا على أنه إذا بلغ غري رشيد فانه ال يدفع اليه ماله مث عند أيب حنيفة ال يدفع اليه 

مخساً وعشرين سنة فاذا بلغ ذلك دفع اليه ماله على كل حال وإمنا اعترب هذا السن ألن مدة بلوغ الذكر عنده 
بالسن مثاين عشرة سنة فاذا زاد عليه سبع سنني وهي مدة معترب يف تغري أحوال االنسان لقوله عليه الصالة والسالم 

املدة اليت ميكن فيها حصول تغري األحوال فعندها يدفع اليه ماله أونس منه فعند ذلك متت ) مروهم بالصالة لسبع ( 



الرشد أو مل يؤنس وقال الشافعي رضي اهللا عنه ال يدفع إليه أبدا إال بايناس الرشد وهو قول أيب يوسف وحممد 
  رمحهما اهللا

ى العقل يف اجلملة واهللا تعاىل شرط احتج أبو بكر الرازي أليب حنيفة هبذه اآلية فقال ال شك أن اسم الرشد واقع عل
رشداً منكرا ومل يشترط سائر ضروب الرشد فاقتضى ظاهر اآلية أنه ملا حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط 

املذكور يف هذه اآلية فيلزم جواز دفع املال اليه ترك العمل به فيما دون مخس وعشرين سنة فوجب العمل مبقتضى 
رين سنة وميكن أن جياب عنه بأنه تعاىل قال َواْبَتلُواْ الَْيَتاَمى وال شك أن املراد اآلية فيما زاد على مخس وعش

م ابتالؤهم فيما يتعلق مبصاحل حفظ املال مث قال وَاْبَتلُواْ الْيََتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَغُواْ وجيب أن يكون املراد فان آنستم منه
ملراد ذلك تفكك النظم ومل يبق للبعض تعلق بالبعض وإذا ثبت رشدا يف حفظ املال وضبط مصاحله فانه ان مل يكن ا

هذا علمنا أن الشرط املعترب يف اآلية هو حصول الرشد يف رعاية مصاحل املال وعند هذا سقط استدالل أيب بكر 
هذا  الرازي بل تنقلب هذه اآلية دليال عليه ألنه جعل رعاية مصاحل املال شرطا يف جواز دفع املال اليه فاذا كان

الشرط مفقوداً بعد مخس وعشرين سنة وجب أن ال جيوز دفع املال اليه والقياس اجللي أيضا يقوي االستدالل هبذا 
النص ألن الصيب إمنا منع منه املال لفقدان العقل اهلادي إىل كيفية حفظ املال وكيفية االنتفاع به فاذا كان هذا املعىن 

صيب فثبت أنه ال وجه لقول من يقول انه إذا بلغ مخسا وعشرين سنة حاصال يف الشباب والشيخ كان يف حكم ال
  دفع اليه ماله وان مل يؤنس منه الرشد

املسألة اخلامسة إذا بلغ رشيدا مث تغري وصار سفيها حجر عليه عند الشافعي وال حيجر عليه عند أيب حنيفة وقد 
والقياس اجللي )  ٥النسار ( ء أَمْوالَكُُم الَِّتى َجَعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياماً مرت هذه املسألة عند قوله تعاىل َوالَ تُْؤُتواْ السُّفََها

أيضا يدل عليه ألن هذه اآلية دالة على أنه إذا بلغ غري رشيد مل يدفع اليه ماله وإمنا مل يدفع اليه ماله لئال يصري املال 
  فه الطارىء فوجب اعتباره واهللا أعلمضائعا فيكون باقيا مرصداً ليوم حاجته وهذا املعىن قائم يف الس

الفائدة يف تنكري الرشد التنبيه على ان املعترب هو الرشد يف التصرف ) الكشاف ( املسألة السادسة قال صاحب 
  والتجارة أو على أن املعترب هو حصول طرف من الرشد وظهور أثر من آثاره حىت ال ينتظر به متام الرشد

  قرأ ابن مسعود فان أحستم مبعىن أحسستم قال) الكشاف  (املسألة السابعة قال صاحب 

  أحسن به فهن اليه شوس
  وقرىء رشدا بفتحتني ورشداً بضمتني

مث قال تعاىل فَاْدفَُعواْ إِلَْيهِمْ أَْموالَُهْم واملراد أن عند حصول الشرطني أعين البلوغ وإيناس الرشد جيب دفع املال اليهم 
الشرطني كمال العقل ألن إيناس الرشد ال حيصل إال مع العقل ألنه أمر زائد على وإمنا مل يذكر تعاىل مع هذين 

  العقل
مث قال تعاىل َوالَ َتأْكُلُوَها إِسَْرافاً َوبَِداراً أَن َيكَْبرُواْ أي مسرفني ومبادرين كربهم أو السرافكم ومبادرتكم كربهم 

اليتامى فينزعوها من أيدينا مث قسم األمر بني أن يكون تفرطون يف إنفاقها وتقولون ننفق كما نشتهي قبل أن يكرب 
الوصي غنيا وبني أن يكون فقريا فقال َوَمن كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف قال الواحدي رمحه اهللا استعف عن الشيء وعف 

كَانَ فَِقرياً  استعف أبلغ من عف كأنه طالب زيادة العفة وقال َوَمن) الكشاف ( إذا امتنع منه وتركه وقال صاحب 
فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعرُوِف واختلف العلماء يف أن الوصي هل له أن ينتفع مبال اليتيم ويف هذه املسألة أقوال أحدمها أن له 

أن يأخذ بقدر ما حيتاج اليه من مال اليتيم وبقدر أجر عمله واحتج القائلون هبذا القول بوجوه األول أن قوله تعاىل 
َها إِْسَرافاً مشعر بأن له أن يأكل بقدر احلاجة وثانيها أنه قال َوَمن كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمن كَانَ فَِقرياً َوالَ َتأْكُلُو



بل فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعرُوِف فقوله َوَمن كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف ليس املراد منه هني الوصي الغين عن االنتفاع مبال نفسه 
منه هنيه عن االنتفاع مبال اليتيم وإذا كان كذلك لزم أن يكون قوله َوَمن كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعُروِف إذنا  املراد

)  ١٠النساء ( للوصي يف أن ينتفع مبال اليتيم مبقدار احلاجة وثالثها قوله إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيََتاَمى ظُلْماً 
على أن مال اليتيم قد يؤكل ظلما وغري ظلم ولو مل يكن ذلك مل يكن لقوله إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْموالَ  وهذا دليل

صلى ( الْيََتاَمى ظُلْماً فائدة وهذا يدل على أن للوصي احملتاج أن يأكل من ماله باملعروف ورابعها ما روي عن النيب 
حجري يتيما أآكل من ماله قال باملعروف غري متأثل ماال وال واق مالك أن رجال قال له ان حتت ) اهللا عليه وسلم 

مباله قال أفأضربه قال مما كنت ضاربا منه ولدك وخامسها ما روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب اىل 
عبداهللا عمار وابن مسعود وعثمان بن حنيف سالم عليكم أما بعد فاين رزقتكم كل يوم شاة شطرها لعمار وربعها ل
ابن مسعود وربعها لعثمان أال وإين قد أنزلت نفسي وإياكم من مال اهللا مبنزلة ويل مال اليتيم من كان غنيا 

فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف وعن ابن عباس أن ويل يتيم قال له أفأشرب من لنب إبله قال إن كنت 
م وردها فاشرب غري مضر بنسل وال ناهك يف احللب وعنه تبغي ضالتها وتلوط حوضها وهتنأ جرباها وتسقيها يو

أيضا يضرب بيده مع أيديهم فليأكل باملعروف وال يلبس عمامة فما فوقها وسادسها أن الوصي ملا تكفل باصالح 
مهمات الصيب وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسا على الساعي يف أخذ الصدقات ومجعها فانه 

   تلك الصدقات بسهم فكذا ههنا فهذا تقرير هذا القوليضرب له يف
والقول الثاين أن له أن يأخذ بقدر ما حيتاج اليه من مال اليتيم قرضا مث إذا أيسر قضاه وإن مات ومل يقدر على 
القضاء فال شيء عليه وهذا قول سعيد بن جبري وجماهد وأيب العالية وأكثر الروايات عن ابن عباس وبعض أهل 

  م خص هذا االقراض بأصول األموال من الذهب والفضة وغريها فأما التناول منالعل

ألبان املواشي واستخدام العبيد وركوب الدواب فمباح له إذا كان غري مضر باملال وهذا قول أيب العالية وغريه 
  ل بدفعها اليهمواحتجوا بأن اهللا تعاىل قال فَإِذَا َدفَْعُتمْ إِلَْيهِْم أَمْوالَُهْم فحكم يف األموا

والقول الثالث قال أبو بكر الرازي الذي نعرفه من مذهب أصحابنا أنه ال يأخذ على سبيل القرض وال على سبيل 
وباً االبتداء سواء كان غنيا أو فقريا واحتج عليه بآيات منها قوله تعاىل َوءاُتواْ الْيََتاَمى أَمْوالَُهْم إىل قوله إِنَُّه كَانَ ُح

 َسِعرياً ومنها قوله إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيََتاَمى ظُلْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفى ُبطُونِهِْم َناراً َوسََيْصلَْونَ)  ٢النساء ( كَبِرياً 
لُواْ أَْموالَكُْم َبيَْنكُم ومنها قوله َوالَ َتأْكُ)  ١٢٧النساء ( ومنها قَْولُُه َوأَن َتقُومُواْ ِللَْيَتاَمى بِالِْقْسِط )  ١٠النساء ( 

قال فهذه اآلية حمكمة حاصرة ملال اليتيم على وصية يف حال الغىن والفقر وقوله َوَمن كَانَ )  ١٨٨البقرة ( بِالَْباِطلِ 
تدل فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالْمَْعُروِف متشابه حمتمل فوجب رده لكونه متشاهبا إىل تلك احملكمات وعندي أن هذه اآليات ال 

على ما ذهب الرازي اليه أما قوله َوءاتُواْ الَْيَتاَمى أَْموالَُهْم فهو عام وهذه اآلية اليت حنن فيها خاصة واخلاص مقدم 
ال على العام وقوله إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْموالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً فهو إمنا يتناول هذه الواقعة لو ثبت أن أكل الوصي من م

املعروف ظلم وهل النزاع اال فيه وهو اجلواب بعينه عن قوله َوالَ َتأْكُلُواْ أَْموالَكُْم َبيَْنكُم بِالَْباِطلِ أما قوله الصيب ب
َوأَن َتقُوُمواْ ِللَْيَتاَمى بِالِْقْسِط فهو إمنا يتناول حمل النزاع لو ثبت أن هذا األكل ليس بقسط والنزاع ليس إال فيه 

  ا املوضع ساقط ركيك واهللا أعلمفثبت أن كالمه يف هذ
  مث قال تعاىل فَإِذَا َدفَْعُتمْ إِلَْيهِْم أَمْوالَُهْم فَأَْشهِدُواْ َعلَْيهِْم

واعلم أن األمة جممعة على أن الوصي إذا دفع املال إىل اليتيم بعد صريورته بالغا فان األوىل واألحوط أن يشهد عليه 
ينة بقبض املال كان أبعد من أن يدعي ما ليس له وثانيها أن اليتيم إذا أقدم لوجوه أحدها أن اليتيم إذا كان عليه ب



على الدعوى الكاذبة أقام الوصي الشهادة على أنه دفع ماله اليه ثالثها أن تظهر أمانة الوصي وبراءة ساحته ونظريه 
فأمره باالشهاد ) يغيب  من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وال يكتم وال( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن النيب 

لتظهر أمانته وتزول التهمة عنه فثبت مبا ذكرنا من االمجاع واملعقول أن االحوط هو االشهاد واختلفوا يف أن 
الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم انه قد دفع املال اليه هل هو مصدق وكذلك لو قال أنفقت عليه يف صغره هل 

وقال أبو حنيفة وأصحابه يصدق واحتج الشافعي هبذه اآلية فان قوله  هو مصدق قال مالك والشافعي ال يصدق
فَأَْشهِدُواْ َعلَْيهِْم أمر وظاهر األمر الوجوب وأيضا قال الشافعي القيم غري مؤمتن من جهة اليتيم وإمنا هو مؤمتن من 

كره علة لنفي التصديق جهة الشرع وطعن أبو بكر الرازي يف هذا الكالم مع السفاهة الشديدة وقال لو كان ما ذ
لوجب أن ال يصدق القاضي إذا قال لليتيم قد دفعت اليك ألنه مل يأمتنه وكذلك يلزمه أن يقول يف األب إذا قال 

بعد بلوغ الصيب قد دفعت مالك اليك أن ال يصدق ألنه مل يأمتنه ويلزمه أيضا أن يوجب الضمان عليهم إذا 
سك ماله من غري ائتمان له عليه فيقال له ان قولك هذا لبعيد عن معاين تصادقوا بعد البلوغ انه قد هلك ألنه أم

الفقه أما النقض بالقاضي فبعيد ألن القاضي حاكم فيجب إزالة التهمة عنه ليصري قضاؤه نافذا ولوال ذلك لتمكن 
خر ويلزم كل من قضى القاضي عليه بأن ينسبه إىل الكذب وامليل واملداهنة وحينئذ حيتاج القاضي إىل قاض آ
  التسلسل ومعلوم أن هذا املعىن غري موجود يف وصي اليتيم وأما األب فالفرق ظاهر لوجني أحدمها

ان شفقته أمت من شفقة االجنيب وال يلزم من قلة التهمة يف حق األب قلتها يف حق األجنيب وأما إذا تصادقوا بعد 
قصريه فههنا يلزمه الضمان أما إذا اعترف بأنه البلوغ أنه قد هلك فنقول ان كان قد اعترف بأنه هلك لسبب ت

هلك ال بتقصريه فههنا جيب أن يقبل قوله واال لصار ذلك مانعاً للناس من قبول الوصاية فيقع اخللل يف هذا املهم 
ه العظيم فأما االشهاد عند الرد اليه بعد البلوغ فانه ال يفضي إىل هذه املفسدة فظهر الفرق ومما يؤكد هذا الفرق أن

تعاىل ذكر قبل هذه اآلية ما يدل على أن اليتيم حصل يف حقه ما يوجب التهمة وهو قوله َوالَ َتأْكُلُوَها إِسَْرافاً َوبَِداراً 
أَن َيكَْبُرواْ وهذا يدل على جريان العادة بكثرة إقدام الويل على ظلم االيتام والصبيان وإذن دلت هذه اآلية على 

  ويل اليتيمتأكد موجبات التهمة يف حق 
مث قال بعده فَإِذَا َدفَْعُتْم إِلَيْهِْم أَْموالَُهْم فَأَشْهُِدواْ أشعر ذلك بأن الغرض منه رعاية جانب الصيب ألنه إذا كان ال 

يتمكن من ادعاء دفع املال اليه إال عند حضور الشاهد صار ذلك مانعاً له من الظلم والبخس والنقصان وإذا كان 
ن قوله فَأَْشهِدُواْ كما أنه جيب لظاهر االجياب فكذلك جيب أن القرائن واملصاحل تقتضي االجياب األمر كذلك علمنا أ

مث قال هذا الرازي ويدل على أنه مصدق فيه بغري إشهاد اتفاق اجلميع على أنه مأمور حبفظه وإمساكه على وجه 
املضاربات فوجب أن يكون مصدقا على الرد األمانة حىت يوصله إىل اليتيم يف وقت استحقاقه فهو مبنزلة الودائع و

كما يصدق على رد الوديعة فيقال له أما الفرق بني هذه الصورة وصورة الوديعة فقد ذكره الشافعي رضي اهللا تعاىل 
عنه واعتراضك على ذلك الفرق قد سبق إبطاله وأيضاً فعادتك ترك االلتفات إىل كتاب اهللا لقياس ركيك تتخيله 

  مسلم لك وال جيب املشاركة فيه معك وباهللا التوفيق ومثل هذا الفقه
مث قال تعاىل َوكَفَى بِاللَِّه َحسِيباً قال ابن االنباري واألزهري حيتمل أن يكون احلسيب مبعىن احملاسب وأن يكون مبعىن 

 قولنا احلسيب الكايف فمن األول قوهلم للرجل للتهديد حسبه اهللا ومعناه حياسبه اهللا على ما يفعل من الظلم ونظري
  مبعىن احملاسب قولنا الشريب مبعىن املشارب ومن الثاين قوهلم حسيبك اهللا أي كافيك اهللا

واعلم أن هذا وعيد لويل اليتيم وإعالم له أنه تعاىل يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لئال ينوي أو يعمل يف ماله ما ال حيل 
  اله وهذا املقصود حاصل سواء فسرنا احلسيب باحملاسب أو بالكايفويقوم باألمانة التامة يف ذلك إىل أن يصل اليه م



يف مجيع القرآن زائدة هكذا نقله الواحدي عن )  ٦٥اإلسراء ( واعلم أن الباء يف قوله َوكَفَى بِاللَِّه َوكَفَى بِرَّبَك 
  الزجاج و َحِسيباً نصب على احلال أي كفى اهللا حال كونه حماسبا وحال كونه كافيا

ونَ ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثُرَ جَالِ َنصيٌِب مِّمَّا َتَركَ الَْواِلَداِن وَاالٌّ قَْرُبونَ َوِللنَِّسآِء َنِصيٌب مِّمَّا تََرَك الَْواِلَداِن َواالٌّ قَْرُبلِّلرِّ
  َنِصيباً مَّفُْروضاً

علق باملواريث والفرائض ويف اآلية اعلم أن هذا هو النوع الرابع من األحكام املذكورة يف هذه السورة وهو ما يت
  مسائل

املسألة األوىل يف سبب نزول هذه اآلية قال ابن عباس ان أوس بن ثابت االنصاري تويف عن ثالث بنات وامرأة 
( فجاء رجالن من بين عمه ومها وصيان له يقال هلما سويد وعرفجة وأخذا ماله فجاءت امرأة أوس إىل رسول اهللا 

وذكرت القصة وذكرت أن الوصيني ما دفعا إيل شيئا وما دفعا إىل بناته شيئا من املال فقال ) م صلى اهللا عليه وسل
صلى اهللا ( فنزلت على النيب ) ارجعي إىل بيتك حىت أنظر ما حيدث اهللا يف أمرك ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

كنه تعاىل مل يبني املقدار يف هذه اآلية فأرسل هذه اآلية ودلت على أن للرجال نصيبا وللنساء نصيبا ول) عليه وسلم 
مث نزل بعد يُوصِيكُمُ اللَُّه ِفى ) ال تقربا من مال أوس شيئا ( إىل الوصيني وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
إىل  ونزل فرض الزوج وفرض املرأة فأمر الرسول عليه الصالة والسالم الوصيني أن يدفعا)  ١١مرمي ( أَْولَادِكُْم 

املرأة الثمن وميسكا نصيب البنات وبعد ذلك أرسل عليه الصالة والسالم اليهما أن ادفعا نصيب بناهتا اليها فدفعاه 
  اليها فهذا هو الكالم يف سبب النزول

املسألة الثانية كان أهل اجلاهلية ال يورثون النساء واألطفال ويقولون ال يرث إال من طاعن بالرماح وذاد عن 
وحاز الغنيمة فبني تعاىل أن االرث غري خمتص بالرجال بل هو أمر مشترك فيه بني الرجال والنساء فذكر يف احلوزة 

هذه اآلية هذا القدر مث ذكر التفصيل بعد ذلك وال ميتنع إذا كان للقوم عادة يف توريث الكبار دون الصغار ودون 
 على التدريج ألن االنتقال عن العادة شاق ثقيل على النساء أن ينقلهم سبحانه وتعاىل عن تلك العادة قليال قليالً

الطبع فاذا كان دفعة عظم وقعه على القلب وإذا كان على التدريج سهل فلهذا املعىن ذكر اهللا تعاىل هذا اجململ أوال 
  مث أردفه بالتفصيل

عمات واخلاالت واالخوال املسألة الثالثة احتج أبو بكر الرازي هبذه اآلية على توريث ذوي االرحام قال ألن ال
بٌ وأوالد البنات من األقربني فوجب دخوهلم حتت قوله لّلّرجَالِ َنصيٌِب ّممَّا َتَركَ الْواِلداِن وَاالْقَْرُبونَ َوِللّنَساء َنِصي

نا نثبت كوهنم ّممَّا َتَرَك الْواِلداِن َواالْقَْرُبونَ أقصى ما يف الباب أن قدر ذلك النصيب غري مذكور يف هذه اآلية إال أ
  مستحقني ألصل النصيب هبذه اآلية وأما املقدار فنستفيده من سائر الدالئل

وأجاب أصحابنا عنه من وجهني أحدمها انه تعاىل قال يف آخر اآلية َنِصيباً مَّفْرُوضاً أي نصيبا مقدرا وباالمجاع ليس 
نيهما أن هذه اآلية خمتصة باألقربني فلم قلتم لذوي األرحام نصيب مقدر فثبت أهنم ليسوا داخلني يف هذه اآلية وثا

إن ذوي األرحام من األقربني وحتقيقه أنه إما أن يكون املراد من األقربني من كان أقرب من شيء آخر أو املراد منه 
من كان أقرب من مجيع األشياء واألول باطل ألنه يقتضي دخول أكثر اخللق فيه ألن كل إنسان له نسب مع غريه 

جه قريب أو بوجه بعيد وهو االنتساب إىل آدم عليه السالم وال بد وأن يكون هو أقرب إليه من ولده فيلزم إما بو
دخول كل اخللق يف هذا النص وهو باطل وملا بطل هذا االحتمال وجب محل النص على االحتمال الثاين وهو أن 

الدان واألوالد فثبت أن هذا النص ال يدخل فيه يكون املراد من األقربني من كان أقرب الناس إليه وما ذاك إال الو



ذو األرحام ال يقال لو محلنا األقربني على الوالدين لزم التكرار ألنا نقول األقرب جنس يندرج حتته نوعان الوالد 
  والولد فثبت أنه تعاىل ذكر الوالد مث ذكر األقربني فيكون املعىن أنه ذكر النوع مث ذكر اجلنس فلم يلزم التكرار

املسألة الرابعة قوله َنصِيباً يف نصبه وجوه أحدها أنه نصب على االختصاص مبعىن أعين نصيبا مفروضا مقطوعا واجبا 
والثاين جيوز أن ينتصب انتصاب املصدر ألن النصيب اسم يف معىن املصدر كأنه قيل قسما واجبا كقوله فَرِيَضةً  ّمَن 

  مفروضةأي قسمة )  ١١النساء  ٦٠التوبة ( اللَِّه 
املسألة اخلامسة أصل الفرض احلز ولذلك مسي احلز الذي يف سية القوس فرضاً واحلز الذي يف القداح يسمى أيضا 
فرضاً وهو عالمة هلا متيز بينها وبني غريها والفرضة العالمة يف مقسم املاء يعرف هبا كل ذي حق حقه من الشرب 

يفة خصصوا لفظ الفرض مبا عرف وجوبه بدليل قاطع واسم فهذا هو أصل الفرض يف اللغة مث ان أصحاب أيب حن
الوجوب مبا عرف وجوبه بدليل مظنون قالوا ألن الفرض عبارة عن احلز والقطع وأما الوجوب فانه عبارة عن 

السقوط يقال وجبت الشمس إذا سقطت ووجب احلائط إذا سقط ومسعت وجبة يعين سقطة قال اهللا تعاىل فَإِذَا 
يعين سقطت فثبت أن الفرض عبارة عن احلز والقطع وأن الوجوب عبارة عن )  ٣٦احلج ( ُبَها َوَجَبْت ُجنُو

السقوط وال شك أن تأثري احلز والقطع أقوى وأكمل من تأثري السقوط فلهذا السبب خصص أصحاب أيب حنيفة 
  لفظة الفرض مبا عرف وجوبه بدليل قاطع ولفظ الوجوب مبا عرف وجوبه بدليل مظنون

رفت هذا فنقول هذا الذي قرروه يقضي عليهم بأن اآلية ما تناولت ذوي األرحام ألن توريث ذوي األرحام إذا ع
ليس من باب ما عرف بدليل قاطع بامجاع األمة فلم يكن توريثهم فرضاً واآلية إمنا تناولت التوريث املفروض فلزم 

  القطع بأن هذه اآلية ما تناولت ذوي األرحام واهللا أعلم
  ْعُروفاًا َحَضَر الِْقْسَمةَ  أُْولُواْ الْقُْرَبى وَالْيََتاَمى وَالَْمَساِكُني فَاْرُزقُوُهْم مِّْنُه َوقُولُواْ لَُهْم قَْوالً مََّوإِذَ

  ويف اآلية مسائل
فيه أقوال  املسألة األوىل اعلم أن قوله َوإِذَا َحَضَر الِْقْسَمةَ  ليس فيه بيان أي قسمة هي فلهذا املعىن حصل للمفسرين

األول أنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية األوىل أن النساء أسوة الرجال يف أن هلن حظاً من املرياث وعلم تعاىل أن يف األقارب 
من يرث ومن ال يرث وأن الذين ال يرثون إذا حضروا وقت القسمة فان تركوا حمرومني بالكلية ثقل ذلك عليهم 

هم شيء عند القسمة حىت حيصل األدب اجلميل وحسن العشرة مث القائلون هبذا فال جرم أمر اهللا تعاىل أن يدفع الي
القول اختلفوا فمنهم من قال إن ذلك واجب ومنهم من قال إنه مندوب أما القائلون بالوجوب فقد اختلفوا يف 

ال بقدر ما أمور أحدها أن منهم من قال الوارث إن كان كبرياً وجب عليه أن يرضخ ملن حضر القسمة شيئا من امل
تطيب نفسه به وإن كان صغرياً وجب على الويل إعطاؤهم من ذلك املال ومنهم من قال إن كان الوارث كبرياً 
  وجب عليه االعطاء من ذلك املال وإن كان صغرياً وجب على الويل أن يعتذر إليهم ويقول إين ال أملك هذا املال

هم من احلق وان يكربوا فسيعرفون حقكم فهذا هو القول املعروف إمنا هو هلؤالء الضعفاء الذين ال يعقلون ما علي
وثانيها قال احلسن والنخعي هذا الرضخ خمتص بقسمة األعيان فاذا آل األمر إىل قسمة األرضني والرقيق وما أشبه 

رضخ شيء ذلك قال هلم قوال معروفا مثل أن يقول هلم ارجعوا بارك اهللا فيكم وثالثها قالوا مقدار ما جيب فيه ال
قليل وال تقدير فيه باالمجاع ورابعها أن على تقدير وجوب هذا احلكم تكون هذه اآلية منسوخة قال ابن عباس يف 
رواية عطاء وهذه اآلية منسوخة بآية املواريث وهذا قول سعيد بن املسيب والضحاك وقال يف رواية عكرمة اآلية 

براهيم النخعي والشعيب والزهري وجماهد واحلسن وسعيد حمكمة غري منسوخة وهو مذهب أيب موسى األشعري وإ



بن جبري فهؤالء كانوا يعطون من حضر شيئا من التركة روي أن عبداهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق قسم 
مرياث أبيه وعائشة حية فلم يترك يف الدار أحدا إال أعطاه وتال هذه اآلية فهذا كله تفصيل قول من قال بأن هذا 

كم ثبت على سبيل الوجوب ومنهم من قال انه ثبت على سبيل الندب واالستحباب ال على سبيل الفرض احل
واالجياب وهذا الندب أيضا إمنا حيصل إذا كانت الورثة كباراً أما إذا كانوا صغارا فليس إال القول املعروف وهذا 

حق معني لبني اهللا تعاىل قدر ذلك احلق كما يف املذهب هو الذي عليه فقهاء األمصار واحتجوا بأنه لو كان هلؤالء 
سائر احلقوق وحيث مل يبني علمنا أنه غري واجب وألن ذلك لو كان واجبا لتوفرت الدواعي على نقله لشدة حرص 
  الفقراء واملساكني على تقديره ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر وملا مل يكن األمر كذلك علمنا أنه غري واجب

ثاين يف تفسري اآلية أن املراد بالقسمة الوصية فاذا حضرها من ال يرث من األقرباء واليتامى واملساكني أمر القول ال
اهللا تعاىل أن جيعل هلم نصيبا من تلك الوصية ويقول هلم مع ذلك قوال معروفا يف الوقت فيكون ذلك سببا لوصول 

نه تقدم ذكر املرياث ومل يتقدم ذكر الوصية وميكن أن يقال السرور اليهم يف احلال واالستقبال والقول األول أوىل أل
  هذا القول أوىل ألن اآلية اليت تقدمت يف الوصية

ن واملراد القول الثالث يف تفسري اآلية أن قوله وَإِذَا َحَضَر الِْقْسَمةَ  أُْولُواْ الْقُرَْبى فاملراد من أُْوِلى الْقُْرَبى الذين يرثو
  َمَساِكُني الذين ال يرثونمن الَْيَتاَمى َوالْ

ولُواْ لَُهْم قَْوالً مث قال فَاْرُزقُوُهْم ّمْنُه َوقُولُواْ لَُهْم قَْوالً مَّْعُروفاً فقوله فَاْرُزقُوُهمْ راجع اىل القرىب الذين يرثون وقوله َوقُ
  بريمَّْعُروفاً راجع اىل اليتامى واملساكني الذين ال يرثون وهذا القول حمكى عن سعيد بن ج

املسألة الثانية قال صاحب الكشاف الضمري يف قوله فَاْرُزقُوُهْم ّمْنُه عائد إىل ما ترك الوالدان واألقربون وقال 
الواحدي الضمري عائد اىل املرياث فتكون الكناية على هذا الوجه عائدة إىل معىن القسمة ال اىل لفظها كقوله ثُمَّ 

والصواع مذكر ال يكىن عنه بالتأنيث لكن أريد به املشربة فعادت )  ٧٦يوسف ( اسَْتخَْرَجَها ِمن وَِعاء أَِخيِه 
الكناية اىل املعىن ال اىل اللفظ وعلى هذا التقدير فاملراد بالقسمة املقسوم ألنه إمنا يكون الرزق من املقسوم ال من 

  نفس القسمة
ثر وحاجتهم أشد فكان وضع الصدقات فيهم املسألة الثالثة إمنا قدم اليتامى على املساكني ألن ضعف اليتامى أك

  أفضل وأعظم يف األجر

املسألة الرابعة األشبه هو أن املراد بالقول املعروف أن ال يتبع العطية املن واألذى بالقول أو يكون املراد الوعد 
  بالزيادة واالعتذار ملن مل يعطه شيئا

  رِّيَّةً  ِضَعافاً َخافُواْ َعلَْيهِْم فَلَْيتَّقُواّ اللََّه َولَْيقُولُواْ قَْوالً َسدِيداًَولَْيْخَش الَِّذيَن لَْو َتَركُواْ ِمْن َخلِْفهِْم ذُ
  ويف اآلية مسائل

ِذيَن املسألة األوىل اجلملة الشرطية وهو قوله لَْو َتَركُواْ ِمْن َخلِْفهِْم ذُّريَّةً  ِضَعافاً َخافُواْ َعلَْيهِْم هي صلة لقوله الَّ
الذين من صفتهم أهنم لو تركوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم وأما الذي خيشى عليه فغري منصوص عليه  واملعىن وليخش

  وسنذكر وجوه املفسرين فيه
ب االحتياط املسألة الثانية ال شك أن قوله َولَْيْخَش الَِّذيَن لَْو َتَركُواْ ِمْن َخلِْفهِْم ذُّريَّةً  ِضَعافاً َخافُواْ َعلَْيهِْم يوج

ة الضعاف وللمفسرين فيه وجوه األول أن هذا خطاب مع الذين جيلسون عند املريض فيقولون ان ذريتك ال للذري
يغنون عنك من اهللا شيئا فأوص مبالك لفالن وفالن وال يزالون يأمرونه بالوصية اىل األجانب اىل أن ال يبقى من ماله 

 الضعف واجلوع من غري مال فاخشوا اهللا وال للورثة شيء أصال فقيل هلم كما أنكم تكرهون بقاء أوالدكم يف



حتملوا املريض على أن حيرم أوالده الضعفاء من ماله وحاصل الكالم أنك ال ترضى مثل هذا الفعل لنفسك فال 
ال يؤمن العبد حىت حيب ألخيه ما حيب ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ترضه ألخيك املسلم عن أنس قال قال النيب 

  )لنفسه 
ثاين قال حبيب بن أيب ثابت سألت مقسما عن هذه اآلية فقال هو الرجل الذي حيضره املوت ويريد والقول ال

الوصية لألجانب فيقول له من كان عنده اتق اهللا وأمسك على ولدك مالك مع أن ذلك االنسان حيب أن يوصي له 
القول الثاين حممولة على هني ففي القول األول اآلية حممولة على هني احلاضرين عن الترغيب يف الوصية ويف 

احلاضرين عن النهي عن الوصية واألوىل أوىل ألن قوله لَوْ َتَركُواْ ِمْن َخلِْفهِْم ذُّريَّةً  ِضَعافاً أشبه بالوجه األول وأقرب 
  اليه

ورثته والقول الثالث حيتمل أن تكون اآلية خطابا ملن قرب أجله ويكون املقصود هنيه عن تكثري الوصية لئال تبقى 
ضائعني جائعني بعد موته مث إن كانت هذه اآلية إمنا نزلت قبل تقدير الوصية بالثلث كان املراد منها أن ال جيعل 

التركة مستغرقة بالوصية وإن كانت نزلت بعد تقدير الوصية بالثلث كان املراد منها أن ال جيعل التركة مستغرقة 
ثلث كان املراد منها أن يوصي أيضا بالثلث بل ينقص إذا خاف على بالوصية وإن كانت نزلت بعد تقدير الوصية بال

ذريته واملروي عن كثري من الصحابة أهنم وصوا بالقليل ألجل ذلك وكانوا يقولون اخلمس أفضل من الربع والربع 
تك الثلث والثلث كثري ألن تدع ورث) ( صلى اهللا عليه وسلم ( أفضل من الثلث وخرب سعد يدل عليه وهو قوله 

  )أغنياء خري لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 

والقول الرابع أن هذا أمر ألولياء اليتيم فكأنه تعاىل قال وليخش من خياف على ولده بعد موته أن يضيع مال اليتيم 
 الضعيف الذي هو ذرية غريه إذا كان يف حجره واملقصود من اآلية على هذا الوجه أن يبعثه سبحانه وتعاىل على

حفظ ماله وأن يترك نفسه يف حفظه واالحتياط يف ذلك مبنزلة ما حيبه من غريه يف ذريته لو خلفهم وخلف هلم ماال 
قال القاضي وهذا أليق مبا تقدم وتأخر من اآليات الواردة يف باب األيتام فجعل تعاىل آخر ما دعاهم إىل حفظ مال 

روها وال شك أنه من أقوى الدواعي والبواعث يف هذا اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصو
  املقصود

قرىء ضعفاء وضعاىف وضعاىف حنو سكارى وسكارى قال الواحدي قرأ ) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 
رفا محزة ِضَعافاً َخافُواْ َعلَْيهِْم باالمالة فيهما مث قال ووجه إمالة ضعاف أن ما كان على وزن فعال وكان أوله ح

مستعلياً مكسوراً حنو ضعاف وغالب وخباب حيسن فيه اإلمالة وذلك ألنه تصعد باحلرف املستعلي مث احندر 
بالكسرة فيستحب أن ال يتصعد بالتفخيم بعد الكسر حىت يوجد الصوت على طريقة واحدة وأما اإلمالة يف َخافُواْ 

قُواّ اللََّه َولَْيقُولُواْ قَْوالً َسدِيداً وهو كالتقرير ملا تقدم فكأنه فهي حسنة ألهنا تطلب الكسرة اليت يف خفت مث قال فَلَْيتَّ
قال فليتقوا اهللا يف األمر الذي تقدم ذكره واالحتياط فيه وليقولوا قوال سديدا إذا أرادوا بعث غريهم على فعل 

من األوصياء أن ال القول السديد ) الكشاف ( وعمل والقول السديد هو العدل والصواب من القول قال صاحب 
يؤذوا اليتامى ويكلموهم كما يكلمون أوالدهم بالترحيب وإذا خاطبوهم قالوا يا بين يا ولدي والقول السديد من 

( اجلالسني إىل املريض أن يقولوا إذا أردت الوصية ال تسرف يف وصيتك وال حتجف بأوالدك مثل قول رسول اهللا 
ديد من الورثة حال قسمة املرياث للحاضرين الذين ال يرثون أن يلطفوا لسعد والقول الس) صلى اهللا عليه وسلم 

  القول هلم وخيصوهم باالكرام
  إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفى ُبطُونِهِْم َناراً َوسََيْصلَْونَ َسِعرياً



ليتيم ظلما وقد كثر الوعيد يف هذه اآليات مرة بعد أخرى على من يفعل اعلم أنه تعاىل أكد الوعيد يف أكل مال ا
َولَْيْخَش )  ٢النساء ( كَبِرياً ذلك كقوله َوالَ َتتََبدَّلُواْ الَْخبِيثَ بِالطَّّيبِ َوالَ َتأْكُلُواْ أَْموالَُهمْ إِلَى أَْمواِلكُْم إِنَُّه كَانَ ُحوباً 

مث ذكر بعدها هذه اآلية مفردة يف وعيد من يأكل أمواهلم )  ٩النساء ( ِفهِْم ذُّريَّةً  ِضَعافاً الَِّذيَن لَْو َتَركُواْ ِمْن َخلْ
وذلك كله رمحة من اهللا تعاىل باليتامى ألهنم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من اهللا مزيد العناية والكرامة وما 

يتامى ملا بلغوا يف الضعف إىل الغاية القصوى بلغت أشد داللة هذا الوعيد على سعة رمحته وكثرة عفوه وفضله ألن ال
  عناية اهللا هبم إىل الغاية القصوى ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل دلت هذه اآلية على أن مال اليتيم قد يؤكل غري ظلم واال مل يكن هلذا التخصيص فائدة وذلك ما 
  فذكرناه فيما تقدم أن للويل احملتاج أن يأكل من ماله باملعرو

املسألة الثانية قوله إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفى ُبطُونِهِْم نَاراً فيه قوالن األول أن جيري ذلك على ظاهره قال السدي إذا أكل 
  الرجل مال اليتيم ظلما يبعث يوم القيامة وهلب النار خيرج من فيه ومسامعه وأذنيه

ليلة ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( دري أن النيب وعينيه يعرف كل من رآه أنه أكل مال اليتيم وعن أيب سعيد اخل
أسرى يب رأيت قوما هلم مشافر كمشافر االبل وقد وكل هبم من يأخذ مبشافرهم مث جيعل يف أفواههم صخرا من 

  )النار خيرج من أسافلهم فقلت يا جربيل من هؤالء فقال هؤالء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 
توسع واملراد ان أكل مال اليتيم جار جمرى أكل النار من حيث انه يفضي اليه ويستلزمه وقد والقول الثاين ان ذلك 

قال القاضي وهذا )  ٤٠الشورى ( يطلق اسم أحد املتالزمني على اآلخر كقوله تعاىل َوجََزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها 
لَ الَْيَتاَمى ظُلْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفى ُبطُونِهِمْ َناراً االشارة فيه إىل كل أوىل من األول ألن قوله إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْموا
  واحد فكان محله على التوسع الذي ذكرناه أوىل

  املسألة الثالثة لقائل أن يقول األكل ال يكون إال يف البطن فما فائدة قوله إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفى ُبطُونِهِْم نَاراً
والقول ال يكون إال بالفهم وقال )  ١٦٧آل عمران ( كقوله َيقُولُونَ بِأَفْواهِهِم مَّا لَْيَس ِفى قُلُوبِهِْم وجوابه أنه 

( والقلب ال يكون إال يف الصدر وقال َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجنَاَحْيِه )  ٤٦احلج ( َولَاِكن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتى ِفى الصُّدُورِ 
  لطريان ال يكون إال باجلناح والغرض من كل ذلك التأكيد واملبالغةوا)  ٣٨األنعام 

املسألة الرابعة انه تعاىل وإن ذكر األكل إال أن املراد منه كل أنواع االتالفات فان ضرر اليتيم ال خيتلف بأن يكون 
دها أن عامة مال اليتيم إتالف ماله باألكل أو بطريق آخر وإمنا ذكر األكل وأراد به كل التصرفات املتلفة لوجوه أح

يف ذلك الوقت هو األنعام اليت يأكل حلومها ويشرب ألباهنا فخرج الكالم على عادهتم وثانيها أنه جرت العادة فيمن 
أنفق ماله يف وجوه مراداته خريا كانت أو شرا أنه يقال إنه أكل ماله وثالثها أن األكل هو املعظم فيما يبتغي من 

  التصرفات
مسة قالت املعتزلة اآلية دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل سواء كان مسلما أو مل يكن ألن قوله املسألة اخلا

نَ تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْموالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً عام يدخل فيه الكل فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله َوَسَيْصلَْو
توا على غري توبة يصلون هذا السعري ال حمالة واجلواب عنه قد ذكرناه َسِعرياً يوجب القطع على أهنم إذا ما

مستقصى يف سورة البقرة مث نقول مل ال جيوز أن يكون هذا الوعيد خمصوصا بالكفار لقوله تعاىل وَالْكَاِفُرونَ ُهمُ 
ليسري من ماله ألن الوعيد مث قالت املعتزلة وال جيوز أن يدخل حتت هذا الوعيد أكل ا)  ٢٥٤البقرة ( الظَّاِلُمونَ 

مشروط بأن ال يكون معه توبة وال طاعة أعظم من تلك املعصية وإذا كان كذلك فالذي يقطع على أنه من أهل 
الوعيد من تكون معصيته كبرية وال يكون معها توبة فال جرم وجب أن يطلب قدر ما يكون كثريا من أكل ماله 



نه هو القدر الذي وقع الوعيد عليه يف آية الكنز يف منع الزكاة هذا مجلة فقال أبو علي اجلبائي قدره مخسة دراهم أل
ما ذكره القاضي فيقال له فأنت قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجهني أحدمها أنك زدت فيه شرط عدم التوبة 

أقصى ما يف  والثاين أنك زدت فيه عدم كونه صغريا وإذا جاز ذلك فلم ال جيوز لنا أن نزيد فيه شرط عدم العفو
الباب أن يقال ما وجدنا دليال يدل على حصول العفو لكنا جنيب عنه من وجهني أحدمها أنا ال نسلم عدم دالئل 

  العفو بل هي كثرية على ما قررناه يف سورة البقرة والثاين هب أنكم ما وجدمتوها لكن عدم الوجدان ال

  ج التمسك هبذه اآلية من إفادة القطع واجلزم واهللا أعلميفيد القطع بعدم الوجود بل يبقى االحتمال وحينئذ خير
ُهُهمْ املسألة السادسة أنه تعاىل ذكر وعيد مانعي الزكاة بالكي فقال َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها ِفى نَارِ َجهَنََّم فَُتكَْوى بَِها جَِبا

ء البطن من النار وال شك أن هذا الوعيد وذكر وعيد آكل مال اليتيم بامتال)  ٣٥التوبة ( َوُجنوُبُهْم َوظُهُوُرُهْم 
أشد والسبب فيه أن يف باب الزكاة الفقري غري مالك جلزء من النصاب بل جيب على املالك أن ميلكه جزأ من ماله 

أما ههنا اليتيم مالك لذلك املال فكان منعه من اليتيم أقبح فكان الوعيد أشد وألن الفقري قد يكون كبريا فيقدر 
  اب أما اليتيم فانه لصغره وضعفه عاجز فكان الوعيد يف إتالف ماله أشدعلى االكتس

  مث قال تعاىل َوسََيْصلَْونَ َسِعرياً وفيه مسائل
املسألة األوىل قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم َوسََيْصلَْونَ بضم الياء أي يدخلون النار على ما مل يسم فاعله 

صلى الرجل النار يصالها صلى وصالء وهو صايل النار وقوم صالون وصالء  والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يقال
( وقال جََهنَُّم َيْصلَْونََها )  ٧٠مرمي ( وقال أَوْلَى بَِها ِصِلّياً )  ١٦٣الصافات ( قال تعاىل إِالَّ َمْن ُهَو َصالِ الَْجحِيمِ 

و الصالء إذا كسرت مدت وإذا فتحت قصرت قال الفراء الصلي اسم الوقود وه)  ٨اجملادلة  ٥٦ص  ٢٩إبراهيم 
وقال تعاىل سَأُْصِليهِ )  ٣٠النساء ( ومن ضم الياء فهو من قوهلم أصاله اهللا حر النار اصالء قال فََسْوَف ُنْصِليِه نَاراً 

  قرىء سيصلون بضم الياء وختفيف الالم وتشديدها) الكشاف ( قال صاحب )  ٢٦املدثر ( َسقََر 
السعري هو النار املستعرة يقال سعرت النار أسعرها سعراً فهي مسعورة وسعري والسعري معدول عن  املسألة الثانية

مسعورة كما عدل كف خضيب عن خمضوبة وإمنا قال َوَسَيْصلَْونَ َسعِرياً ألن املراد نار من النريان مبهمة ال يعرف 
  غاية شدهتا إال اهللا تعاىل

ذه اآلية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن خمالطة اليتامى بالكلية فصعب األمر املسألة الثالثة روي أنه ملا نزلت ه
ومن اجلهال من قال صارت هذه اآلية )  ٢٢٠البقرة ( على اليتامى فنزل قوله تعاىل َوإِن ُتخَاِلطُوُهْم فَإِخْواُنكُْم 

ا بل املقصود أن خمالطة أموال منسوخة بتلك وهو بعيد ألن هذه اآلية يف املنع من الظلم وهذا ال يصري منسوخ
اليتامى إن كان على سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب االمث كما يف هذه اآلية وإن كان على سبيل التربية 

  واالحسان فهو من أعظم أبواب الرب كما يف قوله َوإِن ُتخَاِلطُوُهْم فَإِخْواُنكُْم واهللا أعلم
َدةً  ذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ االٍّ ْنثََيْينِ فَإِن كُنَّ نَِسآًء فَْوَق اثَْنَتْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك َوإِن كَاَنْت وَاِحُيوِصيكُُم اللَُّه ِفى أَْولَادِكُْم ِلل

لَُّه َولٌَد َوَورِثَُه أََبَواُه فَالٌّ مِِّه فَلََها النِّْصُف َوالًّبََوْيِه ِلكُلِّ وَاِحٍد مِّْنُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك إِن كَانَ لَُه َولٌَد فَإِن لَّْم َيكُْن 
ناؤُكُْم الَ َتْدُرونَ أَيُُّهْم أَقَْربُ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَُه إِْخَوةٌ  فَالٌّ مِِّه السُُّدُس ِمن َبْعِد َوِصيَّةٍ  ُيوِصى بَِهآ أَْو َدْينٍ َءاَبآُؤكُْم وَأَب

  نَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماًلَكُْم َنفْعاً فَرِيَضةً  مَِّن اللَِّه إِ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أن أهل اجلاهلية كانوا يتوارثون بشيئني أحدمها النسب واآلخر العهد أما النسب فهم ما كانوا 



يمة وأما يورثون الصغار وال االناث وإمنا كانوا يورثون من األقارب الرجال الذين يقاتلون على اخليل ويأخذون الغن
العهد فمن وجهني األول احللف كان الرجل يف اجلاهلية يقول لغريه دمي دمك وهدمي هدمك وترثين وأرثك 

وتطلب يب وأطلب بك فاذا تعاهدوا على هذا الوجه فأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال امليت 
يه دون أبيه من النسب ويرثه وهذا التبين نوع من والثاين التبين فان الرجل منهم كان يتبىن ابن غريه فينسب إل

تركهم يف أول األمر على ما كانوا عليه يف اجلاهلية ومن ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنواع املعاهدة وملا بعث اهللا حممدا 
)  ٣٣النساء ( االْقَْرُبونَ العلماء من قال بل قررهم اهللا على ذلك فقال َوِلكُلّ َجَعلَْنا َموَاِلىَ  ِممَّا َتَرَك الْواِلداِن َو

واملراد به التوارث بالعهد )  ٣٣النساء ( واملراد التوارث بالنسب مث قال َوالَِّذيَن َعقََدْت أَْيمَاُنكُْم فَئَاُتوُهْم َنِصيبَُهْم 
صيب من املال بل املراد فآتوهم واألولون قالوا املراد بقوله وَالَِّذيَن َعِليماً َوِلكُلٍ َجَعلَْنا َمَواِلىَ  ليس املراد منه الن

  نصيبهم من النصرة والنصيحة وحسن العشرة فهذا شرح أسباب التوارث يف اجلاهلية
وأما أسباب التوارث يف اإلسالم فقد ذكرنا أن يف أول األمر قرر احللف والتبين وزاد فيه أمرين آخرين أحدمها 

نه إذا كان كل واحد منهما خمتصا باآلخر مبزيد املخالطة اهلجرة فكان املهاجر يرث من املهاجر وان كان أجنبيا ع
يؤاخي ) صلى اهللا عليه وسلم ( واملخالصة وال يرثه غري املهاجر وإن كان من أقاربه والثاين املؤاخاة كان الرسول 

امِ بَْعُضُهمْ أَوْلَى بني كل اثنني منهم وكان ذلك سببا للتوارث مث إنه تعاىل نسخ كل هذه األسباب بقوله َوأُْولُواْ االْرَح
والذي تقرر عليه دين اإلسالم أن أسباب التوريث ثالثة النسب والنكاح )  ٦األحزاب ( بَِبْعضٍ ِفي ِكتَابِ اللَِّه 

  والوالء
املسألة الثانية روى عطاء قال استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتني وامرأة وأخا فأخذ األخ املال كله فأتت املرأة 

ارجعي ( ول اهللا هاتان ابنتا سعد وإن سعداً قتل وان عمهما أخذ ماهلما فقال عليه الصالة والسالم وقالت يا رس
) صلى اهللا عليه وسلم ( مث إهنا عادت بعد مدة وبكت فنزلت هذه اآلية فدعا رسول اهللا ) فلعل اهللا سيقضي فيه 

  فهذا أول مرياث قسم يف االسالم أعط ابنيت سعد الثلثني وأمهما الثمن وما بقي فهو لك( عمهما وقال 
املسألة الثالثة يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجهان األول أنه تعاىل ملا بني احلكم يف مال األيتام وما على األولياء فيه 

بني كيف ميلك هذا اليتيم املال باالرث ومل يكن ذلك إال ببيان مجلة أحكام املرياث الثاين أنه تعاىل أثبت حكم 
فذكر عقيب ذلك اجململ هذا )  ٧النساء ( اث باالمجال يف قوله لّلّرجَالِ َنصيٌِب ّممَّا َتَركَ الْواِلداِن وَاالْقْرَُبونَ املري

  املفصل فقال يُوِصيكُُم اللَُّه ِفى أَْولَادِكُْم
ال يوصلكم اىل إيفاء حقوق أوالدكم املسألة الرابعة قال القفال قوله يُوصِيكُُم اللَُّه ِفى أَوْلَاِدكُمْ أي يقول اهللا لكم قو

بعد موتكم وأصل االيصاء هو االيصال يقال وصى يصي إذا وصل وأوصى يوصي إذا أوصل فاذا قيل أوصاين 
فمعناه أوصلين اىل علم ما أحتاج إىل علمه وكذلك وصى وهو على املبالغة قال الزجاج معىن قوله ههنا يُوِصيكُمُ 

  اهللا إجياب والدليل عليه قولهأي يفرض عليكم ألن الوصية من 

  َوالَ َتقُْتلُواْ النَّفَْس الَِّتى َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحّق ذاِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه وال شك يف كون ذلك واجبا علينا
  ثْلُ َحِظ االْنْثََييْنِفان قيل انه ال يقال يف اللغة أوصيك لكذا فكيف قال ههنا يُوصِيكُمُ اللَُّه ِفى أَْولَادِكُْم ِللذَّكَرِ ِم

ه قلنا ملا كانت الوصية قوال ال جرم ذكر بعد قوله ُيوِصيكُُم اللَُّه خربا مستأنفا وقال ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االْْنثََيْينِ ونظري
أي قال اهللا هلم )  ٢٩الفتح ( َعِظيماً  قوله تعاىل َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت ِمنُْهم مَّْغِفَرةً  َوأَْجراً

  مغفرة ألن الوعد قول
املسألة اخلامسة اعلم أنه تعاىل بدأ بذكر مرياث األوالد وإمنا فعل ذلك ألن تعلق االنسان بولده أشد التعلقات 



  فلهذا السبب قدم اهللا ذكر مرياثهم) فاطمة بضعة مين ( ولذلك قال عليه الصالة والسالم 
والد حال انفراد وحال اجتماع مع الوالدين أما حال االنفراد فثالثة وذلك ألن امليت إما أن خيلف واعلم أن لأل

  الذكور واالناث معا وإما أن خيلف االناث فقط أو الذكور فقط
  نِالقسم األول ما إذا خلف الذكران واالناث معا وقد بني اهللا احلكم فيه بقوله ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االْْنثََيْي

واعلم أن هذا يفيد أحكاما أحدمها إذا خلف امليت ذكراً واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان ولألنثى سهم وثانيها 
إذا كان الوارث مجاعة من الذكور ومجاعة من االناث كان لكل ذكر سهمان ولك أنثى سهم وثالثها إذا حصل مع 

يأخذون سهامهم وكان الباقي بعد تلك السهام بني األوالد مجع آخرون من الوارثني كاألبوين والزوجني فهم 
  األوالد للذكر مثل حظ األنثيني فثبت أن قوله ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االْْنثََيْينِ يفيد هذه األحكام الكثرية

القسم الثاين ما إذا مات وخلف االناث فقط بني تعاىل أهنم إن كن فوق اثنتني فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها 
النصف إال أنه تعاىل مل يبني حكم البنتني بالقول الصريح واختلفوا فيه فعن ابن عباس أنه قال الثلثان فرض الثالث 
َما  من البنات فصاعدا وأما فرض البنتني فهو النصف واحتج عليه بأنه تعاىل قال فَإِن كُنَّ نَِساء فَْوَق اثَْنَتْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا

يف اللغة لالشتراط وذلك يدل على أن أخذ الثلثني مشروط بكوهنن ثالثا فصاعداً وذلك ينفي  )إن ( َتَرَك وكلمة 
  حصول الثلثني للبنتني

واجلواب من وجوه األول أن هذا الكالم الزم على ابن عباس ألنه تعاىل قال َوإِن كَاَنْت واِحَدةً  فَلََها الّنْصُف فجعل 
ينفي حصول النصف نصيباً للبنتني فثبت أن هذا الكالم إن صح فهو  حصول النصف مشروطاً بكوهنا واحدة وذلك

تدل على انتفاء احلكم عند انتفاء الوصف ويدل عليه أنه لو كان ) ان ( يبطل قوله الثاين أنا ال نسلم أن كلمة 
لثلثان وبتقدير األمر كذلك لزم التناقض بني هاتني اآليتني ألن االمجاع دل على أن نصيب الثنتني إما النصف وإما ا

لالشتراط وجب القول بفسادمها فثبت أن القول بكلمة االشتراط يفضي إىل الباطل فكان ) إن ( أن يكون كلمة 
وقال ال جناح عليكم أن تقصروا من )  ٢٨٣البقرة ( باطال وألنه تعاىل قال َوإِن لَّْم َتجِدُواْ كَاِتًبا فَرَِهانٌ مَّقُْبوَضةٌ  

  ميكن أن يفيد معىن االشتراط يف هذه اآلياتالصالة إن خفتم وال 

الوجه الثالث يف اجلواب هو أن يف اآلية تقدميا وتأخريا والتقدير فان كن نساء اثنتني فما فوقهما فلهن الثلثان فهذا 
هو اجلواب عن حجة ابن عباس وأما سائر األمة فقد أمجعوا على أن فرض البنتني الثلثان قالوا وإمنا عرفنا ذلك 

وه األول قال أبو مسلم االصفهاين عرفناه من قوله تعاىل ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االْْنثََيْينِ وذلك ألن من مات وخلف بوج
ابنا وبنتا فههنا جيب أن يكون نصيب االبن الثلثني لقوله تعاىل ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِ االْْنثََيْينِ فاذا كان نصيب الذكر مثل 

ذكر ههنا هو الثلثان وجب ال حمالة أن يكون نصيب االبنتني الثلثني الثاين قال أبو بكر نصيب األنثيني ونصيب ال
الرازي إذا مات وخلف ابنا وبنتا فههنا نصيب البنت الثلث بدليل قوله تعاىل ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االْْنثََيْينِ فاذا كان 

ولد آخر أنثى هو الثلث كان أوىل ألن الذكر نصيب البنت مع الولد الذكر هو الثلث فبأن يكون نصيبهما مع 
أقوى من األنثى الثالث أن قوله تعاىل ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االْنْثََيْينِ يفيد أن حظ األنثيني أزيد من حظ األنثى الواحدة 
من  وإال لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ األنثى الواحدة وذلك على خالف النص واذا ثبت أن حظ األنثيني أزيد
حظ الواحدة فنقول وجب أن يكون ذلك هو الثلثان ألنه ال قائل بالفرق والرابع أنا ذكرنا يف سبب نزول هذه 

اآلية أنه عليه الصالة والسالم أعطى بنيت سعد بن الربيع الثلثني وذلك يدل على ما قلناه اخلامس أنه تعاىل ذكر يف 
ا فوقهن ومل يذكر حكم الثنتني وقال يف شرح مرياث هذه اآلية حكم الواحدة من البنات وحكم الثالث فم

ثُّلُثَاِن ِممَّا َتَرَك فههنا األخوات إِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما َتَرَك فَإِن كَاَنَتا اثَْنَتْينِ فَلَُهَما ال



ات الكثرية فصار كل واحدة من هاتني اآليتني جممال ذكر مرياث األخت الواحدة واألختني ومل يذكر مرياث األخو
من وجه ومبينا من وجه فنقول ملا كان نصيب األختني الثلثني كانت البنتان أوىل بذلك ألهنما أقرب اىل امليت من 

األختني وملا كان نصيب البنات الكثرية ال يزداد على الثلثني وجب أن ال يزداد نصيب األخوات الكثرية على ذلك 
ن البنت ملا كانت أشد اتصاال بامليت امتنع جعل األضعف زائدا على األقوى فهذا جمموع الوجوه املذكورة يف أل

  هذا الباب فالوجوه الثالثة االول مستنبطة من اآلية والرابع مأخوذ من السنة واخلامس من القياس اجللي
ما االبن الواحد فانه إذا انفرد أخذ كل املال أما القسم الثالث وهو إذا مات وخلف األوالد الذكور فقط فنقول أ
فان هذا يدل على أن نصيب )  ١٧٦النساء ( وبيانه من وجوه االول من داللة قوله تعاىل ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االْنْثََيْينِ 

  الذكر مثل نصيب األنثيني
ن جمموع هاتني اآليتني ان نصيب االبن املفرد مجيع مث قال تعاىل يف البنات َوإِن كَاَنْت واِحَدةً  فَلََها الّنْصُف فلزم م

وال ) ما أبقت السهام فال وىل عصبة ذكر ( املال الثاين أنا نستفيد ذلك من السنة وهي قوله عليه الصالة والسالم 
ل نزاع ان االبن عصبة ذكر وملا كان االبن آخذاً لكل ما بقي بعد السهام وجب فيما إذا مل يكن سهام أن يأخذ الك

الثالث ان أقرب العصبات إىل امليت هو االبن وليس له باالمجاع قدر معني من املرياث فاذا مل يكن معه صاحب 
  فرض مل يكن له ان يأخذ قدرا أوىل منه بأن يأخذ الزائد فوجب أن يأخذ الكل

يكون حظ الذكر مطلقا هو الثلث وذلك فان قيل حظ االنثيني هو الثلثان فقوله ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِ االْْنثََيْينِ يقتضي أن 
  ينفي أن يأخذ كل املال

قلنا املراد منه حال االجتماع ال حال االنفراد ويدل عليه وجهان أحدمها ان قوله يُوصِيكُُم اللَُّه ِفى أَوْلَاِدكُمْ يقتضي 
هناك والثاين أنه تعاىل ذكر عقيبه  حصول األوالد وقوله ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحِظ االْْنثََيْينِ يقتضي حصول الذكر واالنثى

حال االنفراد هذا كله إذا مات وخلف ابنا واحدا فقط أما إذا مات وخلف أبناء كانوا متشاركني يف جهة 
  االستحقاق وال رجحان فوجب قسمة املال بينهم بالسوية واهللا أعلم بقي يف اآلية سؤاالن

ه أما أوال فلعجزها عن اخلروج والربوز فان زوجها وأقارهبا السؤال األول ال شك أن املرأة أعجز من الرجل لوجو
مينعوهنا من ذلك وأما ثانيا فلنقصان عقلها وكثرة اختداعها واغترارها وأما ثالثا فألهنا مىت خالطت الرجال صارت 

ساواة متهمة وإذا ثبت أن عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من املرياث أكثر فان مل يكن أكثر فال أقل من امل
  فما احلكمة يف أنه تعاىل جعل نصيبها نصف نصيب الرجل

واجلواب عنه من وجوه األول أن خرج املرأة أقل ألن زوجها ينفق عليها وخرج الرجل أكثر ألنه هو املنفق على 
يف زوجته ومن كان خرجه أكثر فهو إىل املال أحوج الثاين أن الرجل أكمل حاال من املرأة يف اخللقة ويف العقل و

املناصب الدينية مثل صالحية القضاء واالمامة وأيضا شهادة املرأة نصف شهادة الرجل ومن كان كذلك وجب أن 
يكون االنعام عليه أزيد الثالث ان املرأة قليلة العقل كثرية الشهوة فاذا انضاف اليها املال الكثري عظم الفساد قال 

  الشاعر
  ي مفسدهإن الفراغ والشباب واجلده مفسدة للمرء أ

وحال الرجل خبالف ذلك والرابع أن الرجل لكمال )  ٧ ٦العلق ( وقال تعاىل إِنَّ اإلِنَسانَ لََيطَْغى أَن رَّءاُه اْسَتغَْنى 
عقله يصرف املال إىل ما يفيده الثناء اجلميل يف الدنيا والثواب اجلزيل يف اآلخرة حنو بناء الرباطات وإعانة امللهوفني 

تام واألرامل وإمنا يقدر الرجل على ذلك ألنه خيالط الناس كثريا واملرأة تقل خمالطتها مع الناس فال والنفقة على األي
تقدر على ذلك اخلامس روي أن جعفر الصادق سئل عن هذه املسألة فقال إن حواء أخذت حفنة من احلنطة 



جعلت نصيب نفسها ضعف  وأكلتها وأخذت حفنة أخرى وخبأهتا مث أخذت حفنة أخرى ودفعتها إىل آدم فلما
  نصيب الرجل قلب اهللا األمر عليها فجعل نصيب املرأة نصف نصيب الرجل

  السؤال الثاين مل مل يقل لألنثيني مثل حظ الذكر أو لألنثى مثال نصف حظ الذكر
واجلواب من وجوه األول ملا كان الذكر أفضل من األنثى قدم ذكره على ذكر األنثى كما جعل نصيبه ضعف 

األنثى الثاين أن قوله ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحِظ االْْنثََيْينِ يدل على فضل الذكر باملطابقة وعلى نقص األنثى بااللتزام  نصيب
ولو قال كما ذكرمت لدل ذلك على نقص األنثى باملطابقة وفضل الذكر بااللتزام فرجح الطريق األول تنبيها على أن 

جحا على السعي يف تشهري الرذائل وهلذا قال إِنْ أَْحَسنُتْم أَْحَسنُتْم السعي يف تشهري الفضائل جيب أن يكون را
فذكر االحسان مرتني واالساءة مرة واحدة الثالث أهنم كانوا يورثون )  ٧اإلسراء ( ِالنفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها 

ه ضعف نصيب األنثى فال ينبغى الذكور دون االناث وهو السبب لورود هذه اآلية فقيل كفى للذكر أن جعل نصيب
  له أن يطمع يف جعل األنثى حمرومة عن املرياث بالكلية واهللا أعلم

املسألة السادسة ال شك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبيل احلقيقة وال شك أنه مستعمل يف ولد 
وا يف زمان الرسول عليه الصالة والسالم َمِعىَ  وقال للذين كان)  ٢٦األعراف ( االبن قال تعاىل َتتَّقُونَ َوإِذْ أََخذَ 

  اال أن البحث يف أن لفظ الولد يقع على ولد االبن جمازاً أو حقيقة)  ٤٠البقرة ( َبنِى إِسْراءيلَ 
فان قلنا إنه جماز فنقول ثبت يف أصول الفقه أن اللفظ الواحد ال جيوز أن يستعمل دفعة واحدة يف حقيقته ويف جمازه 

  ذ ميتنع أن يريد اهللا بقوله يُوصِيكُُم اللَُّه ِفى أَْولَاِدكُْم ولد الصلب وولد االبن معامعا فحينئ
واعلم أن الطريق يف دفع هذا االشكال أن يقال انا ال نستفيد حكم ولد االبن من هذه اآلية بل من السنة ومن 

ما صارا مرادين من هذه اآلية معا وذلك  القياس وأما ان أردنا أن نستفيده من هذه اآلية فنقول الولد وولد االبن
ألن أوالد االبن ال يستحقون املرياث إال يف إحدى حالتني إما عند عدم ولد الصلب رأسا وإما عند ما ال يأخذ ولد 

الصلب كل املرياث فحينئذ يقتسمون الباقي وأما أن يستحق ولد االبن مع ولد الصلب على وجه الشركة بينهم 
الصلب بعضهم مع بعض فليس األمر كذلك وعلى هذا ال يلزم من داللة هذه اآلية على الولد  كما يستحقه أوالد

وعلى ولد االبن أن يكون قد أريد باللفظ الواحد حقيقته وجمازه معا ألنه حني أريد به ولد الصلب ما أريد به ولد 
ة تارة تكون خطابا مع ولد الصلب االبن وحني أريد به ولد االبن ما أريد به ولد الصلب فاحلاصل ان هذه اآلي

وأخرى مع ولد االبن ويف كل واحدة من هاتني احلالتني يكون املراد به شيئا واحداً أما إذا قلنا ان وقوع اسم الولد 
على ولد الصلب وعلى ولد االبن يكون حقيقة فان جعلنا اللفظ مشتركا بينهما عاد االشكال ألنه ثبت أنه ال جيوز 

املشترك الفادة معنييه معا بل الواجب أن جيعله متواطئا فيهما كاحليوان بالنسبة إىل االنسان والفرس استعمال اللفظ 
وأمجعوا أنه يدخل فيه )  ٢٣النساء ( والذي يدل على صحة ذلك قوله تعاىل َوَحلَاِئلُ أَبَْناِئكُُم الَِّذيَن ِمْن أَْصلَابِكُْم 

البن متواطىء بالنسبة إىل ولد الصلب وولد االبن وعلى هذا التقدير ابن الصلب وأوالد االبن فعلمنا أن لفظ ا
  يزول االشكال

واعلم أن هذا البحث الذي ذكرناه يف أن االبن هل يتناول أوالد االبن قائم يف أن لفظ األب واألم هل يتناول 
( آبَاِئَك إِبْراِهيَم َوإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق  االجداد واجلدات وال شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعاىل َنْعُبُد إِلَاَهَك َوإِلَاَه

واألظهر أنه ليس على سبيل احلقيقة فان الصحابة اتفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكور يف القرآن )  ١٣٣البقرة 
  ولو كان اسم األب يتناول اجلد على سبيل احلقيقة ملا صح ذلك واهللا أعلم

تعاىل ُيوصِيكُمُ اللَُّه ِفى أَوْلَاِدكُمْ ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االْنْثََيْينِ زعموا أنه خمصوص يف املسألة السابعة اعلم أن عموم قوله 



صور أربعة أحدها أن احلر والعبد ال يتوارثان وثانيها أن القاتل على سبيل العمد ال يرث وثالثها أنه ال يتوارث أهل 
  تفيض ويتفرع عليه فرعانملتني وهذا خرب تلقته األمة بالقبول وبلغ حد املس

الفرع األول اتفقوا على أن الكافر ال يرث من املسلم أما املسلم فهل يرث من الكافر ذهب األكثرون إىل أنه أيضاً 
ال يرث وقال بعضهم إنه يرث قال الشعيب قضى معاوية بذلك وكتب به إىل زياد فأرسل ذلك زياد إىل شريح 

  يقضي بعدم التوريث فلما أمره زياد القاضي وأمره به وكان شريح قبل ذلك

  بذلك كان يقضي به ويقول هكذا قضى أمري املؤمنني
وحجة القول الثاين ما روي أن معاذا كان باليمن ) ال يتوارث أهل ملتني ( حجة األولني عموم قوله عليه السالم 

اإلسالم يزيد وال ( يقول ) لم صلى اهللا عليه وس( فذكروا له أن يهوديا مات وترك أخا مسلما فقال مسعت النيب 
مث أكدوا ذلك بأن قالوا إن ظاهر قوله يُوصِيكُُم اللَُّه ِفى أَْولَاِدكُْم لِلذَّكَرِ ِمثْلُ َحِظ االْْنثََيْينِ يقتضي توريث ) ينقص 

ألن هذا )  ال يتوارث أهل ملتني( الكافر من املسلم واملسلم من الكافر إال أنا خصصناه بقوله عليه الصالة والسالم 
ال ( أخص من قوله ) اإلسالم يزيد وال ينقص ( اخلرب أخص من تلك اآلية واخلاص مقدم على العام فكذا ههنا قوله 

فوجب تقدميه عليه بل هذا التخصيص أوىل ألن ظاهر هذا اخلرب متأكد بعموم اآلية واخلرب ) يتوارث أهل ملتني 
ليس نصا يف واقعة املرياث فوجب ) اإلسالم يزيد وال ينقص ( له األول ليس كذلك وأقصى ما قيل يف جوابه أن قو

  محله على سائر االحوال
الفرع الثاين املسلم إذا ارتد مث مات أو قتل فاملال الذي اكتسبه يف زمان الردة أمجعوا على أنه ال يورث بل يكون 

عي ال يورث بل يكون لبيت املال وقال لبيت املال أما املال الذي اكتسبه حال كونه مسلما ففيه قوالن قال الشاف
) ال يتوارث أهل ملتني ( أبو حنيفة يرثه ورثته من املسلمني حجة الشافعي أنا أمجعنا على ترجيح قوله عليه السالم 

  على عموم قوله ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِ االْْنثََيْينِ واملرتد وورثته من املسلمني أهل ملتني فوجب أن ال حيصل التوارث
ان قيل ال جيوز أن يقال إن املرتد زال ملكه يف آخر اإلسالم وانتقل إىل الوارث وعلى هذا التقدير فاملسلم امنا ف

  ورث عن املسلم ال عن الكافر
قلنا لو ورث املسلم من املرتد لكان إما أن يرثه حال حياة املرتد أو بعد مماته واألول باطل وال حيل له أن يتصرف يف 

وهو باالمجاع باطل والثاين باطل )  ٦املؤمنون ( وله تعاىل إِالَّ َعلَى أَْزواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم تلك األموال لق
ألن املرتد عند مماته كافر فيفضي إىل حصول التوارث بني أهل ملتني وهو خالف اخلرب وال يبقى ههنا إال أن يقال 

من أجزاء إسالمه إال أن القول باالستناد باطل ألنه ملا مل يكن امللك حاصال إنه يرثه بعد موته مستنداً إىل آخر جزء 
حال حياة املرتد فلو حصل بعد موته على وجه صار حاصال يف زمن حياته لزم إيقاع التصرف يف الزمان املاضي 

ملرتد حال حياة املرتد وذلك باطل يف بداهة العقول وإن فسر االستناد بالتبيني عاد الكالم إىل أن الوارث ورثه من ا
  وقد أبطلناه واهللا أعلم

املوضع الرابع من ختصيصات هذه اآلية ما هو مذهب أكثر اجملتهدين أن األنبياء عليهم السالم ال يورثون والشيعة 
حنن ( خالفوا فيه روي أن فاطمة عليها السالم ملا طلبت املرياث ومنعوها منه احتجوا بقوله عليه الصالة والسالم 

فعند هذا احتجت فاطمة عليها السالم بعموم قوله ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِ ) اشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة مع
االْْنثََيْينِ وكأهنا أشارت إىل أن عموم القرآن ال جيوز ختصيصه خبرب الواحد مث ان الشيعة قالوا بتقدير أن جيوز ختصيص 

جائز ههنا وبيانه من ثالثة أوجه أحدها أنه على خالف قوله تعاىل حكاية عن عموم القرآن خبرب الواحد إال أنه غري 



قالوا )  ١٦النمل ( وقوله تعاىل َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ َداوُوُد )  ٦مرمي ( زكريا عليه السالم يَرِثُنِى َوَيرِثُ ِمْن ءالِ َيْعقُوَب 
  راثة يف احلقيقة بلوال ميكن محل ذلك على وراثة العلم والدين ألن ذلك ال يكون و

يكون كسباً جديداً مبتدأ إمنا التوريث ال يتحقق إال يف املال على سبيل احلقيقة وثانيها أن احملتاج إىل معرفة هذه 
املسألة ما كان إال فاطمة وعلي والعباس وهؤالء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين وأما أبو بكر فانه ما 

هذه املسألة البتة ألنه ما كان ممن خيطر بباله أنه يرث من الرسول عليه الصالة والسالم فكيف  كان حمتاجا اىل معرفة
يليق بالرسول عليه الصالة والسالم أن يبلغ هذه املسألة إىل من ال حاجة به إليها وال يبلغها إىل من له إىل معرفتها 

والتقدير أن الشيء الذي تركناه ) ال نورث ( قوله صلة ل) ما تركناه صدقة ( أشد احلاجة وثالثها حيتمل أن قوله 
  صدقة فذلك الشيء ال يورث

  فان قيل فعلى هذا التقدير ال يبقى للرسول خاصية يف ذلك
قلنا بل تبقى اخلاصية الحتمال أن األنبياء إذا عزموا على التصدق بشيء فبمجرد العزم خيرج ذلك عن ملكهم وال 

  ود يف حق غريهميرثه وارث عنهم وهذا املعىن مفق
واجلواب أن فاطمة عليها السالم رضيت بقول أيب بكر بعد هذه املناظرة وانعقد االمجاع على صحة ما ذهب اليه 

  أبو بكر فسقط هذا السؤال واهللا أعلم
نهم فحذف الراجع اليه املسألة الثامنة من املسائل املتعلقة هبذه اآلية أن قوله ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االْْنثََيْينِ معناه للذكر م

  ألنه مفهوم كقولك السمن منوان بدرهم واهللا أعلم
ا ليس أما قوله تعاىل فَإِن كُنَّ نَِساء فَْوَق اثْنََتْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك املعىن إن كانت البنات أو املولودات نساء خلص

لكان وأن يكون صفة لقوله نَِساء أي نساء زائدات على اثنتني معهن ابن وقوله فَْوَق اثَْنَتْينِ جيوز أن يكون خربا ثانيا 
  وههنا سؤاالت

السؤال األول قوله ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االْْنثََيْينِ كالم مذكور لبيان حظ الذكر من األوالد ال لبيان حظ األنثيني فكيف 
  حيسن إرادته بقوله فَإِن كُنَّ نَِساء وهو لبيان حظ االناث

وجهني األول أنا بينا أن قوله ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االْْنثََيْينِ دل على أن حظ األنثيني هو الثلثان فلما ذكر  واجلواب من
ات ما ما دل على حكم األنثيني قال بعده فَإِن كُنَّ نَِساء فَْوقَ اثَْنَتْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك على معىن فان كن مجاعة بالغ

لهن ما للثنتني وهو الثلثان ليعلم أن حكم اجلماعة حكم الثنتني بغري تفاوت فثبت أن هذا العطف بلغن من العدد ف
  متناسب الثاين أنه قد تقدم ذكر األنثيني فكفى هذا القول يف حسن هذا العطف

رياً تفس) واحدة ( و ) نساء ( مبهمني ويكون ) كانت ( و ) كن ( السؤال الثاين هل يصح أن يكون الضمريان يف 
  تامة) كان ( هلما على ان 

  أنه ليس ببعيد) الكشاف ( اجلواب ذكر صاحب 
السؤال الثالث النساء مجع وأقل اجلمع ثالثة فالنساء جيب أن يكن فوق اثنتني فما الفائدة يف التقييد بقوله فوق 

  اثنتني
للتأكيد كما يف قوله إِنََّما َيأْكُلُونَ اجلواب من يقول أقل اجلمع اثنان فهذه اآلية حجته ومن يقول هو ثالثة قال هذا 

  وقوله الَ تَتَِّخذُواْ إِالَهْينِ اثَْنْينِ إِنََّما ُهَو إِالٌه َواِحٌد)  ١٠النساء ( ِفى ُبطُونِهِْم نَاراً 



ما الرفع فعلى بالرفع والباقون بالنصب أ) واحدة ( أما قوله تعاىل َوإِن كَاَنْت واِحَدةً  فَلََها الّنْصُف فنقول قرأ نافع 
والتقدير فان )  ٥١النحل ( كان التامة واالختيار النصب ألن اليت قبلها هلا خرب منصوب وهو قوله فَإِن كُنَّ نَِساء 

كان املتروكات أو الوارثات نساء فكذا ههنا التقدير وإن كانت املتروكة واحدة وقرأ زيد بن علي النصف بضم 
  النون

  كُلّ واِحٍد مّْنُهَما السُُّدُس ِممَّا تََرَك إِن كَانَ لَُه وَلٌَدقوله تعاىل َوِالبََوْيِه ِل
  اعلم أنه تعاىل ملا ذكر كيفية مرياث األوالد ذكر بعده مرياث األبوين ويف اآلية مسائل
  املسألة األوىل قرأ احلسن ونعيم بن أيب ميسر السُُّدُس بالتخفيف وكذلك الربع و الثُُّمُن

  أن لألبوين ثالثة أحوال املسألة الثانية اعلم
احلالة األوىل أن حيصل معهما ولد وهو املراد من هذه اآلية واعلم أنه ال نزاع أن اسم لولد يقع على الذكر واالنثى 

فهذه احلالة ميكن وقوعها على ثالثة أوجه أحدها أن حيصل مع األبوين ولد ذكر واحد أو أكثر من واحد فههنا 
سدس وثانيها أن حيصل مع األبوين بنتان أو أكثر وههنا احلكم ما ذكرناه أيضا وثالثها االبوان لكل واحد منهما ال

أن حيصل مع األبوين بنت واحدة فههنا للبنت النصف ولالم السدس ولألب السدس حبكم هذه اآلية والسدس 
  الباقي أيضا لألب حبكم التعصيب وههنا سؤاالت
نسان أعظم من حق ولده عليه وقد بلغ حق الوالدين إىل أن قرن اهللا السؤال األول ال شك أن حق الوالدين على اال

يف أنه تعاىل  طاعته بطاعتهما فقال َوقََضى َربَُّك أَن الَّ َتْعُبدُواْ إِالَّ إِيَّاُه َوبِالْواِلَدْينِ إِْحَساناً وإذا كان كذلك فما السبب
  جعل نصيب األوالد أكثر ونصيب الوالدين أقل

ا يف هناية احلسن واحلكمة وذلك ألن الوالدين ما بقي من عمرمها إال القليل فكان احتياجهما إىل واجلواب عن هذ
  املال قليال أما األوالد فهم يف زمن الصبا فكان احتياجهم إىل املال كثريا فظهر الفرق

  السؤال الثاين الضمري يف قوله َوِالَبَوْيهِ إىل ماذا يعود
  ر واملراد وألبوي امليتاجلواب أنه ضمري عن غري مذكو
  السؤال الثالث ما املراد باألبوين

  واجلواب مها األب واألم واألصل يف األم أن يقال هلا أبة فأبوان تثنية أب وأبة
  السؤال الرابع كيف تركيب هذه اآلية

و قيل وألبويه السدس اجلواب قوله ِلكُلّ واِحٍد ّمْنُهَما بدل من قوله ألبويه بتكرير العامل وفائدة هذا البدل أنه ل
  لكان ظاهره اشتراكهما فيه

  فان قيل فهال قيل لكل واحد من أبويه السدس

قلنا ألن يف االبدال والتفصيل بعد االمجال تأكيداً وتشديدا والسدس مبتدأ وخربه ألبويه والبدل متوسط بينهما 
  للبيان

  أََبَواُه فَِالّمِه الثُّلُثُ قوله تعاىل َولٌَد فَإِن لَّْم َيكُْن لَُّه َولٌَد َوَورِثَُه
  ويف اآلية مسألتان

املسألة األوىل اعلم أن هذا هو احلالة الثانية من أحوال األبوين وهو أن ال حيصل معهما أحد من األوالد وال يكون 
وذلك ألن قوله هناك وارث سوامها وهو املراد من قوله َوَورِثَُه أَبََواُه فههنا لألم الثلث وذلك فرض هلا والباقي لألب 

َوَورِثَُه أََبوَاُه ظاهره مشعر بأنه ال وارث له سوامها واذا كان كذلك كان جمموع املال هلما فاذا كان نصيب األم هو 



الثلث وجب أن يكون الباقي وهو الثلثان لألب فههنا يكون املال بينهما للذكر مثل حظ األنثيني كما يف حق 
ن األول أن اآلية السابقة دلت على أن فرض االب هو السدس ويف هذه األوالد ويتفرع على ما ذكرنا فرعا

الصورة يأخذ الثلثني إال أنه ههنا يأخذ السدس بالفريضة والنصف بالتعصيب الثاين ملا ثبت أنه يأخذ النصف 
الكل بالتعصيب يف هذه الصورة وجب أن يكون األب إذا انفرد أن يأخذ كل املال ألن خاصية العصبة هو أن يأخذ 
عند االنفراد هذا كله إذا مل يكن للميت وارث سوى األبوين أما إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجني فذهب أكثر 

الصحابة اىل أن الزوج يأخذ نصيبه مث يدفع ثلث ما بقي اىل األم ويدفع الباقي اىل األب وقال ابن عباس يدفع اىل 
ب وقال ال أجد يف كتاب اهللا ثلث ما بقي وعن ابن سريين أنه الزوج نصيبه واىل األم الثلث ويدفع الباقي اىل األ

وافق ابن عباس يف الزوجة واألبوين وخالفه يف الزوج واألبوين ألنه يفضي اىل أن يكون لألنثى مثل حظ الذكرين 
واملرأة وأما يف الزوجة فانه ال يفضي اىل ذلك وحجة اجلمهور وجوه األول أن قاعدة املرياث أنه مىت اجتمع الرجل 
من جنس واحد كان للذكر مثل حظ األنثيني أال ترى أن االبن مع البنت كذلك قال تعاىل يُوصِيكُُم اللَُّه ِفى 

وأيضا األخ مع األخت كذلك قال تعاىل َوإِن كَاُنواْ إِْخَوةً  )  ١٧٦النساء ( أَْولَادِكُْم ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِ االْْنثََيْينِ 
ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظّ االْنثََيْينِ وأيضا األم مع األب كذلك ألنا بينا أنه إذا كان ال وارث غريمها فلألم ّرجَاالً َونَِساء فَ

الثلث ولألب الثلثان إذا ثبت هذا فنقول إذا أخذ الزوج نصيبه وجب أن يبقى الباقي بني األبوين أثالثا للذكر مثل 
ينهما مال فاذا صار شيء منه مستحقا بقي الباقي بينهما على قدر حظ األنثيني الثاين أن األبوين يشبهان شريكني ب

االستحقاق األول الثالث أن الزوج إمنا أخذ سهمه حبكم عقد النكاح ال حبكم القرابة فأشبه الوصية يف قسمة الباقي 
ب لزم أن يكون الرابع أن املرأة إذا خلفت زوجا وأبوين فللزوج النصف فلو دفعنا الثلث اىل األم والسدس اىل األ

  لألنثى مثل حظ الذكرين وهذا خالف قوله ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِ االْْنثََييْنِ
  واعلم أن الوجوه الثالثة األول يرجع حاصلها اىل ختصيص عموم القرآن بالقياس

  وأما الوجه الرابع فهو ختصيص ألحد العمومني بالعموم الثاين

ّمِه بكسر اهلمزة وامليم وشرطوا يف جواز هذه الكسرة أن يكون ما قبلها حرفا املسألة الثانية قرأ محزة والكسائي فَِال
  مكسرواً أو ياء

  ) ٦الزمر ( أما األول فكقوله ِفى ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم 
 وإذا مل يوجد هذا الشرط فليس إال الضم كقوله َوَجَعلَْنا اْبَن)  ٥٩القصص ( وأما الثاين فكقوله ِفى أُّمَها َرُسوالً 

َمْرَيَم َوأُمَُّه ءاَيةً  وأما الباقون فاهنم قرؤا بضم اهلمزة أما وجه من قرأ بالكسر قال الزجاج اهنم استثقلوا الضمة بعد 
الكسرة يف قوله فَِالّمِه وذلك ألن الالم لشدة اتصاهلا باألم صار اجملموع كأنه كلمة واحدة وليس يف كالم العرب 

جرم جعلت الضمة كسرة وأما وجه من قرأ اهلمزة بالضم فهو أتى هبا على األصل فعل بكسر الفاء وضم العني فال 
  وال يلزم منه استعمال فعل ألن الالزم يف حكم املنفصل واهللا أعلم

  قوله تعاىل فَإِن كَانَ لَُه إِْخَوةٌ  فَِالِمِه السُُّدُس
  االخوة واألخوات ويف اآلية مسائلاعلم أن هذا هو احلالة الثالثة من أحوال األبوين وهي أن يوجد معهما 

املسألة األوىل اتفقوا على أن األخت الواحدة ال حتجب األم من الثلث إىل السدس واتفقوا على أن الثالثة حيجبون 
واختلفوا يف األختني فاألكثرون من الصحابة على القول باثبات احلجب كما يف الثالثة وقال ابن عباس ال حيجبان 

ة حجة ابن عباس أن اآلية دالة على أن هذا احلجب مشروط بوجود االخوة ولفظ االخوة مجع كما يف حق الواحد
وأقل اجلمع ثالثة على ما ثبت يف أصول الفقه فاذا مل توجد الثالثة مل حيصل شرط احلجب فوجب أن ال حيصل 



وإمنا قال اهللا تعاىل فَإِن احلجب روي أن ابن عباس قال لعثمان مب صار االخوان يردان األم من الثلث إىل السدس 
كَانَ لَُه إِْخَوةٌ  واألخوان يف لسان قومك ليسا باخوة فقال عثمان ال أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبلي ومضى 

  يف األمصار
واعلم أن يف هذه احلكاية داللة على أن أقل اجلمع ثالثة ألن ابن عباس ذكر ذلك مع عثمان وعثمان ما أنكره ومها 

  صميم العرب ومن علماء اللسان فكان اتفاقهما حجة يف ذلك كانا من
واعلم أن للعلماء يف أقل اجلمع قولني األول أن أقل اجلمع اثنان وهو قول القاضي أيب بكر الباقالين رمحة اهللا عليه 

الواحد أكثر من قلب وال يكون لالنسان )  ٤التحرمي ( واحتجوا فيه بوجوه أحدها قوله تعاىل فَقَْد صََغْت قُلُوُبكَُما 
واحد وثانيها قوله تعاىل فَإِن كُنَّ نَِساء فَْوَق اثَْنَتْينِ والتقييد بقوله فوق اثنتني إمنا حيسن لو كان لفظ النساء صاحلاً 

والقائلون هبذا املذهب زعموا أن ظاهر الكتاب يوجب احلجب ) االثنان فما فوقهما مجاعة ( للثنتني وثالثها قوله 
ال أن الذي نصرناه يف أصول الفقه أن أقل اجلمع ثالثة وعلى هذا التقدير فظاهر الكتاب ال يوجب باألخوين ا

احلجب باألخوين وإمنا املوجب لذلك هو القياس وتقريره أن نقول األختان يوجبان احلجب وإذا كان كذلك 
  فاألخوان وجب أن حيجبا أيضا إمنا

اهللا تعاىل نزل االثنني من النساء منزلة الثالثة يف باب املرياث أال ترى أن  قلنا إن األختني حيجبان وذلك ألنا رأينا أن
نصيب البنتني ونصيب الثالثة هو الثلثان وأيضا نصيب األختني من األم ونصيب الثالثة هو الثلث فهذا االستقراء 

واذا ثبت ذلك يف  يوجب أن حيصل احلجب باألختني كما أنه حصل باألخوات الثالثة فثبت أن األختني حيجبان
األختني لزم ثبوته يف األخوين ألنه ال قائل بالفرق فهذا أحسن ما ميكن أن يقال يف هذا املوضع وفيه إشكال ألن 

إجراء القياس يف التقديرات صعب ألنه غري معقول املعىن فيكون ذلك جمرد تشبيه من غري جامع وميكن أن يقال ال 
طريقة االستقراء ألن الكثرة أمارة العموم إال أن هذا الطريق يف غاية يتمسك به على طريقة القياس بل على 

الضعف واهللا أعلم واعلم أنه تأكد هذا بامجاع التابعني على سقوط مذهب ابن عباس واألصح يف أصول الفقه أن 
  االمجاع احلاصل عقيب اخلالف حجة واهللا أعلم

 السدس فهم ال يرثون شيئا البتة بل يأخذ األب كل الباقي وهو املسألة الثانية االخوة إذا حجبوا األم من الثلث اىل
مخسة أسداس سدس بالفرض والباقي بالتعصيب وقال ابن عباس االخوة يأخذون السدس الذي حجبوا األم عنه وما 
بقي فلألب وحجته أن االستقراء دل على أن من ال يرث ال حيجب فهؤالء االخوة ملا حجبوا وجب أن يرثوا وحجة 

جلمهور أن عند عدم االخوة كان املال ملكا لألبوين وعند وجود االخوة مل يذكرهم اهللا تعاىل إال بأهنم حيجبون األم ا
من الثلث إىل السدس وال يلزم من كونه حاجبا كونه وارثا فوجب أن يبقى املال بعد حصول هذا احلجب على 

  ملك األبوين كما كان قبل ذلك واهللا أعلم
  َبْعِد َوِصيَّةٍ  ُيوِصى بِهَا قوله تعاىل ِمن

  اعلم أن مسائل الوصايا تذكر يف خامتة هذه اآلية وههنا مسائل
 املسألة األوىل أنه تعاىل ملا ذكر أنصباء األوالد والوالدين قال السُُّدُس ِمن َبْعِد َوِصيَّةٍ  ُيوِصى بَِها أَْو َدْينٍ أي هذه

الوصية والدين وذلك ألن أول ما خيرج من التركة الدين حىت لو األنصباء إمنا تدفع إىل هؤالء إذا فضل عن 
استغرق الدين كل مال امليت مل يكن للورثة فيه حق فأما إذا مل يكن دين أو كان إال أنه قضى وفضل بعده شيء فان 

  أوصى امليت بوصية أخرجت الوصية من ثلث ما فضل مث قسم الباقي مرياثاً على فرائض اهللا
( ية روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال إنكم لتقرؤن الوصية قبل الدين وإن الرسول املسألة الثان



  قضى بالدين قبل الوصية) صلى اهللا عليه وسلم 
واعلم أن مراده رضي اهللا تعاىل عنه التقدمي يف الذكر واللفظ وليس مراده أن اآلية تقتضي تقدمي الوصية على الدين 

  ال تفيد الترتيب ألبتة) أو (  يف احلكم ألن كلمة
  واعلم أن احلكمة يف تقدمي الوصية على الدين يف اللفظ من وجهني األول أن الوصية مال يؤخذ

بغري عوض فكان اخراجها شاقا على الورثة فكان أداؤها مظنة للتفريط خبالف الدين فان نفوس الورثة مطمئنة إىل 
لى ذكر الدين يف اللفظ بعثا على أدائها وترغيبا يف اخراجها مث أكد يف أدائه فلهذا السبب قدم اهللا ذكر الوصية ع

على الوصية والدين تنبيها على أهنما يف وجوب االخراج على السوية الثاين أن ) أو ( ذلك الترغيب بادخال كلمة 
ه كان سهام الورثة سهام املواريث كما أهنا تؤخر عن الدين فكذا تؤخر عن الوصية أال ترى أنه إذا أوصى بثلث مال

معتربة بعد تسليم الثلث إىل املوصى له فجمع اهللا بني ذكر الدين وذكر الوصية ليعلمنا أن سهام املرياث معتربة بعد 
الوصية كما هي معتربة بعد الدين بل فرق بني الدين وبني الوصية من جهة أخرى وهي أنه لو هلك من املال شيء 

وصايا ويف أنصباء أصحاب االرث وليس كذلك الدين فانه لو هلك من املال دخل النقصان يف أنصباء أصحاب ال
شيء استوىف الدين كله من الباقي وإن استغرقه بطل حق املوصى له وحق الورثة مجيعا فالوصية تشبه االرب من 

أنصباء  وجه والدين من وجه آخر أما مشاهبتها باالرث فما ذكرنا أنه مىت هلك من املال شيء دخل النقصان يف
أصحاب الوصية واالرث وأما مشاهبتها بالدين فألن سهام أهل املواريث معتربة بعد الوصية كما أهنا معتربة بعد 

  الدين واهللا أعلم
ههنا وهال قيل من بعد وصية يوصى هبا ودين واجلواب من وجهني ) أو ( املسألة الثالثة لقائل أن يقول ما معىن 

احة كما لو قال قائل جالس احلسن أو ابن سريين واملعىن أن كل واحد منهما أهل أن معناها االب) أو ( األول أن 
جيالس فان جالست احلسن فأنت مصيب أو ابن سريين فأنت مصيب وإن مجعتهما فأنت مصيب أما لو قال جالس 

ودين وجب  الرجلني فجالست واحدا منهما وتركت اآلخر كنت غري موافق لألمر فكذا ههنا لو قال من بعد وصية
كان املعىن أن أحدمها إن كان ) أو ( يف كل مال أن حيصل فيه األمران ومعلوم أنه ليس كذلك أما إذا ذكره بلفظ 

الَ ) أو ( فاملرياث بعده وكذلك إن كان كالمها الثاين أن كلمة  إذا دخلت على النفي صارت يف معىن الواو كقوله َو
وقوله َحرَّْمَنا َعلَْيهِمْ ُشُحوَمُهَما إِالَّ َما َحَملَْت ظُُهوُرُهَما أَوِ الَْحوَاَيا أَْو َما )  ٢٤اإلنسان (  ُتِطْع ِمْنُهْم ءاِثماً أَْو كَفُوراً

ههنا مبعىن الواو فكذا قوله تعاىل ِمن َبْعِد َوِصيَّةٍ  ُيوِصى بَِها أَْو َدْينٍ ملا ) أو ( فكانت )  ١٤٦األنعام ( اْخَتلَطَ بِعَظْمٍ 
  عىن االستثناء صار كأنه قال إال أن يكون هناك وصية أو دين فيكون املراد بعدمها مجيعاكان يف م

املسألة الرابعة قرأ ابن كثري وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ُيوِصى بفتح الصاد على ما مل يسم فاعله وقرأ نافع وأبو 
  ل قوله تعاىل ِممَّا تََرَك إِن كَانَ لَُه وَلٌَدعمرو ومحزة والكسائي بكسر الصاد إضافة إىل املوصى وهو االختيار بدلي

  َحِكيماً وَلَكُْم قوله تعاىل َوأَبناُؤكُمْ الَ َتْدُرونَ أَيُُّهمْ أَقَْرُب لَكُْم َنفْعاً فَرِيَضةً  ّمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً
يَضةً  ّمَن اللَِّه ومن حق االعتراض أن يكون ما اعلم أن هذا كالم معترض بني ذكر الوارثني وأنصبائهم وبني قوله فَرِ

  اعترض مؤكدا ما اعترض بينه ومناسبه فنقول إنه تعاىل ملا ذكر أنصباء األوالد

وأنصباء األبوين وكانت تلك األنصباء خمتلفة والعقول ال هتتدي إىل كمية تلك التقديرات واالنسان رمبا خطر بباله 
الوجه كانت أنفع له وأصلح ال سيما وقد كانت قسمة العرب للمواريث على  أن القسمة لو وقعت على غري هذا

هذا الوجه واهنم كانوا يورثون الرجال األقوياء وما كانوا يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء فاهللا تعاىل أزال هذه 



احل لكم وهو عني املضرة الشبهة بأن قال إنكم تعلمون أن عقولكم ال حتيط مبصاحلكم فرمبا اعتقدمت يف شيء أنه ص
ورمبا اعتقدمت فيه أنه عني املضرة ويكون عني املصلحة وأما االله احلكيم الرحيم فهو العامل مبغيبات األمور وعواقبها 

فكأنه قيل أيها الناس اتركوا تقدير املواريث باملقادير اليت تستحسنها عقولكم وكونوا مطيعني ألمر اهللا يف هذه 
رها لكم فقوله وَأَبناؤُكُْم الَ َتْدُرونَ أَيُُّهْم أَقَْربُ لَكُْم َنفْعاً فَرِيَضةً  اشارة إىل ترك ما مييل اليه الطبع التقديرات اليت قد

من قسمة املواريث على الورثة وقوله فَرِيَضةً  ّمَن اللَِّه اشارة إىل وجوب االنقياد هلذه القسمة اليت قدرها الشرع 
من قوله أَيُُّهْم أَقَْرُب لَكُْم َنفْعاً وجوها األول املراد أقرب لكم نفعا يف اآلخرة قال ابن  وقضى هبا وذكروا يف املراد

عباس إن اهللا ليشفع بعضهم يف بعض فأطوعكم هللا عز وجل من األبناء واآلباء أرفعكم درجة يف اجلنة وإن كان 
قر بذلك عينه وإن كان الولد أرفع درجة من والديه الوالد أرفع درجة يف اجلنة من ولده رفع اهللا اليه ولده مبسألته لي

بذلك  رفع اهللا إليه والديه فقال الَ َتْدُرونَ أَيُُّهْم أَقَْرُب لَكُْم َنفْعاً ألن أحدمها ال يعرف أن انتفاعه يف اجلنة هبذا أكثر أم
والتربية له والذب عنه  الثاين املراد كيفية انتفاع بعضهم ببعض يف الدنيا من جهة ما أوجب من االنفاق عليه

  والثالث املراد جواز أن ميوت هذا قبل ذلك فريثه وبالضد
قوله تعاىل فَرِيَضةً  ّمَن اللَِّه هو منصوب نصب املصدر املؤكد أي فرض ذلك فرضا إن اهللا كان عليما حكيما واملعىن 

تعاىل عامل جبميع املعلومات فيكون عاملا مبا أن قسمة اهللا هلذه املواريث أوىل من القسمة اليت متيل اليها طباعكم ألنه 
يف قسمة املواريث من املصاحل واملفاسد وأنه حكيم ال يأمر إال مبا هو األصلح األحسن ومىت كان األمر كذلك 

البقرة ( كانت قسمته هلذه املواريث أوىل من القسمة اليت تريدوهنا وهذا نظري قوله للمالئكة إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ 
٣٠ (  

  فان قيل مل قال كَانَ َعِليماً َحِكيماً مع أنه اآلن كذلك
قلنا قال اخلليل اخلرب عن اهللا هبذه األلفاظ كاخلرب باحلال واالستقبال ألنه تعاىل منزه عن الدخول حتت الزمان وقال 

ان كذلك ومل يزل موصوفا هبذه سيبويه القوم ملا شاهدوا علماً وحكمة وفضال وإحساناً تعجبوا فقيل هلم إن اهللا ك
  الصفات

ا َتَركَْن ِمن َبْعِد َوِصيَّةٍ  ُيوِصنيَ َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزوَاُجكُْم إِنْ لَّْم َيكُْن لَُّهنَّ َولٌَد فَإِن كَانَ لَُهنَّ وَلٌَد فَلَكُُم الرُُّبُع ِممَّ
ْم إِن لَّمْ َيكُْن لَّكُْم وَلٌَد فَإِن كَانَ لَكُْم َولٌَد فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَركُْتم مِّن َبْعِد َوِصيَّةٍ  بَِهآ أَْو َدْينٍ َولَُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا َتَركُْت

سُُّدُس فَإِن كَاُنوا ْنُهَما الُتوُصونَ بَِهآ أَْو َدْينٍ َوإِن كَانَ َرُجلٌ يُوَرثُ كَلَالَةً  أَو امَْرأَةٌ  َولَُه أَخٌ أَْو أُْخٌت فَِلكُلِّ وَاِحٍد مِّ
  مَِّن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِليٌمأَكْثََر ِمن ذاِلَك فَُهْم ُشَركَآُء ِفى الثُّلُِث ِمن َبْعِد َوِصيَّةٍ  ُيوَصى بَِهآ أَْو َدْينٍ غَْيَر ُمضَآرٍّ َوِصيَّةً  

ك ألن الوارث إما أن يكون متصال اعلم أنه تعاىل أورد أقسام الورثة يف هذه اآليات على أحسن الترتيبات وذل
بامليت بغري واسطة أو بواسطة فان اتصل به بغري واسطة فسبب االتصال اما أن يكون هو النسب أو الزوجية 

فحصل ههنا أقسام ثالثة أشرفها وأعالها االتصال احلاصل ابتداء من جهة النسب وذلك هو قرابة الوالد ويدخل 
عاىل قدم حكم هذا القسم وثانيها االتصال احلاصل ابتداء من جهة الزوجية وهذا فيها األوالد والوالدان فاهللا ت

القسم متأخر يف الشرف عن القسم األول ألن األول ذايت وهذا الثاين عرضي والذايت أشرف من العرضي وهذا 
ري وهو املسمى بالكاللة القسم هو املراد من هذه اآلية اليت حنن اآلن يف تفسريها وثالثها االتصال احلاصل بواسطة الغ

وهذا القسم متأخر عن القسمني األولني لوجوه أحدها أن األوالد والوالدين واألزواج والزوجات ال يعرض هلم 
السقوط بالكلية وأما الكاللة فقد يعرض هلم السقوط بالكلية وثانيها أن القسمني األولني ينسب كل واحد منهما 

سب إىل امليت بواسطة والثابت ابتداء أشرف من الثابت بواسطة وثالثها أن خمالطة إىل امليت بغري واسطة والكاللة تن



االنسان بالوالدين واألوالد والزوج والزوجة أكثر وأمت من خمالطته بالكاللة وكثرة املخالطة مظنة االلفة والشفقة 
اىل ذكر مواريث الكاللة عن ذكر وذلك يوجب شدة االهتمام بأحواهلم فلهذه األسباب الثالثة وأشباهها أخر اهللا تع

  القسمني األولني فما أحسن هذا الترتيب وما أشد انطباقه على قوانني املعقوالت ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل أنه تعاىل ملا جعل يف املوجب النسيب حظ الرجل مثل حظ االنثيني كذلك جعل يف املوجب السبيب حظ 

لواحد واجلماعة سواء يف الربع والثمن والولد من ذلك الزوج ومن غريه سواء الرجل مثل حظ االنثيني واعلم أن ا
يف الرد من النصف إىل الربع أو من الربع إىل الثمن واعلم أنه ال فرق يف الولد بني الذكر واالنثى وال فرق بني 

  االبن وبني ابن االبن وال بني البنت وبني بنت االبن واهللا أعلم
الشافعي رمحه اهللا جيوز للزوج غسل زوجته وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه ال جيوز حجة الشافعي املسألة الثانية قال 

أهنا بعد املوت زوجته فيحل له غسلها بيان أهنا زوجته قوله تعاىل َولَكُْم نِْصُف َما َتَركَ أَزْواُجكُمْ مساها زوجة حال ما 
ماهلا عند موهتا فوجب أن تكون زوجة له بعد موهتا إذا أثبت للزوج نصف ماهلا عند موهتا إذا ثبت للزوج نصف 

ثبت هذا وجب أن حيل له غسلها ألنه قبل الزوجية ما كان حيل له غسلها وعند حصول الزوجية حل له غسلها 
والدوران دليل العلية ظاهرا وحجة أيب حنيفة أهنا ليست زوجته وال حيل له غسلها بيان عدم الزوجية أهنا لو كانت 

وإذا ثبت هذا وجب أن ال يثبت حل )  ٦املؤمنون ( حلل له بعد املوت وطؤها لقوله إِالَّ َعلَى أَزْواجِهِْم  زوجته
أو بدون ) غض بصرك إال عن زوجتك ( الغسل ألنه لو ثبت لثبت اما مع حل النظر وهو باطل لقوله عليه السالم 

  حل النظر وهو باطل باالمجاع
 ثبوت الزوجية وعدمها وجب الترجيح فنقول لو مل تكن زوجة لكان قوله نِْصُف َما واجلواب ملا تعارضت اآليتان يف

َتَرَك أَْزواُجكُْم جمازا ولو كانت زوجة مع أنه ال حيل وطؤها لزم التخصيص وقد ذكرنا يف أصول الفقه أن 
  التخصيص أوىل فكان الترجيح من جانبنا وكيف وقد علمنا أن يف صور كثرية حصلت

مل حيصل حل الوطء مثل زمان احليض والنفاس ومثل هنار رمضان وعند اشتغاهلا باداء الصالة املفروضة الزوجية و
واحلج املفروض وعند كوهنا يف العدة عن الوطء بالشبهة وأيضا فقد بينا يف اخلالفيات أن حل الوطء ثبت على 

لك املصاحل فعاد إىل أصل احلرمة أما حل خالف الدليل ملا فيه من املصاحل الكثرية فبعد املوت مل يبق شيء من ت
  الغسل فان ثبوته بعد املوت منشأ للمصاحل الكثرية فوجب القول ببقائه واهللا أعلم

املسألة الثالثة يف اآلية ما يدل على فضل الرجال على النساء ألنه تعاىل حيث ذكر الرجال يف هذه اآلية ذكرهم 
على سبيل املغايبة وأيضا خاطب اهللا الرجال يف هذه اآلية سبع  على سبيل املخاطبة وحيث ذكر النساء ذكرهن

مرات وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء وما أحسن ما 
  راعى هذه الدقيقة ألنه تعاىل فضل الرجال على النساء يف النصيب ونبه هبذه الدقيقة على مزيد فضلهم عليهن

فَإِن كَاُنواْ أَكْثََر ِمن قوله تعاىل َوإِن كَانَ َرُجلٌ يُوَرثُ كَلَالَةً  ءاٍن اْمَرأَةٌ  َولَُه أٌَخ أَوْ أُْخٌت فَِلكُلّ واِحٍد ّمْنُهَما السُُّدُس 
  ذاِلَك فَُهْم ُشرَكَاء ِفى الثُّلُِث مِن

م الكاللة وهم الذين ينسبون إىل امليت اعلم أن هذه اآلية يف شرح توريث القسم الثالث من أقسام الورثة وه
  بواسطة ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل كثر أقوال الصحابة يف تفسري الكاللة واختيار أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أهنا عبارة عمن سوى 
ن سوى الولد الوالدين والولد وهذا هو املختار والقول الصحيح وأما عمر رضي اهللا عنه فانه كان يقول الكاللة م

وروي أنه ملا طعن قال كنت أرى أن الكاللة من ال ولد له وأنا أستحىي أن أخالف أبا بكر الكاللة من عدا الوالد 



) صلى اهللا عليه وسلم ( والولد وعن عمر فيه رواية أخرى وهي التوقف وكان يقول ثالثة ألن يكون بينها الرسول 
واخلالفة والربا والذي يدل على صحة قول الصديق رضي اهللا عنه وجوه  لنا أحب ايل من الدنيا وما فيها الكاللة

األول التمسك باشتقاق لفظ الكاللة وفيه وجوه األول يقال كلت الرحم بني فالن وفالن إذا تباعدت القرابة ومحل 
الرجل يكل كال  فالن على فالن مث كل عنه إذا تباعد فسميت القرابة البعيدة كاللة من هذا الوجه الثاين يقال كل

وكاللة إذا أعيا وذهبت قوته مث جعلوا هذا اللفظ استعارة من القرابة احلاصلة ال من جهة الوالدة وذلك النا بينا أن 
هذه القرابة حاصلة بواسطة الغري فيكون فيها ضعف وهبذا يظهر أنه يبعد ادخال الوالدين يف الكاللة ألن انتساهبما 

ث الكاللة يف أصل اللغة عبارة عن االحاطة ومنه االكليل الحاطته بالرأس ومنه الكل إىل امليت بغري واسطة الثال
الحاطته مبا يدخل فيه ويقال تكلل السحاب إذا صار حميطا باجلوانب إذا عرفت هذا فنقول من عدا الوالد والولد 

  إمنا

ا قرية الوالدة فليست كذلك فان فيها مسوا بالكاللة ألهنم كالدائرة احمليطة باالنسان وكاالكليل احمليط برأسه أم
يتفرع البعض عن البعض ويتولد البعض من البعض كالشيء الواحد الذي يتزايد على نسق واحد وهلذا قال الشاعر 

  نسب تتابع كابراً عن كابر
  كالرمح أنبوبا على أنبوب

ت فامنا حيصل لنسبهم اتصال وإحاطة فأما القرابة املغايرة لقرابة الوالدة وهي كاالخوة واألخوات واألعمام والعما
  باملنسوب اليه فثبت هبذه الوجوه االشتقاقية أن الكاللة عبارة عمن عدا الوالدين والولد

احلجة الثانية أنه تعاىل ما ذكر لفظ الكاللة يف كتابه إال مرتني يف هذه السورة أحدمها يف هذه اآلية والثاين يف آخر 
النساء ( ُيفْتِيكُْم ِفى الْكَلَالَةِ  إِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه َولٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما َتَرَك السورة وهو قوله قُلِ اللَُّه 

واحتج عمر بن اخلطاب هبذه اآلية على أن الكاللة من ال ولد له فقط قال ألن املذكور ههنا يف تفسري )  ١٧٦
ذه اآلية تدل على أن الكاللة من ال ولد له وال والد وذلك ألن اهللا تعاىل الكاللة هو أنه ليس له ولد إال أنا نقول ه

حكم بتوريث االخوة واألخوات حال كون امليت كاللة وال شك أن االخوة واألخوات ال يرثون حال وجود 
  األبوين فوجب أن ال يكون امليت كاللة حال وجود األبوين

الدين يف اآليات املتقدمة مث أتبعها بذكر الكاللة وهذا الترتيب يقتضي احلجة الثانية انه تعاىل ذكر حكم الولد والو
  أن تكون الكاللة من عدا الوالدين والولد

  احلجة الرابعة قول الفرزدق ورثتم قناة امللك ال عن كاللة
  عن ابين مناف عبد مشس وهاشم

عن آبائهم وهذا يوجب أن ال يكون دل هذا البيت على أهنم ما ورثوا امللك عن الكاللة ودل على أهنم ورثوها 
  األب داخال يف الكاللة واهللا أعلم

املسألة الثانية الكاللة قد جتعل وصفا للوارث وللمورث فاذا جعلناها وصفا للوارث فاملراد من سوى األوالد 
ا اللفظ والوالدين واذا جعلناها وصفا للمورث فاملراد الذي يرثه من سوى الوالدين واألوالد أما بيان أن هذ

صلى اهللا ( مستعمل يف الوارث فالدليل عليه ما روى جابر قال مرضت مرضاً أشفيت منه على املوت فأتاين النيب 
فقلت يا رسول اهللا إين رجل ال يرثين إال كاللة وأراد به أنه ليس له والد وال ولد وأما أنه مستعمل يف ) عليه وسلم 

ان معناه أنكم ما ورثتم امللك عن األعمام بل عن اآلباء فسمى العم املورث فالبيت الذي رويناه عن الفرزدق ف
كاللة وهو ههنا مورث ال وارث إذا عرفت هذا فنقول املراد من الكاللة يف هذه اآلية امليت الذي ال خيتلف 



لف حاله الوالدين والولد ألن هذا الوصف إمنا كان معترباً يف امليت الذي هو املورث ال يف الوارث الذي ال خيت
  بسب أن له ولدا أو والدا أم ال

  املسألة الثالثة يقال رجل كاللة وامرأة كاللة وقوم كاللة ال يثىن وال جيمع ألنه مصدر كالداللة والوكالة
إذا عرفت هذا فنقول إذا جعلناها صفة للوارث أو املورث كان مبعىن ذي كاللة كما يقول فالن من قرابيت يريد من 

  وجيوز أن يكون صفة كاهلجاجة والفقاقة لألمحق) الكشاف ( صاحب ذوي قرابيت قال 

املسألة الرابعة قوله ُيوَرثُ فيه احتماالن األول أن يكون ذلك مأخوذاً من ورثه الرجل يرثه وعلى هذا التقدير يكون 
كاللة الرجل هو املوروث منه ويف انتصاب كاللة وجوه أحدها النصب على احلال والتقدير يورث حال كونه 

والكاللة مصدر وقع موقع احلال تقديره يورث متكلل النسب وثانيها أن يكون قوله ُيوَرثُ صفة لرجل و كَلَالَةً  
  خرب كان والتقدير وإن كان رجل يورث منه كاللة وثالثها أن يكون مفعوال له أي يورث ألجل كونه كاللة

ن أورث يورث وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الوارب االحتمال الثاين يف قوله يُوَرثُ أن يكون ذلك مأخوذا م
  وانتصاب كاللة على هذا التقدير أيضا يكون على الوجوه املذكورة

  املسألة اخلامسة قرأ احلسن وأبو رجاء العطاردي يورث ويورث بالتخفيف والتشديد على الفاعل
  َما السُُّدُس ففيه مسألتانأما قوله تعاىل َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُلّ واِحٍد ّمْنُه

رجل املسألة األوىل ههنا سؤال وهو أنه تعاىل قال َوإِن كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَلَالَةً  أَو امَْرأَةٌ  مث قال َولَُه أٌَخ فكىن عن ال
  وما كىن عن املرأة فما السبب فيه

جاز إسناد التفسري إىل أيهما أريد وجيوز ) بأو ( واجلواب قال الفراء هذا جائز فانه إذا جاء حرفان يف معىن واحد 
إسناده إليهما أيضا تقول من كان له أخ أو أخت فليصله يذهب إىل األخ أو فليصلها يذهب إىل األخت وإن قلت 

  فليصلهما جاز أيضا
قاص املسألة الثانية أمجع املفسرون ههنا على أن املراد من األخ واألخت األخ واألخت من األم وكان سعد بن أيب 

النساء ( يقرأ وله أخ أو أخت من أم وإمنا حكموا بذلك ألنه تعاىل قال يف آخر السورة قُلِ اللَُّه يُفِْتيكُْم ِفى الْكَلَالَةِ  
فأثبت لألختني الثلثني ولالخوة كل املال وههنا أثبت لالخوة واألخوات الثلث فوجب أن يكون املراد من )  ١٧٦

خوة واألخوات يف تلك اآلية فاملراد ههنا االخوة واألخوات من األم فقط وهناك االخوة واألخوات ههنا غري اال
  االخوة واألخوات من األب واألم أو من األب

  وفيه مسائل)  ١١النساء ( مث قال تعاىل ِمن َبْعِد َوِصيَّةٍ  ُيوِصى بَِها 
ي بعض أريد ومما يوافق هذه اآلية من املسألة األوىل اعلم أن ظاهر هذه اآلية يقتضي جواز الوصية بكل املال وبأ

ما حق امرىء مسلم له مال ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( األحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا 
فهذا احلديث أيضا يدل على االطالق يف الوصية كيف ) يوصى به مث متضي عليه ليلتان إال ووصيته مكتوبة عنده 

العمومات خمصوصة من وجهني األول يف قدر الوصية فانه ال جيوز الوصية بكل املال بداللة أريد إال أنا نقول هذه 
القرآن والسنة أما القرآن فاآليات الدالة على املرياث جممال ومفصال أما اجململ فقوله تعاىل َحِسيباً لّلّرجَالِ َنصيِبٌ 

لوم أن الوصية بكل املال تقتضي نسخ هذا النص وأما املفصل فهي ومع)  ٧النساء ( ّممَّا َتَرَك الْواِلداِن َواالْقَْرُبونَ 
ويدل عليه أيضا قوله تعاىل َولَْيْخشَ الَِّذيَن لَْو َتَركُواْ )  ١١النساء ( آيات املواريث كقوله لِلذَّكَرِ ِمثْلُ َحِظ االْْنثََيْينِ 

  وأما السنة فهي احلديث املشهور يف هذا الباب وهو)  ٩ء النسا( ِمْن َخلِْفهِْم ذُّريَّةً  ِضَعافاً َخافُواْ َعلَيْهِْم 



الثلث والثلث كثري إنك ان تترك ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون ( قوله عليه الصالة والسالم 
  )الناس 

لنقصان واعلم أن هذا احلديث يدل على أحكام أحدها أن الوصية غري جائزة يف أكثر من الثلث وثانيها أن األوىل ا
وثالثها أنه إذا ترك القليل من املال وورثته فقراء فاألفضل له أن ال يوصي بشيء ) والثلث كثري ( عن الثلث لقوله 

ورابعها فيه داللة ) ان تترك ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ( لقوله عليه الصالة والسالم 
  له وارث ألن املنع منه ألجل الورثة فعند عدمهم وجب اجلواز على جواز الوصية جبميع املال إذا مل يكن

( الوجه الثاين ختصيص عموم هذه اآلية يف املوصى له وذلك ألنه ال جيوز الوصية لوارث قال عليه الصالة والسالم 
  )أال ال وصية لوارث 

إخراجهما من التركة وقال أبو  املسألة الثانية قال الشافعي رمحة اهللا عليه إذا أخر الزكاة واحلج حىت مات جيب
حنيفة رضي اهللا عنه ال جيب حجة الشافعي أن الزكاة الواجبة واحلج الواحب دين فيجب اخراجه هبذه اآلية وإمنا 
قلنا إنه دين ألن اللغة تدل عليه والشرع أيضاً يدل عليه أما اللغة فهو أن الدين عبارة عن األمر املوجب لالنقياد 

شهورة يا من دانت له الرقاب أي انقادت وأما الشرع فألنه روي أن اخلثعمية ملا سألت الرسول قيل يف الدعوات امل
أرأيت لو كان على أبيك دين ( عن احلج الذي كان على أبيها فقال عليه الصالة والسالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

إذا ثبت أنه دين وجب ) أن يقضي  فقضيته أكان جيزىء فقالت نعم فقال عليه الصالة والسالم فدين اهللا أحق
ق تقدميه على املرياث لقوله تعاىل ِمن بَْعِد َوِصيَّةٍ  ُيوَصى بَِها أَْو َدْينٍ قال أبو بكر الرازي املذكور يف اآلية الدين املطل

  مسى احلج دينا هللا واالسم املطلق ال يتناول املقيد) صلى اهللا عليه وسلم ( والنيب 
ركاكة ألنه ملا ثبت أن هذا دين وثبت حبكم اآلية أن الدين مقدم على املرياث لزم املقصود ال قلنا هذا يف غاية ال

  حمالة وحديث االطالق والتقييد كالم مهمل ال يقدح يف هذا املطلوب واهللا أعلم
  املسألة الثالثة اعلم أن قوله تعاىل غَْيَر ُمضَاّر نصب على احلال أي يوصى هبا وهو غري مضار لورثته

واعلم أن الضرار يف الوصية يقع على وجوه أحدها أن يوصي بأكثر من الثلث وثانيها أن يقر بكل ماله أو ببعضه 
ألجنيب وثالثها أن يقر على نفسه بدين ال حقيقة له دفعا للمرياث عن الورثة ورابعها أن يقر بأن الدين الذي كان له 

يئاً بثمن خبمس أو يشتري شيئاً بثمن غال كل ذلك لغرض على غريه قد استوفاه ووصل اليه وخامسها أن يبيع ش
أن ال يصل املال إىل الورثة وسادسها أن يوصي بالثلث ال لوجه اهللا لكن لغرض تنقيص حقوق الورثة فهذا هو وجه 

  االضرار يف الوصية
ن الربع وألن واعلم أن العلماء قالوا األوىل أن يوصى بأقل من الثلث قال علي ألن أوصي باخلمس أحب إىل م

ومل يوص ) صلى اهللا عليه وسلم ( أوصي بالربع أحب إيل من أن أوصي بالثلث وقال النخعي قبض رسول اهللا 
  وقبض أبو بكر فوصى فان أوصى االنسان فحسن وإن مل يوص فحسن أيضا

ماله قليال ويف واعلم أن ألوىل باالنسان أن ينظر يف قدر ما خيلف ومن خيلف مث جيعل وصيته حبسب ذلك فان كان 
  الورثة كثرة مل يوص وإن كان يف املال كثرة أوصى حبسب املال وحبسب حاجتهم بعده يف القلة والكثرة واهللا أعلم

املسألة الرابعة روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال االضرار يف الوصية من الكبائر واعلم أنه يدل على ذلك القرآن 
قال ابن عباس يف )  ١٣النساء ( عاىل ِتلْكَ ُحُدودُ اللَِّه َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه والسنة واملعقول أما القرآن فقوله ت

قال يف الوصية وأما السنة فروى عكرمة عن ابن عباس قال قال )  ١٤النساء ( الوصية َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه 
وعن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال ) الكبائر  االضرار يف الوصية من) ( صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 



ان الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة سبعني سنة وجار يف وصيته ختم له بشر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قال رسول اهللا 
عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعني سنة فيعدل يف وصيته فيختم له خبري عمله فيدخل اجلنة 

ومعلوم ان الزيادة يف الوصية ) من قطع مرياثا فرضه اهللا قطع اهللا مرياثه من اجلنة ( ال عليه الصالة والسالم وق) 
قطع من املرياث وأما املعقول فهو أن خمالفة أمر اهللا عند القرب من املوت يدل على جراءة شديدة على اهللا تعاىل 

  كبائرومترد عظيم عن االنقياد لتكاليفه وذلك من أكرب ال
  مث قال تعاىل َوِصيَّةً  ّمَن اللَِّه وفيه سؤاالن

  السؤال األول كيف انتصاب قوله َوِصيَّةٍ 
)  ١١النساء ( واجلواب فيه من وجوه األول أنه مصدر مؤكد أي يوصيكم اهللا بذلك وصية كقوله فَرِيَضةً  ّمَن اللَِّه 

أي ال تضار وصية اهللا يف أن الوصية جيب أن ال تزاد على )  ١٢النساء ( الثاين أن تكون منصوبة بقوله غَْيَر ُمضَاّر 
الثلث الثالث أن يكون التقدير وصية من اهللا باألوالد وأن ال يدعهم عالة يتكففون وجوه الناس بسبب االسراف يف 

  الوصية وينصر هذا الوجه قراءة احلسن غري مضار وصية باالضافة
  وىل فَرِيَضةً  ّمَن اللَِّه وخامتة هذه اآلية َوِصيَّةً  ّمَن اللَِّهالسؤال الثاين مل جعل خامتة اآلية األ

اجلواب ان لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصية فختم شرح مرياث األوالد بذكر الفريضة وختم شرح مرياث 
األوالد الكاللة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل وان كان واجب الرعاية إال أن القسم األول وهو رعاية حال 

أوىل مث قال َواللَُّه َعِليٌم َحِليمٌ أي عليم مبن جار أو عدل يف وصيته َحِليٌم على اجلائر ال يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد 
  واهللا أعلم

َن ِفيَها َوذاِلَك الْفَْوزُ الَْعظِيمُ ِتلَْك ُحدُوُد اللَِّه َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االٌّ ْنَهُر خَاِلِدي
  َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه وََيَتَعدَّ ُحُدوَدهُ ُيْدِخلُْه َناراً خَاِلداً ِفيَها َولَُه َعذَاٌب مُّهٌِني

  يف اآلية مسائل
با عن املعصية فقال ِتلْكَ املسألة األوىل أنه تعاىل بعد بيان سهام املواريث ذكر الوعد والوعيد ترغيبا يف الطاعة وترهي

  ُحُدوُد اللَِّه وفيه حبثان
  البحث األول ان قوله ِتلَْك إشارة إىل ماذا فيه قوالن األول أنه إشارة إىل أحوال املواريث

القول الثاين أنه إشارة اىل كل ما ذكره من أول السورة اىل ههنا من بيان أموال األيتام وأحكام األنكحة وأحوال 
و قول األصم حجة القول األول أن الضمري يعود اىل أقرب املذكورات وحجة القول الثاين أن عوده املواريث وه

  اىل األقرب إذا مل مينع من عوده اىل األبعد مانع يوجب عوده اىل الكل
حدود  البحث الثاين أن املراد حبدود اهللا املقدرات اليت ذكرها وبينها وحد الشيء طرفه الذي ميتاز به عن غريه ومنه

الدار والقول الدال على حقيقة الشيء يسمى حداً له ألن ذلك القول مينع غريه من الدخول فيه وغريه هو كل ما 
  سواه

 املسألة الثانية قال بعضهم قوله َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه وقوله َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه خمتص مبن أطاع أو عصى يف
كورة يف هذه السورة وقال احملققون بل هو عام يدخل فيه هذا وغريه وذلك ألن اللفظ عام هذه التكاليف املذ

فوجب أن يتناول الكل أقصى ما يف الباب ان هذا العام إمنا ذكر عقيب تكاليف خاصة إال أن هذا القدر ال يقتضي 
ول احذر خمالفيت ومعصييت ختصيص العموم أال ترى أن الوالد قد يقبل على ولده ويوخبه يف أمر خمصوص مث يق

  ويكون مقصوده منعه من معصيته يف مجيع األمور فكذا ههنا واهللا أعلم



  املسألة الثالثة قرأ نافع وابن عامر إِنَّا أَعَْتدَْنا ِللظَّاِلِمَني نَاًرا بالنون يف احلرفني والباقون بالياء
  لَاكُْم مث قال َسُنلِْقى بالنونأما األول فعلى طريقة االلتفات كما يف قوله َبلِ اللَُّه َمْو

  وأما الثاين فوجهه ظاهر
املسألة الرابعة ههنا سؤال وهو أن قوله ُيْدِخلُْه جَنَّاٍت إمنا يليق بالواحد مث قوله بعد ذلك خَاِلِديَن ِفيَها إمنا يليق 

  باجلمع فكيف التوفيق بينهما
  رد يف اللفظ مجع يف املعىن فلهذا صح الوجهانيف قوله َوَمن ُيِطعِ اللََّه مف) من ( اجلواب أن كلمة 

  والتقدير ندخله خالدا يف النار) ندخله ( على احلال من اهلاء يف ) وخالدا ) ( خالدين ( املسألة اخلامسة انتصب 
ن املسألة السادسة قالت املعتزلة هذه اآلية تدل على أن فساق أهل الصالة يبقون خملدين يف النار وذلك ألن قوله َوَم

  َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه َوَيتََعدَّ ُحدُوَدُه إما أن يكون خمصوصا مبن تعدى يف احلدود اليت

سبق ذكرها وهي حدود املواريث أو يدخل فيها ذلك وغريه وعلى التقديرين يلزم دخول من تعدى يف املواريث يف 
لصالة فدلت هذه اآلية على القطع هذا الوعيد وذلك عام فيمن تعدى وهو من أهل الصالة أو ليس من أهل ا

بالوعيد وعلى ان الوعيد خملد وال يقال هذا الوعيد خمتص مبن تعدى حدود اهللا وذلك ال يتحقق إال يف حق الكافر 
فانه هو الذي تعدى مجيع حدود اهللا فانا نقول هذا مدفوع من وجهني األول انا لو محلنا هذه اآلية على تعدي مجيع 

ية عن الفائدة ألن اهللا تعاىل هنى عن اليهودية والنصرانية واجملوسية فتعدى مجيع حدوده هو أن حدود اهللا خرجت اآل
يترك مجيع هذه النواهي وتركها إمنا يكون بأن يأيت اليهودية واجملوسية والنصرانية معا وذلك حمال فثبت أن تعدى 

ن كوهنا مفيدة فعلمنا ان املراد منه أي حد كان مجيع حدود اهللا حمال فلو كان املراد من اآلية ذلك خلرجت اآلية ع
من حدود اهللا الثاين هو أن هذه اآلية مذكورة عقيب آيات قسمة املواريث فيكون املراد من قوله َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه 
تزلة تعدى حدود اهللا يف األمور املذكورة يف هذه اآليات وعلى هذا التقدير يسقط هذا السؤال هذا منتهى تقرير املع

وقد ذكرنا هذه املسألة على سبيل االستقصاء يف سورة البقرة وال بأس بأن نعيد طرفا منها يف هذا املوضع فنقول 
أمجعنا على أن هذا الوعيد خمتص بعدم التوبة ألن الدليل دل على انه إذا حصلت التوبة مل يبق هذا الوعيد فكذا 

م الداللة على حصول العف امتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول جيوز أن يكون مشروطا بعدم العفو فان بتقدير قيا
العفو وحنن قد ذكرنا الدالئل الكثرية على حصول العفو مث نقول هذا العموم خمصوص بالكافر ويدل عليه وجهان 

ح يف معرض الشرط تفيد العموم قلتم الدليل عليه أنه يص) من ( األول انا إذا قلنا لكم ما الدليل على أن كلمة 
االستثناء منه واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لدخل فيه فنقول ان صح هذا الدليل فهو يدل على أن قوله َوَمن 
َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه خمتص بالكافر ألن مجيع املعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظ فيقال ومن يعص اهللا ورسوله إال 

ثناء إخراج ما لواله لدخل فهذا يقتضي أن قوله َوَمن َيْعصِ اللََّه يف مجيع أنواع يف الكفر واال يف الفسق وحكم االست
املعاصي والقبائح وذلك ال يتحقق إال يف حق الكافر وقوله االتيان جبميع املعاصي حمال ألن االتيان باليهودية 

شرعي وعلى هذا التقدير يسقط  والنصرانية معا حمال فنقول ظاهر اللفظ يقتضي العموم إال إذا قام خمصص عقلي أو
  سؤاهلم ويقوى ما ذكرناه

الوجه الثاين يف بيان أن هذه اآلية خمتصة بالكافر أن قوله َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه يفيد كونه فاعال للمعصية والذنب 
ب محله على الكفر وقوله وقوله َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدهُ لو كان املراد منه عني ذلك للزم التكرار وهو خالف األصل فوج

  بأنا حنمل هذه اآلية على تعدي احلدود املذكورة يف املواريث
قلنا هب أنه كذلك إال أنه يسقط ما ذكرناه من السؤال هبذا الكالم ألن التعدي يف حدود املواريث تارة يكون بأن 



ن بأن يعتقد أهنا واقعة ال على وجه يعتقد أن تلك التكاليف واألحكام حق وواجبة القبول إال أنه يتركها وتارة يكو
احلكمة والصواب فيكون هذا هو الغاية يف تعدي احلدود وأما األول فال يكاد يطلق يف حقه أنه تعدى حدود اهللا 

وإال لزم وقوع التكرار كما ذكرناه فعلمنا أن هذا الوعيد خمتص بالكافر الذي ال يرضى مبا ذكره اهللا يف هذه اآلية 
يث فهذا ما خيتص هبذه اآلية من املباحث وأما بقية األسئلة فقد تقدم ذكرها يف سورة البقرة واهللا من قسمة املوار

  أعلم

كُوُهنَّ ِفى الُْبُيوتِ َحتَّى َواللَاِتى يَأِْتَني الْفَاِحَشةَ  ِمن نِّسَآِئكُْم فَاسَْتْشهِدُواْ َعلَْيهِنَّ أَْرَبعةً  مِّْنكُْم فَإِن شَهُِدواْ فَأَْمِس
  َتَوفَّاُهنَّ الَْمْوتُ أَْو َيْجَعلَ اللَُّه لَُهنَّ سَبِيالًَي

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف اآليات املتقدمة األمر باالحسان اىل النساء ومعاشرهتن باجلميل وما يتصل هبذا الباب ضم 
يف أمر آخرهتن وأيضا  اىل ذلك التغليظ عليهن فيما يأتينه من الفاحشة فان ذلك يف احلقيقة إحسان إليهن ونظر هلن

ففيه فائدة أخرى وهو أن ال جيعل أمر اهللا الرجال باالحسان إليهن سببا لترك إقامة احلدود عليهن فيصري ذلك سببا 
لوقوعهن يف أنواع املفاسد واملهالك وأيضا فيه فائدة ثالثة وهي بيان أن اهللا تعاىل كما يستويف خللقه فكذلك يستويف 

كامه حماباة وال بينه وبني أحد قرابة وأن مدار هذا الشرع االنصاف واالحتراز يف كل باب عليهم وأنه ليس يف أح
  عن طريف االفراط والتفريط فقال وَاللَاِتى َيأِْتنيَ الْفَاِحَشةَ  ِمن ّنَساِئكُْم ويف اآلية مسائل

لوايت واللوات قال أبو بكر االنباري لغات الاليت والالت وال) اليت ( املسألة األوىل الاليت مجع اليت وللعرب يف مجع 
العرب تقول يف اجلمع من غري احليوان اليت ومن احليوان الاليت كقوله أَمْوالَكُمُ الَِّتى جََعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياماً وقال يف 

يس كذلك هذه الاليت والالئي والفرق هو أن اجلمع من غري احليوان سبيله سبيل الشيء الواحد وأما مجع احليوان فل
بل كل واحدة منها غري متميزة عن غريها خبواص وصفات فهذا هو الفرق ومن العرب من يسوي بني البابني فيقول 

  ما فعلت اهلندات اليت من أمرها كذا وما فعلت األثواب اليت من قصتهن كذا واألول هو املختار
مرمي ( تيت أمرا قبيحا أي فعلته قال تعاىل لَقَْد جِئِْت َشيْئاً فَرِّياً املسألة الثانية قوله َيأِْتَني الْفَاِحَشةَ  أي يفعلنها يقال أ

ويف التعبري عن االقدام على الفواحش هبذه العبارة لطيفة وهي أن اهللا )  ٨٩مرمي ( وقال لَقَْد جِئُْتْم شَْيئاً إِّداً )  ٢٧
على فعلها بل املكلف كأنه ذهب اليها من عند تعاىل ملا هنى املكلف عن فعل هذه املعاصي فهو تعاىل ال يعني املكلف 

نفسه واختارها مبجرد طبعه فلهذه الفائدة يقال إنه جاء إىل تلك الفاحشة وذهب اليها إال أن هذه الدقيقة ال تتم إال 
على قول املعتزلة ويف قراءة ابن مسعود يأتني بالفاحشة وأما الفاحشة فهي الفعلة القبيحة وهي مصدر عند أهل 

ة كالعاقبة يقال فحش الرجل يفحش فحشا وفاحشة وأفحش إذا جاء بالقبيح من القول أو الفعل وأمجعوا على اللغ
  أن الفاحشة ههنا الزنا وإمنا أطلق على الزنا اسم الفاحشة لزيادهتا يف القبح على كثري من القبائح

  فان قيل الكفر أقبح منه وقتل النفس أقبح منه وال يسمى ذلك فاحشة
  لسبب يف ذلك أن القوى املدبرة لبدن االنسان ثالثة القوة الناطقة والقوة الغضبية والقوةقلنا ا

الشهوانية ففساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشبههما وفساد القوة الغضبية هو القتل والغضب وما 
القوى الثالثة القوة الشهوانية  يشبههما وفساد القوة الشهوانية هو الزنا واللواط والسحق وما أشبهها وأخس هذه

  فال جرم كان فسادها أخس أنواع الفساد فلهذا السبب خص هذا العمل بالفاحشة واهللا أعلم مبراده
أة إذا املسألة الثالثة يف املراد بقوله َواللَاِتى َيأِْتَني الْفَاِحَشةَ  ِمن ّنَساِئكُْم قوالن األول املراد منه الزنا وذلك ألن املر

إىل الزنا فال سبيل ألحد عليها إال بأن يشهد أربعة رجال مسلمون على أهنا ارتكبت الزنا فاذا شهدوا عليها نسبت 



  أمسكت يف بيت حمبوسة إىل أن متوت أو جيعل اهللا هلن سبيال وهذا قول مجهور املفسرين
نيَ الْفَاِحَشةَ  السحاقات وحدهن احلبس إىل والقول الثاين وهو اختيار أيب مسلم األصفهاين أن املراد بقوله وَاللَاِتى َيأِْت

أهل اللواط وحدمها األذى بالقول والفعل واملراد باآلية )  ١٦النساء ( املوت وبقوله َواللَّذَانَ يَأِْتيَانَِها مِنكُْم 
م عليه املذكورة يف سورة النور الزنا بني الرجل واملرأة وحده يف البكر اجللد ويف احملصن الرجم واحتج ابو مسل
ْم خمصوص بوجوه األول أن قوله َواللَاِتى َيأِْتنيَ الْفَاِحَشةَ  ِمن ّنَساِئكُْم خمصوص بالنسوان وقوله وَاللَّذَانَ َيأِْتَيانَِها ِمنكُ

  بالرجال ألن قوله وَاللَّذَانَ تثنية الذكور
  نه غلب لفظ املذكرفان قيل مل ال جيوز أن يكون املراد بقوله وَاللَّذَانَ الذكر واألنثى إال أ

قلنا لو كان كذلك ملا أفرد ذكر النساء من قبل فلما أفرد ذكرهن مث ذكر بعد قوله وَاللَّذَانَ َيأِْتَيانَِها ِمنكُْم سقط هذا 
االحتمال الثاين هو أن على هذا التقدير ال حيتاج إىل التزام النسخ يف شيء من اآليات بل يكون حكم كل واحدة 

وعلى التقدير الذي ذكرمت حيتاج إىل التزام النسخ فكان هذا القول أوىل والثالث أن على الوجه  منها باقيا مقرراً
فيفضي إىل  الذي ذكرمت يكون قوله َواللَاِتى َيأِْتنيَ الْفَاِحَشةَ  يف الزنا وقوله وَاللَّذَانَ َيأِْتَيانَِها ِمنكُْم يكون أيضا يف الزنا

لواحد مرتني وإنه قبيح وعلى الوجه الذي قلناه ال يفضي إىل ذلك فكان أوىل تكرار الشيء الواحد يف املوضع ا
الرابع أن القائلني بأن هذه اآلية نزلت يف الزنا فسروا قوله أَْو َيجَْعلَ اللَُّه لَُهنَّ َسبِيالً بالرجم واجللد والتغريب وهذا 

وأما )  ٢٨٦البقرة ( كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت ال يصح ألن هذه األشياء تكون عليهن ال هلن قال تعاىل لََها َما 
حنن فانا نفسر ذلك بأن يسهل اهللا هلا قضاء الشهوة بطريق النكاح مث قال أبو مسلم ومما يدل على صحة ما ذكرناه 

واحتجوا ) ان إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت املرأة املرأة فهما زانيت) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قوله 
على إبطال كالم أيب مسلم بوجوه األول أن هذا قول مل يقله أحد من املفسرين املتقدمني فكان باطال والثاين أنه 

وهذا يدل على ) قد جعل اهللا هلن سبيال الثيب ترجم والبكر جتلد ( روي يف احلديث أنه عليه الصالة والسالم قال 
الث أن الصحابة اختلفوا يف أحكام اللواط ومل يتمسك أحد منهم هبذه اآلية فعدم أن هذه اآلية نازلة يف حق الزناة الث

  متسكهم هبا مع شدة احتياجهم إىل نص يدل على هذا احلكم من أقوى الدالئل على أن هذه اآلية ليست يف اللواطة
ين وألنا بينا يف أصول واجلواب عن األول أن هذا امجاع ممنوع فلقد قال هبذا القول جماهد وهو من أكابر املفسر

  الفقه أن استنباط تأويل جديد يف اآلية مل يذكره املتقدمون جائز

  واجلواب عن الثاين أن هذا يقتضي نسخ القرآن خبرب الواحد وإنه غري جائز
واجلواب عن الثالث أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام احلد على اللوطي وليس يف هذه اآلية داللة على ذلك بالنفي 

  باالثبات فلهذا مل يرجعوا إليها وال
املسألة الرابعة زعم مجهور املفسرين أن هذه اآلية منسوخة وقال أبو مسلم إهنا غري منسوخة أما املفسرون فقد بنوا 

هذا على أصلهم وهو أن هذه اآلية يف بيان حكم الزنا ومعلوم أن هذا احلكم مل يبق وكانت اآلية منسوخة مث 
اختلفوا أيضا على قولني فاألول أن هذه اآلية صارت منسوخة باحلديث وهو ما روى عبادة بن  القائلون هبذا القول
خذوا عين خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال البكر بالبكر والثيب ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصامت أن النيب 

سوخا بقوله تعاىل الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى مث ان هذا احلديث صار من) بالثيب البكر جتلد وتنفى والثيب جتلد وترجم 
وعلى هذا الطريق يثبت أن القرآن قد ينسخ بالسنة وأن السنة )  ٢النور ( فَاْجِلُدواْ كُلَّ َواِحٍد ّمْنُهَما ِماْئَةَ  َجلَْدةٍ  

  قد تنسخ بالقرآن خالف قول الشافعي ال ينسخ واحد منهما باآلخر
  رت منسوخة بآية اجللدوالقول الثاين أن هذه اآلية صا



واعلم أن أبا بكر الرازي لشدة حرصه على الطعن يف الشافعي قال القول األول أوىل ألن آية اجللد لو كانت 
متقدما على آية اجللد وعلى هذا ) خذوا عين ( فائدة فوجب أن يكون قوله ) خذوا عين ( متقدمة على قوله 

ون احلديث منسوخا بآية اجللد فحينئذ ثبت أن القرآن والسنة قد التقدير تكون آية احلبس منسوخة باحلديث ويك
  ينسخ كل واحد منهما باآلخر

واعلم أن كالم الرازي ضعيف من وجهني األول ما ذكره أبو سليمان اخلطايب يف معامل السنن فقال مل حيصل النسخ 
نَّ ِفى الُْبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ الَْمْوتُ أَْو َيْجَعلَ يف هذه اآلية وال يف هذا احلديث ألبتة وذلك ألن قوله تعاىل فَأَْمِسكُوُه

اللَُّه لَُهنَّ سَبِيالً يدل على أن امساكهن يف البيوت ممدود إىل غاية أن جيعل اهللا هلن سبيال وذلك السبيل كان جممال 
ار هذا احلديث بياناً لتلك اآلية ص) خذوا عين الثيب ترجم والبكر جتلد وتنفى ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فلما قال 

 ٢النور ( ةٍ  ال ناسخا هلا وصار أيضا خمصصا لعموم قوله تعاىل الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى فَاْجِلُدواْ كُلَّ َواِحٍد ّمْنُهَما ِماْئَةَ  َجلَْد
بوقوع النسخ مراراً  ومن املعلوم أن جعل هذا احلديث بيانا الحدى اآليتني وخمصصا لآلية األخرى أوىل من احلكم) 

وكيف وآية احلبس جمملة قطعا فانه ليس يف اآلية ما يدل على أن ذلك السبيل كيف هو فال بد هلا من املبني وآية 
اجللد خمصوصة وال بد هلا من املخصص فنحن جعلنا هذا احلديث مبينا آلية احلبس خمصصا آلية اجللد وأما على قول 

من ثالثة أوجه األول آية احلبس صارت منسوخة بدالئل الرجم فظهر أن الذي أصحاب أيب حنيفة فقد وقع النسخ 
  قلناه هو احلق الذي ال شك فيه

فلم ) خذوا عين ( الوجه الثاين يف دفع كالم الرازي انك تثبت أنه ال جيوز أن تكون آية اجللد متقدمة على قوله 
صلى اهللا ( يقال إنه ملا نزلت هذه اآلية ذكر الرسول  قلت انه جيب أن تكون هذه اآلية متأخرة عنه ومل ال جيوز أن

ذلك وتقديره أن قوله الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى فَاْجِلُدواْ كُلَّ َواِحٍد ّمْنُهَما ِماْئَةَ  َجلَْدةٍ  خمصوص باالمجاع يف ) عليه وسلم 
كثر املعتزلة ملا أنه يوهم حق الثيب املسلم وتأخري بيان املخصص عن العام املخصوص غري جائز عندك وعند أ

إمنا قال ذلك مقارنا لنزول قوله الزَّانَِيةُ  ) صلى اهللا عليه وسلم ( التلبيس واذا كان كذلك فثبت أن الرسول 
َوالزَّانِى فَاْجِلدُواْ كُلَّ وَاِحٍد ّمْنُهَما مِاْئَةَ  َجلَْدةٍ  وعلى هذا التقدير سقط قولك ان احلديث كان متقدما على آية 

  جللد هذا كله تفريع على قول من يقول هذه اآلية أعين آية احلبس نازلة يف حق الزناةا

فثبت أن على هذا القول مل يثبت الدليل كوهنا منسوخة وأما على قول أيب مسلم األصفهاين فظاهر أهنا غري منسوخة 
  واهللا أعلم

  يهم سؤاالتاملسألة اخلامسة القائلون بأن هذه اآلية نازلة يف الزنا يتوجه عل
  السؤال األول ما املراد من قوله ّمن نَِّساِئكُُم

وقوله ّمن نَِّساِئكُمُ )  ٣اجملادلة ( اجلواب فيه وجوه أحدها املراد من زوجاتكم كقوله َوالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمن ّنَساِئهِْم 
( ئر كقوله َواسَْتشْهُِدواْ َشهِيَدْينِ ّمن ّرَجاِلكُْم وثانيها من نسائكم أي من احلرا)  ٢٣النساء ( اللَّاِتى َدَخلُْتْم بِهِنَّ 

والغرض بيان أنه ال حد على االماء وثالثها من نسائكم أي من املؤمنات ورابعها من نسائكم أي من )  ٢٨٢البقرة 
  الثيبات دون األبكار

  السؤال الثاين ما معىن قوله فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفى الُْبُيوِت
وسات يف بيوتكم واحلكمة فيه ان املرأة إمنا تقع يف الزنا عند اخلروج والربوز فاذا حبست يف اجلواب فخلدوهن حمب

  البيت مل تقدر على الزنا وإذا استمرت على هذه احلالة تعودت العفاف والفرار عن الزنا
  ر أو مييتهن املوتالسؤال الثالث ما معىن َيَتَوفَّاُهنَّ الَْمْوُت واملوت والتويف مبعىن واحد فصار يف التقدي



قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَكُ  ٣٨النحل ( اجلواب جيوز أن يراد حىت يتوفاهن مالئكة املوت كقوله الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ  
  أو حىت يأخذهن املوت ويستويف أرواحهن)  ١١السجدة ( الَْمْوِت 

قد جعل اهللا ( ُه لَُهنَّ سَبِيالً باحلديث وهو قوله عليه الصالة والسالم السؤال الرابع انكم تفسرون قوله أَْو َيْجَعلَ اللَّ
وهذا بعيد ألن هذا السبيل عليها ال هلا فان الرجم ال شك أنه أغلظ من ) هلن سبيال البكر جتلد والثيب ترجم 

  احلبس
اهللا هلن سبيال الثيب بالثيب خذوا عين قد جعل ( واجلواب أن النيب عليه الصالة والسالم فسر السبيل بذلك فقال 
السبيل ) صلى اهللا عليه وسلم ( وملا فسر الرسول ) جلد مائة ورجم باحلجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 

  بذلك وجب القطع بصحته وأيضا له وجه يف اللغة فان املخلص من الشيء هو سبيل له سواء كان أخف أو أثقل
 )١٦ (  

  انَِها ِمنكُْم فَأاذُوُهَما فَإِن تَاَبا وَأَصْلََحا فَأَْعرِضُواْ َعْنُهَمآ إِنَّ اللََّه كَانَ َتوَّاباً رَِّحيماًَواللَّذَانَ يَأِْتَي
  يف اآلية مسائل

  املسألة األوىل قرأ ابن كثري وَاللَّذَانَ مشددة النون والباقون بالتخفيف وأما أبو عمرو فانه

ذَانَِك أما وجه التشديد قال ابن مقسم إمنا شدد ابن كثري هذه النونات ألمرين وافق ابن كثري يف قوله الرَّْهبِ فَ
مبنيان على حرف واحد وهو ) الذي وهذا ( أحدمها الفرق بني تثنية األمساء املتمكنة وغري املتمكنة واآلخر أن 

ه سبب التشديد فيها ان الذال فأرادوا تقوية كل واحد منهما بأن زادوا على نوهنا نونا أخرى من جنسها وقال غري
النون فيها ليست نون التثنية فأراد أن يفرق بينها وبني نون التثنية وقيل زادوا النون تأكيدا كما زادوا الالم وأما 
ختصيص أيب عمرو التعويض يف املبهمة دون املوصولة فيشبه أن يكون ذلك ملا رأى من أن احلذف للمبهمة ألزم 

  فكان استحقاقها العوض أشد
املسألة الثانية الذين قالوا ان اآلية األوىل يف الزناة قالوا هذه اآلية أيضا يف الزناة فعند هذا اختلفوا يف أنه ما السبب 

( يف هذا التكرير وما الفائدة فيه وذكروا فيه وجوها األول أن املراد من قوله َواللَاِتى َيأِْتَني الْفَاِحَشةَ  ِمن ّنَساِئكُْم 
ملراد منه الزواين واملراد من قوله َواللَّذَانَ َيأِْتَيانَِها ِمنكُْم الزناة مث انه تعاىل خص احلبس يف البيت باملرأة ا)  ١٥النساء 

وخص االيذاء بالرجل والسبب فيه أن املرأة إمنا تقع يف الزنا عند اخلروج والربوز فاذا حبست يف البيت انقطعت 
كن حبسه يف البيت ألنه حيتاج إىل اخلروج يف إصالح معاشه وترتيب مهماته مادة هذه املعصية وأما الرجل فانه ال مي

واكتساب قوت عياله فال جرم جعلت عقوبة املرأة الزانية احلبس يف البيت وجعلت عقوبة الرجل الزاين أن يؤذى 
كان من خواص  فاذا تاب ترك إيذاؤه وحيتمل أيضاً أن يقال إن االيذاء كان مشتركا بني الرجل واملرأة واحلبس

املرأة فاذا تابا أزيل االيذاء عنهما وبقي احلبس على املرأة وهذا أحسن الوجوه املذكورة الثاين قال السدي املراد 
هبذه اآلية البكر من الرجل والنساء وباآلية األوىل الثيب وحينئذ يظهر التفاوت بني اآليتني قالوا ويدل على هذا 

قال وَاللَاِتى َيأِْتنيَ الْفَاِحَشةَ  ِمن ّنَساِئكُْم فأضافهن إىل األزواج والثاين أنه مساهن نساء التفسري وجوه األول أنه تعاىل 
وهذا االسم أليق بالثيب والثالث أن األذى أخف من احلبس يف البيت واألخف للبكر دون الثيب والرابع قال 

ان الفاحشة من النساء والرجال فآذومها فان تابا احلسن هذه اآلية نزلت قبل اآلية املتقدمة والتقدير واللذان يأتي
يعين إن مل يتوبا وأصرا على هذا الفعل )  ١٥النساء ( وأصلحا فأعرضوا عنهما مث نزل قوله فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفى الُْبيُوِت 

د الترتيب القبيح فأمسكوهن يف البيوت إىل أن يتبني لكم أحواهلن وهذا القول عندي يف غاية البعد ألنه يوجب فسا
يف هذه اآليات اخلامس ما نقلناه عن أيب مسلم أن اآلية األوىل يف السحاقات وهذه يف أهل اللواط وقد تقدم تقريره 



والسادس أن يكون املراد هو أنه تعاىل بني يف اآلية األوىل أن الشهداء على الزنا ال بد وأن يكونوا أربعة فبني يف 
  آذومها وخوفومها بالرفع إىل االمام واحلد فان تابا قبل الرفع إىل االمام فاتركومهاهذه اآلية أهنم لو كانوا شاهدين ف

املسألة الثالثة اتفقوا على أنه ال بد يف حتقيق هذا االيذاء من االيذاء باللسان وهو التوبيخ والتعيري مثل أن يقال بئس 
العدالة وأبطلتما عن أنفسكما أهلية  ما فعلتما وقد تعرضتما لعقاب اهللا وسخطه وأخرجتما أنفسكما عن اسم

الشهادة واختلفوا يف أنه هل يدخل فيه الضرب فعن ابن عباس أنه يضرب بالنعال واألول أوىل ألن مدلول النص 
  إمنا هو االيذاء وذلك حاصل مبجرد االيذاء باللسان وال يكون يف النص داللة على الضرب فال جيوز املصري اليه

  اَبا َوأَصْلََحا فَأَْعرِضُواْ َعْنُهَما يعين فاتركوا ايذاءمهامث قال تعاىل فَإِن َت
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

مث قال إِنَّ اللََّه كَانَ َتوَّاباً رَِّحيماً معىن التواب أنه يعود على عبده بفضله ومغفرته إذا تاب اليه من ذنبه وأما قوله 
  جه فيهكَانَ َتوَبا فقد تقدم الو

بداية اجلزء العاشر من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى الرازى 
  الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

لَْيهِْم َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َبةُ  َعلَى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوَء بَِجهَالَةٍ  ثُمَّ َيتُوُبونَ ِمن قَرِيبٍ فَأُْولَاِئَك َيُتوُب اللَُّه َعإِنََّما التَّْو
  َحِكيماً

نهما وأخرب على االطالق اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية األوىل أن املرتكبني للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال االذى ع
أيضا أنه تواب رحيم ذكر وقت التوبة وشرطها ورغبهم يف تعجيلها لئال يأتيهم املوت وهم مصرون فال تنفعهم 

  التوبة ويف اآلية مسائل
لتَّوَّابُ الرَّحِيُم املسألة األوىل أما حقيقة التوبة فقد ذكرناها يف سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَُّه ُهَو ا

) على ( واحتج القاضي على أنه جيب على اهللا عقال قبول التوبة هبذه اآلية من وجهني األول ان كلمة )  ٥٤البقرة 
تَّْوَبةُ  ا الللوجوب فقوله إِنََّما التَّْوَبةُ  َعلَى اللَِّه ِللَِّذيَن يدل على أنه جيب على اهللا عقال قبوهلا الثاين لو محلنا قوله إِنََّم

َعلَى َعلَى اللَِّه على جمرد القبول مل يبق بينه وبني قوله فَأُْولَِئَك َيتُوُب اللَُّه َعلَْيهِْم فرق ألن هذا أيضا إخبار عن 
  الوقوع أما إذا محلنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بني اآليتني وال يلزم التكرار

لى اهللا باطل ويدل عليه وجوه األول أن الزمة الوجوب استحقاق الذم عند الترك واعلم أن القول بالوجوب ع
فهذه الالزمة اما أن تكون ممتنعة الثبوت يف حق اهللا تعاىل أو غري ممتنعة يف حقه واألول باطل ألن ترك ذلك الواجب 

ن ذلك الترك ممتنع الثبوت يف حق ملا كان مستلزما هلذا الذم وهذا الذم حمال الثبوت يف حق اهللا تعاىل وجب أن يكو
اهللا وإذا كان الترك ممتنع الثبوت عقال كان الفعل واجب الثبوت فحينئذ يكون اهللا تعاىل موجبا بالذات ال فاعال 

باالختيار وذلك باطل وأما ان كان استحقاق الذم غري ممتنع احلصول يف حق اهللا تعاىل فكل ما كان ممكنا ال يلزم من 
ل فيلزم جواز أن يكون االله مع كونه إهلا يكون موصوفا باستحقاق الذم وذلك حمال ال يقوله فرض وقوعه حما

  عاقل وملا بطل هذان القسمان ثبت أن القول بالوجوب على اهللا تعاىل باطل
  احلجة الثانية أن قادرية العبد بالنسبة إىل فعل التوبة وتركها إما أن يكون

فان كان على السوية مل يترجح فعل التوبة على تركها إال ملرجح مث ذلك  على السوية أوال يكون على السوية
املرجح إن حدث ال عن حمدث لزم نفي الصانع وإن حدث عن العبد عاد التقسيم وإن حدث عن اهللا فحينئذ العبد 



عام املوىل على عبده ال إمنا أقدم على التوبة مبعونة اهللا وتقويته فتكون تلك التوبة إنعاما من اهللا تعاىل على عبده وإن
يوجب عليه أن ينعم عليه مرة أخرى فثبت أن صدور التوبة عن العبد ال يوجب على اهللا القبول وأما إن كانت 

قادرية العبد ال تصلح للترك والفعل فحينئذ يكون اجلرب ألزم وإذا كان كذلك كان القول بالوجوب أظهر بطالنا 
  وفسادا

عن الندم على ما مضى والعزم على الترك يف املستقبل والندم والعزم من باب الكراهات احلجة الثالثة التوبة عبارة 
واالرادات والكراهة واالرادة ال حيصالن باختيار العبد وإال افتقر يف حتصيلهما إىل إرادة أخرى ولزم التسلسل وإذا 

 ال يوجب على اهللا فعال آخر فثبت كان كذلك كان حصول هذا الندم وهذا العزم مبحض ختليق اهللا تعاىل وفعل اهللا
  أن القول بالوجوب باطل

احلجة الرابعة أن التوبة فعل حيصل باختيار العبد على قوهلم فلو صار ذلك علة للوجوب على اهللا لصار فعل العبد 
  مؤثراً يف ذات اهللا ويف صفاته وذلك ال يقوله عاقل

التوبة من املؤمنني فاذا وعد اهللا بشيء وكان اخللف يف وعده فأما اجلواب عما احتجوا به فهو أنه تعاىل وعد قبول 
وهبذا الطريق ظهر الفرق بني قوله إِنََّما ) على ( حماال كان ذلك شبيها بالواجب فبهذا التأويل صح اطالق كلمة 

  التَّْوَبةُ  َعلَى اللَِّه وبني قوله فَأُْولَِئَك َيتُوُب اللَُّه َعلَْيهِْم
عن قبول التوبة وكل ما أخرب اهللا عن وقوعه كان واجب الوقوع فيلزمكم أن ال يكون فاعال إن قيل فلما أخرب 

  خمتارا
قلنا االخبار عن الوقوع تبع للوقوع والوقوع تبع لاليقاع والتبع ال يغري األصل فكان فاعال خمتارا يف ذلك االيقاع 

القبول على اهللا تعاىل وذلك ال يقوله عاقل فظهر  أما أنتم تقولون بأن وقوع التوبة من حيث أهنا هي تؤثر يف وجوب
  الفرق

املسألة الثانية أنه تعاىل شرط قبول هذه التوبة بشرطني أحدمها قوله ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوء بَِجهَالَةٍ  وفيه سؤاالن 
فعلى هذا الذين يعملون  أحدمها أن من عمل ذنبا ومل يعلم أنه ذنب مل يستحق عقابا ألن اخلطأ مرفوع عن هذه األمة

للحصر فظاهر هذه اآلية يقتضي أن من أقدم ) إمنا ( السوء جبهالة فال حاجة هبم اىل التوبة والسؤال الثاين أن كلمة 
  على السوء مع العلم بكونه سوأ أن ال تكون توبته مقبولة وذلك باالمجاع باطل

  ال يعلم كوهنا ذنبا مع أنه يستحق العقاب عليها واجلواب عن السؤال األول أن اليهودي اختار اليهودية وهو
واجلواب عن السؤال الثاين أن من أتى باملعصية مع اجلهل بكوهنا معصية يكون حاله أخف ممن أتى هبا مع العلم 

بكوهنا معصية واذا كان كذلك ال جرم خص القسم األول بوجوب قبول التوبة وجوبا على سبيل الوعد والكرم 
  اين فلما كان ذنبهم أغلظ ال جرم مل يذكر فيهم هذا التأكيد يف قبولوأما القسم الث

  التوبة فتكون هذه اآلية دالة من هذا الوجه على أن قبول التوبة غري واجب على اهللا تعاىل
  واذا عرفت اجلواب عن هذين السؤالني فلنذكر الوجوه اليت ذكرها املفسرون يف تفسري اجلهالة

ن عصى اهللا مسي جاهال ومسي فعله جهالة قال تعاىل إخبارا عن يوسف عليه السالم األول قال املفسرون كل م
وقال حكاية عن يوسف عليه السالم أنه قال ألخوته َهلْ َعِلْمُتْم مَّا (  ٣٣يوسف ( أَْصُب إِلَْيهِنَّ َوأَكُن ّمَن الَْجاِهِلَني 

وقال تعاىل قَالَ يانُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر َصاِلحٍ )  ٨٩وسف ي( فََعلُْتم بُِيوُسَف وَأَِخيِه إِذْ أَنُتْم َجاِهلُونَ 
وقال تعاىل إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَن )  ٤٦هود ( فَالَ َتسْأَلْنِى َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِّنى أَِعظَُك أَن َتكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني 

وقد يقول السيد لعبده حال )  ٦٧البقرة ( ةً  قَالُواْ أَتَتَِّخذَُنا ُهُزًوا قَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني َتذَْبحُواْ َبقََر



ما يذمه على فعل ياجاهل مل فعلت كذا وكذا والسبب يف إطالق اسم اجلاهل على العاصي لربه أنه لو استعمل ما 
قاب ملا أقدم على املعصية فلما مل يستعمل ذلك العلم صار كأنه ال علم له فعلى هذا معه من العلم بالثواب والع

الطريق مسي العاصي لربه جاهال وعلى هذا الوجه يدخل فيه املعصية سواء أتى هبا االنسان مع العلم بكوهنامعصية أو 
  مع اجلهل بذلك

العلم بكوهنا معصية إال أن يكون جاهال بقدر عقابه وقد  والوجه الثاين يف تفسري اجلهالة أن يأيت االنسان باملعصية مع
علمنا أن االنسان إذا أقدم على ما ال ينبغي مع العلم بأنه مما ال ينبغي إال أنه ال يعلم مقدار ما حيصل يف عاقبته من 

  اآلفات فانه يصح أن يقال على سبيل اجملاز انه جاهل بفعله
يأيت االنسان باملعصية مع أنه ال يعلم كونه معصية لكن بشرط أن يكون والوجه الثالث أن يكون املراد منه أن 

متمكنا من العلم بكونه معصية فانه على هذا التقدير يستحق العقاب وهلذا املعىن أمجعنا على أن اليهودي يستحق 
علم بكون اليهودية على يهوديته العقاب وإن كان ال يعلم كون اليهودية معصية إال أنه ملا كان متمكنا من حتصيل ال

ذنبا ومعصية كفى ذلك يف ثبوت استحقاق العقاب وخيرج عما ذكرنا النائم والساهي فانه أتى بالقبيح ولكنه ما 
كان متمكنا من العلم بكونه قبيحا وهذا القول راجح على غريه من حيث أن لفظ اجلهالة يف الوجهني األولني 

قة إال أن على هذا الوجه ال يدخل حتت اآلية إال من عمل القبيح وهو حممول على اجملاز ويف هذا الوجه على احلقي
ال يعلم قبحه أما املتعمد فانه ال يكون داخال حتت اآلية وإمنا يعرف حاله بطريق القياس وهو أنه ملا كانت التوبة على 

األول من شرائط هذا اجلاهل واجبة فألن تكون واجبة على العامد كان ذلك أوىل فهذا هو الكالم يف الشرط 
التوبة وأما الشرط الثاين فهو قوله ثُمَّ َيُتوُبونَ ِمن قَرِيبٍ وقد أمجعوا على أن املراد من هذا القرب حضور زمان 

املوت ومعاينة أهواله وإمنا مسى تعاىل هذه املدة قريبة لوجوه أحدها أن األجل آت وكل ما هو آت قريب وثانيها 
سان وإن طالت فهي قليلة قريبة فاهنا حمفوفة بطريف األزل واألبد فاذا قسمت مدة للتنبيه على أن مدة عمر االن

عمرك إىل ما على طرفيها صار كالعدم وثالثها أن االنسان يتوقع يف كل حلظة نزول املوت به وما هذا حاله فانه 
  يوصف بالقرب

  يف قوله ِمن قَرِيبٍ) من ( فان قيل ما معىن 
أي جيعل مبتدأ توبته زمانا قريبا من املعصية لئال يقع يف زمرة املصرين فأما من تاب بعد  اجلاب أنه البتداء الغاية

  املعصية بزمان بعيد وقبل املوت بزمان بعيد فانه يكون خارجا عن املخصوصني بكرامة حتم

اللَُّه َعلَْيهِْم ومن مل تقع توبته على هذا الوجه  قبول التوبة على اهللا بقوله إِنََّما التَّْوَبةُ  َعلَى اللَِّه وبقوله فَأُْولَِئَك َيتُوُب
وال )  ١٠٢التوبة ( يف قوله َعَسى اللَُّه أَن َيتُوَب َعلَْيهِْم ) عسى ( فانه يكفيه أن يكون من مجلة املوعودين بكلمة 

عاىل مسى ما شك أن بني الدرجتني من التفاوت ما ال خيفى وقيل معناه التبعيض أي يتوبون بعض زمان قريب كأنه ت
بني وجود املعصية وبني حضور املوت زمانا قريبا ففي أي جزء من أجزاء هذا الزمان أتى بالتوبة فهو تائب من 

  قريب وإال فهو تائب من بعيد
  واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذين الشرطني قال فَأُْولَِئَك َيتُوُب اللَُّه َعلَْيهِْم

  َيُتوبُ اللَُّه َعلَْيهِْم بعد قوله إِنََّما التَّْوَبةُ  َعلَى اللَِّهفان قيل فما فائدة قوله فَأُْولَِئَك 
قلنا فيه وجهان األول أن قوله إِنََّما التَّْوَبةُ  َعلَى اللَِّه إعالم بأنه جيب على اهللا قبوهلا وجوب الكرم والفضل 

ْم إخبار بأنه سيفعل ذلك والثاين أن قوله إِنََّما واالحسان ال وجوب االستحقاق وقوله فَأُْولَِئكَ َيُتوُب اللَُّه َعلَْيهِ
التَّْوَبةُ  َعلَى اللَِّه يعين إمنا اهلداية اىل التوبة واالرشاد اليها واالعانة عليها على اهللا تعاىل يف حق من أتى بالذنب على 



أُوْلَِئَك َيُتوُب اللَُّه َعلَْيهِْم سبيل اجلهالة مث تاب عنها عن قريب وترك االصرار عليها وأتى باالستغفار عنها مث قال فَ
  يعين أن العبد الذي هذا شأنه إذا أتى بالتوبة قبلها اهللا منه فاملراد باألول التوفيق على التوبة وبالثاين قبول التوبة

الغضب واجلهالة مث قال َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً أي وكان اهللا عليما بأنه إمنا أتى بتلك املعصية الستيالء الشهوة و
  عليه حكيما بأن العبد ملا كان من صفته ذلك مث إنه تاب عنها من قريب فانه جيب يف الكرم قبول توبته

َيُموُتونَ َوُهمْ  نَ َوالَ الَِّذيَن َولَْيَسِت التَّْوَبةُ  ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاتِ َحتَّى إِذَا َحَضرَ أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ إِنِّى ُتْبُت االٌّ
  كُفَّاٌر أُوْلَاِئَك أَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً

  اعلم أنه تعاىل ملا ذكر شرائط التوبة املقبولة أردفها بشرح التوبة اليت ال تكون مقبولة ويف اآلية مسائل
وهذه املسألة مشتملة على  املسألة األوىل اآلية دالة على أن من حضره املوت وشاهد أهواله فان توبته غري مقبولة

  حبثني
البحث األول الذي يدل على أن توبة من وصفنا حاله غري مقبولة وجوه األول هذه اآلية وهي صرحية يف املطلوب 

ذَا أَْدَركَهُ الثالث قال يف صفة فرعون َحتَّى إِ)  ٨٥غافر ( الثاين قوله تعاىل فَلَْم َيُك َينفَُعُهمْ إِميَانُُهْم لَمَّا َرأَْواْ بَأَْسَنا 
  الْغََرُق قَالَ ءامَنُت أَنَّهُ ال إِلِاَه إِالَّ الَِّذى ءاَمَنتْ بِِه َبنواْ إِْسراءيلَ وَأََناْ ِمَن الُْمْسِلمَِني

فلم يقبل اهللا توبته عند مشاهدة العذاب ولو أنه )  ٩١ ٩٠يونس ( ءالئََن َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ َوكُنَت ِمَن الُْمفِْسِديَن 
تى بذلك االميان قبل تلك الساعة بلحظة لكان مقبوال الرابع قوله تعاىل َحتَّى إِذَا َجاء أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ َربّ أ

اخلامس قوله تعاىل )  ١٠٠ ٩٩املؤمنون ( اْرجُِعوِن لََعلّى أَْعَملُ صَاِلحاً ِفيَما َتَركُْت كَالَّ إِنََّها كَِلَمةٌ  ُهَو قَاِئلَُها 
يبٍ فَأَصَّدََّق َوأَكُن ّمَن قُواْ ِممَّا َرَزقَْناكُْم ّمن قَْبلِ أَن يَأِْتىَ  أََحَدكُمُ الَْمْوُت فََيقُولُ َربّ لَْوال أَخَّْرَتنِى إِلَى أََجلٍ قَرَِوأَنِف

لسادس روى فأخرب تعاىل يف هذه اآليات أن التوبة ال تقبل عند حضور املوت ا)  ١١ ١٠املنافقون ( الصَّاِلِحَني َولَن 
أن اهللا تعاىل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر أي ما مل تتردد الروح يف حلقه ) صلى اهللا عليه وسلم ( أبو أيوب عن النيب 

وعن عطاء ولو قبل موته بفواق الناقة وعن احلسن أن ابليس قال حني أهبط إىل األرض وعزتك ال أفارق ابن آدم 
  أغلق عليه باب التوبة ما مل يغرغر ما دامت روحه يف جسده فقال وعزيت ال

أي عالمات نزول املوت وقربه وهو كقوله تعاىل )  ١٨النساء ( واعلم أن قوله حَتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدُهمُ الَْمْوُت 
  ) ١٨٠البقرة ( كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الْمَْوُت 

من قبول التوبة بل املانع من قبول التوبة مشاهدة األحوال اليت عندها  البحث الثاين قال احملققون قرب املوت ال مينع
حيصل العلم باهللا تعاىل على سبيل االضطرار وإمنا قلنا إن نفس القرب من املوت ال مينع من قبول التوبة لوجوه 

السالم مث إنه تعاىل  األول أن مجاعة أماهتم اهللا تعاىل مث أحياهم مثل قوم من بىن إسرائيل ومثل أوالد أيوب عليه
كلفهم بعد ذلك االحياء فدل هذا على أن مشاهدة املوت ال ختل بالتكليف الثاين أن الشدائد اليت يلقاها من يقرب 
موته تكون مثل الشدائد احلاصلة عند القولنج ومثل الشدائد اليت تلقاها املرأة عند الطلق أو أزيد منها فاذا مل تكن 

قاء التكليف فكذا القول يف تلك الشدائد الثالث أن عند القرب من املوت إذا عظمت هذه الشدائد مانعة من ب
فتزايد اآلالم يف ذلك )  ٦٢النمل ( اآلالم صار اضطرار العبد أشد وهو تعاىل يقول أَمَّن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه 

قبول التوبة فثبت هبذه الوجوه أن نفس القرب الوقت بأن يكون سببا لقبول التوبة أوىل من أين يكون سبباً لعدم 
من املوت ونفس تزايد اآلالم واملشاق ال جيوز أن يكون مانعاً من قبول التوبة ونقول املانع من قبول التوبة أن 

االنسان عند القرب من املوت إذا شاهد أحواال وأهواال صارت معرفته باهللا ضرورية عند مشاهدته تلك األهوال 
معرفته باهللا ضرورية سقط التكليف عنه أال ترى أن أهل اآلخرة ملا صارت معارفهم ضرورية سقط ومىت صارت 



التكليف عنهم وإن مل يكن هناك موت وال عقاب ألن توبتهم عند احلشر واحلساب وقبل دخول النار ال تكون 
  مقبولة

أهنم صاروا أحياء بعد أن كانوا أمواتا  واعلم أن ههنا حبثا عميقاً أصوليا وذلك ألن أهل القيامة ال يشاهدون إال
ويشاهدون أيضا النار العظيمة وأصناف األهوال وكل ذلك ال يوجب أن يصري العلم باهللا ضروريا ألن العلم بأن 
حصول احلياة بعد أن كانت معدومة حيتاج إىل الفاعل علم نظري عند أكثر شيوخ املعتزلة وبتقدير أن يقال هذا 

علم بأن االحياء ال يصح من غري اهللا ال شك أنه نظري وأما العلم بأن فاعل تلك النريان العلم ضروري لكن ال
العظيمة ليس إال اهللا فهذا أيضا استداليل فكيف ميكن ادعاء أن أهل اآلخرة ألجل مشاهدة أهواهلا يعرفون اهللا 

  بالضرورة مث هب أن األمر كذلك فلم قلتم بأن العلم باهللا إذا كان

من صحة التكليف وذلك أن العبد مع علمه الضروري بوجود االله املثيب املعاقب قد يقدم على  ضروريا منع
املعصية لعلمه بأنه كرمي وأنه ال ينفعه طاعة العبد وال يضره ذنبه وإذا كان األمر كذلك فلم قالوا بأن هذا يوجب 

 يف دار التكليف جيب أن يكون نظريا فاذا زوال التلكيف وأيضا فهذا الذي يقوله هؤالء املعتزلة من أن العلم باهللا
صار ضروريا سقط التكليف كالم ضعيف ألن من حصل يف قلبه العلم باهللا إن كان جتويز نقيضه قائما يف قلبه فهذا 
يكون ظنا ال علما وإن مل يكن جتويز نقيضه قائما امتنع أن يكون علم آخر أقوى منه وآكد منه وعلى هذا التقدير 

بتة فرق بني العلم الضروري وبني العلم النظري فثبت أن هذه األشياء اليت تذكرها املعتزلة كلمات ضعيفة ال يبقى أل
واهية وأنه تعاىل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد فهو بفضله وعد بقبول التوبة يف بعض األوقات وبعدله أخرب عن عدم 

مردوداً واملردود مقبوال الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهمْ  قبول التوبة يف وقت آخر وله أن يقلب األمر فيجعل املقبول
  ) ٢٣األنبياء ( ُيْسئَلُونَ 

( جََهالَةٍ  املسألة الثانية أنه تعاىل ذكر قسمني فقال يف القسم األول إِنََّما التَّْوَبةُ  َعلَى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوء بِ
ل توبتهم واجب وقال يف القسم الثاين َولَْيَسِت التَّْوَبةُ  ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّّيئَاتِ وهذا مشعر بأن قبو)  ١٧النساء 

فهذاجزم بأنه تعاىل ال يقبل توبة هؤالء فبقي حبكم التقسيم العقلي فيما بني هذين القسمني قسم ثالث وهم الذين مل 
كان القسم األول هم الذين يعملون السوء جبهالة والقسم جيزم اهللا تعاىل بقبول توبتهم ومل جيزم برد توبتهم فلما 

الثاين هم الذين ال يتوبون إال عند مشاهدة البأس وجب أن يكون القسم املتوسط بني هذين القسمني هم الذين 
هم يعملون السوء على سبيل العمد مث يتوبون فهؤالء ما أخرب اهللا عنهم أنه يقبل توبتهم وما أخرب عنهم أنه يرد توبت

  بل تركهم يف املشيئة كما أنه تعاىل ترك مغفرهتم يف املشيئة حيث قال َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمن َيَشاء
املسألة الثالثة أنه تعاىل ملا بني أن من تاب عند حضور عالمات املوت ومقدماته ال تقبل توبته قال َوالَ الَِّذيَن َيُموُتونَ 

ن قرب موهتم واملعىن أنه كما أن التوبة عن املعاصي ال تقبل عند القرب من املوت وفيه وجهان األول معناه الذي
كذلك االميان ال يقبل عند القرب من املوت الثاين املراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فلو تابوا يف اآلخرة ال تقبل 

  توبتهم
جهني األول قالوا إنه تعاىل قال َولَْيَسِت التَّْوَبةُ  املسألة الرابعة تعلقت الوعيدية هبذه اآلية على صحة مذهبهم من و

ونَ َوُهْم كُفَّاٌر فعطف ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيّئَاِت حَتَّى إِذَا َحَضَر أََحدَُهُم الْمَْوُت قَالَ إِّنى ُتْبُت االْنَ َوالَ الَِّذيَن َيُموُت
عطوف مغاير للمعطوف عليه فثبت أن الطائفة األوىل ليسوا الذين يعملون السيئات على الذين ميوتون وهم كفار وامل

من الكفار مث إنه تعاىل قال يف حق الكل أُْولَِئكَ أَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً فهذا يقتضي مشول هذا الوعيد للكفار 
  التوبة مل يكن هلذا االعالم معىن والفساق الثاين أنه تعاىل أخرب أنه ال توبة هلم عند املعاينة فلو كان يغفر هلم مع ترك



واجلواب أنا قد مجعنا مجلة العمومات الوعيدية يف سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل َبلَى َمن كََسَب َسّيئَةً  َوأََحاطَْت 
ا وذكرنا وجوها كثرية من وأجبنا عن متسكهم هب)  ٨١البقرة ( بِِه َخِطيئَُتُه فَأُْولَاِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

األجوبة وال حاجة إىل إعادهتا يف كل واحد من هذه العمومات مث نقول الضمري جيب أن يعود اىل أقرب املذكورات 
  وأقرب املذكورات من قوله أُْولَِئَك أَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً هو قوله َوالَ

جيوز أن يكون قوله أَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً عائدا إىل الكفار فقط وحتقيق الكالم فيه  الَِّذيَن َيُموُتونَ وَُهْم كُفَّاٌر فلم ال
أنه تعاىل أخرب عن الذين ال يتوبون إال عند املوت أن توبتهم غري مقبولة مث ذكر الكافرين بعد ذلك فبني أن امياهنم 

درجة عند اهللا من الفاسق فال بد وأن خيصه مبزيد عند املوت غري مقبول وال شك أن الكافر أقبح فعال وأخس 
م إذالل وإهانة فجاز أن يكون قوله أُوْلَِئَك أَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً خمتصاً بالكافرين بيانا لكوهنم خمتصني بسبب كفره

  مبزيد العقوبة واالذالل
املعاينة واذا كان ال توبة حصل هناك جتويز العقاب  أما الوجه الثاين مما عولوا عليه فهو أنه أخرب أنه ال توبة عند

َمن َيَشاء وجتويز املغفرة وهذا ال خيلو عن نوع ختويف وهو كقوله إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفرُ أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِل
   أعلمعلى أن هذا متسك بدليل اخلطاب واملعتزلة ال يقولون به واهللا)  ٤٨النساء ( 

املسألة اخلامسة أنه تعاىل عطف على الذين يتوبون عند مشاهدة املوت الكفار واملعطوف مغاير للمعطوف عليه فهذا 
يقتضي أن الفاسق من أهل الصالة ليس بكافر ويبطل به قول اخلوارج إن الفاسق كافر وال ميكن أن يقال املراد منه 

  واهللا أعلم)  ١املنافقون ( اىل وَاللَُّه َيشَْهُد إِنَّ الُْمَناِفِقَني لَكَاذُِبونَ املنافق ألن الصحيح أن املنافق كافر قال تع
آل  ٢٤البقرة ( املسألة السادسة أعتدنا أي أعددنا وهيأنا ونظريه قوله تعاىل يف صفة نار جهنم أُِعدَّْت ِللْكَافِرِيَن 

ن العذاب األليم ليس إال نار جهنم وبرده وقوله احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن النار خملوقة أل)  ١٣١عمران 
  أَْعَتْدَنا إخبار عن املاضي فهذا يدل على كون النار خملوقة من هذا الوجه واهللا أعلم
َمآ ءَاَتْيُتُموُهنَّ إِالَّ أَن يَأِْتَني  ضَِياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ َيِحلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النَِّسآَء كَْرهاً َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ ِلَتذَْهُبواْ بَِبْع

  للَُّه ِفيِه َخْيراً كَثِرياًبِفَاِحَشةٍ  مَُّبيَِّنةٍ  َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَإِن كَرِْهُتُموُهنَّ فََعَسى أَن َتكَْرهُواْ َشْيئاً َوَيجَْعلَ ا
أن أهل اجلاهلية كانوا يؤذون النساء بأنواع كثرية من اعلم أنه تعاىل بعد وصف التوبة عاد اىل أحكام النساء واعلم 

  االيذاء ويظلموهنن بضروب من الظلم فاهللا تعاىل هناهم عنها يف هذه اآليات
  فالنوع األول قوله تعاىل الَ َيِحلُّ لَكُْم أَن َترِثُواْ الّنَساء كَْرهاً وفيه مسألتان

اجلاهلية إذا مات وكانت له زوجة جاء ابنه من غريها أو بعض  املسألة األوىل يف اآلية قوالن األول كان الرجل يف
أقاربه فألقى ثوبه على املرأة وقال ورثت امرأته كما ورثت ماله فصار أحق هبا من سائر الناس ومن نفسها فان شاء 

يعطها تزوجها بغري صداق إال لصداق األول الذي أصدقها امليت وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ومل 
  منه شيئا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وبني أن ذلك حرام وأن الرجل

  ال يرث امرأة امليت منه فعلى هذا القول املراد بقوله أَن تَرِثُواْ الّنَساء عني النساء وأهنن ال يورثن من امليت
األزواج حىت متوت فريثها ماهلا  والقول الثاين ان الوراثة تعود اىل املال وذلك أن وارث امليت كان له أن مينعها من

  فقال تعاىل ال حيل لكم أن ترثوا أمواهلن وهن كارهات
ويف األحقاف )  ٥٣التوبة ( املسألة الثانية قرأ محزة والكسائي كَْرهاً بضم الكاف ويف التوبة أَنِفقُواْ طَْوعاً أَْو كَْرهاً 

كل ذلك بالضم وقرأ عاصم وابن عامر يف األحقاف بالضم )  ١٥قاف األح( َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرهاً َوَوَضَعْتُه كُرْهاً 



والباقي بالفتح وقرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو بالفتح يف مجيع ذلك قال الكسائي مها لغتان مبعىن واحد وقال الفراء 
  فهو كره بالضمالكره بالفتح اال االكراه وبالضم املشقة فما أكره عليه فهو كره بالفتح وما كان من قبل نفسه 

ُتُموُهنَّ النوع الثاين من األشياء اليت هنى اهللا عنها مما يتعلق بالنساء قوله تعاىل َوالَ َتْعُضلُوُهنَّ لَِتذَْهبُواْ بِبَْعضِ َما ءاَتْي
  وفيه مسائل

 حيل لكم أن تقديره وال) أن ( املسألة األوىل يف حمل َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ قوالن األول انه نصب بالعطف على حرف 
ترثوا النساء كرها وال أن تعضلوهن يف قراءة عبداهللا والثاين أنه جزم بالنهي عطفا على ما تقدم تقديره وال ترثوا 

  وال تعضلوا
(  املسألة الثانية العضل املنع ومنه الداء العضال وقد تقدم االستقصاء فيه يف قوله فَالَ َتْعُضلُوُهنَّ أَن َينِكْحَن أَزْواَجُهنَّ

  ) ٢٣٢البقرة 
املسألة الثالثة املخاطب يف قوله َوالَ َتْعُضلُوُهنَّ من هو فيه أقوال األول أن الرجل منهم قد كان يكره زوجته ويريد 
مفارقتها فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها حىت تفتدي منه نفسها مبهرها وهذا القول اختيار أكثر املفسرين 

م التزوج هبن باالكراه وكذلك ال حيل لكم بعد التزوج هبن العضل واحلبس لتذهبوا فكأنه تعاىل قال ال حيل لك
ببعض ما آتيتموهن الثاين أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج مبن شاءت وأرادت كما كان يفعله أهل 

امرأة امليت وغرضهم أن تبذل املرأة ما أخذت  اجلاهلية وقوله لَِتذَْهُبواْ بَِبْعضِ َما ءاَتْيُتُموُهنَّ معناه أهنم كانوا حيبسون
من مرياث امليت الثالث أنه خطاب لألولياء وهنى هلم عن عضل املرأة الرابع أنه خطاب لألزواج فاهنم يف اجلاهلية 

كانوا يطلقون املرأة وكانوا يعضلوهنن عن التزوج ويضيقون األمر عليهن لغرض أن يأخذوا منهن شيئا اخلامس أنه 
  الكل عام يف

  أما قوله تعاىل إِالَّ أَن يَأِْتَني بِفَاِحَشةٍ  مَُّبّيَنةٍ  ففيه مسائل
املسألة األوىل يف الفاحشة املبينة قوالن األول أهنا النشوز وشكاسة اخللق وإيذاء الزوج وأهله واملعىن إال أن يكون 

  عب إال أن يفحش عليكمسوء العشرة من جهتهن فقد عذرمت يف طلب اخللع ويدل عليه قراءة أيب بن ك
  والقول الثاين أهنا الزنا وهو قول احلسن وأيب قالبة والسدي

  املسألة الثانية قوله إِالَّ أَن َيأِْتَني استثناء من ماذا فيه وجوه األول انه استثناء من أخذ األموال

من قال بقي هذا احلكم وما نسخ يعين ال حيل له أن حيبسها ضراراً حىت تفتدي منه إال إذا زنت والقائلون هبذا منهم 
ومنهم من قال انه منسوخ بآية اجللد الثاين أنه استثناء من احلبس واالمساك الذي تقدم ذكره يف قوله فَأَْمِسكُوُهنَّ 

وهو قول أيب مسلم وزعم أنه غري منسوخ الثالث ميكن أن يكون ذلك استثناء من قوله )  ١٥النساء ( ِفى الُْبيُوِت 
لُوُهنَّ ألن العضل هو احلبس فدخل فيه احلبس يف البيت فاألولياء واألزواج هنوا عن حبسهن يف البيوت إال َوالَ َتْعُض

  أن يأتني بفاحشة مبينة فعند ذلك حيل لألولياء واألزواج حبسهن يف البيوت
بفتح الياء حيث كان قال ألن يف )  ٣٤لنور ا( املسألة الثالثة قرأ نافع وأبو عمرو مَُّبّيَنةٍ  بكسر الياء و مَُّبّيَناٍت َواللَُّه 

قوله ُمَبّيَناٍت قصد إظهارها ويف قوله بِفَاِحَشةٍ  مَُّبّيَنةٍ  مل يقصد اظهارها وقرأ ابن كثري وأبو بكر عن عاصم بالفتح 
 احلقيقة فيهما والباقون بكسر الياء فيهما أما من قرأ بالفتح فله وجهان األول أن الفاحشة واآليات ال فعل هلما يف

إمنا اهللا تعاىل هو الذي بينهما والثاين ان الفاحشة تتبني فان يشهد عليها أربعة صارت مبينة وأما اآليات فان اهللا تعاىل 
بينها وأما من قرأ بالكسر فوجهه أن اآليات إذا تبينت وظهرت صارت أسبابا للبيان وإذا صارت أسبابا للبيان جاز 

الصنام ملا كانت أسبابا للضالل حسن اسناد االضالل اليها كقوله تعاىل َربّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن إسناد البيان اليها كما أن ا



  ) ٣٦إبراهيم ( كَِثًريا ّمَن النَّاسِ 
النوع الثالث من التكاليف املتعلقة بأحوال النساء قوله تعاىل َوعَاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف وكان القوم يسيئون معاشرة 

  ل هلم وعاشروهن باملعروف قال الزجاج هو النصفة يف املبيت والنفقة واالمجال يف القولالنساء فقي
 مث قال تعاىل فَإِن كَرِْهُتُموُهنَّ أي كرهتم عشرهتن باملعروف وصحبتهن وآثرمت فراقهن فََعَسى أَن َتكَْرُهواْ َشْيئاً وََيجَْعلَ

يِه إىل ماذا يعود فيه وجهان األول املعىن انكم إن كرهتم صحبتهن اللَُّه ِفيِه َخيْراً كَِثرياً والضمري يف قوله ِف
فأمسكوهن باملعروف فعسى أن يكون يف صحبتهن اخلري الكثري ومن قال هبذا القول فتارة فسر اخلري الكثري بولد 

لثواب اهللا وأنفق حيصل فتنقلب الكراهة حمبة والنفرة رغبة وتارة بأنه ملا كره صحبتها مث إنه حيمل ذلك املكروه طلبا 
عليها وأحسن اليها على خالف الطبع استحق الثواب اجلزيل يف العقىب والثناء اجلميل يف الدنيا الثاين أن يكون 

املعىن إن كرهتموهن ورغبتم يف مفارقتهن فرمبا جعل اهللا يف تلك املفارقة هلن خريا كثريا وذلك بأن تتخلص تلك 
وهذا )  ١٣٠النساء ( اً منه ونظريه قوله َوإِن َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اللَُّه كُالًّ ّمن َسَعِتِه املرأة من هذا الزوج وجتد زوجا خري

قول أيب بكر األصم قال القاضي وهذا بعيد ألنه تعاىل حث مبا ذكر على سبيل االستمرار على الصحبة فكيف يريد 
  بذلك املفارقة

  النوع الرابع من التكاليف املتعلقة بالنساء

ُخذُوَنهُ ُبْهتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً َوكَْيفَ أََردْتُُّم اسِْتْبَدالَ زَْوجٍ مَّكَانَ َزْوجٍ َوءَاَتيُْتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً فَالَ َتأُْخذُواْ ِمْنُه َشْيئاً أََتأْ َوإِنْ
  غَِليظاً َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ وَأََخذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً

  فيه مسائل
املسألة األوىل أنه تعاىل يف اآلية األوىل ملا أذن يف مضارة الزوجات إذا أتني بفاحشة بني يف هذه اآلية حترمي املضارة يف 

 غري حال الفاحشة فقال َوإِنْ أَرَْدتُُّم اْستِْبدَالَ زَْوجٍ مَّكَانَ زَْوجٍ روي أن الرجل منهم إذا مال إىل التزوج بامرأة
أخرى رمى زوجة نفسه بالفاحشة حىت يلجئها إىل االفتداء منه مبا أعطاها ليصرفه إىل تزوج املرأة اليت يريدها قال 

اِطريِ تعاىل َوإِنْ أََردْتُُّم اْستِْبدَالَ َزْوجٍ مَّكَانَ زَْوجٍ اآلية والقنطار املال العظيم وقد مر تفسريه يف قوله تعاىل َوالْقََن
  ) ١٤آل عمران ( ِمَن الذََّهبِ وَالِْفضَّةِ  الُْمقَنطََرةِ  

املسألة السادسة قالوا اآلية تدل على جواز املغاالة يف املهر روي أن عمر رضي اهللا عنه قال على املنرب أال ال تغالوا 
اس يف مهور نسائكم فقامت امرأة فقالت يا ابن اخلطاب اهللا يعطينا وأنت متنع وتلت هذه اآلية فقال عمر كل الن
أفقه من عمر ورجع عن كراهة املغاالة وعندي أن اآلية ال داللة فيها على جواز املغاالة ألن قوله َوإِنْ أَرَْدتُّمُ 

ال يدل )  ٢٢األنبياء ( اْستِْبدَالَ ال يدل على جواز إيتاء القنطار كما أن قوله لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسدََتا 
اآلهلة واحلاصل أنه ال يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخر كون ذلك الشرط يف نفسه جائز على حصول 

ومل يلزم منه جواز القتل وقد يقول الرجل ) من قتل له قتيل فأهله بني خريتني ( الوقوع وقال عليه الصالة والسالم 
  حق لو كان االله جسما لكان حمدثا وهذا حق وال يلزم منه ان قولنا االله جسم

املسألة الثالثة هذه اآلية يدخل فيها ما إذا آتاها مهرها وما إذا مل يؤهتا وذلك ألنه أوقع العقد على ذلك الصداق يف 
  حكم اهللا فال فرق فيه بني ما إذا آتاها الصداق حساً وبني ما إذا مل يؤهتا

قرر املهر قال وذلك ألن اهللا تعاىل منع املسألة الرابعة احتج أبو بكر الرازي هبذه اآلية على أن اخللوة الصحيحة ت
الزوج من أن يأخذ منها شيئا من املهر وهذا املنع مطلق ترك العمل به قبل اخللوة فوجب أن يبقى معموال به بعد 

ُتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً  اخللوة قال وال جيوز أن يقال انه خمصوص بقوله تعاىل َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْض



وذلك ألن الصحابة اختلفوا يف تفسري املسيس فقال علي وعمر املراد من )  ٢٣٧البقرة ( فَنِْصُف َما فََرضُْتْم 
  املسيس اخللوة وقال عبداهللا هو اجلماع واذا صار خمتلفا فيه امتنع جعله خمصصا لعموم هذه اآلية

تصة مبا بعد اجلماع بدليل قوله تعاىل َوكَْيَف تَأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى َبْعُضكُمْ واجلواب ان هذه اآلية املذكورة ههنا خم
  إِلَى َبْعضٍ وإفضاء بعضهم إىل البعض هو اجلماع على قول أكثر املفسرين وسنقيم الدالئل على صحة ذلك

قبل الزوجة فان كان من قبل املسألة اخلامسة اعلم أن سوء العشرة اما أن يكون من قبل الزوج وإما أن يكون من 
  الزوج كره له أنه يأخذ شيئا من مهرها ألن قوله تعاىل َوإِنْ أََردْتُُّم اْستِْبدَالَ َزْوجٍ مَّكَانَ زَْوجٍ

ن يأخذ من َوءاَتيُْتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً فَالَ َتأُْخذُواْ ِمْنُه َشْيئاً صريح يف أن النشوز إذا كان من قبله فانه يكون منهيا عن أ
مهرها شيئا مث ان وقعت املخالعة ملك الزوج بدل اخللع كما ان البيع وقت النداء منهي عنه مث انه يفيد امللك واذا 

إِالَّ أَن  كان النشوز من قبل املرأة فههنا حيل أخذ بدل اخللع لقوله تعاىل َوالَ َتْعُضلُوُهنَّ لَِتذَْهبُواْ بَِبْعضِ َما ءاَتْيُتُموُهنَّ
  ) ١٩النساء ( أِْتَني بِفَاِحَشةٍ  مَُّبّيَنةٍ  َي

  مث قال تعاىل أَتَأُْخذُوَنُه بُْهَتاناً َوإِثْماً مُّبِيناً وفيه مسائل
املسألة األوىل البهتان يف اللغة الكذب الذي يواجه االنسان به صاحبه على جهة املكابرة وأصله من هبت الرجل إذا 

إذا واجهت ( لعظمته مث جعل كل باطل يتحري من بطالنه ُبْهتَاناً ومنه احلديث حتري فالبهتان كذب حيري االنسان 
  )أخاك مبا ليس فيه فقد هبته 

املسألة الثانية يف أنه مل انتصب قوله ُبهَْتاناً وجوه األول قال الزجاج البهتان ههنا مصدر وضع موضع احلال واملعىن 
حيتمل أنه انتصب ألنه مفعول له وإن مل يكن غرضاً يف ) كشاف ال( أتأخذونه مباهتني وآمثني الثاين قال صاحب 

احلقيقة كقولك قعد عن القتال جبنا الثالث انتصب بنزع اخلافض أي ببهتان الرابع فيه اضمار تقديره تصيبون به 
  هبتانا وإمثا

فمن استرده كان كأنه يقول  وجوه األول أنه تعاىل فرض هلا ذلك املهر) هبتانا ( املسألة الثالثة يف تسمية هذا األخذ 
ليس ذلك بفرض فيكون هبتانا الثاين أنه عند العقد تكفل بتسليم ذلك املهر اليها وأن ال يأخذه منها فاذا أخذه صار 
ذلك القول األول هبتانا الثالث أنا ذكرنا أنه كان من دأهبم أهنم إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة حىت ختاف 

ه بذلك املهر فلما كان هذا األمر واقعا على هذا الوجه يف األغلب األكثر جعل كأن أحدمها هو وتشتري نفسها من
نيَ بِفَاِحَشةٍ  مَُّبّيَنةٍ  اآلخر الرابع أنه تعاىل ذكر يف اآلية السابقة َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ ِلَتذَْهُبواْ بَِبْعضِ َما ءاَتْيُتُموُهنَّ إِالَّ أَن َيأِْت

ل املسلم أنه ال خيالف أمر اهللا فاذا أخذ منها شيئاً أشعر ذلك بأهنا قد أتت بفاحشة مبينة فاذا مل يكن والظاهر من حا
األمر كذلك يف احلقيقة صح وصف ذلك األخذ بأنه هبتان من حيث أنه يدل على إتياهنا بالفاحشة مع أن األمر ليس 

اهلا فهو هبتان من وجه وظلم من وجه آخر فكان كذلك وفيه تقرير آخر وهو أن أخذ املال طعن يف ذاهتا وأخذ مل
ذلك معصية عظيمة من أمهات الكبائر اخلامس أن عقاب البهتان واالمث املبني كان معلوماً عندهم فقوله أَتَأُْخذُوَنهُ 

( اً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفى ُبطُونِهِْم نَاراً ُبْهتَاناً معناه أتأخذون عقاب البهتان فهو كقوله إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمْوالَ الَْيَتاَمى ظُلْم
  ) ١٠النساء 

املسألة الرابعة قوله أَتَأُْخذُوَنُه استفهام على معىن االنكار واالعظام واملعىن أن الظاهر أنكم ال تفعلون مثل هذا الفعل 
  مع ظهور قبحه يف الشرع والعقل

ا أن هذا األخذ يتضمن نسبتها إىل الفاحشة املبينة فكان ذلك واعلم أنه تعاىل ذكر يف علة هذا املنع أمورا أحدمه



هبتانا والبهتان من أمهات الكبائر وثانيها أنه إمث مبني ألن هذا املال حقها فمن ضيق األمر عليها ليتوسل بذلك 
  التشديد والتضييق وهو ظلم إىل أخذ املال وهو ظلم آخر فال شك أن التوسل

  مبينا وثالثها قوله تعاىل َوكَْيَف تَأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى َبْعُضكُمْ إِلَى َبْعضٍ وفيه مسألتان بظلم إىل ظلم آخر يكون إمثا
املسألة األوىل أصل أفضى من الفضاء الذي هو السعة يقال فضا يفضو وفضاء إذا اتسع قال الليث أفضى فالن إىل 

ين يف االفضاء يف هذه اآلية قوالن أحدمها أن فالن أي وصل اليه وأصله أنه صار يف فرجته وفضائه وللمفسر
االفضاء ههنا كناية عن اجلماع وهو قول ابن عباس وجماهد والسدي واختيار الزجاج وابن قتيبة ومذهب الشافعي 

  ألن عنده الزوج إذا طلق قبل املسيس فله أن يرجع يف نصف املهر وإن خال هبا
 جيامعها قال الكليب االفضاء أن يكون معها يف حلاف واحد جامعها أو مل والقول الثاين يف االفضاء أن خيلو هبا وإن مل

  جيامعها وهذا القول اختيار الفراء ومذهب أيب حنيفة رضي اهللا عنه ألن اخللوة الصحيحة تقرر املهر
 واعلم أن القول األول أوىل ويدل عليه وجوه األول أن الليث قال أفضى فالن إىل فالنة أي صار يف فرجتها

وفضائها ومعلوم أن هذا املعىن إمنا حيصل يف احلقيقة عند اجلماع أما يف غري وقت اجلماع فهذا غري حاصل الثاين أنه 
تعاىل ذكر هذا يف معرض التعجب فقال َوكَْيَف تَأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ والتعجب إمنا يتم إذا كان 

صول األلفة واحملبة وهو اجلماع ال جمرد اخللوة فوجب محل االفضاء عليه الثالث وهو هذا االفضاء سببا قويا يف ح
النتهاء الغاية وجمرد اخللوة ليس ) إىل ( أن االفضاء اليها ال بد وأن يكون مفسرا بفعل منه ينتهي اليه ألن كلمة 

تنع تفسري قوله أَفَْضى َبْعُضكُمْ إِلَى كذلك ألن عند اخللوة احملضة مل يصل فعل من أفعال واحد منهما إىل اآلخر فام
  َبْعضٍ مبجرد اخللوة

فان قيل فاذا اضطجعا يف حلاف واحد وتالمسا فقد حصل االفضاء من بعضهم إىل بعض فوجب أن يكون ذلك 
  كافيا وأنتم ال تقولون به

لوة وليس يف األمة أحد يقول إنه قلنا القائل قائالن قائل يقول املهر ال يتقرر إال باجلماع وآخر انه يتقرر مبجرد اخل
يتقرر باملالمسة واملضاجعة فكان هذا القول باطال باالمجاع فلم يبق يف تفسري إفضاء بعضهم إىل بعض إال أحد أمرين 

إما اجلماع وإما اخللوة والقول باخللوة باطل ملا بيناه فبقي أن املراد باالفضاء هو اجلماع الرابع أن املهر قبل اخللوة 
ان متقرراً والشرع قد علق تقرره على إفضاء البعض إىل البعض وقد اشتبه األمر يف أن املراد هبذا االفضاء هو ما ك

اخللوة أو اجلماع وإذا وقع الشك وجب بقاء ما كان على ما كان وهو عدم التقرير فبهذه الوجوه ظهر ترجيح 
  مذهب الشافعي واهللا أعلم
ُخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ كلمة تعجب أي ألي وجه وألي معىن تفعلون هذا املسألة الثانية قوله َوكَْيَف َتأْ

فاهنا بذلت نفسها لك وجعلت ذاهتا لذتك ومتتعك وحصلت األلفة التامة واملودة الكاملة بينكما فكيف يليق بالعاقل 
  ة مبن له طبع سليم وذوق مستقيمأن يسترد منها شيئاً بذله هلا بطبية نفسه إن هذا ال يليق ألبت

  الوجه الرابع من الوجوه اليت جعلها اهللا مانعا من استرداد املهر قوله َوأََخذْنَ ِمنكُم ّميثَاقاً غَِليظاً يف

تفسري هذا امليثاق الغليظ وجوه األول قال السدي وعكرمة والفراء هو قوهلم زوجتك هذه املرأة على ما أخذه اهللا 
ال من إمساك مبعروف أو تسريح باحسان ومعلوم أنه إذا أجلأها إىل أن بذلت املهر فما سرحها للنساء على الرج

باالحسان بل سرحها باالساءة الثاين قال ابن عباس وجماهد امليثاق الغليظ كلمة النكاح املعقودة على الصداق وتلك 
قوا اهللا يف النساء فانكم أخذمتوهن بأمانة ات) ( صلى اهللا عليه وسلم ( الكلمة كلمة تستحل هبا فروج النساء قال 



اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا الثالث قوله َوأََخذْنَ ِمنكُم ّميثَاقاً غَِليظاً أي أخذن منكم بسبب إفضاء بعضكم 
إىل بعض ميثاقا غليظا وصفه بالغلظة لقوته وعظمته وقالوا صحبة عشرين يوما قرابة فكيف مبا جيري بني الزوجني 

  ن االحتاد واالمتزاجم
  النوع اخلامس من األمور اليت كلف اهللا تعاىل هبا يف هذه اآلية من األمور املتعلقة بالنساء
  بِيالًَوالَ َتنِكحُواْ َما َنكََح ءَاَباُؤكُْم مَِّن النَِّسآِء إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً  َوَمقْتاً َوَسآَء َس

  فيه مسائل
ة األوىل قال ابن عباس ومجهور املفسرين كان أهل اجلاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم فنهاهم اهللا هبذه اآلية عن املسأل

  ذلك الفعل
املسألة الثانية قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه حيرم على الرجل أن يتزوج مبزنية أبيه وقال الشافعي رمحة اهللا عليه ال 

ال إنه تعاىل هنى الرجل أن ينكح منكوحة أبيه والنكاح عبارة عن الوطء فكان حيرم احتج أبو حنيفة هبذه اآلية فق
هذا هنيا عن نكاح موطوءة أبيه إمنا قلنا إن النكاح عبارة عن الوطء لوجوه األول قوله تعاىل فَالَ َتِحلُّ لَُه ِمن َبْعدُ 

الزوج والنكاح املضاف إىل الزوج هو الوطء ال أضاف هذا النكاح إىل )  ٢٣٠البقرة ( َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه 
العقد ألن االنسان ال ميكنه أن يتزوج بزوجة نفسه ألن حتصيل احلاصل حمال وألنه لو كان املراد بالنكاح يف هذه 

اآلية هوالعقد لوجب أن حيصل التحليل مبجرد العقد وحيث مل حيصل علمنا أن املراد من النكاح يف هذه اآلية ليس 
( قد فتعني أن يكون هو الوطء ألنه ال قائل بالفرق الثاين قوله تعاىل َواْبَتلُواْ الَْيَتاَمى حَتَّى إِذَا َبلَُغواْ الّنكَاَح هو الع
واملراد من النكاح ههنا الوطء ال العقد ألن أهلية العقد كانت حاصلة أبدا الثالث قوله تعاىل الزَّانِى الَ )  ٦النساء 

ناكح اليد ( فلو كان املراد ههنا العقد لزم الكذب الرابع قوله عليه الصالة والسالم )  ٣النور ( َيةً  َينِكُح إِالَّ زَانِ
ومعلوم أن املراد ليس هو العقد بل هو الوطء فثبت هبذه الوجوه أن النكاح عبارة عن الوطء فلزم أن ) ملعون 

ي وال تنكحوا ما وطئهن آباؤكم وهذا يدخل فيه املنكوحة واملزنية يكون قوله تعاىل َوالَ تَنِكحُواْ َما َنكََح ءاَباُؤكُمْ أ
النور ( ال يقال كما أن لفظ النكاح ورد مبعىن الوطء فقد ورد أيضاً مبعىن العقد قال تعاىل وَأَْنِكحُواْ االَياَمى ِمْنكُْم 

وقوله عليه الصالة )  ٤٩األحزاب ( الُْمْؤِمنَاِت  إِذَا َنكَْحُتُم)  ٣النسار ( فَانِكحُواْ َما طَابَ لَكُْم ّمَن الّنَساء )  ٣٢
  فلم كان محل) ولدت من نكاح ومل أولد من سفاح ( والسالم 

  اللفظ على الوطء أوىل من محله على العقد
أجابوا عنه من ثالثة أوجه األول ما ذهب اليه الكرخي وهو أن لفظ النكاح حقيقة يف الوطء جماز يف العقد بدليل 

كاح يف أصل اللغة عبارة عن الضم ومعىن الضم حاصل يف الوطء ال يف العقد فكان لفظ النكاح حقيقة أن لفظ الن
يف الوطء مث إن العقد مسي هبذا االسم ألن العقد ملا كان سبباً له أطلق اسم املسبب على السبب كما أن العقيقة اسم 

  يت تذبح عند حلق ذلك الشعر عقيقة فكذا ههناللشعر الذي يكون على رأس الصيب حال ما يولد مث تسمى الشاة ال
واعلم أنه كان مذهب الكرخي أنه ال جيوز استعمال اللفظ الواحد باالعتبار الواحد يف حقيقته وجمازه معا فال جرم 

كان يقول املستفاد من هذه اآلية حكم الوطء أما حكم العقد فانه غري مستفاد من هذه اآلية بل من طريق آخر 
  ودليل آخر

الوجه الثاين أن من الناس من ذهب إىل أن اللفظ املشترك جيوز استعماله يف مفهوميه معا فهذا القائل قال دلت 
اآليات املذكورة على أن لفظ النكاح حقيقة يف الوطء ويف العقد معا فكان قوله َوالَ َتنِكحُواْ َما َنكََح ءاَباُؤكُْم هنيا 

  كال مفهوميه عن الوطء وعن العقد معا محال للفظ على



الوجه الثالث يف االستدالل وهو قول من يقول اللفظ املشترك ال جيوز استعماله يف مفهوميه معا قالوا ثبت بالدالئل 
املذكورة أن لفظ النكاح قد استعمل يف القرآن يف الوطء تارة ويف العقد أخرى والقول باالشتراك واجملاز خالف 

ر املشترك بينهما وهو معىن الضم حىت يندفع االشتراك واجملاز وإذا كان األصل وال بد من جعله حقيقة يف القد
كذلك كان قوله َوالَ تَنِكحُواْ َما َنكََح ءاَباُؤكُْم هنيا عن القدر املشترك بني هذين القسمني والنهي عن القدر املشترك 

ج يكون هنيا عن العقد وعن الوطء بني القسمني يكون هنيا عن كل واحد من القسمني ال حمالة فان النهي عن التزوي
  معا فهذا أقصى ما ميكن أن يقال يف تقرير هذا االستدالل

واجلواب عنه من وجوه األول ال نسلم أن اسم النكاح يقع على الوطء والوجوه اليت احتجوا هبا على ذلك فهي 
ء من حيث كونه وطأ ليس وال شك أن الوط) النكاح سنيت ( معارضة بوجوه أحدها قوله عليه الصالة والسالم 

سنة له وإال لزم أن يكون الوطء بالسفاح سنة له فلما ثبت أن النكاح سنة وثبت أن الوطء ليس سنة ثبت أن 
النكاح ليس عبارة عن الوطء كذلك التمسك بقوله تناكحوا تكثروا ولو كان الوطء مسمى بالنكاح لكان هذا 

وقوله )  ٣٢النور (  لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َوأَْنِكُحواْ االَياَمى ِمْنكُْم إذنا يف مطلق الوطء وكذلك التمسك بقوله تعاىل
  ) ٣النساء ( فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُْم ّمَن الّنَساء 

ال يقال ملا وقع التعارض بني هذه الدالئل فالترجيح معنا وذلك ألنا لو قلنا الوطء مسمى بالنكاح على سبيل احلقيقة 
  ز يف دالئلنا ومىت وقع التعارض بني اجملاز والتخصيص كان التزام التخصيص أوىللزم دخول اجملا

ألنا نقول أنتم تساعدون على أن لفظ النكاح مستعمل يف العقد فلو قلنا إن النكاح حقيقة يف الوطء لزم دخول 
عىن العقد أما قولنا ان التخصيص يف اآليات اليت ذكرناها ولزم القول باجملاز يف اآليات اليت ذكر النكاح فيها مب

  النكاح فيها مبعىن الوطء فال يلزمنا التخصيص فقولكم يوجب اجملاز

  والتخصيص معا وقولنا يوجب اجملاز فقط فكان قولنا أوىل
ولدت من نكاح ( الوجه الثاين من الوجوه الدالة على أن النكاح ليس حقيقة يف الوطء قوله عليه الصالة والسالم 

أثبت نفسه مولودا من النكاح وغري مولود من السفاح وهذا يقتضي أن ال يكون السفاح ) ح ومل أولد من سفا
  نكاحا والسفاح وطء فهذا يقتضي أن ال يكون الوطء نكاحا

الوجه الثالث أنه من حلف يف أوالد الزنا أهنم ليسوا أوالد النكاح مل حينث ولو كان الوطء نكاحا لوجب أن حينث 
أن الوطء ليس مسمى بالنكاح على سبيل احلقيقة الثاين سلمنا أن الوطء مسمى بالنكاح وهذا دليل ظاهر على 

  لكن العقد أيضاً مسمى به فلم كان محل اآلية على ما ذكرمت أوىل من محلها على ما ذكرنا
قد أما الوجه األول وهو الذي ذكره الكرخي فهو يف غاية الركاكة وبيانه من وجهني األول أو الوطء مسبب الع

فكما حيسن إطالق اسم املسبب على السبب جمازا فكذلك حيسن اطالق اسم السبب على املسبب جمازا فكما 
حيتمل أن يقال النكاح اسم للوطء مث أطلق هذا االسم على العقد لكونه سببا للوطء فكذلك حيتمل أن يقال النكاح 

فلم كان أحدمها أوىل من اآلخر بل االحتمال  اسم للعقد مث أطلق هذا االسم على الوطء لكون الوطء مسبباً له
الذي ذكرناه أوىل ألن استلزام السبب للمسبب أمت من استلزام املسبب للسبب املعني فانه ال ميتنع أن يكون 

حلصول احلقيقة الواحدة أسباب كثرية كامللك فانه حيصل بالبيع واهلبة والوصية واالرث وال شك أن املالزمة شرط 
  فثبت أن القول بأن اسم النكاح حقيقة يف العقد جماز يف الوطء أوىل من عكسه جلواز اجملاز

الوجه الثاين أن النكاح لو كان حقيقة يف الوطء جمازا يف العقد وقد ثبت يف أصول الفقه أنه ال جيوز استعمال اللفظ 
وهذا وإن كان قد التزمه الكرخي الواحد يف حقيقته وجمازه معا فحينئذ يلزم أن ال تكون اآلية دالة على حكم العقد 



لكنه مدفوع بالدليل القاطع وذلك ألن املفسرين أمجعوا على أن سبب نزول هذه اآلية هو أهنم كانوا يتزوجون 
بأزواج آبائهم وأمجع املسلمون على أن سبب نزول اآلية ال بد وأن يكون داخال حتت اآلية بل اختلفوا يف أن غريه 

وأما كون سبب النزول داخال فيها فذاك جممع عليه بني األمة فاذا ثبت بامجاع املفسرين  هل يدخل حتت اآلية أم ال
أن سبب نزول هذه اآلية هو العقد ال الوطء وثبت بامجاع املسلمني أن سبب النزول ال بد وأن يكون مراداً ثبت 

ادة هذا الدليل القاطع فكان باالمجاع أن النهي عن العقد مراد من هذه اآلية فكان قول الكرخي واقعا على مض
  فاسداً مردودا قطعا

أما الوجه الثاين مما ذكروه وهو أنا حنمل لفظ النكاح على مفهوميه فنقول هذا أيضا باطل وقد بينا وجه بطالنه يف 
  أصول الفقه

طء عبارة وأما الوجه الثالث فهو أحسن الوجوه املذكورة يف هذا الباب وهو أيضاً ضعيف ألن الضم احلاصل يف الو
عن جتاور األجسام وتالصقها والضم احلاصل يف العقد ليس كذلك ألن االجياب والقبول أصوات غري باقية فمعىن 
الضم والتالقي والتجاور فيها حمال وإذا كان كذلك ثبت أنه ليس بني الوطء وبني العقد مفهوم مشترك حىت يقال 

أن يقال لفظ النكاح مشترك بني الوطء وبني العقد ويقال إنه  إن لفظ النكاح حقيقة فيه فاذا بطل ذلك مل يبق إال
  حقيقة يف أحدمها جماز يف اآلخر وحينئذ يرجع الكالم إىل

  الوجهني األولني فهذا هو الكالم امللخص يف هذا
َنكَحَ الوجه الثاين يف اجلواب عن هذا االستدالل أن نقول سلمنا أن النكاح مبعىن الوطء ولكن مل قلتم إن قوله َما 

حقيقة يف غري العقالء فلو كان املراد منه ) ما ( ءاَباُؤكُمْ املراد منه املنكوحة والدليل عليه إمجاعهم على أن لفظه 
مع بعدها يف تقدير املصدر ) ما ( ههنا املنكوحة لزم هذا اجملاز وإنه خالف األصل بل أهل العربية اتفقوا على أن 

ائكم وعلى هذا يكون املراد منه النهي عن أن تنكحوا نكاحا مثل نكاح آبائكم فتقدير اآلية وال تنكحوا نكاح آب
فان أنكحتهم كانت بغري ويل وال شهود وكانت موقتة وكانت على سبيل القهر واالجلاء فاهللا تعاىل هناهم هبذه اآلية 

  عن مثل هذه األنكحة وهذا الوجه منقول عن حممد بن جرير الطربي يف تفسري هذه اآلية
لوجه الثالث يف اجلواب عن هذا االستدالل سلمنا أن املراد من قوله َما َنكََح ءاَباُؤكُمْ املنكوحة والتقدير وال ا

تنكحوا من نكح آباؤكم ولكن قوله من نكح آباؤكم ليس صرحيا يف العموم بدليل أنه يصح إدخال لفظي الكل 
حوا بعض من نكح آباؤكم ولو كان هذا صرحيا يف والبعض عليه فيقال وال تنكحوا كل ما نكح آباؤكم وال تنك

العموم لكان إدخال لفظ الكل عليه تكريراً وإدخال لفظ البعض عليه نقصا ومعلوم أنه ليس كذلك فثبت أن قوله 
  َوالَ َتنِكحُواْ َما َنكََح ءاَباُؤكُمْ ال يفيد العموم وإذا مل يفد العموم مل يتناول حمل النزاع

العموم مل يكن صرفه إىل بعض األقسام أوىل من صرفه اىل الباقي فحينئذ يصري جممال غري مفيد ال يقال لو مل يفد 
  واألصل أن ال يكون كذلك

ألنا نقول ال نسلم أن بتقدير أن ال يفيد العموم مل يكن صرفه إىل البعض أوىل من صرفه إىل غريه وذلك ألن 
بزوجات اآلباء فكان صرفه إىل هذا القسم أوىل وهبذا التقدير املفسرين أمجعوا على أن سبب نزوله إمنا هو التزوج 

  ال يلزم كون اآلية جمملة وال يلزم كوهنا متناولة حملل النزاع
الوجه الرابع سلمنا أن هذا النهي يتناول حمل النزاع لكن مل قلتم إنه يفيد التحرمي أليس أن كثريا من أقسام النهي ال 

فلم قلتم إنه ليس األمر كذلك أقصى ما يف الباب أن يقال هذا على خالف األصل يفيد التحرمي بل يفيد التنزيه 
  ولكن جيب املصري إليه إذا دل الدليل وسنذكر دالئل صحة هذا النكاح إن شاء اهللا تعاىل



الوجه اخلامس أن ما ذكرمت هب أنه يدل على فساد هذا النكاح إال أن ههنا ما يدل على صحة هذا النكاح وهو 
  وهمن وج

احلجة األوىل هذا النكاح منعقد فوجب أن يكون صحيحا بيان أنه منعقد أنه عند أيب حنيفة رضي اهللا عنه منهي عنه 
هبذه اآلية ومن مذهبه أن النهي عن الشيء يدل على كونه يف نفسه منعقدا وهذا هو أصل مذهبه يف مسألة البيع 

تني أن يكون هذا النكاح منعقدا على أصل أيب حنيفة وإذا الفاسد وصوم يوم النحر فيلزم من جمموع هاتني املقدم
ثبت القول باالنعقاد يف هذه الصورة وجب القول بالصحة ألنه ال قائل بالفرق فهذا وجه حسن من طريق االلزام 

  عليهم يف صحة هذا النكاح

هنى عن نكاح املشركات ومد )  ٢٢١البقرة (  احلجة الثانية عموم قوله تعاىل َوالَ تَْنِكحُواْ الُْمْشرِكَاِت حَتَّى ُيْؤِمنَّ
النهي إىل غاية وهي إمياهنن واحلكم املمدود إىل غاية ينتهي عند حصول تلك الغاية فوجب أن ينتهي املنع من 

نكاحهن عند إمياهنن وإذا انتهى املنع حصل اجلواز فهذا يقتضي جواز نكاحهن على االطالق وال شك أنه يدخل يف 
ية األب وغريها أقصى ما يف الباب أن هذا العموم دخله التخصيص يف مواضع يبقى حجة يف غري هذا العموم مزن

 ٣٢النور ( حمل التخصيص وكذلك نستدل جبميع العمومات الواردة يف باب النكاح كقوله تعاىل وَأَْنِكحُواْ االَياَمى 
( وأيضا نتمسك بقوله تعاىل َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم )  ٣النساء ( وقوله فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُْم ّمَن الّنَساء ) 

وليس ألحد أن يقول إن قوله مَّا َوَراء ذَِلكُْم ضمري عائد إىل املذكور السابق ومن مجلة املذكور السابق )  ٢٤النساء 
ملذكورات وأقرب املذكورات اليه هو قوله َوالَ َتنِكحُواْ َما َنكََح ءاَباُؤكُْم وذلك ألن الضمري جيب عوده إىل أقرب ا

فكان قوله َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم عائدا اليه وال يدخل فيه قوله )  ٢٣النساء ( من قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم 
إذا جاءكم من ( السالم َوالَ َتنِكحُواْ َما َنكََح ءاَباُؤكُْم وأيضاً نتمسك بعمومات األحاديث كقوله عليه الصالة و

فكل هذه العمومات يتناول حمل النزاع واعلم أنا بينا يف ) زوجوا بناتكم االكفاء ( وقوله ) ترضون دينه فزوجوه 
أصول الفقه أن الترجيح بكثرة األدلة جائز وإذا كان كذلك فنقول بتقدير أن يثبت هلم أن النكاح حقيقة يف الوطء 

ية على العقد مل يلزمنا إال جماز واحد وبتقدير أن حنمل تلك اآلية على حرمة النكاح يلزمنا جماز يف العقد فلو محلنا اآل
  هذه التخصيصات الكثرية فكان الترجيح من جانبنا بسبب كثرة الدالئل
أقصى ما يف ) احلرام ال حيرم احلالل ( احلجة الثالثة احلديث املشهور يف املسألة وهو قوله عليه الصالة والسالم 

الباب أن يقال إن قطرة من اخلمر إذا وقعت يف كوز من املاء فههنا احلرام حرم احلالل وإذا اختلطت املنكوحة 
باالجنبيات واشتبهت هبن فههنا احلرام حرم احلالل إال أنا نقول دخول التخصيص فيه يف بعض الصور وال مينع من 

  االستدالل به
تضى جلواز النكاح قائم والفارق بني حمل االمجاع وبني حمل النزاع ظاهر احلجة الرابعة من جهة القياس أن نقول املق

فوجب القول باجلواز أما املقتضى فهو أن يقيس نكاح هذه املرأة على نكاح سائر النسوان عند حصول الشرائط 
ثبوهتا سعيا يف إبقاء املتفق عليها جبامع ما يف النكاح من املصاحل وأما الفارق فهو أن هذه احملرمية إمنا حكم الشرع ب

  الوصلة احلاصلة بسبب النكاح ومعلوم أن هذا ال يليق بالزنا
بيان املقام األول من تزوج بامرأة فلو مل يدخل على املرأة أب الرجل وابنه ومل تدخل على الرجل أم املرأة وبنتها 

و أذنا يف هذا الدخول ومل حنكم لبقيت املرأة كاحملبوسة يف البيت ولتعطل على الزوج والزوجة أكثر املصاحل ول
باحملرمية فرمبا امتد عني البعض إىل البعض وحصل امليل والرغبة وعند حصول التزوج بأمها أو ابنتها حتصل النفرة 

الشديدة بينهن ألن صدور االيذاء عن األقارب أقوى وقعا وأشد إيالما وتأثريا وعند حصول النفرة الشديدة حيصل 



إذا حصلت احملرمية انقطعت األطماع واحنبست الشهورة فال حيصل ذلك الضرر فبقي النكاح  التطليق والفراق أما
  بني الزوجني سليما عن هذه املفسدة

فثبت أن املقصود من حكم الشرع هبذه احملرمية السعي يف تقرير االتصال احلاصل بني الزوجني وإذا كان املقصود 
أن االتصال احلاصل عند النكاح مطلوب البقاء فيتناسب حكم  من شرع احملرمية ابقاء ذلك االتصال فمعلوم

الشرع باثبات هذه احملرمية وأما االتصال احلاصل عند الزنا فهو غري مطلوب البقاء فلم يتناسب حكم الشرع 
ه باثبات هذه احملرمية وهذا وجه مقبول مناسب يف الفرق بني البابني وهذا هو من قول االمام الشافعي رضي اهللا عن
عند مناظرته يف هذه املسألة حممد بن احلسن حيث قال وطء محدت به ووطء رمجت به فكيف يشتبهان ولنكتف 

  هبذا القدر من الكالم يف هذه املسألة
واعلم أن السبب يف ذكر هذا االستقصاء ههنا أن أبا بكر الرازي طول يف هذه املسألة يف تصنيفه وما كان ذلك 

كلمات املختلطة والوجوه الفاسدة الركيكة مث إنه ملا آل األمر إىل املكاملة مع االمام الشافعي التطويل إال تطويال يف ال
أساء يف األدب وتعدى طوره وخاض يف السفاهة وتعامى عن تقرير دالئله وتغافل عن إيراد حججه مث انه بعد أن 

خصومه بسببها أظهر القدح الشديد  كتب األوراق الكثرية يف الترهات اليت ال نفع ملذهبه منها وال مضرة على
والتصلف العظيم يف كثرة علوم أصحابه وقلة علوم من خيالفهم ولو كان من أهل التحصيل لبكى على نفسه من 

تلك الكلمات اليت حاولت نصرة قوله هبا ولتعلم الدالئل ممن كان أهال ملعرفتها ومن نظر يف كتابنا ونظر يف كتابه 
ه خرزة مث جعلناها لؤلؤة من شدة التخليص والتقرير مث أجبنا عنه بأجوبة مستقيمة على وأنصف علم أنا أخذنا من

  قوانني األصول منطبقة على قواعد الفقه ونسأل اهللا حسن اخلامتة ودوام التوفيق والنصرة
يد صاحب حل املقل املسألة الثالثة ذكر املفسرون يف قوله إَالَّ َما قَدْ َسلََف وجوها األول وهو أحسنها ما ذكره الس

ول آية فقال هذا استثناء على طريق املعىن ألن قوله َوالَ َتنِكُحواْ َما َنكََح ءاَباؤُكُْم ّمَن الّنَساء إِالَّ َما قَْد َسلََف قبل نز
مْ من قوله َوالَ لَكُْم ِفيهِ) غري أن سيوفهم ( هذا كما استثىن ) الكشاف ( التحرمي فانه معفو عنه الثاين قال صاحب 

يعين إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فانه ال حيل لكم غريه وذلك غري ممكن والغرض املبالغة يف حترميه 
وسد الطريق إىل إباحته كما يقال حىت يبيض القار وحىت يلج اجلمل يف سم اخلياط الثالث أن هذا استثناء منقطع 

ههنا مبعىن بعد ) إال (  لكن ما قد سلف فان اهللا جتاوز عنه والرابع ألنه ال جيوز استثناء املاضي من املستقبل واملعىن
أي بعد املوتة األوىل اخلامس قال بعضهم )  ٥٦الدخان ( كقوله تعاىل الَ َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْوَت إِالَّ الْمَْوَتةَ  االْولَى 

م أقرهم عليهن مدة مث أمر مبفارقتهن وإمنا معناه إال ما قد سلف فانكم مقرون عليه قالوا إنه عليه الصالة والسال
فعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة على سبيل التدريج وقيل إن هذا خطأ ألنه عليه الصالة والسالم 

بعث أبا بردة ) صلى اهللا عليه وسلم ( ما أقر أحدا على نكاح امرأة أبيه وإن كان يف اجلاهلية روى الرباء أن النيب 
  جل عرس بامرأة أبيه ليقتله ويأخذ مالهاىل ر

املسألة الرابعة الضمري يف قوله تعاىل أَنَُّه إىل ماذا يعود فيه وجهان األول أنه راجع إىل هذا النكاح قبل النهي أعلم 
اهللا تعاىل أن هذا الذي حرمه عليهم كان مل يزل منكرا يف قلوهبم ممقوتا عندهم وكانت العرب تقول لولد الرجل من 
امرأة أبيه مقىت وذلك ألن زوجة األب تشبه األم وكان نكاح األمهات من أقبح األشياء عند العرب فلما كان هذا 

  النكاح يشبه ذلك ال جرم كان مستقبحا عندهم فبني اهللا تعاىل



تعاىل أنه كان  أن هذا النكاح أبدا كان ممقوتا وقبيحا الثاين أن هذا الضمري راجع إىل هذا النكاح بعد النهي فبني اهللا
  فاحشة يف اإلسالم ومقتا عند اهللا وإمنا قال كَانَ لبيان أنه كان يف حكم اهللا ويف علمه موصوفا هبذا الوصف

املسألة اخلامسة أنه تعاىل وصفه بأمور ثالثة أوهلا أنه فاحشة وإمنا وصف هذا النكاح بأنه فاحشة ملا بينا أن زوجة 
أفحش الفواحش وثانيها املقت وهو عبارة عن بغض مقرون باستحقار حصل  األب تشبه األم فكانت مباشرهتا من

ذلك بسبب أمر قبيح ارتكبه صاحبه وهو من اهللا يف حق العبد يدل على غاية اخلزي واخلسار وثالثها قوله َوَساء 
ال َوَحُسَن منصوب تفسريا لذلك الفاعل كما ق) سبيال ( فعل الزم وفاعله مضمر و ) ساء ( َسبِيالً قال الليث 

واعلم أن مراتب القبح ثالثة القبح يف العقول ويف الشرائع ويف العادات فقوله إِنَُّه كَانَ )  ٦٩النساء ( أُولَِئَك َرِفيقاً 
فَاِحَشةً  إشارة إىل القبح العقلي وقوله َوَمقْتاً إشارة إىل القبح الشرعي وقوله َوَساء َسبِيالً إشارة إىل القبح يف العرف 

  ادة ومىت اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية يف القبح واهللا أعلموالع
  النوع السادس من التكاليف املتعلقة بالنساء املذكورة يف هذه اآليات

االٍّ ْخِت َوأُمَّهَاُتكُُم الْالَِّتى ُحرَِّمْت َعلَْيكُمْ أُمَّهَاُتكُْم َوَبنَاُتكُْم وَأََخوَاُتكُْم َوَعمَّاُتكُْم َوَخالَاُتكُْم وََبَناتُ االٌّ خِ َوَبَناتُ 
َسآِئكُُم اللَّاِتى َدَخلُْتْم بِهِنَّ أَْرَضعَْنكُْم وَأََخوَاُتكُم مَِّن الرََّضاَعةِ  َوأُمََّهاُت نِسَآِئكُْم َورََبائُِبكُُم اللَّاِتى ِفى ُحُجورِكُْم مِّن نِّ

َح َعلَْيكُْم َوَحلَاِئلُ أَْبنَآِئكُُم الَِّذيَن ِمْن أَْصلَابِكُْم َوأَن َتْجَمُعواْ َبْيَن االٍّ ْخَتْينِ إَالَّ َما فَإِن لَّْم َتكُوُنواْ َدَخلُْتمْ بِهِنَّ فَالَ ُجنَا
  قَْد َسلََف إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً

  كُْم َوخَالَاُتكُْم َوَبنَاُت االْخِ َوبََناُت االْْخِتقوله تعاىل ُحّرَمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم َوبََناُتكُْم وَأََخواُتكُْم َوَعمَّاُت
اعلم أنه تعاىل نص على حترمي أربعة عشر صنفا من النسوان سبعة منهن من جهة النسب وهن األمهات والبنات 

واألخوات والعمات واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت وسبعة أخرى ال من جهة النسب األمهات من الرضاعة 
من الرضاعة وأمهات النساء وبنات النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء وأزواج االبناء واآلباء إال  واألخوات

  أن أزواج األبناء مذكورة ههنا وأزواج اآلباء مذكورة يف اآلية املتقدمة واجلمع بني األختني ويف اآلية مسائل
ضيف التحرمي فيها إىل األمهات والبنات والتحرمي ال املسألة األوىل ذهب الكرخي إىل أن هذه اآلية جمملة قال ألنه أ

ميكن إضافته إىل االعيان وإمنا ميكن إضافته إىل االفعال وذلك الفعل غري مذكور يف اآلية فليست إضافة هذا التحرمي 
  لوجهإىل بعض االفعال اليت ال ميكن إيقاعها يف ذوات األمهات والبنات أوىل من بعض فصارت اآلية جمملة من هذا ا

يدل على أن املراد )  ٢٢النساء ( واجلواب عنه من وجهني األول أن تقدمي قوله تعاىل َوالَ تَنِكُحواْ َما َنكََح ءاَباؤُكُْم 
صلى اهللا عليه وسلم ( من قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم حترمي نكاحهن الثاين أن من املعلوم بالضرورة من دين حممد 

  نه حترمي نكاحهن واألصل فيه أن احلرمة واالباحة إذا أضيفتا إىل االعيان فاملرادأن املراد م) 

حترمي الفعل املطلوب منها يف العرف فاذا قيل حرمت عليكم امليتة والدم فهم كل أحد أن املراد حترمي أكلهما وإذا 
وملا قال عليه الصالة والسالم  قيل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم فهم كل أحد أن املراد حترمي نكاحهن

فهم كل أحد أن املراد ال حيل إراقة دمه وإذا كانت هذه األمور ) ال حيل دم امرىء مسلم إال الحدى معان ثالث ( 
معلومة بالضرورة كان إلقاء الشبهات فيها جاريا جمرى القدح يف البديهيات وشبه السوفسطائية فكانت يف غاية 

  الركاكة واهللا أعلم
عندي فيه حبث من وجوه أخرى أحدها أن قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُُم مذكور على ما مل يسم فاعله فليس فيه تصريح  بلى

بأن فاعل هذا التحرمي هو اهللا تعاىل وما مل يثبت ذلك مل تفد اآلية شيئا آخر وال سبيل اليه إال باالمجاع فهذه اآلية 
على هذه املقدمة وثانيها أن قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُُم ليس نصا يف ثبوت  وحدها ال تفيد شيئا بل ال بد معها من االمجاع



التحرمي على سبيل التأييد فان القدر املذكور يف اآلية ميكن تقسيمه اىل املؤبد واىل املؤقت كأنه تعاىل تارة قال 
م مؤبدا خملدا واذا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم اىل الوقت الفالين فقط وأخرى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتك

كان القدر املذكور يف اآلية صاحلا ألن جيعل موردا للتقسيم هبذين القسمني مل يكن نصا يف التأييد فاذن هذا التأييد 
ال يستفاد من ظاهر اآلية بل من داللة منفصلة وثالثها أن قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُمْ أُمَّهَاُتكُْم خطاب مشافهة فيخصص 

فاثبات هذا التحرمي يف حق الكل إمنا يستفاد من دليل منفصل ورابعها أن قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُمْ بأولئك احلاضرين 
أُمََّهاُتكُمْ إخبار عن ثبوت هذا التحرمي يف املاضي وظاهر اللفظ غري متناول للحاضر واملستقبل فال يعرف ذلك إال 

هَاُتكُْم يقتضي أنه قد حرم على كل أحد مجيع أمهاهتم بدليل منفصل وخامسها أن ظاهر قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُْم أُمَّ
ومجيع بناهتم ومعلوم أنه ليس كذلك بل املقصود أنه تعاىل قابل اجلمع باجلمع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد فهذا 

يقتضي أن اهللا تعاىل قد حرم على كل أحد أمه خاصة وبنته خاصة وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر وسادسها أن 
له ُحُرَماتِ يشعر ظاهره بسبق احلل إذ لو كان أبدا موصوفا باحلرمة لكان قوله ُحرَُماِت حترمياً ملا هو يف نفسه قو

حرام فيكون ذلك إجياد املوجود وهو حمال فثبت أن املراد من قوله ُحُرمَاِت ليس جتديد التحرمي حىت يلزم االشكال 
ثبت هبذه الوجوه أن ظاهر اآلية وحده غري كاف يف إثبات املطلوب املذكور بل املراد االخبار عن حصول التحرمي ف

  واهللا أعلم
املسألة الثانية اعلم أن حرمة األمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه السالم إىل هذا الزمان ومل يثبت حل 

املسلمني اتفقوا على انه نكاحهن يف شيء من األديان االهلية بل ان زرداشت رسول اجملوس قال حبله إال أن أكثر 
كان كذابا أما نكاح االخوات فقد نقل أن ذلك كان مباحا يف زمن آدم عليه السالم وإمنا حكم اهللا باباحة ذلك 

على سبيل الضرورة ورأيت بعض املشايخ أنكر ذلك وقال انه تعاىل كان يبعث احلواري من اجلنة ليزوج هبن أبناء 
إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته من أهل اجلنة فحينئذ ال يكون هذا النسل من  آدم عليه السالم وهذا بعيد ألنه

أوالد آدم فقط وذلك باالمجاع باطل وذكر العلماء أن السبب هلذا التحرمي أن الوطء إذالل وإهانة فان االنسان 
بذكره وإذا كان األمر كذلك  يستحي من ذكره وال يقدم عليه إال يف املوضع اخلايل وأكثر أنواع الشتم ال يكون إال

  وجب صون األمهات عنه ألن إنعام األم

على الولد أعظم وجوه االنعام فوجب صوهنا عن هذا االذالل والبنت مبنزلة جزء من االنسان وبعض منه قال عليه 
ل وكذا فيجب صوهنا عن هذا االذالل ألن املباشرة معها جتري جمرى االذال) فاطمة بضعة مين ( الصالة والسالم 

  القول يف البقية واهللا أعلم ولنشرع اآلن يف التفاصيل فنقول
  النوع األول من احملرمات األمهات وفيه مسائل

  املسألة األوىل قال الواحدي رمحه اهللا األمهات مجع األم واألم يف األصل أمهة فأسقط اهلاء يف التوحيد قال الشاعر
  أمهىت خندف والياس أيب

  أمات بغري هاء وأكثر ما يستعمل يف احليوان غري اآلدمي قال الراعيوقد جتمع األم على 
كانت جنائب منذر وحمرق أماهتن وطرقهن فحيال املسألة الثانية كل امرأة رجع نسبك اليها بالوالدة من جهة أبيك 

م ال شك أو من جهة أمك بدرجة أو بدرجات بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك مث ههنا حبث وهو أن لفظ األ
أنه حقيقة يف األم األصلية فأما يف اجلدات فاما ان يكون حقيقة أو جمازا فان كان لفظ األم حقيقة يف األم األصلية 
ويف اجلدات فاما أن يكون لفظا متواطئا أو مشتركا فان كان لفظا متواطئا أعين أن يكون لفظ األم موضوعا بازاء 

اجلدات فعلى هذا التقدير يكون قوله تعاىل ُحّرَمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم نصا يف قدر مشترك بني األم األصلية وبني سائر 



حترمي األم األصلية ويف حترمي مجيع اجلدات وأما إن كان لفظ االم مشتركا يف األم األصلية ويف اجلدات فهذا يتفرع 
جوزه محل اللفظ ههنا على الكل وحينئذ  على أن اللفظ املشترك بني أمرين هل جيوز استعماله فيهما معا أم ال فمن

يكون حترمي اجلدات منصوصا عليه ومن قال ال جيوز فالقائلون بذلك هلم طريقان يف هذا املوضع أحدمها أن لفظ 
األم ال شك أنه أريد به ههنا األم األصلية فتحرمي نكاحها مستفاد من هذا الوجه وأما حترمي نكاح اجلدات فغري 

نص بل من االمجاع والثاين أنه تعاىل تكلم هبذه اآلية مرتني يريد يف كل مرة مفهوما آخر أما إذا مستفاد من هذا ال
قلنا لفظ األم حقيقة يف األم األصلية جماز يف اجلدات فقد ثبت أنه ال جيوز استعمال اللفظ الواحد دفعة واحدة يف 

إذا كان لفظ األم حقيقة يف األم األصلية ويف  حقيقته وجمازه معا وحينئذ يرجع الطريقان اللذان ذكرنامها فيما
  اجلدات

املسألة الثالثة قال الشافعي رمحه اهللا إذا تزوج الرجل بأمه ودخل هبا يلزمه احلد وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يلزمه 
عاىل الزَّانَِيةُ  حجة الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه مبثابة واحدة فكان هذا الوطء زنا حمضا فيلزمه احلد لقوله ت

إمنا قلنا إن وجود هذا النكاح وعدمه مبثابة واحدة ألنه )  ٢النور ( َوالزَّانِى فَاْجِلدُواْ كُلَّ وَاِحٍد ّمْنُهَما مِاْئَةَ  َجلَْدةٍ  
هللا تعاىل من هذه تعاىل قال ُحرَّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم وقد علم بالضرورة من دين حممد عليه الصالة والسالم أن مراد ا

اآلية حترمي نكاحها وإذا ثبت هذا فنقول املوجود ليس إال صيغة االجياب والقبول فلو حصل هذا االنعقاد فاما أن 
يقال إنه حصل يف احلقيقة أو يف حكم الشرع واألول باطل ألن صيغة االجياب والقبول كالم وهو عرض ال يبقى 

االنعقاد بني املوجود واملعدوم حمال والثاين باطل ألن الشرع بني يف هذه  والقبول ال يوجد إال بعد االجياب وحصول
  اآلية بطالن هذا

العقد قطعا ومع كون هذا العقد باطال قطعا يف حكم الشرع كيف ميكن القول بأنه منعقد شرعا فثبت أن وجود 
  هذا العقد وعدمه مبثابة واحدة وإذا ثبت ذلك فباقي التفريع والتقرير ما تقدم

  النوع الثاين من احملرمات البنات وفيه مسألتان
املسألة األوىل كل أنثى يرجع نسبها اليك بالوالدة بدرجة أو بدرجات باناث أو بذكرو فهي بنتك وأما بنت االبن 

  وبنت البنت فهل تسمى بنتا حقيقة أو جمازا فالبحث فيه عني ما ذكرناه يف األمهات
اهللا البنت املخلوقة من ماء الزنا ال حترم على الزاين وقال أبو حنيفة حترم حجة  املسألة الثانية قال الشافعي رمحه

الشافعي أهنا ليست بنتاً له فوجب أن ال حترم إمنا قلنا إهنا ليست بنتا لوجوه األول أن أبا حنيفة إما أن يثبت كوهنا 
شرع بثبوت هذا النسب واألول باطل على بنتا له بناء على احلقيقة وهي كوهنا خملوقة من مائه أو بناء على حكم ال

مذهبه طردا وعكسا أما الطرد فهو أنه إذا اشترى جارية بكرا وافتضها وحبسها يف داره فأتت بولد فهذا الولد 
معلوم أنه خملوق من مائه مع أن أبا حنيفة قال ال يثبت نسبها إال عن االستلحاق ولو كان السبب هو كون الولد 

توقف يف ثبوت هذا النسب بغري االستلحاق وأما العكس فهو أن املشرقي إذا تزوج باملغربية  متخلقا من مائه ملا
وحصل هناك ولد فأبو حنيفة أثبت النسب هنا مع القطع بأنه غري خملوق من مائه فثبت أن القول جبعل التخليق من 

إمنا يثبت حبكم الشرع فههنا أمجع مائه سببا للنسب باطل طردا وعكسا على قول أيب حنيفة وأما إذا قلنا النسب 
املسلمون على أنه ال نسب لولد الزنا من الزاين ولو انتسب إىل الزاين لوجب على القاضي منعه من ذلك االنتساب 

  فثبت أن انتساهبا اليها غري ممكن ال بناء على احلقيقة وال بناء على حكم الشرع
فقوله الولد للفراش يقتضي ) الولد للفراش وللعاهر احلجر ( الوجه الثاين التمسك بقوله عليه الصالة والسالم 

  حصر النسب يف الفراش



ولثبتت له والية )  ١١النساء ( الوجه الثالث لو كانت بنتاً له ألخذت املرياث لقوله تعاىل ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االْنْثََيْينِ 
عليه نفقتها وحضانتها وحللت اخللوة هبا فلما مل يثبت  ولوجب) زوجوا بناتكم االكفاء ( االجبار لقوله عليه السالم 

شيء من ذلك علمنا انتفاء البنتية وإذا ثبت أهنا ليست بنتاً له وجب أن حيل التزوج هبا ألن حرمة التزوج هبا إما 
ة للبنتية أو ألجل أن الزنا يوجب حرمة املصاهرة وهذا احلصر ثابت باالمجاع والبنتية باطلة كما ذكرنا وحرم
  املصاهرة بسبب الزنا أيضا باطلة كما تقدم شرح هذه املسألة فثبت أهنا غري حمرمة على الزاين واهللا أعلم

النوع الثالث من احملرمات األخوات ويدخل فيه األخوات من األب واألم معا واألخوات من األب فقط واألخوات 
  مناألم فقط

دي رمحه اهللا كل ذكر رجع نسبك اليه فأخته عمتك وقد تكون النوع الرابع واخلامس العمات واخلاالت قال الواح
العمة من جهة األم وهي أخت أيب أمك وكل أنثى رجع نسبك اليها بالوالدة فأختها خالتك وقد تكون اخلالة من 

  جهة األب وهي أخت أم أبيك
  قول يفالنوع السادس والسابع بنات األخ وبنات األخت والقول يف بنات األخ وبنات األخت كال

بنات الصلب فهذه األقسام السبعة حمرمة يف نص الكتاب باالنساب واالرحام قال املفسرون كل امرأة حرم اهللا 
نكاحها للنسب والرحم فتحرميها مؤبد ال حيل بوجه من الوجوه وأما اللوايت حيل نكاحهن مث يصرن حمرمات بسبب 

  طارىء فهن الاليت ذكرن يف باقي اآلية
  التاسعالنوع الثامن و

  قوله تعاىل َوأُمَّهَاُتكُُم الْالَِّتى أَْرَضعَْنكُْم وَأََخواُتكُم ّمَن الرََّضاَعةِ 
  وفيه مسائل

املسألة األوىل قال الواحدي رمحه اهللا املرضعات مساهن أمهات ألجل احلرمة كما أنه تعاىل مسى أزواج النيب عليه 
  ألجل احلرمة)  ٦األحزاب ( هَاتُُهْم السالم أمهات املؤمنني يف قوله وَأَْزواُجُه أُمَّ

املسألة الثانية أنه تعاىل نص يف هذه اآلية على حرمة األمهات واألخوات من جهة الرضاعة إال أن احلرمة غري 
وإمنا عرفنا أن األمر ) حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( مقصورة عليهن ألنه 
اآليات وذلك ألنه تعاىل ملا مسى املرضعة أماً واملرضعة أختا فقد نبه بذلك على أنه تعاىل أجرى  كذلك بداللة هذه

الرضاع جمرى النسب وذلك النه تعاىل حرم بسبب النسب سبعا اثنتان منها مها املنتسبتان بطريق الوالدة ومها 
ت وبنات األخ وبنات األخت مث انه األمهات والبنات ومخس منها بطريق األخوة وهو األخوات والعمات واخلاال

تعاىل ملا شرع بعد ذلك يف أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمني صورة واحدة تنبيها هبا على الباقي فذكر من 
قسم قرابة الوالدة األمهات ومن قسم قرابة االخوة األخوات ونبه بذكر هذين املثالني من هذين القسمني على أن 

حيرم من الرضاع ما حيرم ( حلال يف النسب مث انه عليه السالم أكد هذا البيان بصريح قوله احلال يف باب الرضاع كا
  فصار صريح احلديث مطابقاً ملفهوم اآلية وهذا بيان لطيف) من النسب 

املسألة الثالثة أم األنسان من الرضاع هي اليت أرضعته وكذلك كل امرأة انتسبت اىل تلك املرضعة باألمومة إما من 
ة النسب أو من جهة الرضاع واحلال يف األب كما يف األم واذا عرفت األم واألب فقد عرفت البنت أيضا جه

بذلك الطريق وأما األخوات فثالثة األوىل أختك ألبيك وأمك وهي الصغرية األجنبية اليت أرضعتها أمك بلنب أبيك 
دون أمك وهي اليت أرضعتها زوجة أبيك بلنب سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك والثانية أختك ألبيك 

أبيك والثالثة أختك ألمك دون أبيك وهي اليت أرضعتها أمك بلنب رجل آخر واذا عرفت ذلك سهل عليك معرفة 



  العمات واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت
ل أبو حنيفة رضي اهللا املسألة الرابعة قال الشافعي رمحة اهللا عليه الرضاع حيرم بشرط أن يكون مخس رضعات وقا

عنه الرضعة الواحدة كافية وقد مرت هذه املسألة يف سورة البقرة واحتج أبو بكر الرازي هبذه اآلية فقال انه تعاىل 
علق هذا االسم يعين األمومة واالخوة بفعل الرضاع فحيث حصل هذا الفعل وجب أن يترتب عليه احلكم مث سأل 

  هَاُتكُُم الْالَِّتى أَْرَضعَْنكُْمنفسه فقال ان قوله تعاىل َوأُمَّ

مبنزلة قول القائل وأمهاتكم الاليت أعطينكم وأمهاتكم الاليت كسونكم وهذا يقتضي تقدم حصول صفة األمومة 
  واألختية على فعل الرضاع بل لو أنه تعاىل قال الاليت أرضعنكم هن أمهاتكم لكان مقصودكم حاصال

يكسوها مسة األمومة فلما كان االسم مستحقا بوجود الرضاع كان احلكم وأجاب عنه بأن قال الرضاع هو الذي 
معلقا به خبالف قوله وأمهاتكم الاليت كسونكم ألن اسم األمومة غري مستفاد من الكسوة قال ويدل على أن ذلك 

بالرضعة وال مفهوم من هذه اآلية ما روي أنه جاء رجل اىل ابن عمر رضي اهللا عنهما فقال قال ابن الزبري ال بأس 
بالرضعتني فقال ابن عمر قضاء اهللا خري من قضاء ابن الزبري قال اهللا تعاىل وَأََخواُتكُم ّمَن الرََّضاَعةِ  قال فعقل ابن 

  عمر من ظاهر اللفظ التحرمي بالرضاع القليل
النزاع اال فيه فان  واعلم أن هذا اجلواب ركيك جداً أما قوله ان اسم األمومة إمنا جاء من فعل الرضاع فنقول وهل

عندي أن اسم األمومة إمنا جاء من الرضاع مخس مرات وعندك إمنا جاء من أصل الرضاع وأنت إمنا متسكت هبذه 
اآلية الثبات هذا األصل فاذا أثبت التمسك هبذه اآلية على هذا األصل كنت قد أثبت الدليل باملدلول وإنه دور 

اآلية حصول التحرمي مبجرد فعل الرضاع فهو معارض مبا أن ابن الزبري  وساقط وأما التمسك بأن ابن عمر فهم من
ما فهمه منه وكان كل واحد منهما من فقهاء الصحابة ومن العلماء بلسان العرب فكيف جعل فهم أحدمها حجة 
 ومل جيعل فهم اآلخر حجة على قول خصمه ولوال التعصب الشديد املعمي للقلب ملا خفي ضعف هذه الكلمات مث

ان أبا بكر الرازي أخد يتمسك يف إثبات مذهبه باألحاديث واألقيسة ومن تكلم يف أحكام القرآن وجب أن ال 
  يذكر إال ما يتسنبطه من اآلية فأما ما سوى ذلك فامنا يليق بكتب الفقه

  النوع العاشر من احملرمات
  قوله تعاىل َوأُمَّهَاُت نَِساِئكُْم وفيه مسألتان

  خل يف هذه اآلية األمهات األصلية ومجيع جداهتا من قبل األب واألم كما بينا مثله يف النسباملسألة األوىل يد
املسألة الثانية مذهب األكثرين من الصحابة والتابعني أن من تزوج بامرأة حرمت عليه أمها سواء دخل هبا أو مل 

أن الربيبة إمنا حترم بالدخول بأمها وهو يدخل وزعم مجع من الصحابة أن أم املرأة إمنا حترم بالدخول بالبنت كما 
قول علي وزيد وابن عمر وابن الزبري وجابر وأظهر الروايات عن ابن عباس وحجتهم أنه تعاىل ذكر حكمني وهو 

َدَخلُْتْم بِهِنَّ فوجب  قوله َوأُمََّهاتُ نِسَاِئكُْم َوَرَباِئُبكُُم اللَّاِتى ِفى ُحجُورِكُْم مث ذكر شرطا وهو قوله ّمن نِّسَاِئكُُم اللَّاِتى
أن يكون ذلك الشرط معتربا يف اجلملتني معا وحجة القول األول أن قوله تعاىل َوأُمََّهاُت نَِساِئكُْم مجلة مستقلة 

بنفسها ومل يدل الدليل على عود ذلك الشرط اليه فوجب القول ببقائه على عمومه وإمنا قلنا إن هذا الشرط غري 
  أنعائد لوجوه األول وهو 

الشرط ال بد من تعليقه بشيء سبق ذكره فاذا علقناه باحدى اجلملتني مل يكن بنا حاجة إىل تعليقه باجلملة الثانية 
فكان تعليقه باجلملة الثانية تركا للظاهر من غري دليل وانه ال جيوز الثاين وهو أن عموم هذه اجلملة معلوم وعود 



خمتصاً باجلملة األخرية فقط وجيوز أن يكون عائدا إىل اجلملتني معا الشرط اليه حمتمل ألنه جيوز أن يكون الشرط 
والقول بعود هذا الشرط إىل اجلملتني ترك لظاهر العموم مبخصص مشكوك وانه ال جيوز الثالث وهو أن هذا 

أيضاً واألول  الشرط لو عاد إىل اجلملة األوىل فاما أن يكون مقصورا عليها وإما أن يكون متعلقا هبا وباجلملة الثانية
باطل ألن على هذا التقدير يلزم القول بتحرمي الربائب مطلقا وذلك باطل باالمجاع والثاين باطل أيضا ألن على هذا 

ههنا ) من ( التقدير يصري نظم اآلية هكذا وأمهات نسائكم من نسائكم الاليت دخلتم هبن فيكون املراد بكلمة 
ههنا ابتداء ) من ( جوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن فيكون املراد بكلمة التمييز مث يقول وربائبكم الاليت يف ح

الغاية كما يقول بنات الرسول من خدجية فيلزم استعمال اللفظ الواحد املشترك يف كال مفهوميه وانه غري جائز 
( ِمنَاِت بَْعُضُهمْ أَْولَِياء َبْعضٍ لالتصال كقوله تعاىل َوالُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤ) من ( وميكن أن جياب عنه فيقال إن كلمة 

ومعىن مطلق االتصال حاصل يف النساء ) ما أنا من دد وال الدد مين ( وقال عليه الصالة والسالم )  ٧١التوبة 
  والربائب معا

) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الرابع يف الداللة على ما قلناه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب 
أنه قال إذا نكح الرجل املرأة فال حيل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو مل يدخل واذا تزوج األم فلم يدخل هبا مث 

طلقها فان شاء تزوج البنت وطعن حممد بن جرير الطربي يف صحة هذا احلديث وكان عبداهللا بن مسعود يفيت 
الكوفة فاتفق أن ذهب اىل املدينة فصادفهم جممعني على بنكاح أم املرأة إذا طلق بنتها قبل املسيس وهو يومئذ ب

خالف فتواه فلما رجع اىل الكوفة مل يدخل داره حىت ذهب اىل ذلك الرجل وقرع عليه الباب وأمره بالنزول عن 
تلك املرأة وروى قتادة عن سعيد بن املسيب أن زيد بن ثابت قال الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وأراد أن 

أمها فان طلقها قبل الدخول تزوج أمها وإن ماتت مل يتزوج أمها واعلم أنه إمنا فرق بني املوت والطالق يف يتزوج 
التحرمي ألن الطالق قبل الدخول ال يتعلق به شيء من أحكام الدخول أال ترى أنه ال جيب عليها عدة وأما املوت 

   سببا هلذا التحرميفلما كان يف حكم الدخول يف باب وجوب العدة ال جرم جعله اهللا
  النوع احلادي عشر من احملرمات

  لُْتْم بِهِنَّ فَالَ ُجَناَح َعلَْيكُْمقوله تعاىل َورََبائُِبكُمُ اللَّاِتى ِفى ُحُجورِكُْم ّمن نِّسَاِئكُُم اللَّاِتى َدَخلُْتمْ بِهِنَّ فَإِن لَّْم َتكُونُواْ َدَخ
  وفيه مسائل

  يبة وهي بنت امرأة الرجل من غريه ومعناها مربوبة ألن الرجلاملسألة األوىل الربائب مجع رب

هو يرهبا يقال ربيت فالنا أربه وربيته أربيه مبعىن واحد واحلجور مجع حجر وفيه لغتان قال ابن السكيت حجر 
ان يف االنسان وحجره بالفتح والكسر واملراد بقوله ِفى ُحجُورِكُْم أي يف تربيتكم يقال فالن يف حجر فالن إذا ك

تربيته والسبب يف هذه االستعارة أن كل من رىب طفال أجلسه يف حجره فصار احلجر عبارة عن التربية كما يقال 
  فالن يف حضانة فالن وأصله من احلضن الذي هو االبط وقال أبو عبيدة يف حجوركم أي يف بيوتكم

نه قال الربيبة إذا مل تكن يف حجر الزوج املسألة الثانية روى مالك بن أوس بن احلدثان عن علي رضي اهللا عنه أ
وكانت يف بلد آخر مث فارق األم بعد الدخول فانه جيوز له أن يتزوج الربيبة ونقل أنه رضوان اهللا عليه احتج على 

تربيته وال ذلك بأنه تعاىل قال َورََبائُِبكُمُ اللَّاِتى ِفى ُحجُورِكُْم شرط يف كوهنا ربيبة له كوهنا يف حجره فاذا مل تكن يف 
يف حجره فقد فات الشرط فوجب أن ال تثبت احلرمة وهذا استدالل حسن وأما سائر العلماء فاهنم قالوا إذا دخل 
 باملرأة حرمت عليه ابنتها سواء كانت يف تربيته أو مل تكن والدليل عليه قوله تعاىل فَإِن لَّْم َتكُونُواْ َدَخلُْتْم بِهِنَّ فَالَ

علق رفع اجلناح مبجرد عدم الدخول وهذا يقتضي أن املقتضى حلصول اجلناح هو جمرد الدخول وأما  ُجَناَح َعلَْيكُْم



اجلواب عن حجة القول األول فهو أن األعم األغلب أن بنت زوجة االنسان تكون يف تربيته فهذا الكالم على 
  األعم ال أن هذا القيد شرط يف حصول هذا التحرمي

بكر الرازي يف إثبات أن الزنا يوجب حرمة املصاهرة بقوله تعاىل َوَربَاِئُبكُُم اللَّاِتى ِفى املسألة الثالثة متسك أبو 
ُحجُورِكُْم ّمن نَِّساِئكُُم اللَّاِتى َدَخلُْتْم بِهِنَّ قال ألن الدخول هبا اسم ملطلق الوطء سواء كان الوطء نكاحا أو سفاحا 

وهذا االستدالل يف هناية الضعف وذلك ألن هذه اآلية خمتصة  فدل هذا على أن الزنا باألم يوجب حترمي البنت
باملنكوحة لدليلني األول أن هذه اآلية إمنا تناولت امرأة كانت من نسائه قبل دخوله هبا واملزين هبا ليست كذلك 

بِهِنَّ يقتضي أن كوهنا من فيمتنع دخوهلا يف اآلية بيان األول من وجهني األول أن قوله ّمن نَِّساِئكُُم اللَّاِتى َدَخلُْتْم 
نسائه يكون متقدما على دخوله هبا والثاين أنه تعاىل قسم نساءهم إىل من تكون مدخوال هبا وإىل من ال تكون كذلك 
بدليل قوله فَإِن لَّْم َتكُوُنواْ َدَخلُْتمْ بِهِنَّ وإذا كان نساؤهم منقسمة إىل هذين القسمني علمنا أن كون املرأة من نسائه 

مغاير للدخول هبا وأما بيان أن املزنية ليست كذلك فذلك ألن يف النكاح صارت املرأة حبكم العقد من نسائه  أمر
سواء دخل هبا أو مل يدخل هبا أما يف الزنا فانه مل حيصل قبل الدخول هبا حالة أخرى تقتضي صريورهتا من نسائه 

أوصى لنساء فالن ال تدخل هذه الزانية فيهن وكذلك لو  فثبت هبذا أن املزنية غري داخلة يف هذه اآلية الثاين لو
  حلف على نساء بين فالن ال حيصل احلنث والرب هبذه الزانية فثبت ضعف هذا االستدالل واهللا أعلم

  النوع الثاين عشر من احملرمات
  قوله تعاىل َوَحلَاِئلُ أَْبنَاِئكُُم الَِّذيَن ِمْن أَْصلَابِكُْم وفيه مسائل

وىل قال الشافعي رمحه اهللا ال جيوز لألب أن يتزوج جبارية ابنه وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه إنه جيوز احتج املسألة األ
الشافعي فقال جارية االبن حليلة وحليلة االبن حمرمة على األب أما املقدمة األوىل فبياهنا بالبحث عن احلليلة فنقول 

ملفعول ففيه وجهان أحدمها أن يكون مأخوذا من احلل الذي هو االباحة احلليلة فعيلة فتكون مبعىن الفاعل أو مبعىن ا
فاحلليلة تكون مبعىن احمللة أي احملللة وال شك أن اجلارية كذلك فوجب كوهنا حليلة له الثاين أن يكون ذلك مأخوذا 

نت حليلة له أما من احللول فاحلليلة عبارة عن شيء يكون حمل احللول وال شك أن اجلارية موضع حلول السيد فكا
إذا قلنا احلليلة مبعىن الفاعل ففيه وجهان أيضاً األول أهنا لشدة اتصال كل واحد منهما باآلخر كأهنما حيالن يف ثوب 

واحد ويف حلاف واحد ويف منزل واحد وال شك أن اجلارية كذلك الثاين ان كل واحد منهما كأنه حال يف قلب 
حملبة وااللفة فثبت مبجموع ما ذكرناه أن جارية االبن حليلة وأما املقدمة صاحبه ويف روحه لشدة ما بينهما من ا

الثانية وهي أن حليلة االبن حمرمة على األب لقوله تعاىل َوَحلَاِئلُ أَبَْناِئكُُم الَِّذيَن ال يقال إن أهل اللغة يقولون حليلة 
قاقات الظاهرة أن لفظ احلليلة يتناول اجلارية الرجل زوجته ألنا نقول إنا قد بينا هبذه الوجوه األربعة من االشت

فالنقل الذي ذكرمتوه ال يلتفت اليه فكيف وهو شهادة على النفي فانا ال ننكر أن لفظ احلليلة يتناول الزوجة ولكنا 
  نفسره مبعىن يتناول الزوجة واجلارية فقول من يقول إنه ليس كذلك شهادة على النفي وال يلتفت إليه

ية قوله الَِّذيَن ِمْن أَْصلَابِكُْم احترازاً عن املتبين وكان املتبين يف صدر اإلسالم مبنزلة االبن وال حيرم على املسألة الثان
زينب بنت جحش األسدية ) صلى اهللا عليه وسلم ( االنسان حليلة من ادعاه ابنا إذا مل يكن من صلبه نكح الرسول 

بعد أن كانت زوجة زيد ) صلى اهللا عليه وسلم ( ة عمة النيب وهي بنت أميمة بنت عبد املطلب وكانت زينب ابن
وقال )  ٤األحزاب ( بن حارثة فقال املشركون إنه تزوج امرأة ابنه فأنزل اهللا تعاىل َوَما َجَعلَ أَْدِعَياءكُمْ أَبَْناءكُْم 

  ) ٣٧األحزاب ( ِلكَىْ  الَ َيكُونَ َعلَى الُْمْؤِمنَِني حََرٌج ِفى أَزَْواجِ أَْدِعيَاِئهِْم 
يف آخر املسألة الثالثة ظاهر قوله َوَحلَاِئلُ أَْبنَاِئكُُم الَِّذيَن ِمْن أَْصلَابِكُْم ال يتناول حالئل األبناء من الرضاعة فلما قال 



السالم قال  اآلية َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم لزم من ظاهر اآليتني حل التزوج بأزواج األبناء من الرضاع إال أنه عليه
فاقتضى هذا حترمي التزوج حبليلة االبن من الرضاع ألن قوله َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا ) حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ( 

أخص منه فخصصوا ) حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ( َوَراء ذَِلكُْم يتناول الرضاع وغري الرضاع فكان قوله 
   أعلمعموم القرآن خبرب الواحد واهللا

املسألة الرابعة اتفقوا على أن حرمة التزوج حبليلة االبن حتصل بنفس العقد كما أن حرمة التزوج حبليلة األب حتصل 
بنفس العقد وذلك ألن عموم اآلية يتناول حليلة االبن سواء كانت مدخوال هبا أو مل تكن أما ما روي ان ابن عباس 

الَِّذيَن ِمْن أَْصلَابِكُْم أنه تعاىل مل يبني أن هذا احلكم خمصوص مبا إذا دخل االبن هبا أو  سئل عن قوله َوَحلَاِئلُ أَْبَناِئكُُم
غري خمصوص بذلك فقال ابن عباس أهبموا ما أهبمه اهللا فليس مراده من هذا االهبام كوهنا جمملة مشتبهة بل املراد من 

جهة النسب اهنا من املبهمات أي من اللوايت تثبت حرمتهن  هذا االهبام التأييد أال ترى أنه قال يف السبعة احملرمة من
  على سبيل التأبيد

  فكذا ههنا واهللا أعلم
املسألة اخلامسة اتفقوا على أن هذه اآلية تقتضي حترمي حليلة ولد الولد على اجلد وهذا يدل على أن ولد الولد 

  ىل اجلد بالوالدةيطلق عليه أنه من صلب اجلد وفيه داللة على أن ولد الولد منسوب إ
  النوع الثالث عشر من احملرمات

  قوله تعاىل َوأَن َتْجَمُعواْ َبْيَن االْْخَتْينِ إَالَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً يف اآلية مسائل
رمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واجلمع بني املسألة األوىل قوله َوأَن َتْجَمعُواْ َبْيَن االْخَْتْينِ يف حمل الرفع ألن التقدير ح

  األختني
املسألة الثانية اجلمع بني األختني يقع على ثالثة أوجه إما أن ينكحهما معا أو ميلكهما معاً أو ينكح إحدامها وميكل 
 االخرى أما اجلمع بني األختني يف النكاح فذلك يقع على وجهني أحدمها أن يعقد عليهما مجيعا فاحلكم ههنا إما

اجلمع أو التعيني أو التخيري أو االبطال أما اجلمع فباطل حبكم هذه اآلية هكذا قالوا إال أنه مشكل على أصل أيب 
حنيفة رضي اهللا عنه ألن احلرمة ال تقتضي االبطال على قول أيب حنيفة أال ترى أن اجلمع بني الطلقات حرام على 

مهني مل مينع من انعقاد هذا العقد وكذا القول يف مجيع املبايعات قوله مث انه يقع وكذا النهي عن بيع الدرهم بالدر
  الفاسدة فثبت أن االستدالل بالنهي على الفساد ال يستقيم على قوله

  فان قالوا وهذا يلزمكم أيضا ألن الطالق يف زمان احليض ويف طهر جامعها فيه منهي عنه مث انه يقع
 اخلالفيات فمن أراده فليطلب ذلك الكتاب فثبت أن اجلمع باطل قلنا بني الصورتني فرق دقيق لطيف ذكرناه يف

وأما أن التعيني أيضا باطل فألن الترجيح من غري مرجح باطل وأما أن التخيري أيضا باطل فألن القول بالتخيري 
  يقتضي حصول العقد وبقاءه إىل أوان التعيني وقد بينا بطالنه فلم يبق إال القول بفساد العقدين مجيعا

الصورة الثانية من صور اجلمع وهي أن يتزوج إحدامها مث يتزوج األخرى بعدها فههنا حيكم ببطالن نكاح الثانية 
ألن الدفع أسهل من الرفع وأما اجلمع بني األختني مبلك اليمني أو بأن ينكح إحدامها ويشتري األخرى فقد اختلفت 

وابن عمر ال جيوز اجلمع بينهما والباقون جوزوا ذلك أما الصحابة فيه فقال علي وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت 
األولون فقد احتجوا على قوهلم بأن ظاهر اآلية يقتضي حترمي اجلمع بني األختني مطلقا فوجب أن حيرم اجلمع بينهما 

ي قوله على مجيع الوجوه وعن عثمان أنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحليل أوىل فاآلية املوجبة للتحليل ه
( وقوله إِالَّ َعلَى أَْزواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم )  ٢٤النساء ( َوالُْمْحصََناُت ِمَن الّنَساء إِالَّ َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم 



  ) ٦املؤمنون 
  واجلواب عنه من وجهني األول أن هذه اآليات دالة على حترمي اجلمع أيضا ألن املسلمني

أنه ال جيوز اجلمع بني األختني يف حل الوطء فنقول لو جاز اجلمع بينهما يف امللك جلاز اجلمع بينهما يف أمجعوا على 
 ٣٠ ٢٩املعارج ( الوطء لقوله تعاىل وَالَِّذيَن ُهْم ِلفُرُوجِهِْم َحاِفظُونَ إِالَّ َعلَى أَْزواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم 

وز اجلمع بينهما يف امللك فثبت أن هذه اآلية بأن تكون دالة على حترمي اجلمع بينهما يف لكنه ال جي)  ٦ ٥املؤمنون 
  امللك أوىل من أن تكون دالة على اجلواز

الوجه الثاين إن سلمنا داللتها على جواز اجلمع لكن نقول الترجيح جلانب احلرمة ويدل عليه وجوه األول قوله 
الثاين أنه ال شك أن االحتياط يف جانب ) رام واحلالل إال وغلب احلرام احلالل ما اجتمع احل( عليه الصالة والسالم 

الثالث أن مبىن االبضاع يف األصل على ) دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ( الترك فيجب لقوله عليه الصالة والسالم 
ول باحلرمة وألن النكاح احلرمة بدليل أنه إذا استوت االمارات يف حصول العقد مع شرائطه ويف عدمه وجب الق

مشتمل على املنافع العظيمة فلو كان خاليا عن جهة االذالل والضرر لوجب أن يكون مشروعا يف حق األمهات 
وملا كان ذلك حمرما علمنا اشتماله )  ٨٣البقرة ( ألن إيصال النفع اليهن مندوب لقوله تعاىل َوبِالْواِلَدْينِ إِْحَساناً 

ارة وإذا كان كذلك كان األصل فيه هو احلرمة واحلل إمنا ثبت بالعارض وإذا ثبت هذا على وجه االذالل واملض
ظهر أن الرجحان جلانب احلرمة فهذا هو تقرير مذهب علي رضي اهللا عنه يف هذا الباب أما إذا أخذنا باملذهب 

إحدامها حرمت الثانية وال تزول املشهور بني الفقهاء وهو أنه جيوز اجلمع بني أمتني أختني يف ملك اليمني فاذا وطىء 
  هذه احلرمة ما مل يزل ملكه عن األوىل ببيع أو هبة أو عتق أو كتابة أو تزويج

املسألة الثالثة قال الشافعي رضي اهللا عنه نكاح األخت يف عدة األخت البائن جائز وقال أبو حنيفة رمحة اهللا عليه ال 
ال حيصل املنع إمنا قلنا إنه مل يوجد اجلمع ألن نكاح املطلقة زائل جيوز حجة الشافعي أنه مل يوجد اجلمع فوجب أن 

بدليل أنه ال جيوز له وطؤها ولو وطئها يلزمه احلد وإمنا قلنا انه ملا مل يوجد اجلمع وجب أن ال حيصل املنع لقوله تعاىل 
ة يف انتفاء مجيع تلك املوانع إال كونه مجعا بني وال شبه)  ٢٤النساء ( بعد تقرير احملرمات وَأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم 

  أختني فاذا ثبت بالدليل أن اجلمع منتف وجب القول باجلواز
  فان قيل النكاح باق من عبض الوجوه بدليل وجوب العدة ولزوم النفقة عليها

ت هذه احلقيقة اىل قلنا النكاح له حقيقة واحدة واحلقيقة الواحدة ميتنع كوهنا موجودة معدومة معا بل لو انقسم
نصفني حىت يكون أحدمها موجودا واآلخر معدوما صح ذلك أما إذا كانت احلقيقة الواحدة غري قابلة للتنصيف 
كان هذا القول فاسدا وأما وجوب العدة ولزوم النفقة فاعلم أنه ان حصل النكاح حصلت القدرة على حبسها 

ألن استثناء عني التايل ال ينتج فباجلملة فاثبات حق احلبس وهذا ال ينتج أنه حصلت القدرة على حبسها للنكاح 
بعد زوال النكاح بطريق آخر معقول يف اجلملة فاما القول ببقاء النكاح حال القول بعدمه فذلك مما ال يقبله العقل 

  وختريج أحكام الشرع على وفق العقول أوىل من محلها على ما يعرف بطالهنا يف بداهة العقول واهللا أعلم
املسألة الرابعة قال الشافعي رمحة اهللا عليه إذا أسلم الكافر وحتته أختان اختار أيتهما شاء وفارق األخرى وقال أبو 

  حنيفة رضي اهللا عنه ان كان قد تزوج هبما دفعة واحدة فرق بينه وبينهما وان كان قد

أبو بكر الرازي أليب حنيفة بقوله َوأَن َتْجَمُعواْ تزوج باحدامها أوال وباألخرى ثانيا اختار األوىل وفارق الثانية واحتج 
َبْيَن االْْخَتْينِ قال هذا خطاب عام فيتناول املؤمن والكافر وإذا ثبت أنه تناول الكافر وجب أن يكون النكاح فاسدا 



لى أن ألن النهي يدل على الفساد فيقال له انك بنيت هذا االستدالل على أن الكفار خماطبون بفروع الشرائع وع
النهي يدل على الفساد وأبو حنيفة ال يقول بواحد من هذين األصلني فان قال فهما صحيحان على قولكم فكان 
هذا االستدالل الزما عليكم فنقول قولنا الكفار خماطبون بفروع الشرائع ال نعين به يف أحكام الدنيا فانه ما دام 

ط عنه كل ما مضى باالمجاع بل املراد منه أحكام اآلخرة وهو كافرا ال ميكن تكليفه بفروع اإلسالم وإذا أسلم سق
أن الكافر يعاقب بترك فروع اإلسالم كما يعاقب على ترك اإلسالم إذا عرفت هذا فنقول أمجعنا على أنه لو تزوج 

طاب الكافر بغري ويل وال شهود أو تزوج هبا على سبيل القهر فبعد اإلسالم يقر ذلك النكاح يف حقه فثبت أن اخل
بفروع الشرائع ال يظهر أثره يف األحكام الدنيوية يف حق الكافر وحجة الشافعي أن فريوز الديلمي أسلم على مثان 

خريه بينهن وذلك ينايف ما ذكرمت من الترتيب واهللا ) اختر أربعا وفارق سائرهن ( نسوة فقال عليه الصالة والسالم 
  أعلم

قَدْ َسلََف فيه االشكال املشهور وهو أن تقدير اآلية حرمت عليكم أمهاتكم وكذا  املسألة اخلامسة قوله تعاىل إَالَّ َما
وكذا اال ما قد سلف وهذا يقتضي استنثاء املاضي من املستقبل وإنه ال جيوز وجوابه بالوجوه املذكورة يف قوله َوالَ 

  َف واملعىن أن ما مضى بدليل قوله إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوراً رَِّحيماًَتنِكحُواْ َما َنكََح ءاَباُؤكُْم ّمَن الّنَساء إِالَّ َما قَْد َما َسلَ
  النوع الرابع عشر من احملرمات

اِلكُمْ ِلكُْم أَن َتْبَتغُواْ بِأَْمَوَوالُْمْحصََناُت ِمَن النَِّسآِء إِالَّ َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِكتَاَب اللَِّه َعلَْيكُْم َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراَء ذَ
ْيكُْم ِفيَما َترَاَضيُْتْم بِِه ِمن َبْعدِ مُّْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني فََما اْسَتْمَتعُْتْم بِِه ِمْنُهنَّ فَأاُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَرِيَضةً  َوالَ ُجَناَح َعلَ

  الْفَرِيَضةِ  إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماً
  ِمَن الّنَساء إِالَّ َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِكتَاَب اللَِّه َعلَْيكُْم َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم قوله تعاىل َوالُْمْحَصَناُت

  فيه مسائل
املسألة األوىل االحصان يف اللغة املنع وكذلك احلصانة يقال مدينة حصينة ودرع حصينة أي مانعة صاحبها من 

معناه لتمنعكم وحترزكم )  ٨٠األنبياء ( َصْنَعةَ  لَبُوسٍ لَّكُْم لُِتْحِصَنكُْم ّمن َبأِْسكُْم  اجلراحة قال تعاىل َوَعلَّْمَناُه
واحلصن املوضع احلصني ملنعه من يريده بالسوء واحلصان بالكسر الفرس الفحل ملنعه صاحبه من اهلالك واحلصان 

  ) ١٢التحرمي ( َيَم اْبَنةَ  ِعْمَرانَ الَِّتى أَْحَصَنْت فَْرَجَها بالفتح املرأة العفيفة ملنعها فرجها من الفساد قال تعاىل َوَمْر
( واعلم أن لفظ االحصان جاء يف القرآن على وجوه أحدها احلرية كما يف قوله تعاىل َوالَِّذيَن َيْرمُونَ الُْمْحَصَناِت 

فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحصََناتِ  يعين احلرائر أال ترى أنه لو قذف غري حر مل جيلد مثانني وكذلك قوله)  ٤النور 
وقوله مُّْحِصنَِني غَْيرَ )  ٢٥النساء ( يعين احلرائر وكذلك قوله ُمْحصََنات غَْيَر ُمَساِفحَاٍت  ٢٥ِمَن الَْعذَابِ النساء 

  ) ٩١األنبياء ( ُمَساِفِحَني وقوله وَالَِّتى أَْحَصَنْت فَْرَجَها 

م من ذلك قوله فَإِذَا أُْحِصنَّ قيل يف تفسريه إذا أسلمن ورابعها كون املرأة ذات زوج يقال أي أعفته وثالثها اإلسال
امرأة حمصنة إذا كانت ذات زوج وقوله وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن الّنَساء إِالَّ َما َملَكْتَ أَْيمَاُنكُْم يعين ذوات األزواج 

على احملرمات فال بد وأن يكون االحصان سببا للحرمة والدليل على أن املراد ذلك أنه تعاىل عطف احملصنات 
ومعلوم أن احلرية والعفاف واالسالم ال تأثري له يف ذلك فوجب أن يكون املراد منه املزوجة ألن كون املرأة ذات 

  زوج له تأثري يف كوهنا حمرمة على الغري
وذلك ألنا ذكرنا أن االحصان عبارة عن املنع واعلم أن الوجوه األربعة مشتركة يف املعىن األصلي اللغوي وهو املنع 

فاحلرية سبب لتحصني االنسان من نفاذ حكم الغري فيه والعفة أيضا مانعة لالنسان عن الشروع فيما ال ينبغي 



وكذلك اإلسالم مانع من كثري مما تدعو إليه النفس والشهوة والزوج أيضا مانع للزوجة من كثري من األمور 
) من تزوج فقد حصن ثلثي دينه ( ج من الوقوع يف الزنا ولذلك قال عليه الصالة والسالم والزوجة مانعة للزو

  فثبت أن املرجع بكل هذه الوجوه إىل ذلك املعىن اللغوي واهللا أعلم
املسألة الثانية قال الواحدي اختلف القراء يف الُْمْحصََناِت فقرؤا بكسر الصاد وفتحها يف مجيع القرآن إال اليت يف 

ه اآلية فاهنم أمجعوا على الفتح فيها فمن قرأ بالكسر جعل الفعل هلن يعين أسلمن واخترن العفاف وتزوجن هذ
  وأحسن أنفسهن بسبب هذه األمور ومن قرأ بالفتح جعل الفعل لغريهن يعين أحصنهن أزواجهن واهللا أعلم

وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه ال يرجم حجة  املسألة الثالثة قال الشافعي رمحة اهللا عليه الثيب الذمي إذا زىن يرجم
الشافعي أنه حصل الزنا مع االحصان وذلك علة الباحة الدم فوجب أن يثبت إباحة الدم وإذا ثبت ذلك وجب أن 
يكون ذلك بطريق الرجم أما قولنا حصل الزنا مع االحصان فهذا يعتمد اثبات قيدين أحدمها حصول الزنا وال شك 

الحصان وهو حاصل ألن قوله تعاىل َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الّنَساء يدل على أن املراد من احملصنة فيه الثاين حصول ا
املزوجة وهذه املرأة مزوجة فهي حمصنة فثبت أنه حصل الزنا مع االحصان وإمنا قلنا ان الزنا مع االحصان علة 

وزنا بعد ( ومنها قوله ) الحدى معان ثالثة  ال حيل دم امرىء مسلم اال( الباحة الدم لقوله عليه الصالة والسالم 
جعل الزنا بعد االحصان علة الباحة الدم يف حق املسلم واملسلم حمل هلذا احلكم أما العلة فهي جمرد الزنا ) إحصان 

بعد االحصان بدليل أن الم التعليل إمنا دخل عليه أقصى ما يف الباب أنه حكم يف حق املسلم أن الزنا بعد االحصان 
لة الباحة الدم إال أن كونه مسلما حمل احلكم وخصوص حمل احلكم ال مينع من التعدية إىل غري ذلك احملل واال ع

لبطل القياس بالكلية وأما العلة فهي ما دخل عليه الم التعليل وهي ماهية الزنا بعد االحصان وهذه املاهية ملا 
م فثبت أنه مباح الدم مث ههنا طريقان ان شئنا حصلت يف حق الثيب الذمي وجب أن حيصل يف حقه اباحة الد
  اكتفينا هبذا القدر فانا ندعي كونه مباح الدم واخلصم ال يقول به

  فصار حمجوجا أو نقول ملا ثبت أنه مباح الدم وجب أن يكون ذلك بطريق الرجم ألنه ال قائل بالفرق
( ه غري حمصن وهو قوله عليه الصالة والسالم فان قيل ما ذكرمت إن دل على أن الذمي حمصن فههنا ما يدل على أن

  )من أشرك باهللا فليس مبحصن 
قلنا ثبت بالدليل الذي ذكرناه ان الذمي حمصن وثبت هبذا اخلرب الذي ذكرمت أنه ليس مبحصن فنقول إنه حمصن 

له على أنه ال حيد مبعىن أنه ذات زوج وغري حمصن مبعىن أنه ال حيد قاذفة وقوله من أشرك باهللا فليس مبحصن جيب مح
قاذفه ال على أنه ال حيد على الزنا ألنه وصفه بوصف الشرك وذلك جناية واملذكور عقيب اجلناية ال بد وأن يكون 
أمرا يصلح أن يكون عقوبة وقولنا انه ال حيد قاذفه يصلح أن يكون عقوبة أما قولنا ال حيد على الزنا ال يصلح أن 

  وله من أشرك باهللا فليس مبحصن ما ذكرناه واهللا أعلميكون عقوبة له فكان املراد من ق
املسألة الرابعة يف قوله وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن الّنَساء قوالن أحدمها املراد منها ذوات األزواج وعلى هذا التقدير ففي قوله 

وجها إال إذا صارت ملكا إِالَّ َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم وجهان األول أن املرأة إذا كانت ذات زوج حرمت على غري ز
النسان فاهنا حتل للمالك الثاين أن املراد مبلك اليمني ههنا ملك النكاح واملعىن أن ذوات األزواج حرام عليكم إال 

إذا ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البنيوية بينهن وبني أزواجهن واملقصود من هذا الكالم الزجر عن الزنا 
جديد أو مبلك ميني إن كانت املرأة مملوكة وعرب عن ذلك مبلك اليمني ألن ملك اليمني واملنع من وطئهن إال بنكاح 
  حاصل يف النكاح ويف امللك

ن القول الثاين أن املراد ههنا باحملصنات احلرائر والدليل عليه قوله تعاىل بعد هذه اآلية َوَمن لَّمْ َيْستَِطْع ِمنكُْم طَْوالً أَ



ذكر ههنا احملصنات مث قال بعده َوَمن لَّْم َيْسَتِطعْ )  ٢٥النساء ( ُمْؤمَِناِت فََما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم َينِكَح الُْمْحَصنَاِت الْ
ِمنكُْم طَْوالً أَن يَنِكَح الُْمْحَصَناِت كان املراد باحملصنات ههنا ما هو املراد هناك مث املراد من احملصنات هناك احلرائر 

ر ففي قوله إِالَّ َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم وجهان األول املراد منه إال العدد الذي جعله اهللا فكذا ههنا وعلى هذا التقدي
ملكا لكم وهو األربع فصار التقدير حرمت عليكم احلرائر إال العدد الذي جعله اهللا ملكا لكم وهو األربع الثاين 

ند حضور الويل والشهود وسائر الشرائط املعتربة احلرائر حمرمات عليكم إال ما أثبت اهللا لكم ملكا عليهن وذلك ع
وجِهِمْ يف الشريعة فهذا األول يف تفسري قوله إِالَّ َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم هو املختار ويدل عليه قوله تعاىل َوالَِّذيَن ُهْم لِفُُر

جعل ملك اليمني عبارة عن )  ٦ ٥املؤمنون  ٣٠ ٢٩ املعارج( َحاِفظُونَ إِالَّ َعلَى أَْزواجِهِمْ أَْو َما َملَكَْت أَْيمَانُُهْم 
ثبوت امللك فيها فوجب أن يكون ههنا مفسرا بذلك ألن تفسري كالم اهللا تعاىل بكالم اهللا أقرب الطرق اىل الصدق 

  والصواب واهللا أعلم
الفرقة أما إذا سبيا املسألة اخلامسة اتفقوا على أنه إذا سىب أحد الزوجني قبل األخر وأخرج إىل دار اإلسالم وقعت 

معا فقال الشافعي رضي اهللا عنه ههنا تزول الزوجية وحيل للمالك أن يستربئها بوضع احلمل إن كانت حامال من 
زوجها أو باحليض وقال أبو حنيفة رمحة اهللا عليه ال تزول حجة الشافعي رضي اهللا عنه أن قوله وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن 

زواج مث قوله إِالَّ َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم يقتضي أن عند طريان امللك ترفع احلرمة وحيصل الّنَساء يقتضي حترمي ذات األ
  احلل قال أبو بكر الرازي لو حصلت الفرقة

مبجرد طريان امللك لوجب أن تقع الفرقة بشراء األمة واهتاهبا وإرثها ومعلوم أنه ليس كذلك فيقال له كأنك ما 
ص حجة يف الباقي وأيضا فاحلاصل عند السيب إحداث امللك فيها وعند البيع نقل امللك مسعت أن العام بعد التخصي

  من شخص إىل شخص فكان األول أقوى فظهر الفرق
املسألة السادسة مذهب علي وعمر وعبد الرمحن بن عوف أن األمة املنكوحة إذا بيعت ال يقع عليها الطالق وعليه 

ب وابن مسعود وابن عباس وجابر وأنس إهنا إذا بيعت طلقت حجة اجلمهور إمجاع الفقهاء اليوم وقال أيب بن كع
وكانت مزوجة ولو وقع الطالق بالبيع ملا ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن عائشة ملا اشترت بريرة وأعتقتها خريها النيب 

وحجة ) ألمة طالقها بيع ا( كان لذلك التخيري فائدة ومنهم من روى يف قصة بريرة أنه عليه الصالة والسالم قال 
أيب كعب وابن مسعود عموم االستثناء يف قوله إِالَّ َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم وحاصل اجلواب عنه يرجع إىل ختصيص عموم 
القرآن خبرب الواحد واهللا أعلم مث إنه تعاىل ختم ذكر احملرمات بقوله ِكَتابَ اللَِّه َعلَْيكُْم وفيه وجهان األول أنه مصدر 

من غري لفظ الفعل فان قوله ُحرَّمْت َعلَْيكُُم يدل على معىن الكتبة فالتقدير كتب عليكم حترمي ما تقدم ذكره مؤكد 
من احملرمات كتابا من اهللا وجميء املصدر من غري لفظ الفعل كثري نظريه وََتَرى الْجَِبالَ َتْحَسُبَها َجاِمَدةً  َوِهىَ  َتُمرُّ 

) عليكم ( الثاين قال الزجاج وجيوز أن يكون منصوبا على جهة األمر ويكون )  ٨٨النمل ( ِه َمرَّ السَّحَابِ ُصْنَع اللَّ
  مفسرا له فيكون املعىن الزموا كتاب اهللا

  مث قال َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم وفيه مسائل
سم فاعله عطفا على قوله ُحّرَمْت املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم َوأُِحلَّ لَكُْم على ما مل ي

َعلَْيكُُم والباقون بفتح األلف واحلاء عطفا على ِكَتابِ اللَِّه يعين كتب اهللا عليكم حترمي هذه األشياء وأحل لكم ما 
  وراءها

املذكورة إال  املسألة الثانية اعلم أن ظاهر قوله تعاىل َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم يقتضي حل كل من سوى األصناف
  أنه دل الدليل على حترمي أصناف أخر سوى هؤالء املذكورين وحنن نذكرها



ال تنكح املرأة على عمتها ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( الصنف األول ال جيمع بني املرأة وبني عمتها وخالتها قال النيب 
اتر وزعم اخلوارج أن هذا خرب واحد وهذا خرب مشهور مستفيض ورمبا قيل إنه بلغ مبلغ التو( وال على خالتها 

وختصيص عموم القرآن خبرب الواحد ال جيوز واحتجوا عليه بوجوه األول أن عموم الكتاب مقطوع املنت ظاهر 
الداللة وخرب الواحد مظنون املنت ظاهر الداللة فكان خرب الواحد أضعف من عموم القرآن فترجيحه عليه مبقتضى 

نه ال جيوز الثاين من مجلة األحاديث املشهورة خرب معاذ وإنه مينع من تقدمي خرب تقدمي األضعف على األقوى وإ
صلى ( الواحد على عموم القرآن من وجهني ألنه قال مب حتكم قال بكتاب اهللا قال فان مل جتد قال بسنة رسول اهللا 

السنة على الكتاب وأيضا فانه  فقدم التمسك بكتاب اهللا على التمسك بالسنة وهذا مينع من تقدمي) اهللا عليه وسلم 
( علق جواز التمسك بالسنة على عدم الكتاب بكلمة ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال فان مل جتد قال بسنة رسول اهللا 

وهي لالشتراط واملعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط الثالث أن من األحاديث املشهورة قوله عليه ) إن 
فهذا اخلرب ) عين حديث فاعرضوه على كتاب اهللا فان وافقه فاقبلوه وإال فردوه إذا روي لكم ( الصالة والسالم 

  يقتضي أن ال يقبل خرب الواحد إال عند موافقة الكتاب فاذا كان خرب العمة

ال  واخلالة خمالفا لظاهر الكتاب وجب رده الرابع أن قوله تعاىل َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم مع قوله عليه السالم
تنكح املرأة على عمتها ال خيلو احلال فيهما من ثالثة أوجه إما أن يقال اآلية نزلت بعد اخلرب فحينئذ تكون اآلية 

ناسخة للخرب ألنه ثبت أن العام إذا ورد بعد اخلاص كان العام ناسخا للخاص وإما أن يقال اخلرب ورد بعد الكتاب 
جيوز وإما أن يقال وردا معا وهذا أيضا باطل ألن على هذا التقدير فهذا يقتضي نسخ القرآن خبر الواحد وإنه ال 

تكون اآلية وحدها مشتبهة ويكون موضع احلجة جمموع اآلية مع اخلرب وال جيوز للرسول املعصوم أن يسعى يف 
ذه أن ال يسمع أحدا ه) صلى اهللا عليه وسلم ( تشهري الشبهة وال يسعى يف تشهري احلجة فكان جيب على الرسول 

اآلية إال مع هذا اخلرب وأن يوجب إجيابا ظاهرا على مجيع األمة أن ال يبلغوا هذه اآلية أحد إال مع هذا اخلرب ولو 
  كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا اخلرب مساويا الشتهار هذه اآلية وملا مل يكن كذلك علمنا فساد هذا القسم

قطعا إال أن التمسك باآلية راجح على التمسك باخلرب وبيانه من  الوجه اخلامس أن بتقدير أن تثبت صحة هذا اخلرب
وجهني األول أن قوله وَأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم نص صريح يف التحليل كما أن قوله ُحرَّمْت َعلَْيكُُم نص صريح يف 

ر ومحل االخبار على النهي جماز فليس نصا صرحيا ألن ظاهره إخبا) ال تنكح املرأة على عمتها ( التحرمي وأما قوله 
مث هبذا التقدير فداللة لفظ النهي على التحرمي أضعف من داللة لفظ االحالل على معىن االباحة الثاين أن قوله 
َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم صريح يف حتليل كل ما سوى املذكورات وقوله ال َتْنِكَح ليس صرحيا يف العموم بل 

  معهود السابق أظهراحتماله لل
الوجه السادس أنه تعاىل استقصى يف هذه اآلية شرح أصناف احملرمات فعد منها مخسة عشر صنفا مث بعد هذا 
ن التفصيل التام واالستقصاء الشديد قال ِكتَاَب اللَِّه َعلَْيكُْم وَأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم فلو مل يثبت احلل يف كل م

املذكورة لصار هذا االستقصاء عبثا لغوا وذلك ال يليق بكالم أحكم احلاكمني فهذا تقرير  سوى هذه األصناف
  وجوه السؤال يف هذا الباب

واجلواب على وجوه األول ما ذكره احلسن وأبو بكر األصم وهو أن قوله َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم ال يقتضى 
ه عندي هو األصح يف هذا الباب والدليل عليه أن قوله َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء إثبات احلل على سبيل التأييد وهذا الوج

ذَِلكُْم إخبار عن إحالل كل ما سوى املذكورات وليس فيه بيان أن إحالل كل ما سوى املذكورات وقع على 
وإىل غري املؤبد فيقال تارة وَأُِحلَّ  التأييد أم ال والدليل على أنه ال يفيد التأييد أنه يصح تقسيم هذا املفهوم إىل املؤبد



مَّا َوَراء  لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُمْ أبداً وأخرى َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم إىل الوقت الفالين ولو كان قوله َوأُِحلَّ لَكُْم
ا َوَراء ذَِلكُْم ال يفيد إال إحالل من سوى ذَِلكُْم صرحيا يف التأييد ملا كان هذا التقسيم ممكنا وألن قوله َوأُِحلَّ لَكُْم مَّ

املذكورات وصريح العقل يشهد بأن االحالل أعم من االحالل املؤبد ومن االحالل املؤقت إذا ثبت هذا فنقول 
قوله َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم ال يفيد إال حل من عدا املذكورات يف ذلك الوقت فأما ثبوت حلهم يف سائر 

وقات فاللفظ ساكت عنه بالنفي واالثبات وقد كان حل من سوى املذكورات ثابتا يف ذلك الوقت وطريان حرمة األ
  بعضهم بعد ذلك ال يكون ختصيصا لذلك النص وال نسخا له فهذا وجه حسن معقول مقرر وهبذا الطريق

نصا يف تأبيد هذا التحرمي وإن ذلك التأبيد إمنا ليس )  ٢٣النساء ( نقول أيضا إن قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُْم أُمَّهَاُتكُْم 
  ال من هذا اللفظ فهذا هو اجلواب املعتمد يف هذا املوضع) صلى اهللا عليه وسلم ( عرفناه بالتواتر من دين حممد 

ألول الوجه الثاين انا ال نسلم أن حرمة اجلمع بني املرأة وبني عمتها وخالتها غري مذكورة يف اآلية وبيانه من وجهني ا
أنه تعاىل حرم اجلمع بني األختني وكوهنما أختني يناسب هذه احلرمة ألن األختية قرابة قريبة والقرابة القريبة تناسب 

مزيد الوصلة والشفقة والكرامة وكون إحدامها ضرة األخرى يوجب الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة وبني 
ناسب حرمة اجلمع بينهما يف النكاح وقد ثبت يف أصول الفقه ان احلالتني منافرة عظيمة فثبت أن كوهنا أختاً هلا ي

ذكر احلكم مع الوصف املناسب له يدل حبسب اللفظ على كون ذلك احلكم معلال بذلك الوصف فثبت أن قوله 
وهذا املعىن يدل على كون القرابة القريبة مانعة من اجلمع يف النكاح )  ٢٣النساء ( َوأَن َتْجَمعُواْ َبْيَن االْخَْتْينِ 

حاصل بني املرأة وعمتها أو خالتها فكان احلكم املذكور يف األختني مذكورا يف العمة واخلالة من طريق الداللة بل 
ههنا أوىل وذلك ألن العمة واخلالة يشبهان األم لبنت األخ ولبنت األخت ومها يشبهان الولد للعمة واخلالة واقتضاء 

وى من اقتضاء قرابة األختية ملنع املضارة فكان قوله َوأَن َتْجَمعُواْ َبْيَن االْْخَتْينِ مانعا مثل هذه القرابة لترك املضارة أق
النساء ( من العمة واخلالة بطريق األوىل الثاين أنه نص على حرمة التزوج بأمهات النساء فقال َوأُمََّهاُت نِسَاِئكُْم 

العمة فألنه تعاىل قال خمربا عن أوالد يعقوب عليه السالم  ولفظ األم قد ينطلق على العمة واخلالة أما على)  ٢٣
فأطلق لفظ األب على امسعيل مع أنه كان عما وإذا )  ١٣٣البقرة ( َنْعُبُد إِلَاَهَك َوإِلَاَه آبَاِئَك إِبْراِهيَم َوإِْسَماعِيلَ 

ليه قوله تعاىل َوَرفََع أََبَوْيِه َعلَى الَْعْرشِ كان العم أباً لزم أن تكون العمة أماً وأما إطالق لفظ األم على اخلالة فيدل ع
واملراد أبوه وخالته فان أمه كانت متوفاة يف ذلك الوقت فثبت مبا ذكرنا أن لفظ األم قد ينطلق )  ١٠٠يوسف ( 

  على العمة واخلالة فكان قوله َوأُمَّهَاُت نَِساِئكُْم متناوال للعمة واخلالة من بعض الوجوه
فنقول قوله وَأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُمْ املراد ما وراء هؤالء املذكورات سواء كن مذكورات بالقول وإذا عرفت هذا 

  الصريح أو بداللة جلية أو بداللة خفية وإذا كان كذلك مل تكن العمة واخلالة خارجة عن املذكورات
ال تنكح ( ِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم عام وقوله الوجه الثالث يف اجلواب عن شبهة اخلوارج أن نقول قوله تعاىل وَأُ

خاص واخلاص مقدم على العام مث ههنا طريقان تارة نقول هذا اخلرب بلغ يف ) املرأة على عمتها وال على خالتها 
ن كان الشهرة مبلغ التواتر وختصيص عموم القرآن خبرب املتواتر جائز وعندي هذا الوجه كاملكابرة ألن هذا اخلرب وإ

يف غاية الشهرة يف زماننا هذا لكنه ملا انتهى يف األصل إىل رواية اآلحاد مل خيرج عن أن يكون من باب اآلحاد وتارة 
نقول ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد جائز وتقريره مذكور يف األصول فهذا مجلة الكالم يف هذا الباب واملعتمد 

  يف اجلواب عندنا الوجه األول
لث من التخصيصات الداخلة يف هذا العموم أن املطلقة ثالثا ال حتل إال أن هذا التخصيص ثبت بقوله الصنف الثا



  ) ٢٣٠البقرة ( تعاىل فَإِن طَلَّقََها فَالَ َتِحلُّ لَُه ِمن بَْعُد حَتَّى تَْنِكحَ َزْوًجا غَْيَرُه 
  اُت َيَترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَلَاثَةَ  قُُروءالصنف الرابع حترمي نكاح املعتدة ودليله قوله تعاىل وَالُْمطَلَّقَ

  ) ٢٢٨البقرة ( 
الصنف اخلامس من كان يف نكاحه حرة مل جيز له أن يتزوج باألمة وهذا باالتفاق وعند الشافعي القادر على طول 

أَن يَنِكَح الُْمْحَصَناِت الُْمْؤِمنَاِت  احلرة ال جيوز له نكاح األمة ودليل هذا التخصيص قوله َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع مِنكُْم طَْوالً
  وسيأيت بيان داللة هذه اآلية على هذا املطلوب)  ٢٥النساء ( فَِمْن مَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُم 

  الصنف السادس حيرم عليه التزوج باخلامسة ودليله قوله تعاىل َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُربَاَع
  )املتالعنان ال جيتمعان أبداً ( ليه الصالة والسالم الصنف السابع املالعنة ودليله قوله ع

  قوله تعاىل أَن تَْبَتُغواْ بِأَْمواِلكُْم مُّْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفحَِني
  فيه مسائل

والتقدير وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ما ( املسألة األوىل قوله أَن َتْبَتغُواْ يف حمله قوالن األول أنه رفع على البدل من 
نصبا الثاين أن ) أن تبتغوا ( بضم األلف ومن قرأ بالفتح كان حمل ) وأحل ( لكم أن تبتغوا على قراءة من قرأ وأحل 

يكون حمله على القراءتني النصب بنزع اخلافض كأنه قيل ألن تبتغوا واملعىن وأحل لكم ما وراء ذلكم الرادة أن 
 أي يف حال كونكم حمصنني غري مسافحني وقوله مُّْحِصنَِني أي تبتغوا بأموالكم وقوله مُّْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني

متعففني عن الزنا وقوله غَْيَر ُمَساِفِحَني أي غري زانني وهو تكرير للتأكيد قال الليث السفاح واملسافحة الفجور 
)  ١٤٥االنعام ( ا وأصله يف اللغة من السفح وهو الصب يقال دموع سوافح ومسفوحة قال تعاىل أَْو َدًما مَّْسفُوًح

  وفالن سفاح للدماء أي سفاك ومسي الزاين سفاحا ألنه ال غرض للزاين إال سفح النطفة
  فان قيل أين مفعول تبتغوا

قلنا التقدير وأحل لكم ما وراء ذلكم الرادة أن تبتغوهن أي تبتغوا ما وراء ذلكم فحذف ذكره لداللة ما قبله عليه 
  واهللا أعلم

ل أبو حنيفة رضي اهللا عنه ال مهر أقل من عشرة دراهم وقال الشافعي رضي اهللا عنه جيوز بالقليل املسألة الثانية قا
والكثري وال تقدير فيه احتج أبو حنيفة هبذه اآلية وذلك ألنه تعاىل قيد التحليل بقيد وهو االبتغاء بأمواهلم والدرهم 

  والدرمهان ال يسمى أمواال فوجب أن ال يصح جعلها مهرا
  يل ومن عنده عشرة دراهم ال يقال عنده أموال مع أنكم جتوزون كوهنا مهرافان ق

قلنا ظاهر هذه اآلية يقتضي أن ال تكون العشرة كافية إال أنا تركنا العمل بظاهر اآلية يف هذه الصورة لداللة 
  االمجاع على جوازه فتمسك يف األقل من العشرة بظاهر اآلية

  ن اآلية دالة على أن االبتغاء باألموال جائز وليس فيها داللة علىواعلم أن هذا االستدالل ضعيف أل

أن االبتغاء بغري األموال ال جيوز إال على سبيل املفهوم وأنتم ال تقولون به مث نقول الذي يدل على أنه ال تقدير يف 
  املهر وجوه

باجلمع فيقتضي توزع الفرد على الفرد  احلجة األوىل التمسك هبذه اآلية وذلك ألن قوله بِأَمْواِلكُْم مقابلة اجلمع
فهذا يقتضي أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح مبا يسمى ماال والقليل والكثري يف هذه احلقيقة ويف هذا االسم 

  سواء فيلزم من هذه اآلية جواز ابتغاء النكاح بأي شيء يسمى ماال من غري تقدير



( قُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً  فَنِْصُف َما فََرْضُتْم احلجة الثانية التمسك بقوله تعاىل َوإِن طَلَّ
دلت اآلية على سقوط النصف عن املذكور وهذا يقتضي أنه لو وقع العقد يف أول األمر بدرهم أن )  ٢٣٧البقرة 

  ال جيب عليه إال نصف درهم وأنتم ال تقولون به
وقد تزوج هبا رجل على ) صلى اهللا عليه وسلم ( الثالثة األحاديث منها ما روي أن امرأة جيء هبا اىل النيب احلجة 

) صلى اهللا عليه وسلم ( فقالت نعم فأجازه النيب ) رضيت من نفسك بنعلني ( نعلني فقال عليه الصالة والسالم 
هذا الرجل واملرأة اللذين ال يكون تزوجهما إال على والظاهر أن قيمة النعلني تكون أقل من عشرة دراهم فان مثل 

صلى ( النعلني يكونان يف غاية الفقر ونعل هذا االنسان يكون قليل القيمة جدا ومنها ما روي عن جابر عن النيب 
ومنها ما روي يف ) من أعطى امرأة يف نكاح كف دقيق أو سويق أو طعام فقد استحل ( أنه قال ) اهللا عليه وسلم 

وذلك ال يساوي ) التمس ولو خامتا من حديد ( الواهبة أنه عليه الصالة والسالم قال ملن أراد التزوج هبا  قصة
  عشرة دراهم

املسألة الثالثة قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه لو تزوج هبا على تعليم سورة من القرآن مل يكن ذلك مهراً وهلا مهر 
ة فان كان حراً هلا مهر مثلها وإن كان عبدا فلها خدمة سنة وقال مثلها مث قال إذا تزوج امرأة على خدمته سن

الشافعي رمحة اهللا عليه جيوز جعل ذلك مهرا احتج أبو حنيفة على قوله بوجوه األول هذه اآلية وذلك أنه تعاىل 
ِطْبَن لَكُْم َعن َشى  شرط يف حصول احلل أن يكون االبتغاء باملال واملال اسم لألعيان ال للمنافع الثاين قال تعاىل فَإِن

  وذلك صفة األعيان)  ٤النساء ( ْء ّمْنُه َنفْساً فَكُلُوُه َهنِيئاً مَّرِيئاً 
أجاب الشافعي عن األول بأن اآلية تدل على أن االبتغاء باملال جائز وليس فيه بيان أن االبتغاء بغري املال جائز أم ال 

يتناول املنافع امللتزمة وعن الثالث أنه خرج اخلطاب على األعم  وعن الثاين أن لفظ االيتاء كما يتناول األعيان
  األغلب مث احتج الشافعي رضي اهللا عنه على جواز جعل املنفعة صداقا لوجوه

( َ ِحَججٍ  احلجة األوىل قوله تعاىل يف قصة شعيب إِّنى أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَك إِْحَدى اْبَنَتى َّ َهاَتْينِ َعلَى أَن َتأُْجرَنِى ثََمانِى
  جعل الصداق تلك املنافع واألصل يف شرع من تقدمنا البقاء اىل أن يطرأ الناسخ)  ٢٧القصص 

هل ( احلجة الثانية ان اليت وهبت نفسها ملا مل جيد الرجل الذي أراد أن يتزوج هبا شيئا قال عليه الصالة والسالم 
  واهللا أعلم) من القرآن  معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا قال زوجتكها مبا معك

املسألة الرابعة قال أبو بكر الرازي دلت اآلية على أن عتق األمة ال يكون صداقا هلا ألن اآلية تقتضي كون البضع 
  ماال وما روي أنه عليه السالم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها فذاك من خواص الرسول عليه السالم

وجهان أحدمها أن يكون املراد أهنم يصريون حمصنني بسبب عقد النكاح والثاين  املسألة اخلامسة قوله مُّْحِصنَِني فيه
أن يكون االحصان شرطا يف االحالل املذكور يف قوله َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم واألول أوىل ألن على هذا التقدير 

ملة ألن االحصان املذكور فيه غري مبني واملعلق تبقى اآلية عامة معلومة املعىن وعلى هذا التقدير الثاين تكون اآلية جم
  على اجململ يكون جممال ومحل اآلية على وجه يكون معلوما أوىل من محلها على وجه يكون جممال

  قوله تعاىل فََما اْسَتْمَتعُْتْم بِِه ِمْنُهنَّ فَئَاُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَرِيَضةً 
  فيه مسائل

اللغة االنتفاع وكل ما انتفع به فهو متاع يقال استمتع الرجل بولده ويقال فيمن مات املسألة األوىل االستمتاع يف 
وقال أَذَْهبُْتْم طَّيبَاِتكُْم ِفى )  ١٢٨األنعام ( يف زمان شبابه مل يتمتع بشبابه قال تعاىل رَبََّنا اْسَتْمَتَع بَْعُضَنا بَِبْعضٍ 

)  ٦٩التوبة ( يعين تعجلتم االنتفاع هبا وقال فَاْسَتْمَتعُْتْم بَِخالِقكُْم )  ٢٠األحقاف ( ا َحَياِتكُمُ الدُّنَْيا َواْسَتْمَتْعُتمْ بَِه



يعين حبظكم ونصيبكم من الدنيا ويف قوله فََما اْسَتْمَتعُْتْم بِِه ِمْنُهنَّ وجهان األول فما استمتعتم به من املنكوحات من 
لعدم االلتباس كقوله إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ ) ما ( الراجع إىل مجاع أو عقد عليهن فآتوهن أجورهن عليه مث أسقط 

يف قوله ) من ( يف قوله مَّا َوَراء ذَِلكُمْ مبعىن النساء و ) ما ( فأسقط منه والثاين أن يكون )  ٤٣الشورى ( االْمُورِ 
) ما ( ويف قوله وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن إىل معىن ِمْنُهنَّ للتبعيض والضمري يف قوله بِِه راجع إىل لفظ َما ألنه واحد يف اللفظ 

إىل قوله )  ٢٥النساء ( ألنه مجع يف املعىن وقوله أُجُوَرُهنَّ أي مهورهن قال تعاىل َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع مِنكُْم طَْوالً 
ذا قوله وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن ههنا وقال تعاىل وهي املهور وك)  ٢٥النساء ( فَانِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ َوءاُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ 

وإمنا مسي املهر أجراً ألنه بدل )  ١٠املمتحنة ( يف آية أخرى الَّ ُجَناَح َعلَْيكُْم إِن َتنِكُحوُهنَّ إِذَا ءاتَْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ 
  علماملنافع وليس ببدل من األعيان كما مسي بدل منافع الدار والدابة أجرا واهللا أ

املسألة الثانية قال الشافعي اخللوة الصحيحة ال تقرر املهر وقال أبو حنيفة تقرره واحتج الشافعي على قوله هبذه 
ع اآلية ألن قوله فََما اْسَتْمَتعُْتْم بِِه ِمْنُهنَّ فَئَاُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ مشعر بأن وجوب إيتائهن مهورهن كان ألجل االستمتا

الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر أن اخللوة الصحيحة تتقدم االستمتاع هبن فكان املهر  هبن ولو كانت اخللوة
يتقرر قبل االستمتاع وتقرره قبل االستمتاع مينع من تعلق ذلك التقرر باالستمتاع واآلية دالة على أن تقرر املهر 

  يتعلق باالستمتاع فثبت أن اخللوة الصحيحة ال تقرر املهر

يف هذه اآلية قوالن أحدمها وهو قول أكثر علماء األمة أن قوله أَن َتْبَتُغواْ بِأَْمواِلكُْم املراد منه ابتغاء  املسألة الثالثة
آتاها النساء باألموال على طريق النكاح وقوله فََما اْسَتْمتَْعُتْم بِِه ِمْنُهنَّ فَئَاُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ فان استمتع بالدخول هبا 

  ن استمتع بعقد النكاح آتاها نصف املهراملهر بالتمام وإ
والقول الثاين أن املراد هبذه اآلية حكم املتعة وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل املرأة مبال معلوم إىل أجل معني 

ملا قدم مكة يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( فيجامعها واتفقوا على أهنا كانت مباحة يف ابتداء اإلسالم روي أن النيب 
طول العزوبة فقال استمتعوا من هذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( زين نساء مكة فشكا أصحاب الرسول عمرته ت

النساء واختلفوا يف أهنا هل نسخت أم ال فذهب السواد األعظم من األمة إىل أهنا صارت منسوخة وقال السواد 
صني أما ابن عباس فعنه ثالث منهم إهنا بقيت مباحة كما كانت وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن احل

روايات احداها القول باالباحة املطلقة قال عمارة سألت ابن عباس عن املتعة أسفاح هي أم نكاح قال ال سفاح وال 
  نكاح قلت فما هي قال هي متعة كما قال تعاىل قلت هل هلا عدة قال نعم عدهتا حيضة قلت هل يتوارثان قاال ال

الناس ملا ذكروا األشعار يف فتيا ابن عباس يف املتعة قال ابن عباس قاتلهم اهللا إين ما أفتيت والرواية الثانية عنه أن 
  باباحتها على االطالق لكين قلت إهنا حتل للمضطر كما حتل امليتة والدم وحلم اخلنزير له

ا اْسَتْمَتْعُتمْ بِِه ِمْنُهنَّ قال والرواية الثالثة أنه أقر بأهنا صارت منسوخة روى عطاء اخلرساين عن ابن عباس يف قوله فََم
وروي )  ١الطالق ( صارت هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل الَْحِكيمُ يأيَُّها النَّبِى ُّ إِذَا طَلَّقُْتُم الّنَساء فَطَلّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ 

بن احلصني فانه قال نزلت آية  أيضا أنه قال عند موته اللهم إين أتوب اليك من قويل يف املتعة والصرف وأما عمران
ومتتعنا هبا ومات ) صلى اهللا عليه وسلم ( املتعة يف كتاب اهللا تعاىل ومل ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا هبا رسول اهللا 

ومل ينهنا عنه مث قال رجل برأيه ما شاء وأما أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فالشيعة يروون عنه إباحة 
عة وروى حممد بن جرير الطربي يف تفسريه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال لوال أن عمر هنى الناس املت

عن املتعة ما زىن إال شقي وروى حممد بن على املشهور مبحمد بن احلنفية أن عليا رضي اهللا عنه مر بابن عباس وهو 
هنى عنها وعن حلوم احلمر األهلية فهذا ما يتعلق ) عليه وسلم  صلى اهللا( يفيت جبواز املتعة فقال أمري املؤمنني انه 



بالروايات واحتج اجلمهور على حرمة املتعة بوجوه األول أن الوطء ال حيل إال يف الزوجة أو اململوكة لقوله تعاىل 
وهذه )  ٦ ٥املؤمنون  ٣٠ ٢٩املعارج ( اُنُهْم َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُرُوجِهِْم َحاِفظُونَ إِالَّ َعلَى أَزْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَم

املرأة ال شك أهنا ليست مملوكة وليست أيضا زوجة ويدل عليه وجوه أحدها لو كانت زوجة حلصل التوارث 
 وباالتفاق ال توارث بينهما وثانيها ولثبت النسب)  ١٢النساء ( بينهما لقوله تعاىل َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزواُجكُْم 

وباالتفاق ال يثبت وثالثها ولوجبت العدة عليها لقوله تعاىل َوالَِّذيَن ) الولد للفراش ( لقوله عليه الصالة والسالم 
واعلم أن هذه احلجة كالم )  ٢٣٤البقرة ( ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم َوَيذَُرونَ أَزْواًجا َيتََربَّْصَن بِأَنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ  أَْشُهرٍ َوَعْشًرا 

  حسن مقرر
صلى اهللا عليه ( احلجة الثانية ما روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال يف خطبته متعتان كانتا على عهد رسول اهللا 

  أنا أهني عنهما وأعاقب عليهما ذكر هذا الكالم يف جممع الصحابة وما أنكر عليه أحد فاحلال ههنا ال خيلو) وسلم 

ملتعة فسكتوا أو كانوا عاملني بأهنا مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل املداهنة أو ما إما أن يقال اهنم كانوا عاملني حبرمة ا
عرفوا إباحتها وال حرمتها فسكتوا لكوهنم متوقفني يف ذلك واألول هو املطلوب والثاين يوجب تكفري عمر وتكفري 

إهنا حمرمة حمظورة من غري نسخ هلا حكم باباحة املتعة مث قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصحابة ألن من علم أن النيب 
فهو كافر باهللا ومن صدقه عليه مع علمه بكونه خمطئا كافرا كان كافرا أيضا وهذا يقتضي تكفري األمة وهو على 

  ) ١١٠آل عمران ( ضد قوله كُنُتْم خَْيَر أُمَّةٍ  
سكتوا فهذا أيضا باطل ألن املتعة والقسم الثالث وهو أهنم ما كانوا عاملني بكون املتعة مباحة أو حمظورة فلهذا 

بتقدير كوهنا مباحة تكون كالنكاح واحتياج الناس إىل معرفة احلال يف كل واحد منهما عام يف حق الكل ومثل هذا 
مينع أن يبقى خمفيا بل جيب أن يشتهر العلم به فكما أن الكل كانوا عارفني بأن النكاح مباح وأن إباحته غري 

حلال يف املتعة كذلك وملا بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إمنا سكتوا عن االنكار منسوخة وجب أن يكون ا
  على عمر رضي اهللا عنه ألهنم كانوا عاملني بأن املتعة صارت منسوخة يف االسالم

فان قيل ما ذكرمت يبطل مبا أنه روي أن عمر قال ال أويت برجل نكح امرأة إىل أجل إال رمجته وال شك أن الرجم 
ري جائز مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حني ذكل ذلك فدل هذا على أهنم كانوا يسكتون عن االنكار على غ

  الباطل
قلنا لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة ومثل هذه السياسات جائزة لالمام عند املصلحة أال 

مث أن أخذ شطر املال من ) فانا آخذوها منه وشطر ماله من منع منا الزكاة ( ترى أنه عليه الصالة والسالم قال 
  ذلك للمبالغة يف الزجر فكذا ههنا واهللا أعلم) صلى اهللا عليه وسلم ( مانع الزكاة غري جائز لكنه قال النيب 

ن احلجة الثالثة على أن املتعة حمرمة ما روى مالك عن الزهري عن عبداهللا واحلسن ابين حممد ابن علي عن أبيهما ع
هنى عن متعة النساء وعن أكل حلوم احلمر االنسية وروى الربيع بن سربة ) صلى اهللا عليه وسلم ( علي أن الرسول 

فاذا هو قائم بني الركن واملقام مسند ظهره إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( اجلهين عن أبيه قال غدوت على رسول اهللا 
متاع من هذه النساء أال وإن اهللا قد حرمها عليكم إىل يوم القيامة يا أيها الناس إين أمرتكم باالست( الكعبة يقول 

أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروي عنه ) فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً 
سمى استمتاعا وهذه األخبار الثالثة ذكرها الواحدي يف البسيط وظاهر أن النكاح ال ي) متعة النساء حرام ( قال 

  ألنا بينا أن االستمتاع هو التلذذ وجمرد النكاح ليس كذلك أما القائلون باباحة املتعة فقد احتجوا بوجوه
ِه َعلَْيكُمْ احلجة األوىل التمسك هبذه اآلية أعين قوله تعاىل َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الّنَساء إِالَّ َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِكتَاَب اللَّ



  لَّ لَكُْم ويف االستدالل هبذه اآلية طريقانَوأُِح
الطريق األول أن قول نكاح املتعة داخل يف هذه اآلية وذلك ألن قوله أَن َتْبَتغُواْ بِأَمْواِلكُمْ يتناول من ابتغى مباله 

داخال فيه  االستمتاع باملرأة على سبيل التأييد ومن ابتغى مباله على سبيل التأقيت وإذا كان كل واحد من القسمني
  كان قوله َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم أَن تَْبَتُغواْ بِأَمْواِلكُمْ يقتضي حل

  القسمني وذلك يقتضي حل املتعة
الطريق الثاين أن نقول هذه اآلية مقصورة على بيان نكاح املتعة وبيانه من وجوه األول ما روي أن أيب بن كعب 

مْ بِِه ِمْنُهنَّ إِلَى أََجلٍ مَُّسمى َوالُْمْحصََناُت ِمَن وهذا أيضا هو قراءة ابن عباس واألمة ما أنكروا كان يقرأ فََما اْسَتْمَتْعُت
عليهما يف هذه القراءة فكان ذلك إمجاعا من األمة على صحة هذه القراءة وتقريره ما ذكرمتوه يف أن عمر رضي اهللا 

ليه كان ذلك إمجاعا على صحة ما ذكرنا وكذا ههنا واذا ثبت باالمجاع عنه ملا منع من املتعة والصحابة ما أنكروا ع
صحة هذه القراءة ثبت املطلوب الثاين أن املذكور يف اآلية إمنا هو جمرد االبتغاء باملال مث انه تعاىل أمر بايتائهن 

بتغاء باملال ال يكون إال يف أجورهن بعد االستمتاع هبن وذلك يدل على أن جمرد االبتغاء باملال جيوز الوطء وجمرد اال
نكاح املتعة فأما يف النكاح املطلق فهناك احلل إمنا حيصل بالعقد ومع الويل والشهود وجمرد االبتغاء باملال ال يفيد 
احلل فدل هذا على أن هذه اآلية خمصوصة باملتعة الثالث أن يف هذه اآلية أوجب إيتاء األجور مبجرد االستمتاع 

عن التلذذ واالنتفاع فأما يف النكاح فايتاء األجور ال جيب على االستمتاع ألبتة بل على النكاح  واالستمتاع عبارة
أال ترى أن مبجرد النكاح يلزم نصف املهر فظاهر أن النكاح ال يسمى استمتاعا ألنا بينا أن االستمتاع هو التلذذ 

النكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح يف السورة وجمرد النكاح ليس كذلك الرابع أنا لو محلنا هذه اآلية على حكم 
مث )  ٣النساء ( الواحدة ألنه تعاىل قال يف أول هذه السورة فَانِكحُواْ َما طَاَب لَكُْم ّمَن الّنَساء َمثَْنى َوثُلَاثَ َورَُباَع 

لى بيان نكاح املتعة كان هذا حكما جديدا أما لو محلنا هذه اآلية ع)  ٤النساء ( قال َوءاُتواْ الّنَساء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً  
  فكان محل اآلية عليه أوىل واهللا أعلم

احلجة الثانية على جواز نكاح املتعة أن األمة جممعة على أن نكاح املتعة كان جائزا يف اإلسالم وال خالف بني أحد 
لك الناسخ إما أن يكون معلوما من األمة فيه إمنا اخلالف يف طريان الناسخ فنقول لو كان الناسخ موجودا لكان ذ

بالتواتر أو باآلحاد فان كان معلوما بالتواتر كان علي بن أيب طالب وعبداهللا بن عباس وعمران بن احلصني منكرين 
وذلك يوجب تكفريهم وهو باطل قطعا وإن كان ثابتا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملا عرف ثبوته بالتواتر من دين حممد 

باطل ألنه ملا كان ثبوت إباحة املتعة معلوما باالمجاع والتواتر كان ثبوته معلوما قطعا فلو نسخناه باآلحاد فهذا أيضا 
خبرب الواحد لزم جعل املظنون رافعاً للمقطوع وإنه باطل قالوا ومما يدل أيضا على بطالن القول هبذا النسخ أن أكثر 

وعن حلوم احلمر االهلية يوم خيرب وأكثر الروايات أنه  هنى عن املتعة) صلى اهللا عليه وسلم ( الروايات أن النيب 
عليه الصالة والسالم أباح املتعة يف حجة الوداع ويف يوم الفتح وهذان اليومان متأخران عن يوم خيرب وذلك يدل 
نه على فساد ما روي أنه عليه السالم نسخ املتعة يوم خيرب ألن الناسخ ميتنع تقدمه على املنسوخ وقول من يقول ا
حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف مل يقل به أحد من املعتربين إال الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه 

  الروايات
صلى اهللا ( احلجة الثالثة ما روي أن عمر رضي اهللا عنه قال على املنرب متعتان كانتا مشروعتني يف عهد رسول اهللا 

ج ومتعة النكاح وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة يف وأنا أهني عنهما متعة احل) عليه وسلم 
ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقوله وأنا أهني عنهما يدل على أن الرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( عهد الرسول 



عهد  نسخه وإمنا عمر هو الذي نسخه وإذا ثبت هذا فنقول هذا الكالم يدل على أن حل املتعة كان ثابتا يف
وأنه عليه السالم ما نسخه وأنه ليس ناسخ اال نسخ عمر وإذا ثبت هذا وجب أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

  ال يصري منسوخا ألن ما كان ثابتا يف

وما نسخه الرسول ميتنع أن يصري منسوخا بنسخ عمر وهذا هو احلجة اليت ) صلى اهللا عليه وسلم ( زمن الرسول 
صلى اهللا ( ن احلصني حيث قال ان اهللا أنزل يف املتعة آية وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول اهللا احتج هبا عمران ب

باملتعة وما هنانا عنها مث قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر هنى عنها فهذا مجلة وجوه القائلني جبواز ) عليه وسلم 
  املتعة

على أن املراد منها نكاح املتعة وبيانه من ثالثة أوجه األول  واجلواب عن الوجه األول أن نقول هذه اآلية مشتملة
اء ذَِلكُْم أنه تعاىل ذكر احملرمات بالنكاح أوال يف قوله ُحرَّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم مث قال يف آخر اآلية وَأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَر

املراد هناك بالتحرمي هو النكاح فاملراد بالتحليل ههنا فكان املراد هبذا التحليل ما هو املراد هناك هبذا التحرمي لكن 
أيضا جيب أن يكون هو النكاح الثاين أنه قال مُّْحِصنَِني واالحصان ال يكون إال يف نكاح صحيح والثالث قوله غَْيَر 

نكاح واملتعة ال ُمَساِفِحنيَ مسى الزنا سفاحا ألنه ال مقصود فيه إال سفح املاء وال يطلب فيه الولد وسائر مصاحل ال
يراد منها إال سفح املاء فكان سفاحا هذا ما قاله أبو بكر الرازي أما الذي ذكره يف الوجه األول فكأنه تعاىل ذكر 

أصناف من حيرم على االنسان وطؤهن مث قال َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم أي وأحل لكم وطء ما وراء هذه األصناف 
م وأما قوله ثانياً االحصان ال يكون إال يف نكاح صحيح فلم يذكر عليه دليال وأما قوله ثالثاً فأي فساد يف هذا الكال

الزنا إمنا مسي سفاحا ألنه ال يراد منه إال سفح املاء واملتعة ليست كذلك فان املقصود منها سفح املاء بطريق مشروع 
البحث فلم قلتم إن األمر كذلك فظهر أن الكالم رخو  مأذون فيه من قبل اهللا فان قلتم املتعة حمرمة فنقول هذا أول

والذي جيب أن يعتمد عليه يف هذا الباب أن نقول إنا ال ننكر أن املتعة كانت مباحة إمنا الذي نقوله إهنا صارت 
منسوخة وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه اآلية دالة على أهنا مشروعة مل يكن ذلك قادحا يف غرضنا وهذا هو 

ب أيضا عن متسكهم بقراءة أيب وابن عباس فان تلك القراءة بتقدير ثبوهتا ال تدل أال على أن املتعة كانت اجلوا
مشروعة وحنن ال ننازع فيه إمنا الذي نقوله إن النسخ طرأ عليه وما ذكرمت من الدالئل ال يدفع قولنا وقوهلم الناسخ 

  إما أن يكون متواتراً أو آحادا
مث نسيه مث إن عمر رضي اهللا عنه ملا ذكر ذلك يف اجلمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فيه قلنا لعل بعضهم مسعه 

  فسلموا األمر له
  قوله إن عمر أضاف النهي عن املتعة إىل نفسه

وأنا أهني عنه لزم تكفريه ) صلى اهللا عليه وسلم ( قلنا قد بينا أنه لو كان مراده أن املتعة كانت مباحة يف شرع حممد 
 كل من مل حياربه وينازعه ويفضي ذلك إىل تكفري أمري املؤمنني حيث مل حياربه ومل يرد ذلك القول عليه وكل وتكفري

وأنا أهني ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك باطل فلم يبق إال أن يقال كان مراده أن املتعة كانت مباحة يف زمن الرسول 
ها وعلى هذا التقدير يصري هذا الكالم حجة لنا يف مطلوبنا نسخ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنها ملا ثبت عندي أنه 

  واهللا أعلم
( مث قال تعاىل َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الّنَساء واملعىن أن إيتاءهن أجورهن ومهورهن فريضة الزمة وواجبة وذكر صاحب 

ها أهنا وضعت موضع إيتاء يف قوله فَرِيَضةً  ثالثة أوجه أحدها أنه حال من األجور مبعىن مفروضة وثاني) الكشاف 
  ألن االيتاء مفروض وثالثها أنه مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة



  مث قال تعاىل َوالَ ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما َترَاَضيُْتْم بِِه ِمن َبْعِد الْفَرِيَضةِ  إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماً
  وفيه مسائل

قدمة على بيان حكم النكاح قالوا املراد أنه إذا كان املهر مقدرا مبقدار معني فال املسألة األوىل الذين محلوا اآلية املت
حرج يف أن حتط عنه شيئا من املهر أو تربئه عنه بالكلية فعلى هذا املراد من التراضي احلط من املهر أو االبراء عنه 

وقوله إَّال أَن َيْعفُونَ أَْو َيْعفَُواْ )  ٤النساء ( ُه َهنِيئاً مَّرِيئاً وهو كقوله تعاىل فَإِن ِطْبَن لَكُْم َعن َشىْ ء ّمْنُه َنفْساً فَكُلُو
وقال الزجاج معناه ال إمث عليكم يف أن هتب املرأة للزوج مهرها أو يهب )  ٢٣٧البقرة ( الَِّذى بَِيِدِه ُعقَْدةُ  الّنكَاحِ 

ا اآلية املتقدمة على بيان املتعة قالوا املراد من هذه الزوج للمرأة متام املهر إذا طلقها قبل الدخول وأما الذين محلو
اآلية أنه إذا انقضى أجل املتعة مل يبق للرجل على املرأة سبيل ألبتة فان قال هلا زيديين يف األيام وأزيدك يف األجرة 

ْيكُْم ِفيَما َترَاَضيُْتْم بِهِ كانت املرأة باخليار ان شاءت فعلت وان شاءت مل تفعل فهذا هو املراد من قوله َوالَ جَُناَح َعلَ
  ِمن َبْعِد الْفَرِيَضةِ  أي من بعد املقدار املذكور أوال من األجر واألجل

املسألة الثانية قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه إحلاق الزيادة يف الصداق جائز وهي ثابتة ان دخل هبا أو مات عنها أما 
نصف املسمى يف العقد وقال الشافعي رمحة اهللا عليه الزيادة مبنزلة  إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة وكان هلا

اهلبة فان أقبضها ملكته بالقبض وان مل يقبضها بطلت احتج أبو بكر الرازي أليب حنيفة هبذه اآلية فقوله الَّ ُجنَاَح 
ي به يف طريف الزيادة والنقصان فكان هذا بعمومه َعلَْيكُْم ِفيَما َترَاضَْيُتْم بِِه ِمن َبْعدِ الْفَرِيَضةِ  يتناول ما وقع التراض

يدل على جواز إحلاق الزيادة بالصداق قال بل هذه اآلية بالزيادة أخص منها بالنقصان ألنه تعاىل علقه بتراضيهما 
والرباءة واحلط ال حيتاج إىل رضا الزوج والزيادة ال تصح إال بقبوله فاذا علق ذلك بتراضيهما مجيعا دل على أن 

  ملراد هو الزيادةا
واجلواب مل ال جيوز أن تكون الزيادة عبارة عما ذكره الزجاج وهو أنه إذا طلقها قبل الدخول فان شاءت املرأة 

أبرأته عن النصف وان شاء الزوج سلم اليها كل املهر وهبذا التقدير يكون قد زادها عما وجب عليه تسليمه اليها 
يادة إال أهنا تكون هبة والدليل القاطع على بطالن هذه الزيادة أن هذه الزيادة وأيضا عندنا أنه ال جناح يف تلك الز

لو التحقت باألصل لكان إما مع بقاء العقد األول أو بعد زوال العقد واألول باطل ألن العقد ملا انعقد على القدر 
وته وذلك يقتضى حتصيل األول فلو انعقد مرة أخرى على القدر الثاين لكان ذلك تكوينا لذلك العقد بعد ثب

احلاصل وهو حمال والثاين باطل النعقاد االمجاع على أن عند إحلاق الزيادة ال يرتفع العقد األول فثبت فساد ما 
قالوه واهللا أعلم مث إنه تعاىل ملا ذكر يف هذه اآلية أنواعا كثرية من التكاليف والتحرمي واالحالل بني أنه عليم جبميع 

عليه منها خافية أصال وحكيم ال يشرع األحكام إال على وفق احلكمة وذلك يوجب التسليم املعلومات ال خيفى 
  ألوامره واالنقياد ألحكامه واهللا أعلم

  النوع السابع من التكاليف املذكورة يف هذه السورة

ا َملَكَْت أَْيَماُنكُم مِّن فََتيَاِتكُُم الُْمْؤمَِناِت وَاللَُّه َوَمن لَّْم َيْستَِطْع ِمنكُْم طَْوالً أَن َينِكَح الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤمَِناِت فَِمْن مَّ
ُمْحَصَنات غَْيَر ُمَساِفحَاٍت َوالَ أَْعلَُم بِإَِميانِكُْم بَْعُضكُْم مِّن َبْعضٍ فَانِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ َوَءاُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِالَْمْعُروِف 

َ ذَآ أُْحِصنَّ فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشةٍ  فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحصََناِت ِمَن الَْعذَابِ ذَِلَك ِلَمْن َخِشى ُمتَِّخذَاِت أَْخَداٍن فَإِ
  الْعََنَت ِمْنكُْم َوأَن َتْصبُِرواْ َخْيٌر لَّكُْم َواللَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم
حيل أنه مىت حيل وعلى أي وجه حيل فقال َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع مِنكُمْ  اعلم أنه تعاىل ملا بني من حيل ومن ال حيل بني فيمن

  طَْوالً وفيه مسائل



املسألة األوىل قرأ الكسائي الُْمْحصََناِت بكسر الصاد وكذلك ُمْحَصَنات غَْيَر ُمَساِفحَاٍت وكذلك فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما 
الفتح فالفتح معناه ذوات األزواج والكسر معناه العفائف واحلرائر َعلَى الُْمْحَصنَاِت كلها بكسر الصاد والباقون ب

  واهللا أعلم
ويقال تطاول هلذا الشيء )  ٣غافر ( املسألة الثانية الطول الفضل ومنه التطول وهو التفضل وقال تعاىل ِذى الطَّْولِ 

قصر ألنه إذا كان طويال ففيه أي تناوله كما يقال يدفالن مبسوطة وأصل هذه الكلمة من الطول الذي هو خالف ال
كمال وزيادة كما أنه إذا كان قصريا ففيه قصور ونقصان ومسي الغىن أيضاً طوال ألنه ينال به من املرادات ماال ينال 

  عند الفقر كما أن بالطول ينال ما ال ينال بالقصر
نِكَح يف موضع النصب على أنه و أَن َي) يستطع ( إذا عرفت هذا فنقول الطول القدرة وانتصابه على أنه مفعول 

  مفعول القدرة
فان قيل االستطاعة هي القدرة والطول أيضا هو القدرة فيصري تقدير اآلية ومن مل يقدر منكم على القدرة على 

  نكاح احملصنات فما فائدة هذا التكرير يف ذكر القدرة
اعة بالنكاح احملصنات وعلى هذا الوجه قلنا األمر كما ذكرت واألوىل أن يقال املعىن فمن مل يستطع منكم استط

  يزول االشكال فهذا ما يتعلق باللغة
أما ما قاله املفسرون فوجوه األول ومن مل يستطع زيادة يف املال وسعة يبلغ هبا نكاح احلرة فلينكح أمة الثاين أن 

ذا التقدير فكل من ليس يفسر النكاح بالوطء واملعىن ومن مل يستطع منكم طوال وطء احلرائر فلينكح أمة وعلى ه
حتته حرة فانه جيوز له التزوج باألمة وهذا التفسري الئق مبذهب أيب حنيفة فان مذهبه أنه إذا كان حتته حرة مل جيز له 
التزوج باألمة وهذا التفسري الئق مبذهب أيب حنيفة فان مذهبه أنه إذا كان حتته حرة مل جيز له نكاح األمة سواء قدر 

  على التزوج

رة أو مل يقدر والثالث االكتفاء باحلرة فله أن يتزوج باألمة سواء كان حتته حرة أو مل يكن كل هذه الوجوه إمنا باحل
  حصلت ألن لفظ االستطاعة حمتمل لكل هذه الوجوه

هو احلرائر ويدل عليه أنه  املسألة الثالثة املراد باحملصنات يف قوله َوَمن لَّمْ َيْسَتِطْع مِنكُْم طَْوالً أَن َينِكَح الُْمْحَصنَاِت
تعاىل أثبت عند تعذر نكاح احملصنات نكاح االماء فال بد وأن يكون املراد من احملصنات من يكون كالضد لالماء 
والوجه يف تسمية احلرائر باحملصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد أهنن أحصن حبريتهن عن األحوال اليت تقدم 

األمة تكون خراجة والجة ممتهنة مبتذلة واحلرة مصونة حمصنة من هذه النقصانات واما عليها األماء فان الظاهر أن 
  على قراءة من قرأ بكسر الصاد فاملعىن أهنن أحصن أنفسهن حبريتهن

املسألة الرابعة مذهب الشافعي رضي اهللا عنه أن اهللا تعاىل شرط يف نكاح االماء شرائط ثالثة اثنان منها يف الناكح 
 املنكوحة أما اللذان يف الناكح فأحدمها أن يكون غري واجد ملا يتزوج به احلرة املؤمنة من الصداق وهو والثالث يف

 معىن قوله َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع مِنكُْم طَْوالً أَن يَنِكَح الُْمْحَصَناتِ الُْمْؤِمنَاِت فعدم استطاعة الطول عبارة عن عدم ما
  ينكح به احلرة

  كان يستطيع التزوج باألمة يقدر على التزوج باحلرة الفقرية فمن أين هذا التفاوتفان قيل الرجل إذا 
قلنا كانت العادة يف االماء ختفيف مهورهن ونفقتهن الشتغاهلن خبدمة السادات وعلى هذا التقدير يظهر هذا 

  التفاوت
أي بلغ )  ٢٥النساء ( الَْعَنَت ِمْنكُْم وأما الشرط الثاين فهو املذكور يف آخر اآلية وهو قوله ذَِلَك ِلَمْن َخِشىَ  



  الشدة يف العزوبة
وأما الشرط الثالث املعترب يف املنكوحة فأن تكون األمة مؤمنة ال كافرة فان األمة إذا كانت كافرة كانت ناقصة من 

الكافر وجهني الرق والكفر وال شك أن الولد تابع لألم يف احلرية والرق وحينئذ يعلق الولد رقيقا على ملك 
فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان كونه ملكا للكافر فهذه الشرائط الثالثة معتربة عند الشافعي يف جواز نكاح 

  األمة
وأما أبو حنيفة رضي اهللا عنه فيقول إذا كان حتته حرة مل جيز له نكاح األمة أما إذا مل يكن حتته حرة جاز له ذلك 

تج الشافعي على قوله هبذه اآلية وتقريره من وجهني األول أنه تعاىل ذكر سواء قدر على نكاح احلرة أو مل يقدر واح
  عدم القدرة

على طول احلرة مث ذكر عقيبه التزوج باألمة وذلك الوصف يناسب هذا احلكم ألن االنسان قد حيتاج اىل اجلماع 
مة إذا ثبت هذا فنقول فاذا مل يقدر على مجاع احلرة بسبب كثرة مؤنتها ومهرها وجب أن يؤذن له يف نكاح األ

احلكم إذا كان مذكورا عقيب وصف يناسبه فذلك االقتران يف الذكر يدل على كون ذلك احلكم معلال بذلك 
الوصف إذا ثبت هذا فنقول لو كان نكاح األمة جائزا بدون القدرة على طول احلرة ومع القدرة عليه مل يكن لعدم 

بينا داللة اآلية على أن له أثرا يف هذا احلكم فثبت أنه ال جيوز التزوج هذه القدرة أثر يف هذا احلكم ألبتة لكنا 
باألمة مع القدرة على طول احلرة الثاين أن نتمسك باآلية على سبيل املفهوم وهو أن ختصيص الشيء بالذكر يدل 

ل أحد يضحك من على نفي احلكم عما عداه والدليل عليه أن القائل إذا قال امليت اليهودي ال يبصر شيئا فان ك
هذا الكالم ويقول إذا كان غري اليهودي أيضا ال يبصر فما فائدة التقييد بكونه يهوديا فلما رأينا أن أهل العرف 

يستقبحون هذا الكالم ويعللون ذلك االستقباح هبذه العلة علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة 
أبو بكر الرازي ختصيص هذه احلالة بذكر االباحة فيها ال يدل على حظر يقتضي نفي احلكم يف غري حمل القيد قال 

وال داللة فيه على إباحة القتل عند زوال )  ٣١اإلسراء ( ما عداه كقوله تعاىل َوالَ َتقُْتلُواْ أَْوالدَكُْم َخْشَيةَ  إِْملَاقٍ 
ال داللة فيه على إباحة األكل عند زوال )  ١٣٠آل عمران ( هذه احلالة وقوله الَ َتأْكُلُواْ الّرَبا أَْضَعافاً مَُّضاَعفَةً  

هذه احلالة وقوله الَ َتأْكُلُواْ الّرَبا أَْضَعافاً مَُّضاَعفَةً  ال داللة فيه على إباحة األكل عند زوال هذه احلالة فيقال له 
للوجوب وقد يترك العمل ظاهر اللفظ يقتضي ذلك إال أنه ترك العمل به بدليل منفصل كما أن عندك ظاهر األمر 

به يف صور كثرية لدليل منفصل والسؤال اجليد على التمسك باآلية ما ذكرناه حيث قلنا مل ال جيوز أن يكون املراد 
من النكاح الوطء والتقدير ومن مل يستطع منكم وطء احلرة وذلك عند من ال يكون حتته حرة فانه جيوز له نكاح 

  اآلية حجة أليب حنيفةاألمة وعلى هذا التقدير تنقلب 
وجوابه أن أكثر املفسرين فسروا الطول بالغىن وعدم الغىن تأثريه يف عدم القدرة على العقد ال يف عدم القدرة على 

النساء ( الوطء واحتج أبو بكر الرازي على صحة قوله بالعمومات كقوله تعاىل فَانِكحُواْ َما طَاَب لَكُْم ّمَن الّنَساء 
( اَب ِكُحواْ االَياَمى مِْنكُْم وقوله َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم وقوله َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكَتوقوله َوأَْن)  ٣

  وهو متناول لالماء الكتابيات واملراد من هذا االحصان العفة)  ٥املائدة 
التخصيص فيا إذا كان حتته حرة وإمنا خصت صونا  واجلواب ان آيتنا خاصة واخلاص مقدم على العام وألنه دخلها

  للولد عن االرقاق وهو قائم يف حمل النزاع
معتربا املسألة اخلامسة ظاهر قوله َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع مِنكُْم طَْوالً أَن يَنِكحَ الُْمْحصََناِت الُْمْؤِمنَاِت يقتضي كون االميان 

ومل يقدر على طول حرة مسلمة فانه جيوز له أن يتزوج األمة وأكثر  يف احلرة فعلى هذا لو قدر على حرة كتابية



  العلماء أن ذكر االميان يف احلرائر ندب واستحباب ألنه ال فرق بني احلرة الكتابية وبني املؤمنة يف كثرة املؤنة وقلتها
اآليات فقالوا انه تعاىل بني أن املسألة السادسة من الناس من قال انه ال جيوز التزوج بالكتابيات ألبتة واحتجوا هبذه 

عند العجز عن نكاح احلرة املسلمة يتعني له نكاح األمة املسلمة ولو كان التزوج باحلرة الكتابية جائزا لكان عند 
العجز عن احلرة املسلمة مل تكن األمة املسلمة متعينة وذلك ينفي داللة اآلية مث أكدوا هذه الداللة بقوله تعاىل َوالَ 

  وقد بينا بالدالئل الكثرية يف تفسري هذه اآلية أن الكتابية مشركة)  ٢٢١البقرة ( واْ الُْمْشرِكَاتِ َحتَّى ُيْؤِمنَّ َتْنِكُح
املسألة السابعة اآلية دالة على التحذير من نكاح االماء وأنه ال جيوز االقدام عليه إال عند الضرورة والسبب فيه 

لرق واحلرية فاذا كانت األم رقيقة علق الولد رقيقا وذلك يوجب النقص يف حق وجوه األول أن الولد يتبع األم يف ا
ذلك االنسان ويف حق ولده والثاين أن األمة قد تكون تعودت اخلروج والربوز واملخالطة بالرجال وصارت يف غاية 

  الوقاحة ورمبا تعودت الفجور وكل ذلك ضرر على األزواج

ن حق الزوج فمثل هذه الزوجة ال ختلص للزوج كخلوص احلرة فرمبا احتاج الثالث أن حق املوىل عليها أعظم م
الزوج اليها جدا وال جيد اليها سبيال ألن السيد مينعها وحيبسها الرابع أن املوىل قد يبيعها من إنسان آخر فعلى قول 

سافر املوىل الثاين هبا من يقول بيع األمة طالقها تصري مطلقة شاء الزوج أم أىب وعلى قول من ال يرى ذلك فقد ي
وبولدها وذلك من أعظم املضار اخلامس أن مهرها ملك ملوالها فهي ال تقدر على هبة مهرها من زوجها وال على 

  إبرائه عنه خبالف احلرة فلهذه الوجه ما أذن اهللا يف نكاح األمة إال على سبيل الرخصة واهللا أعلم
  م ّمن فََتَياِتكُُم الُْمْؤِمَناِت فيه مسائلقوله تعاىل فَِمْن مَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُ

املسألة األوىل قوله فَِمْن مَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُم أي فليتزوج مما ملكت أميانكم قال ابن عباس يريد جارية أختك فان 
  االنسان ال جيوز له أن يتزوج جبارية نفسه

ال يقولن أحدكم عبدي ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ن النيب املسألة الثانية الفتيات اململوكة مجع فتاة والعبد فىت وع
ويقال للجارية احلديثة فتاة وللغالم فىت واألمة تسمى فتاة عجوزاً كانت او شابة ألهنا ) ولكن ليقل فتاي وفتايت 

  كالشابة يف أهنا ال توقر توقري الكبري
ى تقييد نكاح األمة مبا إذا كانت مؤمنة فال جيوز التزوج باألمة املسألة الثالثة قوله ّمن فََتَياِتكُمُ الُْمْؤِمنَاِت يدل عل

الكتابية سواء كان الزوج حراً أو عبدا وهذا قول جماهد وسعيد واحلسن وقول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة 
  جيوز التزوج باألمة الكتابية

ييد جلواز نكاح األمة بكوهنا مؤمنة وذلك ينفي جواز حجة الشافعي رضي اهللا عنه أن قوله ّمن فََتَياِتكُمُ الُْمْؤِمنَاِت تق
نكاح غري املؤمنة من الوجهني اللذين ذكرنامها يف مسألة طول احلرة وأيضا قال تعاىل َوالَ َتْنِكحُواْ الُْمْشرِكَاِت َحتَّى 

  ) ٢٢١البقرة ( ُيْؤِمنَّ 
مات اليت ذكرنا متسكه هبا يف طول احلرة حجة أيب حنيفة رضي اهللا عنه من وجوه النص والقياس أما النص فالعمو

وأما القياس فهو أنا أمجعنا على أن )  ٥املائدة ( وآكدها قوله َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب ِمن قَْبِلكُْم 
  جيوز الكتابة احلرة مباحة والكتابية اململوكة أيضا مباحة فكذلك إذا تزوج بالكتابية اململوكة وجب أنه

واجلواب عن العمومات أن دالئلنا خاصة فتكون مقدمة على العمومات وعن القياس أن الشافعي قال إذا تزوج 
  باحلرة الكتابية فهناك نقص واحد أما إذا تزوج باألمة الكتابية فهناك نوعان من النقص الرق والكفر فظهر الفرق

الزجاج معناه اعملوا على الظاهر يف االميان فانكم مكلفون بظواهر األمور  مث قال تعاىل َواللَُّه أَْعلَُم بِإِميَانِكُْم قال
  واهللا يتوىل السرائر واحلقائق



مث قال تعاىل َبْعُضكُم ّمن بَْعضٍ وفيه وجهان األول كلكم أوالد آدم فال تداخلنكم أنفة من تزوج االماء عند 
ميان أعظم الفضائل فاذا حصل االشتراك يف أعظم الضرورة والثاين ان املعىن كلكم مشتركون يف االميان واال

  الفضائل كان التفاوت فيما وراءه غري ملتفت اليه ونظريه قوله تعاىل وَالُْمْؤِمُنونَ

لزجاج قال ا)  ١٣احلجرات ( وقوله إِنَّ أَكَْرَمكُْم َعنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم )  ٧١التوبة ( َوالُْمْؤِمنَاِت َبْعُضُهْم أَْوِلَياء بَْعضٍ 
فهذا الثاين أوىل لتقدم ذكر املؤمنات أو ألن الشرف بشرف اإلسالم أوىل منه بسائر الصفات وهو يقوي قول 

  الشافعي رضي اهللا عنه ان االميان شرط جلواز نكاح األمة
 واعلم أن احلكمة يف ذكر هذه الكلمة أن العرب كانوا يفتخرون باألنساب فأعلم يف ذكر هذه الكلمة أن اهللا ال

ثالث من أمر اجلاهلية الطعن يف األنساب ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ينظر و يلتفت اليه روي عن الرسول 
وكان أهل اجلاهلية يضعون من ابن اهلجني ) والفخر باألحساب واالستسقاء باالنواء وال يدعها الناس يف اإلسالم 

  ليةفذكر تعاىل هذه الكلمة زجرا هلم عن أخالق أهل اجلاه
  مث أنه تعاىل شرح كيفية هذا النكاح فقال فَانِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ وفيه مسألتان

املسألة األوىل اتفقوا على أن نكاح األمة بدون إذن سيدها باطل ويدل عليه القرآن والقياس أما القرآن فهو هذه 
ضي كون االذن شرطا يف جواز النكاح وان مل يكن النكاح واجبا اآلية فان قوله تعاىل فَانِكُحوُهنَّ بِإِذْنِ أَْهِلهِنَّ يقت

فالسلم ليس ) من أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم ( وهو كقوله عليه الصالة والسالم 
 بواجب ولكنه إذا إختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط كذلك النكاح وان مل يكن واجبا لكنه إذا أراد أن
يتزوج أمة وجب أن ال يتزوجها إال باذن سيدها وأما القياس فهو أن األمة ملك للسيد وبعد التزوج يبطل عليه 

أكثر منافعها فوجب أن ال جيوز ذلك إال باذنه واعلم أن لفظ القرآن مقتصر على األمة وأما العبد فقد ثبت ذلك يف 
  )إذا تزوج العبد بغري اذن السيد فهو عاهر ) ( ليه وسلم صلى اهللا ع( حقه باحلديث عن جابر قال قال رسول اهللا 

املسألة الثانية قال الشافعي رضي اهللا عنه املرأة البالغة العاقلة ال يصح نكاحها إال باذن الويل وقال أبو حنيفة رضي 
ِلهِنَّ عائد إىل االماء واألمة اهللا عنه يصح احتج الشافعي هبذه اآلية وتقريره أن الضمري يف قوله فَانِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْه

ذات موصوفة بصفة الرق وصفة الرق صفة زائلة واالشارة إىل الذات املوصوفة بصفة زائلة ذات موصوفة بصفة 
الرق وصفة الرق صفة زائلة واالشارة إىل الذات املوصوفة بصفة زائلة ال يتناول االشارة إىل تلك الصفة أال ترى 

ذا الشاب فصار شيخا مث تكلم معه حينث يف ميينه فثبت أن االشارة إىل الذات املوصوفة أنه لو حلف ال يتكلم مع ه
بصفة عرضية زائلة باقية بعد زوال تلك الصفة العرضية وإذا ثبت هذا فنقول قوله فَانِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ اشارة 

وحصول صفة احلرية هلن وإذا كان كذلك  إىل االماء فهذه االشارة وجب أن تكون باقية حال زوال الرق عنهن
فاحلرة البالغة العاقلة يف هذه الصورة يتوقف جواز نكاحها على إذن وليها وإذا ثبت ذلك يف هذه الصورة وجب 

ثبوت هذا احلكم يف سائر الصور ضرورة أنه ال قائل بالفرق احتج أبو بكر الرازي هبذه اآلية على فساد قول 
فقال مذهبه أنه ال عبارة للمرأة يف عقد النكاح فعلى هذا ال جيوز للمرأة أن تزوج أمتها بل  الشافعي يف هذه املسألة

مذهبه أن توكل غريها بتزويج أمتها قال وهذه اآلية تبطل ذلك ألن ظاهر هذه اآلية يدل على االكتفاء حبصول اذن 
  أهلها فمن قال ال يكفي ذلك كان تاركا لظاهر اآلية

ول أن املراد باالذن الرضا وعندنا أن رضا املوىل ال بد منه فأما أنه كاف فليس يف اآلية دليل واجلواب من وجوه األ
عليه وثانيها أن أهلهن عبارة عمن يقدر على نكاحهن وذلك إما املوىل أن كان رجال أو ويل موالها إن كان موالها 

  ورامرأة وثالثها هب أن االهل عبارة عن املوىل لكنه عام يتناول الذك



العاهر هي اليت تنكح ( واالناث والدالئل الدالة على أن املرأة ال تنكح نفسها خاصة قال عليه الصالة والسالم 
فثبت هبذا احلديث أنه عبارة هلا يف نكاح نفسها فوجب أن ال يكون هلا عبارة يف نكاح مملوكتها ضرورة أنه ) نفسها 

  ال قائل بالفرق واهللا أعلم
  لَّْم َيْسَتِطْع وفيه مسألتان مث قال تعاىل َوَمن

املسألة األوىل يف تفسري اآلية قوالن األول ان املراد من األجور املهور وعلى هذا التقدير فاآلية تدل على وجوب 
مهرها إذا نكحها مسي هلا املهر أو مل يسم ألنه تعاىل مل يفرق بني من مسى وبني من مل يسم يف إجياب املهر ويدل على 

وهذا إمنا يطلق فيما كان مبنيا على االجتهاد وغالب الظن )  ٣٣البقرة ( د مهر ملثل قوله تعاىل بِالَْمْعرُوِف أنه قد أرا
راد من يف املعتاد واملتعارف كقوله تعاىل َوعلَى الَْمْولُوِد لَهُ رِْزقُُهنَّ َوِكسَْوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِف الثاين قال القاضي ان امل

قال هذا القائل وهذا أوىل من األول ألن املهر مقدر وال معىن الشتراط املعروف فيه فكأنه  أجورهن النفقة عليهن
تعاىل بني أن كوهنا أمة ال يقدح يف وجوب نفقتها وكفايتها كما يف حق احلرة إذا حصلت التخلية من املوىل بينه 

املفسرين حيملونه على املهر ومحلوا قوله وبينها على العادة مث قال القاضي اللفظ وان كان حيتمل ما ذكرناه فأكثر 
  بِالَْمْعرُوِف على ايصال املهر اليها على العادة اجلميلة عند املطالبة من غري مطل وتأخري

املسألة الثانية نقل أبو بكر الرازي يف أحكام القرآن عن بعض أصحاب مالك أن األمة هي املستحقة لقبض مهرها 
ان املوىل هو املستحق لألجر دوهنا وهؤالء احتجوا يف املهر هبذه اآلية وهو قوله َوَمن وان املوىل إذا آجرها للخدمة ك

لَّْم وأما اجلمهور فاهنم احتجوا على ان مهرها ملوالها بالنص والقياس أما النص فقوله تعاىل َضَرَب اللَُّه َمثَالً عَْبًدا 
ا ينفي كون اململوك مالكا لشيء أصال وأما القياس فهو أن املهر وهذ)  ٧٥النحل ( مَّْملُوكًا الَّ َيقِْدُر َعلَى َشىْ ء 

وجب عوضا عن منافع البضع وتلك املنافع مملوكة للسيد وهو الذي أباحها للزوج بقيد النكاح فوجب أن يكون 
  هو املستحق لبدهلا

ال السؤال بالكلية الثاين أنه واجلواب عن متسكهم باآلية من وجوه األول انا إذا محلنا األجور يف اآلية على النفقة ز
تعاىل إمنا أضاف إيتاء املهور اليهن ألنه مثن بضعهن وليس يف قوله َوءاُتوُهنَّ ما يوجب كون املهر ملكا هلن ولكنه 

  فيصري ذلك املهر ملكا للموىل هبذه الطريق واهللا أعلم) العبد وما يف يده ملواله ( عليه الصالة والسالم قال 
  ْحَصنَات غَْيَر ُمَساِفَحاٍت َوالَ مُتَِّخذَاِت أَْخَداٍن وفيه مسألتانمث قال تعاىل ُم

املسألة األوىل قال ابن عباس حمصنات أي عفائف وهو حال من قوله فَانِكُحوُهنَّ باذن أهلهن فظاهر هذا يوجب 
قوله الزَّانِى الَ َينِكحُ  حرمة نكاح الزواين من االماء واختلف الناس يف أن نكاح الزواين هل جيوز أم ال وسنذكره يف

واألكثرون على أنه جيوز فتكون هذه اآلية حممولة على الندب واالستحباب وقوله غَْيَر )  ٣النور ( إِالَّ َزانَِيةً  
ُمَساِفحَاٍت أي غري زوان َوالَ مُتَِّخذَاِت أَْخَداٍن مجع خدن كاالتراب مجع ترب واخلدن الذي خيادنك وهو الذي 

كل أمر ظاهر وباطن قال أكثر املفسرين املسافحة هي اليت تؤاجر نفسها مع أي رجل أرادها واليت  يكون معك يف
تتخذ اخلدن فهي اليت تتخذ خدنا معينا وكان أهل اجلاهلية يفصلون بني القسمني وما كانوا حيكمون على ذات 

  اخلدن بكوهنا زانية

فلما كان هذا الفرق معتربا عندهم ال جرم أن اهللا سبحانه أفرد كل واحد من هذين القسمني بالذكر ونص على 
  ) ٣٣األعراف ( حرمتهما معاً ونظريه أيضاً قوله تعاىل قُلْ إِنََّما َحرََّم رَّبَي الْفَواِحَش َما ظََهَر مِْنَها َوَما َبطََن 

ية أحد ما يستدل به من ال جيعل االميان يف نكاح الفتيات شرطا ألنه لو كان ذلك املسألة الثانية قال القاضي هذه اآل
  شرطا لكان كوهنن حمصنات عفيفات أيضاً شرطا وهذا ليس بشرط



 وجوابه أن هذا معطوف ال على ذكر الفتيات املؤمنات بل على قوله فَانِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ َوءاُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ وال
  شك أن كل ذلك واجب فعلمنا أنه ال يلزم من عدم الوجوب يف هذا عدم الوجوب فيما قبله واهللا أعلم

  ه مسائلمث قال تعاىل فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشةٍ  فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصنَاِت ِمَن الَْعذَابِ وفي
وأبو بكر عن عاصم أُْحِصنَّ بالفتح يف األلف والباقون بضم األلف فمن فتح  املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي

فمعناه أسلمن هكذا قاله عمر وابن مسعود والشعيب والنخعي والسدي ومن ضم األلف فمعناه أهنن أحصن 
عاىل باالزواج هكذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبري واحلسن وجماهد ومنهم من طعن يف الوجه األول فقال انه ت

وصف االماء باالميان يف قوله فََتَياِتكُُم الُْمْؤِمنَاِت ومن البعيد أن يقال فتياتكم املؤمنات مث يقال فاذا آمن فان حاهلن 
كذا وكذا وميكن أن جياب عنه بأنه تعاىل ذكر حكمني األول حال نكاح االماء فاعترب االميان فيه بقوله ّمن فََتَياِتكُُم 

ثاين حكم ما جيب عليهن عند إقدامهن على الفاحشة فذكر حال إمياهنن أيضا يف هذا احلكم وهو قوله الُْمْؤِمنَاِت وال
  فَإِذَا أُْحصِنَّ

املسألة الثانية يف اآلية إشكال قوي وهو أن احملصنات يف قوله فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصنَاِت إما أن يكون املراد 
املراد منه احلرائر األبكار والسبب يف إطالق اسم احملصنات عليهن حريتهن واألول  منه احلرائر املتزوجات أو

مشكل ألن الواجب على احلرائر املتزوجات يف الزنا الرجم فهذا يقتضي أن جيب يف زنا االماء نصف الرجم ومعلوم 
معلقا مبجرد صدور الزنا عنهن أن ذلك باطل والثاين وهو أن يكون املراد احلرائر األبكار فحينئذ يكون هذا احلكم 

وظاهر اآلية يقتضي كونه معلقا مبجموع األمرين االحصان والزنا ألن قوله فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشةٍ  شرط بعد 
  شرط فيقتضي كون احلكم مشروطا هبما نصا فهذا إشكال قوي يف اآلية

أُْحِصنَّ ليس املراد منه جعل هذا االحصان شرطا ألن جيب يف زناها  واجلواب أنا خنتار القسم الثاين وقوله فَإِذَا
مخسون جلدة بل املعىن أن حد الزنا يغلظ عند التزوج فهذه إذا زنت وقد تزوجت فحدها مخسون جلدة ال يزيد 

يغلظ  عليه فبأن يكون قبل التزوج هذا القدر أيضاً أوىل وهذا مما جيري جمرى املفهوم بالنص ألن عند حصول ما
  احلد ملا وجب ختفيف احلد ملكان الرق فبأن جيب هذا القدر عند ماال يوجد ذلك املغلظ كان أوىل واهللا أعلم

املسألة الثالثة اخلوارج اتفقوا على انكار الرجم واحتجوا هبذه اآلية وهو أنه تعاىل أوجب على األمة نصف ما على 
لزم أن يكون الواجب على األمة نصف الرجم وذلك باطل فثبت  احلرة احملصنة فلو وجب على احلرة احملصنة الرجم

أن الواجب على احلرة املتزوجة ليس إال اجللد واجلواب عنه ما ذكرناه يف املسألة املتقدمة ومتام الكالم فيه مذكور 
  ) ٢النور ( اْئَةَ  َجلَْدةٍ  يف سورة النور يف تفسري قوله الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى فَاْجِلدُواْ كُلَّ وَاِحٍد ّمْنُهَما ِم

املسألة الرابعة اعلم أن الفقهاء صريوا هذه اآلية أصال يف نقصان حكم العبد عن حكم احلر يف غري احلد وإن كان 
  يف األمور ماال جيب ذلك فيه واهللا أعلم

ن ذلك راجع إىل نكاح االماء فكأنه قال ومل خيتلفوا يف أ)  ٢٥النساء ( مث قال تعاىل ذَِلَك ِلَمْن َخِشىَ  الَْعَنَت مِْنكُْم 
فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات ملن خشي العنت منكم والعنت هو الضرر الشديد الشاق قال تعاىل فيما 

أي لشدد األمر  ) ٢٢٠البقرة ( رخص فيه خمالطة اليتامى َواللَُّه َيْعلَُم الُْمفِْسَد ِمَن الُْمصِْلحِ َولَْو َشاء اللَُّه الْعَنَتكُْم 
عليكم فألزمكم متييز طعامكم من طعامهم فلحقكم بذلك ضرر شديد وقال َودُّواْ َما َعنِتُّْم قَْد َبَدتِ الْبَْغَضاء ِمْن 

أي أحبوا أن تقعوا يف الضرر الشديد وللمفسرين فيه قوالن أحدمها أن الشبق )  ١١٨آل عمران ( أَفْواهِهِْم 
ا حتمل على الزنا فيقع يف احلد يف الدنيا ويف العذاب العظيم يف اآلخرة فهذا هو العنت الشديد والغلمة العظيمة رمب

والثاين أن الشبق الشديد والغلمة العظيمة قد تؤدي باالنسان إىل األمراض الشديدة أما يف حق النساء فقد تؤدي اىل 



كثر العلماء على الوجه األول ألنه هو اختناق الرحم وأما يف حق الرجال فقد تؤدي إىل أوجاع الوركني والظهر وأ
  الالئق ببيان القرآن

  مث قال تعاىل َوأَن َتْصبِرُواْ َخْيٌر لَّكُْم وفيه مسألتان
املسألة األوىل املراد أن نكاح االماء بعد رعاية شرائطه الثالثة أعين عدم القدرة على التزوج باحلرة ووجود العنت 

  بينا من املفاسد احلاصلة يف هذا النكاحوكون األمة مؤمنة األوىل تركه ملا 
املسألة الثانية مذهب أيب حنيفة رضي اهللا عنه أن االشتغال بالنكاح أفضل من االشتغال بالنوافل فان كان مذهبهم 
أن االشتغال بالنكاح مطلقاً أفضل من االشتغال بالنوافل سواء كان النكاح نكاح احلرة أو نكاح األمة فهذه اآلية 

يف بطالن قوهلم وآن قالوا إنا ال نرجح نكاح األمة على النافلة فحينئذ يسقط هذا االستدالل إال أن هذا نص صريح 
  التفصيل ما رأيته يف شيء من كتبهم واهللا أعلم

وان مث انه تعاىل ختم اآلية بقوله وَاللَُّه غَفُوٌر رَّحِيٌم وهذا كاملؤكد ملا ذكره من أن األوىل ترك هذا النكاح يعين انه 
حصل ما يقتضي املنع من هذا الكالم إال أنه تعاىل أباحه لكم الحتياجكم اليه فكان ذلك من باب املغفرة والرمحة 

  واهللا أعلم
  يٌمُيرِيُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن لَكُْم وََيْهِدَيكُْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم وََيُتوَب َعلَْيكُْم َواللَُّه َعِليٌم َحِك

  لفيه مسائ
يف أردت وأمرت فيقال ) أن ( املسألة األوىل الالم يف قوله لُِيَبّيَن لَكُْم فيه وجهان األول قالوا إنه قد تقام الالم مقام 

)  ٨الصف ( أردت أن تذهب وأردت لتذهب وأمرتك أن تقوم وأمرتك لتقوم قال تعاىل يُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُواْ ُنوَر اللَِّه 
  ) ٧١األنعام ( قال َوأُِمْرَنا ِلُنْسِلمَ ِلَربّ الْعَالَِمَني يعين يريدون أن يطفؤا و

والوجه الثاين أن نقول إن يف اآلية إضمارا والتقدير يريد اهللا إنزال هذه اآليات ليبني لكم دينكم وشرعكم وكذا 
ن كيدهم وعنادهم ليطفؤا وأمرنا مبا القول يف سائر اآليات اليت ذكروها فقوله ُيرِيُدونَ ِلُيطِْفئُواْ نُوَر اللَِّه يعين يريدو

  أمرنا لنسلم
ا شي واحد املسألة الثانية قال بعض املفسرين قوله ُيرِيُد اللَُّه لُِيَبّيَن لَكُْم َويَْهدَِيكُمْ ُسَنَن الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم معنامه

و أنه تعاىل بني لنا هذه التكاليف وميز والتكرير ألجل التأكيد وهذا ضعيف واحلق أن املراد من قوله ِلُيَبّيَن لَكُْم ه
  فيها احلالل من احلرام واحلسن من القبيح

ن مث قال َوَيْهِدَيكُْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم وفيه قوالن أحدمها أن هذا دليل على أن كل ما بني حترميه لنا وحتليله لنا م
مجيع الشرائع وامللل والثاين أنه ليس املراد ذلك بل املراد  النساء يف اآليات املتقدمة فقد كان احلكم أيضا كذلك يف

أنه تعاىل يهديكم سنن الذين من قبلكم يف بيان مالكم فيه من املصلحة كما بينه هلم فان الشرائع والتكاليف وإن 
الذين من قبلكم كانت خمتلفة يف نفسها إال أهنا متفقة يف باب املصاحل وفيه قول ثالث وهو أن املعىن أنه يهديكم سنن 

  من أهل احلق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا احلق
مث قال تعاىل َوَيتُوَب َعلَْيكُْم قال القاضي معناه أنه تعاىل كما أراد منا نفس الطاعة فال جرم بينها وأزال الشبهة عنها 

وقد يعصي فيحتاج كذلك وقع التقصري والتفريط منا فرييد أن يتوب علينا ألن املكلف قد يطيع فيستحق الثواب 
  إىل التاليف بالتوبة

واعلم أن يف اآلية إشكاال وهو أن احلق إما أن يكون ما يقول أهل السنة من أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل وإما أن 
يكون احلق ما تقوله املعتزلة من أن فعل العبد ليس خملوقا هللا تعاىل واآلية مشكلة على كال القولني أما على القول 



فألن على هذا القول كل ما يريده اهللا تعاىل فانه حيصل فاذا أراد أن يتوب علينا وجب أن حيصل التوبة لكلنا  األول
ومعلوم أنه ليس كذلك وأما على القول الثاين فهو تعاىل يريد منا أن نتوب باختيارنا وفعلنا وقوله َوَيُتوَب َعلَْيكُْم 

  فينا وحيصل لنا هذه التوبة فهذه اآلية مشكلة على كال القولني ظاهره مشعر بأنه تعاىل هو الذي خيلق التوبة
واجلواب أن نقول إن قوله َوَيتُوَب َعلَْيكُمْ صريح يف أنه تعاىل هو الذي يفعل التوبة فينا والعقل أيضا مؤكد له ألن 

ب االرادات واالرادة ال التوبة عبارة عن الندم يف املاضي والعزم على عدم العود يف املستقبل والندم والعزم من با
ميكن إرادهتا وإال لزم التسلسل فاذن االرادة ميتنع أن تكون فعل االنسان فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم ال 

  حيصالن إال بتخليق اهللا تعاىل فصار هذا الربهان العقلي داال على صحة

ه لو تاب علينا حلصلت هذه التوبة فنقول قوله ما أشعر به ظاهر القرآن وهو أنه تعاىل هو الذي يتوب علينا فأما قول
َوَيُتوَب َعلَْيكُْم خطاب مع األمة وقد تاب عليهم يف نكاح األمهات والبنات وسائر املنهيات املذكورة يف هذه 

  اآليات وحصلت هذه التوبة هلم فزال االشكال واهللا أعلم
  كيم يف كل ما يفعله بكم وحيكم عليكممث قال تعاىل َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ أي عليم بأحوالكم ح

  َواللَُّه يُرِيُد أَن َيُتوَب َعلَْيكُْم َويُرِيُد الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الشََّهوَاِت أَن َتِميلُواْ َمْيالً َعِظيماً
  فيه مسألتان

قالوا إنكم حتلون املسألة األوىل قيل اجملوس كانوا حيلون األخوات وبنات االخوة واألخوات فلما حرمهن اهللا تعاىل 
  بنت اخلالة والعمة واخلالة والعمة عليكم حرام فانكحوا أيضا بنات األخ واألخت فنزلت هذه اآلية

املسألة الثانية قالت املعتزلة قوله َواللَُّه ُيرِيُد أَن َيتُوَب َعلَْيكُْم يدل على أنه تعاىل يريد التوبة من الكل والطاعة من 
ال ألنه تعاىل علم من الفاسق أنه ال يتوب وعلمه بأنه ال يتوب مع توبته ضدان وذلك الكل قال أصحابنا هذا حما

العلم ممتنع الزوال ومع وجوب أحد الضدين كانت إرادة الضد اآلخر إرادة ملا علم كونه حماال وذلك حمال وأيضاً 
حيصل مراد الشيطان ال مراد الرمحن إذا كان هو تعاىل يريد التوبة من الكل ويريد الشيطان أن متيلوا ميال عظيما مث 

فحينئذ نفاذ الشيطان يف ملك الرمحن أمت من نفاذ الرمحن يف ملك نفسه وذلك حمال فثبت أن قوله وَاللَُّه ُيرِيُد أَن 
  َيُتوَب َعلَْيكُْم خطاب مع قوم معينني حصلت هذه التوبة هلم

  انُ َضِعيفاًُيرِيُد اللَُّه أَن ُيَخفَِّف عَْنكُْم َوُخِلَق اإلِنَس
  وفيه مسائل

املسألة األوىل يف التخفيف قوالن األول املراد منه إباحة نكاح األمة عند الضرورة وهو قول جماهد ومقاتل والباقون 
قالوا هذا عام يف كل أحكام الشرع ويف مجيع ما يسره لنا وسهله علينا إحسانا منه الينا ومل يثقل التكليف علينا كما 

وقوله )  ١٥٧األعراف ( ائيل ونظريه قوله تعاىل وََيَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم وَاالْغْلَالَ الَِّتى كَاَنْت َعلَْيهِْم ثقل على بين إسر
 ٧٨احلج ( وقوله َوَما َجَعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ ِمْن حََرجٍ )  ١٨٥البقرة ( ُيرِيُد اللَُّه بِكُمُ الُْيْسَر َوالَ ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر 

  )جئتكم باحلنيفية السهلة السمحة ( وقوله عليه الصالة والسالم ) 
املسألة الثانية قال القاضي هذا يدل على أن فعل العبد غري خملوق هللا تعاىل إذ لو كان كذلك فالكافرين خيلق فيه 

  الكفر مث يقول له ال تكفر فهذا أعظم وجوه التثقيل وال خيلق فيه االميان وال قدرة

خلق االميان مث يقول له آمن وهذا أعظم وجوه التثقيل قال ويدل أيضا على أن تكليف ما ال يطاق غري  للعبد على
  واقع ألنه أعظم وجوه التثقيل



  واجلواب أنه معارض بالعلم والداعي وأكثر ما ذكرناه
واألقرب أنه حيمل الضعف يف  مث قال َوُخِلَق اإلِنَسانُ ضَِعيفاً واملعىن أنه تعاىل لضعف االنسان خفف تكليفه ومل يثقل

هذا املوضع ال على ضعف اخللقة بل حيمل على كثرة الدواعي إىل اتباع الشهوة واللذة فيصري ذلك كالوجه يف أن 
يضعف عن احتمال خالفه وإمنا قلنا ان هذا الوجه أوىل ألن الضعف يف اخللقة والقوة لو قوى اهللا داعيته إىل الطاعة 

وي يف اخللقة واآللة إذا كان ضعيف الدواعي إىل الطاعة صار يف حكم الضعيف فالتأثري يف كان يف حكم القوي والق
هذا الباب لضعف الداعية وقوهتا ال لضعف البدن وقوته هذا كله كالم القاضي وهو كالم حسن ولكنه يهدم أصله 

أن قوة الداعية وضعفها ال بد له  وذلك ملا سلم أن املؤثر يف وجود الفعل وعدمه قوة الداعية وضعفها فلو تأمل لعلم
من سبب فان كان ذلك لداعية أخرى من العبد لزم التسلسل وإن كان الكل من اهللا فذاك هو احلق الذي ال حميد 

  عنه وبطل القول باالعتزال بالكلية واهللا أعلم
ة مما طلعت عليه الشمس املسألة الثالثة روي عن ابن عباس أنه قال مثان آيات يف سورة النساء هي خري هلذه األم

ُيرِيدُ اللَُّه أَن ُيَخفَّف َعْنكُمْ )  ٢٧النساء ( َواللَُّه يُرِيدُ أَن َيتُوَب َعلَْيكُْم )  ٢٦النساء ( وغربت يُرِيُد اللَُّه ِليَُبّيَن لَكُْم 
إِنَّ اللََّه الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ )  ١١٦النساء ( ُر أَن ُيشَْرَك بِِه إِنَّ اللََّه الَ َيْغِف)  ٣١النساء ( إِن َتْجَتنِبُواْ كََباِئَر َما ُتنَهْونَ َعْنُه 

  ) ١٤٧آل عمران ( مَّا َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُْم )  ١١٠النساء ( َوَمن َيْعَملْ ُسوءاً أَوْ َيظِْلْم نَفَْسُه )  ٤٠النساء ( ذَرَّةٍ  
احلسىن اللهم اجعلنا بفضلك ورمحتك أهال هلا يا أكرم ويقول حممد الرازي مصنف هذا الكتاب ختم اهللا له ب

  األكرمني ويا أرحم الرامحني
  النوع الثامن من التكاليف املذكورة يف هذه السورة

ْنكُْم َوالَ َتقُْتلُوا أَنفَُسكُْم إِنَّ ضٍ مَِّياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ َتأْكُلُوا أَمَْوالَكُمْ َبيَْنكُْم بِالْبَاِطلِ إِالَّ أَن َتكُونَ ِتجَاَرةً  َعن َتَرا
  ِه َيسِرياًاللََّه كَانَ بِكُْم َرِحيماً َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك ُعْدوَاناً َوظُلْماً فََسْوَف ُنْصِليهِ َناراً َوكَانَ ذاِلَك َعلَى اللَّ

سبب النكاح ذكر بعده كيفية اعلم أن يف كيفية النظم وجيهن األول أنه تعاىل ملا شرح كيفية التصرف يف النفوس ب
التصرف يف األموال والثاين قال القاضي ملا ذكر ابتغاء النكاح باألموال وأمر بإيفاء املهور والنفقات بني من بعد 

  كيف التصرف يف األموال فقال َضِعيفاً َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ َتأْكُلُواْ أَمْوالَكُْم َبْيَنكُْم بِالَْباِطلِ

  اآلية مسائل ويف
املسألة األوىل أنه تعاىل خص األكل ههنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات الواقعة على الوجه الباطل حمرمة ملا أن 

  ) ١٠النساء ( املقصود األعظم من األموال األكل ونظريه قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْموالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً 
ذكروا يف تفسري الباطل وجهني األول أنه اسم لكل ما ال حيل يف الشرع كالربا والغصب والسرقة  املسألة الثانية

واخليانة وشهادة الزور وأخذ املال باليمني الكاذبة وجحد احلق وعندي أن محل اآلية على هذا الوجه يقتضي كوهنا 
م بطريق غري مشروع فان الطرق املشروعة ملا مل جمملة ألنه يصري تقدير اآلية ال تأكلوا أموالكم اليت جعلتموها بينك

تكن مذكورة ههنا على التفصيل صارت اآلية جمملة ال حمالة والثاين ما روي عن ابن عباس واحلسن رضي اهللا عنهم 
أن الباطل هو كل ما يؤخذ من االنسان بغري عوض وهبذا التقدير ال تكون اآلية جمملة لكن قال بعضهم إهنا منسوخة 

ملا نزلت هذه اآلية حترج الناس من أن يأكلوا عند أحد شيئا وشق ذلك على اخللق فنسخه اهللا تعاىل بقوله يف قالوا 
أَن َتأْكُلُواْ  سورة النور لَّْيَس َعلَى االْْعَمى َحَرٌج َوالَ َعلَى االْْعَرجِ َحَرٌج َوالَ َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌج َوالَ َعلَى أَنفُِسكُْم

اآلية وأيضا ظاهر اآلية إذا فسرنا الباطل مبا ذكرناه حترم الصدقات واهلبات وميكن أن )  ٦١النور (  ِمن ُبُيوِتكُْم
يقال هذا ليس بنسخ وإمنا هو ختصيص وهلذا روى الشعيب عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال هذه اآلية حمكمة ما 



  نسخت وال تنسخ إىل يوم القيامة
َتأْكُلُواْ أَْموالَكُْم َبيَْنكُمْ بِالَْباِطلِ يدخل حتته أكل مال الغري بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل املسألة الثالثة قوله تعاىل الَ 

ألن قوله أَْموالَكُْم يدخل فيه القسمان معا كقوله َوالَ َتقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم يدل على النهي عن قتل غريه وعن قتل نفسه 
  و إنفاقه يف معاصي اهللا وأما أكل مال غريه بالباطل فقد عددناهبالباطل أما أكل مال نفسه بالباطل فه

  مث قال إِالَّ أَن َتكُونَ ِتجَاَرةً  َعن َتَراضٍ مّْنكُْم وفيه مسائل
الناقصة ) كان ( املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة والكسائي ِتَجاَرةً  بالنصب والباقون بالرفع أما من نصب فعلى 

التامة والتقدير إال أن توجد وحتصل جتارة وقال ) كان ( لتجارة جتارة وأما من رفع فعلى والتقدير إال أن تكون ا
الواحدي واالختيار الرفع ألن من نصب أضمر التجارة فقال تقديره إال أن تكون التجارة جتارة واالضمار قبل 

  الذكر ليس بقوى وإن كان جائزا
استثناء منقطع ألن التجارة عن تراض ليس من جنس أكل املال بالباطل  املسألة الثانية قوله إِال فيه وجهان األول أنه

واملعىن لكل حيل أكله بالتجارة عن تراض الثاين ان من الناس من قال االستثناء ) بل ( ههنا مبعىن ) إال ( فكان 
إال أن تكون جتارة متصل وأضمر شيئاً فقال التقدير ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإن تراضيتم كالربا وغريه 

  عن تراض
واعلم أنه كما حيل املستفاد من التجارة فقد حيل أيضاً املال املستفاد من اهلبة والوصية واالرث وأخذ الصدقات 

  واملهر وأروش اجلنايات فان أسباب امللك كثرية سوى التجارة

ن أسباب امللك ومل يذكر سائرها ال بالنفي فان قلنا إن االستثناء منقطع فال إشكال فانه تعاىل ذكر ههنا سبباً واحد م
  وال باثبات

وإن قلنا االستثناء متصل كان ذلك حكما بأن غري التجارة ال يفيد احلل وعند هذا ال بد إما من النسخ أو 
  التخصيص

 عنه ال املسألة الثالثة قال الشافعي رمحة اهللا عليه النهي يف املعامالت يدل على البطالن وقال أبو حنيفة رضي اهللا
يدل عليه واحتج الشافعي على صحة قوله بوجوه األول أن مجيع األموال مملوكة هللا تعاىل فاذا أذن لبعض عبيده يف 

بعض التصرفات كان ذلك جاريا جمرى ما إذا وكل االنسان وكيال يف بعض التصرفات مث إن الوكيل إذا تصرف 
كان التصرف الواقع على خالف قول املالك اجملازي ال  على خالف قول املوكل فذاك غري منعقد باالمجاع فاذا

ينعقد فبأن يكون التصرف الواقع على خالف قول املالك احلقيقي غري منعقد كان أوىل وثانيها أن هذه التصرفات 
الفاسدة إما أن تكون مستلزمة لدخول احملرم املنهي عنه يف الوجود وإما أن ال تكون فان كان األول وجب القول 

الهنا قياسا على التصرفات الفاسدة واجلامع السعي يف أن ال يدخل منشأ النهي يف الوجود وإن كان الثاين وجب ببط
القول بصحتها قياسا على التصرفات الصحيحة واجلامع كوهنا تصرفات خالية عن املفسد فثبت أنه ال بد من وقوع 

وال باطال فهو حمال وثالثها أن قوله ال تبيعوا التصرف على هذين الوجهني فأما القول بتصرف ال يكون صحيحا 
الدرهم بدرمهني كقوله ال تبيعوا احلر بالعبد فكما أن هذا النهي باللفظ لكنه نسخ للشريعة فكذا األول وإذا كان 

  ذلك نسخا للشريعة بطل كونه مفيداً للحكم واهللا أعلم
غري ثابت يف عقود املعاوضات احملضة وقال الشافعي رمحة  املسألة الرابعة قال أبو حنيفة رمحة اهللا عليه خيار اجمللس

اهللا عليه ثابت احتج أبو حنيفة بالنصوص أوهلا هذه اآلية فان قوله إِالَّ أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً  َعن َتَراضٍ ّمْنكُْم ظاهره 
ُعقُوِد فألزم كل عاقد الوفاء يقتضي احلل عند حصول التراضي سواء حصل التفرق أو مل حيصل وثانيها قوله أَْوفُواْ بِالْ



وقد حصلت ) ال حيل مال امرىء مسلم إال بطيبة من نفسه ( مبا عقد عن نفسه وثالثها قوله عليه الصالة والسالم 
من ابتاع طعاما ال يبعه حىت ( الطيبة ههنا بعقد البيع فوجب أن حيصل احلل ورابعها قوله عليه الصالة والسالم 

لقبض وخامسها ما روي أنه عليه السالم هنى عن بيع الطعام حىت جيري فيه الصيعان وأباح جوز بيعه بعد ا) يقبضه 
ال جيزى ولد والده إال ( بيعه إذا جرى فيه الصيعان ومل يشترط فيه االفتراق وسادسها قوله عليه الصالة والسالم 

لك يدل على أنه حيصل امللك مبجرد واتفقوا على أنه كما اشترى حصل العتق وذ) أن جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه 
  العقد

واعلم أن الشافعي يسلم عموم هذه النصوص لكنه يقول أنتم أثبتم خيار الرؤية يف شراء ما مل يره املشتري حبديث 
اتفق احملدثون على ضعفه فنحن أيضاً نثبت خيار اجمللس حبديث اتفق علماء احلديث على قبوله وهو قوله عليه 

وتأويالت أصحاب أيب حنيفة هلذا اخلرب وأجوبتها مذكورة يف ) املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا  (الصالة والسالم 
  اخلالفيات واهللا أعلم

  قوله تعاىل َوالَ َتقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُْم َرِحيماً اتفقوا على أن هذا هني عن أن يقتل بعضهم

وألن العرب يقولون قتلنا ورب الكعبة إذا ) املؤمنون كنفس واحدة ( وله عليه السالم بعضا وإمنا قال أَنفَُسكُْم لق
قتل بعضهم ألن قتل بعضهم جيري جمرى قتلهم واختلفوا يف أن هذا اخلطاب هل هو هني هلم عن قتلهم أنفسهم 

ن ال يقتل نفسه وذلك ألن فانكره بعضهم وقال إن املؤمن مع إميانه ال جيوز أن ينهى عن قتل نفسه ألنه ملجأ إىل أ
الصارف عنه يف الدنيا قائم وهو األمل الشديد والذم العظيم والصارف عنه أيضا يف اآلخرة قائم وهو استحقاق 

العذاب العظيم وإذا كان الصارف خالصا امتنع منه أن يفعل ذلك وإذا كان كذلك مل يكن للنهي عنه فائدة وإمنا 
قد يف قتل نفسه ما يعتقده أهل اهلند وذلك ال يتأتى من املؤمن وميكن أن جياب ميكن أن يذكر هذا النهي فيمن يعت

عنه بأن املؤمن مع كونه مؤمناً باهللا واليوم اآلخر قد يلحقه من الغم واألذية ما يكون القتل عليه أسهل من ذلك 
ذلك كان يف النهي عنه ولذلك نرى كثريا من املسلمني قد يقتلون أنفسهم مبثل السبب الذي ذكرناه وإذا كان ك

فائدة وأيضا ففيه احتمال آخر كأنه قيل ال تفعلوا ما تستحقون به القتل من القتل والردة والزنا بعد االحصان مث 
بني تعاىل أنه رحيم بعباده وألجل رمحته هناهم عن كل ما يستوجبون به مشقة أو حمنة وقيل إنه تعاىل أمر بين إسرائيل 

وبة هلم ومتحيصا خلطاياهم وكان بكم يا أمة حممد رحيما حيث مل يكلفكم تلك التكاليف بقتلهم أنفسهم ليكون ت
  الصعبة

  مث قال َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك ُعْدواناً َوظُلْماً فََسْوَف ُنْصِليِه نَاراً َوكَانَ ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيسِرياً
  واعلم أن فيه مسائل

ن َيفَْعلْ ذاِلَك إىل ماذا يعود على وجوه األول قال عطاء إنه خاص يف قتل املسألة األوىل اختلفوا يف أن قوله َوَم
النفس احملرمة ألن الضمري جيب عوده إىل أقرب املذكورات الثاين قال الزجاج إنه عائد إىل قتل النفس وأكل املال 

اهللا عنه من أول السورة إىل بالباطل ألهنما مذكوران يف آية واحدة والثالث قال ابن عباس إنه عائد إىل كل ما هنى 
  هذا املوضع

املسألة الثانية إمنا قال َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك ُعدْواناً ألن يف مجلة ما تقدم قتل البعض للبعض وقد يكون ذلك حقا كالقود 
  ويف مجلة ما تقدم أخذ املال وقد يكون ذلك حقا كما يف الدية وغريها فلهذا السبب شرطه تعاىل يف ذلك الوعيد

املسألة الثالثة قالت املعتزلة هذه اآلية دالة على القطع بوعيد أهل الصالة قالوا وقوله فَسَْوَف ُنْصِليهِ َناراً وان كان ال 
يدل على التخليد إال أن كل من قطع بوعيد الفساق قال بتخليدهم فيلزم من ثبوت أحدمها ثبوت اآلخر ألنه ال 



د تقدم يف مواضع إال أن الذي نقوله ههنا ان هذا خمتص بالكفار ألنه قال قائل بالفرق واجلواب عنه باالستقصاء ق
َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك ُعدْواناً َوظُلْماً وال بد من الفرق بني العدوان وبني الظلم دفعا للتكرير فيحمل الظلم على ما إذا 

ل أليس أنه وصفهم باالميان كان قصده التعدي على تكاليف اهللا وال شك أن من كان كذلك كان كافراً ال يقا
فقال ذَِلكَ بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ فكيف ميكن أن يقال املراد هبم الكفار ألنا نقول مذهبكم أن من دخل حتت هذا الوعيد 
ال يكون مؤمنا ألبتة فال بد على هذا املذهب أن تقولوا أهنم كانوا مؤمنني مث ملا أتوا هبذه األفعال ما بقوا على وصف 

  الميان فاذا كان ال بد لكم من القول هبذا الكالم فلم ال يصح هذا الكالم منا أيضا يف تقرير ما قلناه واهللا أعلما

  مث أنه تعاىل ختم اآلية فقال َوكَانَ ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيِسرياً
األفعال أيسر عليه من  واعلم أن مجيع املمكنات بالنسبة إىل قدرة اهللا على السوية وحينئذ ميتنع أن يقال ان بعض

بعض بل هذا اخلطاب نزل على القول املتعارف فيما بيننا كقوله تعاىل َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه أو يكون معناه املبالغة يف 
  التهديد وهو أن أحداً ال يقدر على اهلرب منه وال على االمتناع عليه

  ْر َعْنكُْم سَيِّئَاِتكُْم َوُنْدِخلْكُْم مُّْدَخالً كَرِمياًإِن َتْجَتنِبُواْ كَبَآِئَر َما تُنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّ
  اعلم أنه تعاىل ملا قدم ذكر الوعيد أتبعه بتفصيل ما يتعلق به فذكر هذه اآلية وفيه مسائل

املسألة األوىل من الناس من قال مجيع الذنوب واملعاصي كبائر روى سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قال كل شيء 
هللا فيه فهو كبرية فمن عمل شيئا منها فليستغفر اهللا فان اهللا تعاىل ال خيلد يف النار من هذه األمة إال راجعا عن عصى ا

  اإلسالم أو جاحدا فريضة أو مكذبا بقدر واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه
اجتناب الكبائر وبني احلجة األوىل هذه اآلية فان الذنوب لو كانت بأسرها كبائر مل يصح الفصل بني ما يكفر ب

  الكبائر
( وقوله الَ ُيَغاِدُر صَِغَريةً  َوالَ كَبَِريةً  إِالَّ أَْحَصاَها )  ٥٣القمر ( احلجة الثانية قوله تعاىل َوكُلُّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ مُّْسَتطٌَر 

  ) ٤٩الكهف 
ئر كقوله الْفَواِحَش َما ظََهَر ِمنَْها َوَما احلجة الثالثة ان الرسول عليه الصالة والسالم نص على ذنوب بأعياهنا أهنا كبا

  َبطََن َوالَ َتقُْتلُواْ النَّفَْس وذلك يدل على أن منها ما ليس من الكبائر
وهذا صريح يف أن املنهيات أقسام )  ٧احلجرات ( احلجة الرابعة قوله تعاىل َوكَرََّه إِلَْيكُُم الْكُفَْر وَالْفُسُوَق وَالِْعْصَيانَ 

وهلا الكفر وثانيها الفسوق وثالثها العصيان فال بد من فرق بني الفسوق وبني العصيان ليصح العطف وما ذاك ثالثة أ
إال ملا ذكرنا من الفرق بني الصغائر وبني الكبائر فالكبائر هي الفسوق والصغائر هي العصيان واحتج ابن عباس 

اعتربنا األول فنعم اهللا غري متناهية كما قال َوإِن بوجهني أحدمها كثرة نعم من عصى والثاين إجالل من عصى فان 
وان اعتربنا الثاين فهو أجل املوجودات وأعظمها وعلى التقديرين )  ١٨النحل ( َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها 

  وجب أن يكون عصيانه يف غاية الكرب فثبت أن كل ذنب فهو كبرية
تعاىل أجل املوجودات وأشرفها فكذلك هو أرحم الرامحني وأكرم األكرمني واجلواب من وجهني األول كما أنه 

وأغىن األغنياء عن طاعات املطيعني وعن ذنوب املذنبني وكل ذلك يوجب خفة الذنب الثاين هب أن الذنوب كلها 
  كبرية من حيث أهنا ذنوب ولكن بعضها أكرب من بعض وذلك يوجب التفاوت

بعضها صغائر وبعضها كبائر فالقائلون بذلك فريقان منهم من قال الكبرية تتميز  إذا ثبت أن الذنوب على قسمني
عن الصغرية يف نفسها وذاهتا ومنهم من قال هذا االمتياز إمنا حيصل ال يف ذواهتا بل حبسب حال فاعليها وحنن نشرح 



  كل واحد من هذين القولني
اختالفا شديداً وحنن نشري إىل بعضها فاألول قال ابن عباس أما القول األول فالذاهبون اليه والقائلون به اختلفوا 

كل ما جاء يف القرآن مقرونا بذكر الوعيد فهو كبرية حنو قتل النفس احملرمة وقذف احملصنة والزنا والربا وأكل مال 
وثالثني آية  اليتيم والفرار من الزحف الثاين قال ابن مسعود افتتحوا سورة النساء فكل شيء هنى اهللا عنه حىت ثالث

الثالث قال قوم كل عمد فهو كبرية )  ٣١النساء ( فهو كبرية مث قال مصداق ذلك إِن َتْجَتنِبُواْ كََباِئَر َما ُتنَهْونَ َعْنُه 
  واعلم أن هذه األقوال ضعيفة

ء يف أما األول فألن كل ذنب ال بد وأن يكون متعلق الذم يف العاجل والعقاب يف اآلجل فالقول بأن كل ما جا
  القرآن مقرونا بالوعيد فهو كبرية يقتضي أن يكون كل ذنب كبرية وقد أبطلناه

  وأما الثاين فهو أيضا ضعيف ألن اهللا تعاىل ذكر كثرياً من الكبائر يف سائر السور وال معىن لتخصيصها هبذه السورة
اله هو الذي هنى اهللا عنه فيجب وأما الثالث فضعيف أيضا ألنه ان أراد بالعمد أنه ليس بساه عن فعله فما هذا ح

على هذا أن يكون كل ذنب كبرية وقد أبطلناه وان أراد بالعمد أن يفعل املعصية مع العلم بأهنا معصية فمعلوم أن 
وهم ال يعلمون أنه معصية وهو مع ذلك كفر كبري ) صلى اهللا عليه وسلم ( اليهود والنصارى يكفرون مبحمد 

ذكر الشيخ الغزايل رمحه اهللا يف منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصال طويال يف فبطلت هذه الوجوه الثالثة و
  الفرق بني الكبائر والصغائر فقال فهذا كله قول من قال الكبائر متتاز عن الصغائر حبسب ذواهتا وأنفسها

فهؤالء الذين يقولون  وأما القول الثاين وهو قول من يقول الكبائر متتاز عن الصغائر حبسب اعتبار أحوال فاعليها
إن لكل طاعة قدرا من الثواب ولكل معصية قدرا من العقاب فاذا أتى االنسان بطاعة واستحق هبا ثوابا مث أتى 

مبعصية واستحق هبا عقابا فههنا احلال بني ثواب الطاعة وعقاب املعصية حبسب القسمة العقلية يقع على ثالثة أوجه 
وإن كان حمتمال حبسب التقسيم العقلي إال أنه دل الدليل السمعي على أنه ال  أحدها أن يتعادال ويتساويا وهذا

ولو وجد مثل هذا املكلف وجب أن ال )  ٧الشورى ( يوجد ألنه تعاىل قال فَرِيٌق ِفى الَْجنَّةِ  َوفَرِيٌق ِفى السَِّعريِ 
  يكون يف اجلنة وال يف السعري

عقاب معصيته وحينئذ ينحبط ذلك العقاب مبا يساويه من الثواب والقسم الثاين أن يكون ثواب طاعته أزيد من 
  ويفضل من الثواب شيء ومثل هذه املعصية هي الصغرية وهذا االحنباط هو املسمى بالتكفري

والقسم الثالث أن يكون عقاب معصيته أزيد من ثواب طاعته وحينئذ ينحبط ذلك الثواب مبا يساويه من العقاب 
ومثل هذه املعصية هي الكبرية وهذا االحنباط هو املسمى باالحباط وهبذا الكالم ظهر ويفضل من العقاب شيء 

  الفرق بني الكبرية وبني الصغرية وهذا قول مجهور املعتزلة

واعلم أن هذا الكالم مبين على ول كلها باطلة عندنا أوهلا أن هذا مبىن على أن الطاعة توجب ثوابا واملعصية 
نا بينا يف كثري من مواضع هذا الكتاب أن صدور الفعل عن العبد ال ميكن إال إذا خلق توجب عقابا وذلك باطل أل

اهللا فيه داعية توجب ذلك الفعل ومىت كان كذلك امتنع كون الطاعة موجبة للثواب وكون املعصية موجبة للعقاب 
توحيد اهللا وتقديسه وخدمته وثانيها أن بتقدير أن يكون األمر كذلك إال أنا نعلم ببديهة العقل أن من اشتغل ب

وطاعته سبعني سنة فان ثواب جمموع هذه الطاعات الكثرية يف هذه املدة الطويلة أكثر بكثري من عقاب شرب قطرة 
واحدة من اخلمر مع أن األمة جممعة على أن شرب هذه القطرة من الكبائر فان أصروا وقالوا بل عقاب شرب هذه 

يع الطاعات سبعني سنة فقط أبطلوا على أنفسهم أصلهم فاهنم يبنون هذه القطرة أزيد من ثواب التوحيد ومج
املسائل على قاعدة احلسن والقبح العقليني ومن األمور املتقررة يف العقول أن من جعل عقاب هذا القدر من اجلناية 



وا على أنفسهم أزيد من ثواب تلك الطاعات العظيمة فهو ظامل فان دفعوا حكم العقل يف هذا املوضع فقد أبطل
القول بتحسني العقل وتقبيحه وحينئذ يبطل عليهم كل هذه القواعد وثالثها أن نعم اهللا تعاىل كثرية وسابقة على 
طاعات العبيد وتلك النعم السابقة موجبة هلذه الطاعات فكان أداء الطاعات أدار ملا وجب بسبب النعم السابقة 

وإذا كان كذلك وجب أن ال يكون شيء من الطاعات موجبا للثواب  ومثل هذا ال يوجب يف املستقبل شيئاً آخر
أصال وإذا كان كذلك فكل معصية يؤتى هبا فان عقاهبا يكون أزيد من ثواب فاعلها فوجب أن يكون مجيع املعاصي 

طال كبائر وذلك أيضاً باطل ورابعها أن هذا الكالم مبين على القول باالحباط وقد ذكرنا الوجوه الكثرية يف إب
القول باالحباط يف سورة البقرة فثبت أن هذا الذي ذهبت املعتزلة اليه يف الفرق بني الصغرية والكبرية قول باطل 

  وباهللا التوفيق
املسألة الثانية اختلف الناس يف أن اهللا تعاىل هل ميز مجلة الكبائر عن مجلة الصغائر أم ال فاألكثرون قالوا إنه تعاىل مل 

ر عن مجلة الصغائر ألنه تعاىل ملا بني يف هذه اآلية أن االجتناب عن الكبائر يوجب تكفري الصغائر فاذا مييز مجلة الكبائ
عرف العبد أن الكبائر ليست إال هذه األصناف املخصوصة عرف أنه مىت احترز عنها صارت صغائره مكفرة فكان 

ق باجلملة أما إذا مل مييز اهللا تعاىل كل الكبائر عن ذلك إغراءا له باالقدام على تلك الصغائر واالغراء بالقبيح ال يلي
كل الصغائر ومل يعرف يف شيء من الذنوب أنه صغرية وال ذنب يقدم عليه إال وجيوز كونه كبرية فيكون ذلك 
زاجراً له عن االقدام عليه قالوا ونظري هذا يف الشريعة إخفاء الصالة الوسطى يف الصلوات وليلة القدر يف ليايل 

ن وساعة االجابة يف ساعات اجلمعة ووقت املوت يف مجيع األوقات واحلاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن ال رمضا
يبني اهللا تعاىل يف شيء من الذنوب أنه صغرية وأن ال يبني أن الكبائر ليست إال كذا وكذا فانه لو بني ذلك لكان ما 

صلى اهللا ( ني يف بعض الذنوب أنه كبرية روي أنه عداها صغرية فحينئذ تصري الصغرية معلومة ولكن جيوز أن يب
االشراك باهللا وقتل النفس احملرمة وعقوق ( فقالوا اهللا ورسوله أعلم فقال ) ما تعدون الكبائر ( قال ) عليه وسلم 

وعن ) الوالدين والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وقول الزور وأكل الربا وقذف احملصنات الغافالت 
اهللا بن عمر أنه ذكرها وزاد فيها استحالل آمني البيت احلرام وشرب اخلمر وعن ابن مسعود أنه زاد فيها عبد

القنوط من رمحة اهللا واليأس من رمحة اهللا واألمن من مكر اهللا وذكر عن ابن عباس أهنا سبعة مث قال هي إىل السبعني 
  أقرب ويف رواية أخرى إىل السبعمائة أقرب واهللا أعلم

سألة الثالثة احتج أبو القاسم الكعيب هبذه اآلية على القطع بوعيد أصحاب الكبائر فقال قد كشف اهللا هبذه اآلية امل
الشبهة يف الوعيد ألنه تعاىل بعد أن قدم ذكر الكبائر بني أن من اجتنبها يكفر عن سيآته وهذا يدل على أهنم إذا مل 

  م الكبائر والصغائر من غري توبة مل يصح هذا الكالمجيتنبوها فال تكفر ولو جاز أن يغفر تعاىل هل
وأجاب أصحابنا من وجوه األول انكم إما أن تستدلوا هبذه اآلية من حيث إنه تعاىل ملا ذكر أن عند اجتناب الكبائر 
يكفر السيآت وجب أن عند عدم اجتناب الكبائر ال يكفرها ألن ختصيص الشيء بالذكر يدل على نفي احلكم عما 

وهذا باطل ألن عند املعتزلة هذا األصل باطل وعندنا انه داللة ظنية ضعيفة وإما أن تستدلوا به من حيث أن  عداه
على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء وهذا أيضا ضعيف ويدل عليه آيات إحداها قوله ) إن ( املعلق بكلمة 

ونَ  فالشكر واجب سواء عبد اهللا أو مل يعبد وثانيها قوله تعاىل فَإِنْ )  ١٧٢ة البقر( َواْشكُُرواْ اللَِّه إِن كُنُْتْم إِيَّاُه َتعُْبُد
وأداء األمانة واجب سواء ائتمنه أو مل يفعل ذلك )  ٢٨٣البقرة ( أَِمَن َبْعُضكُم بَْعًضا فَلُْيَؤّد الَِّذى اْؤُتِمَن أََماَنَتُه 
واالستشهاد بالرجل واملرأتني جائز سواء حصل )  ٢٨٢البقرة ( َتاِن وثالثها فَإِن لَّْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َوامَْرأَ

الرجالن أو مل حيصال ورابعها وَلَْم َتجِدُواْ كَاِتًبا فَرَِهانٌ مَّقْبُوَضةٌ  والرهن مشروع سواء وجد الكاتب أو مل جيده 



واالكراه على البغاء حمرم سواء أردن )  ٣٣النور ( ناً وخامسها َوالَ ُتكْرُِهواْ فَتََياِتكُْم َعلَى الْبَِغاء إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّ
)  ٣النساء ( التحصن أو مل يردن وسادسها َوإِنْ ِخفُْتْم أَن ال تُقِْسطُواْ ِفى الْيََتاَمى فَانِكحُواْ َما طَاَب لَكُْم ّمَن الّنَساء 

ُجَناحٌ أَن َتقُْصُرواْ ِمَن الصَّلواةِ  إِنْ ِخفُْتمْ  والنكاح جائز سواء حصل ذلك اخلوف أو مل حيصل وسابعها فَلَْيَس َعلَْيكُْم
أنه  والقصر جائز سواء حصل اخلوف أو مل حيصل وثامنها فَإِن كُنَّ نَِساء فَْوَق اثَْنَتْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك والثلثان كما

وذلك )  ٣٥النساء ( َبيْنِهَِما فَاْبَعثُواْ َحكَماً ّمْن أَْهِلِه حق الثالثة فهو أيضاً حق الثنتني وتاسعها قوله َوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق 
وقد حيصل )  ٣٥النساء ( جائز سواء حصل اخلوف أو مل حيصل وعاشرها قوله إِن ُيرِيَدا إِْصلَاحاً ُيَوفّقِ اللَُّه بَْيَنُهَما 

وقد حيصل الغىن )  ١٣٠النساء ( ُه كُالًّ ّمن َسَعِتِه التوفيق بدون إرادتيهما واحلادي عشر قوله َوإِن َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اللَّ
على الشيء ال يلزم أن يكون ) إن ( بدون ذلك التفرق وهذا اجلنس من اآليات فيه كثرة فثبت أن املعلق بكلمة 

على ) إن ( عدما عند عدم ذلك الشيء والعجب أن مذهب القاضي عبد اجلبار يف أصول الفقه هو أن املعلق بكملة 
شيء ال يكون عدما عند عدم ذلك الشيء مث إنه يف التفسري استحسن استدالل الكعيب هبذه اآلية وذلك يدل على ال

  أن حب االنسان ملذهبه قد يلقيه فيما ال ينبغي
الوجه الثاين من اجلواب قال أبو مسلم االصفهاين إن هذه اآلية إمنا جاءت عقيب اآلية اليت هنى اهللا فيها عن نكاح 

ات وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتامى وغري ذلك فقال تعاىل إن جتتنبوا هذه الكبائر اليت هنيناكم عنها احملرم
كفرنا عنكم ما كان منكم يف ارتكاهبا سالفا وإذا كان هذا الوجه حمتمال مل يتعني محله على ما ذكره املعتزلة وطعن 

َتنِبُواْ كََباِئَر َما ُتنَهْونَ َعْنُه عام فقصره على املذكور املتقدم ال القاضي يف هذا الوجه من وجهني األول أن قوله إِن َتْج
جيوز الثاين أن قوله إن باجتناهبم يف املستقبل هذه احملرمات يكفر اهللا ما حصل منها يف املاضي كالم بعيد ألنه ال خيلو 

  حاهلم من أمرين اثنني إما أن يكونوا

أزالت عقاب ذلك الجتناب هذه الكبائر أو ال يكونوا قد تابوا من كل ما تقدم قد تابوا من كل ما تقدم فالتوبة قد 
  فمن أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفري تلك السيآت هذا لفظ القاضي يف تفسريه

دم ذكره لكنا واجلواب عن األول أنا ال ندعي القطع بأن قوله إِن َتْجَتنِبُواْ كَبَاِئَر َما ُتنَهْونَ َعْنُه حممول على ما تق
نقول إنه حمتمل ومع هذا االحتمال ال يتعني محل اآلية على ما ذكروه وعن الثاين أن قولك من أين أن اجتناب هذا 

الكبائر يوجب تكفري تلك السيئات سؤال ال استدالل على فساد هذا القسم وهبذا القدر ال يبطل هذا االحتمال 
  ستدالل واهللا أعلموإذا حضر هذا االحتمال بطل ما ذكرمت من اال

الوجه الثالث من اجلواب عن هذا االستدالل هو أنا إذا أعطيناهم مجيع مراداهتم مل يكن يف اآلية زيادة على أن نقول 
إن من مل جيتنب الكبائر مل تكفر سيآته وحينئذ تصري هذه اآلية عامة يف الوعيد وعمومات الوعيد ليست قليلة فما 

ومات كان جوابا عن متسكهم هبذه اآلية فال أعرف هلذه اآلية مزيد خاصية يف هذا ذكرناه جوابا عن سائر العم
  الباب وإذا كان كذلك مل يبق لقول الكعيب إن اهللا قد كشف الشبهة هبذه اآلية عن هذه املسألة وجه
إىل شيء آخر  الوجه الرابع أن هذه الكبائر قد يكون فيها ما يكون كبريا بالنسبة إىل شيء ويكون صغرياً بالنسبة

وكذا القول يف الصغائر إال أن الذي حيكم بكونه كبريا على االطالق هو الكفر وإذا ثبت هذا فلم ال جيوز أن يكون 
ليوم املراد بقوله إِن َتجَْتنُِبواْ كََباِئَر َما ُتنَهْونَ َعْنُه الكفر وذلك ألن الكفر أنواع كثرية منها الكفر باهللا وبأنبيائه وبا

رائعه فكان املراد أن من اجتنب عن الكفر كان ما وراءه مغفورا وهذا االحتمال منطبق موافق لصريح اآلخر وش
وإذا كان هذا حمتمال بل )  ٤٨النساء ( قوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء 

  اهللا التوفيقظاهراً سقط استدالهلم بالكلية وب



املسألة الرابعة قالت املعتزلة إن عند اجتناب الكبائر جيب غفران الصغائر وعندنا أنه ال جيب عليه شيء بل كل ما 
  يفعله فهو فضل وإحسان وقد تقدم ذكر دالئل هذه املسألة

  مث قال تعاىل َوُنْدِخلْكُْم مُّْدَخالً كَرِمياً وفيه مسألتان
ل عن عاصم َيكْفُْر َوُيْدِخلْكُْم بالياء يف احلرفني على ضمري الغائب والباقون بالنون على املسألة األوىل قرأ املفض

استئناف الوعد وقرأ نافع مُّْدَخالً بفتح امليم ويف احلج مثله والباقون بالضم ومل خيتلفوا يف ُمْدَخلَ ِصْدقٍ بالضم 
خال أي ويدخلكم إدخاال كرميا وصف االدخال فبالفتح املراد موضع الدخول وبالضم املراد املصدر وهو االد

بالكرم مبعىن أن ذلك االدخال يكون مقرونا بالكرم على خالف من قال اهللا فيهم الَِّذيَن ُيْحَشُرونَ َعلَى ُوُجوِههِمْ 
  ) ٣٤الفرقان ( إِلَى َجهَنََّم 

معه من الطاعات فالتقدير ان أتيتم املسألة الثانية أن جمرد االجتناب عن الكبائر ال يوجب دخول اجلنة بل ال بد 
جبميع الواجبات واجتنبتم عن مجيع الكبائر كفرنا عنكم بقية السيئات وأدخلناكم اجلنة فهذا أحد ما يوجب 
الدخول يف اجلنة ومن املعلوم أن عدم السبب الواحد ال يوجب عدم املسبب بل ههنا سبب آخر هو السبب 

واهللا )  ٥٨يونس ( محته كما قال قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحواْ األصلي القوي وهو فضل اهللا وكرمه ور
  أعلم

سْأَلُواْ َنِصيٌب مِّمَّا اكَْتَسْبَن َواَوالَ َتَتَمنَّْواْ َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه َبْعَضكُْم َعلَى بَْعضٍ لِّلرَِّجالِ َنِصيٌب مِّمَّا اكَْتَسبُواْ َوِللنَِّسآِء 
  اللََّه ِمن فَْضِلِه إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشىْ ٍء َعِليماً

اعلم أن يف النظم وجهني األول قال القفال رمحه اهللا انه تعاىل ملا هناهم يف اآلية املتقدمة عن أكل األموال بالباطل 
ن يرضى كل أحد مبا قسم اهللا له فانه وعن قتل النفس أمرهم يف هذه اآلية مبا سهل عليهم ترك هذه املنهيات وهو أ

إذا مل يرض بذلك وقع يف احلسد واذا وقع يف احلسد وقع ال حمالة يف أخذ األموال بالباطل ويف قتل النفوس فإما إذا 
  رضي مبا قدر اهللا أمكنه االحتراز عن الظلم يف النفوس ويف األموال

وقتل النفس من أعمال اجلوارح فأمر أوال بتركهما ليصري  الوجه الثاين يف كيفية النظم هو أن أخذ املال بالباطل
الظاهر طاهراً عن األفعال القبيحة وهو الشريعة مث أمر بعده بترك التعرض لنفوس الناس وأمواهلم بالقلب على سبيل 

  احلسد ليصري الباطن طاهرا عن االخالق الذميمة وذلك هو الطريقة مث يف اآلية مسائل
ين عندنا عبارة عن ارادة ما يعلم أو يظن أنه ال يكون وهلذا قلنا انه تعاىل لو أراد من الكافر أن املسألة األوىل التم

يؤمن مع علمه بأنه ال يؤمن لكان متمنيا وقالت املعتزلة النهي عن قول القائل ليته وجد كذا أو ليته مل يوجد كذا 
بل ال بد وأن يبحث عن معىن هذا اللفظ وال معىن له  وهذا بعيد ألن جمرد اللفظ إذا مل يكن له معىن ال يكون متنيا

  إال ما ذكرناه من إرادة ما يعلم أو يظن أنه ال يكون
  املسألة الثانية اعلم أن مراتب السعادات إما نفسانية أو بدنية أو خارجية

كامل واملعارف الزائدة أما السعادات النفسانية فنوعان أحدمها ما يتعلق بالقوة النظرية وهو الذكاء التام واحلدس ال
على معارف الغري بالكمية والكيفية وثانيهما ما يتعلق بالقوة العملية وهي العفة اليت هي وسط بني اخلمود والفجور 
والشجاعة اليت هي وسط بني التهور واجلنب واستعمال احلكمة العملية الذي هو توسط بني البله واجلربزة وجمموع 

  هذه األحوال هو العدالة
  ما السعادات البدنية فالصحة واجلمال والعمر الطويل يف ذلك مع اللذة والبهجةوأ

وأما السعادات اخلارجية فهي كثرة األوالد الصلحاء وكثرة العشائر وكثرة األصدقاء واألعوان والرياسة التامة 



جمامع السعادات  ونفاذ القول وكونه حمبوبا للخلق حسن الذكر فيهم مطاع األمر فيهم فهذا هو االشارة اىل
وبعضها فطرية ال سبيل للكسب فيه وبعضها كسبية وهذا الذي يكون كسبيا مىت تأمل العاقل فيه جيده أيضا حمض 

  عطاء اهللا فانه ال ترجيح للدواعي وإزالة العوائق وحتصيل املوجبات وإال

غري مشترك فيه فهذا هو  فيكون سبب السعي واجلد مشتركا فيه ويكون الفوز بالسعادة والوصول اىل املطلوب
  أقسام السعادات اليت يفضل اهللا بعضهم على بعض فيها

املسألة الثانية أن االنسان إذا شاهد أنواع الفضائل حاصلة النسان ووجد نفسه خاليا عن مجلتها أو عن أكثرها 
دات عن ذلك اإلنسان فحينئذ يتأمل قلبه ويتشوش خاطره مث يعرض ههنا حالتان إحدامها أن يتمىن زوال تلك السعا

واألخرى أن ال يتمىن ذلك بل يتمىن حصول مثلها له أما األول فهو احلسد املذموم ألن املقصود األول ملدبر العامل 
وخالقه االحسان اىل عبيده واجلود اليهم وإفاضة أنواع الكرم عليهم فمن متىن زوال ذلك فكأنه اعترض على اهللا 

األول من خلق العامل وإجياد املكلفني وأيضا رمبا اعتقد يف نفسه أنه أحق بتلك النعم تعاىل فيما هو املقصود بالقصد 
من ذلك االنسان فيكون هذا اعتراضا على اهللا وقدحا يف حكمته وكل ذلك مما يلقيه يف الكفر وظلمات البدعة 

ساد يف الدنيا فانه يقطع ويزيل عن قلبه نور االميان وكما أن احلسد سبب للفساد يف الدين فكذلك هو السبب للف
 املودة واحملبة واملواالة ويقلب كل ذلك اىل أضدادها فلهذا السبب هنى اهللا عباده عنه فقال َوالَ َتَتَمنَّْواْ َما فَضَّلَ اللَُّه

  بِِه َبْعَضكُْم َعلَى بَْعضٍ
لسنة واجلماعة فهو أنه واعلم أن سبب املنع من هذا احلسد خيتلف باختالف أصول األديان أما على مذهب أهل ا

فال اعتراض عليه يف فعله وال جمال ألحد يف )  ٢٣األنبياء ( تعاىل فعال ملا يريد الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسئَلُونَ 
منازعته وكل شيء صنعه وال علة لصنعه واذا كان كذلك فقد صارت أبواب القيل والقال مسدودة وطرق 

ما على مذهب املعتزلة فهذا الطريق أيضا مسدود ألنه سبحانه عالم الغيوب فهو أعرف من االعتراضات مردودة وأ
)  ٢٧الشورى ( خلقه بوجوه املصاحل ودقائق احلكم وهلذا املعىن قال َولَْو َبَسطَ اللَُّه الّرْزَق لِِعَباِدهِ لََبَغْواْ ِفى االْْرضِ 

) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا سبحانه وهلذا املعىن حكى الرسول وعلى التقديرين فال بد لكل عاقل من الرضا بقضاء 
من استسلم لقضائي وصرب على بالئي وشكر لنعمائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع ( عن رب العزة أنه قال 

فيما فهذا هو الكالم ) الصديقني ومن مل يرض بقضائي ومل يصرب على بالئي ومل يشكر لنعمائي فليطلب ربا سواي 
إذا متىن زوال تلك النعمة عن ذلك االنسان ومما يؤكد ذلك ما روى ابن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه 

ال خيطب الرجل على خطبة أخيه وال يسوم على سوم أخيه وال ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قال قال رسول اهللا 
واملقصود من كل ذلك املبالغة يف املنع من احلسد أما إذا ) قها تسأل املرأة طالق أختها لتقوم مقامها فان اهللا هو راز

مل يتمن ذلك بل متىن حصول مثلها له فمن الناس من جوز ذلك إال أن احملققني قالوا هذا أيضا ال جيوز ألن تلك 
وز لالنسان أن النعمة رمبا كانت مفسدة يف حقه يف الدين ومضرة عليه يف الدنيا فلهذا السبب قال احملققون إنه ال جي

يقول اللهم أعطين دارا مثل دار فالن وزوجة مثل زوجة فالن بل ينبغي أن يقول اللهم أعطين ما يكون صالحا يف 
ديين ودنياي ومعادي ومعاشي وإذا تأمل االنسان كثريا مل جيد دعاء أحسن مما ذكر اهللا يف القرآن تعليما لعباده وهو 

وروى قتادة عن احلسن أنه قال ال يتمن أحد املال )  ٢٠١البقرة ( ي االِْخَرةِ  َحَسَنةً  َوِقَنا قوله ِفى الدُّْنَيا َحَسَنةً  َوِف
  فلعل هالكه يف ذلك املال كما يف حق ثعلبة وهذا هو املراد بقوله يف هذه اآلية وَاسْأَلُواْ اللََّه ِمن فَْضِلِه

  اهد قالت أم سلمة يا رسول اهللا يغزواملسألة الرابعة ذكروا يف سبب النزول وجوها األول قال جم



الرجال وال نغزو وهلم من املرياث ضعف ما لنا فليتنا كنا رجاال فنزلت اآلية الثاين قال السدي ملا نزلت آية 
املواريث قال الرجال نرجو أن نفضل على النساء يف اآلخرة كما فضلنا يف املرياث وقال النساء نرجو أن يكون 

صف ما على الرجال كما يف املرياث فنزلت اآلية الثالث ملا جعل اهللا املرياث للذكر مثل حظ الوزر علينا علينا ن
األنثيني قالت النساء حنن أحوج ألنا ضعفاء وهم أقدر على طلب املعاش فنزلت اآلية الرابع أتت واحدة من النساء 

أنت الرسول الينا واليهم وأبونا آدم وقالت رب الرجال والنساء واحد و) صلى اهللا عليه وسلم ( اىل رسول اهللا 
وأمنا حواء فما السبب يف أن اهللا يذكر الرجال وال يذكرنا فنزلت اآلية فقالت وقد سبقنا الرجال باجلهاد فما لنا 

إن للحامل منكن أجر الصائم القائم فاذا ضرهبا الطلق مل يدر أحد ما هلا من األجر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فقال 
  )عت كان هلا بكل مصة أجر إحياء نفس فاذا أرض

  مث قال تعاىل لّلّرجَالِ َنِصيٌب ّممَّا اكَْتَسبُواْ َوِللّنَساء َنِصيٌب ّممَّا اكَْتَسبَْن
واعلم أنه ميكن أن يكون املراد من هذه اآلية ما يتعلق بأحوال الدنيا وأن يكون ما يتعلق بأحوال اآلخرة وأن يكون 

  ما يتعلق هبما
مال األول ففيه وجوه األول أن يكون املراد لكل فريق نصيب مما اكتسب من نعيم الدنيا فينبغي أن يرضى أما االحت

مبا قسم اهللا له الثاين كل نصيب مقدر من املرياث على ما حكم اهللا به فوجب أن يرضى به وأن يترك االعتراض 
اجلاهلية ال يورثون النساء والصبيان فأبطل  واالكتساب على هذا القول مبعىن االصابة واالحراز الثالث كان أهل

  اهللا ذلك هبذه اآلية وبني أن لكل واحد منهم نصيبا ذكرا كان أو أنثى صغريا كان أو كبريا
وأما االحتمال الثاين وهو أن يكون املراد هبذه اآلية ما يتعلق بأحوال اآلخرة ففيه وجوه األول املراد لكل أحد قدر 

اهللا ولطفه فال تتمنوا خالف ذلك الثاين لكل أحد جزاء مما اكتسب من الطاعات فال  من الثواب يستحقه بكرم
ينبغي أن يضيعه بسبب احلسد املذموم وتقديره ال تضيع مالك وتتمن ما لغريك الثالث للرجال نصيب مما اكتسبوا 

واجهن وقيامها مبصاحل سبب قيامهم بالنفقة على النساء وللنساء نصيب مما اكتسنب يريد حفظ فروجهن وطاعة أز
  البيت من الطبخ واخلبز وحفظ الثياب ومصاحل املعاش فالنصيب على هذا التقدير هو الثواب

  وأما االحتمال الثالث فهو أن يكون املراد من اآلية كل هذه الوجوه ألن هذا اللفظ حمتمل وال منافاة
  مث قال تعاىل َواْسأَلُواْ اللََّه ِمن فَْضِلِه وفيه مسائل

ملسألة األوىل قرأ ابن كثري والكسائي وَاْسأَلُواْ اللََّه ِمن فَْضِلِه بغري مهز بشرط أن يكون أمراً من السؤال وبشرط أن ا
  يكون قبله واو أو فاء والباقون باهلمز يف كل القرآن

  أما األول فنقل حركة اهلمزة اىل السني واستغىن عن ألف الوصل فحذفها
  اتفقوا يف قوله َولَْيْسئَلُواْ أنه باهلمزة ألنه أمر لغائبوأما الثاين فعلى األصل و

  املسألة الثانية قال أبو علي الفارسي قوله ِمن فَْضِلِه يف موضع املفعول الثاين يف قول أيب

  احلسن ويكون املفعول الثاين حمذوفا يف قياس قول سيبويه والصفة قائمة مقامه كأنه قيل واسألوا اهللا نعمته من فضله
سألة الثالثة قوله َواسْأَلُواْ اللََّه ِمن فَْضِلِه تنبيه على أن االنسان ال جيوز له أن يعني شيئاً يف الطلب والدعاء ولكن امل

  يطلب من فضل اهللا ما يكون سبباً لصالحه يف دينه ودنياه على سبيل االطالق
ىل هو العامل مبا يكون صاحلا للسائلني فليقتصر السائل على مث قال إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلّ َشىْ ء َعِليماً واملعىن أنه تعا

  اجململ وليحترز يف دعائه عن التعيني فرمبا كان ذلك حمض املفسدة والضرر واهللا أعلم
اتُ االٍّ ْخِت َوأُمَّهَاُتكُُم الْالَِّتى ُحرَِّمْت َعلَْيكُمْ أُمَّهَاُتكُْم َوَبنَاُتكُْم وَأََخوَاُتكُْم َوَعمَّاُتكُْم َوَخالَاُتكُْم وََبَناتُ االٌّ خِ َوَبَن



َسآِئكُُم اللَّاِتى َدَخلُْتْم بِهِنَّ أَْرَضعَْنكُْم وَأََخوَاُتكُم مَِّن الرََّضاَعةِ  َوأُمََّهاُت نِسَآِئكُْم َورََبائُِبكُُم اللَّاِتى ِفى ُحُجورِكُْم مِّن نِّ
نَاَح َعلَْيكُْم َوَحلَاِئلُ أَْبنَآِئكُُم الَِّذيَن ِمْن أَْصلَابِكُْم َوأَن َتْجَمُعواْ َبْيَن االٍّ ْخَتْينِ إَالَّ َما فَإِن لَّْم َتكُوُنواْ َدَخلُْتمْ بِهِنَّ فَالَ ُج

  قَْد َسلََف إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً
  يف اآلية مسائل

بون وراثاً وميكن أيضا حبيث يكونان موروثا املسألة األوىل اعلم أنه ميكن تفسري اآلية حبيث يكون الوالدان واألقر
  عنهما

أما األول فهو أن قوله وَِلكُلٍ َجَعلَْنا َمَواِلىَ  ِممَّا َتَرَك أي ولكل واحد جعلنا ورثة يف تركته مث كأنه قيل ومن هؤالء 
  الورثة فقيل هم الوالدان واألقربون وعلى هذا الوجه ال بد من الوقف عند قوله ّممَّا تََرَك

أما الثاين ففيه وجهان األول أن يكون الكالم على التقدمي والتأخري والتقدير ولكل شيء مما ترك الوالدان و
واألقربون جعلنا مواىل أي ورثة و َجَعلَْنا يف هذين الوجهني ال يتعدى إىل مفعولني ألن معىن َجَعلَْنا خلقنا الثاين أن 

ا ترك الوالدان واألقربون فقوله مََواِلىَ  على هذا القول يكون يكون التقدير ولكل قوم جعلناهم مواىل نصيب مم
صفة واملوصوف يكون حمذوفا والراجع إىل قوله وَِلكُلّ حمذوفا واخلرب وهو قوله نَّصِيبٍ حمذوف أيضا وعلى هذا 

  التقدير يكون َجَعلَْنا معتديا إىل مفعولني والوجهان األوالن أوىل لكثرة االضمار يف هذا الوجه
ملسألة الثانية لفظ مشترك بني معان أحدها املعتق ألنه وىل نعمته يف عتقه ولذلك يسمى موىل النعمة وثانيها العبد ا

املعتق التصال والية مواله يف إنعامه عليه وهذا كما يسمى الطالب غرميا ألن له اللزوم واملطالبة حبقه ويسمى 
يف ألن احملالف يلي أمره بعقد اليمني ورابعها ابن العم ألنه يليه املطلوب غرميا لكون الدين الزما له وثالثها احلل

اْ َوأَنَّ بالنصرة للقرابة اليت بينهما وخامسها املوىل الويل ألنه يليه بالنصرة قال تعاىل ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َمْولَى الَِّذيَن ءاَمنُو
  الْكَاِفرِيَن الَ

بة وهو املراد به يف هذه اآلية ألنه ال يليق هبذه اآلية إال هذا املعىن ويؤكده وسادسها العص)  ١١حممد ( َمْولَى لَُهْم 
أنا أوىل باملؤمنني من مات وترك ماال ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ما روى أبو صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

اقسموا هذا املال فما أبقت السهام ( وقال عليه الصالة والسالم ) فماله للموايل العصبة ومن ترك كال فأنا وليه 
  )فألويل عصبة ذكر 

  مث قال تعاىل َوالَِّذيَن َعقََدْت أَْيمَاُنكُْم فَئَاُتوُهْم َنِصيبَُهْم وفيه مسائل
املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة والكسائي عقدت بغري ألف وبالتخفيف والباقون باأللف والتخفيف وعقدت 

  يار عاقدت لداللة املفاعلة على عقد احللف من الفريقنيأضافت العقد إىل واحد واالخت
املسألة الثانية األميان مجع ميني واليمني حيتمل أن يكون معناه اليد وأن يكون معناه القسم فان كان املراد اليد ففيه 

احلالفني  جماز من ثالثة أوجه أحدها أن املعاقدة مسندة يف ظاهر اللفظ إىل األيدي وهي يف احلقيقة مسندة إىل
  والسبب يف هذا اجملاز أهنم كانوا يضربون صفقة البيع بأمياهنم ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد

والوجه الثاين يف اجملاز وهو أن التقدير والذين عاقدت حبلفهم أميانكم فحذف املضاف وأقام املضاف اليه مقامه 
لث أن التقدير والذين عاقدهتم إال أنه حذف الذكر العائد من الصلة إىل وحسن هذا احلذف لداللة الكالم عليه الثا

املوصول هذا كله إذا فسرنا اليمني باليد أما عاقدهتم إال أنه حذف الذكر العائد من الصلة إىل املوصول هذا كله إذا 
فة إىل القسم وإمنا حسن ذلك فسرنا اليمني باليد أما إذا فسرناها بالقسم واحللف كانت املعاقدة يف ظاهر اللفظ مضا

  ألن سبب املعاقدة ملا كان هو اليمني حسنت هذه االضافة والقول يف بقية اجملازات كما تقدم



املسألة الثالثة من الناس من قال هذه اآلية منسوخة ومنهم من قال إهنا غري منسوخة أما القائلون بالنسخ فهم الذين 
رها فاألول هو أن املراد بالذين عاقدت أميانكم احللفاء يف اجلاهلية وذلك فسروا اآلية بأحد هذه الوجوه اليت نذك

أن الرجل كان يعاقد غريه ويقول دمي دمك وسلمي سلمك وحريب حربك وترثين وأرثك وتعقل عين وأعقل عنك 
( لَى بَِبْعضٍ ِفي ِكتَابِ اللَِّه فيكون هلذا احلليف السدس من املرياث فنسخ ذلك بقوله تعاىل َوأُْولُواْ االْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْو

وبقوله يُوِصيكُُم اللَُّه الثاين أن الواحد منهم كان يتخذ إنسانا أجنبيا ابنا له وهم املسمون باألدعياء )  ٧٥األنفال 
كان يثبت املؤاخاة بني كل رجلني ) صلى اهللا عليه وسلم ( وكانوا يتوارثون بذلك السبب مث نسخ الثالث أن النيب 

أصحابه وكانت تلك املؤاخاة سببا للتوارث واعلم أن على كل هذه الوجوه الثالثة كانت املعاقدة سببا للتوارث  من
  بقوله وَِلكُلٍ َجَعلَْنا مث ان اهللا تعاىل نسخ ذلك باآليات اليت تلوناها

األول تقدير اآلية ولكل القول الثاين قول من قال اآلية غري منسوخة والقائلون بذلك ذكروا يف تأويل اآلية وجوها 
شيء مما ترك الوالدان واألقربون والذين عاقدت أميانكم موايل ورثة فآتوهم نصيبهم أي فآتوا املوايل والورثة 

نصيبهم فقوله وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم معطوف على قوله الْواِلداِن وَاالْقَْرُبونَ واملعىن ان ما ترك الذين عاقدت 
ه وارث هو أوىل به ومسى اهللا تعاىل الوارث موىل واملعىن ال تدفعوا املال إىل احلليف بل إىل املوىل والوارث أميانكم فل

  وعلى هذا التقدير فال نسخ يف اآلية وهذا تأويل

اْ ُعقْدَة أيب علي اجلبائي الثاين املراد بالذين عاقدت أميانكم الزوج والزوجة والنكاح يسمى عقدا قال تعاىل َوالَ َتْعزِمُو
فذكر تعاىل الوالدين واألقربني وذكر معهم الزوج والزوجة ونظريه آية املواريث يف أنه ملا )  ٢٣٥البقرة ( َ الّنكَاحِ 

بني مرياث الولد والوالدين ذكر معهم مرياث الزوج والزوجة وعلى هذا فال نسخ يف اآلية أيضا وهو قول أيب 
د بقوله وَالَِّذيَن ِفى أَْيمَانِكُْم املرياث احلاصل بسبب الوالء وعلى هذا التقدير مسلم االصفهاين الثالث أن يكون املرا

حة فال نسخ أيضا الرابع أن يكون املراد من الَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم احللفاء واملراد بقوله َوِلكُلٍ َجَعلَْنا النصرة والنصي
يكون املراد التوارث وعلى هذا التقدير فال نسخ أيضا اخلامس نقل واملصافاة يف العشرة واملخالصة يف املخالطة فال 

أن اآلية نزلت يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ويف ابنه عبد الرمحن وذلك أنه رضي اهللا عنه حلف أن ال ينفق 
 نسخ أيضا عليه وال يورثه شيئا من ماله فلما أسلم عبد الرمحن أمره اهللا أن يؤتيه نصيبه وعلى هذا التقدير فال

السادس قال االصم إنه نصيب على سبيل التحفة واهلدية بالشيء القليل كما أمر تعاىل ملن حضر القسمة أن جيعل 
  له نصيب على ما تقدم ذكره وكل هذه الوجوه حسنة حمتملة واهللا أعلم مبراده

وخربه قوله وَِلكُلٍ َجَعلَْنا قالوا إمنا جاء خربه مع الفاء  املسألة الرابعة القائلون بأن قوله وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم مبتدأ
معىن الشرط فال جرم وقع خربه مع الفاء وهو قوله َوِلكُلٍ َجَعلَْنا وجيوز أن يكون منصوبا على ) الذي ( لتضمن 

  قولك زيدا فاضربه
اوي عن احلسن بن زياد أنه قال املسألة اخلامسة قال مجهور الفقهاء ال يرث املوىل األسفل من األعلى وحكى الطح

صلى اهللا عليه ( يرث ملا روى ابن عباس أن رجال أعتق عبدا له فمات املعتق ومل يترك إال املعتق فجعل رسول اهللا 
  مرياثه للغالم املعتق وألنه داخل يف قوله تعاىل وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم فَئَاُتوُهْم َنِصيَبُهْم) وسلم 

ن التمسك باحلديث أنه لعل ذلك املال ملا صار لبيت املال دفعه النيب عليه الصالة والسالم إىل ذلك واجلواب ع
  الغالم حلاجته وفقره ألنه كان ماال ال وارث له فسبيله أن يصرف إىل الفقراء

 وارث له املسألة السادسة قال الشافعي ومالك رضي اهللا عنهما من اسلم على يد رجل ووااله وعاقده مث مات وال
غريه انه ال يرثه بل مرياثه للمسلمني وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه يرثه حجة الشافعي أنا بينا أن معىن هذه اآلية 



ولكل شيء مما تركه الوالدان واألقربون والذين عاقدت أميانكم فقد جعلنا له مواىل وهم العصبة مث هؤالء العصبة 
وهم مجاعة املسلمني فوجب صرف هذا املال إىل العصبة العامة ما مل توجد العصبة إما اخلاصة وهم الورثة وإما العامة 

اخلاصة واحتج أبو بكر الرازي لقوله بأن اآلية توجب املرياث للذي وااله وعاقده مث إنه تعاىل نسخه بقوله َوأُْولُواْ 
فهذا النسخ إمنا حيصل إذا وجد أولو األرحام فاذا مل )  ٧٥األنفال ( االْرَحامِ بَْعُضُهمْ أَوْلَى بِبَْعضٍ ِفي ِكَتابِ اللَِّه 

  يوجدوا لزم بقاء احلكم كما كان
واجلواب أنا بينا أنه ال داللة يف اآلية على أن احلليف يرث بل بينا أن اآلية دالة على أنه ال يرث وبينا أن القول هبذا 

  النسخ باطل
  ء َشهِيداً وهو كلمة وعد للمطيعني وكلمة وعيد للعصاةمث قال تعاىل إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلّ َشىْ 

والشهيد الشاهد واملشاهد واملراد منه إما علمه تعاىل جبميع اجلزئيات والكليات وإما شهادته على اخللق يوم القيامة 
  بكل ما عملوه وعلى التقدير األول الشهيد هو العامل وعلى التقدير الثاين هو املخرب

انَِتاٌت َحفِظَاتٌ اُمونَ َعلَى النَِّسآِء بَِما فَضَّلَ اللَُّه بَْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ َوبَِمآ أَنفَقُواْ ِمْن أَْمَواِلهِْم فَالصَّاِلَحاُت قَالرَِّجالُ قَوَّ
عِ َواْضرُِبوُهنَّ فَإِنْ أَطَعَْنكُْم فَالَ َتْبُغواْ لِّلَْغْيبِ بَِما َحِفظَ اللَُّه َواللَّاِتى َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفى الَْمَضاجِ

  َعلَْيهِنَّ َسبِيالً إِنَّ اللََّه كَانَ َعِلّياً كَبِرياً
وقد ذكرنا أن سبب نزول هذه )  ٣٢النساء ( اعلم أنه تعاىل قال َوالَ َتَتَمنَّْواْ َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه بَْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ 

اء تكلمن يف تفضيل اهللا الرجال عليهن يف املرياث فذكر تعاىل يف هذه اآلية أنه إمنا فضل الرجال على اآلية أن النس
النساء يف املرياث ألن الرجال قوامون على النساء فاهنما وإن اشتركا يف استمتاع كل واحد منهما باآلخر أمر اهللا 

الزيادة من أحد اجلانبني مقابلة بالزيادة من اجلانب الرجال أن يدفعوا اليهن املهر ويدروا عليهن النفقة فصارت 
  اآلخر فكأنه ال فضل ألبتة فهذا هو بيان كيفية النظم ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل القوام اسم ملن يكون مبالغا يف القيام باألمر يقال هذا قيم املرأة وقوامها للذي يقوم بأمرها ويهتم 
آلية يف بنت حممد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء األنصار فانه لطمها حبفظها قال ابن عباس نزلت هذه ا

لطمة فنشزت عن فراشه وذهبت إىل الرسول عليه الصالة والسالم وذكرت هذه الشكاية وأنه لطمها وان أثر 
زلت هذه اآلية فن) اقتصي منه مث قال هلا اصربي حىت أنظر ( اللطمة باق يف وجهها فقال عليه الصالة والسالم 

الّرَجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى الّنَساء أي مسلطون على أدهبن واألخذ فوق أيديهن فكأنه تعاىل جعله أمريا عليها ونافذ احلكم 
) أردنا أمراً وأراد اهللا أمرا والذي أراد اهللا خري ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( يف حقها فلما نزلت هذه اآلية قال النيب 

 انه تعاىل ملا أثبت للرجال سلطنة على النساء ونفاذ أمر عليهن بني أن ذلك معلل بأمرين أحدمها ورفع القصاص مث
  ) ٣٤النساء ( قوله تعاىل بَِما فَضَّلَ اللَُّه بَْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ 

واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثرية بعضها صفات حقيقة وبعضها أحكام شرعية أما 
ت احلقيقية فاعلم أن الفضائل احلقيقية يرجع حاصلها اىل أمرين إىل العلم وإىل القدرة وال شك أن عقول الصفا

الرجال وعلومهم أكثر وال شك أن قدرهتم على األعمال الشاقة أكمل فلهذين السببني حصلت الفضيلة للرجال 
الرمي وان منهم األنبياء والعلماء وفيهم االمامة على النساء يف العقل واحلزم والقوة والكتابة يف الغالب والفروسية و

الكربى والصغرى واجلهاد واألذان واخلطبة واالعتكاف والشهادة يف احلدود والقصاص باالتفاق ويف األنكحة عند 
  الشافعي رضي اهللا عنه وزيادة النصيب



والوالية يف النكاح والطالق والرجعة  يف املرياث والتعصيب يف املرياث ويف حتمل الدية يف القتل واخلطأ ويف القسامة
  وعدد األزواج وإليهم االنتساب فكل ذلك يدل على فضل الرجال على النساء

والسبب الثاين حلصول هذه الفضيلة قوله تعاىل َوبَِما أَنفَقُواْ ِمْن أَمْوالِهِْم يعين الرجل أفضل من املرأة ألنه يعطيها 
النساء قسمني فوصف الصاحلات منهن بأهنن قانتات حافظات للغيب مبا حفظ املهر وينفق عليها مث انه تعاىل قسم 

  اهللا وفيه مسائل
  قرأ ابن مسعود فَالصَّاِلحَاُت قَانِتَاٌت َحِفظَاٌت لّلَْغْيبِ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

ي مطيعات هللا َحفِظَاٌت لّلَْغْيبِ أي قائمات املسألة الثانية قوله قَانَِتاتٌ َحِفظَاتٌ لّلَْغْيبِ فيه وجهان األول قانتات أ
حبقوق الزوج وقدم قضاء حق اهللا مث أتبع ذلك بقضاء حق الزوج الثاين أن حال املرأة إما أن يعترب عند حضور 

الزوج أو عند غيبته أما حاهلا عند حضور الزوج فقد وصفها اهللا بأهنا قانتة وأصل القنوت دوام الطاعة فاملعىن أهنن 
  ت حبقوق أزواجهن وظاهر هذا إخبار إال أن املراد منه األمر بالطاعةقيما

واعلم أن املرأة ال تكون صاحلة إال إذا كانت مطيعة لزوجها ألن اهللا تعاىل قال فَالصَّاِلحَاُت قَانِتَاٌت واأللف والالم 
قانتة مطيعة قال الواحدي  يف اجلمع يفيد االستغراق فهذا يقتضي أن كل امرأة تكون صاحلة فهي ال بد وأن تكون

رمحه اهللا لفظ القنوت يفيد الطاعة وهو عام يف طاعة اهللا وطاعة األزواج وأما حال املرأة عند غيبة الزوج فقد 
وصفها اهللا تعاىل بقوله َحِفظَاٌت لّلْغَْيبِ واعلم أن الغيب خالف الشهادة واملعىن كوهنن حافظات مبواجب الغيب 

ا حتفظ نفسها عن الزنا لئال يلحق الزوج العار بسبب زناها ولئال يلتحق به الولد املتكون وذلك من وجوه أحدها أهن
) ( صلى اهللا عليه وسلم ( من نطفة غريه وثانيها حفظ ماله عن الضياع وثالثها حفظ منزله عما ال ينبغي وعن النيب 

  وتال هذه اآلية) يف مالك ونفسها  خري النساء إن نظرت اليها سرتك وإن أمرهتا أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك
يف قوله بَِما َحِفظَ اللَُّه فيه وجهان األول مبعىن الذي والعائد اليه حمذوف والتقدير مبا حفظه اهللا ) ما ( املسألة الثالثة 

هلن واملعىن أن عليهن ان حيفظن حقوق الزوج يف مقابلة ما حفظ اهللا حقوقهن على أزواجهن حيث أمرهم بالعدل 
هن وإمساكهن باملعروف وإعطائهن أجورهن فقوله بَِما َحِفظَ اللَُّه جيري جمرى ما يقال هذا بذاك أي هذا يف علي

  مقابلة ذاك
مصدرية والتقدير حبفظ اهللا وعلى هذا التقدير ففيه وجهان األول أهنن حافظات ) ما ( والوجه الثاين أن تكون 

ظ إال بتوفيق اهللا فيكون هذا من باب إضافة املصدر إىل الفاعل للغيب مبا حفظ اهللا إياهن أي ال يتيسر هلن حف
والثاين أن املعىن هو أن املرأة إمنا تكون حافظة للغيب بسبب حفظهن اهللا أي بسبب حفظهن حدود اهللا وأوامره فان 

ن من باب إضافة املرأة لوال أهنا حتاول رعاية تكاليف اهللا وجتتهد يف حفظ أوامره ملا أطاعت زوجها وهذا الوجه يكو
  املصدر إىل املفعول

  واعلم أنه تعاىل ملا ذكر الصاحلات ذكر بعده غري الصاحلات فقال َواللَّاِتى َتَخافُونَ ُنشُوَزُهنَّ
  واعلم أن اخلوف عبارة عن حال حيصل يف القلب عند ظن حدوث أمر مكروه يف املستقبل قال

شُوَزُهنَّ النشوز قد يكون قوال وقد يكون فعال فالقول مثل أن كانت تلبيه الشافعي رضي اهللا عنه وَاللَّاِتى َتَخافُونَ ُن
إذا دعاها وختضع له بالقول إذا خاطبها مث تغريت والفعل مثل أن كانت تقوم اليه إذا دخل عليها أو كانت تسارع 

دالة على نشوزها إىل أمره وتبادر إىل فراشه باستبشار إذا التمسها مث إهنا تغريت عن كل ذلك فهذه أمارات 
وعصياهنا فحينئذ ظن نشوزها ومقدمات هذه األحوال توجب خوف النشوز وأما النشوز فهو معصية الزوج 

  والترفع عليه باخلالف وأصله من قوهلم نشز الشيء إذا ارتفع ومنه يقال لألرض املرتفعة ونشز ونشر



  وَاضْرُِبوُهنَّ وفيه مسائلمث قال تعاىل فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفى الَْمضَاجِعِ 
املسألة األوىل قال الشافعي رضي اهللا عنه أما الوعظ فانه يقول هلا اتقي اهللا فان يل عليك حقا وارجعي عما أنت 
عليه واعلمي أن طاعيت فرض عليك وحنو هذا وال يضرهبا يف هذه احلالة جلواز أن يكون هلا يف ذلك كفاية فان 

ذلك يهجرها يف املضجع ويف ضمنه امتناعه من كالمها وقال الشافعي رضي اهللا أصرت على ذلك النشوز فعند 
تعاىل عنه وال يزيد يف هجره الكالم ثالثا وأيضا فاذا هجرها يف املضجع فان كانت حتب الزوج شق ذلك عليها 

محل ذلك فتترك النشوز وان كانت تبغضه وافقها ذلك اهلجران فكان ذلك دليال على كمال نشوزها وفيهم من 
على اهلجران يف املباشرة ألن إضافة ذلك إىل املضاجع يفيد ذلك مث عند هذه اهلجرة ان بقيت على النشوز ضرهبا 

قال الشافعي رضي اهللا عنه والضرب مباح وتركه أفضل روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال كنا 
نساءهم متلك رجاهلم فاختلطت نساؤنا بنسائهم فذئرن معاشر قريش متلك رجالنا نساءهم فقدمنا املدينة فوجدنا 

مجع من النسوان كلهن يشكون ) صلى اهللا عليه وسلم ( على أزواجهن فأذن يف ضرهبن فطاف حبجر نساء النيب 
لقد أطاف الليلة بآل حممد سبعون امرأة كلهن يشكون أزواجهن وال ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( أزواجهن فقال 
ومعناه أن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خريا ممن مل يضربوا قال الشافعي رضي اهللا عنه ) اركم جتدون أولئك خي

فدل هذا احلديث على أن األوىل ترك الضرب فأما إذا ضرهبا وجب يف ذلك الضرب أن يكون حبيث ال يكون 
تقي الوجه ألنه جممع احملاسن وأن مفضيا إىل اهلالك ألبتة بأن يكون مفرقا على بدهنا وال يوايل هبا يف موضع واحد وي

يكون دون األربعني ومن أصحابنا من قال ال يبلغ به عشرين ألنه حد كامل يف حق العبد ومنهم من قال ينبغي أن 
يكون الضرب مبنديل ملفوف أو بيده وال يضرهبا بالسياط وال بالعصا وباجلملة فالتخفيف مراعى يف هذا الباب على 

  أبلغ الوجوه
ذي يدل عليه أنه تعاىل ابتدأ بالوعظ مث ترقى منه إىل اهلجران يف املضاجع مث ترقى منه إىل الضرب وذلك وأقول ال

تنبيه جيري جمرى التصريح يف أنه مهما حصل الغرض بالطريق االخف وجب االكتفاء به ومل جيز االقدام على الطريق 
  األشق واهللا أعلم

حكم هذه اآلية مشروع على الترتيب فان ظاهر اللفظ وان دل على  املسألة الثانية اختلف أصحابنا قال بعضهم
اجلمع إال أن فحوى اآلية يدل على الترتيب قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه يعظها بلسانه 

وقال  فان انتهت فال سبيل له عليها فان أبت هجر مضجعها فان أبت ضرهبا فان مل تتعظ بالضرب بعث احلكمني
  آخرون هذا الترتيب مراعى عند خوف النشوز أما عند حتقق النشوز فال

بأس باجلمع بني الكل وقال بعض أصحابنا حترير املذهب أن له عند خوف النشوز أن يعظها وهل له أن يهجرها فيه 
  احتمال وله عند إبداء النشوز أن يعظها أو يهجرها أو يضرهبا

ْم أي إذا رجعن عن النشوز إىل الطاعة عند هذا التأديب فَالَ َتْبُغواْ َعلَْيهِنَّ َسبِيالً أي ال تطلبوا مث قال تعاىل فَإِنْ أَطَْعَنكُ
عليهن الضرب واهلجران طريقاً على سبيل التعنت وااليذاء إِنَّ اللََّه كَانَ َعِلّياً كَبِرياً وعلوه ال بعلو اجلهة وكربه ال 

درته ونفاذ مشيئته يف كل املمكنات وذكر هاتني الصفتني يف هذا املوضع يف بكرب اجلثة بل هو علي كبري لكمال ق
غاية احلسن وبيانه من وجوه األول أن املقصود منه هتديد األزواج على ظلم النسوان واملعىن أهنن ضعفن عن دفع 

قهن منكم فال ظلمكم وعجزن عن االنتصاف منكم فاهللا سبحانه علي قاهر كبري قادر ينتصف هلن منكم ويستويف ح
ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى يداً منهن وأكرب درجة منهن الثاين ال تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو أيديكم فان اهللا 
أعلى منكم وأكرب من كل شيء وهو متعال عن أن يكلف إال باحلق الثالث أنه تعاىل مع علوه وكربيائه ال يكلفكم 



تكم فاهنن ال يقدرن على ذلك الرابع أنه مع علوه وكربئايه ال يؤاخذ العاصي إال ما تطيقون فكذلك ال تكلفوهن حمب
إذا تاب بل يغفر له فاذا تابت املرأة عن نشوزها فأنتم أوىل بأن تقبلوا توبتها وتتركوا معاقبتها اخلامس أنه تعاىل مع 

وا بظاهر حال املرأة وأن ال تقعوا يف علوه وكربئايه اكتفى من العبد بالظواهر ومل يهتك السرائر فأنتم أوىل أن تكتف
  التفتيش عما يف قلبها وضمريها من احلب والبغض

فِّقِ اللَُّه َبيَْنُهَمآ إِنَّ اللََّه كَانَ َوإِنْ ِخفُْتمْ ِشقَاَق َبيْنِهَِما فَاْبَعثُواْ َحكَماً مِّْن أَْهِلِه َوَحكَماً مِّْن أَْهِلَهآ إِن يُرِيَدآ إِْصلَاحاً ُيَو
  يماً َخبِرياًَعِل

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر عند نشوز املرأة أن الزوج يعظها مث يهجرها مث يضرهبا بني أنه مل يبق بعد الضرب إال احملاكمة 
  إىل من ينصف املظلوم من الظامل فقال َوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق َبْينِهَِما إىل آخر اآلية وههنا مسائل

مْ أي علمتم قال وهذا خبالف قوله وَاللَّاِتى َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ فان ذلك حممول على املسألة األوىل قال ابن عباس ِخفُْت
الظن والفرق بني املوضعني أن يف االبتداء يظهر له أمارات النشوز فعند ذلك حيصل اخلوف وأما بعد الوعظ واهلجر 

وف ههنا على العلم طعن الزجاج والضرب ملا أصرت على النشوز فقد حصل العلم بكوهنا ناشزة فوجب محل اخل
  فيه فقال ِخفُْتْم ههنا مبعىن أيقنتم خطأ فانا لو علمنا الشقاق على احلقيقة مل حنتج إىل احلكمني

وأجاب سائر املفسرين بأن وجود الشقاق وإن كان معلوما اال أنا ال نعلم أن ذلك الشقاق صدر عن هذا أو عن 
املعىن وميكن أن يقال وجود الشقاق يف احلال معلوم ومثل هذا ال حيصل منه ذاك فاحلاجة إىل احلكمني ملعرفة هذا 

  خوف إمنا اخلوف يف أنه هل يبقى ذلك الشقاق أم ال فالفائدة يف بعث

  احلكمني ليست إزالة الشقاق الثابت يف احلال فان ذلك حمال بل الفائدة إزالة ذلك الشقاق يف املستقبل
ن أحدمها أن كل واحد منهما يفعل ما يشق على صاحبه الثاين أن كل واحد منهما صار املسألة الثانية للشقاق تأويال

  يف شق بالعداوة واملباينة
املسألة الثالثة قوله ِشقَاقَ َبْينِهَِما معناه شقاقا بينهما إال أنه أضيف املصدر إىل الظرف وإضافة املصادر إىل الظروف 

  ) ٣٣سبأ ( عرفة وقال تعاىل َبلْ َمكُْر الَّْيلِ وَالنَّهَارِ جائزة حلصوهلا فيها يقال يعجبين صوم يوم 
املسألة الرابعة املخاطب بقوله فَاْبَعثُواْ َحكَماً ّمْن أَْهِلِه من هو فيه خالف قال بعضهم إنه هو االمام أو من يلي من 

مة وذلك ألن قوله ِخفُْتمْ قبله وذلك ألن تنفيذ األحكام الشرعية اليه وقال آخرون املراد كل واحد من صاحلي األ
خطاب للجميع وليس محله على البعض أوىل من محله على البقية فوجب محله على الكل فعلى هذا جيب أن يكون 

قوله فَإِنْ ِخفُْتْم خطابا جلميع املؤمنني مث قال فَاْبعَثُواْ فوجب أن يكون هذا أمراً آلحاد اآلمة هبذا املعىن فثبت أنه سواء 
أو مل يوجد فللصاحلني أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لالصالح وأيضا فهذا جيري جمرى  وجد االمام

  دفع الضرر ولكل أحد أن يقوم به
املسألة اخلامسة إذا وقع الشقاق بينهما فذاك الشقاق إما أن يكون منهما أو منه أو منها أو يشكل فان كان منها 

منه فان كان قد فعل فعال حالال مثل التزوج بامرأة أخرى أو تسري جبارية  فهو النشوز وقد ذكرنا حكمه وان كان
عرفت املرأة أن ذلك مباح وهنيت عن الشقاق فان قبلت وإال كان نشوزا وإن كان بظلم من جهته أمره احلاكم 

  بالواجب وإن كان منهما أو كان األمر متشاهبا فالقول أيضاً ما قلناه
عي رضي اهللا عنه املستحب أن يبعث احلاكم عدلني وجيعلهما حكمني واألوىل أن يكون املسألة السادسة قال الشاف

واحد من أهله وواحد من أهلها ألن أقارهبما أعرف حباهلما من األجانب وأشد طلباً للصالح فان كانا أجنبيني جاز 
ته يف االقامة على النكاح وفائدة احلكمني أن خيلو كل واحد منهما بصاحبه ويستكشف حقيقة احلال ليعرف أن رغب



  أو يف املفارقة مث جيتمع احلكمان فيفعالن ما هو الصواب من إيقاع طالق أو خلع
املسألة السابعة هل جيوز للحكمني تنفيذ أمر يلزم الزوجني بدون إذهنما مثل أن يطلق حكم الرجل أو يفتدى حكم 

قال مالك واسحق والثاين ال جيوز وهو قول أيب حنيفة املرأة بشيء من ماهلا للشافعي فيه قوالن أحدمها جيوز وبه 
وعلى هذا هو وكالة كسائر الوكاالت وذكر الشافعي رضي اهللا عنه حديث علي رضي اهللا عنه وهو ما روى ابن 

سريين عن عبيدة أنه قال جاء رجل وامرأة إىل علي رضي اهللا عنه ومع كل واحد منهما مجع من الناس فأمرهم علي 
حكما من أهله وحكما من أهلها مث قال للحكمني تعرفان ما عليكما عليكما ان رأيتما أن جتمعا فامجعا  بأن يبعثوا

وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا فقالت املرأة رضيت بكتاب اهللا تعاىل فيما علي ويل فيه فقال الرجل أما الفرقة فال فقال 
رضي اهللا عنه ويف هذا احلديث لكل واحد من القولني علي كذبت واهللا حىت تقر مبثل الذي أقرت به قال الشافعي 

  دليل

أما دليل القول األول فهو أنه بعث من غري رضا الزوجني وقال عليكما إن رأيتما أن جتمعا فامجعا وأقل ما يف قوله 
  عليكما أن جيوز هلما ذلك

ت مبنصف يف دعواك حيث مل وأما دليل القول الثاين أن الزوج ملا مل يرض توقف على ومعىن قوله كذبت أي لس
تفعل ما فعلت هي ومن الناس من احتج للقول األول بأنه تعاىل مسامها حكمني واحلكم هو احلاكم وإذا جعله حاكما 

فقد مكنه من احلكم ومنهم من احتج للقول الثاين بأنه تعاىل ملا ذكر احلكمني مل يضف اليهما إال االصالح وهذا 
  الح غري مفوض اليهمايقتضي أن يكون ما وراء االص

املسألة الثامنة قوله َوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق َبْينِهَِما أي شقاقا بني الزوجني مث إنه وإن مل جير ذكرمها إال أنه جرى ذكر ما 
  يدل عليهما وهو الرجال والنساء

  مث قال تعاىل إِن يُرِيَدا إِْصلَاحاً ُيَوفّقِ اللَُّه َبْيَنُهَما وفيه مسألتان
لة األوىل يف قوله إِن يُرِيَدا وجوه األول ان يرد احلكمان خريا وإصالحا يوفق اهللا بني احلكمني حىت يتفقا على املسأ

ما هو خري الثاين ان يرد احلكمان إصالحا يوفق اهللا بني الزوجني الثالث إن يرد الزوجان إصالحا يوفق اهللا بني 
بني احلكمني حىت يعمال بالصالح وال شك أن اللفظ حمتمل لكل  الزوجني الرابع إن يرد الزوجان إصالحا يوفق اهللا

  هذه الوجوه
املسألة الثانية أصل التوفيق املوافقة وهي املساواة يف أمر من األمور فالتوفيق اللطف الذي يتفق عنده فعل الطاعة 

أنه إن كانت نية احلكمني  واآلية دالة على أنه ال يتم شيء من األغراض واملقاصد إال بتوفيق اهللا تعاىل واملعىن
  إصالح ذات البني يوفق اهللا بني الزوجني

  مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َخبِرياً واملراد منه الوعيد للزوجني وللحكمني يف سلوك ما خيالف طريق احلق
  النوع التاسع من التكاليف املذكورة يف هذه السورة

وَالَْجارِ  رِكُواْ بِِه شَْيئاً َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساناً َوبِِذى الْقُرَْبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ َوالْجَارِ ِذى الْقُْرَبىَواْعُبدُواْ اللََّه َوالَ ُتْش
  ْخَتاالً فَُخوراًالُْجُنبِ وَالصَّاِحبِ بِاجلَْنبِ َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ َمن كَانَ ُم

واعلم أنه تعاىل ملا أرشد كل واحد من الزوجني إىل املعاملة احلسنة مع اآلخر وإىل إزالة اخلصومة واخلشونة أرشد يف 
  هذه اآلية إىل سائر األخالق احلسنة وذكر منها عشرة أنواع

  عبارة عن كلالنوع األول قوله واعبدوا اهللا قال ابن عباس املعىن وحدوه واعلم أن العبادة 



فعل وترك يؤتى به جملرد أمر اهللا تعاىل بذلك وهذا يدخل فيه مجيع أعمال القلوب ومجيع أعمال اجلوارح فال معىن 
لتخصيص ذلك بالتوحيد وحتقيق الكالم يف العبادة قد تقدم يف سورة البقرة يف قوله تعاىل قال ابن عباس املعىن 

وترك يؤتى به جملرد أمر اهللا تعاىل بذلك وهذا يدخل فيه مجيع أعمال  وحدوه واعلم أن العبادة عبارة عن كل فعل
القلوب ومجيع أعمال اجلوارح فال معىن لتخصيص ذلك بالتوحيد وحتقيق الكالم يف العبادة قد تقدم يف سورة البقرة 

  يف قوله تعاىل قَِديٌر يَاأَيَُّها النَّاُس اْعُبدُواْ َربَّكُُم
ُتْشرِكُواْ بِِه شَْيئاً وذلك ألنه تعاىل ملا أمر بالعبادة بقوله َواْعُبدُواْ اللََّه أمر باالخالص يف العبادة  النوع الثاين قوله َوالَ

بقوله َوالَ ُتْشرِكُواْ بِِه شَْيئاً ألن من عبد مع اهللا غريه كان مشركا وال يكون خملصا وهلذا قال تعاىل َوَما أُِمُرواْ إِالَّ 
  ) ٥البينة ( ُمْخِلِصَني لَهُ الّديَن  ِلَيْعُبدُواْ اللََّه

النوع الثالث قوله َوبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً واتفقوا على أن ههنا حمذوفا والتقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا كقوله 
  أي فاضربوها ويقال أحسنت بفالن وإىل فالن قال كثري)  ٤حممد ( فََضْرَب الّرقَابِ 

  ومة لدنيا وال مقلية إن تقلتأسيئى بنا أو أحسىن ال مل
واعلم أنه تعاىل قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده يف مواضع أحدها يف هذه اآلية وثانيها قوله َوقََضى َربَُّك أَن 

)  ١٤لقمان ( إِلَى َّ الَْمِصُري  وثالثها قوله أَِن اْشكُْر ِلى َوِلواِلَدْيَك)  ٢٣اإلسراء ( الَّ َتْعُبدُواْ إِيَّاُه وَبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً 
وكفى هبذا داللة على تعظيم حقهما ووجوب برمها واالحسان اليهما ومما يدل على وجوب الرب اليهما قوله تعاىل 

أَجًْرا َحَسًنا وقال يف  وقال َوَوصَّْيَنا اِإلنَسانَ)  ٢٣اإلسراء ( فَالَ َتقُل لَُّهَما أُّف َوالَ َتْنَهْرُهَما َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرًِميا 
( دُّْنَيا َمْعُروفاً الوالدين الكافرين َوإِن َجاَهَداَك َعلَى أَن ُتشْرَِك بِى َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم فَالَ ُتِطْعُهَما َوصَاِحْبُهَما ِفى ال

ي اهللا عنه أن رجال جاء أنه قال أَكَْبَر وعن أيب سعيد اخلدري رض) صلى اهللا عليه وسلم ( وعن النيب )  ١٥لقمان 
هل لك أحد باليمن فقال أبواي ( من اليمن استأذنه يف اجلهاد فقال عليه السالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل النيب 

  )فقال أبواك أذنا لك فقال ال فقال فارجع وأستاذهنما فان أذنا لك فجاهد وإال فربمها 
تهما وأال يرفع صوته عليهما وال خيشن يف الكالم معهما ويسعى واعلم أن االحسان إىل الوالدين هو أن يقوم خبدم

يف حتصيل مطالبهما واالنفاق عليهما بقدر القدرة من الرب وأن ال يشهر عليهما سالحا وال يقتلهما قال أبو بكر 
لك كان قد الرازي إال أن يضطر إىل ذلك بأن خياف أن يقتله أن ترك قتله فحينئذ جيوز له قتله ألنه إذا مل يفعل ذ

هنى حنظلة بن أيب عامر الراهب ) صلى اهللا عليه وسلم ( قتل نفسه بتمكني غريه منه وذلك منهي عنه روي أن النيب 
  عن قتل أبيه وكان مشركا

بصلة الرحم كما ذكر النوع الرابع قوله تعاىل اللََّه َوالَ ُتْشرِكُواْ بِِه شَْيئاً َوبِالْواِلَدْينِ إِْحَساناً َوبِِذى الْقُرَْبى وهو أمر 
  يف أول السورة بقوله وَاالْْرَحاَم

واعلم أن الوالدين من األقارب أيضا إال أن قرابة الوالد ملا كانت خمصوصة بكوهنا أقرب القرابات وكانت 
خمصوصة خبواص ال حتصل يف غريها ال جرم ميزها اهللا تعاىل يف الذكر عن سائر األنواع فذكر يف هذه اآلية قرابة 

  الد مث أتبعها بقرابة الرحمالو
النوع اخلامس قوله وَالَْيَتاَمى واعلم أن اليتيم خمصوص بنوعني من العجز أحدمها الصغر والثاين عدم املنفق وال شك 

  أن من هذا حاله كان يف غاية العجز واستحقاق الرمحة قال ابن عباس

  فظ أمواهلميرفق هبم ويربيهم وميسح رأسهم وإن كان وصيا هلم فليبالغ يف ح
النوع السادس قوله َوالَْمَساِكُني واعلم أنه وان كان عدمي املال إال أنه لكربه ميكنه أن يعرض حال نفسه على الغري 



فيجلب به نفعا أو يدفع به ضررا وأما اليتيم فال قدرة له عليه فلهذا املعىن قدم اهللا اليتيم يف الذكر على املسكني 
  ) ٩الضحى ( االمجال اليه أو بالرد اجلميل كما قال تعاىل َوأَمَّا السَّاِئلَ فَالَ َتْنَهْر واالحسان إىل املسكني اما ب

النوع السابع قوله وَالَْجارِ ِذى الْقُرَْبى قيل هو الذي قرب جواره واجلار اجلنب هو الذي بعد جواره قال عليه 
وكان الزهري يقول أربعون ) ن اجلوار أربعون داراً ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه أال وا( الصالة والسالم 

مينة وأربعون يسرة وأربعون أماما وأربعون خلفا وعن أيب هريرة قيل يا رسول اهللا ان فالنة تصوم النهار وتصلي 
وروي ) ال خري فيها هي يف النار ( الليل ويف لسناهنا شيء يؤذي جرياهنا أي هي سليطة فقال عليه الصالة والسالم 

والذي نفس حممد بيده ال يؤدي حق اجلار إال من رحم اهللا وقليل ما هم أتدرون ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنه 
ما حق اجلار ان افتقر أغنيته وان استقرض أقرضته وان أصابه خري هنأته وان أصابه شر عزيته وان مرض عدته وان 

( القريب النسيب وباجلار اجلنب اجلار األجنيب وقرىء  وقال آخرون عين باجلار ذي القرىب) مات شيعت جنازته 
)  ٢٣٨البقرة ) ( حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى ( نصبا على االختصاص كما قرىء ) واجلار ذا القرىب 

  تنبيها على عظم حقه ألنه اجتمع فيه موجبان اجلوار والقرابة
تفسريه قال الواحدي اجلنب نعت على وزن فعل وأصله من اجلنابة النوع الثامن قوله وَالَْجارِ الُْجُنبِ وقد ذكرنا 

ضد القرابة وهو البعيد يقال رجل جنب إذا كان غريبا متباعداً عن أهله ورجل أجنيب وهو البعيد منك يف القرابة 
ما عن اآلخر ومنه أي بعدين واجلانبان الناحيتان لبعد كل واحد منه)  ٣٥إبراهيم ( وقال تعاىل وَاْجُنبْنِى َوبَنِى َّ 

اجلنابة من اجلماع لتباعده عن الطهارة وعن حضور املساجد للصالة ما مل يغتسل ومنه أيضا اجلنبان لبعد كل واحد 
منهما عن اآلخر وروى املفضل عن عاصم وَالَْجارِ الُْجُنبِ بفتح اجليم وسكون النون وهو حيتمل معنيني أحدمها أنه 

تقدير واجلار ذي اجلنب فحذف املضاف ألن املعىن مفهوم واآلخر أن يكون وصفا يريد باجلنب الناحية ويكون ال
  على سبيل املبالغة كما يقال فالن كرم وجود

النوع التاسع قوله وَالصَّاِحبِ بِاجلَْنبِ وهو الذي صحبك بأن حصل جبنبك إما رفيقا يف سفر وإما جارا مالصقا وإما 
 جنبك يف جملس أو مسجد أو غري ذلك من أدىن صحبة التأمت بينك وبينه شريكا يف تعلم أو حرفة وإما قاعدا إىل

فعليك أن ترعى ذلك احلق وال تنساه وجتعله ذريعة إىل االحسان قيل الصاحب اجلنب املرأة فاهنا تكون معك 
  وتضجع إىل جنبك

  النوع العاشر قوله َواْبنِ السَّبِيلِ وهو املسافر الذي انقطع عن بلده وقيل الضيف
  النوع احلادي عشر قوله َوَما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم

) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن االحسان إىل املماليك طاعة عظيمة روى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن النيب 
  قال

وال من ابتاع شيئا من اخلدم فلم توافق شيمته شيمته فليبع وليشتر حىت توافق شيمته شيمته فان للناس شيما ( 
وروي أنه كان ) الصالة وما ملكت أميانكم ( وروي أنه عليه الصالة والسالم كان آخر كالمه ) تعذبوا عباد اهللا 

رجل باملدينة يضرب عبده فيقول العبد أعوذ باهللا ويستمعه الرسول عليه السالم والسيد كان يزيده ضربا فطلع 
إن اهللا ) ( صلى اهللا عليه وسلم (  فتركه فقال رسول اهللا فقال أعوذ برسول اهللا) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

والذي نفس حممد ( قال يا رسول اهللا فانه حر لوجه اهللا فقال النيب عليه الصالة والسالم ) كان أحق أن جيار عائذه 
  )بيده لو مل تقلها لدافع وجهك سفع النار 

ال طاقة هلم به وثانيها أن ال يؤذيهم بالكالم اخلشن بل واعلم أن االحسان اليهم من وجوه أحدها أن ال يكلفهم ما 



يعاشرهم معاشرة حسنة وثالثها أن يعطيهم من الطعام والكسوة ما حيتاجون اليه وكانوا يف اجلاهلية يسيئون إىل 
اململوك فيكلفون االماء البغاء وهو الكسب بفروجهن وبضوعهن وقال بعضهم كل حيوان فهو مملوك واالحسان 

  كل مبا يليق به طاعة عظيمةإىل ال
على اليد ما ( واعلم أن ذكر اليمني تأكيد وهو كما يقال مشت رجلك وأخذت يدك قال عليه الصالة والسالم 

وملا ذكر تعاىل هذه األصناف قال إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ َمن )  ٧١يس ( وقال تعاىل ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا أَنْعاماً ) أخذت 
ْختَاالً فَُخوراً واملختال ذو اخليالء والكرب قال ابن عباس يريد باملختال العظيم يف نفسه الذي ال يقوم حبقوق كَانَ ُم

آل عمران ( أحد قال الزجاج وإمنا ذكر االختيال ههنا وذكرنا اشتقاق هذه اللفظة عند قوله َوالْخَْيلِ الُْمَسوََّمةِ  
يعدد مناقبه كربا وتطاوال قال ابن عباس هو الذي يفخر على عباد اهللا ومعىن الفخر التطاول والفخور الذي )  ١٤

مبا أعطاه اهللا من أنواع نعمه وإمنا خص اهللا تعاىل هذين الوصفني بالذم يف هذا املوضع ألن املختال هو املتكرب وكل 
اية هذه احلقوق ألجل من كان متكربا فانه قلما يقوم برعاية احلقوق مث أضاف اليه ذم الفخور لئال يقدم على رع

  الرياء والسمعة بل حملض أمر اهللا تعاىل
  كَاِفرِيَن َعذَاباً مُّهِيناًالَِّذيَن يَْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاسَ بِالُْبْخلِ وََيكُْتُمونَ َمآ َءاَتاُهُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه َوأَْعَتْدَنا ِللْ

  وفيه مسائل
بِالُْبْخلِ بفتح الباء واخلاء ويف احلديد مثله وهي لغة االنصار والباقون بِالُْبْخلِ بضم  املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي

  الباء واخلاء وهي اللغة العالية
املسألة الثانية الذين يبخلون بدل من قوله َمن كَانَ ُمْخَتاالً فَخُوراً واملعىن ان اهللا ال حيب من كان خمتاال فخورا وال 

نصب على الذم وجيوز أن يكون رفعا على الذم وجيوز أن يكون مبتدأ خربه حمذوف كأنه  حيب الذين يبخلون أو
  قيل الذين يبخلون ويفعلون ويصنعون أحقاء بكل مالمة

املسألة الثالثة قال الواحدي البخل فيه أربع اللغات البخل مثل القفل والبخل مثل الكرم والبخل مثل الفقر والبخل 
  يف كالم العرب عبارة عن منع االحسان ويف الشريعة منع الواجب بضمتني ذكره املربد وهو

املسألة الرابعة قال ابن عباس اهنم اليهود خبلوا أن يعترفوا مبا عرفوا من نعت حممد عليه الصالة والسالم وصفته يف 
( من العلم مبا يف كتاهبم من صفة حممد  التوراة وأمروا قومهم أيضا بالكتمان وََيكُْتُمونَ َما ءاَتاُهُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه يعين

َوأَْعَتْدَنا يف اآلخرة لليهود َعذَاباً مُّهِيناً واحتج من نصر هذا القول بأن ذكر الكافر يف آخر ) صلى اهللا عليه وسلم 
يت أوجب اآلية يدل على أن املراد بأوهلا الكافر وقال آخرون املراد منه البخل باملال ألنه تعاىل ذكره عقيب اآلية ال
 ِذى الْقُرَْبى فيها رعاية حقوق الناس باملال فانه قال وَبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً وَبِِذى الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكنيِ وَالَْجارِ

إمنا يكون باملال مث ومعلوم أن االحسان إىل هؤالء )  ٣٦النساء ( َوالَْجارِ الُْجُنبِ َوالصَّاِحبِ بِاجلَْنبِ َواْبنِ السَّبِيلِ 
مث عطف عليه الَِّذيَن )  ٣٦النساء ( ذم املعرضني عن هذا االحسان فقال إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ َمن كَانَ ُمْختَاالً فَخُوراً 

  الَيْبَخلُونَ وََيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ فوجب أن يكون هذا البخل خبال متعلقا مبا قبله وما ذاك إال البخل بامل
والقول الثالث أنه عام يف البخل بالعلم والدين ويف البخل باملال ألن اللفظ عام والكل مذموم فوجب كون اللفظ 

  متناوال للكل
املسألة اخلامسة أنه تعاىل ذكر يف هذه اآلية من األحوال املذمومة ثالثا أوهلا كون االنسان خبيال وهو املراد بقوله 

يها كوهنم آمرين لغريهم بالبخل وهذا هو النهاية يف حب البخل وهو املراد بقوله وََيأُْمُرونَ النَّاَس الَِّذيَن يَْبَخلُونَ وثان
 بِالُْبْخلِ وثالثها قوله َوَيكُْتُمونَ َما ءاَتاُهُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه فيومهون الفقر مع الغىن واالعسار مع اليسار والعجز مع



على وجه يوجب الكفر مثل أن يظهر الشكاية عن اهللا تعاىل وال يرضى بالقضاء  االمكان مث إن هذا الكتمان قد يقع
والقدر وهذا ينتهي إىل حد الكفر فلذلك قال َوأَْعَتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َعذَاباً مُّهِيناً ومن قال اآلية خمصوصة باليهود فكالمه 

يضاً أن يكون املراد من هذا الكافر من يكون يف هذا املوضع ظاهر ألن من كتم الدين والنبوة فهو كافر وميكن أ
  كافرا بالنعمة ال من يكون كافرا بالدين والشرع

  الشَّْيطَانُ لَُه قَرِيناً فََسآَء ِقرِيناًَوالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم رِئَآَء النَّاسِ َوالَ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَ بِالَْيْومِ االٌّ ِخرِ َوَمن َيكُنِ 
  وفيه مسائل

املسألة األوىل إن شئت عطفت الَِّذيَن يف هذه اآلية على الَِّذيَن يف اآلية اليت قبلها وإن شئت جعلته يف موضع خفض 
  عطفا على قوله ِللْكَاِفرِيَن َعذَاباً مُّهِيناً

  املسألة الثانية قال الواحدي نزلت يف املنافقني وهو الوجه لذكر الرئاء وهو ضرب من النفاق
واألوىل أن يقال إنه تعاىل ملا أمر ) صلى اهللا عليه وسلم ( قيل نزلت يف مشركي مكة املنفقني على عداوة الرسول و

باالحسان إىل أرباب احلاجات بني أن من ال يفعل ذلك قسمان فاألول هو البخيل الذي ال يقدم على إنفاق املال 
والثاين الذين ينفقون أمواهلم )  ٣٧النساء ( َوَيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ البتة وهم املذمومون يف قوله الَِّذيَن َيْبَخلُونَ 

لكن ال لغرض الطاعة بل لغرض الرياء والسمعة فهذه الفرقة أيضا مذمومة ومىت بطل القول هبذين القسمني مل يبق 
  إال القسم األول وهو إنفاق األموال لغرض االحسان

ْيطَانُ لَُه قَرِيناً فََساء ِقرِيناً واملعىن أن الشيطان قرين ألصحاب هذه األفعال كقوله َوَمن مث قال تعاىل َوَمن َيكُنِ الشَّ
وبني تعاىل أنه بئس القرين إذ كان يضله عن )  ٣٦الزخرف ( َيْعُش َعن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُنقَّيْض لَُه َشْيطَاناً فَُهَو لَُه قَرِيٌن 

و كقوله َوِمَن النَّاسِ َمن ُيجَاِدلُ ِفى اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَّبُِع كُلَّ َشْيطَاٍن مَّرِيٍد كُِتبَ دار النعيم ويورده نار السعري وه
  ) ٤ ٣احلج ( َعلَْيِه أَنَُّه َمن َتَوالَُّه فَأَنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه إِلَى َعذَابِ السَِّعريِ 

  االميانمث انه تعاىل عريهم وبني سوء اختيارهم يف ترك 
  هِم َعِليماًَوَماذَا َعلَْيهِْم لَْو َءاَمُنواْ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ َوأَنفَقُواْ ِممَّا َرَزقَُهُم اللَُّه َوكَانَ اللَُّه بِ

  وفيه مسائل
كون املعىن وأي امسا واحدا في) ماذا ( املسألة األوىل قوله َوَماذَا َعلَْيهِْم استفهام مبعىن االنكار وجيوز أن يكون 

وحدها امسا ويكون املعىن وما الذي عليهم لو ) ما ( يف معىن الذي ويكون ) ذا ( الشيء عليهم وجيوز أن يكون 
  آمنوا

املسألة الثانية احتج القائلون بأن االميان يصح على سبيل التقليد هبذه اآلية فقالوا إن قوله تعاىل َوَماذَا َعلَْيهِْم لَوْ 
بأن االتيان باالميان يف غاية السهولة ولو كان االستدالل معتربا لكان يف غاية الصعوبة فانا نرى  ءاَمُنواْ مشعر

  املستدلني تفرغ أعمارهم وال يتم استدالهلم فدل هذا على أن التقليد كاف
  بحث غوراأجاب املتكلمون بأن الصعوبة يف التفاصيل فأما الدالئل على سبيل اجلملة فهي سهلة واعلم أن يف هذا ال

املسألة الثالثة احتج مجهور املعتزلة هبذه اآلية وضربوا له أمثلة قال اجلبائي ولو كانوا غري قادرين مل جيز أن يقول اهللا 
ذلك كما ال يقال ملن هو يف النار معذب ماذا عليهم لو خرجوا منها وصاروا إىل اجلنة وكما ال يقال للجائع الذي 

ه لو أكل وقال الكعيب ال جيوز أن حيدث فيه الكفر مث يقول ماذا عليه لو آمن كما ال ال يقدر على الطعام ماذا علي
يقال ملن أمرضه ماذا عليه لو كان صحيحا وال يقال للمرأة ماذا عليها لو كانت رجال وللقبيح ماذا عليه لو كان 

ما يقال إنه وإن قبح من غريه لكنه  مجيال وكما ال حيسن هذا القول من العاقل كذا ال حيسن من اهللا تعاىل فبطل هبذا



حيسن منه ألن امللك ملكه وقال القاضي عبد اجلبار إنه ال جيوز أن يأمر العاقل وكيله بالتصرف يف الضيعة وحيبسه 
  من حيث ال يتمكن من

أن مفارقة احلبس مث يقول له ماذا عليك لو تصرفت يف الضيعة وإذا كان من يذكر مثل هذا الكالم سفيها دل على 
  ذلك غري جائز على اهللا تعاىل فهذا مجلة ما ذكروه من األمثلة

واعلم أن التمسك بطريقة املدح والذم والثواب والعقاب قد كثر للمعتزلة ومعارضتهم مبسأليت العلم والداعي قد 
  كثرت فال حاجة إىل االعادة

منا يكون باطنا غري ظاهر فبني تعاىل أنه عليم ببواطن مث قال تعاىل َوكَانَ اللَُّه َعِليماً واملعىن أن القصد إىل الرئاء إ
األمور كما هو عليم بظواهرها فان االنسان مىت اعتقد ذلك صار ذلك كالرادع له عن القبائح من أفعال القلوب 

  مثل داعية النفاق والرياء والسمعة
  ِعفَْها َوُيْؤِت ِمن لَُّدْنُه أَْجراً َعِظيماًإِنَّ اللََّه الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َوإِن َتُك َحَسَنةً  ُيَضا

النساء ( َزقَُهُم اللَُّه اعلم أن تعلق هذه اآلية هو بقوله تعاىل َوَماذَا َعلَْيهِْم لَْو ءاَمنُواْ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ َوأَنفَقُواْ ِممَّا َر
  ن تك حسنة يضاعفها فرغب بذلك يف االميان والطاعةفكأنه قال فان اهللا ال يظلم من هذه حاله مثقال ذرة وإ)  ٣٩

  واعلم أن هذه اآلية مشتملة على الوعد بأمور ثالثة األول قوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  وفيه مسائل
يده يف التراب مث املسألة األوىل الذرة النملة احلمراء الصغرية يف قول أهل اللغة وروي عن ابن عباس أنه أدخل 

رفعها مث نفخ فيها مث قال كل واحد من هذه األشياء ذرة و ِمثْقَالَ مفعال من الثقل يقال هذا على مثقال هذا أي 
  وزن هذا ومعىن ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  أي ما يكون وزنه وزن الذرة

على أصغر ما يتعارفه الناس يدل عليه  واعلم أن املراد من اآلية أنه تعاىل ال يظلم قليال وال كثرياً ولكن الكالم خرج
  ) ٤٤يونس ( قوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيظِْلُم النَّاَس شَْيئًا 

املسألة الثانية قالت املعتزلة دلت هذه اآلية على أنه تعاىل ليس خالقا ألعمال العباد ألن من مجلة تلك األعمال ظلم 
عاىل لكان الظامل هو اهللا وأيضاً لو خلق الظلم يف الظامل وال قدرة بعضهم بعضا فلو كان موجد ذلك الظلم هو اهللا ت

لذلك الظامل على حتصيل ذلك الظلم عند عدمه وال على دفعه بعد وجوده مث إنه تعاىل يقول ملن هذا شأنه وصفته مل 
  ظلمت مث يعاقبه عليه كان هذا حمض الظلم واآلية دالة على كونه تعاىل منزها عن الظلم

املعارضة بالعلم والداعي على ما سبق مراراً ال حد هلا وقد ذكرنا أن استدالالت هؤالء املعتزلة وإن واجلواب 
كثرت وعظمت إال أهنا ترجع إىل حرف واحد وهو التمسك باملدح والذم والثواب والعقاب والسؤال على هذا 

  دنا عليهم هذا السؤالاحلرف معني وهو املعارضة بالعلم والداعي فكلما أعادوا ذلك االستدالل أع

املسألة الثالثة قالت املعتزلة اآلية تدل على أنه قادر على الظلم ألنه متدح بتركه ومن متدح بترك فعل قبيح مل يصح 
منه ذلك التمدح إال إذا كان هو قادرا عليه أال ترى أن الزمن ال يصح منه أن يتمدح بأنه ال يذهب يف الليايل إىل 

  السرقة
عاىل متدح بأنه ال تأخذه سنة وال نوم ومل يلزم أن يصح ذلك عليه ومتدح بأنه ال تدركه األبصار ومل واجلواب أنه ت

  يدل ذلك عند املعتزلة على أنه يصح أن تدركه األبصار
ه املسألة الرابعة قالت املعتزلة اآلية دالة على أن العبد يستحق الثواب على طاعته وأنه تعاىل لو مل يثبه لكان ظاملا ألن
تعاىل بني يف هذه اآلية أنه لو مل يثبهم على أعماهلم لكان قد ظلمهم وهذا ال يصح إال إذا كانوا مستحقني للثواب 



  على أعماهلم
واجلواب أنه تعاىل وعدهم بالثواب على تلك األفعال فلو مل يثبهم عليها لكان ذلك يف صورة ظلم فلهذا أطلق عليه 

حمال من اهللا أن الظلم مستلزم للجهل واحلاجة عندكم ومها حماالن على اهللا  اسم الظلم والذي يدل على أن الظلم
ومستلزم احملال حمال واحملال غري مقدور وأيضاً الظلم عبارة عن التصرف يف ملك الغري واحلق سبحانه ال يتصرف 

كانت لوازمه صحيحة فلو إال يف ملك نفسه فيمتنع كونه ظاملا وأيضاً الظامل ال يكون إهلا والشيء ال يصح إال إذا 
صح منه الظلم لكان زوال إهليته صحيحاً ولو كان كذلك لكانت إهليته جائزة الزوال وحينئذ حيتاج يف حصول 

  صفة االهلية له إىل خمصص وفاعل وذلك على اهللا حمال
نة وقال أصحابنا هذا املسألة اخلامسة قالت املعتزلة إن عقاب قطرة من اخلمر يزيل ثواب االميان والطاعة مدة مائة س

باطل ألنا نعلم بالضرورة أن ثواب كل تلك الطاعات العظيمة تلك السنن املتطاولة أزيد من عقاب شرب هذه 
  القطرة فاسقاط ذلك الثواب العظيم بعقاب هذا القدر من املعصية ظلم وإنه منفي هبذه اآلية

لة الطاعات وال ينحبط من ذلك العقاب شيء وقال املسألة السادسة قال اجلبائي إن عقاب الكبرية حيبط ثواب مج
ابنه أبو هاشم بل ينحبط واعلم أن هذا املشروع صار حجة قوية ألصحابنا يف بطالن القول باالحباط فانا نقول لو 
احنبط ذلك الثواب لكان إما أن حيبط مثله من العقاب أوال حيبط والقسمان باطالن فالقول باالحباط باطل إمنا قلنا 

ال جيوز احنباط كل واحد منهما باآلخر ألنه إذا كان سبب عدم كل واحد منهما وجود اآلخر فلو حصل  إنه
العدمان معا حلصل الوجدان معا ضرورة أن العلة ال بد وأن تكون حاصلة مع املعلول وذلك حمال وإمنا قلنا إنه ال 

ن تلك الطاعات مل ينتفع العبد هبا ألبتة ال يف جلب جيوز احنباط الطاعة باملعصية مع أن املعصية ال تنحبط بالطاعة أل
ثواب وال يف دفع عقاب وذلك ظلم وهو ينايف قوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  وملا بطل القسمان ثبت القول 

  بفساد االحباط على ما تقوله املعتزلة
املؤمنني خيرجون من النار إىل اجلنة فقالوا ال شك أن ثواب االميان املسألة السابعة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن 

واملداومة على التوحيد واالقرار بأنه هو املوصول بصفات اجلالل واالكرام واملواظبة على وضع اجلبني على تراب 
  العبودية مائة سنة أعظم ثوابا من عقاب شرب اجلرعة من اخلمر

وأسقط عنه قدر عقاب هذا املعصية من ذلك الثواب العظيم فضل له من فاذا حضر هذا الشارب يوم القيامة 
الثواب قدر عظيم فاذا أدخل النار بسبب ذلك القدر من العقاب فلو بقي هناك لكان ذلك ظلما وهو باطل فوجب 

  القطع بأنه خيرج إىل اجلنة
  النوع الثاين من األمور اليت اشتملت عليها هذه اآلية

  ُك َحَسَنةً  ُيَضاِعفَْها وفيه مسائلقوله تعاىل َوإِن َت
التامة واملعىن وإن حدثت حسنة أو وقعت ) كان ( املسألة األوىل قرأ نافع وابن كثري َحَسَنةٌ  بالرفع على تقديره 

الناقصة والتقدير وإن تك زنة الذرة حسنة وقرأ ابن كثري وابن عامر ) كان ( حسنة والباقون بالنصب على تقدير 
  ا بالتشديد من غري ألف من التضعيف والباقون ُيَضاِعفَْها باأللف والتخفيف من املضاعفةُيَضاِعفَْه

سقطت الضمة للجزم وسقطت الواو لسكوهنا ) تكون ( وأصله ) كان يكون ( املسألة الثانية تك أصله من 
وف اللني إذا وقعت مث حذفوا النون أيضا ألهنا ساكنة وهي تشبه حروف اللني وحر) تكن ( وسكون النون فصار 

طرفا سقطت للجزم كقولك مل أدر أي ال أدري وجاء القرآن باحلذف واالثبات أما احلذف فههنا وأما االثبات 
  ) ١٣٥النساء ( فكقوله إِن َيكُْن غَنِّياً أَْو فَقَرياً 



أنه ال يبخسهم حقهم أصال وبني هبذه اآلية أن اهللا  املسألة الثالثة ان اهللا تعاىل بني بقوله إِنَّ اللََّه الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ 
  تعاىل يزيدهم على استحقاقهم

واعلم أن املراد من هذه املضاعفة ليس هو املضاعفة يف املدة ألن مدة الثواب غري متناهية وتضعيف غري املتناهي 
من الثواب فيجعله عشرين حمال بل املراد أنه تعاىل يضعفه حبسب املقدار مثال يستحق على طاعته عشرة أجزاء 

جزءاً أو ثالثني جزءاً أو أزيد روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال يؤتى بالعبد يوم القيامة وينادي مناد على 
رؤوس األولني واآلخرين هذا فالن ابن فالن من كان له عليه حق فليأت إىل حقه مث يقال له أعط هؤالء حقوقهم 

بت الدنيا فيقول اهللا ملالئكته انظروا يف أعماله الصاحلة فأعطوهم منها فان بقي مثقال فيقول يا رب من أين وقد ذه
ذرة من حسنة ضعفها اهللا تعاىل لعبده وأدخله اجلنة بفضله ورمحته مصداق ذلك يف كتاب اهللا تعاىل َوإِن َتكُ َحَسَنةً  

هذا أحب إىل العلماء مما لو قال يف احلسنة الواحدة مائة ألف ُيَضاِعفَْها وقال احلسن قوله َوإِن َتُك َحَسَنةً  ُيَضاِعفَْها 
حسنة ألن ذلك الكالم يكون مقداره إهنا خري من ألف شهر وقال أبو عثمان النهدي بلغين عن أيب هريرة أنه قال 

فألفيته إن اهللا ليعطي عبده املؤمن باحلسنة الواحدة ألف ألف حسنة فقدر اهللا أن ذهبت إىل مكة حاجاً أو معتمرا 
فقلت بلغين عنك أنك تقول إن اهللا يعطي عبده املؤمن باحلسنة الواحدة ألف ألف حسنة قال أبو هريرة مل أقل ذلك 
  ولكن قلت إن احلسنة تضاعف بألفي ألف ضعف مث تال هذه اآلية وقال إذا قال اهللا أَجْراً َعِظيماً فمن يقدر قدره

  آلية عليها قوله تعاىل َويُْؤِت ِمن لَُّدْنهُ أَجْراً َعِظيماً وفيه مسألتانالنوع الثالث من األمور اليت اشتملت هذه ا

أكثر متكينا يقول الرجل عندي مال إذا كان ماله ببلد آخر وال ) لدن ( إال أن ) عند ( املسألة األوىل لدن مبعىن 
  يقال لدي مال وال لدين إال ما كان حاضرا

فرق بني هذا وبني قوله َوإِن َتكُ َحَسَنةً  ُيَضاِعفَْها والذي خيظر ببايل والعلم عند املسألة الثانية اعلم أنه ال بد من ال
اهللا أن ذلك التضعيف يكون من جنس ذلك الثواب وأما هذا األجر العظيم فال يكون من جنس ذلك الثواب 

ظيم الذي يؤتيه من لدنه والظاهر أن ذلك التضعيف يكون من جنس اللذات املوعد هبا يف اجلنة وأما هذا األجر الع
فهو اللذة احلاصلة عند الرؤية وعند االستغراق يف احملبة واملعرفة وإمنا خص هذا النوع بقوله ِمن لَُّدْنُه ألن هذا النوع 

من الغبطة والسعادة والبهجة والكمال ال ينال باألعمال اجلسدانية بل إمنا ينال مبا يودع اهللا يف جوهر النفس 
شراق والصفاء والنور وباجلملة فذلك التضعيف إشارة إىل السعادة اجلسمانية وهذا األجر العظيم القدسية من اال

  إشارة إىل السعادة الروحانية
الرَّسُولَ لَوْ  ُرواْ َوَعصَُواْفَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أمَّةٍ  بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهاُؤال ِء َشهِيداً َيْومَِئٍذ َيَودُّ الَِّذيَن كَفَ

  ُتَسوَّى بِهُِم األرض َوالَ َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثاً
وجه النظم هو أنه تعاىل بني أن يف اآلخرة ال جيري على أحد ظلم وأنه تعاىل جيازي احملسن على إحسانه ويزيده على 

حلجة على اخللق لتكون احلجة قدر حقه فبني تعاىل يف هذه اآلية أن ذلك جيري بشهادة الرسل الذين جعلهم اهللا ا
على املسىء أبلغ والتبكيت له أعظم وحسرته أشد ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم 
َوإِن  ويكون هذا وعيداً للكفار الذين قال اهللا فيهم إِنَّ اللََّه الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  ووعداً للمطيعني الذين قال اهللا فيهم

  وفيه مسائل)  ٤٠النساء ( َحَسَنةً  ُيَضاِعفَْها  َتُك
قال فقلت يا رسول اهللا ) إقرأ القرآن علي ( قال البن مسعود ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل روي أن النيب 

ذه قال ابن مسعود فافتتحت سورة النساء فلما انتهيت إىل ه) أحب أن أمسعه من غريي ( أنت الذي علمتنيه فقال 
( قال ابن مسعود فأمسكت عن القراءة وذكر السدي أن أمة حممد ) صلى اهللا عليه وسلم ( اآلية بكى الرسول 



يشهد ألمته بالتصديق فلهذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( يشهدون للرسل بالبالغ والرسول ) صلى اهللا عليه وسلم 
وحكي عن )  ١٤٣البقرة ( َعلَى النَّاسِ َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيًدا قال َجَعلَْناكُمْ أُمَّةً  َوَسطًا لَّتكُونُواْ شَُهَداء 

  ) ١١٧املائدة ( عيسى عليه السالم أنه قال َوكُنُت َعلَْيهِمْ َشهِيداً مَّا ُدْمُت ِفيهِْم 
وإذا فعل فالن  املسألة الثانية من عادة العرب أهنم يقولون يف الشيء الذي يتوقعونه كيف بك إذا كان كذا وكذا

كذا وإذا جاء وقت كذا فمعىن هذا الكالم كيف ترون يوم القيامة إذا استشهد اهللا على كل امة برسوهلا 
واستشهدك على هؤالء يعين قومه املخاطبني بالقرآن الذين شاهدهم وعرف أحواهلم مث إن أهل كل عصر يشهدون 

  )وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ( سى عليه السالم على غريهم ممن شاهدوا أحواهلم وعلى هذا الوجه قال عي

الَ َيكُْتُمونَ اللَّهَ مث انه تعاىل وصف ذلك اليوم فقال َيْوَمِئذٍ َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَعَصُواْ الرَُّسولَ لَْو ُتسَوَّى بِهُِم االْْرُض َو
  َحِديثاً وفيه مسائل

َوَعصَُواْ الرَّسُولَ يقتضي كون عصيان الرسول مغايرا للكفر ألن عطف الشيء على  املسألة األوىل قوله الَِّذيَن كَفَُرواْ
نفسه غري جائز فوجب محل عصيان الرسول على املعاصي املغايرة للكفر إذا ثبت هذا فنقول اآلية دالة على أن 

يضا على تلك املعاصي ألنه لو الكفار خماطبون بفروع اإلسالم وأهنم كما يعاقبون يوم القيامة على الكفر فيعاقبون أ
  مل يكن لتلك املعصية أثر يف هذا املعىن ملا كان يف ذكر معصيتهم يف هذا املوضع أثر

املسألة الثانية قرأ ابن كثري وعاصم وأبو عمرو ُتَسوَّى مضمومة التاء خفيفة السني على ما مل يسم فاعله وقرأ نافع 
سني مبعىن تتسوى فأدغم التاء يف السني لقرهبا منها وال يكره اجتماع وابن عامر ُتسَوَّى مفتوحة التاء مشددة ال

)  ٢٤يونس ( وَازَّيََّنْت )  ٤٧النمل ( التشديدين يف هذه القراءة ألن هلا نظائر يف التنزيل كقوله اطَّيَّْرَنا بَِك 
زة والكسائي لَْو ُتَسوَّى ويف هذه القراءة اتساع وهو إسناد الفعل إىل األرض وقرأ مح)  ٢٦األنعام ( ويذكرون 

  مفتوحة التاء والسني خفيفة حذفا التاء الىت أدغمها نافع ألهنا كما اعتلت باالدغام اعتلت باحلذف
املسألة الثالثة ذكروا يف تفسري قوله لَْو ُتسَوَّى بِهِمُ االْْرُض وجوها األول لو يدفنون فتسوى هبم األرض كما تسوى 

م مل يبعثوا وأهنم كانوا واألرض سواء الثالث تصري البهائم ترابا فيودون حاهلا كقوله الْكَاِفرُ باملوتى والثاين يودون أهن
  ) ٤٠النبأ ( َيالَْيَتنِى كُنُت تُراباً 

املسألة الرابعة قوله َوالَ َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثاً فيه ألهل التأويل طريقان األول أن هذا متصل مبا قبله والثاين أنه كالم 
مبتدأ فاذا جعلناه متصال احتمل وجهني أحدمها ما قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما يودون لو تنطبق عليهم األرض 

وال كفروا به وال نافقوا وعلى هذا القول الكتمان عائد إىل ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومل يكونوا كتموا أمر حممد 
 أن املشركني ملا رأوا يوم القيامة أن اهللا تعاىل يغفر ألهل اإلسالم الثاين) صلى اهللا عليه وسلم ( كتموا من أمر حممد 

وال يغفر شركا قالوا تعالوا فلنجحد فيقولون واهللا ربنا ما كنا مشركني وجاء أن يغفر اهللا هلم فحينئذ خيتم على 
   يكتموا اهللا حديثاأفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم مبا كانوا يعملون فهنالك يودون أهنم كانوا ترابا ومل

  الطريق الثاين يف التأويل أن هذا الكالم مستأنف فان ما عملوه ظاهر عند اهللا فكيف يقدرون على كتمانه
  ) ٢٣األنعام ( املسألة اخلامسة فان قيل كيف اجلمع بني هذه اآلية وبني قوله َواللَِّه َرّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني 

طه ( واطن القيامة كثرية فموطن ال يتكلمون فيه وهو قوله فَالَ َتْسَمُع إِالَّ َهْمساً واجلواب من وجوه األول أن م
وقوهلم َواللَِّه رَّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِِكنيَ )  ٢٨النحل ( وموطن يتكلمون فيه كقوله َما كُنَّا َنْعَملُ ِمن ُسوء )  ١٠٨

ويسألون الرجعة وهو قوهلم فَقَالُواْ يالَْيَتَنا ُنَردُّ َوالَ  فيكذبون يف مواطن ويف مواطن يعترفون على أنفسهم بالكفر



وآخر تلك املواطن أن خيتم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهم )  ٢٧األنعام ( ُنكَذَّب بِئَايَاِت َرّبَنا 
  فنعوذ باهللا من خزي ذلك اليوم الثاين أن هذا الكتمان غري واقع بل هو داخل

ى ما بينا الثالث أهنم مل يقصدوا الكتمان وإمنا أخربوا على حسب ما تومهوا وتقديره واهللا ما كنا يف التمين عل
مشركني عند أنفسنا بل مصيبني يف ظنوننا حىت حتققنا اآلن وسيجيء الكالم يف هذه املسألة يف سورة األنعام إن شاء 

  اهللا تعاىل
  النوع العاشر من التكاليف املذكورة يف هذه السورة

باً إِالَّ َعابِرِى سَبِيلٍ َحتَّى تَْغَتِسلُواْ َياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ َتقَْرُبواْ الصَّلَواةَ  َوأَنُتْم ُسكَاَرى حَتَّى َتْعلَُمواْ َما َتقُولُونَ َوالَ ُجُن
ِط أَْو لَاَمسُْتُم النَِّسآَء فَلَْم َتجُِدواْ َمآًء فََتَيمَُّمواْ َصِعيداً طَيِّباً َوإِنْ كُنُتم مَّْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجآَء أََحٌد مِّْنكُْم مِّن الْغَآِئ
  فَاْمَسحُواْ بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدَِيكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعفُّواً غَفُوراً

  يف اآلية مسائل
صنع هلم عبد الرمحن بن عوف املسألة األوىل ذكروا يف سبب النزول وجهني األول أن مجاعة من أفاضل الصحابة 

طعاما وشرابا حني كانت اخلمر مباحة فأكلوا وشربوا فلما ثلموا جاء وقت صالة املغرب فقدموا أحدهم ليصلي هبم 
فقرأ أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد فنزلت هذه اآلية فكانوا ال يشربون يف أوقات الصلوات فاذا صلوا 

 وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون مث نزل حترميها على االطالق يف سورة العشاء شربوها فال يصبحون إال
املائدة وعن عمر رضي اهللا عنه أنه ملا بلغه ذلك قال اللهم إن اخلمر تضر بالعقول واألموال فأنزل فيها أمرك 

حترمي اخلمر كانوا يشربوهنا فصبحهم الوحي بآية املائدة الثاين قال ابن عباس نزلت يف مجاعة من أكابر الصحابة قبل 
  فنهاهم اهللا عنه) صلى اهللا عليه وسلم ( مث يأتون املسجد للصالة مع الرسول 

املسألة الثانية يف لفظ الصالة قوالن أحدمها املراد منه املسجد وهو قول ابن عباس وابن مسعود واحلسن وإليه ذهب 
  الشافعي

ويدل عليه وجهان األول أنه يكون من باب حذف املضاف أي واعلم أن إطالق لفظ الصالة على املسجد حمتمل 
)  ٤٠احلج ( ال تقربوا موضع الصالة وحذف املضاف جماز شائع والثاين قوله لَُّهدَّمْت صَواِمُع َوبَِيٌع َوَصلَواٌت 

  واملراد بالصلوات مواضع الصلوات فثبت أن إطالق لفظ الصالة واملراد به املسجد جائز
  عليه األكثرون أن املراد بالصالة يف هذه اآلية نفس الصالة أي ال تصلوا إذا كنتم سكارىوالقول الثاين و

واعلم أن فائدة اخلالف تظهر يف حكم شرعي وهو أن على التقدير األول يكون املعىن ال تقربوا املسجد وأنتم 
وز للجنب العبور يف املسجد سكارى وال جنبا إال عابري سبيل وعلى هذا الوجه يكون االستثناء داال على أنه جي

  وهو قول الشافعي وأما على القول الثاين فيكون املعىن ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى وال تقربوها

حال كونكم جنباً إال عابري سبيل واملراد بعابر السبيل املسافر فيكون هذا االستثناء دليال على أنه جيوز للجنب 
املاء قال أصحاب الشافعي هذا القول األول أرجح ويدل عليه وجوه األول أنه االقدام على الصالة عند العجز عن 

قال الَ َتقَْرُبواْ الصَّلَواةَ  والقرب والبعد ال يصحان على نفس الصالة على سبيل احلقيقة إمنا يصحان على املسجد 
لتم مل يكن صحيحا ألن من مل يكن الثاين أنا لو محلناه على ما قلنا لكان االستثناء صحيحا أما لو محلناه على ما ق

عابر سبيل وقد عجز عن استعمال املاء بسبب املرض الشديد فانه جيوز له الصالة بالتيمم وإذا كان كذلك كان 
محل اآلية على ذلك أوىل الثالث انا إذا محلنا عابر السبيل على اجلنب املسافر فهذا إن كان واجدا للماء مل جيز له 



بتة فحينئذ حيتاج إىل إضمار هذا االستثناء يف اآلية وإن مل يكن واجدا للماء مل جيز له الصالة إال القرب من الصالة أل
مع التيمم فيفتقر إىل إضمار هذا االستثناء يف اآلية وإن مل يكن واجدا للماء مل جيز له الصالة إال مع التيمم فيفتقر إىل 

ال نفتقر إىل إضمار شيء يف اآلية فكان قولنا أوىل الرابع أن اهللا  إضمار هذا الشرط يف اآلية وأما على ما قلناه فانا
تعاىل ذكر حكم السفر وعدم املاء وجواز التييم بعد هذا فال جيوز محل هذا على حكم مذكور يف آية بعد هذه اآلية 

إِنْ كُنُتم مَّْرَضى ألنه حكم والذي يؤكده أن القراء كلهم استحبوا الوقف عند قوله حَتَّى َتْغَتِسلُواْ مث يستأنف قوله َو
آخر وأما إذا محلنا اآلية على ما ذكرنا مل حنتج فيه إىل هذه االحلاقات فكان ما قلناه أوىل وملن نصر القول الثاين أن 

صالة ألن املسجد يقول إن قوله تعاىل حَتَّى َتْعلَُمواْ َما َتقُولُونَ يدل على أن املراد من قوله الَ َتقَْربُواْ الصَّلَواةَ  نفس ال
ليس فيه قول مشروع مينع السكر منه أما الصالة ففيها أقوال خمصوصة مينع السكر منها فكان محل آلية على هذا 

أوىل وللقائل األول ان جييب بأن الظاهر أن االنسان إمنا يذهب إىل املسجد ألجل الصالة فما خيل بالصالة كان 
  ر هذا املعىنكاملانع من الذهاب إىل املسجد فلهذا ذك

املسألة الثالثة قال الواحدي رمحه اهللا السكارى مجع سكران وكل نعت على فعالن فانه جيمع على فعاىل وفعاىل مثل 
كساىل وكساىل وأصل السكر يف اللغة سد الطريق ومن ذلك سكر البثق وهو سده وسكرت عينه سكرا إذا حتريت 

أي غشيت فليس ينفذ نورها وال تدرك األشياء على حقيقتها )  ١٥احلجر ( َنا ومنه قوله تعاىل إِنََّما ُسكَّرْت أَْبصَاُر
ومن ذلك سكر املاء وهو رده على سننه يف اجلري والسكر من الشراب وهو أن ينقطع عما عليه من النفاذ حال 

ية قوالن الصحو فال ينفذ رأيه على حد نفاذه يف حال صحوه إذا عرفت هذا فنقول يف لفظ السكارى يف هذه اآل
  األول املراد منه السكر من اخلمر وهو نقيض الصحو وهو قول اجلمهور من الصحابة والتابعني

والقول الثاين وهو قول الضحاك وهو أنه ليس املراد منه سكر اخلمر إمنا املراد منه سكر النوم قال ولفظ السكر 
ب املصري إليه أما بيان أن اللفظ حمتمل له فمن يستعمل يف النوم فكان هذا اللفظ حمتمال له والدليل دل عليه فوج

وجهني األول ما ذكرنا أن لفظ السكر يف أصل اللغة عبارة عن سد الطريق وال شك أن عند النوم متتلىء جماري 
الروح من األخبرة الغليظة فتنسد تلك اجملاري هبا وال ينفذ الروح الباصر والسامع إىل ظاهر البدن الثاين قول 

  الفرزدق
  ن السري واالدالج حيسب امنا سقاه الكرى يف كل منزلة مخرام

  واذا ثبت أن اللفظ حمتمل له فنقول الدليل دل عليه وبيانه من وجوه األول أن قوله تعاىل

صالة حال الَ َتقَْربُواْ الصَّلَواةَ  َوأَنُتْم ُسكَاَرى حَتَّى َتْعلَُمواْ َما َتقُولُونَ ظاهره أنه تعاىل هناهم عن القرب من ال
صريورهتم حبيث ال يعلمون ما يقولون وتوجيه التكليف على مثل هذا االنسان ممتنع بالعقل والنقل أما العقل فألن 

رفع القلم عن ( تكليف مثل هذا االنسان يقتضي تكليف ما ال يطاق وأما النقل فهو قوله عليه الصالة والسالم 
وال شك أن هذا السكران يكون مثل ) وعن النائم حىت يستيقظ  ثالث عن الصيب حىت يبلغ وعن اجملنون حىت يفيق

  اجملنون فوجب ارتفاع التكليف عنه
إذا نعس أحدكم وهو يف الصالة فلريقد حىت يذهب عنه النوم فانه إذا ( واحلجة الثانية قوله عليه الصالة والسالم 

  هذا تقرير قول الضحاك) صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه 
واعلم أن الصحيح هو القول األول ويدل عليه وجهان األول أن لفظ السكر حقيقة يف السكر من شرب اخلمر 
واألصل يف الكالم احلقيقة فأما محله على السكر من الشعق أو من الغضب أو من اخلوف أو من النوم فكل ذلك 

وقال وََتَرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهم بُِسكَاَرى )  ١٩ق ( جماز وإمنا يستعمل مقيدا قال تعاىل َوَجاءْت َسكَْرةُ  الَْمْوِت 



الثاين أن مجيع املفسرين اتفقوا على أن هذه اآلية إمنا نزلت يف شرب اخلمر وقد ثبت يف أصول الفقه ان )  ٢احلج ( 
ة فأما قول اآلية إذا نزلت يف واقعة معينة وألجل سبب معني امتنع ان ال يكون ذلك السبب مراداً بتلك اآلي

الضحاك كيف يتناوله النهي حال كونه سكران فنقول وهذا أيضا الزم عليكم ألنه يقال كيف يتناوله النهي وهو 
نائم ال يفهم شيئا مث اجلواب عنه ان املراد من اآلية النهي عن الشرب املؤدي إىل السكر املخل بالفهم حال وجوب 

ة يف حال السكر مع أن املراد منه النهي عن الشرب املوجب الصالة عليهم فخرج اللفظ عن النهي عن الصال
  للسكر يف وقت الصالة وأما احلديث الذي متسك به فذاك ال يدل على أن السكر املذكور يف اآلية هو النوم

بان املسألة الرابعة قال بعضهم هذه اآلية منسوخة بآية املائدة وأقول الذي ميكن ادعاء النسخ فيه أنه يقال هنى عن قر
الصالة حال السكر ممدودا إىل غاية أن يصري حبيث يعلم ما يقول واحلكم املدود إىل غاية يقتضي انتهاء ذلك احلكم 
عند تلك الغاية فهذا يقتضي جواز قربن الصالة مع السكر إذا صار حبيث يعلم ما يقول ومعلوم أن اهللا تعاىل ملا حرم 

بت أن آية املائدة ناسخة لبعض مداللوت هذه اآلية هذا ما خطر ببايل يف اخلمر بآية املائدة فقد رفع هذا اجلواز فث
  تقرير هذا النسخ

واجلواب عنه أنا بينا أن حاصل هذا النهي راجع إىل النهي عن الشرب املوجب للسكر عند القرب من الصالة 
  ثل هذا ال يكون نسخاوختصيص الشيء بالذكر ال يدل على نفي احلكم عما عداه اال على سبيل الظن الضعيف وم

قرىء ُسكَاَرى بفتح السني و ُسكَاَرى على أن يكون مجعا حنو هلكى ) الكشاف ( املسألة اخلامسة قال صاحب 
  وجوعى

دير ال مث قال تعاىل َوالَ جُُنباً إِالَّ عَابِرِى َسبِيلٍ قوله َوالَ ُجنُباً عطف على قوله َوأَنُتْم ُسكَاَرى والواو ههنا للحال والتق
تقربوا الصالة حال ما تكونون سكارى وحال ما تكونون جنبا واجلنب يستوى فيه الواحد واجلمع املذكر واملؤنث 

ألنه اسم جرى جمرى املصدر الذي هو االجناب وقد ذكرنا أن أصل اجلنابة البعد وقيل للذي جيب عليه الغسل 
  جنب ألنه جيتنب الصالة واملسجد وقراءة القرآن حىت

ل إِالَّ َعابِرِى َسبِيلٍ وقد ذكرنا أن فيه قولني أحدمها أن هذا العبور املراد منه العبور يف املسجد الثاين أن يتطهر مث قا
  املراد بقوله إِالَّ َعابِرِى َسبِيلٍ املسافرون وبينا كيفية ترجيح أحدمها على اآلخر

  َتُرونَ الضَّاللَةَ  َوُيرِيُدونَ أَن َتِضلُّواْ السَّبِيلَأَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُواْ َنِصيباً مَِّن الِْكتَابِ َيْش
  اعلم أنه تعاىل ذكر ههنا أصنافا أربعة املرضى واملسافرين والذين جاؤا من الغائط والذين المسوا النساء

  فالقسمان األوالن يلجئان إىل التيمم ومها املرض والسفر
جود املاء وبالتيمم عند عدم املاء وحنن نذكر حكم كل واحد من والقسمان األخريان يوجبان التطهر باملاء عند و

  هذه األقسام
أما السبب األول وهو املرض فاعلم أنه على ثالثة أقسام أحدها أن يكون حبيث لو استعمل املاء ملات كما يف 

ة وثالثها أن ال خياف اجلدري الشديد والقروح العظيمة وثانيها أن ال ميوت باستعمال املاء ولكنه جيد اآلالم العظيم
املوت واآلالم الشديدة لكنه خياف بقاء شني أو عيب على البدن فالفقهاء جوزوا التيمم يف القسمني األولني وما 

جوزوه يف القسم الثالث وزعم احلسن البصري أنه ال جيوز التيمم يف الكل إال عند عدم املاء بدليل أنه شرط جواز 
اء بدليل أنه قال يف آخر اآلية فَلَْم َتجِدُواْ َماء وإذا كان هذا الشرط معتربا يف جواز التيمم للمريض بعدم وجدان امل

التيمم فعند فقدان هذا الشرط وجب أن ال جيوز التيمم وهو أيضا قول ابن عباس وكان يقول لو شاء اهللا البتاله 
اء وليس فيه داللة على منعه من التيمم عند بأشد من ذلك ودليل الفقهاء أنه تعاىل جوز التيمم للمريض إذا مل جيد امل



وجوده مث قد دلت السنة على جوازه ويؤيده ما روي عن بعض الصحابة أنه أصابته جنابة كان به جراحة عظيمة 
فقال قتلوه قتلهم اهللا فدل ) صلى اهللا عليه وسلم ( فسأل بعضهم فأمره باالغتسال فلما اغتسل مات فسمع النيب 

  ذكرناهذلك على جواز ما 
  السبب الثاين السفر واآلية تدل على أن املسافر إذا مل جيد املاء تيمم طال سفره أو قصر هلذه اآلية

السبب الثالث قوله أَْو َجاء أََحٌد مّْنكُْم ّمن الَْغاِئِط والغائط املكان املطمئن من األرض ومجعه الغيطان وكان الرجل 
ض حيجبه عن أعني الناس مث مسي احلدث هبذا االسم تسمية للشيء باسم إذا أراد قضاء احلاجة طلب غائطاً من األر

  مكانه
  السبب الرابع قوله أَوْ لَاَمْسُتُم الّنَساء وفيه مسائل

  املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي لَاَمْسُتُم بغري ألف من اللمس والباقون لَاَمْسُتُم باأللف من املالمسة
ن يف اللمس املذكور ههنا على قولني أحدمها أن املراد به اجلماع وهو قول ابن عباس املسألة الثانية اختلف املفسرو

واحلسن وجماهد وقتادة وقول أيب حنيفة رضي اهللا عنه ألن اللمس باليد ال ينقض الطهارة والثاين أن املراد باللمس 
الشعيب والنخعي وقول الشافعي ههنا التقاء البشرتني سواء كان جبماع أو غريه وهو قول ابن مسعود وابن عمر و

  رضي اهللا عنه
واعلم أن هذا القول أرجح من األول وذلك ألن إحدى القراءتني هي قوله تعاىل أَْو لَاَمْسُتُم الّنَساء واللمس حقيقته 

 املس باليد فأما ختصيصه باجلماع فذاك جماز واألصل محل الكالم على حقيقته وأما القراءة الثانية وهي قوله أَْو
لَاَمسُْتُم فهو مفاعلة من اللمس وذلك ليس حقيقة يف اجلماع أيضاً بل جيب محله على حقيقته أيضاً لئال يقع التناقض 

بني املفهوم من القراءتني املتواترتني واحتج من قال املراد باللمس اجلماع بأن لفظ اللمس واملس وردا يف القرآن 
وقال يف آية الظهار فََتحْرِيُر َرقََبةٍ  ّمن )  ٣٧البقرة ( وُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ مبعىن اجلماع قال تعاىل َوإِن طَلَّقُْتُم

وعن ابن عباس أنه قال إن اهللا حيي كرمي يعف ويكين فعرب عن املباشرة باملالمسة )  ٣اجملادلة ( قَْبلِ أَن َيَتمَاسَّا 
اء أََحٌد ّمْنكُْم ّمن الْغَاِئِط فلو محلنا قوله أَْو لَاَمسُْتُم الّنَساء على وأيضا احلدث نوعان األصغر وهو املراد بقوله أَْو َج

  احلدث األصغر ملا بقي للحدث األكرب ذكر يف اآلية فوجب محله على احلدث األكرب
 واعلم أن كل ما ذكروه عدول عن ظاهر اللفظ بغري دليل فوجب أن ال جيوز وأيضاً فحكم اجلنابة تقدم يف قوله َوالَ

  ُجُنباً فلو محلنا هذه اآلية على اجلنابة لزم التكرار
املسألة الثالثة قال أهل الظاهر إمنا ينتقض وضوء الالمس لظاهر قوله أَْو لَاَمْسُتمُ الّنَساء أما امللموس فال وقال 

  الشافعي رضي اهللا عنه بل ينتقض وضوءمها معا
  فَلَْم َتجِدُواْ َماء وفيه مسائل واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذه األسباب األربعة قال

املسألة األوىل قال الشافعي رضي اهللا عنه إذا دخل وقت الصالة فطلب املاء ومل جيده وتيمم وصلى مث دخل وقت 
الصالة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه ال جيب حجة الشافعي قوله فَلَْم َتجِدُواْ 

  جدان مشعر بسبق الطلب فال بد يف كل مرة من سبق الطلبَماء وعدم الو
 ٧الضحى ( فان قيل قولنا وجد ال يشعر بسبق الطلب بدليل قوله تعاىل وََوَجَدكَ ضَاالًّ فََهَدى َوَوَجَدَك َعاِئالً فَأَغَْنى 

  ْد لَُه َعْزماً فان الطلب على اهللا حمالوقوله َولَْم َنجِ)  ١٠٢األعراف ( وقوله َوَما َوَجْدَنا ِالكْثَرِِهم ّمْن َعْهٍد )  ٨
من بني قومه مبا مل يكن ) صلى اهللا عليه وسلم ( قلنا الطلب وإن كان يف حقه تعاىل حماال إال أنه ملا أخرج حممداً 



الئقا لقومه صار ذلك كأنه طلبه وملا أمر املكلفني بالطاعات مث إهنم قصروا فيها صار كأنه طلب شيئاً مث مل جيده 
  رجت هذه اللفظة يف هذه اآليات على سبيل التأويل من الوجه الذي ذكرناهفخ

املسألة الثانية أمجعوا على أنه لو وجد املاء لكنه حيتاج إليه لعطشه أو عطش حيوان حمترم جاز له التيمم أما إذا وجد 
وبني التيمم قد أوجبه  من املاء ماال يكفيه للوضوء فهل جيب عليه أن جيمع بني استعمال ذلك القدر من املاء

  الشافعي رضي اهللا عنه متمسكا بظاهر لفظ اآلية
  مث قال تعاىل فََتَيمَُّمواْ َصعِيداً طَّيباً ويف مسائل

املسألة األوىل التيمم يف اللغة عبارة عن القصد يقال أممته وتيممته وتأممته أي قصدته وأما على الصعيد فهو فعيل 
  يد وجه األرض ترابا كان أو غريهمبعىن الصاعد قال الزجاج الصع

املسألة الثانية قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه لو فرضنا صخراً ال تراب عليه فضرب املتيمم يده عليه ومسح كان ذلك 
كافياً وقال الشافعي رضي اهللا عنه بل ال بد من تراب يلتصق بيده احتج أبو حنيفة بظاهر هذه اآلية فقال التيمم هو 

د هو ما تصاعد من األرض فقوله فََتَيمَُّمواْ َصعِيداً طَيّباً أي أقصدوا أرضا فوجب أن يكون هذا القدر القصد والصعي
كافيا وأما الشافعي فانه احتج بوجهني األول أن هذه اآلية ههنا مطلقة ولكنها يف سورة املائدة مقيدة وهي قوله 

للتبعيض وهذا ال يتأتى يف الصخر الذي ال تراب عليه فان ) من ( وكلمة  سبحانه فَاْمَسحُواْ بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم ّمْنُه
ال يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت ) الكشاف ( البتداء الغاية قال صاحب ) من ( قيل إن كلمة 

ما ذكره  برأسه من الدهن ومن املاء ومن التراب إال معىن التبعيض مث قال واالذعان للحق أحق من املراء الثاين
الواحدي رمحه اهللا وهو أنه تعاىل أوجب يف هذه اآلية كون الصعيد طيبا واألرض الطيبة هي اليت تنبت بدليل قوله 

فوجب يف اليت ال تنبت أن ال تكون طيبة فكان قوله فََتَيمَُّمواْ )  ٥٨األعراف ( َوالَْبلَدُ الطَّّيُب َيْخُرجُ َنبَاُتُه بِإِذِْن َرّبِه 
طَيّباً أمرا بالتيمم بالتراب فقط وظاهر األمر للوجوب أن قوله َصعِيداً طَّيباً أمر بايقاع التيمم بالصعيد الطيب َصعِيداً 

والصعيد الطيب هو األرض اليت ال سبخة فيها وال شك أن التيمم هبذا التراب جائز باالمجاع فوجب محل الصعيد 
( ص النيب عليه الصالة والسالم التراب هبذه الصفة فقال الطيب عليه رعاية لقاعدة االحتياط ال سيما وقد خص

  )التراب طهور املسلم إذا مل جيد املاء ( وقال ) جعلت يل األرض مسجدا وتراهبا طهورا 
املسألة الثالثة قوله تعاىل فَاْمَسُحواْ بُِوُجوِهكُْم وَأَْيِدَيكُْم حممول عند كثري من املفسرين على الوجه واليدين إىل 

عني وعند أكثر الفقهاء جيب مسح اليدين إىل املرفقني وحجتهم أن اسم اليد يتناول مجلة هذا العضو إىل االبطني الكو
إال أنا أخرجنا املرفقني منه بداللة االمجاع فبقي اللفظ متناوال للباقي مث ختم تعاىل اآلية بقوله إِنَّ اللََّه كَانَ َعفُّواً 

والتيسري ألن من كان من عادته أنه يعفور عن املذنبني فبأن يرخص للعاجزين كان غَفُوراً وهو كناية عن الترخيص 
  أوىل

  َواللَُّه أَْعلَُم بِأَْعدَاِئكُْم َوكَفَى بِاللَِّه َوِلّياً َوكَفَى بِاللَِّه َنِصرياً

م الشرعية قطع ههنا اعلم أنه تعاىل ملا ذكر من أول هذه السورة إىل هذا املوضع أنواعا كثرية من التكاليف واألحكا
ببيان األحكام الشرعية وذكر أحوال أعداء الدين وأقاصيص املتقدمني ألن البقاء يف النوع الواحد من العلم مما يكل 

الطبع ويكدر اخلاطر فأما االنتقال من نوع من العلوم إىل نوع آخر فانه ينشط اخلاطر ويقوى القرحية ويف اآلية 
  مسائل

( لَمْ َتَر معناه أمل ينته علمك إىل هؤالء وقد ذكرنا ما فيه عند قوله أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذى َحاجَّ إِبْراهِيَم املسألة األوىل قوله أَ



  وحاصل الكالم أن العلم اليقيين يشبه الرؤية فيجوز جعل الرؤية استعارة عن مثل هذا العلم)  ٢٥٨البقرة 
م اليهود ويدل عليه وجوه األول أن قوله بعد هذه اآلية ّمَن الَِّذيَن املسألة الثانية الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ه

متعلق هبذه اآلية الثاين روى ابن عباس ان هذه اآلية نزلت يف حربين من أحبار )  ٤١املائدة  ٤٦النساء ( َهاُدواْ 
ان عداوة اليهود كانت أكثر اليهود كانا يأتيان رأس املنافقان عبداهللا بن أيب ورهطه فيثبطوهنم عن اإلسالم الثالث 

  من عداوة النصارى بنص القرآن فكانت إحالة هذا املعىن على اليهود أوىل
املسألة الثالثة مل يقل تعاىل اهنم أوتوا علم الكتاب بل قال أُوُتواْ َنِصيباً ّمَن الْكَِتابِ ألهنم عرفوا من التوراة نبوة موسى 

فأما الذين أسلموا كعبداهللا بن سالم وعرفوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( عليه السالم ومل يعرفوا منها نبوة حممد 
( ابِ األمرين فوصفهم اهللا بأن معهم علم الكتاب فقال قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيداً بَْينِي وََبْيَنكُْم َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْكَت

  واهللا أعلم)  ٤٣الرعد 
أمرين الضالل واالضالل أما الضالل فهو قوله َيْشَتُرونَ الضَّاللَةَ  وفيه وجوه املسألة الرابعة اعلم أنه تعاىل وصفهم ب

األول قال الزجاج يؤثرون تكذيب الرسول عليه الصالة والسالم ليأخذوا الرشا على ذلك وحيصل هلم الرياسة 
له يشترون الضاللة باهلدى وإمنا ذكر ذلك بلفظ االشتراء ألن من اشترى شيئا آثره الثاين ان يف اآلية إضمارا وتأوي

أي يستبدلون الضاللة باهلدى وال إضمار على قول )  ١٦البقرة ( كقوله أُْولَاِئكَ الَِّذيَن اْشَترَُواْ الضَّلَالَةَ  بِالُْهَدى 
الزجاج الثالث املراد هبذه اآلية عوام اليهود فاهنم كانوا يعطون أحبارهم بعض أمواهلم ويطلبون منهم أن ينصروا 

يهودية ويتعصبوا هلا فكانوا جارين جمرى من يشتري مباله الشبهة والضاللة وال إضمار على هذا التأويل أيضا ال
ولكن األوىل أن تكون اآلية نازلة يف علمائهم مث ملا وصفهم تعاىل بالضالل وصفهم بعد ذلك باالضالل فقال 

  ىل إضالل املؤمنني والتلبيس عليهم لكي خيرجوا عن االسالمَوُيرِيُدونَ أَن َتِضلُّواْ السَّبِيلَ يعين أهنم يتوصلون إ
  واعلم انك ال ترى حالة أسوأ وال أقبح ممن مجع بني هذين األمرين أعين الضالل واالضالل

  مث قال تعاىل َواللَُّه أَْعلَُم بِأَْعدَاِئكُْم أي هو سبحانه أعلم بكنه ما يف قلوهبم وصدورهم من العداوة والبغضاء
وىل تعاىل َوكَفَى بِاللَِّه َوِلّياً َوكَفَى بِاللَِّه َنِصرياً واملعىن أنه تعاىل ملا بني شدة عداوهتم للمسلمني بني أن اهللا تعاىل مث قال 

  املسلمني وناصرهم ومن كان اهللا وليا له وناصرا له مل تضره عداوة اخللق ويف اآلية سؤاالت
  رته له فذكر النصري بعد ذكر الويل تكراراالسؤاال األول والية اهللا لعبده عبارة عن نص

  واجلواب ان الويل املتصرف يف الشيء واملتصرف يف الشيء ال جيب أن يكون ناصرا له فزال التكرار
  السؤال الثاين مل مل يقل وكفى باهللا وليا ونصريا وما الفائدة يف تكرير قوله َوكَفَى بِاللَِّه

  يكون أشد تأثريا يف القلب وأكثر مبالغة واجلواب ان التكرار يف مثل هذا املقام
  السؤال الثالث ما فائدة الباء يف قوله َوكَفَى بِاللَِّه َوِليّاً

واجلواب ذكروا وجوها األول لو قيل كفى اهللا كان يتصل الفعل بالفاعل مث ههنا زيدت الباء إيذانا أن الكفاية من 
ة الثاين قال ابن السراج تقدير الكالم كفى اكتفاؤك باهللا وليا وملا اهللا ليست كالكفاية من غريه يف الرتبة وعظم املنزل

دل على االكتفاء ألنه من لفظه كما تقول من كذب كان شرا له أي كان الكذب شراً له ) كفى ( ذكرت 
 واسطة فأضمرته لداللة الفعل عليه الثالث خيطر ببايل أن الباء يف األصل لاللصاق وذلك إمنا حيسن يف املؤثر الذي ال

بينه وبني التأثري ولو قيل كفى اهللا دل ذلك على كونه تعاىل فاعال هلذه الكفاية ولكن ال يدل ذلك على أنه تعاىل 
يفعل بواسطة أو بغري واسطة فاذا ذكرت حرف الباء دل على أنه يفعل بغري واسطة بل هو تعاىل يتكفل بتحصيل 

  ) ١٦ق ( وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن حَْبلِ الَْورِيِد هذا املطلوب ابتداء من غري واسطة أحد كما قال 



َوَراِعَنا لَّياً بِأَلِْسَنتِهِْم َوطَْعناً  مَِّن الَِّذيَن َهادُواْ ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعن مَّوَاِضِعِه َوَيقُولُونَ َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َواْسَمْع غَْيَر ُمْسَمعٍ
رِِهْم فَالَ ُيْؤِمُنونَ ْم قَالُواْ َسِمعَْنا َوأَطَْعَنا َواْسَمْع وَاْنظُْرَنا لَكَانَ خَْيراً لَُّهْم َوأَقَْوَم َولَِكن لََّعَنُهمُ اللَُّه بِكُفِْفى الدِّينِ َولَْو أَنَُّه

  إِالَّ قَِليالً
م كانوا حيرفون اعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم أهنم يشترون الضاللة شرح كيفية تلك الضاللة وهي أمور أحدها أهن

  الكلم عن مواضعه وفيه مسائل
املسألة األوىل يف متعلق قوله ِمَن الَِّذيَن وجوه األول أن يكون بيانا للذين أوتوا نصيبا من الكتاب والتقدير أمل تر إىل 

ريا من الذين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا والثاين أن يتعلق بقوله َنصِرياً والتقدير وكفى باهللا نص
الثالث أن يكون خرب مبتدأ حمذوف و )  ٧٧األنبياء ( هادوا وهو كقوله وََنَصرَْناُه ِمَن الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّبُواْ بِئَاَياِتَنا 

ُيَحّرفُونَ صفته تقديره من الذين هادوا قوم حيرفون الكلم فحذف املوصوف وأقيم الوصف مكانه الرابع أنه تعاىل ملا 
بقي ذلك جممال من وجني فكأنه )  ٤٤النساء ( لَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوُتواْ َنِصيباً ّمَن الْكَِتابِ َيْشَتُرونَ الضَّاللَةَ  قال أَ

قيل ومن ذلك الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فأجيب وقيل من الذين هادوا مث قيل وكيف يشترون الضاللة فأجيب 
  وقيل

  حيرفون الكلم
  نية لقائل أن يقول اجلمع مؤنث فكان ينبغي أن يقال حيرفون الكلم عن مواضعهااملسألة الثا

واجلواب قال الواحدي هذا مجع حروفه أقل من حروف واحده وكل مجع يكون كذلك فانه جيوز تذكريه وميكن أن 
  رىء حيرفون الكلميقال كون اجلمع مؤنثا ليس أمراً حقيقياً بل هو أمر لفظي فكان التذكري والتأنيث فيه جائزا وق

عن ) ربعة ( املسألة الثالثة يف كيفية التحريف وجوه أحدها أهنم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر مثل حتريفهم اسم 
بدله ونظريه قوله تعاىل ) احلد ( بوضعهم ) الرجم ( مكانه وحنو حتريفهم ) آدم طويل ( موضعه يف التوراة بوضعهم 

  ) ٧٩البقرة ( نَ الِْكتَاَب بِأَْيِديهِْم ثُمَّ َيقُولُونَ َهاذَا ِمْن ِعنِد اللَِّه فََوْيلٌ لّلَِّذيَن َيكُْتُبو
  فان قيل كيف ميكن هذا يف الكتاب الذي بلغت آحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر املشهور يف الشرق والغرب

روا على هذا التحريف والثاين أن املراد قلنا لعله يقال القوم كانوا قليلني والعلماء بالكتاب كانوا يف غاية القلة فقد
بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة والتأويالت الفاسدة وصرف اللفظ عن معناه احلق إىل معىن باطل بوجوه احليل 

اللفظية كما يفعله أهل البدعة يف زماننا هذا باآليات املخالفة ملذاهبهم وهذا هو األصح الثالث أهنم كانوا يدخلون 
  ويسألونه عن أمر فيخربهم ليأخذوا به فاذا خرجوا من عنده حرفوا كالمه) صلى اهللا عليه وسلم  (على النيب 

املسألة الرابعة ذكر اهللا تعاىل ههنا َعن مَّواِضِعِه ويف املائدة ِمن َبْعِد َمواِضِعِه والفرق أنا إذا فسرنا التحريف 
ن مَّواِضِعِه معناه أهنم يذكرون التأويالت الفاسدة لتلك النصوص بالتأويالت الباطلة فههنا قوله ُيَحّرفُونَ الْكَِلَم َع

فههنا قوله ُيَحّرفُونَ الْكَِلَم َعن مَّواِضِعِه معناه أهنم يذكرون التأويالت الفاسدة لتلك النصوص وليس فيه بيان أهنم 
أهنم مجعوا بني األمرين فكانوا خيرجون تلك اللفظة من الكتاب وأما اآلية املذكورة يف سورة املائدة فهي دالة على 

يذكرون التأويالت الفاسدة وكانوا خيرجون اللفظ أيضا من الكتاب فقوله ُيَحّرفُونَ الْكَِلَم إشارة إىل التأويل الباطل 
  وقوله ِمن َبْعِد َمواِضِعهِ إشارة إىل إخراجه عن الكتاب

ونَ َسِمعَْنا َوَعَصْيَنا وفيه وجهان األول أن النيب عليه السالم النوع الثاين من ضالالهتم ما ذكره اهللا تعاىل بقوله َوَيقُولُ
كان إذا أمرهم بشيء قالوا يف الظاهر مسعنا وقالوا يف أنفسهم وعصينا والثاين أهنم كانوا يظهرون قوهلم مسعنا 

  وعصينا إظهاراً للمخالفة واستحقاراً لألمر



  ْسمَعٍالنوع الثالث من ضاللتهم قوله وَاْسَمْع غَْيَر ُم
واعلم ان هذه الكلمة ذو وجهني حيتمل املدح والتعظيم وحيتمل االهانة والشتم أما أنه حيتمل املدح فهو أن يكون 

صلى ( املراد امسع غري مسمع مكروها وأما أنه حمتمل للشتم والذم فذاك من وجوه األول أهنم كانوا يقولون للنيب 
ال مسعت فقوله غَْيَر ُمْسَمعٍ معناه غري سامع فان السامع مسمع واملسمع امسع ويقولون يف أنفسهم ) اهللا عليه وسلم 

سامع الثاين غري مسمع أي غري مقبول منك وال جتاب إىل ما تدعو اليه ومعناه غري مسمع جوابا يوافقك فكأنك ما 
عه عنه فثبت مبا أمسعت شيئا الثالث امسع غري مسمع كالما ترضاه ومىت كان كذلك فان االنسان ال يسمعه لنبو مس

  ذكرنا أن هذه الكلمة حمتملة للذم واملدح فكانوا يذكروهنا لغرض الشتم

لبقرة النوع الرابع من ضالالهتم قوهلم َوراِعَنا لَّياً بِأَلْسَِنِتهِْم َوطَْعناً ِفى الّدينِ أما تفسري راِعَنا فقد ذكرناه يف سورة ا
م على جهة اهلزء والسخرية فلذلك هنى املسلمون أن يتلفظوا هبا وفيه وجوه األول أن هذه كلمة كانت جتري بينه

الثاين قوله راِعَنا معناه ارعنا مسعك أي اصرف مسعك إىل كالمنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف حضرة الرسول 
لثالث كانوا وأنصت حلديثنا وتفهم وهذا مما ال خياطب به األنبياء عليهم السالم بل إمنا خياطبون باالجالل والتعظيم ا

يقولون راعنا ويومهونه يف ظاهر األمر أهنم يريدون أرعنا مسعك وكانوا يريدون سبه بالرعونة يف لغتهم الرابع أهنم 
كانوا يلوون ألسنتهم حىت يصري قوهلم راِعَنا راعينا وكانوا يريدون أنك كنت ترعى أغناما لنا وقوله لَّياً بِأَلِْسنَِتهِمْ 

لويا النه من لويت ولكن الواو أدغمت يف الياء لسبقها بالسكون ومثله الطي ويف ( ياً ل( قال الواحدي أصل 
) غري مسمع ( تفسريه وجوه األول قال الفراء كانوا يقولون راعنا ويريدون به الشتم فذاك هو اللي وكذلك قوهلم 

نه من الشتم إىل ما يظهرونه من وأرادوا به ال مسعت فهذا هو اللي الثاين اهنم كانوا يصلون بألسنتهم ما يضمرو
التوقري على سبيل النفاق الثالث لعلهم كانوا يفتلون أشداقهم وألسنتهم عند ذكر هذا الكالم على سبيل السخرية 
كما جرت عادة من يهزأ بانسان مبثل هذا األفعال مث بني تعاىل أهنم إمنا يقدمون على هذه األشياء لطعنهم يف الدين 

ون ألصحاهبم إمنا نشتمه وال يعرف ولو كان نبيا لعرف ذلك فأظهر اهللا تعاىل ذلك فعرفه خبث ألهنم كانوا يقول
  ضمائرهم فانقلب ما فعلوه طعناه يف نبوته داللة قاطعة على نبوته ألن االخبار عن الغيب معجز

  فان قيل كيف جاؤا بالقول احملتمل للوجهني بعدما حرفوا وقالوا مسعنا وعصينا
جهني األول أنا حكينا عن بعض املفسرين أنه قال إهنم ما كانوا يظهرون قوهلم َوَعَصْيَنا بل كانوا واجلواب من و

يقولونه ىف أنفسهم والثاين هب أهنم أظهروا ذلك إال أن مجيع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان وال 
  يواجهونه بالسب والشتم

ْعَنا َوأَطَْعَنا َواْسَمْع وَاْنظُْرَنا لَكَانَ َخيْراً لَُّهْم َوأَقَْوَم واملعىن أهنم لو قالوا بدل قوهلم مث قال تعاىل َولَْو أَنَُّهْم قَالُواْ َسِم
مسعنا وعصينا مسعنا وأطعنا لعلمهم بصدقك والظهارك الدالئل والبينات مرات بعد مرات وبدل قوهلم َواْسَمْع غَْيرَ 

قوهلم انظُْرَنا أي امسع منا ما نقول وانظرنا حىت نتفهم عنك لكان خريا هلم ُمْسَمعٍ قوهلم وامسع وبدل قوهلم راِعَنا 
  عند اهللا وأقوم أي أعدل وأصوب ومنه يقال رمح قومي أي مستقيم وقومت الشيء من عوج فتقوم

  مث قال َولَِكن لََّعنَُهُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم واملراد أنه تعاىل إمنا لعنهم بسبب كفرهم
ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَِليالً وفيه قوالن أحدمها أن القليل صفة للقوم واملعىن فال يؤمن منهم إال أقوام قليلون مث مث قال فَالَ 

  منهم من قال كان ذلك القليل عبداهللا بن سالم وأصحابه وقيل هم الذين علم اهللا منهم أهنم يؤمنون بعد ذلك
يؤمنون إال إميانا قليال فاهنم كانوا يؤمنون باهللا والتوراة وموسى والقول الثاين أن القليل صفة لالميان والتقدير فال 



لفظ مفرد ) قليال ( ولكنهم كانوا يكفرون بسائر األنبياء ورجح أبو علي الفارسي هذا القول على األول قال ألن 
  أن وميكن)  ٥٤الشعراء ( ولو أريد به ناس جلمع حنو قوله إِنَّ َهُؤالء لَشِْرِذَمةٌ  قَِليلُونَ 

وقال َوالَ َيسْئَلُ )  ٦٩النساء ( جياب عنه بأنه قد جاء فعيل مفردا واملراد به اجلمع قال تعاىل َوَحُسَن أُولَِئكَ َرِفيقاً 
  فدل عود الذكر جمموعا إىل القبيلني على أنه اريد هبما الكثرة)  ١١ ١٠املعارج ( َحِميٌم َحِميماً ُيَبصَّرُونَُهْم 

لَى أَدَْبارَِهآ أَْو أُوُتواْ الِْكَتاَب َءاِمُنواْ بَِما َنزَّلَْنا ُمَصدِّقاً لَِّما َمَعكُْم مِّن قَْبلِ أَن نَّطِْمَس ُوُجوهاً فََنُردََّها َع َياأَيَُّهآ الَِّذيَن
  َنلَْعَنُهْم كََما لَعَنَّآ أَْصَحاَب السَّْبِت َوكَانَ أَْمرُ اللَِّه َمفُْعوالً

  ويف اآلية مسائل
ألوىل أنه تعاىل بعد أن حكى عن اليهود أنواع مكرهم وإيذائهم أمرهم باالميان وقرن هبذا األمر الوعيد املسألة ا

الشديد على الترك ولقائل أن يقول كان جيب أن يأمرهم بالنظر والتفكر يف الدالئل الدالة على صحة نبوته حىت 
  تعاىل أمرهم باالميان على سبيل التقليد يكون إمياهنم استدالليا فلما أمرهم بذلك االميان ابتداء فكأنه

واجلواب عنه أن هذا اخلطاب خمتص بالذين أوتوا الكتاب وهذا صفة من كان عاملا جبميع التوراة أال ترى أنه قال يف 
الذين أوتوا الكتاب  ومل يقل أمل تر إىل)  ٤٤النساء ( اآلية األوىل أَْم ُترِيُدونَ إِلَى الَِّذيَن أُوتُواْ َنِصيًبا ّمَن الِْكتَابِ 

ألهنم ما كانوا عاملني بكل ما يف التوراة فلما قال يف هذه اآلية يقل أمل تر إىل الذين أوتوا الكتاب ألهنم ما كانوا 
ن عاملني بكل ما يف التوراة فلما قال يف هذه اآلية قَِليالً َيأَيَُّها الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب علمنا أن هذا التكليف خمتص مب

ألن ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان عاملا بكل التوراة ومن كان كذلك فانه يكون عاملا بالدالئل الدالة على نبوة حممد 
التوراة كانت مشتملة على تلك الدالئل وهلذا قال تعاىل ُمَصّدقاً لَّما مََعكُْم أي مصدقا لآليات املوجودة يف التوراة 

واذا كان العلم حاصال كان ذلك الكفر حمض العناد فال جرم حسن ) ليه وسلم صلى اهللا ع( الدالة على نبوة حممد 
  منه تعاىل أن يأمرهم باالميان مبحمد عليه الصالة والسالم جزما وأن يقرن الوعيد الشديد بذلك

قد املسألة الثانية الطمس احملو تقول العرب يف وصف املفازة إهنا طامسة األعالم وطمس الطريق وطمس إذا درس و
طمس اهللا على بصره إذا أزاله وأبطله وطمست الريح األثر إذا حمته وطمست الكتاب حموته وذكروا يف الطمس 

  املذكور يف هذه اآلية قولني أحدمها محل اللفظ على حقيقته وهو طمس الوجوه والثاين محل اللفظ على جمازه
ا فان الوجه إمنا يتميز عن سائر األعضاء مبا فيه أما القول األول فهو أن املراد من طمس الوجوه حمو ختطيط صوره

احلواس فاذا أزيلت وحميت كان ذلك طمسا ومعىن قوله فََنُردََّها َعلَى أَدَْبارَِها رد الوجوه إىل ناحية القفا وهذا املعىن 
حلسرة فان هذا إمنا جعله اهللا عقوبة ملا فيه من التشويه يف اخللقة واملثلة والفضيحة ألن عند ذلك يعظم الغم وا

( الوعيد خمتص بيوم القيامة على ما سنقيم الداللة عليه ومما يقرره قوله تعاىل َوأَمَّا َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه َوَراء ظَْهرِِه 
  فانه إذا ردت الوجوه إىل القفا أوتوا الكتاب)  ١٠االنشقاق 

  الكتاب ويقرأ باللسان من وراء ظهورهم ألن يف تلك اجلهة العيون واألفواه اليت هبا يدرك
فاما القول الثاين فهو أن املراد من طمس الوجوه جمازه مث ذكروا فيه وجوها األول قال احلسن املراد نطمسها عن 
اهلدى فنردها على أدبارها أي على ضاللتها واملقصود بيان إلقائها يف أنواع اخلذالن وظلمات الضالالت ونظريه 

ولُ َبْينَ َها الَِّذيَن ءاَمُنواْ اسَْتجِيبُواْ ِللَِّه َوِللرَّسُولِ إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ُيْحيِيكُْم َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َيُحقوله تعاىل مُّْعرُِضونَ يأَيُّ
حتقيق القول فيه أن االنسان يف مبدأ خلقته ألف هذا العامل احملسوس مث عند الفكر )  ٢٤األنفال ( الَْمْرء َوقَلْبِِه 

دية كأنه يسافر من عامل احملسوسات إىل عامل املعقوالت فقد امه عامل املعقوالت ووراءه عامل احملسوسات والعبو



الثاين حيتمل )  ١٢السجدة ( فاملخذول هو الذي يرد من قدامه إىل خلفه كما قال تعاىل يف صفتهم ناكسورؤسهم 
ؤهم واملعىن من قبل أن نغري أحوال وجهائهم أن يكون املراد بالطمس القلب والتغيري وبالوجوه رؤساؤهم ووجها

فنسلب منهم االقبال والوجاهة ونكسوهم الصغار واالدبار واملذلة الثالث قال عبد الرمحن ابن زيد هذا الوعيد قد 
حلق اليهود ومضى وتأول ذلك يف إجالء قريظة والنضري إىل الشام فرد اهللا وجوههم على أدبارهم حني عادوا إىل 

حياء من أرض الشام كما جاؤا منها بدءاً وطمس الوجوه على هذا التأويل حيتمل معنيني أحدمها تقبيح أذرعات وإر
  صورهتم يقال طمس اهللا صورته كقوله قبح اهللا وجهه والثاين إزالة آثارهم عن بالد العرب وحمو أحواهلم عنها

لبتة وان فسرناه على القول األول وهو محله فان قيل إنه تعاىل هددهم بطمس الوجوه على القول الثاين فال إشكال أ
على ظاهره فاجلواب عنه من وجوه األول أنه تعاىل ما جعل الوعيد هو الطمس بعينه بل جعل الوعيد إما الطمس أو 

ه أَْو َنلَْعَنُهْم وظاهره اللعن فانه قال أَْدَبارَِها أَْو َنلَْعنَُهْم كََما لََعنَّا أَْصحَاَب السَّْبِت وقد فعل أحدمها وهو اللعن وهو قول
ليس هو املسخ الثاين قوله تعاىل ءاَمُنواْ تكليف متوجه عليهم يف مجيع مدة حياهتم فلزم أن يكون قوله ّمن قَْبلِ أَن 

نَّطِْمَس ُوُجوهاً واقعا يف اآلخرة فصار التقدير آمنوا من قبل أن جيىء وقت نطمس فيه وجوهكم وهو ما بعد املوت 
د بينا أن قوله قَِليالً َيأَيَُّها الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكتَاَب خطاب مع مجيع علمائهم فكان التهديد هبذا الطمس الثالث أنا ق

مشروطا بأن ال يأيت أحد منهم باالميان وهذا الشرط مل يوجد ألنه آمن عبداهللا بن سالم ومجع كثري من أصحابه 
) صلى اهللا عليه وسلم ( آلية أتى عبداهللا بن سالم رسول اهللا ففات املشروط بفوات الشرط ويقال ملا نزلت هذه ا

قبل أن يأيت أهله فأسلم وقال يا رسول اهللا كنت أرى أن ال أصل اليك حىت يتحول وجهي يف قفاي الرابع أنه تعاىل 
يف اليهود أو مل يقل من قبل أن نطمس وجوهكم بل قال ّمن قَْبلِ أَن نَّطِْمَس ُوُجوهاً وعندنا أنه ال بد من طمس 

مسخ قبل قيام الساعة ومما يدل على أن املراد ليس طمس وجوههم بأعياهبم بل طمس وجوه غريهم من أبناء 
جنسهم قوله أَْو َنلْعََنُهْم فذكرهم على سبيل املغايبة ولو كان املراد أولئك املخاطبني لذكرهم على سبيل اخلطاب 

  زا إال أن األظهر ما ذكرناهومحل اآلية على طريقة االلتفات وإن كان جائ
مث قال تعاىل أَْو َنلَْعنَُهْم كََما لََعنَّا أَْصَحابَ السَّْبِت قال مقاتل وغريه منسخهم قردة كما فعلنا ذلك بأوائلهم وقال 

ذاِلَك َمثُوَبةً  ِعنَد أكثر احملققني األظهر محل اآلية على اللعن املتعارف أال ترى اىل قوله تعاىل قُلْ َهلْ أَُنبّئُكُمْ بَِشّر ّمن 
  اللَِّه َمن لََّعَنُه اللَُّه َوغَِضَب َعلَْيِه َوجََعلَ ِمْنُهُم الِْقرََدةَ  َوالَْخنَازِيَر

  ففصل تعاىل ههنا بني اللعن وبني مسخهم قردة وخنازير وههنا سؤاالت
  السؤال األول اىل من يرجع الضمري يف قوله أَوْ َنلَْعَنُهْم

ه إن أريد الوجهاء أو ألصحاب الوجوه ألن املعىن من قبل أن نطمس وجوه قوم أو يرجع اىل اجلواب اىل الوجو
  الذين أوتوا على طريقة االلتفات

  السؤال الثاين قد كان اللعن والطمس حاصلني قبل الوعيد على الفعل فال بد وأن يتحدا
  اخلزي فيصح ذلك فيهواجلواب أن لعنه تعاىل هلم من بعد هذا الوعيد يكون أزيد تأثريا يف 

يف يليق السؤال الثالث قوله تعاىل قَِليالً يَأَيَُّها الَِّذيَن أُوُتواْ الْكَِتاَب خطاب مشافهة وقوله أَْو َنلَْعنَُهْم خطاب مغايبة فك
  أحدمها باآلخر

يونس ( لِْك َوجََرْيَن بِهِم اجلواب منهم من محل ذلك على طريقة االلتفات كما يف قوله تعاىل َحتَّى إِذَا كُنُتْم ِفى الْفُ
ومنهم من قال هذا تنبيه على أن التهديد حاصل يف غريهم ممن يكذبون من أبناء جنسهم وعندي فيه احتمال )  ٢٢

  آخر وهو أن اللعن هو الطرد واالبعاد وذكر البعيد ال يكون إال باملغايبة فلما لعنهم ذكرهم بعبارة الغيبة



  اللَِّه َمفُْعوالً وفيه مسألتان مث قال تعاىل َوكَانَ أَْمُر
املسألة األوىل قال ابن عباس يريد ال راد حلكمه وال ناقض ألمره على معىن أنه ال يتعذر عليه شيء يريد أن يفعله 

كما تقول يف الشيء الذي ال شك يف حصوله هذا األمر مفعول وإن مل يفعل بعد وإمنا قال َوكَانَ إخباراً عن جريان 
األنبياء املتقدمني أنه مهما أخربهم بانزال العذاب عليهم فعل ذلك ال حمالة فكأنه قيل هلم أنتم تعلمون  عادة اهللا يف

  أنه كان هتديد اهللا يف األمم السالفة واقعا ال حمالة فاحترزوا اآلن وكونوا على حذر من هذا الوعيد واهللا أعلم
اهللا حمدث فقال قوله َوكَانَ أَْمرُ اللَِّه َمفُْعوالً يقتضي أن أمره املسألة الثانية احتج اجلبائي هبذه اآلية على أن كالم 

مفعول واملخلوق واملصنوع واملفعول واحد فدل هذا على أن أمر اهللا خملوق مصنوع وهذا يف غاية السقوط ألن 
  واملراد ههنا ذاك)  ٩٧هود (  األمر يف اللغة جاء مبعىن الشأن والطريقة والفعل قال تعاىل َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد

  ى إِثْماً َعِظيماًإِنَّ اللََّه الَ َيغِْفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء َوَمن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَِد افَْتَر
حمالة بني أن مثل هذا التهديد اعلم أن اهللا تعاىل ملا هدد اليهود على الكفر وبني أن ذلك التهديد ال بد من وقوعه ال 
  من خواص الكفر فأما سائر الذنوب اليت هي مغايرة للكفر فليست حاهلا كذلك بل هو

  ية مسائلسبحانه قد يعفو عنها فال جرم قال إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفرُ أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمن َيَشاء ويف اآل
اآلية دالة على أن اليهودي يسمى مشركا يف عرف الشرع ويدل عليه وجهان األول أن اآلية  املسألة األوىل هذه

دالة على أن ما سوى الشرك مغفور فلو كانت اليهودية مغايرة للشرك لوجب أن تكون مغفورة حبكم هذه اآلية 
اآلية مبا قبلها إمنا كان ألهنا وباالمجاع هي غري مغفورة فدل على أهنا داخلة حتت اسم الشرك الثاين أن اتصال هذه 
  تتضمن هتديد اليهود فلوال أن اليهودية داخلة حتت اسم الشرك وإال مل يكن األمر كذلك

عطف املشرك على )  ١٧احلج ( فان قيل قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ وَالَِّذيَن َهاُدواْ إىل قوله َوالَِّذيَن أَْشَركُواْ 
  املغايرةاليهودي وذلك يقتضي 

قلنا املغايرة حاصلة بسبب املفهوم اللغوي واالحتاد حاصل بسبب املفهوم الشرعي وال بد من املصري إىل ما ذكرناه 
دفعا للتناقض إذا ثبتت هذه املقدمة فنقول قال الشافعي رضي اهللا عنه املسلم ال يقتل بالذمي وقال أبو حنيفة يقتل 

ه واملشرك مباح الدم لقوله تعاىل اقتلوا املشركني فكان الذمي مباح الدم حجة الشافعي أن الذمي مشرك ملا ذكرنا
على الوجه الذي ذكرناه ومباح الدم هو الذي ال جيب القصاص على قاتله وال يتوجه النهي عن قتله ترك العمل 

  هبذا الدليل يف حق النهي فوجب أن يبقى معموال به يف سقوط القصاص عن قاتله
  ذه اآلية من أقوى الدالئل لنا على العفو عن أصحاب الكبائراملسألة الثانية ه

  واعلم أن االستدالل هبا من وجوه
الوجه األول أن قوله إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيشَْرَك بِِه معناه ال يغفر الشرك على سبيل التفضل ألنه باالمجاع ال يغفر 

فاذا كان قوله إن اهللا ال يغفر الشرك هو أنه ال يغفره  على سبيل الوجوب وذلك عندما يتوب املشرك عن شركه
على سبيل التفضل وجب أن يكون قوله َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك هو أن يغفره على سبيل التفضل حىت يكون النفي 
ه أنه واالثبات متواردين على معىن واحد أال ترى أنه لو قال فالن ال يعطي أحدا تفضال ويعطي زائدا فانه يفهم من

يعطيه تفضال حىت لو صرح وقال ال يعطي أحدا شيئاً على سبيل التفضل ويعطي أزيد على سبيل الوجوب فكل 
عاقل حيكم بركاكة هذا الكالم فثبت أن قوله َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء على سبيل التفضل إذا ثبت هذا فنقول 

التوبة ألن عند املعتزلة غفران الصغرية وغفران الكبرية بعد التوبة  وجب أن يكون املراد منه أصحاب الكبائر قبل
واجب عقال فال ميكن محل اآلية عليه فاذا تقرر ذلك مل يبق إال محل اآلية على غفران الكبرية قبل التوبة وهو 



خل فيه املطلوب الثاين أنه تعاىل قسم املنهيات على قسمني الشرك وما سوى الشرك مث إن ما سوى الشرك يد
الكبرية قبل التوبة والكبرية بعد التوبة والصغرية مث حكم على الشرك بأنه غري مغفور قطعا وعلى ما سواه بأنه 

مغفور قطعا لتكن يف حق من يشاء فصار تقدير اآلية أنه تعاىل يغفر كل ما سوى الشرك لكن يف حق من شاء وملا 
تكون الكبرية قبل التوبة أيضاً مغفورة الثالث أنه تعاىل قال دلت اآلية على أن كل ما سوى الشرك مغفور وجب أن 

  ِلَمن َيَشاء فعلق هذا الغفران باملشيئة وغفران الكبرية بعد التوبة وغفران الصغرية مقطوع به

وغري معلق على املشيئة فوجب أن يكون الغفران املذكور يف هذه اآلية هو غفران الكبرية قبل التوبة وهو املطلوب 
ضوا على هذا الوجه األخري بأن تعليق األمر باملشيئة ال ينايف وجوبه أال ترى أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية َبلِ واعتر

مث إنا نعلم أنه تعاىل ال يزكي إال من كان أهال للتزكية وإال كان كذباً والكذب )  ٤٩النساء ( اللَُّه ُيزَكّى َمن َيَشاء 
  على اهللا حمال فكذا ههنا

ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كالم يلتفت إليه إال املعارضة بعمومات الوعيد وحنن نعارضها بعمومات  واعلم أنه
الوعد والكالم فيه على االستقصاء مذكور يف سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل َبلَى َمن كََسَب سَّيئَةً  َوأَحَاطَْت بِهِ 

فال فائدة يف االعادة وروى الواحدي يف البسيط )  ٨١البقرة ( ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ َخِطيئَُتُه فَأُوْلَاِئَك أَْصَحاُب النَّارِ 
إذا مات الرجل منا على كبرية شهدنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( باسناده عن ابن عمر قال كنا على عهد رسول اهللا 

ألرجو كما ال ينفع مع الشرك  أنه من أهل النار حىت نزلت هذه اآلية فأمسكنا عن الشهادات وقال ابن عباس إين
( عمل كذلك ال يضر مع التوحيد ذنب ذكر ذلك عند عمر بن اخلطاب فسكت عمر وروي مرفوعا أن النيب 

اتسموا باالميان وأقربوا به فكما ال خيرج إحسان املشرك املشرك من إشراكه كذلك ال ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم 
  )خترج ذنوب املؤمن املؤمن من إميانه 

املسألة الثانية روي عن ابن عباس انه قال ملا قتل وحشي محزة يوم أحد وكانوا قد وعدوه باالعتاق ان هو فعل ذلك 
بذنبهم وانه ال مينعهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث أهنم ما وفوا له بذلك فعند ذلك ندم هو وأصحابه فكتبوا إىل النيب 

فقالوا قد ارتكبنا كل )  ٦٨الفرقان ( لَِّذيَن الَ َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَاَها ءاَخَر عن الدخول يف اإلسالم إال قوله تعاىل وَا
فقالوا هذا شرط شديد خناف أن ال )  ٧٠الفرقان ( ما يف اآلية فنزل قوله إِالَّ َمن َتاَب َوءاَمَن َوَعِملَ َعَمالً َصاِلحاً 

ُيشَْرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء فقالوا خناف أن ال نكون من أهل  نقوم به فنزل قوله إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن
فدخلوا عند ذلك يف اإلسالم وطعن )  ٥٣الزمر ( مشيئته فنزل قُلْ ياأَْهلَ ِعَباِدى الَِّذيَن أَْسَرفُواْ َعلَى أَنفُِسهِْم 

وز منه املراجعة على هذا احلد وألن قوله إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوبَ القاضي يف هذه الرواية وقال ان من يريد االميان ال جي
  لو كان على اطالقه لكان ذلك اغراء هلم بالثبات على ما هم عليه)  ٥٣الزمر ( َجِميعاً 

أن واجلواب عنه ال يبعد أن يقال اهنم استعظموا قتل محزة وايذاء الرسول إىل ذلك احلد فوقعت الشبهة يف قلوهبم 
ذلك هل يغفر هلم أم ال فلهذا املعىن حصلت املراجعة وقوله هذا إعراء بالقبيح فهو انه إمنا يتم على مذهبه أما على 

  قولنا انه تعاىل فعال ملا يريد فالسؤال ساقط واهللا أعلم
ال افترى فالن الكذب إذا اعتمله مث قال َوَمن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَِد افَْتَرى إِثْماً َعِظيماً أي اختلق ذنبا غري مغفور يق

  واختلقه وأصله من الفرى مبعىن القطع
َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الكَِذبَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّونَ أَنفَُسُهْم َبلِ اللَُّه ُيَزكِّى َمن َيَشآُء َوالَ ُيظْلَُمونَ فَِتيالً انظُْر كَيفَ 

  َوكَفَى بِِه إِثْماً مُّبِيناً



اعمل أنه تعاىل ملا هدد اليهود بقوله إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفرُ أَن ُيْشَرَك بِِه فعند هذا قالوا لسنا من املشركني بل حنن خواص 
وحكى عنهم أهنم قالوا لَن َتَمسََّنا )  ١٨املائدة ( اهللا تعاىل كما حكى تعاىل عنهم انه قالوا َنْحُن أَْبَناء اللَِّه وَأَِحبَّاُؤُه 

)  ١١١البقرة ( النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما مَّْعُدوَدةً  وحكى أيضا أهنم قالوا لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ  إِالَّ َمن كَانَ ُهوًدا أَوْ َنصَاَرى 
وبعضهم كانوا يقولون أن آباءنا كانوا أنبياء فيشفعون لنا وعن ابن عباس رضي اهللا عنه ان قوما من اليهود أتوا 

وقالوا يا حممد هل على هؤالء ذنب فقال ال فقالوا واهللا ما حنن إال ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب بأطفاهلم إىل 
كهؤالء ما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل وباجلملة فالقوم كانوا قد بالغوا يف 

  ة االنسان نفسه وإمنا العربة بتزكية اهللا له ويف اآلية مسائلتزكية أنفسهم فذكر تعاىل يف هذه اآلية أنه ال عربة بتزكي
املسألة األوىل التزكية يف هذا املوضع عبارة عن مدح االنسان نفسه ومنه تزكية املعدل للشاهد قال تعاىل فَالَ ُتَزكُّواْ 

قوى والتقوى صفة يف الباطن وال يعلم وذلك ألن التزكية متعلقة بالت)  ٣٢النجم ( أَنفَُسكُْم ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتَّقَى 
  حقيقتها إال اهللا فال جرم ال تصلح التزكية إال من اهللا فلهذا قال تعاىل َبلِ اللَُّه ُيزَكّى َمن َيَشاء

  )واهللا إين ألمني يف السماء أمني يف األرض ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( فان قيل أليس أنه 
قون له اعدل يف القسمة وألن اهللا تعاىل ملا زكاه أوال بداللة املعجزة جاز له ذلك قلنا إمنا قال ذلك حني قال املناف

  خبالف غريه
املسألة الثانية قوله َبلِ اللَُّه ُيزَكّى َمن َيَشاء يدل على أن االميان حيصل خبلق اهللا تعاىل ألن أجل أنواع الزكاة 

ي يزكي من يشاء دل على أن اميان املؤمنني مل حيصل إال والطهارة وأشرفها هو االميان فلما ذكر تعاىل انه هو الذ
  خبلق اهللا تعاىل

واملعىن ان الذين يزكون )  ٤٠النساء ( املسألة الثالثة قوله َوالَ ُيظْلَُمونَ فَِتيالً هو كقوله إِنَّ اللََّه الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  
ظلم أو يكون املعىن أن الذين زكاهم اهللا فانه يثيبهم على أنفسهم يعاقبون على تلك التزكية حق جزائهم من غري 

طاعاهتم وال ينقص من ثواهبم شيئا والفتيل ما فتلت بني أصبعيك من الوسخ فعيل مبعىن مفعول وعن ابن السكيت 
األشياء الفتيل ما كان يف شق النواة والنقري النقطة اليت يف ظهر النواة والقطمري القشرة الرقيقة على النواة وهذه 

  كلها تضرب أمثاال للشيء التافه احلقري أي ال يظلمون ال قليال وال كثريا
  مث قال تعاىل انظُْر كَيَف َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الكَِذَب وفيه مسألتان

 من فريتهم على اهللا وهي تزكيتهم أنفسهم وافتراؤهم على) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل هذا تعجيب للنيب 
قوهلم ما عملناه اهللا وهو قوهلم َنْحُن أَْبَناء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه وقوهلم لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ  إِالَّ َمن كَانَ ُهوًدا أَْو َنَصاَرى و

  بالنهار يكفر عنا بالليل
له كونه كذلك أو املسألة الثانية مذهبنا أن اخلرب عن الشيء إذا كان على خالف املخرب عنه كان كذبا سواء علم قائ

  مل يعلم وقال اجلاحظ شرط كونه كذبا أن يعلم كونه خبالف ذلك وهذه اآلية دليل لنا
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

ألهنم كانوا يعتقدون يف أنفسهم الزكاء والطهارة مث ملا أخربوا بالزكاة والطهارة كذهبم اهللا فيه وهذا يدل على ما 
  قلناه

مُّبِيناً وإمنا يقال كفى به يف التعظيم على جهة املدح أو على جهة الذم أما يف املدح  مث قال تعاىل َوكَفَى بِِه إِثْماً
وأما يف الذم فكما يف هذا املوضع وقوله إِثْماً مُّبِيناً )  ٤٥النساء ( فكقوله َوكَفَى بِاللَِّه َوِلّياً َوكَفَى بِاللَِّه َنصِرياً 

  منصوب على التمييز
َدى ِمَن الَِّذينَ يَن أُوتُواْ َنِصيباً مَِّن الِْكتَابِ ُيْؤِمُنونَ بِالْجِْبِت َوالطَّاغُوِت َوَيقُولُونَ ِللَِّذيَن كَفَرُواْ َهاُؤالِء أَْهأَلَْم َتَر إِلَى الَِّذ

  َءاَمُنواْ سَبِيالً أُْولَاِئكَ الَِّذيَن لَعََنُهُم اللَُّه َوَمن َيلَْعنِ اللَُّه فَلَن َتجَِد لَُه َنصِرياً
علم أنه تعاىل حكى عن اليهود نوعا آخر من املكر وهو أهنم كانوا يفضلون عبدة األصنام على املؤمنني وال شك ا

  أهنم كانوا عاملني بأن ذلك باطل فكان إقدامهم على هذا القول حملض العناد والتعصب ويف اآلية مسائل
جا اىل مكة مع مجاعة من اليهود حيالفون املسألة األوىل روي أن حيي بن أخطب وكعب بن األشرف اليهوديني خر

فقالوا أنتم أهل كتاب وأنتم أقرب اىل حممد منكم الينا فال نأمن ) صلى اهللا عليه وسلم ( قريشا على حماربة الرسول 
مكركم فاسجدوا آلهلتنا حىت تطمئن قلوبنا ففعلوا ذلك فهذا إمياهنم باجلبت والطاغوت ألهنم سجدوا لألصنام فقال 

يان أحنن أهدى سبيال أم حممد فقال كعب ماذا يقول حممد يأمر بعبادة اهللا وحده وينهي عن عبادة األصنام أبو سف
وترك دين آبائه وأوقع الفرقة قال وما دينكم قالوا حنن والة البيت نسقي احلاج ونقري الضيف ونفك العاين 

( لَِّذيَن كَفَُرواْ هَُؤالء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن ءاَمنُواْ سَبِيالً وذكروا أفعاهلم فقال أنتم أهدى سبيال فهذا هو املراد من قوهلم ِل
  ) ٥١النساء 

املسألة الثانية اختلف الناس يف اجلبت والطاغوت وذكروا فيه وجوه األول قال أهل اللغة كل معبود دون اهللا فهو 
عن بعضهم أن اجلبت أصله  جبت وطاغوت مث زعم األكثرون أن اجلبت ليس له تصرف يف اللغة وحكى القفال

جبس فأبدلت السني تاء واجلبس هو اخلبيث الردىء وأما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان وهو االسراف يف 
املعصية فكل من دعا إىل املعاصي الكبار لزمه هذا االسم مث توسعوا يف هذا االسم حىت أوقعوه على اجلماد كما قال 

فأضاف االضالل إىل )  ٣٦ ٣٥إبراهيم ( ن نَّْعُبدَ االْْصَناَم َرّب إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن النَّاسِ تعاىل َواْجُنبْنِى َوبَنِى َّ أَ
اجلبت األصنام وكل ما عبد من دون اهللا والطاغوت ) الكشاف ( األصنام مع أهنا مجادات الثاين قال صاحب 

ام يترمجون للناس عنها األكاذيب فيضلوهنم هبا وهو منقول الشيطان الثالث اجلبت األصنام والطاغوت ترامجة األصن
عن ابن عباس الرابع روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال اجلبت الكاهن والطاغوت الساحر اخلامس قال 

  الكليب اجلبت يف هذه

لسعيهما يف  اآلية حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن األشرف وكانت اليهود يرجعون اليهما فسيما هبذين االمسني
إغواء الناس وإضالهلم السادس اجلبت والطاغوت صنمان لقريش ومها الصنمان اللذان سجد اليهود هلما طلبا 

  ملرضاة قريش وباجلملة فاألقاويل كثرية ومها كلمتان وضعتا علمني على من كان غاية يف الشر والفساد



َمن َيلَْعنِ اللَُّه فَلَن َتجَِد لَُه َنصِرياً فبني أن عليهم اللعن من اهللا وهو اخلذالن مث قال تعاىل أُوْلَِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم اللَُّه َو
واالبعاد وهو ضد ما للمؤمنني من القربة والزلفى وأخرب بعده بأن من يلعنه اهللا فال ناصر له كما قال مَّلُْعونَِني أَْيَنَما 

فهذا اللعن حاضر وما يف اآلخرة أعظم وهو يوم ال متلك نفس لنفس )  ٦١زاب األح( ثُِقفُواْ أُِخذُواْ َوقُّتلُواْ َتقْتِيالً 
بالنصرة وللمؤمنني بالتقوية بالضد على الضد ) صلى اهللا عليه وسلم ( شيئا واألمر يومئذ هللا وفيه وعد للرسول 

  ) ٤٥لنساء ا( كما قال يف اآليات املتقدمة َوكَفَى بِاللَِّه وَِلّياً َوكَفَى بِاللَِّه َنصِرياً 
واعلم أن القوم إمنا استحقوا هذا اللعن الشديد ألن الذي ذكروه من تفضيل عبدة األوثان على الذين آمنوا مبحمد 

جيري جمرى املكابرة فمن يعبد غري اهللا كيف يكون أفضل حاال ممن ال يرضى مبعبود غري اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
دمة اخلالق واالعراض عن الدنيا واالقبال على اآلخرة كيف يكون أقل حاال ومن كان دينه االقبال بالكلية على خ

  ممن كان بالضد يف كل هذه األحوال واهللا أعلم
  أَْم لَُهْم َنِصيٌب مَِّن الُْملِْك فَإِذاً الَّ يُْؤُتونَ النَّاَس َنقِرياً

هم أن عبادة األوثان أفضل من عبادة اهللا اعلم أنه تعاىل وصف اليهود يف اآلية املتقدمة باجلهل الشديد وهو اعتقاد
تعاىل ووصفهم يف هذه اآلية بالبخل واحلسد فالبخل هو أن ال يدفع ألحد شيئاً مما آتاه اهللا من النعمة واحلسد هو أن 

يتمىن أن ال يعطي اهللا غريه شيئاً من النعم فالبخل واحلسد يشتركان يف أن صاحبه يريد منع النعمة من الغري فأما 
بخيل فيمنع نعمة نفسه عن الغري وأما احلاسد فرييد أن مينع نعمة اهللا من عبادة وإمنا قدم تلك اآلية على هذه اآلية ال

ألن النفس االنسانية هلا قوتان القوة العاملة والقوة العاملة فكمال القوة العاملة العلم ونقصاهنا اجلهل وكمال القوة 
خالق الذميمة وأشد األخالق الذميمة نقصانا البخل واحلسد ألهنما منشآن العاملة األخالق احلميدة ونقصاهنا األ

  لعود املضار إىل عباد اهللا
إذا عرفت هذا فنقول إمنا قدم وصفهم باجلهل على وصفهم بالبخل واحلسد لوجهني األول أن القوة النظرية مقدمة 

ب أن يكون مقدما على شرح حال القوة على القوة العملية يف الشرف والرتبة وأصل هلا فكان شرح حاهلا جي
العملية الثاين أن السبب حلصول البخل واحلسد هو اجلهل والسبب مقدم على املسبب ال جرم قدم تعاىل ذكر 

اجلهل على ذكر البخل واحلسد وإمنا قلنا إن اجلهل سبب البخل واحلسد أما البخل فألن بذل املال سبب لطهارة 
خرة وحبس املال سبب حلصول مال الدنيا يف يده فالبخل يدعوك إىل الدنيا ومينعك النفس وحلصول السعادة يف اآل

عن اآلخرة واجلود يدعوك إىل اآلخرة ومينعك عن الدنيا وال شك أن ترجيح الدنيا على اآلخرة ال يكون إال من 
ه ذلك فكأنه أراد عزل حمض اجلهل وأما احلسد فألن االهلية عبارة عن إيصال النعم واالحسان إىل العبيد فمن كر

  االله عن االهلية وذلك

حمض اجلهل فثبت أن السبب األصلي للبخل واحلسد هو اجلهل فلما ذكر تعاىل اجلهل أردفه بذكر البخل واحلسد 
  ليكون املسبب مذكورا عقيب السبب فهذا هو االشارة إىل نظم هذه اآلية وههنا مسائل

إذا مل يسبقه ) أم ( ول قال بعضهم امليم صلة وتقديره أهلم ألن حرف ههنا فيه وجوه األ) أم ( املسألة األوىل 
ههنا متصلة وقد سبق ههنا استفهام على سبيل املعىن وذلك ألنه تعاىل ملا ) أم ( استفهام كان امليم فيه صلة الثاين أن 

أَْم لَُهْم َنِصيٌب فكأنه  حكى عن هؤالء امللعونني قوهلم للمشركني اهنم أهدى سبيال من املؤمنني عطف عليه بقوله
تعاىل قال أمن ذلك يتعجب أم من قوهلم هلم نصيب من امللك مع أنه لو كان هلم ملك لبخلوا بأقل القليل الثالث أن 

ههنا منقطعة وغري متصلة مبا قبلها ألبتة كأنه ملا مت الكالم األول قال بل هلم نصيب من امللك وهذا االستفهام ) أم ( 
  االنكار يعين ليس هلم شيء من امللك ألبتة وهذا الوجه أصح الوجوه استفهام مبعىن



املسألة الثانية ذكروا يف هذا امللك وجوها األول اليهود كانوا يقولون حنن أوىل بامللك والنبوة فكيف نتبع العرب 
يف آخر الزمان وذلك أنه فأبطل اهللا عليهم قوهلم يف هذه اآلية الثاين أن اليهود كانوا يزعمون أن امللك يعود اليهم 

خيرج من اليهود من جيدد ملكهم ودولتهم ويدعو إىل دينهم فكذهبم اهللا يف هذه اآلية الثالث املراد بامللك ههنا 
التمليك يعين أهنم إمنا يقدرون على دفع نبوتك لو كان التمليك اليهم ولو كان التمليك اليهم لبخلوا بالنقري 

نفي واالثبات قال أبو بكر األصم كانوا أصحاب بساتني وأموال وكانوا يف عزة والقطمري فكيف يقدرون على ال
  ومنعة مث كانوا يبخلون على الفقراء بأقل القليل فنزلت هذه اآلية

املسألة الثالثة أنه تعاىل جعل خبلهم كاملانع من حصول امللك هلم وهذا يدل على أن امللك والبخل ال جيتمعان وحتقيق 
حيث العقل أن االنقياد للغري أمر مكروه لذاته واالنسان ال يتحمل املكروه إال إذا وجد يف مقابلته الكالم فيه من 

أمراً مطلوبا مرغوبا فيه وجهات احلاجات حميطة بالناس فاذا صدر من إنسان احسان إىل غريه صارت رغبة احملسن 
 يستعبد احلر فاذا مل يوجد هذا بقيت النفرة الطبيعية اليه يف ذلك املال سببا لصريورته منقادا مطيعا له فلهذا قيل بالرب

عن االنقياد للغري خالصا عن املعارض فال حيصل االنقياد ألبتة فثبت أن امللك والبخل ال جيتمعان مث ان امللك على 
ثالثة أقسام ملك على الظواهر فقط وهذا هو ملك امللوك وملك على البواطن فقط وهذا هو ملك العلماء وملك 

على الظواهر والبواطن معاً وهذا هو ملك األنبياء صلوات اهللا عليهم فاذا كان اجلود من لوازم امللك وجب يف 
األنبياء عليهم الصالة والسالم أن يكونوا يف غاية اجلود والكرم والرمحة والشفقة ليصري كل واحد من هذه 

  ذه الصفات حاصل حملمد عليه الصالة والسالماالخالق سببا النقياد اخللق هلم وامتثاهلم ألوامرهم وكمال ه
يف عوامل األفعال مبنزلة أظن يف عوامل األمساء وتقريره أن الظن إذا وقع يف أول ) إذن ( املسألة الرابعة قال سيبويه 

الكالم نصب ال غري كقولك أظن زيدا قائما وإن وقع يف الوسط جاز إلغاؤه وإعماله كقوله زيد أظن قائم وإن 
وما ) ظن ( ت زيداً أظن قائماً وإن تأخر فاألحسن إلغاؤه تقول زيد منطلق ظننت والسبب فيما ذكرناه أن شئت قل

  أشبهه من األفعال حنو علم وحسب ضعيفة يف العمل ألهنا ال تؤثر

اية فلغا يف معموالهتا فاذا تقدم دل التقدمي يف الذكر على شدة العناية فقوي على التأثري وإذا تأخر دل على عدم العن
وإن توسط فحينئذ ال يكون يف حمل العناية من كل الوجوه وال يف حمل االمهال من كل الوجوه بل كانت كاملتوسطة 

  يف هاتني احلالتني فال جرم كان االعمال وااللغاء جائزا
  واعلم أن االعمال يف حال التوسط أحسن وااللغاء حال التأخر أحسن

على هذا الترتيب أيضاً فان تقدمت نصبت الفعل تقول إذن أكرمك وإن  )إذن ( إذا عرفت هذا فنقول كلمة 
  توسطت أو تأخرت جاز االلغاء تقول أنا إذن أكرمك وأنا أكرمك إذن فتلغيه يف هاتني احلالتني

فذكروا يف  فيها متقدمة وما عملت) إذن ( إذا عرفت هذه املقدمة فقوله تعاىل فَإِذاً الَّ يُْؤُتونَ النَّاَس َنِقرياً كلمة 
العذر وجوها األول أن يف الكالم تقدميا وتأخريا والتقدير ال يؤتون الناس نقريا إذن الثاين أهنا ملا وقعت بني الفاء 

والفعل جاز أن تقدر متوسطة فتلغى كما تلغى إذا توسطت أو تأخرت وهكذا سبيلها مع الواو كقوله تعاىل َوإِذًا الَّ 
  عملها الذي هو النصب) إذن ( لث قرأ ابن مسعود فَإِذاً الَّ يُْؤُتواْ على إعمال َيلَْبثُونَ ِخلَافََك والثا

املسألة اخلامسة قال أهل اللغة النقري نقرة يف ظهر النواة ومنها تنبت النخلة وأصله أنه فعيل من النقر ويقال 
ر حديدة كالفأس تقطع هبا احلجارة للخشب الذي ينقر فيه نقري ألنه ينقر والنقر ضرب احلجر وغريه باملنقار واملنقا

  والغرض اهنم يبخلون بأقل القليل
َمةَ  َوَءاَتْيَناُهْم مُّلْكاً َعِظيماً أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َمآ ءَاَتاُهُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه فَقَْد َءاَتْيَنآ ءَالَ إِْبَراهِيَم الْكَِتاَب وَالِْحكْ



  ِه َوِمْنُهْم مَّن َصدَّ َعْنُه َوكَفَى بَِجهَنََّم َسعِرياًفَِمْنُهْم مَّْن َءاَمَن بِ
  فيه مسائل

  املسألة األوىل أم منقطعة والتقدير بل حيسدون الناس
صلى اهللا عليه وسلم ( قوالن األول وهو قول ابن عباس واألكثرين انه حممد ) الناس ( املسألة الثانية يف املراد بلفظ 

فظ اجلمع وهو واحد ألنه اجتمع عنده من خصال اخلري ما ال حيصل إال متفرقا يف اجلمع وإمنا جاز أن يقع عليه ل) 
  ) ١٢٠النحل ( العظيم ومن هذا يقال فالن أمة وحده أي يقوم مقام أمة قال تعاىل إِنَّ إِبْراهِيَم كَانَ أُمَّةً  قَانًِتا 

من ذهب إىل هذا القول ان لفظ الناس مجع فحمله  والقول الثاين املراد ههنا هو الرسول ومن معه من املؤمنني وقال
  على اجلمع أوىل من محله على املفرد

واعلم أنه إمنا حسن ذكر الناس الرادة طائفة معينة من الناس ألن املقصود من اخللق إمنا هو القيام بالعبودية كما 
فلما كان القائمون هبذا املقصود ليس إال حممدا )  ٥٦اريات الذ( قال تعاىل َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن 

ومن كان على دينه كان وهو وأصحابه كأهنم كل الناس فلهذا حسن إطالق لفظ الناس ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
  وإرادهتم على التعيني

  املسألة الثالثة اختلفوا يف تفسري الفضل الذي ألجله صاروا حمسودين على قولني
  ألول انه هو النبوة والكرامة احلاصلة بسببها يف الدين والدنيافالقول ا

  والقول الثاين اهنم حسدوه على انه كان له من الزوجات تسع
واعلم أن احلسد ال حيصل إال عند الفضيلة فكلما كانت فضيلة االنسان أمت وأكمل كان حسد احلاسدين عليه 

وضم اليها انه ) صلى اهللا عليه وسلم (  انه تعاىل أعطاها حملمد أعظم ومعلوم أن النبوة أعظم املناصب يف الدين مث
جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصاراً وأعواناً وكل ذلك مما يوجب احلسد العظيم فاما كثرة النساء 

ميع ما أنعم اهللا فهو كاألمر احلقري بالنسبة إىل ما ذكرناه فال ميكن تفسري هذا الفضل به بل ان جعل الفضل امسا جل
  تعاىل به عليه دخل هذا أيضا حتته فأما على سبيل القصر عليه فبعيد

واعلم أنه تعاىل ملا بني أن كثرة نعم اهللا عليه صارت سببا حلسد هؤالء اليهود بني ما يدفع ذلك فقال فَقَْد ءاَتْيَنا ءالَ 
واملعىن أنه حصل يف أوالد ابراهيم مجاعة كثريون )  ٥٤النساء ( كاً َعِظيماً إِبْراهِيَم الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ  َوءاَتْيَناُهْم مُّلْ

  مجعوا بني النبوة وامللك وأنتم ال تتعجبون من ذلك وال حتسدونه فلم تتعجبون من حال حممد ومل حتسدونه
هو كمال العلم وأما امللك  واعلم أن الِْكتَابِ إشارة إىل ظواهر الشريعة َوالِْحكَْمةِ  إشارة إىل أسرار احلقيقة وذلك

العظيم فهو كمال القدرة وقد ثبت أن الكماالت احلقيقية ليست إال العلم والقدرة فهذا الكالم تنبيه على أنه 
سبحانه آتاهم أقصى ما يليق باالنسان من الكماالت وملا مل يكن ذلك مستبعدا فيهم ال يكون مستبعدا يف حق حممد 

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
يل إهنم ملا استكثروا نساءه قيل هلم كيف استكثرهتم له التسع وقد كان لداود مائة ولسليمان ثلثمائة باملهر وق

  وسبعمائة سرية
فقال بعضهم مبحمد عليه الصالة ) به ( مث قال تعاىل ِمْنُهْم ّمْن بِِه َوِمنُْهْم مَّن َصدَّ َعْنُه َوكَفَى واختلفوا يف معىن 

هؤالء القوم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آمن بعضهم وبقي بعضهم على الكفر واالنكار وقال والسالم واملراد أن 
آخرون املراد من تقدم من األنبياء عليهم الصالة والسالم واملعىن أن أولئك األنبياء مع ما خصصتهم به من النبوة 

فأنت يا حممد ال تتعجب مما عليه وامللك جرت عادت أممهم فيهم أن بعضهم آمن به وبعضهم بقوا على الكفر 



هؤالء القوم فان أحوال مجيع األمم مع مجيع األنبياء هكذا كانت وذلك تسلية من اهللا ليكون أشد صربا على ما 
  ينال من قبلهم

د يقال مث قال َوكَفَى بَِجَهنَّمَ َسِعرياً أي كفى جبهنم يف عذاب هؤالء الكفار املتقدمني واملتأخرين سعريا والسعري الوقو
  أوقدت النار وأسعرهتا مبعىن واحد

َها ِلَيذُوقُواْ الَْعذَاَب إِنَّ اللََّه إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بِأايَاِتَنا سَْوَف ُنْصِليهِْم نَاراً كُلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدُهْم َبدَّلَْناُهمْ ُجلُوداً غَْيَر
  كَانَ َعزِيزاً َحِكيماً

لوعيد بالطائفة اخلاصة من أهل الكتاب بني ما يعم الكافرين من الوعيد فقال إِنَّ الَِّذيَن اعلم أنه تعاىل بعدما ذكر ا
  كَفَُرواْ بِئَايَاِتَنا ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل يدخل يف اآليات كل ما يدل على ذات اهللا وأفعاله وصفاته وأمسائه واملالئكة والكتب والرسل 
د لكن بوجوه منها أن ينكروا كوهنا آيات ومنها أن يغفلوا عنها فال ينظروا فيها وكفرهم باآليات ليس يكون باجلح

ومنها أن يلقوا الشكوك والشبهات فيها ومنها أن ينكروها مع العلم هبا على سبيل العناد واحلسد وأما حد الكفر 
  ) ٦البقرة ( سََواء َعلَْيهِْم  وحقيقته فقد ذكرناه يف سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ

كلمة تذكر للتهديد والوعيد يقال سوف أفعل وينوب عنها حرف السني كقوله ) سوف ( املسألة الثانية قال سيبويه 
ْغِفرُ يف الوعد أيضا قال تعاىل َولَسَْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فَتَْرَضى وقال سَْوَف أَْسَت) سوف ( َسأُْصِليهِ َسقََر وقد ترد كلمة 

  خمصوصتان باالستقبال) سوف ( و ) السني ( لَكُْم رَّبى قيل أخره إىل وقت السحر حتقيقا للدعاء وباجلملة فكلمة 
املسألة الثالثة قوله ُنْصِليهِْم أي ندخلهم النار لكن قوله ُنْصِليهِْم فيه زيادة على ذلك فانه مبنزلة شويته بالنار يقال 

  شاة مصلية أي مشوية
  تعاىل كُلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدُهمْ َبدَّلَْناُهْم ُجلُوداً غَْيَرَها ِلَيذُوقُواْ الَْعذَاَب وفيه سؤاالنمث قال 

السؤال األول ملا كان تعاىل قادرا على ابقائهم أحياء يف النار أبد اآلباد فلم مل يبق أبداهنم يف النار مصونة عن النضج 
  لشديدة حىت ال حيتاج إىل تبديل جلودهم جبلود أخرىواالحتراق مع أنه يوصل اليها اآلالم ا

واجلواب أنه تعاىل ال يسأل عما يفعل بل نقول انه تعاىل قادر على أن يوصل إىل أبداهنم آالما عظيمة من غري إدخال 
  النار مع انه تعاىل أدخلهم النار

رى وعذهبا كان هذا تعذيبا ملن مل يعص وهو السؤال الثاين اجللود العاصية إذا احترقت فلو خلق اهللا مكاهنا جلوداً أخ
  غري جائز

  واجلواب عنه من وجوه األول أن جيعل النضج غري النضيج فالذات واحدة واملتبدل هو

الصفة فاذا كانت الذات واحدة كان العذاب مل يصل إال إىل العاصي وعلى هذا التقدير املراد بالغريية التغاير يف 
نسان وذلك اجللد ما كان جزأ من ماهية االنسان بل كان كالشيء امللتصق به الزائد الصفة الثاين املعذب هو اال

على ذاته فاذا جدد اهللا اجللد وصار ذلك اجللد اجلدد سببا لوصول العذاب اليه مل يكن ذلك تعذيبا اال للعاصي 
فتجديد اجللود إمنا هو جتديد )  ٥٠هيم إبرا( الثالث أن املراد باجللود السرابيل قال تعاىل سََرابِيلُُهم ّمن قَِطَراٍن 

السرابيالت طعن القاضي فيه فقال انه ترك للظاهر وأيضا السرابيل من القطران ال توصف بالنضج وإمنا توصف 
باالحتراق الرابع ميكن أن يقال هذا استعارة عن الدوام وعدم االنقطاع كما يقال ملن يراد وصفه بالدوام كلما 

( ما وصل اىل آخره فقد ابتدأ من أوله فكذا قوله كُلََّما َنِضَجتْ ُجلُوُدُهْم َبدَّلَْناُهمْ ُجلُوداً غَْيَرَها انتهى فقد ابتدأ وكل



يعين كلما ظنوا أهنم نضجوا واحترقوا وانتهوا إىل اهلالك أعطيناهم قوة جديدة من احلياة حبيث ظنوا )  ٥٦النساء 
دوام العذاب وعدم انقطاعه اخلامس قال السدي إنه تعاىل يبدل  أهنم اآلن حدثوا ووجدوا فيكون املقصود بيان

اجللود من حلم الكافر فيخرج من حلمه جلدا آخر وهذا بعيد ألن حلمه متناه فال بد وأن ينفد وعند نفاد حلمه ال بد 
  من طريق آخر يف تبديل اجللد ومل يكن ذلك الطريق مذكورا أوال واهللا أعلم

  اْ الَْعذَاَب وفيه سؤاالنمث قال تعاىل لَِيذُوقُو
السؤال األول قوله لَِيذُوقُواْ الَْعذَاَب أي ليدوم هلم ذوقه وال ينقطع كقولك للمعزوز أعزك اهللا أي أدامك على العز 

  وزادك فيه وأيضا املراد ليذوقوا هبذه احلالة اجلديدة العذاب وإال فهم ذائقون مستمرون عليه
ن ذاق العذاب إذا أدرك شيئا قليال منه واهللا تعاىل قد وصف أهنم كانوا يف أشد السؤال الثاين أنه إمنا يقال فال

  العذاب فكيف حيسن أن يذكر بعد ذلك أهنم ذاقوا العذاب
واجلواب املقصود من ذكر الذوق االخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب يف كل حال يكون كاحساس الذائق املذوق 

  وال بسبب ذلك االحتراقمن حيث أنه ال يدخل فيه نقصان وال ز
مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه كَانَ َعزِيزاً َحِكيماً واملراد من العزيز القادر الغالب ومن احلكيم الذي ال يفعل إال الصواب 

وذكرمها يف هذا املوضع يف غاية احلسن ألنه يقع يف القلب تعجب من أنه كيف ميكن بقاء االنسان يف النار الشديدة 
فقيل هذا ليس بعجيب من اهللا ألنه القادر الغالب على مجيع املمكنات يقدر على إزالة طبيعة النار ويقع  أبد اآلبادا

يف القلب أنه كرمي رحيم فكيف يليق برمحته تعذيب هذا الشخص الضعيف إىل هذا احلد العظيم فقيل كما أنه رحيم 
 بتهديد العصاة والتهديد الصادر منه ال بد وأن فهو أيضا حكيم واحلكمة تقتضي ذلك فان نظام العامل ال يبقى إال

  يكون مقرونا بالتحقيق صونا لكالمه عن الكذب فثبت أن ذكر هاتني الكلمتني ههنا يف غاية احلسن

يَهآ أََبداً لَُّهْم ِفيَهآ أَْزوَاجٌ َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ َسُنْدِخلُُهمْ َجنَّاتٍ َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االٌّ ْنهَاُر خَاِلِديَن ِف
  مُّطَهََّرةٌ  َوُنْدِخلُُهْم ِظالًّ ظَلِيالً

اعلم أنه قد جرت عادة اهللا تعاىل يف هذا الكتاب الكرمي بأن الوعد والوعيد يتالزمان يف الذكر على سبيل األغلب 
  ويف اآلية مسألتان

لعمل ألنه تعاىل عطف العمل على االميان واملعطوف مغاير املسألة األوىل هذه اآلية دالة على أن االميان غري ا
للمعطوف عليه قال القاضي مىت ذكر لفظ االميان وحده دخل فيه العمل ومىت ذكر معه العمل كان االميان هو 

التصديق وهذا بعيد ألن األصل عدم االشتراك وعدم التغري ولوال أن األمر كذلك خلرج القرآن عن كونه مفيدا 
ه األلفاظ اليت نسمعها يف القرآن يكون لكل واحد منها معىن سوى ما نعلمه ويكون مراد اهللا تعاىل منه فلعل هذ

ذلك املعىن ال هذا الذي تبادرت أفهامنا اليه هذا على القول بأن احتمال االشتراك واالفراد على السوية وأما على 
يان فال ألن على هذا التقدير حيتمل أن يقال هذه القول بأن احتمال البقاء على األصل واحتمال التغيري متساو

موضوعة ملعىن آخر غري ما نفهمه اآلن مث تغريت إىل هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( األلفاظ كانت يف زمان الرسول 
الذي نفهمه اآلن فثبت أن على هذين التقديرين خيرج القرآن عن كونه حجة وإذا ثبت أن االشتراك والتغيري 

  اندفع كالم القاضي خالف األصل
املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل ذكر يف شرح ثواب املطيعني أمورا أحدها أنه تعاىل يدخلهم جنات جتري من حتتها 

األهنار وقال الزجاج املراد جتري من حتتها مياه األهنار واعلم أنه إن جعل النهر امسا ملكان املاء كان األمر مثل ما قاله 
ناه يف املتعارف امسا لذلك املاء فال حاجة إىل هذا االقمار وثانيها أنه تعاىل وصفها باخللود والتأبيد الزجاج أما إن جعل



وفيه رد على جهم بن صفوان حيث يقول إن نعيم اجلنة وعذاب النار ينقطعان وأيضا أنه تعاىل ذكر مع اخللود 
جائز فدل هذا أن اخللود ليس عبارة عن التأبيد بل التأبيد ولو كان اخللود عبارة عن التأبيد لزم التكرار وهو غري 

هو عبارة عن طول املكث من غري بيان أنه منقطع أو غري منقطع وإذا ثبت هذا األصل فعند هذا يبطل استدالل 
على أن صاحب الكبرية يبقى )  ٩٣النساء ( املعتزلة بقوله تعاىل َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً مَُّتَعّمداً فَجََزاُؤُه جََهنَُّم َخاِلداً ِفيَها 

يف النار على سبيل التأبيد ألنا بينا بداللة هذه اآلية أن اخللود لطول املكث ال للتأبيد وثالثها قوله تعاىل لَُّهْم ِفيَها 
ْم ِفيَها أَزْواٌج مُّطَهََّرةٌ  واملراد طهارهتن من احليض والنفاس ومجيع أقذار الدنيا ونظريه قوله تعاىل يف سورة البقرة لَُّه

مْ أَزْواٌج مُّطَهََّرةٌ  َوُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ واللطائف الالئقة هبذا املوضع قد ذكرناها يف تلك اآلية ورابعها قوله وَُنْدِخلُُه
ِظالًّ ظَلِيالً قال الواحدي الظليل ليس ينىبء عن الفعل حىت يقال إنه مبعىن فاعل أو مفعول بل هو مبالغة يف نعت 

  قوهلم ليل أليلالظل مثل 
واعلم أن بالد العرب كانت يف غاية احلرارة فكان الظل عندهم أعظم أسباب الراحة وهلذا املعىن جعلوه كناية عن 

فاذا كان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل كناية ) السلطان ظل اهللا يف األرض ( الراحة قال عليه الصالة السالم 
ا ما مييل اليه خاطري وهبذا الطريق يندفع سؤال من يقول إذا مل يكن يف اجلنة مشس عن املبالغة العظيمة يف الراحة هذ

تؤذي حبرها فما فائدة وصفها بالظل الظليل وأيضاً نرى يف الدنيا أن املواضع اليت يدوم الظل فيها وال يصل نور 
لى هذا الوجه الذي خلصناه الشمس اليها يكون هواؤها عفنا فاسدا مؤذيا فما معىن وصف هواء اجلنة بذلك ألن ع

  تندفع هذه الشبهات

لَْعْدلِ إِنَّ اللََّه نِِعمَّا َيِعظُكُْم بِهِ إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَن ُتؤدُّواْ االَحَمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحكَمُْتْم َبْيَن النَّاسِ أَن َتْحكُمُواْ بِا
  إِنَّ اللََّه كَانَ َسِميعاً َبصِرياً

لم انه سبحانه ملا شرح بعض أحوال الكفار وشرح وعيده عاد إىل ذكر التكاليف مرة أخرى وأيضا ملا حكى عن اع
أهل الكتاب أهنم كتموا احلق حيث قالوا للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال أمر املؤمنني يف هذه اآلية 

ن باب املذاهب والديانات أو من باب الدنيا واملعامالت بأداء األمانات يف مجيع األمور سواء كانت تلك األمور م
وأيضا ملا ذكر يف اآلية السابقة الثواب العظيم للذين آمنوا وعملوا الصاحلات وكان من أجل األعمال الصاحلة 

  األمانة ال جرم أمر هبا يف هذه اآلية ويف اآلية مسائل
ملا دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان بن طلحة بن عبد ) م صلى اهللا عليه وسل( املسألة األوىل روي أن رسول اهللا 

الدار وكان سادن الكعبة باب الكعبة وصعد السطح وأىب أن يدفع املفتاح اليه وقال لو علمت أنه رسول اهللا مل 
) صلى اهللا عليه وسلم ( أمنعه فلوى علي بني أيب طالب رضي اهللا عنه يده وأخذه منه وفتح ودخل رسول اهللا 

ركعتني فلما خرج سأله العباس أن يعطيه املفتاح وجيمع له السقاية والسدانة فنزلت هذه اآلية فأمر علياً أن وصلى 
يرده إىل عثمان ويعتذر اليه فقال عثمان لعلي أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا فهبط جربيل عليه السالم 

نة يف أوالد عثمان أبدا فهذا قول سعيد بن املسيب وحممد بن أن السدا) صلى اهللا عليه وسلم ( وأخرب الرسول 
لعثمان أعطين املفتاح فقال هاك بامانة اهللا فلما أراد أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( اسحق وقال أبو روق قال النيب 
فأعطين  ذلك مرة ثانية ان كنت تؤمن باهللا واليوم اآلخر) صلى اهللا عليه وسلم ( يتناوله ضم يده فقال الرسول 

املفتاح فقال هاك بامانة اهللا فلما أراد أن يتناوله ضم يده فقال الرسول عليه الصالة والسالم ذلك مرة ثالثة فقال 
يطوف ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقام النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( عثمان يف الثالثة هاك بامانة اهللا ودفع إىل النيب 

 العباس مث قال يا عثمان خذ املفتاح على أن للعباس نصيبا معك فأنزل اهللا هذه اآلية ومعه املفتاح وأراد أن يدفعه إىل



مث ان عثمان هاجر ودفع ) هاك خالدة تالدة ال ينزعها منك إال ظامل ( لعثمان ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقال النيب 
  املفتاح إىل أخيه شيبة فهو يف ولده اليوم

هذه اآلية عند هذه القصة ال يوجب كوهنا خمصوصة هبذه القضية بل يدخل فيه مجيع املسألة الثانية اعلم أن نزول 
أنواع األمانات واعلم أن معاملة االنسان اما أن تكون مع ربه أو مع سائر العباد أو مع نفسه وال بد من رعاية 

  االمانة يف مجيع هذه األقسام الثالثة
رات وترك املنهيات وهذا حبر ال ساحل له قال ابن مسعود االمانة يف أما رعاية االمانة مع الرب فهي يف فعل املأمو

كل شيء الزمة يف الوضوء واجلنابة والصالة والزكاة والصوم وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما إنه تعاىل خلق فرج 
ال يستعمله يف االنسان وقال هذا أمانة خبأهتا عندك فاحفظها إال حبقها واعلم أن هذا باب واسع فأمانة اللسان أن 

الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغريها وأمانة العني أن ال يستعملها يف النظر إىل احلرام وأمانة 
  السمع أن ال يستعمله يف مساع املالهي واملناهي ومساع الفحش واألكاذيب وغريها وكذا القول يف مجيع األعضاء

  ة مع سائر اخللق فيدخل فيها رد الودائع ويدخل فيه ترك التطفيفوأما القسم الثاين وهو رعاية األمان

يف الكيل والوزن ويدخل فيه أن ال يفشي على الناس عيوهبم ويدخل فيه عدل األمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع 
خراهم العوام بأن ال حيملوهم على التعصبات الباطلة بل يرشدوهنم إىل اعتقادات وأعمال تنفعهم يف دنياهم وأ

وهنيهم عن قوهلم للكفار ان ما أنتم عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ويدخل فيه هني اليهود عن كتمان أمر حممد 
ويدخل فيه أمر الرسول عليه الصالة والسالم برد املفتاح إىل عثمان ) صلى اهللا عليه وسلم ( أفضل من دين حممد 

جها ويف أن ال تلحق بالزوج ولدا يولد من غريه ويف اخبارها بن طلحة ويدخل فيه أمانة الزوجة للزوج يف حفظ فر
  عن انقضاء عدهتا

وأما القسم الثالث وهو أمانة االنسان مع نفسه فهو أن ال خيتار لنفسه إال ما هو األنفع واالصلح له يف الدين 
كلكم راع ( ة والسالم والدنيا وأن ال يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره يف اآلخرة وهلذا قال عليه الصال

فقوله إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَن تُؤدُّواْ االمحَاَناِت يدخل فيه الكل وقد عظم اهللا أمر االمانة يف ) وكلكم مسؤول عن رعيته 
أَن َيْحِملَْنَها وَأَْشفَقَْن ِمْنَها مواضع كثرية من كتابه فقال إِنَّا عََرْضَنا االَْماَنةَ  َعلَى السََّماوَاِت وَاالْْرَض وَالْجَِبالِ فَأَبْيَن 

وقال َوالَ َتخُوُنواْ )  ٨املؤمنون ( وقال َوالَِّذيَن ُهمْ ِالَمانَاتِهِْم َوَعْهدِِهْم راُعونَ )  ٧٢األحزاب ( َوَحَملََها اِإلْنَسانُ 
وقال ميمون بن مهران ثالثة يؤدين ال أميان ملن ال أمانة له ( وقال عليه الصالة والسالم )  ٢٧األنفال ( أََمانَاِتكُْم 

إىل الرب والفاجر االمانة والعهد وصلة الرحم وقال القاضي لفظ االمانة وان كان متناوال للكل إال أنه تعاىل قال يف 
هذه اآلية وقال ميمون بن مهران ثالثة يؤدين إىل الرب والفاجر االمانة والعهد وصلة الرحم وقال القاضي لفظ 

ن متناوال للكل إال أنه تعاىل قال يف هذه اآلية إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَن ُتؤدُّواْ االَمحاَناِت إِلَى أَْهِلَها فوجب االمانة وان كا
  أن يكون املراد هبذه االمانة ما جيري جمرى املال ألهنا هي اليت ميكن أداؤها إىل الغري

قرىء ) الكشاف ( ع فانه جعل امسا خالصا قال صاحب املسألة الثالثة االمانة مصدر مسي به املفعول ولذلك مج
  االْمَاَنةَ  على التوحيد

املسألة الرابعة قال أبو بكر الرازي من االمانات الودائع وجيب ردها عند الطلب واألكثرون على أهنا غري مضمونة 
ثيايب فضمنين  وعن بعض السلف أهنا مضمونة روى الشعيب عن أنس قال استحملين رجل بضاعة فضاعت من بني

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعن أنس قال كان النسان عندي وديعة ستة آالف درهم فذهبت فقال عمر ذهب 
لك معها شيء قلت ال فألزمين الضمان وحجة القول املشهور ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه قال قال رسول اهللا 



وأما فعل عمر فهو حممول على أن املودع اعترف ) مؤمتن ال ضمان على راع وال على ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( 
  بفعل يوجب الضمان

املسألة اخلامسة قال الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه العارية مضمونة بعد اهلالك وقال أبو حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه غري 
انَاِت إِلَى أَْهلَِها وظاهر األمر للوجوب وبعد مضمونة حجة الشافعي قوله تعاىل إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَن ُتؤدُّواْ االَمح

هالكها تعذر ردها بصورهتا ورد ضماهنا ردها مبعناها فكانت اآلية دالة على وجوب التضمني ونظري هذه اآلية قوله 
أقصى ما يف الباب أن اآلية خمصوصة يف الوديعة لكن العام ) على اليد ما أخذت حىت تؤديه ( عليه الصالة والسالم 

بعد التخصيص حجة وأيضاً فألنا أمجعنا على أن املستام مضمون وأن املودع غري مضمون والعارية وقعت يف البني 
  فنقول املشاهبة بني العارية وبني املستام

أكثر ألن كل واحد منهما أخذه األجنيب لغرض نفسه خبالف املودع فانه أخذ الوديعة لغرض املالك فكانت املشاهبة 
ال ( وبني املستام أمت فظهر الفرق بني املستعار وبني املودع حجة أيب حنيفة قوله عليه الصالة والسالم  بني املستعار

  )ضمان على مؤمتن 
  قلنا إنه خمصوص يف املستام فكذا يف العارية وألن دليلنا ظاهر القرآن وهو أقوى

  َعْدلِ إِنَّ اللََّه نِِعمَّا َيِعظُكُْم بِِه إِنَّ اللََّه كَانَ َسِميعاً َبِصرياًقوله تعاىل َوإِذَا َحكَمُْتْم َبْيَن النَّاسِ أَن َتْحكُُمواْ بِالْ
  وفيه مسائل

املسألة األوىل اعلم أن االمانة عبارة عما إذا وجب لغريك عليك حق فأديت ذلك احلق اليه فهذا هو األمانة واحلكم 
ب عليه ذلك احلق بأن يدفعه إىل من له ذلك احلق باحلق عبارة عما إذا وجب النسان على غريه حق فأمرت من وج

وملا كان الترتيب الصحيح أن يبدأ االنسان بنفسه يف جلب املنافع ودفع املضار مث يشتغل بغريه ال جرم أنه تعاىل 
 ذكر األمر باالمانة أوال مث بعده ذكر األمر باحلكم باحلق فما أحسن هذا الترتيب ألن أكثر لطائف القرآن مودعة يف

  الترتيبات والروابط
املسألة الثانية أمجعوا على أن من كان حاكما وجب عليه أن حيكم بالعدل قال تعاىل وَإِذَا َحكَْمُتمْ َبْيَن النَّاسِ أَن 

ْدلِ َتْحكُُمواْ بِالَْعْدلِ والتقدير إن اهللا يأمركم إذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل وقال إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْع
وقال َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُواْ َولَْو كَانَ ذَا قُرَْبى وقال َمئَابٍ ياَداُووُد إِنَّا َجَعلَْناكَ َخِليفَةً  ِفى )  ٩٠النحل ( َواْإلْحَساِن 

ل هذه األمة ال تزا( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وعن أنس عن النيب )  ٢٦ص ( االْْرضِ فَاْحكُمْ َبْيَن النَّاسِ بِالَْحّق 
وعن احلسن قال ان اهللا أخذ على احلكام ) خبري ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرمحت رمحت 

ثالثا أن ال يتبعوا اهلوى وأن خيشوه وال خيشوا الناس وال يشتروا بآياته مثنا قليال مث قرأ َمئَابٍ ياَداوُوُد إِنَّا َجَعلَْناكَ 
( وقرأ إِنَّا أَنَزلَْنا التَّْوَراةَ  ِفيَها ُهًدى َوُنورٌ َيْحكُمُ بَِها النَّبِيُّونَ )  ٢٦ص ( ىل قوله َوالَ َتتَّبِعِ الْهََوى َخِليفَةً  ِفى االْْرضِ إ

ومما يدل على وجوب العدل اآليات الواردة يف )  ٤١البقرة ( إىل قوله َوالَ َتْشَتُرواْ بِآَياِتي ثََمًنا قَِليالً )  ٤٤املائدة 
ينادي ( وقال عليه الصالة والسالم )  ٢٢الصافات ( مة الظلم قال تعاىل اْحُشرُواْ الَِّذيَن ظَلَُمواْ َوأَزْواجَُهْم مذ

منادي يوم القيامة أين الظلمة وأين أعوان الظلمة فيجمعون كلهم حىت من برى هلم قلما أو الق هلم دواة فيجمعون 
وقال فَِتلَْك ُبُيوُتُهْم خَاوَِيةً  )  ٤٢إبراهيم ( َبنَّ اللََّه غَاِفالً َعمَّا َيْعَملُ الظَّاِلُمونَ وقال أيضا َوالَ َتْحَس) ويلقون يف النار 

  ) ٥٢النمل ( بَِما ظَلَُمواْ 
  فان قيل الغرض من الظلم منفعة الدنيا

  ) ٥٨القصص ( الْوارِِثَني  فأجاب اهللا عن السؤال بقوله لَْم ُتْسكَن ّمن َبْعدِِهْم إِالَّ قَلِيالً َوكُنَّا َنْحُن



املسألة الثالثة قال الشافعي رضي اهللا عنه ينبغي للقاضي أن يسوي بني اخلصمني يف مخسة أشياء يف الدخول عليه 
واجللوس بني يديه واالقبال عليهما واالستماع منهما واحلكم عليهما قال واملأخوذ عليه التسوية بينهما يف األفعال 

مييل قلبه إىل أحدمها وحيب أن يغلب حبجته على اآلخر فال شيء عليه ألنه ال ميكنه التحرز عنه دون القلب فان كان 
قال وال ينبغي أن يلقن واحدا منهما حجته وال شاهدا شهادته ألن ذلك يضر بأحد اخلصمني وال يلقن املدعي 

أن يشهدوا أو ال يشهدوا وال ينبغي  الدعوى واالستحالف وال يلقن املدعي عليه االنكار واالقرار وال يلقن الشهود
أن يضيف أحد اخلصمني دون اآلخر ألن ذلك يكسر قلب اآلخر وال جييب هو إىل ضيافة أحدمها وال إىل ضيافتهما 

كان ال يضيف اخلصم اال وخصمه معه ومتام الكالم فيه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ما داما متخاصمني وروي أن النيب 
حاصل األمر فيه أن يكون مقصود احلاكم حبكمه إيصال احلق إىل مستحقه وأن ال ميتزج مذكور يف كتب الفقه و

  ذلك بغرض آخر وذلك هو املراد بقوله َوإِذَا َحكَمُْتْم َبْيَن النَّاسِ أَن َتْحكُمُواْ بِالَْعْدلِ
كالتصريح بأنه ليس جلميع الناس أن يشرعوا يف  املسألة الرابعة قوله َوإِذَا َحكَمُْتْم َبْيَن النَّاسِ أَن َتْحكُمُواْ بِالَْعْدلِ

احلكم بل ذلك لبعضهم مث بقيت اآلية جمملة يف أنه بأي طريق يصري حاكما وملا دلت سائر الدالئل على أنه ال بد 
لالمة من االمام األعظم وأنه هو الذي ينصب القضاة والوالة يف البالد صارت تلك الدالئل كالبيان ملا يف هذه اآلية 

  من االمجال
مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه َيِعظُكُمْ بِِه أي نعم شيء يعظكم به أو نعم الذي يعظكم به واملخصوص باملدح حمذوف أي نعم 

  شيء يعظكم به ذاك وهو املأمور به من أداء األمانات واحلكم بالعدل
ه فانه أعلم باملسموعات واملبصرات جيازيكم على ما مث قال إِنَّ اللََّه كَانَ َسِميعاً َبصِرياً أي اعملوا بأمر اهللا ووعظ

يصدر منكم وفيه دقيقة أخرى وهي أنه تعاىل ملا أمر يف هذه اآليات باحلكم على سبيل العدل وبأداء األمانة قال إِنَّ 
ألمانة فهو اللََّه كَانَ َسِميعاً َبِصرياً أي إذا حكمت بالعدل فهو مسيع لكل املسموعات يسمع ذلك احلكم وإن أديت ا

بصري لكل املبصرات يبصر ذلك وال شك أن هذا أعظم أسباب الوعد للمطيع وأعظم أسباب الوعيد للعاصي وإليه 
وفيه دقيقة أخرى وهي أن ) اعبد اهللا كأنك تراه فان مل تكن تراه فانه يراك ( االشارة بقوله عليه الصالة والسالم 

أكمل والقضاة والوالة قد فوض اهللا إىل أحكامهم مصاحل العباد فكان  كلما كان احتياج العبد أشد كانت عناية اهللا
االهتمام حبكمهم وقضائهم أشد فهو سبحانه منزه عن الغفلة والسهو والتفاوت يف ابصار املبصرات ومساع 

وقت  املسموعات ولكن لو فرضنا أن هذا التفاوت كان ممكنا لكان أوىل املواضع باالحتراز عن الغفلة والنسيان هو
حكم الوالة والقضاة فلما كان هذا املوضع خمصوصا مبزيد العناية ال جرم قال يف خامتة هذه اآلية إِنَّ اللََّه كَانَ 

  َسِميعاً َبِصرياً فما أحسن هذه املقاطع املوافقة هلذه املطالع

ِلى االٌّ ْمرِ ِمْنكُْم فَإِن َتَناَزعُْتْم ِفى َشىْ ٍء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه وَالرَّسُولِ َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ أَِطيُعواْ اللََّه َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ َوأُْو
  إِن كُنُتْم ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ ذاِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأْوِيالً

اعة الوالة فقال َبِصرياً َياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ أَِطيعُواْ اعلم أنه تعاىل ملا أمر الرعاة والوالة بالعدل يف الرعية أمر الرعية بط
اللََّه وهلذا قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حق على االمام أن حيكم مبا أنزل اهللا ويؤدي األمانة فاذا فعل ذلك 

  فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا ويف اآلية مسائل
الطاعة موافقة االرادة وقال أصحابنا الطاعة موافقة األمر ال موافقة االرادة لنا أنه ال املسألة األوىل قالت املعتزلة 

نزاع يف أن موافقة األمر طاعة إمنا النزاع أن املأمور به هل جيب أن يكون مراداً أم ال فاذا دللنا على أن املأمور به 
الرادة وإمنا قلنا إن اهللا قد يأمر مبا ال يريد ألن قد ال يكون مراداً ثبت حيئنذ أن الطاعة ليست عبارة عن موافقة ا



علم اهللا وخربه قد تعلقا بأن االميان ال يوجد من أيب هلب ألبتة وهذا العلم وهذا اخلرب ميتنع زواهلما وانقالهبما جهال 
يب هلب حماال ووجود االميان مضاد ومناف هلذا العلم وهلذا اخلرب واجلمع بني الضدين حمال فكان صدور االميان من أ

واهللا تعاىل عامل بكل هذه األحوال فيكون عاملا بكونه حماال والعامل بكون الشيء حماال ال يكون مريداً له فثبت أنه 
تعاىل غري مريد لالميان من أيب هلب وقد أمره باالميان فثبت أن األمر قد يوجد بدون االرادة وإذا ثبت هذا وجب 

وافقة أمره ال عن موافقة إرادته وأما املعتزلة فقد احتجوا على أن الطاعة اسم القطع بأن طاعة اهللا عبارة عن م
  ملوافقة االرادة بقول الشاعر

  رب من أنضجت غيظا صدره قد متىن يل موتاً مل يطع
  رتب الطاعة على التمين وهو من جنس االرادة

  ه مبثل هذه احلجة الركيكةواجلواب أن العاقل عامل بأن الدليل القاطع الذي ذكرناه ال يليق معارضت
املسألة الثانية اعلم أن هذه اآلية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه وذلك ألن الفقهاء زعموا أن أصول 

الشريعة أربع الكتاب والسنة واالمجاع والقياس وهذه اآلية مشتملة على تقرير هذه األصول األربعة هبذا الترتيب 
  وقعت االشارة إليهما بقوله أَِطيُعواْ اللََّه َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ أما الكتاب والسنة فقد

  فان قيل أليس أن طاعة الرسول هي طاعة اهللا فما معىن هذا العطف
قلنا قال القاضي الفائدة يف ذلك بيان الداللتني فالكتاب يدل على أمر اهللا مث نعلم منه أمر الرسول ال حمالة والسنة 

ول مث نعلم منه أمر اهللا ال حمالة فثبت مبا ذكرنا أن قوله أَِطيُعواْ اللََّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ يدل على تدل على أمر الرس
  وجوب متابعة الكتاب والسنة

املسألة الثالثة اعلم أن قوله َوأُوِْلى االْْمرِ ِمْنكُْم يدل عندنا على أن إمجاع األمة حجة والدليل على ذلك أن اهللا تعاىل 
بطاعة أوىل األمر على سبيل اجلزم يف هذه اآلية ومن أمر اهللا بطاعته على سبيل اجلزم والقطع ال بد وأن يكون  أمر

معصوما عن اخلطأ إذ لو مل يكن معصوما عن اخلطأ كان بتقدير إقدامه على اخلطأ يكون قد أمر اهللا مبتابعته فيكون 
ه فهذا يفضي إىل اجتماع األمر والنهي يف الفعل الواحد ذلك أمرا بفعل ذلك اخلطأ واخلطأ لكونه خطأ منهي عن

باالعتبار الواحد وانه حمال فثبت أن اهللا تعاىل أمر بطاعة أويل األمر على سبيل اجلزم وثبت أن كل من أمر اهللا 
بد بطاعته على سبيل اجلزم وجب أن يكون معصوما عن اخلطأ فثبت قطعاً أن أويل األمر املذكور يف هذه اآلية ال 

وأن يكون معصوما مث نقول ذلك املعصوم إما جمموع األمة أو بعض األمة ال جائز أن يكون بعض األمة ألنا بينا أن 
اهللا تعاىل أوجب طاعة أويل األمر يف هذه اآلية قطعاً وإجياب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفني هبم قادرين على 

رورة أنا يف زماننا هذا عاجزون عن معرفة االمام املعصوم عاجزون الوصول اليهم واالستفادة منهم وحنن نعلم بالض
عن الوصول اليهم عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم واذا كان األمر كذلك علمنا أن املعصوم الذي أمر اهللا 

عصوم املؤمنني بطاعته ليس بعضا من أبعاض األمة وال طائفة من طوائفهم وملا بطل هذا وجب أن يكون ذلك امل
  الذي هو املراد بقوله َوأُْوِلى االْْمرِ أهل احلل والعقد من األمة وذلك يوجب القطع بأن إمجاع األمة حجة

فان قيل املفسرون ذكروا يف أُْوِلى االْْمرِ وجوها أخرى سوى ما ذكرمت أحدها أن املراد من أوىل األمر اخللفاء 
يد بن جبري نزلت هذه اآلية يف عبداهللا بن حذافة السهمي إذ بعثه النيب الراشدون والثاين املراد أمراء السرايا قال سع

صلى اهللا عليه ( أمرياً على سرية وعن ابن عباس أهنا نزلت يف خالد بن الوليد بعثه النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
وأمر بطاعة أويل  أمريا على سرية وفيها عمار بن ياسر فجرى بينهما اختالف يف شيء فنزلت هذه اآلية) وسلم 

األمر وثالثها املراد العلماء الذين يفتون يف األحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم وهذا رواية الثعليب عن ابن 



عباس وقول احلسن وجماهد والضحاك ورابعها نقل عن الروافض أن املراد به األئمة املعصومون وملا كانت أقوال 
 هذه الوجوه وكان القول الذي نصرمتوه خارجا عنها كان ذلك بامجاع األمة األمة يف تفسري هذه اآلية حمصورة يف

  باطال
السؤال الثاين أن نقول محل أوىل األمر على األمراء والسالطني أويل مما ذكرمت ويدل عليه وجوه األول أن االمراء 

فليس هلم أمر نافذ على اخللق  والسالطني أوامرهم نافذة على اخللق فهم يف احلقيقة أولو األمر أما أهل االمجاع
فكان محل اللفظ على األمراء والسالطني أوىل والثاين أن أول اآلية وآخرها يناسب ما ذكرناه أما أول اآلية فهو أنه 

تعاىل أمر احلكام بأداء األمانات وبرعاية العدل وأما آخر اآلية فهو أنه تعاىل أمر بالرد إىل الكتاب والسنة فيما 
بالغ يف الترغيب يف طاعة ) صلى اهللا عليه وسلم ( منا يليق باألمراء ال بأهل االمجاع الثالث أن النيب أشكل وهذا إ
من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن أطاع أمريي فقد أطاعين ومن عصاين فقد عصى اهللا ومن عصى ( األمراء فقال 

  ي ذكرناهفهذا ما ميكن ذكره من السؤال على االستدالل الذ) أمريي فقد عصاين 
  واجلواب أنه ال نزاع أن مجاعة من الصحابة والتابعني محلوا قوله َوأُْوِلى االْْمرِ ِمْنكُْم على

العلماء فاذا قلنا املراد منه مجيع العلماء من أهل العقد واحلل مل يكن هذا قوال خارجا عن أقوال األمة بل كان هذا 
عة فاندفع السؤال األول وأما سؤاهلم الثاين فهو مدفوع ألن الوجوه اختياراً ألحد أقواهلم وتصحيحا له باحلجة القاط

اليت ذكروها وجوه ضعيفة والذي ذكرناه برهان قاطع فكان قولنا أوىل على أنا نعارض تلك الوجوه بوجوه أخرى 
حق وصواب أقوى منها فأحدها أن األمة جممعة على أن األمراء والسالطني إمنا جيب طاعتهم فيما علم بالدليل أنه 

وذلك الدليل ليس إال الكتاب والسنة فحينئذ ال يكون هذا قسما منفصال عن طاعة الكتاب والسنة وعن طاعة اهللا 
وطاعة رسوله بل يكون داخال فيه كما أن وجوب طاعة الزوجة للزوج والولد للوالدين والتلميذ لألستاذ داخل يف 

مجاع مل يكن هذا القسم داخال حتتها ألنه رمبا دل االمجاع على حكم طاعة اهللا وطاعة الرسول أما إذا محلناه على اال
حبيث ال يكون يف الكتاب والسنة داللة عليه فحينئذ أمكن جعل هذا القسم منفصال عن القسمني األولني فهذو 

إذا كانوا مع  أوىل وثانيها أن محل اآلية على طاعة األمراء يقتضي إدخال الشرط يف اآلية ألن طاعة األمراء إمنا جتب
احلق فاذا محلناه على االمجاع ال يدخل الشرط يف اآلية فكان هذا أوىل وثالثها أن قوله من بعد فَإِن َتَناَزعُْتْم ِفى َشى 

ْء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه مشعر بامجاع مقدم خيالف حكمه حكم هذا التنازع ورابعها أن طاعة اهللا وطاعة رسوله واجبة 
طاعة أهل االمجاع واجبة قطعا وأما طاعة األمراء والسالطني فغري واجبة قطعا بل األكثر أهنا تكون  قطعا وعندنا أن

حمرمة ألهنم ال يأمرون إال بالظلم ويف األقل تكون واجبة حبسب الظن الضعيف فكان محل اآلية على االمجاع أوىل 
اللََّه وَأَِطيُعواْ الرَُّسولَ َوأُوِْلى االْْمرِ فكان محل أويل  ألنه أدخل الرسول وأويل األمر يف لفظ واحد وهو قوله أَِطيعُواْ

األمر الذي هو مقرون بالرسول على املعصوم أوىل من محله على الفاجر الفاسق وخامسها أن أعمال األمراء 
ليهم أوىل وأما والسالطني موقوفة على فتاوي العلماء والعلماء يف احلقيقة أمراء األمراء فكان محل لفظ أويل األمر ع

محل اآلية على األئمة املعصومني على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه أحدها ما ذكرناه أن طاعتهم 
مشروطة مبعرفتهم وقدرة الوصول اليهم فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما ال يطاق ولو 

بهم صار هذا االجياب مشروطا وظاهر قوله أَِطيعُواْ اللََّه وَأَِطيُعواْ أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفني هبم ومبذاه
الرَُّسولَ َوأُوِْلى االْْمرِ ِمْنكُمْ يقتضي االطالق وأيضا ففي اآلية ما يدفع هذا االحتمال وذلك ألنه تعاىل أمر بطاعة 

َوأُوِْلى االْْمرِ ِمْنكُْم واللفظة الواحدة ال جيوز  الرسول وطاعة أويل األمر يف لفظة واحدة وهو قوله َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ
أن تكون مطلقة ومشروطة معا فلما كانت هذه اللفظة مطلقة يف حق الرسول وجب أن تكون مطلقة يف حق أويل 



ع األمر الثاين أنه تعاىل أمر بطاعة أويل األمر وأولو األمر مجع وعندهم ال يكون يف الزمان إال إمام واحد ومحل اجلم
يل األمر على الفرد خالف الظاهر وثالثها أنه قال فَإِن َتنَاَزْعُتْم ِفى َشىْ ء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَُّسولِ ولو كان املراد بأو
  االمام املعصوم لوجب أن يقال فان تنازعتم يف شيء فردوه إىل االمام فثبت أن احلق تفسري اآلية مبا ذكرناه

أن قوله فَإِن َتنَاَزْعُتْم ِفى َشىْ ء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه وَالرَُّسولِ يدل عندنا على أن القياس حجة  املسألة الرابعة اعلم
والذي يدل على ذلك أن قوله فَإِن َتنَاَزْعُتْم ِفى َشىْ ء إما أن يكون املراد فان اختلفتم يف شيء حكمه منصوص عليه 

فان اختلفتم يف شيء حكمه غري منصوص عليه يف شيء من هذه الثالثة  يف الكتاب أو السنة أو االمجاع أو املراد
  واألول باطل ألن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك

دُّوُه ى َشىْ ء فَُرداخال حتت قوله أَِطيُعواْ اللََّه َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ َوأُْوِلى االْْمرِ مِْنكُْم وحينئذ يصري قوله فَإِن تََناَزعُْتْم ِف
إِلَى اللَِّه وَالرَّسُولِ إعادة لعني ما مضى وإنه غري جائز وإذا بطل هذا القسم تعني الثاين وهو أن املراد فان تنازعتم يف 

شيء حكمه غري مذكور يف الكتاب والسنة واالمجاع واذا كان كذلك مل يكن املراد من قوله فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه 
نصوص الكتاب والسنة فوجب أن يكون املراد رد حكمه إىل األحكام املنصوصة يف  َوالرَُّسولِ طلب حكمه من

  الوقائع املشاهبة له وذلك هو القياس فثبت أن اآلية دالة على األمر بالقياس
وال  فان قيل مل ال جيوز أن يكون املراد بقوله فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَّسُولِ أي فوضوا علمه إىل اهللا واسكتوا عنه

تتعرضوا له وأيضاً فلم ال جيوز ان يكون املراد فردوا غري املنصوص إىل املنصوص يف أنه ال حيكم فيه إال بالنص 
  وأيضا مل جيوز أن يكون املراد فردوا هذه األحكام إىل الرباءة األصلية

ا ما يكون حكمها قلنا أما األول فمدفوع وذلك ألن هذه اآلية دلت على أنه تعاىل جعل الوقائع قسمني منه
منصوصا عليه ومنها ما ال يكون كذلك مث أمر يف القسم األول بالطاعة واالنقياد وأمر يف القسم الثاين بالرد إىل اهللا 
وإىل الرسول وال جيوز أن يكون املراد هبذا الرد السكوت ألن الواقعة رمبا كانت ال حتتمل ذلك بل ال بد من قطع 

و إثبات واذا كان كذلك امتنع محل الرد إىل اهللا على السكوت عن تلك الواقعة الشغب واخلصومة فيها بنفي أ
  وهبذا اجلواب يظهر فساد السؤال الثالث

وأما السؤال الثاين فجوابه أن الرباءة األصلية معلومة حبكم العقل فال يكون رد الواقعة اليها ردا إىل اهللا بوجه من 
األحكام املنصوص عليها كان هذا ردا للواقعة على أحكام اهللا تعاىل فكان الوجوه أما إذا رددنا حكم الواقعة إىل 

  محل اللفظ على هذا الوجه أوىل
املسألة اخلامسة هذه اآلية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس مطلقا فال جيوز ترك العمل هبما بسبب 

قياس جليا أو خفيا سواء كان ذلك النص خمصوصا القياس وال جيوز ختصيصهما بسبب القياس ألبتة سواء كان ال
قبل ذلك أم ال ويدل عليه أنا بينا أن قوله تعاىل أَِطيعُواْ اللََّه َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ أمر بطاعة الكتاب والسنة وهذا األمر 

ا يؤكد ذلك مطلق فثبت أن متابعة الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضهما أو خيصصهما أو مل يوجد واجبة ومم
على قول كثري من الناس لالشتراط وعلى هذا املذهب كان قوله فَإِن َتنَاَزْعُتمْ ) ان ( وجوه أخرى أحدها أن كلمة 

ِفى َشىْ ء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَُّسولِ صريح يف أنه ال جيوز العدول إىل القياس إال عند فقدان األصول الثاين انه تعاىل 
صلى ( س عن ذكر األصول الثالثة وهذا مشعر بأن العمل به مؤخر عن األصول الثالثة الثالث أنه أخر ذكر القيا

اعترب هذا الترتيب يف قصة معاذ حيث أخر االجتهاد عن الكتاب وعلق جوازه على عدم وجدان ) اهللا عليه وسلم 
ود آلدم حيث قال َوإِذَا قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  الرابع انه تعاىل أمر املالئكة بالسج) فان مل جتد ( الكتاب والسنة بقوله 

مث إن إبليس مل يدفع هذا النص بالكلية بل خصص نفسه عن ذلك )  ٣٤البقرة ( اْسُجدُواْ ِآلَدَم فََسَجدُواْ إِالَّ إِْبلِيَس 



العقالء على أنه جعل القياس  مث أمجع)  ١٢األعراف ( العموم بقياس هو قوله َخلَقْتَنِي ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ 
مقدما على النص وصار بذلك السبب ملعونا وهذا يدل على أن ختصيص النص بالقياس تقدمي للقياس على النص 
وانه غري جائز اخلامس أن القرآن مقطوع يف متنه ألنه ثبت بالتواتر والقياس ليس كذلك بل هو مظنون من مجيع 

  اجلهات واملقطوع

وإذا )  ٤٥املائدة ( السادس قوله تعاىل َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِما أنَزلَ اللَُّه فَأُْولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ راجح على املظنون 
وجدنا عموم الكتاب حاصال يف الواقعة مث انا ال حنكم به بل حكمنا بالقياس لزم الدخول حتت هذا العموم السابع 

فاذا كان عموم القرآن )  ١اجلمرات ( اَمُنواْ الَ ُتقَّدمُواْ َبْيَن َيَدىِ  اللَِّه َوَرُسوِلِه قوله تعاىل َعِظيماً ياأَيَُّها الَِّذيَن ء
حاضر مث قدمنا القياس املخصص لزم التقدمي بني يدي اهللا ورسوله الثامن قوله تعاىل َسَيقُولُ الَِّذيَن أَْشَركُواْ لَْو َشاء 

جعل اتباع الظن من صفات الكفار ومن )  ٢٨ ٢٣النجم ( بُِعونَ إِلَى الظَّّن إىل قوله إِن يَتَّ)  ١٤٨األنعام ( اللَُّه 
املوجبات القوية يف مذمتهم فهذا يقتضي أن ال جيوز العمل بالقياس ألبتة ترك هذا النص ملا بينا أنه يدل على جواز 

على األصل التاسع انه  العمل بالقياس لكنه إمنا دل على ذلك عند فقدان النصوص فوجب عند وجداهنا أن يبقى
إذا روي عين حديث فاعرضوه على كتاب اهللا فان وافقه فاقبلوه ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( روي عن النيب 

وال شك ان احلديث أقوى من القياس فاذا كان احلديث الذي ال يوافقه الكتاب مردوداً فالقياس أوىل ) وإال ذروه 
 الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد والقياس يفرق به العاشر ان القرآن كالم اهللا

  عقل االنسان الضعيف وكل من له عقل سليم علم أن األول أقوى باملتابعة وأحرى
املسألة السادسة هذه اآلية دالة على أن ما سوى هذه األصول األربعة أعين الكتاب والسنة واالمجاع والقياس 

باطل وذلك ألنه تعاىل جعل الوقائع قسمني أحدمها ما تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالطاعة  مردود
اين ما ال تكون أحكامها وهو قوله َبِصرياً َياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ أَِطيعُواْ اللََّه وَأَِطيُعواْ الرَُّسولَ َوأُوِْلى االْْمرِ ِمْنكُْم والث

أمر فيها باالجتهاد وهو قوله فَإِن َتنَاَزْعُتْم ِفى َشىْ ء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَّسُولِ فاذا كان ال مزيد منصوصة عليها و
على هذين القسمني وقد أمر اهللا تعاىل يف كل واحد منهما بتكليف خاص معني دل ذلك على أنه ليس للمكلف أن 

ذا فنقول القول باالستحسان الذي يقول به أبو حنيفة رضي يتمسك بشيء سوى هذه األصول األربعة وإذا ثبت ه
اهللا عنه والقول باالستصالح الذي يقول به مالك رمحه اهللا إن كان املراد به أحد هذه األمور األربعة فهو تغيري عبارة 

  نه كما ذكرناوال فائدة فيه وإن كان مغايراً هلذه األربعة كان القول به باطال قطعاً لداللة هذه اآلية على بطال
املسألة السابعة زعم كثري من الفقهاء أن قوله تعاىل أَِطيُعواْ اللََّه َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ يدل على أن ظاهر األمر للوجوب 

واعترض املتكلمون عليه فقالوا قوله أَِطيُعواْ اللََّه فهذا ال يدل على االجياب إال إذا ثبت أن األمر للوجوب وهذا 
ار الدليل إىل املدلول وهو باطل وللفقهاء أن جييبوا عنه من وجهني األول أن األوامر الواردة يف الوقائع يقتضي افتق

املخصوصة دالة على الندبية فقوله أَِطيُعواْ لو كان معناه أن االتيان باملأمورات مندوب فحينئذ ال يبقى هلذه اآلية 
ر فوجب محلها على إفادة الوجوب حىت يقال ان األوامر دلت فائدة ألن جمرد الندبية كان معلوما من تلك األوام

على أن فعل تلك املأمورات أوىل من تركها وهذه اآلية دلت على املنع من تركها فحينئذ يبقى هلذه اآلية فائدة 
ما أن احتمال اختصاصه بقوله والثاين أنه تعاىل ختم اآلية بقوله إِن كُنُتمْ ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ وهو وعيد فك

وال شك  فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه قائم فكذلك احتمال عوده إىل اجلملتني أعين قوله أَِطيُعواْ اللََّه وقوله فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه قائم
ت أن هذه اآلية أن االحتياط فيه وإذا حكمنا بعود ذلك الوعيد إىل الكل صار قوله أَِطيُعواْ اللََّه موجبا للوجوب فثب

  دالة



  على أن ظاهر االمر للوجوب وال شك أنه أصل معترب يف الشرع
اما القول واما الفعل أما القول فيجب إطاعته ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثامنة اعلم أن املنقول عن الرسول 

ى األمة االقتداء به إال ما خصه الدليل وذلك ألنا بينا لقوله تعاىل أَِطيعُواْ اللََّه وَأَِطيُعواْ الرَُّسولَ وأما الفعل فيجب عل
ان قوله أَِطيعُواْ يدل على أن أوامر اهللا للوجوب مث انه تعاىل قال يف آية أخرى يف صفة حممد عليه الصالة والسالم 

ثل فعل الغري ألجل فَاتََّبُعوُه وهذا أمر فوجب أن يكون للوجوب فثبت أن متابعته واجبة واملتابعة عبارة عن االتيان مب
أن ذلك الغري فعله فثبت ان قوله أَِطيُعواْ اللََّه يوجب االقتداء بالرسول يف كل أفعاله وقوله َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ يوجب 

  االقتداء به يف مجيع أقواله وال شك أهنما أصالن معتربان يف الشريعة
ضع ال يفيد التكرار وال الفور إال أنه يف عرف الشرع املسألة التاسعة اعلم أن ظاهر األمر وان كان يف أصل الو

يدل عليه ويدل عليه وجوه األول ان قوله أَِطيعُواْ اللََّه يصح منه استثناء أي وقت كان وحكم االستثناء اخراج ما 
تضي الفور لواله لدخل فوجب أن يكون قوله أَِطيعُواْ اللََّه متناوال لكل األوقات وذلك يقتضي التكرار والتكرار يق

الثاين انه لو مل يفد ذلك لصارت اآلية جمملة ألن الوقت املخصوص والكيفية املخصوصة غري مذكورة أما لو محلناه 
على العموم كانت اآلية مبينة ومحل كالم اهللا على الوجه الذي يكون مبينا أوىل من محله على الوجه الذي به يصري 

له التخصيص والتخصيص خري من االمجال الثالث ان قوله أَِطيعُواْ اللَّهَ جممال جمهوال أقصى ما يف الباب أنه يدخ
أضاف لفظ الطاعة إىل لفظ اهللا فهذا يقتضي أن وجوب الطاعة علينا له إمنا كان لكوننا عبيدا له ولكونه إهلا فثبت 

طاعة على مجيع من هذا الوجه ان املنشأ لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية وذلك يقتضي دوام وجوب ال
  املكلفني إىل قيام القيامة وهذا أصل معترب يف الشرع

ليم من اهللا املسألة العاشرة انه قال أَِطيُعواْ اللََّه فأفرده يف الذكر مث قال َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ َوأُْوِلى االْْمرِ مِْنكُْم وهذا تع
حانه وبني اسم غريه وأما إذا آل األمر إىل املخلوقني سبحانه هلذا األدب وهو أن ال جيمعوا يف الذكر بني امسه سب

فيجوز ذلك بدليل انه قال وَأَِطيُعواْ الرَُّسولَ َوأُوِْلى االْْمرِ ِمْنكُْم وهذا تعليم هلذا األدب ولذلك روي أن واحدا ذكر 
فقال عليه عند الرسول عليه الصالة والسالم وقال من أطاع اهللا والرسول فقد رشد ومن عصامها فقد غوى 

أو لفظ هذا معناه وحتقيق القول فيه ) بئس اخلطيب أنت هال قلت من عصى اهللا وعصى رسوله ( الصالة والسالم 
  أن اجلمع بني الذكرين يف اللفظ يوهم نوع مناسبة وجمانسة وهو سبحانه متعال عن ذلك

يدل على أن االمجاع حجة فنقول كما أنه دل على  املسألة احلادية عشرة قد دللنا على أن قوله َوأُوِْلى االْْمرِ ِمْنكُْم
  هذا األصل فكذلك دل على مسائل كثرية من فروع القول باالمجاع وحنن نذكر بعضها

الفرع األول مذهبنا أن االمجاع ال ينعقد إال بقول العلماء الذين ميكنهم استنباط أحكام اهللا من نصوص الكتاب 
والعقد يف كتب أصول الفقه نقول اآلية دالة عليه ألنه تعاىل أوجب طاعة  والسنة وهؤالء هم املسمون بأهل احلل

  أويل األمر والذين هلم األمر والنهي يف الشرع ليس إال هذا الصنف من العلماء

ألن املتكلم الذي ال معرفة له بكيفية استنباط األحكام من النصوص ال اعتبار بأمره وهنيه وكذلك املفسر واحملدث 
رة له على استنباط األحكام من القرآن واحلديث فدل على ما ذكرناه فلما دلت اآلية على أن امجاع الذي ال قد

أويل األمر حجة علمنا داللة اآلية على أن ينعقد االمجاع مبجرد قول هذه الطائفة من العلماء وأما داللة اآلية على 
  أويل األمرأن العامي غري داخل فيه فظاهر ألنه من الظاهر أهنم ليسوا من 

الفرع الثاين اختلفوا يف أن االمجاع احلاصل عقيب اخلالف هل هو حجة واألصح أنه حجة والدليل عليه هذه اآلية 
وذلك ألنا بينا أن قوله وَأَِطيُعواْ الرَّسُولَ َوأُوِْلى االْْمرِ ِمْنكُْم يقتضي وجوب طاعة مجلة أهل احلل والعقد من األمة 



  عد اخلالف وما مل يكن كذلك فوجب أن يكون الكل حجةوهذا يدخل فيه ما حصل ب
الفرع الثالث اختلفوا يف أن انقراض أهل العصر هل هو شرط واألصح أنه ليس بشرط والدليل عليه هذه اآلية 

  وذلك ألهنا تدل على وجوب طاعة اجملمعني وذلك يدخل فيه ما إذا انقرض العصر وما إذا مل ينقرض
على أن العربة بامجاع املؤمنني ألنه تعاىل قال يف أول اآلية ذَِلكَ بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ مث قال الفرع الرابع دلت اآلية 

  َوأُوِْلى االْْمرِ ِمْنكُْم فدل هذا على أن العربة بامجاع املؤمنني فأما سائر الفرق الذين يشك يف إمياهنم فال عربة هبم
َتنَاَزْعُتْم ِفى َشىْ ء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَُّسولِ يدل على صحة العمل بالقياس  املسألة الثانية عشرة ذكرنا أن قوله فَإِن

فنقول كما أن هذه اآلية دلت على هذا األصل فكذلك دلت على مسائل كثرية من فروع القول بالقياس وحنن 
  نذكر بعضها

ردوه إىل واقعة بني اهللا حكمها وال بد وأن يكون املراد الفرع األول قد ذكرنا أن قوله فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه معناه ف
فردوها إىل واقعة تشبهها إذ لو كان املراد بردها ردها إىل واقعة ختالفها يف الصورة والصفة فحينئذ مل يكن ردها إىل 

ىل واقعة تشبهها بعض الصور أوىل من ردها إىل الباقي وحينئذ يتعذر الرد فعلمنا أنه ال بد وأن يكون املراد فردوها إ
) صلى اهللا عليه وسلم ( يف الصورة والصفة مث إن هذا املعىن الذي قلناه يؤكد باخلرب واألثر أما اخلرب فاهنم ملا سألوه 

يعين املضمضة مقدمة األكل كما أن القبلة ) أرأيت لو متضمضت ( عن قبلة الصائم فقال عليه الصالة والسالم 
ضمضة مل تنقض الصوم فكذا القبلة وملا سألته اخلثعمية عن احلج فقال عليه الصالة مقدمة اجلماع فكما أن تلك امل

والسالم أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته هل جيزى فقالت نعم قال عليه الصالة والسالم فدين اهللا أحق 
األمور برأيك فدل وأما األثر فما روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال اعرف األشباه والنظائر وقس ) بالقضاء 

جمموع ما ذكرناه من داللة هذه اآلية وداللة اخلرب وداللة األثر على أن قوله فَُردُّوهُ أمر برد الشيء إىل شبيهة واذا 
ثبت هذا فقد جعل اهللا املشاهبة يف الصورة والصفة دليال على أن احلكم يف غري حمل النص مشابه للحكم يف حمل 

لشافعي رمحه اهللا قياس األشباه ويسميه أكثر الفقهاء قياس الطرد ودلت هذه اآلية النص وهذا هو الذي يسميه ا
على صحته ألنه ملا ثبت بالدليل أن املراد من قوله فَُردُّوُه هو أنه ردوه إىل شبيهه علمنا أن األصل املعول عليه يف 

  ملسائل من اآليات فأماباب القياس حمض املشاهبة وهذا حبث فيه طول ومرادنا بيان كيفية استنباط ا

  االستقصاء فيها فمذكور يف سائر الكتب
الفرع الثاين دلت اآلية على أن شرط االستدالل بالقياس يف املسألة أن ال يكون فيها نص من الكتاب والسنة ألن 

  قوله فَإِن َتَناَزعُْتْم ِفى َشىْ ء فَُردُّوُه مشعر هبذا االشتراط
ه إذا مل يوجد يف الواقعة نص من الكتاب والسنة واالمجاع جاز استعمال القياس فيه الفرع الثالث دلت اآلية على أن

كيف كان وبطل به قول من قال ال جيوز استعمال القياس يف الكفارات واحلدود وغريمها ألن قوله فَإِن َتنَاَزْعُتْم ِفى 
  َشىْ ء عام يف كل واقعة ال نص فيها
ثبت احلكم يف صورة بالقياس فال بد وأن يقيسه على صورة ثبت احلكم فيها الفرع الرابع دلت اآلية على أن من أ

بالنص وال جيوز أن يقيسه على صورة ثبت احلكم فيها بالقياس ألن قوله فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه وَالرَّسُولِ ظاهره مشعر بأنه 
  جيب رده إىل احلكم الذي ثبت بنص اهللا ونص رسوله

لى أن القياس على األصل الذي ثبت حكمه بالقرآن والقياس على األصل الذي ثبت الفرع اخلامس دلت اآلية ع
حكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدما على القياس على اخلرب ألنه تعاىل قدم الكتاب على السنة 

  للَِّه وَالرَّسُولِ وكذلك يف خرب معاذيف قوله َوأَِطيعُواْ اللََّه َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ ويف قوله فَُردُّوُه إِلَى ا



الفرع السادس دلت اآلية على أنه إذا تعارض قياسان أحدمها تأيد بامياء يف كتاب اهللا واآلخر تأيد بامياء خرب من 
أخبار رسول اهللا فان األول مقدم على الثاين يعين كما ذكرناه يف الفرع اخلامس فهذه املسائل األصولية استنبطناها 

ه اآلية يف أقل من ساعتني ولعل االنسان إذا استعمل الفكر على االستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل من هذ
  أصول الفقه من هذه اآلية

املسألة الثالثة عشرة قوله َوأُوِْلى االْْمرِ معناه ذوو األمر وأولو مجع وواحده ذو على غري القياس كالنساء واالبل 
  واحد له يف اللفظ واخليل كلها أمساء للجمع وال

املسألة الرابعة عشرة قوله فَإِن َتنَاَزْعُتْم قال الزجاج اختلفتم وقال كل فريق القول قويل واشتقاق املنازعة من النزع 
الذي هو اجلذب واملنازعة عبارة عن جماذبة كل واحد من اخلصمني حلجة مصححة لقوله أو حماولة جذب قوله 

  ونزعه إياه عما يفسده
  تعاىل إِن كُنُتمْ ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ وفيه مسألتانمث قال 

اللَِّه املسألة األوىل هذا الوعيد حيتمل أن يكون عائدا إىل قوله أَِطيُعواْ اللََّه َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ وإىل قوله فَُردُّوُه إِلَى 
  َوالرَُّسولِ واهللا أعلم

إِن كُنُتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ يقتضي أن من مل يطع اهللا والرسول ال يكون مؤمنا  املسألة الثانية ظاهر قوله
  وهذا يقتضي أن خيرج املذنب عن االميان لكنه حممول على التهديد

حسن عاقبة لكم ألن مث قال تعاىل ذاِلَك َخْيٌر وَأَْحَسُن َتأْوِيالً أي ذلك الذي أمرتكم به يف هذه اآلية خري لكم وأ
  التأويل عبارة عما اليه مآل الشيء ومرجعه وعاقبته

َيَتحَاكَُموا إِلَى الطَّاغُوِت َوقَدْ  أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم َءاَمنُواْ بَِمآ أُنزِلَ إِلَْيَك وََمآ أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك ُيرِيُدونَ أَن
لَى الرَُّسولِ بِِه وَُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَن ُيِضلَُّهْم َضلَاالً َبعِيداً وَإِذَا ِقيلَ لَُهمْ َتَعالَْواْ إِلَى َمآ أَنَزلَ اللَُّه وَإِأُِمُروا أَن َيكْفُرُواْ 

  رَأَْيَت الْمَُناِفِقَني َيُصدُّونَ َعنَك ُصُدوداً
وا اهللا ويطيعوا الرسول ذكر يف هذه اآلية أن اعلم أنه تعاىل ملا أوجب يف اآلية االوىل على مجيع املكلفني أن يطيع

  املنافقني والذين يف قلوهبم مرض ال يطيعون الرسول وال يرضون حبكمه وامنا يريدون حكم غريه ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل الزعم والزعم لغتان وال يستعمالن يف االكثر اال يف القول الذي ال يتحقق قال الليث أهل العربية 

ن زعم فالن إذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أو صدق فكذلك تفسري قوله َهاذَا ِللَِّه بَِزْعِمهِْم أي بقوهلم يقولو
الكذب قال االصمعي الزعوم من الغنم اليت ال يعرفون أهبا شحم أم ال وقال ابن االعريب الزعم يستعمل يف احلق 

  وأنشد ألمية بن الصلت
  ما زعمواين أدين لكم أنه سينجزكم ربكم 

  اذا عرفت هذا فنقول الذي يف هذه اآلية املراد به الكذب ألن اآلية نزلت يف املنافقني
املسألة الثانية ذكروا يف أسباب النزول وجوها األول قال كثري من املفسرين نازع رجل من املنافقني رجال من 

عب بن االشرف والسبب يف ذلك أن اليهود فقال اليهودي بيين وبينك أبو القاسم وقال املنافق بيين وبينك ك
كان يقضي باحلق وال يلتفت اىل الرشوة وكعب بن االشرف كان يديد الرغبة يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

الرشوة واليهودي كان حمقا واملنافق كان مبطال فلهذا املعىن كان اليهودي يريد التحاكم اىل الرسول واملنافق كان 
فحكم الرسول عليه الصالة ) صلى اهللا عليه وسلم (  أصر اليهودي على قوله فذهبا اليه يريد كعب بن االشرف مث

والسالم لليهودي على املنافق فقال املنافق ال أرضى انطلق بنا اىل أيب بكر فحكم أبو بكر رضي اهللا عنه لليهودي 



دي أن الرسول عليه الصالة والسالم فلم يرض املنافق وقال املنافق بيين وبينك عمر فصارا اىل عمر فأخربه اليهو
وأبا بكر حكما على املنافق فلم يرض حبكمهما فقال للمنافق أهكذا فقال نعم قال اصربا إن يل حاجة أدخل 

فأقضيها وأخرج اليكما فدخل فأخذ سيفه مث خرج اليهما فضرب به املنافق حىت برد وهرب اليهودي فجاء أهل 
فسأل عمر عن قصته فقال عمر إنه رد حكمك يا رسول اهللا ) لى اهللا عليه وسلم ص( املنافق فشكوا عمر إىل النيب 

) صلى اهللا عليه وسلم ( فجاء جربيل عليه السالم يف احلال وقال انه الفاروق فرق بني احلق والباطل فقال النيب 
  وعلى هذا القول الطاغوت هو كعب بن األشرف) أنت الفاروق ( لعمر 

بب نزول هذه اآلية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق بعضهم وكانت قريظة والنضري يف اجلاهلية الرواية الثانية يف س
إذا قتل قرظي نضريا قتل به وأخذ منه دية مائة وسق من متر وإذا قتل نضري قرظيا مل يقتل به لكن أعطي ديته ستني 

زرج فلما هاجر الرسول عليه الصالة وسقا من التمر وكان بنو النضري أشرف وهم حلفاء األوس وقريظة حلفاء اخل
والسالم إىل املدينة قتل نضري قرظيا فاختصما فيه فقالت بنو النضري ال قصاص علينا إمنا علينا ستون وسقا من متر 

على ما اصطلحنا عليه من قبل وقالت اخلزرج هذا حكم اجلاهلية وحنن وأنتم اليوم إخوة وديننا واحد وال فضل 
( نضري ذلك فقال املنافقون انطلقوا إىل أيب بردة الكاهن األسلمي وقال املسلمون بل اىل رسول اهللا بيننا فأيب بنو ال

فأىب املنافقون وانطلقوا إىل الكاهن ليحكم بينهم فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ودعا الرسول ) صلى اهللا عليه وسلم 
  دي وعلى هذا القول الطاغوت هو الكاهنعليه الصالة والسالم الكاهن إىل اإلسالم فأسلم هذا قول الس

الرواية الثالثة قال احلسن ان رجال من املسلمني كان له على رجل من املنافقني حق فدعاه املنافق إىل وثن كان أهل 
  اجلاهلية يتحاكمون اليه ورجل قائم يترجم األباطيل عن الوثن فاملراد بالطاغوت هو ذلك الرجل

كمون إىل األوثان وكان طريقهم أهنم يضربون القداح حبضرة الوثن فما خرج على القداح الرواية الرابعة كانوا يتحا
  عملوا به وعلى هذا القول فالطاغوت هو الوثن

واعلم أن املفسرين اتفقوا على أن هذه اآلية نزلت يف بعض املنافقني مث قال أبو مسلم ظاهر اآلية يدل على أنه كان 
كان يهوديا فأظهر اإلسالم على سبيل النفاق ألن قوله تعاىل َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم ءاَمُنواْ بَِما  منافقا من أهل الكتاب مثل أنه

  أُنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك إمنا يليق مبثل هذا املنافق
( كم إىل حممد املسألة الثالثة مقصود الكالم ان بعض الناس أراد أن يتحاكم إىل بعض أهل الطغيان ومل يرد التحا

قال القاضي وجيب أن يكون التحاكم إىل هذا الطاغوت كالكفر وعدم الرضا حبكم حممد ) صلى اهللا عليه وسلم 
ن عليه الصالة والسالم كفر ويدل عليه وجوه األول انه تعاىل قال ُيرِيُدونَ أَن يََتَحاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوِت َوقَْد أُِمُرواْ أَ

فجعل التحاكم إىل الطاغوت يكون اميانا به وال شك أن االميان بالطاغوت كفر باهللا كما أن الكفر َيكْفُرُواْ بِِه 
َسلُّمواْ َتْسِليماً بالطغوت إميان باهللا الثاين قوله تعاىل فَالَ َورَّبَك الَ ُيْؤمُِنونَ َحتَّى ُيَحكُّموَك ِفيَما َشَجَر بَْيَنُهمْ إىل قوله َوُي

نص يف تكفري من مل يرض حبكم الرسول عليه الصالة والسالم الثالث قوله تعاىل فَلَْيْحذَرِ وهذا )  ٦٥النساء ( 
وهذا يدل على أن خمالفته معصية )  ٦٣النور ( الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِهِ أَن ُتِصيبَُهْم ِفْتَنةٌ  أَْو ُيصِيَبُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم 

ن من رد شيئا من أوامر اهللا أو أوامر الرسول عليه الصالة والسالم فهو خارج عظيمة ويف هذه اآليات دالئل على أ
عن اإلسالم سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة اليه من احلكم 

  بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسيب ذراريهم
يُد الشَّيْطَانُ أَن ُيِضلَُّهْم َضلَاالً َبعِيداً يدل على أن كفر الكافر ليس املسألة الرابعة قالت املعتزلة ان قوله تعاىل َوُيرِ



خبلق اهللا وال بارادته وبيانه من وجوه األول أنه لو خلق اهللا الكفر يف الكافر وأراده منه فأي تأثري للشيطان فيه وإذا 
  انه يريدمل يكن له فيه تأثري فلم ذمه عليه الثاين انه تعاىل ذم الشيطان بسبب 

هذه الضاللة فلو كان تعاىل مريداً هلا لكان هو بالذم أوىل من حيث ان كل من عاب شيئا مث فعله كان بالذم أوىل 
الثالث ان قوله تعاىل يف أول اآلية صريح يف )  ٣الصف ( قال تعاىل كَُبَر َمقْتاً ِعندَ اللَِّه أَن َتقُولُواْ َما الَ َتفَْعلُونَ 

أهنم كيف حتاكموا إىل الطاغوت مع أهنم قد أمروا أن يكفروا به ولو كان ذلك التحاكم خبلق إظهار التعجب من 
اهللا ملا بقي التعجب فانه يقال إمنا فعلوا الجل أنك خلقت ذلك الفعل فيهم وأردته منهم بل التعجب من هذا 

التعجب من هذا التعجب التعجب أوىل فان من فعل ذلك فيهم مث أخذ يتعجب منهم اهنم كيف فعلوا ذلك كان 
  أوىل

واعلم أن حاصل هذا االستدالل يرجع إىل التمسك بطريقة املدح أو الذم وقد عرفت منا انا ال نقدح يف هذه 
  الطريقة إال باملعارضة بالعلم والداعي واهللا أعلم

  سُولِ رَأَْيَت الُْمَناِفِقَني َيُصدُّونَ َعنكَ ُصُدوداً وفيه مسألتانمث قال تعاىل َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتعَالَْواْ إِلَى َما أَنَزلَ اللَُّه َوإِلَى الرَّ
املسألة األوىل بني يف اآلية األوىل رغبة املنافقني يف التحاكم إىل الطاغوت وبني هبذه اآلية نفرهتم عن التحاكم إىل 

عليه الصالة والسالم ألهنم قال املفسرون إمنا صد املنافقون عن حكم الرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
  كانوا ظاملني وعلموا أنه ال يأخذ الرشا وانه ال حيكم إال مبر احلكم وقيل كان ذلك الصد لعداوهتم يف الدين

  املسألة الثانية يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك وذكر املصدر للتأكيد واملبالغة كأنه قيل صدودا أي صدود
اِئَك الَِّذيَن ِصيَبةٌ  بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم ثُمَّ َجآُءوكَ َيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنْ أََردَْنآ إِالَّ إِْحَساناً َوَتْوِفيقاً أُولَفَكَْيَف إِذَآ أَصَاَبتُْهْم مُّ

  َيْعلَُم اللَُّه َما ِفى قُلُوبِهِْم فَأَعْرِْض َعْنُهْم َوِعظُْهْم َوقُل لَُّهْم ِفى أَنفُسِهِْم قَْوالً َبِليغاً
  ويف اآلية مسائل

ْت املسألة األوىل اعلم أن يف اتصال هذه اآلية مبا قبلها وجهني األول أن قوله فَكَْيَف إِذَا أَصَاَبتُْهْم مُِّصيَبةٌ  بَِما قَدََّم
الرسول  أَْيِديهِْم كالم وقع يف البني وما قبل هذه اآلية متصل مبا بعدها هكذا واذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل

رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا مث جاؤك حيلفون باهللا إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا يعين أهنم يف أول األمر 
يصدون عنك أشد الصدود مث بعد ذلك جييئونك وحيلفون باهللا كذبا على أهنم ما أرادوا بذلك الصد إال االحسان 

لك اآلية وقعت يف البني كالكالم األجنيب وهذا يسمى اعتراضا والتوفيق وعلى هذا التقدير يكون النظم متصال وت
  وهو كقول الشاعر

  إن الثمانني وبلغتها قد أحوجت مسعي إىل ترمجان
فقوله وبلغتها كالم أجنيب وقع يف البني إال أن هذا الكالم األجنيب شرطه أن يكون له من بعض الوجوه تعلق بذلك 

بلغتها دعاء للمخاطب وتلطف يف القول معه واآلية أيضا كذلك ألن أول اآلية املقصود كما يف هذا البيت فان قوله 
وآخرها يف شرح قبائح املنافقني وفضائحهم وأنواع كيدهم ومكرهم فان اآلية أخربت بأنه تعاىل حكى عنهم يف أول 

وا بطاعته فذكر بعد اآلية أهنم يتحاكمون إىل الطاغوت مع أهنم أمروا بالكفر به ويصدون عن الرسول مع أهنم أمر
هذا ما يدل على شدة األحوال عليهم بسبب هذه األعمال السيئة يف الدنيا واآلخرة فقال فَكَْيَف إِذَا أَصَاَبتُْهمْ 

مُِّصيَبةٌ  بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم أي فكيف حال تكل الشدة وحال تلك املصيبة فهذا تقرير هذا القول وهو قول احلسن 
  الواحدي من املتأخرين البصري واختيار



الوجه الثاين أنه كالم متصل مبا قبله وتقريره انه تعاىل ملا حكى عنهم يف اآلية املتقدمة أهنم يتحاكمون إىل الطاغوت 
ويفرون من الرسول عليه الصالة والسالم أشد الفرار دل ذلك على شدة نفرهتم من احلضور عند الرسول والقرب 

ْيَف إِذَا أَصَاَبتُْهْم مُِّصيَبةٌ  بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم يعين إذا كانت نفرهتم من احلضور عند منه فلما ذكر ذلك قال فَكَ
الرسول يف أوقات السالمة هكذا فكيف يكون حاهلم يف شدة الغم واحلسرة إذا أتوا جبناية خافوا بسببها منك مث 

ردنا بتلك اجلناية إال اخلري واملصلحة والغرض من هذا جاؤك شاؤا أم أبوا وحيلفون باهللا على سبيل الكذب انا ما أ
الكالم بيان ان ما يف قلبهم من النفرة عن الرسول ال غاية له سواء غابوا أم حضروا وسواء بعدوا أم قربوا مث انه 

راد املبالغة يف شيء قال هذا شيء ال تعاىل أكد هذا املعىن بقوله أُولَِئكَ الَِّذيَن َيْعلَُم اللَُّه َما ِفى قُلُوبِهِْم واملعىن أن من أ
يعلمه إال اهللا يعين انه لكثرته وقوته ال يقدر أحد على معرفته إال اهللا تعاىل مث ملا عرف الرسول عليه الصالة والسالم 

أَنفُسِهِْم قَْوالً  شدة بغضهم وهناية عداوهتم ونفرهتم أعلمه انه كيف يعاملهم فقال فَأَعْرِْض َعْنُهْم َوِعظُْهْم َوقُل لَُّهْم ِفى
َبِليغاً وهذا الكالم على ما قررناه منتظم حسن االتساق ال حاجة فيه إىل شيء من احلذف واإلضمار ومن طالع 

  كتب التفسري علم ان املتقدمني واملتأخرين كيف اضطربوا فيه واهللا أعلم
األول أن املراد منه قتل عمر صاحبهم الذي أقر أنه ال املسألة الثانية ذكروا يف تفسري قوله أَصَاَبتُْهْم مُّصِيَبةٌ  وجوها 

يرضى حبكم الرسول عليه السالم فهم جاؤا إىل النيب عليه الصالة والسالم فطالبوا عمر بدمه وحلفوا اهنم ما أرادوا 
صيبة ما أمر بالذهاب إىل غري الرسول إال املصلحة وهذا اختيار الزجاج الثاين قال أبو علي اجلبائي املراد من هذه امل

اهللا تعاىل الرسول عليه الصالة والسالم من أنه ال يستصحبهم يف الغزوات وانه خيصهم مبزيد االذالل والطرد عن 
كَ بِهِمْ ثُمَّ الَ ةِ  لَُنْغرَِينَّحضرته وهو قوله تعاىل لَِّئن لَّْم يَنَتِه الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض وَالُْمْرجِفُونَ ِفى الَْمِديَن

وقوله قُل لَّن َتْخُرجُواْ َمِعى )  ٦١ ٦٠األحزاب ( ُيَجاوِرُوَنَك ِفيَها إِالَّ قَِليالً مَّلُْعونَِني أَْيَنَما ثُِقفُواْ أُِخذُواْ َوقُّتلُواْ تَقْتِيالً 
عدودة يف مصائبهم وامنا يصيبهم وباجلملة فأمثال هذه اآليات توجب هلم الذل العظيم فكانت م)  ٨٣التوبة ( َ أََبًدا 

ذلك ألجل نفاقهم وعين بقوله ثُمَّ أي وقت املصيبة حيلفون ويعتذرون أنا ما أردنا مبا كان منا من مداراة الكفار اال 
  الصالح وكانوا يف ذلك كاذبني الهنم أضمروا خالف ما أظهروه ومل يريدوا بذلك

الصفهاين انه تعاىل ملا أخرب عن املنافقني أهنم رغبوا يف حكم االحسان الذي هو الصالح الثالث قال أبو مسلم ا
أنه ستصيبهم مصائب تلجئهم إليه واىل أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( الطاغوت وكرهوا حكم الرسول بشر الرسول 

نذار أن يظهروا له االميان به واىل أن حيلفوا بأن مرادهم االحسان والتوفيق قال ومن عادة العرب عند التبشري واال
)  ٤١النساء ( يقولوا كيف أنت إذا كان كذا وكذا ومثاله قوله تعاىل َعِظيماً فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلّ أمَّةٍ  بِشَهِيٍد 

مث أمره تعاىل إذا كان منهم ذلك أن يعرض عنهم )  ٢٥آل عمران ( وقوله فَكَْيَف إِذَا َجَمْعَناُهمْ ِلَيْومٍ الَّ َرْيَب ِفيِه 
  ظهمويع

صلى اهللا عليه ( املسألة الثالثة يف تفسري االحسان والتوفيق وجوه األول معناه ما أردنا بالتحاكم إىل غري الرسول 
اال االحسان اىل خصومنا واستدامة االتفاق واالئتالف فيما بيننا وامنا كان التحاكم إىل غري الرسول إحسانا ) وسلم 

ملا قدروا على رفع صوت عند تقرير كالمهم وملا قدروا على التمرد من  إىل اخلصوم ألهنم لو كانوا عند الرسول
حكمه فاذن كان التحاكم إىل غري الرسول إحسانا اىل اخلصوم الثاين أن يكون املعىن ما أردنا بالتحاكم إىل عمر إال 

حكم به الرسول الثالث  أنه حيسن اىل صاحبنا باحلكم العدل والتوفيق بينه وبني خصمه وما خطر ببالنا أنه حيكم مبا
أن يكون املعىن ما أردنا بالتحاكم اىل غريك يا رسول اهللا اال أنك ال حتكم اال باحلق املر وغريك يدور على التوسط 

  ويأمر كل واحد من اخلصمني باالحسان اىل اآلخر وتقريب مراده من مراد صاحبه حىت حيصل بينهما املوافقة



  َن َيْعلَُم اللَُّه َما ِفى قُلُوبِهِْم واملعىن أنه ال يعلم ما يف قلوهبم من النفاق والغيظ والعداوة اال اهللامث قال تعاىل أُولَِئَك الَِّذي
صلى اهللا عليه ( مث قال تعاىل فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوِعظُْهْم َوقُل لَُّهْم ِفى أَنفُسِهِْم قَْوالً َبِليغاً واعلم أنه تعاىل أمر رسول اهللا 

عاملهم بثالثة أشياء األول قوله فَأَْعرِْض َعنُْهْم وهذا يفيد أمرين أحدمها أن ال يقبل منهم ذلك العذر أن ي) وسلم 
وال يغتر به فان من ال يقبل عذر غريه ويستمر على سخطه قد يوصف بأنه معرض عنه غري ملتفت إليه والثاين أن 

هم وال تظهر هلم أنك عامل بكنه ما يف بواطنهم هذا جيري جمرى أن يقول له اكتف باالعراض عنهم وال هتتك ستر
فان من هتك ستر عدوه وأظهر له كونه عاملا مبا يف قلبه فرمبا جيرئه ذلك على أن ال يبايل باظهار العداوة فيزداد 

  الشر ولكن إذا تركه على حاله بقي يف خوف ووجل فيقل الشر
م عن النفاق واملكر والكيد واحلسد والكذب وخيوفهم بعقاب النوع الثاين قوله تعاىل َوِعظُْهْم واملراد أنه يزجره

  ) ١٢٥النحل ( اآلخرة كما قال تعاىل اْدُع إِِلى َسبِيلِ َرّبَك بِالِْحكَْمةِ  َوالَْمْوِعظَةِ  الَْحَسَنةِ  
  النوع الثالث قوله تعاىل َوقُل لَُّهْم ِفى أَنفُِسهِْم قَْوالً َبِليغاً وفيه مسألتان

وىل يف قوله ِفى أَنفُسِهِْم وجوه األول أن يف اآلية تقدميا وتأخريا والتقدير وقل هلم قوال بليغا يف أنفسهم املسألة األ
مؤثرا يف قلوهبم يغتمون به اغتماما ويستشعرون منه اخلوف استشعاراً الثاين أن يكون التقدير وقل هلم يف معىن 

يغا وإن اهللا يعلم ما يف قلوبكم فال يغين عنكم إخفاؤه فطهروا أنفسهم اخلبيثة وقلوهبم املطوية على النفاق قوال بل
قلوبكم من النفاق وإال أنزل اهللا بكم ما أنزل باجملاهرين بالشرك أو شراً من ذلك وأغلظ الثالث قل هلم يف أنفسهم 

  خاليا هبم ليس معهم غريهم على سبيل السر ألن

  النصحية على املأل تقريع ويف السر حمض املنفعة
سألة الثانية يف اآلية قوالن أحدمها أن املراد بالوعظ التخويف بعقاب اآلخرة واملراد بالقول البليغ التخويف امل

بعقاب الدنيا وهو أن يقول هلم إن ما يف قلوبكم من النفاق والكيد معلوم عند اهللا وال فرق بينكم وبني سائر الكفار 
ان فان واظبتم على هذه األفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على وإمنا رفع اهللا السيف عنكم ألنكم أظهرمت االمي

الكفر وحينئذ يلزمكم السيف الثاين أن القول البليغ صفة للوعظ فأمر تعاىل بالوعظ مث أمر أن يكون ذلك الوعظ 
بالقول البليغ وهو أن يكون كالما بليغا طويال حسن األلفاظ حسن املعاين مشتمال على الترغيب والترهيب 

واالحذار واالنذار والثواب والعقاب فان الكالم إذا كان هكذا عظم وقعه يف القلب وإذا كان خمتصرا ركيك 
  اللفظ قليل املعىن مل يؤثر ألبتة يف القلب

اْسَتْغفَرُواْ اللََّه َواْسَتْغفَرَ لَُهمُ الرَُّسولُ َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن رَّسُولٍ إالَّ ِلُيطَاَع بِإِذْنِ اللَِّه َولَْو أَنَُّهْم إِذ ظَّلَُموا أَنفُسَُهْم َجآُءوَك فَ
  لََوَجُدواْ اللََّه َتوَّاباً رَِّحيماً

واعلم أنه تعاىل ملا أمر بطاعة الرسول يف قوله )  ٦٤النساء ( قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا ِمن رَّسُولٍ إالَّ ِلُيطَاَع بِإِذْنِ اللَِّه 
وِْلى االْْمرِ ِمْنكُْم مث حكى ان بعضهم حتاكم اىل الطاغوت ومل يتحاكم اىل الرسول وبني قبح َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ َوأُ

طريقه وفساد منهجه رغب يف هذه اآلية مرة أخرى يف طاعة الرسول فقال َوَما أَْرَسلَْنا ِمن رَّسُولٍ إالَّ ِلُيطَاَع بِإِذِْن 
  اللَِّه ويف اآلية مسائل
ههنا صلة زائدة والتقدير وما أرسلنا رسوال وميكن أن يكون التقدير وما ) من ( جاج كلمة املسألة األوىل قال الز

  أرسلنا من هذا اجلنس أحدا اال كذا وكذا وعلى هذا التقدير تكون املبالغة أمت
له املسألة الثانية قال أبو علي اجلبائي معىن اآلية وما أرسلت من رسول إال وأنا مريد أن يطاع ويصدق ومل أرس

ليعصى قال وهذا يدل على بطالن مذهب اجملربة الهنم يقولون انه تعاىل أرسل رسال لتعصى والعاصي من املعلوم أنه 



يبقى على الكفر وقد نص اهللا على كذهبم يف هذه اآلية فلو مل يكن يف القرآن ما يدل على بطالن قوهلم إال هذه 
لرسل ليطاعوا وليعصوا مجيعا فدل ذلك على أن معصيتهم اآلية لكفى وكان جيب على قوهلم أن يكون قد أرسل ا
  للرسل غري مرادة هللا وأنه تعاىل ما أراد أال أن يطاع

واعلم أن هذا االستدالل يف غاية الضعف وبيانه من وجوه األول ان قوله إالَّ ِلُيطَاَع يكفي يف حتقيق مفهومه أن 
مه أن يطيعه مجيع الناس يف مجيع االوقات وعلى هذا يطيعه مطيع واحد يف وقت واحد وليس من شرط حتقق مفهو

التقدير فنحن نقول مبوجبه وهو أن كل من أرسله اهللا تعاىل فقد أطاعه بعض الناس يف بعض االوقات اللهم اال أن 
يقال ختصيص الشيء بالذكر يدل على نفي احلكم عما عداه اال أن اجلبائي ال يقول بذلك فسقط هذا االشكال 

التقديرات الثاين مل ال جيوز أن يكون املراد به ان كل كافر فانه ال بد وأن يقربه عند موته كما قال تعاىل على مجيع 
أو حيمل ذلك على اميان الكل به يوم القيامة ومن )  ١٥٩النساء ( َوإِن ّمْن أَْهلِ الِْكتَابِ إِالَّ لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه 

  ب الثبوتاملعلوم أن الوصف يف جان

يكفي يف حصول مسماه ثبوته يف بعض الصور ويف بعض األحوال الثالث أن العلم بعدم الطاعة مع وجود الطاعة 
متضادان والضدان ال جيتمعان وذلك العلم ممتنع العدم فكانت الطاعة ممتنعة الوجود واهللا عامل جبميع املعلومات فكان 

كون الشيء ممتنع الوجود ال يكون مريداً له فثبت هبذا الربهان القاطع أن عاملا بكون الطاعة ممتنعة الوجود والعامل ب
يستحيل أن يريد اهللا من الكافر كونه مطيعاً فوجب تأويل هذه اللفظة وهو أن يكون املراد من الكالم ليس االرادة 

  الشكالبل األمر والتقدير وما أرسلنا من رسول إال ليؤمر الناس بطاعته وعلى هذا التقدير سقط ا
املسألة الثالثة قال أصحابنا اآلية دالة على أنه ال يوجد شيء من اخلري والشر والكفر واالميان والطاعة والعصيان إال 

بارادة اهللا تعاىل والدليل عليه قوله تعاىل إالَّ ِلُيطَاَع بِإِذِْن اللَِّه وال ميكن أن يكون املراد من هذا االذن األمر 
 لكونه رسوال اال أن اهللا أمر بطاعته فلو كان املراد من االذن هو هذا لصار تقدير اآلية وما والتكليف ألنه ال معىن

أذنا يف طاعة من أرسلناه اال باذننا وهو تكرار قبيح فوجب محل االذن على التوفيق واالعانة وعلى هذا الوجه 
هذا تصريح بأنه سبحانه ما أراد من الكل فيصري تقدير اآلية وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بتوفيقنا وإعانتنا و

طاعة الرسول بل ال يريد ذلك اال من الذي وفقه اهللا لذلك وأعانه عليه وهم املؤمنون وأما احملرومون من التوفيق 
  واالعانة فاهللا تعاىل ما أراد ذلك منهم فثبت أن هذه اآلية من أقوى الدالئل على مذهبنا

أنه ال رسول إال ومعه شريعة ليكون مطاعا يف تلك الشريعة ومتبوعا فيها اذ لو كان ال  املسألة الرابعة اآلية دالة على
يدعو إال إىل شرع من كان قبله مل يكن هو يف احلقيقة مطاعا بل كان املطاع هو الرسول املتقدم الذي هو الواضع 

  لتلك الشريعة واهللا تعاىل حكم على كل رسول بأنه مطاع
دالة على أن األنبياء عليهم السالم معصومون عن املعاصي والذنوب ألهنا دلت على وجوب  املسألة اخلامسة اآلية

طاعتهم مطلقا فلو أتوا مبعصية لوجب علينا االقتداء هبم يف تلك املعصية فتصري تلك املعصية واجبة علينا وكوهنا 
  واحد وإنه حمالمعصية يوجب كوهنا حمرمة علينا فيلزم توارد االجياب والتحرمي على الشيء ال

فان قيل ألستم يف االعتراض على كالم اجلبائي ذكرمت أن قوله إالَّ ِلُيطَاَع ال يفيد العموم فكيف متسكتم به يف هذه 
  املسألة مع أن هذا االستدالل ال يتم إال مع القول بأهنا تفيد العموم
ليل العقلي القاطع الذي ذكرناه على أنه قلنا ظاهر اللفظ يوهم العموم وإمنا تركنا العموم يف تلك املسألة للد

يستحيل منه تعاىل أن يريد االميان من الكافر فألجل ذلك املعارض القاطع صرفنا الظاهر عن العموم وليس يف هذه 
  املسألة برهان قاطع عقلي يوجب القدح يف عصمة األنبياء فظهر الفرق



  ْم َجاءوَك فَاْسَتْغفَُرواْ اللََّه وَاْسَتْغفََر لَُهُم الرَّسُولُ لََوَجدُواْ اللََّه تَوَّاباً رَِّحيماًقوله تعاىل َولَْو أَنَُّهمْ إِذ ظَّلَُمواْ أَنفُسَُه
  وفيه مسائل

املسألة األوىل يف سبب النزول وجهان األول املراد به من تقدم ذكره من املنافقني يعين لو أهنم عندما ظلموا أنفسهم 
من التحاكم إىل الرسول جاؤا الرسول وأظهروا الندم على ما فعلوه وتابوا عنه  بالتحاكم إىل الطاغوت والفرار

واستغفروا منه واستغفر هلم الرسول بأن يسأل اهللا أن يغفرها هلم عند توبتهم لوجدوا اهللا توابا رحيما الثاين قال أبو 
مث دخلوا عليه ألجل ) ليه وسلم صلى اهللا ع( بكر األصم إن قوما من املنافقني اصطلحوا على كيد يف حق الرسول 

إن قوما دخلوا يريدون أمراً ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك الغرض فأتاه جربيل عليه السالم فأخربه به فقال 
صلى اهللا عليه ( ينالونه فليقوموا وليستغفروا اهللا حىت أستغفر هلم فلم يقوموا فقال أال تقومون فلم يفعلوا فقال 

قم يا فالن حىت عد أثىن عشر رجال منهم فقاموا وقالوا كنا عزمنا على ما قلت وحنن نتوب إىل  قم يا فالن) وسلم 
اهللا من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا فقال اآلن اخرجوا أنا كنت يف بدء األمر أقرب إىل االستغفار وكان اهللا أقرب اىل 

  االجابة اخرجوا عين
غفروا اهللا وتابوا على وجه صحيح لكانت توبتهم مقبولة فما الفائدة يف املسألة الثانية لقائل أن يقول أليس لو است

  ضم استغفار الرسول إىل استغفارهم
قلنا اجلواب عنه من وجوه األول أن ذلك التحاكم إىل الطاغوت كان خمالفة حلكم اهللا وكان أيضاً إساءة إىل 

ه كذلك وجب عليه االعتذار عن ذلك الذنب الرسول عليه الصالة والسالم وإدخاال للغم يف قلبه ومن كان ذنب
لغريه فلهذا املعىن وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن يستغفر هلم الثاين أن القوم ملا مل يرضوا حبكم الرسول ظهر 

( منهم ذلك التمر فاذا تابوا وجب عليهم أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد وما ذاك إال بأن يذهبوا إىل الرسول 
ويطلبوا منه االستغفار الثالث لعلهم إذا أتوا بالتوبة أتوا هبا على وجه اخللل فاذا انضم اليها ) اهللا عليه وسلم صلى 

  استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول واهللا أعلم
والسالم وأهنم إذا  املسألة الثالثة إمنا قال َواْسَتغْفََر لَُهُم الرَُّسولُ ومل يقل واستغفرت هلم إجالال للرسول عليه الصالة

جاؤه فقد جاؤا من خصه اهللا برسالته وأكرمه بوحيه وجعله سفريا بينه وبني خلقه ومن كان كذلك فان اهللا ال يرد 
  شفاعته فكانت الفائدة يف العدول عن لفظ اخلطاب إىل لفظ املغايبة ما ذكرناه

التائب ألنه تعاىل ملا ذكر عنهم االستغفار قال بعده املسألة الرابعة اآلية دالة على اجلزم بأن اهللا تعاىل يقبل توبة 
ن يقبل لََوَجُدواْ اللََّه َتوَّاباً رَِّحيماً وهذا اجلواب إمنا ينطلق على ذلك الكالم إذا كان املراد من قوله َتوَّاباً رَِّحيماً هو أ

  توبتهم ويرحم تضرعهم وال يرد استغفارهم
  ى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَْيَنُهْم ثُمَّ الَ َيجُِدواْ ِفى أَنفُِسهِْم َحَرجاً مِّمَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتْسِليماًفَالَ َورَبَِّك الَ ُيْؤِمُنونَ َحتَّ

  فيه مسائل

املسألة األوىل يف سبب نزول هذه اآلية قوالن أحدمها وهو قول عطاء وجماهد والشعيب ان هذه اآلية نازلة يف قصة 
فق فهذه اآلية متصلة مبا قبلها وهذا القول هو املختار عندي والثاين اهنا مستأنفة نازلة يف قصة أخرى اليهودي واملنا

صلى اهللا عليه ( وهو ما روي عن عروة بن الزبري أن رجال من االنصار خاصم الزبري يف ماء يسقى به النخل فقال 
االنصاري ألجل أنه ابن عمتك فتلون وجه  فقال) اسق أرضك مث أرسل املاء إىل أرض جارك ( للزبري ) وسلم 

  )اسق مث احبس املاء حىت يبلغ اجلدر ( مث قال للزبري ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 



( واعلم أن احلكم يف هذا أن من كانت أرضه أقرب إىل فم الوادي فهو أوىل بأول املاء وحقه متام السقي فالرسول 
يف السقي على وجه املساحمة فلما أساء خصمه األدب ومل يعرف حق ما أمر به  أذن للزبري) صلى اهللا عليه وسلم 

من املساحمة الجله أمره النيب عليه الصالة والسالم باستيفاء حقه على سبيل التمام ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
  ومحل خصمه على مر احلق

) ال ( ول معناه فوربك كقوله فََورَّبَك لََنْسئَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني و فيه قوالن األ) فال وربك ( يف قوله ) ال ( املسألة الثانية 
مزيدة لتأكيد معىن القسم كما زيدت يف لّئَالَّ َيْعلََم لتأكيد وجوب العلم و الَ ُيْؤِمُنونَ جواب القسم والثاين اهنا 

ق والتقدير ليس األمر كما يزعمون مفيدة وعلى هذا التقدير ذكر الواحدي فيه وجهني األول انه يفيد نفي أمر سب
اهنم آمنوا وهم خيالفون حكمك مث استأنف القسم بقوله فََورَّبَك الَ ُيؤِْمُنونَ حَتَّى ُيَحكُّموَك والثاين أهنا لتوكيد النفي 

  الذي جاء فيما بعد ألنه إذا ذكر يف أول الكالم ويف آخره كان أوكد وأحسن
را وشجرا إذا اختلف واختلط وشاجره إذا نازعه وذلك لتداخل كالم بعضهم املسألة الثالثة يقال شجر يشجر شجو

يف بعض عند املنازعة ومنه يقال خلشبات اهلودج شجار لتداخل بعضها يف بعض قال أبو مسلم األصفهاين وهو 
 مأخوذ عندي من التفاف الشجر فان الشجر يتداخل بعض أغصانه يف بعض وأما احلرج فهو الضيق قال الواحدي

يقال للشجر امللتف الذي ال يكاد يوصل اليه حرج ومجعه حراج وأما التسليم فهو تفعيل يقال سلم فالن أي عويف 
ومل ينشب به نائبة وسلم هذا الشيء لفالن أي خلص له من غري منازع فاذا ثقلته بالتشديد فقلت سلم له فمعناه أنه 

ماالت التسليم راجع إىل األصل فقوهلم سلم عليه أي دعا سلمه له وخلصه له هذا هو األصل يف اللغة ومجيع استع
له بأن يسلم وسلم اليه الوديعة أي دفعها اليه بال منازعة وسلم اليه أي رضي حبكمه وسلم إىل فالن يف كذا أي 
 ترك منازعته فيه وسلم إىل اهللا أمره أي فوض اليه حكم نفسه على معىن أنه مل ير لنفسه يف أمره أثرا وال شركة

  وعلم أن املؤثر الصانع هو اهللا تعاىل وحده ال شريك له
املسألة الرابعة اعلم أن قوله تعاىل فَالَ َورَّبَك الَ ُيْؤِمُنونَ قسم من اهللا تعاىل على أهنم ال يصريون موصوفني بصفة 

وهذا يدل على أن من مل يرض حبكم  االميان إال عند حصول شرائط أوهلا قوله تعاىل َحتَّى ُيَحكُّموَك ِفيَما َشَجَر بَْيَنُهْم
  الرسول ال يكون مؤمنا

  واعلم أن من يتمسك هبذه اآلية يف بيان أنه ال سبيل اىل معرفة اهللا تعاىل إال بارشاد النيب املعصوم قال

بأن يستعينوا حبكم النيب ألن قوله الَ ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُّموَك ِفيَما َشَجَر َبيَْنُهْم تصريح بأنه ال حيصل هلم االميان إال 
عليه الصالة والسالم يف كل ما اختلفوا فيه ونرى أهل العلم خمتلفني يف صفات اهللا سبحانه وتعاىل فمن معطل ومن 
مشبه ومن قدري ومن جربي فلزم حبكم هذه اآلية أنه ال حيصل االميان إال حبكمه وارشاده وهدايته وحققوا ذلك 

ري وافية بادراك هذه احلقائق وعقل النيب املعصوم كامل مشرق فاذا اتصل اشراق بأن عقول أكثر اخللق ناقصة وغ
نوره بعقول األمة قويت عقوهلم وانقلبت من النقص إىل الكمال ومن الضعف إىل القوة فقدروا عند ذلك على 

كانوا ) وسلم صلى اهللا عليه ( معرفة هذه األسرار االهلية والذي يؤكذ ذلك أن الذين كانوا يف زمان الرسول 
جازمني متيقنني كاملي االميان واملعرفة والذين بعدوا عنه اضطربوا او اختلفوا وهذه املذاهب ما تولدت إال بعد 

زمان الصحابة والتابعني فثبت ان األمر كما ذكرنا والتمسك هبذه اآلية رأيته يف كتب حممد بن عبد الكرمي 
كرته إمنا استخرجته من عقلك فاذا كان عقول األكثرين ناقصة فلعلك الشهرستاين فيقال له فهذا االستقالل الذي ذ

ذكرت هذه االستدالل لنقصان عقلك وإذا كان هذا االحتمال قائما وجب أن يشك يف صحة مذهبك وصحة هذا 
زم الدليل الذي متسكت به وألن معرفة النبوة موقوفة على معرفة االله فلو توقفت معرفة االله على معرفة النبوة ل



  الدور وهو حمال
  الشرط الثاين قوله ثُمَّ الَ َيجُِدواْ ِفى أَنفُسِهِْم حََرجاً ّممَّا قََضْيَت قال الزجاج ال تضيق صدورهم من أفضيتك

واعلم أن الراضي حبكم الرسول عليه الصالة والسالم قد يكون راضيا به يف الظاهر دون القلب فبني يف هذه اآلية 
ضا به يف القلب واعلم أن ميل القلب ونفرته شيء خارج عن وسع البشر فليس املراد من انه ال بد من حصول الر

  اآلية ذلك بل املراد منه أن حيصل اجلزم واليقني يف القلب بأن الذي حيكم به الرسول هو احلق والصدق
حقا وصدقا قد يتمرد عن  الشرط الثالث قوله تعاىل َوُيَسلُّمواْ َتْسِليماً واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك احلكم

قبوله على سبيل العناد أو يتوقف يف ذلك القبول فبني تعاىل أنه كما ال بد يف االميان من حصول ذلك اليقني يف 
 اد يفالقلب فال بد أيضا من التسليم معه يف الظاهر فقوله ثُمَّ الَ َيجِدُواْ ِفى أَنفُسِهِْم حََرجاً ّممَّا قََضْيَت املراد به االنقي

  الباطن وقوله َوُيَسلُّمواْ َتْسِليماً املراد منه االنقياد يف الظاهر واهللا أعلم
املسألة اخلامسة دلت اآلية على أن األنبياء عليهم الصالة والسالم معصومون عن اخلطأ يف الفتوى ويف األحكام ألنه 

ل ذلك االنقياد يف الظاهر ويف القلب تعاىل أوجب االنقياد حلكمهم وبالغ يف ذلك االجياب وبني انه ال بد من حصو
وأن فتواه يف )  ٤٣التوبة ( وذلك ينفي صدور اخلطأ عنهم فهذا يدل على أن قوله َعفَا اللَُّه َعنَك ِلمَ أَذِنَت لَُهْم 

كل ذلك حممول )  ١عبس ( وأن قوله عََبَس َوَتوَلَّى )  ١التحرمي ( أسارى بدر وأن قوله ِلَم ُتَحّرُم َما أََحلَّ اللَُّه لََك 
  على الوجوه اليت خلصناها يف هذا الكتاب

املسألة السادسة من الفقهاء من متسك بقوله تعاىل ثُمَّ الَ َيجِدُواْ ِفى أَنفُسِهِْم حََرجاً ّممَّا قََضْيَت على أن ظاهر األمر 
  للوجوب وهو ضعيف ألن القضاء هو االلزام وال نزاع يف أنه للوجوب

  اهر اآلية يدل على أنه ال جيوز ختصيص النص بالقياس ألنه يدل على أنه جيباملسألة السابعة ظ

متابعة قوله وحكمه على االطالق وانه ال جيوز العدول عنه إىل غريه ومثل هذه املبالغة املذكورة يف هذه اآلية قلما 
ه ثُمَّ الَ َيجُِدواْ ِفى يوجد يف شيء من التكاليف وذلك يوجب تقدمي عموم القرآن واخلرب على حكم القياس وقول

أَنفُِسهِْم َحَرجاً ّممَّا قَضَْيَت مشعر بذلك ألنه مىت خطر بباله قياس يفضي اىل نقيض مدلول النص فهناك حيصل احلرج 
يف النفس فبني تعاىل أنه ال يكمل إميانه إال بعد أن ال يلتفت اىل ذلك احلرج ويسلم النص تسليما كليا وهذا الكالم 

  ن أنصفقوي حسن مل
املسألة الثامنة قالت املعتزلة لو كانت الطاعات واملعاصي بقضاء اهللا تعاىل لزم التناقض وذلك ألن الرسول إذا قضى 

على إنسان بأنه ليس له أن يفعل الفعل الفالين وجب على مجيع املكلفني الرضا بذلك ألنه قضاء الرسول والرضا 
أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خالف فتوى الرسول فلو كانت  بقضاء الرسول واجب لداللة هذه اآلية مث لو

املعاصي بقضاء اهللا لكان ذلك الفعل بقضاء اهللا والرضا بقضاء اهللا واجب فيلزم أن جيب على املكلفني الرضا بذلك 
  الفعل ألنه قضاء اهللا فوجب أن يلزمهم الرضا بالفعل والترك معا وذلك حمال

اء الرسول الفتوى املشروعة واملراد من قضاء اهللا التكوين واالجياد ومها مفهومان واجلواب أن املراد من قض
  متغايران فاجلمع بينهما ال يفضي إىل التناقض

لَوْ أَنَُّهْم فََعلُواْ َما ُيوَعظُونَ بِِه ْنُهْم َوَولَْو أَنَّا كََتْبَنا َعلَْيهِْم أَنِ اقُْتلُوا أَنفَُسكُْم أَوِ اخُْرُجواْ ِمن ِديَارِكُْم مَّا فََعلُوُه إِالَّ قَِليلٌ مِّ
   مُّْسَتِقيماًلَكَانَ َخْيراً لَُّهْم َوأََشدَّ َتثْبِيتاً َوإِذاً الَّتْيَناُهْم مِّن لَُّدنَّآ أَجْراً َعِظيماً َولََهَدْيَناُهْم صَِراطاً

وترك النفاق واملعىن أنا لو شددنا اعلم أن هذه اآلية متصلة مبا تقدم من أمر املنافقني وترغيبهم يف االخالص 
التكليف على الناس حنو أن نأمرهم بالقتل واخلروج عن األوطان لصعب ذلك عليهم وملا فعله إال األقلون وحينئذ 



يظهر كفرهم وعنادهم فلما مل نفعل ذلك رمحة منا على عبادنا بل اكتفينا بتكليفهم يف األمور السهلة فليقبلوها 
  التمرد والعناد حىت ينالوا خري الدارين ويف اآلية مسائلباالخالص وليتركوا 

(  املسألة األوىل قرأ ابن كثري ونافع وابن عامر والكسائي أَِن اقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم أَوِ اْخُرجُواْ ِمن ِدَيارِكُْم بضم النون يف
وقرأ عاصم ومحزة بالكسر فيهما اللتقاء والسبب فيه نقل ضمة اقُْتلُواْ وضمة أَْخرِجُواْ اليهما ) أو ( وضم واو ) أن 

الساكنني وقرأ أبو عمرو بكسر النون وضم الواو وقال الزجاج ولست أعرف لفصل أيب عمرو بني هذين احلرفني 
خاصية إال أن يكون رواية وقال غريه أما كسر النون فألن الكسر هو األصل اللتقاء الساكنني وأما ضم الواو فألن 

  ن ألهنا تشبه واو الضمري واتفق اجلمهورالضمة يف الواو أحس

  ) ٢٣٧البقرة ( َوالَ تَنَسُواْ الْفَْضلَ )  ١٦البقرة ( على الضم يف واو الضمري حنو اْشتََرُواْ الضَّلَالَةَ  
املسألة الثانية الكناية يف قوله مَّا فََعلُوُه عائدة إىل القتل واخلروج معا وذلك ألن الفعل جنس واحد وان اختلفت 

ضروبه واختلف القراء يف قوله إِالَّ قَِليلٌ فقرأ ابن عامر قَِليالً بالنصب وكذا هو يف مصاحب أهل الشام ومصحف 
أنس بن مالك والباقون بالرفع أما من نصب فقاس النفي على االثبات فإن قولك ما جاءين أحد كالم تام كما أن 

يف اإلثبات فكذا مع النفي واجلامع كون املستثىن فضلة  قولك جاءين القوم كالم تام فلما كان املستثىن منصوباً
جاءت بعد متام الكالم وأما من رفع فالسبب أنه جعله بدال من الواو يف فََعلُوُه وكذلك كل مستثىن من منفي 

على ما قبلها وكذلك يف ) إال ( كقولك ما أتاين أحد إال زيد برفع زيد على البدل من أحد فيحمل إعراب ما بعد 
لنصب واجلر كقولك ما رأيت أحداً اال زيداً وما مررت بأحد إال زيد قال أبو علي الفارسي الرفع أقيس فان معىن ا

ما أتى أحد إال زيد وما أتاين اال زيد واحد فكما اتفقوا يف قوهلم ما أتاين اال زيد على الرفع وجب أن يكون قوهلم 
  ما أتاين أحد اال زيد مبنزلته

الضمري يف قوله َولَْو أَنَّا كََتبَْنا َعلَْيهِْم فيه قوالن األول وهو قول ابن عباس وجماهد انه عائد إىل املنافقني املسألة الثالثة 
وذلك ألنه تعاىل كتب على بين إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم وكتب على املهاجرين أن خيرجوا من ديارهم فقال تعاىل 

هؤالء املنافقني ما فعله اال قليل رياء ومسعة وحينئذ يصعب األمر عليهم  ولو أنا كتبنا القتل واخلروج عن الوطن على
وينكشف كفرهم فاذا مل نفعل ذلك بل كلفناهم باألشياء السهلة فليتركوا النفاق وليقبلوا االميان على سبيل 

الناس ما ذكر مل  االخالص وهذا القول اختيار أيب بكر األصم وأيب بكر القفال الثاين أن املراد لو كتب اهللا على
يفعله إال قليل منهم وعلى هذا التقدير دخل حتت هذا الكالم املؤمن واملنافق وأما الضمري يف قوله َولَْو أَنَُّهْم فََعلُواْ َما 
ُيوَعظُونَ بِِه فهو خمتص باملنافقني وال يبعد أن يكون أول اآلية عاما وآخرها خاصا وعلى هذا التقدير جيب أن يكون 

بالقليل املؤمنني روي أن ثابت بن قيس بن مشاس ناظر يهوديا فقال اليهودي ان موسى أمرنا بقتل أنفسنا فقبلنا املراد 
ذلك وإن حممدا يأمركم بالقتال فتكرهونه فقال يا أنت لو أن حممدا أمرين بقتل نفسي لفعلت ذلك فنزلت هذه اآلية 

والذي نفسي بيده إن ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( النيب  وروي أن ابن مسعود قال مثل ذلك فنزلت هذه اآلية وقال
وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال واهللا لو ) من أميت رجاال االميان أثبت يف قلوهبم من اجلبال الرواسي 
  أمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا واحلمد هللا الذي مل يأمرنا بذلك

دلت هذه اآلية على أنه تعاىل مل يكلفهم ما يغلظ ويثقل عليهم فبأن ال يكلفهم  املسألة الرابعة قال أبو علي اجلبائي ملا
ما ال يطيقون كان أوىل فيقال له هذا الزم عليك ألن ظاهر اآلية يدل على أنه تعاىل إمنا مل يكلفهم هبذه األشياء 

عاىل علم من أيب جهل وأيب هلب أهنم ال الشاقة ألنه لو كلفهم هبا ملا فعلوها ولو مل يفعلوها لوقعوا يف العذاب مث انه ت
يؤمنون وأهنم ال يستفيدون من التكليف إال العقاب الدائم ومع ذلك فانه تعاىل كلفهم فكل ما جتعله جوابا عن هذا 



  فهو جوابنا عما ذكرت
َتثْبِيتاً َوإِذاً الََتْيَناُهْم ّمن لَّدُنَّا أَْجراً َعِظيماً َولََهَديَْناُهمْ مث قال تعاىل َولَْو أَنَُّهْم فََعلُواْ َما ُيوَعظُونَ بِِه لَكَانَ َخْيراً لَُّهْم وَأََشدَّ 

  صِراطاً مُّْستَِقيماً

يف اعلم أن املراد من قوله َولَْو أَنَُّهْم فََعلُواْ َما ُيوَعظُونَ بِِه أهنم لو فعلوا ما كلفوا به وأمروا به وإمنا مسي هذا التكل
اهللا تعاىل مقرونة بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب والثواب والعقاب وما كان كذلك واألمر وعظا ألن تكاليف 

  فانه يسمى وعظا مث إنه تعاىل بني أهنم لو التزموا هذه التكاليف حلصلت هلم أنواع من املنافع
واآلخرة وحيتمل أن يكون املعىن فالنوع األول قوله لَكَانَ َخيْراً لَُّهْم فيحتمل أن يكون املعىن أنه حيصل هلم خري الدنيا 

  يستعمل على الوجهني مجيعا) خري ( املبالغة والترجيح وهو أن ذلك أنفع هلم وأفضل من غريه ألن قولنا 
النوع الثاين قوله وَأََشدَّ َتثْبِيتاً وفيه وجوه األول أن املراد أن هذا أقرب اىل ثباهتم عليه واستمرارهم ألن الطاعة تدعو 

والواقع منها يف وقت يدعو إىل املواظبة عليه الثاين أن يكون أثبت وأبقى ألنه حق واحلق ثابت باق  إىل أمثاهلا
والباطل زائل الثالث أن االنسان يطلب أوال حتصيل اخلري فاذا حصله فانه يطلب أن يصري ذلك احلاصل باقيا ثابتا 

  وَأََشدَّ َتثْبِيتاً إشارة إىل احلالة الثانية فقوله لَكَانَ َخْيراً لَُّهمْ إشارة إىل احلالة األوىل وقوله
  النوع الثالث قوله تعاىل َوإِذاً الََتيَْناُهْم ّمن لَُّدنَّا أَجْراً َعِظيماً

واعلم أنه تعاىل ملا بني أن هذا االخالص يف االميان خري مما يريدونه من النفاق وأكثر ثباتا وبقاء بني أنه كما أنه يف 
( و ) الكشاف ( مستعقب اخلريات العظيمة وهو األجر العظيم والثواب العظيم قال صاحب نفسه خري فهو أيضا 

جواب لسؤال مقدر كأنه قيل ماذا يكون من هذا اخلري والتثبيت فقيل هو أن نؤتيهم من لدنا أجراً عظيما ) إذاً 
  ) ٤النساء ( كقوله َوُيْؤِت ِمن لَُّدْنُه أَْجراً َعِظيماً 

مجع يف هذه اآلية قرائن كثرية كل واحدة منها تدل على عظم هذا األجر أحدها أنه ذكر نفسه وأقول إنه تعاىل 
بصيغة العظمة وهي قوله ءاَتْيَناُه وقوله ّمن لَُّدنَّا واملعطي احلكيم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال على عظمة عند الوعد 

ا وهذا التخصيص يدل على املبالغة كما يف قوله بالعطية دل ذلك على عظمة تلك العطية وثانيها قوله ّمن لَّدُنَّ
وثالثها أن اهللا تعاىل وصف هذا األجر بالعظيم والشيء الذي وصفه أعظم )  ٦٥الكهف ( َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعلًْما 

فيها ما ال (  العظماء بالعظمة ال بد وأن يكون يف هناية اجلاللة وكيف ال يكون عظيما وقد قال عليه الصالة والسالم
  )عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 

النوع الرابع قوله وَلََهَدْيَناُهْم صِراطاً مُّْسَتِقيماً وفيه قوالن أحدمها أن الصراط املستقيم هو الدين احلق ونظريه قوله 
والثاين انه الصراط الذي هو الطريق من )  ٥٣ ٥٢الشورى ( تعاىل َوإِنََّك لََتْهِدى إِلَى صِراٍط مُّْسَتِقيمٍ صِراِط اللَِّه 

عرصة القيامة وذلك ألنه تعاىل ذكره بعد ذكر الثواب واألجر والدين احلق مقدم على الثواب واألجر والصراط 
الذي هو الطريق من عرصة القيامة إىل اجلنة إمنا حيتاج اليه بعد استحقاق األجر فكان محل لفظ الصراط يف هذا 

  ذا املعىن أوىلاملوضع على ه

 َوالشَُّهَدآِء وَالصَّاِلِحَني َوَحُسَن َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوالرَّسُولَ فَأُْولَاِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِم مَِّن النَّبِيَِّني وَالصِّدِّيِقَني
  اًأُولَاِئَك َرِفيقاً ذاِلَك الْفَْضلُ ِمَن اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َعِليم

الرَّسُولَ مث زيف  اعلم أنه تعاىل ملا أمر بطاعة اهللا وطاعة الرسول بقوله َبصِرياً يَاأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ أَِطيُعواْ اللََّه َوأَِطيعُواْ
طريقة الذين حتاكموا إىل الطاغوت وصدوا عن الرسول مث أعاد األمر بطاعة الرسول مرة أخرى فقال َوَما أَْرَسلَْنا 



مث رغب يف تلك الطاعة بقوله لَكَانَ َخيْراً لَُّهْم َوأََشدَّ َتثْبِيتاً وَإِذاً )  ٦٤النساء ( ن رَُّسولٍ إالَّ ِلُيطَاَع بِإِذِْن اللَِّه ِم
اعة اهللا وطاعة أكد األمر بط)  ٦٨ ٦٧ ٦٦النساء ( الََتيَْناُهْم ّمن لَُّدنَّا أَجْراً َعِظيماً َولََهَدْيَناُهْم صِراطاً مُّْسَتِقيماً 

َن النَّبِّينيَ الرسول يف هذه اآلية مرة أخرى فقال َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوالرَُّسولَ فَأُْولَِئَك َمعَ الَِّذيَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهِم ّم
  َوالّصّديِقَني إىل آخر اآلية وههنا مسائل

صلى اهللا ( ملفسرين أن ثوبان موىل رسول اهللا املسألة األوىل ذكروا يف سبب النزول وجوها األول روى مجع من ا
قليل الصرب عنه فأتاه يوما وقد تغري وجهه وحنل ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان شديد احلب لرسول اهللا ) عليه وسلم 

عن حاله فقال يا رسول اهللا ما يب وجع ) صلى اهللا عليه وسلم ( جسمه وعرف احلزن يف وجهه فسأله رسول اهللا 
ذا مل أرك اشتقت اليك واستوحشت وحشة شديدة حىت ألقاك فذكرت اآلخرة فخفت أن ال أراك هناك غري أين إ

ألىن إن أدخلت اجلنة فأنت تكون يف درجات النبيني وأنا يف درجة العبيد فال أراك وإن أنا مل أدخل اجلنة فحينئذ ال 
الوا يا رسول اهللا إنك تسكن اجلنة يف أعالها أراك أبدا فنزلت هذه اآلية الثاين قال السدي ان ناسا من االنصار ق

صلى اهللا ( وحنن نشتاق اليك فكيف نصنع فنزلت اآلية الثالث قال مقاتل نزلت يف رجل من االنصار قال للنيب 
يا رسول اهللا إذا خرجنا من عندك إىل أهالينا اشتقنا اليك فما ينفعنا شيء حىت نرجع اليك مث ذكرت ) عليه وسلم 
أتى ) صلى اهللا عليه وسلم ( جلنة فكيف لنا برؤيتك ان دخلنا اجلنة فأنزل اهللا هذه اآلية فلما تويف النيب درجتك يف ا

فقال اللهم أعمين حىت ال أرى شيئا ) صلى اهللا عليه وسلم ( االنصار ولده وهو يف حديقة له فأخربه مبوت النيب 
فجعله اهللا معه يف اجلنة الرابع قال احلسن ان املؤمنني قالوا  بعده إىل أن ألقاه فعمى مكانه فكان حيب النيب حبا شديدا

) صلى اهللا عليه وسلم ( للنيب عليه السالم مالنا منك إال الدنيا فاذا كانت اآلخرة رفعت ىف األوىل فحزن النيب 
كون شيئا وحزنوا فنزلت هذه اآلية قال احملققون ال ننكر صحة هذه الروايات إال أن سبب نزول اآلية جيب أن ي

أعظم من ذلك وهو البعث على الطاعة والترغيب فيها فانك تعلم أن خصوص السبب ال يقدح يف عموم اللفظ 
فهذه اآلية عامة يف حق مجيع املكلفني وهو أن كل من أطاع اهللا وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية واملراتب 

  الشريفة عند اهللا تعاىل
َوَمن ُيِطعِ اللََّه وَالرَُّسولَ يوجب االكتفاء بالطاعة الواحدة ألن اللفظ الدال على الصفة  املسألة الثانية ظاهر قوله

  يكفي يف العمل به يف جانب الثبوت حصول ذلك املسمى مرة واحدة

قال القاضي ال بد من محل هذا على غري ظاهره وأن حتمل الطاعة على فعل املأمورات وترك مجيع املنهيات إذ لو 
على الطاعة الواحدة لدخل فيه الفساق والكفار ألهنم قد يأتون بالطاعة الواحدة وعندي فيه وجه آخر وهو  محلناه

أنه ثبت يف أصول الفقه أن احلكم املذكور عقيب الصفة مشعر بكون ذلك احلكم معلال بذلك الوصف إذا ثبت 
وطاعة اهللا يف كونه إهلا هو معرفته واالقرار جبالله  هذا فنقول قوله َوَمن ُيِطعِ اللََّه أي ومن يطع اهللا يف كونه إهلا

وعزته وكربيائه وصمديته فصارت هذه اآلية تنبيها على أمرين عظيمني من أحوال املعاد فاألول هو أن منشأ مجيع 
السعادات يوم القيامة إشراق الروح بأنوار معرفة اهللا وكل من كانت هذه األنوار يف قلبه أكثر وصفاؤها أقوى 

عدها عن التكدر مبحبة عامل االجسام أمت كان إىل السعادة أقرب وإىل الفوز بالنجاة أوصل والثاين انه تعاىل ذكر يف وب
اآلية املتقدمة وعد أهل الطاعة باألجر العظيم والثواب اجلزيل واهلداية إىل الصراط املستقيم مث ذكر يف هذه اآلية 

النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وهذا الذي وقع به يف اخلتم ال  وعدهم بكوهنم مع الذين أنعم اهللا عليهم من
بد أن يكون أشرف وأعلى مما قبله ومعلوم أنه ليس املراد من كون هؤالء معهم هو أهنم يكونون يف عني تلك 

ح الكاملة يف الدرجات ألن هذا ممتنع فال بد وأن يكون معناه أن األرواح الناقصة إذا استكملت عالئقها مع األروا



الدنيا لسبب احلب الشديد فاذا فارقت هذا العامل ووصلت إىل عامل اآلخرة بقيت تلك العالئق الروحانية هناك مث 
تصري تلك األرواح الصافية كاملرايا اجمللوة املتقابلة فكأن هذه املرايا ينعكس الشعاع من بعضها على بعض وبسبب 

القوة فكذا القول يف تلك األرواح فاهنا ملا كانت جملوة بصقالة اجملاهدة عن  هذه االنعكاسات تصري أنوارها يف غاية
غبار حب ما سوى اهللا وذلك هو املراد من طاعة اهللا وطاعة الرسول مث ارتفعت احلجب اجلسدانية أشرقت عليها 

سبب تلك العالئق أنوار جالل اهللا مث انعكست تلك األنوار من بعضها إىل بعض وصارت األرواح الناقصة كاملة ب
  الروحانية فهذا االحتمال خطر بالبال واهللا أعلم بأسرار كالمه

املسألة الثالثة ليس املراد بكون من أطاع اهللا وأطاع الرسول مع النبيني والصديقني كون الكل يف درجة واحدة ألن 
م يف اجلنة حبيث يتمكن كل واحد هذا يقتضي التسوية يف الدرجة بني الفاضل واملفضول وإنه ال جيوز بل املراد كوهن

منهم من رؤية اآلخر وإن بعد املكان ألن احلجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضا وإذا أرادوا الزيارة والتالقي قدروا 
  عليه فهذا هو املراد من هذه املعية

ني واتفقوا على أن املسألة الرابعة اعلم أنه تعاىل ذكر النبيني مث ذكر أوصافا ثالثة الصديقني والشهداء والصاحل
النبيني مغايرون للصديقني والشهداء والصاحلني فأما هذه الصفات الثالثة فقد اختلفوا فيها قال بعضهم هذه 

الصفات كلها ملوصوف واحد وهي صفات متداخلة فانه ال ميتنع يف الشخص الواحد أن يكون صديقاً وشهيداً 
الناس وهذا الوجه أقرب ألن املعطوف جيب أن يكون وصاحلا وقال اآلخرون بل املراد بكل وصف صنف من 

مغايرا للمعطوف عليه وكما أن النبيني غري من ذكر بعدهم فكذلك الصديقون جيب أن يكونوا غري من ذكر بعدهم 
  وكذا القول يف سائر الصفات ولنبحث عن هذه الصفات الثالث

ادته فعل إذا وصف بذلك الفعل قيل فيه فعيل الصفة األوىل الصديق وهو اسم ملن عادته الصدق ومن غلب على ع
  كما يقال سكري وشريب ومخري والصدق صفة كرمية فاضلة من صفات املؤمنني

  وكفى الصدق فضيلة أن االميان ليس إال التصديق وكفى الكذب مذمة أن الكفر ليس إال التكذيب
ل الدين ال يتخاجله فيه شك فهو إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين يف الصديق وجوه األول أن كل من صدق بك

الثاين قال قوم )  ١٩احلديد ( صديق والدليل عليه قوله تعاىل وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُْولَِئَك ُهُم الّصّديقُونَ 
ه الصديقون أفاضل أصحاب النيب عليه الصالة والسالم الثالث أن الصديق اسم ملن سبق إىل تصديق الرسول علي

الصالة والسالم فصار يف ذلك قدوة لسائر الناس وإذا كان األمر كذلك كان أبو بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه 
أوىل اخللق هبذا الوصف أما بيان انه سبق إىل تصديق الرسول عليه الصالة والسالم فألنه قد اشتهرت الرواية عن 

دل ) الم على أحد إال وله كبوة غري أيب بكر فانه مل يتلعثم ما عرضت اإلس( الرسول عليه الصالة والسالم أنه قال 
ملا عرض اإلسالم على أيب بكر قبله أبو بكر ومل يتوقف فلو قدرنا أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذا احلديث على أنه 

عليه  قصر حيث أخر عرض اإلسالم) صلى اهللا عليه وسلم ( اسالمه تأخر عن إسالم غريه لزم أن يقال ان النيب 
وذلك كفر وملا بطل نسبة هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهذا ال يكون قدحا يف أيب بكر بل يكون قدحا يف الرسول 

ما قصر يف عرض اإلسالم عليه وملا بطل نسبة هذا التقصري ) صلى اهللا عليه وسلم ( التقصري إىل الرسول علمنا أنه 
ما قصر يف عرض اإلسالم عليه واحلديث دل على أن أبا بكر مل  )صلى اهللا عليه وسلم ( إىل الرسول علمنا أنه 

يتوقف ألبتة فحصل من جمموع األمرين ان أبا بكر رضي اهللا تعاىل عنه أسبق الناس إسالما أما بيان أنه كان قدوة 
عاقل أن لسائر الناس يف ذلك فألن بتقدير أن يقال إن إسالم علي كان سابقا على إسالم أيب بكر إال أنه ال يشك 

عليا ما صار قدوة يف ذلك الوقت ألن عليا كان يف ذلك الوقت صبياً صغرياً وكان أيضا يف تربية الرسول عليه 



الصالة والسالم وكان شديد القرب منه بالقرابة وأبو بكر ما كان شديد القرب منه بالقرابة وإميان من هذا شأنه 
هنم اتفقوا على انه رضي اهللا تعاىل عنه ملا آمن جاء بعذ ذلك مبدة يكون سببا لرغبة سائر الناس يف اإلسالم وذلك أل

قليلة بعثمان بن عفان رضي اهللا عنه وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص وعثمان بن مظعون رضي اهللا تعاىل عنهم 
هللا عليه كان أمجعني حىت أسلموا فكان إسالمه سببا القتداء هؤالء األكابر به فثبت مبجموع ما ذكرنا أنه رضوان ا

أسبق الناس إسالما وثبت أن إسالمه صار سببا القتداء أفاضل الصحابة يف ذلك اإلسالم فثبت أن أحق االمة هبذه 
( الصفة أبو بكر رضي اهللا عنه إذا عرفت هذا فنقول هذا الذي ذكرناه يقتضي انه كان أفضل اخللق بعد الرسول 

ل أن إسالمه ملا كان أسبق من غريه وجب أن يكون ثوابه أكثر لقوله وبيانه من وجهني األو) صلى اهللا عليه وسلم 
الثاين أنه بعد أن أسلم ) من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة ( عليه الصالة والسالم 

بن أيب  جاهد يف اهللا وصار جهاده مفضيا إىل حصول اإلسالم ألكابر الصحابة مثل عثمان وطلحة والزبري وسعد
وقاص وعثمان بن مظعون وعلي رضي اهللا تعاىل عنهم وجاهد علي يوم أحد ويوم األحزاب يف قتل الكفار ولكن 
جهاد أيب بكر رضي اهللا عنه أفضى إىل حصول اإلسالم ملثل الذين هم أعيان الصحابة وجهاد على أفضى إىل قتل 

يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( ول اإلسالم حني كان النيب الكفار وال شك أن األول أفضل وأيضاً فأبو بكر جاهد يف أ
غاية الضعف وعلي إمنا جاهد يوم أحد ويوم األحزاب وكان اإلسالم قويا يف هذه األيام ومعلوم أن اجلهاد وقت 

ْتحِ َوقَاَتلَ أُْولَِئكَ الضعف أفضل من اجلهاد وقت القوة وهلذا املعىن قال تعاىل الَ َيْستَوِى ِمنكُم مَّْن أَنفََق ِمن قَْبلِ الْفَ
فبني أن نصرة اإلسالم وقت ما كان ضعيفا أعظم )  ١٠احلديد ( أَْعظَُم َدَرَجةً  ّمَن الَِّذيَن أَنفَقُواْ ِمن َبْعُد َوقَاَتلُواْ 

ثواباً من نصرته وقت ما كان قويا فثبت من جمموع ما ذكرنا أن أوىل الناس هبذا الوصف هو الصديق فلهذا أمجع 
  سلمون على تسليم هذا اللقب له إال من ال يلتفت إليه فانه ينكره ودل تفسري الصديق مبا ذكرناه على أنهامل

ال مرتبة بعد النبوة يف الفضل والعلم إال هذا الوصف وهو كون االنسان صديقا وكما دل الدليل عليه فقد دل لفظ 
واسطة فقال يف وصف إمساعيل إِنَُّه كَانَ َصاِدَق الْوَْعِد ويف القرآن عليه فانه أينما ذكر الصديق والنيب مل جيعل بينهما 

وقال يف هذه اآلية ّمَن النَّبِّيَني وَالّصّديِقَني يعين انك إن ترقيت من )  ٥٦مرمي ( صفة إدريس إِنَُّه كَانَ ِصّديقاً نَّبِّياً 
توسط بينهما وقال يف آية أخرى الصديقية وصلت إىل النبوة وإن نزلت من النبوة وصلت إىل الصديقية وال م

فلم جيعل بينهما واسطة وكما دلت هذه الدالئل على نفي الواسطة )  ٣٣الزمر ( َوالَِّذى َجاء بِالّصْدقِ َوَصدَّقَ بِِه 
فقد وفق اهللا هذه األمة املوصوفة بأهنا خري أمة حىت جعلوا االمام بعد الرسول عليه الصالة والسالم أبا بكر على 

وما ذاك إال أن اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( مجاع وملا تويف رضوان اهللا عليه دفنوه إىل جنب رسول اهللا سبيل اال
  تعاىل رفع الواسطة بني النبيني والصديقني يف هذه اآلية فال جرم ارتفعت الواسطة بينهما يف الوجوه اليت عددناها

اضع من هذا الكتاب وال بأس بأن نعيد البعض فنقول ال الصفة الثانية الشهادة والكالم يف الشهداء قد مر يف مو
جيوز أن تكون الشهادة مفسرة بكون االنسان مقتول الكافر والذي يدل عليه وجوه األول أن هذه اآلية دالة على 

أن مرتبة الشهادة مرتبة عظيمة يف الدين وكون االنسان مقتول الكافر ليس فيه زيارة شرف ألن هذا القتل قد 
 الفساق ومن ال منزلة له عند اهللا الثاين أن املؤمنني قد يقولون اللهم ارزقنا الشهادة فلو كانت الشهادة حيصل يف

عبارة عن قتل الكافر إياه لكانوا قد طلبوا من اهللا ذلك القتل وانه غري جائز ألن طلب صدور ذلك القتل من الكافر 
قال املبطون شهيد والغريق ) صلى اهللا عليه وسلم ( ي أنه كفر فكيف جيوز أن يطلب من اهللا ما هو كفر الثالث رو

شهيد فعلمنا أن الشهادة ليست عبارة عن القتل بل نقول الشهيد فعيل مبعىن الفاعل وهو الذي يشهد بصحة دين 
 اهللا تعاىل تارة باحلجة والبيان وأخرى بالسيف والسنان فالشهداء هم القائمون بالقسط وهم الذين ذكرهم اهللا يف



سبيل اهللا شهيد من حيث  قوله َشهَِد اللَُّه أَنَّهُ ال إله إِالَّ ُهَو َوالَْملَاِئكَةُ  َوأُْولُواْ الِْعلْمِ قَاِئَماً بِالِْقْسِط ويقال للمقتول يف
 أنه بذل نفسه يف نصرة دين اهللا وشهادته له بأنه هو احلق وما سواه هو الباطل واذا كان من شهداء اهللا هبذا املعىن

  ) ١٤٣البقرة ( كان من شهداء اهللا يف اآلخرة كما قال َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا لَّتكُونُواْ شَُهَداء َعلَى النَّاسِ 
الصفة الثالثة الصاحلون والصاحل هو الذي يكون صاحلا يف اعتقاده ويف عمله فان اجلهل فساد يف االعتقاد واملعصية 

عرفت تفسري الصديق والشهيد والصاحل ظهر لك ما بني هذه الصفات من التفاوت وذلك ألن فساد يف العمل واذا 
كل من كان اعتقاده صوابا وكان عمله طاعة وغري معصية فهو صاحل مث ان الصاحل قد يكون حبيث يشهد لدين اهللا 

ى بالسيف وقد ال يكون بأنه هو احلق وأن ما سواه هو الباطل وهذه الشهادة تارة تكون باحلجة والدليل وأخر
الصاحل موصوفا بكونه قائما هبذه الشهادة فثبت أن كل من كان شهيدا كان صاحلا وليس كل من كان صاحلا 

شهيدا فالشهيد أشرف أنواع الصاحل مث ان الشهيد قد يكون صديقا وقد ال يكون ومعىن الصديق الذي كان أسبق 
أن كل من كان صديقا كان شهيدا وليس كل من كان شهيدا كان إميانا من غريه وكان إميانه قدوة لغريه فثبت 

صديقا فثبت أن أفضل اخللق هم األنبياء عليهم السالم وبعدهم الصديقون وبعدهم من ليس له درجة إال حمض 
درجة الشهادة وبعدهم من ليس له إال حمض درجة الصالح فاحلاصل أن أكابر املالئكة يأخذون الدين احلق عن اهللا 

  نبياء يأخذونواأل

والصديقون يأخذونه )  ٢النحل ( عن املالئكة كما قال ُيَنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمن َيَشآء ِمْن ِعَباِدِه 
عن األنبياء والشهداء يأخذونه عن الصديقني ألنا بينا أن الصديق هو الذي يأخذ يف املرة األوىل عن األنبياء وصار 

ة ملن بعده والصاحلون يأخذونه عن الشهداء فهذا هو تقرير هذه املراتب وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه ال أحد قدو
  يدخل اجلنة إال وهو داخل يف بعض هذه النعوت والصفات

  مث قال تعاىل َوَحُسَن أُولَِئَك وفيه مسائل
  حسن أولئك رفيقاًفيه معىن التعجيب كأنه قيل ما أ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

املسألة الثانية الرفق يف اللغة لني اجلانب ولطافة الفعل وصاحبه رفيق هذا معناه يف اللغة مث الصاحب يسمي رفيقا 
  الرتفاق بعضهم ببعض

املسألة الثالثة قال الواحدي إمنا وحد الرفيق وهو صفة جلمع ألن الرفيق والرسول والربيد تذهب به العرب إىل 
وال جيوز أن يقال حسن أولئك رجال )  ١٦الشعراء ( اجلمع قال تعاىل فَقُوال إِنَّا َرسُولُ َربّ الْعَالَِمَني  الواحد واىل

وباجلملة فهذا إمنا جيوز يف االسم الذي يكون صفة أما إذا كان امسا مصرحا مثل رجل وامرأة مل جيز وجوز الزجاج 
ىن قوله َوَحُسَن أُولَِئَك أي حسن كل واحد منهم رفيقا كما ذلك يف االسم أيضا وزعم أنه مذهب سيبويه وقيل مع

  ) ٦٧غافر ( قال ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم طِفْالً 
  املسألة الرابعة َرِفيقاً نصب على التمييز وقيل على احلال أي حسن واحد منهم رفيقا

والصديقني والشهداء والصاحلني مث مل املسألة اخلامسة اعلم أنه تعاىل بني فيمن أطاع اهللا ورسوله أنه يكون مع النبيني 
يكترث بذلك بل ذكر أنه يكون رفيقا له وقد ذكرنا أن الرفيق هو الذي يرتفق به يف احلضر والسفر فبني أن هؤالء 

املطيعني يرتفقون هبم وإمنا يرتفقون هبم إذا نالوا منهم رفقا وخريا ولقد ذكرنا مراراً كيفية هذا االرتفاق وأما على 
اهر فألن االنسان قد يكون مع غريه وال يكون رفيقاً له فأما إذا كان عظيم الشفقة عظيم االعتناء بشأنه حسب الظ

كان رفيقا له فبني تعاىل أن األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني يكونون له كالرفقاء من شدة حمبتهم له 
  وسرورهم برؤيته



  وفيه مسائلمث قال تعاىل ذاِلَك الْفَْضلُ ِمَن اللَِّه 
املسألة األوىل ال شك أن قوله تعاىل ذاِلَك إشارة إىل كل ما تقدم ذكره من وصف الثواب فلما حكم على كل ذلك 
بأنه فضل من اهللا دل هذا على أن الثواب غري واجب على اهللا ومما يدل عليه من جهة املعقول وجوه األول القدرة 

الق تلك القدرة هو الذي أعطى الطاعة فال يكون فعله موجبا عليه على الطاعة إن كانت ال تصلح إال للطاعة فخ
شيئا وإن كانت صاحلة للمعصية أيضا مل يترجح جانب الطاعة على جانب املعصية إال خبلق الداعي إىل الداعي 
ليه ويصري جمموع القدرة والداعي موجبا للفعل فخالق هذا اجملموع هو الذي أعطى الطاعة فال يكون فعله موجبا ع

شيئا الثاين نعم اهللا على العبد ال حتصى وهي موجبة للطاعة والشكر واذا كانت الطاعات تقع يف مقابلة النعم 
السالفة امتنع كوهنا موجبة للثواب يف املستقبل الثالث أن الوجوب يستلزم استحقاق الذنب عند الترك وهذا 

 فثبت أن ظاهر اآلية كما دل على أن الثواب كله فضل االستحقاق ينايف االهلية فيمتنع حصوله يف حق االله تعاىل
  من اهللا تعاىل فالرباهني العقلية القاطعة دالة

على ذلك أيضا وقالت املعتزلة الثواب وإن كان واجبا لكن ال ميتنع إطالق اسم الفضل عليه وذلك أن العبد إمنا 
اىل هو الذي أعطى العقل والقدرة وأزاح األعذار استحق ذلك الثواب ألن اهللا تعاىل كلفه والتكليف تفضل وألنه تع

واملوانع حىت متكن املكلف من فعل الطاعة فصار ذلك مبنزلة من وهب لغريه ثوبا كي ينتفع به فاذا باعه وانتفع بثمنه 
  جاز أن يوصف ذلك الثمن بأنه فضل من الواهب فكذا ههنا

يه احتماالن أحدمها أن يكون التقدير ذلك هو الفضل من اهللا ويكون املسألة الثانية قوله ذاِلَك الْفَْضلُ ِمَن اللَِّه ف
املعىن أن ذلك الثواب لكمال درجته كأنه هو الفضل من اهللا وأن ما سواه فليس بشيء والثاين أن يكون التقدير 

حتمال ذلك الفضل هو من اهللا أي ذلك الفضل املذكور والثواب املذكور هو من اهللا ال من غريه وال شك أن اال
  األول أبلغ

مث قال تعاىل َوكَفَى بِاللَِّه َعِليماً وله موقع عظيم يف توكيد ما تقدم من الترغيب يف طاعة اهللا ألنه تعاىل نبه بذلك على 
  أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفة اجلزاء والتفضل وذلك مما يرغب املكلف يف كمال الطاعة واالحتراز عن التقصري فيه

  ِذيَن َءاَمُنواْ ُخذُواْ ِحذَْركُْم فَانِفُرواْ ثَُباتٍ أَوِ انِْفُرواْ َجِميعاًَياأَيَُّها الَّ
واعلم أنه تعاىل عاد بعد الترغيب يف طاعة اهللا وطاعة رسوله إىل ذكر اجلهاد الذي تقدم النه أشق الطاعات وألنه 

  َن ءاَمنُواْ ُخذُواْ ِحذْرَكُْم ويف اآلية مسائلأعظم االمور اليت هبا حيصل تقوية الدين فقال َعِليماً َيأَيَُّها الَِّذي
املسألة األوىل احلذر واحلذر مبعىن واحد كاالثر واالثر واملثل واملثل يقال أخذ حذره إذا تيقظ واحترز من املخوف 

كأنه جعل احلذر آلته اليت يقي هبا نفسه ويعصم هبا روحه واملعىن احذروا واحترزوا من العدو وال متكنوه من 
وقال الواحدي رمحه اهللا فيه قوالن أحدمها املراد باحلذر ههنا السالح ) الكشاف ( نفسكم هذا ما ذكره صاحب أ

واملعىن خذوا سالحكم والسالح يسمى حذرا أي خذوا سالحكم وحتذروا والثاين أن يكون ُخذُواْ ِحذْرَكُْم مبعىن 
الح ألن أخذ السالح هو احلذر من العدو فالتأويل احذروا عدوكم ألن هذا األمر باحلذر يتضمن االمر بأخذ الس

أيضا يعود إىل األول فعلى القول االول األمر مصرح بأخذ السالح وعلى القول الثاين أخذ السالح مدلول عليه 
  بفحوى الكالم

ر وان كان املسألة الثانية لقائل أن يقول ذلك الذي أمر اهللا تعاىل باحلذر عنه ان كان مقتضى الوجود مل ينفع احلذ
املقدور كائن ( مقتضى العدم ال حاجة إىل احلذر فعلى التقديرين االمر باحلذر عبث وعنه عليه الصالة والسالم قال 

وقيل أيضا احلذر ال يغين من القدر فنقول ان صح هذا الكالم بطل القول بالشرائع فانه يقال إن كان ) واهلم فضل 



وقدره فال حاجة إىل االميان وان كان من أهل الشقاوة مل ينفعه االميان االنسان من أهل السعادة يف قضاء اهللا 
والطاعة فهذا يفضي إىل سقوط التكليف بالكلية والتحقيق يف اجلواب أنه ملا كان الكل بقدر كان االمر باحلذر أيضا 

ذر مقدرا فأي فائدة يف هذا داخال يف القدر فكان قول القائل أي فائدة يف احلذر كالما متناقضا ألنه ملا كان هذا احل
  السؤال الطاعن يف احلذر

املسألة الثالثة قوله فَانِفُرواْ يقال نفر القوم ينفرون نفرا ونفريا إذا هنضوا لقتال عدو وخرجوا للحرب واستنفر االمام 
) ( ليه وسلم صلى اهللا ع( الناس جلهاد العدو فنفروا ينفرون إذا حثهم على النفري ودعاهم اليه ومثله قول النيب 

والنفري اسم للقوم الذين ينفرون ومنه يقال فالن ال يف العري وال يف النفري وقال أصحاب ) وإذا استنفرمت فانفروا 
العربية أصل هذا احلرف من النفور والنفار وهو الفزع يقال نفر اليه إذا فزع اليه ونفر منه إذا فزع منه وكرهه 

  كمومعىن اآلية فانفروا إىل قتال عدو
املسألة الرابعة قال مجيع أهل اللغة الثبات مجاعات متفرقة واحدها ثبة وأصلها من ثبيت الشيء أي مجعته ويقال أيضاً 
ا ثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه وتأويله مجع حماسنه فقوله فَانِفرُواْ ثُبَاٍت أَوِ اْنِفرُواْ َجِميعاً معناه انفروا إىل العدو إم

  فرقة سرية بعد سرية وإما مجيعا أي جمتمعني كوكبة واحدة وهذا املعىن أراد الشاعر يف قولهثبات أي مجاعات مت
  طاروا اليه زرافات ووحدانا

  أي على أي احلالتني كنتم فصلوا)  ٢٣٩البقرة ( ومثله قوله تعاىل فَإنْ ِخفُْتْم فَرِجَاالً أَْو رُكَْباًنا 
فَْضلٌ ِمَن إِنْ أََصابَْتكُْم مُِّصيَبةٌ  قَالَ قَْد أَْنَعَم اللَُّه َعلَى َّ إِذْ لَْم أَكُْن مَّعَُهْم َشهِيداً َولَِئْن أََصاَبكُْم َوإِنَّ ِمْنكُمْ لََمن لَُّيَبطِّئَنَّ فَ

  ماًاهللا لََيقُولَنَّ كَأَن لَّْم َتكُْن َبْيَنكُْم َوَبْيَنُه َموَدَّةٌ  يالَيَتنِى كُنُت َمَعُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظي
  وفيه مسائل

 املسألة األوىل اعلم أن قوله َوإِن ّمنكُْم جيب أن يكون راجعا إىل املؤمنني الذين ذكرهم اهللا بقوله َعِليماً يَأَيَُّها الَِّذيَن
 صلى اهللا( ءاَمُنواْ ُخذُواْ ِحذْرَكُْم واختلفوا على قولني األول املراد منه املنافقون كانوا يثبطون الناس عن رسول اهللا 

  ) عليه وسلم 
فان قيل قوله َوإِنَّ ِمْنكُمْ لََمن لَُّيَبطّئَنَّ تقديره يا أيها الذين آمنوا إن منكم ملن ليبطئن فاذا كان هذا املبطىء منافقا 

  فكيف جعل املنافق قسما من املؤمن يف قوله َوإِن ّمنكُْم
ث اجلنس والنسب واالختالط الثاين أنه تعاىل واجلواب من وجوه األول أنه تعاىل جعل املنافق من املؤمنني من حي

جعلهم من املؤمنني حبسب الظاهر ألهنم كانوا يف الظاهر متشبهني بأهل االميان الثالث كأنه قيل يا أيها الذين آمنوا 
  ) ٦احلجر ( يف زعمكم ودعواكم كقوله َوقَالُواْ يأَيَُّها الَِّذى ُنّزلَ َعلَْيِه الذّكُْر 

هؤالء املبطئني كانوا ضعفة املؤمنني وهو اختيار مجاعة من املفسرين قالوا والتبطئة مبعىن االبطاء أيضاً القول الثاين أن 
  وفائدة هذا التشديد تكرر الفعل منه وحكى أهل اللغة أن العرب تقول ما

من يبطىء عن  أبطأ بك يا فالن عنا وإدخاهلم الباء يدل على أنه يف نفسه غري متعد فعلى هذا معىن اآلية أن فيهم
هذا الغرض ويتثاقل عن هذا اجلهاد فاذا ظفر املسلمون متنوا أن يكونوا معهم ليأخذوا الغنيمة وان أصابتهم مصيبة 

لَ لَكُُم سرهم أن كانوا متخلفني قال وهؤالء هم الذين أرادهم اهللا بقوله الْكَاِفرِيَن ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ َما لَكُْم إِذَا قِي
غريهم ما  رُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتْم إِلَى االْْرضِ قال والذي يدل على أن املراد بقوله لَُّيَبطّئَنَّ االبطاء منهم ال تثبيطانِف

عىن حكاه تعاىل من قوهلم َمَودَّةٌ  يالَيتَنِى كُنُت َمَعُهْم عند الغنيمة ولو كان املراد منه تثبيط الغري مل يكن هلذا الكالم م



وطعن القاضي يف هذا القول وقال انه تعاىل حكى عن هؤالء املبطئني أهنم يقولون عند مصيبة املؤمنني قَدْ أَنَْعَم اللَّهُ 
َعلَى َّ إِذْ لَْم أَكُْن مََّعُهمْ َشهِيداً فيعد قعوده عن القتال نعمة من اهللا تعاىل ومثل هذا الكالم امنا يليق باملنافقني ال 

يضا ال يليق باملؤمنني أن يقال هلم كَأَن لَّْم َيكُنِ َبيَْنكُْم وََبْيَنُه يعين الرسول مََّودَّةَ  فثبت أنه ال ميكن محله باملؤمنني وأ
على املؤمنني وإمنا ميكن محله على املنافقني مث قال فان محل على أنه من االبطاء والتثاقل صح يف املنافقني ألهنم كانوا 

ثاقلون وال يسرعون إليه وإن محل على تثبيط الغري صح أيضا فيهم فقد كان يثبطون كثرياً يتأخرون عن اجلهاد ويت
من املؤمنني مبا يوردون عليهم من أنواع التلبيس فكال الوصفني موجود يف املنافقني وأكثر املفسرين محله على تثبيط 

كما يقال يف أحب وحب فان األول الزم  الغري فكأهنم فصلوا بني أبطأ وبطأ فجعلوا األول الزما والثاين متعدياً
  والثاين متعد

يف قوله لََمن لَُّيَبطّئَنَّ موصولة باحلال للقسم كأن هذا لو كان كالما لك لقلت إن ) من ( املسألة الثانية قال الزجاج 
  منكم ملن حلف باهللا ليبطئن

زام وجهد من العيش يعين مل أكن معهم شهيداً حاضراً حىت مث قال تعاىل فَإِنْ أَصَابَْتكُْم مُِّصيَبةٌ  يعين من القتل واالهن
َبْيَنهُ يصيبين ما أصاهبم من البالء والشدة َولَِئْن أَصَاَبكُْم فَْضلٌ ِمَن اهللا من ظفر وغنيمة ليقولن كَأَن لَّْم َتكُْن َبْيَنكُْم َو

  يماً وفيه مسائلَمَودَّةٌ  يالَيَتنِى لَْيتَنِى كُنُت َمَعُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظ
املسألة األوىل قرأ ابن كثري وحفص عن عاصم كَأَن لَّْم َتكُْن بالتاء املنقطة من فوق يعين املودة والباقون بالياء لتقدم 

وقال يف )  ٥٧يونس ( الفعل قال الواحدي وكال القراءتني قد جاء به التنزيل قال قَْد َجاءْتكُْم مَّْوِعظَةٌ  ّمن رَّّبكُْم 
فالتأنيث هو األصل والتذكري حيسن إذا كان التأنيث غري )  ٢٧٥البقرة ( خرى فََمن َجاءُه َمْوِعظَةٌ  ّمْن رَّّبِه آية أ

  حقيقي سيما إذا وقع فاصل بني الفعل والفاعل
يف معىن اجلماعة إال  ألن قوله لََمن لَُّيَبطّئَنَّ) من ( املسألة الثانية قرأ احلسن لََّيقُولَنَّ بضم الالم أعاد الضمري إىل معىن 

وإن كان مجاعة يف املعىن لكنه مفرد يف اللفظ وجانب االفراد قد ترجح يف قوله ) من ( أن هذه القراءة ضعيفة ألن 
  ويف قوله َمَودَّةٌ  يالَيتَنِى كُنُت َمعَُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظيماً)  ٧٢النساء ( قَالَ قَْد أَنَْعَم اللَُّه َعلَى َّ 

ألة الثالثة لقائل أن يقول لو كان التنزيل هكذا ولئن أصابكم فضل من اهللا ليقولن يا ليتين كنت معهم فأفوز املس
  فوزا عظيما كان النظم مستقيما حسنا فكيف وقع قوله كَأَن لَّْم َتكُْن َبيَْنكُْم َوَبْيَنُه َمَودَّةٌ  يف البني

  سن بيانه أنه تعاىل حكى عن هذا املنافق أنه إذاوجوابه أنه اعتراض وقع يف البني وهو يف غاية احل

وقعت للمسلمني نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلفا عنهم ولو فازوا بغنيمة ودولة أظهر الغم 
الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة ومثل هذه املعاملة ال يقدم عليها االنسان إال يف حق األجنيب العدو ألن من أحب 

  عند فرحه وحزن عند حزنه فاما إذا قلبت هذه القضية فذاك إظهار للعداوة إنسانا فرح
إذا عرفت هذه املقدمة فنقول إنه تعاىل حكى عن هذا املنافق سروره وقت نكبة املسلمني مث أراد أين حيكي حزنه 

وله كَأَن لَّْم َتكُْن بَْيَنكُْم عند دولة املسلمني بسبب أنه فاته الغنيمة فقبل أن يذكر هذا الكالم بتمامه ألقى يف البني ق
َوَبْيَنُه َمَودَّةٌ  واملراد التعجب كأنه تعاىل يقول انظروا إىل ما يقول هذا املنافق كأنه ليس بينكم أهنا املؤمنون وبينه 
ه يف مودة وال خمالطة أصال فهذا هو املراد من الكالم وهو وإن كان كالما واقعا يف البني على سبيل االعتراض إال أن

  غاية احلسن
ِه فَُيقَْتلْ أَو َيْغِلْب فَسَْوَف ُنؤِْتيِه فَلُْيقَاِتلْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن َيْشُرونَ الَْحَيواةَ  الدُّْنَيا بِاالٌّ ِخَرةِ  َوَمن ُيقَاِتلْ ِفى َسبِيلِ اللَّ

  أَجْراً َعِظيماً



لترغيب فيه فقال فَلُْيقَاِتلْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه وللمفسرين يف قوله َيْشُرونَ اعلم أنه تعاىل ملا ذم املبطئني يف اجلهاد عاد إىل ا
  الَْحيَواةَ  الدُّنَْيا وجهان األول أن َيْشُرونَ معناه يبيعون قال ابن مفرغ

  وشريت بردا ليتين من بعد برد كنت هامه
اآلية فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يبيعون  قال وبرد هو غالمه وشربته مبعىن بعته ومتىن املوت بعد بيعه فكان معىن

اْ بَِبيِْعكُُم الَِّذى احلياة الدنيا باآلخرة وهو كقوله إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفَُسُهْم َوأَْموالَُهمْ إىل قوله فَاْستَْبِشرُو
  َباَيعُْتْم بِِه

واملخاطبون هبذا اخلطاب هم املنافقون الذين ختلفوا عن أحد  والقول الثاين معىن قوله َيْشُرونَ أي يشرتون قالوا
وتقرير الكالم فليقاتل الذين خيتارون احلياة الدنيا على اآلخرة وعلى هذا التقدير فال بد من حذف تقديره آمنوا مث 

ها أن قاتلوا الستحالة حصول األمر بشرائع اإلسالم قبل حصول اإلسالم وعندي يف اآلية احتماالت أخرى أحد
االنسان ملا أراد أن يبذل هذه احلياة الدنيا يف سبيل اهللا خبلت نفسه هبا فاشتراها من نفسه بسعادة اآلخرة ليقدر على 
بذهلا يف سبيل اهللا بطيبة النفس وثانيها أنه تعاىل أمر بالقتال مقرونا ببيان فساد ما ألجله يترك االنسان القتال فان من 

غبة يف احلياة الدنيا وذلك يوجب فوات سعادة اآلخرة فكأنه قيل له اشتغل بالقتال واترك ترك القتال فامنا يتركه ر
ترجيح الفاين على الباقي وثالثها كأنه قيل الذين يشرون احلياة الدنيا باآلخرة إمنا رجحوا احلياة الدنيا على اآلخرة 

وا فاهنم باملقاتلة يفوزون بالغبطة والكرامة يف إذا كانت مقرونة بالسعادة والغبطة والكرامة واذا كان كذلك فليقاتل
  الدنيا ألهنم باملقاتلة يستولون على األعداء ويفوزون باألموال فهذه وجوه خطرت بالبال واهللا أعلم مبراده

املعىن من يقاتل يف سبيل اهللا فسواء مث قال تعاىل َوَمن ُيقَاِتلْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه فَُيقَْتلْ أَو َيْغِلْب فََسْوفَ ُنْؤِتيهِ أَجْراً َعِظيماً و
صار مقتوال للكفار أو صار غالبا للكفار فسوف نؤتيه أجرا عظيما وهو املنفعة اخلالصة الدائمة املقرونة بالتعظيم 

ومعلوم أنه ال واسطة بني هاتني احلالتني فاذا كان األجر حاصال على كال التقديرين مل يكن عمل أشرف من اجلهاد 
ى أن اجملاهد ال بد وأن يوطن نفسه على أنه ال بد من أحد أمرين إما أن يقتله العدو وإما أن يغلب وهذا يدل عل

العدو ويقهره فانه إذا عزم على ذلك مل يفر عن اخلصم ومل حيجم عن احملاربة فأما إذا دخل ال على هذا العزم فما 
  يم يف قوله فَُيقَْتلْ أَو َيْغِلْبأسرع ما يقع يف الفرار فهذا معىن ما ذكره اهللا تعاىل من التقس

َيقُولُونَ رَبََّنآ أَخْرِْجَنا ِمْن َهاِذهِ َوَما لَكُمْ الَ ُتقَاِتلُونَ ِفى َسبِيلِ اللَِّه وَالُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجالِ َوالنَِّسآِء وَالْوِلَْدانِ الَِّذيَن 
  ِمن لَّدُْنَك َولِّياً َواجَْعلْ لََّنا ِمن لَّدُْنَك َنِصرياًالْقَْرَيةِ  الظَّاِلمِ أَْهلَُها وَاْجَعلْ لََّنا 

  اعمل أن املراد منه إنكاره تعاىل لتركهم القتال فصار ذلك توكيدا ملا تقدم من األمر باجلهاد وفيه مسائل
ك املقاتلة وقد بلغ حال املسألة األوىل قوله لَكُمْ الَ ُتقَاِتلُونَ يدل على أن اجلهاد واجب ومعناه أنه ال عذر لكم يف تر

املستضعفني من الرجال والنساء والولدان من املسلمني إىل ما بلغ يف الضعف فهذا حث شديد على القتال وبيان 
العلة اليت هلا صار القتال واجبا وهو ما يف القتال من ختليص هؤالء املؤمنني من أيدي الكفرة ألن هذا اجلمع إىل 

  اجلهاد جيري جمرى فكاك األسري
ذر هلم املسألة الثانية قالت املعتزلة قوله َوَما لَكُْم الَ ُتقَاِتلُونَ ِفى َسبِيلِ اللَِّه انكار عليهم يف ترك القتال وبيان أنه ال ع

ألبتة يف تركه ولو كان فعل العبد خبلق اهللا لبطل هذا الكالم ألن من أعظم العذر أن اهللا ما خلقه وما أراده وما 
  كورقضى به وجوابه مذ

ا املسألة الثالثة اتفقوا على أن قوله َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرجَالِ وَالّنَساء وَالْوِلْداِن متصل مبا قبله وفيه وجهان أحدمه
أن يكون عطفا على السبيل واملعىن مالكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا ويف املستضعفني والثاين أن يكون معطوفا على 



   سبيل اهللا ويف سبيل املستضعفنياسم اهللا عز وجل أي يف
املسألة الرابعة املراد باملستضعفني من الرجال والنساء والولدان قوم من املسلمني بقوا مبكة وعجزوا عن اهلجرة إىل 
  املدينة وكانوا يلقون من كفار مكة أذى شديدا قال ابن عباس كنت أنا وأمي من املستضعفني من النساء والولدان

  سة الولدان مجع الولد ونظريه مما جاء على فعل وفعالن حنو حزب وحزباناملسألة اخلام

وجيوز أن يراد بالرجال والنساء االحرار واحلرائر ) الكشاف ( وورك ووركان كذلك ولد وولدان قال صاحب 
 أنه جعل ههنا وبالولدان العبيد واالماء ألن العبد واألمة يقال هلما الوليد والوليدة ومجعهما الولدان والوالئد إال

  الولدان مجعا للذكور واالناث تغليبا للذكور على االناث كما يقال آباء وإخوة واهللا أعلم
املسألة السادسة إمنا ذكر اهللا الولدان مبالغة يف شرح ظلمهم حيث بلغ أذاهم الولدان غري املكلفني إرغاما آلبائهم 

يشركون صبياهنم يف دعائهم استنزاال لرمحة اهللا بدعاء  وأمهاهتم ومبغضة هلم مبكاهنم وألن املستضعفني كانوا
صغارهم الذين مل يذنبوا كما وردت السنة باخراجهم يف االستسقاء مث حكى تعاىل عن هؤالء املستضعفني أهنم كانوا 

  ْنَك َوِلّياً وَاجَْعلْ لََّنا ِمن لَُّدْنكَ َنصِرياً وفيه مسائليقولون َربََّنا أَخْرِْجَنا ِمْن َهاِذِه الْقَْرَيةِ  الظَّاِلمِ أَْهلَُها َواجَْعلْ لََّنا ِمن لَُّد
املسألة األوىل أمجعوا على أن املراد امن هذه القرية الظامل أهلها مكة وكون أهلها موصوفني بالظلم حيتمل أن يكون 

ألجل أهنم كانوا يؤذون املسلمني  وأن يكون)  ١٣لقمان ( ألهنم كانوا مشركني قال تعاىل إِنَّ الّشْرَك لَظُلٌْم َعظِيٌم 
  ويوصلون إليهم أنواع املكاره

املسألة الثانية لقائل أن يقول القرية مؤنثة وقوله الظَّاِلمِ أَْهلَُها صفة للقرية ولذلك خفض فكان ينبغي أن يقال الظاملة 
يف هذا الباب أنك إذا أهلها وجوابه أن النحويني يسمون مثل هذه الصفة الصفة املشبهة باسم الفاعل واألصل 

أدخلت األلف والالم يف األخري أجريته على األول يف تذكريه وتأنيثه حنو قولك مررت بامرأة حسنة الزوج كرمية 
األب ومررت برجل مجيل اجلارية واذا مل تدخل األلف والالم يف األخري محلته على الثاين يف تذكريه وتأنيثه كقولك 

هذا قوله تعاىل أَخْرِْجَنا ِمْن َهاِذِه الْقَْرَيةِ  الظَّاِلمِ أَْهلَُها ولو أدخلت األلف والالم على مررت بامرأة كرمي أبوها ومن 
األهل لقلت من هذه القرية الظاملة األهل وإمنا جاز أن يكون الظامل نعتا للقرية ألنه صفة لألهل واألهل منتسبون إىل 

برجل قائم أبوه فالقيام لألب وقد جعلته وصفا للرجل  القرية وهذا القدر كاف يف صحة الوصف كقولك مررت
وإمنا كان هذا القدر كافيا يف صحة الوصف ألن املقصود من الوصف التخصيص والتمييز وهذا املقصود حاصل من 

  مثل هذا الوصف واهللا أعلم
ن لَّدُْنَك َنِصرياً قوالن فاألول قال ابن عباس يريدون املسألة الثانية يف قوله َواجَْعلْ لََّنا ِمن لَّدُْنَك َولِّياً َواجَْعلْ لََّنا ِم

اجعل علينا رجال من املؤمنني يوالينا ويقوم مبصاحلنا وحيفظ علينا ديننا وشرعنا فأجاب اهللا تعاىل دعاءهم ألن النيب 
والسالم  عليه الصالة والسالم ملا فتح مكة جعل عتاب بن أسيد أمرياً هلم فكان الويل هو الرسول عليه الصالة

وكان النصري عتاب بن أسيد وكان عتاب ينصف الضعيف من القوي والذليل من العزيز الثاين املراد واجعل لنا من 
  لدنك والية ونصرة واحلاصل كن أنت لنا وليا وناصرا

  لِ الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْالَِّذيَن َءاَمُنواْ ُيقَاِتلُونَ ِفى َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن كَفَُرواْ ُيقَاِتلُونَ ِفى َسبِي

  أَْوِلَياَء الشَّْيطَاِن إِنَّ كَْيَد الشَّْيطَاِن كَانَ َضِعيفاً
واعلم أنه تعاىل ملا بني وجوب اجلهاد بني أنه ال عربة بصورة اجلهاد بل العربة بالقصد والداعي فاملؤمنون يقاتلون 

بيل الطاغوت وهذه اآلية كالداللة على أن كل من لغرض نصرة دين اهللا وإعالء كلمته والكافرون يقاتلون يف س



كان غرضه يف فعله رضا غري اهللا فهو يف سبيل الطاغوت ألنه تعاىل ملا ذكر هذه القسمة وهي أن القتال إما أن يكون 
ن يف سبيل اهللا أو يف سبيل الطاغوت وجب أن يكون ما سوى اهللا طاغوتا مث إنه تعاىل أمر املقاتلني يف سبيل اهللا بأ

يقاتلوا أولياء الشيطان وبني أن كيد الشيطان كان ضعيفا ألن اهللا ينصر أولياءه والشيطان ينصر أولياءه وال شك أن 
نصرة الشيطان ألوليائه أضعف من نصرة اهللا ألوليائه أال ترى أن أهل اخلري والدين يبقى ذكرهم اجلميل على وجه 

ذلة وأما امللوك واجلبابرة فاذا ماتوا انقرض أثرهم وال يبقى يف الدنيا الدهر وان كانوا حال حياهتم يف غاية الفقر وال
رمسهم وال ظلمهم والكيد السعي يف فساد احلال على جهة االحتيال عليه يقال كاده يكيده إذا سعى يف إيقاع 

ين أنه منذ كان يف قوله كَانَ ضَِعيفاً للتأكيد لضعف كيده يع) كان ( الضرر على جهة احليلة عليه وفائدة إدخال 
  كان موصوفا بالضعف والذلة

َب َعلَْيهُِم الِْقَتالُ إِذَا فَرِيٌق مِّْنُهمْ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ِقيلَ لَُهْم كُفُّوا أَْيِدَيكُْم َوأَِقيُمواْ الصَّلَواةَ  َوَءاُتواْ الزَّكَواةَ  فَلَمَّا كُِت
اعُ ْو أََشدَّ َخْشَيةً  َوقَالُواْ رَبََّنا ِلَم كََتْبَت َعلَْيَنا الِْقتَالَ لَْوال أَخَّْرَتَنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ قُلْ َمَتَيْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيةِ  اللَِّه أَ

  الدُّْنَيا قَِليلٌ َواالٌّ ِخَرةُ  َخْيٌر لَِّمنِ اتَّقَى َوالَ ُتظْلَُمونَ فَِتيالً
  وفيه مسائل

لمؤمنني أو املنافقني فيه قوالن األول أن اآلية نزلت يف املؤمنني قال الكليب نزلت يف املسألة األوىل هذه اآلية صفة ل
قبل ) صلى اهللا عليه وسلم ( عبد الرمحن بن عوف واملقداد وقدامة بن مظعون وسعد بن أيب وقاص كانوا مع النيب 

) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا أن يهاجروا إىل املدينة ويلقون من املشركني أذى شديدا فيشكون ذلك إىل رسول 
كفوا أيديكم فاين مل أومر بقتاهلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ويقولون ائذن لنا يف قتاهلم ويقول هلم رسول اهللا 

إىل املدينة وأمروا بقتاهلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( واشتغلوا باقامة دينكم من الصالة والزكاة فلما هاجر رسول اهللا 
ه بعضهم فأنزل اهللا هذه اآلية واحتج الذاهبون إىل هذا القول بان الذين حيتاج الرسول أن يقول يف وقعة بدر كره

هلم كفوا عن القتال هم الراغبون يف القتال والراغبون يف القتال هم املؤمنون فدل هذا على أن اآلية نازلة يف حق 
م انا مؤمنون وانا نريد قتال الكفار وحماربتهم فلما املؤمنني وميكن اجلواب عنه بأن املنافقني كانوا يظهرون من أنفسه

  أمر اهللا بقتاهلم الكفار أحجم املنافقون عنه وظهر منهم خالف ما كانوا يقولونه
  القول الثاين أن اآلية نازلة يف حق املنافقني واحتج الذاهبون إىل هذا القول بأن اآلية مشتملة على

( ألول أنه تعاىل قال يف وصفهم َيْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيةِ  اللَِّه أَْو أََشدَّ َخْشَيةً  أمور تدل على أهنا خمتصة باملنافقني فا
ومعلوم أن هذا الوصف ال يليق إال باملنافق ألن املؤمن ال جيوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من )  ٧٧النساء 

مل كتبت علينا القتال واالعتراض على اهللا ليس إال من  خوفه من اهللا تعاىل والثاين أنه تعاىل حكى عنهم أهنم قالوا ربنا
كالم يذكر صفة الكفار واملنافقني الثالث أنه تعاىل قال للرسول قُلْ َمتَاُع الدُّْنَيا قَِليلٌ َواالِْخَرةُ  َخْيٌر لَّمنِ اتَّقَى وهذا ال

  فقنيمع من كانت رغبته يف الدنيا أكثر من رغبته يف اآلخرة وذلك من صفات املنا
وأجاب القائلون بالقول األول عن هذه الوجوه حبرف واحد وهو أن حب احلياة والنفرة عن القتل من لوازم الطباع 

فاخلشية املذكورة يف هذه اآلية حممولة على هذا املعىن وقوهلم ِلَم كَتَْبَت َعلَْيَنا الْقَِتالَ حممول على التمين لتخفيف 
اب اهللا تعاىل وقوله تعاىل قُلْ َمتَاُع الدُّْنَيا قَِليلٌ مذكور ال ألن القوم كانوا منكرين التكليف ال على وجه االنكار الجي

لذلك بل ألجل إمساع اهللا هلم هذا الكالم مما يهون على القلب أمر هذه احلياة فحينئذ يزول من قلبهم نفرة القتال 
القوين واهللا أعلم واألوىل محل اآلية على  وحب احلياة ويقدمون على اجلهاد بقلب قوي فهذا ما يف تقرير هذين

َسّيئَةٌ  َيقُولُواْ  املنافقني ألنه تعاىل ذكر بعد هذه اآلية قوله َوإِن ُتصِْبُهْم َحَسَنةٌ  َيقُولُواْ َهاِذِه ِمْن ِعنِد اللَِّه َوإِن ُتِصْبُهْم



اذا كانت هذه اآلية معطوفة على اآلية اليت حنن وال شك أن من هذا كالم املنافقني ف)  ٧٨النساء ( َهاِذِه ِمْن ِعنِدَك 
  يف تفسريها مث املعطوف يف املنافقني وجب أن يكون املعطوف عليهم فيهم أيضا

املسألة الثانية دلت اآلية على أن إجياب الصالة والزكاة كان مقدما على إجياب اجلهاد وهذا هو الترتيب املطابق ملا 
لتعظيم ألمر اهللا والزكاة عبارة عن الشفقة على خلق اهللا وال شك أهنما مقدمان يف العقول ألن الصالة عبارة عن ا

  على اجلهاد
  املسألة الثالثة قوله كََخْشَيةِ  اللَِّه مصدر مضاف إىل املفعول

ول املسألة الرابعة ظاهر قوله أَْو أََشدَّ َخْشَيةً  يوهم الشك وذلك على عالم الغيوب حمال وفيه وجوه من التأويل األ
املراد منه االهبام على املخاطب مبعىن أهنم على إحدى الصفتني من املساواة والشدة وذلك ألن كل خوفني فأحدمها 
بالنسبة إىل اآلخر إما أن يكون أنقص أو مساويا أو أزيد فبني تعاىل هبذه اآلية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من 

أزيد فهذا ال يوجب كونه تعاىل شاكا فيه بل يوجب إبقاء االهبام يف خوفهم من اهللا بل بقي إما أن يكون مساويا أو 
مبعىن الواو والتقدير خيشوهنم كخشية اهللا وأشد خشية وليس ) أو ( هذين القسمني على املخاطب الثاين أن يكون 

ن هذا نظري بني هذين القسمني منافاة ألن من هو أشد خشية فمعه من اخلشية مثل خشيته من اهللا وزيادة الثالث أ
يعين أن من يبصرهم يقول هذا الكالم فكذا ههنا واهللا )  ١٤٧الصافات ( قوله َوأَْرَسلَْناُه إِلَى مِاْئَةِ  أَلٍْف أَْو َيزِيُدونَ 

  أعلم
  مث قال تعاىل َوقَالُواْ َربََّنا ِلَم كَتَْبَت َعلَْيَنا الْقَِتالَ

ا قالوا ذلك ال اعتراضا على اهللا لكن جزعا من املوت وحبا للحياة واعلم أن هؤالء القائلني إن كانوا مؤمنني فهم إمن
  وإن كانوا منافقني فمعلوم أهنم كانوا منكرين لكون الرب تعاىل كاتبا للقتال عليهم

فقالوا ذلك على معىن أنه تعاىل كتب القتال عليهم يف زعم الرسول عليه الصالة والسالم ويف دعواه مث قالوا لَْوال 
َنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ وهذا كالعلة لكراهتهم الجياب القتال عليهم أي هال تركتنا حىت منوت بآجالنا مث إنه تعاىل أَخَّْرَت

ان أجاب عن شبهتهم فقال قُلْ َمتَاُع الدُّْنَيا قَِليلٌ وَاالْخَِرةُ  َخْيٌر لَّمنِ اتَّقَى وإمنا قلنا إن اآلخرة خري لوجود األول 
ونعم اآلخرة كثرية والثاين ان نعم الدنيا منقطعة ونعم اآلخرة مؤبدة والثالث أن نعم الدنيا مشوبة نعم الدنيا قليلة 

باهلموم والغموم واملكاره ونعم اآلخرة صافية عن الكدرات والرابع أن نعم الدنيا مشكوكة فان أعظم الناس تنعما 
نية وكل هذه الوجوه جتب رجحان اآلخرة على ال يعرف أنه كيف يكون عاقبته يف اليوم الثاين ونعم اآلخرة يقي

الدنيا إال أن هذه اخلريية إمنا حتصل للمؤمنني املتقني فلهذا املعىن ذكر تعاىل هذا الشرط وهو قوله ِلَمنِ اتَّقَى وهذا هو 
  )الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر ( املراد من قوله عليه الصالة والسالم 

  فَِتيالً وفيه مسائل مث قال تعاىل َوالَ ُتظْلَُمونَ
املسألة األوىل قرأ ابن كثري ومحزة والكسائي َيظِْلُمونَ بالياء على أنه راجع إىل املذكورين يف قوله امل َتَرى إِلَى الَِّذينَ 

  بِقيلَ والباقون بالتاء على سبيل اخلطاب ويؤيد التاء قوله قُلْ َمتَاُع الدُّْنَيا قَِليلٌ فان قوله قُلْ يفيد اخلطا
املسألة الثانية قالت املعتزلة اآلية تدل على أهنم يستحقون على طاعتهم الثواب وإال ملا حتقق نفي الظلم وتدل على 

  أنه تعاىل يصح منه الظلم وإن كنا نقطع بأنه ال يفعل وإال ملا صح التمدح به
م مثل فتيل النواة وهو ما تفتله بيدك مث تلقيه املسألة الثالثة قوله َوالَ ُتظْلَُمونَ فَِتيالً أي ال ينقصون من ثواب أعماهل

  احتقاراً وقد مضى الكالم فيه
اِذِه ِمْن ِعنِد اللَِّه َوإِن ُتِصْبُهمْ أَْيَنَما َتكُونُواْ ُيْدرِككُُّم الَْمْوُت َولَْو كُنُتْم ِفى ُبُروجٍ مَُّشيََّدةٍ  َوإِن ُتِصبُْهْم َحَسَنةٌ  َيقُولُواْ َه



  ولُواْ َهاِذِه ِمْن ِعنِدَك قُلْ كُلٌّ مِّْن ِعنِد اللَِّه فََما ِلَهاُؤال ِء الْقَْومِ الَ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحدِيثاًَسيِّئَةٌ  َيقُ
واملقصود من هذا الكالم تبكيت من حكى عنهم أهنم عند فرض القتال خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية 

ل تعاىل أَْيَنَما َتكُونُواْ ُيْدرِككُُّم الَْمْوُت فبني تعاىل أنه ال خالص هلم من املوت وقالوا ربنا مل كتبت علينا القتال فقا
واجلهاد موت مستعقب لسعادة اآلخرة فاذا كان ال بد من املوت فبأن يقع على وجه يكون مستعقباً للسعادة 

كُُم الْفَِراُر إِن فََرْرُتْم ّمَن الَْمْوِت أَوِ الْقَْتلِ األبدية كان أوىل من أن ال يكون كذلك ونظري هذه اآلية قوله قُل لَّن َينفََع
والربوج يف كالم العرب هي القصور واحلصون وأصلها يف اللغة من )  ١٦األحزاب ( َوإِذاً الَّ ُتَمتَُّعونَ إِالَّ قَلِيالً 

من شاد ) الكشاف ( ٍ قال صاحب  الظهور يقال تربجت املرأة إذا أظهرت حماسنها واملشيدة املرتفعة وقرىء مُّشَيََّدة
إذا رفعه أو طاله بالشيد وهو اجلص وقرأ نعيم بن ميسرة بكسر الياء وصفاً هلا بفعل فاعلها جمازا كما قالوا قصيدة 

  شاعرة وإمنا الشاعر قائلها

  سَّيئَةٌ  َيقُولُواْ َهاِذِه ِمْن ِعنِدَك قُلْ كُلٌّ ّمْن ِعنِدقوله تعاىل َوإِن ُتِصبُْهْم َحَسَنةٌ  َيقُولُواْ َهاِذِه ِمْن ِعنِد اللَِّه َوإِن ُتِصبُْهْم 
اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن املنافقني كوهنم متثاقلني عن اجلهاد خائقني من املوت غري راغبني يف سعادة اآلخرة حكى 

ئفني من املوت عنهم يف هذه اآلية خصلة أخرى قبيحة أقبح من األوىل ويف النظم وجه آخر وهو أن هؤالء اخلا
املتثاقلني يف اجلهاد من عادهتم أهنم إذا جاهدوا وقاتلوا فان أصابوا واحدة وغنيمة راحة قالوا هذه من عند اهللا وإن 

وهذا يدل على غاية محقهم وجهلهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( أصاهبم مكروه قالوا هذا من شؤم مصاحبة حممد 
  وشدة عنادهم ويف اآلية مسائل

األوىل ذكروا يف احلسنة والسيئة وجوها األول قال املفسرون كانت املدينة مملوءة من النعم وقت مقدم املسألة 
فلما ظهر عناد اليهود ونفاق املنافقني أمسك اهللا عنهم بعض االمساك كما جرت ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

ّمن نَّبِى ٍّ إِال أََخذَْنا أَْهلََها بِالَْبأَْساء َوالضَّرَّاء فعند هذا قال اليهود  عادته يف مجيع األمم قال تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا ِفى قَْرَيةٍ 
واملنافقون ما رأينا أعظم شؤما من هذا الرجل نقصت مثارنا وغلت أسعارنا منذ قدم فقوله تعاىل َوإِن ُتِصبُْهْم َحَسَنةٌ  

اهللا َوإِن ُتصِْبُهْم َسّيئَةٌ  جدب وغالء سعر قالوا هذا  يعين اخلصب ورخص السعر وتتابع األمطار قالوا هذا من عند
( بُِموَسى َوَمن مََّعُه من شؤم حممد وهذا كقوله تعاىل فَإِذَا َجاءتُْهُم الَْحَسَنةُ  قَالُواْ لََنا َهاِذِه َوإِن ُتِصْبُهْم َسّيئَةٌ  َيطَّيَُّرواْ 

  بَِك َوبَِمن مََّعَكوعن قوم صاحل قَالُواْ اطَّيَّْرَنا )  ١٣١األعراف 
القول الثاين املراد من احلسنة النصر على االعداء والغنيمة ومن السيئة القتل واهلزمية قال القاضي والقول األول هو 

املعترب ألن اضافة اخلصب والغالء إىل اهللا وكثرة النعم وقلتها إىل اهللا جائزة أما إضافة النصر واهلزمية إىل اهللا فغري 
لسيئة إذا كانت مبعىن اهلزمية والقتل مل جيز إضافتها إىل اهللا وأقول القول كما قال على مذهبه أما على جائزة ألن ا

  مذهبنا فالكل داخل يف قضاء اهللا وقدره
 املسألة الثانية اعلم أن السيئة تقع على البلية واملعصية واحلسنة على النعمة والطاعة قال تعاىل َوَبلَْوَناُهْم بِالَْحسََناِت

  ) ١١٤هود ( وقال إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّّيئَاِت )  ١٦٨األعراف ( َوالسَّّيئَاِت لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ 
إذا عرفت هذا فنقول قوله َوإِن ُتِصبُْهْم َحَسَنةٌ  يفيد العموم يف كل احلسنات وكذلك قوله َوإِن ُتِصْبُهمْ َسّيئَةٌ  يفيد 

ت مث قال بعد ذلك قُلْ كُلٌّ ّمْن ِعنِد اللَِّه فهذا تصريح بأن مجيع احلسنات والسيئات من اهللا وملا العموم يف كل السيئا
ثبت مبا ذكرنا أن الطاعات واملعاصي داخلتان حتت اسم احلسنة والسيئة كانت اآلية دالة على أن مجيع الطاعات 

  واملعاصي من اهللا وهو املطلوب
السيئة ليس هو الطاعة واملعصية ويدل عليه وجوه األول اتفاق الكل على أن هذه فان قيل املراد ههنا باحلسنة و



اآلية نازلة يف معىن اخلصب واجلدب فكانت خمتصة هبما الثاين أن احلسنة اليت يراد هبا اخلري والطاعة ال يقال فيها 
أو أصابته سيئة مبعىن عمل  أصابتين إمنا يقال أصبتها وليس يف كالم العرب أصابت فالنا حسنة مبعىن عمل خريا

معصية فعلى هذا لو كان املراد ما ذكرمت لقال ان أصبتم حسنة الثالث لفظ احلسنة واقع باالشتراك على الطاعة 
  وعلى املنفعة وههنا أمجع املفسرون على أن املنفعة

  معامرادة فيمتنع كون الطاعة مرادة ضرورة أنه ال جيوز استعمال اللفظ املشترك يف مفهوميه 
  فاجلواب عن األول أنكم تسلمون أن خصوص السبب ال يقدح يف عموم اللفظ

واجلواب عن الثاين أنه يصح أن يقال أصابين توفيق من اهللا وعون من اهللا وأصابه خذالن من اهللا ويكون مراده من 
  ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة ومن اخلذالن تلك املعصية

ن منتفعا به فهو حسنة فان كان منتفعا به يف اآلخرة فهو الطاعة وإن كان منتفعا واجلواب عن الثالث أن كل ما كا
به يف الدنيا فهو السعادة احلاضرة فاسم احلسنة بالنسبة إىل هذين القسمني متواطىء االشتراك فزال السؤال فثبت 

بدائه العقول أن كل موجود فهو أن ظاهر اآلية يدل على ما ذكرناه ومما يدل على أن املراد ليس إال ذاك ما ثبت يف 
إما واجب لذاته وإما ممكن لذاته والواجب لذاته واحد وهو اهللا سبحانه وتعاىل واملمكن لذاته كل ما سواه فاملمكن 

لذاته إن استغىن عن املؤثر فسد االستدالل جبواز العامل وحدوثه على وجود الصانع وحينئذ يلزم نفي الصانع وإن 
تاجا إىل املؤثر فاذا كان كل ما سوى اهللا ممكنا كان كل ما سوى اهللا مستنداً إىل اهللا وهذا كان املمكن لذاته حم

احلكم ال خيتلف بأن يكون ذلك املمكن ملكا أو مجادا أو فعال للحيوان أو صفة للنبات فان احلكم الستناد املمكن 
لسوية وهذا برهان أوضح وأبني من قرص لذاته إىل الواجب لذاته ملا بينا من كونه ممكنا كان الكل فيه على ا
  الشمس على أن احلق ما ذكره تعاىل وهو قوله قُلْ كُلٌّ ّمْن ِعنِد اللَِّه
  مث قال تعاىل فََمالِ َهُؤالء الْقَْومِ الَ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحِديثاً وفيه مسائل
ستنداً إىل اهللا على الوجه الذي خلصانه يف غاية املسألة األوىل انه ملا كان الربهان الدال على أن كل ما سوى اهللا م

الظهور واجلالء قال تعاىل فََمالِ َهُؤالء الْقَْومِ الَ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحِديثاً وهذا جيري جمرى التعجب من عدم وقوفهم 
صول الفهم على صحة هذا الكالم مع ظهوره قالت املعتزلة بل هذه اآلية دالة على صحة قولنا ألنه لو كان ح

واملعرفة بتخليق اهللا تعاىل مل يبق هذا التعجب معىن ألبتة ألن السبب يف عدم حصول هذه املعرفة هو أنه تعاىل ما 
خلقها وما أوجدها وذلك يبطل هذا التعجب فحصول هذا التعجب يدل على أنه إمنا حتصل باجياد العبد ال باجياد 

  اهللا تعاىل
  لتمسك بطريقة املدح والذم وقد ذكرنا أهنا معارضة بالعلمواعلم أن هذا الكالم ليس إال ا

املسألة الثانية قالت املعتزلة أمجع املفسرون على أن املراد من قوله الَ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحدِيثاً أهنم ال يفقهون هذه 
فعول فيلزم منه أن اآلية املذكورة يف هذا املوضع وهذا يقتضي وصف القرآن بأنه حديث واحلديث فعيل مبعىن م

  يكون القرآن حمدثا
  واجلواب مرادكم بالقرآن ليس إال هذه العبارات وحنن ال ننازع يف كوهنا حمدثة

) فقهه يف التأويل ( البن عباس ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة الفقه الفهم يقال أوتى فالنا فقها ومنه قوله 
  أي فهمه



  ٍ فَِمَن اللَِّه َوَمآ أََصاَبَك ِمن َسيِّئَةٍ  فَِمن نَّفِْسَك َوأَْرَسلَْناكَ ِللنَّاسِ َرسُوالً َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً مَّآ أََصاَبَك ِمْن َحَسَنة
قال أبو علي اجلبائي قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية واحملنة وتارة يقع على الذنب واملعصية مث إنه تعاىل 

وأضافها يف هذه اآلية إىل العبد )  ٧٨النساء ( سه يف اآلية األوىل بقوله قُلْ كُلٌّ ّمْن ِعنِد اللَِّه أضاف السيئة إىل نف
فال بد من التوفيق بني هاتني اآليتني وإزالة التناقض عنهما )  ٧٩النساء ( َك ِمن َسّيئَةٍ  فَِمن نَّفِْسَك بقوله َوَما أَصَاَب

وملا كانت السيئة مبعىن البالء والشدة مضافة إىل اهللا وجب أن تكون السيئة مبعىن املعصية مضافة إىل العبد حىت 
وقد محل املخالفون أنفسهم على تغيري اآلية وقرؤا فََمْن فغريوا يزول التناقض بني هاتني اآليتني املتجاورتني قال 

  القرآن وسلكوا مثل طريقة الرافضة من ادعاء التغيري يف القرآن
فان قيل فلماذا فصل تعاىل بني احلسنة والسيئة يف هذه اآلية فأضاف احلسنة اليت هي الطاعة إىل نفسه دون السيئة 

  وكالمها فعل العبد عندكم
ن احلسنة وإن كانت من فعل العبد فامنا وصل اليها بتسهيله تعاىل وألطافه فصحت االضافة إليه وأما السيئة قلنا أل

اليت هي من فعل العبد فهي غري مضافة إىل اهللا تعاىل ال بأنه تعاىل فعلها وال بأنه أرادها وال بأنه أمر هبا وال بأنه رغب 
  يع الوجوه إىل اهللا تعاىل هذا منتهى كالم الرجل يف هذا املوضعفيها فال جرم انقطعت إضافة هذه السيئة من مج

  وحنن نقول هذه اآلية دالة على أن االميان حصل بتخليق اهللا تعاىل والقوم ال يقولون به فصاروا حمجوجني باآلية
  إمنا قلنا إن اآلية دالة على ذلك ألن االميان حسنة وكل حسنة فمن اهللا

ة ألن احلسنة هي الغبطة اخلالية عن مجيع جهات القبح وال شك أن االميان كذلك فوجب أن إمنا قلنا إن االميان حسن
املراد به كلمة )  ٣٣فصلت ( يكون حسنة ألهنم اتفقوا على أن قوله رَِّحيمٍ َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ّممَّن َدَعا إِلَى اللَِّه 

قيل هو ال إله إال اهللا فثبت أن االميان حسنة )  ٩٠النحل ( لِ َواْإلْحَساِن الشهادة وقيل يف قوله إِنَّ اللََّه َيأُْمرُ بِالَْعْد
وقوله مَّا أَصَاَبَك ِمْن )  ٧٩النساء ( وإمنا قلنا إن كل حسنة من اهللا لقوله تعاىل مَّا أََصاَبَك ِمْن َحَسَنةٍ  فَِمَن اللَِّه 

أهنا من اهللا فيلزم من هاتني املقدمتني أعين أن االميان َحَسَنةٍ  يفيد العموم يف مجيع احلسنات مث حكم على كلها ب
  حسنة وكل حسنة من اهللا القطع بأن االميان من اهللا

فان قيل مل ال جيوز أن يكون املراد من كون االميان من اهللا هو أن اهللا أقدره عليه وهداه إىل معرفة حسنة وإىل معرفة 
  قبح ضده الذي هو الكفر
ركة بالنسبة إىل االميان والكفر عندكم مث إن العبد باختيار نفسه أوجد االميان وال مدخل قلنا مجيع الشرائع مشت

لقدرة اهللا وإعانته يف نفس االميان فكان االميان منقطعا عن اهللا يف كل الوجوه فكان هذا مناقضا لقوله مَّا أََصاَبَك ِمْن 
  ان من اهللا واخلصوم الَحَسَنةٍ  فَِمَن اللَِّه فثبت بداللة هذه اآلية أن االمي

  يقولون به فصاروا حمجوجني يف هذه املسألة مث إذا أردنا أن نبني أن الكفر أيضا من اهللا
قلنا فيه وجوه األول أن كل من قال االميان من اهللا قال الكفر من اهللا فالقول بأن أحدمها من اهللا دون اآلخر خمالف 

صيل الكفر فالقدرة الصاحلة الجياد الكفر إما أن تكون صاحلة الجياد المجاع األمة الثاين أن العبد لو قدر على حت
االميان أو ال تكون فان كانت صاحلة الجياد االميان فحينئذ يعود القول يف أن إميان العبد منه وإن مل تكن صاحلة 

هذا التقدير الجياد االميان فحينئذ يكون القادر على الشيء غري قادر على ضده وذلك عندهم حمال وألن على 
تكون القدرة موجبة للمقدور وذلك مينع من كونه قادرا عليه فثبت أنه ملا مل يكن االميان منه وجب أن ال يكون 
الكفر منه الثالث أنه ملا مل يكن العبد موجدا لالميان فبأن ال يكون موجدا للكفر أوىل وذلك ألن املستقل باجياد 

نرى يف الدنيا عاقال إال ويريد أن يكون احلاصل يف قلبه هو االميان واملعرفة الشيء هو الذي ميكنه حتصيل مراده وال 



واحلق وإن أحدا من العقالء ال يريد أن يكون احلاصل يف قلبه هو اجلهل والضالل واالعتقاد اخلطأ فاذا كان العبد 
قلبه إال احلق فاذا كان موجداً ألفعال نفسه وهو ال يقصد إال حتصيل العلم احلق املطابق وجب أن ال حيصل يف 

االميان الذي هو مقصوده ومطلوبه ومراده مل يقطع باجياده فبأن يكون اجلهل الذي ما أراده وما قصد حتصيله وكان 
يف غاية النفرة عنه والفرار منه غري واقع باجياده وتكوينه كان ذلك أوىل واحلاصل أن الشبهة يف أن االميان واقع 

هة يف وقوع الكفر بقدرته فلما بني تعاىل يف االميان أنه من اهللا ترك ذكر الكفر للوجه بقدرة العبد أشد من الشب
  الذي ذكرناه فهذا مجلة الكالم يف بيان داللة هذه اآلية على مذهب إمامنا

  أما ما احتج اجلبائي به على مذهبه من قوله َوَما أََصاَبَك ِمن َسّيئَةٍ  فَِمن نَّفِْسَك
الشعراء ( ني األول أنه تعاىل قال حكاية عن ابراهيم عليه السالم وَإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ فاجلواب عنه من وجه

أضاف املرض إىل نفسه والشفاء إىل اهللا فلم يقدح ذلك يف كونه تعاىل خالقا للمرض والشفاء بل إمنا فصل )  ٨٠
رض وال يقال يا مدبر القمل والصبيان واخلنافس بينهما رعاية األدب فكذا ههنا فانه يقال يا مدبر السموات واأل

فكذا ههنا الثاين أكثر املفسرين قالوا يف تفسري قول ابراهيم َهاذَا رَّبى أنه ذكر هذا استفهاما على سبيل االنكار كأنه 
فهذا  قال أهذا ريب فكذا ههنا كأنه قيل االميان الذي وقع على وفق قصده قد بينا أنه ليس واقعا منه بل من اهللا

الكفر ما قصده وما أراده وما رضي به ألبتة أفيدخل يف العقل أن يقال إنه وقع به فانا بينا أن احلسنة يف هذه اآلية 
يدخل فيها االميان والسيئة يدخل فيها الكفر أما قراءة من قرأ فََمْن فنقول إن صح أنه قرأ هبذه اآلية واحد من 

يصح ذلك فاملراد أن من محل اآلية على أهنا وردت على سبيل االستفهام  الصحابة والتابعني فال طعن فيه وإن مل
على وجه االنكار ذكر يف تفسري االستفهام على سبيل االنكار هذا الكالم ألنه ملا أضاف السيئة اليهم يف معرض 

ال على )  ٧٩النساء  (االستفهام على سبيل االنكار كان املراد أهنا غري مضافة اليهم فذكر هذا القائل قوله فََمْن 
اعتقاد أنه من القرآن بل ألجل أنه جيري جمرى التفسري لقولنا إنه استفهام على سبيل االنكار ومما يدل داللة ظاهرة 

على أن املراد من هذه اآليات إسناد مجيع األمور إىل اهللا تعاىل قوله تعاىل بعد هذه اآلية نَّفِْسَك َوأَْرَسلَْناَك ِللنَّاسِ 
   يعين ليس لك إال الرسالة والتبليغ وقد فعلت ذلك وما قصرت َوكَفَى بِاللَِّهَرسُوالً

على جدك وعدم تقصريك يف أداء الرسالة وتبليغ الوحي فأما حصول اهلداية فليس إليك )  ١٦٦النساء ( َشهِيداً 
( َتْهِدى َمْن أَْحَبْبَت وَلَاِكنَّ اللََّه يَْهِدى َمن َيَشاء  بل إىل اهللا ونظريه قوله تعاىل لَْيَس لََك ِمَن االْْمرِ َشىْ ء وقوله إِنََّك الَ

  فهذا مجلة ما خطر بالبال يف هذه اآلية واهللا أعلم بأسرار كالمه)  ٥٦القصص 
  مث إنه تعاىل أكد هذا الذي قلناه

  ْيهِمْ َحِفيظاًمَّْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه َوَمن َتوَلَّى فََمآ أَْرَسلَْناَك َعلَ
واملعىن أن من أطاع الرسول لكونه رسوال مبلغا إىل اخللق أحكام اهللا فهو يف احلقيقة ما أطاع إال اهللا وذلك يف 

احلقيقة ال يكون إال بتوفيق اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا فان من أعماه اهللا عن الرشد وأضله عن الطريق 
  على إرشادهفان أحداً من اخللق ال يقدر 

واعلم أن من أنار اهللا قلبه بنور اهلداية قطع بأن األمر كما ذكرنا فانك ترى الدليل الواحد تعرضه على شخصني يف 
جملس واحد مث إن أحدمها يزداد إمياناً على إميان عند مساعه واآلخر يزداد كفراً على كفر عند مساعه ولو أن احملب 

حب ذلك الكالم واعتقاد صحته مل يقدر عليه ولو أن املبغض له أراد أن خيرج  لذلك الكالم أراد أن خيرج عن قلبه
عن قلبه بغض ذلك الكالم واعتقاد فساده مل يقدر مث بعد أيام رمبا انقلب احملب مبغضا واملبغض حمباً فمن تأمل 

اعترب من نفسه االستقراء للربهان القاطع الذي ذكرناه يف أنه ال بد من إسناد مجيع املمكنات إىل واجب الوجود مث 



الذي ذكرناه مث مل يقطع بأن الكل بقضاء اهللا وقدره فليجعل واقعته من أدل الدالئل على أنه ال حتصل اهلداية إال 
خبلق اهللا من جهة أن مع العلم مبثل هذا الدليل ومع العلم مبثل هذا االستقراء ملا مل حيصل يف قلبه هذا االعتقاد عرف 

  بأن اهللا صده عنه ومنعه منه بقي يف اآلية مسائل أنه ليس ذلك إال
 املسألة األوىل قوله مَّْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاعَ اللََّه من أقوى الدالئل على أنه معصوم يف مجيع األوامر والنواهي ويف

ون معصوما يف مجيع كل ما يبلغه عن اهللا ألنه لو أخطأ يف شيء منها مل تكن طاعته طاعة اهللا وأيضا وجب أن يك
واملتابعة عبارة عن االتيان مبثل فعل الغري ألجل )  ١٥٥ ١٥٣األنعام ( أفعاله ألنه تعاىل أمر مبتابعته يف قوله فَاتََّبُعوُه 

يع أنه فعل ذلك الغري فكان اآليت مبثل ذلك الفعل مطيعاً هللا يف قوله فَاتََّبُعوُه فثبت أن االنقياد له يف مجيع أقواله ويف مج
  أفعاله إال ما خصه الدليل طاعة هللا وانقياد حلكم اهللا

املسألة الثانية قال الشافعي رضي اهللا عنه يف كتاب الرسالة يف باب فرض الطاعة للرسول ان قوله تعاىل مَّْن ُيِطعِ 
ة والزكاة والصوم الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه يدل على أن كل تكليف كلف اهللا به عباده يف باب الوضوء والصال

واحلج وسائر األبواب يف القرآن ومل يكن ذلك التكليف مبينا يف القرآن فحينئذ ال سبيل لنا إىل القيام بتلك 
التكاليف إال ببيان الرسول وإذا كان األمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عني طاعة اهللا هذا معىن كالم 

  الشافعي

عِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه يدل على أنه ال طاعة إال هللا ألبتة وذلك ألن طاعة الرسول املسألة الثالثة قوله مَّْن ُيِط
لكونه رسوال فيما هو فيه رسول ال تكون إال طاعة هللا فكانت اآلية دالة على أنه ال طاعة ألحد إال هللا قال مقاتل يف 

فقال ) ن أحبين فقد أحب اهللا ومن أطاعين فقد أطاع اهللا م( كان يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذه اآلية ان النيب 
املنافقون لقد قارب هذا الرجل الشرك وهو أن ينهي أن نعبد غري اهللا ويريد أن نتخذه ربا كما اختذت النصارى 

  عيسى فأنزل اهللا هذه اآلية
 أما قوله َوَمن َتوَلَّى فََما أَْرَسلَْناكَ واعلم أنا بينا كيفية داللة اآلية على أنه ال طاعة ألبتة للرسول وإمنا الطاعة هللا

َعلَْيهِْم َحِفيظاً ففيه قوالن أحدمها أن املراد من التويل هو التويل بالقلب يعين يا حممد حكمك على الظواهر أما 
هِْم َحِفيظاً قوالن األول البواطن فال تتعرض هلا والثاين أن املراد به التويل بالظاهر مث ههنا ففي قوله فََما أَْرَسلْنَاَك َعلَْي

معناه فال ينبغي أن تغتم بسبب ذلك التويل وأن حتزن فما أرسلناك لتحفظ الناس عن املعاصي والسبب يف ذلك أنه 
عليه الصالة والسالم كان يشتد حزنه بسبب كفرهم وإعراضهم فاهللا تعاىل ذكر هذا الكالم تسلية له عليه الصالة 

ين أن املعىن فما أرسلناك لتشتغل بزجرهم عن ذلك لتوىل وهو كقوله ال إِكْرَاَه ِفى والسالم عن ذلك احلزن الثا
  مث نسخ هذا بعده بآية اجلهاد)  ٢٥٦البقرة ( الّدينِ 

ا ُيَبيُِّتونَ فَأَعْرِْض َعْنُهْم َوَتوَكَّلْ َوَيقُولُونَ طَاَعةٌ  فَإِذَا َبَرزُواْ ِمْن ِعنِدَك َبيََّت طَآِئفَةٌ  مِّْنُهْم غَْيَر الَِّذى َتقُولُ وَاللَُّه َيكُْتُب َم
  َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيالً

أي ويقولون إذا أمرهتم بشيء طَاَعةٌ  بالرفع أي أمرنا وشأننا طاعة وجيوز النصب مبعىن أطعناك طاعة وهذا كما إذا 
نا بعض العرب املوثوق هبم يقال هلم كيف قال الرجل املطيع املنقاد مسعا وطاعة ومسع وطاعة قال سيبويه مسع
  أصبحت فيقول محداهللا وثناء عليه كأنه قال أمرى وشأين محدا هللا

واعلم أن النصب يدل على جمرد الفعل وأما الرفع فانه يدل على ثبات الطاعة واستقرارها فَإِذَا بََرُزواْ ِمْن ِعنِدَك أي 
  ْيَر الَِّذى َتقُولُ وفيه مسائلخرجوا من عندك َبيََّت طَاِئفَةٌ  ّمْنُهْم غَ

املسألة األوىل قال الزجاج كل أمر تفكروا فيه كثرياً وتأملوا يف مصاحله ومفاسده كثرياً قيل هذا أمر مبيت قال تعاىل 



صلح ويف اشتقاقه وجهان األول اشتقاقه من البيتوتة ألن أ)  ١٠٨النساء ( إِذْ ُيبَّيُتونَ َما الَ يَْرَضى ِمَن الْقَْولِ 
األوقات للفكر أن جيلس االنسان يف بيته بالليل فهناك تكون اخلواطر أخلى والشواغل أقل فلما كان الغالب أن 

االنسان وقت الليل يكون يف البيت والغالب له أنه إمنا يستقصي يف األفكار يف الليل ال جرم مسي الفكر املستقصى 
لعرب إذا أرادوا قرض الشعر بالغوا يف التفكر فيه فسموا املتفكر مبيتا الثاين اشتقاقه من بيت الشعر قال األخفش ا

  فيه املستقصى مبيتا تشبيها له ببيت الشعر من حيث أنه يسوى ويدبر

املسألة الثانية أنه تعاىل خص طائفة من مجلة املنافقني بالتبييت ويف هذا التخصيص وجهان أحدمها أنه تعاىل ذكر من 
اقه فأما من علم أنه يرجع عن ذلك فانه مل يذكرهم والثاين أن هذه الطائفة كانوا قد علم أنه يبقى على كفره ونف

  أسهروا ليلهم يف التبييت وغريهم مسعوا وسكتوا ومل يبيتوا فال جرم مل يذكروا
م فله فيه وجهان املسألة الثالثة قرأ أبو عمرو ومحزة بَيََّت طَاِئفَةٌ  بادغام التاء يف الطاء والباقون باالظهار أما من أدغ

األول قال الفراء جزموا لكثرة احلركات فلما سكنت التاء أدغمت يف الطاء والثاين أن الطاء والدال والتاء من حيز 
واحد فالتقارب الذي بينها جيريها جمرى األمثال يف االدغام ومما حيسن هذا االدغام أن الطاء تزيد على التاء 

يف األزيد صوتاً أما من مل يدغم فعلته أهنما حرفان من خمرجني يف كلمتني  باالطباق فحسن إدغام األنقص صوتاً
  متفاصلتني فوجب إبقاء كل واحد منهما حباله

املسألة الرابعة قال َبيََّت بالتذكري ومل يقل بيتت بالتأنيث ألن تأنيث الطائفة غري حقيقي وألهنا يف معىن الفريق والفوج 
اِئفَةٌ  أي زورت وزينت خالف ما قلت وما أمرت به أو خالف ما قالت وما بَيََّت طَ) الكشاف ( قال صاحب 

  ضمنت من الطاعة ألهنم أبطنوا الرد ال القبول والعصيان ال الطاعة
مث قال تعاىل َواللَُّه َيكُْتُب َما ُيَبّيُتونَ ذكر الزجاج فيه وجهني أحدمها أن معناه ينزل اليك يف كتابه والثاين يكتب ذلك 

  ائف أعماهلم ليجازوا بهيف صح
مث قال تعاىل فَأَْعرِْض َعنُْهْم واملعىن ال هتتك سترهم وال تفضحهم وال تذكرهم بأمسائهم وإمنا أمر اهللا بستر أمر 

املنافقني إىل أن يستقيم أمر اإلسالم مث قال َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه يف شأهنم فان اهللا يكفيك شرهم وينتقم منهم َوكَفَى 
ِه َوكِيالً ملن توكل عليه قال املفسرون كان األمر باالعراض عن املنافقني يف ابتداء اإلسالم مث نسخ ذلك بقوله بِاللَّ

وهذا الكالم فيه نظر ألن األمر بالصفح مطلق فال يفيد إال املرة )  ٩التحرمي  ٧٣التوبة ( َجاِهِد الْكُفَّاَر وَالُْمَناِفِقَني 
  لك باجلهاد ال يكون ناسخا لهالواحدة فورود األمر بعد ذ

  أَفَالَ يََتدَبَُّرونَ الْقُْرَءانَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُواْ ِفيِه اْخِتلَافاً كَِثرياً
اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن املنافقني أنواع مكرهم وكيدهم وكان كل ذلك ألجل أهنم ما كانوا يعتقدون كونه حمقا 

لرسالة صادقا فيه بل كانوا يعتقدون أنه مفتر متخرص فال جرم أمرهم اهللا تعاىل بأن ينظروا ويتفكروا يف يف ادعاء ا
اْخِتلَافاً كَِثرياً  الدالئل الدالة على صحة نبوته فقال أَفَالَ َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرءانَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجُدواْ ِفيِه

  بالقرآن على صحة نبوته ويف اآلية مسائلفاحتج تعاىل 
املسألة األوىل التدبري والتدبر عبارة عن النظر يف عواقب األمور وأدبارها ومنه قوله إالم تدبروا أعجاز أمور قد 

ولت صدورها ويقال يف فصيح الكالم لو استقبلت من أمري ما استدبرت أي لو عرفت يف صدر أمري ما عرفت 
  من عاقبته

) صلى اهللا عليه وسلم ( الثانية اعلم أن ظاهر اآلية يدل على أنه تعاىل احتج بالقرآن على صحة نبوة حممد املسألة 
  إذ لو



صلى اهللا عليه ( حتمل اآلية على ذلك مل يبق هلا تعلق مبا قبلها ألبتة والعلماء قالوا داللة القرآن على صدق حممد 
شتماله على االخبار عن الغيوب والثالث سالمته عن االختالف وهذا من ثالثة أوجه أوهلا فصاحته وثانيها ا) وسلم 

هو املذكور يف هذه اآلية مث القائلون هبذا القول ذكروا يف تفسري سالمته عن االختالف ثالثة أوجه األول قال أبو 
واهللا تعاىل كان  بكر األصم معناه أن هؤالء املنافقني كانوا يتواطئون يف السر على أنواع كثرية من املكر والكيد

يطلع الرسول عليه الصالة والسالم على تلك األحوال حاال فحاال وخيربه عنها على سبيل التفصيل وما كانوا 
جيدون يف كل ذلك إال الصدق فقيل هلم إن ذلك لو مل حيصل باخبار اهللا تعاىل وإال ملا اطرد الصدق فيه ولظهر يف 

مل يظهر ذلك علمنا أن ذلك ليس إال باعالم اهللا تعاىل والثاين وهو الذي  قول حممد أنواع االختالف والتفاوت فلما
ذهب اليه أكثر املتكلمني أن املراد منه أن القرآن كتاب كبري وهو مشتمل على أنواع كثرية من العلوم فلو كان 

نفك عن ذلك وملا مل ذلك من عند غري اهللا لوقع فيه أنواع من الكلمات املتناقضة ألن الكتاب الكبري الطويل ال ي
  يوجد فيه ذلك علمنا أنه ليس من عند غري اهللا

كاملناقض لقوله تعاىل الَّ ُتْدرِكُُه االْْبَصارُ )  ٢٣القيامة ( فان قيل أليس أن قوله ُوُجوهٌ َيْوَمِئذٍ نَّاِضَرةٌ  إِلَى َرّبَها َناِظَرةٌ  
كاملناقض )  ٩٢احلجر ( له فََورَّبَك لََنْسئَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني وآيات اجلرب كاملناقضة آليات القدر وقو)  ١٠٣األنعام ( 

  ) ٣٩الرمحن ( لقوله فََيْوَمِئذٍ الَّ ُيْسئَلُ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوالَ َجانٌّ 
  قلنا قد شرحنا يف هذا التفسري أنه ال منافاة وال مناقضة بني شيء منها ألبتة

عن االختالف ما ذكره أبو مسلم األصفهاين وهو أن املراد منه االختالف  الوجه الثالث يف تفسري قولنا القرآن سليم
يف رتبة الفصاحة حىت ال يكون يف مجلته ما يعد يف الكالم الركيك بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إىل آخره على هنج 

ويال مشتمال على املعاين واحد ومن املعلوم أن االنسان وإن كان يف غاية البالغة وهناية الفصاحة فاذا كتب كتابا ط
الكبرية فال بد وأن يظهر التفاوت يف كالمه حبيث يكون بعضه قويا متينا وبعضه سخيفا نازال وملا مل يكن القرآن 

كذلك علمنا أنه ملعجز من عند اهللا تعاىل وضرب القاضي هلذا مثال فقال ان الواحد منا ال ميكنه أن يكتب الطوامري 
شيء من تلك احلروف خلل ونقصان حىت لو رأينا الطوامري الطويلة مصونة عن مثل هذا  الطويلة حبيث ال يقع يف

  اخللل والنقصان لكان ذلك معدودا يف االعجاز فكذا ههنا
املسألة الثالثة دلت اآلية على أن القرآن معلوم املعىن خالف ما يقوله من يذهب إىل أنه ال يعلم معناه إال النيب 

لو كان كذلك ملا هتيأ للمنافقني معرفة ذلك بالتدبر وملا جاز أن يأمرهم اهللا تعاىل به وأن جيعل  واالمام املعصوم ألنه
القرآن حجة يف صحة نبوته وال أن جيعل عجزهم عن مثله حجة عليهم كما ال جيوز أن حيتج على كفار الزنج مبثل 

  ذلك
ول بفساد التقليد ألنه تعاىل أمر املنافقني املسألة الرابعة دلت اآلية على وجوب النظر واالستدالل وعلى الق

باالستدالل هبذا الدليل على صحة نبوته واذا كان ال بد يف صحة نبوته من االستدالل فبأن حيتاج يف معرفة ذات اهللا 
  وصفاته إىل االستدالل كان أوىل

  هللا تعاىل ألن قولهاملسألة اخلامسة قال أبو علي اجلبائي دلت اآلية على أن أفعال العباد غري خملوقة 

الختالف تعاىل َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُواْ ِفيِه اْخِتلَافاً كَثِرياً يقتضي أن فعل العبد ال ينفك عن االختالف وا
والتفاوت شيء واحد فاذا كان فعل العبد ال ينفك عن االختالف والتفاوت وفعل اهللا ال يوجد فيه التفاوت لقوله 

  فهذا يقتضي أن فعل العبد ال يكون فعال هللا)  ٣امللك ( اىل مَّا َتَرى ِفى َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمن َتفَاُوٍت تع
واجلواب أن قوله مَّا َتَرى ِفى َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمن َتفَاُوٍت معناه نفي التفاوت يف أنه يقع على وفق مشيئته خبالف غريه 



  ته على االطالقفان فعل غريه ال يقع على وفق مشيئ
 ْمرِ ِمنُْهْم لََعِلَمُه الَِّذينَ َوإِذَا َجآَءُهْم أَْمٌر مَِّن االٌّ ْمنِ أَوِ الَْخْوفِ أَذَاعُواْ بِِه َولَْو َردُّوُه إِلَى الرَُّسولِ وَإِلَى أُْوِلى االٌّ

  تََّبعُْتُم الشَّْيطَانَ إِالَّ قَِليالًَيْستَْنبِطُوَنُه ِمنُْهْم َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه الَ
اعلم أنه تعاىل حكى عن املنافقني يف هذه اآلية نوعا آخر من األعمال الفاسدة وهو أنه إذا جاءهم اخلرب بأمر من 

األمور سواء كان ذلك األمر من باب األمن أو من باب اخلوف أذاعوه وأفشوه وكان ذلك سبب الضرر من وجوه 
هذه االرجافات ال تنفك عن الكذب الكثري والثاين أنه إن كان ذلك اخلرب يف جانب األمن زادوا فيه األول أن مثل 

زيادات كثرية فاذا مل توجد تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء يف صدق الرسول عليه السالم ألن املنافقني 
وش األمر بسببه على ضعفاء كانوا يروون تلك االرجافات عن الرسول وإن كان ذلك يف جانب اخلوف تش

  املسلمني ووقعوا عنده يف احلرية واالضطراب فكانت تلك االرجافات سببا للفتنة من هذا الوجه
الوجه الثالث وهو أن االرجاف سبب لتوفري الدواعي على البحث الشديد واالستقصاء التام وذلك سبب لظهور 

العداوة الشديدة كانت قائمة بني املسلمني وبني الكفار وكان  األسرار وذلك مما ال يوافق مصلحة املدينة الرابع أن
كل واحد من الفريقني يف إعداد آالت احلرب ويف انتهاز الفرصة فيه فكل ما كان آمناً ألحد الفريقني كان خوفا 
للفريق الثاين فان وقع خرب األمن للمسلمني وحصول العسكر وآالت احلرب هلم أرجف املنافقون بذلك فوصل 

خلرب يف أسرع مدة إىل الكفار فأخذوا يف التحصن من املسلمني ويف االحتراز عن استيالئهم عليهم وإن وقع خرب ا
اخلوف للمسلمني بالغوا يف ذلك وزادوا فيه وألقوا الرعب يف قلوب الضعفة واملساكني فظهر من هذا أن ذلك 

كذلك ذم اهللا تلك االذاعة وذلك التشهري  االرجاف كان منشأ للفنت واآلفات من كل الوجوه وملا كان األمر
  ومنعهم منه

  واعلم أن قوله أذاعه به لغتان
  ْممث قال تعاىل َولَْو َردُّوُه إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُْوِلى االْْمرِ ِمنُْهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنبِطُوَنُه ِمنُْه

  وفيه مسائل
ن أحدمها إىل ذوي العلم والرأي منهم والثاين إىل أمراء السرايا وهؤالء رجحوا املسألة األوىل يف أُوِْلى االْْمرِ قوال

هذا القول على األول قالوا ألن أويل األمر الذين هلم أمر على الناس وأهل العلم ليسوا كذلك إمنا األمراء هم 
  املوصوفون بأن هلم أمراً على الناس

ر اهللا ونواهيه وكان جيب على غريهم قبول قوهلم مل يبعد أن يسموا وأجيب عنه بأن العلماء إذا كانوا عاملني بأوام
يْهِْم لََعلَُّهمْ أويل األمر من هذا الوجه والذي يدل عليه قوله تعاىل لَّيَتفَقَّهُواْ ِفى الّدينِ َوِلُينِذرُواْ قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُواْ إِلَ

لزم املنذرين قبول قوهلم فجاز هلذا املعىن إطالق اسم أويل األمر فأوجب احلذر بانذراهم وأ)  ١٢٢التوبة ( َيْحذَُرونَ 
  عليهم

املسألة الثانية االستنباط يف اللغة االستخراج يقال استنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه وأصله 
  طهم املاء من األرضمن النبط وهو املاء الذي خيرج من البئر أول ما حتفر والنبط إمنا مسوا نبطا الستنبا

ء املسألة الثالثة يف قوله الَِّذيَن َيْستَْنبِطُوَنُه ِمنُْهْم قوالن األول أهنم هم أولئك املنافقون املذيعون والتقدير ولو أن هؤال
املنافقني املذيعني ردوا أمر األمن واخلوف إىل الرسول وإىل أويل األمر وطلبوا معرفة احلال فيه من جهتهم لعلمه 

  ين يستنبطونه منهم وهم هؤالء املنافقون املذيعون منهم أي من جانب الرسول ومن جانب أويل األمرالذ
القول الثاين أهنم طائفة من أويل األمر والتقدير ولو أن املنافقني ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر لكان علمه حاصال 



األمر فريقان بعضهم من يكون مستنبطا وبعضهم من ال عند من يستنبط هذه الوقائع من أويل األمر وذلك ألن أويل 
  يكون كذلك فقوله ِمنُْهْم يعين لعلمه الذين يستنبطون املخفيات من طوائف أويل األمر

فان قيل إذا كان الذين أمرهم اهللا برد هذه األخبار إىل الرسول وإىل أويل األمر هم املنافقون فكيف جعل أويل األمر 
  ى أُوِْلى االْْمرِ ِمنُْهْممنهم يف قوله َوإِلَ

قلنا إمنا جعل أويل األمر منهم على حسب الظاهر ألن املنافقني يظهرون من أنفسهم أهنم يؤمنون ونظريه قوله تعاىل 
  َوإِنَّ ِمْنكُمْ لََمن لَُّيَبطّئَنَّ وقوله مَّا فََعلُوُه إِالَّ قَِليلٌ ّمنُْهْم واهللا أعلم

ة على أن القياس حجة يف الشرع وذلك ألن قوله الَِّذيَن َيْسَتْنبِطُوَنُه ِمنُْهْم صفة ألويل املسألة الرابعة دلت هذه اآلي
األمر وقد أوجب اهللا تعاىل على الذين جييئهم أمر من األمن أو اخلوف أن يرجعوا يف معرفته إليهم وال خيلوا إما أن 

ع حصول النص فيها واألول باطل ألن على هذا يرجعوا اليهم يف معرفة هذه الوقائع مع حصول النص فيها أوال م
التقدير ال يبقى االستنباط ألن من روى النص يف واقعة ال يقال إنه استنبط احلكم فثبت أن اهللا أمر املكلف برد 

الواقعة إىل من يستنبط احلكم فيها ولوال أن االستنباط حجة ملا أمر املكلف بذلك فثبت أن االستنباط حجة والقياس 
ستنباط أو داخل فيه فوجب أن يكون حجة إذا ثبت هذا فنقول اآلية دالة على أمور أحدها أن يف أحكام إما ا

احلوادث ما ال يعرف بالنص بل باالستنباط وثانيها أن االستنباط حجة وثالثها أن العامي جيب عليه تقليد العلماء يف 
ن مكلفا باستنباط األحكام ألنه تعاىل أمر بالرد إىل كا) صلى اهللا عليه وسلم ( أحكام احلوادث ورابعها أن النيب 

  الرسول وإىل أويل األمر

مث قال تعاىل لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنبِطُوَنُه ِمْنُهْم ومل خيصص أويل األمر بذلك دون الرسول وذلك يوجب أن الرسول 
  وأويل األمر كلهم مكلفون باالستنباط

الَِّذيَن َيْسَتْنبِطُوَنُه ِمْنُهْم هم أولوا األمر بل املراد منهم املنافقون املذيعون على ما  فان قيل ال نسلم أن املراد بقوله
رويتم هذا القول يف تفسري اآلية سلمنا أن املراد بالذين يستنبطونه منهم أولو األمر لكن هذه اآلية إمنا نزلت يف شأن 

االستنباط جائز فيها فلم قلتم إنه يلزم جوازه يف الوقائع الوقائع املتعلقة باحلروب واجلهاد فهب أن الرجوع إىل 
الشرعية فان قيس أحد البابني على اآلخر كان ذلك إثباتا للقياس الشرعي بالقياس الشرعي وإنه ال جيوز سلمنا أن 

يكون االستنباط يف األحكام الشرعية داخل حتت اآلية فلم قلتم إنه يلزم أيكون القياس حجة بيانه أنه ميكن أن 
املراد من االستنباط استخراج األحكام من النصوص اخلفية أو من تركيبات النصوص أو املراد من استخراج 

األحكام من الرباءة االصلية أو مما ثبت حبكم العقل كما يقول االكثرون ان االصل يف املنافع االباحة ويف املضار 
بشرط أن يكون ذلك القياس مفيداً للعلم بدليل قوله تعاىل  احلرمة سلمنا أن القياس من الشرعي داخل يف اآلية لكن

لََعِلَمُه الَِّذيَن َيسَْتْنبِطُوَنُه مِْنُهْم فاخرب تعاىل يف هذه اآلية أنه حيصل العلم من هذا االستنباط وال نزاع يف مثل هذا 
  وابالقياس امنا النزاع يف أن القياس الذي يفيد الظن هل هو حجة يف الشرع أم ال واجل

أما يف السؤال األول فمدفوع النه لو كان املراد بالذين يستنبطونه املنافقني لكان األوىل أن يقال ولو ردوه إىل 
  الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلموه ألن عطف املظهر على املضمر وهو قوله َولَْو َردُّوُه قبيح مستكره

عام يف كل )  ٨٣إِذَا َجاءُهمْ أَْمٌر ّمَن االْْمنِ أَوِ الَْخْوِف النساء وأما السؤال الثاين فمدفوع لوجهني األول أن قوله َو
ما يتعلق باحلروب وفيما يتعلق بسائر الوقائع الشرعية ألن االمن واخلوف حاصل يف كل ما يتعلق بباب التكليف 

ن تعرف أحكام فثبت انه ليس يف اآلية ما يوجب ختصيصها بامر احلروب الثاين هب أن االمر كما ذكرمت لك
احلروب بالقياس الشرعي وملا ثبت جوازه وجب أن جيوز التمسك بالقياس الشرعي يف سائر الوقائع ألنه ال قائل 



  بالفرق أال ترى أن من قال القياس حجة يف باب البيع ال يف باب النكاح مل يلتفت اليه فكذا ههنا
ة أو على تركيبات النصوص فجوابه أن كل ذلك ال وأما السؤال الثالث وهو محل االستنباط على النصوص اخلفي

خيرج عن كونه منصوصا والتمسك بالنص ال يسمى استنباطا قوله مل ال جيوز محله على التمسك بالرباءة االصلية 
  قلنا ليس هذا استنباطا بل هو إبقاء ملا كان على ما كان ومثل هذا ال يسمى استنباطا ألبتة

  ان هذا االستنباط إمنا جيوز عند حصول العلم والقياس الشرعي ال يفيد العلم وأما السؤال الرابع وهو قوله
قلنا اجلواب عنه من وجهني األول ان القياس الشرعي عندنا يفيد العلم وذلك الن بعد ثبوت أن القياس حجة نقطع 

 قائم يف الفرع فههنا بانه مهما غلب على الظن أن حكم اهللا يف االصل معلل بكذا مث غلب على الظن أن ذلك املعىن
  حيصل ظن أن حكم اهللا يف الفرع مساو حلكمه يف االصل وعند هذا

الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا الظن فاحلاصل أن الظن واقع يف طريق احلكم وأما احلكم فمقطوع 
النية حكمي كذا فاذا حصل به وهو جيري جمرى ما إذا قال اهللا مهما غلب على ظنك كذا فاعلم ان يف الواقعة الف

إذا علمت ( الظن قطعنا بثبوت ذلك احلكم والثاين وهو ان العلم قد يطلق ويراد به الظن قال عليه الصالة والسالم 
شرط العلم يف جواز الشهادة وأمجعنا على أن عند الظن جتوز الشهادة فثبت أن الظن قد ) مثل الشمس فاشهد 

  يسمى بالعلم واهللا أعلم
  تعاىل َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه الَتَّبَْعُتُم الشَّْيطَانَ إِالَّ قَِليالً وفيه مسائلمث قال 

املسألة األوىل ان ظاهر هذا االستنثاء يوهم أن ذلك القليل وقع ال بفضل اهللا وال برمحته ومعلوم ان ذلك حمال فعند 
ضهم هذا االستثناء راجع إىل قوله أَذَاُعواْ وقال قوم راجع إىل قوله هذا اختلف املفسرون وذكروا وجوها قال بع

  لََعِلَمُه الَِّذيَن َيسَْتْنبِطُوَنُه وقال آخرون إنه راجع إىل قوله َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُُه
عن هذه األحكام الثالثة ويصح واعلم أن الوجوه ال ميكن أن تزيد على هذه الثالثة ألن اآلية متضمنة لالخبار 
  صرف االستثناء إىل كل واحد منها فثبت أن كل واحد من هذه األقوال حمتمل

أما القول األول فالتقدير وإذا جاءهم أمر من االمن أو اخلوف أذاعوا به إال قليال فأخرج تعاىل بعض املنافقني عن 
  ُهْم غَْيَر الَِّذى َتقُولُ الّنَساءهذه االذاعة كما أخرجهم يف قوله َبيََّت طَاِئفَةٌ  ّمْن

ليل قال والقول الثاين االستنثاء عائد إىل قوله لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنبِطُوَنُه مِْنُهْم يعين لعلمه الذين يستنبطونه منهم إال الق
ف االستثناء إىل ما ذكره الفراء واملربد القول األول أوىل ألن ما يعلم باالستنباط فاألقل يعلمه واألكثر جيهله وصر

يقتضي ضد ذلك قال الزجاج هذا غلط ألنه ليس املراد من هذا االستثناء شيئا يستخرجه بنظر دقيق وفكر غامض 
إمنا هو استنباط خرب وإذا كان كذلك فاألكثرون يعرفونه إمنا البالغ يف البالدة واجلهالة هو الذي ال يعرفه وميكن أن 

ح لو محلنا االستنباط على جمرد تعرف االخبار واالراجيف أما إذا محلناه على االستنباط يقال كالم الزجاج إمنا يص
  يف مجيع األحكام كما صححنا ذلك بالدليل كان احلق كما ذكره الفراء واملربد

ىل ما يليه ويتصل به القول الثالث انه متعلق بقوله وَلَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ومعلوم أن صرف االستثناء إ
  أوىل من صرفه إىل الشيء البعيد عنه

واعلم أن هذا القول ال يتمشى اال إذا فسرنا الفضل والرمحة بشيء خاص وفيه وجهان األول وهو قول مجاعة من 
ير ولوال والتقد) صلى اهللا عليه وسلم ( املفسرين أن املراد بفضل اهللا وبرمحته يف هذه اآلية إنزال القرآن وبعثة حممد 

وإنزال القرآن التبعتم الشيطان وكفرمت باهللا اال قليال منكم فان ذلك القليل ) صلى اهللا عليه وسلم ( بعثة حممد 
وعدم إنزال القرآن ما كان يتبع الشيطان وما كان يكفر باهللا وهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( بتقدير عدم بعثة حممد 



صلى اهللا ( ن عمرو بن نفيل وهم الذين كانوا مؤمنني باهللا قبل بعثة حممد مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل وزيد ب
  ) عليه وسلم 

الوجه الثاين ما ذكره أبو مسلم وهو أن املراد بفضل اهللا وبرمحته يف هذه اآلية هو نصرته تعاىل ومعونته اللذان عنامها 
  تعاىل أنه لوال حصول النصر فبني)  ٧٣النساء ( املنافقون بقوهلم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظيماً 

والظفر على سبيل التتابع التبعتم الشيطان وتركتم الدين اال اقليل منكم وهم أهل البصائر الناقدة والنيات القوية 
والعزائم املتمكنة من أفاضل املؤمنني الذين يعلمون أنه ليس من شرط كونه حقا حصول الدولة يف الدنيا فألجل 

ل على كونه حقا وألجل تواتر االهنزام واالنكسار يدل على كونه باطال بل االمر يف كونه تواتر الفتح والظفر يد
  حقا وباطال على الدليل وهذا أصح الوجوه وأقرهبا إىل التحقيق

املسألة الثانية دلت اآلية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم اهللا فضله ورمحته واال ما كان يتبع وهذا يدل 
قول املعتزلة يف أنه جيب على اهللا رعاية االصلح يف الدين أجاب الكعيب عنه بأن فضل اهللا ورمحته عامان على فساد 

يف حق الكل لكن املؤمنني انتفعوا به والكافرين مل ينتفعوا به فصح على سبيل اجملاز أنه مل حيصل للكافر من اهللا فضل 
  ورمحة يف الدين

  ف االصلواجلواب أن محل اللفظ على اجملاز خال
َن كَفَُرواْ َواللَُّه أََشدُّ بَأْساً فَقَاِتلْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه الَ ُتكَلَُّف إِالَّ نَفَْسَك َوحَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعَسى اللَُّه أَن َيكُفَّ َبأْسَ الَِّذي

  َوأََشدُّ َتنِكيالً
ملتقدمة وذكر يف املنافقني قلة رغبتهم يف اجلهاد بل اعلم انه تعاىل ملا أمر باجلهاد ورغب فيه أشد الترغيب يف اآليات ا

ذكر عنهم شدة سعيهم يف تثبيط املسلمني عن اجلهاد عاد يف هذه اآلية إىل االمر باجلهاد فقال فَقَاِتلْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه 
  ويف اآلية مسائل

( اب لقوله َوَمن ُيقَاِتلْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه فَُيقَْتلْ املسألة األوىل الفاء يف قوله فَقَاِتلْ مباذا تتعلق فيه وجوه األول أهنا جو
من طريق املعىن ألنه يدل على معىن ان أردت الفوز فقاتل الثاين أن يكون متصال بقوله َوَما لَكُمْ الَ )  ٧٤النساء 

والثالث أن يكون متصال مبعىن ما ذكر )  ٨٤النساء ( فَقَاِتلْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه )  ٧٥النساء ( ُتقَاِتلُونَ ِفى سَبِيلِ اللَِّه 
  من قصص املنافقني واملعىن أن من أخالق هؤالء املنافقني كذا وكذا فال تعتد هبم وال تلتفت إىل أفعاهلم بل قاتل

املسألة الثانية دلت اآلية على أن اهللا تعاىل أمره باجلهاد ولو وحده قبل دعاء الناس يف بدر الصغرى إىل اخلروج 
اللقاء فيها فكره بعض الناس أن خيرجوا فنزلت هذه اآلية ) صلى اهللا عليه وسلم ( سفيان واعد الرسول  وكان أبو

  فخرج وما معه اال سبعون رجال ومل يلتفت إىل أحد ولو مل يتبعوه خلرج وحده
ال ألنه تعاىل ما كان أشجع اخللق وأعرفهم بكيفية القت) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة دلت اآلية على أنه 

موصوف هبذه الصفات ولقد اقتدى به أبو بكر رضي اهللا عنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان يأمره بذلك إال وهو 
حيث حاول اخلروج وحده إىل قتال مانعي الزكاة ومن علم ان األمر كله بيد اهللا وأنه ال حيصل أمر من األمور إال 

  بقضاء اهللا سهل ذلك عليه
  الَ ُتكَلَُّف إِالَّ نَفَْسَك وفيه مسائل مث قال تعاىل

قرىء الَ ُتكَلَُّف باجلزم على النهي و الَ ُنكَلُّف بالنون وكسر الالم أي ال ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
  نكلف حنن إال نفسك وحدها



  فاعلهاملسألة الثانية قال الواحدي رمحه اهللا انتصاب قوله نَّفَْسَك على مفعول ما مل يسم 
املسألة الثالثة دلت اآلية على أنه لو مل يساعده على القتال غريه مل جيز له التخلف عن اجلهاد البتة واملعىن ال تؤاخذ 

  إال بفعلك دون فعل غريك فاذا أديت فعلك ال تكلف بفرض غريك
ن أنه يفيد مل جيب واعلم أن اجلهاد يف حق غري الرسول عليه السالم من فروض الكفايات فما مل يغلب على الظ

( خبالف الرسول عليه الصالة والسالم فانه على ثقة من النصر والظفر بدليل قوله تعاىل وَاللَُّه َيْعصُِمَك ِمَن النَّاسِ 
من اهللا جزم فلزمه اجلهاد وان ) عسى ( وبدليل قوله ههنا َعَسى اللَُّه أَن َيكُفَّ بَأَْس الَِّذيَن كَفَُرواْ و )  ٦٧املائدة 

  كان وحده
مث قال تعاىل َوحَّرضِ الُْمْؤِمنَِني واملعىن ان الواجب على الرسول عليه الصالة والسالم إمنا هو اجلهاد وحتريض الناس 

  يف اجلهاد فان أتى هبذين األمرين فقد خرج عن عهدة التكليف وليس عليه من كون غريه تاركا للجهاد شيء
  الَِّذيَن كَفَُرواْ وفيه مسائل مث قال َعَسى اللَُّه أَن َيكُفَّ بَأَْس

  املسألة األوىل عسى حرف من حروف املقاربة وفيه ترج وطمع وذلك على اهللا تعاىل حمال
  معناها االطماع وليس يف االطماع أنه شك أو يقني وقال بعضهم إطماع الكرمي إجياب) عسى ( واجلواب عنه ان 

ه يقال ما عليك من هذا األمر بأس أي مكروه ويقال بئس الشيء هذا املسألة الثانية الكف املنع والبأس أصله املكرو
أي مكروه ويقال بئس الشيء هذا إذا وصف بالرداءة )  ١٦٥األعراف ( إذا وصف بالرداءة وقوله بَِعذَابٍ َبئِيسٍ 

غافر ( ا ِمن بَأْسِ اللَِّه وقوله بَِعذَابٍ بَِئيسٍ أي مكروه والعذاب قد يسمى بأسا لكونه مكروها قال تعاىل فََمن َينصُُرَن
قال املفسرون عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا وقد )  ١٢األنبياء ( فَلَمَّا أََحسُّواْ بَأَْسَنا فَلَمَّا َرأَْواْ َبأَْسَنا )  ٩

كف بأسهم فقد بدا أليب سفيان وقال هذا عام جمدب وما كان معهم زاد إال السويق فترك الذهاب إىل حماربة 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا  رسول

 مث قال تعاىل َواللَُّه أََشدُّ َبأْساً َوأََشدُّ تَنكِيالً يقال نكلت فالنا إذا عاقبته عقوبة تنكل غريه عن ارتكاب مثله من قوهلم
)  ٦٦البقرة ( َما َخلْفََها نكل الرجل عن الشيء إذا جنب عنه وامتنع منه قال تعاىل فََجَعلَْناَها َنكَاالً لَّما َبْيَن َيدَْيَها َو

  ويقال نكل فالن عن اليمني إذا خافه ومل يقدم عليه)  ٣٨املائدة ( وقال يف السرقة بَِما كََسَبا َنكَاالً ّمَن اللَِّه 
إذا عرفت هذا فنقول اآلية دالة على أن عذاب اهللا وتنكيله أشد من عذاب غريه ومن تنكيله وأقبل الوجوه يف بيان 

وت أن عذاب غري اهللا ال يكون دائما وعذاب اهللا دائم يف اآلخرة وعذاب غري اهللا قد خيلص اهللا منه هذا التفا
وعذاب اهللا ال يقدر أحد على التخلص منه وأيضاً عذاب غري اهللا ال يكون إال من وجه واحد وعذاب اهللا قد يصل 

  إىل مجيع األجزاء واالبعاض والروح والبدن

ى كُلِّ َشى َحَسَنةً  َيكُْن لَُّه َنِصيٌب مِّنَْها َوَمن َيْشفَْع َشفَاَعةً  َسيِّئَةً  َيكُْن لَُّه ِكفْلٌ مَّنَْها َوكَانَ اللَُّه َعلَ مَّن َيْشفَْع َشفَاَعةً 
  ٍْء مُِّقيتاً

  ويف اآلية مسائل
ل عليه السالم بأن حيرض املسألة األوىل اعلم أن يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجوها األول أن اهللا تعاىل أمر الرسو

األمة على اجلهاد واجلهاد من األعمال احلسنة والطاعات الشريفة فكان حتريض النيب عليه الصالة والسالم لألمة 
على اجلهاد حتريضا منه هلم على الفعل احلسن والطاعة احلسنة فبني تعاىل يف هذه اآلية أن من يشفع شفاعة حسنة 

بيان أنه عليه الصالة والسالم ملا حرضهم على اجلهاد فقد استحق بذلك  يكن له نصيب منها والغرض منه
التحريض أجرا عظيما الثاين أنه تعاىل ملا أمره بتحريضهم على اجلهاد ذكر أهنم لو مل يقبلوا أمره مل يرجع إليه من 



ن طاعتهم خري كثري فكأنه عصياهنم ومتردهم عيب مث بني يف هذه اآلية أهنم ملا أطاعوا وقبلوا التكليف رجع إليهم م
تعاىل قال للرسول عليه الصالة والسالم حرضهم على اجلهاد فان مل يقبلوا قولك مل يكن من عصياهنم عتاب لك 
وإن أطاعوك حصل لك من طاعتهم أعظم الثواب فكان هذا ترغيبا من اهللا لرسوله يف أن جيتهد يف حتريض األمة 

ة والسالم كان يرجع اليه عند طاعتهم أجر عظيم وما كان يرجع اليه من على اجلهاد والسبب يف أنه عليه الصال
معصيتهم شيء من الوزر هو أنه عليه السالم بذل اجلهد يف ترغيبهم يف الطاعة وما رغبهم ألبتة يف املعصية فال جرم 

الة والسالم ملا كان يرجع اليه من طاعتهم أجر وال يرجع اليه من معصيتهم وزر الثالث جيوز أن يقال إنه عليه الص
يف أن يأذن ) صلى اهللا عليه وسلم ( يرغبهم يف القتال ويبالغ يف حتريضهم عليه فكان بعض املنافقني يشفع إىل النيب 

لبعضهم يف التخلف عن الغزو فنهى اهللا عن مثل هذه الشفاعة وبني أن الشفاعة إمنا حتسن إذا كانت وسيلة إىل إقامة 
ت وسيلة اىل معصيته كانت حمرمة منكرة الرابع جيوز أن يكون بعض املؤمنني راغبا يف اجلهاد طاعة اهللا فأما إذا كان

إال أنه مل جيد أهبة اجلهاد فصار غريه من املؤمنني شفيعا له إىل مؤمن آخر ليعينه على اجلهاد فكانت هذه الشفاعة 
  ع الوجوه فاآلية حسنة االتصال مبا قبلهاسعيا يف إقامة الطاعة فرغب اهللا تعاىل يف مثل هذه الشفاعة وعلى مجي

املسألة الثانية الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو أن يصري االنسان نفسه شفعا لصاحب احلاجة حىت جيتمع معه على 
  املسألة فيها

سلم صلى اهللا عليه و( إذا عرفت هذا فنقول يف الشفاعة املذكورة يف اآلية وجوه األول أن املراد منها حتريض النيب 
إياهم على اجلهاد وذلك ألنه إذا كان عليه الصالة والسالم يأمرهم بالغزو فقد جعل نفسه شفعا هلم يف حتصيل ) 

األغراض املتعلقة باجلهاد وأيضا فالتحريض على الشيء عبارة عن األمر به ال على سبيل التهديد بل على سبيل 
  راد منه ما ذكرنا من أن بعض املنافقنيالرفق والتلطف وذلك جيري جمرى الشفاعة الثاين أن امل

كان يشفع ملنافق آخر يف أن يأذن له الرسوله عليه الصالة والسالم يف التخلف عن اجلهاد أو املراد به أن بعض 
املؤمنني كان يشفع ملؤمن آخر عند مؤمن ثالث يف أن حيصل له ما حيتاج إليه من آالت اجلهاد الثالث نقل الواحدي 

ضي اهللا عنهما ما معناه أن الشفاعة احلسنة ههنا هي أن يشفع إميانه باهللا بقتال الكفار والشفاعة عن ابن عباس ر
السيئة أن يشفع كفره باحملبة للكفار وترك إيذائهم الرابع قال مقاتل الشفاعة إىل اهللا إمنا تكون بالدعاء واحتج مبا 

من دعا ألخيه املسلم بظهر الغيب استجيب له وقال ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( روى أبو الدرداء أن النيب 
فهذا هو النصيب وأما الشفاعة السيئة فهي ما روي أن اليهود كانوا إذا دخلوا على ) امللك له ولك مثل ذلك 

قالوا السام عليكم والسام هو املوت فسمعت عائشة رضي اهللا عنها فقالت ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
قد علمت ما قالوا فقلت وعليكم فنزلت ) صلى اهللا عليه وسلم ( لعنة أتقولون هذا للرسوال فقال عليكم السام وال

هذه اآلية اخلامس قال احلسن وجماهدي والكليب وابن زيد املراد هو الشفاعة اليت بني الناس بعضهم لبعض فما جيوز 
شفاعة سيئة مث قال احلسن من يشفع شفاعة  يف الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة وما ال جيوز أن يشفع فيه فهو

حسنة كان له فيها أجر وإن مل يشفع ألن اهللا تعاىل يقول مَّن َيْشفَْع ومل يقل ومن يشفع ويتأيد هذا بقوله عليه الصالة 
  )اشفعوا تؤجروا ( والسالم 

بلها وذلك التعلق حاصل وأقول هذه الشفاعة ال بد وأن يكون هلا تعلق باجلهاد وإال صارت اآلية منقطعة عما ق
بالوجهني األولني فأما الوجوه الثالثة األخرية فان كان املراد قصر اآلية عليها فذلك باطل وإال صارت هذه اآلية 

أجنبية عما قبلها وإن كان املراد دخول هذه الثالثة مع الوجهني األولني يف اللفظ فهذا جائز ألن خصوص السبب 
  ال مينع عموم اللفظ



أي حظني )  ٢٨احلديد ( الثالثة قال أهل اللغة الكفل هو احلظ ومنه قوله تعاىل يُْؤِتكُْم ِكفْلَْينِ ِمن رَّْحَمِتِه  املسألة
وهو مأخوذ من قوهلم كفلت البعري واكتفلته إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه وإمنا قيل كفلت البعري 

نصيبا من الظهر قال ابن املظفر ال يقال هذا كفل فالن حىت تكون واكتفلته ألنه مل يستعمل كل الظهر وإمنا استعمل 
  قد هيأت لغريه مثله وكذا القول يف النصيب فان أفردت فال تقل له كفل وال نصيب

الف فان قيل مل قال يف الشفاعة احلسنة َيكُْن لَُّه َنِصيٌب مّْنَها وقال يف الشفاعة السيئة َيكُْن لَُّه ِكفْلٌ مَّنَْها وهل الخت
  هذين اللفظني فائدة

قلنا الكفل اسم للنصيب الذي عليه يكون اعتماد الناس وإمنا يقال كفل البعري ألنك محيت ظهر البعري بذلك 
الكساء عن اآلفة ومحي الراكب بدنه بذلك الكساء عن ارمتاس ظهر البعري فيتأذى به ويقال للضامن كفيل وقال 

فثبت أن الكفل هو النصيب الذي عليه يعتمد االنسان يف حتصيل ) يم كهاتني أنا وكافل اليت( عليه الصالة والسالم 
له  املصاحل لنفسه ودفع املفاسد عن نفسه إذا ثبت هذا فنقول َوَمن َيْشفَعْ َشفَاَعةً  َسّيئَةً  َيكُْن لَُّه ِكفْلٌ مَّْنَها أي حيصل

آل ( د حصول ضد ذلك فََبّشرُْهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخرية له يف معاشه ومعاده واملقصو
والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة املؤدية إىل سقوط احلق وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند )  ٢١عمران 
  اهللا تعاىل

  مث قال تعاىل َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلّ َشىْ ء مُِّقيتاً وفيه مسألتان

  قوالن األول املقيت القادر على الشيء وأنشدوا للزبري بن عبد املطلباملسألة األوىل يف املقيت 
  وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على إساءته مقيتا

  وقال آخر
  ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيت

  إيل الفضل أم علي إذا حو سبت اين على احلساب مقيت
  وأنشد النضر بن مشيل

  فاين على ما ساءهم ملقيت جتلد وال جتزع وكن ذا حفيظة
الثاين املقيت مشتق من القوت يقال قت الرجل إذا حفظت عليه نفسه مبا يقوته واسم ذلك الشيء هو القوت وهو 

الذي ال فضل له على قدر احلفظ فاملقيت هو احلفيظ الذي يعطي الشيء على قدر احلاجة مث قال القفال رمحه اهللا 
وهو أنه تعاىل قادر على إيصال النصيب والكفل من اجلزاء إىل الشافع مثل ما  وأي املعنيني كان فالتأويل صحيح

يوصله إىل املشفوع فيه إن خريا فخري وإن شرا فشر وال ينتقص بسبب ما يصل إىل الشافع شيء من جزاء املشفوع 
عامل بأن الشافع يشفع يف وعلى الوجه الثاين أنه تعاىل حافظ األشياء شاهد عليها ال خيفى عليه شيء من أحوالنا فهو 

  حق أو يف باطل حفيظ عليه فيجازى كال مبا علم منه
املسألة الثانية امنا قال َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلّ َشىْ ء مُِّقيتاً تنبيها على أن كونه تعاىل قادرا على املقدورات صفة كانت 

قيد ذلك بأنه كان من وقت كذا أو حال كذا ثابتة له من االزل وليست صفة حمدثة فقوله كَانَ مطلقا من غري أن 
  يدل على أنه كان حاصال من االزل إىل األبد

  َوإِذَا ُحيِّيُتم بَِتِحيَّةٍ  فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمنَْهآ أَْو ُردُّوَهآ إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء َحِسيباً
مرهم ايضا بأن االعداء لو رضوا باملسألة فكونوا أنتم أيضا يف النظم وجهان األول أنه ملا أمر املؤمنني باجلهاد أ

( لْمِ فَاجَْنْح لََها راضني هبا فقوله َوإِذَا ُحيّيُتم بَِتِحيَّةٍ  فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها كقوله تعاىل َوإِن جََنُحواْ لِلسَّ



جل يف دار احلرب أو ما يقارهبا فيسلم عليه فقد ال يلتفت اىل الثاين ان الرجل يف اجلهاد كان يلقاه الر)  ٦١األنفال 
سالمه عليه ويقتله ورمبا ظهر أنه كان مسلما فمنع اهللا املؤمنني عنه وأمرهم ان كل من يسلم عليهم ويكرمهم بنوع 

ك الكافر بنوع من االكرام يقابلونه مبثل ذلك االكرام أو أزيد فانه ان كان كافرا ال يضر املسلم ان قابل إكرام ذل
  من االكرام أما ان كان مسلما وقتله ففيه أعظم املضار واملفاسد ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل التحية تفعلة من حييت وكان يف االصل حتيية مثل التوصية والتسمية والعرب تؤثر التفعلة على 
  فثبت أن التحية أصلها)  ٩٤الواقعة ( التفعيل يف ذوات االربعة حنو قوله وََتْصِلَيةُ  َجِحيمٍ 

  التحيية مث أدغموا الياء يف الياء
املسألة الثانية اعلم أن عادة العرب قبل اإلسالم أنه إذا لقي بعضهم بعضا قالوا حياك اهللا واشتقاقه من احلياة كأنه 

بدل ذلك بالسالم يدعو له باحلياة فكانت التحية عندهم عبارة عن قول بعضهم لبعض حياك اهللا فلما جاء اإلسالم أ
ومنه قول املصلى التحيات هللا أي )  ٤٤األحزاب ( فجعلوا التحية امسا للسالم قال تعاىل َتحِيَُّتُهمْ َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم 

  السالم من اآلفات هللا واألشعار ناطقة بذلك قال عنترة
  حييت من طلل تقادم عهده
  إنا حميوك يا سلمى فحيينا

  وقال آخر
قول القائل لغريه السالم عليك أمت وأكمل من قوله حياك اهللا وبيانه من وجوه األول أن احلي إذا كان  واعلم أن

سليما كان حيا ال حمالة وليس إذا كان حياً كان سليما فقد تكون حياته مقرونة باآلفات والبليات فثبت أن قوله 
سم من أمساء اهللا تعاىل فاالبتداء بذكر اهللا أو بصفة من السالم عليك أمت وأكمل من قوله حياك اهللا الثاين أن السالم ا

صفاته الدالة على أنه يريد ابقاء السالمة على عباده أكمل من قوله حياك اهللا الثالث أن قول االنسان لغريه السالم 
قرآن عليك فيه بشارة بالسالمة وقوله حياك اهللا ال يفيد ذلك فكان هذا أكمل ومما يدل على فضيلة السالم ال

واألحاديث واملعقول أما القرآن فمن وجوه األول اعلم أن اهللا تعاىل سلم على املؤمن يف اثين عشر موضعا أوهلا أنه 
تعاىل كأنه سلم عليك يف األزل أال ترى أنه قال يف وصف ذاته امللك القدوس السالم وثانيها أنه سلم على نوح 

وحُ ُنوٌح اْهبِطْ بَِسلَامٍ ّمنَّا َوَبركَاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ ّممَّن مََّعَك وجعل لك من ذلك السالم نصيبا فقال ِقيلَ ياُن
وثالثها سلم عليك على لسان جربيل فقال َتنَزَّلُ الَْملَاِئكَةُ  َوالرُّوُح ) صلى اهللا عليه وسلم ( واملراد منه أمة حممد 

قال املفسرون إنه عليه الصالة والسالم خاف )  ٥القدر ( َحتَّى َمطْلَعِ الْفَْجرِ  ِفيَها بِإِذِْن َربّهِم ّمن كُلّ أَْمرٍ َسلَاٌم ِهىَ 
على أمته أن يصريوا مثل أمة موسى وعيسى عليهما الصالة والسالم فقال اهللا ال هتتم لذلك فاين وإن أخرجتك من 

م مين ورابعها سلم عليك على الدنيا إال أين جعلت جربيل خليفة لك ينزل إىل أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السال
فاذا كنت متبع اهلدى وصل سالم )  ٤٧طه ( لسان موسى عليه السالم حيث قال وَالسَّلَاُم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى 

فقال الَْحْمُد ِللَِّه َوَسلَاٌم َعلَى ِعَباِدِه ) صلى اهللا عليه وسلم ( موسى إليك وخامسها سلم عليك على لسان حممد 
وكل من هدى اهللا إىل االميان فقد اصطفاه كما قال ثُمَّ أَْورَثَْنا الِْكتَاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا )  ٥٩النمل ( يَن اْصطَفَى الَِّذ

بالسالم على سبيل املشافهة فقال َوإِذَا َجاءكَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( وسادسها أمر حممداً )  ٣٢فاطر ( ِمْن ِعَباِدَنا 
بالتسليم ) صلى اهللا عليه وسلم ( وسابعها أمر أمة حممد )  ٥٤األنعام ( ِمُنونَ بِئَاَياتَِنا فَقُلْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم الَِّذيَن ُيْؤ

الَِّذيَن عليك قال َوإِذَا ُحّييُتم بَِتِحيَّةٍ  فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها وثامنها سلم عليك على لسان ملك املوت فقال 
ل فَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ  طَّيبَِني َيقُولُونَ َسلَاٌم َعلَْيكُُم قيل إن ملك املوت يقول يف أذن املسلم السالم يقرئك السالم ويقوَتَتَو



أجبين فاين مشتاق إليك واشتاقت اجلنات واحلور العني إليك فاذا مسع املؤمن البشارة يقول مللك املوت للبشري مين 
وحي فاقبض روحي هدية لك وتاسعها السالم من األرواح الطاهرة املطهرة قال تعاىل َوأَمَّا هدية وال هدية أعز من ر

وعاشرها سلم اهللا عليك على لسان )  ٩١الواقعة ( إِن كَانَ ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ فََسلَاٌم لََّك ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ 
  رضوان خاون

 ٧٣الزمر ( قَْواْ َربَُّهْم إِلَى الَّجنَّةِ  ُزَمراً إىل قوله َوقَالَ لَُهْم خََزَنُتَها َسلَاٌم َعلَْيكُْم ِطبُْتْم اجلنة فقال تعاىل َوِسيَق الَِّذيَن اتَّ
واحلادي عشر إذا دخلوا اجلنة فاملالئكة يزوروهنم ويسلمون عليهم قال تعاىل َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ ) 

والثاين عشر السالم من اهللا من غري واسطة وهو )  ٢٤ ٢٣الرعد ( َعلَْيكُم بَِما صََبرُْتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ َبابٍ َسلَاٌم 
وعند ذلك يتالشى )  ٥٨ي س ( وقوله َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب رَِّحيمٍ )  ٤٤األحزاب ( قوله َتحِيَُّتُهمْ َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم 

  املخلوق ال يبقى على جتلي نور اخلالق سالم الكل ألن
الوجه الثاين من الدالئل القرآنية الدالة على فضيلة السالم أن أشد األوقات حاجة إىل السالمة والكرامة ثالثة 

أوقات وقت االبتداء ووقت املوت ووقت البعث واهللا تعاىل ملا أكرم حيىي عليه السالم فامنا أكرمه بأن وعده السالم 
ألوقات الثالثة فقال وسالم عليه يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا وعيسى عليه السالم ذكر أيضا ذلك يف هذه ا

 ٣٣مرمي ( فقال وعيسى عليه السالم ذكر أيضا ذلك فقال وَالسَّلَاُم َعلَى َّ َيْوَم ُوِلْدتُّ َوَيْوَم أَُموُت َوَيْوَم أُْبَعثُ َحّياً 
(  

كر تعظيم حممد عليه الصالة والسالم قال إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِىّ  ياأَيَُّها أَيَُّها الوجه الثالث أنه تعاىل ملا ذ
الَِّذيَن ءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَْيِه َوَسلُّمواْ َتْسِليماً يروى يف التفسري أن اليهود كانوا إذا دخلوا قالوا السام عليك فحزن 

الة والسالم هلذا املعىن فبعث اهللا جربيل عليه السالم وقال إن كان اليهود يقولون السام عليك الرسول عليه الص
واْ فأنا أقول من سرادقات اجلالل السالم عليك وأنزل قوله إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتهُ ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِىّ  إىل قوله َوَسلُّم

  َتْسِليماً
فضيلة السالم فما روي أن عبداهللا بن سالم قال ملا مسعت بقدوم الرسول عليه الصالة  وأما ما يدل من األخبار على

يا أيها الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا األرحام ( والسالم دخلت يف غمار الناس فأول ما مسعت منه 
  )وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم 

جهة املعقول فوجوه األول قالوا حتية النصارى وضع اليد على الفم وحتية اليهود  وأما ما يدل على فضل السالم من
بعضهم لبعض االشارة باألصابع وحتية اجملوس االحنناء وحتية العرب بعضهم لبعض أن يقولوا حياك اهللا وللملوك أن 

وبركاته وال شك أن هذه يقولوا أنعم صباحا وحتية املسلمني بعضهم لبعض أن يقولوا السالم عليك ورمحة اهللا 
التحية أشرف التحيات وأكرمها الثاين أن السالم مشعر بالسالمة من اآلفات والبليات وال شك أن السعي يف 

حتصيل الصون عن الضرر أوىل من السعي يف حتصيل النفع الثالث أن الوعد بالنفع يقدر االنسان على الوفاء به وقد 
يكون قادرا عليه ال حمالة والسالم يدل عليه فثبت أن السالم أفضل أنواع  ال يقدر أما الوعد بترك الضرر فانه

  التحية
املسألة الثالثة من الناس من قال من دخل داراً وجب عليه أن يسلم على احلاضرين واحتج عليه بوجوه األول قوله 

وقال )  ٢٧النور ( يُوِتكُْم حَتَّى َتْستَأْنِسُواْ َوُتَسلُّمواْ َعلَى أَْهِلَها تعاىل كَرٌِمي يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوتاً غَْيَر ُب
واألمر للوجوب الثاين أن من دخل على إنسان كان كالطالب له مث ) أفشوا السالم ( عليه الصالة والسالم 

مة وآمنه من اخلوف وإزالة املدخول عليه ال يعلم أنه يطلبه خلري أو لشر فاذا قال السالم عليك فقد بشره بالسال



فوجب أن يكون ) املسلم من سلم املسلمون من يده ولسانه ( الضرر عن املسلم واجبة قال عليه الصالة والسالم 
  السالم واجبا الثالث أن السالم من شعائر أهل اإلسالم وإظهار شعائر

  عياالسالم واجب وأما املشهور فهو أن السالم سنة وهو قول ابن عباس والنخ
وأما اجلواب على السالم فقد أمجعوا على وجوبه ويدل عليه وجوه األول قوله تعاىل وَإِذَا ُحّييُتم بَِتِحيَّةٍ  فََحيُّواْ 

  بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها الثاين أن ترك اجلواب إهانة واالهانة ضرر والضرر حرام
م عليكم ورمحة اهللا وبركاته بدليل أن هذا القدر هو الوارد يف املسألة الرابعة منتهى األمر يف السالم أن يقال السال

  التشهد
واعلم أنه تعاىل قال فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها فقال العلماء األحسن هو أن املسلم إذا قال السالم عليك زيد يف 

كة وإن ذكر الثالثة يف االبتداء أعادها يف جوابه الرمحة وإن ذكر السالم والرمحة يف االبتداء زيد يف جوابه الرب
السالم عليك يا رسول اهللا فقال عليه الصالة ) صلى اهللا عليه وسلم ( اجلواب روي أن رجال قال للرسول 

والسالم وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته وآخر قال السالم عليك ورمحة اهللا فقال وعليك السالم ورمحة اهللا 
فقال السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته فقال عليه الصالة والسالم وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته وجاء ثالث 

إنك ما تركت يل ) صلى اهللا عليه وسلم ( وبركاته فقال الرجل نقصتين فأين قول اهللا فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمْنَها فقال 
  فضال فرددت عليك ما ذكرت

م عليك واجمليب يقول وعليكم السالم هذا هو الترتيب احلسن والذي خطر املسألة اخلامسة املبتدىء يقول السال
ببايل فيه أنه إذا قال السالم عليكم كان االبتداء واقعا بذكر اهللا فاذا قال اجمليب وعليكم السالم كان االختتام واقعا 

ع االبتداء واالختتام بذكر اهللا فانه يرجى أن وأيضا ملا وق)  ٣احلديد ( بذكر اهللا وهذا يطابق قوله ُهَو االْوَّلُ َواالِْخُر 
َن الَّْيلِ إِنَّ يكون ما وقع بينهما يصري مقبوال بربكته كما يف قوله أَِقمِ الصَّلَواةَ  َوأَِقمِ الصَّلَواةَ  طََرفَىِ  النََّهارِ َوُزلَفاً مِّ

لف السنة فاألوىل للمجيب أن يقول فلو خالف املبتدىء فقال وعليكم السالم فقد خا)  ١١٤هود ( الَْحسََناِت 
  وعليكم السالم ألن األول ملا ترك االفتتاح بذكر اهللا فهذا ال ينبغي أن يترك االختتام بذكر اهللا

املسألة السادسة ان شاء قال سالم عليكم وان شاء قال السالم عليكم قال تعاىل يف حق نوح ِقيلَ يانُوُح اْهبِطْ 
وقال يف قصة لوط قَالُواْ )  ٤٧مرمي ( وقال عن اخلليل قَالَ َسلَاٌم َعلَْيَك َسأَْسَتْغِفُر لََك رَبِي  ) ٤٨هود ( بَِسلَامٍ ّمنَّا 

قُلِ الَْحْمُد ِللَّهِ ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقال عن حيىي َوَسلَاٌم َعلَْيِه وقال عن حممد )  ٦٩هود ( َسلَاماً قَالَ َسلَاٌم 
الرعد ( وقال عن املالئكة َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ بَابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُُم )  ٥٩لنمل ا( َوَسلَاٌم َعلَى ِعَباِدِه 

وقال فَقُلْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم وأما باأللف والالم )  ٥٨ي س ( وقال عن رب العزة َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب رَِّحيمٍ )  ٢٤ ٢٣
ن فَأِْتَياُه فَقُوال إِنَّا َرُسوالَ رَّبَك فَأَْرِسلْ َمَعَنا بَنِى إِْسراءيلَ َوالَ ُتَعذّْبُهْم قَدْ جِئْنَاَك بِئَاَيةٍ  ّمفقوله عن موسى عليه السالم 

فثبت أن الكل )  ٣٣مرمي ( وقال عن عيسى عليه السالم َوالسَّلَاُم َعلَى َّ َيْوَم ُوِلْدتُّ َوَيْوَم أَمُوُت )  ٤٧طه ( رَّّبَك 
وأما يف التحليل من الصالة فال بد من األلف والالم باالتفاق واختلفوا يف سائر املواضع أن التنكري أفضل أم  جائز

التعريف فقيل التنكري أفضل ويدل عليه وجوه األول أن لفظ السالم على سبيل التنكري كثري يف القرآن فكان أفضل 
د ورد بلفظ التنكري على ما عددناه يف اآليات وأما باأللف والالم الثاين ان كل ما ورد من اهللا واملالئكة واملؤمنني فق

 ٤٧طه ( َوالسَّلَاُم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى ) صلى اهللا عليه وسلم ( فامنا ورد يف تسليم االنسان على نفسه قال موسى 
  وقال عيسى عليه) 



و املعىن املعقول ان لفظ السالم باأللف والالم يدل على والثالث وه)  ٣٣مرمي ( الصالة والسالم وَالسَّلَاُم َعلَى َّ 
  أصل املاهية والتنكري يدل على أصل املاهية مع وصف الكمال فكان هذا أوىل

السنة أن يسلم الراكب على املاشي وراكب الفرس على راكب ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة السابعة قال 
  )األكثر والقائم على القاعد  احلمار والصغري على الكبري واألقل على

وأقول أما األول فلوجهني أحدمها ان الراكب أكثر هيبة فسالمه يفيد زوال اخلوف والثاين أن التكرب به أليق فأمر 
باالبتداء بالتسليم كسرا لذلك التكرب وأما أن القائم يسلم على القاعد فألنه هو الذي وصل اليه فال بد وأن يفتتح 

  صول باخلريهذا الواصل املو
  املسألة الثامنة السنة يف السالم اجلهر ألنه أقوى يف إدخال السرور يف القلب
  املسألة التاسعة السنة يف السالم االفشاء والتعميم ألن يف التخصيص احياشا

تصافح إذا ( قال عليه الصالة والسالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة العاشرة املصافحة عند السالم عادة الرسول 
  )املسلمان حتاتت ذنوهبما كما يتحات ورق الشجر 

  املسألة احلادية عشرة قال أبو يوسف من قال آلخر اقرىء فالنا عين السالم وجب عليه أن يفعل
املسألة الثانية عشرة إذا استقبلك رجل واحد فقل سالم عليكم واقصد الرجل وامللكني فانك إذا سلمت عليهما 

  سلم امللك عليه فقد سلم من عذاب اهللاردا السالم عليك ومن 
املسألة الثالثة عشرة إذا دخلت بيتا خاليا فسلم وفيه وجوه األول انك تسلم من اهللا على نفسك والثاين انك تسلم 

  على من فيه من مؤمين اجلن والثالث أنك تطلب السالمة بربكة السالم ممن يف البيت من الشياطني واملؤذيات
شرة السنة أن يكون املبتدىي بالسالم على الطهارة وكذا اجمليب روي أن واحداً سلم على الرسول املسألة الرابعة ع

  وهو كان يف قضاء احلاجة فقام وتيمم مث رد السالم) صلى اهللا عليه وسلم ( 
  املسألة اخلامسة عشرة السنة إذا التقى إنسانان أن يبتدرا بالسالم إظهاراً للتواضع

) صلى اهللا عليه وسلم ( ة لنذكر املواضع اليت ال يسلم فيها وهي مثانية األول روي أن النيب املسألة السادسة عشر
قال ال يبدأ اليهودي بالسالم وعن أيب حنيفة أنه قال ال يبدأ بالسالم يف كتاب وال يف غريه وعن أيب يوسف ال تسلم 

بعض العلماء يف ابتداء السالم عليهم إذا عليهم وال تصافحهم وإذا دخلت فقل السالم على من اتبع اهلدى ورخص 
دعت إىل ذلك حاجة وأما إذا سلموا علينا فقال أكثر العلماء ينبغي أن يقال وعليك واألصل فيه أهنم كانوا يقولون 

يقول وعليكم فجرت السنة بذلك مث ) صلى اهللا عليه وسلم ( عند الدخول على الرسول السام عليك فكان النيب 
أنا إذا قلنا هلم وعليكم السالم فهل جيوز ذكر الرمحة فيه قال احلسن جيوز أن يقال للكافر وعليكم  ههنا تفريع وهو

السالم لكن ال يقال ورمحة اهللا ألهنا استغفار وعن الشعيب انه قال لنصراين وعليكم السالم ورمحة اهللا فقيل له فيه 
االمام خيطب فال ينبغي أن يسلم الشتغال الناس فقال أليس يف رمحة اهللا يعيش الثاين إذا دخل يوم اجلمعة و

باالجتماع فان سلم فرد بعضهم فال بأس ولو اقتصروا على االشارة كان أحسن الثالث إذا دخل احلمام فرأى 
  الناس متزرين يسلم عليهم وإن مل يكونوا

اب يقطع عليه التالوة وكذلك متزرين مل يسلم عليهم الرابع األوىل ترك السالم على القارىء ألنه إذا اشتغل باجلو
القول فيمن كان مشتغال برواية احلديث ومذاكرة العلم اخلامس ال يسلم على املشتغل باألذان واالقامة للعلة اليت 
ذكرناها السادس قال أبو يوسف ال يسلم على العب النرد وال على املغين ومطري احلمام ويف معناه كل من كان 

ال يسلم على من كان مشتغال بقضاء احلاجة مر على الرسول عليه الصالة والسالم مشتغال بنوع معصية السابع 



لوال ( رجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه فقام الرسول عليه الصالة والسالم إىل اجلدار فتيمم مث رد اجلواب وقال 
ة فال تسلم علي فانك إن أين خشيت أن تقول سلمت عليه فلم يرد اجلواب ملا أجبتك إذا رأيتين على مثل هذه احلال

  الثامن إذا دخل الرجل بيته سلم على امرأته فان حضرت أجنبية هناك مل يسلم عليهما) سلمت علي مل أرد عليك 
املسألة السابعة عشرة يف أحكام اجلواب وهي مثانية األول رد اجلواب واجب لقوله تعاىل وَإِذَا ُحّييُتم بَِتِحيَّةٍ  فََحيُّواْ 

ِمْنَها أَْو ُردُّوَها وألن ترك اجلواب إهانة وضرر وحرام وعن عباس ما من رجل مير على قوم مسلمني فيسلم بِأَْحَسَن 
عليهم وال يردون عليه إال نزع عنهم روح القدس وردت عليه املالئكة الثاين رد اجلواب فرض على الكفاية إذا قام 

ب إظهارا لالكرام ومبالغة فيه الثالث أنه واجب على به البعض سقط عن الباقني واألوىل للكل أن يذكروا اجلوا
الفور فان أخر حىت انقضى الوقت فان أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سالم وال يكون جوابا الرابع إذا 

َن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها ورد عليه سالم يف كتاب فجوابه بالكتبة أيضا واجب لقوله تعاىل َوإِذَا ُحيّيُتم بَِتِحيَّةٍ  فََحيُّواْ بِأَْحَس
اخلامس إذا قال السالم عليكم فالواجب أن يقول وعليكم السالم السادس روي عن أيب حنيفة رضي اهللا عنه أنه 

قال ال جيهر بالرد يعين اجلهر الكثري السابع إن سلمت املرأة األجنبية عليه وكان خياف يف رد اجلواب عليها هتمة أو 
وىل أن ال يفعل الثامن حيث قلنا انه ال يسلم فلو سلم مل جيب عليها الرد ألنه أتى بفعل منهى فتنة مل جيب الرد بل األ
  عنه فكان وجوده كعدمه

املسألة الثامنة عشرة اعلم أن لفظ التحية على ما بيناه صار كناية عن االكرام فجميع أنواع االكرام يدخل حتت 
  لفظ التحية

رضي اهللا عنه من وهب لغري ذي رحم حمرم فله الرجوع فيها ما مل يثب منها  إذا عرفت هذا فنقول قال أبو حنيفة
فاذا أثيب منها فال رجوع فيها وقال الشافعي رضي اهللا عنه له الرجوع يف حق الولد وليس له الرجوع يف حق 

َتِحيَّةٍ  فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمنَْها األجنيب احتج أبو بكر الرازي هبذه اآلية على صحة قول أيب حنيفة فان قوله َوإِذَا ُحّييُتم بِ
أَْو ُردُّوَها يدخل فيه التسليم ويدخل فيه اهلبة ومقتضاه وجوب الرد إذا مل يصر مقابال باألحسن فاذا مل يثبت 

الوجوب فال أقل من اجلواز وقال الشافعي هذا األمر حممول على الندب بدليل أنه لو أثيب مبا هو أقل منه سقطت 
د باالمجاع مع أن ظاهر اآلية يقتضي أن يأيت باألحسن مث احتج الشافعي على قوله مبا روى ابن عباس وابن مكنة الر

ال حيل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فريجع فيها إال الوالد ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عمر عن النيب 
  وهذا نص يف أن هبة األجنيب حيرم الرجوع) فيما يعطي ولده 

  فيها وهبة الولد جيوز الرجوع فيها
  مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلّ َشىْ ء َحِسيباً وفيه مسائل

املسألة األوىل يف احلسيب قوالن األول أنه مبعىن احملاسب على العمل كاألكيل والشريب واجلليس مبعىن املؤاكل 
 ١٢٩التوبة ( م حسيب كذا أي كايف ومنه قوله تعاىل َحْسبِىَ  اللَُّه واملشارب واجملالس الثاين أنه مبعىن الكايف يف قوهل

  ) ٣٨الزمر 
املسألة الثانية املقصود منه الوعيد فانا بينا أن الواحد منهم قد كان يسلم على الرجل املسلم مث إن ذلك املسلم ما 

ل َوإِذَا حُّييُتم بَِتِحيَّةٍ  فََحيُّواْ بِأَْحَسَن كان يتفحص عن حاله بل رمبا قتله طمعا يف سلبه فاهللا تعاىل زجر عن ذلك فقا
  ِمْنَها أَْو ُردُّوَها وإياكم أن تتعرضوا له بالقتل

مث قال إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلّ َشىْ ء َحِسيباً أي هو حماسبكم على أعمالكم وكايف يف إيصال جزاء أعمالكم اليكم 
  وهذا يدل على شدة العناية حبفظ الدماء واملنع من إهدارهافكونوا على حذر من خمالفة هذا التكليف 



  اللَُّه ال إله إِالَّ ُهَو لََيْجَمعَنَّكُمْ إِلَى َيْومِ الْقَِياَمةِ  الَ رَْيَب ِفيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثاً
  يف اآلية مسائل

ود من قوله َوإِذَا ُحّييُتم بَِتِحيَّةٍ  فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو املسألة األوىل يف كيفية النظم وجهان األول أنا بينا أن املقص
ُردُّوَها أن ال يصري الرجل املسلم مقتوال مث إنه تعاىل أكد ذلك بالوعيد يف قوله إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلّ َشىْ ء َحِسيباً 

ة أن التوحيد والعدل متالزمان فقوله الَ إله إِالَّ ُهَو إشارة مث بالغ يف تأكيد ذلك الوعيد هبذه اآلية فبني يف هذه اآلي
ُهَو وَالَْملَاِئكَةُ   إىل التوحيد وقوله لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  إشارة إىل العدل وهو كقوله شَهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إله إِالَّ

وكقوله يف طه إِنَّنِى أََنا اللَُّه ال إله إِال أََناْ فَاْعُبدْنِى َوأَِقمِ الصَّلَواةَ  )  ١٨آل عمران ( َوأُْولُواْ الِْعلْمِ قَاِئَماً بِالِْقْسِط 
طه ( وهو إشارة إىل التوحيد مث قال إِنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  أَكَاُد أُْخِفيَها لُِتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما َتسَْعى )  ١٤طه ( ِلِذكْرِى 

إىل العدل فكذا يف هذه اآلية بني أنه جيب يف حكمه وحكمته أن جيمع األولني واآلخرين يف عرصة  وهو إشارة)  ١٥
القيامة فينتصف للمظلومني من الظاملني وال شك أنه هتديد شديد الثاين كأنه تعاىل يقول من سلم عليكم وحياكم 

رفها اهللا الذي ال إله إال هو إمنا تنكشف بواطن فاقبلوا سالمه وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهر فان البواطن إمنا يع
  اخللق للخق يف يوم القيامة
قوله الَ إله إِالَّ ُهَو إما خرب للمبتدا وإما اعتراض واخلرب لََيْجَمَعنَّكُْم والالم ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

  الم القسم والتقدير واهللا ليجمعنكم
  مل مل يقل ليجمعنكم يف يوم القيامة املسألة الثالثة لقائل أن يقول

  واجلواب من وجهني األول املراد ليجمعنكم يف املوت أو القبور إىل يوم القيامة الثاين التقدير

  ليضمنكم إىل ذلك اليوم وجيمع بينكم وبينه بأن جيمعكم فيه
ن قبورهم وجيوز أيضاً أن يقال املسألة الرابعة قال الزجاج جيوز أن يقال مسيت القيامة قيامة ألن الناس يقومون م

قال صاحب )  ٦املطففني ( مسيت هبذا االسم ألن الناس يقومون للحساب قال تعاىل َيْوَم َيقُوُم النَّاسُ ِلَربّ الْعَالَِمَني 
  القيام القيامة كالطالب والطالبة) الكشاف ( 

امة ستوجد ال حمالة وجعل الدليل على ذلك املسألة اخلامسة اعلم أن ظاهر اآلية يدل على أنه تعاىل أثبت أن القي
جمرد إخبار اهللا تعاىل عنه وهذا حق وذلك ألن املسائل األصولية على قسمني منها ما العلم بصحة النبوة يكون 

حمتاجا إىل العلم بصحته ومنها ما ال يكون كذلك واألول مثل علمنا بافتقار العامل إىل صانع عامل بكل املعلومات قادر 
املمكنات فانا ما مل نعلم ذلك ال ميكننا العلم بصدق األنبياء فكل مسألة هذا شأهنا فانه ميتنع اثباهتا بالقرآن  على كل

  واخبار األنبياء عليهم الصالة والسالم واال وقع الدور
كن اثباته وأما القسم الثاين وهو مجلة املسائل اليت ال يتوقف العلم بصحة النبوة على العلم بصحتها فكل ذلك مما مي

بكالم اهللا واخباره ومعلوم أن قيام القيامة كذلك فال جرم أمكن إثباته بالقرآن وبكالم اهللا فثبت أن االستدالل على 
  قيام القيامة باخبار اهللا عنه استدالل صحيح

نه بيان أنه جيب كونه تعاىل املسألة السادسة قوله َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحدِيثاً استفهام على سبيل االنكار واملقصود م
صادقا وأن الكذب واخللف يف قوله حمال وأما املعتزلة فقد بنوا ذلك على أصلهم وهو أنه تعاىل عامل بكون الكذب 

قبيحاً وعامل بكونه غنياً عنه وكل من كان كذلك استحال أن يكذب إمنا قلنا انه عامل بقبح الكذب وعامل بكونه غنياً 
لكونه كذبا واهللا تعاىل غري حمتاج إىل شيء أصال وثبت أنه عامل جبميع املعلومات فوجب القطع  عنه ألن الكذب قبيح

بكونه عاملا هبذين األمرين وأما أن كل من كان كذلك استحال أن يكذب فهو ظاهر ألن الكذب جهة صرف ال 



أصحابنا فدليلهم أنه لو  جهة دعاء فاذا خال عن معارض احلاجة بقي ضارا حمضا فيمتنع صدور الكذب عنه وأما
كان كاذبا لكان كذبه قدميا ولو كان كذبه قدميا المتنع زوال كذبه المتناع العدم على القدمي ولو امتنع زوال كذبه 

قدميا المتنع كونه صادقا ألن وجود أحد الضدين مينع وجود الضد اآلخر فلو كان كاذبا المتنع أن يصدق لكنه 
رة أن كل من علم شيئا فانه ال ميتنع عليه أن حيكم عليه حبكم مطابق للمحكوم عليه غري ممتنع النا نعلم بالضرو

والعلم هبذه الصحة ضروري فاذا كان إمكان الصدق قائما كان امتناع الكذب حاصال ال حمالة فثبت أنه ال بد من 
  القطع بكونه تعاىل صادقا

اهللا تعاىل حمدث قالوا ألنه تعاىل وصفه بكونه حديثا يف هذه  املسألة السابعة استدلت املعتزلة هبذه اآلية على أن كالم
واحلديث هو احلادث أو احملدث وجوابنا عنه انكما إمنا )  ٢٣الزمر ( اآلية ويف قوله تعاىل اللَُّه نَزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث 

ي قدمه شيء آخر غري حتكمون حبدوث الكالم الذي هو احلرف والصوت وحنن ال ننازع يف حدوثه إمنا الذي ندع
هذه احلروف واألصوات واآلية ال تدل على حدوث ذلك الشيء ألبتة باالتفاق منا ومنكم فأما منا فظاهر وأما 

منكم فانكم تنكرون وجود كالم سوى هذه احلروف واألصوات فكيف ميكنكم أن تقولوا بداللة هذه اآلية على 
  حدوثه واهللا أعلم

فَلَن َتجَِد لَُه  ِقَني ِفئََتْينِ َواللَُّه أَْركَسَُهْم بَِما كََسُبوا أَتُرِيُدونَ أَن َتْهدُواْ َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَمن ُيضِْللِ اللَُّهفََما لَكُْم ِفى الُْمَناِف
  َسبِيالً

  اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال املنافقني ذكره اهللا تعاىل وههنا مسائل
صلى اهللا عليه ( اآلية وجوها األول أهنا نزلت يف قوم قدموا على النيب  املسألة األوىل ذكروا يف سبب نزول هذه

وآله مسلمني فأقاموا باملدينة ما شاء اهللا مث قالوا يا رسول اهللا نريد أن خنرج إىل الصحراء فائذن لنا فيه فأذن ) وسلم 
منون فيهم فقال بعضهم لو كانوا هلم فلما خرجوا مل يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة حىت حلقوا باملشركني فتكلم املؤ

مسلمني مثلنا لبقوا معنا وصربوا كما صربنا وقال قوم هم مسلمون وليس لنا أن ننسبهم إىل الكفر إىل أن يظهر 
أمرهم فبني اهللا تعاىل نفاقهم يف هذه اآلية الثاين نزلت اآلية يف قوم أظهروا اإلسالم مبكة وكانوا يعينون املشركني 

ختلف املسلمون فيهم وتشاجروا فنزلت اآلية وهو قول ابن عباس وقتادة الثالث نزلت اآلية يف على املسلمني فا
وقالوا لو نعلم قتاال التبعناكم فاختلف أصحاب ) صلى اهللا عليه وسلم ( الذين ختلفوا يوم أحد عن رسول اهللا 

ا مل يكفروا فنزلت هذه اآلية وهو فيهم فمنهم فرقة يقولون كفروا وآخرون قالو) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
قول زيد بن ثابت ومنهم من طعن يف هذا الوجه وقال يف نسق اآلية ما يقدح فيه وإهنم من أهل مكة وهو قوله تعاىل 

وا وأخذوا أموال الرابع نزلت اآلية يف قوم ضل)  ٨٩النساء ( فَالَ تَتَِّخذُواْ ِمْنُهمْ أَْولَِياء َحتَّى ُيَهاجُِرواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه 
املسلمني وانطلقوا هبا إىل اليمامة فاختلف املسلمون فيهم فنزلت اآلية وهو قول عكرمة اخلامس هم العرنيون الذين 

  السادس قال ابن زيد نزلت يف أهل االفك) صلى اهللا عليه وسلم ( أغاروا وقتلوا يسارا موىل الرسول 
نصب على احلال كقولك مالك قائما أي مالك يف حال ) فئتني ( أن املسألة الثانية يف معىن اآلية وجهان األول 

القيام وهذا قول سيبويه الثاين أنه نصب على خرب كان والتقدير مالكم صرمت يف املنافقني فئتني وهو استفهام على 
فيه بل جيب  سبيل االنكار اي مل ختتلفون يف كفرهم مع أن دالئل كفرهم ونفاقهم ظاهرة جلية فليس لكم أن ختتلفوا

  أن تقطعوا بكفرهم
املسألة الثالثة قال احلسن إمنا مساهم منافقني وان أظهروا الكفر ألهنم وصفوا بالصفة اليت كانوا عليها من قبل واملراد 

بقوله ِفئََتْينِ ما بينا ان فرقة منهم كانت متيل اليهم وتذب عنهم وتواليهم وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم فنهوا عن 



  وأمروا بأن يكونوا على هنج واحد يف التباين والتربي والتكفري واهللا أعلمذلك 
  مث قال تعاىل خمربا عن كفرهم َواللَُّه أَْركَسَُهْم بَِما كََسبُواْ وفيه مسائل

املسألة األوىل الركس رد الشيء من آخره إىل أوله فالركس والنكس واملركوس واملنكوس واحد ومنه يقال للروث 
  نه رد إىل حالة خسيسة وهي حالة النجاسة ويسمى رجيعا هلذا املعىنالركس أل

  أيضا وفيه لغتان ركسهم وأركسهم فارتكسوا أي ارتدوا وقال أمية
  فأركسوا يف محيم النار إهنم كانوا عصاة وقالوا االفك والزورا

والقتل مبا كسبوا أي مبا أظهروا من املسألة الثانية معىن اآلية أنه ردهم إىل أحكام الكفار من الذل والصغار والسيب 
االرتداد بعدما كانوا على النفاق وذلك أن املنافق ما دام يكون متمسكا يف الظاهر بالشهادتني مل يكن لنا سبيل إىل 

  قتله فاذا أظهر الكفر فحينئذ جيري اهللا تعاىل عليه أحكام الكفار
  ُه أَْركََسُهْم وقد ذكرنا أن أركس وركس لغتاناملسألة الثالثة قرأ ايب كعب وعبداهللا بن مسعود َواللَّ

املراد من قوله أََضلَّ مث قال تعاىل أَُترِيُدونَ أَن تَْهُدواْ َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَن َتجَِد لَُه َسبِيالً قالت املعتزلة 
قال قبل هذه اآلية َواللَُّه أَْركَسَُهْم بَِما كََسُبواْ فبني اللَُّه ليس أنه هو خلق الضالل فيه للوجوه املشهورة وألنه تعاىل 

تعاىل انه إمنا ردهم وطردهم بسبب كسبهم وفعلهم وذلك ينفي القول بان إضالهلم حصل خبلق اهللا وعند هذا محلوا 
ل فالن يكفر فالنا قوله َمْن أََضلَّ اللَُّه على وجوه األول املراد منه ان اهللا تعاىل حكم بضالهلم وكفرهم كما يقا

ويضله مبعىن أنه حكم به وأخرب عنه الثاين أن املعىن أتريدون أن هتدوا إىل اجلنة من أضله اهللا عن طريق اجلنة وذلك 
  ألنه تعاىل يضل الكفار يوم القيامة عن االهتداء إىل طريق اجلنة الثالث أن يكون هذا االضالل مفسرا مبنع االلطاف

مواضع كثرية من هذا الكتاب ضعف هذه الوجوه مث نقول هب أهنا صحيحة ولكنه تعاىل ملا واعلم أنا قد ذكرنا يف 
أخرب عن كفرهم وضالهلم واهنم ال يدخلون اجلنة فقد توجه االشكال ألن انقالب علم اهللا تعاىل جهال حمال 

لدين قوله َوَمن ُيضِْللِ اللَُّه فَلَن واملفضي اىل احملال حمال ومما يدل على أن املراد من اآلية أن اهللا تعاىل أضلهم عن ا
  َتجَِد لَُه سَبِيالً فاملؤمنون يف الدنيا امنا كانوا يريدون من املنافقني االميان وحيتالون يف إدخاهلم فيه

امتنع أن جيد مث قال تعاىل َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَن َتجَِد لَُه َسبِيالً فوجب أن يكون معناه أنه تعاىل ملا أضلهم عن االميان 
  املخلوق سبيال اىل ادخاله يف االميان وهذا ظاهر

ى َسبِيلِ اللَِّه فَإِنْ َتَولَّْواْ َودُّواْ لَْو َتكْفُُرونَ كََما كَفَُرواْ فََتكُوُنونَ َسَوآًء فَالَ تَتَِّخذُواْ ِمنُْهْم أَْوِلَيآَء َحتَّى ُيَهاجُِرواْ ِف
  َجدتُُّموُهْم َوالَ تَتَِّخذُواْ ِمْنُهْم َوِلّياً َوالَ َنصِرياًفَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم حَْيثُ َو

  وفيه مسألتان
وكان ذلك استفهاما )  ٨٨النساء ( املسألة األوىل انه تعاىل ملا قال قبل هذه اآلية أَتُرِيُدونَ أَن َتْهدُواْ َمْن أََضلَّ اللَُّه 

لغوا يف الكفر اىل أهنم يتمنون أن تصريوا أيها املسلمون كفارا على سبيل االنكار قرر ذلك االستبعاد بأن قال اهنم ب
  فلما بلغوا يف تعصبهم يف الكفر اىل هذا احلد فكيف تطمعون يف امياهنم

املسألة الثانية قوله فََتكُوُنونَ سََواء رفع بالنسق على َتكْفُُروِن واملعىن ودوا لو تكونون والفاء عاطفة وال جيوز أن 
التمين ولو أراد ذلك على تأويل إذا كفروا استووا لكان نصبا ومثله قوله َودُّواْ لَْو ُتْدِهُن جيعل ذلك جواب 

ولو قيل فيدهنوا على اجلواب لكان ذلك جائزا يف االعراب ومثله َوأَْسِلَحَتُهْم َودَّ الَِّذيَن )  ٩القلم ( فَُيْدِهُنونَ 
ومعىن قوله فََتكُوُنونَ َسَواء أي يف )  ١٠٢النساء ( َوأَْمِتعَِتكُْم فََيِميلُونَ َعلَْيكُْم كَفَُرواْ لَْو َتْغفُلُونَ َعْن أَْسِلَحِتكُْم 



الكفر واملراد فتكونون أنتم وهم سواء اال أنه اكتفى بذكر املخاطبني عن ذكر غريهم لوضوح املعىن بسبب تقدم 
الكفر فبعد ذلك شرح للمؤمنني كيفية  ذكرهم واعلم أنه تعاىل ملا شرح للمؤمنني كفرهم وشدة غلوهم يف ذلك

  املخالطة معهم فقال فَالَ تَتَِّخذُواْ ِمْنُهمْ أَْولَِياء َحتَّى ُيهَاجُِرواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه وفيه مسائل
املسألة األوىل دلت اآلية على أنه ال جيوز مواالة املشركني واملنافقني واملشتهرين بالزندقة واالحلاد وهذا متأكد 

شياء م قوله تعاىل الَْحِكيُم ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ َعُدّوى َوَعُدوَّكُمْ أَْولَِياء والسبب فيه أن أعز االبعمو
وأعظمها عند مجيع اخللق هو الدين ألن ذلك هو االمر الذي به يتقرب اىل اهللا تعاىل ويتوسل به اىل طلب السعادة 

لك كانت العداوة احلاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة وإذا كان كذلك امتنع طلب احملبة يف اآلخرة وإذا كان كذ
  والوالية يف املوضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصال فيه واهللا أعلم

حىت يسلموا ويهاجروا ألن  املسألة الثانية قوله فَالَ تَتَِّخذُواْ ِمْنُهمْ أَْولَِياء َحتَّى ُيَهاجُِرواْ قال أبو بكر الرازي التقدير
اهلجرة يف سبيل اهللا ال تكون إال بعد اإلسالم فقد دلت اآلية على إجياب اهلجرة بعد اإلسالم واهنم وإن أسلموا مل 

  يكن بيننا وبينهم مواالة إال بعد اهلجرة ونظريه قوله َمالَكُْم ّمن َوالَيتِهِم ّمن َشىْ ء َحتَّى ُيَهاجُِرواْ
أنا بريء من ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( كليف إمنا كان الزما حال ما كانت اهلجرة مفروضة قال واعلم أن هذا الت

فكانت اهلجرة واجبة إىل أن فتحت مكة ) كل مسلم أقام بني أظهر املشركني وأنا بريء من كل مسلم مع مشرك 
ال هجرة ( يوم فتح مكة ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث نسخ فرض اهلجرة عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول 

وروي عن احلسن أن حكم اآلية ثابت يف كل من أقام يف دار احلرب فرأى فرض ) بعد الفتح ولكن جهاد ونية 
  اهلجرة إىل دار اإلسالم قائما

ل املسألة الثالثة اعلم أن اهلجرة تارة حتصل باالنتقال من دار الكفر إىل دار االميان وأخرى حتصل باالنتقال عن أعما
وقال احملققون اهلجرة ) املهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( الكفار إىل أعمال املسلمني قال 

يف سبيل اهللا عبارة عن اهلجرة عن ترك مأموراته وفعل منهياته وملا كان كل هذه األمور معتربا ال جرم ذكر اهللا تعاىل 
َهاجِرُواْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه فانه تعاىل مل يقل حىت يهاجروا عن الكفر بل قال َحتَّى لفظا عاما يتناول الكل فقال حَتَّى ُي

ُيَهاجُِرواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفر مث مل يقتصر تعاىل على ذكر اهلجرة 
الكفر إىل دار اإلسالم ومن شعار الكفر إىل شعار  بل قيده بكونه يف سبيل اهللا فانه رمبا كانت اهلجرة من دار

  اإلسالم لغرض من أغراض الدنيا إمنا املعترب وقوع تلك اهلجرة ألجل أمر اهللا تعاىل

اً واملعىن فان أعرضوا َنصِريمث قال تعاىل فَإِنْ َتَولَّْواْ فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم َوالَ تَتَِّخذُواْ ِمنُْهْم َوِلّياً َوالَ 
عن اهلجرة ولزموا مواضعهم خارجا عن املدينة فخذوهم إذا قدرمت عليهم واقتلوهم أينما وجدمتوهم يف احلل واحلرم 

  وال تتخذوا منهم يف هذه احلالة ولياً يتوىل شيئا من مهماتكم وال نصريا ينصركم على أعدائكم
  ستثىن منه موضعنيواعلم أنه تعاىل ملا أمر بقتل هؤالء الكفار ا

َنكُْم أَْو ُيقَاِتلُواْ قَْوَمُهْم َولَْو إِالَّ الَِّذيَن َيِصلُونَ إِلَى قَْومٍ َبيَْنكُْم وََبْينَُهْم مِّيثَاٌق أَْو َجآُءوكُْم َحِصَرتْ ُصدُوُرُهمْ أَن ُيقَاِتلُو
وكُْم فَلَْم ُيقَاِتلُوكُْم وَأَلْقَْواْ إِلَْيكُُم السَّلََم فََما جََعلَ اللَُّه لَكُْم َعلَيْهِْم َشآَء اللَُّه لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاَتلُوكُْم فَإِِن اْعتََزلُ

  َسبِيالً
  وفيه مسائل



املسألة األوىل يف قوله َيِصلُونَ قوالن األول ينتهون اليهم ويتصلون هبم واملعىن أن كل من دخل يف عهد من كان 
ن يف عهدكم قال القفال رمحه اهللا وقد يدخل يف اآلية أن يقصد قوم حضرة داخال يف عهدكم فهم أيضا داخلو

فيتعذر عليهم ذلك املطلوب فيلجأوا إىل قوم بينهم وبني املسلمني عهد إىل أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
  جيدوا السبيل اليه

ثرهم كانوا متصلني بالرسول من جهة القول الثاين أن قوله َيِصلُونَ معناه ينتسبون وهذا ضعيف ألن أهل مكة أك
  كان قد أباح دم الكفار منهم) صلى اهللا عليه وسلم ( النسب مع أنه 

املسألة الثانية اختلفوا يف أن القوم الذين كان بينهم وبني املسلمني عهد من هم قال بعضهم هم األسلميون فانه كان 
عليه الصالة والسالم وادع وقت خروجه إىل مكة هالل  عهد فانه) صلى اهللا عليه وسلم ( بينهم وبني رسول اهللا 

بن عومير األسلمي على أن ال يعصيه وال يعني عليه وعلى أن كل من وصل إىل هالل وجلأ إليه فله من اجلوار مثل ما 
  هلالل وقال ابن عباس هم بنو بكر بن زيد مناة وقال مقاتل هم خزاعة وخزمية بن عبد مناة

شارة عظيمة ألهل االميان ألنه تعاىل ملا رفع السيف عمن التجأ إىل من التجأ إىل املسلمني واعلم أن ذلك يتضمن ب
  فبأن يرفع العذاب يف اآلخرة عمن التجأ إىل حمبة اهللا وحمبة رسوله كان أوىل واهللا أعلم

ُيقَاِتلُواْ قَْوَمُهْم َولَْو َشاء اللَُّه لََسلَّطَُهمْ  املوضع الثاين يف االستثناء قوله تعاىل أَوْ َحصَِرْت ُصُدورُُهْم أَن يُقَاِتلُوَنكُْم أَْو
   لَكُْم َعلَْيهِْم ويف اآلية مسائلَعلَْيكُْم فَلَقَاَتلُوكُْم فَإِِن اْعَتَزلُوكُْم فَلَْم ُيقَاِتلُوكُْم وَأَلْقَْواْ إِلَْيكُُم السَّلََم فََما جََعلَ اللَُّه

ل أن يكون عطفا على صلة يََتذَكَُّرونَ الَِّذيَن والتقدير إال الذين يصلون باملعاهدين املسألة األوىل قوله تعاىل أَْو حيتم
والتقدير إال الذين يصلون اىل ) قوم ( أو الذين حصرت صدورهم فال يقاتلونكم وحيتمل أن يكون عطفا على صفة 

وىل لوجهني أحدمها قوله تعاىل قوم بينكم وبينهم عهد أو يصلون إىل قوم حصرت صدورهم فال يقاتلونكم واالول أ
وهذا يدل على ان السبب املوجب لترك التعرض هلم هو )  ٨٩النساء ( فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم حَْيثُ َوَجدتُُّموُهْم 

تركهم للقتال وهذا امنا يتمشى على االحتمال االول وأما على االحتمال الثاين فالسبب املوجب لترك التعرض هلم 
ن ترك القتال الثاين أن جعل ترك القتال موجبا لترك التعرض أوىل من جعل االتصال مبن ترك القتال هو االتصال مب

سببا قريبا لترك التعرض الن على التقدير االول يكون ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض وعلى السبب الثاين 
  يصري سببا بعيدا

ه ضاقت صدورهم عن املقاتلة فال يريدون قتالكم النكم مسلمون وال املسألة الثانية قوله َحصَِرْت ُصُدورُُهْم معنا
يريدون قتاهلم الهنم أقارهبم واختلفوا يف موضع قوله َحِصَرتْ ُصدُوُرُهْم وذكروا وجوها األول أنه يف موضع احلال 

ل أتاين فالن تقرب املاضي من احلال أال تراهم يقولون قد قامت الصالة ويقا) قد ( وذلك الن ) قد ( باضمار 
ذهب عقله أي أتاين فالن قد ذهب عقله وتقدير اآلية أو جاؤكم حال ما قد حصرت صدورهم الثاين أنه خرب بعد 
خرب كأنه قال أو جاؤكم مث أخرب بعده فقال َحصَِرْت ُصُدورُُهْم وعلى هذا التقدير يكون قوله َحِصَرتْ ُصدُورُُهْم 

جاؤكم قوما حصرت صدورهم أو جاؤكم رجاال حصرت صدورهم  بدال من جاؤكم الثالث أن يكون التقدير
فعلى هذا التقدير قوله َجاءوكُْم َحِصَرتْ ُصدُوُرُهْم نصب ألنه صفة ملوصوف منصوب على احلال اال انه حذف 

ضاقت قلوهبم عن  املوصوف املنتصب على احلال وأقيمت صفته مقامه وقوله ءاٍن ُيقَاِتلُوكُْم أَوْ ُيقَاِتلُواْ قَْومَُهْم معناه
  قتالكم وعن قتال قومهم فهم ال عليكم وال لكم

املسألة الثالثة اختلفوا يف أن الذين استثناهم اهللا تعاىل أهم من الكفار أو من املؤمنني فقال اجلمهور هم من الكفار 
م وعلى هذا التقدير فالقول واملعىن أنه تعاىل أوجب قتل الكافر اال إذا كان معاهدا أو تاركا للقتال فانه ال جيوز قتله



بالنسخ الزم ألن الكافر وان ترك القتال فانه جيوز قتله وقال أبو مسلم االصفهاين انه تعاىل ملا أوجب اهلجرة على 
كل من أسلم استثىن من له عذر فقال إِالَّ الَِّذيَن َيِصلُونَ وهم قوم من املؤمنني قصدوا الرسول للهجرة والنصرة اال 

طريقهم من الكفار ما مل جيدوا طريقا اليه خوفا من أولئك الكفار فصاروا اىل قوم بني املسلمني وبينهم  أهنم كان يف
عهد وأقاموا عندهم اىل أن ميكنهم اخلالص واستثىن بعد ذلك من صار إىل الرسول وال يقاتل الرسول وال أصحابه 

ه أو النه أبقى أوالده وأزواجه بينهم فيخاف لو قاتلهم أن ألنه خياف اهللا تعاىل فيه وال يقاتل الكفار أيضا ألهنم أقارب
  يقتلوا أوالده وأصحابه فهذان الفريقان من املسلمني ال حيل قتاهلم وان كان مل يوجد منهم اهلجرة وال مقاتلة الكفار

وذ من السالطة وهي احلدة واملقصود املسألة الرابعة قوله تعاىل َولَْو َشاء اللَُّه لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم التسليط يف اللغة مأخ
منه أن اهللا تعاىل من على املسلمني بكف بأس املعاهدين واملعىن أن ضيق صدورهم عن قتالكم إمنا هو ألن اهللا قذف 
الرعب يف قلوهبم ولو أنه تعاىل قوى قلوهبم على قتال املسلمني لتسلطوا عليهم قال أصحابنا وهذا يدل على أنه ال 

  تعاىل تسليط الكافر على املؤمن وتقويته عليهيقبح من اهللا 

وأما املعتزلة فقد أجابوا عنه من وجهني األول قال اجلبائي قد بينا أن القوم الذين استثناهم اهللا تعاىل قوم مؤمنون ال 
كافرون وعلى هذا فمعىن اآلية ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم بتقوية قلوهبم ليدفعوا عن أنفسهم أن أقدمتم على 

مقاتلتهم على سبيل الظلم والثاين قال الكليب انه تعاىل أخرب أنه لو شاء لفعل وهذا ال يفيد إال أنه تعاىل قادر على 
  الظلم وهذا مذهبنا إال أنا نقول إنه تعاىل ال يفعل الظلم وليس يف اآلية داللة على أنه شاء ذلك وأراده

على التكرير أو البدل على تأويل ولو شاء اهللا لسلطهم ) للو ( واب املسألة اخلامسة الالم يف قوله فَلَقَاَتلُوكُْم ج
  وقرىء فَلَقَاَتلُوكُْم بالتخفيف والتشديد) الكشاف ( عليكم ولو شاء اهللا لقاتلوكم قال صاحب 

الالم مع  مث قال فَإِِن اْعَتَزلُوكُمْ أي فان مل يتعرضوا لكم وألقوا اليكم السلم أي االنقياد واالستسالم وقرىء بسكون
فتح السني فََما َجَعلَ اللَُّه لَكُْم َعلَْيهِْم سَبِيالً فما أذن لكم يف أخذهم وقتلهم واختلف املفسرون فقال بعضهم اآلية 

وقال قوم اهنا غري منسوخة أما الذين محلوا االستثناء )  ٥التوبة ( منسوخة بآية السيف وهي قوله اقُْتلُواْ الُْمْشرِِكَني 
ني فذلك ظاهر على قوهلم وأما الذين محلوا االستثناء على الكافرين فقال األصم إذا محلنا اآلية على على املسلم

  املعاهد فكيف ميكن أن يقال اهنا منسوخة
ِفيَِها فَإِن لَّْم َيعَْتزِلُوكُْم َوُيلْقُوا  سََتجُِدونَ ءَاَخرِيَن يُرِيُدونَ أَن َيأَْمُنوكُْم َوَيأَْمُنواْ قَْوَمُهْم كُلَّ َما ُردُّوا إِلَى الِْفْتنِةِ  أُْرِكُسواْ
  ْم َعلَْيهِْم ُسلْطَاناً مُّبِيناًإِلَْيكُُم السَّلََم َوَيكُفُّوا أَْيِدَيُهْم فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ِثِقفُْتُموُهْم َوأُْولَاِئكُْم َجَعلَْنا لَكُ

وا املدينة أسلموا وعاهدوا وغرضهم أن يأمنوا املسلمني فاذا قال املفسرون هم قوم من أسد وغطفان كانوا إذا أت
ا رجعوا إىل قومهم كفروا ونكثوا عهودهم كُلََّما ُردُّواْ إِلَى الِْفْتنِةِ  كلما دعاهم قومهم إىل قتال املسلمني أُرِْكُسواْ ِفيَِه

املسلمني ألن من وقع يف شيء  أي ردوا مغلوبني منكوسني فيها وهذا استعارة لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة
  منكوسا يتعذر خروجه منه

   حَْيثُمث قال تعاىل فَإِن لَّْم َيعَْتزِلُوكُْم َوُيلْقُواْ إِلَْيكُُم السَّلََم َوَيكُفُّواْ أَْيدَِيُهْم فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم
ذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم قال واملعىن فان مل يعتزلوا قتالكم ومل يطلبوا الصلح منكم ومل يكفوا أيديهم فخ

األكثرون وهذا يدل على أهنم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا أيديهم عن إيذائنا مل جيز لنا قتاهلم وال 
رُِجوكُْم ّمن ِديَارِكُْم أَن قتلهم ونظريه قوله تعاىل رَّحِيٌم الَّ َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَمْ ُيقَاِتلُوكُْم ِفى الّدينِ وَلَْم ُيْخ

  فخص)  ١٩٠البقرة ( وقوله َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم )  ٨املمتحنة ( َتَبرُّوُهْم 



على الشرط عدم ) إن ( األمر بالقتال ملن يقاتلنا دون من مل يقاتلنا واعلم أن هذا الكالم مبين على أن املعلق بكلمة 
  ) ٣١النساء ( عدم الشرط وقد شرحنا احلال فيه يف قوله تعاىل إِن َتْجتَنُِبواْ كَبَاِئَر َما تُنَهْونَ َعْنُه  عند

  مث قال َوأُْولَِئكُْم َجَعلَْنا لَكُْم َعلَْيهِْم ُسلْطَاناً
هتم ويف السلطان املبني وجهان األول أنه ظهر على جواز قتل هؤالء حجة واضحة ظاهرة وهي ظهور عداو

وانكشاف حاهلم يف الكفر والغدر وإضرارهم بأهل اإلسالم الثاين أن السلطان املبني هو إذن اهللا تعاىل للمسلمني يف 
  قتل هؤالء الكفار

ِدَيةٌ  مَُّسلََّمةٌ  إِلَى أَْهِلِه إِالَّ أَن ٍ َوَوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَن َيقُْتلَ ُمْؤِمناً إِالَّ َخطَئاً َوَمن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَئاً فََتْحرِيُر َرقََبةٍ  مُّْؤِمَنة 
 َبْيَنكُْم وََبْينَُهْم مِّيثَاٌق فَِدَيةٌ  َيصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ ِمن قَْومٍ َعُدوٍّ لَّكُْم َوُهَو ْمْؤِمٌن فََتْحرِيُر َرقََبةٍ  مُّْؤِمَنةٍ  َوإِن كَانَ ِمن قَْومٍ

  ِليماً َحِكيماًيُر َرقََبةٍ  مُّْؤِمَنةً  فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم َشهَْرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ َتْوَبةً  مَِّن اللَِّه َوكَانَ اللَُّه َعمَُّسلََّمةٌ  إِلَى أَْهِلِه وََتحْرِ
اعلم أنه تعاىل ملا رغب يف مقاتلة الكفار وحرض عليها ذكر بعد ذلك بعض ما يتعلق هبذه احملاربة فمنها أنه تعاىل ملا 

يف قتل الكفار فال شك أنه قد يتفق أن يرى الرجل رجال يظنه كافرا حربيا فيقتله مث يتبني انه كان مسلما فذكر أذن 
  اهللا تعاىل حكم هذه الواقعة يف هذه اآلية وههنا مسائل

( املسألة األوىل ذكروا يف سبب النزول وجوها األول روى عروة بن الزبري أن حذيفة بن اليمان كان مع الرسول 
يوم أحد فأخطأ املسلمون وظنوا أن أباه اليمان واحد من الكفار فأخذوه وضربوه بأسيافهم ) صلى اهللا عليه وسلم 

وحذيفة يقول انه أيب فلم يفهموا قوله إال بعد أن قتلوه فقال حذيفة يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني فلما مسع 
  ة عنده فنزلت هذه اآليةذلك ازداد وقع حذيف) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

الرواية الثانية أن اآلية نزلت يف أيب الدرداء وذلك ألنه كان يف سرية فعدل إىل شعب حلاجة له فوجد رجال يف غنم 
( له فحمل عليه بالسيف فقال الرجل ال إله إال اهللا فقتله وساق غنمه مث وجد يف نفسه شيئا فذكر الواقعة للرسول 

  وندم أبو الدرداء فنزلت اآلية) هال شققت عن قلبه ( قال عليه الصالة والسالم ف) صلى اهللا عليه وسلم 

الرواية الثالثة روي أن عياش بن أيب ربيعة وكان أخا أليب جهل من أمه أسلم وهاجر خوفا من قومه إىل املدينة 
حتت سقف حىت  فأقسمت أمه ال تأكل وال تشرب وال جتلس) صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك قبل هجرة الرسول 

يرجع فخرج أبو جهل ومعه احلرث بن زيد بن أيب أنيسة فأتياه وطوال يف األحاديث فقال أبو جهل أليس أن حممداً 
يأمرك برب األم فانصرف وأحسن إىل أمك وأنت على دينك فرجع فلما دنوا من مكة قيدوا يديه ورجليه وجلده أبو 

للحرث هذا أخي فمن أنت يا حرث هللا علي إن وجدتك خايل أن جهل مائة جلدة وجلده احلرث مائة أخرى فقال 
أقتلك وروي أن احلرث قال لعياش حني رجع ان كان دينك األول هدى فقد تركته وان كان ضالال فقد دخلت 
اآلن فيه فشق ذلك على عياش وحلف أن يقتله فلما دخل على أمه حلفت أمه ال يزول عنه القيد حىت يرجع إىل 

فعل مث هاجر بعد ذلك وأسلم احلرث أيضا وهاجر فلقيه عياش خالياً ومل يشعر باسالمه فقتله فلما أخرب دينه األول ف
وقال قتلته ومل أشعر باسالمه فنزلت هذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( بأنه كان مسلما ندم على فعله وأتى رسول اهللا 

  اآلية
ه وجهان األول أي وما كان فيما أتاه من ربه وعهد إليه الثاين ما كان املسألة الثانية قوله تعاىل الَْجحِيمِ َوَما كَانَ في

  له يف شيء من األزمنة ذلك والغرض منه بيان أن حرمة القتل كانت ثابتة من أول زمان التكليف
هذا املسألة الثالثة قوله إِال فيه قوالن األول أنه استثناء متصل والذاهبون إىل هذا القول ذكروا وجوها األول ان 

إال  االستثناء ورد على طريق املعىن ألن قوله َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَن َيقُْتلَ ُمْؤِمناً إِالَّ معناه أنه يؤاخذ االنسان على القتل



إذا كان القتل قتل خطأ فانه ال يؤاخذ به الثاين أن االستثناء صحيح أيضا على ظاهر اللفظ واملعىن أنه ليس ملؤمن أن 
بتة إال عند اخلطأ وهو ما إذا رأى عليه شعار الكفار أو وجده يف عسكرهم فظنه مشركا فههنا جيوز يقتل مؤمنا أل

قتله وال شك أن هذا خطأ فانه ظن أنه كافر مع أنه ما كان كافرا الثالث أن يف الكالم تقدميا وتأخريا والتقدير وما 
تأويله ما كان )  ٣٥مرمي ( َما كَانَ للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن وَلٍَد  كان مؤمن ليقتل مؤمناً إال خطأ ومثله قوله تعاىل َيْمُتُرونَ

اهللا ليتخذ من ولد ألنه تعاىل ال حيرم عليه شيء إمنا ينفي عنه ما ال يليق به وأيضا قال تعاىل مَّا كَانَ لَكُْم أَن ُتنبِتُواْ 
عليهم أن ينبتوا الشجر إمنا نفى عنهم أن ميكنهم إنباهتا معناه ما كنتم لتنبتوا ألنه تعاىل مل حيرم )  ٦٠النمل ( َشَجَرَها 

فانه تعاىل هو القادر على إنبات الشجر الرابع أن وجه االشكال يف محل هذا االستثناء على االستثناء املتصل وهو أن 
هذا  يقال االستثناء من النفي إثبات وهذا يقتضي االطالق يف قتل املؤمن يف بعض األحوال وذلك حمال إال أن

االشكال إمنا يلزم إذا سلمنا أن االستثناء من النفي إثبات وذلك خمتلف فيه بني األصوليني والصحيح أنه ال يقتضيه 
ألن االستثناء يقتضي صرف احلكم عن املستثىن ال صرف احملكوم به عنه واذا كان تأثري االستثناء يف صرف احلكم 

وال باالثبات وحينئذ يندفع االشكال ومما يدل على أن االستثناء من فقط بقي املستثىن غري حمكوم عليه ال بالنفي 
ويقال ال ملك اال بالرجال ) ال صالة اال بطهور وال نكاح اال بويل ( النفي ليس باثبات قوله عليه الصالة والسالم 

في إثباتا واهللا أعلم وال رجال اال باملال واالستثناء يف مجلة هذه الصور ال يفيد أن يكون احلكم املستثىن من الن
  اخلامس قال أبو هاشم وهو أحد رؤساء املعتزلة تقدير اآلية وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا فيبقى مؤمنا اال أن يقتله

خطأ فيبقى حينئذ مؤمنا قال واملراد أن قتل املؤمن للمؤمن خيرجه عن كونه مؤمنا اال أن يكون خطأ فانه ال خيرجه 
  هذا الكالم بناء على أن الفاسق ليس مبؤمن وهو أصل باطل واهللا أعلم عن كونه مؤمنا واعلم أن

اِطلِ القول الثاين أن هذا االستثناء منقطع مبعىن لكن ونظريه يف القرآن كثري قال تعاىل الَ َتأْكُلُواْ أَمْوالَكُْم َبْيَنكُْم بِالَْب
وقال الَ )  ٥٣النجم ( جَْتنُِبونَ كَبَاِئَر اإلثْمِ َوالْفَواِحَش إِالَّ اللََّمَم وقال الَِّذيَن َي)  ٢٩النساء ( إِالَّ أَن َتكُونَ ِتجَاَرةً  

  َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً َوالَ تَأِْثيماً إِالَّ ِقيالً َسلَاماً َسلَاماً واهللا أعلم
ه لعلة من العلل إال لكونه املسألة الرابعة يف انتصاب قوله خطأ وجوه األول أنه مفعوله له والتقدير ما ينبغي أن يقتل

  خطأ الثاين أنه حال والتقدير ال يقتله ألبتة إال حال كونه خطأ الثالث أنه صفة للمصدر والتقدير إال قتال خطأ
  َيصَّدَّقُواْ نقوله تعاىل َوَمن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَئاً فََتْحرِيُر َرقََبةٍ  مُّْؤِمَنةٍ  َوِدَيةٌ  مَُّسلََّمةٌ  إِلَى أَْهِلِه إِالَّ أَ

  ويف اآلية مسائل
  املسألة األوىل قال الشافعي رمحه اهللا القتل على ثالثة أقسام عمد وخطأ وشبه عمد

أما العمد فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاءه إىل املوت سواء كان ذلك جارحا أو مل يكن وهذا قول 
  الشافعي

رك أو الطائر فأصاب مسلما والثاين أن يظنه مشركا بأن كان عليه وأما اخلطأ فضربان أحدمها أن يقصد رمي املش
  شعار الكفار واألول خطأ يف الفعل والثاين خطأ يف القصد

أما شبه العمد فهو أن يضربه بعصا خفيفة ال تقتل غالبا فيموت منه قال الشافعي رمحه اهللا هذا خطأ يف القتل وإن 
  كان عمدا يف الضرب

أبو حنيفة القتل باملثقل ليس بعمد حمض بل هو خطأ وشبه عمد فيكون داخال حتت هذه اآلية املسألة الثانية قال 
فتجب فيه الدية والكفارة وال جيب فيه القصاص وقال الشافعي رمحه اهللا إنه عمد حمض جيب فيه القصاص أما بيان 

ه السالم أنه وكز القبطي فقضى أنه قتل فيدل عليه القرآن واخلرب أما القرآن فهو أنه تعاىل حكى عن موسى علي



 عليه مث إن ذلك الوكز يسمى بالقتل بدليل أنه حكى أن القبطي قال يف اليوم الثاين أَتُرِيدُ أَن َتقُْتلَنِى كََما قََتلَْت َنفْساً
 وكان الصادر عن موسى عليه السالم باألمس ليس إال الوكز فثبت أن القبطي مساه قتال)  ١٩القصص ( بِاالْْمسِ 

 ٣٣القصص ( وأيضاً ان موسى صلوات اهللا عليه مساه قتال حيث قال رَّبى إِّنى قََتلُْت ِمْنُهمْ َنفْساً فَأََخاُف أَن يَقُْتلُوِن 
وأمجع املفسرون على أن املراد منه قتل ذلك القبطي بذلك الوكز وأيضا ان اهللا تعاىل مساه قتال حيث قال َوقََتلَْت ) 

فثبت أن الوكز قتل بقول القبطي وبقول موسى وبقول اهللا تعاىل )  ٤٠طه ( ِمَن الَْغّم َوفََتنَّاَك فُُتوناً  َنفْساً فََنجَّْينَاَك
فسماه ) أال إن قتيل اخلطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من االبل ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وأما اخلرب فقوله 

ما أنه عمد فالشاك فيه داخل يف السفسطة فان من ضرب رأس إنسان قتال فثبت هبذين الدليلني أنه حصل القتل وأ
حبجر الرحا أو صلبه أو غرقه أو خنقه مث قال ما قصدت به قتله كان ذلك إما كاذبا أو جمنونا وأما أنه عدوان فال 

  ينازع فيه مسلم فثبت أنه قتل عمد عدوان فوجب أن جيب القصاص بالنص واملعقول

)  ١٧٨البقرة ( يات الدالة على وجوب القصاص كقوله كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقصَاُص ِفي الْقَتْلَى أما النص فهو مجيع اآل
)  ٣٣اإلسراء ( َوَمن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِلّيهِ ُسلْطَاناً )  ٤٥املائدة ( َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ 

 ١٩٤البقرة ( فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتدُواْ َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم )  ٤٠الشورى ( ئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها َوَجَزاء سَّي
(  

وأما املعقول فهو أن املقصود من شرع القصاص صيانة النفوس واألرواح عن االهدار قال تعاىل َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ 
وإذا كان املقصود من شرع القصاص صيانة النفوس واألرواح عن االهدار واالهدار من )  ١٧٩البقرة (  َحَيواةٌ 

املثقل كهو يف احملدد كانت احلاجة إىل شرع الزاجر يف إحدى الصورتني كاحلاجة إليه يف الصورة األخرى وال 
ر والعلم الضروري حاصل بأن ذلك غري تفاوت بني الصورتني يف نفس االهدار إمنا التفاوت حاصل يف آلة االهدا

معترب والكالم يف الفقهيات إذا وصل إىل هذا احلد فقد بلغ الغاية القصوى يف التحقيق ملن ترك التقليد واحتجوا 
وهو عام سواء ) أال إن قتيل اخلطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من االبل ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( بقوله 

  لعصا صغريا أو كبرياكان السوط وا
يدل على أنه ال بد وأن يكون معىن اخلطأ حاصال فيه وقد بينا أن من خنق إنساناً ) قتيل اخلطأ ( واجلواب أن قوله 

أو ضرب رأسه حبجر الرحا مث قال ما كنت أقصد قتله فان كل عاقل ببديهة عقله يعلم أنه كاذب يف هذا املقال 
  لعصا الصغرية حىت يبقى معىن اخلطأ فيه واهللا أعلمفوجب محل هذا الضرب على الضرب با

املسألة الثالثة قال أبو حنيفة القتل العمد ال يوجب الكفارة وقال الشافعي يوجب احتج أبو حنيفة هبذه اآلية فقال 
ل َحِكيماً قوله َوَمن قََتلَ ُمْؤِمناً شرط لوجوب الكفارة وعند انتفاء الشرط ال حيصل املشروط فيقال له إنه تعاىل قا

فقوله َوَمن لَّْم )  ٢٥النساء ( َوَمن لَّْم َيْستَِطْع ِمنكُْم طَْوالً أَن َينِكَح الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤمَِناِت فَِمْن مَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُم 
القتل َيْسَتِطْع ما كان شرطا جلواز نكاح األمة على قولكم فكذلك ههنا مث نقول الذي يدل على وجوب الكفارة يف 

  العمد اخلرب والقياس
يف صاحب لنا أوجب النار ) صلى اهللا عليه وسلم ( أما اخلرب فهو ما روى واثلة بن األسقع قال أتينا رسول اهللا 

  بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق اهللا بكل عضو منه عضوا منه من النار
ر واحلاجة اىل هذا املعىن يف القتل العمد أمت وأما القياس فهو أن الغرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه اهللا من النا

  فكانت احلاجة فيه اىل اجياب الكفارة أمت واهللا أعلم
وذكر الشافعي رضي اهللا عنه حجة أخرى من قياس الشبه فقال ملا وجبت الكفارة يف قتل الصيد يف االحرام سوينا 



الكالم تأكيد آخر وهو أن يقال نص اهللا تعاىل هناك  بني العامد وبني اخلاطىء إال يف االمث فكذا يف قتل املؤمن وهلذا
يف العامد وأوجبنا على اخلاطىء فههنا نص على اخلاطىء فبأن نوجبه على العامد مع أن احتياج العامد اىل االعتاق 

  املخلص له عن النار أشد كان ذلك أوىل
إال إذا صام وصلى وقال الشافعي ومالك  املسألة الرابعة قال ابن عباس واحلسن والشعيب والنخعي ال جتزى الرقبة

واألوزاعي وأبو حنيفة رضي اهللا تعاىل عنهم جيزى الصيب إذا كان أحد أبويه مسلما حجة ابن عباس هذه اآلية فانه 
  تعاىل أوجب حترير الرقبة املؤمنة واملؤمن من يكون موصوفا باالميان

لتقديرات فالكل فائت عن الصيب فلم يكن مؤمنا فوجب أن واالميان إما التصديق وإما العمل وإما اجملموع وعلى ا
أن ال جيزى حجة الفقهاء أن قوله َوَمن قََتلَ ُمْؤِمناً يدخل فيه الصغري فكذا قوله َخطَئاً فََتْحرِيُر َرقََبةٍ  مُّْؤِمَنةٍ  فوجب 

  يدخل فيه الصغري
 شبه العمد مغلظة مثلثة ثالثون حقة وثالثون جذعة املسألة اخلامسة قال الشافعي رمحه اهللا الدية يف العمد احملض ويف

  وأربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها
وأما يف اخلطأ احملض فمخففة عشرون بنات خماض وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون وعشرون حقة 

بدال عن وعشرون جذعة وأما أبو حنيفة فهو أيضاً هكذا يقول يف الكل إال يف شيء واحد فانه أوجب بين خماض 
بنات لبون حجة الشافعي رمحه اهللا أنه تعاىل أوجب الدية يف القرآن ومل يبني كيفية الدية فرجعنا يف معرفة الكيفية إىل 

  السنة والقياس فلم جند يف السنة ما يدل عليه
ق ههنا مطمع إال يف وأما القياس فانه ال جمال للمناسبات والتعليالت املعقولة يف تعيني األسباب وتعيني األعداد فلم يب

قياس الشبه ونرى أن الدية وجبت بسبب أقوى من السبب املوجب للزكاة مث إنا رأينا أن الشرع مل جيعل لبين خماض 
دخال يف باب الزكاة فوجب أن ال يكون هلا دخل يف باب الدية أيضاً وحجة أيب حنيفة أن الرباءة كانت ثابتة 

ءة األصلية باقية وال يعدل عن هذا الدليل إال لدليل أقوى منه فنقول األول واألصل يف الثابت البقاء فكانت الربا
  هو املتفق عليه فاعترفنا بوجوبه وأما الزائد عليه فوجب أن يبقى على النفي األصلي

واجلواب أن الذمة مشغولة بوجوب الدية واألصل يف الثابت البقاء وقد رأينا حصول االتفاق على السقوط بأداء 
  قيل فيه فوجب أن ال حيصل ذلك السقوط عند أداء أقل ما فيه واهللا أعلم أكثر ما

املسألة السادسة قال الشافعي رمحه اهللا إذا مل توجد االبل فالواجب إما ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم وقال أبو 
كانت قيمة  حنيفة بل الواجب عشرة آالف درهم حجة الشافعي ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

مثامنائة دينار ومثانية آالف درهم فلما استخلف عمر رضي اهللا عنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( الدية يف عهد رسول اهللا 
قام خطيبا وقال إن االبل قد غلت أمثاهنا مث إن عمر فرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق أثىن عشر 

يف جممع الصحابة وما أنكر عليه أحد فكان إمجاعا حجة أيب حنيفة أن األخذ ألفا وجه االستدالل أن عمر ذكر ذلك 
  باألقل أوىل وقد سبق جوابه

املسألة السابعة قال أبو بكر األصم ومجهور اخلوارج الدية واجبة على القاتل قالوا ويدل عليه وجوه األول أن قوله 
ا التحرير واالجياب ال بد فيه من شخص جيب عليه ذلك الفعل واملذكور فََتْحرِيُر َرقََبةٍ  مُّْؤِمَنةٍ  ال شك أنه إجياب هلذ

قبل هذه اآلية هو القاتل وهو قوله َوَمن قََتلَ ُمْؤِمناً فهذا الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إمنا أوجبه اهللا تعاىل 
جيب إال على املتلف أقصى ما يف عليه ال على غريه والثاين أن هذه اجلناية صدرت منه واملعقول هو أن الضمان ال 

الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيل اخلطأ ولكن الفعل اخلطأ قائم يف قيم املتلفات وأروش اجلنايات مع أن 



تلك الضمانات ال جتب اىل على املتلف فكذا ههنا الثالث أنه تعاىل أوجب يف هذه اآلية شيئني حترير الرقبة املؤمنة 
  لة مث انعقد االمجاع على أن التحرير واجب على اجلاين فكذا الدية جيب أن تكونوتسليم الدية الكام

واجبة على القاتل ضرورة أن اللفظ واحد يف املوضعني الرابع أن العاقلة مل يصدر عنهم جناية وال ما يشبه اجلناية 
وقال )  ١٦٤األنعام ( ٌ وِْزَر أُْخَرى  فوجب أن ال يلزمهم شيء للقرآن واخلرب أما القرآن فقوله تعاىل ال تَزُِر وازَِرة

وأما )  ٢٨٦البقرة ( وقال لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتسََبْت )  ٢٩األنعام ( تعاىل َوالَ َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ إِالَّ َعلَْيَها 
ليه الصالة والسالم من هذا ومعه ابنه فقال ع) صلى اهللا عليه وسلم ( اخلرب فما روي أن أبا رمثة دخل على النيب 

فقال ابين قال انه ال جيين عليك وال جتين عليه ومعلوم أنه ليس املقصود منه االخبار عن نفس اجلناية إمنا املقصود 
بيان أن أثر جنايتك ال يتعدى إىل ولدك وبالعكس وكل ذلك يدل على أن إجياب الدية على اجلاين أوىل من إجياهبا 

النصوص تدل على أن مال االنسان معصوم وأنه ال سبيل ألحد أن يأخذه منه قال تعاىل الَ عل الغري اخلامس أن 
كل امرىء أحق ( وقال عليه الصالة والسالم )  ٢٩النساء ( َتأْكُلُواْ أَمْوالَكُْم َبْيَنكُْم بِالَْباِطلِ إِالَّ أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً  

تركنا العمل هبذه ) ال حيل مال املسلم إال بطيبة من نفسه ( وقال  )حرمة مال املسلم كحرمة دمه ( وقال ) بكسبه 
العمومات يف األشياء اليت عرفنا بنص القرآن كوهنا موجبة جلواز األخذ كما قلنا يف الزكوات وكما قلنا يف أخذ 

رب الواحد ال الضمانات وأما يف إجياب الدية على العاقلة فاملعتمد فيه على خرب الواحد وختصيص عموم القرآن خب
جيوز ألن القرآن معلوم وخرب الواحد مظنون وتقدمي املظنون على املعلوم غري جائز وألن هذا خرب واحد ورد فيما 

تعم به البلوى فريد وألنه خرب واحد ورد على خمالفة مجيع أصول الشرائع فوجب رده وأما الفقهاء فقد متسكوا فيه 
وى املغرية أن امرأة ضربت بطن امرأة أخرى فألقت جنينا ميتا فقضى رسول اهللا باخلرب واألثر واآلية أما اخلرب فما ر

على عاقلة الضاربة بالغرة فقام محل بن مالك فقال كيف ندى من ال شرب وال أكل وال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
ا األثر فهو أن هذا من سجع اجلاهلية وأم) صلى اهللا عليه وسلم ( صاح وال استهل ومثل ذلك بطل فقال النيب 

عمر رضي اهللا عنه قضى على علي بأن يعقل عن موىل صفية بنت عبد املطلب حني جىن موالها وعلي كان ابن أخي 
  صفية وقضى للزبري مبرياثها فهذا يدل على أن الدية إمنا جتب على العاقلة واهللا أعلم

قال األصم وابن عطية ديتها مثل دية الرجل املسألة الثامنة مذهب أكثر الفقهاء أن دية املرأة نصف دية الرجل و
حجة الفقهاء أن عليا وعمر وابن مسعود قضوا بذلك وألن املرأة يف املرياث والشهادة على النصف من الرجل 

َمةٌ  إِلَى أَْهِلِه فكذلك يف الدية وحجة األصم قوله تعاىل َوَمن قََتلَ ُمْؤِمناً خَطَئاً فََتْحرِيرُ َرقََبةٍ  مُّْؤِمَنةٍ  َوِدَيةٌ  مَُّسلَّ
  وأمجعوا على أن هذه اآلية دخل فيها حكم الرجل واملرأة فوجب أن يكون احلكم فيها ثابتا بالسوية واهللا أعلم

املسألة التاسعة انفقوا على أن دية اخلطأ خمففة يف ثالث سنني الثلث يف السنة والثلثان يف السنتني والكل يف ثالث 
  مل خيالفه فيه أحد من السلف فكان إمجاعاسنني استفاض ذلك عن عمر و

املسألة العاشرة ال فرق يف هذه الدية بني أين يقضي منها الدين وتنفذ منها الوصية ويقسم الباقي بني الورثة على 
فرائض اهللا تعاىل روي أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية الزوج فقال عمر ال أعلم لك شيئا إمنا الدية للعصبة 

أمره أن يورث الزوجة من دية ) صلى اهللا عليه وسلم ( قلون عنه فشهد بعض من الصحابة أن الرسول الذين يع
زوجها فقضى عمر بذلك وإذ قد ذكرنا هذه املسائل فلنرجع إىل تفسري اآلية فنقول قوله فََتحْرِيُر َرقََبةٍ  مُّْؤِمَنةٍ  معناه 

  ر هو اخلالص وملا كان االنسان يف أصلفعليه حترير رقبة والتحرير عبارة عن جعله حرا واحل



فكونه مملوكا يكون )  ٢٩البقرة ( اخللقة خلق ليكون مالكا لألشياء كما قال تعاىل َخلََق لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً 
صفة تكدر مقتضى االنسانية وتشوشها فال جرم مسيت إزالة امللك حتريراً أي ختليصا لذلك االنسان عما يكدر 

نيته والرقبة عبارة عن النسمة كما قد جيعل الرأس أيضا عبارة عن نسمة يف قوهلم فالن ميلك كذا رأسا من إنسا
الرقيق واملراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم اإلسالم عند الفقهاء وعند ابن عباس ال جتزي إال رقبة قد 

ةٌ  إِلَى أَْهِلِه قال الواحدي الدية من الودي كالشية من صلت وصامت وقد ذكرنا هذه املسألة وقوله وَِدَيةٌ  مَُّسلََّم
الوشي واألصل ودية فحذفت الواو يقال ودى فالنا فالنا أي أدى ديته إىل وليه مث ان الشرع خصص هذا اللفظ مبا 

  يؤدى يف بدل النفس دون ما يؤدى يف بدل املتلفات ودون ما يؤدى يف بدل االطراف واالعضاء
الَّ أَن َيصَّدَّقُواْ أصله يتصدقوا فأدغمت التاء يف الصاد ومعىن التصدق االعطاء قال اهللا تعاىل َوَتَصدَّْق مث قال تعاىل إِ

( واملعىن إال أن يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية قال صاحب )  ٨٨يوسف ( َعلَْيَنا إِنَّ اللََّه َيْجزِى الُْمَتَصّدِقَني 
عليه الدية وتسليمها إىل حني يتصدقون عليه وعلى هذا فقوله أَن َيصَّدَّقُواْ يف حمل  وتقدير اآلية وجيب) الكشاف 

  النصب على الظرف وجيوز أن يكون حاال من أهله مبعىن إال متصدقني
  مث قال تعاىل فَإِن كَانَ ِمن قَْومٍ َعُدّو لَّكُْم َوُهَو ْمْؤِمٌن فََتحْرِيُر َرقََبةٍ  مُّْؤِمَنةٍ 

عاىل ذكر يف اآلية األوىل أن من قتل على سبيل اخلطأ مؤمنا فعليه حترير الرقبة وتسليم الدية وذكر يف فاعلم أنه ت
هذه اآلية أن من قتل على سبيل اخلطأ مؤمنا من قوم عدو لنا فعليه حترير الرقبة وسكت عن ذكر الدية مث ذكر بعد 

السكوت عن إجياب الدية يف هذه اآلية مع ذكرها أن املقتول إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وجبت الدية و
  فيما قبل هذه اآلية وفيما بعدها يدل على أن الدية غري واجبة يف هذه الصورة

يف قوله ِمن قَْومٍ َعُدّو لَّكُْم إما أن يكون املراد منها كون هذا املقتول من سكان ) من ( إذا ثبت هذا فنقول كلمة 
نسب منهم والثاين باطل النعقاد االمجاع على أن املسلم الساكن يف دار اإلسالم ومجيع دار احلرب أو املراد كونه ذا 

أقاربه يكونون كفارا فاذا قتل على سبيل اخلطأ وجبت الدية يف قتله وملا بطل هذا القسم تعني األول فيكون املراد 
ع على سبيل اخلطأ هو حترير وإن كان املقتول خطأ من سكان دار احلرب وهو مؤمن فالواجب بسبب قتله الواق

الرقبة فأما وجوب الدية فال قال الشافعي رمحه اهللا وكما دلت هذه اآلية على هذا املعىن فالقياس يقويه أما أنه ال 
جتب الدية فألنا لو أوجبنا الدية يف قتل املسلم الساكن يف دار احلرب الحتاج من يريد غزو دار احلرب إىل أن 

ل هو من املسلمني أم ال وذلك مما يصعب ويشف فيفضي ذلك إىل احتراز الناس عن يبحث عن كل أحد أنه ه
الغزو فاألوىل سقوط الدية عن قاتله ألنه هو الذي أهدر دم نفسه بسبب اختياره السكىن يف دار احلرب وأما 

لى عبادة اهللا تعاىل الكفارة فاهنا حق اهللا تعاىل ألنه ملا صار ذلك االنسان مقتوال فقد هلك إنسان كان مواظبا ع
والرقيق ال ميكنه املواظبة على عبادة اهللا فاذا أعتقه فقد أقامه مقام ذلك املقتول يف املواظبة على العبادات فظهر أن 

  القياس يقتضي سقوط الدية ويقتضي بقاء الكفارة واهللا أعلم

  فَِدَيةٌ  مَُّسلََّمةٌ  إِلَى أَْهِلِه َوَتْحرِيرُ َرقََبةٍ  مُّْؤِمَنةً  وفيه مسائلمث قال تعاىل َوإِن كَانَ ِمن قَْومٍ َبْيَنكُْم وََبْينَُهْم ّميثَاٌق 
املسألة األوىل وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فيه قوالن األول ان املراد منه املسلم وذلك ألنه تعاىل ذكر أوال 

فيما بني أهل احلرب مث ذكر حال املسلم املقتول حال املسلم القاتل خطأ مث ذكر حال املسلم املقتول خطأ إذا كان 
خطأ إذا كان فيما بني أهل العهد وأهل الذمة وال شك ان هذا ترتيب حسن فكان محل اللفظ عليه جائزا والذي 

يؤكد صحة هذا القول أن قوله َوإِن كَانَ ال بد من إسناده إىل شيء جرى ذكره فيما تقدم والذي جرى ذكره فيما 
  ؤمن املقتول خطأ فوجب محل اللفظ عليهتقدم هو امل



القول الثاين أن املراد منه الذمي والتقدير وان كان املقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق ومعىن كون املقتول منهم أنه 
على دينهم ومذهبهم والقائلون هبذا القول طعنوا يف القول األول من وجوه األول أن املسلم املقتول خطأ سواء 

هل احلرب أو كان من أهل الذمة فهو داخل حتت قوله َوَمن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَئاً فََتْحرِيرُ َرقََبةٍ  مُّْؤِمَنةٍ  َوِدَيةٌ  كان من أ
مَُّسلََّمةٌ  إِلَى أَْهِلِه فلو كان املراد من هذه اآلية هو املؤمن لكان هذا عطفا للشيء على نفسه وانه ال جيوز خبالف ما 

املقتول خطأ من سكان دار احلرب فانه تعاىل إمنا أعاده لبيان أنه ال جتب الدية يف قتله وأما يف هذه إذا كان املؤمن 
اآلية فقد أوجب الدية والكفارة فلو كان املراد منه هو املؤمن لكان هذا إعادة وتكرارا من غري فائدة وإنه ال جيوز 

مسلمة إىل أهله ألن أهله كفار ال يرثونه الثالث ان قوله َوإِن الثاين أنه لو كان املراد منه ما ذكرمت ملا كانت الدية 
كَانَ ِمن قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبيَْنُهْم ّميثَاٌق يقتضي أن يكونوا من ذلك القوم يف الوصف الذي وقع التنصيص عليه وهو 

لى كونه منهم يف ذلك حصول امليثاق بينهما فان كونه منهم جممل ال يدري أنه منهم يف أي األمور وإذا محلناه ع
الوصف زال االمجال فكان ذلك أوىل وإذا دلت اآلية على أنه منهم يف كونه معاهدا وجب أن يكون ذميا أو معاهدا 

  مثلهم وميكن أن جياب عن هذه الوجوه
خطأ  أما األول فجوابه أنه تعاىل ذكر حكم املؤمن املقتول على سبيل اخلطأ مث ذكر أحد قسميه وهو املؤمن املقتول

الذي يكون من سكان دار احلرب فبني أن الدية ال جتب يف قتله وذكر القسم الثاين وهو املؤمن املقتول خطأ الذي 
يكون من سكان مواضع أهل الذمة وبني وجوب الدية والكفارة يف قتله والغرض منه اظهار الفرق بني هذا القسم 

  وبني ما قبله
  ون الذين تصرف ديته إليهموأما الثاين فجوابه أن أهله هم املسلم

يعين يف قوم عدو لكم فكذا ههنا ) يف ( صارت مفسرة يف اآلية السابقة بكلمة ) من ( وأما الثالث فجوابه أن كلمة 
  جيب أن يكون املعىن ذلك ال غري

قال واعلم أن فائدة هذا البحث تظهر يف مسألة شرعية وهي أن مذهب أيب حنيفة أن دية الذمى مثل دية املسلم و
الشافعي رمحه اهللا تعاىل دية اليهودي والنصراين ثلث دية اجملوسي ودية اجملوسي ثلثا عشر دية املسلم واحتج أبو 

ةٌ  إِلَى أَْهِلهِ حنيفة على قوله هبذه اآلية َوإِن كَانَ ِمن قَْومٍ َبْيَنكُْم َوبَْيَنُهْم ّميثَاقٌ املراد به الذمي مث قال فَِدَيةٌ  مَُّسلََّم
  جب تعاىل فيهم متام الدية وحنن نقول إنا بينا أن اآلية نازلةفأو

يف حق املؤمنني ال يف حق أهل الذمة فسقط االستدالل وأيضا بتقدير أن يثبت هلم أهنا نازلة يف أهل الذمة مل تدل 
دية فلم  على مقصودهم ألنه تعاىل أوجب يف هذه اآلية دية مسلمة فهذا يقتضي إجياب شيء من األشياء اليت تسمى

قلتم إن الدية اليت أوجبها يف حق الذمي هي الدية اليت أوجبها يف حق املسلم ومل ال جيوز أن تكون دية املسلم مقداراً 
معينا ودية الذمي مقداراً آخر فان الدية ال معىن هلا إال املال الذي يؤدى يف مقابلة النفس فان ادعيتم أن مقدار الدية 

  مي واحد فهو ممنوع والنزاع ما وقع إال فيه فسقط هذا االحتجاج واهللا أعلميف حق املسلم ويف حق الذ
املسألة الثانية لقائل أن يقول مل قدم حترير الرقبة على الدية يف اآلية األوىل وههنا عكس هذا الترتيب إذ لو أفاده 

ويف آية أخرى )  ٥٨) البقرة ( ولُواْ ِحطَّةٌ  لتوجه الطعن يف إحدى اآليتني فصار هذا كقوله اْدُخلُواْ الْبَاَب ُسجَّداً َوقُ
  واهللا أعلم)  ١٦١األعراف  ١٥٤البقرة ( َواْدُخلُواْ الْبَاَب )  ٥٨البقرة ( َوقُولُواْ ِحطَّةٌ  

املسألة الثالثة يف هؤالء الذين بيننا وبينهم ميثاق قوالن األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما هم أهل الذمة من أهل 
  الثاين قال احلسن هم املعاهدون من الكفارالكتاب 

ان فقريا وقال مث قال تعاىل فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم شَْهَرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ َتْوَبةً  ّمَن اللَِّه أي فعليه ذلك بدال عن الرقبة إذا ك



تئناف إال أن يكون الفطر مسروق إنه بدل عن جمموع الكفارة والدية والتتابع واجب حىت لو أفطر يوما وجب االس
حبيض أو نفاس وقوله تَْوَبةً  ّمَن اللَِّه انتصب مبعىن صيام ما تقدم كأنه قيل اعملوا مبا أوجب اهللا عليكم ألجل التوبة 

  من اهللا أي ليقبل اهللا توبتكم وهو كما يقال فعلت كذا حذر الشر
  َن اللَِّهفان قيل قتل اخلطأ ال يكون معصية فما معىن قوله َتْوَبةً  ّم

قلنا فيه وجوه األول أن فيه نوعني من التقصري فان الظاهر أنه لو بالغ يف االحتياط مل يصدر عنه ذلك الفعل أال ترى 
أن من قتل مسلما على ظن أنه كافر حريب فلو أنه بالغ يف االحتياط واالستكشاف فالظاهر أنه ال يقع فيه ومن رمى 

احتاط فال يرمي إال يف موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان فانه ال يقع يف تلك إىل صيد فأخطأ وأصاب أنسانا فلو 
  الواقعة فقوله َتْوَبةً  ّمَن اللَِّه تنبيه على أنه كان مقصرا يف ترك االحتياط

عند العجز الوجه الثاين يف اجلواب أن قوله َتْوَبةً  ّمَن اللَِّه راجع إىل أنه تعاىل أذن له يف إقامة الصوم مقام االعتاق 
عنه وذلك ألن اهللا تعاىل إذا تاب على املذنب فقد خفف عنه فلما كان التخفيف من لوازم التوبة أطلق لفظ التوبة 

  الرادة التخفيف إطالقا السم امللزوم على الالزم
قع فسمى اهللا الوجه الثالث يف اجلواب أن املؤمن إذا اتفق له مثل هذا اخلطأ فانه يندم ويتمىن أن ال يكون ذلك مما و

  تعاىل ذلك الندم وذلك التمين توبة
مث قال تعاىل َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً واملعىن أنه تعاىل عليم بأنه مل يقصد ومل يتعمد حكيم يف أنه ما يؤاخذه بذلك 

  الفعل اخلطأ فان احلكمة تقتضي أن ال يؤاخذ االنسان إال مبا خيتار ويتعمد
  ا اعتقدوا أن أفعال اهللا تعاىل غري معللة برعاية املصاحل قالوا معىن كونه تعاىلواعلم أن أهل السنة مل

حكيما كونه عاملا بعواقب األمور وقالت املعتزلة هذه اآلية تبطل هذا القول ألنه تعاىل عطف احلكيم على العليم فلو 
  كان احلكيم هو العليم لكان هذا عطفا للشيء على نفسه وهو حمال

يف كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ احلكيم معطوفا على العليم كان املراد من احلكيم كونه حمكما واجلواب أن 
  يف أفعاله فاألحكام واالعالم عائدان إىل كيفية الفعل واهللا أعلم

  لََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعذَاباً َعِظيماًَوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً مَُّتَعمِّداً فََجَزآُؤهُ َجهَنَُّم َخاِلداً ِفيَها َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َو
اعلم أنه تعاىل ملا ذكر حكم القتل اخلطأ ذكر بعده بيان حكم القتل العمد وله أحكام مثل وجوب القصاص والدية 

البقرة ( اُص ِفي الْقَْتلَى وقد ذكر تعاىل ذلك يف سورة البقرة وهو قوله الُْمتَّقُونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ كُِتَب َعلَْيكُمُ الِْقَص
  فال جرم ههنا اقتصر على بيان ما فيه من االمث والوعيد ويف اآلية مسائل)  ١٧٨

املسألة األوىل استدلت الوعيدية هبذه اآلية على أمرين أحدمها على القطع بوعيد الفساق والثاين على خلودهم يف 
تفيد االستغراق وقد استقصينا يف تقرير كالمهم يف سورة يف معرض الشرط ) من ( النار ووجه االستدالل أن كلمة 

البقرة ( ِلُدونَ البقرة يف تفسري قوله َبلَى َمن كََسبَ َسّيئَةً  َوأََحاطَْت بِهِ َخِطيئَُتُه فَأُوْلَاِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخا
جلواب عن هذه اآلية طرقا كثرية قال وأنا وبالغنا يف اجلواب عنها وزعم الواحدي أن األصحاب سلكوا يف ا)  ٨١

ال أرتضي شيئا منها ألن اليت ذكروها اما ختصيص واما معارضة وإما إضمار واللفظ ال يدل على شيء من ذلك قال 
والذي أعتمده وجهان األول إمجاع املفسرين على أن اآلية نزلت يف كافر قتل مؤمنا مث ذكر تلك القصة والثاين أن 

ُؤُه َجهَنَُّم معناه االستقبال أي انه سيجزى جبهنم وهذا وعيد قال وخلف الوعيد كرم وعندنا أنه جيوز ان قوله فََجَزا
  خيلف اهللا وعيد املؤمنني فهذا حاصل كالمه الذي زعم انه خري مما قاله غريه

السبب فاذا  وأقول أما الوجه األول فضعيف وذلك ألنه ثبت يف أصول الفقه ان العربة بعموم اللفظ ال خبصوص



ثبت ان اللفظ الدال على االستغراق حاصل فنزوله يف حق الكفار ال يقدح يف ذلك العموم فيسقط هذا الكالم 
بالكلية مث نقول كما أن عموم اللفظ يقتضي كونه عاما يف كل قاتل موصوف بالصفة املذكورة فكذا ههنا وجه آخر 

األول انه تعاىل أمر املؤمنني باجملاهدة مع الكفار مث علمهم ما  مينع من ختصيص هذه اآلية بالكافر وبيانه من وجوه
فذكر يف هذه )  ٩٢النساء ( حيتاجون اليه عند اشتغاهلم باجلهاد فابتدأ بقوله َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَن يَقُْتلَ ُمْؤِمناً إِالَّ 

عند سكونه مع أهل احلرب وكفارة قتل اآلية ثالث كفارات كفارة قتل املسلم يف دار اإلسالم وكفارة قتل املسلم 
املسلم عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العهد مث ذكر عقيبه حكم قتل العمد مقرونا بالوعيد فلما كان بيان حكم 
قتل اخلطأ بيانا حلكم اختص باملسلمني كان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل اخلطأ وجب أن يكون 

  ن ملأيضا خمتصا باملؤمنني فا

اللَّهِ  خيتص هبم فال أقل من دخوهلم فيه الثاين أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا ضََرْبُتْم ِفى َسبِيلِ
ى أن هذه اآليات إمنا وأمجع املفسرون عل)  ٩٤النساء ( فََتَبيَُّنواْ َوالَ َتقُولُواْ ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم السَّلَاَم لَْسَت ُمْؤمِناً 

نزلت يف حق مجاعة من املسلمني لقوا قوما فأسلموا فقتلوهم وزعموا أهنم إمنا أسلموا من اخلوف وعلى هذا التقدير 
فهذه اآلية وردت يف هني املؤمنني عن قتل الذين يظهرون االميان وهذا أيضا يقتضي أن يكون قوله َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً 

ال يف هني املؤمنني عن قتل املؤمنني حىت حيصل التناسب فثبت مبا ذكرنا أن ما قبل هذه اآلية وما بعدها مَُّتَعّمداً ناز
مينع من كوهنا خمصوصة بالكفار الثالث أنه ثبت يف أصول الفقه أن ترتيب احلكم على الوصف املناسب له يدل على 

 ٣٨املائدة ( السَّارُِق َوالسَّارِقَةُ  فَاقْطَُعواْ أَْيدَِيُهَما كون ذلك الوصف علة لذلك احلكم وهبذا الطريق عرفنا أن قوله َو
املوجب للقطع هو السرقة واملوجب للجلد هو الزنا )  ٢النور ( وقوله الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى فَاْجِلدُواْ كُلَّ وَاِحٍد ّمْنُهَما ) 

ألن هذا الوصف مناسب لذلك احلكم فلزم  فكذا ههنا وجب أن يكون املوجب هلذا الوعيد هو هذا القتل العمد
كون ذلك احلكم معلال به واذا كان األمر كذلك لزم أن يقال أينما ثبت هذا املعىن فانه حيصل هذا احلكم وهبذا 

  الوجه ال يبقى لقوله اآلية خمصوصة بالكافر وجه
لقتل املخصوص فان كان منشأ هذا الوجه الرابع أن املنشأ الستحقاق هذا الوعيد إما أن يكون هو الكفر أو هذا ا

الوعيد هو الكفر كان الكفر حاصال قبل هذا القتل فحينئذ ال يكون هلذا القتل أثر ألبتة يف هذا الوعيد وعلى هذا 
التقدير تكون هذه اآلية جارية جمرى ما يقال ان من يتعمد قتل نفس فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ألن 

 يكن له تأثري يف هذا الوعيد جرى جمرى النفس وجمرى سائر األمور اليت ال أثر هلا يف هذا الوعيد القتل العمد ملا مل
ومعلوم ان ذلك باطل وان كان منشأ هذا الوعيد هو كونه قتال عمدا فحينئذ يلزم أن يقال أينما حصل القتل حيصل 

  الذي ارتضاه الواحدي ليس بشيءهذا الوعيد وحينئذ يسقط هذا السؤال فثبت مبا ذكرنا أن هذا الوجه 
وأما الوجه الثاين من الوجهني اللذين اختارمها فهو يف غاية الفساد ألن الوعيد قسم من أقسام اخلرب فاذا جوز على 

اهللا اخللف فيه فقد جوز الكذب على اهللا وهذا خطأ عظيم بل يقرب من أن يكون كفراً فان العقالء أمجعوا على انه 
كذب وألنه إذا جوز الكذب على اهللا يف الوعيد ألجل ما قال إن اخللف يف الوعيد كرم فلم ال تعاىل منزه عن ال

جيوز اخللف يف القصص واألخبار لغرض املصلحة ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إىل الطعن يف القرآن وكل 
آخر هو اجلواب وقال الشريعة فثبت أن كل واحد من هذين الوجهني ليس بشيء وحكى القفال يف تفسريه وجها 

اآلية تدل على أن جزاء القتل العمد هو ما ذكر لكن ليس فيها أنه تعاىل يوصل هذا اجلزاء إليه أم ال وقد يقول 
الرجل لعبده جزاؤك أن أفعل بك كذا وكذا إال أين ال أفعله وهذا اجلواب أيضاً ضعيف ألنه ثبت هبذه اآلية أن 

سائر اآليات أنه تعاىل يوصل اجلزاء اىل املستحقني قال تعاىل َمن َيْعَملُ ُسوءا جزاء القتل العمد هو ما ذكر وثبت ب



وقال فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً )  ١٧غافر ( وقال الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت )  ١٢٣النساء ( ُيْجَز بِِه 
بل إنه تعاىل ذكر يف هذه اآلية ما يدل على أنه يوصل اليهم )  ٨ ٧الزلزلة ( ّراً َيَرُه َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َش

  هذا اجلزاء وهو قوله َوأََعدَّ لَُه َعذَاباً َعِظيماً

بارا عن فان بيان أن هذا جزاؤه حصل بقوله فَجََزاُؤُه َجَهنَّمُ َخاِلداً ِفيَها فلو كان قوله َوأََعدَّ لَُه َعذَاباً َعِظيماً إخ
  االستحقاق كان تكرارا فلو محلناه على االخبار عن أنه تعاىل سيفعل مل يلزم التكرار فكان ذلك أوىل

واعلم أنا نقول هذه اآلية خمصوصة يف موضعني أحدمها أن يكون القتل العمد غري عدوان كما يف القصاص فانه ال 
إذا تاب عنه فانه ال حيصل فيه الوعيد وإذا ثبت دخول حيصل فيه هذا الوعيد ألبتة والثاين القتل العمد العدوان 

التخصيص فيه يف هاتني الصورتني فنحن خنصص هذا العموم فيما إذا حصل العفو بدليل قوله تعاىل َوَيغِْفُر َما ُدونَ 
ت وأيضاً فهذه اآلية إحدى عمومات الوعيد وعمومات الوعد أكثر من عموما)  ٤٨النساء ( ذَِلَك ِلَمن َيَشاء 

الوعيد وما ذكره يف ترجيح عمومات الوعيد قد أجبنا عنه وبينا أن عمومات الوعد راجحة وكل ذلك قد ذكرناه 
ْم ِفيَها يف سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل َبلَى َمن كََسَب َسّيئَةً  َوأََحاطَْت بِِه خَِطيئَُتُه فَأُوْلَاِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُه

  ) ٨١البقرة ( َخاِلُدونَ 
املسألة الثانية نقل عن ابن عباس أنه قال توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غري مقبولة وقال مجهور العلماء إهنا 

  مقبولة ويدل عليه وجوه
  احلجة األوىل أن الكفر أعظم من هذا القتل فاذا قبلت التوبة عن الكفر فالتوبة من هذا القتل أوىل بالقبول

ُه إِالَّ ه تعاىل يف آخر الفرقان وَالَِّذيَن الَ َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَاَها ءاَخَر َوالَ َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتى َحرََّم اللَّاحلجة الثانية قول
َمن َتاَب َوءاَمَن َوَعِملَ َعَمالً  بِالَْحّق َوالَ يَْزُنونَ َوَمن َيفَْعلْ ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَابُ َيْوَم الْقِياَمةِ  َوَيْخلُْد ِفيِه ُمهَاناً إِالَّ

وإذا كانت توبة اآليت بالقتل العمد مع سائر الكبائر املذكورة يف هذه اآلية مقبولة )  ٧٠ ٦٩ ٦٨الفرقان ( َصاِلحاً 
  فبأن تكون توبة اآليت بالقتل العمد وحده مقبولة كان أوىل

َشاء وعد بالعفو عن كل ما سوى الكفر فبأن يعفو عنه بعد التوبة أوىل احلجة الثالثة قوله َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمن َي
  واهللا أعلم

  مت اجلزء العاشر ويليه إن شاء اهللا تعاىل اجلزء احلادي عشر وأوله قول تعاىل
  عان اهللا على إكمالهمن سورة النساء أ)  ٩٤النساء ( َعِظيماً َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا ضََرْبُتْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه 

بداية اجلزء احلادى عشر من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى 
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

ُم السَّلَاَم لَْسَت ُمْؤِمناً َتْبَتُغونَ َعَرضَ َياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ إِذَا ضََرْبُتْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه فََتَبيَّنُواْ َوالَ َتقُولُواْ ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُ
  ن قَْبلُ فََمنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم فََتَبيَُّنواْ إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياًالَْحيَواةِ  الدُّنَْيا فَِعْنَد اللَِّه َمغَانُِم كَِثَريةٌ  كَذاِلَك كُنُتْم مِّ

  قوله تعاىل َعِظيماً َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا َضَربُْتْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه فََتَبيَُّنواْ



ؤمنني وأمر اجملاهدين بالتثبيت فيه لئال يسفكوا دماً حراماً أعلم أن املقصود من هذه اآلية املبالغة يف حترمي قتل امل
  بتأويل ضعيف وهذه املبالغة تدل على أن اآلية املتقدمة خطاب مع املؤمنني وفيه مسائل

املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي هنا وكذلك يف احلجرات فَثَّبُتواْ من ثبت ثباتاً والباقون بالنون من اليان واملعنيان 
قاربان فمن رجح التثبيت قال إنه خالف اإلقدام واملراد يف اآلية التأين وترك العجلة ومن رجح التبيني قال مت

  املقصود من التثبيت التبيني فكان التبيني أبلغ وأكمل
 املسألة الثانية الضرب معناه السري فيها بالفسر للتجارة أو اجلهاد وأصله من الضرب باليد وهو كناية عن اإلسراع
يف السري فإن من ضرب إنساناً كانت حركة يده عند ذلك الضرب سريعة فجعل الضرب كناية عن اإلسراع يف 

  السري قال الزجاج ومعىن ضََربُْتْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه أي غزومت وسرمت إىل اجلهاد
أي استسلموا لألمر )  ٨٧النحل ( إِلَى اللَِّه َيْوَمِئذٍ السَّلََم مث قال تعاىل َوالَ َتقُولُواْ إِلَى الُْمْسِلِمَني َوِمْنُه قَْولُُه َوأَلْقَْواْ 

ومن قرأ السَّلَاُم باأللف فله معنيان أحدها أن يكون املراد السالم الذي يكون هو حتية املسلمني أي ال تقولوا ملن 
وا واقبلوا منه ما أظهره والثاين حياتكم هبذه التحية إنه إمنا قاهلا تعوذاً فتقدموا عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كف

أن يكون املعىن ال تقولوا ملن اعتزلكم ومل يقتلكم لست مؤمناً وأصل هذا من السالمة ألن املعتزل طالب للسالمة 
  قال صاحب الكشاف قرىء ُمْؤِمناً بفتح امليم من آمنه أي ال نؤمنك

  املسألة الثالثة يف سبب نزول هذه اآلية روايات
   أن مرداس بن هنيك رجل من أهل فدك أسلم ومل يسلم من قومه غريه فذهبت سريةالرواية األوىل

إىل قومه وأمريهم غالب بن فضالة فهرب القوم وبقي مرداس لثقته بإسالمه فلما ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
 اهللا حممد رسول اهللا رأى اخليل أجلأ غنمه إىل عاقول من اجلبل فلما تالحقوا وكربوا كرب ونزل وقال ال إله إال

فوجد وجداً شديداً ) صلى اهللا عليه وسلم ( السالم عليكم فقتله أسامة بن زيد وساق غنمه فأخبوا رسول اهللا 
وقال قتلمتموه إرادة ما معه مث قرأ اآلية على أسامة يا رسول اهللا استغفر يل فقال فكيف وقد تال ال إله إال اهللا قال 

   وددت أين مل أكن أسلمت إال يومئذ مث استغفر يل وقال أعتنق رقبةأسامة فما زال يعيدها حىت
الرواية الثانية أن القاتل ملحم بن جثامة لقيه عامر بن األضبط فحياه بتحية اإلسالم وكانت بني ملحم وبينه إحنة يف 

فما مضت به سبعة ) ك ال غفر اهللا ل( وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( اجلاهلية فرماه بسهم فقتله فغضب رسول اهللا 
إن األرض لتقبل من هو ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( أيام حىت مات فدفنوه فلفظته األرض ثالث مرات فقال النيب 

  مث أمر أن تلقى عليه احلجارة) شر منه ولكن اهللا أراد أن يريكم عظم الذنب عنده 
امة قال فقلت يا رسول اهللا أرأيت إن لقيت رجالً من الرواية الثالثة أن املقداد بن األسود قد وقعت له مثل واقعة أس

الكفار فقاتلين فضرب إحدى يدي بالسيف مث الذ بشجرة فقال أسلمت هللا تعاىل أفأقتله يا رسول اهللا بعد ذلك 
ال تقتله فإن قتلته فإنه ( فقال رسول اهللا ال تقتله فقلت يا رسول اهللا إنه قطع يدي فقال عليه الصالة والسالم 

صلى اهللا ( وعن أيب عبيدة قال قال رسول اهللا ) زلتك بعد ما تقتله وأنت مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال مبن
إذا إشرع أحدكم الرمح إىل الرجل فإن كان سنانه عند نقرة حنره فقال ال إله إال اهللا فلريفع عنه ) ( عليه وسلم 

الروايات فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها فكان كل فريق يظن قال القفال رمحه اهللا وال منافاة بني هذه ) الرمح 
  أهنا نزلت يف واقعته واهللا أعلم

املسألة الرابعة اختلفوا يف أن توبة الزنديق هل تقبل أم ال فالفقهاء قبلوها واحتجوا عليه بوجوه األول هذه اآلية فإنه 
  ذلك يف الكل تعاىل مل يفرق يف هذه اآلية بني الزنديق وبني غريه بل أوجب



وهو عام يف مجيع أصناف )  ٣٨األنفال ( احلجة الثانية قوله تعاىل قُل ِللَِّذيَن كَفَرُواْ إِن يَنَتُهواْ ُيْغفَْر لَُهْم مَّا قَْد َسلََف 
  الكفرة

ى َيقَْبلُ التَّْوَبةَ  احلجة الثالثة أن الزنديق ال شك أنه مأمور بالتوبة والتوبة مقبولة على اإلطالق لقوله تعاىل َوُهَو الَِّذ
  وهذا عام يف مجيع الذنوب ويف مجيع أصناف اخلق)  ٢٥الشورى ( َعْن ِعَباِدِه 

املسألة اخلامسة إسالم الصيب صحيح عند أيب حنيفة وقال الشافعي ال يصح قال أبو حنيفة دلّت هذه اآلية على 
لَْيكُُم السَّلَاَم لَْسَت ُمْؤمِناً عام يف حق الصيب ويف حق البالغ قال صحة إسالم الصيب ألن قوله َوالَ َتقُولُواْ ِلَمْن أَلْقَى إِ

الشافعي لو صح اإلسالم منه لوجب ألنه لو مل جيب لكان ذلك إذناً يف الكفر وهو غري جائز لكنه غري واجب عليه 
  احلديث واهللا أعلم) رفع القلم عن ثالث عن الصيب حىت يبلغ ( لقوله عليه الصالة والسالم 

املسألة السادسة قال أكثر الفقهاء لو قال اليهودي أو النصراين أنا مؤمن أو قال أنا مسلم ال حيكم هبذا القدر 
بإسالمه ألن مذهبه أن الذي هو عليه هو اإلسالم وهو اإلميان ولو قال ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا فعند قوم ال 

   إىل العرب ال إىل الكل ومنهم منحيكم بإسالمه ألنه فيهم من يقول إنه رسول اهللا

يقول إن حممداً الذي هو الرسول احلق بعد ما جاء وسيجيء بعد ذلك بل ال بّد وأن يعترف بأن الدين الذي كان 
  عليه باطل وأن الدين املوجود فيما بني املسلمني هو احلق واهللا أعلم

ِعْنَد اللَِّه َمَغانُِم كَِثَريةٌ  قال أبو عبيدة مجيع متاع الدنيا عرض بفتح الراء مث قال تعاىل َتْبَتُغونَ عََرَض الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا فَ
يقال إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منها الرب والفاجر والعرض بسكون الراء ما سوى الدراهم والدنانري وإمنا مسي 

هر من احلوادث عرضاً لقلة لبثه متاع الدنيا عرضاً ألنه عارض زائل غري باق ومنه يسمي املتكلمون ما خالف اجلو
فقوله فَِعْنَد اللَِّه َمَغانُِم كَِثَريةٌ  يعين ثواباً كثرياً فنّبه تعاىل بتسميته عرضاً على كونه سريع الفناء قريب االنقضاء 

يَاُت الصَّاِلَحاُت َخْيٌر ِعندَ وبقوله فَِعْنَد اللَِّه َمَغانُِم كَِثَريةٌ  على أن ثواب اهللا موصوف بالدوام والبقاء كما قال وَالَْباِق
  ) ٧٦مرمي ( رَّبَك 

مث قال تعاىل َوكَذاِلَك كُنُتْم ّمن قَْبلُ وهذا يقتضي تشبيه هؤالء املخاطبني بأولئك الذين ألقوا السم وليس فيه بيان أن 
اإلسالم كما مسعت هذا التشبيه فيم وقع فلهذا ذكر املفسرون فيه وجوهاً األول أن املراد أنكم أول ما دخلتم يف 

من أفواهكم كلمة الشهادة حقنت دماءكم وأموالكم من غري توقيف ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق ملا 
يف لسانكم فعليكم بأن تفعلوا بالداخلني يف اإلسالم كما فعل بكم وأن تعتربوا ظاهر القول وأن ال تقولوا إن 

من السيف هذا هو الذي اختاره أكثر املفسرين ويف إشكال ألن هلم  إقدامهم على التكلم هبذه الكلمة ألجل اخلوف
أن يقولوا ما كان إمياننا مثل إميان هؤالء ألنا آمنا عن الطواعية واالختيار وهؤالء أظهروا اإلميان حتت ظالل 

  السيوف فكيف ميكن تشبيه أحدمها باآلخر
ميانكم عن قومكم كما أخفى هذا الداعي إميانه عن قومه مث الوجه الثاين قال سعيد بن جبري املراد أنكم كنتم ختفون إ

منَّ اهللا عليكم بإعزازكم حىت أظهرمت دينكم فأنتم عاملوهم مبثل هذه املعاملة وهذا أيضاً فيه إشكال ألن إخفاء 
ار تأمنون اإلميان ما كان عاماً فيهم الثالث قال مقاتل املراد كذلك كنتم من قبل اهلجرة حني كمنتم فيما بني الكف

فاقبلوا منهم مثل ذلك وهذا يتوجه عليه اإلشكال األول واألقرب ) ال إله إال اهللا ( من أصحاب رسول اهللا بكلمة 
عندي أن يقال إن من ينتقل من دين إىل دين ففي أول األمر حيدث ميل قليل بسبب ضعيف مث ال يزال ذلك امليل 

تقال فكأنه قيل هلم كنتم يف أول األمر إمنا حدث فيكم ميل يتأكد ويتقوى إىل أن يكمل ويستحكم وحيصل االن
ضعيف بأسباب ضعيفة إىل اإلسالم مث من اهللا عليكم باإلسالم بتقوية ذلك امليل وتأكيد النفرة عن الكفر فكذلك 



 هؤالء كما حدث فيهم ميل ضعيف إىل اإلسالم بسبب هذا اخلوف فاقبلوا منهم هذا اإلميان فإن اهللا تعاىل يؤكد
  حالوة اإلميان يف قلوهبم يقوي تلك الرغبة يف صدورهم فهذا ما عندي فيه

م مث قال تعاىل فََمنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم وفيه احتماالن األول أن يكون هذا متعلقاً بقوله كَذاِلَك كُنُتْم ّمن قَْبلُ يعين إميانك
يف القلب أو يف أنه كان يف ابتداء األمر حاصالً  كان مثل إمياهنم يف أنه إمنا عرف منه جمرد القول اللساين دون ما

بسبب ضعيف مث منَّ اهللا عليكم حيث قوي نور اإلميان يف قلوبكم وأعانكم على العمل به واحملبة له والثاين أن 
أنه يكون هذا منقطعاً عن هذا املوضع ويكون متعلقاً مبا قبله وذلك ألن القوم ملا قتلوا من تكلم بال إله إال اهللا مث 

تعاىل هناهم عن هذا الفعل وبني هلم أنه من العظائم قال بعد ذلك فََمنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم أي من عليكم بأن قبل توبتكم 
  عن ذلك الفعل املنكر

  مث أعاد األمر بالتبّيني فقال فََتبَيَُّنواْ وإعادة األمر بالتبيني تدل على املبالغة يف التحذير عن ذلك الفعل
  ىل إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياً واملراد منه الوعيد والزجر عن اإلظهار خبالف اإلضمارمث قال تعا

اللَّهُ ْم وَأَنفُسِهِْم فَضَّلَ الَّ َيْسَتوِى الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِْلى الضََّررِ وَالُْمَجاِهُدونَ ِفى سَبِيلِ اللَِّه بِأَمَْوالِهِ)  ٩٦
ُه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِديَن الُْمَجاِهِديَن بِأَْموَالِهِْم َوأَنفُسِهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً  َوكُالًّ َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنى َوفَضَّلَ اللَّ

  اً رَِّحيماًأَجْراً َعِظيماً َدَرَجاٍت مِّْنُه َوَمْغِفَرةً  َوَرْحَمةً  َوكَانَ اللَُّه غَفُور
أعلم أن يف كيفية النظم وجوهاً األول ما ذكرناه أنه تعاىل ملا رغب يف اجلهاد أتبع ذلك بيان أحكام اجلهاد فالنوع 

األول من أحكام اجلهاد حتذير املسلمني عن قتل املسلمني وبيان احلال يف قتلهم على سبيل اخلطأ كيف وعلى سبيل 
كيف فلما ذكر ذلك احلكم أتبعه حبكم آخر وهو بيان فضل اجملاهد على غريه العمد كيف وعلى سبيل تأويل اخلطأ 

  وهو هذه اآلية
الوجه الثاين ملا عاتبهم اهللا تعاىل على ما صدر منهم من قتل من تكلم بكلمة الشهادة فلعله يقع يف قلبهم أن األوىل 

اهللا تعاىل يف عقيبه هذه اآلية وبّين فيها فضل االحتراز عن اجلهاد لئال يقع بسببه يف مثل هذا احملذور فال جرم ذكر 
  اجملاهد على غريه إزالة هلذه الشبهة

الوجه الثالث أنه تعاىل ملا عاتبهم على ما صدر منهم من قتل تكلم بالشهادة ذكر عقيبه فضيلة اجلهاد كأنه قيل من 
من تلك اهلفوة لئال خيل منصبه العظيم يف أتى باجلهاد فقد فاز هبذه الدرجة العظيمة عند اهللا تعاىل فليحترز صاحبها 

  الدين بسبب هذه اهلفوة واهللا أعلم ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل قرىء غَْيُر أُْوِلى الضََّررِ باحلركات الثالث يف غَْيرِ فالرفع صفة لقوله الْقَاِعُدونَ واملعىن ال يستوي 
وذكرنا جواز )  ٣١النور ( قوله أَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُوِْلى اِإلْرَبةِ  القاعدون املغايرون ألويل الضرر واجملاهدون ونظريه 

قال الزجاج وجيو أن يكون غَْيرِ رفعاً على جهة )  ٧الفاحتة ( أن يكون غَْيرِ صفة املعرفة يف قوله غَْيرِ الَْمْغضُوبِ 
يساوون اجملاهدين أي الذين أقعدهم عن  االستثناء واملعىن ال يستوي القاعدون واجملهدون إال أويل الضرر فإهنم

أما ( و )  ٦٦النساء ( اجلهاد الضرر والكالم يف رفع املستثىن بعد النفي قد تقدم يف قوله مَّا فََعلُوُه إِالَّ قَِليلٌ ّمْنُهْم 
ضرر وهو القراءة بالنصل ففيها وجهان األول أن يكون استثناء القاعدين واملعىن ال يستوي القاعدون إال أويل ال

اختيار األخفش الثاين أن يكون نصباً على احلال واملعىن ال يستوي القاعدون يف حال صحتهم واجملاهدون كما تقول 
جاءين زيد غري مريض أي جاءين زيد صحيحاً وهذا قول الزجاج والفّراء وكقوله أُِحلَّْت لَكُْم بَهِيَمةُ  االْْنَعامِ إِالَّ َما 

وأما القراءة باجلر فعلى تقدير أن جيعل غَْيرِ صفة للمؤمنني فهذا بيان )  ١املائدة ( َر ُمِحلّى الصَّْيِد ُيْتلَى َعلَْيكُْم غَْي



  الوجوه يف هذه القراءات
مث ههنا حبث آخر وهو أن األخفش قال القراءة بالنصب على سبيل االستثناء أوىل ألن املقصود منه استثناء قوم مل 

التفسري أنه ملا ذكر اهللا تعاىل فضيلة اجملاهدين على القاعدين جاء قوم من أويل الضرر يقدروا على اخلروج روي يف 
حالتنا كما ترى وحنن نشتهي اجلهاد فهل لنا من طريق فنزل غَْيُر أُْوِلى الضََّررِ ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقالوا للنيب 

لرفع أوىل ألن األصل يف كلمة غَْيرِ أن تكون صفة مث فاستثناهم اهللا تعاىل من مجلة القاعدين وقال آخرون القراءة با
أهنا وإن كانت صفة فاملقصود واملطلوب من اإلستثناء حاصل منها ألهنا يف كلتا احلالتني أخرجت أويل الضرر من 

تلك املفضولية وإذا كان هذا املقصود حاصالً على كل التقديرين وكان األصل يف كلمة غَْيرِ أن تكون صفة كانت 
  قراءة بالرفع أوىلال

  املسألة الثانية الضرر النقصان سواء كان بالعمى أو العرج أو املرض أو كان بسبب عدم األهبة
املسألة الثالثة حاصل اآلية ال يستوي القاعدون املؤمنون األصحاء واجملاهدون يف سبيل اهللا واختلفوا يف أن قوله غَْيرُ 

ني القاعدين األضراء يساوون اجملاهدين أم ال قال بعضهم أنه ال يدل ألنا إن أُوِْلى الضََّررِ هل يدل على أن املؤمن
محلنا لفظ غَْيرِ على الصفة وقلنا التخصيص بالصفة ال يدل على نفي احلكم عما عداه مل يلزم ذلك وإن محلناه على 

على االستثناء وقلنا االستثناء من االستثناء وقلنا االستثناء من النفي ليس بإثبات مل يلزم أيضاً ذلك أما إذا محلناه 
النفي إثبات لزم القول باملساواة وأعلم أن هذه املساواة يف حق االضراء عند من يقول هبا مشروطة بشرط آخر 

( َرسُوِلِه ذكر اهللا تعاىل يف سورة التوبة وهو قوله لَّْيَس َعلَى الضُّعَفَاء َوالَ َعلَى الْمَْرَضى إىل قوله إِذَا َنَصحُواْ ِللَِّه َو
  ) ٩١التوبة 

وأعلم أن القول هبذه املساواة غري مستبعد ويدل عليه النقل والعقل أما النقل فقوله عليه الصالة والسالم عند 
لقد خلفتم باملدينة أقواماً ما سرمت مسرياً وال قطعتم وادياً إال كانوا معكم أولئك أقوام ( انصرافه من بعض غزواته 

إذا مرض العبد قال اهللا عز وجلّ اكتبوا لعبدي ما كن يعمله يف ( عليه الصالة والسالم وقال ) حبسهم العذر 
وذكر بعض املفسرين يف تفسري قوله تعاىل ثُمَّ رََدْدَناهُ أَسْفَلَ َساِفِلَني إِالَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ) الصحة إىل أن يربأ 

  ُنوٍنالصَّاِلحَاِت فَلَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْم

أن من صار هرما كتب اهللا تعاىل له أجر ما كان يعمله قبل هرمه غري منقوص من ذلك شيئاً وذكروا )  ٦ ٥التني ( 
أن ما ينويه املؤمن من دوامه على اإلميان واألعمال ) نية املؤمن خري من عمله ( يف تفسري قوله عليه الصالة والسالم 
الذي أدركه يف مدة حياته وأما املعقول فهو أن املقصود من مجيع الطاعات الصاحلة لو بقي أبداً خري له من عمله 

والعبادات استنارة القلب بنور معرفة اهللا تعاىل فإن حصل االستواء فيه للمجاهد والقاعد فقد حصل االستواء يف 
  الثواب وإن كان القاعد أكثر حظاً من هذا االستغراق كان هو أكثر ثواباً

فقدم )  ١١١التوبة ( قائل أن يقول إنه تعاىل قال إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ أَنفَُسُهْم َوأَْموالَُهْم املسألة الرابعة ل
ذكر النفس على املال ويف اآلية اليت حنن فيها وهي قوله اللَِّه بِأَْمواِلهِْم وَأَنفُِسهِْم قدم ذكر املال على النفس فما 

  السبب فيه
لنفس أشرف من املال فاملشتري قدم ذكر النفس تنبيهاً على أن الرغبة فيها أشد والبائع أخر ذكرها وجوابه أن ا

  تنبيهاً على أن املضايقة فيها أشد فال يرضى ببذهلا إال يف آخر املراتب
ل النقصان ال وأعلم أنه تعاىل ملا بّين أن اجملاهدين والقاعدين ال يستويان مث أن عدم االستواء حيتمل الزيادة وحيتم

قوله َدَرَجة جرم كشف تعاىل عنه فقال فَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن بِأَْمواِلهِْم َوأَنفُِسهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً  ويف انتصاب 



ً وجوه األول أنه حيذف اجلار والتقتدير بدرجة فلما حذف اجلار وصل الفعل فعمل الثاين قوله َدَرَجةً  أي فضيلة 
والتقدير وفضل اهللا اجملاهدين فضيلة كما يقال زيد أكرم عمراً إكراماً والفائدة يف التنكري والتفخيم الثالث قوله 

  َدَرَجةً  نصب على التمييز
مث قال َوكُالًّ َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى أي وكال من القاعدين واجملاهدين فقد وعده اهللا احلسىن وقال الفقهاء وفيه دليل 

ن فرض اجلهاد على الكفاية وليس على كل واحد بعينه ألنه تعاىل وعد القاعدين احلسىن كما وعد اجملاهدين على أ
  ولو كان اجلهاد واجباً على التعيني ملا كان القاعد أهالً لوعد اهللا تعاىل إياه احلسىن

ِظيماً َدَرجَاٍت ّمْنُه َوَمْغِفَرةً  َوَرْحَمةً  َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً مث قال تعاىل َوفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِديَن أَْجراً َع
  رَِّحيماً وفيه مسائل

املسألة األوىل يف انتصاب قوله أَْجراً وجهان األول انتصب بقوله َوفَضَّلَ ألنه يف معىن قوهلم آجرهم أجراً مث قوله 
ن قوله أَْجراً الثاين انتصب على التمييز و َدَرجَاٌت عطف بيان َوَمْغِفَرةً  َوَرْحَمةً  َدَرجَاٍت ّمْنُه َوَمْغِفَرةً  َوَرْحَمةً  بدل م

  معطوفان على َدَرَجاٌت
املسألة الثانية لقائل أن يقول إنه تعاىل ذكر أوالً َدَرَجةً  وههنا َدَرجَاٌت وجوابه من وجوه األول املراد بالدرجة ليس 

نس والواحد باجلنس يدخل حتته الكثري بالنوع وذلك هو األجر العظيم هو الدرجة الواحدة بالعدد بل باجل
والدرجات الرفيعة يف اجلنة املغفرة والرمحة الثاين أن اجملاهد أفضل من القاعد الذي يكون من األضراء بدرجة ومن 

ِلى الضََّررِ ال يوجب القاعد الذي يكون من األصحاء بدرجات وهذا اجلواب إمنا يتمشى إذا قلنا بأن قوله غَْيُر أُْو
  حصول املساواة بني اجملاهدين وبني القاعدين األضراء

الثالث فضل اهللا اجملاهدين يف الدنيا بدرجة واحدة وهي الغنيمة ويف اآلخرة بدرجات كثرية يف اجلنة بالفضل والرمحة 
قَاِعِديَن أَْجراً َعِظيماً وال ميكن أن يكون املراد من واملغفرة الرابع قال يف أول اآلية َوفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْ

هذا اجملاهد هو اجملاهد باملال والنفس فقط وإال حصل التكرار فوجب أن يكون املراد منه من كان جماهداً على 
قال  اإلطالق يف كل األمور أعين يف عمل الظاهر وهو اجلهاد بالنفس واملال والقلب وهو أشرف أنواع اجملاهدة كما

وحاصل هذا اجلهاد صرف القلب من االلتفات إىل غري ) رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب ( عليه السالم 
اهللا إىل االستغراق يف طاعة اهللا وملا كان هذا املقام أعلى مما قبله ال جرم جعل فضيلة األول درجة وفضيلة هذا الثاين 

  درجات
لّت هذه اآلية على أن علي بن أيب طالب عليه السالم أفضل من أيب بكر وذلك ألن املسألة الثالثة قالت الشيعة د

عليا كان أكثر جهاداً فالقدر الذي فيه حصل التفاوت كان أبو بكر من القاعدين فيه وعلي من القائمني وإذا كان 
لَى الْقَاِعِديَن أَجْراً َعِظيماً فيقال هلم إن كذلك وجب أن يكون علّي أفضل منه لقوله تعاىل َوفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َع

مباشرة علي عليه السالم لقتل الكفار كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك فليزمكم حبكم هذه اآلية أن يكون 
وهذا ال يقوله عاقل فإن قلتم إن جماهدة الرسول مع الكفار كانت ) صلى اهللا عليه وسلم ( علّي أفضل من حممد 

كان جياهد الكفار بتقرير الدالئل والبينات وإزالة ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهدة علي معهم ألن الرسول أعظم من جم
الشبهات والضالالت وهذا اجلهاد أكمل من ذلك اجلهاد فنقول فاقبلوا منا مثله يف حق أيب بكر وذلك أن أبا بكر 

س حىت أسلم على يده عثمان بن عفان وطلحة والزبري رضي اهللا عنه ملا أسلم يف أول األمر سعى يف إسالم سائر النا
صلى اهللا ( وسعد بن أيب وقاص وعثمان بن مظعون وكان يبالغ يف ترغيب الناس يف اإلميان ويف الذب عن حممد 

بنفسه ومباله وعلي يف ذلك الوقت كان صبياً ما كان أحد يسلم بقوله وما كان قادراً على الذب عن ) عليه وسلم 



الصالة والسالم فكان جهاد أيب بكر أفضل من جهاد علي فإمنا ظهر يف املدينة يف الغزوات وكان اإلسالم  حممد عليه
يف ذلك الوقت قوياً والثاين أن جهاد أيب بكر كان بالدعوة إىل الدين وأكثر أفاضل العشرة إمنا أسلموا على يده 

أما جهاد علي فإمنا كان بالقتل وال شك أن األول وهذا النوع من اجلهاد هو حرفة النيب عليه الصالة والسالم و
  أفضل

املسألة الرابعة قالت املعتزلة دلّت اآلية على أن نعيم اجلنة ال ينال إال بالعمل ألن التفاوت يف العمل ملا أوجب 
لكان  التفاوت يف الثواب والفضيلة دل ذلك على أن علة الثواب هو العمل وأيضاً لو مل يكن العمل موجباً للثواب

الثواب هبة ال أجراً لكنه تعاىل مساه أجراً فبطل القول بذلك فيقال هلم مل ال جيوز أن يقال العمل علة الثواب لكن ال 
  لذاته بل جبعل الشارع ذلك العمل موجباً له

ا أن اجلهاد املسألة اخلامسة قالت الشافعية دلت اآلية على أن االشتغال بالنوافل أفضل من االشتغال بالنكاح ألنا بين
فرض على الكفاية بدليل قوله وَكُالًّ َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى ولو كان اجلهاد من فروض األعيان ملا كان القاعد عن 

  اجلهاد موعوداً من عند اهللا باحلسىن
 حمالة إذا ثبت هذا فنقول إذا قامت طائفة باجلهاد سقط الفرض عن الباقني فلو أقدموا عليه كان ذلك من النوافل ال

  مث إن قوله َوفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِديَن أَْجراً َعِظيماً يتناول مجيع اجملاهدين

سواء كان جهاده واجباً أو مندوباً واملشتغل بالنكاح قاعد عن اجلهاد فثبت أن االشتغال باجلهاد املندوب أفضل من 
  االشتغال بالنكاح واهللا أعلم

وا أَلَْم َتكُْن أَْرُض اللَِّه ِذيَن َتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ  ظَاِلِمى أَنفُسِهِْم قَالُواْ فِيَم كُنُتْم قَالُواْ كُنَّا ُمسَْتْضَعِفَني ِفى األرض قَالْإِنَّ الَّ
ُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ وَالنَِّسآِء َوالْوِلَْداِن الَ َواِسَعةً  فَُتَهاجُِرواْ ِفيَها فَأُوْلَاِئَك َمأَْواُهْم َجهَنَُّم َوَسآَءْت َمصِرياً إِالَّ الْ

  غَفُوراً َيْسَتِطيُعونَ ِحيلَةً  َوالَ َيهَْتُدونَ َسبِيالً فَأُوْلَاِئَك َعَسى اللَُّه أَن َيْعفَُو َعْنُهْم َوكَانَ اللَُّه َعفُّواً
ب من قعد عنه ورضي بالسكون يف دار الكفر ويف اآلية اعلم أنه تعاىل ملا ذكر ثواب من أقدم على اجلهاد أتبعه بعقا

  مسائل
البقرة ( املسألة األوىل قال الفّراء إن شئت جعلت َتَوفَّاُهُم ماضياً ومل تضم تاء مع التاء مثل قوله إِنَّ الَبقََر َتشَاَبَه َعلَْيَنا 

رضوا ومضوا وإن شئت جعلته مستقبالً وعلى هذا التقدير تكون هذه اآلية إخباراً عن حال أقوام معينني انق)  ٧٠
  والتقدير إن الذين تتوفاهم املالئكة وعلى هذا التقدير تكون اآلية عامة يف حق كل من كان هبذه الصفة

  املسألة الثانية يف هذا التويف قوالن األول وهو قول اجلمهور معناه تقبض أرواحهم عند املوت
الَِّذى َخلََق )  ٤٢الزمر ( ني قوله تعاىل اللَُّه َيَتوَفَّى االْنفُسَ ِحَني ِمْوِتَها فإن قيل فعلى هذا القول كيف اجلمع بينه وب

)  ٢٨البقرة ( كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتْم أَْمواًتا فَأَحَْياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم )  ٢امللك ( الَْمْوَت َوالَْحيَواةَ  
  ) ١١السجدة ( َوفَّاكُم مَّلَُك الَْمْوتِ الَِّذى ُوكّلَ بِكُْم وبني قوله قُلْ َيَت

  قلنا خالق املوت هو اهللا تعاىل والرئيس املفوض إليه هذا العمل هو ملك املوت وسائر املالئكة أعوانه
  القول الثاين ُننَّزلُ الَْملَاِئكَةَ  يعين حيشروهنم إىل النار وهو قول احلسن

لداللة الكالم عليه الثاين ) هلم ( وجوه األول أنه هو قوله قالوا هلم فيم كنتم فحذف ) إن (  املسألة الثالثة يف خرب
يف موضع ظَاِلِمى أَنفُسِهِْم ألنه نكرة الثالث أن اخلرب ) قالوا هلم ( أن اخلرب هو قوله فَأُْولَِئَك َمأَْواُهمْ َجهَنَُّم فيكون 

  الُواْ ِفيَم كُنُتمْ أما قوله تعاىل ظَاِلِمى أَنفُِسهِْم ففيه مسألتانحمذوف وهو هلكوا مث فّسر اهلالك بقوله قَ
  املسألة األوىل قوله ظَاِلِمى أَنفُِسهِمْ يف حمل النصب على احلال واملعىن تتوفاهم املالئكة يف



قيل ظاملني  حال ظلمهم أنفسهم وهو وإن أضيف إىل املعرفة إال أنه نكرة يف احلقيقة ألن املعىن على االنفصال كأنه
أنفسهم ءال أهنم حذفوا النون طلباً للخفة واسم الفاعل سواء أُريد به احلال أو االستقبال فقد يكون مفصوالً يف 

( َهْدياً بَاِلغَ الْكَْعَبةِ  )  ٢٤األحقاف ( املعىن وإن كان موصوالً يف اللفظ وهو كقوله تعاىل َهاذَا عَارٌِض مُّْمطُِرَنا 
  فاإلضافة يف هذه املواضع كلها لفظية ال معنوية)  ٩احلج ( ىَ  ِعطِْفِه ثَانِ)  ٩٥املائدة 

وقد يراد به املعصية فَِمْنُهمْ )  ١٣لقمان ( املسألة الثانية الظلم قد يراد به الكفر قال تعاىل إِنَّ الشّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم 
األول أن املراد الذين أسلموا يف دار الكفر وبقوا هناك  ويف املراد بالظلم يف هذه قوالن)  ٣٢فاطر ( ظَاِلمٌ لَّنفِْسِه 

ومل يهاجروا إىل دار اإلسالم الثاين أهنا نزلت يف قوم من املنافقني كانوا يظهرون اإلميان للمؤمنني خوفاً فإذا رجعوا 
ألنفسهم بنفاقهم وكفرهم  إىل قومهم أظهروا هلم الكفر ومل يهاجروا إىل املدينة فبّين اهللا تعاىل هبذه اآلية أهنم ظاملون

  وتركهم اهلجرة
وأما قوله تعاىل قَالُواْ ِفيَم كُنُتْم ففيه وجوه أحدها فيم كنتم من أمر دينكم وثانيها فيم كنتم يف حرب حممد أو يف 

  حرب أعدائه وثالثها مل تركتم اجلهاد ومل رضيتم بالسكون يف ديار الكفار
ِفَني ِفى االْْرضِ جواباً عن قوهلم ِفيَم كُنُتْم وكان حق اجلواب أن يقولوا كنا يف كذا أو مث قال تعاىل قَالُواْ كُنَّا ُمْسَتْضَع

  مل نكن يف شيء
وجوابه أن معىن ِفيَم كُنُتمْ التوبيخ بأهنم مل يكونوا يف شيء من الدين حيث قدروا على املهاجرة ومل يهاجروا فقالوا 

 بأهنم ما كانوا قادرين على املهاجرة مث إن املالئكة مل يقبلوا منهم هذا كما مستضعفني اعتذاراً عما وخبوا به واعتالالً
 العذر بل ردوه عليهم فقالوا أَلَْم َتكُْن أَْرُض اللَِّه واِسَعةً  فَُتَهاجِرُواْ ِفيَها أرادوا أنكم كنتم قادرين على اخلروج من

تم بني الكفار ال للعجز عن مفارقتهم بل مع القدرة مكة إىل بعض البالد اليت ال متنعون فيها من إظهار دينكم فبقي
  على هذه املفارقة فال جرم ذكر اهللا تعاىل وعيدهم فقال فَأُْولَِئَك َمأَْواُهْم َجهَنَُّم َوَساءْت َمِصرياً

  نَ ِحيلَةً  ونظريه قول الشاعرمث استثىن تعاىل فقال إِالَّ الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرجَالِ وَالّنَساء َوالْوِلْداِن الَ َيْسَتِطيُعو
  ولقد أمر على اللئيم يسبين

وجيوز أن يكون الَ َيْسَتِطيُعونَ يف موضع احلال واملعىن ال يقدرون على حيلة وال نفقة أو كان هبم مرض أو كانوا 
  حتت قهر قاهر مينعهم من تلك املهاجرة

صلى اهللا عليه ( جيدون من يدهلم على الطريق روي أن النيب  مث قال َوالَ َيهَْتُدونَ َسبِيالً أي ال يعرفون الطريق وال
بعث هبذه اآلية إىل مسلمي مكة فقال جندب بن ضمرة لبنيه امحلوين فإين لسيت من املستضعفني وال أين ال ) وسلم 

  يف الطريق أهتدي الطريق واهللا ال أبيت الليلة مبكة فحملوه على سرير متوجهاً إىل املدينة وكان شيخاً كبرياً فمات
  فإن قيل كيف أدخل الولدان يف مجلة املستثنني من أهل الوعيد فإن االستثناء إمنا حيسن لو كانوا

  مستحقني للوعيد على بعض الوجوه
قلنا سقوط الوعيد إذا كان بسبب العحز والعجز تارة حيصل بسبب عدم األهبة وتارة بسبب الصبا فال جرم حسن 

فال وال جيوز أن يراد املراهقون منهم الذين كملت عقوهلم لتوجه التكليف عليهم فيما هذا إذا أُريد بالولدان األط
  بينهم وبني اهللا تعاىل وإن أُريد العبيد واإلماء البالغون فال سؤال

والعاجز عن مث قال تعاىل فَأُْولَِئَك َعَسى اللَُّه أَن َيْعفَُو َعْنُهْم وفيه سؤال وهو أن القوم ملا كانوا عاجزين عن اهلجرة 
الشيء غري مكلف به وإذا مل يكن مكلفاً به مل يكن عليه يف تركه عقوبة فلم قال َعَسى اللَُّه أَن َيْعفَُو َعنُْهْم والعفو ال 

  يتصور إال مع الذنب وأيضاً َعَسى كلمة اإلطماع وهذا يقتضي عدم القطع حبصول العفو يف حقهم



دراً على ذلك الشيء مع ضرب من املشقة ومتييز الضعف الذي واجلواب عن األول أن املستضعف قد يكون قا
حيصل عنده الرخصة عن احلد الذي ال حيصل عنده الرخصة شاق ومشتبه فرمبا ظن اإلنسان بنفسه أنه عاجز عن 

املهاجرة وال يكون كذلك وال سيما يف اهلجرة عن الوطن فإهنا شاقة على النفس وبسبب شدة النفرة قد يظن 
نه عاجزاً مع أنه ال يكون كذلك وال سيما يف اهلجرة عن الوطن فإهنا شاقة على النفس وبسبب شدة اإلنسان كو

  النفرة قد يظن اإلنسان كونه عاجزاً مع أنه ال يكون كذلك فلهذا املعىن كانت احلاجة إىل العفو شديدة يف هذا املقام
ههنا فنقول الفائدة فيها الداللة على أن ترك اهلجرة أمر وأما السؤال الثاين وهو قوله ما الفائدة يف ذكر لفظة ِعيَسى 

مضيق ال توسعة فيه حىت أن املضطر البني االضطرار من حقه أن يقول عسى اهللا أن يعفو عين فكيف احلال يف غريه 
يف اجلواب عن هذا السؤال إال أن األوىل أن يكون اجلواب ما قدمناه وهو ) الكشاف ( هذاهو الذي ذكره صاحب 

ن اإلنسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن رمبا ظن نفسه عاجزاً عنها مع أنه ال يكون كذلك يف احلقيقة فلهذا املعىن أ
  ذكر العفو بكلمة َعَسى ال بالكلمة الدالة على القطع

خللق موصوفاً هبذه مث قال تعاىل َوكَانَ اللَُّه َعفُّواً غَفُوراً ذكر الزجاج يف كَانَ ثالثة أوجه األول كان قبل أن خلق ا
الصفة الثاين أنه قال كَانَ مع أن مجيع العباد هبذه الصفة واملقود بيان أن هذه عادة اهللا تعاىل أجراها يف حق خلقه 

الثالث لو قال إنه تعاىل عفو غفور كان هذا إخباراً عن كونه كذلك فقط وملا قال إنه كان كذلك كان هذا إخباراً 
ذلك أدل على كونه صدقاً وحقاً ومربأ عن اخللف والكذب واحتج أصحابنا هبذه اآلية وقع خمربه على وفقه فكان 

على أنه تعاىل قد يعفو عن الذنب قبل التوبة فإنه لو مل حيصل ههنا شيء من الذنب المتنع حصول العفو واملغفرة فيه 
اً غري مقيد حبال التوبة فيدل على ما فلما أخرب بالعفو واملغفرة دلّ على حصول الذنب مث إنه تعاىل وعد بالعفو مطلق

  ذكرناه
ى اللَِّه َوَرسُوِلِه ثُمَّ َوَمن ُيَهاجِْر ِفى َسبِيلِ اللَِّه َيجِْد ِفى األرض مَُراغَماً كَِثرياً َوَسَعةً  َوَمن َيْخُرْج ِمن َبْيِتِه مَُهاجِراً إِلَ

  َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماًُيْدرِكُْه الْمَْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلىَ  اللَِّه 
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

واعلم أن ذلك املانع أمران األول أن يكون له يف وطنه نوع راحة ورفاهية فيقول لو فارقت الوطن وقعت يف الشدة 
ن ُيهَاجِْر ِفى سَبِيلِ اللَِّه َيجِْد ِفى االْْرضِ مَُراغَماً كَِثرياً َوَسَعةً  يقال واملشقة وضيق العيش فأجاب اهللا عنه بقوله َوَم

راغمت الرجل إذا فعلت ما يكرهه ذلك الرجل واشتقاقه من الرغام وهو التراب فإهنم يقولون رغم أنفه يريدون به 
غاية الذلة فجعلوا قوهلم رغم أنفه أنه وصل إليه شيء يكرهه وذلك ألن األنف عضو يف غاية العزة والتراب يف 

  كناية عن الذل
  إذا عرفت هذا فنقول املشهور أن هذه املراغمة إمنا حصلت بسبب أهنم فارقوا وخرجوا عن ديارهم

وعندي فيه وجه آخر وهو أن يكون املعىن ومن يهاجر يف سبيل اهللا إىل بلد آخر جيد يف أرض ذلك البلد من اخلري 
لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه يف بلدته األصلية وذلك ألن من فارق وذهب إىل بلدة  والنعمة ما يكون سبباً

أجنبية فإذ استقام أمره يف تلك البلدة األجنبية ووصل ذلك اخلرب إىل أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه 
أعلم واحلاصل كأنه قيل يا ورغمت أنوفهم بسبب ذلك ومحل اللفظ على هذا أقرب من محله على ما قالوه واهللا 

أيها اإلنسان إنك كنت إمنا تكره اهلجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع يف املشقة واحملنة يف السفر فال ختف فإن اهللا 
تعاىل يعطيك من النعم اجلليلة واملراتب العظيمة يف مهاجرتك ما يصري سبباً لرغم أنوف أعدائك ويكون سبباً لسعة 

ية ذكر رغم األعداء على ذكر سعة العيش ألن ابتهاج اإلنسان الذي يهاجر عن أهله وبلده عيشك وإمنا قدم يف اآل
بسبب شدة ظلمهم عليه بدولته من حيث إهنا تصري سبباً لرغم أنوف األعداء أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من 

  حيث أهنا صارت سبباً لسعة العيش عليه
رة فهو أن اإلنسان يقول إن خرجت عن بلدي يف طلب هذا الغرض فرمبا وأما املانع الثاين من اإلقدام على املهاج

وصلت إليه ورمبا مل أصل إليه فاألوىل أن ال أضيع الرفاهية احلاضرة بسبب طلب شيء رمبا أصل إليه ورمبا ال أصل 
وِلِه ثُمَّ ُيْدرِكُْه الْمَْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلىَ  إليه فأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله َوَمن َيْخُرْج ِمن َبْيِتِه ُمهَاجِراً إِلَى اللَِّه َوَرُس

  اللَِّه واملعىن ظاهر ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل قال بعضهم املراد من قصد طاعة اهللا مث عجز عن إمتامها كتب اهللا له ثواب متام تلك الطاعة كاملريض 

صلى اهللا ( له ثواب ذلك العمل هكذا روي عن رسول اهللا يعجز عما كان يفعله يف حال صحته من الطاعة فيكتب 
وقال آخرون ثبت له أجر قصده وأجر القدر الذي أتى به من ذلك العمل وأما أجر متام العمل فذلك ) عليه وسلم 

 حمال واعلم أن القول األول أوىل ألنه تعاىل إمنا ذكر هذه اآلية ههنا يف معرض الترغيب يف اجلهاد وهو أن من خرج
إىل السفر ألجل الرغبة يف اهلجرة فقد وجد ثواب اهلجرة ومعلوم أن الترغيب إمنا حيصل هبذا املعىن فأما القول بأن 
معىن اآلية هو أن يصل إليه ثواب ذلك القدر من العمل فال يصلح مرغباً ألنه قد عرف أن كل من أتى بعمل فإنه 

) وإمنا لك امريء ما نوى ( ليه قوله عليه الصالة والسالم جيد الثواب املرتب على ذلك القدر من العمل ويدل ع
وأيضاً ما روي يف قصالة جندب بن ضمرة أنه ملا قرب موته أخذ يصفق بيمينه على مشاله ويقول اللّهم هذه لك 

) صلى اهللا عليه وسلم ( وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه رسولك مث مات فبلغ خربه أصحاب النيب 



  لو تويف باملدينة لكان خرياً له فنزلت هذه اآليةفقالوا 
  املسألة الثانية قالت املعتزلة هذه اآلية تدل على أن العمل يوجب الثواب على اهللا ألنه تعاىل قال

فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلىَ  اللَِّه وذلك يدل على قولنا من ثالثة أوجه أحدها أنه ذكر لفظ الوقوع وحقيقة الوجوب هي 
أي وقعت وسقطت وثانيها أنه ذكر بلفظ األجر )  ٢٦احلج ( قوع والسقوط قال تعاىل فَإِذَا َوجََبْت ُجنُوُبَها الو

واألجر عبارة عن املنفعة املستحقة فأما الذي ال يكون مستحقاً فذاك ال يسمى أجراً بل هبة وثالثها قوله َعلَى اللَّهِ 
واجلواب أننا ال ننازع يف الوجوب )  ٩٧آل عمران ( ى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت وكلمة َعلَى للوجوب قال تعاىل َوللَِّه َعلَ

لكن حبكم الوعد والعلم والتفضل والكرم ال حبكم االستحقاق الذي لو مل يفعل خلرج عن اإلل هية وقد ذكرنا 
  دالئله فيما تقدم

ريق وجب سهمه من الغنيمة كما وجب أجره املسألة الثالثة استدل قوم هبذه اآلية على أن الغازي إذا مات يف الط
وهذا ضعيف ألن لفظ اآلية خمصوص باألجر وأيضاً فاستحقاق السهم من الغنيمة متعلق حبيازهتا إذ ال تكون غنيمة 

  واهللا أعلم)  ٤١األنفال ( إال بعد حيازهتا قال تعاىل َواْعلَُموا أَنََّما غَنِمُْتم ّمن َشىْ ء 
  لَُّه غَفُوراً رَِّحيماً أي يغفر ما كان منه من القعود إىل أن خيرج ويرمحه بإكمال أجر اجملاهدةمث قال تعاىل َوكَانَ ال

ِذيَن كَفَُروا إِنَّ الْكَافِرِيَن َوإِذَا ضََرْبُتْم ِفى األرض فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن تَقُْصرُواْ ِمَن الصَّلواةِ  إِنْ ِخفُْتْم أَن َيفْتَِنكُمُ الَّ
  ُنواْ لَكُْم َعدُّواً مُّبِيناًكَا

اعلم أن أحد األمور اليت حيتاج اجملاهد إليها معرفة كيفية أداء الصالة يف زمان اخلوف واالشتغال مبحاربة العدو 
  فلهذا املعىن ذكره اهللا تعاىل يف هذه اآلية وههنا مسائل

ل ذلك جائز وقرأ ابن عباس تقصروا من املسألة األوىل قال يالواحدي يقال قصر فالن صالته وأقصرها وقصرها ك
  أقصر وقرأالزهري من قصر وهذا دليل على اللغات الثالث

املسألة الثانية اعلم أن لفظ القصر مشعر بالتخفيف ألنه ليس صرحياً يف أن املراد هو القصر يف كمية الركعات 
منه صالة املسافر وهو أن كل صالة  وعددها أو يف كيفية أدائها فال جرم حصل يف اآلية قوالن األول أن املراد

تكون يف احلضر أربع ركعات فإهنا تصري يف السفر ركعتني فعلى هذا القصر إمنا يدخل يف صالة الظهر والعصر 
والعشاء أما املغرب والصبح فال يدخل فيهما القصر الثاين أنه ليس املراد هبذه اآلية صالة السفر بل صالة اخلوف 

بر بن عبداهللا ومجاعة قال ابن عباس فرض اهللا صالة احلضر أربعاً وصالة السفر ركعتني وهو قول ابن عباس وجا
فهذان القوالن متفرعان على ما إذا قلنا املراد ) صلى اهللا عليه وسلم ( وصالة اخلوف ركعة على لسان نبّيكم حممد 

  من القصر تقليل الركعات
   كيفية أداء الركعات وهو أن يكتفي يف الصالةالقول الثاين أن املراد من القصر إدخال التخفيف يف

باإلمياء واإلشارة بدل الركوع والسجود وأن جيوز املشي يف الصالة وأن جتوز الصالة عند تلطخ الثوب بالدم 
وذلك هو الصالة اليت يؤتى هبا حال شدة التحام القتال وهذا القول يروى عن ابن عباس وطاوس واحتج هؤالء 

ل بأن خوف الفتنة من العدو ال يزول فيما يؤتى بركعتني على إمتام أوصافهما وإمنا ذلك فيما على صحة هذا القو
يشتد فيه اخلوف يف حال التحام القتال وهذا ضعيف ألنه ميكن أن يقال إن صالة املسافر إذا كانت قليلة الركعات 

لركعات طالت املدة وال ميكنه أن يأيت هبا فيمكنه أن يأيت هبا على وجه ال يعلم خصمه بكونه مصلياً أما إذا كثرت ا
  على حني غفلة من العدو



واعلم أن وجه االحتمال ما ذكرنا وهو أن القصر مشعر بالتخفيف والتخفيف كما حيصل حبذف بعض الركعات 
  فكذلك حيصل بأن جيعل اإلمياء واإلشارة فائماً مقام الركوع والسجود

الركعات أوىل ويدل عليه وجوه األول ما روي عن يعلى بن أمية أنه واعلم أن محل لفظ القصر على إسقاط بعض 
قال قلت لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كيف نقصر وقد أمنا وقد قال اهللا تعاىل لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن تَقُْصرُواْ ِمَن 

صدقة تصدق اهللا هبا ( فقال ) ه وسلم صلى اهللا علي( الصَّلواةِ  إِنْ ِخفُْتْم فقال عجبت مما عجبت منه فسألت النيب 
وهذا يدل على القصر املذكور يف اآلية هو القصر يف عدد الركعات وأن ذلك كان مفهوماً ) عليكم فاقبلوا صدقته 

عندهم من معىن اآلية الثاين أن القصر عبارة عن أن يؤيت ببعض الشيء ويقتصر عليه فأما أن يؤتى بشيء آخر فذلك 
 اقتصاراً ومعلوم أن إقامة اإلمياء مقام الركوع والسجود وجتويز املشي يف الصالة وجتويز الصالة ال يسمى قصراً وال

مع الثوب امللطخ بالدم ليس شيء من ذلك قصراً بل كلها إثبات ألحكام جديدة وإقامة لشيء مقام شيء رخر 
  فكان تفسري القصر مبا ذكرنا أوىل
ِ للتبعيض وذلك يوجب جواز االقتصار على بعض الصالة فثبت هبذه الوجوه أن  الثالث أن ِمْن يف قوله ِمَن الصَّلواة

  تفسري القصر بإسقاط بعض الركعات أوىل من تفسريه مبا ذكروه من اإلمياء واإلشارة
صلى اهللا عليه ( الرابع أن لفظ القصر كان خمصوصاً يف عرفهم بنقص عدد الركعات وهلذا املعىن ملا صلّى النيب 

لظهر ركعتني قال ذو اليدين أقصرت الصالة أم نسيت اخلامس أن القصر مبعىن تغري الصالة مذكور يف ا) وسلم 
اآلية اليت بعد هذه اآلية فوجب أن يكون املراد من هذه اآلية بيان القصر مبعىن الركعات لئال يلزم التكرار واهللا 

  أعلم
اء املكلف أمت وإن شاء اكتفى على القصر وقال أبو حنيفة املسألة الثالثة قال الشافعي رمحه اهللا القصر رخصة فإن ش

القصر واجب فإن صلّى املسافر أربعاً ومل يقعد يف الثنتني فسدت صالته وإن قعد بينهما مقدار التشهد متت صالته 
ُصُرواْ ِمَن الصَّلواةِ  واحتج الشافعي رمحه اهللا على قوله بوجوه األول أن ظاهر قوله تعاىل فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناحٌ أَن َتقْ

مشعر بعدم الوجوب فإنه ال يقال فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح يف أداء الصالة الواجبة بل هذا اللفظ إمنا يذكر يف رفع 
التكليف بذلك الشيء فأما إجيابه على التعيني فهذا اللفظ غري مستعمل فيه أما أبو بكر الرازي فأجاب عنه بأن 

   هذه اآلية ال تقليل الركعات بل ختفيف األعمالاملراد من القصر يف
وجهاً آخر ) الكشاف ( وأعلم أنا بّينا بالدليل أنه ال جيوز محل اآلية على ما ذكره فسقط هذا العذر وذكر صاحب 

  فيه فقال إهنم ملا ألفوا االمتام فرمبا كان خيطر بباهلم أن عليهم نقصاناً يف القصر فنفى

سهم بالقصر فيقال له هذا االحتمال إمنا خيطر بباهلم إذا قال الشارع هلم رخصت لكم يف عنهم اجلناح لتطيب أنف
هذا القصر أما إذا قال أوجبت عليكم هذا القصر وحرمت عليكم االمتام وجلعته مفسداً لصالتكم فهذا االحتمال 

  مما ال خيطر ببال عاقل أصالً فال يكون هذا الكالم الئقاً به
من املدينة إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( روي أن عائشة رضي اهللا عنها قالت اعتمرت مع رسول اهللا احلجة الثانية ما 

مكة فلما قدمت مكة قلت يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي قصرت وأمتمت وصمت وأفطرت فقال أحسنت يا عائشة 
  وما عاب علي وكان عثمان يتم ويقصر وما ظهر إنكار من الصحابة عليه

لثة أن مجيع رخص السفر شرعت على سبيل التجويز ال على سبيل التعيني جزماً فكذا ههنا واحتجوا احلجة الثا
) سدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته ( قال فيه ) صلى اهللا عليه وسلم ( باألحاديث منها ما روى عمر أنه 

  إذا خرج مسافراً صلّى ركعتني) لم صلى اهللا عليه وس( فظاهر األمر للوجوب وعن أيب عباس قال كان النيب 



واجلواب أن هذه األحاديث تدل على كون القصر مشروعاً جائزاً إال أن الكالم يف أنه هل جيوز غريه وملا دل لفظ 
  القرآن على جواز غريه كان القول به أوىل واهللا أعلم

املدينة أقرت ) صلى اهللا عليه وسلم (  املسألة الرابعة قال بعضهم صالة السفر ركعتان متام غري قصر وملا قدم النيب
  صالة السفر وزيد يف صالة احلضر

وأعلم أن لفظ اآلية يبطل هذا وذلك ألنا بينا أن املراد من القصر املذكور يف اآلية ختفيف الركعات ولو كان األمر 
  مما ذكروه ملا كان هذا قصراً يف صالة السفر بل كان ذلك زيادة يف صالة احلضر واهللا أعل

املسألة اخلامسة زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثريه سواء يف جواز الرخصة وزعم مجهور الفقهاء أن 
السفر ما مل يقدر مبقدار خمصوص مل حيصل فيه الرخصة احتج أهل الظاهر باآلية فقالوا إن قوله تعاىل َوإِذَا ضََرْبُتْم ِفى 

ن تَقُْصرُواْ ِمَن الصَّلواةِ  مجلة مركبة من شرط وجزاء الشرط هو الضرب يف األرض االْْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَ
واجلزاء هو جواز القصر وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب عليه اجلزاء سواء كان الشرط الذي هو السفر طويالً 

ن حملة إىل حملة ومن دار أو قصرياً أقصى ما يف الباب أن يقال فهذا يقتضي حصول الرخصة عند انتقال اإلنسان م
  إىل دار إال أنا نقول

اجلواب عنه من وجهني األول أن االنتقال من حملة إىل حملة إن مل يسم بأنه ضرب يف األرض فقد زال االشكال وإن 
مسي بذلك فنقول أمجع املسلمون على أنه غري معترب فهذا ختصيص تطرق إىل هذا النص بداللة اإلمجاع والعام بعد 

ص حجة فوجب أن يبقى النص معترباً يف السفر سواء كان قليالً أو كثرياً والثاين أن قوله َوإِذَا ضََرْبُتْم ِفى التخصي
االْْرضِ يدل على أنه تعاىل جعل الضرب يف األرض شرطاً حلصول هذه الرخصة فلو كان الضرب يف األرض امساً 

ينفك طول عمره من االنتقال من الدار إىل املسجد ومن  ملطلق االنتقال لكان ذلك حاصالً دائماً ألن اإلنسان ال
املسجد إىل السوق وإذا كان حاصالً دائماً امتنع جعله شرطاً لثبوت هذا احلكم فلما جعل اهللا الضرب يف األرض 
شرطاً لثبوت هذا احلكم علمنا أنه مغاير ملطلق االنتقال وذلك هو الذي يسمى سفراً ومعلوم أن اسم السفر واقع 

  لى القريب وعلى البعيدع

فعلمنا داللة اآلية على حصول الرخصة يف مطلق السفر أما الفقهاء فقالوا أمجع السلف على أن أقل السفر مقدر 
  قالوا والذي يدل عليه أنه حصل يف املسألة روايات

قال ابن عباس إذا زاد  فالرواية األويل ما روي عن عمر أنه قال يقصر يف يوم تام وبه قال الزهري واألوزاعي الثانية
على يوم وليلة قصر والثالثة قال أنس بن مالك املعترب مخس فراسخ الرابعة قال احلسن مسرية ليلتني اخلامسة قال 

الشعيب والنخعي وسعيد بن جبري من الكوفة إىل املداين وهي مسرية ثالثة أيام وهو قول أيب حنيفة وروى احلسن بن 
سافر إىل موضع يكون مسرية يومني وأكثر اليوم الثالث جاز القصر وهكذا رواه ابن زياد عن أيب حنيفة أنه إذا 

مساعة عن أيب يوسف وحممد السادسة قال مالك والشافعي أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثالثة أميال 
إثنا عشر ألف قدم وهي  وهو الذي قدر أميال البادية كل ميل) صلى اهللا عليه وسلم ( بأميال هاشم جد رسول اهللا 

أربعة آالف خطوة فإن كل ثالثة أقدام خطوة قال الفقهاء فاختالف الناس يف هذه األقوال يدل على انعقاد اإلمجاع 
على أن احلكم غري مربوط مبطلق السفر قال أهل الظاهر اضطراب الفقهاء يف هذه األقاويل يدل على أهنم مل جيدوا 

تقدير املدة إذ لو حصل يف املسألة دليل ظاهر الداللة ملا حصل هذا االضطراب وأما سكوت يف املسألة دليالً قوياً يف 
سائر الصحابة عن حكم هذه املسألة فلعله إمنا كان ألهنم اعتقدوا أن هذه اآلية دالة على ارتباط احلكم مبطلق السفر 

مذكوراً يف نص القرآن مل يكن هبم حاجة إىل فكان هذا احلكم ثابتاً يف مطلق السفر حبكم هذه اآلية وإذا كان احلكم 



  االجتهاد واالستنباط فلهذا سكتوا عن هذه املسألة
وأعلم أن أصحاب أيب حنيفة عولوا يف تقدير املدة بثالثة أيام على قوله عليه الصالة والسالم ميسح املسافر ثالثة أيام 

افراً وإذا مل يكن مسافراً مل حيصل الرخص املشروعة يف وهذا يقتضي أنه إذا مل حيصل املسح ثالثة أيام أن ال يكون مس
السفر وأما أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه فإهنم عولوا على ما روى جماهد وعطاء بن أيب رباح عن ابن عباس أن 

قال يا أهل مكة ال تقصروا يف أدىن من أربعة برد من مكة إىل عسفان قال أهل ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
هر الكالم عليه من وجوه األول أنه بناء على ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد وهو عندنا غري جائز لوجهني الظا

األول إن القرآن وخرب الواحد مشتركان يف داللة لفظ كل واحد منهما على احلكم والقرآن مقطوع املنت واخلرب 
على القوي ال جيوز والثاين أنه روي يف اخلرب أنه مظنون املنت فكان القرآن أقوى داللة من اخلرب فترجيح الضعيف 

إذا روي حديث عين فاعرضوه على كتاب اهللا تعاىل فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه ( عليه الصالة والسالم قال 
دلّ هذا اخلرب على أن كل خرب ورد على خمالفة كتاب اهللا تعاىل فهو مردود فهذا اخلرب ملا ورد على خمالفة ) فردوه 
  م الكتب وجب أن يكون مردوداًعمو

الوجه الثاين يف دفع هذه األخبار وهو أهنا أخبار آحاد وردت يف واقعة تعم احلاجة إىل معرفة حكمها فوجب كوهنا 
مردودة إمنا قلنا إن احلاجة إليها عامة ألن أكثر الصحابة كانوا يف أكثر األوقات يف السفر ويف الغزو فلما كانت 

سفر مقدر كانت احلاجة إىل مقدار السفر املفيد للرخص حاجة عامة يف حق املكلفني ولو رخص السفر خمصوصة ب
كان األمر كذلك لعرفوها ولنقلوها نقالً متواتراً ال سيما وهو على خالف ظاهر القرآن فلما مل يكن األمر كذلك 

  علمنا أن هذه أخبار ضعيفة مردودة وإذا كان األمر كذلك

رآن بسببها الثالث أن دالئل الشافعية ودالئل احلنفية صارت متقابلة متدافعة وإذا فكيف جيوز ترك ظاهر الق
تعارضت تساقطت فوجب الرجوع إىل ظاهر القرآن هذا متام الكالم يف هذا املوضع والذي عندي يف هذا الباب أن 

 مجيع األوقات فهذا غري ال يفيدان إال كون الشرط مستعقباً لذلك اجلزاء يف) إن ( وكلمة ) إذا ( يقال إن كلمة 
الزم بدليل أنه إذا قال المرأته إن دخلت الدار أو إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت مرة وقع الطالق وإذا 

ال يفيدان العموم البتة وإذا ثبت هذا سقط ) إن ( وكلمة ) إذا ( دخلت الدار ثانياً ال يقع وهذا يدل على أن كلمة 
فإن اآلية ال تفيد إال أن الضرب يف األرض يستعقب مرة واحدة هذه الرخص وعندنا استدالل أهل الظاهر باآلية 

للعموم ) إذا ( األمر كذلك فيما إذا كان السفر طويالً فأما السفر القصري فإمنا يدخل حتت اآلية لو قلنا أن كلمة 
ئل اليت متسك هبا اجملتهدون وملا ثبت أنه ليس األمر كذلك فقط سقط هذا االستدالل وإذا ثبت هذا ظهر أن الدال
  مبقدار معني ليست واقعة على خالف ظاهر القرآن فكانت مقبولة صحيحة واهللا أعلم

املسألة السادسة زعم داود وأهل الظاهر أن جواز القصر خمصوص حبال اخلوف واحتجوا بأنه تعاىل أثبت هذا احلكم 
  ن َتقُْصرُواْ ِمَن الصَّلواةِ  إِنْ ِخفُْتْم أَن يَفِْتَنكُُم الَِّذيَن كَفَُرواْمشروطاً باحلوف وهو قوله فَلَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَ

واملشروط بالشيء عدم عند عدم ذلك الشرط فوجب أن ال حيصل جواز القصر عند األمن قالوا وال جيوز رفع هذا 
لقد صعب هذا الكالم على قوله الشرط خبرب من أخبار اآلحاد ألنه يقتضي نسخ القرآن خبرب الواحد وإنه ال جيوز و

ذكروا فيه وجوهاً متكلفة يف اآلية ليتخلصوا عن هذا الكالم وعندي أنه ليس يف هدا غموض وذلك ألتا بينا يف 
يفيدان أن عند ) إذا ( وكلمة ) إن ( أن كلمة )  ٣١النساء ( تفسري قوله تعاىل إِن َتْجَتنِبُواْ كَبَاِئَر َما ُتنَهْونَ َعْنُه 

الشرط حيصل املشروط وال يفيدان أن عند عدم الشرط يلزم عدم املشروط واستدللنا على صحة هذا حصول 



الكالم بآيات كثرية وإذا ثبت هذا فنقول قوله تعاىل إِنْ ِخفُْتمْ يقتضي أن عند حصول اخلوف حتصل الرخصة 
ن حال األمن بالنفي ويقتضي أن عند عدم اخلوف ال حتصل الرخصة وإذا كان كذلك كانت اآلية ساكتة ع

وباإلثبات وإثبات الرخصة حال األمن خبرب الواحد يكون إثباتاً حلكم سكت عنه القرآن خبرب الواحد وذلك غري 
  ممتنع إمنا املمتنع إثبات احلكم خبرب الواحد على خالف ما دلّ عليه القرآن وحنن ال نقول به

  ن وحال اخلوف فما الفائدة يف تقييده حبال اخلوففإن قيل فعلى هذا ملا كان هذا احلكم ثابتاً حال األم
وأكثرها مل خيل عن خوف العدو فذكر اهللا هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( قلنا إن اآلية نزلت يف غالب أسفار النيب 

الشرط من حيث أنه هو األغلب يف الوقوع ومن الناس من أجاب عنه بأن القصر املذكور يف اآلية املراد منه 
باإلمياء واإلشارة بدالً عن الركوع والسجود وذلك هو الصالة حال شدة اخلوف وال شك أن هذه الصالة االكتفاء 

خمصوصة حبال اخلوف فإن وقت األمن ال جيوز اإلتيان هبذه الصالة وال تكون حمرمة وال صحيحة واهللا أعلم مث يقال 
حصول اخلوف احلاصل من فتنة الكفار وأما لو  ألهل الظاهر إن ظاهر هذه اآلية يقتضي أن ال جيوز القصر إال عند

حصل اخلوف بسبب آخر وجب أن ال جيوز القصر فإن التزموا ذلك سلموا من الطعن إال أنه بعيد وإن مل يلتزموه 
 توجه النقص عليهم ألنه تعاىل قال إِنْ خِفُْتْم أَن َيفْتَِنكُُم الَِّذيَن كَفَُرواْ وذلك يقتضي أن الشرط هو هذا اخلوف
املخصوص وهلم أن يقولوا إما أن يقال حصل إمجاع الصحابة واألمة على أن مطلق اخلوف كاف أو مل حيصل 

اإلمجاع فإن حصل اإلمجاع فنقول خالفنا ظاهر القرآن بداللة اإلمجاع وهو دليل قاطع فلم جتز خمالفته بدليل ظين 
  القصر إال مع هذا اخلوف املخصوص واهللا أعلموإن مل حيصل اإلمجاع فقد زال السؤال ألنا نلتزم أنه ال جيوز 

أما قوله إِنْ ِخفُْتْم أَن يَفِْتَنكُُم الَِّذيَن كَفَرُواْ ففي تفسري هذه الفتنة قوالن األول خفتم أن يفتنوكم عن إمتام الركوع 
  وشدة فهي فتنةوالسجود يف مجيعها الثاين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا بعداوهتم واحلاصل أن كل حمنة وبلية 

ن قد مث قال تعاىل إِنَّ الْكَافِرِيَن كَاُنواْ لَكُْم َعُدّواً مُّبِيناً واملعىن أن العداوة احلاصلة بينكم وبني الكافرين قدمية واآل
أظهرمت خالفهم يف الدين وازدادت عداوهتم وبسبب شدة العداوة أقدموا على حماربتكم وقصد إتالفكم إن قدروا 

كم فرمبا وجدوا الفرصة يف قتلكم فعلى هذا رخصت لكم يف قصر الصالة وإمنا قال َعدُّوا ومل يقل فإن طالت صالت
  ) ٧٧الشعراء ( أعداء ألن العدو يستوي فيه الواحد واجلمع قال تعاىل فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى إِالَّ َربَّ الْعَالَِمَني 

فَلَْتقُْم طَآِئفَةٌ  مِّْنُهْم مََّعَك وَلَْيأُْخذُوا أَسِْلَحتَُهْم فَإِذَا َسَجُدواْ فَلَْيكُونُواْ ِمن  َوإِذَا كُنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهمُ الصَّلَواةَ 
اْ لَوْ َتْغفُلُونَ دَّ الَِّذيَن كَفَُروَوَرآِئكُْم َولَْتأِْت طَآِئفَةٌ  أُْخَرى لَْم ُيَصلُّواْ فَلُْيَصلُّواْ َمَعَك وَلَْيأُْخذُواْ ِحذَْرُهْم وَأَْسِلحََتُهْم َو
أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَْو كُنُتم مَّْرَضى َعْن أَْسِلَحِتكُْم َوأَْمتَِعِتكُْم فََيِميلُونَ َعلَْيكُْم مَّْيلَةً  َواِحَدةً  َوالَ ُجَناَح َعلَْيكُْم إِن كَانَ بِكُْم 

ِللْكَاِفرِيَن َعذَاباً مُّهِيناً فَإِذَا قََضْيُتمُ الصَّلَواةَ  فَاذْكُُرواْ اللََّه ِقَياماً أَن َتَضعُوا أَسِْلحََتكُْم َوُخذُواْ ِحذَْركُْم إِنَّ اللََّه أََعدَّ 
   ِكَتاباً مَّْوقُوتاًَوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبِكُْم فَإِذَا اطْمَأَْننُتْم فَأَِقيُمواْ الصَّلَواةَ  إِنَّ الصَّلَواةَ  كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمنَِني

اىل ملا بّين يف اآلية املتقدمة حال قصر الصالة حبسب الكمية يف العدد بّين يف هذه اآلية حاهلا يف الكيفية أعلم أنه تع
  وفيه مسائل

وال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل قال أبو يوسف واحلسن بن زياد صالة اخلوف كانت خاصة للرسول 
تج أبو يوسف على قوله بوجهني األول أن قوله تعاىل َوإِذَا كُنَت جتوز لغريه وقال املزين كانت ثابتة مث نسخت واح

فيهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّلَواةَ  ظاهره يقتضي أن إقامة هذه الصالة مشروطة بكون النيب 
ل إال أنا جوزنا ذلك يف حق تفيد االشتراط الثاين أن تغيري هيئة الصالة أمر على خالف الدلي) إذا ( ألن كلمة 
لتحصل للناس فضيلة الصالة خلفه وأما يف حق غري الرسول عليه الصالة ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 



والسالم فهذا املعىن غري حاصل ألن فضيلة الصالة خلف الثاين كهي خلف األول فال حيتاج هناك إىل تغيري هيئة 
حبكم هذه اآلية وجب أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( ثبت هدا احلكم يف حق النيب  الصالة وأما سائر الفقهاء فقالوا ملا

( أال ترى أن قوله تعاىل ُخذْ ِمْن أَْمواِلهِمْ َصَدقَةً  ُتطَّهُرُهْم )  ١٥٨األعراف ( يثبت يف حق غريه لقوله تعاىل َواتَّبُِعوُه 
صوصاً به دون غريه من األمة بعده وأما التمسك خم) صلى اهللا عليه وسلم ( مل يوجب كون الرسول )  ١٠٣التوبة 

فليس جيوز أن يكون علة إلباحة تغيري الصالة ألنه ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( بإدراك فضيلة الصالة خلف النيب 
  جيوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض فاندفع هذا الكالم واهللا أعلم

مام جيعل القوم طائفتني ويصلي هبم ركعة واحدة مث إذا فرغوا من الركعة املسألة الثانية شرح صالة اخلوف هو أن اإل
فكيف يصنعون فيه أقوال األول أن تلك الطائفة يسلمون من الركعة الواحدة ويذهبون إىل وجه العدو وتأيت الطائفة 

وللقوم ركعة  األخرى ويصلي هبم اإلمام ركعة أخرى ويسلم وهذا مذهب من يرى أن صالة اخلوف لإلمام ركعتان
وهذا مروي عن ابن عباس وجابر بن عبد اهللا وجماهد الثاين أن اإلمام يصلي بتلك الطائفة ركعتني ويسلم مث تذهب 
تلك الطائفة إىل وجه العدو وتأيت الطائفة األخرى فيصلي اإلمام هبم مرة أخرى ركعتني وهذا قول احلسن البصري 

 ركعة تامة مث يبقى اإلمام قائماً يف الركعة الثانية إىل أن تصلي هذه الطائفة الثالث أن يصلي اإلمام مع الطائفة األوىل
ركعة أخرى ويتشهدون ويسلمون ويذهبون إىل وجه العدو مث تأيت الطائفة الثانية ويصلون مع اإلمام قائماً يف 

الثانية مث يسلم اإلمام هبم وهذا الركعة الثانية ركعة مث جيلس اإلمام يف التشهد إىل أن تصلي الطائفة الثانية الركعة 
قول سهل بن أيب حثمة ومذهب الشافعي الرابع أن الطائفة األوىل يصلي اإلمام هبم ركعة ويعودون إىل وجه العدو 
وتأيت الطائفة الثانية فيصلي هبم بقية الصالة وينصرفون إىل وجه العدو مث تعود الطائفة األوىل فيقضون بقية صالهتم 

ون إىل وجه العدو مث تعود الطائفة الثانية فيقضون بقية صالهتم بقراءة والفرق أن الطائفة األوىل بقراءة وينصرف
أدركت أول الصالة وهم يف حكم من خلف اإلمام وأما الثانية فلم تدرك أول الصالة واملسبوق فيما يقضي 

وردت الروايات املختلفة هبذه  كاملنفرد يف صالته وهذا قول عبد اهللا بن مسعود ومذهب أيب حنيفة وأعلم أنه
صلى هبم هذه الصالة يف أوقات خمتلفة حبسب املصلحة وإمنا وقع االختالف ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصالة فلعله 

بني الفقهاء يف أن األفضل واألشد موافقة لظاهر اآلية أي هذه األقسام أما الواحدي رمحه اهللا فقال اآلية خمالفة 
هبا أبو حنيفة وبني ذلك من وجهني األول أنه تعاىل قال وَلَْتأِْت طَاِئفَةٌ  أُْخَرى لَْم ُيَصلُّواْ وهذا للروايات اليت أخذ 

يدل على أن الطائفة األوىل قد صلّت عند إتيان الثانية وعند أيب حنيفة ليس األمر كذلك ألن الطائفة الثانية عنده 
  تأيت واألوىل بعد يف الصالة وما

ين أن قوله فَلُْيَصلُّواْ َمَعَك ظاهره يدل على أن مجيع صالة الطائفة الثانية مع اإلمام ألن مطلق قولك فرغوا منها الثا
صليت مع اإلمام يدل على أنك أدركت مجيع الصالة معه وعلى قول أيب حنيفة ليس األمر كذلك وأما أصحاب أيب 

َجُدواْ فَلَْيكُوُنواْ ِمن َورَاِئكُْم وهذا يدل عى أن الطائفة األوىل مل حنيفة فقالوا اآلية مطابقة لقولنا ألنه تعاىل قال فَإِذَا َس
يفرغوا من الصالة ولكنهم يصلون ركعة مث يكونون من وراء الطائفة الثانية للحراسة وأجاب الواحدي عنه فقال 

طائفتني السجود هذا إمنا يلزم إذا جعلنا السجود والكون من ورائكم لطائفة واحدة وليس األمر كذلك بل هو ل
  لألوىل والكون من ورائكم الذي مبعىن احلراسة للطائفة الثانية واهللا أعلم

ولنرجع إىل تفسري اآلية فنقول قوله تعاىل َوإِذَا كُنَت ِفيهِْم أي وإذا كنت أيها النيب مع املؤمنني يف غزواهتم وخوفهم 
َتقُْم واملعىن فاجعلهم طائفتني فلتقم منهم طائفة معك فصل هبم وليأخذوا َوإِذَا كُنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهمُ الصَّلَواةَ  فَلْ

أسلحتهم والضمري إما للمصلني وإما لغريهم فإن كان للمصلني فقالوا يأخذون من السالم ما ال يشغلهم عن الصالة 



لغري املصلني فال كالسيف واخلنجر وذلك ألن ذلك أقرب إىل االحتياط وأمنع للعدو من اإلقدام عليهم وإن كان 
  كالم فيه وحيتمل أن يكون ذلك أمراً للفريقني حبمل السالم ألن ذلك أقرب إىل االحتياط

  مث قال فَإِذَا َسَجدُواْ فَلَْيكُونُواْ
يعين غري املصلني ِمن َوَراِئكُْم حيرسونكم وقد ذكرنا أن أداء الركعة األوىل مع اإلمام يف صالة اخلوف كهو يف صالة 

  ا التفاوت يقع يف أداء الركعة الثانية فيه وقد ذكرنا مذاهب الناس فيهااألمن إمن
  مث قال َولَْتأِْت طَاِئفَةٌ  أُْخَرى لَْم ُيَصلُّواْ فَلُْيَصلُّواْ َمَعَك وقد بينا أن هذه اآلية دالة على صحة قول الشافعي

اىل جعل احلذر وهو التحذر والتيقظ آلة يستعملها الغازي فلذلك مث قال َولَْيأُْخذُواْ ِحذَْرُهْم وَأَْسِلَحَتُهْم واملعىن أنه تع
مجع بينه وبني األسلحة يف األخذ وجعال مأخوذين قال الواحدي رمحه اهللا وفيه رخصة للخائف يف الصالة بأن جيعل 

  بعض فكره يف غري الصالة
  هم وأسلحتهمفإن قيل مل ذكر يف اآلية األوىل أَسِْلَحتَُهْم فقط وذكر يف هذه اآلية حذر

قلنا ألن يف أول الصالة قلما يتنبه العدو لكون املسلمني يف الصالة بل يظنون كوهنم قائمني ألجل احملاربة أما يف 
الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كوهنم يف الصالة فههنا ينتهزون الفرصة يف اهلجوم عليهم فال جرم خص اهللا تعاىل 

  يَأُْخذُواْ ِحذْرَُهْم وَأَْسِلَحتَُهْمهذا املوضع بزيادة حتذير فقال َولْ
ً واِحَدةً  أي بالقتال عن ايب  مث قال تعاىل َودَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ لَْو َتْغفُلُونَ َعْن أَْسِلحََتُهْم َوأَْمِتَعِتكُْم فََيِميلُونَ َعلَْيكُْم مَّْيلَة

هر ورأى املشركون ذلك فقالوا بعد ذلك بئسما صلّى بأصحابه الظ) صلى اهللا عليه وسلم ( عباس وجابر أن النيب 
على ) صلى اهللا عليه وسلم ( صنعنا حيث مل نقدم عليهم وعزموا على ذلك عند الصالة األخرى فأطلع اهللا نبّيه 

  أسرارهم هبذه اآلية
  أَن َتَضعُواْ أَسِْلَحَتكُْممث قال تعاىل َوالَ ُجنَاَح َعلَْيكُمْ إِن كَانَ بِكُْم أَذًى ّمن مَّطَرٍ أَْو كُنُتم مَّْرَضى 

واملعىن أنه إن تعذر محل السالح إما ألنه يصيبه بلل املطر فيسود وتفسد حدته أو ألن من األسلحة ما يكون مبطناً 
فيثقل على البسه إذا ابتل باملاء أو ألجل أن الرجل كان مريضاً فيشق عليه محل السالم فههنا له أن يضع محل 

  السالح
واْ ِحذَْركُْم واملعىن أنه ملا رخص هلم يف وضع السالح حال املطر وحال املرض أمرهم مرة أخرى بالنيقظ مث قال َوُخذُ

والتحفظ واملبالغة يف احلذر لئال جيترىء العدو عليهم احتياالً يف امليل عليهم واستغناماً منهم لوضع املسلمني 
  أسلحتهم وفيه مسائل

َولْيَأُْخذُواْ أَْسِلحََتُهْم أمر وظاهر األمر للوجوب فيقتضي أن يكون أمذ السالح  املسألة األوىل أن قوله يف أول اآلية
واجباً مث تأكد هذا بدليل آخر وهو أنه قال وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو وراء هاتني احلالتني 

ح ما بيناه مث الشرط أن ال يكون اإلمث واجلناح حاصالً بسبب وضع السالح ومنهم من قال إنه سنة مؤكدة واألص
  حيمل سالحاً جنساً إن أمكنه وال حيمل الرمح إال يف طرف الصف وباجلملة حبيث ال يتأذى به أحد

صلى ( املسألة الثانية قال أبو على اجلرجاين صاحب النظم قوله تعاىل وخذوا حذركم يدل على أنه كان جيوز للنيب 
لى جهة يكون هبا حاذراً غري غافل عن كيد العدو والذي نزل به القرآن أن يأيت بصالة اخلوف ع) اهللا عليه وسلم 

يف هذا املوضع هو وجه احلذر ألن العدو يومئذ بذات الرقاع كان مستقبل القبلة فاملسلمون كانوا مستدبرين القبلة 
جه العدو وطظائفة ومىت استقبلوا القبلة صاروا مستدبرين لعدوهم فال جرم أمروا بأن يصريوا طائفتني طائفة يف و

بعسفان وببطن خنل فإنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( مع النيب عليه الصالة والسالم مستقبل القبلة وأما حني كان النيب 



مل يفرق أصحابه طائفتني وذلك ألن العدو كان مستدبر القبلة واملسلمون كانوا مستقبلني هلا فكانوا يرون العدو 
وا إىل االحتراس إال عند السجود فال جرم ملا سجد الصف األول بقي الصف الثاين حال كوهنم يف الصالة فلم حيتاج

حيرسوهنم فلما فرغوا من السجود وقاموا تأخروا وتقدم الصف الثاين وسجدوا وكان الصف األول حال قيامهم 
وجوه والذي يدل على أن حيرسون الصف الثاين فثبت مبا ذكرنا أن قوله تعاىل ُخذُواْ ِحذَْركُمْ يدل على جواز هذه ال

املراد من هذه اآلية ما ذكرناه أنا لو مل حنملها على هذا الوجه لصار تكراراً حمضاً من غري فائدة ولوقع فعل الرسول 
  بعسفان وببطن خنل على خالف نص القرآن وإنه غري جائز واهللا أعلم

على كون العبد قادراً على الفعل وعلى الترك وعلى  املسألة الثالثة قالت املعتزلة إن اهللا تعاىل أمر باحلذر وذلك يدل
مجيع وجوه احلذر وذلك يدل على أن أفعال العباد ليست خملوقة هللا تعاىل وجوابه ما تقدم من املعارضة بالعلم 

  والداعي واهللا أعلم
ظنونة وهبذا املسألة الرابعة دلت اآلية على وجوب احلذر عن العدو فيدل على وجوب احلذر عن مجيع املضار امل

الطريق كان اإلقدام على العالج بالدواء والعالج باليد واالحتراز عن الوباء وعن اجللوس حتت اجلدار املائل واجباً 
  واهللا أعلم

  مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه أََعدَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَاباً مُّهِيناً وفيه سؤال أنه كيف طابق األمر باحلذر قوله

َعدَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَاباً مُّهِيناً وجوابه أنه تعاىل ملا أمر باحلذر عن العدو أوهم ذلك قوة العدو وشدهتم فأزال اهللا إِنَّ اللََّه أَ
تعاىل هذا الوهم بأن أخرب أنه يهينهم وخيذهلم وال ينصرهم البتة حىت يقوي قلوب املسلمني ويعلموا أن األمر باحلذر 

وإمنا هو ألجل أن حيصل اخلوف يف قلب املؤمنني فحيهئذ يكونون متضرعني إىل اهللا ليس ملا هلم من القوة واهليبة 
( كُْم ُتفِْلُحونَ تعاىل يف أن ميدهم بالنصر والتوفيق ونظريه قوله تعاىل إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً  فَاثُْبُتواْ َواذْكُُرواْ اللََّه كَِثرياً لَّعَلَّ

  ) ٤٥األنفال 
َضيُْتُم الصَّلَواةَ  فَاذْكُُرواْ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبِكُْم وفيه قوالن األول فإذا قضيتم صالة مث قال تعاىل فَإِذَا قَ

اخلوف فواظبوا على ذكر اهللا يف مجيع األحوال فإن ما أنتم عليه من اخلوف واحلذر مع العدو جدير باملواظبة على 
راد بالذكر الصالة يعين صلوا قياماً حال اشتغالكم باملسابقة واملقارعة وقعوداً ذكر اهللا والتضرع إليه الثاين أن امل

حال اشتغالكم بالرمي وعلى جنوبكم حال ما تكثر اجلراحات فيكم فتسقطون على األرض فإذا اطمأننتم حني تضع 
افعي يف إجياب الصالة احلرب أوزارها فأقيموا الصالة فاقضوا ما صليتم يف حال املسابقة هذا ظاهر على مذهب الش

على احملارب يف حال املسابقة إذا حضر وقتها وإذا اطمأنوا فعليهم القضاء إال أن على هذا القول إشكاالً وهو أن 
يصري تقدير اآلية فإذا قضيتم الصالة فصلوا وذلك بعيد ألن محل لفظ الذكر على الصالة جماز فال يصار إليه إال 

  لضرورة
قََضيُْتُم الصَّلَواةَ  فَاذْكُُرواْ واعلم أن هذه اآلية مسبوقة حبكمني أوهلما بيان القصر وهو صالة السفر  مث قال تعاىل فَإِذَا

والثاين صالة اخلوف مث إن قوله فَإِذَا اطْمَأَْننُتْم حيتمل نقيض األمرين فيحتمل أن يكون املراد من االطمئنان أن ال 
ى هذا التقدير يكون املراد فإذا صرمت مقيمني فأقيموا الصالة تامة من غري يبقى اإلنسان مسافراً بل يصري مقيماً وعل

قصر البتة وحيتمل أن يكون املراد من االطمئنان أن ال يبقى اإلنسان مضطرب القلب بل يصري ساكن القلب ساكن 
ة على احلالة اليت النفس بسبب أنه زال اخلوف وعلى هذا التقدير يكون املراد فإذا زال اخلوف عنكم فأقيموا الصال

كنتم تعرفوهنا وال تغريوا شيئاً من أحواهلا وهيآهتا مث ملا بالغ اهللا سبحانه وتعاىل يف شرح أقسام الصالة فذكر صالة 
ي أالسفر مث ذكر بعد ذلك صالة اخلوف ختم هذه اآلية بقوله فَإِذَا قَضَْيُتُم الصَّلَواةَ  فَاذْكُُرواْ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً 



فرضاً موقتاً واملراد بالكتاب ههنا املكتوب كأنه قيل مكتوبة موقوتة مث حذف اهلاء من املوقوت كما جعل املصدر 
موضع املفعو واملصدر مذكر ومعىن املوقوت أهنا كتبت عليهم يف أوقات موقتة يقال وقته ووقته خمففاً وقريء َوإِذَا 

  بالتخفيف)  ١١املرسالت ( الرُُّسلُ 
ه تعاىل بّين يف هذه اآلية أن وجوب الصالة مقّدر بأوقات خمصوصة إال أنه تعاىل أمجل ذكر األوقات ههنا واعلم أن

 ٢٣٨البقرة ( وبينها يف سائر اآليات وهي مخسة أحدها قوله تعاىل َبِصٌري َحاِفظُواْ َعلَى الصَّلَواِت والصَّلَواةِ  الُْوسْطَى 
ات ثالثة وقوله َحاِفظُواْ َعلَى مينع أن يكون أحد تلك الثالثة وإال لزم فقوله الصَّلَواِت يدل على وجوب صلو) 

التكرار فال بّد وأن تكون زائدة على الثالثة وال جيوز أن يكون الواجب أربعة وإال مل حيصل فيها وسطى فال بّد من 
الوتر وإال جعلها مخسة لتحصل الوسطى وكما دلت هذه اآلية على وجوب مخس صلوات دلت على عدم وجوب 

لصارت الصلوات الواجبة ستة فحينئذ ال حتصل الوسطى فهذه اآلية دلّت على أن الواجب مخس صلوات إال أهنا 
  غري دالة على بيان أوقاهتا وثانيها قوله

جب من الدلوك إىل الغسق فالوا)  ٧٨اإلسراء ( تعاىل أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ الَّْيلِ َوقُْرءانَ الْفَْجرِ 
هو الظهر والعصر والواجب من الغسق إىل الفجر هو املغرب والعشاء والواجب يف الفجر هو صالة الصبح وهذه 

اآلية توهم أن للظهر والعصر وقتاً واحداً وللمغرب والعشاء وقتاً واحداً وثالثها قوله سبحانه فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحَني 
واملراد منه الصالتان الواقعتان يف طريف النهار ومها املغرب والصبح مث قال )  ١٧الروم ( بُِحونَ ُتْمُسونَ َوِحَني ُتْص

فقوله َوَعِشّياً املراد منه الصالة الواقعة يف )  ١٨الروم ( َولَُه الَْحْمُد ِفى السََّماَواِت َواالْْرَض َوَعِشّياً َوِحَني تُظْهُِرونَ 
وقوله َوِحَني ُتظْهُِرونَ املراد الصالة الواقعة يف حمض النهار وهي صالة الظهر كما حمض الليل وهي صالة العشاء 

صالة الليل على صالة النهار يف الذكر فكذلك قدم يف )  ١٧الروم ( قدم يف قوله ِحَني ُتْمُسونَ َوِحنيَ ُتصْبُِحونَ 
الذكر فصارت الصلوات األربعة مذكورة يف هذه اآلية  قوله َوَعِشّياً َوِحَني ُتظْهُِرونَ صالة الليل على ثالة النهار يف

وأما صالة العصر فقد أفردها اهللا تعاىل بالذكر يف قوله وَالَْعْصرِ تشريفاً هلا باإلفراد بالذكر ورابعها قوله تعاىل َوأَِقمِ 
النََّهارِ يفيد وجوب صالة الصبح وجوب صالة  فقوله طََرفَىِ )  ١١٤هود ( الصَّلَواةَ  طََرفَىِ  النَّهَارِ َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ 

العصر ألهنما كالواقعتني على الطرفني وإن كانت صالة الصبح واقعة قبل حدوث الطرف األول وصالة العصر 
واقعة قبل حدوث الطرف الثاين وقوله َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ يفيد وجوب املغرب والعشاء وكان بعضهم يستدل هبذه اآلية 

وب الوتر قال ألن الزلف مجع وأقله ثالثة فال بّد وأن جيب ثالث صلوات يف الليل عمالً بقوله َوُزلَفاً مِّنَ على وج
ّبْح فقوله قَْبلَ الَّْيلِ وخامسها قوله تعاىل َوسَّبْح بَِحْمِد َرّبَك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َوِمْن ءاَناء الَّْيلِ فََس

إشارة إىل الصبح والعصر وهو كقوله َوأَِقمِ الصَّلَواةَ  طََرفَىِ  النََّهارِ )  ١٣٠طه ( شَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها طُلُوعِ ال
وقوله َوِمْن ءاَناء الَّْيلِ إشارة إىل املغرب والعشاء وهو كقوله َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ وكما )  ١١٤هود ( َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ 
له َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ فكذلك احتجوا عليه بقوله َوِمْن ءاَناء الَّْيلِ ألن قوله آناء الليل مجع وأقله ثالثة فهذا احتجوا بقو

  جمموع اآليات الدالة على األوقات اخلمسة للصلوات اخلمس
انه أن لكل شيء من واعلم أن تقدير الصلوات هبذه األوقات اخلمسة يف هناية احلسن واجلمال نظراً إىل املعقول وبي

أحوال هذا العامل مراتب مخسة أوهلا مرتبة احلدوث والدخول يف الوجود وهو كما يولد اإلنسان ويبقى يف النشو 
  والنماء إىل مدة معلومة وهذه املدة تسمى سن النشو والنماء

نقصان وهذه املدة تسمى واملرتبة الثانية مدة الوقوف وهو أن يبقى ذلك الشيء على صفة كماله من غري زيادة وال 
  سن الشباب



واملرتبة الثالثة مدة الكهولة وهو أن يظهر يف اإلنسان نقصانات ظاهرة جلية إىل أن ميوت ويهلك وتسمى هذه املدة 
  سن الشيخوخة

رب املرتبة اخلامسة أن تبقى آثاره بعد موته مدة مث باآلخرة تنمحي تلك اآلثار وتبطل وتزول وال يبقى منه يف الدنيا خ
وال أثر فهذه املراتب اخلمسة حاصلة جلميع حوادث هذا العامل سواء كان إنساناً أو غريه من احليوانات أو النباتات 

  والشمس حصل هلا حبسب طلوعها وغروهبا هذه األحوال اخلمس وذلك ألهنا

وى نورها ويشتد حرها إىل حني تطلع من مشرقها يشبه حاهلا حال املولود عندما يولد مث ال يزال يزداد ارتفاعها ويق
أن تبلغ إىل وسط السماء فتقف هناك ساعة مث تنحدر ويظهر فيها نقاصانات خفية إىل وقت العصر مث من وقت 
العصر يظهر فيها نقصانات ظاهرة فيضعف ضوؤها ويضعف حرها ويزداد احنطاطها وقوهتا إىل الغروب مث إذا 

فق مث تنمحي تلك اآلثار وتصري الشمس كأهنا ما كانت موجودة غربت يبقى بعض آثارها يف أفق املغرب وهو الش
يف العامل فلما حصلت هذه األحوال اخلمسة هلا وهي أمور عجيبة ال يقدر عليها إال اهللا تعاىل ال جرم أوجب اهللا 

تعاىل عند كل واحد من هذهاألحوال اخلمسة هلا صالة فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صالة الفجر شكراً 
لنعمة العظيمة احلاصلة بسبب زوال تلك الظلمة وحصول النور وبسبب زوال النوم الذي هو كاملوت وحصول ل

اليقظة اليت هي كاحلياة وملا وصلت الشمس إىل غاية االرتفاع مث ظهر فيها أثر االحنطاط أوجب صالة الظهر تعظيماً 
لضد إىل الضد فجعل الشمس بعد غاية ارتفاعها للخالق القادر على قلب أحوال األجرام العلوية والسفلية من ا

واستعالئها منحطة عن ذلك العلو وآخذة يف سن الكهولة وهو النقصان اخلفي مث ملا انقضت مدة احلكهولة ودخلت 
يف أول زمان الشيخوخة أوجب تعاىل صالة العصر ونعم ما قال الشافعي رمحه اهللا أن أول العصر هو أن يصري ظل 

ذلك ألن من هذا الوقت تظهر النقصانات الظاهرة أال ترى أن من أول وقت الظهر إىل وقت كل شيء مثليه و
العصر على قول الشافعي رمحه اهللا ما ازداد الظل إال مثل الشيء مث إن يف زمان الطيف يصري ظله مثليه وذلك يدل 

هرة مث إذا غربت الشمس على أن من الوقت الذي يصري ظل الشيء مثالً له تأخذ الشمس يف النقصانات الظا
أشبهت هذه احلالة ما إذا مات اإلنسان فال جرم أوجب اهللا تعاىل عند هذه احلالة صالة املغرب مث ملا غرب الشفق 

فكأنه امنحت آثار الشمس ومل يبق منها يف الدنيا خرب وال أثر فال جرم أوجب اهللا تعاىل صالة العشاء فثبت أن 
  ألوقات اخلمسة مطابق للقوانني العقلية واألصول احلكمية واهللا أعلم بأسرار أفعالهإجياب الصلوات اخلمس يف هذه ا

اللَِّه َما الَ َيْرُجونَ َوكَانَ اللَُّه  َوالَ َتهِنُواْ ِفى اْبِتَغآِء الْقَْومِ إِن َتكُوُنواْ َتأْلَُمونَ فَإِنَُّهْم يَأْلَُمونَ كََما َتأْلَمونَ وََتْرُجونَ ِمَن
  ِكيماًَعِليماً َح

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر بعض األحكام اليت حيتاج اجملاهد إىل معرفتها عاد مرة أخرى إىل احلث على اجلهاد فقال َوالَ 
َتهِنُواْ أي وال تضعفوا وال تتوانوا ِفى اْبِتَغاء الْقَْومِ أي يف طلب الكفار بالقتال مث أورد احلجة عليهم يف ذلك فقال 

مانعاً هلم عن قتالكم فكيف صار مانعاً لكم عن قتاهلم مث زاد يف تقرير احلجة وبني أن  فلما مل يصر خوف األمل
املؤمنني أوىل باملصابرة على القتال من املشركني ألن املؤمنني مقرون بالثواب والعقاب واحلشر والنشر واملشركني ال 

  يقرون بذلك فإذا كانوا مع إنكارهم احلشر والنشر جيدون

تم أيها املؤمنون املقرون بأن لكم يف هذا اجلهاد ثواباً عظيماً وعليكم يف تركه عقاباً عظيماً أوىل بأن يف القتال فأن
تكونوا جمدين يف هذا اجلهاد وهو املراد من قوله تعاىل َوتَْرُجونَ ِمَن اللَِّه َما الَ يَْرُجونَ وحيتمل أيضاً أن يكون املراد 

ويف )  ٩الصف ) (  ٢٨الفتح ) (  ٣٣التوبة ( يف قوله ِلُيظْهَِرُه َعلَى الّدينِ كُلِّه من هذا الرجاء ما وعدهم اهللا تعاىل 



وفيه وجه ثالث وهو أنكم تعبدون )  ٦٤األنفال ( قوله َحكِيٌم يَاأَيَُّها النَّبِى ُّ َحْسُبكَ اللَُّه َوَمنِ اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني 
فيصح منكم أن ترجوا ثوابه وأما املشركون فإهنم يعبدون األصنام وهي مجادات اإلل ه العامل القادر السميع البصري 

فال يصح منهم أن يرجوا من تلك األصنام ثواباً أو خيافوا منها عقاباً وقرأ األعرج إِن َتكُوُنواْ تَأْلَُمونَ بفتح اهلمزة 
  ا تَأْلَمونَ تعليلمبعىن وال هتنوا ألن تكونوا تأملون وقوله فَإِنَُّهمْ َيأْلَُمونَ كََم

مث قال َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً أي ال يكلفكم شيئاً وال يأمركم وال ينهاكم إال مبا هو عامل بأنه سبب لصالحكم يف 
  دينكم ودنياكم

كُْن لِّلْخَآِئنَِني َخِصيماً وَاْسَتْغِفرِ اللَِّه إِنَّ اللََّه كَانَ إِنَّآ أَنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحقِّ لَِتْحكَُم َبْيَن النَّاسِ بَِمآ أَرَاَك اللَُّه َوالَ َت
  غَفُوراً رَِّحيماً

يف كيفية النظم وجوه األول أنه تعاىل ملا شرح أحوال املنافقني على سبيل االستقصاء مث اتصل بذلك أمر احملاربة 
املسلم خطأ على ظن أنه كافر ومثل بيان صالة  واتصل بذكر احملاربة ما يتعلق هبا من األحكام الشرعية مثل قتل

السفر وصالة اخلوف رجع الكالم بعد ذلك إىل أحوال املنافقني وذكر أهنم كانوا حياولون أن حيملوا الرسول عليه 
الصالة والسالم على أن حيكم بالباطل ويذر احلكم احلق فأطلع اهللا رسوله عليه وأمره بأن ال يلتفت إليهم وال يقبل 

  م يف هذا البابقوهل
والوجه الثاين يف بيان النظم أنه تعاىل ملا بّين األحكام الكثرية يف هذه السورة بّين أن كل ما عرف بإنزال اهللا تعاىل 

  وأنه ليس للرسول أن حييد عن شيء منها طلباً لرضا قومه
لك لكنه ال جتوز اخليانة معهم وال إحلاق الوجه الثالث أنه تعاىل ملا أمر باجملاهدة مع الكفار بّين أن األمر وإن كان كذ

ما مل يفعلوا هبم وأن كفر الكافر ال يبيح املساحمة بالنظر له بل الواجب يف الدين أن حيكم له وعليه مبا أنزل على 
  رسوله وأن ال يلحق الكافر حيف ألجل أن يرضى املنافق بذلك ويف اآلية مسائل

ثر هذه اآليات نزلت يف طعمة بن أبريق مث يف كيفية الواقعة روايات أحدها املسألة األوىل اتفق املفسرون على أن أك
أن طعمة سرق درعاً فلما طلبت الدرع منه رمى واحداً من اليهود بتلك السرقة وملا اشتدت اخلصومة بني قومه 

املقصود وأن يلحق وطلبوا منه أن يعينهم على هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وبني قوم اليهودي جاء قومه إىل النيب 
هذه اخليانة باليهودي فهم الرسول عليه الصالة والسالم بذلك فنزلت اآلية وثانيها أن واحداً وضع عنده درعاً على 

  سبيل الوديعة ومل يكن هناك شاهد فلما طلبها منه جحدها وثالثها أن املودع ملا

هذايدل على أن طعمة وقومه كانوا منافقني  طلب الوديعة زعم أن اليهودي سرق الدرع واعلم أن العلماء قالوا
وإال ملا طلبوا من الرسول نصرة الباطل وإحلاق السرقة باليهودي على سبيل التخرص والبهتان ومما يؤكد ذلك قوله 

ة وارتد مث روي أن طعمة هرب إىل مك)  ١١٣النساء ( تعاىل َوَما ُيِضلُّونَ إِالَّ أَنفُسَُهْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن َشىْ ء 
  وثقب حائطاً هناك ألجل السرقة فسقط احلائط عليه ومات

املسألة الثانية قال أبو علي الفارسي قوله أََراَك اللَُّه إما أن يكون منقوالً باهلمزة من رأيت اليت يراد هبا رؤية البصر أو 
طل ألن احلكم يف احلادثة ال يرى من رأيت اليت تتعدى إىل املفعولني أو من رأيت اليت يراد هبا االعتقاد واألول با

بالبصر والثاين أيضاً باطل ألنه يلزم أن يتعدى إىل ثالثة ال إىل املفعولني بسبب التعدية ومعلوم أن هذا اللفظ مل يتعد 
إال إىل مفعولني أحدمها الكاف اليت هي للخطاب واآلخر املفعول املقدر وتقديره مبا أراكه اهللا وملا بطل السمان بقي 

  الث وهو أن يكون املراد منه رأيت مبعىن االعتقادالث
املسألة الثالثة اعلم أنه ثبت مبا قدمنا أن قوله بَِما أَرَاَك اللَُّه معناه مبا أعلمك اهللا ومسي ذلك العلم بالرؤية ألن العلم 



يقولن أحد قضيت  اليقيين املربأ عن جهات الريب يكون جارياً جمرى الرؤية يف القوة والظهور وكان عمر يقول ال
  مبا أراين اهللا تعاىل مل جيعل ذلك إال لنبّيه وأما الواحد منا فرأيه يكون ظناً وال يكون علماً

  إذا عرفت هذا فنقول قال احملققون هذه اآلية تدل على أنه عليه الصالة والسالم ما كان حيكم إال بالوحي والنص
أنه ملا ثبت أنه عليه الصالة والسالم ما كان حيكم إال بالنص وإذا عرفت هذا فنقول تفرع عليه مسألتان إحدامها 

وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل )  ١٥٨األعراف ( فوجب أن يكون حال األمة كذلك لقوله تعاىل واتبعوه 
  بالقياس حراماً

قيقة فإنه يصري واجلواب عنه أنه ملا قامت الداللة على أن القياس حجة كان العمل بالقياس عمالً بالنص يف احل
التقدير كأنه تعاىل قال مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة املسكوت عنها مثل حكم الصورة املنصوص عليها 

بسبب أمر جامع بني الصورتني فاعلم أن تكليفي يف حقك أن تعمل مبوجب ذلك الظن وإذا كان األمر كذلك كان 
  العمل هبذا القياس عمالً بعني النص

  كن للخائنني خصيماً ففيه مسائلأما قوله وال ت
املسألة األوىل معىن اآلية وال تكن ألجل اخلائنني خماصماً ملن كان بريئاً عن الذنب يعين ال ختاصم اليهود ألجل 

  املنافقني
املسألة الثانية قال الواحيد رمحه اهللا خصمك الذي خياصمك ومجعه اخلصماء وأصله من اخلصم وهو ناحية الشيء 

  صم طرف الزاوية وطرف األشفار وقيل للخصمني خصمان ألن كلوطرفه واخل

  واحد منهما يف ناحية من احلجة والدعوى وخصوم السحابة جوانبها
املسألة الثالثة قال الطاعنون يف عصمة األنبياء عليهم السالم دلّت هذه اآلية على صدور الذنب من الرسول عليه 

الصالة والسالم أراد أن خياصم ألجل اخلائن ويذب عنه وإال ملا ورد  السالة والسالم فإنه لوال أن الرسول عليه
  النهي عنه

واجلواب أن النهي عن الشيء ة يقتضي كون املنهي فاعالً للمنهى عنه بل ثبت يف الرواية أن قوم طعمالة ملا 
وانتظر الوحي التمسوا من الرسول عليه الصالة والسالم أن يذب عن طعمة وأن يلحق السرقة باليهودي توقف 

فنزلت هذه اآلية وكان الغرض من هذا النهي تنبيه النيب عليه الصالة والسالم على أن طعمة كذاب وأن اليهودي 
  برىء عن ذلك اجلرم

فإن قيل الدليل على أن ذلك اجلرم قد وقع من النيب عليه الصالة والسالم قوله بعد هذه اآلية وَاْسَتْغِفرِ اللَِّه إِنَّ اللَّهَ 
  انَ غَفُوراً رَِّحيماً فلما أمره اهللا باالستغفار دلّ على سبق الذنبكَ

واجلواب من وجوه األول لعله مال طبعه إىل نصرة طعمة بسبب أنه كان يف الظاهر من املسلمني فأمر بالستغفار هلذا 
على براءة طعمة من تلك القدر وحسنات األبرار سيئات املقربني والثاين لعلّ القوم ملا شهدوا على سرقة اليهودي و

السرقة ومل يظهر للرسول عليه الصالة والسالم ما يوجب القدح يف شهادهتم هم بأن يقضي بالسرقة على اليهودي 
مث ملا أطلعه اهللا تعاىل على كذب أولئك الشهود عرف أن ذلك القضاء لو وقع لكان خطأ فكان استغفاره بسبب أنه 

طأ يف نفسه وإن كان معذوراً عند اهللا فيه الثالث قوله َواْسَتْغِفرِ اللَِّه حيتمل أن هم بذلك احلكم الذي لو وقع لكان خ
  يكون املراد واستغفر اهللا ألولئك الذين يذبون عن طعمة ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقة مث قال تعاىل

  ُيِحبُّ َمن كَانَ َخوَّاناً أَِثيماً َوالَ ُتَجاِدلْ َعنِ الَِّذيَن َيخَْتاُنونَ أَنفَُسُهْم إِنَّ اللََّه الَ
واملراد بالذين خيتانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن علم كونه سارقاً واالختيان كاخليانة يقال خانه واختانه 



تعاىل لطعمة وملن ذب وءمنا قال )  ١٨٧البقرة ( وذكرنا ذلك عند قوله تعاىل َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُنُتمْ َتخْتاُنونَ أَنفَُسكُْم 
عنهم إهنم خيتانون أنفسهم ألن من أقدم على املعصية قفد حرم نفسه الثواب وأوصلها إىل العقاب فكان ذلك منه 

  خيانة مع نفسه وهلذا املعىن يقال ملن ظلم غريه إنه ظلم نفسه
بعه قليالً إىل جانب طعمة وكان يف وأعلم أن يف اآلية هتديداً شديداً وذلك ألن النيب عليه الصالة والسالم ملا مال ط

علم اهللا أن طعمة كان فاسقاً فاهللا تعلى عاتب رسوله على ذلك القدر من إعانة املذنب فكيف حال من يعلم من 
  الظامل كونه ظاملاً مث يعينه على ذلك الظلم بل حيمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب

انَ َخوَّاناً أَِثيماً قال املفسرون إن طعمة خان يف الدرع وأمث يف نسبة اليهودي إىل مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ َمن كَ
  تلك السرقة فال جرم قال اهللا تعاىل إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ َمن كَانَ َخوَّاناً أثَيَّمَا

  فإن قيل مل قال َخوَّاناً أثَيََّما مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإمث واحد
اهللا تعاىل أنه كان يف طبع ذلك الرجل اخليانة الكثرية واإلمث الكثري فذكر اللفظ الدال على املبالغة بسبب قلنا علم 

ما كان يف طبعه من امليل إىل ذلك ويدل عليه ما رويناه أنه بعد هذه الواقعة هرب إىل مكة وارتد ونقب حائط 
كذلك مل يشك يف خيانته وأيضاً طلب من النيب إنسان ألجل السرقة فسقط احلائط عليه ومات ومن كان خامتته 

عليه الصالة والسالم أن يدفع السرقة عنه ويلحقها باليهودي وهذا يبطل رسالة الرسول ومن حاول إبطال رسالة 
  الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفر فلهذا املعىن وصفه اهللا باملبالغة يف اخليانة واإلمث

اعلم أن هلا أخوات عن عمر رضي اهللا عنه أنه أمر بقطع يد سارق فجاءت أمة وقيل إذا عثرت من رجل على سيئة ف
تبكي وتقول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه فقال كذبت إن اهللا ال يؤاخذ عبده يف أول األمر وأعلم أنه تعاىل ملا 

فهو خارج عنه مث قال خص هذا الوعيد مبن كان عظيم اخليانة واإلمث دل ذلك على أن من كان قليل اخليانة واإلمث 
  تعاىل

َوكَانَ اللَُّه بَِما َيْعَملُونَ  َيسَْتْخفُونَ ِمَن النَّاسِ َوالَ َيْسَتْخفُونَ ِمَن اللَِّه َوُهَو َمَعُهمْ إِذْ يَُبيُِّتونَ َما الَ يَْرَضى ِمَن الْقَْولِ
  ُمِحيطاً

( ريت منه واستترت قال تعاىل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن االستخفاء يف اللغة معناه االستتار يقال استخفيت من فالن أي توا
أي مستتر فقوله َيسَْتْخفُونَ ِمَن النَّاسِ أي يستترون من الناس وال يستترون من اهللا قال ابن عباس )  ١٠الرعد 

اس يستحيون من الناس وال يستحيون من اهللا قال الواحدي هذا معىن وليس بتفسري وذلك ألن االستحياء من الن
يوجب االستتار من الناس واالستخفاء منهم فأما أن يقال االستحياء هو نفس االستخفاء فليس األمر كذلك وقوله 

َوُهَو َمَعُهْم يريد بالعلم والقدرة والرؤية وكفى هذا زاجراً لإلنسان عن املعاصي وقوله إِذْ ُيبَّيُتونَ َما الَ بِالسُّوء ِمَن 
والذي ال )  ٨١النساء ( يف أذهاهنم وذكرنا معىن التبييت يف قوله دبيت طائفة منهم  الْقَْولِ أي يضمرون ويقدرون

يرضاه اهللا من القول هو أن طعمة قال أرمي اليهودي بأنه هو الذي سرق الدرع وأحلف أين مل أسرقها فيقبل 
  الرسول مييين ألين على دينه وال يقبل ميني اليهودي

  هو معىن يف النفسفإن قيل كيف مسي التبييت قوالً و
قلنا مذهبنا أن الكالم احلقيقي هو املعىن القائم بالنفس وعلى هذا املذهب فال إشكال ومن أنكر كالم النفس فله أن 
جييب بأن طعمة وأصحابه لعلّهم اجتمعوا يف الليل ورتبوا كيفية احليلة واملكر فسمى اهللا تعاىل كالمهم ذلك بالقول 

قوله َوكَانَ اللَُّه بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطاً فاملراد الوعيد من حيث إهنم وإن كانوا خيفون كيفية  املبيت الذي ال يرضاه فأما



املكر واخلداع عن الناس إال أهنا كانت ظاهرة يف علم اهللا ألنه تعاىل حميط جبميع املعلومات ال خيفى عليه سبحانه 
  منها شيء

  مث قال تعاىل
  َوِكيالًُتْم َعْنُهْم ِفى الَْحَيواةِ  الدُّنَْيا فََمن ُيَجاِدلُ اللََّه َعْنُهمْ َيْوَم الِْقَياَمةِ  أَْم مَّن َيكُونُ َعلَْيهِْم َهاأَنُْتْم َهاُؤال ِء جَاَدلْ

َيْوَم الِْقَياَمةِ  ها للتنبيه يف  مث قال تعاىل ُمِحيطاً هَأَنُْتْم َهُؤالء َجاَدلُْتْم َعْنُهْم ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا فََمن ُيجَاِدلُ اللََّه َعْنُهْم
 َوإِذْ أَنُتْم و َهُؤالء ومها مبتدأ وخرب َجادَلُْتْم مجلة مبينة لوقوع أُْوالء امساً موصوالً مبعىن الذي و َجاَدلُْتْم صلة وأما
قر ألنه اجلدال فهو يف اللغة عبارة عن شدة املخاصمة وجدل احلبل شدة فتلة ورجل جمدول كأنه فتل واألجدل الص

من أشد الطيور قوة هذا قول الزجاج وقال غريه مسيت املخاصمة جداالً ألن كل واحد من املخصمني يريد ميل 
  صاحبه عما هو عليه وصرفه عن رأيه

إذا عرفت هذا فنقول هذا خطاب مع قوم من املؤمنني كانوا يذبون عن طعمة وعن قومه بسبب أهنم كانوا يف 
ىن هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وقومه يف الدنيا فمن الذين خياصمون عنهم يف اآلخرة إذا الظاهر من املسلمني واملع

أخذهم اهللا بعذابه وقرأ عبد اهللا بن مسعود ها أنتم هؤالء جادلتم عنه يعين عن طعمة وقوله فََمن ُيَجاِدلُ اللََّه َعْنُهمْ 
  استفهام مبعىن التوبيخ والتقريع

ونُ َعلَْيهِْم َوكِيالً فقوله أَْم مَّن َيكُونُ عطف على االستفهام السابق والوكيل هو الذي وكل مث قال تعاىل أَْم مَّن َيكُ
  إليه األمر يف احلفظ واحلماية واملعىن من الذي يكون حمافظاً وحمامياً هلم من عذاب اهللا

  ثالثة أنواع من الترغيب فاألولوأعلم أنه تعاىل ملا ذكر الوعيد يف هذا الباب أتبعه بالدعوة إىل التوبة وذكر فيه 
  َوَمن َيْعَملْ ُسو ءاً أَْو َيظِْلْم نَفَْسُه ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِِد اللََّه غَفُوراً رَِّحيماً

واملراد بالسوء القبيح الذي يسوء به غريه كما فعل طعمة من سرقة الدرع ومن رمي اليهودي بالسرقة واملراد بظلم 
ه اإلنسان كاحللف الكاذب وإمنا خص ما يتعدى إىل الغري باسم السوء ألن ذلك يكون يف األكثر النفس ما خيتص ب

إيصاالً للضرر إىل الغري والضرر سوء حاضر فأما الذنب الذي خيص اإلنسان فذلك يف األكثر ال يكون ضرراً 
  حاضراً ألن اإلنسان ال يوصل الضرر إىل نفسه

ني األول أن التوبة مقبولة عن مجيع الذنوب سواء كانت كفراً أو قتالً عمداً أو وأعلم أن هذه اآلية دالة على حكم
غصباً لألموال ألن قوله َوَمن َيْعَملْ ُسوءاً أَْو َيظِْلْم نَفَْسُه عم الكل الثاين أن ظاهر اآلية يقتضي أن جمرد االستغفار 

صرار وقوله َيجِِد اللََّه غَفُوراً رَِّحيماً معناه غفوراً كاف وقال بعضهم أنه مقيد بالتوبة ألنه ال ينفع االستغفار مع اإل
  رحيماً له وحذف هذا القيد لداللة الكالم عليه فإنه ال معىن للترغيب

  يف االستغفار إال إذا كان املراد ذلك
  والنوع الثاين من الكلمات املرغبة يف التوبة قوله تعاىل

  ُه َعلَى نَفِْسِه َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماًَوَمن َيكِْسْب إِثْماً فَإِنََّما َيكِْسُب
والكسب عبارة عما يفيد جر منفعة أو دفع مضرة ولذلك مل جيز وصف الباري تعاىل بذلك واملقصود منه ترغيب 

العاصي يف االستغفار كأنه تعاىل يقول الذنب الذي أتيت به ما عادت مضرته إيل فإنين منّزه عن النفع والضرر وال 
أس من قبول التوبة واالستغفار َوكَانَ اللَُّه َعِليماً مبا يف قلبه عند إقدامه على التوبة َحِكيماً تقتضي حكمته ورمحته تي

  أن يتجاوز عن التائب



  النوع الثالث قوله تعاىل
  إِثْماً مُّبِيناًَوَمن َيكِْسْب خَِطي ئَةً  أَْو إِثْماً ثُمَّ َيْرمِ بِِه بَرِيئاً فَقَِد اْحتََملَ ُبهَْتاناً َو

وذكروا يف اخلطيئة واإلمث وجوهاً األول أن اخلطيئة هي الصغرية واإلمث هو الكبرية وثانيها اخلطيئة هي الذنب 
القاصر على فاعلها واإلمث هو الذنب املتعدي إىل الغري كالظلم والقتل وثالثها اخلطيئة ما ال ينبغي فعله سواء كان 

حيصل بسبب العمد والدليل عليه ما قبل هذه اآلية وهو قوله َوَمن َيكِْسْب إِثْماً فَإِنََّما  بالعمد أو باخلطأ واإلمث ما
  فبّين أن اإلمث ما يكون سبباً الستحقاق العقوبة)  ١١١النساء ( َيكِْسُبُه َعلَى َنفِْسِه 

ول مث يرم بأحد هذين املذكورين الثاين أن يكون وأما قوله ثُمَّ َيْرمِ بِِه بَرِيئاً فالضمري يف بِهِ إىل ماذا يعود فيه وجوه األ
ا الثالث أن عائداً إىل اإلمث وحده ألنه هو األقرب كما عاد إىل التجارة يف قوله َوإِذَا َرأَْواْ ِتجَاَرةً  أَْو لَْهواً انفَضُّواْ إِلَْيَه

أن يكون الضمري راجعاً إىل يكون عائداً إىل الكسب والتقدير يرم بكسبه بريئاً فدل يكسب على الكسب الرابع 
  معىن اخلطيئة فكأنه قال ومن يكسب ذنباً مث يرم به بريئاً

  وأما قوله فَقَِد اْحَتَملَ بُْهَتاناً فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو برىء منه
َملَ ُبهَْتاناً إشارة وأعلم أن صاحب البهتان مذموم يف الدنيا أشد الذم ومعاقب يف اآلخرة أشد العقاب فقوله فَقَِد اْحَت

  إىل ما يلحقه من الذم العظيم يف الدنيا وقوله َوإِثْماً مُّبِيناً إشارة إىل ما يلحقه من العقاب العظيم يف اآلخرة
سَُهْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن َشىْ ٍء َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه لََهمَّْت طَّآِئفَةٌ  مِّْنُهْم أَن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّونَ إِالَّ أَنفُ

  يماًَوأَنَزلَ اللَُّه َعلَْيَك الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ  َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظ

ْم أَن ُيِضلُّوَك واملعىن ولوال أن اهللا خصك بالفضل مث قال تعاىل َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه لَهَمَّْت طَّاِئفَةٌ  ّمْنُه
وهو النبّوة وبالرمحة وهي العصمة هلمت طائفة منهم أن يضلوك وذلك ألن قوم طعمة كانوا قد عرفوا أن سارق مث 
سألوا النيب عليه السالم أن يدفع وجيادل عنه ويربئه عن السرقة وينسب تلك السرقة إىل اليهودي ومعىن يضلوك 

  يلقوك يف احلكم الباطل اخلطأ أي
مث قال تعاىل َوَما ُيِضلُّونَ إِال أَنفُسَُهْم بسبب تعاوهنم على اإلمث والعدوان وشهادهتم بالزور والبهتان فهم ملا أقدموا 

  على هذه األعمال فهم الذين يعملون عمل الضالني
هللا وما يضرونك يف املستقبل فوعده اهللا تعاىل يف هذه َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن َشىْ ء فيه وجهان األول قال القفال رمحه ا

اآلية بادامة العصمة له مما يريدون من إيقاعه يف الباطل الثاين أن املعىن أهنم وإن سعوا يف إلقائك يف الباطل فأنت ما 
  وقعت يف الباطل ألنك بنيت األمر على ظاهر احلال وأنت ما أمرت إال ببناء األحكام على الظواهر

  قال تعاىل َوأَنَزلَ اللَُّه َعلَْيَك الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ مث 
وأعلم أنا إن فسرنا قوله َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن َشىْ ء بأن املراد أنه تعاىل وعده بالعصمة يف املستقبل كان قوله وَأَنَزلَ 

حلكمة وأمرك بتبليغ الشريعة إىل اخللق فكيف اللَُّه َعلَْيَك الِْكتَاَب مؤكداً لذلك الوعد يعين ملا أنزل عليك الكتاب وا
يليق حبكمته أن ال يعصمك عن الوقوع يف الشبهات والضالالت وإن فسرنا تلك اآلية بأن النيب عليه الصالة 

والسالم كان معذوراً يف بناء احلكم على الظاهر كان املعىن وأنزل عليك الكتاب واحلكمة وأوجب فيها بناء أحكام 
  اهر فكيف يضرك بناء األمر على الظاهرالشرع على الظ

  مث قال تعاىل َوالِْحكَْمةَ  َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظيماً
قال القفال رمحه اهللا هذه اآلية حتتمل وجهني أحدمها أن يكون املراد ما يتعلق بالدين كما قال َما كُنَت َتْدرِى َما 

وعلى هذا الوجه تقدير اآلية أنزل اهللا عليك الكتاب واحلكمة وأطلعك على )  ٥٢الشورى ( ِكَتاُب َوالَ اِإلَميانُ الْ



أسرارمها وأوقفك على حقائقهما مع أنك ما كنت قبل ذلك عاملاً بشيء منهما فكذلك يفعل بك يف مستأنف أيامك 
  ال يقدر أحد من املنافقني على إضاللك وإزاللك

الثاين أن يكون املراد وعلمك ما مل تكن تعلم من أخبار األولني فكذلك يعلمك من حيل املنافقني ووجوه الوجه 
كيدهم ما تقدر به على االحتراز عن وجوه كيدهم ومكرهم مث قال َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظيماً وهذا من أعظم 

ن اهللا تعاىل ما أعطى اخللق من العلم إال القليل كما قال الدالئل على أن العلم أشرف الفضائل واملناقب وذلك أل
ونصيب الشخص الواحد من علوم مجيع اخللق يكون قليالً مث أنه )  ٨٥اإلسرار ( َوَما أُوِتيُتم ّمن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً 

يع الدنيا قليالً حيث قال قُلْ مََتاُع الدُّْنَيا مسى ذلك القليل عظيماً حيث قال َوَما أُوِتيُتم ّمن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً ومسى مج
  وذلك يدل على غاية شرف العلم)  ٧٧النساء ( قَِليلٌ 

ضَاِت َيفَْعلْ ذاِلَك اْبَتَغآَء مَْرالَّ َخْيَر ِفى كَِثريٍ مِّن نَّْجَواُهْم إِالَّ َمْن أََمرَ بَِصَدقَةٍ  أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصلَاحٍ َبْيَن النَّاسِ َوَمن 
  اللَِّه فََسْوَف نُْؤِتيِه أَْجراً َعِظيماً

  وأعلم أن هذه إشارة إىل ما كانوا يتناجون فيه حني يبيتون ما ال يرضي من القول وفيه مسائل
املسألة األوىل قال الواحدي رمحه اهللا النجوى يف اللغة سر بني إثنني يقال ناجيت الرجل مناجاة وجناء ويقال جنوت 

وى مبعىن ناجيته والنجوى قد تكون مصدراً مبنزلة املناجاة قال تعاىل َما َيكُونُ ِمن نَّْجَوى ثَلَاثَةٍ  إِالَّ ُهوَ الرجل أجنو جن
  ) ٤٧اإلسراء ( وقد تكون مبعىن القوم الذين يتناجون قال تعاىل َوإِذْ ُهْم َنْجَوى )  ٧اجملادلة ( رَابُِعُهْم 

َر بَِصَدقَةٍ  ذكر النحويون يف حمل ِمْن وجوهاً وتلك الوجود مبنية على معىن النجوى يف املسألة الثانية قوله إِالَّ َمْن أََم
هذه اآلية فإن جعلنا معىن النجوى ههنا السر فيجوز أن يكون يف موضع النصب ألنه استثناء الشيء عن خالف 

 لغة من يرفع املستثىن من غري وجيوز أن يكون رفعاً يف)  ١١١آل عمران ( جنسه فيكون نصباً كقوله إِالَّ أَذًى 
  اجلنس كقوله

  إال اليعافري وإال العيس
وأبو عبيدة جعل هذا من باب حذف املضاف فقال التقدير إال يف جنوى من أمر بصدقة مث حذف املضاف وعلى هذا 

ا تقول ما التقدي يكون ِمْن يف حمل النجوى ألنه أقيم مقامه وجيوز فيه وجهان إحدمها اخلفض بدل من جنواهم كم
مررت بأحد إال زيد والثاين النصب على االستثناء فكما تقول ما جاءين أحد إال زيداً وهذا استثناء اجلنس من 

االجنس وأما ان جعلنا النجوى امساً للقوم املتناجني كان منصوباً على االستثناء ألنه استثناء اجلنس من اجلنس وجيوز 
أحدمها أن جتلعه تبعاً لكثري على معىن ال خري يف كثري من جنواهم إال فيمن أن يكون ِمْن يف حمل اخلفض من وجهني 

أمر بصدقة كقولك ال خري يف القوم إال نفر منهم والثاين أن جتعله تبعاً للنجوى كما تقول ال خري يف مجاعة من القوم 
  إال زيد إن شئت أتبعت زيداً اجلماعة وإن شئت أتبعه القوم واهللا أعلم

ثالثة هذه اآلية وإن نزلت يف مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إال أهنا يف املعىن عامة واملراد ال خري املسألة ال
فما ينتاجى فيه الناس وخيوضون فيه من احلديث إال ما كان من أعمال اخلري مث إنه تعاىل ذكر من أعمال اخلري ثالثة 

الناس وإمنا ذكر اهللا هذه األقسام الثالثة وذلك ألن عمل اخلري أنواع األمر بالصدقة واألمر باملعروف واالصالح بني 
إما أن يكون بإيصال املنفعة أو بدفع املضرة أما إيصال اخلري فاما أن يكون من اخلريات اجلسمانية وهو إعطاء املال 

ميل القوة النظرية بالعلوم أو وإليه اإلشارة بقوله إِالَّ َمْن أََمَر وإما أن يكون من اخلريات الروحانية وهو عبارة عن تك
تكميل القوة العملية باألفعال احلسنة وجمموعها عبارة عن األمر باملعروف وإليه اإلشارة بقوله بَِصَدقَةٍ  أَْو َمْعُروٍف 

  وأما إزالة الضرر فإليها



كِْسْب َخِطيئَةً  أَْو إِثْماً ثُمَّ َيْرمِ بِِه بَرِيئاً فَقَدِ اْحتََملَ اإلشارة بقوله أَوْ إِْصلَاحٍ َبْيَن النَّاسِ َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً َوَمن َي
َما ُيِضلُّونَ إِالَّ أَنفَُسُهْم َوَما ُبْهتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه لََهمَّْت طَّاِئفَةٌ  ّمْنُهْم أَن ُيِضلُّوَك َو

ْيَك َعِظيماً الَّ ن َشىْ ء َوأَنَزلَ اللَُّه َعلَْيَك الِْكتَاَب وَالِْحكَْمةَ  َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلََيُضرُّوَنَك ِم
فهو )  ٢ ١( العصر  (َخْيَر ِفى كَِثريٍ ّمن نَّجَْواُهْم فهو هذا بعينه أما مسعت اهللا يقول وَالَْعْصرِ إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ 

  هذا بعينه
الثة من مث قال تعاىل َوَمن َيفَْعلْ ذاِلكَ اْبَتَغاء مَْرضَاَت اللَِّه فََسْوفَ ُنْؤِتيِه أَجْراً َعِظيماً واملعىن أن هذه األقسام الث

طلب مرضاته فأما الطاعات وإن كانت يف غاية الشرف واجلاللة إال أن اإلنسان إمنا ينتفع هبا إذا أتى هلا لوجه اهللا ول
إذا أتى هبا للرياء والسمعة انقلبت القضية فصارت من أعظم املفاسد وهذه اآلية من أقوى الدالئل على أن املطلوب 

من األعمال الظاهرة رعاية أحوال القلب يف إخالص النّية وتصفية الداعية عن االلتفات إىل غرض سوى طلب 
وقوله َوأَن لَّْيَس )  ٥البينه ( ا أُِمُرواْ إِالَّ ِلَيعُْبُدواْ اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الّديَن رضوان اهللا تعاىل ونظريه قوله تعاىل َوَم

  وههنا سؤاالن) إمنا األعمال بالنيات ( وقوله عليه الصالة والسالم )  ٣٩النجم ( ِلإلنَسانِ إِالَّ َما سََعى 
  السؤال األول مل انتصب اْبَتَغاء مَْرَضاتِ اللَِّه

  جلواب ألنه مفعول له واملعىن ألنه البتغاء مرضاة اهللاوا
  السؤال الثاين كيف قال إِالَّ َمْن أََمَر مث قال َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك

واجلواب أنه ذكر األمر باخلري ليدل به على فاعله ألن األمر باخلري ملا دخل يف زمرة اخلريين فبأن يدخل فاعل اخلري 
  ن يراد ومن يأمر بذلك فعرب عن األمر بالفعل ألن األمر أيضاً فعل من األفعالفيهم كان ذلك أوىل وجيوز أ

  لَّى َوُنْصِلِه جََهنََّم َوَسآَءْت َمصِرياًَوَمن ُيَشاِققِ الرَُّسولَ ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَّبِْع غَْيَر َسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني ُنَولِِّه َما تََو
هذه اآلية مبا قبلها هو ما روي أن طعمة بن أبريق ملا رأى أن اهللا تعاىل هتك ستره وبرأ اليهودي عن  أعلم أن تعلق

هتمة السرقة ارتد وذهب إىل مكة ونقب جدار إنسان ألجل السرقة فتهدم اجلدار عليه ومات فنزلت هذه اآلية أما 
ل واحد منهما يف شق آخر من األمر أو عن الشقاق واملشاققة فقد ذكرنا يف سورة البقرة أنه عبارة عن كون ك

كون كل واحد منهما فاعالً فعالً يقتضي حلوق مشقة بصاحبه وقوله ِمن َبْعِد َما تََبيََّن لَُه الُْهَدى أي من بعد ما ظهر 
 له بالدليل صحة دين اإلسالم قال الزجاج ألن طعمة هذا كان قد تبني له مبا أوحى اهللا تعاىل من أمره وأظهر من

فعادى الرسول وأظهر الشقاق وارتد عن دين ) صلى اهللا عليه وسلم ( سرقته ما دلّه ذلك على صحة نبّوة حممد 
  اإلسالم فكان ذلك إظهار الشقاق بعد ما تبني له اهلدى قوله وََيتَّبِْع غَْيَر َسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني

  دين عبادة األوثانيعين غري دين املوحدين وذلك ألن طعمة ترك دين اإلسالم واتبع 
مث قال ُنَولِّه َما تََولَّى أي نتركه وما اختار لنفسه ونكله إىل ما توكل عليه قال بعضهم هذا منسوخ بآية السيف ال 

  سيما يف حق املرتد
َمِصرياً  مث قال َوُنْصِلِه َجهَنََّم يعين نلزمه جنهم وأصله الصالء وهو لزوم النار وقت االستدفاء َوَساءْت َمِصرياً انتصب

  على التمييز كقولك فالن طاب نفساً وتصبب عرقاً ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل روي أن الشافعي رضي اهللا عنه سئل عن آية يف كتاب اهللا تعاىل تدل على أن اإلمجاع حجة فقرأ 

م فوجب أن يكون اتباع القرآن ثلثمائة مرة حىت وجد هذه اآلية وتقرير االستدالل أن اتباع غري سبيل املؤمنني حرا
سبيل املؤمنني واجباً بيان املقدمة األوىل أنه تعاىل احلق الوعيد مبن يشاقق الرسول ويتبع غري سبيل املؤمنني ومشاقة 
الرسول وحدها موجبة هلذا الوعيد فلو مل يكن اتباع غري سبيل املؤمنني موجباً له لكان ذلك ضماً ملا ال أثر له يف 



مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غري جائز فثبت أن اتباع غري سبيل املؤمنني حرام وإذا ثبت هذا الوعيد إىل ما هو 
لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً وذلك ألن عدم اتباع سبيل املؤمنني يصدق عليه أنه اتباع لغري سبيل املؤمنني فإذا 

بيل املؤمنني حراماً وإذا كان عدم اتباعهم حراماً كان كان اتباع غري سبيل املؤمنني حراماً لزم أن يكون عدم اتباع س
  اتباعهم واجباً ألنه ال خروج عن طريف النقيض

فإن قيل ال نسلم أن عدم اتباع سبيل املؤمنني يصدق عليه أنه اتباع لغري سبيل املؤمنني فإنه ال ميتنع أن ال يتبع ال 
  سبيل املؤمنني وال غري سبيل املؤمنني

سؤال بأن املتابعة عبارة عن اإلتيان مبثل ما فعل الغري فإذا كان من شأن غري املؤمنني أن ال يتبعوا وأجيب عن هذا ال
سبيل املؤمنني فكل من مل يتبع سبيل املؤمنني فقد أتى مبثل فعل غري املؤمنني فوجب كونه متبعاً هلم ولقائل أن يقول 

أن يقال األنبياء واملالئكة متبعون آلحاد اخللق من حيث أهنم  االتباع ليس عبارة عن اإلتيان مبثل فعل الغري وإال لزم
يوحدون اهللا كما أن كل واحد من آحاد األمة يوحد اهللا ومعلوم أن ذلك ال يقال بل االتباع عبارة عن اإلتيان مبثل 

لى هذا فعل الغري ألجل أنه فعل ذلك الغري وإذا كان كذلك فمن ترك متابعة سبيل املؤمنني فهذا سؤال قوي ع
  الدليل وفيه أحباث أُخر دقيقة ذكرناها يف كتاب احملصول يف علم األصول واهللا أعلم

عن مجيع الذنوب والدليل عليه أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية دلّت هذه اآلية على وجوب عصمة حممد 
له ألن كل واحد منهما يكون يف شق لو صدر عنه ذنب جلاز منعه وكل من منع غريه عن فعل يفعله كان مشاققاً 

غري الشق الذي يكون اآلخر فيه فثبت أنه لو صدر الذنب عن الرسول لوجبت مشاقته لكن مشاقته حمرمة هبذه 
  اآلية فوجب أن ال يصدر الذنب عنه

كان فعل األمة املسألة الثالثة دلّت هذه اآلية على أنه جيب االقتداء بالرسول عليه الصالة والسالم يف أفعاله إذ لو 
غري فعل الرسول لزم كون كل واحد منهما يف شق آخر من العمل فتحصل املشاقة لكن املشاقة حمرمة فيلزم وجوب 

  االقتداء يف أفعاله

املسألة الرابعة قال بعض املتقدمني كل جمتهد مصيب يف األصول ال مبعىن أن اعتقاد كل واحد منهم مطابق للمعتقد 
عن املخطىء واحتجوا على قوهلم هبذه اآلية قالوا ألنه تعاىل شرط حصول الوعيد بتبني اهلدى بل مبعىن سقوط اإلمث 

  واملعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط وهذا يقتضي أنه إذا مل حيصل تبني اهلدى أن ال يكون الوعيد حاصالً
عي أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية إِنَّ وجوابه وهو داللة ظنية عند من يقول به والدليل الدال على أن وعيد الكفار قط

  والقاطع ال يعارضه املظنون)  ١١٦النساء ( اللََّه الَ َيْغِفرُ أَن ُيْشَرَك بِِه 
املسألة اخلامسة اآلية دالة على أنه ال ميكن تصحيح الدين إال بالدليل والنظر واالستدالل وذلك ألنه تعاىل شرط 

  تبني اهلدى معترباً يف صحة الدين وإال مل يكن هلذا الشرط معىن حصول الوعيد بتبني اهلدى ولو مل يكن
املسألة السادسة اآلية دالة على أن اهلدى اسم للدليل ال للعلم إذ لو كان اهلدى امساً للعلم لكان تبني اهلدى إضافة 

  الشيء إىل نفسه وأنه فاسد
ُدونَ ذاِلَك ِلَمن َيَشآُء َوَمن ُيْشرِكْ بِاللَِّه فَقَدْ َضلَّ َضلَاالً َبعِيداً إِن َيْدُعونَ ِمن إِنَّ اللََّه الَ َيغِْفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيغِْفُر َما 

ُهْم َوُألَمنِّيَنَُّهمْ صِيباً مَّفُْروضاً َوألِضلَّنَُّدونِِه إِالَّ إِنَاثاً َوإِن َيْدُعونَ إِالَّ َشْيطَاناً مَّرِيداً لََّعَنُه اللَُّه َوقَالَ الّتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدكَ َن
ْيطَانَ َوِلّياً مِّن ُدوِن اللَِّه فَقَْد َخِسَر َوالُّمرَنَُّهْم فَلَُيَبتِّكُنَّ َءاذَانَ االٌّ ْنَعامِ َوالّمَُرنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اللَِّه َوَمن َيتَِّخِذ الشَّ

َيِعدُُهْم الشَّْيطَانُ إِالَّ غُُروراً أُوْلَاِئَك َمأَْواُهْم َجهَنَُّم َوالَ َيجُِدونَ َعْنَها َمحِيصاً وَالَِّذيَن ُخسَْراناً مُّبِيناً يَِعُدُهْم َويَُمنِّيهِْم َوَما 
َحقّاً َوَمْن أَْصَدقُ  ْعدَ اللَِّهَءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت سَُنْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحتَِها االٌّ ْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً َو



  ِمَن اللَِّه ِقيالً
  اعلم أن هذه اآلية مكررة يف هذه السورة ويف تكرارها فائدتان األوىل أن عمومات الوعيد وعمومات

الوعد متعارضة يف القرآن وأنه تعلى ما أعاد آية من آيات الوعيد بلفظ واحد مرتني وقد أعاد ههذه اآلية دالة على 
لفظ واحد يف سورة واحدة وقد اتفقوا على أنه ال فائدة يف التكرير إال التأكيد فهذا يدل على أنه العفو واملغفرة ب

  تعاىل خص جانب الوعد والرمحة مبزيد التأكيد وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد
إىل آخر )  ١١٥النساء ( ولَ والفائدة الثانية أن اآليات املتقدمة إمنا نزلت يف سارق الدرع وقوله َوَمن ُيَشاِققِ الرَُّس

اآليات إمنا نزلت يف ارتداده فهذه اآلية إمنا حيسن اتصاهلا مبا قبلها لو كان املراد أن ذلك السارق لو مل يرتد مل يصر 
حمروماً عن رمحيت ولكنه ملا ارتد وأشرك باهللا صار حمروماً قطع عن رمحة اهللا مث إنه أكد ذلك بأن شرح أن أمر 

د اهللا فقال َوَمن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َضلَّ َضلَاالً َبعِيداً يعين ومن مل يشرك باهللا مل يكن ضالله بعيداً فال الشرك عظيم عن
جرم ال يصري حمروماً عن رمحيت وهذه الناسبابت دالة قطعاً على داللة هذه اآلية على أن ما سوى الشرك مغفور 

تعاىل بّين كون الشرك ضالالً بعيداً فقال إِن َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ إِنَاثاً  قطعاً سواء حصلت التوبة أو مل حتصل مث إنه
َتابِ إِالَّ لَُيؤِْمَننَّ بِِه َوإِن َيْدُعونَ إِالَّ َشْيطَاناً مَّرِيداً لََّعَنُه اللَُّه ءاٍن ههنا معناه النفي ونظريه قوله تعاىل َوإِن ّمْن أَْهلِ الِْك

و َيدَُّعونَ مبعىن يعبدون ألن من عبد شيئاً فءنه يدعوه عند احتياجه إليه وقوله إِالَّ إَِناثاً )  ١٥٩النساء ( قَْبلَ َمْوِتِه 
فيه أقوال األول أن املراد هو األألثان وكانوا يسموهنا باسم اإلناث كقوهلم الّالت والعزى ومناة الثالثة األخرى 

احلسن مل يكن حي من أحياء العرب إال وهلم صنم يعبدونه ويسمونه  والالت تأنيث اهللا والعزى تأنيث العزيز قال
أنثى بين فالن ويدل على صحة هذا التأويل قراءة عائشة رضي اهللا عنها إال أوثاناً وقراءة ابن عباس إال أثنا مجع وثن 

قال الزجاج وجائز )  ١١رسالت امل( مثل أسد وأسد مث أبدلت من الواو املضمومة مهزة حنو قوله َوإِذَا الرُُّسلُ أُقَّتْت 
  أن يكون أثن أصلها أثن فأتبعت الضمة الضمة

القول الثاين قوله إِالَّ إِنَاثاً أي إال أمواتاً ويف تسمية األموت إناثاً وجهان األول أن األخبار عن املوات يكون على 
ين الثاين أن األنثى أخس من الذكر صيغة األخبار عن األنثى تقول هذه األحجار تعجبين كما تقول هذه املرأة تعجب
  وامليت أخس من احلي فلهذه املناسبة أطلقوا اسم األنثى على اجلمادات املوات

ةِ  القول الثالث أن بعضهم كان يعبد املالئكة وكانوا يقولون املالئكة بنات اهللا قال تعاىل إِنَّ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالِْخَر
واملقصود من اآلية هل إنسان أجهل ممن أشرك خالق السموات )  ٢٧النجم ( كَةَ  َتْسِمَيةَ  االْنثَى لَُيَسمُّونَ الَْملَاِئ

  واألرض وما بينهما مجاداً يسميه باألنثى
مث قال َوإِن َيْدُعونَ إِالَّ َشْيطَاناً مَّرِيداً قال املفسرون كان يف كل واحد من تلك األوثان شيطان يتراءى للسدنة 

قال الزجاج املراد بالشيطان ههنا إبليس بدليل أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية َوقَالَ الَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيباً يكلمهم و
مَّفُْروضاً وال شك أن قائل هذاالقول هو إبليس وال يبعد أن الذي تراءى للسدنة هو إبليس وأما املريد فهو املبالغ يف 

الطاعة ويقال له مارد ومريد قال الزجاج يقال حائط ممرد أي مملس ويقال شجرة العصيان الكامل يف البعد من 
مرداء إذا تناثر ورقها والذي مل تنبت له حلية يقال له أمرد لكون موضع اللحية أملس فمن كان شديد البعد عن 

  الطاعة يقال له مريد ومارد ألنه مملس عن طاعة اهللا مل يلتصق به من هذه الطاعة شيء

  ال تعاىل لََّعَنُه اللَُّه َوقَالَ الَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنصِيباً مَّفْرُوضاً وفيه مسألتانمث ق
لََّعَنهُ اللَُّه َوقَالَ الَتَِّخذَنَّ صفتان مبعىن شيطاناً مريداً جامعاً بني لعنة اهللا وهذا ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 



ههنا قد ادعى أشياء أوهلا قوله الَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيباً مَّفْرُوضاً الفرض يف اللغة القول الشنيع واعلم أن الشيطان 
القطع والفرضة الثلمة اليت تكون يف طرف النهر والفرض احلز الذي يف الوتر والفرض يف القوس احلز الذي يشد 

( عاً لعذرهم وكذا قوله َوقَْد فََرضُْتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً  فيه الوتر والفريضة ما فرض اهللا على عباده وجعله حتماً عليهم قط
  أي جعلتم هلن قطعة من املال)  ٢٣٧البقرة 

إذا عرفت هذا فنقول معىن اآلية أن الشيطان لعنه اهللا قال عند ذلك ألختذن من عبادك حظاً مقدراً معيناً وهم الذين 
من كل ألف واحد هللا (  عليه الصالة والسالم أنه قال يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه ويف التفسري عن النيب

  )وسائره للناس وإلبليس 
  فإن قيل النقل والعقل يدالن على أن حزب الشيطان أكثر عدداً من حزب اهللا

شيطان الحَْتنِكَنَّ وقال حاكياً عن ال)  ٢٠سبأ ( أما النقل فقوله تعاىل يف صفة البشر فَاتََّبُعوُه إِالَّ فَرِيقاً ّمَن الُْمْؤِمنَِني 
 ٨٢ص ( وحكي عنه أيضاً أنه قال الَغْوَِينَُّهمْ أَْجَمِعَني إِالَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم الُْمْخلَِصَني )  ٦٢اإلسراء ( ذُّريََّتهُ إَالَّ قَِليالً 

  وال شك أن املخلصني قليلون)  ٨٣
ني وال شك أن الفساق والكفار كلهم حزب وأما العقل فهو أن الفساق والكفار أكثر عدداً من املؤمنني املخلص

  إبليس
  إذا ثبت هذا فنقول مل قال الَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنصِيباً مع أن لفظ النصيب ال يتناول القسم األكثر وإمنا يتناول األقل

املؤمنني كانت واجلواب أن هذا التفاوت إمنا حيصل يف نوع الشر أما إذا ضممت زمرة املالئكة مع غاية كثرهتم إىل 
الغلبة للمؤمنني املخلصني وأيضاً فاملؤمنون وإن كانوا قليلني يف العدد إال أن منصبهم عظيم عند اهللا والكفار 
والفساق وإن كانوا كثريين يف العدد فهم كالعدم فلهذا السبب وقع اسم النصيب على قوم إبليس وثانيها 

  هذه اآلية دالة على أصلني عظيمني من أصولنا َوالَِضلَّنَُّهْم يعين عن احلق قالت املعتزلة
فاألصل األول املضل هو الشيطان وليس املضل هو اهللا تعاىل قالوا وإمنا قلنا أن اآلية تدل على أن املضل هو 

ذُّريََّتهُ إَالَّ  الشيطان ألن الشيطان ادعى ذلك واهللا تعاىل ما كذبه فيه ونظريه قوله الَغْوَِينَُّهمْ أَْجَمِعَني وقوله الْحتَنِكَنَّ
وأيضاً أنه تعاىل ذكر وصفه بكونه مضالً للناس يف )  ١٦األعراف ( قَِليالً وقوله القُْعَدنَّ لَُهْم ِصراطََك الُْمْسَتقِيَم 

  معرض الذم له وذلك مينع من كون اإلل ه موصوفاً بذلك
والضالل وقلنا ليس اإلضالل عبارة عن واألصل الثاين وهو أن أهل السنة يقولون االضالل عبارة عن خلق الكفر 

  خلق الكفر والضالل بدليل أن إبليس وصف نفسه بأنه مضل مع أنه باإلمجاع ال يقدر على خلق الضالل
  واجلواب أن هذاكالم إبليس فال يكون حجة وأيضاً أن كالم إبليس يف هذه املسألة مضطرب

( ُهْم أَْجَمِعَني وأخرى إىل اجلرب احملض وهو قوله َرّب بَِمآ أَغَْوْيتَنِى جداً فتارة مييل إىل القدر احملض وهو قوله الَغْوَِينَّ
يعين )  ٦٣القصص ( وتارة يظهر التردد فيه حيث قال َربََّنا َهُؤالء الَِّذيَن أَغَْوْيَنا أَغَْوْيَناُهْم كََما غََوْيَنا )  ٣٩القصص 

الدين وال بّد من انتهاء الكل باآلخرة إىل اهللا وثالثها قوله  أن قول هؤالء الكفار حنن أغوينا فمن الذي أغوانا عن
َوالَمّنَينَُّهْم واعلم أنه ملا ادعى أنه يضل اخللق قال َوالَمّنَينَُّهْم وهذا يشعر بأنه ال حيلة له يف االضالل أقوى من إلقاء 

يستلزمان أكثر األخالق  األماين يف قلوب اخللق وطلب األماين يورث شيئني احلرص واألمل واحلرص واألمل
يهرم ابن آدم ويشب معه إثنان ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( الذميمة ومها كاألمرين الالزمني جلوهر اإلنسان قال 

واحلرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين فإنه إذا اشتد حرصه على الشيء فقد ال ) احلرص واألمل 
ذاء اخللق وإذا طال أمله نسي اآلخرة وصار غريقاً يف الدنيا فال يكاد يقدم على يقدر على حتصيله إال مبعصية اهللا وإي



امِ التوبة وال يكاد يؤثر فيه الوعظ فيصري قلبه كاحلجارة أو أشد قسوة ورابعها قوله َوالَمَُرنَُّهْم فَلَُيَبّتكُنَّ ءاذَانَ االْْنَع
لواحدي رمحه اهللا التبتيك ه هنا هو قطع آذان البحرية البتك القطع وسيف باتك أي قاطع والتبتيك التقطيع قال ا

بإمجاع املفسرين وذلك أهنم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت مخسة أبطن وجاء اخلامس ذكراً وحرموا على 
 أنفسهم االنتفاع هبا وقال آخرون املراد أهنم يقطعون آذان األهنام نسكاً يف عبادة األثان فهم يظنون أن ذلك عبادة
مع أنه يف نفسه كفر وفسق خامسها قوله َوالَُمَرنَُّهْم فَلَُيَغّيُرنَّ َخلَْق اللَِّه وللمفسرين ههنا قوالن األول أن املراد من 

تغيري خلق اهللا تغيري دين اهللا وهو قول سعيد بن جبري وسعيد بن املسيب واحلسن والضحاك وجماهد والسدي 
وجهان األول أن اهللا تعاىل فطر اخللق على اإلسالم يوم أخرجهم من ظهر آدم والنخعي وقتادة ويف تقرير هذا القول 

كالذر وأشهدهم على أنفسهم أنه رهبم وآمنوا به فمن كفر فقد غري فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها وهذا معىن قوله 
  وميجسانهولكن أبواه يهودانه وينصرانه ) كل مولود يولد على الفطرة ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( 

  والوجه الثاين يف تقرير هذا القول أن املراد من تغيري دين اهللا هو تبديل احلالل حراماً أو احلرام
القول الثاين محل هذا التغيري على تغيري أحوال كلها تتعلق بالظاهر وذكروا فيه وجوهاً األول قال احلسن املراد ما 

قال وذلك ألن املرأة ) لعن اهللا الواصالت والوامشات ) ( وسلم  صلى اهللا عليه( روى عبداهللا بن مسعود عن النيب 
تتوصل هبذه األفعال إىل الزنا الثاين روي عن أنس وشهر بن حوشب وعكرمة وأيب صاحل أن معىن تغيري خلق اهللا 

ههنا هو االخصاء وقطع اآلذان وفقء العيون وهلذا كان أنس يكره إخصاء الغنم وكانت العرب إذا بلغت إبل 
أحدهم ألفاً عوروا عني فحلها الثالث قال ابن زيد هو التخنث وأقول جيب إدخال السحاقات يف هذه اآلية على 

هذا القول ألن التخنث عبارة عن ذكر يشبه األنثى والسحق عبارة عن ذكر يشبه األنثى والسحق عبارة عن أنثى 
نعام لريكبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم تشبه الذكر الرابع حكى الزجاج عن بعضهم أن اهللا تعاىل خلق األ

كالبحائر والسوائب والوصائل وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون هبا فعبدها املشركون فغريوا 
خلق اهللا هذا مجلة كالم املفسرين يف هذا الباب وخيطر ببايل ههنا وجه آخر يف ختريج اآلية على سبيل املعىن وذلك 

ل الضرر واملرض يف الشيء يكون على ثالثة أوجه التشوش والنقصان والبطالن فادعى الشيطان لعنه اهللا ألن دخو
  إلقاء أكثر اخللق يف مرض الدين وضرر الدين هو

قوله َوالَمّنَينَُّهْم وذلك ألن صاحب األماين يشغل عقله وفكره يف استخراج املعاين الدقيقة واحليل والوسائل اللطيفة 
ل املطالب الشهوانية والغضبية فهذا مرض روحاين من جنس التشوش وأما النقصان فاإلشارة إليه بقوله يف حتصي

َوالَُمرَنَُّهْم فَلَُيَبّتكُنَّ ءاذَانَ االْْنَعامِ وذلك ألن بتك اآلذان نوع نقصان وهذا ألن اإلنسان إذا صار مستغرق العقل يف 
طلب اآلخرة وأما البطالن فاإلشارة إليه بقوله َوالَُمَرنَُّهْم فَلَُيَغّيُرنَّ َخلَْق طلب الدنيا صار فاتر الرأي ضعيف احلزم يف 

اللَِّه وذلك ألن التغيري يوجب بطالن الصفة احلاصلة يف املدة األوىل ومن املعلوم أن من بقي مواظباً على طلب 
رغبة يف الدنيا والنفرة عن اآلخرة وال تزال اللذات العاجلة معرضاً عن السعادات الروحانية فال يزال يزيد يف قلبه ال

تتزايد هذه األحوال إىل أن يتغري القلب بالكلية فال خيطر بباله ذكر اآلخرة البتة وال يزول عن خاطره حب الدنيا 
البتة فتكون حركته وسكونه وقوله وفعله ألجل الدنيا وذلك يوجب تغيري اخللقة ألن األرواح البشرية إمنا دخلت 

العامل اجلسماين على سبيل السفر وهي متوجهة إىل عامل القيامة فإذا نسيت معادها وألفت هذه احملسوسات  يف هذا
 اليت ال بّد من انقضائها وفنائها كان هذا باحلقيقة تغيرياً للخلقة وهو كما قال تعاىل َوالَ َتكُوُنواْ كَالَِّذيَن َنسُواْ اللََّه

  ) ٤٦احلج ( وقال فَإِنََّها الَ َتعَْمى االْْبَصاُر وَلَاِكن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتى ِفى الصُُّدورِ )  ١٩ احلشر( فَأَنَساُهْم أَنفُسَُهْم 
واعلم أنه تعاىل ملا حكى عن الشيطان دعاويه يف االغواء والضالل حذر الناس عن متابعته فقال َوَمن يَتَِّخِذ الشَّْيطَانَ 



ْد َخِسَر ُخْسرَاناً مُّبِيناً واعلم أن أحداً ال خيتار أن يتخذ الشيطان ولياً من دون اهللا ولكن املعىن َوِلّياً ّمن ُدوِن اللَِّه فَقَ
أنه إذا فعل ما أمره الشيطان به وترك ما أمره الرمحن به صار كأنه اختذ الشيطان ولياً لنفسه وترك والية اهللا تعاىل 

ة اهللا تفيد املنافع العظيمة الدائمة اخلالصة عن شوائب الضرر وطاعة الشيطان وإمنا قال َخِسرَ ُخسَْراناً مُّبِيناً ألن طاع
تفيد املنافع الثالثة املنقطعة املشوبة بالغموم واألحزان واآلالم الغالبة واجلمع بينهما حمال عقالً فمن رغب يف واليته 

  و اخلسار املطلقفقد فاته أشرف املطالب وأجلها بسبب أخس املطالب وأدوهنا وال شك أن هذا ه
أمر الشيطان إمنا مث قال تعاىل َيِعدُُهْم َوُيَمنّيهِْم َوَما يَِعُدُهْم الشَّْيطَانُ إِالَّ غُُروراً واعلم أنا بينا يف اآلية املتقدمة أن عمدة 
ن آثاره فال هو بإلقاء األماين يف القلب وأما تبتيك اآلذان وتغيري اخللقة فذاك من نتائج إلقاء األماين يف القلب وم

جرم نّبه اهللا تعاىل على ما هو العمدة يف دفع تلك األماين وهو أن تلك األماين ال تفيد إال الغرور والغرور هو أن 
يظن األنسان بالشيء أنه نافع ولذيذ مث يتبني اشتماله على أعظم اآلالم واملضار ومجيع أحوال الدنيا كذلك والعاقل 

منها ومثال هذا أن الشيطان يلقي يف قلب اإلنسان أنه سيطول عمره وينال من جيب عليه أن ال يلتفت إىل شيء 
الدنيا أمله ومقصوده ويستويل على أعدائه ويقع يف قلبه أن الدنيا دول فرمبا تيسرت له كما تيسرت لغريه إال أن 

لوبه على أحسن كل ذلك غرور فإنه رمبا مل يطل عمره وإن طال فرمبا مل جيد مطلوبه وإن طال عمره ووجد مط
الوجوه فإنه ال بّد وأن يكون عند املوت يف أعظم أنواع الغم واحلسرة فإن املطلوب كلما كان ألذ وأشهى وكان 
األلف معه أدوم وأبقى كانت مفارقته أشد إيالماً وأعظم تأثرياً يف حصول الغم واحلسرة فظهر أن هذه اآلية منبهة 

  ابعلى ما هو العمدة والقاعدة يف هذا الب

  ويف اآلية وجه آخر وهو أن الشيطان يعدهم بأنه ال قيامة وال جزاء فاجتهدوا يف استيفاء اللذات الدنيوية
مث قال تعاىل أُوْلَِئَك َمأَْواُهْم جََهنَُّم واعلم أنا ذكرنا أن الغرور عبارة عن احلالة اليت حتصل لإلنسان عند وجدان ما 

انكشاف احلال فيه واالستغراق يف طيبات الدنيا واالهنماك يف معاصي اهللا يستحسن ظاهره إال أنه يعظم تأذيه عند 
سبحانه وإن كان يف احلال لذيذاً إال أن عاقبته عذاب جهنم وسخط اهللا والبعد عن رمحته فكان هذا املعىن مما يقوي 

  ما تقدم ذكره من أنه ليس إال الغرور
حمليص املعدل واملفر قال الواحدي رمحه اهللا هذه اآلية حتتمل وجهني أحدمها مث قال تعاىل َوالَ َيجُِدونَ َعْنَها َمحِيصاً ا

أنه ال بّد هلم من ورودها الثاين التخليد الذي هو نصيب الكفار وهذا غري بعيد ألن الضمري يف قوله َوالَ َيجُِدونَ 
اً واألظهر أن الذي يكون عائد إىل الذين تقدم ذكرهم وهم الذين قال الشيطان ألختذن من عبادك نصيباً مفروض

  نصيباً للشيطان هم الكفار
ْحِتَها االْْنَهارُ وملا ذكر اهللا الوعيد أردفه بالوعد فقال َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت سَُنْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َت

  مَِن َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً َوْعَد اللَِّه َحقّاً َوَمْن أَْصَدُق
وأعلم أنه تعاىل يف أكثر آيات الوعد ذكر خَاِلِديَن ِفيَها أََبداً ولو كان اخللود يفيد التأبيد والدوام للزم التكرار وهو 

خالف األصل فعلمنا أن اخللود عبارة عن طول املكث ال عن الدوام وأما يف آيات الوعيد فإنه يذكر اخللود ومل 
  وذلك يدل على أن عقاب الفساق منقطعيذكر التأبيد إال يف حق الكفار 

مها مصدران األول مؤكد لنفسه كأنه قال وعد وعداً وحقاً مصدر ) الكشاف ( مث قال َوْعَد اللَِّه َحقّا قال صاحب 
  مؤكد لغريه أي حق ذلك حقاً

ما ذكره الشيطان ألتباعه  مث قال َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيالً وهو توكيد ثالث بليغ وفائدة هذه التوكيدات معارضة
من املواعيد الكاذبة واألماين الباطلة والتنبيه على أن وعد اهللا أوىل بالقبول وأحق بالتصديق من قول الشيطان الذي 



ليس أحد أكذب منه وقرأ محزة والكسائي أَْصَدُق ِمَن اللَِّه قِيالً بامشام الصاد الزاي وكذلك كل صاد ساكنة بعدها 
والقيل مصدر قال قوالً وقيالً وقال )  ٩٤احلجر ( فَاْصَدْع بَِما ُتْؤَمُر )  ٩النحل ( حنو قَْصُد السَّبِيلِ  دال يف القرآن

  ابن السكيت القيل والقال امسان ال مصدران مث قال تعاىل
   َيجِدْ لَُه ِمن ُدوِن اللَِّه َوِلّياً َوالَ َنصِرياًلَّْيسَ بِأََمانِيِّكُْم َوال أَمَانِى ِّ أَْهلِ الْكَِتابِ َمن َيْعَملْ ُسو ًءا ُيْجزَ بِِه َوالَ

  قوله تعاىل لَّْيَس بِأَمَانِّيكُْم َوال أََمانِىّ  أَْهلِ الِْكَتابِ وفيه مسائل
ْيطَانُ ِفى املسألة األوىل األمنية أفعولة من املنية ومتام الكالم يف هذا اللفظ مذكور يف قوله تعاىل إِالَّ إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّ

  ) ٥٢احلج ( 
املسألة الثانية َبِعيٍد لَّْيَس فعل فال بّد من اسم يكون هو مسنداً إليه وفيه وجوه األول ليس الثواب الذي تقدم ذكره 

  اآلية بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب أي)  ١٢٢النساء ( والوعد به يف قوله سَُنْدِخلُُهْم جَنَّاٍت َتجْرِى 

ماين إمنا يستحق باإلميان والعمل الصاحل الثاين ليس وضع الدين على أمانيكم الثالث ليس الثواب ليس يستحق باأل
والعقاب بأمانيكم والوجه األول أوىل ألن إسناد لَّْيسَ إىل ما هو مذكور فيما قبل أوىل من إسناده إىل ما هو غري 

  مذكور
ْم خطاب مع من فيه قوالن األول أنه خطاب مع عبدة األوثان وأمانيهم املسألة الثالثة اخلطاب يف قوله لَّْيَس بِأَمَانِّيكُ

أن ال يكون هناك جشر وال نشر وال ثواب وال عقاب وإن اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم بأهنا شفعاؤهم عند 
وقوهلم )  ١١١البقرة ( ْو َنَصاَرى اهللا وأما أماين أهل الكتاب فهو قوهلم لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ  إِالَّ َمن ُهَو كَانَ ُهوًدا أَ

  ) ٨٠البقرة ( فال يعذبنا وقوهلم لَن َتَمسََّنا النَّارُ إِالَّ أَيَّاًما مَّْعدُوَدةً  )  ١٨املائدة ( َنْحُن أَْبَناء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه 
ألمر كذلك فإنه تعاىل خيص القول الثاين أنه خطاب مع املسلمني وأمانيهم أن يغفر هلم وإن ارتكبوا الكبائر وليس ا

وروي أنه تفاخر املسلمون وأهل )  ١١٦النساء ( بالعفو والرمحة من يشاء كما قال َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمن َيَشاء 
الكتاب فقال أهل الكتاب نبّينا قبل نبّيكم وكتابنا قبل كتابكم وحنن أوىل باهللا منكم وقال املسلمون نبّينا خامت 

  وكتابنا ناسخ الكتب فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية النبّيني
  مث قال تعاىل َمن َيْعَملْ ُسوءا ُيْجزَ بِِه وفيه مسائل

املسألة األوىل قالت املعتزلة هذه اآلية دالة على أنه تعاىل ال يعفو عن شيء من السيئات وليس لقائل أن يقول هذا 
وجهني األول أن العام بعد التخصيص حجة والثاين أن صاحب يشكل بالصغائر فإهنا مغفورة قالوا اجلواب عنه من 

  الصغرية قد احنبط من ثواب طاعته مبقدار عقاب تلك املعصية فههنا قد وصل جزاء تلك املعصية إليه
ِطيئَة أجاب أصحابنا عنه بأن الكالم على عموماته قد تقدم يف تفسري قوله تعاىل بَلَى َمن كََسَب َسّيئَةً  َوأََحاطَتْ بِِه َخ

والذي نزيده يف هذه اآلية وجوه األول مل ال جيوز أن يكون )  ٨١البقرة ( ً فَأُْولَاِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 
املراد من هذا اجلزاء ما يصل إىل اإلنسان يف الدنيا من الغموم واهلموم واألحزان واآلالم واألسقام والذي يدل على 

( القرآن واخلرب أما القرآن فهو قوله تعاىل وَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ  فَاقْطَُعواْ أَْيِدَيُهَما جََزاء بَِما كََسَبا صحة ما ذكرنا 
مسي ذلك القطع باجلزاء وأما اخلرب فما روي أنه ملا نزلت هذه اآلية قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه )  ٣٨املائدة 

ل غفر اهللا لك يا أبا بكر ألست مترض أليس يصيبك األذى فهو ما جتزون وعن كيف الصالح بعد هذه اآلية فقا
صلى اهللا عليه وسلم ( عائشة رضي اهللا عنها أن رجالً قرأ هذه اآلية فقال أجنزى بكل ما نعمل لقد هلكنا فبلغ النيب 

اهللا عنه ملا نزلت هذه اآلية كالمه فقال جيزى املؤمن يف الدنيا مبصيبته يف جسده وما يؤذيه وعن أيب هريرة رضي ) 
أبشروا فإنه ال يصيب أحد ( بكينا وحزنا وقلنا يا رسول اهللا ما أبقت هذه اآلية لنا شيئاً فقال عليه الصالة والسالم 



  )منكم مصيبة يف الدنيا إال جعلها اهللا له كفارة حىت الشوكة اليت تقع يف قدمه 
ا يصل إليهم يوم لقيامة لكن مل ال جيوز أن حيصل اجلزاء بنقص ثواب الوجه الثاين يف اجلواب هب أن ذلك اجلزاء إمن

  إميانه وسائر طاعاته ويدل عليه القرآن واخلرب واملعقول
  ) ١١٤هود ( أما القرآن فقوله تعاىل إِنَّ الَْحسََناِت ُيذِْهْبَن السَّيّئَاِت 

نزلت هذه اآلية شقت على املؤمنني مشقة شديدة وأما اخلرب فما روى الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس أنه قال ملا 
إنه تعاىل وعد على الطاعة عشر ( وقالوا يا رسول اهللا وأينا مل يعمل سوءاً فكيف اجلزاء فقال عليه الصالة والسالم 

حسنات وعلى املعصية الواحدة عقوبة واحدة فمن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له تسع 
  )لبت آحاده أعشاره حسنات فويلٌ ملن غ

وأما املعقول فهو أن ثواب اإلميان ومجيع الطاعات أعظم ال حمالة من عقاب الكبرية الواحدة والعدل يقتضي أن حيط 
  من األكثر مثل األقل فيبقى حينئٍذ من األكثر شيء زائد فيدخل اجلنة بسبب تلك الزيادة

كفار والذي يدل على ما ذكرناه أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية الوجه الثالث يف اجلواب أن هذه اآلية إمنا نزلت يف ال
فاملؤمن الذي )  ١٢٤النساء ( َوَمن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلَحاَت ِمن ذَكَرٍ أَْو اثَْنىْ  َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُْولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ  

صاحلات فوجب القطع بأنه يدخل اجلنة حبكم أطاع اهللا سبعني سنة مث شرب قطرة من اخلمر فهو مؤمن قد عمل ال
هذه اآلية وقوهلم خرج عن كونه مؤمناً فهو باطل للدالئل الدالة على أن صاحب الكبرية مؤمن مثل قوله َوإِن 

اغي حال كونه باغياً مسي الب)  ٩احلجرات ( طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُواْ إىل قوله فَإِن بََغْت إِْحَداُهَما َعلَى االخَْرى 
مسي صاحب القتل العمد )  ١٨٧البقرة ( مؤمناً وقال الُْمتَّقُونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى 

اه مؤمناً حال ما أمره بالتوبة فثبت أن مس)  ٨التحرمي ( العدوان مؤمناً وقال َتْعَملُونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ ُتوبُواْ إِلَى اللَِّه 
صاحب الكبرية مؤمن وإذا كان مؤمناً كان قوله تعاىل َوَمن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلَحاتَ حجة يف أن املؤمن الذي يكون 

  صاحب الكبرية من أهل اجلنة فوجب أن يكون قوله َمن َيْعَملْ ُسوءا ُيْجَز بِِه خمصوصاً بأهل الكفر
 ٤٨النساء ( يف اجلواب هب أن النص يعم املؤمن والكافر ولكن قوله َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء الوجه الرابع 

أخص منه واخلاص مقدم على العام وألن إحلاق التأويل بعمومات الوعيد أوىل من إحلاقه بعمومات الوعد ألن ) 
  عريض جود وإحسانالوفاء بالوعد كرم وإمهال الوعيد ومحله على التأويل بالت

املسألة الثانية دلّت اآلية على أن الكفار خماطبون بفروع الشرائع ألن قوله َمن َيْعَملْ ُسوءا يتناول مجيع احملرمات 
  فدخل فيه ما صدر عن الكفار مما هو حمرم يف دين اإلسالم مث قوله ُيْجَز بِِه يدل على وصول جزاء كل ذلك إليهم

  ون ذلك اجلزاء عبارة عما يصل إليهم من اهلموم والغموم يف الدنيافإن قيل مل ال جيوز أن يك
قلنا إنه ال بّد وأن يصل جزاء أعماهلم احلسنة إليهم يف الدنيا إذ ال سبيل إىل إيصال ذلك اجلزاء إليهم يف اآلخرة 

ه الصالة والسالم وإذا كان كذلك فهذا يقتضي أن يكون نتعمهم يف الدنيا أكثر ولذاهتم ههنا أكمل ولذلك قال علي
وإذا كان كذلك امتنع أن يقال إن جزاء أفعاهلم احملظورة تصل إليهم يف الدنيا ) الدنيا سجن املؤمن وجّنة الكافر ( 

  فوجب القول بوصول ذلك اجلزاء إليهم يف اآلخرة
يستحق اجلزاء وإذا  املسألة الثالثة قالت املعتزلة دلت اآلية على أن العبد فاعل ودلت أيضاً على أنه بعمل السوء

دلت اآلية على جمموع هذين األمرين فقد دلت على أن اهللا غري خالق ألفعال العباد وذلك من وجهني أحدمها أنه ملا 
  كان عمالً للعبد امتنع كونه عمالً هللا تعاىل الستحالة حصول مقدور واحد



جزاء ألبتة وذلك باطل ألن اآلية دالة على أن بقادرين والثاين أنه لو حصل خبلق اهللا تعاىل ملا استحق العبد عليه 
  العبد يستحق اجلزاء على عمله وأعلم أن الكالم على هذا النوع من االستدالل مكرر يف هذا الكتاب

  مث قال تعاىل َوالَ َيجِْد لَُه ِمن ُدوِن اللَِّه َوِلّياً َوالَ َنِصرياً
وجهني األول أنا قلنا أنا هذه اآلية يف حق الكفار والثاين أن  قالت املعتزلة دلت اآلية على نفي الشفاعة واجلواب من

شفاعة األنبياء واملالئكة يف حق العصاة إمنا تكون بإذن اهللا تعاىل وإذا كان كذلك فال ويل ألحد وال نصري ألحد إال 
  اهللا سبحانه وتعاىل مث قال تعاىل

  ى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُْولَاِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ  َوالَ ُيظْلَُمونَ َنِقرياًَوَمن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلَحاَت ِمن ذَكَرٍ أَْو أُنثَ
قال أهل الكتاب للمسلمني حنن وأنتم سواء )  ١٢٣النساء ( قال مسروق ملا نزل قوله َمن َيْعَملْ ُسوءا ُيْجَز بِِه 

  فنزلت هذه اآلية إىل قوله َوَمْن أَْحَسُن ِديناً وفيه مسائل
ة األوىل قرأ ابن كثري وأبو بكر عن عاصم َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ  بضم الياء وفتح اخلاء على ما مل يسم فاعله وكذلك املسأل

يف سورة مرمي ويف حم املؤمن والباقون بفتح الياء وضم اخلاء يف هذه السورة مجيعاً على أن الدخول مضاف إليهم 
مثيب أدخلهم اجلنة ويوافق َوالَ ُيظْلَُمونَ وأما القراءة الثانية وكالمها حسن واألول أحسن ألنه أفخم ويدل على 

) (  ٤٦احلجر ( ولقوله اْدُخلُوَها بَِسالمٍ )  ٧٠الزخرف ( فهي مطابقة لقوله تعاىل اْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  أَنُتْم وَأَْزواُجكُْم 
  واهللا أعلم)  ٣٤ق 

انية أن األوىل للتبعيض واملراد من يعمل بعض الصاحلات ألن أحداً ال املسألة الثانية قالوا الفرق بني ِمْن األوىل والث
  يقدر على أن يعمل مجيع الصاحلات بل املراد أنه إذا عمل بعضها حال كونه مؤمناً استحق الثواب

نا بينا وأعلم أن هذه اآلية من أدل الدالئل على أن صاحب الكبرية ال يبقى خملداً يف النار بل ينقل إىل اجلنة وذلك أل
أن صاحب الكبرية مؤمن وإذا ثبت هذا فنقول إن صاحب الكبرية إذا كان قد صلّى وصام وحج وزكى وجب 

حبكم هذه اآلية أن يدخل اجلنة ولزم حبكم اآليات الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار فأما أن يدخل اجلنة مث 
  قل إىل اجلنة فذلك هو احلق الذي ال حميد عنه واهللا أعلمينقل إىل النار فذلك باطل باإلمجاع أو يدخل النار مث ين

  املسألة الثالثة النقري نقرة يف ظهر النواة منها تنبت النخلة واملعىن أهنم ال ينقصون قدر منبت النواة
فصلت ( ِد فإن قيل كيف خص اهللا الصاحلني بأهنم ال يظلمون مع أن غريهم كذلك كما قال َوَما رَبَُّك بِظَلَّامٍ لّلَْعبِي

  ) ١٠٨آل عمران ( وقال َوَما اللَُّه ُيرِيُد ظُلْماً لّلَْعالَِمَني )  ٤٦
واجلواب من وجهني األول أن يكون الراجع يف قوله َوالَ ُيظْلَُمونَ عائداً إىل عمال السوء وعمال الصاحلات مجيعاً 

هذا هو احلكم فيما بني اخللق فذكر اهللا والثاين أن كل ما ال ينقص عن الثواب كان بأن ال يزيد يف العقاب أوىل 
  تعاىل هذا احلكم على وفق تعارف اخللق

ُه إِْبَراِهيَم َخلِيالً َوللَِّه َما ِفى َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ِممَّْن أَْسلََم َوْجَههُ هللا َوُهَو ُمْحِسٌن واتََّبَع ِملَّةَ  إِْبَراهِيَم َحنِيفاً َواتََّخذَ اللَّ
  َوَما ِفى األرض َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشىْ ٍء مُِّحيطاًالسََّماَواِت 

أعلم أنه تعاىل ملا شرط حصول النجاة والفوز باجلنة بكون اإلنسان مؤمناً شرح اإلميان وبني فضله من وجهني 
الذي كان  أحدمها أنه الدين املشتمل على إظهار كمال العبودية واخلضوع واالنقياد هللا تعاىل والثاين وهو أنه الذين

  عليه إبراهيم عليه الصالة والسالم وكل واحد من هذين الوجهني سبب مستقل بالترغيب يف دين اإلسالم
أما الوجه األول فأعلم أن دين اإلسالم مبني على أمرين االعتقاد والعمل أما االعتقاد فإليه اإلشارة بقوله أَْسلَمَ 

ع والوجه أحسن أعضاء اإلنسان فاإلنسان إذا عرف بقلبه ربن وأقر َوْجَهُه وذلك ألن اإلسالم هو االنقياد واخلضو



بربوبيته وبعبودية نفسه فقد أسلم وجهه هللا وأما العمل فإليه اإلشارة بقوله َوُهَو ُمْحِسٌن ويدخل فيه فعل احلسنات 
قوله أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه وترك السيئات فتأمل يف هذه اللفظة املختصرة واحتوائها على مجيع املقاصد واألغراض وأيضاً ف

يفيد احلصر معناه أنه أسلم نفسه هللا وما أسلم لغري اهللا وهذا تنبيه على أن كمال اإلميان ال حيصل إال عند تفويض 
مجيع األمور إىل اخلالق وأظهار التربي من احلول والقوة وأيضاً ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغري اهللا فإن 

كانوا يستعينون باألصنام ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا والدهرية والطبيعيون يستعينون باألفالك  املشركني
والكواكب والطبائع وغريها واليهود كانوا يقولون يف دفع عقاب اآلخرة عنهم أهنم من أوالد األنبياء والنصارى 

ما املعتزلة فهم يف احلقيقة ما أسلمت وجوههم هللا كانوا يقولون ثالث ثالثة فجميع الفرق قد استعانوا بغري اهللا وأ
ألهنم يرون الطاعة املوجبة لثواهبم من أنفسهم وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبري والتكوين واإلبداع واخللق إىل 

لى احلق سبحانه وتعاىل واعتقدوا أنه ال موجد وال مؤثر إال هللا فهم الذين أسلموا وجوههم هللا وعولوا بالكلية ع
  فضل اهللا وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى اهللا

وأما الوجه الثاين يف بيان فضيلة اإلسالم وهو أن حممداً عليه الصالة والسالم إمنا دعا اخللق إىل دين إبراهيم عليه 
ى بَرِىء ّممَّا السالم فلقد اشتهر عند كل اخللق أن إبراهيم عليه السالم ما كان يدعو إال إىل اهللا تعاىل كما قال إِنَّنِ

وما كان يدعو إىل عبادة فلك وال طاعة كوكب وال سجدة صنم وال استعانة بطبيعة بل )  ١٩األنعام ( ُتْشرِكُونَ 
كان دينه الدعوة إىل اهللا واالعراض عن كل ما سوء اهللا ودعوة حممد عليه الصالة والسالم قد كان قريباً من شرع 

 األعمال املتعلقة بالكعبة مثل الصالة إليها والطواف هبا والسعي والرمي إبراهيم عليه السالم يف اخلتان ويف
وملا ثبت أن شرع )  ١٢٤البقرة ( والوقوف واحللق والكلمات العشر املذكورة يف قوله َوإِذَا اْبَتلَى إِبْراهِيَم َربُُّه 
بول عند الكل وذلك ألن العرب ال حممد عليه الصالة والسالم كان قريباً من شرع إبراهيم مث إن شرع إبراهيم مق

يفتخرون بشيء كافتخارهم باالنتساب إىل إبراهيم وأما اليهود والنصارى فال شك يف كوهنم مفتخرين به وإذا ثبت 
  هذا لزم أن يكون شرع حممد مقبوالً عند الكل

ابع كما إذا قلت رأيت راكباً فإنه وأما قوله َحنِيفاً ففيه حبثان األول جيوز أن يكون حاالً للمتبوع وأن يكون حاالً للت
  جيوز أن يكون الراكب حاالً للمرئي والرائي

البحث الثاين احلنيف املائل ومعناه أنه مائل عن األديان كلها ألن ما سواه باطل واحلق أنه مائل عن كل ظاهر وباطن 
ريباً من الباطل الذي جيانسه وأما وحتقيق الكالم فيه أن الباطل وإن كان بعيداً من الباطل الذي يضاده فقد يكون ق

  احلق فإنه واحد فيكون مائالً عن كل ما عداه كاملركز الذي يكون يف غاية البعد عن مجيع أجزاء الدائرة
فإن قيل ظاهر هذه اآلية يقتضي أن شرع حممد عليه الصالة والسالم نفس شرع إبراهيم وعلى هذا التقدير مل يكن 

  احب شريعة مستقلة وأنتم ال تقولون بذلكحممد عليه الصالة والسالم ص
قلنا جيوز أن تكون ملة إبراهيم داخلة يف ملة حممد عليه الصالة والسالم مع اشتمال هذه امللة على زوائد حسنة 

  وفوائد جليلة
  مث قال تعاىل َواتََّخذَ اللَُّه إِْبراِهيَم َخلِيالً وفيه مسائل

بلها وفيه وجهان األول أن إبراهيم عليه السالم ملا بلغ يف علو الدرجة يف الدين املسألة األوىل يف تعلق هذه اآلية مبا ق
أن اختذه اهللا خليالً كان جديراً بأن يتبع خلقه وطريقته والثاين أنه ملا ذكر ملة إبراهيم ووصفه بكونه حنيفاً مث قال 

منا اختذه خليالً ألنه كان عاملاً بذلك الشرع آتياً بتلك عقيبه َواتََّخذَ اللَُّه إِْبراهِيَم َخلِيالً أشعر هذا بأنه سبحانه إ
)  ١٢٤البقرة ( َماًما التكاليف ومما يؤكد هذا قوله َوإِذَا اْبتَلَى إِْبراهِيَم َربُُّه بِكَِلمَاٍت فَأََتمَُّهنَّ قَالَ إِّنى َجاِعلُكَ ِللنَّاسِ إِ



  مت تلك الكلماتوهذا يدل على أنه سبحانه إمنا جعله إماماً للخلق ألنه أ
وإذ ثبت هذا فنقول ملا دلت اآلية على أن إبراهيم عليه السالم إمنا كان هبذا املنصب العايل وهو كونه خليالً هللا 
تعاىل بسبب أنه كان عامالً بتلك الشريعة كان هذا تنبيهاً على أن من عمل هبذا الشرع ال بّد وأن يفوز بأعظم 

  يب العظيم يف هذا الديناملناصب يف الدين وذلك يفيد الترغ

  فإن قيل م موقع قوله َواتََّخذَ اللَُّه إِْبراِهيَم َخلِيالً
  قلنا هذه اجلملة اعتراضية ال حمل هلا من االعراب ونظريه ما جاء يف الشعر من قوله

  واحلوادث مجة
  واجلملة االعتراضية من شأهنا تأكيد ذلك الكالم واألمر ههنا كذلك على ما بيناه

الثانية ذكروا يف اشتقاق اخلليل وجوهاً األول أن خليل اإلنسان هو الذي يدخل يف خالل أموره وأسراره  املسألة
  والذي دخل حبه يف خالل أجزاء قلبه وال شك أن ذلك هو الغاية يف احملبة

وحيد اهللا قيل ملا طلع اهللا إبراهيم عليه السالم على امللكوت األعلى واألسفل ودعا القوم مرة بعد أخرى إىل ت
ومنعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس ومنعهم عن عبادة األوثان مث سلم نفسه للنريان وولده للقربان وماله 

للضيفان جعله اهللا إماماً للخلق ورسوالً إليهم وبشره بأن امللك والنبوة يف ذريته فلهذه االختصاصات مساه خليالً 
  صال اخلريات واملنافع إليهألن حمبة اهللا لعبده عبارة عن إرادته إلي

أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الثاين يف اشتقاق اسم اخلليل أنه الذي يوافقك يف خاللك أقول روي عن النيب 
فيشبه أن إبراهيم عليه السالم ملا بلغ يف هذا الباب مبلغاً مل يبلغه أحد ممن تقدم ال جرم ) ختلفوا بأخالق اهللا ( قال 

  التشريف خصه اهللا هبذا
إن اخلليل هو الذي يسايرك يف طريقك من اخلل وهو الطريق يف الرمل ) الكشاف ( الوجه الثالث قال صاحب 

وهذا الوجه قريب من الوجه الثاين أو حيمل ذلك على شدة طاعته هللا وعدم مترده يف ظاهره وباطنه عن حكم اهللا 
  ) ١٣١البقرة ( ِلْم قَالَ أَْسلَْمُت ِلَربّ الْعَالَِمَني كما أخرب اهللا عنه بقوله إِذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَْس

الوجه الرابع اخلليل هو الذي يسد خللك كما تسد خلله وهذا القول ضعيف ألن إبراهيم عليه السالم ملا كان 
ون فقد خليالً مع اهللا امتنع أن يقال إنه يسد اخللل ومن هاهنا علمنا أنه ال ميكن تفسري اخلليل بذلك أما املفسر

ذكروا يف سبب نزول هذا اللقب وجوها األول أنه ملا صار الرمل الذي أتى به غلمانه دقيقاً قالت امرأته هذا من 
عند خليلك املصري فقال إبراهيم بل هو من خليلي اهللا والثاين قال شهر بن حوشب هبط ملك يف صورة رجل 

اذكره مرة أخرى فقال ال أذكره جماناً فقال لك مايل  وذكر اسم اهللا بصوت رخيم شجي فقال إبراهيم عليه السالم
كله فذكره امللك بصوت أشجى من األول فقال اذكره مرة ثالثة ولك أوالدي فقال امللك أبشر فإين ملك ال 

أحتاج إىل مالك وولدك وإمنا كان املقصود امتحانك فلما بذل املال واألوالد على مساع ذكر اهللا ال جرم اختذه اهللا 
 الثالث روى طاوس عن ابن عباس أن جربيل واملالئكة ملا دخلوا على إبراهيم يف صورة غلمان حسان الوجوه خليالً

وظن اخلليل أهنم أضيافه وذبح هلم عجالً مسيناً وقربه إليهم وقال كلوا على شرط أن تسموا اهللا يف أوله وحتمدوه يف 
فيه عندي وجه آخر وهو أن جوهر الروح إذا كان  آخره فقال جربيل أنت خليل اهللا فنزل هذا الوصف وأقول

مضيئاً مشرقاً علوياً قليل التعلق باللذات اجلسمانية واألحوال اجلسدانية مث انضاف إىل مثل هذا اجلوهر املقدس 
  الشريف أعمال تزيده صقالة عن الكدورات اجلسمانية وأفكار تزيده استنارة باملعارف القدسية



ثل هذا اإلنسان متوغالً يف عامل القدس والطهارة متربئاً عن عالئق اجلسم واحلس مث ال يزال واجلاليا اإلهلية صار م
هذا اإلنسان يتزايد يف هذه األحوال الشريفة إىل أن يصري حبيث ال يرى إالّ اهللا وال يسمع إالّ اهللا وال يتحرك إالّ باهللا 

هللا قد سرى يف مجيع قواه اجلسمانية وختلل فيها وغاص يف وال يسكن إالّ باهللا وال ميشي إال باهللا فكان نور جالل ا
جواهرها وتوغل يف ماهياهتا فمثل هذا اإلنسان هو املوصوف حقاً بأنه خليل ملا أنه ختللت حمبة اهللا يف مجيع قواه وإليه 

اً ويف بصري نوراً اللّهم اجعل يف قليب نوراً ويف مسعي نور( يف دعائه ) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلشارة بقول النيب 
  )ويف عصيب نوراً 

املسألة الثالثة قال بعض النصارى ملا جاز إطالق اسم اخلليل على إنسان معني على سبيل االعزاز والتشريف فلم ال 
  جيوز إطالق اسم االبن يف حق عيسى عليه السالم على سبيل االعزاز والتشريف

ة املفرطة وذلك ال يقتضي اجلنسية أما االبن فإنه مشعر باجلنسية وجوابه أن الفرق أن كونه خليلالً عبارة عن احملب
  وجلّ اإلل ه عن جمانسة املمكنات ومشاهبة احملدثات

  مث قال تعاىل َوللَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ َوكَانَ اللَُّه بِكُلّ َشىْ ء مُِّحيطاً وفيه مسائل
مبا قبلها وفيه وجوه األول أن يكون املعىن أنه مل يتخذ اهللا إبراهيم خليالً الحتياجه املسألة األوىل يف تعلق هذه اآلية 

إليه يف أمر من األمور كما تكون خلة اآلدميني وكيف يعقل ذلك وله ملك السماوات واألرض وما كان كذلك 
ان والكرم وألنه ملا كان فكيف يعقل أن يكون حمتاجاً إىل البشر الضعيف وإمنا اختذه خليالً مبحض الفضل واإلحس

خملصاً يف العبودية ال جرم خصه اهللا هبذا التشريف واحلاصل أن كونه خليالً يوهم اجلنسية فهو سبحانه أزال وهم 
اجملانسة واملشاكلة هبذا الكالم والثاين أنه تعاىل ذكر من أول السورة إىل هذا املوضع أنواعاً كثرية من األمر والنهي 

بّين هاهنا أنه إل ه احملدثات وموجد الكائنات واملمكنات ومن كان كذلك كان ملكاً مطاعاً والوعد والوعيد ف
فوجب على كل عاقل أن خيضع لتكاليفه وأن ينقاد ألمره وهنيه الثالث أنه تعاىل ملا ذكر الوعد والوعيد وال ميكن 

الكائنات واملمكنات والثاين العلم التام املتعلق الوفاء هبما إالّ عند حصول أمرين أحدمها القدرة التامة املتعلقة جبميع 
جبميع اجلزئيات والكليات حىت ال يشتبه عليه املطيع والعاصي واحملسن واملسيء فدل على كمال قدرته بقوله َوللَِّه 

الرابع أنه سبحانه ملا وصف َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ وعلى كمال علمه بقوله َوكَانَ اللَُّه بِكُلّ َشىْ ء مُِّحيطاً 
إبراهيم بأنه خليله بني أنه مع هذه اخللة عبد له وذلك ألنه له ما يف السماوات وما يف األرض وجيري هذا جمرى 

يُح أَن وجمرى قوله لَّن َيْسَتنِكفَ الَْمِس)  ٩٣مرمي ( قوله إِن كُلُّ َمن ِفى السََّماَواِت َواالْْرضَ إِالَّ اِتى الرَّْحَمنِ َعْبداً 
يعين أن املالئكة مع كماهلم يف صفة القدرة والقوة يف صفة )  ١٧٢النساء ( َيكُونَ َعْبداً للَِّه َوالَ الَْملَِئكَةُ  الُْمقَرَُّبونَ 

العلم واحلكمة ملا مل يستنكفوا عن عبودية اهللا فكيف ميكن أن يستنكف املسيح مع ضعف بشريته عن عبودية اهللا 
ا كان كل من يف السماوات واألرض ملكه يف تسخريه ونفاذ إالهيته فكيف يعقل أن يقال إن كذا هاهنا يعين إذ

  اختاذ اهللا إبراهيم عليه السالم خليالً خيرجه عن عبودية اهللا وهذه الوجوه كلها حسنة متناسبة
ذهب مذهب اجلنس والذي يعقل إذا ألنه ) من ( املسألة الثانية إمنا قال َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ ومل يقل 

  ذكر وأريد به اجلنيس ذكر مبا

املسألة الثالثة قوله َوكَانَ اللَُّه بِكُلّ َشىْ ء فيه وجهان أحدمها املردا منه اإلحاطة يف العلم والثاين املراد منه اإلحاطة 
قال القائلون هبذا )  ٢١الفتح ( ا قَْد أََحاطَ اللَُّه بَِها بالقدرة كما يف قوله لعاىل مُّْستَِقيماً َوأُْخَرى لَْم َتقِْدُرواْ َعلَْيَه

القول وليس لقائل أن يقول ملا دل قوله َوللَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ على كمال القدرة فلو محلنا قوله 
نقول إن قوله للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي َوكَانَ اللَُّه بِكُلّ َشىْ ء مُِّحيطاً على كمال القدرة لزم التكرار وذلك ألنا 



االْْرضِ ال يفيد ظاهره إالّ كونه تعاىل قادراً مالكاً لكل ما يف السماوات وما يف األرض وال يفيد كونه قادراً على ما 
ه قادراً على ما ال هناية له من يكون خارجاً عنهما ومغايراً هلما فلما قال َوكَانَ اللَُّه بِكُلّ َشىْ ء مُِّحيطاً دل على كون

املقدورات خارجاً عن هذه السماوات واألرض على أن سلسلة القضاء والقدر يف مجيع الكائنات واملمكنات إمنا 
تنقطع بإجياده وتكوينه وإبداعه فهذا تقرير هذا القول إالّ أن القول األول أحسن ملا بينا أن اإلل هية والوفاء بالوعد 

ل مبجموع القدرة والعلم فال بّد من ذكرمها معاً وإمنا قدم ذكر القدرة على ذكر العلم ملا ثبت يف إمنا حيصل ويكم
علم األصول أن العلم باهللا هو العلم بكونه قادراً مث بعد العلم بكونه قادراً يعلم كونه عاملاً ملا أن الفعل حبدوثه يدل 

  لعلم وال شك أن األول مقدم على الثاينعلى القدرة ومبا فيه من األحكام واإلتقان يدل على ا
َسآِء الَّلَاِتى الَ تُْؤُتوَنُهنَّ َما َوَيْسَتفْتُوَنَك ِفى النَِّسآِء قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفيهِنَّ َوَما ُيتْلَى َعلَْيكُْم ِفى الْكَِتابِ ِفى َيَتاَمى النِّ

سَْتْضَعِفَني ِمَن الْوِلَْداِن َوأَن َتقُوُمواْ ِللَْيَتاَمى بِالِْقْسِط َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ كُِتَب لَُهنَّ َوَتْرغَُبونَ أَن َتنِكُحوُهنَّ وَالُْم
  اللََّه كَانَ بِِه َعِليماً

اعلم أن عادة اهللا يف ترتيب هذا الكتاب الكرمي وقع على أحسن الوجوه وهو أنه يذكر شيئاً من األحكام مث يذكر 
رية يف الوعد والترغيب والترهيب وخيلط هبا آيات دالة على كربياء اهللا وجالل قدرته وعظمة إل عقيبه آيات كث

هيته مث يعود مرة أخرى إىل بيان األحكام وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقرهبا إىل التأثري يف القلوب ألن التكليف 
عد والوعيد والوعد والوعيد ال يؤثر يف القلب إالّ باألعمال الشاقة ال يقع يف موقع القبول إالّ إذا كان مقروناً بالو

عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعيد فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات الالئقة بالدعوة إىل 
  الدين احلق

بشرح  إذا عرفت هذا فنقول إنه سبحانه ذكر يف أول هذه السورة أنواعاً كثرية من الشرائع والتكاليف مث أتبعها
أحوال الكافرين واملنافقني واستقصى يف ذلك مث ختم تلك اآليات الدالة على عظمة جالل اهللا وكمال كربيائه مث 

  عاد بعد ذلك إىل بيان األحكام فقال َوَيْسَتفُْتوَنَك ِفى الّنَساء قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفيهِنَّ ويف اآلية مسائل

هللا االستفتاء طلب الفتوى يقال استفتيت الرجل يف املسألة فإفتاين إفتاء وفتياً املسألة األوىل قال الواحدي رمحه ا
وفتوى ومها إمسان موضوعان موضع االفتاء ويقال أفتيت فالناً يف رؤيا رآها إذا عربها قال تعاىل ُيوُسفُ أَيَُّها 

اء إظهار املشكل وأصله من الفىت وهو الشاب ومعىن االفت)  ٤٦يوسف ( الّصِديُق أَفِْتَنا ِفى سَْبعِ بِقُْرءانٍ ِسَماٍن 
  الذي قوي وكمل فاملعىن كأنه يقوى ببيانه ما أشكل ويصري قوياً فتياً

املسألة الثانية ذكروا يف سبب نزول هذه اآلية قولني األول أن العرب كانت ال تورث النساء والصبيان شيئاً من 
نزلت يف توريثهم والثاين أن اآلية نزلت يف توفية الصداق هلن املرياث كما ذكرنا يف أول هذه السورة فهذه اآلية 

وكان اليتيمة تكون عند الرجل فإذا كانت مجيلة وهلا مال تزوج هبا وأكل ماهلا وإذا كانت دميمة منعها من األزواج 
  حىت متوت فريثها فأنزل اهللا هذه اآلية

وإمنا يقع عن حالة من أحواهلن وصفة من صفاهتم وتلك  املسألة الثالثة اعمل أن االستفتاء ال يقع عن ذوات النساء
  احلالة غري مذكورة يف اآلية فكانت جمملة غري دالة على األمر الذي وقع عنه االستفتاء

أما قوله تعاىل َوَما ُيتْلَى َعلَْيكُْم ففيه األول أنه رفع باالبتداء والتقدير قل اهللا يفتيكم يف النساء واملتلو يف الكتاب 
  ) ٣النساء ( كم فيهن أيضاً وذلك املتلو يف الكتاب هو قوله َوإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ تُقِْسطُواْ ِفى الَْيَتاَمى يفتي

وحاصل الكالم أهنم كانوا قد سألوا عن أحوال كثرية من أحوال النساء فما كان منها غري مبني احلكم ذكر أن اهللا 
ت املتقدمة ذكر أن تلك اآليات املتلوة تفتيهم فيها وجعل داللة يفتيهم فيها وما كان منها مبني احلكم يف اآليا



الكتاب على هذا احلكم إفتاء من الكتاب أال ترى أنه يقال يف اجملاز املشهور إن كتاب اهللا بّين لنا هذا احلكم وكما 
  جاز هذا جاز أيضاً أن يقال إن كتاب اهللا أفىت بكذا

ْيكُْم مبتدأ و ِفى الِْكتَابِ خربه وهي مجلة معترضة واملراد بالكتاب اللوح احملفوظ القول الثاين أن قوله َوَما ُيْتلَى َعلَ
والغرض منه تعظيم حال هذه اآلية اليت تتلى عليهم وأن العدل واإلنصاف يف حقوق اليتامى من عظائم األمور عند 

عظمه اهللا ونظريه يف تعظيم القرآن قوله َوإِنَّهُ اهللا تعاىل اليت جيب مراعاهتا واحملافظة عليها واملخل هبا ظامل متهاون مبا 
  ) ٤الزخرف ( ِفى أُّم الِْكَتابِ لََدْيَنا لََعِلى ٌّ َحكِيٌم 

القول الثالث أنه جمرور على القسم كأنه قيل قل اهللا يفتيكم فيهن وأقسم مبا يتلى عليكم يف الكتاب والقسم أيضاً 
  مبعىن التعظيم

اجملرور يف قوله ِفيهِنَّ واملعىن قل اهللا يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم يف الكتاب يف والقول الرابع أنه عطف على 
يتامى النساء قال الزجاج وهذا الوجه بعيد جداً نظراللً إىل اللفظ واملعىن أما اللفظ فألنه يقتضي عطف املظهر على 

وأما املعىن فألن هذا القول )  ١النساء ( َحاَم املضمر وذلك غري جائز كما شرحناه يف قوله َتَساءلُونَ بِِه َواالْْر
يقتضي أنه تعاىل يف تلك املسائل أفىت ويفيت أيضاً فيما يتلى من الكتاب ومعلوم أنه ليس املراذ ذلك وإمنا املراد أنه 

  تعاىل يفيت فيما سألوا من املسائل بقي هاهنا سؤاالن
  السؤال األول مب تعلق قوله ِفى َيَتاَمى الّنَساء

  لنا هو يف الوجه األول صلة ُيْتلَى أي يتلى عليكم يف معناهن وأما يف سائر الوجوه فبدل من ِفيهِنَّق
  السؤال الثاين اإلضافة يف َيَتاَمى الّنَساء ما هي

اجلواب قال الكوفيون معناه يف النساء اليتامى فأضيفت الصفة إىل االسم كما تقول يوم اجلمعة وحق اليقني وقال 
إضافة الصفة إىل االسم غري جائز فال يقال مررت بطالعة الشمس وذلك ألن الصفة واملوصوف شيء البصريون 

واحد وإضافة الشيء إىل نفسه حمال وهذا التعليل ضعيف ألن املوصوف قد يبقى بدون الوصف وذلك يدل على 
ية غري اليتامى واملراد بالنساء أن املوصوف غري الصفة مث أن البصريني فرعوا على هذا القول وقالوا النساء يف اآل

  أمهات اليتامى أضيفت إليهن أوالدهن اليتامى ويدل عليه أن اآلية نزلت يف قصة أم كحة وكانت هلا يتامى
مث قال الَّلَاِتى الَ تُْؤُتوَنُهنَّ قال ابن عباس يريد ما فرض هلن من املرياث وهذا على قول من يقول نزلت اآلية يف 

  صغار وعلى قول الباقني املراد بقوله َما كُِتبَ لَُهنَّ الصداقمرياث اليتامى وال
مث قال تعاىل َوَتْرغَُبونَ أَن َتنِكُحوُهنَّ قال أبو عبيدة هذا حيتمل الرغبة والنفرة فإن محلته على الرغبة كان املعىن 

امتهن واحتج أصحاب وترغبون يف أن تنكحوهن وإن محلته على النفرة كان املعىن وترغبون عن أن تنكحوهن لدم
أيب حنيفة رمحه ا ا هبذه اآلية على أنه جيوز لغري األب واجلد تزويج الصغرية وال حجة هلم فيها الحتمال أن يكون 
املراد وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن والدليل على صحة قولنا أن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه عثمان بن 

صلى اهللا عليه ( غرية بن شعبة ورغب أمها يف املال فجاؤا إىل رسول اهللا مظعون من عبد اهللا بن عمر فخطبها امل
إهنا صغرية وإهنا ال تزوج إالّ بإذهنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقال قدامة أنا عمها ووصي أبيها فقال النيب ) وسلم 

يتيمة وذلك ال يدل على وفرق بينها وبني ابن عمر وألنه ليس يف اآلية أكثر من ذكر رغبة األولياء يف نكاح ال
  اجلواز

مث قال تعاىل َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الْوِلْداِن وهو جمرور معطوف على يتامى النساء كانوا يف اجلاهلية ال يورثون األطفال 
  وال النساء وإمنا يورثون الرجال الذين بلغوا إىل القيام باألمور العظيمة دون األطفال والنساء



ن َتقُومُواْ ِللَْيَتاَمى بِالِْقْسِط وهو جمرور معطوف على املستضعفني وتقدير اآلية وما يتلى عليكم يف مث قال تعاىل َوأَ
بِِه  الكتاب يفتيكم يف يتامى النساء ويف املستشعفني ويف أن تقوموا لليتامى بالقسط َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه كَانَ

  يضيع عند اهللا منه شيء َعِليماً جيازيكم عليه وال
َوالصُّلُْح َخْيٌر َوأُْحضَِرِت  َوإِِن اْمرَأَةٌ  َخافَْت ِمن َبْعِلَها ُنشُوزاً أَْو إِْعرَاضاً فَالَ ُجنَاَْح َعلَْيهَِمآ أَن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصلْحاً

  ا َتْعَملُونَ َخبِرياًاألنفُُس الشُّحَّ َوإِن ُتْحِسُنواْ َوَتتَّقُواْ فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِم

  اعلم أن هذا من مجلة ما أخرب اهللا تعاىل أنه يفتيهم به يف النساء مما مل يتقدم ذكره يف هذه السورة وفيه مسائل
ن وقوله َوإِ)  ٦التوبة ( املسألة األوىل قال بعضهم هذه اآلية شبيهة بقوله َوإِنْ أََحٌد ّمَن الُْمْشرِِكنيَ اسَْتجَاَرَك فَأَجِْرُه 

وهاهنا ارتفع اْمرَأَُت بفعل يفسره َخافَْت وكذا القول )  ٩احلجزات ( طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُواْ فَأَْصِلحُواْ َبيَْنُهَما 
  يف مجيع اآليات اليت تلوناها واهللا أعلم

غري حاجة بل املراد  املسألة الثانية قال بعضهم خافت أي علمت وقال آخرون ظنت وكل ذلك ترك للظاهر من
نفس اخلوف إالّ أن اخلوف ال حيصل إالّ عند ظهور األمارات الدالة على وقوع اخلوف وتلك األمارات هاهنا أن 
يقول الرجل المرأته إنك دميمة أو شيخة وإين أريد أن أتزوج شابة مجيلة والبعل هو الزوج واألصل يف البعل هو 

للزوجة وجيمع البعل على بعولة وقد سبق هذا يف سورة البقرة يف قوله تعاىل  السيد مث مسي الزوج به لكونه الكسيد
والنشوز يكون من الزوجني وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه واشتقاقه )  ٢٢٨البقرة ( َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِرّدِهنَّ 

يعبس وجهه يف وجهها ويترك من النشز وهو ما ارتفع من األرض ونشوز الرجل يف حق املرأة أن يعرض عنها و
  جمامعتها ويسيء عشرهتا

املسألة الثالثة ذكر املفسرون يف سبب نزول اآلية وجوهاً األول روى سعيد بن جبري عن ابن عباس أن اآلية نزلت 
يف ابن أيب السائب كانت له زوجة وله منها أوالد وكانت شيخة فهم بطالقها فقالت ال تطلقين ودعين أشتغل 

الدي وأقسم يف كل شهر ليايل قليلة فقال الزوج إن كان األمر فهو أصلح يل والثاين أهنا نزلت يف قصة مبصاحل أو
سودة بنت زمعة أراد النيب عليه الصالة والسالم أن يطلقها فالتمست أن ميسكها وجيعل نوبتها لعائشة فأجاز النيب 

هنا قالت نزلت يف املرأة تكون عند الرجل ويريد عليه الصالة والسالم ذلك ومل يطلقها والثالث روي عن عائشة أ
  الرجل أن يستبدل هبا غريها فتقول أمسكين وتزوج بغريي وأنت يف حل من النفقة والقسم

املسألة الرابعة قوله ُنشُوزاً أَوْ إِْعرَاضاً املراد بالنشوز إظهار اخلشونة يف القول أو الفعل أو فيهما واملراد من 
خلري والشر واملداعاة واإليذاء وذلك ألن هذا اإلعراض يدل داللة قوية على النفرة اإلعراض السكوت عن ا

  والكراهة
  مث قال تعاىل فَالَ ُجنَاَْح َعلَْيهَِما أَن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصلْحاً وفيه مسائل

إلصالح والباقون املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة والكسائي ُيصِْلَحا بضم الياء وكسر الالم وحذف األلف من ا
يصاحلا بفتح الياء والصاد واأللف بني الصاد والالم وتشديد الصاد من التصاحل ويصاحلا يف األصل هو يتصاحلا 

أصله تداركوا سكنت التاء )  ٣٨األعراف ( فسكنت التاء وأدغمت يف الصاد ونظريه قوله إِذَا ادَّاَركُواْ ِفيَها 
   الدال مث اجتلبت اهلمزة لالبتداء هبا فصار اداركواوأبدلت بالدال لقرب املخرج وأدغمت يف

إذا عرفت هذا فنقول من قرأ ُيصِْلَحا فوجهه أن االصالح عند التنازع والتشاجر مستعمل قال تعاىل فََمْن َخاَف ِمن 
ومن قرأ يصاحلا )  ١١٤النساء ( اسِ وقال أَوْ إِْصلَاحٍ َبْيَن النَّ)  ١٨٢البقرة ( مُّوصٍ َجَنفًا أَْو إِثًْما فَأَْصلَحَ َبْينَُهْم 



وهو االختيار عند األكثرين قال أن يصاحلا معناه يتوافقا وهو أليق هبذا املوضع ويف حرف عبد اهللا فال جناح عليهما 
أن صاحلا وانتصب صلحاً يف هذه القراءة على املصدر وكان األصل أن يقال تصاحلا ولكنه ورد كما يف قوله سَِراجاً 

  وقول الشاعر)  ٨املزمل ( وقوله َوتََبتَّلْ إِلَْيِه َتْبتِيالً )  ١٧نوح ( أَنَبَتكُْم ّمَن االْْرضِ َنبَاتاً  َواللَُّه
  وبعد عطائك املائة الرتاعا

املسألة الثانية الصلح إمنا حيصل يف شيء يكون حقاً له وحق املراأة على الزوج إما املهر أو النفقة أو القسم فهذه 
  ليت تقدر املرأة على طلبها من الزوج شاء أم أىب أما الوطء فليس كذلك ألن الزوج ال جيرب على الوطءالثالثة هي ا

إذا عرفت هذا فنقول هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت املرأة كل الصداق أو بعضه للزوج أو أسقطت عنه مؤنة 
ذا وقعت املصاحلة على ذلك كان النفقة أو أسقطت عنه القسم وكان غرضها من ذلك أن ال يطلقها زوجها فإ

  جائزاً
  مث قال تعاىل َوالصُّلْحُ َخْيٌر وفيه مسائل

املسألة األوىل الصلح مفرد دخل فيه حرف التعريف واملفرد الذي دخل فيه حرف التعريف هل يفيد العموم أم ال 
  والذي نصرناه يف أصول الفقه أنه ال يفيده وذكرنا الدالئل الكثرية فيه

لنا إنه يفيد العموم فهاهنا حبث وهو أنه إذا حصل هناك معهود سابق فحمله على العموم أوىل أم على وأما إذا ق
املعهود السابق األصح أن محله على املعهود السابق أوىل وذلك ألنا إمنا محلناه على االستغراق ضرورة أنا لو مل نقل 

  بق اندفع هذا احملذور فوجب محله عليهذلك لصار جممالً وخيرج عن اإلفادة فإذا حصل هناك معهود سا
إذا عرفت هذه املقدمة فنقول من الناس من محل قوله َوالصُّلُْح خَْيٌر على االستغراق ومنهم من محله على املعهود 
السابق يعين الصلح بني الزوجني خري من الفرقة واألولون متسكوا به يف مسألة أن الصلح على اإلنكار جائز كما 

  حنيفة وأما حنن فقد بينا أن محل هذا اللفظ على املعهود السابق أوىل فاندفع استدالهلم واهللا أعلمهو قول أيب 
هذه اجلملة اعتراض وكذلك قوله وَأُْحِضَرِت األنفُُس الشُّحَّ إالّ أنه اعتراض ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

  مؤكد للمطلوب فحصل املقصود
ذكر أوالً قوله فَالَ ُجنَاَْح َعلَْيهَِما أَن ُيصِْلَحا فقوله الَّ ُجَناحَ يوهم أنه رخصة والغاية فيه  املسألة الثالثة أنه تعاىل

ارتفاع اإلمث فبّين تعاىل أن هذا الصلح كما أنه ال جناح فيه وال إمث فكذلك فيه خري عظيم ومنفعة كثرية فإهنما إذا 
  على النشوز واإلعراض أما قوله تعاىل وَأُْحِضَرِت األنفُُس الشُّحَّ تصاحلا على شيء فذاك خري من أن يتفرقا أو يقيما
  فأعلم أن الشح هو البخل واملراد أن الشح جعل

كاألمر اجملاور للنفوس الالزم هلا يعين أن النفوس مطبوعة على الشح مث حيتمل أن يكن املراد منه أن املرأة تشح 
ن الزوج يشح بأن يقضي عمره معها مع دمامة وجهها وكرب سنها ببذل نصيبها وحقها وحيتمل أن يكون املراد أ

  وعدم حصول اللذة مبجانستها
واج يعين إن مث قال تعاىل َوإِن ُتْحِسُنواْ َوَتتَّقُواْ فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياً وفيه وجوه األول أنه خطاب مع األز

هن وتيقنتم النشوز واإلعراض وما يؤدي إىل األذى واخلصومة فإن اهللا حتسنوا باإلقامة على نسائكم وإن كرمهتو
كان مبا تعملون من اإلحسان والتقوى خبرياً وهو يشيبكم عليه الثاين أنه خطاب للزوج واملرأة يعين وأن حيسن كل 

بينهما وتتقوا امليل واحد منكما إىل صاحبه وحيترز عن الظلم الثالث أنه خطاب لغريمها يعين أن حتسنوا يف املصاحلة 
إىل واحد منهما وحكى صاحب الكشاف أن عمران بن حطان اخلارجي كان من أدم بين آدم وامرأته من أمجلهم 
فنظرت إليه يوماً مث قالت احلمد هللا فقال مالك فقالت محدت اهللا على أين وإياك من أهل اجلنة ألنك رزقت مثلي 



  نة عباده الشاكرين والصابرينفشكرت ورزقت مثلك فصربت وقد وعد اهللا باجل
َعلَّقَةِ  َوإِن ُتْصِلحُواْ َوَتتَّقُواْ فَإِنَّ َولَن َتْسَتِطيعُوا أَن تَْعِدلُواْ َبْيَن النَِّسآِء َولَْو َحَرْصُتْم فَالَ َتِميلُواْ كُلَّ الَْمْيلِ فََتذَُروَها كَالُْم

  اللََّه كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً
َتسَْتِطيُعواْ أَن َتْعِدلُواْ َبْيَن الّنَساء َولَْو حََرصُْتْم وفيه قوالن األول لن تقدروا على التسوية بينهن يف مث قال تعاىل َولَن 

ميل الطباع وإذا مل تقدروا عليه مل تكونوا ملكفني به قالت املعتزلة فهذا يدل على أن تكليف ما ال يطاق غري واقع 
الزم عليهم يف العلم ويف الدواعي الثاين ال تستطيعون التسوية بينهن يف  وال جائز الوقوع وقد ذكرنا أن االشكال

األقوال واألفعال ألن التفاوت يف احلب يوجب التفاوت يف نتائج احلب ألن الفعل بدون الداعي ومع قيام الصارف 
  حمال

يف امليل القليب ألن ذلك خارج عن  مث قال فَالَ َتِميلُواْ كُلَّ الَْمْيلِ واملعىن أنكم لستم منهيني عن حصول التفاوت
( وسعكم ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك التفاوت يف القول والفعل روى الشافعي رمحة اهللا عليه عن رسول اهللا 

  )هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم مبا ال أملك ( أنه كان يقسم ويقول ) صلى اهللا عليه وسلم 
ةِ  يعني تبقى ال أميا وال ذات بعل كما أن الشيء املعلق ال يكون على األرض وال على مث قال تعاىل فََتذَُروَها كَالُْمَعلَّقَ

من كانت له امرأتان مييل مع إحدامها جاء يوم القيامة ( السماء ويف قراءة أيب فتذروها كاملسجونة ويف احلديث 
) صلى اهللا عليه وسلم ( هللا وروي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بعث إىل أزواج رسول ا) وأحد شفيه مائل 

بعث عمر مبثل هذا فقالوا ال بعث إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( مبال فقالت عائشة إىل كل أزواج رسول اهللا 
) صلى اهللا عليه وسلم ( القرشيات مبثل هذا وإىل غريهن بغريه فقالت للرسول ارفع رأسك وقل لعمر إن رسول اهللا 

  له ونفسه فرجع الرسول فأخربه فأمت هلن مجيعاًكان يعدل بيننا قي القسمة مبا

امليل إىل  مث قال تعاىل َوإِن ُتْصِلحُواْ بالعدل يف القسم َوَتتَّقُواْ اجلور فَإِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً ما حصل يف القلب من
  بعضهن دون البعض

قوا يف املستقبل عن مثله غفر اهللا لكم ذلك وهذا وقيل املعىن وإن تصلحوا ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة وتت
  الوجه أوىل ألن التفاوت يف امليل القليب ملا كان خارجاً عن الوسع مل يكن فيه حاجة إىل املغفرة

  َوإِن َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اللَُّه كُالًّ مِّن َسَعِتِه َوكَانَ اللَُّه َواِسعاً َحِكيماً
  ا ُيْغنِ اللَُّه كُالًّ ّمن َسَعتِِهمث قال تعاىل َوإِن َيتَفَرَّقَ

وأعلم أنه تعاىل ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك فإن رغبا يف املفارقة فاهللا سبحانه بّين جوازه هبذه اآلية أيضاً ووعد 
هلما أن يغين كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطالق أو يكون املعىن أنه يغين كل واحد منهما بزوج خري من زوجه 

  ويعيش أهنأ من عيشه األولاألول 
مث قال َوكَانَ اللَُّه واِسعاً َحِكيماً واملعىن أنه تعاىل ملا وعد كل واحد منهما بأنه يغنيه من سعته وصف نفسه بكونه 

واسعاً وءمنا جاز وصف اهللا تعاىل بذلك ألنه تعاىل واسع الرزق واسع الفضل واسع الرمحة واسع القدرة واسع العلم 
 أنه واسع يف كذا الختص ذلك بذلك املذكور ولكنه ملا ذكر الواسع وما أضافه إىل شيء معني دلّ فلو ذكر تعاىل

على أنه واسع يف مجيع الكماالت وحتقيقه يف العقل أن املوجود إما واجب لذاته وإما ممكن لذاته والواجب لذاته 
اد اهللا الواجب لذاته وإذا كان كذلك كان كل واحد وهو اهللا سبحانه وتعاىل وما سواه ممكن لذاته ال يوجد إال بإجي

ما سواه من املوجودات فإمنا يوجد بإجياده وتكوينه فلزم من هذا كونه واسع العلم والقدرة واحلكمة والرمحة 
والفضل واجلود والكرم وقوله َحِكيماً قال ابن عباس يريد فيما حكم ووعظ وقال الكليب يريد فيما حكم على 



  مبعروف أو تسريح بإحسان الزوج من إمساكها
أَنِ اتَّقُواْ اللََّه َوإِن َتكْفُرُواْ َوللَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفى األرض َولَقَْد َوصَّْيَنا الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب ِمن قَْبِلكُْم وَإِيَّاكُْم 

ُه غَنِّياً َحِميداً َوللَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفى األرض َوكَفَى بِاللَِّه فَإِنَّ للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفى األرض َوكَانَ اللَّ
ُد ثََوابَ الدُّنَْيا فَِعنَد اللَّهِ َوِكيالً إِن َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها النَّاُس وََيأِْت بِاخَرِيَن َوكَانَ اللَُّه َعلَى ذاِلَك قَِديراً مَّن كَانَ يُرِي

  الدُّنَْيا َواالٌّ ِخَرةِ  َوكَانَ اللَُّه َسِميعاً َبصِرياً ثَوَاُب

ويف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجهان األول أنه تعاىل ملا ذكر أنه يغين كالً من سعته وأنه واسع أشار إىل ما هو 
ن كذلك فإنه ال بّد وأن يكون كالتفسري لكونه واسعاً فقال وَاللَُّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ يعين من كا

واسع القدرة والعلم واجلود والفضل والرمحة الثاين أنه تعاىل ملا أمر بالعدل واإلحسان إىل اليتامى واملساكني بّين أنه 
ما أمر هبذه األشياء الحتياجه إىل أعمال العباد ألن مالك السماوات واألرض كيف يعقل أن يكون حمتاجاً إىل عمل 

  ما هو عليه من العضف والقصور بل إمنا أمر هبا رعاية ملا هو األحسن هلم يف دنياهم وأخراهماإلنسان مع 
  مث قال تعاىل َولَقَْد َوصَّْيَنا الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب ِمن قَْبِلكُْم وَإِيَّاكُْم أَِن اتَّقُواْ اللََّه وفيه مسائل

اهللا شريعة عامة جلميع األمم مل يلحقها نسخ وال تبديل بل هو وصية اهللا املسأالة األوىل املراد باآلية أن األمر بتقوى 
  يف األولني واآلخرين

املسألة الثانية قوله ِمن قَْبِلكُْم فيه وجهان األول أنه متعلق بوصينا يعين ولقد وصينا من قبلكم الذين أوتوا الكتاب 
كم وصيناهم بذلك وقوله َوإِيَّاكُْم بالعطف على الَِّذيَن أُوُتواْ والثاين أنه متعلق بأوتوا يعين الذين أوتوا الكتاب من قبل

  الِْكَتاَب والكتاب اسم للجنس يتناول الكتب السماوية واملراد اليهود والنصارى
املسألة الثالثة قوله أَِن اتَّقُواْ اللََّه كقولك أمرتك اخلري قال الكسائي يقال أوصيتك أن أفعل كذا وأن تفعل كذا 

وقال إِنََّما )  ١٤األنعام ( أمل آمرك أن ائت زيداً وأن تأيت زيداً قال تعاىل أُِمْرُت أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم  ويقال
  ) ٩١النمل ( أُِمْرُت أَنْ أَْعُبَد َرّب َهِذهِ الْبَلَْدةِ  

ِفي االْْرضِ َوكَانَ اللَُّه غَنِّياً َحِميداً قوله َوإِن َتكْفُُرواْ عطف مث قال تعاىل َوإِن َتكْفُُرواْ فَإِنَّ للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما 
على قوله اتَّقُواْ اللََّه واملعىن أمرناهم وأمرناكم بالتقوى وقلنا هلم ولكم إن تكفروا فإن هللا ما يف السموات وما يف 

النعم كلها فحق كل عاقل أن يكون  األرض وفيه وجهان األول أنه تعاىل خالقهم ومالكهم واملنعم عليهم بأصناف
منقاداً ألوامره ونواهيه يرجو ثوابه وخياف عقابه والثاين أنكم إن تكفروا فإن هللا ما يف مسواته وما يف أرضه من 

أصناف املخلوقات من يعبده ويتقيه وكان مع ذلك غنياً عن خلقهم وعن عبادهتم ومستحقاً ألن حيمد لكثرة نعمه 
  نهم فهو يف ذاته حممود سواء محدوه أو مل حيمدوهوإن مل حيمده أحد م

  مث قال تعاىل َوللَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيالً
  فإن قيل ما الفائدة يف تكرير قوله َوللَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ

اآلية ثالث مرات لتقرير ثالثة أمور فأوهلا أنه تعاىل قال َوإِن َيتَفَرَّقَا ُيْغنِ اللَّهُ  قلنا إنه تعاىل ذكر هذه الكلمات يف هذه
واملراد منه كونه تعاىل جواداً متفضالً فذكر عقيبه قوله وَاللَُّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما )  ١٣٠النساء ( كُالًّ ّمن َسَعِتِه 

ود والكرم وثانيها قال َوإِن َتكْفُرُواْ فَإِنَّ للَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي ِفي االْْرضِ والغرض تقرير كونه واسع اجل
االْْرضِ واملراد منه أنه تعاىل منّزه عن طاعات املطيعني وعن ذنوب املذنبني فال يزذاذ جالله بالطاعات وال ينقص 

  َماَواِت َوَما ِفي االْْرضِباملعاصي والسيئات فذكر عقيبه قوله فَإِنَّ للَِّه َما ِفى السَّ



يالً والغرض منه تقرير كونه غنياً لذاته عن الكل وثالثها قال َوللَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِك
اً واملراد منه أنه تعاىل قادر على اإلفناء واإلجياد إِن َيَشأْ ُيذْهِْبكُمْ أَيَُّها النَّاُس َوَيأْتِ بِاَخرِيَن َوكَانَ اللَُّه َعلَى ذاِلَك قَِدير

فإن عصيتموه فهو قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكلية وعلى أن يوجد قوماً آخرين يشتغلون بعبوديته وتعظيمه 
فالغرض ههنا تقدير كونه سبحانه وتعاىل قادراً على مجيع املقدورات وإذا كان الدليل الواحد دليالً على مدلوالت 

كثرية فإنه حيسن ذكر ذلك الدليل ليستدل به على أحد تلك املدلوالت مث يذكره مرة أخرى ليستدل به على الثاين 
مث يذكره ثالثاً ليستدل به على املدلول الثالث وهذه اإلعادة أحسن وأوىل من االكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة ألن 

م باملدلول فكان العلم احلاصل بذلك املدلول أقوى وأجلى عند إعادة ذكر الدليل خيطر يف الذهن ما يوجب العل
فظهر أن هذا التكرير يف غاية احلسن والكمال وأيضاً فإذا أعدته ثالث مرات وفرعت عليه يف كل مرة إثبات صفة 

أخرى من صفات جالل اهللا تنبه الذهن حينئٍذ لكون ختليق السموات واألرض داالً على أسرار شريفة ومطالب 
فعند ذلك جيتهد اإلنسان يف التفكر فيها واالستدالل بأحواهلا وصفاهتا على صفات اخلالق سبحانه وتعاىل وملا جليلة 

كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكرمي صرف العقول واألفهام عن االشتغال بغري اهللا إىل االستغراق يف معرفة 
ه ال جرم كان يف غاية احلسن والكمال وقوله َوكَانَ اللَُّه اهللا وكان هذا التكرير مما يفيد حصول هذا املطلوب ويؤكد

َعلَى ذاِلَك قَِديراً معناه أنه تعاىل مل يزل وال يزال موصوفاً بالقدرة على مجيع املقدورات فإن قدرته على األشياء لو 
  كانت حادثة الفتقر حدوث تلك القدرة إىل قدرة أخرى ولزم التسلسل

ُيرِيدُ ثَوَاَب الدُّْنَيا فَِعنَد اللَِّه ثَوَاُب الدُّْنَيا وَاالْخَِرةِ  واملعىن أن هؤالء الذين يريدون جبهادهم مث قال تعاىل مَّن كَانَ 
الغنيمة فقط خمطئون وذلك ألن عند اهللا ثواب الدنيا واآلخرة فلم اكتفى بطلب ثواب الدنيا مع أنه كان كالعدم 

طلب ثواب اآلخرة حىت حيصل له ذلك وحيصل له ثواب الدنيا على سبيل بالنسبة إىل ثواب اآلخرة ولو كان عاقالً ل
  التبع

فإن قيل كيف دخل الفاء يف جوب الشرط وعنده تعاىل ثواب الدنيا واآلخرة سواء حصلت هذه اإلرادة أو مل 
  حتصل

  يتعلق اجلزاء بالشرطقلنا تقرير الكالم فعند اهللا ثواب الدينا واآلخرة له إن أراده اهللا تعاىل وعلى هذا التقدير 
مث قال َوكَانَ اللَُّه َسِميعاً َبِصرياً يعين يسمع كالمهم أهنم ال يطلبون من اجلهاد سوى الغنيمة ويرى أهنم ال يسعون يف 

  اجلهاد وال جيتهدون فيه إال عند توقع الفوز بالغنيمة وهذا كالزجر منه تعاىل هلم عن هذه األعمال
ْن غَنِّياً أَْو فَقَرياً واْ كُونُواْ قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط شَُهَدآِء للَِّه َولَْو َعلَى أَنفُِسكُْم أَوِ الْوَاِلَدْينِ َواالٌّ قَْربِنيَ إِن َيكَُيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُن

  إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ خَبِرياًفَاللَُّه أَْولَى بِهَِما فَالَ تَتَّبُِعواْ الَْهَوى أَن َتْعِدلُواْ َوإِن َتلُْوواْ أَوْ ُتعْرُِضواْ فَ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل يف اتصال اآلية مبا قبلها وجوه األول أنه ملا تقدم ذكر النساء والنشوز واملصاحلة بينهن وبني األزواج 

نه قيل إن اشتغلت بتحصيل عقبه باألمر بالقيام بأداء حقوق اهللا تعاىل وبالشهادة إلحياء حقوق اهللا وباجلملة فكأ
ال لنفسك وال ) صلى اهللا عليه وسلم ( مشتهياتك كنت لنفسك ال هللا وءن اشتغلت بتحصيل مأمورات اهللا كنت 

شك أن هذا املقام أعلى وأشرف فكانت هذه اآلية تأكيداً ملا تقدم من التكاليف الثاين أن اهللا تعاىل ملا منع الناس عن 
دنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبني لثواب اآلخرة ذكر عقيبه هذه اآلية وبني أن كمال أن يقصروا عن طلب ثواب ال

سعادة اإلنسان يف أن يكون قوله هللا وفعله هللا وحركته هللا وسكونه هللا حىت يصري من الذين يكونون يف آخر مراتب 
نتهى أمرها وجدان علف أو اإلنسانية وأول مراتب املالئكة فأما إذا عكس هذه القضية كان مثل البهيمة اليت م



السبعالذي غاية أمره إيذاء حيوان الثالث أنه تقدم يف هذه السورة أمر الناس بالقسط كما قال َوإِنْ ِخفُْتمْ أَالَّ 
وأمرهم باإلشهاد عن دفع أموال اليتامى إليهم وأمرهم بعد ذلك ببذل النفس )  ٣النساء ( ُتقِْسطُواْ ِفى الَْيَتاَمى 

ل اهللا وأجرى يف هذه السورة قصة طعمة بن أبريق واجتماع قومه على الذب عنه بالكذب والشهادة واملال يف سي
على اليهودي بالباطل مث إنه تعاىل أمر يف هذه اآليات باملصاحلة مع الزوجة ومعلوم أن ذلك أمر من اهللا لعباده بأن 

نت هذه اآلية كاملؤكد لكل ما جرى ذكره يكونوا قائمني بالقسط شاهدين هللا على كل أحد بل وعلى أنفسهم فكا
  يف هذه السورة من أنواع التكاليف

املسألة الثانية القوام مبالغة من قائم والقسط العدل فهذا أمر منه تعاىل جلميع املكلفني بأن يكونوا مبالغني يف اختيار 
لوجه اهللا كما أمرمت بإقامتها ولو كانت العدل واالحتراز عن اجلور وامليل وقوله شَُهَداء للَِّه أي تقيمون شهاداتكم 

الشهادة على أنفسكم أو آبائكم أو أقاربكم وشهادة اإلنسان على نفسه هلا تفسريان األول أن يقر نفسه ألن 
اإلقرار كالشهادة يف كونه موجباً إلزام احلق والثاين أن يكون املراد وإن كانت الشهادة وباالً على أنفسكم 

  هد على من يتوقع ضرره من سلطان ظامل أو غريهوأقاربكم وذلك أن يش
املسألة الثالثة يف نصب شَُهَداء ثالثة أوجه األول على احلال من قَوَّاِمَني والثاين أنه خرب على أن كُوُنواْ هلا خربان 

  والثالث أن تكون صفة لقوامني
ه األول أن أكثر الناس عادهتم أهنم يأمرون املسألة الرابعة إمنا قدم األمر بالقيام بالقسط على األمر بالشهادة لوجو

غريهم باملعروف فإذا آل األمر إىل أنفسهم تركوه حىت أن أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان يف حمل املساحمة وأحسن 
احلسن وإذا صدر عن غريهم كان يف حمل املنازعة فاهللا سبحانه نّبه يف هذه اآلية على سوء هذه الطريقة وذلك أنه 

مرهم بالقيام بالقسط أوالً مث أمرهم بالشهادة على الغري ثانياً تنبيهاً على أن الطريقة احلسنة أن تكون مضايقة تعاىل أ
اإلنسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغري الثاين أن القيام بالقسط عبارة عن دفع ضرر العقاب عن الغري وهو الذي 

  عليه احلق ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع

  ر عن الغري الثالث أن القيام بالقسط فعل والشهادة قول والفعل أقوى من القولالضر
فقدم )  ١٨آل عمران (  فإن قيل ءنه تعاىل قال شَهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إله إِالَّ ُهَو َوالَْملَاِئكَةُ  َوأُْولُواْ الْعِلْمِ قَاِئَماً بِالِْقْسِط

  القيام بالقسط فما الفرقالشهادة على القيام بالقسط وههنا قدم 
قلنا شهادة اهللا تعاىل عبارة عن كونه تعاىل خالقاً للمخلوقات وقيامه بالقسط عبارة عن رعاية القوامني بالعدل يف 
تلك املخلوقات فيلزم هناك أن تكون الشهادة مقدمة على القيام بالقسط أما يف حق العباد فالقيام بالقسط عبارة 

وميايناً للجور ومعلوم أنه ما مل يكون اإلنسان كذلك مل تكن شهادته على الغري مقبولة فثبت عن كونه مراعياً للعدل 
أن الواجب يف قوله شَهَِد اللَُّه أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط والواجب ههنا أن تكون الشهادة 

  الوصول إليها إال بالتأييد اإلهلي واهللا أعلممتأخرة عن القيام بالقسط ومن تأمل علم أن هذه األسرار مما ال ميكن 
شهادة إما مث قال تعاىل إِن َيكُْن غَنِّياً أَْو فَقَرياً فَاللَُّه أَوْلَى بِهَِما أي إن يكن املشهود عليه غنياً أو فقرياً فال تكتموا ال

الكالم أن يقال فاهللا أوىل به لطلب رضا الغىن أو الترحم على الفقري فاهللا أوىل بأمورمها ومصاحلهما وكان من حق 
ألن قوله إِن َيكُْن غَنِّياً أَْو فَقَرياً يف معىن أن يكن أحد هذين إال أنه بىن الضمري على الرجوع إىل املعىن دون اللفظ 

وقرأ عبد اهللا إن  أي اهللا أوىل بالفقري والغين ويف قراءة أيب فاهللا أوىل هبم وهو راجع إىل قوله أَوِ الْواِلَدْينِ َواالْقَْربَِني
  التامة) كان ( يكن غين أو فقري على 

مث قال تعاىل فَالَ َتتَّبِعُواْ الَْهَوى أَن َتْعِدلُواْ واملعىن اتركوا متابعة اهلوى حىت تصريوا موصوفيه بصفة العدل وحتقيق 



تقدير اآلية فال تتبعوا الكالم أن العدل عبارة عن ترك متابعة اهلوى ومن ترك أحد النقيضني فقد حصل له اآلخر ف
  اهلوى ألجل أن تعدلوا يعين اتركوا متابعة اهلوى ألجل أن تعدلوا

َوإِن َتلُْوواْ بواوين مث قال تعاىل َوإِن َتلُْوواْ أَوْ ُتعْرُِضواْ فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياً ويف اآلية قراءتان قرأ اجلمهور 
وأما قراءة تلووا ففيه وجهان أحدمها أن يكون مبعىن الدفع واالعراض من قوهلم لواه حقه  وقرأ ابن عامر ومحزة تلوا

إذا مطله ودفعه الثاين أن يكون مبعىن التحريف والتبديل من قوهلم لوى الشيء إذا فتله ومنه يقال التوى هذا األمر 
ن والية الشيء إقبال عليه واشتغال به واملعىن إذا تعقد وتعسر تشبيهاً بالشيء املنفتل وأما تلوا ففيه وجهان األول أ

أن تقبلوا عليه فتتموه أو تعرضوا عنه فإن اهللا كان مبا تعلمون خبرياً فيجازى املسحن املقبل بإحسانه واملسيء 
ا املعرض بإساءته واحلاصل إن تلووا عن إقامتها أو تعرضوا عن إقامتها والثاين قال الفّراء والزجاج جيوز أن يقال تلو
أصله تلووا مث قبلت الواو مهزة مث حذفت اهلمزة وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها فصار َوإِن َتلُْوواْ وهذا 
  أضعف الوجهني وأما قوله فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعلَُمونَ َخبِرياً فهو هتديد ووعيد للمذنبني ووعد باإلحسان للمطيعني

َمن َيكْفُرْ ُنواْ َءاِمُنواْ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَالْكَِتابِ الَِّذى نَزَّلَ َعلَى َرُسوِلِه َوالِْكتَابِ الَِّذى أَنَزلَ ِمن قَْبلُ َوَياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَم
  بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ فَقَدْ َضلَّ َضلَاالً بَِعيداً

  ويف مسائل
لة األوىل يف اتصال هذه اآلية مبا قبلها وجهان األول أهنا متصلة بقوله كُونُواْ قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط وذلك ألن املسأ

اإلنسان ال يكون قائماً بالقسط إال إذا كان راسخ القدم يف اإلمسان باألشياء املذكورة يف هذه اآلية وثانيهما أنه تعاىل 
  السورة ذكر عقيبها آية األمر باإلميانملا بّين األحكام الكثرية يف هذه 

بتحصيل احلاصل  املسألة الثانية أعلم أن ظاهر قوله تعاىل َخبِرياً يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ ءاِمنُواْ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه مشعر بأنه أمر
املراد بقوله تعاىل ذَِلكَ  وال شك أنه حمال فلهذا السبب ذكر املفسرون يف وجوهاً وهي منحصرة يف قولني األول أن

بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ املسلمون مث يف تفسري اآلية تفريعاً على هذا القول وجوه األول أن املراد منه يا أيها الذين آمنوا 
دوموا على اإلميان واثبتوا عليه وحاصله يرجع إىل هذا املعىن يا أيها الذين آمنوا يف املاضي واحلاضر آمنوا يف 

مع أنه كان عاملاً بذلك وثانيها يا أيها الذين آمنوا )  ١٩حممد ( ستقبل ونظريه قوله فَاْعلَْم أَنَُّه الَ إله إِالَئ اللَِّه امل
على سبيل التقليد آمنوا على سبيل االستدالل وثالثها يا أيها الذين آمنوا حبسب االستدالالت اجلميلة آمنوا حبسب 

ا أيها الذين آمنوا بالدالئل التفصيلية باهللا ومالئكته وكتبه ورسله آمنوا بأن كنه عظمة الدالئل التفصيلية ورابعها ي
اهللا ال تنتهي إليه عقولكم وكذلك أحوال املالئكة وأسرار الكتب وصفات الرسل ال تنتهي إليها على سبيل التفصيل 

وقالوا يا رسول اهللا إنا )  عليه وسلم صلى اهللا( عقولنا وخامسها روي أن مجاعة من أحبار اليهود جاؤوا إىل النيب 
بل ) صلى اهللا عليه وسلم ( نؤمن بك وبكتابك ومبوسى والتوراة وعزير ونكفر مبا مبواه من الكتب والرسل فقال 

  آمنوا باهللا وبرسله ومبحمد وبكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله فقالوا ال نفعل فنزلت هذه اآلية فكلهم آمنوا
أن املخاطبني بقوله ءاَمنُواْ ليس هم املسلمون ويف تفسري اآلية تفريعاً على هذا القول وجوه األول أن القول الثاين 

اخلطاب مع اليهود والنصارى والتقدير يا أيها الذين آمنوا مبوسى والتوراة وعيسى واإلجنيل آمنوا مبحمد والقرآن 
آمنوا باللسان رمنوا بالقلب ويتأكد هذا بقوله تعاىل ِمَن الَِّذينَ وثانيها أن اخلطاب مع املنافقني والتقدير يا أيها الذين 

وثالثها أنه خطاب مع الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره )  ٤١املائدة ( قَالُواْ ءاَمنَّا بِأَفْواهِهِْم وَلَْم ُتْؤِمن قُلُوُبُهْم 
عها أنه خطاب للمشركني تقديره يا أيها الذين آمنوا والتقدير يا أيها الذين آمنوا وجه النهار آمنوا أيضاً آخره وراب

  بالّالت والعزى آمنوا باهللا وأكثر العلماء رّجحوا القول األول ألن لفظ املؤمن ال يتناول عند اإلطالق إال املسلمني



لِْكَتابِ الَِّذى أََنزلَ على ما مل املسألة الثالثة قرأ ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو َوالِْكتَابِ الَِّذى َنزَّلَ َعلَى َرُسوِلِه َوا
بالفتح فمن ضم فحجته قوله تعاىل ِلُتَبّيَن ِللنَّاسِ َما ُنّزلَ إِلَيْهِْم وقال يف آية أخرى ) نزل وأنزل ( يسم فاعله والباقون 

من فتح فحجته قوله إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذّكَْر و)  ١١٤األنعام ( َوالَِّذيَن ءاتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب َيْعلَُمونَ أَنَُّه ُمنَزَّلٌ ّمن رَّّبَك 
وقوله َوأَنَزلَْنا الذّكْرِ وقال بعض العلماء كالمها حسن إال أن الضم إفخم كما يف قوله َوِقيلَ ياأَْرُض أَْرُض اْبلَِعى 

  ) ٤٤هود ( َماءِك 

ا باهللا وثانيها برسوله وثالثها بالكتاب الذي نزل املسألة الرابعة اعلم أنه أمر يف هذه اآلية باإلميان بأربعة أشياء أوهل
على رسوله ورابعها بالكتاب الذي أنزل من قبل وذكر يف الكفر أموراً مخسة فأوهلا الكفر باهللا وثانيها الكفر 

  مبالئكته وثالثها الكفر بكتبه ورابعها الكفر برسله وخامسها الكفر باليوم اآلخر
  االً َبِعيداً ويف اآلية سؤاالتمث قال تعاىل فَقَْد َضلَّ َضلَ

  السؤال األول مل قدم يف مراتب اإلميان ذكر الرسول على ذكر الكتاب ويف مراتب الكفر قلب القضية
اجلواب ألن يف مرتبة النزول من معرفة اخلالق إىل اخللق كان الكتاب مقدماً على الرسول ويف مرتبة العروج من 

  اً على الكتاباخللق إىل اخلالق يكون الرسول مقدم
السؤال الثاين مل ذكر يف مراتب اإلميان أموراً ثالثة اإلميان باهللا وبالرسول وبالكتب وذكر يف مراتب الكفر أموراً 

  مخسة الكفر باهللا وباملالئكة وبالكتب وبالرسل وباليوم اآلخر
واليوم اآلخر ال حمالة إذ رمبا واجلواب أن اإلميان باهللا وبالرسل وبالكتب مىت حصل فقد حصل اإلميان باملالئكة 

ادعى اإلنسان أنه يؤمن باهللا وبالرسل وبالكتب مث إنه ينكر املالئكة وينكر اليوم اآلخر ويزعم أنه جيعل اآليات 
الواردة يف املالئكة ويف اليوم اآلخر حممولة على التأويل فلما كان هذا االحتمال قائماً ال جرم نص أن منكر املالئكة 

  امة كافر باهللاومنكر القي
السؤال الثالث كيف قيل ألهل الكتب وَالِْكَتابِ الَِّذى أََنزلَ ِمن قَْبلُ مع أهنم ما كانوا كافرين بالتوراة واإلجنيل بل 

  مؤمنني هبما
واجلواب عنه من وجهني األول أهنم كانوا مؤمنني هبما فقط وما كانوا مؤمنني بكل ما أنزل من الكتب فأمروا أن 

ل الكتب املنزلة الثاين أن إمياهنم ببعض الكتب دون البعض ال يصح ألن طريق اإلميان هو املعجزة فإذا يؤمنوا بك
كانت املعجزة حاصلة يف الكل كان ترك اإلميان بالبعض طعناً يف املعجزة وإذا حصل الطعن يف املعجزة امتنع 

ُن بَِبْعضٍ وََنكْفُُر بَِبْعضٍ وَُيرِيُدونَ أَن يَتَِّخذُواْ َبْيَن ذاِلَك التصديق بشيء منها وهذا هو املراد بقوله تعاىل َويقُولُونَ ُنْؤِم
  ) ١٥١ ١٥٠النساء ( َسبِيالً أُوْلَِئَك ُهمُ الْكَاِفُرونَ َحقّاً 

  السؤال الرابع مل قال َنزَّلَ َعلَى َرُسوِلِه َوأَنَزلَ ِمَن قَْبلُ
اً منجماً يف عشرين سنة خبالف الكتب قبله وأقول الكالم ألن القرآن نزل مفرق) الكشاف ( واجلواب قال صاحب 

( َواِإلجنِيلَ ِمن قَْبلُ يف هذا سبق يف تفسري قوله تعاىل َنزَّلَ َعلَْيَك الِْكَتابَ بِالَْحّق ُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه وَأَنَزلَ التَّْوَراةَ  
  ) ٤ ٣آل عمران 

  ى أَنَزلَ ِمن قَْبلُ لفظ مفرد وأي الكتب هو املراد منهالسؤال اخلامس قوله َوالِْكتَابِ الَِّذ
  اجلواب أنه اسم جنس فيصلح للعموم



َبشِّرِ  َيْغِفَر لَُهْم َوالَ ِليَْهِديَُهْم سَبِيالًإِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ َءاَمُنواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازَْداُدواْ كُفْراً لَّْم َيكُْن اللَُّه ِل
  الُْمَناِفِقَني بِأَنَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً

  فيه مسائل
  املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا أمر باإلميان ورغب فيه بني فساد طريقة من يكفر بعد اإلميان فذكر هذه اآلية

ن مرات وكرات فإن ذلك يدل واعلم أن فيها أقواالً كثرية األول أن املراد منه الذين يتكرر منهم الكفر بعد اإلميا
على أنه ال وقع لإلميان يف قلوهبم إذ لو كان لإلميان وقع ورتبة يف قلوهبم ملا تركوه بأدىن سبب ومن ال يكون لإلميان 

وليس املراد  يف قلبه وقع فالظاهر أنه ال يؤمن باهللا إمياناً صحيحاً معترباً فهذا هو املراد بقوله لَّْم َيكُْن اللَُّه ِلَيغِْفَر لَُهْم
أنه لو أتى باإلميان الصحيح مل يكن معترباً بل املراد منه االستبعاد واالستغراب على الوجه الذي ذكرناه وكذلك 

نرى الفاسق الذي يتوب مث يرجع مث يتوب مث يرجع فإنه ال يكاد يرجى منه الثبات والغالب أنه ميوت على الفسق 
وا بالتوراة ومبوسى مث كفروا بعزير مث آمنوا بداود مث كفروا بعيسى مث فكذا ههنا الثاين قال بعضهم اليهود آمن

ازدادوا كفراً عند مقدم حممد عليه الصالة والسالم الثالث قال آخرون املراد املنافقون فاإلميان األول إطهارهم 
كلما لقوا مجعاً من  اإلسالم وكفرهم بعد ذلك هو نفاقهم وكون باطنهم على خالف ظاهرهم واإلميان الثاين هو أهنم

املسلمني قالوا إنا مؤمنون والكفر الثاين هو أهنم إذا دخلوا على شياطينهم قالوا إنا معكم إمنا حنن مستهزؤون 
وازديادهم يف الكفر هو جدهم واجتهادهم يف استخراج أنواع املكر والكيد يف حق املسلمني وإظهار اإلميان قد 

قال القفال رمحة اهللا عليه وليس املراد )  ٢٢١البقرة ( ِكحُواْ الُْمْشرِكَاِت حَتَّى ُيْؤِمنَّ يسمى إمياناً قال تعاىل َوالَ تَْن
قال )  ١٤٣النساء ( بيان هذا العدد بل املراد ترددهم كما قال مُّذَْبذَبَِني َبْيَن ذاِلَك الَ إِلَى َهُؤالء َوالَ إِلَى َهُؤالء 

ية َبّشرِ الُْمَناِفِقَني بِأَنَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً الرابع قال قوم املراد طائفة من أهل والذي يدل عليه قوله تعاىل بعد هذه اآل
الكتاب قصدوا تشكيك املسلمني فكانوا يظهرون اإلميان تارة والكفر أخرى على ما أخرب اهللا تعاىل عنهم أهنم قالوا 

وقوله ثُمَّ اْزدَاُدواْ )  ٧٢آل عمران ( الَِّذي أُنزِلَ َعلَى الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوْجَه َوقَالَت طَّاِئفَةٌ  ّمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ءاِمُنواْ بِ
  كُفْراً معناه أهنم بلغوا يف ذلك إىل حد االستهزاء والسخرية باإلسالم

أن شرط املسألة الثانية دلّت اآلية على أنه قد حيصل الكفر بعد اإلميان وهذا يبطل مذهب القائلني باملوافاة وهي 
  صحة اإلسالم أن ميوت على اإلسالم وهم جييبون عن ذلك بأنا حنمل اإلميان على إظهار اإلميان

املسألة الثالثة دلت اآلية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان فوجب أن يكون اإلميان أيضاً كذلك ألهنما ضدان 
  ري هذه الزيادة وجوهاًمتنافيان فإذا قبل أحدمها التفاوت فكذلك اآلخر وذكروا يف تفس

األول أهنم ماتوا على كفرهم الثاين أهنم ازدادوا كفراً بسبب ذنوب أصابوها حال كفرهم وعلى هذا التقدير ملا 
كانت إصابة الذنوب وقت الكفر زيادة يف الكفر فكذلك إصابة الطاعات وقت اإلميان جيب أن تكون زيادة يف 

وذلك يدل على االستهزاء بالدين )  ١٤البقرة ( منا حصلت بقوهلم إِنََّما َنْحُن اإلميان الثالث أن الزيادة يف الكفر إ
  أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه

اً مث قال تعاىل كُفْراً لَّْم َيكُْن اللَُّه ِلَيْغِفرَ لَُهْم وفيه سؤاالن األول أن احلكم املذكور يف هذه اآلية إما أن يكون مشروط
بعدها واألول باطل ألن الكفر قبل التوبة غري مذكور على اإلطالق وحينئذ تضيع هذه  مبا قبل التوبة يأو مبا

الشرائط املذكورة يف هذه اآلية والثاين أيضاً باطل ألن الكفر بعد التوبة مغفورة ولو كان ذلك بعد ألف مرة فعلى 
  كال التقديرين فالسؤال الزم

نَّ الَِّذيَن على االستغراق بل حنمله على املعهود السابق واملراد به واجلواب عنه من وجوه األول أنا ال حنمل قوله إِ



ن أقوام معينون علم اهللا تعاىل منهم أهنم ميوتون على الكفر وال يتوبون عنه قط فقوله لَّْم َيكُْن اللَُّه ِلَيْغِفَر لَُهْم إخبار ع
رج على الغالب املعتاد وهو أن كل من كان موهتم على الكفر وعلى هذا التقدير زال السؤال الثاين أن الكالم خ

ان أنه كثري االنتقال من اإلسالم إىل الكفر مل يكن لإلسالم يف قلبه وقع وال عظم والظاهر من حال مثل هذا اإلنس
ميوت على الكفر على ما قررناه الثالث أن احلكم املذكور يف اآلية مشروط بعدم التوبة عن الكفر وقول السائل إن 

  على هذا التقدير تضيع الصفات املذكورة
قلنا إن إفرادهم بالذكر يدل على كفرهم أفحش وخيانتهم أعظم وعقوبتهم يف القيامة أقوى فجرى هذا جمرى قوله 

خصهما بالذكر ألجل التشريف وكذلك قوله )  ٧األحزاب ( أََخذَْنا ِمَن النَّبِّيْيَن ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمن نُّوحٍ َوإِذَا 
  ) ٩٨البقرة ( َوَملَِئكَُتُه َوجِبْرِيلَ َوِميكَالَ 

رَ لَُهْم يفيد نفي التأكيد وهذا غري الئق هبذا السؤال الثاين يف قوله ِلَيْغِفَر لَُهْم الالم للتأكيد فقوله لَّْم َيكُْن اللَُّه ِلَيْغِف
  املوضع إمنا الالئق به تأكيد النفي فما الوجه فيه

  واجلواب أن نفي التأكيد إذا ذكر على سبيل التهكم كان املراد منه املبالغة يف تأكيد النفي
ه وتعاىل مل يهد الكافر إىل اإلميان خالفاً مث قال تعاىل َوالَ لَِيْهِدَيُهْم َسبِيالً قال أصحابنا هذا يدل على أنه سبحان

  للمعتزلة وهم أجابوا عنه بأنه حممول على املنع من زيادة اللطف أو على أنه تعاىل ال يهديه يف اآلخرة إىل اجلنة
  مث قال تعاىل َبّشرِ الُْمَناِفِقَني بِأَنَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً

افقني قال إنه تعاىل بّين أنه ال يغفر هلم كفرهم وال يهديهم إىل اجلنة مث قال واعلم أن من محل اآلية املتقدمة على املن
وكما ال يوصلهم إىل دار الثواب فإنه مع ذلك يوصلهم إىل أعظم أنواع العقاب وهو املراد من قوله َبّشرِ الُْمَناِفِقنيَ 

  يتك الضرب وعتابك السيفبِأَنَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً وقوله ُبّشَر هتكم هبم والعرب تقول حت

  مث قال تعاىل
  ةَ  للَِّه َجِميعاًالَِّذيَن يَتَِّخذُونَ الْكَاِفرِيَن أَْولَِيآَء ِمن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أََيْبَتُغونَ ِعندَُهُم الْعِزَّةَ  فَإِنَّ الِعزَّ

ون على أن املراد بالذين يتخذون الَِّذيَن نصب على الذم مبعىن أريد الذين أو رفع مبعىن هم الذين واتفق املفسر
املنافقون وبالكافرين اليهود وكان املنافقون يوالوهنم ويقول بعضهم لبعض إن أمر حممد ال يتم فيقول اليهود بأن 

  العزة واملنعة هلم
لصلبة الشديدة غزاز مث قال تعاىل أََيْبَتُغونَ ِعندَُهُم الْعِزَّةَ  قال الواحدي أصل العزة يف اللغة الشدة ومنه قيل لألرض ا

ويقال قد استعز املرض على املريض إذا اشتد مرضه وكاد يأن يهلك وعز اهلم اشتد ومنه عز على أن يكون كذا 
مبعىن اشتد وعز الشيء إذا قل حىت ال يكاد يوجد ألنه اشتد مطلبه واعتز فالن بفالن إذا اشتد ظهره به وشاة عزوز 

  منقولة من الشدة لتقارب معنييهما والعزيز القوي املنيع خبالف الذليل اليت يشتد حلبها ويصعب والعزة القوة
إذا عرفت هذا فنقول إن املنافقني كانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصاهلم باليهود مث إنه تعاىل أبطل عليهم هذا 

  الرأي بقوله فَإِنَّ العِزَّةَ  للَِّه َجِميعاً
  ) ٨املنافقني ( الِْعزَّةُ  َوِلَرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني  فإن قيل هذا كاملناقض لقوله َوِللَِّه

قلنا القدرة الكاملة هللا وكل من سواه فباقداره صار قادراً وبإعزازه صار عزيزاً فالعزة احلاصلة للرسول عليه الصالة 
   مث قال تعاىلوالسالم وللمؤمنني مل حتصل إال من اهللا تعاىل فكان األمر عند التحقيق أن العزة مجيعاً هللا

ُعدُواْ َمَعُهمْ َحتَّى َيخُوضُواْ ِفى َوقَْد َنزَّلَ َعلَْيكُْم ِفى الِْكتَابِ أَنْ إِذَا َسِمعُْتْم َءايَاِت اللَِّه ُيكَفَُر بَِها وَُيْسَتهَْزأُ بَِها فَالَ َتقْ
  ِفِقَني وَالْكَاِفرِيَن ِفى َجهَنََّم َجِميعاًَحِديٍث غَْيرِِه إِنَّكُْم إِذاً مِّثْلُُهْم إِنَّ اللََّه َجاِمعُ الُْمَنا



قال املفسرون إن املشركني كانوا يف جمالسهم خيوضون يف ذكر القرآن ويستهزئون به فأنزل اهللا تعاىل َوإِذَا رَأَْيتَ 
وهذه اآلية نزلت مبكة مث )  ٦٨نعام األ( الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفى ءايَاِتَنا فَأَعْرِْض َعْنُهْم حَتَّى َيخُوُضواْ ِفى َحدِيٍث غَْيرِِه 

إن أحبار اليهود باملدينة كانوا يفعلون مثل فعل املشركني والقاعدون معهم واملوافقون هلم على ذلك الكالم هم 
  ُيكَفَُر بَِها َوُيْسَتهَْزأُ بِهَا املنافقون فقال تعاىل خماطباً للمنافقني إنه قَْد نَزَّلَ َعلَْيكُْم ِفى الِْكَتابِ أَنْ إِذَا َسِمْعُتْم ءايَاِت اللَِّه

واملعىن إذا مسعتم الكفر بآيات اهللا واالستهزاء هبا ولكن أوقع فعل السماع على اآليات واملراد به مساع االستهزاء 
قال الكسائي وهو كما يقال مسعت عبداهللا يالم وعندي فيه وجه آخر وهو أن يكون املعىن إذا مسعتم آيات اهللا حال 

ر هبا ويستهزأ هبا وعلى هذا التقدير فال حاجة إىل ما قال الكسائي فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث ما يكف
  غري الكفر واالستهزاء
  مث قال إِنَّكُْم إِذاً ّمثْلُُهْم

افر واملعىن أيها املنافقون أنتم مثل أولئك األحبار يف الكفر قال أهل العلم هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو ك
ومن رضي مبنكر يراه وخالط أهله وإن يباشر كان يف اإلمث مبنزلة املباشر بدليل أنه تعاىل ذكر لفظ املثل ههنا هذا إذا 

كان اجلالس راضياً بذلك اجللوس فأما إذا كان ساخطاً لقوهلم وإمنا جلس على سبيل التقية واخلوف فاألمر ليس 
ذين كانوا جيالسون اليهود وكانوا يطعنون يف القرآن والرسول كانوا كذلك وهلذه الدقيقة قلنا بأن املنافقني ال

كافرين مثل أولئك اليهود واملسلمون الذين كانوا باملدينة كانوا مبكة جيالسون الكفار الذين كانوا يطعنون يف 
واملسلمني كانوا القرآن فإهنم كانوا باقني على اإلميان والفرق أن املنافقني كانوا جيالسون اليهود مع االختيار 

  جيالسون الكفار عند الضرورة
  َجِميعاً مث إنه تعاىل حقق كون املنافقني مثل الكافرين يف الكفر فقال إِنَّ اللََّه َجاِمُع الْمَُناِفِقَني َوالْكَاِفرِيَن ِفى جََهنََّم

جهنم يوم القيامة وأراد جامع  يريد كما أهنم اجتمعوا على االستهزاء بآيات اهللا يف الدنيا فكذلك جيتمعون يف عذاب
  بالتنوين ألنه بعد ما مجعهم ولكن حذف التنوين استخفافاً من اللفظ وهو مراد يف احلقيقة

وا أَلَْم َنسَْتْحوِذْ رِيَن َنِصيٌب قَالُالَِّذيَن َيتََربَُّصونَ بِكُْم فَإِن كَانَ لَكُْم فَْتٌح مَِّن اللَِّه قَالُوا أَلَْم َنكُْن مََّعكُْم َوإِن كَانَ لِلْكَاِف
  كَافِرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني َسبِيالًَعلَْيكُْم َوَنْمَنْعكُْم مَِّن الُْمْؤِمنَِني فَاللَُّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  َولَن َيْجَعلَ اللَُّه ِللْ

ن وإما صفة للمنافقني وإما نصب على الذم وقوله إعلم أن قوله الَِّذيَن َيَترَبَُّصونَ بِكُْم أما بدل من الذين يتخذو
َيَترَبَُّصونَ أي ينتظرون ما حيدث من خري أو شر فإن كان لكم فتح أي ظهور على اليهود قالوا للمؤمنني أمل نكن 

معكم أي فأعطونا قسماً من الغنيمة وإن كان للكافرين يعين اليهود نصيب أي ظفر على املسلمني قالوا أمل نستحوذ 
  يكم يقال استحوذ على فالن أي غلب عليه ويف تفسري هذهعل

اآلية وجهان األول أن يكون مبعىن أمل نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم مث مل نفعل شيئاً من ذلك ومننعكم من 
أصبتم املسلمني بأن ثبطناهم عنكم وخيلنا هلم ما ضعفت به قلوهبم وتوانينا يف مظاهرهتم عليكم فهاتوا لنا نصيباً مما 

الثاين أن يكون املعىن أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد مهوا بالدخول يف اإلسالم مث إن املنافقني حذروهم عن 
ذلك وبالغوا يف تنفريهم عنه وأطعموه أنه سيضعف أمر حممد وسيقوى أمركم فإذا اتفقت هلم صولة على املسلمني 

خول يف اإلسالم ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره ويقوى قال املنافقون ألسنا غلبنانكم على رأيكم يف الد
أمركم فلما شاهدمت صدق قولنا فادفعوا إلينا نصيباً مما وجدمت واحلاصل أن املنافقني مينون على الكافرين بأنا حنن 

  الذين أرشدناكم إىل هذه املصاحل فادفعوا إلينا نصيباً مما وجدمت



   فتحاً وظفر الكفار نصيباًفإن قيل مل مسي ظفر املسلمني
قلنا تعظيماً لشأن املؤمنني واحتقاراً حلظ الكافرين ألن ظفر املؤمنني أمر عظيم تفتح له أبواب السماء حىت تنزل 
املالئكة بالفتح على أولياء اهللا وأما ظفر الكافرين فما هو إال حظ دينء ينقضي وال يبقى منه إال الذم يف الدنيا 

  قبةوالعقوبة يف العا
الدنيا عن مث قال تعاىل فَاللَُّه َيْحكُمُ َبيَْنكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  أي بني املؤمنني واملنافقني واملعىن أنه تعاىل ما وضع السيف يف 

  املنافقني بل آخر عقاهبم إىل يوم القيامة
يه قوالن األول وهو قول علي عليه السالم وابن عباس مث قال َولَن َيجَْعلَ اللَُّه لِلْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنِنيَ َسبِيالً وف

راد به رضي اهللا عنهما أن املراد به يف القيامة بدليل أنه عطف على قوله فَاللَُّه َيْحكُمُ َبيَْنكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  الثاين أن امل
يس ألحد أن يغلبهم باحلجة يف الدنيا ولكنه خمصوص باحلجة واملعىن أن حجة املسلمني غالبة على حجة الكل ول

والدليل الثالث هو أنه عام يف الكل إال ما خصه الدليل وللشافعي رمحه اهللا مسائل منها أن الكافر إذا استوىل على 
مال املسلم وأحرزه بداء احلرب مل ميلكه بداللة هذه اآلية ومنها أن الكافر ليس له أن يشتري عبداً مسلماً بداللة 

  ن املسلم ال يقتل بالذمي بداللة هذه اآليةهذه اآلية ومنها أ
النَّاَس َوالَ َيذْكُُرونَ اللََّه إِالَّ  إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيخَاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخاِدعُُهْم َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّلَواةِ  قَاُمواْ كَُسالَى ُيَرآُءونَ

  قَِليالً
ِدُعونَ اللََّه َوُهَو خَاِدُعُهْم قد مّر تفسري اخلداع يف سورة البقرة يف قوله ُيخَاِدُعونَ اللَّهَ قوله تعاىل إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيَخا

قال الزجاج يف تفسري هذه اآلية ُيَخاِدُعونَ اللََّه أي خيادعون رسول اهللا أي يظهرون له )  ٩البقرة ( َوالَِّذيَن ءاَمُنوا 
وقوله َوُهَو أي جمازيهم بالعقاب )  ١٠الفتح ( ِذيَن ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيَبايِعُونَ اللََّه اإلميان ويبطنون الكفر كما قال إِنَّ الَّ

على خداعهم قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إنه تعاىل خادعهم اآلخرة وذلك أنه تعاىل يعطيهم نوراً كما يعطي 
ودليله قوله تعاىل مُْهَتِديَن َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذى اْسَتْوقَدَ  املؤمنني فإذا وصلوا إىل الصراط انطفأ نورهم وبقوا يف الظلمة

  ) ١٧البقرة ( َناراً فَلَمَّا أََضاءْت َما حَْولَُه ذََهَب اللَُّه بِنُورِِهْم وََتَركَُهْم ِفي ظُلَُماتٍ الَّ يُْبِصُرونَ 
  خَاِدُعُهْم يعين وإذا قاموا إىل الصالة مع املسلمني قاموا مث قال تعاىل إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوُهَو

كساىل أي متثاقلني متباطئني وهو معىن الكسل يف اللغة وسبب ذلك الكسل أهنم يستثقلوهنا يف احلال وال يرجون هبا 
ف الناس ثواباً وال من تركها عقاباً فكان الداعي للترك قوياً من هذه الوجوه والداعي إىل الفعل ليس إال خو

قرىء كُسَالَى ) الكشاف ( والداعي إىل الفعل مىت كان كذلك وقع الفعل على وجه الكسل والفتور قال صاحب 
  بضم الكاف وفتحها مجع كسالن كسكارى يف سكران

إال ألجل الرياء والسمعة ال مث قال تعاىل يَُراءونَ النَّاَس َوالَ َيذْكُُرونَ اللََّه إِالَّ قَِليالً واملعىن أهنم ال يقومون إىل الصالة 
  ألجل الدين

  فإن قيل ما معىن املرآة وهي مفاعلة من الرؤية
قلنا إن املرائي يريهم عمله وهم يرونه استحسان ذلك العمل ويف قوله َوالَ َيذْكُُرونَ اللََّه إِالَّ قَِليالً وجوه األول أن 

 ألنه مىت مل يكن معهم أحد من األجانب مل يصلوا وإذا كانوا املراد بذكر اهللا الصالة واملعىن أهنم ال يصلون إال قليالً
مع الناس فعند دخول وقت الصالة يتكلقون حىت يصريوا غائبني عن أعني الناس الثاين أن املراد بذكر اهللا أهنم كانوا 

ة والتسبيحات فهم يف صالهتم ال يذكرون اهللا إال قليالً وهو الذي يظهر مثل التكبريات فأما الذي خيفى مثل القراء
ال يذكروهنا الثالث املراد أهنم ال يذكرون اهللا يف مجيع األوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصالة أو مل يكن 



وهكذا نرى كثرياً من املتظاهرين باإلسالم ولو صحبته األيام ) الكشاف ( وقت الصالة إال قليالً نادراً قال صاحب 
تسبيحة ولكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته ال يفتر عنه الرابع قال قتادة  والليايل مل تسمع منه هتليلة وال

  إمنا قيل إال قليالً ألن اهللا تعاىل مل يقبله وما رده اهللا تعاىل فكثريه قليل وما قبله اهللا فقليله كثري مث قال تعاىل
  اُؤال ِء َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَن َتجَِد لَُه سَبِيالًمُّذَْبذَبَِني َبْيَن ذاِلَك الَ إِلَى َهاُؤال ِء َوالَ إِلَى َه

  وفيه مسائل
وحيتمل أن )  ١٤٢النساء ( املسألة األوىل مذبذبني إما حال من قوله يراؤن أو من قوله الَ َيذْكُُرونَ اللََّه إِالَّ قَِليالً 

  يكون منصوباً على الذم
ملذبدب الذي يذب عن كال اجلانبني أي يرد ويدفع فال يقر يف جانب املسألة الثانية مذبذبني أي متحريين وحقيقة ا

  واحد إال أن الذبذبة فيها تكرير وليس يف الذب فكان املعىن كلما مال إىل جانب ذب عنه
وأعلم أن السبب يف ذلك أن الفعل يتوقف على الداعي فإن كان الداعي إىل الفعل هو األغراض املتعلقة بأحوال 

التذبذب واالضطراب ألن منافع هذا العامل وأسبابه متغرية سريعة التبدل وإذا كان الفعل تبعاً للداعي  هذا العامل كثر
  والداعي تبعاً للمقصود مث إن املقصود سريع التبدل والتغري لزم وقوع التغري يف

ن مطلوبه يف فعله امليل والرغبة ورمبا تعارضت الدواعي والصوارف فيبقى اإلنسان يف احلرية والتردد أما من كا
إنشاء اخلريات الباقية واكتساب السعادات الروحانية وعلم أن تلك املطالب أمور باقية بريئة عن التغري والتبدل ال 
( جرم كان هذا اإلنسان ثابتاً راسخاً فلهذا املعىن وصف اهللا تعاىل أهل اإلميان بالثبات فقال ُيثَّبتُ اللَُّه الَِّذيَن ءاَمنُواْ 

  ) ٢٦الفجر ( وقال أََحٌد يأَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ  )  ٢٨الرعد ( وقال أَالَ بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب )  ٢٧م إبراهي
املسألة الثالثة قرأ ابن عباس مُّذَْبذَبِنيَ بكسر الذال الثانية واملعىن يذبذبون قلوهبم أو دينهم أو رأيهم مبعىن يتذبذبون 

ما جاء صلصل وتصلصل مبعىن ويف مصحف عبد اهللا بن مسعود متذبذبني وعن أيب جعفر مذبذبني بالدال املهملة ك
وكأن املعىن أهنم تارة يكونون يف دبة وتارة يف أخرى فال يبقون على دبة واحدة والدبة الطريقة وهي اليت تدب فيها 

  الدواب
فر واإلميان أو بني الكافرين واملؤمنني وكلمة ذاِلَك يشار به إىل اجلماعة املسألة الرابعة قوله َبْيَن ذاِلَك أي بني الك

وذكر الكافرين واملؤمنني قد جرى يف هذه القصة )  ٦٨البقرة ( وقد تقدم تقريره يف تفسري قوله َعَوانٌ َبْيَن ذاِلَك 
وإذا جرى ذكر الفريقني فقد جرى )  ١٣٩النساء ( نَِني عند قوله الَِّذيَن يَتَِّخذُونَ الْكَافِرِيَن أَْولَِياء ِمن ُدوِن الُْمْؤِم

  ذكر الكفر واإلميان قال قتادة معىن اآلية ليسوا مؤمنني خملصني وال مشركني مصرحني بالشرك
 املسألة اخلامسة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن احلرية يف الدين إمنا حتصل بإجياد اهللا تعاىل وقالوا إن قوله مُّذَْبذَبَِني

يقتضي فاعالً قد ذبذهبم وصريهم متحريين مترددين وذلك ليس باختيار العبد فإن اإلنسان إذا وقع يف قلبه الدواعي 
املتعارضة املوجبة للتردد واحلرية فلو أراد أن يدفع ذلك التردد عن نفسه مل يقدر عليه أصالً ومن رجع إىل نفسه 

كانت تلك الذبذبة ال بّد هلا من فاعل وثبت أن فاعلها ليس هو وتأمل يف أحواله علم أن األمر كما ذكرنا وإذا 
  العبد ثبت أن فاعلها هو اهللا تعاىل فثبت أن الكل من اهللا تعاىل

فإن قيل قوله تعاىل الَ إِلَى َهُؤالء َوالَ إِلَى َهُؤالء يقتضي ذمهم على ترك طريقة املؤمنني وطريقة الكافرين وذلك 
  لى طريقة الكفار وإنه غري جائزيقتضي أنه تعاىل ما ذمهم ع

قلنا ءن طريقة الكفار وإن كانت خبيثة إال أن طريقة النفاق أخبث منها ولذلك فإنه تعاىل ذم الكفار يف أول سورة 
البقرة يف آيتني وذم املنافقني يف بضع عشرة آية وما ذاك إال أن طريقة النفاق أخبث من طريقة الكفار فهو تعاىل إمنا 



  م تركوا الكفر بل ألهنم عدلوا عنه إىل ما هو أخبث منهذمهم ال ألهن
مث قال تعاىل َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَن َتجَِد لَُه َسبِيالً واحتج أصحابنا هبذه اآلية على قوهلم من وجهني األول أن ذكر هذا 

ل هذا الكالم مبا قبله والثاين أنه الكالم عقيب قوله مُّذَْبذَبَِني يدل على أن تلك الذبذبة من اهللا تعلى وإال مل يتص
تصريح بأن اهللا تعاىل تعاىل أضله عن الدين قالت املعتزلة معىن هذا اإلضالل سلب األلطاف أو هو عبارة عن حكم 

اهللا عليه بالضالل أو هو عبارة عن أن اهللا تعاىل يضله يوم القيامة عن طريق اجلنة وهذه الوجوه قد تكلمنا عليها 
  مراراً

  ِه َعلَْيكُْم ُسلْطَاناً مُّبِيناًَها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ الْكَافِرِيَن أَْولَِيآَء ِمن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أَُترِيُدونَ أَن َتْجَعلُواْ للََّياأَيُّ
  ِمن ُدوِن الُْمْؤِمنَِنيقوله تعاىل َسبِيالً َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ الْكَاِفرِيَن أَوِْلَياء 

أعلم أنه تعاىل ملا ذم املنافقني بأهنم مرة إىل الكفرة ومرة إىل املسلمني من غري أن يستقروا مع أحد الفريقني هنى 
ِلَياء ِمن ُدوِن املسلمني يف هذه اآلية أن يفعلوا مثل فعلهم فقال َسبِيالً يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ الْكَافِرِيَن أَْو

صلى اهللا ( الُْمْؤِمنَِني والسبب فيه أن األنصار باملدينة كان هلم يف بين قريظة رضاع وحلف ومودة فقالوا لرسول اهللا 
  من نتوىل فقال املهاجرين فنزلت هذه اآلية) عليه وسلم 

نافقني يقول قد بينت لكم أخالق والوجه الثاين ما قاله القفال رمحه اهللا وهو أن هذا هني للمؤمنني عن مواالة امل
  املنافقني ومذاهبهم فال تتخذوا منهم أولياء

  مث قال تعاىل أَُترِيُدونَ أَن َتْجَعلُواْ للَِّه َعلَْيكُمْ ُسلْطَاناً مُّبِيناً
 سلطاناً مبيناً فإن محلنا اآلية األوىل على أنه تعاىل هنى املؤمنني عن مواالة الكفار كان معىن اآلية أتريدون أن جتعلوا هللا

على كونكم منافقني واملراد أتريدن أن جتعلوا ألهل دين اهللا وهم الرسول وأمته وإن محلنا اآلية األوىل على املنافقني 
  كان املعىن أتريدون أن جتعلوا هللا عليكم يف عقابكم حجة بسبب مواالتكم للمنافقني مث قال تعاىل

   سْفَلِ ِمَن النَّارِ َولَن َتجَِد لَُهْم َنصِرياًإِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفى الدَّْرِك االٌّ
  وفيه مسائل

املسألة األوىل قال الليث الدرك أقصى قعر الشيء كالبحر وحنوه فعلى هذا املراد بالدرك األسفل أقصى قعر جهنم 
طبقة وظاهره أن وأصل هذا من اإلدراك مبعىن اللحوق ومنه إدراك الطعام وإدراك الغالم فالدرك ما يلحق به من ال

جهنم طبقات والظاهر أن أشدها أسفلها قال الضحاك الدرج إذا كان بعضها فوق بعض والدرك إذا كان بعضها 
  أسفل من بضع

املسألة الثانية قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم ِفى الدَّْرِك بسكون الراء والباقون بفتحها قال الزجاج مها 
االختيار فتح الراء ألنه أكثر استعماالً قال أبو حامت مجع الدرك أدراك كقوهلم مجل لغتان مثل الشمع والشمع إال أن 

  وأمجل وفرس وأفرس ومجع الدرك أدرك مثل فلس وأفلس وكلب وأكلب
املسألة الثاالثة قال ابن األنباري إنه تعاىل قال يف صفة املنافقني إهنم يف الدرك األسفل وقال يف آل فرعون النَّارُ 

فأيهما أشد عذاباً املنافقون أم آل فرعون وأجاب بأنه حيتمل أن أشد )  ٤٦غافر ( ونَ َعلَْيَها غُُدّواً َوَعِشّياً ُيعَْرُض
  العذاب إمنا يكون يف الدرك األسفل وقد اجتمع فيه الفريقان

  مناملسألة الرابعة ملا كان املنافق أشد عذاباً من الكافر ألنه مثله يف الكفر وضم إليه نوع آخر 



الكفر وهو االستهزاء باإلسالم وبأهله وبسبب أهنم ملا كانوا يظهرون اإلسالم ميكنهم االطالع على أسرار املسلمني 
مث خيربون الكفار بذلك فكانت تتضاعف احملنة من هؤالء املنافقني فلهذه األسباب جعل اهللا عذاهبم أزيد من عذاب 

  الكفار
رياً وهذا هتديد هلم واحتج أصحابنا هبذا على إثبات الشفاعة يف حق الفساق من أهل مث قال تعاىل َولَن َتجَِد لَُهْم َنِص

الصالة قالوا إنه تعاىل خّص املنافقني هبذا التهديد ولو كان ذلك حاصالً يف حق غري املنافقني مل يكن ذلك زجراً عن 
ل فيه أنه تعاىل ذكره يف معرض النفاق من حيث أنه نفاق وليس هذا استدالالً بدليل اخلطاب بل وجه االستدال

  الزجر عن النفاق فلو حصل ذلك مع عدمه مل يبق زجراً عنه من حيث إنه نفاق مث قال تعاىل
اللَُّه الُْمْؤِمنَِني أَْجراً  َني َوَسْوَف يُْؤِتإِالَّ الَِّذيَن َتابُواْ وَأَْصلَحُواْ َواعَْتَصُمواْ بِاللَِّه َوأَخْلَُصواْ دِيَنُهمْ للَِّه فَأُْولَاِئَك َمَع الُْمْؤِمنِ

  َعِظيماً
وأعلم أن هذه اآلية فيها تغليظات عظيمة على املنافقني وذلك ألنه تعاىل شرط يف إزالة العقاب عنهم أموراً أربعة 

أوهلا التوبة وثانيها إصالح العمل فالتوبة عن القبيح وإصالح العمل عبارة عن اإلقدام على احلسن وثالثها االعتصام 
باهللا وهو أن يكون غرضه من التوبة وإصالح العمل طلب مرضاة اهللا تعاىل ال طلب مصلحة الوقت ألنه لو كان 

مطلوبه جلب املنافع ودفع املضار لتغري عن التوبة وإصالح العمل سريعاً أما إذا كان مطلوبه مرضاة اهللا تعاىل 
مل يتغري عنها ورابعها اإلخالص والسبب فيه أنه تعاىل وسعادة اآلخرة واالعتصام بدين اهللا بقي على هذه الطريقة و

أمرهم أوالً بترك القبيح وثانياً بفعل احلسن وثالثاً أن يكون غرضهم يف ذلك الترك والفعل طلب مرضاة اهللا تعاىل 
ورابعاً أن يكون ذلك الغرض وهو طلب مرضاة اهللا تعاىل خالصاً وأن ال ميتزج به غرض آخر فإذا حصلت هذه 

رائط األربعة فعند ذلك قال فَأُْولَِئَك َمَع الُْمْؤِمنَِني ومل يقل فأولئك مؤمنون مث أوقع أجر املؤمنني يف التشريف الش
د إلنضمام املنافقني إليهم فقال َوَسْوَف يُْؤِت اللَُّه الُْمْؤِمنَِني أَْجراً َعِظيماً وهذه القرائن دالة على أن حال املنافق شدي

  عند اهللا تعاىل
  ا َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُْم إِن َشكَْرُتْم َوَءاَمْنُتْم َوكَانَ اللَُّه َشاكِراً َعِليماًمَّ

  فيه مسائل
املسألة األوىل أيعذبكم ألجل التشفي أم لطلب النفع أم لدفع الضرر كل ذلك حمال يف حقه ألنه تعاىل غىن لذاته عن 

  إمنا املقصود منه محلاحلاجات منّزه عن جلب املنافع ودفع املضار و

  مفاتيح الغيب ـ شركة التراث

  املكلفني على فعل االحسن واالحتراز عن القبيح فإذا أتيتم باحلسن وتركتم القبيح فكيف يليق بكرمه أن يعذبكم
عذيب املسألة الثانية قالت املعتزلة دلت هذه اآلية على قولنا وذلك ألهنا دالة على أنه سبحانه ما خلق خلقاً ألجل الت

 والعقاب فإن قوله مَّا َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُْم إِن َشكَْرُتْم َوءاَمْنُتمْ صريح يف أنه مل خيلق أحداف لغرض التعذيب وأيضاً
اآلية تدل على أن فاعل الشكر واإلميان هو العبد وليس ذلك فعالً هللا تعاىل وإال لصار التقدير ما يفعل اهللا بعذابكم 

  واإلميان فيكم ومعلوم أن هذا غري منتظم وقد سبق اجلواب عن هذه الكلماتإذا خلق الشكر 
املسألة الثالثة قال أصحابنا دلت هذه اآلية على أنه ال يعذب صاحب الكبرية ألنا نفرض الكالم فيمن شكر ورمن 

بَِعذَابِكُْم إِن َشكَْرُتْم َوءاَمْنُتمْ  مث أقدم على الشرب أو الزنا فهذا وجب أن ال يعاقب بدليل قوله تعاىل مَّا َيفَْعلُ اللَُّه
  فإن قالوا ال نسلم أن صاحب الكبرية نؤمن قلنا ذكرنا الوجوه الكثرية يف هذا الكتاب على أنه مؤمن



املسألة الرابعة يف تقدم الشكر على اإلميان وجهان األول أنه على التقدمي والتأخري أي إن آمنتم وشكرمت ألن اإلميان 
ئر الطاعات الثاين إذا قلنا الواو ال توجب الترتيب فالسؤال زائل الثالث أن اإلنسان إذا نظر يف نفسه مقدم على سا

رأى النعمة العظيمة حاصلة يف ختليقها وترتيبها فيشكر شكراً جممالً مث إذا متم النظر يف معرفة املنعم آمن به مث شكر 
  ميان فلهذا قدمه عليه يف الذكرشكراً مفصالً فكان ذلك الشكر اجململ مقدماً على اإل

مث قال َوكَانَ اللَُّه َشاكِراً َعِليماً ألنه تعاىل ملا أمرهم بالشكر مسى جزاء الشكر شكراً على سبيل االستعارة فاملراد من 
ألبتة الشاكر يف حقه تعاىل كونه مثيباً على الشكر واملراد من كونه عليماً أنه عامل جبميع اجلزئيات فال يقع الغلط له 

  فال جرم يوصل الثواب إىل الشاكر والعقاب إىل املعرض
  الَّ ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر بِالسُّو ِء ِمَن الْقَْولِ إِالَّ َمن ظُِلَم َوكَانَ اللَُّه َسِميعاً َعِليماً

  يف اآلية مسائل
فضحهم وكان هتك التسر غري الئق املسألة األوىل يف كيفية النظم وجهان األول أنه تعاىل ملا هتك ستر املنافقني و

ِلَم بالرحيم الكرمي ذكر تعاىل ما جيري جمرى العذر يف ذلك فقال الَّ ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر بِالسُّوء ِمَن الْقَْولِ إِالَّ َمن ظُ
إظهار  يعين أنه تعاىل ال حيب إظهار الفضائح والقبائح إال يف حق من عظم ضرره وكثر مكره وكيده فعند ذلك جيوز

وهؤالء املنافقون قد كان كثر ) أذكروا الفاسق مبا فيه كي حتذره الناس ( فضائحه وهلذا قال عليه الصالة والسالم 
مكرهم وكيدهم وظلمهم يف حق املسلمني وعظم ضررهم فلهذا املعىن ذكر اهللا فضائحهم وكشف أسرارهم الثاين 

نافقني إذا تابوا أخلصوا صاروا من املؤمنني فيحتمل أنه كان يثوب أنه تعاىل ذكر يف هذه اآلية املتقدمة أن هؤالء امل
  بعضهم وخيلص يف توبته

مث ال يسلم بعد ذلك من التعيري والذم من بعض املسلمني بسبب ما صدر عنه يف املاضي من النفاق فبني تعاىل يف 
إال من ظلم نفسه وأقام على نفاقه فإنه  هذه اآلية أنه تعاىل ال حيب هذه الطريقة وال يرضى باجلهر بالسوء من القول

  ال يكره ذلك
املسألة الثانية قالت املعتزلة دلت اآلية على أنه تعاىل ال يريد من عباده فعل القبائح وال خيلقها وذلك ألن حمبة اهللا 

أنه ال يريد ذلك وأيضاً لو كان خالقاً تعاىل عبارة عن إرادته فلما قال الَّ ُيِحبُّ اللَُّه الْجَْهَر بِالسُّوء ِمَن الْقَْولِ علمنا 
  ألفعال العباد لكان مريداً هلا ولو كان مريداً هلا لكان قد أحب إجياد اجلهر بالسوء من القول وإنه خالف اآلية

واجلواب احملبة عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل وعلى هذا الوجه يصح أن يقال إنه تعاىل أراده ولكنه ما 
   أعلمأحبه واهللا

املسألة الثالثة قال أهل العلم إنه تعاىل ال حيب اجلهر بالسوء من القول وال غري اجلهر أيضاً ولكنه تعاىل إمنا ذكر هذا 
والتبني واجب يف )  ٩٤النساء ( الوصف ألن كيفيته الواقعة أوجبت ذلك كقوله إِذَا َضَربُْتْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه فََتَبيَُّنواْ 

  مة فكذا ههناالطعن واإلقا
  املسألة الرابعة يف قوله إَالَّ َمن ظَلََم قوالن وذلك ألنه إما ى ن يكون استثناًء منقطعاً أو متصالً

القول األول أنه استثناء متصل وعلى هذا التقدير ففيه وجهان األول قال أبو عبيدة هذا من باب حذف املضاف 
ملضاف إليه مقامه الثاين قال الزجاج املصدر ههنا أقيم مقام على تقدير إال جهر من ظلم مث حذف املضاف وأقيم ا
  الفاعل والتقدير ال حيب اهللا اجملاهر بالسوء إال من ظلم

  القول الثاين إن هذا االستثناء منقطع واملعىن ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول لكن املظلوم له أن جيهر بظالمته
ه وجوه األول قال قتادة وابن عباس ال حيب اهللا رفع الصوت مبا يسوء غريه إال املسألة اخلامسة املظلوم ماذا يفعل في



املظلوم فإن له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه الثاين قال جماهد إال أن خيرب بظلم ظامله له الثالث ال جيوز إظهار 
ع ذلك اإلنسان يف الريبة لكن من ظلم األحوال املتسورة املكتومة ألن ذلك يصري سبباً لوقوع الناس يف الغيبة ووقو

فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب وهذا قول األصم الرابع قال احلسن إال أن ينتصر من ظامله قيل 
) صلى اهللا عليه وسلم ( نزلت اآلية يف أيب بكر رضي اهللا عنه فإن رجالً شتمه فسكت مراراً مث رد عليه فقام النيب 

مين وأنت جالس فلما رددت عليه قمت قال إن ملكاً كان جييب عنك فلما رددت عليه ذهب فقال أبو بكر شت
  ذلك امللك وجاء الشيطان فلم أجلس عند جميء الشيطان فنزلت هذه اآلية

املسألة السادسة قرأ مجاعة من الكبار الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبري إَالَّ َمن ظَلََم بفتح الظاء وفيه وجهان 
دير ول أن قوله الَّ ُيِحبُّ اللَُّه الْجَْهَر بِالسُّوء ِمَن الْقَْولِ كالم تام وقوله إَالَّ َمن ظَلََم كالم منقطع عما قبله والتقاأل

لكن من ظلم فدعوه وخلوه وقال الفّراء والزجاج يعين لكن من ظلم نفسه فإنه جيهر بالسوء من القول ظلماً 
  اء متصالً والتقدير إَالَّ مَنواعتداء الثاين أن يكون االستثن

  ظَلََم فإنه جيوز اجلهر بالسوء من القول معه
مث قال َوكَانَ اللَُّه َسِميعاً َعِليماً وهو حتذير من التعدي يف اجلهر املأذون فيه ويعين فليتق اهللا وال يقل إال احلق وال 

  يقوله عليم مبا يضمرهيقذف مستوراً بسوء فإنه يصري عاصياً هللا بذلك وهو تعاىل مسيع ملا 
  إِن ُتْبدُواْ خَْيراً أَوْ ُتْخفُوْه أَْو َتْعفُواْ َعن ُسو ٍء فَإِنَّ اللََّه كَانَ َعفُّواً قَِديراً

أعلم أن معاقد اخلريات على كثرهتا حمصورة يف أمرين صدق مع احلق وخلق مع اخللق والذي يتعلق باخللق حمصور 
  ر عنهم فدخل يف هاتني الكلمتني مجيع أنواع اخلري وأعمال الربيف قسمني إيصال نفع إليهم ودفع ضر

مث قال تعاىل فَإِنَّ اللََّه كَانَ َعفُّواً قَِديراً وفيه وجوه األول أنه تعاىل يعفو عن اجلانبني مع قدرته على االنتقام فعليكم 
قديراً على إيصال الثواب إليه الثالث قال  أن تقتدوا بسنة اهللا تعاىل وهو قول احلسن الثاين أن اهللا كان عفواً ملن عفا

  الكليب إن اهللا تعاىل أقدر على عفو ذنوبك منك على عفو صاحبك
ُيرِيُدونَ أَن بَِبْعضٍ َوَنكْفُُر بَِبْعضٍ َو إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِاللَِّه َوُرُسِلِه وَُيرِيُدونَ أَن ُيفَرِّقُواْ َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َويقُولُونَ ُنْؤِمُن
  َيتَِّخذُواْ َبْيَن ذاِلَك َسبِيالً أُوْلَاِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ حَقّاً َوأَْعَتْدَنا لِلْكَاِفرِيَن َعذَاباً مُّهِيناً

أعلم أنه تعاىل ملا تكلم على طريقة املنافقني عاد يتكلم على مذاهب اليهود والنصارى ومناقضاهتم وذكر يف آخر 
  ا اجلنس أنواعاًهذه السورة من هذ

ا النوع األول من أباطيلهم إمياهنم ببعض األنبياء دون البعض فقال إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِاللَِّه َوُرُسِلِه فإن اليهود آمنو
مبوسى والتوراة وكفروا بعيسى واإلجنيل والنصارى آمنوا بعيسى واإلجنيل وكفروا مبحمد والقرآن َويُرِيُدونَ أَن 

 أي بني واْ َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه أي يريدون أن يفرقوا بني اإلميان باهللا ورسله َوُيرِيُدونَ أَن يَتَِّخذُواْ َبْيَن ذاِلَك سَبِيالًُيفَّرقُ
  اإلميان بالكل وبني الكفر بالكل سبيالً أي واسطة وهي اإلميان بالبعض دون البعض

  اً وفيه مسائلمث قال تعاىل أُوْلَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ َحقّ

املسألة األوىل يف خرب ءاٍن قوالن أحدمها أنه حمذوف كأنه قيل مجعوا املخازي والثاين هو قوله أُوْلَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ 
واألول أحسن لوجهني أحدمها أنه أبلغ ألنه إذا حذف اجلواب ذهب الوهم كل مذهب من العيب وإذا ذكر بقي 

  أنه رأس اآلية واألحسن أن ال يكون اخلرب منفصالً عن املبتدأ مقتصراً على املذكور والثاين
املسألة الثانية أهنم إمنا كانوا كافرين حقاً لوجهني األول أن الدليل الذي يدل على نبّوة البعض ليس إالّ املعجز وإذا 



حصول املعجز بدون كان دليالً على النبّوة لزم القطع بأنه حيث حصل حصلت النبّوة فإن جوزنا يف بعض املواضع 
الصدق تعذر االستدالل به على الصدق وحينئذ يلزم الكفر جبميع األنبياء فثبت أن من مل يقبل نبّوة أحد منهم لزمه 

  الكفر جبميعهم
فإن قيل هب أنه يلزمهم الكفر بكل األنبياء ولكن ليس إذا توجه بعض االلزامات على اإلنسان لزم أن يكون ذلك 

  فإلزام الكفر غري والتزام الكفر غري والقوم ملا مل يلتزموا ذلك فيكف يقضى عليهم بالكفراإلنسان قائالً به 
قلنا اإللزام إذا كان خفياً حبيث حيتاج فيه إىل فكر وتأمل كان األمر فيه كما ذكرمت أما إذا كان جلياً واضحاً مل يبقَ 

أن كان ألجل االنقياد لطاعة اهللا تعاىل وحكمه وجب بني االلزام وااللتزام فرق والثاين وهو أن قبول بعض األنبياء 
  قبول الكل وإن كان لطلب الرياسة كان ذلك يف احلقيقة كفراً بكل األنبياء

املسألة الثالثة يف قوله َحقّاً وجهان األول أنه انتصب على مثل قولك زيد أخوك حقاً والتقدير أخربتك هبذا املعىن 
تقدير أولئك هم الكافرون كفراً حقاً طعن الواحدي فيه وقال الكفر ال يكون حقاً إخباراً حقاً والثاين أن يكون ال

  بوجه من الوجوه
  واجلواب أن املراد هبذا احلق الكامل املعىن أولئك هم الكافرون كفراً كامالً ثابتاً حقاً يقيناً

  ٍد مِّْنُهْم أُْولَاِئَك سَْوَف ُيؤِْتيهِْم أُجُوَرُهْم َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماًَوالَِّذيَن َءاَمُنواْ بِاللَِّه َوُرُسِلِه َولَْم يُفَرِّقُواْ َبْيَن أََح
ّمنُْهْم أُوْلَِئكَ واعلم أنه تعاىل ملا ذكر الوعيد أردفه بالوعد فقال وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ بِاللَِّه َوُرُسِلِه وَلَْم ُيفَّرقُواْ َبْيَن أََحٍد 

  أُجُوَرُهْم َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً ويف اآلية مسائلَسْوَف يُْؤِتيهِْم 
يه املسألة األوىل إمنا قال وَلَْم ُيفَّرقُواْ َبْيَن أََحٍد ّمنُْهْم مع أن التفريق يقتضي شيئني فصاعداً إالّ أن أحداً لفظ يستوي ف

والثاين قوله تعاىل لَْسُتنَّ كَأََحٍد ّمَن الّنَساء  الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث ويدل عليه وجهان األول صحة االستثناء
  ) ٣٢األحزاب ( 

  إذا عرفت هذا فتقدير اآلية ومل يفرقوا بني أثنني منهم أو بني مجاعة
املسألة الثانية متسك أصحابنا هبذه اآلية يف إثبات العفو وعدم االحباط فقالوا إنه تعاىل وعد من آمن باهللا ورسله بأن 

  هم واملفهوم منه يؤتيهم أجورهم على ذلك اإلميان وإالّ مل تصلح هذهيؤتيهم أجور

اآلية ألن تكون ترغيباً يف اإلميان وذلك يوجب القطع بعدم اإلحباط والقطع بالعفو وباإلخراج من النار بعد 
  اإلدخال فيها

هللا والباقون بالنون وذلك أوىل املسألة الثالثة قرأ عاصم يف رواية حفص يُْؤِتيهِْم بالياء والضمري راجع إىل اسم ا
  ) ٣١األحزاب ( لوجهني أحدمها أنه أفخم والثاين أنه مشاكل لقوله َوأَعَْتْدَنا 

املسألة الرابعة قوله تعاىل َسْوَف ُيْؤتِيهِْم أُُجورَُهْم معناه أن إيتاءها كائن ال حمالة وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد 
  وحتقيقه ال كونه متأخراً

َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً واملراد أنه وعدهم بالثواب مث أخربهم بعد ذلك بأنه يتجاوز عن سيئاهتم ويعفو عنها  مث قال
  ويغفرها

أَرَِنا اللَِّه َجهَْرةً  قَالُوا َيسْأَلَُك أَْهلُ الْكَِتابِ أَن ُتنَزِّلَ َعلَْيهِْم ِكَتاباً مَِّن السََّمآِء فَقَْد َسأَلُواْ ُموَسى أَكَْبَر ِمن ذاِلَك فَ
ن ذاِلَك َوَءاتَْيَنا ُموَسى ُسلْطَاناً فَأََخذَْتُهُم الصَّاِعقَةُ  بِظُلِْمهِْم ثُمَّ اتََّخذُواْ الِْعْجلَ ِمن َبْعِد َما َجآَءتُْهُم الَْبيِّنَاُت فََعفَْوَنا َع

ا لَُهُم اْدُخلُواْ الَْباَب ُسجَّداً َوقُلَْنا لَُهْم الَ تَْعُدواْ ِفى السَّْبِت وَأََخذَْنا ِمْنُهْم مِّيثَاقاً مُّبِيناً َوَرفَْعَنا فَْوقَُهمُ الطُّوَر بِِميثَاقِهِْم َوقُلَْن
  غَِليظاً



اعلم أن هذا هو النوع الثاين من جهاالت اليهود فإهنم قالوا إن كنت رسوالً من عند اهللا فائتنا بكتاب من السماء 
وقيل طلبوا أن ينزل عليهم كتاباً من السماء إىل فالن وكتاباً إىل فالن بأنك رسول  مجلة كما جاء موسى باأللواح

اهللا وقيل كتاباً نعاينه حني ينزل وإمنا اقترحوا ذلك على سبيل التعنت ألن معجزات الرسول كانت قد تقدمت 
  وحصلت فكان طلب الزيادة من باب التعنت

َبَر ِمن ذاِلَك وإمنا أسند السؤال إليهم وإن وجد من آبائهم يف أيام موسى عليه مث قال تعاىل فَقَْد َسأَلُواْ ُموَسى أَكْ
  السالم وهم النقباء السبعون ألهنم كانوا على مذهبهم وراضني بسؤاهلم ومشاكلني هلم يف التعنت

السماء مل  واعلم أن املقصود من اآلية بيان ما جبلوا عليه من التعنت كأنه قيل إن موسى ملا نزل عليه كتاب من
يكتفوا بذلك القدر بل طلبوا منه الرؤية على سبيل املعاينة وهذا يدل على أن طلب هؤالء لنزول الكتاب عليهم 

  من السماء ليس ألجل االسترشاد بل حملض العناد
  ذَْتُهمُ الصَّاِعقَةُ  بِظُلِْمهِْم وهذهمث قال تعاىل فَقَْد َسأَلُواْ ُموَسى أَكَْبَر ِمن ذاِلَك فَقَالُواْ أَرَِنا اللَِّه جَْهَرةً  فَأََخ

  القصة قد فسرناها يف سورة البقرة واستدالل املعتزلة هبذه اآلية على نفي الرؤية قد أجبنا عنه هناك
كفرهم فإهنم مث قال تعاىل ثُمَّ اتََّخذُواْ الِْعْجلَ ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهمُ الَْبيَِّناُت واملعىن بيان كمال جهاالهتم وإصرارهم على 

ما اكتفوا بعد نزول التوراة عليهم بطلب الرؤية جهرة بل ضموا إليه عبادة العجل وذلك يدل على غاية بعدهم عن 
طلب احلق والدين واملراد بالبينات من قوله ِمن َبْعِد َما َجاءتُْهُم الَْبيَِّناُت أمور أحدها أنه تعاىل جعل ما أراهم من 

ة وإن كانت شيئاً واحداً إالّ أهنا كانت دالة على قدرة اهللا تعاىل وعلى علمه وعلى قدمه الصاعقة بينات فإن الصاعق
وعلى كونه خمالفاً لألجسام واألعراض وعلى صدق موسى عليه السالم يف دعوى النبّوة وثانيها أن املراد بالبينات 

ن بعد أن شاهدوا معجزات موسى عليه إنزال الصاعقة وإحياؤهم بعد ما أماهتم وثالثها أهنم إمنا عبدوا العجل م
السالم اليت كان يظهرها يف زمان فرعون وهي العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغريها من املعجزات القاهرة 

واملقصود من ذلك الكالم أن هؤالء يطلبون منك يا حممد أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فاعلم يا حممد أهنم ال 
داً وجلاجاً فإن موسى قد أنزل اهللا عليه هذا الكتاب وأنزل عليه سائر املعجزات القاهرة مث أهنم يطلبونه منك إالّ عنا

طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل وكل لذلك يدل على أهنم جمبولون على اللجاج والعناد 
  والبعد عن طريق احلق

ل عبدة العجل َيْسأَلَُك أَْهلُ الِْكتَابِ أَن يعين أن قوم موسى وإن كانوا قد مث قال فََعفَْوَنا َعن ذاِلَك يعين مل نستأص
صلى اهللا ( بالغوا يف إظهار اللجاج والعناد معه لكنا نصرناه وقويناه فعظم أمره وضعف خصمه وفيه بشارة للرسول 

باآلخرة يستويل عليهم ويقهرهم مث  على سبيل التنبيه والرمز بأن هؤالء الكفار وإن كانوا يعاندونه فإنه) عليه وسلم 
حكى تعاىل عنهم سائر جهاالهتم وإصرارهم على أباطيلهم فأحدها أنه تعاىل رفع فوقهم الطور مبيثاقهم وفيه وجوه 
األول أهنم أعطوا امليثاق على أن ال يرجعوا عن الدين مث رجعوا عنه ومهوا بالرجوع فرفع اهللا فوقهم الطور حىت 

ا امليثاق الثاين أهنم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة فرفع اهللا اجلبل فوقهم حىت قبلوا وصار املعىن خيافوا فال ينقضو
ورفعنا فوقهم الطور ألجل أن يعطوا امليثاق بقبول الدين الثالث أهنم أعطوا امليثاق على أهنم إن مهوا بالرجوع عن 

مهوا بترك الدين أظل اهللا الطور عليهم وهو املراد من قوله الدين فاهللا يعذهبم بأي نوع من أنواع العذاب أراد فلما 
البقرة وثالثها قوله َوَرفَْعَنا فَْوقَُهُم الطُّوَر بِِميثَاِقهِْم وثانيها قوله َوقُلَْنا لَُهُم اْدُخلُواْ الَْباَب ُسجَّداً ومضى بيانه يف سورة 

  ا ِمنُْهْم ّميثَاقاً غَِليظاً وفيه مسائلَوقُلَْنا لَُهْم الَ تَْعُدواْ ِفى السَّْبِت وَأََخذَْن
املسألة األوىل الَ َتْعدُواْ ِفى السَّْبِت فيه وجهان األول ال تعدوا باقتناص السمك فيه قال الواحدي يقال عدا عليه 



ثاين ال تعدوا ال)  ١٠٨األنعام ( أشد العداء والعدو والعدوان أي ظلمه وجاوز احلد ومنه قوله فََيُسبُّواْ اللََّه َعْدواً 
يف السبت من العدو مبعىن احلضر واملراد النهي عن العمل والكسب يوم السبت كأنه قال هلم اسكنوا عن العمل يف 

  هذا اليوم واقعدوا يف منازلكم فأنا الرزاق
َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتدَواْ املسألة الثانية قرأ نافع الَ تَْعُدواْ ساكنة العني مشددة الدال وأراد ال تعتدوا وحجته قوله َولَقَْد 

فجاء يف هذه القصة بعينها افتعلوا مث أدغم التاء يف الدال لتقارهبما وألن الدال تزيد )  ٦٥البقرة ( ِمنكُْم ِفى السَّْبِت 
  على التاء يف اجلهر وكثري من النحويني ينكرون اجلمع بني الساكنني إذا

رف لني حنو دابة وشابة وقيل هلم ويقولون إن املد يصري عوضاً عن احلركة كان الثاين منهما مدغماً ومل يكن األول ح
وروى ورش عن نافع الَ َتْعدُواْ بفتح العني وتشديد الدال وذلك ألنه ملا أدغم التاء يف الدال نقل حركتها إىل العني 

  والباقون تَْعُدواْ بضم الدال وسكون العني حقيقة
ثاق الغليط هو العهد املؤكد غاية التوكيد وذلك بني فيما يدعونه من التوراة مث قال املسألة الثالثة قال القفال املي

  تعاىل
فْرِِهمْ ُبَنا غُلٌْف َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَها بِكُفَبَِما َنقِْضهِْم مَّيثَاقَُهْم َوكُفْرِِهم بَأايَاِت اللَِّه َوقَْتِلهُِم االٌّ ْنبَِيآَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوقَْولِهِْم قُلُو

  فَالَ ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَِليالً
  وفيه مسائل

املسألة األوىل يف متعلق الباء يف قوله فَبَِما نَقْضِهِم قوالن األول أنه حمذوف تقديره فيما نقضهم ميثاقهم وكذا 
اء لعنادهم وسخطنا عليهم واحلذف أفخم ألن عند احلذف يذهب الوهم كل مذهب ودليل احملذوف أن هذه األشي

املذكورة من صفات الذم فيدل على اللعن الثاين أن متعلق الباء هو قوله فَبِظُلْمٍ ّمَن الَِّذيَن َهادُواْ َحرَّمَْنا َعلَْيهِْم 
وهذا قول الزجاج ورغم أن قوله فَبِظُلْمٍ ّمَن الَِّذيَن َهاُدواْ بدل من قوله ِفيَما )  ١٦٠النساء ( طَّيَباتٍ أُِحلَّْت لَُهْم 

  ضِهِمَنقْ
واعلم أن القول األول أوىل ويدل عليه وجهان أحدمها أن من قوله فَبَِما َنقْضِهِم ّميثَاقَُهْم إىل قوله فَبِظُلْمٍ اآليتني بعيد 

جداً فجعل أحدمها بدالً عن اآلخر بعيد الثاين أن تلك اجلنايات املذكورة عظيمة جداً ألن كفرهم باهللا وقتلهم 
يف بقوهلم قلوبنا غلف أعظم الذنوب وذكر الذنوب العظيمة إمنا يليق أن يفرع عليه العقوبة األنبياء وإنكارهم للتكل

  العظيمة وحترمي بعض املأكوالت عقوبة خفيفة فال حيسن تعليقه بتلك اجلنايات العظيمة
فبنقضهم ميثاقهم وقد استقصينا ما يف قوله فَبَِما َنقْضِهِم ّميثَاقَُهْم صلة زائدة والتقدير ( املسألة الثانية اتفقوا على أن 

  ) ١٥٩آل عمران ( هذه املسألة يف تفسري قوله فَبَِما َرْحَمةٍ  ّمَن اللَِّه ِلنَت لَُهْم 
املسألة الثالثة أنه تعاىل أدخل حرف الباء على أمور أوهلا نقض امليثاق وثانيها كفرهم بآيات اهللا واملراد منه كفرهم 

أن من أنكر معجزة رسول واحد فقد أنكر مجيع معجزات الرسل فلهذا السبب حكم باملعجزات وقد بينا فيما تقدم 
اهللا عليهم بالكفر بآيات اهللا وثالثها قتلهم األنبياء بغري حق وذكرنا تفسريه يف سورة البقرة ورابعها قوهلم قُلُوبَُنا 

لالم فخفف بالتسكني كما قيل غُلٌْف وذكر القفال فيه وجهني أحدمها أن غلفا مجع غالف واألصل غلف بتحريك ا
كتب ورسل بتسكني التاء والسني واملعىن على هذا أهنم قالوا قلوبنا غلف أي أوعية للعلم فال حاجة بنا إىل علم 

سوى ما عندنا فكذبوا األنبياء هبذا القول والثاين أن غلفا مجع أغلف وهو املتغطى بالغالف أي بالغطاء واملعىن على 
بنا يف أغطية فهي ال تفقه ما تقولون نظريه ما حكى اهللا يف قوله َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا هذا أهنم قالوا قلو

  ) ٥فصلت ( إِلَْيِه َوِفى ءاذانَِنا َوقٌْر َوِمن َبْينَِنا وََبْينِكَ ِحَجاٌب 



  مث قال تعاىل َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم
لنا اآلية املتقدمة على التأويل األول كان املراد من هذه اآلية أنه تعاىل كذهبم يف ادعائهم أن قلوهبم أوعية فإن مح

للعلم وبّين أنه تعاىل طبع عليها وختم عليها فال يصل أثر الدعوة والبيان إليها وهذا يليق مبذهبنا وإن محلنا اآلية 
هذه اآلية أنه تعاىل كذهبم يف ادعائهم أن قلوهبم يف األكنة واألغطية وهذا املتقدمة على التأويل الثاين كان املراد من 

  يليق مبذهب املعتزلة إالّ أن الوجه األول أوىل وهو املطابق لقوله َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم
إخبار منهم على حسب دعواهم وزعمهم وإالّ مث قال فَالَ ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَِليالً أي ال يؤمنون إالّ مبوسى والتوراة وهذا 

  فقد بّينا أن من يكفر برسول واحد ومبعجزة واحدة فإنه ال ميكنه اإلميان بأحد من الرسل البتة
  َوبِكُفْرِِهْم َوقَْولِهِْم َعلَى َمْرَيَم ُبْهتَاناً َعِظيماً

  َعِظيماً وخامسها قوله َوبِكُفْرِِهْم َوقَْولِهِْم َعلَى َمرَْيَم ُبْهتَاناً
اعلم أهنم ملا نسبوا مرمي إىل الزنا إلنكارهم قدرة اهللا تعاىل على خلق الولد من دون األب ومنكر قدرة اهللا على 

ذلك كافر ألنه يلزمه أن يقول كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد ال إىل أول وذلك يوجب القول بقدم العامل والدهر 
شك أهنم أوالً أنكروا قدرة اهللا تعاىل على خلق الولد من دون األب  والقدح يف وجود الصانع املختار فالقوم ال

اناً َعِظيماً وثانياً نسبوا مرمي إىل الزنا فاملراد بقوله وَبِكُفْرِِهْم هو إنكارهم قدرة اهللا تعاىل وبقوله َوقَْوِلهِْم َعلَى َمرَْيَم بُْهَت
عطف وإمنا صار هذا الطعن هبتاناً عظيماً ألنه ظهر عند والدة نسبتهم إياها إىل الزنا وملا حصل التغري ال جرم حسن ال

عيسى عليه السالم من الكرامات واملعجزات ما دلّ على براءهتا من كل عيب حنو قوله َوُهّزى إِلَْيكِ بِجِذْعِ النَّْخلَةِ  
ه طفالً منفصالً عن أمه فإن كل وحنو كالم عيسى عليه السالم حال كون)  ٢٥مرمي ( ُتَساِقطْ َعلَْيِك رُطَباً َجنِّياً 

ذلك دالئل قاطعة على براءة مرمي عليها السالم من كل ريبة فال جرم وصف اهللا تعاىل طعن اليهود فيها بأنه هبتان 
)  ١٦النور ( عظيم وكذلك وصف طعن املنافقني يف عائشة بأنه هبتان عظيم حيث قال سُْبَحاَنَك َهاذَا ُبْهَتانٌ َعظِيٌم 

  على أن الروافض الذين يطعنون يف عائشة مبنزلة اليهود الذين يطعنون يف مرمي عليها السالموذلك يدل 
 هَ لَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُواْ ِفيِهَوقَْوِلهِْم إِنَّا قََتلَْنا الَْمسِيَح ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم َرُسولَ اللَِّه َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَُبوُه َولَاِكن ُشبِّ

  ْيِه َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماًلَِفى َشكٍّ مِّْنُه َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِالَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قََتلُوُه َيِقيناً َبل رَّفََعُه اللَُّه إِلَ
  للَِّهوسادسها قوله تعاىل َوقَوِْلهِْم إِنَّا قََتلَْنا الَْمسِيَح ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم َرُسولَ ا

وهذا يدل على كفر عظيم منهم ألهنم قالوا فعلنا ذلك وهذا يدل على أهنك كانوا راغبني يف قتله جمتهدين يف ذلك 
  فال شك أن هذا القدر كفر عظيم

  فإن قيل اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن

  قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللالفاعلة فكيف قالوا إنا 
واجلواب عنه من وجهني األول أهنم قالوه على وجه االستهزاء كقول فرعون إِنَّ َرُسولَكُُم الَِّذى أُْرِسلَ إِلَْيكُمْ 

َعلَْيِه الذّكْرُ  َوقَالُواْ يأَيَُّها الَِّذى ُنّزلَ) صلى اهللا عليه وسلم ( وكقول كفار قريش حملمد )  ٢٧الشعراء ( لََمْجُنونٌ 
والثاين أنه جيوز أن يضع اهللا الذكر احلسن مكان ذكرهم القبيح يف احلكاية عنهم رفعاً )  ٦احلجز ( إِنََّك لََمْجنُونٌ 

  لعيسى عليه السالم عما كانوا يذكرونه به
  مث قال تعاىل َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَُبوُه َولَاِكن ُشّبهَ لَُهْم

ملا حكى عن اليهود أهنم زعموا أهنم قتلوا عيسى عليه السالم فاهللا تعاىل كذهبم يف هذه الدعوى واعلم أنه تعاىل 
  وقال َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَُبوُه َولَاِكن ُشّبَه لَُهْم ويف اآلية سؤاالن



وإن أسندته إىل السؤال األول قوله ُشّبَه مسند إىل ماذا إن جعلته مسنداً إىل املسيح فهو مشّبه به وليس مبشبه 
  املقتول فاملقتول مل جير له ذكر

واجلواب من وجهني األول أنه مسند إىل اجلار واجملرور وهو كقولك خيل إليه كأنه قيل ولكن وقع هلم الشبه الثاين 
ذا أن يسند إىل ضمري املقتول ألن قوله َوَما قََتلُوُه يدل على أنه وقع القتل على غريه فصار ذلك الغري مذكوراً هب

  الطريق فحسن إسناد ُشّبَه إليه
السؤال الثاين أنه إن جاز أن يقال أن اهللا تعاىل يلقي شبه إنسان على إنسان آخر فهذا يفتح باب السفسطة فإنا إذا 

رأينا زيداً فلعله ليس بزيد ولكنه ألقى شبه زيد عليه وعند ذلك ال يبقى النكاح والطالق وامللك وثوقاً به وأيضاً 
القدح يف التواتر ألن خرب التواتر إمنا يفيد العلم بشرط انتهائه يف اآلخرة إىل احملسوس فإذا جوزنا حصول  يفضي إىل

مثل هذه الشبهة يف احملسوسات توجه الطعن يف التواتر وذلك يوجب القدح يف مجيع الشرائع وليس جمليب أن جييب 
نا نقول لو صح ما ذكرمت فذاك إمنا يعرف بالدليل عنه بأن ذلك خمتص بزمان األنبياء عليهم الصالة والسالم أل

والربهان فمن مل يعلم ذلك الدليل وذلك الربهان وجب أن ال يقطع بشيء من احملسوسات ووجب أن ال يعتمد 
على شيء من األخبار املتواترة وأيضاً ففي زماننا إن انسدت املعجزات فطريق الكرامات مفتوح وحينئذ يعود 

يف مجيع األزمنة وباجلملة ففتح هذا الباب يوجب الطعن يف التواتر والطعن فيه يوجب الطعن يف  االحتمال املذكور
  نبّوة مجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم فهذا فرع يوجب الطعن يف األصول فكان مردوداً

  واجلواب اختلفت مذاهب العلماء يف هذا املوضع وذكروا وجوهاً
إن اليهود ملا قصدوا قتله رفعه اهللا تعاىل إىل السماء فخاف رؤساء اليهود من وقوع  األول قال كثري من املتكلمني

الفتنة من عوامهم فأخذوا إنساناً وقتلوه وصلبوه ولبسوا على الناس أنه املسيح والناس ما كانوا يعرفون املسيح إالّ 
إن النصارى ينقلون عن أسالفهم أهنم باالسم ألنه كان قليل املخالطة للناس وهبذا الطريق زال السؤال ال يقال 

  شاهدوه مقتوالً ألنا نقول إن تواتر النصارى ينتهي إىل أقوام قليلني ال يبعد اتفاقهم على الكذب
  والطريق الثاين أنه تعاىل ألقى شبهه على إنسان آخر مث فيه وجوه األول أن اليهود ملا علموا أنه

ا رأس اليهود رجالً من أصحابه يقال له طيطايوس أن يدخل على حاضر يف البيت الفالين مع أصحابه أمر يهوذ
عيسى عليه السالم وخيرجه ليقتله فلما دخل عليه أخرج اهللا عيسى عليه السالم من سقف البيت وألقى على ذلك 
الرجل شبه عيسى فظنوه هو فصلبوه وقتلوه الثاين وكلوا بعيسى رجالً حيرسه وصعد عيسى عليه السالم يف اجلبل 

ورفع إىل السماء وألقى اهللا شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى الثالث أن اليهود ملا مهوا بأخذه 
وكان مع عيسى عشرة من أصحابه فقال هلم من يشتري اجلنة بأن يلقى عليه شبهي فقال واحد منهم أنا فألقى اهللا 

م الرابع كان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه شبه عيسى عليه فأخرج وقتل ورفع اهللا عيسى عليه السال
السالم وكان منافقاً فذهب إىل اليهود ودهلم عليه فلما دخل مع اليهود ألخذه ألقى اهللا تعاىل شبهه عليه فقتل 

  وصلب وهذه الوجوه متعارضة متدافعة واهللا أعلم حبقائق األمور
إِنَّ ا لَِّذيَن اْخَتلَفُواْ ِفيِه قولني األول أهنم هم النصارى وذلك ألهنم بأسرهم متفقون مث قال تعاىل أَْعلَُم أَنَّ ِفى قَْولُُه َو

  على أن اليهود قتلوه إال أن كبار فرق النصارى ثالثة النسطورية وامللكانية واليعقوبية
رب من أما النسطورية فقد زعموا أن املسيح صلب من جهة ناسوته ال من جهة الهوته وأكثر احلكماء يرون ما يق

هذا القول قالوا ألنه ثبت أن اإلنسان ليس عبارة عن هذا اهليكل بل هو إما جسم شريف منساب يف هذا البدن 
وءما جوهر روحاين جمرد يف ذاته وهو مدبر يف هذا البدن فالقتل إمنا ورد على هذا اهليكل وأما النفس اليت هي يف 



يقال فكل إنسان كذلك فما الوجه هلذا التخصيص ألنا نقول إن احلقيقة عيسى عليه السالم فالقتل ما ورد عليه ال 
نفسه كانت قدسية علوية مساوية شديدة االشراق باألنوار اإلهلية عظيمة القرب من أرواح املالئكة والنفس مىت 
كانت كذلك مل يعظم تأملها بسبب القتل وختريب البدن مث إهنا بعد االنفصال عن ظلمة البدن تتخلص إىل فسحة 

السموات وأنوار عامل اجلالل فيعظم هبجتها وسعادهتا هناك ومعلوم أن هذه األحوال غري حاصلة لكل الناس بل هي 
غري حاصلة من مبدأ خلقة آدم عليه السالم إىل قيام القيامة إال ألشخاص قليلني فهذا هو الفائدة يف ختصيص عيسى 

  عليه السالم هبذه احلالة
  ل والصلب وصال إىل االهوت باإلحساس والشعور ال باملباشرةوأما امللكانية فقالوا القت

وقالت اليعقوبية القتل واللصلب وقعا باملسيح الذي هو جوهر متولد من جوهرين فهذا هو شرح مذاهب النصارى 
  يف هذا الباب وهو املراد من قوله َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُواْ ِفيِه لَِفى َشّك ّمنُْه

املراد بالذين اختلفوا هم اليهود وفيه وجهان األول أهنم ملا قتلوا الشخص املشبه به كان الشبه قد القول الثاين أن 
ألقى على وجهه ومل يلق عليه شبه جسد عيسى عليه السالم فلما قتلوه ونظروا إىل بدنه قالوا الوجه وجه عيسى 

  نواجلسد جسد غريه الثاين قال السدي إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة م

احلواريني يف بيت فدخل عليه رجل من اليهود ليخرجه ويقتله فألقى اهللا شبه عيسى عليه ورفع إىل السماء فأخذوا 
ذلك الرجل وقتلوه على أنه عيسى عليه السالم مث قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وإن كان صاحبنا فأين 

  عيسى فذلك اختالفهم فيه
ياس هبذه اآلية وقالوا العمل بالقياس اتباع للظن واتباع الظن مذموم يف كتاب اهللا بدليل املسألة الثانية احتج نفاة الق

أنه إمنا ذكره يف معرض الذم أال ترى أنه تعاىل وصف اليهود والنصارى ههنا يف معرض الذم هبذا فقال َما لَُهْم بِِه ِمْن 
 ١١٦األنعام ( مة الكفار إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم ال َيخُْرُصونَ ِعلْمٍ إِالَّ اتِّبَاَع الظَّّن وقال يف سورة األنعام يف مذ

  وكل ذلك يدل على أن اتباع الظن مذموم)  ٣٦يونس ( وقال يف آية أخرى َوإِنَّ الظَّنَّ الَ يُْغنِى ِمَن الَْحّق َشيْئاً ) 
القاطع ملا دل على العمل بالقياس كان احلكم املستفاد واجلواب ال نسلم أن العمل بالقياس اتباع الظن فإن الدليل 
  من القياس معلوماً ال مظنوناً وهذا الكالم له غور وفيه حبث

  مث قال تعاىل َوَما قََتلُوُه َبل رَّفََعُه اللَُّه إِلَيِْه
األول يكون املعىن واعلم أن هذا اللفظ حيتمل وجهني أحدمها يقني عدم القتل واآلخر يقني عدم الفعل فعلى التقدير 

أنه تعاىل أخرب أهنم شاكون يف أنه هل قتلوه أم ال مث أخرب حممداً بأن اليقني حاصل بأهنم ما قتلوه وعلى التقدير الثاين 
يكون املعىن أهنم شاكون يف أنه هل قتلوه أم ال مث أخرب حممداً بأن اليقني حاصل بأهنم ما قتلوه وعلى التقدير الثاين 

هنم شاكون يف أنه هل قتلوه مث أكد ذلك بأهنم قتلوا ذلك الشخص الذي قتلوه ال على يقني أنه عيسى يكون املعىن أ
عليه السالم بلحني ما قتلوه كانوا شاكني يف أنه هل هو عيسى أم ال واالحتمال األول أوىل ألنه تعاىل قال بعده َبل 

  القطع واليقني بعدم القتلرَّفََعُه اللَُّه إِلَْيِه وهذا الكالم إمنا يصح إذا تقدم 
  أما قوله َبل رَّفََعُه اللَُّه إِلَْيِه ففيه مسائل

املسألة األوىل قرأ أبو عمرو والكسائي َبل رَّفََعُه اللَُّه إِلَْيِه بإدغام الالم يف الراء والباقون بترك اإلدغام حجتهما قرب 
ها وهلذا مل جيز إدغام الراء يف الالم ألن األنقص يدغم خمرج الالم من الراء والراء أقوى من الالم حبصول التكرير في

  يف األفضل وحجة الباقني أن الراء والالم حرفان من كلمتني فاألوىل ترك اإلدغام
  املسألة الثانية املشبهة احتجوا بقوله تعاىل َبل رَّفََعُه اللَُّه إِلَْيِه يف إثبات اجلهة



)  ٢١٠البقرة ( يه حكم غري اهللا تعاىل كقوله وَإِلَى اللَِّه تُْرَجُع االُموُر واجلواب املراد الرفع إىل موضع ال جيرى ف
وكانت اهلجرة يف ذلك الوقت إىل املدينة )  ١٠٠النساء ( وقال تعاىل َوَمن َيْخُرْج ِمن َبْيِتِه ُمهَاجِراً إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه 

  ) ٩٩الصافات ( وقال إبراهيم إِّنى ذَاِهٌب إِلَى َرّبى 
املسألة الثالثة رفع عيسى عليه السالم إىل السماء ثابت هبذه اآلية ونظري هذه اآلية قوله يف آل عمران إِّني ُمَتَوفّيَك 

  واعلم أنه تعاىل ملا ذكر عقيب)  ٥٥آل عمران ( َوَراِفُعكَ إِلَى َّ َوُمطَّهُرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَُرواْ 

ة من البالء واحملنة أنه رفعه إليه دل ذلك على أن رفعه إليه أعظم يف باب ما شرح أنه وصل إىل عيسى أنواع كثري
  الثواب من اجلنة ومن كل ما فيها من اللذات اجلسمانية وهذه اآلية تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية

  مث قال تعاىل َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً
مة كمال العلم فنبجه هبذا على أن رفع عيسى من الدنيا إىل السموات وإن واملراد من العزة كمال القدرة ومن احلك

كان كاملعتذر على البشر لكنه ال تعذر فيه بالنسبة إىل قدريت وإىل حكميت وهو نظري قوله تعاىل سُْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى 
درة حممد إال أنه سهل بالنسبة إىل قدرة احلق فإن اإلسراء وإن كان متعذراً بالنسبة إىل ق)  ١اإلسراء ( بَِعْبِدهِ لَْيالً 

  سبحانه مث قال تعاىل
  َوإِن مِّْن أَْهلِ الِْكتَابِ إِالَّ لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  َيكُونُ َعلَْيهِْم َشهِيداً
ل عيسى عليه السالم وبّين أنه ما حصل واعلم أنه تعاىل ملا ذكر فضائح اليهود وقبائح أفعاهلم وشرح أهنم قصدوا قت

هلم ذلك املقصود وأنه حصل لعيسى أعظم املناصب وأجل املراتب بّين تعاىل أن هؤالء اليهود الذين كانوا مبالغني 
  قَْبلَ َمْوتِِه يف عداواته ال خيرج أحد منهم من الدنيا إال بعد أن يؤمن به فقال َوإِن ّمْن أَْهلِ الْكَِتابِ إِالَّ لَُيؤِْمَننَّ بِِه

فصار التقدير وما أحد من أهل )  ٧١مرمي ( النافية كقوله وَإِن ّمنكُمْ إِالَّ وَارُِدَها ) ما ( واعلم أن كلمة ءاٍن مبعىن 
  الكتاب إال ليؤمنن به مث إنا نرى أكثر اليهود ميوتون وال يؤمنون بعيسى عليه السالم

وشب قال قال احلجاج إين ما قرأهتا إال ويف نفسي منها شيء واجلواب من وجهني األول ما روي عن شهر بن ح
يعين هذه اآلية فإين أضرب عنق اليهودي وال أمسع منه ذلك فقلت إن اليهودي إذا حضره املوت ضربت املالئكة 

ى نبياً وجهه ودبره وقالوا يا عدو اهللا أتاك عيسى نبّياً فكذبت به فيقول آمنت أنه عبداهللا وتقول للنصراين أتاك عيس
فزعمت أنه هو اهللا وابن اهللا فيقول آمنت أنه عبداهللا فأهل الكتاب يؤمنون به ولكن حيث ال ينفعهم ذلك اإلميان 

فاستوى احلجاج جالساً وقال عمن نقلت هذا فقلت حّدثين به حممد بن علي بن احلنفية فأخذ ينكت يف األرض 
س أنه فسّره كذلك فقال له عكرمة فإن خر من سفق بيت بقضيب مث قال لقد أخذهتا من عني صافية وعن ابن عبا

أو احترق أو أكله سبع قال يتكلم هبا يف اهلواء وال خترج روحه حىت يؤمن به ويدل عليه قراءة أُيب إِالَّ لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ 
( لجميع قال صاحب َمْوِتِه بضم النون على معىن وإن منهم أحد إال سيؤمنون به قبل موهتم ألن أحداً يصلح ل

والفائدة يف أخبار اهللا تعاىل بإمياهنم بعيسى قبل موهتم أهنم مىت علموا أنه ال بّد من اإلميان به ال حمالة فألن ) الكشاف 
  يؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك اإلميان أوىل من أن يؤمنوا به حال ما ال ينفعهم ذلك اإلميان

  ل أن قوله قَْبلَ َمْوِتِه أي قبل موت عيسى واملراد أنوالوجه الثاين يف اجلواب عن أصل السؤا

أهل الكتاب الذين يكونون موجودين يف زمان نزوله ال بّد وأن يؤمنوا به قال بعض املتكلمني إنه ال مينع نزوله من 
ف على وجه السماء إىل الدنيا إال أنه إمنا ينزل عند ارتفاع التكاليف أو حبيث ال يعرف إذ لو نزل مع بقاء التكالي

يعرف أنه عيسى عليه السالم لكان إما أن يكون نبياً وال نيب بعد حممد عليه الصالة والسالم أو غري نيب وذلك غري 



فعند ) صلى اهللا عليه وسلم ( جائز على األنبياء وهذا االشكال عندي ضعيف ألن انتهاء األنبياء إىل مبعث حممد 
   بعد نزوله تبعاً حملمد عليه الصالة والسالممبعثه انتهت تلك املدة فال يبعد أن يصري

مث قال تعاىل َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  َيكُونُ َعلَْيهِمْ َشهِيداً قيل يشهد على اليهود أهنم كذبوه وطعنوا فيه وعلى النصارى أهنم 
  أشركوا به وكذلك كل نيب شاهد على أمته مث قال تعاىل

اْ َعْنهُ رَّْمَنا َعلَْيهِْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت لَُهْم َوبَِصدِِّهْم َعن َسبِيلِ اللَِّه كَِثرياً وَأَْخذِِهُم الرَِّبا َوقَدْ ُنُهوفَبِظُلْمٍ مَِّن الَِّذيَن َهادُواْ َح
  َوأَكِْلهِْم أَمَْوالَ النَّاسِ بِالْبَاِطلِ َوأَْعَتْدَنا ِللْكَافِرِيَن ِمْنُهْم َعذَاباً أَِليماً

شرح فضائح أعمال اليهود وقبائح الكافرين وأفعاهلم ذكر عقيبه تشديده تعاىل عليهم يف الدنيا واعلم أنه تعاىل ملا 
ويف اآلخرة أما تشديده عليهم يف الدنيا فهو أنه تعاىل حّرم عليهم طيبات كانت حمللة هلم قبل ذلك كما قال تعاىل 

رٍ َوِمَن الَْبقَرِ وَالْغََنمِ َحرَّْمَنا َعلَيْهِْم ُشُحوَمُهَما إِالَّ َما َحَملَْت يف موضع آخر َوَعلَى الَِّذيَن َهادُواْ َحرَّمَْنا كُلَّ ِذى ظُفُ
  مث إنه تعاىل بّين ما هو كالعلة املوجبة هلذه التشديدات)  ١٤٦األنعام ( ظُُهوُرُهَما أَوِ الَْحوَاَيا 

احلق أما ظلم اخللق فإليه اإلشارة واعلم أن أنواع الذنوب حمصورة يف نوعني الظلم للخلق واإلعراض عن الدين 
بقوله وَبَِصدِّهْم َعن َسبِيلِ اللَِّه مث إهنم مع ذلك يف غاية احلرص يف طلب املال فتارة حيصلونه بالربا مع أهنم هنوا عنه 

ُعونَ الْكَِذَب أَكَّالُونَ وتارة بطريق الرشوة وهو املراد بقوله َوأَكِْلهِْم أَمْوالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ ونظريه قوله تعاىل َسمَّا
فهذه األربعة هي الذنوب املوجبة للتشديد عليهم يف الدنيا ويف اآلخرة أما التشديد يف )  ٤٣املائدة ( ِللسُّْحِت 

الدنيا فهو الذي تقدمن ذكره من حترمي الطيبات عليهم وأما التشديد يف اآلخرة فهو املراد من قوله َوأَْعَتْدَنا ِللْكَافِرِيَن 
  ِمْنُهْم َعذَاباً أَِليماً

  واعلم أنه تعاىل ملا وصف طريقة الكفار واجلهال من اليهود وصف طريقة املؤمنني منهم
َ  الُْمِقيِمَني الصَّلَواةلَّاِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفى الِْعلْمِ ِمنُْهْم وَالُْمْؤِمُنونَ ُيْؤِمُنونَ بَِمآ أُنزِلَ إِلَيَك َوَمآ أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك َو

  َوالُْمْؤُتونَ الزَّكَواةَ  َوالُْمْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ االٌّ ِخرِ أُْولَِئَك َسنُْؤِتيهِْم أَجْراً َعِظيماً

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أن املراد من ذلك عبداهللا بن سالم وأصحابه الراسخون يف العلم الثابتون فيه وهم يف احلقيقة 

أن املقلد يكون حبيث إذا شكك يشك وأما املستدل فإنه ال يتشكك البتة فالراسخون هم املستدلون املستدلون ب
واملؤمنون يعين املؤمنني منهم أو املؤمنني من املهاجرين واألنصار وارتفع الراسخون على االبتداء و ُيْؤِمُنونَ خربه 

كَواةَ  ففيه أقوال األول روي عن عثمان وعائشة أهنما قاال إن يف وأما قوله َوالُْمِقيِمَني الصَّلَواةَ  َوالُْمْؤُتونَ الزَّ
  املصحف حلناً وستقيمه العرب بألسنتها

فكيف ميكن ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن هذا بعيد ألن هذا املصحف منقول بالنقل املتواتر عن رسول اهللا 
ح لبيان فضل الصالة قالوا إذا قلت مررت بزيد ثبوت اللحن فيه الثاين وهو قول البصريني أنه نصب على املد

الكرمي فلك أن جتر الكرمي لكونه صفة لزيد ولك أن تنصبه على تقدير أعين وءن شئت رفعت على تقدير هو 
الكرمي وعلى هذا يقال جاءين قومك املطعمني يف احملل واملغيثون يف الشدائد والتقدير جاءين قومك أعين املطعمني يف 

ملغيثون يف الشدائد فكذا ههنا تقدير اآلية أعين املقيمني الالة وهم املؤتون الزكاة طعن الكسائي يف هذا احملل وهم ا
القول وقال النصب على املدح إمنا يكون بعد متام الكالم وههنا مل يتم الكالم ألن قوله لَّاِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفى الِْعلْمِ 

  َسُنؤِْتيهِمْ أَجْراً َعِظيماً منتظر للخرب واخلرب هو قوله أُْولَاِئَك
واجلواب ال نسلم أن الكالم ال يتم إال عند قوله أُوْلَاِئَك ألنا بينا أن اخلرب هو قوله ُيْؤِمُنونَ وأيضاً مل ال جيوز 



  االعتراض باملدح بني االسم واخلرب وما الدليل على امتناعه فهذا القول هو املعتمد يف هذه اآلية
يف قوله بَِما أُنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنزِلَ ) ما ( اختيار الكسائي وهو أن املقيمني خفض بالعطف على والقول الثالث وهو 

ِمن قَْبِلَك واملعىن واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباملقيمني الصالة مث عطف على قوله 
اد باملقيمني الصالة األنبياء وذلك ألنه مل خيل شرع أحد منهم من الصالة َوالُْمْؤِمُنونَ قوله وَالُْمْؤُتونَ الزَّكَواةَ  واملر

ْيَنا قال تعاىل يف سورة األنبياء عليهم الصالة والسالم بعد ذكر أعداداً منهم َوَجَعلَْناُهمْ أَِئمَّةً  َيْهُدونَ بِأَمْرَِنا َوأَْوَح
املالئكة الذين وصفهم اهللا بأهنم الصافون وهم املسبحون وأهنم  وقيل املراد باملقيمني الصالة)  ٧٣األنبياء ( إِلَيْهِْم 

 يسبِّحون الليل والنهار ال يفترون فقوله ُيؤِْمُنونَ بَِما أُنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك يعين يؤمنون بالكتب وقوله
اهللا بن مسعود إِلَى الصَّلَواةِ  بالواو وهي قراءة َوالُْمِقيِمَني الصَّلَواةَ  يعين يؤمنون بالرسل الرابع جاء يف مصحف عبد

  مالك بن دينار واجلحدري وعيسى الثقفي
املسألة الثانية اعلم أن العلماء على ثالثة أقسام األول العلماء بأحكام اهللا تعاىل فقط والثاين العلماء بذات اهللا 

فريق األول فهم العاملون بأحكام اهللا وتاليفه وشرائعه وصفات اهللا فقط والثالث العلماء بأحكام اهللا وبذات اهللا أما ال
وأما الثاين فهم العاملون بذات اهللا وبصفاته الواجبة واجلائزة واملمتنعة وأما الثالث فهم املوصوفون بالعاملني وهم 

وخالط احلكماء جالس العلماء ( بقوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( أكابر العلماء وإىل هذه األقسام الثالثة أشار النيب 
  )ورافق الكرباء 

  وإذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل وصفهم

بكوهنم راسخني يف العلم مث شرح ذلك فبّين أوالً كوهنم عاملني بأحكام اهللا تعاىل وعاملني بتلك األحكام فأما علمهم 
َوَما أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك وأما عملهم بتلك األحكام  بأحكام اهللا فهو املراد من قوله وَالُْمْؤِمُنونَ ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنزِلَ إِلَيَك

فهو املراد بقوله َوالُْمِقيِمَني الصَّلَواةَ  َوالُْمْؤُتونَ الزَّكَواةَ  وخصهما بالذكر لكوهنما أشرف الطاعات ألن الصالة 
وعاملني هبا شرح بعد أشرف الطاعات البدينة والزكاة أشرف الطاعات املالية وملا شرح كوهنم عاملني بأحكام اهللا 

ذلك كوهنم عاملني باهللا وأشرف املعارف العلم باملبدأ واملعاد فالعلم باملبدأ هو املراد بقوله وَالُْمْؤِمُنونَ بِاللَِّه والعلم 
عاىل باملعاد هو املراد من قوله َوالَْيْومِ االِْخرِ وملا شرح هذه األقسام ظهر كون هؤالء املذكورين عاملني بأحكام اهللا ت

وعاملني هبا وظهر كوهنم عاملني باهللا وبأحوال املعاد وإذا حصلت هذه العلوم واملعارف ظهر كوهنم راسخني يف العلم 
ألن اإلنسان ال ميكنه أن يتجاوز هذا املقام يف الكمال وعلو الدرجة مث أخرب عنهم بقوله أُوْلَاِئَك َسنُْؤِتيهِْم أَْجراً 

  َعِظيماً
َق َوَيْعقُوَب وَاالٌّ إِلَْيَك كََمآ أَْوَحْيَنآ إِلَى ُنوحٍ َوالنَّبِيَِّني ِمن َبْعِدِه َوأَْوَحيَْنآ إِلَى إِبَْراِهيَم َوإِْسَماعِيلَ َوإْْسحَا إِنَّآ أَْوحَْيَنآ

قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمن قَْبلُ َوُرُسالً  ْسَباِط َوِعيَسى وَأَيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُرونَ َوُسلَْيَمانَ َوءَاَتْيَنا َداُووَد َزُبوراً َوُرُسالً قَْد
 َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ  َبْعَد الرُُّسلِ لَّْم نَقُْصْصُهْم َعلَْيَك َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً رُُّسالً مَُّبشِّرِيَن َومُنِذرِيَن لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ

  َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً
  مسائليف اآلية 

أن ينزل عليهم كتاباً من ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا حكى أن اليهود سألوا الرسول 
السماء وذكر تعاىل بعده أهنم ال يطلبون ذلك ألجل االسترشاد ولكن ألجل العناد وللجاج وحكى أنواعاً كثرية من 

ملقام شرع اآلن يف اجلواب عن تلك الشبهة فقال إِنَّا أَْوَحْيَنا إِلَْيَك كََما فضائحهم وقبائحهم وامتد الكالم إىل هذا ا
ه اآلية أَْوَحيَْنا إِلَى نُوحٍ َوالنَّبِّيَني ِمن َبْعِدِه واملعىن أنا توافقنا على نبّوة نوح وإبراهيم وإمساعيل ومجيع املذكورين يف هذ



علم بكوهنم أنبياء اهللا ورسله إال ظهور املعجزات عليهم ولكل واحد وعلى أن اهللا تعاىل أوحى إليهم وال طريق إىل ال
منهم نوع آخر من املعجزات على التعيني وما أنزل اهللا على كل واحد من أنواع املعجزات عليهم علمنا أن هذه 

  الشبهة زائلة وأن إصرار اليهود على طلب هذه املعجزة باطل وحتقيق القول فيه أن

ف على ثبوت الدليل مث إذا حصل الدليل ومت فاملطالبة بدليل آخر تكون طلباً للزيادة وإظهاراً إثبات املدلول يتوق
للتعنت واللجاج واهللا سبحانه وتعاىل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد فال اعتراض عليه ألحد بأنه مل أعطى هذا 

ههنا هو اجلواب املذكور يف قوله الرسول هذه املعجزة وذلك الرسول اآلخر معجزاً آخر وهذا اجلواب املذكور 
إىل قوله قُلْ سُْبَحانَ َرّبى َهلْ كُنُت إَالَّ )  ٩٠اإلسراء ( تعاىل َوقَالُواْ لَن نُّْؤِمَن لََك َحتَّى تَفُْجَر لََنا ِمَن االْْرضِ َيْنُبوًعا 

من معجزة تدلّ على صدقه وذلك قد يعين أنك إمنا ادعيت الرسالة والرسول ال بّد له )  ٩٣اإلسراء ( َبشًَرا رَّسُوالً 
حصل وأما أن تأيت بكل ما يطلب منك فذاك ليس من شرط الرسالة فهذا جواب معتمد عن الشبهة اليت أوردها 

  اليهود وهو املقصود األصلي من هذه اآلية
مرمي ( ن سَّبُحواْ ُبكَْرةً  َوَعِشّياً املسألة الثانية قال الزجاج اإلحياء اإلعالم على سبيل اخلفاء قال تعاىل فَأَْوَحى إِلَْيهِمْ أَ

وقال َوأَْوَحى رَبَُّك إِلَى النَّْحلِ )  ١١١املائدة ( أي أشار إليهم وقال َوإِذْ أَْوَحْيتُ إِلَى الْحََوارِّيَني أَنْ ءاِمنُواْ بِى )  ١١
  ه اآليات الثالثة اإلهلامواملراد بالوحي يف هذ)  ٧القصص ( َوأَْوَحيَْنا إِلَى أُّم ُموَسى )  ٦٨النحل ( 

املسألة الثالثة قالوا إمنا بدأ تعاىل بذكر نوح ألنه أول نيب شرع اهللا تعاىل على لسانه األحكام واحلالل واحلرام مث قال 
ْبرِيلَ تعاىل َوالنَّبِّيَني ِمن َبْعِدِه مث خّص بعض النبّيني بالذكر لكوهنم أفضل من غريهم كقوله َوَملِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِ

  ) ٩٨البقرة ( َوِميكَالَ 
واعلم أن األنبياء املذكورين يف هذه اآلية سوى موسى عليه السالم إثنا عشر ومل يذكر موسى معهم وذلك ألن 

اليهود قالوا إن كنت يا حممد نبياً فأتنا بكتاب من السماء دفعة واحدة كما أتى موسى عليه السالم بالتوراة دفعة 
أجاب عن هذه الشبهة بأن هؤالء األنبياء األثىن عشر كلهم كانوا أنبياًء ورسالً مع أن واحداً  واحدة فاهللا تعاىل

منهم ما أتى بكتاب مثل التوراة دفعة واحدة مث ختم ذكر األنبياء بقوله َوءاَتْيَنا َداُووُد َزُبوراً يعين أنكم اعترفتم بأن 
احدة يف ألواح مثل ما نزلت التوراة دفعة واحدة على موسى الزبور من عند اهللا مث إنه ما نزل على داود دفعة و

عليه السالم يف األلواح فدل هذا على أن نزول الكتاب ال على الوجه الذي نزلت التوراة ال يقدح يف كون 
  الكتاب من عند اهللا وهذا إلزام حسن قوي

مبعىن مفعول كالرسول والركوب املسألة الرابعة قال أهل اللغة الزبور الكتاب وكل كتاب زبور وهو مفعول 
  ) ١٨٤آل عمران ( واحللوب وأصله من زبرت مبعىن كتبت وقد ذكرنا ما فيه عند قوله َجاءوا بِالَْبّينَاِت َوالزُُّبرِ 

املسألة اخلامسة قرأ محزة َزبُوراً بضم الزاي يف كل القرآن والباقون بفتحها حجة محزة أن الزبور مصدر يف األصل مث 
املفعول كقوهلم ضرب األمري ونسج فالن فصار امساً مث مجع على زبر كشهود وشهد واملصدر إذا أقيم  استعمل يف

مقام املفعول فإنه جيوز مجعه كما جيمع الكتاب على كتب فعلى هذا الزبور الكتاب والزبر بضم الزاي الكتب أما 
  قراءة الباقني فهي أوىل ألهنا أشهر والقراءة هبا أكثر

   َوُرُسالً قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمن قَْبلُ َوُرُسالً لَّمْ َنقُْصْصُهْم َعلَْيَكمث قال تعاىل

وأعلم أنه انتصب قوله ُرُسالً مبضمر يفسره قوله قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك واملعىن أنه تعاىل إمنا ذكر أحوال بعض األنبياء 
  ليف القرآن واألكثرون غري مذكورين على سبيل التفصي



مث قال َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً واملراد أنه بعث كل هؤالء األنبياء والرسل وخص موسى عليه السالم بالتكلم معه 
ومل يلزم من ختصيص موسى عليه السالم هبذا التشريف الطعن يف نبّوة سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم فكذلك 

راة عليه دفعة واحدة طعن فيمن أنزل اهللا عليه الكتاب ال على هذا الوجه مل يلزم من ختصيص موسى بإنزال التو
وعن إبراهيم وحيىي بن وثاب أهنما قرأ َوكَلََّم اللَُّه بالنصب وقال بعضهم وكلم اهللا معناه وجرح اهللا موسى بأظفار 

  احملن وخمالب الفنت وهذا تفسري باطل
يَن ِلئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ  َبْعَد الرُُّسلِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً وفيه مث قال تعاىل رُُّسالً مَُّبّشرِيَن َوُمنِذرِ

  مسائل
األوجه أن ينتصب على املدح والثاين ) الكشاف ( املسألة األوىل يف انتصاب قوله ُرُسالً وجوه األول قال صاحب 

الثالث أن يكون التقدير أوحينا إليهم رسالً فيكون منصوباً على احلال واهللا  أنه انتصب على البدل من قوله َوُرُسالً
  أعلم

املسألة الثانية أعلم أن هذا الكالم أيضاً جواب عن شبهة اليهود وتقريره أن املقصود من بعثة األنبياء عليهم الصالة 
إلعراض عن العبودية فهذا هو املقصود والسالم أن يبشروا اخللق على اشتغاهلم بعبودية اهللا وأن ينذروهم على ا

األصلي من البعثة فإذا حصل هذا املقصود فقد كمل الغرض ومتّ املطلوب وهذا املقصود األصلي حاصل بإنزال 
الكتاب املشتمل على بيان هذا املطلوب ومن املعلوم أنه ال خيتلف حال هذا املطلوب بأن يكون ذلك الكتاب 

ن وبأن يكون نازالً دفعة واحدة أو منجماً مفرقاً بل لو قيل إن إنزال الكتاب منجماً مكتوباف يف األلواح أو مل يك
مفرقاً أقرب إىل املصلحة لكان أوىل ألن الكتاب إذا نزل دفعة واحدة كثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على 

يقبلوا تلك التكاليف أما إذا املكلفني فيثقل عليهم قبوهلا وهلذا السبب أصر قوم موسى عليه السالم على التمرد ومل 
نزل الكتاب منجماً مفرقاً مل يكن كذلك بل ينزل التكاليف شيئاً فشيئاً وجزءاً فجزءاً فحينئٍذ حيصل االنقياد 

والطاعة من القوم وحاصل هذا جلواب أن املقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب هو اإلعذار واإلنذار وهذا 
دفعة واحدة أو مل يكن كذلك فكان اقتراح اليهود يف أنزال الكتاب دفعة واحدة املقصود حاصل سواء نزل الكتاب 

اقتراحاً فاسداً وهذا أيضاً جواب عن تلك الشبهة يف غاية احلسن مث ختم اآلية بقوله َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً يعين 
يل اللجاج وهو تعاىل عزيز وعزته هذا الذي يطلبونه من الرسول أمر هني يف القدرة ولكنكم طلبتموه على سب

تقتضي أن ال جياب املتعنت إىل مطلوبه فكذلك حكمته تقتضي هذا االمتناع لعلمه تعاىل بأنه لو فعل ذلك لبقوا 
مصرين على جلاجهم وذلك ألنه تعاىل أعطى موسى عليه السالم هذا التشريف ومع ذلك فقومه بقوا معه على 

  أعلم املكابرة واإلصرار وللجاج واهللا
املسألة الثالثة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن وجوب معرفة اهللا تعاىل ال يثبت إال بالسمع قالوا ألن قوله لِئَالَّ 

َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ  َبْعَد الرُُّسلِ يدل على أن قبل البعثة يكون للناس حجة يف ترك الطاعات والعبادات 
وقوله َولَوْ أَنَّا أَهْلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ّمن قَْبِلِه لَقَالُواْ )  ١٥اإلسرار ( َوَما كُنَّا مَُعذّبَِني َحتَّى َنبَْعثَ َرسُوالً ونظريه قوله تعاىل 

  ) ١٣٤طه ( َربََّنا لَْوال أَْرَسلْتَ إِلَْيَنا َرسُوالً فََنتَّبَِع ءايَاِتَك ِمن قَْبلِ أَن نَِّذلَّ َوَنْخَزى 

الرابعة قالت املعتزلة دلت هذه اآلية على أن العبد قد حيتج على الرب وأن الذي يقوله أهل السنة من أنه املسألة 
تعاىل ال اعتراض عليه يف شيء وأن له أن يفعل ما يشاء كما يشاء ليس بشيء قالوا ألن قوله ِلئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى 

  ن هلم على اهللا حجة قبل الرسل وذلك يبطل قول أهل السنةاللَِّه ُحجَّةٌ  َبْعَد الرُُّسلِ يقتضي أ
واجلواب املراد لئال يكون للناس على هللا حجة أي ما يشبه احلجة فيما بينكم قالت املعتزلة وتدل هذه اآلية أيضاً 



درة على أن تكليق ما ال يطاق غري جائز ألن عدم إرسال الرسل إذا كان يصلح عذراً فبأن يكون عدم املكنة والق
  صاحلاً ألن يكون عذراً كان أوىل وجوابه املعرضة بالعلم واهللا أعلم

  لَّاِكنِ اللَُّه َيْشَهدُ بَِمآ أَنَزلَ إِلَْيَك أَنَزلَُه بِِعلِْمِه وَالَْملَاِئكَةُ  َيْشَهدُونَ َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً
  ويف اآلية مسألتان

به ألنه استدراك على ما سبق ويف ذلك املستدرك قوالن األول أن هذه  املسألة األوىل أعلم أن قوله لَِكنِ ال يبتدأ
وهذا )  ١٥٣النساء ( اآليات بأسرها جواب عن قوله َيْسأَلَُك أَْهلُ الِْكتَابِ أَن ُتَنّزلَ َعلَيْهِْم ِكَتاباً ّمَن السََّماء 

يل إهنم وإن شهدوا بأن القرآن مل ينزل الكالم يتضمن أن هذا القرآن ليس كتاباً نازالً عليهم من السماء فكأنه ق
)  ١٦٣النساء ( عليه من السماء لكن اهللا يشهد بأنه نازل عليه من السماء الثاين أنه تعاىل ملا قال إِنَّا أَْوَحْيَنا إِلَْيَك 

  قال القوم حنن ال نشهد لك بذلك فنزل لَّاِكنِ اللَُّه َيْشَهُد
بسبب أنه أنزل عليه هذا القرآن البالغ يف الفصاحة يف اللفظ والشرف يف املعىن  املسألة الثانية شهادة اهللا إمنا عرفت

إىل حيث عجز األولون واآلخرون عن معارضته فكان ذلك معجزاً وإظهار املعجزة شهادة بكون املدعي صادقاً وملا 
َما أَنَزلَ إِلَْيَك أي يشهد لك بالنبّوة كانت شهادته إمنا عرفت بواسطة إنزال القرآن ال جرم قال لَّاِكنِ اللَُّه َيشَْهُد بِ

  بواسطة هذا القرآن الذي أنزله إليك
  مث قال تعاىل أَنَزلَُه بِِعلِْمِه وفيه مسألتان

 املسألة األوىل أنه تعاىل ملا قال َيشَْهُد بَِما أَنَزلَ إِلَْيَك بني صفة ذلك اإلنزال وهو أنه تعاىل أنزله بعلم تام وحكمة بالغة
له أَنَزلَهُ بِِعلِْمِه جارياً جمرى قول القائل كتبت بالقلم وقطعت بالسكني واملراد من قوله أَنَزلَُه بِِعلِْمِه وصف فصار قو

القرآن بغاية احلسن وهناية الكمال وهذا مثل ما يقال يف الرجل املشهور بكمال الفشل والعلم إذا صنف كتاباً 
علمه وفضله يعين أنه اختذ مجلة علومه آلة ووسيلة إىل تصنيف هذا واستقصى يف حتريره إنه إمنا صنف هذا بكمال 

  الكتاب فيدل ذلك على وصف ذلك التصنيف بغاية اجلودة وهناية احلسن فكذا ههنا واهللا أعلم

املسألة الثانية قال أصحابنا دلت اآلية على أن هللا تعاىل علماً وذلك ألهنا تدل على إثبات علم اهللا تعاىل ولو كان 
  ه نفس ذاته لزم إضافة الشيء إىل نفسه وهو حمالعلم

مث قال َوالَْملَِئكَةُ  َيْشَهُدونَ وإمنا تعرف شهادة املالئكة له بذلك ألن ظهور املعجز على يده يدل على أنه تعاىل شهد 
ونه بالقول به بالنبوة وإذا شهد اهللا له بذلك فقد شهدت املالئكة ال حمالة بذلك ملا ثبت يف القرآن أهنم ال يسبق

واملقصود كأنه قيل يا حممد إن كذبك هؤالء اليهود فال تبال هبم فإن اهللا تعاىل وهو إله العاملني يصدقك يف ذلك 
ومالئكة السموات السبع يصدقونك يف ذلك ومن صدقه رّب العاملني ومالئكة العرش والكرسي والسموات السبع 

  ء اليهودأمجعون مل يلتفت إىل تكذيب أخس الناس وهم هؤال
  مث قال تعاىل َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً واملعىن وكفى اهللا شهيداً وقد سبق الكالم يف مثل هذا
لَُهْم َوالَ   لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيْغِفَرإِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه قَْد َضلُّواْ َضلَاالَ َبِعيداً إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوظَلَُمواْ

  ِلَيْهِديَُهْم طَرِيقاً إِالَّ طَرِيَق جََهنََّم خَاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً َوكَانَ ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيسِرياً
أعلم أن هذا من صفات اليهود الذين تقدم ذكرهم واملراد أهنم كفروا مبحمد وبالقرآن وصدوا غريهم عن سبيل 

وهبم حنو قوهلم لو كان رسوالً ألتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كما نزلت اهللا وذلك بإلقاء الشبهات يف قل
التوراة على موسى وقوهلم إن اهللا تعاىل ذكر يف التوراة أن شريعة موسى ال تبدل وال تنسخ إىل يوم القيامة وقوهلم 

يداً وذلك ألن أشد الناس ضالالً من كان إن األنبياء ال يكونون إال من ولد هارون وداود وقوله قَْد َضلُّواْ َضلَاالَ َبِع



ضاالً ويعتقد يف نفسه أنه حمق مث إنه يتوسل بذلك الضالل إىل اكتساب املال واجلاه مث إنه يبل كنه جهده يف إلقاء 
غريه يف مثل ذلك الضالل فهذا اإلنسان ال شك أنه قد بلغ يف الضالل إىل أقصى الغايات وأعظم النهايات فلهذا 

يف حقهم قَدْ َضلُّواْ َضلَاالَ َبعِيداً وملا وصف تعاىل كيفية ضالهلم ذكر بعده وعيدهم فقال إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ قال تعاىل 
  َوظَلَُمواْ حممداً بكتمان ذكر بعثته وصلموا عوامهم بإلقاء الشبهات يف قلوهبم لَّْم َيكُْن اللَُّه ِلَيْغِفَر لَُهْم

الَِّذيَن كَفَرُواْ على املعهود السابق مل حيتج إىل إضمار شرط يف هذا الوعيد ألنا حنمل  وأعلم أنا إن محلنا قوله إِنَّ
الوعيد يف اآلية على أقوام علم اهللا منهم أهنم ميوتون على الكفر وإن محلناه على االستغراق أضمرنا فيه شرط عدم 

  نََّمالتوبة مث قال َوالَ لَِيْهِدَيُهْم طَرِيقاً إِالَّ طَرِيَق َجَه
مث قال تعاىل خَاِلِديَن ِفيَها أََبداً واملعىن أنه تعاىل ال يهديهم يوم القيامة إىل اجلنة بل يهديهم إىل طريق جهنم َوكَانَ 

  ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيِسرياً انتصب خالدين على احلال والعامل فيه معىن ال ليهديهم ألنه

لظرف وكان ذلك على اهللا يسرياً واملعىن ال يتعذر عليه شيء فكان مبنزلة نعاقبهم خالدين وانتصب أََبًدا على ا
  إيصال األمل إليهم شيئاً بعد شيء إىل غري النهاية يسرياً عليه وإن كان معتذراً على غريه

فُرُواْ فَإِنَّ للَِّه َما ِفى السََّماَواِت واألرض ياأَيَُّها النَّاُس قَْد َجآَءكُُم الرَُّسولُ بِالَْحقِّ ِمن رَّبِّكُْم فَأاِمنُواْ َخيْراً لَّكُْم َوإِن َتكْ
  َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً

أعلم أنه تعاىل ملا أجاب عن شبهة اليهود على الوجوه الكثرية وبّين فساد طريقتهم ذكر خطاباً عاماً يعمهم ويعم 
يَُّها النَّاُس قَدْ َجاءكُُم الرَُّسولُ بِالَْحّق ِمن رَّّبكُْم غريهم يف الدعوة إىل دين حممد عليه الصالة والسالم فقال َيِسرياً يأَ

وهذا احلق فيه وجهان األول أنه جاء بالقرآن القرآن معجز فيلزم أنه جاء باحلق من ربه والثاين أنه جاء بالدعوة إىل 
  ربهعبادة اهللا واالعراض عن غريه والعقل يدل على أن هذا هو احلق فيلزم أنه جاء باحلق من 

مث قال تعاىل يأَيَُّها النَّاُس قَْد يعني فآمنوا يكن ذلك اإلميان خرياً لكم مما أنتم فيه أي أمحد عقبة من الكفر وإن تكفروا 
فإن اهللا غين عن إميانكم ألنه مالك السموات واألرض وخالقهما ومن كان كذلك مل يكن حمتاجاً إىل شيء وحيتمل 

ما يف السموات واألرض ومن كان كذلك كان قادراً على إنزال ) عليه وسلم صلى اهللا ( أن يكون املراد فإن 
العذاب الشديد عليكم لو كفرمت وحيتمل أن يكون املراد أنكم إن كفرمت فله ملك السموات واألرض وله عبيد 

  يعبدونه وينقادون ألمره وحكمه
ى عليه من أعمال عباده املؤمنني والكافرين شيء و َحِكيماً ال مث قال تعاىل َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً أي عليماً ال خيف

يضيع عمل عامل منهم وال يسوي بني املؤمن والكافر واملسيء واحملسن وهو كقوله أَْم َنْجَعلُ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ 
  ) ٢٨ص ( جَّارِ الصَّاِلحَاِت كَالُْمفِْسِديَن ِفى االْْرضِ أَْم َنجَْعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُ

يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق إمنا املسيح عيسى بن مرمي رسول اهللا وكلمته ألقاها 
إىل مرمي وروح منه فآمنوا باهللا ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خريا لكم إمنا اهللا إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ما 

يف األرض وكفى باهللا وكيال لن يستنكف املسيح أن يكون عبد هللا وال املالئكة املقربون ومن يف السموات وما 
يستنكف عن عبادته فسيحشرهم إليه مجيعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 

  وال نصرياوأما الذين استنكفوا فيعذهبم عذابا أليما وال جيدون هلم من دون اهللا وليا 
واعلم أنه تعاىل ملا أجاب عن شبهات اليهود تكلم بعد ذلك مع النصارى يف هذه اآلية والتقدير يا أهل الكتاب من 

النصارى ال تغلوا يف دينكم أي ال تفرطوا يف تعظيم املسيح وذلك ألنه تعاىل حكى عن اليهود أهنم يبالغون يف الطعن 



تعظيمه وكال طريف قصدهم ذميم فلهذا قال النصارى ال تغلوا يف دينكم  يف املسيح وهؤالء النصارى يبالغون يف
وقوله وال تقولوا على اهللا إال احلق يعين ال تصفوا اهللا باحللول واالحتاد يف بدن اإلنسان أو روحه ونزهوه عن هذه 

  ول اهللا وعبدهاألحوال وملا منهم عن طريق الغلو أرشدهم إىل طريق احلق وهو أن املسيح عيسى ابن مرمي رس
  وأما وقوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه

واملعىن أنه وجد بكلمة  ٤٥فاعلم أنا فسرنا الكلمة يف قوله تعاىل إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه املسيح آل عمران 
ه كن فيكون اهللا وأمره من غري واسطة وال نطفة كما قال إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال ل

وأما قوله وروح منه ففيه وجوه األول أنه جرت عادة الناتس أهنم إذا وصفوا شيئا بغاية الطهارة  ٥٩آل عمران 
والنظافة قالوا إنه روح فلما كان عيسى مل يتكون من نطفة األب وإمنا تكون من نفخة جربيل عليه السالم ال جرم 

والتفضيل كما يقال هذه نعمة من اهللا واملراد كون تلك النعمة وصف بأنه روح واملراد من قوله منه التشريف 
كاملة شريفة الثاين أنه كامن سببا حلياة اخللق يف أدياهنم ومن كان كذلك وصف بأنه روح قال تعاىل يف صفة القرآن 

وأيدهم  الثالث روح منه أي رمحة منه قيل يف تفسري قوله تعاىل ٥٢وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الشورى 
فلما كان عيسى رمحة من اهللا } إمنا رمحة مهداة { أي برمحة منه وقال عليه الصالة والسالم  ٢٢بروح منه اجملادلة 

على اخللق من حيث أنه كان يرشدهم إىل مصاحلهم يف دينهم ودنياهم ال جرم مسي روحا منه الرابع أن الروح هو 
بان فالروح عبارة عن نفخة جربيل وقوله منه يعين أن ذلك النفخ من النفخ يف كالم العرب فإن الروح والريح متقار

جربيل كان بأمر اهللا وإذنه فهو منه وهذا كقوله فنفخنا فيها من روحنا اخلامس قوله روح أدخل التنكري يف لفظ 
لك الروح إىل روح وذلك يفيد التعظيم فكان املعىن وروح من األرواح الشريفة القدسية العالية وقوله منه إضافة لذ

  نفسه ألجل التشريف والتعظيم

  مث قال تعاىل فآمنوا باهللا ورسله أي أن عيسى من رسل اهللا فآمنوا به كإميانكم بسائر الرسل وال جتعلوه إهلا
  مث قال وال تقولوا ثالثة انتهوا خري لكم زفيه مسألتان

  ثالثة باألقانيماملسألة األوىل املعىن وال تقولوا إن اهللا سبحانه واحد باجلواهر 
واعلم أن مذهب النصارى جمهول جدا والذي يتحصل منه أهم أثبوت ذاتا موصوفة بصفات ثالثة إال أهنم وإن 

مسوها صفات فهي يف احلقيقة ذوات بدليل أهنم جيوزون عليها احللول يف عيسى ويف مرمي بأنفسها وإال ملا جوزوا 
رة أخرى فهم وإن كانوا يسموهنا بالصفات غال أهنم يف احلقيقة يثبتون عليها أن حتل يف الغري وأن تفارق ذلك الغري م

دوات متعددة قائمة بأنفسها وذلك حمض الكفر فلهذا املعىن قال تعاىل وال تقولوا ثالثة انتهوا فأما إن محلنا الثالثة 
الذي ال إله إال هو امللك  على أهنم يثبتون صفات ثالثة فهذا ال ميكن إنكاره وكيف ال نقول ذلك وإنا نقول هو اهللا

القدوس السالم العامل احلي القادر املريد ونفهم من كل واحد من هذه األلفاظ غري ما نفهمه من اللفظ اآلخر وال 
معىن لتعدد الصفات إال ذلك فلو كان القول بتعدد الصفات كفرا لزم رد مجيع القرآن ولزم رد العقل من حيث أنا 

  من كونه تعاىل عاملا غري املفهوم من كونه تعاىل قادرا أو حيا نعلم بالضرورة أن املفهوم
املسألة الثانية قوله ثالثة خرب مبتدأ حمذوف مث اختلفوا يف تعيني ذلك املبتدأ على وجوه األول ما ذكرناه أي وال 

ن النصارى يقولون إن تقولوا األقاليم ثالثة الثاين قال الزجاج وال تقولوا آهلتنا ثالثة وذلك ألن القرآن يدل على أ
 ١١٦اهللا واملسيح ومرمي ثالثة آهلة والدليل عليه قوله تعاىل أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا املائدة 

زذلك ألن عيسى بن مرمي مع اهللا تعاىل  ٢٢الثالث قال الفراء وال تقولوا هم ثالثة كقوله سيقولون ثالثة الكهف 
  ما أهلني وباجلملة فال نرى مذهبا يف الدنيا أشد ركاكة وبعدا عن العقل من مذهب النصارىهبذه العبارة يوهم كوهن



  ١٧٠مث قال تعاىل انتهوا خري لكم وقد ذكرنا وجه انتصابه عند قوله فآمنوا خريا لكم النساء 
د ودالئل تنزيه اهللا عن مث أكد التوحيد بقوله إمنا اهللا إله واحد مث نزه نسه عن الولد بقوله سبحانه أن يكون له ول

الولد فد ذكرناها يف سورة آل عمران ويف سورة مرمي على االستقصاء وقرأ احلسن إن يكون بكسر اهلمزة من أن 
  ورفع النون من يكون أي سبحانه ما يكون له ولد وعلى هذا التقدير فالكالم مجلتان

  مث قال تعاىل له ما يف السموات واألرض
ل موضع نزه نفسه عن الولد ذكر كونه ملكا ومالكا ملا يف السموات وما يف األرض فقال واعلم أنه سبحانه يف ك

واملعىن من كان مالكا لكل السموات  ٩٣يف مرمي إن كل من يف السموات واألرض إال آيت الرمحن عبدا مرمي 
انا أعظم من عريمها يف واألرض ولكل ما فيها كان مالكا لعيسى وملرمي ألهنما كانا يف السموات ويف األرض وما ك

  الذوات والصفات وإذا كان مالكا ملا هو أعظم منهما فبأن يكون مالكا

  هلما أوىل وإذا كانا مملوكني له فكيف مع هذا توهم كوهنما له ولدا وزوجة
ىل مث قال وكفى باهللا وكيال واملعىن أن اهللا سبحانه كاف يف تدبري املخلوقات ويف حفظ احملدثات فال حاجة معه إ

القول بإثبات إله آخر وهو إشارة إىل ما يذكره املتكلمون من أنه سبحانه ملا كان عاملا جبميع املعلومات قادرا على 
كل املقدورات كان كافيا يف اإلهلية ولو فرضنا إهلا معه آخر معه لكان معطال ال فائدة فيه وذلك نقص والناقص ال 

  يكون إهلا
  أن يكون عبد هللا وال املالئكة املقربون وفيه مسائلمث قال تعاىل لن يستنكف املسيح 

املسألة األوىل قال الزجاج لن يستنكف أي لن يأنف وأصله يف اللغة من نكفت الدمع إذا حنيته بأصبعك عن خدك 
فتأويل لن يستنكف أي لن يتنغص ولن ميتنع وقال األزهري مسعت املنذري يقول مسعت أبا العباس وقد سئل عن 

فقال هو من النكف يقال ما عليه يف هذا األمر من نكف وال وكف والنكف أن يقال له سوء االستنكاف 
  واستنكف إذا وفع ذلك السوء عنه

مل تعيب صاحبنا قال ومن صاحبكم ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية روي أن وفد جنران قالوا لرسول اهللا 
بد اهللا ورسوله قال إنه ليس بعار أن يكون عبد اهللا فنزلت هذه قالوا عيسى قال وأي سيء قلت قالوا تقول إنه ع

اآلية وأنا أقول إنه تعاىل ملا أقام احلجة القاطعة على أن عيسى عبد اهللا وال جيوز أن يكون ابنا له أشار بعده إىل 
ان خيرب عن املغيبات حكاية شبهتهم وأجاب عنها وذلك ألن الشبهة اليت عليها يعولون يف إثبات أنه ابن اهللا هو أنه ك

ألهنم مطلعون على اللوح احملفوظ وأعلى حاال منه يف القدرة ألن مثانية منهم محلوا العرش على عظمته مث إن املالئكة 
مع كمال حاهلم يف العلوم والقدرة لن يستنكفوا عن عبودية اهللا فكيف يستنكف املسيح عن عبوديته بسبب هذا 

العلم والقدرة وإذا محلنا اآلية على ما ذكرناه صارت هذه اآليات متناسبة متتابعة القدر القليل الذي كان معه من 
  ومناظرة شريفة كاملة فكان محل اآلية على هذا الوجه أوىل

املسألة الثالثة استدل املعتزلة هبذه اآلية على أن امللك أفضل من البشر وقد ذكرنا استدالهلم هبا يف تفسري قوله وإذ 
وأجبنا عن هذا االستدالل بوجوه كثرية والذي نقول ههنا إنا نسلن أن  ٣٤اسجدوا آلدم البقرة قلنا للمالئكة 

اطالع املالئكة على املغيبات أكثر من اطالع البشر عليها ونسلم أن قدرة املالئكة على التصرف يف هذا العامل أشد 
من جناحه إمنا النزاع يف أن ثواب من قدرة البشر كيف ويقال إن جربيل قلع مدائن قوله لوط بريشة واحدة 

طاعات املالئكة أكثر أم ثواب طاعات البشر وهذه اآلية ال تدل على ذلك البتة وذلك ألن النصارى إمنا أثبتوا إهلية 
عيسى بسبب أنه أخرب عن الغيوب وأتى خبوارق العادات فإيراد املالئكة ألجل إبطال هذه الشبهة إمنا يستقيم إذا 



أقوى حاال يف هذا العلم ويف هذه القدرة من البشر وحنن نقول مبوجبه فأما أن يقال املراد من اآلية كانت املالئكة 
تفضيل املالئكة على املسيح يف كثرة الثواب على الطاعات فذلك مما ال يناسب هذا املوضع وال يليق به فظهر أن 

  اع واهللا أعلمهذا االستدالل إمنا قوي يف األوهام ألن الناس ما خلصوا حمل النز
  املسألة الرابعة يف اآلية سؤال وهو أن املالئكة معطوفون على املسيح فيصري التقدير وال

  املالئكة املقربون يف أن يكونوا عبيدا هللا وذلك غري جائز
ربون واجلواب فيه وجهان أحدمها أن يكون املراد وال كل واحد من املقربني والثاين أن يكون املراد وال املالئكة املق

  أن يكونوا عبيدا فحذف ذلك لداللة قول عبدا هللا عليه على طريق اإلجياز
  املسألة اخلامسة قرأ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عبيد اهللا على التصغري

املسألة السادسة قوله وال املالئكة املقربون يدل على أن طبقات املالئكة خمتلفة يف الدرجة والفضيلة فاألكابر منهم 
جربيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومحلة العرش وقد شرحنا طبقاهتم يف سورة البقرة يف تفسري قوله وإذا قال مثل 

  ٣٠ربك للمالئكة البقرة 
مث قال تعاىل ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب فسيحشرهم إليه مجيعا واملعىن أن من استنكف عن عبادة اهللا 

  ي جيمعهم إليه يوم القيامة حيث ال ميلكون ألنفسهم شيئاواستكرب عنها فإن اهللا حيشرهم إليه أ
واعلم أنه تعاىل ملا ذكر أنه حيشر هؤالء املستنكفني املستكربين مل يذكر ما يفعل هبم بل ذكر أوال ثواب املؤمنني 

  املطيعني
ستنكفني فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله مث ذكر آخرا عقاب امل

  املستكربين
فقال وأما الذين استنكفوا واستكربوا فيعذهبم عذابا أليما وال جيدون هلم من دون اهللا وليا وال نصريا واملعىن ظاهر ال 
إشكال فيه وإمنا قدم ثواب املؤمنني على عقاب املستنكفني ألهنم إذا رأوا أوال ثواب املطيعني مث شاهدوا بعده عقاب 

  عظم يف احلسرةأنفسهم كان ذلك أ
َمُنواْ بِاللَِّه َواْعَتَصمُواْ بِِه فَسَُيْدِخلُُهْم ِفى َياأَيَُّها النَّاُس قَْد َجآَءكُْم ُبْرَهانٌ مِّن رَّبِّكُْم وَأَنزَلَْنآ إِلَْيكُْم نُوراً مُّبِيناً فَأَمَّا الَِّذيَن َءا

  مُّْستَِقيماً َرْحَمةٍ  مَّْنُه َوفَْضلٍ َوَيْهِديهِْم إِلَْيهِ ِصرَاطاً
واعلم أنه تعاىل ملا أورد احلجة على مجيع الفرق من املنافقني والكفار واليهود والنصارى وأجااب عن مجيع شبهاهتم 
عمم اخلطاب ودعا مجيع الناس إىل االعتراف برسالة حممد عليه الصالة والسالم فقال َنِصرياً َيأَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءكُمْ 

رَّّبكُْم والربهان هو حممد عليه الصالة والسالم وإمنا مساه برهاناً ألن حرفته إقامة الربهان على حتقيق احلق ُبْرَهانٌ ّمن 
وإبطال الباطل والنور املبني هو القرآن ومساه نوراً ألنه سبب لوقوع نور اإلميان يف القلب وملا قرر على كل العاملني 

) صلى اهللا عليه وسلم ( أمرهم بعد ذلك أن يتمسكوا بشريعة حممد كون حممد رسوالً وكون القرآن كتاباً حقاً 
ه وأحكامه ووعدهم عليه بالثواب فقال فَأَمَّا الَِّذيَن ءاَمنُواْ بِاللَِّه َواْعَتَصُمواْ بِِه واملراد آمنوا باهللا يف ذاته وصفاته وأفعال

عن نزع الشيطان ويدخلهم يف رمحة منه وفضل  وأمسائه واعتصموا به أي باهللا يف أن يثبتهم على اإلميان ويصوهنم
  ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً فوعد بأمور ثالثة الرمحة

والفضل واهلداية قال ابن عباس الرمحة اجلنة والفضل ما يتفضل به عليهم مما ال عني رأت وال أذن مسعت َوَيْهِديهِْم 
  إِلَْيهِ ِصراطاً مُّْستَِقيماً يريد ديناً مستقيماً



قول الرمحة والفضل حمموالن على ما يف اجلنة من املنفعة والتعظيم وأما اهلداية فاملراد منها السعادات احلاصلة وأ
بتجلي أنوار عامل القدس والكربياء يف األرواح البشرية وهذا هو السعادة الروحانية وأخر ذكرها عن القسمني 

  ذات اجلسمانيةاألولني تنبيهاً على أن البهجة الروحانية أشرف من الل
َما تََرَك َوُهَو َيرِثَُهآ إِن لَّمْ  َيْسَتفْتُوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفى الْكَلَالَةِ  إِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه وَلٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف

َتَرَك َوإِن كَاُنوا إِْخَوةً  رَِّجاالً َونَِسآًء فَِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ االٍّ نثََيْينِ ُيَبيُِّن َيكُْن لََّهآ َولٌَد فَإِن كَاَنَتا اثَْنَتْينِ فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّا 
  اللَُّه لَكُْم أَن َتِضلُّواْ وَاللَُّه بِكُلِّ َشىْ ٍء َعِليٌم

ول ووسط إعلم أنه تعاىل تكلم يف أول السورة يف أحكام األموال وختم آخرها بذلك ليكون اآلخر مشاكالً لأل
السورة مشتمل على املناظرة مع الفرق املخالفني للدين قال أهل العلم إن اهللا تعاىل أنزل يف الكاللة آيتني إحدامها يف 
الشتاء وهي اليت يف أول هذه السورة واألخرى يف الصيف وهي هذه اآلية وهلذا تسمى هذه اآلية آية الصيف وقد 

وعلى املوروث فإن وقع على الوارث فهو من سوى الوالد والولد وإن  ذكرنا أن الكاللة اسم يقع على الوارث
وقع على املوروث فهو الذي مات وال يرثه أحد الوالدين وال أحد من األوالد مث قال إِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه َولَدٌ 

َس لَُه وَلٌَد الرفع على الصفة أي إن هلك َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك ارتفع امرؤ مبضمر يفسره الظاهر وحمل لَْي
  امرؤ غري ذي ولد

واعلم أن ظاهر هذه اآلية فيه تقييدات ثالث األول أن ظاهر اآلية يقتضي أن األخت تأخذ النصف عند عدم الولد 
فأما عند وجود الولد فإهنا ال تأخذ النصف وليس األمر كذلك بل شرط كون األخت تأخذ النصف أن ال يكون 

يت ولد ابن فإن كان له بنت فإن األخت تأخذ النصف الثاين أن ظاهر اآلية يقتضي أنه إذا مل يكن للميت ولد للم
فإن األخت تأخذ النصف وليس كذلك بل الشرط أن ال يكون للميت ولد وال والد وذلك أن األخت ال ترث مع 

ن األب واألم أو من األب ألن األخت من األم واألخ الوالد باإلمجاع الثالث أن قوله َولَُه أُْخٌت املراد منه األخت م
  من األم قد بّين اهللا حكمه يف أول السورة باإلمجاع

 مث قال تعاىل َوُهَو َيرِثَُها إِن لَّْم َيكُْن لََّها وَلٌَد يعين أن األخ يستغرق مرياث األخت إذا مل يكن لألخت ولد إالّ أن هذا
  األخ من األم فإنه ال يستغرق املرياث األخ من األب واألم أو من األب أما

  ذَّكَرِ ِمثْلُ َحظّ االْنثََييْنِمث قال تعاىل فَإِن كَاَنَتا اثْنََتْينِ فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّا َتَرَك َوإِن كَاُنواْ إِْخَوةً  ّرَجاالً َونَِساء فَِلل

فقط وروي أن الصديق رضي اهللا عنه قال يف وهذه اآلية دالة على أن األخت املذكورة ليست هي األخت من األم 
خطبته أال أن اآلية اليت أنزهلا اهللا يف سورة النساء يف الفرائض فأوهلا يف الولد والوالد وثانيها يف الزوج والزوجة 
ا واإلخوة من األم واآلية اليت ختم هبا سورة النساء أنزهلا يف األخوة واألخوات من األب واألم واآلية اليت ختم هب

  سورة األنفال أنزهلا يف أويل األرحام
مث قال تعاىل ُيَبّيُن اللَُّه لَكُْم أَن َتِضلُّواْ وفيه وجوه األول قال البصريون املضاف هاهنا حمذوف وتقديره يبني اهللا لكمم 

حرف النفي  الثاين قال الكوفيون)  ٨٢يوسف ( كراهة أن تضلوا إالّ أنه حذف املضاف كقوله َواْسئَلِ الْقَْرَيةَ  
)  ٤١فاطر ( حمذوف والتقدير يبني اهللا لكم لئال تضلوا ونظريه قوله إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماوَاِت وَاالْْرَض أَن َتُزوالَ 

  يبني اهللا لكم الضاللة لتعلموا أهنا ضاللة فتجنبوها) النظم ( أي لئال تزوال الثالث قال اجلرجاين صاحب 
  بِكُلّ َشْيء َعِليٌم فيكون بيانه حقاً وتعريفه صدقاً مث قال تعاىل َواللَُّه

واعلم أن يف هذه الصورة لطيفة عجيبة وهي أن أوهلا مشتمل على بيان كمال قدرة اهللا تعاىل فإنه قال ُتفِْلُحونَ َيأَيَُّها 
ا دال على سعة القدرة وآخرها مشتمل على وهذ)  ١النساء ( النَّاُس اتَّقُواْ رَبَّكُُم الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  



بيان كمال العلم وهو قوله وَاللَُّه بِكُلّ َشْيء َعِليٌم وهذان الوصفان مها اللذان هبما تثبت الربوبية واإلل هية واجلاللة 
  والعزة وهبما جيب على العبد أن يكون مطيعاً لألوامر والنواهي منقاداً لكل التكاليف

  تفسري هذه السورة يوم الثالثاء ثاين عشر مجادى اآلخرة من سنة مخس وتسعني ومخسمائةقال املصنف فرغت من 

  سورة املائدة

  مدنية وآياهتا مائة وعشرون
لِّى الصَّْيِد َوأَنُتْم ُحُرٌم إِنَّ اللََّه ْم غَْيَر ُمِحَياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد أُِحلَّْت لَكُْم بَهِيَمةُ  االٌّ ْنَعامِ إِالَّ َما ُيْتلَى َعلَْيكُ

  َيْحكُُم َما ُيرِيُد
  َعِليٌم َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ أَْوفُواْ بِالُْعقُودِ يف اآلية مسائل

يء والعقد هو وصل الشيء بالش)  ١٧٧البقرة ( املسألة األوىل يقال وىف بالعهد وأوىف به ومنه َوالُْموفُونَ بِعَْهِدِهْم 
على سبيل االستيثاق واألحكام والعهد إلزام والعقد التزام على سبيل األحكام وملا كان اإلميان عبارة عن معرفة اهللا 
تعاىل بذاته وصفاته وأحكامه وأفعاله وكان من مجلة أحكامه أنه جيب على مجيع اخللق إظهار االنقياد هللا تعاىل يف مجيع 

العقد أحد األمور املعتربة يف حتقق ماهية اإلميان فلهذا قال َعِليمٌ َيأَيَُّها الَِّذينَ تكاليفه وأوامره ونواهيه فكان هذا 
د ءاَمُنواْ أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد يعين يا أيها الذين التزمتم بإميانكم أنواع العقود والعهود يف إظهار طاعة اهللا أوفوا بتلك العقو

ما يف هذه اآلية ألنه تعاىل ربطها بعباده كما يربط الشيء بالشيء باحلبل وإمنا مسى اهللا تعاىل هذه التكاليف عقوداً ك
  املوثق

واعلم أنه تعاىل تارة يسمي هذه التكاليف عقوداً كما يف هذه اآلية وكما يف قوله َولَاِكن يَُؤاِخذُكُم بَِما َعقَّدتُّمُ 
وقال َوأَْوفُواْ بَِعْهِد اللَِّه )  ٤٠البقرة ( َعْهِدى أُوِف بِعَْهِدكُْم وتارة عهوداً قال تعاىل َوأَْوفُواْ بِ)  ٨٩املائدة ( االْْيَمانَ 

  وحاصل الكالم يف هذه اآلية أنه أمر بأداء التكاليف فعالً وتركاً)  ٩١النحل ( إِذَا َعاَهدتُّْم َوالَ َتنقُُضواْ االْْيَمانَ 

أو نذر ذبح الولد لغا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا بل يصح  املسألة الثانية قال الشافعي رمحه اهللا إذا نذر صوم يوم العيد
حجة أيب حنيفة أنه نذر الصوم والذبح فيلزمه الصوم والذبح بيان األول أنه نذر صوم يوم العيد ونذر ذبح الولد 
 وصوم يوم العيد ماهية مركبة من الصوم ومن وقوعه يف يوم العيد وكذلك ذبح الولد ماهية مركبة من الذبح ومن

وقوعه يف الولد واآليت باملركب يكون آتياً بكل واحد من مفرديه فملتزم صوم يوم العيد وذبح الولد يكون ال حمالة 
  ملتزماً للصوم والذبح

إذا ثبت هذا فنقول وجب أن جيب عليه الصوم والذبح لقوله تعاىل أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد ولقوله تعاىل ِلَم َتقُولُونَ َما الَ 
أقصء ما يف ) ف بنذرك ( ولقوله عليه الصالة والسالم )  ٧اإلنسان ( ولقوله ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ )  ٢الصف ( نَ َتفَْعلُو

الباب أنه لغا هذا النذر يف خصوص كون الصوم واقعاً يف يوم العيد ويف خصوص كون الذبح واقعاً يف الولد إالّ أن 
أن هذا نذر يف املعصية فيكون لغواً لقوله عليه الصالة والسالم العام بعد التخصيص حجة وحجة الشافعي رمحه اهللا 

  )ال نذر يف معصية اهللا ( 
املسألة الثالثة قال أبو حنيفة رمحه اهللا خيار اجمللس غري ثابت وقال الشافعي رمحه اهللا ثابت حجة أيب حنيفة أنه ملا 

بِالُْعقُوِد وحجة الشافعي ختصيص هذا العموم باخلرب انعقد البيع والشراء وجب أن حيرم الفسخ لقوله تعاىل أَْوفُواْ 
  )املتبايعان باخليار كل واحد منهما ما مل يتفرقا ( وهو قوله عليه الصالة والسالم 



املسألة الرابعة قال أبو حنيفة رمحه اهللا اجلمع بني الطلقات حرام وقال الشافعي رمحه اهللا ليس حبرام حجة أيب حنيفة 
فوجب أن حيرم رفعه لقوله تعاىل )  ٢٣٥البقرة ( العقود لقوله تعاىل َوالَ َتْعزُِمواْ ُعقَْدةَ  الّنكَاحِ أن النكاح عقد من 

أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد ترك العمل به يف الطلقة الواحدة باإلمجاع فيبقى فيما عداها على األصل والشافعي رمحه اهللا خصص 
  ا نفذ وقد نفذ فال يرحمهذا العموم بالقياس وهو أنه لو حرم اجلمع مل

  قوله تعاىل أُِحلَّتْ لَكُْم َبهِيَمةُ  االْْنَعامِ
إعلم أنه تعاىل ملا قرر باآلية األوىل على مجيع املكلفني أنه يلزمهم االنقياد جلميع تكاليف اهللا تعاىل وذلك كاألصل 

ا حيل وما حيرم من املطعومات فقال الكلي والقاعدة اجلميلة شرع بعد ذلك يف ذكر التكاليف املفصلة فبدأ بذكر م
  أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ  االْْنَعامِ ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل قالوا كل حي ال عقل له فهو هبيمة من قوهلم استبهم األمر على فالن ءذا أشكل وهذا باب مبهم أي 
نعام هي اإلبل والبقر والغنم قال تعاىل مسدود الطريق مث اختص هذا االسم بكل ذات أربع يف الرب والبحر واأل

ففرق تعاىل بني األنعام وبني اخليل )  ٨ ٥النحل ( َواالْْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفء إىل قوله َوالْخَْيلَ َوالْبَِغالَ َوالَْحِمَري 
( اِلكُونَ َوذَلَّلَْناَها لَُهْم فَِمْنَها َركُوبُُهْم َوِمْنَها َيأْكُلُونَ والبغال واحلمري وقال تعاىل ِممَّا َعِملَْت أَْيدِيَنا أَنْعاماً فَُهْم لََها َم

  وقال َوِمَن االنَْعامِ َحُمولَةً  َوفَْرًشا كُلُواْ ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه)  ٧٢ ٧١يس 

 ١٤٢لألنعام ( وله َوِمَن اِإلبِلِ اثَْنْينِ َوِمَن الَْبقَرِ اثَْنْينِ إىل قوله ثََمانَِيةَ  أَْزواجٍ ّمَن الضَّأِْن اثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ وإىل ق
  قال الواحدي رمحه اهللا وال يدخل يف اسم األنعام احلافر ألنه مأخوذ من نعومة الوطء)  ١٤٤

االْْنَعامِ  إذا عرفت هذا فنقول يف لفظ اآلية سؤاالت األول أن البهيمة اسم اجلنس واألنعام اسم النوع فقوله َبهِيَمةُ 
جيري جمرى قول القائل حيوان اإلنسان وهو مستدرك الثاين أنه تعاىل لو قال أحلت لكم األنعام لكان الكالم تاماً 

فأي فائدة يف زيادة لفظ )  ٣٠احلج ( بدليل أنه تعاىل قال يف آية أخرى َوأُِحلَّْت لَكُمُ االْْنَعاُم إِالَّ َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم 
   هذه اآلية الثالث أنه ذكر لفظ البهيمة بلفظ الوحدان ولفظ األنعام بلفظ اجلمع فما الفائدة فيهالبهيمة يف

واجلواب عن السؤال األول من وجهني األول أن املراد بالبهيمة وباألنعام شيء واحد وإضافة البهيمة إىل األنعام 
ألنعام أو للتأكد كقولنا نفس الشيء وذاته وعينه للبيان وهذه اإلضافة مبعىن ِمْن كخامت فضة ومعناه البهيمة من ا

الثاين أن املراد بالبهيمة شيء وباألنعام شيء آخر وعلى هذا التقدير ففيه وجهان األول أن املراد من هبيمة األنعام 
اب الظباء وبقر الوحش وحنوها كأهنم أرادوا ما مياثل األنعام ويدانيها من جنس البهائم يف االجترار وعدم األني

فأضيفت إىل األنعام حلصول املشاهبة الثاين أن املراد ببهيمة األنعام أجنة األنعام روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
أن بقرة ذحبت فوجد يف بطنها جنني فأخذ ابن عباس بذنبها وقال هذا من هبيمة األنعام وعن ابن عمر رضي اهللا 

  عنهما أهنا أجنة األنعام وذكاته ذكاة أمه
  لم أن هذا الوجد يدل على صحة مذهب الشافعي رمحه اهللا يف أن اجلنني مذكى بذكاة األمواع

املسألة الثانية قالت الثنوية ذبح احليوانات إيالم واإليالم قبيح والقبيح ال يرضى به اإلل ه الرحيم احلكيم فيمتنع أن 
احليوانات ليس هلا قدرة عن الدفع عن أنفسها يكون الذبح حالالً مباحاً حبكم اهللا قالوا والذي حيقق ذلك أن هذه 

  وال هلا لسان حتتج على من قصد إيالمها واإليالم قبيح إالّ أن إيالم من بلغ يف العجز واحلرية إىل هذا احلد أقبح
 واعلم أن فرق املسلمني افترقوا فرقاً كثرية بسبب هذه الشبهة فقالت املكرمية ال نسلم أن هذه احليوانات تتأمل عند
الذبح بل لعلّ اهللا تعاىل يرفع أمل الذبح عنها وهذا كاملكابرة يف الضروريات وقالت املعتزلة ال نسلم أن اإليالم قبيح 
مطلقاً بل إمنا يقبح إذا مل يكن مسبوقاً جبناية وال ملحقاً بعوض وهاهنا اهللا سبحانه يعوض هذه احليوانات يف اآلخرة 



ح عن أن يكون ظلماً قالوا والذي يدل على صحة ما قلناه ما تقرر يف بأعواض شريفة وحينئذ خيرج هذا الذب
العقول أنه حيسن حتمل أمل الفصد واحلجامة للطلب الصحة فإذا حسن حتمل األمل القليل ألجل املنفعة العظيمة 

ك ال فكذلك القول يف الذبح وقال أصحابنا إن االذن يف ذبح احليوانات تصرف من اهللا تعاىل يف ملكه واملال
  اعتراض عليه إذا تصرف يف ملك نفسه واملسألة طويلة مذكورة يف علم األصول واهللا أعلم

املسألة الثالثة قال بعضهم قوله أُِحلَّْت لَكُْم بَهِيَمةُ  االْْنَعامِ جمملل ألن اإلحالل إمنا يضاف إىل األفعال وهاهنا أضيف 
  ر فعل وليس إضمار بعضإىل الذات فتعذر إجراؤه على ظاهره فال بّد من إضما

األفعال أوىل من بعض فيحتمل أن يكون املراد إحالل االنتفاع جبلدها أو عظمها أو صوفها أو حلمها أو املراد 
إحالل االنتفاع باألكل وال شك أن اللفظ حمتمل للكل فصارت اآلية جمملة إالّ أن قوله تعاىل َواالْْنَعاَم َخلَقََها لَكُمْ 

دل على أن املراد بقوله أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ  االْنَْعامِ إباحة االنتفاع هبا )  ٥النحل ( َناِفُع َوِمْنَها َتأْكُلُونَ ِفيَها ِدْفء َوَم
  من كل هذه الوجوه

ا ُيْتلَى َعلَْيكُمْ واعلم أنه تعاىل ملا ذكر قوله أُِحلَّْت لَكُمْ َبهِيَمةُ  االْْنَعامِ أحلق به نوعني من االستثناء األول قوله إِالَّ َم
واعلم أن ظاهر هذا االستثناء جممل واستثناء الكالم اجململ من الكالم املفصل جيعل ما بقي بعد االستثناء جممالً أيضاً 

إالّ أن املفسرين أمجعوا على أن املراد من هذا االستثناء هو املذكور بعد هده اآلية وهو قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ  
املائدة ( َوالنَّطِيَحةُ  َوَما أَكَلَ السَُّبُع إِالَّ َوالْدَُّم َولَْحُم الْخِْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ لَِغْيرِ اللَِّه بِِه َوالْمُْنَخنِقَةُ  َوالَْمْوقُوذَةُ  َوالُْمتََرّدَيةُ  

هلم على مجيع الوجوه فبّين اهللا تعاىل أهنا إن كانت ووجه هذا أن قوله أُِحلَّْت لَكُْم بَهِيَمةُ  االْنَْعامِ يقتضي إحالهلا )  ٣
  ميتة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو افترسها السبع أو ذحبت على غري اسم اهللا تعاىل فهي حمرمة

  النوع الثاين من االستثناء قوله تعاىل غَْيَر ُمحِلّى الصَّْيِد َوأَنُتْم ُحُرٌم وفيه مسائل
ملا أحل هبيمة األنعام ذكر الفرق بني صيدها وغري صيدها فعرفنا أن ما كان منها صيداً فإنه  املسألة األوىل أنه تعاىل

  حالل يف اإلحالل فون اإلحرام وما مل يكن صيداً فإنه حالل يف احلالني مجيعاً واهللا أعلم
أحدمها يقال أحرم باحلج  املسألة الثانية قوله َوأَنُتْم ُحُرٌم أي حمرمون أي داخلون يف اإلحرام باحلج والعمرة أو

والعمرة فهو حمرم وحرم كما يقال أجنب فهو جمنب وجنب ويستوي فيه الواحد واجلمع يقال قوم حرم كما يقال 
  ) ٦٥املائدة ( قوم جنب قال تعاىل َوإِن كُنُتْم ُجنُباً فَاطَّهَّرُواْ 

ل احلرم فقوله َوأَنُتْم ُحُرٌم يشتمل على الوجهني وأعلم أنا إذا قلنا أحرم الرجل فله معنيان األول هذا والثاين أنه دخ
  فيحرم الصيد على من كان يف احلرم كما حيرم على من كان حمرماً باحلج أو العمرة وهو قول الفقهاء

املسألة الثالثة أعلم أن ظاهر آلية يقتضي أن لصيد حرام على احملرم ونظري هذه اآلية قوله تعاىل َوإِذَا َحلَلُْتمْ 
ادُواْ فإن إِذَا للشرط واملعلق بكلمة الشرط على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء إال أنه تعاىل بّين يف آية فَاْصطَ

 أخرى أن احملرم على احملرم إمنا هو صيد الرب ال صيد البحر قال تعاىل أُِحلَّ لَكُمْ َصْيدُ الَْبْحرِ َوطََعاُمُه مََتاعاً لَّكُْم
  فصارت هذه اآلية بياناً لتلك اآليات املطلقة)  ٩٦املائدة ( َعلَْيكُْم َصْيدُ الَْبّر َما ُدْمُتْم ُحُرماً َوِللسَّيَّاَرةِ  َوُحّرَم 

املسألة الرابعة انتصب غَْيرِ على احلال من قوله أُِحلَّْت لَكُْم كما تقول أحل لكم الطعام غري معتدين فيه قال الفّراء 
  يه وال متعدياً واملعىن أحلت لكم هبيمةهو مثل قولك أحل لك الشيء ال مفرطاً ف

  األنعام إال أن حتلوا الصيد يف حال اإلحرام فإنه ال حيل لكم ذلك إذ كنتم حمرمني
مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه َيْحكُُم َما ُيرِيُد واملعىن أنه تعاىل أباح األنعام يف مجيع األحوال وأباح الصيد يف بعض األحوال 



ل ما السبب يف هذا التفصيل والتخصيص كان جوابه أي يقال أنه تعاىل مالك األشياء دون بعض فلو قال قائ
وخالقها فلم يكن على حكمه اعتراض بوجه من الوجوه وهذا هو الذي يقوله أصحابنا أن علة حسن التكليف هي 

  الربوبية والعبودية ال ما يقوله املعتزلة من رعاية املصاحل
 الْحََراَم َيْبَتُغونَ ُنواْ الَ ُتِحلُّواْ َشعَآِئَر اللَِّه َوالَ الشَّْهَر الْحََراَم َوالَ الَْهْدىَ  َوالَ الْقَلَاِئَد َوال َءامَِّني الْبَْيَتَياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَم

أَن َصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ أَن تَْعَتدُواْ  فَْضالً مِّن رَّبِّهِْم َورِْضوَاناً وَإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَادُواْ َوالَ َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ
  َشِديُد آلْعِقَابَِوَتَعاَونُواْ َعلَى الْربِّ وَالتَّقَْوى َوالَ َتَعاَوُنواْ َعلَى اإلِثْمِ َوالُْعْدَواِن َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه 

  يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ ُتِحلُّواْ َشعَاِئَر اللَِّه َوالَ الشَّْهرَ الْحََراَم َوالَ الَْهْدىَ  َوالَ قوله تعاىل ُحُرٌم إِنَّ اللََّه َيْحكُُم َما ُيرِيُد
أعلم أنه تعاىل ملا حرم الصيد على احملرم يف اآلية األوىل أكد ذلك بالنهي يف هذه اآلية عن خمالفة تكاليف اهللا تعاىل 

  يَن ءاَمُنواْ الَ ُتِحلُّواْ َشعَاِئَر اللَِّهفقال ُيرِيُد يَأَيَُّها الَِّذ
وأعلم أن الشعائر مجع واألكثرون على أهنا مجع شعرية وقال ابن فارس واحدها شعارة والشعرية فعيلة مبعىن مفعلة 

واملشعرة املعلمة واألشعار األعالم وكل شيء أشعر فقد أعلم وكل شيء جعل علماً على شيء أن علم بعالمة جاز 
سمى شعرية فاهلدي الذي يهدى إىل مكة يسمى شعائر ألهنت معلمة بعالمات دالة على كوهنا هدايا واختلف أن ي

املفسرون يف املراد بشعائر اهللا وفيه قوالن األول قوله الَ ُتِحلُّواْ َشَعاِئَر اللَِّه أي ال ختلوا بشيء من شعائر اهللا وفرائضه 
ذا القول فشعائر اهللا عام يف مجيع تكاليفه غري خمصوص بشيء معني اليت حدها لعباده وأوجبها عليهم وعلى ه

ويقرب منه قول احلسن شعائر اهللا دين اهللا والثاين أن املراد منه شيء خاص من التكاليف وعلى هذا القول فذكروا 
س إن املشركني وجوهاً األول املراد ال حتلوا ما حّرم اهللا عليكم يف حال إحرامكم من الصيد والثاين قال ابن عبا

كانوا حيجون البيت ويهدون اهلدايا ويعظمون املشاعر وينحرون فأراد املسلمون أن يغريوا عليهم فأنزل اهللا تعاىل الَ 
ُتِحلُّواْ َشَعاِئَر اللَِّه الثالث قال الفراء كانت عامة العرب ال يرون الصفا واملروة من شعائر احلج وال يطوفون هبما 

 تستحلوا ترك شيء من مناسك احلج وائتوا جبميعها على سبيل الكمال والتما الرابع قال بعضهم فأنزل اهللا تعاىل ال
الشعائر هي اهلدايا تطعن يف أسنامها وتقلد ليعلم أهنا هدى وهو قول أيب عبيدة قال ويدل عليه قوله تعاىل َوالُْبْدنَ 

عندي ضعيف ألنه تعاىل ذكر شعائر اهللا مث عطف عليها اهلدى  وهذا)  ٣٦احلج ( َجَعلَْناَها لَكُْم ّمن َشَعاِئرِ اللَِّه 
  والعطوف جيب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه

  مث قال تعاىل َوالَ الشَّْهَر الْحََراَم أي ال حتلو الشهر احلرام بالقتال فيه
ِعدَّةَ  الشُّهُورِ ِعنَد اللَِّه  وأعلم أن الشهر احلرام هو الشهر الذي كانت العرب تعظمه وحترم القتال فيه قال تعاىل إِنَّ

فقيل هي ذو العقدة )  ٣٦التوبة ( اثَْنا َعَشَر َشهْراً ِفي ِكتَابِ اللَِّه َيْوَم َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض ِمْنَها أَْرَبَعةٌ  ُحُرٌم 
  وذو احلجة واحملرم ورجب فقوله َوالَ الشَّْهَر الَْحَراَم جيوز أن يكون إشارة إىل

مجيع هذه األشهر كما يطلق اسم الواحد على اجلنس وجيوز أن يكون املراد هو رجب ألنه أكمل األشهر األربعة يف 
  هده الصفة

مث قال تعاىل َوالَ الَْهْدىَ  قال الواحدي اهلدي ما أهدي إىل بيت اهللا من ناقة أو بقرة أو شاة واحدها هدية بتسكني 
  قال الشاعر الدال ويقال أيضاً هدية ومجعها هدى

  حلفت برب مكة واملصلى
وقوله َوالَْهْدىَ  َمْعكُوفاً أَن َيْبلُغَ )  ٩٥املائدة ( وأعناق اهلدى مقلدات ونظري هذه اآلية قوله تعاىل َهْدياً بَاِلغَ الْكَْعَبةِ  

  ) ٢٥الفتح ( َمِحلَُّه 



ى عنق العبري وغريه وهي مشهورة ويف التفسري وجوه مث قال تعاىل َوالَ الْقَلَاِئَد والقالئد مجع قالدة وهي اليت تشد عل
األول املراد منه اهلدى ذوات القالئد وعطفت على اهلدي مبالغة يف التوصية هبا ألهنا أشرف اهلدي كقوله َوجِْبرِيلَ 

يف النهي عن كأنه قيل والقالئد منها خصوصاً الثاين أنه هنى عن التعرض لقالئد اهلدي مبالغة )  ٩٨البقرة ( َوِميكَالَ 
فهىن عن )  ٣١النور ( التعرض للهدي على معىن وال حتلوا قالئدها فضالً عن أن حتلوها كما قال َوالَ ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ 

إبداء الزينة مبالغة يف النهي عن إبداء مواضعها الثالث قال بعضهم كانت العرب يف اجلاهلية موظبني على احملاربة إال 
من وجد يف غري هذه األشهر احلرم أصيب منه إال أن يكون مشعراً بدنة أو بقرة من حلاء شجر يف األشهر احلرم ف

  احلرم أو حمرماً بعمرة إىل البيت فحينئٍذ ال يتعرض له فأمر اهللا املسلمني بتقرير هذا املعىن
  وال آمي البيت احلرام على اإلضافة مث قال َوالَ الشَّْهَر الَْحَراَم َوالَ أي قوماً قاصدين املسجد احلرام وقرأ عبد اهللا

  مث قال تعاىل َيْبَتُغونَ فَْضالً ّمن رَّبّهِْم َورِْضواناً وفيه مسائل
  املسألة األوىل قرأ محيد بن قيس األعرج َتْبَتُغونَ بالتاء على خطاب املؤمنني

جارة املباحة هلم يف جحهم كقوله املسألة الثانية يف تفسري الفضل والرضوان وجهان األول يبتغون فضالً من رهبم بالت
قالوا نزلت يف جتاراهتم أيام املوسم واملعىن ال متنعوهم )  ١٩٨البقرة ( لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن َتْبَتُغواْ فَْضالً ّمن رَّّبكُْم 

العلم إن فإمنا قصدوا البيت إلصالح معاشهم ومعادهم فابتغاء الفضل للدنيا وابتغاء الرضوان لآلخرة قال أهل 
املشركني كانوا يقصدون حبجهم ابتغاء رضوان اهللا وإن كانوا ال ينالون ذلك فال يبعد أن حيصل هلم بسبب هذا 

  القصد نوع من احلرمة

والوجه الثاين أن املراد بفضل اهللا الثواب وبالرضون أن يرضى عنهم وذلك ألن الكافر وإن كان ال ينال الفضل 
طه ( ه طالب هلما فيجوز أن يوصف بذلك بناًء على ظنه قال تعاىل وَانظُْر إِلَى إِلَاِهَك والرضوان لكنه يظن أنه بفعل

  ) ٤٩الدخان ( وقال ذُْق إِنََّك أَنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي )  ٩٧
لشَّْهَر الَْحَرامَ املسألة الثالثة ااختلف الناس فقال بعضهم هذه اآلية منسوخة ألن قوله الَ ُتِحلُّواْ َشَعاِئرَ اللَِّه َوالَ ا
قوله )  ٥التوبة ( يقتضي حرمة القتال يف الشهر احلرام وذلك منسوخ بقوله اقُْتلُواْ الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم 

َد َوالَ الشَّْهَر الَْحَراَم َوالَ يقتضي حرمة منع املشركني عن املسجد احلرام وذلك منسوخ بقوله فَالَ َيقَْرُبواْ الَْمْسجِ
وهذا قول كثري من املفسرين كابن عباس وجماهد واحلسن وقتادة وقال )  ٢٨البقرة ( الْحََراَم َبْعَد َعاِمهِْم هَاذَا 

الشعيب مل ينسخ من سورة املائدة إال هذه اآلية وقال قوم آخرون من املفسرين هذه اآلية غري منسوخة وهؤالء هلم 
اآلية أن ال خنيف من يقصد بيته من املسلمني وحرم علينا أخذ اهلدى من  طريقان األول أن اهللا تعاىل أمرن يف هذه

املهدين إذا كانوا مسلمني والدليل عليه أول اآلية وآخرها أما أول اآلية فهو قوله الَ ُتِحلُّواْ َشعَاِئَر اللَِّه وشعائر اهللا 
قوله يَْبَتُغونَ فَْضالً ّمن رَّّبهِْم َورِضْواناً وهذا إمنا تليق بنسك املسلمني وطاعاهتم ال بنسك الكفار وأما رخر ااية فهو 

صلى اهللا ( إمنا يليق باملسلم ال بالكافر الثاين قال أبو مسلم األصفهاين املراد باآلية الكفار الذين كانوا يف عهد النيب 
قَْرُبواْ الَْمْسجَِد الَْحَراَم بَْعدَ فلما زال العهد بسورة براءة زال ذلك احلظر ولزم املراد بقوله تعاىل فَالَ َي) عليه وسلم 
  َعاِمهِْم َهاذَا

  مث قال تعاىل َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاصْطَاُدواْ ويف مسائل
املسألة األوىل قريء وإذا أحللتم يقال حل احملرم وأحل وقريء بكسر الفاء وقيل هو بدل من كسر اهلمزة عند 

  االبتداء
يعين ملا كان املانع من حل االصطياد )  ١املائدة ( قوله غَْيَر ُمِحلّى الصَّْيِد وَأَنُتمْ ُحُرٌم املسألة الثانية هذه اآلية متعلقة ب



  هو اإلحرام فإذا زال االحرام وجب أن يزول املنع
اةُ  املسألة الثالثة ظاهر األمر وإن كان للوجوب إال أنه ال يفيد ههنا إال باإلباحة وكذا يف قوله فَإِذَا قُِضَيِت الصَّلَو

ونظريه قول القائل ال تدخلن هذه الدار حىت تؤدي مثنها فإذا أديت فادخلها )  ١٠اجلمعة ( فَانَتِشرُواْ ِفى االْْرضِ 
أي فإذا أديت فقد أبيح لك دخوهلا وحاصل الكالم أنا إمنا عرفنا أن األمر ههنا مل يفد الوجوب بدليل منفصل واهللا 

  أعلم
 كُمْ َشَنانُ قَْومٍ أَن َصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِدِ الْحََرامِ أَن َتعَْتُدواْ َوَتَعاَوُنواْ َعلَى الْربِ وَالتَّقَْوى َوالَمث قال تعاىل َوالَ َيْجرِمَنَّ

  َتَعاَونُواْ َعلَى اِإلثْمِ وَالُْعدَْواِن ويف اآلية مسائل
َشعَاِئَر اللَِّه إىل قوله َوالَ الشَّْهرَ الْحََراَم َوالَ يعين املسألة األوىل قال القفال رمحه اهللا هذا معطوف على قوله الَ ُتِحلُّواْ 

وال حتملنكم عداوتكم لقوم من أجل أهنم صدوكم عن املسجد احلرام على أن تعتدوا فتمنعوهم عن املسجد احلرام 
منهم على  فإن الباطل ال جيوز أن يعتدى به وليس للناس أن يعني بعضهم بعضاً على العدوان حىت إذا تعدى واحد

اآلخر تعدى ذلك اآلخر عليه لكن الواجب أن يعني بعضهم بعضاً على ما فيه الرب والتقوى فهذا هو املقصود من 
  اآلية

َجَرَم جيري جمرى كسب يف تعديه تارة إىل مفعول واحد وتارة إىل إثنني ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 
و كسبته إياه ويقال أجرمته ذنباً على نقل املتعدي إىل مفعول باهلمزة إىل تقول جرم ذنباً حنو كسبه وجرمته ذنباً حن

مفعولني كقوهلم أكسبته ذنباً وعليه قراءة عبد اهللا َوالَ َيْجرَِمنَّكُْم بضم الياء وأول املفعولني على القراءتني ضمري 
  داء وال حيملنكم عليهاملخاطبني والثاين أن تعتدوا واملعىن ال يكسبنكم بغض قوم ألن صدوكم االعت

  املسألة الثالثة الشنآن البغض يقال شنأت الرجل أشنؤه شنأ ومشنأ
ومشنأة وشنآنا بفتح الشني وكسرها ويقال رجل شنآن وامرأة شنآنة مصروفان ويقال شنآن بغري صرف وفعالن قد 

  جاء وصفاً وقد جاء مصدراً
عيل عن نافع جبزم النون األوىل والباقون بالفتح قالوا والفتح املسألة الرابعة قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وإمسا

أجود لكثرة نظائرها يف املصادر كالضربان والسيالن والغليان والغشيان وأما بالسكون فقد جاء يف األكثر وصفاً 
  قال الواحدي ومما جاء مصدراً كقوهلم لويته حقه ليانا وشنان يف قول أيب عبيدة وأنشد لألحوص

  فيه ذو الشنان وفندا وإن غاب
  فقوله ذو الشنان على التخفيف كقوهلم إين ظمان وفالن ظمان حبذف اهلمزة وإلقاء حركتها على ما قبلها

املسألة اخلامسة قرأ ابن كثري وأبو عمرو أَن َصدُّوكُْم بكسر األلف على الشرط واجلزاء والباقون بفتح األلف يعين 
وهذه القراءة هي االختيار ألن معىن صدهم إياهم عن املسجد احلرام منع  ألن صدوكم قال حممد بن جرير الطربي

واملؤمنني يوم احلديبية عن العمرة وهذه السورة نزلت بعد احلديبية ) صلى اهللا عليه وسلم ( أهل مكة رسول اهللا 
  وكان هذا الصد متقدماً ال حمالة على نزول هذه اآلية

نَّ اللََّه َشدِيُد آلِْعقَابِ واملراد منه التهديد والوعيد يعين اتقوا اهللا وال تستحلوا شيئاً من مث قال تعاىل َواتَّقُواْ اللََّه إِ
  حمارمه إن اهللا شديد العقاب ال يطيق أحد عقابه

قَةُ  َوالَْمْوقُوذَةُ  َوالُْمَتَردَِّيةُ  َوالنَّطِيَحةُ  َوَمآ ُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةُ  َوالْدَُّم وَلَْحُم الْخِْنزِيرِ وََمآ أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه َوالْمُْنَخنِ
لَْيْوَم يَِئَس الَِّذيَن كَفَرُواْ ِمن أَكَلَ السَُّبُع إِالَّ َما ذَكَّْيُتْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ َوأَنْ َتْستَقِْسُمواْ بِاالٌّ ْزالَمِ ذاِلكُْم ِفْسٌق ا

فََمنِ ُهْم وَاْخَشْونِ الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتى َوَرِضيُت لَكُمُ اِألْسالََم ِديناً ِدينِكُْم فَالَ َتْخَشْو



  اضْطُرَّ ِفى َمْخَمَصةٍ  غَْيَر ُمَتَجانِفٍ إلِثْمٍ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم
ةُ  ةُ  َوالْدَُّم َولَْحُم الِْخْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه َوالْمُْنَخنِقَةُ  َوالَْمْوقُوذَةُ  َوالُْمَتَرّدَيقوله تعاىل ُحّرَمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَت
  َوالنَّطِيَحةُ  َوَما أَكَلَ السَُّبعُ إِالَّ

ر فيه استثناء أشياء تتلى عليكم فههنا ذكر مث ذك)  ١املائدة ( إعلم أنه تعاىل قال يف أول السورة أُِحلَّْت لَكُْم بَهِيَمةُ  
  اهللا تعاىل تلك الصور املستثناة من ذلك العموم وهي أحد عشر نوعاً األول امليتة وكانوا

  يقولون إنكم تأكلون ما قتلتم وال تأكلون ما قتل اهللا
ن حتف أنفه احتبس الدم يف وأعلم أن حترمي امليتة موافق ملا يف العقول ألن الدم جوهر لطيف جداً فإذا مات احليوا

كانوا ميلؤون املعي من ) الكشاف ( عروقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظيمة والثاين الدم قال صاحب 
الدم ويشوونه ويطعمونه املعي من الدم ويشوونه ويطعمونه الضيف فاهللا تعاىل حرم ذلك عليهم والثالث حلم اخلنزير 

من جوهر املغتذي فال بّد أن حيصل للمغتذي أخالق وصفات من جنس ما كان  قال أهل العلم الغذاء يصري جزءاً
حاصالً يف الغذاء واخلنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة يف املشتهيات فحرم أكله على اإلنسان لئل 

لذلك ال حيصل يتكيف بتلك الكيفية وأما الشاة فإهنا حيوان يف غاية السالمة فكأهنا ذات عارية عن مجيع األخالق ف
لإلنسان بسبب أكل حلمها كيفية أجنبية عن أحوال اإلنسان الرابع ما ى هل لغري اهللا به واإلهالل رفع الصوت 
ومنه يقال أهل فالن باحلج إذا لىب به ومنه استهل الصيب وهو صراخة إذا ولد وكانوا يقولون عند الذبح باسم 

  نخنقة يقال خنقة فاختنق واخلنق واالختناق انعصار احللقالآلت والعزى فحرم اهللا تعاىل ذلك واخلامس امل
وأعلم أن املنخنقة على وجوه منها أن أهل اجلاهلية كانوا خينقون الشاة فإذا ماتت أكلوها ومنها ما خينق حببل 
  الصائد ومنها ما يدخل رأسها بني عودين يف شجرة فتختنق فتموت وباجلملة فبأي وجه اختنقت فهي حرام

ن هذه املنخنقة من جنس امليتة ألهنا ملا ماتت وما سال دمها كانت كامليت حتف أنفه والسادس املوقوذة وأعلم أ
وهي اليت ضربت إىل أن ماتت يقال وقذها وأوقذها إذا ضرهبا إىل أن ماتت ويدخل يف املوقوذة ما رمي بالندق 

يسل دمها السابع املتردية واملتردي هو الواقع يف  فمات وهي أيضاً يف معىن امليتة ويف معىن املنخنقة فءهنا ماتت ومل
أي وقع يف النار ويقال فالن تردى )  ١١الليل ( الردى وهو اهلالك قال تعاىل ِللُْعسَْرى َوَما ُيْغنِى َعْنُه َمالُهُ إِذَا َتَردَّى 

هنا ماتت وما سال من السطح فاملتردية هي اليت تسقط من جبل أو موضع مشرف فتموت وهذا أيضاً من امليتة أل
منها الدم ويدخل فيه ما إذا أصابه سهم وهو يف اجلبل فسقط على األرض فإنه حيرم أكله ألنه ال يعلم أنه مات 
بالتردي أو بالسهم والثامن النطيحة وهي املنطوحة إىل أن ماتت وذلك مثل شاتني تناطحا إىل أن ماتا أو مات 

  ا ماتت من غري سيالن الدمأحدمها وهذا أيضاً داخل يف امليتة ألهن
وأعلم أن دخول اهلاء يف هذه الكلمات األربع أعين املنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة إمنا كان ألهنا صفات 

ملوصوف مؤنث وهو الشاة كأنه قيل حرمت عليكم الشاة املنخنقة واملوقوذة وخصت الشاة ألهنا من أعم ما يأكله 
  عم األغلب ويكون املراد هو الكلالناس والكالم خيرج على األ

فإن قيل مل أثبت اهلاء يف النطيحة مع أهنا كانت يف األصل منطوحة فعدل هبا إىل النطيحة ويف مثل هذا املوضع تكون 
  اهلاء حمذوفة كقوهلم كف خضيب وحلية دهني وعني كحيل

ذكر املوصوف وذكرت الصفة وضعتها قلنا إمنا حتذف اهلاء من الفعلية إذا كانت صفة ملوصوف يتقدمها فإذا مل ي
موضع املوصوف تقول رأيت قتيلة بين فالن باهلاء ألنك إن مل تدخل اهلاء مل يعرف أرجل هو أو امرأة فعلى هذا إمنا 

  دخلت اهلاء يف النطيحة ألهنا صفة ملؤنث غري مذكور وهو الشاة والتاسع قوله



  سائلَوَما أَكَلَ السَُّبُع إِالَّ ذَكَّْيُتْم وفيه م
املسألة األوىل السبع اسم يقع على ما له ناب ويعدو على اإلنسان والدواب ويفترسها مثل األسد وما دونه وجيوز 
  التخفيف يف سبع فيقال سبع وسبعة ويف رواية عن أيب عمرون السبع بسكون الباء وقرأ ابن عباس وأكيل السبع

السبع شيئاً فقتله وأكل بعضه أكلوا ما بقي فحرمه اهللا تعاىل ويف  املسألة الثانية قال قتادة كان أهل اجلاهلية إذا جرح
  اآلية حمذوف تقديره وما أكل منه السبع ألن ما أكله السبع فقد نفذ وال حكم له وإمنا احلكم للباقي

قيل جري املسألة الثالثة أصل الذكاء يف اللغة إمتام الشيء ومنه الذكاء يف الفهم وهو متامه ومنه الذكاء يف السن و
املذكيات غالب أي جري املسنات اليت قد أسنت وتأويل متام السن النهاية يف الشباب فإذا نقص عن ذلك أو زاد 

  فال يقال له الذكاء يف السن ويقال ذكيت النار أي أمتمت إشعاهلا
ول أنه استثناء من مجيع ما تقدم إذا عرفت هذا األصل فنقول االستثناء املذكور يف قوله إِالَّ َما ذَكَّيُْتْم فيه أقوال األ

من قوله َوالُْمْنَخنِقَةُ  إىل قوله َوَما أَكَلَ السَُّبُع وهو قول عي وابن عباس واحلسن وقتادة فعلى هذا أنك إن أدركت 
ذكاته بأن وجدت له عيناً تطرف أو ذنباً يتحرك إو رجالً تركض فاذبح فإنه حالل فإنه لوال بقاء احلياة فيه ملا 

  هذه األحوال فلما وجدهتا مع هذه األحوال دل على أن احلياة بتمامها حاصلة فيهحصلت 
  والقول الثاين أن هذا االستثناء خمتص بقوله َوَما أَكَلَ السَّبُُع

  والقول الثالث أنه استثناء منقطع كأنه قيل لكن ما ذكيتم من غري هذا فهو حالل
احملرمات يعين حرم عليكم ما مضى إال ما ذكيتم فإنه لكم حالل وعلى والقول الرابع أنه استثناء من التحرمي ال من 

هذا التقدير يكون االستثناء منقطعاً أيضاً العاشر من احملرمات املذكورة يف هذه اآلية قوله تعاىل َوَما ذُبَِح َعلَى 
  النُُّصبِ وفيه مسألتان

إن قلنا إنه مجع ففي واحده ثالثة أوجه األول أن املسألة األوىل النصب حيتمل أن يكون مجعاً وأن يكون واحداً ف
واحده نصاب فقولنا نصاب ونصب كقولنا محا ومحر الثاين أن واحده النصب فقولنا نصب ونصب كقولنا سقف 

وسقف ورهن ورهن وهو قول ابن األنباري والثالث أن واحدة النصبة قال الليث النصب مجع النصبة وهي عالمة 
ا أن النصب واحد فجمعه أنصاب قفولنا نصب وأنصاب كقولنا طنب وأطناب قال األزهري تنصب لقوم أما إن قلن

  وقد جعل األعشى النصب واحداً فقال
  وال النصب املنصوب ال تنسكنه

لعاقبة واهللا ربك فاعبدا املسألة الثانية من الناس من قال النصب هي األوثان وهذا بعيد ألن هذا معطوف على قوله 
ِلغَْيرِ اللَِّه بِِه وذلك هو الذبح على اسم األثان ومن حق املعطوف أن يكون مغايراً للمعطوف عليه وقال ابن  َوَما أُِهلَّ

  جريج النصب ليس بأصنام فإن األصنام أحجار مصورة منقوشة وهذه النصب أحجار كانوا

ويضعون اللحوم عليها فقال  ينصبوهنا حول الكعبة وكانوا يذحبون عندها لألصنام وكانوا يلطخوهنا بتلك الدماء
صلى اهللا عليه ( املسلمون يا رسول اهللا كان أهل اجلاهلية يعظنون البيت بالدم فنحن أحق أن نعظمه وكان النيب 

  ) ٣٧احلج ( مل ينكره فأنزل اهللا تعاىل لَن َينَالَ اللََّه لُُحوُمَها َوالَ ِدَماُؤَها ) وسلم 
  يف حمل الرفع ألنه عطف على قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُُم الْمَْيَتةُ  إىل قوله َوَما أَكَلَ السَّبُُعواعلم أن َما يف قوله َوَما ذُبِحَ 

واعلم أن قوله َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ فيه وجهان أحدمها وما ذبح على اعتقاد تعظيم النصب والثاين وما ذبح 
أي فسالم عليك )  ٩١الواقعة ( اٌم لََّك ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ يتعاقبان قال تعاىل فََسلَ) على ( و ) الالم ( للنصب و 

  أي فعليها)  ٧اإلسراء ( منهم وقال َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها 



النوع احلادي عشر قوله تعاىل َوأَنْ َتْسَتقِْسُمواْ بِاالْْزالَمِ قال القفال رمحه اهللا ذكر هذا يف مجلة املطاعم ألنه مما أبدعه 
اهلية وكان موافقاً ملا كانوا فعلوه يف املطاعم وذلك أن الذبح على النصب إمنا كان يقع عند البيت وكذا أهل اجل

  االستقسام باألزالم كانوا يوقعونه عند البيت إذا كانوا هناك وفيه مسألتان
اً أو أمراً آخر من معاظم املسألة األوىل يف اآلية قوالن األول كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو جتارة أو نكاح

األمور ضرب بالقداح وكانوا قد كتبوا على بعضها أمرين ريب وعلى بعضها هناين ريب وتركوا بعضها خالياً عن 
الكتابة فإن خرج األمر أقدم على الفعل وإن خرج النهي أمسك وإن خرج الغفل أعاد العمل مرة أخرى فمعىن 

الشر بواسطة ضرب القداح الثاين قال املؤرخ وكثري من أهل اللغة االستقسام باألزالم طلب معرفة اخلري و
  االستقسام هنا هو امليسر املنهى عنه واألزالم قداح امليسر والقول األول اختيار اجلمهور

املسألة الثانية األزالم القداح واحدها زمل ذكره األخفش وإمنا مسيت القداح باألزالم ألهنا زملت أي سويت ويقال 
مل وامرأة مزملة إذا كان خفيفاً قليل العالئق ويقال قدح مزمل وزمل إذا ظرف وأجيد قده وصنعته وما أحسن رجل مز

  ما زمل سهمه أي سواه ويقال لقوائم البقر أزالم شبهت بالقداح للطافتها
تصراً عليه والثاين أن مث قال تعاىل ذاِلكُْم ِفْسٌق وفيه وجهان األول أن يكون راجعاً إىل االستقسام باألزالم فقط ومق

  يكون راجعاً إىل مجيع ما تقدم ذكره من التحليل والتحرمي فمن خالف فيه راداً على اهللا تعاىل كفر
كان حيب الفأل ) صلى اهللا عليه وسلم ( فإن قيل على القول األول مل صار االستقسام باألزالم فسقاً أليس أنه 

  وهذا أيضاً من مجلة الفأل فلم صار فسقاً
لنا قال الواحدي إمنا حيرم ذلك ألنه طلب ملعرفة الغيب وذلك حرام لقوله تعاىل َوَما َتْدرِى نَفٌْس مَّاذَا َتكِْسُب غَداً ق

وروى أبو الدرداء عن )  ٦٥النمل ( وقال قُل الَّ َيْعلَُم َمن ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض الَْغْيَب إِالَّ اللَُّه )  ٣٤لقمان ( 
من تكهن أو استقسم أو تطري طرية ترده عن سفره مل ينظر إىل ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم  (رسول اهللا 

  )الدرجات العلى من اجلنة يوم القيامة 
  ولقائل أن يقول لو كان طلب الظن بناء على اإلمارات املتعارفة طلباً ملعرفة الغيب لزم أن يكون علم

ويلزم أن يكون التمسك بالفأل كفراً ألنه طلب للغيب ويتعني أن يكون  التعبري غيباً أو كفراً ألنه طلب للغيب
أصحاب الكرامات املدعون لإلهلامات كفاراً ومعلوم أن ذلك كله باطل وأيضاً فاآليات إمنا وردت يف العلم 

داخالً حتت  واملستقسم باألزالم نسلم أنه ال يستفيد من ذلك علماً وإمنا يستفيد من ذلك ظناً ضعيفاً فلم يكن ذلك
هذه اآليات وقال قوم آخرون أهنم كانوا حيملون تلك األزالم عند األصنام ويعقدون أن ما خيرج من األمر والنهي 
  على تلك األزالم فبإرشاد األصنام وإعانتهم فلهذا السبب كان ذلك فسقاً وكفراً وهذا القول عندي أوىل وأقرب

  فَُرواْ ِمن دِينِكُْم فَالَ َتْخَشوُْهْم َواْخَشوِْنقوله تعاىل الَْيْوَم َيِئسَ الَِّذيَن كَ
اعلم أنه تعاىل ملا عدد فيما مضى ما حّرمه من هبيمة األنعام وما أحله منها ختم الكالم فيها بقوله ذاِلكُْم ِفْسٌق 
ال والغرض منه حتذير املكلفني عن مثل تلك األعمال مث حرضهم على التمسك مبا شرع هلم بأكمل ما يكون فق
يان فإين الَْيْوَم يَِئَس الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن ِدينِكُْم فَالَ َتْخَشْوُهمْ أي فال ختافوا املشركني يف خالفكم إياهم يف الشرائع واألد

أنعمت عليكم بالدولة القاهرة والقوة العظيمة وصاروا مقهورين لكم ذليلني عندكم وحصل هلم اليأس من أن 
ني عليكم فإذا صار األمر كذلك فيجب عليكم أن ال تلتفتوا إليهم وأن تقبلوا على طاعة يصريوا قاهرين لكم مستول

  اهللا تعاىل والعمل بشرائعه ويف اآلية مسائل
يقال املسألة األوىل قوله الَْيْوَم يَِئَس الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن ِدينِكُْم فيه قوالن األول أنه ليس املراد هو ذلك اليوم بعينه حىت 



ما يئسوا قبله بيوم أو يومني وإمنا هو كالم خارج على عادة أهل اللسان معناه ال حاجة بكم اآلن إىل مداهنة  إهنم
هؤالء الكفار ألنكم اآلن صرمت حبيث ال يطمع أحد من أعدائكم يف توهني أمركم ونظريه قوله كنت باألمس شاباً 

  مك وال باليوم يومك الذي أنت فيهواليوم قد صرت شيخاً وال يريد باألمس اليوم الذي قبل يو
والقول الثاين أن املراد به يوم نزول هذه اآلية وقد نزلت يوم اجلمعة وكان يوم عرفة بعد العصر يف حجة الوداع 

  واقف بعرفات على ناقته العضباء) صلى اهللا عليه وسلم ( سنة عشر والنيب 
ِدينِكُْم فيه قوالن األول يئسوا من أن حتللوا هذه اخلبائث بعد أن جعلها املسألة الثانية قوله َيِئسَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن 

اهللا حمرمة والثاين يئسوا من أن يغلبوكم على دينكم وذلك ألنه تعاىل كان قد وعد بإعالء هذا الدين على كل 
فحقق تلك النصرة )  ٩الصف ) (  ٢٨الفتح ) (  ٣٣التوبة ( األديان وهو قوله تعاىل ِلُيظْهَِرُه َعلَى الّدينِ كُلِّه 

  وأزال اخلوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبني بعد أن كانوا غالبني ومقهورين بعد أن كانوا قاهرين وهذا القول أوىل

املسألة الثالثة قال قوم اآلية دالة على أن التقية جائزة عند اخلوف قالوا ألنه تعاىل أمرهم بإظهار هذه الشرائع 
  لل ذلك بزوال اخلوف من جهة الكفار وهذا يدل على أن قيام اخلوف جيوز تركهاوإظهار العمل هبا وع

  مسائلمث قال تعاىل الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتى َوَرِضيتُ لَكُُم األْسالََم ِديناً وفيه 
َملُْت لَكُْم دِيَنكُْم يقتضي أن الدين كان ناقصاً قبل ذلك وذلك املسألة األوىل يف اآلية سؤال وهو أن قوله الَْيْوَم أَكْ

مواظباً عليه أكثر عمره كان ناقصاً وأنه إمنا وجد الدين ) صلى اهللا عليه وسلم ( يوجب أن الدين الذي كان 
  الكامل يف آخر عمره مدة قليلة

ول أن املراد من قوله أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُمْ واعلم أن املفسرين ألجل االحتراز عن هذا االشكال ذكروا وجوهاً األ
هو إزالة اخلوف عنهم وإظهار القدرة هلم على أعدائهم وهذا كما يقول امللك عندما يستويل على عدوه ويقهره 

قهراً كلياً اليوم كمل ملكنا وهذا اجلواب ضعيف ألن ملك ذلك امللك كان قبل قهر العدو ناقصاً الثاين أن املراد 
أكملت لكم ما حتتاجون إليه يف تكاليفكم من تعلم احلالل واحلرام وهذا أيضاً ضعيف ألنه لو مل يكمل هلم قبل  إين

هذا اليوم ما كانوا حمتاجني إليه من الشرائع كان ذلك تأخرياً للبيان عن وقت احلاجة وأنه ال جيوز الثالث وهو الذي 
البتة بل كان أبداً كامالً يعين كانت الشرائع النازلة من عند اهللا يف  ذكره القفال وهو املختار أن الدين ما كان ناقصاً

كل وقت كافية يف ذلك الوقت إال أنه تعاىل كان عاملاً يف أول وقت املبعث بأن ما هو كامل يف هذا اليوم ليس 
زمان املبعث  بكامل يف الغد وال صالح فيه فال جرم كان ينسخ بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم وأما يف رخر

فأنزل اهللا سريعة كاملة وحكم ببقائها إىل يوم القيامة فالشرع أبداً كان كامالً إال أن األول كمال إىل زمان خمصوص 
  والثاين كمال إىل يوم القيامة فألجل هذا املعىن قال الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم

أن القياس بالطل وذلك ألن اآلية دلت على أنه تعاىل قد نص على املسألة الثانية قال نفاة القياس دلت اآلية على 
احلكم يف مجيع الوقائع إذ لو بقي بعضها غري مبني احلكم مل يكن الدين كامالً وإذا حصل النص يف مجيع الوقائع 

  فالقياس إن كان على وفق ذلك النص كان عبثاً وإن كان على خالفه كان باطالً
ملراد بإكمال الدين أنه تعاىل بّين حكم مجيع الوقائع بعضها بالنص وبعضها بأن بني طريق أجاب مثبتو القياس بأن ا

معرفة احلكم فيها على سبيل القياس فإنه تعاىل ملا جعل الوقائع قسمني أحدمها اليت نص على أحكامها والقسم الثاين 
تعاىل ملا أمر بالقياس وتعبد املكلفني به كان  أنواع ميكن استنباط احلكم فيها بواسطة قياسها على القسم األول مث أنه

ذلك يف احلقيقة بياناً لكل األحكام وإذا كان كذلك كان ذلك إكماالً للدين قال نفاة القياس الطريق املقتضية 
إلحلاق غري املنصوص باملنصوص إما أن تكون دالئل قاطعة أو غري قاطعة فإن كان القسم األول فال نزاع يف صحته 



لم أن القياس املبين على املقدمات اليقينية حجة إال أن مثل هذا القياس يكون املصيب فيه واحداً واملخالف فإنا نس
  يكون مستحقاً للعقاب وينقض

قضاء القاضي فيه وأنتم ال تقولون بذلك وءن كان احلق هو القسم الثاين كان ذلك متكيناً لكل أحد أن حيكم مبا 
نه هل هو دين اهللا أم ال وهل هو احلكم الذي حكم به اهللا أم ال ومعلوم أن مثل غلب على ظنه من غري أن يعلم أ

هذا ال يكون إكماالً للدين بل يكون ذلك إلقاء للخلق يف ورطة الظنون واجلهاالت قال مثبتو القياس إذا كان 
عامل حبكم اهللا فزال تكليف كل جمتهد أن يعمل مبقتضى ظنه كان ذلك إكماالً للدين ويكون كل مكلف قاطعاً بأنه 

  السؤال
املسألة الثالثة قال أصحابنا هذه اآلية دالة على بطالن قول الرافضة وذلك ألنه تعاىل بّين أن الذين كفروا يئسوا من 

تبديل الدين وأكد ذلك بقوله فَالَ َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن فلو كانت إماة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه منصوصاً 
نصاً واجب الطاعة لكان من أراد إخفاءه وتغيريه ) صلى اهللا عليه وسلم ( بل اهللا تعاىل وقبل رسوله عليها من ق

آيساً من ذلك مبقتضى هذه اآلية فكان يلزم أن ال يقدر أحد من الصحابة على إنكار ذلك النص وعلى تغيريه 
خرب وال أثر علمنا أن ادعاء هذا النص  وإخفائه وملا مل يكن األمر كذلك بل مل جير هلذا النص ذكر وال ظهر منه

  كذب وأن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ما كان منصوصاً عليه باإلمامة
مل يعمر بعد نزوهلا إال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الرابعة قال أصحاب اآلثار إنه ملا نزلت هذه اآلية على النيب 

ومل حيصل يف الشريعة بعدها زيادة وال نسخ وال تبديل البتة وكان ذلك جارياً  أحداً ومثانني يوماً أو اثنني ومثانني يوماً
عن قرب وفاته وذلك إخبار عن الغيب فيكون معجزاً ومما يؤكد ذلك ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( جمرى أخبار النيب 

السرور العظيم إال أبا بكر  ملا قرأ هذه اآلية على الصحابة فرحوا جداً وأظهروا) صلى اهللا عليه وسلم ( روي أنه 
) صلى اهللا عليه وسلم ( رضي اهللا عنه فإنه بكى فسئل عنه فقال هذه اآلية على عدل على قرب وفاة رسول اهللا 

فإنه ليس بعد الكمال إال الزوال فكان ذلك دليالً على كمال علم الصديق حيث وفق من هذه اآلية على سر مل 
  يقف عليه غريه
ال أصحابنا دلت اآلية على أن الدين ال حيصل إال خبلق اهللا تعاىل وإجياده والدليل عليه أنه أضاف املسألة اخلامسة ق

  إكمال الدين إىل نفسه فقال الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم ولن يكون إكمال الدين منه إال وأصله أيضاً منه
ارة عن املعرفة أو قلنا إنه عبارة عن جمموع االعتقاد واعلم أنا سواء قلنا الدين عبارة عن العمل أو قلنا إنه عب

  واالقرار والفعل فاالستدالل ظاهر
وأما املعتزلة فإهنم حيملون ذلك على إكمال بيان الدين وإظهار شرائعه وال شك أن الذي ذكروه عدول عن احلقيقة 

  إىل اجملاز
عليكم نعميت بإكمال أمر الدين والشريعة كأنه قال اليوم أكملت مث قال تعاىل َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتى ومعىن أمتمت 

  لكم دينكم أمتمت عليكم نعميت بسبب ذلك االكمال ألنه ال نعمة أمت من نعمة اإلسالم
واعلم أن هذه اآلية أيضاً دالة على أن خالق اإلميان هو اهللا تعاىل وذلك ألنا نقول الدين الذي هو اإلسالم نعمة 

  اهللا فيلزم أن يكون دين اإلسالم من اهللاوكل نعمة فمن 
  إمنا قلنا إن اإلسالم نعمة لوجهني األول الكلمة املشهورة على لسان األمة وهي قوهلم احلمد هللا على نعمة اإلسالم



ى ذكر لفظ النعمة مبهمة والوجه الثاين أنه تعاىل قال يف هذه اآلية الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم دِيَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِت
  والظاهر أن املراد هبذه النعمة ما تقدم ذكره وهو الدين

فإن قيل مل ال جيوز أن يكون املراد بإمتام النعمة جعلهم قاهرين ألعدائهم أو املراد به جعل هذا الشرع حبيث ال 
  يتطرق إليه نسخ

  ُرواْ ِمن ِدينِكُْم فحمل هذه اآلية عليه أيضاً يكون تكريراًقلنا أما األول فقد عرف بقوله الَْيْوَم يَِئَس الَِّذيَن كَفَ
وأما الثاين فألن إبقاء هذا الدين ملا كان إمتاماً للنعمة وجب أن يكون أصل هذا الدين نعمة ال حمالة فثبت أن دين 

  اإلسالم نعمة
بِكُم ّمن ّنْعَمةٍ  فَِمَن اللَِّه وإذا ثبت وإاذ ثبت هذا فنقول كل نعمة فهي من اهللا تعاىل والدليل عليه قوله تعاىل َوَما 

  هاتان املقدمتان لزم القطع بأن دين اإلسالم إمنا حصل بتخليق اهللا تعاىل وتكوينه وإجياده
 مث قال تعاىل َوَرِضيُت لَكُمُ األْسالََم ِديناً واملعىن أن هذا هو الدين املرضى عند اهللا تعاىل ويؤكده قوله تعاىل َوَمن َيْبَتغِ

  غَْيَر اإلْسلَامِ ِديًنا فَلَن ُيقَْبلَ ِمنُْه
  مث قال تعاىل فََمنِ اْضطُرَّ ِفى َمخَْمَصةٍ  غَْيَر ُمَتجَانٍِف إلِثْمٍ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم

 وهذا من متام ما تقدم ذكره يف املطاعم اليت حرمها اهللا تعاىل يعين أهنا وإن كانت حمرمة إال أهنا حتل يف حالة
االضطرار ومن قوله ذاِلكُْم ِفْسٌق إىل هاهنا اعتراض وقع يف البني والغرض منه تأكيد ما ذكر من معىن التحرمي فإن 

حترمي هذه اخلبائث من مجلة الدين الكامل والنعمة التامة واإلسالم الذي هو الدين املرضي عند اهللا تعاىل ومعىن 
من امليتة واملخمصة اجملاعة قال أهل اللغة اخلمص واملخمصة خلو  اضطر أصيب بالضر الذي ال ميكنه االمتناع معه

البطن من الطعام عند اجلوع وأصله من اخلمص الذي هو ضمور البطن يقال رجل مخيص ومخصان وامرأة مخيصة 
لذي هو ومخصانة واجلمع مخائص ومخصانات وقوله غَْيَر مَُتَجانِفٍ إلِثْمٍ أي غري متعمد وأصله يف اللغة من اجلنف ا

أي ميالً فقوله غري مَُتَجانٍِف أي غري مائل وغري )  ١٨٢البقرة ( امليل قال تعاىل فََمْن َخاَف ِمن مُّوصٍ َجَنفًا أَْو إِثًْما 
منحرف وجيوز أن ينتصب غَْيرِ مبحذوف مقدر على معىن فتناول غري متجانف وجيوز أن ينصب بقوله اضْطُرَّ ويكون 

فمن اضطر غري متجانف المث فتناول فإن اهللا غفور رحيم ومعىن اإلمث هاهنا يف قول أهل  املقدر متأخراً على معىن
العراق أن يأكل فوق الشبع تلذذاً ويف قول أهل احلجاز أن يكون عاصياً بسفره وقد استقصينا الكالم يف هذه 

وقوله فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم )  ١٧٣البقرة (  املسألة يف تفسري سورة البقرة يف قوله فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد
  يعين يغفر هلم أكل احملرم عندما اضطر إىل أكله ورحيم بعباده حيث أحل هلم ذلك احملرم عند احتياجهم إىل أكله

جََوارِحِ ُمكَلِّبَِني ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمكُُم اللَُّه فَكُلُواْ َيسْأَلُوَنَك َماذَآ أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيِّبَاُت َوَما َعلَّْمُتْم مَِّن الْ
  ِممَّآ أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم َواذْكُرُواْ اْسَم اللَِّه َعلَْيِه َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه َسرِيُع الِْحَسابِ

لَكُُم الطَّّيبَاُت وهذا أيضاً متصل مبا تقدم من ذكر املطاعم واملآكل ويف قوله تعاىل َيْسأَلُوَنَك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ 
  اآلية مسائل

يف السؤال معىن القول فلذلك وقع بعده َماذَا أُِحلَّ لَُهْم كأنه قيل يقولون ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
  لك ماذا أحل هلم وإمنا مل يقل ماذا أحل لنا حكاية ملا قالوه

أن هذا ضعيف ألنه لو كان هذا حكاية لكالمهم لكانوا قد قالوا ماذا أحل هلم ومعلوم أن هذا باطل ألهنم ال  واعلم
يقولون ذلك بل إمنا يقولون ماذا أحل لنا بل الصحيح أن هذا ليس حكاية لكالمهم بعبارهتم بل هو بيان لكيفية 

  الواقعة



اً واحداً فهو رفع باالبتداء وخربه أََحلَّ وإن شئت جعلت َما وحدها املسألة الثانية قال الواحدي َماذَا إن جعلته امس
  امساً ويكون خربها ذَا و أََحلَّ من صلة ذَا ألنه مبعىن ما الذي أحل هلم

املسألة الثالثة أن العرب يف اجلاهلية كانوا حيرمون أشياء من الطيبات كالبحرية والسائبة والوصيلة واحلام فهم كانوا 
هنا طيبة إال أهنم كانوا حيرمون أكلها لشبهات ضعيفة فذكر تعاىل أن كل ما يستطاب فهو حالل وأكد حيكمون بكو

وبقوله وَُيِحلُّ لَُهُم )  ٣٢األعراف ( هذه اآلية بقوله قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ  اللَِّه الَِّتى أَْخَرجَ ِلِعَباِدِه َوالْطَّيِّبَاِت ِمَن الّرْزقِ 
  ) ١٥٧األعراف ( ُيَحّرُم َعلَْيهِمُ الَْخبَِئثَ الطَّيَِّباِت َو

واعلم أن الطيب يف اللغة هو املستلذ واحلالل املأذون فيه يسمى أيضاً طيباً تشبيهاً مبا هو مستلذ ألهنما اجتمعا يف 
للالت انتفاء املضرة فال ميكن أن يكون املراد بالطيبات هاهنا احمللالت وإال لصار تقدير اآلية قل أحل لكم احمل

  ومعلوم أن هذا ركيك فوجب محل الطيبات على املستلذ املشتهى فصار التقدير أحل لكم كل ما يستلذ ويشتهى
مث اعلم أن العربة يف االستلذاذ واالستطابة بأهل املروءة واألخالق اجلميلة فإن أهل البادية يستطيبون أكل مجيع 

فهذا يقتضي التمكن )  ٢٩البقرة ( َخلََق لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً احليوانات ويتأكد داللة هذه اآليات بقوله تعاىل 
األعراف ( من االنتفاع بكل ما يف األرض إال أنه أدخل التخصيص يف ذلك العموم فقال وَُيَحّرُم َعلَْيهُِم الَْخَبِئثَ 

الً كبرياً وقانون مرجوعاً إليه ونص يف هذه اآليات الكثرية على إباحة املستلذات والطيبات فصار هذا أص)  ١٥٧
يف معرفة ما حيل وحيرم من األطعمة منها أن حلم اخليل مباح عند الشافعي رمحه اهللا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ليس 

مبباح حجة الشافعي رمحه اهللا أنه مستلذ مستطاب والعلم به ضروري وإذا كان كذلك وجب أن يكون حالالً لقوله 
ّيبَاُت ومنها أن متروك التسمية عند الشافعي رمحه اهللا مباح وعند أيب حنيفة حرام حجة الشافعي رمحه أُِحلَّ لَكُُم الطَّ

اهللا أنه مستطاب مستلذ فوجب أن حيل لقوله أُِحلَّ لَكُُم الطَّّيبَاُت ويدل أيضاً على صحة قول الشافعي رمحه اهللا يف 
ْم استثىن املذكاة مبا بّين اللبة والصدر وقد حصل ذلك يف اخليل فوجب أن هاتني املسألتني قوله تعاىل إِالَّ َما ذَكَّْيُت

وأما يف متروك التسمية فالذكاة أيضاً حاصلة )  ٣املائدة ( تكون مذكاة فوجب أن حتل لعموم قوله إِالَّ َما ذَكَّيُْتْم 
 تعاىل باللسان ليس حزءاً من ألنا أمجعنا على أنه لو ترك التسمية ناسياً فهي مذكاة وذلك يدل على أن ذكر اهللا

ماهية الذكاة وإذا كان كذلك كان اإلتيان بالذكاة بدون اإلتيان بالتسمية ممكناً فنحن مثلكم فيما إذا وجد ذلك 
  وإذا حصلت الذكاة دخل حتت قوله إِالَّ َما ذَكَّْيُتْم ومنها أن حلم احلمر األهلية

( اينت اآليتني إال أنا نعتمد يف حترمي ذلك على ما روي عن الرسول مباح عند مالك وعند بشر املريسي وقد احتجا هب
  أنه حرم حلوم احلمر األهلية يوم خيرب) صلى اهللا عليه وسلم 

  مث قال تعاىل َوَما َعلَّْمُتْم ّمَن الْجََوارِحِ ُمكَلّبَِني ُتَعلُّموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمكُُم اللَُّه وفيه مسائل
ذه اآلية قوالن األول أن فيها إضماراً والتقدير أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم من اجلوارح املسألة األوىل يف ه

مكلبني فحذف الصيد وهو مراد يف الكالم لداللة الباقي عليه وهو قوله فَكُلُواْ ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم الثاين أن يقال إن 
بَِني ابتداء كالم وخربه هو قوله فَكُلُواْ ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم وعلى هذا التقدير قوله َوَما َعلَّْمُتْم ّمَن الَْجوَارِحِ ُمكَلّ

  يصح الكالم من غري حذف وإضمار
املسألة الثانية يف اجلوارح قوالن أحدمها أهنا الكواسب من الطري والسباع واحدها جارحة مسيت جوارح ألهنا 

أي اكتسبوا وقال َوَيْعلَمُ )  ٢١اجلاثية ( الَِّذيَن اْجَتَرحُواْ السَّّيئَاِت  كواسب من جرح واجترح إذا اكتسب قال تعاىل
أي ما كسبتم والثاين أن اجلوارح هي اليت جترح وقالوا أن ما أخذ من الصيد فلم )  ٦٠األنعام ( َما َجَرحُْتم بِالنََّهارِ 
  يسل منه دم مل حيل



دي أن ما صاده غري الكالب فلم يدرك ذكاته مل جيز أكله ومتسكوا املسألة الثالثة نقل عن ابن عمر والضحاك والس
ُم الطَّّيبَاُت َوَما َعلَّْمُتْم ّمَن بقوله تعاىل ُمكَلّبَِني قَالُواْ ِالنْ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم َيْسأَلُوَنَك مَاذَا أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُ

االصطياد به كالفهد والسباع من الطري مثل الشاهني والباشق والعقاب قال الليث  الَْجوَارِحِ يدخل فيه كل ما ميكن
سئل جماهد عن الصقر والبازي والعقاب والفهد وما يصطاد به من السباع فقال هذه كلها جوارح وأجابوا عن 

اد لصاحبها وإمنا التمسك بقوله تعاىل ُمكَلّبَِني من وجوه األول أن املكلب هو مؤدب اجلوارح ومعلمها أن تصط
اشتق هذا االسم من الكلب ألن التأديب أكثر ما يكون يف الكالب فاشتق منه هذا اللفظ لكثرته يف جنسه الثاين أن 

الثالث ) اللّهم سلط عليه كلباً من كالبك فأكله األسد ( كل سبع فإنه يسمى كلباً ومنه قوله عليه الصالة والسالم 
عىن الضراوة يقال فالن كلب بكذا إذا كان حريصاً عليه والرابع هب أن املذكور أنه مأخوذ من الكلب الذي هو مب

يف هذه اآلية إباحة الصيد بالكلب لكن ختصيصه بالذكر ال ينفي حل غريه بدليل أن االصطياد بالرمي ووضع 
  الشبكة جائز وهو غري مذكور يف اآلية واهللا أعلم

د باجلوارح إمنا حيل إذا كانت اجلوارح معلمة ألنه تعاىل قال َوَما َعلَّْمُتْم املسألة الرابعة دلت اآلية على أن االصطيا
إذا أرسلت كلبك ( لعدي بن حامت ) صلى اهللا عليه وسلم ( ّمَن الْجََوارِحِ ُمكَلّبَِني ُتَعلُّموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمكُُم اللَُّه وقال 

 والكلب ال يصري معلماً إالّ عند أمور وهي إذا أرسل استرسل قال الشافعي رمحه اهللا) املعلم وذكرت اسم اهللا فكل 
وإذا أخذ حبس وال يأكل وإذا دعاه أجابه وإذا أراده مل يفر منه فإذا فعل ذلك مرات فهو معلم ومل يذكر رمحه اهللا 

من النص أو  فيه حداً معيناً بل قال أنه مىت غلب على الظن أنه تعلم حكم به قال ألن االسم إذا مل يكن معلوماً
االمجاع وجب الرجوع فيه إىل العرف وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا يف أظهر الروايات وقال احلسن البصري رمحه 
اهللا يصري معلماً مبرة واحدة وعن أيب حنيفة رمحه اهللا يف رواية أخرى أنه يصري معلماً بتكرير ذلك مرتني وهو قول 

  هما اهللا أنه يصري معلماً بثالث مراتأمحد رمحه اهللا وعن أيب يوسف وحممد رمح

املسألة اخلامسة الكالب واملكلب هو الذي يعلم الكالب الصيد فمكلب صاحب التكليب كمعلم صاحب التعليم 
  وقرىء مكلبني بالتخفيف وأفعل وفعل يشتركان كثرياً) الكشاف ( ومؤدب صاحب التأديب قال صاحب 

  ال من َعِلْمُتُماملسألة السادسة انتصاب مكلبني على احل
  فإن قيل ما فائدة هذه احلال وقد استغىن عنها بعلمتم

قلنا فائدهتا أن يكون من يعلم اجلوارح حنريراً يف علمه مدرباً فيه موصوفاً بالتكليب وتعلموهنن حال ثانية أو 
  استئناف واملقصود منه املبالغة يف اشتراط التعليم

  أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم وفيه مسألتان مث قال تعاىل اللَُّه فَكُلُواْ ِممَّا
املسألة األوىل اعمل أنه إذا كان الكلب معلماً مث صاد صيداً وجرحه وقتله وأدركه الصائد ميتاً فهو حالل وجرح 

اجلارحة الكذبح وكذا احلكم يف سائر اجلوارح املعلمة وكذا يف السهم والرمح أما إذا صاده الكلب فجثم عليه 
ري جرح فقال بعضهم ال جيوز أكله ألنه ميتة وقال آخرون حيل لدخوله حتت قوله فَكُلُواْ ِممَّا وقتله بالفم من غ

أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم وهذا كله إذا مل يأكل فإن أكل منه فقد اختلف فيه العلماء فعند ابن عباس وطاوس والشعيب وعطاء 
الصيد على نفسه واآلية دلت على أنه إمنا حيل إذا  والسدي أنه ال حيل وهو أظهر أقوال الشافعي قالوا ألنه أمسك

إذا أرسلت ( قال لعدي ابن حامت ) صلى اهللا عليه وسلم ( أمسكه على صاحبه ويدل عليه أيضاً ما روي أن النيب 
كلبك فاذكر اسم اهللا فإن أدركته ومل يقتل فاذبح واذكر اسم اهللا عليه وإن أدركته وقد قتل ومل يأكل فكل فقد 

عليك وإن وجدته قد أكل فال تطعم منه شيئاً فإمنا أمسك على نفسه وقال سلمان الفارسي وسعد بن أيب أمسك 



وقاص وابن عمر وأبو هريرة رضي اهللا عنهم إنه حيل وإن أكل وهو القول الثاين للشافعي رمحه اهللا واختلفوا يف 
شيئاً من الصيد مل يؤكل ذلك الصيد وهو مروي البازي إذا أكل فقال قائلون إنه ال فرق بينه وبني الكلب فإن أكل 

عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقال سعيد بن جبري وأبو حنيفة واملزين يؤكل ما بقي من جوارح الطري وال 
يؤكل ما بقي من الكلب الفرق أنه ميكن أن يؤدب الكلب على األكل بالضرب وال ميكن أن يؤدب البازي على 

  األكل
ية وقال سلمان الفارسي وسعد بن أيب وقاص وابن عمر وأبو هريرة رضي اهللا عنهم إنه حيل وإن أكل املسألة الثان

وهو القول الثاين للشافعي رمحه اهللا واختلفوا يف البازي إذا أكل فقال قائلون إنه ال فرق بينه وبني الكلب فإن أكل 
لب رضي اهللا عنه وقال سعيد بن جبري وأبو شيئاً من الصيد مل يؤكل ذلك الصيد وهو مروي عن علي بن أيب طا

حنيفة واملزين يؤكل ما بقي من جوارح الطري وال يؤكل ما بقي من الكلب الفرق أنه ميكن أن يؤدب الكلب على 
  األكل بالضرب وال ميكن أن يؤدب البازي على األكل

األنعام ( زائدة كقوله كُلُواْ ِمن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر املسألة الثانية ِمْن يف قوله ِممَّا أَْمَسكَْن فيه وجهان األول أنه صلة 
والثاين أنه للتبعيض وعلى هذا التقدير ففيه وجهان األول أن الصيد كله ال يؤكل فإن حلمه يؤكل أما )  ١٤١

ن الكلب عظمه ودمه وريشه فال يؤكل الثاين أن املعىن كلوا مما تبقى لكم اجلوارح بعد أكلها منه فاآلية دالة على أ
إذا أكل من الصيد كانت البقية حالالً قالوا وإن أكله من الصيد ال يقدح يف أنه أمسكه على صاحبه ألن صفة 

  اإلمساك هو أن يأخذ الصيد وال يتركه حىت يذهب وهذا املعىن حاصل سواء أكل منه أو مل يأكل منه
صلى ( األول أن املعىن سم اهللا إذا أرسلت كلبك وروي أن النيب مث قال تعاىل َواذْكُرُواْ اْسَم اللَِّه َعلَْيِه وفيه أقوال 

وعلى هذا التقدير فالضمري يف قوله َعلَْيِه عائد إىل ) إذا أسلت كلبك وذكرت اسم اهللا فكل ( قال ) اهللا عليه وسلم 
  َما َعلَّْمُتْم ّمَن الَْجوَارِحِ أي مسوا عليه عند إرساله

ا أمسكن يعين مسوا عليه إذا أدركتم ذكاته الثالث أن يكون الضمري عائداً إىل األكل القول الثاين الضمري عائد إىل م
سم اهللا وكل مما ( قال لعمر بن أيب سلمة ) صلى اهللا عليه وسلم ( يعين واذكروا اسم اهللا على األكل روي أنه 

  )يليك 
محلنا هذه اآلية على الوجه الثالث فال  واعلم أن مذهب الشافعي رمحه اهللا أن متروك التسمية عامداً حيل أكله فإن

كالم وإن محلناه على األول والثالين كان املراد من األمر الندب توفيقاً بينه وبني النصوص الدالة على حله وسنذكر 
  ) ١٢١نعام األ( هذه املسألة إن شاء اهللا تعاىل يف تفسري قوله َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسمُ اللَِّه َعلَْيِه 

  مث قال تعاىل َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ أي واحذروا خمالفة أمر اهللا يف حتليل ما أحله وحترمي ما حرمه
َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن الُْمْؤِمنَاتِ  الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب ِحلٌّ لَّكُْم َوطََعاُمكُمْ ِحلٌّ لَُّهْم

َساِفِحَني َوالَ مُتَِّخِذى َوالُْمْحصََناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب ِمن قَْبِلكُْم إِذَآ َءاتَْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصنَِني غَْيَر ُم
  َو ِفى االٌّ ِخَرةِ  ِمَن الْخَاسِرِيَنأَْخَداٍن َوَمن َيكْفُرْ بِاِإلَمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه َوُه

  قوله تعاىل الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّّيبَاُت
اعلم أنه تعاىل أخرب يف هذه اآلية املتقدمة أنه أحل الطيبات وكان املقصود من ذكره األخبار عن هذا احلكم مث أعاد 

ُت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتى فبني أنه كما أكمل ذكره يف هذه اآلية والغرض من ذكره أنه قال الَْيْوَم أَكَْملْ
الدين وأمتم النعمة يف كل ما يتعلق بالدين فكذلك أمت النعمة يف كل ما يتعلق بالدنيا ومنها إحالل الطيبات والغرض 

  من االعادة رعاية هذه النكتة



َتابَ ِحلٌّ لَّكُْم ويف املراد بالطعام هاهنا وجوه ثالثة األول أنه الذبائح يعين أنه حيل مث قال تعاىل َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتواْ الِْك
لنا أكل ذبائح أهل الكتاب وأما اجملوس فقد سن فيهم سنة أهل الكتاب يف أخذ اجلزية منهم دون أكل ذبائحهم 

على النصرانية ومل يأخذوا منها  ونكاس نسائهم وعن علي رضي اهللا عنه أنه استثىن نصارى بين تغلب وقال ليسوا
إالّ شرب اخلمر وبه أخذ الشافعي رمحه اهللا وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال 

  ال بأس به وبه أخذوا أبو حنيفة رمحه اهللا
بعض أئمة الزيدية والثالث أن  والوجه الثاين أن املراد هو اخلبز والفاكهة وما ال حيتاج فيه إىل الذكاة وهو منقول عن

املراد مجيع املطعومات واألكثرون على القول األول ورجحوا ذلك من وجوه أحدها أن الذبائح هي اليت تصري 
طعاماً بفعل الذابح فحمل قوله َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب على الذبائح أوىل وثانيها أن ما سوى الذبائح فهي حمللة 

انت ألهل الكتاب وبعد أن صارت هلم فال يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة وثالثها ما قبل هذه اآلية قبل أن ك
  يف بيان الصيد والذبائح فحمل هذه اآلية على الذبائح أوىل
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

مث قال تعاىل َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُّهْم أي وحيل لكم أن تطعموهم من طعامكم ألنه ال ميتنع أن حيرم اهللا أن نطعمهم من 
ك أن إباحة املناكحة غري حاصلة يف اجلانبني وإباحة الذبائح كانت حاصلة يف ذبائحنا وأيضاً فالفائدة يف ذكر ذل

  اجلانبني ال جرم ذكر اهللا تعاىل ذلك تنبيهاً على التمييز بني النوعني
قدير مث قال تعاىل َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الُْمؤِْمَناِت ويف احملصنات قوالن أحدمها أهنا احلرائر والثاين أهنا العفائف وعلى الت

الثاين يدخل فيه نكاح األمة والقول األول أوىل لوجوه أحدها أنه تعاىل قال هبد هذه اآلية الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم ومهر 
األمة ال يدفع إليها بل إىل سيدها وثانيها أنا بينا يف تفسري قوله تعاىل َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع ِمنكُْم طَْوالً أَن يَنِكحَ 

أن نكاح األمة إمنا حيل )  ٢٥النساء ( الُْمْؤِمَناِت فَِمْن مَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُم ّمن فََتَياِتكُُم الُْمْؤِمَناِت الُْمْحَصنَاِت 
بشرطني عدم طول احلرة وحصول اخلوف من العنت وثالثها أن ختصيص العفائف باحلل يدل ظاهراً على حترمي 

لنا احملصنات على احلرائر يلزم حترمي نكاح األمة وحنن نقول به على نكاح الزانية وقد ثبت أنه غري حمرم أما لو مح
بعض التقديرات ورابعها أنا بينا أن اشتقاق االحصان من التحصن ووصف التحصن يف حق احلرة أكثر ثبوتاً منه يف 

الناس خبالف احلرة  حق األمة ملا بينا أن األمة وإن كانت عفيفة إالّ أهنا ال ختلو من اخلروج والربوز واملخالطة مع
  فثبت أن تفسري احملصنات باحلرائر أوىل من تفسريها بغريها

  مث قال تعاىل َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكتَاَب ِمن قَْبِلكُْم ويف اآلية مسائل
فيه هبذه اآلية وكان  املسألة األوىل ذهب أكثر الفقهاء إىل أنه حيل التزوج بالذمية من الليهود والنصارى ومتسكوا

ويقول ال )  ٢٢١البقرة ( ابن عمر رضي اهللا عنهما ال يرى ذلك وحيتج بقوله َوالَ َتْنِكُحواْ الُْمْشرِكَاتِ َحتَّى ُيْؤِمنَّ 
أعلم شركاً أعظم من قوهلا إن رهبا عيسى ومن قال هبذا القول أجابوا عن التمسك بقوله تعاىل وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن 

َن أُوُتواْ الْكَِتاَب بوجوه األول أن املراد الذين آمنوا منهم فإنه كان حيتمل أن خيطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا الَِّذي
آمنت فهل جيوز للمسلم أن يتزوج هبا أم ال فبّين تعاىل هبذه اآلية جواز ذلك والثاين روي عن عطاء أنه قال إمنا 

ك الوقت ألنه كان يف املسلمات قلة وأما اآلن ففيهن الكثرة العظيمة رخص اهللا تعاىل يف الزوج بالكتابية يف ذل
فزالت احلاجة فال جرم زالت الرخصة والثالث اآليات الدالة على وجوب املباعدة عن الكفار كقوله الَ َتتَِّخذُواْ 

وألن عند حصول )  ١١٨آل عمران ( ُدونِكُْم  و قوله الَ تَتَِّخذُواْ بِطَاَنةً  ّمن)  ١املمتحنة ( َعُدّوى َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياء 
الزوجية رمبا قويت احملبة ويصري ذلك سبباً مليل الزوج إىل دينها وعند حدوث الولد فرمبا مال الولد إىل دينها وكل 

َحبِطَ َعَملُُه  ذلك إلقاء للنفس يف الضرر من غري حاجة الرابع قوله تعاىل يف خامتة هذه اآلية َوَمن َيكْفُْر بِاإلَمياِن فَقَْد
َوُهَو ِفى االِْخَرةِ  ِمَن الَْخاسِرِيَن وهذا من أعظم الكافرات عن التزوج بالكافرة فلو كان املراد بقوله تعاىل 

 وهوَوالُْمْحصََناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب ِمن قَْبِلكُْم إباحة التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه اآلية عقيبها كالتناقض 
  غري جائز

املسألة الثانية إن قلنا املراد باحملصنات احلرائر مل تدخل األمة الكتابية حتت اآلية وإن قلنا املراد باحملصنات العفائف 
  دخلت وعلى هذا البحث وقع اخلالف بني الشافعي وأيب حنيفة فعند



النقصان الكفر والرق وعند أيب حنيفة الشافعي ال جيوز التزوج باألمة الكاتبية قال ألنه اجتمع يف حقها نوعان من 
  رمحه اهللا جيوز ومتسك هبذه اآلية بناء على أن املراد باحملصنات العفائف وقد سبق الكالم فيه

املسألة الثالثة قالل سعيد بن املسب واحلسن وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب يدخل فيه الذميات واحلربيات 
بكلهن وأكثر الفقهاء على أن ذلك خمصوص بالذمية فقط وهذا قول ابن عباس فإنه قال من نساء  فيجوز التزوج

ْزَيةَ  َعن َيٍد أهل الكتاب من حيل لنا ومنهن من ال حيل لنا وقرأ قَاِتلُواْ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه إىل قوله حَتَّى ُيْعطُواْ الْجِ
  حل ومن مل يعط مل حيل فمن أعطى اجلزية)  ٢٩التوبة ( 

املسألة الرابعة اتفقوا على أن اجملوس قد سن هبم سنة أهل الكتاب يف أخذ اجلزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح 
نسائهم وروي عن ابن املسيب أنه قال إذا كان املسلم مريضاً فأمر اجملوسي أن يذكر اهللا ويذبح فال بأس وقال أبو 

  فال بأس ثور وإن أمرة بذلك يف الصحة
املسألة اخلامسة قال الكثري من الفقهاء إمنا حيل نكاح الكتابية اليت دانت بالتوراة واإلجنيل قبل نزول القرآن قالوا 

لكتاب والدليل عليه قوله َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب ِمن قَْبِلكُْم فقوله ِمن قَْبِلكُْم يدل على أن من دان ا
  زول الفرقان خرج عن حكم الكتاببعد ن

مث قال تعاىل الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم وتقييد التحليل بإيتاء األجور يدل على تأكد وجوهبا وأن من تزوج امرأة وعزم على أن 
ال يعطيها صداقها كان يف صورة الزاين وتسمية املهر باألجر يدل على أن الصداق ال يتقدر كما أن أقل األجر ال 

  يف اإلجاراتيتقدر 
مث قال تعاىل ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني َوالَ مُتَِّخِذى قال الشعيب الزنا ضربان السفاح وهو الزنا على سبيل اإلعالن 

واختاذ اخلدن وهو الزنا يف السر واهللا تعاىل حّرمهما يف هذه اآلية وأباح التمتع باملرأة على جهة االحصان وهو 
  التزوج

  أَْخَداٍن َوَمن َيكْفُْر بِاإلَمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه وفيه مسائلثن قال تعاىل 
املسألة األوىل يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجهان األول أن املقصود منه الترغيب فيما تقدم من التكاليف واألحكام 

ال القفال املعىن أن أهل الكتاب يعين ومن يكفر بشرائع اهللا وبتكاليفه فقد خاب وخسر يف الدنيا واآلخرة والثاين ق
وإن حصلت هلم يف الدنيا فضيلة املناكحة وإباحة الذبائح يف الدنيا إالّ أن ذلك ال يفرق بينهم وبني املشركني يف 

أحوال اآلخرة ويف الثواب والعقاب بل كل من كفر باهللا فقد حبط عمله يف الدنيا ومل يصل إىل شيء من السعادات 
  يف اآلخرة البتة

ر ملسألة الثانية قوله َوَمن َيكْفُْر بِاإلَمياِن فَقَدْ َحبِطَ َعَملُُه فيه إشكال وهو أن الكفر إمنا يعقل باهللا ورسوله فأما الكفا
باإلميان فهو حمال فلهذا السبب اختلف املفسرون على وجوه األول قال ابن عباس وجماهد َوَمن َيكْفُْر بِاإلَميانِ أي 

حسن هذا اجملاز ألنه تعاىل رب اإلميان ورب الشيء قد يسمى باسم ذلك الشيء على سبيل  ومن يكفر باهللا إمنا
  اجملاز والثاين قال الكليب َوَمن َيكْفُرْ بِاإلَمياِن أي بشهادة

ع أن ال إله إالّ اهللا فجعل كلمة التوحيد إمياناً فإن اإلميان هبا ملا كان واجباً كان اإلميان من لوازمها حبسب أمر الشر
وإطالق اسم الشيء على الزمه جماز مشهور والثالث قال قتادة إن ناساً من املسلمني قالوا كيف نتزوج نساءهم مع 
كوهنم على غري دينناا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية أي ومن يكفر مبا نزل يف القرآن فهو كذا وكذا فسمى القرآن إمياناً 

  ه يف اإلميانألنه هو املشتمل على بيان كل ما ال بّد من
ان املسألة الثالثة القائلون باالحباط قالوا املراد بقوله َوَمن َيكْفُرْ بِاإلَمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه أي عقاب كفره يزيل ما ك



حاصالً له من ثواب إميانه والذين ينكرون القول باالحباط قالوا معناه أن عمله الذي أتى به بعد ذلك اإلميان فقد 
فإنه إمنا يأيت بتلك األعمال بعد اإلميان العتقاده أهنا خري من اإلميان فإذا مل يكن األمر كذلك بل كان هلك وضاع 

  ضائعاً باطالً كانت تلك األعمال باطلة يف أنفسها فهذا هو املراد من قوله فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه
يَن مشروط بشرط غري مذكور يف اآلية وهو أن ميوت على املسألة الرابعة قوله تعاىل َوُهَو ِفى االِْخَرةِ  ِمَن الْخَاِسرِ

ذلك الكفر إذ لو تاب عن الكفر مل يكن يف اآلخرة من اخلاسرين والدليل على أنه ال بّد من هذا الشرط قوله تعاىل 
  اآلية)  ٢١٧البقرة ( َوَمن َيْرَتِدْد مِنكُْم َعن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر 

وِسكُْم وَأَْرُجلَكُمْ يَن َءاَمُنواْ إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّلواةِ  فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُْم إِلَى الْمََراِفقِ َواْمَسُحواْ بِرُُؤَياأَيَُّها الَِّذ
َحٌد مِّْنكُم مَِّن الَْغاِئِط أَْو لَاَمسُْتُم النَِّسآَء إِلَى الْكَْعَبنيِ َوإِن كُنُتْم جُُنباً فَاطَّهَّرُواْ َوإِن كُنُتم مَّْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَوْ َجآَء أَ

لَِيجَْعلَ َعلَْيكُم مِّْن حََرجٍ َولَاِكن فَلَْم َتجِدُواْ َمآًء فََتَيمَُّمواْ صَِعيداً طَيِّباً فَاْمَسحُواْ بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم مِّْنُه َما يُرِيدُ اللَُّه 
  ُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَُيرِيُد ِلُيطَهَِّركُْم وَِل

كُْم إِلَى الْمََراِفقِ َواْمَسُحواْ مث قال تعاىل الْخَاسِرِيَن َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّلواةِ  فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُْم وَأَْيِدَي
  ْعبَنيِبُِرُؤوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَ

وذلك ألنه حصل بني الرب وبني )  ١املائدة ( اعلم أنه تعاىل افتتح السورة بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا باللعقود 
من عباده أن العبد عهد الربوبية وعهد العبودية فقوله بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌم َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ أَْوفُواْ بِالْعُقُوِد طلب تعاىل 

يفوا بعهد العبودية فكأنه قيل إل هنا العهد نوعان عهد الربوبية منك وعهد العبودية منا فأنت أوىل بأن تقدم الوفاء 
بعهد الربوبية واإلحسان فقال تعاىل نعم أنا أويف أوالً بعهد الربوبية والكرم ومعلوم أن منافع الدنيا حمصورة يف 

بحانه يف بيان ما حيل وحيرم من املطاعم واملناكح وملا كانت احلاجة نوعني لذات املطعم ولذات املنكح فاستقصى س
إىل املطعوم فوق احلاجة إىل املنكوح ال جرم قدم بيان املطعوم على املنكوح وعند متام هذا البيان كأنه يقول قد 

بعهد العبودية وملا كان وفيت بعهد الربوبية فيما يطلب يف الدنيا من املنافع واللذات فاشتغل أنت يف الدنيا بالوفاء 
أعظم الطاعات بعد اإلميان الصالة وكانت الصالة ال ميكن إقامتها إالّ بالطهارة ال جرم بدأ تعاىل بذكر شرائط 

لَى الَْمَراِفقِ ويف ْم إِالوضوء فقال الْخَاسِرِيَن َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّلواةِ  فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُْم وَأَْيِدَيكُ
  اآلية مسائل

املسألة األوىل أعلم أن املراد بقوله َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا ليس نفس القيام ويدل عليه وجهان األول أنه لو كان 
ل املراد ذلك لزم تأخري الوضوء عن الصالة وأنه باطل باإلمجاع الثاين أهنم أمجعوا على أنه لو غسل األعضاء قب

  الصالة قاعداً أو مضطجعاً لكان قد خرج عن العهدة بل املراد منه إذا مشرمت

للقيام إىل الصالة وأردمت ذلك وهذا وإن كان جمازاً إال أنه مشهور متعارف ويدل عليه وجهان األول أن اإلرادة 
الّرَجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى  اجلازمة سبب حلصول الفعل وإطالق اسم السبب على املسبب جماز مشهور الثاين قوله تعاىل

وليس املراد منه القيام الذي هو االنتصاب يقال فالن قائم بذلك األمر قال تعاىل قَاِئَماً )  ٣٤النساء ( الّنَساء 
وليس املراد منه ألبتة االنتصاب بل املراد كونه مريداً لذلك الفعل متهيئاً له مستعداً )  ١٨آل عمران ( بِالِْقْسِط 
  يف الوجود فكذا ههنا قوله َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا معناه إذا أردمت أداء الصالة واالشتغال بإقامتها إلدخاله

املسألة الثانية قال قوم األمر بالوضوء تبع لألمر بالصالة وليس ذلك تكليفاً مستقالً بنفسه واحتجوا بأن قوله َيأَيَُّها 
ْم مجلة شرطية الشرط فيها القيام إىل الصالة واجلزاء األمر بالغسل واملعلق على الشيء حبرف الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِذَا قُْمُت

الشرط عدم عند عدم الشرط فهذا يقتضي أن األمر بالوضوء تبع لألمر بالصالة وقال آخرون املقصود من الوضوء 



عاىل يف آخر اآلية َولَاِكن ُيرِيُد ِليُطَّهَركُمْ الطهارة والطهارة مقصودة بذاهتا بدليل القرآن واخلرب أما القرآن فقوله ت
أميت غر حمجلون من آثار الوضوء يوم ( وقال ) بين الدين على النظافة ( وأما احلديث فقوله عليه الصالة والسالم 

  وألن األخبار الكثرية واردة يف كون الوضوء سبباً لغفران الذنوب واهللا أعلم) القيامة 
داود جيب الوضوء لكل صالة وقال أكثر الفقهاء ال جيب احتج داود هبذه اآلية من وجهني ألول  املسألة الثالثة قال

أن ظاهر لفظ اآلية يدل على ذلك فإن قوله يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِذَا إما أن يكون املراد منه قياماً واحداً وصالة 
عموم واألول باطل لوجوه األول أن على هذا التقدير تصري واحدة فيكون املراد منه اخلصوص أو يكون املراد منه ال

اآلية جمملة ألن تعيني تلك املرة غري مذكور يف اآلية ومحل اآلية على اإلمجال إخراج هلا عن الفائدة وذلك خالف 
ن األصل وثانيها أنه يصح إدخال االستثناء عليه ومن شأنه إخراج ما لواله لدخل وذلك يوجب العموم وثالثها أ

األمة جممعة على أن األمر بالوضوء غري مقصور يف هذه اآلية على مرة واحدة وال على شخص واحد وإذا بطل هذا 
وجب محله على املعموم عند كل قيام إىل الصالة إذ لو مل حتمل هذه اآلية على هذا احململ لزم احتياج هذه اآلية يف 

ئل فتصري هذه اآلية وحدها جمملة وقد بينا أنه خالف األصل فثبت داللتها على ما هو مراد هللا تعاىل إىل سائر الدال
  مبا ذكرنا أن ظاهر هذه اآلية يدل على وجوب الووء عند كل قيام إىل الصالة

الوجه الثاين أنا نستفيد هذا العموم من إمياء اللفظ وذلك ألن الصالة اشتغال خبدمة املعبود واالتشغال باخلدمة جيب 
قصى ما يقدر العبد عليه من التعظيم ومن وجوه التعظيم كونه آتياً باخلدمة حال كونه يف غاية أن يكون مقوناً بأ

النظافة وال شك أن جتديد الوضوء عند كل قيام إىل الصالة مبالغة يف النظافة ومعلوم أن ذكر احلكم عقيب الوصف 
كم لعمومه فيلزم وجو الوضوء يدل على كون ذلك احلكم معلالً بذلك الوصف املناسب وذلك يقتضي عموم احل

عند كل قيام إىل الصالة مث قال داود وال جيوز أن يقال ورد يف القراءة الشاذة إذا قمتم إىل الصالة وأنتم حمدثون أو 
يقال إنا نترك ظاهر هذه اآلية لورود خرب الواحد على خالفه قال أما القراءة الشاذة فمردودة قطعاً ألنا إن جوزنا 

ري منقول بالتواتر لزم الطعن يف كل القرآن وهو أن يقال إن القرآن كان أكثر مما هو اآلن بكثري إال ثبوت قرآن غ
  أنه مل ينقل وأيضاً فألن

معرفة أحوال الوضوء من أعظم ما عم به البلوى ومن أشد األمور اليت حيتاج كل أحد إىل معرفتها فلو كان ذلك 
التمسك خبرب الواحد فقال هذا يقتضي نسخ القررن باخلرب وذلك ال جيوز  قرآناً المتنع بقاؤه يف حيز الشذوذ وأما

قال الفقهاء ءن كلمة إِذَا ال تفيد العموم بدليل أنه لو قال المرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت مرة طلقت 
السيد إذ قال لعبده إذا  مث لو دخلت ثانياً مل تطلق ثانياً وذلك يدل على أن كلمة إِذَا ال تفيد العموم وأيضاً أن

  دخلت السوق فادخل على فالن وقل له كذا وكذا فهذا ال يفيد األمر بالفعل إال مرة واحدة
وأعلم أن مذهب داود يف مسألة الطالق غري معلوم فلعله يلتزم العموم وأيضاً فله أن يقول إنا قد دللنا على أن 

ف الواردة يف القرآن مبناها على التكرير وليس األمر كذلك يف كلمة إِذَا يف هذه اآلية تفيد العموم ألن التكالي
الصور اليت ذكرمت فإن القرائن الظاهرة دلت على أنه ليس مبين األمر فيها على التكرير وأما الفقهاء فإهنم استدوال 

ه صلى كان يتوضأ لكل صالة إال يوم الفتح فإن) صلى اهللا عليه وسلم ( على صحة قوهلم مبا روي أن النيب 
  الصلوات كلها بوضوء واحد قال عمر رضي اهللا عنه فقلت له يف ذلك فقال عمداً فعلت ذلك يا عمر

) صلى اهللا عليه وسلم ( أجاب داود بأنا ذكرنا أن خرب الواحد ال ينسخ القرآن وأيضاً فهذا اخلرب يدل على أنه 
بقي أن )  ٢٠سبأ ( ينا لقوله تعاىل فَاتََّبعُوُه كان مواظباً على جتديد الوضوء لكل صالة وهذا يقتضي وجوب ذلك عل

يقال قد جاء يف هذا اخلرب أنه ترك ذلك يوم الفتح فنقول ملا وقع التعارض فالترجيح معنا من وجوه األول هب أن 



كان يزيد يف يوم ) صلى اهللا عليه وسلم ( التجديد لكل صالة ليس بواجب لكنه مندوب والظاهر أن الرسول 
لطاعات وال ينقص منها ألن ذلك اليوم هو يوم إمتام النعمة عليه وزيادة النعمة من اهللا تناسب زيادة الفتح يف ا

دع ما ( الطاعات ال نقصاهنا والثاين أن االحتياط ال شك أنه من جانبنا فيكون راجحاً لقوله عليه الصالة والسالم 
 الواحد والرابع أن داللة القرآن على قولنا لفظية الثالث أن ظاهر القرآن أوىل من خرب) يريبك إىل ما ال يريبك 

وداللة اخلرب الذي رويتم على قولكم فعلية والداللة القولية أقوى من الداللة الفعلية ألن الداللة القولية غنية عن 
  الفعلية وال ينعكس فهذا ما يف هذه املسألة واهللا أعلم
الوضوء لكل صالة لكان املوجب للوضوء هو القيام إىل  واألقوى يف إثبات املذهب املشهور أن يقال لو وجب

الصالة ومل يكن لغريه تأثري يف إجياب الوضوء لكن ذلك باطل ألنه تعاىل قال يف آخر هذه اآلية أَوْ َجاء أََحٌد ّمْنكُمْ 
أوجب التيمم على املتغوط واجملامع إذا مل جيد )  ٤٣النساء ( ّمن الَْغاِئِط أَوْ لَاَمْسُتُم الّنَساء فَلَْم َتجُِدواْ َماء فََتَيمَُّمواْ 

املاء وذلك يدل على كون كل واحد منهما سبباً لوجوب الطهارة عند وجود املاء وذلك يقتضي أن يكون وجوب 
  الوضوء قد يكون بسبب آخر سوى القيام إىل الصالة وذلك يدل على ما قلناه

لى كون الوضوء شرطاً لصحة الصالة واألصح أهنا تدل عليه من املسألة الرابعة اختلفوا يف أن هذه اآلية هل تدل ع
وجيهن األول أنه تعاىل علق فعل الصالة على الطهور باملاء مث بّين أنه مىت عدم ال تصح إال بالتيمم ولو مل يكن شرطاً 

مأمور به وتارك ملا صح ذلك الثاين أنه تعاىل إمنا أمر بالصالة مع الوضوء فاآليت بالصالة بدون الوضوء تارك لل
املأمور به يستحق العقاب وال معىن للبقاء يف عهدة التكليف إال ذلك فإذا ثبت هذا ظهر كون الوضوء شرطاً لصحة 

  الصالة مبقتضى هذه اآلية
  املسألة اخلامسة قال الشافعي رمحه اهللا النّية شرط لصحة الوضوء والغسل وقال أبو حنيفة رمحه

  اهللا ليس كذلك
  واحد منهما يستدل لذلك بظاهر هذه اآليةوأعلم أن كل 

أما الشافعي رمحه اهللا فإنه قال الوضوء مأمور به وكل مأمور به جيب أن يكون منوياً فالوضوء جيب أن يكون منوياً 
وإذا ثبت هذا وجب أن يكون شرطاً ألنه ال قائل بالفرق وإمنا قلنا إن الوضوء مأمور به لقوله فاغِْسلُواْ ُوجُوَهكُْم 

وال شك أن قوله فاغِْسلُواْ َواْمَسحُواْ )  ٦املائدة ( أَْيدَِيكُْم إِلَى الَْمَراِفقِ َواْمَسحُواْ بُِرؤُوِسكُْم وَأَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَْعَبنيِ َو
)  ٥البينة ( ِصَني لَُه الّديَن أمر وإمنا قلنا إن كل مأمور به أن يكون منوياً لقوله تعاىل َوَما أُِمُرواْ إِالَّ ِلَيعُْبدُواْ اللََّه ُمخِْل

والالم يف قوله ِليَْعُبدُواْ ظاهر للتعليل لكن تعليل أحكام اهللا تعاىل حمال فوجب محله على الباء ملا عرف من جواز 
إقامة حروف اجلر بعضها مقام بعض فيصري التقدير وما أمروا إال بأن يعبدوا اهللا خملصني له الدين واإلخالص عبارة 

اخلالصة ومىت كانتالنية اخلالصة معتربة كان أصل النية معترباً وقد حققنا الكالم يف هذا الدليل يف تفسري  عن النية
رنا أن كل قوله تعاىل َوَما أُِمرُواْ إِالَّ ِلَيْعُبدُواْ اللََّه ُمْخِلِصَني لَهُ الّديَن فلريجع إليه يف طلب زيادة االتقان فثبت مبا ذك

ن كل مأمور به جيب أن يكون منوياً خمصوص يف بعض الصور لكنا إمنا أثبتنا هده املقدمة وضوء مأمور به وثبت أ
  بعموم النص والعام حجة يف غري حمل التخصيص

وأما أبو حنيفة رمحه اهللا فإنه احتج هبذه اآلية على أن النية ليست شرطاً لصحة الوضوء فقال إنه تعاىل أوجب غسل 
ومل يوجب النية فيها فإجياب النية زيادة على النص والزيادة على النص نسخ ونسخ  األعضاء األربعة يف هذه اآلية

  القرآن خبرب الواحد وبالقياس ال جيوز
  وجوابنا إنا بينا أنه إمنا أوجبنا النية يف الوضوء بداللة القرآن



ة رمحهما اهللا ليس املسألة السادسة قال الشافعي رمحه اهللا الترتيب شرط لصحة الوضوء وقال مالك وأبو حنيف
ضي كذلك احتج الشافعي رمحه اهللا هبذه اآلية على قوله من وجوه األول أن قوله يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِذَا قُْمُتمْ إِلَى يقت
وجوب االبتداء بغسل الوجه ألن الفاء للتعقيب وإذا وجب الترتيب يف هذا العضو وجب يف غريه ألنه ال قائل 

  بالفرق
الوا فاء التعقيب إمنا دخلت يف مجلة هذه األعمال فجرى الكالم جمرى أن يقال إذا قمتم إىل الصالة فأتوا فإن ق

  مبجموع هذه األفعال
قلنا فاء التعقيب إمنا دخلت على الوجه ألن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه مث ءن هذه الفاء بواسطة دخوهلا على 

دخول الفاء يف غسل الوجه أصل ودخوهلا على جمموع هذه األفعال  الوجه دخلت على سائر األعمال وعلى هذا
تبع لدخوهلا على غسل الوجه وال منافاة بني إجياب تقدمي غسل الوجه وبني إجياب جمموع هذه األفعال فنحن اعتربنا 

  داللة هذه الفاء يف األصل والتبع وأنتم ألغيتموها يف األصل واعتربمتوها يف التبع فكان قولنا أوىل
  والوجه الثاين أن نقول وقعت البداءة يف الذكر بالوجه فوجب أن تقع البداءة به يف العمل لقوله

وهذا اخلرب وإن ورد يف قصة ) ابدؤا مبا بدأ اهللا ( ولقوله عليه الصالة والسالم )  ١١٢هود ( فَاْسَتِقْم كََما أُمِْرَت 
لسبب أقصى ما يف الباب أنه خمصوص يف بعض الصور لكن الصفا واملروة إال أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص ا

العام حجة يف غري حمل التخصيص والثالث أنه تعاىل ذكر هذه األعضاء ال على وفق الترتيب املعترب يف احلس وال 
على وفق الترتيب املعترب يف الشرع وذلك يدل على أن الترتيب واجب بيان املقدمة األوىل أن الترتيب املعترب يف 

حلس أن يبدأ من الرأس نازالً إىل القدم أو من القدم صاعداً إىل الرأس والترتيب املذكور يف اآلية ليس كذلك وأما ا
الترتيب املعترب يف الشرع فهو أن جيمع بني األعضاء املغسولة ويفرد املمسوحة عنها واآلية ليست كذلك فإنه تعاىل 

نقول هذا يدل على أن الترتيب واجب والدليل عليه أن إمهال أدرج املمسوح يف أثناء املغسوالت إذ ثبت هد ف
الترتيب يف الكالم مستقبح فوجب تنزيه كالم اهللا تعاىل عنه ترك العمل به فيما إذا صار ذلك حمتمالً للتنبيه على أن 

ىن وذلك ذلك الترتيب واجب فيبقى يف غري هذه الصورة على وفق األصل الرابع أن إجياب الوضوء غري معقول املع
يقتضي وجوب اإلتيان به على الوجه الذي ورد يف النص بيان املقام األول من وجوه أحدها أن احلدث خيرج من 

موضع والغسل جيب من موضع آخر وهو خالف املعقول وثانيها أن أعضاء احملدث طاهرة لقوله تعاىل إِنََّما 
املؤمن ال ينجس حياً وال ميتاً ( قوله عليه الصالة والسالم وكلمة ءمنا للحصر و)  ٢٨التوبة ( الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس 

وتطهري الطاهر حمال وثالثها أن الشرع أقام التيمم مقام الوضوء وال شك أنه ضد النظافة والوضاءة وخامسها أن املاء 
هذ وجب الكدر العفن يفيد الطهارة وماء الورد ال يفيدها فثبت هبذا أن الوضوء غري معقول املعىن وإذ ثبت 

االعتماد فيه على مورد النص الحتمال أن يكون الترتيب املذكور معترباً إما حملض التعبد أو حلكم خفية ال نعرفها 
فلهذا السبب أوجبنا رعاية الترتيب املعترب املذكور يف أركان الصالة بل ههنا أوىل ألنه تعاىل ملا ذكر أركان الصالة 

  يف هذه اآلية مرتبة فلما وجب الترتيب هناك فههنا أوىليف كتابه مرتبة وذكر أعضاء الوضوء 
واحتج أبو حنيفة رمحه اهللا هبذه اآلية على قوله فقال الواو ال توجب الترتيب فكانت اآلية خالية عن إجياب الترتيب 

  فلو قلنا بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص وهو نسخ وهو غري جائز
  على وجوب الترتيب من جهات أخر غري التمسك بأن الواو توجب الترتيب واهللا أعلموجوابنا أنا بينا داللة اآلية 

املسألة السابعة مواالة أفعال الوضوء ليست شرطاً لصحته يف القول اجلديد للشافعي رمحه اهللا وهو قول أيب حنيفة 
ن إجياهبا قدر مشترك بني إجياهبا رمحه اهللا وقال مالك رمحه اهللا إنه شرط لنا أنه تعاىل أوجب هذه األعمال وال شك أ



على سبيل املواالة وإجياهبا على سبيل التراخي مث إنه تعاىل حكم يف آخر هذه اآلية بأن هذا القدر يفيد حصول 
الطهارة وهو قوله وتطهري الطاهر حمال وثالثها أن الشرع أقام التيمم مقام الوضوء وال شك أنه ضد النظافة 

اء الكدر العفن يفيد الطهارة وماء الورد ال يفيدها فثبت هبذا أن الوضوء غري معقول املعىن والوضاءة وخامسها أن امل
وإذ ثبت هذ وجب االعتماد فيه على مورد النص الحتمال أن يكون الترتيب املذكور معترباً إما حملض التعبد أو 

يف أركان الصالة بل ههنا أوىل ألنه تعاىل ملا حلكم خفية ال نعرفها فلهذا السبب أوجبنا رعاية الترتيب املعترب املذكور 
  ذكر أركان الصالة يف كتابه مرتبة وذكر أعضاء الوضوء يف هذه اآلية مرتبة فلما وجب الترتيب هناك فههنا أوىل

واحتج أبو حنيفة رمحه اهللا هبذه اآلية على قوله فقال الواو ال توجب الترتيب فكانت اآلية خالية عن إجياب الترتيب 
  و قلنا بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص وهو نسخ وهو غري جائزفل

  وجوابنا أنا بينا داللة اآلية على وجوب الترتيب من جهات أخر غري التمسك بأن الواو توجب الترتيب واهللا أعلم
هو قول أيب حنيفة املسألة السابعة مواالة أفعال الوضوء ليست شرطاً لصحته يف القول اجلديد للشافعي رمحه اهللا و

رمحه اهللا وقال مالك رمحه اهللا إنه شرط لنا أنه تعاىل أوجب هذه األعمال وال شك أن إجياهبا قدر مشترك بني إجياهبا 
على سبيل املواالة وإجياهبا على سبيل التراخي مث إنه تعاىل حكم يف آخر هذه اآلية بأن هذا القدر يفيد حصول 

رِيُد ِلُيطَّهَركُْم فثبت أن الوضوء بدون املواالة يفيد حصول الطهارة فوجب أن نقول الطهارة وهو قوله َولَاِكن ُي
  )مفتاح الصالة الطهارة ( جبواز الصالة هبا لقوله عليه الصالة والسالم 

  املسألة الثامنة قال أبو حنيفة رمحه اهللا اخلارج من غري السبيلني ينقض الوضوء وقال الشافعي

حتج أبو حنيفة رمحه اهللا هبذه اآلية فقال ظاهرها يقتضي إلتيان بالوضوء لكل صالة على ما بينا رمحه اهللا ال ينقض ا
ذلك فيما تقدم ترك العمل به عندما مل خيرج اخلارج النجس من البدن فيبقى معموالً به عند خروج اخلارج النجس 

  احتجم وصلّى ومل يزد على غسل أثر حمامجه )صلى اهللا عليه وسلم ( والشافعي رمحه اهللا عول على ما روي أن النيب 
املسألة التاسعة قال مالك رمحه اهللا ال وضوء يف اخلارج من السبيلني إذا كان غري معتاد وسلم يف دم االستحاضة 

  وقال ربيعة ال وضوء أيضاً يف دم االستحضانة لنا التمسك بعموم اآلية
يف الصالة املشتملة على الركوع والسجود تنقض الوضوء وقال  املسألة العاشرة قال أبو حنيفة رمحه اهللا القهقهة

  الباقون ال تنقض وأليب حنيفة رمحه اهللا التمسك بعموم اآلية على ما قررناه
املسألة احلادية عشرة قال الشافعي رمحه اهللا ملس املرأة ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال ينقضه للشافعي أن 

وهذا العموم متأكد بظاهر قوله تعاىل أَوْ لَاَمْسُتُم الّنَساء وحجة اخلصم خرب واحد أو قياس فال يتمسك بعموم اآلية 
  يصري معارضاً له

املسألة الثانية عشرة مس الفرج ينقض الوضوء عند الشافعي رمحه اهللا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال ينقضه للشافعي 
واخلرب ) من مّس ذكره فليتوضأ ( م متأكد بقوله عليه الصالة والسالم رمحه اهللا أن يتمسك بعموم اآلية وهذا العمو

  الذي يتمسك به اخلصم على خالف عموم اآلية فكان الترجيح معنا
املسألة الثالثة عشرة لو كان على بدنه أو وجهه جناسة فغسلها ونوى الطهارة عن احلدث بذلك الغسل هل يصح 

كتب أصحابنا والذي أقوله إنه يكفي ألنه أمر بالغسل يف قوله فاغِْسلُواْ  وضوؤه ما رأيت هذه املسألة موضوعة يف
وقد أتى به فيخرج عن العهدة ألنه عند احتياجه إىل التربد والتنظف لو نوى فإنه يصح وضوؤه كذا ههنا وأيضاً 

  واهللا أعلموهذا اإلنسان نوى فيجب أن حيصل له املنوي ) لكل امريء ما نوى ( قال عليه الصالة والسالم 
املسألة الرابعة عشر لو وقف حتت ميزاب حىت سال عليه املاء ونوى رفع احلدث هل يصح وضوؤه أم ال ميكن أن 



يقال ال يصح ألنه أمر بالغسل والغسل عمل وهو مل يأت بالعمل وميكن أن يقال يصح ألن الغسل عبارة عن الفعل 
   اإلنغسال فكان ذلك الوقوف غسالًاملفضي إىل اإلنغسال والوقوف حتت امليزاب يفضي إىل

املسألة اخلامسة عشرة إذا غسل هذه األعضاء مث بعد ذلك تقضرت اجللدة عنها فال شك أن ما ظهر حتت اجللدة 
  غري مغسول إمنا املغسول هو تلك اجللدة وقد تقلصت وسقطت

عضاء ولكن ما سال املاء عليها مل املسألة السادسة عشرة الغسل عبارة عن إمرار املاء على العضو فلو رطب هذه األ
يكف ألن اهللا تعاىل أمر بإمرا املاء على العضو ويف غسل اجلنابة احتمال أن يكفي ذلك والفرق أن املأمور به يف 
الوضوء الغسل وذلك ال حيصل إال عند إمرار املاء ويف اجلناية املأمور به الطهر وهو قوله وَلَاِكن ُيرِيُد ِليُطَّهَركُمْ 

  ك حاصل مبجرد الترطيبوذل
  املسألة السابعة عشرة لو أخذ الثلج وأمره على وجهه فإن كان اهلواء حاراً يذيب الثلج ويسيل

جاز وإن كان خبالفه مل جيز خالفاً ملالك واألوزاعي لنا أن قوله فاغِْسلُواْ يقتضي كونه مأموراً بالغسل وهذا ال يسمى 
  غسالً فوجب أن ال جيزى ء

منة عشرة التثليث يف أعمال الوضوء سنة ال واجب إمنا الواجب هو املرة الواحدة والدليل عليه أنه تعاىل املسألة الثا
أمر بالغسل فقال فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُْم وماهية الغسل تدخل يف الوجود باملرة الواحدة مث إنه تعاىل رتب على 

يُد ِلُيطَّهَركُْم فثبت أن املرة الواحدة كافية يف صحة الوضوء مث تأكد هذا هذا القدر حصول الطهارة فقال وَلَاِكن ُيرِ
  توضأ مرة مرة مث قال هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به) صلى اهللا عليه وسلم ( مبا روي أنه 

 مذكور يف املسألة التاسعة عشرة السواك سنة وقال داود واجب ولكن تركه ال يقدح يف الصالة لنا أن السواك غري
اآلية مث حكم حبصول الطهارة بقوله َولَاِكن ُيرِيُد ِلُيطَّهَركُْم وإذا حصلت الطهارة حصل جواز الصالة لقوله عليه 

  )مفتاح الصالة الطهارة ( الصالة والسالم 
لنا أن املسألة العشرون التسمية يف أول الوضوء سنة وقال أمحد وإسحاق واجبة وإن تركها عامداً بطلت الطهارة 

صلى ( التسمية غري مذكورة يف اآلية مث حكم حبصول الطهارة وقد سبق تقرير هذه الداللة مث تأكد هذا مبا روي أنه 
من توضأ فذكر اسم اهللا عليه كان طهوراً جلميع بدنه ومن توضأ ومل يذكر اسم اهللا عليه ( قال ) اهللا عليه وسلم 

  )كان طهوراً ألعضاء وضوئه 
ة والعشرون قال بعض الفقهاء تقدمي غسل اليدين على الوضوء واجب وعندنا أنه سنة وليس بواجب املسألة احلادي

  واالستدالل باآلية كما قررناه يف السواك ويف التسمية
املسألة الثانية والعشرون حد الوجه من مبدأ سطح اجلبهة إىل منتهى الذقن طوالً ومن األذن إىل األذن عرضاً ولفظ 

  ن املواجهة فيجب غسل كل ذلكالوجه مأخوذ م
املسألة الثالثة والعشرون قال ابن عباس رضي اهللا عنهما جيب إيصال املاء إىل داخل العني وقال الباقون ال جيب 

حجة ابن عباس أنه وجب غسل كل الوجه لقوله فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُْم والعني جزء من الوجه فوجب أن جيب غسله 
ل يف آخر اآلية َما ُيرِيُد اللَُّه ِلَيجَْعلَ َعلَْيكُم ّمْن َحَرجٍ وال شك أن يف إدخال ملاء يف العني حجة الفقهاء أنه تعاىل قا

  حرجاً واهللا أعلم
املسألة الرابعة والعشرون املضمضة واالستنشاق ال جيبان يف الوضوء والغسل عند الشافعي رمحه اهللا وعند أمحد 

أيب حنيفة رمحه اهللا واجب يف الغسل غري واجب يف الوضوء لنا أنه تعاىل  وإسحاق رمحهما اهللا واجبان فيهما وعند
  أوجب غسل الوجه والوجه هو الذي يكون مواجهاً وداخل األنف والفم غري مواجه فال يكون من الوجه



والطهارة تفيد جواز  إذ ثبت هذا فنقول إيصال املاء إىل األعضاء األربعة يفيد الطهارة لقوله َولَاِكن يُرِيدُ ِلُيطَّهرَكُْم
  الصالة كما بيناه

املسألة اخلامسة والعشرون غسل البياض الذي بني العذار واألذن واجب عند أيب حنيفة وحممد والشافعي رمحهم اهللا 
  وقال أبو يوسف رمحه اهللا ال جيب لنا أنه من الوجه والوجه جيب غسله باآلية

فحيلولة الشعر بينه وبني الوجه ال تسقط كاجلبهة ملا وجب غسلها  وألنا أمجعنا على أنه جيب غسله قبل نبات الشعر
  قبل نبات شعر احلاجب وجب أيضاً بعده

املسألة السادسة والعشرون قال الشافعي رمحه اهللا جيب إيصال املاء إىل ما حتت اللحية اخلفيفة وقال أبو حنيفة رمحه 
ْم يوجب غسل الوجه والوجه اسم للجلدة املمتدة من اجلبهة إىل اهللا ال جيب لنا أن قوله تعاىل فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُ

وعند خفة )  ٧٨احلج ( الذقن ترك العمل به عند كثافة اللحية عمالً بقوله َوَما جََعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ ِمْن َحَرجٍ 
  اللحية مل حيصل هذا احلرج فكانت اآلية دالة على وجوب غسله

ل جيب إمرار املاء على ما نزل من اللحية عن حد الوجه وعلى اخلارج منها إىل األذنني املسألة السابعة والعشرون ه
عرضاً للشافعي رمحه اهللا فيه قوالن أحدمها أنه جيب والثاين أنه ال جيب وهو قول مالك وأيب حنيفة واملزين حجة 

ء إىل منابت الشعور وهي اجللد وإمنا الشافعي رمحه اهللا أنا توافقنا على أن يف اللحية الكثيفة ال جيب إيصال املا
أسقطنا هذا التكليف ألنا أقمنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه يف كونه وجهاً وإذا كان ظاهر اللحية يسمى وجهاً 
  والوجه جيب غسله بالتمام بدليل قوله فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُْم لزم حبكم هذا الدليل إيصال املاء إىل ظاهر مجيع اللحية

لة الثامنة والعشرون لو نبت للمرأة حلية جيب إيصال املاء إىل جلدة الوجه وإن كانت تلك اللحية كثيفة وذلك املسأ
ألن ظاهر اآلية يدل على وجوب غسل الوجه والوجه عبارة عن اجللدة املمتدة من مبدأ اجلبهة إىل منتهى الذقن 

  درة فتبقى على األصلتركنا العمل به يف حق الرجال دفعاً للحرج وحلية املرأة نا
واعلم أنه جيب إيصال املاء إىل ما حتت الشعر الكثيف يف مخسة مواضع العنفقة واحلاجبان والشاربان والعذاران 

وأهداب العني ألن قوله فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُمْ يدل على وجوب غسل كل جلد الوجه ترك العمل به يف اللحية الكثيفة 
  فة فال حرج يف إيصال املاء إىل اجللدة فوجب أن تبقى على األصلدفعاً للحرج وهذه الشعور خفي

املسألة التاسعة والعشرون قال الشعيب ما أقبل من األذن معدود من الوجه فيجب غسله مع الوجه وما أدبر منه فهو 
  لكمعدود من الرأس فيمسح وعندنا األذن ليست البتة من الوجه إذ الوجه ما به املواجهة واألذن ليست كذ

املسألة الثالثون قال اجلمهور غسل اليدين إىل املرفقني واجب معهما وقال مالك وزفر رمحهما اهللا ال جيب غسل 
املرفقني وهذا اخلالف حاصل أيضاً يف قوله وَأَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَْعَبنيِ حجة زفر أن كلمة إِلَى النتهاء الغاية وما جيعل 

فوجب أن ال جيب غسل )  ١٨٧البقرة ( يف قوله ثُمَّ أَِتمُّواْ الّصَياَم إِلَى الَّْيلِ غاية للحكم يكون خارجاً عنه كما 
  املرفقني

واجلواب من وجهني األول أن حد الشيء قد يكون منفصالً عن احملدود مبقطع حمسوس وهاهنا يكون احلد خارجاً 
ن النهار منفصل عن الليل انفصاالً حمسوساً ألن انفصال النور عن احملدود وهو كقوله ثُمَّ أَِتمُّواْ الّصَياَم إِلَى الَّْيلِ فإ

عن الظلمة حمسوس وقد ال يكون كذلك كقولك بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إىل ذلك الطرف فإن طرف 
  الثوب غري منفصل عن الثوب مبقطع حمسوس



ا كان كذلك فليس إجياب إذا عرفت هذا فنقول ال شك أن امتياز املرفق عن الساعد ليس له مفصل معني وإذ
  الغسل إىل جزء أوىل من إجيابه إىل جزء آخر فوجب القول بإجياب غسل كل املرفق

الوجه الثاين من اجلواب سلمنا أن املرفق ال جيب غسله لكن املرفق اسم ملا جاوز طرف العظم فإنه هو املكان الذي 
   جيب غسله وهذا اجلواب اختيار الزجاج واهللا أعلميرتفق به أي يتكأ عليه وال نزاع يف أن ما وراء طرف العظم ال

املسألة احلادية والثالثون الرجل إن كان أقطع فإن كان أقطع مما دون املرفق وجب عليه غسل ما بقي من املرفق ألن 
سقط بعضه بالقطع  قوله فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُمْ إِلَى الْمََراِفقِ يقتضي وجوب غسل اليدين إىل املرفقني فإذا

وجب غسل الباقي حبكم اآلية وأما إن كان أقطع مما فوق املرفقني مل جيب شيء ألن حمل هذا التكليف مل يبق أصالً 
وأما إذا كان أقطع من املرفق قال الشافعي رمحه اهللا جيب إمساس املاء لطرف العظم وذلك ألن غسل املرفق ملا كان 

العظمني فإذا وجب إمساس املاء مللتقى العظمني وجب إمساس املاء لطرف العظم واجباً واملرفق عبارة عن ملتقى 
  الثاين ال حمالة

املسألة الثانية والثالثون تقدمي اليمىن على اليسرى مندوب وليس بواجب وقال أمحد هو واجب لنا أنه تعاىل ذكر 
ن الواجب هو غسل اليدين بأي صفة األيدي واألرجل ومل يذكر فيه تقدمي اليمىن على اليسرى وذلك يدل على أ

  كان واهللا أعلم
املسألة الثالثة والثالثون السنة أن يصب املاء على الكف حبيث يسيل املاء من الكف إىل املرفق فإن صب املاء على 

عل املرافق غاية املرفق حىت سال املاء إىل الكف فقال بعضهم هذا ال جيوز ألنه تعاىل قال َوأَْيدَِيكُمْ إِلَى الْمََراِفقِ فج
الغسل فجعله مبدأ الغسل خالف اآلية فوجب أن ال جيوز وقال مجهور الفقهاء أنه ال خيل بصحة الوضوء إال أنه 

  يكون تركاً للسنة
املسألة الرابعة والثالثون لو نبت من املرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل لعموم قوله َوأَْيدَِيكُمْ إِلَى الْمََراِفقِ 

  و نبت على الكف أصبع زائدة فإنه جيب غسلها حبكم هذه اآليةكما أنه ل
املسألة اخلامسة والثالثون قوله تعاىل إِلَى الَْمَراِفقِ يقتضي حتديد األمر ال حتديد املأمور به يعين أن قوله فاغِْسلُواْ 

الغسل حمدود هبذا احلد فبقي الواجب  ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُمْ إِلَى الْمََراِفقِ أكر بغسل اليدين إىل املرفقني فإجياب
  الواجب هو هذا القدر فقط أما نفس الغسل فغري حمدود هبذا احلد ألنه ثبت باألخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة
املسألة السادسة والثالثون قال الشافعي رمحه اهللا الواجب يف مسح الرأس أقل شيء يسمى مسحاً للرأس وقال 

ل أبو حنيفة رمحه اهللا الواجب مسح ربع الرأس حجة الشافعي أنه لو قال مسحت مالك جيب مسح الكل وقا
املنديل فهذا ال يصدق إال عند مسحه بالكلية أما لو قال مسحت يدي باملنديل فهذا يكفي يف صدقه مسح اليدين 

  جبزء من أجزاء ذلك املنديل
لعمل به مسح اليد جبزء من أجزاء الرأس مث ذلك اجلزء إذا ثبت هذا فنقول قوله َواْمَسحُواْ بُِرؤُوِسكُْم يكفي يف ا

  غري مقدر يف اآلية فإن أوجبنا تقديره مبقدار معني مل ميكن تعيني ذلك املقدار إال بدليل

مغاير هلذه اآلية فيلزم صريورة اآلية جمملة وهو خالف األصل وإن قلنا أنه يكفي فيه إيقاع املسح على أي جزء 
انت اآلية مبينة مفيدة ومعلوم أن محل اآلية على حممل تبقى اآلية معه مفيدة أوىل من محلها كان من أجزاء الرأس ك

  على حممل تبقى اآلية معه جمملة فكان املصري إىل ما قلناه أوىل وهذا استنباط حسن من اآلية
وأمحد جيوز لنا أن اآلية دالة املسألة السابعة والثالثون ال جيوز االكتفاء باملسح على العمامة وقال األوزاعي والثوري 

على أنه جيب املسح على الرأس ومسح العمامة ليس مسحاً للرأس واحتجبوا مبا روي أنه عليه الصالة والسالم 



  مسح على العمامة
  جوابنا لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العمامة
غسلهما فنقل الفقال يف تفسريه عن ابن عباس وأنس املسألة الثامنة والثالثون اختلف الناس يف مسح الرجلني ويف 

بن مالك وعكرمة والشعيب وأيب جعفر حممد بن علي الباقر أن الواجب فيهما املسح وهو مذهب اإلمامية من الشيعة 
وقال مجهور الفقهاء واملفسرين فرضهما الغسل وقال داود األصفهاين جيب اجلمع بينهما وهو قول الناصر للحق من 

  لزيدية وقال احلسن البصري وحممد بن جرير الطربي املكلف خمري بني املسح والغسلأئمة ا
حجة من قال بوجوب املسح مبين على القراءتني املشهورتني يف قوله وَأَْرُجلَكُْم فقرأ ابن كثري ومحزة وأبو عمرو 

بالنصب فنقول أما القراءة  وعاصم يف رواية أيب بكر عنه باجلر وقرأ نافع وابن عامر وعاصم يف رواية حفص عنه
  باجلر فهي تقتضي كون األرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب املسح يف الرأس فكذلك يف األرجل

  فإن قيل مل ال جيوز أن يقال هذا كسر على اجلوار كما يف قوله جحر ضب خرب وقوله
  كبري أناس يف جباد مزمل

إليه حيث حيصل األمن من االلتباس كما يف قوله جحر ضب قلنا هذا باطل من وجوه األول أن الكسر إمنا يصار 
خرب فإن من املعلوم بالضرورة أن اخلرب ال يكون نعتاً للضب بل للجحر ويف هذه اآلية األمن من االلتباس غري 
حاصل وثالثها أن الكسر باجلوار إمنا يكون بدون حرف العطف وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب وأما 

بالنصب فقالوا أيضاً إهنا توجب املسح وذلك ألن قوله َواْمَسحُواْ بُِرؤُوِسكُْم فرؤوسكم يف النصب ولكنها  القراءة
جمرورة بالباء فإذا عطفت األرجل على الرؤوس جاز يف األرجل النصب عطفاً على حمل الرؤوس واجلر عطفاً على 

  الظاهر وهذا مذهب مشهور للنحاة
جيوز أن يكون عامل النصب يف قوله َوأَْرُجلَكُْم هو قوله َواْمَسُحواْ وجيوز أن يكون هو  إذا ثبت هذا فنقول ظهر أنه

قوله فاغِْسلُواْ لكن العامالن إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال األقرب أوىل فوجب أن يكون عامل النصب 
  كُْميف قوله َوأَْرُجلَكُْم هو قوله َواْمَسُحواْ فثبت أن قراءة وَأَْرُجلَ

بنصب الالم توجب املسح أيضاً فهذا وجه االستدالل هبذه اآلية على وجوب املسح مث قالوا وال جيوز دفع ذلك 
  باألخبار ألهنا بأسرها من باب اآلحاد ونسخ القرآن خبري الواحد ال جيوز

غسل والغسل مشتمل واعلم أنه ال ميكن اجلواب عن هذا إال من وجهني األول أن األخبار الكثرية وردت بإجياب ال
على املسح وال ينعكس فكان الغسل أقرب إىل االحتياط فوجب املصري إليه وعلى هذا الوجه جيب القطع بأن غسل 

الرجل يقوم مقام مسحها والثاين أن فرض الرجلني حمدود إىل الكعبني والتحديد إمنا جاء يف الغسل ال يف املسح 
ب عبارة عن العظم الذي حتت مفصل القدم وعلى هذا التقدير فيجب والقوم أجابوا عنه بوجهني األول أن الكع

املسح على ظهر القدمني والثاين أهنم سلموا أن الكعبني عبارة عن العظمني الناتئني من جانيب الساق إال أهنم التزموا 
  أنه جيب أن ميسح ظهور القدمني إىل هذين املوضعني وحينئذ ال يبقى هذا السؤال

ة والثالثون مذهب مجهور الفقهاء أن الكعبني عبارة عن العظمني الناتئني من جانيب الساق وقالت املسألة التاسع
اإلمامية وكل من ذهب إىل وجوب املسح إن الكعب عبارة عن عظم مستدير مثل كعب البقر والغنم موضوع حتت 

ن األصمعي خيتار هذا القول عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم وهو قول حممد بن احلسن رمحه اهللا وكا
  ويقول الطرفان الناتئان يسميان املنجمني هكذا رواه القفال يف تفسريه

حجة اجلمهور وجوه األول أنه لو كان الكعب ما ذكره اإلمامية لكان احلاصل يف كل رجل كعباً واحداً فكان ينبغي 



فقاً واحداً ال جرم قال وَأَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمَراِفقِ أن يقال وأرجلكم إىل الكعاب كما أنه ملا كان احلاصل يف كل يد مر
والثاين أن العظم املستدير املوضوع يف املفصل شيء خفي ال يعرفه إال املشرحون والعظمان الناتئان يف طريف الساق 

روي عن النيب حمسوسان معلومان لكل أحد ومناط التكاليف العامة جيب أن يكون أمراً ظاهراً ال أمراً خفياً الثالث 
وال شك أن املراد ما ذكرناه الرابع أن الكعب ) ألصقوا الكعب بالكاعب ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

  مأخوذ من الشرف واالرتفاع ومنه جارية كاعب إذا نتأ ثدياها ومنه الكعب لكل ما له ارتفاع
أرجل مجيع احليوانات فوجب أن يكون يف حجة اإلمامية أن اسم الكعب واقع على العظم املخصوص املوجود يف 

حق اإلنسان كذلك وأيضاً املفصل يسمى كعباً ومنه كعوب الرمح ملفاصله ويف وسط القدم مفصل فوجب أن 
  يكون الكعب هو هو

واجلواب أن مناط التكاليف الظاهرة جيب أن يكون شيئاً ظاهراً والذي ذكرناه أظهر فوجب أن يكون الكعب هو 
  هو

ربعون أثبت مجهور الفقهاء جواز املسح على اخلفني وأطبقت الشيعة واخلوارج على إنكاره واحتجوا بأن املسألة األ
ظاهر قوله تعاىل َواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسكُْم وَأَْرجُلَكُْم إِلَى الْكَْعَبنيِ يقتضي إما غسل الرجلني أو مسحهما واملسح على 

جب أن ال جيوز حبكم نص هذه اآلية مث قالوا إن القائلني جبواز املسح اخلفني ليس مسحاً للرجلني وال غسالً هلما فو
على اخلفني إمنا يعولون على اخلرب لكن الرجوع إىل القرآن أوىل من الرجوع إىل هذا اخلرب ويدل عليه وجوه األول 

على أن هذه السورة ال أن نسخ القرآن خبرب الواحد ال جيوز والثاين أن هذه اآلية يف سورة املائدة وأمجع املفسرون 
  منسوخ فيها ألبتة إال قوله

فإن بعضهم قال هذه اآلية منسوخة وإذا كان كذلك )  ٢املائدة ( تعاىل يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ ُتِحلُّواْ َشعَاِئَر اللَِّه 
ان متقدماً على نزول امتنع القول بأن وجوب غسل الرجلني منسوخ والثالث خرب املسح على اخلفني بتقدير أنه ك

اآلية كان خرب الواحد منسوخاً بالقرآن ولو كان بالعكس كان خرب الواحد ناسخاً للقرآن وال شك أن األول أوىل 
لوجوه األول أن ترجيح القرآن املتواتر على خرب الواحد أوىل من العكس وثانيها أن العمل باآلية أقرب إىل 

إذا روي لكم عين حديث فاعرضوه على ( أنه قال ) لى اهللا عليه وسلم ص( االحتياط وثالثها أنه قد روي عنه 
وذلك يقتضي تقدمي القرآن على اخلرب ورابعها أن قصة معاذ تقتضي تقدمي ) كتاب اهللا فإن وافقه فاقبلوه وإال فردوه 

  القرآن على اخلرب
ضي اهللا عنها أهنا قالت ألن تقطع قدماي الوجه الرابع يف بيان ضعف هذا اخلرب أن العلماء اختلفوا فيه فعن عائشة ر

أحب إيلّ من أن أمسح على اخلفني وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال ألن أمسح على جلد محار أحبّ إيل من 
أن أمسح على اخلفني وأما مالك فإحدى الروايتني عنه أنه أنكر جواز املسح على اخلفني وال نزاع أنه كان يف علم 

الطالعة فلوال أنه عرف فيه ضعفاً وإال ملا قال ذلك والرواية الثانية عن مالك أنه ما أباح املسح  احلديث كالشمس
  على اخلفني للمقيم وأباحه للمسافر مهما شاء من غري تقدير فيه

ل وأما الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء فإهنم جوزوه للمسافر ثالثة أيام بلياليها من وقت احلدث بعد اللبس وقا
احلسن البصري ابتداؤه من وقت لبس اخلفني وقال األوزاعي وأمحد يعترب وقت املسح بعد احلدث قالوا فهذا 

االختالف الشديد بني الفقهاء يدل على أن اخلرب ما بلغ مبلغ الظهور والشهرة وإذا كان كذلك وجب القول بأن 
كتاب اهللا تعاىل اخلامس أن احلاجة إىل معرفة  هذه األقوال ملا تعارضت تساقطت وعند ذلك جيب الرجوع إىل ظاهر

جواز املسح على اخلفني حاجة عامة يف حق كل املكلفني فلو كان ذلك مشروعاً لعرفه الكل ولبلغ مبلغ التواتر وملا 



  مل يكن األمر كذلك ظهر ضعفه فهذا مجلة كالم من أنكر املسح على اخلفني
لقول به ومل يظهر من الباقني إنكار فكان ذلك إمجاعاً من الصحابة فهذا وأما الفقهاء فقالوا ظهر عن بعض الصحابة ا

أنه مسح على ) صلى اهللا عليه وسلم ( أقوى ما يقال فيه وقال احلسن البصري حّدثين سبعون من أصحاب الرسول 
فقال كذب اخلفني وأما إنكار ابن عباس رضي اهللا عنهما فروي أن عكرمة روى ذلك عنه فلما سئل ابن عباس عنه 

علي وقال عطاء كان ابن عمر خيالف الناس يف املسح على اخلفني لكنه مل ميت حىت وافقهم وأما عائشة رضي اهللا 
( عنها فروي أن شريح بن هاينء قال سألتها عن مسح اخلفني فقالت اذهب إىل علي فاسأله فإنه كان مع الرسول 

  امسح وهذا يدل على أن عائشة تركت ذلك اإلنكاريف أسفاره قال فسألته فقال ) صلى اهللا عليه وسلم 
املسألة احلادية واألربعون رجل مقطوع اليدين والرجلني سقط عنه هذان الفرضان وبقي عليه غسل الوجه ومسح 
إِلَى  الرأس فإن مل يكن معه من يوضئه أو ييممه يسقط عنه ذلك أيضاً ألن قوله تعاىل َواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسكُْم وَأَْرجُلَكُْم

  الْكَْعَبنيِ مشروط بالقدرة عليه ال حمالة فإذا فاتت القدرة سقط التكليف فهذا مجلة ما يتعلق من املسائل بآية الوضوء

قوله تعاىل َوإِن كُنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّرواْ قال الزجاج معناه فتطهروا إال أن التاء تدغم يف الطاء ألهنما من مكان واحد فإذا 
  يف الطاء سكن أول الكلمة فزيد فيها ألف الوصل ليبتدأ هبا فقيل اطهرواأدغمت التاء 

واعلم أنه تعاىل ملا ذكر كيفية الطهارة الصغرى ذكر بعدها كيفية الطهارة الكربى وهي الغسل من اجلناية وفيه 
  مسائل

والثاين التقاء ) ا املاء من املاء إمن( املسألة األوىل حلصول اجلناية سببان األول نزول املين قال عليه الصالة والسالم 
اخلتانني وقال زيد بن ثابت ومعاذ وأبو سعيد اخلدري ال جيب الغسل إال عند نزول املاء لنا قوله عليه الصالة 

  )إذا التقى اخلتانان وجب الغسل ( والسالم 
أن شفريها حميطان بثالثة  واعلم أن ختان الرجل هو املوضع الذي يقطع منه جلدة القلفة وأمات ختان املرأة فاعلم

أشياء ثقبة يف أسفل الفرج وهو مدخل الذكر وخمرج احليض والولد وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهي 
خمرج البول ال غري والثالث فوق ثقبة البول موضع ختاهنا وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك وقطع هذه 

  حاذى ختاهنا ختانهاجللدة هو ختاهنا فإذا غابت احلشفة 
املسألة الثانية قوله فَاطَّهَُّرواْ أمر على االطالق حبيث مل يكن خمصوصاً بعضو معني دون عضو فكان ذلك أمراً 

بتحصيل الطهارة يف كل البدن على االطالق وألن الطهارة ملا كانت خمصوصة ببعض األعضاء ال جرم ذكر اهللا 
ملا مل يذكر شيئاً من األعضاء على التعيني علم أن هذا األمر أمر بطهارة كل تعاىل تلك األعضاء على التعيني فههنا 

  البدن
 ٤٣النساء ( واعلم أن هذا التطهري هو االغتسال كما قال يف موضع آخر َوالَ ُجُنباً إِالَّ َعابِرِى َسبِيلٍ حَتَّى َتغَْتِسلُواْ 

(  
ه اهللا واجب لنا أن أقوله فَاطَّهَّرُواْ أمر بتطهري البدن املسألة الثالثة الدلك غري واجب يف الغسل وقال مالك رمح

أما ( ملا سئل عن االغتسال من اجلناية قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وتطهري البدن ال يعترب فيه الدلك بدليل أن النيب 
الدلك فدل  أثبت حصول الطهارة بدون) أنا فأحثي على رأسي ثالث حثيات خفيفات من املاء فإذا أنا قد طهرت 

  على أن التطهري ال يتوقف على الدلك
املسألة الربعة ال جيوز للجنب مس املصحف وقال داود جيوز لنا قوله فَاطَّهَّرُواْ فدل على أنه ليس بطاهر وإال لكان 

ُه إِالَّ ذلك أمراً بتطهري الطاهر وإنه غري جائز وإذا مل يكن طاهراً مل جيز له مس املصحف لقوله تعاىل الَّ يََمسُّ



  ) ٧٩الواقعة ( الُْمطَهَُّرونَ 
املسألة اخلامسة ال جيب تقدمي الوضوء على الغسل وقال أبو ثور وداود جيب لنا أن قوله فَاطَّهَُّرواْ أمر بالتطهري 

أما أنا فأحثي على ( والتطهري حاصل مبجرد االغتسال وال يتوقف على الوضوء بدليل قوله عليه الصالة والسالم 
  )ثالث حثيات فإذا أنا قد طهرت رأسي 

  املسألة السادسة قال الشافعي رمحه اهللا املضمضة واالستنشاق غري واجبني يف الغسل وقال أبو

  حنيفة رمحه اهللا مها واجبان
  )أما أنا فأحثي على رأسي ثالث حثيات فإذا أنا قد طهرت ( حجة الشافعي قوله عليه الصالة والسالم 

واخلرب أما اآلية فقوله تعاىل فَاطَّهَّرُواْ وهذا أمر بأن يطهروا أنفسهم وتطهري النفس ال حيصل وحجة أيب حنيفة اآلية 
إال بتطهري مجيع أجزاء النفس ترك العمل به يف األجزاء الباطنة اليت يتعذر تطهريها وداخل الفم واألنف ميكن 

فإن حتت ) بلوا الشعر وانقوا البشرة ( لسالم تطهريمها فوجب بقاؤمها حتت النص وأما اخلرب فقوله عليه الصالة وا
يدخل فيه ) وانقوا البشرة ( يدخل فيه األنف ألن يف داخله شعراً وقوله ) بلوا الشعر ( فقوله ) كل شعرة جنابة 
  جلدة داخل الفم

اء إىل جلدة املسألة الرابعة شعر الرأس إن كان مفتوالً ال مشدوداً بعضه ببعض نظر فإن كان ذلك مينع من وصول امل
الرأس وجب نقضه وقال مالك ال جيب وإن كان ال مينع مل جيب وقال النخعي جيب لنا أن قوله فَاطَّهَّرُواْ عبارة عن 
إيصال املاء إىل مجيع أجزاء البدن فإن كان شد بعض الشعور بالبعض مانعاً منه وجب إزالة ذلك الشد ليزول ذلك 

  إزالته ألن ما هو املقصود قد حصل فال حاجة إليه املانع فإن مل يكن مانعاً منه مل جيب
املسألة الثامنة قال األكثرون ال ترتيب يف الغسل وقال إسحاق جتب البداءة بأعلى البدن لنا أن قوله فَاطَّهَُّرواْ أمر 

ج عن بالتطهري املطلق وذلك حاصل بإيصال املاء إىل كل البدن فإذا حصل التطهري وجب أن يكون كافياً يف اخلرو
  العهدة

وفيه )  ٤٣النساء ( قوله تعاىل َوإِنْ كُنُتم مَّْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَوْ َجاء أََحٌد ّمْنكُْم ّمن الْغَاِئِط أَْو لَاَمسُْتُم الّنَساء 
  مسائل

يقال إنه شرط فيه عدم  املسألة األوىل جيوز للمريض أن يتيمم لقوله تعاىل َوإِنْ كُنُتم مَّْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ وال جيوز أن
  املاء ألن عدم املاء يبيح التيمم فال معىن لضمه إىل املرض وإمنا يرجع قوله فَلَْم َتجُِدواْ َماء إىل املسافر

املسألة الثانية املرض على ثالثة أقسام أحدها أن خياف الضرر والتلف فههنا جيوز التيمم باالتفاق الثاين أن ال خياف 
هنا قال الشافعي ال جيوز التيمم وقال مالك وادود جيوز وحجتهما أن قوله َوإِنْ كُنُتم مَّْرَضى الضرر وال التلف فه

يتناول مجيع أنواع املرض الثالث أن خياف الزيادة يف العلة وبطء املرض فههنا جيوز له التيمم على أصح قويل 
يه عموم قوله َوإِنْ كُنُتم مَّْرَضى الرابع أن خياف الشافعي رمحه اهللا وبه قال مالك وأبو حنيفة رمحهما اهللا والدليل عل

يتيمم وهو األصح ألنه هو املطابق ) القدمي ( ال يتيمم قال يف ) اجلديد ( بقاء شني على شيء من أعضائه قال يف 
  لآلية

ه اهللا إنه املسألة الثالثة إن كان املرض املانع من استعمال املاء حاصالً يف بعض جسده دون بعض فقال الشافعي رمح
يغسل ما ال ضرر عليه مث يتيمم وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إن كان أكثر البدن صحيحاً غسل الصحيح دون التيمم 

  وإن كان أكثره جرحياً يكفيه التيمم حجة الشافعي رمحه اهللا األخذ



واملرض إذا كان حاالً يف باالحتياط وحجة أيب حنيفة رمحه اهللا أن اهللا تعاىل جعل املرض أحد أسباب جواز التيمم 
  بعض أعضائه فهو مريض فكان داخالً حتت اآلية

املسألة الرابعة لو ألصق على موضع التيمم لصوقاً مينع وصول املاء إىل البشرة وال خياف من نزع ذلك اللصوق 
ال جيب حجة  التلف قال الشافعي رمحه اهللا يلزمه نزع اللصوق عند التيمم حىت يصل التراب إليه وقال األكثرون

الشافعي رعاية االحتياط وحجة اجلمهور أن مدار األمر يف التيمم على التخفيف وإزالة احلرج على ما قال تعاىل َوَما 
  فإجياب نزع للصوق حرج فوجب أن ال جيب)  ٨٧احلج ( َجَعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ ِمْن َحَرجٍ 

ل بعض املتأخرين من أصحابنا ال جيوز لنا أن قوله تعاىل أَْو َعلَى املسألة اخلامسة جيوز التيمم يف السفر القصري وقا
َسفَرٍ مطلق وليس فيه تفصيل أن السفر هل هو طويل أو قصري ولقائل أن يقول أنا إذا قلنا السفر الطويل والقصري 

ظ املرض سببان للرخصة لكون لفظ السفر مطلقاً وجب أن نقول املرض اخلفيف والشديد سببان للرخصة لكون لف
مطلقاً ويدل أيضاً على أن السفر القصري يبيح التيمم ما روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه انصرف من قومه 

فبلغ موضعاً مشرفاً على املدينة فدخل وقت العصر فطلب املاء للوضوء فلم جيد فجعل يتيمم فقال له مواله أتتيمم 
يش حىت أبلغها وتيمم وصلّى ودخل املدينة والشمس حية بيضاء وما وها هي تنظر إليك جدران املدينة ا فقال أو أع

  أعاد الصالة
املسألة السادسة املسافر إذا كان معه ماء وخياف االعطش جاز له أن يتيمم لقوله تعاىل يف آخر اآلية َما ُيرِيُد اللَّهُ 

لدليل أنه إذا مل جيد املاء إال بثمن كثري مل جيب  ِلَيجَْعلَ َعلَْيكُم ّمْن َحَرجٍ وألن فرض الوضوء سقط عنه إذا أضر مباله
  عليه الوضوء فإذا أضر بنفسه كان أوىل

املسألة السابعة إذا كان معه ماء وكان حيوان آخر عطشاناً مشرفاً على اهلالك جيوز له التيمم ألن ذلك املاء واجب 
جيوز له قطع الصالة عند إشراف صيب أو  الصرف إىل ذلك احليوان ألن حق احليوان مقدم على الصالة أال ترى أنه

  أعمى على غرق أو حرق فإذا كان كذلك كان ذلك املاء كاملعدوم فدخل حينئٍذ حتت قوله فَلَْم َتجِدُواْ َماء فََتَيمَُّمواْ
ه ألن املسألة الثامنة إذ مل يكن معه ماء ولكن كان مع غريه ماء وال ميكنه أن يشتري إال بالغنب الفاحش جاز التيمم ل

رفع عنه حتمل الغنب الفاحش وحينئٍذ يكون كالفاقد للماء )  ٧٨احلج ( قوله َوَما َجَعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ ِمْن َحَرجٍ 
فيدخل حتت قوله فَلَْم َتجُِدواْ َماء فََتَيمَُّمواْ وكذا القول إذا كن واجداً لثمن املثل ومل يكن به إليه حاجة ضرورية فهنا 

  اءجيب شراء امل
املسألة التاسعة إذا وهب منه ذلك املاء هل جيوز له التيمم قال أصحابنا جيوز له التيمم وال جيب عليه قبول ذلك املاء 

ألن املنة يف قبول اهلبة شاقة وأنا أتعجب منهم فإهنم ملا جعلوا هذا القدر من احلرج سبباً جلواز التيمم فلم مل جيدوا 
  جلواز التيمم خوف زيادة األمل يف املرض سبباً

املسألة العاشرة إذا أعري منه الدول والرشاء فههنا األكثرون قالوا ال جيوز له التيمم ألن املنة يف هذه اإلعارة قليلة 
  وكان هذا اإلنسان واجداً للماء من غري حرج فلم جيز له التيمم ألن قوله تعاىل فَلَْم َتجِدُواْ َماء فََتَيمَُّمواْ

  جلواز التيمم عدم وجدان املاء دليل على أنه يشترط
املسألة احلادية عشرة قوله أَْو َجاء أََحٌد ّمْنكُْم ّمن الَْغاِئِط كناية عن قضاء احلاجة وأكثر العلماء أحلقوا به كل ما 

  خيرج من السبيلني سواء كان معتاداً أو نادراً لداللة األحاديث عليه
االستنجاء واجب إما باملاء وءما باألحجار وقال أبو حنيفة رمحه اهللا غري املسألة الثانية عشرة قال الشافعي رمحه اهللا 

  واجب



حجة الشافعي قوله فليستنج بثالثة أحجار وحجة أيب حنيفة أنه تعاىل قال أَْو َجاء أََحٌد ّمْنكُْم ّمن الَْغاِئطِ أَْو لَاَمْسُتمُ 
يء من الغائط الوضوء أو التيمم ومل يوجب غسل موضع احلد وذلك الّنَساء فَلَْم َتجُِدواْ َماء فََتَيمَُّمواْ أوجب عند اجمل

  يدل على أنه غري واحب
  املسألة الثالثة عشرة ملس املرأة ينقض الوضوء عند الشافعي رمحه اهللا وال ينقض عند أيب حنيفة رمحه اهللا

الالمس أما انتقاض وضوء امللموس فغري  املسألة الرابعة عشرة ظاهر قوله أَوْ لَاَمْسُتُم الّنَساء يدل على انتقاض وضوء
  مأخوذ من اآلية بل ءمنا أخذ من اخلرب أو من القياس اجللي

طهر قوله تعاىل فَلَْم َتجُِدواْ َماء فََتَيمَُّمواْ صَِعيداً طَّيباً وفيه مسائل وهي حمصورة يف نوعني أحدمها الكالم يف أن املاء امل
  يف هوما هو والثاين الكالم يف أن التيمم ك

  أما النوع األول ففيه مسائل
املسألة األوىل الوضوء بلماء املسخن جاز وال يكره وقال جماهد يكره لنا وجهان األول قوله تعاىل فاغِْسلُواْ 

ُوُجوَهكُْم والغسل عبارة عن إمرار املء على العضو وقد أتى به فيخرج عن العهدة الثاين أنه قال فَلَْم َتجِدُواْ َماء 
  ُمواْ علق جواز التيمم بفقدان املاء وههنا مل حيصل فقدان املاء فوجب أن ال جيوز التيممفََتَيمَّ

املسألة االثانية قال أصحابنا املاء إذا قصد تشميسه يف اإلناء كره الوضوء به وقال أبو حنيفة وأمحد رمحهما اهللا ال 
من اغتسل مباء ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكره حجة أصحابنا ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب 

ومن أصحابنا من قال ال يكره ذلك من جهة الشرع بل من جهة الطب ) مشمس فأصابه وضع فال يلومن إال نفسه 
وحجة أيب حنيفة رمحه اهللا أنه أمر بالغسل يف قوله فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُْم وهذا غسل فيكون كافياً الثاين أنه واجد للماء 

  لم جيز له التيممف
املسألة الثالثة ال يكره الوضوء مبا فضل عن وضوء املشرك وكذا ال يكره الوضوء باملاء الذي يكون يف أواين 

املشركني وقال أمحد وإسحاق ال جيوز لنا أنه أمر بالغسل وقد أتى به وألنه واجد للماء فال يتيمم وروى أنه عليه 
  وتوضأ عمر رضي اهللا عنه من ماء يف جرة نصرانية الصالة والسالم توضأ من مزادة مشركة

املسألة الرابعة جيوز الوضوء مباء البحر وقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص ال جيوز لنا أنه أمر بالغسل وقد أتى به 
  وألن شرط جواز التيمم عدم املاء ومن وجد ماء البحر فقد وجد املاء

 جيوز الوضوء بنبيذ التمر وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جيوز ذلك يف السفر املسألة اخلامسة قال الشافعي رمحه اهللا ال
حجة الشافعي قوله فَلَْم َتجِدُواْ َماء فََتَيمَُّمواْ أوجب الشارع عند عدم املاء التيمم وعند اخلصم جيوز له الترك للتيمم 

بقصة اجلن قلنا قيل إن ذلك كان  بل جيب وذلك بأن يتوضأ بنبيذ التمر فكان ذلك على خالف اآلية فإن متسكوا
ماء نبذت فيه متريات إلزالة امللوحة وأيضاً فقصة اجلن كانت مبكة وسورة املائدة آخر ما نزل من القرآن فجعل هذا 

  ناسخاً لذلك أوىل
 املسألة السادسة ذهب األوزاعي واألصم إىل أنه جيوز الوضوء والغسل جبميع املائعات الطاهرة وقال األكثرون ال

جيوز لنا أن عند عدم املاء أوجب اهللا التيمم وجتويز الوضوء بسائر املائعات يبطل ذلك احتجوا بأن قوله تعاىل 
  فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُْم أمر مبطلق الغسل وإمرار املائع على العضو يسمى غسالً كقول الشاعر

  فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها
بني ما حيصل باملاء وبني ما حيصل بسائر املائعات كان قوله فاغِْسلُواْ إذناً يف وإذا كان الغسل امساً للقدر املشترك 

  الوضوء بكل املائعات



  قلنا هذا مطلق والدليل الذي ذكرناه مقيد ومحل املطلق على املقيد هو الواجب
وء به وقال بو حنيفة رمحه ا ملسألة السابعة قال الشافعي رمحه اهللا املاء املتغري بالزعفران تغرياً فاحشاً ال جيوز الوض

جيوز حجة الشافعي أن مثل هذا املاء ال يسمى ماء على اإلطالق قواجده غري واجد للكاء فوجب أن جيب عليه 
التيمم وحجة أيب حنيفة رمحه اهللا أو واجده واجد للماء ألن املاء املتغري بالزعفران ماى موصوف بصفة معينة فكان 

فواجده يكون واجداً للماء فوجب أن ال جيوز التيمم لقوله تعاىل فَلَْم َتجُِدواْ َماء فََتَيمَُّمواْ  أصل املاى موجوداً ال حمالة
  علق جواز التيمم بعدم املاء

املسألة الثامنة املاء الذي تغري وتعفن بطول املكث طاهر طهور لدليل قوله تعاىل فَلَْم َتجُِدواْ َماء فََتَيمَُّمواْ علق جواز 
  ى عدم املاء وهذا املاء املتعفن ماء فوجب أن ال جيوز التيمم عند وجودهالتيمم عل

املسألة التاسعة قال مالك وداود املاء املتسعمل يف الوضوء يبقى طاهراً طهوراً وهو قول قدمي للشافعي رمحه اهللا 
حنيفة رمحه اهللا يف أكثر والقول اجلديد للشافعي أنه مل يبق طهوراً ولكنه طاهر وهو قول حممد بن احلسن وقال أبو 

الروايات أنه جنس حجة مالك أن جواز التيمم معلق على عدم وجدان املاء وهو قوله فَلَْم َتجِدُواْ َماء فََتَيمَُّمواْ 
وواجد املاء املستعمل واجد للماء فوجب أن ال جيوز التيمم وإذا مل جيز التيمم جاز له التوضوء ألنه ال قائل بالفرق 

والطهور هو الذي يتكرر منه هذا الفعل كالضحوك )  ٤٨الفرقان ( تعاىل َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء َماء طَُهوراً وأيضاً قال 
  والقتول واألكول والشروب والتكرار إمنا حيصل إذا كان املستعمل يف الطهارة جيوز استعماله فيها مرة أخرى

  ومل يتغري املاء بتلك النجاسة بقي طاهراًاملسألة العاشرة قال مالك املاء إذا وقعت فيه جناسة 

طهوراً سواء كان قليالً أو كثرياً وهو قول أكثر الصحابة والتابعني وقال الشافعي رمحه اهللا إن كان أقل من القلتني 
ينجس وقال أبو حنيفة إن كان أقل من عشرة يف عشرة ينجس حجة مالك أن اهللا جعل يف هذه اآلية عدم املاء 

لتيمم وواجد هذا املاء الذي فيه النزاع واجد للماء فوجب أن ال جيوز له التيمم أقصى ما يف الباب أن  شرطاً جلواز
يقال هذا املعىن موجود عند صريورة املاء القليل متغرياً إال أنا نقول العام حجة يف غري حمل التخصيص وأيضاً قوله 

عمل به يف سائر املائعات ويف املاء القليل الذي تغري بالنجاسة فيبقى تعاىل فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُْم أمر مبطلق الغسل ترك ال
خلق املاى طهوراً ال ( حجة يف الباقي وقال مالك رمحه اهللا مث تأيد التمسك هبذه اآلية بقوله عليه الصالة والسالم 

إذا بلغ املاء قلتني مل ( م وال يعارض هذا بقوله عليه الصالة والسال) ينجسه شيء إال ما غري طعمه أو رحيه أو لونه 
  ألن القرآن أوىل من خرب الواحد واملنطوق أوىل من املفهوم) حيمل خبثاً 

املسألة احلادية عشرة جيوز الوضوء بفضل ماء اجلنب وقال أمحد وإسحاق ال جيوز بفضل ماء املرأة إذا خلت به وهو 
َماء فََتَيمَُّمواْ وواجد هذا املاء فلم جيز له التيمم وإذا مل جيز  قول احلسن وسعيد بن املسيب لنا قوله تعاىل فَلَْم َتجُِدواْ

  له ذلك جاز له الوضوء ألنه ال قائل بالفرق
املسألة الثانية عشرة أسار السباع طاهرة مطهرة وكذا سؤر احلمار وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جنسة لنا أن واجد هذا 

  وله فاغِْسلُواْ يتناول مجيع أنواع املاء على ما تقدم تقرير هذين الوجهنيالسؤر واجد للماء فلم جيز له التيمم وألن ق
املسألة الثالثة عشرة املاء إذا بلغ قلتني ووقعت فيه جناسة مغرية بقي طاهراف مطهورة عند الشافعي رحنه اهللا وقال 

  وقد أتى به فخرج عن العهدة أبو حنيفة رمحه اهللا ينجس لنا أنه واجد للماء فلم جيز له لتيمم وألنه أمر بالغسل
املسألة الرابعة عشرة املاء الذي تفتتت األوراق فيه للناس فيه تفاصيل لكن هذه اآلية دالة على كونه طاهراً مطهراً 
  ما مل يزل عنه اسم املاء املطلق وباجلملة فهذه اآلية دالة على أنه كلما بقي اسم املاىء املطلق كان طاهراف مطهوراً

  ين من املسائل املستخرجة من هذه اآلية من مسائل التيممالنوع الثا



املسألة األوىل قال الشافعي وأبو حنيفة واألكثرون رمحهم اهللا ال بّد يف التيمم من النية وقال زفر رمحه اهللا ال جيب لنا 
  قوله تعاىل فََتَيمَُّمواْ والتيمم عبارة عن القصد فدل على أنه ال بّد من لنية

نية قال الشافعي وأبو حنيفة جيب تيمم اليدين إىل املرفقني وعن علي وابن عباس إىل الرسغني وعن مالك املسألة الثا
  إىل الكوعني وعن الزهري إىل اآلباط

لنا اليد اسم هلذا العضو إىل اإلبط فقوله فَاْمَسحُواْ بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدَِيكُْم يقتضي املسح إىل اإلبن تركنا العمل هبذا 
 العضدين ألنا نعلم أن التيمم بدل عن الوضوء ومبناه على التخفيف بدليل أن الواجب تطهري أعضاء أربعة النص يف

يف الوضوء ويف التيمم الواجب تطهري عضوين وتأكد هذا املعىن بقوله تعاىل يف آية التيمم َما ُيرِيُد اللَُّه لَِيْجَعلَ َعلَْيكُم 
  تربين يفّمْن َحَرجٍ فإذا كان العضدان غري مع

الوضوء فبأن ال يكونا معتربين يف التيمم أوىل وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص هبذا الدليل بقي اليدان إىل 
املرفقني فيه فاحلاصل أنه تعاىل إمنا ترك تقييد التيمم يف اليدين باملرفقني ألنه بدل عن الوضوء فتقييده هبما يف الوضوء 

  مميغين عن ذكر هذا التقييد يف التي
  املسألة الثالثة جيب استيعاب العضوين يف التيمم ونقل احلسن بن زياد عن أيب حنيفة أنه إذا ميم األكثر جاز

لنا قوله فَاْمَسُحواْ بُِوُجوِهكُْم وَأَْيِديكُْم ّمْنُه والوجه واليد اسم جلملة هذين العضوين وذلك ال حيصل إال باالستيعاب 
  تعاىل َواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسكُمْ أن الباء تفيد التبغيض فكذا ههناولقئل أن يقول قد ذكرمت يف قوله 

املسألة الرابعة قال الشافعي رمحه اهللا إذا وضع يده على األرض فما مل يعلق بيده شيء من الغبار مل جيزه وهو قول أيب 
  يوسف رمحه هللا وقال أبو حنيفة ومالك رمحهما اهللا جيزئه

بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم ّمْنُه وكلمة ِمْنُه تدل على التمسح بشيء من ذلك التراب كما أن من  لنا قوله تعاىل فَاْمَسحُواْ
  قال فالن ميسح من الدن أفاد هذا املعىن وقد بالغنا يف تقرير هذا يف تفسري آية التيمم من سورة النساء واهللا أعلم

 بالتراب اخلالص وهو قول أيب يوسف رمحه اا وقال أبو املسألة اخلامسة قال الشافعي رمحه اهللا ال جيوز التيمم إال
  حنيفة رمحه اهللا جيوز بالتراب وبالرمل وباخلزف املدقوق واجلص والنورة والزرنيخ

لنا ما روي أن ابن عباس قال الصعيد هو التراب وأيضاً التيمم طهارة غري معقولة املعىن فوجب االقتصار فيه على 
التراب طهور املسلم ولو مل جيد املاء ( ا ورد يف التراب قال عليه الصالة والسالم مورد النص والنص املفصل إمن

  واهللا أعلم) جعلت يل األرض مسجداً وترهبا طهوراً ( وقال ) عشر حجج 
املسألة السادسة لو وقف على مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمر يده عليه أو مل مير ظاهر مدهب 

 أنه ال يكفي وقال بعض احملققني يكفي ألنه ملا وصل الغبار إىل أعضائه مث أمر الغبار على تلك الشافعي رمحه اهللا
  األعضاء فقد قصد إىل استعمال الصعيد الطيب يف أعضائه فكان كافياً

  املسألة السابعة املذهب أنه إذا ميمه غريه صح وقيل ال يصح ألن قوله فََتَيمَُّمواْ أمر له بالفعل ومل يوجد
  املسألة الثامنة قال الشافعي رمحه اهللا ال جيوز التيمم إال بعد دخول وقت الصالة وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جيوز

  ن بعد دخول وقتهالنا قوله تعاىل َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا إىل قوله فَلَْم َتجِدُواْ َماء فََتَيمَُّمواْ والقيام إىل الصالة إمنا يكو
ة التاسعة إذا ضرب رجله حىت ارتفع عنه غبار قال أبو حنيفة رمحه اهللا جيوز له أن يتيمم وقال أبو يوسف واملسأل

  رمحه اهللا ال جيوز حجة أيب يوسف قوله تعاىل فََتَيمَُّمواْ َصِعيداً طَيّباً والغبار املنفصل عن



  التراب ال يقال إنه صعيد طيب فوجب أن ال جيزى
  ز التيمم بتراب جنس لقوله تعاىل فََتَيمَُّمواْ َصعِيداً طَّيباً والنجس ال يكون طيباًاملسألة العاشرة ال جيو

املسألة احلادية عشرة قال الشافعي رمحه اهللا املسافر إذا مل جيد املاء بقربه مل جيز له التيمم إال بعد الطلب عن اليمني 
أبو حنيفة رمحه اهللا إذا غلب على ظنه عدم املاء مل واليسار وإن كان هناك واٍد هبط إليه وإن كان جبل صعده وقال 

  جيب طلبه
لنا قوله تعاىل فَلَْم َتجِدُواْ َماء فََتَيمَُّمواْ جعل عدم وجدان املاء شرطاً جلواز التيمم وعدم الوجدان مشروط بتقدمي 

  الطلب فدل هذا على أنه ال بّد من تقدمي الطلب
بعد دخول وقت الصالة فإن طلب قبله يلزمه الطلب ثانياً بعد دخول  املسألة الثانية عشرة ال يصح الطلب إالّ

  الوقت إالّ أن حيصل عنده يقني أن األمر بقي كما كان ومل يتغري
إِذَا عبارة عن دخول  ءاَمنُواْلنا قوله تعاىل َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا إىل قوله فَلَْم َتجِدُواْ َماء فََتَيمَُّمواْ فقوله َيأَيَُّها الَِّذيَن 

الوقت فوجب أن يكون قوله فَلَْم َتجِدُواْ عبارة عن عدم الوجدان بعد دخول الوقت وعدم الوجدان بعد دخول 
  الوقت مشروط حبصول الطلب بعد دخول الوقت فعلمنا أنه ال بّد من الطلب بعد دخول الوقت

لوضوء وأما التيمم بدالً عن الغسل يف حق اجلنب فعن علي املسألة الثالثة عشرة ال خالف يف جواز التيمم بدالً عن ا
  وابن عباس جوازه وهو قال أكثر الفقهاء وعن عمر وابن مسعود أنه ال جيوز

لنا أن قوله إما أن يكون خمتصاً باجلماع أو يدخل فيه اجلماع فوجب جواز التيمم بدالً عن الغسل لقوله أَْو لَاَمسُْتُم 
  واْ َماء فََتَيمَُّمواْ صَِعيداً طَّيباًالّنَساء فَلَْم َتجُِد

املسألة الرابعة عشرة قال الشافعي رمحه اهللا ال جيمع بالتيمم بني فرضني وإن مل حيدث كما يف الوضوء وقال أمحد 
  جيمع بني الفوائت وال جيمع بني صاليت وقتني

إىل قوله َوإِن كُنُتْم جُُنباً فَاطَّهَّرُواْ َوإِن كُنُتم مَّْرَضى أَْو َعلَى  حجة الشافعي قوله تعاىل َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا قُْمُتْم
  َسفَرٍ أَْو َجاء أََحٌد مّْنكُم ّمَن الَْغاِئِط أَوْ لَاَمْسُتُم الّنَساء

وجه االستدالل به أن ظاهره يقتضي األمر بكل وضوء عند كل صالة إن وجد املاء وبالتيمم إن فقد املاء ترك 
  فيبقى يف التيمم على مقتضى ظاهر اآلية) صلى اهللا عليه وسلم ( ل به يف الوضوء لفعل رسول اهللا العم

املسألة اخلامسة عشرة قال الشافعي رمحه اهللا إذا مل جيد املاء يف أول الوقت ويتوقع وجدانه يف آخر الوقت جاز له 
  الصالة إىل آخر الوقتالتيمم يف أول الوقت وقال أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل بل يؤخر 

ا ليس املراد منه القيام حجة الشافعي قوله يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِذَا إىل قوله فَلَْم َتجُِدواْ َماء وقوله يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِذَ
  جاز له التيممإىل الصالة بل املراد دخول وقت الصالة وهذا يدل على أن عند دخول الوقت إذا مل جيد املاء 

املسألة السادسة عشرة إذا وجد املاء بعد التيمم وقبل الشروع يف الصالة بطل تيممه وقال أبو موسى األشعري 
  والشعيب ال يبطل

َتَيمَُّمواْ شرط عدم لنا قوله تعاىل الَْخاِسرِيَن يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا قُْمُتمْ إِلَى الصَّلواةِ  إىل قوله فَلَْم َتجِدُواْ َماء فَ
وجدان املاء جبواز الشروع يف الصالة بالتيمم ومن وجد املاء بعد التيمم وقبل الشروع يف الصالة فقد فاته هذا 

  الشرط فوجب أن ال جيوز له الشروع يف الصالة بذلك التيمم
  اوس يلزمهاملسألة السابعة عشرة لو فرغ من الصالة مث وجد املاء ال يلزمه إعادة الصالة قال ط

َتَيمَُّمواْ جّوز له الشروع لنا قوله تعاىل الَْخاِسرِيَن يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا قُْمُتمْ إِلَى الصَّلواةِ  إىل قوله فَلَْم َتجِدُواْ َماء فَ



ألن يف الصالة بالتيمم عند عدم وجدان املاء وقد حصل ذلك فوجب أن يكون سبباً خلروجه عن عهدة التكليف 
  اإلتيان باملأمور به سبب لألجزاء

املسألة الثامنة عشرة لو وجد املاء يف أثناء الصالة ال يلزمه اخلروج منها وبه قال مالك وأمحد خالفاً أليب حنيفة 
  والثوري وهو اختيار املزين وابن شريح

اآلية عليه فقد انعقدت عليه لنا أن عدم وجدان املاء يقتضي جواز الشروع يف الصالة حبكمم التيمم على ما دلّت 
صالته صحيحة فإذا وجد املاء يف أثناء الصالة فنقول ما مل يبطل صالته ال يصري قادراً على استعمال املاء وما مل يصر 

  قادراً على استعمال املاء ال تبطل صالته فيتوقف كل واحد منهما على اآلخر فيكون دوراً وهو باطل واهللا أعلم
شرة لو نسي املاء يف رحله وتيمم وصلّى مث علم وجود املاء لزمه اإلعادة على أحد قويل الشافعي املسألة التاسعة ع

رمحه اهللا وهو قول أمحد وأيب يوسف والقول الثاين أنه ال يلزمه وهو قول مالك وأيب حنيفة حجة القول الثاين أنه 
فكذلك النسيان سبب للعجز فثبت أنه عند  عاجز عن املاء ألن عدم املاء كما أنه سبب للعجز عن استعمال املاء

  النسيان عاجز فيه فيدخل حتت قوله فَلَْم َتجُِدواْ َماء فََتَيمَُّمواْ وحجة القول األول أنه غري معذور يف ذلك النسيان
  املسألة العشرون إذا ضل رحله يف الرحال ففيه اخلالف املذكور واألوىل أن ال جتب اإلعادة

عشرون إذا نسي كون املاء يف رحله ولكنه استقصى يف الطلب فلم جيده وتيمم وصلّى مث وجده املسألة احلادية وال
فاألكثرون على أنه جتب اإلعادة ألن العذر ضعيف وقال قوم ال جتب اإلعادة ألنه ملا استقصى يف الطلب صار 

  عاجزاً عن استعمال املاء فدخل حتت قوله فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً
سألة الثانية والعشرون لو صلّى بالتيمم مث وجد ماء يف بئر جبنبه ميكن استعمال ذلك املاء فإن كان قد علمه أوالً امل

مث نسيه فهو كما لو نسي املاء يف رحله وإن مل يكن عاملاً هبا قط فإن كان عليها عالمة ظاهرة لزمه اإلعادة وإن مل 
ستعمال املاء فدخل حتت قوله فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فهذا يكن عليها عالمة فال إعادة ألنه عاجز عن ا

مجلة الكالم يف املسائل الفقهية املستنبطة من هذه اآلية وهي مائة مسألة وقد كتبناها يف موضع ما كان معنا شيء من 
  الكتب الفقهية املعتربة وكان القلب مشوشاً بسبب

سأل اهللا تعاىل أن يكفينا شرهم وأن جيعل كدنا يف استنباط أحكام اهللا من نص استيالء الكفار على بالد املسلمني فن
  اهللا سبباً لرجحان احلسنات على السيآت أنه أعز مأمول وأكرم مسؤول

لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ ويف اآلية  قوله تعاىل َما يُرِيُد لَِيجَْعلَ َعلَْيكُم ّمْن حََرجٍ َولَاِكن يُرِيدُ ِلُيطَّهرَكُْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم
  مسائل

املسألة األوىل دلّت اآلية على أنه تعاىل مريد وهذا متفق عليه بني األئمة إالّ أهنم اختلفوا يف تفسري كونه مريداً فقال 
ومنهم من احلسن النجار أنه مريد بعمىن أنه غري مغلوب وال مكره وعلى هذا التقدير فكونه تعاىل مَّرِيداً صفة سلبية 

قال إنه صفة ثبوتية مث اختلفوا فقال بعضهم معىن كونه مريداً ألفعال نفسه أنه دعاه الداعي إىل أجيادها ومعىن كونه 
مريداً ألفعال غريه أنه دعاه الداعي إىل األمر هبا وهو قول اجلاحظ وأيب قاسم الكعيب وأيب احلسني البصري من 

فة زائدة على العلم وهو الذي مسيناه بالداعي مث منهم من قال إنه مريد لذاته املعتزلة وقال الباقون كونه مريداً ص
وهذه هي الرواية الثانية عن احلسن النجار وقال آخرون إنه مريد بإرادة مث قال أصحابنا مريد بإرادة قدمية قالت 

  قائمة بذاته واهللا أعلم املعتزلة البصرية مريد بإرادة حمدثة ال يف حمله وقالت الكرامية مريد بإرادة حمدثة
املسألة الثانية قالت املعتزلة دلت اآلية على أن تكليف ما ال يطاق ال يوجد ألنه تعاىل أخرب أنه ما جعل عليكم يف 

الدين من حرج ومعلوم أن تكليف ما ال يطاق أشد أنواع احلرج قال أصحابنا ملا كان خالف املعلوم حمال الوقوع 



  لينافقد لزمكم ما ألزمتموه ع
املسألة الثالثة اعلم أن هذه اآلية أصل كبري معترب يف الشرع وهو أن األصل يف املضار أن ال تكون مشروعة ويدل 

ويدل عليه أيضاً قوله تعاىل ُيرِيُد اللَّهُ )  ٧٨احلج ( عليه هذه اآلية فإنه تعاىل قال مَّا جََعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ ِمْن َحَرجٍ 
ال ضرر وال ضرار ( ويدل عليه من األحاديث قوله عليه السالم )  ١٨٥البقرة ( َوالَ ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر  بِكُُم الُْيْسَر
ويدل عليه أيضاً أن دفع الضرر مستحسن يف العقول فوجب أن يكون األمر كذلك يف الشرع لقوله ) يف اإلسالم 

وأما بيان أن األصل يف املنافع اإلباحة فوجوه أحدها  )ما رآه املسلمون حسناً فهو عند اهللا حسن ( عليه السالم 
وقد بينا أن )  ٤املائدة ( وثانيها قوله أُِحلَّ لَكُُم الطَّّيبَاُت )  ٢٩البقرة ( قوله تعاىل َخلََق لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً 

فعند هذا قال نفاة القياس ال حاجة  املراد من الطيبات املستلذات واألشياء اليت ينتفع هبا وإذا ثبت هذان األصالن
البتة أصالً إىل القياس يف الشرع ألن كل حادثة تقع فحكمها املفصل إن كان مذكوراً يف الكتاب والسنة فذاك هو 

املراد وإن مل يكن كذلك فإن كان من باب املضار حرمناه بالدالئل الدالة على أن األصل يف املضار احلرمة وإن كان 
ع إحبناه بالدالئل الدالة على إباحة املنافع وليس ألحد أن يقدح يف هذين األصلني بشيء من األقسية من باب املناف

  ألن القياس املعارض هلذين

  األصلني يكون قياساً واقعاً يف مقابلة النص وأنه مردود فكان باطالً
التطهري فقال مجهور أهل النظر من أصحاب أيب  املسألة الرابعة قوله َولَاِكن يُرِيُد ِليُطَّهرَكُْم اختلفوا يف تفسري هذا

حنيفة رمحه اهللا إن عند خروج احلدث تنجس األعضاء جناسة حكمية فاملقصود من هذا التطهري إزالة تلك النجاسة 
 ) ٢٨التوبة ( احلكمية وهذا الكالم عندنا بعيد جداً ويدل عليه وجوه األول قوله تعاىل إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس 

املؤمن ال ينجس حياً ( وكلمة إِنََّما للحصر وهذا يدل على أن املؤمن ال تنجس أعضاؤه البتة الثاين قوله عليه السالم 
فهذا احلديث مع تلك اآلية كالنص الدال على بطالن ما قالوه الثالث أمجعت األمة على أن بدن احملدث ) وال ميتاً 

له إنسان وصلّى مل تفسد صالته وذلك بدل على أنه ال جناسة يف أعضاء لو كان رطباً فأصابه ثوب مل يتنجس ولو مح
احملدث الرابع أن احلدث لو كان يوجب جناسة األعضاء األربعة مث كان تطهري األعضاء األربعة يوجب طهارة كل 

سة من األعضاء لوجب أن ال خيتلف ذلك باختالف الشرائع ومعلوم أنه ليس األمر كذلك اخلامس أن خروج النلجا
موضع كيف يوجب تنجس موضع آخرا السادس أن قوله َولَاِكن ُيرِيُد ِلُيطَّهَركُْم مذكور عقيب التيمم ومن املعلوم 

بالضرورة أن التيمم زيادة يف التقدير وإزالة الوضاءة والنظافة وأنه ال يزيل شيئاً من النجاسات أصالً السابع أن 
 ومعلوم أن هذا املسح ال يزيل شيئاً البتة عن الرجلني الثامن أن الذي املسح على اخلفني قائم مقام غسل الرجلني

يراد زواله إن كان من مجلة األجسام فاحلس يشهد ببطالن ذلك وإن كان من مجلة اإلعراض فهو حمال ألن انتقال 
  األعراض حمال فثبت هبذه الوجوه أن الذي يقوله هؤالء الفقهاء بعيد

التطهري أن يكون املراد منه طهارة القلب عن صفة التمرد عن طاعة اهللا تعاىل وذلك ألن  الوجه الثاين يف تفسري هذا
الكفر واملعاصي جناسة لألرواح فإن النجاسة إمنا كانت جناسة ألهنا شيء يراد نفيه وإزالته وتبعيده والكفر املعاصي 

ارة فكذلك إزالة هذه العقائد كذلك فكانت جناسات روحانية وكما أن إزالة النجاسات اجلسمانية تسمى طه
الفاسدة واألخالق الباطلة تسمى طهارة وهلذا التأويل قال اهللا تعاىل إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس فجعل رأيهم جناسة وقال 

فجعل براءهتم عن املعاصي  ) ٣٣األحزاب ( إِنََّما يُرِيدُ اللَُّه لُِيذِْهَب َعنكُُم الّرْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َويُطَّهَركُمْ َتطْهِرياً 
 ٥٥آل عمران ( طهارة هلم وقال يف حق عيسى عليه السالم إِّني ُمَتَوفّيَك َوَراِفُعَك إِلَى َّ َوُمطَّهُرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَُرواْ 

  فجعل خالصه عن طعنهم وعن تصرفهم فيه تطهرياً له) 



اء إللى هذه األعضاء املخصوصة وكانت هذه األعضاء وإذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل ملا أمر العبد بإيصال امل
طاهرة مل يعرف العبد يف هذا التكليف فائدة معقولة فلما انقاد هلذا التكليف كان ذلك االنقياد حملض إظهار العبودية 

يف  واالنقياد للربوبية فكان هذا االنقياد قد أزال عن قلبه آثار التمرد فكان ذلك طهارة فهذا هو الوجه الصحيح
تسمية هذه األعمال طهارة وتأكد هذا باألخبار الكثرية الواردة يف أن املؤمن إذا غسل وجهه خرت خطاياه من 

  وجهه وكذا القول يف يديه ورأسه ورجائه
واعلم أن هذه القاعدة اليت قررناها أصل معترب يف مذهب الشافعي رمحه اهللا وعليه خيرج كثري من املسائل اخلالفية 

  لطهارة واهللا أعلميف أبواب ا

أما قوله َوِليُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم ففيه وجهان األول أن الكالم متعلق مبا ذكر من أول السورة إىل هنا وذلك ألنه تعاىل 
أنعم يف أول السورة بإباحة الطيبات من املطاعم واملناكح مث إنه تعاىل ذكر بعده كيفية فرض الوضوء فكأنه قال إمنا 

لتتم النعمة املذكورة أوالً وهي نعمة الدنيا والنعمة املذكورة ثانياً وهي نعمة الدين الثاين أن املراد وليتم  ذكرت ذلك
نعمته عليكم أي بالترخص يف التيمم والتخفيف يف حال السفر واملرض فاستدلوا بذلك على أنه تعاىل خيفف عنكم 

  يوم القيامة بأن يعفو عن ذنوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم
البقرة ( مذكور يف أول سورة البقرة يف قوله تعاىل لَعَلَّكُْم َتتَّقُونَ ) لعل ( مث قال تعاىل لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ والكالم يف 

  واهللا أعلم)  ٢١
  ا َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورَِواذْكُرُواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم َوِميثَاقَُه الَِّذى َواثَقَكُم بِِه إِذْ قُلُْتْم َسِمْعَنا َوأَطَْعَن

إعلم أٌّ ه تعاىل ملا ذكر هذا التكليف أردفه مبا يوجب عليهم القبول واالنقياد وذلك من وجهني األول كثرة نعمة اهللا 
لنعم توجب على املنعم عليه االشتغال خبدمة عليهم وهو املراد من قوله َواذْكُرُواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم ومعلوم أن كثرة ا

  املنعم واالنقياد ألوامره ونواهيه وفيه مسألتان
نعم  املسألة األوىل إمنا قال وَاذْكُرُواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم ومل يقل نعم اهللا عليكم ألنه ليس املقصود منه التأمل يف إعداد

هللا ألن هذا اجلنيس جنس ال يقدر غري اهللا عليه فمن الذي يقدر على اهللا بل املقصود منه التأمل يف جنس نعم ا
إعطاء نعمة احلياة والصحة والعقل واهلداية والصون عن اآلفات واإليصال إىل مجيع اخلريات يف الدنيا واآلخرة 

لتأمل يف هذا النوع من حيث أنه فجنس نعمة اهللا جنس ال يقدر عليه غري اهللا فقوله تعاىل وَاذْكُُرواْ نِْعَمَت اللَِّه املراد ا
ممتاز عن نعمة غريه وذلك االمتياز هو أنه ال يقدر عليه غريه ومعلوم أن النعمة مىت كانت على هذا الوجه كان 

  وجوب االشتغال بشكرها أمت وأكمل
ا متواترة متوالية علينا يف املسألة الثانية قوله َواذْكُرُواْ نِْعَمَت اللَِّه مشعر بسبق النسيان فكيف يعقل نسياهنا مع أهن

مجيع الساعات واألوقات إالّ أن اجلواب عنه أهنا لكثرهتا وتعاقبها صارت كاألمر املعتاد فصارت غلبة ظهورها 
وكثرهتا سبباً لوقوعها يف حمل النيسان وهلذا املعىن قال احملققون إنه تعاىل إمنا كان باطناً لكونه ظاهراً وهو املراد من 

  من احتجب عن العقول بشدة ظهوره واختفى عنها بكمال نورهقوهلم سبحان 
السبب الثاين من األسباب اليت توجب عليهم كوهنم منقادين لتكاليف اهللا تعاىل هو امليثاق الذي واثقهم به واملواثقة 

ا الَِّذيَن ءاَمُنواْ أَْوفُواْ املعاهدة اليت قد أحكمت بالعقد على نفسه وهذه اآلية مشاهبة لقوله يف أول السورة َعِليٌم يَأَيَُّه
  وللمفسرين يف تفسري هذا امليثاق وحوه األول أن املراد هو املواثيق اليت)  ١املائدة ( بِالُْعقُوِد 



وبينهم يف أن يكونوا على السمع والطاعة يف احملبوب واملكروه مثل ) صلى اهللا عليه وسلم ( جرت بني رسول اهللا 
األمر ومبايعته عامة املؤمنني حتت الشجرة وغريمها مث إنه تعاىل أضاف امليثاق الصادر عن  مبايعته مع األنصار يف أول

وقال مَّْن ُيِطعِ الرَّسُولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه )  ١٠الفتح ( الرسول إىل نفسه كما قال إِنَّ الَِّذيَن ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعونَ اللََّه 
تعاىل أكد ذلك بأن ذكرهم أهنم التزموا ذلك وقبلوا تلك التكاليف وقالوا مسعنا وأطعنا مث مث إنه )  ٨٠النساء ( 

 حذرهم من نقض تلك العهود واملواثيق فقال وَاتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ يعين ال تنقضوا تلك العهود
بالكم فاهللا يعلم بذلك وكفى به جمازياً والثاين قال ابن عباس وال تعزموا بقلوبكم على نقضها فإنه إن خطر ذلك ب

رضي اهللا عنهما هو امليثاق الذي أخذه اهللا تعاىل على بين إسرائيل حني قالوا آمنا بالتوراة وبكل ما فيها فلما كان 
الصالة والسالم  لزمهم اإلقرار مبحمد عليه) صلى اهللا عليه وسلم ( من مجلة ما يف التوراة البشارة مبقدم حممد 

والثالث قال جماهد والكليب ومقاتل هو امليثاق الذي أخذه اهللا تعاىل منهم حني أخرجهم من ظهر آدم عليه السالم 
  وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم

  فإن قيل على هذا القول أن بين آدم ال يذكرون هذا العهد وامليثاق فكيف يؤمرون حبفظه
أنه كان ذلك حاصالً حصل القطع حبصوله وحينئذ حيسن أن يأمرهم بالوفاء بذلك العهد قلنا ملا أخرب اهللا تعاىل ب

الرابع قال السيد املراد بامليثاق الدالئل العقلية والشرعية اليت نصبها اهللا تعاىل على التوحيد والشرائع وهو اختيار 
  أكثر املتكلمني

للَِّه ُشَهَدآَء بِالِْقْسِط َوالَ َيْجرِمَنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ َعلَى أَالَّ َتْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو أَقَْربُ  َياأَيَُّهآ الَِّذيَن َءاَمنُواْ كُوُنواْ قَوَّاِمَني
  ِللتَّقَْوى َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه خَبٌِري بَِما َتْعَملُونَ

اِمَني للَِّه ُشَهَداء بِالِْقْسِط هذا أيضاً متصل مبا قبله واملراد حثهم على قوله تعاىل الصُّدُورِ يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ كُوُنواْ قَوَّ
  االنقياد لتكاليف اهللا تعاىل

واعلم أن التكاليف وإن كثرت إالّ أهنا حمصورة يف نوعني التعظيم ألمر اهللا تعاىل والشفقة على خلق اهللا فقوله كُوُنواْ 
ولل وهو التعظيم ألمر اهللا ومعىن القيام هللا هو أن يقوم هللا باحلق يف كل ما يلزمه القيام قَوَّاِمَني للَِّه إشارة إىل النوع األ

به من إظهار العبودية وتعظيم الربوبية وقوله ُشَهَداء بِالِْقْسِط إشارة إىل الشفقة على خلق اهللا وفيه قوالن األول قال 
ادتك أعداءك وأضدادك الثاين قال الزجاج املعىن عطاء يقول ال حتاب يف شهادتك أهل ودك وقرابتك وال متنع شه

  تبينون عن دين اهللا ألن الشاهد يبني ما يشهد عليه
تعدلوا  مث قال تعاىل َوالَ َيْجرِمَنَّكُمْ َشَنانُ قَْومٍ َعلَى أَالَّ َتْعِدلُواْ أي ال حيملنكم بغض قوم على أن ال تعدلوا وأراد أن ال

قوالن األول أهنا عامة واملعىن ال حيملنكم بغض قوم على أن جتوروا عليهم فيهم لكنه حذف للعلم ويف اآلية 
  وجتاوزوا احلد فيهم بل اعدلوا فيهم وإن أساءوا إليكم وأحسنوا إليهم

وإن بالغوا يف إحياشكم فهذا خطاب عام ومعناه أمر اهللا تعاىل مجيع اخللق بأن ال يعاملوا أحداً إالّ على سبيل العدل 
ك امليل والظلم واالعتساف والثاين أهنا خمتصة بالكفار فإهنا نزلت يف قريش ملا صدوا املسلمني عن واالنصاف وتر
  املسجد احلرام

  فإن قيل فعلى هذا القول كيف يعقل ظلم املشركني مع أن املسلمني أمروا بقتلهم وسيب ذراريهم وأخذ أمواهلم
ظهروا اإلسالم ال يقبلونه منهم ومنها قتل أوالدهم األطفال قلنا ميكن ظلمهم أيضاً من وجوه كثرية منها أهنم إذا أ

  الغتمام اآلباء ومنها إيقاع املثلة هبم ومنها نقض عهودهم والقول األول أوىل
مث قال تعاىل اْعِدلُواْ ُهَو أَقَْرُب ِللتَّقَْوى فنهاهم أوالً عن أن حيملهم البغضاء على ترك العدل مث استأنف فصرح هلم 



عدل تأكيداً وتشديداً مث ذكر هلم علة األمر بالعدل وهو قوله ُهَو أَقَْربُ ِللتَّقَْوى ونظريه قوله َوأَن َتْعفُواْ باألمر بال
أي هو أقرب للتقوى وفيه وجهان األول هو أقرب إىل االتقاء من معاصي اهللا تعاىل )  ٢٣٧البقرة ( أَقَْرُب ِللتَّقَْوى 

اب اهللا وفيه تنبيه عظيم على وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء اهللا تعاىل والثاين هو أقرب إىل االتقاء من عذ
  فما الظن بوجوبه مع املؤمنني الذين هم أولياؤه وأحباؤه

لُونَ َممث ذكر الكالم الذي يكون وعداً مع املطيعني ووعيداً للمذنبني وهو قوله تعاىل َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه خَبٌِري بَِما َتْع
  يعين أنه عامل جبميع املعلومات فال خيفى عليه شيء من أْوالكم

  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت لَُهم مَّْغِفَرةٌ  َوأَْجٌر َعِظيٌم
لَُهم مَّْغِفَرةٌ  َوأَْجٌر َعِظيٌم فاملغفرة إسقاط مث ذكر وعد املؤمنني فقال تعاللى َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت 

واألجر العظيم إيصال الثواب وقوله لَُهم )  ٧٠الفرقان ( السيئات كما قال فَأُْولَِئكَ ُيَبّدلُ اللَُّه َسّيئَاِتهِمْ َحسََناٍت 
َن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت فكأنه قيل وأي شيء مَّْغِفَرةٌ  َوأَْجٌر َعِظيٌم فيه وجوه األول أنه قال أوالً َوَعدَ اللَُّه الَِّذي

وعدهم فقال لَُهم مَّْغِفَرةٌ  َوأَْجٌر َعِظيٌم الثاين التقدير كأنه قال وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقال هلم 
ا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة وأجٌر عظيم والثالث أجرى قوله َوْعُد جمرى قال والتقدير قال اهللا يف الذين آمنو

  مغفرة وأجر عظيم والرابع أن يكون َوْعُد واقعاً على مجلة لَُهم مَّْغِفَرةٌ  َوأَْجٌر َعِظيٌم أي وعدهم هبذا اجملموع
  فإن قيل مل أخرب عن هذا الوعد مع أنه لو أخرب باملوعود به كان ذلك أقوى

ألنه أضاف هذا الوعد إىل اهللا تعاىل فقال َوَعدَ اللَُّه واإلله قلنا بل األخبار عن كون هذا الوعد وعد اهللا أقوى وذلك 
هو الذي يكون قادراً على مجيع املقدورات عاملاً جبميع املعلومات غنياً عن كل احلاجات وهذا ميتنع اخللف يف وعده 

ه وإما للبخل ألن دخول اخللف إمنا يكون إما للجهل حيث ينسى وعده وإما للعجز حيث ال يقدر على الوفاء بوعد
حيث مينعه البخل عن الوفاء بالوعد وإما للحاجة فإذا كان اإلله هو الذي يكون منّزهاً عن كل هذه الوجوه كان 

  دخول اخللف يف وعده حماالً فكان اإلخبار عن

هذا الوعد أوكد وأقوى من نفس األخبار عن املوعود به وأيضاً فألن هذا الوعد يصل إليه قبل املوت فيفيده 
لسرور عن سكرات املوت فتسهل بسببه تلك الشدائد وبعد املوت يسهل عليه بسببه البقاء يف ظلمة القرب ويف ا

  عرصة القيامة عند مشاهدة تلك األهوال
  َوالَِّذيَن كَفَُرواْ وَكَذَّبُواْ بِأايَاِتَنآ أُْولَِئَك أَْصَحابُ الَْجِحيمِ

  كَفَُرواْ َوكَذَُّبواْ بِئَاَياِتَنا أُوْلَاِئَك أَْصَحاُب الَْجِحيمِ مث ذكر بعد ذلك وعيد الكفار فقال وَالَِّذيَن
هذه اآلية نص قاطع يف أن اخللود ليس إال للكفار ألن قوله أُْولَاِئَك أَْصَحاُب الَْجِحيمِ يفيد احلصر واملصاحبة تقتضي 

  املالزمة كما يقال أصحاب الصحراء أي املالزمون هلا
ُهْم َعنكُْم َواتَّقُواْ اللََّه َءاَمنُواْ اذْكُرُواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ قَْوٌم أَن َيْبُسطُواْ إِلَْيكُْم أَْيِدَيُهْم فَكَفَّ أَْيِدَي َياأَيَُّهآ الَِّذيَن

  َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ
واْ اذْكُُرواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ قَْوٌم أَن َيْبُسطُواْ إِلَْيكُمْ أَْيِديَُهْم فَكَفَّ أَْيِدَيُهمْ وقوله تعاىل الَْجحِيمِ يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُن

  َعنكُْم وفيه مسائل
املسألة األوىل يف سبب نزول هذه اآلية وجهان األول أن املشركني يف أول األمر كانوا غالبني واملسلمني كانوا 

وبني ولقد كان املشركون أبداً يريدون أيقاع البالء والقتل والنهب باملسلمني واهللا تعاىل كن مينعهم عن مقهورين مغل
مطلوهبم إىل أن قوي اإلسالم وعظمت شوكة املسلمني فقال تعاىل اذْكُرُواْ نِْعَمِتى اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ قَْوٌم وهو 



ْيدَِيُهْم بالقتل والنهب والنفي فكف اهللا تعاىل بلطفه ورمحته أيدي الكفار عنكم أيها املشركون أَن َيْبُسطُواْ إِلَْيكُْم أَ
  املسلمون ومثل هذا األنعام العظيم يوجب عليكم أن تتقوا معاصيه وخمالفته

اهللا تعاىل وال ختافوا أحداً يف  مث قال تعاىل َواتَّقُواْ اللََّه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ أي كونوا مواظبني على طاعة
  إقامة طاعات اهللا تعاىل

( الوجه الثاين أن هذه اآلية نزلت يف واقعة خاصة مث فيه وجوه األول قال ابن عباس والكليب ومقاتل كان النيب 
ري بعث سرية إىل بين عامر فقتلوا ببئر معونة إال ثالثة نفر أحدهم عمرو بن امية الضم) صلى اهللا عليه وسلم 

ليخرباه خرب القوم فلقيا رجلني من بين سليم معهما أمان ) صلى اهللا عليه وسلم ( وانصرف هو وآخر معه إىل النيب 
صلى ( فقتالمها ومل يعلما أن معهما أمانا فجاء قومهما يطلبون الدية فخرج النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( من النيب 

صلى ( ن وعلى حىت دخلوا على بين النضري وقد كانوا عاهدوا النيب ومعه أبو بكر وعمر وعثما) اهللا عليه وسلم 
رجل من أصحايب ) صلى اهللا عليه وسلم ( على ترك القتال وعلى أن يعينوه يف الديات فقال النيب ) اهللا عليه وسلم 

ريد مث مخوا أصاب رجلني معهما أمان مين فلزمين ديتهما فأريد أن تعينوين فقالوا أجلس حىت نطعمك ونعطيك ما ت
يف احلال مع ) صلى اهللا عليه وسلم ( بالفتك برسول اهللا وبأصحابه فنزل جربيل وأخربه بذلك فقام رسول اهللا 

أصحابه وخرجوا فقال اليهود إن قدورنا تغلي فأعلمهم الرسول أنه قد نزل عليه الوحي مبا عزموا عليه قال عطاء 
  قيل بلتوامروا على أن يطرحوا عليه رحاً أو حجراً و

( ألقوا فأخذه جربيل عليه السالم والثاين قال آخرون إن الرسول نزل منزالً وتفرق الناس عنه وعلق رسول اهللا 
وقال من مينعك ) صلى اهللا عليه وسلم ( سالحه بشجرة فجاء إعرايب وسل سيف رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم 

بأصحابه فأخربهم وأىب أن يعاقبه وعلى هذين القولني ) ه وسلم صلى اهللا علي( مين فقال ال أحد مث صاح رسول اهللا 
فاملراد من قوله اذْكُُرواْ نِْعَمِتى اللَِّه َعلَْيكُْم تذكري نعمة اهللا عليهم بدفع الشر واملكروه عن نبّيهم فأنه لو حصل ذلك 

لك بعسفان فلما صلوا ندم لكان من أعظم احملن والثالث روي أن املسلمني قاموا ءىل صالة الظهر باجلماعة وذ
املشركون وقالوا ليتنا أوقعنا هبم يف أثناء صالهتم فقيل هلم إن للمسلمني بعدها صالة هي أحب إليهم من أبنائهم 

  وآبائهم يعنون صالة العصر فهموا بأن يوقعوا هبم إذ قامو إليه فنزل جربيل عليه السالم بصالة اخلوف
نه إذا شتمه وبسط إليه يده إذا بطش به ومعىن بسط اليد مده إىل املطبوش به أال املسألة الثانية يقال بسط إليه لسا

  ترى أن قوهلم فالن بسيط الباع ومديد الباع مبعىن واحد فَكَفَّ أَْيِديَُهْم َعنكُمْ أي منعها أن تصل إليكم
ْ َعَشَر َنِقيباً َوقَالَ اللَُّه إِنِّى َمَعكُمْ لَِئْن أَقَْمُتُم الصَّلواةَ  َوَءاَتيُْتمْ  َولَقَْد أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق بَنِى إِْسَراءِيلَ َوبََعثَْنا ِمنُهُم اثَْنى

ْجرِى ِتكُْم َوألْدِخلَنَّكُمْ َجنَّاٍت َتالزَّكَواةَ  َوَءاَمنُتْم بُِرُسِلى َوَعزَّْرُتُموُهْم َوأَقَْرضُْتُم اللََّه قَْرضاً َحَسناً ُألكَفَِّرنَّ عَْنكُْم َسيِّئَا
  ِمن َتْحِتَها االٌّ ْنَهاُر فََمن كَفََر َبْعَد ذاِلَك مِْنكُْم فَقَدْ َضلَّ َسَوآَء السَّبِيلِ

  قوله تعاىل َولَقَدْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق َبنِى إِسْراءيلَ َوَبَعثَْنا مِنُهُم اثَْنىْ  َعَشَر َنِقيباً وفيه مسائل
آلية مبا قبلها وجوهاً األول أنه تعاىل خاطب املؤمنني فيما تقدم فقال وَاذْكُُرواْ املسألة األوىل أعلم أن يف اتصال هذه ا

مث ذكر اآلن أنه أخذ امليثاق من بين )  ٧املئدة ( نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم َوِميثَاقَُه الَِّذى َواثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلُْتْم اللََّه وَأَطَْعَنا 
لوفاء به فال تكونوا أيها املؤمنون مثل أولئك اليهود يف هذا اخللق الذميم لئال إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا ا

 قَْوٌم تصريوا مثلهم فيما نزل هبم من اللعن والذلة واملسكنة والثاين أنه ملا ذكر قوله اذْكُُرواْ نِْعَمِتى اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ
وقد ذكرنا يف بعض الروايات أن هذه اآلية نزلت يف اليهود وأهنم أرادوا )  ١١ئدة املا( أَن َيْبُسطُواْ إِلَْيكُْم أَْيِدَيُهْم 

فلم ذكر اهللا تعاىل ذلك أتبعه بذكر فضائحهم وبيان أهنم أبداً كانوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( أيقاع الشر برسول اهللا 



غيب املكلفني يف قبول التكاليف وترك مواظبني على نقض العهود واملواثيق الثالث أن الغرض من اآليات املتقدمة تر
التمرد والعصيان فذكر تعاىل أنه كلف من كان قبل املسلمني كما كلفهم ليعلموا أن عادة اهللا يف التكليف وااللزام 

  غري خمصوصة هبم بل هي عادة جارية له مع مجيع عباده
اسع يقال فالن نقيب القوم ألنه ينقب عن املسألة الثانية قال الزجاج النقيب فعيل أصله من النقب وهو الثقب الو

أحواهلم كما ينقب عن األسرار ومنه املناقب وهي الفضائل ألهنا ال تظهر إال بالتنقيب عنها ونقبت احلائط أي بلغت 
يف النقب إىل آخرة ومنه النقبة السراويل بغري رجلني ألنه قد بولغ يف فتحها ونقبها ويقال كلب نقيب وهو أن 

  لئال يرتفع صوت نباحه وإمنا يفعل ذلك البخالء من العرب لئال يطرقهم ضيف ينقب حنجرته

إذ عرفت هذا فنقول النقيب فعيل والفعيل حيتمل الفاعل واملفعول فإن كان مبعىن الفاعل فهو الناقب عن أحوال 
ريه أنه يقال القوم املفتش عنها وقال أبو مسلم النقيب ههنا فعيل مبعىن مفعول يعين اختارهم على هبم ونظ

  للمضروب ضريب وللمقتول قتيل وقال األصم هم املنظور إليهم واملسند إليهم أمور القوم وتدبري مصاحلهم
املسألة الثالثة أن بين إسرائيل كانوا اثىن عشر سبطاً فاختار اهللا تعاىل من كل سبط رجالً يكون نقيباً هلم وحاكماً 

باء بعثوا إىل مدينة اجلبارين الذين أمر موسى عليه السالم بالقتال معهم فيهم وقال جماهد والكليب والسدي أن النق
ليقفوا على أحواهلم ويرجعوا بذلك إىل نبيهم موسى عليه السالم أن حيدثوهم فنكثوا امليثاق إال كالب بن يوفنا من 

الَ َرُجالَِن ِمَن الَِّذينَ سبط يهوذا ويوشع بن نون من سبط إفراثيم بن يوسف ومها اللذان قال اهللا تعاىل فيهما قَ
  اآلية)  ٢٣املائدة ( َيَخافُونَ 

قٍ مَّثَلُ الَْجنَّةِ  الَِّتى ُوِعَد قوله تعاىل َوقَالَ اللَُّه إِّنى مََعكُْم لَِئْن أَقَْمُتُم الصَّلواةَ  َوءاَتيُْتْم أََشقُّ َوَما لَُهم ّمَن اللَِّه ِمن َوا
  َها االْنهَاُر وفيه مسائلالُْمتَّقُونَ َتجْرِى ِمن َتْحِت

  املسألة األوىل يف اآلية حذف والتقدير وقال اهللا هلم إين معكم إال أنه حذف ذلك التصال الكالم بذكرهم
املسألة الثانية قوله إِّنى َمَعكُْم خطاب ملن فيه قوالن األول أنه خطاب للنقباء أي وقال اهللا للنقباء إين معكم والثاين 

إسرائيل وكالمها حمتمل إال أن األول أوىل ألن الضمري يكون عائداً إىل أقرب املذكورات أنه خطاب لكل بين 
  وأقرب املذكور هنا النقباء واهللا أعلم

املسألة الثالثة أن الكالم قد مت عند قوله َوقَالَ اللَُّه إِّنى َمَعكُْم واملعىن إين معكم بالعلم والقدرة فأمسع كالمكم وأرى 
مائركم وأقدر على إيصال اجلزاء إليكم فقوله إِّنى مََعكُْم مقدمة معتربة جداً يف الترغيب أفعالكم وأعلم ض

والترهيب مث ملا وضع اهللا تعاىل هذه املقدمة الكلية ذكر بعدها مجلة شرطية والشرط فيها مركب من أمور مخسة 
َمنُتمْ بُِرسُِلى َوَعزَّْرُتُموُهْم َوأَقَْرْضُتمُ اللََّه قَْرضاً َحسَناً واجلزاء هو وهي قوله لَِئْن أَقَْمُتُم الصَّلواةَ  َوءاَتْيُتْم الزَّكَواةَ  َوءا

صال قوله الكَفَّرنَّ َعْنكُْم وذلك إشارة إىل إزالة العقاب وقوله لَُهمْ َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْنَهاُر وهو إشارة إىل إي
  الثواب ويف اآلية سؤاالت

  أخر اإلميان بالرسل عن إقامة الصالة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم عليهاالسؤال األول مل 
واجلواب أن اليهود كانوا مقرين بأنه ال بدّ يف حصول النجاة من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة إال أهنم كانوا مصرين 

ميع الرسل حىت حيصل على تكذيب بعض الرسلد فذكر بعد إقامة الصالة وإيتاء الزكاة أنه ال بّد من اإلميان جب
  املقصود وإال مل يكن إلقامة الصالة وإيتاء الزكاة تأثري يف حصول النجاة بدون اإلميان جبميع الرسل

والسؤال الثاين ما معىن التعزيز اجلواب قال الزجاج العزز يف اللغة الرد وتأويل عززت فالناً أي فعلت به ما يرده 



رون معىن قوله َوَعزَّْرُتُموُهْم أي نصرمتوهم وذلك ألن من نصر إنساناً فقد عن القبيح ويزجره عنه وهلذا قال األكث
  تكراراً)  ٩الفتح ( رد عنه أعداءه قال ولو كان التعزيز هو التوقري لكان قوله َوتَُعّزُروُه َوُتَوقُّروُه 

  فما الفائدة يف اإلعادةوالسؤال الثالث قوله َوأَقَْرْضُتُم اللََّه قَْرضاً َحَسناً دخل حتت إيتاء الزكاة 
واجلواب املراد بإيتاء الزكاة الواجبات وهبذا االقراض الصدقات املندوبة وخصها بالذكر تنبيهاً على شرفها وعلو 
مرتبتها قال الفّراء ولو قال وأقرضتم اهللا إقراضاً حسناً لكان صواباً أيضاً إال أنه قد يقام اإلسم مقام املصدر ومثله 

  ومل يقل يتقبل وقوله وَأَنبََتَها نََباًتا َحَسًنا ومل يقل إنباتاً)  ٣٧آل عمران ( َها َربَُّها بِقَُبولٍ َحَسنٍ قوله فََتقَبَّلَ
مث قال تعاىل فََمن كَفََر َبْعَد ذاِلَك ِمْنكُْم فَقَْد َضلَّ َسَواء السَّبِيلِ أي أخطأ الطريق املستقيم الذي هو الدين الذي 

  شرعه اهللا تعاىل هلم
  فإن قيل من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضل سواء السبيل

قلنا أجل ولكن الضالل بعده أظهر وأعظم ألن الكفر إمنا عظم قبحه لعظم النعمة املكفورة فإذا زادت النعمة زاد 
  قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى

ةً  ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعن مََّواِضِعِه وََنُسواْ َحظَّا مِّمَّا ذُِكُرواْ بِِه َوالَ تََزالُ فَبَِما َنقِْضهِم مِّيثَاقَُهمْ لَعنَّاُهْم َوَجَعلَْنا قُلُوَبُهْم قَاِسَي
  َتطَِّلُع َعلَى َخآِئَنةٍ  مِّْنُهْم إِالَّ قَِليالً مِّنُْهُم فَاْعُف َعْنُهْم وَاْصفَْح إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني

  ّميثَاقَُهْم لَعنَّاُهْم وفيه مسألتانمث قال تعاىل فَبَِما َنقْضِهِم 
صلى اهللا ( املسألة األوىل يف نقضهم امليثاق وجوه األول بتكذيب الرسل وقتل األنبياء الثاين بكتماهنم صفة حممد 

  الثالث جمموع هذه األمور) عليه وسلم 
ن رمحتنا الثاين قال احلسن ومقاتل وجوه األول قال عطاء لعناهم أي أخر جناهم م) اللعن ( املسألة الثانية يف تفسري 

  مسخناهم حىت صاروا قردة وخنازير قال ابن عباس ضربنا اجلزية عليهم

  مث قال تعاىل َوَجَعلَْنا قُلُوَبُهْم قَاِسَيةً  ُيَحّرفُونَ الْكَِلَم َعن مَّواِضِعِه وفيه مسائل
على وزن فعلية والباقون باأللف والتخفيف ويف بتشديد الياء بغري ألف ) قسية ( املسألة األوىل قرأ محزة والكساي 

وجهان أحدمها أن تكون القسية مبعىن القاسية إال أن القسي أبلغ من القاسي كما يقال قادر وقدير ) قسية ( قوله 
وعامل وعليم وشاهد وشهيد فكما أن القدير أبلغ من القادر فكذلك القسي أبلغ من القاسي الثاين أنه مأخوذ من 

وهو أيضاً من القسوة ألن الذهب ) الكشاف ( هم قسي على وزن شقي أي فاسد رديء قال صاحب قوهلم در
  بكسر القاف لالتباع) قسية ( والفضة اخلالصني فيهما لني واملغشوش فيه يبس وضالبة وقرىء 

ق منصرفة عن االنقياد للدالئل املسألة الثانية قال أصحابنا َوَجَعلَْنا قُلُوَبُهْم قَاِسَيةً  أي جعلناها نائبة عن قبول احل
  وقالت املعتزلة َوَجَعلَْنا قُلُوَبُهْم قَاِسَيةً  أي أخربنا عنها بأهنا صارت قاسية كما يقال فالن جعل فالناً فاسقاً وعدالً

تمل التأويل مث أنه تعاىل ذكر بعض ما هو من نتائج تلك القسوة فقال ُيَحّرفُونَ الْكَِلَم َعن مَّواِضِعِه وهذا التحريف حي
  الباطل وحيتمل تغيري اللفظ وقد بينا فيما تقدم أن األول أوىل ألن الكتاب املنقول بالتواتر ال يتأتى فيه تغيري اللفظ

صلى ( مث قال تعاىل َوَنسُواْ َحظَّا ّممَّا ذُِكرُواْ بِِه قال ابن عباس تركوا نصيباً مما أمروا به يف كتاهبم وهو اإلميان مبحمد 
  ) يه وسلم اهللا عل

مث قال تعاىل َوالَ تََزالُ َتطَِّلُع َعلَى َخاِئَنةٍ  ّمْنُهْم ويف اخلائنة وجهان األول أن اخلائنة مبعىن املصدر ونظريه كثري 
)  ٢الواقعة ( أي بالطغيان وقال لَّْيَس ِلَوقَْعتَِها كَاِذَبةٌ  )  ٥احلاقة ( كالكافية والعافية وقال تعاىل فَأُْهِلكُواْ بِالطَّاِغَيةِ  

أي لغواً وتقول العرب مسعت راغية اإلبل وثاغية الشاء يعنون )  ١١الغاشية ( أي كذب وقال الَّ َتْسَمُع ِفيَها لَاِغَيةً  



رغاءها وثغاءها وقال الزجاج ويقال عافاه اهللا عافية والثاين أن يقال اخلائنة صفة واملعىن تطلع على فرقة خائنة أو 
) الكشاف ( فعلة ذات خيانة وقيل أراد اخلائن واهلاء للمبالغة كعالمة ونسابة قال صاحب نفس خائنة أو على 

  وقرىء على خيانة منهم
مث قال تعاىل إِالَّ قَِليالً مّْنُهُم وهم الذين آمنوا كعبد اهللا بن سالم وأصحابه وقيل حيتمل أن يكون هذا القليل من 

  الذين بقوا على العهد ومل خيونوا فيه
ال فَاْعُف َعْنُهْم َواصْفَْح وفيه قوالن األول أنه منسوخ بآية السيف وذلك ألنه عفو وصفح عن الكفار وال شك مث ق

  أنه منسوخ بآية السيف
والقول الثاين أنه غري منسوخ وعلى هذا القول ففي اآلية وجهان أحدمها املعىن فاعف عن مذنبهم وال تؤاخذهم مبا 

لنا القليل عن الكفار منهم الذين بقوا على الكفر فسرنا هذه اآلية بأن املراد منها أمر سلف منهم والثاين أنا إذا مح
  اهللا رسوله بأن يعفو عنهم ويصفح عن صغائر زالهتم ما داموا باقني على العهد وهو قول أيب مسلم

  عفوت فأنتمث قال تعاىل إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني وفيه وجهان األول قال ابن عباس إذا 

حمسن وإذا كنت حمسناً فقد أحبك اهللا والثاين أن املراد هبؤالء احملسنني هم املعنيون بقوله إِالَّ قَِليالً ّمنُْهُم وهم الذين 
صلى ( نقضوا عهد اهللا والقول األول أوىل ألن صرف قوله إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحسِنَِني على القول األول إىل الرسول 

ألنه هو املأمور يف هذه اآلية بالعفو والصفح وعلى القول الثاين إىل غري الرسول وال شك أن األول ) ه وسلم اهللا علي
  أوىل

ْغَضآَء إِلَى َيْومِ ُهُم الَْعَداَوةَ  َوالَْبَوِمَن الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّا َنَصاَرى أََخذَْنا مِيثَاقَُهْم فََنُسواْ َحظّاً مِّمَّا ذُِكرُواْ بِِه فَأَغْرَْيَنا َبيَْن
  الِْقَياَمةِ  َوَسْوَف ُينَبِّئُُهمُ اللَُّه بَِما كَانُواْ َيْصَنُعونَ

واملراد أن سبيل الصنارى مثل سبيل اليهود يف نقض املواثيق من عند اهللا وإمنا قال َوِمَن الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّا َنَصاَرى ومل 
نفسهم هبذا االسم ادعاء لنصرة اهللا تعاىل وهم الذين قالوا لعيسى َنْحُن يقل ومن النصارى وذلك ألهنم إمنا مسوا أ

فكان هذا االسم يف احلقيقة اسم مدح فبّين اهللا تعاىل أهنم يدعون هذه الصفة ولكنهم )  ٥٢آل عمران ( أَْنَصاُر اللَِّه 
صلى اهللا عليه ( اإلجنيل أن يؤمنوا مبحمد ليسوا موصوفني هبا عند اهللا تعاىل وقوله أََخذَْنا مِيثَاقَُهمْ أي مكتوب يف 

صلى اهللا ( وتنكري احلظ يف اآلية يدل على أن املراد به حظ واحد وهو الذي ذكرناه من اإلميان مبحمد ) وسلم 
وإمنا خص هذا الواحد بالذكر مع أهنم تركوا الكثري مما أمرهم اهللا تعاىل به ألن هدا هو املعظم واملهم ) عليه وسلم 

 بِِه فَأَغَْرْيَنا َبْينَُهُم الَْعَداَوةَ  َوالْبَْغَضاء أي ألصقنا العداوة والبغضاء هبم يقال أغرى فالن بفالن إذا ولع به كأنهوقوله 
ألصق به ويقال ملا التصق به ويقال ملا التصق به الشيء الغراء ويف قوله َبيَْنُهْم وجهان أحدمها بني اليهود والنصارى 

نصارى فءن بعضهم يكفر بعضاً إىل يوم القيامة ونظريه قوله أَْو َيلْبَِسكُمْ ِشَيعاً وَُيِذيَق بَْعَضكُمْ والثاين بني فرق ال
  وقوله َوَسْوَف ُيَنبّئُُهُم اللَُّه بَِما كَانُواْ َيْصَنُعونَ وعيد هلم)  ٦٥األنعام ( َبأْسَ َبْعضٍ 

ُن لَكُْم كَثِرياً مِّمَّا كُنُتْم ُتْخفُونَ ِمَن الِْكتَابِ َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ قَْد َجآَءكُْم مَِّن اللَِّه َياأَْهلَ الِْكتَابِ قَْد َجآَءكُْم َرُسولَُنا ُيَبيِّ
  ُنوٌر َوِكتَاٌب مُّبٌِني

وأعلم أنه تعاىل ملا حكى عن اليهود وعن النصارى نقضهم العهد وتركهم ما أمروا به دعاهم عقيب ذلك إىل اإلميان 
فقال ّمْن أَْهلِ الِْكتَابِ واملراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى وإمنا وحد الكتاب ) اهللا عليه وسلم صلى ( مبحمد 

ألنه خرج اجلنس مث وصف الرسول بأمرين األول أنه يبني هلم كثرياً مما كانوا خيفون قال ابن عباس أخفوا صفة 



بّين ذلك هلم وهذا معجز ) صلى اهللا عليه وسلم (  وأخفوا أمر الرجم مث إن الرسول) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
ألنه عليه الصالة والسالم مل يقرأ كتاباً ومل يتعلم علماً من أحد فلما أخربهم بأسرار ما يف كتاهبم كان ذلك إخباراً 

  عن الغيب فيكون معجزاً
ونه أنتم وإمنا مل يظهره ألنه ال حاجة إىل والوصف الثاين للرسول قوله َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ أي ال يظهر كثرياً مما تكتم

إظهاره يف الدين والفائدة يف ذكر ذلك أهنم يعلمون كون الرسول عاملاً بكل ما خيفونه فيصري ذلك داعياً هلم إىل 
  ترك اإلخفاء لئال يفتضحوا

املراد بالنور حممد وبالكتاب القرآن والثاين مث قال تعاىل قَْد َجاءكُْم ّمَن اللَِّه نُوٌر َوِكتَاٌب مُّبٌِني وفيه أقوال األول أن 
أن املراد بالنور اإلسالم وبالكتاب القرآن الثالث النور والكتاب هو القرآن وهذا ضعيف ألن العطف يوجب 
املغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه وتسمية حممد واإلسالم والقرآن بالنور ظاهرة ألن النور الظاهر هو الذي 

على إدراك األشياء الظاهرة والنور الباطن أيضاً هو الذي تتقوى به البصرية على إدراك احلقائق  يتقوى به البصر
  واملعقوالت

  ْسَتقِيمٍَوَيْهِديهِْم إِلَى ِصَراٍط مَُّيْهِدى بِِه اللَُّه َمنِ اتََّبَع رِْضوَاَنُه سُُبلَ السَّلَامِ وَُيْخرُِجُهْم مِّنِ الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ بِإِذْنِِه 
مث قال تعاىل يَْهِدى بِِه اللَُّه أي بالكتاب املبني َمنِ اتََّبَع رِضَْواَنُه من كان مطلوبه من طلب الدين اتباع الدين الذي 

يرتضيه اهللا تعاىل فأما من كان مطلوبه من دينه تقرير ما ألفه ونشأ عليه وأخذخ من أسالفه مع ترك النظر 
  هو غري متبع رضوان اهللا تعاىلواالستدالل فمن كان كذلك ف

مث قال تعاىل سُُبلَ السَّلَامِ أي طرق السالمة وجيوز أن يكون على حذف املضاف أي سبل دار السالم ونظريه قوله 
ية اإلسالم بل ومعلوم أنه ليس املراد هدا)  ٥ ٤حممد ( َوالَِّذيَن قُِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه فَلَن ُيِضلَّ أَْعَمالَُهْم سََيْهِديهِْم 

  اهلداية إىل طريق اجلنة
مث قال َوُيخْرِجُُهْم ّمنِ الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذْنِِه أي من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان وذلك أن الكفر يتحري فيه 

وفيقه والباء تتعلق صاحبه كما يتحري يف الظالم ويهتدي باإلميان إىل طرق اجلنة كما يهتدي بالنور وقوله بِإِذْنِِه أي بت
باالتباع أي اتبع رضوانه بإذنه وال جيوز أن تتعلق باهلداية وال باإلخراج ألنه ال معىن له فدل ذلك على أنه ال يتبع 

  رضوان اهللا إالّ من أراد اهللا منه ذلك
فق من مجيع جهاته وأما الباطل وقوله تعاىل َويَْهِديهِْم إِلَى ِصراٍط مُّْسَتقِيمٍ وهو الدين احلق ألن احلق واحد لذاته ومت

  ففيه كثرة وكلها معوجة
َراَد أَن ُيْهِلَك الَْمسِيَح اْبَن مَْرَيمَ لَّقَْد كَفََر الَِّذيَن قَآلُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمسِيُح اْبُن مَْرَيَم قُلْ فََمن َيْمِلُك ِمَن اللَِّه َشْيئاً إِنْ أَ

  َوللَِّه ُملُْك السََّماَواِت واألرض َوَما َبْيَنُهَما َيْخلُُق َما َيَشآُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر َوأُمَُّه َوَمن ِفى األرض َجِميعاً

ارى ال يقول إن وقوله تعاىل لَّقَْد كَفَرَ الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمسِيُح اْبُن َمْرَيمَ يف اآلية سؤال وهو أن أحداً من النص
  هللا هو املسيح ابن مرمي فكيف حكى اهللا عنهم ذلك مع أهنم ال يقولون بها

وجوابه أن كثرياً من احللولية يقولون إن اهللا تعاىل قد حيل يف بدن إنسان معني أو يف روحه وإذا كان كذلك فال يبعد 
ى وذلك ألهنم يقولون أن أن يقال إن قوماً من النصارى ذهبوا إىل هذا القول بل هذا أقرب مما يذهب إليه النصار

أقنوم الكلمة احتد بعيسى عليه السالم فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتاً أو صفة فإن كان ذاتاً فذات اهللا تعاىل قد 
حلت يف عيسى واحتدت بعيسى فيكون عيسى هو اإلل ه على هذا القول وإن قلنا إن األقنوم عبارة عن الصفة 

خرى غري معقول مث بتقدير انتقال أقنوم العلم عن ذات اهللا تعاىل إىل عيسى يلزم فانتقال الصفة من ذات إىل ذات أ



خلو ذات اهللا عن العلم ومن مل يكن عاملاً مل يكن إل هاً فحينئذ يكون اإلل ه هو عيسى على قوهلم فثبت أن 
  النصارى وإن كانوا ال يصرحون هبذا القول إالّ أن حاصل مذهبهم ليس إالّ ذلك

َم انه احتج على فساد هذا املذهب بقوله قُلْ فََمن َيْمِلُك ِمَن اللَِّه َشْيئاً إِنْ أََرادَ أَن ُيْهِلَك الَْمسِيَح اْبَن َمرَْيمث أنه سبح
َوأُمَُّه َوَمن ِفى االْْرضِ َجِميعاً وهذه مجلة شرطية قدم فيها اجلزاء على الشرط والتقدير إن أراد أن يهلك املسيح ابن 

ن يف األرض مجيعاً فمن الذي يقدر على أن يدفعه عن مراده ومقدوره وقوله فََمن َيْمِلُك ِمَن اللَِّه َشْيئاً مرمي وأمه وم
أي فمن ميلك من أفعال اهللا شيئاً وامللك هو القدرة يعين فمن الذي يقدر على دفع شيء من أفعال اهللا تعاىل ومنع 

يعين أن عيسى مشاكل ملن يف األرض يف الصورة )  ١٤املعارج ( شيء من مراده وقوله َوَمن ِفى االْْرضِ َجِميعاً 
واخللقة واجلسمية والتركيب وتغيري الصفات واألحوال فلما سلمتم كونه تعاىل خالقاً للكل مدبراً للكل وجب أن 

  يكون أيضاً خالقاً لعيسى
منا قال َوَما َبْيَنُهَما بعد ذكر السماوات واألرض ومل يقل مث قال تعاىل َوللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما إ

  بينهن ألنه ذهب بذلك مذهب الصنفني والنوعني
مث قال َيْخلُُق َما َيَشاء وَاللَُّه َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر وفيه وجهان األول يعين خيلق ما يشاء فتارة خيلق اإلنسان من 

من األب واألم كما يف خلق آدم عليه السالم وتارة من األم ال من األب كما الذكر واألنثى كما هو معتاد وتارة ال 
يف حق عيسى عليه السالم والثاين خيلق ما يشاء يعين أن عيسى إذا قدر صورة الطري من الطني فاهللا تعاىل خيلق فيه 

ة له وال اعتراض على اهللا اللحمية واحلياة والقدرة معجزة لعيسى وتارة حيىي املوتى ويربىء األكمه واألبرص معجز
  تعاىل يف شيء من أفعاله

َبَشٌر ِممَّْن َخلََق َيْغِفُر ِلَمن َيَشآءُ  َوقَالَِت الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى َنْحُن أَبَْناُء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه قُلْ فَِلَم يَُعذُِّبكُم بِذُنُوبِكُم َبلْ أَنُتْم
  ُك السََّماوَاِت واألرض َوَما بَْيَنُهَما وَإِلَْيِه الَْمصُِريَوُيَعذُِّب َمن َيَشآُء َوللَِّه ُملْ

بتة فكيف قوله تعاىل َوقَالَِت الَْيهُوُد َوالنَّصَاَرى َنْحُن أَْبَناء اللَِّه وَأَِحبَّاُؤُه وفيه سؤال وهو أن اليهود ال يقولون ذلك ال
  ى ال يف حقنقل هذا القول عنهم وأما النصارى فإهنم يقولون ذلك يف حق عيس

  أنفسهم فكيف جيوز هذا النقل عنهم
أجاب املفسرون عنه من وجوه األول أن هذا من باب حذف املضاف والتقدير حنن أبناء رسل اهللا فأضيف إىل اهللا ما 

والثاين أن لفظ )  ١٠تح الف( هو يف احلقيقة مضاف إىل رسل اهللا ونظريه قوله إِنَّ الَِّذيَن ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيَبايُِعونَ اللََّه 
االبن كما يطلق على ابن الصلب فقد يطلق أيضاً على من يتخذ ابناً واختاذه ابناً مبعىن ختصيصه مبزيد الشفقة واحملبة 

فالقوم ملا ادعوا أن عناية اهللا هبم أشد وأكمل من عنايته بكل ما سواهم ال جرم عرب اهللا تعاىل عن دعواهم كمال 
م ادعوا أهنم أبناء اهللا الثالث أن اليهود ملا زعموا أن عزيراً ابن اهللا والنصارى زعموا أن املسيح ابن عناية اهللا هبم بأهن

اهللا مث زعموا أن عزيراً واملسيح كانا منهم صار ذلك كأهنم قالوا حنن أبناء اهللا أال ترى أن أقارب امللك إذا فاخروا 
الطني العامل وغرضهم منه كوهنم خمتصني بذلك الشخص الذي هو إنساناً آخر فقد يقولون حنن ملوك الدنيا وحنن س

دعا مجاعة من اليهود إىل دين ) صلى اهللا عليه وسلم ( امللك والسلطان فكذا هاهنا والرابع قال ابن عباس إن النيب 
واية إمنا وقعت عن اإلسالم وخوفهم بعقاب اهللا تعاىل فقالوا كيف ختوفنا بعقاب اهللا وحنن أبناء اهللا وأحباؤه فهذه الر

تلك الطائفة وأما النصارى فإهنم يتلون يف اإلجنيل الذي هلم أن املسيح قال هلم اذهب إىل أيب وأبيكم ومجلة الكالم 
أن اليهود والنصارى كانوا يرون ألنفسهم فضالً على سائر اخللق بسبب أسالفهم األفاضل من األنبياء حىت انتهوا 

  ا حنن أبناء اهللا وأحباؤهيف تعظيم أنفسهم إىل أن قالو



مث انه تعاىل أبطل عليهم دعواهم وقال قُلْ فَِلَم ُيَعذُّبكُم بِذُُنوبِكُم وفيه سؤال وهو أن حاصل هذا الكالم أهنم لو 
كانوا أبناء اهللا وأحباءه ملا عذهبم لكنه عذهبم فهم ليسوا أبناء اهللا وال أحباءه واالشكال عليه أن يقال إما أن تدعوا 

هللا عذهبم يف الدنيا أو تدعوا أنه سيعذهبم يف اآلخرة فإن كان موضع االلزام عذاب الدنيا فهذا ال يقدح يف أن ا
كان يدعي أنه هو وأمته أحباء اهللا مث أهنم ما خلوا عن ) صلى اهللا عليه وسلم ( ادعائهم كوهنم أحباء اهللا ألن حممداً 

واحلسني وإن كان موضع االلزام هو أنه تعاىل سيعذهبم يف اآلخرة  حمن الدنيا انظروا إىل وقعة أحد وإىل قتل احلسن
ليس بكاف يف هذا الباب إذ لو كان كافياً لكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( فالقوم ينكرون ذلك وجمرد إخبار حممد 

  جمرد إخباره بأهنم كذبوا يف ادعائهم أهنم أحباء اهللا كافياً وحينئذ يصري هذا االستدالل ضائعاً
جلواب من وجوه األول أن موضع االلزام هو عذا الدنيا واملعارضة بيوم أحد غري الزمة ألنه يقول لو كانوا أبناء وا

اهللا وأحباءه ملا عذهبم اهللا يف الدنيا وحممد عليه الصالة والسالم ادعى أنه من أحباء اهللا ومل يدع أنه من أبناء اهللا فزال 
ذاب اآلخرة واليهود والنصارى كانوا معترفني بعذاب اآلخرة كما أخرب اهللا السؤال الثاين أن موضع االلزام هو ع

والثالث املراد بقوله قُلْ فَِلَم ُيَعذُّبكُم بِذُنُوبِكُم )  ٨٠البقرة ( تعاىل عنهم أهنم قالوا لَن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما مَّْعُدوَدةً  
ذين كانوا قبل اليهود املخاطبني هبذا اخلطاب يف زمان الرسول عليه فلم مسخكم فاملعذب يف احلقيقة اليهود ال

الصالة والسالم إالّ أهنم ملا كانوا من جنيس أولئك املتقدمني حسنت هذه اإلضافة وهذا اجلواب أوىل ألنه تعاىل مل 
لون ال نسلم أنه يكن ليأمر رسوله عليه الصالة والسالم أن حيتج عليهم بشيء مل يدخل بعد يف الوجود فإهنم يقو

  تعاىل يعذبنا بل األوىل أن حيتج عليهم عليهم بشيء قد وجد وحصل حىت يكون االستدالل به قوياً متيناً

يه أن مث قال تعاىل َبلْ أَنُتْم َبَشٌر ِممَّْن َخلََق َيْغِفُر ِلَمن َيَشاء َوُيَعذُّب َمن َيَشاء يعين أنه ليس ألحد عليه حق يوجب عل
  حد عليه حق مينعه من أن يعذبه بل امللك له يفعل ما يشاء وحيكم ما يريديغفر له وليس أل

  واعلم أنا بينا أن مراد القوم من قوهلم َنْحُن أَْبَناء اللَِّه َوأَحِبَّاُؤُه كمال رمحته عليهم وكمال عنايته هبم
لى اهللا عقالً إيصال الرمحة وإذا عرفت هذا فمذهب املعتزلة أن كل من أطاع اهللا واحترز عن الكبائر فإنه جيب ع

والنعمة إليه أبد اآلباد ولو قطع عنه بعد ألوف سنة يف اآلخرة تلك النعم حلظة واحدة لبطلت إل هيته وخلرج عن 
صفة احلكمة وهذا أعظم من قول اليهود والنصارى حنن أبناء اهللا وأحباؤه وكما أن قوله َيْغِفُر ِلَمن َيَشاء َوُيَعذُّب َمن 

  طال لقول اليهود فبأن يكون إبطاالً لقول املعتزلة أوىل وأكملَيَشاء إب
مث قال تعاىل َوللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما مبعىن من كان ملكه هكذا وقدرته هكذا فكيف يستحق 

القليلة عليه ديناً إهنا كربت البشر الضعيف عليه حقاً واجباً وكيف ميلك اإلنسان اجلاهل بعبادته الناقصة ومعرفته 
  كلمة خترج من أفواههم أن يقولون إال كذباً

مث قال تعاىل َوإِلَْيِه الَْمِصُري أي وإليه يؤول أمر اخللق يف اآلخرة ألنه ال ميلك الضر والنفع هناك إال هو كما قال 
  ) ١٩االنفطار ( َواالْْمُر َيْوَمِئٍذ ِللَِّه 
دْ َجاَءكُمْ آَءكُمْ َرسُولَُنا ُيَبيُِّن لَكُْم َعلَى فَْتَرةٍ  مََّن الرُُّسلِ أَن َتقُولُواْ َما َجآَءَنا ِمن َبِشريٍ َوالَ َنِذيرٍ فَقََيأَْهلَ الِْكَتابِ قَدْ َج

  َبِشٌري وََنذِيٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر
  وفيه مسائل

ل أن يقدر املبني وعلى هذا التقدير ففيه وجهان أحدمها أن يكون ذلك املسألة األوىل يف قوله ُيَبّيُن لَكُْم وجهان األو
املبني هو الدين والشرائع وإمنا حسن حذفه ألن كل أحد يعلم أن الرسول إمنا أرسل لبيان الشرائع وثانيها أن يكون 

  التقدير يبني لكم ما كنتم ختفون وإمنا حسن حذفه لتقدم ذكره



 ويكون املعىن يبني لكم البيان وحذف املفعول أكمل ألن على هذا التقدير يصري أعم الوجه الثاين أن ال يقدر املبني
  فائدة

  املسألة الثانية قوله ُيَبّيُن لَكُْم يف حمل النصب على احلال أي مبيناً لكم
فتر الشيء يفتر فتوراً إذا  املسألة الثالثة قوله َعلَى فَْتَرةٍ  مََّن الرُُّسلِ قال ابن عباس يريد على انقطاع من األنبياء يقال

  سكنت حدته وصار أقل مما كان عليه ومسيت املدة اليت بني األنبياء فترة لفتور الدواعي يف العمل بتلك الشرائع
واعلم أن قوله َعلَى فَْتَرةٍ  متعلق َجاءكُْم أي جاءكم على حني فتور من إرسال الرسل قيل كان بني عيسى وحممد 

  سنة أو أقل أأل أكثر وعن الكليب كان بني موسى وعيسىعليهما السالم ستمائة 

عليهما السالم ألف وسبعمائة سنة وألفا نيب وبني عيسى وحممد عليهما السالم أربعة من األنبياء ثالثة من بين 
  إسرائيل وواحد من العرب وهو خالد بن سنان العبسي

عند فترة من الرسل هي أن التغيري والتحريف قد تطرق املسألة الرابعة الفائدة يف بعثة حممد عليه الصالة والسالم 
إىل الشرائع املتقدمة لتقادم عهدها وطول زماهنا وبسبب ذلك اختلط احلق بالباطل والصدق بالكذب وصار ذلك 
عذراً ظاهر يف اعراض اخللق عن العبادات ألن هلم أن يقولوا يا إل هنا عرفنا أنه ال بّد من عبادتك ولكنا ما عرفنا 

يف نعبد فبعث اهللا تعاىل يف هذا الوقت حممداً عليه الصالة والسالم إزالة هلذا العذر وهو أَن َتقُولُواْ َما َجاءَنا ِمن ك
َبِشريٍ َوالَ َنِذيرٍ يعين إمنا بعثنا إليكم الرسول يف وقت الفترة كراهة أن تقولوا ما جاءنا يف هذا الوقت من بشري وال 

  نذير
  َجاءكُْم َبِشٌري وََنذِيٌر فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذرمث قال تعاىل فَقَْد 

مث قال َواللَُّه َعلَى كُلّ َشْيء قَِديٌر واملعىن أن حصول الفترة يوجب احتياج اخللق إىل بعثة الرسل واهللا تعاىل قادر على 
 قادراً على البعثة وجب يف كل شيء فكان قادراً على البعثة ولكا كان اخللق حمتاجني إىل البعثة والرحيم الكرمي

  كرمه ورمحته أن يبعث الرسل إليهم فاملراد بقوله َواللَُّه َعلَى كُلّ َشْيء قَِديٌر اإلشارة إىل الداللة اليت قررناها
َجعَلَكُْم مُّلُوكاً َوَءاَتاكُْم مَّا لَمْ ُيْؤتِ َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َياقَْومِ اذْكُُرواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ جََعلَ ِفيكُْم أَْنبَِيآَء َو

  أََحداً مِّن الْعَالَمَِني
واعلم أن وجه االتصال هو أن الواو يف قوله وَإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه واو عطف وهو متصل بقوله َولَقَْد أََخذَ اللَُّه 

امليثاق وذكرهم موسى نعم اهللا تعاىل وأمرهم مبحاربة  كأنه قيل أخذ عليهم)  ١٢املائدة ( ِميثَاقَ َبنِى إِسْراءيلَ 
  اجلبارين فخالفوا يف القول يف امليثاق وخالفوه يف حماربة اجلبارين ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل أنه تعاىل مّن عليهم بأمور ثالثة أوهلا قوله إِذْ َجَعلَ ِفيكُْم أَْنبَِياء ألنه مل يبعث يف أمة ما بعث يف بين 
رائيل من األنبياء فمنهم السبعون الذين اختارهم موسى من قومه فانطلقوا معه إىل اجلبل وأيضاً كانوا من أوالد إس

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهؤالء الثالثة باالتفاق كانوا من أكابر األنبياء وأوالد يعقوب أيضاً كانوا على قول 
يبعث األنبياء إالّ من ولد بعقوب ومن ولد إمساعيل فهذا الشرف األكثرين أنبياء واهللا تعاىل أعلم موسى أنه ال 

حصل مبن مضى من األنبياء وبالذين كانوا حاضرين مع موسى وبالذين أخرب اهللا موسى أنه سيبعثهم من ولد يعقوب 
دي يعين وإمساعيل بعد ذلك وال شك أنه شرف عظيم وثانيها قوله َوَجَعلَكُْم مُّلُوكاً وفيه وجوه أحدها قال الس

  وجعلكم أحراراً متلكون أنفسكم بعد ما



كنتم يف أيدي القبط مبنزلة أهل اجلزية فينا وال يغلبكم على أنفسكم غالب وثانيها أن كل من كان رسوالً ونبياً كان 
َنا ءالَ ملكاً ألنه ميلك أمر أمته وميلك التصرف فيهم وكان نافذ احلكم عليهم فكان ملكاً وهلذا قال تعاىل فَقَْد ءاَتْي

وثالثها أنه كان يف أسالفهم وأخالفهم ملوك )  ٥٤النساء ( إِبْراهِيَم الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ  َوءاَتْيَناُهْم مُّلْكاً َعِظيماً 
وعظماء وقد يقال فيمن حصل فيهم ملوك أنتم ملوك على سبيل االستعارة ورابعها أن كل من كان مستقالً بأمر 

حمتاجاً يف مصاحله إىل أحد فهو ملك قال الزجاج امللك من ال يدخل عليه أحد إالّ بإذنه نفسه ومعيشته ومل يكن 
وقال الضحاك كانت منازهلم واسعة وفيها مياه جارية وكانت هلم أموال كثرية وخدم يقومون بأمرهم ومن كان 

  كذلك كان ملكاً
َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َياقَْومِ اذْكُُرواْ نِْعَمةَ  وذلك  والنوع الثالث من النعم اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذه اآلية قوله

ألنه تعاىل خصهم بأنواع عظيمة من االكرام أحدها أنه تعاىل فلق البحر هلم وثانيها أنه أهلك عدوهم وأورثهم 
وخامسها أنه تعاىل أظلل  أمواهلم وثالثها أنه أنزل عليهم املن والسلوى ورابعها أنه أخرج هلم املياه العذبة من احلجر

فوقهم الغمام وسادسها أنه مل جيتمع لقوم امللك والنبّوة كما مجع هلم وسابعها أهنم يف تلك األيام كانوا هم العلماء 
  باهللا وهم أحباب اهللا وأنصار دينه

  لواعلم أن موسى عليه السالم ملا ذكرهم هذه النعمة وشرحها هلم أمرهم بعد ذلك مبجاهدة العدو فقا
  اسِرِيَنَياقَْومِ اْدُخلُوا األرض املُقَدََّسةَ  الَِّتى كََتَب اللَُّه لَكُْم َوالَ تَْرَتدُّوا َعلَى أَْدبَارِكُْم فََتْنقَِلُبوا َخ

  فيه مسائل
املسألة األوىل روي أن إبراهيم عليه السالم ملا صعد جبل لبنان قال له اهللا تعاىل انظر فما أدركه بصرك فهو مقدس 

و مرياث لذريتك وقيل ملا خرج قوم موسى عليه السالم من مصر وعدهم اهللا تعاىل إسكان أرض الشام وكان بنو وه
إسرائيل يسمون أرض الشام أرض املواعيد مث بعث موسى عليه السالم اثىن عشر نقيباً من األمناء ليتجسسوا هلم 

ظيمة هائلة قال املفسرون ملا بعث موسى عليه عن أحوال تلك األراضي فلما دخلوا تلك البالد رأوا أجساماً ع
السالم النقباء ألجل التجسس رآهم واحد من أولئك اجلبارين فأخذهم وجعلهم يف كمه مع فاكهة كان قد محلها 

من بستانه وأتى هبم امللك فنثرهم بني يديه وقال متعجباً للملك هؤالء يريدون قتالنا فقال امللك ارجعوا إىل 
مبا شاهدمت مث انصرف أولئك النقباء إىل موسى عليه السالم فأخربوه بالواقعة فأمرهم أن يكتموا  صاحبكم وأخربوه

ما عاهدوه فلم يقبلوا قوله إال رجالن منهم ومها يوشع بن نون وكالب بن يوفنا فإهنما سهال األمر وقاال هي بالد 
م ضعيفة وأما العشرة الباقية فقد أوقعوا اجلنب يف طيبة كثرية النعم واألقوام وإن كانت أجسادهم عظيمة إال أن قلوهب

بْ قلوب الناس حىت أظهروا االمتناع من غزوهم فقالوا ملوسى عليه السالم إِنَّا لَْن نَّْدُخلََها أََبداً مَّا َدامُواْ ِفيَها فَاذَْه
ليه السالم عليهم فعاقبهم اهللا تعاىل بأن أبقاهم يف فدعا موسى ع)  ٢٤املائدة ( أَنَت َورَبَُّك فَقَاِتال إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ 

التيه أربعني سنة قالوا وكانت مدة غيبة النقباء للتجسس أربعني يوماً فعوقبوا بالتيه أربعني سنة ومات أولئك العصاة 
م ماتا يف التيه وأهلك النقباء العشرة يف التيه بعقوبات غليظة ومن الناس من قال إن موسى وهارون عليهما السال
  أيضاً يف التيه ومنهم من قال إن موسى عليه السالم بقي وخرج معه يوشع وكالب وقاتلوا اجلبارين وغلبوهم

  ودخلوا تلك البالد فهذه هي القصة واهللا أعلم بكيفية األمور
ت املسألة الثانية األرض املقدسال هي األرض املطهرة طهرت من اآلفات قال املفسرون طهرت من الشرك وجعل

مسكناً وقراراً لألنبياء وهذا فيه نظر ألن تلك األرض ملا قال موسى عليه الصالة والسالم اْدُخلُوا االْْرَض املُقَدََّسةَ  
  ما كانت مقدسة عن الشرك وما كانت مقراً لألنبياء وميكن أن جياب بأهنا كانت كذلك فيما قبل



لسدي وابن زيد هي أرحيا وقال الكليب دمشق وفلسطني املسألة الثالثة اختلفوا يف تلك األرض فقال عكرمة وا
  وبعض األردن وقيل الطور

املسألة الرابعة يف قوله كََتَب اللَُّه لَكُْم وجوه أحدها كتب يف اللوح احملفوظ أهنا لكم وثانيها وهبها اهللا لكم وثالثها 
  أمركم بدخوهلا

  ) ٢٦املائدة ( ا ُمَحرََّمةٌ  َعلَْيهِْم فإن قيل مل قال كََتَب اللَُّه لَكُْم مث قال فَإِنََّه
واجلواب قال ابن عباس كانت هبة مث حرمها عليهم بشؤم متردهم وعصياهنم وقيل اللفظ وإن كان عاماً لكن املراد 
هو اخلصوص فصار كأنه مكتوب لبعضهم وحرام على بعضهم وقيل إن الوعد بقوله كََتَب اللَُّه لَكُْم مشروط بقيد 

مل يوجد الشرط ال جرم مل يوجد املشروط وقيل إهنا حمرمة عليهم أربعني سنة فلما مضى األربعون حصل  الطاعة فلما
  ما كتب

املسألة اخلامسة يف قوله كََتَب اللَُّه لَكُْم فائدة عظيمة وهي أن القوم وإن كانوا جبارين إال أن اهللا تعاىل ملا وعد هؤالء 
مؤمنني مقرين بصدق موسى عليه السالم علموا قطعاً أن اهللا ينصرهم الضعفاء بأن تلك األرض هلم فإن كانوا 

عليهم ويسلطهم عليهم فال بّد وأن يقدموا على قتاهلم من غري جنب وال خوف وال هلع فهذه هي الفائدة من هذه 
  الكلمة

إىل الشك يف نبّوة موسى عليه  مث قال َوالَ َترَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِكُْم وفيه وجهان األول ال ترجعوا عن الدين الصحيح
السالم وذلك ألنه عليه السالم ملا أخرب أن اهللا تعاىل جعل تلك األرض هلم كان هذا وعداً بأن اهللا تعاىل ينصرهم 
  عليهم فلو مل يقطعوا هبذه النصرة صاروا شاكني يف صدق موسى عليه السالم فيصريوا كافرين باإلهلية والنبوّة

ال ترجعوا عن األرض اليت أمرمت بدخوهلا إىل األرض اليت خرجتم عنها يروى أن القوم كانوا قد  والوجه الثاين املراد
عزموا على الرجوع إىل مثر وقوله فََتنقَِلُبواْ َخاسِرِيَن فيه وجوه أحدها خاسرين يف اآلخرة فإنه يفوتكم الثواب 

يه وال تصلون إىل شيء من مطالب الدنيا ومنافع ويلحقكم العقاب وثانيها ترجعون إىل الذل وثالثها متوتون يف الت
  اآلخرة

  َها فَإِنَّا َداِخلُونَقَالُوا َيامُوَسى إِنَّ ِفيَها قَْوماً َجبَّارِيَن وَإِنَّا لَن نَّْدُخلََها َحتَّى َيخُْرُجواْ مِْنَها فَإِن َيْخُرجُواْ ِمْن

أَِن ِفيَها قَْوماً َجبَّارِيَن ويف تفسري اجلبارين وجهان األول اجلبار فعال من مث أخرب اهللا تعاىل عنهم أهنم قَالُواْ يأَبَاَنا ُموَسى 
جربه على األمر مبعىن أجربه عليه وهو العايت الذي جيرب الناس على ما يريد وهذا هو اختيار الفّراء والزجاج قال 

درك والثاين أنه مأخوذ من قوهلم خنلة الفّراء مل أمسع فعاالً من أفعل إال يف حرفني ومها جبار من أجرب ودراك من أ
جبارة إذا كانت طويلة مرتفعة ال تصل األيدي إليها ويقال رجل جبار إذا كان طويالً عظيماً قوياً تشبيهاً باجلبار من 

النخل والقوم كانوا يف غاية القوة وعظم األجسام حبث كانت أيدي قوم موسى ما كانت تصل إليهم فسموهم 
  ىنجبارين هلذا املع

ا على سبيل االستبعاد مث قال القوم َوإِنَّا لَن نَّْدُخلََها حَتَّى َيخُْرُجواْ ِمنَْها فَإِن َيخُْرُجواْ مِْنَها فَإِنَّا داِخلُونَ وإمنا قالوا هذ
  ) ٤٠األعراف ( كقوله تعاىل َوالَ َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ  َحتَّى َيِلَج الَْجَملُ ِفى َسّم الْخَِياِط 

  تعاىل مث قال
إِنَّكُْم غَاِلُبونَ َوَعلَى اللَِّه قَالَ َرُجالَِن ِمَن الَِّذيَن َيَخافُونَ أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهَِما اْدُخلُواْ َعلَْيهِمُ الَْباَب فَإِذَا َدَخلُْتُموُه فَ

  فََتَوكَّلُوا إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني
  وفيه مسائل



ن نون وكالب بن يوفنا وكانا من الذين خيافون اهللا وأنعم اهللا عليهما باهلداية املسألة األوىل هذا الرجالن مها يوشع ب
والثقة بعون اهللا تعاىل واالعتماد على نصرة اهللا قال القفال وجيوز أن يكون التقدير قال رجالن من الذين خيافهم بنو 

اال هذا القول لقوم موسى تشجيعاً هلم إسرائيل وهم اجلبارون ومها رجالن منهم أنعم اهللا عليهما باإلميان فآمنا وق
  على قتاهلم وقراءة من قرأ َيَخافُونَ بالضم شاهدة هلذا الوجه

 املسألة الثانية يف قوله أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهَِما وجهان األول أنه صفة لقوله َرُجالَِن والثاين أنه اعتراض وقع يف البني يؤكد
  ما هو املقصود من الكالم

الثة قوله اْدُخلُواْ َعلَيْهُِم الَْباَب مبالغة يف الوعد بالنصر والظفر كأنه قال مىت دخلتم باب بلدهم اهنزموا وال املسألة الث
  يبقى منهم نافخ نار وال ساكن دار فال ختافوهم واهللا أعلم

ونَ ألهنما كانا جازمني بنبّوة موسى عليه املسألة الرابعة إمنا جزم هذان الرجالن يف قوهلما فَإِذَا َدَخلُْتُموُه فَإِنَّكُْم غَاِلُب
ال )  ٢١املائدة ( السالم فلما أخربهم موسى عليه السالم بأن اهللا قال اْدُخلُوا االْْرَض املُقَدََّسةَ  الَِّتى كََتبَ اللَُّه لَكُْم 

لَِّه فََتَوكَّلُواْ إِن كُنُتم جرم قطعاً بأن النصرة هلم والغلبة حاصلة يف جانبهم ولذلك ختموا كالمهم بقوهلم َوَعلَى ال
مُّْؤِمنَِني يعين ملا وعدكم اهللا تعاىل النصر فال ينبغي أن تصريوا خائفني من شدة قوهتم وعظم أجسامهم بل توكلوا 

على اهللا يف حصول هذا النصر لكم إن كنتم مؤمنني مقرين بوجود اإلل ه القادر ومؤمنني بصحة نبّوة موسى عليه 
  السالم
  عاىلمث قال ت

  قَاِعُدونَقَالُواْ َيامُوَسى إِنَّا لَْن نَّْدُخلََهآ أََبداً مَّا َدامُواْ ِفيَها فَاذَْهْب أَنَت َوَربَُّك فَقَاِتال إِنَّا َهاُهَنا 

ويف قوله اذَْهبْ أَنَت َورَبَُّك وجوه األول لعلّ القوم كانوا جمسمة وكانوا جيوزون الذهاب واجمليء على اهللا تعاىل 
ين حيتمل أن ال يكون املراد حقيقة الذهاب بل هو كما يقال كلمته قذهب جييبين يعين يردي أن جييبين فكأهنم الثا

  قالوا كن أنت وربك مردين لقتاهلم والثالث التقدير اذهب أنت وربك معني لك بزعمك فأضمر خرب االبتداء
  فإن قيل إذا أضمرنا اخلرب فكيف جيعل قوله فَقَاِتال خرباً أيضاً

قلنا ال ميتنع خرب بعد خرب والرابع املراد بقوله َورَبَُّك أخوه هارون ومسوه رباً ألنه كان أكرب من موسى قال املفسرون 
قوهلم اذَْهْب أَنَت َورَبَُّك إن قالوه على وجه الذهاب من مكان إىل مكان فهو كفر وإن قالوه على وجه التمرد عن 

 ٢٦املائدة ( الم بدليل قوله تعاىل يف هذه القصة فَالَ تَأَْس َعلَى الْقَْومِ الْفَاِسِقَني الطاعة فهو فسق ولقد فسقوا هبذا الك
واملقصود من هذه القصة شرح خالف هؤالء اليهود وشدة بغضهم وغلوهم يف املنازعة مع أنبياء اهللا تعاىل منذ ) 

  كانوا
  ُرْق َبيَْنَنا َوَبْيَن الْقَْومِ الْفَاِسقَِنيقَالَ َربِّ إِنِّى ال أَْمِلُك إِالَّ َنفِْسى وَأَِخى فَافْ

مث إنه تعاىل حكى عن موسى عليه السالم أنه ملا مسع منهم هذا الكالم قَالَ َرّب إِّنى ال أَْمِلكُ إِالَّ نَفِْسى َوأَِخى ذكر 
على موضع إِّنى  الزجاج يف إعراب قوله وَأَِخى وجهني الرفع والنصب أما الرفع فمن وجهني أحدمها أن يكون نسقاً

والثاين أن )  ٣التوبة ( واملعىن أنا ال أملك إال نفسي وأخي كذلك ومثله قوله أَنَّ اللََّه َبرِىء ّمَن الُْمْشرِِكَني َوَرسُولُُه 
واملعىن ال أملك أنا وأخي إال أنفسنا وأما النصب فمن وجهني ) أنا ( يكون عطفاً على الضمري يف أَْمِلُك وهو 

يكون نسقاً على الياء والتقدير إين وأخي ال منلك إال أنفسنا والثاين أن يكون أَِخى معطوفاً على َنفِْسى  أحدمها أن
  فيكون املعىن ال أملك إال نفسي وال أملك إال أخي ألن أخاه إذا كان مطيعاً له فهو مالك طاعته

  فإن قيل مل قال ال أملك إال نفسي وأخي وكان معه الرجالن املذكوران



نا كأنه مل يثق هبما كل الوثوق ملا رأى من إطباق األكثرين على التمرد وأيضاً لعلّه إمنا قال ذلك تقليالً ملن يوافقه قل
  وأيضاً جيوز أن يكون املراد باألخ من يواخيه يف الدين وعلى هذا التقدير فكانا داخلني يف قوله وَأَِخى

الْفَاِسِقَني يعين فافصل بيننا وبينهم بأن حتكم لنا مبا نستحق وحتكم عليهم مبا يستحقون مث قال فَافُْرْق َبيَْنَنا َوَبْيَن الْقَْومِ 
( وهو يف معىن الدعاء عليهم وحيتمل أن يكون املراد خلصنا من صحبتهم وهو كقوله َوَنّجنِى ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

  ) ٢١القصص 
  مث إنه تعاىل قال

  َعلَْيهِْم أَْرَبِعَني َسَنةً  َيِتيُهونَ ِفى األرض فَالَ َتأَْس َعلَى الْقَْومِ الْفَاِسقَِني قَالَ فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ 
  وفيه مسائل

املسألة األوىل قوله فَإِنََّها أي األرض املقدسة حمرمة عليهم ويف قوله أَْرَبِعَني َسَنةً  قوالن أحدمها أهنا منضصوبة 
يهم أربعني سنة مث فتح اهللا تعاىل تلك األرض هلم من غري حماربة هكذا ذكره بالتحرمي أي األرض املقدسة حمرمة عل

  الربيع بن أنس

والقول الثاين أهنا منصوبة بقوله َيتِيُهونَ ِفى االْْرضِ أي بقوا يف تلك احلالة أربعني سنة وأما احلرمة فقد بقيت عليهم 
  وماتوا مث إن أوالدهم دخلوا تلك البلدة

 ٢٥املائدة ( تمل أن موسى عليه السالم ملا قال يف دعائه على القوم فَافُْرْق بَْيَنَنا وََبْيَن الْقَْومِ الْفَاِسِقَني املسألة الثانية حي
مل يقصد بدعائه هذا اجلنس من العذاب بل أخف منه فلما أخربه اهللا تعاىل بالتيه علم أنه حيزن بسبب ذلك فعزاه ) 

َعلَى الْقَْومِ الْفَاِسِقَني قال مقاتل إن موسى ملا دعا عليهم أخربه اهللا تعاىل بأحوال  وهون أمرهم عليه فقال فَالَ تَأَْس
التيه مث إن موسى عليه السالم أخرب قومه بذكل فقالوا له مل دعوت علينا وندم موسى على ما عمل فأوحى اهللا تعاىل 

أي ال حتزن على قوم مل ) صلى اهللا عليه وسلم ( خطاباً حملمد إليه ال تَأَْس َعلَى الْقَْومِ الْفَاِسِقَني وجائز أن يكون ذلك 
  يزل شأهنم املعاصي وخمالفة الرسل واهللا أعلم

املسألة الثالثة اختلف الناس يف أن موسى وهارون عليهما السالم هل بقيا يف التيه أم ال فقال قوم إهنما ما كانا يف 
م دعا اهللا يفرق بينه وبني القوم الفاسقني ودعوات األنبياء عليهم التيه قالوا ويدل عليه وجوه األول أنه عليه السال

الصالة والسالم جمابة وهذا يدل على أنه عليه السالم ما كان معهم يف ذلك املوضع والثاين أن ذلك التيه كان عذاباً 
ا كذلك فكيف جيوز أن واألنبياء ال يعذبون والثالث أن القوم إمنا عذبوا بسبب أهنم متردوا وموسى وهارون ما كان

يكونا مع أولئك الفاسقني يف ذلك العذاب وقال آخرون إهنما كانا مع القوم يف ذلك التيه إال أنه تعاىل سهل عليهما 
ذلك العذاب كما سهل النار على إبراهيم فجعلها برداً وسالماً مث القائلون هبذا القول اختلفوا يف أهنما هل ماتا يف 

ال قوم إن هارون مات يف التيه مث مات موسى بعده بسنة وبقي يوشع بن نون وكان ابن أخت التيه أو خرجا منه فق
  موسى ووصيه بعد موته وهو الذي فتح األرض املقدسة

وقيل إنه ملك الشأم بعد ذلك وقال آخرون بل بقي موسى بعد ذلك وخرج من التيه وحارب اجلبارين وقهرهم 
  وأخذ األرض املقدسة واهللا أعلم

ألة الرابعة قوله فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ  َعلَْيهِْم األكثرون على أنه حترمي منع ال حترمي تعبد وقيل جيوز أيضاً أن يكون حترمي املس
  تعبد فأمرهم بأن ميكثوا يف تلك املفازة يف الشدة والبلية عقاباً هلم على سوء صنيعهم

تة فراسخ وقيل تسعة فراسخ يف ثالثني فرسخاً وقيل ستة يف املسألة اخلامسة اختلفوا يف التيه فقال الربيع مقدار س
  اثىن عشر فرسخاً وقيل كانوا ستمائة ألف فارس



فإن قيل كيف يعقل بقاء هذا اجلمع العظيم يف هذا القدر الصغريل من املفازة أربعني سنة حبيث ال يتفق ألحد منهم 
ى حركة الشمس أو الكواكب خلرجوا منها ولو كانوا يف أن جيد طريقاً إىل اخلروج عنها ولو أهنم وضعوا أعينهم عل

  البحر العظيم فكيف يف املفازة الصغرية
قلنا فيه وجهان األول أن اخنراق العادات يف زمان األنبياء غري مستبعد إذ لو فتحنا باب االستبعاد لزم الطعن يف 

بد فقد زال السؤال الحتمال أن اهللا تعاىل حّرم مجيع املعجزات وإنه باطل الثاين إذا فسرنا ذلك التحرمي بتحرمي التع
عليهم الرجوع إىل أوطاهنم بل أمرهم باملكث يف تلك املفازة أربعني سنة مع املشقة واحملنة جزاًء هلم على سوء 

  صنيعهم وعلى هذا التقدير فقد زال االشكال

اء األرض اليت ال يهتدى فيها قال احلسن كانوا املسألة السادسة يقال تاه يتيه تيهاً وتيهاً وتوها والتيه أعمها والتيه
يصبحون حيث أمسوا وميسون حيث أصبحوا وكانت حركتهم يف تلك املفازة على سبيل االستدارة وهذا مشكل 
فإهنم إذا وضعوا أعينهم على مسري الشمس ومل ينعطفوا ومل يرجعوا فإهنم ال بّد وأن خيرجوا عن املفازة بل األوىل 

  حترمي التعبد على ما قررناه واهللا أعلم محل الكالم على
ِمَن االٌّ َخرِ قَالَ الّقُْتلَنََّك قَالَ إِنََّما َيَتقَبَّلُ  َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ ابَْنىْ  ْءاَدَم بِالَْحقِّ إِذْ قَرََّبا قُْربَاناً فَُتقُبِّلَ ِمن أََحِدِهَما وَلَْم ُيتَقَبَّلْ

  اللَُّه ِمَن الُْمتَّقَِني
ُرواْ املسألة األوىل يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجوه األول أنه تعاىل قال فيما تقدم الَْجِحيمِ َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ اذْكُ

فذكر تعاىل أن األعداء )  ١١ املائدة( نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ قَْوٌم أَن يَْبُسطُواْ إِلَْيكُمْ أَْيِديَُهْم فَكَفَّ أَْيِدَيُهْم عَنكُْم 
يريدون إيقاع البالء واحملنة هبم لكنه تعاىل حيفظهم بفضله ومينع أعداءهم من إيصال الشر إليهم مث إنه تعاىل ألجل 

التسلية وختفيف هذه األحوال على القلب ذكر قصصاً كثرية يف أن كل من خصه اهللا تعاىل بالنعم العظيمة يف الدين 
س ينازعونه حسداً وبغياً فذكر أوالً قصة النقباء االثين عشر وأخذ اهللا تعاىل امليثاق منهم مث إن اليهود والدنيا فإن النا

نقضوا ذلك امليثاق حىت وقعوا يف اللعن والقساوة وذكر بعده شدة إصرار النصارى على كفرهم وقوهلم بالتثليث 
فيما آتاه اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( حلسدهم حملمد  بعد ظهور الدالئل القاطعة على فساد ما هم عليه وما ذاك إال

من الدين احلق مث ذكر بعده قصة موسى يف حماربة اجلبارين وإصرار قومه على التمرد والعصيان مث ذكر بعده قصة 
موسى يف حماربة اجلبارين وإصرار قومه على التمرد والعصيان مث ذكر بعده قصة ابىن آدم أن أحدمها قتل اآلخر 

سداً منه على أن اهللا تعاىل قبل قربانه وكل هذه القصص دالة على أن كل ذي نعمة حمسود فلما كانت نعم اهللا ح
أعظم النعم ال جرم مل يبعد اتفاق األعداء على استخراج أنواع املكر والكيد يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( على حممد 

ملا هم قوم من اليهود أن ميكروا ) صلى اهللا عليه وسلم ( حقه فكان ذكر هذه القصص تسلية من اهللا تعاىل لرسوله 
 ّمن به وأن يوقعوا به آفة وحمنة والثاين أن هذا متعلق بقوله دَابَّةٍ  َوُهَو َعلَى َجْمِعهِْم إِذَا َيَشاء قَِديٌر َوَما أَصَاَبكُْم

وهذه القصة وكيفية إجياب القصاص عليها من أسرار )  ١٥ئدة املا( مُِّصيَبةٍ  فَبَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ 
التوراة والثالث أن هذه القصة متعلقة مبا قبلها وهي قصة حماربة اجلبارين أي اذكر لليهود حديث ابين آدم ليعلموا 

قدام أن سبيل أسالفهم يف الندامة واحلسرة احلاصلة بسبب إقدامهم على املعصية كان مثل سبيل ابين آدم يف إ
املائدة ( أحدمها على قتل اآلخر والرابع قيل هذا متصل بقوله حكاية عن اليهود والنصارى َنْحُن أَْبَناء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه 

أي ال ينفعهم كوهنم من أوالد األنبياء مع كفرهم كما مل ينتفع ولد آدم عند معصيته بكون أبيه نبياً معظماً )  ١٨
حسداً أخربهم اهللا تعاىل خبرب ابن آدم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ا كفر أهل الكتاب مبحمد عند اهللا تعاىل اخلامس مل



  وأن احلسد أوقعه يف سوء العاقبة واملقصود منه التحذير عن احلسد
  املسألة الثانية قوله َواْتلُ َعلَْيهِْم فيه قوالن أحدمها واتل على الناس والثاين واتل على أهل

َنىْ  ءاَدَم قوالن األول أهنما ابنا آدم من صلبه ومها هابيل وقابيل ويف سبب وقوع املنازعة بينهما الكتاب ويف قوله اْب
قوالن أحدمها أن هابيل كان صاحب غنم وقابيل كان صاحب زرع فقرب كل واحد منهما قرباناً فطلب هابيل 

لها قرباناً مث تقرب كل واحد بقربانه أحسن شاة كانت يف غنمه وجعلها قرباناً وطلب قابيل شر حنطة يف زرعه فجع
إىل اهللا فنزلت نار من السماء فاحتملت قربان هابيل ومل حتمل قربان قابيل فعلم قابيل أن اهللا تعاىل قبل قربان أخيه 
ومل يقبل قربانه فحسده وقصد قتله وثانيهما ما روي أن آدم عليه السالم كان يولد له يف كل بطن غالم وجارية 

البنت من بطن الغالم من بطن آخر فولد له قابيل وتوأمته وبعدمها هابيل وتوأمته وكانت توأمة قابيل  وكان يزوج
أحسن الناس وجهاً فأراد آدم أن يزوجها من هابيل فأىب قابيل ذلك وقال أن أحق هبا وهو أحق بأخته وليس هذا من 

اناً فأيكما قبل قربانه زوجتها منه فقبل اهللا تعاىل قربان اهللا تعاىل وإمنا هو رأيك فقال آدم عليه السالم هلما قربا قرب
  هابيل بأن أنزل اهللا تعاىل على قربانه ناراً فقتله قابيل حسداً له

والقول الثاين وهو قول احلسن والضحاك أن ابىن قوله تعاىل يف آخر القصة ِمْن أَْجلِ ذاِلَك كََتبَْنا َعلَى َبنِى إِسْراءيلَ 
إذ من الظاهر أن صدور هذا الذنب من )  ٣٢املائدة ( لَ َنفْساً بَِغْيرِ َنفْسٍ أَْو فَسَاٍد ِفى االْْرضِ فَكَأَنََّما قََتلَ أَنَُّه َمن قََت

أحد ابىن آدم ال يصلح أن يكون سبباً إلجياب القصاص على بين إسرائيل أما ملا أقدم رجل من بين إسرائيل على 
إلجياب القصاص عليهم زجراً هلم عن املعاودة إىل مثل هذا الذنب ومما يدل  مثل هذه املعصية أمكن جعل ذلك سبباً

على ذلك أيضاً أن املقصود من هذه القصة بيان إصرار اليهود أبداً من قدمي الدهر على التمرد واحلسد حىت بلغ هبم 
ا رتبة عظيمة يف احلسد فإنه شدة احلسد إىل أن أحدمها ملا قبل اهللا قربانه حسده اآلخر وأقدم على قتله وال شك أهن

ملا شاهد أن قربان مقبول عند اهللا تعاىل فذلك مما يدعوه إىل حسن االعتقاد فيه واملبالغة يف تعظيمه فلما أقدم على 
قتله وقتله مع هذه احلالة دل ذلك على أنه كان قد بلغ يف احلسد إىل أقصى الغايات وإذا كان املراد من ذكر هذه 

  حلسد دأب قدمي يف بين إسرائيل وجب أن يقال هذان الرجالن كانا من بين إسرائيلالقصة بيان أن ا
واعلم أن القول األول هو الذي اختاره أكثر أصحاب األخبار ويف اآلية أيضاً ما يدل عليه ألن اآلية تدل على أن 

ملا خفي عليه هذا األمر القاتل جهل ما يصنع باملقتول حىت تعلم ذلك من عمل الغراب ولو كان من بين إسرائيل 
  وهو احلق واهللا أعلم

املسألة الثالثة قوله بِالَْحّق فيه وجوه األول باحلق أي تالوة متلبسة باحلق والصحة من عند اهللا تعاىل والثاين أي تالوة 
ألن متلبسة بالصدق واحلق موافقة ملا يف التوراة واإلجنيل الثالث باحلق أي بالغرض الصحيح وهو تقبيح احلسد 

ويبعون عليه الرابع باحلق أي ليعتربوا به ) صلى اهللا عليه وسلم ( املشركني وأهل الكتاب كانوا حيسدون رسول اهللا 
ال ليحملوه على اللعب والباطل مثل كثري من األقاصيص اليت ال فائدة فيها وإمنا هي هلو احلديث وهذا يدل على أن 

رآن العربة ال جمرد احلكاية ونظريه قوله تعاىل لَقَْد كَانَ ِفى قََصِصهِمْ املقصود بالذكر من األقاصيص والقصص يف الق
  ) ١١١يوسف ( ِعْبَرةٌ  الّْوِلى االلْبَابِ 

  مث قال تعاىل إِذْ قَرََّبا قُْرَباناً وفيه مسائل

ز أن يكون بدالً املسألة األوىل إذ نصب مباذا فيه قوالن األول أنه نصب بالنبأ أي قصتهم يف ذلك الوقت الثاين جيو
  من النبأ أي واتل عليهم من النبأ نبأ ذلك الوقت على تقدير حذف املضاف



املسألة الثانية القربان اسم ملا يتقرب به إىل اهللا تعاىل من ذبيحة أو صدقة ومضى الكالم على القربان يف سورة آل 
  عمران

ناً قرب كل واحد منهما قربانا إال أنه مجعهما يف الفعل وأفرد املسألة الثالثة تقدير الكالم وهو قوله إِذْ قَرََّبا قُرَْبا
االسم ألنه يستدل بفعلهما على أن لكل واحد قربانا وقيل إن القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد والعدد وأيضاً 

  فالقربان مصدر كالرجحان والعدوان والكفران واملصدر ال يثىن وال جيمع
  َحِدِهَما وَلَْم ُيَتقَبَّلْ ِمَن االَْخرِ وفيه مسائلمث قال تعاىل فَُتقُّبلَ ِمن أَ

املسألة األوىل قيل كانت عالمة القبول أن تأكله النار وهو قول أكثر املفسرين وقال جماهد عالمة الرد أن تأكله 
إىل اهللا تعاىل النار واألول أوىل التفاق أكثر املفسرين عليه وقيل ما كان يف ذلك الوقت فقري يدفع إليه ما يتقرب به 

  فكانت النار تنزل من السماء فتأكله
املسألة الثانية إمنا صار القربانني مقبوالً واآلخر مردوداً ألن حصول التقوى شرط يف قبول األعمال قال تعاىل هاهنا 

دن لَن يََنالَ اللََّه لُُحوُمَها َوالَ ِدَماؤَُها حكاية عن احملق إِنََّما َيَتقَبَّلُ اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني وقال فيما أمرنا به من القربان بالب
فأخرب أن الذي يصل إىل حضرة اهللا ليس إال التقوى والتقوى من صفات )  ٣٧احلج ( َولَاِكن َينَالُُه التَّقَْوى ِمنكُْم 

يكون على وأشار إىل القلب وحقيقة التقوى أمور أحدها أن ) التقوى هاهنا ( القلوب قال عليه الصالة والسالم 
خوف ووجل من تقصري نفسه يف تلك الطاعة فيتقى بأقصى ما يقدر عليه عن جهات التقصري وثانيها أن يكون يف 

غاية االتقاء من أن يأيت بتلك الطاعة لغرض سوى طلب مرضاة اهللا تعاىل وثالثها أن يتقي أن يكون لغري اهللا فيه 
لقصة إن أحدمها جعل قربانه أحسن ما كان معه واآلخر جعل شركة وما أصعب رعاية هذه الشرائطا وقيل يف هذه ا

قربانه أردأ ما كان معه وقيل إنه أضمر أنه ال يبايل سواء قبل أو مل يقبل وال يزوج أخته من هابيل وقيل كان قابيل 
  ليس من أهل التقوى والطاعة فلذلك مل يقبل اهللا قربانه

قتلنك فقال هابيل قَالَ إِنََّما َيَتقَبَّلُ اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني ويف الكالم حذف مث حكى اهللا تعاىل عن قابيل أنه قال هلابيل ا
والتقدير كأن هابيل قال مل تقتلين قال ألن قربانك صار مقبوالً فقال هابيل وما ذنيب إمنا يتقبل اهللا من املتقني وقيل 

صلى اهللا عليه ( اعتراضاً بني القصة كأنه تعاىل بّين حملمد ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذا من كالم اهللا تعاىل لنبّيه حممد 
  أنه إمنا مل يقبل قربانه ألنه مل يكن متقياً مث حكى تعاىل عن األخ املظلوم أنه قال) وسلم 

  لََّه َربَّ الَْعالَمَِنيلَِئن َبَسطتَ إِلَى َّ َيَدكَ ِلَتقُْتلَنِى َمآ أََناْ بِبَاِسٍط َيِدىَ  إِلَْيَك الًّقُْتلَكَ إِنِّى أَخَاُف ال
والسؤال األول وهو أنه مل مل يدفع القاتل عن نفسه مع أن الدفع عن النفس واجب وهب أنه ليس بواجب فال أقل 

  من أنه ليس حبرام فلم قال إِّنى أََخاُف اللََّه َربَّ الْعَالَِمَني

الظن أنه يريد قتلهد فذكر له هذا  واجلواب من وجوه األول حيتمل أن يقال الح للمقتول بأمرات تغلب على
الكالم على سبيل الوعظ والنصيحة يعين أنا ال أجوز من نفسي أن أبدأك بالقتل الظلم العدوان وإمنا ال أفعله خوفاً 
من اهللا تعاىل وإمنا ذكر له هذا الكالم قبل إقدام القاتل على قتله وكان غرضه منه تقبيح القتل العمد يف قلبه وهلذا 

  ن قابيل صرب حىت نام هابيل فضرب رأسه حبجر كبري فقتلهيروى أ
 والوجه الثاين يف اجلواب أن املذكور يف اآلية قوله َما أََناْ بَِباِسٍط َيِدىَ  إِلَْيكَ ِالقُْتلََك يعين ال أبسط يدي إليك لغرض

يدفع باأليسر فاأليسر قتلك وإمنا أبسط يدي إليك لغرض الدفع وقال أهل العلم الدافع عن نفسه جيب عليه أن 
  وليس له أن يقصد القتل بل جيل عليه أن يقصد الدفع مث إن مل يندفع إال بالقتل جاز له ذلك

الوجه الثالث قال بعضهم املقصود بالقتل إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك وهكذا فعل عثمان رضي اهللا تعاىل عنه 



ألق كمك على وجهك وكن عبد اهللا املقتول وال تكن عبد اهللا ( وقال النيب عليه الصالة والسالم حملمد بن مسلمة 
  )القاتل 

الوجه الرابع وجوب الدفع عن النفس أمر جيوز أن خيتلف باختالف الشرائع وقال جماهد ءن الدفع عن النفس ما 
  كان مباحاً يف ذلك الوقت

ه لَِئن َبَسطَت إِلَى َّ َيَدَك ِلَتقُْتلَنِى َما أََناْ السؤال الثاين مل جاء الشرط بلفظ الفعل واجلزاء بلفظ اسم الفاعل وهو قول
  بَِباسٍِط

  واجلواب ليفيد أنه ال يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع ولذلك أكده بالباء املؤكد للنفي مث قال تعاىل
  َجَزآُء الظَّاِلمَِني إِنِّى أُرِيُد أَن َتُبوَء بِإِثِْمى وَإِثِْمَك فََتكُونَ ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ َوذَِلَك

  وفيه سؤاالن
  ) ١٨فاطر ( األول كيف يعقل أن يبوء القاتل بإمث املقتول مع أنه تعاىل قال َوالَ َتزُِر وازَِرةٌ  وِْزَر أُخَْرى 

واجلواب من وجهني األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما وابن مسعود واحلسن وقتادة رضي اهللا عنهم معناه حتمل 
إمثك الذي كان منك قبل قتلي وهذا حبذف املضاف والثاين قال الزجاج معناه ترجع إىل اهللا فلم قال إِّنى إمث قتلي و

  أُرِيُد أَن َتُبوء بِإِثِْمى َوإِثِْمَك
  واجلواب من وجوه األول قد ذكرنا أن هذا الكالم إمنا دار بينهما عندما غلب على ظن املقتول أنه

القاتل على إيقاع القتل به وكأنه ملا وعظه ونصحه قال له وإن كنت ال تنزجر عن يريد قتله وكان ذلك قبل إقدام 
هذه الكبرية بسبب هذه النصيحة فال بّد وأن تترصد قتلي يف وقت أكون غافالً عنك وعاجزاً عن دفعك فحينئذٍ ال 

ومعصية وإذا دار األمر بني  ميكنين أن أدفعك عن قتلي إال إذا قتلتك ابتداًء مبجرد الظن واحلسبان وهذا مين كبرية
أن يكون فاعل هذه املعصية أنا وبني أن يكون أنت فأنا أحب أن حتصل هذه الكبرية لك ال يل ومن املعلوم أن إرادة 

  صدور الذنب من الغري يف هذه احلالة وعلى هذا الشرط ال يكون حراماً بل هو عني الطاعة وحمض االخالص
راد إين أريد أن تبوء بعقوبة قتلي وال شك أنه جيوز للمظلوم أن يريد من اهللا عقاب والوجه الثاين يف اجلواب أن امل

ظامله والثالث روي أن الظامل إذا مل جيد يوم القيامة ما يرضي خصمه أخذ من سيئات املظلوم ومحل على الظامل فعلى 
مل جتد ما يرضيين وبإمثك يف قتلك إياي  هذا جيوز أن يقال إين أريد أن تبوأ بإمثي يف أنه حيمل عليك يوم القيامة إذا

  وهذا يصلح جواباً عن السؤال األول واهللا أعلم مث قال تعاىل
  فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسُه قَْتلَ أَِخيِه فَقََتلَُه فَأَصَْبَح ِمَن الَْخاِسرِيَن

ان إذا تصور من القتل مث قال املفسرون سهلت له نفسه قتل أخيه ومنهم من قال شجعته وحتقيق الكالم أن اإلنس
العمد العدوان كونه من أعظم الكبائر فهذا االعتقاد يصري صارفاً له عن فعله فيكون هذا الفعل كالشيء العاصي 

املتمرد عليه الذي ال يعطيه بوجه ألبتة فإذا أوردت النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهالً عليه فكأن النفس 
فعل كاملطيع له بعد أن كان كالعاصي املتمرد عليه فهذا هو املراد بقوله فَطَوََّعْت لَُه جعلت بوساوسها العجيبة هذا ال

َنفُْسُه قَْتلَ أَِخيِه قالت املعتزلة لو كان خالق الكل هو اهللا تعاىل لكان ذلك التزيني والتطويع مضافاً إىل اهللا تعاىل ال إىل 
  النفس

وكان فاعل تلك الدواعي هو اهللا تعاىل فكان فاعل األفعال كلها هو اهللا وجوابه أنه ملا أسندت األفعال إىل الدواعي 
  تعاىل

مث قال تعاىل فَقََتلَُه قيل مل يدر قابيل كيف يقتل هابيل فظهر له إبليس وأخذ طرياً وضرب رأسه حبجر فتعلم قابيل 



أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( لنيب ذلك منه مث إنه وجد هابيل نائماً يوماً فضرب رأسه حبجر فمات وعن عبد اهللا عن ا
  وذلك أنه أول من سن القتل) ال تقتل نفس ظلماً إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها ( قال 

مث قال تعاىل فَأَصَْبَح ِمَن الْخَاِسرِيَن قال ابن عباس خسر دنياه وآخرته أما الدنيا فهو أنه أسخط والديه وبقي مذموماً 
ما اآلخرة فهو العقاب العظيم قيل إن قابيل ملا قتل أخاه هرب إىل عدن من أرض اليمن فأتاه إبليس إىل يوم القيامة وأ

وقال إمنا أكلت النار قربان هابيل ألنه كان خيدم النار ويعبدها فإن عبدت النار أيضاً حصل مقصودك فبىن بيت نار 
ان قتله عند عقبة حراء وقيل بالبصرة يف وهو أول من عبد النار وروي أن هابيل قتل وهو ابن عشرين سنة وك

موضع املسجد األعظم وروي أنه ملا قتله اسود جسد وكان أبيض فسأله آدم عن أخيه فقال ما كنت عليه وكيالً 
يروى أنه ) الكشاف ( فقال بل قتلته ولذلك اسود جسدك ومكث آدم بعده مائة سنة مل يضحك قط قال صاحب 

( ما الشعر إال منحول ملحون واألنبياء معصومون عن الشعر وصدق صاحب رثاه بشعر قال وهو كذب حبت و
فيما قال فإن ذلك الشعر يف غاية الركاكة ال يليق باحلمقى من املعلمني فكيف ينسب إىل من جعل اهللا ) الكشاف 

  علمه حجة على املالئكة

  مث قال تعاىل
كَْيَف يَُوارِى َسْوَءةَ  أَِخيِه قَالَ َياَوْيلََتا أََعَجْزتُ أَنْ أَكُونَ ِمثْلَ هَاذَا الُْغرَابِ  فََبَعثَ اللَُّه غَُراباً يَْبَحثُ ِفى األرض لُِيرَِيُه
  فَأَُوارَِي َسْوَءةَ  أَِخى فَأَصَْبَح ِمَن النَّاِدمَِني

  وفيه مسائل
على ظهره سنة حىت  املسألة األوىل قيل ملا قتله تركه ال يدري ما يصنع به مث خاف عليه السباع فحمله يف جراب

تغري فبعث اهللا غراباً وفيه وجوه األول بعث اهللا غرابني فاقتتال فقتل أحدمها اآلخر فحفر له مبنقاره ورجليه مث ألقاه 
يف احلفرة فتعلم قابيل ذلك من الغراب الثاين قال األصم ملا قتله وتركه بعث اهللا غراباً حيثو التراب على املقتول فلما 

اهللا كيف يكرمه بعد موته ندم وقال يا ويلىت الثالث قال أبو مسلم عادة الغراب دفن األشياء فجاء  رأى القاتل أن
  غراب فدفن شيئاً فتعلم ذلك منه

املسألة الثانية ِليُرَِيُه فيه وجهان األول لرييه اهللا أو لرييه الغراب أي ليعلمه ألنه ملا كان سبب تعلمه فكأنه قصد 
  زتعليمه على سبيل اجملا

املسألة الثالثة ِمْن أَِخيِه عورة أخيه وهو ما ال جيوز أن ينكشف من جسده والسوأة الفضيحة لقبحها وقيل سوأة أخيه 
  أي جيفة أخيه

النَّاِدِمَني وفيه  َح ِمَنمث قال تعاىل قَالَ َياءاَدُم َياَوْيلََتا أََعجَْزُت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ َهاذَا الُْغرَابِ فَأَُوارَِي َسْوءةَ  أَِخى فَأَصَْب
  مسائل

املسألة األوىل ال شك أن قوله يا ويلىت كلمة حتسر وتلهف ويف اآلية احتماالن األول أنه ما كان يعلم كيف يدفن 
املقتول فلما تعلم ذلك من الغراب علم أن الغراب أكثر علماً منه وعلم أنه إمنا أقدم على قتل أخيه بسبب جهله 

وحتسر على فعله الثاين أنه كان عاملاً بكيفية دفنه فإنه يبعد يف اإلنسان أن ال يهتدي إىل  وقلة معرفته فندم وتلهف
هذا القدر من العلمل إال أنه ملا قتله تركه بالعراء استخفافاً به وملا رأى الغراب يدفن الغراب اآلخر رق قلبه وقال 

أكرمه حال حياته بقبول قربانه وأكرمه بعد مماته  إن الغراب جاء وكان حيثي التراب على املقتول فلما رأى أن اهللا
بأن بعث هذا الغراب ليدفنه حتت األرض علم أنه عظيم الدرجة عند اهللا فتلهف على فعله وعلم أنه ال قدرة له على 

  التقرب إىل أخيه إال بأن يدفنه يف األرض فال جرم قال يا ويلىت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب



قوله يا ويلىت اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب وهي كلمة تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة املسألة الثانية 
ولفظها لفظ النداء وكأن الويل غري حاضر له فناداه ليحضره أي أيها الويل احضر فهذا أوان حضورك وذكر يا 

  واهللا أعلم)  ٧٢هود ( زيادة بيان كما يف قوله يا ويلىت أأكد 
  لثة لفظ الندم وضع للزوم ومنه مسي الندمي ندمياً ألنه يالزم اجمللس وفيه سؤالاملسألة الثا

  فلما كان من النادمني كان من التائبني فلم مل تقبل توبته) الندم توبة ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهو أنه 
أجابوا عنه من وجوه أحدها أنه ملا مل يعلم الدفن إال من الغراب صار من النادمني على محله على ظهره سنة والثاين 

إخوته فكان ندمه ألجل هذه أنه صار من النادمني على قتل أخيه ألنه مل ينتفع بقتله وسخط عليه بسببه أبوه و
األسباب ال لكونه معصية والثالث أن ندمه كان ألجل أنه تركه بالعراء استخفافاً به بعد قتله فلما رأى أن الغراب 

ملا قتل الغراب دفنه ندم على قساوة قلبه وقال هذا أخي وشقيقي وحلمه خمتلط بلحمي ودمه خمتلط بدمي فإذا 
لغراب ومل تظهر مين على أخي كنت دون الغراب يف الرمحة واألخالق احلميدة ظهرت الشفقة من الغراب على ا

  فكان ندمه هلذه األسباب ال ألجد اخلوف من اهللا تعاىل فال جرم مل ينفعه ذلك الندم مث قال تعاىل
أَْو فَسَاٍد ِفى األرض فَكَأَنََّما قََتلَ النَّاسَ َجِميعاً  ِمْن أَْجلِ ذاِلَك كََتْبَنا َعلَى بَنِى إِْسَراِءيلَ أَنَُّه َمن قََتلَ َنفْساً بَِغْيرِ نَفْسٍ

مِّْنُهْم بَْعَد ذاِلَك ِفى األرض َوَمْن أَْحَياَها فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميعاً َولَقَْد َجآَءتُْهْم ُرُسلَُنا بِالَّبيِّنَاِت ثُمَّ إِنَّ كَِثرياً 
  لَُمْسرِفُونَ

  وفيه مسائل
  وىل قوله فَأَصَْبَح ِمَن النَّاِدِمَني ِمْن أَْجلِ ذاِلَك أي بسبب فعلتهاملسألة األ

فإن قيل عليه سؤاالن األول ى ن قوله ِمْن أَْجلِ ذاِلَك أي من أجل ما مّر من قصة قابيل وهابيل كتبنا على بين 
ص على بين إسرائيل إسرائيل القصاص وذاك مشكل فإنه ال مناسبة بني واقعة قابيل وهابيل وبني وجوب القصا

  الثاين أن وجوب القصاص حكم ثابت يف مجيع األمم فما فائدة ختصيصه ببين إسرائيل
واجلواب عن األول من وجهني أحدمها قال احلسن هذا القتل إمنا وقع يف بين إسرائيل ال بني ولدي آدم من صلبه 

وقع بني ولدي آدم من صلبه ولكن قوله ِمْن أَْجلِ وقد ذكرنا هذه املسألة فيما تقدم والثاين أنا نسلم أن هذا القتل 
ذاِلَك ليس إشارة إىل قصة قابيل وهابيل بل هو إشارة إىل ما مر ذكره يف هذه القصة من أنواع املفاسد احلاصلة 

)  ٣١املائدة ( ِدِمَني ومنها قوله فَأَْصَبَح ِمَن النَّا)  ٣٠املائدة ( بسبب القتل احلرام منها قوله فَأَصَْبَح ِمَن الَْخاسِرِيَن 
نه فقوله فَأَصَْبَح ِمَن الَْخاِسرِيَن إشارة إىل أنه حصلت له خسارة الدين والدنيا وقوله فَأَصَْبَح ِمَن النَّاِدِمَني إشارة إىل أ

نِى إِْسراءيلَ أي حصل من قلبه أنواع الندم واحلسرة واحلزن مع أنه ال دفع له ألبتة فقوله ِمْن أَجُِد ذاِلَك كََتْبَنا َعلَى َب
من أجد ذلك الذي ذكرنا يف أثناء القصة من أنواع املفاسد املتولدة من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص من 

  حق القاتل وهذا جواب حسن واهللا أعلم
 وأما السؤال الثاين واجلواب عنه أن وجوب القصاص يف حق القاتل وإن كان عاماً يف مجيع ألديان وامللل إال أن

  التشديد املذكور ههنا يف حق بين إسرائيل غري ثابت يف مجيع األديان ألنه تعاىل حكم ههنا

بأن قتل النفس الواحدة جار جمرى قتل مجيع الناس وال شك يف أن املقصود منه املبالغة يف شرح عقاب القتل العمد 
غة العظيمة أقدموا على قتل األنبياء والرسل العدوان واملقصود من شرح هذه املبالغة أن اليهود مع علمهم هبذه املبال

وذلك يدل على غاية قساوة قلوهبم وهناية بعدهم عن طاعة اهللا تعاىل وملا كان الغرض من ذكر هذه القصص تسلية 



) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول عليه الصالة والسالم يف الواقعة اليت ذكرنا أهنم عزموا على الفتك برسول اهللا 
  صحابه كان ختصيص بين إسرائيل يف هذه القصة هبذه املبالغة العظيمة مناسباً للكالم ومؤكداً للمقصودوبأكابر أ

من أجل ( حبذف اهلمزة وفتح النوق اللقاء حركتها عليها وقرأ أبو جعفر ) من أجل ذلك ( املسألة الثانية قرىء 
  مزة عليهابكسر اهلمزة وهي لغة فإذا خفف كسر النون ملقياً لكسر اهل) ذلك 

املسألة الثالثة قال القائلون بالقياس دلت اآلية على أن أحكام اهللا تعاىل قد تكون معللة بالعلل وذلك ألنه تعاىل قال 
ِمْن أَْجلِ ذاِلَك كََتْبَنا َعلَى بَنِى إِْسراءيلَ كذا وكذا وهذا تصريح بأن كتبة تلك األحكام معللة بتلك املعاين املشار 

أَْجلِ ذاِلَك واملعزلة أيضاً قالوا دلت هذه اآلية على أن أحكام اهللا تعاىل معللة مبصاحل العباد ومىت ثبت  إليها بقوله ِمْن
ذلك امتنع كونه تعاىل خالقاً للكفر والقبائح فيهم مريداً وقوعها منهم ألن خلق القبائح وإرادهتا متنع من كونه تعاىل 

  يف هذه اآلية مراعياً للمصاحل وذلك يبطل التعليل املذكور
قال أصحابنا القول بتعليل أحكام اهللا تعاىل حمال لوجوه أحدها أن العلة إن كانت قدمية لزم قدم املعلول وإن كانت 
حمدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل وثانيها لو كان معلالً بعلة فوجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إىل اهللا 

نع كونه علة وإن مل يكن على السوية فأحدمها به أوىل وذلك يقتضي كونه مستفيداً تعاىل إن كان على السوية امت
تلك األولوية من ذلك الفعل فيكون ناقصاً لذاته مستكمالً بغريه وهو حمال وثالثها أنه قد ثبت توقف الفعل على 

حدثت يف العبد ال من العبد بل  الوداعي وميتنع وقوع التسلسل يف الدواعي بل جيب انتهاؤها إىل الداعية األوىل اليت
من اهللا وثبت أن عند حدوث الداعية جيب الفعل وعلى هذا التقدير فالكل من اهللا وهذا مينع من تعليل أفعال اهللا 

تعاىل وأحكامه فثبت أن ظاهر هذه اآلية من املتشاهبات ال من احملاكمات والذي يؤكد ذلك قوله تعاىل قُلْ فََمن 
وذلك نص )  ١٧املائدة ( ِه َشْيئاً إِنْ أََراَد أَن ُيْهِلَك الَْمسِيَح اْبَن مَْرَيَم َوأُمَُّه َوَمن ِفى االْْرضِ َجِميعاً َيْمِلُك ِمَن اللَّ

  صريح يف أنه حيسن من اهللا كل شيء وال يتوقف خلقه وحكمه على رعاية املصاحل
ه معطوف على قوله نَفٌْس والتقدير من قتل نفساً بغري نفس املسألة الرابعة قوله أَْو فََساٍد ِفى االْْرضِ قال الزجاج إن

أو بغري فساد يف األرض وإمنا قال تعاىل ذلك ألن القتل حيل ألسباب كثرية منها القصاص وهو املراد بقوله َمن قََتلَ 
ان ومنها قطع الطريق وهو املراد َنفْساً بَِغْيرِ نَفْسٍ أَْو فََساٍد ِفى االْْرضِ ومنها الكفر مع احلراب ومنها الكفر بعد اإلمي

فجمع تعاىل كل هذه الوجوه يف )  ٣٣املائدة ( بقوله تعاىل بعد هذه اآلية إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرسُولَُه 
  قوله أَْو فََساٍد ِفى االْْرضِ

ل النفس الواحدة كيف يكون مساوياً لقتل مجيع املسألة اخلامسة قوله فكأمنا قتل الناس مجيعاً وفيه إشكال وهو أن قت
  الناس فإن من املمتنع أن يكون اجلزء مساوياً للكل وذكر املفسرون بسبب هذا

السؤال وجوهاً من اجلواب وهي بأسرها مبنية على مقدمة واحدة وهي أن تشبيه أحد الشيئني باآلخر ال يقتضي 
يشبه ذاك أعم من قولنا ءنه يشبهه من كل الوجوه أو من بعض احلكم مبشاهبتهما من كل الوجوه ألن قولنا هذا 

الوجوه وإذا ظهرت صحة هذه املقدمة فنقول اجلواب من وجوه األول املقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل 
كل النفوس املبالغة يف تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه يعين كما أن قتل كل اخللق أمر مستعظم عند 

أحد فكذلك جيب أن يكون قتل اإلنسان الواحد مستعظماً مهيباً فاملقصود مشاركتهما يف االستعظام ال بيان 
مشاركتهما يف مقدار االستعظام وكيف ال يكون مستعظماً وقد قال تعاىل وفيه إشكال وهو أن قتل النفس الواحدة 

اجلزء مساوياً للكل وذكر املفسرون بسبب هذا  كيف يكون مساوياً لقتل مجيع الناس فإن من املمتنع أن يكون
السؤال وجوهاً من اجلواب وهي بأسرها مبنية على مقدمة واحدة وهي أن تشبيه أحد الشيئني باآلخر ال يقتضي 



احلكم مبشاهبتهما من كل الوجوه ألن قولنا هذا يشبه ذاك أعم من قولنا ءنه يشبهه من كل الوجوه أو من بعض 
صحة هذه املقدمة فنقول اجلواب من وجوه األول املقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل  الوجوه وإذا ظهرت

النفوس املبالغة يف تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه يعين كما أن قتل كل اخللق أمر مستعظم عند كل 
اركتهما يف االستعظام ال بيان أحد فكذلك جيب أن يكون قتل اإلنسان الواحد مستعظماً مهيباً فاملقصود مش

مشاركتهما يف مقدار االستعظام وكيف ال يكون مستعظماً وقد قال تعاىل َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً مَُّتعَّمداً فََجَزاُؤهُ َجهَنَُّم 
  ) ٩٣النساء ( َخاِلداً ِفيَها َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعذَاباً َعِظيماً 

وجه الثاين يف اجلواب هو أن مجيع الناس لو علموا من إنسان واحد أنه يقصد قتلهم بأمجعهم فال شك أهنم يدفعونه ال
دفعاً ال ميكنه حتصيل مقصوده فكذلك إذا علموا منه أنه يقصد قتل إنسان واحد معني جيب أن يكون جدهم 

  الصورة األوىل واجتهادهم يف منعه عن قتل ذلك اإلنسان مثل جدهم واجتهادهم يف
الوجه الثالث يف اجلواب وهو أنه ملا أقدم على القتل العمد العدوان فقد رّجح داعية الشهوة والغضب على داعية 

الطاعة ومىت كان األمر كذلك كان هذا الترجيح حاصالً بالنسبة إىل كل واحد فكان يف قلبه أن كل أحد نازعه يف 
ونّية املؤمن يف اخلريات خري من عمله فكذلك نّية املؤمن يف الشرور شر من  شيء من مطالبه فإنه لو قدر عليه لقتله

عمله فيصري املعىن ومن يقتل إنساناً قتالً عمداً عدواناً فكأمنا قتل مجيع الناس وهذه األجوبة الثالثة حسنة املسألة 
اد من إحياء النفس ختليصها عن املهلكات مثل احلرق السادسة قوله َوَمْن أَْحَياَها فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميعاً املر

والغرق واجلوع املفرط والربد واحلر املفرطني والكالم يف أن إحياء النفس الواحدة مثل إحياء النفوس على قياس ما 
  قررناه يف أن قتل النفس الواحدة مثل قتل النفوس

  ثُمَّ إِنَّ كَِثرياً مّْنُهْم بَْعَد ذاِلَك ِفى االْْرضِ لَُمْسرِفُونَ مث قال تعاىل َولَقَدْ َجاءتُْهْم ُرُسلَُنا بِالَّبّينَاِت
واملعىن أن كثرياً من اليهود بعد ذلك أي بعد جميء الرسل وبعد ما كتبنا عليهم حترمي القتل ملسرفون يعين يف التقل ال 

  يبالون بعظمته
َوَيْسَعْونَ ِفى األرض فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو ُتقَطََّع أَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهم  إِنََّما َجَزآُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه

  مِّْن ِخلَاٍف أَْو ُينفَْواْ ِمَن األرض ذاِلَك لَُهْم ِخْزىٌ  ِفى الدُّْنَيا َولَُهْم ِفى االٌّ ِخَرةِ  َعذَاٌب َعِظيٌم
ية األوىل تغليظ اإلمث يف قتل النفس بغري قتل نفس وال فساد يف األرض أتبعه ببيان أن اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف اآل

الفساد يف األرض الذي يوجب القتل ما هو فإن بعض ما يكون فساداً يف األرض ال يوجب قتل فقال إِنََّما جََزاء 
  الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرسُولَُه ويف اآلية مسائل

ىل يف أول اآلية سؤال وهو أن احملاربة مع اهللا تعاىل غري ممكنة فيجب محله على احملاربة مع أولياء اهللا املسألة األو
واحملاربة مع الرسل ممكنة فلفظة احملاربة إذا نسبت إىل اهللا تعاىل كان جمازاً ألن املراد منه احملاربة مع أولياء اهللا وإذا 

ن يف قوله إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه يلزم أن يكون حمموالً نسبت إىل الرسول كانت حقيقة فلفظ حياربو
  على اجملاز واحلقيقة معاً وذلك ممتنع فهذا تقرير السؤال

وجوابه من وجهني األول أنا حنمل احملاربة على املخالفة األمر والتكليف والتقدير إمنا جزاء الذين خيالفون أحكام اهللا 
وأحكام رسوله ويسعون يف األرض فساداً كذا وكذا والثاين تقدير الكالم إمنا جزاء الذين حياربون أولياء اهللا تعاىل 

  )من أهان يل ولياً فقد بارزين باحملاربة ( وأولياء رسوله كذا وكذا ويف اخلرب أن اهللا تعاىل قال 
ومنهم من قال إنه يف فساق املؤمنني أما األولون فقد  املسألة الثانية من الناس من قال هذا الوعيد خمتص بالكفار

ذكروا وجوها األول أهنا نزلت يف قوم من عرينة نزلوا املدينة مظهرين لإلسالم فمرضت أبداهنم واصفرت ألواهنم 



 ذلك إىل إبل الصدقة ليشربوا من أبواهلا وألباهنا فيصحوا فلما وصلوا إىل) صلى اهللا عليه وسلم ( فبعثهم رسول اهللا 
يف أثرهم وإمر هبم ) صلى اهللا عليه وسلم ( املوضع وشربوا وصحوا قتلوا الرعاة وساقوا اإلبل وارتدوا فبعث النيب 

فقطعت أيديهم وأرجلهم ومسل أعينهم وتركوا هناك حىت ماتوا فنزلت هذه اآلية نسخاً ملا فعله الرسول فصارت 
ه اهللا ملا مل جيز نسخ السنة بالقرآن كان الناسخ لتلك السنة سنة تلك السنة مسنوخة هبذا القرآن وعند الشافعي رمح

أخرى ونزل هذا القرآن مطابقاً للسنة الناسخة والثاين أن اآلية نزلت يف قوم أيب برزة األسلمي وكان قد عاهد 
وا أمواهلم فمر قوم من كنانة يريدون اإلسالم وأبو برزة غائب فقتلوهم وأخذ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

الثالث أن هذه اآلية يف هؤالء الذين حكى اهللا تعاىل عنهم من بين إسرائيل أهنم بعد أن غلظ اهللا عليهم عقاب القتل 
العمد العدوان فهم مسرفون يف القتل مفسدون يف األرض فمن أتى منهم بالقتل والفساد يف األرض فجزاؤهم كذا 

  وكذا
 قطاع الطريق من املسلمني وهذا قول أكثر الفقهاء قالوا والذي يدل على أنه والوجه الرابع أن هذه اآلية نزلت يف

ال جيوز محل اآلية على املرتدين وجوه أحدها أن قطع املرتد ال يتوقف على احملاربة وال على إظهار الفساد يف دار 
لى النفي واآلية تقتضي ذلك اإلسالم واآلية تقتضي ذلك وثانيها ال جيوز االقتصار يف املرتد على قطع اليد وال ع

املائدة ( وثالثها أن اآلية تقتضي سقوط احلد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله إِالَّ الَِّذيَن تَاُبواْ ِمن قَْبلِ أَن تَقِْدُرواْ َعلَْيهِْم 
عها أن واملرتد يسقط حذه بالتوبة قبل القدرة وبعدها فدل ذلك على أن اآلية ال تعلق هلا باملرتدين وراب)  ٣٤

الصلب غري مشروع يف حق املرتد وهو مشروع هاهنا فوجب أن ال تكون اآلية خمتصة باملرتد وخامسها أن قوله 
فراً الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرسُولَُه َوَيْسَعْونَ ِفى االْْرضِ فَسَاداً يتناول كل من كان موصوفاً هبذه الصفة سواء كان كا

  لباب أن يقال اآلية نزلت يف الكفار لكنك تعلم أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السببأو مسلماً أقصى ما يف ا
املسألة الثالثة احملاربون املذكورون يف هذه اآلية هم القوم الذين جيتمعون وهللم منعة ممن أرادهم بسبب أهنم حيمي 

  ة والشوكة ألنبعضهم بعضاً ويقصدون املسلمني يف أرواحهم ودمائهم وإمنا اعتربنا القو

قاطع الطريق إمنا ميتاز عن السارق هبذا القيد واتفقوا على أن هذه احلالة إذا حصلت يف الصحراء كانوا قطاع 
الطريق فأما لو حصلت يف نفس البلدة فقال الشافعي رمحه اهللا إنه يكون أيضاً ساعياً يف األرض بالفساد ويقام عليه 

يكونوا أعظم ذنباً فال أقل من املساواة وقال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللا إذا  هذا احلد قال وأراهم يف املصر إن مل
حصل ذلك يف املصر فإنه ال يقام عليه احلد وجه قول الشافعي رمحه اهللا النص والقياس أما النص فعموم قوله تعاىل 

االْْرضِ فََساداً ومعلوم أنه إذا حصل هذا املعىن يف البلد كان ال  إِنََّما جََزاء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه وََيْسَعْونَ ِفى
حمالة داخالً حتت عموم هذا النص وأما القياس فهو أن هذا حد فال خيتلف يف املصر وغري املصر كسائر احلدود وجه 

  فصار يف حكم السارققول أيب حنيفة رمحه اهللا أن الداخل يف املصر يلحقه الغوث يف الغالب فال يتمكن من املقاتلة 
ِمَن االْْرضِ للعلماء يف لفظ أَوْ املسألة الرابعة قوله أَن ُيقَتَّلُواْ أَوْ ُيَصلَّبُواْ أَْو ُتقَطَّعَ أَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهم ّمْن ِخلَاٍف أَْو ُينفَْواْ 
ة وقول احلسن وسعيد بن يف هذه اآلية قوالن األول أهنا للتخيري وهو قول ابن عباس يف رواية علي بن أيب طلح

املسيب وجماهد واملعىن أن اإلمام إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع األيدي واألرجل وإن شاء نفى أي 
واحد من هذه األقسام شاء فعل وقال ابن عباس يف رواية عطاء كلمة أَْو هاهنا ليست للتخيري بل هي لبيان أن 

تصر على القتل قتل ومن قتل وأخذ املال قتل وصلب ومن اقتصر على األحكام ختتلف باختالف اجلنايات فمن اق
أخذ املال قطع يده ورجله من خالف ومن أخاف السبل ومل يأخذ املال نفي من األرض وهذا قول األكثرين من 
العلماء وهو مذهب الشافعي رمحه اهللا والذي يدل على ضعف القول األول وجهان األول أنه لو كان املراد من 



ية التخيري لوجب أن ميكن اإلمام من االقتصار على النفي وملا أمجعوا على أنه ليس له ذلك علمنا أنه ليس املراد اآل
من اآلية التخيري والثاين أن هذا احملارب إذا مل يقتل ومل يأخذ املال فقد هّم باملعصية ومل يفعل وذلك ال يوجب القتل 

وز محل اآلية على التخيري فيجب أن يضمر يف كل فعل على حدة فعالً كالعزم على سائر املعاصي فثبت أنه ال جي
على حدة فصار التقدير أن يقتلوا أن قتلوا أو يصلبوا إن مجعوا بني أخذ املال والقتل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 

على صحة ما  خالف إن اقتصروا على أخذ املال أو ينفوا ممن األرض إن أخافوا السبل والقياس اجللي أيضاً يدل
ذكرناه ألن القتل العمد العدوان يوجب القتل فغلظ ذلك يف قاطع الطريق وصار القتل حتماً ال جيوز العفو عنه 

وأخذ املال يتعلق به القطع يف غري قاطع الطريق فغلظ ذلك يف قاطع الطريق بقطع الطرفني وإن مجعوا بني القتل وبني 
الصلب ألن بقاءه مصلوباً يف ممر الطريق يكون سبباً الشتهار إيقاع هذه  أخد املال مجع يف حقهم بني القتل وبين

العقوبة فيصري ذلك زاجراً لغريه عن االقدام على مثل هذه املعصية وأما إن اقتصر على جمرد اإلخافة اقتصر الشرع 
  منه على عقوبة خفيفة وهي النفي من األرض
قتل وأخذ املال فاإلمام خمري فيه بني ثالثة أشياء أن يقتلهم فقط أو يقتلهم املسألة اخلامسة قال أبو حنيفة رمحه اهللا إذا 

ويقطع أيديهم وأرجلهم قبل القتل أو يقتلهم ويصلبهم وعند الشافعي رمحه اهللا ال بّد من الصلب وهو قول أيب 
  يوسف رمحه اهللا

  إسقاط الصلب حجة الشافعي رمحه اهللا أنه تعاىل نص على الصلب كما نص على القتل فلم جيز

كما مل جيز إسقاط القتل مث اختلفوا يف كيفية الصلب فقيل يصلب حياً مث بطنه برمح حىت ميوت وقال الشافعي رمحه 
  اهللا يقتل ويصلى عليه مث يصلب

املسألة السادسة اختلفوا يف تفسري النفي من األرض قال الشافعي رمحه اهللا معناه إن وجد هؤالء احملاربني قتلهم 
م وقطع أيديهم وأرجلهم من خالف وإن مل جيدهم طلبهم أبداً حىت إذا قدر عليهم فعل هبم ما ذكرناه وبه وصلبه

قال أمحد وإسحاق رمحهما اهللا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا النفي من األرض هو احلبس وهو اختيار أكثر أهل اللغة 
أن يكون املراد النفي من مجيع األرض وذلك غري ممكن مع بقاء قالوا ويدل علليه أن قوله أَْو ُينفَْواْ ِمَن االْْرضِ إما 

احلياة وإما أن يكون إخراجه من تلك البلدة إىل بلدة أخرى وهو أيضاً غري جائز ألن الغرض من هذا النفي دفع 
جه إىل شره عن املسلمني فلو أخرجناه إىل بلد آخر الستضر به من كان هناك من املسلمني وإما أن يكون املراد إخرا

دار الكفر وهو أيضاً غري جائز ألن إخراج املسلم إىل دار الكفر تعريض له بالردة وهو غري جائز وملا بطل الكل مل 
يبق إالّ أن يكون املراد من النفي نفيه عن مجيع األرض إالّ مكان احلبس قالوا واحملبوس قد يسمى منفياً من األرض 

لذاهتا وال يرى أحداً من أحبابه فصار منفياً عن مجيع اللذات والشهوات ألنه ال ينتفع بشيء من طيبان الدنيا و
والطيبات فكان كاملنفي يف احلقيقة وملا حبسوا صاحل بن عبد القدوس على هتمة الزندقة يف حبس ضيق وطال لبثه 

  هنالك ذكر شعراً منه قوله
  خرجان عن الدنيا وعن وصل أهلها
  ذا جاءنا السجان يوماً حلاجةفلسنا من األحيا ولسنا من املوتى إ

عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا قال الشافعي رمحه اهللا هذا النفي املذكور يف اآلية حممول على وجهني األول أن 
هؤالء احملاربني إذا قتلوا وأخذوا املال فاإلمام إن أخذهم أقام عليهم احلد وإن مل يأخذهم طلبهم أبداً فكوهنم خائفني 

ربني من بلد إىل بلد هو املراد من النفي الثاين القوم الذين حيضرون الواقعة ويكثرون مجع هؤالء من اإلمام ها
احملاربني وخييفون املسلمني ولكنهم ما قتلوا وما أخذوا املال فاإلمام إن أخذهم أقام عليهم احلد وإن مل يأخذهم 



بسهم فاملراد بنفيهم عن األرض هو هذا احلبس ال طلبهم أبداً فيقوم الشافعي هاهنا إن اإلمام يأخذهم ويعزرهم وحي
  غري واهللا أعلم

  مث قال تعاىل ذاِلَك لَُهْم خِْزىٌ  ِفى الدُّنَْيا أي فضيحة وهوان َولَُهْم ِفى االِْخَرةِ  َعذَاٌب َعِظيٌم
ثواهبم ألنه تعاىل قالت املعتزلة اآلية دالة على القطع بوعيد الفساق من أهل الصالة ودالة على أن قتلهم قد أحبط 

حكم بأن ذلك هلم خزي يف الدنيا واآلخرة وذلك يدل على كوهنم مستحقني للذم وكوهنم مستحقني للذم يف احلال 
مينع من بقاء استحاقهم للمدح والتعظيم ملا أن ذلك مجع بني الضدين وإذا كان األمر كذلك ثبت القول بالقطع 

  بوعيد الفساق وثبت القول باإلحباط

ب ال نزاع بيننا وبينكم يف أن هذا احلد إمنا يكون واقعاً على جهة اخلزي واالستخفاف إذا مل حتصل التوبة واجلوا
فأما عند حصول التوبة فإن هذا احلد ال يكون على جهة اخلزي واالستخفاف بل يكون على جهة االمتحان فإذا 

هذا الشرط فنحن أيضاً نشرط هذا احلكم  جاز لكم أن تشترطوا هذا احلكم بعدم التوبة لدليل دل على اعتبار
بشرط عدم العفو وحينئذ ال يبقى الكالم إالّ يف أنه هل دلّ هذا الدليل على أنه تعاىل يعفو عن الفساق أم ال وقد 

ئَُتهُ ذكرنا هذه املسألة باالستقصاء يف سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل َبلَى َمن كََسَب سَّيئَةً  َوأََحاطَْت بِِه َخطِي
  مث قال تعاىل)  ٨١البقرة ( فَأُْولَاِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

  إِالَّ الَِّذيَن َتابُواْ ِمن قَْبلِ أَن تَقِْدرُواْ َعلَْيهِْم فَاْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم
ربني من احلدود والعقوبات استثىن عنه ما إذا تابوا قبل قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل ملا شرح ما جيب على هؤالء احملا

القدرة عليهم وضبط هذا الكالم أن ما يتعلق من تلك األحكام حبقوق اهللا تعاىل فإنه يسقط بعد هذه التوبة وما 
ان ويل الدم يتعلق منها حبقوق اآلدميني فإنه ال يسقط فهؤالء احملاربون إن قتلوا إنساناً مث تابوا قبل القدرة علليهم ك

على حقه يف القصاص والعفو إال أنه يزول حتم القتل بسبب هذه التوبة وإن أخذ ماالً وجب عليه رده ومل يكن 
عليه قطع اليد أو الرجل وأما إذا تاب بعد القدرة فظاهر اآلية أن التوبة ال تنفعه وتقام احلدود عليه قال الشافعي 

اهللا بالتوبة ألن ماعزاً ملا رجم أظهر توبته فلما متموا رمجه ذكروا ذلك رمحه اهللا تعاىل وحيتمل أن يسقط كل حد 
أو لفظ هذا معناه وذلك يدل على أن التوبة تسقط عن ) هال تركتموه ( فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( لرسول اهللا 

  املكلف كل ما يتعلق حبق اهللا تعاىل
  وَاْبَتُغوا إِلَيهِ الَْوِسيلَةَ  َوَجاِهدُواْ ِفى َسبِيِلِه لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َيأأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل يف النظم وجهان األول اعلم أنا قد بينا أنه تعاىل ملا أخرب رسوله أن قوماً من اليهود مهوا أن يبسطوا 

وأصحابه بالغدر واملكر ومنعهم اهللا تعاىل عن مرادهم فعند ذلك شرح أيديهم إىل الرسول وإىل إخوانه من املؤمنني 
للرسول شدة عيتهم على األنبياء وكمال إصرارهم على إيذائهم وامتد الكالم إىل هذا املوضع فعند هذا رجع 

غُواْ إِلَيِه الَْوِسيلَةَ  كأنه قيل قد عرفتم كمال الكالم إىل املقصود األول وقال رَّحِيٌم يَئَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ اتَّقُواْ اللََّه َواْبَت
جسارة اليهود على املعاصي والذنوب وبعدهم عن الطاعات اليت هي الوسائل للعبد إىل الرب فكونوا يا أيها 

  املؤمنون بالضد من ذلك وكونوا متقني عن معاصي اهللا متوسلني إىل اهللا بطاعات اهللا
أي حنن أبناء أنبياء اهللا )  ١٨املائدة ( ىل حكى عنهم أهنم قالوا َنْحُن أَبَْناء اللَِّه وَأَِحبَّاُؤُه الوجه الثاين يف النظم أنه تعا

فكان افتخارهم بأعمال آبائهم فقال تعاىل يا أيها الذين آمنوا ليكن مفاخرتكم بأعمالكم ال بشرف آبائكم 
  وأسالفكم فاتقوا وابتغوا إليه اللوسيلة واهللا أعلم



الثانية اعلم أن جمامع التكليف حمصورة يف نوعني ال ثالث هلما أحدمها ترك املنهيات وإليه اإلشارة بقوله اتَّقُواْ املسألة 
فعل اللََّه وثانيهما فعل املأمورات وإليه اإلشارة بقوله تعاىل وَاْبَتغُواْ إِلَيِه الَْوِسيلَةَ  وملا كان ترك املنهيات مقدماً على 

 جرم قدمه تعاىل عليه يف الذكر وإمنا قلنا إن الترك مقدم على الفعل ألن الترك عبارة عن بقاء املأمورات بالذات ال
الشيء على عدمه األصلي والفعل هو االيقاع والتحصيل وال شك أن عدم مجيع احملدثات سابق على وجودها فكان 

  الترك قبل الفعل ال حمالة
  نا نعلم أن ترك املعاصي قد يتوسل به إىل اهللا تعاىلفإن قيل ومل جعلت الوسيلة خمصوصة بالفعل مع أ

قلنا الترك إبقاء الشيء على عدمه األصلي وذلك العدم املستمر ال ميكن التوسل به إىل شيء البتة فثبت أن الترك ال 
ميكن أن يكون وسيلة بل من دعاه داعي الشهورة إىل فعل قبيح مث تركه لطلب مرضاة اهللا تعاىل فهاهنا حيصل 

لوسل بذلك االمتناع إىل اهللا تعاىل إال أن ذلك االمتناع من باب األفعال وهلذا قال احملققون ترك الشيء عبارة عن ا
  فعل ضده

إذا عرفت هذا فنقول إن الترك والفعل أمران معتربان يف ظاهر األفعال فالذي جيب تركه هو احملرمات والذي جيب 
الق فالذي جيب حصوله هو األخالق الفاضلة والذي جيب تركه هو فعله هو الواجبات ومعتربان أيضاً يف األخ

األخالق الذميمة ومعتربان أيضاً يف األفكار فالذي جيب فعله هو الفتكر يف الدالئل الدالة على التوحيد والنبّوة 
راق يف اهللا واملعاد والذي جيب تركه هو االلتفات إىل الشبهات ومعتربان أيضاً يف مقام التجلي فالفعل هن االستغ

تعاىل والترك هو االلتفات إىل غري اهللا تعاىل وأهل الرياضة يسمون الفعل والترك بالتحلية والتخلية وباحملو والصحو 
) ال إل ه إالّ اهللا ( وبالنفي واالثبات وبالفناء والبقاء ويف مجيع املقامات النفي مقدم على االثبات ولذلك كان قولنا 

  ثباتالنفي مقدم فيه إىل اال
  املسألة الثالثة الوسيلة فعلية من وسل إليه إذا تقرب إليه قال لبيد الشاعر

  أرى الناس ال يدرون ما قدر أمرهم
أالكل ذي لب إىل اهللا واسل أي متوسل فالوسيلة هي اليت يتوسل هبا إىل املقصود قالت التعليمية دلت اآلية على أنه 

معرفته ومرشد يرشدنا إىل العلم به وذلك ألنه أمر بطلب الوسيلة إليه مطلقاً ال سبيل إىل اهللا تعاىل إال مبعلم يعلمنا 
  واإلميان به من أعظم املطالب وأشرف املقاصد فال بّد فيه من الوسيلة

وجوابنا أنه تعاىل إمنا أمر بابتغاء الوسيلة إليه بعد اإلميان به واإلميان به عبارة عن املعرفة به فكان هذا أمراً بابتغاء 
لوسيلة إليه بعد اإلميان وبعد معرفته فيمتنع أن يكون هذا أمراً بطلب الوسيلة إليه يف معرفته فكان املراد طلب ا

  الوسيلة إليه يف حتصيل مرضاته وذلك بالعبادات والطاعات
ينبغي بقوله اتَّقُواْ اللََّه وبفعل ما  مث قال تعاىل َوَجاِهُدواْ ِفى سَبِيِلِه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ واعلم أنه تعاىل ملا أمر بترك ما ال

ينبغي بقوله وَاْبَتغُواْ إِلَيِه الَْوِسيلَةَ  وكل واحد منهما شاق ثقيل على النفس والشهوة فإن النفس ال تدعو إال إىل 
ني الدنيا واللذات احملسوسة والعقل ال يدعو إال إىل خدمة اهللا وطاعته واالعراض عن احملصوصات وكان بني احلالت

  تضاد وتناف ولذلك فإن العلماء ضربوا املثل يف مظان

تطلب الدنيا واآلخرة بالضرتني وبالضدين وباملشرق واملغرب وبالليل والنهار وإذا كان كذلك كان االنقياد لقوله 
الطبع فلهذا السبب أردف ذلك  هتاىل اتَّقُواْ اللََّه وَاْبَتُغواْ إِلَيِه الَْوِسيلَةَ  من أشق األشياء على النفس وأشدها ثقالً على

التكليف بقوله َوَجاِهدُواْ ِفى سَبِيِلِه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ وهذه اآلية آية شريفة مشتملة على أسرار روحانية وحنن نشري 
 هاهنا إىل واحد منها وهو أن من يعبد اهللا تعاىل فريقان منهم من يعبد اهللا ال لغرض سوى اهللا ومنهم من يعبده لغرض



  آخر
واملقام األول هو املقام الشريف العايل وإليه اإلشارة بقوله َوَجاِهُدواْ ِفى َسبِيِلِه أي من سبيل عبوديته وطريق 

  االخالص يف معرفته وخدمته
واملقام الثاين دون األول وإليه اإلشارة بقوله لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ والفالح اسم جامع للخالص عن املكروه والفوز 

  بوبباحمل
واعلم أنه تعاىل ملا أرشد املؤمنني يف هذه اآلية إىل معاقد مجيع اخلريات ومفاته كل السعادات أتبعه بشرح حال 
  الكفار وبوصف عاقبة من مل يعرف حياة وال سعادة إال يف هذه الدار وذكر من مجلة تلك األمور الفظيعة نوعني

ِفى األرض َجِميعاً َوِمثْلَُه َمَعُه ِلَيفَْتُدواْ بِِه ِمْن َعذَابِ َيْومِ الِْقَياَمةِ  َما ُتقُبِّلَ ِمْنُهْم َولَُهمْ  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْو أَنَّ لَُهْم مَّا
  َعذَاٌب أَلِيٌم يُرِيُدونَ أَن َيْخُرجُواْ ِمَن النَّارِ َوَما ُهم بِخَارِجَِني ِمنَْها َولَُهْم َعذَاٌب مُِّقيٌم

الْقَِياَمةِ  َما  نَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْو أَنَّ لَُهْم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً َوِمثْلَُه َمَعُه ِلَيفَْتدُواْ بِِه ِمْن َعذَابِ َيْومِأحدمها قوله تعاىل إِ
  وفيه مسائل

  فإن قيل مل وحد الراجع يف قوله ِلَيفَْتدُواْ بِِه مع أن املذكور السابق بيان ما يف األرض مجيعاً ومثله
  قلنا التقدير كأنه قيل ليفتدوا بذلك املذكور

  املسألة الثانية قوله َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم حيتمل أن يكون يف موضع احلال وحيتمل أن يكون عطفاً على اخلرب
لى ص( املسألة الثالثة املقصود من هذا الكالم التمثيل للزوم العذاب هلم فإنه ال سبيل هلم إىل اخلالص منه وعن النيب 

يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء األرض ذهباً أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال ) ( اهللا عليه وسلم 
  )له قد سئلت أيسر من ذلك فأبيت 

  النوع الثاين من الوعيد املذكور يف هذه اآلية
  َها وَلَُهْم َعذَاٌب مُِّقيٌم وفيه مسألتانقوله ُيرِيُدونَ أَن َيخُْرُجواْ ِمَن النَّارِ َوَما ُهم بَِخارِجَِني ِمْن

املسألة األوىل إرادهتم اخلروج حتتمل وجهني األول أهنم قصدوا ذلك وطلبوا املخرج منها كما قال تعاىل كُلََّما 
  ) ٢السجدة ( أََراُدواْ أَن َيْخُرجُواُ ِمْنَها أُعِيُدواْ ِفيَها 

ون اخلروج وقيل يكادون خيرجون من النار لقوة النار ودفعها للمعذبني قيل إذا رفعهم هلب النار إىل فوق فهناك يتمن
ويؤكد هذا )  ١٠٧املؤمنون ( والثاين أهنم متنوا ذلك وأرادوه بقلوهبم كقوله تعاىل يف موضع آخر َربََّنا أَْخرِجَْنا ِمْنَها 

  الوجه قراءة من قرأ ُيرِيُدونَ أَن َيخُْرُجواْ ِمَن النَّارِ بضم الياء
على سبيل اإلخالص ) ال إله إال اهللا ( سألة الثانية احتج أصحابنا هبذا اآلية على أنه تعاىل خيرج من النار من قال امل

قالوا ألنه تعاىل جعل هذا املعىن من هتديدات الكفار وأنواع ما خوفهم به من الوعيد الشديد ولوال أن هذا المعىن 
ه معىن واهللا أعلم ومما يؤيد هذا الذي قلناه قوله َولَُهْم َعذَاٌب مُّقِيمٌ خمتص بالكفار وإال مل يكن لتخصيص الكفار ب

أي لكم ال لغريكم )  ٣املائدة ( وهذا يفيد احلصر فكان املعىن وهلم عذاب مقيم ال لغريهم كما أن قوله لَكُْم ِديَنكُْم 
  فكذا ههنا

  آًء بَِما كََسَبا َنكَاالً مَِّن اللَِّه َواللَُّه َعزِيزٌ َحكِيٌمَوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ  فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَما َجَز
يف اتصال اآلية مبا قبلها وجهان األول أنه تعاىل ملا أوجب يف اآلية املتقدمة قطع األيد واألرجل عند أخذ املال على 

ألرجل أيضاً والثاين أنه ملا سبيل احملاربة بّين يف هذه اآلية أن أخذ املال على سبيل السرقة يوجب قطع األيدي وا
 َوَمْن أَْحَياَها ذكر تعظيم أمر القتل حيث قال َمن قََتلَ نَفْساً بِغَْيرِ َنفْسٍ أَْو فََساٍد ِفى االْْرضِ فَكَأَنََّما قََتلَ النَّاَس َجِميعاً



ح القتل واإليالم فذكر أوالً قطع الطريق ذكر بعد هذا اجلنايات اليت تبي)  ٣٢املائدة ( فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميعاً 
  وثانياً أمر السرقة ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل أختلف النحويون يف الرفع يف قوله وَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ  على وجوه األول وهو قول سيبويه واألخفش 
والتقدير فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أي أن قوله َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ  مرفوعان باالبتداء واخلرب حمذوف 

ويف )  ٢النور ( ويف قوله )  ٢النور ( حكمهما كذا وكذا القول يف قوله دالزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما 
  وقرأ عيسى بن عمر َوالسَّارُِق)  ١٦النساء ( قوله َواللَّذَانَ يَأِْتيَانَِها ِمنكُْم فَئَاذُوُهَما 

ارِقَةُ  بالنصب ومثله الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى واالختيار عند سيبويه النصب يف هذا قال ألن قول القائل زيداً فاضربه َوالسَّ
  أحسن من قولك زيد فاضربه وأيضاً ال جيوز أن يكون فاطعوا خرب املبتدأ ألن خرب املبتدأ ال يدخل عليه الفاء

أوىل من النصب ألن األلف والالم يف قوله مُّقِيٌم َوالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ  والقول الثاين وهو اختيار الفراء أن الرفع 
فصار التقدير الذي سرق قاقطعوا يده وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء على ) الذي ( يقومان مقام 

ما إذا أردت توجيه هذا اخلرب ألنه صار جزاء وأيضاً النصب إمنا حيسن إذا أردت سارقاً بعينه أو سارقة بعينها فأ
  اجلزاء على كل من أتى هبذا الفعل فالرفع أوىل وهذا القول اختاره الزجاج وهو املعتمد

ومما يدل على أن املراد من اآلية الشرط واجلزاء وجوه األول أن اهللا تعاىل صّرح بذلك وهو قوله جََزاء بَِما كَسََبا 
سرقة فوجب أن يعم اجلزاء لعموم الشرط والثاين أن السرقة وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل ال

جناية والقطع عقوبة وربط العقوبة باجلناية مناسب وذكر احلكم عقيب الوصف املناسب يدل على أن الوصف علة 
لذلك احلكم والثالث أنا لو محلنا اآلية على هذا الوجه كانت اآلية مفيدة ولو محلناها على سارق معني صارت 

  ة غري مفيدة فكان األول أوىلجممل
وأما القول الذي ذهب إليه سيبويه فليس بشيء ويدل عليه وجوه األول أنه طعن يف القررن املنقول بالتواتر عن 
الرسول عليه الصالة والسالم وعن مجيع األمة وذلك باطل قطعاً فإن قال ال أقول إن القراءة بالرفع غري جائزة 

أوىل فنقول وهذا أيضاً رديء ألن ترجيح القراءة اليت مل يقرأ هبا عيسى بن عمر على  ولكين أقول القراءة بالنصب
قراءة الرسول ومجيع األمة يف عهد الصحابة والتابعني أمر منكر وكالم مردود والثاين أن القراءة بالنصب لو كانت 

مل يوجد يف القراء أحد قرأ كذلك  بالنصب وملا) واللذين يأتياهنا منكم ( أوىل لوجب أن يكون يف القراء من قرأ 
  علمنا سقوط هذا القول

الوجه الثالث أنا إذا قلنا وَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ  مبتدأ وخربه هو الذي نضمره وهو قولنا فيما يتلى عليكم فحينئٍذ قد 
فإن قال الفاء تتعلق بالفعل الذي  متت هذه اجلملة مبتداها وخربها فبأي شيء تتعلق الفاء يف قوله فَاقْطَُعواْ أَْيدَِيُهَما

دلّ عليه قوله َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ  يعين أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه فنقول إذا احتجت يف آخر األمر إىل أن 
تقول السارق والسارقة تقديره من سرق فاذكر هذا أوالً حىت ال حتتاج إىل اإلضمار الذي ذكرته والرابع أنا إذا 

رنا القراءة بالنصب مل يدل ذلك على كون السرقة علة لوجوب القطع وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت اآلية اخت
هذا املعىن مث هذا املعىن متأكد بقوله جََزاء بَِما كََسَبا فثبت أن القراءة بالرفع أوىل اخلامس أن سيبويه قال هم 

ءة بالرفع تقتضي تقدمي ذكر كونه سارقاً على ذكر وجوب يقدمون األهم فاألهم والذي هم بشأنه أعىن فالقرا
القطع وهذا يقتضي أن يكون أكرب العناية مصروفاً إىل شرح ما يتلعق حبال السارق من حيث إنه سارق وأما القراءة 

قصود بالنصب فإهنا تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أمت من العناية بكونه سارقاً ومعلوم أنه ليس كذلك فءن امل



  يف هذه اآلية بيان تقبيح السرقة واملبالغة يف الزجر عنها فثبت أن القراءة بالرفع هي املتعينة قطعاً واهللا أعلم
  املسألة الثانية قال كثري من املفسرين األصوليني هذه اآلية جمملة من وجوه أحدها أن احلكم

تكون هذه السرقة سرقة ملقدار خمصوص من  معلق على السرقة ومطلق السرقة غري موجب للقطع بل ال بّد وأن
املال وذلك القدر غري مذكور يف اآلية فكانت جمملة وثانيها أنه تعاىل أوجب قطع األيدي وليس فيه بيان أن 

الواجب قطع األيدي األميان والشمائل وباالمجاع ال جيب قطعهما معاً فكانت اآلية جمملة وثالثها أن اليد اسم يتناول 
ط أال ترى أنه لو حلف ال ميس فالناً بيده فمسه بأصابعه فإنه حينث يف ميينه فاليد اسم يقع على األصابع األصابع فق

وحدها ويقع على األصابع مع الكف ويقع على األصابع والكف والسعدين إىل املرفقني ويقع على كل ذلك إىل 
مذكور يف هذه اآلية فكانت جمملة ورابعها أن قوله  املنكبني وإذا كان لفظ اليد حمتمالً لكل هذه األقسام والعيني غري

فَاقْطَُعواْ خطاب مع قوم فيحتمل أن يكون هذا التكليف واقعاً على جمموع األمة وأن يكون واقعاً على طائفة 
خمصوصة منهم وأن يكون واقعاً على شخص معني منهم وهو إمام الزمان كما يذهب إليه األكثرون وملا مل يكن 

كوراً يف اآلية كانت اآلية جمملة فثبت هبذه الوجوه أن هذه اآلية جمملة على اإلطالق هذا تقرير هذا التعيني مذ
  املذهب

وقال قوم من احملققني اآلية ليست جمملة ألبتة وذلك ألنا بينا أن األلف والالم يف قوله َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ  قائمام 
ُعواْ للجزاء فكان التقدير الذي سرق فاقطعوا يده مث تأكد هذا بقوله تعاىل َجَزاء والفاء يف قوله فَاقْطَ) الذي ( مقام 

بَِما كََسَبا وذلك الكسب ال بّد وأن يكون املراد به ما تقدم ذكره وهو السرقة فصار هذا دليالً على أن مناط احلكم 
م إال إذا قام دليل منفصل يقتضي ومتعلقه هو ماهية السرقة ومقتضاه أن يعم اجلزاء فيما حصل هذا الشرط الله

عامة فنقول مقتضاه قطع األيدي لكنه ملا انعقد االمجاع على أنه ال جيب ) األيدي ( ختصيص هذا العام وءما قوله 
  قطعهما معاً وال االتبداء باليد اليسرى أخرجناه عن العموم

العضو إىل املنكب وهلذا السبب قال تعاىل وأما قوله لفظ اليد دائر بني أشياء فنقول ال نسلم بل اليد اسم هلذا 
فلوال دخول العضدين يف هذا االسم وإال ملا احتيج إىل التقيد )  ٦املائدة ( فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُمْ إِلَى الْمََراِفقِ 

أنا تركنا ذلك لدليل  بقوله إِلَى الَْمَراِفقِ فظاهر اآلية يوجب قطع اليدين من املنكبني كما هو قول اخلوارج إال
  منفصل

  وأما قوله رابعا حيتمل أن يكون اخلطاب مع كل واحد وأن يكون مع واحد معني
  قلنا ظاهره أنه خطاب مع كل أحد ترك العمل به فيما صار خمصوصاً بدليل منفصل فيبقى معموالً به يف الباقي

ض الصور فتبقى حجة فيما عداها ومعلوم أن واحلاصل أنا نقول اآلية عامة فصارت خمصوصة بدالئل منفصلة يف بع
  هذا القول أوىل من قول من قال إهنا جمملة فال تفيد فائدة أصالً

املسألة الثالثة قال مجهور الفقهاء القطع ال جيب إال عند شرطني قدر النصاب وأن تكون السرقة من احلرز وقال ابن 
قطع واجب يف سرقة القليل والكثري واحلرز أيضاً غري معترب عباس وابن الزبري واحلسن البصري القدر غري معترب فال

وهو قول داود األصفهاين وقول اخلوارج ومتسكوا يف املسألة بعموم اآلية كما قررناه فإن قوله َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ  
  يتناول السرقة سواء كانت قليلة أو كثرية وسواء سرقت من

  احلرز أو من غري احلرز
ا فنقول لو ذهبنا إىل التخصيص لكان ذلك إما خبرب الواحد أو بالقياس وختصيص عموم القرآن خبرب إذا ثبت هذ



الواحد وبالقياس غري جائز وحجة مجهور الفقهاء أنه ال حاجة بنا إىل القول بالتخصيص بل نقول إن لفظ السرقة 
ن حنطة الغري أو تبنة واحدة أو كسرة لفظة عربية وحنن بالضرورة نعلم أن أهل اللغة ال يقولون ملن أخذ حبة م

صغرية من خبز إنه سرق ماله فعلمنا أن أخذ مال الغري كيفما كان ال يسمى سرقة وأيضاً السرقة مشتقة من مسارقة 
عني املالك وإمنا حيتاج إىل مسارقة عني املالك لو كان املسروق أمراً يكون متعلق الرغبة يف حمل الشح والضنة حىت 

يف أخذه ويتضايق املسروق منه يف دفعه إىل الغري وهلذا الطريق اعتربنا يف وجوب القطع أخذ املال  يرغب السارق
من حرز املثل ألن ما ال يكون موضوعاً يف احلرز ال حيتاج يف أخذه إىل مسارقة األعني فال يسمى أخذه سرقة وقال 

بنة الواحدة بل يف أقل شيء جيري فيه الشح داود حنن ال نوجب القطع يف سرقة احلبة الواحدة وال يف سرقة الت
والضنة وذلك مقادير القلة والكثرة غري مضبوطة فرمبا استحقر امللك الكبري آلالفاً مؤلفة ورمبا استعظم الفقري 

طسوجاً وهلذا قال الشافعي رمحه اهللا لو قال لفالن على مال عظيم مث فسر باحلبة يقبل قوله فيه الحتمال أنه كان 
عنده لغاية فقره وشدة احتياجه إليه وملا كانت مقادير القلة والكثرة غري مضبوطة وجب بناء احلكم على أقل عظيماً 

ما يسمى ماالً وليس لقائل أن يستبعد ويقول كيد جيوز قطع اليد يف سرقة الطسوجة الواحدة ألن امللحدة قد جعلوا 
ائة دينار من الذهب فكيف تقطع ألجل القليل من املال مث إنا هذا طعناً يف الشريعة فقالوا اليد ملا كانت قيمتها مخسم

أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إمنا قطع يده بسبب أنه حتمل الدناءة واخلساسة يف سرقة ذلك القدر القليل فال 
يكن أيضاً يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة هبذه العقوبة العظيمة وإذا كان هذا اجلواب مقبوالً من الكل فل

مقبوالً منا يف إجياب القطع يف القليل والكثري قال ومما يدل على أنه ال جيوز ختصيص عموم القرآن ههنا خبرب الواحد 
وذلك ألن القائلني بتخصيص هذا العموم اختلفوا على وجوه فقال الشافعي رمحه هللا جيب القطع يف ربع دينار 

وقال أو حنيفة رمحه اهللا ال جيوز القطع إال يف عشرة ) قطع إال ربع دينار ال ( وروي فيه قوله عليه الصالة والسالم 
والظاهر أن مثن اجملن ال يكون أقل ) ال قطع إال يف مثن اجملن ( دراهم مضروبة وروي فيه قوله عليه الصالة والسالم 

بن أيب ليلى مقدر خبمسة من عشرة دراهم وقال مالك وأمحد وإسحاق إنه مقدر بثالثة دراهم أو ربع دينار وقال ا
دراهم وكل واحد من هؤالء اجملتهدين يطعن يف اخلرب الذي يرويه اآلخر وعلى هذا التقدير فهذه املخصصات 

صارت متعارضة فوجب أن ال يلتفت إىل شيء منها ويرجع يف معرفة حكم اهللا تعاىل إىل ظاهر القرآن قال وليس 
مجعوا على أنه ال جيب القطع إال يف مقدار معني قال ألن احلسن ألحد أن يقول إن الصحابة رضي اهللا عنهم أ

البصري كان يوجب القطع مبطلق السرقة وكان يقول احذر من قطع يدك بدرهم ولو كان االمجاع منعقداً ملا خالف 
صري احلسن البصري فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتياطه فيما يتعلق بالدين فهذا تقرير مذهب احلسن الب

  وداود األصفهاين
وأما الفقهاء فإهنم اتفقوا على أنه ال بّد يف وجوب القطع من القدر مث قال الشافعي رمحه اهللا القطع يف ربع دينار 

  فصاعداً وهو نصاب السرقة وسائر األشياء تقوم به وقال أبو حنيفة والثوري ال جيب القطع

ال مالك رمحه اهللا ربع دينار أو ثالثة دراهم وقال ابن أيب ليلى يف أقل من عشرة دارهم مضروبة ويقوم غريها هبا وق
  مخسة دراهم

ن حجة الشافعي رمحه اهللا أن ظاهر قوله َوالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ  فَاقْطَُعواْ أَْيدَِيُهَما يوجب القطع يف القليل والكثري إال أ
ربع دينار فوجب أن يبقى يف ربع دينار فصاعداً على الفقهاء توافقوا فيما بينهم على أنه ال جيب القطع فيما دون 

  )ال قطع إال يف ربع دينار ( ظاهر النص مث أكد هذ مبا روي أنه عليه الصالة والسالم قال 
فهو ضعيف ) ال قطع إال يف مثن اجملن ( وأما الذي متسك به أبو حنيفة رمحه اهللا من قوله عليه الصالة والسالم 



جملن جمهول فتخصيص عموم القرآن خبرب واحد جممل جمهول املعىن ال جيوز الثاين أنه إن كان لوجهني األول أن مثن ا
مثن اجملن مقدراً بعشرة دراهم كان التخصيص احلاصل بسببه يف عموم قوله تعاىل َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ  فَاقْطَُعواْ 

) ال قطع إال يف ربع دينار ( وله عليه الصالة والسالم أَْيِدَيُهَما أكثر من التخصيص احلاصل يف عموم هذه اآلية بق
  فكان الترجيح هلذا اجلانب

املسألة الرابعة قال الشافعي رمحه اهللا الرجل إذا سرق أوالً قطعت يده اليمىن ويف الثانية رجله اليسرى ويف الثالثة 
  املرة الثالثة والرابعةيده اليسرى ويف الرابعة رجله اليمىن وقال أبو حنيفة والثوري ال يقطع يف 

واحتج الشافعي رمحه اهللا هبذه اآلية من وجيهن األول أن السرقة علة لوجوب القطع وقد وجدت يف املرة الثالثة 
 ُهَمافوجب القطع يف املرة الثالثة أيضاً إمنا قلنا إن السرقة علة لوجوب القطع لقوله وَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ  فَاقْطَُعواْ أَْيِدَي
وقد بّينا أن املعىن الذي سرق فاقطعوا يده وأيضاً الفاء يف قوله فَاقْطَُعواْ أَْيِدَيُهَما يدل على أن القطع وجب جزاء 

على تلك السرقة فالسرقة علة لوجوب القطع وال شك أن السرقة حصلت يف املرة الثالثة فما هو املوجب للقطع 
يه موجبه وال جيوز أن يكون موجبه هو القطع يف املرة األوىل ألن احلكم حاصل يف املرة الثالثة فال بّد وأن يترتب عل

ال يسبق العلة وذلك ألن القطع وجب بالسرقة األوىل فلم يبق إال أن تكون السرقة يف املرة الثالثة توجب قطعاً آخر 
أقله ثالثة والظاهر يقتضي وجوب قطع وهو املطلوب والثاين أنه تعاىل قال فَاقْطَُعواْ أَْيدَِيُهَما ولفظ األيدي لفظ مجع و

  ثالثة من األيدي يف السارق والسارقة ترك العمل به ابتداء فيبقى معموالً به عند السرقة الثالثة
فإن قالوا إن ابن مسعود قرأ فاقطعوا أمياهنما فكان هذا احلكم خمتصاً باليمني ال يف مطلق األيدي والقراءة الشاذة 

  جارية جمرى خرب الواحد
لنا القراءة الشاذة ال تبطل لقراءة املتواترة فنحن نتمسك بالقراءة املتواترة يف إثبات مذهبنا وأيضاً القراءة الشذة ق

ليست حبجة عندنا ألنا نقطع أهنا ليست قرآناً إذ لو كانت قرآناً لكانت متواترة فإنا لو جوزنا أن ال ينقل شيء من 
ب طعن الروافض واملالحدة يف القرآن ولعلّه كان يف القررن آيات دالة على القرآن إلينا على سبيل التواتر انفتح با

إمامة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه نصاً وما نقلت إلينا ولعلّه كان فيه آيات دالة على نسخ أكثر هذه الشرائع 
واتراً قطعنا أنه ليس بقرآن فثبت وما نقلت إلينا وملا كان ذلك باطالً بأنه لو كان قرآناً لكان متواتراً فلما مل يكن مت

  أن القراءة الشاذة ليست حبجة ألبتة

املسألة اخلامسة قال الشافعي رمحه اهللا أغرم السارق ما سرق وقال أبو حنيفة والثوري وأمحد وإسحاق ال جيمع بني 
رم فليزمه إن كان القطع والعزم فإن غرم فال قطع وإن قطع فال غرم وقال مالك رمحه هللا يقطع بكل حال وأما الغ

  غنياً وال يلزمه إن كان فقرياً
على اليد ما ( حجة الشافعي رمحه اهللا أن اآلية دلت على أن السرقة توجب القطع وقوله عليه الصالة والسالم 

يوجب الضمان وقد احتج األمران يف هذه السرقة فوجب أن حيب القطع والضمان فلو ادعى ) أخذت حىت تؤديه 
تنع كان ذلك معارضة وعليه الدليل على أنا نقول ءن حد اهللا ال مينع حق العباد بدليل أنه جيتمع مدع أن اجلمع مم

اجلزاء والقيمة يف الصيد اململوك وبدليل أنه لو كان املسروق باقياً وجب رده باإلمجاع ويدل عليه أيضاً أن املسروق 
فعند حصول القطع إما أن حيصل امللك فيه مقتصراً  كان باقياً على ملك املالك إىل وقت قطع يد السارق باالتفاق

على وقت القطع أو مسنداً إىل أول زمان السرقة واألول ال يقول به اخلصم والثاين يقتضي أن يقال إنه حدث امللك 
فيه من وقت القطع يف الزمان الذي كان سابقاً على ذلك الوقت وهذا يقتضي وقوع الفعل يف الزمان املاضي وهذا 

  حمال



حجة أيب حنيفة رمحه اهللا أنه تعاىل حكم بكون هذا القطع جزاء واجلزاء هو الكايف فدل ذلك على أن هذا القطع 
  كاف يف جناية السرقة وإذا كان كافياً وجب أن ال يضم الغرم إليه

  واجلواب لو كان األمر كما قلتم لوجب أن ال يلزم رد املسروق عند كونه قائماً واهللا أعلم بالصواب
  ملسألة السادسة قال الشافعي رمحه اهللا السيد ميلك إقامة احلد على املماليك وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال ميلكا

حجة الشافعي أن قوله فَاقْطَُعواْ أَْيِدَيُهَما عام يف حق الكل ألن هذا اخلطاب ليس فيه ما يدل على كونه خمصوصاً 
ىل أيضاً ترك العمل به يف حق غري اإلمام واملوىل فوجب أن يبقى بالبغض دون البعض وملا عم الكل دخل فيه املو

  معموالً به يف حق اإلمام واملوىل
املسألة السابعة احتج املتكلمون هبذه اآلية يف أنه جيب على األمة أن ينصبوا ألنفسهم إماماً معيناً والدليل عليه أنه 

فال بّد من شخص يكون خماطباً هبذا اخلطاب وأمجعت األمة تعاىل أوجب هبذه اآلية إقامة احلد على السراق والزناة 
على أنه ليس آلحاد الرعية إقامة احلدود على اجلناة بل أمجعوا على أنه ال جيوز إقامة احلدود على األحرار اجلناة إال 

اإلمام وما ال لإلمام فلما كان هذا التكليف تكليفاً جازماً وال ميكن اخلروج عن عهدة هذا التكليف إال عند وجود 
  يتأتى الواجب إال به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب فلزم القطع بوجوب نصب اإلمام حينئٍذ

املسألة الثامنة قال املعتزلة قوله َنكَاالً ّمَن اللَِّه يدل على أنه إمنا أقيم عليه هذا احلد على سبيل االستخفاف واإلهانة 
تحقاً لالستخفاف والذم واإلهانة ومىت كان ألمر كذلك امتنع أن يقال وإذا كان األمر كذلك لزم القطع بكونه مس

إنه بقي مستحقاً للمدح والتعظيم ألهنما ضدان واجلمع بينهما حمال وذلك يدل على أن عقاب الكبري حيبط ثواب 
  الطاعات

دال تبطلوا ( وله تعاىل وأعلم أنا قد ذكرنا الدالئل الكثرية يف بطالن القول باإلحباط يف سورة البقرة يف تفسري ق
  ) ٢٦٤البقرة ( صداقاتكم باملن واألذى 

  فال نعيدها ههنا
مث اجلواب عن كالم املعتزلة أنا أمجعنا على أن كون احلد واقعاً على سبيل التنكيل مشروط بعدم التوبة فبتقدير أن 

ضاً على سبيل التنكيل بل تكون يدل دليل على حصول العفو من اهللا تعاىل لزم القطع بأن إقامة احلد ال تكون أي
  على سبيل االمتحان لكنا ذكرنا الدالئل الكثرية على العفو

  فال نعيدها ههنا)  ٢٦٤البقرة ( املسألة التاسعة قالت املعتزلة قوله 
 مث اجلواب عن كالم املعتزلة أنا أمجعنا على أن كون احلد واقعاً على سبيل التنكيل مشروط بعدم التوبة فبتقدير أن
يدل دليل على حصول العفو من اهللا تعاىل لزم القطع بأن إقامة احلد ال تكون أيضاً على سبيل التنكيل بل تكون 

  على سبيل االمتحان لكنا ذكرنا الدالئل الكثرية على العفو
اهللا فإن الباء يف قوله بَِما املسألة التاسعة قالت املعتزلة قوله َجَزاء بَِما كََسَبا َنكَاالً ّمَن ِللَِّه يدل على تعليل أحكام 

  كََسَبا صريح يف أن القطع إمنا وجب معلالً بالسرقة
(  نَفْسٍ وجوابه ما ذكرناه يف هذه السورة يف قوله ِمْن أَْجلِ ذاِلَك كَتَْبَنا َعلَى َبنِى إِسْراءيلَ أَنَُّه َمن قََتلَ َنفْساً بَِغْيرِ

  ) ٣٢املائدة 
َما كََسَبا قال الزجاج جزاء نصب ألنه مفعول له والتقدير فاقطعوهم جلزاء فعلهم املسألة العاشرة قوله َجَزاء بِ

وكذلك َنكَاالً ّمَن اللَِّه فإن شئت كانا منصوبني على املصدر الذي دلّ عليه فَاقْطَُعواْ والتقدير جازوهم ونكلوا هبم 
  جزاء مبا كسبا نكاالً من اهللا



املعىن عزيز يف انتقامه حكيم يف شرائعه وتكاليفه قال األصمعي كنت أقرأ سورة املائدة أما قوله َواللَُّه َعزِيٌز َحكُيٌم ف
ومعي أعرايب فقرأت هذه اآلية فقلت َواللَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم سهواً فقال األعرايب كالم من هذا فقلت كالم اهللا قال أعد 

ٌم فقال اآلن أصبت فقلت كيف عرفت قال يا هذا عزيزٌ فأعدت واهللا غفوٌر رحيم مث تنبهت فقلت َواللَُّه َعزِيزٌ َحكُي
  حكيم فأمر بالقطع فلو غفر ورحم ملا أمر بالقطع فلو غفر ورحم ملا أمر بالقطع مث قال تعاىل

  فََمن َتاَب ِمن َبْعِد ظُلِْمِه َوأَْصلََح فَإِنَّ اللََّه َيُتوُب َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم
  لويف اآلية مسائ

املسألة األوىل دلّت اآلية على أن من تاب فإن اهللا يقبل توبته فإن قيل قوله وَأَْصلَحَ يدل على أن جمّرد التوبة غري 
  مقبول

  قلنا املراد من قوله َوأَصْلََح أي يتوب بنية صاحلة صادقة وعزمية صحيحة خالية عن سائر األغراض
يه وهل يسقط عنه احلد قال بعض العلماء التابعني يسقط عنه احلد ألن املسألة الثانية إذا تاب قبل القطع تاب اهللا عل

ذكر الغفور الرحيم يف آخر هذه اآلية يدل على سقوط العقوبة عنه والعقوبة املذكورة يف هذه اآلية هي احلد فظاهر 
  اآلية يقتضي سقوطها وقال اجلمهور ال يسقط عنه هذا احلد بل يقام عليه على سبيل اإلمتحان

سألة الثالثة دلّت اآلية على أن قبول التوبة غري واجب على اهللا تعاىل ألنه تعاىل متدح بقبول التوبة والتمدح إمنا امل
  يكون بفعل التفضل واإلحسان ال بأداء الواجبات مث قال تعاىل

  ِفُر ِلَمن َيَشآُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌرأَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماوَاِت واألرض يَُعذُِّب َمن َيَشآُء َوَيْغ

واعلم أنه تعاىل ملا أوجب قطع اليد وعقاب اآلخرة على السارق قبل التوبة مث ذكر أنه يقبل توبته إن تاب أردفه 
ملغفرة ألنه يف ببيان أن له أن يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد فيعذب من يشاء ويغفر ملن يشاء وإمنا قدم التعذيب على ا

مقابلة تقدم السرقة على التوبة قال الواحدي اآلية واضحة للقدرية يف التعديل والتجويز وقوهلم بوجوب الرمحة 
للمطيع ووجوب العذاب للعاصي على اهللا وذلك ألن اآلية دالة على أن الرمحة مفوضة إىل املشيئة والوجوب ينايف 

  ذلك
ألنه تعاىل ذكر أوالً قوله أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَاالْْرَض مث  وأقول فيه وجه آخر يبطل قوهلم وذلك

رتب عليه قوله ُيَعذُّب َمن َيَشاء َوَيْغِفرُ ِلَمن َيَشاء وهذا يدل على أنه إمنا حسن منه التعذيب تارة واملغفرة أخرى ألنه 
صحابنا فإهنم يقولون إنه تعاىل حيسن منه كل ما يشاء ويريد ألجل مالك اخللق ورهبم وإل ههم وهذا هو مذهب أ

كونه مالكاً جلميع احملدثات واملالك له أنه يتصرف يف ملكه كيف شاء وأراد أما املعتزلة فإهنم يقولون حسن هذه 
وذلك يبطله صريح  األفعال من اهللا تعاىل ليس ألجل كونه إل هاً للخلق ومالكاً هلم بل ألجل رعاية املصاحل واملفاسد

  هذه اآلية كما قررناه
ْم ُتْؤِمن قُلُوُبُهْم َوِمَن الَِّذيَن ياأَيَُّها الرَُّسولُ الَ َيْحزُنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفى الْكُفْرِ ِمَن الَِّذيَن قَالُوا َءاَمنَّا بِأَفَْواِههِْم وَلَ

َءاخَرِيَن لَْم يَأُْتوَك ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم ِمن َبْعِد َموَاِضِعِه َيقُولُونَ إِنْ أُوِتيُتْم َهاذَا  ِهاُدواْ َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ
ِد اللَُّه أَن يُطَهِّرَ اِئَك الَِّذيَن لَْم يُرِفَُخذُوُه وَإِن لَّْم تُْؤَتْوُه فَاْحذَرُواْ َوَمن ُيرِِد اللَُّه ِفْتَنَتُه فَلَن َتْمِلَك لَُه ِمَن اللَِّه َشْيئاً أُوْلَ

  قُلُوَبُهْم لَُهْم ِفى الدُّْنَيا خِْزىٌ  َولَُهْم ِفى االٌّ خَِرةِ  َعذَاٌب َعظِيٌم
  ُتْؤِمن قُلُوُبُهْم أَفْواهِهِْم وَلَْمقوله تعاىل قَِديرٌ يأَيَُّها الرَّسُولُ الَ َيحُْزنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفى الْكُفْرِ ِمَن الَِّذيَن قَالُواْ ءاَمنَّا بِ

اعمل أنه تعاىل ملا بّين بعض التكاليف والشرائع وكان قد علم من بعض الناس كوهنم متسارعني إىل الكفر ال جرم 
صرب رسوله على حتمل ذلك وأمره بأن ال حيزن ألجل ذلك فقال قَِديرٌ يأَيَُّها الرَّسُولُ الَ َيحُْزنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفى 



  رِ ويف اآلية مسائلالْكُفْ
  بقوله يا أيها النيب يف مواضع كثرية وما خاطبه) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل خاطب حممداً 

( رَّّبَك ن بقوله يا أيها الرسول إال يف موضعني أحدمها ههنا والثاين قوله َيْعَملُونَ يَاأَيَُّها الرَّسُولُ َبلّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك ِم
  وهذا اخلطاب ال شك أنه خطاب تشريف وتعظيم)  ٦٧املائدة 

املسألة الثانية قرىء الَ َيحُْزنكَ بضم الياء ويسرعون واملعىن ال هتتم وال تبال مبسارعة املنافقني يف الكفر وذلك 
شركني فإين ناصرك بسبب احتياهلم يف استخراج وجوه الكيد واملكر يف حق املسلمني ويف مبالغتهم يف مواالة امل

عليهم وكافيك شرهم يقال أسرع فيه الشيب وأسرع فيه الفساد مبعىن وقع فيه سريعاً فكذلك مسارعتهم يف الكفر 
عبارة عن إلقائهم أنفسهم فيه على أسرع الوجوه مىت وجدوا فيه فرصة وقوله ِمَن الَِّذيَن قَالُواْ ءاَمنَّا بِأَفْواهِهِْم َولَمْ 

ُهْم فيه تقدمي وتأخري والتقدير من الذين قالوا بأفواههم آمنا ومل تؤمن قلوهبم وال شك أن هؤالء هم ُتْؤِمن قُلُوُب
  املنافقون

  مث قال تعاىل َوِمَن الَِّذيَن ِهاُدواْ َسمَّاُعونَ لِلْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ ءاخَرِيَن لَمْ َيأْتُوَك وفيه مسألتان
لزجاج ههنا وجهني األول أن الكالم إمنا يتم عند قوله َوِمَن الَِّذيَن ِهادُواْ مث يبتدأ الكالم املسألة األوىل ذكر الفّراء وا

منقوله َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ ءاَخرِيَن وتقدير الكالم ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من املنافقني ومن 
   لقوم آخريناليهود مث بعد ذلك وصف الكل بكوهنم مساعني

بِ وعلى الوجه الثاين أن الكالم متّ عند قوله َولَْم ُتْؤِمن قُلُوبُُهْم مث ابتدأ من قوله َوِمَن الَِّذيَن ِهاُدواْ َسمَّاُعونَ ِللْكَِذ
هذا التقدير فقوله َسمَّاُعونَ صفة حمذوف والتقدير ومن الذين هادوا قوم مساعون وقيل خرب مبتدأ حمذوف يعين هم 

  ونمساع
املسألة الثانية ذكر الزجاج يف قوله َسمَّاُعونَ لِلْكَِذبِ وجهني األول أن معناه قابلون للكذب والسمع يستعمل ويراد 

وذلك الكذب الذي يقبلونه هو ) مسع اهللا ملن محده ( منه القبول كما يقال ال تسمع من فالن أي ال تقبل منه ومنه 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا تعاىل يف حتريف التوراة ويف الطعن يف حممد ما يقوله رؤساؤهم من األكاذيب يف دين 

والوجه الثاين أن املراد من قوله َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ نفس السماع والالم يف قوله لِلْكَِذبِ الم كي أي يسمعون منك 
رِيَن فاملعىن أهنم أعني وجواسيس لقوم آخرين مل لكي يكذبوا عليك وأما قوله َسمَّاُعونَ لِلْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ ءاَخ

( يأتوك ومل حيضروا عندك لينقلوا إليهم أخبارك فعلى هذا التقدير قوله َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ أي مساعون إىل رسول اهللا 
تغيري مساعون ألجل أن يكذبوا عليه بأن ميزجوا ما مسعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل وال) صلى اهللا عليه وسلم 

  من رسول اهللا ألجل قوم آخرين من اليهود وهم عيون ليبلغوهم ما مسعوا منه
مث إنه تعاىل وصف هؤالء اليهود بصفة أخرى فقال ُيَحّرفُونَ الْكَِلَم ِمن َبْعِد َمواِضِعِه أي من بعد أن وضعه اهللا 

 وامرأة من أشراف أهل خيرب زنيا مواضعه أي فرض فروضه وأحل حالله وحّرم حرامه قال املفسرون إن رجالً
صلى اهللا عليه ( وكان حد الزنا يف التوراة الرجم فكرهت اليهود رمجهما لشرفهما فأرسلوا قوماً إىل رسول اهللا 

ليسألوه عن حكمه يف الزانيني إذا أحصنا وقالوا إن أمركم باجللد فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فاحذروا وال ) وسلم 
  عن ذلك نزل جربيل بالرجم فأبوا أن يأخذوا به فقال له جربيل) صلى اهللا عليه وسلم ( وا الرسول تقبلوا فلما سأل

فقال الرسول هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال ) ابن صوريا ( عليه السالم اجعل بينك وبينخم 
صلى اهللا عليه ( فقال له الرسول  له ابن صوريا قالوا نعم وهو أعلم يهودي على وجه األرض فرضوا به حكماً



أنشدك اهللا الذي ال إل ه إال هو الذي فلق البحر ملوسى ورفع فوقكم الطور وأجناكم وأغرق آل فرعون ) ( وسلم 
قال ابن صوريا نعم فوثبت عليه ) والذي أنزل عليكم كتابه وحالله وحرامه هل جتدون فيه الرجم على من أحصن 

كذبته أن ينزل علينا العذاب مث سأل رسول اهللا عن أشياء كان يعرفها من عالماته فقال سفلة اليهود فقال خفت إن 
( ابن صوريا أشهد أن إل ه إال اهللا وأنك رسول اهللا النيب األمي العريب الذي بّشر به املرسلون مث أمر رسول اهللا 

  بالزانيني فرمجا عند باب مسجده) صلى اهللا عليه وسلم 
  ول قوله ُيَحّرفُونَ الْكَِلَم ِمن َبْعِد َمواِضِعِه أي وضعوا اجللد مكان الرجمإذا عرفت القصة فنق

إن أمركم وقوله تعاىل َيقُولُونَ إِنْ أُوِتيُتْم هَاذَا فَُخذُوُه َوإِن لَّْم تُْؤَتْوُه فَاْحذَرُواْ أي إن أمركم حممد باجللد فاقبلوا و
  بالرجم فال تقبلوا

أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا أن الثيب الذمي يرجم قال ألنه صح عن رسول اهللا  واعلم أن مذهب الشافعي رمحه
أمر برمجه فإن كان األمر برجم الثيب الذمي من دين الرسول فقد ثبت املقصود وإن كان إمنا أمر بذلك بناء على ما 

( وجهان األول أن رسول اهللا ثبت يف شريعة موسى عليه السالم وجب أن يكون ذلك مشروعاً يف ديننا ويدل عليه 
ملا أفىت على وفق شريعة التوراة يف هذه املسألة كان اإلقتداء به يف ذلك واجباً لقوله فَاتََّبُعوهُ ) صلى اهللا عليه وسلم 

والثاين أن ما كان ثابتاً يف شرع موسى عليه السالم فاألصل بقاؤه إىل طريان الناسخ ومل يوجد يف )  ٥٨األعراف ( 
ما يدل على نسخ هذا احلكم فوجب أن يكون باقياً وهبذا الطريق أمجع العلماء على أن قوله تعاىل َوكََتبَْنا شرعنا 

  حكمه باق يف شرعنا)  ٤٥املائدة ( َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ 
  لَن َتْمِلَك لَُه ِمَن اللَِّه َشْيئاًوملا شرح اهللا تعاىل فضائح هؤالء اليهود قال َوَمن يُرِِد اللَُّه ِفْتَنَتُه فَ

واعلم أن لفظ الفتنة حمتمل جلميع أنواع املفاسد إال أنه ملا كان هذا اللفظ مذكوراً عقيب أنواع كفرهم اليت 
شرحها اهللا تعاىل وجب أن يكون املراد من هذه الفتنة تلك الكفريات اليت تقدم ذكرها وعلى هذا التقدير فاملراد 

   كفره وضاللته فلن يقدر أحد على دفع ذلك عنهومن يرد اهللا
  مث أكد تعاىل هذا فقال أُْولَِئَك الَِّذيَن لَْم ُيرِدِ اللَُّه أَن يُطَّهَر قُلُوَبُهْم

قال أصحابنا دلّت هذه اآلية على أن اهللا تعاىل غري مريد إسالم الكافر وأنه مل يطهر قلبه من الشك والشرك ولو فعل 
آلية من أشد اآليات على القدرية أما املعتزلة فإهنم ذكروا يف تفسري الفتنة وجوهاً أحدها أن الفتنة ذلك آلمن وهذه ا

أي يعذبون فاملراد ههنا أنه يريد عذابه لكفره ونفاقه )  ١٣الذاريات ( هي العذاب قال تعاىل َعلَى النَّارِ ُيفَْتُنونَ 
الثالث فتنته إضالله واملراد من األضالل احلكم بضالله وتسميته  وثانيها الفتنة الفضيحة يعين ومن يرد اهللا فضيحته

ضاالً ورابعها الفتنة االختبار يعين من يرد اهللا اختباره فيما يبتليه من التكاليف مث إنه يتركها وال يقوم بأدائها فلن 
  متلك له من اهللا ثواباً وال نفعاً

ُه أَن ُيطَّهَر قُلُوبَُهْم فذكروا فيه وجوهاً أحدها مل يرد اهللا أن ميد قلوهبم باأللطاف وأما قوله أُوْلَِئَك الَِّذيَن لَمْ ُيرِِد اللَّ
  ألنه تعاىل علم أنه ال فائدة يف تلك األلطاف ألهنا ال تنجع يف قلوهبم وثانيها مل يرد اهللا

قوط وقعه عند اهللا أن يطهر قلوهبم عن احلرج والغم والوحشة الدالة على كفرهم وثالثها أن هذا استعارة عن س
  تعاىل وأنه غري ملتفت إليه بسبب قبح أفعاله وسوء أعماله والكالم عن هذه الوجوه قد تقدم مراراً

على ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث قال تعاىل لَُهْم ِفى الدُّنَْيا ِخْزىٌ  وخزي املنافقني هتك سترهم باطالع الرسول 
تهم بظهور كذهبم يف كتمان نص اهللا تعاىل يف إجياب الرجم وأخذ كذهبم وخوفهم من القتل وخزي اليهود فضيح

  اجلزية منهم



  َولَُهْم ِفى االِْخَرةِ  َعذَاٌب َعِظيٌم وهو اخللود يف النار
ُهْم فَلَن َيُضرُّوَك شَْيئاً َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت فَإِن َجآُءوَك فَاْحكُْم َبيَْنُهْم أَوْ أَْعرِْض َعنُْهْم َوإِن تُْعرِْض َعْن

  َوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُم َبْينَُهم بِالِْقْسطِ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسطَِني
  مث قال تعاىل َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت وفيه مسائل

ث كان وقرأ ابن عامر ونافع املسألة األوىل قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي السحت بضم السني واحلاء حي
السحت بفتحتني ) الكشاف ( وعاصم ومحزة برفع السني وسكون احلاء على لفظ املصدر من سحته ونقل صاحب 

  والسحت بكسر السني وسكون احلاء وكلها لغات
َتكُم بَِعذَابٍ املسألة الثانية ذكروا يف لفظ السحت وجوهاً قال الزجاج أصله من سحته إذا استأصله قال تعاىل فَُيْسِح

ومسيت الرشا اليت كانوا يأخذوهنا بالسحت إما ألن اهللا تعاىل يسحتهم بعذاب أي يستأصلهم أو ألنه )  ٦١طه ( 
الثاين قال الليث إنه حرام حيصل منه العار وهذا )  ٢٧٦البقرة ( مسحوت الربكة قال تعاىل يَْمَحُق اللَُّه الّْرَبوااْ 

ل هذا الشيء يسحت فضيلة اإلنسان ويستأصلها والثالث قال الفّراء أصل السحت قريب من الوجه األول ألن مث
شدة اجلوع يقال رجل مسحوت املعدة إذا كان أكوالً ال يلقى إال جائعاً أبداً فالسحت حرام حيمل عليه شدة الشره 

ه فكأنه يستأصل كشره من كان مسحوت املعدة وهذا أيضاً قريب من األول ألن من كان شديد اجلوع شديد الشر
  كل ما يصل إليه من الطعام ويشتهيه

إذا عرفت هذا فنقول السحت الرشوة يف احلكم ومهر البغي وعسب الفحل وكسب احلجام ومثن الكلب ومثن 
اخلمر ومثن امليتة وحلوان الكاهن واالستئجار يف املعصية روي ذاك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وأيب هريرة 

هم ونقص بعضهم وأصله يرجع إىل احلرام اخلسيس الذي ال يكون فيه بركة ويكون يف حصوله وجماهد وزاد بعض
  عار حبيث خيفيه صاحبه ال حمالة ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك فكان سحتاً ال حمالة

م يف بين إسرائيل إذا املسألة الثالثة يف قوله َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ أَكَّالُونَ لِلسُّْحِت وجوه األول قال احلسن كان احلاك
أتاه من كان مبطالً يف دعواه برشوة مسع كالمه وال يلتفت إىل خصمه فكان يسمع الكذب ويأكل السحت الثاين 

قال بعضهم كان فقراؤهم يأخذون من أغنيائهم ماالً ليقيموا على ما هم عليه من اليهودية فالفقراء كانوا يسمعون 
ي يأخذونه منهم الثالث مساعون لألكاذيب اليت كانوا ينسبوهنا إىل التوراة أكاذيب األغنياء ويأكلون السحت الذ
  ) ١٦١النساء ( أكالون للربا لقوله تعاىل وَأَْخذِِهُم الرَّبا 

  مث قال تعاىل فَاٍن َجاءوَك فَاْحكُْم بَْيَنُهمْ أَْو أَعْرِْض َعْنُهْم مث إنه تعاىل خّيره بني احلكم فيهم

وا فيه على قولني األول أنه يف أمر خاص مث اختلف هؤالء فقال ابن عباس واحلسن وجماهد واالعراض عنهم واختلف
والزهري أنه يف زنا احملصن وأن حده هو اجللد والرجم الثاين أنه يف قتيل قتل من اليهود يف بين قريظة والنضري وكان 

) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل النيب  يف بين النضري شرف وكانت ديتهم دية كاملة ويف قريظة نصف دية فتحاكموا
فجعل الدية سواء الثالث أن هذا التخيري خمتص باملعاهدين الذين ال ذمة هلم فإن شاء حكم فيهم وإن شاء أعرض 

  عنهم
القول الثاين أن اآلية عامالة يف كل من الكفار مث اختلفوا فمنهم من قال احلكم ثابت يف سائر األحكام غري منسوخ 

نخعي والشعيب وقتادة وعطاء وأيب بكر األصم وأيب مسلم ومنهم من قال إنه منسوخ بقوله تعاىل َوأَنِ وهو قول ال
وهو قول ابن عباس واحلسن وجماهد وعكرمة ومذهب الشافعي أنه جيب )  ٤٩املائدة ( اْحكُم بَْيَنُهمْ بَِما أَنَزلَ اللَُّه 

موا إليه ألن يف إمضاء حكم اإلسالم عليهم صغاراً هلم فأما على حاكم املسلمني أن حيكم بني أهل الذمة إذا حتاك



املعاهدون الذين هلم مع املسلمني عهد إىل مدة فليس بواجب على احلاكم أن حيكم بينهم بل يتخري يف ذلك وهذا 
  التخيري الذي يف هذه اآلية خمصوص باملعاهدين
يْئاً واملعىن أهنم كانوا ال يتحاكمون إليه إال لطلب األسهل واألخف مث قال تعاىل َوإِن ُتعْرِْض َعنُْهْم فَلَن َيُضرُّوَك َش

كاجللد مكان الرجم فإذا أعرض عنهم وأىب احلكومة هلم شق عليهم إعراضه عنهم وصاروا أعداء له فبّين تعاىل أنه 
  ال تضره عداوهتم له

  َه ُيِحبُّ الُْمقِْسطَِنيمث قال تعاىل َوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُم َبيَْنُهم بِالِْقْسِط إِنَّ اللَّ
  أي فاحكم بينهم بالعدل واالحتياط كما حكمت بالرجم

  َك بِالُْمْؤِمنَِنيَوكَْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعنَدُهمُ التَّْورَاةُ  ِفيَها ُحكُْم اللَِّه ثُمَّ َيتََولَّْونَ ِمن َبْعِد ذاِلَك وََمآ أُوْلَاِئ
  َوِعندَُهُم التَّْوَراةُ  ِفيَها ُحكُْم اللَِّه وفيه مسألتان مث قال تعاىل َوكَْيَف ُيَحكُّموَنَك

املسألة األوىل هذا تعجيب من اهللا تعاىل لنبّيه عليه الصالة والسالم بتحكيم اليهود إياه بعد علمهم مبا يف التوراة من 
باطالً طلباً للرخصة فال جرم حد الزاين مث تركهم قبول ذلك احلكم فعدلوا عما يعتقدونه حكماً حقاً إىل ما يعتقدونه 

ظهر جهلهم وعنادهم يف هذه الواقعة من وجوه أحدها عدوهلم عن حكم كتاهبم والثاين رجوعهم إىل حكم من 
كانوا يعتقدون فيه أنه مبطن والثالث إعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه فبّين اهللا تعاىل حال جهلهم وعنادهم لئال 

   ومن احملافظني على أمر اهللا وههنا سؤاالنيغتر هبم مغتر أهنم أهل كتاب اهللا
  السؤال األول قوله ِفيَها ُحكُْم اللَِّه ما موضعه من االعراب

اجلواب إما أن ينصب حاالً من التوراة وهي مبتدأ خربها ِعندَُهُم وإما أن يرتفع خرباً عنها كقولك وعندهم التوراة 
ويكون املقصود أن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم كما تقول عندك ناطقة حبكم اهللا تعاىل وءما أن ال يكون له حمل 

  زيد ينصحك ويشري عليك بالصواب فما تصنع بغريه
  السؤال الثاين مل أنث التوراة واجلواب األمر فيه مبين على ظاهر اللفظ

  م علينا مااملسألة الثانية احتج مجاعة من احلنفية هبذه اآلية على أن حكم التوراة وشرائع من قبلنا الز

مل ينسخ وهو ضعيف ولو كان كذلك لكان حكم التوراة كحكم القرآن يف وجوب طلب احلكم منه لكن الشرع 
  هنى عن النظر فيها بل املراد هذا األمر اخلاص وهو الرجم ألهنم طلبوا الرخصة بالتحكيم

ُمْؤِمنَِني قوله ثُمَّ َيتََولَّْونَ معطوف على قوله ُيَحكُّموَنَك وقوله مث قال تعاىل ثُمَّ َيَتَولَّْونَ ِمن َبْعِد ذاِلَك َوَما أُْولَِئكَ بِالْ
ذاِلَك إشارة إىل حكم اهللا الذي يف التوراة وجيوز أن يعود إىل التحكيم وقوله َوَما أُْولَِئكَ بِالُْمْؤِمنَِني فيه وجوه األول 

لثاين ما أولئك باملؤمنني إخبار بأهنم ال يؤمنون أبداً وهو أي وما هم باملؤمنني بالتوراة وإن كانوا يظهرون اإلميان هبا وا
خرب عن املستأنف ال عن املاضي الثالث أهنم وإن طلبوا احلكم منك فما هم مبؤمنني بك وال مبعتقدين يف صحة 

  حكمك وذلك يدل على أنه ال إميان هلم بشيء وأن كل مقصودهم حتصيل مصاحل الدنيا فقط

من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى الرازى  بداية اجلزء الثاىن عشر
  الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 



اسُْتْحِفظُواْ ًدى َونُوٌر َيْحكُُم بَِها النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُمواْ ِللَِّذيَن َهاُدواْ َوالرَّبَّانِيُّونَ وَاالٌّ ْحبَاُر بَِما إِنَّآ أَنَزلَْنا التَّْورَاةَ  ِفيَها ُه
ثََمناً قَِليالً َوَمن لَّمْ َيْحكُم بَِمآ  ِمن ِكَتابِ اللَِّه َوكَانُواْ َعلَْيِه ُشَهَدآَء فَالَ َتْخَشُواْ النَّاَس وَاْخَشْوِن َوالَ َتشَْتُرواْ بِأاَياِتى

  أَنَزلَ اللَُّه فَأُوْلَاِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ
َباُر بَِما َهاُدواْ َوالرَّبَّانِيُّونَ وَاالْْح قوله تعاىل إِنَّا أَنَزلَْنا التَّْورَاةَ  ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َيْحكُُم بَِها النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُمواْ ِللَِّذيَن

  اسُْتْحِفظُواْ ِمن ِكَتابِ اللَِّه َوكَاُنواْ َعلَْيِه ُشَهَداء
اعلم أن هذا تنبيه من اهللا تعاىل لليهود املنكرين لوجوب الرجم وترغيب هلم يف أن يكونوا كمتقدميهم من مسلمي 

  أحبارهم واألنبياء املبعوثني إليهم وفيه مسائل
يرة بني املعطوف واملعطوف عليه فوجب حصول الفرق بني اهلدى والنور فاهلدى املسألة األوىل العطف يقتضي املغا

حممول على بيان األحكام والشرائع والتكاليف والنور بيان للتوحيد والنبوة واملعاد قال الزجاج ِفيَها ُهًدى أي بيان 
  حق) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب  َونُوٌر بيان أن أمر) صلى اهللا عليه وسلم ( احلكم الذي جاؤا يستفتون فيه النيب 

املسألة الثانية احتج القائلون بأن شرع من قبلنا الزم علينا إال إذا قام الدليل على صريورته منسوخاً هبذه اآلية 
وتقريره أنه تعاىل قال إن يف التوراة هدىً  ونوراً واملراد كونه هدىً  ونوراً يف أصول الشرع وفروعه ولو كان 

معترب احلكم بالكلية ملا كان فيه هدىٌ  ونور وال ميكن أن حيمل اهلدى والنور على ما يتعلق بأصول  منسوخاً غري
الدين فقط ألنه ذكر اهلدى والنور ولو كان املراد منهما معاً هو ما يتعلق بأصول الدين لزم التكرار وأيضاً أن هذه 

الشرعية داخلة يف اآلية ألنا وإن اختلفنا يف أن غري سبب  اآلية إمنا نزلت يف مسألة الرجم فال بّد وأن تكون األحكام
  نزول اآلية هل يدخل فيها أم ال لكنا توافقنا على أن سبب نزول اآلية جيب أن يكون داخالً فيها

  كانوا بعداملسالة الثالثة قوله َيْحكُُم بَِها النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُمواْ ِللَِّذيَن َهادُواْ يريد النبّيني الذين 

موسى وذلك أن اهللا تعاىل بعث يف بين إسرائيل ألوفاً من األنبياء ليس معهم كتاب إمنا بعثهم بإقامة التوراة حىت 
  حيدوا حدودها ويقوموا بفرائضها وحيلوا حالهلا وحيرموا حرامها

  أَْسلَُمواْ فإن قيل كل نيب ال بّد وأن يكون مسلماً فما الفائدة يف قوله النَّبِيُّونَ الَِّذيَن
قلنا فيه وجوه األول املراد بقوله دأسلموا أي انقادوا حلكم التوراة فإن من األنبيار من مل تكن شريعته شريعة التوراة 

والذين كانوا منقادين حلكم التوراة هم الذين كانوا من مبعث موسى إىل مبعث عيسى عليهما السالم الثاين قال 
لسدي حيتمل أن يكون املراد بالنبيني الذين أسلموا هو حممد عليه الصالة احلسن والزهري وعكرمة وقتادة وا

حكم على اليهوديني بالرجم وكان هذا حكم التوراة وإمنا ذكر بلفظ ) صلى اهللا عليه وسلم ( والسالم وذلك ألنه 
شريعة التوراة والذين اجلمع تعظيماً له كقوله تعاىل أي انقادوا حلكم التوراة فإن من األنبيار من مل تكن شريعته 

كانوا منقادين حلكم التوراة هم الذين كانوا من مبعث موسى إىل مبعث عيسى عليهما السالم الثاين قال احلسن 
والزهري وعكرمة وقتادة والسدي حيتمل أن يكون املراد بالنبيني الذين أسلموا هو حممد عليه الصالة والسالم 

م على اليهوديني بالرجم وكان هذا حكم التوراة وإمنا ذكر بلفظ اجلمع حك) صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك ألنه 
وذلك ألنه )  ٤٥النساء ( وقوله أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس )  ١٢٠النحل ( تعظيماً له كقوله تعاىل إِنَّ إِْبراهِيَم كَانَ أُمَّةً  

لث قال ابن األنباري هذا رد على اليهود كان قد اجتمع فيه من خصالل اهلري ما كان حاصالً ألكثر األنبياء الثا
والنصارى ألن بعضهم كانوا يقولون األنبياء كلهم يهود أو نصارى فقال تعاىل َيْحكُُم بَِها النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُمواْ 

املراد بقوله يعين األنبياء ما كانوا موصوفني باليهودية والنصرانية بل كانوا مسلمني هللا منقادين لتكاليفه الرابع 
النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُمواْ يعين الذين كان مقصودهم من احلكم بالتوراة اإلميان واإلسالم وإظهار أحكام اهللا تعاىل 



واالنقياد لتكاليفه والغرض من التنبيه على قبح طريعة هؤالء اليهود املتأخرين فإن غرضهم من ادعاء احلكم بالتوراة 
  اع العوامأخذ الرشوة واستتب

املسألة الرابعة قوله ِللَِّذيَن َهادُواْ فيه وجهان األول املعىن أن النبيني إمنا حيكمون بالتوراة للذين هادوا أي ألجلهم 
وفيما بينهم والثاين جيوز أن يكون املعىن على القدمي والتأخري على معىن إنا أنزلنا التوراة فيها هدىً  ونور للذين 

  بيون الذين أسلمواهادوا حيكم هبا الن
املسألة اخلامسة أما الربانيون فقد تقدم تفسريه وأما األحبار فقال ابن عباس هم الفقهاء واختلف أهل اللغة يف 

بكسر احلاء يقال ذلك للعامل وإمنا مسي هبذا االسم ملكان احلرب الذي يكتب به ) حرب ( واحده قال الفّراء إمنا هو 
أبو عبيدة يقول حرب بفتح احلاء قال الليث هو حرب وحرب بكسر احلاء وفتحها  وذلك أنه يكون صاحب كتب وكان

( وقال األصمعي ال أدري أهو احلرب أو احلرب وأما اشتقاقه فقال قوم أصله من التحبري وهو التحسني ويف احلديث 
لعلم أكل أقسام الفضيلة أي مجاله وهباؤه واحملرب للشيء املزين وملا كان ا) خيرج رجل من النار ذهب حربه وسربه 

واجلمال واملنقبة ال جرم مسي العامل به وقال آخرون اشتقاقه من احلرب الذي يكتب به وهو قول الفّراء والكسائي 
  وأيب عبيدة واهللا أعلم

املسألة السادسة دلّت اآلية على أنه حيكم بالتوراة النبيون والربانيون واألحبار وهذا يقتضي كون الربانيني أعلى 
  حاالً من األحبار فثبت أن يكون الربانيون كاجملتهدين واألحباء كآحاد العلماء

  مث قال بَِما اسُْتْحِفظُواْ ِمن ِكَتابِ اللَِّه وفيه مسألتان

املسألة األوىل حفظ كتاب اهللا على وجهني األول أن حيفظ فال ينسى الثاين أن حيفظ فال يضيع وقد أخذ اهللا على 
من هذين الوجهني أحدمها أن حيفظون يف صدورهم ويدرسوه بألسنتهم والثاين أن ال يضيعوا العلماء حفظ كتابه 

  أحكامه وال يهملوا شرائعه
املسألة الثانية الباء يف قوله بَِما اسُْتْحِفظُواْ ِمن ِكَتابِ اللَِّه فيه وجهان األول أن يكون صلة األحبار على معىن العلماء 

  ن املعىن حيكمون مبا استحفظوا وهو قول الزجاجمبا استحفظوا الثاين أن يكو
مث قال تعاىل َوكَانُواْ َعلَْيِه ُشَهَداء أي هؤالء النبيون والربانيون واألحبار كانوا شهداء على أن كل ما يف التوراة حق 

  وصدق ومن عند اهللا فال جرم كانوا ميضون أحكام التوراة وحيفظوهنا عن التحريف والتغيري
  فَالَ َتْخشَُواْ النَّاَس َواْخَشوْنِى مث قال تعاىل

واعلم أنه تعاىل ملا قرر أن النبيني والربانيني واألحبار كانوا قائمني بإمضاء أحكام التوراة من غري مباالة خاطب 
  ومنعهم من التحريف والتغيري) صلى اهللا عليه وسلم ( اليهود الذين كانوا يف عصر رسول اهللا 

لى التحريف ال بّد وأن يكون خلوف ورهبة أو لطمع ورغبة وملا كان اخلوف أقوى تأثرياً من واعلم أن إقدام القوم ع
الطمع قدم تعاىل ذكره فقال فَالَ َتْخشَُواْ َتْخَشوُْهْم وَاْخَشْوِن واملعىن إياكم وأن حترفوا كتايب للخوف من الناس 

ا احليل يف سقوط تكاليف اهللا تعاىل عنهم فال وامللوك واألشراف فتسقطوا عنهم احلدود الواجبة عليهم وتستخرجو
  تكونوا خائفني من الناس بل كونوا خائفني مين ومن عقايب

وملا ذكر أمر الرهبة ابتعه بأمر الرغبة فقال َوالَ َتْشَترُواْ بِآَياِتي ثََمًنا قَلِيالً أي كما هنيتكم عن تغيري أحكامي ألجل 
والتبديل ألجل الطمع يف املال واجلاه وأخذ الرشوة فإن كل متاع الدنيا  اخلوف والرهبة فكذلك أهناكم عن التغيري

قليل والرشوة اليت تأخذوهنا منهم يف غاية القلة والرشوة لكوهنا سحتاً تكون قليلة الربكة والبقاء واملنفعة فكذلك 
  ادات اليت ال هناية هلااملال الذي تكتسبونه قليل من قليل مث أنتم تضيعون بسببه الدين والثواب املؤبد والسع



وحيتمل أيضاً أن يكون إقدامهم على التحريف والتبديل جملموع األمرين للخوف من الرؤساء وألخذ الرشوة من 
العامة وملا منعهم اهللا من األمرين على ما يف كل واحد منهما من الدناءة والسقوط كان ذلك برهاناً قاطعاً يف املنع 

  من التحريف والتبديل

أتبع هذا الربهان الباهر بالوعيد الشديد فقال َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِما أَنَزلَ اللَُّه فَأُْولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ وفليه  مث إنه
  مسألتان

املسألة األوىل املقصود من هذا الكالم هتديد اليهود يف ءقدامهم على حتريف حكم اهللا تعاىل يف حد الزاين احملصن 
روا حكم اهللا املنصوص عليه يف التوراة وقالوا إنه غري واجب فهم كافرون على االطالق ال يعين أهنم ملا أنك

  يستحقون اسم اإلميان ال مبوسى والتوراة وال مبحمد والقرآن
املسألة الثانية قالت اخلوارج كل من عصى اهللا فهو كافر وقال مجهور األئمة ليس األمر كذلك أما اخلوارج فقد 

ية وقالوا إهنا نص يف أن كل من حكم بغري ما أنزل اهللا فهو كافر وكل من أذنب فقد حكم بغري ما احتجوا هبذه اآل
  أنزل اهللا فوجب أن يكون كافراً

وذكر املتكلمون واملفسرون أجوبة عن هذه الشبهة األول أن هذه اآلية نزلت يف اليهود فتكون خمتصة هبم وهذا 
ص السبب ومنهم من حاول دفع هذا السؤال فقال املراد ومن مل حيكم ضعيف ألن االعتبار بعموم اللفظ ال خبصو

من هؤالء الذين سبق ذكرهم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون وهذا أيضاً ضعيف ألن قوله َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِما 
ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا  أَنَزلَ اللَُّه كالم أدخل فيه كلمة ِمْن يف معرض الشرط فيكون للعموم وقول من يقول املراد

من الذين سبق ذكرهم فهو زيادة يف النص وذلك غري جائز الثاين قال عطاء هو كفر دون كفر وقال طاوس ليس 
بكفر ينقل عن امللة كمن يكفر باهللا واليوم اآلخر فكأهنم محلوا اآلية على كفر النعمة ال على كفر الدين وهو أيضاً 

لق انصرف إىل الكفر يف الدين والثالث قال ابن األنباري جيوز أن يكون املعىن ومن مل ضعيف ألن لفظ الكفر إذا أط
حيكم مبا أنزل اهللا فقد فعل فعالً يضاهلي أفعال الكفار ويشبه من أجل ذلك الكافرين وهذا ضعيف أيضاً ألنه عدولل 

ُه صيغة عموم فقوله َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِما أَنَزلَ عن الظاهر والرابع قال عبد العزيز بن حيىي الكناين قوله بَِما أنَزلَ اللَّ
اللَُّه معناه من أتى بضد حكم اهللا تعاىل يف كل ما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون وهذا حق ألن الكافر هو الذي أتى 

العمل أما يف  بضد حكم اهللا تعاىل يف كل ما أنزل اهللا أما الفاسق فإنه مل يأت بضد حكم اهللا إالّ يف القليل وهو
االعتقاد واالقرار فهو موافق وهذا أيضاً ضعيف ألنه لو كانت هذه اآلية وعيداً خمصوصاً مبن خالف حكم اهللا تعاىل 
يف كل ما أنزل اهللا تعاىل مل يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب خمالفتهم حكم اهللا يف الرجم وأمجع املفسرون على أن 

خمالفتهم حكم اهللا تعاىل يف واقعة الرجم فيدل على سقوط هذا اجلواب واخلامس  هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب
قال عكرمة قوله َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِما أَنَزلَ اللَُّه إمنا يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه أما من عرف بقلبه كونه 

مبا أنزل اهللا تعاىل ولكنه تارك له فال يلزم حكم اهللا وأقر بلسانه كونه حكم اهللا إال أنه أتى مبا يضاده فهو حاكم 
  دخوله حتت هذه اآلية وهذا هو اجلواب الصحيح واهللا أعلم

ُجرُوَح  ذُِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َوالَْوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَهآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالَْعْيَن بِالَْعْينِ َواالٌّ ْنَف بِاالٌّ ْنِف َواالٍّ ذُنَ بِاالٍّ
  نَِقَصاٌص فََمن َتَصدَّقَ بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ  لَُّه َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِمآ أنَزلَ اللَُّه فَأُْولَاِئَك ُهُم الظَّاِلُمو

مث قال تعاىل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن 
  واجلروح قصاص



ىن أنه تعاىل بّين يف التوراة أن حكم الزاين احملصن هو الرجم واليهود غريوه وبدلوه وبّين يف هذه اآلية أيضاً أنه واملع
تعاىل بّين يف التوراة أن النفس بالنفس وهؤالء اليهود غريوا هذا احلكم أيضاً ففضلوا بين النضري على بين قريظة 

  ضري فهذا هو وجه النظم من اآلية ويف اآلية مسائلوخصصوا إجياب القود ببين قريظة دون بين الن
املسألة األوىل قرأ الكسائي العني واألنف واألذن والسن واجلروح كلها بالرفع وفيه وجوه أحدها العطف على حمل 

أن النفس ألن املعىن وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس ألن معىن كتبنا قلنا وثانيها أن الكتابة تقع على مثل هذه 
وثالثها أهنا ترتفع على االستئناف وتقديره أن النفس ) سورة أنزلناها ( وقرأت ) احلمد هللا ( اجلمل تقول كتبت 

ى مقتولة بالنفس والعني مفقوءة بالعني ونظريه قوله تعاىل يف هذه السورة إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ وَالَِّذيَن َهاُدواْ وَالنََّصاَر
وقرأ ابن كثري وابن عامر وأبو عممرو بنصف الكل سوى اجلروح فإنه بالرفع فالعني )  ٦٢ البقرة( َوالصَّابِِئَني 

واألنف واألذن نصب عطفاً على النفس مث اجلروح مبتدأ و وَالُْحُرمَاُت ِقَصاٌص خربه وقرأ نافع وعاصم ومحزة كلها 
الذال حيث وقع والباقون  بالنصب عطفاً لبعض ذلك على بعض وخرب اجلميع قصاص وقرأ نافع األذن بسكون

  بالضم مثقلة ومها لغتان
املسألة الثانية قال ابن عباس يريد وفرضنا عليهم يف التوراة أن النفس بالنفس يريد من قتل نفساً بغري قود قيد منه 

أة ومل جيعل اهللا له دية يف نفس وال جرح إمنا هو العفو أو القصاص وعن ابن عباس كانوا ال يقتلون الرجل باملر
فنزلت هذه اآلية وأما األطراف فكل شخصني جرى القصاص بينهما يف النفس جرى القصاص بينهما يف مجيع 
األطراف إذا متاثال يف السالمة وإذا امتنع القصاص يف النفس امتنع أيضاً يف األطراف وملا ذكر اهللا تعاىل بعض 

اٌص وهو كل ما ميكن أن يقتص منه مثل الشفتني والذكر األعضاء عمم احلكم يف كلها فقال بِالِسّن وَالُْجُروَح ِقَص
واألنثيني واألنف والقدمني واليدين وغريها فأما ما ال ميكن القصاص فيه من رض يف حلم أو كسر يف عظم أو 

  جراحة يف بطن خياف منه التلف ففيه أرش وحكومة
شرع من قبلنا يلزمنا إال ما نسخ بالتفصيل واعلم أن هذه اآلية دالة على أن هذا كان شرعاً يف التوراة فمن قال 

  قال هذه اآلية حجة يف شرعنا ومن أنكر ذلك قال إهنا ليست حبجة علينا
  املسألة الثالثة ِقَصاٌص هاهنا مصدر يراد به املفعول أي واجلروح متقاصة بعضها ببعض

له لَُه حيتمل أن يكون عائداً إىل العايف أو إىل املعفو عنه أما مث قال تعاىل فََمن َتَصدََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ  لَُّه الضمري يف قو
األول فالتقدير أن اجملروح أو ويل املقتول إذا عفا كان ذلك كفارة له أي للعايف ويتأكد هذا بقوله تعاىل يف آية 

) ( صلى اهللا عليه وسلم ( له ويقرب منه قو)  ٢٣٧البقرة ( يف سورة البقرة َوأَن َتْعفُواْ أَقَْرُب ِللتَّقَْوى  ٣القصاص 
وروى عبادة بن الصامت ) أيعجز أحدكم أن يكون كأيب ضمضم كان إذا خرج من بيته تصدق بعرضه على الناس 

) من تصدق من جسده بشيء كفر اهللا تعاىل عنه بقدره من ذنوبه ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن رسول اهللا 
  وهذا قول أكثر املفسرين

 أن الضمري يف قوله فَُهَو كَفَّاَرةٌ  لَُّه عائد إىل القاتل واجلارح يعين أن اجملىن عليه إذا عفا عن اجلاين صار والقول الثاين
  ذلك العفو كفارة للجاين يعين ال يؤاخذه اهللا تعاىل بعد ذلك العفو وأما اجملىن عليه الذي عفا فأجره على اهللا تعاىل

َما أنَزلَ اللَُّه فَأُْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ وفيه سؤال وهو أنه تعاىل قال أوالً فَأُْولَِئَك ُهمُ مث قال تعاىل َوَمن لَّْم َيْحكُم بِ
وثانياً ُهمُ الظَّاِلُمونَ والكفر أعظم من الظلم فلما ذكر أعظم التهديدات أوالً فأي فائدة )  ٤٤املائدة ( الْكَاِفُرونَ 

  يف ذكر األخف بعده
حيث أنه إنكار لنعمة املوىل وجحود هلا فهو كفر ومن حيث إنه يقتضي إبقاء النفس يف العقاب  وجوابه أن الكفر من



الدائم الشديد فهو ظلم على النفس ففي اآلية األوىل ذكر اهللا ما يتعلق بتقصريه يف حق اخلالق سبحانه ويف هذه 
  اآلية ذكر ما يتعلق بالتقصري يف حق نفسه

ُمَصدِّقاً لَِّما م بِعَيَسى اْبنِ َمرَْيَم ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَْورَاةِ  َوَءاَتْينَاُه اإلِِجنيلَ ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوَوقَفَّْيَنا َعلَى ءاثَارِِه
  َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراةِ  َوُهًدى َوَمْوِعظَةً  لِّلُْمتَِّقَني

  ه بفالن وقفيته به فتعديه إىل الثاين بزيادة الباءقفيته مثل عقبته إذا اتبعته مث يقال عقبت
  فإن قيل فأين املفعول األول يف اآلية

قلنا هو حمذوف والظرف وهو قوله َعلَى ءاثَارِِهْم كالساد مسده ألنه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إياه والضمري 
  وهاهنا سؤاالت)  ٤٤املائدة ( لَِّذيَن أَْسلَُمواْ ِللَِّذيَن َهاُدواْ يف ءاثَارِِهمْ للنبّيني يف قوله َيْحكُمُ بَِها النَّبِيُّونَ ا

السؤال األول أنه تعاىل وصف عيسى ابن مرمي بكونه مصدقاً ملا بني يديه من التوراة وإمنا يكون كذلك إذا كان 
لشريعة موسى عليه  عمله على شريعة التوراة ومعلوم أنه مل يكن كذلك فإن شريعة عيسى عليه السالم كانت مغايرة

فكيف طريق اجلمع بني )  ٤٧املائدة ( السالم فلذلك قال يف آخر هذه اآلية َولَْيْحكُْم أَْهلُ اإلجنِيلِ بَِما أَنَزلَ اللَُّه ِفيِه 
  هذين األمرين

به قبل واجلواب معىن كون عيسى مصدقاً للتوراة أنه أقر بأنه كتاب منّزل من عند اهللا وأنه كان حقاً واجب العمل 
  ورود النسخ

السؤال الثاين مل كرر قوله ُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه واجلواب ليس فيه تكرار ألن يف األول أن املسيح يصدق التوراة ويف 
  الثاين اإلجنيل يصدق التوراة

َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراةِ  َوُهًدى السؤال الثالث أنه تعاىل وصف اإلجنيل بصفات مخسة فقال ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر وَُمَصّدقاً لَّما 
َوَمْوِعظَةً  لّلُْمتَِّقَني وفيه مباحثات ثالثة أحدها ما الفرق بني هذه الصفات اخلمسة وثانيها مل ذكر اهلدى مرتني وثالثها 

  مل خصصه بكونه موعظة للمتقني
لة على التوحيد والتنزيه وبراءة اهللا تعاىل واجلواب على األول أن اإلجنيل هدى مبعىن أنه اشتمل على الدالئل الدا

عن الصاحبة والولد واملثل والضد وعلى النبّوة وعلى املعاد فهذا هو املراد بكونه هدىً  وأما كونه نوراً فاملراد به 
بعث كونه بياناً لألحكام الشرعية ولتفاصيل التكاليف وأما كونه مصدقاً ملا بني يديه فيمكن محله على كونه مبشراً مب

صلى ( ومبقدمه وأما كونه هدىً  مرة أخرى فألن اشتماله على البشارة مبجيء حممد ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
وملا كان أشد وجوه املنازعة بني ) صلى اهللا عليه وسلم ( سبب الهتداء الناس إىل نبّوة حممد ) اهللا عليه وسلم 

أعاده اهللا تعاىل مرة أخرى تنبيهاً على أن اإلجنيل يدل داللة ظاهرة املسلمني وبني اليهود والنصارى يف ذلك ال جرم 
فكان هذى يف هذه اللمسألة اليت هي أشد املسائل احتياجاً إىل البيان ) صلى اهللا عليه وسلم ( على نبّوة حممد 

وإمنا خصها باملتقني  والتقرير وأما كونه موعظة فالشتمال اإلجنيل على النصائح واملواعظ والزواجر البليغة املتأكدة
  ) ٢البقرة ( ألهنم هم الذين ينتفعون هبا كما يف قوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 

  السأال الرابع قوله يف صفة اإلجنيل وَُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه عطف على ماذا
حال كونه هدىً  ونوراً  اجلواب أنه عطف على حمل ِفيِه ُهًدى وحمله النصب على احلال والتقدير وآتيناه اإلجنيل

  ومصدقاً ملا بني يديه



  اِسقُونََولَْيْحكُْم أَْهلُ اِإلجنِيلِ بَِمآ أَنَزلَ اللَُّه ِفيِه َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِمآ أَنَزلَ اللَُّه فَأُْولَاِئَك ُهُم الْفَ
ة َولَْيْحكُْم بكسر الالم وفتح امليم جعل الالم متعلقة مث قال تعاىل َولَْيْحكُْم أَْهلُ اإلِجنيلِ بَِما أَنَزلَ اللَُّه ِفيِه قرأ محز

ألن إيتاء اإلجنيل إنزال ذلك عليه فكان املعىن آتيناه اإلجنيل ليحكم وأما الباقون )  ٤٦املائدة ( بقوله َوقَفَّْيَنا َعلَى 
أهل اإلجنيل فيكون هذا  فقرؤا جبزم الالم وامليم على سبيل األمر وفيه وجهان األول أن يكون التقدير وقلنا ليحكم

إخباراً عما فرض عليهم يف ذلك الوقت من احلكم مبا تضمنه اإلجنيل مث حذف القول ألن ما قبله من قوله َوكََتْبَنا 
 ٢٣الرعد ( َوقَفَّْيَنا يدل عليه وحذف القول كثري كقوله تعاىل َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ َبابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُُم 

  أي يقولون سالم عليكم والثاين أن يكون قوله َولَْيْحكُْم ابتداء أمر للنصارى باحلكم يف اإلجنيل) 
  فإن قيل كيف جاز أن يؤمروا باحلكم مبا يف اإلجنيل بعد نزول القرآن

( دالة على نبوة حممد قلنا اجلواب عنه من وجوه األول أن املراد ليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه من الدالئل ال
وهو قول األصم والثاين وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه مما مل يصر منسوخاً بالقرآن ) صلى اهللا عليه وسلم 

ه فعلوالثالث املراد من قوله َولَْيْحكُْم أَْهلُ اإلِجنيلِ بَِما أَنَزلَ اللَُّه ِفيِه زجرهم عن حتريف ما يف اإلجنيل وتغيريه مثل ما 
اليهود من إخفاء أحكام التوراة فاملعىن بقوله َولَْيْحكُْم أي وليقر أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه على الوجه الذي أنزله 

  اهللا فيه من غري حتريف وال تبديل
نهم من جعل هذه الثالثة أعين مث قال تعاىل َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِما أَنَزلَ اللَُّه فَأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ واختلف املفسرون فم

صفت ملوصوف واحد قال القفال وليس يف إفراد كل واحد من هذه الثالثة ) الكافرون والظاملون الفاسقون ( قوله 
بلفظ ما يوجب القدح يف املعىن بل هو كما يقال من أطاع اهللا فهو املؤمن من أطاع اهللا فهو الرب من أطاع اهللا فهو 

ات خمتلفة حاصلة ملوصوف واحد وقال آخرون األول يف اجلاحد والثاين والثالث يف املقر املتقي ألن كل ذلك صف
  التارك وقال األصم األول والثاين يف اليهود والثالث يف النصارى

فَاْحكُم َبْينَُهم بَِمآ أَنَزلَ اللَُّه َوالَ َتتَّبِعْ  َوأَنَزلَْنآ إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكَتابِ َومَُهْيِمناً َعلَْيِه
أُمَّةً  َواِحَدةً  َولَاِكن لَِّيْبلَُوكُمْ  أَْهَوآَءُهْم َعمَّا َجآَءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلَْنا مِنكُْم ِشْرَعةً  َوِمْنَهاجاً َولَْو َشآَء اللَُّه لََجعَلَكُْم

  قُوا اخلَْيرَاِت إِلَى اهللا َمْرجُِعكُْم َجِميعاً فَُيَنبِّئُكُم بَِما كُنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَِفى َمآ َءاَتاكُم فَاْسَتبِ
صلى اهللا عليه ( مث قال تعاىل َوأَنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحّق ُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكَتابِ وهذا خطاب مع حممد 

َزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحّق أي القرآن وقوله ُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكتَابِ أي كل كتاب نزل من فقوله َوأَن) وسلم 
  السماء سوى القرآن

  وقوله َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه فيه مسائل

ن رقيباً على الشيء وشاهداً عليه املسألة األوىل يف املهيمن قوالن األول قال اخلليل وأبو عبيدة يقال قد هيمن إذا كا
  حافظاً قال حّسان فإن الكتاب مهيمن لنبينا

  واحلق يعرفه ذوو األلبب
والثاين قالوا األصل يف قولنا آمن يؤمن فهو مؤمن أأمن يؤامن فهو مؤامن هبمزتني مث قبلت األوىل هاء كما يف هرقت 

ا قال املفسرون َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه أي أميناً على الكتب اليت وأرقت وهياك وإياك وقبلت الثانية ياء فصار مهيمناً فلهذ
  قبله

املسألة الثانية إمنا كان القرآن مهيمناً على الكتب ألنه الكتاب الذي ال يصري مسنوخاً ألبتة وال يتطرق إليه البتديل 
وإذا كان كذلك كانت شهادة )  ٩احلجر ( َحاِفظُونَ والتحريف على ما قال تعاىل إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذّكَْر َوإِنَّا لَُه لَ



  القرآن على أن التوراة واإلجنيل والزبور حق صدق باقية أبداً فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبداً
قرىء َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه بفتح امليم ألنه مشهود عليه من عند اهللا تعاىل بأن ) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 

)  ٤٢فصلت ( ونه عن التحريف والتبديل ملا قررنا من اآليات ولقوله الَّ يَأِْتيِه الْبَاِطلُ ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخلِْفِه يص
  واملهيمن عليه هو اهللا تعاىل

  ه اهللا تعاىل عليكمث قال تعاىل فَاْحكُم َبيَْنُهم بَِما أَنَزلَ اللَُّه يعين فاحكم بني اليهود بالقرآن والوحي الذي نزل
  َوالَ َتتَّبِعْ أَْهَواءُهْم َعمَّا َجاءَك ِمَن الَْحّق وفيه مسائل

املسألة األوىل َوالَ َتتَّبِعِ يريد وال تنحرف ولذلك عداه بعن وكأنه قيل وال تنحرف عما جاءك من احلق متبعاً 
  أهواءهم

لعلنا نفتنه عن دينه مث ) صلى اهللا عليه وسلم ( ىل حممد املسألة الثانية روي أن مجاعة من اليهود قالوا تعالوا نذهب إ
دخلوا عليه وقالوا يا حممد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم وإنا إن اتبعناك اتبعك كل اليهود وإن بيننا وبني 

  خصومنا حكومة فنحاكمهم إليك فاقض لنا وحنن نؤمن بك فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
ك من طعن يف عصمة األنبياء هبذه اآلية وقال لوال جواز املعصية عليهم وإال ملا قال َوالَ َتتَّبِعْ املسألة الثالثة متس

  أَْهَواءُهْم َعمَّا َجاءَك ِمَن الْحَّق
  واجلواب أن ذلك مقدور له ولكن ال يفعله ملكان النهي وقيل اخلطاب له واملراد غريه

  ةً  َوِمْنَهاجاً وفيه مسائلمث قال تعاىل ِلكُلّ َجَعلَْنا مِنكُْم ِشْرَع
الشرعة يف اشتقاقه وجهان األول معىن شرع بني وأوضح قال ابن لسكيت لفظ الشرع مصدر ( املسألة األوىل لفظ 

شرعت اإلهاب إذا شققته وسلخته الثاين شرع مأخوذ من الشروع يف الشيء وهو الدخول فيه والشريعة يف كالم 
فيشربون منها فالشريعة فعلية مبعىن املعفولة وهي األشياء اليت أوجب اهللا تعاىل  العرب املشرعة اليت يشرعها الناس

  على املكلفني أن يشرعوا فيها وأما املنهاج فهو الطريق الواضح يقال هنجب لك الطريق وأهنجب لغتان
لّ َجَعلَْنا ِمنكُْم ِشْرَعةً  املسألة الثانية احتج أكثر العلماء هبذه اآلية على أن شرع من قبلنا ال يلزمنا ألن قوله ِلكُ

َوِمْنَهاجاً يدل على أنه جيب أن يكون كل رسول مستقالً بشريعة خاصة وذلك ينفي كون أمة أحد الرسل مكلفة 
  بشريعة الرسول اآلخر

  املسألة الثالثة وردت آيات دالة على عدم التباين يف طريقة األنبياء والرسل وآيات دالة على حصول التباين فيها
إىل قوله أَنْ أَِقيمُواْ الّديَن َوالَ َتَتفَرَّقُواْ )  ١٣الشورى ( أما النوع األول فقوله شََرَع لَكُم ّمَن اِلِدينِ َما َوصَّى بِِه نُوحاً 

  ) ٩٠األنعام ( وقال أُوْلَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه )  ١٣الشورى ( ِفيِه 
فهو هذه اآلية وطريق اجلمع أن نقول النوع األول من اآليات مصروف إىل ما يتعلق بأصول الدين  وأما النوع الثاين

  والنوع الثاين مصروف إىل ما يتعلق بفروع الدين
املسألة الرابعة اخلطاب يف قوله ِلكُلّ َجَعلَْنا مِنكُمْ ِشْرَعةً  َوِمْنَهاجاً خطاب لألمم الثالث أمة موسى وأمة عيسى وأمة 

)  ٤٤املائدة ( مد عليهم السالم بدليل أن ذكر هؤالء الثالثة قد تقدم يف قوله إِنَّا أَنَزلَْنا التَّْوَراةَ  ِفيَها ُهًدى َونُوٌر حم
  ) ٤٨املائدة ( مث قال َوأَنَزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب )  ٤٦املائدة ( مث قال َوقَفَّْيَنا َعلَى ءاثَارِِهم بِعَيَسى اْبنِ َمرَْيَم 

  مث قال ِلكُلّ َجَعلَْنا ِمنكُْم ِشْرَعةً  َوِمْنَهاجاً يعين شرائع خمتلفة للتوراة شريعة ولإلجنيل شريعة وللقرآن شريعة
املسألة اخلامسة قال بعضهم الشرعة واملنهاج عبارتان عن معىن واحد والتكرير للتأكيد واملراد هبما الدين وقال 

مطلق الشريعة والطريقة عبارة عن مكارم الشريعة وهي املراد باملنهاج آخرون بينهما فرق فالشرعة عبارة عن 



فالشريعة أول والطريقة رخر وقال املربد الشريعة ابتداء الطريقة والطريقة املنهاج املستمر وهذا تقرير ما قلناه واهللا 
  أعلم بأسرار كالمه

ةً  أي مجاعة متفقة على شريعة واحدة أو ذوي أمة واحدة أي دين مث قال تعاىل َولَْو َشاء اللَُّه لََجعَلَكُْم أُمَّةً  واِحَد
  واحد ال اختالف فيه قال األصحاب هذا يدل على أن الكل مبشيئة اهللا تعاىل واملعتزلة محلوه على مشيئة االجلاء

هللا خاضعني لتكاليف اهللا أم  مث قال تعلى َولَاِكن لَّيْبلُوَكُْم ِفيَما ءاَتاكُُم من الشرائع املختلفة هل تعملون هبا منقادين
  تتبعون الشبه وتقصرون يف العمل

  فَاْسَتبِقُوا اخلَيَْراِت أي فابدروها وسابقوا حنوها
  إِلَى اهللا مَْرجُِعكُْم َجِميعاً استئناف يف معىن التعليل الستباق اخلريات

من اجلزاء الفاصل بني حمقكم ومبطلكم وموفيكم فَُيَنّبئُكُم بَِما كُنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ فيخربكم مبا ال تشكون معه 
ومقصركم يف العمل واملراد أن األمر سيؤول إىل ما يزول معه الكشوك وحيصل مع اليقني وذلك عند جمازاة احملسن 

  بإحسانه واملسيء بإساءته
ْم أَن يَفِْتُنوَك َعن َبْعضِ َمآ أَنَزلَ اللَُّه إِلَْيَك فَإِن َتَولَّْواْ فَاْعلَْم َوأَِن اْحكُم َبْينَُهْم بَِمآ أَنَزلَ اللَُّه َوالَ َتتَّبِْع أَْهَوآءَُهْم َواْحذَرُْه

  أَنََّما يُرِيدُ اللَُّه أَن ُيِصيَبُهم بِبَْعضِ ذُنُوبِهِْم َوإِنَّ كَثِرياً مَِّن النَّاسِ لَفَاِسقُونَ
  الَ َيتَّبُِع أَهَْواءُهْم وفيه مسائلمث قال تعاىل َوأَِن اْحكُم َبْينَُهْم بَِما أَنَزلَ اللَُّه َو

  املسألة األوىل فإن قيل قوله َوأَنِ اْحكُم َبْينَُهْم معطوف على ماذا
كأنه قيل وأنزلنا إليك أن أحكم و ءاٍن وصلت باألمر )  ٤٨املائدة ( قلنا على الِْكتَابِ يف قوله وَأَنَزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب 

أي أنزلناه باحلق وبأن أحكم )  ٤٨املائدة ( وز أن يكون معطوفاً على قوله بِالَْحّق ألنه فعل كسائر األفعال وجي
  وقوله َوالَ َتتَّبِعْ أَْهَواءُهْم قد ذكرنا أن اليهود اجتمعوا وأرادوا إيقاعه يف حتريف دينه فعصمه اهللا تعاىل عن ذلك

  ) ٤٢املائدة ( ْم َبْينَُهْم أَْو أَعْرِْض َعْنُهْم املسألة الثانية قالوا هذه اآلية ناسخة للتخيري يف قوله فَاْحكُ
املسألة الثالثة أعيد ذكر األمة باحلكم بعد ذكره يف اآلية األوىل إما للتأكيد وءما ألهنما حكمان أمر هبما مجيعاً ألهنم 

  احتكموا إليه يف زنا احملصن مث احتكموا يف قتيل كان فيهم
  فِْتُنوَك َعن َبْعضِ َما أَنَزلَ اللَُّه إِلَْيَكمث قال تعاىل َواْحذَرُْهْم أَن َي

قال ابن عباس يريد به يردوك إىل أنوائهم فإن كل من صرف من احلق إىل الباطل فقد فنت ومنه قوله َوإِن كَاُدواْ 
 عليه وسلم صلى اهللا( والفتنة ههنا يف كالمهم اليت متيل عن احلق وتلقى يف الباطل وكان )  ٧٣اإلسرار ( لََيفِْتنُوَنَك 

قال هو أن يعدل عن الطريق قال أهل العلم هذه اآلية تدل على أن اخلطأ ) أعوذ بك من فتنة احمليا ( يقول ) 
 مثل والنسيان جائزان على الرسول ألن اهللا تعاىل قال َواْحذَرُْهْم أَن َيفْتُِنوَك َعن َبْعضِ َما أَنَزلَ اللَُّه إِلَْيَك والتعمد يف

  على الرسول فلم يبق إال اخلطأ والنسيان هذا غري جائز
  فيه مسألتانمث قال تعاىل فَإِن َتَولَّْواْ أي فإن مل يقبلوا حكمك فَاْعلَْم أَنََّما ُيرِيُد اللَُّه أَن ُيِصيَبُهم بَِبْعضِ ذُُنوبِهِْم و

هبم يف الدنيا بالقتل واجلالء املسألة األوىل املراد يبتليهم جبزاء بعض ذنوهبم يف الدنيا وهو أن يسلطك عليهم ويعذ
وإمنا خّص اهللا تعاىل بعض الذنوب ألن القوم جوزوا يف الدنيا ببعض ذنوهبم وكان جمازاهتم بالبعض كافياً يف إهالكهم 

  والتدمري عليهم واهللا أعلم
ال وقد أراد ذنوهبم املسألة الثانية دلت اآلية على أن الكل بإرادة اهللا تعاىل ألنه ال يريد أن يصيبهم ببعض ذنوهبم إ



  وذلك يدل على أنه تعاىل مريد للخري والشر
مث قال تعاىل َوإِنَّ كَِثرياً ّمَن النَّاسِ لَفَاِسقُونَ ملتمردون يف الكفر معتدون فيه يعين أن التويل عن حكم اهللا تعاىل من 

  التمرد العظيم والعتداء يف الكفر
  أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكْماً لِّقَْومٍ ُيوِقُنونَ أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَّةِ  َيْبُغونَ َوَمْن

  مث قال تعاىل أَفَُحكْمَ الَْجاِهِليَّةِ  َيْبُغونَ وفيه مسائل
املسألة األوىل قرأ ابن عامر تبغون بالتاء على اخلطاب والباقون بالياء على املغايبة وقرأ املسلمي لَفَاِسقُونَ أَفَُحكْمَ 

حلكم على االبتداء وإيقاع َيْبُغونَ خرباً وإسقاط االراجع عنه لظهوره وقرأ قتادة َتبَرَُّج الَْجاِهِليَّةِ  الَْجاِهِليَّةِ  برفع ا
واملراد أن هذا احلكم الذي يبغونه إمنا حيكم به حكام باجلاهلية فأرادوا بشهيتهم أن يكون حممد خامت النبّييني حكماً 

  كأولئك احلكام
جهان األول قال مقاتل كانت بني قريظة والنضري دماء قبل أن يبعث اهللا حممداً عليه الصالة املسألة الثانية يف اآلية و

والسالم فلما بعث حتاكموا إليه فقالت بنو قريظة بنو النضري إخواننا أبونا واحد وديننا واحد وكتابنا واحد فإن قتل 
واحداً أخذوا منا مائة وأربعني وسقاً من متر وأروش  بنو النضري منا قتيالً أعطونا سبعني وسقاً من متر وإن قتلنا منهم

جراحاهتم فاقض بيننا وبينهم فقال عليه السالم فإين أحكم أن دم القرظي وفاء من دم النضري ودم النضري وفاء 
من دم القرظي ليس ألحدمها فضل على اآلخر يف دم وال عقل وال جراحة فغضب بنو النضري وقالوا ال نرضى 

عدو لنا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية أَفَُحكَْم الْجَاِهِليَّةِ  َيْبُغونَ يعين حكمهم األول وقيل إهنم كانوا إذا حبكمك فإنك 
وجب احلكم على ضعفائهم ألزموهم إياه وإذا وجب على أقويائهم مل يأخذوهم به فمنعهم اهللا تعاىل منه هبذه اآلية 

لليهود بأهنم أهل كتاب وعلم مع أهنم يبغون حكم اجلاهلية اليت هي حمض  الثاين أن املراد هبذه اآلية أن يكون تعيرياً
  اجلهل وصريح اهلوى

يوسف ( َت لََك مث قال تعاىل َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكْماً لّقَْومٍ ُيوِقُنونَ الالم يف قوله ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ للبيان كالالم يف َهْي
هام لقوم يوقنون فإهنم هم الذين يعرفون أنه ال أحد أعدل من اهللا حكماً وال أي هذا اخلطاب وهذا االستف)  ٢٣

  أحسن منه بياناً

اللََّه الَ  وَلَُّهْم مِّنكُْم فَإِنَُّه ِمنُْهْم إِنََّيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ الَْيهُوَد َوالنَّصَاَرى أَْولَِيآَء َبْعضُُهْم أَْوِلَيآُء بَْعضٍ َوَمن َيَت
  َيْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلمَِني

أعلم أنه متّ الكالم عند قوله أَْوِلَياء مث ابتدا فقال َبْعُضُهْم أَْوِلَياء بَْعضٍ وروي أن عبادة بن الصامت جاء إىل رسول 
منهم ألين أخاف  فتربأ عنده من مواالة اليهود فقال عبد اهللا بن أيب لكين ال أتربأ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 

  الدوائر فنزلت هذه اآلية ومعىن ال تتخذوهم أولياء أي ال تعتمدوا على االستنصار هبم وال تتوددوا إليهم
مث قال َوَمن َيَتَولَُّهْم مّنكُْم فَإِنَُّه مِْنُهْم قال ابن عباس يريد كأنه مثلهم وهذا تغليظ من اهللا وتشديد يف وجوب جمانية 

  ) ٢٤٩البقرة ( نظريه قوله َوَمن لَّمْ َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمّنى املخالف يف الدين و
مث قال إِنَّ اللََّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني روي عن أيب موسى األشعري أنه قال قلت لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

ول اهللا تعاىل ُيوِقُنونَ َياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ إن يل كاتباً نصرانياً فقال مالك قاتلك اهللا أال اختذت حنيفاً أما مسعت ق
 وال َتتَِّخذُواْ الَْيُهوَد وَالنََّصاَرى أَْولَِياء قلت له فينه ويل كتابته فقال ال أكرمهم إذا أهاهنم اهللا وال أعزهم إذ أذهلم اهللا

راين والسالم يعين هب أنه قد مات فما تصنع أدينهم إذ أبعدهم اهللا قلت ال يتم أمر البصرة إال به فقال مات النص
  بعده فما تعمله بعد موته فاعمله اآلن واستغن عنه بغريه



ن يَأِْتىَ  بِالْفَْتحِ أَْو أَْمرٍ فََتَرى الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِم مََّرٌض ُيسَارُِعونَ ِفيهِْم َيقُولُونَ َنْخَشى أَن ُتِصيَبَنا دَآِئَرةٌ  فََعَسى اللَُّه أَ
  ْن ِعنِدِه فَُيْصبِحُواْ َعلَى َمآ أََسرُّواْ ِفى أَنفُِسهِْم َناِدمَِنيمِّ

  مث قال تعاىل فََتَرى الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِم مََّرضٌ ُيسَارُِعونَ ِفيهِْم َيقُولُونَ َنْخَشى أَن ُتِصيبََنا دَاِئَرةٌ 
فقون مثل عبد اهللا بن ايب وأصحابه وقوله يسارعون فيهم أي وأعلم أن املراد بقوله الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض املنا

يسارعون يف مودة اليهود ونصارى جنران ألهنم كانوا أهل ثروة وكانوا يعينوهنم على مهماهتم ويقرضوهنم ويقول 
وهي اليت  املنافقون إمنا خنالطهم ألنا خنشى أن تصيبنا دائرة قل الواحدي رمحه اهللا الدائرة من دوائر الدهر كالدولة

تدور من قوم إىل قوم والدائرة هي اليت ختشى كاهلزمية واحلوادث اخلوفة فالدوائر تدور والدوائل تدول قال الزجاج 
  فيدور األمر كما كان قبل ذلك) صلى اهللا عليه وسلم ( أي خنشى أن ال يتم األمر حملمد 

  ا على ما أسروا يف أنفسهم نادمنيمث قال تعاىل فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده فيصبحو

من اهللا واجب ألن الكرمي إذا أطمع يف خري فعله فهو مبنزلة الوعد لتعلق النفس به ورجائها ) عسى ( قال املفسرون 
له واملعىن فعسى اهللا أن يأيت بالفتح لرسول اهللا على أعدائه وإظهار املسلمني على أعدائهم أو أمر من عنده يقطع 

و خيرجهم عن بالدهم فيصبح املنافقون نادمني على ما حدثوا به أنفسهم وذلك ألهنم كانوا يشكون أصل اليهود أ
يف أمر الرسول ويقولون ال نظن أنه يتم له أمره واألظهر أن تصري الدولة والغلبة ألعدائه وقيل أو أمر من عنده يعين 

  وقتلهم فيندموا على فعاهلم بإظهار أسرار املنافقني) صلى اهللا عليه وسلم ( أن يؤمر النيب 
هِ فإن قيل شرط صحة التقسيم أن يكون ذلك بني قسمني متنافيني وقوله َعَسى اللَُّه أَن يَأِْتيَنِى بِالْفَْتحِ أَْو أَْمرٍ ّمْن ِعنِد

  ليس كذلك ألن االتيان بالفتح داخل يف قوله أَْو أَْمرٍ ّمْن ِعندِِه
معناه أو أمر من عنده ال يكون للناس فيه فعل ألبتة كبين النضري الذين طرح اهللا يف قلوهبم قلنا قوله أَْو أَْمرٍ ّمْن ِعنِدِه 

  الرعب فأعطوا بأيديهم من غري حماربة وال عسكر مث قال تعاىل
  ْم َحبِطَتْ أَْعَمالُُهْم فَأَصَْبحُواْ َخاِسرِيَنَوَيقُولُ الَِّذيَن َءاَمُنواْ أَهُُؤال ِء الَِّذيَن أَقَْسمُواْ بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم إِنَُّهْم لََمَعكُ

  فيه مسائل
املسألة األوىل قرأ ابن كثري ونافع وابن عامر يِقُولُ بغري واو وكذلك هي يف مصاحف أهل احلجاز والشام والباوقن 

ن يف اجلملة بالواو وكذلك هي يف مصاحف أهل العراق قال الواحدي رمحه اهللا وحدف الواو ههن كإثباهتا وذلك أل
هم الذين قال فيهم املؤمنون )  ٥٢املائدة ( املعطوفة ذكراً من املعطوف عليها فإن املوصوف بقوله ُيَسارُِعونَ ِفيهِْم 

أَُهاُؤالء الَِّذيَن أَقَْسُمواْ بِاللَِّه فلما حصل يف كل واحدة من اجلملتني ذكر من األخرى حصن العطف بالواو وبغري 
تعاىل َسَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ  رَّابِعُُهْم كَلُْبُهْم َوَيقُولُونَ َخْمَسةٌ  َساِدُسُهْم كَلْبُُهْم ملا كان يف كل واحدة من  الواو ونظريه قوله

فأدخل )  ٢٢الكهف ( اجلملتني ذكر ما تقدم أغىن ذلك عن ذكر الواو مث قال َوَيقُولُونَ َسْبَعةٌ  َوثَاِمنُُهْم كَلُْبُهْم 
حذف الواو على تقدير أنه جواب ) الكشاف ( لى أن حذف الواو وذكرها جائز وقال صاحب الواو فدل ذلك ع

قائل يقول فماذا يقول املؤمنون حينئٍذ فقيل يقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا واختلفوا يف قراءة هذه اآلية من 
عسى أن يقول الذين آمنوا وأما من رفع فإنه جعل وجه آخر فقرأ أبو عمروا َوَيقُولُ الَِّذيَن ءاَمنُواْ نصبا على معىن و

  الواو لعطف مجلة على مجلة ويدل على قراءة الرفع قراءة من حذف الواو
املسألة الثانية الفائدة يف أن املؤمنني يقولون هذا القول هو أهنم يتعجبون من حال املنافقني عندما أظهروا امليل إىل 

  يقسمون باهللا جهد أمياهنم معنا ومن أنصارنا مواالة اليهود والنصارى وقالوا إهنم



  فاآلن كيف صاروا موالني ألعدائنا حمبني لالختالط هبم واالعتضاد هبم
املسألة الثالثة قوله َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم حيتمل أن يكون من كالم املؤمنني وحيتمل أن يكون من كالم اهللا تعاىل واملعىن 

ل خري عملوه ألجل أهنم اآلن أظهروا مواالة اليهود والنصارى فأصبحوا ذهب ما أظهروه من اإلميان وبطل ك
خاسرين يف الدنيا واآلخرة فإنه ملا بطلت أعماهلم بقيت عليهم املشقة يف اإلتيان بتلك األعمال ومل حيصل هلم شيء 

  من مثراهتا ومنافعها بل استحقوا اللعن يف الدنيا والعقاب يف اآلخرة
ُمْؤِمنَِني أَِعزَّةٍ  َعلَى َءاَمُنواْ َمن يَْرَتدَّ مِنكُْم َعن ِدينِِه فََسْوفَ َيأِْتى اللَُّه بِقَْومٍ ُيحِبُُّهْم وَُيِحبُّوَنُه أَِذلَّةٍ  َعلَى الْ ياأَيَُّها الَِّذيَن

  ِه يُْؤِتيِه َمن َيَشآُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌمالْكَاِفرِيَن ُيَجاِهُدونَ ِفى َسبِيلِ اللَِّه َوالَ َيَخافُونَ لَْوَمةَ  ال ِئمٍ ذاِلَك فَْضلُ اللَّ
  فيه مسائل

املسألة األوىل قرأ ابن عامر ونافع َيرَْتِدْد بدالني والباقون بدال واحدة مشددة واألول إلظهار التضعيف والثاين 
و قوله إِن لإلدغام قال الزجاج إظهار الدالني هو األصل ألن الثاين من املضاعف إذا سكن ظهر التضعيف حن

  وجيوز يف اللغة إن ميسكم)  ١٤٠آل عمران ( َيْمَسْسكُْم قَْرٌح 
صلى ( أنه كان أهل الردة إحدى عشرة فرقة ثالث يف عهد رسول اهللا ) الكشاف ( املسألة الثانية روى صاحب 

  ) اهللا عليه وسلم 
يف اليمن واستوىل على بالدها وأخرج  بنو مدجل ورئيسهم ذو احلمار وهو األسود العنسي وكان كاهناً ادعى النبّوة

إىل معاذبن جبل وسادات اليمن فأهلكه اهللا على يد ) صلى اهللا عليه وسلم ( عمال رسول اهللا فكتب رسول اهللا 
فريوز الديلمي بيته فقتله وأخرب رسول اهللا بقتله ليلة قتل فسر املسلمون وقبض رسول اهللا من الغد وأتى خربه يف 

  ولآخر شهر ربيع األ
وبنو حنيفة قوم مسيلمة ادعى النبّوة وكتب إىل رسول اهللا من مسيلمة رسول اهللا إىل حممد رسول اهللا أما بعد فإن 

األرض نصفها يل ونصفها لك فأجابه الرسول من حممد رسول اهللا إىل مسيلمة الكذاب أما بعد فإن األرض هللا 
  بكر جبنود املسلمني وقتل يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني فحاربه أبو

على يدي وحشي قاتل محزة وكان يقول قتلت خري الناس يف اجلاهلية وشر الناس يف اإلسالم أراد يف جاهلييت ويف 
  إسالمي

وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد ادعى النبّوة فبعث إليه رسول اهللا خالداً فاهنزم بعد القتال إىل الشام مث أسلم 
  وحسن إسالمه

عهد أيب بكر فزارة قوم عيينة بن حصن وغطفان قوم قرة بن سلمة القشريي وبنو سليم قوم الفجاءة بن  وسبع يف
عبد يا ليل وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة وبعض بين متيم قوم سجاح بنت املنذر اليت ادعت النبّوة وزوجت نفسها 

لبحرين قوم احلطم بن زيد وكفى اهللا أمرهم من مسيلمة الكذاب وكندة قوم األشعث بن قيس وبنو بكر بن وائل با
على يد أيب بكر وفرقة واحدة يف عهد عمر غسان قوم جبلة بن األيهم وذلك أن جبلة أسلم على يد عمر وكان 

يطوف ذات يوم جاراً رداءه فوطىء رجل طرف ردائه فغضب فلطمه فتظلم إىل عمر فقضى له بالقصاص عليه إال 
ها بألف فأىب الرجل فلم يزل يزيد يف الفداء إىل أن بلغ عشرة آالف فأىب الرجل إال أن يعفو عنه فقال أن أشتري

  القصاص فاستنظر عمر فأنظره عمر فهرب إىل الروم وارتد
املسألة الثالثة معىن اآلية يا أيها الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فريتد عن دينه فليعلم أن اهللا تعاىل يأيت بأقوام 

هذا الدين على أبلغ الوجوه وقال احلسن رمحه اهللا علم اهللا أن قوماً يرجعون عن اإلسالم بعد موت آخرين ينصرون 



نبيّهم فأخربهم أنه سيأيت بقوم حيبهم وحيبونه وعلى هذا التقدير تكون هذه اآلية إخباراً عن الغيب وقد وقع املخرب 
  على وفقه فيكون معجزاً

القوم من هم فقال علي بن أيب طالب واحلسن وقتادة والضحاك وابن جريح  املسألة الرابعة اختلفوا يف أن أولئك
صلى اهللا ( هم أبو بكر وأصحابه ألهنم هم الذين قاتلوا أهل الردة وقالت عائشة رضي اهللا عنها مات رسول اهللا 

السدي نزلت اآلية وارتدت العرب واشتهر النفاق ونزل بأيب مالو نزل باجلبال الراسيات هلضاهبا وقال ) عليه وسلم 
يف األنصار ألهنم هم الذين نصروا الرسول وأعانوه على إظهار الدين وقال جناهد نزلت يف أهل اليمن وروي 

ملا نزلت هذه اآلية أشار إىل أيب موسى األشعري وقال هم قوم هذا وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( مرفوعاً أن النيب 
ملا سئل عن هذه اآلية ضرب بيده على عاتق سلمان ) لى اهللا عليه وسلم ص( آخرون هم الفرس ألنه روي أن النيب 

وقال قوم إهنا نزلت يف علي عليه ) لو كان الدين معلقاً بالثريا لناله رجال من أبناء فارس ( وقال هذا وذووه مث قال 
ألدفعن الراية ( وم خيرب قال السالم ويدل عليه وجهان األول أنه عليه السالم ملا دفع الراية إىل علي عليه السالم ي

  وهذا هو الصفة املذكورة يف اآلية) غداً إىل رجل حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله 
ُمونَ الصَّلواةَ  والوجه الثاين أنه تعاىل ذكر بعد هذه اآلية قوله إِنََّما وَِليُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ الَِّذيَن ُيِقي

وهذه اآلية يف حق علي فكان األوىل جعل ما قبلها أيضاً يف حقه )  ٥٥املائدة ( ْؤُتونَ الزَّكَواةَ  َوُهْم َراِكُعونَ َوُي
  فهذه مجلة األقوال يف هذه اآلية

  ولنا يف هذه اآلية مقامات
  ماملقام األول أن هذه اآلية من أدل الدالئل على فساد مذهب اإلمامية من الروافض وتقرير مذهبه

أن الذين أقرنا خبالفة أيب بكر وإمامته كلهم كفروا وصاروا مرتدين ألهنم أنكروا النص اجللي على إمامة علي عليه 
لو كان كذلك جلاء اهللا تعاىل بقوم حيارهبم ويقهرهم ويردهم ويبطل شوكتهم فلو كان الذين نصبوا ( السالم فنقول 

اهللا بقوم يقهرهم ويبطل مذهبهم وملا مل يكن األمر كذلك بل  أبا بكر للخالفة كذلك لوجب حبكم اآلية أن يأيت
األمر بالضد فإن الروافض هم املقهورون املمنوعون عن إظهار مقاالهتم الباطلة أبداً منذ كانوا علمنا فساد مقالتهم 

  ومذهبهم وهذا كالم ظاهر ملن أنصف
 حق أيب بكر رضي اهللا عنه والدليل عليه وجهان األول املقام الثاين أنا ندعي أن هذه اآلية جيب أن يقال إهنا نزلت يف

أن هذه اآلية خمتصة مبحاربة املرتدين وأبو بكر هو الذي توىل حماربة املرتدين على ما شرحنا وال ميكن أن يكون 
وهذا لالستقبال ال  املراد هو الرسول عليه السالم ألنه مل يتفق له حماربة املرتدين وألنه تعاىل قال فََسْوفَ َيأِْتى اللَُّه

  للحال فوجب أن يكون هؤالء القوم غري موجودين يف وقت نزول هذا اخلطاب
  فإن قيل هذا الزم عليكم ألن أبا بكر رضي اهللا عنه كان موجوداً يف ذلك الوقت

ثاين أن قلنا اجلواب من وجهني األول أن القوم الذين قاتل هبم أبو بكر أهل الردة ما كانوا موجودين يف احلال وال
معىن اآلية أن اهللا تعاىل قال فسوف يأيت اهللا بقوم قادرين متمكنني من هذا احلراب وأبو بكر وإن كان موجوداً يف 

ذلك الوقت إال أنه ما كان مستقالً يف ذلك الوقت باحلراب واألمر والنهي فزال السؤال فثبت أنه ال ميكن أن 
وال ميكن أيضاً أن يكون املراد هو علي عليه السالم ألن علياً مل يتفق يكون املراد هو الرسول عليه الصالة والسالم 

  له قتال مع أهل الردة فكيف حتمل هذه اآلية عليه
  فإن قالوا بل كان قتاله مع أهل الردة ألن كل من نازعه يف اإلمامة كان مرتداً

للشرائع اإلسالمية والقوم الذين نازعوا قلنا هذا باطل من وجهني األول أن اسم املرتد إمنا يتناول من كان تاركاً 



علياً ما كانوا كذلك يف الظاهر وما كان أحد يقول إنه إمنا حيارهبم ألجل أهنم خرجوا عن اإلسالم وعلي عليه 
السالم مل يسمهم ألبتة باملرتدين فهذا الذي يقوله هؤالء الروافض لعنهم اهللا هبت على مجيع املسلمني وعلى علي 

أنه لو كان كل من نازعه يف اإلمامة كان مرتداً لزم يف أيب بكر ويف قومه أن يكونوا مرتدين ولو كان أيضاً الثاين 
كذلك لوجب حبكم ظاهر اآلية أن يأيت اهللا بقوم يقهروهنم ويردوهنم إىل الدين الصحيح وملا مل يوجد ذلك ألبتة 

 ميكن محل اآلية على علي ألهنا نازلة فيمن حيارب علمنا أن منازعة علي يف اإلمامة ال تكون ردة وإذا مل تكن ردة مل
املرتدين وال ميكن أيضاً أن يقال إهنا نازلة يف أهل اليمن أو يف أهل فارس ألنه مل يتفق هلم حماربة مع املرتدين وبتقدير 

تلك الواقعة هو  أن يقال اتفقت هلم هذه احملاربة ولكنهم كانوا رعية وأتباعاً وأذنابا وكان الرئيس املطاع األمر يف
أبو بكر ومعلوم أن محل اآلية على من كان أصالً يف هذه العبادة ورئيساً مطاعاً فيها أوىل من محلها على الرعية 

  واألتباع واألذناب فظهر مبا ذكرنا من الدليل الظاهر أن هذه اآلية خمتصة بأيب بكر
  نقول هب أن علياً كان قد حاربوالوجه الثاين يف بيان أن هذه اآلية خمتصة بأيب بكر هو أنا 

املرتدين ولكن حماربة أيب بكر مع املرتدين كانت أعلى حاالً وأكثر موقعاً يف اإلسالم من حماربة علي مع من خالفه يف 
ملا تويف اضطربت األعراب ومتردوا وأن أبا بكر هو ) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلمامة وذلك ألنه علم بالتواتر أنه 

لمة وطليحة وهو الذي حارب الطوائف السبعة املرتدين وهو الذي حارب مانعي الزكاة وملا فعل الذي قهر مسي
ذلك استقر اإلسالم وعظمت شوكته وانبسطت دولته أما ملا انتهى األمر إىل علي عليه السالم فكان اإلسالم قد 

ى مجيع األديان وامللل فثبت أن انبسط يف الشرق والغرب وصار ملوك الدنيا مقهورين وصار اإلسالم مستولياً عل
حماربة أيب بكر رضي اهللا عنه أعظم تأثرياً يف نصرة اإلسالم وتقويته من حماربة علي عليه السالم ومعلوم أن املقصود 
من هذه اآلية تعظيم قوم يسعون يف تقوية الدين ونصرة اإلسالم وملا كان أبو بكر هو املتويل لذلك وجب أن يكون 

  يةهو املراد باآل
املقام الثالث يف هذه اآلية وهو أنا ندعي داللة هذه اآلية على صحة إمامة أيب بكر وذلك ألنه ملا ثبت مبا ذكرنا أن 

  هذه اآلية خمتصة به فنقول إنه تعاىل وصف الذين أرادهم هبذه اآلية بصفات أوهلا أنه حيبهم وحيبونه
ه ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه وصف أليب بكر ومن وصفه اهللا تعاىل بذلك فلما ثبت أن املراد هبذه اآلية هو إبو بكر ثبت أن قول

اِفرِينَ ميتنع أن يكون ظاملاً وذلك يدل على أنه كان حمقاً يف إمامته وثانيها قوله أَِذلَّةٍ  َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزَّةٍ  َعلَى الْكَ
( يف اخلرب املستفيض أنه عليه الصالة والسالم قال وهو صفة أيب بكر أيضاً الدليل الذي ذكرناه ويؤكده ما روي 

فكان موصوفاً بالرمحة والشفقة على املؤمنني وبالشدة مع الكفار أال ترى أن يف أول ) ارحم أميت بأميت أبو بكر 
يف مكة وكان يف غاية الضعف كيف كان يذب عن الرسول عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( األمر حني كان الرسول 

والسالم وكيف كان يالزمه وخيدمه وما كان يبايل بأحد من جبابرة الكفار وشياطينهم ويف آخر األمر أعين الصالة 
وقت خالفته كيف مل يلتفت إىل قول أحد وأصر على أنه ال بّد من احملاربة مع مانعي الزكاة حىت آل األمر إىل أن 

يه ومنعوه من الذهاب مث ملا بلغ بعث العسكر إليهم خرج إىل قتال القوم وحده حىت جاء أكابر الصحابة وتضرعوا إل
ق إال به اهنزمة وجعل اهللا تعاىل ذلك مبدأ لدولة اإلسالم فكان قوله أَِذلَّةٍ  َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزَّةٍ  َعلَى الْكَافِرِيَن ال يلي

ِئمٍ فهذا مشترك فيه بني أيب بكر وعلي إال أن حظ أيب بكر وثالثها قوله ُيَجاِهُدونَ ِفى َسبِيلِ اللَِّه َوالَ َيَخافُونَ لَْوَمةَ  ال
فيه أمت وأكمل وذلك ألن جماهدة أيب بكر مع الكفار كانت يف أول البعث وهناك اإلسالم كان يف غاية الضعف 
الم والكفر كان يف غاية القوة وكان جياهد الكفار مبقدار قدرته ويذب عن رسول اهللا بغاية وسعه وأما علي عليه الس

فإنه إمنا شرع يف اجلهاد يوم بدر وأُحد ويف ذلك الوقت كان اإلسالم قوياً وكانت العساكر جمتمعة فثبت أن جهاد 



أيب بكر كان أكمل من جهاد علي من وجهني األول أنه كان متقدماً عليه يف الزمان فكان إفضل لقوله تعاىل الَ 
( والثاين أن جهاد أيب بكر كان يف وقت ضعف الرسول )  ١٠احلديد ( ْتحِ َوقَاَتلَ َيْستَوِى ِمنكُم مَّْن أَنفََق ِمن قَْبلِ الْفَ

وجهاد علي كان يف وقت القوة ورابعها قوله ذاِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيؤِْتيِه َمن َيَشاء وهذا الئق بأيب ) صلى اهللا عليه وسلم 
وقد بينا أن هذه اآلية يف أيب بكر )  ٢٢النور ( ِمنكُْم َوالسََّعةِ   بكر ألنه متأكد بقوله تعاىل َوالَ يَأَْتلِ أُْولُواْ الْفَْضلِ

ومما يدل على أن مجيع هذه الصفات أليب بكر أنا بينا بالدليل أن هذه اآلية ال بّد وأن تكون يف أيب بكر ومىت كان 
  األمر كذلك كانت هذه الصفات ال بّد وأن تكون

  إمامته إذ لو كانت إمامته باطلة ملا كانت هذه الصفات الئقة بهأليب بكر وإذا ثبت هذا وجب القطع بصحة 
مث بعد وفاته ) صلى اهللا عليه وسلم ( فإن قيل مل ال جيوز أن يقال إنه كان موصوفاً هبذه الصفات حال حياة الرسول 

  ملا شرع يف اإلمامة زالت هذه الصفات وبطلت
ِتى اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم وَُيِحبُّوَنُه فأثبت كوهنم موصوفني هبذه الصفة حال قلنا هذا باطل قطعاً ألنه تعاىل قال فََسْوَف يَأْ

إتيان اهللا هبم يف املستقبل وذلك يدل على شهادة اهللا له بكونه موصوفاً هبذه الصفات حال حماربته مع أهل الردة 
قول الروافض لعنهم اهللا إن هذه اآلية  وذلك هو حال إمامته فثبت مبا ذكرنا داللة هذه اآلية على صحة إمامته أما

ألعطني الراية غداً رجالً حيب اهللا ( قال يوم خيرب ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف حق علي رضي اهللا عنه بدليل أنه 
وكان ذلك هو علي عليه السالم فنقول هذا اخلرب من باب اآلحاد وعندهم ال جيوز ) ورسوله وحيبه اهللا ورسوله 

لعمل فكيف جيوز التمسك به يف العلم وأيضاً إن إثبات هذه الصفة لعلي ال يوجب انتفاءها عن أيب التمسك به يف ا
بكر وبتقدير أن يدل على ذلك لكنه ال يدل على انتفاء ذلك اجملموع عن أيب بكر ومن مجلة تلك الصفات كونه 

فكفى هذا يف العمل بدليل اخلطاب  كراراً غري فرار فلما انتفى ذلك عن أيب بكر مل حيصل جمموع تلك الصفات له
فأما انتفاء مجيع تلك الصفات فال داللة يف اللفظ عليه فهو تعاىل إمنا أثبت هذه الصفة املذكورة يف هذه اآلية حال 

اشتغاله مبحاربة املرتدين بعد ذلك فهب أن تلك الصفة ما كانت حاصلة يف ذلك الوقت فلم مينع ذلك من حصوهلا 
بل وألن ما ذكرناه متسك بظاهر القرآن وما ذكروه متسك باخلرب املذكور املنقول باآلحاد وألنه يف الزمان املستق

معارض باألحاديث الدالة على كون أيب بكر حمباً هللا ولرسوله وكون اهللا حمباً له وراضياً عنه قال تعاىل يف حق أيب 
إن اهللا يتجلى للناس عامة ويتجلى أليب بكر خاصة (  وقال عليه الصالة والسالم)  ٢١الليل ( بكر وَلََسْوَف َيْرَضى 

وكل ذلك يدل على أنه كان حيب اهللا ورسوله ) ما صب اهللا شيئاً يف صدري إال وصبه يف صدر أيب بكر ( وقال ) 
  وحيبه اهللا ورسوله

اآلية نازلة يف علي وأما الوجه الثاين وهو قوهلم اآلية اليت بعد هذه اآلية دالة على إمامة علي فوجب أن تكون هذه 
فجوابنا أنا ال نسلم داللة اآلية اليت بعد هذه اآلية على إمامة على وسنذكر الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل فهذا ما يف 

  هذا املوضع من البحث واهللا أعلم
ري قوله تعاىل وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ أما قوله تعاىل ُيحِبُُّهْم وَُيِحبُّوَنُه فتحقيق الكالم يف احملبة ذكرناه يف سورة البقرة يف تفس

فال فائدة يف اإلعادة وفيه دقيقة وهي أنه تعاىل قدم حمبته هلم على حمبتهم له وهذا حق )  ١٦٥البقرة ( أََشدُّ ُحّبا ِللَِّه 
  ألنه لوال أن اهللا أحبهم وإال ملا وفقهم حىت صاروا حمبني له

)  ٢٩الفتح ( أَِعزَّةٍ  َعلَى الْكَاِفرِيَن وهو كقوله أَِشدَّاء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماء َبيَْنُهْم  مث قال تعاىل أَِذلَّةٍ  َعلَى الُْمْؤِمنَِني
أذلة مجع ذليل وأما ذلول فجمعه ذلل وليس املراد بكوهنم أذلة هو أهنم مهانون بل املراد ) الكشاف ( قال صاحب 

ليالً عند إنسان فإنه ألبتة ال يظهر شيئاً من التكرب والترفع بل املبالغة يف وصفهم بالرفق ولني اجلانب فإن من كان ذ



ال يظهر إال الرفق واللني فكذا ههنا فقوله أَعِزَّةٍ  َعلَى الْكَاِفرِيَن أي يظهرون الغلطة والترفع على الكافرين وقيل 
  يعازوهنم أي يغالبوهنم من قوهلم عزه يعزه إذا غلبه كأهنم

  بةمشدون عليهم بالقهر والغل
  فإن قيل هال قيل أذلة للمؤمنني أعزة على الكافرين

قلنا فيه وجهان أحدمها أن يضمن الذل معىن الرمحة والشفقة كأنه قيل رامحني عليهم مشفقني عليهم على وجه 
التذلل والتواضع والثاين أنه تعاىل ذكر كلمة َعلَى حىت يدل على علو منصبهم وفضلهم وشرفهم فيفيد أن كوهنم 

يس ألجل كوهنم ذليلني يف أنفسهم بل ذاك التذلل إمنا كان ألجل أهنم أرادوا أن يضموا إىل علو منصبهم أذلة ل
  بالنصب على احلال) أذلة وأعزة ( فضيلة التواضع وقرىء 

األول أن تكون هذه مث قال تعاىل ُيَجاِهُدونَ ِفى َسبِيلِ اللَِّه أي لنصرة دين اهللا َوالَ َيَخافُونَ لَْوَمةَ  الِئمٍ وفيه وجهان 
الواو للحال فإن املنافقني كانوا يراقبون الكفار وخيافون لومهم فبّين اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن من كان قوياً يف الدين 

فإنه ال خياف يف نصرة دين اهللا بيده ولسانه لومة الئم الثاين أن تكون هذه الواو للعطف واملعىن أن من شأهنم أن 
اهللا ال لغرض آخر ومن شأهنم أهنم صالب يف نصرة الدين ال يبالون بلومة الالئمني واللومة املرة جياهدوا يف سبيل 

  الواحدة من اللوم والتنكري فيها ويف الالئم مبالغة كأنه قيل ال خيافون قط من لوم أحد من الالئمني
رة إىل ما تقدم ذكره من وصف القوم باملبة والذلة والعة مث قال تعاىل ذاِلَك فَْضلُ اللَِّه يُْؤِتيِه َمن َيَشاء فقوله ذاِلَك إشا

واجملاهدة وانتفاء خوف اللومة الواحدة فبّين تعاىل أن كل ذلك بفضله إحسانه وذلك صريح يف أن طاعات العباد 
يف  خملوقة هللا تعاىل واملعتزلة حيملون اللفظ على فعل االلطاف وهو بعيد ألن فعل األلطاف عام يف حق الكل فال بّد

  التخصيص من فائدة زائدة
مث قال تعاىل َواللَُّه واِسٌع َعِليٌم فالواسع إشارة إىل كمال القدرة والعليم إشارة إىل كمال العلم وملا أخرب اهللا تعاىل أنه 

سيجيء بأقوام هذا شأهنم وصفتهم أكد ذلك بأنه كامل القدرة فال يعجز عن هذا املوعود كامل العلم فيمتنع 
  ف يف أخباره ومواعيدهدخول اخلل

  ْم َراِكُعونَإِنََّما َولِيُّكُمُ اللَُّه َوَرُسولُُه وَالَِّذيَن َءاَمُنواْ الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلواةَ  َوُيْؤُتونَ الزَّكَواةَ  َوُه
مواالته وقال إِنََّما  وجه النظم أنه تعاىل ملا هنى يف اآليات املتقدمة عن مواالة الكفار أمر يف هذه اآلية مبواالة من جيب
  َوِليُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ أي املؤمنون املوصوفون بالصفات املذكورة ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل يف قوله َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ قوالن األول أن املراد عامة املؤمنني وذلك ألن عبادة بن الصامت ملا تربأ من 
وقال أنا بريء إىل اهللا من حلف قريظة والنضري وأتوىل اهللا ورسوله نزلت هذه اآلية يعلى وفق قوله وروي  اليهود

أيضاً أن عبداهللا بن سالم قال يا رسول اهللا إن قومنا قد هجرونا وأقسموا أن ال جيالسونا وال نستطيع جمالسة 
  أصحابك لبعد املنازل فنزلت هذه اآلية فقال

وله وباملؤمنني أولياء فعلى هذا اآلية عامة يف حق كل املؤمنني فكل من كان مؤمناً فهو ويل كل رضينا باهللا ورس
وعلى هذا فقوله الَِّذيَن ُيِقيُمونَ )  ٧١التوبة ( املؤمنني ونظريه قوله تعاىل َوالُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمنَاِت َبْعُضُهْم أَْوِلَياء بَْعضٍ 

كَواةَ  صفة لك املؤمنني واملراد بذكر هذه الصفالت متييز عن املنافقني ألهنم كانوا يدعون الصَّلواةَ  َوُيْؤُتونَ الزَّ
اإلميان إال أهنم ما كانوا مداومني على الصلوات والزكوات قال تعاىل يف صفة صالهتم َوالَ يَأُْتونَ الصَّلَواةَ  إِالَّ َوُهمْ 

وقال يف صفة زكاهتم أَِشحَّة )  ١٤٢النساء ( َوالَ َيذْكُُرونَ اللََّه إِالَّ قَِليالً  وقال يَُراءونَ النَّاَس)  ٥٤التوبة ( كَُسالَى 



وأما قوله َوُهمْ َراِكُعونَ ففيه على هذا القول وجوه األول قال أبو مسلم املراد من )  ١٩األحزاب ( ً َعلَى الْخَْيرِ 
ن جلميع أوامر اهللا ونواهيه والثاين أن يكون أهنم يصلون ويزكون وهم منقادون خاضعو( الركوع اخلضوع يعين 

)  ٤٣البقرة ( املراد من شأهنم إقامة الصالة وخص الركوع بالذكر تشريفاً له كما يف قوله وَاْركَُعواْ َمعَ الرَّاِكِعَني 
ومنهم والثالث قال بعضهم إن أصحابه كانوا عند نزول هذه اآلية خمتلفون يف هذه الصفات منهم من قد أمت الصالة 

من دفع املال إىل الفقري ومنهم من كان بعد يف الصالة وكان راكعاً فلما كانوا خمتلفني يف هذه الصفات ال جرم ذكر 
  اهللا تعاىل كل هذه الصفات

القول الثاين أن املراد من هذه اآلية شخص معني وعلى هذا ففيه أقوال روى عكرمة أن هذه اآلية نزلت يف أيب بكر 
الثاين روى عطاء عن ابن عباس أهنا نزلت يف علي بن أيب طالب عليه السالم روي أن عبداهللا بن رضي اهللا عنه و

سالم قال ملا نزلت هذه اآلية قلت يا رسول أنا رأيت علياً تصدق خبامته على حمتاج وهو راكع فنحن نتواله وروي 
يوماً صالة الظهر فسأل سائل يف ) سلم صلى اهللا عليه و( عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه قال صليت مع رسول اهللا 

صلى اهللا عليه ( املسجد فلم يعطه أحد فرفع السائل يده إىل السماء وقال الّلهم أشهد أين سألت يف مسجد الرسول 
فما أعطاين أحد شيئاً وعلي عليه السالم كان راكعاً فأومأ إليهخ خبنصره اليمىن وكان فيها خامت فأقبل ) وسلم 

فقال َرّب اشَْرْح ) الّلهم إن أخي موسى سألك ( فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذ اخلامت مبرأى النيب السائل حىت أخ
فأنزلت قرآناً ناطقاً َسَنُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك وََنجَْعلُ لَكَُما )  ٣٢ ٢٥طه ( ِلى َصْدرِى إىل قوله وَأَْشرِكُْه ِفى أَمْرِى 

نا حممد نبّيك وصفيك فاشرح يل صدري ويسر يل أمري واجعل يل وزيراً من الّلهم وأ)  ٣٥القصص ( ُسلْطَاناً 
أهلي علياً أشدد به ظهري قال أبو ذر فواهللا ما أمت رسول اهللا هذه الكلمة حىت نزل جربيل فقال يا حممد إقرأ إِنََّما 

  املسألةَوِليُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُهُ إىل أخرها فهذا جمموع مع يتعلق بالروايات يف هذه 
هو علي بن ايب ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية قالت الشيعة هذه اآلية دالة على أن اإلمام بعد رسول اهللا 

طالب وتقريره أن نقول هذه اآلية دالة على أن املراد هبذه اآلية إمام ومىت كان األمر كذلك وجب أن يكون ذلك 
  اإلمام هو علي بن ايب طالب

األول أن الويل يف اللغة قد جاء مبعىن الناصر واحملب كما يف قوله َوالُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمنَاِت بَْعُضُهمْ أَْوِلَياء بيان املقام 
فنقول ) أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها ( وجاء مبعىن املتصرف قال عليه الصالة والسالم )  ٧١التوبة ( َبْعضٍ 

ء هبذين املعنيني ومل يعني اهللا مراده وال منافاة بني املعنيني فوجب محله عليهما ههنا وجهان األول أن لفظ الويل جا
  فوجب داللة اآلية على أن املؤمنني املذكورين يف

اآلية متصرفون يف األمة الثاين أن نقول الويل يف هذه اآلية ال جيوز أن يكون مبعىن الناصر فوجب أن يكون مبعىن 
وز أن يكون مبعىن الناصر ألن الوالية املذكورة يف هذه اآلية غري عامة يف كل املؤمنني املتصرف وإمنا قلنا إنه ال جي

والوالية املذكورة يف هذه اآلية )  ١٧١النساء ( بدليل أنه تعاىل ذكر بكلمة إِنََّما للحصر كقوله إِنََّما اللَُّه إِلَاٌه واِحٌد 
مبعىن التصرف ألنه ليس للويل معىن سوى هذين فصار تقدير ليست مبعىن النصرة وإذا مل تكن مبعىن النصرة كانت 

اآلية إمنا املتصرف فيكم أيها املؤمنون هو اهللا ورسوله واملؤمنون املوصوفون بالصفة الفالنية وهذا يقتضي أن املؤمنني 
ذي يكون متصرفاً املوصوفني بالصفات املذكورة يف هذه آلية متصرفون يف مجيع األمة وال معىن لإلمام إال اإلنسان ال

  يف كل األمة فثبت مبا ذكرنا داللة هذه اآلية على أن الشخص املذكور فيها جيب أن يكون إمام األمة
أما بيان املقام الثاين وهو أنه ملا ثبت ما ذكرنا وجب أن يكون ذلك اإلنسان هو علي بن ايب طالب وبيانه من وجوه 

ال إن ذلك الشخص هو علي وقد ثبت مبا قدمنا داللة هذه اآلية األول أن كل من أثبت هبذه اآلية إمامة شخص ق



على إمامة شخص فوجب أن يكون ذلك الشخص هو علي ضرورة أنه ال قائل بالفرق والثاين تظاهرت الروايات 
 على أن هذه اآلية نزلت يف حق علي وال ميكن املصري إىل قول من يقول ءهنا نزلت يف أيب بكر رضي اهللا عنه ألهنا لو

نزلت يف حقه لدلت على إمامته وأمجعت األمة على أن هذه اآلية ال تدل على إمامته فبطل هذا القول والثالث أن 
قوله َوُهْم َراِكُعونَ ال جيوز جعله عطفاً على ما تقدم ألن الصالة قد تقدمت والصالة مشتملة على الركوع فكانت 

ون الزكاة حال كوهنم ءاكعني وأمجعوا على أن إيتاء الزكاة إعادة ذكر الركوع تكراراً فوجب جعله حاالً أي يؤت
حال الركوع مل يكن إال يف حق علي فكانت اآلية خمصوصة به ودالة على إمامته من الوجه الذي قررناه وهذا 

  حاصل استدالل القوم هبذه اآلية على إمامة علي عليه السالم
ف معاً فغري جائز ملا ثبت يف أصول الفقه أنه ال جيوز محل واجلواب أما محل لفظ الويل على الناصر وعلى املتصر

  اللفظ املشترك على مفهومية معاً
أما الوجه الثاين فنقول مل ال جيوز أن يكون املراد من لفظ الويل يف هذه اآلية الناصر واحملب وحنن نقيم الداللة على 

رف مث جنيب عما قالوه فنقول الذي يدل على أن أن محل لفظ الويل على هذا املعىن أوىل من محله على معىن املتص
محله على الناصر أوىل وجوه األول أن الالئق مبا قبل هذه اآلية ومبا بعدها ليس إال هذا املعىن أما ما قبل هذه آلية 

وليس املراد ال تتخذوا )  ٥١املائدة ( ْوِلَياء فألنه تعاىل قال ُيوِقُنونَ يَاأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ َتتَِّخذُواْ الْيَُهوَد َوالنَّصَاَرى أَ
اليهود والنصارى أئمة متصرفني يف أرواحكم وأموالكم ألن بطالن هذا كاملعلوم بالضرورة بل املراد ال تتخذوا 
اليهود والنصارى أحباباً وأنصاراً وال ختالطوهم وال تعاضدوهم مث ملا بالغ يف النهي عن ذلك قال إمنا وليكم اهللا 

سوله واملؤمنون واملوصوف والظاهر أن الوالية املأمور هبا ههنا هي املنهي عنها فيما قبل وملا كانت الوالية املنهي ور
عنها فيما قبل هي الوالية مبعىن النصرة كانت الوالية املأمور هبا هي الوالية مبعىن النصرة وأما ما بعد هذه اآلية فهي 

  قوله

ِلكُْم َوالْكُفَّارَ ِذيَن ءاَمُنواْ الَ َتتَِّخذُواْ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِديَنكُْم ُهزُواً َولَِعباً ّمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكتَاَب ِمن قَْبالْغَاِلُبونَ يَاأَيَُّها الَّ
وال شك أن  فأعاد النهي عن اختاذ اليهود والنصارى والكفار أولياء)  ٥٧املائدة ( أَْوِلَياء وَاتَّقُواْ اللََّه إِن كُنُتم 

الوالية املنهي عنها هي الوالية مبعىن النصرة فكذلك الوالية يف قوله إِنََّما َولِيُّكُُم اللَُّه جيب أن تكون هي مبعىن النصرة 
وكل من أنصف وترك التعصب وتأمل يف مقدمة اآلية ويف مؤخرها قطع بأن الويل يف قوله إِنََّما َولِيُّكُمُ اللَُّه ليس إال 

لناصر واحملب وال ميكن أن يكون مبعىن اإلمام ألن ذلك يكون إلقاء كالم أجنيب فيما بني كالمني مسوقني مبعىن ا
  لغرض واحد وذلك يكون يف غاية الركاكة والسقوط وجيب تنزيه كالم اهللا تعاىل عنه

اآلية موصوفني بالوالية حال احلجة الثانية أنا لو محلنا الوالية على التصرف واإلمامة ملا كان املؤمنون املذكورين يف 
نزول اآلية ألن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه ما كان نافذ التصرف حال حياة الرسول واآلية تقتضي كون 

هؤالء املؤمنون موصوفني بالوالية يف احلال أما لو محلنا الوالية على احملبة والنصرة كانت الوالية حاصلة يف احلال 
احملبة أوىل من محلها على التصرف والذي يؤكد ما قلناه أنه تعاىل منع املؤمنني من اختاذ  فثبت أن محل الوالية على

اليهود والنصارى أولياء مث أمرهم مبواالة هؤالء املؤمنني فال بّد وأن تكون مواالة هؤالء املؤمنني حاصلة يف احلال 
ة مبعىن التصرف غري حاصلة يف احلال امتنع حىت يكون النفي واإلثبات متواردين على شيء واحد وملا كانت الوالي

  محل اآلية عليها
احلجة الثالثة أنه تعاىل ذكر املؤمنني املوصوفني يف هذه اآلية بصيغة اجلمع يف سبعة مواضع وهي قوله وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ 

فاظ اجلمع وإن جاز على الواحد على سبيل التعظم الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلواةَ  َوُيْؤُتونَ الزَّكَواةَ  َوُهْم َراِكُعونَ ومحل أل



  لكنه جماز ال حقيقة واألصل محل الكالم على احلقيقة
نكُْم َعن احلجة الرابعة أنا قد بينا بالربهان البني أن اآلية املتقدمة وهي قوله َخاِسرِيَن يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ َمن َيْرَتدَّ ِم

آخر اآلية من أقوى الدالئل على صحة إمامة أيب بكر فلو دلّت هذه اآلية على صحة إمامة إىل )  ٥٤املائدة ( ِدينِِه 
علي بعد الرسول لزم التناقض بني اآليتني وذلك باطل فوجب القطع بأن هذه اآلية ال داللة فيها على أن علياً هو 

  اإلمام بعد الرسول
آن من هؤالء الروافض فلو كانت هذه اآلية دالة على احلجة اخلامسة أن علي بن أيب طالب كان أعرف بتفسري القر

إمامته الحتج هبا يف حمفل من احملافل وليس للقوم أن يقولوا إنه تركه للتقية إلهنم ينقلون عنه أنه متسك يوم الشورى 
ب القطع خبرب الغدير وخرب املباهلة ومجيع فضائله ومناقبه ومل يتمسك ألبتة هبذه اآلية يف إثبات امامته وذلك يوج

  بسقوط قول هؤالء الروافض لعنهم اهللا
احلجة السادسة هب أهنا دالة على إمامة علي لكنا توافقنا على أهنا عند نزوهلا ما دلت على حصول اإلمامة يف احلال 
ا ألن علياً ما كان نافذ التصرف يف األمة حال حياة الرسول عليه الصالة والسالم فلم يبق إال أن حتمل اآلية على أهن
تدل على أن علياً سيصري إماماً بعد ذلك ومىت قالوا ذلك فنحن نقول مبوجبه وحنمله على إمامته بعد أيب بكر وعمر 
وعثمان إذ ليس يف اآلية ما يدل على تعيني الوقت فإن قالوا األمة يف هذه اآلية على قولني منهم من قال إهنا ال تدل 

إمامته وكل من قال بذلك قال إهنا تدل على إمامته بعد الرسول من  على إمامة علي ومنهم من قال ءهنا تدل على
  غري فصل فالقول بداللة اآلية على ءمامة علي

ال على هذا الوجه قول ثالث وهو باطل ألنا جنيب عنه فنقول ومن الذين أخربكم أنه ما كان أحد يف األمة قال هذا 
مستدل هبذه اآلية على إمامة علي فإن السائل يورد على ذلك القول فإن من احملتمل بل من الظاهر أنه منذ استدل 

  الستدالل هذا السؤال فكان ذكر هذا االحتمال وهذا السؤال مقروناً بذكر هذا االستدالل
 احلجة السابعة أن قوله إِنََّما َولِيُّكُمُ اللَُّه َوَرُسولُُه ال شك أنه خطاب مع األمة وهم كانوا قاطعني بأن املتصرف فيهم

هو اهللا ورسوله وإمنا ذكر اهللا تعاىل هذا الكالم تطييباً لقول املؤمنني وتعريفاً هلم بأنه ال حاجة هبم إىل اختاذ األحباب 
واألنصار من الكفار وذلك ألن من كان اهللا ورسوله ناصراً له ومعيناً له فأي حاجة به إىل طلب النصرة واحملبة من 

ن املراد بقوله إِنََّما َولِيُّكُُم اللَُّه َوَرسُولُُه هو الوالية مبعىن النصرة واحملبة وال اليهود والنصارى وإذا كان كذلك كا
شك أن لفظ الويل مذكور مرة واحدة فلما أريد به ههنا معىن النصرة امتنع أن يراد به معىن التصرف ملا ثبت أنه ال 

  جيوز استعمال اللفظ املشترك يف مفهوميه معاف
كَاِفرِينَ نه تعاىل مدح املؤمنني يف اآلية املتقدمة بقوله ُيِحبُُّهْم وَُيِحبُّوَنهُ أَِذلَّةٍ  َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزَّةٍ  َعلَى الْاحلجة الثامنة أ

كُُم اللَُّه َوَرُسولُهُ فإذا محلنا قوله إِنََّما وَِليُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه على معىن احملبة والنصرة كان قوله إِنََّما َوِليُّ)  ٥٤املائدة ( 
املائدة ( ِفى َسبِيلِ اللَِّه يفيد فائدة قوله ُيحِبُُّهْم وَُيِحبُّوَنُه أَِذلَّةٍ  َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزَّةٍ  َعلَى الْكَافِرِيَن وقوله ُيَجاِهُدونَ 

فكانت هذه اآلية مطابقة ملا )  ٥٥املائدة ( َراِكُعونَ  يفيد فائدة قوله ُيِقيُمونَ الصَّلواةَ  َوُيْؤُتونَ الزَّكَواةَ  َوُهْم)  ٥٤
قبلها مؤكدة ملعناها فكان ذلك أوىل فثبت هبذه الوجوه أن الوالية املذكورة يف هذه اآلية جيب أن تكون مبعىن 

  النصرة ال مبعىن التصرف
مبعىن النصرة عامة فجوابه من أما الوجه الذي عولوا عليه وهو أن الوالية املذكورة يف اآلية غري عامة والوالية 

  وجهني
األول ال نسلم أن الوالية املذكورة يف اآلية غري عامة وال نسلم أن كلمة إِنََّما للحصر والدليل عليه قوله إِنََّما مَثَلُ 



أخرى سوى هذا املثل  وال شك أن احلياة الدنيا هلا أمثال)  ٢٤يونس ( الَْحيَواةِ  الدُّنَْيا كََماء أَنَزلَْناُه ِمَن السََّماء 
وال شك أن اللعب واللهو قد حيصل يف غريها الثاين ال نسلم أن )  ٣٦حممد ( وقال إِنََّما الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو 

الوالية مبعىن النصرة عامة يف كل املؤمنني وبيانه أنه تعاىل قسم املؤمنني قسمني أحدمها الذين جعلهم مولياً عليهم 
املخاطبون بقوله إِنََّما َوِليُّكُُم اللَُّه والثاين األولياء وهم املؤمنون الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم  وهم

راكعون فإذا فسرنا الوالية ههنا مبعىن النصرة كان املعىن أنه تعاىل جعل أحد القسمني أنصاراً للقسم الثاين ونصرة 
نني ولو كان كذلك لزم يف القسم الذي هم املنصورون أن يكونوا ناصرين القسم الثاين غري حاصلة جلميع املؤم

ألنفسهم وذلك حمال فثبت أن نصرة أحد قسمي األمة غري ثابتة لكل األمة بل خمصوصة بالقسم الثاين من األمة فلم 
ق ال بّد من يلزم من كون الوالية املذكورة يف هذه اآلية خاصة أن ال تكون مبعىن النصرة وهذا جواب حسن دقي

  التأمل فيه
  وأما استدالهلم بأن اآلية نزلت يف حق علي فهو ممنوع فقد بينا أن أكثر املفسرين زعموا أنه يف

حق األمة واملراد أن اهللا تعاىل أمر املسلم أن ال يتخذ احلبيب والناصر إال من املسلمني ومنهم من يقول إهنا نزلت يف 
  حق أيب بكر

ية خمتصة مبن أدى الزكاة يف الركوع وذلك هو علي بن أيب طالب فنقول هذا أيضاً ضعيف وأما استدالهلم بأن اآل
فلو أنه أدى )  ٤٣البقرة ( من وجوه األول أن الزكاة اسم للواجب ال للمندوب بدليل قوله تعاىل وَإِذْ أََخذَْنا 

أول أوقات الوجوب وذلك عند الزكاة الواجبة يف حال كونه يف الركوع لكان قد أخر أداء الزكاة الواجب عن 
أكثر العلماء معصية وأنه ال جيوز إسناده إىل علي عليه السالم ومحل الزكاة على الصدقة النافلة خالف األصل ملا 

بينا أن قوله َوإِذْ أََخذَْنا ظاهرة يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب الثاين هو أن الالئق بعلي عليه السالم أن 
قلب بذكر اهللا حال ما يكون يف الصالة والظاهر أن من كان كذلك فإنه ال يتفرغ الستماع كالم يكون مستغرق ال

ُه السََّماَواِت وَاالْْرضَ الغري ولفهمه وهلذا قال تعاىل الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجنُوبِهِْم الْعَاِلُمونَ َخلََق اللَّ
ومن كان قبله مستغرقاً يف الفكر كيف يتفرغ الستماع كالم الغري الثالث أن دفع اخلامت يف )  ١٩١آل عمران ( 

الصالة للفقري ومل يكن له مال جتب الزكاة فيه ولذلك فإهنم يقولون إنه ملا أعطى ثالثة أقراص نزل فيه سورة أَْهلُ 
له مال جتب فيه الزكاة ميتنع أن يستحق املدح وذلك ال ميكن إال إذا كان فقرياً فأما من كان )  ١اإلنسان ( أََتى 

العظيم املذكور يف تلك السورة على إعطاء ثالثة أقراص وإذا مل يكن له مال جتب فيه الزكاة امتنع محل قوله َوُيْؤُتونَ 
  الزَّكَواةَ  َوُهْم َراِكُعونَ عليه

تم االستدالل باآلية إال إذا مت أن املراد بالويل الوجه اخلامس هب أن املراد هبذه اآلية هو علي بن أيب طالب لكنه مل ي
  هو املتصرف ال الناصر واحملب وقد سبق الكالم فيه

املسألة الثالثة أعلم أن الذين يقولون املراد من قوله َوُيْؤُتونَ الزَّكَواةَ  َوُهْم َراِكُعونَ هو أهنم يؤتون الزكاة حال 
لقليل ال يقطع الصالة فإنه دفع الزكاة إىل السائل وهو يف الصالة وال كوهنم راكعني احتجوا باآلية على أن العمل ا

  شك أنه نوى إيتاء الزكاة وهو يف الصالة فدل ذلك على أن هذه األعمال ال تقطع الصالة وبقي يف اآلية سؤاالن
  السؤال األول املذكور يف اآلية هو اهللا تعاىل ورسوله واملؤمنون فلم مل يقل إمنا أولياؤكم

واب أصل الكالم إمنا وليكم اهللا فجعلت الوالية هللا على طريق األصالة مث نظم يف سلك إثباهتا له إثباهتا لرسول واجل
اهللا واملؤمنني على سبيل التبع ولو قيل إمنا أولياؤكم اهللا ورسوله والذين آمنوا مل يكن يف الكالم أصل وتبع ويف 

  قراءة عبد اهللا إمنا موالكم اهللا



  ين الَِّذيَن يُِقيُمونَ ما حملهالسؤال الثا
اجلواب الرفع على البدل من الَِّذيَن كَفَرُواْ أو يقال هم الذين يقيمون أو النصب على املدح والغرض من ذكره متييز 
املؤمن املخلص عمن يدعي اإلميان ويكون منافقاً ألن ذلك اإلخالص إمنا يعرف بكونه مواظباً على الصالة يف حال 

   حال اخلضوع واخلشوع واإلخبات هللا تعاىلالركوع أي يف

  َوَمن َيَتَولَّ اللََّه َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن َءاَمنُواْ فَإِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الَْغاِلُبونَ
  فيه مسألتان

املسألة األوىل احلزب يف اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على رأيه وهم القوم الذين جيتمعون ألمر حزهبم 
وللمفسرين عبارات قال احلسن جند اهللا وقال أبو روق أولياء اهللا وقال أبو العالية شيعة اهللا وقال بعضهم أنصار اهللا 

  وقال األخفش حزب اهللا الذين يدينون بدينه ويطيعونه فينصرهم
أ والعائ غري مذكور لكونه معلوماً املسألة الثانية قوله فَإِنَّ حِْزَب اللَِّه ُهُم الْغَاِلُبونَ مجلة واقعة موقع خرب املبتد

  والتقدير فهو غالب لكونه من جند اهللا وأنصاره
لِْكَتاَب ِمن قَْبِلكُْم َوالْكُفَّاَر أَْولَِيآَء َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِديَنكُْم ُهُزواً َولَِعباً مَِّن الَِّذيَن أُوُتواْ ا

  تَّقُواْ اللََّه إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِنيَوا
أعلم أنه تعاىل هنى يف اآلية املتقدمة عن اختاذ اليهود والنصارى أولياى وساق الكالم يف تقريره مث ذكر ههنا النهي 

  العام عن مواالة مجيع الكفار وهو هذه اآلية وفيه مسائل
ر عطفاً على قوله ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب ومن الكفار والباقون املسألة األوىل قرأ أبو عمرون والكسائي الْكُفَّارِ باجل

  بالنصب عطفاً على قوله الَِّذيَن اتََّخذُواْ بتقدير وال الكفار
املسألة الثانية قيل كان رفاعة بن زيد وسويد بن احلرث أظهر اإلميان مث نافقا وكان رجال من املسلمني يوادوهنما 

   فيهم هذه اآليةفأنزل اهللا تعاىل
املسألة الثالثة هذه اآلية تقتضي امتياز أهل الكتاب عن الكفار ألن العطف يقتضي املغايرة وقوه لَْم َيكُنِ الَِّذينَ 

صريح يف كوهنم كفاراً وطريق التوفيق بينهما أن كفر املشركني أعظم وأغلظ )  ١البينة ( كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ 
  سبب خنصصهم باسم الكفر واهللا أعلمفنحن هلذا ال

املسألة الرابعة معىن تالعبهم بالدين واستهزائهم إظهارهم ذلك باللسان مع اإلصرار على الكفر يف القلب ونظريه 
( الُواْ إِنَّا َمَعكُْم إِنََّما َنْحُن قوله تعاىل يف سورة البقرة َوإِذَا لَقُواْ الَِّذيَن ءاَمُنواْ قَالُوا ءامَنَّا َوإِذَا َخلَْواْ إِلَى َشَياطِينِهِْم قَ

واملعىن أن القوم ملا اختذوا دينكم هزواً وسخرية فال تتخذوهم أولياء وأنصاراً وأحباباً فإن ذلك األمر )  ١٤البقرة 
  اخلارج عن العقل واملروءة

  نَُّهْم قَْوٌم الَّ َيْعِقلُونََوإِذَا َنادَْيُتْم إِلَى الصَّلَواةِ  اتََّخذُوَها ُهُزواً َولَِعباً ذاِلَك بِأَ
ملا حكى يف اآلية األوىل عنهم أهنم اختذوا دين املسلمني هزواً ولعباً ذكر ههنا بعض ما يتخذونه من هذا الدين هزواً 

  ولعباً فقال مُّْؤِمنَِني وَإِذَا نَاَديُْتْم إِلَى الصَّلَواةِ  اتََّخذُوَها ُهُزواً َولَِعباً وفيه مسائل
  األوىل الضمري يف قوله اتََّخذُوَها للصالة أو املناداة املسألة

قيل كان رجل من النصارى باملدينة إذا مسع املؤذن باملدينة يقول أشهد أن حممداً رسول اهللا يقول احرق الكاذب 
  فدخلت خادمته بنار ذات ليلة فتطايرت منها شرارة البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله



ينادي للصالة وقام املسلمون إليها فقالت اليهود قاموا ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ول اهللا وقيل كان منادي رس
  قاموا صلوا ال صلوا على طريق االستهزاء فنزلت اآلية

  وقيل كان املنافقون يتضاحكون عند القيام إىل الصالة تنفرياً للناس عنها
فإن كنت نبياً فقد خالفت فيما أحدثت مجيع األنبياء فمن  وقيل قالوا يا حممد لقد أبدعت شيئاً مل يسمع فيما مضى

  أين لك صياح كصياح العري فأنزل اهللا هذه اآلية
  املسألة الثانية قالوا دلت اآلية على ثبوت األذان بنص الكتاب ال باملنام وحده
ه األعمال اليت أتينا هبا استهزاًء املسألة الثالثة قوله ُهزُواً َولَِعباً أمران وذلك ألهنم عند إقامة الصالة يقولون هذ

باملسلمني وسخرية منهم فإهنم يظنون أنا على دينهم مع أنا لسنا كذلك وملا اعتقدوا أنه ليس فيها فائدة ومنفعة يف 
  الدين والدنيا قالوا إهنا لعب

أن تعظيم اخلالق املنعم وخدمته مقرونة مث قال تعاىل ذاِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيْعِقلُونَ أي لو كان هلم عقل كامل لعلموا 
بغاية التعظيم ال يكون هزواً ولعباً بل هو أحسن أعمال العباد وأشرف أفعاهلم ولذلك قال بعض احلكماء أشرف 

  احلركات الصالة وأنفع السكنات الصيام
  آ أُنزِلَ إِلَيَْنا َوَمآ أُنزِلَ ِمن قَْبلُ َوأَنَّ أَكْثَرَكُْم فَاِسقُونَقُلْ َيأَْهلَ الِْكتَابِ َهلْ َتنِقُمونَ مِنَّآ إِالَّ أَنْ َءاَمنَّا بِاللَِّه َوَم

أعلم أن وجه النظم أنه تعاىل ملا حكى عنهم أهنم اختذوا دين اإلسالم هزواً ولعباً قال هلم ما الذين تنقمون من هذا 
  الدين وما الذي جتدون فه مما يوجب اختاذه هزواً ولعباً ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل قرأ احلسن َهلْ َتنِقُمونَ بفتح القاف والفصيح كسرها يقال نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف 
  وفتحها إذا أنكرته وللمفسرين عبارات هل تنقمون منا هل تعيبون هل تنكرون هل

يت يتبعها سخط تكرهون قال بعضهم مسي العقاب نقمة ألنه جيب على ما ينكر من الفعل وقال آخرون الكراهة ال
من الكاره تسمى نقمة ألهنا تتبعها النقمة اليت هي العذاب فعلى القول األول لفظ النقمة موضوع أوالً للمكروه مث 
مسي العذاب نقمة لكونه مكروهاً وعلى القول الثاين لفظ النقمة موضوع للعذاب مث مسي املنكر واملكروه نقمة ألنه 

  يتبعه العذاب
ىن اآلية أنه يقول ألهل الكتاب مل اختذمت هذا الدين هزواً ولعباً مث قال على سبيل التعجب هل املسألة الثانية مع

واإلميان جبميع األنبياء ) صلى اهللا عليه وسلم ( جتدون يف هذا الدين إال اإلميان باهللا واإلميان مبا أنزل على حممد 
ان باهللا فهو رأس مجيع الطاعات وأما اإلميان مبحمد وجبميع الذين كانوا قبل حممدا يعين أن هذا ليس مما ينقم أما اإلمي

األنبياء فهو احلق والصدق ألنه إذا كان الطريق إىل تصديق بعض األنبياء يف ادعاء الرسالة والنبّوة هو املعجز مث رأينا 
بعض وإنكار البعض أن املعجز حصل على يد حممد عليه الصالة والسالم وجب اإلقرار بكونه رسوالً فأما اإلقرار بال

فذلك كالم متناقض ومذهب باطل فثبت أن الذي حنن عليه هو الدين احلق والطريق املستقيم فلم تنقموه عليناا قال 
فسألوه عمن يؤمن به من الرسل فقال أؤمن ) صلى اهللا عليه وسلم ( ابن عباس إن نفراً من اليهود أتوا رسول اهللا 

ى إبراهيم وإمساعيل إىل قوله وحنن له مسلمون فلما ذكر عيسى جحدوا نبّوته باهللا وما أنزل علينا وما أنزل عل
وقالوا واهللا ما نعلم أهل دين أقل حظاً يف الدنيا واآلخرة منكم وال ديناً شراً من دينكم فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 

  وما بعدها
  فتح األلف وقرأ نعيم بن ميسرة ءاٍن بالكسر ويف اآلية سؤاالتوأما قوله َوأَنَّ أَكْثََركُْم فَاِسقُونَ فالقراءة العامة ءاٍن ب

  السؤال األول كيف ينقم اليهود على املسلمني مع كون أكثر اليهود فاسقني



واجلواب من وجوه األول قوله َوأَنَّ أَكْثََركُْم فَاِسقُونَ ختصيص هلم بالفسق فيدل على سبيل التعريض أهنم مل يتبعوهم 
ملعىن وما تنقمون منا إال أن آمنا وما فسقنا مثلكم الثاين ملا ذكر تعاىل ما ينقم اليهود عليهم من على فسقهم فكان ا

اإلميان جبميع الرسل وليس ذلك ببما ينعم ذكر يف مقابله فسقهم وهو مما ينقم ومثل هذا حسن يف االزدواج يقول 
فيحسن ذلك إلمتام املعىن على سبيل املقابلة  القائل هل تنقم مين إال أين عفيف وأنك فاجر وأين غين وأنت فقري

أي وما تنقمون منا إال اإلميان باهللا مع أن أكثركم فاسقون فإن أحد اخلصمني ) مع ( والثالث أن يكون الواو مبعىن 
إذا كان موصوفاً بالصفات الذميمة واكتسب الثاين شيئاً كثرياً من الصفات احلميدة كان اكتسابه للصفات احلميدة 

كون خصمه مكتسباً للصفات الذميمة أشد تأثرياً يف وقوع البغض واحلسد يف قلب اخلصم والرابع أن يكون  مع
على تقدير حذف املضاف أي واعتقاد أنكم فاسقون اخلامس أن يكون التقدير وما تنقمون منا إال بأن آمنا باهللا 

س جيوز أن يكون تعليالً معطوفاً على تعليل وبأن أكثركم فاسقون يعين بسبب فسقكم نقمتم اإلميان علينا الساد
  حمذوف كأنه قيل وما تنقمون منا إال اإلميان لقلة إنصافكم وألجل أن أكثركم فاسقون

  السؤال الثاين اليهود كلهم فساق وكفار فلم خص األكثر بوصف الفسق
ون طلباً للرياسة واجلاه وأخذ واجلواب من وجهني األول يعين أن أكثركم إمنا يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعل
  الرشوة والتقرب إىل امللوك فأنتم يف دينكم فساق ال عدول فإن الكافر واملبتدع قد

يكون عدل دينه وقد يكون فاسق دينه ومعلوم أن كلهم ما كانوا كذلك فلذلك خّص أكثرهم هبذا احلكم والثاين 
  ذكر أكثرهم لئال يظن أن من آمن منهم داخل يف ذلك

ِقرََدةَ  َوالَْخنَازِيَر َوعََبَد َهلْ أَُنبِّئُكُْم بَِشرٍّ مِّن ذاِلَك َمثُوَبةً  ِعنَد اللَِّه َمن لََّعَنُه اللَُّه َوغَِضَب َعلَْيِه َوَجَعلَ مِْنُهُم الْقُلْ 
  الطَّاغُوَت أُْولَاِئكَ َشرٌّ مَّكَاناً وَأََضلُّ َعن َسَوآِء السَّبِيلِ

  فيه مسائل
ىل قوله ّمن ذاِلَك إشالرة إىل املنقم وال بّد من حذف املضاف وتقديره بشر من أهل ذلك ألنه قال َمن املساألة األو

  لََّعَنُه اللَُّه وال يقال امللعون شر من ذلك الدين بل يقال إنه شر ممن له ذلك الدين
  كذلك فإن قيل فهذا يقتضي كون املوصوفني بذلك الدين حمكوماً عليهم بالشر ومعلوم أنه ليس

قلنا إمنا خرج الكالم على حسب قوهلم واعتقادهم فإهنم حكموا بأن اعتقاد ذلك الدين شر فقيل هلم هب أن األمر 
  كذلك ولكن لعنة اهللا وغضبه ومسخ الصور شر من ذلك

مصادر املسألة الثانية َمثُوَبةً  نصب على التمييز ووزهنا مفعلة كقولك مقولة وجموزة وهو مبعىن املصدر وقد جاءت 
  على مفعول كاملعقول وامليسور

  فإن قيل املثوبة خمتصة باإلحسان فكيف جاءت يف اإلساءة
  وقول الشاعر)  ٢١آل عمران ( قلنا هذا على طريقة قوله فََبّشرُْهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ 

  حتية بينهم ضرب وجيع
أنه يف حمل الرفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف فإنه ملا قال  املسألة الثالثة ِمْن يف قوله َمن لََّعَنُه اللَُّه حيتمل وجهني األول

َشّر ّمن قُلْ َهلْ أَُنّبئُكُْم بَِشّر ّمن ذاِلَك فكأن قائالً قال من ذلك فقيل هو من لعنه اهللا ونظريه قوله تعاىل قُلْ أَفَأُنَّبئُكُم بِ
واملعىن أنبئكم ) شر ( ن يف موضع خفض بدالً من كأنه قال هو النار الثاين جيوز أن يكو)  ٧٢احلج ( ذاِلكُُم النَّاُر 
  مبن لعنه اهللا

املسألة الرابعة اعلم أنه تعاىل ذكر من صفاهتم أنواعاً أوهلا أنه تعاىل لعنهم وثانيها أنه غضب عليهم وثالثها أنه جعل 



ر كفار مائدة عيسى منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت قال أهل التفسري عىن بالقردة أصحاب السبت وباخلنازي
  وروي أيضاً أن املسخني كانا يف أصحاب السبت ألن شباهنم مسخوا قردة ومشاخيهم مسخوا خنازير

  يف قوله َوَعَبَد الطَّاغُوَت أنواعاً من القرآات أحدها قرأ) الكشاف ( املسألة اخلامسة ذكر صاحب 

ا وعابد الطاغوت عطفاً على القردة ورابعها أُيب وعبدوا الطاغوت وثانيها قرأ ابن مسعود ومن عبدوا وثالثه
وعابدي وخامسها وعباد وسادسها وعبد وسابعها وعبد بوزن حطم وثامنها وعبيد وتاسعها وعبد بضمتني مجيع 

عبيد وعاشرها وعبدة بوزن كفرة واحلادي عشر وعبد وأصله عبدة فحذفت التاء لإلضافة أو خهو كخدم يف مجع 
ثالث عشر عباد والرابع عشر وأعبد واخلامس عشر وعبد الطاغوت على البناء للمفعول خادم والثاين عشر عبد وال

وحذف الراجع مبعىن وعبد الطاغوت فيهم أو بينهم والسادس عشر وعبد الطاغوت مبعىن صار الطاغوت معبوداً 
ني وضم الباء ونصب من دون اهللا تعاىل كقولك أمر إذا صار أمرياً والسابع عشر قرأ محزة عبد الطاغزت بفتح الع

الدال وجر الطاغوت وعابوا هذه القراءة على محزة وحلنوه ونسبوه إىل ما ال جيوز ذكره وقال قوم إهنا ليست بلحن 
وال خطأ وذكروا فيها وجوهاً األول أن العبد هو العبد إال أهنم ضموا الباء للمبالغة كقوهلم رجل حذر وفطن للبليغ 

الطاغوت أنه بلغ الغاية يف طاعة الشيطان وهذا أحسن الوجوه الثاين أن العبد والعبد  يف احلذر والفطنة فتأويل عبد
لغتان كقوللهم سبع وسبع والثالث أن العبد مجعه عباد والعباد مجعه عبد كثمار ومثر مث استثلقوا ضمتني متواليتني 

وأفلس مث حذفت اهلمزة ونقلت  فأبدلت األوىل بالفتحة الرابع حيتمل أنه أراد أعبد الطاغوت فيكون مثل فلس
  حركتها إىل العني اخلامس حيتمل أنه أراد وعبدة الطاغوت كما قريء مث حذف اهلاء وضم الباء لئال يشتبه بالفعل

اء تأويله وجعلل منهم القردة ومن عبد الطاغوت فعلى هذا املوصول  املسألة السادسة قوله َوَعَبَد الطَّاغُوَت قال الفّر
  حمذوف
السابعة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن الكفر بقضاء اهللا قالوا ألن تقدير اآلية وجعل اهللا منهم من عبد  املسألة

الطاغوت وإمنا يعقل معىن هذا اجلعل إذا كان هو الذي جعل فيهم تلك العبادة إذ لو كان جعل تلك العبادة منهم 
ين جعلوا أنفسهم كذلك وذلك على خالف اآلية قالت لكان اهللا تعاىل ما جعلهم عبدة الطاغوت بل كانوا هم الذ

(  املعتزلة معناه أنه تعاىل حكم عليهم بذلك ووصفهم به كقوله َوَجَعلُواْ الَْملَِئكَةَ  الَِّذيَن ُهْم ِعَبادُ الرَّْحَمنِ إِنَاثاً
  والكالم فيه قد تقدم مراراً)  ١٩الزخرف 

  اغوت األحبار وكل من أطاع أحداً يف معصية اهللا فقد عبدهاملسألة الثامنة قيل الطاغوت العجل وقيل الط
مث قال تعاىل أُوْلَِئَك َشرٌّ مَّكَاناً أي أولئك امللعونون املمسوخون شر مكاناً من املؤمنني ويف لفظ املكان وجهان األول 

شر يف اللفظ إىل قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ألن مكاهنم سقر وال مكان أشد شراً منه والثاين أنه أضعف ال
املكان وهو يف احلقيقة ألهله وهو من باب الكناية كقوهلم فالن طويل النجاد كثري الرماد ويرجع حاصله إىل اإلشارة 

  إىل الشيء بذكر لوازمه وتوابعه
املسلمون  مث قال َوأََضلُّ َعن َسَواء السَّبِيلِ أي عن قصد السبيل والدين احلق قال املفسرون ملا نزلت هذه اآلية عرب

  أهل الكتاب وقالوا يا إخوان القردة واخلنازير فافتضحوا ونكسوا رؤوسهم
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

  اْ َيكُْتُمونََوإِذَا َجآُءوكُْم قَالُوا َءاَمنَّا َوقَْد دََّخلُواْ بِالْكُفْرِ َوُهْم قَْد خََرُجواْ بِِه َواللَُّه أَْعلَُم بَِما كَاُنو
  ئلفيه مسا

املسألة األوىل قالوا نزلت هذه اآلية يف ناس من اليهود كانوا يدخلون على الرسول عليه الصالة والسالم ويظهرون 
له اإلميان نفاقاً فأخربه اهللا عّز وجلّ بشأهنم وأهنم خيرجون من جملسك كما دخلوا مل يتعلق بقلبهم شيء من دالئلك 

  وتقريراتك ونصائحك وتذكرياتك
نية الباء يف قوله دََّخلُواْ بِالْكُفْرِ َوُهْم َخَرجُواْ بِِه يفيد بقاء الكفر معهم حاليت الدخول واخلروج من غري املسألة الثا

  نقصان وال تغيري فيه البتة كما تقول دخل زيد بثوبه وخرج به أي بقي ثوبه حال اخلروج كما كان حال الدخول
َوقَْد دََّخلُواْ بِالْكُفْرِ وذكر عند اخلروج كلمة ُهْم فقال َوُهْم قَدْ  املسألة الثالثة ذكر عند الدخول كلمة قَْد فقال

التأكيد يف ) هم ( تقريب املاضي من احلال والفائدة يف ذكر كلمة ) قد ( َخَرجُواْ بِِه قالوا الفائدة يف ذكر كلمة 
أي مل يسمعوا منك يا حممد عند  يف ذلك فعل) صلى اهللا عليه وسلم ( إضافة الكفر إليهم ونفى أن يكون من النيب 

  جلوسهم معك ما يوجب كفراً د فتكون أنت الذي ألقيتهم يف الكفر بل هم الذين خرجوا بالكفر باختيار أنفسهم
املسألة الرابعة قالت املعتزلة إنه تعاىل أضاف الكفر إليهم حاليت الدخول واخلروج على سبيل الذم وبالغ يف تقرير 

  ُهْم قَْد َخَرجُواْ بِِه فدل هذا على أنه من العبد ال من اهللاتلك االضافة بقوله َو
  واجلواب املعارضة بالعلم والداعي

سلمني مث قال تعاىل َواللَُّه أَْعلَُم بَِما كَاُنواْ َيكُْتُمونَ والغرض منه املبالغة فيما يف قلوهبم من اجلد واالجتهاد يف املكر بامل
   قال تعاىلوالكيد هبم والبغض والعداوة هلم مث

  َوَتَرى كَثِرياً مِّْنُهمْ ُيسَارُِعونَ ِفى اِإلثْمِ وَالُْعدَْواِن َوأَكْلِهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَانُواْ َيْعَملُونَ
املسارعة يف الشيء الشروع فيه بسرعة قيل اإلمث الكذب والعدوان الظلم وقيل اإلمث ما خيتص هبم والعدوان ما 

  وأما أكل السحت فهو أخذ الرسوة وقد تقدم االستقصاء يفيتعداهم إىل غريهم 

  تفسري السحت ويف اآلية فوائد
  الفائدة األوىل أنه تعاىل قال َوَتَرى كَثِرياً ّمْنُهْم والسبب أن كلهم ما كان يفعل ذلك بل كان بعضهم يستحيي فيترك

آل عمران ( ري قال تعاىل ُيَسارُِعونَ ِفى الَْخيْراِت الفائدة الثانية أن لفظ املسارعة إمنا يستعملل يف أكثر األمر يف اخل
فكان الالئق هبذا املوضع لفظ العجلة إال أنه تعاىل )  ٥٦املؤمنون ( وقال تعاىل ُنسَارُِع لَُهْم ِفى الْخَْيراِت )  ١١٤

  ذكر لفظ املسارعة لفائدة وهي أهنم كانوا يقدمون على هذه املنكرات كأهنم حمقون فيه
الثالثة لفظ االمث يتناول مجيع املعاصي واملنهيات فلما ذكر اهللا تعاىل بعده العدوان وأكل السحت دلّ هذا الفائدة 

  على أن هذين النوعني أعظم أنواع املعصية واإلمث مث قال تعاىل
  تَ لَبِئَْس َما كَاُنواْ َيْصَنُعونَلَْوالَ يَْنَهاُهمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَاالٌّ ْحبَاُر َعن قَْوِلهُِم اِإلثَْم َوأَكِْلهُِم السُّْح

معىن لَْوالَ هاهنا التخصيص والتوبيخ وهو مبعىن هال والكالم يف تفسري الربانيني واألحبار قد تقدم قال احلسن 



الربانيون علماء أهل اإلجنيل واألحبار علماء أهل التوراة وقال غريه كله يف اليهود ألنه متصل بذكرهم واملعىن أن 
اىل استبعد من علماء أهل الكتاب أهنم ما هنوا سفلتهم وعوامهم عن املعاصي وذلك يدل على أن تارك النهي اهللا تع

عن املنكر مبنزلة مرتكبه ألنه تعاىل ذم الفريقني يف هذه اآلية على لفظ واحد بل نقول إن ذم تارك النهي عن املنكر 
لى لفظ واحد بل نقول إن ذم تارك النهي عن املنكر أقوى ألنه مبنزلة مرتكبه ألنه تعاىل ذم الفريقني يف هذه اآلية ع

وقال يف العلماء )  ٦٢املائدة ( تعاىل قال يف املقدمني على اإلمث والعدوان وأكل السحت لَبِئَْس َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ 
ن العمل إمنا يسمى صناعة إذا صار التاركني للنهي عن املنكر لَبِئَْس َما كَاُنواْ َيْصَنُعونَ والصنع أقوى من العمل أل

مستقراً راسخاً متمكناً فجعل جرم العاملني ذنباً غري راسخ وذنب التاركني للنهي عن املنكر ذنباً راسخاً واألمر يف 
احلقيقة كذلك ألن املعصية مرض الروح وعالجه العلم باهللا وبصفاته وبأحكامه فإذا حصل هذا العلم وما زالت 

املرض الذي شرب صاحبه الدواء فما زال فكما أن هناك حيصل العلم بأن املرض صعب شديد ال املعصية كان مثل 
يكاد يزول فكذلك العامل إذا أقدم على املعصية دلّ على أن مرض القلب يف غاية القوة والشدة وعن ابن عباس هي 

  أشد آية يف القرآن وعن الضحاك ما يف القرآن آية أخوف عندي منها واهللا أعلم
ِفُق كَْيَف َيَشآُء وَلََيزِيَدنَّ كَثِرياً َوقَالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ  غُلَّْت أَْيِديهِْم َولُِعنُواْ بَِما قَالُواْ َبلْ َيَداُه َمْبسُوطََتاِن ُين

ُم الَْعَداَوةَ  َوالَْبْغَضآَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  كُلََّمآ أَْوقَُدواْ َناراً مِّْنُهم مَّآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك طُْغيَاناً َوكُفْراً َوأَلْقَْيَنا َبيَْنُه
  لِّلْحَْربِ أَطْفَأََها اللَُّه وََيْسَعْونَ ِفى األرض فََساداً َواللَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن

  ْيدِيهِْم َولُِعُنواْ بَِما قَالُواْقوله تعاىل َوقَالَِت الَْيهُوُد َيدُ اللَِّه َمْغلُولَةٌ  غُلَّْت أَ
  اعلم أن يف اآلية مسائل

املسألة األوىل يف هذا املوضع إشكال وهو أن اهللا تعاىل حكى عن اليهود أهنم قالوا ذلك وال شك يف أن اهللا تعاىل 
اً املذهب الذي صادق يف كل ما أخرب عنه ونرى اليهود مطبقني متفقني على أنا ال نقول ذلك وال نعتقده البتة وأيض

حيكى عن العقالء ال بّد وأن يكون معلوم البطالن بضرورة العقل والقول بأن يد اهللا مغلولة قول باطل ببديهة العقل 
اسم ملوجود قدمي وقادر على خلق العامل وإجياده وتكوينه وهذا املوجود ميتنع أن تكون يده مغلولة ) اهللا ( ألن قولنا 

  فكيف ميكنه مع اللقدرة الناقصة حفظ العامل وتدبريه وقدرته مقيدة وقاصرة وإال
إذا ثبت هذا فنقول حصل االشكال الشديد يف كيفية تصحيح هذا النقل وهذه الرواية فنقول عندنا فيه وجوه 

( قَْرًضا َحَسًنا  األول لعلّ القوم إمنا قالوا هذا على سبيل اإللزام فإهنم ملا مسعوا قاوله تعاىل مَّن ذَا الَِّذى ُيقْرُِض اللََّه
قالوا لو احتاج إىل القرض لكان فقرياً عاجزاً فلما حكموا بأن اإلل ه الذي يستقرض شيئاً من عباده )  ٢٤٥البقرة 

صلى اهللا عليه ( فقري مغلول اليدين ال جرم حكى اهللا عنهم هذا الكالم الثاين لعلّ القوم ملا رأوا أصحاب الرسول 
قر واحلاجة قالوا على سبيل السخرية واالستهزاء إن إل ه حممد فقري مغلول اليد فلما يف غاية الشدة والف) وسلم 

قالوا ذلك حكى اهللا عنهم هذا الكالم الثالث قال املفسرون اليهود كانوا أكثر الناس ماالً وثروة فلما بعث اهللا 
ولة أي مقبوضة عن العطاء على جهة حممداً وكذبوا به ضيق اهللا عليهم املعيشة فعند ذلك قالت اليهود يد اهللا مغل

الصفة بالبخل واجلاهل إذا وقع يف البالء والشدة واحملنة يقول مثل هذه األلفاظ الرابع لعلّه كان فيهم من كان على 
مذهب الفلسفة وهو أنه تعاىل مموجب لذاته وأن حدوث احلوادث عنه ال ميكن إال على هنج واحد وسنن واحد 

على إحداث احلوادث على غري الوجوه اليت عليها تقع فعربوا عن عدم االقتدار على التغيري وأهنه تعاىل غري قادر 
والتبديل بغل اليد اخلامس قال بعضهم املراد هو قول اليهود إن اهللا ال يعذبنا إال بقدر األيام اليت عبدنا العجل فيها 

الزمان هبذه العبارة الفاسدة واستوجبوا اللعن  إال أهنم عربوا عن كونه تعاىل غري معذب هلم إال يف هذا القدر من



بسبب فساد العبارة وعدم رعاية األدب وهذا قول احلسن فثبت أن هذه احلكاية صحيحة على كل هذه الوجوه 
  واهللا أعلم

ً إِلَى ُعُنِقكَ  املسألة الثانية غل اليد وبسطها جماز مشهور عن البخل واجلود ومنه قوله تعاىل َوالَ َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَة
قالوا والسبب فيه أن اليد آلة ألكثر األعمال ال سيما لدفع املال وإلنفاقه )  ٢٩اإلسراء ( َوالَ َتْبسُطَْها كُلَّ الَْبْسِط 

فأطلقوا اسم السبب على املسبب وأسندوا اجلود والبخل إىل اليد والبنان والكف واألنامل فقيل للجواد فياض 
  ط البنان تره األنامل ويقال للبخيل كز األصابع مقبوض الكف جعد األناملالكف مبسوط اليد وبس

فإن قيل فلما كان قوله َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ  املراد منه البخل وجب أن يكون قوله غُلَّْت أَْيِديهِْم املراد منه أيضاً البخل 
  ا فكيف جيوز أن يدعو عليهم بذلكلتصح املطابقة والبخل من الصفات املذمومة اليت هنى اهللا تعاىل عنه

قلنا قوله َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ  عبارة عن عدم املكنة من البذل واإلعطاء مث إن عدم املكنة من االعطاء تارة يكون ألجلل 
  البخل وتارة يكون ألجل الفقر وتارة يكون ألجل العجز فكذلك قوله غُلَّْت أَْيدِيهِْم دعاء

كنة سواء حصل ذلك بسبب العجز أو الفقر أو البخل وعلى هذا التقدير فإنه يزول عليهم بعدم القدرة وامل
  االشكال

ن ندعو املسألة الثالثة قوله غُلَّْت أَْيدِيهِْم َولُِعُنواْ بَِما قَالُواْ فيه وجهان األول أنه دعاء عليهم واملعىن أنه تعاىل يعلمنا أ
وكما )  ٢٧الفتح ( له لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجِدَ الْحََراَم إِن َشاء اللَُّه ءاِمنَِني عليهم هبذا الدعاء كما علمنا االسثناء يف قو

( وعلى أيب هلب يف قوله َتبَّْت َيَدا أَبِى لََهبٍ )  ١٠البقرة ( علمنا الدعاء عللى املنافقني يف قوله فََزادَُهُم اللَُّه مََرًضا 
ديهم يف نار جهنم على احلقيقة أي شدت إىل أعناقهم جزاًء هلم على الثاين أنه إخبار قال احلسن غلت أي)  ١املسد 

  هذا القول
  فإن قيل فإذا كان هذا الغل إمنا حكم به جزاًء هلم على هذا القول فكان ينبغي أن يقال فغلت أيديهم
ْم كالكالم املبتدأ قلنا حذف العطف وإن كان مضمراً إال أنه حذف لفائدة وهي أنه ملا حذف كان قوله غُلَّْت أَْيدِيهِ

به وكون الكالم مبتدأ به يزيده قوة ووثاقة ألن االبتداء بالشيء يدل على شدة االهتمام به وقوة االعتناء بتقريره 
قَالُواْ  َرةً ونظري هذا املوضع يف حذف فاء التعقيب قوله تعاىل وَإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُمْ أَن َتذَْبُحواْ بَقَ

ومل يقل فقالوا أتتخذنا هزواً وأما قوله َولُِعُنواْ بَِما قَالُواْ قال احلسن عذبوا يف الدنيا )  ٦٧البقرة ( أَتَتَِّخذَُنا ُهزًُوا 
  باجلزية ويف اآلخرة بالنار

  مث قال تعاىل َبلْ َيَداُه َمْبسُوطََتاِن
الكثرية من القرآن ناطقة بإثبات اليد فتارة املذكور هو اليد  واعلم أن الكالم يف هذه اآلية من املهمات فإن اآليات

وتارة بإثبات اليدين هللا تعاىل منها هذه اآلية ومنها )  ١٠الفتح ( من غري بيان العدد قال تعاىل َيُد اللَِّه فَْوقَ أَْيِديهِْم 
وتارة بإثبات األيدي قال تعاىل أَوَلَْم )  ٧٥ص ( ى َّ قوله تعاىل إلبليس امللعون َما َمَنَعَك أَن َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَد

  ) ٧١ي س ( َيَرْواْ أَنَّا َخلَقَْنا لَُهم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا أَْنعاماً 
إذا عرفت هذا فنقول اختلفت األمة يف تفسري يد اهللا تعاىل فقالت اجملسمة إهنا عضو جسماين كما يف حق كل أحد 

 اىل لَُهْم أَْيٍد َيْبِطُشونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْعُيٌن يُْبِصُرونَ بَِها أَْم لَُهْم ءاذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها قُلِ اْدُعواْواحتجوا عليه بقوله تع
وجه االستدالل أنه تعاىل قدح يف إل هية األصنام ألجل أهنا ليس هلا شيء )  ١٩٥األعراف ( ُشَركَاءكُْم ثُمَّ ِكيُدوِن 
و مل حتصل هللا هذه األعضاء لزم القدح يف كونه إل هاً وملا بطل ذلك وجب إثبات هذه األعضاء من هذه األعضاء فل

  له قالوا وأيضاً اسم اليد موضوع هلذا العضو فحمله على شيء آخر ترك للغة وإنه ال جيوز



ينفك عن احلركة واعلم أن الكالم يف إبطال هذا القول مبين على أنه تعاىل ليس جبسم والدليل عليه أن اجلسم ال 
والسكون ومها حمدثان وما ال ينفك عن احملدث فهو حمدث وألن كل جسم فهو متناه يف املقدار وكل ما كان 
متناهياً يف املقدار فهو حمدث وألن كل جسم فهو مؤلف من األجزاء وكل ما كان كذلك كان قابالً للتركيب 

فه وكل ما كان كذلك فهو حمدث فثبت هبذه الوجوه أنه واالحنالل وكل ما كان كذلك افتقر إىل ما يركّبه ويؤل
  ميتنع كونه تعاىل جسماً فيمتنع أن تكون يده عضواً جسمانياً

وأما مجهور املوحدين فلهم يف لفظ اليد قوالن األول قول من يقول القرآن ملا دلّ على إثباب اليد هللا تعاىل آمنا به 
 عبارة عن جسم خمصوص وعضو مركب من األجزاء واألبعاض آمنا والعقل ملا دل على أنه ميتنع أن تكون يد اهللا

  به فأما أن اليد ما هي وما حقيقتها فقد فوضنا معرفتها إىل اهللا تعاىل وهذا هو طريقة السلف
وأما املتكلمون فقالوا اليد تذكر يف اللغة على وجوه أحدها اجلارحة وهو معلوم وثانيها النعمة قوله لفالن عندي يد 

فسروه بذوي القوى والعقول وحكى )  ٤٥ص ( ه عليها وثالثها القوة قال تعاىل أُْوِلى االْْيِدى وَاالْْبصَارِ أشكر
سيبويه أهنم قالوا ال يد لك هبذا واملعىن سلب كمال القدرة ورابعها امللك يقال هذه الضيعة يف يد فالن أي يف ملكه 

أي ميلك ذلك وخامسها شدة العناية واالختصاص قال تعاىل )  ٢٣٧البقرة (  قال تعاىل الَِّذى بَِيِدِه ُعقَْدةُ  الّنكَاحِ
واملراد ختصيص آدم عليه السالم هبذا التشريف فإنه تعاىل هو اخلالق جلميع )  ٧٥ص ( ِلَما َخلَقُْت بَِيَدى َّ 

  املخلوقات ويقال يدي لك رهن بالوفاء إذا ضمن له شيئاً
اهللا ميتنع أن تكون مبعىن اجلارحة وأما سائر املعاين فكلها حاصلة وههنا قول آخر إذا عرفت هذا فنقول اليد يف حق 

وهو أن أبا احلسن األشعري رمحه اهللا زعم يف بعض أقواله أن اليد صفة قائمة بذات اهللا تعاىل وهي صفة سوى 
خلق آدم بيديه علة القدرة من شأهنا التكوين على سبيل االصطفاء قال والذي يدل عليه أنه تعاىل جعل وقوع 

لكرامة آدم واصطفائه فلو كانت اليد عبارة عن القدرة المتنع كونه علة لالصطفاء ألن ذلك حاصل يف مجيع 
املخلوقات فال بّد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع هبا اخللق والتكوين على سبيل االصطفاء وأكثر العلماء 

  القدرة وعن النعمة زعموا أن اليد يف حق اهللا تعاىل عبارة عن
فإن قيل إن فسرمت اليد يف حق اهللا تعاىل بالقدرة فهذا مشكل ألن قدرة اهللا تعاىل واحدة ونص القرآن ناطق بإثبات 

اليدين تارة وبإثبات األيدي أخرى وإن فسرمتوها بالنعمة فنص القرآن ناطق بإثبات اليدين ونعم اهللا غري حمدودة 
  ) ١٨النحل ) (  ٣٤إبراهيم ( واْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها كما قال تعاىل َوإِن تَُعدُّ

واجلواب إن اخترنا تفسري اليد بالقدرة كان اجلواب عن االشكال املذكور أن القوم جعلوا قوهلم َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ  
األمر على ما وصفتموه به من البخل  كناية عن البخل فأجيبوا على وفق كالمهم فقيل َبلْ َيَداُه مَْبُسوطََتانِ أي ليس

بل هو جواد على سبيل الكمال فإن من أعطى بيده أعطى على أكمل الوجوه وأما إن اخترنا تفسري اليد بالنعمة 
كان اجلواب عن االشكال املذكور من وجهني األول أنه نسبة حبسب اجلنس مث يدخل حتت كل واحد من اجلنسني 

تاه نعمة الدين ونعمة الدينا أو نعمة الظاهر ونعمة الباطن أو نعمة النفع ونعمة الدفع أو أنواع ال هناية هلا فقيل نعم
معناه إقامة ) لبيك ( نعمة الشدة ونعمة الرخاء الثاين أن املراد بالنسبة املبالغة يف وصف النعمة أال ترى أن قوهلم 

ليس املراد منه طاعتني وال مساعدتني معناه مساعدة بعد مساعدة و) سعديك ( على طاعتك بعد إقامة وكذلك 
  فكذلك اآلية املعىن فيها أن النعمة متظاهرة متتابعة ليست كما ادعى من أهنا مقبوضة ممتنعة

مث قال تعاىل ُينِفُق كَْيَف َيَشاء أي يرزق وخيلق كيف يشاء إن شاء قتر وإن شاء وسع وقال َولَْو َبَسطَ اللَُّه الّرْزقَ 



الرعد ( وقال َيْبُسطُ الّرْزقَ ِلَمْن َيَشاء َويَقَِدُر )  ٢٧الشورى ( ْواْ ِفى االْْرضِ َولَاِكن ُينَّزلُ بِقََدرٍ مَّا َيَشاء ِلِعَباِدهِ لََبَغ
٢٦ (  

 وقال قل الّلهم مالك امللك إىل قوله قل الّلهم مالك امللك إىل قوله إىل قوله َوُتِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك
  ) ٢٦آل عمران ( الَْخْيُر 

واعلم أن هذه اآلية رد على املعتزلة وذلك ألهنم قالوا جيب على اهللا تعاىل إعطاء الثواب للمطيع وجيب عليه أن ال 
يعاقبه وجيب عليه أن ال يدخل العاصي اجلنة وجيب عليه عند بعضهم أن يعاقبه فهذا املنع واحلجر والقيد جيري جمرى 

يقة قائلون بأن يد اهللا مغلولة وأما أهل السنة فهم القائلون بأن امللك ملكه وليس ألحد عليه الغل فهم يف احلق
َيَم َوأُمَُّه استحقاق وال ألحد عليه اعتراض كما قال قُلْ فََمن َيْمِلُك ِمَن اللَِّه َشْيئاً إِنْ أََراَد أَن ُيْهِلَك الَْمسِيَح اْبَن َمْر

فقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ال يستقيم إال على )  ١٧املائدة ( َوَمن ِفى االْْرضِ َجِميعاً 
  املذهب واملقالة واحلمد هللا على الدين القومي والصراط املستقيم

مث قال تعاىل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ال يستقيم إال على املذهب واملقالة واحلمد هللا على الدين القومي 
  تقيموالصراط املس

  مث قال تعاىل ال يستقيم إال على املذهب واملقالة واحلمد هللا على الدين القومي والصراط املستقيم
  مث قال تعاىل َولَيَزِيَدنَّ كَثِرياً ّمنُْهم مَّا أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّّبَك طُْغيَاناً َوكُفْراً وفيه مسألتان

 ازدادوا عند نزول ما أنزل إليك من ربك من القرآن واحلجج شدة املسألة األوىل املراد بالكثري علماء اليهود يعين
  يف الكفر وغلواً يف االنكار كما يقال ما زادتك موعظيت إال شراً وقيل إقامتهم على الكفر زيادة منهم يف الكفر

ملا علم أهنم يزدادون  املسألة الثانية قال أصحابنا دلّت اآلية على أنه تعاىل ال يراعي مصاحل الدين والدنيا ألنه تعاىل
عند إنزال تلك اآليات كفراً وضالالً فلو كانت أفعاله معللة برعاية املصاحل للعباد المتنع عليه إنزال تلك اآليات 

  ) ١٢٥التوبة ( فلما أنزهلا علمنا أنه تعاىل ال يراعي مصاحل العباد ونظريه قوله فََزادَْتُهْم رِْجًسا إِلَى رِْجسِهِْم 
علم اهللا تعاىل من حاهلم أهنم سواء أنزهلا أو مل ينزهلا فإهنم يأتون بتلك الزيادة من الكفر فلهذا حسن منه فإن قالوا 
  تعاىل إنزاهلا

قلنا فعلى هذا التقدير مل يكن ذلك االزدياد ألجل إنزال تلك اآليات وهذا يقتضي أن تكون إضافة ازدياد اكفر إىل 
  لنص القرآنإنزال تلك اآليات باطالً وذلك تكذيب 

  مث قال تعاىل َوأَلْقَْيَنا بَْيَنُهمُ الَْعَداَوةَ  َوالْبَْغَضاء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ 
واعلم أن اتصال هذه اآلية مبا قبلها هو أنه تعاىل بّين أهنم إمنا ينكرون نبوته بعد ظهور الدالئل على صحتها ألجل 

  احلسد وألجل حب اجلاه والتبع واملال والسيادة
مث إنه تعاىل بّين أهنم ملا رجحوا الدنيا على اآلخرة ال جرم أن اهللا تعاىل كما حرمهم سعادة الدين فكذلك حرمهم 

سعادة الدينا ألن كل فريق منهم بقي مصراً على مذهبه ومقالته يبالغ يف نصرته ويطعن يف كل ما سواه من املذاهب 
لك سبباً لوقوع اخلصومة الشديدة بني فرقهم وطوائفهم وانتهى واملقاالت تعظيماً لنفسه وتروجياً ملذهبه فصار ذ

 األمر فيه إىل أن بعضهم يكفر بعضاً ويغزو بعضهم بعضاً ويف قوله وَأَلْقَيَْنا َبْينَُهُم الَْعَداَوةَ  َوالَْبْغَضاء قوالن األول
 ٥١املائدة ( تَِّخذُواْ الَْيُهوَد وَالنََّصاَرى املراد منه ما بني اليهود والنصارى من العداوة ألنه جرى ذكرهم يف قوله الَ َت

  وهو قول احلسن وجماهد الثاين أن املراد وقوع العداوة) 



بني فرق اليهود فإن بعضهم جربية وبعضهم قدرية وبعضهم موحدة وبعضهم مشبهة وكذلك بني فرق النصارى 
  كامللكانية والنسطورية واليعقوبية
  امه بني فرق املسلمني فكيف ميكن جعله عيباً على اليهود والنصارىفإن قيل فهذا املعىن حاصل بتم

قلنا هذه البدع إمنا حدثت بعد عصر الصحابة والتابعني أما يف ذلك الزمان فلم يك شيء من ذلك حاصالً فال جرم 
  حسن من الرسول ومن أصحابه جعل ذلك عيباً على اليهود والنصارى

  نَاراً لّلْحَْربِ أَطْفَأََها اللَُّه مث قال تعاىل كُلََّما أَْوقَُدواْ
وهذا شرح نوع آخر من أنواع احملن عن اليهود وهو أهنم كلما مهوا بأمر من األمور رجعوا خائبني خاسرين 

د قال قتادة ال تلقى اليهو)  ١١٢آل عمران ( مقهورين ملعونني كما قال تعاىل ُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذّلَّةُ  أَْيَنَما ثُِقفُواْ 
  ببلدة إال وجدمت من أذل الناس

مث قال تعاىل َوَيْسَعْونَ ِفى االْْرضِ فَسَاداً أي ليس حيصل يف أمرهم قوة من العزة واملنعة إال أهنم يسعون يف األرض 
فساداً وذلك بأن خيدعوا ضعيفاً ويستخرجوا نوعاً من املكر والكيد على سبيل اخلفية وقيل إهنم ملا خالفوا حكم 

سلّط عليهم خبتنصر مث أفسدوا فسلّط عليهم بطرس الرومي مث أفسدوا فسلّط عليهم اجملوس مث أفسدوا التوراة 
  فسلّط عليهم املسلمني

مث قال تعاىل َواللَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن وذلك يدل على أن الساعي يف األرض بالفساد ممقوت عند اهللا تعاىل مث قال 
  تعاىل

  الِْكتَابِ َءاَمُنواْ َواتَّقَْواْ لَكَفَّْرَنا َعنُْهْم سَيِّئَاتِهِْم َوالٌّ ْدَخلَْناُهمْ َجنَّاتِ النَِّعيمَِولَْو أَنَّ أَْهلَ 
واعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف ذمهم ويف هتجني طريقتهم بني أهنم لو آمنوا واتقوا لوجدوا سعادات اآلخرة والدنيا أما 

أحدمها رفع العقاب والثاين إيصال الثواب أما رفع العقاب فهو املراد بقوله سعادات اآلخرة فهي حمصورة يف نوعني 
  لَكَفَّْرَنا َعْنُهْم وأما إيصال الثواب فهو املراد بقوله َسّيئَاِتهِْم َوالْْدَخلَْناُهْم جَنَّاِت النَّعِيمِ

  ليه شرط التقوىفإن قيل اإلميان وحده سبب مستقل باقتضاء تكفري السيآت وإعطاء احلسنات فلم ضم إ

قلنا املراد كونه آتياً باإلميان لغرض التقوى والطاعة ال لغرض آخر من األغراض العاجلة مثل ما يفعله املنافقون مث 
  قال تعاىل

ِمن َتْحِت أَْرُجلِهِم مِّنُْهْم أُمَّةٌ  مُّقَْتِصَدة َولَْو أَنَُّهْم أَقَامُواْ التَّْوَراةَ  َواِإلِجنيلَ َوَمآ أُنزِلَ إِلَيهِْم مِّن رَّبِّهِْم الّكَلُواْ ِمن فَْوِقهِْم َو
  ٌ َوكَِثٌري مِّْنُهْم َسآَء َما َيْعَملُونَ

واعلم أنه تعاىل ملا بّين يف اآلية األوىل أهنم لو آمنوا لفازوا بسعادات اآلخرة بّين يف هذه اآلية أيضاً أهنم لو آمنوا 
اهتا ويف إقامة التوراة واإلجنيل ثالثة أوجه أحدها أن يعملوا مبا فيها من لفازوا بسعادات الدنيا ووجدوا طيباهتا وخري

وثانيها إقامة ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوفاء بعهود اهللا فيها ومن االقرار باشتماهلا يف الدالئل الدالة على بعثة حممد 
يقال ملن مل يوف بشرائطها أنه أقامها التوراة إقامة أحكامها وحدودها كما يقال أقام الصالة إذا قام حبقوقها وال 

  وثالثها أقاموها نصب أعينهم لئال يزلوا يف شيء من حدودها وهذه الوجوه كلها حسنة لكن األول أحسن
وأما قوله تعاىل َوَما أُنزِلَ إِلَْيهِْم ففيه قوالن األول أنه القرآن والثاين أنه كتب سائر األنبياء مثل كتاب شعياء ومثل 

  ق وكتاب دانيال فإن هذه الكتب مملوءة من البشارة مببعث حممد عليه الصالة والسالمكتاب حيقو
وأما قوله تعاىل الَكَلُواْ ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحِت أَْرُجِلهِم فاعلم أن اليهود ملا أصروا على تكذيب حممد عليه الصالة 

ِه َمْغلُولَةٌ  فاهللا تعاىل بّين أهنم لو تركوا ذلك الكفر والسالم أصاهبم القحط والشدة وبلغوا إىل حيث قالوا َيُد اللَّ



النقلب األمر وحصل اخلصب والسعة ويف قوله الَكَلُواْ ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحِت أَْرُجِلهِم وجوه األول أن املراد منه 
اً وهو كما تقول فالن يف املبالفة يف شرح السعة واخلصب ال أن هناك فوقا وحتتا واملعىن ألكلوا أكالً متصالً كثري

اخلري من فرقه إىل قدمه تريد تكاثف اخلري وكثرته عنده الثاين أن األكل من فوق نزول القطر ومن حتت األرجل 
السََّماء  ّمَن حصول النبات كما قال تعاىل يف سورة األعراف َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى ءاَمنُواْ وَاتَّقَْواْ لَفََتْحَنا َعلَْيهِم َبرَكَاٍت

الثالث األكل من فوق كثرة األشجار املثمرة ومن حتت األرجل الزروع املغلة والرابع )  ٩٦األعراف ( َواالْْرضِ 
املراد أن يرزقهم اجلنان اليانعة الثمار فيجتنون ما هتدل من رؤوس الشجر ويلتقطون ما تساقط على األرض من 

إىل ما جرى على اليهود من بين قريظة وبين النضري من قطع  حتت أرجلهم واخلامس يشبه أن يكون هذا إشارة
  خنيلهم وإفساد زروعهم وإجالئهم عن أوطاهنم

مث قال تعاىل ّمْنُهْم أُمَّةٌ  مُّقَْتِصَدةٌ  معىن االقتصاد يف اللغة االعتدال يف العمل من غري غلو وال تقصري وأصله القصد 
له على الطريق املستقيم من غري احنراف وال اضطراب أما من مل وذلك ألن من عرف مطلوبه فإنه يكون قاصداً 

يعرف موضع مقصوده فإنه يكون متحرياً تارة يذهب مييناً وأخرى يساراً فلهذا السبب جعل االقتصاد عبارة عن 
اب العمل املؤدي إىل الغرض مث يف هذه األمة املقتصدة قوالن أحدمها أن املراد منها الذين آمنوا من أهل الكت

كعبداهللا بن سالم من اليهود والنجاشي من النصارى فهم على القصد من دينهم وعلى املنهج املستقيم منه ومل مييلوا 
إىل طريف االفراط والتفريط والثاين املراد منها الكفار من أهل الكتاب الذين يكونون عدوالً يف دينهم وال يكون 

  فيهم عناد

  ) ٧٥آل عمران ( ْن أَْهلِ الِْكَتابِ َمْن إِن َتأَْمْنُه بِِقْنطَارٍ ُيؤَّدِه إِلَْيَك شديد وال غلظة كاملة كما قال َوِم
مث قال تعاىل َوكَِثٌري ّمْنُهمْ َساء َما َيْعَملُونَ وفيه معىن التعجب كأنه قيل وكثري منهم ما أسوأ عملهم واملراد منهم 

  وال ينجع فيهم القول األجالف املذمومون املبغضون الذين ال يؤثر فيهم الدليل
ْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى َيأَيَُّها الرَّسُولُ َبلِّغْ َمآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوإِن لَّْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه َي

  الْقَْوَم الْكَافِرِيَن
رَُّسولُ َبلّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّّبَك أمر الرسول بأن ال ينظر إىل قلة املقتصدين وكثرة قوله تعاىل َيْعَملُونَ َياأَيَُّها ال

الفاسقني وال خيشى مكروههم فقال َبلَغَ أي واصرب على تبليغ ما أنزلته إليك من كشف أسرارهم وفضائح أفعاهلم 
إن اهللا ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم (  فإن اهللا يعصمك من كيدهم ويصونك من مكرهم وروى احلسن عن النيب

بعثين برسالته فضقت هبا ذرعاً وعرفت أن الناس يكذبوين واليهود والنصارى وقريش خيوفوين فلما أنزل اهللا هذه 
كان أيام إقامته مبكة جياهر ببعض القرآن وخيفي ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروي أن النيب ) اآلية زال اخلوف بالكلية 

فاقاً على نفسه من تسرع املشركني إليه وإىل أصحابه فلما أعز اهللا اإلسالم وأيده باملؤمنني قال له َيْعَملُونَ بعضه إش
الك َياأَيَُّها الرَُّسولُ َبلّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّّبَك أي ال تراقنب أحداً وال تترك شيئاً مما أنزل إليك خوفاً من أن ين

  مكروه
  إِن لَّْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه وفيه مسائلمث قال تعاىل َو

على اجلمع ويف األعراف )  ١٢٤األنعام ( املسألة األوىل قرأ نافع رساالته يف هذه اآلية ويف األنعام َحْيثُ َيجَْعلُ 
واألنعام على الواحد  على الواحد وقرأ حفص عن عاصم على الضد ففي املائدة)  ١٤٤األتراف ( النَّاسِ بِرِسَالَاِتي 

  ويف األعراف على اجلمع وقرأ ابن كثري يف اجلميع على الواحد وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم كله على اجلمع
حجة من مجع أن الرسل يبعثون بضروب من الرساالت وأحكام خمتلفة يف الشريعة وكل آية أنزهلا اهللا تعاىل على 



رسالة فحسن لفظ اجلمع وأما من أفرد فقال القرآن كله رسالة واحدة وأيضاً فهي ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسوله 
فوقع االسم الواحد )  ١٤الفرقان ( فإن لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وإن مل جيمع كقوله َواْدعُواْ ثُبُوراً كَثِرياً 
  على اجلمع وكذا ههنا لفظ الرسالة وإن كان واحداً إال أن املراد هو اجلمع

أي ألة الثانية لقائل أن يقول إن قوله َوإِن لَّْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رِسَالََتُه معناه فإن مل تبلغ رسالته فما بلغت رسالته فاملس
  فائدة يف هذا الكالم

أجاب مجهور املفسرين بأن املراد أنك ءن مل تلغ واحداً منها كنت كمن مل يبلغ شيئاً منها وهذا اجلواب عندي 
ن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل إنه ترك الكل لكان كذباً ولو قيل أيضاً إن مقدار اجلرم يف ترك ضعيف أل

  البعض مثل مقدار اجلرم يف ترك الكل فهو أيضاً حمال ممتنع فسقط هذا اجلواب

  واألصح عندي أن يقال إن هذا خرج على قانون قوله
  أنا أبو النجم وشعري شعري

غ يف الكمال والفصاحة إىل حيث مىت قيل فيه إنه شعري فقد انتهى مدحه إىل الغاية اليت ال ومعناه أن شعري قد بل
ميكن أن يزاد عليها فهذا الكالم يفيد املبالغة التامة من هذا الوجه فكذا ههنا فإن مل تبلغ تنبيهاً على غاية التهديد 

  والوعيد واهللا أعلم
اآلية وجوهاً األول أهنا نزلت يف قصة الرجم والقصاص على ما تقدم يف املسألة الثالثة ذكر املفسرون يف سبب نزول 

قصة اليهود الثاين نزلت يف عيب اليهود واستهزائهم بالدين والنييب سكت عنهم فنزلت هذه اآلية الثالث ملا نزلت 
يعرضها عليهن خوفاً من اختيارهن  فلم)  ٢٨األحزاب ( آية التخيري وهو قوله قَِديراً ياأَيَُّها النَّبِى ُّ قُل الْْزواجَِك 

( الدينا فنزلت الرابع نزلت يف أمر زيد وزينب بنت جحش قالت عائشة رضي اهللا عنها من زعم أن رسول اهللا 
كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على اهللا واهللا تعاىل يقول َيْعَملُونَ يَاأَيَُّها الرَّسُولُ َبلّغْ ) صلى اهللا عليه وسلم 

اخلامس نزلت يف )  ٣٧األحزاب ( كتم رسول اهللا شيئاً من الوحي لكتم قوله وَُتْخِفى ِفى نِفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه  ولو
اجلهاد فإن املنافقني كانوا يكرهونه فكان ميسك أحياناً عن حثهم على اجلهاد السادس ملا نزل قوله تعاىل َوالَ َتُسبُّواْ 

سكت الرسول عن عيب آهلتهم فنزلت )  ١٠٨األنعام ( وِن اللَِّه فََيُسبُّواْ اللََّه َعْدواً بِغَْيرِ ِعلْمٍ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُد
اآلية وقال َبلَغَ يعين معايب آهلتهم وال ختفها عنهم واهللا يعصمك منهم السابع نزلت يف حقوق املسلمني وذلك ألنه 

) الّلهم فاشهد ( قالوا نعم قال عليه الصالة والسالم ) هل بلغت ( قال يف حجة الوداع ملا بني الشرائع واملناسك 
نزل حتت شجرة يف بعض أسفاره وعلق سيفه عليها فأتاه أعرايب وهو نائم ) صلى اهللا عليه وسلم ( الثامن روي أنه 

ه وضرب فرعدت يد األعرايب وسقط السيف من يد) اهللا ( فأخذ سيفه واخترطه وقال يا حممد من مينعك مين فقال 
برأسه الشجرة حىت انتثر دماغه فأنزل اهللا هذه اآلية وبني أنه يعصمه من الناس التاسع كان يهاب قريشاً واليهود 

والنصارى فأزال اهللا عن قلبه تلك اهليبة هبذه اآلية العاشر نزلت اآلية يف فضل علي بن أيب طالب عليه السالم وملا 
فلقيه عمر ) ت مواله فعلي مواله الّلهم وال من وااله وعاد من عاداه من كن( نزلت هذه اآلية أخذ بيده وقال 

رضي اهللا عنه فقال هنيئاً لك يا ابن طالب أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة وهو قول ابن عباس والرباء بن 
  عازب وحممد بن علي

مكر اليهود والنصارى وأمره بإظهار واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إال أن األوىل محله على أنه تعاىل آمنه من 
التبليغ من غري مباالة منه هبم وذلك ألن ما قبل هذه اآلية بكثري وما بعدها بكثري ملا كان كالماً مع اليهود 

  والنصارى امتنع إلقاء هذه اآلية الواحدة يف البني على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها



َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ سؤال وهو أنه كيف جيمع بني ذلك وبني ما روي أنه عليه الصالة  املسألة الرابعة يف قوله وَاللَُّه
  والسالم شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته

  واجلواب من وجيهن أحدمها أن املراد بعصمه من القتل وفني التنبيه على أنه جيب عليه أن

األنبياء عليهم الصالة والسالما وثانيها أهنا نزلت بعد  حيتمل كل ما دون النفس من أنواع البالء فما أشد تكليف
  يوم أحد

  وأعلم أن املراد من النَّاسِ ههنا الكفار بدليل قوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن
حيرسه سعد ) ه وسلم صلى اهللا علي( ومعناه أنه تعاىل ال ميكنهم مما يريدون وعن أنس رضي اهللا عنه كان رسول اهللا 

  )انصرفوا يا أيها الناس فقد عصمين اهللا من الناس ( وحذيفة حىت نزلت هذه اآلية فأخرج رأسه من قبة أدم وقال 
َولََيزِيَدنَّ كَِثرياً مِّنُْهْم مَّآ بِّكُْم قُلْ َيأَْهلَ الِْكتَابِ لَسُْتْم َعلَى َشىْ ٍء َحتَّى ُتِقيمُواْ التَّْوَراةَ  َواِإلجنِيلَ َوَمآ أُنزِلَ إِلَْيكُْم مِّن رَّ

  أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك طُْغيَاناً َوكُفْراً فَالَ تَأَْس َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن
وأعلم أنه تعاىل ملا أمره بالتبليغ سواء طاب للسامع أو ثقل عليه أمر بأن يقول ألهل الكتاب هذا الكالم وإن كان 

اً فقال قُلْ ياأَْهلَ أَْهلِ الِْكَتابِ من اليهود والنصارى لَْسُتْم َعلَى َشىْ ء من الدين وال يف أيديكم مما يشق عليهم جد
  شيء من احلق والصواب كما تقول هذا ليس بشيء إذا أردت حتقريه وتصغري شأنه

ّبكُْم َولََيزِيَدنَّ كَِثرياً مّْنُهْم مَّا أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّّبَك طُْغَياناً وقوله َحتَّى تُِقيُمواْ التَّْوَراةَ  َواإلِجنيلَ َوَما أُنزِلَ إِلَْيكُْم ّمن رَّ
  َوكُفْراً

  وهذا مذكور فيما قبل والتكرير للتأكيد
مث قال تعاىل فَالَ تَأَْس َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن وفيه وجهان األول ال تأسف عليهم بسبب زيادة طغياهنم وكفرهم فإن 

ك راجع إليهم ال إليك وال إىل املؤمنني الثاين ال تتأسف بسبب نزول اللعن والعذاب عليهم فإهنم من ضرر ذل
الكافرين املستحقني لذلك روى ابن عباس أنه جاء مجاعة من اليهود وقالوا يا حممد ألست تقر أن التوراة حق من 

  ت هذه اآليةاهللا تعاىل قال بلى قالوا فإنا مؤمنون هبا وال نؤمن بغريها فنزل
ِملَ َصاِلحاً فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِمْ إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوالَِّذيَن َهادُواْ وَالصَّابِئُونَ وَالنََّصاَرى َمْن َءاَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ وَع

  َوالَ ُهْم َيْحَزنُونَ
  قد تقدم تفسري هذه اآلية يف سورة البقرة وبقي ههنا مسائل

سألة األوىل ظاهر األعراب يقتضي أن يقال والصائبني وهكذا قرأ أيب بن كعب وابن مسعود وابن كثري وللنحويني امل
يف علة القراءة املشهورة وجوه األول وهو مذهب اخلليل وسيبويه ارتفع الصائبون باالبتداء علي نية التأخري كأنه 

اهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلاً فال خوف عليهم وال هم قيل إن الذين رمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن ب
حيزنون والصائبون كذلك فحذف خربه والفائدة يف عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصائبني أشد الفرق 

املذكورين يف هذه اآلية ضالالً فكأنه قيل كل هؤالء الفرق إن آمنوا بالعمل الصاحل قبل اهللا توبتهم وأنزل ذنبهم 
  ائبون فإهنم إن آمنوا كانوا أيضاً كذلكحىت الص

الوجه الثاين وهو قول الفراء أن كلمة ءاٍن ضعيفة يف العمل ههنا وبيانه من وحوه األول أن كلمة ءاٍن إمنا تعمل 
كلوهنا مشاهبة للفعل ومعلوم أن املشاهبة بني الفعل وبني احلرف ضعيفة الثاين أهنا وإن كانت تعمل لكن إمنا تعلم يف 

سم فقط أما اخلرب فإنه بقي مرفوعاً بكونه خرب املبتدأ وليس هلذا احلرف يف رفع اخلرب تأثري وهذا مذهب الكوفيني الال



الثالث أهنا ءمنا )  ٦البقرة ( وقد بيناه بالدليل يف سورة البقرة يف تفسري قوله إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ سََواء َعلَْيهِْم ءأَنذَْرتَُهْم 
بعض األمساء أما األمساء اليت ال يتغري حاهلا عند اختالف العوامل فال يظهر أثر هذا احلرف فيها يظهر أثرها يف 

  واألمر ههنا كذلك ألن االسم ههنا هو قوله الَِّذيَن وهذه الكلمة ال يظهر فيها أثر الرفع والنصب واخلفض
ب فالذي يعطف عليه جيوز النصب على إذا ثبت هذا فنقول إنه إذا كان اسم ءاٍن حبيث ال يظهر فيه أثر اإلعرا

إعمال هذا احلرف والرفع على إسقاط عمله فال جيوز أن يقال إن زيداً وعمرو قائمان ألن زيداً ظهر فيه أثر 
اإلعراب لكن إمنا جيوز أن يقال إن هؤالء وإخوتك يكرموننا وإن هذا نفسه شجاع وإن قطام وهند عندنا والسبب 

كانت يف األصل ضعيفة العمل وإذا صارت حبيث ال يظهر هلا أثر يف امسها صارت يف  يف جواز ذلك أن كلمة ءاٍن
غاية الضعف فجاز الرفع مبقتضى احلكم الثابت قبل دخول هذا احلرف عليه وهو كونه مبتدأ فهذا تقرير قول الفراء 

رتيب الذي ورد عليه وهو مذهب حسن وأوىل من مذهب البصريني ألن الذي قالواه يقتضي أن كالم اهللا على الت
  ليس بصحيح وإمنا حتصل الصحة عند تفكيل هذا النظم وأما على قول الفراء فال حاجة إليه فكان ذلك أوىل

من العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب وكون املبتدأ مبتدأ ) إن ( املسألة الثانية قال بعض النحويني ال شك أن كلمة 
  دخول هذا احلرف وقبله وكونه مبتدأ يقتضي الرفع واخلرب خرباً وصف حقيقي ثابت حال

جيوز انتصابه بناء على إعمال هذا احلرف وجيوز ارتفاعه أيضاً لكونه ) إن ( إذا ثبت هذا فنقول املعطوف على اسم 
  يف احلقيقة مبتدأ حمدثً عنه وخمرباً عنه

بعد ذكر اخلرب وتقول إن ) إن وامسها  (فيه وقال إمنا جيوز ارتفاعه على العطف على حمل ) الكشاف ( طعن صاحب 
وامسها ألن اخلرب قد تقدم وأما قبل ) إن ( زيداً منطلق وعمراً وعمرون بالنصب على اللفظ والرفع على موضع 

لكان العامل يف خربمها هو املبتدأ ولو كان كذلك ) إن وامسها ( ذلك اخلرب فهو غري جائز ألنا لو رفعناه على حمل 
خربمها هو االبتداء ألن االبتداء هو املؤثر يف املبتدأ واخلرب معاً وحينئٍذ يلزم اخلرب املتأخر أن يكون  لكان العامل يف
  ومبعىن االتبداء فيجتمع على املرفوع) إن ( مرفوعاً حبرف 

  الواحد رافعان خمتلفان وأنه حمال
ميها االنحويون رافعة وناصبة ليس وأعلم أن هذا الكالم ضعيف وبيانه من وجوه األول أن هذه األشياء اليت تس

معناها أهنا كذلك لذواهتا أو ألعياهنا فإن هذا ال يقوله عاقل بل املراد أهنا معرفات حبسب الوضع واالصطالح هلذه 
احلركات واجتماع املعرفات الكثرية على الشيء الواحد غري حمال أال ترى أن مجيع أجزاء احملدثات دالة على وجود 

  اهللا تعاىل
مؤثرة يف نصب اإلسم ورفع اخلرب والكوفيون ) أن ( لوجه الثاين يف ضعف هذا اجلواب أنه بناه على أن كلمة وا

  ينكرون ذلك ويقولن ال تأثري هلذا احلرف يف رفع اخلرب ألبتة وقد أحكمنا هذه املسألة يف سورة البقرة
خلرب الواحد ال يكون خرباً عنها ألن اخلرب والوجه الثالث وهو أن األشياء الكثرية إذا عطف بعضها على البعض فا

عن الشيء عبارة عن تعريف حاله وبيان صفته ومن احملال أن يكون حال الشيء وصفته عني حال اآلخر وصفته 
  المتناع قيام الصفة الواحدة بالذوات املختلفة

هو ال حمالة موجود حبسب التقدير وإذا ثبت هذا ظهر أن اخلرب وإن كان يف اللفظ واحداً إال أنه يف التقدير متعدد و
والنية وإذا حصل التعدد يف احلقيقة مل ميتنع كون البعض مرتفعاً باحلرف والبعض باالبتداء وهبذا التقدير مل يلزم 

اجتماع الرافعني على مرفوع واحد والذي حيقق ذلك أنه سلم أن بعد ذكر االسم وخربه جاز الرفع والنصب يف 
ن هذا املعطوف إمنا جاز ذلك فيه ألنا نضمر له خرباً وحكمنا بأن ذلك اخلرب املضمر مرتفع املعطوف عليه وال شك أ



  باالتبداء
وإذا ثبت هذا فنقول إن قبل ذكر اخلرب إذ عطفنا امساً على حكم صريح العقل أنه ال بّد من احلكم بتقدير اخلرب 

  ما ذكر من االلتزام واهللا أعلم وذلك إمنا حيصل بإضمار األخبار الكثرية وعلى هذا التقدير يسقط
املسألة الثالثة أنه تعاىل ملا بّين أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما مل يؤمنوا بني أن هذا احلكم عام يف الكل وأنه ال 

حيصل ألحد فضيلة وال منقبة إال إذا آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلاً وذلك ألن اإلنسان له قوتان القوة النظرية 
قوة العملية أما كمال القوة النظرية فليس إال بأن يعرف احلق وأما كمال القوة العملية فليس إال بأن يعمل اخلري وال

وأعظم املعارف شرفاً معرفة أشرف املوجودات وهو اهللا سبحانه وتعاىل وكمال معرفته إمنا حيصل بكونه قادراً على 
ان باهللا واليوم آلخر وأفضل اخلريات يف األعمال أمران املواظبة احلشر والنشر فال جرم كان أفضل املعارف هو اإلمي

التعظيم ( على األعمال املشعرة بتعظيم املعبود والسعي يف إيصال النفع إىل اخللق كما قال عليه الصالة والسالم 
يرد القيامة من غري مث بّين تعاىل أن كل من أتى هبذا اإلميان وهبذا العمل فإنه ) ألمر اهللا والشفقة على خلق اهللا 

خوف وال حزن والفائدة يف ذكرمها أن اخلوف يتعلق باملستقبل واحلزن باملاضي فقال الَ خَْوٌف َعلَْيهِْم بسبب ما 
يشاهدون من أهوال القيامة َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ بسبب ما فاهتم من طيبات الدنيا ألهنم وجدوا أموراً أعظم أشرف 

  يف الدنيا ومن كان كذلك فإنه ال حيزن طيبات الدنيا وأطيب مما كانت هلم حاصلة

  فإن قيل كيف ميكن خلو املكلف الذي ال يكون معصوماً عن أهوال القيامة
واجلواب من وجيهن األول أنه تعاىل شرط ذلك بالعمل الصاحل وال يكون آتياً بالعمل الصاحل إال إذا كان تاركاً 

  فذلك عارض قليل ال يعتد بهجلميع املعاصي والثاين أنه إن حصل خوف 
املسألة الرابعة قالت املعتزلة أنه تعاىل شرط عدم اخلوف وعدم احلزن باإلميان والعمل الصاحل واملشروط بشيء عدم 
عند عدم الشرط فلزم أن من مل يأت مع اإلميان بالعمل الصاحل فإنه حيصل له اخلوف واحلزن وذلك مينع من العفو 

  عن صاحب الكبرية
  ب أن صاحب الكبرية ال يقطع بأن اهللا يعفو عنه ال حمالة فكان اخلوف واحلزن حاصالً قبل إظهار العفوواجلوا

ر املسألة اخلامسة أنه تعاىل قال يف أول اآلية إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ مث قال يف آخر اآلية َمْن ءاَمَن بِاللَِّه ويف هذا التكري
زعمون أهنم مؤمنون فالفائدة يف هذا التكرير إخراجهم عن وعد عدم اخلوف فائدتان األوىل أن املنافقني كانوا ي

  وعدم احلزن
الفائدة الثانية أنه تعاىل أطلق لفظ اإلميان واإلميان يدخل حتته أقسام وأشرفها اإلميان باهللا واليوم آلخر فكانت الفائدة 

ذكرنا وجوهاً كثرية يف قوله ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذينَ يف اإلعادة التنبيه على أن هذين القسمني أشرف أقسام اإلميان وقد 
  كَفَُرواْ وكلها صاحلة هلذا املوضع

  املسألة السادسة لراجع إىل اسم ءاٍن حمذوف والتقدير من آمن منهم إال أنه حسن احلذف لكونه معلوماً واهللا أعلم
هِْم ُرُسالً كُلََّما َجآءَُهْم َرسُولٌ بَِما الَ َتْهَوى أَنفُسُُهْم فَرِيقاً كَذَّبُواْ َوفَرِيقاً لَقَْد أََخذَْنا ِميثَاَق بَنِى إِْسَراِءيلَ َوأَْرَسلَْنآ إِلَْي

  َيقُْتلُونَ
أعلم أن املقصود بيان عتو بين إسرائيل وشدة متردهم عن الوفاء بعهد اهللا وهو متعلق مبا افتتح اهللا به السورة وهو 

فقال لَقَْد أََخذَْنا ِميثَاَق بَنِى إِْسراءيلَ يعين خلقنا الدالئل وخلقنا العقل اهلادي إىل )  ١دة املائ( قوله أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد 
  كيفية االستدالل وأرسلنا إليهم رسالً بتعريف الشرائع واألحكام وقوله كُلََّما َجاءُهْم َرسُولٌ بَِما الَ َتْهَوى أَنفُُسُهْم



لراجع حمذوف والتقدير كلما جاءهم رسول منهم مبا ال هتوى أنفسهم أي مبا مجلة شرطية وقعت صفة لقوله ُرُسالً وا
  خيالف أهواءهم وما يضاد شهواهتم من مشاق التكليف

  وههنا سؤاالت
األول أي جواب الشرط فإن قوله فَرِيقاً كَذَُّبواْ َوفَرِيقاً َيقُْتلُونَ ال يصلح أن يكون جواباً هلذا الشرط ألن الرسول 

  كون فريقنيالواحد ال ي
واجلواب أن جواب الشرط حمذوف وإمنا جاز حدفه ألن الكالم املذكور دليل عليه والتقدير كلما جاءهم رسول 

ناصبوه مث ءنه قيل فكيف ناصبوه فقيل فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون وقوله الرسول الواحد ال يكون فريقني فنقول إن 
  رة الرسل فال جرم جعلهم فريقنيقوله كُلََّما َجاءُهْم َرسُولٌ يدل على كث

  السؤال الثاين مل ذكر أحد الفعلني ماضياً واآلخر مضارعاً
واجلواب أنه تعاىل بّين أهنم كيف كانوا يكذبون عيسى وموسى يف كل مقام وكيف كانوا يتمردون على أوامره 

  بول قوله يف مقاتلة اجلبارينوتكاليفه وأنه عليه السالم إمنا توىف يف التيه يف قول بعضهم لشؤم متردهم عن ق
وأما القتل فهو ما اتفق هلم يف حق زكريا وحيىي عليهما السالم وكانوا قد قصدوا أيضاً قتل عيسى وءن كان اهللا 
منعهم عن مرادهم وهم يزعمون أهنم قتلوه فذكر التكذيب بلفظ املاضي هنا إشارة إىل معاملتهم مع موسى عليه 

ك الزمان أدوار كثرية وذكر القتل بلفظ املضارع إشارة إىل معاملتهم مع زكريا وحيىي السالم ألنه قد انقضى من ذل
  وعيسى عليهم السالم لكون ذلك الزمان قريباً فكان كاحلاضر

  السؤال الثالث ما الفائدة يف تقدمي املفعول يف قوله تعاىل فَرِيقاً كَذَّبُواْ َوفَرِيقاً يَقُْتلُونَ
دمي إمنا يكون لشدة العناية فالتكذيب والقتل وإن كانا منكرين إال أن تكذيب األنبياء واجلواب قد عرفت أن التق

  عليهم الصالة والسالم وقتلهم أقبح فكان التقدمي هلذه الفائدة
  ٌري مِّنُْهْم َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونََوَحِسبُوا أَالَّ َتكُونَ ِفْتَنةٌ  فََعُمواْ َوَصمُّواْ ثُمَّ َتاَب اللَُّه َعلَْيهِْم ثُمَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ كَِث

  مث قال تعاىل َوَحِسُبواْ أَن ال َتكُوَننَّ ِفْتَنةً  يف اآلية مسائل
والباقون بالنصب وذكر ) تكون ( املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي وأبو عمرون أَن ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ  برفع نون 

  ال األفعال على ثالثة أضرب فعل يدل علي ثبات الشيء واستقرارهالواحدي هلذا تقريراً حسناً فق

اخلفيفة الناصبة للفعل ) أن ( الثقيلة ومل يقع بعده ) أن ( حنو العلم والتيقن والتبني فما كان مثل هذا يقع بعده 
الثقيلة ) إن (  وذلك ألن النثقيلة تدل على ثبات الشيء واستقراره فإذا كان العلم يدل على االستقرار والثبات و

( تفيد هذا املعىن حصلت بينهما موافقة وجمانسة ومثاله من القرآن قوله تعاىل َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِني 
)  ١٤العلق ( م بِأَنَّ اللََّه يََرى أَلَْم َيْعلَ)  ١٠٤التوبة ( أَلَْم َيْعلَُمواْ أَنَّ ِللَِّه ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ  َعْن ِعَباِدِه )  ٢٥النور 

  والباء زائدة
والضرب الثاين فعل يدل على خالف الثبات واالستقرار حنو أطمع وأخاف وأرجو فهذا ال يستعمل فيه إال اخلفيفة 

األنفال ( َتَخطَّفَكُُم النَّاُس َتَخافُونَ أَن َي)  ٨٢الشعراء ( الناصبة للفعل قال تعاىل َوالَِّذيَن أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلى َخطِيئَِتى 
  ) ٨٠الكهف ( فََخِشيَنا أَن ُيْرِهقَُهَما )  ٢٦

والضرب الثالث فعل حيذو مرة إىل هذا القبيل ومرة أخرى إىل ذلك القبيل حنو حسب وأخواهتا فتارة تستعمل مبعىن 
  أطمع وأرجو فيما ال يكون ثابتاً ومستقراً وتارة مبعىن العلم فيما يكو مستقراً

إذا عرفت هذا فنقول ميكن إجراء احلسبان ههنا حبيث يفيد الثبات واالستقرار ألن القوم كانوا جازمني بأهنم ال 



يقعون بسبب ذلك التكذيب والقتل يف الفتنة والعذاب وميكن إجراؤه حبيث ال يفيد هذا الثبات من حيث إهنم 
هبم عارفني بأن ذلك خطأ ومعصية وإذا كان اللفظ كانوا يكذبون ويقتلون بسبب حفظ اجلاه والتبع فكانوا بقلو

حمتمالً لكل واحد من هذين املعنيني ال جرم ظهر الوجه صحة كل واحدة من هاتني القراءتني فمن رفع قوله أَن ال 
عوضاً من حدف الضمري فلو قلت علمت أن يقول ) ال ( َتكُونُ كان املعىن أنه ال تكون مث خففت املشددة وجعلت 

)  ٢٠املزمل ( مل حيسن حىت تأيت مبا يكون عوضاً من حذف الضمري حنو السني وسوف وقد كقوله ِعلٌْم إِنَّ بالرفع 
  ووجه النصب ظاهر

مث قال الواحدي وكال الوجهني قد جاء به القرآن فمثل قراءة من نصب وأوقع بعده اخلفيفة قوله الْكَاِذبِنيَ أَْم 
( أَْم َحِسبَ الَِّذيَن اْجتََرُحواْ السَّّيئَاتِ أَن نَّْجَعلَُهْم )  ٤العنكبوت ( ئَاِت أَن َيْسبِقُوَنا َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّّي

ومثل قراءة من رفع أَْم َيْحسَُبونَ أَنَّا الَ َنْسَمعُ ِسرَُّهمْ )  ٢ ١العنكبوت ( امل أََحِسَب النَّاسُ أَن ُيْتَركُواْ )  ٢١اجلاثية 
)  ٣القيامة ( أََيْحَسُب اإلِنَسانُ أَلَّن نَّْجَمَع )  ٥٥املؤمنون ( أََيْحَسُبونَ أَنََّما ُنِمدُُّهْم بِِه )  ٨٠خرف الز( َوَنجْواُهم 

القيامة ( ومثل املذهبني يف الظن قوله َتظُنُّ أَن ُيفَْعلَ ) لن ( فهذه خمففة من الثقيلة ألن الناصبة للفعل ال يقع بعدها 
َوأَنَُّهمْ )  ٥اجلن ( ومن الرفع قوله َوأَنَّا ظََننَّا أَن لَّن َتقُولَ اإلِنُس وَالْجِنُّ )  ٢٣٠البقرة ( ُيِقيَما إِن ظَنَّا أَن )  ٢٥

املزمل ( فأن ههنا اخلفيفة من الشديدة كقوله َعِلَم أَن َسَيكُونُ )  ٧اجلن ( ظَنُّواْ كََما ظََننُتْم أَن لَّن َيبَْعثَ اللَُّه أََحداً 
الناصبة تفيد عدم الثبات كما ) أن ( تفيد التأكيد و ) لن ( الناصبة للفعل ال جتتمع مع لن ألن ) أن ( ن أل)  ٢٠

  قررناه
املسألة الثانية أن باب حسب من األفعال اليت ال بّد هلا من مفعولني إال أن قوله أَن ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ  مجلة قامت مقام 

  نة غري نامزلة هبممفعويل حسب ألن معناه وحسبوا الفت
وجوهاً وهي حمصورة يف عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة مث عذاب الدنيا ) الفتنة ( املسألة الثالثة ذكر املفسرون يف 

أقسام منها القحط ومنه الوباء ومنها القتل ومنها العداوة ومنها البغضاء فيما بينهم ومنها االدبار والنحوسة وكل 
  املفسرين محل الفتنة على واحد من هذه الوجوهذلك قد وقع هبم وكل واحد من 

وأعلم أن حسباهنم أن ال تقع فتنة حيتمل وجهني األول أهنم كانوا يعتقدون أن النسخ ممتنع على شرع موسى عليه 
السالم وكانوا يعتقدون أن الواجب عليهم يف كل رسول جاء بشرع آخر أنه جيب عليهم تكذيبه وقتله والثاين أهنم 

وا يف أنفسهم كوهنم خمطئني يف ذلك التكذيب والقتل إال أهنم كانوا يقولن حنن أبناء اهللا وأحباؤه وكانوا وإن اعتقد
  يعتقدون أن نبّوة أسالفهم وآبائهم تدفع عنهم العقاب الذي يستحقونه بسبب ذلك القتل والتكذيب

  َعُمواْ َوَصمُّواْ كَِثٌري ّمْنُهْم َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ مث قال تعاىل فََعُمواْ َوَصمُّواْ ثُمَّ تَاَب اللَُّه َعلَْيهِمْ ثُمَّ
  فيه مسائل

  املسألة األوىل اآلية دالة على أن عماهم وصممهم عن اهلداية إىل احلق حصل مرتني
عليهم  واختلف املفسرون يف املراد هباتني على وجوه األول املراد أهنم عموا وصموا يف زمان زكريا وحيىي وعيسى

السالم مث تاب اهللا على بعضهم حيث وفق بعضهم لإلميان به مث عموا وصموا كثري منهم يف زمان ممحمد عليه 
الصالة والسالم فأن أنكرلوا نبّوته ورسالته وإمنا قال كَِثٌري ّمنُْهْم ألن أكثر اليهود وإن أصروا على الكفر مبحمد 

وا به مثل عبد اهللا بن سالم وأصحابه الثاين عموا وصموا حني عبدوا عليه الصالة والسالم إال أن مجعاً منهم آمن
العجل مث تابوا عنه فتاب اهللا عليهم مث عموا وصموا كثري منهم بالتعنت وهو طلبهم رؤية اهللا جهرة ونزول املالئكة 

فسرياً هلذه اآلية فقال الثالث قال القفال رمحه اهللا تعاىل ذكر اهللا تعاىل يف سورة بين إسرائيل ما جيوز أن يكون ت



ذَا َجآء َوْعُد أُولَاُهَما َبَعثَْنا َوقََضْيَنا إِلَى َبنِى إِسْراءيلَ ِفى الِْكتَابِ لَتُفِْسُدنَّ ِفى االْْرضِ َمرََّتْينِ َولََتْعلُنَّ ُعلُّواً كَبِرياً فَإِ
لّديَارِ َوكَانَ َوْعًدا مَّفُْعوالً ثُمَّ َرَدْدَنا لَكُُم الْكَرَّةَ  َعلَْيهِْم َوأَْمدَْدَناكُم َعلَْيكُْم ِعَباًدا لََّنا أُْوِلى َبأْسٍ َشِديٍد فََجاسُواْ ِخلَالَ ا

فهذا يف معىن فََعُمواْ َوَصمُّواْ مث قال فَإِذَا َجاء َوْعُد االِْخَرةِ  )  ٦ ٤اإلسراء ( بِأَْموالٍ َوَبنَِني َوَجَعلَْناكُْم أَكْثََر َنفًِريا 
فهذا يف معىن )  ٧اإلسراء ( ُوُجوَهكُْم َولَِيْدُخلُواْ الَْمْسجَِد كََما َدَخلُوُه أَوَّلَ َمرَّةٍ  َوِلُيتَّبُرواْ َما َعلَْواْ َتتْبًِريا ِلَيُسوءواْ 

د وسليمان قوله ثُمَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ كَِثٌري ّمْنُهْم الرابع أن قوله فََعُمواْ َوَصمُّواْ إمنا كان برسول أرسل إليهم مثل داو
  وغريمها فآمنوا به فتاب اهللا عليهم مث وقعت فترة فعموا وصموا مرة أخرى

املسألة الثانية قريء َوَصمُّواْ ثُمَّ بالضم على تقدير عماهم اهللا وصمهم اهللا أي رماهم وضرهبم بالعمى والصمم كما 
  تقول نزكته إذا ضربته بالنزك وهو رمح قصري وركبته إذا ضربته بركبتك

أكلوين الرباغيث ( سألة الثالثة يف قوله ثُمَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ كَِثٌري ّمنُْهْم وجوه األول على مذهب من يقول من العرب امل
والثاين أن يكون كَِثٌري مّْنُهْم بدالً عن الضمري يف قوله ثُمَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ واإلبدال كثري يف القرآن قال تعاىل الَِّذى ) 

 ٩٧آل عمران ( وقال َوللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْسَتطَاعَ إِلَْيهِ َسبِيالً )  ٧السجدة ( َشىْ ء َخلَقَُه  أَْحَسَن كُلَّ
وهذا اإلبدال هاهنا يف غاية احلسن ألنه لو قال عموا وصموا ألوهم ذلك أن كلهم صاروا كذلك فلما قال كَِثٌري ) 

لألكثر ال للكل الثالث أن قوله كَِثٌري ّمنُْهْم خرب مبتدأ حمذوف والتقدير هم كثري  ّمْنُهْم دل على أن ذلك حاصل
  منهم

  املسألة الرابعة ال شك أن املراد هبذا العمى والصمم اجلهل والكفر فنقول إن فاعل هذا اجلهل

  البتة حتصيل اجلهل والكفر لنفسههو اهللا تعاىل أو العبد واألول يبطل قوله املعتزلة والثاين باطل ألن اإلنسان ال خيتار 
  فإن قالوا إمنا اختاروا ذلك ألهنم ظنوا أنه علم

قلنا حاصل هذا أهنم إمنا اختاروا هذا اجلهل لسبق جهل آخر إال أن اجلهاالت ال تتسلسل بل ال بّد من انتهائها إىل 
  ه هو اهللا تعاىلاجلهل األول وال جيوز أن يكون فاعله هو العبد ملا ذكرناه فوجب أن يكون فاعل

  مث قال تعاىل َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ أي من قتل األنبياء وتكذيب الرسل واملقصود منه التهديد
بُّى َوَربَّكُْم إِنَُّه َمن واْ اللََّه َرلَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسيحُ اْبُن َمرَْيَم َوقَالَ الَْمسِيُح يَابَنِى إِْسَراءِيلَ اعُْبُد

  ُيشْرِْك بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَيِه الَْجنَّةَ  َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَنصَارٍ
َياَبنِى بَنِى إِْسراءيلَ اْعُبدُواْ اللََّه َرّبى قوله تعاىل لَقَْد كَفَرَ الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمسِيُح اْبُن َمْرَيَم َوقَالَ الَْمِسيحُ 

  َورَبَّكُْم
اعلم أنه تعاىل ملا استقصى الكالم مع اليهود شرع هاهنا يف الكالم مع النصارى فحكى عن فريق منهم أهنم قالوا إن 

ىن هذا املذهب أهنم اهللا هو املسيح ابن مرمي وهذا هو قول اليعقوبية ألهنم يقولون إن مرمي ولدت إل هاً ولعلّ مع
يقولون إن اهللا تعاىل حل يف ذات عيسى واحتد بذات عيسى مث حكلى تعاىل عن املسيح أنه قال وهذا تنبيه على ما 
هو احلجة القاطعة على فساد قول النصارى وذلك ألنه عليه الصالة والسالم مل يفرق بني نفسه وبني غريه يف أن 

  دالئل احلدوث ظاهرة عليه
أَنَصارٍ ومعناه ظاهر واحتج  ىل إِنَُّه َمن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَيِه الَْجنَّةَ  َوَمأَْواُه َيْعلَُمُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْنمث قال تعا

أصحابنا على أن عقاب الفساق ال يكون خملداً قالوا وذلك ألنه تعاىل جعل أعظم أنواع الوعيد والتهديد يف حق 
شركني هو أن اهللا حرم عليهم اجلنة وجعل مأواهم النار وأنه ليس هلم ناصر ينصرهم وال شافع يشفع هلم فلو كان امل

  حال الفساق من املؤمنني كذلك ملا بقي لتهديد املشركني على شركهم هبذا الوعيد فائدة



ْن إِلَاٍه إِالَّ إِلَاٌه َواِحٌد َوإِن لَّْم َينَتُهواْ َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَّقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَلَاثَةٍ  َوَما ِم
  ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم

  مث قال تعاىل لَّقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَلَاثَةٍ  وفيه مسألتان
ت باإلضافة وال جيوز نصبها ألن معناه واحد ثالثة أما إذا قلت رابع ثالثة فههنا جيوز اجلر املسألة األوىل ثَلَاثَةً  كسر

  والنصب ألن معناه الذي صري الثالثة أربعة بكونه فيهم

املسألة الثانية يف تفسري قول النصارى ثَاِلثُ ثَلَاثَةٍ  طريقان األول قول بعض املفسرين وهو أهنم أرادوا بذلك أن اهللا 
 وعيسى آهلة ثالثة والذي يؤكد ذلك قوله تعاىل للمسيح قُلَت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِى َوأُّمىَ  إِلَاَهْينِ ِمن ُدوِن اللَّهِ ومرمي
فقوله ثَاِلثُ ثَلَاثَةٍ  أي أحد ثالثة آهلة أو واحد من ثالثة آهلة والدليل على أن املراد ذلك قوله )  ١١٦املائدة ( قَالَ 

هم َوَما ِمْن إِلَاٍه إِالَّ إِلَاٌه واِحٌد وعلى هذا التقدير ففي اآلية إضمار إال أنه حذف ذكر اآلهلة ألن تعاىل يف الرد علي
ذلك معلوم من مذاهبهم قال الواحدي وال يكفر من يقول إن اهللا ثالث ثالثة إذا مل يرد به ثالث ثالثة آهلة فإنه ما 

( َما َيكُونُ ِمن نَّْجَوى ثَلَاثَةٍ  إِالَّ ُهَو َرابِعُُهْم َوالَ خَْمَسةٍ  إِالَّ ُهَو َساِدسُُهْم  من شيئني إال واهللا ثالثهما بالعلم لقوله تعاىل
  ) ٧اجملادلة 

والطريق الثاين أن املتكلمني حكوا عن النصارى أهنم يقولون جوهر واحد ثالثة أقانيم أب وابن وروح القدس وهذه 
ناول القرص والشعاع واحلرارة وعنوا باألب الذات وباالبن الكلمة الثالثة إل ه واحد كما أن الشمس اسم يت

وبالروح احلياة وأثبتوا الذات والكلمة واحلياة وقالوا إن الكلمة اليت هي كالم اهللا اختلطت جبسد عيسى عيسى 
  ل ه واحداختالط املاء باخلمر واختالط املاء باللنب وزعموا أن األب إل هة واالبن إل ه والروح إل ه والكل إ

واعلم أن هذا معلوم البطالن ببديهة العقل فإن الثالثة ال تكون واحداً والواحد ال يكون ثالثة وال يرى يف الدنيا 
  مقالة أشد فساداً وأظهر بطالناً من مقالة النصارى

لتقدير وما إل ه إال إل ه واحد والثاين مث قال تعاىل َوَما ِمْن إِلَاٍه إِالَّ إِلَاٌه واِحدٌ يف ِمْن قوالن أحدمها أهنا صلة زائدة وا
  أهنا تفيد معىن االستغراق والتقدير وما يف الوجود من هذه احلقيقة إال فرد واحد

ناه ليمسن الذين مث قال تعاىل َوإِن لَّْم َينَتهُواْ َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ ِمْنُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم قال الزجاج مع
  قاموا على هذا الدين ألن كثرياً منهم تابوا عن النصرانية مث قال تعاىلأ

  أَفَالَ َيتُوُبونَ إِلَى اللَِّه َوَيْسَتْغِفُروَنُه َواللَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم
  يف آية حترمي اخلمر)  ٩١املائدة ( قال الفّراء هذا أمر يف لفظ االستفهام كقوله فََهلْ أَْنُتْم مُّنَتُهونَ 

اَم انْظُْر كَْيَف ُنَبيُِّن لَُهُم االٌّ ا الَْمسِيُح اْبُن َمرَْيَم إِالَّ َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِه الرُُّسلُ َوأُمُُّه ِصدِّيقَةٌ  كَاَنا َيأْكُالَِن الطََّعمَّ
  َياِت ثُمَّ اْنظُْر أَنَّى ُيؤْفَكُونَ

َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِه الرُُّسلُ َوأُمُّهُ ِصّديقَةٌ  أي ما هو إال رسول من جنس  مث قال تعاىل مَّا الَْمِسيحُ اْبُن َمرَْيَم إِالَّ
الرسلل الذين خلوا من قبله جاء بآيات من اهللا كما أتوا بأمثاهلا فإن كان اهللا أبرأ األكمه واألبرص وأحيا املوتى على 

  إن كانيده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى وفلق على يد موسى و

خلقه من غري ذكر فقد خلق آدم من غري ذكر وال أنثى َوأُمُُّه ِصّديقَةٌ  ويف فسري ذلك وجوه أحدها أهنا صدقت 
وثانيها أنه )  ١٢التحرمي ( بآيات رهبا وبكل ما أخرب عنه ولدها قال تعاىل يف صفتها َوَصدَّقَْت بِكَِلمَاِت َربََّها َوكُُتبِِه 

فلما كلمها جربيل وصدقته وقع عليها اسم )  ١٧مرمي ( ا إِلَْيَها رُوَحَنا فََتمَثَّلَ لََها َبشَراً َسوِّياً تعاىل قال فَأَْرَسلَْن



الصديقة وثالثها أن املراد بكوهنا صديقة غاية بعدها عن املعاصي وشدة جدها واجتهادها يف إقامة مراسم العبودية 
النساء ( فَأُْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِم ّمَن النَّبِّيَني َوالّصّديِقَني  فإن الكامل يف هذه الصفة يسمى صديقاً قال تعاىل

٦٩ (  
  مث قال تعاىل كَاَنا َيأْكُالَنِ الطََّعاَم

واعلم أن املقصود من ذلك االستدالل على فساد قول النصارى وبيانه من وجوه األول أن كل من كان له أم فقد 
مل يكن وكل من كان كذلك كان خملوقاً ال إل هاً والثاين أهنما كانا حمتاجني ألهنما كانا حمتاجني إىل حدث بعد أن 

الطعام أشد احلاجة واإلل ه هو الذي يكون غنياً عن مجيع األشياء فكيف يعقل أن يكون إل هاً الثالث قال بعضهم 
من أكل الطعام فإنه ال بّد وأن حيدث وهذا عندي ضعيف من إن قوله كَاَنا َيأْكُالَنِ الطََّعاَم كناية عن احلدث ألن 

وجوه األول أنه ليس كل من أكل أحدث فإن أهل اجلنة يأكلون وال حيدثون الثاين أن األكل عبارة عن احلاجة إىل 
 الطعام وهذه احلاجة من أقوى الدالئل على أنه ليس بإل ه فأي حاجة بنا إىل جعله كناية عن شيء آخر الثالث أن

اإلل ه هو القادر على اخللق واالجياد فلو كان إل هاً لقدر على دفع أمل اجلوع عن نفسه بغري الطعام والشراب فما 
مل يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن يكون إل هاً للعاملني وباجلملة ففساد قول النصارى أظهر من أن 

  حيتاج فيه إىل دليل
َبّيُن لَُهُم االْيَاِت ثُمَّ انْظُْر أَنَّى ُيْؤفَكُونَ يقال أفكه يأفكه إفكاً إذا صرفه واإلفك الكذب ألنه مث قال تعاىل انْظُْر كَْيَف ُن

صرف عن احلق وكل مصروف عن الشيء مأفوك عنه وقد أفكت األرض إذا صرف عنها املطر ومعىن قوله أَنَّى 
أهنم مصروفون عن تأمل احلق واإلنسان ميتنع أن  ُيْؤفَكُونَ أىن يصرفون عن احلق قال أصحابنا اآلية دلت على

يصرف نفسه عن احلق والصدق إىل الباطل واجلهل والكذب ألن العاقل ال خيتار لنفسه ذلك فعلمنا أن اهللا سبحانه 
  وتعاىل هو الذي صرفهم عن ذلك مث قال تعاىل

  َوالَ َنفْعاً وَاللَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُمقُلْ أََتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َيْمِلُك لَكُمْ َضّراً 
وهذاا دليل آخر على فساد قول النصارى وهو حيتمل أنواعاً من احلجة أن اليهود كانوا يعادونه ويقصدونه بالسوء 
 فما قدر على االضرار هبم وكان أنصاره وصحابته حيبونه فما قدر على إيصال نفع من منافع الدنيا إليهم والعاجز
عن االضرار والنفع كيف يعقل أن يكون إل هاً الثاين أن مذهب النصارى أن اليهود صلبوه ومزقوا أضالعه وملا 

عطش وطلب املاء منهم صبوا اخلل يف منخريه ومن كان يف الضعف هكذا كيف يعقل أن يكون إل هاً الثالث أن 
ه حمتاجاً إليه فلو كان عيسى كذلك المتنع كونه إل ه العامل جيب أن يكون غنياً عن كل ما سواه ويكون كل ما سوا

مشغوالً بعبادة اهللا تعاىل ألن اإلل ه ال يعبد شيئاً إمنا العبد هو الذي يبعد اإلل ه وملا عرف بالتواتر كونه كان مواظباً 
غريه ومن كان  على الطاعات والعبادات علمنا أنه إمنا كان يفعلها لكونه حمتاجاً يف حتصيل املنافع ودفع املضار إىل

  كذلك كيف يقدر على إيصال املنافع إىل العباد ودفع املضار

عنهم وإذا كان كذلك كان عبداً كسائر العبيد وهذا هو عني الدليل الذي حكاه اهللا تعاىل عن إبراهيم علليه السالم 
  ) ٤٢مرمي ( ْيئاً حيث قال ألبيه ِلَم َتعُْبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ يَْبِصُر َوالَ ُيْغنِى َعنكَ َش

  مث قال تعاىل َواللَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم واملراد منه التهديد يعين مسيع بكفرهم عليم بضمائرهم
واْ كَثِرياً َوَضلُّواْ َعن لُ َوأََضلُّقُلْ َيأَْهلَ الِْكتَابِ الَ َتْغلُواْ ِفى ِدينِكُْم غَْيَر الَْحقِّ َوالَ َتتَّبُِعوا أَْهَوآَء قَْومٍ قَْد َضلُّواْ ِمن قَْب

  َسَوآِء السَّبِيلِ
  قوله تعاىل قُلْ ياأَْهلَ أَْهلِ الِْكَتابِ الَ َتْغلُواْ ِفى دِينِكُْم غَْيَر الْحَّق



اعلم أنه تعاىل ملا تكلم أوالً على أباطيل النصارى وأقام الدليل القاهر على بطالهنا وفسادها فعند ذلك خاطب 
ا اخلطاب فقال قُلْ يَاأَْهلَ الِْكَتابِ الَ َتْغلُواْ ِفى دِينِكُْم غَْيَر الَْحّق والغلو نقيض التقصري ومعناه جمموع الفريقني هبذ

اخلروج عن احلد وذلك ألن احلق بني طريف االفراط والتفريط ودين اهللا بني الغلو والتقصري وقوله غَْيَر الَْحّق صفة 
احلق أي غلواً باطالً ألن الغلو يف الدين نوعان غلو حق وهو أن يبالغ يف  املصدر أي ال تغلوا يف دينكم غلواً غري

تقريره وتأكيده وغلو باطل وهو أن يتكلف يف تقرير الشبه وإخفاء الدالئل وذلك الغلو هو أن اليهود لعنهم اهللا 
  نسبوه إىل الزنا وإىل أنه كذاب والنصارى ادعوا فيه اإلل هية

  ُعواْ أَهَْواء قَْومٍ قَْد َضلُّواْ ِمن قَْبلُ َوأََضلُّواْ كَثِرياً َوَضلُّواْ َعن َسَواء وفيه مسألتانمث قال تعاىل َوالَ َتتَّبِ
املسألة األوىل األهواء هاهنا املذاهب اليت تدعو إليها الشهوة دون احلجة قال الشعيب ما ذكر اهللا لفظ اهلوى يف 

َوَما )  ١٦طه ( َواتََّبَع َهَواُه فََترَْدى )  ٢٦ص ( الَْهَوى فَُيِضلََّك َعن َسبِيلِ اللَِّه القرآن إال ذمه قال بِالَْحّق َوالَ َتتَّبِعِ 
قال أبو عبيدة مل جند اهلوى يوضع إال يف )  ٢٣اجلاثية ( أَفَرَأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلَاَهُه َهَواُه )  ٣النجم ( َينِطُق َعنِ الَْهَوى 

اخلري إمنا يقال يريد اخلري وحيبه وقال بعضهم اهلوى إل ه يعبد من دون اهللا وقيل موضع الشر ال يقال فالن يهوى 
  مسي اهلوى هوى ألنه يهوي بصاحبه يف النار وأنشد يف ذم اهلوى

  إن اهلوى هلو اهلوان بعينه
فإذا هويت فقد لقيت هوانا وقال رجل البن عباس احلمد هللا الذي جعل هواي على هواك فقال ابن عباس كل 

  وى ضاللةه
املسألة الثانية أنه تعاىل وصفهم بثالث درجات يف الضالل فبني أهنم كانوا ضالني من قبل مث ذكر أهنم كانوا مضلني 
لغريهم مث ذكر أهنم استمروا على تلك احلالة حىت أهنم اآلن ضالون كما كانوا وال جند حالة أقرب إىل العبد من اهللا 

احلالة نعوذُ باهللا منها وحيتمل أن يكون املراد أهنم ضلوا وأضلوا مث ضلوا  والقرب من عقاب اهللا تعاىل من هذه
بسبب اعتقادهم يف ذلك االضالل أنه إرشاد إىل احلق وحيتمل أن يكون املراد بالضالل األول الضالل عن الدين 

  وبالضالل الثاين الضالل عن طريق اجلنة
  وصف أسالفهم فقال تعاىل واعلم أنه تعاىل ملا خاطب أهل الكتاب هبذا اخلطاب

  واْ َيعَْتُدونَلُِعَن الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن بَنِى إِْسَراءِيلَ َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوعِيَسى اْبنِ َمْرَيَم ذاِلَك بَِما َعصَْوا وَّكَاُن
  َيَملُِعَن الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن بَنِى إِْسراءيلَ َعلَى ِلَساِن َداُووُد َوعِيَسى اْبنِ َمْر

) ايلة ( قال أكثر املفسرين يعين أصحاب السبت وأصحاب املائدة أما أصحاب السبت فهو أن قوم داود وهم أهل 
ملا اعتدوا يف السبت بأخذ احليتان على ما ذكر اهللا تعاىل هذه القصة يف سورة األعراد قال داود اللّهم العنهم 

ملا أكلوا من املائدة ومل يؤمنوا قال عيسى اللّهم العنهم كما  واجعلهم آية فمسخوا قردة وأما أصحاب املائدة فإهنم
لعنت أصحاب السبت فأصبحوا خنازير وكانوا مخسة آالف رجل ما فيهم امرأة وال صيب قال بعض العلماء إن 

األنبياء اليهود كانوا يفتخرون بأنا من أوالد األنبياء فذكر اهللا تعاىل هذه اآلية لتدل على أهنم ملعونون على ألسنة 
  ولعنا من يكذبه وهو قول األصم) صلى اهللا عليه وسلم ( وقيلل أن داود وعيسى عليهما السالم بشرا مبحمد 

مث قال تعاىل ذاِلَك بَِما َعصَواْ وَّكَانُواْ َيعَْتُدونَ واملعىن أن ذلك اللعن كان بسبب أهنم يعصون ويبالغون يف ذلك 
  العصيان

  َعن مُّنكَرٍ فََعلُوُه لَبِئَْس َما كَانُواْ َيفَْعلُونَكَاُنواْ الَ َيَتَناَهْونَ 
  مث أنه تعاىل فّسر املعصية واالعتداء بقوله



كَاُنواْ الَ َيَتَناَهْونَ َعن مُّنكَرٍ فََعلُوُه وللتناهي هاهنا معنيان أحدمها وهو الذي عليه اجلمهور أنه تفاعل من النهي أي 
من رضي عمل قوم فهو ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( مسعود عن النيب كانوا ال ينهى بعضهم بعضاً روى ابن 

  )منهم ومن كثر سواد قوم فهو منهم 
  واملعىن الثاين يف التناهي أنه مبعىن االنتهاء يقال انتهى عن األمر وتناهى عنه إذا كف عنه

القسم كأنه قال أقسم لبئس ما كانوا يفعلون وهو ارتكاب مث قال تعاىل لَبِئَْس َما كَانُواْ َيفَْعلُونَ الالم يف لَبِئَْس الم 
  املعاصي والعدوان وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  فإن قيل االنتهاء عن الشيء بعد أن صار مفعوالً غري ممكن فلم ذمهم عليه

 ال يتناهون عن منكر قلنا اجلواب عنه من وجوه األول أن يكون املراد ال يتناهون عن معاودة منكر فعلوه الثاين
  أرادوا فعله وأحضروا آالته وأدواته الثالث ال يتناهون عن االصرار على منكر فعلوه
  ُدونَهِْم َوِفى الَْعذَابِ ُهْم خَاِلَتَرى كَثِرياً مِّْنُهْم َيَتَولَّْونَ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَنفُسُُهْم أَن َسِخطَ اللَُّه َعلَْي

  مث قال تعاىل َتَرى كَثِرياً ّمنُْهْم َيتََولَّْونَ الَِّذيَن كَفَرُواْ
اعلم أنه تعاىل ملا وصف أسالفهم مبا تقدم وصف احلاضرين منهم بأهنم يتولون الكفار وعبدة األوثان واملراد منهم 

وذكرنا يف قوله تعاللى ) لم صلى اهللا عليه وس( كعب بن األشرف وأصحابه حني استجاشوا املشركني على الرسول 
  ) ٥١النساء ( َوَيقُولُونَ ِللَِّذيَن كَفَُرواْ َهُؤالء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن ءاَمنُواْ سَبِيالً 

  مث قال تعاىل لَبِئَْس مَّالِ قَدََّمتْ لَُهمْ أَنفُُسُهمْ أي بئس ما قدموا من العمل ملعادهم يف دار اآلخرة
ُه َعلَْيهِْم َوِفى الَْعذَابِ ُهْم خَاِلُدونَ حمل ءانٍ رفع تقول بئس رجال زيد ورفعه كرفع زيد ويف وقوله تعاىل أَن َسِخطَ اللَّ

وما عملت فيه خربه والثاين أن يكون خرب مبتدأ حمذوف كأنه ملا ) بئس ( زيد وجهان األول أن يكون مبتدأ ويكون 
  قال بئس رجال قتل ما هو فقال زيد أي هو زيد

  قُونَوا ُيْؤِمُنونَ بِالْلِه والنَّبِى ِّ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهْم أَوِْلَيآَء َولَاِكنَّ كَثِرياً مِّْنُهْم فَاِسَولَْو كَاُن
كَثِرياً ّمْنُهْم فَاِسقُونَ واملعىن لو  مث قال تعاىل َولَْو كَانُوا ُيْؤِمُنونَ بِالْلِه والنَّبِىّ  َوَما أُنْزِلَ إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهْم أَْوِلَياء َولَاِكنَّ

كانوا يؤمنون باهللا والنيب وهو موسى عليه السالم فلما فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم تقرير دين موسى عليه 
السالم بل مرادهم الرياسة واجلاه فيسعون يف حتصيله بأي طريق قدروا عليه فلهذا وصفهم اهللا تعاىل بالفسق فقال 

كَِثرياً ّمنُْهْم فَاِسقُونَ وفيه وجه آخر ذكره القفال وهو أن يكون املعىن ولو كان هؤالء املتولون من املشركني  َولَاِكنَّ
  ما اختذهم هؤالء اليهود أولياء وهذا الوجه حسن يف الكالم ما يدفعه) صلى اهللا عليه وسلم ( يؤمنون باهللا ومبحمد 

يَن قَالُوا إِنَّا لِّلَِّذيَن َءاَمُنواْ الَْيُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَركُواْ َولََتجَِدنَّ أَقَْربَُهْم مََّودَّةً  لِّلَِّذيَن َءاَمُنواْ الَِّذلََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً  
  َنصَاَرى ذاِلكَ بِأَنَّ ِمنُْهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهَباناً َوأَنَُّهْم الَ َيسَْتكْبُِرونَ

لَِّذيَن ءاَمُنواْ الَِّذيَن أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً  لّلَِّذيَن ءاَمُنواْ الَْيُهوَد وَالَِّذيَن أَْشَركُواْ َولََتجَِدنَّ أَقَْربَُهْم مََّودَّةً  لّ قوله تعاىل لََتجَِدنَّ
  قَالُواْ إِنَّا َنَصاَرى

 هذه اآلية أن اليهود يف غاية أعلم أنه تعاىل ملا ذكر من أحوال أهل الكتاب من اليهود والصنارى ما كذره ذكر يف
العدواة مع املسلمني ولذلك جعلهم قرناء للمشركني يف شدة العدواة بل نبه على أهنم أشد يف العدواة من املشركني 

ما ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( من جهة أنه قدم ذكرهم على ذكر املشركني ولعمري أهنم كذلك وعن النيب 
   مها بقتله وذكر اهللا تعاىل أن النصارى ألني عريكة من اليهود وأقرب إىل املسلمني منهمخال يهوديان مبسلم إال



  وههنا مسألتان
األوىل قال ابن عباس وسعيد بن جبري وعطاء والسدي املراد به النجاشي وقومه الذين قدموا من احلبشة على 

ع ظهور عداوهتم للمسلمني وقال آخرون آمنوا به ومل يرد مجيع النصارى م) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
مذهب اليهود أنه جيب عليهم إيصال الشر إىل من خيالفهم يف الدين بأي طريق كان فإن قدروا على القتل فذاك 
وإال فبغصب املال أو بالسرقة أو بنوع من املكر والكيد واحليلة وأما النصارى فليس مذهبهم ذاك بل اإليذاء يف 

  وجه التفاوتدينهم حرام فهذا هو 
والالم يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية املقصود من بيان هذا التفاوت ختفيف أمر اليهود على الرسول 

  قوله وذكر اهللا تعاىل أن النصارى ألني عريكة من اليهود وأقرب إىل املسلمني منهم
  وههنا مسألتان

ملراد به النجاشي وقومه الذين قدموا من احلبشة على األوىل قال ابن عباس وسعيد بن جبري وعطاء والسدي ا
آمنوا به ومل يرد مجيع النصارى مع ظهور عداوهتم للمسلمني وقال آخرون ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

مذهب اليهود أنه جيب عليهم إيصال الشر إىل من خيالفهم يف الدين بأي طريق كان فإن قدروا على القتل فذاك 
ملال أو بالسرقة أو بنوع من املكر والكيد واحليلة وأما النصارى فليس مذهبهم ذاك بل اإليذاء يف وإال فبغصب ا

  دينهم حرام فهذا هو وجه التفاوت
والالم يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية املقصود من بيان هذا التفاوت ختفيف أمر اليهود على الرسول 

لتقدير قسما إنك جتد اليهود واملشركني أشد الناس عدواة مع املؤمنني وقد شرحت لك قوله لََتجَِدنَّ الم القسم وا
  أن هذا التمرد واملعصية عادة قدمية هلم ففرغ خاطرك عنهم وال تبال مبكرهم وكيدهم
  َتكْبُِرونَ ويف اآلية مسألتانمث ذكر تعاىل سبب هذا التفاوت فقال ذاِلكَ بِأَنَّ ِمنُْهْم ِقّسيِسَني َورُْهَباناً َوأَنَُّهْم الَ َيْس

األوىل علة هذا التفاوت أن اليهود خمصوصن باحلرص الشديد على الدنيا والدليل عليه قوله تعاىل َولََتجَِدنَُّهمْ أَْحَرصَ 
واحلرص معدن فقرهنم يف احلرص باملشركني املنكرين للمعاد )  ٩٦البقرة ( النَّاسِ َعلَى َحيَواةٍ  َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُواْ 

األخرالق الذميمة ألن من كان حريصاً على الدنيا طرح دينه يف طلب الدنيا وأقدم على كل حمظور ومنكر بطلب 
الدنيا فال جرم تشتد عداوته مع كل من نال ماالً أو جاهاً وأما النصارى فإهنم يف أكثر األمر معرضون عن الدنيا 

كرب والترفع وكل من كان كذلك فإنه ال حيسد الناس وال يؤذيهم وال مقبلون على العبادة وترك طلب الرياسة والت
خياصمهم بل يكون لني العريكة يف طلب احلق سهل االنقياد له فهذا هو الفرق بني هذين الفريقني يف هذا الباب 

  كْبُِرونَوهو املراد بقوله تعاىل ذاِلَك بِأَنَّ ِمنُْهْم ِقّسيِسَني َوُرْهبَاناً وَأَنَُّهْم الَ َيسَْت
وههنا دقيقة نافعة يف طلب الدين وهو أن كفر النصارى أغلظ من كفر اليهود ألن النصارى ينازعون يف اإلهليات 
ويف النبوّات واليهود ال ينازعون إال يف النبوات وال شك يف أن األول أغلظ مث إن النصارى مع غلظ كفرهم ملا مل 

م شيء من امليل إىل اآلخرة شّرفهم اهللا بقوله وَلََتجَِدنَّ أَقَْرَبُهْم مَّوَدَّةً  يشتد حرصهم على طلب الدنيا بل كان يف قلبه
لّلَِّذيَن ءاَمنُواْ الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّا َنَصاَرى وأما اليهود مع أن كفرهم أخف يف جنب كفر النصارى طردهم وخصهم اهللا 

حب ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( بهك على صحة قوله مبزيد اللعن وما ذاك إال بسبب حرصهم على الدنيا وذلك ين
  )الدنيا رأس كل خطيئة 

املسألة الثانية القس والقسيس اسم لرئيس النصارى واجلمع القسيسون وقال عروة بن الزبري صنعت النصارى 
هديه  اإلجنيل وأدخلت فيه م ليس منه وبقي واحد من علمائهم على احلق والدين وكان مسه قسيساً فمن كان على



ودينه فهو قسيس قال قطرب القس والقسيس العامل بلغة الروم وهذا مما وقع الوفاق فيه بني اللغتني وأما الرهبان 
فهو مجع راهب كركبان وراكب وفرسان وفارس وقال بعضهم لرهبان واحد ومجعه رهابني كقربان وقرابني وأصله 

  من الرهبة مبعىن املخافة

ال ( وقوله عليه لصالة والسالم )  ٢٧احلديد ( ىل بذلك مع قوله َوَرْهبَانِيَّةً  ابَتَدُعوَها فإن قيل كيف مدحهم اهللا تعا
  )رهبانية يف اإلسالم 

قلنا إن ذلك صار ممدوحاً يف مقابلة طريقة اليهود يف القساوة والغلظة وال يلزم من هذا القدر كونه ممدوحاً على 
  اإلطالق

ْبَنا َمعَ لَى الرَّسُولِ َتَرى أَْعُينَُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّا َعَرفُواْ ِمَن الَْحقِّ َيقُولُونَ رَبََّنآ َءامَنَّا فَاكُْتَوإِذَا َسِمعُواْ َمآ أُنزِلَ إِ
  الشَّاِهِديَن

مري يف قوله َسِمعُواْ يرجع إىل مث قال تعاىل َوإِذَا َسِمُعواْ َما أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ َتَرى أَْعُينَُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّْمعِ الض
القسيسني والرهبان الذين آمنوا منهم َوَما أَنَزلَ يعين القرآن إىل الرسول يعين حممداً عليه الصالة والسالم قال ابن 
عباس يريد النجاشي وأصحابه وذلك ألن جعفر الطيار قرأ عليهم سورة مرمي فأخذ النجاشي تبنة من األرض وقال 

لى ما قال يف اإلجنيل مثل هذا وما زالوا يبكون حىت فرغ جعفر من لقراءة وأما قوله تََرى أَْعُينَُهْم واهللا ما زاد ع
َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ففيه وجهان األول املراد أن أعينهم متتلىء من الدمع حىت تفيض ألن الفيض أن ميتلىء اإلناء وغريه 

  راد املبالغة يف وصفهم بالبكاء فجعلت أعينهم كأهنا تفيض بأنفسهاحىت يطلع ما فيه من جوانبه الثاين أن يكون امل
  وأما قوله تعاىل ِممَّا َعَرفُواْ ِمَن الَْحّق أي مما نزل على حممد وهو احلق

  يف قوله ِممَّا َعَرفُواْ ِمَن الْحَّق) من ( وبني ) من ( فإن قيل أي فرق بني 
الدمع إمنا ابتدىء من معرفة احلق وكان من أجله وبسببه والثانية قلنا األوىل البتداء الغاية والتقدير أن فيض 

  للتبغيض يعين أهنم عرفوا بعض احلق وهو القرآن فأبكاهم اهللا فكيف لو عرفوا كله
يريد أمة  وأما قوله تعاىل َيقُولُونَ َربََّنا ءاَمنَّا أي مبا مسعنا وشهدنا أنه حق فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن وفيه وجهان األول

حممد عليه الصالة والسالم الذين يشهدون باحلق وهو مأخوذ من قوله تعاىل َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُمْ أُمَّةً  َوَسطًا لَّتكُونُواْ 
والثاين أي مع كل من شهد من أنبيائك ومؤمين عبادك بأنك ال إله غريك وأما )  ١٤٣البقرة ( ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ 

  قوله تعاىل
  ا لََنا الَ ُنْؤِمُن بِاللَِّه َوَما َجآَءَنا ِمَن الَْحقِّ َوَنطَْمُع أَن ُيْدِخلََنا َربَُّنا َمعَ الْقَْومِ الصَّاِلحَِنيَوَم

  ففيه مسألتان
حمل الَ ُنْؤِمُن النصب على احلال مبعىن غري مؤمنني كقولك قائماً والواو يف قوله ) الكشاف ( األوىل قال صاحب 

  او احلالَوَنطَْمُع و
  فإن قيل فما العامل يف احلال األوىل والثانية

قلنا العامل يف األوىل ما يف الالم من معىن الفعل كأنه قيل أي شيء حصل لنا حال كوننا غري مؤمنني ويف الثاين معىن 
ن َوَنطَْمُع حاالً هذا الفعل ولكن مقيداً باحلال األوىل ألنك لو أزلته وقلت وما لنا نطمع مل يكن كالماً وجيوز أن يكو

من الَ ُنْؤِمُن على أهنم أنكروا على أنفسهم أهنم ال يوحدون اهللا ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصاحلني وأن يكون 
  معطوفاً على قوله الَ ُنْؤِمُن على معىن وما لنا جنمع بني التثليث وبني الطمع يف صحبة الصاحلني



( ا مع القوم الصاحلني جنته ودار رضوانه قال تعاىل لَُيْدِخلَنَُّهْم مُّْدَخالً يَْرَضْوَنُه املسألة الثانية تقدير اآلية ويدخلنا ربن
  إال أنه حسن احلذف لكونه معلوماً مث قال تعاىل)  ٥٩احلج 

َزآُء الُْمْحِسنَِني وَالَِّذيَن كَفَُرواْ َوكَذَُّبواْ فَأَثَابَُهُم اللَُّه بَِما قَالُواْ َجنَّاتٍ َتْجرِى ِمن َتحِْتَها االٌّ ْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوذاِلَك َج
  بِأاَياِتَنآ أُْولَِئَك أَْصَحاُب الَْجِحيمِ

  ويف مسائل
 املسألة األوىل ظاهر اآلية يدل على أهنم إمنا استحقوا ذلك الثواب مبجرد القول ألنه تعاىل قال فَأَثَاَبُهُم اللَُّه بَِما قَالُواْ

  جمرد القول ال يفيد الثواب وذلك غري ممكن ألن
وأجابوا عنه من وجهني األول أنه قد سبق من وصفهم ما يدل على إخالصهم فيما قالوا وهو املعرفة وذلك هو قوله 

فلما حصلت املعرفة واإلخالص وكمال االنقياد مث انضاف إليه القول ال جرم )  ٨٣املائدة ( ِممَّا َعَرفُواْ ِمَن الَْحّق 
( لثاين روى عطء عن ابن عباس أنه قال قوله بَِما قَالُواْ يريد مبا سألوا يعين قوهلم فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن كمل اإلميان ا

  ) ٨٣املائدة 
املسألة الثانية اآلية دالة على أن املؤمن الفاسق ال يبقى خملداً يف النار وبيانه من وجهني األول أنه تعاىل قال وَذاِلكَ 

( ْحِسنَِني وهذا اإلحسان ال بّد وأن يكون هو الذي تقدم ذكره من املعرفة وهو قوله ِممَّا َعَرفُواْ ِمَن الَْحّق َجَزاء الُْم
ومن االقرار به وهو قوله فَأَثَاَبُهُم اللَُّه بَِما قَالُواْ وإذ كان كذلك فهذه اآلية دالة على أن هذه املعرفة )  ٨٣املائدة 

له هذا الثواب وصاحب الكبرية له هذه املعرفة وهذا االقرار فوجب أن حيصل له  وهذا االقرار يوجب أن حيصل
هذا الثواب فأما أن ينقل من اجلنة إىل النار وهو باطل باإلمجاع أو يقال يعاقب على ذنبه مث ينقل إىل اجلنة وذلك هو 

  املطلوب
اِتَنا أُْولَاِئَك أَْصَحابُ الَْجِحيمِ فقوله أُْولَاِئَك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ يفيد الثاين هو أنه تعاىل قال َوالَِّذيَن كَفَُرواْ وَكَذَّبُواْ بِئَاَي

احلصر أي أولئك أصحاب اجلحيم ال غريهم واملصاحب للشيء هو املالزم له الذي ال ينفك عنه فهذا يقتضي 
أن اخللود يف النار ال ختصيص هذا الدوام بالكفار فصارت هذه اآلية من هذين الوجهني من أقوى الدالئل على 

  حيصل للمؤمن الفاسق

  بُّ الُْمعَْتِديَنياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ ُتَحرُِّمواْ طَيَِّباِت َمآ أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َوالَ َتعَْتُدوا إِنَّ اللََّه الَ ُيِح
  إىل بيان األحكام وذكر مجلة منهاأعلم أن اهللا تعاىل ملا استقصى يف املناظرة مع اليهود والنصارى عاد بعده 

ا أََحلَّ النوع األول ما يتعلق حبل املطاعم واملشارب واللذات فقال الَْجحِيمِ ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ ُتَحّرمُواْ طَّيبَاِت َم
  اللَُّه لَكُْم وفيه مسائل

صلى ( القلوب ويف اآلية قوالن األول روي أنه  املسألة األوىل الطيبات اللذيذات اليت تشتهيها النفوس ومتيل إليها
وصف يوم القيامة ألصحابه يف بيات عثمان بن مظعون وبالغ وأشبع الكالم يف اإلنذار والتحذير ) اهللا عليه وسلم 

فعزموا على أن يرفضوا الدنيا وحيرموا على أنفسهم املطاعم الطيبة واملشارب اللذيذة وأن يصوموا النهار ويقوموا 
صلى اهللا عليه ( ل وأن ال يناموا على الفرش وخيصوا أنفسهم ويلبسوا املسوح ويسيحوا يف األرض فأخرب النيب اللي

إين مل أومر بذلك إن ألنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإين أقوم ( بذلك فقالوا هلم ) وسلم 
وهبذا الكالم ظهر وجه ) ب عن سنيت فليس مين وأنام وأصوم وأفطر آكل اللحم والدسم وآيت النساء فمن رغ

النظم بني هذه اآلية وبني ما قبلها وذلك ألنه تعاىل مدح النصارى بأن منهم قسيسني ورهباناً وعادهتم االحتراز عن 
طيبات الدنيا ولذاهتا فلما مدحهم أوهم ذلك املدح ترغيب املسلمني يف مثل تلك الطريقة فذكر تعاىل عقيب هذه 



  إزالة لذلك الوهم ليظهر للمسلمني أهنم ليسوا مأمورين بذلكاآلية 
فإن قيل ما احلكمة يف هذا النهي فإن من املعلوم أن حب الدنيا مستول على الطبع والقلوب فإذا توسع اإلنسان يف 

وى اللذات والطيبات اشتد ميله إليها وعظمت رغبته فيه وكلما كانت تلك النعم أكثر وأدوم كان ذلك امليل أق
وأعظم وكلما ازداد امليل قوة ورغبة ازداد حرصه يف طلب الدنيا واستغراقه يف حتصيلها وذلك مينعه عن االستغراق 
يف معرفة اهللا ويف طاعته ومينعه عن طلب سعادات اآلخرة وأما إذا أعرض عن لذات الدنيا وطيباهتا فكلم كان ذلك 

قل وحينئذٍ تتفرغ النفس لطلب معرفة اهللا تعاىل واالستغراق يف اإلعراض أمت وأدوم كان ذلك امليل أضعف والرغبة أ
  خدمته وإذا كان األمر كذلك فما احلكمة يف هني اهللا تعاىل عن الرهبانية

واجلواب عنه من وجوه األول أن الرهبانية املفرطة واالحتراز التام عن الطيبات واللذات مما يوقع الضعف يف 
ب والدماغ وإذا وقع الضعف فيهما اختلت الفكرة وتشوش العقل وال شك أن األعضاء الرئيسية اليت هي القل

  أكمل السعادت وأعظم القربات إمنا هو معرفة اهللا تعاىل فإذا كانت الرهبانية الشديد

مما يوقع اخللل يف ذلك بالطريق الذي بيناه ال جرم وقع النهي عنها والثاين وهو أن حاصل ما كذرمت أن اشتغال 
ب اللذات احلسية مينعها عن االستكمال بالسعادات العقلية وهذا ملسم لكن يف حق النفوس الضعيفة أما النفس بطل

النفوس املتسعلية الكاملة فإهنا ال يكون استعماهلا يف األعمال حلسية مانعاً هلا من االستكمال بالسعادات العقلية فإنا 
تنع عليها االشتغال مبهم آخر وكلما كانت النفس أقوى نشاهد النفوس قد تكنن ضعيفة حبيث مىت اشتغلت مبهم ام

كانت هذه احلالة أكمل وإذا كان كذلك كانت الرهبانية اخلالصة دليالً على نوع من الضعف والقصور وإمنا 
الكمال يف الوفاء بلجهتني واالستكمال يف الناس الثالث وهو أن من استوىف اللذات احلسية كان غرضه منها 

على استيفاء اللذات العقلية فإن ريضته وجماهدته أمت من رياضة من أعرض عن للذات احلسية ألن  االستعانة هبا
صرف حصة النفس إىل جانب الطاعة أشق وأشد من االعراض عن حصة النفس بالكلية فكان الكمال يف هذا أمت 

رك الرهبانية مع املواظبة على الربع وهو أن الرهبانية التامة توجب خراب الدنيا وانقطاع احلرث والنسل وأما ت
  املعرفة واحملبة والطاعات فإنه يفيد عمارة الدنيا واآلخرة فكانت هذه احلالة أكمل فهذا مجلة الكالم يف هذا الوجه
القول الثاين يف تفسري هذه اآلية ما ذكره القفال وهو أنه تعاىل قال يف أول السورة أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد فبّين أنه كما ال 

جيوز استحالل احملرم كذلك ال جيوز حترمي احمللل وكانت العرب حترم من الطيبات ما مل حيرمه اهللا تعاىل وهي البحرية 
والسائبة والوصيلة واحلام وقد حكى اهللا تعاىل ذلك يف هذه السورة ويف سورة األنعام وكانوا حيللون امليتة والدم 

حل اهللا وال حيللوا ما حرمه اهللا تعاىل حىت يدخلوا حتت قوله َيأَيَُّها الَِّذيَن وغريمها فأمر اهللا تعاىل أن ال حيرموا ما أ
  ) ١املائدة ( ءاَمُنواْ أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد أُِحلَّْت 

 تعاىل لكم املسألة الثانية قوله الَ ُتَحّرُمواْ طَّيَباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم حيتمل وجوهاً أحدها ال تعتقدوا حترمي ما أحل اهللا
وثانيها ال تظهروا باللسان حترمي ما أحله اهللا لكم وثالثها ال جتتنبوا عنها اجتناباً شبيه الجتناب من احملرمات فهذه 
الوجوه الثالثة حممولة على االعتقاد والقول والعمل ورابعها ال حترموا على غريكم بالفتوى وخامسها ال تلتزموا 

وسادسها )  ١التحرمي ( ذه اآلية قوله تعاىل ِعلَْما ياأَيَُّها النَّبِى ُّ ِلَم ُتَحّرُم َما أََحلَّ اللَُّه لََك حترميها بنذر أو ميني ونظري ه
أن خيلط املغصوب باململوك خلطاً ال ميكنه التمييز وحينئٍذ حيرم الكل فذلك اخللط سبب لتحرمي ما كن حالالً له 

  اآلية حمتملة لكل هذه الوجوه وال يبعد محلها على الكل واهللا أعلموكذلك القول فيما إذا خلط النجس بالطاهر و
فيه وجوه األول أنه تعاىل جعل حترمي )  ١٩٠البقرة ( املسألة الثالثة قوله َوالَ َتْعَتدُواْ إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن 

ميها والثاين أنه ملا أباح الطيبات حرم اإلسراف الطيبات اعتداًء وظلماً فنهى عن االعتداء ليدخل حتته النهي عن حتر



الثالث يعين ملا أحل لكم الطيبت )  ٣١األعراف ( فيها بقوله تعاىل َوالَ َتعَْتُدواْ ونظريه قوله تعاىل كُلُواْ وَاشَْرُبواْ َوالَ 
  فاكتفوا هبذه احمللالت وال تتعدوها إىل ما حرم عليكم

  مث قال تعاىل
  قَكُمُ اللَُّه َحلَاالً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللََّه الَِّذى أَنُتم بِِه ُمْؤِمُنونََوكُلُواْ ِممَّا َرَز

  وفيه مسائل
املسألة األوىل قوله الُْمْعَتِديَن َوكُلُواْ صيغة أمر وظاهرها للوجوب ال أن املراد ههنا اإلباحة والتحليل واحتج 

لوا ظاهر هذه اآلية يقتضي إباحة األكل على االطالق أصحاب الشافعي به يف أن التطوع ال يلزم بالشروع وقا
  فيتناول ما بعد الشروع يف الصوم غايته أن خص يف بعض الصور إال أن العام حجة يف غري حمل التخصيص

ر املسألة الثانية قوله َحلَاالً طَيّباً حيتمل أن يكون متعلقاً باألكل وأن يكون متعلقاً باملأكول فعلى األول يكون التقدي
كلوا حالالً طيباً مما رزقكم اهللا وعلى التقدير الثاين كلوا من الرزق الذي يكون حالالً طيباً أما على التقدير األول 
فإنه حجة املعتزلة على أن الرزق ال يكون إال حالالً وذلك ألن اآلية على هذا التقدير دالة على االذن يف أكل كل 

اىل يف أكل احلالل فيلزم أن يكون كل ما كان رزقاً كان حالالً وأما على التقدير ما رزق اهللا تعاىل وإمنا يأذن اهللا تع
الثاين فإنه حجة ألصحابنا على الرزق قد يكون حراماً ألنه تعاىل خصص إذن األكل بالرزق الذي يكون حالالً طيباً 

  ولوال أن الرزق قد ال يكون حالالً وإال مل يكن هلذا التخصيص والتقييد فائدة
للتبعيض فكأنه قال اقتصروا ) من ( سألة الثالثة مل يقل تعاىل كلوا ما رزقكم لكن قال كُلُواْ ِممَّا َرزَقَكُُم ِللَِّه وكلمة امل

( يف األكل على البعض وأصرفوا البقية إىل الصدقات واخلريات ألنه إرشاد إىل ترك إلسراف كما قال َوالَ ُتْسرِفُواْ 
  ) ٣١األعراف ) (  ١٤١األنعام 

املسألة الرابعة َوكُلُواْ ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه يدل على أنه تعاىل قد تكفل برزق كل أحد فإنه لو مل يتكفل برزقه مل قال 
كُلُواْ ِممَّا َرَزقَكُمُ اللَُّه وإذا تكفل اهللا برزقه وجب أن ال يبالغ يف الطلب وأن يعول على وعد اهللا تعاىل وإحسانه فإنه 

أما قوله وَاتَّقُواْ اللَّهَ ) أال فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب ( خيلف الوعد ولذلك قال عليه الصالة والسالم أكرم من أن 
فهو تأكيد للتوصية مبا أمر به زاده توكيداً بقوله تعاىل أَنُتم بِِه ُمْؤِمُنونَ ألن اإلميان به يوجب التقوى يف االنتهاء إىل ما 

  أمر به وعما هنى عنه
اُم َعشََرةِ  َمَساِكَني ِمْن أَْوَسطِ ؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفى أَْيمَانِكُْم َولَاِكن يَُؤاِخذُكُم بَِما َعقَّدتُُّم االٌّ ْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعالَ ُي

ِصَياُم ثَلَاثَةِ  أَيَّامٍ ذاِلَك كَفَّاَرةُ  أَْيمَانِكُْم إِذَا َحلَفُْتمْ َما ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُمْ أَْو ِكْسوَُتُهْم أَوْ َتْحرِيرُ َرقََبةٍ  فََمن لَّْم َيجِْد فَ
  َواْحفَظُوا أَْيمَاَنكُْم كَذاِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم َءايَاِتِه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ

  ُه بِالَّلْغوِ ِفى أَْيمَانِكُْمالنوع الثاين من األحكام املذكورة يف هذا املوضع قوله تعاىل الَّ ُيؤَاِخذُكُُم اللَّ
قد ذكرنا أنه تعاىل بّين يف هذا املوضع أنواعاً من الشرائع واألحكام بقي أن يقال أي مناسبة بني هذا احلكم وبني ما 
قبله حىت حيسن ذكره عقيبه فنقول قد ذكرنا أن سبب نزول اآلية األوىل أن قوماً من الصحابة حّرموا على أنفسهم 

ملالبس واختاروا الرهبانية وحلفوا على ذلك فلما هناهم اهللا تعاىل عنها قالوا يا رسول اهللا فكيف نصنع املطاعم وا
  بأمياننا أنزل اهللا هذه اآلية

واعلم أن الكالم يف أن ميني اللغو ما هو قد سبق على االستقصاء يف سورة البقرة يف تفسري قوله ُيؤَاِخذُكُُم اللَّهُ 
  فال وجه لالعادة)  ٢٢٥البقرة ( َمانِكُْم وَلَاِكن ُيؤَاِخذُكُم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم بِالَّلْغوِ ِفى أَْي



  مث قال تعاىل َولَاِكن يَُؤاِخذُكُم بَِما َعقَّدتُُّم االْْيَمانَ وفيه مسائل
ف وقرأ محزة املسألة األوىل قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وحفص عن عاصم َعقَّدتُُّم بتشديد القاف بغري أل

والكسائي وأبو بكر عن عاصم َعقَّدتُُّم بتخفيف القاف بغري ألف وقرأ ابن عامر عاقدمت باأللف والتخفيف قال 
الواحدي يقال عقد فالن اليمني والعهد واحلبل عقداً إذا وكده وأحكمه ومثل ذلك أيضاً عقد بالتشديد إذا وكد 

  ومثله أيضاً عاقد باأللف
أما من قرأ بالتخفيف فإنه صاحل للقليل والكثري يقال عقد زيد ميينه وعقدوا أمياهنم وأما من  إذا عرفت هذا فنقول

قرأ بالتشديد فاعلم أن أبا عبيدة زيف هذه القراءة وقال التشديد للتكرير مرة بعد مرة فالقراءة بالتشديد توجب 
  سقوط الكفارة عن اليمني الواحدة ألهنا مل تتكرر

اهللا عنه من وجهني األول أن بعضهم قال عقد بالتخفيف والتشديد واحد يف املعىن الثاين  وأجاب الواحدي رمحه
إال أن هذا التكرير حيصل بأن يعقدها بقلبه )  ٢٣يوسف ( هب أهنا تفيد التكرير كما يف قوله َوغَلَّقَِت االْْبوَاَب 

مني بأحدمها دون اآلخر مل يكن معقداً وأما ولسانه ومىت مجع بني القلب واللسان فقد حصل التكرير أما لو عقد الي
من قرأ باأللف فإنه من املفاعلة اليت ختتص بالواحد مثل عافاه اهللا وطارقت النعل وعاقبت اللص فتكون هذه القراءة 

  كقراءة من خفف
  قدتكم األميانمع الفعل مبنزلة املصدر والتقدير ولكن يؤاخذكم بعقدكم أو بتعقيدكم أو مبعا) ما ( املسألة الثانية 

املسألة الثالثة يف اآلية حمذوف والتقدير ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت إذا حنثتم فحذف وقت املؤاخذة ألنه كان معلوماً 
عندهم أو بنكث ما عقدمت فحذف املضاف وأما كيفية استدالل الشافعي هبذه اآلية على أن اليمني الغموس توجب 

  الكفارة فقد ذكرناها يف سورة البقرة
  حْرِيُر َرقََبةٍ مث قال تعاىل فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم َعشََرةِ  َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو َت

واعلم أن اآلية دالة على أن الواجب يف كفارة اليمني أحد األمور الثالثة على التخيري فإن عجز عنها مجيعاً فالواجب 
  آخر وهو الصوم شيء

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل معىن الواجب املخري أنه ال جيب عليه اإلتيان بكل واحد من هذه الثالثة وال جيوز له تركها مجيعاً ومىت 
أتى بأي واحد شاء من هذه الثالثة فإنه خيرج عن العهدة فإذا اجتمعت هذه القيود الثالثة فذاك هو الواجب املخري 

هاء من قال الواحد ال بعينه وهذا الكالم حيتمل وجهني األول أن يقال الواجب عليه يأن يدخل يف الوجود ومن الفق
واحداً من هذه الثالثة ال بعينه وهذاحمال يف العقول ألن الشيء الذي ال يكون معيناً يف نفسه يكون ممتنع الوجود 

قال الواجب عليه واحد معني يف نفسه ويف علم اهللا تعاىل لذاته وما كان كذلك فإنه ال يراد به التكليف الثاين أن ي
إال أنه جمهول العني عند الفاعل وذلك أيضاً حمال ألن كون ذلك الشيء واجباً بعينه يف علم اهللا تعاىل هو أنه ال جيوز 

بني النفي  تركه حبال وأمجعت األمة على أنه جيوز له تركه بتقدير اإلتيان بغريه واجلمع بني هذين القولني مجع
  واإلثبات وهو حمال ومتام الكالم فيه مذكور يف أصول الفقه

املسألة الثانية قال الشافعي رمحه اهللا نصيب كل مسكني مد وهو ثلثا من وهو قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد 
  احلنطةبن املسيب واحلسن والقاسم وقال أبو حنيفة رمحه اهللا الواجب نصف صاع من احلنطة وصاع من غري 

حجة الشافعي أنه تعاىل مل يذكر يف االطعام قوله ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُْم وهذا الوسط إما أن يكون املراد منه 
ما كان متوسطاً يف العرف أو ما كان متوسطاً يف الشرع فإن كان املراد ما كان متوسطاً يف العرف فثلثا من احلنطة 



خبزاً فإنه يصري قريباً من املن وذلك كاف يف قوت اليوم الواحد ظاهراً وإن كان املراد ما إذاجعل دقيقاً أو جعل 
كان متوسطاً يف الشرع فلم يرد يف الشرع له مقدار إال يف موضع واحد وهو ما روي يف خرب املفطر يف هنار رمضان 

( مقدار فقال الرجل ما أجد فأيت النيب أمره بإطعام ستني مسكيناً من غري ذكر ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن النيب 
أطعم هذا وذلك يدل ) صلى اهللا عليه وسلم ( بعرق فيه مخسة عشر صاعاً فقال له النيب ) صلى اهللا عليه وسلم 

على تقدير طعام املسكني بربع الصاع وهو مد وال يلزم كفارة احللف ألهنا شرعت بلفظ الصدقة مطلقة عن التقدير 
  قدرها معترباً بصدقة الفطر وقد ثبت بالنص تقديرها بالصاع ال باملد بإطعام األهل فكان

وحجة أيب حنيفة رمحه اهللا أنه تعاىل قال ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُْم واألوسط هو األعدل والذي ذكره الشافعي 
محهما اهللا مد معه إدامه واإلدام رمحه اهللا هو أدىن ما يكفي فأما األعدل فيكون بإدام وهكذا روي عن ابن عباس ر

  يبلغ قيمته قيمة مد آخر أو يزيد يف األغلب
أجاب الشافعي رمحه اهللا بأن قوله ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُْم حيتمل أن يكون املراد التوسط يف القدر فإن 

األكل فال يكفيه املنوان إال أن املتوسط اإلنسان رمبا كان قليل األكل جداً يكفيه الرغيف الواحد ورمبا كان كثري 
الغالب أنه يكفيه من اخلبز ما يقرب من املن وحيتمل أن يكون املراد التوسط يف القيمة ال يكون غالباً كالسكر وال 

  يكون خسيس الثمن كالنخالة والذرة واألوسط هو احلنطة والتمر والزبيب

واللذاذة وملا كان اللفظ حمتمالً لكل واحد من األمرين فنقول واخلبز وحيتمل أن يكون املراد األوسط يف الطيب 
جيب محل اللفظ على ما ذكرناه لوجيهني األول أن اإلدام غري واجب باإلمجاع فلم يبق إال محل اللفظ على التوسط 

بنا اليقني يف قدر الطعام الثاين أن هذا القدر واجب بيقني والباقي مشكوك فيه ألن اللفظ ال داللة فيه عليه فأوج
  وطرحنا الشك واهللا أعلم

املسألة الثانية قال الشافعي رمحه اهللا الواجب متليك الطعام وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إذا غدى أو عشى عشرة 
  مساكني جاز

حجة الشافعي أن الواجب يف هذه الكفارة أحد األمور الثالثة إما االطعام أو الكسوة أو االعتاق مث أمجعنا على أن 
  واجب يف الكسوة التمليك فوجب أن يكون الواجب يف االطعام هو التمليكال

حجة أيب حنيفة أن اآلية دلّت على أن الواجب هو االطعام والعغدية والتعشية مها إطعام بدليل قوله تعاىل َوُيطِْعُمونَ 
يكُْم وإطعام األهل يكون بالتمكني ال بالتمليك وقال ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهِل)  ٨اإلنسان ( الطََّعاَم َعلَى ُحّبِه 

ويقال يف العرف فالن يطعم الفقراء إذا كان يقدم الطعام إليهم وميكنهم من أكله وإذا ثبت أنه أمر باالطعام وجب 
  أن يكون كافياً

فال خيرج عن  أجاب الشافعي رضي اهللا عنه أن الواجب إما املد أو األزيد والتغدية والتعشية قد تكون أقل من ذلك
  العهدة إال باليقني واهللا أعلم

املسألة الرابعة قال الشافعي رمحه اهللا ال جيزئه إال طعام عشرة وقال أبو حنيفة رمحه اهللا لو أطعم مسكيناً واحداً 
  عشرة أيام جاز

ب االعتماد فيه حجة الشافعي رمحه اهللا أن مدار هذا الباب على التعبد الذي ال يعقل معناه وما كان كذلك فإنه جي
  على مورد النص

املسألة اخلامسة الكسوة يف اللغة معناها اللباس وهو كل ما يكتسى به فأما اليت جتزى يف الكفارة فهو أقل ما يقع 
عليه اسم الكسوة إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أو عمامة أو مقنعة ثوب واحد لكل مسكني وهو قول ابن 



  هب الشافعي رمحه اهللاعباس واحلسن وجماهد وهو مذ
املسألة السادسة املراد بالرقبة اجلملة وقيل األصل يف هذا اجملاز أن األسري يف العرب كان جيمع يداه إىل رقبته حببل 
فإذا أطلق حل ذلك احلبل فسمي االطالق من الرقبة فك الرقبة مث جرى ذلك على العتق ومذهب أهل الظاهر أن 

افعي رمحه اهللا الرقبة اجملزية يف الكفارة كل رقبة سليمة من عيب مينع من العمل مجيت الرقبات جتزيه وقال الش
صغرية كانت أو كبرية ذكراً أو أنثى بعد أن تكون مؤمنة وال جيوز إعتاق الكافرة يف شيء من الكفارات وال إعتاق 

  املكاتب وال شرء القريب وهذه املسائل قد ذكرناها يف آية الظهار
  لقائل أن يقول أي فائدة لتقدمي االطعام على العتق مع أن العتق أفضل ال حمالة املسألة السابعة

قلنا له وجوه أحدها أن املقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيري ال على الترتيب ألهنا لو 
  م أعموجبت على الترتيب لوجبت البداءة باألغلظ وثانيها قدم االطعام ألنه أسهل لكون الطعا

وجوداً واملقصود منه التنبيه على أنه تعاىل يراعي التخفيف والتسهيل يف التكاليف وثالثها أن االطعام أفضل ألن 
احلر الفقري قد ال جيد الطعام وال يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع يف الضر أما العبد فإنه جيب على مواله إطعامه 

  وكسوته
  فَِصَياُم ثَلَاثَةِ  أَيَّامٍ وفيه مسائل مث قال تعاىل فََمن لَّْم َيجِْد

املسألة األوىل قال الشافعي رمحه اهللا إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ومن الفضل ما يطعم عشرة 
مساكني لزمته الكفارة باالطعام وإن مل يكن عنده هذا القدر جاز له الصيام وعند أيب حنيفة رمحه اهللا جيوز له الصيام 

  ا كان عنده من املال ما ال جيب فيه الزكاة فجعل من ال زكاة عليه عادماًإذ
حجة الشافعي رمحه اهللا أنه تعاىل علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثالثة واملعلق على الشرط عدم عند 

نفسه وقت عدم الشرط فعند عدم وجدان هذه الثالثة وجب أن ال جيوز الصوم تركنا العمل به عند وجدان قوت 
عياله يوماً وليلة ألن ذلك كاألمر املضطر إليه وقد رأينا يف الشرع أنه مىت وقع التعارض يف حق النفس وحق الغري 

  كان تقدمي حق النفس واجباً فوجب أن تبقى اآلية معموالً هبا يف غري هذه الصورة
  أيام إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقةاملسألة الثانية قال الشافعي رمحه اهللا يف أصح قوليه أنه يصوم ثالثة 

  وقال أبو حنيفة جيب التتابع
حجة الشافعي أنه تعاىل أوجب صيام ثالثة أيام واآليت بصوم ثالثة أيام على التفرق آت بصوم ثالثة أيام فوجب أن 

  خيرج عن العهدة
يام متتابعات وقراءهتما ال ختتلف حجة أيب حنيفة رمحه اهللا ما روي يف قراءة أُيب بن كعب وابن مسعود فصوم ثالثة أ

  عن روايتهما
واجلواب أن القراءة الشاذة مردودة ألهنا لو كانت قرآناً لنقلت نقالً متواتراً إذ لو جوزنا يف القرآن أن ال ينقل على 

كون التواتر لزم طعن الروافض واملالحدة يف القرآن وذلك باطل فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة فال تصلح ألن ت
مع أن التتابع هناك ما كان شرطاً ) فعدة من أيام أُخر متتابعات ( حجة وأيضاً نقل يف قراءة أُيب بن كعب أنه قرأ 

أن رجالً قال له علي أيام من رمضان أفأقضيها متفرقات ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأجابوا عنه بأنه روي عن النيب 
ليك دين فقضيت الدرهم فالدرهم أما كان جيزيك قال بلى قال فاهللا أرأيت لو كان ع( فقال عليه الصالة والسالم 

  )أحق أن يعفو وأن يصفح 
قلنا فهذا احلديث وإن وقع جواباً عن هذا السؤال يف صوم رمضان إال أن لفظه عام وتعليله عام يف مجيع الصيامات 



قوى الدالئل على جواز التفريق وقد ثبت يف األصول أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب فكان ذلك من أ
  ههنا أيضاً

املسألة الثالثة من صام ستة أيام عن ميينني أجزأه سواء عني إحدى الثالثتني إلحدى اليمينني أو ال والدليل عليه أنه 
  تعاىل أوجب صيام ثالثة أيام عليه وقد أتى هبا فوجب أن خيرج عن العهدة

نِكُْم إِذَا َحلَفُْتْم قوله ذاِلَك إشارة إىل ما تقدم ذكره من الطعام والكسوة وحترير الرقبة مث قال تعاىل ذاِلَك كَفَّاَرةُ  أَْيمَا
أي ذلك املذكور كفارة أميانكم إذا حلفتم وخنثتم ألن الكفارة ال جتب مبجرد احللف إال أنه حذف ذكر احلنث 

  أي فأفطر)  ١٨٤البقرة ( رٍ فَِعدَّةٌ  مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر لكونه معلوماً كما قال فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا أَْو َعلَى َسفَ
احتج الشافعي هبذه اآلية على أن التكفري قبل احلنث جائز فقال اآلية دلّت على أن كل واحد من األشياء الثالثة 

ا كان كفارة لليمني عند وجود احللف فإذا أداها بعد احللف قبل احلنث فقد أدى الكفارة عن ذلك اليمني وإذ
كذلك وجب أن خيرج عن العهدة قال وقوله إِذَا َحلَفُْتْم فيه دقيقة وهي التنبيه على أن تقدمي الكفارة قبل اليمني ال 

  جيوز وأما بعد اليمني وقبل احلنث فإنه جيوز
قال كثري قليل األال يا  مث قال تعاىل َواْحفَظُواْ أَْيَماَنكُْم وفيه وجهان األول املراد منه قللوا األميان وال تكثروا منها

  حافظ ليمينه
  وإن سبقت منه األلية برت

وصف منه له بأنه ال حيلف الثاين واحفظوا ) حافظ ليمينه ( على أن قوله ) وإن سبقت منه األلية ( فدل قوله 
يكون أميانكم إذا حلفتم عن احلنث لئال حتتاجوا إىل التفكري واللفظ حمتمل للوجهني إال أن على هذا التقدير 

  )من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها فليأت الذي هو خري مث ليكفر عن ميينه ( خمصوصاً بقوله عليه السالم 
  مث قال تعاىل كَذاِلكَ ُيَبّيُن اللَُّه لَكُْم ءايَاِتِه لََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ واملعىن ظاهر والكالم يف لفظ لعلّ تقدم مراراً

  لَّكُْم ُتفِْلُحونَآَمُنواْ إِنََّما الَْخْمُر َوالْمَْيِسُر وَاالٌّ نَصاُب وَاالٌّ ْزالَُم رِْجٌس مِّْن َعَملِ الشَّيْطَاِن فَاْجَتنِبُوُه لََعَي أَيَُّها الَِّذيَن 
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من األحكام املذكورة يف هذا املوضع ووجه اتصاله مبا قبله أنه تعاىل قال فيما تقدم الَ 

مث ملا كان من مجلة )  ٨٨ ٨٧املائدة ( ُتَحّرُمواْ طَيَّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم إىل قوله َوكُلُواْ ِممَّا َرَزقَكُمُ اللَُّه َحلَاالً طَّيباً 
  األمور املستطابة اخلمر وامليسر ال جرم أنه تعاىل بّين أهنما غري داخلني يف احمللالت بل يف احملرمات

د ذكرنا يف سورة البقرة معىن اخلمر وامليسر وذكرنا معىن األنصاب واألزالم يف أول هذه السورة عند واعلم أنا ق
  فمن أراد االستقصاء فعليه هبذه املواضع)  ٣املائدة ( قوله وما ذبح على النصب وأن تستقسموا باألزالم 

ل أي خالطته فسترته والثاين قال ابن ويف اشتقاق لفظ اخلمر وجهان األول مسيت اخلمر مخراً ألهنا خامرت العق
األعرايب تركت فاختمرت أي تغري رحيها وامليسر هو قمارهم يف اجلزور واألنصاب هي آهلتهم اليت نصبوها يعبدوهنا 

  واألزالم سهام مكتوب عليها خري وشر
( قسموا باألزالم واعلم أنه تعاىل وصف هذه األقسام األربعة بوصفني األول قوله وما ذبح على النصب وأن تست

  فمن أراد االستقصاء فعليه هبذه املواضع)  ٣املائدة 
ويف اشتقاق لفظ اخلمر وجهان األول مسيت اخلمر مخراً ألهنا خامرت العقل أي خالطته فسترته والثاين قال ابن 

نصبوها يعبدوهنا األعرايب تركت فاختمرت أي تغري رحيها وامليسر هو قمارهم يف اجلزور واألنصاب هي آهلتهم اليت 
  واألزالم سهام مكتوب عليها خري وشر

فمن أراد االستقصاء فعليه هبذه )  ٣املائدة ( واعلم أنه تعاىل وصف هذه األقسام األربعة بوصفني األول قوله 



  املواضع
ابن  ويف اشتقاق لفظ اخلمر وجهان األول مسيت اخلمر مخراً ألهنا خامرت العقل أي خالطته فسترته والثاين قال

األعرايب تركت فاختمرت أي تغري رحيها وامليسر هو قمارهم يف اجلزور واألنصاب هي آهلتهم اليت نصبوها يعبدوهنا 
  واألزالم سهام مكتوب عليها خري وشر

واعلم أنه تعاىل وصف هذه األقسام األربعة بوصفني األول قوله رِْجٌس والرجس يف اللغة كل ما استقذر من عمل 
  جل رجساً ورجس إذا عمل عمالً قبيحاً وأصله من الرجس بفتح الراءيقال رجس الر

وهو شدة الصوت يقال سحاب رجاس إذا كان شديد الصوت بالرعد فكان الرجس هو العمل الذي يكون قوي 
  الدرجة كامل الرتبة يف القبح

يطان جنس خبيث ألنه كافر والكافر الوصف الثاين قوله ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن وهذا أيضاً مكمل لكونه رجساً ألن الش
النور ( واخلبيث ال يدعو إال إىل اخلبيث لقوله الَْخبِيثَاُت لِلَْخبِيِثَني )  ٢٨التوبة ( جنس لقوله إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس 

َزُه ُموَسى وأيضاً كل ما أضيف إىل الشيطان فاملراد من تلك اإلضافة املبالغة يف كمال قبحه قال تعاىل فََوكَ)  ٢٦
مث إنه تعاىل ملا وصف هذه األربعة هبذين الوصفني قال )  ١٥القصص ( فَقََضى َعلَْيِه قَالَ َهاذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن 

فَاْجَتنُِبوهُ أي كونوا جانباً منه واهلاء عائدة إىل ماذا فيه وجهان األول أهنا عائدة إىل الرجس والرجس واقع على 
رة فكان األمر باالجتناب متناوالً للكل الثاين أهنا عائدة إىل املضاف احملذوف كأنه قيل إمنا شأن اخلمر األربعة املذكو

  وامليسر أو تعاطيهما أو ما أشبه ذلك ولذلك قال رِْجٌس ّمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن
  يتعلق بالدنيا وهو قولهواعلم أنه تعاىل ملا أمر باجتناب هذه األشياء ذكر فيها نوعني من املفسدة فاألول ما 
ن ِذكْرِ اللَِّه َوَعنِ الصَّلَواةِ  إِنََّما يُرِيدُ الشَّْيطَانُ أَن ُيوِقَع َبيَْنكُُم الَْعَداَوةَ  َوالَْبْغَضآَء ِفى الَْخْمرِ وَالَْمْيِسرِ َوَيُصدَّكُْم َع

  فََهلْ أَْنُتْم مُّنَتهُونَ
  يف اخلمر مث يف امليسرواعلم أنا نشرح وجه العداوة والبغضاء أوالً 

أما اخلمر فاعلم أن الظاهر فيمن يشرب اخلمر أنه يشرهبا مع مجاعة ويكون غرضه من ذلك الشرب أن يستأنس 
برفقائه ويفرح مبحادثتهم ومكاملتهم فكان غرضه من ذلك االجتماع تأكيد األلفة واحملبة إال أن ذلك يف األغلب 

وإذا زال العقل استولت الشهوة والغضب من غري مدافعة العقل وعند ينقلب إىل الضد ألن اخلمر يزيل العقل 
استيالئهما حتصل املنازعة بني أولئك األصحاب وتلك املنازعة رمبا أدت إىل الضرب والقتل واملشافهة بالفحش 

وذلك يورث أشد العداوة والبغضاء فالشيطان يسول أن االجتماع على الشرب يوجب تأكيد األلفة واحملبة 
  اآلخرة انقلب األمر وحصلت هناية العداوة والبغضاءوب

وأما امليسر ففيه بإزاء التوسعة على احملتاجني األجحاف بأرباب األموال ألن من صار مغلوباً يف القمار مرة دعاه 
املال  ذلك إىل اللجاج فيه عن رجاء أنه رمبا صار غالباً فيه وقد يتفق أن ال حيصل له ذلك إىل أن ال يبقى له شيء من

وإىل أن يقامر على حليته وأهله وولده وال شك أنه بعد ذلك يبقى فقرياً مسكيناً ويصري من أعدى األعداء ألولئك 
الذين كانوا غالبني له فظهر من هذا الوجه أن اخلمر وامليسر سببان عظيمان يف إثارة العداوة والبغضاء بني الناس 

أحوال مذمومة من اهلرج واملرج والفنت وكل ذلك مضاد ملصاحل  وال شك أن شدة العداوة والبغضاء تفضي إىل
  العامل



  فإن قيل مل مجع اخلمر وامليسر مع األنصاب واألزالم مث أفردمها يف آخر اآلية
املائدة ( الَْمْيِسُر قلنا ألن هذه اآلية خطاب مع املؤمنني بدليل أنه تعاىل قال َتْشكُُرونَ يَأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِنََّما الَْخْمُر َو

واملقصود هنيهم عن اخلمر وامليسر وإظهار أن هذه األربعة متقاربة يف القبح واملفسدة فلما كان املقصود من )  ٩٠
هذه اآلية النهي عن اخلمر وامليسر وإمنا ضم األنصاب واألزالم إىل اخلمر وامليسر تأكيداً لقبح اخلمر وامليسر ال جرم 

  ية بالذكرأفردمها يف آخر اآل
 أما النوع الثاين من املفاسد املوجودة يف اخلمر وامليسر املفاسد املتعلقة بالدين وهو قوله تعاىل َوَيُصدَّكُْم َعن ِذكْرِ اللَِّه

َوَعنِ الصَّلَواةِ  فنقول أما أن شرب اخلمر مينع عن ذكر اهللا فظاهر ألن شرب اخلمور يورث الطرب واللذة 
استغرقت يف اللذات اجلسمانية غفلت عن ذكر اهللا تعاىل وأما أن امليسر مانع عن ذكر اهللا اجلسمانية والنفس إذا 

وعن الصالة فكذلك ألنه إن كان غالباً صار استغراقه يف لذة الغلبة مانعاً من أن خيطر بباله شيء سواه وال شك أن 
  هذه احلالة مما تصد عن ذكر اهللا وعن الصالة

علة حترمي اخلمر هي هذه املعاين مث إن هذه املعاين كانت حاصلة قبل حترمي اخلمر مع أن  فإن قيل اآلية صرحية يف أن
  التحرمي ما كان حاصالً وهذا يقدح يف صحة هذا التعليل

  قلنا هذا هو أحد الدالئل على أن ختلف احلكم عن العلة املنصوصة ال يقدح يف كوهنا علة
  امليسر على هذه املفاسد العظيمة يف الدينوملا بّين تعاىل اشتمال شرب اخلمر واللعب ب

( لَواةَ  َوأَنُتْم ُسكَاَرى قال تعاىل فََهلْ أَنُْتْم مُّنَتُهونَ روي أنه ملا نزل قوله تعاىل َحِديثاً يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ َتقَْرُبواْ الصَّ
 اخلمر بياناً شافياً فلما نزلت هذه اآلية قال عمر قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اللّهم بيِّن لنا يف)  ٤٣النساء 

  انتهينا يا رب
واعلم أن هذا وإن كان استفهاماً يف الظاهر إال أن املراد منه هو النهي يف احلقيقة وإمنا حسن هذا اجملاز ألنه تعاىل ذم 

ال على االقرار بالترك هذه األفعال وأظهر قبحها للمخاطب فلما استفهم بعد ذلك عن تركها مل يقدر املخاطب إ
فكأنه قيل له أتفعله بعد ما قد ظهر من قبحه ما قد ظهر فصار قوله فََهلْ أَنُْتْم مُّنَتُهونَ جارياً جمرى تنصيص اهللا تعاىل 

  على وجوب االنتهاء مقروناً بإقرار امللكف بوجوب االنتهاء
دير اجلملة بإمنا وذلك ألن هذه الكلمة واعلم أن هذه اآلية دالة على حترمي شرب اخلمر من وجوه أحدها تص

للحصر فكأنه تعاىل قال لال رجس وال شيء من عمل الشيطان إال هذه األربعة وثانيها أنه تعاىل قرن اخلمر وامليسر 
وثالثها أنه تعاىل أمر باالجتناب ) شارب اخلمر كعابد الوثن ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( بعبادة األوثان ومنه قوله 

ألمر للوجوب ورابعها أنه قال لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ جعل االجتناب من الفالح وإذا كان االجتناب فالحاً كان وظاهر ا
االرتكاب خيبة وخامسها أنه شرح أنواع املفاسد املتولدة منها يف الدنيا والدين وهي وقوع التعادي والتباغض بني 

ة وسادسها قوله فََهلْ أَنُْتْم مُّنَتُهونَ وهو من أبلغ ما ينتهي به اخللق وحصول االعراض عن ذكر اهللا تعاىل وعن الصال
كأنه قيل قد تلي عليكم ما فيها من أنواع املفاسد والقبائح فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف أم أنتم على ما 

  كنتم عليه حني مل توعظوا هبذه املواعظ وسابعها أنه تعاىل قال بعد ذلك

  َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ وَاْحذَُرواْ فَإِن تََولَّيُْتْم فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَى َرسُوِلَنا الَْبلَاغُ الُْمبُِني َوأَِطيعُواْ اللََّه
ا َوأَِطيعُواْ اللََّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ وَاْحذَُرواْ فظاهره أن املراد وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فيما تقدم ذكره من أمرمه

  عن اخلمر وامليسر وقوله َواْحذَرُواْ أي احذروا عن خمالفتها يف هذه التكاليف وثامنها قولهباالجتناب 
هذا فَإِن َتَولَّيُْتْم فَاْعلَُمواْ أَنََّما َعلَى َرسُوِلَنا الَْبلَاغُ الُْمبُِني وهذا هتديد عظيم ووعيد شديد يف حق من خالف يف 



 أنكم إن توليتم فاحلجة قد قامت عليكم والرسول قد خرج عن التكليف وأعرض فيه عن حكم اهللا وبيانه يعين
عهدة التبليغ واالعذار واالنذار فأما ما وراء ذلك من عقاب من خالف هذا التكليف وأعرض عنه فذاك إىل اهللا 

  مي اخلمرتعاىل وال شك أنه هتديد شديد فصار كل واحد من هذه الوجوه الصمانية دليالً قاهراً وبرهاناً باهراً يف حتر
واعلم أن من أنصف وترك االعتساف علم أن هذه اآلية نص صريح يف أن كل مسكر حرام وذلك ألنه تعاىل ملا 

َعنِ كُْم َعن ِذكْرِ اللَِّه َوذكر قوله إِنََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَن ُيوِقَع َبيَْنكُمُ الَْعَداَوةَ  َوالْبَْغَضاء ِفى الَْخْمرِ وَالَْمْيِسرِ َوَيُصدَّ
قال بعده فََهلْ أَنُْتْم مُّنَتُهونَ فرتب النهي عن شرب اخلمر على كون اخلمر مشتملة على )  ٩١املائدة ( الصَّلَواةِ  

تلك املفاسد ومن املعلوم يف بدائه العقول أن تلك املفاسد إمنا تولدت من كوهنا مؤثرة يف السكر وهذا يفيد القطع 
نَتُهونَ هي كون اخلمر مؤثراً يف االسكار وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن كل مسكر حرام بأن علة قوله فََهلْ أَنُْتْم مُّ

  ومن أحاط عقله هبذا التقدير وبقي مصراً على قوله فليس لعناده عالج واهللا أعلم
واْ َوءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت ثُمَّ اتَّقَواْ لَْيَس َعلَى الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا إِذَا َما اتَّقَ

  َوَءاَمُنواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَْحَسنُواْ وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني
  ويف اآلية مسائل

قتلوا املسألة األوىل روي أنه ملا نزلت آية حترمي اخلمر قالت الصحابة إن إخواننا كانوا قد شربوا اخلمر يوم أحد مث 
فكيف حاهلم فنزلت هذه اآلية واملعىن ال إمث عليهم يف ذلك ألهنم شربوها حال ما كانت حمللة وهذه اآلية مشاهبة 

أي إنكم حني )  ١٤٣البقرة ( لقوله تعاىل يف نسخ القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيضِيَع إَِمياَنكُْم 
ستقبلتموه بأمري فال أضيع ذلك كما قال فَاسَْتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَّنى الَ أُضِيُع َعَملَ َعاِملٍ استقبلتم بيت املقدس فقد ا

  ) ١٩٥آل عمران ( ّمْنكُْم ّمن ذَكَرٍ وَأُْنثَى 

املسألة الثانية الطعام يف األغلب من اللغة خالف الشراب فكذلك جيب أن يكون الطعم خالف الشرب إال أن اسم 
وعلى هذا جيوز أن يكون )  ٢٤٩البقرة ( يقع على املشروبات كما قال تعاىل َوَمن لَّمْ َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمّنى  الطعام قد

قوله ُجَناٌح ِفيَما طَِعُمواْ أي شربوا اخلمر وجيوز أن يكون معىن الطعم راجعاً إىل التلذذ مبا يؤكل ويشرب وقد تقول 
  ا كان معىن الكلمة راجعاً إىل الذوق صلح للمأكول واملشروب معاًالعرب تطعم تطعم أي ذق حىت تشتهي وإذ

املسألة الثالثة زعم بعض اجلهال أنه تعاىل ملا بّين يف اخلمر أهنا حمّرمة عندما تكون موقعة للعداوة والبغضاء وصادة 
ء من تلك املفاسد بل عن ذكر اهللا وعن الصالة بّين يف هذه اآلية أنه ال جناح على من طعمها إذا مل حيصل معه شي

حصل معه أنواع املصاحل من الطاعة والتقوى واالحسان إىل اخللق قالوا وال ميكن محله على أحوال من شرب اخلمر 
قبل نزول آية التحرمي ألنه لو كان املراد ذلك لقال ما كان جناح على الذين طعموا كما ذكر مثل ذلك يف آية 

ولكنه مل يقل ذلك بل قال لَْيَس َعلَى الَِّذيَن ءاَمُنواْ )  ١٤٣البقرة ( ُه ِلُيضِيَع إَِمياَنكُْم حتويل القبلة فقال َوَما كَانَ اللَّ
  َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت ُجَناحٌ إىل قوله لَْيَس َعلَى الَِّذيَن ءاَمُنواْ وال شك أن إذا للمستقبل ال للماضي

  إن كلمة إذا للمستقبل ال للماضيواعلم أن هذا القول مردود بإمجاع كل األمة وقوهلم 
قجوابه ما روى أبو بكر األصم أنه ملا نزل حترمي اخلمر قال أبو بكر يا رسول اهللا كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد 

شربوا اخلمر وفعلوا القمار وكيف بالغائبني عنا يف البلدان ال يشعرون أن اهللا حّرم اخلمر وهم يطعموهنا فأنزل اهللا 
وعلى هذا التقدير فاحلل قد ثبت يف الزمان املستقبل عن وقت نزول هذه اآلية لكن يف حق الغائبني  هذه اآليات

  الذين مل يبلغهم هذا النص
املسألة الرابعة أنه تعاىل شرط لنفي اجلناح حصول التقوى واالميان مرتني ويف املرة الثالثة حصول التقوى واالحسان 



ثالث على وجوه األول عمل االتقاء والثاين دوام االتقاء والثبات عليه والثالث واختلفوا يف تفسري هذه املراتب ال
  اتقاء ظلم العباد مع ضم االحسان إليه

القول الثاين أن األول اتقاء مجيع املعاصي قبل نزول هذه اآلية والثاين اتقاء اخلمر وامليسر وما يف هذه اآلية الثالث 
وهذا قول األصم القول الثالث اتقاء الكفر مث الكبائر مث الصغائر القول الرابع  اتقاء ما حيدث حترميه بعد هذه اآلية

ما ذكره القفال رمحه اهللا تعاىل قال التقوى األوىل عبارة عن االتقاء من القدح يف صحة النسخ وذلك ألن اليهود 
انت مباحة أن يتقوا عن هذه يقولون النسخ يدل على البداء فأوجب على املؤمنني عند مساع حترمي اخلمر بعد أن ك

الشبهة الفاسدة والتقوى اللثانية اإلتيان بالعمل املطابق هلذه اآلية وهي االحتراز عن شرب اخلمر والتقوى الثالثة 
  عبارة عن املداومة على التقوى املذكورة يف األوىل والثانية مث يضم إىل هذه التقوى اإلحسان إىل اخللق

من هذا التكرير التأكيد واملبالغة يف احلث على االميان والتقوى فإن قيل مل شرط رفع والقول اخلامس أن املقصود 
اجلناح عن تناول املطعومات بشرط االميان والتقوى مع أن املعلوم أن من مل يؤمن ومن مل يتق مث تناول شيئاً من 

 ترك التقوى إال أن ذلك ال تعلق له املباحات فإنه ال جناح عليه يف ذلك التناول بل عليه جناح يف ترك اإلميان ويف
  بتناول ذلك املباح فذكر هذا الشرط يف هذا املعرض غري جائز

قلنا ليس هذا لالشتراط بل لبيان أن أولئك األقوام الذين نزلت فيهم هذه اآلية كانوا على هذه الصفة ثناء عليهم 
ك هل على زيد فيما فعل جناح وقد علمت أن ذلك ومحداً ألحواهلم يف االميان والتقوى واالحسان ومثاله أن يقال ل

األمر مباح فتقول ليس على أحد جناح يف املباح إذا اتقى احملارم وكان مؤمناً حمسناً تريد أن زيداً إن بقي مؤمناً 
  حمسناً فإنه غري مؤاخذ مبا فعل

حسان شرطاً يف نفي اجلناح بيَّن أن تأثري اإلحسان مث قال تعاىل َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني واملعىن أنه تعاىل ملا جعل اال
ليس يف نفي اجلناح فقط بل ويف أن حيبه اهللا وال شك أن هذه الدرجة أشرف الدرجات وأعلى املقامات وقد تقدم 

  تفسري حمبة اهللا تعاىل لعباده
ْيِد َتَنالُهُ أَْيدِيكُْم َورَِماُحكُْم ِلَيْعلََم اللَُّه َمن َيَخافُُه بِالَْغْيبِ فََمنِ اْعَتَدى َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ لََيْبلَُونَّكُُم اللَُّه بَِشىْ ٍء مَِّن الصَّ

  َبْعَد ذاِلَك فَلَُه َعذَاٌب أَِليٌم
  أَْيِديكُْم َورِمَاُحكُْم قوله تعاىل الُْمْحِسنَِني يَاأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ لََيْبلَُونَّكُُم اللَُّه بَِشىْ ء ّمَن الصَّْيِد َتَنالُُه

 ٨٧املائدة ( اعلم أن هذا نوع آخر من األحكام ووجه النظم أنه تعاىل كما قال الَ ُتَحّرمُواْ طَّيبَاِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم 
  مث استثىن اخلمر وامليسر عن ذلك فكذلك استثىن هذا النوع من الصيد عن احملالالت وبني دخوله يف احملرمات) 
  اهنا مسائلوه

املسألة األوىل الالم يف قوله لََيْبلَُونَّكُُم اللَُّه الم القسم ألن الالم والنون قد يكونان جواباً للقسم وإذا ترك القسم 
  جيء هبما دليالً على القسم

  املسألة الثانية الواو يف قوله لََيْبلَُونَّكُُم مفتوحة اللتقاء الساكنني
  ليختربن طاعتكم من ممعصيتكم أي ليعاملنكم معاملة املخترب املسألة الثالثة ليبلونكم أي

املسألة الرابعة قال مقاتل بن حّيان ابتالهم اهللا بالصيد وهم حمرمون عام احلديبية حىت كانت الوحش والطري تغشاهم 
ًء قال يف رحاهلم فيقدرون على أخذها باأليدي وصيدها بالرماح وما رأوا مثل ذلك قط فنهاهم اهللا عنها ابتال

الواحدي الذي تناله األيدي من الصيد الفراخ والبيض وصغار الوحش والذي تناله الرماح الكبار وقال بلعضهم 
  هذا غري جائز ألن الصيد اسم للمتوحش املمتنع دون ما مل ميتنع



ة من الفنت العظام اليت كون املسألة اخلامسة معىن التقليل والتصغري يف قوله بَِشىْ ء ّمَن الصَّْيِد أن يعلم أنه ليس بفتن
( التكليف فيها صعباً شاقاً كاالبتالء ببذل األرواح واألموال وإمنا هو ابتالء سهل فإن اهللا تعاىل امتحن أمة حممد 

  بصيد الربكما امتحن بين إسرائيل بصيد البحر وهو صيد السمك) صلى اهللا عليه وسلم 

لتبعيض من وجهني أحدمها املراد صيد الرب دون البحر والثاين صيد االحرام املسألة السادسة من يف قوله ّمَن الصَّْيِد ل
  ) ٣٠احلج ( دون صيد االحالل وقال الزجاج حيتمل أن تكون للتبيني كقوله فَاْجَتنِبُواْ الّرْجَس ِمَن االْْوثَاِن 

مَاُحكُْم والصيد إذا كان مبعىن املصدر يكون املسألة السابعة أراد بالصيد املفعول بدليل قوله تعاىل تََنالُُه أَْيِديكُْم َورِ
  حدثاً وإمنا يوصف بنيل اليد والرماح ما كان عينا

  مث قال تعاىل ِلَيْعلََم اللَُّه َمن َيَخافُُه بِالَْغْيبِ وفيه مسائل
من يطلب أن يعلم  املسألة األوىل أن هذا جماز ألنه تعاىل عامل مل يزل وال يزال واختلفوا يف معناه فقيل نعاملكم معاملة

  وقيل ليظهر املعلوم وهو خوف اخلائف وقيل هذا على حذف املضاف والتقدير ليعلم أولياء اهللا من خيافه بالغيب
املسألة الثانية قوله بِالْغَْيبِ فيه وجهان األول من خيافه حال إميانه بالغيب كما ذكر ذلك يف أول كتابه وهو قوله 

الثاين من خياف بالغيب أي خيافه بإخالص وحتقيق وال خيتلف احلال بسبب حضور أحد )  ٣بقرة ال( ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ 
  أو غيبته كما يف حق املنافقني الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا معكم

ىن من خيافه حال كونه غائباً عن رؤيته ومثل هذا قوله املسألة الثالثة الباء يف قوله بِالَْغْيبِ يف حمل النصب باحلال واملع
وأما معىن الغيب فقد ذكرناه يف )  ٤٩األنبياء ( وََيْخَشْونَ رَبَُّهْم بِالْغَْيبِ )  ٣٣ق ( مَّْن َخِشىَ  الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ 
  ) ٣البقرة ( قوله الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ 

َدى َبْعَد ذاِلَك فَلَُه َعذَاٌب أَِليٌم واملراد عذاب اآلخرة والتعزيز يف الدنيا قال ابن عباس هذا مث قال تعاىل فََمنِ اْعَت
العذاب هو أن يضرب بطنه وظهره ضرباً وجيعاً وينزع ثيابه قال القفال وهذا جائز ألن اسم العذاب قد يقع على 

وقال فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى )  ٢النور ( ُهَما طَاِئفَةٌ  الضرب كما مسى جلد الزانيني عذاباً فقال َولَْيشَْهْد َعذَاَب
  ) ٢١النمل ( وقال حاكياً عن سليمان يف اهلدهد الَعذَّبنَُّه َعذَاباً َشِديداً )  ٢٥النساء ( الُْمْحَصنَاِت ِمَن الَْعذَابِ 

ُحُرٌم َوَمن قََتلَُه ِمنكُم مَُّتَعمِّداً فََجَزآٌء مِّثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ َيْحكُُم بِِه ذََوا  َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ الَ َتقُْتلُواْ الصَّْيَد َوأَْنُتْم
ُه َعمَّا َسلَف لَ أَمْرِِه َعفَا اللََّعْدلٍ مِّْنكُْم َهدْياً بَاِلغَ الْكَْعَبةِ  أَْو كَفَّاَرةٌ  طََعاُم َمَساِكَني أَو َعْدلُ ذاِلكَ ِصَياماً لَِّيذُوَق َوبَا

  َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه َواللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ
  قوله تعاىل أَِليٌم َياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ َتقُْتلُواْ الصَّْيَد وَأَْنُتمْ ُحُرٌم وفيه مسائل

كان مأكوالً أو مل يكن فعلى هذا احملرم إذا قتل سبعاً املسألة األوىل املراد بالصيد قوالن األول أنه الذي توحش سواء 
  ال يؤكل حلمه ضمن وال جيب به قيمة شاة وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا وقال

  زفر جيب بالغاً ما بلغ
والقول الثاين أن الصيد هو ما يؤكل حلمه فعلى هذا ال جيب الضمان البتة يف قتل السبع وهو قول الشافعي رمحه اهللا 

أبو حنيفة رمحه اهللا أنه ال جيب الضمان يف قتل الفواسق اخلمس ويف قتل الذئب حجة الشافعي رمحه اهللا وسلم 
القرآن واخلرب أما القرآن فهو أن الذي حيرم أكله ليس بصيد فوجب أن ال يضمن إمنا قلنا إنه ليس بصيد ألن الصيد 

ُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاعاً لَّكُْم َولِلسَّيَّاَرةِ  َوُحّرَم َعلَْيكُمْ َصْيدُ الَْبّر ما حيل أكله لقوله تعاىل بعد هذه اآلية أُِحلَّ لَكُْم صَْي
فهذا يقتضي حل صيد البحر بالكلية وحل صيد الرب خارج وقت االحرام فثبت أن )  ٩٦املائدة ( َما ُدْمُتْم ُحرُماً 



يداً وإذا ثبت أنه ليس بصيد وجب أن ال يكون الصيد ما حيل أكله والسبع ال حيل أكله فوجب أن ال يكون ص
مضموناً ألن األصل عدم الضمان تركنا العمل به يف ضمان الصيد حبكم هذه اآلية فبقي فيما ليس بصيد على وفق 

مخس فواسق ال جناح على احملرم أن يقتلهن يف احلل ( اوصل وأما اخلرب فهو احلديث املشهور وهو قوله عليه السالم 
ويف رواية أخرى والسبح الضاري واالستدالل به من ) غراب واحلدأة واحلية والعقرب والكلب العقور واحلرم ال

وجوه أحدها أن قوله والسبع الضاري نص يف املسألة وثانيها أنه عليه السالم وصفها بكوهنا فواسق مث حكى حبل 
ذلك الوصف وهذا يدل على أن كوهنا قتلها واحلكم املذكور عقيب الوصف املناسب مشعر بكون احلكم معالالً ب

قتلها ( فواسق علة حلل قتلها وال معىن لكوهنا فواسق إال كوهنا مؤذية وصفة االيذاء يف السباع أقوى فوجب جوا 
وثالثها أن الشارع خصها بإباحة القتل وإمنا خصها هبذا احلكم الختصاصها مبزيد االيذاء وصفة االيذاء يف السباع 

  واز قتلها وإذا ثبت جواز قتلها وجب أن ال تكون مضمونة ملا بيناه يف الدليل األولأمت فوجب القول جب
حجة أيب حنيفة رمحه اهللا أن السبع صيد فيدخل حتت قوله الَ َتقُْتلُواْ الصَّْيَد َوأَْنُتْم ُحُرٌم وإمنا قلنا إنه صيد لقول 

  الشاعر
  ليث ترىب ربية فاصطيدا

  مللوك أرانب وثعالبولقول علي عليه السالم فصيد ا
  وإذا ركبت فصيدي األبطال

واجلواب قد بينا بداللة اآلية أن ما حيرم أكله ليس بصيد وذلك ال يعارضه شعر جمهول وأما شعر علي عليه السالم 
  فغري وارد ألن عندنا الثعلب حالل

قيل وقد دخلتم احلرم وقيل مها املسألة الثانية حرم مجع حرام وفيه ثالثة أقوال األول قيل حرم أي حمرمون باحلج و
  مرادان باآلية وهل يدخل فيه احملرم بالعمرة فيه خالف

اللمسألة الثالثة قوله الَ َتقُْتلُواْ يفيد املنع من القتل ابتداء واملنع منه تسبباً فليس له أن يتعرض إىل الصيد ما دام حمرماً 
لصيد صيد احلل أو صيد احلرم وأما احلالل فله أن ال بالسالح وال باجلوارح من الكالب والطيور سواء كان ا

يتصيد يف احلل وليس له أن يتصيد يف احلرم وإذا قلنا َوأَنُتْم ُحُرٌم يتناول األمرين أعين من كان حمرماً ومن كان 
  داخالً يف احلرم كانت اآلية دالة على كل هذه األحكام

  َجَزاء ّمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ وفيه مسائلمث قال تعاىل َوَمن قََتلَُه ِمنكُم مَُّتَعّمداً فَ
املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة والكسائي فجزاء بالتنوين ومثل بالرفع واملعىن فعليه جزاء مماثل للمقتول من الصيد 

ثل ما قتل يف فمثل مرفوع ألنه صفة لقوله فَجََزاء قال وال ينبغي إضافة جزاء إىل املثل أال ترى أنه ليس عليه جزاء م
احلقيقة إمنا عليه جزاء امللقتول ال جزاء مثلل املقتول الذي مل يقتله وقوله تعاىل ِمَن النََّعمِ جيوز أن يكون صفة للنكرة 
اليت هي جزاء واملعىن فجزاء من النعم مثل ما قتل وأما سائر القراء فهم قرؤا فَجََزاء ّمثْلُ على إضافة اجلزاء إىل املثل 

ه وإن كان الواجب عليه جزاء املقتول ال جزاء مثله فإهنم يقولون أنا أكرم مثلك يريدون أنا أكرمك وقالوا إن
والتقدير ليس هو كشيء وقال أََو َمن كَانَ َمْيًتا فَأَْحيَْيَناُه َوَجَعلَْنا لَُه )  ١١الشورى ( ونظريه قوله لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء 

والتقدير كمن هو يف الظلمات وفيه وجه آخر )  ١٢٢األنعام ( كََمن مَّثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت  ُنوًرا َيْمِشي بِِه ِفى النَّاسِ
  وهو أن يكون املعىن فجزاء مثل ما قتل من النعم كقولك خامت فضة أي خامت من فضة

هور الفقهاء يلزمه املسألة الثانية قال سعيد بن جبري احملرم إذا قتل الصيد خطأ ال يلزمه شيء وهو قول داود وقال مج
الضمان سواء قتل عمداً أو خطأ حجة داود أن قوله تعاىل َوَمن قََتلَُه ِمنكُم مَُّتَعّمداً مذكور يف معرض الشرط وعند 



عدم الشرط يلزم عدم املشروط فوجب أن ال جيب اجلزاء عند فقدان العمدية قال والذي يؤكد هذا أنه تعاىل قال 
فََيْنَتِقمُ اللَُّه ِمْنُه واالنتقام إمنا يكون يف العمد دون اخلطأ وقوله َوَمْن َعاَد املراد منه ومن عاد  يف آخر اآلية َوَمْن َعاَد

إىل ما تقدم ذكره وهذا يقتضي أن الذي تقدم ذكره من القتل املوجب للجزاء هو العمد ال اخلطأ وحجة اجلمهور 
وملا كان ذلك حرامالً باالحرام صار فعله حمظوراً )  ٩٦املائدة ( ُدْمُتمْ ُحُرماً قوله تعاىل َوُحّرَم َعلَْيكُمْ صَْيُد الَْبّر َما 

باالحرام فال يسقط حكمه باخلطأ واجلهل كما يف حلق الرأس وكما يف ضمان مال املسلم فإنه ملا ثبتت احلرمة حلق 
السالم يف الضبع كبش إذا قتله  املالك مل يتبدل ذلك بكونه خطأ أو عمداً فكذا هاهنا وأيضاً حيتجون بقوله عليه

  احملرم وقول الصحابة يف الظيب شاة وليس فيه ذكر العمد
  أجاب داود بأن نص القرآن خري من خرب الواحد وقول الصحايب والقياس

املسألة الثالثة ظاهر اآلية يدل على أنه جيب أن يكون جزاء الصيد مثل املقتول إال أهنم اختلفوا يف املثل فقال 
ي وحممد بن احلسن الصيد ضربان منه ما له مثل ومنه ما ال مثل له فما له مثل يضمن مبثله من النعم وما ال الشافع

  مثل له يضمن بالقيمة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف املثل الواجب هو القيمة
مَُّتَعّمداً فَجََزاء ّمثْلُ َما قََتلَ وحجة الشافعي القرآن واخلرب واإلمجاع والقياس أما القرآن فقوله تعاىل َوَمن قََتلَُه ِمنكُم 

ِمَن النََّعمِ واالستدالل به من وجوه أربعة األول أن مجاعة من القراء قرؤا فَجََزاء بالتنوين ومعناه فجزاء من النعم 
قََتلَ باإلضافة مماثل ملا قتل فمن قال إنه مثله يف القيمة فقد خالف النص وثانيها أن قوماً آخرين قرؤا فََجَزاء ّمثْلُ َما 

والتقدير فجزاء ما قتل من النعم أي فجزاء مثل ما قتل جيب أن يكون من النعم فمن مل يوجبه فقد خالف النص 
ذََوا ثالثها قراءة ابن مسعود فَجََزاُؤُه مّثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ وذلك صريح فيما قلناه ورابعها أن قوله تعاىل َيْحكُُم بِِه 

كُْم َهدْياً بَاِلغَ الْكَْعَبةِ  صريح يف أن ذلك اجلزاء الذي حيكم به ذوا عدل منهم جيب أن يكون هدياً بالغ َعْدلٍ ّمْن
  الكعبة

  فإن قيل إنه يشري بتلك القيمة هذا اهلدى
قلنا النص صريح يف أن ذلك الشيء الذي حيكم به ذوا عدل جيب أن يكون هدياً وأنتم تقولون الواجب هو القيمة 

نه يكون باخليار إن شاء اشترى هبا هدياً يهدي إىل الكعبة وإن شاء مل يفعل فكان ذلك على خالف النص وأما مث إ
عن الضبع أصيد هو فقال نعم وفيه ) صلى اهللا عليه وسلم ( اخلرب فما روى جابر بن عبد ا أنه سأل رسول اهللا 

فعي رمحه اهللا قال تظاهرت الروايات عن علي كبش إذا أخذه احملرم وهذا نص صريح وأما االمجاع فهو أن الشا
وعمر وعثمان وعبد الرمحن بن عوف وابن عباس وابن عمر يف بلدان خمتلفة وأزمان شىت أهنم حكموا يف جزاء 

الصيد باملثل من النعم فحكموا يف النعامة ببدنة ويف محار الوحش ببقرة ويف الضبع بكبش ويف الغزال بعنز ويف الظيب 
رنب جبفرة ويف رواية بعناق ويف الضب بسخلة ويف الريبوع جبفرة وهذا يدل على أهنم نظروا إىل أقرب بشاة ويف األ

األشياء شبهاً بالصيد من النعم ال بالقيمة وال حكموا بالقيمة الختلف باختالف األسعار والظيب هو الغزال الكبري 
 الصحراء واجلفرة األنثى من أوالد املعز إذا انفصلت الذكر والغزال هو األنثى والريبوع هو الفأرة الكبرية تكون يف

عن أمها والذكر جفر والعنق األنثى من أوالد املعز إذا قويت قبل متام احلول وأما القياس فهو أن املقصود من 
اهللا الضمان جزاء اهلالك وال شك أن املماثلة كلما كانت أمت كان اجلزاء أمت فكان االجيب أوىل حجة ايب حنيفة رمحه 
لَ  تعاىل ال نزاع أن الصيد املقتول إذا مل يكن له مثل فإنه يضمن بالقيمة فكان املراد باملثل يف قوله فََجَزاء ّمثْلُ َما قََت

ِمَن النََّعمِ هو القيمة يف هذه الصورة فوجب أن يكون يف سائر الصور كذلك ألن اللفظ الواحد ال جيوز محله إال 
  على املعىن الواحد



أن حقيقة املماثلة أمر معلوم والشارع أوجب رعاية املماثلة فوجب رعايتها بأقصى االمكان فإن أمكنت  واجلواب
  رعايتها يف الصورة وجب ذلك وإن مل يكن رعايتها إال بالقيمة وجب االكتفاء هبا للضرورة

جزاء وحداً وهو قول أمحد املسألة الرابعة مجاعة حمرمون قتلوا صيداً قال الشافعي رمحه اهللا ال جيب عليهم إال 
وإسحاق وقال أبو حنيفة ومالك والثوري رمحهم اهللا جيب على كل واحد منهم جزاء واحد حجة الشافعي رمحه اهللا 

أن اآلية دلت على وجوب املثل ومثل الواحد واحد وأكد هذا مبا روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال مبثل قولنا 
احد منهم قاتل فوجب أن جيب على كل وحد منهم جزاء كامل بيان األول أن حجة أيب حنيفة رمحه اهللا أن كل و

مجاعة لو حلف كل واحد منهم أن ال يقتل صيداً فقتلوا صيداً واحداً لزم كل واحد منهم كفارة وكذلك القصاص 
واحد املتعلق بالقتل جيب على مجاعة يقتلون واحداً وإذا ثبت أن كل واحد منهم قاتل وجب أن جيب على كل 

ِمنكُم مَُّتَعّمداً منهم جزاء كامل لقوله تعاىل َوَمن قََتلَُه ِمنكُم مَُّتَعّمداً فَجََزاء ّمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ فقوله َوَمن قََتلَُه 
صيغة عموم فيتناول كل القاتلني أجاب الشافعي رمحه اهللا بأن القتل شيء واحد فيمتنع حصوله بتمامه بأكثر من 

واحد فإذا اجتمعوا حصل مبجموع أفعاهلم قتل واحد وإذا كان كذلك امتنع كون كل واحد منهم قاتالً يف قاعل 
احلقيقة وإذا ثبت أن كل واحد منهم ليس بقاتل مل يدخل حتت هذه آلية وأما قتل اجلماعة بالواحد فذاك ثبت على 

  سبيل التعبد وكذ القول يف إجياب الكفارات املتعددة
  مسة قال الشافعي رمحه اهللا احملرم إذا دل غريه على صيد فقتله املدلول عليه ملاملسألة اخلا

يضمن الدال اجلزاء وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يضمن حجة الشفعي أو وجوب اجلزاء معلق بالقتل يف هذه اآلية 
لقتل والدية وكالداللة والداللة ليست بقتل فوجب أن ال جيب الضمان وألنه بدل املتلف فال جيب بالدالة ككفارة ا

على مال املسلم حجة أيب حنيفة رمحه اهللا أنه سئل عمر عن هذه املسألة فشاور عبد الرمحن بن عوف فأمجعا على أن 
عليه اجلزاء وعن ابن عباس أنه أوجب اجلزاء على الدال أجاب الشافعي رمحه اهللا بأن نص القرآن خري من أثر بعض 

  الصحابة
الشافعي رمحه اهللا إن جرح ظبياً فنقص من قيمته العشر فعليه عشر قيمة الشاة وقال داود ال  املسألة السادسة قال

يضمن ألبتة سوى القتل وقال املزين عليه شاة حجة داود أن اآلية دالة على أن شرط وجوب اجلزاء هو القتل فإذا مل 
وجوب مثل املقتول وعندنا أن هذا ال جيب يوجد القتل وجب أن ال جيب اجلزاء ألبتة وجوابه أن املعلق على القتل 

  عند عدم القتل فسقط قوله
املسألة السابعة إذا رمى من احلل والصيد يف احلل فمر يف السهم طائفة من احلرم قال الشافعي رمحه اهللا حيرم وعليه 

ا حمرم وهو واجلزاء وقال أبو حنيفة ال حيرم حجة الشافعي أن سبب الذبح مركب من أجزاء بعضها مباح وبعضه
املرور يف احلرم وما اجتمع احلرام واحلالل إال وغلب احلرام احلالل ال سيما يف الذبح الذي األصل فيه احلرمة 

وحجة أيب حنيفة رضي اهللا عنه أن قوله تعاىل الَ تَقُْتلُواْ الصَّْيَد وَأَْنُتْم ُحُرٌم هنى له عن االصطياد حال كونه يف احلرم 
  ن هذين األمرين وجب أن ال حتصل احلرمةفلما مل يوجد واحد م

املسألة الثامنة احلالل إذا اصطاد صيداً وأدخله احلرم لزمه االرسال وإن ذحبه حرم ولزمه اجلزاء وهذا قول أيب 
حنيفة رمحه اهللا وقا الشافعي رمحه اهللا وقال اشفعي رمحه اهللا حيل وليس عليه ضمان حجة الشافعي قوله تعاىل أُِحلَّتْ 

وحجة أيب حنيفة قوله تعاىل الَ )  ١املائدة ( ْم َبهِيَمةُ  االْْنَعامِ إِالَّ َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم غَْيَر ُمِحلّى الصَّْيِد وَأَنُتْم ُحُرٌم لَكُ
ذي َتقُْتلُواْ الصَّْيَد وَأَْنُتمْ ُحُرٌم هنى عن قتل الصيد حال كونه حمرماً وهذا يتناول الصيد الذي اصطاده يف احلل وال

  اصطاده يف احلرم



املسألة التاسعة إذا قتل احملرم صيداً وأدى جزاءه مث قتل صيداً آخر لزمة جزاء آخر وقال داود ال جيب حجة 
زاء هو اجلمهور أن قوله تعاىل َوَمن قََتلَُه ِمنكُم مَُّتَعّمداً فََجَزاء ّمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ ظاهره يقتضي أن علة وجوب اجل

  ل فوجب أن يتكرر احلكم عند تكرر العلةالقت
  فإن قيل إذا قال الرجل لنسائه من دخل منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة مرتني مل يقع إال طالق واحد

قلنا الفرق أن القتل علة لوجوب اجلزاء فيلزم تكرر احلكم عند تكرر العلة أما ههنا دخول الدار شرط لوقوع 
م عند تكرر الشرط حجة داود قوله تعاىل َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقمُ اللَُّه ِمْنُه جعل جزاء العائد الطالق فلم يلزم تكرر احلك

  االنتقام ال الكفارة
املسألة العاشرة قال الشافعي رمحه اهللا إذا أصاب صيداً أعور أو مكسور اليد أو الرجل فداه مبثله والصحيح أحب 

  فدى الذكر بالذكر واألنثى باألنثى واألوىل أنإيلّ وعلى هذا الكبري أوىل من الصغري وي

ال بغري ألن نص القرآن إجياب املثل واألنثى وإن كانت أفضل من الذكر من حيث إهنا تلد فالذكر أفضل من األنثى 
  ألن حلمه أيب وصورته أحسن

  مث قال تعاىل َيْحكُُم بِِه ذََوا َعْدلٍ ّمْنكُْم وفيه مسائل
باس يريد حيكم يف جزاء الصيد رجالن صاحلان ذوا عدل منكم أي من أهل ملتكم ودينكم املسألة األوىل قال ابن ع

فقيهان عدالن فينظران إىل أشبه األشباه به من النعم فيحكمان به واحتج به من نصر قول أيب حنيفة رمحه اهللا يف 
ة فظاهرة مشاهدة ال حيتاج فيها إىل إجياب القيمة فقال التقومي هو احملتاج إىل النظر واالجتهاد وأما اخللقة والصور

  االجتهاد
وجوابه أن وجوه املشهاهبة بني النعم وبني الصيد خمتلفة وكثرية فال بد من االجتهاد يف متييز األقوى من األضعف 
والذي يدل على صحة ما ذكرنا أنه قال ميمون بن مهران جاء أعرايب إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فقال إين أصبت 

كذا وكذا فسأل أبو بكر رضي اهللا عنه أيب بن كعب فقال األعرايب أتيتك أسألك وأنت تسأل غريك  من الصيد
فقال أبو بكر رضي اهللا عنه وما أنكرت من ذلك قال اهللا تعاىل َيْحكُُم بِِه ذََوا َعْدلٍ مّْنكُْم فشاورت صاحيب فإذا 

رماً ضرب ظبياً فمات فسأل عمر بن اخلطاب رضي اتفقنا على شيء أمرناك به وعن قبيضة بن جابر أنه حني كان حم
هللا عنه وكان جبنبه عبد الرمحن بن عوف فقال عمر لعبد الرمحن ما ترى قال عليه شاة قال وأنا أرى ذلك فقال 
إذهب قاهد شاة قال قبيصة فخرجت إىل صاحيب وقلت له إن أمري املؤمنني مل يدر ما يقول حىت سأل غريه قال 

ين بالدرة وقال أتقتل يف احلرم وتسفه احلكم قال اهللا تعاىل َيْحكُمُ بِِه ذََوا َعْدلٍ ّمْنكُْم فأنا عمر ففاجأين عمر وعال
  وهذا عبد الرمحن بن عوف

املسألة الثانية قال الشافعي رمحه اهللا الذي له مثل ضربان فما حكمت فيه الصحابة حبكم ال يعدل عنه إىل غريه ألنه 
التأويل وما مل حيكم فيه الصحابة يرجع فيه إىل اجتهاد عدلني فينظر إىل األجناس الثالثة شاهدوا التنزيل وحضروا 

من األنعام فكل ما كان أقرب شبهاً به يوجبانه وقال مالك جيب التحكيم فيما حكمت به الصحابة وفيما مل حتكم به 
حكم به إثنان من الصحابة فقد دخل حجة الشافعي رمحه اهللا اآلية دلت على أنه جيب أن حيكم به ذوا عدل فإذا 

  حتت اآلية مث ذاك أوىل ملا ذكرنا أهنم شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل
املسألة الثالثة قال الشافعي رمحه اهللا جيوز أن يكون القاتل أحد العدلني إذا كان أخطأ فيه فإن تعمد ال جيوز ألنه 

حجة الشافعي رمحه اهللا أنه تعاىل أوجب أن حيكم به ذوا عدل يفسق به وقال مالك ال جيوز كما يف تقومي املتلفات 
وإذا صدر عنه القتل خطأ كان عدالً فإذا حكم به هو وغريه فقد حكم به ذوا عدل وأيضاً روي أن بعض الصحابة 



 أوطأ فرسه ظبياً فسأل عمر عنه فقال عمر احكمد فقال أنت عدل يا أمري املؤمنني فاحكم فقال عمر رضي اهللا عنه
إمنا أمرتك أن حتكم وما أمرتك أن تزكيين فقال أرى فيه جدياً مجع املاء والشجر فقال افعل ما ترى وعلى هذا 

  التقدير قال أصحابنا جيوز أن يكونا قاتلني
  املسألة الرابعة لو حكم عدالن مبثل وحكم عدالن رخران مبثل آخر فيه وجهان أحدمها

  يتخري والثاين يأخذ باألغلظ
خلامسة قال بعض مثبيت القياس دلت اآلية على أن العمل بالقياس واالجتهاد جائز ألنه تعاىل فّوض تعيني املسألة ا

املثل إىل اجتهاد الناس وظنوهنم وهذا ضعيف ألنه ال شك أن الشارع تعبدنا بالعمل بالظن يف صور كثرية منها 
تقومي املقومني يف قيم املتلفات وأروش اجلنايات االجتهاد يف القبلة ومنها العمل بشهادة الشاهدين ومنها العمل ب

ومنها العمل بتحكيم احلكام يف تعيني مثل املصيد املقتول كما يف هذه اآلية ومنها عمل العامي بالفتوى ومنها العمل 
بالظن يف مصاحل الدنيا إال أنا نقول إن ادعيتم أن تشبيه صورة شرعية بصورة شرعية يف احلكم الشرعي هو عني 

ه املسائل اليت عددناها فذلك باطل يف بديهة العقل وإن سلمتم املغايرة مل يلزم من كون الظن حجة يف تلك هذ
الصور كونه حجة يف مسألة القياس إال إذا قسنا هذه املسألة على تلك املسائل وذلك يقتضي إثبات القياس بالقياس 

صور املذكورة احلكم إمنا ثبت يف حق شخص واحد يف وهو باطل وأيضاً فالفرق ظاهر بني البابني ألن يف مجيع ال
زمان واحد يف واقعة واحدة وأما احلكم الثابت بالقياس فإنه شرع عام يف حق مجيع املكلفني باق على وجه الدهر 
والتنصيص على أحكام األشخاص اجلزئية متعذر وأما التنصيص على األحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إىل 

هر غري متعذر وأما التنصيص عى األحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إىل آخر الدهر غري متعذر فظهر آخر الد
  الفرق واهللا أعلم

  مث قال تعاىل َهدْياً َباِلغَ الْكَْعَبةِ  وفيه مسائل
وهذا يؤكد قول من املسألة األوىل يف اآلية وجهان األول أن املعىن حيكمان به هدياً يساق إىل الكعبة فينحر هناك 

أوجب املثل من طريق اخللقة ألنه تعاىل مل يقل حيكمان به شيئاً يشتري به هدي وإمنا قال حيكمان به هدياً وهذا 
صريح يف أهنما حيكمان باهلدي ال غري الثاين أن يكون املعىن حيكمان به شيئاً يشتري به ما يكون هدياً وهذا بعيد عن 

وقوله َهْدياً نصب على احلال من الكناية يف قوله بِِه والتقدير حيكم بذلك املثل شاة أو ظاهر اللفظ واحلق هو األول 
بقرة أو بدنة فالضمري يف قوله بِِه عائد إىل املثل واهلدي حال منه وعند التفظن هلذين االعتبارين فمن الذي يرتاب يف 

  أو الواجب هو املثل من طريق اخللقة واهللا أعلم
قوله َباِلغَ الْكَْعَبةِ  صفة لقوله َهْدياً ألن إضافته غري حقيقية تقديره بالغا الكعبة لكن التنوين قد حذف املسألة الثانية 

  ) ٢٤األحقاف ( استخفافاً ومثله َعارٌِض مُّْمِطُرَنا 
ا كل املسألة الثالثة مسيت الكعبة كعبة الرتفاعها وتربعها والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة والكعبة إمنا أريد هب

( يقِ احلرم ألن الذبح والنحر ال يقعان يف الكعبة وال عندها مالزقاً هلا ونظري هذه اآلية قوله ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الَْبْيتِ الْعَِت
  ) ٣٣احلج 

ه املسألة الرابعة معىن بلوغه الكعبة أن يذبح باحلرم فإن دفع مثل الصيد املقتول إىل الفقراء حياً مل جيز بل جيب علي
ذحبه يف احلرم وإذا ذحبه يف احلرم قال الشافعي رمحه اهللا جيب عليه أن يتصدق به يف احلرم أيضاً وقال أبو حنيفة رمحه 

  اهللا له أن يتصدق به حيث شاء وسلم الشافعي أن له أن يصوم حيث شاء ألنه ال منفعة فيه ملساكني احلرم



قربة بل القربة هي إيصال اللحم إىل الفقراء فقوله َهْدياً بَاِلغَ حجة الشافعي أن نفس الذبح إيالم فال جيوز أن يكون 
  الْكَْعَبةِ  يوجب إيصال تلك اهلدية إىل أهل احلرم والكعبة

  وحجة أيب حنيفة رمحه اهللا أهنا ملا وصلت إىل الكعبة فقد صارت هدياً بالغ الكعبة فوجب أن خيرج عن العهدة
  ُم َمَساِكَني أَو َعْدلُ ذاِلَك صَِياماً وفيه مسائلمث قال تعاىل أَْو كَفَّاَرةٌ  طََعا

املسألة األوىل قرأ نافع وابن عامر أَْو كَفَّاَرةٌ  طََعاُم على إضافة الكفارة إىل الطعام والباقون أَْو كَفَّاَرةٌ  بالرفع 
كلف بني ثالثة أشياء اهلدي والتنوين طعام بالرفع من غري التنوين أما وجه القراءة األوىل فهي أنه تعاىل ملا خري امل

والصيام والطعام حسنت اإلضافة فكأنه قيل كفارة طعام ال كفارة هدي وال كفارة صيام فاستقامت اإلضافة لكون 
الكفارة من هذه األشياء وأما وجه قراءة من قرأ أَْو كَفَّاَرةٌ  بالتنوين فهو أنه عطف على قوله فََجَزاء و طََعاُم َمَساكِنيَ 

ن ألن الطعام هو الكفارة ومل تضف الكفارة إىل الطعام ألن الكفارة ليست للطعام وإمنا الكفارة لقتل عطف بيا
  الصيد

  املسألة الثانية قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رمحهم اهللا كلمة أَْو يف هذه اآلية للتخيري وقال أمحد وزفر إهنا للترتيب
  لتخيري والقول بأهنا للترتيب ترك للظاهريف أصل اللغة ل) أو ( حجة األولني أن كلمة 
قد جتيء ال ملعىن للتخيري كما يف قوله تعاىل أَن ُيقَتَّلُواْ أَْو ُيَصلَُّبواْ أَْو ُتقَطََّع أَْيِديهِْم ) أو ( حجة الباقني أن كلمة 
حبالة معينة فثبت أن هذا  فإن املراد منه ختصيص كل واحد من هذه األحكام)  ٣٣املائدة ( َوأَْرُجلُُهم ّمْن ِخلَاٍف 

اللفظ حيتمل الترتيب فنقول والدليل دل على أن املراد هو الترتيب ألن الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ 
  بدليل قوله لَّيذُوَق َوبَالَ أَمْرِِه َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه والتخيري ينايف التغليظ

ى عقوبة من إخراج الطعام فالتخيري ال يقدح يف القدر احلاصل من العقوبة يف واجلواب أن إخراج املثل ليس أقو
  إجياب املثل

املسألة الثالثة إذا قتل صيداً له مثل قال الشافعي رمحه اهللا هو خمري بني ثالثة أشياء إن شاء أخرج املثل وإن شاء قوم 
صيد الذي ال مثل له فهو خمري فيه بني شيئني بني املثل بدراهم ويشتري هبا طعاماً ويتصدق به وإن شاء صام وأما ال

أن يقوم الصيد بالدراهم ويشتري بتلك الدراهم طعاماً ويتصدق به وبني أن يصوم فعلى ما ذكرنا الصيد الذي له 
مثل إمنا يشتري الطعام بقمية مثله وقال أبو حنيفة ومالك رمحهما اهللا إمنا يشتري الطعام بقيمته حجة الشافعي أن 

ثل من النعم هو اجلزاء والطعام بناء عليه فيعدل به كما يعدل عن الصوم بالطعام وأيضاً تقومي مثل الصيد أدخل يف امل
الضبط من تقومي نفس الصيد وحجة أيب حنيفة رمحه اهللا أن مثل املتلف إذا وجب اعترب باملتلف ال بغريه ما أمكن 

  والطعام إمنا وجب مثالً للمتلف فوجب أن يقدر به
ملسألة الرابعة اختلفوا يف موضع التقومي فقال أكثر الفقهاء إمنا يقوم يف املكان الذي قتل الصيد فيه وقال الشعيب ا

  يقوم مبكة بثمن مكة ألنه يكفر هبا

املسألة اخلامسة قال الفراء العدل ما عادل الشيء من غري جنسه والعدل املثل تقول عندي عدل غالمك أو شاتك 
م يعدل غالماً أو شاة تعدل شاة أما إذا أردت قيمته من غري جنسه نصبت العني فقلت عدل إذا كان عندك غال

وقال أبو اهليثم العدل املثل والعدل القيمة والعدل اسم محل معدول حبمل آخر مسوى به والعدل تقوميك الشيء 
ماً نصب على التمييز كنا تقول بالشيء من غري جنسه وقال الزجاج وابن األعرايب العدل والعدل سواء وقوله ِصَيا

عندي رطالن عسال وملء بيت قتا واألصل فيه إدخال حرف من فيه فإن مل يذكر نصبته تقول رطالن من العسل 
  وعدل ذلك من الصيام



املسألة السادسة مذهب الشافعي رضي اهللا عنه أنه يصوم لكل مد يوماً وهو قول عطاء ومذهب أيب حنيفة رمحه اهللا 
كل نصف صاع يوماً واألصل يف هذه املسألة أهنما توافقا على أن الصوم مقدر بطعام يوم إال أن طعام أنه يصوم ل

  اليوم عند الشافعي مقدر باملد وعند أيب حنيفة رمحه اهللا مقدر بنصف صاع على ما ذكرناه يف كفارة اليمني
ثة إىل قاتل الصيد وقال حممد بن احلسن رمحه املسألة السابعة زعم مجهور الفقهاء أن اخليار يف تعيني أحد هذه الثال

اهللا إىل احلكمني حجة اجلمهور أنه تعاىل أوجب على قاتل الصيد أحد هذه الثالثة على التخيري فوجب أن يكون 
 قاتل الصيد خمرياً بني أيها شاء وحجة حممد رمحه اهللا أنه تعاىل جعل اخلياة إىل احلكمني فقال َيْحكُُم بِِه ذََوا َعْدلٍ

  ّمْنكُْم َهْدياً أي كذا وكذا
 وأما االذي حيكم وجوابنا أن تأويل اآلة فَجََزاء ّمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ أَْو كَفَّاَرةٌ  طََعاُم َمَساِكَني أَو َعْدلُ ذاِلكَ ِصَياماً

  به ذوا عدل فهو تعيني املثل إما يف القيمة أو يف اخللقة
  لَ أَْمرِِه وفيه مسألتانمث قال تعاىل لَّيذُوَق َوَبا

املسألة األوىل الوبال يف اللغة عبارة عما فيه من الثقل واملكروه يقال مرعى وبيل إذا كان فيه وخامة وماء وبيل إذا 
  أي ثقيال)  ١٦املزمل ( مل يستمر أو الطعام الوبيل الذي يثقل على املعدة فال ينهضم قال تعاىل فَأََخذْنَاُه أَْخذاً َوبِيالً 

املسألة الثانية إمنا مسى اهللا تعاىل ذلك وباال ألنه خريه بني ثالثة أشياء اثنان منها توجب تنقيص املال وهو ثقيل على 
الطبع ومها اجلزاء باملثل واالطعام والثالث يوجب إيالم البدن وهو الصوم وذلك أيضاً ثقيل على الطبع واملعىن أنه 

شياء اليت كل واحد منها ثقيل على الطبع حىت حيترز عن قتل الصيد يف تعاىل أوجب على قاتل الصيد أحد هذه األ
  احلرم ويف حال اإلحرام

  مث قال تعاىل َعفَا اللَُّه َعمَّا َسلَف َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه َواللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنتِقَامٍ
  وفيه مسألتان

   عما مضى يف اجلاهلية وعما سلف قبل التحرمي يف اإلسالماملسألة األوىل يف اآلية وجهان األول عفا اهللا
القول الثاين وهو قول من ال يوجب اجلزاء إال يف املرة األوىل أما يف املرة الثانية فإنه ال يوجب اجلزاء عليه ويقول إنه 

أداء اجلزاء ومن عاد  أعظم من أن يكفره التصدق باجلزاء فعلى هذا املراد عفا اهللا عمال سلف يف املرة األوىل بسبب
  إليه مرة ثانية فال كفارة جلرمه بل ينتقم اهللا منه وحجة هذا القول أن

الفاء يف وقله فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه فاء اجلزاء واجلزاء هو الكايف فهذا يقتضي أن هذا االنتقام كاف يف هذا الذنب وكونه 
  ب اجلزاء عليهكافياً مينع من وجوب شيء آخر وذلك يقتضي أن ال جي

ويف قوله )  ١٢٦البقرة ( املسألة الثانية قال سيبويه يف قوله َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه ويف قوله َوَمن كَفََر فَأَُمّتُعُه قَِليالً 
فهو ينتقم اهللا منه ومن إن يف هذه اآليات إضماراً مقدراً والتقدير ومن عاد )  ١٣اجلن ( فََمن ُيْؤِمن بَِرّبِه فَالَ َيَخاُف 

كفر فأنا أمتعه ومن يؤمن بربه فهو ال خياف وباجلملة فال بّد من إضمار مبتدأ يصري ذلك الفعل خرباً عنه والدليل 
عليه أن الفعل يصري بنفسه جزاء فال حاجة إىل إدخال حرف اجلزاء عليه فيصري إدخال حرف الفاء على الفعل لغواً 

  حتجنا إىل إدخال حرف الفاء عليه لريتبط بالشرط فال تصري الفاء لغواً واهللا أعلمأما إذا أضمرنا املبتدأ ا
مْ ُحُرماً وَاتَّقُواْ اللََّه الَِّذى إِلَْيهِ أُِحلَّ لَكُْم َصْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاعاً لَّكُْم َوِللسَّيَّاَرةِ  َوُحرَِّم َعلَْيكُْم صَْيُد الَْبرِّ َما ُدْمُت

  ُرونَُتْحَش
  قوله تعاىل أُِحلَّ لَكُمْ َصْيدُ الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاعاً لَّكُْم َوِللسَّيَّاَرةِ  وفيه مسائل

املسألة األوىل املراد بالصيد املصيد ومجلة ما يصاد من البحر ثالثة أجناس احليتان ومجيع أنواعها حالل والضفادع 



فقال أبو حنيفة رمحه اهللا إنه حرام وقال ابن أيب ليلى واألكثرون إنه  ومجيع أنواعها حرام واختلفوا فيما سوى هذين
  حالل ومتسكوا فيه بعموم هذه اآلية واملراد بالبحر مجيع املياه واألهنار

  املسألة الثانية أنه تعاىل عطف طعام البحر على صيده والعطف يقتضي املغايرة وذكروا فيه وجوهاً
كر الصديق رضي اهللا عنه أن الصيد ما صيد باحليلة حال حياته والطعام ما يوجد األول وهو األحسن ما ذكره أبو ب

  مما لفظه البحر أو نضب عنه املاء من غري معاجلة يف أخذه هذا هو األصح مما قيل يف هذا املوضع
ط اسم الصيد والوجه الثاين أن صيد البحر هو الطري وأما طعام البحر فهو الذي جعل مملحاً ألنه ملا صار عتيقاً سق

عنه وهو قول سعيد بن جبري وسعيد بن املسيب ومقاتل والنخعي وهو ضعيف ألن الذي صار ماحلاً فقد كان طرياً 
وصيداً يف أول األمر فيلزم التكرار والثالث أن االصطياد قد يكون لألكل وقد يكون لغريه مثل اصطياد الصدف 

ل عظامها وأسناهنا فقد حصل التغاير بني االصطياد من البحر ألجل اللؤلؤ واصطياد بعض احليوانات البحرية ألج
  وبني األكل من طعام البحر واهللا أعلم

املسألة الثالثة قال الشافعي رمحه اهللا السمكة الطافية يف البحر حمللة وقال أبو حنيفة رمحه اهللا حمّرمة حجة الشافعي 
ماً فوجب أن حيل لقوله تعاىل أُِحلَّ لَكُْم صَْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمهُ القرآن واخلرب أما القرآن فهو أنه ميكن أكله فيكون طعا

  )هو الطهور ماؤه احلل ميتته ( وأما اخلرب فقوله عليه السالم يف البحر 

  املسألة الرابعة قوله للسيارة يعين أحلّ لكم صيد البحر للمقيم واملسافر فالطري للمقيم واملاحل للمسافر
 انتصاب قوله أَْرَساَها َمَتاعاً لَّكُْم وجهان األول قال الزجاج انتصب لكونه مصدراً مؤكداً إال أنه املسألة اخلامسة يف

كان دليالً على )  ٢٣النساء ( ملا قيل أُِحلَّ لَكُُم كان دليالً على أنه منعم به كما أنه ملا قيل ُحّرَمْت َعلَْيكُْم أُمَّهَاُتكُْم 
انتصب لكونه مفعوالً ) الكشاف ( الثاين قال صاحب )  ٢٤النساء ( اَب اللَِّه َعلَْيكُْم أنه كتب عليهم ذلك فقال ِكَت
  له أي أحل لكم متتيعاً لكم

  مث قال تعاىل َوُحّرَم َعلَْيكُمْ َصْيدُ الَْبّر َما ُدْمُتْم ُحُرماً
  وفيه مسائل

من هذه السورة من قوله غَْيَر ُمِحلّى الصَّْيدِ  املسألة األوىل أنه تعاىل ذكر حترمي الصيد على احملرم يف ثالثة مواضع
املائدة ( ومن ثوله الَ َتقُْتلُواْ الصَّْيَد وَأَْنُتمْ ُحُرٌم )  ٢املائدة ( إىل قوله وَإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَادُواْ )  ١املائدة ( َوأَنُتْم ُحُرٌم 

  ْم ُحُرماًإىل قوله َوُحّرَم َعلَْيكُْم َصْيُد الَْبّر َما ُدمُْت)  ٩٥
املسألة الثانية صيد البحر هو الذي ال يعيش إال يف املاء أما الذي ال يعيش إال يف الرب والذي ميكنه أن يعيش يف الرب 
تارة ويف البحر أخرى فذاك كله صيد الرب فعلى هذا السلحفاة والسرطان والضفدع وطري املاء كل ذلك من صيد 

  الرب وجيب على قاتله اجلزاء
الثالثة اتفق املسلمون على أن احملرم عليه الصيد واختلفوا يف الصيد الذي يصيده احلالل هل حيل للمحرم فيه  املسألة

أربعة أقوال األول وهو قول علي وابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبري وطاوس وذكره الثوري وإسحاق أنه حيرم 
ُد الَْبّر َما ُدمُْتْم ُحُرماً وذلك ألن صيد الرب يدخل فيه ما عليه بكل حال وعولوا فيه على قوله َوُحّرَم َعلَْيكُْم صَْي

عن محيد الطويل عن إسحاق ) سننه ( اصطاده احملرم وما اصطاده احلالل وكل ذلك صيد الرب وروى أبو داود يف 
حلجل بن عبداهللا بن احلرث عن أبيه قال كان احلرث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاماً وصنع فيه ا

واليعاقيل وحلوم الوحش فبعث إىل علي بن أيب طالب عليه السالم فجاءه الرسول فجاء فقالوا له كل فقال علي 
أطعمونا قوتاً حالالً فإنا حرم مث قال علي عليه السالم أنشد اهللا من كان ههنا من أجع أتعلمون أن رسول اهللا أهدى 



  لوا نعمإليه رجل محار وحش وهو حمرم فأىب أن يأكله فقا
والقول الثاين أن حلم الصيد مباح للمحرم بشرط أن ال يصطاده احملرم وال يصطاد له وهو قول الشافعي رمحه اهللا 

صيد الرب ( يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن جابر قال مسعت رسول اهللا ) سننه ( واحلجة فيه ما روى أبو داود يف 
  )لكم حالل ما مل تصيدوه أو يصاد لكم 

ول الثالث أنه إذا صيد للمحرم بغري إعانته وإشارته حل له وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا روي عن أيب قتادة أنه والق
هل ( عنه فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( اصطاد محار وحش وهو حالل يف أصحاب حمرمني له فسألوا الرسول 

  احة عند عدم اإلشارة واالعانة من غري تفصيلأشرمت هل أعنتم فقالوا ال فقال هل بقي من حلمه شيء أوجب اإلب

  واعلم أن هذين القولني مفرعان على ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد والثاين يف غاية الضعف
مث قال تعاىل َواتَّقُواْ اللََّه الَِّذى إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ واملقصود منه التهديد ليكون املرء مواظباً على الطاعة حمترزاً عن 

  صيةاملع
 ِلَتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفى َجَعلَ اللَُّه الْكَْعَبةَ  الَْبْيَت الَْحَراَم ِقَياماً لِّلنَّاسِ َوالشَّْهَر الَْحَراَم وَالَْهْدىَ  َوالْقَلَاِئَد ذاِلَك

ٌم   السََّماَواِت َوَما ِفى األرض َوأَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشىْ ٍء َعِلي
  َجَعلَ اللَُّه الْكَْعَبةَ  الْبَْيَت الْحََراَم ِقَياماً لّلنَّاسِ َوالشَّْهرَ الْحََراَم َوالَْهْدىَ  َوالْقَلَاِئَدقوله تعاىل 

اعلم أن اتصال هذه اآلية مبا قبلها هو أن اهللا تعاىل حّرم يف اآلية املتقدمة االصطياد على احملرم فبني أن احلرم كما أنه 
فكذلك هو سبب ألمن الناس عن اآلفات واملخافات وسبب حلصول اخلريات  سبب ألمن الوحش والطري

  والسعادات يف الدنيا واآلخرة وفيه مسائل
املسألة األوىل قرأ ابن عامر قَيِّماً بغري ألف ومعناه املبالغة يف كونه قائماً بإصالح مهمات الناس كقوله تعاىل ِديًنا ِقَيًما 

  ف وقد استقصينا ذلك يف سورة النساءوالباقون باألل)  ١٦١األنعام ( 
املسألة الثانية َجَعلَ فيه قوالن األول أنه بني وحكم الثاين أنه صري فاألول باألمر والتعريف والثاين خبلق الدواعي يف 

  قلوب الناس لتعظيمه والتقرب إليه
اعب وكعاب وكعب اإلنسان يسمى املسألة الثالثة مسيت الكعبة كعبة الرتفاعها يقال للجارية إذا نتأ ثديها وخرج ك

كعباً لنتوه من الساق فالكعبة ملا ارتفع ذكرها يف الدنيا واشتهر أمرها يف العامل مسيت هبذا االسم ولذلك فإهنم 
  يقولون ملن عظم أمره فالن عال كعبه

ر ويصلح مث ذكروا ههنا يف كون املسألة الرابعة قوله ِقَياماً لّلنَّاسِ أصله قوام ألنه من قام يقوم وهو ما يستقيم به األم
الكعبة سبباً لقوام مصاحل الناس وجوهاً األول أن أهل مكة كانوا حمتاجني إىل حضور أهل اآلفاق عندهم ليشتروا 

منهم ما حيتاجون إليه طول السنة فإن مكة بلدة ضيقة ال ضرع فيها وال زرع وقلما يوجد فيها ما حيتاجون إيل فاهللا 
عظمة يف القلوب حىت صار أهل الدنيا راغبني يف زيارهتا فيسافرون إليها من كل فج عميق ألجل تعاىل جعل الكعبة م

التجارة ويأتون جبميع املطالب واملشتهيات فصار ذلك سبباً السباغ النعم على أهل مكة الثاين أن العرب كانوا 
مواهلم حىت لو لقي الرجل قاتل أبيه أو يتقاتلون ويغريون إال يف احلرم فكان أهل احلرم آمنني على أنفسهم وعلى أ

ابنه يف احلرم مل يتعرض له ولو جىن الرجل أعظم اجلنايات مث التجأ إىل احلرم مل يتعرض له وهلذا قال تعاىل أََو لَْم َيرَْواْ 
هل مكة صاروا بسبب الكعبة أهل الثالث أن أ)  ٦٧العنكبوت ( أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً ءامِناً َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْولِهِْم 

اهللا وخاصته وسادة اخللق إىل يوم القيامة وكل أحد يتقرب إليهم ويعظمهم الرابع أنه تعاىل جعل الكعبة قواماً للناس 



يف دينهم بسبب ما جعل فيها من املناسك العظيمة والطاعات الشريفة وجعل تلك املناسك سبباً حلط اخلطيآت 
  كراماتورفع الدرجات وكثرة ال

واعلم أنه ال يبعد محل اآلية على مجيع هذه الوجوه وذلك ألن قوام املعيشة إما بكثرة املنافع وهو الوجه األول الذي 
ذكرناه وإما بدفع املضار وهو الوجه الثاين وءما حبصول اجلاه والرياسة وهو الوجه الثالث وإما حبصول الدين وهو 

حلصول هذه األقسام األربعة وثبت أن قوام املعيشة ليس إال هبذه األربعة ثبت  الوجه الرابع فلما كانت الكعبة سبباً
  أن الكعبة سبب لقوام الناس

املسألة اخلامسة املراد بقوله ِقَياماً لّلنَّاسِ أي لبعض الناس وهم العرب وإمنا حسن هذا اجملاز ألن أهل كل بلد إذا 
دون إال أهل بلدهتم فلهذا السبب خوطبوا هبذا اخلطاب على وفق قالوا الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا فإهنم ال يري

  عادهتم
املسألة السادسة اعلم أن اآلية دالة على أنه تعاىل جعل أربعة أشياء سبباً لقيام الناس وقوامهم األول الكعبة وقد بيثنا 

يام الناس هو أن العرب كان يقتل معىن كوهنا سبباً لقيام الناس وأما الثاين فهو الشهر احلرام ومعىن كونه سبباً لق
بعضهم بعضاً يف سائر األشهر ويغري بعضهم على بعض فإذا دخل الشهر احلرام زال اخلوف وقدروا على األسفار 

والتجارات وصاروا آمنني على أنفسهم وأمواهلم وكانوا حيصلون يف الشهر احلرام من األقوات ما كان يكفيهم 
رام هللكوا وتفانوا من اجلوع والشدة فكان الشهر احلرام سبباً لقوام معيشتهم يف طول السنة فلوال حرمة الشهر احل

  الدنيا أيضاً فهو سبب الكتساب الثواب العظيم بسبب إقامة مناسك احلج
واعلم أنه تعاىل أراد بالشهر احلرام األشهر احلرم األربعة إال أنه عّبر عنها بلفظ الواحد ألنه ذهب به مذهب اجلنس 

الثالث فهو اهلدي وهو إمنا كان سبباً لقيام الناس ألن اهلدي ما يهدى إىل البيت ويذبح هناك ويفرق حلمه على وأما 
الفقراء فيكون ذلك نسكاً للمهدي وقواماً ملعيشة الفقراء وأما الرابع فهو القالئد والوجه يف كوهنا قياماً للناس أن 

ومن قصده من غري الشهر احلرالام ومعه هدي وقد قلده وقلد  من قصد البيت يف الشهر احلرام مل يتعرض له أحد
نفسه من حلاء شجرة احلرم مل يتعرض له أحد حىت أن الواحد من العرب يلقى اهلدي مقلداً وميوت من اجلوع فال 

احلرام يتعرض له البتة ومل يتعرض هلا صاحبها أيضاً وكل ذلك إمنا كان ألن اهللا تعاىل أوقع يف قلوهبم تعظيم البيت 
فكل من قصده أو تقرب إليه صار آمناً من مجيع اآلفات واملخافات فلما ذكر اهللا تعاىل أنه جعل الكعبة البيت احلرام 

الثة وهي الشهر احلرام واهلدي والقالئد ألن هذه الثالثة إمنا صارت سبباً لقوام قياماً للناسي ذكر بعده هذه الث
  املعيشة النتساهبا إىل البيت احلرام فكان ذلك دليالً على عظمة هذا البيت وغاية شرفه

  أَنَّ اللََّه بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌممث قال تعاىل ذاِلَك ِلَتْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َيعْلَُم َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ َو
واملعىن أنه تعاىل ملا علم يف األزل أن مقتضى طباع العرب احلرص الشديد على القتل والغارة وعلم أنه لو دامت هبم 
هذه احلالة لعجزوا عن حتصيل ما حيتاجون إليه من منافع املعيشة وألدى ذلك إىل فنائهم وانقطاعهم بالكلية دبر يف 

برياً لطيفاً وهو يأنه ألقى يف قلوهبم اعتقاداً قوياً يف تعظيم البيت احلرام وتعظيم مناسكه فصار ذلك سبباً ذلك تد
حلصول األمن يف البلد احلرام ويف الشهر احلرام فلما حصل األمن يف هذا املكان ويف هذا الزمان قدروا على حتصيل 

تقامت مصاحل معاشهم ومن املعلوم أن مثل هذا التدبري ال ميكن ما حيتاجون إليه يف هذا الزمان ويف هذا املكان فاس
  إال إذا كان تعاىل يف األزل



عاملاً جبميع املعلومات من الكليات واجلزئيات حىت يعلم أن الشر غالب على طباعهم وأن ذلك يفضي هبم إىل الفناء 
ء تعظيم الكعبة يف قلوهبم حىت يصري ذلك وانقطاع النسل وأنه ال ميكن دفع ذلك إال هبذا الطريق اللطيف وهو إلقا

سبباً حلصول األمان يف بعض األمكنة ويف بعض األزمنة فحينئذ تستقيم مصاحل معاشهم يف ذلك املكان ويف ذلك 
الزمان وهذا هو بعينه الدليل الذي متسك به املتكلمون على كونه تعاىل عاملاً فإهنم يقولون إن أفعاله حمكمة متقنة 

احل وكل من كان كذلك كان عاملاً ومن املعلوم أن إلقاء تعظيم الكعبة يف قلوب العرب ألجل أن يصري مطابقة للمص
ذلك سبباً حلصول األمن يف بعض األمكنة ويف بعض األزمنة ليصري ذلك سبب اقتدارهم على حتصيل مصاحل املعيشة 

هراً على أن صانع العامل سبحانه وتعاىل عامل جبميع فعل يف غاية االتقان واالحكام فيكون ذلك دليالً قاهراً وبرهاناً با
املعلومات فال جرم قال ذلك لَّتْعلَُمواْ أي ذلك التدبري اللطيف ألجل أن تتفكروا فيه فتعلموا أنه تدبري لطيف وفعل 

ك عرفتم أن علمه سبحانه وتعاىل حمكم متقن فتعلموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ مث إذا عرفتم ذل
صفة قدمية أزلية واجبة الوجود وما كان كذلك امتنع أن يكون خمصوصاً بالبعض دون البعض فوجب كونه متعلقاً 
جبميع املعلومات وإذا كان كذلك كان اهللا سبحانه عاملاً جبميع املعلومات فلذلك قال َوأَنَّ اللََّه بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌم فما 

  ذا الترتيب يف هذا التقدير واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللاأحسن ه
  اْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ َوأَنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم

واخلوف كما قال  ملا ذكر اهللا تعاىل أنواع رمحته بعباده ذكر بعده أنه شديد العقاب ألن اإلميان ال يتم إال بالرجاء
مث ذكر عقيبه ما يدل على الرمحة وهو كونه غفوراً ) لو وزن خوف املؤمن ورجاؤه العتدال ( عليه الصالة والسالم 

رحيماً وذلك يدل على أن جانب الرمحة أغلب ألنه تعاىل ذكر فيما قبل أنواع رمحته وكرمه مث ذكر أنه شديد 
محة وهو كونه غفوراً رحيماً وهذا تنبيه على دقيقة وهي أن ابتداء العقاب مث ذكر عقيبه وصفني من أوصاف الر

  اخللق واإلجياد كان ألجل الرمحة والظاهر أن اخلتم ال يكون إال على الرمحة مث قال تعاىل
  مَّا َعلَى الرَّسُولِ إِالَّ الَْبلَاغُ وَاللَُّه َيْعلَُم َما تُْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ

أتبعه )  ٩٨املائدة ( قدم الترهيب والترغيب بقوله أَنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ َوأَنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم  واعلم أنه تعاىل ملا
بالتكليف بقوله مَّا َعلَى الرَُّسولِ إِالَّ الَْبلَاغُ يعين أنه كان مكلفاً بالتبليغ فلما بلغ خرج عن العهدة وبقي األمر من 

  تبدون جانبكم وأنا عامل مبا

  ومبا تكتمون فإن خالفتم فاعلموا أن اهللا شديد العقاب وإن أطعتم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم
  لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ قُل الَّ َيْسَتوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيُِّب َولَوْ أَْعجََبَك كَثَْرةُ  الَْخبِيِث فَاتَّقُواْ اللََّه ياأُْوِلى االٌّ لَْبابِ

  قُل الَّ َيْسَتوِى الَْخبِيثُ َوالطَّّيُب مث قال تعاىل
( ِحيٌم اعلم أنه تعاىل ملا زجر عن املعصية ورغب يف الطاعة بقوله اْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ َوأَنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّ

مث أتبعه بالترغيب يف الطاعة والتنفري )  ٩٩املائدة ( مث أتبعه بالتكليف بقوله مَّا َعلَى الرَّسُولِ إِالَّ الَْبلَاغُ )  ٩٨املائدة 
أتبعه بنوع آخر من الترغيب يف الطاعة والتنفري )  ٩٩املائدة ( عن املعصية بقوله وَاللَُّه َيْعلَُم َما تُْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ 

يب قسمان أحدمها الذي يكون جسمانياً عن املعصية فقال قُل الَّ َيْسَتوِى الَْخبِيثُ وَالطَّّيُب وذلك ألن اخلبيث والط
وهو ظاهر لكل أحد والثاين الذي يكون روحانياً وأخبث اخلبائث الروحانية اجلهل واملعصية وأطيب الطيبات 

الروحانية معرفة اهللا تعاىل وطاعة اهللا تعاىل وذلك ألن اجلسم الذي يلتصق به شيء من النجاسات يصري مستقذراً 
يمة فكذلك األرواح العارفة باهللا تعاىل املواظبة على خدمة اهللا تعاىل فإهنا تصري مشرقة بأنوار عند أرباب الطباع السل

املعارف اإلهلية مبتهجة بالقرب من األرواح املقدسة الطاهرة وكما أن اخلبيث والطبيب يف عامل اجلسمانيات ال 



يف عامل الروحانيات أشد ألن مضرة خبث اخلبيث يستويان فكذلك يف عامل الروحانيات ال يستويان بل املباينة بينهما 
اجلسماين شيء قليل ومنفعته طيبة خمتصرة وأما خبث اخلبيث الروحاين فمضرته عظيمة دائمة أبدية وطيب الطيب 

الروحاين فمنفتعه عظيمة دائمة أبدية وهو القرب من جوار رب العاملني واالخنراط يف زمرة املالئكة املقربني واملرافقة 
  النبّيني والصّديقني والشهداء الصاحلني فكان هذا من أعظم وجوه الترغيب يف الطاعة والتنفري عن املعصيةمن 

مث قال تعاىل َولَْو أَْعَجَبَك كَثَْرةُ  الَْخبِيِث يعين أن الذي يكون خبيثاً يف عامل الرحانيات قد يكون طيباً يف عامل 
إال أنه مع كثرة مقداره ولذاذة متناوله وقرب وجدانه سبب للحرمان  اجلسمانيات ويكون كثري املقدار وعظيم اللذة

 ٤٦الكهف ( من السعادات الباقية األبدية السرمدية اليت إليها اإلشارة بقوله وَالَْباقَِياُت الصَّاِلَحاتُ َخْيٌر ِعندَ رَّبَك 
طيب الذي هو املعرفة واحملبة والطاعة وإذا كان األمر كذلك فاخلبيث ولو أعجبك كثرته ميتنع أن يكون مساوياً لل) 

  واالبتهاج بالسعادات الروحانية والكرامات الربانية
وملا ذكر تعاىل هذه الترغيبات الكثرية يف الطاعة والتحذيرات من املعصية أتبعها بوجه آخر يؤكدها فقال تعاىل 

ُحونَ أي فاتقوا اهللا بعد هذه البيانات اجللية والتعريفات القوية وال تقدموا فَاتَّقُواْ اللََّه ياأُْوِلى أُوِْلى االْلْبَابِ لََعلَّكُْم ُتفِْل
  على خمالفته لعلّكم تصريون فائزين باملطالب الدنيوية والدينية العاجلة واآلجلة

واْ َعْنَها ِحَني ُيَنزَّلُ الْقُْرءَانُ ُتْبدَ لَكُْم َعفَا اللَُّه ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ َتسْأَلُواْ َعْن أَْشَيآَء إِن ُتْبَد لَكُمْ َتُسؤْكُْم َوإِن َتْسأَلُ
  َعْنَها َواللَُّه غَفُوٌر َحلِيٌم

  لقوله تعاىل ُتفِْلُحونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ َتسْأَلُواْ َعْن أَْشَياء إِن ُتْبدَ لَكُْم َتُسؤْكُْم يف اآلية مسائ
)  ٩٩املائدة ( ه اآلية مبا قبلها وجوه األول أنه تعاىل ملا قال مَّا َعلَى الرَّسُولِ إِالَّ الَْبلَاغُ املسألة األوىل يف اتصال هذ

  صار التقدير كأنه قال ما بلغه الرسول إليكم فخذوه وكونوا منقادين له وما مل يبلغه الرسول إليك

ليكم فرمبا جاءكم بسبب ذلك اخلوض فال تسألوا عنه وال ختوضوا فيه فإنكم أن خضتم فيما ال تكليف فيه ع
الفاسد من التكاليف ما يثقل عليكم ويشق عليكم الثاين أنه تعاىل ملا قال مَّا َعلَى الرَُّسولِ إِالَّ الَْبلَاغُ وهذا ادعاء منه 

َوقَالُواْ للرسالة مث إن الكفار كانوا يطالبونه بعد ظهور املعجزات أخر على سبيل التعنت كما قال تعاىل حاكياً عنهم 
إىل قوله قُلْ ُسْبَحانَ رَّبى َهلْ كُنتُ إَالَّ َبشًَرا رَّسُوالً )  ٩٠اإلسرار ( لَن نُّْؤِمَن لََك حَتَّى تَفُْجَر لََنا ِمَن االْْرضِ َيْنُبوًعا 

داللة على واملعىن إين رسول أمرت بتبليغ الرسالة والشرائع واألحكام اليكم واهللا تعاىل قد أقام ال)  ٩٣اإلسرار ( 
صحة دعواي يف الرسالة بإظهار أنواع كثرية من املعجزات فبعد ذلك طلب الزيادة من باب التحكم وذلك ليس 

يف وسعي ولعل إظهارها يوجب ما يسوءكم مثل أهنا لو ظهرت فكل من خالف بعد ذلك استوجب العقاب يف 
هبذه املعجزات وقع يف قلوهبم ميل ) اهللا عليه وسلم صلى ( الدنيا مث إن املسلمني ملا مسعوا الكفار يطالبون الرسول 

  إىل ظهورها فعرفوا يف هذه اآلية أهنم ال ينبغي أن يطلبوا ذلك فرمبا كان ظهورها يوجب ما يسوءهم
ظواهرنا فاتركوا األمور على )  ٩٩املائدة ( الوجه الثالث أن هذا متصل بقوله وَاللَُّه َيْعلَُم َما تُْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ 

  وال تسألوا عن أحوال خميفة إن تبد لكم تسؤكم
املسألة الثانية أشياء مجع شيء وأهنا غري متصرفة وللنحويني يف سبب امتناع الصرف وجوه األول قال اخلليل 

وسيبويه قولنا شيء مجعه يف األصل شيآء على وزن فعالء فاستثقلوا اجتماع اهلمزتني يف آخره فنقلوا اهلمزة األوىل 
اليت هي الم الفعل إىل أول الكلمة فجاءت لفعاء وذلك يوجب منع الصرف لثالثة أوجه واحد منها مذكور وإثنان 

  خطرا ببايل
أما األول وهو املذكور فهو أن الكلمة ملا كانت يف األصل على وزن فعالء مثل محراء ال جرم مل تنصرف كما مل 



شيآء مث جعلت أشياء كان ذلك تشبيهاً باملعدول كما يف عامر ينصرف محراء والثاين ى هنا ملا كانت يف األصل 
وعمر وزافر وزفر والعدل أحد أسباب منع الصرف الثالث وهو إنا ملا قطعنا احلرف األخري منه وجعلناه أوله 

والكلمة من حيث إهنا قطع منها احلرف األخري صارت كنصف الكلمة ونصف الكلمة ال يقبل االعراب ومن حيث 
احلرف الذي قطعناه منها ما حذفناه بالكلية بل ألصقناه بأوهلا كانت الكلمة كأهنا باقية بتمامها فال جرم إن ذلك 

  منعناه بعض وجوه االعراب دون البعض تنبيهاً على هذه احلالة فهذا ما خطر بالبال يف هذا املقام
أن أشياء وزنه أفعالء كقوله أصدقاء الوجه الثاين يف بيان السبب يف منع الصرف ما ذكره األخفش والفراء وهو 

وأصفياء مث إهنم استثقلوا اجتماع الياء واهلمزتني فقدموا اهلمزة فلما كان أشياء يف األصل أشيياء على وزن أصدقاء 
  وأفعالء وكان ذلك مما ال جيري فيه الصرف فكذا ههنا

مل يصرفوه لكونه شبيهاً يف الظاهر حبمراء الوجه الثالث ما ذكره الكسائي وهو أن أشياء على وزن أفعال إال أهنم 
وصفراء وألزمه الزجاج أن ال ينصرف أمساء وأبناء وعندي أن سؤال الزجاج ليس بشيء ألن للكسائي أن يقول 

القياس يقتضي ذلك يف أبناء وأمساء إال أنه ترك العمل به للنص ألن النص أقوى من القياس ومل يوجد النص يف لفظ 
فيه على القياس وألن احملققني من النحويني اتفقوا على أن العلل النحوية ال توجب االطراد أال  أشياء فوجب اجلري

  ترى أنا إذا قلنا الفاعلية توجب الرفع لزمنا أن حنكم

حبصول الرفع يف مجيع املواضع كقولنا جاءين هؤالء وضربين هذا بل نقول القياس ذلك فيعمل به إال إذا عارضه 
  يما أورده الزجاج على الكسائينص فكذا القول ف

سلوين ( فأكثروا املسألة فقام على املنرب فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة روى أنس أهنم سألوا النيب 
فقام عبد اهللا بن حذافة السهمي وكان يطعن يف ) فواهللا ال تسألوين عن شيء ما دمت يف مقامي هذا إال حدثتكم به 

وقال سراقة بن مالك ويروي عكاشة بن حمصن يا ) أبوك حذافة بن قيس ( يب اهللا من أيب فقال نسبه فقال يا ن
حىت أعاد مرتني أو ثالثة فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا احلج علني يف كل عام فأعرض عنه رسول اهللا 

ت ولو وجبت لتركتم ولو تركتم وحيك وما يؤمنك أن أقول نعم واهللا لو قلت نعم لوجب( عليه الصالة والسالم 
لكفرمت فاتركوين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم وإذا 

صلى ( وملا اشتد غضب الرسول ) يف النار ( وقام آخر فقال يا رسول اهللا أين أيب فقال ) هنيتكم عن شيء فاجتنبوه 
  قام عمر وقال رضينا باهللا رباً وباالسالم ديناً ومبحمد نبياً فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية) اهللا عليه وسلم 

وأعلم أن السؤال عن األشياء رمبا يؤدي إىل ظهور أحوال مكتومة يكره ظهورها ورمبا ترتبت عليه تكاليف شاقة 
عن أبيه فإنه مل يأمن أن يلحقه  صعبة فاألوىل بالعاقل أن يسكت عما ال تكليف عليه فيه أال ترى أن الذي سأل

صلى اهللا ( الرسول عليه الصالة والسالم بغري أبيه فيفتضح وأما السائل عن احلج فقد كاد أن يكون ممن قال النيب 
ءن أعظم املسلمني يف املسلمني جرماً من كان سبباً لتحرمي حالل إذ مل يؤمن أن يقول يف احلج ( فيه ) عليه وسلم 

وكان عبيد بن عمري يقول إن اهللا أحل وحرم فما أحل فاستحلوه وما حرم فاجتنبوه وترك بني )  إجياب يف كل عام
ذلك أشياء مل حيللها ومل حيرمها فذلك عفو من اهللا تعاىل مث يتلو هذه اآلية وقال أبو ثعلبة اخلشين ءن اهللا فرض 

تدوها وعفا عن أشياء من غري نسيان فال فرائض فال تضيعوها وهنى عن أشياء فال تنتهكوها وحدَّ حدوداً فال تع
  تبحثوا عنها

شياء اليت مث قال تعاىل يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ َتسْأَلُواْ َعْن أَشَْياء إِن وفيه وجوه األول أنه بّين باآلية األوىل أن تلك األ
يت هلم فكان حاصل الكالم أهنم إن سألوا سألوا عنها أن أبديت هلم ساءهتم مث بني هبذه اآلية أهنم إن سألوا عنها أبد



عنها أبديت هلم وإن أبديت هلم ساءهتم فيلزم من جمموع املقدمتني أهنم إن سألوا عنها ظهر هلم ما يسوءهم وال 
يسرهم والوجه الثاين يف تأويل اآلية أن السؤال على قسمني أحدمها السؤال عن شيء مل جيز ذكره يف الكتاب 

  جوه فهذا السؤال منهى عنه بقوله الَ َتْسأَلُواْ َعْن أَْشَياء إِن تُْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْموالسنة بوجه من الو
  والنوع الثاين من السؤال السؤال عن شيء نزل به لقرآن لكن السامع مل يفهمه كما ينبغي فههنا

أَْشَياء إِن والفائدة يف ذكر هذا القسم أنه ملا منع يف  السؤال واجب وهو املراد بقوله يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ َتْسأَلُواْ َعْن
  اآلية األوىل من السؤال أوهم أن مجيع أنواع السؤال ممنوع منه فذكر ذلك متييزاً هلذا القسم عن ذلك القسم

ْن أَْشَياء فكيف يعقل يف فإن قيل قوله َوإِن َتسْأَلُواْ َعنَْها هذا الضمري عائد إىل األشياء املذكورة يف قوله الَ َتْسأَلُواْ َع
  أَْشَياء بأعياهنا أن يكون السؤال عنها ممنوعاً وجائزاً معاً

قلنا اجلواب عنه من وجهني األول جائز أن يكون السؤال عنها ممنوعاً قبل نزول القرآن هبا ومأموراً به بعد نزول 
ل واحد منهما مسؤوالً عنه شيء واحد فلهذا القرآن هبا والثاين أهنما وإن كانا نوعني خمتلفني إال أهنما يف كون ك

  حسن احتاد الضمري وإن كانا يف احلقيقة نوعني خمتلفني
َها الوجه الثالث يف تأويل اآلية إن قوله الَ َتْسأَلُواْ َعْن أَْشَياء دل على سؤاالهتم عن تلك األشياء فقوله َوإِن َتسْأَلُواْ َعْن

زل القرآن لكم أن تلك السؤاالت هل هي جائزة أم ال واحلاصل أن أي وإن تسألوا عن تلك السؤاالت حني ين
  املراد من هذه اآلية أنه جيب السؤال أوالً وأنه هل جيوز السؤال عن كذا وكذا أم ال

مث قال تعاىل َعفَا اللَُّه َعْنَها وفيه وجوه األول عفا اهللا عما سلف من مسائلكم وإغضابكم للرسول بسببها فال تعودوا 
ثلها الثاين ى نه تعاىل ذكر أن تلك األشياء اليت سألوا عنها إن أبديت هلم ساءهتم فقال َعفَا اللَُّه َعْنَها يعين عما إىل م

ظهر عند تلك السؤاالت مما يسؤكم ويثقل ويشق يف التكليف عليكم الثالث يف اآلية تقدمي وتأخري والتقدير ال 
تُْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْم وهذا ضعيف ألن الكالم إذا اسقام من غري تغيري النظم  تسألوا عن أشياء عفا اهللا عنها يف اآلية إِن

مل جيز املصري إىل التقدمي والتأخري وعلى هذا الوجه فقوله َعفَا اللَُّه َعْنَها أي أمسك عنها وكف عن ذكرها ومل يكلف 
  أي خففت عنكم بإسقاطها) الرقيق عفوت لكم عن صدقة اخليل و( فيها بشيء وهذا كقوله عليه الصالة والسالم 

مث قال تعاىل َواللَُّه غَفُوٌر َحلِيٌم وهذه اآلية تدل على أن املراد من قوله عفا اهللا عنها ما كذرناه يف الوجه األول مث 
  قال تعاىل

  قَْد َسأَلََها قَْوٌم مِّن قَْبِلكُْم ثُمَّ أَْصَبحُواْ بَِها كَاِفرِيَن
  حل سألوا الناقة مث عقروها وقوم موسى قالواقال املفسرون يعين قوم صا

فصار )  ١٥٣النساء ( قال املفسرون يعين قوم صاحل سألوا الناقة مث عقروها وقوم موسى قالوا أَرَِنا اللَِّه َجْهَرةً  
اللَِّه قال تعاىل فما كتب عليهم القتال ذلك وباالً عليهم وبنو إسرائيل قَالُواْ ِلنَبِىّ  لَُّهُم اْبَعثْ لََنا َمِلكًا نُّقَاِتلْ ِفى َسبِيلِ 

فسألوها مث )  ٢٤٧ ٢٤٦البقرة ( تولوا إال قليالً منهم و و قَالُواْ أَنَّى َيكُونُ لَهُ الُْملُْك َعلَْيَنا وََنْحُن أََحقُّ بِالُْملِْك ِمْنُه 
إنه تعاىل قال أوالً الَ  كفروا هبا وقوم عيسى سألوا عن أشياء فلعلّكم إن أعطيتم سؤلكم ساءكم ذلك فإن قيل

مث قال ههنا قَْد سَأَلََها قَْوٌم ّمن قَْبِلكُْم وكان األوىل أن يقول قد سأل عنها قوم فما )  ١٠١املائدة ( َتسْأَلُواْ َعْن أَشَْياء 
  السبب يف ذلك

صفاته  قلنا اجلواب من وجهني األول أن السؤال عن الشيء عبارة عن السؤال عن حالة من أحواله وصفة من
وسؤال الشيء عبارة عن طلب ذلك الشيء يف نفسه يقال سألته درمهاً أي طلبت منه الدرهم ويقال سألته عن 



الدرهم أي سألته عن صفة الدرهم وعن نعته فاملتقدمون إمنا سألوا من اهللا إخراج الناقة من الصخرة وإنزال املائدة 
فهم ما سألوا ذلك وإمنا سألوا عن ) صلى اهللا عليه وسلم  (من السماء فهم سألوا نفس الشيء وأما أصحاب حممد 

أحوال األشياء وصفاهتا فلما اختلف السؤاالن يف النوع اختلفت العبارة أيضاً إال أن كال القسمني يشتركان يف 
وصف واحد وهو أنه خوض يف الفضول وشروع فيما ال حاجة إليه وفيه خطر املفسدة والشيء الذي ال حيتاج إليه 

كون فيه خطر املفسدة جيب على العاقل االحتراز عنه فبّين تعاىل أن قوم حممد عليه السالم يف السؤال عن أحوال وي
  األشياء مشاهبون ألولئك املتقدمني يف سؤال تلك األشياء يف كون كل واحد منهما فضوالً وخوضاً فيما ال فائدة فيه

أَلََها غري عائدة إىل األشياء اليت سألوا عنها بل عائدة إىل سؤاالهتم عن الوجه الثاين يف اجلواب أن اهلاء يف قوله قَدْ َس
تلك األشياء والتقدير قد سأل تلك السؤاالت الفاسدة اليت ذكرمتوها قوم من قبلكم فلما أجيبوا عنها أصبحوا هبا 

  كافرين
َحامٍ َولَاِكنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ يَفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوأَكْثَرُُهْم الَ َما َجَعلَ اللَُّه ِمن َبِحَريةٍ  َوالَ َسآِئَبةٍ  َوالَ َوِصيلَةٍ  َوالَ 

  َيْعِقلُونَ
  قوله تعاىل َما َجَعلَ اللَُّه ِمن َبحَِريةٍ  َوالَ سَآِئَبةٍ  َوالَ َوِصيلَةٍ  َوالَ َحامٍ يف اآلية مسائل

البحث عن أمور ما كلفوا بالبحث عنها كذلك منعهم عن التزام أمور  املسألة األوىل أعلم أنه تعاىل ملا منع الناس من
ما كلفوا التزامها وملا كان الكفار حيرمون على أنفسهم االنتفاع هبذه احليوانات وإن كانوا يف غاية االحتياج إىل 

  ةٍ  َوالَ َوِصيلَةٍ  َوالَ َحامٍاالنتفاع هبا بّين تعاىل أن ذلك باطل فقال َما جََعلَ اللَُّه ِمن َبِحَريةٍ  َوالَ سَآِئَب
املسألة الثانية أعلم أنه يقال فعل وعمل وطفق وجعل وأنشأ وأقبل وبعضها أعم من بعض وأكثرها عموماً فعل ألنه 

واقع على أعمال اجلوارح وأعمال القلوب أما إنه واقع على أعمال اجلوارح فظاهر وأما إنه واقع على أعمال 
ه تعاىل لَْو َشآء اللَُّه َما َعَبْدَنا ِمن ُدونِِه ِمن َشىْ ء نَّْحُن َوال ءاَباُؤَنا إىل قوله كَذَِلَك فََعلَ الَِّذينَ القلوب فدليل عليه قول

وأما عمل فإنه أخص من فعل ألنه ال يقع إال على أعمال اجلوارح وال يقع على اهلم )  ٣٥النحل ( ِمن قَْبِلهِْم 
جعل النية خرياً من العمل فلو كانت ) نية املؤمن خري من عمله ( ه عليه السالم والعزم والقصد والدليل عليه قول

النية عمالً لزم كون النية خرياً من نفسها وأما جعل فله وجوه أحدها احلكم ومنه قوله َوَجَعلُواْ الَْملَِئكَةَ  الَِّذيَن َعمَّ 
وثالثها مبعىن )  ١االنعام ( ومنه قوله َوجََعلَ الظُّلُمَاِت َوالنُّوَر وثانيها اخللق )  ١٩الزخرف ( ِعَباُد الرَّْحَمنِ إِنَاثاً 

  التصيري

  ) ٣الزخرف ( ومه قوله إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرءاناً َعرَبِّياً 
  إذا عرفت هذا فنقول قوله مَّا جََعلَ اللَُّه أي ما حكم اهللا بذلك وال شرع وال أمر به

نا أربعة أشياء أوهلا البحرية وهي فعلية من البحر وهو الشق يقال حبر ناقته إذا شق املسألة الثالثة أنه تعاىل ذكر هه
أذهنا وهي مبعىن املفعول قال أبو عبيدة والزجاج الناقة إذا نتجت مخسة أبطن وكان آخرها ذكراً شقوا أذن الناقة 

رها وال تطرد من ماء وال متنع عن وامتنعوا من ركوهبا وذحبها وسبوها آلهلتهم وال جيز هلا وبر وال حيمل على ظه
  مرعى وال ينتفع هبا وإذا لقيها املعيب مل يركبها حترجياً

وأما السائبة فهي فاعلة من ساب إذا جرى على وجه األرض يقال ساب املاء وسابت احلية فالسائبة هي التيتركت 
وجوهاً أحدها ما ذكره أبو  حىت تسيب إىل حيث شاءت وهي املسيبة كعيشة راضية مبعىن مرضية وذكروا فيها

عبيدة وهو أن الرجل كان إذا مرض أو قدم من سفر أو نذر نذراً أو شكر نعمة سيب بعرياً فكان مبنزلة البحرية يف 
مجيع ما حكموا هلا وثانيها قال الفراء إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب ومل حتلب ومل جيز 



إال ولد أو ضيف وثالثها قال ابن عباس السائبة هي اليت تسيب لألصنام أي تعتق هلا وكان  هلا وبر ومل يشرب لبنها
الرجل يسيب من ماله ما يشاء فيجيء به إىل السدنة وهم خدم آهلتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل ورابعها 

  السائبة هو العبد يعتق على أن يكون عليه والء وال عقل وال مرياث
فقال املفسرون إذا ولدت الشاة أنثى فهي هلم وإن ولدت ذكراً فهو آلهلتهم وإن ولدت ذكراً وأنثى  أما الوصيلة

قالوا وصلت أخاها فلم يذحبوا الذكر آلهلتهم فالوصيلة مبعىن املوصولة كأهنا وصلت بغريها وجيوز أن تكون مبعىن 
وفيه وجوه أحدها الفحل إذا ركب ولد ولده قيل  الواصلة ألهنا وصلت أخاها وأما احلام فيقال محاه حيميه إذا حفظه

محى ظهره أي حفظه عن الركوب فال يركب وال حيمل عليه وال مينع من ماء وال مرعى إىل أن ميوت فحينئذٍ تأكله 
الرجال والنساء وثانيها إذا نتجت الناقة عشرة أبطن قالوا محت ظهرها حكاه أبو مسلم وثالثها احلامهو الفحل 

  يف اإلبل عشر سنني فيخلى وهو من األنعام اليت حرمت ظهورها وهو قول السديالذي يضرب 
  فإن قيل إذا جاز إعتاق العبيد هذه البهائم من الذبح واالتعاب وااليالم

قلنا اإلنسان خملوق خلدمة اهللا تعاىل وعبوديته فإذا مترد عن طاعة اهللا تعاىل عوقت بضرب الرق عليه فإذا أزيل الرق 
لعبادة اهللا تعاىل فكان ذلك عبادة مستحسنة وأما هذه احليوانات فإهنا خملوقة ملنافع املكلفني فتركها عنه تفرغ 

وإمهاهلا يقتضي فوات منفعة على مالكها من غري أن حيصل يف مقابلتها فائدة فظهر الفرق وأيضاً اإلنسان إذا كان 
تقت وتركت مل تقدر على رعاية مصاحل نفسها فوقعت عبداً فأعتق قدر على حتصيل مصاحل نفسه وأما البهيمة إذا أع

  يف أنواع من احملنة أشد وأشق مما كانت فيها حال ما كانت مملوكة فظهر الفرق
  مث قال تعاىل َولَاِكنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوأَكْثَُرُهْم الَ َيْعِقلُونَ

اخلزاعي كان قد ملك مكة وكان أول من غري دين إمساعيل فاختذ األصنام ونصب  قال املفسرون إن عمرو بن حلي
فلقد رأيته يف النار يؤذي ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( األوثان وشرع البحرية والسائبة والوصيلة واحلام قال النيب 

ن عباس قوله وَلَاِكنَّ الَِّذيَن والقصب املعا ومجعه االقصاب ويروي جير قصبه يف النار قال اب) أهل النار بريح قصبه 
كَفَُرواْ َيفَْترُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب يريد عمرو بن حلي وأصحابه يقولون على اهللا هذه األكاذيب واألباطيب يف 

حترميهم هذه األنعام واملعىن أن الرؤساء يفترون على اهللا على الكذب فأما األتباع والعوام فأكثرهم ال يعقلون فال 
  م يفترون على اهللا هذه األكاذيب من أولئك الرؤساء مث قال تعاىلجر

اءََنآ أَوَلَْو كَانَ َءاَباؤُُهْم الَ َيْعلَُمونَ َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َتَعالَْواْ إِلَى َمآ أَنَزلَ اللَُّه َوإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ َحْسبَُنا َما َوَجْدَنا َعلَْيِه َءاَب
  ُدونََشْيئاً َوالَ َيهَْت

  واملعىن معلوم وهو رد على أصحاب التقليد وقد استقصينا الكالم فيه يف مواضع كثرية
وأعلم أن الواو يف قوله َوإِذَا قِيلَ لَُهُم واو احلال قد دخلت عليها مهزة اإلنكار وتقديره أحسبهم ذلك ولو كان 

  آباؤهم ال يعلمون شيئاً وال يهتدون
العامل املهتدي وإمنا يكون عاملاً مهتدياً إذا بىن قوله على احلجة والدليل فإذا مل يكن وأعلم أن االقتداء إمنا جيوز ب

  كذلك مل يكن عاملاً مهتدياً فوجب أن ال جيوز االقتداء به
َمْرجُِعكُْم َجِميعاً فَُيَنبِّئُكُمْ بَِما كُْنُتمْ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم الَ َيُضرُّكُْم مَّن َضلَّ إِذَا اْهَتَدْيُتمْ إِلَى اللَِّه 

اِن ذََوا َعْدلٍ مِّْنكُْم أَْو ءَاخََراِن َتْعَملُونَ يِاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ َشَهاَدةُ  َبْينِكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُمُ الَْمْوتُ ِحَني الَْوِصيَّةِ  اثَْن
ُتْم ِفى األرض فَأَصَابَْتكُم مُِّصيَبةُ  الَْمْوِت َتْحبِسُوَنُهَما ِمن َبْعِد الصَّلواةِ  فَُيقِْسَماِن بِاللَِّه إِِن ِمْن غَْيرِكُْم إِنْ أَنُتْم َضَرْب

  ِثمَِني اْرَتْبُتمْ الَ َنْشَترِى بِهِ ثََمناً َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى َوالَ َنكُْتُم َشهَاَدةَ  اللَِّه إِنَّآ إِذَاً لَِّمَن االٌّ



  قوله تعاىل َيهَْتُدونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم الَ َيُضرُّكُْم مَّن َضلَّ إِذَا اْهَتَدْيُتْم
  يف اآلية مسائل

لَُم َما ُتْبُدونَ َوَما املسألة األوىل ملا بني أنواع التكاليف والشرائع واألحكام مث قال مَّا َعلَى الرَُّسولِ إِالَّ الَْبلَاغُ َواللَُّه َيْع
ِه إىل قوله وَإِذَا قِيلَ لَُهمْ َتَعالَْواْ إِلَى َما أَنَزلَ اللَُّه وَإِلَى الرَُّسولِ قَالُواْ َحْسُبَنا َما َوَجدَْنا َعلَْي)  ٩٩املائدة ( َتكُْتُمونَ 
اع املبالغة يف االعذار واالنذار فكأنه تعاىل قال إن هؤالء اجلهال مع ما تقدم من أنو)  ١٠٤املائدة ( ءاَباءَنا 

والترغيب والترهيب مل ينتفعوا بشيء منه بل بقوا مصرين على جهلهم جمدين على جهاالهتم وضاللتهم فال تبالوا 
  أيها املؤمنون جبهالتهم وضاللتهم بل كونوا منقادين لتكاليف اهللا مطيعني ألوامره ونواهيه فال يضركم ضاللتهم

  ْهَتُدونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُمْ الَ َيُضرُّكُْم مَّن َضلَّ إِذَا اهَْتَديُْتْموجهالتهم فلهذا قال َي
املسألة الثانية قوله َعلَْيَك أَنفَُسكُمْ أي احفظوا من مالبسة املعاصي واالصرار على الذنوب قال النحويون عليك 

ول العرب عليك وعندك ودونك فيعدوهنا إىل املفعول ويقيموهنا مقام الفعل وعندك ودونك من مجلة أمساء األفعال تق
وينصبون هبا فيقال عليك زيداً كأنه قيل خذ زيداً فقد عالك أي أشرف عليك وعندك زيداً أي حضرك فخذه 

( ودونك أي قرب منك فخذه فهذه األحرف الثالثة ال اختالف بني النحويني يف إجازة النصب هبا ونقل صاحب 
  َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم بالرفع عن نافع) الكشاف 

صلى ( املسألة الثالثة ذكروا يف سبب النزول وجوها أحدها ما روى الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس أن النيب 
ني ملا قبل من أهل الكتاب اجلزية ومل يقبل من العرب إال اإلسالم أو السيف عري املنافقون املؤمن) اهللا عليه وسلم 

بقبول اجلزية من بعض الكفار دون البعض فنزلت هذه اآلية أي ال يضركم مالمة الالئمني إذا كنتم على اهلدى 
وثانيها أن املؤمنني كان يشتد عليهم بقاء الكفار يف كفرهم وضاللتهم فقيل هلم عليكم أنفسكم وما كلفتم من 

وال جهل اجلاهلني وثالثها أهنم كانوا يغتمون  إصالحها واملشي هبا يف طريق اهلدى ال يضركم ضالل الضالني
لعشائرهم ملا ماتوا على الكفر فنهوا عن ذلك واألقرب عندي أنه ملا حكى عن بعضهم أنه إذا قيل هلم َتَعالَْواْ إِلَى َما 

ذكر تعاىل هذه اآلية واملقصود منها بيان )  ١٠٤املائدة ( أَنَزلَ اللَُّه وَإِلَى الرَُّسولِ قَالُواْ َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعلَْيِه ءاَباءَنا 
أنه ال ينبغي للمؤمنني أن يتشبهوا هبم يف هذه الطريقة الفاسدة بل ينبغي أن يكونوا مصرين على دينهم وأن يعلموا 

  أنه ال يضرهم جهل أولئك اجلاهلني إذا كانوا راسخني يف دينهم ثابتني فيه
  ة يوهم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر غري واجباملسألة الرابعة فإن قيل ظاهر هذه اآلي

قلنا اجلواب عنه من وجوه األول وهو الذي عليه أكثر الناس إن اآلية ال تدل على ذلك بل توجب أن املطيع لربه 
ال يكون مؤاخذاً بذنوب العاصي فأما وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر فثابت بالدالئل خطب الصديق 

 عنه فقال إنكم تقرؤن هذه اآلية َيهَْتُدونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم وتضعوهنا غري موضعها وإين رضي اهللا
إن الناس إذا رأوا املنكر فلم ينكروه يوشك أن يعمهم اهللا بعقاب ( يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( مسعت رسول اهللا 

(  
ية ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أهنما قاال قوله َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم يكون هذا يف آخر والوجه الثاين يف تأول اآل

الزمان قال ابن مسعود ملا قرئت عليه هذه اآلية ليس هذا بزماهنا ما دامت قلوبكم واحدة ومل تلبسوا شيعاً ومل يذق 
ستم شيعاً ووكل كل امرىء ونفسه فعند ذلك بعضكم بأس بعض فأمروا واهنوا فإذا اختلفت القلوب واألهواء وألب

جاء تأويل هذه اآلية وهذا القول عندي ضعيف ألن قوله ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ خطاب عام وهو أيضاً خطاب مع 
  احلاضرين فكيف خيرج احلاضر وخيص الغائب



ذه أوكد آية يف وجوب األمر باملعروف والوجه الثالث يف تأويل اآلية مال ذهب إليه عبد اهللا بن املبارك قال ه
والنهي عن املنكر فإنه قال َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم يعين عليكم أهل دينكم وال يشركم من ضل من الكفار وهذا كقوله 

  يعين أهل دينكم فقوله َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم يعين بأن يعظ)  ٥٤البقرة ( فَاقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم 

ب بعضكم بعضاً يف اخلريات وينفره عن القبائح والسيئات والذي يؤكد ذلك ما بينا أن قوله بعضكم بعضاً ويرغ
َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم معناه احفظوا أنفسكم فكان ذلك أمراً بأننحفظ أنفسنا فإن مل يكن ذلك احلفظ إال باألمر باملعروف 

  والنهي عن املنكر كان ذلك واجباً
وصة بالكفار الذين علم أنه ال ينفعهم الوعظ وال يتركون الكفر بسبب األمر باملعروف والوجه الرابع أن اآلية خمص

فهاهنا ال جيب على اإلنسان أن يأمرهم باملعروف والذي يؤكد هذا القول ما ذكرنا يف سبب النزول أن اآلية نازلة 
  يف املنافقني حيث عريوا املسلمني بأخذ اجلزية من أهل الكتاب دون املشركني

وجه اخلامس أن اآلية خمصوصة مبا إذا خاف اإلنسان عند األمر باملعروف والنهي عن املنكر على نفسه أو على ال
عرضه أو على ماله فهاهنا عليه نفسه ال تضره ضاللة من ضل وال جهالة من جهل وكان ابن شربمة يقول من فر 

  من اثنني فقد فر ومن فر من ثالثة فلم يفر
  م إذا اهتديتم فأمرمت باملعروف وهنيتم عن املنكر ضالل من ضل فلم يقبل ذلكالوجه السادس ال يضرك

الوجه السابع َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم من أداء الواجبات اليت من مجلتها األمر باملعروف عند القدرة فإنلم يقبلوا ذلك فال 
  ريكمينبغي أن تستوحشوا من ذلك فإنكم خرجتم عن عهدة تكليفكم فال يضركم ضالل غ

وذلك ال يدل على )  ٨٤النساء ( والوجه الثامن أنه تعاىل قال لرسوله فَقَاِتلْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه الَ ُتكَلَُّف إِالَّ نَفَْسَك 
  سقوط األمر باملعروف عن الرسول فكذا هاهنا

وقريء بضم الراء وفيه  املسألة اخلامسة قريء ال يضركم بفتح الراء جمزوماً على جواب قوله َعلَْيكُمْ أَنْفَُسكُْم
وجهان أحدمها على وجه اخلرب أي ليس يضركم من ضل والثاين أن حقها الفتح على اجلواب ولكن ضمت الراء 

  اتباعاً لضمة الضاد
جيازيكم  مث قال تعاىل إِلَى اهللا َمْرجُِعكُْم َجِميعاً يريد مصريكم ومصري من خالفكم فَُيَنبّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ يعين

  بأعمالكم
  يا أيها الذين آمنوا شهداة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية

  قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية
دة بينكم اعلم أنه تعاىل ملا أمر حبفظ النفس يف قوله عليكم أنفسكم أمر حبفظ املال يف قوله يا أيها الذين آمنوا شها

  وفيه مسألتان
  املسألة األوىل اتفقوا على أن سبب نزول هذه اآلية متيما الداري وأخاه عديا كان نصرانيني خرجا

إىل الشام ومعهما بديل عمرو بن العاص وكان مسلما مهاجرا خرجوا للتجارة فلما قدموا الشام مرض بديل فكتب 
قمشة ومل خيرب صاحبه بذلك مث أوصى إليهما وأمرمها أن يدفعا متاعه كتابا فيه نسخة مجيع ما معه وألقاه فيما بني األ

إذا رجعا إىل أهله ومات بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشا بالذهب ثلثمائة مثقال ودفعا باقي املتاع إىل 
ال ندري والذي دفع  أهله ملا قدما ففتشوا فوجدوا الصحيفة وفيها ذكر اإلناء فقالوا لتميم وعدي أين اإلناء فقاال

  فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية) صلى اهللا عليه وسلم ( إلينا دفعناه إليكم فرفعوا الواقعة إىل رسول اهللا 



املسألة الثانية قوله شهادة بينكم يعين شهادة ما بينكم وما بينكم كناية عن التنازع والتشاجر وإمنا أضاف الشهادة 
اج إليهم عند وقوع التنازع وحذف ما من قوله شهادة بينكم جائز لظهوره ونظريه إىل التنازع ألن الشهود إمنا حيت

يف قراءة من نصب  ٩٤أي ما بيين وبينك وقوله لقد تقطع بينكم األنعام  ٧٨قوله هذا فراق بيين وبينك الكهف 
الوصية بدل من وقوله إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية يعين الشهادة احملتاج إليها عند حضور املوت وحني 

قوله إذا حضر أحدكم ألن زمان حضور املوت هو زمان حضور الوصية فعرف ذلك الرمان هبذين األمرين الواقعني 
فيه كما يقال ائتين إذا زالت الشمس حني صالة الظهر واملراد حبضور املوت مشارفته وظهور أمارات وقوعه كقوله 

قالوا وقوله إذا حضر أحدكم املوت حني  ١٨٠الوصية البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا 
الوصية دليل على وجوب الوصية ألنه تعاىل جعل زمان حضور املوت غري زمان الوصية وهذا إمنا يكون إذا كانا 

  متالزمني وإمنا حتصل هذه املالزمة عند وجوب الوصية
  مث قال تعاىل اثنان ذو عدل منكم وفيه مسألتان

وىل يف اآلية حذف واملراد أن يشهد ذوا عدل منكم وتقدير اآلية شهادة ما بينكم عند املوت املوصوف املسألة األ
  هي أن يشهد اثنان ذو عدل منكم وإمنا حسن هذا احلذف لكونه معلوما

عدل  املسألة الثانية اختلف املفسرون يف قوله منكم على قولني األول وهو قول عامة املفسرين أن املراد اثنان ذوا
منكم يا معشر املؤمنني أي من أهل دينكم وملتكم وقوله أو آخران من غريكم إن أنتم ضربتم يف األرض يعين أو 

شهادة آخرين من غري أهل دينكم وملتكم إذا كنتم يف السفر فالعدالن املسلمان صاحلان للشهادة يف احلضر 
  والسفر وهذا قول ابن عباس وأيب موسى األشعري وسعيد بن

 وسعيد بن املسيب وشريح وجماهد وابن سريين وابن جريج قالوا إذا كان اإلنسان يف الغربة ومل جيد مسلما جبري
يشهده على وصيته جاز له أن يشهد اليهودي أو النصراين أو اجملوسي أو عابد الوثن أو أي كافر كان وشهادهتم 

ورة قال الشعيب رمحه اهللا مرض رجل من املسلمني يف مقبولة وال جيوز شهادة الكافرين على املسلمني إال يف هذه الص
الغربة فلم جيد أحدا من املسلمني يشهده على وصيته فأشهد رجلني من أهل الكتاب فقدما الكوفة وأتيا أبا موسى 

األشعري وكان واليا عليها فأخرباه بالواقعة وقدما تركته ووصيته فقال أبو موسى هذا أمر مل يكن بعد الذي كان يف 
عهد الرسول عليه الصالة والسالم مث حلفهما يف مسجد الكوفة بعد العصر باهللا أهنما ما كذبا وال بدال وأجاز 

  شهادهتما مث إن القائلني هبذا القول منهم من قال هذا احلكم بقي حمكما ومنهم من قال صار منسوخا
أي من أقاربكم وقوله أو آخران من القول الثاين وهو قول احلسن والزهري الفقهاؤ أن قوله ذوا عدل منكم 

غريكم أي من األجانب إن أنتم ضربتم يف األرض أي أن توقع املوت يف السفر ومل يكن معهم أحد من أقاربكم 
فاستشهدوا أجنبيني على الوصية وجعل األقارب أوال ألهنم أعلم بأحوال امليت وهم به أشفق وبورثته أرحم وأرأف 

  األول على صحة قوهلم بوجوهواحتج الذاهبون إىل القول 
احلجة األوىل أنه تعاىل قال يف أول اآلية يا أيها الذين آمنوا فعمم هبذا اخلطاب مجيع املؤمنني فلما قال بعده أو آخران 

  من غريكم كان املراد أو آخران من مجيع املؤمنني ال حمالة
يف األرض وهذا يدل على أن جواز االستشهاد احلجة الثانية أنه تعاىل قال أو آلخران من غريكم إن أنتم ضربتم 

هبذين اآلخرين مشروط بكون املستشهد يف السفر فلو كان هذان الشاهدان مسلمني ملا كان جواز االستشهاد هبما 
  مشروطا بالسفر ألن استشهاد املسلم جائز يف السفر واحلضر

عد الصالة وأمجع املسلمون على أن الشاهد احلجة الثالثة اآلية دالة على وجوب احللف على هذين الشاهدين من ب



  املسلم ال جيب عليه احللف فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا من املسلمني
  احلجة الرابعة أن سبب نزول هذه اآلية ما ذكرناه من شهادة النصاريني على بديل وكان مسلما

د أن حلفهما وما أنكر عليه أحد من احلجة اخلامسة ما روينا أن أبا موسى األشعري قضى بشهادة اليهوديني بع
  الصحابة فكان ذلك إمجاعا

احلجة السادسة إنا إمنا جنيز إشهاد الكافرين إذا مل جند أحدا من املسلمينن والضرورات قد تبيح احملذورات أال ترى 
ة حاصلة يف أنه تعاىل أجاز التيمم والقصر يف الصالة واالفطار يف رمضان وأكل امليتة يف حال الضرورة والضرور

هذه املسألة ألن املسلم إذا قرب أجله يف الغربة ومل جيد مسلما يشهده على نفسه ومل تكن شهادة الكفار مقبولة فإنه 
يضيع أكثر مهماته فإنه رمبا وجبت عليه زكوات وكفارات وما أداها ورمبا كان عنده ودائع أو ديون كانت يف 

بأحوال النساء كاحليض واحلبل والوالدة واالستهالل ألجل أنه ال ميكن ذمته وكما جتوز شهادة النساء فيما يتعلق 
وقوف الرجال على هذه االحوال فاكتفينا فيها بشهادة النساء ألجل الضرورة فكذا ههنا وأما قول من يقول بأن 

يس فيها هذا احلكم صار منسوخا فبعيد التفاق أكثر األمة على أن سورة املائدة من آخر ما نزل من القرآن ول
  والكافر ال يكون عدال ٢منسوخ واحتج القائلون بالقول الثاين بقوله وأشهدوا ذوي عدك منكم الطالق 

أجاب األولون عنه مل ال جيوز ان يكون املراد بالعدل من كان عدال يف االحتراز عن الكذب ال بد من كان عدال يف 
دة أهل األهواء والبدع مع أهنم ليسوا عدوال يف مذاهبهم الدين واالعتقاد والدليل عليه أنا أمجعنا على قبول شها

ولكنهم ملا كانوا عدوال يف االحتراز عن الكذب قبلنا شهادهتم فكذا ههنا سلمنا أن الكافر ليس بعدل إال أن قوله 
وأشهدوا ذوي عدل منكم عام وقول يف هذه اآلية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم إن أنتم ضربتم يف 

ألرض خاص فإنه أوجب شهادة العدل الذي يكون منا يف احلضر واكتفى بشهادة من ال يكون منا يف السفر فهذه ا
اآلية خاصة واآلية اليت ذكرمتوها عامة واخلاص مقدم على العام ال سيما إذا كان اخلاص متأخرا يف النزول وال شك 

  اآلية العامة اليت ذكرمتوها واجبا باالتفاق واهللا أعلم أن سورة املائدة متأخرة فكان تقدمي هذه اآلية اخلاصة على
  مث قال تعاىل أو آخران من غريكم إن أنتم ضربتم يف األرض فأصابكم مصيبة املوت

  وفيه مسألتان
املسألة األوىل قوله أو آخران عطف على قوله اثنان والتقدير شهادة بينكم أن يشهد اثنان منكم أو آخران من 

  غريكم
لثانية قوله إن أنتم ضربتم يف األرض فأصابكم مصيبة املوت املقصود منه بيان أن جواز االستشهاد بآخرين املسألة ا

  من غريهم مشروط مبا إذا كان املستشهد مسافرا ضاربا يف األرض وحضرت عالمات نزول املوت به
  مث قال تعاىل وحتسبوهنما من بعد الصالة وفيه مسألتان

ا أي توقفوهنما كما يقول الرجل مر يب فالن على فرس فحبس علي دابته أي أوقفها املسألة األوىل حتسبوهنم
  وحبست الرجل يف الطريق أكلمه أي أوقفته

  فإن قيل ما موقع حتبسوهنما
  قلنا هو استئناف كأنه قيل كيف نعمل إن حصلت الريبة فيهما فقيل حتبسوهنما

ول قال ابن عباس من بعد صالة أهل دينهما والثاين قال عامة املسألة الثانية قوله من بعد الصالة فيه أقوال األ
  املفسرين من بعد صالة العصر

  فإن قيل كيف عرف أن املراد هو صالة العصر مع أن املذكور هو الصالة املطلقة



قلنا إمنا عرف هذا التعيني بوجوه أحدها أن هذا الوقت كان معروفا عندهم بالتحليف بعدها فالتقييد باملعروف 
صالة ) صلى اهللا عليه وسلم ( املشهور أغىن عن التقييد باللفظ وثانيها ما روي أنه ملا نزلت هذه اآلية صلى النيب 

العصر ودعا بعدي ومتيم فاستحلفهما عند املنرب فصار فعل الرسول دليال على التقييد وثالثها أن مجيع أهل األديان 
عن احللف الكاذب وأهل الكتاب يصلون لطلوع الشمس يعظمون هذا الوقت ويذكرون اهللا فيه وحيترزون 

  وغروهبا
  والقول الثالث قال احلسن املراد بعد الظهر أو بعد العصر ألن أهل احلجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدمها

القول الرابع أن املراد بعد أداء الصالة أي صالة كانت من التحليف بعد إقامة الصالة هو أن الصالة تنهى عن 
  شاء واملنكر فكان احتراز احلالف عن الكذب يف ذلك الوقت أمت وأكمل واهللا أعلمالفح

املسألة الثالثة قال الشافعي رمحه اهللا األميان تغلظ يف الدماء والطالق والعتاق واملال إذا بلغ مائيت درهم يف الزمان 
يف بيت املقدس عند الصخرة ويف سائر واملكان فيحلف بعد العصر مبكة بني الركن واملقام وباملدينة عند املنرب و

البلدان يف أشرف املساجد وقال أبو حنيفة رمحه اهللا حيلف من غري أن خيتص احللف بزمان أو مكان وهذا على 
  خالف اآلية وألن املقصود منه التهويل والتعظيم وال شك أن الذي ذكره الشافعي رضي اهللا عنه أقوى

  بتم ال نشتري به مثنا ولو كان ذا قرىب وفيه مسائلمث قال تعاىل فيقسمان باهللا إن ارت
املسألة األوىل الفاء يف قوله فيقسمان باهللا للجزاء يعين حتسبوهنما فيقدمان ألجل ذلك احلبس على القسم قوله وإن 

قول اآلية ارتبتم اعتراض بني القسم واملقسم عليه واملعىن إن ارتبتم يف شأهنما واهتمتمومها فحلفومها وهبذا حيتج من ي
نازلة يف إشهاد الكفار ألن حتليف الشاهد املسلم غري مشروع ومن قال اآلية نازلة يف حق املسلم قال إهنا منسوخة 

  وعن علي عليه السالم أنه كان حيلف الشاهد والراوي عند التهمة
من الدنيا قائلني ال نشتري به مثنا املسألة الثالثة قوله ال نشتري به مثنا يعين يقسمان باهللا أنا ال نبيع عهد اهللا بشيء 

أي ال نأخذ وال نستبدل ومن باع شيئا فقد  ٧٧وهو كقوله إن الذين يشرون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال آل عمران 
اشترى مثنه وقوله ولو كان ذا قرىب أي ال نبيع عهد اهللا بشيء من الدنيا ولو كان ذلك الشيء حبوة ذي قرىب أو 

قرىب بالذكر ألن امليل إليهم أمت واملداهنة بسببهم أعظم وهو كقوله كونوا قوامني بالقسط شهداء نفسه وخص ذا ال
  ١٣٥هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين أو األقربني النساء 

  مث قال تعاىل وال نكتم شهادة اهللا وفيه مسألتان
حال ما يقوالن ال نشتري به مثنا وال نكتم  املسألة األوىل هذا عطف على قوله ال نشتري به مثنا يعين أهنما يقسمان

  شهادة اهللا أي الشهادة اليت أمر اهللا حبفضها وإظهارها
املسألة الثانية نقل عن الشعيب أنه وقف على قوله شهادة مث ابتدأ اهللا باملد على طرح حرف القسم وتعويض حرف 

  يقول اهللا لقد كان كذا واملعىن تاهللاالستفهام منه وروي عنه بغري مد على ما ذكره سيبويه أن منهم من 
  مث قال تعاىل إنا إذا ملن اآلمثني يعين إذا كتمناها كنا من اآلمثني

اللَِّه لََشَهاَدُتَنا  ْولََياِن فَُيقِْسَمانِ بِفَإِنْ ُعِثَر َعلَى أَنَُّهَما اْسَتحَقَّآ إِثْماً فَآخََراِن يِقُوَمانُ َمقَاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اسَْتَحقَّ َعلَْيهُِم االٌّ
  أََحقُّ ِمن َشَهاَدِتهَِما َوَما اعَْتَديَْنآ إِنَّا إِذاً لَِّمَن الظَّاِلمَِني

يهجم مث قال تعاىل فَإِنْ ُعِثَر َعلَى أَنَُّهَما اسَْتَحقَّا إِثْماً قال الليث رمحه اهللا عثر الرجل يعثر عثوراً إذا هجم على أمر مل 
على أمري أي أطلعته عليه وعثر الرجل يعثر عثرة إذا وقع على شيء قال أهل اللغة  عليه غريه وأعثرت فالناً



وأصل عثر مبعىن اطلع من العثرة اليت هي الوقوع وذلك ألن العاثر إمنا يعثر بشيء كان ال يراه فلما عثر به اطلع 
غريه إذا أطلعه عليه ومنه قوله عليه ونظر ما هو فقيل لكل من اطلع على أمر كان خفياً عليه قد عثر عليه وأعثر 

أي اطلعنا ومعىن اآلية فإن حصل العثور والوقوف على أهنما أتيا خبيانة )  ٢١الكهف ( تعاىل َوكَذاِلكَ أَْعثَرَْنا َعلَْيهِْم 
  واستحقا اإلمث بسبب اليمني الكاذبة

  َعلَْيهُِم االْْولََياِن وفيه مسائل مث قال تعاىل فَآخََراِن يِقُوَمانُ َمقَاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اسَْتَحقَّ
املسألة األوىل اعلم أن معىن اآلية فإن عثر بعدما حلف الوصيان على أهنما استحقا إمثاً أي حنثاً يف اليمني بكذب يف 

قول أو خيانة يف ممال قام يف اليمني مقامهما رجالن من قرابة امليت فيحلفان باهللا لقد ظهرنا على خيانة الذميني 
صلى اهللا عليه ( ذهبما وتبديلهما وما اعتدينا يف ذلك وما كذبنا وروي أنه ملا نزلت اآلية األوىل صلّى رسولل اهللا وك

العصر ودعا بتميم وعدي فاستحلفهما عند املنرب باهللا الذي ال إل ه إال هو أنه مل يوجد منال خيانة يف هذا ) وسلم 
سبيلهما وكتما اإلناء مدة مث ظهروا واخلفوا فقيل وجد ) عليه وسلم صلى اهللا ( املال وملا حلفا خلى رسول اهللا 

  مبكة
وقيل ملا طالت املدة أظهرا اإلناء فبلغ ذلك بين سهم فطالبومها فقاال كنا قد اشتريناه منه فقالوا أمل نقل لكم هل باع 

صلى اهللا عليه ( القصة إىل رسول اهللا صاحبنا شيئاً فقلتما ال فقاال مل يكن عندنا بينة فكرهنا أن نعثر فكتمنا فرفعوا 
فأننزل اهللا تعاىل فَإِنْ ُعِثَر اآلية فقام عمرو بن العاص واملطلب بن أيب رفاعة السهميان فحلفا باهللا بعد العصر ) وسلم 

اإلناء إليهما وإىل أولياء امليت وكان متيم الداري يقول بعدما أسلم صدق ) صلى اهللا عليه وسلم ( فدفع الرسول 
اهللا ورسوله أنا أخذت اإلناء فأتوب إىل اهللا تعاىل وعن ابن عباس أنه بقيت تلك الواقعة خمفية إىل أن أسلم متيم 

الداري فلما أسلم أخرب بذلك وقال حلفت كاذباً وأنا وصاحيب بعنا اإلناء بألف وقسمنا الثمن مث دفع مخسمائة 
  ف إىل موايل امليتدرهم من نفسه ونزع من صاحبه مخسمائة أخرى ودفع األل

قَّ املسألة الثانية قوله فَآخََراِن يِقُوَمانُ َمقَاَمُهَما أي مقام الشاهدين اللذين مها من غري ملتهما وقوله ِمَن الَِّذيَن اسَْتَح
دي فيه َعلَْيهُِم االْْولََياِن املراد به موايل امليت وقد أكثر الناس يف أنه مل وصف موايل امليت هبذا الوصف واألصح عن

  وجه واحد وهو أهنم إمنا وصفوا بذلك ألنه ملا أخذ ماهلم فقد استحق

عليهم ماهلم فإن من أخذ مال غريه فقد حاول أن يكون تعلقه بذلك املال مستعلياً على تعلق مالكه به فصح أن 
  يوصف املالك بأنه قد استحق عليه ذلك املال
ول أن يكون خرب املبتدأ حمذوف والتقدير مها األليان وذلك ألنه ملا قال املسألة الثالثة أما قوله األليان ففيه وجوه األ

إِثْماً فَآَخَراِن يِقُوَمانُ َمقَاَمُهَما فكأنه قيل ومن مها فقيل األوليان والثاين أن يكون بدالً من الضمري الذي يف يقومان 
َيانِ صفة لقوله فَآخََراِن وذلك ألن النكرة إذا والتقدير فيقوم األوليان والثالث أجاز األخفش أن يكون قوله االْْولَ

فمصباح نكرة )  ٣٥النور ( تقدم ذكرها مث أعيد عليها الذكر صارت معرفة كقوله تعاىل كَِمْشكَاةٍ  ِفيَها ِمْصَباٌح 
من الرجل فصار  قم قال الِْمْصَباُح مث قال يف ُزَجاَجةٍ  مث قال الزُّجَاَجةُ  وهذا مثل قولك رأيت رجالً مث يقول إنسان

  بالعود إىل ذكره معرفة الرابع جيوز أن يكون قوله االْْولََياِن بدالً من قوله آخران وإبدال املعرفة من النكرة كثري
املسألة الرابعة إمنا وصفهما بأهنما أوليان لوجهني األول معىن األوليان األقربان إىل امليت الثاين جيوز أن يكون املعىن 

 والسبب فيه أن الوصيني قد ادعيا أن امليت باع اإلناء الفضة فانتقل اليمني إىل موايل امليت ألن األوليان باليمني
الوصيني قد ادعيا أن مورثهما باع اإلناء ومها أنكرا ذلك فكان اليمني حقاً هلما وهذا كما أن إنساناً أقر آلخر بدين 

  والً ألنه صار مدعى عليه أنه قد استوفاهمث ادعى أنه قضاه حكم برد اليمني إىل الذي ادعى الدين أ



املسألة اخلامسة القراءة املشهورة للجمهور استحق بضم التاء وكسر احلاء واألليان تثنية األوىل وقد ذكرنا وجهه 
 وقراءة محزة وعاصم يف رواية أيب بكر األولني باجلمع وهو نعت جلميع الورثة املذكورين يف قوله ِمَن الَِّذيَن اسَْتَحقَّ

َعلَْيهُِم وتقديره من األولني الذين استحق عليهم ماهلم وإمنا قيل هلم األولني من حيث كانوا أولني يف الذكر أال ترى 
)  ١٠٦املائدة ( وكذلك اثَْناِن ذََوا َعْدلٍ )  ١٠٦املائدة ( أنه قد تقدم َتْعَملُونَ يِأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ َشهَاَدةُ  َبْينِكُْم 

يف اللفظ قبل قوله يِأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ َشهَاَدةُ  وقرأ حفص وحده بفتح التاء واحلاء األوليان على التثنية ووجهه  ذكرا
أن الوصيني اللذين ظهرت خيانتهما مها أوىل من غريمها بسبب أن امليت عينهما للوصاية وملا خانا يف مال الورثة 

يهم األوليان أي خان يف ماهلم األوليان وقرأ احلسن األوالن ووجهه ظاهر مما صح أن يقال إن الورثة قد استحق عل
  تقدم

  ِلمَِنيمث قال تعاىل فَُيقِْسَماِن بِاللَِّه لَشََهاَدتَُنا أََحقُّ ِمن َشهَاَدِتهَِما َوَما اعَْتدَْيَنا إِنَّا إِذاً لَِّمَن الظَّا
يف نسبتهم إىل اخليانة وقوله إِنَّا إِذاً لَِّمَن الظَّاِلِمَني أي إنا إذا حلفنا واملعىن ظاهر أي وما اعتدينا يف طلب هذا املال و

  موقنني بالكذب معتقدين الزور والباطل
اْسَمعُواْ َواللَُّه الَ َيْهِدى قُوا اللََّه َوذاِلَك أَْدَنى أَن َيأْتُواْ بِالشََّهاَدةِ  َعلَى َوْجهَِهآ أَْو َيَخافُوا أَن ُتَردَّ أَْيَمانٌ بَْعَد أَْيَمانِهِْم وَاتَّ

  الْقَْوَم الْفَاِسقَِني
  انِهِْممث قال تعاىل ذاِلَك أَدَْنى أَن يَأُْتواْ بِالشََّهاَدةِ  َعلَى َوْجهَِها أَْو َيَخافُواْ أَن ُتَردَّ أَْيَمانٌ بَْعَد أَْيَم

ا بالشهادة على وجهها وأن يأتوا واملعىن ذلك احلكم الذي ذكرناه والطريق الذي شرعناه أقرب إىل أن يأتو
بالشهادة ال على وجهها ولكنهم خيافون أن حيلفوا على ما ذكروه خلوفهم من أن ترد أميان على الورثة بعد أمياهنم 

  فيظهر كذهبم ويفتضحون فيما بني الناس

  قَِنيمث قال تعاىل َواتَّقُوا اللََّه َواْسَمُعواْ وَاللَُّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الْفَاِس
واملعىن اتقوا اهللا أن ختونوا يف اومانات وامسعوا مواقظ اهللا أي اعملوا هبا وأطيعوا اهللا فيها واهللا ال يهدي القوم 

الفاسقني وهو هتديد ووعيد ملن خالف حكم اهللا وأوامره فهذا هو القول يف تفسري هذه اآلية اليت اتفق املفسرون 
عن عمر بن اخلطاب رضي ) البسيط ( ظماً وحكماً وروى الواحدي رمحه اهللا يف على أهنا يف غاية الصعوبة إعراباً ون

اهللا عنه أنه قال هذه اآلية أعضل ما يف هذه السورة من األحكام واحلكم الذي ذكرناه يف هذه اآلية منسوخ عند 
  أكثر الفقهاء واهللا أعلم بأسرار كالمه

  ذَآ أُجِبُْتْم قَالُواْ الَ ِعلَْم لََنآ إِنَّكَ أَنَت َعلَّاُم الُْغُيوبَِيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َما
  قوله تعاىل َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ مَاذَا أُجِبُْتْم

اعلم أن عادة اهللا تعاىل جارية يف هذا الكتاب الكرمي أنه إذا ذكر أنواعاً كثرية من الشرائع والتكاليف واألحكام 
تبعها إما باإلهليات وءما بشرح أحوال األنبياء أو بشرح أحوال القيامة ليصري ذلك مؤكداً ملا تقدم ذكره من أ

التكاليف والشرائع فال جرم ملا ذكر فيما تقدم أنواعاً كثرية من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة أوالً مث ذكر 
  َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ وفيه مسائل أحوال عيسى أما وصف أحوال القيامة فهو قوله َيْوَم

املسألة األوىل يف هذه اآلية قوالن أحدمها أهنا متصلة مبا قبلها وعلى هذا التقدير ففيه وجهان األول قال الزجاج 
تقديره واتقوا اهللا يوم جيمع اهللا الرسل وال جيوز أن ينصب على الظرف هلذا الفعل ألهنم مل يؤمروا بالتقوى يف ذلك 

ليوم ولكن على املفعول له الثاين قال القفال رمحه اهللا جيوز أن يكون التقدير واهللا ال يهدي القوم الفاسقني يوم جيمع ا
  ) ١٦٩ ١٦٨النساء ( اهللا الرسل أي ال يهديهم إىل اجلنة كما قال َوالَ لَِيْهِدَيُهْم طَرِيقاً إِالَّ طَرِيَق َجهَنََّم 



ا قبلها وعلى هذا التقدير ففيه أيضاً وجهان األول أن التقدير اذكر يوم جيمع اهللا والقول الثاين أهنا منقطعة عم
  الرسل والثاين أن يكون التقدير يوم جيمع اهللا الرسل كان كيت وكيت

قوله ماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على معىن أي أجابه أجبتم إجابة ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 
ة إقرار ولو أريد اجلواب لقيل مباذا أجبتم فإن قيل وأي فائدة يف هذا السؤال قلنا توبيخ قومهم كما إنكار أم إجاب

  املقصود منه توبيخ من فعل ذلك الفعل)  ٩ ٨التكوير ( أن قوله َوإِذَا الَْمْوءوَدةُ  ُسِئلَْت بِأَىّ  ذَنبٍ قُِتلَْت 
َم لََنا إِنََّك أَنَت َعلَّاُم الُْغُيوبِ يدل على أن األنبياء ال يشهدون ألممهم املسألة الثالثة ظاهر قوله تعاىل قَالُواْ الَ ِعلْ

  ) ٤١النساء ( واجلمع بني هذا وبني قوله تعاىل فَكَْيفَ إِذَا جِئَْنا ِمن كُلّ أمَّةٍ  بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالء شَهِيداً 

( اكُْم أُمَّةً  َوَسطًا لَّتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ وََيكُونَ الرَّسُولُ َعلَْيكُمْ َشهِيًدا مشكل وأيضاً قوله تعاىل وَكَذاِلَك َجَعلَْن
  فإذا كانت أمتنا تشهد لسائر الناس فاألنبياء أوىل بأن يشهدوا ألممهم بذلك)  ١٤٣البقرة 

 حبيث تزول القلوب عن مواضعها واجلواب عنه من وجوه األول قال مجع من املفسرين إن للقيامة زالزل وأهواالً
عند مشاهدهتا فاألنبياء عليهم الصالة والسالم عند مشاهدة تلك األهوال ينسون أكثر األمور فهنالك يقولون ال 

علم لنا فإذا عادت قلوهبم إليهم فعند ذلك يشهدون لألمم وهذا اجلواب وإن ذهب إليه مجع عظيم من األكابر فهو 
وقال أيضاً ُوجُوٌه )  ١٠٣األنبياء ( قال يف صفة أهل الثواب الَ َيْحزُُنُهُم الْفََزُع االْكَْبُر عندي ضعيف ألنه تعاىل 

بل إنه تعاىل قال إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوالَِّذيَن َهادُواْ َوالنَّصَاَرى )  ٣٩ ٣٨عبس ( َيْوَمِئٍذ مُّسِْفَرةٌ  َضاِحكَةٌ  مُّْسَتْبشَِرةٌ  
فكيف يكون حال )  ٦٢البقرة ( َمْن ءاَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ َوَعِملَ صَاِلحاً فَلَُهمْ أَْجرُُهْم ِعنَد َربّهِْم َوالَ َوالصَّابِِئَني 

األنبياء والرسل أقل من ذلك ومعلوم أهنم لو خافوا لكانوا أقل منزلة من هؤالء الذين أخرب اهللا تعاىل عنهم أهنم ال 
جه الثاين أن املراد منه املبالغة يف حتقيق فضيحتهم كمن يقول لغريه ما تقول يف فالن فيقول أنت خيافون ألبتة والو

أعلم به مين كأنه قيل ال حيتاج فيه إىل الشهادة لظهوره وهذا أيضاً ليس بقوي ألن السؤال إمنا وقع عن كل األمة 
  حتهموكل األمة ما كانوا كافرين حىت تردي الرسل بالنفي تبكيتهم وفضي

والوجه الثالث يف اجلواب وهو األصح وهو الذي اختاره ابن عباس أهنم إمنا قالوا ال علم لنا ألنك تعلم ما أطهروا 
وما أضمروا وحنن ال نعلم إال ما أظهروا فعلمك فيهم أنفذ من علمنا فلهذا املعىن نفوا العلم عن أنفسهم ألن علمهم 

  عند اهللا كال علم
اب أهنم قالوا ال علم لنا إال أن علمنا جواهبم لنا وقت حياتنا وال نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا والوجه الرابع يف اجلو

واجلزاء والثواب إمنا حيصالن على اخلامتة وذلك غري معلوم لنا فلهذا املعىن قالوا ال علم لنا وقوله إِنََّك أَنَت َعلَّاُم 
  الُْغيُوبِ يشهد بصحة هذين اجلوابني

س وهو الذي خطر ببايل وقت الكتابة أنه قد ثبت يف علم األصول أن العلم غري والظن غري واحلاصل الوجه اخلام
حنن حنكم بالظاهر واهللا يتوىل ( عند كل أحد من حال الغري إمنا هو الظن ال العلم وهلذا قال عليه الصالة والسالم 

بعضكم أحلن حبجته فمن حكمت له بغري حقه  إنكم لتختصمون لدي ولعلّ( وقال عليه الصالة والسالم ) السرائر 
أو لفظ هذا معناه فاألنبياء قالوا ال عالم لنا ألبتة بأحواهلم إمنا احلاصل عندنا من ) فكأمنا قطعت له قطعة من النار 

فات أحواهلم هو الظن والظن كان معترباً يف الدنيا ألن األحكام يف الدنيا كانت مبنية على الظن وأما اآلخرة فال الت
فيها إىل الظن ألن األحكام يف اآلخرة مبنية على حقائق األشياء وبواطن األمور فلهذا السبب قالوا الَ ِعلَْم لََنا إِالَّ َما 

  َعلَّْمَتَنا ومل يذكروا ألبتة ما معهم من الظن ألن الظن ال عربة به يف القيامة



هل حكيم ال يسفه عادل ال يظلم علموا أن قوهلم ال يفيد الوجه السادس أهنم ملا علموا أنه سبحانه وتعاىل عامل ال جي
  خرياً وال يدفع شراً فرأوا أن األدب يف السكوت ويف تفويض األمر إىل عدل احلي القيوم الذي ال ميوت

نَت أي والتقدير أن الكالم قد متّ بقوله إِنََّك أَ) الكشاف ( املسألة الرابعة قريء َعلَّاُم الُْغيُوبِ بالنصب قال صاحب 
أنت املوصوف بأوصافك املعروفة من العلم وغريه مث نصب َعلَّاُم الُْغيُوبِ على االختصاص أو على النداء أو وصفاً 

  السم إن
املسألة اخلامسة دلّت على جواز إطالق لفظ العالم عليه كما جاز إطالق لفظ اخلالق عليه أما العالّمة فإهنم أمجعوا 

   حقه ولعل السبب ما فيه من لفظ التأنيثعلى أنه ال جيوز إطالقها يف
ُتكَلُِّم النَّاَس ِفى الَْمْهدِ إِذْ قَالَ اللَُّه ياِعيَسى اْبَن مَْرَيَم اذْكُْر نِْعمَِتى َعلَْيَك َوَعلَى َواِلدَِتَك إِذْ أَيَّدتَُّك بُِروحِ الْقُُدسِ 

تَّْوَراةَ  َواِإلِجنيلَ َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَةِ  الطَّْيرِ بِإِذْنِى فََتنفُُخ ِفيَها َوكَْهالً وَإِذْ َعلَّْمُتَك الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ  َوال
نَك إِذْ فُْت َبنِى إِسَْراءِيلَ َعفََتكُونُ طَْيراً بِإِذْنِى وَُتْبرِى ُء االٌّ كَْمَه وَاالٌّ ْبَرَص بِإِذْنِى َوإِذْ ُتخْرُِج الَْموَتى بِإِذْنِى وَإِذْ كَفَ

  جِئْتَُهْم بِالَْبيَِّناِت فَقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمنُْهْم إِنْ َهاذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني
  قوله تعاىل إِذْ قَالَ اللَُّه ياعِيَسى ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اذْكُْر نِْعمَِتى َعلَْيَك َوَعلَى واِلدَِتَك يف اآلية مسائل

توبيخ من مترد من أممهم )  ١٠٩املائدة ( نا أن الغرض من قوله تعاىل للرسل َماذَا أََجبُْتُم املسألة األوىل اعلم أنا بي
وأشد األمم افتقاراً إىل التوبيخ واملالمال النصارى الذين يزعمون أهنم أتباع عيسى عليه السالم ألن طعن سائر األمم 

ل اهللا وكربيائه حيث وصفوه مبا ال يليق بعاقل أن كان مقصوراً على األنبياء وطعن هؤالء املالعني تعدى إىل جال
يصف اإلل ه به وهو اختاذ الزوجة والولد فال جرم ذكر اهللا تعاىل أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى حبضرة الرسل 

واحدة فواحدة واملقصود منه توبيخ النصارى وتقريعهم على سوء مقالتهم فإن كل واحدة من تلك النعم املعدودة 
ى تدل على أنه عبد وليس بإله والفائدة يف هذه احلكاية تنبيه النصارى الذين كانوا يف وقت نزول هذه على عيس

  اآلية على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم
املسألة الثانية موضع إِذْ جيوز أن يكون رفعاً باالبتداء على معىن ذاك إذ بقال اهللا وجيوز أن يكون املعىن اذكر إذ قال 

  اهللا
  املسألة الثالثة خرج قوله إِذَا قَالَ اللَُّه على لفظ املاضي دون املستقبل وفيه وجوه

األول الداللة على قرب القيامة حىت كأهنا قد قامت ووقعت وكل آت قريب ويقال اجليش قد أتى إذا قرب إتياهنم 
اية احلال ونظريه قول الرجل لصاحبه كأنك بنا وقد الثاين أنه ورد على حك)  ١النحل ( قال اهللا تعاىل أََتى أَْمُر اللَِّه 

دخلنا بلدة كذا فصنعنا فيها كذا إذ صاح صائح فتركتين وأجبته ونظريه من القرآن قوله تعاىل َولَوْ َتَرى إِذْ فَزُِعواْ 
َولَْو َتَرى إِذِ الظَّاِلُمونَ َمْوقُوفُونَ )  ٥٠ال األنف( َولَْو تََرى إِذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُرواْ الَْملَِئكَةُ  )  ٥١سبأ ( فَالَ فَْوَت 
  والوجه يف كل هذه اآليات ما ذكرناه من أنه خرج على سبيل احلكاية عن احلال)  ٣١سبأ ( ِعنَد َربّهِْم 

اف وجيوز أن املسألة الرابعة َوءاَتيَْنا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم جيوز أن يكون ِعيَسى يف حمل الرفع ألنه منادى مفرد وصف مبض
  يكون يف حمل النصب ألنه يف نية اإلضافة مث جعل االبن توكيداً وكل ما كان مثل هذا

  جاز فيه وجهان حنو يا زيد بن عمرو ويا زيد بن عمرو وأنشد النحويون
  يا حكم بن املنذر بن اجلارود

  برفع األول ونصبه على ما بيناه



وإمنا جاز )  ١٨النحل ( اجلمع كقوله َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها  املسألة اخلامسة قوله نِْعَمِتى َعلَْيَك أراد
  ذلك ألن مضاف يصلح للجنس

واعلم أن اهللا تعاىل فّسر نعمته عليه بأمور أوهلا قوله إِذَا أَيَّدتَُّك بِرُوحِ الْقُُدسِ وفيه وجهان األول روح القدس هو 
يل والقدس هو اهللا تعاىل كأنه أضافه إىل نفسه تعظيماً له الثاين أن األرواح خمتلفة جربيل عليه السالم الروح جرب

باملاهية فمنها طاهرة نورانية ومنها خبيثة ظلمانية ومنها مشرقة ومنها كدرة ومنها خرية ومنها نذلة وهلذا قال عليه 
لطاهرة النورانية املشرقة العلوية اخلرية فاهللا تعاىل خّص عيسى بالروح ا) األرواح جنود جمندة ( الصالة والسالم 

ولقائل أن يقول ملا دلّت هذه اآلية على أن تأييد عيسى إمنا حصل من جربيل أو بسبب روحه املختص به قدح هذا 
يف داللة املعجزات على صدق الرسل ألنا قبل العلم بعصمة جربيل جنوز أنه أعان عيسى عليه السالم على ذلك 

لق وإضالهلم فما مل تعرف عصمة جربيل ال يندفع هذا وما مل تعرف نبّوة عيسى عليه السالم ال على سبيل إغواء اخل
  تعرف عصمة جربيل فيلزم الدور وجوابه ما ثبت من أصلنا أن اخلالق ليس إال اهللا وبه يندفع هذا السؤال

( يف املهد فهو قوله إِّنى ءاتَانِىَ  الْكَِتاَب َوَجَعلَنِى  وثانيها قوله تعاىل ُتكَلُّم النَّاَس ِفى الَْمْهِد َوكَْهالً أما كالم عيسى
وقوله ُتكَلُّم النَّاَس ِفى الْمَْهِد َوكَْهالً يف موضع احلال واملعىن يكلمهم طفالً وكهالً من غري أن يتفاوت )  ٣٠مرمي 

  قبله وال بعده كالمه يف هذين الوقتني وهذه خاصية شريفة كانت حاصلة له وما حصلت ألحد من األنبياء
  وثالثها قوله تعاىل َوإِذْ َعلَّْمُتَك الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ  َوالتَّْوَراةَ  َواإلجنِيلَ

ويف الِْكتَابِ قوالن أحدمها املراد به الكتابة وهي اخلط والثاين املراد منه جنس الكتب فإن اإلنسان يتعلم أوالً كتباً 
الشريفة وأما الِْحكَْمةَ  فهي عبارة عن العلوم النظرية والعلوم العملية مث ذكر  سهلة خمتصرة مث يترقى منها إىل الكتب

بعده التَّْوَراةَ  َواِإلجنِيلَ وفيه وجهان األول أهنما خصا بالذكر بعد ذكر الكتب على سبيل التشريف كقوله َحاِفظُواْ 
( َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِّيْيَن ِميثَاقَُهْم َومِْنَك َوِمن نُّوحٍ وقوله )  ٢٣٨البقرة ( َعلَى الصَّلَواِت والصَّلَواةِ  الُْوْسطَى 

والثاين وهو األقوى أن االطالع على أسرار الكتب اإلهلية ال حيصل إال ملن صار بانياً يف أصناف )  ٧األحزاب 
جنِيلَ إشارة إىل األسرار اليت ال يطلع العلوم الشرعية والعقلية الظاهرة اليت يبحث عنها العلماء فقوله َوالتَّْورَاةَ  َواِإل

  عليها أحد إال أكابر األنبياء عليهم الصالة والسالم

  وفيه مسائلورابعها قوله تعاىل َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطّنيِ كََهْيئَةِ  الطَّْيرِ بِإِذْنِى فََتنفُُخ ِفيَها فََتكُونُ طَْيراً بِإِذْنِى 
  ونُ والباقون َعلَْيهِْم طَْيراً بغري ألف وطري مجع طائر كضأن وضائن وركب وراكباملسألة األوىل قرأ نافع فََتكُ

  ) ٤٩آل عمران ( املسألة الثانية أنه تعاىل ذكر ههنا فََتنفُُخ ِفيَها وذكر يف آل عمران فَأَنفُُخ ِفيِه 
يَها الضمري للكاف ألهنا صفة اهليئة اليت كان واجلواب أن قوله كََهْيئَةِ  الطَّْيرِ أي هيئة مثل هيئة الطري فقوله فََتنفُُخ ِف

  خيلقها عيسى وينفخ فيها وال يرجع إىل اهليئة املضاف إليها ألهنا ليست من خلقه وال نفخه يف شيء
إذا عرفت هذا فنقول الكاف تؤنث حبسب املعىن لداللتها على اهليئة اليت هي مثل هيئة الطري وتذكر حبسب الظاهر 

  أن يقع الضمري عنها تارة على وجه التذكري وأخرى على وجه التأنيث وإذا كان كذلك جاز
املسألة الثالثة أنه تعاىل اعترب األذن يف خلق الطني كهيئة الطري ويف صريورته ذلك الشيء طرياً وإمنا أعاد قوله بِإِذْنِى 

  تأكيداً لكون ذلك واقعاً بقدرة اهللا تعاىل وختليقه ال بقدرة عيسى وإجياده
ها قوله تعاىل َوتُْبرِىء االْكَْمَه َواالْْبَرَص بِإِذْنِى وإبراء األكمه واألبرص معروف وقال اخلليلي األكه من ولد وخامس

  أعمى واألعمى من ولد بصريا مث عمي
ند وسادسها قوله تعاىل َوإِذْ ُتخْرُِج الْمَوَتى بِإِذْنِى أي وإذ خترج املوتى من قبورهم أحياء باذين أي بفعلي ذلك ع



دعائك وعند قولك للميت أخرج بإذن اهللا من قربك وذكر اإلذن يف هذه األفاعيل إمنا هو على معىن إضافة حقيقة 
  أي إال خبلق اهللا املوت فيها)  ١٤٥آل عمران ( الفعل إىل اهللا تعاىل كقوله َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ َتُموَت إِالَّ بِإِذْنِ اهللا 

  كَفَفُْت َبنِى إِسْراءيلَ َعنَك إِذْ جِئْتَُهْم بِالْبَّيَناِت وفيه مسألتان وسابعها قوله تعاىل وَإِذْ

املسألة األوىل قوله إِذْ جِئَْتُهْم بِالْبَّيَناِت حيتمل أن يكون املراد منه هذه البينات اليت تقدم ذكرها وعلى هذا التقدير 
  فاأللف ولالم للعهد وحيتمل أن يكون املراد منه جنس البينات

ملسألة الثانية روي أنه عليه الصالة والسالم ملا أظهر هذه املعجزات العجيبة قصد اليهود قتله فخلصه اهللا تعاىل ا
  منهم حيث رفعه إىل السماء

  مث قال تعاىل فَقَالَ الَِّذيَن كَفَرُواْ ِمْنُهمْ إِنْ َهاذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني وفيه مسألتان
كسائي َساِحٌر باأللف وكذلك يف يونس وهود والصف وقرأ ابن عامر وعاصم يف يونس املسألة األوىل قرأ محزة وال

باأللف فقط والباقون َساِحٌر فمن قرأ َساِحٌر أشار إىل الرجل ومن قرأ َساِحرٌ أشار به إىل ما جاء به وكالمها حسن 
واز وعوعه على احلدث والشخص ألن كل واحد منهما قد تقدم ذكره قال الواحدي رمحه اهللا واالختيار َساِحٌر جل

أما وقوعه على احلدث فظاهر وأما وقوعه على الشخص فتقول هذا سحر وتريد به ذو سحر كما قال تعاىل َولَاِكنَّ 
  أي ذا الرب قال الشاعر)  ١٧٧البقرة ( الْبِرَّ َمْن ءاَمَن 

  فإمنا هي إقبال وإدبار
عديد نعمه على عيسى عليه السالم وقول الكفار يف حقه إِنْ َهاذَا إِالَّ املسألة الثانية فإن قيل إنه تعاىل شرع ههنا يف ت
  ِسْحٌر مُّبٌِني ليس من النعم فكيف ذكره ههنا

واجلواب أن من األمثال املشهورة أن كل ذي نعمة حمسود وطعن الكفار يف عيسى عليه السالم هبذا الكالم يدل 
  عند تعديد النعم للوجه الذي ذكرناهعلى أن نعم اهللا يف حقه كانت عظيمة فحسن ذكره 

  َوإِذْ أَْوَحْيُت إِلَى الَْحوَارِيَِّني أَنْ َءاِمُنواْ بِى َوبَِرُسوِلى قَالُوا َءاَمنَّا وَاْشَهدْ بِأَنََّنا ُمْسِلُمونَ
دم تفسري الوحي فمن قال إهنم كانوا وثامنها قوله تعاىل َوإِذْ أَْوَحْيتُ إِلَى الْحََوارِّيَني أَنْ ءاِمنُواْ بِى َوبَِرسُوِلى وقد تق

أنبياء قال ذلك الوحي هو الوحي الذي يوحى إىل األنبياء ومن قال إهنم ما كانوا أنبياء قال املراد بذلك الوحي 
ى َربُّكَ وقوله َوأَْوَح)  ٧القصص ( اإلهلام وااللقاء يف القلب كما يف قوله تعاىل َوأَْوَحْيَنا إِلَى أُّم ُموَسى أَنْ أَْرِضِعيِه 

وإمنا ذكر هذا يف معرض تعديد النعم ألن صريورة اإلنسان مقبول القول عند الناس )  ٦٨النحل ( إِلَى النَّْحلِ 
حمبوباً يف قلوهبم من أعظم نعم اهللا على اإلنسان وذكر تعاىل أنه ملا ألقى ذلك الوحي يف قلوهبم آمنوا وأسلموا وإمنا 

ن اإلميان صفة القلب واإلسالم عبارة عن اإلنقياد واخلضوع يف الظاهر يعين رمنوا قدم ذكر اإلميان على اإلسالم أل
  بقلوهبم وانقادوا بظواهرهم

مث إن مجيع ما ذكره تعاىل من )  ١١٠املائدة ( فإن قيل إنه تعاىل قال يف أول اآلية اذْكُْر نِْعَمِتى َعلَْيَك َوَعلَى واِلَدِتَك 
  وليس ألمه بشيء منها تعلقالنعم خمتص بعيسى عليه السالم 

قلنا كل ما حصل للولد من النعم اجلليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل الضمن والتبع لألم ولذلك قال 
الُْغُيوبِ إِذْ قَالَ اللَُّه ياِعيَسى  اُمتعاىل الْفَاِسِقَني َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َماذَا أُجِْبُتْم قَالُواْ الَ ِعلَْم لََنا إِنََّك أَنَت َعلَّ

كان يلبس الشعر ويأكل الشجر وال يدخر شيئاً لغد ويقول مع كل )  ١١٠املائدة ( اْبَن َمرَْيَم اذْكُرْ نِْعَمِتى َعلَْيَك 
  يوم رزقه ومن مل يكن له بيت فيخرب وال ولد فيموت أينما أمسى بات



 ْبَن َمرَْيَم َهلْ َيْسَتطِيُع رَبَُّك أَن يَُنزِّلَ َعلَْيَنا مَآِئَدةً  مَِّن السََّمآِء قَالَ اتَّقُواْ اللََّه إِن كُنُتمإِذْ قَالَ الْحََوارِيُّونَ ياعِيَسى ا
  مُّْؤِمنَِني

  فيه مسائل
  اريوناملسألة األوىل يف قوله إِذَا قَالَ وجهان األول أوحيت إىل احلواريني إذ قال احلواريون الثاين اذكر إذ قال احلو

ام املسألة الثانية َهلْ َيْسَتِطيُع َربَُّك قرأ الكسائي َهلُ َتْسَتِطيَع بالتاء رَبََّك بالنصب وبإدغام الالم يف التاء وسبب االدغ
أن الالم قريب املخرج من التاء ألهنما من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا وحبسب قرب احلرف من احلرف 

روية عن علي وابن عباس وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت كانوا أعلم باهللا من حيسن اإلدغام وهذه القراءة م
صلى اهللا عليه ( أن يقولوا هل يستطيع وإمنا قالوا هل تستطيع أن تسأل ربك وعن معاذ بن جبل أقرأين رسول اهللا 

الباء وباإلظهار فأما القراءة األوىل  َهلُ َتْسَتِطيعَ بالتاء رَبََّك بالنصب والباقون يستطيع بالياء ربك برفع) وسلم 
فمعناها هل تسطيع سؤال ربك قالوا وهذه القراءة أوىل من الثانية ألن هذه القراءة توجب شكهم يف استطاعة 
عيسى والثانية توجب شكهم يف استطاعة اهللا وال شك أن األوىل أوىل وأما القراءة الثانية ففيها إشكال وهو أنه 

وبعد اإلميان كيف جيوز أن يقال إهنم بقوا )  ١١١املائدة ( م قَالُواْ ءاَمنَّا وَاشَْهْد بِأَنََّنا ُمْسِلُمونَ تعاىل حكى عنهم أهن
  شاكني يف اقتدار اهللا تعاىل على ذلك

واجلواب عنه من وجوه األول أنه تعاىل ما وصفهم باإلميان واإلسالم بل حكى عنهم ادعاءهم هلما مث أتبع ذلك 
عنهم َهلْ َيْسَتطِيُع رَبَُّك أَن ُيَنّزلَ َعلَْيَنا مَاِئَدةً  ّمَن السََّماء فدل ذلك على أهنم كانوا شاكني متوقفني بقوله حكاية 

فإن هذا القول ال يصدر عمن كان كامالً يف اإلميان وقالوا ونعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض يف القلب 
  اللََّه إِن كُنُتم مُّْؤِمنِنيَ يدل على أهنم ما كانوا كاملني يف اإلميان وكذلك قول عيسى عليه السالم هلم اتَّقُواْ

والوجه الثاين يف اجلواب أهنم كانوا مؤمنني إال أهنم طلبوا هذه اآلية ليحصل هلم مزيد الطمأنينة كما قال إبراهيم 
ه اآلية ال شك أهنا تورث الطمأنينة وهلذا فإن مشاهدة مثل هذ)  ٢٦٠البقرة ( عليه السالم َولَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى 

  السبب قالوا وتطمئن قلوبنا
والوجه الثالث يف اجلواب أن املراد من هذا الكالم استفهام أن ذلك هل هو جائز يف احلكمة أم ال وذلك ألن أفعال 

جوه احلكمة يكون اهللا تعاىل ملا كانت موقوفة على رعاية وجوه احلكمة ففي املوضع الذي ال حيصل فيه شيء من و
  الفعل ممتنعاً فإن املنايف من جهة احلكمة كاملنايف من جهة القدرة وهذا اجلواب

يتمشى على قول املعتزلة وأما على قولنا فهو حممول على أن اهللا تعاىل هل قضى بذلك وهل علم وقوعه فإنه إن مل 
  م غري مقدوريقض به ومل يعلم وقوعه كان ذلك حماالً غري مقدرو ألن خالف املعلو

الوجه الرابع قال السدي َهلْ َيْسَتطِيُع رَبَُّك أي هل يطيعك ربك إن سألته وهذا تفريع على أن استطاع مبعىن أطاع 
  والسني زائدة

الوجه اخلامس لعلّ املراد بالرب هو جربيل عليه السالم ألنه كان يربيه وخيصه بأنواع اإلعانة ولذلك قال تعاىل يف 
يعين أنك تدعي أنه يريبك وخيصك بأنواع الكرامة فهل يقدر )  ١١٠املائدة ( أَيَّدتَُّك بِرُوحِ الْقُُدسِ أول اآلية إِذْ 

  على إنزال مائدة من السماء عليك
والوجه السادس أنه ليس املقصود من هذا السؤال كوهنم شاكني فيه بل املقصود تقرير أن ذلك يف غاية الظهور 

يقدر السلطان على إشباع هذا ويكون غرضه منه أن ذلك أمر جلي واضح ال  كمن يأخذ بيد ضعيف ويقول هل
  جيوز لعاقل أن يشك فيه فكذا ههنا



املسألة الثالثة قال الزجاج املائدة فاعلة من ماد مييد إذا حترك فكأهنا متيد مبا عليها وقال ابن األنباري مسيت مائدة 
ميداً إذا أحسن إليه فاملائدة على هذا القول فاعلة من امليد مبعىن ألهنا عطية من قول العرب ماد فالن فالنا مييده 

معطية وقال أبو عبيدة املائدة فاعلة مبعىن مفعولة مثل عيشة راضية وأصلها مميدة ميد هبا صاحبها أي أعطيها وتفضل 
  عليه هبا والعرب تقول مادين فالن مييدين إذا أحسن إليه

َه إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني وفيه وجهان األول قال عيسى اتقوا اهللا يف تعيني املعجزة فإنه جار جمرى مث قال تعاىل قَالَ اتَّقُواْ اللَّ
التعنت والتحكم وهذا من العبد يف حضرة الرب جرم عظيم وألنه أيضاً اقتراح معجزة بعد تقدم معجزات كثرية 

ل هذا املطلوب كما قال َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعل لَّهُ وهو جرم عظيم الثاين أنه أمرهم بالتقوى لتصري التقوى سبباً حلصو
وقال رَّحِيٌم يَئَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ اتَّقُواْ اللََّه َواْبَتغُواْ إِلَيِه الَْوِسيلَة )  ٣ ٢الطالق ( َمخَْرجاً َويَْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ الَ َيحَْتِسُب 

ْؤِمنَِني يعين إن كنتم مؤمنني بكونه سبحانه وتعاىل قادراً على إنزال املائدة فاتقوا اهللا وقوله إِن كُنُتم مُّ)  ٣٥املائدة ( َ 
  لتصري تقواكم وسيلة إىل حصول هذا املطلوب

  مث قال تعاىل
  ا ِمَن الشَّاِهِديَنقَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ ِمْنَها َوَتطَْمِئنَّ قُلُوُبَنا َوَنعْلََم أَن قَْد َصَدقَْتَنا وََنكُونَ َعلَْيَه

  واملعىن كأهنم ملا طلبوا ذلك قال عليس هلم إنه قد تقدمت املعجزات الكثرية فاتقوا اهللا يف طلب

هذه املعجزة بعد تقدم تلك املعجزات القاهرة فأجابوا وقالوا إنا ال نطلب هذه املائدة جملرد أن تكون معجزة بل 
منها فإن اجلوع قد غلبنا وال جند طعاماً آخر وثانيها أنا وإن علمنا قدرة جملموع أمور كثرية أحدها أنا نريد أن نأكل 

اهللا تعاىل بالدليل ولكنا إذا شاهدنا نزول هذه املائدة ازداد اليقني وقيت الطمأنينة وثالثها أنا وإن علمنا قدرة اهللا 
ينة وثالثها أنا وءن علمنا بسائر تعاىل بالدليل ولكنا إذا شاهدنا نزول هذه املائدة ازداد اليقني وقويت الطمأن

املعجزات صدقك ولكن إذا شاهدنا هذه املعجزة ازداد اليقني والعرفان وتأكدت الطمأنينة ورابعها أن مجيع تلك 
املعجزات اليت أوردهتا كانت معجزات أرضية وهذه معجزة مساوية وهي أعجب وأعظم فإذا شاهدناها كنا عليها 

الذين مل حيضروها من بين إسرائيل ونكون عليها من الشاهدي هللا بكمال القدرة  من الشاهدين نشهد عليها عند
  ولك بالنبوة مث قال تعاىل

وَاْرُزقَْنا  ا َوَءاخِرَِنا َوءَاَيةً  مِّْنَكقَالَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم اللَُّهمَّ رَبََّنآ أَنزِلْ َعلَْيَنا َمآِئَدةً  مَِّن السََّمآِء َتكُونُ لََنا ِعيداً الًّوَِّلَن
  َوأَنتَ َخْيُر الرَّازِقَِني

  وفيه مسائل
املسألة األوىل أما الكالم يف اللَُّهمَّ فقد تقدم باالستقصاء يف سورة آل عمران يف قوله قل اللهم مالك امللك تؤيت 

آل ( فقوله )  ٢٦آل عمران ( فقوله قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء )  ٢٦آل عمران ( امللك من تشاء 
فقوله اللَُّهمَّ نداء وقوله َربََّنا نداء ثان وأما قوله َتكُونُ لََنا صفة للمائدة وليس جبواب لألمر ويف قراءة )  ٢٦عمران 

عبد اهللا َتكُْن ألنه جعله جواب األمر قال الفراء وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز يف الفعل بعده اجلزم 
( باجلزم والرفع فَأَْرِسلِْه َمِعىَ  رِْدءاً ُيَصّدقُنِى )  ٦ ٥مرمي ( عاىل فََهبْ ِلى ِمن لَُّدْنَك وَِلّياً يَرِثُنِى والرفع ومثاله قوله ت

باجلزم والرفع وأما قوله ِعيداً الِوَِّلَنا َوءاخِرَِنا أي نتخذ اليوم الذي تنزل فيه املائدة عيداً نعظمه حنن )  ٣٤القصص 
ت يوم األحد فاختذه النصارى عيداً والعيد يف اللغة اسم ملا عاد إليك يف وقت معلوم واشتقاقه ومن يأيت بعدنا ونزل

من عاد يعود فأصله هو العود فسمي العيد عيداً ألنه يعود كل سنة بفرح جديد وقوله قَالَ ِعيَسى أي داللة على 
  خري الرازقنيتوحيدك وصحة نبوة رسولك َواْرُزقَْنا أي وارزقنا طعاماً نأكله وأنت 



املسألة الثانية تأمل يف هذا الترتيب فإن احلواريني ملا سألوا املائدة ذكروا يف طلبها أغراضاً فقدموا ذكر األكل فقالوا 
وأخروا األغراض الدينية الروحانية فأما عيسى فإنه ملا طلب املائدة وذكر )  ١١٣املائدة ( ُنرِيُد أَن نَّأْكُلَ ِمْنَها 

دم األغراض الدينية وأخر غرض األكل حيث قال َواْرُزقَْنا وعند هذا يلوح لك مراتب درجات أغراضه فيها ق
األرواح يف كون بعضها روحانية وبعضها جسمانية مث إن عيسى عليه السالم لشدة صفاء دينه وإشراق روحه ملا 

وَأَنَت َخْيُر الرَّازِِقَني فقوله رَبََّنا ابتداء منه  ذكر الزرق بقوله َواْرُزقَْنا مل يقف عليه بل انتقل من الرزق إىل الرزاق فقال
بذكر احلق سبحانه وتعاىل وقوله أُنزِلَ َعلَْيَنا انتقال من الذات إىل الصفات وقوله َتكُونُ لََنا ِعيداً ِالوَّلَِنا إشارة إىل 

ه الشَّاِهِديَن قَالَ ِعيَسى إشارة ابتهاج الروح بالنعمة ال من حيث إهنا نعمة بل من حيث إهنا صادرة عن املنعم وقول
إىل كون هذه املائدة دليالً ألصحاب النظر واالستدالل وقوله وَاْرُزقَْنا إشارة إىل حصة النفس وكل ذلك نزول من 

حضرة اجلالل فانظر كيف ابتدأ باألشرف فاألشرف نازالً إىل األدون فاألدون مث قال َوأَنَت َخْيُر الرَّازِِقَني وهو 
مرة أخرى من اخللق إىل اخلالق ومن غري اهللا إىل اهللا ومن األخس إىل األشرف وعند ذلك تلوح لك مشة من عروج 

  كيفية عروج األرواح املشرقة النورانية اإلهلية ونزوهلا اللهم اجعلنا من أهله

  ىن اآلية مث قال تعاىلاملسألة الثالثة يف قراءة زيد َيكُونُ لََنا ِعيداً ِالوَِّلَنا َوءاخِرَِنا والتأنيث مبع
  داً مَِّن الْعَالَمَِنيقَالَ اللَُّه إِنِّى ُمنَزِّلَُها َعلَْيكُْم فََمن َيكْفُْر َبْعُد مِنكُْم فَإِنِّى أَُعذُِّبُه َعذَاباً الَّ أَُعذُِّبهُ أََح

  وفيه مسائل
تخفيف ومها لغتان نزل وأنزل وقيل بالتشديد املسألة األوىل قرأ ابن عامر وعاصم ونافع ُمنَّزلَُها بالتشديد والباقون بال

  أي منزهلا مرة بعد أخرى وبالتخفيف مرة واحدة
لَْعالَِمَني قال ابن عباس املسألة الثانية فََمن َيكْفُْر بَْعُد ِمنكُْم أي بعد إنزال املائدة فَإِّنى أَُعذُّبُه َعذَاباً الَّ أَُعذُّبُه أََحداً ّمَن ا

ل قردة وقيل جنساً من العذاب ال يعذب به غريهم قال الزجاج وجيوز أن يكون ذلك يعين مسخهم خنازير وقي
  العذاب معجالً هلم يف الدنيا وجيوز أن يكون مؤخراً إىل اآلخرة وقوله ّمن الْعَالَِمَني يعين عاملي زماهنم

لى غري ماء وال طعام ولذلك املسألة الثالثة قيل إهنم سألوا عيسى عليه السالم هذا السؤال عند نزوهلم يف مفازة ع
  قاال نريد أن نأكل منها

املسألة الرابعة اختلفوا يف أن عيسى عليه السالم هل سأل املائدة لنفسه أو سأهلا لقومه وإن كان قد أضافها إىل فنسه 
  يف الظاهر وكالمها حمتمل واهللا أعلم

هد ما نزلت واحتجوا عليه بوجهني األول أن القوم املسألة اخلامسة اختلفوا يف أنه هل نزلت املائدة فقال احلسن وجما
وهلم ملا مسعوا قوله أَُعذُّبُه َعذَاباً أََحداً ّمن الْعَالَِمَني استغفروا وقالوا ال نريدها الثاين أنه وصف املائدة بكوهنا عيداً أل

هنا نزلت ألنه تعاىل قال إِّنى وآخرهم فلو نزلت لبقي ذلك العيد إىل يوم القيامة وقال اجلمهور األعظم من املفسرين أ
  ُمَنّزلَُها َعلَْيكُْم وهذا وعد باإلنزال جزماً من غري تعليق على شرط فوجب حصول هذا النزول

  كُْمواجلواب عن األول أن قوله فََمن َيكْفُْر بَْعُد ِمنكُْم فَإِّنى أَُعذُّبُه شرط وجزاء ال تعلق له بقوله إِّنى ُمنَّزلَُها َعلَْي
  عن الثاين أن يوم نزوهلا كان عيداً هلم وملن بعدهم ممن كان على شرعهم واجلواب

املسألة السادسة روي أن عيسى عليه السالم ملا أراد الدعاء لبس صوفاً مث قال اللهم أنزل علينا فنزلت سفرة محراء 
ه السالم وقال اللهم بني غمامتني غمامة فوقها وأخرى حتتها وهم ينظرون إليها حىت سقطت بني أيديهم فبكى علي

  اجعلين من الشاكرين اللهم اجعلها رمحة وال جتعلها مثلة وعقوبة وقال هلم



ليقم أحسنكم عمالً يكشف عنها ويذكر اسم اهللا عليها ويأكل منها فقال مشعون رأس احلواريني أنت أوىل بذلك 
فإذا مسكة مشوية بال شوك وال فقام عيسى وتوضأ وصلى وبكى مث كشف املنديل وقال بسم اهللا خري الرازقني 

فلوس تسيل دمساً وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحوهلا من ألوان البقول ما خال الكراث وإذا مخسة أرغفة على 
واحد منها زيتون وعلى الثاين عسل وعلى الثالث مسن وعلى الرابع جنب وعلى اخلامس قديد فقال مشعون يا روح 

ام اآلخرة فقال ليس منهما ولكنه شيء اخترعه اهللا بالقدرة العالية كلوا ما سألتم اهللا أمن طعام الدينا أمن طع
واشكروا ميددكم اهللا ويزيدكم من فضله فقال احلواريون يا روح اهللا لو أريتنا من هذه اآلية آية أخرى فقال يا 

ئدة مث عصوا من بعدها مسكة احيي بإذن اهللا فاضطربت مث قال هلا عودي كما كنت فعادت مشوية مث طارت املا
  فمسخوا قردة وخنازير

الَ سُْبحَاَنَك َما َيكُونُ ِلى أَنْ َوإِذْ قَالَ اللَُّه ياِعيَسى اْبَن مَْرَيَم أََءنَت قُلَت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِى َوأُمِّىَ  إِلَاَهْينِ ِمن ُدوِن اللَِّه قَ
  ْد َعِلْمَتُه َتْعلَُم َما ِفى َنفِْسى َوالَ أَْعلَُم َما ِفى نَفِْسَك إِنَّكَ أَنَت َعلَّاُم الُْغيُوبِأَقُولَ َما لَْيَس ِلى بَِحقٍّ إِن كُنُت قُلُْتُه فَقَ

  فيه مسائل
)  ١١٠املائدة ( املسألة األوىل هذا معطوف على قوله إِذْ قَالَ اللَُّه ياعِيَسى ِعيَسى اْبَن مَْرَيَم اذْكُْر نِْعمَِتى َعلَْيَك 

ل فهذا الكالم إمنا يذكره لعيسى يوم القيامة ومنهم من قال إنه تعاىل قال هذا الكالم لعيسى عليه وعلى هذا القو
السالم حني رفعه إليه وتعلق بظاهر قوله َوإِذْ قَالَ اللَُّه وإذ تستعمل للماضي والقول األول أصح ألن اهللا تعاىل عقب 

واملراد به يوم القيامة وأما التمسك بكلمة إذ )  ١١٩املائدة ( ِصْدقُُهْم  هذه القصة بقوله َهاذَا َيْوُم َينفَُع الصَّاِدِقَني
  فقد سبق اجلواب عنه

كيف يليق  املسألة الثانية يف قوله قُلَت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِى َوأُّمىَ  إِلَاَهْينِ ِمن ُدوِن اللَِّه قَالَ سؤاالن أحدمها أن االستفهام
عاملاً بأن عيسى عليه السالم مل يقل ذلك فلم خاطبه به فإن قلتم الغرض منه توبيخ بعالم الغيوب وثانيهما أنه كان 

النصارى وتقريعهم فنقول إن أحداً من النصارى مل يذهب إىل القول بإهلية عيسى ومرمي مع القول ينفي إهلية اهللا 
  تعاىل فكيف جيوز أن ينسب هذا القول إليهم مع أن أحداً منهم مل يقل به

  عن السؤال األول أنه استفهام على سبيل اإلنكارواجلواب 
واجلواب عن السؤال الثاين أن اإلله هو اخلالق والنصارى يعتقدون أن خالق املعجزات اليت ظهرت على يد عيسى 
ومرمي هو عيسى عليه السالم ومرمي واهللا تعاىل ما خلقها ألبتة وإذا كان كذلك فالنصارى قد قالوا إن خالق تلك 

  هو عيسى ومرمي واهللا تعاىل ليس خالقها فصح أهنم أثبتوا يف حق بعض املعجزات

  األشياء كون عيسى ومرمي إهلني له مع أن اهللا تعاىل ليس إهلاً له فصح هبذ التأويل هذه احلكاية والرواية
ْبحَاَنَك فقد فسرناه يف قوله سُْبحَاَنكَ الَ مث قال تعاىل قَالَ سُْبحَاَنَك َما َيكُونُ ِلى أَنْ أَقُولَ َما لَْيَس ِلى بَِحّق أما قوله ُس

  ) ٣٢البقرة ( ِعلَْم لََنا 
وأعلم أن اهللا تعاىل ملا سأل عيسى أنك هل قلت كذا مل يقل عيسى بأين قلت أو ما قلت بل قال ما يكون يل أن 

جمرى دعوى الطهارة أقول ما ليس يل حبق وهذا ليس حبق ينتج أنه ما يكون يل أن أقول هذا الكالم ألن هذا جيري 
  والنزاهة واملقام مقام اخلضوع والتواضع ومل يقل بأين قلته بل فوض ذلك إىل عمله احمليط بالكل

فقال إِن كُنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه وهذا مبالغة يف األدب ويف إظهار الذل واملسكنة يف حضرة اجلالل وتفويض األمور 
  بالكلية إىل احلق سبحانه

  اىل َتْعلَُم َما ِفى نَفِْسى َوالَ أَْعلَُم َما ِفى َنفِْسَك وفيه مسألتانمث قال تع



املسألة األوىل املفسرون ذكروا فيه عبارات تعلم ما أخفي وال أعلم ما ختفي وقيل تعلم ما عندي وال أعلم ما عندك 
أعلم ما كان منك يف اآلخرة وقيل وقيل تعلم ما يف غييب وال أعلم ما يف غيبك وقيل تعلم ما كان مين يف الدنيا وال 

  تعلم ما أقول وأفعل وال أعلم ما تقول وتفعل
  املسألة الثانية متسكت اجملسمة هبذه اآلية وقالوا النفس هو الشخص وذلك يقتضي كونه تعاىل جسماً

راد تعلم واجلواب من وجهني األول أن النفس عبارة عن الذات يقال نفس الشىي وذاته مبعىن واحد والثاين أن امل
  معلومي وال أعلم معلومك ولكنه ذكر هذا الكالم على طريق املطابقة واملشاكلة وهو من فصيح الكالم
وقوله َتْعلَُم مث قال تعاىل إِنََّك أَنَت َعلَّاُم الُْغُيوبِ وهذا تأكيد للجملتني املتقدمتني أعين قوله إِن كُنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه 

  َوالَ أَْعلَُم َما ِفى َنفِْسَك َما ِفى َنفِْسى
ُت ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِى كُنَت أَنَت َما قُلُْت لَُهْم إِالَّ َمآ أَمَْرَتنِى بِهِ أَِن اْعُبدُواْ اللََّه رَبِّى َورَبَّكُْم َوكُنُت َعلَْيهِْم َشهِيداً مَّا دُْم

  َشهِيٌدالرَّقِيَب َعلَْيهِْم َوأَنَت َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء 
املفسر هو اهلاء مث قال تعاىل حكاية عن عيسى َما قُلُْت لَُهْم إِالَّ َما أَمَْرتَنِى بِِه أَِن اعُْبُدواْ اللََّه رَّبى َوَربَّكُْم أن مفسرة و

على  يف به الراجع إىل القول املأمور به واملعىن ما قلت هلم إال قوالً أمرتين به إال أنه وضع القول موضع األمر نزوالً
  موجب األدب احلسن لئال جيعل نفسه وربه أمرين معاً ودلّ على

  األصل بذكر أن املفسرة
  مث قال تعاىل َوكُنُت َعلَْيهِْم شَهِيداً مَّا ُدْمُت ِفيهِْم أي كنت أشهد على ما يفعلون ما دمت مقيماً فيهم

  ) ٥٥آل عمران ( إِّني ُمَتَوفّيَك َوَرافُِعَك إِلَى َّ  فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِى واملراد منه وفاة الرفع إىل السماء من قوله
  كُنَت أَنتَ الرَّقِيَب َعلَْيهِْم قال الزجاج احلافظ عليهم املراقب ألحواهلم

َوأَنَت َعلَى كُلّ َشىْ ء َشهِيٌد يعين أنت الشهيد يل حني كنت فيهم وأنت الشهيد عليهم بعد مفارقيت هلم فالشهيد 
على الرؤية وجيوز محله على العلم وجيوز محله على الكالم مبعىن الشهادة فالشهيد من أمساء  الشاهد وجيوز محله

  الصفات احلقيقية على مجيع التقديرات مث قال تعاىل
  إِن ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَك َوإِن َتغِْفْر لَُهْم فَإِنََّك أَنَت الْعَزِيُز الَْحكِيُم

  فيه مسائل
ىل معىن اآلية ظاهر وفيه سؤال وهو أنه كيف جاز لعيسى عليه السالم أن يقول َوإِن َتْغِفْر لَُهْم واهللا ال املسألة األو
  يغفر الشرك

لَِّه واجلواب عنه من وجوه األول أنه تعاىل ملا قال لعيسى عليه السالم قُلَت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِى َوأُّمىَ  إِلَاَهْينِ ِمن ُدوِن ال
علم أن قوماً من النصارى حكوا هذا اللكالم عنه واحلاكي هلذا الكفر عنه ال يكون كافراً بل )  ١١٦ئدة املا( قَالَ 

يكون مذنباً حيث كذب يف هذه احلكاية وغفران الذنب جائز فلهذا املعىن طلب املغفرة من اهللا تعاىل والثاين أنه جيوز 
دخل الزهاد والعباد النار ألن امللك ملكه وال اعتراض ألحد على مذهبنا من اهللا تعاىل أن يدخل الكفار اجلنة وأن ي

عليه فذكر عيسى هذا الكرم ومقصوده منه تفويض األمور كلها إىل اهللا وترك التعرض واالعتراض بالكلية ولذلك 
ال اعتراض ألحد ختم الكالم بقوله فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيُز الَْحكِيُم يعين أنت قادر على ما تريد حكيم يف كل ما تفعل 

عليك فمن أنا واخلوض يف أحوال الربوبية وقوله إن اهللا ال يغفر الشرك فنقول غفرانه جائز عندنا وعند مجهور 
البصريني من املعتزلة قالوا ألن العقاب حق اهللا على املذنب ويف إسقاطه منفعة للمذنب وليس يف إسقاطه على اهللا 

يل السمعي يف شرعنا على أنه ال يقع فلعل هذا الدليل السمعي ما كان مضرة فوجب أن يكون حسناً بل دلّ الدل



  موجوداً يف شرع عيسى عليه السالم
الوجه الثالث يف اجلواب أن القوم قالوا هذا الكفر فعيسى عليه السالم جّوز أن يكون بعضهم قد تاب عنه فقال 

سبب أهنم عبادك وأنت قد حكمت على كل من ءاٍن علمت أن أولئك املعذبني ماتوا على الكفر فلك أن تعذهبم ب
  كفر ممن عبادك بالعقوبة وإن تغفر هلم علمت أهنم تابوا عن الكفر وأنت حكمت على من تاب عن الكفر باملغفرة

ْينِ ِمن الوجه الرابع أنا ذكرنا أن من الناس من قال إن قول اهللا تعاىل لعيسى أَءنَت قُلَت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِى َوأُّمىَ  إِلَاَه
  إمنا كان عند رفعه إىل السماء ال يف يوم القيامة وعلى هذا القول فاجلواب سهل)  ١١٦املائدة ( ُدوِن اللَِّه قَالَ 

ألن قوله إِن ُتَعذّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك يعين ان توفيتهم على هذا الكفر وعذبتهم فإهنم عبادك فلك ذاك وان أخرجتهم 
  كفر إىل نور االميان وغفرت هلم ما سلف منهم فلك أيضاً ذاك على هذا التقدير فال إشكالبتوفيقك من ظلمة ال

يف حق الفساق قالوا ألن ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية احتج بعض األصحاب هبذه اآلية على شفاعة حممد 
أهل الثواب ألن التعذيب ال يليق هبم وليس أيضاً يف  قول عيسى عليه السالم إِن ُتَعذّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك ليس يف حق

حق الكفار ألن قوله َوإِن َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَنَت الَْعزِيزُ الَْحِكيُم ال يليق هبم فدل على أن ذلك ليس إال يف حق 
ى اهللا عليه صل( الفساق من أهل االميان وإذا ثبت شفاعة الفساق يف حق عيسى عليه السالم ثبت يف حق حممد 

  بطريق األوىل ألنه ال قائل بالفصل) وسلم 
وإن تغفر هلم فإنك أنت الغفور الرحيم مسعت ( املسألة الثالثة روى الواحدي رمحه اهللا أن يف مصحف عبد اهللا 

احلالة شيخي ووالدي رمحه اهللا يقول العَزِيُز احلَكِيُم هاهنا أوىل من الغفور الرحيم ألن كونة غفوراً رحيماً يشبه 
املوجبة للمغفرة والرمحة لكل حمتاج وأنا العزة واحلكمة فهما ال يوجبان املغفرة فإن كونه عزيزاً يقتضي أنه يفعل ما 

يشاء وحيكم ما يريد وأنه ال اعتراض عليه ألحد فإذا كان عزيزاً متعالياً عن مجيع جهات االستحقاق مث حكم 
كونه غفوراً رحيماً يوجب املغفرة والرمحة فكانت عبارته رمحه اهللا أن يقول  باملغفرة كان الكرم هاهنا أمت مما إذا كان

عز عن الكل مث حكم بالرمحة فكان هذا أكمل وقال قوم آخرون إنه لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم أشعر ذلك 
يض األمر بالكلية إىل اهللا تعاىل بكونه شفيعاً هلم فلما قال فَإِنََّك أَنَت الَْعزِيزُ الَْحِكيُم دل ذلك على أن غرضه تفو

  وترك التعرض هلذا الباب من مجيع الوجوه
يَهآ أََبداً رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم قَالَ اللَُّه َهاذَا َيْوُم َينفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّاتٌ َتْجرِى ِمن َتحِْتَها االٌّ ْنهَاُر خَاِلِديَن ِف

  َك الْفَْوُز الَْعظِيُمَوَرضُواْ َعْنُه ذاِل
  مث قال تعاىل قَالَ اللَُّه َهاذَا َيْوُم َينفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم وفيه مسائل

املسألة األوىل أمجعوا على أن املراد هبذا اليوم يوم القيامة واملعىن أن صدقهم يف الدنيا ينفعهم يف القيامة والدليل على 
ر يف القيامة ال ينفعهم أال ترى أن إبليس قال إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعدَ الَْحّق أن املراد ما ذكرنا أن صدق الكفا

فلم ينفعه هذا الصدق وهذا الكالم تصديق من اهللا تعاىل لعيسى يف قوله َما )  ٢٢إبراهيم ( َوَوَعدتُّكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم 
  ) ١١٧املائدة ( قُلُْت لَُهْم إِالَّ َما أََمرَْتنِى بِِه 

املسألة الثانية قرأ مجهور القّراء َيْومٍ بالرفع وقرأ نافع بالنصب واختاره أبو عبيدة فمن قرأ بالرفع قال الزجاج التقدير 
هذا اليوم يوم منفعة الصادقني وأما النصب ففيه وجوه األول على أنه ظرف لقال والتقدير قال اهللا هذا القول 

  ير هذا الصدق واقع يوم ينفعلعيسى يوم ينفع الثاين أن يكون التقد



الصادقني صدقهم وجيوز أن جتعل ظروف الزمان أخباراً عن األحداث هبذا التأويل كقولك القتال يوم السبت واحلج 
يوم عرفة أي واقع يف ذلك اليوم والثالث قال الفّراء َيْومٍ أضيف إىل ما ليس باسم فبين على الفتح كما يف يومئذ 

  ألن الظرف إمنا يبىن إذا أضيف إىل املبىن كقول النابغةقال البصريون هذا خطأ 
  على حني عاتبت املشيب على الصبا

ال ( بين إلضافته إىل )  ١٩اإلنفطار ( إلضافته إىل املبىن وهو الفعل املاضي وكذلك قوله َيْوَم الَ َتْمِلُك ) حني ( بىن 
ل والفعل املستقبل معرب فاإلضافة إليه ال توجب وهي مبنية أما هنا فاإلضافة إىل معرب ألن ينفع فعل مستقب) 

  البناء واهللا أعلم
  َعْنُه ذاِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُممث قال تعاىل لَُهْم َجنَّاٌت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُواْ 

صادقني يف الدنيا ينفعهم يف القيامة شرح كيفية ذلك النفع وهو الثواب وحقيقة اعلم أنه تعاىل ملا أخرب أن صدق ال
ة الثواب أهنا منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم فقوله لَُهْم َجنَّاٍت َتجْرِى ِمن َتحِْتَها االنَْهاُر إشارة إىل املنفعة اخلالص

إىل الدوام واعترب هذه الدقيقة فإنه أينما ذكر الثواب قال َخاِلِدينَ عن الغموم واهلموم وقوله َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً إشارة 
ِفيَها أََبداً وأينما ذكر عقاب الفساق من أهل االميان ذكر لفظ اخللود ومل يذكر معه التأبيد وأما قوله تعاىل َرِضَي اللَُّه 

لتعظيم هذا ظاهر قول املتكلمني وأما عند أصحاب األرواح َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنُه ذاِلكَ الْفَْوُز الْعَِظيُم فهو إشارة إىل ا
املشرقة بأنوار جالل اهللا تعاىل فتحت قوله ّرِضىَ  اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُواْ َعْنُه أسرار عجيبة ال تسمح األقالم مبثلها جعلنا 

ىل مجلة ما تقدم من قوله لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي اهللا من أهلها وقوله ذاِلَك الْفَْوُز اجلمهور على أن قوله َيفَْعلْ ذاِلَك عائد إ
إىل قوله َوَرُضواْ َعْنُه وعندي أنه حيتمل أن يكون ذلك خمتصاً بقوله رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُواْ َعْنُه فإنه ثبت عند 

وكيف واجلنة مرغوب  أرباب األلباب أن مجلة اجلنة مبا فيها بالنسبة إىل رضوان اهللا كالعدم بالنسبة إىل الوجود
الشهوة والرضوان صفة احلق وأي مناسبة بينهما وهذا الكالم يشمئز منه طبع املتكلم الظاهري ولكن كل ميسر ملا 

  خلق له مث قال تعاىل
  للَِّه ُملُْك السََّماَواِت واألرض َوَما ِفيهِنَّ َوُهَو َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر

أنه قيل من يعطيهم ذلك الفوز العظيم فقيل الذي له ملك السماوات قيل إن هذا جواب عن سؤال مقدر ك
واألرض ويف هذه اخلامتة الشريفة أسرار كثرية وحنن نذكر القليل منها فاألول أنه تعاىل قال للَِّه ُملُْك السََّماوَاِت 

ى أن كل املخلوقات مسخرون يف َواالْْرَض َوَما ِفيهِنَّ ومل يقل ومن فيهن فغلب غري العقالء والسبب فيه التنبيه عل
قبضة قهره وقدرته وقضائه وقدره وهم يف ذلك التسخري كاجلمادات اليت ال قدرة هلا وكالبهائم اليت ال عقل هلا 

فعلم الكل بالنسبة إىل علمه كال علم وقدرة الكل بالنسبة إىل قدرته كال قدرة والثاين أن مفتتح السورة كان بذكر 
وكمال حال املؤمن يف )  ١املائدة ( ربوبية والعبودية فقال َعِليٌم يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد العهد املنعقد بني ال

أن يشرع يف العبودية وينتهي إىل الفناء احملض عن نفسه بالكلية فاألول هو الشريعة وهو البداية واآلخر هو احلقيقة 
لشريعة وخمتتمها بذكر كربياء اهللا وجالله وعزته وقدرته وعلوه وذلك هو الوصول وهو النهاية فمفتتح السورة من ا

  إىل مقام احلقيقة فما أحسن

املناسبة بني ذلك املفتتح وهذا املختتما والثالث أن السورة اشتملت على أنواع كثرية من العلوم فمنها بيان الشرائع 
إنكارهم شريعة حممد عليه الصالة والسالم ومنها املناظرة مع واألحكام والتكاليف ومنها املناظرة مع اليهود يف 

النصارى يف قوهلم بالتثليث فختم السورة هبذه النكتة الوافية بإثبات كل هذه املطالب فإنه قال للَِّه ُملُْك السََّماَواتِ 
جياده تعاىل وإذا كان األمر كذلك َواالْْرَض َوَما ِفيهِنَّ ومعناه أن كل ما سوى احلق سبحانه فانه ممكن لذاته موجود بإ



كان مالكاً جلميع املمكنات والكائنات موجداً جلميع األرواح واألجساد وإذا ثبت هذا لزم منه ثبوت كل املطالب 
املذكورة يف هذه السورة وأما حسن التكليف كيف شاء وأراد فذاك ثابت ألنه سبحانه ملا كان مالكاً للكل كان هللا 

باألمر والنهي والثواب والعقاب كيف شاء وأراد فصح القول بالتكليف على أي وجه أراده أن يتصرف يف الكل 
احلق سبحانه وتعاىل وأما الرد على اليهود فألنه سبحانه ملا كان مالك امللك فله حبكم املالكية أن ينسخ شرع موسى 

مرمي داخالن فيما سوى اهللا ألنا ويضع شرع حممد عليهما الصالة والسالم وأما الرد على النصارى فألن عيسى و
بينا أن املوجد إما أن يكون هو اهللا تعاىل أو غريه وعيسى ومرمي ال شك يف كوهنما داخلني يف هذا القسم فإذا دلنا 

على أن كل ما سوى اهللا تعاىل ممكن لذاته موجود بإجياد اهللا كائن بتكوين اهللا كان عيسى ومرمي عليهما السالم 
لعبودية إال ذلك فثبت كوهنما عبدين خملوقني فظهر بالتقرير الذي ذكرناه أن هذه اآلية اليت كذلك وال معىن ل

جعلها اهللا خامتة هلذه السورة برهان قاطع يف صحة مجيع العلوم اليت اشتملت هذه السورة عليها واهللا أعلم بأسرار 
  كالمه

  سورة األنعام

  ١٥٣و  ١٥٢و  ١٥١و  ١٤١و  ١١٤و  ٩٣و  ٩١و  ٢٣و  ٢٠مكية إال اآليات 
  نزلت بعد سورة احلجر ١٦٥فمدنية وآياهتا 

قال ابن عباس رضي اهللا عنه إهنا مكّية نزلت مجلة واحدة فامتأل منها الوادي وشيعها سبعون ألف ملك ونزلت 
آيات الكتاب وكتبوها من ليلتهم إال ست ) صلى اهللا عليه وسلم ( املالئكة فملؤوا ما بني األخشبني فدعا الرسول 

إىل آخر اآليات الثالث وقوله َوَما قََدُرواْ اللََّه )  ١٥١األنعام ( فاهنا مدنيات قُلْ َتعَالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم 
عن أنس قال قال و)  ٩٣األنعام ( اآلية وقوله َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً )  ٩١األنعام ( َحقَّ قَْدرِِه 
ما نزل علي سورة من القرآن مجلة غري سورة األنعام وما اجتمعت الشياطني ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

لسورة من القرآن مجعها هلا وقد بعث هبا إيلّ مع جربيل مع مخسني ملكاً أو مخسني ألف ملك يزفوهنا وحيفوهنا حىت 
حلوض ولقد أعزين اهللا وإياكم هبا عزاً ال يذلنا بعده أبداً فيها دحض حجج أقروها يف صدري كما أقر املاء يف ا

) صلى اهللا عليه وسلم ( وعن ابن املنكدر ملا نزلت سورة األنعام سّبح رسول اهللا ) املشركني ووعد من اهللا ال خيلفه 
  )لقد شيع هذه السورة من املالئكة ما سد األفق ( وقال 

ختصت بنوعني من الفضيلة أحدمها أهنا نزلت دفعة واحدة والثاين أهنا شيعها سبعون قال األصليون هذه السورة ا
ألفاً من املالئكة والسبب فيه أهنا مشتملة على دالئل التوحيد والعدل والنبّوة واملعاد وإبطال مذاهب املبطلني 

ما يدل على األحكام قد تكون وامللحدين وذلك يدل على أن علم األصول يف غاية اجلاللة والرفعة وأيضاً فإنزال 
املصلحة أن ينزله اهللا تعاىل قدر حاجتهم وحبسب احلوادث والنوازل وأما ما يدل على علم األصول فقد أنزله اهللا 

  تعاىل مجلة واحدة وذلك يدل على أن تعلم علم األصول واجب على الفور ال على التراخي

  واألرض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَر ثْمَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِربِّهِْم يَْعِدلُونَالَْحْمُد للَِّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت 
اعلم أن الكالم املستقصى يف قوله الَْحْمدُ للَِّه قد سبق يف تفسري سورة الفاحتة وال بأس بأن نعيد بعض تلك الفوائد 

  وفيه مسائل
  شكراملسألة األوىل يف الفرق بني املدح واحلمد وال



  اعلم أن املدح أعم من احلمد واحلمد أعم من الشكر
أما بيان أن املح أعم من احلمد فألن املدح حيصل للعاقل ولغري العاقل أال ترى أنه كما حيسن مدح الرجل اللعاقل 
على أنواع فضائله فكذلك قد ميدح اللؤلؤ حلسن شكله ولطافة خلقته وميدح الياقوت على هناية صفائه وصقالتها 

فيقال ما أحسنه وما أصفاه وأما احلمد فانه ال حيصل إال للفاعل املختار على ما يصدر منه من اإلنعام واإلحسان 
  فثبت أن املدح أعم من احلمد

وأما بيان أن احلمد أعم من الشكر فون احلمد عبارة عن تعظيم الفاعل ألجل ما صدر عنه من اإلنعام سواء كان 
و إىل غريك وأما الشكر فهو عبارة عن تعظيمه ألجل إنعام وصل إليك وحصل عندك ذلك اإلنعام واصالً إليك أ

  فثبت مبا ذكرنا أن املدح أعم من احلمد وهو أعم من الشكر
إذا عرفت هذا فنقول إمنا مل يقل املدح هللا ونا بينا أن املدح كما حيصل للفاعل املختار فقد حيصل لغريه أما احلمد 

ل املختار فكان قوله الَْحْمدُ للَِّه تصرحياً بأن املؤثر يف وجود هذا العامل فاعل خمتار خلقه فانه ال حيصل إال للفاع
بالقدرة واملشيئة وليس علة موجبة له إجياب العلة ملعلوهلا وال شك أن هذه الفائدة عظيمة يف الدين وإمنا مل يقل 

منه ووصل إليك وهذا مشعر بأن العبد إذا ذكر  الشكر هللا ألنا بينا أن الشكر عبارة عن تعظيمة بسبب انعام صدر
تعظيمه بسبب ما وصل إليه من النعمة فحينئذ يكون املطلوب األصلي به وصول النعمة إليه وهذه درجة حقرية فأما 
إذا قال احلمد هللا فهذا يدل على أن العبد محده ألجل كونه مستحقاً للحمد ال خلصوص أنه تعاىل أوصل النعمة إليه 

  االخالص أكمل واستغراق القلب يف مشاهدة نور احلق أمت وانقطاعه عما سوى احلق أقوى وأثبتفيكون 
  املسألة الثانية احلمد لفظ مفرد حملى باأللف والالم فيفيد أصل املاهية

قتضي أن إذا ثبت هذا فنقول قوله الْحَْمُد للَِّه يفيد أن هذه املاهية هللا وذلك مينع من ثبوت احلمد لغري اهللا فهذا ي
  مجيع أقسام احلمد والثناء والتعظيم ليس إال هللا سبحانه

فإن قيل إن شكر املنعم واجب مثل شكر األستاذ على تعليمه وشكر السلطان على عدله وشكر احملسن على 
  )من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا ( إحسانه كما قال عليه الصالة والسالم 

يس إال اهللا وبيانه من وجوه األول صدور االحسان من العبد يتوقف على حصول قلنا احملمود واملشكور يف احلقيقة ل
داعية االحسان يف قلب العبد وحصول تلك الداعية يف القلب ليس من العبد وإال الفتقر يف حصوهلا إىل داعية 

ند زواهلا ميتنع أخرى ولزم التسلسل بل حصوهلا ليس إال من اهللا سبحانه فتلك الداعية عند حصوهلا جيب الفعل وع
الفعل فيكون احملسن يف احلقيقة ليس إال اهللا فيكون املستحق لكل محد يف احلقيقة هو اهللا تعاىل وثانيها أن كل من 

أحسن من املخلوقني إىل الغري فإنه إمنا يقدم على ذلك اإلحسان إما جللب منفعة أو دفع مضرة أما جلب املنفعة فانه 
ا يصري سبباً حلصول السرور يف قلبه أو مكافأة بقليل أو كثري يف الدنيا أو وجدان يطمع بواسطة ذلك اإلحسان مب

ثواب يف اآلخرة وأما دفع املضرة فهو أن اإلنسان إذا رأى حيواناً يف ضر أو بلية فإنه يرق قلبه عليه وتلك الرقة أمل 
ول إنقاذ ذلك احليوان من تلك خمصوص حيصل يف القلب عند مشاهدة وقوع ذلك احليوان يف تلك املضرة فإذا حا

املضرة زالت تلك الرقة عن القلب وصار فارغ القلب طيب الوقت فذلك اإلحسان كأنه سبب أفاد ختليص القلب 
عن أمل الرقة احلسّية فثبت أن كل ما سوى احلق فإنه يستفيد بفعل اإلحسان إما جلب منفعة أو دفع مضرة أما احلق 

يستفيد منه جلب منفعة وال دفع ممضرة وكان احملسن احلقيقي ليس إال اهللا تعاىل فبهذا سبحانه وتعاىل فإنه حيسن وال 
السبب كان املستحق لكل أقسام احلمد هو اهللا فقال الَْحْمُد للَِّه وثالثها أن كل إحسان يقدم عليه أحد من اخللق 

عاىل خلق أنواع النعمة وإال مل يقدر اإلنسان فاالنتفاع به ال يكمل إال بواسطة إحسان اهللا أال ترى أنه لوال أن اهللا ت



على إيصال تلك احلنطة والفواكه إىل الغري وأيضاً فلوال أنه سبحانه أعطى اإلنسان احلواس اخلمس اليت هبا ميكنه 
مكنه االنتفاع بتلك النعم وإال لعجز عن االنتفاع هبا ولوال أنه سبحانه أعطاه املزاج الصحي والبنية السليمة وإال ملا أ

االنتفاع هبا فثبت أن كل إحسان يصدر عن حمسن سوى اهللا تعاىل فإن االنتفاع به ال يكمل إال بواسطة إحسان اهللا 
تعاىل وعند هذا يظهر أنه ال حمسن يف احلقيقة إال اهللا وال مستحق للحمد إال اهللا فلهذا قال الْحَْمُد للَِّه ورابعها أن 

بعد وجود املنتفع بعد كونه حياً قادراً عاملاً ونعمة الوجود واحلياة والقدرة والعلم  االنتفاع جبميع النعم ال ميكن إال
ليست إال من اهللا سبحانه والتربية األصلية واألرزاق املختلفة ال حتصل إال من اهللا سبحانه من أول الطفولية إىل آخر 

ل إىل ما أألدع اهللا تعاىل يف أعضائه من العمر مث إذا تأمل اإلنسان يف آثار حكمة الرمحن يف خلق اإلنسان ووص
)  ٣٤إبراهيم ( أنواع املنافع واملصاحل علم أهنا حبر ال ساحل له كما قال تعاىل َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها 
ة هلا أوالً وآخراً فبتقدير أن نسلم أن العبد ميكنه أن ينعم على الغري إال أن نعم العبد كالقطرة ونعم اهللا ال هناي

  وظاهراً وباطناً فلهذا السبب كان املستحق للحمد املطلق والثناء املطلق ليس إال اهللا سبحانه فلهذا قال الَْحْمدُ للَِّه
  املسألة الثالثة إمنا قال الَْحْمُد للَِّه ومل يقل أمحد اهللا لوجوه أحدها أن احلمد صفة القلب

هذه اللفظة حال كونه غافالً بقلبه عن استحضار معىن احلمد والثناء فلو قال يف  ورمبا احتاج اإلنسان إىل أن يذكر
ذلك الوقت أمحد اهللا كان كاذباً واستحق عليه الذم والعقاب حيث أخرب عن دعوى شيء مع أنه ما كان موجوداً 

وصدق سواء كان معىن  أما إذا قال احلمد هللا فمعناه أن ماهية احلمد وحقيقته مسلمة هللا تعاىل وهذا الكالم حق
احلمد والثناء حاضراً يف قلبه أو مل يكن وكان تكلمه هبذا الكالم عبادة شريفة وطاعة رفيعة فظهر الفرق بني هذين 

اللفظني وثانيها روي أنه تعاىل أوحى إىل داود عليه السالم يأمره بالشكر فقال داود يا رب وكيف أشكرك 
رك وذلك التوفيق نعمة زائدة وإهنا توجب الشكر يل أيضاً وذلك جير إىل وشكري لك ال حيصل إال أن توفقين لشك

  ما ال هناية له وال طاقة يل بفعل ما ال هناية له فأوحى اهللا تعاىل إىل داود ملا عرفت عجزك عن شكري فقد شكرتين
ذلك السؤال أمنا لو  إذا عرفت هذا فنقول لو قال العبد أمحد اهللا كان دعوى أنه أتى باحلمد والشكر فيتوجه عليه

قال احلمد هللا فليس فيه ادعاء أن العبد أتى باحلمد والثناء بل ليس فيه إال أنه سبحانه مستحق للحمد والثناء سواء 
قدر على اإلتيان بذلك احلمد أو مل يقدر عليه فظهر التفاوت بني هذين اللفظني من هذا الوجه وثالثها أنه لو قال 

بأنه ذكر محد نفسه ومل يذكر محد غريه أما إذا قال احلمد هللا فقد دخل فيه محده ومحد  أمحد اهللا كان ذلك مشعراً
غريه من أول خلق العامل إىل آخر استقرار املكلفني يف درجات اجلنان ودركات النريان كما قال تعاىل َدْعواُهْم ِفيَها 

  فكان هذا الكالم أفضل وأكمل)  ١٠يونس ( سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وََتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسالٌَم 
الفاحتة ( املسألة الرابعة اعلم أن هذه الكلمة مذكورة يف أول سور مخسة أوهلا الفاحتة فقال الْحَْمُد للَِّه َرّب الْعَالَِمَني 

واألول أعم ألن )  ١األنعام ( وثانيها يف يأول هذه السورة فقال الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض )  ٢
العامل عبارة عن كل موجود سوى اهللا تعاىل فقوله احلمد هللا رّب العاملني يدخل فيه كل موجود سوى اهللا تعاىل أما 

قوله احلمد هللا رّب العاملني يدخل فيه كل موجود سوى اهللا تعاىل أما قوله يدخل فيه كل موجود سوى اهللا تعاىل أما 
ِذى َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرضَ ال يدخل فيه إال خلق السموات واألرض والظلمات والنور وال قوله الَْحْمُد للَِّه الَّ

يدخل فيه سائر الكائنات واملبدعات فكان التحميد املذكور يف أول هذه السورة كأنه قسم من األقسام الداخلة 
سورة الكهف فقال الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذى أَنَْزلَ َعلَى حتت التحميد املذكور يف سورة الفاحتة وتفصيل لتلك اجلملة وثالثها 

وذلك أيضاً حتميد خمصوص بنوع خاص من النعمة وهو نعمة العلم واملعرفة واهلداية )  ١الكهف ( َعْبِدِه الِْكتَاَب 
الَِّذى لَُه َما ِفى والقرآن وباجلملة النعم احلاصلة بواسطة بعثة الرسل ورابعها سورة سبأ وهي قوله الَْحْمدُ للَِّه 



وهو أيضاً قسم من األقسام الداخلة حتت قوله الَْحْمُد للَِّه َرّب الَْعالَِمنيَ )  ١سبأ ( السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ 
 وظاهر أيضاً أنه قسم من األقسام)  ١فاطر ( وخامسها سورة فاطر فقال الْحَْمُد للَِّه فَاِطرِ السََّماوَاِت وَاالْْرَض 

الداخلة حتت قوله الَْحْمُد للَِّه َرّب الْعَالَِمَني فظهر أن الكالم الكلي التام هو التحميد املذكور يف أول الفاحتة وهو 
قوله الَْحْمُد للَِّه َرّب الَْعالَِمَني وذلك ألن كل موجود فهو إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن الوجود لذاته وواجب 

هللا سبحانه وتعاىل وما سواه ممكن وكل ممكن فال ميكن دخوله يف الوجود إال بإجياد اهللا الوجود لذاته واحد وهو ا
تعاىل وتكوينه والوجود نعمة فاإلجياد إنعام وتربية فلهذا السبب قال الَْحْمُد للَِّه َرّب الَْعالَِمَني وأنه تعاىل املريب لكل 

  م الكلي الوايفما سواه واحملسن إىل كل ما سواه فذلك الكالم هو الكال

باملقصود أما التحميدات املذكورة يف أوائل هذه السور فكان كل واحد منها قسم من أقسام ذلك التحميد ونوع 
  من أنواعه

فإن قيل ما الفرق بني اخلالق وبني الفاطر والرب وأيضاً مل قال ههنا ُخِلَق السََّماَواِت وَاالْْرَض بصيغة فعل املاضي 
  الَْحْمُد للَِّه فَاِطرِ السََّماَواِت وَاالْْرَض بصيغة اسم الفاعلوقال يف سورة فاطر 

فنقول يف اجلواب عن األول اخللق عبارة عن التقدير وهو يف حق احلق سبحانه عبارة عن علمه النافذ يف مجيع 
جياد واالبداع الكليات واجلزئيات الواصل إىل مجيع ذوات الكائنات واملمكنات وأما كونه فاطراً فهو عبارة عن اإل

فكونه تعاىل خالقاً إشارة إىل صفة العلم وكونه فاطراً إشارة إىل صفة القدرة وكونه تعاىل رباً ومربياً مشتمل على 
  األمرين فكان ذلك أكمل

واجلواب عن الثاين أن اخللق عبارة عن التقدير وهو يف حق اهللا تعاىل عبارة عن علمه باملعلومات والعمل بالشيء 
مه على وجود املعلوم أال ترى أنه ميكننا أن نعلم الشيء قبل دهوله يف الوجود أما إجياد الشيء فإنه ال سصح تقد

حيصل إال حال وجود األثر بناء على مذهبنا أن القدرة إمنا تؤثر يف وجود املقدور حال وجود املقدور فلهذا السبب 
ل وجودها وقال فَاِطَر السََّماَواِت وَاالْْرَض واملراد أنه تعاىل إمنا يكون قال ُخِلَق السََّماَواِت واملراد أنه كان عاملاً هبا قب

  فاطراً هلا وموجداً هلا عند وجودها
املسألة اخلامسة يف قوله الْحَْمُد للَِّه قوالن األول املراد منه امحدوا اهللا تعاىل وإمنا جاء على صيغة اخلرب لفوائد إحداها 

فيد تعليم اللفظ واملعىن ولو قال امحدوا مل حيصل جمموع هاتني الفائدتني وثانيها أنه يفيد أنه تعاىل أن قوله الَْحْمُد للَِّه ي
  مستحق احلمد سواء محده حامد أو مل حيمده وثالثها أن املقصود منه ذكر احلجة فذكره بصيغة اخلرب أوىل

الدليل على أن املراد منه تعليم العباد أنه تعاىل والقول الثاين وهو قول أكثر املفسرين معناه قولوا احلمد هللا قالوا و
 قال يف أثناء السورة إِيَّاَك َنعُْبُد وَإِيَّاَك َنْسَتِعُني وهذا الكالم ال يليق ذكره إال بالعباد واملقصود أنه سبحانه ملا أمر

امالً للمكلف على أن باحلمد وقد تقرر يف العقول أن احلمد ال حيسن إال على اإلنعام فحينئذ يصري هذا األمر ح
يتفكر يف أقسام نعم اهللا تعاىل عليه مث إن تلك النعم يستدل بذكرها على مقصودين شريفني أحدمها أن هذه النعم قد 

حدثت بعد أن كانت معدومة فال بّد هلا من حمدث وحمصل وليس ذلك هو العبد ألن كل أحد يريد حتصيل مجيع 
م للعبد بواسطة قدرة العبد واختياره لوجب أن يكون كل واحد واصْأل إىل أنواع النعم لنفسه فلو كان حصول النع

مجيع أقسام النعم إذ ال أحد إال وهو يريد حتصيل كل النعم لنفسه وملا ثبت أنه ال بّد حلدوث هذه النعم من حمدث 
  وثبت أن ذلك احملدث ليس هو العبد فوجب االقرار مبحدث قاهر قادر وهو اهللا سبحانه وتعاىل

والنوع الثاين من مقاصد هذه الكلمة أن القلوب جمبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها فإذا أمر 
اهللا تعاىل العبد بالتحميد وكان األمر بالتحميد مما حيمله على تذكر أنواع نعم اهللا تعاىل صار ذلك التكليف حامالً 



ك النعم كثرية خارجة عن احلد واالحصاء صار تذكر تلك النعم للعبد على تذكر أنواع نعم اهللا عليه وملا كانت تل
  موجبة رسوخ حب اهللا تعاىل يف قلب العبد فثبت أن تذكريالنعم يفيد

هاتني الفائدتني الشريفتني إحدامها االستدالل حبدوثها عن االقرار بوجود اهللا تعاىل وثانيهما أن الشعور بكوهنا نعماً 
وال مقصود من مجيع العبادات إال هذان األمران فلهذا السبب وقع االبتداء يف  يوجب ظهور حب اهللا يف القلب

  هذا الكتاب الكرمي هبذه الكلمة فقال الْحَْمُد للَِّه َربّ الْعَالَمَِني
واعلم أن هذه الكلمة حبر ال ساحل له ألن العامل اسم لكل ما سوى اهللا تعاىل وما سوى اهللا إما جسم أو حال فيه أو 

م وال حال فيه وهو األرواح مث األجسام إما فلكية وءما عنصرية أما الفلكيات فأوهلا العرش اجمليد مث الكرسي ال جس
الرفيع وجيب على العاقل أن يعرف أن العرش ما هو وأن الكرسي ما هو وأن يعرف صفاهتما وأحواهلما مث يتأمل أن 

نتهى ما هي وأن يعرف حقائقها مث يتفكر يف طبقات اللوح احملفوظ والقلم والرفرف والبيت املعمور وسدرة امل
السموات وكيفية اتساعها وأجرامها وأبعادها مث يتأمل يف الكواكب الثابتة والسيارة مث يتأمل يف عامل العناصر األربعة 

حلقرية والضعيفة واملواليد الثالثة وهي املعادن والنبات واحليوان مث يتأمل يف كيفية حكمة اهللا تعاىل يف خلقه األشياء ا
كالبق والبعوض مث ينتقل منها إىل معرفة أجناس األعراض وأنواعها القريبة والبعيدة وكيفية املنافع احلاصلة من كل 

نوع من أنواعها مث ينتقل منها إىل تعرف مراتب األرواح السفلية والعلوية والعرشية والفلكية ومراتب األرواح 
فإذا استحضر )  ١٩األنبياء ( إليها بقوله َوَمْن ِعْنَدُه الَ َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه  املقدسة عن عالئق األجسام املشار

جمموع هذه األشياء بقدر القدرة والطاقة فقد حضر يف عقله ذرة من معرفة العامل وهو كل ما سوى اهللا تعاىل مث عند 
اهتا من صفاهتا وأحواهلا وعالئقها فمن إجياد هذا يعرف أن كل ما حصل هلا من الوجود وكماالت الوجود يف ذو

احلق ومن جوده ووجوده فعند هذا يعرف من معىن قوله الْحَْمُد للَِّه َربّ الْعَالَِمَني ذرة وهذا حبر ال ساحل له وكالم 
  ال آخر له واهللا أعلم

ي جمرى قوله قولوا احلمد هللا رّب العاملني فإمنا املسألة السادسة إنا وإن ذكرنا أن قوله الْحَْمُد للَِّه َرّب الْعَالَِمَني أُجر
ذكرناه ألن قوله يف أثناء السورة إِيَّاَك نَْعُبُد وَإِيَّاكَ َنْسَتِعُني ال يليق إال بالعبد فلهذا السبب افتقرنا هناك إىل هذا 

ْرَض فال يبعد أن يكون املراد منه ثناء اهللا االضمار أما هذه السورة وهي قوله الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْ
  تعاىل به على نفسه

وإذا ثبت هذا فنقول إن هذا يدل من بعض الوجوه على أنه تعاىل منّزه عن الشبيه يف اللذات والصفات واألفعال 
على أنه ال وذلك ألن قوله الَْحْمُد للَِّه جار جمرى مدح النفس وذلك قبيح يف الشاهد فلما أمرنا بذلك دلّ هذا 

ميكن قياس احلق على اخللق فكما أن هذا قبيح من اخللق مع أنه ال يقبح من احلق فكذلك ليس كل ما يقبح من 
اخللق وجب أن يقبح من احلق وهبذا الطريق وجب أن يبطل كلمات املعتزلة يف أن ما قبح منا وجب أن يقبح من 

  اهللا
اخللق فكذلك صفاته ال تشبه صفات اخللق وذاته ال تشبه ذوات  إذا عرفت هبذا الطريق أن أفعاله ال تشبه أفعال

اخللق وعند هذا حيصل التنزيه املطلق والتقديس الكامل عن كونه تعاىل مشاهباً لغريه يف الذات والصفات واألفعال 
  تقدس واهللا أعلمفهو اهللا سبحانه واحد يف ذاته ال شريك له يف صفاته وال نظري له واحد يف أفعاله ال شبيه له تعاىل و

أما قوله سبحانه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض ففيه مسألتان األوىل يف السؤاالت املتوجهة على هذه اآلية وهي 
  ثالثة



ذا السؤال األول أن قوله الْحَْمُد للَِّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض جار جمرى ما يقال جاءين الرجل الفقيه فإن ه
يدل على وجود رجل آخر ليس بفقيه وإال مل يكن إىل ذكر هذه الصفة حاجة كذا ههنا قوله الَْحْمدُ للَِّه الَِّذى َخلََق 

  السََّماَواِت َواالْْرَض يوهم أن هناك إهلاً مل خيلق السموات واألرض وإال فأي فائدة يف هذه الصفة
العلم فإذا ذكر الوصف السم العلم مل يكن املقصود من ذكر  جار جمرى اسم) اهللا ( واجلواب أنا بينا أن قوله 

الصوف التمييز بل تعريف كون ذلك املعىن املسمى موصوفاً بتلك الصفة مثاله إذا قلنا الرجل العامل فقولنا الرجل 
الرجل اسم املاهية واملاهية تتناول األشخاص املذكورين الكثريين فكان املقصود ههنا من ذكر الوصف متييز هذا 

هبذا االعتبار عن سائر الرجال هبذه الصفة أما إذا قلنا زيد العامل فلفظ زيد اسم علم وهو ال يفيد إال هذه الذات 
املعينة ألن أمساء األعالم قائمة مقام اإلشارات فإذا وصفناه بالعلمية امتنع أن يكون املقصود منه متييز ذلك الشخص 

من باب أمساء ) اهللا ( لك املسمى موصوفاً هبذه الصفة وملا كان لفظ عن غريه بل املقصود منه تعريف كون ذ
  األعالم ال جرم كان األمر على ما ذكرناه واهللا أعلم

السؤال الثاين مل قدم ذكر السماء على األرض مع أن ظاهر التنزيل يدل على أن خلق األرض مقدم على خلق 
حصول الدائرة يوجب تعني املركز وال ينعكس فإن حصول السماء واجلواب السماء كالدائرة واألرض كاملركز و

املركز ال يوجب تعني الدائرة إلمكان أن حييط باملركز الواحد دوائر ال هناية هلا فلما كانت السماء متقدمة على 
  األرض هبذا االعتبار وجب تقدمي ذكر السماء على األرض هبذا االعتبار

مع واألرض بصيغة الواحد مع أن األرضني أيضاً كثرية بدليل قوله تعاىل السؤال الثالث مل ذكر السماء بصيغة اجل
  ) ١٢الطالق ( َوِمَن االْْرضِ ِمثْلَُهنَّ 

واجلواب أن السماء جارية جمرى الفاعل واألرض جمرى القابل فلو كانت املساء واحدة لتشابه األثر وذلك خيل 
الت الكوكبية فحصل بسببها الفصول األربعة وسائر األحوال مبصاحل هذا العامل أما لو كانت كثرية اختلفت االتصا

املختلفة وحصل بسبب تلك االختالفات مصاحل هذا العامل أما األرض فهي قابلة لألثر والقابل الواحد كاف يف 
  لمالقبول وأما داللة اآلية املذكورة على تعدد األرضني فقد بينا يف تفسري تلك اآلية كيفية احلال فيها واهللا أع

املسألة الثانية اعلم أن املقصود من هذه اآلية ذكر الداللة على وجود الصانع وتقريره أن أجرام السموات واألرض 
تقدرت يف أمور خمصوصة مبقادير خمصوصة وذلك ال ميكن حصوله إال بتخصيص الفاعل املختار أما بيان املقام 

ني مع جواز أن يكون الذي كان حاصالً مقداراً األول فمن وجوه األول أن كل فلك خمصوص اختص مبقدار مع
  أزيد منه أو أنقص منه والثاين أن كل فلك مبقدار مركب من

أحزاء واجلزء الداخل كان ميكن وقوعه خارجاً وبالعكس فوقوع كل واحد منها يف حيزه اخلاص أمر جائز والثالث 
سمية واحدة ولوازم األمور الواحدة باحلركة أن احلركة والسكون جائزان على كل األجسام بدليل أن الطبيعة اجل

دون السكون اختصاص بأمر ممكن والرابع أن كل حركة فإنه ميكن وقوعها أسرع مما وقع وأبطأ مما وقع فاختصاص 
تلك احلركة املعينة بذلك القدر املعني من السرعة والبطء اختصاص بأمر ممكن واخلامس أن كل حركة وقعت 

ميكن وقوعها متوجهة إىل سائر اجلهات فاختصاصها بالوقوع على ذلك الوجه اخلاص متوجهة إىل جهة فإنه 
اختصاص بأمر ممكن والسادس أن كل فلك فإنه يوجد جسم آخر إما أعلى منه وإما أسفل منه وقد كان وقوعه 

ل ما صّح على على خالف ذلك الترتيب أمراً ممكناً بدليل أن األجسام ملا كانت متساوية يف الطبيعة اجلسمية فك
بعضها صح على كلها فكان اختصاصه بذلك احليز والترتيب أمراً ممكناً والسابع وهو أن حلركة كل فلك أوالً ألن 
وجو حركة ال أول هلا حمال ألن حقيقة احلركة انتقال من حالة إىل حالة وهذا االنتقال يقتضي كوهنا مسبوقة بالغري 



ع بينهما حمال فثبت أن لكل حركة أوالً واختصاص ابتداء حدوثه بذلك الوقت واألول ينايف املسبوقية بالغري واجلم
دون ما قبله وما بعده اختصاص بأمر ممكن والثامن هو أن األجسام ملا كانت متساوية يف متام املاهية كان اتصاف 

فعل لفاعل خمتار بعضها بالفلكية وبعضها بالعنصرية دون العكس اختصاصاً بأمر ممكن والتاسع وهو أن حركاهتا 
ومىت كان كذلك فلها أول بيان املقام األول أن املؤثر فيها لو كان علة موجبة بالذات لزم من دوام تلك العلة دوام 

آثارها فيلزم من دوام تلك العلة دوام كل واحد من األجزاء املتقومة يف هذه احلركة وملا كان ذلك حماالً ثبت أن 
لذات بل فاعالً خمتاراً وإذا كان كذلك وجب كون ذلك الفاعل متقدماً على هذه املؤثر فهيا ليس علة موجبة با

احلركات وذلك يوجب أن يكون هلا بداية العاشر أنه ثبت بالدليل أنه حصل خارج العامل خالء ال هناية له بدليل أنا 
هة اليت تلي قدامنا وبني اجلهة نعلم بالضرورة أنا لو فرضنا أنفسنا واقفني على طرف الفلك األعلى فإنا منيز بني اجل

اليت تلي خلفنا وثبوت هذا االمتياز معلوم بالضرورة وإذا كان كذلك ثبت أنه حصل خارج العامل خالء ال هناية له 
وإذا كان كذلك فحصول هذا العامل يف هذا احليز الذي حصل فيه دون سائر األحياز أمر مكن فثبت هبذه الوجوه 

ت واألرضني خمتلفة بصفات وأحوال فكان جيوز يف العقل حضول أضدادها ومقابالهتا العشرة أن أجرام السموا
فوجب أن ال حيصل هذا االختصاص اخلاص إال ملرجح ومقدر وإال فقد ترجح أحد طريف املمكن على اآلخر ال 

  ملرجح وهو حمال
لتقدير من هذه الوجوه العشرة وإذا ثبت هذا فنقول إنه ال معىن للخلق إال التقدير فلما دل العقل على حصول ا

وجب حصول اخللق من هذه الوجوه العشرة فلهذا املعىن قال الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض واهللا أعلم 
  ومن الناس من قال املقصود من ذكر السموات واألرض والظلمات والنور التنبيه على ما فيها من املنافع

ع السموات أكثر من أن حتيط جبزء من أجزائها اجمللدات وذلك ألن السموات بالنسبة إىل مواليد هذا واعلم أن مناف
  العامل جارية جمرى األب واألرض بالنسبة إليها جارية جمرى األم فالعلل الفاعلة مساوية

  والعلل القابلة أرضية وهبا يتم أمر املواليد الثالثة واالستقصاء يف شرح ذلك ال سبيل له
  أما قوله َوجََعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ففيه مسائل

املسألة األوىل لفظ َجَعلَ يتعدى إىل مفعول واحد إذا كان مبعىن أحدث وأنشأ كقوله تعاىل َوجََعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّورَ 
والفرق بني )  ١٩الزخرف ( الرَّْحَمنِ إَِناثاً  وإىل مفعولني إذا كان مبعىن صري كقوله َوَجَعلُواْ الَْملَِئكَةَ  الَِّذيَن ُهْم ِعبَاُد

اخللق واجلعل أن اخللق فيه معىن التقدير ويف اجلعل معىن التضمني والتصيري كإنشاء شيء من شيء وتصيري شيء 
وقوله أََجَعلَ )  ٣٨ الرعد( وقوله َوَجَعلَْنا لَُهمْ أَزَْواًجا )  ١٨٩األعراف ( شيئاً ومنه قوله تعاىل َوَجَعلَ مِْنَها َزْوَجَها 

وإمنا حسن لفظ اجلعل ههنا ألن النور والظلمة ملا تعاقبا صار كأنه كل واحد منهما )  ٥ص ( االِْلَهةَ  إِلَْيَها واِحداً 
  إمنا تولد من اآلخر

ر والذي يقوي املسألة الثانية يف لفظ الظُّلَُماُت وَالنُّوُر قوالن األول أن املراد منهما األمران احملسوسان حبس البص
ذلك أن اللفظ حقيقة فيهما وأيضاً هذان األمران إذا جعال مقرونني بذكر السموات واألرض فإنه ال يفهم منهما إال 
هاتان الكيفيتان احملسوستان والثاين نقل الواحدي عن ابن عباس أنه قال َوجََعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر أي ظلمة الشرالك 

يريد نور اإلسالم واإلميان والنبّوة واليقني ونقل عن احلسن أنه قال يعين الكفر واإلميان وال والنفاق والكفر والنور 
تفاوت بني هذين القولني فكان قول احلسن كالتلخيص لقول ابن عباس ولقائل أن يقول محل اللفظ على الوجه 

إذا كان ذكرمها مقروناً بالسموات األول أوىل ملا ذكرنا أن األصل محل اللفظ على حقيقته وألن الظلمات والنور 
واألرض مل يفهم منه إال ما ذكرناه قال الواحدي واألوىل محل اللفظ عليهما معاً وأقول هذا مشكل ألنه محل اللفظ 



  على جمازه واللفظ الواحد باالعتبار الواحد ال ميكن محله على حقيقته وجمازه معاً
كر النور ألجل أن الظلمة عبارة عن عدم النور عن اجلسم الذي من املسألة الثالثة إمنا قدم ذكر الظلمات على ذ

شأنه قبول النور وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور والدليل عليه أنه إذا جلس إنسان بقرب السراج 
يرى  وجلس إنسان آخر بالبعد منه فإن البعيد يرى القريب ويرى ذلك اهلواء صافياً مضيئاً وأما القريب فإنه ال

البعيد ويرى ذلك اهلواء مظلماً فلو كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إىل هذين الشخصني 
  املذكورين وحيث مل يكن األمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية

نور فوجب وإذ ثبت هذا فنقول عدم احملدثات متقدم على وجودها فالظلمة متقدمة يف التقدير والتحقق على ال
  تقدميها يف اللفظ ومما يقوي ذلك ما يروى يف األخبار اإلهلية أنه تعاىل خلق اخللق يف ظلمة مث رش عليهم من نوره

املسألة الرابعة لقائل أن يقول مل ذكر الظلمات بصيغة اجلمع والنور بصيغة الواحد فنقول أما من محل الظلمات على 
ا ظاهر ألن احلق واحد والباطل كثري وأما من محلها على الكيفية احملسوسة الكفر والنور على اإلميان فكالمه ههن

فاجلواب أن النور عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية مث إهنا تقبل التناقص قليالً قليالً وتلك املراتب كثرية فلهذا 
  السبب عّبر عن الظلمات بصيغة اجلمع

  بَِرّبهِمْ َيْعِدلُونَ أما قوله تعاىل ثْمَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ
  فأعلم أن العدل هو التسوية يقول عدل الشيء بالشيء إذا سواه به ومعىن َيْعِدلُونَ يشركون به غريه

  فإن قيل على أي شيء عطف قوله ثْمَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِربّهِْم يَْعِدلُونَ
أن اهللا حقيق باحلمد على كل ما خلق ألنه ما خلقه إال قلنا حيتمل أن يكون معطوفاً على قوله الَْحْمُد للَِّه على معىن 

نعمة ثْمَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِربّهِْم َيْعِدلُونَ فيكفرون بنعمته وحيتمل أن يكون معطوفاف على قوله ُخِلَق السََّماوَاِت 
يعدلون به مجاداً ال يقدر على َواالْْرَض على معىن أن خلق هذه األشياء العظيمة اليت ال يقدر عليها أحد سواه مث إهنم 

  شيء أصالً
  فإن قيل فما معىن مث

  قلنا الفائدة فيه استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته واهللا أعلم
  ُهَو الَِّذى َخلَقَكُْم مِّن ِطنيٍ ثُمَّ قََضى أََجالً َوأََجلٌ مُّسمى عِنَدُه ثُمَّ أَنُتْم َتْمَتُرونَ

تمل أن يكون املراد منه ذكر دليل آخر من دالئل إثبات الصانع تعاىل وحيتمل أن ال يكون اعلم أن هذا الكالم حي
  املراد منه ذكر الدليل على صحة املعاد وصحة احلشر

أما الوجه األول فتقريره أن اهللا تعاىل ملا استدل خبلقه السموات واألرض وتعاقب الظلمات والنور على وجود 
دالل خبلقه اإلنسان على إثبات هذا املطلوب فقال ُهَو الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن ِطنيٍ واملشهور الصانع احلكيم أتبعه باالتس

أن املراد منه أنه تعاىل خلقهم من آدم وآدم كان خملوقاً من طني فهلذا السبب قال ُهَو الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن ِطنيٍ 
لطمث ومها يتوالدان من الدم والدم إمنا يتولد من وعندي فيه وجه آخر وهو أن اإلنسان خملوق من املين ومن دم ا

األغذية واألغذية إما حيوانية وإمانباتية فإن كانت حيوانية كان احلال يف كيفية تولد ذلك احليوان كاحلال يف كيفية 
ني فثبت تولد اإلنسان فبقي أن تكون نباتية فثبت أن اإلنسان خملوق من األغذية النباتية وال شك أهنا متولدة من الط

  أن كل إنسان متولد من الطني وهذا الوجه عندي أقرب إىل الصواب
إذا عرفت هذا فنقول هنا الطني قد تولدت النطفة منه هبذا الطريق املذكور مث تولد من النطفة أنواع األعضاء 

كالعظام املختلفة يف الصفة والصورة واللون والشكل مثل القلب والدماغ والكبد وأنواع األعضاء البسيطة 



والغضاريف والرباطات واألوتار وغريها وتولد الصفات املختلفة يف املادة املتشاهبة ال ميكن إال بتقدير مقدر حكيم 
  ومدبر رحيم وذلك هو املطلوب

وأما الوجه الثاين وهو أن يكون املقصود من هذا الكالم تقرير أمر املعاد فنقول ملا ثبت أن ختليق بدن اإلنسان إمنا 
ن الفاعل احلكيم واملقدر الرحيم رتب حلقة هذه األعضاء على هذه الصفات املختلفة حبكمته وقدرته حصل أل

وتلك القدرة واحلكمة باقية بعد موت احليوان فيكون قادراً على إعادهتا وإعادة احلياة فيها وذلك يدل على صحة 
  القول باملعاد

  وأما قوله تعاىل ثُمَّ قََضى أََجالً ففيه مباحث
)  ٢٣األسرار ( ملبحث األول لفظ القضاء قد يرد مبعىن احلكم واألمر قال تعاىل دوقضى ربك أال تعبدوا إال إياه ا

ومبعىن اخلرب واالعالم قال تعاىل َوقََضْيَنا إِلَى بَنِى إِْسراءيلَ ِفى )  ٢٣األسرار ( ومبعىن اخلرب واالعالم قال تعاىل 
ومنه )  ١٢فصلت ( ة الفعل إذا مت قال تعاىل فَقََضاُهنَّ سَْبَع َتَعجَّلَ ِفى َيوَْمْينِ ومبعىن صف)  ٤اإلسرار ( الِْكَتابِ 

قوهلم قضى فالن حاجة فالن وأما األجل فهو يف اللغة عبارة عن الوقت املضروب النقضاء األمد وأجل اإلنسان هو 
ه من التأخري يقال أجل الشيء يأجل الوقت املضروب النقضاء عمره وأجل الدين حمله النقضاء التأخري فيه وأصل

  أجوالً وهو آجل إذا تأخر واآلجل نقيض العاجل
إذا عرفت هذا فقوله ثُمَّ قََضى أََجالً معناه أنه تعاىل خصص موت كل واحد بوقت معني وذلك التخصيص عبارة عن 

  ) ١٥املؤمنون ( نَّكُْم بَْعَد ذاِلَك تعلق مشيئته بإيقاع ذلك املوت دي ذلك الوقت ونظري هذه اآلية قوله تعاىل ثُمَّ إِ
  وأما قوله تعاىل أََجالً َوأََجلٌ مُّسمى عِندَُه

فاعلم أن صريح هذه اآلية يدل على حصول أجلني لكل إنسان واختلف املفسرون يف تفسريمها على وجوه األول 
وقوله َوأََجلٌ مُّسمى عِنَدُه املراد منه آجال الباقني قال أبو مسلم قوله ثُمَّ لَُهْم أََجالً املراد منه آجال املاضني من اخللق 

من اخللق فهو خص هذا األجل الثاين بكونه مسمى عنده ألن املاضني ملا ماتوا صارت آجاهلم معلومة أما الباقون 
ل األول هو أجل فهم بعد مل ميوتوا فلم تصر آجاهلم معلومة فلهذا املعىن قال َوأََجلٌ مُّسمى عِنَدُه والثاين أن األج

املوت واألجل املسمى عند اهللا هو أجل القيامة ألن مدة حياهتم يف اآلخرة ال آخرة هلا وال انقضاء وال يعلم أحد 
كيفية احلال يف هذا األجل إال اهللا سبحانه وتعاىل والثالث األجل األول ما بني أن خيلق إىل أن ميوت والثاين ما بني 

لرابع أن األول هو النوم والثاين املوت واخلامس أو األجل األول مقدار ما انقضى من املوت والبعث وهو الربزخ وا
عمر كل أحد واألجل الثاين مقدار ما بقي من عمر كل أحد والسادس وهو قول حكماء اإلسالم أن لكل إنسان 

 لو بقي ذلك املزاج مصوناً أجلني أحدمها اآلجال الطبيعية والثاين اآلجال االخترامية أما اآلجال الطبيعية فهي اليت
من العوارض اخلارجية النتهت مدة بقائه إىل الوقت الفالين وأما اآلجال االخترامية فهي اليت حتصل بسبب من 

األسباب اخلارجية كالغرق واحلرق ولدغ احلشرات وغريها من األمور املعضلة وقوله مُّسمى عِنَدُه أي معلوم عنده 
احملفوظ ومعىن عنده شيبه مبا يقول الرجل يف املسألة عندي أن األمر كذا وكذا أي هذا أو مذكور امسه يف اللوح 

  اعتقادي وقويل
  فإن قيل املبتدأ النكرة إذا كان خربه ظرفاً وجب تأخريه فلم جاز تقدميه يف قوله َوأََجلٌ مُّسمى ِعندَُه

  ) ٢٢١البقرة ( ٌن َخْيٌر ّمن مُّْشرٍِك قلنا ألنه ختصص بالصفة فقارب املعرفة كقوله َولَعَْبٌد مُّْؤِم
  وأما قوله ثُمَّ أَنُتْم َتْمَتُرونَ فنقول املرية واالمتراء هو الشك



وأعلم أنا إن قلنا املقصود من ذكر هذا الكالم االستدالل على وجود الصانع كان معناه أن بعد ظهور مثل هذه 
  ملقصود تصحيح القول باملعاد فكذلك واهللا أعلماحلجة الباهرة أنتم متترون يف صحة التوحيد وإن كان ا

  َوُهَو اللَُّه ِفى السََّماوَاِت َوِفى األرض َيْعلَُم ِسرَّكُْم َوَجْهَركُْم َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ
  واعلم أنا إن قلنا إن املقصود من اآلية املتقدمة إقامة الدليل على وجود الصانع القادر املختار

ذه اآلية بيان كونه تعاىل عاملاً جبميع املعلومات فإن اآليتني املتقدمتني يدالن على كمال القدرة قلنا املقصود من ه
وهذه اآلية تدل على كمال العلم وحينئذٍ يكمل العلم بالصفات املعتربة يف حصول اإلهلية وإن قلنا املقصود من اآلية 

آلية تكميل ذلك البيان وذلك ألن منكري املعاد إمنا املتقدمة إقامة الداللة على صحة املعاد فاملقصود من هذه ا
أنكروه ألمرين أحدمها أهنم يعتقدون أن املؤثر يف حدوث بدن اإلنسان هو امتزاج الطبائع وينكرون أن يكون املؤثر 

يع من العاصي فيه قادراً خمتاراً والثاين أهنم يسلمون ذلك إال أهنم يقولون إنه غري عامل باجلزئيات فال ميكنه متييز املط
وال متييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرون مث إنه تعاىل أثبت باآليتني املتقدمتني كونه تعاىل قادراً وخمتاراً ال علة 
موجبة وأثبا هبذه اآلية كونه تعاىل عاملاً جبميع املعلومات وحينئٍذ تبطل مجيع الشبهات اليت عليها مدار القول بإنكار 

  ر والنشر فهذا هو الكالم يف نظم اآلية وههنا مسائلاملعاد وصحة احلش
املسألة األوىل القائلون بأن اهللا تعاىل خمتص باملكان متسكوا هبذه اآلية وهو قوله َوُهَو اللَُّه ِفى السََّماوَاِت وذلك يدل 

)  ١٦امللك ( َيْخِسَف بِكُُم  على أن اإلله مستقر يف السماء قالوا ويتأكد هذا أيضاً بقوله تعاىل مَّن ِفى السََّماء أَن
قالوا وال يلزمنا أن يقال فيلزم أن يكون يف األرض لقوله تعاىل يف هذه اآلية َوُهَو اللَُّه ِفى السََّماَواِت َوِفى االْْرضِ 
 وذلك يقتضي حصوله تعاىل يف املكانني معاً وهو حمال ألنا نقول أمجعنا على أنه ليس مبوجود يف األرض وال يلزم من

ترك العمل بأحد الظاهرين ترك العمل بالظاهر اآلخر من غري دليل فوجب أن يبقى ظاهر قوله َوُهَو اللَُّه ِفى 
السََّماَواِت على ذلك الظاهر وألن من القراء من وقف عند قوله َوُهَو اللَُّه ِفى السََّماوَاِت مث يبتدىء فيقول َوِفى 

ه سبحانه يعلم سرائركم املوجودة يف األرض فيكون قوله ِفى االْْرضِ صلة لقوله االْْرضِ َيعْلَُم ِسرَّكُْم واملعىن أن
  ِسرَّكُْم هذا متام الكالم

وأعلم أنا نقيم الداللة أوالً على أنه ال ميكن محل هذا الكالم على ظاهره وذلك من وجوه األول أنه تعاىل قال يف 
  فبّين هبذه اآلية أن كل)  ١٢األنعام ( ْرَض قُل ِللَِّه هذه السورة قُل لَّمن مَّا ِفى السََّماوَاِت َواالْ

ما يف السموات واألرض فهو ملك هللا تعاىل ومملوك له فلو كان اهللا أحد األشيء املوجودة يف السموات لزم كونه 
 ٦طه ( َوَما بَْيَنُهَما  ملكاً لنفسه وذلك حمال ونظري هذه اآلية قوله يف سورة طه لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ

فإن قالوا قوله قُل لَّمن مَّا ِفى السََّماء واالْْرضِ هذا يقتضي أن كل ما يف السموات فهو هللا إال أن كلمة ما خمتصة ) 
  مبن ال يعقل فال يدخل فيها ذات اهللا تعاىل

ونظريه )  ٧ ٥الشمس ( ا طََحاَها َونَفْسٍ َوَما َسوَّاَها قلنا ال نسلم والدليل عليه قوله َوالسََّماء َوَما َبَناَها َواالْْرضِ َوَم
وال شك أن املراد بكلمة ما ههنا هو اهللا سبحانه والثاين أن قوله َوُهَو اللَّهُ )  ٣الكافرون ( َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َما أَْعُبُد 

املراد أنه موجود يف مساء واحدة والثاين ترك  ِفى السََّماَواتِ إما أن يكون املراد منه أنه موجود يف مجيع السموات أو
للظاهر واألول على قسمني ألنه ءما أن يكون احلاصل منه تعاىل يف أحد السموات عني ما حصل منه يف سائر 

السموات أو غريه واألول يقتضي حصول املتحيز الواحد يف مكانني وهو باطل ببديهة العقل والثاين يقتضي كونه 
األجزاء واألبعاض وهو حمال والثالث أنه لو كان موجوداً يف املسوات لكان حمدوداً متنايهاً وكل ما تعاىل مركباً من 

كان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان ممكناً وكل ما كان كذلك كان اختصاصه باملقدار املعني لتخصيص خمصص 



ات فهل يقدر على خلق عامل آخر فوق وتقدير مقدر وكل ما كان كذلز فهو حمدث والرابع أنه لو كان يف السمو
السموات أو ال يقدر والثاين يوجب تعجيزه واألول يقتضي أنه تعاىل لو فعل ذلك حلصل حتت هذا العامل والقوم 

ِمْن  وقال وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه)  ٤احلديد ( ينكرون كونه حتت العامل واخلامس أنه تعاىل قال َوُهَو َمَعكُْم أَْيَنَما كُنُتْم 
وقال فَأَْيَنَما ُتَولُّواْ فَثَمَّ )  ٨٤الزخرف ( وقال َوُهَو الَِّذى ِفى السَّماء إِلَاٌه َوِفى االْْرضِ إِلَاٌه )  ١٦ق ( َحْبلِ الَْورِيِد 

ل تعاىل فثبت هبذه الدالئ) صلى اهللا عليه وسلم ( وكل ذلك يبطل القول باملكان واجلهة )  ١١٥البقرة ( َوْجُه اللَِّه 
أنه ال ميكن محل هذا الكالم على ظاهره فوجب التأويل وهو من وجوه األول أن قوله َوُهَو اللَُّه ِفى السََّماوَاِت َوِفى 
االْْرضِ يعين وهو اهللا يف تدبري السموات واالرض كما يقال فالن يف أمر كذا أي يف تدبريه وإصالح مهماته ونظريه 

ماء إِلَاٌه َوِفى االْْرضِ إِلَاٌه والثاين أن قوله َوُهَو اللَُّه كالم تام مث ابتدأ وقال ِفي قوله تعاىل َوُهَو الَِّذى ِفى السَّ
السََّماَواِت َوِفى االْْرضِ َيْعَملُ ِسرَّكُْم َوَجْهَركُْم واملعىن إله سبحانه وتعاىل يعلم يف السموات سرائر املالئكة ويف 

يكون الكالم على التقدمي والتأخري والتقدير وهو اهللا يعلم يف  األرض يعلم سرائر اإلنس واجلن والثالث أن
السموات ويف األرض سركم وجهركم ومما يقوي هذه التأويالت أن قولنا وهو اهللا نظري قولنا هو الفاضل العامل 

لو جعلناه اسم  وكلمة هو إمنا تذكر ههنا إلفادة احلصر وهذه الفائدة إمنا حتصل إذا جعلنا لفظ اهللا امساً مشتقاً فأما
علم شخص قائم مقام التعيني مل يصح إدخال هذه اللفظة عليه وإذا جعلنا قولنا اهللا لفظاً مفيداً صار معناه وهو 

  املعبود يف السماء ويف األرض وعلى هذا التقدير يزول السؤال واهللا أعلم
باجلهر أعمال اجلوارح وإمنا قدم ذكر  املسألة الثانية املراد بالسر صفات القلوب وهي الدواعي والصوارف واملراد

السر على ذكر اجلهر ألن املؤثر يف الفعل هو جمموع القدرة مع الداعي فالداعية اليت هي من باب السر هي املؤثرة 
يف أعمال اجلوارح املسماة باجلهر وقد ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم باملعلول والعلة متقدمة على املعلول واملتقدم 

  ت جيب تقدميه حبسب اللفظبالذا

املسألة الثالثة قوله َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ فيه سؤال وهو أن األفعال إما أفعال القلوب وهي املسماة بالسر وإما أعمال 
اجلوارح وهي املسماة باجلهر فاألفعال ال خترج عن السر واجلهر فكان قوله َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ يقتضي عطف الشيء 

  ى نفسه وأنه فاسدعل
واجلواب جيب محل قوله َما َتكِْسُبونَ على ما يستحقه اإلنسان على فعله من ثواب وعقاب واحلاصل أنه حممول على 

املكتسب كما يقال هذا املال كسب فالن أي مكتسبه وال جيوز محله على نفس الكسب وإال لزم عطف الشيء 
  على نفسه على ما ذكرمتوه يف السؤال

الرابعة اآلية تدل عى كون اإلنسان مكتسباً للفعل والكسب هو الفعل املفضي إىل اجتالب نفع أو دفع ضر املسألة 
  وهلذا السبب ال يوصف فعل اهللا بأنه كسب لكونه تعاىل منزهاً عن جلب النفع ودفع الضرر واهللا أعلم

  واْ َعنَْها ُمْعرِضَِنيَوَما َتأْتِيهِم مِّْن َءاَيةٍ  مِّْن َءاَياِت َربِّهِْم إِالَّ كَاُن
اعلم أنه تعاىل ملا تكلم أوالً يف التوحيد وثانياً يف املعاد وثالثاً فيما يقرر هذين املطلوبني ذكر بعده ما يتعلق بتقرير 
النبوة وبدأ فيه بأن بني كون هؤالء الكفار معرضني عن تأمل الدالئل غري ملتفتني إليها وهذه اآلية تدل على أن 

ل والتأمل يف الدالئل واجب ولوال ذلك ملا ذم اهللا املعرضني عن الدالئل قال الواحدي رمحه اهللا من يف التقليد باط
قوله ّمْن ءاَيةٍ  الستغراق اجلنس الذي يقع يف النفي كقولك ما أتاين من أحد والثانية وهي قوله ّمْن ءاَيةٍ  ّمْن 

  جيب فيها النظر واالعتبار إال كانوا عنه معرضني للتبعيض واملعىن وما يظهر هلم دليل قط من األدلة اليت
  فَقَْد كَذَُّبواْ بِالَْحقِّ لَمَّا َجآَءُهْم فََسْوفَ َيأْتِيهِْم أَْنَباُء َما كَانُواْ بِِه َيْستَْهزُِءونَ



الئل أعلم أنه تعاىل رتب أحوال هؤالء الكفار على ثالث مراتب فاملرتبة األوىل كوهنم معرضني عن التأمل يف الد
والتفكر يف البينات واملرتبة الثانية كوهنم مكذبني هبا وهذه املرتبة أزيد مما قبلها ألن املعرض عن الشيء قد ال يكون 

مكذباً به بل يكون غافالً عنه غري متعرض له فإذا صار مكذباً به فقد زاد على األعراض واملرتبة الثالثة كوهنم 
 يبلغ تكذيبه به إىل حد االستهزاء فإذا بلغ إىل هذا احلد فقد بلغ الغاية مستهزئني هبا ألن املكذب بالشيء قد ال

القصوى يف االنكار فبني تعاىل أن أولئك الكفار وصلوا إىل هذه املراتب الثالثة على هذا الترتيب واختلفوا يف املراد 
لقة وبقيت فلقة وقيل إنه القرآن باحلق فقيل إنه املعجزات قال ابن مسعود انشق القمر مبكة وانفلق فلقتني فذهبت ف

واألحكام اليت ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقيل إنه الشرع الذي أتى به حممد ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقيل إنه حممد 
وقيل إنه الوعد والوعيد الذي يرغبهم به تارة وحيذرهم بسببه أخرى واألوىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( جاء هبا حممد 

  دخول الكل فيه

 وأما قوله تعاىل فََسْوفَ َيأْتِيهِْم أَْنَباء َما كَانُواْ بِِه املراد منه الوعيد والزجر عن ذلك االستهزاء فيجب أن يكون املراد
( ِحنيِ  ْعَدباألنباء األنباء ال نفس األنباء بل العذاب الذي أبنأ اهللا تعاىل به ونظريه قوله تعاىل لّلْعَالَِمَني َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه َب

واحلكيم إذا توعد فرمبا قال ستعرف نبأ هذا األمر إذ نزل بك ما حتذره وإمنا كان كذلك ألن الغرض )  ٨٨ص 
باخلرب الذي هو الوعيد حصول العلم بالعقاب الذي ينزل فنفس العقاب إذا نزل حيقق ذلك اخلرب حىت تزول عنه 

الدنيا وهو الذي ظهر يوم بدر وحيتمل أن يكون عذاب الشبهة مث املراد من هذ العذاب حيتمل أن يكون عذاب 
  اآلخرة

لسََّمآَء َعلَْيهِم مَّْدَراراً َوَجَعلَْنا أَلَْم َيَرْواْ كَْم أَْهلَكَْنا ِمن قَْبِلهِم مِّن قَْرٍن مَّكَّنَّاُهْم ِفى األرض َما لَْم نَُمكِّن لَّكُْم َوأَْرَسلَْنا ا
  هِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُنُوبِهِْم َوأَْنَشأَْنا ِمن َبْعِدِهْم قَرْناً َءاخَرِيَناالٌّ نَْهاَر َتجْرِى ِمن َتحِْت

اعلم أن اهللا تعاىل ملا منعهم عن ذلك اإلعراض والتكذيب واالستهزاء بالتهديد والوعيد أتبعه مبا جيري جمرى املوعظة 
د ومثود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون والنصيحة يف هذا الباب فوعظهم بسائر القرون املاضية كقوم نوح وعا

  وغريهم
فإن قيل ما القرن قلنا قال الواحدي القرن القوم املقترنون يف زمان من الدهر فاملدة اليت جيتمع فيها قوم مث يفترقون 

 خري( باملوت فهي قرن ألن الذين يأتون بعدهم أقوام آخرون اقترنوا فهم قرن آخر والدليل عليه قوله عليه السالم 
واشتقاقه من األقران وملا كان أعمار الناس يف األكثر الستني والسبعني والثمانني ال جرم قال بعضهم ) القرون قرين 

القرن هو الستون وقال آخرون هو السبعون وقال قوم هو الثمانون واألقرب أنه غري مقدر بزمان معني ال يقع فيه 
  ضى منهم األكثر قيل قد انقضى القرنزيادة وال نقصان بل املراد أهل كل عصر فإذا انق

  واعلم أن اهللا تعاىل وصف القرون املاضية بثالثة أنواع من الصفات
مكن له يف األرض جعل له مكاناً ) الكشاف ( الصفة األوىل قوله مَّكَّنَّاُهْم ِفى االْْرضِ َما لَْم ُنَمكّن لَّكُْم قال صاحب 

وأما )  ٥٧القصص ( أََو لَْم ُنَمكّن لَُّهْم )  ٨٤الكهف ( َمكَّنَّا لَُه ِفى االْْرضِ وحنوه يف أرض له ومنه قوله تعاىل إِنَّا 
ولتقارب )  ٢٦األحقاف ( مكنته يف األرض فمعناه أثبته فيها ومنه قوله تعاىل َولَقَْد َمكََّناُهْم ِفيَما إِن مَّكَّنَّاكُْم ِفيِه 

ْم ِفى االْْرضِ َما لَْم ُنَمكّن لَّكُْم واملعىن مل نعط أهل مكة مثل ما أعطينا عاداً املعنيني مجع اهللا بينهما يف قوله مَّكَّنَّاُه
  ومثود وغريهم من البسطة يف األجسام والسعة يف األموال واالستظهار بأسباب الدنيا
اه املطر ههنا واملدرار الكثري الدر والصفة الثانية قوله َوأَْرَسلَْنا السََّماء َعلَْيهِم مَّْدرَاراً يريد الغيث واملطر فالسماء معن
  وأصله من قوهلم در اللنب إذا أقبل على احلالب منه شيء كثري فاملدرار يصلح أن



يكون من نعت السحاب وجيوز أن يكون من نعت املطر يقال سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره ومفعال جييء يف نعت 
  مرة بعد أخرى ويستوي يف املدرار املذكر واملؤنثيراد املبالغة فيه قال مقاتل مُّْدرَاراً متتابعاً 

  والصفة الثالثة قوله َوَجَعلَْنا االْْنهَاَر َتْجرِى ِمن َتْحتِهِْم واملراد منه كثرة البساتني
واعلم أن املقصود من هذه األوصاف أهنم وجدوا من منافع الدنيا أكثر مما وجده أهل مكة مث بّين تعاىل أهنم مع 

لدنيا هبذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة يف املال واجلسم جرى عليهم عند الكفر ما مسعتم وهذا مزيد العز يف ا
  املعىن يوجب االعتبار واالنتباه من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة بقي هاهنا سؤاالت

املؤمنون كلهم أيضاً السؤال األول ليس يف هذا الكرم إال أهنم هلكوا إال أن هذا اهلالك غري خمتص هبم بل األنبياء و
  قد هلكوا فكيف حيسن إيراد هذا الكالم يف معرض الزجر عن الكفر مع أنه مشترك فيه بني الكافر وبني غريه

واجلواب ليس املقصود مننه الزجر مبجرد املوت واهلالك بل املقصود أهنم باعوا الدين بالدنيا ففاهتم وبقوا يف العذاب 
  وهذا املعىن غري مشترك فيه بني الكافر واملؤمنالشديد بسبب احلرمان عن الدين 

السؤال الثاين كيف قال أَلَْم َيرَْواْ مع أن القوم ما كانوا مقرين بصدق حممد عليه السالم فيما خيرب عنه وهم أيضاً ما 
  شاهدوا وقائع األمم السالفة

وا هذه احلكايات وجملرد مساعها يكفي واجلواب أن أقاصيص املتقدمني مشهورة بني اخللق فيبعد أن يقال إهنم ما مسع
  يف االعتبار

  والسؤال الثالث ما الفائدة يف ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم
واجلواب أن الفائدة هي التنبيه على أنه تعاىل ال يتعاظمه أن يهلكهم وخيلي بالدهم منهم فإنه قادر على أن ينشىء 

  واهللا أعلم)  ١٥الشمس ( خَاُف ُعقَْباَها مكاهنم قوماً آخرين يعمر هبم بالدهم كقوله َوالَ َي
  ْحٌر مُّبٌِنيَولَْو َنزَّلَْنا َعلَْيَك ِكتَاباً ِفى ِقْرطَاسٍ فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِْم لَقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ إِنْ َهاذَآ إِالَّ ِس
ذين بالغوا يف حب الدنيا وطلب اعلم أن الذين يتمردون عن قبولل دعوة األنبياء طوائف كثرية فالطائفة األوىل ال

لذاهتا وشهواهتا إىل أن استغرقوا فيها واغتنموا وجداهنا فصار ذلك مانعاً هلم عن قبول دعوة األنبياء وهم الذين 
ذكرهم اهللا تعاىل يف اآلية املتقدمة وبني أن لذات الدنيا ذاهبة وعذاب الكفر باق وليس من العقل حتممل العقاب 

  ت املنقرضة اخلسيسة والطائفة الثانية الذين حيملون معجزاتالدائم ألجل اللذا

األنبياء عليهم السالم على أهنا من باب السحر ال من باب املعجزة هؤالء الذين ذكرهم اهللا تعاىل يف هذه اآلية 
  وهاهنا مسائل

ب من السماء دفعة واحدة املسألة األوىل بّين اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن هؤالء الكفار لو أهنم شاهدوا نزول كتا
عليك يا حممد مل يؤمنوا به بل محلوه على أنه سحر وخمرقة واملراد من قوله ِفى ِقْرطَاسٍ أنه لو نزل الكتاب مجلة 

  واحدة يف صحيفة واحدة فرأوه وملسوه وشاهدوه عياناً لطعنوا فيه وقالوا إنه سحر
ملعجزات أم ال فإن مل يكن من باب املعجزات مل يكن فإن قيل ظهور الكتاب ونزوله من السماء هل هو من باب ا

إنكارهم لداللته على النبّوة منكراً وال جيوز أن يقال أنه من باب املعجزات ألن امللك يقدر على إنزاله من السماء 
يكون وقبل االميان بصدق األنبياء والرسل مل تكن عصمة املالئكة معلومة وقبل اإلميان بالرسل ال شك أنا جنوز أن 

نزول ذلك الكتاب من السماء من قبل بعض اجلن والشياطني أو من قبل بعض املالئكة الذين مل تثبت عصمتهم وإذا 
  كان هذا التجويز قائماً فقد خرج نزول الكتاب من السماء عن كونه دليالً على الصدق

إمنا سكرت أبصارنا فإذا ملسوه بأيديهم  قلنا ليس املقصود ما ذكرمت بل املقصود أهنم إذا رأوه بقوا شاكني فيه وقالوا



فقد يقوى االدراك البصري باالدراك اللمسي وبلغ الغاية يف الظهور والقوة مث هؤالء يبقون شاكني يف أن ذلك 
الذي رأوه وملسوه هل هو موجود أم ال وذلك يدل على أهنم بلغوا يف اجلهالة إىل حد السفسطة فهذا هو املقصود 

  رمت واهللا أعلممن اآلية ال ما ذك
املسألة الثانية قال القاضي دلت هذه اآلية على أنه ال جيوز من اهللا تعاىل أن مينع العبد لطفاً علم أنه لو فعله آلمن 

عنده ألنه بّين أنه إمنا ال ينزل هذا الكتاب من حيث إنه لو أنزله لقالوا هذا القول وال جيوز أن خيرب بذلك إال 
وآمنوا به ألنزله ال حمالة فثبت هبذا وجوب اللطف ولقائل أن يقول أن قوله لو أنزل اهللا واملعلوم أهنم لو قبلوه 

عليهم هذا الكتاب لقالوا هذا القول ال يدل على أنه تعلى ينزله عليهم لو مل يقولوا هذا القول إال على سبيل دليل 
وهذه اآلية إن دلّت فإمنا تدل على  اخلطاب وهو عنده ليس حبجة وأيضاً فليس كل مما فعله اهللا وجب عليه ذلك

  الوقوع ال على وجوب الوقوع واهللا أعلم
اُه َملَكاً لََّجَعلَْناهُ َرُجالً َولَلََبْسَنا َوقَالُواْ لَْوال أُنزِلَ َعلَْيِه َملٌَك َولَْو أَنَزلَْنا َملَكاً لَّقُِضىَ  االٌّ ْمُر ثُمَّ الَ ُينظَُرونَ َولَوْ َجَعلَْن

  مَّا َيلْبُِسونََعلَْيهِم 
اعلم أن هذا النوع الثالث من شبه منكري النبّوات فإهنم يقولون لو بعث اهللا إىل اخللق رسوالً لوجب أن يكون 
ذلك الرسول واحداً من املالئكة فإهنم إذا كانوا من زمرة املالئكة كانت علومهم أكثر وقدرهتم أشد ومهابتهم 

  ت والشكوك يف نبّوهتم ورسالتهم أقلأعظم وامتيازهم عن اخللق أكمل والشبها

واحلكيم إذا أراد حتصيل مهم فكل شيء كان أشد إفضاًء إىل حتصيل ذلك املطلوب كان أوىل فلما كان وقوع 
الشبهات يف نبّوة املالئكة أقل وجب لو بعث اهللا رسوالً إىل اخللق أن يكون ذلك الرسول من املالئكة هذا هو املراد 

  لُواْ لَْوال أُنزِلَ َعلَْيِه َملٌَكمن قوله تعاىل َوقَا
واعلم أنه تعاىل أجاب عن هذه الشبهة من وجهني أما األول فقوله َولَْو أَنَزلَْنا َملَكاً لَّقُِضىَ  االْْمُر ومعىن القضاء 

آية باهرة اإلمتام واإللزام وقد ذكرنا معاين القضاء يف سورة البقرة مث هاهنا وجوه األول أن إنزال امللك على البشر 
ا كَاُنواْ فبتقدير إنزال امللك على هؤالء اللكفار فرمبا مل يؤمنوا كما قال َولَْو أَنََّنا َنزَّلَْنا إِلَْيهُِم الَْملَِئكَةَ  إىل قوله مَّ

اهللا جارية بأن وإذا مل يؤمنوا وجب إهالكهم بعذاب االستئصال فإن سّنة )  ١١١األنعام ( ِلُيْؤِمُنواْ إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه 
عند ظهور اآلية الباهرة إن مل يؤمنوا جاءهم عذاب االستئصال فهاهنا ما أنزل اهللا تعاىل امللك إليهم لئال يستحقوا 

هذا العذاب والوجه الثاين أهنم إذا شاهدوا امللك رهقت أرواحهم من هول ما يشهدون وتقريره أن اآلدمي إذا رأى 
ألصلية أو على صورة البشر فإن كان األول مل يبَق اآلدمي حياً أال ترى أن رسول امللك فإما أن يراه على صورته ا

ملا رأى جربيل عليه السالم على صورته األصلية غشي عليه وإن كان الثاين فحينئذ ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
ملكاً أو بشراً أال ترى يكون املرئي شخصاً على صورة البشر وذلك ال يتفاوت احلال فيه سواء كان هو يف نفسه 

أن مجيع الرسل عاينوا املالئكة يف صورة البشر كأضياف إبراهيم وأضياف لوط وكالذين تسوروا احملراب وكجربيل 
حيث متثل ملرمي بشراً سوياً والوجه الثالث أن إنزال امللك آية باهرة جارية جمرى االجلاء وإزالة االختيار وذلك خمل 

ابع أن إنزال امللك وإن كان يدفع الشبهات املذكورة إال أنه يقوي الشبهات من وجه بصحة التكليف الوجه الر
آخر وذلك ألن أي معجزة ظهرت عليه قالوا هذا فعلك فعلته باختيارك وقدرتك ولو حصل لنا مثل ما حصل لك 

لشبهة من الوجوه املذكورة من القدرة والقوة والعلم لفعلنا مثل ما فعلته أنت فعلمنا أن إنزال امللك وإن كان يدفع ا
  لكنه يقوي الشبهة من هذه الوجوه

وأما قوله ثُمَّ الَ ُينظَُرونَ فالفائدة يف كلمة ثُمَّ التنبيه على أن عدم االنظار أشد من قضاء األمر ألن مفاجأة الشدة 



أي جلعلناه يف صورة البشر واحلكمة فيه أمور  أشد من نفس الشدة وأما الثاين فقوله َولَوْ َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلْنَاُه َرُجالً
أحدها أن اجلنس إىل اجلنس أميل وثانيها أن البشر ال يطيق رؤية امللك وثالثها ان طاعات املالئكة قوية فيستحقرون 

طاعة البشر ورمبا ال يعذروهنم يف االقدام على املعاصي ورابعها أن النبّوة فضل من اهللا فيختص هبا من يشاء من 
  اده سواء كان ملكاً أو بشراًعب

مث قال َولَلََبْسَنا َعلَْيهِم مَّا َيلْبُِسونَ قال الواحدي يقال لبست األمر على القوم ألبسه لبساً إذا شبهته عليهم وجعلته 
مشكالً وأصله من التستر بالثوب ومنه لبس الثوب ألنه يفيد ستر النفس واملعىن أنا إذا جعلنا امللك يف صورة البشر 

فهم يظنون كون ذلك امللك بشراً فيعود سؤاهلم أنا ال نرضى برسالة هذا الشخص وحتقيق الكالم أن اهللا لو فعل 
ذلك لصار فعل اهللا نظرياً لفعلهم يف التلبيس وإمنا كان ذلك تلبيساً ألن الناس يظنون أنه بشر مع أنه ليس كذلك 

  شر مثلكم والبشر ال يكون رسوالً من عند اهللا تعاىلوإمنا كان فعلهم تلبيساً ألهنم يقولون للقومهم إنه ب

  َولَقَِد اْسُتهْزِى َء بُِرُسلٍ مِّن قَْبِلَك فََحاقَ بِالَِّذيَن َسِخرُواْ ِمْنُهْم مَّا كَاُنواْ بِهِ َيسَْتْهزُِءونَ
يقولون هذا الكالم  اعلم أن بعض األقوام الذين كانوا يقولون إن رسول اهللا جيب أن يكون ملكاً من املالئكة كانوا

على سبيل االستهزاء وكان يضيق قلب الرسول عند مساعه فذكر ذلك ليصري سبباً للتخفيف عن القلب ألن أحداً 
ما خيفف عن القلب املشاركة يف سبب احملنة والغم فكأنه قيل له إن هذه األنواع الكثرية من سوء األدب اليت 

رون مع أنبيائهم فلست أنت فريداً يف هذا الطريق وقوله فَحَاَق بِالَِّذيَن يعاملونك هبا قد كانت موجودة يف سائر الق
ويف تفسريه وجوه كثرية ألهل )  ٤٣فاطر ( َسِخُرواْ ِمنُْهْم اآلية ونظريه قوله َوالَ َيِحيُق الَْمكُْر السَّّيىء إِالَّ بِأَْهِلِه 

ما حاق باإلنسان من مكر أو سوء يعمله ) احليق  (اللغة وهي بأسرها متقاربة قال النضر وجب عليهم قال الليث 
حاق هبم ( عالد عليهم وقيل ) حاق هبم ( فنزل ذلك به يقول أحاق اهللا هبم مكرهم وحاق هبم مكرهم وقال الفّراء 

مبعىن أحاط وكان مأخذخ ) حاق ( أي أحاط قال األزهري فّسر الزجاج ) حاق ( حل هبم ذلك وقال الزجاج ) 
يف قوله مَّا كَانُوا بِِه فيها قوالن األول ) ما ( ما استدار بالكمرة ويف اآلية حبث آخر وهو أن لفظة من احلوق وهو 

أن املراد به القرآن والشرع وهو ما جاء به حممد عليه السالم وعلى هذا التقدير فتصري هذه اآلية من باب حذف 
  املضاف والتقدير فحاق هبم عقاب ما كانوا به يستهزؤن

الثاين أن املراد به أهنم كانوا يستهزؤن بالعذاب الذي كان خيوفهم الرسول بنزوله وعلى هذا التقدير فال  والقول
  حاجة إىل هذا اإلضمار

  قُلْ ِسُريواْ ِفى األرض ثُمَّ اْنظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمكَذِّبَِني
قوم هبذه اآلية وقال لرسوله قل هلم ال تغتروا مبا وجدمت اعلم أنه تعاىل كما صرب رسوله باآلية األوىل فكذلك حذر ال

من الدنيا وطيباهتا ووصلتم إليه من لذاهتا وشهواهتا بل سريوا يف األرض لتعرفوا صحة ما أخربكم الرسول عنه من 
بّد وأن نزول العذاب على الذين كذبوا الرسل يف األزمنة السالفة فإنكم عند السري يف األرض والسفر يف البالد ال 

  تشاهدوا تلك اآلثار فيكمل االعتبار ويقوى االستبصار
  وبني قوله ثُمَّ انْظُُرواْ)  ١٣٧آل عمران ( فإن قيل ما الفرق بني قوله االْْرضِ فَانظُُرواْ 

قلنا قوله فَانظُُرواْ يدل على أنه تعاىل جعل النظر سبباً عن السري فكأنه قيل سريوا ألجل النظر وال تسريوا سري 
  الغافلني



وأما قوله ِسريُواْ ِفى االْْرضِ ثُمَّ اْنظُرُواْ فمعناه إباحة السري يف األرض للتجارة وغريها من املنافع وإجياب النظر يف 
  آثار اهلالكني مث نّبه اهللا تعاىل على هذا الفرق بكلمة ثُمَّ لتباعد ما بني الواجب واملباح واهللا أعلم

يَن اِت واألرض قُل للَِّه كََتَب َعلَى نَفِْسِه الرَّْحَمةَ  لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  الَ َرْيَب ِفيِه الَِّذقُل لَِّمن مَّا ِفى السََّماَو
  َخِسرُوا أَنفُسَُهْم فَُهْم الَ ُيؤِْمُنونَ

  يف اآلية مسائل
ع وتقرير املعاد وتقرير النبّوة وبيانه أن أحوال املسألة األوىل اعلم أن املقصود من تقرير هذه اآلية تقرير إثبات الصان

العامل العلوي والسفلي يدل على أن مجيع هذه األجسام موصوفة بصفات كان جيوز عليها اتصافها بأضدادها 
ومقابالهتا ومىت كان كذلك فاختصاص كل جزء من األجزاء اجلسمانية بصفته املعينة ال بّد وأن يكون ألجل أن 

  لقادر املختار خّصه بتلك الصفة املعينة فهذا يدل على أن العامل مع كل ما فيه مملوك هللا تعاىلالصانع احلكيم ا
وإذا ثبت هذا ثبت كونه قادراً على االعادة واحلشر والنشر ألن التركيب األول إمنا حصل لكونه تعاىل قادراً على 

هلما فوجب صحة االعادة ثانياً وأيضاً ثبت أنه تعاىل كل املمكنات عاملاً بكل املعلومات وهذه القدرة والعلم ميتنع زوا
ملك مطاع وامللك املطاع من له األمر والنهي على عبيده وال بد من مبلغ وذلك يدل على أن بعثة األنبياء والرسل 

املسائل من اهللا تعاىل إىل اخللق غري ممتنع فثبت أن هذه اآلية وافية بإثبات هذه املطالب الثالثة وملا سبق ذكر هذه 
  الثالثة ذكر اهللا بعدها هذه اآلية لتكون مقررة جملموع تلك املطالب من الوجه الذي شرحناه واهللا أعلم

ل املسألة الثانية قوله تعاىل قُل لَّمن مَّا ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض سؤال وقوله قُل ِللَِّه جواب فقد أمره اهللا تعاىل بالسؤا
هذا إمنا حيسن يف املوضع الذي يكون اجلواب قد بلغ يف الظهور إىل حيث ال يقدر على أوالً مث باجلواب ثانياً و

إنكاره منكر وال يقدر على دفعه دافع وملا بينا أن آثار احلدوث واإلمكان ظاهرة يف ذوات مجيع األجسام ويف مجيع 
وقدرته ال جرم أمره بالسؤال أوالً صفاهتا ال جرم كان االعتراف بأهنا بأسرها ملك هللا تعاىل وملك له وحمل تصرفه 

مث باجلواب ثانياً ليدل ذلك على أن االقرار هبذا املعىن مما ال سبيل إىل دفعه البتة وأيضاً فالقوم كانوا معترفني بأن كل 
َواِت وَاالْْرضَ العامل ملك هللا وملكه وحتت تصرفه وقهره وقدرته هبذا املعىن كما قال َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السََّما

  مث إنه)  ٢٥لقمان ( لََيقُولُنَّ اللَُّه 

تعاىل ملا بّين هبذا الطريق كممال إالهيته وقدرته ونفاذ تصرفه يف عامل املخلوقات بالكلية أردفه بكمال رمحته 
أن ال ينعم وال بأن يعد وإحسانه إىل اخللق فقال كََتَب َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ  فكأنه تعاىل قال إنه مل يرض من نفسه ب

باإلنعام بل أبداً ينعم وأبداً يعد يف املستقبل باإلنعام ومع ذلك فقد كتب على نفسه ذلك وأوجبه إجياب الفضل 
والكرم واختلفوا يف املراد هبذه الرمحة فقال بعضهم تلك الرمحة هي أنه تعاىل ميهلهم مدة عمرهم ويرفع عنهم عذاب 

العقوبة يف الدنيا وقيل إن املراد أنه كتب على نفسه الرمحة ملن ترك التكذيب بالرسل االستئصال وال يعاجللهم ب
  وتاب وأناب وصدقهم وقبل شريعتهم

ملا فرغ اهللا من ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أنه جاءت األخبار الكثرية يف سعة رمحة اهللا تعاىل عن النيب 
  )يب اخللق كتب كتاباً أن رمحيت سبقت غض

فإن قيل الرمحة هي إرادة اخلري والغضب هو إرادة االنتقام وظاهر هذا اخلرب يقتضي كون إحدى اإلرادتني سابقة 
  على األخرى واملسبوق بالغري حمدث فهذا يقتضي كون إرادة اهللا تعاىل حمدثة

ماء واألرض خلق مائة رمحة كل قلنا املراد هبذا السبق سبق الكثرة ال سبق الزمان وعن سلمان أنه تعاىل ملا خلق الس
رمحة ملء ما بني السماء واألرض فعنده تسع وتسعون رمحة وقسم رمحة واحدة بني اخلالئق فبها يتعاطفون 



  ويترامحون فإذا كان آخر األمر قصرها على املتقني
ه لََيْجَمَعنَّكُْم الم قسم مضمر والتقدير واهللا يف قول) الالم ( أما قوله لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  ففيه أحباث األول 

  ليجمعنكم
البحث الثاين اختلفوا يف أن هذا الكالم مبتدأ أو متعلق مبا قبله فقال بعضهم أنه كالم مبتدأ وذلك ألنه تعاىل بّين 

ه يرمحهم يف الدنيا باالمهال ودفع عذاب كمال إهليته بقوله قُل لَّمن مَّا ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض قُل ِللَِّه مث بّين تعاىل أن
َيْومِ االستئصال وبّين أنه جيمعهم إىل يوم القيامة فقوله كََتَب َعلَى َنفِْسهِ الرَّْحَمةَ  أنه ميهلهم وقوله لََيْجَمعَنَّكُْم إِلَى 

  الِْقَياَمةِ  أنه ال ميهلهم بل حيشرهم وحياسبهم على كل ما فعلوا
مبا قبله والتقدير كتب ربكم على نفسه الرمحة وكتب ربكم على نفسه ليجمعنكم إىل يوم  والقول الثاين أنع متعلق

  القيامة
َيْومِ الْقَِياَمة  وقيل أنه ملا قال كََتبَ رَبُّكُْم َعلَى َنفِْسهِ الرَّْحَمةَ  فكأنه قيل وما تلك الرمحة فقيل إنه تعاىل لََيْجَمعَنَّكُمْ إِلَى

عذاب يوم الققيامة حلصل اهلرج واملرج والرتفع الضبط وكثر اخلبط فصار التهديد بيوم ِ وذلك ألنه لوال خوف ال
َعلَى  القيامة من أعظم أسباب الرمحة يف الدنيا فكان قوله لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  كالتفسري لقوله كََتَب َربُّكُْم

  َنفِْسِه الرَّْحَمةَ 
ل لَّمن مَّا ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض قُل ِللَِّه كالم ورد على لفظ الغيبة وقوله لََيْجَمعَنَّكُْم إِلَى البحث الثالث أن قوله قُ

َيْومِ الِْقَياَمةِ  كالم ورد على سبيل املخاطبة واملقصود منه التأكيد يف التهديد كأنه قيل ملا علمتم أن كل ما يف 
  ن امللك احلكيم ال يهمل أمر رعيته والالسماوات واألرض هللا وملكه وقد علمتم أ
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

جيوز يف حكمته أن يسوي بني املطيع والعاصي وبني املشتغل باخلدمة واملعرض عنها فهال علمتم أنه يقيم القيامة 
  وحيضر اخلالئق وحياسبهم يف الكل

ان كلمة إِلَى يف قوله إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  فيها أقوال األول أهنا صلة والتقدير ليجمعنكم يوم القيامة وقيل البحث الرابع 
  إِلَى مبعىن يف أي ليجمعنكم يف يوم القيامة

 وقيل فيه حذف أي ليجمعنكم إىل احملشر يف يوم القيامة ألن اجلمع يكون إىل املكان ال إىل الزمان وقيل ليجمعنكم
  يف الدنيا خبلقكم قرناً بعد قرن إىل يوم القيامة

وضعه أما قوله الَِّذيَن َخِسرُواْ أَنفُسَُهْم فَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ ففيه أحباث األول يف هذه اآلية قوالن األول أن قوله الَِّذيَن م
الذين خسروا أنفسهم وهو قول  نصب على البدل من الضمري يف قوله لََيْجَمعَنَّكُْم واملعىن ليجعن هؤالء املشركني

األخفش والثاين وهو قول الزجاج أن قوله الَِّذيَن َخِسُرواْ أَنفَُسُهم رفع باالبتداء وقوله فَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ خربه ألن 
 يف قوله فَُهمُ يفيد معىن) والفاء ( قوله لََيْجَمعَنَّكُْم مشتمل على الكل على الذين خسروا أنفسهم وعلى غريهم 

  الشرط واجلزاء كقوهلم الذي يكرمين فله درهم ألن الدرهم وجب باالكرام فكان االكرام شرطاً والدرهم جزاء
  فإن قيل ظاهر اللفظ يدل على أن خسراهنم سبب لعدم إمياهنم واألمر على العكس

ن وذلك عني مذهب قلنا هذا يدل على أن سبق القضاء باخلسران واخلذالن هو الذي محلهم على االمتناع من االميا
  أهل السنّة

َماوَاِت واألرض َوُهَو ُيطِْعُم َوالَ َولَُه َما َسكََن ِفى الَّْيلِ َوالنََّهارِ َوُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ َوِلّياً فَاِطرِ السَّ
َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِكََني قُلْ إِنِّى أََخاُف إِنْ َعَصْيُت َربِّى َعذَاَب َيْومٍ  ُيطَْعُم قُلْ إِنِّى أُِمْرُت أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم

  َعِظيمٍ
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أن أحسن ما قيل يف نظم هذه اآلية ما ذكره أبو مسلم رمحه اهللا تعاىل فقال ذكر يف اآلية األوىل 
مها ويف هذه اآلية ذكر الليل والنهار إذ ال زمان سوامها فالزمان واملكان ظرفان السموات واألرض إذ ال مكان سوا

  للمحدثات فأخرب سبحانه أنه مالك للمكان واملكانيات ومالك للزمان والزمانيات وهذا بيان يف غاية اجلاللة

مان والزمانيات وذلك ألن وأقول ههنا دقيقة أخرى وهو أن االبتداء وقع بذكر املكان واملكانيات مث ذكر عقيبه الز
املكان واملكانيات أقرب إىل العقول واألفكار من الزمان والزمانيات لدقائق مذكورة يف العقليات الصرفة والتعليم 

  الكامل هو الذي يبدأ فيه فاألظهر مترقيا إىل األخفى فاألخفى فهذا ما يتعلق بوجه النظم
لنهار يفيد احلصر والتقدير هذه األشياء له ال لغريه وهذا هو احلق ألن املسألة الثانية قوله وله ما سكن يف الليل وا

كل موجود إما واجب لذاته وإما ممكن لذاته فالواجب لذاته ليس إال الواحد وما سوى ذلك الواحد ممكن واملمكن 
ك املوجود ال يوجد إال بإجياد الواجب لذاته وكل ما حصل بإجياده وتكوينه كان ملكا له فثبت أن ما سوى ذل

  الواجب لذاته فهو ملكه ومالكه فلهذا السبب قال وله ما سكن يف الليل والنهار



املسألة الثالثة يف تفسري هذا السكون قوالن األول أن املراد منه الشيء الذي سكن بعد أن حترك فعلى هذا املراد 
ر وعلى هذا التقدير قالوا يف اآلية حمذوف كل ما استقر يف الليل والنهار من الدواب ومجلة احليوانات يف الرب والبح

أراد احلر والربد فاكتفى  ٨١والتقدير وله ما سكن وحترك يف الليل والنهار كقوله تعاىل سرابيل تقيكم احلر النحل 
بذكر أحدمها عن اآلخر ألنه يعرف ذلك بالقرينة املذكورة كذلك هنا حذف ذكر احلركة ألن ذكر السكون يدل 

  عليه
ثاين أنه ليس املراد من هذا السكون ما هو ضد احلركة بل املراد منه السكون مبعىن احللول كما يقال فالن والقول ال

وعلى هذا  ٤٥يسكن بلد كذا إذا كان حمله فيه ومنه قوله تعاىل وسكنتم يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم إبراهيم 
ر كل ما يف الوقت والزمان سواء كان متحركا أو التقدير كان املراد وله كل ما حصل يف الليل والنهار والتقدي

ساكنا وهذا التفسري أوىل وأكمل والسبب فيه أن كل ما دخل حتت الليل والنهار حصل يف الزمان فقد صدق عليه 
أن انقضى املاضي وسيجيء املستقبل وذلك مشعر بالتغري وهو احلدوث واحلدوث ينايف األزلية والدوام فكل ما مر 

ل حتت الزمان فهو حمدث وكل حادث فال بد له من حمدث وفاعل ذلك الفعل جيب أن يكون متقدما به الوقت ودخ
عليه واملتقدم على الزمان جيب أن يكون مقدما على الوقت والزمان فال جتري عليه األوقات وال متر به الساعات 

  وال يصدق عليه أن كان وسيكون
للمكان ومجلة املكانيات ومالك للزمان ومجلة الزمانيات بني أنه مسيع عليم واعلم أنه تعاىل ملا بني فيما سبق أنه مالك 

يسمع نداء احملتاجني ويعلم حاجات املضطرين واملقصود منه الرد على من يقول اإلله تعاىل موجب بالذات فنبه على 
هذه املعاين قال قل أغري  أنه وإن كان مالكا لكل احملدثات لكنه فاعل خمتار يسمع ويرى ويعلم السر وأخفى وملا قرر

  اهللا أختذ وليا
واعلم انه فرق بني أن يقال أغري اهللا أختذ وليا وبني أن يقال أختذ غري اهللا وليا ألن االنكار إمنا حصل على اختاذ غري 

 أختذ اهللا وليا ال على اختاذ الويل وقد عرفت أهنم يقدمون األهم فاألهم الذي هم بشأنه أعين فكان قوله قل أغري اهللا
  ٥٩وقوله تعاىل اهللا أذن لكم يونس  ٦٤وليا أوىل من العبارة الثانية ونظريه قوله تعاىل أفغري اهللا تأمروين أعبد الزمر 

مث قال فاطر السموات واألرض وقرئ فاطر السموات باجلر صفة هللا وبالرفع على إضمار هو والنصب على املدح 
عرفت فاطر السموات حىت أتاين أعرابيان خيتصمان يف بئر فقال  وقرأ الزهري فطر السموات وعن ابن عباي ما

أحدمها أنا فطرهتا أي ابتدأهتا وقال ابن األنباري أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه فقوله فاطر السموات واألرض 
ما كان يريد خالقهما ومنشئهما بالتركيب الذي سبيله أن حيصل فيه الشق والتأليف عند ضم األشياء إىل بعض فل

الشق جاز أن يكون يف حال شق إصالح ويف حال أخرى شق إفساد ففاطر السموات من االصالح ال غري وقوله 
  من اإلفساد وأصلهما واحد ١و إذا السماء انفطرت االنفطار  ٣هل ترى من فطور امللك 

  مث قال تعاىل وهو يطعم وال يطعم أي وهو الرزاق لغريه وال يرزقه أحد
 ٥٧سرت االطعام بالرزق وقد قال تعاىل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الذاريات فإن قيل كيف ف

  والعطف يوجب املغايرة
~ قلنا ال شك يف حصول املغايرة بينهما إال أنه قد حيسن جعل أحدمها كناية عن اآلخر لشدة ما بينهما من املقاربة 

جيوز عليه االنتفاع وقرئ وال يطعم بفتح الياء وروى ابن املأمون  واملقصود من اآلية أن املنافع كلها من عنده وال
عن يعقوب وهو يطعم وال يطعم على بناء األول للمفعول والثاين للفاعل وعلى هذا التقدير فالضمري عائد إىل 

طعم وال املذكور يف قوله أغري اهللا وقرأ األشهب وهو يطعم وال يطعم على بنائهما للفاعل وفسر بأن معناه وهو ي



يستطعم وحكى األزهري أطعمت مبعىن استطعمت وجيوز أن يكون املعىن وهو يطعم تارة وال يطعم أخرى على 
  حسب املصاحل كقوله وهو يعطي ومينع ويبسط ويقدر ويغين ويفقر

األرض وبأنه واعلم أن املذكور يف صدر اآلية هو املنع من اختاذ غري اهللا تعاىل وليا واحتج عليه بأنه فاطر السموات و
يطعم وال يطعم ومىت كان األمر كذلك امتنع اختاذ غريه وليا أما بيان أنه فاطر السموات واألرض فألنا بينا أن ما 

سوى الواحد ممكن لذاته واملمكن لذاته ال يقع موجودا إال بإجياد غريه فنتج أن ما سوى اهللا فهو حاصل بإجياده 
كل ما سواه من املوجودات وأما بيان أنه يطعم وال يطعم فظاهره ألن االطعام وتكوينه فثبت أنه سبحانه هو الفاطر ل

عبارة عن إيصال املنافع وعدم االستطعام عبارة عن عدم االنتفاع وملا كان واجبا لذاته كان ال حمالة غنيا ومتعاليا 
يطعم وال يطعم وإذا عن االنتفاع بشيء آخر فثبت بالربهان صحة أنه تعاىل فاطر السموات واألرض وصحة أن 

ثبت هذا امتنع يف العقل اختاذ غريه وليا ألن ما سواه حمتاج يف ذاته ويف مجيع صفاته ويف مجيع ما حتت يده واحلق 
  سبحانه هو الغين لذاته اجلواد لذاته وترك الغين اجلواد والذهاب إىل الفقري احملتاج ممنوع عنه يف صريح العقل

يف هذا الكتاب بيان أن الويل معناه األصلي يف اللغة هو القريب وقد ذكرنا وجوه وإذا عرفت هذا فنقول قد سبق 
االشتقاقات فيه فقوله قل أغري اهللا أختذ وليا مينع من القرب من غري اهللا تعاىل فهذا يقتضي تنزيه القلب عن االلتفات 

  إىل غري اهللا تعاىل وقطع العالئق عن كل ما سوى اهللا تعاىل
  سابق أمته يف اإلسالم) صلى اهللا عليه وسلم ( ل إين أمرت أن أكون أول من أسلم والسبب أن النيب مث قال تعاىل ق

ولقول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنني األعراف  ١٦٣لقوله وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني األنعام 
١٤٣  

شرك مث إنه تعاىل ملا بني كون رسوله مأمورا مث قال وال تكونن من املشركني ومعناه أمرت باإلسالم وهنيت عن ال
باإلسالم مث عقبه بكونه منهيا عن الشرك قال بعده إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم واملقصود أين إن 

  خالفته يف هذا األمر والنهي صرت مستحقا للعذاب العظيم
ليه السالم كان خياف على نفسه من فإن قيل قوله قل إين أخاف غن عصيت ريب عذاب يوم عظيم يدل على أنه ع

  الكفر والعصيان ولوال أن ذلك جائز عليه ملا كان خائفا
واجلواب أن اآلية ال تدل على أنه خاف على نفسه بل اآلية تدل على أنه لو صدر عنه الكفر واملعصية فإنه خياف 

منقسمة مبتساويني وهذا يدل  وهذا القدر ال يدل على حصول اخلوف ومثاله قولنا إن كانت اخلمسة زوجا كانت
  على أن اخلمسة زوج وال على كوهنا منقسمة مبتساويني واهللا أعلم

  وقوله تعاىل إين أخاف قرأ ابن كثري ونافع إين بفتح الياء وقرأ أبو عمرو والباقون باإلرسال
  مَّن ُيْصَرْف َعْنُه َيْومَِئٍذ فَقَْد َرِحَمُه وَذَِلَك الْفَْوزُ الُْمبُِني

  آلية مسائليف ا
املسألة األوىل اعلم أنه قرأ أبو بكر عن عاصم ومحزة والكسائي ُيصَْرْف بفتح الياء وكسر الراء وفاعل الصرف على 

والتقدير من يصرف هو )  ١٥األنعام ( هذه القراءة والضمري العائد إىل ريب من قوله إِّنى أَخَاُف إِنْ َعَصْيُت رَّبى 
لقراءة قوله فَقَْد َرِحَمُه فلما كان هذا فعالً مسنداً إىل ضمري اسم اهللا تعاىل وجب أن عنه يومئذ العذاب وحجة هذه ا

يكون األمر يف تلك اللفظة األخرى على هذا الوجه ليتفق الفعالن وعلى هذا التقدير صرف العذاب مسنداً إىل اهللا 
قرؤا مَّن ُيْصَرْف َعْنُه على فعل ما مل يسم فاعله تعاىل وتكون الرمحة بعد ذلك مسندة إىل اهللا تعاىل وأما الباقون فإهنم 

والتقدير من يصرف عنه عذاب يومئذ وإمنا حسن ذلك ألنه تعاىل أضاف الغذاب إىل اليوم يف قوله َعذَابَ َيْومٍ 



  فلذلك أضاف الصرف إليه والتقدير من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم)  ١٥اإلنعام ( َعِظيمٍ 
ية يقتضي كون ذلك اليوم مصروفاً وذلك حمال بل املراد عذاب ذلك اليوم وحسن هذا املسألة الثانية ظاهر اآل
  احلذف لكونه معلوماً

املسألة الثالثة دلّت اآلية على أن الطاعة ال توجب الثواب واملعصية ال توجب العقاب ألنه تعاىل قال مَّن ُيْصَرْف َعْنهُ 
عنه العذاب يف ذلك اليوم فقد رمحه وهذا إمنا حيسن لو كان ذلك الصرف  َيْوَمِئٍذ فَقَْد َرِحَمُه أي كل من صرف اهللا

واقعاً على سبيل التفضل أما لو كان واجباً مستحقاً مل حيسن أن يقال فيه إنه رمحه أال ترى أن الذي يقبح منه أن 
  يضرب العبد فإذا مل يضربه ال يقال إنه رمحه أما إذا حسن منه أن

ال إنه رمحه فهذه اآلية تدل على أن كل عقاب انصرف وكل ثواب حصل فهو ابتداء فضل يضربه ومل يضربه فإنه يق
والذي نفسي بيده ما من الناس ) قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وإحسان من اهللا تعاىل وهو موافق ملا يروى أن النيب 

ووضع يده فوق رأسه ) اهللا برمحته  أحد يدخل اجلنة بعمله قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال أن يتغمدين
  وطول هبا صوته

املسألة الرابعة قال القاضي اآلية تدل على أن من مل يعاقب يف اآلخرة ممن يصرف عنه العقاب فال بد من أن يثاب 
  وذلك يبطل قول من يقول إن فيمن يصرف عنه العقاب من املكلفني من ال يثاب لكنه يتفضل عليه

  عاقبه اهللا تعاىل ويتفضل عليه فقد حصل له الفوز املبني وذلك يبطل داللة اآلية على قولكمفإن قيل أليس من مل ي
قلنا هذا الذي ذكرمتوه مدفوع من وجوه األول أن التفضل يكون كاالبتداء من قبل اهللا تعاىل وليس يكون ذلك 

والثاين أن الفوز املبني ال جيوز محله على  مطلوباً من الفعل والفوز هو الظفر باملطلوب فال بّد وأن يفيد أمراً مطلوباً
التفضل بل جيب محله على ما يقتضي مبالغة يف عظم النعمة وذلك ال يكون إال ثواباً والثالث أن اآلية معطوفة على 

ل هذه واملقابل للعذاب هو الثواب فيجب مح)  ١٥األنعام ( قوله إِّنى أَخَاُف إِنْ َعَصْيتُ رَّبى َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 
  الرمحة على الثواب

  واعلم أن هذا االستدالل ضعيف جداً وضعفه ظاهر فال حاجة فيه إىل االستقصاء واهللا أعلم
  َوإِن َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَالَ كَاِشَف لَُه إِالَّ ُهَو َوإِن َيْمَسْسكَ بَِخْيرٍ فَُهَو َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَُديٌر

  يف اآلية مسائل
ألوىل اعلم أن هذا دليل آخر يف بيان أنه ال جيوز للعاقل أن يتخذ غري اهللا ولياً وتقريره أن الضر اسم لألمل املسألة ا

واحلزن واخلوف وما يفضي إليها أو إىل أحدها والنفع اسم للذة والسرور وما يفضي إليهما أو إىل أحدمها واخلري 
ا كان األمر كذلك فقد ثبت احلصر يف أن اإلنسان إما أن اسم للقدر املشترك بني دفع الضر وبني حصول النفع فإذ

يكون يف الضر أو يف اخلري ألن زوال الضر خري سواء حصل فيه اللذة أو مل حتصل وإذا ثبت هذا احلصر فقد بّين اهللا 
ل على أن األمر تعاىل أن املضار قليلها وكثريها ال يندفع إال باهللا واخلريات ال حيصل قليلها وكثريها إال باهللا والدلي

كذلك أن املوجود إما واجب لذاته وإما ممكن لذاته أما الواجب لذاته فواحد فيكون كل ما سواه ممكناً لذاته 
  واملمكن لذاته ال يوجد إال بإجياد الواجب

ل لذاته وكل ما سوى احلق فهو إمنا حصل بإجياد احلق وتكوينه فثبت أن اندفاع مجيع املضار ال حيصل إال به وحصو
  مجيع اخلريات واملنافع ال يكون إال به فثبت هبذا الربهان العقلي البني صحة ما دلّت اآلية عليه

فإن قيل قد نرى أن اإلنسان بدفع املضار عن نفسه مباله وبأعوانه وأنصاره وقد حيصل اخلري له بكسب نفسه وبإعانة 



وجب أن يقال إنه مل يندفع إال بإعانة اهللا تعاىل غريه وذلك يقدح يف عموم اآلية وأيضاً فرأس املضار هو الكفر ف
ورأس اخلريات هو اإلميان فوجب أن يقال أنه مل حيصل إال بإجياد اهللا تعاىل ولو كان األمر كذلك لوجب أن ال 

يستحق اإلنسان بفعل الكفر عقاباً وال يفعل اإلميان ثواباً وأيضاً فإنا نرى أن اإلنسان ينتفع بأكل الدواء ويتضرر 
  بتناول السموم وكل ذلك يقدح يف ظاهر اآلية

واجلواب عن األول أن كل فعل يصدر عن اإلنسان فإمنا يصدر عنه إذا دعاه الداعي إليه ألن الفعل بدون الداعي 
حمال وحصول تلك الداعية ليس إال من اهللا تعاىل وعلى هذا التقدير فيكون الكل من اهللا تعاىل وهكذا القول يف كل 

  ه من السؤاالتما ذكرمتو
املسألة الثانية أنه تعاىل ذكر إمساس الضر وإمساس اخلري إال أنه مّيز األول عن الثاين بوجيهني األول أنه تعاىل قدم 

ذكر إمساس الضر على ذكر إمساس اخلري وذلك تنبيه على أن مجيع املضار ال بّد وأن حيصل عقبيها اخلري والسالمة 
ر فَالَ كَاِشَف لَُه إِالَّ ُهَو وذكر يف إمساس اخلري فَُهَو َعلَى كُلّ َشىْ ء قَُديٌر فذكر يف والثاين أنه قال يف إمساس الض

اخلري كونه قادراً على مجيع األشياء وذلك يدل على أن إرادة اهللا تعاىل اليصال اخلريات غالبة على إرادته اليصال 
  )سبقت رمحيت غضيب ( جانب الرمحة غالب كما قال  املضار وهذه الشبهات بأسرها دالة على أن إرادة اهللا تعاىل

  َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوُهَو الَْحِكيمُ الَْخبُِري
  فيه مسائل

  املسألة األوىل اعلم أن صفات الكماب حمصورة يف القدرة والعلم فإن قالوا كيف أمهلتم وجوب الوجود
لصفة القائمة بالذات مفتقرة إىل الذات واملفتقر إىل الذات مفتقر قلنا ذلك عني الذات ال صفة قائمة بالذات ألن ا

إىل الغري فيكون ممكناً لذاته واجباً بغريه فيلزم حصول وجوب قبل الوجوب وذلك حمال فثبت أنه عني الذات وثبت 
إشارة إىل كمال القدرة  أن الصفات اليت هي الكماالت حقيقتها هي القدرة والعلم فقوله َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه

وقوله َوُهَو الَْحكِيُم الْخَبُِري إشارة إىل كمال العلم وقوله َوُهَو الْقَاِهرُ يفيد احلصر ومعناه أنه ال موصوف بكمال 
  القدرة وكمال العلم إال احلق سبحانه وعند هذا يظهر أنه ال كامل إال هو وكل من سواه فهو ناقص

لة كونه قاهراً على القدرة فألنا بينا أن ما عدا احلق سبحانه ممكن بالوجود لذاته إذا عرفت هذا فنقول أما دال
واملمكن لذاته ال يترجح وجوده على عدمه وال عدمه على وجوده إال بترجيحه وتكوينه وإجياده وإبداعه فيكون يف 

ترجيح العدم على الوجود  احلقيقة هو الذي قهر املمكنات تارة يف طرف ترجيح الوجود على العدم وتارة يف طرف
  ويدخل يف هذا الباب كونه قاهراً هلم باملوت والفقر واالذالل ويدخل فيه

إىل آخر اآلية وأما كونه حكيماً فال ميكن )  ٢٦آل عمران ( كل ما ذكره اهللا تعاىل يف قوله قُلِ اللَُّهمَّ َماِلَك الُْملِْك 
لم فيلزم التكرار أنه ال جيوز فوجب محله على كونه حمكماً يف أفعاله محله ههنا على العلم ألن اخلبري إشارة إىل الع

مبعىن أن أفعاله تكون حمكمة متقنة آمنة من وجوه اخللل والفساد واخلبري هو العامل بالشيء املروي قال الواحدي 
ه من اخلرب ألنه طريق وتأويله أنه العامل مبا يصح أن خيرب به قال واخلرب علمك بالشيء تقول يل به خرب أي علم وأصل

  من طرق العلم
املسألة الثانية املشبهة استدلوا هبذه اآلية على أنه تعاىل موجود يف اجلهة اليت هي فوق العامل وهو مردود ويدل عليه 
وجوه األول أنه لو كان موجوداً فوق العامل لكان إما أن يكون يف الصغر حبيث ال يتميز جانب منه من جانب وإما 

ذاهباً يف األقطار متمدداً يف اجلهات واألول يقتضي أن يكون يف الصغر واحلقارة كاجلوهر الفرد فلو جاز أن يكون 
ذلك فلم ال جيوز أن يكون إله العامل بعض الذرات املخلوطة باهلباآت الواقعة يف كوة البيت وذلك ال يقوله عاقل 



الثاين أنه إما أن يكون غري متناه من كل اجلهات وحينئذ وإن كان الثاين كان متبعضاً متجزئاً وذلك على اهللا حمال و
يصح عليه الزيادة والنقصان وكل ما كان كذلك كان اختصاصه مبقداره املعني لتخصيص خمصص فيكون حمدثاً أو 
يكون متناهياً من بعض اجلوانب دون البعض فيكون اجلانب املوصوف بكونه متناهياً غري اجلانب املوصوف بكونه 

ناه وذلك يوجب القسمة والتجزئة والثالث إما أن يفسر املكان بالسطح احلاوي أو بالبعد واخلالء فإن كان غري مت
األول فنقول أجسام العامل متناهية فخارج العامل ال خال وال مال وال مكان وال حيث وال جهة فيمتنع حصول ذات 

يف حقيقته وإذا كان كذلك فلو صّح حصول اهللا يف  اهللا تعاىل فيه وإن كان الثاين فنقول اخلالء متساوي األجزاء
جزء من أجزاء ذلك اخلاء لصح حصوله يف سائر األجزاء ولو كان كذلك لكان حصوله فيه بتخصيص خمصص 

وكل ما كان واقعاً بالفاعل املختار فهو حمدث فحصول ذاته يف اجلزء حمدث وذاته ال تنفك عن ذلك احلصول وما 
حمدث فيلزم كون ذاته حمدثة ومفتقر إىل املوجد ويكون موجده قبله فيكون ذات اهللا تعاىل  ال ينفك عن احملدث فهو

  قد كانت موجودة قبل وجود اخلالء واجلهة واحليث واحليز
وإذا ثبت هذا فبعد احليز واجلهة واخلالء وجب أن تبقى ذات اهللا تعاىل كما كانت وإال فقد وقع التغيري يف ذات اهللا 

  التعاىل وذلك حم
  وإذا ثبت هذا وجب القول بكونه منزهاً عن األحياز واجلهات يف مجيع األوقات واخلامس أنه ثبت أن العامل كرة

  وإذا ثبت هذا فالذي يكون فوق رؤوس أهل الري يكون حتت أقدام قوم آخرين
ول باطل ألن كونه فوقاً وإذا ثبت هذا فإما أن يقال إنه تعاىل فوق أقوام بأعياهنم أو يقال إنه تعاىل فوق الكل واأل

لبعضهم يوجب كونه حتتاً آلخرين وذلك باطل والثاين يوجب كونه تعاىل حميطاً بكرة الفلك فيصري حاصل األمر إىل 
أن إله العامل هو فلك حميط جبميع األفالك وذلك ال يقوله مسلم والسادس هو أن لفظ الفوقية يف هذه اآلية مسبوق 

  أهنا مسبوقة فألهنا مسبوقة بلفظ القاهربلفظ وملحوق بلفظ آخر أما 

والقاهر مشعر بكمال القدرة ومتام املكنة وأما أهنا ملحوقة بلفظ فألهنا ملحوقة بقوله ِعَباِدِه وهذا اللفظ مشعر 
  باململوكية واملقدورية فوجب محل تلك الفوقية على فوقية القدرة ال على فوقية اجلهة

ولكم إن قوله َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه دل على كمال القدرة فلو محلنا لفظ فإن قيل ما ذكرمتوه على الضد من ق
  الفوق على فوقية القدرة لزم التكرار فوجب محله على فوقية املكان واجلهة

قلنا ليس األمر كما ذكرمت ألنه قد تكون الذات موصوفة بكوهنا قاهرة للبعض دون البعض وقوله فَْوَق ِعَباِدِه دل 
على أن ذلك القهر والقدرة عام يف حق الكل والسابع وهو أنه تعاىل ملا ذكر هذه اآلية رداً على من يتخذ غري اهللا 
ولياً والتقدير كأنه قال إنه تعاىل فوق كل عباده ومىت كان األمر كذلك امتنع اختاذ غري اهللا ولياً وهذه النتيجة إمنا 

اد من تلك الفوقية الفوقية بالقدرة والقوة أما لو كان املراد منها الفوقية حيسن ترتيبها على تلك الفوقيات كان املر
باجلهة فإن ذلك ال يفيد هذا املقصود ألنه ال يلزم من جمرد كونه حاصالً يف جهة فوق أن يكون التويل عليه يف كل 

وقية القدرة حسن ترتيب هذه األمور مفيداً وأن يكون الرجوع إليه يف كل املطالب الزماً أما إذا محلنا ذلك على ف
  النتيجة عليه فظهر مبجموع ما ذكرنا أن املراد ما ذكرناه ال ما ذكره أهل التشبيه واهللا أعلم

َمن َبلَغَ أَئِنَّكُمْ نِذرَكُْم بِِه َو قُلْ أَى ُّ َشىْ ٍء أَكَْبُر َشَهادةً  قُلِ اللَِّه َشهِيٌد بِْينِى وََبْيَنكُْم َوأُوِحىَ  إِلَى َّ َهاذَا الْقُرَْءانُ الٌّ
  مِّمَّا ُتْشرِكُونَلََتشَْهُدونَ أَنَّ َمَع اللَِّه َءاِلَهةً  أُْخَرى قُل الَّ أَْشَهُد قُلْ إِنََّما ُهَو إِلَاٌه َواِحٌد وَإِنَّنِى َبرِى ٌء 

  يف اآلية مسائل
تعاىل مث بّين أن شهادة اهللا حاصلة إال  املسألة األوىل أعلم أن اآلية تدل على أن أكرب الشهادات وأعظمها شهادة اهللا



أن اآلية مل تدل على أن تلك الشهادة حصلت يف إثبات أي املطالب فنقول ميكن أن يكون املراد حصول شهادة اهللا 
وميكن أن يكون املراد حصول هذه الشهادة يف ثبوت وحدانية اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف ثبوت نبوة حممد 

  تعاىل
مال األول فقد روى ابن عباس أن رؤساء أهل مكة قالوا يا حممد ما وجد اهللا غريك رسوالً وما نرى أحداً أما االحت

يصدقك وقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أنه ال ذكر لك عندهم بالنبوة فأرنا من يشهد لك بالنبوة فأنزل 
اهللا حىت يعترفوا بالنبوة فإن أكرب األشياء شهادة هو اهللا تعاىل هذه اآلية وقال قل يا حممد أي شيء أكرب شهادة من 

اهللا سبحانه وتعاىل فإذا اعترفوا بذلك فقل إن اهللا شهيد يل بالنبوة ألنه أوحي إيلّ هذا القرآن وهذا القرآن معجز 
ي شهادة ألنكم أنتم الفصحاء والبلغاء وقد عجزمت عن معارضته فإذا كان معجزاً كان إظهار اهللا إياه على وفق دعوا

  من اهللا على كوين صادقاً يف دعواي واحلاصل أهنم طلبوا شاهداً

مقبول القول يشهد على نبوته فبني تعاىل أن أكرب األشياء شهادة هو هللا مث بّين أنه شهد له بالنبوة وهو املراد من 
  قوله قُلْ أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبُر َشَهادةً  قُلِ اللَِّه َشهِيٌد فهذا تقرير واضح

  أما االحتمال الثاين وهو أن يكون املراد حصول هذه الشهادة يف وحدانية اهللا تعاىلو
فاعلم أن هذا الكالم جيب أن يكون مسبوقاً مبقدمة وهي أنا نقول املطالب على أقسام ثالثة منها ما ميتنع إثباته 

إال لزم الدور ومنها ما ميتنع بالدالئل السمعية فإن كل ما يتوقف صحة السمع على صحته امتنع إثباته بالسمع و
إثباته بالعقل وهو كل شيء يصح وجوده ويصح عدمه عقالً فال امتناع يف أحد الطرفني أصالً فالقطع على أحد 
الطرفني يعينه ال ميكن إال بالدليل السمعي ومنها ما ميكن إثباته بالعقل والسمع معاً وهو كل أمر عقلي ال يتوقف 

  كن إثباته بالدالئل السمعيةعلى العلم به فال جرم أم
إذا عرفت هذا فنقول قوله قُلِ اللَُّه َشهِيًدا َبْينِى َوَبيَْنكُْم يف إثبات الوحدانية والرباءة عن الشركاء واالضداد 

  واألنداد واألمثال واألشباه
هو احلق الواجب وأن القول بالشرك باطل مث قال قُلْ أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبُر َشَهادةً  قُلِ اللَِّه َشهِيٌد أي إن القول بالتوحيد 

  مردود
  املسألة الثانية نقل عن جهم أنه ينكر كونه تعاىل شيئاً

واعلم أنه ال ينازع يف كونه تعاىل ذاتاً موجوداً وحقيقة إال أنه ينكر تسميته اعاىل بكونه شيئاً فيكون هذا خالفاً يف 
بالشيء هبذه اآلية وتقريره أنه قال أي األشياء أكرب شهادة مث جمرد العبارة واحتج اجلمهور على تسمية اهللا تعاىل 

ذكر يف اجلواب عن هذا السؤال قوله قُلِ اللَُّه وهذا يوجب كونه تعاىل شيئاً كما أنه لو قال أي الناس أصدق فلو 
  قيل جربيل كان هذا اجلواب خطأ ألن جربيل ليس من الناس فكذا ههنا

يٌد بِْينِى وََبْيَنكُْم كالم تام مستقبل بنفسه ال تعلق له مبا قبله ألن قوله اللَِّه مبتدأ وقوله َشهِيدٌ فإن قيل قوله قُلِ اللَِّه َشهِ
  بِْينِى َوَبيَْنكُْم خربه وهو مجلة تامة مستقلة بنفسها ال تعلق هلا مبا قبلها

ً ال شك أنه سؤال وال بّد له من جواب إما  قلنا اجلواب يف وجهني األول أن نقول قوله قُلْ أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبُر َشَهادة
  مذكور وإما حمذوف

فإن قلنا اجلواب حمذوف فنقول هذا على خالف الدليل وأيضاً فبتقدير أن يكون اجلواب حمذوفاً إال أن ذلك 
  احملذوف ال بّد وأن يكون أمراً يدل املذكور عليه ويكون الئقاً بذلك املوضع



ىْ ء أَكَْبُر َشَهادةً  هو أن يقال هو اهللا مث يقال بعده اللَِّه َشهِيٌد بِيْنِى َوبَْيَنكُْم وعلى هذا واجلواب الالئق بقوله أَى ُّ َش
  التقدير فيصح االستدالل هبذه اآلية أيضاً على أنه تعاىل يسمى باسم الشيء فهذا متام تقرير هذا الدليل

واملراد بوجهه ذاته فهذا يدل )  ٨٨القصص ( إِالَّ َوْجَهُه  ويف املسألة دليل رخر وهو قوله تعاىل كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك
على أنه تعاىل استثىن ذات نفسه من قوله كُلّ َشىْ ء واملستثىن جيب أن يكون داخالً حتت املستثىن منه فهذا يدل 

( ثِْلِه َشىْ ء على أنه تعاىل يسمى باسم الشيء واحتج جهم على فساد هذا االسم بوجوه األول قوله تعاىل لَْيَس كَِم
واملراد ليس مثل مثله شيء وذات كل شيء مثل مثل نفسه فهذا تصريح بأن اهللا تعاىل ال يسمى )  ١١الشورى 

باسم الشيء وال يقال الكاف زائدة والتقدير ليس مثله شيء ألن جعل كلمة من كلمات القرآن عبثاً باطالً ال يليق 
ولو كان )  ١٦الرعد ( لشديدة والثاين قوله تعاىل داهللا خالق كل شيء بأهل الدين املصري إليه إال عند الضرورة ا

تعاىل مسمى بالشيء لزم كونه خالقاً لنفسه وهو حمال ال يقال هذا عام دخله التخصيص ألنا نقول إدخال 
ظ التخصيص إمنا جيوز يف صورة نادرة شاذة ال يؤبه هبا وال يلتفت إليها فيجري وجودها جمرى عدمها فيطلق لف

الكل على األكثر تنبيهاً على أن البقية جارية جمرى العدم ومن املعلوم أن الباري تعاىل لو كان مسمى باسم الشيء 
لكان هو تعاىل أعظم األشياء وأشرفها وإطالق لفظ الكل مع أن يكون هذا القسم خارجاً عنه يكون حمض كذب 

ولو كان تعاىل مسمى بالشيء لزم كونه خالقاً )  ١٦الرعد ( وال يكون من باب التخصيص الثالث التمسك بقوله 
لنفسه وهو حمال ال يقال هذا عام دخله التخصيص ألنا نقول إدخال التخصيص إمنا جيوز يف صورة نادرة شاذة ال 

يؤبه هبا وال يلتفت إليها فيجري وجودها جمرى عدمها فيطلق لفظ الكل على األكثر تنبيهاً على أن البقية جارية 
لعدم ومن املعلوم أن الباري تعاىل لو كان مسمى باسم الشيء لكان هو تعاىل أعظم األشياء وأشرفها وإطالق جمرى ا

لفظ الكل مع أن يكون هذا القسم خارجاً عنه يكون حمض كذب وال يكون من باب التخصيص الثالث التمسك 
واالسم إمنا حيسن حلسن مسماه وهو أن يدل على )  ١٨٠األعراف ( بقوله وَاللَُّه االْسَماء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه بَِها 

صفة من صفات الكمال نعت من نعوت اجلالل ولفظ الشيء أعم األشياء فيكون مسماه حاصالً يف أحسن األشياء 
ويف أرذهلا ومىت كان كذلك مل يكن املسمى هبذا اللفظ صفة من صفات الكمال وال نعتاً من نعوت اجلالل فوجب 

ة اهللا تعاىل هبذا االسم ألن هذا االسم ملا مل يكن من األمساء احلسىن واهللا تعاىل أمر بأن يدعى األمساء أن ال جيوز دعو
احلسىن وجب أن ال جيوز دعاء اهللا تعاىل هبذا االسم وكل من منع من دعاء اهللا هبذا االسم قال إن هذا اللفظ ليس 

يتناول املعدوم فوجب أن ال جيوز إطالقه على اهللا تعاىل بيان  امساً من أمساء اهللا تعاىل ألبتة الرابع أن اسم الشيء
مسى الشيء الذي سيفعله غداً باسم )  ٢٣الكهف ( األول قوله تعاىل َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشىْ ء إِّنى فَاِعلٌ ذاِلَك غَداً 

  ع على املعدومالشيء يف احلال والذي سيفعله غداف يكون معدوماً يف احلال فدل ذلك على أن اسم الشيء يق
وإذا ثبت هذا فقولنا إنه شيء ال يفيد امتياز ذاته عن سائر الذوات بصفة معلومة وال خباصة متميزة وال يفيد كونه 
موجوداً فيكون هذا لفظاً ال يفيد فائدة يف حق اهللا تعاىل ألبتة فكان عبثاً مطلقاً فوجب أو ال جيوز إطالقه على اهللا 

  تعاىل
  وه أن يقال ملا تعارضت الدالئلواجلواب عن هذه الوج

فنقول لفظ الشيء أعم األلفاظ ومىت صدق اخلاص صدق العام فمىت صدق فيه كونه ذاتاً وحقيقة وجب أن يصدق 
  عليه كونه شيئاً وذلك هو املطلوب واهللا أعلم

وحى إيلّ هذا القرآن ألنذركم به وهو خطاب أما قوله قُلْ أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبُر َشهَادةً  قُلِ اللَِّه َشهِيٌد فاملراد أنه تعاىل أ
ألهل مكة وقوله دومن بلغ ذ عطف على املخاطبني من أهل مكة أي ألنذركم به وأنذر كل من بلغه القرآن من 



العرب والعجم وقيل من الثقلني وقيل من بلغه إىل يوم القيامة وعن سعيد بن جبري من بلغه القرآن فكأمنا رأى حممداً 
وعلى هذا التفسري فيحصل يف اآلية حذف والتقدير وأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم به ) ليه وسلم صلى اهللا ع( 

  ومن بلغه هذا القرآن إال أن هذا العائد حمذوف لداللة الكالم عليه

كما يقال الذي رأيت زيد والذي ضربت عمرو ويف تفسري قوله َوَمن َبلَغَ قول آخر وهو أن يكون قوله َوَمن َبلَغَ 
  أي ومن احتلم وبلغ حد التكليف وعند هذا ال حيتاج إىل إضمار العائد إال أن اجلمهور على القول األول

نُ ِالنِذَركُمْ بِِه َوَمن َبلَغَ أما قوله قُلْ أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبُر َشهَادةً  قُلِ اللَِّه َشهِيدٌ بِيْنِى َوَبيَْنكُْم َوأُوِحىَ  إِلَى َّ َهاذَا الْقُْرءا
  ئِنَّكُْم فنقول فيه حبثانأَ

هبمزة وكسرة بعدها خفيفة مشبهة ياء ساكنة بال مدة وأبو عمرو وقالون عن ) أينكم ( البحث األول قرأ ابن كثري 
  نافع كذلك إال أنه ميد والباقون هبمزتني بال مد

ة مجع واجلمع يقع عليه والبحث الثاين أن هذا استفهام معناه اجلحد واالنكار قال لفراء ومل يقل آخر ألن اآلهل
ومل يقل )  ٥١طه ( وقال فََما َبالُ الْقُُروِن االْولَى )  ١٨٠األعراف ( التأنيث كما قال َواللَُّه االْْسَماء الُْحْسَنى 

  األول وال األولني وكل ذلك صواب
  مَّا ُتْشرِكُونَمث قال تعاىل قُل الَّ أَْشَهُد قُلْ إِنََّما ُهَو إِلَاٌه واِحٌد وَإِنَّنِى َبرِىء ّم

واعلم أن هذا الكالم دال على إجياب التوحيد والرباءة عن الشرك من ثالثة أوجه أوهلا قوله قُل الَّ أَْشَهدُ أي ال 
أشهد مبا تذكرونه من إثبات الشركاء وثانيها قوله قُلْ إِنََّما ُهَو إِلَاٌه واِحٌد وكلمة إِنََّما تفيد احلصر ولفظ الواحد 

توحيد ونفي الشركاء وثالثها قوله إِنَّنِى َبرِىء ّممَّا ُتْشرِكُونَ وفيه تصريح بالرباءة عن إثبات الشركاء صريح يف ال
فثبت داللة هذه اآلية على إجاب التوحيد بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأكيد قال العلماء املستحب ملن أسلم 

ن اإلسالم ونص الشافعي رمحه اهللا على استحباب ضم التربي ابتداء أن يأيت بالشهادتني ويتربأ من كل دين سوى دي
  إىل الشهادة لقوله َوإِنَّنِى بَرِىء ّممَّا ُتْشرِكُونَ عقيب التصريح بالتوحيد

  ْؤِمُنونَالَِّذيَن َءاتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب َيْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَبَْنآَءُهُم الَِّذيَن َخِسرُوا أَنفُسَُهْم فَُهْم الَ ُي
اعلم أنا روينا يف اآلية األوىل أن الكفار سألوا اليهود والنصارى عن صفة حممد عليه الصالة والسالم فأنكروا داللة 

التوراة واإلجنيل على نبوته فبّين اهللا تعاىل يف اآلية األوىل أن شهادة اهللا على صحة نبوته كافية يف ثبوهتا وحتققها مث 
م كذبوا يف قوهلم أنا ال نعرف حممداً عليه الصالة والسالم ألهنم يعرفونه بالنبّوة والرسالة كما بّين يف هذه اآلية أهن

املدينة قال عمر لعبد اهللا بن سالم أنزل اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( يعرفون أبناءهم ملا روي أنه ملا قدم رسول اهللا 
عرفته فيكم حني رأيته كما أعرف ابين وألنا أشد معرفة على نبيه هذه اآلية فكيف هذه املعرفة فقال يا عمر لقد 

  مبحمد مين يا بين ألين ال أدري ما صنع النساء وأشهد أنه حق من اهللا تعاىل

وأعلم أن ظاهر هذه اآلية يقتضي أن يكون علمهم بنبوة حممد عليه السالم مثل علمهم بأبنائهم وفيه سؤال وهو أن 
ل جمرد أنه سيخرج نيب يف آخر الزمان يدعو اخللق إىل الدين احلق أو املكتوب فيه يقال املكتوب يف التوراة واإلجني

هذا املعىن مع تعني الزمان واملكان والنسب والصفة واحللية والشكل فإن كان األول فذلك القدر ال يدل على أن 
ائهم وإن كان الثاين ذلك الشخص هو حممد عليه السالم فكيف يصح أن يقال علمهم بنوته مثل علمهم بنبوة أبن

وجب أن كيون مجيع اليهود والنصارى عاملني بالضرورة من التوراة واإلجنيل بكون حممد عليه الصالة والسالم نبياً 
من عند اهللا تعاىل والكذب على اجلمع العظيم ال جيوز ألنا نعلم بالضرورة أن التوراة واإلجنيل حال ظهور الرسول 



ل إنه ما بقيت هذه التفاصيل يف التوراة واإلجنيل يف وقت ظهوره ألجل أن التحريف قد عليه الصالة والسالم أو يقا
تطرق إليهما قبل ذلك واألول باطل الْن إخفاء مثل هذه التفاصيل التامة يف كتاب وصل إىل أهل الشرق والغرب 

( ك الزمان عاملني بنبوة حممد ممتنع والثاين أيضاً باطل ألن على هذا التقدير مل يكن يهود ذلك الزمان ونصارى ذل
  علمهم بنبوة أبنائهم وحينئٍذ يسقط هذا الكالم) صلى اهللا عليه وسلم 

واجلواب عن األول أن يقال املراد ب الَِّذيَن ءاَتْيَناُهمُ الِْكتَاَب اليهود والنصارى وهم كانوا أهالً للنظر واالستدالل 
يه الصالة والسالم فعرفوا بواسطة تلك املعجزات كونه رسوالً وكانوا قد شاهدوا ظهور املعجزات على الرسول عل

  من عند اهللا واملقصود من تشبيه إحدى املعرفتني باملعرفة الثانية هذا القدر الذي ذكرناه
كون عاملهما أما قوله الَِّذيَن َخِسرُواْ أَنفُسَُهْم فَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ ففيه قوالن األول أن قوله دالذين صفة للذين األوىل في

واحداً ويكون املقصود وعيد املعاندين الذين يعرفون وجيحدون والثاين أن قوله الذين خسروا أنفسهم ابتداء وقوله 
صفة للذين األوىل فيكون عاملهما واحداً ويكون املقصود وعيد املعاندين الذين يعرفون وجيحدون والثاين أن قوله 

ْم الَ ُيْؤِمُنونَ خربه ويف قوله الَِّذيَن َخِسرُواْ وجهان األول أهنم خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم ابتداء وقوله فَُه
مبعىن اهلالك الدائم الذي حصل هلم بسبب الكفر والثاين جاء يف التفسري أنه ليس من كافر وال مؤمن إال وله منزلة 

  أن ورث منزلة غريهيف اجلنة فمن كفر صارت منزلته إىل من أسلم فيكون قد خسر نفسه وأهله ب
ْحُشرُُهْم َجِميعاً ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذينَ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو كَذَّبَ بِأاَياِتهِ إِنَُّه الَ ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ َوَيْوَم َن

  أَْشَركُواْ أَْيَن ُشَركَآؤُكُُم الَِّذيَن كُنُتْم َتْزُعُمونَ
أنه تعاىل ملا حكم على أولئك املنكرين باخلسران يف اآلية األوىل بّين يف هذه اآلية سبب ذلك اخلسران وهو  اعلم

  أمران أحدمها أن يفترى على اهللا كذباً وهذا االفتراء حيتمل وجوهاً األول أن كفرا

لتقرب إليها وكانوا أيضاً يقولون مكة كانوا يقولون هذه األصنام شركاء اهللا واهللا سبحانه وتعاىل أمرهم بعبادهتا وا
املالئكة بنات اهللا مث نسبوا إىل اهللا حترمي البحائر والسوائب وثانيها أن اليهود والنصارى كانوا يقولون حصل يف 

التوراة واإلجنيل أن هاتني الشريعتني ال يتطرق إليهما النسخ والتغيري وأهنما ال جييء بعدمها نيب وثالثها ما ذكره اهللا 
ورابعها أن اليهود كانوا )  ٢٨األعراف ( ىل يف قوله وَإِذَا فََعلُواْ فَاِحَشةً  قَالُواْ َوَجْدَنا َعلَْيَها ءاَباءَنا وَاللَُّه أَمََرَنا بَِها تعا

)  ٨٠البقرة ( ًما مَّْعُدوَدةً  وكانوا يقولون لَن تََمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّا)  ١٨املائدة ( يقولون َنْحُن أَْبَناء اللَِّه وَأَِحبَّاُؤُه 
وخامسها أن بعض اجلهال منهم كان يقول إن اهللا فقري وحنن أغنياء وأمثال هذه األباطيل اليت كانوا ينسبوهنا أىل اهللا 

  كثرية وكلها افتراء منهم على اهللا
صلى اهللا عليه وسلم ( د والنوع الثاين من أسباب خسراهنم تكذيبهم بآيات اهللا واملراد منه قدحهم يف معجزات حمم

وطعنهم فيها وإنكارهم كون القرآن معجزة قاهرة بينة مث إنه تعاىل ملا حكى عنهم هذين األمرين قال إِنَُّه الَ ُيفِْلحُ ) 
  الظَّاِلُمونَ أي ال يظفرون مبطالبهم يف الدنيا ويف اآلخرة بل يبقون يف احلرمان واخلذالن

َجِميعاً ففي ناصب قوله َوَيْوَم أقوال األول أنه حمذوف وتقديره َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم كان كيت وأما قوله َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم 
وكيت فترك ليبقى على االهبام الذي هو أدخل يف التخويف والثاين التقدير اذكر يوم حنشرهم والثالث أنه معطوف 

  على حمذوف كأنه قيل ال يفلح الظاملون أبداً ويوم حنشرهم
سؤال ه ثُمَّ َنقُولُ لِلَِّذيَن أَْشَركُواْ أَْيَن ُشَركَاؤُُهْم الَِّذيَن كُنُتْم َتْزُعُمونَ فاملقصود منه التقريع والتبكيت ال الوأما قول

وحيتمل أن يكون معناه أين نفس الشركاء وحيتمل أن يكون املراد أين شفاعتهم لكم وانتفاعكم هبم وعلى كال 
وبيخاً وتقريعاً يف نفوسهم أن الذي كانوا يظنونه مأيوس عنه وصار ذلك تنبيهاً هلم يف الوجهني ال يكون الكالم إال ت



دار الدنيا على فساد هذه الطريقة والعائد على املوصول من قوله الَِّذيَن كُنُتْم َتْزُعُمونَ حمذوف والتقدير الذين كنتم 
  بن عباس وكل زعم يف كتاب اهللا كذبتزعمون أهنم شفعاء فحذف مفعول الزعم لداللة السؤال عليه قال ا

نفُسِهِْم َوَضلَّ َعْنُهْم مَّا كَاُنواْ ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتنَُتُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني انظُْر كَْيَف كَذَُبواْ َعلَى أَ
  َيفَْتُرونَ

  أعلم أن ههنا مسائل
ر وحفص عن عاسم ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنُتُهْم بالتاء املنقطة من فوق وفتنتهم بالرفع وقرأ محزة املسألة األوىل قرأ ابن عام

والكسائي ثُمَّ لَْم َيكُنِ بالياء وفتنتهم بالنصب وأما القراءة بالتاء املنقطة من فوق ونصب الفتنة فههنا قوله أن قالوا 
  رب كقوله من كانت أمكيف حمل الرفع لسكونه اسم تكن وإمنا أنث لتأنيث اخل

أو ألن ما قالوا فتنة يف املعىن وجيوز تأويل إال أن قالوا ال مقالتهم وأما القراءة بالياء املنقطة من حتت ونصب فتنتهم 
فههنا قوله أن قالوا يف حمل الرفع لكونه اسم يكن وفتنتهم هو اخلرب قال الواحدي االختيار قراءة من جعل أن قالوا 

رب ألن أن إذا وصلت بالفعل مل توصف فأشبهت بامتناع وصفها املضمر فكما أن املظهر واملضمر إذا االسم دون اخل
اجتمعا كان جعل املضمر امساً أوىل من جعله خرباً فكذا ههنا تقول كنت القائم فجعلت املضمر امساً واملظهر خرباً 

لوجيهن أحدمها بإضمار أعين وأذكر والثاين على  فكذا ههنا ونقول قراءة محزة والكسائي واهللا ربنا بنصب قوله ربنا
  النداء أي واهللا يا ربنا والباقون بكسر الباء على أنه صفة هللا تعاىل

املسألة الثانية قال الزجاج تأويل هذه اآلية حسن يف اللغة ال يعرفه إال من عرف معاين الكالم وتصرف العرب يف 
مفتونني بشركهم متهالكني على حبه فاعلم يف هذه اآلية أنه مل يكن ذلك وذلك أن اهللا تعاىل بّين كون املشركني 

افتتاهنم بشركهم وإقامتهم عليه إال أن تربؤا منه وتباعدوا عنه فحلفوا أهنم ما كانوا مشركني ومثاله أن ترى إنساناً 
ن إال أن انتفيت منه فاملراد حيب عارياً مذموم الطريقة فإذا وقع يف حمنة بسببه تربأ منه فيقال له ما كانت حمبتك لفال

بالفتنة ههنا افتتاهنم باألوثان ويتأكد هذا الوجه مبا روى عطاء عن ابن عباس أنه قال ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنُتُهْم معناه 
شركهم يف الدنيا وهذا القول راجع إىل حذف املضاف ألن املعىن مث مل تكن عاقبة فتنتهم إال الرباءة ومثله قولك ما 

  ت حمبتك لفالن إال أن فررت منه وتركتهكان
املسألة الثالثة ظاهر اآلية يقتضي أهنم حلفوا يف القيامة على أهنم ما كانوا مشركني وهذا يقتضي إقدامهم على 

الكذب يوم القيامة وللناس فيه قوالن األول وهو قول أيب علي اجلبائي والقاضي أن أهل القيامة ال جيوز إقدامهم 
حتجا عليه بوجوه األول أن أهل القيامة يرعفون اهللا تعاىل باالضطرار إذ لو عرفون باالستدالل على الكذب وا

لصار موقف القيامة دار التكليف وذلك باطل وإذا كانوا عارفني باهللا على سبيل االضطرار وجب أن يكونوا 
ح ملنعهم اهللا منه ألن مع زوال التكليف لو ملجئني إىل أن ال يفعلوا القبيح مبعىن أهنم يعلمون أهنم لو راموا فعل القبي

مل حيصل هذا املعىن لكان ذلك إطالقهم يف فعل القبيح وأنه ال جيوز فثبت أن أهل القيامة يعلمون اهللا باالضطرار 
وثبت أنه مىت كان كذلك كانوا ملجئني إىل ترك القبيح وذلك يقتضي أنه ال يقدم أحد من أهل القيامة على فعل 

  القبيح
قيل مل ال جيوز أن يقال ءنه ال جيوز منهم فعل القبيح إذ كانوا عقالء إال أنا نقول مل ال جيوز أن يقال إنه وقع  فإن

منهم هذا الكذب ألهنم ملا عاينوا أهوال القيامة اضطربت عقوهلم فقالوا هذا القول الكذب عند اختالل عقوهلم أو 
  يقال إهنم نسوا كوهنم مشركني يف الدنيا

مث )  ٢٢األنعام ( عن األول أنه تعاىل ال جيوز أن حيشرهم ويورد عليهم التوبيخ بقوله أَْيَن ُشَركَاؤُُهْم  واجلواب



حيكي عنهم ما جيري جمرى االعتذار مع أهنم غري عقالء ألن هذا ال يليق حبكمة اهللا تعاىل وأيضاً فاملكلفون ال بّد وأن 
  يعاملهم اهللا به غري مظلومنييكونوا عقالء يوم القيامة ليعلموا أهنم مبا 

  واجلواب عن الثاين أن النسيان ملا كانوا عليه يف دار الدنيا مع كمال العقل بعيد ألن العاقل ال

جيوز أن ينسى مثل هذه األحوال وءن بعد العهد وإمنا جيوز أن ينسى اليسري من األمور ولوال أن األمر كذلك 
العظيمة دهراً طويالً ومع ذلك فقد نسيه ومعلوم أن جتويزه يوجب  جلوزنا أن يكون العاقل قد مارس الواليات

  السفسطة
احلجة الثانية أن القوم الذين أقدموا على ذلك الكذب إما أن يقال إهنم ما كانوا عقالء أو كانوا عقالء فإن قلنا إهنم 

يف معرض متهيد العذر وإن قلنا إهنم  ما كانوا عقالء فهذا باطل ألنه ال يليق حبكمة اهللا تعاىل أن حيكي كالم اجملانني
كانوا عقالء فهم يعلمون أن هللا تعاىل عامل بأحواهلم مطلع على أفعاهلم ويعلمون أن جتويز الكذب على اهللا حمال وأهنم 
ال يستفيدون بذلك الكذب إال زيادة املقت والغضب وإذا كان األمر كذلك امتنع إقدامهم يف مثل هذه احلالة على 

  الكذب
جة الثالثة أهنم لو كذبوا يف موقف القيامة مث حلفوا على ذلك الكذب لكانوا قد أقدموا على هذين النوعني من احل

القبح والذنب وذلك يوجب العقاب فتصري الدار اآلخرة دار التكليف وقد أمجعوا على أنه ليس األمر كذلك وأما 
اذب عقاباً وذماً فهذا يقتضي حصول االذن من إن قيل إهنم ال يستحقون على ذلك الكذب وعلى ذلك احللف الك

اهللا تعاىل يف ارتكاب القبائح والذنوب وأنه باطل فثبت هبذه الوجوه أنه ال جيوز إقدام أهل القيامة على القبيح 
  والكذب

قادنا وظنوننا وذلك وإذا ثبت هذا فعند ذلك قالوا حيمل قوله َواللَِّه َرّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني أي ما كنا مشركني يف اعت
  ألن القوم كانوا يعتقدون يف أنفسهم أهنم كانوا موحدين متباعدين من الشرك

فإن قيل فعلى هذا التقدير يكونون صادقني فيما أخربوا عنه ألهنم أخربوا بأهنم كانوا غري مشركني عد أنفسهم 
نا أنه ليس حتت قوله انظُْر كَْيَف كَذَُبواْ َعلَى أَنفُسِهِْم أهنم فلماذا قال اهللا تعاىل انظُْر كَْيَف كَذَبُواْ َعلَى أَنفُسِهِْم ول

كذبوا فيما تقدم ذكره من قوله َواللَِّه َرّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني حىت يلزمنا هذا السؤال بل جيوز أن يكون املراد انظر 
هنم على صواب وإن ما هم عليه ليس كيف كذبوا على أنفسهم يف دار الدنيا يف أمور كانوا خيربون عنها كقوهلم إ

بشرك والكذب يصح عليهم يف دار الدنيا وإمنا ينفى ذلك عنهم يف اآلخرة واحلاصل أن املقصود من قوله تعاىل انظُرْ 
كَْيَف كَذَبُواْ َعلَى أَنفُِسهِْم اختالف احلالني وأهنم يف دار الدنيا كانوا يكذبون وال حيترزون عنه وأهنم يف اآلخرة 

رزون عن الكذب ولكن حيث ال ينفعهم الصدق فلتعلق أحد األمرين باآلخر أظهر اهللا تعاىل للرسول ذلك وبني حيت
أن القوم ألجل شركهم كيف يكون حاهلم يف اآلخرة عند االعتذار مع أهنم كانوا يف دار الدنيا يكذبون على 

  ول الذي اختاره أبو علي اجلبائيأنفسهم ويزعمون أهنم على صواب هذا مجلة كالم القاضي يف تقرير الق
والقول الثاين وهو قول مجهور املفسرين أن الكفار يكذبون يف هذا القول قالوا والدليل على أن الكفار قد يكذبون 

)  ١٠٧ملؤمنون ا( يف القيامة وجوه األول أنه تعاىل حكى عنهم أهنم يقولون َربََّنا أَخْرِْجَنا ِمْنَها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَ 
والثاين قوله تعاىل َيْوَم َيبَْعثُُهمُ اللَِّه َجِميعاً )  ٢٨اإلنعام ( مع أنه تعاىل أخرب عنهم بقوله َولَْو ُردُّواْ لََعادُواْ ِلَما ُنهُواْ َعْنُه 

بعد قوله )  ١٨اجملادلة ( ْم ُهُم الْكَاِذُبونَ فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم َوَيْحَسُبونَ أَنَُّهْم َعلَى َشىْ ء أَالَ إِنَُّه
فشّبه كذهبم يف اآلخرة بكذهبم يف الدنيا والثالث قوله تعاىل حكاية عنهم قَالَ )  ١٤اجملادلة ( َوَيْحِلفُونَ َعلَى الْكَِذبِ 

  وكل)  ١٩الكهف ( قَاِئلٌ ّمنُْهْم كَم لَبِثُْتْم قَالُواْ لَبِثَْنا َيوْماً أَْو بَْعَض َيْومٍ 



ذلك يدل على إقدامهم يف بعض األوقات على الكذب والرابع قوله حكاية عنهم َوَنادَْواْ يامَاِلُك مَاِلَك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا 
وقد علموا أنه تعاىل ال يقضي عليهم باخلالص واخلامس أنه تعاىل يف هذه اآلية حكى عنهم )  ٧٧الزخرف ( رَبَُّك 

َرّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني ومحل هذا على أن املراد ما كنا مشركني يف ظنوننا وعقائدنا خمالفة للظاهر مث  أَنَُّهْم قَالُواْ َواللَِّه
محل قوله بعد ذلك انظُْر كَْيَف كَذَُبواْ َعلَى أَنفُِسهِْم على أهنم كذبوا يف الدنيا يوجب فك نظم اآلية وصرف أول 

أحوال الدنيا وهو يف غاية البعد أما قوله إما أن يكونوا قد كذبوا حال اآلية إىل أحوال القيامة وصرف آخرها إىل 
كمال العقل أو حال نقصان العقل فنقول ال يبعد أي يقال إهنم حال ما عاينوا أهوال القيامة وشاهدوا موجبات 

أن حيكى عنهم اخلوف الشديد اختلت عقوهلم فذكروا هذا الكالم يف ذلك الوقت وقوله كيف يليق حبكمة اهللا تعاىل 
ما ذكروه يف حال اضطراب العقول فهذا يوجب اخلوف الشديد عند مساع هذا الكالم حال كوهنم يف الدنيا وال 
مقصود من تنزيل هذه اآليات إال ذلك وأما قوله ثانياً املكلفون ال بّد أن يكونوا عقالء يوم القيامة فنقول اختالل 

الكالم ال مينع من كمال عقوهلم يف سائر األوقات فهذا متام الكالم يف عقوهلم ساعة واحدة حال ما يتكلمون هبذا 
  هذه املسألة واهللا أعلم

أما قوله تعاىل انظُْر كَْيَف كَذَُبواْ َعلَى أَنفُسِهِْم فاملراد إنكارهم كوهنم مشركني وقوله َوَضلَّ َعْنُهم عطف على قوله 
بعبادته من األصنام فلم تغن عنهم شيئاً وذلك أهنم كانوا يرجون  كَذَّبُواْ تقديره وكيف ضل عنهم ما كانوا يفترون

  شفاعتها ونصرهتا هلم
َيرَْواْ كُلَّ ءَاَيةٍ  الَّ ُيْؤِمنُواْ بَِها  َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِمْ أَِكنَّةً  أَن َيفْقَُهوُه َوِفى َءاذَانِهِْم َوقْراً َوإِن

  تَّى إِذَا َجآُءوَك ُيَجاِدلُوَنَك َيقُولُ الَِّذيَن كَفَرُوا إِنْ َهاذَآ إِالَّ أََساِطُري االٌّ وَّلَِنيَح
اعلم أنه تعاىل ملا بّين أحوال الكفار يف اآلخرة أتبعه مبا يوجب اليأس عن إميان بعضهم فقال َومِْنُهْم مَّن َيْستَِمُع إِلَْيكَ 

  ويف اآلية مسائل
أبو سفيان والوليد بن املغرية والنضر بن ) صلى اهللا عليه وسلم ( ألوىل قال ابن عباس حضر عند رسول اهللا املسألة ا

احلرث وعقبة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأُمية وأيب ابنا خلف واحلرث بن عامر وأبو جهل واستمعوا إىل حديث 
ل ال أدري ما يقول لكين أراه حيرك شفتيه ويتكلم فقالوا للنضر ما يقول حممد فقا) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

بأساطري األولني كالذي كنت أحدثكم به عن أخبار القرون األوىل وقال أبو سفيان إين ال أرى بعض ما يقول حقاً 
ً أَن َيفْقَُهوُه واألكنة مجع كنان  فقال أبو جهل كال فأنزل اهللا تعاىل َوِمنُْهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّة

وهو ما وقى شيئاً وستره مثل عنان وأعنة والفعل منه كننت وأكننت وأما قوله أَن َيفْقَُهوُه فقال الزجاج موضع ءاٍن 
نصبت الكراهة ) الالم ( نصب على أنه مفعول له واملعىن وجعلنا على قلوهبم أكنة لكراهة أن يفقهوه فلما حذفت 

  وقوله َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم قال) أن ( الكراهة انتقل نصبها إىل  وملا حذفت

  ابن السكيت الوقر الثقل يف األذن
املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل قد يصرف عن اإلميان ومينع منه وحيول بني الرجل وبينه وذلك 

نان الذي مينعه عن اإلميان وذلك هو املطلوب قالت املعتزلة ال ميكن ألن هذه اآلية تدل على أنه جعل القلب يف الك
إجراء هذه اآلية على ظاهرها ويدل عليه وجوه األول أنه تعاىل إمنا أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفار 

ن لكان هلم أن ال ليكون حجة للكفار على الرسول ولو كان املراد من هذه اآلية أنه تعاىل منع الكفار عن اإلميا
يقولوا للرسول ملا حكم اهللا تعاىل بأنه منعنا من اإلميان فلم يذمنا على ترك اإلميان ومل يدعونا إىل فعل اإلميان الثاين 

أنه تعاىل لو منعهم من اإلميان مث دعاهم إليه لكان ذلك تكليفاً للعاجز وهو منفي بصريح العقل وبقوله تعاىل الَ 



الثالث أنه تعاىل حكى صريح هذا الكالم عن الكفار يف معرض الذم )  ٢٨٦البقرة ( ًسا إِالَّ ُوْسَعَها ُيكَلُّف اللَُّه نَفْ
وقال يف آية أخرى َوقَالُواْ قُلُوُبَنا )  ٥فصلت ( فقال تعاىل َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفى ءاذانَِنا َوقٌْر 

وإذا كان قد حكى اهللا تعاىل هذا املذهب عنهم فلي معرض الذم هلم )  ٨٨البقرة ( َعنَُهُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم غُلٌْف َبل لَّ
امتنع أن يذكره هاهنا يف معرض التقريع والتوبيخ وإال لزم التناقض والرابع أنه ال نزاع أن القوم كانوا يفهمون 

معرض الذم هلم على ترك اإلميان ولو كان هذا الصد واملنع  ويسمعون ويعقلون واخلامس أن هذه اآلية وردت يف
من قبل اهللا تعاىل ملا كانوا مذمومني بل كانوا معذورين والسادس أن قوله حَتَّى إِذَا لَكَِّرُِهونَ ُيَجاِدلُوَنَك يدل على 

وه األول قال اجلبائي إن أهنم كانوا يفقهون ومييزون احلق من الباطل وعند هذا قالوا ال بد من التأويل وهو من وج
ليتوسلوا بسماع قراءته إىل معرفة مكانه بالليل ) صلى اهللا عليه وسلم ( القوم كانوا يستمعون لقراءة الرسول 

فيقصدوا قتله وإيذاءه فعند ذلك كان اهللا سبحانه وتعاىل يلقي على قلوهبم النوم وهو املراد من األكنة ويثقل 
ة بسبب ذلك النوم وهو املراد من قوله َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم والثاين أن اإلنسان أمساعهم عن استماع تلك القراء

الذي علم اهللا منه أنه ال يؤمن وأنه ميوت على الكفر فإنه تعاىل يسم قلبه بعالمة خمصوصة يستدل املالئكة برؤيتها 
  على أنه ال يؤمن فصارت تلك العالمة داللة على أهنم ال يؤمنون

ثبت هذا فنقول ال يبعد تسمية تلك العالمة بالكنان والغطاء املانع مع أن تلك العالمة يف نفسها ليست مانعة وإذا 
  عن اإلميان

والتأويل الثالث أهنم ملا أصروا على الكفر وعاندوا وصمموا عليه فصار عدوهلم عن اإلميان واحلالة هذه كالكنان 
  كناية عن هذا املعىن املانع عن اإلميان فذكر اهللا تعاىل الكنان

والتأويل الرابع أنه تعاىل ملا منعهم االلطاف اليت إمنا تصلح أن تفعل مبن قد اهتدى فأخالهم منها وفوض أمرهم إىل 
  أنفسهم لسوء صنيعهم مل يبعد أن يضيف ذلك إىل نفسه فيقول َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً 

م ورد حكاية ملا كانوا يذكرونه من قوهلم َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا والتأويل اخلامس أن يكون هذا الكال
  ) ٥فصلت ( إِلَْيِه َوِفى ءاذانَِنا َوقٌْر 

واجلواب عن الوجوه اليت متسكوا هبا يف بيان أنه ال ميكن محل الكنان والوقر على أن اهللا تعاىل منعهم عن اإلميان 
  بل الربهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا املعىن وذلك ألن العبد وهو أن نقول

الذي أتى بالكفر إن مل يقدر على اإلتيان باإلميان فقد صح قولنا إنه تعاىل هو الذي محله على الكفر وصده عن 
قدرة مصدراً للكفر اإلميان وأما إن قلنا إن القادر على الكفر كان قادراً على اإلميان فنقول ميتنع صريورة تلك ال

دون اإلميان إال عند انضمام تلك الداعية وقد عرفت يف هذا الكتاب أن جمموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل 
فيكون الكفر على هذا التقدير من اهللا تعاىل وتكون تلك الداعية اجلارة إىل الكفر كناناً للقلب عن اإلميان ووقراً 

  ثبت مبا ذكرنا أن الربهان العقلي مطابق ملا دل عليه ظاهر هذه اآليةللسمع عن استماع دالئل اإلميان ف
وإذا ثبت بالدليل العقلي صحة ما دل عليه ظاهرة هذه اآلية وجب محل هذه اآلية عليه عمالً بالربهان وبظاهر 

  القرآن واهللا أعلم
صيغة اإلفراد مث قال َعلَى قُلُوبِهِْم فذكره بصيغة اجلمع املسألة الثالثة أنه تعاىل قال َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك فذكره ب

  واحد يف اللفظ مجع يف املعىن) من ( وإمنا حسن ذلك ألن صيغة 
ا هبا وأما قوله تعاىل َوِمنُْهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم قال بان عباس وإن يروا كل دليل وحجة ال يؤمنو

 تعاىل جعل على قلوهبم أكنة وهذه اآلية تدل على فساد التأويل األول الذي نقلناه عن اجلبائي وألنه لو ألجل أن اهللا



كان املراد من قوله تعاىل َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً  إلقاء النوم على قلوب الكفار لئال ميكنهم التوسل بسماع صوته 
ُهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم الئقاً هبذا الكالم وأيضاً لو كان املراد على وجدان مكانه ملا كان قوله َوِمْن

ما ذكره اجلبائي لكان جيب أن يقال وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يسمعوه ألن املقصود الذي ذكره اجلبائي إمنا 
ن نفس كالمه ومن فهم مقصوده فال تعلق له مبا ذكره حيصل باملنع من مساع صوت الرسول عليه السالم أما املنع م

  اجلبائي فظهر سقوط قوله واهللا أعلم
أما قوله تعاىل َحتَّى إِذَا لَكَِّرُِهونَ ُيَجاِدلُوَنَك فاعلم أن هذا الكالم مجلة أخرى مرتبة على ما قبلها و َحتَّى يف هذا 

لَكَِّرُِهونَ ُيجَاِدلُوَنَك يقول الذين كفروا وجيادلونك يف  املوضع هي اليت يقع بعدها اجلمل واجلملة هي قوله إِذَا
موضع احلال وقوله َيقُولُ الَِّذيَن كَفَرُواْ تفسري لقوله ُيجَاِدلُوَنَك واملعىن أنه بلغ بتكذيبهم اآليات إىل أهنم جيادلونك 

ِلَني قال الواحدي وأصل األساطري من السطر وهو ويناكرونك وفّسر جمادلتهم بأهنم يقولون إِنْ َهاذَا إِالَّ أََساِطريُ االْوَّ
أن جيعل شيئاً ممتداً مؤلفاً ومنه سطر الكتاب وسطر من شجر مغروس قال ابن السكيت يقال سطر وسطر فمن قال 
سطر فجمعه يف القليل أسطر والكثري سطور ومن قال سطر فجمعه أسطار واألساطري مجع اجلمع وقال اجلبائي واحد 

طور وأسطورة وأسطري وأسطرية وقال الزجاج واحد األساطري أسطورة مثل أحاديث وأحدوثة وقال أبو األساطري أس
زيد األساطري من اجلمع الذي ال واحد له مثل عباديد مث قال اجلمهور أساطري األولني ما سطره األولون قال ابن 

ل من فسر األساطري بالترهات فهو معىن عباس معناه أحاديث األولني اليت كانوا يسطروهنا أي يكتبوهنا فأما قو
وليس مفسراً وملا كانت أساطري األولني مثل حديث رستم واسفنديار كالماً ال فائدة فيه ال جرم فسرت أساطري 

  األولني بالترهات
يف كون القرآن معجزاً املسألة الرابعة اعلم أنه كان مقصود القوم من ذكر قوهلم إِنْ هَاذَا إِالَّ أََساِطُري االْوَِّلَني القدح 

  فكأهنم قالوا إن هذا الكالم من جنس سائر احلكايات املكتوبة والقصص املذكورة

لألولني وإذا كان هذا من جنس تلك الكتب املشتملة على حكايات األولني وأقاصيص األقدمني ملل يكن معجزاً 
م أن يقال لو كان يف مقدوركم معارضته خارقاً للعادة وأجاب القاضي عنه بأن قال هذا السؤال مدفوع ألنه يلز

لوجب أن تأتوا بتلك املعارضة وحيث مل يقدروا عليها ظهر أهنا معجزة ولقائل أن يقول كان للقوم أن يقولوا حنن 
وإن كنا أرباب هذا اللسان العريب إال أنا ال نعرف كيفية تصنيف الكتب وتأليفها ولسنا أهالً لذلك وال يلزم من 

نيف كون القرآن معجزاً أنا بينا أنه من جنس سائر الكتب املشتملة عللى أخبار األولني وأقاصيص عجزنا عن التص
  األقدمني

  واعلم أن اجلواب عن هذا السؤال سيأيت يف اآلية املذكورة بعد ذلك
  ونََوُهْم َيْنَهْونَ َعْنُه َويَْنأَْونَ َعْنُه َوإِن ُيْهِلكُونَ إِالَّ أَنفُسَُهْم َوَما َيْشُعُر

  يف اآلية مسائل
اللمسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا بّين أهنم طعنوا يف كون القرآن معجزاً بأن قالوا إنه من جنس أساطري األولني 

وأقاصيص األقدمني بني يف هذه اآلية أهنم ينهون عنه وينأون عنه وقد سبق ذكر القرآن وذكر حممد عليه السالم 
أن يكون عائداً إىل القرآن وأن يكون عائداً إىل حممد عليه الصالة والسالم فلهذا  فالضمري يف قوله َعْنُه حمتمل

السبب اختلف املفسرون فقال بعضهم َوُهمْ َيْنَهْونَ َعْنُه َوَيْنأَْونَ َعْنُه أي عن القرآن وتدبره واالستماع له وقال 
  آخرون بل املراد ينهون عن الرسول
لسالم حمال بل ال بّد وأن يكون املراد النهي عن فعل يتعلق به عليه الصالة واعلم أن النهي عن الرسول عليه ا



والسالم وهو غري مذكور فال جرم حصل فيه قوالن منهم من قال املراد أهنم ينهون عن التصديق بنبّوته واإلقرار 
ة والسالم مث يتباعد عنه برسالته وقال عطاء ومقاتل نزلت يف أيب طالب كان ينهى قريشاً عن إيذاء النيب عليه الصال

  وال يتبعه على دينه
والقول األول أشبه لوجهني األول أن مجيع اآليات املتقدمة على هذه اآلية تقتضي ذم طريقتهم فكذلك قوله َوُهمْ 
ا َيْنَهْونَ َعْنُه ينبغي أن يكون حمموالً على أمر مذموم فلو محلناه على أن أبا طالب كان يىن عن إيذائه ملا حصل هذ

النظم والثاين أنه تعاىل قال بعد ذلك َوإِن ُيْهِلكُونَ إِالَّ أَنفَُسُهمْ يعين به ما تقدم ذكره وال يليق ذلك بأن يكون املراد 
  من قوله َوُهْم َيْنَهْونَ َعْنُه النهي عن أذيته ألن ذلك حسن ال يوجب اهلالك

ع إىل قوله َوَيْنأَْونَ َعْنُه ال إىل قوله َيْنَهْونَ َعْنُه ألن املراد بذلك أهنم فإن قيل إن قوله َوإِن ُيْهِلكُونَ إِالَّ أَنفَُسُهْم يرج
  يبعدون عنه مفارقة دينه وترك املوافقة له وذلك ذم فال يصح ما رجحتم به هذا القول

قال إن فالناً يبعد عن قلنا إن ظاهر قوله َوإِن ُيْهِلكُونَ إِالَّ أَنفَُسُهْم يرجع إىل كل ما تقدم ذكره ألنه مبنزلة أن ي
  الشيء الفالين وينفر عنه وال يضر بذلك إال نفسه فال يكون هذا الضرر متعلقاً بأحد األمرين دون اآلخر

بنوعني من القبيح األول ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية اعلم أن أولئك الكفار كانوا يعاملون رسول اهللا 
دينه واالقرار بنبوته والثاين كانوا ينأون عنه والنأي البعد يقال نأى ينأى إذا بعد مث إهنم كانوا ينهون الناس عن قبول 

قال َوإِن ُيْهِلكُونَ إِالَّ أَنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ قال ابن عباس أي وما يهلكون إال أنفسهم بسبب متاديهم يف الكفر 
  النار مبا يرتكبون من الكفر واملعصية واهللا أعلم وغلوهم فيه وما يشعرون أهنم يهلكون أنفسهم ويذهبوهنا إىل

لُْمْؤِمنِنيَ َبلْ َبَدا لَُهْم مَّا كَاُنواْ َولَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُواْ َعلَى النَّارِ فَقَالُواْ يالَْيتََنا ُنَردُّ َوالَ ُنكَذَِّب بِأاَياتِ َربَِّنا َوَنكُونَ ِمَن ا
  لََعاُدواْ ِلَما ُنهُواْ َعْنُه َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَُيْخفُونَ ِمن قَْبلُ َولَوْ ُردُّواْ 

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصالة والسالم وينأى عن طاعته بأهنم يهلكون 
  أنفسهم شرح كيفية ذلك اهلالك هبذه اآلية وفيها مسائل

وقد حذف تفخيماً لألمر وتظيماً للشأن وجاز حذفه لعلم املخاطب به  املسألة األوىل قوله َولَوْ َتَرى يقتضي هللا جواباً
وأشباهه كثرية يف القرآن والشعر ولو قدرت اجلواب كان التقدير لرأيت سوء منقلبهم أو لرأيت سوء حاهلم 
 وحذف اجلواب يف هذه األشياء أبلغ يف املعىن من إظهاره أال ترى أنك لو قلت لغالمك واهللا لئن قمت إليك

وسكت عن اجلواب ذهب بفكره إىل أنواع املكروه من الضرب والقتل والكسر وعظم اخلوف ومل يدر أي األقسام 
تبغي ولو قلت واهللا لئن قمت إليك ألضربنك فأتيت باجلواب لعلم أنك مل تبلغ شيئاً غري الضرب وال خيطر بباله 

ول اخلوف ومنهم من قال جواب لَْو مذكور من نوع من املكروه سواه فثبت أن حذف اجلواب أقوى تأثرياً يف حص
  بعض الوجوه والتقدير ولو ترى إذ وقفوا على النار ينوحون ويقولون يا ليتنا نرد وال نكذب

 املسألة الثانية قوله ُوِقفُواْ يقال وقفته وقفاً ووقفته وقوفاً كما يقال رجعته رجوعاً قال الزجاج ومعىن ُوِقفُواْ َعلَى النَّارِ
ثالثة أوجه األول جيوز أن يكون قد وقفوا عندها وهم يعاينوهنا فهم موقوفون على أن يدخلوا النار والثاين  حيتمل

جيوز أن يكونوا وقفوا عليها وهي حتتهم مبعىن أهنم وقفوا فوق النار على الصراط وهو جسر فوق جهنم والثالث 
فالن أي علمته معناه وعرفته وفيه وجه رابع وهم أهنم  معناه عرفوا حقيقتها تعريفاً من قولك وقفت فالناً على كالم

  يكونون يف جوف النار وتكون



وإمنا صح على هذا التقدير ) يف ( مقام ) على ( النار حميطة هبم ويكونون غائصني فيها وعلى هذا التقدير فقد أقيم 
  معىن االستعالءأن يقال وقفوا على النار ألن النار دركات وطبقات وبعضها فوق بعض فيصح هناك 

فإن قيل فلماذا قال َولَْو َتَرى وذلك يؤذن باالستقبال مث قال بعده إذط وقفوا وكلمة إِذْ للماضي مث قال بعده فقالوا 
  وهو يدل على املاضي

وقع إذا أراد املتكلم املبالغة يف التكرير والتوكيد وإزالة الشبهة ألن املاضي قد ) إذا ( إذ تقام مقام ( قلنا أن كلمة 
  واستقر فالتعبري عن املستقبل باللفظ املوضوع للماضي يفيد املبالغة من هذا االعتبار

املسألة الثالثة قال الزجاج اإلمالة يف النار حسنة جيدة ألن ما بعد األلف مكسور وهو حرف الراء كأنه تكرر يف 
  اللسان فصارت الكسرة فيه كالكسرتني

  َنا يالَْيَتَنا ُنَردُّ َوالَ ُنكَذَّب بِئَايَاِت َرّبَنا وََنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني ففيه مسائلأما قوله تعاىل فَقَالُواْ يالَْيَت
وََنكُونَ ِمَن املسألة األوىل قوله لََنا أَْو نَُردُّ يدل على أهنم قد متنوا أن يردوا إىل الدنيا فأما قوله َوالَ ُنكَذَّب بِئَايَاِت رَّبَنا 

يه قوالن أحدمها أنه داخل يف التمين والتقدير أهنم متنوا أن يردوا إىل الدنيا وال يكونوا مكذبني وأن الُْمْؤِمنَِني فف
  يكونوا مؤمنني

فإن قالوا هذا باطل ألنه تعاىل حكم عليهم بكوهنم كاذبني بقوله يف آخر اآلية وَإِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ واملتمين ال يوصف 
  بكونه كاذباً

ملتمين ال يوصف بكونه كاذباً ألن من أظهر التمين فقد أخرب ضمناً كونه مريداً لذلك الشيء فلم قلنا ال نسلم أن ا
يبعد تكذيبه فيه ومثاله أن يقول الرجل ليت اهللا يرزقين ماالً فأحسن إليك فهذا متن يف حكم الوعد فلو رزق ماالً 

  ومل حيسن إىل صاحبه لقيل إنه كذب يف وعده
 متّ عند قوله لََنا أَوْ ُنَردُّ وأما قوله َوالَ ُنكَذّبَ بِئَاَياتِ َرّبَنا َوَنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني فهذا الكالم القول الثاين أن التمين

مبتدأ وقوله تعاىل يف آخر اآلية وَإِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ عائد إليه وتقدير الكالم يا ليتنا نرد مث قالوا ولو رددنا مل نكذب 
  ملؤمنني مث إنه تعاىل كذهبم وبّين أهنم لو ردوا لكذبوا وألعرضوا عن اإلميانبالدين وكنا من ا

املسألة الثانية قرأ ابن عامر نرد ونكذب بالرفع يف الثالثة فحصل من هذا أهنم اتفقوا على الرفع يف قوله نَُردُّ وذلك 
كُونَ ففيه وجهان األول أن يكون معطوفاً على ألنه داخلة يف التمين ال حمالة فأما الذين رفعوا قوله َوالَ ُنكَذَّب وََن

  قوله ُنَردُّ فتكون الثالثة داخل يف التمين فعلى هذا قد متنوا الرد وأن ال يكذبوا وأن يكونوا من املؤمنني
والوجه الثاين أن يقطع وال نكذب وما بعده عن األول فيكون البقدير يا ليتنا نرد وحنن ال نكذب بآيات ربنا 

  ؤمنني فهم ضمنوا أهنم ال يكذبون بتقدير حصول الرد واملعىن يا ليتنا نردونكون من امل

وحنن ال نكذب بآيات ربنا رددنا أو مل نرد أي قد عاينا وشاهدنا ما ال نكذب معه أبداً قال سيبويه وهو مثل قولك 
هنا قوله لََنا أَْو ُنَردُّ  دعين وال أعود فههنا املطلوب بالسؤال تركه فأما أنه ال يعود فغري داخل يف الطلب فكذا

الداخل يف هذا التمين الرد فأما ترك التكذيب وفعل اإلميان فغري داخل يف التمين بل هو حاصل سواء حصل الرد أو 
مل حيصل وهذان الوجهان ذكرمها الزجاج والنحويون قالوا الوجه الثاين أقوى وهو أن يكون الرد داخالً يف التمين 

اً حمضاً واحتجوا عليه بأن اهللا كذهبم يف اآلية الثانية فقال َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ واملتمين ال جيوز ويكون ما بعده إخبار
تكذيبه وهذا اختيار أيب عمرو وقد احتج على صحة قوله هبذه احلجة إال أنا قد أجبنا عن هذه احلجة وذكرنا أهنا 

على جواب التمين والتقدير ) أن ( ب ففيه وجوه األول بإضمار ليست قوية وأما من قرأ َوالَ ُنكَذَّب َوَنكُونَ بالنص
يا ليتنا نرد وأن ال نكذب والثاين أن تكون الواو مبدلة من الفاء والتقدير يا ليتنات نرد فال نكذب فتكون الواو 



ويتأكد هذا الوجه مبا روي أن ابن )  ٥٨الزمر ( ههنا مبنزلة الفاء يف قولن لَْو أَنَّ ِلى كَرَّةً  فَأَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنَِني 
مسعود كان يقرأ فَال ُنكَذَّب بالفاء على النصب والثالث أن يكون معناه احلال والتقدير يا ليتنا نرد غري مكذبني 

  كما تقول العرب ال تأكل السمك وتشرب اللنب أي ال تأكل السمك شارباً للنب
خلة يف التمين وأما أن املتمن كيف جيوز تكذيبه فقد سبق تقريره واعلم أن على هذه القراءة تكون األمور الثالثة دا

وأما قراءة ابن عامر وهي أنه كان يرفع َوالَ ُنكَذَّب وينصب وََنكُونَ فالتقدير أنه جيعل قوله َوالَ ُنكَذَّب داخالً يف 
  التمين مبعىن أنا إن رددنا غري مكذبني نكن من املؤمنني واهللا أعلم

قوله فَقَالُواْ يالَيَْتَنا يالَْيتََنا ُنَردُّ َوالَ ُنكَذَّب ال شبهة يف أن املراد متين ردهم إىل حالة التكليف ألن لفظ املسألة الثالثة 
الرد إذا استعمل يف املستقبل من حال إىل حال فاملفهوم منه الرد إىل احلالة األوىل والظاهر أن من صدر منه تقصري مث 

ذلك التقصري أنه يتمىن الرد إىل احلالة األوىل ليسعى يف إزالة مجيع وجوه التقصريات عاين الشدائد واألحوال بسبب 
ومعلوم أن الكفار قصروا يف دار الدنيا فهم يتمنون العود إىل الدنيا لتدارك تلك التقصريات وذلك التدارك ال 

التدارك مبجموع هذه األمور الثالثة  حيصل بالعود إىل الدينا فقط وال بترك التكذيب و ال بعمل اإلميان بل إمنا حيصل
  فوجب إدخال هذه الثالثة حتت التمين

  فإن قيل كيف حيسن منهم متين الرد مع أهنم يعلمون أن الرد حيصل ال ألبتة
واجلواب من وجوه األول لعلّهم مل يعلموا أن الرد ال حيصل والثاين أهنم وإن علموا أن ذلك ال حيصل إال أن هذا 

وكقوله أَنْ أَفِيُضواْ )  ٣٧املائدة ( من حصول إرادة الرد كقوله تعاىل ُيرِيُدونَ أَن َيخُْرُجواْ ِمَن النَّارِ العلم ال مينع 
فلما صح أن يريدوا هذه األشياء مع العلم بأهنا ال حتصل فبأن )  ٥٠األعراف ( َعلَْيَنا ِمَن الَْماء أَْو ِممَّا َرَزقَكُمُ اللَُّه 

  التمين أوسع ألنه يصح أن يتمىن ما ال يصح أن يريد من األمور الثالثة املاضية يتمنوه أقرب ألن باب
  مث قال تعاىل َبلْ َبَدا لَُهْم مَّا كَاُنواْ ُيْخفُونَ ِمن قَْبلُ وفيه مسائل

ان ألجل املسألة األوىل معىن َبلِ ههنا رد كالمهم والتقدير أهنم ما متنوا العود إىل الدينا وترك التكذيب وحتصيل اإلمي
  كوهنم راغبني يف اإلميان بل ألجل خوفهم من العقاب الذي شاهدوه

وعاينوه وهذا يدل على أن الرغبة يف اإلميان والطاعة ال تنفع إال إذا كانت تلك الرغبة رغبة فيه لكونه إمياناً وطاعة 
  فأما الرغبة فيه لطلب الثواب واخلوف من العقاب فغري مفيد

د من اآلية أنه طهر هلم يف اآلخرة ما أخفوه يف الدنيا وقد اختلفوا يف ذلك الذي أخفوه على وجوه املسألة الثانية املرا
األول قال أبو روق إن املشركني يف بعض مواقف القيامة جيحدون الشرك فيقولون َواللَِّه َرّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني فينطق 

م ما كانوا خيفون من قبل قال الواحدي وعلى هذا القول أهل اهللا جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر فذلك حني بدا هل
التفسري الثاين قال املربد بدا هلم وبال عقائدهم وأعماهلم وسوء عاقبتها وذلك ألن كفرهم ما كان بادياً ظاهراً هلم 

كَاُنواْ ُيْخفُونَ ِمن قَْبلُ  ألن مضار كفرهم كانت خفية فلما ظهرت يوم القيامة ال جرم قال اهللا تعاىل َبلْ َبَدا لَُهْم مَّا
الثالث قال الزجاج بدا لألتباع ما أخفاه الرؤساء عنهم من أمر البعث والنشور قال والدليل على صحة هذا القول 

ال بعضهم وهذا قول احلسن الرابع ق)  ٢٩األنعام ( أنه تعاىل ذكر عقيبه َوقَالُواْ إِنْ ِهىَ  إِالَّ َحَياُتَنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن 
هذه اآلية يف املنافقني وقد كانوا يسرون الكفر ويظهرون اإلسالم وبدا هلم يوم القيامة وظهر بأن عرف غريهم أهنم 
كانوا من قبل منافقني اخلامس قيل بدا هلم ما كان علماؤهم خيفون من جحد نبّوة الرسول ونعته وصفته يف الكتب 

  ة مما يدل على ذلكوالبشارة به وما كانوا حيرفونه من التورا
واعلم أن اللفظ حمتمل لوجوه كثرية واملقصود منها بأسرها أنه ظهرت فضيحتهم يف اآلخرة واهنتكت أستارهم وهو 



  ) ٩الطارق ( معىن قوله تعاىل لَقَاِدٌر َيْوَم ُتْبلَى السَّرَاِئُر 
نه تعاىل لو ردهم مل حيصل منهم ترك التكذيب وفعل اإلميان بل مث قال تعاىل َولَْو ُردُّواْ لََعادُواْ ِلَما ُنُهواْ َعْنُه واملعىن أ

  كانوا يستمرون على طريقتهم األوىل يف الكفر التكذيب
فإن قيل إن أهل القيامة قد عرفوا اهللا بالضرورة وشاهدوا أنواع العقاب والعذاب فلو ردهم اهللا تعاىل إىل الدنيا فمع 

  ون إىل الكفر باهللا وإىل معصية اهللاهذه األحوال كيف ميكن أن يقال إهنم يعود
قلنا قال القاضي تقرير اآلية َولَْو ُردُّواْ إىل حالة التكليف وإمنا حيصل الرد إىل هذه احلالة لو مل حيصل يف القيامة معرفة 

ا اهللا بالضرورة ومل حيصل هناك مشاهدة األهوال وعذاب جهنم فهذا الشرط يكون مضمراً ال حمالة يف اآلية إال أن
نقول هذا اجلواب ضعيف ألن املقصود من اآلية بيان غلوهم يف االصرار على الكفر وعدم الرغبة يف اإلميان ولو 

قدرنا عدم معرفة اهللا تعاىل يف القيامة وعدم مشاهدة أهوال القيامة مل يكن يف إصرار القوم على كفرهم األول مزيد 
ر الكفار على الكفر يف الدنيا فعلمنا أن الشرط الذي تعجب ألن إصرارهم على الكفر جيري جمرى إصرار سائ

  ذكره القاضي ال ميكن اعتباره ألبتة
إذا عرفت هذا فنقول قال الواحدي هذه اآلية من األدلة الظاهرة على فساد قول املعتزلة وذلك ألن اهللا تعاىل أخرب 

 فالعاقل ال يرتاب فيما شاهد مث قال عن قوم جرى عليهم قضاؤه يف األزل بالشرك وذلك القضاء السابق فيهم وإال
  تعاىل َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ وفيه سؤال وهو أن يقال إنه مل يتقدم ذكر خرب حىت يصرف هذا التكذيب إليه

واجلواب أنا بينا أن منهم من قال الداخل يف التمين هو جمرد قوله لََنا أَوْ ُنَردُّ أما الباقي فهو إخبار ومنهم من قال بل 
كل داخل يف التمين ألن إدخال التكذيب يف التمين أيضاً جائز ألن التمين يدل على االخبار على سبيل الضمن ال

  والصريورة كقول القائل ليت زيداً جاءنا فكنا نأكل ونشرب ونتحدث فكذا ههنا واهللا أعلم
  َوقَالُوا إِنْ ِهىَ  إِالَّ حََياُتَنا الدُّنَْيا َوَما َنْحُن بَِمْبعُوثَِني

اعلم أنه حصل يف اآلية قوالن األول أنه تعاىل ذكر يف اآلية األوىل أنه بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل فبني يف هذه 
اآلية أن ذلك الذي خيفونه هو أمر املعاد واحلشر والنشر وذلك ألهنم كانوا ينكرونه وخيفون صحته ويقولون ما لنا 

حلياة ال ثواب وال عقاب والثاين أن تقدير اآلية ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه إال هذه احلياة الدنيوية وليس بعد هذه ا
  وألنكروا احلشر والنشر وقالوا إِنْ ِهىَ  إِالَّ َحيَاُتَنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن بَِمْبعُوثَِني

  َبلَى َوَربَِّنا قَالَ فَذُوقُواْ الَعذَاَب بَِما كُنُتمْ َتكْفُُرونَ َولَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُواْ َعلَى َربِّهِْم قَالَ أَلَْيَس َهاذَا بِالَْحقِّ قَالُواْ
  فيه مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم يف اآلية األوىل إنكارهم للحشر والنشر والبعث والقيامة بّين يف هذه 
ى رَّبهِْم واعلم أن مجاعة من املشبهة متسكوا هبذه اآلية وقالوا اآلية كيفية حاهلم يف القيامة فقال َولَْو تََرى إِذْ ُوِقفُواْ َعلَ

ظاهر هذه اآلية يدل على أن أهل القيامة يقفون عند اهللا وبالقرب منه وذلك يدل على كونه تعاىل حبث حيضر يف 
  مكان تارة ويغيب عنه تارة أخرى

هللا تعاىل كما يقف أحدنا على األرض واعلم أن هذا خطأ وذلك ألن ظاهر اآلية يدل على كوهنم وافقني على ا
  وذلك يدل على كونه مستعلياً على ذات اهللا تعاىل وأنه باالتفاق باطل فوجب املصري إىل التأويل وهو من وجوه

التأويل األول هو أن يكون املراد َولَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُواْ َعلَى ما وعدهم رهبم من عذاب الكافرين وثواب املؤمنني وعلى 
  خربهم به من أمر اآلخرما أ



  التأويل الثاين أن املراد من هذا الوقوف املعرفة كما يقول الرجل لغريه وفقت على كالمك أي عرفته
  التأويل الثالث أن يكون املراد أهنم وقفوا ألجل السؤال فخرج الكالم خمرج ما جرت به العادة

  صود باأللفاظ الفصيحة البليغةمن وقوف العبد بني يدي سيده واملقصود منه التعبري عن املق
املسألة الثانية املقصود من هذه اآلية أنه تعاىل حكى عنهم يف اآلية األوىل أهنم ينكرون القيامة والبعث يف الدينا مث 

بّين أهنم يف اآلخرة يقرون به فيكون املعىن أن حاهلم يف هذا اإلنكار سيؤل إىل اإلقرار وذلك ألهنم شاهدوا القيامة 
  ب والعقاب قال اهللا تعاىل أَلَْيَس َهاذَا بِالْحَّقوالثوا

( فإن قيل هذا الكالم يدل على أنه تعاىل يقول هلم أليس هذا باحلق وهو كاملناقض لقوله تعاىل َوالَ ُيكَلُّمُهُم اللَُّه 
ى هذا التقدير يزول واجلواب أن حيمل قوله َوالَ ُيكَلُّمُهُم أي ال يكلمهم بالكالم الطيب النافع وعل)  ١٧٤البقرة 

التناقض مث إنه تعاىل بّين أنه إذا قال هلم أليس هذا باحلق قالوا بلى وربنا املقصود أهنم يعترفوتن بكونه حقاً مع القسم 
واليمني مث إنه تعاىل يقول هلم فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون وخص لفظ الذوق ألهنم يف كل حال جيدونه وجدان 

اس وقوله بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ أي بسبب كفركم واعلم أنه تعاىل ما ذكر هذا الكالم احتجاجاً الذائق يف قوة االحس
على صحة القول باحلشر والنشر ألن ذلك الدليل قد تقدم ذكره يف أول السورة يف قوله ُهَو الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن ِطنيٍ 

رناه بل املقصود من هذه اآلية الردع والزجر عن هذا املذهب على ما قررناه وفس)  ٢األنعام ( ثُمَّ قََضى أََجالً 
  والقول

ى َما فَرَّطَْنا ِفيَها َوُهْم َيْحِملُونَ قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَذَّبُواْ بِِلقَآِء اللَِّه َحتَّى إِذَا َجآءَْتُهُم السَّاَعةُ  َبْغَتةً  قَالُواْ ياَحْسَرَتَنا َعلَ
  رِِهْم أَالَ َسآَء َما يَزُِرونَأَْوَزارَُهْم َعلَى ظُُهو
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أن املقصود من هذه اآلية شرح حالة أخرى من أحوال منكري البعث والقيامة وهي أمران 
  أحدمها حصول اخلسران والثاين محل األوزار العظيمة

نفس الناطقة القدسية اجلسماين وأعطاه هذه أما النوع األول وهو حصول اخلسران فتقريره أنه تعاىل بعث جوهر ال
اآلالت اجلسمانية واألدوات اجلسدانية وأعطاه العقل والتفكر أجل أن يتوصل باستعمال هذه اآلالت واألدوات إىل 

حتصيل املعارف احلقيقية واألخالق الفاضلة اليت يعظم منافعها بعد املوت فإذا استعمل اإلنسان هذه اآلالت 
ة العقلية والقوة الفكرية يف حتصيل هذه اللذات الدائرة والسعادات املنقطعة مث انتهى اإلنسان إىل واألدوات والقو

آخر عمره فقد خسر خسراناً مبيناً ألن رأس املال قد فىن والربح الذي ظن أنه هو املطلوب فىن أيضاً وانقطع فلم 
اخلسران املبني وهذا اخلسران إمنا حيصل ملن كان  يبق يف يده ال من رأس املال أثر وال من الربح شيء فكان هذا هو

منكراً للبعث والقيامة وكان يعتقد أن منتهى السعادات وهناية الكماالت هو هذه السعادات العاجلة الفانية أما من 
  كان مؤمناً بالبعث والقيامة فإنه ال يغتر

يف إعداد الزاد ليوم املعاد فلم حيصل له هبذه السعادات اجلسمانية وال يكتفي هبذه اخلريات العاجلة بل يسعى 
اخلسران فثبت مبا ذكرنا أن الذين كذبوا بلقاء اهللا وأنكروا البعث والقيامة قد خسروا خسراناً مبيناً وأهنم عند 

  الوصول إىل موقف القيامة يتحسرون على تفريطهم يف حتصيل الزاد ليوم املعاد
ن أوزارهم على ظهورهم وتقرير الكالم فيه أن كمال السعادة يف والنوع الثاين من وجوه خسراهنم أهنم حيملو

االقبال على اهللا تعاىل واالشتغال بعبوديته واالجتهاد يف حبه وخدمته وأيضاً يف االنقطاع عن الدنيا وترك حمبتها ويف 



ملوقف القيامة وال يسعى قطع العالقة بني القلب وبينها فمن كان منكراً للبعث والقيامة فإنه ال يسعى يف إعداد الزاد 
يف قطع العالقة بني القلب وبني الدنيا فإذا مات بقي كالغريب يف عامل الروحانيات وكاملنقطع عن أحبابه وأقاربه 

الذين كانوا يف عامل اجلسمانيات فيحصل له احلسرات العظيمة بسبب فقدان الزاد وعدم االهتداء إىل املخالطة بأهل 
الم العظيمة بسبب االنقطاع عن لذات هذا العامل واالمتناع عن االستسعاد خبريات هذا ذلك العامل وحيصل له اآل

َيْحِملُونَ  العامل فاألول هو املراد من قوله قَالُواْ يأََباَنا ياَحْسرََتَنا َعلَى َما فَرَّطَْنا ِفيَها والثاين هو املراد من قوله َوُهْم
  رير املقصود من هذه اآليةأَْوَزارَُهْم َعلَى ظُُهورِِهْم فهذا تق

املسألة الثانية املراد من اخلسران فوت الثواب العظيم وحصول العقاب العظيم وَالَِّذيَن كَذَّبُواْ بِِلقَاء اللَِّه املراد منه 
 ٤٦البقرة ( بّهِْم الذين أنكروا البعث والقيامة وقد بالغنا يف شرح هذه الكلمة عند قوله الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّلَاقُوا َر

وإمنا حسنت هذه الكناية أن موقف القيامة موقف ال حكم فيه ألحد إال هللا تعاىل وال قدرة ألحد على النفع ) 
غاية لقوله كَذَُّبواْ ال لقوله ) حىت ( والضر والرفع واخلفض إال هللا وقوله حَتَّى إِذَا َجاءْتُهُم اللَِّه َبْغَتةً  اعلم أن كلمة 

ههنا أن منتهى تكذيبهم احلسرة يوم القيامة واملعىن أهنم كذبوا إىل ) حىت ( َر ألن خسراهنم ال غاية له ومعىن قَْد َخِس
  أن ظهرت الساعة بغتة

  فإن قيل إمنا يتحسرون عند موهتم
( الم قلنا ملا كان املوت وقوعاً يف أحوال اآلخرة ومقدماهتا جعل من جنس الساعة ومسي بامسها ولذلك قال عليه الس

واملراد بالساعة القيامة ويف تسمية يوم القيامة هبذا االسم وجوه األول أن يوم القيامة ) من مات فقد قامت قيامته 
يسمى الساعة لسرعة احلساب فيه كأنه قيل ما هي إال ساعة احلساب الثاين الساعة هي الوقت الذي تقوم القيامة 

مها أحد إال اهللا تعاىل أال ترى أنه تعاىل قال َبْغَتةً  والبغت والبغتة هو مسيت ساعة ألهنا تفجأ الناس يف ساعة ال يعل
الفجأة واملعىن أن الساعة ال جتيء إال دفعة ألنه ال يعلم أحد مىت يكون جميئها ويف أي وقت يكون حدوثها وقوله 

تة مث قال تعاىل قَالُواْ يأَبَاَنا قال َبْغَتةً  انتصابه على احلال مبعىن باغتة أو على املصدر كأنه قيل بغتتهم الساعة بغ
الزجاج معىن دعاء احلسرة تنبيه للناس على ما سيحصل هلم من احلسرة والعرب تعرب عن تعظيم أمثال هذه األمور 

ى جَنبِ اللَّهِ و َنفْسٌ ياَحسَْرَتى َعلَى َما فَرَّطَُت ِف)  ٣٠يس ( هبذه اللفظة كقوله تعاىل َخاِمُدونَ ياَحسَْرةً  َعلَى الِْعَباِد 
وهذا أبلغ من أن يقال احلسرة علينا يف تفريطنا ومثله فَلَمَّا َدَخلُواْ )  ٧٢هود ( قَالَْت ياَوْيلََتا ءأَِلُد )  ٥٦الزمر ( 

تأويله يا أيها الناس تنبهوا على ما وقع يب من األسف فوقع النداء على غري املنادى يف )  ٨٤يوسف ( َعلَى ُيوُسَف 
  قال سيبويه إنك إذا قلت يا عجباه فكأنك قلت يا عجب احضر وتعال فإن هذا زمانكاحلقيقة و

إذا عرفت هذا فنقول حصل للنداء ههنا تأويالن أحدمها أن النداء للحسرة واملراد منه تنبيه املخاطبني وهو قول 
ويه وقوله َعلَى َما الزجاج والثاين أن املنادى هو نفس احلسرة على معىن أن هذا وقتك فاحضري وهو قول سيب

  فَرَّطَْنا ِفيَها فيه حبثان
البحث األول قال أبو عبيدة يقال فرطت يف الشيء أي ضيعته فقوله فَرَّطَْنا أي تركنا وضيعنا وقال الزجاج فرطنا 

أي قدمنا العجز جعله من قوهلم فرط فالن إذا سبق وتقدم وفرط الشيء إذا قدمه قال الواحدي فالتفريط عنده 
  التقصري تقدمي

والبحث الثاين أن الضمري يف قوله ِفيَها إىل ماذا يعود فيه وجوه األول قال ابن عباس يف الدنيا والسؤال عليه أنه مل 
جير للدنيا ذكر فكيف ميكن عود هذا الضمري إليها وجوابه أن العقل دل على أن موضع التقصري ليس إال الدنيا 

ثاين قال احلسن املراد يا حسرتنا على ما فرطنا يف الساعة واملعىن على ما فحسن عود الضمري إليها هلذا املعىن ال



فرطنا يف إعداد الزاد للساعة وحتصيل األهبة هلا والثالث أن تعود الكناية إىل معىن ما يف قوله مَّا فَرَّطَْنا أي حسرتنا 
لكناية تعود إىل الصفقة ألنه تعاىل ملا على األعمال والطاعات اليت فرطنا فيها والرابع قال حممد بن جرير الطربي ا

  ذكر اخلسران دل ذلك على حصول الصفقة واملبايعة
 مث قال تعاىل َوُهْم َيْحِملُونَ أَْوَزارَُهْم َعلَى ظُُهورِِهْم فاعلم أن املراد من قوهلم يا حسرتنا على ما فرطنا فيها إشارة إىل

وله َوُهْم َيْحِملُونَ أَْوَزارَُهْم َعلَى ظُُهورِِهْم إشارة إىل أهنم حصلوا أهنم مل حيصلوا ألنفسهم ما به يستحقون الثواب وق
ألنفسهم ما به استحقوا العذاب العظيم وال شك أن ذلك هناية اخلسران قال ابن عباس األوزار اآلثام واخلطايا قال 

قيل للذنوب أوزار ألهنا تثقل أهل اللغة الوزر الثقل وأصله من احلمل يقال وزرت الشيء أي محلته أزره وزرا مث 
أي ال حتمل نفس حاملة قال أبو عبيدة يقال للرجل )  ١٨فاطر ( ظهر من عملها وقوله َوالَ َتزُِر وَازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى 

إذا بسط ثوبه فجعل فيه املتاع أمحل وزرك وأوزار احلرب أثقاهلا من السالح ووزير السلطان الذي يزر عنه أثقال ما 
ليه من تدبري الوالية أي حيمل قال الزجاج وهم حيملون أوزارهم أي حيملون ثقل ذنوهبم واختلفوا يف كيفية يسند إ

محلهم األوزار فقال املفسرون إن املؤمن إذا خرج من قربه استقبله شيء هو أحسن األشياء صورة وأطيبها رحياً 
ليوم فذلك قوله َيْوَم َنْحُشُر الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفْداً ويقول أنا عملك الصاحل طاملا ركبتك يف الدنيا فاركبين أنت ا

قالوا ركباناً وأن الكافر إذا خرج من قربه استقبله شيء هو أقبح األشياء صورة وأخبثها رحياً فيقول )  ٨٥مرمي ( 
لُونَ أَْوزَاَرُهْم َعلَى ظُهُورِِهْم وهذا أنا عملك الفاسد طاملا ركبتين يف الدنيا فأنا أركبك اليوم فذلك قوله َوُهْم َيْحِم

قول قتادة والسدي وقال الزجاج الثقل كما يذكر يف املنقول فقد يذكر أيضاً يف احلال والصفة يقال ثقل على 
خطاب فالن واملعىن كرهته فاملعىن أهنم يقاسون عذاب ذنوهبم مقاساة ثقل ذلك عليهم وقال آخرون معىن قوله َوُهمْ 

  نَ أَْوزَاَرُهْم أي ال تزايلهم أوزارهم كما تقول شخصل نصب عيين أي ذكرك مالزم يلَيْحِملُو
مث قال تعاىل أَالَ َساء َما َيزُِرونَ واملعىن بئس الشيء الذي يزرونه أي حيملونه واالستقصاء يف تفسري هذا اللفظ 

  ) ٢٢سورة النساء ( مذكور يف سورة النساء يف قوله َوَساء َسبِيالً 

  ا الَْحَيواةُ  الدُّنَْيآ إِالَّ لَِعٌب وَلَْهٌو َولَلدَّاُر االٌّ ِخَرةُ  َخْيٌر لِّلَِّذيَن َيتَّقُونَ أَفَالَ َتْعِقلُونََوَم
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أن املنكرين للبعث والقيامة بعظم رغبتهم يف الدنيا وحتصيل لذاهتا فذكر اهللا تعاىل هذه اآلية 
  على خساستها وركاكتها تنبيهاً

واعلم أن نفس هذه احلياة ال ميكن ذمها ألن هذه احلياة العاجلة ال يصح اكتساب السعادات األخروية إال فيها 
  فلهذا السبب حصل يف تفسري هذه اآلية قوالن

حياة هؤالء  القول األول أن املراد منه حياة الكافر قال ابن عباس يريد حياة أهل الشرك والنفاق والسبب يف وصف
  هبذه الصفة أن حياة املؤمن حيصل فيها أعمال صاحلة فال تكون لعباً وهلواً

والقول الثاين ى ن هذا عام يف حياة املؤمن والكافر واملراد منه اللذات احلاصلة يف هذه احلياة والطيبات املطلوبة يف 
للعب واللهو يلتذ به مث عند انقراضه وانقضائه ال هذه احلياة وإمنا مساها باللعب واللهو ألن اإلنسان حال اشتغاله با

  يبقى منه إال الندامة فكذلك هذه احلياة ال يبقى عند انقراضها إال احلسرة والندامة
واعلم أن تسمية هذه احلياة باللعب واللهو فيه وجوه األول أن مدة اللهو واللعب قليلة سريعة اإلنقضاء والزوال 

 أن اللعب واللهو ال بّد وأن ينساقا يف أكثر األمر إىل شيء من املكارة ولذات الدنيا ومدة هذه احلياة كذلك الثاين
كذلك الثالث أن اللعب واللهو إمنا حيصل عند االغترار بظواهر األمور وأما عند التأمل التام والكشف عن حقائق 



ال للصبيان واجلهال املغفلني أما األمور ال يبقى اللعب واللهو أصالً وكذلك اللهو واللعب فإهنما ال يصلحان إ
العقالء واحلصفاء فقلما حيصل هلم خوض يف اللعب واللهو فكذلك االلتذاذ بطيبات الدنيا واالنتفاع خبرياهتا ال 

حيصل إال للمغفلني اجلاهلني حبقائق األمور وأما احلكماء احملققون فإهنم يعلمون أن كل هذه اخلريات غرور وليس هلا 
حقيقة معتربة الرابع أن اللعب واللهو ليس هلما عاقبة حممودة فثبت مبجموع هذه الوجوه أن اللذات يف نفس األمر 

واألحوال الدنيوية لعب وهلو وليس هلما حقيقة معتربة وملا بني تعاىل ذلك قال بعده َولَلدَّاُر االِْخَرةُ  َخْيٌر لّلَِّذينَ 
ن األمر كذلك حصول التفات بني أحوال الدنيا وأحوال اآلخرة يف َيتَّقُونَ وصد اآلخرة بكوهنا خرياً ويدل على أ

أمور أحدها أن خريات الدنيا خسيسة وخريات اآلخرة شريفة بيان أن األمر كذلك وجوه األول أن خريات الدنيا 
ان أمر ليست إال قضاء الشهوتني وهو يف هناية اخلساسة بدليل أن احليوانات اخلسيسة تشارك اإلنسان فيه بل رمبا ك

تلك احليوانات فيها أكمل من أمر اإلنسان فإن اجلمل أكثر أكالً والديك والعصفور أكثر وقاعاً والذئب أقوى على 
الفساد والتمزيق والعقرب أقوى على االيالم ومما يدل على خساستها أهنا لو كانت شريفة لكان اإلكثار منها 

  يوجب زيادة الشرف فكان جيب أن يكون اإلنسان

وقف كل عمره على األكل والوقاع أشرف الناس وأعالهم درجة ومعلوم بالبديهة أنه ليس األمر كذلك بل  الذي
مثل هذا اإلنسان يكون ممقوتاً مستقذراً مستحقراً يوصف بأنه هبيمة أو كلب أو أخس ومما يدل على ذلك أن الناس 

شتغال بالوقاع خيتفون وال يقدمون على هذه ال يفتخرون هبذه األحوال بل خيفوهنا ولذلك كان العقالء عند اال
األفعال مبحضر من الناس وذلك يدل على أن هذه األفعال ال توجب الشرف بل النقص ومما يدل على ذلك أيضاً 

أن الناس إذا شتم بعضهم بعضاً ال يذكرون فيه إال األلفاظ الدالة على الوقاع ولوال أن تلك اللذة من جنس 
ان األمر كذلك ومما يدل عليه أن هذه اللذات ترجع حقيقتها إىل دفع اآلالم ولذلك فإن كل النقصانات وإال ملا ك

من كان أشد جوعاً وأقوى حاجة كان التذاذه هبذه األشياء أكمل له وأقوى وإذا كان األمر كذلك ظهر أنه ال 
تحالة سريعة الزوال سريعة حقيقة هلذه اللذات يف نفس األمر ومما يدل عليه أيضاً أن هذه اللذات سريعة االس

االنقضاء فثبت هبذه الوجوه الكثرية خساسة هذه اللذات وأما السعادات الروحانية فإهنا سعادات شريفة عالية باقية 
مقدسة ولذلك فإن مجيع اخللق إذا ختيلوا يف اإلنسان كثرة العلم وشدة االنقباض عن اللذات اجلسمانية فإهنم بالطبع 

يعدون أنفسهم عبيداف لذلك اإلنسان وأشقياء بالنسبة إليه وذلك يدل على شهادة الفطرة يعظمونه وخيدمونه و
  األصلية خبساسة اللذات اجلسمانية وكمال مرتبة اللذات الروحانية

الوجه الثاين يف بيان أن خريات اآلخرة أفضل من خريات الدنيا وهو أن نقول هب أن هذين النوعني تشاركا يف 
ال أن الوصول إىل اخلريات املوعودة يف عد القيامة معلوم قطعاً وأما الوصول إىل اخلربات املوعودة الفضل واملنقبة إ

يف غد الدنيا فغري معلوم بل وال مظنون فكم من سلطان قاهر يف بكرة اليوم صار حتت التراب يف آخر ذلك اليوم 
  وهذا التفاوت أيضاً يوجب املباينة بني النوعنيوكم من أمري كبري أصبح يف امللك واإلمارة مث أمسى أسرياً حقرياً 

الوجه الثالث هب أنه وجد اإلنسان بعد هذا اليوم يوماً آخر يف الدنيا إال أنه ال يدري هل ميكنه االنتفاع مبا مجعه 
دار من األموال والطيبات واللذات أم ال أما كل ما مجعه من موجبات السعادات فإنه يعلم قطعاً أنه ينتفع به يف ال

  اآلخرة
الوجه الرابع هب أنه ينتفع هبا إال أن انتفاعه خبريات الدنيا ال يكون خالياً عن شوائب املكروهات وممازجة احملرمات 

  )سرور يوم بتمامه ( اخلوفات ولذلك قيل من طلب ما مل خيلق أتعب نفسه ومل يرزق فقيل وما هو يا رسول اهللا قال 
األموال والطيبات يف الغد إال أن تلك املنافع منقرضة ذاهبة باطلة وكلما كانت الوجه اخلامس هب أنه ينتفع بتلك 



تلك املنافع أقوى وألذ وأكمل وأفضل كانت األحزان احلاصلة عند انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل كما قال 
  الشاعر املتنيب

  أشد الغم عندي يف سرور
  تيقن عنه صاحبه انتقاال

الدنيا وخرياهتا موصوفة هبذه العيوب العظيمة والنقصانات الكاملة وسعادات اآلخرة فثبت مبا ذكرنا أن سعادات 
  مربأة عنها فوجب القطع بأن اآلخرة أكمل وأفضل وأبقى وأتقى وأحرى وأوىل

جعل اآلخرة نعتاً  املسألة الثانية قرأ ابن عامر وَلَدَاُر االِْخَرةِ  بإضافة الدار إىل اآلخرة والباقون َولَلدَّاُر االِْخَرةُ  على
للدار أما وجه قراءة ابن عامر فهو أن الصفة يف احلقيقة مغايرة للموصوف فصحت اإلضافة من هذا الوجه ونظريه 
قوهلم بارحة األوىل ويوم اخلميس وحق اليقني وعند البصرين ال جتوز هذه اإلضافة قالوا ألن الصفة نفس املوصوف 

  وإضافة الشيء إىل نفسه ممتنعة
أن هذا بناء على أن الصفة نفس املوصوف وهو مشكل ألنه يعقل تصور املوصوف منفكاً عن الصفة ولو  واعلم

كان املوصوف عني الصفة لكان ذلك حماالً ولقوهلم وجه دقيق ميكن تقريره إال أنه ال يليق هبذا املكان مث إن 
آلخرة صفة للدار لكنه جعلها صفة للساعة البصريني ذكروا يف تصحيح قراءة ابن عامر وجهاً رخر فقالوا مل جيعل ا

  فكأنه قال ولدار الساعة اآلخرة
فإن قيل فعلى هذا التقدير الذي ذكرمت تكون قد أقيمت اآلخرة اليت هي الصفة مقام املوصوف الذي هو الساعة 

ل األمساء وذلك قبيح قلنا ال يقبح ذلك إذا كانت الصفة قد استعملت استعمال األمساء ولفظ اآلخرة قد استعم
وأما قراءة العامة فهي ظاهرة ألهنا تقتضي جعل )  ٤الضحى ( والدليل عليه قوله َولَالِْخَرةُ  َخْيٌر لََّك ِمَن االْولَى 

  اآلخرة صفة للدار وذلك هو احلقيقة ومىت أمكن إجراء الكالم على حقيقته فال حاجة إىل العدول عنه واهللا أعلم
ملراد بالدار اآلخرة على وجوه قال ابن عباس هي اجلنة وإهنا خري ملن اتقى الكفر واملعاصي املسألة الثالثة اختلفوا يف ا

وقال احلسن املراد نفس اآلخرة خري وقال األصم التمسك بعمل اآلخرة خري وقال آخرون نعيم اآلخرة من نعيم 
  ضالدنيا من حيث إهنا باقية دائمة مصونة عن الشوائب آمنة من االنقضاء واالنقرا

مث قال تعاىل لّلَِّذيَن َيتَّقُونَ فبّين أن هذه اخلريية إمنا حتصل ملن كان من املتقني من املعاصي والكبائر فأما الكافر 
  )الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر ( والفاسق فالا ألن الدنيا بالنسبة إليه خري من اآلخرة على ما قال عليه السالم 

أ نافع وابن عامر أَفَالَ َتْعِقلُونَ بالتاء ههنا ويف سورة األعراف ويوسف ويس وقرأ حفص عن مث قال أَفَالَ َتْعِقلُونَ قر
عاصم يف يس بالياء والباقي بالتاء وقرأ عاصم يف وراية حيىي يف يوسف بالتاء والباقي بالياء وقرأ ابن كثري وأبو عمرو 

ياء قال الواحدي من قرأ بالياء معناه أفال يعقلون ومحزة والكسائي وعاصم يف رواية األعش والربمجي مجيع ذلك بال
الذين يتقون أن الدار اآلخرة خري هلم من هذه الدار فيعملون ملا ينالون به الدرجة الرفيعة والنعيم الدائم فال يفترون 

  أعلم يف طلب ما يوصل إىل ذلك ومن قرأ بالتاء فاملعىن قل هلم أفال تعقلون أيها املخاطبون أن ذلك خري واهللا

  ِه َيْجَحُدونَقَْد َنْعلَُم إِنَّهُ لََيْحزُُنَك الَِّذى َيقُولُونَ فَإِنَُّهْم الَ ُيكَذُِّبوَنَك َولَاِكنَّ الظَّاِلِمَني بِأاَياتِ اللَّ
  يف اآلية مسائل

البشر ويقول املسألة األوىل اعلم أن طوائف الكفار كانوا فرقاً كثريين فمنهم من ينكر نبوته ألنه كان ينكر رسالة 
جيب أن يكون رسول اهللا من جنس املالئكة وقد ذكر اهللا تعاىل يف هذه السورة شبهة هؤالء وأجاب عنها ومنهم من 



يقول إن حممداً خيربنا باحلشر والنشر بعد املوت وذلك حمال وكانوا يستدلون بامتناع احلشر والنشر على الطعن يف 
نه بالوجوه الكثرية اليت تقدم ذكرها ومنهم من كان يشافهه بالسفاهة رسالته وقد ذكر اهللا تعاىل ذلك وأجاب ع

وذكر ما ال ينبغي من القول وهو الذي ذكره اهللا تعاىل يف هذه اآلية واختلفوا يف أن ذلك احملزن ما هو فقيل كانوا 
ن به وال يقبلون يقولن إنه ساحر وشاعر وكاهن وجمنون وهو قول احلسن وقيل إهنم كانوا يصرحون بأهنم ال يؤمنو

  دينه وشريعته وقيل كانوا ينسبونه إىل الكذب واالفتعال
املسألة الثانية قرأ نافع لََيحُْزُنكَ بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الياء وضم الزاي ومها لغتان يقال حزنين كذا 

  وأحزنين
فيفة والباقون يكذبونك مشددة ويف هاتني القراءتني قوالن املسألة الثالثة قرأ نافع والكسائي فَإِنَُّهْم الَ ُيكَذُّبوَنَك خ

األول ى ن بينهما فرقاً ظاهراً مث ذكروا يف تقرير الفرق وجيهن أحدمها كان الكسائي يقرأ بالتخفيف وحيتج بأن 
العرب تقول كذبت الرجل إذا نسبته إىل الكذب وإىل صنعه األباطيل من القول وأكذبته إذا أخربت أن الذي 

ث به كذب وإن مل يكن ذلك بافتعاله وصنعه قال الزجاج معىن كذبته قلت له كذبت ومعىن أكذبته أن الذي حيد
أتى به كذب يف نفسه من غري ادعاء أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وأتى به على سبيل االفتعال والقصد فكأن 

الفتعال والترويح بل ختيل صحة تلك النبوة القوم كانوا يعتقدون أن حممداً عليه السالم ما ذكر ذلك على سبيل ا
وتلك الرسالة إال أن ذلك الذي ختيله فهو يف نفسه باطل والفرق الثاين قال أبو علي جيوز أن يكون معىن الَ 

ُيكَذّبُوَنَك أي ال يصادفونك كاذباً ألهنم يعرفونك بالصدق واألمانة كما يقال أمحدت الرجل إذا أصبته حمموداً 
  سنت حممدته إذا صادفته على هذه األحوالفأحببته وأح

والقول الثاين أنه ال فرق بني هاتني القراءتني قال أبو علي جيوز أن يكون معىن القراءتني واحداً ألن معىن التفعيل 
النسبة إىل الكذب بأن يقول له كذبت كما تقول ذنبته وفسقته وخطأته أي قلت له فعلت هذه األشياء وسقيته 

  ت له سقاك اهللا ورعاك وقد جاء يف هذا املعىن أفعلته قالوا أسقيته أي قلت له سقاك اهللا قال ذو الرمةورعيته أي قل

  وأسقيه حىت كاد مما أبثه
  تكلمين أحجاره ومالعبه

أي أنسبه إىل السقيا بأن أقول سقاك اهللا فعلى هذا التقدير يكون معىن القراءتني واحداً إال إن فعلت إذا أرادوا أن 
  إىل أمر أكثر من أفعلت يسبوه

ولكنهم جيحدون بآيات اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الرابعة ظاهر هذه اآلية يقتضي أهنم ال يكذبون حممداً 
  واختلفوا يف كيفية اجلمع بني هذين األمرين على وجوه

ية وجيحدون القرآن والنبوة مث الوجه األول أن القوم ما كانوا يكذبونه يف السر ولكنهم كانوا يكذبونه يف العالن
ذكروا لتصحيح هذا الوجه روايات إحداها أن احلرث بن عامر من قريش قال يا حممد واهللا ما كذبتنا قط ولكنا إن 
اتبعناك نتخطف من أرضنا فنحن ال نؤمن بك هلذا السبب وثانيها روي أن األخنس بن شريق قال أليب جهل يا أبا 

ق هو أم كاذب فإنه ليس عندنا أحد غرينا فقال له واهللا إن حممداً لصادق وما كذب احلكم أخربين عن حممد أصاد
  قط ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية واحلجاجة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش فنزلت هذه اآلية

دون نبوتك بألسنتهم إذا عرفت هذا فنقول معىن اآلية على هذا التقدير أن القوم ال يكذبونك بقلوهبم ولكنهم جيح
اً (  وظاهر قوهلم وهذا غري مستبعد ونظريه قوله تعاىل يف قصة موسى َوَجَحدُواْ بَِها َواسَْتْيقََنْتَها أَنفُُسُهْم ظُلْماً َوُعلُّو

  ) ١٤النمل 



ا وجدوا الوجه الثاين يف تأويل اآلية أهنم ال يقولون إنك أنت كذاب ألهنم جربوك الدهر الطويل والزمان املديد وم
منك كذباً ألبتة ومسوك باألمني فال يقولون فيك إنك كاذب ولكن جحدوا صحة نبوتك ورسالتك إما ألهنم 

اعتقدوا أن حممداً عرض له نوع خبل ونقصان فألجله ختيل من نفسه كونه رسوالً من عند اهللا وهبذا التقدير ال 
  مور بل هو أمني يف كلها إال يف هذا الوجه الواحدينسبونه إىل الكذب أو ألهنم قالوا إنه ما كذب يف سائر األ

الوجه الثالث يف التأويل أنه ملا ظهرت املعجزات القاهرة على وفق دعواه مث إن القوم أصروا على التكذيب فاهللا 
العبد تعاىل قال له إن القوم ما كذبوك وإمنا كذبوين ونظريه أن رجالً إذا أهان عبداً لرجل آخر فقال هذا اآلخر أيها 

إنه ما أهانك وءمنا أهانين وليس املقصود منه نفي اإلهانة عنه بل املقصود تعظيم األمر وتفخيم الشأن وتقريره أن 
  ) ١٠الفتح ( إهانة ذلك العبد جارية جمرى إهانته ونظريه قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ُيبَايِعُوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعونَ اللََّه 

لتأويل وهو كالم خطر بالبال هو أن يقال املراد من قوله فَإِنَُّهْم الَ ُيكَذُّبوَنَك أي ال خيصونك هبذا والوجه الرابع يف ا
التكذيب بل ينكرون داللة املعجزة على الصدق مطلقاً وهو املراد من قوله َولَاِكنَّ الظَّاِلِمَني بِئَاَياتِ اللَِّه َيْجَحُدونَ 

إهنا سحر وينكرون داللة املعجزة على الصدق على اإلطالق فكان التقدير إهنم  واملراد أهنم يقولون يف كل معجزة
  ال يكذبونك على التعيني بل القوم يكذبون مجيع األنبياء والرسل واهللا أعلم

الَ ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه َولَقْد َجآَءَك َولَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ مِّن قَْبِلَك فََصَبرُواْ َعلَى َما كُذِّبُواْ َوأُوذُواْ حَتَّى أََتاُهْم َنْصرَُنا َو
  ِمن نََّبإِ الْمُْرَسِلَني
  يف اآلية مسألتان

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل أزال احلزن عن قلب رسوله يف اآلية األوىل بأن بني أن تكذيبه جيري جمرى تكذيب اهللا 
قلبه وذلك بأن بني أن سائر األمم عاملوا أنبياءهم مبثل هذه تعاىل فذكر يف هذه اآلية طريقاً آخر يف إزالة احلزن عن 

املعاملة وأن أولئك األنبياء صربوا على تكذيبهم وإيذائهم حىت أتاهم النصر والفتح والظفر فأنت أوىل بالتزام هذه 
وعد بقوله وال الطريقة ألنك مبعوث إىل مجيع العاملني فاصرب كما صربوا تظفر كما ظفروا مث أكد وقوى تعاىل هذا ال

مبدل لكلمات اهللا يعين أن وعد اهللا إياك بالنصر حق وصدق وال ميكن تطرق اخللف والتبديل إليه ونظريه قوله تعاىل 
)  ٢١ اجملادلة( وقوله كََتَب اللَُّه الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُسِلى )  ١٧١الصفات ( َولَقَْد َسبَقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا الُْمْرَسِلَني ) 

وباجلملة فاخللف يف كالم اهللا تعاىل حمال وقوله َولَقْد َجاءَك ِمن نََّبإِ الُْمْرَسِلَني أي خربهم يف القرآن كيف أجنيناهم 
ودمرنا قومهم قال األخفش ِمْن ههنا صلة كما تقول أصابنا من مطر وقال غريه ال جيوز ذلك ألهنا ال تزاد يف 

تقول ما أتاين من أحد وهي ههنا للتبعيض فإن الواصل إىل الرسول عليه السالم  الواجب وإمنا تزاد مع النفي كما
غافر ( قصص بعض األنبياء ال قصص كلهم كما قال تعاىل مِْنُهم مَّن قََصْصَنا َعلَْيَك َومِْنُهْم مَّن لَّْم نَقُْصْص َعلَْيَك 

  جاءك نبأ من نبأ املرسلني مضمر أضمر لداللة املذكور عليه وتقديره ولقد) جاء ( وفاعل )  ٧٨
املسألة الثاين قوله تعاىل دوال مبدل لكلمات اهللا يدل على قولنا يف خلق األفعال ألن كل ما أخرب اهللا عن وقوعه 
فذلك اخلرب ممتنع التغري وإذا امتنع تطرق التغري إىل ذلك اخلرب امتنع تطرق التغري إىل املخرب عنه فإذا أخرب اهللا عن 

  وت على الكفر كان ترك الكفر منه حماالً فكان تكليفه باإلميان تكليفاً مبا ال يطاق وهللا أعلمبعضهم بأنه مي
يدل على قولنا يف خلق األفعال ألن كل ما أخرب اهللا عن وقوعه فذلك اخلرب ممتنع التغري وإذا امتنع تطرق التغري إىل 

عن بعضهم بأنه ميوت على الكفر كان ترك الكفر منه  ذلك اخلرب امتنع تطرق التغري إىل املخرب عنه فإذا أخرب اهللا
  حماالً فكان تكليفه باإلميان تكليفاً مبا ال يطاق وهللا أعلم



لَْو َشآءَ َتأِْتيَُهْم بِأاَيةٍ  َوَوإِن كَانَ كَُبَر َعلَْيَك إِْعرَاضُُهْم فَإِن اْسَتطَْعَت أَن تَْبَتِغىَ  َنفَقاً ِفى األرض أَوْ ُسلَّماً ِفى السََّمآِء فَ
  اللَُّه لََجَمَعُهْم َعلَى الُْهَدى فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهلَِني

  يف اآلية مسائل
صلى ( املسألة األوىل املروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن احلرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أتى النيب 

عند اهللا كما كانت األنبياء تفعل فانا نصدق بك فأىب اهللا يف نفر من قريش فقالوا يا حممد ائتنا من ) اهللا عليه وسلم 
فشق ذلك عليه فنزلت هذه اآلية واملعىن وإن كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن يأتيهم هبا فأعرضوا عن رسول اهللا 

كرب عليك إعراضهم عن اإلميان بك وصحة القرآن فإن استطعت أن تبتغي نفقاً يف األرض أو سلماً يف السماء 
  افعلف

فاجلواب حمذوف وحسن هذا احلذف ألنه معلوم يف النفوس والنفق سرب يف األرض له خملص إىل مكان رخر ومنه 
نافقاء الريبوع ألن الريبوع يثقب األرض إىل العقر مث يصعد من ذلك العقر إىل وجه األرض من جانب آخر فكأنه 

ضاً مسي املنافق منافقاً ألنه يضمر غري ما يظهر كالنافقاء ينفق األرض نفقاً أي جيعل له منفذاً من جانب آخر ومنه أي
الذي يتخذه الريبوع وأما السلم فهو مشتق من السالمة وهو الشيء الذي يسلمك إىل مصعدك واملقصود من هذا 

  الكالم أن يقطع الرسول طعمه عن إمياهنم وأن ال يتأذى بسبب إعراضهم عن اإلميان وإقباهلم على الكفر
لثانية قوله تعاىل دلو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى تقديره ولو شاء اهللا هداهم جلمعهم على اهلدى وحيثما املسألة ا

مجعهم على اهلدى وجب أن يقال إنه ما شاء هداهم وذلك يدل على أنه تعاىل ال يريد اإلميان من الكافر بل يريد 
ى الكفر إما أن تكون صاحلة لإلميان أو غري صاحلة له إبقاءه على الكفر والذي يقرب هذا الظاهر أن قدرة الكافر عل

فإن مل تكن صاحلة له فالقدرة على الكفر مستلزمة للكفر وغري صاحلة لإلميان فخالق هذه القدرة يكون قد أراد هذا 
ة الكفر منه ال حمالة وأما إن كانت هذه القدرة كما أهنا صلحت للكفر فهي أيضاً صاحلة لإلميان فلما ساتوت نسب

القدرة إىل الطرفني امتنع رجحان أحد الطرفني على اآلخر إال لداعية مرجحة وحصول تلك الداعية ليس من العبد 
وإال وقع التسلسل فثبت أن خالق تلك الداعية هو اهللا تعاىل وثبت أن جمموع القدرة مع الداعية احلاصلة موجب 

ملستلزمة لذلك الكفر مريد لذلك الكفر وغري مريد للفعل فثبت أن خالق جمموع تلك القدرة مع تلك الداعية ا
لذلك اإلميان فهذا الربهان اليقيين قوي ظاهر هبذه اآلية وال بيان أقوى من أن يتطابق الربهان مع ظاهر القرآن قالت 

لو حالولوا املعتزلة املراد لولو شاء اهللا أن يلجئهم إىل اإلميان جلمعهم علي قال القاضي واالجلاء هو أن يعلمهم أهنم 
غري اإلميان ملنعهم منه وحينئٍذ ميتنعون من فعل شيء غري اإلميان ومثاله أن أحدنا لو حصل حبضرة السلطان وحضر 

هناك من حشمه اجلمع العظيم وهذا الرجل علم أنه لو هم بقتل السلطان لقتلوه يف احلال فإن هذا العلم يصري مانعاً 
  ك سبباً لكونه ملجأ إىل ترك ذلك الفعل فكذا ههناله من قصد قتلك ذلك السلطان ويكون ذل

إذا عرفت االجلاء فنقول إنه تعاىل إمنا ترك فعل هذا االجلاء ألن ذلك يزيل تكليفهم فيكون ما يقع منهم كأن مل يقع 
  اراًوإمنا أراد تعاىل أن ينتفعوا مبا خيتارونه من قبل أنفسهم من جهة الوصلة إىل الثواب وذلك ال يكون إال اختي

  واجلواب أنه تعاىل أراد منهم االقدام على اإلميان حال كون الداعي إىل اإلميان وإىل الكفر على

السوية أو حال حصول هذا الرجحان واألول تكليف ما ال يطاق ألن األمر بتحصيل الرجحان حال حصول 
يكون واجب الوقوع والطرف  االستواء تكليف باجلمع بني النقيضني وهو حمال وإن كان الثاين فالطرف الراجح

  املرجوح يكون ممتنع الوقوع وكل هذه األقسام تنايف ما ذكروه من املكنة واالختيار فسقط قوهلم بالكلية واهللا أعلم



املسألة الثالثة قوله تعاىل يف آخر اآلية تقديره ولو شاء اهللا هداهم جلمعهم على اهلدى وحيثما مجعهم على اهلدى 
شاء هداهم وذلك يدل على أنه تعاىل ال يريد اإلميان من الكافر بل يريد إبقاءه على الكفر  وجب أن يقال إنه ما

والذي يقرب هذا الظاهر أن قدرة الكافر على الكفر إما أن تكون صاحلة لإلميان أو غري صاحلة له فإن مل تكن 
لقدرة يكون قد أراد هذا الكفر منه صاحلة له فالقدرة على الكفر مستلزمة للكفر وغري صاحلة لإلميان فخالق هذه ا

ال حمالة وأما إن كانت هذه القدرة كما أهنا صلحت للكفر فهي أيضاً صاحلة لإلميان فلما ساتوت نسبة القدرة إىل 
الطرفني امتنع رجحان أحد الطرفني على اآلخر إال لداعية مرجحة وحصول تلك الداعية ليس من العبد وإال وقع 

تلك الداعية هو اهللا تعاىل وثبت أن جمموع القدرة مع الداعية احلاصلة موجب للفعل فثبت  التسلسل فثبت أن خالق
أن خالق جمموع تلك القدرة مع تلك الداعية املستلزمة لذلك الكفر مريد لذلك الكفر وغري مريد لذلك اإلميان 

ان مع ظاهر القرآن قالت املعتزلة املراد فهذا الربهان اليقيين قوي ظاهر هبذه اآلية وال بيان أقوى من أن يتطابق الربه
لولو شاء اهللا أن يلجئهم إىل اإلميان جلمعهم علي قال القاضي واالجلاء هو أن يعلمهم أهنم لو حالولوا غري اإلميان 
ملنعهم منه وحينئٍذ ميتنعون من فعل شيء غري اإلميان ومثاله أن أحدنا لو حصل حبضرة السلطان وحضر هناك من 

ع العظيم وهذا الرجل علم أنه لو هم بقتل السلطان لقتلوه يف احلال فإن هذا العلم يصري مانعاً له من حشمه اجلم
  قصد قتلك ذلك السلطان ويكون ذلك سبباً لكونه ملجأ إىل ترك ذلك الفعل فكذا ههنا

ما يقع منهم كأن مل يقع إذا عرفت االجلاء فنقول إنه تعاىل إمنا ترك فعل هذا االجلاء ألن ذلك يزيل تكليفهم فيكون 
  وإمنا أراد تعاىل أن ينتفعوا مبا خيتارونه من قبل أنفسهم من جهة الوصلة إىل الثواب وذلك ال يكون إال اختياراً

واجلواب أنه تعاىل أراد منهم االقدام على اإلميان حال كون الداعي إىل اإلميان وإىل الكفر على السوية أو حال 
تكليف ما ال يطاق ألن األمر بتحصيل الرجحان حال حصول االستواء تكليف  حصول هذا الرجحان واألول

باجلمع بني النقيضني وهو حمال وإن كان الثاين فالطرف الراجح يكون واجب الوقوع والطرف املرجوح يكون ممتنع 
  الوقوع وكل هذه األقسام تنايف ما ذكروه من املكنة واالختيار فسقط قوهلم بالكلية واهللا أعلم

املسألة الثالثة قوله تعاىل يف آخر اآلية فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهِلَني هني له عن هذه احلالة وهذا النهي ال يقتضي إقدامه 
صلى اهللا عليه ( ال يدل على أنه )  ٤٨األحزاب ( على مثل هذه احلالة كما أن قوله َوالَ تُِطعِ الْكَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني 

عهم وقبل دينهم واملقصود أنه ال ينبغي أن يشتد حتسرك على تكذيبهم وال جيوز أن جتزع من إعراضهم أطا) وسلم 
عنك فإنك لو فعلت ذلك قرب حالك من حال اجلاهل واملقصود من تغليظ اخلطاب التبعيد والزجر له عن مثل 

  هذه احلالة واهللا أعلم
  وَْتى َيْبعَثُُهُم اللَُّه ثُمَّ إِلَْيِه ُيْرَجُعونَإِنََّما َيسَْتجِيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ وَالَْم

اعلم أنه تعاىل بّين السبب يف كوهنم حبيث ال يقبلون اإلميان وال يتركون الكفر فقال إِنََّما َيسَْتجِيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ 
يسمع كقوله إِنََّك الَ  يعين أن الذين حترص على أن يصدقوك مبنزلة املوتى الذين ال يسمعون وإمنا يستجيب من

قال علي بن عيسى الفرق بني يستجيب وجييب أن يستجيب يف قبوله ملا دعي إليه )  ٨٠النمل ( ُتْسِمُع الَْموَْتى 
  وليس كذلك جييب ألنه قد جييب باملخالفة كقول القائل أتوافق يف هذا املذهب أم ختالف فيقول اجمليب أخالف

ثُُهُم اللَُّه ففيه قوالن األول أنه مثل لقدرته على إجلائهم إىل االستجابة واملراد أنه تعاىل هو وأما قوله َوالْمَْوَتى َيْبَع
القادر على أن يبعث املوتى من القبور يوم القيامة مث إليه يرجعون للجزاء فكذلك ههنا أنه تعاىل هو القادر على 

  إحياء قلوب هؤالء الكفار حبياة اإلميان وأنت ال تقدر عليه
القول الثاين أن املعىن وهؤالء املوتى يعين الكفرة يبعثهم اهللا مث إليه يرجعون فحينئذ يسمعون وأما قبل ذلك فال و



سبيل إىل استمعاهم وقريء يَْرجُِعونَ بفتح الياء وأقول ال شك أن اجلسد اخلايل عن الروح يظهر منه الننت والصديد 
ن حتت التراب وأيضاً الروح اخلالية عن العقل يكون صاحبها جمنوناً والقيح وأنواع العفونات وأصلح أحواله أن يدف

يستوجب القيد واحلبس والعقل بالنسبة إىل الروح كالروح بالنسبة إىل اجلسد وأيضاً العقل بدون معرفة اهللا تعاىل 
ة الروح إىل اجلسد وصفاته وطاعته كالضائع الباطل فنسبة التوحيد واملعرفة إىل العقل كنسبة العقل إىل الروح ونسب

فمعرفة اهللا وحمبته روح روح الروح فالنفس اخلالية عن هذه املعرفة تكون بصفة األموات فلهذا السبب وصف اهللا 
  أولئك الكفار املصرين بأهنم املوتى واهللا أعلم

  أَن ُينَزِّلٍ ءاَيةً  َولَاِكنَّ أَكْثََرُهْم الَ َيْعلَُمونَ َوقَالُواْ لَْوالَ نُزِّلَ َعلَْيِه َءاَيةٌ  مِّن رَّبِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه قَاِدٌر َعلَى
وذلك ألهنم قالوال لو كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن هذا النوع الرابع من شبهات منكري نبّوة حممد 

  رسوالً من عند اهللا فهال أنزل عليه آية قاهرة ومعجزة باهرة ا
قد أتى بآية معجزة ملا صح أن يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( ن حممد ويروى أن بعض امللحدة طعن فقال لو كا

  أولئك الكفار لَْوالَ ُنّزلَ َعلَْيِه ءاَيةٌ  وملا قال َوقَالُواْ لَْوالَ ُنّزلَ َعلَْيِه ءاَيةٌ  ّمن رَّّبِه
م به فعجزا عن معارضته حتداه) صلى اهللا عليه وسلم ( واجلواب عنه أن القرآن معجزة قاهرة وبينة باهرة بدليل أنه 

  وذلك يدل على كونه معجزاً
  بقي أن يقال فإذا كان األمر كذلك فكيف قالوا لَْوالَ ُنّزلَ َعلَْيِه ءاَيةٌ  ّمن رَّّبِه

  فنقول اجلواب عنه من وجوه
 الوجه األول لعلّ القوم طعنوا يف كون القرآن معجزاً على سبيل اللجاج والعناد وقالوا إنه من جنس الكتب
  والكتاب ال يكون من جنس املعجزات كما يف التوراة والزبور واإلجنيل وألجل هذه الشبهة طلبوا املعجزة

والوجه الثاين أهنم طلبوا معجزات قاهرة من جنس معجزات سائر األنبياء مثل فلق البحر واظالل اجلبل وإحياء 
  املوتى

يل التعنت واللجاج مثل إنزال املالئكة وإسقاط السماء والوجه الثالث أهنم طلبوا مزيد اآليات واملعجزات على سب
  كسفاً وسائر ما حكاه عن الكافرين

ِطْر والوجه الرابع أن يكون املراد ما حكاه اهللا تعاىل عن بعضهم يف قوله اللَُّهمَّ إِن كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْم
  فكل هذه الوجوه مما حيتملها لفظ اآلية)  ٣٢األنفال ( ئِْتَنا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ َعلَْيَنا ِحجَاَرةً  ّمَن السََّماء أَوِ ا

صيل مث إنه تعاىل أجاب عن سؤاهلم قُلْ إِنَّ اللََّه قَاِدٌر َعلَى أَن ُينَّزلٍ ءاَيةً  يعين أنه تعاىل قادر على إجياد ما طلبتموه وحت
  ونَ واختلفوا يف تفسري هذه الكلمة على وجوهما اقترحتموه َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُم

الوجه األول أن يكون املراد أنه تعاىل ملا أنزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهي القرآن كان طلب الزيادة جارياً جمرى 
التحكم والتعنت الباطل واهللا سبحانه له احلكم واألمر فإن شاء فعل وإن شاء مل يفعل فإن فاعليته ال تكون إال 

سب حمض املشيئة على قول أهل السنة أو على وفق املصلحة على قول املعتزلة وعلى التقديرين فإهنا ال تكون حب
  على وفق اقتراحات الناس ومطالباهتم فإن شاء أجاهبم إليها وإن شاء مل جيبهم إليها
م عذر وال علة فبعد ذلك لو أجاهبم والوجه الثاين هو أنه ملا ظهرت املعجزة القاهرة والداللة الباهرة الكافية مل يبق هل

  اهللا تعاىل يف ذلك االقتراح فلعلّهم يقترحون اقتراحاً ثانياً وثالثاً ورابعاً وهكذا إىل ما



ال غاية له وذلك يفضي إىل أن ال يستقر الدليل وال تتم احلجة فوجب يف أول األمر سد هذا الباب واالكتفاء مبا 
  الباهرةسبق من املعجزة القاهرة والداللة 

والوجه الثالث أنه تعاىل لو أعطاهم ما طلبوه من املعجزات القاهرة فلو مل يؤمنوا عند ظهورها الستحقوا عذاب 
االستئصال فاقتضت رمحة اهللا صوهنم عن هذا البالء فما أعطاهم هذا املطلوب رمحة منه تعاىل عليهم وإن كان ال 

  اِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَيعلمون كيفية هذه الرمحة فلهذا املعىن قال َولَ
والوجه الرابع أنه تعاىل علم منهم أهنم إمنا يطلبون هذه املعجزات ال لطلب الفائدة بل ألجل العناد والتعصب وعلم 

أنه تعاىل لو أعطاهم مطلوهبم فهم ال يؤمنون فلهذا السبب ما أعطاهم مطلوهبم لعلمه تعاىل أنه ال فائدة يف ذلك 
من قوله َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ هو أن القوم ال يعلمون أهنم ملا طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب فاملراد 

فإن اهللا تعاىل ال يعطيهم مطلوهبم ولو كانوا عاملني عاقلني لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة وحينئذ كان اهللا تعاىل 
  وه واهللا أعلميعطيهم ذلك املطلوب على أكمل الوج

ن َشىْ ٍء ثُمَّ إِلَى َربِّهِمْ َوَما ِمن َدآبَّةٍ  ِفى األرض َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بِجََناَحْيهِ إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُْم مَّا فَرَّطَْنا ِفى الِكَتابِ ِم
  ُيْحَشُرونَ

  يف اآلية مسائل
نه تعاىل بّين يف اآلية األوىل أنه لو كان إنزال سائر املسألة األوىل يف تقرير وجه النظم فنقول فيه وجهان األول أ

املعجزات مصلحة هلم لفعلها وألظهرها إال أنه ملا مل يكن إظهارها مصلحة للمكلفني ال جرم ما أظهرها وهذا 
ل اجلواب إمنا يتم إطا ثبت أنه تعاىل يراعي مصاحل املكلفني ويتفضل عليهم بذلك فبّين أن األمر كذلك وقرره بأن قا

ته وإحسانه إليهم َوَما ِمن َدابَّةٍ  ِفى االْْرضِ َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجنَاَحْيِه إِالَّ أَُممٌ أَْمثَالُكُْم يف وصلو فضل اهللا وعنايته ورمح
وذلك كاألمر املشاهد احملسوس فإذا كانت آثار عنايته واصلة إىل مجيع احليوانات فلو كان يف إظهار هذه املعجزات 

ة مصلحة للمكلفني لفعلها وألظهرها والمتنع أن يبخل هبا مع ما ظهر أنه مل يبخل على شيء من احليوانات القاهر
مبصاحلها ومنافعها وذلك يدل على أنه تعاىل إمنا مل يظهر تلك املعجزات ألن إظهارها خيل مبصاحل املكلفني فهذا هو 

  أعلم وجه النظم واملناسبة بني هذه اآلية وبني ما قبلها واهللا
الوجه الثاين يف كيفية النظم قال القاضي إنه تعاىل ملا قدم ذكر الكفار وبني أهنم يرجعون إىل اهللا وحيشرون بني أيضاً 

  بعده بقوله َوَما ِمن َدابَّةٍ  ِفى االْْرضِ َوالَ طَاِئرٍ َيِطريُ بَِجَناَحْيِه إِالَّ أَُمٌم أَمْثَالُكُمْ يف أهنم

  ن احلشر والبعث كما هو حاصل يف حق الناس فهو أيضاً حاصل يف حق البهائمحيشرون واملقصود بيان أ
املسألة الثانية احليوان إما أن يكون حبيث يدب أو يكون حبيث يطري فجميع ما خلق اهللا تعاىل من احليوانات فإنه ال 

  خيلو عن هاتني الصفتني إما أن يدب وإما أن يطري ويف اآلية سؤاالت
  حليوان ما ال يدخل يف هذين القسمني مثل حيتان البحر وسائر ما يسبح يف املاء ويعيش فيهالسؤال األول من ا

واجلواب ال يبعد أن يوصف بأهنا دابة من حيث إهنا تدب يف املاء أو هي كالطري ألهنا تسبح يف املاء كما أن الطري 
  نيسبح يف اهلواء إال أن وصفها بالدبيب أقرب إىل اللغة من وصفها بالطريا

  السؤال الثاين ما الفائدة يف تقييد الدابة بكوهنا يف األرض
واجلواب من وجهني األول أنه خص ما يف األرض بالذكر دون ما يف السماء احتجاجاً باألظهر ألن ما يف السماء 

حاصلة يف هذه  وإن كان خملوقاً مثلنا فغري ظاهر والثاين أن املقصود من ذكر هذا الكالم أن عناية اهللا تعاىل ملا كانت
احليوانات فلو كان إظهار املعجزات القاهرة مصلحة ملا منع اهللا من إظهارها وهذا املقصود إمنا يتم بذكر من كان 



  أدون مرتبة من اإلنسان ال بذكر من كان أعلى حاالً منه فلهذا املعىن قيد الدابة بكوهنا يف األرض
  َناَحْيِه مع أن كل طائر إمنا يطري جبناحيهالسؤال الثالث ما الفائدة يف قوله َيِطُري بَِج

واجلواب فيه من وجوه األول أن هذا الوصف إمنا ذكر للتأكيد كقوله نعجة أنثى وكما يقال كلمته بفي ومشيت 
إليه برجلي الثاين أنه قد يقول الرجل لعبده ِطرْ يف حاجيت واملراد اإلسراع وعلى هذا التقدير فقد حيصل الطريان ال 

  قال احلماسي باجلناح
  طاروا إليه زرافات ووحدانا

ذكر اجلناح ليمتحض هذا الكالم يف الطري والثالث أنه تعاىل قال يف صفة املالئكة َجاِعلِ الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً أُوِْلى 
ليخرج عنه املالئكة فإنا بينا أن  فذكر ههنا قوله َوالَ طَاِئرٍ يَِطُري بَِجَناَحْيِه)  ١فاطر ( أَجْنَِحةٍ  مَّثَْنى َوثُلَاثَ َوُربَاَع 

  املقصود من هذا الكالم إمنا يتم بذكر من كان أدون حاالً من اإلنسان ال بذكر من كان أعلى حاالً منه
  السؤال الرابع كيف قال إِالَّ أَُمٌم مع إفراد الدابة والطائر
ىن االستغراق ومغنياً عن أن يقول وما من دواب وال واجلواب ملا كان قوله َوَما ِمن َدابَّةٍ  َوالَ طَاِئرٍ داالً على مع

  طيور ال جرم محل قوله إِالَّ أَُمٌم على املعىن
لوال أن ( السؤال اخلامس قوله إِالَّ أَُمٌم أَمْثَالُكُْم قال الفّراء يقال إن كل صنف من البهائم أمة وجاء يف احلديث 

  مةفجعل الكالب أ) الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها 
  إذا ثبت هذا فنقول اآلية دلت على أن هذه الدواب والطيور أمثالنا وليس فيها ما يدل على أن هذه

املماثلة يف أي املعاين حصلت وال ميكن أن يقال املراد حصول املمائلة من كل الوجوه وإال لكان جيب كوهنا أمثاال 
تلك املماثلة حصلت يف أي األحوال واألمور فبينوا لنا يف الصورة واخللقة وذلك باطل فظهر أنه ال داللة على أن 

  ذلك
واجلواب اختلف الناس يف تعيني األمر الذي حكم اهللا تعاىل فيه باملماثلة بني البشر وبني الدواب والطيور وذكروا 

  فيه أقواالً
حونين القول األول نقل الواحدي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال يريد يعرفونين ويوحدونين ويسب

وحيمدونين وإىل هذا القول ذهب طائفة عظيمة من املفسرين وقالوا إن هذه احليوانات تعرف اهللا وحتمده وتوحده 
وبقوله يف صفة احليوانات )  ٤٤اإلسراء ( وتسبحه واحتجوا عليه بقوله تعاىل َوأَنْ ِممَّْن َشىْ ء إِالَّ ُيسَّبُح بَِحْمَدِه 

ومبا أنه تعاىل خاطب النمل وخاطب اهلدهد وقد استقصينا يف تقرير هذا )  ٤١النور ( َتْسبِيَحُه كُلٌّ قَْد َعِلَم َصالََتُه َو
  القول وحتقيقه يف هذه اآليات

وعن أيب الدرداء أنه قال أهبمت عقول البهائم عن كل شيء إال عن أربعة أشياء معرفة اإلله وطلب الرزق ومعرفة 
  لصاحبهالذكر واألنثى وهتيوء كل واحد منهما 

من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة يعج إىل اهللا يقول يا رب ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروي عن النيب 
  )إن هذا قتلين عبثاً مل ينتفع يب ومل يدعين آكل من خشاش األرض 

شبه بعضها بعضاً ويأنس بعضها والقول الثاين املراد إال أمم أمثالكم يف كوهنا أمماً ومجاعات وكوهنا خملوقة حبيث ي
ببعض ويتوالد بعضها من بعض كاإلنس إال أن للسائل أن يقول محل اآلية على هذا الوجه ال يفيد فائدة معتربة ألن 

  كون احليوانات هبذه الصفة أمر معلوم لكل أحد فال فائدة يف االخبار عنها
وخلقها وتكفل برزقها وهذا يقرب من القول الثاين يف أنه جيري  القول الثالث املراد أهنا أمثالنا يف أن دبرها اهللا تعاىل



  جمرى االخبار عما علم حصوله بالضرورة
صلى اهللا عليه ( القول الرابع أراد تعاىل أهنا أمثالنا يف أهنا حتشر يوم القيامة يوصل إليها حقوقها كما روي عن النيب 

  )يقص للجماء من القرناء ( أنه قال ) وسلم 
اإلتيان باملعجزات ) صلى اهللا عليه وسلم ( لسادس ما اخترناه يف نظم اآلية وهو أن الكفار طلبوا من النيب القول ا

القاهرة الظاهرة فبني تعاىل أن عنايته وصلت إىل مجيع احليوانات كما وصلت إىل اإلنسان ومن بلغت رمحته وفضله 
البهائم كان بأن ال يبخل به على اإلنسان أوىل فدل منع  إىل حيث ال يبخل به على البهائم كان بأن ال يبخل به على

اهللا من إظهار تلك املعجزات القاهرة على أنه ال مصلحة ألولئك السائلني يف إظهارها وأن إظهارها على وفق 
  سؤاهلم واقتراحهم يوجب عود الضرر العظيم إليهم

نه ملا قرأ هذه اآلية قال ما يف األرض آدمي إال وفيه القول السابع ما رواه أبو سليمان اخلطايب عن سفيان بن عيينة أ
شبه من بعض البهائم فمنهم من يقدم إقدام األسد ومنهم من يعدو عدو الذئب ومنهم من ينبح نباح الكلب ومنهم 
من يتطوس كفعل الطاوس ومنهم من يشبه اخلنزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه وإذا قام الرجل عن رجيعه 

غ فيه فكذلك جند من اآلدميني من لو مسع مخسني حكمة مل حيفظ واحدة منها فإن أخطأت مرة واحدة حفظها ومل ول
  جيلس جملساً إال رواه عنه

  مث قال فاعلم يا أخي إنك إمنا تعاشر البهائم والسباع فبالغ يف احلذار واالحتراز فهذا مجلة ما قيل يف هذا املوضع
لون بالتناسخ إىل أن األرواح البشرية إن كانت سعيدة مطيعة هللا تعاىل موصوفة خمالطة عامل املسألة الثالثة ذهب القائ

املالئكة وأما إن كانت شقية جاهلة عاصية فإهنا تنقل إىل أبدان احليوانات وكلما كانت تلك األرواح أكثر شقاوة 
على صحة قوهلم هبذه اآلية فقالوا واستحقاقاً للعذاب نقلت إىل بدن حيوان أخس وأكثر شقاء وتعباً واحتجوا 

صريح هذه اآلية يدل على أنه ال دابة وال طائر إال وهي أمثالنا ولفظ املماثلة يقتضي حصول املساواة يف مجيع 
الصفات الذاتية أما الصفات العرضية املفارقة فاملساواة فيها غري معتربة يف حصول املماثلة مث إن القائلني هبذا القول 

وقالوا قد ثبت هذا أن أرواح مجيع احليوانات عارفة برهبا وعارفة مبا حيصل هلا من السعادة والشقاوة وأن  زادوا عليه
اهللا تعاىل أرسل إىل كل جنس منها رسوالً من جنسها واحتجوا عليه بأنه ثبت هبذه اآلية أن الدواب والطوير أمم مث 

وذلك تصريح بأن لكل طائفة من هذه احليوانات رسوالً )  ٢٤فاطر ( ا َنِذيٌر إنه تعاىل قال َوإِن ّمْن أُمَّةٍ  إِالَّ َخالَ ِفيَه
  أرسله اهللا إليها مث أكدوا ذلك بقصة اهلدهد وقصة النمل وسائر القصص املذكورة يف القرآن

صدق  واعلم أن القوم بالتناسخ قد أبطلناه بالدالئل اجليدة يف علم األصول وأما هذه اآلية فقد ذكرنا ما يكفي يف
  حصول املماثلة يف بعض األمرة املذكورة فال حاجة إىل إثبات ما ذكره أهل التناسخ واهللا أعلم

  مث قال تعاىل مَّا فَرَّطَْنا ِفى الكَِتابِ ِمن َشىْ ء ويف املراد بالكتاب قوالن
املخلوقات على القول األول املراد منه الكتاب احملفوظ يف العرش وعامل السماوات املشتمل على مجيع أحوال 

  )جف القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة ( التفصيل التام كما قال عليه السالم 
والقول الثاين أن املراد منه القرآن وهذا أظهر ألن األلف والالم إذا دخال على االسم املفرد انصرف إىل املعهود 

أن يكون املراد من الكتاب يف هذه اآلية السابق واملعهود السابق من الكتاب عند املسلمني هو القرآن فوجب 
  القرآن

إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول كميف قال تعاىل مَّا فَرَّطَْنا ِفى الِكتَابِ ِمن َشىْ ء مع أنه ليس فيه تفاصيل علم الطب 



يف وتفاصيل علم احلساب وال تفاصيل كثري من املباحث والعلوم وليس فيه أيضاً تفاصيل مذاهب الناس ودالئلهم 
  علم األصول والفروع

واجلواب أن قوله مَّا فَرَّطَْنا ِفى الكَِتابِ ِمن َشىْ ء جيب أن يكون خمصوصاً ببيان األشياء اليت جيب معرفتها وإلحاطة 
هبا وبيانه من وجهني األول أن لفظ التفريط ال يستعمل نفياً وإثباتاً إال فيما جيب أن يبني ألن أحداً ال ينسب إىل 

التقصري يف أن ال يفعل ما ال حاجة إليه وإمنا يذكر هذا اللفظ فيما إذا قصر فيما حيتاج إليه الثاين أن مجيع التفريط و
آيات القرآن أو الكثري منها دالة باملطابقة أو التضمن أو االلتزام على أن املقصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدين 

التقييد معلوماً من كل القرآن كان املطلق ههنا حمموالً على ذلك املقيد ومعرفة اهللا ومعرفة أحكام اهللا وإذا كان هذا 
  أما قوله إن هذا الكتاب غري مشتمل على مجيع علوم األصول والفروع

فنقول أما علم األصول فإنه بتمامه حاصل فيه ألن الدالئل األصلية مذكورة فيه على أبلغ الوجوه فأما روايات 
فال حاجة إليها وأما تفاصيل علم الفروع فنقول للعلماء ههنا قوالن األول أهنم قالوا أن املذاهب وتفاصيل األقاويل 

القرآن دل على أن االمجاع وخرب الواحد والقياس حجة يف الشريعة فكل ما دل عليه أحد األصول الثالثة كان 
  الثةذلك يف احلقيقة موجوداً يف القرآن وذكر الواحدي رمحه اهللا هلذا املعىن أمثلة ث

املثال األول روي أن ابن مسعود كان يقول مايل ال ألعن من لعنه اهللا يف كتابه يعين الوامشة واملستومشة والواصلة 
واملستوصلة وروي أن أمرأة قرأت مجيع القرآن مث أتته فقالت يا بان أم عبد تلوت البارحة ما بني الدفتني فلم أجد 

وإن مما )  ٧احلشر ( تيه لوجدتيه قال اهللا تعاىل َوَما ءاَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه فيه لعن الوامشة واملستومشة فقال لو تلو
وأقول ميكن وجدان هذا املعىن يف كتاب اهللا بطريق أوضح ) أتانا به رسول اهللا أنه قال لعن اهللا الوامشة واملستومشة 

فحكم عليه )  ١١٨ ١١٧النساء ( طَاناً مَّرِيداً لََّعَنُه اللَُّه من ذلك ألنه تعاىل قال يف سورة النساء َوإِن َيْدُعونَ إِالَّ َشْي
وظاهر هذه )  ١١٩النساء ( باللعن مث عدد بعده قبائح أفعاله وذكر من مجلتها قوله َوالَُمَرنَُّهْم الَْعاِلُمونَ َخلََق اللَُّه 

  اآلية يقتضي أن تغيري اخللق يوجب اللعن
ال تسألوين عن شيء إال أجبتكم فيه من ( محه اهللا كان جالساً يف املسجد احلرام فقال املثال الثاين ذكر أن الشافعي ر

فقال أين هذا يف كتاب اهللا ) ال شيء عليه ( فقال رجل ما تقول يف احملرم إذا قتل الزنبور فقال ) كتاب اهللا تعاىل 
عليكم ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( داً إىل النيب فقال قال اهللا تعاىل َوَما ءاَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه مث ذكر إسنا

مث ذكر إسناداً إىل عمر رضي اهللا عنه أنه قال للمحرم قتل الزنبور قال ) بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي 
ل الواحدي فأجابه من كتاب اهللا مستنبطاً بثالث درجات وأقول ههنا طريق آخر أقرب منه وهو أن األصل يف أموا

حممد ( وقال َوالَ َيْسئَلْكُمْ أَْموالَكُْم )  ٢٨٦البقرة ( املسلمني العصمة قال تعاىل لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت 
فنهى عن أكل )  ٢٩ النساء( وقال الَ َتأْكُلُواْ أَمْوالَكُْم َبْيَنكُْم بِالْبَاِطلِ إِالَّ أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً  َعن َتَراضٍ مّْنكُْم )  ٣٦

أموال الناس إال بطريق التجارة فعند عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل احلرمة وهذه العمومات تقتضي أن ال 
  جيب على احملرم الذي قتل الزنبور شيء وذلك ألن التمسك هبذه العمومات يوجب احلكم مبرتبة واحدة

  لى أربع درجات أوهلا التمسك بعموم قولهوأما الطريق الذي ذكره الشافعي فهو متسك بالعموم ع

وأحد األمور الداخلة حتت هذا أمر النيب عليه السالم مبتابعة اخللفاء )  ٧احلشر ( َوَما ءاَتاكُمُ الرَُّسولُ فَُخذُوُه 
) عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي ( الراشدين وثانيها التسمك بعموم قوله عليه الصالة والسالم 

الثها بيان أن عمر رضي اهللا عنه كان من اخللفاء الراشدين ورابعها الرواية عن عمر أنه مل يوجب يف هذه املسألة وث



  شيئاً فثبت أن الطريق الذي ذكرناه أقرب
اقض بيننا ) صلى اهللا عليه وسلم ( املثال الثالث قال الواحدي روي يف حديث العسيف الزاين أن أباه قال للنيب 

مث قضى باجللد والتغريب على ) والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا ( فقال عليه السالم  بكتاب اهللا
العسيف وبالرجم على املرأة إن اعترفت قال الواحدي وليس للجلد والتغريب ذكر يف نص الكتاب وهذا يدل على 

  فهو عني كتاب اهللا) صلى اهللا عليه وسلم ( أن كل ما حكم به النيب 
وكل ما بينه الرسول عليه السالم )  ٤٤النحل ( هذا املثال حق ألنه تعاىل قال ِلتَُبّيَن ِللنَّاسِ َما أُنزِلَ إِلَيْهِْم  وأقول

كان داخالً حتت هذه اآلية فثبت هبذه األمثلة أن القرآن ملا دل على أن اإلمجاع حجة وأن خرب الواحد حجة وأن 
الطرق الثالثة كان يف احلقيقة ثابتاً بالقرآن فعند هذا يصح قوله تعاىل القياس حجة فكل حكم ثبت بطريق من هذه 

َوَما فَرَّطَْنا ِفى الِكتَابِ ِمن َشىْ ء هذا تقرير هذا القول وهو الذي ذهب إىل نصرته مجهور الفقهاء ولقائل أن يقول 
د هذين األصلني كان يف حاصل هذه الوجه أن القرآن ملا دل على خرب الواحد والقياس حجة فكل حكم ثبت بأح

احلقيقة قد ثبت بالقرآن إال أنا نقول محل قوله مَّا فَرَّطَْنا ِفى الِكتَابِ ِمن َشىْ ء على هذا الوجه ال جيوز ألن قوله مَّا 
ية فَرَّطَْنا ِفى الِكتَابِ ِمن َشىْ ء ذكر يف معرض تعظيم هذا الكتاب واملبالغة دي مدحه والثناء عليه ولو محلنا هذه اآل

على هذا املعىن مل حيصل منه ما يوجب التعظيم وذلك ألنا لو فرضنا أن اهللا تعاىل قال اعملوا باإلمجاع وخرب الواحد 
والقياس كان املعىن الذي ذكروه حاصالً من هذا اللفظ واملعىن الذي ميكن حتصيله من هذا اللفظ القليل ال ميكن 

اشتمال القرآن عليه ألن هذا إمنا يوجب املدح العظيم والثناء التام لو  جعله واجباً ملدح القرآن والثناء عليه لسبب
مل ميكن حتصيله بطريق آخر أشد اختصاراً منه فأما ملا بينا أن هذا القسم املقصود ميكن محله وحتصيله باللفظ 

معرض تعظيم  املختصر الذي ذكرناه علمنا أنه ال ميكن ذكره يف تعظيم القرآن فثبت أن هذه اآلية مذكورة يف
القرآن وثبت أن املعىن الذي ذكروه ال يفيد تعظيم القرآن فوجب أن يقال إنه ال جيوز محل هذه اآلية على هذا 

  املعىن فهذا أقصى ما ميكن أن يقال يف تقرير هذا القول
ل براءة الذمة يف والقول الثاين يف تفسري هذه اآلية قول من يقول القرآن واٍف ببيان مجيع األحكام وتقريره أن األص

حق مجيع التكليف وشغل الذمة ال بّد فيه من دليل منفصل والتنصيص على أقسام ما مل يرد فيه التكليف ممتنع ألن 
األقسام اليت مل يرد التكليف فيها غري متناهية والتنصيص على ما ال هناية له حمال بل التنصيص إمنا ميكن على املتناهي 

ف على العباد وذكره يف القرآن وأمر حممداً عليه السالم بتبليغ ذلك األلف تكليف آخر مث مثالً هللا تعاىل ألف تكلي
االنعام ( وبقوله َوالَ رَطْبٍ َوالَ يَابِسٍ إِالَّ ِفى ِكتَابٍ مُّبِنيٍ )  ٣املائدة ( أكد هذه اآلية بقوله الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم 

  الستقصاء فيه إمنا يليق بأصول الفقه واهللا أعلمفهذا تقرير مذهب هؤالء وا)  ٥٩

ولنرجع اآلن إىل التفسري فنقول قوله ِمن َشىْ ء قال الواحدي ِمْن زائدة كقوله ما جاء يل من أحد وتقريره ما تركنا 
إليه يف الكتاب شيئاً مل نبينه وأقول كلمة ِمْن للتبعيض فكان املعىن ما فرطنا يف الكتاب بعض شيء حيتاج املكلف 

  وهذا هو هناية املبالغة يف أنه تعاىل ما ترك شيئاً مما حيتاج امللكف إىل معرفته يف هذا الكتاب
وأما قوله ثُمَّ إِلَى رَّبهِْم ُيْحَشُرونَ فاملعىن أنه تعاىل حيشر الدواب والطيور يوم القيامة ويتأكد هذا بقوله تعاىل َوإِذَا 

) يقتص للجماء من القرناء ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ا روي أن النيب ومب)  ٥التكوير ( الُْوُحوشُ ُحشَِرْت 
  وللعقالء فيه قوالن

القول األول أنه تعاىل حيشر البهائم والطيور إليصال األعواض إليها وهو قول املعتزلة وذلك ألن إيصال اآلالم إليها 
واجباً فاهللا تعاىل حيشرها ليوصل تلك األعواض من سبق جناية ال حيسن إال للعوض وملا كان إيصال العوض إليها 



  إليها
والقول الثاين قول أصحابنا أن اإلجياب على اهللا حمال بل اهللا تعاىل حيشرها مبجرد اإلرادة واملشيئة ومقتضى اإلهلية 

  واحتجوا على أن القول بوجوب العوض على اهللا تعاىل حمال باطل بأمور
كونه مستلزماً للذم عند الترك وكونه تعاىل مستلزماً للذم حمال ألنه تعاىل كامل احلجة األوىل أن الوجوب عبارة عن 

لذاته والكامل لذاته ال يعقل كونه مستلزماً للذم بسبب أمر منفصل ألن ما بالذات ال يبطل عنه عروض أمر من 
  اخلارج

  من غري حاجة إىل العوض واحلجة الثانية أنه تعاىل مالك لكل احملدثات واملالك حيسن تصرفه يف ملك نفسه
واحلجة الثالثة أنه لو حسن إيصال الضرر إىل الغري ألجل العوض لوجب أن حيسن منا إيصال املضار إىل الغري ألجل 

  التزام العوض من غري رضاه وذلك باطل فثبت أن القول بالعوض باطل واهللا أعلم
  الكتاب إذا عرفت هذا فلنذكر بعض التفاريع اليت ذكرها القاضي يف هذا

الفرع األول قال القاضي كل حيوان استحق العوض على اهللا تعاىل مبا حلقه من اآلالم وكان ذلك العوض مل يصل 
إليه يف الدنيا فإنه جيب على اهللا حشره عقالً يف اآلخرة ليوفر عليه ذلك العوض والذي ال يكون كذلك فإنه ال جيب 

ل فمن حيث السمع يقطع بذلك وإمنا قلنا أن يف احليوانات من ال حشره عقالً إال أنه تعاىل أخرب أنه حيشر الك
يستحق العوض ألبتة ألهنا رمبا بقيت مدة حياهتا مصونة عن اآلالم مث إنه تعاىل مييتها من غري إيالم أصالً فإنه مل يثبت 

  لعوض ألبتةبالدليل أن املوت ال بّد وأن حيصل معه شيء من اإليالم وعلى هذا التقدير فإنه ال يستحق ا
الفرع الثاين كل حيوان أذن اهللا تعاىل يف ذحبه فالعوض على اهللا وهي أقسام منها ما أذن يف ذحبها ألجل األكل ومنها 

ما أذن يف ذحبها ألجل كوهنا مؤذية مثل السباع العادية واحلشرات املؤذية ومنها آملها باألمراض ومنها ما أذن اهللا 
واستعماهلا يف األفعال الشاقة وأما إذا ظلمها الناس فذلك العوض على ذلك الظامل وإذا  يف محل األمحال الثقيلة عليها

  ظلم بعضها بعضاً فذلك العوض على ذلك الظامل

  فإن قيل إذا ذبح ما ال يؤكل حلمه على وجه التذكية فعلى من العوض
  عن ذبح احليوان إال ملأكلة) م صلى اهللا عليه وسل( أجاب بأن ذلك ظلم والعوض على الذابح ولذلك هنى النيب 

الفرع الثالث املراد من العوض منافع عظيم بلغت يف اجلاللة والرفعة إىل حيث لو كانت هذه البهيمة عاقلة وعلمت 
أنه ال سبيل هلا إىل حتصيل تلك املنفعة إال بواسطة حتمل ذلك الذبح فإهنا كانت ترضى به فهذا هو العوض الذي 

  األضرارألجله حيسن اإليالم و
الفرع الرابع مذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة أن العوض منقطع قال القاضي وهو قول أكثر املفسرين ألهنم 

قالوا إنه تعاىل بعد توفري العوض عليها جيعلها تراباً وعند هذا يقول الكافر يا ليتين كنت تراباً قال أبو القاسم البخلي 
اضي على قوله بأنه حيسن من الواحد منا أن يلتزم عمالً شاقاً واألجرة جيب أن يكون العوض دائماً واحتج الق

منقطعة فعلمنا أن إيصال األمل إىل الغري غري مشروط بدوام األجرة واحتج البخلي على قوله بأن قال إنه ال ميكن 
  ا إىل ما ال آخر لهقطع ذلكالعوض إال بإماتة تلك البهيمة وإماتتها توجب األمل وذلك األمل يوجب عوضاً آخر وهكذ

  واجلواب عنه أنه مل يثبت بالدليل أن اإلماتة ال ميكن حتصيلها إال مع اإليالم واهللا أعلم
الفرع اخلامس أن البهيمة إذا استحقت على هبيمة أخرى عوضاً فإن كانت البهيمة الظاملة قد استحقت عوضاً على 

كن األمر كذلك فاهللا تعاىل يكمل ذلك العوض فهذا خمتصر من اهللا تعاىل فإنه ينقل ذلك العوض إىل املظلوم وإن مل ي
  أحكام األعواض على قول املعتزلة واهللا أعلم



  ى صَِراٍط مُّْسَتقِيمٍَوالَِّذيَن كَذَُّبواْ بِأاَياتَِنا ُصمٌّ َوُبكٌْم ِفى الظُّلُمَاِت َمن َيَشإِ اللَُّه ُيْضِللُْه َوَمن َيَشأْ َيْجَعلُْه َعلَ
  فيه مسائل

املسألة األوىل يف وجه النظم قوالن األول أنه تعاىل بني من حال الكفار أهنم بلغوا يف الكفر إىل حيث كأن قلوهبم قد 
فذكر هذه )  ٣٦األنعام ( صارت ميتة عن قبول اإلميان بقوله إِنََّما َيسَْتجِيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ َوالْمَْوَتى َيْبَعثُُهُم اللَُّه 

ٌم لذلك املعىن الثاين أنه تعاىل ملا ذكر يف قوله َوَما ِمن َدابَّةٍ  ِفى االْْرضِ َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجنَاَحْيِه إِالَّ أَُم اآلية تقريراً
يف كوهنا دالة على كوهنا حتت تدبري مدبر قدمي وحتت تقدير مقدر حكيم ويف أن عناية اهللا )  ٣٨األنعام ( أَْمثَالُكُْم 

ه واصلة إليهم قال بعده واملكذبون هلذه الدالئل واملنكرون هلذه العجائب صم ال يسمعون كالماً حميطة هبم ورمحت
  ألبتة بكم ال ينطقون باحلق خائضون يف ظلمات الكفر غافلون عن تأمل هذه الدالئل

نه تعاىل وصفهم املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن اهلدى والضالل ليس إال من اهللا تعاىل وتقريره أ
بكوهنم صماً وبكماً وبكوهنم يف الظلمات وهو إشارة إىل كوهنم عمياً فهو بعينه نظري قوله يف سورة البقرة ُصمٌّ ُبكٌْم 

  ) ١٨البقرة ( ُعْمىٌ  
اهلدى والضالل ليسا إال  مث قال تعاىل َمن َيَشإِ اللَُّه ُيْضِللُْه َوَمن َيَشأْ َيْجَعلُْه َعلَى ِصراٍط مُّْسَتقِيمٍ وهو صريح يف أن

  من اهللا تعاىل قالت املعتزلة اجلواب عن هذا من وجوه
الوجه األول قال اجلبائي معناه أنه تعاىل جيعلهم صماً وبكماً يوم القيامة عند احلشر ويكونون كذلك يف احلقيقة بأن 

يصريهم إىل النار وأكد القاضي جيعلهم يف اآلخرة صماً وبكماً يف الظلمات ويضلهم بذلك عن اجلنة وعن طريقها و
  هذا القول بأنه تعاىل بني يف سائر اآليات أنه حيشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم
والوجه الثاين قال اجلبائي أيضاً وحيتمل أهنم كذلك يف الدنيا فيكون توسعاً من حيث جعلوا بتكذيبهم بآيات اهللا 

ال يهتدون إىل منافع الدين كالصم والبكم الذين ال يهتدون إىل منافع الدنيا فشبههم من هذا تعاىل يف الظلمات 
  الوجه هبم وأجرى عليهم مثل صفاهتم على سبيل التشبيه

والوجه الثالث قال الكعيب قوله ُصمٌّ وَُبكٌْم حممول على الشتم واإلهانة ال على أهنم كانوا كذلك يف احلقيقة وأما 
َمن َيَشإِ اللَُّه ُيْضِللُْه فقال الكعيب ليس هذا على سبيل اجملاز ألنه تعاىل وإن أمجل القول فيه ههنا فقد فصله قوله تعاىل 

)  ٢٦البقرة ( وقوله َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ الْفَاِسِقَني )  ٢٧إبراهيم ( يف سائر اآليات وهو قوله َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني 
وقوله ُيثَّبتُ )  ١٦املائدة ( وقوله يَْهِدى بِِه اللَُّه َمنِ اتََّبَع رِضَْواَنُه )  ١٧حممد ( َن اهَْتَدْواْ َزادَُهْم ُهًدى وقوله َوالَِّذي

فثبت هبذه )  ٦٩ العنكبوت( وقوله وَالَِّذيَن َجاَهدُواْ ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم )  ٢٧إبراهيم ( اللَُّه الَِّذيَن ءاَمنُواْ بِالْقَْولِ الثَّابِِت 
اآليات أن مشيئة اهلدى والضالل وإن كانت جمملة يف هذه اآلية إال أهنا خمصصة مفصلة يف سائر اآليات فيجب محل 
هذا اجململ على تلك املفصالت مث إن املعتزلة ذكروا تأويل هذه اآلية على سبيل التفصيل من وجوه األول أن املراد 

اللَُّه ُيْضِللُْه حممول على منع األلطاف فصاروا عندها كالصم والبكم والثاين َمن َيَشإِ اللَّهُ  من قوله الظُّلَُماِت َمن َيَشإِ
ُيْضِللُْه يوم القيامة عن طريق اجلنة وعن وجدان الثواب ومن يشأ أن يهديه إىل اجلنة جيعله على صراط مستقيم وهو 

  الصراط الذي يسلكه املؤمنون إىل اجلنة
  نه تعاىل ال يشاء هذا االضالل إال ملن يستحق عقوبة كما ال يشاء اهلدى إال للمؤمننيوقد ثبت بالدليل أ

وأعلم أن هذه الوجوه اليت تكلفها هؤالء األقوام إمنا حيسن املصري إليها لو ثبت يف العقل أنه ال ميكن محل هذا 
الكالم إال على ظاهره كان العدول إىل  الكالم على ظاهره وأما ملا ثبت بالدليل العقلي القاطع أنه ال ميكن محل هذا

هذه الوجوه املتكلفة بعيداً جداً وقد دللنا على أن الفعل ال حيصل إال عند حصول الداعي وبينا أن خالق ذلك 



الداعي هو اهللا وبينا أن عند حصوله جيب الفعل فهذه املقدمات الثالثة توجب القطع بأن الكفر واإلميان من اهللا 
ره وتكوينه ومىت ثبت هبذا الربهان القاطع صحة هذا الظاهر كان الذهاب إىل هذه التكلفات فاسداً وبتخليقه وتقدي

  قطعاً وأيضاً فقد تتبعنا هذه الوجوه باالبطال والنقض يف

ضالل ويف سائر اآليات فال حاجة إىل اإلعادة وأقرهبا أن هذا اال)  ٧البقرة ( تفسري قوله َخَتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم 
  واهلداية معلقان باملشيئة وعلى ما قالوه فهو أمر واجب على اهللا تعاىل جيب عليه أن يفعله شاء أم أىب واهللا أعلم

 املسألة الثالثة قوله َوالَِّذيَن كَفَُرواْ بِئَاَياتَِنا اختلفوا يف املراد بتلك اآليات فمنهم من قال القرآن وحممد ومنهم من قال
  ل واحلجج وهذا هو األصح واهللا أعلميتناول مجيع الدالئ

 َبلْ إِيَّاهُ َتْدُعونَ فََيكِْشُف َما قُلْ أََرأَيُْتكُم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه أَْو أََتْتكُْم السَّاَعةُ  أَغَْيَر اللَِّه َتْدُعونَ إِن كُنُتْم صَاِدِقَني
  نََتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشآَء َوَتنَسْونَ َما ُتْشرِكُو

أعلم أنه تعاىل ملا بني غاية جهل أولئك الكفار بني من حاهلم أيضاً أهنم إذا نزلت هبم بلية أو حمنة يفرزعون إىل اهللا 
  تعاىل ويلجأون إليه وال يتمردون عن طاعته ويف اآلية مسائل

رأيتك كان املراد أهل لغتان إحدامها رؤية العني فإذا قلت للرجل ) أرأيت ( املسألة األوىل قال الفراء للعرب يف 
رأيت نفسك مث يثىن وجيمع فنقول أرأيتكما أرأيتكم واملعىن الثاين أن تقول أرأيتك وتريد أخربين وإذا أردت هذا 

  املعىن تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن
ف يف قولك أرأيتك ال حمل له من االعراب إذا عرفت هذا فنقول مذهب البصريني أن الضمري الثاين وهو الكا

ويقال أيضا أرأيتك زيداً ما شأنه ولو جعلت )  ٦٢اإلسرار ( والدليل قوله تعاىل قَالَ أََرءْيَتَك َهاذَا الَِّذى كَرَّْمَت 
الكاف حمالً لكنت كأنك تقول أرأيت نفسك زيداً ما شأنه وذلك كالم فاسد فثبت أن الكاف ال حمل له من 

ب بل هو حرف ألجل اخلطاب وقال الفراء لو كانت الكاف توكيداً لوقعت التثنية واجلمع على التاء كما االعرا
يقعان عليها عند عدم الكاف فلما فتحت التاء يف خطاب اجلمع ووقعت عالمة اجلمع على الكاف دل ذلك على 

جلماعة أرأيت فثبت هبذا انصراف أن الكاف غري مذكور للتوكيد أال ترى أن الكاف لو سقطت مل يصلح أن يقال 
  الفعل إىل الكاف وأهنا واجبة الزمة مفتقر إليها

أجاب الواحد عنه بأن هذه احلجة تبطل بكاف ذلك وأولئك فإن عالمة اجلمع تقع عليها مع أهنا حرف للخطاب 
  جمرد عن االمسية واهللا أعلم

اهلمزة يف كل القرآن والكسائي ترك اهلمزة يف كل القرآن املسألة الثانية قرأ نافع أَرَأَْيُتكُم وأشباه ذلك بتخفيف 
والباقون باهلمزة أما ختفيف اهلمزة فاملراد جعلها بني اهلمزة واأللف على التخفيف القياسي وأما مذهب الكسائي 

  فحسن وبه قرأ عيسى بن عمر وهو

  له وكما أنشد أمحد بن حيىيكثري يف الشعر وقد تكلمت العرب يف مثله حبذف اهلمزة للتخفيف كما قالوا وس
  وإن مل أقاتل فالبسوين برقعا

  حبذف اهلمزة أراد فألبسوين بإثبات اهلمزة وأما الذين قرأوا بتخفيف اهلمزة فالسبب أن اهلمزة عني الفعل واهللا أعلم
اكم عذاب اهللا يف الدنيا املسألة الثالثة معىن اآلية أن اهللا تعاىل قال حملمد عليه السالم قل يا حممد هلؤالء الكفار إن أت

وأتاكم العذاب عند قيام الساعة أترجعون إىل غري اهللا يف دفع ذلك البالء والضر أو ترجعون فيه إىل اهللا تعاىل وملا 
كان من املعلوم بالضرورة أهنم إمنا يرجعون إىل اهللا تعاىل يف دفع البالء واحملنة ال إىل األصنام واألوثان ال جرم قال 



  إِن كُنُتْم صَاِدِقَني َبلْ إِيَّاهُ َتْدُعونَ يعين أنكم ال ترجعون يف طلب دفع البلية واحملنة إال إىل اهللا تعاىلَتْدُعونَ 
مث قال فََيكِْشُف َما َتْدُعونَ إِلَْيِه أي فيكشف الضر الذي من أجله دعومت وتنسون ما تشركون به وفيه وجوه األول 

وال تدعوهنم لعلمكم أهنا ال تضر وال تنفع الثاين قال الزجاج جيوز أن يكون  قال ابن عباس املراد تتركون األصنام
املعىن أنكم يف ترككم دعاءهم مبنزلة من قد نسيهم وهذا قول احلسن ألنه قال يعرضون إعراض الناسي ونظريه قوله 

ُحواْ بَِها َجاءْتَها رِيٌح َعاِصٌف َوَجاءُهُم الَْمْوُج ِمن كُلّ تعاىل حَتَّى إِذَا كُنُتْم ِفى الْفُلِْك َوَجَرْيَن بِهِم بِرِيحٍ طَّيَبةٍ  َوفَرِ
  وال يذكرون األوثان)  ٢٢يونس ( َمكَاٍن 

املسألة الرابعة هذه اآلية تدل على أنه تعاىل قد جييب الدعاء إن شاء وقد ال جييبه ألنه تعاىل قال فََيكِْشُف َما َتْدُعونَ 
يفيد اجلزم حبصول اإلجابة فكيف الطريق )  ٦٠غافر ( ول إن قوله اْدُعونِى أَْسَتجِْب لَكُْم إِلَْيِه إِنْ َشاء ولقائل أن يق

  إىل اجلمع بني اآليتني
واجلواب أن نقول تارة جيزم تعاىل باإلجابة وتارة ال جيزم إما حبسب حمض املشيئة كما هو قول أصحابنا أو حبسب 

  كال األمرين حاصالً ال جرم وردت اآليتان على هذين الوجهنيرعاية املصلحة كما هو قول املعتزلة وملا كان 
املسألة اخلامسة حاصل هذا الكالم كأنه تعاىل يقول لبدة األوثان إذا كنتم ترجعون عند نزول الشدائد إىل اهللا تعاىل 

الم إمنا يفيد لو كان ال إىل األصنام واألثان فلم تقدمون على عبادة األصنام اليت ال تنتفعون بعبادهتا ألبتة وهذا الك
ذكر احلجة والدليل مقبوالً أما لو كان ذلك مردوداً وكان الواجب هو حمض التقليد كان هذا الكالم ساقطاً فثبت 

  أن هذه اآلية أقوى الدالئل على أن أصل الدين هو احلجة والدليل واهللا أعلم

بِالْبَأَْسآِء وَالضَّرَّآِء لََعلَُّهْم يََتَضرَُّعونَ فَلَْوال إِذْ َجآَءُهْم بَأُْسَنا َتَضرَّعُواْ َولَاِكن  َولَقَْد أَْرَسلَنآ إِلَى أَُممٍ مِّن قَْبِلَك فَأََخذَْناُهْم
  قََسْت قُلُوُبُهْم َوَزيََّن لَُهمُ الشَّْيطَانُ َما كَانُواّ َيْعَملُونَ

إىل اهللا تعاىل مث بني يف هذه اآلية أهنم ال  اعلم أنه تعاىل بني يف اآلية األوىل أن الكفار عند نزول الشدائد يرجعون
يرجعون إىل اهللا عند كل ما كان من جنس الشدائد بل قد يبقون مصرين على الكفر منجمدين عليه غري راجعني إىل 

اهللا تعاىل وذلك يدل على مذهبنا من أن اهللا تعاىل إذا مل يهده مل يهتد سواء شاهد اآليات اهلائلة أو مل يشاهدها ويف 
  اآلية مسائل

املسألة األوىل يف اآلية حمذوف والتقدير ولقد أرسلنا إىل أمم من قبلك رسالً فخالفوهم فأخذناهم بالبأساء والضراء 
) والضراء ( شدة الفقر من البؤس ) البأساء ( وحسن احلذف لكونه مفهوماً من الكالم املذكور وقال احلسن 

  األمراض واألوجاع
َضرَُّعونَ واملعىن إمنا أرسلنا الرسل إليهم وإمنا سلطنا البأساء والضراء عليهم ألجل أن يتضرعوا مث قال لََعلَُّهْم يََت

ومعىن التضرع التخشع وهو عبارة عن االنقياد وترك التمرد وأصله من الضراعة وهي الذلة يقال ضرع الرجل 
د أرسل قبله إىل أقوال بلغوا يف القسوة يضرع ضراعة فهو ضارع أي ذليل ضعيف واملعىن أنه تعاىل أعلم نبيه أنه ق

صلى اهللا عليه ( إىل أن أخذوا بالشدة يف أنفسهم وأمواهلم فلم خيضعوا ومل يتضرعوا واملقصود منه التسلية للنيب 
  ) وسلم 

  فإن قيل أليس قوله َبلْ إِيَّاُه َتْدُعونَ يدل على أهنم تضرعوا وههنا يقول قست قلوهبم ومل يتضرعوا
ك أقوام وهؤالء أقوام آخرون أو نقول أولئك تضرعوا لطلب إزالة البلية ومل يتضرعوا على سبيل قلنا أولئ

  االخالص هللا تعاىل فلهذا الفرق حسن النفس واالثبات
( ة مث قال تعاىل فَلَْوال إِذْ َجاءُهمْ َبأُْسَنا َتَضرَُّعواْ معناه نفي التضرع والتقدير فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا وذكر كلم



يفيد أنه ما كان هلم عذر يف ترك التضرع إال عنادهم وقسوهتم وإعجاهبم بأعماهلم اليت زينها الشيطان هلم ) لوال 
  واهللا أعلم

املسألة الثانية احتج اجلبائي بقوله لََعلَُّهْم يََتَضرَُّعونَ فقال هذا يدل على أنه تعاىل إمنا أرسل الرسل إليهم وإمنا سلّط 
  اء عليهم إلرادة أن يتضرعوا ويؤمنوا وذلك يدل على أنه تعاىل أراد اإلميان والطاعة من الكلالبأساء والضّر

  تفيد الترجي والتمين وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال وأنتم محلتموه على) لعل ( واجلواب أن كلمة 

ىل لكان املقصود منه هذا إرادة هذا املطلوب وحنن حنمله على أنه تعاىل عاملهم معاملة لو صدرت عن غري اهللا تعا
املعىن فإما تعليل حكم اهللا تعاىل ومشيئته فذلك حمال على ما ثبت بالدليل مث نقول إن دلت هذه اآلية على قولكم 

من هذا الوجه فإهنا تدل على ضد قولكم من وجه آخر وذلك ألهنا تدل على أهنم مل يتضرعوا لقسوة قلوهبم وألجل 
  أن الشيطان زين هلم أعماهلم

فنقول تلك القسوة إن حصلت بفعلهم احتاجوا يف إجيادها إىل سبب آخر ولزم التسلسل وإن حصلت بفعل اهللا 
فالقول قولنا وأيضاً هب أن الكفار إمنا أقدموا على هذا الفعل القبيح بسبب تزيني الشيطان إال أن نقول ومل بقي 

ان آخر تسلسل إىل غري النهاية وإن بطلت هذه الشيطان مصراً على هذا الفعل القبيح فإن كان ذلك ألجل شيط
املقادير انتهت باآلخرة إىل أن كل أحد إمنا يقدم تارة على اخلري وأخرى على الشر ألجل الدواعي اليت حتصل يف 

  قلبه مث ثبت أن تلك الدواعي ال حتصل إال بإجياد اهللا تعاىل فحينئذ يصح قولنا ويفسد بالكلية قوهلم واهللا أعلم
َبْغَتةً  فَإِذَا ُهْم مُّْبِلُسونَ  ا َنُسواْ َما ذُكُِّرواْ بِِه فََتْحَنا َعلَيْهِْم أَبَْواَب كُلِّ َشىْ ٍء َحتَّى إِذَا فَرُِحواْ بَِمآ أُوُتوا أََخذَْناُهْمفَلَمَّ

رَأَْيُتْم إِنْ أََخذَ اللَُّه َسمَْعكُْم وَأَْبَصارَكُْم َوخََتَم َعلَى فَقُِطَع َدابُِر الْقَْومِ الَِّذيَن ظَلَُمواْ وَالَْحْمُد للَِّه َربِّ الْعَالَِمَني قُلْ أَ
  قُلُوبِكُْم مَّْن إِلَاٌه غَْيُر اللَِّه يَأْتِيكُْم بِهِ اْنظُْر كَْيَف ُنصَرُِّف االٌّ َياِت ثُمَّ ُهْم َيْصِدفُونَ

م أوال بالبأساء والضراء لكي ال يتضرعوا مث بني واعلم أن هذا الكالم من متام القصة األوىل فبني اهللا تعاىل أنه أخذه
يف هذه اآلية أهنم ملا نسوا ما ذكروا به من البأساء والضراء فتحنا عليهم أبواب كل شيء ونقلناهم من البأساء 

والضراء غلى الراحة والرخاء وأنواع اآلالء والنعماء واملقصود أنه تعاىل عاملهم بتسليط املكاره والشدائد عليهم 
ارة فلم ينتفعوا به فنقلهم من تلك احلالة إىل ضدها وهو فتح أبواب اخلريات عليهم وتسهيل موجبات املسرات ت

والسعادات لديهم فلم ينتفعوا به أيضا وهذا كما يفعله األب املشفق بولده خياشنه تارة ويالطفه أخرى طلبا 
لى الفرح والبطر من غري انتداب لشكر وال اقدام على لصالحه حىت إذا فرحوا مبا أوتوا من اخلري والنعم مل يزيدوا ع

  اعتذار وتوبة فال جرم أخذناهم بغتة
واعلم أن قوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء معناه فتحنا عليهم أبواب كل شيء كان مغلقا عنهم من اخلري حىت إذا 

ام من اهللا وملا فتح اهللا عليهم أبواب فرحوا أي حىت إذا ظنوا أن الذي نزل هبم من البأساء ما كان على سبيل االنتق
اخلريات ظنوا أن ذلك باستحقاقهم فعند ذلك ظهر أن قلوهبم قست وماتت يف هذه اآلية مكر بالقوم ورب الكعبة 

مث قرأ هذه } إذا رأيت اهللا يعطي على املعاصي فإن ذلك استدراج من اهللا تعاىل { ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقال 
عاين وإمنا أخذوا يف حال الرخاء والراحة ليمون أشد لتحسرهم على ما فاهتم من حال السالمة اآلية قال أهل امل

  والعافية وقوله فإذا هم مبلسون أي أيسون من كل خري قال

الفراء املبلس الذي انقطع رجاؤه ولذلك قيل للذي سكت عند انقطاع حجته قد أبلس وقال الزجاج املبلس 
بالس يف اللغة يكون مبعىن اليأس من النجاة عند ورود اهللكة ويكون مبعىن انقطاع الشديد احلسرة احلزين واال



  احلجة ويكون مبعىن احلرية مبا يرد على النفس من البلية وهذه املعاين متقاربة
برهم مث قال تعاىل فقطع دابر القوم الذين ظلموا الدابر التابع للشيء من خلفه كالولد للوالد يقال دبر فالن القوم يد

  دبورا ودبرا إذا كان آخرهم قالل أمية بن أيب الصلت فاستؤصلوا بعذاب حص دابرهم
  فما استطاعوا له صرفا وال انتصرا

وقال أبو عبيدة دابر القوم آخرهم الذي يدبرهم وقال األصمعي الدابر األصل يقال قطع اهللا دابره أي أذهب اهللا 
ه األول معناه أنه تعاىل محد نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل أصله وقوله واحلمد هللا رب العاملني فيه وجو

شأفتهم ألن ذلك كان جاريا جمرى النعمة العظيمة على أولئك الرسل يف إزالة شرهم عن أولئك األنبياء والثاين أنه 
فكانوا  تعاىل ملا علم قسوة قلوهبم لزم أن يقال إنه كلما ازدادت مدة حياهتم ازدادت أنواع كفرهم ومعاصيهم

يستوجبون به مزيد العقاب والعذاب فكان افناؤهم واماتتهم يف تلك احلالة موجبا أن يصريوا مستوجبني لتلك 
الزيادات من العقاب فكان ذلك جاريا جمرى اإلنعام عليهم والثالث أن يكون هذا احلمد والثناء إمنا حصل على 

لة عنهم ودبرهم بكل الوجوه املمكنة يف التدبري احلسن وذلك وجود انعام اهللا عليهم يف أن كلفهم وأزال العذر والع
بأن أخذهم أوال بالبأساء والضراء مث نقلهم إال اآلالء والنعماء وأمهلهم وبعث األنبياء والرسل إليهم فلما مل يزدادوا 

املني على تلك إال اهنماكا يف الغي والكفر افناهم اهللا وطهر وجه األرض من شرهم فكان قوله احلمد هللا رب الع
  النعم الكثرية املتقدمة

قوله تعاىل قل أرأيتم إن أخذ اهللا مسعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غري اهللا يأتيكم به انظر كيف نصرف 
  اآليات مث هم يصدفون

  يف اآلية مسائل
ملختار وتقريره أن أشرف املسألة األوىل اعلم أن املقصود من هذا الكالم ذكر ما يدل على وجود الصانع احلكيم ا

أعضاء اإلنسان هو السمع والبصر والقلب فاألذن حمل القوة السامعة والعني حمل القوة الباصرة والقلب حمل احلياة 
والعقل والعلم فلو زالت هذه الصفات عن هذه األعضاء اختل أمر اإلنسان وبطلت مصاحله يف الدنيا ويف الدين 

  ر على حتصيل هذه القوى فيهاومن املعلوم بالضرورة أن القاد

وصوهنا عن اآلفات واملخافات ليس إال اهللا وإذا كان األمر كذلك كان املنعم هبذه النعم العالية واخلريات الرفيعة هو 
اهللا سبحانه وتعاىل فوجب أن يقال املستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إال اهللا تعاىل وذلك يدل على أن عبادة 

  ة باطلة فاسدةاألصنام طريق
املسألة الثانية ذكروا يف قوله َوَخَتَم َعلَى قُلُوبِكُْم وجوهاً األول قال ابن عباس معناه وطبع على قلوهبم فلم يعقلوا 

  اهلدى الثاين معناه وأزال عقولكم حىت تصريوا كاجملانني والثالث املراد هبذا اخلتم االماتة أي مييت قلوبكم
ْن إِلَاٌه غَْيُر اللَِّه ِمْن رفع باالبتداء وخربه إِلٍَه و غَْيرِ صفة له وقوله يَأْتِيكُْم بِِه هذه اهلاء تعود على املسألة الثالثة قوله مَّ

  معىن الفعل والتقدير من إله غري اهللا يأتيكم مبا أخذ منكم
)  ٨١القصص ( ِه وَبِدَارِِه االْْرَض املسألة الرابعة روي عن نافع بِِه انْظُْر بضم اهلاء وهو على لغة من يقرأ فََخَسفَْنا بِ

فحذف الواو اللتقاء الساكنني فصار بِِه اْنظُْر والباقون بكسر اهلاء وقرأ محزة والكسائي َيْصِدفُونَ بامشام الزاي 
والباقون بالصاد أي يعرضون عنه يقال صدف عنه أي أعرض واملراد من تصريف اآليات إيرادها على الوجوه 

اثرة حبث يكون كل واحد منها يقوي ما قبل يف االيصال إىل املطلوب فذكر تعاىل أن مع هذه املبالغة يف املختلفة املتك
  التفهيم والتقرير واإليضاح والكشف انظر يا حممد أهنم كيف يصدفون ويعرضون



والصد ولو كان  املسألة اخلامسة قال الكعيب دلت هذه اآلية على أنه تعاىل مكنهم من الفهم ومل خيلق فيهم االعراض
تعاىل هو اخلالق ملا فيهم من الكفر مل يكن هلذا الكالم معىن واحتج أصحابنا بعني هذه اآلية وقالوا إنه تعاىل بني أنه 

بالغ يف إظهار هذه الداللة ويف تقريرها وتنقيجها وإزالة جهات الشبهات عنها مث إهنم مع هذه املبالغة القاطعة للعذر 
يف الكفر والغي والعناد وذلك يدل على أن اهلدى والضالل ال حيصالن إال هبداية اهللا وإال  ما زادوا إال متادياً

  بإضالله فثبت أن هذه اآلية داللتها على قولنا أقوى من داللتها على قوهلم واهللا أعلم
  إِالَّ الْقَْوُم الظَّاِلُمونَ قُلْ أََرأَيَْتكُمْ إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه َبْغَتةً  أَْو َجْهَرةً  َهلْ ُيْهلَُك

اعلم أن الدليل املتقدم كان خمتصاً بأخذ السمع والبصر والقلب وهذا عام يف مجيع أنواع العذاب واملعىن أنه ال دافع 
لنوع من أنواع العذاب إال اهللا سبحانه وال حمصل خلري من اخلريات إال اهللا سبحانه فوجب أن يكون هو املعبود 

  لعبادات ال غريهجبميع أنواع ا
فإن قيل ما املراد بقوله َبْغَتةً  أَْو َجْهَرةً  قلنا العذاب الذي جييئهم إما أن جييئهم من غري سبق عالمة تدهلم على جميء 

  ذلك العذاب أو مع سبق هذه العالمة فاألول هو البغتة والثاين هو اجلهرة واألول

لثاين جهرة ألن نفس العذاب وقع هبم وقد عرفوه حىت لو أمكنهم مساه اهللا تعاىل بالبغتة ألنه فاجأهم هبا ومسى ا
  االحتراز عنه لتحرزوا منه

وعن احلسن أنه قال َبْغَتةً  أَْو َجْهَرةً  معناه ليالً أو هناراً وقال القاضي جيب محل هذا الكالم على ما تقدم ذكره ألنه 
ولو جاءهم هناراً وهم ال يشعرون مبقدمته مل يكن جهرة  لو جاءهم ذلك العذاب ليالً وقد عاينوا مقدمته مل يكن بغتة
  فأما إذا محلناه على الوجه الذي تقدم ذكره استقام الكالم

  فإن قيل فما املراد بقوله َهلْ ُيْهلَكُ إِالَّ الْقَْوُم الظَّاِلُمونَ مع علمكم بأن العذاب إذا نزل مل حيصل فيه التمييز
األشرار يف الظاهر إال أن اهلالك يف احلقيقة خمتص بالظاملني الشريرين ألن األخيار قلنا إن اهلالك وإن عم األبرار و

يستوجبون بسبب نزول تلك املضار هبم أنواعاً عظيمة من الثواب والدرجات الرفيعة عند اهللا تعاىل فذاك وإن كان 
  بالء يف الظاهر إال أنه يوجب سعادات عظيمة

فقد خسروا الدنيا واآلخرة معاً فلذلك وصفهم اهللا تعاىل بكوهنم هالكني وذلك تنبيه أما الظاملون فإذا نزل البالء هبم 
على أن املؤمن التقي النقي هو السعيد سواء كان يف البالء أو يف اآلالء والنعماء وأن الفاسق الكافر هو الشقي 

  كيف دارت قضيته واختلفت أحواله واهللا أعلم
  مَُبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن فََمْن َءاَمَن َوأَْصلََح فَالَ خَْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ وَالَِّذيَن كَذَّبُواَْوَما ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِالَّ

  بِأاَياِتَنا َيَمسُُّهُم الَْعذَاُب بَِما كَاُنواْ َيفُْسقُونَ
وذكر اهللا تعلى يف )  ٣٧األنعام ( لَْيِه ءاَيةٌ  ّمن رَّّبِه اعلم أنه تعاىل حكى عن الكفار فيما تقدم أهنم قالوا لَْوالَ ُنّزلَ َع

جواهبم ما تقدم من الوجوه الكثرية مث ذكر هذه اآلية واملقصود منها أن األنبياء والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين وال 
فقال َوَما نُْرِسلُ  قدرة هلم على إظهار اآليات وإنزال املعجزات بل ذاك مفوض إىل مشيئة اهللا تعاىل وكلمته وحكمته

الْمُْرَسِلَني إِالَّ ُمَبّشرِيَن َوُمنِذرِيَن مبشرين بالثواب على الطاعات ومنذرين بالعقاب على املعاصي فمن قبل قوهلم وأتى 
ذَّبُواْ باإلميان الذي هو عمل القلب واالصالح الذي هو عمل اجلسد فَالَ َخْوٌف َعلَيْهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ وَالَِّذيَن كَ

بِئَاَياتَِنا َيَمسُُّهُم الَْعذَاُب ومعىن املس يف اللغة التقاء الشيئني من غري فصل قال القاضي إنه تعاىل علل عذاب الكفار 
بكوهنم فاسقني وهذا يقتضي أن يكون كل فاسق كذلك فيقال له هذا معارض مبا أنه خص الذين كذبوا بآيات اهللا 

من مل يكن مكذباً بآيات اهللا أن يلحقه الوعيد أصالً وأيضاً فهذا يقتضي كون هذا  هبذا الوعيد وهذا يدل على أن



الوعيد معلالً بفسقهم فلم قلتم أن فسق من عرف اهللا وأقر بالتوحيد والنبّوة واملعاد مساو لفسق من أنكر هذه 
  األشياء واهللا أعلم

لَُم الَْغْيَب َوال أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى َملٌَك إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما ُيوَحى إِلَى َّ قُلْ َهلْ قُل الَّ أَقُولُ لَكُْم عِنِدى َخزَآِئُن اللَِّه َوال أَْع
  َيْستَوِى االٌّ ْعَمى وَالَْبِصُري أَفَالَ َتَتفَكَُّرونَ

  يف اآلية مسائل
فقال اهللا تعاىل قل )  ٣٧األنعام ( ّمن رَّّبِه  املسألة األوىل اعلم أن هذا من بقية الكالم على قوله لَْوالَ ُنّزلَ َعلَْيِه ءاَيةٌ 

هلؤالء األقوام إمنا بعثت مبشراً ومنذراً وليس يل أن أحتكم على اهللا تعاىل وأمره اهللا تعاىل أن ينفي عن نفسه أموراً 
نت رسوالً من عند اهللا فاطلب ثالثة أوهلا قوله الَّ أَقُولُ لَكُْم عِنِدى خََزاِئُن اللَِّه فاعلم أن القوم كانوا يقولون له إن ك

من اهللا حىت يوسع علينا منافع الدنيا وخرياهتا ويفتح علينا أبواب سعادهتا فقال تعاىل قل هلم إين ال أقول لكم عندي 
خزائن اهللا فهو تعاىل يؤيت امللك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده اخلري ال بيدي واخلزائن مجع خزانة 

الذي خيزن فيه الشيء وخزن الشيء إحرازه حبيث ال تناله األيدي وثانيها قوله َوال أَْعلَُم الَْغْيبَ  وهو اسم للمكان
ومعناه أن القوم كانوا يقولون له إن كنت رسوالً من عند اهللا فال بّد وأن ختربنا عما يقع يف املستقبل من املصاحل 

ار فقال تعاىل قل إين ال أعلم الغيب فكيف تطلبون مين واملضار حىت نستعد لتحصيل تلك املصاحل ولدفع تلك املض
  هذه املطالب

واحلاصل أهنم كانوا يف املقام األول يطلبون منه األموال الكثرية واخلريات الواسعة ويف املقام الثاين كانوا يطلبون منه 
ضار واملفاسد وثالثها قوله َوال االخبار عن الغيوب ليتوسلوا مبعرفة تلك الغيوب إىل الفوز باملنافع واالجتناب عن امل

 ٧الفرقان ( قِ أَقُولُ لَكُْم إِّنى َملٌَك ومعناه أن الوقم كانوا يقولون مَّالِ َهاذَا الرَّسُولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َويَْمِشى ِفى االْسْوَا
  ويتزوج وخيالط الناس فقال تعاىل قل هلم إين لست من املالئكة) 

   أنه ما الفائدة يف ذكر نفي هذه األحوال الثالثةواعلم أن الناس اختلفوا يف
ىت ال يعتقد فالقول األول أن املراد منه أن يظهر الرسول من نفسه الواضع هللا واخلضوع له واالعتراف بعبوديته ح

  فيه مثل اعتقاد النصارى يف املسيح عليه السالم
والقول الثاين أن القوم كانوا يقترحون منه إظهار املعجزات القاهرة القوية كقوهلم َوقَالُواْ لَن نُّْؤِمَن لَكَ َحتَّى َتفُْجَر 

خر اآلية قُلْ سُْبَحانَ رَّبى َهلْ كُنُت إَالَّ َبَشًرا إىل آخر اآلية فقال تعاىل يف آ)  ٩٠اإلسراء ( لََنا ِمَن االْْرضِ َيْنُبوًعا 
يعين ال أدعي إال الرسالة والنبّوة وأما هذه األمور اليت طلبتموها فال يكن حتصيلها إال بقدرة )  ٩٣اإلسراء ( رَّسُوالً 

  اليت طلبوها منهاهللا فكان املقصود من هذا الكالم إظهار العجز والضعف وأنه ال يستقل بتحصيل هذه املعجزات 

والقول الثالث أن املراد من قوله الَّ أَقُولُ لَكُْم ِعنِدى َخزَاِئُن اللَِّه معناه إين ال أدعي كوين موصوفاً بالقدرة الالئقة 
باإلله تعاىل وقوله َوال أَْعلَُم الْغَْيَب أي وال أدعي كوين موصوفاً بعلم اهللا تعاىل ومبجموع هذين الكالمني حصل أنه 

  يدعي اإلهلية ال
مث قال َوال أَقُولُ لَكُْم إِّنى َملٌَك وذلك ألنه ليس بعد اإلهلية درجة أعلى حاالً من املالئكة فصار حاصل الكالم كأنه 

يقول ال أدعي اإلهلية وال أدعي امللكية ولكين أدعي الرسالة وهذا منصب ال ميتنع حصوله للبشر فكيف أطبقتم 
  يعلى استنكار قويل ودفع دعوا

املسألة الثانية قال اجلبائي اآلية دالة على أن امللك أفضل من األنبياء ألن معىن الكالم ال أدعي منزلة فوق منزليت 



ولوال أن امللك أفضل وإال مل يصح ذلك قال القاضي إن كان الغرض مبا نفى طريقة التواضع فاألقرب أن يدل ذلك 
  عن أفعال ال يقوى عليها إال املالئكة مل يدل على كوهنم أفضلعلى أن امللك أفضل وإن كان املراد نفي قدرته 

  املسألة الثالثة قوله إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما ُيوَحى إِلَى َّ ظاهره يدل على أنه ال يعمل إال بالوحي وهو يدل على حكمني
  احلكم األول

نفسه يف شيء من األحكام وأنه ما كان مل يكن حيكم من تلقاء ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن هذا النص يدل على أنه 
النجم ( جيتهد بل مجيع أحكامه صادرة عن الوحي ويتأكد هذا بقوله َوَما َينِطُق َعنِ الَْهَوى إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحىٌ  ُيوَحى 

٤ ٣ (  
  احلكم الثاين

عليه فوجب أن ال جيوز ألحد إن نفاة القياس قالوا ثبت هبذا النص أنه عليه السالم ما كان يعمل إال بالوحي النازل 
وذلك ينفي جواز العمل بالقياس مث أكد )  ٢٠سبأ ( من أمته أن يعملوا إال بالوحي النازل عليه لقوله تعاىل فَاتََّبعُوُه 

هذا الكالم بقوله قُلْ َهلْ َيْسَتوِى االْْعَمى وَالَْبِصُري وذلك ألن العمل بغري الوحي جيري جمرى عمل األعمى والعمل 
  قتضى نزول الوحي جيري جمرى عمل البصريمب

مث قال أَفَالَ َتتَفَكَُّرونَ واملراد منه التنبيه على أنه جيب على العاقل أن يعرف الفرق بني هذين البابني وأن ال يكون 
  غافالً عن معرفته واهللا أعلم

  ُهْم مِّن ُدونِِه َوِلى ٌّ َوالَ َشِفيٌع لََّعلَُّهْم َيتَّقُونََوأَنِذْر بِِه الَِّذيَن َيَخافُونَ أَن ُيْحَشُروا إِلَى َربِّهِْم لَْيَس لَ

اعلم أنه تعاىل ملا وصف الرسل بكوهنم مبشرين ومنذرين أمر الرسول يف هذه اآلية باالنذار فقال وَأَنِذْر بِِه الَِّذيَن 
  َيَخافُونَ أَن ُيْحَشرُواْ ويف اآلية مسائل

م مبوضع املخافة وقوله بِِه قال ابن عباس والزجاج بالقرآن والدليل عليه قوله تعاىل االعال) اإلنذار ( املسألة األوىل 
وقال الضحاك وَأَنِذْر بِِه أي باهللا واألول أوىل ألن االنذار )  ٥٠األنعام ( قبل هذه اآلية إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما ُيوَحى إِلَى َّ 

   تعاىلوالتخويف إمنا يقع بالقول وبالكالم ال بذات اهللا
( وأما قوله الَِّذيَن َيَخافُونَ أَن ُيْحَشرُواْ إِلَى رَّبهِْم ففيه أقوال األول أهنم الكافرون الذين تقدم ذكرهم وذلك ألنه 

كان خيوفهم من عذاب اآلخرة وقد كان بعضهم يتأثر من ذلك التخويف ويقع يف قلبه أنه ) صلى اهللا عليه وسلم 
اً فثبت أن هذا الكالم الئق هبؤالء ال جيوز محله على املؤمنني ألن املؤمنني يعلمون أهنم رمبا كان الذي يقوله حممد حق

حيشرون إىل رهبم والعلم خالف اخلوف والظن ولقائل أن يقول إنه ال ميتنع أن يدخل فيه املؤمنون ألهنم وإن تيقنوا 
اإلميان والعمل الصاحل وجتويز أن ال  احلشر فلم يتيقنوا العذاب الذي خياف منه لتجويزهم أن ميوت أحدهم على

  ميوتوا على هذه احلالة فلهذا السبب كانوا خائفني من احلشر بسبب أهنم كانوا جموزين حلصول العذاب وخائفني منه
والقول الثاين أن املراد منه املؤمنون ألهنم هم الذين يقرون بصحة احلشر والنشر والبعث والقيامة فهم الذين خيافون 

  ذلك اليوم من عذاب
والقول الثالث أنه يتناول الكل ألن ال عاقل إال وهو خياف احلشر سواء قطع حبصوله أو كان شاكاً فيه ألنه باالتفاق 

غري معلوم البطالن بالضرورة فكان هذا اخلوف قائماً يف حق الكل وألنه عليه السالم كان مبعوثاً إىل الكل وكان 
هذه اآلية الذين خيافون احلشر ألن انتفاعهم بذلك االنذار أكمل بسبب أن مأموراً بالتبليغ إىل الكل وخص يف 

  خوفهم حيملهم على إعداد الزاد ليوم املعاد
املسألة الثانية اجملسمة متسكوا بقوله تعاىل أَن ُيْحَشرُواْ إِلَى َرّبهِْم وهذا يقتضي كون اهللا تعاىل خمتصاً مبكان وجهة ألن 



  يةالنتهاء الغا) إىل ( كلمة 
  واجلواب املراد إىل املكان الذي جعله رهبم الجتماعهم وللقضاء عليهم

املسألة الثالثة قوله لَْيسَ لَُهْم ّمن ُدونِِه وَِلى ٌّ َوالَ َشِفيٌع قال الزجاج موضع لَّْيَس نصب على احلال كأنه قيل متخلني 
املراد من الَِّذيَن َيَخافُونَ أَن ُيْحَشرُواْ إِلَى من ويل وال شفيع والعامل فيه خيافون مث ههنا حبث وذلك ألنه إن كان 

َربّهِْم الكفار فالكالم ظاهر ألهنم ليس هلم عند اهللا شفعاء وذلك ألن اليهود والنصارى كانوا يقولون َنْحُن أَبَْناء اللَِّه 
( اِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوالَ َشِفيعٍ يُطَاُع واهللا كذهبم فيه وذكر أيضاً يف آية أخرى فقال َما ِللظَّ)  ١٨املائدة ( َوأَِحبَّاُؤُه 

وإن كان املراد املسلمني فنقول قوله لَْيَس لَُهمْ )  ٤٨املدثر ( وقال أيضاً فََما َتنفَعُُهْم َشفَاَعةُ  الشَّاِفِعَني )  ١٨غافر 
فاعة املالئكة والرسل للمؤمنني إمنا تكون ّمن ُدونِِه َوِلى ٌّ َوالَ َشِفيٌع ال ينايف مذهبنا يف إثبات الشفاعة للمؤمنني ألن ش

فلما كانت تلك الشفاعة بإذن اهللا كانت )  ٢٥٥البقرة ( بإذن اهللا تعاىل لقوله َمن ذَا الَِّذى َيْشفَُع عِنَدُه إِالَّ بِإِذْنِِه 
  يف احلقيقة من اهللا تعاىل

ذرهم لكي خيافوا يف الدنيا وينتهوا عن الكفر واملعاصي املسألة الرابعة قوله لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ قال ابن عباس معناه وأن
قالت املعتزلة وهذا يدل على أنه تعاىل أراد من الكفار التقوى والطاعة والكالم على هذا النوع من االستدالل قد 

  سبق مراراً
َهُه َما َعلَْيَك ِمْن ِحسَابِهِم مِّن َشىْ ٍء َوَما ِمْن ِحَسابِكَ َوالَ َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداةِ  َوالَْعِشى ِّ ُيرِيُدونَ َوْج

  َعلَْيهِْم مِّن َشىْ ٍء فََتطُْرَدُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلمَِني
  فيه مسائل

) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل روي عن عبداهللا بن مسعود أنه قال مر املأل من قريش على رسول اهللا 
ب وخباب وبالل وعمار وغريهم من ضعفاء املسلمني فقالوا يا حممد أرضيت هبؤالء عن قومك أفنحن وعنده صهي

فقالوا ) ما أنا بطارد املؤمنني ( نكون تبعاً هلؤالء أطردهم عن نفسك فلعلك إن طردهتم اتبعناك فقال عليه السالم 
طمعاً يف إمياهنم وروي أن عمر قال له لو فعلت  )نعم ( فأقمهم عنا إذا جئنا فإذا أقمنا فأقعدهم معك إن شئت فقال 

حىت ننظر إىل ماذا يصريون مث أحلوا وقالوا للرسول عليه السالم أكتب لنا بذلك كتاباً فدعا بالصحيفة وبعلي 
( ليكتب فنزلت هذه اآلية فرمى الصحيفة واعتذر عمر عن مقالته فقال سلمان وخباب فينا نزلت فكان رسول اهللا 

يقعد معنا وندنو منه حىت متس ركبتنا ركبته وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزل قوله وَاصْبِْر ) ليه وسلم صلى اهللا ع
احلمد هللا الذي مل ميتين حىت ( فترك القيام عنا إىل أن نقوم عنه وقال )  ٢٨الكهف ( َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهم 

  )يت معكم احمليا ومعكم املمات أمرين أن اصرب نفسي مع قوم من أم
املسألة الثانية احتج الطاعنون يف عصمة األنبياء عليهم السالم هبذه اآلية من وجوه األول أنه عليه السالم طردهم 

د ثبت واهللا تعاىل هناه عن ذلك الطرد فكان ذلك الطرد ذنباً والثاين أنه تعاىل قال فََتطُْردَُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني وق
أنه طردهم فيلزم أن يقال إنه كان من الظاملني والثالث أنه تعاىل حكى عن نوح عليه السالم أنه قال َوَما أََناْ بِطَارِِد 

مث إنه تعاىل أمر حممداً عليه السالم مبتابعة األنبياء عليهم السالم يف مجيع األعمال احلسنة )  ٢٩هود ( الَِّذيَن ءاَمُنواْ 
فبهذا الطريق وجب على حممد عليه السالم أن ال )  ٩٠األنعام ( ِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهمُ اقَْتِدْه حيث قال أُْولَ

يطردهم فلما طردهم كان ذلك ذنباً والرابع أنه تعاىل ذكر هذه اآلية يف سورة الكهف فزاد فيها فقال ُترِيُد زِيَنةَ  
عاىل هناه عن االلتفات إىل زينة احلياة الدنيا يف آية أخرى فقال َتْرَضى َوالَ تَُمدَّنَّ مث إنه ت)  ٢٨الكهف ( الَْحيَواةِ  

فلما هنى عن االلتفات إىل زينة الدنيا مث )  ١٣١طه ( َعْيَنْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه أَزْواجاً ّمْنُهمْ َزْهَرةَ  الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا 



نة احلياة الدنيا كان ذلك ذنباً اخلامس نقل أن أولئك الفقراء كلما دخلوا على رسول ذكر يف تلك اآلية أنه يريد زي
  بعد) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 

  أو لفظ هذا معناه وذلك يدل أيضاً على الذنب) مرحباً مبن عاتبين ريب فيهم ( هذه الواقعة فكان عليه السالمن يقول 
ردهم ألجل االستخفاف هبم واالستنكاف من فقرهم وإمنا عني جللوسهم واجلواب عن األول أنه عليه السالم ما ط

وقتاً معيناً سوى الوقت الذي كان حيضر فيه أكابر قريش فكان غرضه منه التلطف يف إدخاهلم يف اإلسالم ولعلّه 
ويف الدين  عليه السالم كان يقول هؤالء الفقراء من املسلمني ال يفوهتم بسبب هذه املعاملة أمر مهم يف الدنيا

وهؤالء الكفار فإنه يفوهتم الدين واإلسالم فكان ترجيح هذا اجلانب أوىل فأقصى ما يقال إن هذا االجتهاد وقع 
  خطأ إال أن اخلطأ يف االجتهاد مغفور وأما قوله ثانياً إن طردهم يوجب كونه عليه السالم من الظاملني

واملعىن أو أولئك الضعفاء الفقراء كانوا يستحقون التعظيم فجوابه أن الظلم عبارة عن وضع الشيء يف غري موضعه 
من الرسول عليه السالم فإذا طردهم عن ذلك اجمللس كان ذلك ظلمأْ إال أنه من باب ترك األوىل واألفضل ال من 
باب ترك الواجبات وكذا اجلواب عن سائر الوجوه فإنا حنمل كل هذه الوجوه على ترك األفضل واألكمل واألوىل 

  األحرى واهللا أعلمو
املسألة الثالثة قرأ ابن عامر بِالَْغَداةِ  َوالَْعِشىّ  بالواو وضم الغني ويف سورة الكهف مثله والباقون باأللف وفتح الغني 
( قال أبو علي الفارسي الوجه قراءة العامة بالغدة ألهنا تستعمل نكرة فأمكن تعريفها بإدخال الم التعريف عليها فأما 

معرفة وهو علم صيغ له وإذا كان كذلك فوجب أن ميتنع إدخال الم التعريف عليه كما ميتنع إدخاله على ف) غدوة 
بالواو وهي ) الصلوة ( سائر املعارف وكتبة هذه الكلمة بالواو يف املصحف ال تدل على قوهلم أال ترى أهنم كتبوا 

امساً للجنس كما جعلوا أم حبني امساً لدابة جعل كل واحد منهما ) غدوة وبكرة ( ألف فكذا ههنا قال سيبويه 
معروفة قال وزعم يونس عن أيب عمرو أنك إذا قلت لقيته يوماً من األيام غدوة أو بكرة وأنت تريد املعرفة مل تنون 
فهذه األشياء تقوي قراءة العامة وأما وجه قراءة ابن عامر فهو أن سيبويه قال زعم اخلليل أنه جيوز أن يقال أتيتك 

  ليوم غدوة وبكرة فجعلهما مبنزلة ضحوة واهللا أعلما
م املسألة الرابعة يف قوله َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداةِ  َوالَْعِشىّ  قوالن األول أن املراد من الدعاء الصالة يعين يعبدون رهب

  بالصالة املكتوبة وهي صالة الصبح وصالة العصر وهذا قول ابن عباس واحلسن وجماهد
  ملراد من الغداة والعشى طرفا النهار وذكر هذين القسمني تنبيهاً على كوهنم مواظبني على الصلوات اخلمسوقيل ا

  والقول الثاين املراد من الدعاء الذكر قال إبراهيم الدعاء ههنا هو الذكر واملعىن يذكرون رهبم طريف النهار
بقوله يُرِيُدونَ َوْجَهُه وسائر اآليات املناسبة له مثل قوله  املسألة اخلامسة اجملسمة متسكوا يف إثبات األعضاء هللا تعاىل

  ) ٢٧الرمحن ( َوَيْبقَى َوْجهُ رَّبَك 
  يقتضي الوجدانية التامة وذلك ينايف التركيب من األعضاء)  ١اإلخالص ( وجوابه أن قوله قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد 

ألول قوله يُرِيُدونَ َوْجَهُه املعىن يريدونه إال أهنم يذكرون لفظ واألجزاء فثبت أنه ال بّد من التأويل وهو من وجهني ا
الوجه للتعظيم كما يقال هذا وجه الرأي وهذا وجه الدليل والثاين أن من أحب ذاتاً أحب أن يرى وجهه فرؤية 

يف قوله َوِللَِّه  الوجه من لوازم احملبة فلهذا السبب جعل الوجه كناية عن احملبة وطلب الرضا ومتام هذا الكالم تقدم
  ) ١١٥البقرة ( الَْمْشرُِق وَالَْمغْرُِب فَأَْيَنَما تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه 

مث قال تعاىل َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِهِم ّمن َشىْ ء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيهِْم ّمن َشىْ ء اختلفوا يف أن الضمري يف قوله 



  ْيهِْم إىل ماذا يعودِحسَاَبُهْم ويف قوله َعلَ
والقول األول أنه عائد إىل املشركني واملعىن ما عليك من حساب املشركني من شيء وال حسابك على املشركني 

يتحمل ) صلى اهللا عليه وسلم ( وإمنا اهللا هو الذي يدبر عبيده كما يشاء وأراد والغرض من هذا الكالم أن النيب 
هم يدخلون يف اإلسالم ويتخلصون من عقاب الكفر فقال تعاىل ال تكن يف قيد هذا االقتراح من هؤالء الكفار فلعلّ

  أهنم يتقون الكفر أم ال فإن اهللا تعاىل هو اهلادي واملدبر
القول الثاين أن الضمري عائد إىل الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي وهم الفقراء وذلك أشبه بالظاهر والدليل عليه 

طُْردَُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني عائدة ال حمالة إىل هؤالء الفقراء فوجب أن يكون سائر الكنايات أن الكناية يف قوله فََت
عائدة إليهم وعلى هذا التقدير فذكروا يف قوله َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِهِم ّمن َشىْ ء قولني أحدمها أن الكفار طعنوا يف 

إمنا اجتمعوا عندك وقبلوا دينك ألهنم جيدون هبذا السبب مأكوالً وملبوساً إميان أولئك الفقراء وقالوا يا حممد إهنم 
عندك وإال فهم فارغون عن دينك فقال اهللا تعاىل إن كان األمر كما يقولون فما يلزمك إال اعتبار الظاهر وإن كان 

ال يتعدى إليهم كقوله هلم باطن غري مرضي عند اهللا فحساهبم عليه الزم هلم ال يتعدى إليك كما أن حسابك عليك 
  ) ١٦٤األنعام ( َوالَ تَزُِر َوازَِرةٌ  وِْزَر أُخَْرى 

  فإن قيل أما كفى قوله َما َعلَْيَك ِمْن ِحسَابِهِم ّمن َشىْ ء حىت ضم إليه قوله َوَما ِمْن ِحسَابَِك َعلَيْهِْم ّمن َشىْ ء
املعىن يف قوله َوالَ تَزُِر وَازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى وال  قلنا جعلت اجلملتان مبنزلة مجلة واحدة قصد هبما معىن واحد وهو

  يستقل هبذا املعىن إال اجلملتان مجيعاً كأنه قيل ال تؤاخذ أنت وال هم حبساب صاحبه
القول الثاين ما عليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم وال حساب رزقك عليهم وإمنا الرازق هلم 

  يكونوا عندك وال تطردهمولك هو اهللا تعاىل فدعهم 
)  ١١١الشعراء ( وأعلم أن هذه القصة شبيهة بقصة نوح عليه السالم إذ قال له قومه أَُنْؤِمُن لََك َواتَّبََعَك االْرْذَلُونَ 

الشعراء ( َتْشُعُرونَ  فأجاهبم نوح عليه السالم و قَالَ َوَما ِعلِْمى بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ إِنْ ِحسَابُُهْم إِالَّ َعلَى َرّبى لَْو
وعنوا بقوهلم االْرْذَلُونَ احلاكة واحملترفني باحلرف اخلسيسة فكذلك ههنا وقوله فََتطُْرَدُهْم جواب )  ١١٣ ١١٢

النفي ومعناه ما عليك من حساهبم من شيء فتطردهم مبعىن أنه مل يكن عليك حساهبم حىت أنك ألجل ذلك احلساب 
  الظَّاِلِمَني جيوز أن يكون عطفاً على تطردهم وقوله فََتكُونَ ِمَن

قوله فََتطُْرَدُهْم على وجه التسبب ألن كونه ظاملاً معلوم طردهم ومسبب له وأما قوله فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني ففيه 
وجبوا مزيد قوالن األول فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني لنفسك هبذا الطرد الثاين أن تكون من الظاملني هلم ألهنم ملا است

  التقريب والترحيب كان طردهم ظلماً هلم واهللا أعلم
  ْعلََم بِالشَّاِكرِيَنَوكَذاِلَك فََتنَّا بَْعضَُهْم بِبَْعضٍ لَِّيقُولوا أََهاُؤال ِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِم مِّن َبْينَِنآ أَلَْيَس اللَُّه بِأَ

  فيه مسائل
ذه اآلية أن كل واحد مبتلى بصاحبه فأولئك الكفار الرؤساء األغنياء كانوا املسألة األوىل أعلم أنه تعاىل بّين يف ه

حيسدون فقراء الصحابة على كوهنم سابقني يف اإلسالم مسارعني إىل قبوله فقالوا لو دخلنا يف اإلسالم لوجب علينا 
قوله تعاىل الذّكُْر َعلَْيِه ِمن  أن ننقاد هلؤالء الفقراء املساكني وأن نعترف هلم بالتبعية فكان ذلك يشق عليهم ونظريه

وأما فقراء الصحابة فكانوا يرون أولئك )  ١١األحقاف ( لَْو كَانَ َخيْراً مَّا َسَبقُوَنا إِلَْيِه )  ٢٥القمر ( َبْينَِنا َبلْ 
 الكفار يف الراحات واملسرات والطيبات واخلصب والسعة فكانوا يقولون كيف حصلت هذه األحوال هلؤالء مع أنا

  بقينا يف هذه الشدة والضيق والقلة



فقال تعاىل َوكَذاِلَك فََتنَّا َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ فأحد الفريقني يرى اآلخر متقدماً عليه يف املناصب الدينية والفريق اآلخر 
ققون فهم يرى الفريق األول متقدماً عليه يف املناصب الدنيوية فكانوا يقولون أهذا هو الذي فضله اهللا علينا وأما احمل

الذين يعلمون أن كل ما فعله اهللا تعاىل فهو حق وصدق وحكمة وصواب وال اعتراض عليه إما حبكم املالكية على 
ما هو قول أصحابنا أو حبسب املصلحة على ما هو قول املعتزلة فكانوا صابرين يف وقت البالء شاكرين يف وقت 

  أَلَْيَس اللَُّه بِأَْعلَمَ بِالشَّاكِرِيَن اآلالء والنعماء وهم الذين قال اهللا تعاىل ف حقهم
املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية يف مسألة خلق األفعال من وجهني األول أن قوله َوكَذاِلَك فََتنَّا بَْعضَُهْم 

 يف أن جعل بَِبْعضٍ تصريح بأن إلقاء تلك الفتنة من اهللا تعاىل واملراد من تلك الفتنة ليس إال اعتراضهم على اهللا
أولئك الفقراء رؤساء يف الدين واالعتراض على اهللا كفر وذلك يدل على أنه تعاىل هو اخلالق للكفر والثاين أنه تعاىل 

 ميان باهللاحكى عنهم أهنم قالوا أََهُؤالء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِم ّمن َبْينَِنا واملراد من قوله َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِم هو أنه عليهم باإل
ومتابعة الرسول وذلك يدل على أمن هذه املعاين إمنا حتصل من اهللا تعاىل ألنه لو كان املوجد لإلميان هو العبد فاهللا ما 
من عليه هبذا اإلميان بل العبد هو الذي من على نفسه هبذا اإلميان فصارت هذه اآلية دليالً على قولنا يف هذه املسألة 

  من هذين

ه بأن الفتنة يف التكليف ما يوجب التشديد وإمنا فعلنا ذلك ليقولوا أهؤالء أي ليقول الوجهني أجاب اجلبائي عن
فَتَنَّا بعضهم لبعض استفهاماً ال إنكاراً أَهَُؤالء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِم ّمن َبْينَِنا باإلميان وأجاب الكعيب عنه بأن قال َوكَذاِلَك 

ن عاقبة أمرهم أن قالوا أََهُؤالء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِم ّمن َبْينَِنا على ميثاق قوله َبْعضَُهْم بِبَْعضٍ ليصربوا أو ليشكروا فكا
واجلواب عن الوجهني أنه عدول عن الظاهر من غري )  ٨القصص ( فَالَْتقَطَُه ءالُ ِفْرَعْونَ لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً 

ظاهر وذلك ألنه ملا كانت مشاهدة هذه األحوال توجب األنفة دليل ال سيما والدليل العقلي قائم على صحة هذا ال
  واألنفة توجب العصيان واالصرار على الكفر وموجب املوجب موجب كان االلزام وارداً واهللا أعلم

املسألة الثالثة يف كيفية افتتان البعض بالبعض وجوه األول أن الغىن والفقر كانا سببني حلصول هذا االفتتان كما 
(  قصة نوح عليه السالم وكما قال يف قصة قوم صاحل َوقَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُرواْ إِنَّا بِالَِّذى ءاَمنُتْم بِِه كَاِفُرونَ ذكرنا يف
والثاين ابتالء الشريف بالوضيع والثالث ابتالء الذكي باألبله وباجلملة فصفات الكمال خمتلفة )  ٧٦االعراف 

د ألبتة بل هي موزعة على اخللق وصفات الكمال حمبوبة لذاهتا فكل أحد حيسد متفاوتة وال جتتمع يف إنسان واح
  صاحبه على ما آتاه اهللا من صفات الكمال

فأما من عرف سر اهللا تعاىل يف القضاء والقدر رضي بنصيب نفسه وسكت عن التعرض للخلق وعاش عيشاً طيباً يف 
  الدنيا واآلخرة واهللا أعلم
م بن احلكم إنه تعاىل ال يعلم اجلزئيات إال عند حدوثها واحتج هبذه اآلية ألن االفتتان هو املسألة الرابعة قال هشا

  االختبار واالمتحان وذلك ال يصح إال لطلب العلم وجوابه قد مر غري مرة

ى بداية اجلزء الثالث عشر من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميم
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 



أَنَُّه َمن َعِملَ ِمنكُْم ُسو ًءا بَِجَهالَة َوإِذَا َجآَءَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِأاَياتَِنا فَقُلْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ  
  ٍ ثُمَّ تَاَب ِمن َبْعِدِه وَأَْصلََح فَأَنَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اختلفوا يف قوله َوإِذَا َجاءَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِئَايَاِتَنا فقال بعضهم هو على إطالقه يف كل من هذه صفته 

آخرون بل نزل يف أهل الصفة الذين سأل املشركون الرسول عليه السالم طردهم وإبعادهم فأكرمهم اهللا هبذا وقال 
اإلكرام وذلك ألنه تعاىل هنى الرسول عليه السالم أوالً عن طردهم مث أمره بأن يكرمهم هبذا النوع من اإلكرام قال 

احلمد هللا الذي جعل يف أميت من أمرين ( م بالسالم ويقول إذا رآهم بدأه) صلى اهللا عليه وسلم ( عكرمة كان النيب 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن عمر ملا اعتذر من مقالته واستغفر اهللا منها وقال للرسول ) أن أبدأه بالسالم 

( ه عليه السالم ما أردت بذلك إال اخلري نزلت هذه اآلية وقال بعضهم بل نزلت يف قوم أقدموا على ذنوب مث جاؤ
مظهرين للندامة واألسف فنزلت هذه اآلية فيهم واألقرب من هذه األقاويل أن حتمل هذه ) صلى اهللا عليه وسلم 

  اآلية على عمومها فكل من آمن باهللا دخل حتت هذا التشريف
 ويل ههنا إشكال وهو أن الناس اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة وإذا كان األمر كذلك فكيف ميكن

  أن يقال يف كل واحدة من آيات السورة أن سبب نزوهلا هو األمر الفالين بعينه
املسألة الثانية قوله َوإِذَا َجاءَك الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِئَاَياِتَنا مشتمل على أسرار عالية وذلك ألن ما سوى اهللا تعاىل فهو 

ات وحدانيته وما سوى اهللا فال هناية له وما ال آيات وجود اهللا تعاىل وآيات صفات جالله وإكرامه وكربيائه وآي
هناية له فال سبيل للعقل يف الوقوف عليه على التفصيل التام إال أن املمكن هو أن يطلع على بعض اآليات ويتوسل 

مبعرفتها إىل معرفة اهللا تعاىل مث يؤمن بالبقية على سبيل اإلمجال مث إنه يكون مدة حياته كالسائح يف تلك القفار 
وكالسابح يف تلك البحار وملا كان ال هناية هلا فكذلك ال هناية لترقي العبد يف معارج تلك اآليات وهذا مشرع مجلي 

  ال هناية لتفاصيله مث إن العبد إذا صار موصوفاً هبذه الصفة

تسليم بشارة حلصول بأن يقول هلم َسلَاٌم َعلَْيكُُم فيكون هذا ال) صلى اهللا عليه وسلم ( فعند هذا أمر اهللا حممداً 
السالمة وقوله كََتبَ رَبُّكُْم َعلَى نَفِْسِه الرَّْحَمةَ  بشارة حلصول الرمحة عقيب تلك السالمة أما السالمة فالنجاة من 
حبر عامل الظلمات ومركز اجلسمانيات ومعدن اآلفات واملخالفات وموضع التغيريات والتبديالت وأما الكرامات 

الصاحلات واجملردات املقدسات والوصول إىل فسحة عامل األنوار والترقي إىل معارج  فبالوصول إىل الباقيات
  سرادقات اجلالل

املسألة الثالثة ذكر الزجاج عن املربد أن السالمة يف اللغة أربعة أشياء فمنها سلمت سالماً وهو معىن الدعاء ومنها 
جر العظيم أحسبه مسي بذلك لسالمته من اآلفات وهو أنه اسم من أمساء اهللا تعاىل ومنها اإلسالم ومنها اسم للش

أيضاً اسم للحجارة الصلبة وذلك أيضاً لسالمتها من الرخاوة مث قال الزجاج قوله َسلَاٌم َعلَْيكُُم السالم ههنا حيتمل 
ت تأويلني أحدمها أن يكون مصدر سلمت تسليماً وسالماً مثل السراح من التسريح ومعىن سلمت عليه سالماً دعو
له بأن يسلم من اآلفات يف دينه ونفسه فالسالم مبعىن التسليم والثاين أن يكون السالم مجع السالمة فمعىن قولك 
السالم عليكم السالمة عليكم وقال أبو بكر بن األنباري قال قوم السالم هو اهللا تعاىل فمعىن السالم عليكم يعين 

ة لتنكري السالم يف قوله فَقُلْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم ولو كان معرفاً لصح اهللا عليكم أي على حفظكم وهذا بعيد يف هذه اآلي
هذا الوجه وأقول كتبت فصوالً مشبعة كاملة يف قولنا سالم عليكم وكتبتها يف سورة التوبة وهي أجنبية عن هذا 

  املوضع فإذا نقلته إىل هذا املوضع كمل البحث واهللا أعلم



  َنفِْسِه الرَّْحَمةَ  ففيه مسائلأما قوله كََتَب َربُّكُْم َعلَى 
أيضاً تفيد اإلجياب وجمموعهما مبالغة يف ) على ( املسألة األوىل قوله كتب كذا على فالن يفيد اإلجياب ولكمة 

اإلجياب فهذا يقتضي كونه سبحانه رامحاً لعباده رحيماً هبم على سبيل الوجوب واختلف العقالء يف سبب ذلك 
سبحانه أن يتصرف يف عبيده كيف شاء وأراد إال أنه أوجب الرمحة على نفسه على  الوجوب فقال أصحابنا له

سبيل الفضل والكرم وقالت املعتزلة إن كونه عاملاً بقبح القبائح وعاملاً بكونه غنياً عنها مينعه من اإلقدام على القبائح 
  ائل اجللية يف علم األصولولو فعله كان ظلماً والظلم قبيح والقبيح منه حمال وهذه املسألة من املس

املسألة الثانية دلت هذه اآلية على أنه ال ميتنع تسمية ذات اهللا تعاىل بالنفس وأيضاً قوله تعاىل َتْعلَُم َما ِفى نَفِْسى َوالَ 
فاهللا يدل عليه والنفس ههنا مبعىن الذات واحلقيقة وأما مبعىن اجلسم والدم )  ١١٦املائدة ( أَْعلَُم َما ِفى َنفِْسَك 

سبحانه وتعاىل مقدس عنه ألنه لو كان جسماً لكان مركباً واملركب ممكن وأيضاً أنه أحد واألحد ال يكون مركباً 
وما ال يكون مركباً ال يكون جسماً وأيضاً أنه غين كما قال َواللَُّه الْغَنِى ُّ والغين ال يكون مركباً وما ال يكون مركباً 

متماثلة يف متام املاهية فلو كان جسماً حلصل له مثل وذلك باطل لقوله لَْيَس كَِمثِْلِه  ال يكون جسماً وأيضاً األجسام
  فأما الدالئل العقلية فكثرية ظاهرة باهرة قوية جلية واحلمد هللا عليه)  ١١الشورى ( َشىْ ء 

 أن يقال إنه تعاىل خيلق الكفر يف الكافر مث املسألة الثالثة قالت املعتزلة قوله كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ  ينايف
  يعذبه عليه أبد اآلباد وينايف أن يقال إنه مينعه عن اإلميان مث يأمره حال ذلك املنع

باإلميان مث يعذبه على ترك ذلك اإلميان وجواب أصحابنا أنه ضار نافع حميي مميت فهو تعاىل فعل تلك الرمحة البالغة 
  ال منافاة بني األمرينوفعل هذا القهر البالغ و

ْحَمةَ  املسألة الرابعة من الناس من قال إنه تعاىل ملا أمر الرسول بأن يقول هلم َسلَاٌم َعلَْيكُْم كََتَب رَبُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّ
ْم كََتَب َربُّكُمْ كان هذا من قول اهللا تعاىل ومن كالمه فهذا يدل على أنه سبحانه وتعاىل قال هلم يف الدنيا َسلَاٌم َعلَْيكُ

(  َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ  وحتقيق هذا الكالم أنه تعاىل وعد أقواماً بأنه يقول هلم بعد املوت َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب رَِّحيمٍ
ة ال مث إن أقواماً أفنوا أعمارهم يف العبودية حىت صاروا يف حياهتم الدنيوية كأهنم انتقلوا إىل عامل القيام)  ٥٨يس 

جرم صار التسليم املوعود به بعد املوت يف حق هؤالء حال كوهنم يف الدنيا ومنهم من قال ال بل هذا كالم الرسول 
  عليه الصالة والسالم وقوله وعلى التقديرين فهو درجة عالية

  َح وفيه مسائلمث قال تعاىل أَنَُّه َمن َعِملَ ِمنكُْم ُسوءا بَِجهَالَةٍ  ثُمَّ َتاَب ِمن َبْعِدِه وَأَْصلَ
املسألة األوىل اعلم أن هذا ال يتناول التوبة من الكفر ألن هذا الكالم خطاب مع الذين وصفهم بقوله َوإِذَا َجاءَك 

ط ألن الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِئَاَياتَِنا فثبت أن املراد منه توبة املسلم عن املعصية واملراد من قوله بَِجهَالَةٍ  ليس هو اخلطأ والغل
لك ال حاجة به إىل التوبة بل املراد منه أن تقدم على املعصية بسبب الشهوة فكان املراد منه بيان أن املسلم إذا ذ

  أقدم على الذنب مع العلم بكونه ذنباً مث تاب منه توبة حقيقية فإن اهللا تعاىل يقبل توبته
أَنَُّه غَفُوٌر بكسر األلف وقرأ عاصم وابن عامر بالفتح فيهما املسألة الثانية قرأ نافع أَنَُّه َمن َعِملَ ِمنكُْم بفتح األلف فَ

والباقون بالكسر فيهما أما فتح األوىل فعلى التفسري للرمحة كأنه قيل كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم وأما 
( ُتْم ُترَاباً َوِعظاماً أَنَّكُْم مُّخَْرُجونَ فتح الثانية فعلى أن جيعله بدالً من األوىل كقوله أَيَِعُدكُمْ أَنَّكُْم إِذَا ِمتٌّ ْم َوكُن

وقوله أَلَمْ َيْعلَُمواْ أَنَُّه َمن ُيَحاِددِ اللََّه َوَرُسولَهُ )  ٤احلج ( وقوله كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه َمن َتَوالَُّه فَأَنَُّه ُيِضلُُّه )  ٨٥املؤمنون 
علي الفارسي من فتح األوىل فقد جعلها بدالً من الرمحة وأما اليت بعد الفاء  قال أبو)  ٦٣التوبة ( فَأَنَّ لَُه َناَر َجَهنََّم 

خربه كأنه قيل فأمره ) أن ( فعلى أنه أضمر له خرباً تقديره فله أنه غفور رحيم أي فله غفرانه أو أضمر مبتدأ يكون 



فِْسِه الرَّْحَمةَ  فقد مت هذا الكالم مث ابتدأ وقال أنه غفور رحيم وأما من كسرمها مجيعاً فألنه ملا قال كََتَب رَبُّكُْم َعلَى َن
اً للجزاء وكسرت أَنَُّه َمن َعِملَ ِمنكُْم ُسوءا بَِجهَالَةٍ  ثُمَّ تَاَب ِمن َبْعِدِه َوأَصْلََح فَأَنَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم فدخلت الفاء جواب

م بأن أوكد هذا قول الزجاج وقرأ نافع إن ألهنا دخلت على مبتدأ وخرب كأنك قلت فهو غفور رحيم إال أن الكال
  األوىل بالفتح والثانية بالكسر ألنه أبدل األوىل من الرمحة واستأنف ما بعد الفاء واهللا أعلم

املسألة الثالثة قوله َمن َعِملَ ِمنكُْم ُسوءا بَِجهَالَةٍ  قال احلسن كل من عمل معصية فهو جاهل مث اختلفوا فقيل إنه 
اته من الثواب وما استحقه من العقاب وقيل إنه وإن علم أن عاقبة ذلك الفعل مذمومة إال أنه آثر جاهل مبقدار ما ف

  اللذة العاجلة على اخلري الكثري اآلجل ومن آثر القليل على الكثري قيل يف العرف إنه جاهل

اجلاهل وقيل نزلت هذه اآلية وحاصل الكالم أنه وإن مل يكن جاهالً إال أنه ملا فعل ما يليق باجلهال أطلق عليه لفظ 
يف عمر حني أشار بإجابة الكفرة إىل ما اقترحوه ومل يعلم بأهنا مفسدة ونظري هذه اآلية قوله إِنََّما التَّْوَبةُ  َعلَى اللَِّه 

  ) ١٧النساء ( ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوء بَِجهَالَةٍ  
ِه وَأَْصلََح فقوله َتاَب إشارة إىل الندم على املاضي وقوله َوأَصْلََح إشارة إىل املسألة الرابعة قوله تعاىل ثُمَّ َتاَب ِمن بَْعِد

كونه آتياً باألعمال الصاحلة يف الزمان املستقبل مث قال فَأَنَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم فهو غفور بسبب إزالة العقاب رحيم بسبب 
  إيصال الثواب الذي هو النهاية يف الرمحة واهللا أعلم

 اللَِّه قُلْ الَّ أَتَّبِعُ َك نفَصِّلُ االٌّ يَاِت َوِلَتْسَتبَِني سَبِيلُ الُْمْجرِِمَني قُلْ إِنِّى نُهِيُت أَنْ أَعُْبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِنَوكَذَِل
رَّبِّى َوكَذَّبُْتم بِِه َما ِعنِدى َما َتْستَْعجِلُونَ بِِه إِنِ  أَْهَوآَءكُْم قَْد َضلَلُْت إِذاً َوَمآ أََناْ ِمَن الُْمهَْتِديَن قُلْ إِنِّى َعلَى َبيَِّنةٍ  مِّن

  الُْحكُْم إِالَّ للَِّه َيقُصُّ الَْحقَّ َوُهَو َخْيُر الْفَاِصلَِني
  قوله تعاىل َوكَذَِلَك نفَّصلُ االَْياِت وَِلَتسَْتبَِني َسبِيلُ الُْمْجرِمَِني

ا على صحة التوحيد والنبوة والقضاء والقدر فكذلك منيز ونفصل لك املراد كما فصلنا لك يف هذه السورة دالئلن
دالئلنا وحججنا يف تقرير كل حق ينكره أهل الباطل وقوله َولَِتْسَتبَِني َسبِيلُ الُْمْجرِِمَني عطف على املعىن كأنه قيل 

فقرأ نافع لتستبني بالتاء ليظهر احلق وليستبني وحسن هذا احلذف لكونه معلوماً واختلف القراء يف قوله ليستبني 
وسبيل بالنصب واملعىن لتستبني يا حممد سبيل هؤالء اجملرمني وقرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ليستبني 

بالياء ّمن َسبِيلٍ بالرفع والباقون بالتاء وسبيل بالرفع على تأنيث سبيل وأهل احلجاز يؤنثون السبيل وبنو متيم 
وقال )  ١٤٦األعراف ( ما فقال سبحانه بَِها َوإِن َيَرْواْ َسبِيلَ الرُّْشِد الَ يَتَِّخذُوُه َسبِيالً يذكرونه وقد نطق القرآن هب

  ) ٣إبراهيم ( َوَيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا 
  فإن قيل مل قال َوِلَتْسَتبِنيَ َسبِيلُ الُْمْجرِِمَني ومل يذكر سبيل املؤمنني

ومل يذكر الربد وأيضاً فالضدان )  ٨١النحل ( ر أحد القسمني يدل على الثاين كقوله سََرابِيلَ الْقَْتلَى الُْحرُّ قلنا ذك
إذا كانا حبيث ال حيصل بينهما واسطة فمىت بانت خاصية أحد القسمني بانت خاصية القسم اآلخر واحلق والباطل ال 

  استبانت طريقة احملقني أيضاً ال حمالة واسطة بينهما فمىت استبانت طريقة اجملرمني فقد
  ُت إِذاً َوَما أَنَاْقوله تعاىل قُلْ إِّنى نُهِيُت أَنْ أَعُْبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه قُلْ الَّ أَتَّبُِع أَهَْواءكُْم قَدْ َضلَلْ

ظهر احلق وليستبني سبيل اجملرمني ذكر يف اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية املتقدمة ما يدل على أنه يفصل اآليات لي
نَّ الَِّذينَ هذه اآلية أنه تعاىل هنى عن سلوك سبيلهم فقال قُلْ إِّنى ُنهِيتُ أَنْ أَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه وََبْيَن إِ

فََتنَّا َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ لَّيقُولواْ أََهُؤالء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِم ّمن َبْينَِنا َعلَْيهِْم ّمن َشىْ ء فََتطُْرَدُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني َوكَذاِلَك 



نَُّه َب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ  أَأَلَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم بِالشَّاكِرِيَن َوإِذَا َجاءَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِئَايَاِتَنا فَقُلْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم كََت
اِت َوِلَتسَْتبَِني َسبِيلُ َمن َعِملَ ِمنكُْم ُسوءا بَِجهَالَةٍ  ثُمَّ َتاَب ِمن َبْعِدِه وَأَْصلََح فَأَنَُّه غَفُورٌ رَّحِيٌم َوكَذَِلَك نفَّصلُ االَْي

أَتَّبِعُ أَْهَواءكُْم مث قال قَدْ َضلَلُْت إِذاً َوَما أََناْ ِمَن  الُْمْجرِِمَني قُلْ إِّنى ُنهِيُت أَنْ أَعُْبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه قُلْ الَّ
الُْمهَْتِديَن أي إن اتبعت أهواءكم فأنا ضال وما أنا من املهتدين يف شيء واملقصود كأنه يقول هلم أنتم كذلك وملا 

ن رَّّبى أي يف أنه ال معبود سواه وكذبتم نفى أن يكون اهلوى متبعاً على ما جيب اتباعه بقوله قُلْ إِّنى َعلَى َبّيَنةٍ  ّم
  أنتم حيث أشركتم به غريه

واعلم أنه عليه الصالة والسالم كان خيوفهم بنزول العذاب عليهم بسبب هذا الشرك والقوم إلصرارهم على 
ين قوهلم اللَُّهمَّ إِن الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب فقال تعاىل قل يا حممد َما ِعنِدى َما َتْستَْعجِلُونَ بِِه يع

واملراد أن ذلك )  ٣٢األنفال ( كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً  ّمَن السََّماء أَوِ ائِْتَنا بَِعذَابٍ أَِليمٍ 
قال إِِن الُْحكُْم إِالَّ للَِّه وهذا  العذاب ينزله اهللا يف الوقت الذي أراد إنزاله فيه وال قدرة يل على تقدميه أو تأخريه مث

مطلق يتناول الكل واملراد ههنا إن احلكم إال هللا فقط يف تأخري عذاهبم َيقِْضى الَْحّق أي القضاء احلق يف كل ما 
  يقضي من التأخري والتعجيل َوُهَو َخْيُر الْفَاِصِلَني أي القاضني وفيه مسألتان

إِِن الُْحكُْم إِالَّ للَِّه على أنه ال يقدر العبد على أمر من األمور إال إذا قضى اهللا به  املسألة األوىل احتج أصحابنا بقوله
فيمتنع منه فعل الكفر إال إذا قضى اهللا به وحكم به وكذلك يف مجيع األفعال والدليل عليه أنه تعاىل قال إِنِ الُْحكْمُ 

 واحتج املعتزلة بقوله َيقِْضى الَْحّق ومعناه أن كل ما قضى به فهو إِالَّ للَِّه وهذا يفيد احلصر مبعىن أنه ال حكم إال هللا
  احلق وهذا يقتضي أن ال يريد الكفر من الكافر وال املعصية من العاصي ألن ذلك ليس احلق واهللا أعلم

به وأمر به فهو من  املسألة الثانية قرأ ابن كثري ونافع وعاصم َيقُصُّ الَْحقَّ بالصاد من القصص يعين أن كل ما أنبأ اهللا
وقرأ الباقون يَقْضِ الَْحّق واملكتوب يف )  ٣يوسف ( أقاصيص احلق كقوله َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ 

فما )  ١٨العلق ( بغري ياء ألهنا سقطت يف اللفظ اللتقاء الساكنني كما كتبوا َسَنْدُع الزََّبانَِيةَ  ) يقض ( املصاحف 
قوله وقوله يُقَْضى الَْحّق قال الزجاج فيه وجهان جائز أن يكون الَْحّق صفة املصدر والتقدير يقض تغن النذر و

القضاء احلق وجيوز أن يكون َيقْضِ الَْحّق يصنع احلق ألن كل شيء صنعه اهللا فهو حق وعلى هذا التقدير الَْحقّ 
  قضامهايكون مفعوالً به وقضى مبعىن صنع قال اهلذيل وعليهما مسرودتان 

  داود أو صنع السوابغ تبع
أي صنعهما داود واحتج أبو عمرو على هذه القراءة بقوله َوُهَو َخْيُر الْفَاِصِلَني قال والفصل يكون يف القضاء ال يف 

  القصص

قال أجاب أبو علي الفارسي فقال القصص ههنا مبعىن القول وقد جاء الفصل يف القول قال تعاىل إِنَّهُ لَقَْولٌ فَْصلٌ و
  ) ٣٢األعراف ( وقال نُفَّصلُ اآلَياِت )  ١هود ( الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت ءاَياُتُه 

َوِعنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَهآ قُل لَّْو أَنَّ ِعنِدى َما َتْستَْعجِلُونَ بِِه لَقُِضىَ  االٌّ ْمُر َبيْنِى َوَبيَْنكُْم َواللَُّه أَْعلَُم بِالظَّاِلِمَني 
اِت األرض َوالَ َرطْبٍ َوالَ َيابِسٍ إِالَّ ُهَو َوَيْعلَُم َما ِفى الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َوَما َتْسقُطُ ِمن َوَرقَةٍ  إِالَّ َيْعلَُمَها َوالَ َحبَّةٍ  ِفى ظُلَُم

  إِالَّ ِفى ِكتَابٍ مُّبِنيٍ
  َ االْْمُر َبْينِى َوَبْيَنكُْم وَاللَُّه أَْعلَُم بِالظَّاِلمَِني قوله تعاىل قُل لَّْو أَنَّ ِعنِدى َما َتْستَْعجِلُونَ بِِه لَقُِضى

ْم ألهلكتكم اعلم أن املعىن لَّْو أَنَّ ِعنِدى أي يف قدريت وإمكاين َما َتْستَْعجِلُونَ بِِه من العذاب لَقُِضىَ  االْْمُر بَْينِى وََبْيَنكُ
سريعاً َواللَُّه أَْعلَُم بِالظَّاِلِمَني ومبا جيب يف احلكمة من وقت عاجالً غضباً لريب واقتصاصاً من تكذيبكم به ولتخلصت 



  عقاهبم ومقداره واملعىن إين ال أعلم وقت عقوبة الظاملني واهللا تعاىل يعلم ذلك فهو يؤخره إىل وقته واهللا أعلم
  ِفى الَْبّر وَالَْبْحرِ َوَما َتْسقُطُ ِمن َوَرقَةٍ  إِالَّ َيْعلَُمَها َوالَ قوله تعاىل َوِعنَدُه َمفَاِتحُ الْغَْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو َوَيْعلَُم َما

اعلم أنه تعاىل قال يف اآلية األوىل وَاللَُّه أَْعلَُم بِالظَّاِلِمَني يعين أنه سبحانه هو العامل بكل شيء فهو يعجل ما تعجيله 
  أصلح ويؤخر ما تأخريه أصلح ويف اآلية مسائل

ىل املفاتح مجع مفتح ومفتح واملفتح بالكسر املفتاح الذي يفتح به واملفتح بفتح امليم اخلزانة وكل خزانة املسألة األو
يعين )  ٧٦القصص ( كانت لصنف من األشياء فهو مفتح قال الفراء يف قوله تعاىل َما إِنَّ َمفَاِتَحُه لََتنُوأُ بِالُْعْصَبةِ  

اد منه املفاتيح وميكن أن يراد منه اخلزائن أما على التقدير األول فقد جعل خزائنه فلفظ املفاتح ميكن أن يكون املر
للغيب مفاتيح على طريق االستعارة ألن املفاتيح يتوصل هبا إىل ما يف اخلزائن املستوثق منها باألغالق واألقفال فالعامل 

صل بتلك املفاتيح إىل ما يف تلك اخلزائن بتلك املفاتيح وكيفية استعماهلا يف فتح تلك األغالق واألقفال ميكنه أن يتو
فكذلك ههنا احلق سبحانه ملا كان عاملاً جبميع املعلومات عرب عن هذا املعىن بالعبارة املذكورة وقرىء مفاتيح وأما 
على التقدير الثاين فاملعىن وعنده خزائن الغيب فعلى التقدير األول يكون املراد العلم بالغيب وعلى التقدير الثاين 

( قََدرٍ مَّْعلُومٍ املراد منه القدرة على كل املمكنات يف قوله بِرازِِقَني َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ِعندََنا خََزاِئُنُه َوَما ُنَنّزلُهُ إِالَّ بِ
وللحكماء يف تفسري هذه اآلية كالم عجيب مفرع على أصوهلم فإهنم قالوا ثبت أن العلم بالعلة علة )  ٢١احلجر 
  للعلم

علول وأن العلم باملعلول ال يكون علة للعلم بالعلة قالوا وإذا ثبت هذا فنقول املوجود إما أن يكون واجباً لذاته بامل
وإما أن يكون ممكناً لذاته والواجب لذاته ليس إال اهللا سبحانه وتعاىل وكل ما سواه فهو ممكن لذاته واملمكن لذاته 

ى احلق سبحانه فهو موجود بإجياده كائن بتكوينه واقع بإيقاعه إما بغري ال يوجد إال بتأثري الواجب لذاته وكل ما سو
واسطة وإما بواسطة واحدة وإما بوسائط كثرية على الترتيب النازل من عنده طوالً وعرضاً إذا ثبت هذا فنقول 

ثاين ألن األثر علمه بذاته يوجب عمله باألثر األول الصادر منه مث علمه بذلك األثر األول يوجب عمله باألثر ال
األول علة قريبة لألثر الثاين وقد ذكرنا أن العلم بالعلة يوجب العلم باملعلول فبهذا علم الغيب ليس إال علم احلق 
بذاته املخصوصة مث حيصل له من علمه بذاته علمه باآلثار الصادرة عنه على ترتيبها املعترب وملا كان علمه بذاته مل 

أن يقال َوعِنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو فهذا هو طريقة هؤالء الفرقة الذين حيصل إال لذاته ال جرم صح 
  فسروا هذه اآلية بناء على هذه الطريقة

مث اعلم أن ههنا دقيقة أخرى وهي أن القضايا العقلية احملضة يصعب حتصيل العلم هبا على سبيل التمام والكمال إال 
ني الذين تعودوا اإلعراض عن قضايا احلس واخليال وألفوا استحضار املعقوالت اجملردة ومثل هذا للعقالء الكامل

 اإلنسان يكون كالنادر وقوله َوِعنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو قضية عقلية حمضة جمردة فاإلنسان الذي يقوى
والقرآن إمنا أنزل لينتفع به مجيع اخللق فههنا طريق آخر وهو أن من  عقله على اإلحاطة مبعىن هذه القضية نادر جداً

ذكر القضية العقلية احملضة اجملردة فإذا أراد إيصاهلا إىل عقل كل أحد ذكر هلا مثاالً من األمور احملسوسة الداخلة 
ل أحد واألمر يف هذه اآلية حتت القضية العقلية الكلية ليصري ذلك املعقول مبعاونة هذا املثال احملسوس مفهوماً لك

جبزئي ورد على هذا القانون ألنه قال أوالً َوِعنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو مث أكد هذا املعقول الكلي اجملرد 
والبحر واحلس  حمسوس فقال َوَيعْلَُم َما ِفى الَْبّر َوالَْبْحرِ وذلك ألن أحد أقسام معلومات اهللا هو مجيع دواب الرب

  واخليال قد وقف على عظمة أحوال الرب والبحر فذكر هذا احملسوس يكشف عن حقيقة عظمة ذلك املعقول
وفيه دقيقة أخرى وهي إنه تعاىل قدم ذكر الرب ألن اإلنسان قد شاهد أحوال الرب وكثرة ما فيه من املدن والقرى 



والنبات واملعادن وأما البحر فإحاطة العقل بأحواله أقل إال أن  واملفاوز واجلبال والتالل وكثرة ما فيها من احليوان
احلس يدل على أن عجائب البحار يف اجلملة أكثر وطوهلا وعرضها أعظم وما فيها من احليوانات وأجناس 

املخلوقات أعجب فإذا استحضر اخليال صورة البحر والرب على هذه الوجوه مث عرف أن جمموعها قسم حقري من 
الداخلة حتت قوله َوِعنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو فيصري هذا املثال احملسوس مقوياً ومكمالً للعظمة  األقسام

ُح احلاصلة حتت قوله َوِعنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو مث إنه تعاىل كما كشف عن عظمة قوله َوِعنَدُه َمفَاِت
ْيبِ بذكر الرب والبحر كشف عن عظمة الرب والبحر بقوله َوَما َتْسقُطُ ِمن َوَرقَةٍ  إِالَّ َيْعلَُمَها وذلك ألن العقل الَْغ

يستحضر مجيع ما يف وجه األرض من املدن والقرى واملفاوز واجلبال والتالل مث يستحضركم فيها من النجم 
حلق سبحانه يعلمها مث يتجاوز من هذا املثال إىل مثال آخر أشد والشجر مث يستحضر أنه ال يتغري حال ورقة إال وا

هيئة منه وهو قوله َوالَ َحبَّةٍ  ِفى ظُلَُماِت االْْرضِ وذلك ألن احلبة يف غاية الغصر وظلمات األرض موضع يبقى أكرب 
  األجسام وأعظمها

اتساعها وعظمتها ال خترج عن علم اهللا خمفياً فيها فإذا مسع أن تلك احلبة الصغرية امللقاة يف ظمات األرض على 
تعاىل البتة صارت هذه األمثلة منبهة على عظمة عظيمة وجاللة عالية من املعىن املشار إليه بقوله َوِعنَدُه َمفَاِتحُ الْغَْيبِ 

 إنه تعاىل ملا قوى الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو حبيث تتحري العقول فيها وتتقاصر األفكار واأللباب عن الوصول إىل مباديها مث
أمر ذلك املعقول احملض اجملرد بذكر هذه اجلزئيات احملسوسة فبعد ذكرها عاد إىل ذكر تلك القضية العقلية احملضة 

بِ الَ لَْغْياجملردة بعبارة أخرى فقال َوالَ رَطْبٍ َوالَ يَابِسٍ إِالَّ ِفى ِكتَابٍ مُّبِنيٍ وهو عني املذكور يف قوله َوِعنَدُه َمفَاِتُح ا
  َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو فهذا ما عقلناه يف تفسري هذه اآلية الشريفة العالية ومن اهللا التوفيق

املسألة الثانية املتكلمون قالوا إنه تعاىل فاعل العامل جبواهره وأعراضه على سبيل اإلحكام واإلتقان ومن كان كذلك 
ء قالوا إنه تعاىل مبدأ جلميع املمكنات والعلم باملبدأ يوجب العلم كان عاملاً هبا فوجب كونه تعاىل عاملاً هبا واحلكما

  باألثر فوجب كونه تعاىل عاملاً بكلها
واعلم أن هذا الكالم من أدل الدالئل على كونه تعاىل عاملاً جبميع اجلزئيات الزمانية وذلك ألنه ملا ثبت أنه تعاىل 

ألثر فوجب كونه تعاىل عاملاً هبذه التغريات والزمانيات من مبدأ لكل ما سواه وجب كونه مبدأ هلذه اجلزئيات با
  حيث إهنا متغرية وزمانية وذلك هو املطلوب

وتقريره املسألة الثالثة قوله تعاىل َوِعنَدُه َمفَاِتحُ الْغَْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو يدل على كونه تعاىل منزهاً عن الضد والند 
الَْغْيبِ يفيد احلصر أي عنده ال عند غريه ولو حصل وجود آخر واجب الوجود لكان مفاتح  أن قوله َوِعنَدُه َمفَاِتُح

الغيب حاصلة أيضاً عند ذلك اآلخر وحينئذ يبطل احلصر وأيضاً فكما أن لفظ اآلية يدل على هذا التوحيد فكذلك 
والصنائع هو العلم باملؤثر واملؤثر األول الربهان العقلي يساعد عليه وتقريره أن املبدأ حلصول العلم باآلثار والنتائج 

يف كل املمكنات هو احلق سبحانه فاملفتح األول للعلم جبميع املعلومات هو العلم به سبحانه لكن العلم به ليس إال 
له ألن ما سواه أثر والعلم باألثر ال يفيد العلم باملؤثر فظهر هبذا الربهان أن مفاتح الغيب ليست إال عند احلق 

  نه واهللا أعلمسبحا
املسألة الرابعة قرىء االْْرضِ َوالَ َرطْبٍ َوالَ َيابِسٍ بالرفع وفيه وجهان األول أن يكون عطفاً على حمل من ورقة وأن 

  يكون رفعاً على االبتداء وخربه إِالَّ ِفى كَِتابٍ مُّبِنيٍ كقولك ال رجل منهم وال امرأة إال يف الدار
ِفى ِكتَابٍ مُّبِنيٍ فيه قوالن األول أن ذلك الكتاب املبني هو علم اهللا تعاىل ال غري وهذا هو املسألة اخلامسة قوله إِالَّ 

الصواب والثاين قال الزجاج جيوز أن يكون اهللا جل ثناؤه أثبت كيفية املعلومات يف كتاب من قبل أن خيلق اخللق 



 ٢٢احلديد ( ِفى أَنفُِسكُْم إِالَّ ِفى ِكتَابٍ ّمن قَْبلِ أَن نَّْبَرأََها كما قال عز وجل َما أََصاَب ِمن مُِّصيَبةٍ  ِفى االْْرضِ َوالَ 
وفائدة هذا الكتاب أمور أحدها أنه تعاىل إمنا كتب هذه األحوال يف اللوح احملفوظ لتقف املالئكة على نفاذ علم ) 

ذلك عربة تامة كاملة للمالئكة  اهللا تعاىل يف املعلومات وأنه ال يغيب عنه مما يف السموات واألرض شيء فيكون يف
املوكلني باللوح احملفوظ ألهنم يقابلون به ما حيدث يف صحيفة هذا العامل فيجدونه موافقاً له وثانيها جيوز أن يقال إنه 
تعاىل ذكر ما ذكر من الورقة واحلبة تنبيهاً للمكلفني على أمر احلساب وإعالماً بأنه ال يفوته من كل ما يصنعون يف 

  ا شيء ألنه إذا كانالدني

ال يهمل األحوال اليت ليس فيها ثواب وال عقاب وال تكليف فبأن ال يهمل األحول املشتملة على الثواب والعقاب 
أوىل وثالثها أنه تعاىل علم أحوال مجيع املوجودات فيمتنع تغيريها عن مقتضى ذلك العلم وإال لزم اجلهل فإذا كتب 

لكتاب على التفصيل التام امتنع أيضاً تغيريها وإال لزم الكذب فتصري كتبة مجلة أحوال مجيع املوجودات يف ذلك ا
األحوال يف ذلك الكتاب موجباً تاماً وسبباً كامالً يف أنه ميتنع تقدم ما تأخر وتأخر ما تقدم كما قال صلوات اهللا 

  واهللا أعلم) جف القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة ( عليه 
 مَْرجُِعكُْم ثُمَّ ُيَنبِّئُكُم بَِما َتَوفَّاكُم بِالَّْيلِ َوَيعْلَُم َما جََرْحُتم بِالنََّهارِ ثُمَّ َيبَْعثُكُْم ِفيِه ِلُيقَْضى أََجلٌ ّمسَمى ثُمَّ إِلَْيِهَوُهَو الَِّذى َي
  كُنُتْم َتْعَملُونَ

ية وهو كونه قادراً على نقل الذوات من اعلم أنه تعاىل ملا بني كمال علمه باآلية األوىل بني كمال قدرته هبذه اآل
املوت إىل احلياة ومن النوم إىل اليقظة واستقالله حبفظها يف مجيع األحوال وتدبريها على أحسن الوجوه حالة النوم 

  واليقظة
ك والتمييز كما قال فأما قوله َوُهَو الَِّذى َيَتَوفَّاكُم فاملعىن أنه تعاىل ينيمكم فيتوىف أنفسكم اليت هبا تقدرون على اإلدرا
الْمَْوَت َويُْرِسلُ  جل جالله اللَُّه َيَتوَفَّى االْنفَُس ِحَني ِمْوِتَها َوالَِّتى لَْم َتُمْت ِفى َمَناِمَها فَُيْمِسُك الَِّتى قََضى َعلَْيَها

ا باملوت وههنا حبث فاهللا جل جالله يقبض األرواح عن التصرف بالنوم كما يقبضه)  ٤٢الزمر ( االْْخَرى إِلَى أََجلٍ 
وهو أن النائم ال شك أنه حي ومىت كان حياً مل تكن روحه مقبوضة البتة وإذا كان كذلك مل يصح أن يقال إن اهللا 

توفاه فال بد ههنا من تأويل وهو أن حال النوم تغور األرواح احلساسة من الظاهر يف الباطن فصارت احلواس 
صار ظاهر اجلسد معطالً عن بعض األعمال وعند املوت صارت مجلة البدن الظاهرة معطلة عن أعماهلا فعند النوم 

معطلة عن كل األعمال فحصل بني النوم وبني املوت مشاهبة من هذا االعتبار فصح إطالق لفظ الوفاة واملوت على 
هار قال تعاىل َوَما َعلَّْمُتْم ّمَن النوم من هذا الوجه مث قال َوَيْعلَُم َما جََرْحُتم بِالنََّهارِ يريد ما كسبتم من العمل بالن

الَْجوَارِحِ واملراد منها الكواسب من الطري والسباع واحدهتا جارحة قال تعاىل َوالَِّذيَن اْجتََرُحواْ أي اكتسبوا 
  وباجلملة فاملراد منه أعمال اجلوارح

 النهار والبعث ههنا اليقظة مث قال لَّيقِْضَي أََجلٍ مَُّسمى مث قال تعاىل بِالنَّهَارِ ثُمَّ َيْبعَثُكُْم ِفيِه أي يرد إليكم أرواحكم يف
أي أعماركم املكتوبة وهي قوله وَأََجلٌ مُّسمى ِعنَدُه واملعىن يبعثكم من نومكم إىل أن تبلغوا آجالكم ومعىن القضاء 

  فصل األمر على سبيل التمام ومعىن قضاء األجل فصل مدة العمر من غريها باملوت

نه تعاىل ملا ذكر أنه ينيمهم أوالً مث يوقظهم ثانياً كان ذلك جارياً جمرى اإلحياء بعد اإلماتة ال جرم استدل واعلم أ
ويف مجيع  بذلك على صحة البعث والقيامة فقال ثُمَّ إِلَى رَّبكُْم مَّْرجُِعكُْم فَُيَنبّئُكُْم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ يف ليلكم وهناركم

  أحوالكم وأعمالكم



ا َوُهمْ الَ ُيفَرِّطُونَ ثُمَّ ُردُّوا َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َويُْرِسلُ َعلَْيكُم َحفَظَةً  َحتَّى إِذَا َجآَء أََحدَكُُم الَْمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُن
  إِلَى اللَِّه َمْولَاُهُم الَْحقِّ أَالَ لَُه الُْحكُْم َوُهَو أَسَْرُع الَْحاِسبَِني

أن هذا نوع آخر من الدالئل الدالة على كمال قدرة اهللا تعاىل وكمال حكمته وتقريره أنا بينا فيما سبق أنه ال  اعلم
جيوز أن يكون املراد من هذه اآلية الفوقية باملكان واجلهة بل جيب أن يكون املراد منها الفوقية بالقهر والقدرة كما 

ومما يؤكد أن )  ١٠الفتح ( وأنفذ ومنه قوله تعاىل َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيِديهِْم يقال أمر فالن فوق أمر فالن مبعىن أنه أعلى 
املراد ذلك أن قوله َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه مشعر بأن هذا القهر إمنا حصل بسبب هذه الفوقية والفوقية املفيدة 

ن املرتفع يف املكان قد يكون مقهوراً وتقرير هذا القهر لصفة القهر هي الفوقية بالقدرة ال الفوقية باجلهة إذ املعلوم أ
من وجوه األول إنه قهار للعدم بالتكوين واإلجياد والثاين أنه قهار للوجود باإلفناء واإلفساد فإنه تعاىل هو الذي 

بإعدامه يف  ينقل املمكن من العدم إىل الوجود تارة ومن الوجود إىل العدم أخرى فال وجود إال بإجياده وال عدم إال
املمكنات والثالث أنه قهار لكل ضده بضده فيقهر النور بالظلمة والظلمة بالنور والنهار بالليل والليل بالنهار ومتام 

ُتِذلُّ َمن َتَشاء َتَشاء َو تقريره يف قوله قُلِ اللَُّهمَّ مَاِلكَ الُْملِْك تُْؤِتى الُْملَْك َمن َتَشاء وََتنزُِع الُْملَْك ِممَّن َتَشاء َوتُِعزُّ َمن
  ) ٢٦آل عمران ( 

وإذا عرفت منهج الكالم فاعلم أنه حبر ال ساحل له ألن كل خملوق فله ضد فالفوق ضده التحت واملاضي ضده 
املستقبل والنور ضده الظلمة واحلياة ضدها املوت والقدرة ضدها العجز وتأمل يف سائل األحوال والصفات لتعرف 

ضي عليها باملقهورية والعجز والنقصان وحصول هذه الصفات يف املمكنات يدل على أن أن حصول التضاد بينها يق
هلا مدبراً قادراً قاهراً منزهاً عن الضد والند مقدساً عن الشبيه والشكل كما قال َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه والرابع أن 

اعدة بالطبع واخلاصة فاجتماعها ال بد وأن يكون هذا البدن مؤلف من الطبائع األربع وهي متنافرة متباغضة متب
بقسر قاسر وأخطأ من قال إن ذلك القاسر هو النفس اإلنسانية وهو الذي ذكره ابن سينا يف اإلشارات ألن تعلق 
النفس بالبدن إمنا يكون بعد حصول املزاج واعتدال األمشاج والقاهر هلذه الطبائع على االجتماع سابق على هذا 

والسابق على حصول االجتماع مغاير للمتأخر عن حصول االجتماع فثبت أن القاهر هلذه الطبائع على االجتماع 
االجتماع ليس إال اهللا تعاىل كما قال َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه وأيضاً فاجلسد كثيف سفلي ظلماين فاسد عفن والروح 

  ملنافرة واملباعدة مث إنه سبحانه مجع بينهمالطيف علوي نوراين مشرق باق طاهر نظيف فبينهما أشد ا

على سبيل القهر والقدرة وجعل كل واحد منهما مستكمالً بصاحبه منتفعاً باآلخر فالروح تصون البدن عن العفونة 
والفساد والتفرق والبدن يصري آلة للروح يف حتصيل السعادات األبدية واملعارف اإلهلية فهذا االجتماع وهذا 

س إال بقهر اهللا تعاىل هلذه الطبائع كما قال َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه وأيضاً فعند دخول الروح يف اجلسد االنتفاع لي
أعطى الروح قدرة على فعل الضدين ومكنة من الطرفني إال أنه ميتنع رجحان الفعل على الترك تارة والترك على 

ة عن املعارض فلما مل حتصل تلك الداعية امتنع الفعل والترك الفعل أخرى إال عند حصول الداعية اجلازمة اخلالي
فكان إقدام الفاعل على الفعل تارة وعلى الترك أخرى بسبب حصول تلك الداعية يف قلبه من اهللا جيري جمرى 

القهر فكان قاهراً لعباده من هذه اجلهة وإذا تأملت هذه األبواب علمت أن املمكنات واملبدعات والعلويات 
فليات والذوات والصفات كلها مقهورة حتت قهر اهللا مسخرة حتت تسخري اهللا تعاىل كما قال َوُهَو الْقَاِهرُ والس

  فَْوَق ِعَبادِِه
وأما قوله تعاىل وَُيْرِسلُ َعلَْيكُم َحفَظَةً  فاملراد أن من مجلة قهره لعباده إرسال احلفظة عليهم وهؤالء احلفظة هم 

وقوله مَّا َيلِْفظُ ِمن )  ١١الرعد ( لَُه ُمَعقَّباٌت ّمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اللَِّه املشار إليهم بقوله تعاىل 



على  واتفقوا)  ١١ ١٠االنفطار ( وقوله َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني ِكَراماً كَاِتبَِني )  ١٨ق ( قَْولٍ إِالَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعِتيٌد 
أن املقصود من حضور هؤالء احلفظة ضبط األعمال مث اختلفوا فمنهم من يقول إهنم يكتبون الطاعات واملعاصي 

وعن )  ٤٩الكهف ( واملباحات بأسرها بدليل قوله تعاىل َما ِلهَاذَا الِْكَتابِ الَ ُيَغاِدُر َصِغَريةً  َوالَ كَبَِريةً  إِالَّ أَْحَصاَها 
عنهما أن مع كل إنسان ملكني أحدمها عن ميينه واآلخر عن يساره فإذا تكلم اإلنسان حبسنة ابن عباس رضي اهللا 

كتبها من على اليمني وإذا تكلم بسيئة قال من على اليمني ملن على اليسار انتظره لعله يتوب منها فإن مل يتب كتب 
  يفيد حفظة الكل من غري ختصيص عليه والقول األول أقوى ألن قوله تعاىل وَُيْرِسلُ َعلَْيكُم َحفَظَةً 

والبحث الثاين أن ظاهر هذه اآليات يدل على أن اطالع هؤالء احلفظة على األقوال واألفعال أما على صفات 
القلوب وهي العلم واجلهل فليس يف هذه اآليات ما يدل على اطالعهم عليها أما يف األقوال فلقوله تعاىل مَّا َيلِْفظُ 

( َعلُونَ لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد وأما يف األعمال فلقوله تعاىل َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني كَِراماً كَاِتبِنيَ َيْعلَُمونَ َما َتفْ ِمن قَْولُُه إِالَّ
  فأما اإلميان والكفر واإلخالص واإلشراك فلم يدل الدليل على اطالع املالئكة عليها)  ١٢ ١١ ١٠االنفطار 

فائدة جعل املالئكة موكلني على بين آدم وجوهاً األول أن املكلف إذا علم أن املالئكة  البحث الثالث ذكروا يف
موكلون به حيصون عليه أعماله ويكتبوهنا يف صحائف تعرض على رؤوس األشهاد يف مواقف القيامة كان ذلك 

ائف يوم القيامة ألن وزن أزجر له عن القبائح الثاين حيتمل يف الكتابة أن يكون الفائدة فيها أن توزن تلك الصح
األعمال غري ممكن أما وزن الصحائف فممكن الثالث يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد وجيب علينا اإلميان بكل ما 
ورد به الشرع سواء عقلنا الوجه فيه أو مل نعقل فهذا حاصل ما قاله أهل الشريعة وأما أهل احلكمة فقد اختلفت 

  جوهأقواهلم يف هذا الباب على و
الوجه األول قال املتأخرون منهم َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه ومن مجلة ذلك القهر أنه خلط الطبائع املتضادة ومزج بني 

  العناصر املتنافرة فلما حصل بينها امتزاج استعد ذلك املمتزج بسبب ذلك االمتزاج

ا املراد من قوله َوُيْرِسلُ َعلَْيكُم َحفَظَةً  تلك النفوس لقبول النفس املدبرة والقوى احلسية واحلركية والنطقية فقالو
  والقوى فإهنا هى اليت حتفظ تلك الطبائع املقهورة على امتزاجاهتا

والوجه الثاين وهو قول بعض القدماء أن هذه النفوس البشرية واألرواح اإلنسانية خمتلفة جبواهرها متباينة مباهياهتا 
كذا القول يف الذكاء والبالدة واحلرية والنذالة والشرف والدناءة وغريها من فبعضها خرية وبعضها شريرة و

الصفات ولكل طائفة من هذه األرواح السفلية روح مساوي هو هلا كاألب الشفيق والسيد الرحيم يعينها على 
يرة هلا مبادىء من مهماهتا يف يقظاهتا ومناماهتا تارة على سبيل الرؤيا وأخرى على سبيل اإلهلامات فاألرواح الشر

عامل األفالك وكذا األرواح اخلرية وتلك املبادىء تسمى يف مصطلحهم بالطباع التام يعين تلك األرواح الفلكية يف 
تلك الطبائع واألخالق تامة كاملة وهذه األرواح السفلية املتولدة منها أضعف منها ألن املعلول يف كل باب أضعف 

  زائم الروحانية يف هذا الباب كالم كثريمن علته وألصحاب الطلسمات والع
والقول الثالث النفس املتعلقة هبذا اجلسد ال شك يف أن النفوس املفارقة عن األجساد ملا كانت مساوية هلذه يف 

الطبيعة واملاهية فتلك النفوس املفارقة متيل إىل هذه النفس بسبب ما بينهما من املشاكلة واملوافقة وهي أيضاً تتعلق 
ما هبذا البدن وتصري معاونة هلذه النفس على مقتضيات طبيعتها فثبت هبذه الوجوه الثالثة أن الذي جاءت بوجه 

الشريعة احلقة به ليس للفالسفة أن ميتنعوا عنها ألن كلهم قد أقروا مبا يقرب منه وإذا كان األمر كذلك كان 
  إصرار اجلهال منهم على التكذيب باطالً واهللا أعلم

  اىل َحتَّى إِذَا َجاء أََحدَكُُم الَْمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا فهنا حبثانأما قوله تع



امللك ( وقال الَِّذى َخلََق الْمَْوَت وَالَْحَيواةَ  )  ٤٢الزمر ( البحث األول أنه تعاىل قال اللَُّه َيَتَوفَّى االْنفَُس ِحَني ِمْوتَِها 
السجدة ( يس إال من اهللا تعاىل مث قال قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك الَْمْوِت فهذا النصان يدالن على أن تويف األرواح ل)  ٢
وهذا يقتضي أن الوفاة ال حتصل إال من ملك املوت مث قال يف هذه اآلية َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا فهذه النصوص الثالثة )  ١١

  كاملتناقضة
عامل الظاهر مفوض إىل ملك املوت وهو الرئيس املطلق واجلواب أن التويف يف احلقيقة حيصل بقدرة اهللا تعاىل وهو يف 

  يف هذا الباب وله أعوان وخدم وأنصار فحسنت إضافة التويف إىل هذه الثالثة حبسب االعتبارات الثالثة واهللا أعلم
ة البحث الثاين من الناس من قال هؤالء الرسل الذين هبم حتصل الوفاة وهم أعيان أولئك احلفظة فهم يف مدة احليا
حيفظوهنم من أمر اهللا وعند جميء املوت يتوفوهنم واألكثرون أن الذين يتولون احلفظ غري الذين يتولون أمر الوفاة 

وال داللة يف لفظ اآلية تدل على الفرق إال أن الذي مال إليه األكثرون هو القول الثاين وأيضاً فقد ثبت باملقاييس 
ة واخلري والراحة مغايرون للذين هم أصول احلزن والغم فطائفة من املالئكة العقلية أن املالئكة الذين هم معادن الرمح

هم املسمون بالروحانيني إلفادهتم الروح والراحة والرحيان وبعضهم يسمون بالكروبيني لكوهنم مبادىء الكرب 
  والغم واألحزان

  نه ملك واحد هوالبحث الثالث الظاهر من قوله تعاىل قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك الَْمْوِت أ

رئيس املالئكة املوكلني بقبض األرواح واملراد باحلفظة املذكورين يف هذه اآلية أتباعه وأشياعه عن جماهد جعل 
األرض مثل الطست مللك املوت يتناول من يتناوله وما من أهل بيت إال ويطوف عليهم يف كل يوم مرتني وجاء يف 

  ته عند فناء الدنيا وانقضائها أحوال عجيبةاألخبار من صفات ملك املوت ومن كيفية مو
والبحث الرابع قرأ محزة توفاه باأللف ممالة والباقون بالتاء فاألول لتقدمي الفعل وألن اجلمع قد يذكر والثاين على 

  تأنيث اجلمع
الئكة املوكلني بقبض أما قوله تعاىل َوُهمْ الَ ُيفَّرطُونَ أي ال يقصرون فيما أمرهم اهللا تعاىل به وهذا يدل على أن امل

األرواح ال يقصرون فيما أمروا به وقوله يف صفة مالئكة النار الَّ يَْعُصونَ اللََّه َما أََمرَُهْم يدل على أن مالئكة العذاب 
ال يقصرون يف تلك التكاليف وكل من أثبت عصمة املالئكة يف هذه األحوال أثبت عصمتهم على اإلطالق فدلت 

عصمة املالئكة على اإلطالق أما قوله تعاىل ثُمَّ ُردُّواْ إِلَى اللَِّه َمْولَاُهمُ الَْحّق ففيه مباحث األول  هذه اآلية على ثبوت
قيل املردودون هم املالئكة يعين كما ميوت بنو آدم ميوت أيضاً أولئك املالئكة وقيل بل املردودون البشر يعين أهنم 

ية من أدل الدالئل على أن اإلنسان ليس عبارة عن جمرد هذه البنية ألن بعد موهتم يردون إىل اهللا واعلم أن هذه اآل
صريح هذه اآلية يدل على حصول املوت للعبد ويدل على أنه بعد املوت يرد إىل اهللا وامليت مع كونه ميتاً ال ميكن 

ة بل جيب أن يكون ذلك الرد أن يرد إىل اهللا ألن ذلك الرد ليس باملكان واجلهة لكونه تعاىل متعالياً عن املكان واجله
مفسراً بكونه منقاداً حلكم اهللا مطيعاً لقضاء اهللا وما مل يكن حياً مل يصح هذا املعىن فيه فثبت أنه حصل ههنا موت 

وحياة أما املوت فنصيب البدن فبقي أن تكون احلياة نصيباً للنفس والروح وملا قال تعاىل ثُمَّ ُردُّواْ إِلَى اللَِّه وثبت أن 
  ملرد وهو النفس والروح ثبت أن اإلنسان ليس إال النفس والروح وهو املطلوبا

واعلم أن قوله ثُمَّ ُردُّواْ إِلَى اللَِّه مشعر بكون الروح موجودة قبل البدن ألن الرد من هذا العامل إىل حضرة اجلالل 
وقوله إِلَْيهِ )  ٢٨الفجر ( ِعى إِلَى رَّبِك إمنا يكون لو أهنا كانت موجودة قبل التعلق بالبدن ونظريه قوله تعاىل اْرجِ

خلق اهللا األرواح قبل األجساد ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ونقل عن النيب )  ٤يونس ( َمْرجُِعكُْم َجِميعاً 
وحجة الفالسفة على إثبات أن النفوس البشرية غري موجودة قبل وجود البدن حجة ضعيفة بينا ضعفها ) بألفي عام 



  )الكتب العقلية (  يف
تفيد انتهاء الغاية فقوله إىل اهللا يشعر بإثبات املكان واجلهة هللا تعاىل وذلك باطل فوجب ) إىل ( البحث الثاين كلمة 

  محله على أهنم ردوا إىل حيث ال مالك وال حاكم سواه
ن لفظ املوىل ولفظ الويل مشتقان البحث الثالث أنه تعاىل مسى نفسه يف هذه اآلية بامسني أحدمها املوىل وقد عرفت أ

من الويل أي القرب وهو سبحانه القريب البعيد الظاهر الباطن لقوله تعاىل وََنْحُن أَقَْربُ إِلَْيِه ِمْن حَْبلِ الَْورِيِد وقوله 
 وذلك كاملشعر بأنه أعتقهم من وأيضاً املعتق يسمى باملوىل)  ٧اجملادلة ( َما َيكُونُ ِمن نَّجَْوى ثَلَاثَةٍ  إِالَّ ُهَو رَابُِعُهْم 

وأيضاً أضاف نفسه إىل العبد فقال َمْولَاُهُم الَْحّق وما أضافهم ) سبقت رمحيت غضيب ( العذاب وهو املراد من قوله 
  إىل نفسه وذلك هناية الرمحة

الشهوة والغضب وأيضاً قال موالهم احلق واملعىن أهنم كانوا يف الدنيا حتت تصرفات املوايل الباطلة وهي النفس و
فلما مات اإلنسان ختلص من تصرفات املوايل الباطلة وانتقل )  ٢٣اجلاثية ( كما قال أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلَاَهُه َهَواُه 

  إىل تصرفات املوىل احلق
ادر ال جتري واالسم الثاين احلق واختلفوا هل هو من أمساء اهللا تعاىل فقيل احلق مصدر وهو نقيض الباطل وأمساء املص

على الفاعلني إال جمازاً كقولنا فالن عدل ورجاء وغياث وكرم وفضل وميكن أن يقال احلق هو املوجود وأحق 
األشياء باملوجودية هو اهللا سبحانه لكونه واجباً لذاته فكان أحق األشياء بكونه حقاً هو هو واعلم أنه قرىء احلق 

  بالنصب على املدح كقولك احلمد هللا احلق
  ا قوله أَالَ لَُه الُْحكُْم َوُهَو أَسَْرُع الْحَاِسبَِني ففيه مسائلأم

املسألة األوىل قوله أَالَ لَُه الُْحكُْم معناه أنه ال حكم إال هللا ويتأكد ذلك بقوله إن احلكم إال هللا وذلك يوجب أنه ال 
ه فلوال أن اهللا حكم للسعيد حكم ألحد على شيء إال اهللا وذلك يوجب أن اخلري والشر كله حيكم اهللا وقضائ

  بالسعادة والشقي بالشقاوة وإال ملا حصل ذلك
املسألة الثانية قال أصحابنا هذه اآلية تدل على أن الطاعة ال توجب الثواب واملعصية ال توجب العقاب إذ لو ثبت 

  م إال هللاذلك لثبت للمطيع على اهللا حكم وهو أخذ الثواب وذلك ينايف ما دلت اآلية عليه أنه ال حك
املسألة الثالثة احتج اجلبائي هبذه اآلية على حدوث كالم اهللا تعاىل قال لو كان كالمه قدمياً لوجب أن يكون متكلماً 

باحملاسبة اآلن وقبل خلقه وذلك حمال ألن احملاسبة تقتضي حكاية عمل تقدم وأصحابنا عارضوه بالعلم فإنه تعاىل 
بعد وجوده صار عاملاً بأنه قبل ذلك وجد فلم يلزم منه تغري العلم فلم ال جيوز كان قبل اخللق عاملاً بأنه سيوجد و

  مثله يف الكالم واهللا أعلم
املسألة الرابعة اختلفوا يف كيفية هذا احلساب فمنهم من قال إنه تعاىل حياسب اخللق بنفسه دفعة واحدة ال يشغله 

ل واحد من املالئكة حياسب واحداً من العباد ألنه تعاىل لو كالم عن كالم ومنهم من قال بل يأمر املالئكة حىت أن ك
وأما )  ٧٧آل عمران ( حاسب الكفار بنفسه لتكلم معهم وذلك باطل لقوله تعاىل يف صفة الكفار وال يكلمهم 

  احلكماء فلهم كالم يف تفسري هذا احلساب وهو أنه إمنا يتخلص بتقدمي مقدمتني
وتكررها توجب حدوث امللكات الراسخة القوية الثابتة واالستقراء التام يكشف ع  فاملقدمة األوىل أن كثرة األفعال

ن صحة ما ذكرناه أال ترى أن كل من كانت مواظبته على عمل من األعمال أكثر كان رسوخ امللكة التامة على 
  ذلك العمل منه فيه أقوى

سخة وجب أن يكون لكل واحد من تلك املقدمة الثانية إنه ملا كان تكرر العمل يوجب حصول املالئكة الرا



األعمال أثر يف حصول تلك امللكة بل كان جيب أن يكون لكل جزء من أجزاء العمل الواحد أثر بوجه ما يف 
  حصول تلك امللكة والعقالء ضربوا هلذا الباب أمثلة

املاء بقدر شرب واحد فلو مل  املثال األول أنا لو فرضنا سفينة عظيمة حبيث لو ألقي فيها مائة ألف من فإهنا تغوص يف
يلق فيها إال حبة واحدة من احلنطة فهذا القدر من إلقاء اجلم الثقيل يف تلك السفينة يوجب غوصها يف املاء مبقدار 

  قليل وإن قلت وبلغت يف القلة إىل حيث ال يدركها احلس وال يضبطها اخليال
الطبيعية كرات فسطح املاء جيب أن يكون كرة والقسى  املثال الثاين أنه ثبت عند احلكماء أن البسائط أشكاهلا

املشاهبة من الدوائر احمليطة باملركز الواحد متفاوتة فإن حتدب القوس احلاصل من الدائرة العظمى يكون أقل من 
حتدب القوس املشاهبة لألوىل من الدائرة الصغرى وإذا كان األمر كذلك فالكوز إذا ملىء من املاء ووضع حتت 

كانت حدبة سطح ذلك املاء أعظم من حدبته عندما يوضع الكوز فوق اجلبل ومىت كانت احلدبة أعظم وأكثر  اجلبل
كان احتمال املاء بالكوز أكثر فهذا يوجب أن احتمال الكوز للماء حال كونه حتت اجلبل أكثر من احتماله للماء 

  إدراكه احلس واخليال لكونه يف غاية القلةحال كونه فوق اجلبل إال أن هذا القدر من التفاوت حبيث ال يفي ب
واملثال الثالث إن اإلنسانني اللذين يقف أحدمها بالقرب من اآلخر فإن رجليهما يكونان أقرب إىل مركز العامل من 
رأسيهما ألن األجرام الثقيلة تنزل من فضاء احمليط إىل ضيق املركز إال أن ذلك القدر من التفاوت ال يفي بإدراكه 

  واخليالاحلس 
فإذا عرفت هذه األمثلة وعرفت أن كثرة األفعال توجب حصول امللكات فنقول ال فعل من أفعال اخلري والشر 
بقليل وال كثري إال ويفيد حصول أثر يف النفس إما يف السعادة وإما يف الشقاوة وعند هذا ينكشف هبذا الربهان 

ثْقَالَ ذَرَّ وملا ثبت )  ٨ ٧الزلزلة ( ةٍ  َخْيراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َشّراً يََرُه القاطع صحة قوله تعاىل فََمن َيْعَملْ ِم
أن األفعال توجب حصول امللكات واألفعال الصادرة من اليد فهي املؤثرة يف حصول امللكة املخصوصة وكذلك 

يامة على اإلنسان مبعىن أن تلك اآلثار األفعال الصادرة من الرجل فال جرم تكون األيدي واألرجل شاهدة يوم الق
النفسانية إمنا حصلت يف جواهر النفوس بواسطة هذه األفعال الصادرة عن هذه اجلوارح فكان صدور تلك األفعال 

من تلك اجلارحة املخصوصة جارياً جمرى الشهادة حلصول تلك اآلثار املخصوصة يف جوهر النفس وأما احلساب 
قي من الدخل واخلرج وملا بينا أن لكل ذرة من أعمال اخلري والشر أثراً يف حصول هيئة من فاملقصود منه معرفة ما ب

هذه اهليئات يف جوهر النفس إما من اهليئات الزاكية الطاهرة أو من اهليئات املذمومة اخلسيسة وال شك أن تلك 
رضات بقي يف النفس قدر األعمال كانت خمتلفة فال جرم كان بعضها يتعارض بالبعض وبعد حصول تلك املعا

خمصوص من اخللق احلميد وقدر آخر من اخللق الذميم فإذا مات اجلسد ظهر مقدار ذلك اخللق احلميد ومقدار 
ذلك اخللق الذميم وذلك الظهور إمنا حيصل يف اآلن الذي ال ينقسم وهو اآلن الذي فيه ينقطع تعلق النفس من 

هذه أقوال ذكرت يف تطبيق احلكمة النبوية على احلكمة الفلسفية واهللا البدن فعرب عن هذه احلالة بسرعة احلساب ف
  العامل حبقائق األمور

َنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن قُلِ اللَُّه قُلْ َمن ُيَنجِّيكُْم مِّن ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َتْدُعوَنُه َتَضرُّعاً َوُخفَْيةً  لَِّئْن أَجنَاَنا ِمْن َهاِذهِ لَ
  َنجِّيكُْم مِّْنَها َوِمن كُلِّ كَْربٍ ثُمَّ أَنُتْم ُتْشرِكُونَُي

  اعلم أن هذا نوع آخر من الدالئل الدالة على كمال القدرة اإلهلية وكمال الرمحة والفضل واإلحسان وفيه مسائل
ن بالتخفيف قال الواحدي املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة والكسائي قُلْ َمن ُيَنجّيكُمْ بالتشديد يف الكلمتني والباقو



والتشديد والتخفيف لغتان منقولتان من جنا فن شئت نقلت باهلمزة وإن شئت نقلت بتضعيف العني مثل أفرحته 
( ويف آية أخرى َوَنجَّْيَنا الَِّذيَن ءاَمُنواْ )  ٧٢األعراف ( وفرحته وأغرمته وغرمته ويف القرآن فَأَجنَْيَناُه وَالَِّذيَن َمَعُه 

وملا جاء التنزيل باللغتني معاً ظهر استواء القراءتني يف احلسن غري أن االختيار التشديد ألن ذلك من )  ١٨فصلت 
اهللا كان غري مرة وأيضاً قرأ عاصم يف رواية أيب بكر خفية بكسر اخلاء والباقون بالضم ومها لغتان وعلى هذا 

لغتان وأيضاً اخلفية من اإلخفاء واخليفة من الرهب  االختالف يف سورة األعراف وعن األخفش يف خفية وخفية أهنما
لَِئْن أَْنَجْيَتَنا من هذه قرأ عاصم ومحزة والكسائي لَِّئْن أَجنَاَنا على املغايبة والباقون لَِئْن أَْنَجيَْتَنا على اخلطاب ( وأيضاً 

باقون باألمالة وحجة من قرأ على فأما األولون وهم الذين قرؤا على املغايبة فقد اختلفوا قرأ عاصم بالتفخيم وال
املغايبة أن ما قبل هذا اللفظ وما بعده مذكور بلفظ املغايبة فأما ما قبله فقوله َتْدُعوَنُه وأما ما بعده فقوله قُلِ اللَّهُ 

ألصل ُيَنّجيكُْم ّمْنَها وأيضاً فالقراءة بلفظ اخلطاب توجب اإلضمار والتقدير يقولون لئن أجنيتنا واإلضمار خالف ا
  وحجة من قرأ على املخاطبة قوله تعاىل يف آية أخرى لَِئْن أَْنَجيَْتَنا ِمْن َهاِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاكِرِيَن

املسألة الثانية ظُلَُماتِ الَْبّر َوالَْبْحرِ جماز عن خماوفهما وأهواهلما يقال لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب أي 
كالليل وحقيقة الكالم فيه أنه يشتد األمر عليه ويشتبه عليه كيفية اخلروج ويظلم عليه  اشتدت ظلمته حىت عادت

طريق اخلالص ومنهم من محله على حقيقته فقال أما ظلمات البحر فهي أن جتتمع ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة 
وعظم اخلوف وأما ظلمات الرب السحاب ويضاف الرياح الصعبة واألمواج اهلائلة إليها فلم يعرفوا كيفية اخلالص 

فهي ظلمة الليل وظلمة السحاب واخلوف الشديد من هجوم األعداء واخلوف الشديد من عدم االهتداء إىل طريق 
الصواب واملقصود أن عند اجتماع هذه األسباب املوجبة للخوف الشديد ال يرجع اإلنسان إال إىل اهللا تعاىل وهذا 

ن اإلنسان يف هذه احلالة يعظم إخالصه يف حضرة اهللا تعاىل وينقطع رجاؤه عن كل الرجوع حيصل ظاهراً وباطناً أل
ما سوى اهللا تعاىل وهو املراد من قوله َتَضرًُّعا َوخُفَْيةً  فبني تعاىل أنه إذا شهدت الفطرة السليمة واخللقة األصلية يف 

  هذه احلالة بأنه ال ملجأ إال

وجب أن يبقى هذا اإلخالص عند كل األحوال واألوقات لكنه ليس كذلك إىل اهللا وال تعويل إال على فضل اهللا 
فإن اإلنسان بعد الفوز بالسالمة والنجاة حييل تلك السالمة إىل األسباب اجلسمانية ويقدم على الشرك ومن 

سوى اهللا يف املفسرين من يقول املقصود من هذه اآلية الطعن يف إهلية األصنام واألوثان وأنا أقول التعلق بشيء مما 
طريق العبودية يقرب من أن يكون تعلقاً بالوثن فإن أهل التحقيق يسمونه بالشرك اخلفي ولفظ اآلية يدل على أن 

عند حصول هذه الشدائد يأيت اإلنسان بأمور أحدها الدعاء وثانيها التضرع وثالثها اإلخالص بالقلب وهو املراد من 
غال بالشكر وهو املراد من قوله لَِئْن أَْنَجْيتََنا ِمْن َهاِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن مث بني قوله َوُخفَْيةً  ورابعها التزام االشت

تعاىل أنه ينجيهم من تلك املخاوف ومن سائر موجبات اخلوف والكرب مث إن ذلك اإلنسان يقدم على الشرك 
َوظَنُّواْ أَنَُّهمْ أُِحيطَ بِهِْم َدعَُواْ اللََّه ُمخِْلِصَني وباجلملة فعادة ) ه ونظري هذه اآلية قوله َضلَّ َمن َتْدُعونَ إِال إِيَّاُه وقول

  أكثر اخللق ذلك إذا شاهدوا األمر اهلائل أخصلوا وإذا انتقلوا إىل األمن والرفاهية أشركوا به
ن َتْحِت أَْرُجِلكُْم أَْو َيلْبَِسكُمْ ِشَيعاً وَُيِذيَق بَْعَضكُْم بَأْسَ قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَن َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاباً مِّن فَْوِقكُْم أَْو ِم

  َبْعضٍ اْنظُْر كَْيَف ُنَصرُِّف االٌّ يَاِت لََعلَُّهْم َيفْقَُهونَ
  يف اآلية مسائل

راً على املسألة األوىل اعلم أن هذا نوع آخر من دالئل التوحيد وهو ممزوج بنوع من التخويف فبني كونه تعاىل قاد
إيصال العذاب إليهم من هذه الطرق املختلفة وأما إرسال العذاب عليهم تارة من فوقهم وتارة من حتت أرجلهم 



ففيه قوالن األول محل اللفظ على حقيقته فنقول العذاب النازل عليهم من فوق مثل املطر النازل عليهم من فوق 
ا الصيحة النازلة عليهم من فوق كما حصب قوم لوط كما يف قصة نوح والصاعقة النازلة عليهم من فوق وكذ

وكما رمى أصحاب الفيل وأما العذاب الذي ظهر من حتت أرجلهم فمثل الرجفة ومثل خسف قارون وقيل هو 
  حبس املطر والنبات وباجلملة فهذه اآلية تتناول مجيع أنواع العذاب اليت ميكن نزوهلا من فوق وظهورها من أسفل

حيمل هذا اللفظ على جمازه قال ابن عباس يف رواية عن عكرمة عذاباً من فوقكم أي من األمراء القول الثاين أن 
ومن حتت أرجلكم من العبيد والسفلة أما قوله أَوْ َيلْبَِسكُْم ِشيَعاً فاعلم أن الشيع مجع الشيعة وكل قوم اجتمعوا 

وأصله من الشيع وهو )  ٥٤سبأ ( أَشَْياِعهِم ّمن قَْبلُ على أمر فهم شيعة واجلمع شيع وأشياع قال تعاىل كََما فُِعلَ بِ
  التبع ومعىن الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً قال الزجاج قوله َيلْبَِسكُْم ِشَيعاً

خيلط أمركم خلط اضطراب ال خلط اتفاق فيجعلكم فرقاً وال تكونون فرقة واحدة فإذا كنتم خمتلفني قاتل بعضكم 
ِذيَق َبْعَضكُمْ بَأَْس َبْعضٍ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا نزل جربيل عليه السالم هبذه اآلية بعضاً وهو معىن قوله َوُي

فقال له جربيل إمنا أنا عبد ) ما بقاء أميت إن عوملوا بذلك ( شق ذلك على الرسول عليه الصالة والسالم وقال 
إن اهللا قد أمنهم من خصلتني أن ال يبعث  مثلك فادع ربك ألمتك فسأل ربه أن ال يفعل هبم ذلك فقال جربيل

عليهم عذاباً من فوقهم كما بعثه على قوم نوح ولوط وال من حتت أرجلهم كما خسف بقارون ومل جيرهم من أن 
إن أميت ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( يلبسهم شيعاً باألهواء املختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض بالسيف وعن النيب 

  ويف رواية أخرى كلهم يف اجلنة إال الزنادقة) بعني فرقة الناجية فرقة ستفترق على ثنتني وس
املسألة الثانية ظاهر قوله أَْو َيلْبَِسكُْم ِشَيعاً هو أنه تعاىل حيملهم على األهواء املختلفة واملذاهب املتنافية وظاهر أن 

مل املكلف على االعتقاد الباطل وقوله احلق منها ليس إال الواحد وما سواه فهو باطل فهذا يقتضي أنه تعاىل قد حي
َوُيِذيَق َبْعَضكُْم بَأَْس بَْعضٍ ال شك أن أكثرها ظلم ومعصية فهذا يدل على كونه تعاىل خالقاً للخري والشر أجاب 
فعل اخلصم عنه بأن اآلية تدل على أن اهللا تعاىل قادر عليه وعندنا اهللا قادر على القبيح إمنا النزاع يف أنه تعاىل هل ي

  ذلك أم ال
واجلواب أن وجه التمسك باآلية شيء آخر فإنه قال ُهَو الْقَاِدُر على ذلك وهذا يفيد احلصر فوجب أن يكون غري 
اهللا غري قادر على ذلك وهذا االختالف بني الناس حاصل وثبت مبقتضى احلصر املذكور أن ال يكون ذلك صادراً 

  وذلك يفيد املطلوبعن غري اهللا فوجب أن يكون صادراً عن اهللا 
املسألة الثالثة قالت املقلدة واحلشوية هذه اآلية من أدل الدالئل على املنع من النظر واالستدالل وذلك ألن فتح 
تلك األبواب يفيد وقوع االختالف واملنازعة يف األديان وتفرق اخللق إىل املذاهب واألديان وذلك مذموم حبكم 

ذموم فوجب أن يكون فتح باب النظر واالستدالل يف الدين مذموماً وجوابه سهل هذه اآلية واملفضي إىل املذموم م
  واهللا أعلم

مث قال تعاىل يف آخر اآلية انْظُْر كَْيَف ُنَصّرُف االْيَاِت لَِعلٌْم َيفْقَُهونَ قال القاضي هذا يدل على أنه تعاىل أراد 
لدالئل ويفقه الكل تلك البينات وجوابنا بل ظاهر بتصريف هذه اآليات وتقرير هذه البينات أن يفهم الكل تلك ا

اآلية يدل على أنه تعاىل ما صرف هذه اآليات إال ملن فقه وفهم فأما من أعرض ومترد فهو تعاىل ما صرف هذه 
  اآليات هلم واهللا أعلم

  مُّْسَتقَرٌّ َوَسْوَف َتْعلَُمونََوكَذََّب بِِه قَْوُمَك َوُهَو الَْحقُّ قُل لَّْسُت َعلَْيكُْم بَِوكِيلٍ لِّكُلِّ َنَبإٍ 



الضمري يف قوله َوكَذََّب بِِه إىل ماذا يرجع فيه أقوال األول أنه راجع إىل العذاب املذكور يف اآلية السابقة َوُهَو الَْحقُّ 
  للقرآن وهو احلق أي يف كونه كتاباً) به ( أي ال بد وأن ينزل هبم الثاين الضمري يف 

ثالث يعود إىل تصريف اآليات وهو احلق ألهنم كذبوا كون هذه األشياء دالالت مث قال قُل منزالً من عند اهللا ال
لَّْسُت َعلَْيكُْم بَِوكِيلٍ أي لست عليكم حبافظ حىت أجازيكم على تكذيبكم وإعراضكم عن قبول الدالئل إمنا أنا 

القتال وهو بعيد مث قال تعاىل لّكُلّ َنَبإٍ  منذر واهللا هو اجملازي لكم بأعمالكم قال ابن عباس واملفسرون نسختها آية
مُّْسَتقَرٌّ واملستقر جيوز أن يكون موضع االستقرار وجيوز أن يكون نفس االستقرار ألن ما زاد على الثالثي كان 

 املصدر منه على زنة اسم املفعول حنو املدخل واملخرج مبعىن اإلدخال واإلخراج واملعىن أن لكل خرب خيربه اهللا تعاىل
وقتاً أو مكاناً حيصل فيه من غري خلف وال تأخري وإن جعلت املستقر مبعىن االستقرار كان املعىن لكل وعد ووعيد 

من اهللا تعاىل استقرار وال بد أن يعلموا أن األمر كما أخرب اهللا تعاىل عنه عند ظهوره ونزوله وهذا الذي خوف 
جيوز أن يكون املراد منه استيالء املسلمني على الكفار باحلرب الكفار به جيوز أن يكون املراد منه عذاب اآلخرة و

  والقتل والقهر يف الدنيا
ِسيَنََّك الشَّْيطَانُ فَالَ َتقُْعدْ َوإِذَا َرأَْيَت الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفى َءاَياتَِنا فَأَْعرِْض َعنُْهْم َحتَّى َيخُوضُواْ ِفى َحِديٍث غَْيرِِه َوإِمَّا يُن

  كَْرى َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَنيَبْعَد الذِّ
إِمَّا ُينسَِينَّكَ قوله تعاىل َوإِذَا رَأَْيَت الَِّذيَن َيُخوُضونَ ِفى ءايَاِتَنا فَأَْعرِْض َعنُْهْم حَتَّى َيخُوُضواْ ِفى َحدِيٍث غَْيرِِه َو

  الشَّْيطَانُ فَالَ َتقُْعْد بَْعَد
ذََّب بِِه قَْوُمَك َوُهَو الَْحقُّ قُل لَّْسُت َعلَْيكُْم بَِوكِيلٍ فبني به أن الذين يكذبون اعلم أنه تعاىل قال يف اآلية األوىل َوكَ

هبذا الدين فإنه ال جيب على الرسول أن يالزمهم وأن يكون حفيظاً عليهم مث بني يف هذه اآلية أن أولئك املكذبني إن 
ول فإنه جيب االحتراز عن مقارنتهم وترك جمالستهم ضموا إىل كفرهم وتكذبيهم االستهزاء بالدين والطعن يف الرس

  ويف اآلية مسائل
واملراد غريه وقيل اخلطاب لغريه أي ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل قوله وَإِذَا َرأَْيَت قيل إنه خطاب للنيب 

السوا املؤمنني وقعوا يف إذا رأيت أيها السامع الذين خيوضون يف آياتنا ونقل الواحدي أن املشركني كانوا إذا ج
والقرآن فشتموا واستهزؤوا فأمرهم أن ال يقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

غريه ولفظ اخلوض يف اللغة عبارة عن املفاوضة على وجه العبث واللعب قال تعاىل حكاية عن الكفار َوكُنَّا َنخُوضُ 
سئل الرجل عن قوم فقال تركتهم خيوضون أفاد ذلك أهنم شرعوا يف كلمات ال ينبغي ذكرها  َمَع الَُخاِئِضَني وإذا

ومن احلشوية من متسك هبذه اآلية يف النهي عن االستدالل واملناظرة يف ذات اهللا تعاىل وصفاته قال ألن ذلك خوض 
اخلوض ( قلنا عن املفسرين أن املراد من يف آيات اهللا واخلوض يف آيات اهللا حرام بدليل هذه اآلية واجلواب عنه أنا ن

وضع يف أصل اللغة هلذا ) اخلوض ( الشروع يف آيات اهللا تعاىل على سبيل الطعن واالستهزاء وبينا أيضاً أن لفظ ) 
  املعىن فسقط هذا االستدالل واهللا أعلم

  حد كما بينا ذلك يفاملسألة الثانية قرأ ابن عامر يُنِسيَنََّك بالتشديد وفعل وأفعل جيريان جمرى وا

واالختيار قراءة العامة لقوله تعاىل َوَما أَْنَسانِيهُ إِالَّ )  ١٧الطارق ( مواضع ويف التنزيل فََمّهلِ الْكَافِرِيَن أَْمهِلُْهْم رَُوْيداً 
ومعىن اآلية إن نسيت وقعدت فال تقعد بعد الذكرى وقم إذا ذكرت والذكرى اسم )  ٦٣الكهف ( الشَّْيطَانُ 

  لتذكرة قاله الليث وقال الفراء الذكرى يكون مبعىن الذكر وقوله َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني يعين مع املشركنيل



املسألة الثالثة قوله تعاىل فَأَْعرِْض َعنُْهْم وهذا اإلعراض حيتمل أن حيصل بالقيام عنهم وحيتمل بغريه فلما قال بعد 
  صار ذلك دليالً على أن املراد أن يعرض عنهم بالقيام من عندهم وههنا سؤاالتذلك فَالَ َتقُْعْد بَْعَد الذِّكَْرى 

السؤال األول هل جيوز هذا اإلعراض بطريق آخر سوى القيام عنهم واجلواب الذين يتمسكوا بظواهر األلفاظ 
قالوا ألن  ويزعمون وجوب إجرائها على ظواهرها ال جيوزون ذلك والذين يقولون املعىن هو املعترب جوزوا ذلك

  املطلوب إظهار اإلنكار فكل طريق أفاد هذا املقصود فإنه جيوز املصري إليه
  السؤال الثاين لو خاف الرسول من القيام عنهم هل جيب عليه القيام مع ذلك

اجلواب كل ما أوجب على الرسول فعله وجب عليه ذلك سواء ظهر أثر اخلوف أو مل يظهر فإنا إن جوزنا منه ترك 
بسبب اخلوف سقط االعتماد عن التكاليف اليت بلغها إلينا أما غري الرسول فإنه عند شدة اخلوف قد الواجب 

  يسقط عنه الفرض ألنه إقدامه على الترك ال يفضي إىل احملذور املذكور
ليف ساقط عن الناسي قال اجلبائي إذا املسألة الرابعة قوله َوإِمَّا يُنِسيَنََّك الشَّْيطَانُ فَالَ َتقُْعْد بَْعَد الذِّكَْرى يفيد أن التك

كان عدم العلم بالشيء يوجب سقوط التكليف فعدم القدرة على الشيء أوىل بأن يوجب سقوط التكليف وهذا 
يدل على أن تكليف ماال يطاق ال يقع ويدل على أن االستطاعة حاصلة قبل الفعل ألهنا لو مل حتصل إال مع الفعل ملا 

وجب أن ال يكون الكافر قادراً على اإلميان فوجب أن ال يتوجه عليه األمر باإلميان كانت حاصلة قبل الفعل ف
  واعلم أن هذه الكلمات كثر ذكرها يف هذا الكتاب مع اجلواب فال نطول الكالم بذكر اجلواب واهللا أعلم

ُهمْ َيتَّقُونَ َوذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِدينَُهْم لَِعباً َولَْهواً َوَما َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُونَ ِمْن ِحسَابِهِم مِّن َشىْ ٍء َولَاِكن ِذكَْرى لََعلَّ
ٌّ َوالَ َشِفيٌع َوإِن َتْعِدلْ كُلَّ َوغَرَّْتُهمُ الَْحيَواةُ  الدُّنَْيا َوذَكِّْر بِِه أَن ُتْبَسلَ نَفٌْس بَِما كََسَبتْ لَْيسَ لََها ِمن ُدوِن اللَِّه وَِلى 

  كْفُُرونَذْ ِمنَْهآ أُْولَاِئَك الَِّذيَن أُْبِسلُواْ بَِما كََسبُواْ لَُهْم شََراٌب مِّْن َحمِيمٍ َوَعذَاٌب أَلِيٌم بَِما كَاُنواْ َيَعْدلٍ الَّ يُْؤَخ
  قال ابن عباس قال املسلمون لئن كنا كلما استهزأ املشركون بالقرآن وخاضوا فيه قمنا عنهم ملا قدرنا

م وأن نطوف بالبيت فنزلت هذه اآلية وحصلت الرخصة فيها للمؤمنني بأن يقعدوا على أن جنلس يف املسجد احلرا
معهم ويذكروهنم ويفهموهنم قال ومعىن اآلية َوَما َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُونَ الشرك والكبائر والفواحش ِمْن ِحَسابِهِم من 

يكون يف موضع رفع وأن يكون يف موضع نصب آثامهم ّمن َشىْ ء َولَاِكن ِذكَْرى قال الزجاج قوله ِذكْرِى جيوز أن 
أما كونه يف موضع رفع فمن وجهني األول ولكن عليكم ذكرى أي أن تذكروهم وجائز أن يكون ولكن الذي 

تأمروهنم به ذكرى فعلى الوجه األوىل الذكرى مبعىن التذكري وعلى الوجه الثاين الذكرى تكون مبعىن الذكر وأما 
دير ذكروهم ذكرى لعلهم يتقون واملعىن لعل ذلك الذكرى مينعهم من اخلوض يف ذلك كونه يف موضع النصب فالتق

  الفضول
ْبَسلَ َنفْسٌ بَِما كََسَبتْ لَْيسَ لََها قوله تعاىل َوذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِدينَُهْم لَِعباً وَلَْهواً َوغَرَّْتُهُم الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا َوذَكّْر بِِه أَن ُت

  ِن اللَِّه َوِلى ٌّ َوالَ َشِفيٌع َوإِنِمن ُدو
اعلم أن هؤالء هم املذكورون بقوله الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفى ءاَياتَِنا ومعىن ذَْرُهْم أعرض عنهم وليس املراد أن يترك 

ى قُلُوبِهِْم فَأَْعرِْض َعنُْهْم واملراد إنذارهم ألنه تعاىل قال بعده َوذَكّْر بِِه ونظريه قوله تعاىل أُولَِئَك الَِّذيَن َيْعلَُم اللَُّه َما ِف
  ترك معاشرهتم ومالطفتهم وال يترك إنذارهم وختويفهم

  واعلم أنه تعاىل أمر الرسول بأن يترك من كان موصوفاً بصفتني
م الصفة األوىل أن يكون من صفتهم أهنم اختذوا دينهم لعباً وهلواً ويف تفسريه وجوه األول املراد أهنم اختذوا دينه

الذي كلفوه ودعوا إليه وهو دين اإلسالم لعباً وهلواً حيث سخروا به واستهزؤوا به الثاين اختذوا ما هو لعب وهلو 



من عبادة األصنام وغريها ديناً هلم الثالث أن الكفار كانوا حيكمون يف دين اهللا مبجرد التشهي والتمين مثل حترمي 
الدين البتة ويكتفون فيه مبجرد التقليد فعرب اهللا تعاىل عنهم أهنم اختذوا  السوائب والبحائر وما كانوا حيتاطون يف أمر

دينهم لعباً وهلواً والرابع قال ابن عباس جعل اهللا لكل قوم عيداً يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر اهللا تعاىل مث 
لمني فإهنم اختذوا عيدهم كما شرعه إن الناس أكثرهم من املشركني وأهل الكتاب اختذوا عيدهم هلواً ولعباً غري املس

اهللا تعاىل واخلامس وهو األقرب أن احملقق يف الدين هو الذي ينصر الدين ألجل أنه قام الدليل على أنه حق وصدق 
وصواب فأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إىل أخذ املناصب والرياسة وغلبة اخلصم ومجع األموال فهم نصروا الدين 

هللا على الدنيا يف سائر اآليات بأهنا لعب وهلو فاملراد من قوله َوذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِديَنُهْم لَعِباً َولَهْواً للدنيا وقد حكم ا
هو اإلشارة إىل من يتوسل بدينه إىل دنياه وإذا تأملت يف حال أكثر اخللق وجدهتم موصوفني هبذه الصفة وداخلني 

  حتت هذه احلالة واهللا أعلم
انية قوله تعاىل َوغَرَّتُْهُم الَْحيَواةُ  الدُّْنَيا وهذا يؤكد الوجه اخلامس الذي ذكرناه كأنه تعاىل يقول إمنا اختذوا الصفة الث

دينهم لعباً وهلواً ألجل أهنم غرهتم احلياة الدنيا فألجل استيالء حب الدنيا على قلوهبم أعرضوا عن حقيقة الدين 
  وا هبا إىل حطام الدنياواقتصروا على تزيني الظواهر ليتوسل

إذا عرفت هذا فقوله َوذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِدينَُهْم لَِعباً وَلَْهواً معناه أعرض عنهم وال تبال بتكذيبهم واستهزائهم وال 
  تقم هلم يف نظرك وزناً َوذَكّْر بِِه واختلفوا يف أن الضمري يف قوله بِِه إىل ماذا يعود

ه تعاىل قال وَذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِديَنُهْم لَِعباً َولَهْواً واملراد الدين الذي جيب عليهم أن يتدينوا قيل وذكر بالقرآن وقيل إ
به ويعتقدوا صحته فقوله َوذَكّْر بِِه أي بذلك الدين ألن الضمري جيب عوده إىل أقرب املذكور والدين أقرب املذكور 

أصل اإلبسال املنع ومنه ) الكشاف ( لَ َنفٌْس بَِما كََسَبْت فقال صاحب فوجب عود الضمري إليه أما قوله أَن تُْبَس
هذا عليك بسل أي حرام حمظور والباسل الشجاع المتناعه من خصمه أو ألنه شديد البسور يقال بسر الرجل إذا 

  اشتد عبوسه وإذا زاد قالوا بسل والعابس منقبض الوجه
لَ نَفٌْس بَِما كََسَبتْ أي ترهتن يف جهنم مبا كسبت يف الدنيا وقال احلسن إذا عرفت هذا فنقول قال ابن عباس ُتْبَس

وجماهد تسلم للمهلكة أي متنع عن مرادها وختذل وقال قتادة حتبس يف جهنم وعن ابن عباس تُْبَسلَ تفضح و أُْبِسلُواْ 
بب جناياهتم لعلهم خيافون فضحوا ومعىن اآلية وذكرهم بالقرآن ومقتضى الدين خمافة احتباسهم يف نار جهنم بس

ذْ مِْنَها أي فيتقون مث قال تعاىل لَْيَس لََها أي ليس للنفس ِمن ُدوِن اللَِّه َوِلى ٌّ َوالَ َشِفيٌع َوإِن تَْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ الَّ يُْؤَخ
ؤخذ فاعل ي) الكشاف ( وإن تفذ كل فداء والعدل الفدية ال يؤخذ ذلك العدل وتلك الفدية منها قال صاحب 

ليس هو قوله َعْدلٍ ألن العدل ههنا مصدر فال يسند إليه األخذ وأما يف قوله َوالَ ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ فبمعىن املفدى به 
فصح إسناده إليه فنقول األخذ مبعىن القبول وارد قال تعاىل َويَأُْخذُ الصََّدقَاتِ أي يقبلها وإذا ثبت هذا فيحمل 

  زول السؤال واهللا أعلماألخذ ههنا على القبول وي
واملقصود من هذه اآلية بيان أن وجوه اخلالص على تلك النفس منسدة فال ويل يتوىل دفع ذلك احملذور وال شفيع 

يشفع فيها وال فدية تقبل ليحصل اخلالص بسبب قبوهلا حىت لو جعلت الدنيا بأسرها فدية من عذاب اهللا مل تنفع 
الثة يف الدنيا وثبت أهنا ال تفيد يف اآلخرة البتة وظهر أنه ليس هناك إال فإذا كانت وجوه اخلالص هي هذه الث

اإلبسال الذي هو االرهتان واالنغالق واالستسالم فليس هلا البتة دافع من عذاب اهللا تعاىل وإذا تصور املرء كيفية 
ما به صاروا مرهتنني وعليه العقاب على هذا الوجه يكاد يرعد إذا أقدم على معاصي اهللا تعاىل مث إنه تعاىل بني 

  لمحمبوسني فقال لَُهْم شََراٌب ّمْن َحِميمٍ َوَعذَابٌ أَلِيٌم بَِما كَانُواْ َيكْفُُرونَ وذلك هو النهاية يف صفة اإليالم واهللا أع



ْعَد إِذْ َهدَاَنا اللَُّه كَالَِّذى اسَْتْهَوْتُه الشََّياِطُني ِفى قُلْ أََنْدُعواْ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َينفَُعَنا َوالَ َيُضرَُّنا َوُنَردُّ َعلَى أَْعقَابَِنا َب
مَ ِلَربِّ الْعَالَِمَني َوأَنْ األرض َحْيرَانَ لَُه أَْصَحاٌب َيْدُعوَنُه إِلَى الُْهَدى ائِْتَنا قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى َوأُِمْرَنا ِلُنْسِل

  قُوُه َوُهَو الَِّذى إِلَْيهِ ُتْحَشُرونَأَِقيُمواْ الصَّلواةَ  َواتَّ

اعلم أن املقصود من هذه اآلية الرد على عبدة األصنام وهي مؤكدة لقوله تعاىل قبل ذلك قُلْ إِّنى ُنهِيُت أَنْ أَعُْبدَ 
لنافع الضار ما ال يقدر على نفعنا الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه فقال قُلْ أََنْدُعواْ ِمن ُدوِن اللَِّه أي أنعبد من دون اهللا ا

وال على ضرنا ونرد على أعقابنا راجعني إىل الشرك بعد أن أنقدنا اهللا منه وهدانا لإلسالم ويقال لكل من أعرض 
عن احلق إىل الباطل أنه رجع إىل خلف ورجع على عقبيه ورجع القهقرى والسبب فيه أن األصل يف اإلنسان هو 

ل حصل له العلم قال تعاىل َواللَُّه أَْخَرَجكُم ّمن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم الَ َتْعلَُمونَ َشْيئًا َوجََعلَ لَكُمُ اجلهل مث إذا ترقى وتكام
فإذا رجع من العلم إىل اجلهل مرة أخرى فكأنه رجع إىل أول مرة فلهذا )  ٧٨النحل ( الْسَّْمَع َواالْْبصَاَر وَاالفِْئَدةَ  
  قبيهالسبب يقال فالن رد على ع

  وأما قوله كَالَِّذى اْسَتهَْوْتُه الشََّياِطُني ِفى االْْرضِ فاعلم أنه تعاىل وصف هذا اإلنسان بثالثة أنواع من الصفات
  الصفة األوىل قوله اْسَتهَْوْتُه الشََّياِطُني وفيه مسألتان

جلمع يصلح أن يذكر على معىن اجلمع املسألة األوىل قرأ محزة استهواه بألف ممالة على التذكري والباقون بالتاء ألن ا
  ويصلح أن يؤنث على معىن اجلماعة

  املسألة الثانية اختلفوا يف اشتقاق كَالَِّذى اْسَتهَْوْتُه على قولني
القول األول أنه مشتق من اهلوى يف األرض وهو النزول من املوضع العايل إىل الوهدة السافلة العميقة يف قعر 

ال هذا الضال به وهو قوله َوَمن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماء وال شك أن حال هذا األرض فشبه اهللا تعاىل ح
  اإلنسان عند هويه من املكان العايل إىل الوهدة العميقة املظلمة يكون يف غاية االضطراب والضعف والدهشة

كذلك فإنه رمبا بلغ النهاية يف احلرية والقول األول أوىل والقول الثاين أنه مشتق من اتباع اهلوى وامليل فإن من كان 
  ألنه أكمل يف الداللة على الدهشة والضعف

الصفة الثانية قوله َحيَْرانَ قال األصمعي يقال حار حيار حرية وحرياً وزاد الفراء حرياناً وحريورة ومعىن احلرية هي 
ملاء يتحري يف الغيم أي يتردد وحتريت الروضة باملاء إذا التردد يف األمر حبيث ال يهتدي إىل خمرجه ومنه يقال ا

امتألت فتردد فيها املاء واعلم أن هذا املثل يف غاية احلسن وذلك ألن الذي يهوي من املكان العايل إىل الوهدة 
رة العميقة يهوي إليها مع االستدارة على نفسه ألن احلجر حال نزوله من األعلى إىل األسفل ينزل على االستدا

وذلك يوجب كمال التردد والتحري وأيضاً فعند نزوله ال يعرف أنه يسقط على موضع يزداد بالؤه بسبب سقوطه 
عليه أو يقل فإذا اعتربت جمموع هذه األحوال علمت أنك ال جتد مثاالً للمتحري املتردد اخلائف أحسن وال أكمل 

  من هذا املثال
َيْدُعوَنهُ إِلَى الُْهَدى ائِْتَنا قالوا نزلت هذه اآلية يف عبد الرمحن بن أيب بكر الصفة الثالثة قوله تعاىل لَُه أَْصَحابٌ 

الصديق رضي اهللا عنه فإنه كان يدعو أباه إىل الكفر وأبوه كان يدعوه إىل اإلميان ويأمره بأن يرجع من طريق اجلهالة 
كافر الضال أصحاباً يدعونه إىل ذلك الضالل إىل اهلداية ومن ظلمة الكفر إىل نور اإلميان وقيل املراد أن لذلك ال
  ويسمونه بأنه هو اهلدى وهذا بعيد والقول الصحيح هو األول



مث قال تعاىل قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى يعين هو اهلدى الكامل النافع الشريف كما إذا قلت علم زيد هو العلم 
  رير أمر الكمال والشرفوملك عمرو هو امللك كان معناه ما ذكرناه من تق

ملأمورات مث قال تعاىل َوأُمِْرَنا لُِنْسِلَم لَِرّب الَْعالَِمَني واعلم أن قوله إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى دخل فيه مجيع أقسام ا
يكون  واالحتراز عن كل املنهيات وتقرير الكالم أن كل ما تعلق أمر اهللا به فإما أن يكون من باب األفعال وإما أن

  من باب التروك
أما القسم األول فإما أن يكون من باب أعمال القلوب وإما أن يكون من باب أفعال اجلوارح ورئيس أعمال 

القلوب اإلميان باهللا واإلسالم له ورئيس أعمال اجلوارح الصالة وأما الذي يكون من باب التروك فهو التقوى وهو 
هللا سبحانه ملا بني أوالً أن اهلدى النافع هو هدى اهللا أردف ذلك الكالم عبارة عن االتقاء عن كل ما ال ينبغي وا

الكلي بذكر أشرف أقسامه على الترتيب وهو اإلسالم الذي هو رئيس الطاعات الروحانية والصالة اليت هي رئيسة 
منافع هذه األعمال الطاعات اجلسمانية والتقوى اليت هي رئيسة لباب التروك واالحتراز عن كل ما ال ينبغي مث بني 

  فقال َوُهَو الَِّذى إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ يعين أن منافع هذه األعمال إمنا تظهر يف يوم احلشر والبعث والقيامة
  فإن قيل كيف حسن عطف قوله َوأَنْ أَِقيُمواْ الصَّلواةَ  على قوله َوأُِمْرَنا ِلُنْسِلمَ ِلَرّب الْعَالَِمَني

   األول أن يكون التقدير وأمرنا فقيل لنا أسلموا لرب العاملني وأقيموا الصالةقلنا ذكر الزجاج فيه وجهني
فإن قيل هب أن املراد ما ذكرمت لكن ما احلكمة يف العدول عن هذا اللفظ الظاهر والتركيب املوافق للعقل إىل ذلك 

  اللفظ الذي ال يهتدي العقل إىل معناه إال بالتأويل
يبقى على كفره كان كالغائب األجنيب فال جرم خياطب خبطاب الغائبني فيقال له  قلنا وذلك ألن الكافر ما دام

َوأُِمْرَنا ِلُنسِْلَم لَِرّب الْعَالَِمَني وإذا أسلم وآمن ودخل يف اإلميان صار كالقريب احلاضر فال جرم خياطب خبطاب 
ِذى إِلَْيهِ ُتْحَشُرونَ فاملقصود من ذكر هذين النوعني من احلاضرين ويقال له َوأَنْ أَِقيُمواْ الصَّلواةَ  َواتَّقُوُه َوُهَو الَّ

  اخلطاب التنبيه على الفرق بني حاليت الكفر واإلميان وتقريره أن الكافر بعيد غائب واملؤمن قريب حاضر واهللا أعلم
ُه الَْحقُّ َولَُه الُْملْكُ َيْوَم ُينفَُخ ِفى الصَُّورِ َعاِلمُ َوُهَو الَِّذى َخلََق السََّماَواِت واألرض بِالَْحقِّ َوَيْوَم َيقُولُ كُن فََيكُونُ قَْولُ

  الْغَْيبِ َوالشََّهاَدةِ  َوُهَو الَْحكِيُم الَْخبُِري
  اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآليات املتقدمة فساد طريقة عبدة األصنام ذكر ههنا ما يدل على أنه ال

ها أنواعاً كثرية من الدالئل أوهلا قوله َوُهَو الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت معبود إال اهللا وحده وهو هذه اآلية وذكر في
 َواالْْرضَ بِالَْحّق أما كونه خالقاً للسموات واألرض فقد شرحنا يف قوله الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض

 ١٩١آل عمران ( رة آل عمران َربََّنا َما َخلَقَْت َهذا بَاِطالً وأما أنه تعاىل خلقهما باحلق فهو نظري لقوله تعاىل يف سو
وفيه )  ٣٩الدخان ( َما َخلَقَْناُهَما إِالَّ بِالَْحّق )  ١٦األنبياء ( وقوله َوَما َخلَقَْنا السََّماء َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما الَِعبَِني ) 

  قوالن
لك جلميع احملدثات مالك لكل الكائنات وتصرف للمالك يف ملكه القول األول وهو قول أهل السنة أنه تعاىل ما

  حسن وصواب على اإلطالق فكان ذلك التصرف حسناً على اإلطالق وحقاً على اإلطالق
والقول الثاين وهو قول املعتزلة أن معىن كونه حقاً أنه واقع على وفق مصاحل املكلفني مطابق ملنافعهم قال القاضي 

أنه خلق املكلف أوالً حىت ميكنه االنتفاع خبلق السموات واألرض وحلكماء اإلسالم يف هذا  ويدخل يف هذه اآلية
الباب طريقة أخرى وهي أنه يقال أودع يف هذه األجرام العظيمة قوى وخواص يصدر بسببها عنها آثار وحركات 

يف تأويل هذه اآلية قوالن األول التقدير وهو  مطابقة ملصاحل هذا العامل ومنافعه وثانيها قوله َوَيْوَم َيقُولُ كُن فََيكُونُ



الذي خلق السموات واألرض وخلق يوم يقول كن فيكون واملراد من هذا اليوم يوم القيامة واملعىن أنه تعاىل هو 
اخلالق للدنيا ولكل ما فيها من األفالك والطبائع والعناصر واخلالق ليوم القيامة والبعث ولرد األرواح إىل األجساد 

  لى سبيل كن فيكونع
والوجه الثاين يف التأويل أن نقول قوله الَْحّق مبتدأ و َيْوَم َيقُولُ كُْن فََيكُونُ ظرف دال على اخلرب والتقدير قوله 

الَْحّق واقع َيْوَم َيقُولُ كُْن فََيكُونُ كقولك يوم اجلمعة القتال ومعناه القتال واقع يوم اجلمعة واملراد من كون قوله 
 ذلك اليوم أنه سبحانه ال يقضي إال باحلق والصدق ألن أقضيته منزهة عن اجلور والعبث وثالثها قوله َولَُه حقاً يف

انه الُْملُْك َيْوَم ُينفَُخ ِفى الصَُّورِ فقوله َولَُه الُْملُْك يفيد احلصر واملعىن أنه ال ملك يف يوم ينفخ يف الصور إال احلق سبح
اين تقريراً حلكم احلق املربأ عن العبث والباطل واملراد هبذا الكالم تقرير القدرة التامة وتعاىل فاملراد بالكالم الث

  الكاملة اليت ال دافع هلا وال معارض
فإن قال قائل قول اهللا حق يف كل وقت وقدرته كاملة يف كل وقت فما الفائدة يف ختصيص هذا اليوم هبذين 

  الوصفني
ال يظهر فيه من أحد نفع وال ضر فكان األمر كما قال سبحانه وَاالْْمُر َيوَْمِئٍذ ِللَّهِ  قلنا ألن هذا اليوم هو اليوم الذي

  فلهذا السبب حسن هذا التخصيص ورابعها قوله َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ  تقديره وهو عامل الغيب والشهادة
بعث يف القيامة إال وقرر فيه أصلني أحدمها واعلم أنا ذكرنا يف هذا الكتاب الكامل أنه سبحانه ما ذكر أحوال ال

كونه قادراً على كل املمكنات والثاين كونه عاملاً بكل املعلومات ألن بتقدير أن ال يكون قادراً على كل املمكنات مل 
يقدر على البعث واحلشر ورد األرواح إىل األجساد وبتقدير أن ال يكون عاملاً جبميع اجلزئيات مل يصح ذلك أيضاً 

نه ألنه رمبا اشتبه عليه املطيع بالعاصي واملؤمن بالكافر والصديق بالزنديق فال حيصل املقصود األصلي من البعث م
  والقيامة أما إذا ثبت بالدليل حصول هاتني

الَْغْيبِ  الصفتني كمل الغرض واملقصود فقوله َولَُه الُْملُْك َيْوَم ُينفَُخ ِفى الصَُّورِ يدل على كمال القدرة وقوله َعاِلُم
َوالشََّهاَدةِ  يدل على كمال العلم فال جرم لزم من جمموعهما أن يكون قوله حقاً وأن يكون حكمه صدقاً وأن تكون 

  قضاياه مربأة عن اجلور والعبث والباطل
ونه عاملاً حبقائقها مث قال َوُهَو الَْحكِيُم الَْخبُِري واملراد من كونه حكيماً أن يكون مصيباً يف أفعاله ومن كونه خبرياً ك

  من غري اشتباه ومن غري التباس واهللا أعلم
املسألة الثانية قد ذكرنا يف كثري من هذا الكتاب أنه ليس املراد بقوله كُْن فََيكُونُ خطاباً وأمراً ألن ذلك األمر إن 

املراد منه التنبيه على كان للمعدوم فهو حمال وإن كان للموجود فهو أمر بأن يصري املوجود موجوداً وهو حمال بل 
  نفاذ قدرته ومشيئته يف تكوين الكائنات وإجياد املوجودات

املسألة الثالثة قوله َيْوَم ُينفَُخ ِفى الصَُّورِ وال شبهة أن املراد منه يوم احلشر والشبهة عند أهل اإلسالم أن اهللا سبحانه 
على ما ذكر اهللا تعاىل هذا املعىن يف مواضع من  خلق قرناً ينفخ فيه ملك من املالئكة وذلك القرن يسمى بالصور

  الكتاب الكرمي ولكنهم اختلفوا يف املراد بالصور يف هذه اآلية على قولني
  القول األول أن املراد منه ذلك القرن الذي ينفخ فيه وصفته مذكورة يف سائر السور

 صور املوتى وقال أبو عبيدة الصور مجع والقول الثاين إن الصور مجع صورة والنفخ يف الصور عبارة عن النفخ يف
صورة مثل صوف وصوفة قال الواحدي رمحه اهللا أخربين أبو الفضل العروضي عن األزهري عن املنذري عن أيب 

اهليثم أنه قال ادعى قوم أن الصور مجع الصورة كما أن الصوف مجع الصوفة والثوم مجع الثومة وروى ذلك عن أيب 



وقال َونُِفَخ ِفى )  ٦٤غافر ( وهذا خطأ فاحش ألن اهللا تعاىل قال َوَصوَّرَكُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُْم عبيدة قال أبو اهليثم 
فمن قرأ ونفخ يف الصور وقرأ فَأَْحَسنَ ُصَورَكُْم فقد افترى الكذب وبدل كتاب )  ٦٨الزمر  ٥١ي س ( الصُّورِ 

ة بالنحو قال الفراء كل مجع على لفظ الواحد املذكر اهللا وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغرائب ومل يكن له معرف
سبق مجعه واحده فواحده بزيادة هاء فيه وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب فكل واحد من هذه 

األمساء اسم جلميع جنسه وإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء ألن مجع هذا الباب سبق واحده ولو أن الصوفة 
وف لقالوا صوفة وصوف وبسرة وبسر كما قالوا غرفة وغرف وزلفة وزلف وأما الصور القرن كانت سابقة للص

فهو واحد ال جيوز أن يقال واحدته صورة وإمنا جتمع صورة اإلنسان صوراً ألن واحدته سبقت مجعه قال األزهري 
ي هذا الوجه أنه لو كان املراد قد أحسن أبو اهليثم يف هذا الكالم وال جيوز عندي غري ما ذهب إليه وأقول ومما يقو

نفخ الروح يف تلك الصور ألضاف تعاىل ذلك النفخ إىل نفسه ألن نفخ األرواح يف الصور يضيفه اهللا إىل نفسه كما 
ا النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  وقال فََنفَْخَنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا وقال ثُمَّ َخلَقَْن)  ٢٩احلجر ( قال فَإِذَا سَوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى 

وقال )  ٨املدثر ( وأما نفح الصور مبعىن النفخ يف القرن فإنه تعاىل يضيفه ال إىل نفسه كما قال فَإِذَا ُنِقَر ِفى النَّاقُورِ 
)  ٦٨الزمر ( ْم ِقَياٌم َينظُُرونَ َوُنِفَخ ِفى الصُّورِ فََصِعَق َمن ِفى السََّماَواِت َوَمن ِفى االْْرضِ ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَإِذَا ُه

  فهذا متام القول يف هذا البحث واهللا أعلم بالصواب

  َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم الًّبِيِه ءَاَزَر أَتَتَِّخذُ أَصَْناماً َءاِلَهةً  إِنِّى أََراَك َوقَْوَمَك ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ
  يف اآلية مسائل

رياً حيتج على مشركي العرب بأحوال إبراهيم عليه السالم وذلك ألنه يعترف املسألة األوىل اعلم أنه سبحانه كث
بفضله مجيع الطوائف وامللل فاملشركون كانوا معترفني بفضله مقرين بأهنم من أوالده واليهود والنصارى واملسلمون 

  ى املشركنيكلهم معظمون له معترفون جباللة قدره فال جرم ذكر اهللا حكاية حاله يف معرض االحتجاج عل
واعلم أن هذا املنصب العظيم وهو اعتراف أكثر أهل العلم بفضله وعلو مرتبته مل يتفق ألحد كما اتفق للخليل 

 ٤٠البقرة ( عليه السالم والسبب فيه أنه حصل بني الرب وبني العبد معاهدة كما قال أَْوفُواْ بَِعْهِدى أُوِف بِعَْهِدكُْم 
واهللا تعاىل شهد بذلك على سبيل اإلمجال تارة وعلى سبيل التفصيل أخرى أما اإلمجال  فإبراهيم وىف بعهد العبودية) 

وهذا شهادة من اهللا تعاىل بأنه متم )  ١٢٤البقرة ( ففي آيتني إحدامها قوله َوإِذَا اْبَتلَى إِبْراهِيَم َربُّهُ بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ 
وأما التفصيل فهو )  ١٣١البقرة ( لَ لَهُ َربُُّه أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت لَِرّب الَْعالَِمَني عهد العبودية والثانية قوله تعاىل إِذْ قَا

  أنه عليه السالم ناظر يف إثبات التوحيد وإبطال القول بالشركاء واألنداد يف مقامات كثرية
َتعُْبُد َما الَ َيسَْمُع َوالَ يَْبِصُر َوالَ يُْغنِى َعنكَ  فاملقام األول يف هذا الباب مناظراته مع أبيه حيث قال له ِالبِيهِ ياأََبِت ِلَم

  ) ٤٢مرمي ( َشْيئاً 
  ) ٧٦األنعام ( واملقام الثاين مناظرته مع قومه وهو قوله فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه الَّْيلُ 

  واملقام الثالث مناظرته مع ملك زمانه فقال َرّبيَ الَِّذى ُيْحىِ  َوُيِميُت
مث إن القوم )  ٥٨األنبياء ( ابع مناظرته مع الكفارة بالفعل وهو قوله تعاىل فََجَعلَُهْم ُجذَاذاً إِالَّ كَبِرياً لَُّهْم واملقام الر

مث إنه عليه السالم بعد هذه الواقعة بذل ولده فقال إِّنى أََرى ِفى )  ٦٨األنبياء ( قالوا َحّرقُوُه َوانُصُرواْ ءاِلهََتكُْم 
فعند هذا ثبت أن إبراهيم عليه السالم كان من الفتيان ألنه سلم قلبه )  ١٠٢الصافات ( ى أَذَْبُحَك الَْمَنامِ أَّن

للعرفان ولسانه للربهان وبدنه للنريان وولده للقربان وماله للضيفان مث إنه عليه السالم سأل ربه فقال َواجَْعل لّى 
 كرم اهللا تعاىل أنه جييب دعاءه وحيقق مطلوبه يف هذا السؤال فوجب يف)  ٨٤الشعراء ( ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفى االْخِرِيَن 



فال جرم أجاب دعاءه وقبل نداءه وجعله مقبوالً جلميع الفرق والطوائف إىل قيام القيامة وملا كان العرب معترفني 
  بفضله ال جرم جعل اهللا تعاىل مناظرته مع قومه حجة على مشركي العرب

يف العامل أحد يثبت هللا تعاىل شريكاً يساويه يف الوجوب والقدرة والعلم واحلكمة لكن  املسألة الثانية اعلم أنه ليس
  الثنوية يثبتون إهلني أحدمها حكيم يفعل اخلري والثاين سفيه يفعل الشر وأما االشتغال

لق هذه بعبادة غري اهللا ففي الذاهبني إليه كثرة فمنهم عبدة الكواكب وهم فريقان منهم من يقول إنه سبحانه خ
الكواكب وفوض تدبري هذا العامل السفلي إليها فهذه الكواكب هي املدبرات هلذا العامل قالوا فيجب علينا أن نعبد 

هذه الكواكب مث إن هذه األفالك والكواكب تعبد اهللا وتطبعه ومنهم قوم غالة ينكرون الصانع ويقولون هذه 
تنع عليها العدم والفناء وهي املدبرة ألحوال هذا العامل األسفل األفالك والكواكب أجسام واجبة الوجود لذواهتا ومي

  وهؤالء هم الدهرية اخلالصة وممن يعبد غري اهللا النصارى الذين يعبدون املسيح ومنهم أيضاً عبدة األصنام
ء الذين وصل واعلم أن هنا حبثاً ال بد منه وهو أنه ال دين أقدم من دين عبدة األصنام والدليل عليه أن أقدم األنبيا

إلينا توارخيهم على سبيل التفصيل هو نوح عليه السالم وهو إمنا جاء بالرد على عبدة األصنام كما قال تعاىل حكاية 
وذلك يدل على أن دين عبدة )  ٢٣نوح ( عن قومه أهنم قالوا الَ َتذَُرنَّ ُوّداً ُسَواعاً َوالَ يَُغوثَ َوَيعُوَق وََنْسراً 

وداً قبل نوح عليه السالم وقد بقي ذلك الدين إىل هذا الزمان فإن أكثر سكان أطراف األرض األصنام قد كان موج
مستمرون على هذا الدين واملذهب الذي هذا شأنه ميتنع أن يكون معلوم البطالن يف بديهة العقل لكن العلم بأن 

م ضروري والعلم الضروري هذا احلجر املنحوت يف هذه الساعة ليس هو الذي خلقين وخلق السماء واألرض عل
ميتنع إطباق اخللق الكثري على إنكاره فظهر أنه ليس دين عبدة األصنام كون الصنم خالقاً للسماء واألرض بل ال بد 

وأن يكون هلم فيه تأويل والعلماء ذكروا فيه وجوهاً كثرية وقد ذكرنا هذا البحث يف أول سورة البقرة وال بأس 
  فوائدبأن نعيده ههنا تكثرياً لل

فالتأويل األول وهو األقوى أن الناس رأوا تغريات أحوال هذا العامل األسفل مربوطة بتغريات أحوال الكواكب فإن 
حبسب قرب الشمس وبعدها من مست الرأس حتدث الفصول األربعة وبسبب حدوث الفصول األربعة حتدث 

الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادات والنحوسات  األحوال املختلفة يف هذا العامل مث إن الناس ترصدوا أحوال سائر
بكيفية وقوعها يف طوالع الناس على أحوال خمتلفة فلما اعتقدوا ذلك غلب على ظنون أكثر اخللق أن مبدأ حدوث 
احلوادث يف هذا العامل هو االتصاالت الفلكية واملناسبات الكوكبية فلما اعتقدوا ذلك بالغوا يف تعظيمها مث منهم من 

قد أهنا واجبة الوجود لذواهتا ومنهم من اعتقد حدوثها وكوهنا خملوقة لإلله األكرب إال أهنم قالوا إهنا وإن كانت اعت
خملوقة لإلله األكرب إال أهنا هي املدبرة ألحوال هذا العامل وهؤالء هم الذين أثبتوا الوسائط بني اإلله األكرب وبني 

لقوم اشتغلوا بعبادهتا وتعظيمها مث إهنم ملا رأوا أن هذه الكواكب قد تغيب أحوال هذا العامل وعلى كال التقديرين فا
عن األبصار يف أكثر األوقات اختذوا لكل كوكب صنماً من اجلوهر املنسوب إليه واختذوا صنم الشمس من الذهب 

ى هذا القياس مث وزينوه باألحجار املنسوبة إىل الشمس وهي الياقوت واألملاس واختذوا صنم القمر من الفضة وعل
أقبلوا على عبادة هذه األصنام وغرضهم من عبادة هذه األصنام هو عبادة تلك الكواكب والتقرب إليها وعند هذا 
البحث يظهر أن املقصود األصلي من عبادة هذه األصنام هو عبادة الكواكب وأما األنبياء صلوات اهللا عليهم فلهم 

أن هذه الكواكب ال تأثري هلا البتة يف أحوال هذا العامل كما قال اهللا تعاىل أَالَ  ههنا مقامان أحدمها إقامة الدالئل على
بعد أن بني يف الكواكب أهنا مسخرة والثاين أهنا بتقدير أهنا تفعل شيئاً ويصدر )  ٥٤األعراف ( لَُه الَْخلُْق َواالْْمُر 

  جب كوهنا خملوقةعنها تأثريات يف هذا العامل إال أن دالئل احلدوث حاصلة فيها فو



واالشتغال بعبادة األصل أوىل من االشتغال بعبادة الفرع والدليل على أن حاصل دين عبدة األصنام ما ذكرناه أنه 
تعاىل ملا حكى عن اخلليل صلوات اهللا عليه أنه قال ألبيه آزر أتتخذ أصناماً آهلة إين أراك وقومك يف ضالل مبني 

نام جهل مث ملا اشتغل بذكر الدليل أقام الدليل على أن الكواكب والقمر والشمس فأفىت هبذا الكالم أن عبادة األص
ال يصلح شيء منها لإلهلية وهذا يدل على أن دين عبدة األصنام حاصله يرجع إىل القول بإهلية هذه الكواكب وإال 

عبادة األصنام إال بإبطال كون لصارت هذه اآلية متنافية متنافرة وإذا عرفت هذا ظهر أنه ال طريق إىل إبطال القول ب
  الشمس والقمر وسائر الكواكب آهلة هلذا العامل مدبرة له

الوجه الثاين يف شرح حقيقة مذهب عبدة األصنام ما ذكره أبو معشر جعفر بن حممد املنجم البلخي رمحه اهللا فقال 
ال أهنم يعتقدون أنه تعاىل جسم وذو يف بعض كتبه إن كثريا من أهل الصني واهلند كانوا يثبتون اإلله واملالئكة إ

صورة كأحسن ما يكون من الصور وللمالئكة أيضاً صور حسنة إال أهنم كلهم حمتجبون عنا بالسموات فال جرم 
اختذوا صوراً ومتاثيل أنيقة املنظر حسنة الرؤيا واهليكل فيتخذون صورة يف غاية احلسن ويقولون إهنا هيكل اإلله 

األوىل وجيعلوهنا على صورة املالئكة مث يواظبون على عبادهتا قاصدين بتلك العبادة  وصورة أخرى دون الصورة
طلب الزلفى من اهللا تعاىل ومن املالئكة فإن صح ما ذكره أبو معشر فالسبب يف عبادة األوثان اعتقاد أن اهللا تعاىل 

  جسم ويف مكان
فوض تدبري كل واحد من األقاليم إىل ملك بعينه وفوض الوجه الثالث يف هذا الباب أن القوم يعتقدون أن اهللا تعاىل 

تدبري كل قسم من أقسام ملك العامل إىل روح مساوي بعينه فيقولون مدبر البحار ملك ومدبر اجلبال ملك آخر 
ومدبر الغيوم واألمطار ملك ومدبر األرزاق ملك ومدبر احلروب واملقاتالت ملك آخر فلما اعتقدوا ذلك اختذوا 

من أولئك املالئكة صنماً خمصوصاً وهيكالً خمصوصاً ويطلبون من كل صنم ما يليق بذلك الروح الفلكي لكل واحد 
من اآلثار والتدبريات وللقوم تأويالت أخرى سوى هذه الثالثة ذكرناها يف أول سورة البقرة ولنكتف ههنا هبذا 

  القدر من البيان واهللا أعلم
لى أن اسم والد إبراهيم هو آزر ومنهم من قال امسه تارح قال الزجاج ال املسألة الثالثة ظاهر هذه اآلية يدل ع

خالف بني النسابني أن امسه تارح ومن امللحدة من جعل هذا طعناً يف القرآن وقال هذا النسب خطأ وليس بصواب 
  وللعلماء ههنا مقامان

النسابون على أن امسه كان تارح فنقول هذا املقام األول أن اسم والد إبراهيم عليه السالم هو آزر وأما قوهلم أمجع 
ضعيف ألن ذلك اإلمجاع إمنا حصل ألن بعضهم يقلد بعضاً وباآلخرة يرجع ذلك اإلمجاع إىل قول الواحد واالثنني 

مثل قول وهب وكعب وغريمها ورمبا تعلقوا مبا جيدونه من أخبار اليهود والنصارى وال عربة بذلك يف مقابلة صريح 
  القرآن
  م الثاين سلمنا أن امسه كان تارح مث لنا ههنا وجوهاملقا

الوجه األول لعل والد إبراهيم كان مسمى هبذين االمسني فيحتمل أن يقال إن امسه األصلي كان آزر وجعل تارح 
لقباله فاشتهر هذا اللقب وخفي االسم فاهللا تعاىل ذكره باالسم وحيتمل أن يكون بالعكس وهو أن تارح كان امساً 

  اً وآزر كان لقباً غالباً فذكره اهللا تعاىل هبذا اللقب الغالبأصلي

الوجه الثاين أن يكون لفظة آزر صفة خمصوصة يف لغتم فقيل إن آزر اسم ذم يف لغتهم وهو املخطىء كأنه قيل وإذ 
ارزمية وهو قال إبراهيم ألبيه املخطىء كأنه عابه بزيغه وكفره واحنرافه عن احلق وقيل آزر هو الشيخ اهلرم باخلو

  أيضاً فارسية أصلية



واعلم أن هذين الوجهني إمنا جيوز املصري إليهما عند من يقول جبواز اشتمال القرآن على ألفاظ قليلة من غري لغة 
  العرب

والوجه الثالث أن آزر كان اسم صنم يعبده والد إبراهيم وإمنا مساه اهللا هبذا االسم لوجهني أحدمها أنه جعل نفسه 
بادته ومن بالغ يف حمبة أحد فقد جيعل اسم احملبوب امساً للمحب قال اهللا تعاىل َيْوَم َنْدُعواْ كُلَّ أَُناسٍ بِإَِمامِهِمْ خمتصاً بع

  وثانيها أن يكون املراد عابد آزر فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه)  ٧١اإلسراء ( 
ر كان عماله والعم قد يطلق عليه اسم األب كما حكى الوجه الرابع أن والد إبراهيم عليه السالم كان تارح وآز

ومعلوم )  ١٣٣البقرة ( اهللا تعاىل عن أوالد يعقوب أهنم قالوا َنعُْبُد إِلَاَهَك َوإِلَاَه آَباِئَك إِْبراِهيَم وَإِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق 
ه التكلفات إمنا جيب املصري إليها أن إمسعيل كان عماً ليعقوب وقد أطلقوا عليه لفظ األب فكذا ههنا واعلم أن هذ

لو دل دليل باهر على أن والد إبراهيم ما كان امسه آزر وهذا الدليل مل يوجد البتة فأي حاجة حتملنا على هذه 
التأويالت والدليل القوي على صحة أن األمر على ما يدل عليه ظاهر هذه اآلية أن اليهود والنصارى واملشركني 

على تكذيب الرسول عليه الصالة والسالم وإظهار بغضه فلو كان هذا النسب كذباً المتنع كانوا يف غاية احلرص 
  يف العادة سكوهتم عن تكذيبه وحيث مل يكذبوه علمنا أن هذا النسب صحيح واهللا أعلم

وا أن املسألة الرابعة قالت الشيعة إن أحداً من آباء الرسول عليه الصالة والسالم وأجداده ما كان كافراً وأنكر
يقال أن والد إبراهيم كان كافراً وذكروا أن آزر كان عم إبراهيم عليه السالم وما كان والداً له واحتجوا على 

  قوهلم بوجوه
احلجة األوىل أن آباء األنبياء ما كانوا كفاراً ويدل عليه وجوه منها قوله تعاىل الَِّذى َيَراكَ ِحَني َتقُوُم َوَتقَلَُّبَك ِفى 

  ) ٢١٩ ٢١٨الشعراء ( يَن السَّاجِِد
قيل معناه إنه كان ينقل روحه من ساجد إىل ساجد وهبذا التقدير فاآلية دالة على أن مجيع آباء حممد عليه السالم 

  كانوا مسلمني وحينئذ جيب القطع بأن والد إبراهيم عليه السالم كان مسلماً
صلى ( أخر أحدها إنه ملا نسخ فرض قيام الليل طاف الرسول  فإن قيل قوله َوَتقَلَُّبَك ِفى السَّاجِِديَن حيتمل وجوهاً

تلك الليلة على بيوت الصحابة لينظر ماذا يصنعون لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات ) اهللا عليه وسلم 
ِفى فوجدها كبيوت الزنانري لكثرة ما مسع من أصوات قراءهتم وتسبيحهم وهتليلهم فاملراد من قوله َوَتقَلَُّبَك 

السَّاجِِديَن طوافه صلوات اهللا عليه تلك الليلة على الساجدين وثانيها املراد أنه عليه السالم كان يصلي باجلماعة 
فتقلبه يف الساجدين معناه كونه فيما بينهم وخمتلطاً هبم حال القيام والركوع والسجود وثالثها أن يكون املراد أنه ما 

بت مع الساجدين يف االشتغال بأمور الدين ورابعها املراد تقلب بصره فيمن خيفى حالك على اهللا كلما قمت وتقل
  يصلي خلفه والدليل عليه

فهذه الوجوه األربعة مما حيتملها ظاهر ) أمتوا الركوع والسجود فإين أراكم من وراء ظهري ( قوله عليه السالم 
  اآلية فسقط ما ذكرمت

ية على البعض أوىل من محلها على الباقي فوجب أن حنملها على واجلواب لفظ اآلية حمتمل للكل فليس محل اآل
الكل وحينئذ حيصل املقصود ومما يدل أيضاً على أن أحداً من آباء حممد عليه السالم ما كان من املشركني قوله 

التوبة ( نَ َنَجٌس وقال تعاىل إِنََّما الُْمْشرِكُو) مل أزل أنقل من أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات ( عليه السالم 
  وذلك يوجب أن يقال إن أحداً من أجداده ما كان من املشركني)  ٢٨

إذا ثبت هذا فنقول ثبت مبا ذكرنا أن والد إبراهيم عليه السالم ما كان مشركاً وثبت أن آزر كان مشركاً فوجب 



  القطع بأن والد إبراهيم كان إنساناً آخر غري آزر
كان والد إبراهيم عليه السالم أن هذه اآلية دالة على أن إبراهيم عليه السالم شافه  احلجة الثانية على أن آزر ما

آزر بالغلظة واجلفاء ومشافهة األب باجلفاء ال جتوز وهذا يدل على أن آزر ما كان والد إبراهيم إمنا قلنا إن إبراهيم 
قَالَ إِبْراهِيُم الِبِيِه ءاَزَر بضم آزر وهذا يكون  شافه آزر بالغلظة واجلفاء يف هذه اآلية لوجهني األول أنه قرىء َوإِذْ

حمموالً على النداء ونداء األب باالسم األصلي من أعظم أنواع اجلفاء الثاين أنه قال آلزر إِّنى أََراَك َوقَْوَمَك ِفى 
افه آزر باجلفاء وإمنا قلنا وهذا من أعظم أنواع اجلفاء واإليذاء فثبت أنه عليه السالم ش)  ٧٤األنعام ( َضلَالٍ مُّبِنيٍ 

( ْحسَاناً أن مشافهة األب باجلفاء ال جتوز لوجوه األول قوله تعاىل َوقََضى َربُّكَ أَالَّ َتعُْبدُواْ إِالَّ إِيَّاُه َوبِالْواِلَدْينِ إِ
)  ٢٣اإلسراء ( َهْرُهَما وهذا عام يف حق األب الكافر واملسلم قال تعاىل فَالَ َتقُل لَُّهَما أُّف َوالَ َتْن)  ٢٣اإلسراء 

لَّهُ وهذا أيضاً عام والثاين أنه تعاىل ملا بعث موسى عليه السالم إىل فرعون أمره بالرفق معه فقال فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّّيناً لََّع
الرفق الثالث والسبب فيه أن يصري ذلك رعاية حلق تربية فرعون فههنا الوالد أوىل ب)  ٤٤طه ( َيَتذَكَُّر أَْو َيْخَشى 

أن الدعوة مع الرفق أكثر تأثرياً يف القلب أما التغليظ فإنه يوجب التنفري والبعد عن القبول وهلذا املعىن قال تعاىل 
فكيف يليق بإبراهيم عليه السالم مثل هذه اخلشونة )  ١٢٥النحل ( حملمد عليه السالم َوجَاِدلُْهم بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن 

وة الرابع أنه تعاىل حكى عن إبراهيم عليه السالم احللم فقال إِنَّ إِْبراِهيَم لََحِليمٌ أَوَّاٌه وكيف يليق مع أبيه يف الدع
بالرجل احلليم مثل هذا اجلفاء مع اآلب فثبت هبذه الوجوه أن آزر ما كان والد إبراهيم عليه السالم بل كان عماً 

ما ذكرنا أن أوالد يعقوب مسوا إمسعيل بكونه أباً ليعقوب مع  له فأما والده فهو تارح والعم قد يسمى باألب على
يعين العم العباس وأيضاً حيتمل أن آزر كان والد أم إبراهيم ) ردوا علي أيب ( أنه كان عماً له وقال عليه السالم 

إىل قوله )  ٨٤األنعام ( َمانَ عليه السالم وهذا قد يقال له األب والدليل عليه قوله تعاىل َوِمن ذُرّيَِّتِه َداُووُد َوُسلَْي
ِعيَسى فجعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أن إبراهيم عليه السالم كان جداً لعيسى من قبل األم وأما أصحابنا فقد 

زعموا أن والد رسول اهللا كان كافراً وذكروا أن نص الكتاب يف هذه اآلية تدل على أن آزر كان كافراً وكان 
َبرَّأَ ِمْنهُ م وأيضاً قوله تعاىل َوَما كَانَ اْسِتغْفَاُر إِبْراِهيمَ ِالبِيهِ إىل قوله فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ ِللَِّه َتوالد إبراهيم عليه السال

وذلك يدل على قولنا وأما قوله َوَتقَلَُّبَك ِفى السَّاجِِديَن قلنا قد بينا أن هذه اآلية حتتمل سائر )  ١١٤التوبة ( 
  جوه قولهالو

حتمل هذه اآلية على الكل قلنا هذا حمال ألن محل اللفظ املشترك على مجيع معانيه ال جيوز وأيضاً محل اللفظ على 
فذلك ) مل أزل أنقل من أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات ( حقيقته وجمازه معاً ال جيوز وأما قوله عليه السالم 

سفاحاً أما قوله التغليظ مع األب ال يليق بإبراهيم عليه السالم قلنا لعله  حممول على أنه ما وقع يف نسبه ما كان
  أصر على كفره فألجل اإلصرار استحق ذلك التغليط واهللا أعلم

املسألة اخلامسة قرىء ءاَزَر بالنصب وهو عطف بيان لقوله الِبِيِه وبالضم على النداء وسألين واحد فقال قرىء ءاَزرَ 
أما قوله َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِالِخيِه هَاُرونَ قرىء َهاُرونَ بالنصب وما قرىء البتة بالضم فما الفرق هباتني القراءتني و

قلت القراءة بالضم حممولة على النداء والنداء باالسم استخفاف باملنادى وذلك الئق بقصة إبراهيم عليه السالم 
عن ذلك القبيح وأما قصة موسى عليه السالم فقد  ألنه كان مصراً على كفره فحسن أن خياطب بالغلظة زجراً له

كان موسى عليه السالم يستخلف هرون على قومه فما كان االستخفاف الئقاً بذلك املوضع فال جرم ما كانت 
  القراءة بالضم جائزة

القول ألهنم واألصح أنه هو املعبود وهذه اآلية تدل على هذا ) اإلله ( املسألة السادسة اختلف الناس يف تفسري لفظ 



( ما أثبتوا لألصنام إال كوهنا معبودة وألجل هذا قال إبراهيم ألبيه َوإِذْ قَالَ إِْبراِهيُم وذلك يدل على أن تفسري لفظ 
  هو املعبود) اإلله 

املسألة السابعة اشتمل كالم إبراهيم عليه السالم يف هذه اآلية على ذكر احلجة العقلية على فساد قول عبدة 
ن وجهني األول أن قوله َوإِذْ قَالَ إِْبراِهيُم يدل على أهنم كانوا يقولون بكثرة اآلهلة إال أن القول بكثرة األصنام م

نام لو اآلهلة باطل بالدليل العقلي الذي فهم من قوله تعاىل لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسدََتا والثاين أن هذه األص
خلري والشر لكان الصنم الواحد كافياً فلما مل يكن الواحد كافياً دل ذلك على أهنا وإن حصلت هلا قدرة على ا
  كثرت فال نفع فيها البتة

املسألة الثامنة احتج بعضهم هبذه اآلية على أن وجوب معرفة اهللا تعاىل ووجوب االشتغال بشكره معلوم بالعقل ال 
الضالل ولوال الوجوب العقلي ملا حكم عليهم بالضالل ألن بالسمع قال ألن إبراهيم عليه السالم حكم عليهم ب

ذلك املذهب كان متقدماً على دعوة إبراهيم ولقائل أن يقول إنه كان ضالالً حبكم شرع األنبياء الذين كانوا 
  متقدمني على إبراهيم عليه السالم

  ِمَن الُْموِقنَِني َوكَذَِلَك ُنرِى إِبَْراِهيَم َملَكُوَت السََّماَواِت واألرض وَِلَيكُونَ
يف كذلك للتشبيه وذلك إشارة إىل غائب جرى ذكره واملذكور ههنا فيما قبل هو أنه عليه ) الكاف ( املسألة األوىل 

السالم استقبح عبادة األصنام وهو قوله إِّنى أََراَك َوقَْوَمَك ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ واملعىن ومثل ما أريناه من قبح عبادة 
  ه ملكوت السموات واألرض وههنا دقيقة عقلية وهي أن نور جالل اهللاألصنام نري

تعاىل الئح غري منقطع وال زائل البتة واألرواح البشرية ال تصري حمرومة عن تلك األنوار إال ألجل حجاب وذلك 
ا التجلي احلجاب ليس إال االشتغال بغري اهللا تعاىل فإذا كان األمر كذلك فبقدر ما يزول ذلك احلجاب حيصل هذ

فقول إبراهيم عليه السالم َوإِذْ قَالَ إِبْراِهيمُ إشارة إىل تقبيح االشتغال بعبادة غري اهللا تعاىل ألن كل ما سوى اهللا فهو 
حجاب عن اهللا تعاىل فلما زال ذلك احلجاب ال جرم جتلى له ملكوت السموات بالتمام فقوله َوكَذَِلَك ُنرِى إِبْراهِيَم 

اوَاِت معناه وبعد زوال االشتغال بغري اهللا حصل له نور جتلى جالل اهللا تعاىل فكان قوله َوكَذاِلَك َملَكُوَت السََّم
  منشأ هلذه الفائدة الشريفة الروحانية

املسألة الثانية لقائل أن يقول هذه اإلراءة قد حصلت فيما تقدم من الزمان فكان األوىل أن يقال وكذلك أرينا 
  واألرض فلم عدل عن هذه اللفظة إىل قوله َوكَذَِلَك ُنرِىإبراهيم ملكوت السموات 

قلنا اجلواب عنه من وجوه األول أن يكون تقدير اآلية وكذلك كنا نرى إبراهيم ملكوت السموات واألرض 
فيكون هذا على سبيل احلكاية عن املاضي واملعىن أنه تعاىل ملا حكى عنه أنه شافه أباه الكالم اخلشن تعصباً للدين 

حلق فكأنه قيل وكيف بلغ إبراهيم هذا املبلغ العظيم يف قوة الدين فأجيب بأنا كنا نريه ملكوت السموات واألرض ا
  من وقت طفوليته ألجل أن يصري من املوقنني زمان بلوغه

ت الوجه الثاين يف اجلواب وهو أعلى وأشرف مما تقدم وهو أنا نقول إنه ليس املقصود من إراءة اهللا إبراهيم ملكو
السموات واألرض هو جمرد أن يرى إبراهيم هذا امللكوت بل املقصود أن يراها فيتوسل هبا إىل معرفة جالل اهللا 
تعاىل وقدسه وعلوه وعظمته ومعلوم أن خملوقات اهللا وإن كانت متناهية يف الذوات ويف الصفات إال أن جهات 

مام الوالد عمر ضياء الدين رمحه اهللا تعاىل قال مسعت دالالهتا على الذوات والصفات غري متناهية ومسعت الشيخ اإل
الشيخ أبا القاسم األنصاري يقول مسعت إمام احلرمني يقول معلومات اهللا تعاىل غري متناهية ومعلوماته يف كل واحد 

وميكن  من تلك املعلومات أيضاً غري متناهية وذلك ألن اجلوهر الفرد ميكن وقوعه يف أحياز ال هناية هلا على البدل



إنصافه بصفات ال هناية هلا على البدل وكل تلك األحوال التقديرية دالة على حكمة اهللا تعاىل وقدرته أيضاً وإذا 
كان اجلوهر الفرد واجلزء الذي ال يتجزأ كذلك فكيف القول يف كل ملكوت اهللا تعاىل فثبت أن داللة ملك اهللا 

ته غري متناهية وحصول املعلومات اليت ال هناية هلا دفعة واحدة تعاىل وملكوته على نعوت جالله ومسات عظمته وعز
يف عقول اخللق حمال فإذن ال طريق إىل حتصيل تلك املعارف إال بأن حيصل بعضها عقيب البعض ال إىل هناية وال إىل 

ذَِلَك ُنرِى آخر يف املستقبل فلهذا السبب واهللا أعلم مل يقل وكذلك أريناه ملكوت السموات واألرض بل قال َوكَ
إِبْراهِيَم َملَكُوَت واالْْرضِ وهذا هو املراد من قول احملققني السفر إىل اهللا له هناية وأما السفر يف اهللا فإنه ال هناية له 

  واهللا أعلم
  للمبالغة كالرغبوت من الرغبة والرهبوت من الرهبة) التاء ( املسألة الثالثة امللكوت هو امللك و 

ه هذه اإلراءة قولني األول أن اهللا أراه امللكوت بالعني قالوا إن اهللا تعاىل شق له السموات حىت واعلم أن يف تفسري
رأى العرش والكرسي وإىل حيث ينتهي إليه فوقية العامل اجلسماين وشق له األرض إىل حيث ينتهي إىل السطح اآلخر 

ى ما يف باطن األرض من العجائب والبدائع من العامل اجلسماين ورأى ما يف السموات من العجائب والبدائع ورأ
  وعن ابن عباس أنه قال ملا أسرى بإبراهيم إىل السماء ورأى ما يف

السموات وما يف األرض فأبصر عبداً على فاحشة فدعا عليه وعلى آخر باهلالك فقال اهللا تعاىل له كف عن عبادي 
ر هلم أو النار من ورائهم وطعن القاضي يف هذه الرواية فهم بني حالني إما أن أجعل منهم ذرية طيبة أو يتوبون فأغف

من وجوه األول أن أهل السماء هم املالئكة املقربون وهم ال يعصون اهللا فال يليق أن يقال إنه ملا رفع إىل السماء 
تعاىل فيه مل جيز  أبصر عبداً على فاحشة الثاين أن األنبياء ال يدعون هبالك املذنب إال عن أمر اهللا تعاىل وإذا أذن اهللا

أن مينعه من إجابة دعائه الثالث أن ذلك الدعاء إما أن يكون صواباً أو خطأً فإن كان صواباً فلم رده يف املرة الثانية 
وإن كان خطأً فلم قبله يف املرة األوىل مث قال وأخبار اآلحاد إذا وردت على خالف دالئل العقول وجب التوقف 

  فيها
اإلراءة كانت بعني البصرية والعقل ال بالبصر الظاهر واحلس الظاهر واحتج القائلون هبذا  والقول الثاين أن هذه

  القول بوجوه
احلجة األوىل أن ملكوت السموات عبارة عن ملك السماء وامللك عبارة عن القدرة وقدرة اهللا ال ترى وإمنا تعرف 

ألرض نفس السموات واألرض إال أن على هذا بالعقل وهذا كالم قاطع إال أن يقال املراد مبلكوت السموات وا
  التقدير يضيع لفظ امللكوت وال حيصل منه فائدة

واحلجة الثانية أنه تعاىل ذكر هذه اإلراءة يف أول اآلية على سبيل اإلمجال وهو قوله مُّبِنيٍ َوكَذَِلكَ ُنرِى إِبْراِهيَم مث 
فجرى ذكر هذا االستدالل كالشرح )  ٧٦األنعام ( َرأَى كَْوكَباً  فسرها بعد ذلك بقوله فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه الَّْيلُ

  والتفسري لتلك اإلراءة فوجب أن يقال إن تلك اإلراءة كانت عبارة عن هذا االستدالل
ال تصري حجة على  واحلجة الثالثة أنه تعاىل قال يف آخر اآلية َوِتلَْك ُحجَّتَُنا ءاَتيَْناَها إِْبراِهيَم َعلَى قَْوِمِه والرؤية بالعني

قومه ألهنم كانوا غائبني عنها وكانوا يكذبون إبراهيم فيها وما كان جيوز هلم تصديق إبراهيم يف تلك الدعوى إال 
بدليل منفصل ومعجزة باهرة وإمنا كانت احلجة اليت أوردها إبراهيم على قومه يف االستدالل بالنجوم من الطريق 

  ة كانت ظاهرة هلم كما أهنا كانت ظاهرة إلبراهيمالذي نطق به القرآن فإن تلك األدل
واحلجة الرابعة أن إراءة مجيع العامل تفيد العلم الضروري بأن للعامل إهلاً قادراً على كل املمكنات ومثل هذه احلالة ال 

ة وليس هلم حيصل لإلنسان بسببها استحقاق املدح والتعظيم أال ترى أن الكفار يف اآلخرة يعرفون اهللا تعاىل بالضرور



يف تلك املعرفة مدح وال ثواب وأما االستدالل بصفات املخلوقات على وجود الصانع وقدرته وحكمته فذاك هو 
  الذي يفيد املدح والتعظيم

واحلجة اخلامسة أنه تعاىل كما قال يف حق إبراهيم عليه السالم َوكَذَِلَك ُنرِى إِْبراِهيَم َملَكُوَت السََّماوَاِت َواالْْرَض 
فكما كانت هذه اإلراءة )  ٥٣فصلت ( فكذلك قال يف حق هذه األمة َسنُرِيهِْم ءايَاِتَنا ِفى االْفَاقِ َوِفى أَنفُِسهِْم 

  بالبصرية الباطنة ال بالبصر الظاهر فكذلك يف حق إبراهيم ال يبعد أن يكون األمر كذلك
ر والشمس قال بعده إِّنى َوجَّْهُت َوْجهِىَ  ِللَِّذى فَطََر احلجة السادسة أنه عليه السالم ملا متم االستدالل بالنجم والقم

  ) ٧٩األنعام ( السََّماَواِت َواالْْرَض 

فحكم على السموات واألرض بكوهنا خملوقة ألجل الدليل الذي ذكره يف النجم والقمر والشمس وذلك الدليل لو 
ى دليل خاص وأنه خطأ فثبت أن ذلك الدليل كان مل يكن عاماً يف كل السموات واألرض لكان احلكم العام بناء عل

عاماً فكان ذكر النجم والقمر والشمس كاملثال إلراءة امللكوت فوجب أن يكون املراد من إراءة امللكوت تعريف 
كيفية داللتها حبسب تغريها وإمكاهنا وحدوثها على وجود اإلله العامل القادر احلكيم فتكون هذه اإلراءة بالقلب ال 

  بالعني
احلجة السابعة أن اليقني عبارة عن العلم املستفاد بالتأمل إذا كان مسبوقاً بالشك وقوله تعاىل َولَِيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني 

كالغرض من تلك اإلراءة فيصري تقدير اآلية نرى إبراهيم ملكوت السوات واألرض ألجل أن يصري من املوقنني 
  الدليل وجب أن تكون تلك اإلراءة عبارة عن االستدالل فلما كان اليقني هو العلم املستفاد من

احلجة الثامنة أن مجيع خملوقات اهللا تعاىل دالة على وجود الصانع وقدرته باعتبار واحد وهو أهنا حمدثة ممكنة وكل 
نع حمدث ممكن فهو حمتاج إىل الصانع وإذا عرف اإلنسان هذا الوجه الواحد فقد كفاه ذلك يف االستدالل عى الصا

وكأنه مبعرفة هاتني املقدمتني قد طالع مجيع امللكوت بعني عقله ومسع بأذن عقله شهادهتا باالحتياج واالفتقار وهذه 
الرؤية رؤية باقية غري زائلة البتة مث إهنا غري شاملة عن اهللا تعاىل بل هي شاغلة للقلب والروح باهللا أما رؤية العني 

شياء كثرية دفعة واحدة على سبيل الكمال أال ترى أن من نظر إىل صحيفة فاإلنسان ال ميكنه أن يرى بالعني أ
مكتوبة فإنه ال يرى من تلك الصحيفة رؤية كاملة تامة إال حرفاً واحداً فإن حدق نظره إىل حرف آخر وشغل بصره 

غري ممكنة  به صار حمروماً عن إدراك احلرف األول أو عن إبصاره فثبت أن رؤية األشياء الكثرية دفعة واحدة
وبتقدير أن تكون ممكنة هي غري باقية وبتقدير أن تكون باقية هي شاغلة عن اهللا تعاىل أال ترى أنه تعاىل مدح حممداً 

فثبت جبملة هذه الدالئل أن )  ١٧النجم ( عليه الصالة والسالم يف ترك هذه الرؤية فقال َما َزاغَ الَْبَصُر َوَما طََغى 
  حبسب بصرية العقل ال حبسب البصر الظاهر تلك اإلراءة كانت إراءة

  فإن قيل فرؤية القلب على هذا التفسري حاصلة جلميع املوحدين فأي فضيلة حتصل إلبراهيم بسببها
قلنا مجيع املوحدين وإن كانوا يعرفون أصل هذا الدليل إال أن االطالع على آثار حكمة اهللا تعاىل يف كل واحد من 

أجناسها وأنواعها وأصنافها وأشخاصها وأحواهلا مما ال حيصل إال لألكابر من األنبياء خملوقات هذا العامل حبسب 
فزال ) اللهم أرنا األشياء كما هي ( عليهم السالم وهلذا املعىن كان رسولنا عليه الصالة والسالم يقول يف دعائه 

  هذا اإلشكال واهللا أعلم
لَِيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني وذكروا فيه وجوهاً األول الواو زائدة والتقدير يف قوله َو) الواو ( املسألة الرابعة اختلفوا يف 

نرى إبراهيم ملكوت السموات واألرض ليستدل هبا ليكون من املوقنني الثاين أن يكون هذا كالماً مستأنفاً لبيان 
راءة قد حتصل وتصري سبباً علة اإلراءة والتقدير وليكون من املوقنني نريه ملكوت السموات واألرض الثالث أن اإل



وقد تصري سبباً ملزيد )  ٥٦طه ( ملزيد الضالل كما يف حق فرعون قال تعاىل َولَقَدْ أََرْيَناُه ءايَاِتَنا كُلََّها فَكَذََّب وَأََبى 
  اهلداية واليقني فلما احتملت اإلراءة هذين االحتمالني قال

اآليات لرياها وألجل أن يكون من املوقنني ال من اجلاحدين واهللا  تعاىل يف حق إبراهيم عليه السالم إنا أريناه هذه
  أعلم

املسألة اخلامسة اليقني عبارة عن علم حيصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل وهلذا املعىن ال يوصف علم اهللا تعاىل 
ن يف أول ما يستدل بكونه يقيناً ألن علمه غري مسبوق بالشبهة وغري مستفاد من الفكر والتأمل واعلم أن اإلنسا

فإنه ال ينفك قلبه عن شك وشبهة من بعض الوجوه فإذا كثرت الدالئل وتوافقت وتطابقت صارت سبباً حلصول 
اليقني وذلك لوجوه األول أنه حيصل لكل واحد من تلك الدالئل نوع تأثر وقوة فال تزال القوة تتزايد حىت ننتهي 

ول امللكة فكثرة االستدالل بالدالئل املختلفة على املدلول الواحد جار إىل اجلزم الثاين أن كثرة األفعال سبب حلص
جمرى تكرار الدرس الواحد فكما أن كثرة التكرار تفيد احلفظ املتأكد الذي ال يزول عن القلب فكذا ههنا الثالث 

امتزج نور ذلك أن القلب عند االستدالل كان مظلماً جداً فإذا حصل فيه االعتقاد املستفاد من الدليل األول 
االستدالل بظلمة سائر الصفات احلاصلة يف القلب فحصل فيه حالة شبيهة باحلالة املمتزجة من النور والظلمة فإذا 

حصل االستدالل الثاين امتزج نوره باحلالة األوىل فيصري اإلشراق واللمعان أمت وكما أن الشمس إذا قربت من 
ح فكذلك االستدالل األول يكون كالصبح مث كما أن الصبح ال يزال املشرق ظهر نورها يف أول األمر وهو الصب

يتزايد بسبب تزايد قرب الشمس من مست الرأس فإذا وصلت إىل مست الرأس حصل النور التام فكذلك العبد 
 كلما كان تدبره يف مراتب خملوقات اهللا تعاىل أكثر كان شروق نور املعرفة والتوحيد أجلى إال أن الفرق بني مشس

العلم وبني مشس العامل أن مشس العامل اجلسماين هلا يف االرتقاء والتصاعد حد معني ال ميكن أن يزاد عليه يف الصعود 
وأما مشس املعرفة والعقل والتوحيد فال هناية لتصاعدها وال غاية الزديادها فقوله َوكَذَِلكَ ُنرِى إِبْراِهيَم َملَكُوَت 

إىل مراتب الدالئل والبينات وقوله َولَِيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني إشارة إىل درجات أنوار التجلي  السََّماَواِت َواالْْرَض إشارة
  وشروق مشس املعرفة والتوحيد واهللا أعلم

َرأَى الْقََمَر َبازِغاً قَالَ َهاذَا َربِّى  فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه الَّْيلُ َرأَى كَْوكَباً قَالَ َهاذَا رَبِّى فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ ال أُِحبُّ االٌّ ِفِلَني فَلَمَّآ
ً قَالَ َهاذَا َربِّى هَاذَآ أَكَْبُر فَلَمَّآ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَِئن لَّمْ َيْهِدنِى رَبِّى الّكُوَننَّ ِمَن الْقَْومِ الضَّآلَِّني فَلَماَّ َرأَى الشَّْمَس بَازِغَة 

مِّمَّا ُتْشرِكُونَ إِنِّى َوجَّْهُت َوْجهِىَ  ِللَِّذى فَطََر السََّماوَاِت واألرض َحنِيفاً َوَمآ أََناْ ِمَن  أَفَلَْت قَالَ ياقَْومِ إِنِّى َبرِى ٌء
  الُْمْشرِكَِني

  يف هذه اآلية مسائل
اَزَر وقوله وَكَذَِلَك فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه الَّْيلُ عطف على قوله قَالَ إِبْراهِيُم ِالبِيِه ء) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

  ُنرِى مجلة وقعت اعتراضاً بني املعطوف واملعطوف عليه
املسألة الثانية قال الواحدي رمحه اهللا يقال جن عليه الليل وأجنه الليل ويقال لكل ما سترته جن وأجن ويقال أيضاً 

معىن َجنَّ ستر ومنه اجلنة واجلن جنه الليل ولكن االختيار جن عليه الليل وأجنه الليل هذا قول مجيع أهل اللغة و
واجلنون واجلان واجلنني واجملن واجلنن واجملن وهو املقبور واجملنة كل هذا يعود أصله إىل الستر واالستتار وقال بعض 

 عليه كما تقول يف أظلم فأما جنه فستره من غري) على ( النحويني َجنَّ َعلَْيِه الَّْيلُ إذا أظلم عليه الليل وهلذا دخلت 
  تضمني معىن أَظْلََم



املسألة الثالثة اعلم أن أكثر املفسرين ذكروا أن ملك ذلك الزمان رأى رؤيا وعربها املعربون بأنه يولد غالم ينازعه 
يف ملكه فأمر ذلك امللك بذبح كل غالم يولد فحبلت أم إبراهيم به وماأظهرت حبلها للناس فلما جاءها الطلق 

إبراهيم وسدت الباب حبجر فجاء جربيل عليه السالم ووضع أصبعه يف فمه ذهبت إىل كهف يف جبل ووضعت 
فمصه فخرج منه رزقه وكان يتعهده جربيل عليه السالم فكانت األم تأتيه أحياناً وترضعه وبقي على هذه الصفة 

ل لألب ومن حىت كرب وعقل وعرف أن له رباً فسأل األم فقال هلا من ريب فقالت أنا فقال ومن ربك قالت أبوك فقا
ربك فقال ملك البلد فعرف إبراهيم عليه السالم جهلهما برهبما فنظر من باب ذلك الغار لريى شيئاً يستدل به 

على وجود الرب سبحانه فرأى النجم الذي هو أضوأ النجوم يف السماء فقال هذا ريب إىل آخر القصة مث القائلون 
عد البلوغ وجريان قلم التكليف عليه ومنهم من قال إن هذا كان هبذا القول اختلفوا فمنهم من قال إن هذا كان ب

  قبل البلوغ واتفق أكثر احملققني على فساد القول األول واحتجوا عليه بوجوه
  احلجة األوىل أن القول بربوبية النجم كفر باإلمجاع والكفر غري جائز باإلمجاع على األنبياء

قد عرف ربه قبل هذه الواقعة بالدليل والدليل على صحة ما ذكرناه أنه  احلجة الثانية أن إبراهيم عليه السالم كان
 ٧٤األنعام ( ّنى تعاىل أخرب عنه أنه قال قبل هذه الواقعة ألبيه آزر َوإِذْ قَالَ إِبْراِهيمُ ِالبِيِه ءاَزَر أَتَتَِّخذُ أَْصَناماً ءاِلَهةً  إِ

(  
ىل التوحيد وترك عبادة األصنام بالرفق حيث قال الِبِيِه ياأََبتِ ِلَم تَْعُبدُ احلجة الثالثة أنه تعاىل حكى عنه أنه دعا أباه إ

وحكى يف هذا املوضع أنه دعا أباه إىل التوحيد وترك عبادة )  ٤٢مرمي ( َما الَ َيْسَمُع َوالَ َيْبِصُر َوالَ ُيغْنِى َعنَك شَْيئاً 
ن دعا غريه إىل اهللا تعاىل فإنه يقدم الرفق على العنف األصنام بالكالم اخلشن واللفظ املوحش ومن املعلوم أن م

واللني على الغلظ وال خيوض يف التعنيف والتغليظ إال بعد املدة املديدة واليأس التام فدل هذا على أن هذه الواقعة 
من مهم نفسه  إمنا وقعت بعد أن دعا أباه إىل التوحيد مراراً وأطواراً وال شك أنه إمنا اشتغل بدعوة أبيه بعد فراغه

  فثبت أن هذه الواقعة إمنا وقعت بعد أن عرف اهللا مبدة
احلجة الرابعة أن هذه الواقعة إمنا وقعت بعد أن أراه اهللا ملكوت السموات واألرض حىت رأى من فوق العرش 
ن يعتقد والكرسي وما حتتهما إىل ما حتت الثرى ومن كان منصبه يف الدين كذلك وعلمه باهللا كذلك كيف يليق به أ

  إهلية الكواكب

احلجة اخلامسة أن دالئل احلدوث يف األفالك ظاهرة من مخسة عشر وجهاً وأكثر ومع هذه الوجوه الظاهرة كيف 
  يليق بأقل العقالء نصيباً من العقل والفهم أن يقول بربوبية الكواكب فضالً عن أعقل العقالء وأعلم العلماء

وأقل مراتب )  ٨٤الصافات ( إبراهيم عليه السالم إِذْ َجاء َربَّهُ بِقَلْبٍ َسِليمٍ احلجة السادسة أنه تعاىل قال يف صفة 
( َني القلب السليم أن يكون سليماً عن الكفر وأيضاً مدحه فقال َولَقَْد ءاَتيَْنا إِْبراهِيَم ُرْشَدُه ِمن قَْبلُ َوكُنَّا بِِه عَاِلِم

زمان الفكرة وقوله َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني أي بطهارته وكماله ونظريه قوله أي آتيناه رشده من قبل من أول )  ٥١األنبياء 
  ) ١٢٤األنعام ( تعاىل اللَُّه أَْعلَمُ َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسالََتُه 

وليكون بسبب  احلجة السابعة قوله َوكَذَِلكَ ُنرِى إِبْراِهيَم َملَكُوَت السََّماوَاِت وَاالْْرَض َولَِيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني أي
  تلك اإلراءة من املوقنني

مث قال بعده فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه الَّْيلُ والفاء تقتضي الترتيب فثبت أن هذه الواقعة إمنا وقعت بعد أن صار إبراهيم من 
  املوقنني العارفني بربه

والدليل عليه أنه تعاىل ملا ذكر  احلجة الثامنة أن هذه الواقعة إمنا حصلت بسبب مناظرة إبراهيم عليه السالم مع قومه



ومه هذه القصة قال َوتِلَْك ُحجَُّتَنا ءاَتْيَناَها إِْبراهِيَم َعلَى قَْوِمِه ومل يقل على نفسه فعلم أن هذه املباحثة إمنا جرت مع ق
  ألجل أن يرشدهم إىل اإلميان والتوحيد ال ألجل أن إبراهيم كان يطلب الدين واملعرفة لنفسه

سعة أن القوم يقولون إن إبراهيم عليه السالم إمنا اشتغل بالنظر يف الكواكب والقمر والشمس حال ما احلجة التا
كان يف الغار وهذا باطل ألنه لو كان األمر كذلك فكيف يقول إِلَاٌه واِحٌد َوإِنَّنِى بَرِىء ّممَّا ُتْشرِكُونَ مع أنه ما كان 

  يف الغار ال قوم وال صنم
تعاىل َوحَاجَُّه قَْوُمُه قَالَ أَُتحَاجُّوّنى ِفى اللَِّه وكيف حياجونه وهم بعد ما رأوه وهو ما رآهم وهذا  احلجة العاشرة قال

يدل على أنه عليه السالم إمنا اشتغل بالنظر يف الكواكب والقمر والشمس بعد أن خالط قومه ورآهم يعبدون 
  ِلَني رداً عليهم وتنبيهاً هلم على فساد قوهلماألصنام ودعوه إىل عبادهتا فذكر قوله ال أُِحبُّ االِْف

اللَِّه احلجة احلادية عشر أنه تعاىل حكى عنه أنه قال للقوم َوكَْيَف أََخاُف َما أَْشرَكُْتْم َوالَ َتَخافُونَ أَنَّكُْم أَْشَركُْتم بِ
قالوا له إِن نَّقُولُ إِالَّ  وهذا يدل على أن القوم كانوا خوفوه باألصنام كما حكى عن قوم هود عليه السالم أهنم

  ومعلوم أن هذا الكالم ال يليق بالغار)  ٥٤هود ( اْعَترَاَك َبْعُض ءاِلَهتَِنا بُِسوء 
احلجة الثانية عشرة أن تلك الليلة كانت مسبوقة بالنهار وال شك أن الشمس كانت طالعة يف اليوم املتقدم مث 

ى أهنا ال تصلح لآلهلية وإذا بطل هبذا الدليل صالحية الشمس غربت فكان ينبغي أن يستدل بغروهبا السابق عل
لإلهلية بطل ذلك أيضاً يف القمر والكوكب بطريق األوىل هذا إذا قلنا إن هذه الواقعة كان املقصود منها حتصيل 

  املعرفة لنفسه أما إذا قلنا املقصود منها إلزام القوم وإجلاؤهم

قال أنه إمنا اتفقت مكاملته مع القوم حال طلوع ذلك النجم مث امتدت املناظرة فهذا السؤال غري وارد ألنه ميكن أن ي
إىل أن طلع القمر وطلعت الشمس بعده وعلى هذا التقدير فالسؤال غري وارد فثبت هبذه الدالئل الظاهرة أنه ال 

نا احتماالن األول أن جيوز أن يقال إن إبراهيم عليه السالم قال على سبيل اجلزم هذا ريب وإذا بطل هذا بقي هه
يقال هذا كالم إبراهيم عليه السالم بعد البلوغ ولكن ليس الغرض منه إثبات ربوبية الكوكب بل الغرض منه أحد 
أمور سبعة األول أن يقال إن إبراهيم عليه السالم مل يقل هذا ريب على سبيل األخبار بل الغرض منه أنه كان يناظر 

لكوكب رهبم وآهلهم فذكر إبراهيم عليه السالم ذلك القول الذي قالوه بلفظهم عبدة الكوكب وكان مذهبهم أن ا
وعبارهتم حىت يرجع إليه فيبطله ومثاله أن الواحد منا إذا ناظر من يقول بقدم اجلسم فيقول اجلسم قدمي فإذا كان 

ىت يلزم احملال عليه فكذا كذلك فلم نراه ونشاهده مركباً متغرياً فهو إمنا قال اجلسم قدمي إعادة لكالم اخلصم ح
ههنا قال َهاذَا رَّبى واملقصود منه حكاية قول اخلصم مث ذكر غقيبه ما يدل على فساده وهو قوله ال أُِحبُّ االِْفِلَني 

وهذا الوجه هو املتعمد يف اجلواب والدليل عليه أنه تعاىل دل يف أول اآلية على هذه املناظرة بقوله تعاىل َوِتلْكَ 
  ا ءاَتْيَناَها إِبْراِهيَم َعلَى قَْومِِهُحجَُّتَن

والوجه الثاين يف التأويل أن نقول قوله هَاذَا َرّبى معناه هذا ريب يف زعمكم واعتقادكم ونظريه أن يقول املوحد 
لْتَ للمجسم على سبيل االستهزاء أن إهله جسم حمدود أي يف زعمه واعتقاده قال تعاىل وَانظُْر إِلَى إِلَاِهَك الَِّذى ظَ

وكان صلوات اهللا تعاىل )  ٦٢القصص ( وقال تعاىل َوَيْوَم ُيَناِديهِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئىَ  )  ٩٧طه ( َعلَْيِه َعاِكفاً 
)  ٤٩الدخان ( واملراد أنه تعاىل إله اآلهلة يف زعمهم وقال ذُْق إِنَّكَ أَنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي ) يا إله اآلهلة ( عليه يقول 

  أي عند نفسك
والوجه الثالث يف اجلواب أن املراد منه االستفهام على سبيل اإلنكار إال أنه أسقط حرف االستفهام استغناء عنه 

  لداللة الكالم عليه



والوجه الرابع أن يكون القول مضمراً فيه والتقدير قال يقولون هذا ريب وإضمار القول كثري كقوله تعاىل َوإِذْ َيْرفَعُ 
أي يقولون ربنا وقوله َوالَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه أَوِْلَياء َما )  ١٢٧البقرة ( هِيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت وَإِْسَماِعيلُ َربََّنا إِبْرا

راهيم عليه السالم أي يقولون ما نعبدهم فكذا ههنا التقدير إن إب)  ٣الزمر ( َنْعُبدُُهْم إِلَى ِليُقَّربُوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى 
  قال لقومه يقولون هذا ريب أي هذا هو الذي يدبرين ويربيين

والوجه اخلامس أن يكون إبراهيم ذكر هذا الكالم على سبيل االستهزاء كما يقال لذليل ساد قوماً هذا سيدكم 
  على سبيل االستهزاء
ة الكواكب إال أنه عليه السالم كان قد أراد أن يبطل قوهلم بربوبي) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه السادس أنه 

عرف من تقليدهم ألسالفهم وبعد طباعهم عن قبول الدالئل أنه لو صرح بالدعوة إىل اهللا تعاىل مل يقبلوه ومل يلتفتوا 
إليه فمال إىل طريق به يستدرجهم إىل استماع احلجة وذلك بأن ذكر كالماً يوهم كونه مساعداً هلم على مذهبهم 

كواكب مع أن قلبه صلوات اهللا عليه كان مطمئناً باإلميان ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل بربوبية ال
على إبطاله وإفساده وأن يقبلوا قوله ومتام التقرير أنه ملا جيد إىل الدعوة طريقاً سوى هذا الطريق وكان عليه السالم 

  لكفر ومعلوم أن عند اإلكراه جيوزمأموراً بالدعوة إىل اهللا كان مبنزلة املكره على كلمة ا

فإذا جاز ذكر كلمة )  ١٠٦النحل ( إجراء كلمة الكفر على اللسان قال تعاىل إِالَّ َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِاِإلَمياِن 
ؤبد الكفر ملصلحة بقاء شخص واحد فبأن جيوز إظهار كلمة الكفر لتخليص عامل من العقالء عن الكفر والعقاب امل

كان ذلك أوىل وأيضاً املكره على ترك الصالة لو صلى حىت قتل استحق األجر العظيم مث إذا جاء وقت القتال مع 
الكفار وعلم أنه لو اشتغل بالصالة اهنزم عسكر اإلسالم فههنا جيب عليه ترك الصالة واالشتغال بالقتال حىت لو 

لثواب بل نقول أن من كان يف الصالة فرأى طفالً أو أعمى صلى وترك القتال أمث ولو ترك الصالة وقاتل استحق ا
أشرف على غرق أو حرق وجب عليه قطع الصالة إلنقاذ ذلك الطفل أو ذلك األعمى عن ذلك البالء فكذا ههنا 
أن إبراهيم عليه السالم تكلم هبذه الكلمة ليظهر من نفسه موافقة القوم حىت إذا أورد عليهم الدليل املبطل لقوهلم 

ان قبوهلم لذلك الدليل أمت وانتفاعهم باستماعه أكمل ومما يقوي هذا الوجه أنه تعاىل حكى عنه مثل هذا الطريق ك
وذلك )  ٩٠ ٨٨الصافات ( يف موضع آخر وهو قوله فََنظََر َنظَْرةً  ِفى النُُّجومِ فَقَالَ إِّنى َسقِيٌم فََتَولَّْواْ َعْنُه ُمْدبِرِيَن 

بعلم النجم على حصول احلوادث املستقبلة فوافقهم إبراهيم على هذا الطريق يف الظاهر مع ألهنم كانوا يستدلون 
أنه كان بريئاً عنه يف الباطن ومقصوده أن يتوسل هبذا الطريق إىل كسر األصنام فإذا جازت املوافقة يف الظاهر ههنا 

ك وأيضاً املتكلمون قالوا إنه يصح من اهللا مع أنه كان بريئاً عنه يف الباطن فلم ال جيوز أن يكون يف مسألتنا كذل
تعاىل إظهار خوارق العادات على يد من يدعى اإلهلية ألن صورة هذا املدعي وشكله يدل على كذبه فال حيصل فيه 
التلبيس بسبب ظهور تلك اخلوارق على يده ولكن ال جيوز إظهارها على يد من يدعي النبوة ألنه يوجب التلبيس 

َهاذَا رَّبى ال يوجب الضالل ألن دالئل بطالنه جلية ويف إظهاره هذه الكلمة منفعة عظيمة وهي  فكذا ههنا وقوله
  استدراجهم لقبول الدليل فكان جائزاً واهللا أعلم

الوجه السابع أن القوم ملا دعوه إىل عبادة النجوم فكانوا يف تلك املناظرة إىل أن طلع النجم الدري فقال إبراهيم 
اذَا َرّبى أي هذا هو الرب الذي تدعونين إليه مث سكت زماناً حىت أفل مث قال ال أُِحبُّ االِْفِلَني فهذا عليه السالم َه

  متام تقرير هذه األجوبة على االحتمال األول وهو أنه صلوات اهللا عليه ذكر هذا الكالم بعد البلوغ
يره أنه تعاىل كان قد خص إبراهيم بالعقل أما االحتمال الثاين وهو أنه ذكره قبل البلوغ وعند القرب منه فتقر

الكامل والقرحية الصافية فخطر بباله قبل بلوغه إثبات الصانع سبحانه فتفكر فرأى النجم فقال هَاذَا َرّبى فلما شاهد 



ا ُتْشرِكُونَ حركته قال ال أُِحبُّ االِْفِلَني مث إنه تعاىل أكمل بلوغه يف أثناء هذا البحث فقال يف احلال إِّنى َبرِىء ّممَّ
فهذا االحتمال ال بأس به وإن كان االحتمال األول أوىل بالقبول ملا ذكرنا من الدالئل الكثرية على أن هذه املناظرة 

  إمنا جرت إلبراهيم عليه السالم وقت اشتغاله بدعوة القوم إىل التوحيد واهللا أعلم
ء وكسر اهلمزة حيث كان وقرأ ابن عامر ومحزة املسألة الرابعة قرأ أبو عمرو وورش عن نافع رئى بفتح الرا

والكسائي بكسرمها فإذا كان بعد األلف كاف أو هاء حنو رآك ورآها فحينئذ يكسرها محزة والكسائي ويفتحها 
ابن عامر وروى حيىي عن أيب بكر عن عاصم مثل محزة والكسائي فإذا تلته ألف وصل حنو رأى الشمس ورأى 

  أيب بكر ونصر عن الكسائي يكسرون الراء ويفتحونالقمر فإن محزة وحيىي عن 

اهلمزة والباقون يقرؤن مجيع ذلك بفتح الراء واهلمزة واتفقوا يف رأوك ورأوه أنه بالفتح قال الواحدي أما من فتح 
الراء واهلمزة فعلته واضحة وهي ترك األلف على األصل حنو رعى ورمى وأما من فتح الراء وكسر اهلمزة فإنه أمال 

مزة حنو الكسر ليميل األلف اليت يف رأى حنو الياء ترك الراء مفتوحة على األصل وأما من كسرمها جيمعاً فألجل اهل
فلريجع إليه واهللا ) كتاب البسيط ( أن تصري حركة الراء مشاهبة حلركة اهلمزة والواحدي طول يف هذا الباب يف 

  أعلم
هيم عليه السالم ولد يف الغار وتركته أمه وكان جربيل عليه السالم املسألة اخلامسة القصة اليت ذكرناها من أن إبرا

يربيه كل ذلك حمتمل يف اجلملة وقال القاضي كل ما جيري جمرى املعجزات فإنه ال جيوز ألن تقدمي املعجز على وقت 
ل تلك الدعوى غري جائز عندهم وهذا هو املسمى باإلرهاص إال إذا حضر يف ذلك الزمان رسول من اهللا فتجع

  اخلوارق معجزة لذلك النيب وأما عند أصحابنا فاإلرهاص جائز فزالت الشبهة واهللا أعلم
املسألة السادسة أن إبراهيم عليه السالم استدل بأفول الكوكب على أنه ال جيوز أن يكون رباً له وخالقاً له وجيب 

فول كيف يدل على عدم ربوبية الكوكب علينا ههنا أن نبحث عن أمرين أحدمها أن األفول ما هو والثاين أن األ
  فنقول األفول عبارة عن غيبوبة الشيء بعد ظهوره

وإذا عرفت هذا فلسائل أن يسأل فيقول األفول إمنا يدل على احلدوث من حيث إنه حركة وعلى هذا التقدير 
وثها بالطلوع وعول يف فيكون الطلوع أيضاً دليالً على احلدوث فلم ترك إبراهيم عليه السالم االستدالل على حد

  إثبات هذا املطلوب على األفول
واجلواب ال شك أن الطلوع والغروب يشتركان يف الداللة على احلدوث إال أن الدليل الذي حيتج به األنبياء يف 

معرض دعوة اخللق كلهم إىل اهللا ال بد وأن يكون ظاهراً جلياً حبيث يشترك يف فهمه الذكي والغيب والعاقل وداللة 
احلركة على احلدوث وإن كانت يقينية إال أهنا دقيقة ال يعرفها إال األفاضل من اخللق أما داللة األفول فإهنا داللة 

ظاهرة يعرفها كل أحد فإن الكوكب يزول سلطانه وقت األفول فكانت داللة األفول على هذا املقصود أمت وأيضاً 
سن الكالم ما حيصل فيه حصة اخلواص وحصة األوساط قال بعض احملققني اهلوى يف خطرة اإلمكان أفول وأح

وحصة العوام فاخلواص يفهمون من األفول اإلمكان وكل ممكن حمتاج واحملتاج ال يكون مقطوع احلاجة فال بد من 
االنتهاء إىل من يكون منزهاً عن اإلمكان حىت تنقطع احلاجات بسبب وجوده كما قال االْوفَى َوأَنَّ إِلَى رَّبَك 

وأما األوساط فإهنم يفهمون من األفول مطلق احلركة فكل متحرك حمدث وكل حمدث فهو )  ٤٢النجم ( نتََهى الُْم
حمتاج إىل القدمي القادر فال يكون اآلفل إهلاً بل األله هو الذي احتاج إليه ذلك اآلفل وأما العوام فإهنم يفهمون من 

فول والغروب فإنه يزول نوره وينتقص ضوءه ويذهب األفول الغروب وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من األ
سلطانه ويصري كاملعزول ومن يكون كذلك ال يصلح لإلهلية فهذه الكلمة الواحدة أعين قوله ال أُِحبُّ االِْفِلَني كلمة 



  مشتملة على نصيب املقربني وأصحاب اليمني وأصحاب الشمال فكانت أكمل الدالئل وأفضل الرباهني
  ى وهو أنه عليه السالم إمنا كان يناظرهم وهم كانوا منجمني ومذهب أهل النجوم أنوفيه دقيقة أخر

الكوكب إذا كان يف الربع الشرقي ويكون صاعداً إىل وسط السماء كان قوياً عظيماً التأثري أما إذا كان غريباً 
اإلله هو الذي ال تتغري قدرته إىل وقريباً من األفول فإنه يكون ضعيف التأثري قليل القوة فنبه هبذه الدقيقة على أن 

العجز وكماله إىل النقصان ومذهبكم أن الكوكب حال كونه يف الربع الغريب يكون ضعيف القوة ناقص التأثري 
عاجزاً عن التدبري وذلك يدل على القدح يف إهليته فظهر على قول املنجمني أن لألفول مزيد خاصية يف كونه موجباً 

  أعلم للقدح يف إهليته واهللا
أما املقام الثاين وهو بيان أن كوكب الكوكب آفالً مينع من ربوبيته فلقائل أيضاً أن يقول أقصى ما يف الباب أن 

يكون أفوله داالً على حدوثه إال أن حدوثه ال مينع من كونه رباً إلبراهيم ومعبوداً له أال ترى أن املنجمني وأصحاب 
لكواكب وأبدعها وأحدثها مث أن هذه الكواكب ختلق النبات واحليوان يف الوسايط يقولون أن اإلله األكرب خلق ا

هذا العامل األسفل فثبت أن أفول الكواكب وإن دل على حدوثها إال أنه ال مينع من كوهنا أرباباً لإلنسان وآهلة هلذا 
  العامل واجلواب لنا ههنا مقامان

الذي عنده تنقطع احلاجات ومىت ثبت بأفول الكواكب املقام األول أن يكون املراد من الرب واإلله املوجود 
حدوثها وثبت يف بداهة العقول أن كل ما كان حمدثاً فإنه يكون يف وجوده حمتاجاً إىل الغري وجب القطع باحتياج 
هذه الكواكب يف وجودها إىل غريها ومىت ثبت هذا املعىن امتنع كوهنا أرباباً وآهلة مبعىن أنه تنقطع احلاجات عند 

  وجودها فثبت أن كوهنا آفلة يوجب القدح يف كوهنا أرباباً وآهلة هبذا التفسري
املقام الثاين أن يكون املراد من الرب واإلله من يكون خالقاً لنا وموجداً لذواتنا وصفاتنا فنقول أفول الكواكب يدل 

األول أن أفوهلا يدل على حدوثها  على كوهنا عاجزة عن اخللق واإلجياد وعلى أنه ال جيوز عبادهتا وبيانه من وجوه
وحدوثها يدل على افتقارها إىل فاعل قدمي قادر وجيب أن تكون قادرية ذلك القادر أزلية وإال الفتقرت قادريته إىل 

  قادر آخر ولزم التسلسل وهو حمال فثبت أن قادريته أزلية
باعتبار إمكانه واإلمكان واحد يف كل  وإذا ثبت هذا فنقول الشيء الذي هو مقدور له إمنا صح كونه مقدوراً له

املمكنات فثبت أن ما ألجله صار بعض املمكنات مقدوراً هللا تعاىل فهو حاصل يف كل املمكنات فوجب يف كل 
  املمكنات أن تكون مقدروة هللا تعاىل

ة يف علم وإذا ثبت هذا امتنع وقوع شيء من املمكنات بغريه على ما بينا صحة هذه املقامات بالدالئل اليقين
  األصول

فاحلاصل أنه ثبت بالدليل أن كون الكواكب آفلة يدل على كوهنا حمدثة وإن كان ال يثبت هذا املعىن إال بواسطة 
مقدمات كثرية وأيضاً فكوهنا يف نفسها حمدثة يوجب القول بامتناع كوهنا قادرة على اإلجياد واإلبداع وإن كان ال 

كثرية ودالئل القرآن إمنا يذكر فيها أصول املقدمات فأما التفريع والتفصيل  يثبت هذا املعىن إال بواسطة مقدمات
فذاك إمنا يليق بعلم اجلدل فلما ذكر اهللا تعاىل هاتني املقدمتني على سبيل الرمز ال جرم اكتفى بذكرمها يف بيان أن 

الم بأفوهلا على امتناع كوهنا الكواكب ال قدرة هلا على اإلجياد واإلبداع فلهذا السبب استدل إبراهيم عليه الس
  أرباباً وآهلة حلوادث هذا العامل



الوجه الثاين أن أفول الكواكب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها يف وجودها إىل القادر املختار فيكون 
أي ذلك الفاعل هو اخلالق لألفالك والكواكب ومن كان قادراً على خلق الكواكب واألفالك من دون واسطة 

شيء كان فبأن يكون قادراً على خلق اإلنسان أوىل ألن القادر على خلق الشيء األعظم ال بد وأن يكون قادراً 
)  ٥٧غافر ( على خلق الشيء األضعف وإليه اإلشارة بقوله تعاىل لََخلُْق السََّماوَاِت َواالْْرَض أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ 

السََّماوَاِت وَاالْْرَض بِقَاِدرٍ َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم َبلَى َوُهَو الَْخلَّاُق الَْعِليُم فثبت هبذا الطريق  وبقوله أََولَْيَس الَِذى َخلََق
أن اإلله األكرب جيب أن يكون قادراً على خلق البشر وعلى تدبري العامل األسفل بدون واسطة األجرام الفلكية وإذا 

  ادة اإلله األكرب أوىل من االشتغال بعبادة الشمس والنجوم والقمركان األمر كذلك كان االشتغال بعب
الوجه الثالث أنه لو صح كون بعض الكواكب موجدة وخالقة لبقي هذا االحتمال يف الكل وحينئذ ال يعرف 

ل اإلنسان أن خالقه هذا الكوكب أو ذلك اآلخر أو جمموع الكواكب فيبقى شاكاً يف معرفة خالقه أما لو عرفنا الك
وأسندنا اخللق واإلجياد والتدبري إىل خالق الكل فحينئذ ميكننا معرفة اخلالق واملوجد وميكننا االشتغال بعبادته وشكره 

فثبت هبذه الوجوه أن أفول الكواكب كما يدل على امتناع كوهنا قدمية فكذلك يدل على امتناع كوهنا آهلة هلذا 
  لم فهذا متام الكالم يف تقرير هذا الدليلالعامل وأرباباً للحيوان واإلنسان واهللا أع

فإن قيل ال شك أن تلك الليلة كانت مسبوقة بنهار وليل وكان أفول الكواكب والقمر والشمس حاصالً يف الليل 
  السابق والنهار السابق وهبذا التقرير ال يبقى لألفول احلاصل يف تلك الليلة مزيد فائدة

يه إمنا أورد هذا الدليل على األقوام الذين كان يدعوهم من عبادة النجوم إىل واجلواب أنا بينا أنه صلوات اهللا عل
التوحيد فال يبعد أن يقال أنه عليه السالم كان جالساً مع أولئك األقوام ليلة من الليايل وزجرهم عن عبادة 

يم عليه السالم لو الكواكب فبينما هو يف تقرير ذلك الكالم إذ وقع بصره على كوكب مضيء فلما أفل قال إبراه
كان هذا الكوكب إهلاً ملا انتقل من الصعود إىل األفول ومن القوة إىل الضعف مث يف أثناء ذلك الكالم طلع القمر 
وأفل فأعاد عليهم ذلك الكالم وكذا القول يف الشمس فهذا مجلة ما حيضرنا يف تقرير دليل إبراهيم صلوات اهللا 

  وسالمه عليه
ف الغزايل يف بعض كتبه ومحل الكوكب على النفس الناطقة احليوانية اليت لكل كوكب املسألة السادسة تفلس

والقمر على النفس الناطقة اليت لكل فلك والشمس على العقل اجملرد الذي لكل ذلك وكان أبو علي بن سيناء 
من قوله ال أُِحبُّ االِْفِلَني أن  يفسر األفول باإلمكان فزعم الغزايل أن املراد بأفوهلا إمكاهنا يف نفسها وزعم أن املراد

  هذه األشياء بأسرها ممكنة الوجود لذواهتا وكل ممكن فال بد له من مؤثر وال بد له من االنتهاء إىل واجب الوجود
واعلم أن هذا الكالم ال بأس به إال أنه يبعد محل لفظ اآلية عليه ومن الناس من محل الكوكب على احلس والقمر 

وهم والشمس على العقل واملراد أن هذه القوى املدركة الثالثة قاصرة متناهية ومدبر العامل مستول على اخليال وال
  عليها قاهر هلا واهللا أعلم

  املسألة السابعة دل قوله ال أُِحبُّ االِْفِلَني على أحكام
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

  احلكم األول
هذه اآلية تدل على أنه تعاىل ليس جبسم إذ لو كان جسماً لكان غائباً عنا أبداً فكان آفالً أبداً وأيضاً ميتنع أن يكون 

   السماء تارة ويصعد من السماء إىل العرش أخرى وإال حلصل معىن األفولتعاىل ينزل من العرش إىل
  احلكم الثاين

هذه اآلية تدل على أنه تعاىل ليس حمالً للصفات احملدثة كما تقوله الكرامية وإال لكان متغرياً وحينئذ حيصل معىن 
  األفول وذلك حمال

  احلكم الثالث
  مبنياً على الدليل ال على التقليد وإال مل يكن هلذا االستدالل فائدة البتةتدل هذه اآلية على أن الدين جيب أن يكون 

  احلكم الرابع
  تدل هذه اآلية على أن معارف األنبياء برهبم استداللية ال ضرورية وإال ملا احتاج إبراهيم إىل االستدالل

  احلكم اخلامس
 إال بالنظر واالستدالل يف أحوال خملوقاته إذ لو تدل على هذه اآلية على أنه ال طريق إىل حتصيل معرفة اهللا تعاىل

  أمكن حتصيلها بطريق آخر ملا عدل إبراهيم عليه السالم إىل هذه الطريقة واهللا أعلم
  ِمَن الْقَْومِ الضَّالَّنينَّ أما قوله تعاىل فَلَمَّا َرأَى الْقََمَر بَازِغاً قَالَ َهاذَا رَّبى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَِئن لَّْم يَْهدِنِى رَّبى الَكُوَن

  ففيه مسألتان
املسألة األوىل يقال بزغ القمر إذا ابتدأ يف الطلوع وبزغت الشمس إذا بدأ منها طلوع وجنوم بوازغ قال األزهري 

كأنه مأخوذ يف البزغ وهو الشق كأنه بنوره يشق الظلمة شقاً ومعىن اآلية أنه اعترب يف القمر مثل ما اعترب يف 
  الكوكب

 وال سألة الثانية دل قوله لَِئن لَّْم يَْهدِنِى رَّبى الَكُوَننَّ ِمَن الْقَْومِ الضَّالَّني على أن اهلداية ليست إال من اهللا تعاىلامل
ميكن محل لفظ اهلداية على التمكن وإزاحة األغدار ونصب الدالئل ألن كل ذلك كان حاصالً فاهلداية اليت كان 

  اء ال بد وأن تكون زائدة عليهايطلبها بعد حصول تلك األشي
واعلم أن كون إبراهيم عليه السالم على مذهبنا أظهر من أن يشتبه على العاقل ألنه يف هذه اآلية أضاف اهلداية إىل 

  َماهللا تعاىل وكذا يف قوله الَِّذى َخلَقَنِى فَُهَو يَْهِدينِ وكذا يف قوله وَاْجنُْبنِى وََبنِى َّ أَن نَّْعُبَد االْْصَنا

  أما قوله فَلَماَّ َرأَى الشَّْمسَ َبازِغَةً  قَالَ َهاذَا رَّبى َهاذَا أَكَْبُر ففيه مسائل
املسألة األوىل إمنا قال يف الشمس هذا مع أهنا مؤنثة ومل يقل هذه لوجوه أحدها أن الشمس مبعىن الضياء والنور 

عالمة التأنيث فلما أشبه لفظها لفظ املذكر وكان فحمل اللفظ على التأويل فذكر وثانيها أن الشمس مل حيصل فيها 
تأويلها تأويل النور صلح التذكري من هاتني اجلهتني وثالثها أراد هذا الطالع أو هذا الذي أراه ورابعها املقصود منه 

  رعاية األدب وهو ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الربوبية



  راد منه أكرب الكواكب جرماً وأقواها قوة فكان أوىل باآلهليةاملسألة الثانية قوله َهاذَا أَكَْبُر امل
فإن قيل ملا كان األفول حاصالً يف الشمس واألفول مينع من صفة الربوبية وإذا ثبت امتناع صفة الربوبية للشمس 

عن كان امتناع حصوهلا للقمر ولسائر الكواكب أوىل وهبذا الطريق يظهر أن ذكر هذا الكالم يف الشمس يغين 
  ذكره يف القمر والكواكب فلم مل يقتصر على ذكر الشمس رعاية لإلجياز واالختصار

قلنا إن األخذ من األدون فاألدون مترقياً إىل األعلى فاألعلى له نوع تأثري يف التقرير والبيان والتأكيد ال حيصل من 
  غريه فكان ذكره على هذا الوجه أوىل

ّنى بَرِىء ّممَّا ُتْشرِكُونَ فاملعىن أنه ملا ثبت بالدليل أن هذه الكواكب ال تصلح للربوبية أما قوله قَالَ َياءاَدُم قَْوٌم إِ
  واإلهلية ال جرم تربأ من الشرك

ولقائل أن يقول هب أنه ثبت بالدليل أن الكواكب والشمس والقمر ال تصلح للربوبية واإلهلية لكن ال يلزم من 
لتوحيد فلم فرع على قيام الدليل على كون هذه الكواكب غري صاحلة هذا القدر نفي الشريك مطلقاً وإثبات ا
  للربوبية اجلزم بإثبات التوحيد مطلقاً

واجلواب أن القوم كانوا مساعدين على نفي سائر الشركاء وإمنا نازعوا يف هذه الصورة املعينة فلما ثبت بالدليل أن 
  غريها ال جرم حصل اجلزم بنفي الشركاء على اإلطالق هذه األشياء ليست أرباباً وال آهلة وثبت باالتفاق نفي

  أما قوله إِّنى َوجَّْهُت َوجْهِىَ  ففيه مسألتان
  املسألة األوىل فتح الياء من َوْجهِىَ  نافع وابن عامر وحفص عن عاصم والباقون تركوا هذا الفتح

ديت وطاعيت وسبب جواز هذا اجملاز أن من املسألة الثانية هذا الكالم ال ميكن محله على ظاهره بل املراد وجهت عبا
  كان مطيعاً لغريه منقاداً ألمره فإنه يتوجه بوجهه إليه فجعل توجيه الوجه إليه كناية عن الطاعة

وأما قوله ِللَِّذى فَطََر السََّماَواِت َواالْْرَض ففيه دقيقة وهي أنه مل يقل وجهت وجهي إىل الذي فطر السموات 
للفظ وذكر قوله َوجَّْهُت َوجْهِىَ  ِللَِّذى واملعىن أن توجيه وجه القلب ليس إليه ألنه متعال واألرض بل ترك هذا ا

هنا واالكتفاء حبرف ) إىل ( عن احليز واجلهة بل توجيه وجه القلب إىل خدمته وطاعته ألجل عبوديته فترك كلمة 
  فطر أخرجهماالالم دليل ظاهر على كون املعبود متعالياً عن احليز واجلهة ومعىن 

إىل الوجود وأصله من الشق يقال تفطر الشجر بالورق والورد إذا أظهرمها وأما احلنيف فهو املائل قال أبو العالية 
  احلنيف الذي يستقبل البيت يف صالته وقيل إنه العادل عن كل معبود دون اهللا تعاىل

َهدَانِى َوالَ أَخَاُف َما ُتْشرِكُونَ بِِه إِالَّ أَن َيَشآَء رَبِّى شَْيئاً َوِسَع َربِّى كُلَّ  َوحَآجَُّه قَْوُمُه قَالَ أَُتَحاجُّو نِّى ِفى اللَِّه َوقَْد
  َشىْ ٍء ِعلْماً أَفَالَ َتَتذَكَُّرونَ

اعلم أن إبراهيم عليه السالم ملا أورد عليهم احلجة املذكورة فالقوم أوردوا عليه حججاً على صحة أقواهلم منها أهنم 
وكقوهلم للرسول عليه السالم أََجَعلَ االِْلَهةَ  )  ٢٣الزخرف ( لتقليد كقوهلم إِنَّا َوَجْدَنا ءابَاِئَنا َعلَى أُمَّةٍ  متسكوا با

ومنها أهنم خوفوه بأنك ملا طعنت يف إهلية هذه األصنام وقعت من )  ٥ص ( إِلَهاً واِحداً إِنَّ هَاذَا لََشىْ ء ُعَجاٌب 
ات والبليات ونظريه ما حكاه اهللا تعاىل يف قصة قوم هود إِن نَّقُولُ إِالَّ اْعتََراَك بَْعُض ءاِلهَِتَنا جهة هذه األصنام يف اآلف

  فذكروا هذا اجلنس من الكالم مع إبراهيم عليه السالم)  ٥٤هود ( بُِسوء 
بت بالدليل املوجب للهداية واليقني صحة فأجاب اهللا عن حجتهم بقوله قَالَ أَُتَحاجُّوّنى ِفى اللَِّه َوقَْد َهَدانِى يعين ملا ث

  قويل فكيف يلتفت إىل حجتكم العليلة وكلماتكم الباطلة
وأجاب عن حجتهم الثانية وهي أهنم خوفوه باألصنام بقوله َوالَ أََخاُف َما ُتْشرِكُونَ بِِه ألن اخلوف إمنا حيصل ممن 



  ا على النفع والضر فكيف حيصل اخلوف منهايقدر على النفع والضر واألصنام مجادات ال تقدر وال قدرة هل
  فإن قيل ال شك أن للطلسمات آثاراً خمصوصة فلم ال جيوز أن حيصل اخلوف منها من هذه اجلهة

قلنا الطلسم يرجع حاصله إىل تأثريات الكواكب وقد دللنا على أن قوى الكواكب على التأثريات إمنا حيصل من 
  ف يف احلقيقة ليس إال من اهللا تعاىلخلق اهللا تعاىل فيكون الرجاء واخلو

وأما قوله إِالَّ أَن َيَشاء رَّبى ففيه وجوه أحدها إال أن أذنب فيشاء إنزال العقوبة يب وثانيها إال أن يشاء أن يبتليين 
مبحن الدنيا فيقطع عين بعض عادات نعمه وثالثها إال أن يشاء ريب فأخاف ما تشركون به بأن حيييها وميكنها من 

ونفعي ويقدرها على إيصال اخلري والشر إيل واللفظ حيتمل كل هذه الوجوه وحاصل األمر أنه ال يبعد أن  ضري
حيدث لإلنسان يف مستقبل عمره شيء من املكاره واحلمقى من الناس حيملون ذلك على أنه إمنا حدث ذلك املكروه 

 لو أنه حدث به شيء من املكاره مل حيمل على بسبب أنه طعن يف إهلية األصنام فذكر إبراهيم عليه السالم ذلك حىت
  هذا السبب

مث قال عليه السالم َوِسَع َرّبى كُلَّ َشىْ ء ِعلْماً يعين أنه عالم الغيوب فال يفعل إال الصالح واخلري واحلكمة فبتقدير 
ى الطعن يف إهلية أن حيدث من مكاره الدنيا فذاك ألنه تعاىل عرف وجه الصالح واخلري فيه ال ألجل أنه عقوبة عل

  األصنام
مث قال أَفَالَ تََتذَكَُّرونَ واملعىن أفال تتذكرون أن نفي الشركاء واألضداد واألنداد عن اهللا تعاىل ال يوجب حلول 

  العقاب ونزول العذاب والسعي يف إثبات التوحيد والتنزيه ال يوجب استحقاق العقاب واهللا أعلم
ر أَُتحَاجُّوّنى خفيفة النون على حذف أحد النونني والباقون على التشديد على املسألة الثانية قرأ نافع وابن عام

  اإلدغام وأما قوله َوقَْد َهدَانِى قرأ نافع وابن عامر َهَدانِى بإثبات الياء على األصل والباقون حبذفها للتخفيف
االِْفِلَني والقوم أيضاً حاجوه يف اهللا وهو قوله املسألة الثالثة أن إبراهيم عليه السالم حاجهم يف اهللا وهو قوله ال أُِحبُّ 

ة تعاىل خرباً عنهم َوحَاجَُّه قَْوُمُه قَالَ أَُتحَاجُّوّنى ِفى اللَِّه فحصل لنا من هذه اآلية أن احملاجة يف اهللا تارة تكون موجب
والثناء هو قوله تعاىل َوِتلْكَ  للمدح العظيم والثناء البالغ وهي احملاجة اليت ذكرها إبراهيم عليه السالم وذلك املدح

 هذين ُحجَُّتَنا ءاَتْيَناَها إِبْراِهيَم َعلَى قَْوِمِه وتارة تكون موجبة للذم وهو قوله قَالَ أَُتَحاجُّوّنى ِفى اللَِّه وال فرق بني
لدين الباطل توجب البابني إال أن احملاجة يف تقرير الدين احلق توجب أعظم أنواح املدح والثناء واحملاجة يف تقرير ا

  أعظم أنواع الذم والزجر
وإذا ثبت هذا األصل صار هذا قانوناً معترباً فكل موضع جاء يف القرآن واألخبار يدل على هتجني أمر احملاجة 

واملناظرة فهو حممول على تقرير الدين الباطل وكل موضع جاء يدل على مدحه فهو حممول على تقرير الدين احلق 
  اهللا أعلمواملذهب الصدق و

ناً فَأَى ُّ الْفَرِيقَْينِ أََحقُّ بِاالٌّ ْمنِ َوكَْيَف أََخاُف َمآ أَْشَركُْتْم َوالَ َتَخافُونَ أَنَّكُمْ أَْشرَكُْتم بِاللَِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه َعلَْيكُْم ُسلْطَا
  ْم بِظُلْمٍ أُْولَاِئَك لَُهمُ االٌّ ْمُن َوُهْم مُّهَْتُدونَإِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ الَِّذيَن َءاَمُنواْ وَلَْم َيلْبِسُوا إَِمياَنُه

اعلم أن هذا من بقية اجلواب عن الكالم األول والتقدير وكيف أخاف األصنام اليت ال قدرة هلا على النفع والضر 
  اناً فيهوأنتم ال ختافون من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وقوله َما لَمْ ُينَّزلْ بِِه َعلَْيكُْم ُسلْطَ

وجهان األول أن قوله َما لَْم يَُنّزلْ بِِه َعلَْيكُْم ُسلْطَاناً كناية عن امتناع وجود احلجة والسلطان يف مثل هذه القصة 
هان واملراد منه امتناع حصول الرب)  ١١٧املؤمنون ( ونظريه قوله تعاىل َوَمن َيْدُع َمَع اللَِّه إِلََها ءاَخرَ الَ ُبْرَهانَ لَُه بِِه 



 فيه والثاين أنه ال ميتنع عقالً أن يؤمر باختاذ تلك التماثيل والصور قبلة للدعاء والصالة فقوله َما لَْم ُينَّزلْ بِِه ُسلْطَاناً
معناه عدم ورود األمر به وحاصل هذا الكالم مالكم تنكرون على األمن يف موضع األمن وال تنكرون على أنفسكم 

ل فأينا أحق باألمن أنا أم أنتم احترازاً من تزكية نفسه فعدل عنه إىل قوله فَأَى ُّ األمن يف موضع اخلوف ومل يق
ُهْم الْفَرِيقَْينِ يعين فريقي املشركني واملوحدين مث استأنف اجلواب عن السؤال بقوله الَِّذيَن ءاَمنُواْ َولَمْ َيلْبِسُواْ إِميَاَن

واملعىن أن الذين حصل هلم األمن املطلق هم الذين يكونون مستجمعني  بِظُلْمٍ وهذا من متام كالم إبراهيم يف احملاجة
  هلذن الوصفني أوهلما اإلميان وهو كمال القوة النظرية وثانيهما وَلَْم َيلْبُِسواْ إَِمياَنُهْم بِظُلْمٍ وهو كمال القوة العملية

ا يتمسكون هبذه اآلية من وجه واملعتزلة يتمسكون هبا من مث قال أُْولَِئَك لَُهُم االْْمُن َوُهْم مُّْهَتُدونَ اعلم أن أصحابن
وجه آخر أما وجه متسك أصحابنا فهو أن نقول إنه تعاىل شرط يف اإلميان املوجب لألمن عدم الظلم ولو كان ترك 

الظلم أحد أجزاء مسمى اإلميان لكان هذا التقييد عبثاً فثبت أن الفاسق مؤمن وبطل به قول املعتزلة وأما وجه 
متسك املعتزلة هبا فهو أنه تعاىل شرط يف حصول األمن حصول األمرين اإلميان وعدم الظلم فوجب أن ال حيصل 

  األمن للفاسق وذلك يوجب حصول الوعيد له
  وأجاب أصحابنا عنه من وجهني

 حكاية عن لقمان إذ قال البنه الوجه األول أن قوله وَلَْم َيلْبِسُواْ إَِمياَنُهْم بِظُلْمٍ املراد من الظلم الشرك لقوله تعاىل
فاملراد ههنا الذين آمنوا باهللا ومل يثبتوا هللا شريكاً )  ١٣لقمان ( َيِعظُُه ياُبَنى َّ الَ ُتْشرِكْ بِاللَِّه إِنَّ الّشْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم 

  يف املعبودية
 نفي الشركاء واألضداد واألنداد والدليل على أن هذا هو املراد أن هذه القصة من أوهلا إىل آخرها إمنا وردت يف

  وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات فوجب محل الظلم ههنا على ذلك
الوجه الثاين يف اجلواب أن وعيد الفاسق من أهل الصالة حيتمل أن يعذبه اهللا وحيتمل أن يعفو عنه وعلى كال 

  صول العذاب واهللا أعلمالتقديرين فاألمن زائل واخلوف حاصل فلم يلزم من عدم األمن القطع حب
  َوِتلَْك ُحجَّتَُنآ َءاتَْيَناَهآ إِبَْراهِيَم َعلَى قَْوِمِه َنْرفَُع َدَرجَاٍت مَّن نََّشآُء إِنَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم

  ويف اآلية مسائل
  االِْفلَِني املسألة األوىل قوله َوتِلَْك إشارة إىل كالم تقدم وفيه وجوه األول أنه إشارة إىل قوله ال أُِحبُّ

والثاين أنه إشارة إىل أن القوم قالوا له أما ختاف أن ختبلك آهلتنا ألجل أنك شتمتهم فقال هلم أفال ختافون أنتم حيث 
أقدمتهم على الشرك باهللا وسويتم يف العبادة بني خالق العامل ومدبره وبني اخلشب املنحوت والصنم املعمول والثالث 

  أن املراد هو الكل
  فت هذا فنقول قوله َوِتلَْك مبتدأ وقوله ُحجَُّتَنا خربه وقوله إِْبراهِيَم َعلَى صفة لذلك اخلربإذا عر

املسألة الثانية قوله َوِتلَْك ُحجَُّتَنا ءاَتْينَاَها إِْبراهِيَم يدل على أن تلك احلجة إمنا حصلت يف عقل إبراهيم عليه السالم 
وذلك يدل على أن اإلميان والكفر ال حيصالن إال خبلق اهللا تعاىل ويتأكد هذا  بإيتاء اهللا وبإظهاره تلك احلجة يف عقله

أيضاً بقوله َنْرفَُع َدَرجَاٍت مَّن نََّشاء فإن املراد أنه تعاىل رفع درجات إبراهيم بسبب أنه تعاىل آتاه تلك احلجة ولو 
عاىل لكان إبراهيم عليه السالم هو الذي كان حصول العلم بتلك احلجة إمنا كان من قبل إبراهيم ال من قبل اهللا ت

رفع درجات نفسه وحينئذ كان قوله َنْرفَُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشاء باطالً فثبت أن هذا صريح قولنا يف مسألة اهلدى 
  والضالل

يل ألنه املسألة الثالثة هذه اآلية من أدل الدالئل على فساد قول احلشوية يف الطعن يف النظر وتقرير احلجة وذكر الدل



تعاىل أثبت إلبراهيم عليه السالم حصول الرفعة والفوز بالدرجات العالية ألجل أنه ذكر احلجة يف التوحيد وقررها 
  وذب عنها وذلك يدل على أنه ال مرتبة بعد النبوة والرسالة أعلى وأشرف من هذه املرتبة

غري إضافة والباقون باإلضافة فالقراءة األوىل معناها املسألة الرابعة قرأ عاصم ومحزة والكسائي َدَرَجاتٌ بالتنوين من 
يف موضع النصب قال ابن مقسم هذه القراءة أدل على تفضيل ) من ( نرفع من نشاء درجات كثرية فيكون 

بعضهم على بعض يف املنزلة والرفعة وقال أبو عمرو اإلضافة تدل على الدرجة الواحدة وعلى الدرجات الكثرية 
  إال على الدرجات الكثرية والتنوين ال يدل

املسألة اخلامسة اختلفوا يف تلك الدرجات قيل درجات أعماله يف اآلخرة وقيل تلك احلجج درجات رفيعة ألهنا 
توجب الثواب العظيم وقيل نرفع من نشاء يف الدنيا بالنبوة واحلكمة ويف اآلخرة باجلنة والثواب وقيل نرفع درجات 

اآلية من أدل الدالئل على أن كمال السعادة يف الصفات الروحانية ويف البعد عن  من نشاء بالعلم واعلم أن هذه
  الصفات اجلسمانية

  والدليل عليه أنه تعاىل قال َوِتلَْك ُحجَّتَُنا ءاتَْيَناَها إِْبراِهيَم َعلَى قَْوِمِه
الرفعة هو إيتاء تلك احلجة وهذا مث قال بعده َنْرفَُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشاء وذلك يدل على أن املوجب حلصول هذه 

يقتضي أن وقوف النفس على حقيقة تلك احلجة وإطالعها على إشراقها اقتضت ارتفاع الروح من حضيض العامل 
  اجلسماين إىل أعايل العامل الروحاين وذلك يدل على أنه ال رفعة وال سعادة إال يف الروحانيات واهللا أعلم

ىن أنه إمنا يرفع درجات من يشاء مبقتضى احلكمة والعلم ال مبوجب الشهوة واجملازفة فإن وأما معىن َحكِيٌم َعِليٌم فاملع
  أفعال اهللا منزهة عن العبث والفساد والباطل

يُّوَب َوُيوُسَف َوُموَسى نَ وَأََوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب كُالًّ َهدَْيَنا َوُنوحاً َهدَْيَنا ِمن قَْبلُ َوِمن ذُرِّيَِّتِه َداُووَد َوُسلَْيَما
يلَ وَالَْيَسَع َوُيوُنسَ َوَهاُرونَ َوكَذَِلَك َنجْزِى الُْمْحِسنَِني َوَزكَرِيَّا وََيْحَيى َوعِيَسى وَإِلْيَاَس كُلٌّ مَِّن الصَّاِلِحَني َوإِْسَماِع

اِتهِْم َوإِخَْوانِهِْم وَاْجَتبَْيَناُهْم َوَهَدْيَناُهْم إِلَى ِصرَاٍط مُّْسَتقِيمٍ ذاِلكَ َولُوطاً َوكُالًّ فَضَّلَْنا َعلَى الْعَالَِمَني َوِمْن ءاَبائِهِْم َوذُرِّيَّ
  ُهَدى اللَِّه َيْهِدى بِِه َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َولَْو أَْشَركُواْ لََحبِطَ َعْنُهْم مَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ

  يف اآلية مسائل
ا حكى عن إبراهيم عليه السالم أنه أظهر حجة اهللا تعاىل يف التوحيد ونصرها وذب املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل مل

عنها عدد وجوه نعمه وإحسانه عليه فأوهلا قوله َوِتلَْك ُحجَّتَُنا ءاتَْيَناَها إِْبراِهيَم واملراد إنا حنن آتيناه تلك احلجة 
دال على العظمة وهو كناية اجلمع على وفق ما يقوله وهديناه إليها وأوقفنا عقله على حقيقتها وذكر نفسه باللفظ ال

عظماء امللوك فعلنا وقلنا وذكرنا وملا ذكر نفسه تعاىل ههنا باللفظ الدال على العظمة وجب أن تكون تلك العظمة 
عظمة كاملة رفيعة شريفة وذلك يدل على أن إيتاء اهللا تعاىل إبراهيم عليه السالم تلك احلجة من أشرف النعم ومن 
أجل مراتب العطايا واملواهب وثانيها أنه تعاىل خصه بالرفعة واالتصال إىل الدرجات العالية الرفيعة وهي قوله َنْرفَُع 

َدَرجَاٍت مَّن نََّشاء وثالثها أنه جعله عزيزاً يف الدنيا وذلك ألنه تعاىل جعل أشرف الناس وهم األنبياء والرسل من 
يف نسله إىل يوم القيامة ألن من أعظم أنواع السرور علم املرء بأنه يكون من نسله ومن ذريته وأبقى هذه الكرامة 

عقبه األنبياء وامللوك واملقصود من هذه اآليات تعديد أنواع نعم اهللا على إبراهيم عليه السالم جزاء على قيامه 
  ن إسحقبالذب عن دالئل التوحيد فقال َوَوهَْبَنا لَُه إِْسَحاقَ لصلبه َوَيْعقُوَب بعده م

فإن قالوا مل مل يذكر إمسعيل عليه السالم مع إسحق بل أخر ذكره عنه بدرجات قلنا ألن املقصود بالذكر ههنا أنبياء 
( بين إسرائيل وهم بأسرهم أوالد إسحق ويعقوب وأما إمسعيل فإنه ما خرج من صلبه أحد من األنبياء إال حممد 



ه الصالة والسالم يف هذا املقام ألنه تعاىل أمر حممداً عليه الصالة وال جيوز ذكر حممد علي) صلى اهللا عليه وسلم 
  والسالم أن حيتج على العرب يف نفي الشرك باهللا بأن إبراهيم ملا ترك الشرك وأصر على

وملوكاً التوحيد رزقه اهللا النعم العظيمة يف الدين والدنيا ومن النعم العظيمة يف الدنيا أن آتاه اهللا أوالداً كانوا أنبياء 
فإذا كان احملتج هبذه احلجة هو حممد عليه الصالة والسالم امتنع أن يذكر نفسه يف هذا املعرض فلهذا السبب مل 

  يذكر إمسعيل مع إسحق
وأما قوله َوُنوحاً َهدَْيَنا ِمن قَْبلُ فاملراد أنه سبحانه جعل إبراهيم يف أشرف األنساب وذلك ألنه رزقه أوالداً مثل 

وجعل أنبياء بين إسرائيل من نسلهما وأخرجه من أصالب آباء طاهرين مثل نوح وإدريس وشيث  إسحق ويعقوب
  فاملقصود بيان كرامة إبراهيم عليه السالم حبسب األوالد وحبسب اآلباء

رب املذكورين أما قوله َوِمن ذُّريَِّتِه َداُووُد َوُسلَْيَمانَ فقيل املراد ومن ذرية نوح ويدل عليه وجوه األول أن نوحاً أق
وعود الضمري إىل األقرب واجب الثاين أنه تعاىل ذكر يف مجلتهم لوطاً وهو كان ابن أخ إبراهيم وما كان من ذريته 

بل كان من ذرية نوح عليه السالم وكان رسوالً يف زمان إبراهيم الثالث أن ولد اإلنسان ال يقال أنه ذريته فعلى 
رية إبراهيم بل هو من ذرية نوح عليه السالم الرابع قيل إن يونس عليه هذا إمسعيل عليه السالم ما كان من ذ

  السالم ما كان من ذرية إبراهيم عليه السالم وكان من ذرية نوح عليه السالم
والقول الثاين أن الضمري عائد إىل إبراهيم عليه السالم والتقدير ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان واحتج القائلون 

أن إبراهيم هو املقصود بالذكر يف هذه اآليات وإمنا ذكر اهللا تعاىل نوحاً ألن كون إبراهيم عليه السالم هبذا القول ب
  من أوالده أحد موجبات رفعة إبراهيم

واعلم أنه تعاىل ذكر أوالً أربعة من األنبياء وهم نوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب مث ذكر من ذريتهم أربعة عشر من 
ن وأيوب ويوسف وموسى وهرون وزكريا وحيىي وعيسى وإلياس وإمسعيل واليسع ويونس األنبياء داود وسليما

  ولوطاً واجملموع مثانية عشر
فإن قيل رعاية الترتيب واجبة والترتيب إما أن يعترب حبسب الفضل والدرجة وإما أن يعترب حبسب الزمان واملدة 

  السبب فيهوالترتيب حبسب هذين النوعني غري معترب يف هذه اآلية فما 
قلنا احلق أن حرف الواو ال يوجب الترتيب وأحد الدالئل على صحة هذا املطلوب هذه اآلية فإن حرف الواو 
حاصل ههنا مع أنه ال يفيد الترتيب البتة ال حبسب الشرف وال حبسب الزمان وأقول عندي فيه وجه من وجوه 

  بنوع من اإلكرام والفضلالترتيب وذلك ألنه تعاىل خص كل طائفة من طوائف األنبياء 
فمن املراتب املعتربة عند مجهور اخللق امللك والسلطان والقدرة واهللا تعاىل قد أعطى داود وسليمان من هذا الباب 

  نصيباً عظيماً
  واملرتبة الثانية البالء الشديد واحملنة العظيمة وقد خص اهللا أيوب هبذه املرتبة واخلاصية

جمعاً هلاتني احلالتني وهو يوسف عليه السالم فإنه نال البالء الشديد الكثري يف أول األمر واملرتبة الثالثة من كان مست
  مث وصل إىل امللك يف آخر األمر

  واملرتبة الرابعة من فضائل األنبياء عليهم السالم وخواصهم قوة املعجزات وكثرة الرباهني واملهابة

بالتقريب العظيم والتكرمي التام وذلك كان يف حق موسى  العظيمة والصولة الشديدة وختصيص اهللا تعاىل إياهم
  وهرون



واملرتبة اخلامسة الزهد الشديد واإلعراض عن الدنيا وترك خمالطة اخللق وذلك كما يف حق زكريا وحيىي وعيسى 
  وإلياس وهلذا السبب وصفهم اهللا بأهنم من الصاحلني
 اخللق أتباع وأشياع وهم إمساعيل واليسع ويونس ولوط فإذا واملرتبة السادسة األنبياء الذين مل يبق هلم فيما بني

اعتربنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن الترتيب حاصل يف ذكر هؤالء األنبياء عليهم السالم حبسب هذا الوجه 
  الذي شرحناه

وا يف أنه تعاىل إىل ماذا هداهم وكذا الكالم يف املسألة الثانية قال تعاىل َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب كُالًّ َهَدْيَنا اختلف
  قوله َوُنوحاً َهَدْيَنا ِمن قَْبلُ وكذا قوله يف آخر اآلية ذاِلَك ُهَدى اللَِّه َيْهِدى بِِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَبادِِه
اىل ملا ذكر هذه قال بعض احملققني املراد من هذه اهلداية الثواب العظيم وهي اهلداية إىل طريق اجلنة وذلك ألنه تع

اهلداية قال بعدها وَكَذَِلَك َنْجزِى الُْمْحِسنَِني وذلك يدل على أن تلك اهلداية كانت جزاء احملسنني على إحساهنم 
وجزاء احملسن على إحسانه ال يكون إال الثواب فثبت أن املراد من هذه اهلداية هو اهلداية إىل اجلنة فأما اإلرشاد إىل 

فة يف قلبه فإنه ال يكون جزاء له على عمله وأيضاً ال يبعد أن يقال املراد من هذه اهلداية هو الدين وحتصيل املعر
اهلداية إىل الدين واملعرفة وإمنا ذلك كان جزاء على اإلحسان الصادر منهم ألهنم اجتهدوا يف طلب احلق فاهللا تعاىل 

  ) ٦٩العنكبوت ( َجاَهُدواْ ِفيَنا لَنَْهِديَنَُّهْم جازاهم على حسن طلبهم بإيصاهلم إىل احلق كما قال َوالَِّذيَن 
  والقول الثالث أن املراد من هذه اهلداية اإلرشاد إىل النبوة والرسالة ألن اهلداية املخصوصة باألنبياء ليست إال ذلك

كون الرسالة جزاء على فإن قالوا لو كان األمر كذلك لكان قوله َوَهاُرونَ وَكَذَِلَك َنْجزِى الُْمْحِسنَِني يقتضي أن ت
  عمل وذلك عندكم باطل

  قلنا حيمل قوله َوكَذَِلَك َنجْزِى الُْمْحِسنَِني على اجلزاء الذي هو الثواب والكرامة فيزول اإلشكال واهللا أعلم
لسالم املسألة الثالثة احتج القائلون بأن األنبياء عليهم السالم أفضل من املالئكة بقوله تعاىل بعد ذكر هؤالء عليهم ا

َوكُالًّ فَضَّلَْنا َعلَى الَْعالَِمَني وذلك ألن العامل اسم لكل موجود سوى اهللا تعاىل فيدخل يف لفظ العامل املالئكة فقوله 
تعاىل َوكُالًّ فَضَّلَْنا َعلَى الَْعالَِمَني يقتضي كوهنم أفضل من كل العاملني وذلك يقتضي كوهنم أفضل من املالئكة ومن 

بطة من هذه اآلية أن األنبياء عليهم السالم جيب أن يكونوا أفضل من كل األولياء ألن عموم قوله األحكام املستن
ي زماهنم تعاىل َوكُالًّ فَضَّلَْنا َعلَى الَْعالَِمَني يوجب ذلك قال بعضهم َوكُالًّ فَضَّلَْنا َعلَى الْعَالَِمَني معناه فضلناه على عامل

  وكالًّ من األنبياء يفضلون على كل من سواهم من العاملني مث الكالم بعد ذلك يف قال القاضي وميكن أن يقال املراد

  أن أي األنبياء أفضل من بعض كالم واقع يف نوع آخر ال تعلق به باألول واهللا أعلم
م واحدة قال املسألة الرابعة قرأ محزة والكسائي واللسيع بتشديد الالم وسكون الياء والباقون إِْسَماعِيلَ َوالَْيَسعَ بال

  الزجاج يقال فيه الليسع واليسع بتشديد الالم وختفيفها
ألن اهللا تعاىل جعل ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة اخلامسة اآلية تدل على أن احلسن واحلسني من ذرية رسول اهللا 

صلى ( ية رسول اهللا عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه ال ينتسب إىل إبراهيم إال باألم فكذلك احلسن واحلسني من ذر
وإن انتسبا إىل رسول اهللا باألم وجب كوهنما من ذريته ويقال إن أبا جعفر الباقر استدل هبذه اآلية ) اهللا عليه وسلم 

  عند احلجاج بن يوسف
عاىل ذكر اآلباء املسألة السادسة قوله تعاىل َوِمْن ءابَاِئهِْم وَذُرّيَّاتِهِْم وَإِْخوانِهِمْ يفيد أحكاماً كثرية األول أنه ت

والذريات واألخوان فاآلباء هم األصول والذريات هم الفروع واألخوان فروع األصول وذلك يدل على أنه تعاىل 
) من ( خص كل من تعلق هبؤالء األنبياء بنوع من الشرف والكرامة والثاين أنه تعاىل قال َوِمْن ءابَاِئهِْم وكلمة 



  للتبعيض
داية اهلداية إىل الثواب واجلنة واهلداية إىل اإلميان واملعرفة فهذه الكلمة تدل على أنه قد فإن قلنا املراد من تلك اهل

كان يف آباء هؤالء األنبياء من كان غري مؤمن وال واصل إىل اجلنة أما لو قلنا املراد هبذه اهلداية النبوة مل يفد ذلك 
ءابَاِئهِْم وَذُرّيَّاتِهِْم وَإِْخوانِهِْم كالداللة على أن شرط كون  الثالث أنا إذا فسرنا هذه اهلداية بالنبوة كان قوله َوِمْن

اإلنسان رسوالً من عند اهللا أن يكون رجالً وأن املرأة ال جيوز أن تكون رسوالً من عند اهللا تعاىل وقوله تعاىل بعد 
لسالم ال يليق به إال احلمل على النبوة ذلك وَاْجتََبْيَناُهْم يفيد النبوة ألن االجتباء إذا ذكر يف حق األنبياء عليهم ا

  والرسالة
مث قال تعاىل ذاِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدى بِِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه واعلم أنه جيب أن يكون املراد من هذا اهلدى هو معرفة 

وذلك )  ٨٨األنعام ( مَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ  التوحيد وتنزيه اهللا تعاىل عن الشرك ألنه قال بعده َولَْو أَْشَركُواْ لََحبِطَ َعْنُهْم
  يدل على أن املراد من ذلك اهلدي ما يكون جارياً جمرى األمر املضاد للشرك

وإذا ثبت أن املراد هبذا اهلدى معرفة اهللا بوحدانيته مث إنه تعاىل صرح بأن ذلك اهلدى من اهللا تعاىل ثبت أن اإلميان ال 
مث إنه تعاىل ختم هذه اآلية بنفي الشرك فقال َولَْو أَْشَركُواْ واملعىن أن هؤالء األنبياء لو حيصل إال خبلق اهللا تعاىل 

أشركوا حلبط عنهم طاعاهتم وعباداهتم واملقصود منه تقرير التوحيد وإبطال طريقة الشرك وأما الكالم يف حقيقة 
  ىل اإلعادة واهللا أعلماإلحباط فقد ذكرناه على سبيل االستقصاء يف سورة البقرة فال حاجة إ

  بَِها قَْوماً لَّْيسُواْ بَِها بِكَاِفرِيَن أُْولَاِئَك الَِّذيَن َءاتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب َوالُْحكَْم وَالنُُّبوَّةَ  فَإِن َيكْفُْر بَِها َهاُؤال ِء فَقَْد َوكَّلَْنا

ألنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم اهللا تعاىل اعلم أن قوله أُوْلَاِئَك إشارة إىل الذين مضى ذكرهم قبل ذلك وهم ا
  قبل ذلك مث ذكر تعاىل أنه آتاهم الكتاب واحلكم والنبوة

  واعلم أن العطف يوجب املغايرة فهذه األلفاظ الثالثة ال بد وأن تدل على أمور ثالثة متغايرة
وعلى أرواحهم وهم العلماء واعلم أن احلكام على اخللق ثالث طوائف أحدها الذين حيكمون على بواطن الناس 

وثانيها الذين حيكمون على ظواهر اخللق وهم السالطني حيكمون على الناس بالقهر والسلطنة وثالثها األنبياء وهم 
الذين أعطاهم اهللا تعاىل من العلوم واملعارف ما ألجله هبا يقدرون على التصرف يف بواطن اخللق وأرواحهم وأيضاً 

نة ما ألجله يقدرون على التصرف يف ظواهر اخللق وملا استجمعوا هذين الوصفني ال جرم أعطاهم من القدرة واملك
  كانوا هم احلكام على اإلطالق

إذا عرفت هذه املقدمة فقوله الْكَِتاَب ِمن إشارة إىل أنه تعاىل أعطاهم العلم الكثري وقوله َوالُْحكَْم إشارة إىل أنه تعاىل 
احلكم فيهم حبسب الظاهر وقوله وَالنُُّبوَّةَ  إشارة إىل املرتبة الثالثة وهي الدرجة جعلهم حكاماً على الناس نافذي 

العالية الرفيعة الشريفة اليت يتفرع على حصوهلا حصول املرتبتني املقدمتني املذكورتني وللناس يف هذه األلفاظ الثالثة 
  تفسريات كثرية واملختار عندنا ما ذكرناه

ِمن حيتمل أن يكون املراد من هذا اإليتاء االبتداء بالوحي والتنزيل عليه كما يف صحف  واعلم أن قوله الِْكتَاَب
وحيتمل أن يكون املراد منه ) صلى اهللا عليه وسلم ( إبراهيم وتوراة موسى وإجنيل عيسى عليه السالم وقرآن حممد 
أسراره وهذا هو األوىل ألن األنبياء الثمانية عشر أن يؤتيه اهللا تعاىل فهماً تاماً ملا يف الكتاب وعلماً حميطاً حبقائقه و

  املذكورين ما أنزل اهللا تعاىل على كل واحد منهم كتاباً إهلياً على التعيني والتخصيص
 ماًمث قال تعاىل فَإِن َيكْفُْر بَِها َهُؤالء واملرادفان يكفر هبذا التوحيد والطعن يف الشرك كفار قريش فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْو

  لَّْيسُواْ بَِها بِكَافِرِيَن وفيه مسائل



املسألة األوىل اختلفوا يف أن ذلك القوم من هم على وجوه فقيل هم أهل املدينة وهم األنصار وقيل املهاجرون 
واألنصار وقال احلسن هم األنبياء الثمانية عشر الذين تقدم ذكرهم وهو اختيار الزجاج قال الزجاج والدليل عليه 

ىل بعد هذه اآلية أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهمُ اقَْتِدْه وقال أبو رجاء يعين املالئكة وهو بعيد ألن اسم قوله تعا
القوم قلما يقع على غري بين آدم وقال جماهد هم الفرس وقال ابن زيد كل من مل يكفر فهو منهم سواء كان ملكاً أو 

  بعنينبياً أو من الصحابة أو من التا
غريهم فهو املسألة الثانية قوله تعاىل فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوماً لَّْيُسواْ بَِها بِكَاِفرِيَن يدل على أنه إمنا خلقهم لإلميان وأما 

تعاىل ما خلقهم لإلميان ألنه تعاىل لو خلق الكل لإلميان كان البيان والتمكني وفعل األلطاف مشتركاً فيه بني املؤمن 
  ملؤمن وحينئذ ال يبقى لقوله فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوماً لَّْيسُواْ بَِها بِكَافِرِيَن معىنوغري ا

وأجاب الكعيب عنه من وجهني األول أنه تعاىل زاد املؤمنني عند إمياهنم وبعده من ألطافه وفوائده وشريف أحكامه ما 
دير أن يسوى لكان بعضهم إذا قصر ومل ينتفع صح أن يقال ال حيصيه إال اهللا وذكر يف اجلواب وجهاً ثانياً فقال وبتق

  حبسب الظاهر أن مل حيصل له نعم اهللا كالوالد الذي يسوي بني الولدين يف

  العطية فإنه يصح أن يقال إنه أعطى أحدمها دون اآلخر إذا كان ذلك اآلخر ضيعه وأفسده
ان مشتركة فيما بني الكافر واملؤمن والتخصيص عند واعلم أن اجلواب األول ضعيف ألن األلطاف الداعية إىل اإلمي

املعتزلة غري جائز والثاين أيضاً فاسد ألن الوالد ملا سوى بني الولدين يف العطية مث إن أحدمها ضيع نصيبه فأي عاقل 
  جيوز أن يقال أن األب ما أنعم عليه وما أعطاه شيئاً
نبيه ويقوي دينه وجيعله مستعلياً على كل من عاداه قاهراً لكل  املسألة الثالثة دلت هذه اآلية على أنه تعاىل سينصر

من نازعه وقد وقع هذا الذي أخرب اهللا تعاىل عنه يف هذا املوضع فكان هذا جارياً جمرى األخبار عن الغيب فيكون 
  معجزاً واهللا أعلم

  لُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِنْ ُهَو إِالَّ ذِكَْرى ِللَْعالَمَِنيأُْولَاِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه قُل الَّ أَسْأَ
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل ال شبهة يف أن قوله أُوْلَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه هم الذين تقدم ذكرهم من األنبياء وال شك يف أن قوله 
ا الكالم يف تعيني الشيء الذي أمر اهللا حممداً أن يقتدي فيه هبم فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه أمر حملمد عليه الصالة والسالم وإمن

فمن الناس من قال املراد أنه يقتدي هبم يف األمر الذي أمجعوا عليه وهو القول بالتوحيد والتنزيه عن كل ما ال يليق 
ألخالق احلميدة به يف الذات والصفات واألفعال وسائر العقليات وقال آخرون املراد االقتداء هبم يف مجيع ا

والصفات الرفيعة الكاملة من الصرب على أذى السفهاء والعفو عنهم وقال آخرون املراد االقتداء هبم يف شرائعهم 
إال ما خصه الدليل وهبذا التقدير كانت هذه اآلية دليالً على أن شرع من قبلنا يلزمنا وقال آخرون إنه تعاىل إمنا 

ليبني أهنم كانوا حمترزين عن الشرك جماهدين بإبطاله بدليل أنه ختم اآلية بقوله َولَوْ ذكر األنبياء يف اآلية املتقدمة 
مث أكد إصرارهم على التوحيد وإنكارهم للشرك بقوله فَإِن )  ٨٨األنعام ( أَْشَركُواْ لََحبِطَ َعْنُهْم مَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ 

  ْوماً لَّْيسُواْ بَِها بِكَافِرِيَنَيكْفُْر بَِها َهُؤالء فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَ
د هبم مث قال يف هذه اآلية أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه أي هداهم إىل إبطال الشرك وإثبات التوحيد فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه أي اقت

مول على يف نفس الشرك وإثبات التوحيد وحتمل سفاهات اجلهال يف هذا الباب وقال آخرون اللفظ مطلق فهو حم
الكل إال ما خصه الدليل املنفصل قال القاضي يبعد محل هذه اآلية على أمر الرسول مبتابعة األنبياء عليهم السالم 



املتقدمني يف شرائعهم لوجوه أحدها أن شرائعهم خمتلفة متناقضة فال يصح مع تناقضها أن يكون مأموراً باالقتداء هبم 
  أن اهلدى عبارة عن الدليل دون نفس العمليف تلك األحكام املتناقضة وثانيها 

وإذا ثبت هذا فنقول دليل ثبات شرعهم كان خمصوصاً بتلك األوقات ال يف غري ذلك األوقات فكان االقتداء هبم 
يف ذلك اهلدى هو أن يعلم وجوب تلك األفعال يف تلك األوقات فقط وكيف يستدل بذلك على اتباعهم يف 

ثها أن كونه عليه الصالة والسالم متبعاً هلم يف شرائعهم يوجب أن يكون منصبه أقل شرائعهم يف كل األوقات وثال
من منصبهم وذلك باطل باإلمجاع فثبت هبذه الوجوه أنه ال ميكن محل هذه اآلية على وجوب االقتداء هبم يف 

  شرائعهم
من كون بعض األحكام متناقضة حبسب  واجلواب عن األول أن قوله فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه يتناول الكل فأما ما ذكرمت

  شرائعهم فنقول ذلك العام جيب ختصيصه يف هذه الصورة فيبقى فيما عداها حجة
وعن الثاين أنه عليه الصالة والسالم لو كان مأموراً بأن يستدل بالدليل الذي استدل به األنبياء املتقدمون مل يكن 

امل على وجود الصانع ال يقال إهنم متبعون لليهود والنصارى يف هذا ذلك متابعة ألن املسلمني ملا استدلوا حبدوث الع
الباب وذلك ألن املستدل بالدليل يكون أصيالً يف ذلك احلكم وال تعلق له مبن قبله البتة واالقتداء واالتباع ال 

  حيصل إال إذا كان فعل األول سبباً لوجوب الفعل على الثاين وهبذا التقرير يسقط السؤال
ثالث أنه تعاىل أمر الرسول باالقتداء جبميعهم يف مجيع الصفات احلميدة واألخالق الشريفة وذلك ال يوجب وعن ال

كونه أقل مرتبة منهم بل يوجب كونه أعلى مرتبة من الكل على ما سيجيء تقريره بعد ذلك إن شاء اهللا تعاىل فثبت 
  مبا ذكرنا داللة هذه اآلية على أن شرع من قبلنا يلزمنا

أفضل من مجيع األنبياء عليهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( سألة الثانية احتج العلماء هبذه اآلية على أن رسولنا امل
السالم وتقريره هو أنا بينا أن خصال الكمال وصفات الشرف كانت مفرقة فيهم بأمجعهم فداود وسليمان كانا من 

بالء ويوسف كان مستجمعاً هلاتني احلالتني أصحاب الشكر على النعمة وأيوب كان من أصحاب الصرب على ال
وموسى عليه السالم كان صاحب الشريعة القوية القاهرة واملعجزات الظاهرة وزكريا وحيىي وعيسى وإلياس كانوا 

أصحاب الزهد وإمساعيل كان صاحب الصدق ويونس صاحب التضرع فثبت إنه تعاىل إمنا ذكر كل واحد من 
ليه كان خصلة معينة من خصال املدح والشرف مث أنه تعاىل ملا ذكر الكل أمر حممداً هؤالء األنبياء ألن الغالب ع

أن جيمع ) صلى اهللا عليه وسلم ( عليه الصالة والسالم بأن يقتدي هبم بأسرهم فكان التقدير كأنه تعاىل أمر حممداً 
ه اهللا تعاىل بذلك امتنع أن يقال إنه من خصال العبودية والطاعة كل الصفات اليت كانت مفرقة فيهم بأمجعهم وملا أمر

قصر يف حتصيلها فثبت أنه حصلها ومىت كان األمر كذلك ثبت أنه اجتمع فيه من فصال اخلري ما كان متفرقاً فبهم 
  بإسرهم ومىت كان األمر كذلك وجب أن يقال إنه أفضل منهم بكليتهم واهللا أعلم

دليل على أهنم خمصوصون باهلدى ألنه لو هدى مجيع املكلفني مل يكن  املسألة الثالثة قال الواحدي قوله ُهَدى اللَِّه
  لقوله أُْولَِئكَ الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فائدة ختصيص

املسألة الرابعة قال الواحدي االقتداء يف اللغة إتيان الثاين مبثل فعل األول ألجل أنه فعله روى اللحياين عن الكسائي 
  ةأنه قال يقال يل بك قدوة وقدو

املسألة اخلامسة قال الواحدي قرأ ابن عامر اقَْتِدْه بكسر الدال وبشم اهلاء للكسر من غري بلوغ ياء والباقون اقَْتِدهْ 
  ساكنة اهلاء غري أن محزة والكسائي حيذفاهنا يف الوصل ويثبتاهنا يف الوقف والباقون يثبتوهنا يف الوصل والوقف



يف الوقف قال الواحدي الوجه اإلثبات يف الوقف واحلذف يف الوصل ألن واحلاصل أنه حصل اإلمجاع على إثباهتا 
هذه اهلاء هاء وقعت يف السكت مبنزلة مهزة الوصل يف االبتداء وذلك ألن اهلاء للوقف كما أن مهزة الوصل 

ثبتوا راموا لالبتداء بالساكن فكما ال تثبت اهلمزة حال الوصل كذلك ينبغي أن ال تثبت اهلاء إال أن هؤالء الذين أ
موافقة املصحف فإن اهلاء ثابتة يف اخلط فكرهوا خمالفة اخلط يف حاليت الوقف والوصل فأثبتوا وأما قراءة ابن عامر 

فقال أبو بكر وجماهد هذا غلط ألن هذه اهلاء هاء وقف فال تعرب يف حال من األحوال وإمنا تذكر ليظهر هبا حركة 
غلط ووجهها أن جتعل اهلاء كناية عن املصدر والتقدير فبهداهم اقتد االقتداء ما قبلها قال أبو علي الفارسي ليس ب

فيضمر االقتداء لداللة الفعل عليه وقياسه إذا وقف أن تسكن اهلاء ألن هاء الضمري تسكن يف الوقف كما تقول 
  اشتره واهللا أعلم

ه تعاىل ملا أمره باالقتداء هبدى األنبياء عليهم السالم املتقدمني أما قوله تعاىل قُل الَّ أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً فاملراد به أن
وكان من مجلة هداهم ترك طلب األجر يف إيصال الدين وإبالغ الشريعة ال جرم اقتدى هبم يف ذلك فقال الَّ 

ى ِللْعَالَِمَني يريد كونه مشتمالً على أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً وال أطلب منكم ماالً وال جعالً إِنْ ُهَو يعين القرإن إِالَّ ذِكَْر
) صلى اهللا عليه وسلم ( كل ما حيتاجون إليه يف معاشهم ومعادهم وقوله إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكَْرى ِللَْعالَِمَني يدل على أنه 

  مبعوث إىل كل أهل الدنيا ال إىل قوم دون قوم واهللا أعلم
الُواْ َمآ أَنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ مِّن َشىْ ٍء قُلْ َمْن أَنَزلَ الْكَِتاَب الَِّذى َجآَء بِِه ُموَسى نُوراً َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِهِ إِذْ قَ

قُلِ اللَُّه ثُمَّ ذَْرُهْم ِفى  ءَاَباُؤكُْم َوُهًدى لِّلنَّاسِ َتْجَعلُوَنُه قَرَاِطيسَ ُتْبدُوَنَها َوُتْخفُونَ كَثِرياً َوُعلِّْمُتْم مَّا لَْم َتْعلَُموا أَنُتْم َوالَ
  َخْوِضهِْم َيلَْعُبونَ

اعلم أنا ذكرنا يف هذا الكتاب أن مدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة واملعاد وأنه تعاىل ملا حكى عن 
عده يف إبراهيم عليه السالم أنه ذكر دليل التوحيد وإبطال الشرك وقرر تعاىل ذلك الدليل بالوجوه الواضحة شرع ب

تقرير أمر النبوة فقال َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه حيث أنكروا النبوة والرسالة فهذا بيان وجه نظم هذه اآليات وأنه 
  يف غاية احلسن ويف اآلية مسائل

ا اهللا حق تعظيمه وروى املسألة األوىل يف تفسري قوله تعاىل َما قََدرُواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه وجوه قال ابن عباس ما عظمو
عنه أيضاً أنه قال معناه ما آمنوا إن اهللا على كل شيء قدير وقال أبو العالية ما وصفوه حق صفته وقال األخفش ما 

عرفوه حق معرفته وحقق الواحدي رمحه اهللا ذلك فقال يقال قدر الشيء إذا سربه وحرره وأراد أن يعلم مقداره 
أي فاطلبوا أن تعرفوه هذا أصله يف اللغة ) وإن غم عليكم فاقدروا له ( ليه السالم يقدره بالضم قدراً ومنه قوله ع

مث قال يقال ملن عرف شيئاً هو يقدر قدره وإذا مل يعرفه بصفاته أنه ال يقدر قدره فقوله َوَما قََدرُواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِهِ 
  صحيح يف كل املعاين املذكورة

ا حكى عنهم أَنَُّهْم مَّانَِعتُُهْم قََدرُواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه بني السبب فيه وذلك هو قوهلم ما أنزل اهللا املسألة الثانية أنه تعاىل مل
  علي بشر من شيء

واعلم أن كل من أنكر النبوة والرسالة فهو يف احلقيقة ما عرف اهللا حق معرفته وتقريره من وجوه األول أن منكر 
إنه تعاىل ما كلف أحداً من اخللق تكليفاً أصالً أو يقول إنه تعاىل كلفهم التكاليف البعثة والرسالة إما أن يقول 

واألول باطل ألن ذلك يقتضي أنه تعاىل أباح هلم مجيع املنكرات والقبائح حنو شتم اهللا ووصفه مبا ال يليق به 
م باإلساءة ومعلوم أن كل ذلك واالستخفاف باألنبياء والرسل وأهل الدين واإلعراض عن شكر النعم ومقابلة اإلنعا

  باطل وإما أن يسلم أنه تعاىل كلف اخللق باألوامر والنواهي فههنا ال بد من مبلغ وشارع ومبني وما ذاك إال الرسول



  فإن قيل مل ال جيوز أن يقال العقل كاف يف إجياب الواجبات واجتناب املقبحات
التعريف العقلي بالتعريفات املشروعة على ألسنة األنبياء والرسل قلنا هب أن األمر كما قلتم إال أنه ال ميتنع تأكيد 

عليهم السالم فثبت أن كل من منع البعثة والرسالة فقد طعن يف حكمة اهللا تعاىل وكان ذلك جهالً بصفة اإلهلية 
  وحينئذ يصدق يف حقه قوله تعاىل َوَما قََدرُواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه

ا املعىن أن من الناس من يقول إنه ميتنع بعثة األنبياء والرسل ألنه ميتنع إظهار املعجزة على الوجه الثاين يف تقرير هذ
  وفق دعواه تصديقاً له والقائلون هبذا القول هلم مقامان

  املقام األول أن يقولوا إنه ليس يف اإلمكان خرق العادات وال إجياد شيء على خالف ما جرت به العادة
يسلمون إمكان ذلك إال أهنم يقولون إن بتقدير حصول هذه األفعال اخلارقة للعادات ال داللة هلا  واملقام الثاين الذين

  على صدق مدعي الرسالة وكال الوجهني يوجب القدح يف كمال قدرة اهللا تعاىل
ان كذلك أما املقام األول فهو أنه ثبت أن األجسام متماثلة وثبت أن ما حيتمله الشيء وجب أن حيتمله مثله وإذا ك

  كان جرم الشمس والقمر قابالً للتمزق والتفرق
فإن قلنا إن اإلله غري قادر عليه كان ذلك وصفاً له بالعجز ونقصان القدرة وحينئذ يصدق يف حق هذا القائل أنه ما 

  قدر اهللا حق قدره
  جزاتوإن قلنا إنه تعاىل قادر عليه فحينئذ ال ميتنع عقالً انشقاق القمر وال حصول سائر املع

وأما املقام الثاين وهو أن حدوث هذه األفعال اخلارقة للعادة عند دعوى مدعي النبوة تدل على صدقهم فهذا أيضاً 
ظاهر على ما مقرر يف كتب األصول فثبت أن كل من أنكر إمكان البعثة والرسالة فقد وصف اهللا بالعجز ونقصان 

  القدرة وكل من قال ذلك فهو ما قدر اهللا حق قدره
لوجه الثالث أنه ملا ثبت حدوث العامل فنقول حدوثه يدل على أن إله العامل قادر عامل حكيم وأن اخللق كلهم وا

عبيده وهو مالك هلم على اإلطالق وملك هلم على اإلطالق وامللك املطاع جيب أن يكون له أمر وهني وتكليف 
ال يتم وال يكمل إال بإرسال الرسل وإنزال  على عباده وأن يكون له وعد على الطاعة ووعيد على املعصية وذلك

الكتب فكل من أنكر ذلك فقد طعن يف كونه تعاىل ملكاً مطاعاً ومن اعتقد ذلك فهو ما قدر اهللا حق قدره فثبت أن 
  كل من قال ما أنزل اهللا علي بشر من شيء فهو ما قدر اهللا حق قدره

ؤالء الذين حكى اهللا عنهم أهنم قالوا أَنَزلَ اللَُّه َوالَ َعلَى َّ َبَشرٍ املسألة الثالثة يف هذه اآلية حبث صعب وهو أن يقال ه
ّمن َشىْ ء إما أن يقال إهنم كفار قريش أو يقال إهنم أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإن كان األول فكيف ميكن 

وذلك ألن كفار قريش والربامهة كما ينكرون  إبطال قوهلم بقوله تعاىل قُلْ َمْن أَنَزلَ الِْكَتاَب الَِّذى َجاء بِِه ُموَسى
فكذلك ينكرون رسالة سائر األنبياء فكيف حيسن إيراد هذا اإللزام عليهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسالة حممد 

وأما إن كان الثاين وهو أن قائل هذا القول قوم من اليهود والنصارى فهذا أيضاً صعب مشكل ألهنم ال يقولون هذا 
يقولونه مع أن مذهبهم أن التوراة كتاب أنزله اهللا على موسى واإلجنيل كتاب أنزله اهللا على عيسى  القول وكيف

وبني اليهود والنصارى ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأيضاً فهذه السورة مكية واملناظرات اليت وقعت بني رسول اهللا 
لقائم يف هذه اآلية واعلم أن الناس اختلفوا فيه كلها مدنية فكيف ميكن محل هذه اآلية عليها فهذا تقرير اإلشكال ا

  على قولني
فالقول األول إن هذه اآلية نزلت يف حق اليهود وهو القول املشهور عند اجلمهور قال ابن عباس إن مالك بن 

 فقال له) صلى اهللا عليه وسلم ( الصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم وكان رجالً مسيناً فدخل على رسول اهللا 



أنشدك اهللا الذي أنزل التوراة على موسى هل جتد فيها إن اهللا يبغض احلرب ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
فضحك القوم فغضب مالك بن الصيف مث ) السمني وأنت احلرب السمني وقد مسنت من األشياء اليت تطعمك اليهود 

ه قومه ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك فقال إنه أغضبين التفت إىل عمر فقال ما أنزل اهللا على بشر من شيء فقال ل
مث إن اليهود ألجل هذا الكالم عزلوه عن رياستهم وجعلوا مكانه كعب بن األشرف فهذا هو الرواية املشهورة يف 

  سبب نزول هذه اآلية وفيها سؤاالت
عرف أال ترى أن املرأة إذا أرادت السؤال األول اللفظ وإن كان مطلقاً حبسب أصل اللغة إال أنه قد يتقيد حبسب ال

أن خترج من الدار فغضب الزوج وقال إن خرجت من الدار فأنت طالق فإن كثرياً من الفقهاء قالوا اللفظ وإن كان 
مطلقاً إال أنه حبسب العرف يتقيد لتلك املرة فكذا ههنا قوله َما أَنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ّمن َشىْ ء وإن كان مطلقاً 

أصل اللغة إال أنه حبسب العرف يتقيد بتلك الواقعة فكان قوله َما أَنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ّمن َشىْ ء مراده منه حبسب 
  أنه ما أنزل اهللا على بشر من شيء يف أنه يبغض احلرب السمني

َجاء بِِه مُوَسى مبطالً لكالمه فهذا وإذا صار هذا املطلق حمموالً على هذا املقيد مل يكن قوله َمْن أَنَزلَ الِْكتَاَب الَِّذى 
  أحد السؤاالت

السؤال الثاين أن مالك بن الصيف كان مفتخراً بكونه يهودياً متظاهراً بذلك ومع هذا املذهب البتة أن يقول ما 
أنزل اهللا على بشر من شيء إال على سبيل الغضب املدهش للعقل أو على سبيل ال ميكنه طغيان اللسان ومثل هذا 

  م ال يليق باهللا سبحانه وتعاىل إنزال القرآن الباقي على وجه الدهر يف إبطالهالكال
والسؤال الثالث أن األكثرين اتفقوا على أن هذه السورة مكية وأهنا أنزلت دفعة واحدة ومناظرات اليهود مع 

ضاً ملا نزلت السورة الرسول عليه الصالة والسالم كانت مدنية فكيف ميكن محل هذه اآلية على تلك املناظرة وأي
دفعة واحدة فكيف ميكن أن يقال هذه اآلية املعينة إمنا نزلت يف الواقعة الفالنية فهذه هي السؤاالت الواردة على 

هذا القول واألقرب عندي أن يقال لعل مالك بن الصيف ملا تأذى من هذا الكالم طعن يف نبوة الرسول عليه 
ليك شيئاً البتة ولست رسوالً من قبل اهللا البتة فعند هذا الكالم نزلت هذه اآلية الصالة والسالم وقال ما أنزل اهللا ع

واملقصود منها أنك ملا سلمت أن اهللا تعاىل أنزل التوراة على موسى عليه السالم فعند هذا ال ميكنك اإلصرار على 
ىل أنزل الوحي والتنزيل على بشر أنه تعاىل ما أنزل علي شيئاً ألين بشر وموسى بشر أيضاً فلما سلمت أن اهللا تعا

امتنع عليك أن تقطع وجتزم بأنه ما أنزل اهللا علي شيئاً فكان املقصود من هذه اآلية بيان أن الذي ادعاه حممد عليه 
الصالة والسالم ليس من قبيل املمتنعات وأنه ليس للخصم اليهودي أن يصر على إنكاره بل أقصى ما يف الباب أن 

إن أتى به فهو املقصود وإال فال فإما أن يصر اليهودي على أنه تعاىل ما أنزل على حممد شيئاً البتة مع يطالبه باملعجز ف
أنه معترف بأن اهللا تعاىل أنزل الكتاب على موسى فذاك حمض اجلهالة والتقليد وهبذا التقدير يظهر اجلواب عن 

  السؤالني األولني
ية ونزلت دفعة واحدة وكل واحد من هذين الوجهني مينع من القول فأما السؤال الثالث وهو قوله هذه السورة مك
  بأن سبب نزول هذه اآلية مناظرة اليهودي

قلنا القائلون هبذا القول قالوا السورة كلها مكية ونزلت دفعة واحدة إال هذه اآلية فإهنا نزلت باملدينة يف هذه 
  الواقعة فهذا منتهى الكالم يف تقرير هذا الوجه

لثاين أن قائل هذا القول أعين ما أنزل اهللا على بشر من شيء قوم من كفار قريش فهذا القول قد ذكره والقول ا
  بعضهم



بقي أن يقال كفار قريش ينكرون نبوة مجيع األنبياء عليهم السالم فكيف ميكن إلزام نبوة موسى عليهم وأيضاً فما 
هو قوله َتْجَعلُوَنُه قَراطِيَس تُْبُدونََها وَُتْخفُونَ كَِثرياً َوُعلّْمُتمْ بعد هذه اآلية ال يليق بكفار قريش وإمنا يليق باليهود و

فمن املعلوم بالضرورة أن هذه األحوال ال تليق إال باليهود وهو )  ٩١األنعام ( َوَما لَْم َتْعلَُمواْ أَنُتْم َوالَ ءاَباؤُكُْم 
ع اليهود فاسد ألنه يوجب تفكيك نظم اآلية قول من يقول إن أول اآلية خطاب مع الكفار وآخرها خطاب م

  وفساد تركيبها وذلك ال يليق بأحسن الكالم فضالً عن كالم رب العاملني فهذا تقرير اإلشكال على هذا القول

أما السؤال األول فيمكن دفعه بأن كفار قريش كانوا خمتلطني باليهود والنصارى وكانوا قد مسعوا من الفريقني على 
ظهور املعجزات القاهرة على يد موسى عليه السالم مثل انقالب العصا ثعباناً وفلق البحر وإظالل  سبيل التواتر

اجلبل وغريها والكفار كانوا يطعنون يف نبوة حممد عليه الصالة والسالم بسبب أهنم كانوا يطلبون منه أمثال هذه 
كان جمموع هذه الكلمات جارياً جمرى ما املعجزات وكانوا يقولون لو جئتنا بأمثال هذه املعجزات آلمنا بك ف

يوجب عليهم االعتراف بنبوة موسى عليه السالم وإذا كان األمر كذلك مل يبعد إيراد نبوة موسى عليه السالم 
  إلزاماً عليهم يف قوهلم َما أَنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ّمن َشىْ ء

رى ملا كانوا متشاركني يف إنكار نبوة حممد عليه الصالة وأما السؤال الثاين فجوابه أن كفار قريش واليهود والنصا
والسالم مل يبعد أن يكون الكالم الواحد وارداً على سبيل أن يكون بعضه خطاباً مع كفار مكة وبقيته يكون خطاباً 

  مع اليهود والنصارى فهذا ما حيضرنا يف هذا البحث الصعب وباهللا التوفيق
حملققني أن عقول اخللق ال تصل إىل كنه معرفة اهللا تعاىل البتة مث إن الكثري من أهل املسألة الرابعة مذهب كثري من ا

هذا املذهب حيتجون على صحته بقوله تعاىل َوَما قََدرُواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه أي وما عرفوا اهللا حق معرفته وهذا 
وكلها وردت يف حق الكفار فههنا ورد يف  االستدالل بعيد ألنه تعاىل ذكر هذه اللفظة يف القرآن يف ثالثة مواضع

  حق اليهود أو كفار مكة وكذا القول يف املوضعني اآلخرين وحينئذ ال يبقى يف هذا االستدالل فائدة واهللا أعلم
  املسألة اخلامسة يف هذه اآلية أحكام

  احلكم األول
ا أَنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ّمن َشىْ ء نكرة يف أن النكرة يف موضع النفي تفيد العموم والدليل عليه هذه اآلية فإن قوله َم

موضع النفي فلو مل تفد العموم ملا كان قوله تعاىل قُلْ َمْن أَنَزلَ الِْكَتاَب الَِّذى َجاء بِِه ُموَسى إبطاالً له ونقضاً عليه 
  في تعم واهللا أعلمولو مل يكن كذلك لفسد هذا االستدالل وملا كان ذلك باطالً ثبت أن النكرة يف موضع الن

  احلكم الثاين
النقض يقدح يف صحة الكالم وذلك ألنه تعاىل نقض قوهلم َما أَنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ّمن َشىْ ء بقوله قُلْ َمْن أَنَزلَ 

  الِْكَتابَ الَِّذى َجاء بِِه مُوَسى فلو مل يدل النقض على فساد الكالم ملا كانت حجة اهللا مفيدة هلذا املطلوب
واعلم أن قول من يقول إبداء الفارق بني الصورتني مينع من كون النقص مبطالً ضعيف إذ لو كان األمر كذلك 
لسقطت حجة اهللا يف هذه اآلية ألن اليهودي كان يقول معجزات موسى أظهر وأهبر من معجزاتك فلم يلزم من 

حلجة وحيث ال جيوز القول بسقوطها علمنا أن إثبات النبوة هناك إثباهتا هنا ولو كان الفرق مقبوالً لسقطت هذه ا
  النقض على اإلطالق مبطل واهللا أعلم

  احلكم الثالث
تفلسف الغزايل فزعم أن هذه اآلية مبنية على الشكل الثاين من األشكال املنطقية وذلك ألن حاصله يرجع إىل أن 



ئاً ينتج من الشكل الثاين أن موسى ما كان من موسى أنزل اهللا تعاىل عليه شيئاً وأحد من البشر ما أنزل اهللا عليه شي
البشر وهذا خلف حمال وليست هذه االستحالة حبسب شكل القياس وال حبسب صحة املقدمة األوىل فلم يبق إال 

أنه لزم من فرض صحة املقدمة الثانية وهي قوهلم ما أنزل اهللا على بشر من شيء فوجب القول بكوهنا كاذبة فثبت 
ية على املطلوب إمنا تصح عند االعتراف بصحة الشكل الثاين من األشكال املنطقية وعند أن داللة هذه اآل

  االعتراف بصحة قياس اخللف واهللا أعلم
  واعلم أنه تعاىل ملا قال قُلْ َمْن أَنَزلَ الِْكتَاَب الَِّذى َجاء بِِه ُموَسى وصف بعده كتاب موسى بالصفات

  سفالصفة األوىل كونه نوراً وهدى للنا
  واعلم أنه تعاىل مساه نوراً تشبيهاً له بالنور الذي به يبني الطريق

فإن قالوا فعلى هذا التفسري ال يبقى بني كونه نوراً وبني كونه هدى للناس فرق وعطف أحدمها على اآلخر يوجب 
  التغاير

باً لظهور غريه فاملراد من كونه قلنا النور له صفتان إحدامها كونه يف نفسه ظاهراً جلياً والثانية كونه حبيث يكون سب
  نوراً وهدى هذان األمران

واعلم أنه تعاىل وصف القرآن أيضاً هبذين الوصفني يف آية أخرى فقال َولَاِكن َجَعلَْناُه نُوراً نَّْهِدى بِِه َمن نََّشاء ِمْن 
  ِعَباِدنَا

  كَِثرياً وفيه مسائل الصفة الثانية قوله َتْجَعلُوَنُه قَراطِيَس تُْبُدوَنَها وَُتْخفُونَ
املسألة األول قرأ أبو عمرو وابن كثري جيعلونه على لفظ الغيبة وكذلك يبدوهنا وخيفون ألجل أهنم غائبون ويدل 

وردت هذه  ْء فلماعليه قوله تعاىل ِللَْعالَِمَني َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِهِ إِذْ قَالُواْ َما أَنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ّمن َشى 
األلفاظ على لفظ املغايبة فكذلك القول يف البواقي ومن قرأ بالتاء على اخلطاب فالتقدير قل هلم جتعلونه قراطيس 

  تبدوهنا وختفون كثرياً والدليل عليه قوله تعاىل َوُعلّْمُتْم مَّا لَمْ َتْعلَُمواْ فجاء على اخلطاب فكذلك ماقبله
  ارسي قوله َتْجَعلُوَنُه قَراطِيَس أي جيعلونه ذات قراطيس أي يودعونه إياهااملسألة الثانية قال أبو علي الف

فإن قيل إن كل كتاب فال بد وأن يودع يف القراطيس فإذا كان األمر كذلك يف كل الكتب فما السبب يف أن 
  حكى اهللا تعاىل هذا املعىن يف معرض الذم هلم
أهنم ملا جعلوه قراطيس وفرقوه وبعضوه ال جرم قدروا على إبداء  قلنا الذم مل يقع على هذا املعىن فقط بل املراد

  البعض وإخفاء البعض وهو الذي فيه صفة حممد عليه الصالة والسالم

فإن قيل كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب وصل إىل أهل املشرق واملغرب وعرفه أكثر أهل العلم 
ادة والنقصان فيه والدليل عليه أن الرجل يف هذا الزمان لو أراد وحفظوه ومثل هذا الكتاب ال ميكن إدخال الزي

  إدخال الزيادة والنقصان يف القرآن مل يقدر عليه فكذا القول يف التوراة
قلنا قد ذكرنا يف سورة البقرة أن املراد من التحريف تفسري آيات التوراة بالوجوه الباطلة الفاسدة كما يفعله 

  آيات القرآناملبطلون يف زماننا هذا ب
فإن قيل هب أنه حصل يف التوراة آيات دالة على نبوة حممد عليه الصالة والسالم إال أهنا قليلة والقوم ما كانوا 

  خيفون من التوراة إال تلك اآليات فلم قال وخيفون كثرياً
ات املشتملة على قلنا القوم كما خيفون اآليات الدالة على نبوة حممد عليه الصالة والسالم فكذلك خيفون اآلي

  األحكام أال ترى أهنم حاولوا على إخفاء اآلية املشتملة على رجم الزاين احملصن



قدم حممد الصفة الثالثة قوله َوُعلّْمُتْم مَّا لَْم َتْعلَُمواْ أَنُتْم َوالَ ءاَباؤُكُْم واملراد أن التوراة كانت مشتملة على البشارة مب
كانوا يقرؤن تلك اآليات وما كانوا يفهمون معانيها فلما ) ى اهللا عليه وسلم صل( واليهود قبل مقدم رسول اهللا 

فهذا هو املراد من قوله َوُعلّْمُتْم مَّا ) صلى اهللا عليه وسلم ( بعث اهللا حممداً ظهر أن املراد من تلك اآليات هو مبعثه 
  لَْم َتْعلَُمواْ أَنُتْم َوالَ ءاَباُؤكُْم
التوراة هبذه الصفات الثالث قال قُلِ اللَُّه واملعىن أنه تعاىل قال يف أول اآلية قُلْ َمْن أَنَزلَ واعلم أنه تعاىل ملا وصف 

الِْكَتابَ الذي صفته كذا وكذا فقال بعده قُلِ اللَُّه واملعىن أن العقل السليم والطبع املستقيم يشهد بأن الكتاب 
ت القاهرة الباهرة مثل معجزات موسى عليه السالم ال املوصوف بالصفات املذكورة املؤيد قول صاحبه باملعجزا

يكون إال من اهللا تعاىل فلما صار هذا املعىن ظاهراً بسبب ظهور احلجة القاطعة ال جرم قال تعاىل حملمد قل املنزل هلذا 
لرجل الذي حاول إقامة الداللة الكتاب هو اهللا تعاىل ونظريه قوله قُلْ أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبُر َشَهادةً  قُلِ اللَِّه وأيضاً إن ا

على وجود الصانع يقول من الذي أحدث احلياة بعد عدمها ومن الذي أحدث العقل بعد اجلهالة ومن الذي أودع 
يف احلدقة القوة الباصرة ويف الصماخ القوة السامعة مث إن ذلك القائل نفسه يقول اللَِّه واملقصود أنه بلغت هذه 

جيب على كل عاقل أن يعترف هبا فسواء أقر اخلصم به أو مل يقر فاملقصود حاصل فكذا الداللة والبينة إىل حيث 
  ههنا

  مث قال تعاىل بعده ثُمَّ ذَْرُهْم ِفى خَْوضِهِْم َيلَْعُبونَ وفيه مسألتان
يبق عليك  املسألة األوىل املعىن أنك إذا أقمت احلجة عليهم وبلغت يف األعذار واألنذار وهذا املبلغ العظيم فحينئذ مل

  من أمرهم شيء البتة ونظريه قوله تعاىل إِنْ َعلَْيَك إِالَّ الَْبلَاغُ
املسألة الثانية قال بعضهم هذه اآلية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد ألن قوله ثُمَّ ذَرُْهْم ِفى خَْوضِهِْم َيلَْعُبونَ مذكور 

ية الدالة على وجوب املقاتلة رافعاً لشيء من ألجل التهديد وذلك ال ينايف حصول املقاتلة فلم يكن ورود اآل
  مدلوالت هذه اآلية فلم حيصل النسخ فيه واهللا أعلم

ُنونَ بِِه ِذيَن ُيؤِْمُنونَ بِاالٌّ ِخَرةِ  ُيْؤِمَوَهاذَا ِكتَاٌب أَنَزلَْناُه ُمَباَرٌك مَُّصدُِّق الَِّذى َبْيَن َيَدْيِه وَِلُتنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحْولََها َوالَّ
  َوُهْم َعلَى َصالَتِهِْم ُيَحاِفظُونَ

اعلم أنه تعاىل ملا أبطل بالدليل قول من قال ما أنزل اهللا على بشر من شيء ذكر بعده أن القرآن كتاب اهللا أنزله اهللا 
  تعاىل على حممد عليه الصالة والسالم

وتفسري الكتاب قد تقدم يف أول سورة البقرة مث واعلم أن قوله َوَهاذَا إشارة إىل القرآن وأخرب عنه بأنه كتاب 
  وصفه بصفات كثرية

الصفة األوىل قوله أَنَزلَْناُه واملقصود أن يعلم أنه من عند اهللا تعاىل ال من عند الرسول ألنه ال يبعد أن خيص اهللا حممداً 
لصفة من الفصاحة فبني تعاىل عليه الصالة والسالم بعلوم كثرية يتمكن بسببها من تركيب ألفاظ القرآن على هذه ا

  أنه ليس األمر على هذه الصفة وأنه تعاىل هو الذي توىل إنزاله بالوحي على لسان جربيل عليه السالم
الصفة الثانية قوله تعاىل مَُّباَرٌك قال أهل املعاين كتاب مبارك أي كثري خريه دائم بركته ومنفعته يبشر بالثواب 

عصية وأقول العلوم إما نظرية وإما عملية أما العلوم النظرية فأشرفها وأكملها معرفة واملغفرة ويزجر عن القبيح وامل
ذات اهللا وصفاته وأفعاله وأحكامه وأمسائه وال ترى هذه العلوم أكمل وال أشرف مما جتده يف هذا الكتاب وأما 

ارة األخالق وتزكية النفس وال العلوم العملية فاملطلوب إما أعمال اجلوارح وإما أعمال القلوب وهو املسمى بطه
جتد هذين العلمني مثل ما جتده يف هذا الكتاب مث قد جرت سنة اهللا تعاىل بأن الباحث عنه واملتمسك به حيصل له عز 



  الدنيا وسعادة اآلخرة
يقول مصنف هذا الكتاب حممد بن عمر الرازي وأنا قد نقلت أنواعاً من العلوم النقلية والعقلية فلم حيصل يل 

  بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات يف الدين والدنيا مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم
الصفة الثالثة قوله مَُّصّدُق الَِّذى َبْيَن َيَدْيِه فاملراد كونه مصدقاً ملا قبله من الكتب واألمر يف احلقيقة كذلك ألن 

  الفروع املوجود يف سائر الكتب اإلهلية إما علم األصول وإما علم
أما علوم األصول فيمتنع وقوع التفاوت فيه بسبب اختالف األزمنة واألمكنة فوجب القطع بأن املذكور يف القرآن 

  موافق ومطابق ملا يف التوراة والزبور واإلجنيل وسائر الكتب اإلهلية
دم حممد عليه الصالة وأما علم الفروع فقد كانت الكتب اإلهلية املتقدمة على القرآن مشتملة على البشارة مبق
  والسالم وإذا كان األمر كذلك فقد حصل يف تلك الكتب أن التكاليف املوجودة فيها إمنا

تبقى إىل وقت ظهور حممد عليه الصالة والسالم وأما بعد ظهور شرعه فإهنا تصري منسوخة فثبت أن تلك الكتب 
املعىن وموافق فثبت كون القرآن مصدقاً لكل دلت على ثبوت تلك األحكام على هذا الوجه والقرآن مطابق هلذا 

  الكتب اإلهلية يف مجلة علم األصول والفروع
  الصفة الرابعة قوله تعاىل َولُِتنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحْولََها وههنا أحباث

ي مكة البحث األول اتفقوا على أن ههنا حمذوفاً والتقدير ولتنذر أهل أم القرى واتفقوا على أن أم القرى ه
واختلفوا يف السبب الذي ألجله مسيت مكة هبذا االسم فقال ابن عباس مسيت بذلك ألن األرضني دحيت من حتتها 
ومن حوهلا وقال أبو بكر األصم مسيت بذلك ألهنا قبل أهل الدنيا فصارت هي كاألصل وسائر البالد والقرى تابعة 

ا حيصل يف تلك البلدة فلهذا السبب جيتمع اخللق إليها كما هلا وأيضاً من أصول عبادات أهل الدنيا احلج وهو إمن
جيتمع األوالد إىل األم وأيضاً فلما كان أهل الدنيا جيتمعون هناك بسبب احلج ال جرم حيصل هناك أنواع من 

التجارات واملنافع ما ال حيصل يف سائر البالد وال شك أن الكسب والتجارة من أصول املعيشة فلهذا السبب مسيت 
مكة أم القرى وقيل إمنا مسيت مكة أم القرى ألن الكعبة أول بيت وضع للناس وقيل أيضاً إن مكة أول بلدة 

  سكنت يف األرض
  إذا عرفت هذا فنقول قوله َوَمْن َحْولََها دخل فيه سائر البلدان والقرى

إىل العرب فقط واحتجوا على والبحث الثاين زعمت طائفة من اليهود أن حممداً عليه الصالة والسالم كان رسوالً 
صحة قوهلم هبذه اآلية وقالوا إنه تعاىل بني أنه إمنا أنزل عليه هذا القرآن ليبلغه إىل أهل مكة وإىل القرى احمليطة هبا 

  ا باطالًواملراد منها جزيرة العرب ولو كان مبعوثاً إىل كل العاملني لكان التقييد بقوله لُّتنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحوْلََه
واجلواب أن ختصيص هذه املواضع بالذكر ال يدل على انتفاء احلكم فيما سواها إال بداللة املفهوم وهي ضعيفة ال 
سيما وقد ثبت بالتواتر الظاهر املقطوع به من دين حممد عليه الصالة والسالم أنه كان يدَّعي كونه رسوالً إىل كل 

يتناول مجيع البالد والقرى احمليطة هبا وهبذا التقدير فيدخل فيه مجع بالد العامل واهللا العاملني وأيضاً قوله َوَمْن حَْولََها 
  أعلم

البحث الثالث قرأ عاصم يف رواية أيب بكر لُّينِذَر بالياء جعل الكتاب هو املنذر ألن فيه إنذاراً أال ترى أنه قال ُتَحّركْ 
أُنِذرُكُم بِالَْوْحىِ  فال ميتنع إسناد اإلنذار إليه على سبيل االتساع وأما  بِِه أي بالكتاب وقال َوأَنِذْر بِِه وقال إِنََّما

ألن املأمور واملوصوف باإلنذار هو قال تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( الباقون فإهنم قرؤا َوِلتُنِذرَ بالتاء خطاباً للنيب 
  إِنََّما أَنَت ُمنِذُر وقال وَأَنِذرِ الَِّذيَن َيَخافُونَ



ال تعاىل َوالَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِاالِْخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ بِِه وظاهر هذا يقتضي أن اإلميان باآلخرة جار جمرى السبب لإلميان مث ق
والعلماء ذكروا يف تقرير هذه السببية وجوهاً األول أن الذي يؤمن باآلخرة هو ) صلى اهللا عليه وسلم ( بالرسول 

اب والعقاب ومن كان كذلك فإنه يعظم رغبته يف حتصيل الثواب ورهبته عن الذي يؤمن بالوعد والوعيد والثو
حلول العقاب ويبالغ يف النظر والتأمل يف دالئل التوحيد والنبوة فيصل إىل العلم واإلميان والثاين أن دين حممد عليه 

  الصالة والسالم مبين على اإلميان بالبعث والقيامة وليس ألحد من األنبياء

تقرير هذه القاعدة مثل ما يف شريعة حممد عليه الصالة والسالم فلهذا السبب كان اإلميان بنبوة حممد عليه مبالغة يف 
الصالة والسالم وبصحة اآلخرة أمرين متالزمني والثالث حيتمل أن يكون املراد من هذا الكالم التنبيه على إخراج 

نظر واالستدالل وترك رياسة الدنيا وترك احلقد أهل مكة من قبول هذا الدين ألن احلامل على حتمل مشقة ال
واحلسد ليس إال الرغبة يف الثواب والرهبة عن العقاب وكفار مكة ملا مل يعتقدوا يف البعث والقيامة امتنع منهم ترك 

  احلسد وترك الرياسة فال جرم يبعد قبوهلم هلذا الدين واعترافهم بنبوة حممد عليه الصالة والسالم
َعلَى َصالَتِهِْم ُيَحاِفظُونَ واملراد أن اإلميان باآلخرة كما حيمل الرجل على اإلميان بالنبوة فكذلك حيمله  مث قال َوُهْم

على احملافظة على الصلوات وليس لقائل أن يقول اإلميان باآلخرة حيمل على كل الطاعات فما الفائدة يف ختصيص 
ن الصالة أشرف العبادات بعد اإلميان باهللا وأعظمها خطراً أال الصالة بالذكر ألنا نقول املقصود منه التنبيه على أ

ترى أنه مل يقع اسم اإلميان على شيء من العبادات الظاهرة إال على الصالة كما قال تعاىل َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضيعَ 
ترك الصالة قال عليه أي صالتكم ومل يقع اسم الكفر على شيء من املعاصي إال على )  ١٤٣البقرة ( إِميَاَنكُْم 

فلما اختصت الصالة هبذا النوع من التشريف ال جرم خصها ) من ترك الصالة متعمداً فقد كفر ( الصالة والسالم 
  اهللا بالذكر يف هذا املقام واهللا أعلم

لَْيهِ َشىْ ٌء َوَمن قَالَ َسأُنزِلُ ِمثْلَ َمآ أََنزلَ اللَُّه َولَوْ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو قَالَ أُْوِحى إِلَى َّ َولَْم ُيوحَ إِ
َزْونَ َعذَابَ الُْهونِ بَِما َتَرى إِذِ الظَّاِلُمونَ ِفى غََمَراِت الَْمْوِت وَالَْملَاِئكَةُ  َباِسطُوا أَْيدِيهِْم أَخْرُِجوا أَنفَُسكُمُ الَْيْوَم ُتْج

  ِه غَْيَر الَْحقِّ َوكُنُتْم َعْن َءاَياِتِه َتسَْتكْبُِرونَكُنُتْم َتقُولُونَ َعلَى اللَّ
اعلم أنه تعاىل ملا شرح كون القرآن كتاباً نازالً من عند اهللا وبني ما فيه من صفات اجلاللة والشرف والرفعة ذكر 

لَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى عقيبه ما يدل على وعيد من ادعى النبوة والرسالة على سبيل الكذب واالفتراء فقال َوَمْن أَظْ
  اللَِّه كَذِباً ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل عظم وعيد من ذكر أحد األشياء الثالثة فأوهلا أن يفتري على اهللا كذباً قال املفسرون 
النبوة والرسالة نزل هذا يف مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة ويف األسود العنسي صاحب صنعاء فإهنما كانا يدعيان 

من عند اهللا على سبيل الكذب واالفتراء وكان مسيلمة يقول حممد رسول قريش وأنا رسول بين حنيفة قال القاضي 
  الذي يفتري على اهللا الكذب

يدخل فيه من يدعي الرسالة كذباً ولكن ال يقتصر عليه ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب فكل من نسب 
ما هو برىء منه إما يف الذات وإما يف الصفات وإما يف األفعال كان داخالً حتت هذا الوعيد قال إىل اهللا تعاىل 

واالفتراء على اهللا يف صفاته كاجملسمة ويف عدله كاجملربة ألن هؤالء قد ظلموا أعظم أنواع الظلم بأن افتروا على اهللا 
و حق وأما قوله إن هذا افتراء على اهللا يف صفاته الكذب وأقول أما قوله اجملسمة قد افتروا على اهللا الكذب فه

فليس بصحيح ألن كون الذات جسماً ومتحيزاً ليس بصفة بل هو نفس الذات املخصوصة فمن زعم أن إله العامل 



ليس جبسم كان معناه أنه يقول مجيع األجسام واملتحيزات حمدثة وهلا بأسرها خالق هو موجود ليس مبتحيز واجملسم 
لذات فكان اخلالف بني املوحد واجملسم ليس يف الصفة بل يف نفس الذات ألن املوحد يثبت هذه الذات ينفي هذه ا

واجملسم ينفيها فثبت أن هذا اخلالف مل يقع يف الصفة بل يف الذات وأما قول اجملربة قد افتروا على اهللا تعاىل يف 
ملمكن ال بد له من مرجح فإن كذبوا يف هذه القضية صفاته فليس بصحيح ألنه يقال له اجملربة ما زادوا على قوهلم ا

فكيف ميكنهم أن يعرفوا وجود اإلله وإن صدقوا يف ذلك لزمهم اإلقرار بتوقيف صدور الفعل على حصول الداعي 
بتخليق اهللا تعاىل وذلك عني ما نسميه باجلرب فثبت أن الذي وصفه بكونه افتراء على اهللا باطل بل املفتري على اهللا 

يقول املمكن ال يتوقف رجحان أحد طرفيه على اآلخر على حصول املرجح فإن من قال هذا الكالم لزمه نفي من 
  الصانع بالكلية بل يلزمه نفي اآلثار واملؤثرات بالكلية

لَْيِه َشىْ ء والفرق والنوع الثاين من األشياء اليت وصفها اهللا تعاىل بكوهنا افتراء قوله أَْو قَالَ أُْوِحى إِلَى َّ َولَْم يُوَح إِ
صلى ( بني هذا القول وبني ما قبله أن يف األول كان يدعي أنه أوحى إليه وما كان يكذب بنزول الوحي على حممد 

وأما يف هذا القول فقد أثبت الوحي لنفسه ونفاه عن حممد عليه الصالة والسالم وكان هذا مجعاً ) اهللا عليه وسلم 
  و إثبات ما ليس مبوجود ونفي ما هو موجودبني نوعني عظيمني من الكذب وه

َنا والنوع الثالث قوله سَأُنزِلُ ِمثْلَ َما أَنَزلَ اللَُّه قال املفسرون املراد ما قاله النضر بن احلرث وهو قوله لَْو َنَشاء لَقُلْ
أن هذا القائل يدعي ِمثْلَ َهاذَا وقوله يف القرآن إنه من أساطري األولني وكل أحد ميكنه اإلتيان مبثله وحاصله 

معارضة القرآن وروى أيضاً أن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح كان يكتب الوحي للرسول عليه الصالة والسالم 
أمالء الرسول عليه السالم فلما انتهى إىل )  ١٢املؤمنون ( فلما نزل قوله َولَقَْد َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ 

قَْنا النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  عجب عبد اهللا منه فقال فتبارك اهللا أحسن اخلالقينا فقال الرسول هكذا أنزلت اآلية قوله ثُمَّ َخلَ
فسكت عبد اهللا وقال إن كان حممد صادقاً فقد أوحى إيل وإن كان كاذباً فقد عارضته فهذا هو املراد من قوله 

  َسأُنزِلُ مِثْلَ َما أَنَزلَ
وْ َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ ِفى غََمَراِت الَْمْوِت فاعلم أن أول اآلية وهو قوله َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى أما قوله تعاىل َولَ

اللَِّه كَذِباً يفيد التخويف العظيم على سبيل اإلمجال وقوله بعد ذلك َولَْو َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ ِفى غََمَراتِ الْمَْوِت 
اجململ واملراد بالظاملني الذين ذكرهم وغمرات املوت مجع غمرة وهي شدة املوت وغمرة كل شيء كالتفصيل لذلك 

كثرته ومعظمه ومنه غمرة املاء وغمرة احلرب ويقال غمره الشيء إذا عاله وغطاه وقال الزجاج يقال لكل من كان 
  يف شيء كثري قد غمره ذلك وغمره الدين إذا كثر

حمذوف أي لرأيت أمراً عظيماً واملالئكة ) لو ( للشدائد واملكاره الغمرات وجواب  عليه هذا هو األصل مث يقال
باسطو أيديهم قال ابن عباس مالئكة العذاب باسطو أيديهم يضربوهنم ويعذبوهنم كما يقال بسط إليه يده باملكروه 

  أخرجوا أنفسكم ههنا حمذوف والتقدير يقولون أخرجوا أنفسكم وفيه مسألتان
  األوىل يف اآلية سؤال وهو أنه ال قدرة هلم على إخراج أرواحهم من أجسادهم فما الفائدة يف هذا الكالماملسألة 

  فنقول يف تفسري هذه الكلمة وجوه
الوجه األول ولو ترى الظاملني إذا صاروا إىل غمرات املوت يف اآلخرة فأدخلوا جهنم فغمرات املوت عبارة عما 

والتعذيبات واملالئكة باسطو أيديهم عليهم بالعذاب يبكتوهنم ويقولون هلم أخرجوا  يصيبهم هناك من أنواع الشدائد
  أنفسكم من هذا العذاب الشديد إن قدرمت

الوجه الثاين أن يكون املعىن ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت عند نزول املوت هبم يف الدنيا واملالئكة باسطو 



  جوا أنفسكم من هذه الشدائد وخلصوها من هذه اآلفات واآلالمأيديهم لقبض أرواحهم يقولون هلم أخر
والوجه الثالث أن قوله أَْخرِجُواْ أَنفَُسكُُم أي أخرجوها إلينا من أجسادكم وهذه عبارة عن العنف والتشديد يف 

احلق ويعنف  إزهاق الروح من غري تنفيس وإمهال وأهنم يفعلون هبم فعل الغرمي املالزم امللح يبسط يده إىل من عليه
  عليه يف املطالبة وال ميهله ويقول له أخرج إيل ما يل عليك الساعة وال أبرح من مكاين حىت أنزعه من أحداقك

  والوجه الرابع أن هذه اللفظة كناية عن شدة حاهلم وأهنم بلغوا يف البالء والشدة إىل حيث توىل بنفسه إزهاق روحه
فَُسكُُم ليس بأمر بل هو وعيد وتقريع كقول القائل امض اآلن لترى ما حيل بك والوجه اخلامس أن قوله أَْخرِجُواْ أَن

قال املفسرون إن نفس املؤمن تنشط يف اخلروج للقاء ربه ونفس الكافر تكره ذلك فيشق عليها اخلروج ألهنا تصري 
هللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا من أراد لقاء اهللا أراد ا) ( صلى اهللا عليه وسلم ( إىل أشد العذاب كما قال رسول اهللا 

  وذلك عند نزع الروح فهؤالء الكفار تكرههم املالئكة على نزع الروح) كره اهللا لقاءه 
املسألة الثانية الذين قالوا إن النفس اإلنسانية شيء غري هذا اهليكل وغري هذا اجلسد احتجوا عليه هبذه اآلية وقالوا 

معناه أخرجوا أنفسكم عن أجسادكم وهذا يدل على أن النفس مغايرة لألجساد  ال شك أن قوله أَخْرُِجواْ أَنفَُسكُُم
  إال أنا لو محلنا اآلية على الوجهني األولني من التأويالت اخلمسة املذكورة مل يتم هذا االستدالل

اهلوان الشديد قال تعاىل  مث قال تعاىل الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَاَب الُْهوِن قال الزجاج عذاب اهلون أي العذاب الذي يقع به
واملراد منه أنه تعاىل مجع هناك بني اإليالم وبني اإلهانة فإن )  ٥٩النحل ( أَُيْمِسكُُه َعلَى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِفى التُّرَابِ 

  الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة بالتعظيم فكذلك العقاب شرطه أن

ن هو اهلوان واهلون هو الرفق والدعة قال تعاىل َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن يكون مضرة مقرونة باإلهانة قال بعضهم اهلو
وقوله بَِما كُنُتمْ َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه غَْيَر الَْحّق َوكُنُتْم َعْن ءاَياِتهِ َتسَْتكْبُِرونَ )  ٦٣الفرقان ( َيْمُشونَ َعلَى االْْرضِ هَْوناً 

العذاب الشديد إمنا حصل بسبب جمموع األمرين االفتراء على اهللا والتكرب على  وذلك يدل أن هذا)  ٩٣األنعام ( 
آيات اهللا وأقول هذان النوعان من اآلفات والبالء ترى أكثر املتومسني بالعلم متوغلني فيه مواظبني عليه نعوذ باهللا 

َتسَْتكْبُِرونَ أي ال تصلون له قال عليه  منه ومن آثاره ونتائجه وذكر الواحدي أن املراد بقوله َوكُنُتْم َعْن ءاَياِتِه
  )من سجد هللا سجدة بنية صادقة فقد برىء من الكرب ( السالم 

ِذيَن ا َنَرى مََعكُْم ُشفََعآَءكُُم الََّولَقَْد جِئُْتُموَنا فُرَاَدى كََما َخلَقَْناكُمْ أَوَّلَ َمرَّةٍ  َوَتَركُْتْم مَّا خَوَّلَْناكُْم َوَراَء ظُُهورِكُْم َوَم
  َزَعْمُتْم أَنَُّهْم ِفيكُْم ُشرَكَآُء لَقَد تَّقَطََّع بَْيَنكُْم َوَضلَّ َعنكُم مَّا كُنُتْم َتْزُعُمونَ

اعلم أن قوله َولَقَدْ جِئُْتُموَنا فَُراَدى حيتمل وجهني األول أن يكون هذا معطوفاً على قول املالئكة أَخْرُِجواْ أَنفَُسكُمُ 
نَ َعذَاَب الُْهوِن بَِما كُنُتْم َتقُولُونَ فبني تعاىل أهنم كما يقولون ذلك على وجه التوبيخ كذلك يقولون الَْيْوَم ُتْجَزْو

حكاية عن اهللا تعاىل َولَقَْد جِئُْتُموَنا فُرَاَدى فيكون الكالم أمجع حكاية عنهم وأهنم يوردون ذلك على هؤالء الكفار 
ذا القول املالئكة املوكلني بقبض أرواحهم وحيتمل أن يكون القائل هم وعلى هذا التقدير فيحتمل أن يكون قائل ه

  املالئكة املوكلون بعقاهبم
والقول الثاين أن قائل هذا القول هو اهللا تعاىل ومنشأ هذا االختالف إن اهللا تعاىل هل يتكلم مع الكفار أو ال فقوله 

وقوله )  ٩٢احلجر ( معهم وقوله فََورَّبَك لََنْسئَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني  تعاىل يف صفة الكفار َوالَ ُيكَلُّمُهُم يوجب أن ال يتكلم
يقتضي أن أن يكون تعاىل يتكلم معهم فلهذا السبب )  ٦األعراف ( فَلََنْسئَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَيْهِْم َولََنْسئَلَنَّ الْمُْرَسِلَني 

  ة معطوفة على ما قبلها والعطف يوجب التشريكوقع هذا االختالف والقول األول أقوى ألن هذه اآلي
املسألة الثانية فَُراَدى لفظ مجع ويف واحده قوالن قال ابن قتيبة فرادى مجع فردان مثل سكارى وسكران وكساىل 



  وكسالن وقال غريه فرادى مجع فريد مثل رداىف ورديف وقال الفراء فرادى مجع واحده فرد وفردة وفريد وفردان
فقوله َولَقَدْ جِئُْتُموَنا فَُراَدى املراد منه التقريع والتوبيخ وذلك ألهنم صرفوا جدهم وجهدهم يف الدنيا  إذا عرفت هذا

إىل حتصيل أمرين أحدمها حتصيل املال واجلاه والثاين أهنم عبدوا األصنام العتقادهم أهنا تكون شفعاء هلم عند اهللا مث 
شيء من تلك األموال ومل جيدوا من تلك األصنام شفاعة هلم عند اهللا تعاىل إهنم ملا وردوا حمفل القيامة مل يبق معهم 

فبقوا فرادى عن كل ما حصلوه يف الدنيا وعولوا عليه خبالف أهل اإلميان فإهنم صرفوا عمرهم إىل حتصيل املعارف 
  احلقة واألعمال الصاحلة وتلك

يف مشهد القيامة فهم يف احلقيقة ما حضروا املعارف واألعمال الصاحلة بقيت معهم يف قبورهم وحضرت معهم 
  فرادى بل حضروا مع الزاد ليوم املعاد

  مث قال تعاىل لَقَد تَّقَطََّع َبيَْنكُْم وفيه مسألتان
املسألة األوىل قرأ نافع وحفص عن عاصم والكسائي َبيْنِكُمْ بالنصب والباقون بالرفع قال الزجاج الرفع أجود 

لنصب جائز واملعىن لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم قال أبو علي هذا االسم ومعناه لقد تقطع وصلكم وا
يستعمل على ضربني أحدمها أن يكون امساً منصرفاً كاالفتراق واألجود أن يكون ظرفاً واملرفوع يف قراءة من قرأ 

( ه تعاىل َوِمن َبْينَِنا َوَبيْنَِك ِحَجاٌب َبْينِكُْم هو الذي كان ظرفاً مث استعمل امساً والدليل على جواز كونه امساً قول
فلما استعمل امساً يف هذه املواضع جاز أن يسند إليه الفعل )  ٧٨الكهف ( و َهاذَا ِفَراُق َبْينِى َوَبيْنَِك )  ٥فصلت 

ن يكون الذي هو ُتقَطََّع يف قول من رفع قال ويدل على أن هذا املرفوع هو الذي استعمل ظرفاً أنه ال خيلو من أ
الذي هو ظرف اتسع فيه أو يكون الذي هو مصدر والقسم الثاين باطل وإال لصار تقدير اآلية لقد تقطع افتراقكم 

  وهذا ضد املراد ألن املراد من اآلية لقد تقطع وصلكم وما كنتم سالفون عليه
  فإن قيل كيف جاز أن يكون مبعىن الوصل مع أن أصله االفتراق والتباين

فظ إمنا يستعمل يف الشيئني اللذين بينهما مشاركة ومواصلة من بعض الوجوه كقوهلم بيين وبينه شركة قلنا هذا الل
وبيين وبينه رحم فلهذا السبب حسن استعمال هذا اللفظ يف معىن الوصلة فقوله لَقَد تَّقَطَّعَ َبيَْنكُْم معناه لقد تقطع 

ب فوجهه أنه أضمر الفاعل والتقدير لقد تقطع وصلكم بينكم وقال وصلكم أما من قرأ لَقَد تَّقَطََّع َبيَْنكُمْ بالنص
سيبويه إهنم قالوا إذا كان غداً فأتين والتقدير إذا كان الرجاء أو البالء غداً فأتين فأضمر لداللة احلال فكذا ههنا 

  وقال ابن األنباري التقدير لقد تقطع ما بينكم فحذفت لوضوح معناها
هذه اآلية مشتملة على قانون شريف يف معرفة أحوال القيامة فأوهلا أن النفس اإلنسانية إمنا  املسألة الثانية اعلم أن

تعلقت هبذا اجلسد آلة له يف اكتساب املعارف احلقة واألخالق الفاضلة فإذا فارقت النفس اجلسد ومل حيصل هذين 
فة اليت ميكن اكتساب السعادة األبدية املطلوبني البتة عظمت حسراته وقويت آفاته حيث وجد مثل هذه اآللة الشري

 َمرَّةٍ  هبا مث إنه ضيعها وأبطلها ومل ينتفع هبا البتة وهذا هو املراد من قوله َولَقَْد جِئُْتمُوَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ
انياً فقد عملت عمالً وثانيها أن هذه النفس مع أهنا مل تكتسب هبذه اآللة اجلسدانية سعادة روحانية وكماالً روح

آخر أردأ من األول وذلك ألهنا طول العمر كانت يف الرغبة يف حتصيل املاء واجلاه ويف تقوية العشق عليها وتأكيد 
احملبة ويف حتصيلها واإلنسان يف احلقيقة متوجه من العامل اجلسماين إىل العامل الروحاين فهذا املسكني قلب القضية 

من املقصد الروحاين إىل العامل اجلسماين ونسي مقصده واغتر باللذات اجلسمانية فلما  وعكس القضية وأخذ يتوجه
مات انقلبت القضية شاء أم أىب توجه من العامل اجلسماين إىل العامل الروحاين فبقيت األموال اليت اكتسبها وأفىن 

  ن ينتفع به ورمبا بقيعمره يف حتصيلها وراء ظهره والشيء الذي يبقى وراء ظهر اإلنسان ال ميكنه أ



منقطع املنفعة معوج الرقبة معوج الرأس بسبب التفاته إليها مع اهلجز عن االنتفاع هبا وذلك يوجب هناية اخليبة 
والغم واحلسرة وهو املراد من قوله َوَترَكُْتْم مَّا خَوَّلَْناكُْم َوَراء ظُهُورِكُْم وهذا يدل على أن كل مال يكتسبه اإلنسان 

ه يف مصارف اخلريات فصفته هذه اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذه اآلية أما إذا صرفها إىل اجلهات املوجبة ومل يصرف
للتعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلق اهللا فما ترك تلك األموال وراء ظهره ولكنه قدمها تلقاء وجهه كما قال تعاىل 

وثالثها أن أولئك املساكني أتعبوا أنفسهم يف نصرة )  ١١٠البقرة ( نَد اللَِّه َوَما ُتقَّدُمواْ النْفُِسكُم ّمْن َخْيرٍ َتجِدُوُه ِع
األديان الباطلة واملذاهب الفاسدة وظنوا أهنم ينتفعون هبا عند الورود يف حمفل القيامة فإذا وردوه وشاهدوا ما يف 

ب منها عذاب احلسرة تلك املذاهب من العذاب الشديد والعقاب الدائم حصلت فيه جهات كثرية من العذا
والندامة وهو أنه كيف أنفق ماله يف حتمل العناء الشديد والبالء العظيم يف حتصيل ما مل حيصل له منه إال العذاب 

والعناء ومنها عذاب اخلجلة وهو أنه ظهر له أن كل ما كان يعتقده يف دار الدنيا كان حمض اجلهالة وصريح الضاللة 
الطمع العظيم وال شك أن جمموع هذه األحوال يوجب العذاب الشديد واآلالم  ومنها حصول اليأس الشديد مع

ا أنه ملا بدا العظيمة الروحانية وهو املراد من قوله َوَما َنَرى َمَعكُْم ُشفََعاءكُُم الَِّذيَن َزَعمُْتْم أَنَُّهْم ِفيكُْم ُشَركَاء ورابعه
ت وحصل عنده األمر الذي يوجب حصول املضرات فإذن بقي له أنه فاته األمر الذي به يقدر على اكتساب اخلريا

له رجاء يف التدارك من بعض الوجوه فههنا حيف ذلك األمل ويضعف ذلك احلزن أما إذا حصل اجلزم واليقني بأن 
قَطَّعَ التدارك ممتنع وجرب ذلك النقصان متعذر فههنا يعظم احلزن ويقوى البالء جداً وإليه اإلشارة بقوله تعاىل لَقَد تَّ

َبْيَنكُْم واملعىن أن الوصلة احلاصلة بني النفس واجلسد قد تقطعت وال سبيل إىل حتصيلها مرة أخرى وعند الوقوف 
  على حقائق هذه املراتب يظهر أنه ال بيان فوق هذا البيان يف شرح أحوال هؤالء الضالني

  َن الَْميِِّت َوُمخْرُِج الَْميِِّت ِمَن الَْحى ِّ ذاِلكُُم اللَُّه فَأَنَّى ُتؤْفَكُونَإِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى ُيخْرُِج الَْحى َّ ِم
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا تكلم يف التوحيد مث أردفه بتقرير أمر النبوة مث تكلم يف بعض تفاريع هذا األصل عاد 
لصانع وكمال علمه وحكمته وقدرته تنبيهاً على أن املقصود األصلي من ههنا إىل ذكر الدالئل الدالة على وجود ا

مجيع املباحث العقلية والنقلية وكل املطالب احلكمية إمنا هو معرفة اهللا بذاته وصفاته وأفعاله ويف قوله فَاِلُق الَْحبّ 
  َوالنََّوى قوالن

الَْحّب َوالنََّوى أي خالق احلب والنوى قال القول األول وهو مروي عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل فَاِلُق 
الواحدي ذهبوا بفالق مذهب فاطر وأقول الفطر هو الشق وكذلك الفلق فالشيء قبل أن دخل يف الوجود كان 

معدوماً حمضاً ونفياً صرفاً والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة ال انفراج فيها وال انفالق وال انشقاق فإذا أخرجه 
جد من العدم إىل الوجود فكأنه حبسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم وفلقه وأخرج ذلك احملدث من املبدع املو

  ذلك الشق فبهذا التأويل ال يبعد محل الفالق على املوجد واحملدث واملبدع
شعري والقول الثاين وهو قول األكثرين أن الفلق هو الشق واحلب هو الذي يكون مقصوداً بذاته مثل حبة احلنطة وال

  وسائر األنواع والنوى هو الشيء املوجود يف داخل الثمرة مثل نوى اخلوخ والتمر وغريمها
إذا عرفت هذا فنقول إنه إذا وقعت احلبة أو النواة يف األرض الرطبة مث مر به قدر من املدة أظهر اهللا تعاىل يف تلك 

ذي يظهر يف أعلى احلبة والنواة فإنه خيرج منه احلبة والنواة من أعالها شقاً ومن أسفلها شقاً آخر أما الشق ال
الشجرة الصاعدة إىل اهلواء وأما الشق الذي يظهر يف أسفل تلك احلبة فإنه خيرج منه الشجرة اهلابطة يف األرض 

وهي املسماة بعروق الشجرة وتصري تلك احلبة والنواة سبباً التصال الشجرة الصاعدة يف اهلواء بالشجرة اهلابطة يف 



  ضاألر
مث إن ههنا عجائب فإحداها أن طبيعة تلك الشجرة إن كانت تقتضي اهلوى يف عمق األرض فكيف تولدت منها 

الشجرة الصاعدة يف اهلواء وإن كانت تقتضي الصعود يف اهلواء فكيف تولدت منها الشجرة اهلابطة يف األرض فلما 
إحدى الشجرتني مضادة لطبيعة الشجرة  تولد منها هاتان الشجرتان مع أن احلس والعقل يشهد بكون طبيعة

األخرى علمنا أن ذلك ليس مبقتضى الطبع واخلاصية بل مبقتضى اإلجياد واإلبداع والتكوين واالختراع وثانيها أن 
باطن األرض جرم كثيف صلب ال تنفذ املسلة القوية فيه وال يغوص السكني احلاد القوي فيه مث إنا نشاهد أطراف 

ة الدقة واللطافة حبيث لو دلكها اإلنسان بأصبعه بأدىن قوة لصارت كاملاء مث إهنا مع غاية اللطافة تلك العروق يف غاي
تقوى على النفوذ يف تلك األرض الصلبة والغوص يف بواطن تلك األجرام الكثيفة فحصول هذه القوى الشديدة 

العزيز احلكيم وثالثها أنه يتولد من تلك هلذه األجرام الضعيفة اليت هي يف غاية اللطافة ال بد وأن يكون بتقدير 
النواة شجرة وحيصل يف تلك الشجرة طبائع خمتلفة فإن قشر اخلشبة له طبيعة خمصوصة ويف داخل ذلك القشر جرم 

اخلشبة ويف وسط تلك اخلشبة جسم رخو ضعيف يشبه العهن املنفوش مث إنه يتولد من ساق الشجرة أغصاهنا 
ق أوالً مث األزهار واألنوار ثانياً مث الفاكهة ثالثاً مث قد حيصل للفاكهة أربعة أنواع من ويتولد على األغصان األورا

القشر مثل اجلوز فإن قشره على األعلى هو ذلك األخضر وحتت ذلك القشر الذي يشبه اخلشب وحتته ذلك القشر 
رم كثيف هو أيضاً كالقشر الذي هو كالغشاء الرقيق احمليط باللب وحتته ذلك اللب وذلك اللب مشتمل على ج

وعلى جرم لطيف وهو الدهن وهو املقصود األصلي فتولد هذه األجسام املختلفة يف طبائعها وصفاهتا وألواهنا 
وأشكاهلا وطعومها مع تساوي تأثريات الطبائع والنجوم والفصول األربعة والطبائع األربع يدل على أهنا إمنا حدثت 

القادر ال بتدبري الطبائع والعناصر ورابعها أنك قد جتد الطبائع األربع حاصلة يف بتدبري احلكيم الرحيم املختار 
  الفاكهة الواحدة فاألترنج قشره حار يابس وحلمه بارد رطب

ومحاضه بارد يابس وبذره حار يابس وكذلك العنب قشره وعجمه بارد يابس وماؤه وحلمه حار رطب فتولد هذه 
فرة عن احلبة الواحدة ال بد وأن يكون بإجياد الفاعل املختار وخامسها أنك جتد الطبائع املضادة واخلواص املتنا

أحوال الفواكه خمتلفة فبعضها يكون اللب يف الداخل والقشر يف اخلارج كما يف اجلوز واللوز وبعضها يكون 
ا لب كما يف نوى الفاكهة املطلوبة يف اخلارج وتكون اخلشبة يف الداخل كاخلوخ واملشمس وبعضها يكون النواة هل

املشمش واخلوخ وبعضها ال لب له كما يف نوى التمر وبعض الفواكه ال يكون له من الداخل واخلارج قشر بل 
يكون كله مطلوباً كالتني فهذه أحوال خمتلفة يف هذه الفواكه وأيضاً هذه احلبوب خمتلفة يف األشكال والصور 

خمروطان اتصال بقاعدتيهما وشكل العدس كأنه دائرة وشكل  فشكل احلنطة كأنه نصف دائرة وشكل الشعري كأنه
احلمص على وجه آخر فهذه األشكال املختلفة ال بد وأن تكون ألسرار وحكم علم اخلالق أن تركيبها ال يكمل إال 
على ذلك الشكل وأيضاً فقد أودع اخلالق تعاىل يف كل نوع من أنواع احلبوب خاصية أخرى ومنفعة أخرى وأيضاً 

تكون الثمرة الواحدة غذاء حليوان ومساً حليوان آخر فاختالف هذه الصفات واألشكال واألحوال مع احتاد  فقد
الطبائع وتأثريات الكواكب يدل على أن كلها إمنا حصلت بتخليق الفاعل املختار احلكيم وسادسها أنك إذا أخذت 

ها كأنه بالنسبة إىل تلك الورقة كالنخاع ورقة واحدة من أوراق الشجرة وجدت خطاً واحداً مستقيماً يف وسط
بالنسبة إىل بدن اإلنسان وكما أنه ينفصل من النخاع أعصاب كثرية مينة ويسرة يف بدن اإلنسان مث ال يزال ينفصل 
عن كل شعبة شعب أخر وال تزال تستدق حىت خترج عن احلس واألبصار بسبب الصغر فكذلك يف تلك الورقة قد 

لكبري الوسطاين خطوط منفصلة وعن كل واحد منها خطوط خمتلفة أخرى أدق من األوىل ينفصل عن ذلك اخلط ا



وال يزال يبقى على هذا املنهج حىت خترج تلك اخلطوط عن احلس والبصر واخلالق تعاىل إمنا فعل ذلك حىت أن 
ك اجملاري الضيقة فلما القوى اجلاذبة املركوزة يف جرم تلك الورقة تقوى على جذب األجزاء اللطيفة األرضية يف تل

وقفت على عناية اخلالق يف إجياد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته يف ختليق مجلة تلك الشجرة أكمل وعرفت 
  أن عنايته يف تكوين مجلة النبات أكمل

علمت أن  مث إذا عرفت أنه تعاىل إمنا خلق مجلة النبات ملصلحة احليوان علمت أن عنايته بتخليق احليوان أكمل وملا
املقصود من ختليق مجلة احليوانات هو اإلنسان علمت أن عنايته يف ختليق اإلنسان أكمل مث إنه تعاىل إمنا خلق النبات 

واحليوان يف هذا العامل ليكون غذاء ودواء لإلنسان حبسب جسده واملقصود من ختليق اإلنسان هو املعرفة واحملبة 
  ) ٥٦الذاريات ( الْجِنَّ َواِإلنسَ إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن  واخلدمة كما قال تعاىل َوَما َخلَقُْت

فانظر أيها املسكني بعني رأسك يف تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة واعرف كيفية خلقة تلك العروق واألوتار 
واح البشرية فيها مث انتقل من مرتبة إىل ما فوقها حىت تعرف أن املقصود األخري منها حصول املعرفة واحملبة يف األر

فحينئذ ينفتح عليك باب من املكاشفات ال آخر هلا ويظهر لك أن أنواع نعم اهللا يف حقك غري متناهية كما قال َوإِن 
وكل ذلك إمنا ظهر من كيفية خلقة تلك الورقة من احلبة والنواة فهذا )  ٣٤إبراهيم ( َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها 

فسري قوله إِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحّب َوالنََّوى ومىت وقف اإلنسان عليه أمكنه تفريقها وتشعيبها إىل ما ال كالم خمتصر يف ت
  آخر له ونسأل اهللا التوفيق واهلداية

ل أن الَْحىّ  اسم املسألة الثانية أما قوله تعاىل ُيخْرُِج الَْحى َّ ِمَن الَْمّيِت َوُمْخرُِج الَْمّيِت ِمَن الَْحىّ  ففيه مباحث األو
  ملا يكون موصوفاً باحلياة و الَْمّيِت اسم ملا كان خالياً عن صفة احلياة فيه وعلى هذا التقدير النبات ال يكون حياً

إذا عرفت هذا فللناس يف تفسري هذا الَْحىّ  و الَْمّيِت قوالن األول محل هذين اللفظني على احلقيقة قال ابن عباس 
حياً مث خيرج من البشر احلي نطفة ميتة وكذلك خيرج من البيضة فروجة حية مث خيرج من  خيرج من النطفة بشراً

الدجاجة بيضة ميتة واملقصود منه أن احلي وامليت متضادان متنافيان فحصول املثل عن املثل يوهم أن يكون بسبب 
ية بل ال بد وأن يكون بتقدير الطبيعة واخلاصية أما حصول الضد من الضد فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة واخلاص

  املقدر احلكيم واملدبر العليم
والقول الثاين أن حيمل الَْحىّ  و الَْمّيِت على ما ذكرناه وعلى الوجوه اجملازية أيضاً وفيه وجوه األول قال الزجاج 

ل ابن عباس خيرج النبات الغض الطري اخلضر من احلب اليابس وخيرج اليابس من النبات احلي النامي الثاين قا
خيرج املؤمن من الكافر كما يف حق إبراهيم والكافر من املؤمن كما يف حق ولد نوح والعاصي من املطيع وبالعكس 

الثالث قد يصري بعض ما يقطع عليه بأنه يوجب املضرة سبباً للنفع العظيم وبالعكس ذكروا يف الطب أن إنساناً 
فلما تناوله وظن القوم أنه سيموت يف احلال رفعوه من موضعه  سقوه األفيون الكثري يف الشراب ألجل أن ميوت

ووضعوه يف بيت مظلم فخرجت حية عظيمة فلدغته فصارت تلك اللدغة سبباً الندفاع ضرر ذلك األفيون منه فإن 
األفيون يقتل بقوة برده وسم األفعى يقتل بقوة حره فصارت تلك اللدغة سبباً الندفاع ضرر األفيون فههنا تولد 

عما يعتقد فيه كونه أعظم موجبات الشر أعظم اخلريات وقد يكون بالعكس من ذلك وكل هذه األحوال املختلفة 
واألفعال املتدافعة تدل على أن هلذا العامل مدبراً حكيماً ما أمهل مصاحل اخللق وما تركهم سدى وحتت هذه املباحث 

  مباحث عالية شريفة
أ نافع ومحزة والكسائي وحفص عن عاصم الَْمّيِت مشددة يف الكلمتني البحث الثاين من مباحث هذه اآلية قر

  والباقون بالتخفيف يف الكلمتني وكذلك كل هذا اجلنس يف القرآن



البحث الثالث أن لقائل أن يقول إنه قال أوالً ُيْخرُِج الَْحى َّ ِمَن الَْمّيِت مث قال َوُمْخرِجُ الَْمّيِت ِمَن الَْحىّ  وعطف 
  الفعل قبيح فما السبب يف اختيار ذلك االسم على

 كالبيان قلنا قوله َوُمْخرُِج الَْمّيِت ِمَن الَْحىّ  معطوف على قوله فَاِلُق الَْحّب َوالنََّوى وقوله ُيخْرُِج الَْحى َّ ِمَن الَْمّيِت
ن جنس إخراج احلي من امليت والتفسري لقوله فَاِلُق الَْحّب وَالنََّوى ألن فلق احلب والنوى بالنبات والشجر النامي م

ألن النامي يف حكم احليوان أال ترى إىل قوله ُيْخرُِج الَْحى َّ ِمَن الَْمّيِت وفيه وجه آخر وهو أن لفظ الفعل يدل على 
أن ذلك الفاعل يعتين بذلك الفعل يف كل حني وأوان وأما لفظ االسم فإنه ال يفيد التجدد واالعتناء به ساعة فساعة 

فقال قوله َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر اللَِّه ) دالئل اإلعجاز ( خ عبد القاهر اجلرجاين هلذا مثالً يف كتاب وضرب الشي
َيْرزُقُكُْم ّمَن السََّماء إمنا ذكره بلفظ الفعل وهو قوله يَْرُزقُكُْم ألن صيغة الفعل تفيد أنه تعاىل يرزقهم حاالً فحاالً 

  وساعة فساعة

فقوله بَاِسطٌ يفيد البقاء على تلك )  ١٨الكهف ( ه تعاىل َوكَلُْبُهمْ َباِسطٌ ِذَراَعْيهِ بِالَوصِيِد وأما االسم فمثاله قول
  احلالة الواحدة

إذا ثبت هدا فنقول احلي أشرف من امليت فوجب أن يكون االعتناء بإخراج احلي من امليت أكثر من االعتناء 
 عن القسم األول بصيغة الفعل وعن الثاين بصيغة االسم تنبيهاً على بإخراج امليت من احلي فلهذا املعىن وقع التعبري

  أن االعتناء بإجياد احلي من امليت أكثر وأكمل من االعتناء بإجياد امليت من احلي واهللا أعلم مبراده
  مث قال تعاىل يف آخر اآلية ذاِلكُُم اللَُّه فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ وفيه مسألتان

عضهم معناه ذلكم اهللا املدبر اخلالق النافع الضار احمليي املميت فَأَنَّى ُتؤْفَكُونَ يف إثبات القول املسألة األوىل قال ب
بعبادة األصنام والثاين أن املراد أنكم ملا شاهدمت أنه تعاىل خيرج احلي من امليت وخمرج امليت من احلي مث شاهدمت أنه 

ف تستبعدون أن خيرج البدن احلي من ميت التراب الرميم مرة أخرج البدن احلي من النطفة امليتة مرة واحدة فكي
أخرى واملقصود اإلنكار على تكذيبهم باحلشر والنشر وأيضاً الضدان متساويان يف النسبة فكما ال ميتنع االنقالب 

احلياة  من أحد الضدين إىل اآلخر وجب أن ال ميتنع االنقالب من الثاين إىل األول فكما ال ميتنع حصول املوت بعد
وجب أيضاً أن ال ميتنع حصول احلياة بعد املوت وعلى كال التقديرين فيخرج منه جواز القول بالبعث واحلشر 

  والنشر
املسألة الثانية متسك الصاحب بن عباد بقوله فَأَنَّى ُتؤْفَكُونَ على أن فعل العبد ليس خملوقاً هللا تعاىل قال ألنه تعاىل لو 

  به أن يقول مع ذلك فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ خلق األفك فيه فكيف يليق
واجلواب عنه أن القدرة بالنسبة إىل الضدين على السوية فإن ترجح أحد الطرفني على اآلخر ال ملرجح فحينئذ ال 

يكون هذا الرجحان من العبد بل يكون حمض االتفاق فكيف حيسن أن يقال له فَأَنَّى ُتؤْفَكُونَ وأن توقف ذلك 
ول مرجح وهي الداعية اجلاذبة إىل الفعل فحصول تلك الداعية يكون من اهللا تعاىل وعند حصوهلا املرجح على حص

  جيب الفعل وحينئذ يلزمكم كل ما ألزمتموه علينا واهللا أعلم
  ِليمِفَاِلُق اِإلْصبَاحِ َوَجَعلَ الَّْيلَ َسكَناً وَالشَّْمَس َوالْقََمَر ُحسَْباناً ذاِلَك تَقِْديُر الْعَزِيزِ الَْع

اعلم أن هذا نوع آخر من دالئل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته فالنوع املتقدم كان مأخوذاً من داللة 
أحوال النبات واحليوان والنوع املذكور يف هذه اآلية مأخوذ من األحوال الفلكية وذلك ألن فلق ظلمة الليل بنور 

نبات والشجر وألن من املعلوم بالضرورة أن األحوال الصبح أعظم يف كمال القدرة من فلق احلب والنوى بال
  الفلكية أعظم يف القلوب وأكثر وقعاً من األحوال األرضية وتقرير احلجة من وجوه األول أن نقول الصبح صبحان



فالصبح األول هو الصبح املستطيل كذنب السرحان مث تعقبه ظلمة خالصة مث يطلع بعده الصبح املستطري يف مجيع 
نقول أما الصبح األول وهو املستطيل الذي حيصل عقيبه ظلمة خالصة فهو من أقوى الدالئل على قدرة اهللا األفق ف

وحكمته وذلك ألنا نقول إن ذلك النور إما أن يقال إنه حصل من تأثري قرص الشمس أو ليس األمر كذلك 
ضع الذي تكون تلك الدائرة أفقاً واألول باطل وذلك ألن مركز الشمس إذا وصل إىل دائرة نصف الليل فأهل املو

هلم قد طلعت الشمس من مشرقهم ويف ذلك املوضع أيضاً نصف كرة األرض وذلك يقتضي أنه حصل الضوء يف 
الربع الشرقي من بلدتنا وذلك الضوء يكون منتشراً مستطرياً يف مجيع أجزاء اجلو وجيب أن يكون ذلك الضوء يف 

ل والصبح األول لو كان أثر قرص الشمس المتنع كونه خطاً مستطيالً بل جيب كل ساعة إىل القوة والزيادة والكما
أن يكون مستطرياً يف مجيع األفق منتشراً فيه بالكلية وأن يكون متزايداً متكامالً حبسب كل حني وحلظة وملا مل يكن 

نب السرحان مث إنه األمر كذلك بل علمنا أن الصبح األول يبدو كاخليط األبيض الصاعد حىت تشبهه العرب بذ
حيصل عقيبه ظلمة خالصة مث حيصل الصبح املستطري بعد ذلك علمنا أن ذلك الصبح املستطيل ليس من تأثري قرص 
الشمس وال من جنس نوره فوجب أن يكون ذلك حاصالً بتخليق اهللا تعاىل ابتداء تنبيهاً على أن األنوار ليس هلا 

  ا إال بتقديره كما قال يف أول هذه السورة َوَجَعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَروجود إال بتخليقه وإن الظلمات ال ثبات هل
والوجه الثاين يف تقرير هذا الدليل أنا ملا حبثنا وتأملنا علمنا أن الشمس والقمر وسائر الكواكب ال تقع أضواؤها إىل 

عليه وهذه مقدمة متفق عليها بني الفالسفة  على اجلرم املقابل هلا فأما الذي ال يكون مقابالً هلا فيمتنع وقوع أضوائها
  وبني الرياضيني الباحثني عن أحوال الضوء املضيء وهلم يف تقريرها وجوه نفيسة

إذا عرفت هذا نقول الشمس عند طلوع الصبح غري مرتفعة من األفق فال يكون جرم الشمس مقابالً جلزء من 
رض وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ضوء الصبح من أجزاء وجه األرض فيمتنع وقوع ضوء الشمس على وجه األ

  تأثري قرص الشمس فوجب أن يكون ذلك بتخليق الفاعل املختار
فإن قالوا مل ال جيوز أن يقال الشمس حني كوهنا حتت األرض توجب إضاءة ذلك اهلواء املقابل له مث ذلك اهلواء 

حتت األرض سبباً لضوء اهلواء الواقف فوق األرض  مقابل للهواء الواقف فوق األرض فيصريه ضوء اهلواء الواقف
مث ال يزال يسري ذلك الضوء من هواء إىل هواء آخر مالصق له حىت يصل إىل اهلواء احمليط بنا هذا هو الوجه الذي 

  )باملناظر الكثة ( عول عليه أبو علي بن اهليثم يف تقرير هذا املعىن يف كتابه الذي مساه 
باطل من وجهني األول أن اهلواء جرم شفاف عدمي اللون وما كان كذلك فإنه ال يقبل النور واجلواب أن هذا العذر 

واللون يف ذاته وجوهره وهذا متفق عليه بني الفالسفة واحتجوا عليه بأنه لو استقر النور على سطحه لوقف البصر 
بصار ما وراءه فحيث مل يكن على سطحه ولو كان كذلك ملا نفذ البصر فيما وراءه ولصار إبصاره مانعاً عن إ

كذلك علمنا أنه مل يقبل اللون والنور يف ذاته وجوهره وما كان كذلك امتنع أن ينعكس النور منه إىل غريه فامتنع 
  أن يصري ضوءه سبباً لضوء هواء آخر مقابل له

ثافتها تقبل النور عن قرص فإن قالوا مل ال جيوز أن يقال إنه حصل يف األفق أجزاء كثيفة من األخبرة واألدخة وهي لك
الشمس مث إن حبصول الضوء فيها يصري سبباً حلصول الضوء يف اهلواء املقابل هلا فنقول لو كان السبب ما ذكرمت 

لكان كلما كانت األخبرة واألدخنة يف األفق أكثر وجب أن يكون ضوء الصباح أقوى لكنه ليس األمر كذلك بل 
  على العكس منه فبطل هذا العذر

جه الثاين يف إبطال هذا الكالم الذي ذكره ابن اهليثم أن الدائرة اليت هي دائرة األفق لنا فهي بعينها دائرة نصف الو
  النهار لقوم آخرين فإذا كان كذلك فالدائرة اليت هي نصف النهار يف بلدنا وجب كوهنا دائرة األفق ألولئك األقوام



ئرة نصف الليل وجتاوز عنها فالشمس قد طلعت على أولئك إذا ثبت هذا فنقول إذا وصل مركز الشمس إىل دا
األقوام واستنار نصف العام هناك والربع من الفلك الذي هو ربع شرقي ألهل بلدنا فهو بعينه ربع غريب بالنسبة إىل 

ع تلك البلدة وإذا كان كذلك فالشمس إذا جتاوز مركزها عن دائرة نصف الليل قد صار جرمها حماذياً هلواء الرب
الشرقي ألهل بلدنا فلو كان اهلواء يقبل كيفية النور من الشمس لوجب أن حيصل الضوء والنور يف هواء الربع 

الشرقي من بلدنا بعد نصف الليل وأن يصري هواء الربع الشرقي يف غاية اإلضاءة واإلنارة بعد نصف الليل وحيث 
يف ذاته وإذا بطل هذا بطل العذر الذي ذكره ابن اهليثم مل يكن األمر كذلك علمنا أن اهلواء ال يقبل كيفية النور 

  فقد ذكرنا برهانني دقيقني عقليني حمضني على أن خالق الضوء والظلمة هو اهللا تعاىل ال قرص الشمس واهللا أعلم
املاهية والوجه الثالث هب أن النور احلاصل يف العامل إمنا كان بتأثري الشمس إال أنا نقول األجسام متماثلة يف متام 

ومىت كان األمر كذلك كان حصول هذه اخلاصية لقرص الشمس جيب أن يكون بتخليق الفاعل املختار أما بيان 
املقام األول فهو أن األجسام متماثلة يف كوهنا أجساماً ومتحيزة فلو حصل االختالف بينها لكان ذلك االختالف 

املشاركة مغاير ملا به املخالفة فنقول ذلك األمر إما أن يكون  واقعاً يف مفهوم مغاير ملفهوم اجلسمية ضرورة أن ما به
حمالً للجسمية أو حاالً فيها أو ال حمالً هلا وال حاالً فيها واألول باطل ألنه يقتضي كون اجلسم صفة قائمة بذات 

وإن مل يكن  أخرى وذلك حمال ألن ذلك احملل إن كان متحيزاً وخمتصاً حبيز كان حمل اجلسم غري اجلسم وهو حمال
كذلك كان احلاصل يف احليز حاالً يف حمل ال تعلق له بشيء من األحياز واجلهات وذلك مدفوع يف بديهة العقل 
والثاين أيضاً باطل ألن على هذا التقدير الذوات هي األجسام وما به قد حصلت املخالفة هو الصفات وكل ما 

ثلة يف متام املاهية وجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الشيء صح على مثله فلما كانت الذوات متما
يصح على اآلخر وهو املطلوب والثالث وهو القول بأن ما به حصلت املخالفة ليس حمالً للجسم وال حاالً فيه 

  وفساد هذا القسم ظاهر فثبت هبذا الربهان أن األجسام متماثلة
يصح أيضاً على املثل الثاين وإذا استوت األجسام بأسرها يف  وإذا ثبت هذا فنقول كل ما يصح على أحد املثلني فإنه

قبول مجيع الصفات على البدل كان اختصاص جسم الشمس هلذه اإلضاءة وهذه اإلنارة ال بد وأن يكون 
  بتخصيص الفاعل املختار وإذا ثبت هذا كان فالق اإلصباح يف احلقيقة هو اهللا تعاىل وذلك هو املطلوب واهللا أعلم

الرابع يف تقرير هذا املطلوب أن الظلمة شبيهة بالعدم بل الربهان القاطع قد دل على أنه مفهوم عدمي والنور الوجه 
حمض الوجود فإذا أظلم الليل حصل اخلوف والفزع يف قلب الكل فاستوىل النوم عليهم وصاروا كاألموات 

لصباح إىل هذا العامل فكأنه نفخ يف وسكنت املتحركات وتعطلت التأثريات ورفعت التفعيالت فإذا وصل نور ا
الصور مادة احلياة وقوة اإلدراك فضعف النوم وابتدأت اليقظة بالظهور وكلما كان نور الصباح أقوى وأكمل كان 
ظهور قوة احلس واحلركة يف احليوانات أكمل ومعلوم أن أعظم نعم اهللا على اخللق هو قوة احلياة واحلس واحلركة 

لسبب األصلي حلصول هذه األحوال كان تأثري قدرة اهللا تعاىل يف ختليق النور من أعظم أقسام وملا كان النور هو ا
  النعم وأجل أنواع الفضل والكرم

إذا عرفت هذا فكونه سبحانه فالقاً لألصباح يف كونه دليالً على كمال قدرة اهللا تعاىل أجل أقسام الدالئل ويف كونه 
 على اخللق أجل األقسام وأشرف األنواع فهذا ما حضرنا يف تقرير داللة قوله فضالً ورمحة وإحساناً من اهللا تعاىل

احِ على وجود الصانع القادر املختار احلكم واهللا أعلم   تعاىل فَاِلُق اِإلصَْب
ولنختم هذه الدالئل خبامتة شريفة فنقول إنه تعاىل فالق ظلمة العدم بصباح التكوين واإلجياد وفالق ظلمة اجلمادية 

اح احلياة والعقل والرشاد وفالق ظلمة اجلهالة بصباح العقل واإلدراك وفالق ظلمات العامل اجلسماين بتخليص بصب



النفس القدسية إىل صبحة عامل األفالك وفالق ظلمات االشتغال بعامل املمكنات بصباح نور االستغراق يف معرفة مدبر 
  احملدثات واملبدعات

َباحِ وجوه األول قال الليث الصبح والصباح مها أول النهار وهو اإلصباح أيضاً قال املسألة الثالثة يف تفسري اِإلْص
  تعاىل فَاِلُق اِإلصَْباحِ يعين الصبح قال الشاعر أفىن رياحاً وبىن رياح

  تناسخ اإلمساء واإلصباح
  والقول الثاين أن اِإلْصَباحِ مصدر مسي به الصبح

لق الصبح وليس األمر كذلك فإن احلق أنه تعاىل فلق الظلمة بالصبح فكيف فإن قيل ظاهر اآلية يدل على أنه تعاىل ف
الوجه فيه فنقول فيه وجوه األول أن يكون املراد فالق ظلمة اإلصباح وذلك ألن األفق من اجلانب الشمايل والغريب 

ءاً من الظلمة مث إنه تعاىل واجلنويب مملوء من الظلمة والنور وإمنا ظهر يف اجلانب الشرقي فكأن األفق كان حبراً مملو
شق ذلك البحر املظلم بأن أجرى جدوالً من النور فيه واحلاصل أن املراد فالق ظلمة اإلصباح بنور اإلصباح وملا 

كان املراد معلوماً حسن احلذف والثاين أنه تعاىل كما يشق حبر الظلمة عن نور الصبح فكذلك يشق نور الصبح عن 
اِإلْصبَاحِ أي فالق اإلصباح ببياض النهار والثالث أن ظهور النور يف الصباح أمنا كان ألجل  بياض النهار فقوله فَاِلُق

أن اهللا تعاىل فلق تلك الظلمة فقوله فَاِلُق اِإلْصبَاحِ أي مظهر اإلصباح إال أنه ملا كان املقتضى لذلك اإلظهار هو 
قال بعضهم الفالق هو اخلالق فكان املعىن خالق  ذلك الفلق ال جرم ذكر اسم السبب واملراد منه املسبب الرابع

  اإلصباح وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل واهللا أعلم
  أما قوله تعاىل َوَجاِعلُ فَاِلُق اِإلْصَباحِ فاعلم أنه تعاىل ذكر يف هذه اآلية ثالثة أنواع من الدالئل الفلكية

  م وثانيها قوله َوَجاِعلُ فَاِلُق اِإلْصَباحِ وفيه مباحثعلى التوحيد فأوهلا ظهور الصباح وقد فسرناه مبقدار الفه
السكن ما يسكن إليه الرجل ويطمئن إليه استئناساً به واسترواحاً إليه من ) الكشاف ( املبحث األول قال صاحب 

سان ألنه زوج أو حبيب ومنه قيل للنار سكن ألنه يستأنس هبا أال تراهم مسوها املؤنسة مث إن الليل يطمئن إليه اإلن
  أتعب نفسه بالنهار واحتاج إىل زمان يستريح فيه وذلك هو الليل

فإن قيل أليس أن اخللق يبقون يف اجلنة يف أهنأ عيش وألذ زمان مع أنه ليس هناك ليل فعلمنا أن وجود الليل والنهار 
مصاحل هذا العامل أما يف  ليس من ضروريات اللذة واخلري يف احلياة قلنا كالمنا يف أن الليل والنهار من ضروريات

  الدار اآلخرة فهذه العادات غري باقية فيه فظهر الفرق
املبحث الثاين قرأ عاصم والكسائي َوجََعلَ الَّْيلَ على صيغة الفعل والباقون جاعل على صيغة اسم الفاعل حجة من 

اِإلصَْباحِ وجاعل أيضاً اسم الفاعل وجيب  قرأ باسم الفاعل أن املذكور قبله اسم الفاعل وهو قوله فَاِلُق الَْحّب فَاِلُق
كون املعطوف مشاركاً للمعطوف عليه وحجة من قرأ بصيغة الفعل أن قوله وَالشَّْمَس َوالْقََمَر منصوبان وال بد هلذا 

  النصب من عامل وما ذاك إال أن يقدر قوله َوَجَعلَ مبعىن وجاعل الشمس والقمر حسباناً وذلك يفيد املطلوب
  وله تعاىل وَالشَّْمَس َوالْقََمرَ ُحسَْباناً ففيه مباحثوأما ق

املبحث األول معناه أنه قدر حركة الشمس والقمر حبساب معني كما ذكره يف سورة يونس يف قوله ُهَو الَِّذى َجَعلَ 
وقال يف سورة الرمحن )  ٥يونس ( ِحَساَب الشَّْمَس ِضَياء َوالْقََمَر نُوراً َوقَدََّرُه َمنَازِلَ ِلَتْعلَُمواْ َعَدَد الّسنَِني َوالْ

وحتقيق الكالم فيه أنه تعاىل قدر حركة الشمس خمصوصة مبقدار من السرعة )  ٥الرمحن ( الشَّْمُس وَالْقََمُر بُِحْسَباٍن 
يف والبطء حبيث تتم الدورة يف سنة وقدر حركة القمر حبيث يتم الدورة يف شهر وهبذه املقادير تنتظم مصاحل العامل 

الفصول األربعة وبسببها حيصل ما حيتاج إليه من نضج الثمار وحصول الغالت ولو قدرنا كوهنا أسرع أو أبطأ مما 



  وقع الختلت هذه املصاحل فهذا هو املراد من قوله َوالشَّْمَس وَالْقََمَر ُحْسَباناً
ثل ركاب وركبان وشهاب وشهبان املبحث الثاين يف احلسبان قوالن األول وهو قول أيب اهليثم أنه مجع حساب م

احلسبان بالضم مصدر حسب كما أن ) الكشاف ( والثاين أن احلسبان مصدر كالرجحان والنقصان وقال صاحب 
  احلسبان بالكسر مصدر حسب ونظريه الكفران والغفران والشكران

قات ال يعلم إال إذا عرفت هذا فنقول معىن جعل الشمس والقمر حسباناً جعلهما على حساب ألن حساب األو
  بدورمها وسريمها

وَالشَّْمَس َوالْقََمَر قرئا باحلركات الثالث فالنصب على إضمار فعل دل ) الكشاف ( املبحث الثالث قال صاحب 
عليه قوله َجاِعلِ الَّْيلَ أي وجعل الشمس والقمر حسباناً واجلر عطف على لفظ الليل والرفع على االبتداء واخلرب 

  الشمس والقمر جمعوالن حسباناً أي حمسوبانحمذوف تقديره و
  مث إنه تعاىل ختم اآلية بقوله ذاِلكَ َتقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ والعزيز إشارة إىل كمال قدرته والعليم إشارة

 إىل كمال علمه ومعناه أن تقدير إجرام األفالك بصفاهتا املخصوصة وهيئاهتا احملدودة وحركاهتا املقدرة باملقادير
املخصوصة يف البطء والسرعة ال ميكن حتصيله إال بقدرة كاملة متعلقة جبميع املمكنات وعلم نافذ يف مجيع 

املعلومات من الكليات واجلزئيات وذلك تصريح بأن حصول هذه األحوال والصفات ليس بالطبع واخلاصة وإمنا 
  هو بتخصيص الفاعل املختار واهللا أعلم

  ُم النُُّجوَم لَِتْهَتدُواْ بَِها ِفى ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ قَْد فَصَّلَْنا االٌّ يَاِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونََوُهَو الَِّذى َجَعلَ لَكُ
هذا هو النوع الثالث من الدالئل الدالة على كمال القدرة والرمحة واحلكمة وهو أنه تعاىل خلق هذه النجوم ملنافع 

  العباد وهي من وجوه
نه تعاىل خلقها لتهتدي اخللق هبا إىل الطرق واملسالك يف ظلمات الرب والبحر حيث ال يرون مشساً وال الوجه األول أ

  قمراً ألن عند ذلك يهتدون هبا إىل املسالك والطرق اليت يريدون املرور فيها
ركة الوجه الثاين وهو أن الناس يستدلون بأحوال حركة الشمس على معرفة أوقات الصالة وإمنا يستدلون حب

  الشمس يف النهار على القبلة ويستدلون بأحوال الكواكب يف الليايل على معرفة القبلة
الوجه الثالث أنه تعاىل ذكر يف غري هذه السورة كون هذه الكواكب زينة للسماء فقال َتبَاَرَك الَِّذى َجَعلَ ِفى 

وقال وَالسََّماء )  ٦الصافات ( َماء الدُّنَْيا بِزِيَنةٍ  الْكَواِكبِ وقال تعاىل إِنَّا َزيَّنَّا السَّ)  ٦١الفرقان ( السََّماء ُبُروجاً 
  ) ١الربوج ( ذَاِت الُْبرُوجِ 

  الوجه الرابع أنه تعاىل ذكر يف منافعها كوهنا رجوماً للشياطني
عطل ينفي الوجه اخلامس ميكن أن يقال لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر أي يف ظلمات التعطيل والتشبيه فإن امل

كونه فاعالً خمتاراً واملشبه يثبت كونه تعاىل جسماً خمتصاً باملكان فهو تعاىل خلق هذه النجوم ليهتدى هبا يف هذين 
النوعني من الظلمات أما االهتداء هبا يف ظلمات بر التعطيل فذلك ألنا نشاهد هذه الكواكب خمتلفة يف صفات 

بت بعضها يف املنطقة وبعضها يف القطبني وأيضاً الثوابت المعة والسيارة كثرية فبعضها سيارة وبعضها ثابتة والثوا
غري المعة وأيضاً بعضها كبرية درية عظيمة الضوء وبعضها صغرية خفية قليلة الضوء وأيضاً قدروا مقاديرها على 

  سبع مراتب
ذلك كان اختصاص كل واحد إذا عرفت هذا فنقول قد دللنا على أن األجسام متماثلة وبينا أنه مىت كان األمر ك



منها بصفة معينة دليالً على أن ذلك ليس إال بتقدير الفاعل املختار فهذا وجه االهتداء هبا يف ظلمات بر التعطيل 
  وأما وجه االهتداء هبا يف ظلمات حبر التشبيه فألنا نقول إنه ال عيب يقدح يف إهلية هذه

ء واألبعاض وأيضاً إهنا متناهية وحمدودة وأيضاً إهنا متغرية الكواكب إال أهنا أجسام فتكون مؤلفة من األجزا
ومتحركة ومنتقلة من حال إىل حال فهذه األشياء إن مل تكن عيوباً يف اإلهلية امتنع الطعن يف إهليتها وإن كانت عيوباً 

اجلسمية واألعضاء  يف اإلهلية وجب تنزيه اإلله عنها بأسرها فوجب اجلزم بأن إله العامل والسماء واألرض منزه عن
واألبعاض واحلد والنهاية واملكان واجلهة فهذا بيان االهتداء هبذه الكواكب يف بر التعطيل وحبر التشبيه وهذا وإن 

  كان عدوالً عن حقيقة اللفظ إىل جمازه إال أنه قريب مناسب لعظمة كتاب اهللا تعاىل
 قوله وََيَتفَكَُّرونَ ِفى َخلْقِ السََّماَواِت َواالْْرضَ َربََّنا َما الوجه السادس يف منافع هذه الكواكب ما ذكره اهللا تعاىل يف

فنبه على سبيل اإلمجال على أن يف وجود كل واحد منها حكمة عالية )  ١٩١آل عمران ( َخلَقَْت َهذا َباِطالً 
ة اهللا تعاىل يف ملكه ومنفعة شريفة وليس كل ما ال حييط عقلنا به على التفصيل وجب نفيه فمن أراد أن يقدر حكم

وملكوته مبكيال خياله ومقياس قياسه فقد ضل ضالالً مبيناً مث إنه تعاىل ملا ذكر االستدالل بأحوال هذه النجوم قال 
قَْد فَصَّلَْنا االَْياتِ ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ وفيه وجوه األول املراد أن هذه النجوم كما ميكن أن يستدل هبا على الطرقات يف 

الرب والبحر فكذلك ميكن أن يستدل هبا على معرفة الصانع احلكيم وكمال قدرته وعلمه الثاين أن يكون ظلمات 
قِ املراد من العلم ههنا العقل فقوله قَْد فَصَّلَْنا االَْياتِ ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ نظري قوله تعاىل يف سورة البقرة إِنَّ ِفي َخلْ

إىل قوله آلَياٍت لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ ويف آل عمران يف قوله إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواتِ )  ١٦٤البقرة ( السََّماَواِت َواالْْرَض 
والثالث أن يكون املراد من قوله ِلقَْومٍ )  ١٩٠آل عمران ( َواالْْرَض َواْخِتلَافِ الَّْيلِ وَالنَّهَارِ الََياتٍ ِالوِْلى االْلْبَابِ 

  أملون ويستدلون باحملسوس على املعقول وينتقلون من الشاهد إىل الغائبَيْعلَُمونَ لقوم يتفكرون ويت
  نََوُهَو الَِّذى أَنَشأَكُم مِّن نَّفْسٍ َواِحَدةٍ  فَُمْسَتقَرٌّ َوُمْسَتوَْدٌع قَْد فَصَّلَْنا االٌّ َياِت ِلقَْومٍ َيفْقَُهو

ل بأحوال اإلنسان فنقول ال شبهة يف أن هذا نوع رابع من دالئل وجود اإلله وكمال قدرته وعلمه وهو االستدال
النفس الواحدة هي آدم عليه السالم وهي نفس واحدة وحواء خملوقة من ضلع من أضالعه فصار كل الناس من 

  نفس واحدة وهي آدم
  فإن قيل فما القول يف عيسى

  قلنا هو أيضاً خملوق من مرمي اليت هي خملوقة من أبويها
  دل على أنه خملوق من الكلمة أو من الروح املنفوخ فيها فكيف يصح ذلك فإن قالوا أليس أن القرآن قد

  تفيد ابتداء الغاية وال نزاع أن ابتداء تكون عيسى عليه السالم كان من مرمي وهذا) من ( قلنا كلمة 

فيد أنه خلقكم القدر كاف يف صحة هذا اللفظ قال القاضي فرق بني قوله أَنَشأَكُْم وبني قوله َخلَقَكُْم ألن أنشأكم ي
ال ابتداء ولكن على وجه النمو والشنوء ال من مظهر من األبوين كما يقال يف النبات إنه تعاىل أنشأه مبعىن النمو 

  والزيادة إىل وقت االنتهاء وأما قوله فَُمْسَتقَرٌّ َوُمْسَتوَْدٌع ففيه مباحث
والباقون بفتحها قال أبو علي الفارسي قال سيبويه البحث األول قرأ ابن كثري وأبو عمرو فَُمْسَتقَرٌّ بكسر القاف 

يقال قر يف مكانه واستقر فمن كسر القاف كان املستقر مبعىن القار وإذا كان كذلك وجب أن يكون خربه املضمر 
أي منكم مستقر ومن فتح القاف فليس على أنه مفعول به ألن استقر ال يتعدى فال يكون له مفعول به ) منكم ( 

( بل يكون خربه ) منكم ( مكان فاملستقر مبنزلة املقر وإذا كان كذلك مل جيز أن يكون خربه املضمر فيكون اسم 



فيكون التقدير لكم مقر وأما املستودع فإن استودع فعل يتعدى إىل مفعولني تقول استودعت زيداً ألفاً ) لكم 
  املكان وجيوز أن يكون املكان نفسه وأودعت مثله فاملستودع جيوز أن يكون امساً لإلنسان الذي استودع ذلك

إذا عرفت هذا فنقول من قرأ مستقراً بفتح القاف جعل املستودع مكاناً ليكون مثل املعطوف عليه والتقدير فلكم 
مكان استقرار ومكان استيداع ومن قرأ فَُمْسَتقَرٌّ بالكسر فاملعىن منكم مستقر ومنكم مستودع والتقدير منكم من 

  استودع واهللا أعلماستقر ومنكم من 
املبحث الثاين الفرق بني املستقر واملستودع أن املستقر أقرب إىل النبات من املستودع فالشيء الذي حصل يف 

موضع وال يكون على شرف الزوال يسمى مستقراً فيه وأما إذا حصل فيه وكان على شرف الزوال يسمى 
  أوانمستودعاً ألن املستودع يف معرض أن يسترد يف كل حني و

إذا عرفت هذا فنقول كثر اختالف املفسرين يف تفسري هذين اللفظني على أقوال فاألول وهو املنقول عن ابن عباس 
يف أكثر الروايات أن املستقر هو األرحام واملستودع األصالب قال كريب كتب جرير إىل ابن عباس يسأله عن هذه 

ومما يدل أيضاً على قوة )  ٥احلج ( َونُِقرُّ ِفى االْْرَحامِ َما َنَشاء  اآلية فأجاب املستودع الصلب واملستقر الرحم مث قرأ
هذا القول أن النطفة الواحدة ال تبقى يف صلب األب زماناً طويالً واجلنني يبقى يف رحم األم زماناً طويالً وملا كان 

  وىلاملكث يف الرحم أكثر مما يف صلب األب كان محل االستقرار على املكث يف الرحم أ
والقول الثاين أن املستقر صلب األب واملستودع رحم األم ألن النطفة حصلت يف صلب األب ال من قبل الغري 

وهي حصلت يف رحم األم بفعل الغري فحصول تلك النطفة يف الرحم من قبل الرجل مشبه بالوديعة ألن قوله 
ستودع وحصول النطفة يف صلب األب مقدم على حصوهلا فَُمْسَتقَرٌّ َوُمْسَتوَْدٌع يقتضي كون املستقر متقدماً على امل

  يف رحم األم فوجب أن يكون املستقر ما يف أصالب اآلباء واملستودع ما يف أرحام األمهات
والقول الثالث وهو قول احلسن املستقر حاله بعد املوت ألنه إن كان سعيداً فقد استقرت تلك السعادة وإن كان 

اوة وال تبديل يف أحوال اإلنسان بعد املوت وأما قبل املوت فاألحوال متبدلة فالكافر شقياً فقد استقرت تلك الشق
قد ينقلب مؤمناً والزنديق قد ينقلب صديقاً فهذه األحوال لكوهنا على شرف الزوال والفناء ال يبعد تشبيهها 

  بالوديعة اليت تكون مشرفة على الزوال والذهاب

ملستقر من خلق من النفس األوىل ودخل الدنيا واستقر فيها واملستودع الذي مل والقول الرابع وهو قول األصم إن ا
  خيلق بعد وسيخلق

والقول اخلامس لألصم أيضاً املستقر من استقر يف قرار الدنيا واملستودع من يف القبور حىت يبعث وعن قتادة على 
  العكس منه فقال مستقر يف القرب ومستودع يف الدنيا

أيب مسلم األصبهاين أن التقدير هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمنكم مستقر ذكر ومنكم  القول السادس قول
مستودع أنثى إال أنه تعاىل عرب عن الذكر باملستقر ألن النطفة إمنا تتولد يف صلبه وإمنا تستقر هناك وعرب عن األنثى 

  باملستودع ألن رمحها شبيهة باملستودع لتلك النطفة واهللا أعلم
الثالث مقصود الكالم أن الناس إمنا تولدوا من شخص واحد وهو آدم عليه السالم مث اختلفوا يف املستقر  املبحث

واملستودع حبسب الوجوه املذكورة فنقول األشخاص اإلنسانية متساوية يف اجلسمية وخمتلفة يف الصفات اليت 
فات ال بد له من سبب ومؤثر وليس باعتبارها حصل التفاوت يف املستقر واملستودع واالختالف يف تلك الص

السبب هو اجلسمية ولوازمها وإال المتنع حصول التفاوت يف الصفات فوجب أن يكون السبب هو الفاعل املختار 
  احلكيم ونظري هذه اآلية يف الداللة قوله تعاىل وَاْخِتلَاُف أَلْسَِنِتكُْم َوأَلْوانِكُْم



ِلقَْومٍ َيفْقَُهونَ واملراد من هذا التفصيل أنه بني هذه الدالئل على وجه الفصل للبعض مث قال تعاىل قَْد فَصَّلَْنا االْيَاِت 
عن البعض أال ترى أنه تعاىل متسك أوالً بتكوين النبات والشجر من احلب والنوى مث ذكر بعده التمسك بالدالئل 

تعاىل بعض هذه الدالئل عن بعض الفلكية من ثالثة وجوه مث ذكر بعده التمسك بأحوال تكوين اإلنسان فقد ميز 
وفصل بعضها عن بعض لقوم يفقهون وفيه أحباث األول قوله ِلقَْومٍ َيفْقَُهونَ ظاهره مشعر بأنه تعاىل قد يفعل الفعل 

  لغرض وحكمة
وجواب أهل السنة أن الالم الم العاقبة أو يكون ذلك حمموالً على التشبيه حبال من يفعل الفعل لغرض والثاين أن 

  اآلية تدل على أنه تعاىل أراد من مجيع اخللق الفقه والفهم واإلميان وما أراد بأحد منهم الكفر وهذا قول املعتزلة هذه
وجواب أهل السنة أن املراد منه كأنه تعاىل يقول إمنا فصلت هذا البيان ملن عرف وفقه وفهم وهم املؤمنون ال غري 

ية اليت استدل فيها بأحوال النجوم بقوله َيْعلَُمونَ وختم آخر هذه اآلية والثالث أنه تعاىل ختم اآلية السابقة وهي اآل
بقوله َيفْقَهُونَ والفرق أن إنشاء اإلنس من واحدة وتصريفهم بني أحوال خمتلفة ألطف وأدق صنعة وتدبرياً فكان 

  ذكر الفقه ههنا ألجل أن الفقه يفيد مزيد فطنة وقوة وذكاء وفهم واهللا أعلم

اً مُّتََراِكباً َوِمَن النَّْخلِ ِذى أَنَزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَأَخَْرْجَنا بِِه َنَباَت كُلِّ َشىْ ٍء فَأَْخَرْجَنا ِمْنُه َخضِراً نُّْخرُِج ِمْنهُ َحّبَوُهَو الَّ
بِهاً َوغَْيَر ُمَتشَابٍِه انْظُُروا إِِلى ثََمرِِه إِذَآ أَثَْمَر َوَيْنِعهِ ِمن طَلِْعَها ِقْنَوانٌ َدانَِيةٌ  َوَجنَّاٍت مِّْن أَْعنَابٍ َوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ ُمْشَت

  إِنَّ ِفى ذاِلكُمْ الٌّ يَاٍت لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ
اعلم أن هذا النوع اخلامس من الدالئل الدالة على كمال قدرة اهللا تعاىل وعلمه وحكمته ورمحته ووجوه إحسانه إىل 

  خلقه
دالئل كما أهنا دالئل فهي أيضاً نعم بالغة وإحسانات كاملة والكالم إذا كان دليالً من بعض واعلم أن هذه ال

الوجوه وكان إنعاماً وأحساناً من سائر الوجوه كان تأثريه يف القلب عظيماً وعند هذا يظهر أن املشتغل بدعوة اخللق 
  إىل طريق احلق ال ينبغي أن يعدل عن هذه الطريقة ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل ظاهر قوله تعاىل َوُهَو الَِّذى أَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء يقتضي نزول املطر من السماء وعند هذا اختلف 
إنه تعاىل ينزل املاء من السماء إىل السحاب ومن السحاب إىل األرض ) تفسريه ( الناس فقال أبو علي اجلبائي يف 

ن السماء والعدول عن الظاهر إىل التأويل إمنا حيتاج إليه عند قيام الدليل قال ألن ظاهر النص يقتضي نزول املطر م
على أن إجراء اللفظ على ظاهره غري ممكن ويف هذا املوضع مل يقم دليل على امتناع نزول املطر من السماء فوجب 

  إجراء اللفظ على ظاهره
صعد وترتفع إىل اهلواء فينعقد الغيم منها وأما قول من يقول إن البخارات الكثرية جتتمع يف باطن األرض مث ت

ويتقاطر وذلك هو املطر فقد احتج اجلبائي على فساده من وجوه األول أن الربد قد يوجد يف وقت احلر بل يف 
  صميم الصيف وجند املطر يف أبرد وقت ينزل غري جامد وذلك يبطل قوهلم

بخار أجزاء مائية وطبيعتها الربد ففي وقت الصيف ولقائل أن يقول إن القوم جييبون عنه فيقولون ال شك أن ال
يستويل احلر على ظاهر السحاب فيهرب الربد إىل باطنه فيقوى الربد هناك بسبب االجتماع فيحدث الربد وأما يف 
وقت برد اهلواء يستويل الربد على ظاهر السحاب فال يقوى الربد يف باطنه فال جرم ال ينعقد مجداً بل ينزل ماء هذا 

قالوه وميكن أن جياب عنه بأن الطبقة العالية من اهلواء باردة جداً عندكم فإذا كان اليوم يوماً بارداً شديد الربد  ما
يف صميم الشتاء فتلك الطبقة باردة جداً واهلواء احمليط باألرض أيضاً بارد جداً فوجب أن يشتد الربد وأن ال حيدث 



  د حيدث فسد قولكم واهللا أعلماملطر يف الشتاء البتة وحيث شاهدنا أنه ق
  احلجة الثانية مما ذكره اجلبائي أنه قال إن البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت تفرقت وإذا تفرقت مل

يتولد منها قطرات املاء بل البخار إمنا جيتمع إذا اتصل بسقف متصل أملس كسقوف احلمامات املزججة أما إذا مل 
اعدت البخارات يف اهلواء وليس فوقها سطح أملس متصل به تلك يكن كذلك مل يسل منه ماء كثري فإذا تص

البخارات وجب أن ال حيصل منها شيء من املاء ولقائل أن يقول القوم جييبون عنه بأن هذه البخارات إذا تصاعدت 
وتفرقت فإذا وصلت عند صعودها وتفرقها إىل الطبقة الباردة من اهلواء بردت والربد يوجب الثقل والنزول 

سبب قوة ذلك الربد عادت من الصعود إىل النزول والعامل كروي الشكل فلما رجعت من الصعود إىل النزول فب
فقد رجعت من فضاء احمليط إىل ضيق املركز فتلك الذرات هبذا السبب تالصقت وتواصلت فحصل من اتصال 

  بعض تلك الذرات بعض قطرات األمطار
ان تولد املطر من صعود البخارات فالبخارات دائمة االرتفاع من البحار احلجة الثالثة ما ذكره اجلبائي قال لو ك

فوجب أن يدوم هناك نزول املطر وحيث مل يكن األمر كذلك علمنا فساد قوهلم قال فثبت هبذه الوجوه أنه ليس 
دمية وإذا كانت تولد املطر من خبار األرض مث قال والقوم إمنا احتاجوا إىل هذا القول ألهنم اعتقدوا أن األجسام ق

قدمية امتنع دخول الزيادة والنقصان فيها وحينئذ ال معىن حلدوث احلوادث إال اتصاف تلك الذرات بصفة بعد أن 
كانت موصوفة بصفات أخرى فلهذا السبب احتالوا يف تكوين كل شيء عن مادة معينة وأما املسلمون فلما 

تار قادر على خلق األجسام كيف شاء وأراد فعند هذا ال حاجة اعتقدوا أن األجسام حمدثة وأن خالق العامل فاعل خم
إىل استخراج هذه التكلفات فثبت أن ظاهر القرآن يدل يف هذه اآلية على أن املاء إمنا ينزل من السماء وال دليل 

ملطر من على امتناع هذا الظاهر فوجب القول حبمله على ظاهره ومما يؤكد ما قلناه أن مجيع اآليات ناطقة بنزول ا
( وقال َوُينَّزلُ َعلَْيكُم ّمن السََّماء َماء لُّيطَّهرَكُْم بِِه )  ٤٨الفرقان ( السماء قال تعاىل وَأَنزَلَْنا ِمَن السََّماء َماء طَُهوراً 

ىل ينزل املطر من فثبت أن احلق أنه تعا)  ٤٣النور ( وقال وَُيَنّزلُ ِمَن السََّماء ِمن جَِبالٍ ِفيَها ِمن بََرٍد )  ١١األنفال 
  السماء مبعىن أنه خيلق هذه األجسام يف السماء مث ينزهلا إىل السحاب مث من السحاب إىل األرض

  والقول الثاين املراد إنزال املطر من جانب السماء ماء
والقول الثالث أنزل من السحاب ماء ومسى اهللا تعاىل السحاب مساء ألن العرب تسمي كل ما فوقك مساء كسماء 

  لبيت فهذا ما قيل يف هذا البابا
عن ابن عباس يريد باملاء ههنا املطر وال ينزل نقطة من املطر إال ومعها ) البسيط ( املسألة الثانية نقل الواحدي يف 

ملك والفالسفة حيملون ذلك امللك على الطبيعة احلالة يف تلك اجلسمية املوجبة لذلك النزول فأما أن يكون معه 
  السموات فالقول به مشكل واهللا أعلمملك من مالئكة 

  املسألة الثالثة قوله فَأَْخَرجَْنا بِِه نََباَت كُلّ َشىْ ء فيه أحباث
البحث األول ظاهر قوله فَأَخَْرْجَنا بِهِ َنبَاَت كُلّ َشىْ ء يدل على أنه تعاىل إمنا أخرج النبات بواسطة املاء وذلك 

قد بالغنا يف حتقيق هذه املسألة يف سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل َوأَنَزلَ يوجب القول بالطبع واملتكلمون ينكرونه و
  ِمَن السََّماء َماء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمراِت رِْزقاً لَّكُْم فال فائدة يف اإلعادة

ل شيء نبات وليس األمر البحث الثاين قال الفراء قوله فَأَخَْرْجَنا بِهِ َنَباَت كُلّ َشىْ ء ظاهره يقتضي أن يكون لك
  كذلك فكان املراد فأخرجنا به نبات كل شيء له نبات فإذا كان كذلك فالذي ال نبات له ال يكون داخالً فيه



  البحث الثالث قوله فَأَْخَرجَْنا بِِه بعد قوله أَنَزلَ يسمى التفاتاً ويعد ذلك من الفصاحة
حة وما بينوا أنه من أي الوجوه يعد من هذا الباب وأما حنن واعلم أن أصحاب العربية ادعوا أن ذلك يعد من الفصا

فال فائدة يف )  ٢٢يونس ( فقد أطنبنا فيه يف تفسري قوله تعاىل حَتَّى إِذَا كُنُتْم ِفى الْفُلِْك َوَجَرْيَن بِهِم بِرِيحٍ طَّيَبةٍ  
  اإلعادة

شريك له إال أن امللك العظيم إذا كىن عن نفسه فإمنا والبحث الرابع قوله فَأَْخَرْجَنا صيغة اجلمع واهللا واحد فرد ال 
  يكىن بصيغة اجلمع فكذلك ههنا ونظريه قوله إِنَّا أَنَزلْنَاُه إِنَّا أَْرَسلَْنا نُوحاً إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذّكَْر
ضر وخضر مثل أعور فهو أما قوله فَأَخَْرْجَنا ِمْنُه َخِضراً فقال الزجاج معىن خضر كمعىن أخضر يقال أخضر فهو أخ

أعور وعور وقال الليث اخلضر يف كتاب اهللا هو الزرع ويف الكالم كل نبات من اخلضر وأقول إنه تعاىل حصر 
النبت يف اآلية املتقدمة يف قسمني حيث قال إِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحّب َوالنََّوى فالذي ينبت من احلب هو الزرع والذي 

فاعترب هذه القسمة أيضاً يف هذه اآلية فابتدأ بذكر الزرع وهو املراد بقوله فَأَخَْرْجَنا ِمْنهُ  ينبت من النوى هو الشجر
َخضِراً وهو الزرع كما رويناه عن الليث وقال ابن عباس يريد القمح والشعري والسلت والذرة واألرز واملراد من 

ه وقوله نُّخْرُِج ِمْنُه َحّباً مَُّتَراكِباً يعين خيرج من هذا اخلضر العود األخضر الذي خيرج أوالً ويكون السنبل يف أعال
ذلك اخلضر حباً متراكباً بعضه على بعض يف سنبلة واحدة وذلك ألن األصل هو ذلك العود األخضر وتكون 

السنبلة مركبة عليه من فوقه وتكون احلبات متراكبة بعضها فوق بعض وحيصل فوق السنبلة أجسام دقيقة حادة 
  ألبر واملقصود من ختليقها أن متنع الطيور من التقاط تلك احلبات املتراكبةكأهنا ا

وملا ذكر ما ينبت من احلب أتبعه بذكر ما ينبت من النوى وهو القسم الثاين فقال َوِمَن النَّْخلِ ِمن طَلِْعَها ِقْنوانٌ دَانَِية 
  ٌ وههنا مباحث

خل وهذا يدل على أن الزرع أفضل من النخل وهذا البحث البحث األول أنه تعاىل قدم ذكر الزرع على ذكر الن
  قد أفرد اجلاحظ فيه تصنيفاً مطوالً

البحث الثاين روى الواحدي عن أيب عبيدة أنه قال أطلعت النخل إذا أخرجت طلعها وطلعها كيزاهنا قبل أن ينشق 
ة الواحدة طلعة وأما ِقْنوانٌ فقال عن األغريض واألغريض يسمى طلعاً أيضاً قال والطلع أول ما يرى من عذق النخل

الزجاج القنوان مجع قنو مثل صنوان وصنو وإذا ثنيت القنو قلت قنوان بكسر النون فجاء هذا اجلمع على لفظ 
  االثنني واإلعراب يف النون للجمع

من الطلع دانية ممن إذا عرفت تفسري اللفظ فنقول قوله ِقْنوانٌ دَانَِيةٌ  قال ابن عباس يريد العراجني اليت قد تدلت 
  جيتنيها وروى عنه أيضاً أنه قال قصار النخل الالصقة عذوقها باألرض قال الزجاج ومل

ومل يقل )  ٨١النحل ( يقل ومنها قنوان بعيدة ألن ذكر أحد القسمني يدل على الثاين كما قال َسرَابِيلَ َتقِيكُُم الَْحرَّ 
على الثاين فكذا ههنا وقيل أيضاً ذكر الدانية يف القريبة وترك سرابيل تقيكم الربد ألن ذكر أحد الضدين يدل 

  البعيدة ألن النعمة يف القريبة أكمل وأكثر
ِقْنوانٌ رفع باالبتداء َوِمَن النَّْخلِ خربه َوِمْن طَلِْعَها بدل منه كأنه قيل ) الكشاف ( والبحث الثالث قال صاحب 

رب حمذوفاً لداللة أخرجنا عليه تقديره وخمرجه من طلع النخل وحاصلة من طلع النخل قنوان وجيوز أن يكون اخل
قنوان ومن قرأ خيرج منه ُحبَّ كان طَلِْعَها ِقْنوانٌ عنده معطوفاً على قوله ُحبَّ وقرىء ِقْنوانٌ بضم القاف وبفتحها 

  على أنه اسم مجع كركب ألن فعالن ليس من باب التكسري
  ابٍ وَالزَّْيُتونَ وَالرُّمَّانَ وفيه أحباثمث قال تعاىل َوَجنَّاٍت ّمْن أَْعَن



البحث األول قرأ عاصم َجنَّاُت بضم التاء وهي قراءة علي رضي اهللا عنه والباقون َجنَّاتُ بكسر التاء أما القراءة 
األوىل فلها وجهان األول أن يراد ومث وجنات من أعناب أي مع النخل والثاين أن يعطف على ِقْنوانٌ على معىن 

صلة أو وخمرجة من النخل قنوان وجنات من أعناب وأما القراءة بالنصب فوجهها العطف على قوله َنَباَت كُلّ وحا
( قال صاحب )  ١٤١األنعام ( َشىْ ء والتقدير وأخرجنا به جنات من أعناب وكذلك قوله َوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ 

لفضل هذين )  ١٦٢النساء ( ىل َوالُْمِقيِمَني الصَّلَواةَ  واألحسن أن ينتصبا على االختصاص كقوله تعا) الكشاف 
  الصنفني

( والبحث الثاين قال الفراء قوله وَالزَّيُْتونَ َوالرُّمَّانَ يريد شجر الزيتون وشجر الرمان كما قال َواسْئَلِ الْقَْرَيةَ  
  يريد أهلها)  ٨٢يوسف 

من األشجار النخل والعنب والزيتون والرمان وإمنا قدم الزرع البحث الثالث اعلم أنه تعاىل ذكر ههنا أربعة أنواع 
على الشجر ألن الزرع غذاء ومثار األشجار فواكه والغذاء مقدم على الفاكهة وإمنا قدم النخل على سائر الفواكه 

واص كثرية ألن التمر جيري جمرى الغذاء بالنسبة إىل العرب وألن احلكماء بينوا أن بينه وبني احليوان مشاهبة يف خ
أكرموا عمتكم النخلة ( حبيث ال توجد تلك املشاهبة يف سائر أنواع النبات وهلذا املعىن قال عليه الصالة والسالم 

وإمنا ذكر العنب عقيب النخل ألن العنب أشرف أنواع الفواكه وذلك ألنه من ) فإهنا خلقت من بقية طينة آدم 
فأول ما يظهر على الشجر يظهر خيوط خضر دقيقة حامضة الطعم  أول ما يظهر يصري منتفعاً به إىل آخر احلال

لذيذة املطعم وقد ميكن اختاذ الطبائخ منه مث بعده يظهر احلصرم وهو طعام شريف لألصحاء واملرضى وقد يتخذ 
 احلصرم أشربة لطيفة املذاق نافعة ألصحاب الصفراء وقد يتخذ الطبيخ منه فكأنه ألذ الطبائخ احلامضة مث إذا مت

العنب فهو ألذ الفواكه وأشهاها وميكن ادخار العنب املعلق سنة أو أقل أو أكثر وهو يف احلقيقة ألذ الفواكه املدخرة 
مث يبقى منه أربعة أنواع من املتناوالت وهي الزبيب والدبس واخلمر واخلل ومنافع هذه األربعة ال ميكن ذكرها إىل 

ها ولكنه تعاىل قال يف صفتها َومََناِفُع ِللنَّاسِ مث قال َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمن يف اجمللدات واخلمر وإن كان الشرع قد حرم
نَّفِْعهَِما فأحسن ما يف العنب عجمه واألطباء يتخذون منه جوارشنات عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرطبة فثبت أن 

  العنب كأنه سلطان الفواكه وأما الزيتون فهو أيضاً

كن تناوله كما هو وينفصل أيضاً عنه دهن كثري عظيم النفع يف األكل ويف سائر وجوه االستعمال كثري النفع ألنه مي
  وأما الرمان فحاله عجيب جداً وذلك ألنه جسم مركب من أربعة أقسام قشره وشحمه وعجمه وماؤه

ضة عفصة قوية يف هذه أما األقسام الثالثة األول وهي القشر والشحم والعجم فكلها باردة يابسة أرضية كثيفة قاب
الصفات وأما ماء الرمان فبالضد من هذه الصفات فإنه ألذ األشربة وألطفها وأقرهبا إىل االعتدال وأشدها مناسبة 

للطباع املعتدلة وفيه تقوية للمزاج الضعيف وهو غذاء من وجه ودواء من وجه فإذا تأملت يف الرمان وجدت 
مة األرضية ووجدت القسم الرابع وهو ماء الرمان موصوفاً باللطافة واالعتدال األقسام الثالثة موصوفة بالكثافة التا

  فكأنه سبحانه مجع فيه بني املتضادين املتغايرين فكانت داللة القدرة والرمحة فيه أكمل وأمت
اليت هي  واعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي بشرحها جملدات فلهذا السبب ذكر اهللا تعاىل هذه األقسام األربعة

أشرف أنواع النبات واكتفي بذكرها تنبيهاً على البواقي وملا ذكرها قال تعاىل ُمشَْتبِهاً َوغَْيَر مَُتَشابٍِه وفيه مباحث 
األول يف تفسري ُمْشتَبِهاً وجوه األول أن هذه الفواكه قد تكون متشاهبة يف اللون والشكل مع أهنا تكون خمتلفة يف 

خمتلفة يف اللون والشكل مع أهنا تكون متشاهبة يف الطعم واللذة فإن األعناب والرمان قد الطعم واللذة وقد تكون 
تكون متشاهبة يف الصورة واللون والشكل مث إهنا تكون خمتلفة يف احلالوة واحلموضة وبالعكس الثاين أن أكثر 



يها من اللحم والرطوبة فإنه يكون الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم متشاهباً يف الطعم واخلاصية وأما ما ف
خمتلفاً يف الطعم والثالث قال قتادة أوراق األشجار تكون قريبة من التشابه أما مثارها فتكون خمتلفة ومنهم من يقول 

األشجار متشاهبة والثمار خمتلفة والرابع أقول إنك قد تأخذ العنقود من العنب فترى مجيع حباته مدركة نضيجة 
حبات خمصوصة منها بقيت على أول حاهلا من اخلضرة واحلموضة والعفوصة وعلى هذا التقدير حلوة طيبة إال 

  فبعض حبات ذلك العنقود متشاهبة وبعضها غري متشابه
والبحث الثاين يقال اشتبه الشيآن وتشاهبا كقولك استويا وتساويا واالفتعال والتفاعل يشتركان كثرياً وقرىء 

  شَابٍِهُمَتَشابِهاً َوغَْيَر ُمَت
والبحث الثالث إمنا قال مشتبهاً ومل يقل مشتبهني إما اكتفاء بوصف أحدمها أو على تقدير والزيتون مشتبهاً وغري 

  متشابه والرمان كذلك كقوله رماين بأمر كنت منه ووالدي
  بريا ومن أجل الطوى رماين

  فيه مباحثمث قال تعاىل انْظُُرواْ إِِلى ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوَيْنِعِه و
البحث األول قرأ محزة والكسائي ثََمرِهِ بضم الثاء وامليم وقرأ أبو عمرو ثََمرِِه بضم الثاء وسكون امليم والباقون بفتح 

  الثاء وامليم أما قراءة محزة والكسائي فلها وجهان
( ُهْم ُخُشٌب مُّسَنََّدةٌ  الوجه األول وهو األبني أن يكون مجع مثرة على مثر كما قالوا خشبة وخشب قال تعاىل كَأَنَّ

  وكذلك أكمة وأكم مث خيففون فيقولون أكم قال الشاعر)  ٤املنافقون 

  ترى األكم فيها سجداً للحوافر
والوجه الثاين أن يكون مجع مثرة على مثار مث مجع مثاراً على مثر فيكون مثر مجع اجلمع وأما قراءة أيب عمرو فوجهها 

سل ورسل وأما قراءة الباقني فوجهها أن الثمر مجع مثرة مثل بقرة وبقر وشجرة وشجر أن ختفيف مثر مثر كقوهلم ر
  وخرزة وخرز

والبحث الثاين قال الواحدي الينع النضج قال أبو عبيدة يقال ينع يينع بالفتح يف املاضي والكسر يف املستقبل وقال 
بفتح الياء وينعاً بضم الياء والنعت يانع ومونع قال  الليث ينعت الثمرة بالكسر وأينعت فهي تينع وتونع إيناعاً وينعاً

  وقرىء َوَيْنِعِه بضم الياء وقرأ ابن حميصن ويانعه) الكشاف ( صاحب 
 أمر والبحث الثالث قوله مَُتَشابٍِه اْنظُرُواْ إِِلى ثََمرِهِ إِذَا أَثَْمَر أمر بالنظر يف حال الثمر يف أول حدوثها وقوله وََيْنِعِه

حاهلا عند متامها وكماهلا وهذا هو موضع االستدالل واحلجة اليت هي متام املقصود من هذه اآلية ذلك ألن  بالنظر يف
هذه الثمار واألزهار تتولد يف أول حدوثها على صفات خمصوصة وعند متامها وكماهلا ال تبقى على حاالهتا األوىل 

موصوفة بلون اخلضرة فتصري ملونة بلون السواد أو بل تنتقل إىل أحوال مضادة لألحوال السابقة مثل أهنا كانت 
بلون احلمرة وكانت موصوفة باحلموضة فتصري موصوفة باحلالوة ورمبا كانت يف أول األمر باردة حبسب الطبيعة 

فتصري يف آخر األمر حارة حبسب الطبيعة فحصول هذه التبدالت والتغريات ال بد له من سبب وذلك السبب ليس 
ئع والفصول واألجنم واألفالك ألن نسبة هذه األحوال بأسرها إىل مجيع هذه األجسام املتباينة متساوية هو تأثري الطبا

متشاهبة والنسب املتشاهبة ال ميكن أن تكون أسباباً حلدوث احلوادث املختلفة وملا بطل إسناد حدوث هذه احلوادث 
ار احلكيم الرحيم املدبر هلذا العامل على وفق الرمحة إىل الطبائع واألجنم واألفالك وجب إسنادها إىل القادر املخت

واملصلحة واحلكمة وملا نبه اهللا سبحانه على ما يف هذا الوجه اللطيف من الداللة قال إِنَّ ِفى ذاِلكُمْ الَيَاٍت لّقَْومٍ 
وحيتمل أن يكون وجه ختصيص  ُيْؤِمُنونَ قال القاضي املراد ملن يطلب اإلميان باهللا تعاىل ألنه آية ملن آمن وملن مل يؤمن



  املؤمنني بالذكر أهنم الذين انتفعوا به دون غريهم كما تقدم تقريره يف قوله ُهًدى لّلُْمتَّقَِني
ولقائل أن يقول بل املراد منه أن داللة هذا الدليل على إثبات اإلله القادر املختار ظاهرة قوية جلية فكأن قائالً قال 

يف هذه املسألة مع وجود مثل هذه الداللة اجللية الظاهرة القوية فأجيب عنه بأن قوة  مل وقع االختالف بني اخللق
الدليل ال تفيد وال تنفع إال إذا قدر اهللا للعبد حصول اإلميان فكأنه قيل هذه الداللة على قوهتا وظهورها داللة ملن 

نتفع هبذه الداللة البتة أصالً فكان املقصود من سبق قضاء اهللا يف حقه باإلميان فأما من سبق قضاء اهللا له بالكفر مل ي
  هذا التخصيص التنبيه على ما ذكرناه واهللا أعلم

  َعمَّا َيِصفُونََوَجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَآَء الْجِنَّ َوَخلَقَُهْم َوَخَرقُواْ لَهُ َبنَِني َوَبنَاٍت بِغَْيرِ ِعلْمٍ سُْبَحاَنُه َوتََعالَى 
  يف اآلية مسائل

األوىل اعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذه الرباهني اخلمسة من دالئل العامل األسفل والعامل األعلى على ثبوت اإلهلية املسألة 
وكمال القدرة والرمحة ذكر بعد ذلك أن من الناس من أثبت هللا شركاء واعلم أن هذه املسألة قد تقدم ذكرها إال 

  ثبتوا الشريك هللا فرق وطوائفأن املذكور ههنا غري ما تقدم ذكره وذلك ألن الذين أ
فالطائفة األوىل عبدة األصنام فهم يقولون األصنام شركاء هللا يف العبودية ولكنهم معترفون بأن هذه األصنام ال قدرة 

  هلا على اخللق واإلجياد والتكوين
من يقول إهنا واجبة  والطائفة الثانية من املشركني الذين يقولون مدبر هذا العامل هو الكواكب وهؤالء فريقان منهم

الوجود لذاهتا ومنهم من يقول إهنا ممكنة الوجود لذواهتا حمدثة وخالقها هو اهللا تعاىل إال أنه سبحانه فوض تدبري هذا 
ناظرهم بقوله ال أُِحبُّ ) صلى اهللا عليه وسلم ( العامل األسفل إليها وهؤالء هم الذين حكى اهللا عنهم أن اخلليل 

  ذا الدليل قد مضىاالِْفِلَني وشرح ه
والطائفة الثالثة من املشركني الذين قالوا جلملة هذا العامل مبا فيه من السموات واألرضني إهلان أحدمها فاعل اخلري 

والثاين فاعل الشر واملقصود من هذه اآلية حكاية مذهب هؤالء فهذا تقرير نظم اآلية والتنبيه على ما فيها من 
ي اهللا عنهما أنه قال قوله تعاىل َوَجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَاء الْجِنَّ نزلت يف الزنادقة الذين الفوائد فروى عن ابن عباس رض

قالوا إن اهللا وإبليس أخوان فاهللا تعاىل خالق الناس والدواب واألنعام واخلريات وإبليس خالق السباع واحليات 
  والعقارب والشرور

لوجوه املذكورة يف هذه اآلية وذلك ألن هبذا الوجه حيصل هلذه واعلم أن هذا القول الذي ذكره ابن عباس أحسن ا
اآلية مزيد فائدة مغايرة ملا سبق ذكره يف اآليات املتقدمة قال ابن عباس والذي يقوي هذا الوجه قوله تعاىل َوَجَعلُواْ 

اجلن مشتق من االستتار واملالئكة  وإمنا وصف بكونه من اجلن ألن لفظ)  ١٥٨الصافات ( َبْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَّةِ  َنَسباً 
والروحانيون ال يرون بالعيون فصارت كأهنا مستترة من العيون فبهذا التأويل أطلق لفظ اجلن عليها وأقول هذا 

مذهب اجملوس وإمنا قال ابن عباس هذا قول الزنادقة ألن اجملوس يلقبون بالزنادقة ألن الكتاب الذي زعم زرادشت 
  اهللا مسمى بالزند واملنسوب إليه يسمى زندي مث عرب فقيل زنديق مث مجع فقيل زنادقة أنه نزل عليه من عند

واعلم أن اجملوس قالوا كل ما يف هذا العامل من اخلريات فهو من يزدان ومجيع ما فيه من الشرور فهو من أهرمن وهو 
يف كيفية حدوثه أقوال عجيبة  املسمى بإبليس يف شرعنا مث اختلفوا فاألكثرون منهم على أن أهرمن حمدث وهلم

واألقلون منهم قالوا إنه قدمي أزيل وعلى القولني فقد اتفقوا على أنه شريك هللا يف تدبري هذا العامل فخريات هذا العامل 
  من اهللا تعاىل وشروره من إبليس فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما



  يكاً واحداً وهو إبليس فكيف حكى اهللا عنهم أهنم أثبتوا هللا شركاءفإن قيل فعلى هذا التقدير القوم أثبتوا هللا شر
واجلواب أهنم يقولون عسكر اهللا هم املالئكة وعسكر إبليس هم الشياطني واملالئكة فيهم كثرة عظيمة وهم أرواح 

ة وهي طاهرة مقدسة وهم يلهمون تلك األرواح البشرية باخلريات والطاعات والشياطني أيضاً فيهم كثرة عظيم
تلقي الوساوس اخلبيثة إىل األرواح البشرية واهللا مع عسكره من املالئكة حياربون إبليس مع عسكره من الشياطني 

  فلهذا السبب حكى اهللا تعاىل عنهم أهنم أثبتوا هللا شركاء من اجلن فهذا تفصيل هذا القول
ال على فساد كون إبليس شريكاً هللا تعاىل يف ملكه إذا عرفت هذا فنقول قوله َوَخلَقَُهْم إشارة إىل الدليل القاطع الد

  وتقريره من وجهني األول أنا نقلنا عن اجملوس أن األكثرين منهم معترفون بأن إبليس ليس بقدمي بل هو حمدث
إذا ثبت هذا فنقول إن كل حمدث فله خالق وموجد وما ذاك إال اهللا سبحانه وتعاىل فهؤالء اجملوس يلزمهم القطع 

إبليس هو اهللا تعاىل وملا كان إبليس أصالً جلميع الشرور واآلفات واملفاسد والقبائح واجملوس سلموا أن  بأن خالق
خالقه هو اهللا تعاىل فحينئذ قد سلموا أن إله العامل هو اخلالق ملا هو أصل الشرور والقبائح واملفاسد وإذا كان كذلك 

فاعالً للخريات والثاين يكون فاعالً للشرور ألن هبذا الطريق  امتنع عليهم أن يقولوا ال بد من إهلني يكون أحدمها
ثبت أن إله اخلري هو بعينه اخلالق هلذا الذي هو الشر األعظم فقوله تعاىل َوَخلَقَُهْم إشارة إىل أن تعاىل هو اخلالق 

ألعظم الشرور وإذا  هلؤالء الشياطني على مذهب اجملوس وإذا كان خالقاً هلم فقد اعترفوا بكون إله اخلري فاعالً
  اعترفوا بذلك وسقط قوهلم ال بد للخريات من إله وللشرور من إله آخر

أن ) األربعني يف أصول الدين ( والوجه الثاين يف استنباط احلجة من قوله َوَخلَقَُهْم ما بينا يف هذا الكتاب ويف كتاب 
سوى الواحد األحد احلق فهو حمدث فيلزم ما سوى الواحد ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فهو حمدث ينتج أن ما 

القطع بأن إبليس ومجيع جنوده يكونون موصوفني باحلدوث وحصول الوجود بعدم العدم وحينئذ يعود اإللزام 
  املذكور على ما قررناه فهذا تقرير املقصود األصلي من هذه اآلية وباهللا التوفيق

  َركَاء الْجِنَّ معناه وجعلوا اجلن شركاء هللاملسألة الثانية قوله تعاىل َوَجَعلُواْ للَِّه ُش
  فإن قيل فما الفائدة يف التقدمي

قلنا قال سيبويه إهنم يقدمون األهم الذي هم بشأنه أعىن فالفائدة يف هذا التقدمي استعظام أن يتخذ هللا شريك سواء 
  ى الشركاءكان ملكاً أو جنياً أو إنسياً أو غري ذلك فهذا هو السبب يف تقدمي اسم اهللا عل

إذا عرفت هذا فنقول قرىء الْجِنَّ بالنصب والرفع واجلر أما وجه النصب فاملشهور أنه بدل من قوله ُشَركَاء قال 
بعض احملققني هذا ضعيف ألن البدل ما يقوم مقام املبدل فلو قيل وجعلوا هللا اجلن مل يكن كالماً مفهوماً بل األوىل 

رفع فهو أنه ملا قيل َوَجَعلُواْ للَِّه ُشَركَاء فهذا الكالم لو وقع االقتصار عليه لصح جعله عطف بيان أما وجه القراءة بال
أن يراد به اجلن واألنس واحلجر والوثن فكأنه قيل ومن أولئك الشركاء فقيل اجلن وأما وجه القراءة باجلر فعلى 

  اإلضافة اليت هي للتبيني
على ثالثة أوجه فاألول ما ذكرناه من أن املراد منه حكاية قول من املسألة الثالثة اختلفوا يف تفسري هذه الشركة 

  يثبت للعامل إهلني أحدمها فاعل اخلري والثاين فاعل الشر
والقول الثاين أن الكفار كانوا يقولون املالئكة بنات اهللا وهؤالء يقولون املراد من اجلن املالئكة وإمنا حسن إطالق 

شتق من االستتار واملالئكة مستترون عن األعني وكان جيب على هذا القائل أن هذا االسم عليهم ألن لفظ اجلن م
يبني أنه كيف يلزم من قوهلم املالئكة بنات اهللا قوهلم جبعل املالئكة شركاء هللا حىت يتم انطباق لفظ اآلية على هذا 

ألحوال هذا العامل وحينئذ حيصل  املعىن ولعله يقال إن هؤالء كانوا يقولون املالئكة مع أهنا بنات اهللا فهي مدبرة



  الشرك
والقول الثالث وهو قول احلسن وطائفة من املفسرين أن املراد أن اجلن دعوا الكفار إىل عبادة األصنام وإىل القول 

بالشرك فقبلوا من اجلن هذا القول وأطاعوهم فصاروا من هذا الوجه قائلني يكون اجلن شركاء هللا تعاىل وأقول احلق 
األول والقوالن األخريان ضعيفان جداً أما تفسري هذا الشرك بقول العرب املالئكة بنات اهللا فهذا باطل  هو القول
  من وجوه

فالقول )  ١٠٠األنعام ( الوجه األول أن هذا املذهب قد حكاه اهللا تعاىل بقوله َوَخَرقُواْ لَُه َبنَِني وََبَناٍت بَِغْيرِ ِعلْمٍ 
قول من يقول املالئكة بنات اهللا فلو فسرنا قوله َوَجَعلُواْ للَِّه ُشَركَاء الْجِنَّ هبذا املعىن يلزم بإثبات البنات هللا ليس إال 

  منه التكرار يف املوضع الواحد من غري فائدة وأنه ال جيوز
ك له غري الوجه الثاين يف إبطال هذا التفسري أن العرب قالوا املالئكة بنات اهللا وإثبات الولد هللا غري وإثبات الشري

 ٣اإلخالص ( والدليل على الفرق بني األمرين أنه تعاىل ميز بينهما يف قوله لَْم َيِلْد َولَْم يُولَْد َولَْم َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحٌد 
  ولو كان أحدمها عني اآلخر لكان هذا التفصيل يف هذه السورة عبثاً)  ٤

ثبات شريك إلله العامل يف تدبري هذا العامل فصرف اللفظ عنه الوجه الثالث أن القائلني بيزدان وأهرمن يصرحون بإ
  ومحله على إثبات البنات صرف للفظ عن حقيقته إىل جمازه من غري ضرورة وأنه ال جيوز

وأما القول الثاين وهو قول من يقول املراد من هذه الشركة أن الكفار قبلوا قول اجلن يف عبادة األصنام فهذا يف 
لداعي إىل القول بالشرك ال جيوز تسميته بكونه شريكاً هللا ال حبسب حقيقة اللفظ وال حبسب جمازه غاية البعد ألن ا

  وأيضاً فلو محلنا هذه اآلية على هذا املعىن لزم وقوع التكرير من غري فائدة ألن

ظهر أن الرد على عبدة األصنام وعلى عبدة الكواكب قد سبق على سبيل االستقصاء فثبت سقوط هذين القولني و
  احلق هو القول الذي نصرناه وقويناه
  وأما قوله تعاىل َوَخلَقَُهْم ففيه حبثان

  البحث األول اختلفوا يف أن الضمري يف قوله َخلْقَُهْم إىل ماذا يعود على قولني
إهرمن حمدث مث إن فالقول األول إنه عاد إىل الْجِنَّ واملعىن أهنم قالوا اجلن شركاء اهللا مث إن هؤالء القوم اعترفوا بأن 

يف اجملوس من يقول إنه تعاىل تفكر يف مملكة نفسه واستعظمها فحصل نوع من العجب فتولد الشيطان عن ذلك 
العجب ومنهم من يقول شك يف قدرة نفسه فتولد من شكه الشيطان فهؤالء معترفون بأن إهرمن حمدث وأن حمدثه 

ىل هذا املعىن ومىت ثبت أن هذا الشيطان خملوق هللا تعاىل امتنع جعله شريكاً هو اهللا تعاىل فقوله تعاىل َوَخلَقَُهمْ إشارة إ
هللا يف تدبري العامل ألن اخلالق أقوى وأكمل من املخلوق وجعل الضعيف الناقص شريكاً للقوي الكامل حمال يف 

  العقول
اىل وبني اجلن وهذا القول عندي والقول الثاين أن الضمري عائد إىل اجلاعلني وهم الذين أثبتوا الشركة بني اهللا تع

ضعيف لوجهني أحدمها أنا إذا محلناه على ما ذكرناه صار ذلك اللفظ الواحد دليالً قاطعاً تاماً كامالً يف إبطال ذلك 
املذهب وإذا محلناه على هذا الوجه مل يظهر منه فائدة وثانيهما أن عود الضمري إىل أقرب املذكورات واجب وأقرب 

  هذه اآلية هو اجلن فوجب أن يكون الضمري عائداً إليهاملذكورات يف 
قرىء َوَخلَقَُهْم أي اختالقهم لألفك يعين وجعلوا اهللا خلقهم حيث نسبوا ) الكشاف ( البحث الثاين قال صاحب 

  ذبائحهم إىل اهللا يف قوهلم وَاللَُّه أََمَرَنا بِهَا
  لْمٍ وفيه مباحثمث قال َوَخَرقُواْ لَُه َبنَِني َوَبنَاٍت بَِغْيرِ ِع



البحث األول أقول إنه تعاىل حكى عن قوم أهنم أثبتوا إبليس شريكاً هللا تعاىل مث بعد ذلك حكى عن أقوام آخرين 
أهنم أثبتوا هللا بنني وبنات أما الذين أثبتوا البنني فهم النصارى وقوم من اليهود وأما الذين أثبتوا البنات فهم العرب 

  نات اهللا وقوله بَِغْيرِ ِعلْمٍ كالتنبيه على ما هو الدليل القاطع يف فساد هذا القول وفيه وجوهالذين يقولون املالئكة ب
احلجة األوىل أن اإلله جيب أن يكون واجب الوجود لذاته فولده إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو ال يكون فإن 

له يف وجوده باآلخر ومن كان كذلك مل يكن والد كان واجب الوجود لذاته كان مستقالً بنفسه قائماً بذاته ال تعلق 
له البتة ألن الولد مشعر بالفرعية واحلاجة وأما إن كان ذلك الولد ممكن الوجود لذاته فحينئذ يكون وجوده بإجياد 
واجب الوجود لذاته ومن كان كذلك فيكون عبداً له وال ولداً له فثبت أن من عرف أن اإلله ما هو امتنع منه أن 

  له البنات والبنني يثبت
احلجة الثانية أن الولد حيتاج إليه أن يقوم مقامه بعد فنائه وهذا إمنا يعقل يف حق من يفىن أما من تقدس عن ذلك مل 

  يعقل الولد يف حقه
  احلجة الثالثة أن الولد مشعر بكونه متولداً عن جزء من أجزاء الوالد وذلك إمنا يعقل يف حق من

صال بعض أجزائه عنه وذلك يف حق الواحد الفرد الواجب لذاته حمال فحاصل الكالم أن يكون مركباً وميكن انف
من علم أن اإلله ما حقيقته استحال أن يقول له ولد فكان قوله َوَخَرقُواْ لَُه َبنَِني َوَبنَاٍت بَِغْيرِ ِعلْمٍ إشارة إىل هذه 

  الدقيقة
لباقون خرقوا خفيفة الراء قال الواحدي االختيار التخفيف ألهنا أكثر البحث الثاين قرأ نافع َوَخَرقُواْ مشددة الراء وا

  والتشديد للمبالغة والتكثري
البحث الثالث قال الفراء معىن خرقوا افتعلوا وافتروا قال وخرقوا واخترقوا وخلقوا واختلقوا وافتروا واحد وقال 

حلسن عن هذه الكلمة فقال كلمة عربية أنه سئل ا) الكشاف ( الليث يقال خترق الكذب وختلقه وحكى صاحب 
كانت تقوهلا كان الرجل إذا كذب كذبة يف نادي القوم يقول له بعضهم قد خرقها واهللا أعلم مث قال وجيوز أن 

  يكون من خرق الثوب إذا شقه أي شقوا له بنني وبنات
فقوله سبحانه تنزيه هللا عن كل ما ال يليق به وأما قوله  مث إنه تعاىل ختم اآلية فقال ِعلْمٍ ُسْبَحاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا َيِصفُونَ

َوَتَعالَى فال شك أنه ال يفيد العلو يف املكان ألن املقصود ههنا تنزيه اهللا تعاىل عن هذه األقوال الفاسدة والعلو يف 
  املكان ال يفيد هذا املعىن فثبت أن املراد ههنا التعايل عن كل اعتقاد باطل وقول فاسد

  فرق) وتعاىل ( وبني قوله ) سبحانه ( وا فعلى هذا التقدير ال يبقى بني قوله فإن قال
قلنا بل يبقى بينهما فرق ظاهر فإن املراد بقوله سبحانه أن هذا القائل يسبحه وينزهه عما ال يليق به واملراد بقوله 

 يسبحه فالتسبيح يرجع إىل أقوال َوَتَعالَى كونه يف ذاته متعالياً متقدساً عن هذه الصفات سواء سبحه مسبح أو مل
  املسبحني والتعايل يرجع إىل صفته الذاتية اليت حصلت له لذاته ال لغريه

َصاِحَبةٌ  َوَخلََق كُلَّ َشىْ ٍء وُهَو بِكُلِّ َش   ىْ ٍء َعِليٌمَبِديُع السََّماوَاِت واألرض أَنَّى َيكُونُ لَُه وَلٌَد وَلَْم َتكُْن لَّهُ 
ا بني فساد قول طوائف أهل الدنيا من املشركني شرع يف إقامة الدالئل على فساد قول من يثبت له اعلم أنه تعاىل مل

  الولد فقال َبدِيُع السََّماوَاِت وَاالْْرَض
واعلم أن تفسري قوله َبِديُع السََّماَواِت وَاالْْرَض قد تقدم يف سورة البقرة إال أنا نشري ههنا إىل ما هو املقصود 

هذه اآلية فنقول اإلبداع عبارة عن تكوين الشيء من غري سبق مثال ولذلك فإن من أتى يف فن من األصلي من 
  الفنون بطريقة مل يسبقه غريه فيها يقال إنه أبدع فيه



إذا عرفت هذا فنقول إن اهللا تعاىل سلم للنصارى أن عيسى حدث من غري أب وال نطفة بل أنه إمنا حدث ودخل 
  اىل أخرجه إىل الوجود من غري سبق األبيف الوجود ألن اهللا تع

إذا عرفت هذا فنقول املقصود من اآلية أن يقال إنكم إما أن تريدوا بكونه والداً هللا تعاىل أنه أحدثه على سبيل 
اإلبداع من غري تقدم نطفة ووالد وإما أن تريدوا بكونه ولد اهللا تعاىل كما هو املألوف املعهود من كون اإلنسان 

  يه وإما أن تريدوا بكونه ولداً هللا مفهوماً ثالثاً مغايراً هلذين املفهومنيولداً ألب
أما االحتمال األول فباطل وذلك ألنه تعاىل وإن كان حيدث احلوادث يف مثل هذا العامل األسفل بناء على أسباب 

ذلك لزمهم االعتراف معلومة ووسايط خمصوصة إال أن النصارى يسلمون أن العامل األسفل حمدث وإذا كان األمر ك
بأنه تعاىل خلق السموات واألرض من غري سابقة مادة وال مدة وإذا كان األمر كذلك وجب أن يكون إحداثه 

للسموات واألرض إبداعاً فلو لزم من جمرد كونه مبدعاً إلحداث عيسى عليه السالم كونه والداً له لزم من كونه 
معلوم أن ذلك باطل باالتفاق فثبت أن جمرد كونه مبدعاً لعيسى عليه مبدعاً للسموات واألرض كونه والداً هلما و

السالم ال يقتضي كونه والداً له فهذا هو املراد من قوله َبِديُع السََّماَواِت َواالْْرَض وإمنا ذكر السموات واألرض 
ذات السموات  فقط ومل يذكر ما فيهما ألن حدوث ما يف السموات واألرض ليس على سبيل اإلبداع أما حدوث

واألرض فقد كان على سبيل اإلبداع فكان املقصود من اإللزام حاصالً بذكر السموات واألرض ال بذكر ما يف 
  السموات واألرض فهذا إبطال الوجه األول

 وأما االحتمال الثاين وهو أن يكون مراد القوم من الوالدة هو األمر املعتاد املعروف من الوالدة يف احليوانات فهذا
  أيضاً باطل ويدل عليه وجوه

الوجه األول أن تلك الوالدة ال تصح إال ممن كانت له صاحبة وشهوة وينفصل عنه جزء وحيتبس ذلك اجلزء يف 
باطن تلك الصاحبة وهذه األحوال إمنا تثبت يف حق اجلسم الذي يصح عليه االجتماع واالفتراق واحلركة 

كل ذلك على خالق العامل حمال وهذا هو املراد من قوله أىن يكون له والسكون واحلد والنهاية والشهوة واللذة و
  ولد ومل تكن له صاحبة

والوجه الثاين أن حتصيل الولد هبذا الطريق إمنا يصح يف حق من ال يكون قادراً على اخللق واإلجياد والتكوين دفعة 
لطريق املعتاد أما من كان خالقاً لكل واحدة فلما أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل إىل حتصيله با

املمكنات قادراً على كل احملدثات فإذا أراد إحداث شيء قال له كن فيكون ومن كان هذا الذي ذكرنا صفته ونعته 
ء   امتنع منه إحداث شخص بطريق الوالدة وهذا هو املراد من قوله َوَخلََق كُلَّ َشىْ 

كون قدمياً أو حمدثاً ال جائز أن يكون قدمياً ألن القدمي جيب كونه واجب والوجه الثالث وهو أن هذا الولد إما أن ي
الوجود لذاته وما كان واجب الوجود لذاته كان غنياً عن غريه فامتنع كونه ولداً لغريه فبقي أنه لو كان ولداً 

ولد كماالً ونفعاً أو يعلم أنه لوجب كونه حادثاً فنقول إنه تعاىل عامل جبميع املعلومات فإما أن يعلم أن له يف حتصيل ال
  ليس األمر كذلك فإن كان األول فال وقت يفرض أن اهللا تعاىل خلق هذا الولد

فيه إال والداعي إىل إجياد هذا الولد كان حاصالً قبل ذلك ومىت كان الداعي إىل إجياده حاصالً قبله وجب حصول 
وإن كان الثاين فقد ثبت أنه تعاىل عامل بأنه ليس له يف  الولد قبل ذلك وهذا يوجب كون ذلك الولد أزلياً وهو حمال

حتصيل الولد كمال حال وال ازدياد مرتبة يف اإلهلية وإذا كان األمر كذلك وجب أن ال حيدثه البتة يف وقت من 
ا حيدث بقضاء األوقات وهذا هو املراد من قوله َوُهَو بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌم وفيه وجه آخر وهو أن يقال الولد املعتاد إمن

الشهوة وقضاء الشهوة يوجب اللذة واللذة مطلوبة لذاهتا فلو صحت اللذة على اهللا تعاىل مع أهنا مطلوبة لذاهتا 



وجب أن يقال إنه ال وقت إال وعلم اهللا بتحصيل تلك اللذة يدعوه إىل حتصيلها قبل ذلك الوقت ألنه تعاىل ملا كان 
ذا املعىن معلوماً وإذا كان األمر كذلك وجب أن حيصل تلك اللذة يف األزل عاملاً بكل املعلومات وجب أن يكون ه

فلزم كون الولد أزلياً وقد بينا أنه حمال فثبت أن كونه تعاىل عاملاً بكل املعلومات مع كونه تعاىل أزلياً مينع من صحة 
رنا أنه ال ميكن إثبات الولد هللا تعاىل بناء على الولد عليه وهذا هو املراد من قوله َوُهَو بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌم فثبت مبا ذك

هذين االحتمالني املعلومني فأما إثبات الولد هللا تعاىل بناء على احتمال ثالث فذلك باطل ألنه غري متصور وال مفهوم 
ه عند العقل فكان القول بإثبات الوالدة بناء على ذلك االحتمال الذي هو غري متصور خوضاً يف حمض اجلهالة وأن

باطل فهذا هو املقصود من هذه اآلية ولو أن األولني واآلخرين اجتمعوا على أن يذكروا يف هذه املسألة كالماً 
  يساويه يف القوة والكمال لعجزوا عنه فاحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا

  لِّ َشىْ ٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء َوِكيلٌذاِلكُُم اللَُّه رَبُّكُمْ ال إله إِالَّ ُهَو خَاِلُق كُ
اعلم أنه تعاىل ملا أقام احلجة على وجود اإلله القادر املختار احلكيم الرحيم وبني فساد قول من ذهب إىل اإلشراك 

من أثبت هللا  باهللا وفصل مذاهبهم على أحسن الوجوه وبني فساد كل واحد منها بالدالئل الالئقة به مث حكى مذهب
البنني والبنات وبني بالدالئل القاطعة فساد القول هبا فعند هذا ثبت أن إله العامل فرد واحد صمد منزه عن الشريك 

والنظري والضد والند ومنزه عن األوالد والبنني والبنات فعند هذا صرح بالنتيجة فقال ذلكم اهللا ربكم ال إله إال هو 
تعبدوا غريه أحداً فإنه هو املصلح ملهمات مجيع العباد وهو الذي يسمع دعاءهم  خالق كل ما سواه فاعبدوه وال

ويرى ذهلم وخضوعهم ويعلم حاجتهم وهو الوكيل لكل أحد على حصول مهماته ومن تأمل يف هذا النظم 
منه ويف والترتيب يف تقرير الدعوة إىل التوحيد والتنزيه وإظهار فساد الشرك علم أنه ال طريق أوضح وال أصلح 

  اآلية مسائل
إشارة إىل املوصوف مبا تقدم من الصفات وهو مبتدأ وما بعده ) ذلكم ) ( الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

  أخبار مترادفة وهي اللَُّه رَبُّكُْم ال إله إِالَّ ُهَو َخاِلُق كُلّ َشىْ ء أي ذلك اجلامع هلذه الصفات

  الصفات كان هو احلقيق بالعبادة فاعبدوه وال تعبدوا أحداً سواءفاعبدوه على معىن أن من حصلت له هذه 
املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل بني يف هذه السورة بالدالئل الكثرية افتقار اخللق إىل خالق وموجد وحمدث ومبدع 

دالة على وجود ومدبر ومل يذكر دليالً منفصالً يدل على نفي الشركاء واألضداد واألنداد مث إنه اتبع الدالئل ال
ون أوجب اجلزم بالتشريك من اجلن مث أبطله مث إنه تعاىل الصانع بأن نقل قول من أثبت هللا شريكاً فهذا القدر يك

وجه بعد ذلك أتى بالتوحيد احملض حيث قال ذاِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم ال إله إِالَّ ُهَو َخاِلُق كُلّ َشىْ ء فَاْعُبُدوُه وعند هذا يت
ت هللا شريكاً فهذا القدر كيف السؤال وهو أن حاصل ما تقدم إقامة الدليل على وجود اخلالق وتزييف دليل من أثب

أوجب اجلزم بالتوحيد احملض فنقول للعلماء يف إثبات التوحيد طرق كثرية ومن مجلتها هذه الطريقة وتقريرها من 
وجوه األول قال املتقدمون الصانع الواحد كاف وما زاد على الواحد فالقول فيه متكاىفء فوجب القول بالتوحيد 

اف فألن اإلله القادر على كل املقدورات العامل بكل املعلومات كاف يف كونه إهلاً للعامل أما قولنا الصانع الواحد ك
ومدبراً له وأما أن الزائد على الواحد فالقول فيه متكاىفء فألن الزائد على الواحد مل يدل الدليل على ثبوته فلم 

هلا وهو حمال أو إثبات عدد معني مع أنه ليس  يكن إثبات عدد أوىل من إثبات عدد آخر فيلزم إما إثبات آهلة ال هناية
  ذلك العدد أوىل من سائر األعداد وهو أيضاً حمال وإذا كان القسمان باطلني مل يبق إال القول بالتوحيد

الوجه الثاين يف تقرير هذه الطريقة أن اإلله القادر على كل املمكنات العامل بكل املعلومات كاف يف تدبري العامل فلو 
إهلاً ثانياً لكان ذلك الثاين إما أن يكون فاعالً وموجوداً لشيء من حوادث هذا العامل أو ال يكون واألول باطل قدرنا 



ألنه ملا كان كل واحد منهما قادراً على مجيع املمكنات فكل فعل يفعله أحدمها صار كونه فاعالً لذلك الفعل مانعاً 
منهما سبباً لعجز اآلخر وهو حمال وإن كان الثاين ال يفعل لآلخر عن حتصيل مقدوره وذلك يوجب كون كل واحد 

  فعالً وال يوجد شيئاً كان ناقصاً معطالً وذلك ال يصلح لإلهلية
والوجه الثالث يف تقرير هذه الطريقة أن نقول إن هذا اإلله الواحد ال بد وأن يكون كامالً يف صفات اإلهلية فلو 

ما أن يكون مشاركاً لألول يف مجيع صفات الكمال أو ال يكون فإن كان مشاركاً فرضنا إهلاً ثانياً لكان ذلك الثاين إ
لألول يف مجيع صفات الكمال فال بد وأن يكون متميزاً عن األول بأمر ما إذ لو مل حيصل االمتياز بأمر من األمور مل 

ون من صفات الكمال أو ال يكون حيصل التعدد واإلثنينية وإذا حصل االمتياز بأمر ما فذلك األمر املميز إما أن يك
فإن كان من صفات الكمال مع أنه حصل االمتياز به مل يكن مجيع صفات الكمال مشتركاً فيه بينهما وإن مل يكن 

ذلك املميز من صفات الكمال فاملوصوف به يكون موصوفاً بصفة ليست من صفات الكمال وذلك نفصان فثبت 
كاف يف تدبري العامل واإلجياد وأن الزائد جيب نفيه فهذه الطريقة هي اليت ذكرها  هبذه الوجوه الثالثة أن اإلله الواحد

  اهللا تعاىل ههنا يف تقرير التوحيد وأما التمسك بدليل التمانع فقد ذكرناه يف سورة البقرة
الوا أعمال العباد أشياء املسألة الثالثة متسك أصحابنا بقوله َخاِلُق كُلّ َشىْ ء على أنه تعاىل هو اخلالق ألعمال العباد ق

  واهللا تعاىل خالق كل شيء حبكم هذه اآلية فوجب كونه تعاىل خالقاً هلا واعلم أنا

ونكتفي ههنا من تلك الكلمات بنكت قليلة قالت املعتزلة ) اجلرب والقدر ( أطنبنا الكالم يف هذا الدليل يف كتاب 
وه تدل على أن أعمال العباد خارجة عن هذا العموم هذا اللفظ وإن كان عاماً إال أنه حصل مع هذه اآلية وج

فأحدمها أنه تعاىل قال َخاِلُق كُلّ َشىْ ء فَاْعُبُدوُه فلو دخلت أعمال العباد حتت قوله َخاِلُق كُلّ َشىْ ء لصار تقدير 
إمنا ذكر قوله خَالُِق اآلية أنا خلقت أعمالكم فافعلوها بأعياهنا أنتم مرة أخرى ومعلوم أن ذلك فاسد وثانيها أنه تعاىل 

كُلّ َشىْ ء يف معرض املدح والثناء على نفسه فلو دخل حتته أعمال العباد خلرج عن كونه مدحاً وثناء ألنه ال يليق 
به سبحانه أن يتمدح خبلق الزنا واللواط والسرقة والكفر وثالثها أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية قَْد َجاءكُْم َبصَاِئُر ِمن 

َعلَْيَها وهذا تصريح بكون العبد مستقالً بالفعل والترك وأنه ال مانع له البتة من رَّّبكُْم  فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفِْسِه َوَمْن َعِمىَ  فَ
الفعل والترك وذلك يدل على أن فعل العبد غري خملوق هللا تعاىل إذ لو كان خملوقاً هللا تعاىل ملا كان العبد مستقالً به 

تعاىل امتنع منه الدفع وإذا مل يوجده اهللا تعاىل امتنع منه التحصيل فلما دلت هذه اآلية على كون  ألنه إذا أوجده اهللا
العبد مستقالً بالفعل والترك وثبت أن كونه كذلك مينع أن يقال فعل العبد خملوق هللا تعاىل ثبت أن ذكر قوله فََمْن 

صيص ذلك العموم ورابعها أن هذه اآلية مذكورة عقيب قوله َوَجَعلُواْ للَِّه أَْبَصَر فَِلَنفِْسِه َوَمْن َعِمىَ  فََعلَْيَها يوجب خت
ُشَركَاء الْجِنَّ وقد بينا أن املراد منه رواية مذهب اجملوس يف إثبات إهلني للعامل أحدمها يفعل اللذات واخلريات واآلخر 

ىْ ء جيب أن يكون حمموالً على إبطال ذلك املذهب يفعل اآلالم واآلفات فقوله بعد ذلك ال إله إِالَّ ُهَو َخاِلُق كُلّ َش
وذلك إمنا يكون إذا قلنا إنه تعاىل هو اخلالق لكل ما يف هذا العامل من السباع واحلشرات واألمراض واآلالم فإذا 

توجب  محلنا قوله َخاِلُق كُلّ َشىْ ء على هذا الوجه مل يدخل حتت أعمال العباد قالوا فثبت أن هذه الدالئل األربعة
  خروج أعمال العباد عن عموم قوله تعاىل َخاِلُق كُلّ َشىْ ء

واجلواب أنا نقول الدليل العقلي القاطع قد ساعد على صحة ظاهر هذه اآلية وتقريره أن الفعل موقوف على 
ألفعال  الداعي وخالق الداعي هو اهللا تعاىل وجمموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل وذلك يقتضي كونه تعاىل خالقاً

  العباد وإذا تأكد هذا الظاهر هبذا الربهان العقلي القاطع زالت الشكوك والشبهات
املسألة الرابعة قوله تعاىل خَاِلُق كُلّ َشىْ ء فَاْعُبُدوُه يدل على ترتيب األمر بالعبادة على كونه تعاىل خالقاً لكل 



عر بالسببية فهذا يقتضي أن يكون كونه تعاىل األشياء بفاء التعقيب وترتيب احلكم على الوصف حبرف الفاء مش
خالقاً لألشياء هو املوجب لكونه معبوداً على اإلطالق واإلله هو املستحق للمعبودية فهذا يشعر بصحة ما يذكره 

  بعض أصحابنا من أن اإلله عبارة عن القادر على اخللق واإلبداع واإلجياد واالختراع
تزلة بقوله َخاِلُق كُلّ َشىْ ء على نفي الصفات وعلى كون القرآن خملوقاً أما نفي املسألة اخلامسة احتج كثري من املع

الصفات فألهنم قالوا لو كان تعاىل عاملاً بالعلم قادراً بالقدرة لكان ذلك العلم والقدرة إما أن يقال إهنما قدميان أو 
  القاً لكل األشياء أدخلنا التخصيص يفحمدثان واألول باطل ألن عموم قوله َخاِلُق كُلّ َشىْ ء يقتضي كونه خ

هذا العموم حبسب ذاته تعاىل ضرورة أنه ميتنع أن يكون خالقاً لنفسه فوجب أن يبقى على عمومه فيما سواه 
والقول بإثبات الصفات القدمية يقتضي مزيد التخصيص يف هذا العموم وأنه ال جيوز والثاين وهو القول حبدوث علم 

باإلمجاع وألنه يلزم افتقار إجياد ذلك العلم والقدرة إىل سبق علم آخر وقدرة أخرى وأن ذلك  اهللا وقدرته فهو باطل
حمال وأما متسكهم هبذه اآلية على كون القرآن خملوقاً فقالوا القرآن شيء وكل شيء فهو خملوق هللا تعاىل حبكم هذا 

ن هذا العموم دخله التخصيص يف ذات اهللا تعاىل العموم فلزم كون القرآن خملوقاً هللا تعاىل أقصى ما يف هذا الباب أ
إال أن العام املخصوص حجة يف غري حمل التخصيص ولذلك فإن دخول هذا التخصيص يف هذا العموم مل مينع أهل 

  السنة من التمسك به يف إثبات أن أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل
على كونه تعاىل عاملاً بالعلم قادراً بالقدرة وبالدالئل وجواب أصحابنا عنه أنا خنصص هذا العموم بالدالئل الدالة 

  الدالة على أن كالم اهللا تعاىل قدمي
املسألة السادسة قوله تعاىل َوُهَو َعلَى كُلّ َشىْ ء َوِكيلٌ املراد منه أن حيصل للعبد كمال التوحيد وتقريره وهو أن 

  اهللا تعاىل إال أن هذا العامل عامل األسباب العبد وإن كان يعتقد أنه ال إله إال هو وأنه ال مدبر إال
ومسعت الشيخ اإلمام الزاهد الوالد رمحه اهللا يقول لوال األسباب ملا ارتاب مرتاب وإذا كان األمر كذلك فقد يعلق 
 الرجل القلب باألسباب الظاهرة فتارة يعتمد على األمري وتارة يرجع يف حتصيل مهماته إىل الوزير فحينئذ ال ينال إال

احلرمان وال جيد إال تكثري األحزان واحلق تعاىل قال َوُهَو َعلَى كُلّ َشىْ ء َوِكيلٌ واملقصود أن يعلم الرجل أنه ال 
حافظ إال اهللا وال مصلح للمهمات إال اهللا فحينئذ ينقطع طمعه عن كل ما سواه وال يرجع يف مهم من املهمات إال 

  إليه
  آلية بقليل َوَخلََق كُلَّ َشىْ ء وقال ههنا خَاِلُق كُلّ َشىْ ء وهذا كالتكراراملسألة الرابعة أنه قال قبل هذه ا

  واجلواب من وجوه األول أن قوله َوَخلََق كُلَّ َشىْ ء إشارة إىل املاضي
ه أما قوله خَاِلُق كُلّ َشىْ ء فهو اسم الفاعل وهو يتناول األوقات كلها والثاين وهو التحقيق أنه تعاىل ذكر هناك قول

َوَخلََق كُلَّ َشىْ ء ليجعله مقدمة يف بيان نفي األوالد وههنا ذكر قوله َخاِلُق كُلّ َشىْ ء ليجعله مقدمة يف بيان أنه ال 
معبود إال هو واحلاصل أن هذه املقدمة مقدمة توجب أحكاماً كثرية ونتائج خمتلفة فهو تعاىل يذكرها مرة بعد مرة 

  ا من النتيجةليفرع عليها يف كل موضع ما يليق هب
املسألة الثامنة لقائل أن يقول اإلله هو الذي يستحق أن يكون معبوداً فقوله الَ إله إِالَّ ُهَو معناه ال يستحق العبادة إال 

  هو فما الفائدة يف قوله بعد ذلك فَاْعُبُدوُه فإن هذا يوهم التكرير
  و وقوله فَاْعُبدُوُه أي ال تعبدوا غريهواجلواب قوله الَ إله إِالَّ ُهَو أي ال يستحق العبادة إال ه

ولُنَّ اللَُّه املسألة التاسعة القوم كانوا معترفني بوجود اهللا تعاىل كما قال َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض لََيقُ
فقال )  ٦٥مرمي ( َتْعلَُم لَهُ َسِمّياً وما أطلقوا لفظ اهللا على أحد سوى اهللا سبحانه كما قال تعاىل َهلْ )  ٢٥لقمان ( 



أي الشيء املوصوف بالصفات اليت تقدم ذكرها هو اهللا تعاىل مث قال بعده رَبُّكُمْ )  ٣٤إبراهيم ( ذاِلَك اللَُّه َربُّكُُم 
  يعين الذي يربيكم وحيسن إليكم بأصناف التربية ووجوه اإلحسان وهي أقسام

  قل عن ضبطها كما قال َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوهَابلغت يف الكثرة إىل حيث يعجز الع
  مث قال الَ إله إِالَّ ُهَو يعين أنكم ملا عرفتم وجود اإلله احملسن املتفضل املتكرم فاعلموا أنه ال إله سواه وال معبود سواه

خالق للخلق سواه وال مدبر للعامل إال هو فهذا مث قال َخاِلُق كُلّ َشىْ ء يعين إمنا صح قولنا ال إله سواه ألنه ال 
  الترتيب ترتيب مناسب مفيد

  الَّ ُتْدرِكُُه االٌّ ْبصَاُر َوُهَو ُيْدرُِك االٌّ ْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف الْخَبُِري
  يف هذه اآلية مسائل

يوم القيامة من وجوه األول يف  املسألة األوىل احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل جتوز رؤيته واملؤمنني يرونه
  تقرير هذا املطلوب أن نقول هذه اآلية تدل على أنه تعاىل جتوز رؤيته

  وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن املؤمنني يرونه يوم القيامة
نوا استدالهلم أما املقام األول فتقريره أنه تعاىل متدح بقوله الَّ ُتْدرِكُهُ االْْبصَاُر وذلك مما يساعد اخلصم عليه وعليه ب

  يف إثبات مذهبهم يف نفي الرؤية
وإذا ثبت هذا فنقول لو مل يكن تعاىل جائز الرؤية ملا حصل التمدح بقوله الَّ ُتْدرِكُُه االْْبصَاُر أال ترى أن املعدوم ال 

كوهنا تصح رؤيته والعلوم والقدرة واإلرادة والروائح والطعوم ال يصح رؤية شيء منها وال مدح لشيء منها يف 
حبيث ال تصح رؤيتها فثبت أن قوله الَّ ُتْدرِكُهُ االْْبصَاُر يفيد املدح وثبت أن ذلك إمنا يفيد املدح لو كان صحيح 

الرؤية وهذا يدل على أن قوله تعاىل الَّ ُتْدرِكُهُ االْْبصَاُر يفيد كونه تعاىل جائز الرؤية ومتام التحقيق فيه أن الشيء إذا 
تنع رؤيته فحينئذ ال يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم للشيء أما إذا كان يف نفسه جائز كان يف نفسه حبيث مي

الرؤية مث إنه قدر على حجب األبصار عن رؤيته وعن إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على املدح والعظمة 
  فثبت أن هذه اآلية دالة على أنه تعاىل جائز الرؤية حبسب ذاته

ب القطع بأن املؤمنني يرونه يوم القيامة والدليل عليه أن القائل قائالن قائل قال جبواز الرؤية مع وإذا ثبت هذا وج
أن املؤمنني يرونه وقائل قال ال يرونه وال جتوز رؤيته فأما القول بأنه تعاىل جتوز رؤيته مع أنه ال يراه أحد من املؤمنني 

ت مبا ذكرنا أن هذه اآلية تدل على أنه تعاىل جائز الرؤية يف ذاته فهو قول مل يقل به أحد من األمة فكان باطالً فثب
وثبت أنه مىت كان األمر كذلك وجب القطع بأن املؤمنني يرونه فثبت مبا ذكرنا داللة هذه اآلية على حصول الرؤية 

  وهذا استدالل لطيف من هذه اآلية

ُه االْْبصَاُر ليس هو نفس اإلبصار فإن البصر ال يدرك شيئاً البتة الوجه الثاين أن نقول املراد باألبصار يف قوله الَّ ُتْدرِكُ
يف موضع من املواضع بل املدرك هو املبصر فوجب القطع بأن املراد من قوله الَّ ُتْدرِكُُه االْْبَصاُر هو أنه ال يدركه 

املبصرين ومعتزلة البصرة يوافقوننا  املبصرون وإذا كان كذلك كان قوله َوُهَو ُيْدرُِك االْْبَصاَر املراد منه وهو يدرك
على أنه تعاىل يبصر األشياء فكان هو تعاىل من مجلة املبصرين فقوله َوُهَو ُيْدرِكُ االْْبصَاَر يقتضي كونه تعاىل مبصراً 
لنفسه وإذا كان األمر كذلك كان تعاىل جائز الرؤية يف ذاته وكان تعاىل يرى نفسه وكل من قال إنه تعاىل جائز 

ؤية يف نفسه قال إن املؤمنني يرونه يوم القيامة فصارت هذه اآلية دالة على أنه جائز الرؤية وعلى أن املؤمنني الر
يرونه يوم القيامة وإن أردنا أن نزيد هذا االستدالل اختصاراً قلنا قوله تعاىل َوُهَو ُيْدرُِك االْْبَصاَر املراد منه إما نفس 



فيلزم كونه تعاىل مبصراً ألبصار نفسه وكونه مبصراً لذات نفسه وإذا ثبت هذا  البصر أو املبصر وعلى التقديرين
  وجب أن يراه املؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه ال قائل بالفرق

الوجه الثالث يف االستدالل باآلية أن لفظ االْْبَصارِ صيغة مجع دخل عليها األلف والالم فهي تفيد االستغراق فقوله 
  االْْبَصاُر يفيد أنه ال يراه مجيع األبصار فهذا يفيد سلب العموم وال يفيد عموم السلبالَّ ُتْدرِكُُه 

إذا عرفت هذا فنقول ختصيص هذا السلب باجملموع يدل على ثبوت احلكم يف بعض أفراد اجملموع أال ترى أن 
  الرجل إذا قال إن زيداً ما ضربه كل الناس فإنه يفيد أنه ضربه بعضهم

ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس وكذا قوله الَّ ُتْدرِكُهُ ) صلى اهللا عليه وسلم ( مداً فإذا قيل إن حم
االْْبصَاُر معناه أنه ال تدركه مجيع األبصار فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض األبصار أقصى ما يف الباب أن يقال هذا 

صحيح ألن بتقدير أن ال حيصل اإلدراك ألحد البتة كان  متسك بدليل اخلطاب فنقول هب أنه كذلك إال أنه دليل
  ختصيص هذا السلب باجملموع من حيث هو جمموع عبثاً وصون كالم اهللا تعاىل عن العبث واجب

الوجه الرابع يف التمسك هبذه اآلية ما نقل أن ضرار بن عمرو الكويف كان يقول إن اهللا تعاىل ال يرى بالعني وإمنا 
خيلقها اهللا تعاىل يوم القيامة واحتج عليه هبذه اآلية فقال دلت هذه اآلية على ختصيص نفي إدراك يرى حباسة سادسة 

اهللا تعاىل بالبصر وختصيص احلكم بالشيء يدل على أن احلال يف غريه خبالفه فوجب أن يكون إدراك اهللا بغري البصر 
لح لذلك ثبت أن يقال إنه تعاىل خيلق يوم القيامة جائزاً يف اجلملة وملا ثبت أن سائر احلواس املوجودة اآلن ال تص

حاسة سادسة هبا حتصل رؤية اهللا تعاىل وإدراكه فهذه وجوه أربعة مستنبطة من هذه اآلية ميكن العويل عليها يف 
  إثبات أن املؤمنني يرون اهللا يف القيامة

  املسألة الثانية يف حكاية استدالل املعتزلة هبذه اآلية يف نفي الرؤية
علم أهنم حيتجون هبذه اآلية من وجهني األول أهنم قالوا اإلدراك بالبصر عبارة عن الرؤية بدليل أن قائالً لو قال ا

أدركته ببصري وما رأيته أو قال رأيته وما أدركته ببصري فإنه يكون كالمه متناقضاً فثبت أن اإلدراك بالبصر عبارة 
  عن الرؤية

ُتْدرِكُُه االْْبَصاُر يقتضي أنه ال يراه شيء من األبصار يف شيء من األحوال والدليل  إذا ثبت هذا فنقول قوله تعاىل الَّ
على صحة هذا العموم وجهان األول يصح استثناء مجيع األشخاص ومجيع األحوال عنه فيقال ال تدركه األبصار إال 

ب دخوله فثبت أن عموم هذه اآلية يفيد بصر فالن وإال يف احلالة الفالنية واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لوج
  عموم النفي عن كل األشخاص يف مجيع األحوال وذلك يدل على أن أحداً ال يرى اهللا تعاىل يف شيء من األحوال

( الوجه الثاين يف بيان أن هذه اآلية تفيد العموم أن عائشة رضي اهللا عنها ملا أنكرت قول ابن عباس يف أن حممداً 
رأى به ليلة املعراج متسكت يف نصرة مذهب نفسها هبذه اآلية ولو مل تكن هذه اآلية مفيدة ) وسلم صلى اهللا عليه 

للعموم بالنسبة إىل كل األشخاص وكل األحوال ملا مت ذلك االستدالل وال شك أهنا كانت من أشد الناس علماً 
  وذلك يفيد املطلوببلغة العرب فثبت أن هذه اآلية دالة على النفي بالنسبة إىل كل األشخاص 

الوجه الثاين يف تقرير استدالل املعتزلة هبذه اآلية أهنم قالوا إن ما قبل هذه اآلية إىل هذا املوضع مشتمل على املدح 
والثناء وقوله بعد ذلك َوُهَو ُيْدرِكُ االْْبصَاَر أيضاً مدح وثناء فوجب أن يكون قوله الَّ ُتْدرِكُُه االْْبَصاُر مدحاً وثناء 

ال لزم أن يقال إن ما ليس مبدح وثناء وقع يف خالل ما هو مدح وثناء وذلك يوجب الركاكة وهي غري الئقة وإ
  بكالم اهللا

إذا ثبت هذا فنقول كل ما كان عدمه مدحاً ومل يكن ذلك من باب الفعل كان ثبوته نقصاً يف حق اهللا تعاىل والنقص 



وقوله )  ١١الشورى ( وقوله لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء )  ٢٥٥البقرة ( ةٌ  َوالَ َنْوٌم على اهللا تعاىل حمال لقوله الَ َتأُْخذُُه ِسَن
  إىل غري ذلك فوجب أن يقال كونه تعاىل مرئياً حمال)  ٣اإلخالص ( لَْم َيِلْد َولَْم يُولَْد 

نفسه يف قوله َوَما اللَُّه  واعلم أن القوم إمنا قيدوا ذلك مبا ال يكون من باب الفعل ألنه تعاىل متدح بنفي الظلم عن
مع أنه تعاىل قادر على الظلم )  ٤٦فصلت ( وقوله َوَما رَبَُّك بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد )  ١٠٨آل عمران ( ُيرِيُد ظُلْماً لّلَْعالَِمَني 

  عندهم فذكروا هذا القيد دفعاً هلذا النقض عن كالمهم فهذا غاية تقرير كالمهم يف هذا الباب
الوجه األول من وجوه األول ال نسلم أن إدراك البصر عبارة عن الرؤية والدليل عليه أن لفظ واجلواب عن 

)  ٦١الشعراء ( اإلدراك يف أصل اللغة عبارة عن اللحوق والوصول قال تعاىل قَالَ أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ 
أي حلقه ويقال أدرك فالن فالناً وأدرك الغالم أي بلغ )  ٩٠يونس ( أي مللحقون وقال حَتَّى إِذَا أَْدَركَُه الْغََرُق 

  احللم وأدركت الثمرة أي نضجت فثبت أن اإلدراك هو الوصول إىل الشيء
إذا عرفت هذا فنقول املرئي إذا كان له حد وهناية وأدركه البصر جبميع حدوده وجوانبه وهناياته صار كأن ذلك 

راكاً أما إذا مل حيط البصر جبوانب املرئي مل تسم تلك الرؤية إدراكاً فاحلاصل اإلبصار أحاط به فتسمى هذه الرؤية إد
أن الرؤية جنس حتتها نوعان رؤية مع اإلحاطة ورؤية ال مع اإلحاطة والرؤية مع اإلحاطة هي املسماة باإلدراك فنفي 

لزم من نفي اإلدراك عن اهللا اإلدراك يفيد نفي نوع واحد من نوعي الرؤية ونفي النوع ال يوجب نفي اجلنس فلم ي
  تعاىل نفي الرؤية عن اهللا تعاىل فهذا وجه حسن مقبول يف االعتراض على كالم اخلصم

قلنا هذا بعيد ألن اإلدراك أخص من الرؤية وإثبات األخص يوجب إثبات األعم وأما نفي األخص ال يوجب نفي 
  المنااألعم فثبت أن البيان الذي ذكرناه يبطل كالمكم وال يبطل ك

الوجه الثاين يف االعتراض أن نقول هب أن اإلدراك بالبصر عبارة عن الرؤية لكن مل قلتم أن قوله ال تدركه األبصار 
يفيد عموم النفي عن كل األشخاص وعن كل األحوال ويف كل األوقات وأما االستدالل بصحة االستثناء على 

أهنا ال تفيد عموم النفي بل نسلم أنه يفيد العموم إال أن عموم النفي فمعارض بصحة االستثناء عن مجع القلة مع 
نفي العموم غري وعموم النفي غري وقد دللنا على أن هذا اللفظ ال يفيد إال نفي العموم وبينا أن نفي العموم يوجب 

ية يف ثبوت اخلصوص وهذا هو الذي قررناه يف وجه االستدالل وأما قوله إن عائشة رضي اهللا عنها متسكت هبذه اآل
نفي الرؤية فنقول معرفة مفردات اللغة إمنا تكتسب من علماء اللغة فأما كيفية االستدالل بالدليل فال يرجع فيه إىل 

التقليد وباجلملة فالدليل العقلي دل على أن قوله الَّ ُتْدرِكُهُ االْْبصَاُر يفيد نفي العموم وثبت بصريح العقل أن نفي 
  مقصودهم إمنا يتم لو دلت اآلية على عموم النفي فسقط كالمهمالعموم مغاير لعموم النفي و

الوجه الثالث أن نقول صيغة اجلمع كما حتمل على االستغراق فقد حتمل على املعهود السابق أيضاً وإذا كان كذلك 
إن هذه األبصار وهذه فقوله الَّ ُتْدرِكُُه االْْبَصاُر يفيد أن األبصار املعهودة يف الدنيا ال تدركه وحنن نقول مبوجبه ف

األحداق ما دامت تبقى على هذه الصفات اليت هي موصوفة هبا يف الدنيا ال تدرك اهللا تعاىل وإمنا تدرك اهللا تعاىل إذا 
  تبدلت صفاهتا وتغريت أحواهلا فلم قلتم أن عند حصول هذه التغريات ال تدرك اهللا

اىل فلم ال جيوز حصول إدراك اهللا تعاىل حباسة سادسة مغايرة الوجه الرابع سلمنا أن األبصار البتة ال تدرك اهللا تع
  هلذه احلواس كما كان ضرار بن عمرو يقول به وعلى هذا التقدير فال يبقى يف التمسك هبذه اآلية فائدة

الوجه اخلامس هب أن هذه اآلية عامة إال أن اآليات الدالة على إثبات رؤية اهللا تعاىل خاصة واخلاص مقدم على 
  ام وحينئذ ينتقل الكالم من هذا املقام إىل بيان أن تلك اآليات هل تدل على حصول رؤية اهللا تعاىل أم الالع

الوجه السادس أن نقول مبوجب اآلية فنقول سلمنا أن األبصار ال تدرك اهللا تعاىل فلم قلتم إن املبصرين ال يدركون 



لوجه الثاين فقد بينا أنه ميتنع حصول التمدح بنفي الرؤية لو اهللا تعاىل فهذا جمموع األسئلة على الوجه األول وأما ا
كان تعاىل يف ذاته حبيث متتنع رؤيته بل إمنا حيصل التمدح لو كان حبيث تصح رؤيته مث إنه تعاىل حيجب األبصار عن 

ناء وذلك ألن رؤيته وهبذا الطريق يسقط كالمهم بالكلية مث نقول إن النفي ميتنع أن يكون سبباً حلصول املدح والث
النفي احملض والعدم الصرف ال يكون موجباً للمدح والثناء والعلم به ضروري بل إذا كان النفي دليالً على حصول 
صفة ثابتة من صفات املدح والثناء قيل بأن ذلك النفي يوجب املدح ومثاله أن قوله الَ تَأُْخذُُه ِسَنةٌ  َوالَ َنْوٌم ال يفيد 

  النفي فإن اجلماد ال تأخذه سنة وال نوم إال أن هذا النفي يف حق الباري تعاىل يدل على كونهاملدح نظراً إىل هذا 

يدل على )  ١٤األنعام ( تعاىل عاملاً جبميع املعلومات أبداً من غري تبدل وال زوال وكذلك قوله َوُهَو ُيطِْعُم َوالَ ُيطَْعُم 
  ال يأكل وال يطعم كونه قائماً بنفسه غنياً يف ذاته ألن اجلماد أيضاً

إذا ثبت هذا فنقول قوله الَّ ُتْدرِكُهُ االْْبصَاُر ميتنع أن يفيد املدح والثناء إال إذا دل على معىن موجود يفيد املدح 
والثناء وذلك هو الذي قلناه فإنه يفيد كونه تعاىل قادراً على حجب األبصار ومنعها عن إدراكه ورؤيته وهبذا 

  قلب عليهم حجة فسقط استدالل املعتزلة هبذه اآلية من كل الوجوهالتقرير فإن الكالم ين
وجوهاً أخرى تدل على نفي الرؤية وهي يف احلقيقة خارجة عن ) تفسريه ( املسألة الثالثة اعلم أن القاضي ذكر يف 

وجنيب التمسك هبذه اآلية ومنفصلة عن علم التفسري وخوض يف علم األصول وملا فعل القاضي ذلك فنحن ننقلها 
عنها مث نذكر ألصحابنا وجوهاً دالة على صحة الرؤية أما القاضي فقد متسك بوجوه عقلية أوهلا أن احلاسة إذا 
كانت سليمة وكان املرئي حاضراً وكانت الشرائط املعتربة حاصلة وهي أن ال حيصل القرب القريب وال البعد 

م املقابل فإنه جيب حصول الرؤية إذ لو جاز مع حصول البعيد وال حيصل احلجاب ويكون املرئي مقابالً أو يف حك
هذه األمور أن ال حتصل الرؤية جاز أن يكون حبضرتنا بوقات وطبالت وال نسمعها وال نراها وذلك يوجب 

  السفسطة
 قالوا إذا ثبت هذا فنقول إن انتفاء القرب القريب والبعد البعيد واحلجاب وحصول املقابلة يف حق اهللا تعاىل ممتنع

فلو صحت رؤيته لوجب أن يكون املقتضي حلصول تلك الرؤية هو سالمة احلاسة وكون املرئي تصح رؤيته وهذان 
املعنيان حاصالن يف هذا الوقت فلو كان حبيث تصح رؤيته لوجب أن حتصل رؤيته يف هذا الوقت وحيث مل حتصل 

  هذه الرؤية علمنا أنه ممتنع الرؤية
  مرئياً كان مقابالً أو يف حكم املقابل واهللا تعاىل ليس كذلك فوجب أن متتنع رؤيتهواحلجة الثانية أن كل ما كان 

واحلجة الثالثة قال القاضي ويقال هلم كيف يراه أهل اجلنة دون أهل النار إما أن يقرب منهم أو يقابلهم فيكون 
  حاهلم معه خبالف أهل النار وهذا يوجب أنه جسم جيوز عليه القرب والبعد واحلجاب

واحلجة الرابعة قال القاضي إن قلتم إن أهل اجلنة يرونه يف كل حال حىت عند اجلماع وغريه فهو باطل أو يرونه يف 
حال دون حال وهذا أيضاً باطل ألن ذلك يوجب أنه تعاىل مرة يقرب وأخرى يبعد وأيضاً فرؤيته أعظم اللذات 

إذا مل يروه يف بعض األوقات وقعوا يف الغم واحلزن وإذا كان كذلك وجب أن يكونوا مشتهني لتلك الرؤية أبداً ف
واعلم أن هذه الوجوه يف غاية ) كتاب التفسري ( وذلك ال يليق بصفات أهل اجلنة فهذا جمموع ما ذكره يف 

  الضعف
أما الوجه األول فيقال له هب أن رؤية األجسام واألعراض عند حصول سالمة احلاسة وحضور املرئي وحصول 

واجبة فلم قلتم إنه يلزم منه أن يكون رؤية اهللا تعاىل عند سالمة احلاسة وعند كون املرئي حبيث يصح  سائر الشرائط



رؤيته واجبة أمل تعلموا أن ذاته تعاىل خمالفة لسائر الذوات وال يلزم من ثبوت حكم يف شيء ثبوت مثل ذلك احلكم 
  فيما خيالفه والعجب من هؤالء املعتزلة أن أوهلم وآخرهم

ا على هذا الدليل وهم يدعون الفطنة التامة والكياسة الشديدة ومل يتنبه أحد منهم هلذا السؤال ومل خيطر بباله عولو
  ركاكة هذا الكالم

وأما الوجه الثاين فيقال له إن النزاع بيننا وبينك وقع يف أن املوجود الذي ال يكون خمتصاً مبكان وجهة هل جيوز 
العلم بامتناع رؤية هذا املوجود املوصوف هبذه الصفة علم بديهي أو تقولوا أنه علم رؤيته أم ال فإما أن تدعوا أن 

استداليل واألول باطل ألنه لو كان العلم به بديهياً ملا وقع اخلالف فيه بني العقالء وأيضاً فبتقدير أن يكون هذا 
بادعاء البديهة وإن كان الثاين فنقول  العلم بديهياً كان االشتغال بذكر الدليل عبثاً فاتركوا االستدالل واكتفوا

قولكم املرئي جيب أن يكون مقابالً أو يف حكم املقابل إعادة لعني الدعوى ألن حاصل الكالم أنكم قلتم الدليل على 
أن ما ال يكون مقابالً وال يف حكم املقابل ال جتوز رؤيته أن كل ما كان مرئياً فإنه جيب أن يكون مقابالً أو يف حكم 

  قابل ومعلوم أنه ال فائدة يف هذا الكالم إال إعادة الدعوىامل
وأما الوجه الثالث فيقال له مل ال جيوز أن يقال إن أهل اجلنة يرونه وأهل النار ال يرونه ال ألجل القرب والبعد كما 

إبطال هذا الكالم ذكرت بل ألنه تعاىل خيلق الرؤية يف عيون أهل اجلنة وال خيلقها يف عيون أهل النار فلو رجعت يف 
إىل أن جتويزه يفضي إىل جتويز أن يكون حبضرتنا بوقات وطبالت وال نراها وال نسمعها كان هذا رجوعاً إىل 

  الطريقة األوىل وقد سبق جواهبا
وأما الوجه الرابع فيقال مل ال جيوز أن يقال إن املؤمنني يرون اهللا تعاىل يف حال دون حال أما قوله فهذا يقتضي أن 

ال إنه تعاىل مرة يقرب ومرة يبعد فيقال هذا عود إىل أن اإلبصار ال حيصل إال عند الشرائط املذكورة وهو عود يق
إىل الطريق األول وقد سبق جوابه وقوله ثانياً الرؤية أعظم اللذات فيقال له إهنا وإن كانت كذلك إال أنه ال يبعد أن 

ائر لذات اجلنة ومنافعها طيبة ولذيذة مث إهنا حتصل يف حال دون يقال إهنم يشتهوهنا يف حال دون حال بدليل أن س
  حال فكذا ههنا فهذا متام الكالم يف اجلواب عن الوجوه اليت ذكرها يف هذا الباب

املسألة الرابعة يف تقرير الوجوه الدالة على أن املؤمنني يرون اهللا تعاىل وحنن بعدها هنا عدا وحنيل تقريرها إىل 
قة هبا فاألول أن موسى عليه السالم طلب الرؤية من اهللا تعاىل وذلك يدل على جواز رؤية اهللا تعاىل املواضع الالئ

انِى  )  ١٤٣األعراف ( والثاين أنه تعاىل علق الرؤية على استقرار اجلبل حيث قال فَإِِن اْستَقَرَّ َمكَاَنُه فََسْوَف تََر
  ذان الدليالن سيأيت تقريرمها إن شاء اهللا تعاىل يف سورة األعرافواستقرار اجلبل جائز واملعلق على اجلائز جائز وه

  احلجة الثالثة التمسك بقوله الَّ ُتْدرِكُُه االْْبَصاُر من الوجوه املذكورة
وزيادة وتقريره قد ذكرناه يف سورة )  ٢٦يونس ( احلجة الرابعة التمسك بقوله تعاىل لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ الُْحْسَنى 

  يونس
وكذا القول يف مجيع اآليات )  ١١٠الكهف ( جة اخلامسة التمسك بقوله تعاىل فََمن كَانَ َيْرُجو ِلقَاء َرّبِه احل

  املشتملة على اللقاء وتقريره قد مر يف هذا التفسري مراراً وأطواراً

فإن إحدى القراآت )  ٢٠األنسان ( رياً احلجة السادسة التمسك بقوله تعاىل وَإِذَا َرأَْيَت ثَمَّ رَأَْيَت َنِعيماً َوُملْكاً كَبِ
يف هذه اآلية َملَكًا بفتح امليم وكسر الالم وأمجع املسلمون على أن ذلك امللك ليس إال اهللا تعاىل وعندي التمسك 

  هبذه اآلية أقوى من التمسك بغريها



وختصيص الكفار )  ١٥املطففني ( َمْحجُوُبونَ احلجة السابعة التمسك بقوله تعاىل كَالَّ إِنَُّهْم َعن رَّبّهِْم َيْومَِئٍذ لَّ
  باحلجب يدل على أن املؤمنني ال يكونون حمجوبني عن رؤية اهللا عز وجل

وتقرير هذه )  ١٤ ١٣النجم ( احلجة الثامنة التمسك بقوله تعاىل َولَقَْد رَءاُه نَْزلَةً  أُْخَرى ِعنَد ِسْدَرةِ  الُْمنتََهى 
  النجماحلجة سيأيت يف تفسري سورة 

احلجة التاسعة أن القلوب الصافية جمبولة على حب معرفة اهللا تعاىل على أكمل الوجوه وأكمل طرق املعرفة هو 
الرؤية فوجب أن تكون رؤية اهللا تعاىل مطلوبة لكل أحد وإذا ثبت هذا وجب القطع حبصوهلا لقوله تعاىل َولَكُْم ِفيَها 

  ) ٣١فصلت ( َما َتْشتَهِى أَنفُُسكُْم 
)  ١٠٧الكهف ( جة العاشرة قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت كَاَنْت لَُهمْ َجنَّاُت الِْفْردَْوسِ نُُزالً احل

دلت هذه اآلية على أنه تعاىل جعل مجيع جنات الفردوس نزالً للمؤمنني واالقتصار فيها على النزل ال جيوز بل ال بد 
  النزل تشريف أعظم حاالً من ذلك النزل وما ذاك إال الرؤيةوأن حيصل عقيب 

وتقرير كل واحد من هذه )  ٢٣ ٢٢القيامة ( احلجة احلادية عشرة قوله تعاىل ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ نَّاِضَرةٌ  إِلَى َرّبَها َناظَِرةٌ  
ديث املشهور وهو قوله عليه السالم الوجوه سيأيت يف املوضع الالئق به من هذا الكتاب وأما األخبار فكثرية منها احل

واعلم أن التشبيه وقع يف تشبيه الرؤية بالرؤية يف ) سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ال تضامون يف رؤيته ( 
قرأ قوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( اجلالء والوضوح ال يف تشبيه املرئي باملرئي ومنها ما اتفق اجلمهور عليه من أنه 

فقال احلسىن هي اجلنة والزيادة النظر إىل وجه اهللا ومنها أن )  ٢٦يونس ( لَِّذيَن أَْحَسُنواْ الُْحْسَنى َوزَِياَدةٌ  تعاىل لّ
هل رأى اهللا ليلة املعراج ومل يكفر بعضهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصحابة رضي اهللا عنهم اختلفوا يف أن النيب 

ة والضاللة وذا يدل على أهنم كانوا جممعني على أنه ال امتناع عقالً يف رؤية بعضاً هبذا السبب وما نسبه إىل البدع
  اهللا تعاىل فهذا مجلة الكالم يف مسعيات مسألة الرؤية

املسألة اخلامسة دل قوله تعاىل َوُهَو ُيْدرِكُ االْْبصَاَر على أنه تعاىل يرى األشياء ويبصرها ويدركها وذلك ألنه إما أن 
األبصار عني األبصار أو املراد منه املبصرين فإن كان األول وجب احلكم بكونه تعاىل رائياً لرؤية يكون املراد من 

الرائني وألبصار املبصرين وكل من قال ذلك قال إنه تعاىل يرى مجيع املرئيات واملبصرات وإن كان الثاين وجب 
ية على كونه تعاىل مبصراً للمبصرات رائياً احلكم بكونه تعاىل رائياً للمبصرين فعلى كال التقديرين تدل هذه اآل

  للمرئيات
املسألة السادسة قوله تعاىل َوُهَو ُيْدرُِك االْْبصَاَر يفيد احلصر معناه أنه تعاىل هو يدرك األبصار وال يدركها غري اهللا 

كات أمر عجيب تعاىل واملعىن أن األمر الذي به يصري احلي رائياً للمرئيات ومبصراً للمبصرات ومدركاً للمدر
  وماهية شريفة ال حييط العقل بكنهها ومع ذلك فإن اهللا تعاىل مدرك حلقيقتها

مطلع على ماهيتها فيكون املعىن من قوله الَّ ُتْدرِكُُه االْْبَصاُر هو أن شيئاً من القوى املدركة ال حتيط حبقيقته وأن عقالً 
اكه وارتدعت العقول عن الوصول إىل ميادين عزته من العقول ال يقف على كنه صمديته فكلت األبصار عن إدر

  وكما أن شيئاً ال حييط به فعلمه حميط بالكل وإدراكه متناول للكل فهذا كيفية نظم هذه اآلية
املسألة السابعة قوله َوُهَو اللَِّطيُف الْخَبُِري اللطافة ضد الكثافة واملراد منه الرقة وذلك يف حق اهللا ممتنع فوجب املصري 

  إىل التأويل وهو من وجوه فيه
الوجه األول املراد لطف صنعه يف تركيب أبدان احليوانات من األجزاء الدقيقة واألغشية الرقيقة واملنافذ الضيقة 

  اليت ال يعلمها أحد إال اهللا تعاىل



  الوجه الثاين أنه سبحانه لطيف يف اإلنعام والرأفة والرمحة
ين عليهم عند الطاعة ويأمرهم بالتوبة عند املعصية وال يقطع عنهم سواد والوجه الثالث أنه لطيف بعباده حيث يث
  رمحته سواء كانوا مطيعني أو كانوا عصاة

الوجه الرابع أنه لطيف هبم حيث ال يأمرهم فوق طاقتهم وينعم عليهم مبا هو فوق استحقاقهم وأما اخلبري فهو من 
عاملاً مبا هم عليه من ارتكاب املعاصي واإلقدام على القبائح وقال اخلرب وهو العلم واملعىن أنه لطيف بعباده مع كونه 

اللَِّطيُف معناه أنه يلطف عن أن تدركه األبصار الْخَبُِري بكل لطيف فهو يدرك األبصار وال ) الكشاف ( صاحب 
  يلطف شيء عن إدراكه وهذا وجه حسن
  ِلَنفِْسِه َوَمْن َعِمىَ  فََعلَْيَها َوَمآ أََناْ َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظقَْد َجآَءكُْم َبَصآِئُر ِمن رَّبِّكُْم فََمْن أَْبَصَر فَ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا قرر هذه البيانات الظاهرة والدالئل القاهرة يف هذه املطالب العالية الشريفة اإلهلية 

اءكُْم َبَصاِئُر ِمن رَّّبكُْم والبصائر مجع البصرية وكما أن عاد إىل تقرير أمر الدعوى والتبليغ والرسالة فقال قَْد َج
البصر اسم لإلدراك التام الكامل احلاصل بالعني اليت يف الرأس فالبصرية اسم لإلدراك التام احلاصل يف القلب قال 

أراد بقوله قَدْ َجاءكُْم َبصَاِئُر ِمن أي له من نفسه معرفة تامة و)  ١٤القيامة ( تعاىل َبلِ اِإلنَسانُ َعلَى نَفِْسِه َبِصَريةٌ  
رَّّبكُْم اآليات املتقدمة وهي يف أنفسها ليست بصائر إال أهنا لقوهتا وجاللتها توجب البصائر ملن عرفها ووقف على 

حقائقها فلما كانت هذه اآليات أسباباً حلصول البصائر مسيت هذه اآليات أنفسها بالبصائر واملقصود من هذه اآلية 
  ما يتعلق بالرسول وما ال يتعلق به بيان

  أما القسم األول وهو الذي يتعلق بالرسول فهو الدعوة إىل الدين احلق وتبليغ الداللة والبينات

فيها وهو أنه عليه السالم ما قصر يف تبليغها وإيضاحها وإزالة الشبهات عنها وهو املراد من قوله قَْد َجاءكُْم َبَصاِئُر 
  ِمن رَّّبكُْم

القسم الثاين وهو الذي ال يتعلق بالرسول فإقدامهم على اإلميان وترك الكفر فإن هذا ال يتعلق بالرسول بل  وأما
يتعلق باختيارهم ونفعه وضره عائد إليهم واملعىن من أبصر احلق وآمن فلنفسه أبصر وإياها نفع ومن عمي عنه فعلى 

َحِفيٍظ احفظ أعمالكم وأجازيكم عليها إمنا أنا منذر واهللا هو احلفيظ نفسه عمي وإياها ضر بالعمى َوَما أََناْ َعلَْيكُْم بِ
  عليكم

املسألة الثانية يف أحكام هذه اآلية وهي أربعة ذكرها القاضي فاألول الغرض هبذه البصائر أن ينتفع هبا اختياراً 
أنه تعاىل إمنا دلنا وبني لنا  استحق هبا الثواب ال أن حيمل عليها أو يلجأ إليها ألن ذلك يبطل هذا الغرض والثاين

منافع وأغراض املنافع تعود إلينا ال ملنافع تعود إىل اهللا تعاىل والثالث أن املرء بعدوله عن النظر والتدبر يضر بنفسه 
ىَ  فََعلَْيَها ومل يؤت إال من قبله ال من قبل ربه والرابع أنه متمكن من األمرين فلذلك قال فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفِْسِه َوَمْن َعِم

  قال وفيه إبطال قول اجملربة يف املخلوق ويف أنه تعاىل يكلف بال قدرة
واعلم أنه مىت شرعت املعتزلة يف احلكمة والفلسفة واألمر والنهي فال طريق فيه إال معارضته بسؤال الداعي فإنه 

  يهدم كل ما يذكرونه
عمي اجلهل ونظريه قوله تعال فَإِنََّها الَ َتْعَمى االْْبَصاُر َولَاِكن َتْعَمى املسألة الثالثة املراد من اإلبصار ههنا العلم ومن ال

  ) ٤٦احلج ( الْقُلُوُب الَِّتى ِفى الصُّدُورِ 
عليكم املسألة الرابعة قال املفسرون قوله فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفِْسِه َوَمْن َعِمىَ  فََعلَْيَها معناه ال آخذكم باإلميان أخذ احلفيظ 



والوكيل قالوا وهذا إمنا كان قبل األمر بالقتال فلما أمر بالقتال صار حفيظاً عليهم ومنهم من يقول آية القتال 
ناسخة هلذه اآلية وهو بعيد فكأن هؤالء املفسرين مشغوفون بتكثري النسخ من غري حاجة إليه واحلق ما تقرره 

  ليله بقدر اإلمكانأصحاب أصول الفقه إن األصل عدم النسخ فوجب السعي يف تق
  َوكَذاِلَك ُنَصرِّفُ االٌّ يَاِت َوِلَيقُولُواْ َدَرْسَت َوِلنَُبيَِّنُه ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ

اعلم أنه تعاىل ملا متم الكالم يف اإلهليات إىل هذا املوضع شرع من هذا املوضع يف إثبات النبوات فبدأ تعاىل حبكاية 
  )  عليه وسلم صلى اهللا( شبهات املنكرين لنبوة حممد 

فالشبهة األوىل قوهلم يا حممد إن هذا القرآن الذي جئتنا به كالم تستفيده من مدارسة العلماء ومباحثة الفضالء 
  وتنظمه من عند نفسك مث تقرأه علينا وتزعم أنه وحي نزل عليك من اهللا تعاىل مث إنه تعاىل

  مسائلأجاب عنه بالوجوه الكثرية فهذا تقرير النظم ويف اآلية 
املسألة األوىل اعلم أن املراد من قوله َوكَذاِلَك ُنَصّرُف االْيَاِت يعين أنه تعاىل يأيت هبا متواترة حاالً بعد حال مث قال 

  َوِلَيقُولُواْ َدَرْسَت وفيه مباحث
ا البحث األول حكى الواحدي يف قوله درس الكتاب قولني األول قال األصمعي أصله من قوهلم درس الطعام إذ
داسه يدرسه دراساً والدراس الدياس بلغة أهل الشام قال ودرس الكالم من هذا أي يدرسه فيخف على لسانه 

والثاين قال أبو اهليثم درست الكتاب أي ذللته بكثرة القراءة حىت خف حفظه من قوهلم درست الثوب أدرسه درساً 
قد الن والدراسة الرياضة ومنه درست السورة فهو مدروس ودريس أي أخلقته ومنه قيل للثوب اخللق دريس ألنه 

حىت حفظتها مث قال الواحدي وهذا القول قريب مما قاله األصمعي بل هو نفسه ألن املعىن يعود فيه إىل الدليل 
  والتليني

البحث الثاين قرأ ابن كثري وأبو عمرو دارست باأللف ونصب التاء وهو قراءة ابن عباس وجماهد وتفسريها قرأت 
ليهود وقرؤا عليك وجرت بينك وبينهم مدارسة ومذاكرة ويقوى هذه القراءة قوله تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ على ا

وقرأ ابن عامر َدَرْسَت أي هذه األخبار اليت تلوهتا علينا قدمية قد )  ٤الفرقان ( إِنْ َهاذَا إِالَّ إِفْكٌ افَْترَاُه َوأََعاَنُه 
درس الذي هو تعفى األثر وإحماء الرسم قال األزهري من قرأ َدَرْسَت فمعناه تقادمت درست وامنحت ومضت من ال

  أي هذا الذي تتلوه علينا قد تقادم وتطاول وهو من قوهلم درس األثر يدرس دروساً
روى ههنا قراآت أخرى فإحداها َدَرْسَت بضم الراء مبالغة يف َدَرْستَ أي اشتد ) الكشاف ( واعلم أن صاحب 

ها وثانيها َدَرْسَت على البناء للمفعول مبعىن قدمت وعفت وثالثها دارست وفسروها بدارست اليهود حممداً دروس
  ورابعها درس أي درس حممد وخامسها دارسات على معىن هي دارسات أي قدميات أو ذات درس كعيشة راضية

ر والتقدير وكذلك نصرف اآليات لنلزمهم يف قوله االْيَاِت َوِلَيقُولُواْ عطف على مضم) الواو ( البحث الثالث 
  احلجة وليقولوا فحذف املعطوف عليه لوضوح معناه

البحث الرابع اعلم أنه تعاىل قال َوكَذاِلَك ُنَصّرُف االْيَاِت مث ذكر الوجه الذي ألجله صرف هذه اآليات وهو أمران 
ّيَنُه ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ أما هذا الوجه الثاين فال إشكال فيه ألنه تعاىل أحدمها قوله تعاىل َوِلَيقُولُواْ والثاين قوله َدَرْسَت َوِلنَُب

بني أن احلكمة يف هذا التصريف أن يظهر منه البيان والفهم والعلم وإمنا الكالم يف الوجه األول وهو قوله َوِلَيقُولُواْ 
حبث مسألة اجلرب والقدر فأما ألن قوهلم للرسول دارست كفر منهم بالقرآن والرسول وعند هذا الكالم عاد 

أصحابنا فإهنم أجروا الكالم على ظاهره فقالوا معناه إنا ذكرنا هذه الدالئل حاالً بعد حال ليقول بعضهم دارست 
كَِثًريا  فيزداد كفراً على كفر وتثبيتاً لبعضهم فيزداد إمياناً على إميان ونظريه قوله تعاىل َمثَالً ُيِضلُّ بِِه كَِثًريا َوَيْهِدي بِِه



وأما املعتزلة فقد )  ١٢٥التوبة ( وقوله َوأَمَّا الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِم مََّرٌض فََزادَْتُهْم رِْجًسا إِلَى رِْجسِهِْم )  ٢٦البقرة ( 
حتريوا قال اجلبائي والقاضي وليس فيه إال أحد وجهني األول أن حيمل هذا اإلثبات على النفي والتقدير وكذلك 

  نصرف

لئال يقولوا درست ونظريه قوله تعاىل يَُبّيُن اللَُّه لَكُْم أَن َتِضلُّواْ ومعناه لئال تضلوا والثاين أن حتمل هذه الالم  اآليات
على الم العاقبة والتقدير أن عاقبة أمرهم عند تصريفنا هذه اآليات أن يقولوا هذا القول مستندين إىل اختيارهم 

  لدالئل هذا غاية كالم القوم يف هذا البابعادلني عما يلزم من النظر يف هذه ا
ولقائل أن يقول أما اجلواب األول فضعيف من وجهني األول أن محل اإلثبات على النفي حتريف لكالم اهللا وتغيري له 

وفتح هذا الباب يوجب أن ال يبقى وثوق ال بنفيه وال بإثباته وذلك خيرجه عن كونه حجة وأنه باطل والثاين أن 
صلى اهللا ( جيوز هذا النوع من التصرف يف اجلملة إال أنه غري الئق البتة هبذا املوضع وذلك ألن النيب بتقدير أن 

كان يظهر آيات القرآن جنماً جنما والكفار كانوا يقولون إن حممداً يضم هذه اآليات بعضها إىل بعض ) عليه وسلم 
نازل إليه من السماء فلم اليأيت هبذا القرآن دفعة ويتفكر فيها ويصلحها آية فآية مث يظهرها ولو كان هذا بوحي 
  واحدة كما أن موسى عليه السالم أتى بالتوراة دفعة واحدة

صلى اهللا ( إذا عرفت هذا فنقول إن تصريف هذه اآليات حاالً فحاالً هي اليت أوقعت الشبهة للقوم يف أن حممداً 
مع التفكر واملذاكرة مع أقوام آخرين وعلى ما يقول اجلبائي  إمنا يأيت هبذا القرآن على سبيل املدارسة) عليه وسلم 

والقاضي فإنه يقتضي أن يكون تصريف هذه اآليات حاالً بعد حال يوجب أن ميتنعوا من القول بأن حممداً عليه 
جعلنا  الصالة والسالم إمنا أتى هبذا القرآن على سبيل املدارسة واملذاكرة فثبت أن اجلواب الذي ذكره إمنا يصح لو

تصريف اآليات علة ألن ميتنعوا من ذلك القول مع أنا بينا أن تصريف اآليات هو املوجب لذلك القول فسقط هذا 
  الكالم

وأما اجلواب الثاين وهو محل الالم على الم العاقبة فهو أيضاً بعيد ألن محل هذه الالم على الم العاقبة جماز ومحله 
يف قوله وَِلَيقُولُواْ َدَرْسَت الم العاقبة يف قوله ) الالم ( من اجملاز فلو قلنا  على الم الغرض حقيقة واحلقيقة أقوى

َوِلُنَبّيَنهُ ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ للحقيقة فقد حصل تقدمي اجملاز على احلقيقة يف الذكر وأنه ال جيوز فثبت مبا ذكرنا ضعف هذين 
ر يف قوله تعاىل ُيِضلُّ بِِه كَِثًريا وََيْهِدي بِِه كَِثًريا ومما يؤكد هذا اجلوابني وأن احلق ما ذكرنا أن املراد منه عني املذكو

ا دل التأويل قوله َوِلُنبَّيَنُه ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ يعين أنا ما بيناه إال هلؤالء فأما الذين ال يعلمون فما بينا هذه اآليات هلم ومل
  أنه جعله ضالالً للكافرين وذلك ما قلنا واهللا أعلم هذا على أنه تعاىل ما جعله بياناً إال للمؤمنني ثبت

كُواْ َوَما َجَعلَْناَك َعلَْيهِمْ اتَّبِْع َمآ أُوِحىَ  إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك ال إله إِالَّ ُهَو َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِِكَني َولَْو َشآَء اللَُّه َمآ أَْشَر
  َحِفيظاً َوَمآ أَنَت َعلَْيهِم بَِوِكيلٍ

  تعاىل اتَّبِْع َما أُوِحىَ  إِلَْيَك ِمن رَّّبَك ال إله إِالَّ ُهَو َوأَْعرِْض َعنِ الُْمْشرِكَِنيقوله 
اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن الكفار أهنم ينسبونه يف إظهار هذا القرآن إىل االفتراء أو إىل أنه يدارس أقواماً ويستفيد 

  ل عليه من اهللا تعاىل أتبعه بقوله اتَّبِْع َما أُوِحىَ  إِلَْيَك ِمن رَّّبَكهذه العلوم منهم مث ينظمها قرآناً ويدعي أنه نز

لئال يصري ذلك القول سبباً لفتوره يف تبليغ الدعوة والرسالة واملقصود تقوية قلبه وإزالة احلزن الذي حصل بسبب 
يف اإلهلية فإنه جيب طاعته وال جيوز اإلعراض  مساع تلك الشبهة ونبه بقوله الَ إله إِالَّ ُهَو على أنه تعاىل ملا كان واحداً

  عن تكاليفه بسبب جهل اجلاهلني وزيغ الزائغني



وأما قوله َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِِكَني فقيل املراد ترك املقابلة فلذلك قالوا إنه منسوخ وهذا ضعيف ألن األمر بترك 
ألمر كذلك مل جيب التزام النسخ وقيل املراد ترك مقابلتهم املقابلة يف احلال ال يفيد األمر بتركها دائماً وإذا كان ا

  فيما يأتونه من سفه وأن يعدل صلوات اهللا عليه إىل الطريق الذي يكون أقرب إىل القبول وأبعد عن التنفري والتغليظ
  َت َعلَْيهِم بَِوِكيلٍقوله تعاىل َولَْو َشاء اللَُّه َما أَْشَركُواْ َوَما َجَعلَْناَك َعلَيْهِْم َحِفيظاً َوَما أَن

اعلم أن هذا الكالم أيضاً متعلق بقوهلم للرسول عليه السالم إمنا مجعت هذا القرآن من مدارسة الناس ومذاكرهتم 
فكأنه تعاىل يقول له ال تلتفت إىل سفاهات هأالء الكفار وال يثقلن عليك كفرهم فإين لو أردت إزالة الكفر عنهم 

  هم فال ينبغي أن تشغل قلبك بكلماهتملقدرت ولكين تركتهم مع كفر
واعلم أن أصحابنا متسكوا بقوله تعاىل َولَْو َشاء اللَُّه َما أَْشَركُواْ واملعىن ولو شاء اهللا أن ال يشركوا ما أشركوا 
وحيث مل حيصل اجلزاء علمنا أنه مل حيصل الشرط فعلمنا أن مشيئة اهللا تعاىل بعدم إشراكهم غري حاصلة قالت 

لة ثبت بالدليل أنه تعاىل أراد من الكل اإلميان وما شاء من أحد الكفر والشرك وهذه اآلية تقتضي أنه تعاىل ما املعتز
شاء من الكل اإلميان فوجب التوفيق بني الدليلني فيحمل مشيئة اهللا تعاىل إلمياهنم على مشيئة اإلميان االختياري 

م على اإلميان احلاصل بالقهر واجلرب ولإلجلاء يعين أنه تعاىل ما شاء املوجب للثواب والثناء وحيمل عدم مشيئته إلمياهن
منهم أن حيملهم على اإلميان على سبيل القهر واإلجلاء ألن ذلك يبطل التكليف وخيرج اإلنسان عن استحقاق 

اىل هو الثواب هذا ما عول القوم عليه يف هذا الباب وهو يف غاية الضعف ويدل عليه وجوه األول ال شك أنه تع
الذي أقدر الكافر على الكفر فقدرة الكفر إن مل تصلح لإلميان فخالق تلك القدرة ال شك أنه كان مريداً للكفر 

وإن كانت صاحلة لإلميان مل يترجح جانب الكفر على جانب اإلميان إال عند حصول داع يدعوه إىل اإلميان وإال لزم 
و حمال وجمموع القدرة مع الداعي إىل الكفر يوجب الكفر وإذا رجحان أحد طريف املمكن على اآلخر ال ملرجح وه

كان خالق القدرة والداعي هو اهللا تعاىل وثبت أن جمموعهما يوجب الكفر ثبت أنه تعاىل قد أراد الكفر من الكافر 
العلم بعدم اإلميان  الثاين يف تقرير هذا الكالم أن نقول إنه تعاىل كان عاملاً بعدم اإلميان من الكافر ووجود اإلميان مع

متضادان ومع وجود أحد الضدين كان حصول الضد الثاين حماالً واحملال مع العلم بكونه حماالً غري مراد فامتنع أن 
يقال إنه تعاىل يريد اإلميان من الكافر الثالث هب أن اإلميان االختياري أفضل وأنفع من اإلميان احلاصل باجلرب 

لم أن ذلك األنفع ال حيصل البتة فقد كان جيب يف حكمته ورمحته أن حيلق فيه اإلميان على والقهر إال أنه تعاىل ملا ع
سبيل اإلجلاء ألن هذا اإلميان وإن كان ال يوجب الثواب العظيم فأقل ما فيه أن خيلصه من العقاب العظيم فترك 

يليق بالرمحة واإلحسان ومثاله أن  إجياد هذا اإلميان فيه على سبيل اإلجلاء يوجب وقوعه يف أشد العذاب وذلك ال
من كان له ولد عزيز وكان هذا األب يف غاية الشفقة وكان هذا الولد واقفاً على طرف البحر فيقول الوالد له 

  غص يف قعر هذا البحر

 لتستخرج الآليل العظيمة الرفيعة العالية منه وعلم الوالد قطعاً أنه إذا غاص يف البحر هلك وغرق فهذا األب إن
كان ناظراً يف حقه مشفقاً عليه وجب عليه أن مينعه من الغوص يف قعر البحر ويقول له اترك طلب تلك الآليل فإنك 

ال حتدها وهتلك ولكن األوىل لك أن تكتفي بالرزق القليل مع السالمة فأما أن يأمره بالغوص يف قعر البحر مع 
  ل على عدم الرمحة وعلى السعي يف اإلهالك فكذا ههنا واهللا أعلماليقني التام بأنه ال يستفيد منه إال اهلالك فهذا يد

واعلم أنه تعاىل ملا بني أنه ال قدرة ألحد على إزالة الكفر عنهم ختم الكالم مبا يكمل معه تبصري الرسول عليه 
على سبيل املنع هلم السالم وذلك أنه تعاىل بني له قدر ما جعل إليه فذكر أنه تعاىل ما جعله عليهم حفيظاً وال وكيالً 

وإمنا فوض إليه البالغ باألمر والنهي يف العمل والعلم ويف البيان بذكر الدالئل والتنبيه عليها فإن انقادوا للقبول 



من الرسالة والنبوة ) صلى اهللا عليه وسلم ( فنفعه عائد إليه وإال فضرره عائد عليهم وعلى التقديرين فال خيرج 
  والتبليغ
لَُهْم ثُمَّ إِلَى َربِّهِْم اْ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّواْ اللََّه َعدْواً بَِغْيرِ ِعلْمٍ كَذَِلَك َزيَّنَّا ِلكُلِّ أُمَّةٍ  َعَمَوالَ َتُسبُّو

  مَّْرجِعُُهْم فَُيَنبِّئُُهْم بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ
عليه السالم إمنا مجعت هذا القرآن من مدارسة الناس ومذاكرهتم  اعلم أن هذا الكالم أيضاً متعلق بقوهلم للرسول

فإنه ال يبعد أن بعض املسلمني إذا مسعوا ذلك الكالم من الكفار غضبوا وشتموا آهلتهم على سبيل املعارضة فنهى 
ول فألجل اهللا تعاىل عن هذا العمل ألنك مىت شتمت آهلتهم غضبوا فرمبا ذكروا اهللا تعاىل مبا ال ينبغي من الق

االحتراز عن هذا احملذور وجب االحتراز عن ذلك املقال وباجلملة فهو تنبيه على أن خصمك إذا شافهك جبهل 
وسفاهة مل جيز لك أن تقدم على مشافهته مبا جيري جمرى كالمه فإن ذلك يوجب فتح باب املشامتة والسفاهة وذلك 

  ال يليق بالعقالء ويف اآلية مسائل
كروا يف سبب نزول اآلية وجوهاً األول قال ابن عباس ملا نزل إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه املسألة األوىل ذ
قال املشركون لئن مل تنته عن سب آهلتنا وشتمها لنهجون إهلك فنزلت هذه اآلية )  ٩٨األنبياء ( َحَصبُ َجهَنََّم 

أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة فكيف ميكن أن يقال إن أقول يل ههنا إشكاالن األول أن الناس اتفقوا على 
سبب نزول هذه اآلية كذا وكذا الثاين أن الكفار كانوا مقرين باإلله تعاىل وكانوا يقولون إمنا حسنت عبادة األصنام 

  لتصري شفعاء هلم عند اهللا تعاىل وإذا كان كذلك فكيف يعقل إقدامهم على شتم اهللا تعاىل وسبه

اين يف سبب نزول هذه اآلية قال السدي ملا قربت وفاة أيب طالب قالت قريش ندخل عليه ونطلب منه أن والقول الث
ينهى ابن أخيه عنا فإنا نستحي أن نقتله بعد موته فتقول العرب كان مينعه فلما مات قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبو 

ه مبا أرادوا فدعا حممداً عليه الصالة والسالم وقال جهل والنضر احلرث مع مجاعة إليه وقالوا له أنت كبرينا وخاطبو
( هؤالء قومك وبنو عمك يطلبون منك أن تتركهم على دينهم وأن يتركوك على دينك فقال عليه الصالة والسالم 

ا م( فأبوا فقال أبو طالب قل غري هذه الكلمة فإن قومك يكرهوهنا فقال عليه الصالة والسالم ) قولوا ال إله إال اهللا 
أنا بالذي أقول غريها حىت تأتوين بالشمس فتضعوها يف يدي فقالوا له اترك شتم آهلتنا وإال شتمناك ومن يأمرك 

  بذلك فذلك قوله تعاىل فََيُسبُّواْ اللََّه َعْدواً بَِغْيرِ ِعلْمٍ
اإلله بل ههنا واعلم أنا قد دللنا على أن القوم كانوا مقرين بوجود اإلله تعاىل فاستحال إقدامهم على شتم 

احتماالت أحدها أنه رمبا كان بعضهم قائالً بالدهر ونفي الصانع فما كان يبايل هبذا النوع من السفاهة وثانيها أن 
الصحابة مىت شتموا األصنام فهم كانوا يشتمون الرسول عليه الصالة والسالم فاهللا تعاىل أجرى شتم الرسول جمرى 

( وكقوله إِنَّ الَِّذيَن يُْؤذُونَ اللََّه )  ١٠الفتح ( الَِّذيَن ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيَبايُِعونَ اللََّه  شتم اهللا تعاىل كما يف قوله إِنَّ
وثالثها أنه رمبا كان يف جهاهلم من كان يعتقد أن شيطاناً حيمله على ادعاء النبوة والرسالة مث إنه )  ٥٧األحزاب 

  مد عليه الصالة والسالم فكان يشتم إله حممد بناء على هذا التأويلجلهله كان يسمي ذلك الشيطان بأنه إله حم
  املسألة الثانية لقائل أن يقول إن شتم األصنام من أصول الطاعات فكيف حيسن من اهللا تعاىل أن ينهى عنها

نه واجلواب أن هذا الشتم وإن كان طاعة إال أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود منكر عظيم وجب االحتراز م
واألمر ههنا كذلك ألن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على شتم اهللا وشتم رسوله وعلى فتح باب السفاهة وعلى 

  تنفريهم عن قبول الدين وإدخال الغيظ والغضب يف قلوهبم فلكونه مستلزماً هلذه املنكرات وقع النهي عنه
م العني وتشديد الواو ويقال عدا فالن عدواً وعدواً وعدواناً وعداً املسألة الثالثة قرأ احلسن فََيُسبُّواْ اللََّه َعْدواً بض



أي ظلم ظلماً جاوز القدر قال الزجاج وعدواً منصوب على املصدر ألن املعىن فيعدوا عدواً قال وجيوز أن يكون 
  بإرادة الالم واملعىن فينسبوا اهللا للظلم

 جيوز أن يفعل بالكفار ما يزدادون به بعداً عن احلق ونفوراً إذ املسألة الرابعة قال اجلبائي دلت هذه اآلية على أنه ال
لو جاز أن يفعله جلاز أن يأمر به وكان ال ينهى عما ذكرنا وكان ال يأمر بالرفق هبم عند الدعاء كقوله ملوسى 

  بطالن مذهب اجملربة وذلك يبني)  ٤٤طه ( وهرون فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّّيناً لََّعلَُّه َيَتذَكَّرُ أَْو َيْخَشى 
املسألة اخلامسة قالوا هذه اآلية تدل على أن األمر باملعروف قد يقبح إذا أدى إىل ارتكاب منكر والنهي عن املنكر 

  يقبح إذا أدى إىل زيادة منكر وغلبة الظن قائمة مقام العلم يف هذا الباب وفيه تأديب ملن

املطلوب ألن وصف األوثان بأهنا مجادات ال تنفع وال تضر يكفي يف  يدعو إىل الدين لئال يتشاغل مبا ال فائدة له يف
  القدح يف إهليتها فال حاجة مع ذلك إىل شتمها

وأما قوله تعاىل كَذَِلكَ َزيَّنَّا ِلكُلّ أُمَّةٍ  َعَملَُهْم فاحتج أصحابنا هبذا على أنه تعاىل هو الذي زين للكافر الكفر 
وللمطيع الطاعة قا الكعيب محل اآلية على هذا املعىن حمال ألنه تعاىل هو الذي  وللمؤمن اإلميان وللعاصي املعصية

ويقول َوالَِّذيَن كَفَُرواْ أَْولَِياُؤُهُم الطَّاغُوتُ ُيْخرِجُوَنُهم ّمَن النُّورِ إِلَى )  ٢٥حممد ( يقول الشَّيْطَانُ َسوَّلَ لَُهْم 
يف اجلواب وجوهاً األول قال اجلبائي املراد زينا لكل أمة تقدمت ما  مث إن القوم ذكروا)  ٢٥٧البقرة ( الظُّلَُماِت 

أمرناهم به من قبول احلق والكعيب أيضاً ذكر عني هذا اجلواب فقال املراد أنه تعاىل زين هلم ما ينبغي أن يعملوا وهم 
وشأهنم وأمهلناهم حىت  ال ينتهون الثاين قال آخرون املراد زينا لكل أمة من أمم الكفار سوء عملهم أي خليناهم

حسن عندهم سوء عملهم والثالث أمهلنا الشيطان حىت زين هلم والرابع زيناه يف زعمهم وقوهلم إن اهللا أمرنا هبذا 
وزينه لنا هذا جمموع التأويالت املذكورة يف هذه اآلية والكل ضعيف وذلك ألن الدليل العقلي القاطع دل على 

ذلك ألنا بينا غري مرة أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على حصول الداعي صحة ما أشعر به ظاهر هذا النص و
وبينا أن تلك الداعية ال بد وأن تكون خبلق اهللا تعاىل وال معىن لتلك الداعية إال علمه واعتقاده أو ظنه باشتمال 

ك الداعية ال معىن ذلك الفعل على نفع زائد ومصلحة راجحة وإذا كانت تلك الداعية حصلت بفعل اهللا تعاىل وتل
  هلا إال كونه معتقداً الشتمال ذلك الفعل على النفع الزائد واملصلحة الراجحة

ثبت أنه ميتنع أن يصدر عن العبد فعل وال قول وال حركة وال سكون إال إذا زين اهللا تعاىل ذلك الفعل يف قلبه 
لعلم بكونه كفراً وجهالً والعلم بذلك ضروري وضمريه واعتقاده وأيضا اإلنسان ال خيتار الكفر واجلهل ابتداء مع ا

بل إمنا خيتاره العتقاده كونه إمياناً وعلماً وصدقاً وحقاً فلوال سابقة اجلهل األول ملا اختار هذا اجلهل الثاين مث إنا 
ا ال ننقل الكالم إىل أنه مل اختار ذلك اجلهل السابق فإن كان ذلك لسابقة جهل آخر فقد لزم أن يستمر ذلك إىل م

هناية له من اجلهاالت وذلك حمال وملا كان ذلك باطالً وجب انتهاء تلك اجلهاالت إىل جهل أول خيلقه اهللا تعاىل فيه 
ابتداء وهو بسبب ذلك اجلهل ظن يف الكفر كونه إمياناً وحقاً وعلماً وصدقاً فثبت أنه يستحيل من الكافر اختيار 

اجلهل يف قلبه فثبت هبذين الربهانني القاطعني القطعيني أن الذي يدل عليه  اجلهل والكفر إال إذا زين اهللا تعاىل ذلك
ظاهر هذه اآلية هو احلق الذي ال حميد عنه وإذا كان األمر كذلك فقد بطلت التأويالت املذكورة بأسرها ألن 

ال ميكن العدول عن الظاهر املصري إىل التأويل إمنا يكون عند تعذر محل الكالم على ظاهره أما ملا قام الدليل على أنه 
اْ اللَّهَ فقد سقطت هذه التكليفات بأسرها واهللا أعلم وأيضاً فقوله تعاىل كَذَِلَك َزيَّنَّا ِلكُلّ أُمَّةٍ  َعَملَُهْم بعد قوله فََيُسبُّو

ذلك على أنه تعاىل زين  َعْدواً بَِغْيرِ ِعلْمٍ مشعر بأن إقدامهم على ذلك املنكر إمنا كان بتزيني اهللا تعاىل فأما أن حيمل
م األعمال الصاحلة يف قلوب األمم فهذا كالم منقطع عما قبله وأيضاً فقوله كَذَِلَك زَيَّنَّا ِلكُلّ أُمَّةٍ  َعَملَُهْم يتناول األم



( الكافرة واملؤمنة فتخصيص هذا الكالم باألمة املؤمنة ترك لظاهر العموم وأما سائر التأويالت فقد ذكرها صاحب 
  وسقوطها ال خيفى واهللا أعلم) كشاف ال

  أما قوله تعاىل ثُمَّ إِلَى َرّبهِْم مَّْرجِعُُهْم فَُيَنّبئُُهْم بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ فاملقصود منه أن أمرهم مفوض إىل

مبقتضى  اهللا تعاىل وإن اهللا تعاىل عامل بأحواهلم مطلع على ضمائرهم ورجوعهم يوم القيامة إىل اهللا فيجازي كل أحد
  عمله إن خرياً فخري وإن شراً فشر

اللَِّه َوَما ُيشِْعُركُْم أَنََّهآ إِذَا َجآَءْت الَ َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَِئن َجآَءتُْهْم َءاَيةٌ  لَُّيْؤِمُننَّ بَِها قُلْ إِنََّما االٌّ َياُت ِعندَ 
  ُيْؤِمُنونَ

فار شبهة توجب الطعن يف نبوته وهي قوهلم إن هذا القرآن إمنا جئتنا به ألنك تدارس اعلم أنه تعاىل حكى عن الك
العلماء وتباحث األقوام الذين عرفوا التوارة واإلجنيل مث جتمع هذه السور وهذه اآليات هبذا الطريق مث إنه تعاىل 

إن هذا القرآن كيفما كان أمره  أجاب عن هذه الشبهة مبا سبق وهذه اآلية مشتملة على شبهة أخرى وهي قوهلم له
فليس من جنس املعجزات البتة ولو أنك يا حممد جئتنا مبعجزة قاهرة وبينة ظاهرة آلمنا بك وحلفوا على ذلك 

  وبالغوا يف تأكيد ذلك احللف فاملقصود من هذه اآلية تقرير هذه الشبهة ويف اآلية مسائل
قسم ألن اليمني موضوعة لتوكيد اخلرب الذي خيرب به اإلنسان إما مثبتاً املسألة األوىل قال الواحدي إمنا مسى اليمني بال

للشيء وإما نافياً وملا كان اخلرب يدخله الصدق والكذب احتاج املخرب إىل طريق به يتوسل إىل ترجيح جانب الصدق 
س عند مساع على جانب الكذب وذلك هو احللف وملا كانت احلاجة إىل ذكر احللف إمنا حتصل عند انقسام النا

ذلك اخلرب إىل مصدق به ومكذب به مسوا احللف بالقسم وبنوا تلك الصيغة على أفعل فقالوا أقسم فالن يقسم 
  إقساماً وأرادوا أنه أكد القسم الذي اختاره وأحال الصدق إىل القسم الذي اختاره بواسطة احللف واليمني

لوا ملا نزل قوله تعاىل إِن نََّشأْ ُننَّزلْ َعلَْيهِْم ّمَن السََّماء ءاَيةً  املسألة الثانية ذكروا يف سبب النزول وجوهاً األول قا
أقسم املشركون باهللا لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا فنزلت هذه اآلية الثاين )  ٤الشعراء ( فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها خَاِضِعَني 

ختربنا أن موسى ضرب احلجر بالعصا ) هللا عليه وسلم صلى ا( قال حممد بن كعب القرظي إن املشركني قالوا للنيب 
فانفجر املاء وأن عيسى أحيا امليت وأن صاحلاً أخرج الناقة من اجلبل فأتنا أيضاً أنت بآية لنصدقك فقال عليه 

فقالوا أن جتعل لنا الصفا ذهباً وحلفوا لئن فعل ليتبعونه أمجعون فقام عليه ) ما الذي حتبون ( الصالة والسالم 
الصالة والسالم يدعو فجاءه جربيل عليه السالم فقال إن شئت كان ذلك ولئن كان فلم يصدقوا عنده ليعذبنهم 

  فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية) بل يتوب على بعضهم ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وإن تركوا تاب على بعضهم فقال 
  وجوهاً قال الكليب ومقاتل إذا حلف الرجلاملسألة الثالثة ذكروا يف تفسري قوله َجْهَد أَْيَمانِهِْم 

باهللا فهو جهد ميينه وقال الزجاج بالغوا يف األميان وقوله لَِئن َجاءْتُهْم ءاَيةٌ  اختلفوا يف املراد هبذه اآلية فقيل ما روينا 
ى تَفُْجَر لََنا ِمَن االْْرضِ َيْنُبوًعا من جعل الصفا ذهباً وقيل هي األشياء املذكورة يف قوله تعاىل َوقَالُواْ لَن نُّْؤِمَن لََك حَتَّ

كان خيربهم بأن عذاب االستئصال كان ينزل باألمم ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقيل إن النيب )  ٩٠اإلسراء ( 
  املتقدمني الذين كذبوا أنبياءهم فاملشركون طلبوا مثلها
ِعنَد وجوهاً فيحتمل أن يكون املعىن أنه تعاىل هو املختص  وقوله قُلْ إِنََّما االْيَاُت ِعنَد اللَِّه ذكروا يف تفسري لفظة

بالقدرة على أمثال هذه اآليات دون غريه ألن املعجزات الدالة على النبوات شرطها أن ال يقدر على حتصيلها أحد 
دام هؤالء إال اهللا سبحانه وتعاىل وحيتمل أن يكون املراد بالعندية أن العلم بأن إحداث هذه املعجزات هل يقتضي إق



الكفار على اإلميان أم ال ليس إال عند اهللا ولفظ العندية هبذا املعىن كما يف قوله َوِعنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ وحيتمل أن 
يكون املراد أهنا وإن كانت يف احلال معدومة إال أنه تعاىل مىت شاء إحداثها أحدثها فهي جارية جمرى األشياء 

مىت شاء وليس لكم أن تتحكموا يف طلبها ولفظ عِنَد هبذا املعىن هنا كما يف قوله َوإِن ّمن املوضوعة عند اهللا يظهرها 
  ) ٢١احلجر ( َشىْ ء إِالَّ ِعنَدَنا َخزَاِئُنُه 

واملعىن وما يدريكم إمياهنم ) ما ( استفهام وفاعل يشعركم ضمري ) ما ( مث قال تعاىل َوَما ُيْشِعرُكُْم قال أبو علي 
ل وحذف املفعول كثري والتقدير وما يدريكم إمياهنم أي بتقدير أن جتيئهم هذه اآليات فهم ال يؤمنون فحذف املفعو

وقوله أَنََّها إِذَا َجاءْت الَ ُيْؤِمُنونَ قرأ ابن كثري وأبو عمرو أَنََّها بكسر اهلمزة على االستئناف وهي القراءة اجليدة 
رُكُْم أي وما يشعركم ما يكون منهم مث ابتدأ فقال أَنََّها إِذَا َجاءْت الَ والتقدير أن الكالم مت عند قوله َوَما ُيْشِع

ُيْؤِمُنونَ قال سيبويه سألت اخلليل عن القراءة بفتح اهلمزة يف أن وقلت مل ال جيوز أن يكون التقدير ما يدريك أنه ال 
أَنََّها بالفتح لصار ذلك عذراً هلم هذا كالم يفعل فقال اخلليل إنه ال حيسن ذلك ههنا ألنه لو قال َوَما ُيْشِعرُكُْم 

اخلليل وتفسريه إمنا يظهر باملثال فإذا اختذت ضيافة وطلبت من رئيس البلد أن حيضر فلم حيضر فقيل لك لو ذهبت 
أنت بنفسك إليه حلضر فإذا قلت وما يشعركم أين لو ذهبت إليه حلضر كان املعىن أين لو ذهبت إليه بنفسي فإنه ال 

أيضاً فكذا ههنا قوله َوَما ُيْشِعرُكُْم أَنََّها إِذَا َجاءْت الَ ُيْؤِمُنونَ معناه أهنا إذا جاءت آمنوا وذلك يوجب جميء حيضر 
هذه اآليات ويصري هذا الكالم عذراً للكفار يف طلب اآليات واملقصود من اآلية دفع حجتهم يف طلب اآليات فهذا 

لقراء أَنََّها بالفتح ويف تفسريه وجوه األول قال اخلليل ءاٍن مبعىن لعل تقول تقرير كالم اخلليل وقرأ الباقون من ا
العرب ائت السوق أنك تشتري لنا شيئاً أي لعلك فكأنه تعاىل قال لعلها إذا جاءت ال يؤمنون قال الواحدي ءانٍ 

  مبعىن لعل كثري يف كالمهم قال الشاعر أريين جواداً مات هوالً ألنين
  و خبيالً خملداًأرى ما تريين أ

  وقال آخر هل أنتم عاجلون بنا ألنا
  نرى العرصات أو أثر اخليام

  وقال عدي بن حامت

  أعاذل ما يدريك أن منييت
  إىل ساعة يف اليوم أويف ضحى الغد

أيضاً يف هذا املعىن قول امرىء القيس عوجاً على ) الكشاف ( وقال الواحدي وفسر علي لعل منييت روى صاحب 
  يل ألنناالطلل احمل

  نبكي الديار كما بكى ابن خذام
  ويقوي هذا الوجه قراءة أيب أَْم لَْم ُتنِذرُْهْم الَ ُيْؤِمُنونَ) الكشاف ( قال صاحب 

معناه أن تسجد وكذلك )  ١٢األعراف ( الوجه الثاين يف هذه القراءة أن جتعل ال صلة ومثله َما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجَد 
أي يرجعون فكذا ههنا التقدير وما يشعركم أهنا )  ٩٥األنبياء ( قَْرَيةٍ  أَْهلَكَْناَها أَنَُّهْم الَ َيْرجُِعونَ قوله َوَحَراٌم َعلَى 

إذا جاءت يؤمنون واملعىن أهنا لو جاءت مل يؤمنوا قال الزجاج وهذا الوجه ضعيف ألن ما كان لغواً يكون لغواً على 
فكلمة ال يف هذه القراءة ليست بلغو فثبت أنه ال جيوز جعل هذا اللفظ لغواً مجيع التقديرات ومن قرأ أَنََّها بالكسر 

قال أبو علي الفارسي مل ال جيوز أن يكون لغواً على أحد التقديرين ويكون مفيداً على التقدير الثاين واختلف القراء 
واْ بِاللَِّه إمنا يراد به قوم خمصوصون والدليل أيضاً يف قوله الَ ُيْؤِمُنونَ فقرأ بعضهم بالياء وهو الوجه ألن قوله َوأَقَْسُم



م أيها عليه قوله تعاىل بعد هذه اآلية َولَْو أَنََّنا نَزَّلَْنا إِلَيْهُِم الَْملَِئكَةَ  وليس كل الناس هبذا الوصف واملعىن وما يشعرك
زة وابن عامر بالتاء وهو على املؤمنون لعلهم إذا جاءهتم اآلية اليت اقترحوها مل يؤمنوا فالوجه الياء وقرأ مح

االنصراف من الغيبة إىل اخلطاب واملراد باملخاطبني يف ُتْؤِمُنونَ هم الغائبون املقسمون الذين أخرب اهللا عنهم أهنم ال 
يؤمنون وذهب جماهد وابن زيد إىل أن اخلطاب يف قوله َوَما ُيشِْعُركُْم للكفار الذين أقسموا قال جماهد وما يدريكم 

تؤمنون إذا جاءت وهذا يقوي قراءة من قرأ ُتْؤِمُنونَ بالتاء على ما ذكرناأوالً اخلطاب يف قوله َوَما ُيشِْعُركُمْ أنكم 
للكفار الذين أقسموا وعلى ما ذكرنا ثانياً اخلطاب يف قوله َوَما ُيشِْعُركُْم للمؤمنني وذلك ألهنم متنوا نزول اآلية 

  للمؤمنني تتمنون ذلك وما يدريكم أهنم يؤمنونليؤمن املشركون وهو الوجه كأنه قيل 
املسألة الرابعة حاصل الكالم أن القوم طلبوا من الرسول معجزات قوية وحلفوا أهنا لو ظهرت آلمنوا فبني اهللا تعاىل 

أهنم وإن حلفوا على ذلك إال أنه تعاىل عامل بأهنا لو ظهرت مل يؤمنوا وإذا كان األمر كذلك مل جيب يف احلكمة 
  ابتهم إىل هذا املطلوب قال اجلبائي والقاضي هذه اآلية تدل على أحكام كثرية متعلقة بنصرة االعتزالإج

  احلكم األول
أهنا تدل على أنه لو كان يف املعلوم لطف يؤمنون عنده لفعله ال حمالة إذ لو جاز أن ال يفعله مل يكن هلذا اجلواب 

هبم سواء آمنوا أو مل يؤمنوا مل يكن تعليق ترك اإلجابة بأهنم ال يؤمنون فائدة ألنه إذا كان تعاىل ال جييبهم إىل مطلو
  عنده منتظماً مستقيماً فهذه اآلية تدل على أنه تعاىل جيب عليه أن يفعل كل ما هو يف مقدوره من األلطاف واحلكمة

  احلكم الثاين
ى اإلميان وعلى قول اجملربة ذلك باطل أن هذا الكالم إمنا يستقيم لو كان إلظهار هذه املعجزات أثر يف محلهم عل

ألن عندهم اإلميان إمنا حيصل خبلق اهللا تعاىل فإذا خلقه حصل وإذا مل خيلقه مل حيصل فلم يكن لفعل اإللطاف أثر يف 
  محل املكلف على الطاعات

ا بك فهذا الكالم يف وأقول هذا الذي قاله القاضي غري الزم أما األول فألن القوم قالوا لو جئتنا يا حممد بآية آلمن
احلقيقة مشتمل على مقدمتني إحدامها أنك لو جئتنا هبذه املعجزات آلمنا بك والثانية أنه مىت كان األمر كذلك 

وجب عليك أن تأتينا هبا واهللا تعاىل كذهبم يف املقام األول وبني أنه تعاىل وإن أظهرها هلم فهم ال يؤمنون ومل يتعرض 
  نه يف احلقيقة باقالبتة للمقام الثاين ولك

فإن لقائل أن يقول هب أهنم ال يؤمنون عند إظهار تلك املعجزات فلم مل جيب على اهللا تعاىل إظهارها اللهم إال إذا 
ثبت قبل هذا البحث أن اللطف واجب على اهللا تعاىل فحينئذ حيصل هذا املطلوب من هذه اآلية إال أن القاضي 

  طف فثبت أن كالمه ضعيفجعل هذه اآلية دليالً على وجوب الل
وأما البحث الثاين وهو قوله إذا كان الكل خبلق اهللا تعاىل مل يكن هلذه األلطاف أثر فيه فنقول الذي نقول به أن 
املؤثر يف الفعل هو جمموع القدرة مع الداعي والعلم حبصول هذا اللطف أحد أجزاء الداعي وعلى هذا التقدير 

  الفعلفيكون هلذا اللطف أثر يف حصول 
  ُهونََوُنقَلُِّب أَفِْئَدَتُهْم َوأَْبَصارَُهْم كََما لَمْ ُيْؤِمُنواْ بِِه أَوَّلَ َمرَّةٍ  َوَنذَرُُهْم ِفى طُْغيَانِهِْم َيْعَم

هذا أيضاً من اآليات الدالة على قولنا إن الكفر واإلميان بقضاء اهللا وقدره والتقلب والقلب واحد وهو حتويل 
ىن تقليب األفئدة واألبصار هو أنه إذا جاءهتم اآليات القاهرة اليت اقترحوها وعرفوا كيفية الشيء عن وجهه ومع

داللتها على صدق الرسول إال أنه تعاىل إذا قلب قلوهبم وأبصارهم عن ذلك الوجه الصحيح بقوا على الكفر ومل 
وىل من أن تلك اآليات القاهرة لو جاءهتم ينتفعوا بتلك اآليات واملقصود من هذه اآلية تقرير ما ذكرناه يف اآلية األ



  ملا آمنوا هبا وملا انتفعوا بظهورها البتة
أجاب اجلبائي عنه بأن قال املراد ونقلب أفئدهتم وأبصارهم يف جهنم على هلب النار ومجرها لنعذهبم كما مل يأمنوا به 

  أول مرة يف دار الدنيا
أَفِْئَدتَُهْم َوأَْبصَاَرُهْم بأنا ال نفعل هبم ما نفعله باملؤمنني من الفوائد  وأجاب الكعيب عنه بأن املراد من قوله َوُنقَلُّب

  واأللطاف من حيث أخرجوا أنفسهم عن هذا احلد بسبب كفرهم
وأجاب القاضي بأن املراد ونقلب أفئدهتم وأبصارهم يف اآليات اليت قد ظهرت فال جتدهم يؤمنون هبا آخراً كما مل 

  يؤمنوا هبا أوالً
علم أن كل هذه الوجوه يف غاية الضعف وليس ألحد أن يعيبنا فيقول إنكم تكررون هذه الوجوه يف كل موضع وا

فإنا نقول إن هؤالء املعتزلة هلم وجوه معدودة يف تأويالت آيات اجلزاء فهم يكرروهنا يف كل آية فنحن أيضاً نكرر 
احلة للضدين وللطرفني على السوية فإذا مل ينضم على اجلواب عنها يف كل آية فنقول قد بينا أن القدرة األصلية ص

  تلك القدرة داعية مرجحة امتنع حصول الرجحان فإذا انضمت

الداعية املرجحة إما إىل جانب الفعل أو إىل جانب الترك ظهر الرجحان وتلك الداعية ليست إال من اهللا تعاىل قطعاً 
عة اليقينية اليت ال يشك فيها العاقل وهذا هو املراد من قوله للتسلسل وقد ظهر صحة هذه املقدمات بالدالئل القاط

فالقلب كاملوقوف بني ) قلب املؤمن بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبه كيف يشاء ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( 
داعية الفعل وبني داعية الترك فإن حصل يف القلب داعي الفعل ترجح جانب الفعل وإن حصل فيه داعي الترك 

رجح جانب الترك وهاتان الداعيتان ملا كانتا ال حتصالن إال بإجياد اهللا وختليقه وتكوينه عرب عنهما بأصبعي الرمحن ت
والسبب يف حسن هذه االستعارة أن الشيء الذي حيصل بني أصبعي اإلنسان يكون كامل القدرة عليه فإن شاء 

اتني الداعيتني وهاتان الداعيتان حاصلتان خبلق اهللا أمسكه وإن شاء أسقطه فههنا أيضاً كذلك القلب واقف بني ه
يا ( تعاىل والقلب مسخر هلاتني الداعيتني فلهذا السبب حسنت هذه االستعارة وكان عليه الصالة والسالم يقول 

واملراد من قوله مقلب القلوب أن اهللا تعاىل يقلبه تارة من داعي ) مقلب القلوب واألبصار ثبت قليب على دينك 
  ري إىل داعي الشر وبالعكساخل

إذا عرفت هذه القاعدة فقوله تعاىل َوُنقَلُّب أَفِْئَدَتُهْم َوأَْبَصارَُهْم حممول على هذا املعىن الظاهر اجللي الذي يشهد 
بصحته كل طبع سليم وعقل مستقيم فال حاجة البتة إىل ما ذكروه من التأويالت املستكرهة وإمنا قدم اهللا تعاىل 

األفئدة على تقليب األبصار ألن موضع الدواعي والصوارف هو القلب فإذا حصلت الداعية يف القلب ذكر تقليب 
انصرف البصر إليه شاء أم أىب وإذا حصلت الصوارف يف القلب انصرف البصر عنه فهو وإن كان يبصره يف 

املراد من قوله تعاىل َوِمْنُهْم مَّن  الظاهر إال أنه ال يصري ذلك اإلبصار سبباً للوقوف على الفوائد املطلوبة وهذا هو
لب وأما السمع َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً  أَن َيفْقَُهوُه َوِفى ءاذَانِهِْم َوقْراً فلما كان املعدن هو الق

داء بذكر تقليب القلوب يف والبصر فهما آلتان للقلب كانا ال حمالة تابعني ألحوال القلب فلهذا السبب وقع االبت
هذه اآلية مث أتبعه بذكر تقليب البصر ويف اآلية األخرى وقع االبتداء بذكر حتصيل الكنان يف القلب مث أتبعه بذكر 
السمع فهذا هو الكالم القوي العقلي الربهاين الذي ينطبق عليه لفظ القرآن فكيف حيسن مع ذلك محل هذا اللفظ 

ا ولنرجع إىل ما يليق بتلك الكلمات الضعيفة فنقول أما الوجه الذي ذكره اجلبائي على التكلفات اليت ذكروه
نَ وال شك فمدفوع ألن اهللا تعاىل قال َوُنقَلُّب أَفِْئَدَتُهْم َوأَْبَصارَُهْم مث عطف عليه فقال َوَنذَرُُهْم ِفى طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهو

قلنا املراد من قوله َوُنقَلُّب أَفِْئَدتَُهْم وَأَْبصَاَرُهمْ إمنا حيصل يف اآلخرة كان أن قوله َوَنذَُرُهْم إمنا حيصل يف الدنيا فلو 



هذا سوأ للنظم يف كالم اهللا تعاىل حيث قدم املؤخر وأخر املقدم من غري فائدة وأما الوجه الذي ذكره الكعيب 
مه على الكفر فهو الذي أوقع نفسه فضعيف أيضاً ألنه إمنا استحق احلرمان من تلك األلطاف والفوائد بسبب إقدا

  ذلك ذلك احلرمان واخلدالن فكيف حتسن إضافته إىل اهللا تعاىل يف قوله تعاىل َوُنقَلُّب أَفِْئدََتُهْم وَأَْبَصارَُهْم
يب القلب من وأما الوجه الثاين الذي ذكره القاضي فبعيد أيضاً ألن املراد من قوله َوُنقَلُّب أَفِْئَدتَُهْم وَأَْبصَاَرُهمْ تقل

حالة إىل حالة ونقله من صفة إىل صفة وعلى ما يقوله القاضي فليس األمر كذلك بل القلب باق على حالة واحدة 
  إال أنه تعاىل أدخل التقليب والتبديل يف الدالئل فثبت أن الوجوه اليت ذكروها فاسدة باطلة بالكلية

  مَرَّةٍ  فقال الواحدي فيه وجهان أما قوله تعاىل كََما لَمْ ُيْؤِمُنواْ بِِه أَوَّلَ
الوجه األول دخلت الكاف على حمذوف تقديره فال يؤمنون هبذه اآليات كما مل يؤمنوا بظهور اآليات أول مرة 
أتتهم اآليات مثل انشقاق القمر وغريه من اآليات والتقدير فال يؤمنون يف املرة الثانية من ظهور اآليات كما مل 

ألوىل وأما الكناية يف بِِه فيجوز أن تكون عائدة إىل القرآن أو إىل حممد عليه الصالة والسالم أو يؤمنوا به يف املرة ا
  إىل ما طلبوا من اآليات

الوجه الثاين قال بعضهم الكاف يف قوله كََما لَْم ُيْؤِمنُواْ بِِه مبعىن اجلزاء ومعىن اآلية ونقلب أفئدهتم وأبصارهم عقوبة 
يف املرة األوىل يعين كما مل يؤمنوا به أول مرة فكذلك نقلب أفئدهتم وأبصارهم يف املرة  هلم على تركهم اإلميان

  الثانية وعلى هذا الوجه فليس يف اآلية حمذوف وال حاجة فيها إىل اإلضمار
بني اختيارهم وال مننعهم من وأما قوله تعاىل وََنذَرُُهْم ِفى طُْغيَانِهِمْ َيْعَمُهونَ فاجلبائي قال وََنذَرُُهْم أي ال حنول بينهم و

ذلك مبعاجلة اهلالك وغريه لكنا منهلهم فإن أقاموا على طغياهنم فذلك من قبلهم وهو يوجب تأكيد احلجة عليهم 
  وقال أصحابنا معناه إنا نقلب أفئدهتم من احلق إىل الباطل ونتركهم يف ذلك الطغيان ويف ذلك الضالل والعمه

قول إن إله العامل ما أراد بعبيده إال اخلري والرمحة فلم ترك هذا املسكني حىت عمه يف ولقائل أن يقول للجبائي إنك ت
طغيانه ومل ال خيلصه عنه على سبيل اإلجلاء والقهر أقصى ما يف الباب أنه إن فعل به ذلك مل يكن مستحقاً للثواب 

علمه بأنه ميوت عليه فإنه ال حيصل  فيفوته االستحقاق فقط ولكن يسلم من العقاب أما إذا تركه يف ذلك العمه مع
استحقاق الثواب وحيصل له العقاب العظيم الدائم فاملفسدة احلاصلة عند خلق اإلميان فيه على سبيل اإلجلاء مفسدة 
واحدة وهي فوت استحقاق الثواب أما املفسدة احلاصلة عند إبقائه على ذلك العمه والطغيان حىت ميوت عليه فهي 

اب مع استحقاق العقاب الشديد والرحيم احملسن الناظر لعباده ال بد وأن يرجح اجلانب الذي فوت استحقاق الثو
هو أكثر صالحاً وأقل فساداً فعلمنا أن إبقاء ذلك الكافر يف ذلك العمه والطغيان يقدح يف أنه ال يريد به إال اخلري 

  واإلحسان
َوكَلََّمُهُم الَْموَْتى َوَحَشْرَنا َعلَيْهِْم كُلَّ َشىْ ٍء قُُبالً مَّا كَاُنواْ ِلُيْؤِمنُوا إِالَّ أَن َيَشآَء اللَّهُ َولَْو أَنََّنا نَزَّلَْنآ إِلَْيهُِم الَْملَاِئكَةَ  

  َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم َيْجَهلُونَ
إِذَا َجاءْت الَ ُيْؤِمُنونَ  اعلم أنه تعاىل بني يف هذه اآلية تفصيل ما ذكره على سبيل اإلمجال بقوله َوَما ُيْشِعُركُمْ أَنََّها

  فبني أنه تعاىل لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال املالئكة وإحياء املوتى حىت كلموهم بل لو زاد يف

  ذلك ما ال يبلغه اقتراحهم بأن حيشر عليهم كل شيء قبالً ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء اهللا ويف اآلية مسائل
هزئون بالقرآن كانوا مخسة الوليد بن املغرية املخزومي والعاصي بن وائل السهمي املسألة األوىل قال ابن عباس املست

صلى اهللا عليه وسلم ( واألسود بن عبد يغوث الزهري واألسود بن املطلب واحلرث بن حنظلة مث إهنم أتوا الرسول 



عض موتانا حىت نسأهلم أحق ما يف رهط من أهل مكة وقالوا له أرنا املالئكة يشهدوا بأنك رسول اهللا أو ابعث لنا ب) 
تقوله أم باطل أو ائتنا باهللا واملالئكة قبيالً أي كفيالً على ما تدعيه فنزلت هذه اآلية وقد ذكرنا مراراً أهنم ملا اتفقوا 
على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة كان القول بأن هذه اآلية نزلت يف الواقعة الفالنية مشكالً صعباً فأما على 

الذي قررناه وهو أن املقصود منه جواب ما ذكره بعضهم وهو أهنم أقسموا باهللا جهد أمياهنم لو جاءهتم آية  الوجه
آلمنوا مبحمد عليه الصالة والسالم فذكر اهللا تعاىل هذا الكالم بياناً لكذهبم وأنه ال فائدة يف إنزال اآليات بعد 

واحدة ال بد منها ليتميز الصادق عن الكاذب فأما الزيادة اآليات وإظهار املعجزات بعد املعجزات بل املعجزة ال
عليها فتحكم حمض وال حاجة إليه وإال فلهم أن يطلبوا بعد ظهور املعجزة الثانية ثالثة وبعد الثالثة رابعة ويلزم أن ال 

  تستقر احلجة وأن ال ينتهي األمر إىل مقطع ومفصل وذلك يوجب سد باب النبوات
الً ههنا ويف الكهف بكسر القاف وفتح الباء وقرأ عاصم ومحزة والكسائي  املسألة الثانية قرأ نافع وابن عامر قُُب

بالضم فيهما يف السورتني وقرأ ابن كثري وأبو عمرو ههنا ويف الكهف بالكسر قال الواحدي قال أبو زيد يقال لقيت 
ال الواحدي فعلى قول أيب زيد املعىن يف القراءتني فالناً قبالً ومقابلة وقبالً وقبالً وقبيالً كله واحد وهو املواجهة ق

واحد وإن اختلف اللفظان ومن الناس من أثبت بني اللفظني تفاوتاً يف املعىن فقال أما من قرأ قُُبالً بكسر القاف 
ت للنيب وفتح الباء فقال أبو عبيدة والفراء والزجاج معناه عيانا يقال لقيته قبالً أي معاينة وروي عن أيب ذر قال قل

وأما من قرأ قُُبالً فله ثالثة أوجه ) نعم كان نبياً كلمه اهللا تعاىل قبالً ( أكان آدم نبياً قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
أحدها أن يكون مجع قبيل الذي يراد به الكفيل يقال قبلت بالرجل أقبل قبالة أي كلفت به ويكون املعىن لو حشر 

قول ملا آمنوا وموضع اإلعجاز فيه أن األشياء احملشورة منها ما ينطق ومنها ما عليهم كل شيء وكفلوا بصحة ما ي
ال ينطق فإذا أنطق اهللا الكل وأطبقوا على قبول هذه الكفالة كان ذلك من أعظم املعجزات وثانيها أن يكون قُُبالً 

فيه هو حشرها بعد موهتا مث  مجع قبيل مبعىن الصنف واملعىن وحشرنا عليهم كل شيء قبيالً قبيالً وموضع اإلعجاز
إهنا على اختالف طبائعها تكون جمتمعة يف موقف واحد وثالثها أن يكون قُُبالً مبعىن قبال أي مواجهة ومعاينة كما 

  فسره أبو زيد
  أما قوله تعاىل مَّا كَانُواْ ِلُيؤِْمُنواْ إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه ففيه مسألتان

ية أنه تعاىل لو أظهر مجيع تلك األشياء العجيبة الغريبة هلؤالء الكفار فإهنم ال يؤمنون إال املسألة األوىل املراد من اآل
أن يشاء اهللا إمياهنم قال أصحابنا فلما مل يؤمنوا دل ذلك الدليل على أنه تعاىل ما شاء منهم اإلميان وهذا نص يف 

مجيع الكفار واجلبائي ذكر الوجوه املشهورة اليت هلم  املسألة قالت املعتزلة دل الدليل على أنه تعاىل أراد اإلميان من
يف هذه املسألة أوهلا أنه تعاىل لو مل يرد منهم اإلميان ملا وجب عليهم اإلميان كما لو مل يأمرهم مل جيب عليهم وثانيها 

  لو أراد الكفر من الكافر لكان الكافر

اد وثالثها لو جاز من اهللا أن يريد الكفر جلاز أن يأمر به مطيعاً هللا بفعل الكفر ألنه ال معىن للطاعة إال بفعل املر
ورابعها لو جاز أن يريد منهم الكفر جلاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر قالوا فثبت هبذه الدالئل أنه تعاىل ما شاء 

ل ممتنع فوجب التوفيق إال اإلميان منهم وظاهره هذه اآلية يقتضي أنه تعاىل ما شاء اإلميان منهم والتناقض بني الدالئ
وطريقه أن نقول إنه تعاىل شاء من الكل اإلميان الذي يفعلونه على سبيل االختيار وأنه تعاىل ما شاء منهم اإلميان 

  احلاصل على سبيل اإلجلاء والقهر وهبذا الطريق زال اإلشكال
ان االختياري إن عنوا به أن قدرته واعلم أن هذا الكالم أيضاً ضعيف من وجوه األول أن اإلميان الذي مسوه باإلمي

صاحلة لإلميان والكفر على السوية مث إنه يصدر عنها اإلميان دون الكفر ال لداعية مرجحة وال إلرادة مميزة فهذا 



قول برجحان أحد طريف املمكن على اآلخر ال ملرجح وهو حمال وأيضاً فبتقدير أن يكون ذلك معقوالً يف اجلملة إال 
ميان ال يكون منه بل يكون حادثاً ال لسبب وال مؤثر أصالً ألن احلاصل هناك ليس إال القدرة أن حصول ذلك اإل

وهي بالنسبة إىل الضدين على السوية ومل يصدر من هذا القدر ختصيص ألحد الطرفني على اآلخر بالوقوع 
اً ال عن سبب البتة وذلك والرجحان مث إن أحد الطرفني قد حصل بنفسه فهذا ال يكون صادراً منه بل يكون صادر

يبطل القول بالفعل والفاعل والتأثري واملؤثر أصالً وال يقوله عاقل وإما أن يكون هذا الذي مسوه باإلميان االختياري 
هو أن قدرته وإن كانت صاحلة للضدين إال أهنا ال تصري مصدراً لإلميان إال إذا انضم إىل تلك القدرة حصول داعية 

والً بأن مصدر اإلميان هو جمموع القدرة مع الداعي وذلك اجملموع موجب لإلميان فذلك هو عني اإلميان كان هذا ق
ما يسمونه باجلرب وأنتم تنكرونه فثبت أن هذا الذي مسوه باإلميان االختياري مل حيصل منه معىن معقول مفهوم وقد 

  عرفت أن هذا الكالم يف غاية القوة
الختياري مميز عن اإلميان احلاصل بتكوين اهللا تعاىل إال أنا نقول قوله تعاىل َولَْو أَنََّنا والوجه الثاين سلمنا أن اإلميان ا

ه َنزَّلَْنا إِلَْيهِمُ الَْملَِئكَةَ  وكذا وكذا ما كانوا ليؤمنوا معناه ما كانوا ليؤمنوا إمياناً اختيارياً بدليل أن عند ظهور هذ
بيل اإلجلاء والقهر فثبت أن قوله مَّا كَانُواْ ِلُيْؤِمنُواْ املراد ما كانوا ليؤمنوا على األشياء ال يبعد أن يؤمنوا إمياناً على س

سبيل االختيار مث استثىن عنه فقال إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه واملستثىن جيب أن يكون من جنس املستثىن عنه واإلميان احلاصل 
نه ال جيوز أن يقال املراد بقولنا إال أن يشاء اهللا اإلميان باإلجلاء والقهر ليس من جنس اإلميان االختياري فثبت أ

االضطراري بل جيب أن يكون املراد منه اإلميان االختياري وحينئذ يتوجه دليل أصحابنا ويسقط عنه سؤال املعتزلة 
  بالكلية

 تعاىل ألهنا لو كانت قدمية مل جيز املسألة الثانية قال اجلبائي قوله تعاىل إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه يدل على حدوث مشيئة اهللا
أن يقال ذلك كما ال يقال ال يذهب زيد إىل البصرة إال أن يوحد اهللا تعاىل وتقريره أنا إذا قلنا ال يكون كذلك إال 
أن يشاء اهللا فهذا يقتضي تعليق حدوث هذا اجلزاء على حصول املشيئة فلو كانت املشيئة قدمية لكان الشرط قدمياً 

حصول الشرط حصول املشروط فيلزم كون اجلزاء قدمياً واحلس دل على أنه حمدث فوجب كون الشرط  ويلزم من
  حادثاً وإذا كان الشرط هو املشيئة لزم القول بكون املشيئة حادثة هذا تقرير هذا الكالم

  واجلواب أن املشيئة وإن كانت قدمية إال أن تعلقها بإحداث ذلك احملدث يف احلال إضافة حادثة

وهذا القدر يكفي لصحة هذ الكالم مث أنه تعاىل ختم هذه اآلية بقوله َولَاِكنَّ أَكْثََرُهْم َيْجَهلُونَ قال أصحابنا املراد 
جيهلون بأن الكل من اهللا وبقضائه وقدره وقال املعتزلة املراد أهنم جهلوا أهنم يبقون كفاراً عند ظهور اآليات اليت 

  ها وكان أكثرهم يظنون ذلكطلبوها واملعجزات اليت اقترحو
لِ غُُروراً َولَْو َشآَء َربُّكَ َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ نِبِى ٍّ َعُدّواً َشَياِطنيَ اِإلْنسِ وَالْجِنِّ ُيوِحى َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ ُزْخُرَف الْقَْو

  َما فََعلُوُه فَذَْرُهْم َوَما َيفَْتُرونَ
  يف اآلية مسائل
قوله َوكَذاِلَك منسوق على شيء ويف تعيني ذلك الشيء قوالن األول أنه منسوق على قوله َوكَذاِلكَ املسألة األوىل 

كما جعلنا ملن َزيَّنَّا ِلكُلّ أُمَّةٍ  َعَملَُهْم أي كما فعلنا ذلك كَذاِلَك َجَعلَْنا ِلكُلّ نِبِىّ  َعُدّواً الثاين معناه جعلنا لك عدواً 
له كَذاِلَك عطفاً على معىن ما تقدم من الكالم ألن ما تقدم يدل على أنه تعاىل جعل له قبلك من األنبياء فيكون قو

  أعداء
( املسألة الثانية ظاهر قوله تعاىل َوكَذَِلكَ َجَعلَْنا ِلكُلّ نِبِىّ  َعُدّواً أنه تعاىل هو الذي جعل أولئك األعداء أعداء للنيب 



ة معصية وكفر فهذا يقتضي أن خالق اخلري والشر والطاعة واملعصية وال شك أن تلك العداو) صلى اهللا عليه وسلم 
واإلميان والكفر هو اهللا تعاىل أجاب اجلبائي عنه بأن املراد هبذا اجلعل احلكم والبيان فإن الرجل إذا حكم بكفر 

يه الصالة والسالم إنسان قيل أنه كفره وإذا أخرب عن عدالته قيل أنه عدله فكذا ههنا أنه تعاىل ملا بني للرسول عل
صلى اهللا ( كوهنم أعداء له ال جرم قال إنه جعلهم أعداء له وأجاب أبو بكر األصم عنه بأنه تعاىل ملا أرسل حممداً 

إىل العاملني وخصه بتلك املعجزة حسدوه وصار ذلك احلسد سبباً للعداوة القوية فلهذا التأويل قال إنه ) عليه وسلم 
  ريه قول املتنيب فأنت الذي صريهتم يل حسداًتعاىل جعلهم أعداء له ونظ

وأجاب الكعيب عنه بأنه تعاىل أمر األنبياء بعدواهتم وأعلمهم كوهنم أعداء هلم وذلك يقتضي صريورهتم أعداء 
لألنبياء ألن العداوة ال حتصل إال من اجلانبني فلهذا الوجه جاز أن يقال إنه تعاىل جهلهم أعداء لألنبياء عليهم 

اعلم أن هذه األجوبة ضعيفة جداً ملا بينا أن األفعال مستندة إىل الدواعي وهي حادثة من قبل اهللا تعاىل السالم و
ومىت كان األمر كذلك فقد صح مذهبنا مث ههنا حبث آخر وهو أن العداوة والصداقة ميتنع أن حتصل باختيار 

  اإلنسان فإن الرجل قد يبلغ

على إزالة تلك احلالة عن قلبه بل قد ال يقدر على إخفاء آثار تلك العداوة يف عداوة غريه إىل حيث ال يقدر البتة 
ولو أتى بكل تكلف وحيلة لعجز عنه ولو كان حصول العداوة والصداقة يف القلب باختيار اإلنسان لوجب أن 

خارج عن يكون اإلنسان متمكناً من قلب العداوة بالصداقة وبالضد وكيف ال نقول ذلك والشعراء عرفوا أن ذلك 
  الوسع قال املتنيب يراد من القلب نسيانكم

  وتأىب الطباع على الناقل
والعاشق الذي يشتد عشقه قد حيتال جبميع احليل يف إزالة عشقه وال يقدر عليه ولو كان حصول ذلك احلب 

  والبغض باختياره ملا عجز عن إزالته
أنه منصوب على البدل من قوله َعُدّوا والثاين أن يكون  املسألة الثالثة النصب يف قوله َشَياِطَني فيه وجهان األول

  قوله َعُدّوا منصوباً على أنه مفعول ثان والتقدير وكذلك جعلنا شياطني اإلنس واجلن أعداء األنبياء
املسألة الرابعة اختلفوا يف معىن شياطني اإلنس واجلن على قولني األول أن املعىن مردة اإلنس واجلن والشيطان كل 

متمرد من اإلنس واجلن وهذا قول ابن عباس يف رواية عطاء وجماهد واحلسن وقتادة وهؤالء قالوا إن من اجلن  عات
شياطني ومن اإلنس شياطني وإن الشيطان من اجلن إذا أعياه املؤمن ذهب إىل متمرد من اإلنس وهو شيطان اإلنس 

هل تعوذت باهللا من ( أنه قال أليب ذر ) اهللا عليه وسلم صلى ( فأغراه باملؤمن ليفتنه والدليل عليه ما روي عن النيب 
  )نعم هم شر من شياطني اجلن ( قال قلت وهل لإلنس من شياطني قال ) شر شياطني اجلن واإلنس 

والقول الثاين أن اجلميع من ولد إبليس إال أنه جعل ولده قسمني فأرسل أحد القسمني إىل وسوسة اإلنس والقسم 
اجلن فالفريقان شياطني اإلنس واجلن ومن الناس من قال القول األول أوىل ألن املقصود من اآلية الثاين إىل وسوسة 

الشكاية من سفاهة الكفار الذين هم األعداء وهم الشياطني ومنهم من يقول القول الثاين أوىل ألن لفظ اآلية 
ذا التقدير فالشياطني نوع مغاير للجن يقتضي إضافة الشياطني إىل اإلنس واجلن واإلضافة تقتضي املغايرة وعلى ه

  وهم أوالد إبليس
  املسألة اخلامسة قال الزجاج وابن األنباري قوله َعُدّوا مبعىن أعداء وأنشد ابن األنباري إذا أنا مل أنفع صديقي بوده

  فإن عدوي لن يضرمهو بغضي
)  ٢٤الذاريات ( ِف إِبْراهِيَم الُْمكَْرِمَني أراد أعدائي فأدى الواحد عن اجلمع وله نظائر يف القرآن ومنها قوله ضَْي



وثالثها قوله أَوِ )  ١٠ق ( جعل املكرمني وهو مجع نعتاً للضيف وهو واحد وثانيها قوله َوالنَّْخلَ بَاِسقَاتٍ لََّها طَلٌْع 
( اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ إِالَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ  ورابعها قوله إِنَّ)  ٣١النور ( الطّفْلِ الَِّذيَن لَْم َيظَْهُرواْ َعلَى َعْوراِت الّنَساء 

أكد املفرد مبا يؤكد اجلمع به )  ٩٣آل عمران ( وخامسها قوله كُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحالًّ لّبَنِى إِْسراءيلَ )  ٢العصر 
اً واحداً إذ ال جيب ولقائل أن يقول ال حاجة إىل هذا التكلف فإن التقدير وكذلك جعلنا لكل واحد من األنبياء عدو

  لكل واحد من األنبياء أكثر من عدو واحد

  أما قوله تعاىل يُوِحى َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ ُزْخُرَف الْقَْولِ غُرُوراً فاملراد أن أولئك الشياطني يوسوس بعضهم بعضاً
لزم دخول  واعلم أنه ال جيب أن تكون كل معصية تصدر عن إنسان فإهنا تكون بسبب وسوسة شيطان وإال

التسلسل أو الدور يف هؤالء الشياطني فوجب االعتراف بانتهاء هذه القبائح واملعاصي إىل قبيح أول ومعصية سابقة 
  حصلت ال بوسوسة شيطان آخر

إذا ثبت هذا األصل فنقول إن أولئك الشياطني كما أهنم يلقون الوساوس إىل اإلنس واجلن فقد يوسوس بعضهم 
هب منهم من قال األرواح إما فلكية وإما أرضية واألرواح األرضية منها طيبة طاهرة خرية بعضاً وللناس فيه مذا

آمرة بالطاعة واألفعال احلسنة وهم املالئكة األرضية ومنها خبيثة قذرة شريرة آمرة بالقبائح واملعاصي وهم 
ذلك قد يأمر بعضهم بعضاً الشياطني مث إن تلك األرواح الطيبة كما أهنا تأمر الناس بالطاعات واخلريات فك

بالطاعات واألرواح اخلبيثة كما أهنا تأمر الناس بالقبائح واملنكرات فكذلك قد يأمر بعضهم بعضاً بتلك القبائح 
والزيادة فيها وما مل حيصل نوع من أنواع املناسبة بني النفوس البشرية وبني تلك األرواح مل حيصل ذلك االنضمام 

ت طاهرة نقية عن الصفات الذميمة كانت من جنس األرواح الطاهرة فتنضم إليها وإذا فالنفوس البشرية إذا كان
كانت خبيثة موصوفة بالصفات الذميمة كانت من جنس األرواح اخلبيثة فتنضم إليها مث إن صفات الطهارة كثرية 

رضية حبسب وصفات اخلبث والنقصان كثرية وحبسب كل نوع منها طوائف من البشر وطوائف من األرواح األ
تلك اجملانسة واملشاهبة واملشاكلة ينضم اجلنس إىل جنسه فإن كان ذلك يف أفعال اخلري كان احلامل عليها ملكاً 

  وكان تقوية ذلك اخلاطر إهلاماً وإن كان يف باب الشر كان احلامل عليها شيطاناً وكان تقوية ذلك اخلاطر وسوسة
ن هذه احلالة املذكورة بقوله ُيوِحى َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ ُزْخُرَف الْقَْولِ إذا عرفت هذا األصل فنقول إنه تعاىل عرب ع

غُُروراً فيجب علينا تفسري ألفاظ ثالثة األول الوحي وهو عبارة عن اإلمياء والقول السريع والثاين الزخرف وهو 
بالباطل والكذب وكل شيء حسن  الذي يكون باطنه باطالً وظاهره مزيناً ظاهراً يقال فالن يزخرف كالمه إذا زينه

  مموه فهو مزخرف
واعلم أن حتقيق الكالم فيه إن اإلنسان ما مل يعتقد يف أمر من األمور كونه مشتمالً على خري راجح ونفع زائد فإنه 

تقد ال يرغب فيه ولذلك مسي الفاعل املختار خمتاراً لكونه طالباً للخري والنفع مث إن كان هذا االعتقاد مطابقاً للمع
فهو احلق والصدق واإلهلام وإن كان صادراً من امللك وإن مل يكن معتقداً مطابقاً للمعتقد فحينئذ يكون ظاهره مزيناً 
ألنه يف اعتقاده سبب للنفع الزائد والصالح الراجح ويكون باطنه فاسداً باطالً ألن هذا االعتقاد غري مطابق للمعتقد 

والثالث قوله غُُروراً قال الواحدي غُرُوراً منصوب على املصدر وهذا املصدر  فكان مزخرفاً فهذا حتقيق هذا الكالم
حممول على املعىن ألن معىن إحياء الزخرف من القول معىن الغرور فكأنه قال يغرون غروراً وحتقيق القول فيه أن 

كذلك فالغرور إما أن يكون املغرور هو الذي يعتقد يف الشيء كونه مطابقاً للمنفعة واملصلحة مع أنه يف نفسه ليس 
  عبارة عن عني هذا اجلهل أو عن حالة متولدة عن هذا اجلهل فظهر مبا ذكرنا أن تأثري هذه األرواح اخلبيثة بعضها يف



بعض ال ميكن أن يعرب عنه بعبارة أكمل وال أقوى داللة على متام املقصود من قوله ُيوِحى َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ ُزْخُرفَ 
  غُُروراً الْقَْولِ

مث قال تعاىل َولَْو َشاء َربَُّك َما فََعلُوُه وأصحابنا حيتجون به على أن الكفر واإلميان بإرادة اهللا تعاىل واملعتزلة حيملونه 
  على مشيئة اإلجلاء وقد سبق تقرير هذه املسألة على االستقصاء فال فائدة يف اإلعادة

قال ابن عباس معناه يريد ما زين هلم إبليس وغرهم به قال القاضي هذا القول مث قال تعاىل فَذَرُْهْم َوَما َيفَْتُرونَ 
يتضمن التحذير الشديد من الكفر والترغيب الكامل يف اإلميان ويقتضي زوال الغم عن قلب الرسول من حيث 

سفاهتهم  يتصور ما أعد اهللا للقوم على كفرهم من أنواع العذاب وما أعد له من منازل الثواب بسبب صربه على
  ولطفه هبم

  فُونََوِلَتصَْغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ  الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ بِاالٌّ ِخَرةِ  َوِلَيْرضَْوُه َوِلَيقَْترِفُواْ َما ُهم مُّقَْترِ
  ويف اآلية مسائل

الصوت أنه يصغي ويقال  املسألة األوىل اعلم أن الصغو يف اللغة معناه امليل يقال يف املستمع إذا مال حباسته إىل ناحية
أصغى اإلناء إذا أماله حىت انصب بعضه يف البعض ويقال للقمر إذا مال إىل الغروب صغا وأصغى فقوله َوِلَتصَْغى 

  أي ولتميل
َوِلَتصَْغى ال بد له من متعلق فقال أصحابنا التقدير وكذلك جعلنا لكل نيب عدواً من شياطني ) الالم ( املسألة الثانية 

إلنس ومن صفته أنه يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً وإمنا فعلنا ذلك لتصغى إليه أفئدة الذين اجلن وا
ال يؤمنون أي وإمنا أوجدنا العداوة يف قلب الشياطني الذين من صفتهم ما ذكرناه ليكون كالمهم املزخرف مقبوالً 

أنه تعاىل يريد الكفر من الكافر أما املعتزلة فقد أجابوا  عند هؤالء الكفار قالوا وإذا محلنا اآلية على هذا الوجه يظهر
  عنه من ثالثة أوجه

الوجه األول وهو الذي ذكره اجلبائي قال إن هذا الكالم خرج خمرج األمر ومعناه الزجر كقوله تعاىل وَاْسَتفْزِْز َمنِ 
وتقدير الكالم كأنه قال )  ١١٣األنعام ( ِلَيقَْترِفُواْ اْسَتطَْعَت ِمْنُهْم بَِصوِْتَك وَأَْجِلْب وكذلك قوله َولَِيْرضَْوُه َو

  للرسول فذرهم وما يفترون مث قال هلم على سبيل التهديد ولتصغى إليه أفئدهتم ولريضوه وليقترفوا ما هم مقترفون
قال  والوجه الثاين وهو الذي اختاره الكعيب أن هذه الالم الم العاقبة أي ستؤل عاقبة أمرهم إىل هذه األحوال

القاضي ويبعد أن يقال هذه العاقبة حتصل يف اآلخرة ألن اإلجلاء حاصل يف اآلخرة فال جيوز أن متيل قلوب الكفار 
إىل قبول املذهب الباطل وال أن يرضوه وال أن يقترفوا الذنب بل جيب أن حتمل على أن عاقبة أمرهم تؤل إىل أن 

  يقبلوا األباطيل ويرضوا هبا ويعملوا هبا

يف قوله َوِلَتصَْغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ  الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ بِاالْخَِرةِ  ) الالم ( الثالث وهو الذي اختاره أبو مسلم قال  والوجه
متعلق بقوله ُيوِحى َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ ُزْخُرفَ الْقَْولِ غُُروراً والتقدير أن بعضهم يوحي إىل بعض زخرف القول 

مقصود َتصَْغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ  الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالِْخَرةِ  َوِليَْرَضْوُه َوِليَقَْترِفُواْ الذنوب ويكون املراد أن ليغروا بذلك وَِل
  الشياطني من ذلك اإلحياء هو جمموع هذه املعاين فهذا مجلة ما ذكروه يف هذا الباب

يف قوله ) الواو ( من وجوه ذكرها القاضي فأحدها أن  أما الوجه األول وهو الذي عول عليه احلبائي فضعيف
يف قوله َولَِتْصَغى الم كي فيبعد أن يقال ) الالم ( َوِلَتصَْغى تقتضي تعلقه مبا قبله فحمله على االبتداء بعيد وثانيها أن 

  إهنا الم األمر ويقرب ذلك من أن يكون حتريفاً لكالم اهللا تعاىل وأن ال جيوز
) كي ( اين وهو أن يقال هذه الالم الم العاقبة فهو ضعيف ألهنم أمجعوا على أن هذا جماز ومحله على وأما الوجه الث



  حقيقة فكان قولنا أوىل
وأما الوجه الثالث وهو الذي ذكره أبو مسلم فهو أحسن الوجوه املذكورة يف هذا الباب ألنا نقول إن قوله يُوِحى 

ْولِ غُُروراً يقتضي أن يكون الغرض من ذلك اإلحياء هو التغرير وإذا عطفنا عليه قوله َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ ُزْخُرَف الْقَ
باطنه قبيحاً  َوِلَتصَْغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ  الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ فهذا أيضاً عني التغرير ال معىن التغرير إال أنه يستميله إىل ما يكون

ْيِه أَفِْئَدةُ  الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ عني هذه االستمالة فلو عطفنا لزم أن يكون املعطوف عني وظاهره حسناً وقوله وَِلَتصَْغى إِلَ
املعطوف عليه وأنه ال جيوز أما إذا قلنا تقدير الكالم وكذلك جعلنا لكل نيب عدواً من شأنه أن يوحي زخرف القول 

إليه أفئدة الكفار فيبعدوا بذلك السبب عن قبول  ألجل التغرير وإمنا جعلنا مثل هذا الشخص عدواً للنيب لتصغى
  دعوة ذلك النيب وحينئذ ال يلزم على هذا التقدير عطف الشيء على نفسه فثبت أن ما ذكرناه أوىل

املسألة الثالثة زعم أصحابنا أن البنية ليست مشروطاً للحياة فاحلي هو اجلزء الذي قامت به احلياة والعامل هو اجلزء 
  ذلك اجلزء) ال ( العلم وقالت املعتزلة احلي والعامل هو اجلملة الذي قام به 

ُنونَ إذا عرفت هذا فنقول احتج أصحابنا هبذه اآلية على صحة قوهلم ألنه قال تعاىل َولَِتْصَغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ  الَِّذيَن الَ ُيْؤِم
  ولنافجعل املوصوف بامليل والرغبة هو القلب ال مجلة احلي وذلك يدل على ق

املسألة الرابعة الذين قالوا اإلنسان شيء مغاير للبدن اختلفوا منهم من قال املتعلق األول هو القلب وبواسطته تتعلق 
النفس بسائر األعضاء كالدماغ والكبد ومنهم من قال القلب متعلق النفس احليوانية والدماغ متعلق النفس الناطقة 

تعلقوا هبذه اآلية فإنه تعاىل جعل حمل الصغو الذي هو عبارة عن امليل والكبد متعلق النفس الطبيعية واألولون 
  واإلرادة القلب وذلك يدل على أن املتعلق بالنفس القلب

  املسألة اخلامسة الكناية يف قوله َولَِتْصَغى إِلَْيهِ أَفِْئَدةُ  عائدة إىل زخرف القول وكذلك يف قوله َوِليَْرَضوُْه
  واْ َما ُهم مُّقَْترِفُونَ فاعلم أن االقتراف هو االكتساب يقال يف املثل االعترافوأما قوله َوِلَيقَْترِفُ

  يزيل االقتراف كما يقال التوبة متحو احلوبة وقال الزجاج ليقترفوا أي ليختلفوا وليكذبوا واألول أصح
َب ُمفَصَّالً وَالَِّذيَن َءاتَْيَناُهُم الِْكَتابَ َيْعلَُمونَ أَنَُّه ُمنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ أَفََغْيَر اللَِّه أَْبتَِغى َحكَماً َوُهَو الَِّذى أََنَزلَ إِلَْيكُُم الْكَِتا

  بِالَْحقِّ فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن
  فيه مسائل

ا أجاب عنه املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن الكفار أهنم أقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هب
بأنه ال فائدة يف إظهار تلك اآليات ألنه تعاىل لو أظهرها لبقوا مصرين على كفرهم مث إنه تعاىل بني يف هذه اآلية أن 
الدليل الدال على نبوته قد حصل وكمل فكان ما يطلبونه طلباً للزيادة وذلك مما ال جيب االلتفات إليه وإمنا قلنا إن 

  حصل لوجهنيالدليل الدال على نبوته قد 
الوجه األول أن اهللا قد حكم بنبوته من حيث إنه أنزل إليه الكتاب املفصل املبني املشتمل على العلوم الكثرية 

والفصاحة الكاملة وقد عجز اخللق عن معارضته فظهور مثل هذا املعجز عليه يدل عى أنه تعاىل قد حكم بنبوته 
تَِغى َحكَماً يعين قل يا حممد إنكم تتحكمون يف طلب سائر املعجزات فهل جيوز يف العقل فقوله مُّقَْترِفُونَ أَفََغْيَر اللَِّه أَْب

أن يطلب غري اهللا حكماً فإن كل أحد يقول إن ذلك غري جائز مث قل إنه تعاىل حكم بصحة نبويت حيث خصين مبثل 
  هذا الكتاب املفصل الكامل البالغ إىل حد اإلعجاز

دالة على نبوته اشتمال التوراة واإلجنيل على اآليات الدالة على أن حممداً عليه الصالة والوجه الثاين من األمور ال
والسالم رسول حق وعلى أن القرآن كتاب حق من عند اهللا تعاىل وهو املراد من قوله وَالَِّذيَن ءاَتيَْناُهُم الْكَِتابَ 



وباجلملة فالوجهان مذكوران يف قوله تعاىل قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيداً )  ١١٤م األنعا( َيْعلَُمونَ أَنَُّه ُمَنزَّلٌ ّمن رَّّبَك بِالَْحّق 
  ) ٤٣الرعد ( َبْينِي َوَبيَْنكُْم َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْكتَابِ 

كقوله َوالَ  أما قوله تعاىل يف آخر اآلية فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن ففيه وجوه األول أن هذا من باب التهييج واإلهلاب
احلق َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِكََني والثاين التقدير فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن يف أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك ب

حد والثالث جيوز أن يكون قوله فَالَ َتكُوَننَّ خطاباً لكل واحد واملعىن أنه ملا ظهرت الدالئل فال ينبغي أن ميتري فيها أ
  الرابع قيل هذا اخلطاب وإن كان يف الظاهر للرسول إال أن املراد منه أمته

فص ُمنَزَّلٌ بالتشديد املسألة الثانية قوله َوالَِّذيَن ءاتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب َيْعلَُمونَ أَنَُّه ُمنَزَّلٌ ّمن رَّّبكَ بِالَْحّق قرأ ابن عامر وح
  واإلنزال قد ذكرناه مراراً والباقون بالتخفيف والفرق بني التنزيل

املسألة الثالثة قال الواحدي أَفََغْيرَ اللَِّه أَْبَتِغى َحكَماً احلكم واحلاكم واحد عند أهل اللغة غري أن بعض أهل التأويل 
قال احلكم أكمل من احلاكم ألن احلاكم كل من حيكم وأما احلكم فهو الذي ال حيكم إال باحلق واملعىن أنه تعاىل 

ق ال حيكم إال باحلق فلما أظهر املعجز الواحد وهو القرآن فقد حكم بصحة هذه النبوة وال مرتبة فوق حكم ح
حكمه فوجب القطع بصحة هذه النبوة فأما أنه هل يظهر سائر املعجزات أم ال فال تأثري له يف هذا الباب بعد أن 

  ثبت أنه تعاىل حكم بصحة هذه النبوة بواسطة إظهار املعجز الواحد
  َوَتمَّْت كَِلَمةُ  َربَِّك ِصْدقاً َوَعْدالً الَّ مَُبدِّلِ ِلكَِلَماِتِه َوُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُم

  وفيه مسائل
املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة والكسائي َوَتمَّْت كَِلَمُت َرّبكَ بغري ألف على الواحد والباقون كَِلَماُت على اجلمع 

مات معنامها ما جاء من وعد ووعيد وثواب وعقاب فال تبديل فيه وال تغيري له كما قال قال أهل املعاين الكلمة والك
فمن قرأ كَِلَماُت باجلمع قال ألن معناها اجلمع فوجب أن جيمع يف اللفظ ومن قرأ )  ٢٩ق ( َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََدى َّ 

إذا كانت مضبوطة بضابط واحد كقوهلم قال زهري يف على الوحدة فألهنم قالوا الكلمة قد يراد هبا الكلمات الكثرية 
كلمته يعين قصيدته وقال قس يف كلمته أي خطبته فكذلك جمموع القرآن كلمة واحدة يف كونه حقاً وصدقاً 

  ومعجزاً
أنه متت املسألة الثانية أن تعلق هذه اآلية مبا قبلها أنه تعاىل بني يف اآلية السابقة أن القرآن معجز فذكر يف هذه اآلية 

كلمة ربك واملراد بالكلمة القرآن أي مت القرآن يف كونه معجزاً داالً على صدق حممد عليه السالم وقوله ِصْدقاً 
َوَعْدالً أي متت متاماً صدقاً وعدالً وقال أبو علي الفارسي ِصْدقاً َوَعْدالً مصدران ينصبان على احلال من الكلمة 

  هذه اآلية مبا قبلهاتقديره صادقة عادلة فهذا وجه تعلق 
  املسألة الثالثة اعلم أن هذه اآلية تدل على أن كلمة ا هللا تعاىل موصوفة بصفات كثرية

فالصفة األوىل كوهنا تامة وإليه اإلشارة بقوله َوَتمَّْت كَِلَمُت رَّبَك ويف تفسري هذا التمام وجوه األول ما ذكرنا أهنا 
حممد عليه الصالة والسالم والثاين أهنا كافية يف بيان ما حيتاج املكلفون كافية وافية بكوهنا معجزة دالة على صدق 

إليه إىل قيام القيامة عمالً وعلماً والثالث أن حكم اهللا تعاىل هو الذي حصل يف األزل وال حيدث بعد ذلك شيء 
) صلى اهللا عليه وسلم ( فذلك الذي حصل يف األزل هو التمام والزيادة عليه ممتنعة وهذا الوجه هو املراد من قوله 

  )جف القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة ( 
الصفة الثانية من صفات كلمة اهللا كوهنا صدقاً والدليل عليه أن الكذب نقص والنقص على اهللا حمال وال جيوز 



ى اهللا حمال إثبات أن الكذب على اهللا حمال بالدالئل السمعية ألن صحة الدالئل السمعية موقوفة على أن الكذب عل
  فلو أثبتنا امتناع الكذب على اهللا بالدالئل السمعية لزم الدور وهو باطل واعلم

أن هذا الكالم كما يدل على أن اخللف يف وعد اهللا تعاىل حمال فهو أيضاً يدل على أن اخللف يف وعيده حمال خبالف 
َتَعّمداً فَجََزاُؤُه َجَهنَّمُ َخاِلداً ِفيَها إن اخللق يف وعيد اهللا جائز ما قاله الواحدي يف تفسري قوله تعاىل َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً مُّ

وذلك ألن وعد اهللا ووعيده كلمة اهللا فلما دلت هذه اآلية على أن كلمة اهللا جيب كوهنا موصوفة بالصدق على أن 
  اخللف كما أنه ممتنع يف الوعد فكذلك ممتنع يف الوعيد

اهللا كوهنا عدالً وفيه وجهان األول أن كل ما حصل يف القرآن نوعان اخلرب الصفة الثالثة من صفات كلمات 
والتكليف أما اخلرب فاملراد كل ما أخرب اهللا عن وجوده أو عن عدمه ويدخل فيه اخلرب عن وجود ذات اهللا تعاىل وعن 

التقديس والتنزيه كقوله لَْم حصول صفاته أعين كونه تعاىل عاملاً قادراً مسيعاً بصرياً ويدخل فيه األخبار عن صفات 
ويدخل فيه اخلرب عن أقسام أفعال )  ٢٥٥البقرة ( وكقوله الَ تَأُْخذْ ِسَنةٌ  َوالَ َنْوٌم )  ٣اإلخالص ( َيِلْد َولَمْ ُيولَْد 

اهللا وكيفية تدبريه مللكوت السموات واألرض وعاملي األرواح واألجسام ويدخل فيه كل أمر عن أحكام اهللا تعاىل 
الوعد والوعيد والثواب والعقاب ويدخل فيه اخلرب عن أحوال املتقدمني واخلرب عن الغيوب املستقبلة فكل هذه يف 

األقسام داخلة حتت اخلرب وأما التكليف فيدخل فيه كل أمر وهني توجه منه سبحانه على عبده سواء كان ذلك 
نا أو يف شرائع األنبياء عليهم السالم املتقدمني أو يف العبد ملكاً أو بشر أو جنياً أو شيطاناً وسواء كان ذلك يف شرع

  شرائع املالئكة املقربني الذين هم سكان السموات واجلنة والنار والعرش وما وراءه مما ال يعلم أحواهلم إال اهللا تعاىل
ْدقاً إن كان من باب وإذا عرفت احنصار مباحث القرآن يف هذين القسمني فنقول قال تعاىل َوَتمَّْت كَِلَمةُ  َرّبكَ ِص

  اخلرب َوَعْدالً إن كان من باب التكاليف وهذا ضبط يف غاية احلسن
والقول الثاين يف تفسري قوله َوَعْدالً أن كل ما أخرب اهللا تعاىل عنه من وعد ووعيد وثواب وعقاب فهو صدق ألنه ال 

  وصوفة بصفة الظلميةبد وأن يكون واقعاً وهو بعد وقوعه عدل ألن أفعاله منزهة عن أن تكون م
 الصفة الرابعة من صفات كلمة اهللا قوله الَ مَُبّدلَ ِلكَِلَماِتِه وفيه وجوه األول أنا بينا أن املراد من قوله َوَتمَّْت كَِلَمُت

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( رَّبَك أهنا تامة يف كوهنا معجزة دالة على صدق حممد 
عىن أن هؤالء الكفار يلقون الشبهات يف كوهنا دالة على صدق حممد عليه الصالة مث قال الَ ُمَبّدلَ ِلكَِلَماِتِه وامل

والسالم إال أن تلك الشبهات ال تأثري هلا يف هذه الدالئل اليت ال تقبل التبديل البتة ألن تلك الداللة ظاهرة باقية 
  جلية قوية ال تزول بسبب ترهات الكفار وشبهات أولئك اجلهال

يكون املراد أهنا تبقى مصونة عن التحريف والتغيري كما قال تعاىل إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذّكَْر َوإِنَّا لَُه  والوجه الثاين أن
  ) ٩احلجر ( لََحاِفظُونَ 

لَافاً والوجه الثالث أن يكون املراد أهنا مصونة عن التناقض كما قال َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِت
  ) ٨٢النساء ( كَِثرياً 

  والوجه الرابع أن يكون املراد أن أحكام اهللا تعاىل ال تقبل التبديل والزوال ألهنا أزلية واألزيل ال يزول
  واعلم أن هذا الوجه أحد األصول القوية يف إثبات اجلرب ألنه تعاىل ملا حكم على زيد بالسعادة وعلى

لَ ِلكَِلمَاِتِه اللَِّه يلزم امتناع أن ينقلب السعيد شقياً وأن ينقلب الشقي سعيداً فالسعيد عمرو بالشقاوة مث قال الَ ُمَبّد
  من سعد يف بطن أمه والشقي من شقي يف بطن أمه



ُرُصونَ إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم َمن َوإِن ُتِطْع أَكْثََر َمن ِفى األرض ُيِضلُّوَك َعن َسبِيلِ اللَِّه إِن يَتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوإِنْ ُهمْ إِالَّ َيْخ
  َيِضلُّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن

اعلم أنه تعاىل ملا أجاب عن شبهات الكفار مث بني بالدليل صحة نبوة حممد عليه الصالة والسالم بني أن بعد زوال 
هال وال ينبغي أن يتشوش بسبب كلماهتم الفاسدة الشبهة وظهور احلجة ال ينبغي أن يلتفت العاقل إىل كلمات اجل

فقال َوإِن ُتِطْع أَكْثََر َمن ِفى االْْرضِ ُيِضلُّوَك َعن َسبِيلِ اللَِّه وهذا يدل على أن أكثر أهل األرض كانوا ضالالً ألن 
أمور ثالثة اإلضالل ال بد وأن يكون مسبوقاً بالضالل واعلم أن حصول هذا الضالل واإلضالل ال خيرج عن أحد 

أوهلا املباحث املتعلقة باإلهليات فإن احلق فيها واحد وأما الباطل ففيه كثرة ومنها القول بالشرك أما كما تقوله 
الزنادقة وهو الذى أخرب اهللا عنه يف قوله َوَجَعلُواْ للَِّه ُشَركَاء الْجِنَّ وإما كما يقوله عبدة الكواكب وإما كما يقوله 

ها املباحث املتعلقة بالنبوات إما كما يقوله من ينكر النبوة مطلقاً أو كما يقوله من ينكر النشر أو عبدة األصنام وثاني
ويدخل يف هذا الباب املباحث املتعلقة باملعاد وثالثها املباحث ) صلى اهللا عليه وسلم ( كما يقوله من ينكر نبوة حممد 

ن البحائر والسوائب والوصائل وحيللون امليتة فقال تعاىل َوإِن املتعلقة باألحكام وهي كثرية فإن الكفار كانوا حيرمو
ُتِطْع أَكْثََر َمن ِفى االْْرضِ فيما يعتقدونه من احلكم على الباطل بأنه حق وعلى احلق بأنه باطل يضلوك عن سبيل اهللا 

  أي عن الطريق واملنهج الصدق
   َيْخُرصُونَ وفيه مسألتانمث قال إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم إِالَّ

املسألة األوىل املراد أن هؤالء الكفار الذين ينازعونك يف دينك ومذهبك غري قاطعني بصحة مذاهبهم بل ال يتبعون 
إال الظن وهم خراصون كذابون يف ادعاء القطع وكثري من املفسرين يقولون املراد من ذلك الظن رجوعهم يف 

  الفهم ال إىل تعليل أصالًإثبات مذاهبهم إىل تقليد أس
املسألة الثانية متسك نفاة القياس هبذه اآلية فقالوا رأينا أن اهللا تعاىل بالغ يف ذم الكفار يف كثري من آيات القرآن 

بسبب كوهنم متبعني للظن والشيء الذي جيعله اهللا تعاىل موجباً لذم الكفار ال بد وأن يكون يف أقصى مراتب الذم 
يوجب اتباع الظن فوجب كونه مذموماً حمرماً ال يقال ملا ورد الدليل القاطع بكونه حجة كان والعمل بالقياس 

العمل به عمالً بدليل مقطوع ال بدليل مظنون ألنا نقول هذا مدفوع من وجوه األول أن ذلك الدليل القاطع إما أن 
  يكون عقلياً وإما أن يكون مسعياً واألول باطل ألن العقل ال جمال له

أن العمل بالقياس جائز أو غري جائز ال سيما عند من ينكر حتسني العقل وتقبيحه والثاين أيضاً باطل ألن الدليل  يف
السمعي إمنا يكون قاطعاً لو كان متواتراً وكانت ألفاظه غري حمتملة لوجه آخر سوى هذا املعىن الواحد ولو حصل 

ة والرتفع اخلالف فيه بني األمة فحيث مل يوجد ذلك علمنا مثل هذا الدليل لعلم الناس بالضرورة كون القياس حج
أن الدليل القاطع على صحة القياس مفقود الثاين هب أنه وجد الدليل القاطع على أن القياس حجة إال أن مع ذلك 

ل الوفاق ال يتم العمل بالقياس إال مع اتباع الظن وبيانه أن التمسك بالقياس مبين على مقامني األول أن احلكم يف حم
معلل بكذا والثاين أن ذلك املعىن حاصل يف حمل اخلالف فهذان املقامان إن كانا معلومني على سبيل القطع واليقني 

فهذا ما ال خالف فيه بني العقالء يف صحته وإن كان جمموعهما أو كان أحدمها ظنياً فحينئذ ال يتم العمل هبذا 
  النص الدال على أن متابعة الظنم مذمومة القياس إال مبتابعة الظن وحينئذ يندرج حتت

واجلواب مل ال جيوز أن يقال الظن عبارة عن االعتقاد الراجح إذا مل يستند إىل أمارة وهو مثل اعتقاد الكفار أما إذا 
  كان االعتقاد الراجح مستنداً إىل أمارة فهذا االعتقاد ال يسمى ظناً وهبذا الطريق سقط هذا االستدالل

   إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم َمن َيِضلُّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن وفيه مسألتانمث قال تعاىل



املسألة األوىل يف تفسريه قوالن األول أن يكون املراد أنك بعد ما عرفت أن احلق ما هو وأن الباطل ما هو فال تكن 
 بأن املهتدي من هو والضال من هو فيجازي كل واحد مبا يليق يف قيدهم بل فوض أمرهم إىل خالقهم ألنه تعاىل عامل

بعمله والثاين أن يكون املراد أن هؤالء الكفار وإن أظهروا من أنفسهم ادعاء اجلزم واليقني فهم كاذبون واهللا تعاىل 
  عامل بأحوال قلوهبم وبواطنهم ومطلع على كوهنم متحريين يف سبيل الضالل تائهني يف أودية اجلهل

والتقدير ملسألة الثانية قوله إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم َمن َيِضلُّ َعن َسبِيِلِه فيه قوالن األول قال بعضهم أَْعلَُم ههنا مبعىن يعلم ا
  إن ربك يعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين

  فإن قيل فهذا يوجب وقوع التفاوت يف علم اهللا تعاىل وهو حمال
ل التفاوت يف علم اهللا تعاىل حمال إال أن املقصود من هذا اللفظ أن العناية بإظهار هداية قلنا ال شك أن حصو

ا فذكر املهتدين فوق العناية بإظهار ضالل الضالني ونظريه قوله تعاىل إِنْ أَْحسَنُتْم أَْحَسنُتْم ِالنفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََه
 أن موضع ِمْن رفع باالبتداء ولفظها لفظ االستفهام واملعىن إن ربك هو اإلحسان مرتني واإلسارة مرة واحدة والثاين

أعلم أي الناس يضل عن سبيله قَالَ وهذا مثل قوله تعاىل لنعلم أي احلزبني أحصى وهذا قول املربد والزجاج 
  والكسائي والفراء

  ِمنَِنيفَكُلُواْ ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه إِن كُنُتم بِآَياِتِه ُمْؤ
  يف اآلية مباحث نذكرها يف معرض السؤال واجلواب

  يف قوله فَكُلُواْ ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه يقتضي تعلقاً مبا تقدم فما ذلك الشيء) الفاء ( السؤال األول 
لك أهنم كانوا يقولون واجلواب قوله فَكُلُواْ مسبب عن إنكار اتباع املضلني الذين حيللون احلرام وحيرمون احلالل وذ

للمسلمني إنكم تزعمون أنكم تعبدون اهللا فما قتله اهللا أحق أن تأكلوه مما قتلتموه أنتم فقال اهللا للمسلمني إن كنتم 
  متحققني باإلميان فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه وهو املذكى ببسم اهللا
 ينازعون فيه وإمنا النزاع يف أهنم أيضاً كانوا السؤال الثاين القوم كانوا يبيحون أكل ما ذبح على اسم اهللا وال

يبيحون أكل امليتة واملسلمون كانوا حيرموهنا وإذا كان كذلك كان ورود األمر بإباحة ما ذكر اسم اهللا عليه عبثاً 
  ألنه يقتضي إثبات احلكم يف املتفق عليه وترك احلكم يف املختلف فيه

حيرمون أكل املذكاة ويبيحون أكل امليتة فاهللا تعاىل رد عليهم يف  واجلواب فيه وجهان األول لعل القوم كانوا
ْم ُيذْكَرِ اْسمُ األمرين فحكم حبل املذكاة بقوله فَكُلُواْ ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه وبتحرمي امليتة بقوله َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَ

مَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه على أن املراد اجعلوا أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم اللَِّه َعلَْيِه الثاين أن حنمل قوله فَكُلُواْ ِم
  اهللا عليه فيكون املعىن على هذا الوجه حترمي أكل امليتة فقط

املؤمن  السؤال الثالث قوله فَكُلُواْ ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه صيغة األمر وهي لإلباحة وهذه اإلباحة حاصلة يف حق
  وغري املؤمن وكلمة ءاٍن يف قوله إِن كُنُتم بِآَياِتِه ُمْؤِمنَِني تفيد االشتراط

واجلواب التقدير ليكن أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته مؤمنني واملراد أنه لو حكم بإباحة 
  أكل امليتة لقدح ذلك يف كونه مؤمناً

نَّ كَِثًريا لَُّيِضلُّونَ لُواْ ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوقَْد فَصَّلَ لَكُم مَّا َحرََّم َعلَْيكُْم إِالَّ َما اْضطُرِْرُتمْ إِلَْيِه َوإَِوَما لَكُمْ أَالَّ َتأْكُ
  بِأَْهوَاِئهِم بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ رَّبََّك ُهَو أَْعلَُم بِالُْمعَْتِديَن

  يف اآلية مسائل
وىل قرأ نافع وحفص عن عاصم َوقَْد فَصَّلَ لَكُم مَّا َحرََّم َعلَْيكُْم بالفتح يف احلرفني وقرأ ابن كثري وابن املسألة األ



عامر وأبو عمرو بالضم يف احلرفني وقرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم فَْصلٌ بالفتح َوَحرََّم بالضم فمن قرأ 
ه متسك يف فتح قوله فَْصلٌ بقوله قَْد فَصَّلَْنا اآليَاِت ويف فتح قوله َحرَّمَ بالفتح يف احلرفني فقد احتج بوجهني األول أن

  بقوله أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم
  والوجه الثاين التمسك بقوله ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوقَْد فَصَّلَ لَكُم مَّا َحرََّم َعلَْيكُْم فيجب أن يكون

عل لتقدم ذكر اسم اهللا تعاىل وأما الذين قرؤا بالضم يف احلرفني فحجتهم قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُمُ الفعل مسنداً إىل الفا
ةُ  الَْمْيَتةُ  َوالْدَُّم وقوله ُحرَُماِت تفصيل ملا أمجل يف هذه اآلية فلما وجب يف التفصيل أن يقال ُحرَّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَت

ل كذلك وهو قوله مَّا َحرََّم َعلَْيكُْم وملا ثبت وجوب َحرََّم بضم احلاء فكذلك بفعل ما مل يسم فاعله وجب يف اإلمجا
جيب فَْصلٌ بضم الفاء ألن هذا املفصل هو ذلك احملرم اجململ بعينه وأيضاً فإنه تعاىل قال َوُهَو الَِّذى أَنََزلَ إِلَْيكُمُ 

قرأ فَْصلٌ بالفتح وحرم بالضم فحجته يف قوله فَْصلٌ قوله قَدْ  الِْكَتاَب مُفَصَّالً وقوله مُفَصَّالً يدل على فصل وأما من
  فَصَّلَْنا اآلَياِت ويف قوله َحرََّم قوله ُحرَّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ 

املائدة املسألة الثانية قوله َوقَْد فَصَّلَ لَكُم مَّا َحرََّم َعلَْيكُْم أكثر املفسرين قالوا املراد منه قوله تعاىل يف أول سورة 
آخر  ُحّرَمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةُ  َوالْدَُّم وَلَْحُم الْخِْنزِيرِ وفيه إشكال وهو أن سورة األنعام مكية وسورة املائدة مدنية وهي

ما أنزل اهللا باملدينة وقوله َوقَْد فَصَّلَ يقتضي أن يكون ذلك املفصل مقدماً على هذا اجململ واملدين متأخر عن املكي 
أخر ميتنع كونه متقدماً بل األوىل أن يقال املراد قوله بعد هذه اآلية قُل ال أَجُِد ِفيَما أُوِحىَ  إِلَْيَك ُمَحرًَّما َعلَى واملت

طَاِعمٍ يطعمه وهذه اآلية وإن كانت مذكورة بعد هذه اآلية بقليل إال أن هذا القدر من التأخري ال مينع أن يكون هو 
  الَّ َما اْضطُرِرُْتْم إِلَْيِه أي دعتكم الضرورة إىل أكله بسبب شدة اجملاعةاملراد واهللا أعلم وقوله إِ

  مث قال َوإِنَّ كَِثًريا لَُّيِضلُّونَ بِأَهَْوائِهِم وفيه مسائل
لُّواْ ويف املسألة األوىل قرأ ابن كثري وأبو عمرو لَُّيِضلُّونَ بفتح الياء وكذلك يف يونس َربََّنا ِلُيِضلُّواْ ويف إبراهيم لُِيِض

مجيع  احلج ثَانِىَ  ِعطِْفِه ِلُيِضلَّ ويف لقمان لَْهَو الَْحِديثِ ِلُيِضلَّ ويف الزمر أَندَاداً لُّيِضلَّ وقرأ عاصم ومحزة والكسائي
ذلك بضم الياء وقرأ نافع وابن عامر ههنا ويف يونس بفتح الياء ويف سائر املواضع بالضم فمن قرأ بالفتح أشار إىل 

الً ومن قرأ بالضم أشار إىل كونه مضالً قال وهذا أقوى يف الذم ألن كل مضل فإنه جيب كونه ضاالً وقد كونه ضا
  يكون ضاالً وال يكون مضالً فاملضل أكثر استحقاقاً للذم من الضال

ري دين إمسعيل املسألة الثانية املراد من قوله لَُّيِضلُّونَ قيل إنه عمرو بن حلي فمن دونه من املشركني ألنه أول من غ
واختذ البحائر والسوائب وأكل امليتة وقوله بَِغْيرِ ِعلْمٍ يريد أن عمرو بن حلي أقدم على هذه املذاهب عن اجلهالة 

الصرفة والضاللة احملضة وقال الزجاج املراد منه الذين حيللون امليتة ويناظرونكم يف إحالهلا وحيتجون عليها بقوهلم ملا 
بأن حيل ما يذحبه اهللا أوىل وكذلك كل ما يضلون فيه من عبادة األوثان والطعن يف نبوة حممد حل ما تذحبونه أنتم ف

  عليه الصالة والسالم فإمنا يتبعون فيه اهلوى والشهوة وال بصرية عندهم وال علم
حض اهلوى املسألة الثالثة دلت هذه اآلية على أن القول يف الدين مبجرد التقليد حرام ألن القول بالتقليد قول مب

  والشهوة واآلية دلت على أن ذلك حرام
  مث قال تعاىل إِنَّ رَّبََّك ُهَو أَْعلَُم بِالُْمْعَتِديَن واملراد منه أنه هو العامل مبا يف قلوهبم وضمائرهم من

عاىل التعدي وطلب نصرة الباطل والسعي يف إخفاء احلق وإذا كان عاملاً بأحواهلم وكان قادراً على جمازاهتم فهو ت
  جيازيهم عليها واملقصود من هذه الكلمة التهديد والتخويف واهللا أعلم



  َوذَُرواْ ظَاِهَر اِإلثْمِ َوَباِطَنهُ إِنَّ الَِّذيَن َيكْسُِبونَ اِإلثَْم َسُيْجَزْونَ بَِما كَانُواْ َيقَْترِفُونَ
بقوله َوذَرُواْ ظَاِهَر اإلِثْمِ َوبَاِطَنُه واملراد من  اعلم أنه تعاىل ملا بني أنه فصل احملرمات أتبعه مبا يوجب تركها بالكلية

اإلمث ما يوجب اإلمث وذكروا يف ظاهر اإلمث وباطنه وجهني األول أن ظَاِهرَ اِإلثْمِ اإلعالن بالزنا وََباِطَنُه االستسرار به 
اآلية السر منه والعالنية الثاين أن قال الضحاك كان أهل اجلاهلية يرون الزنا حالالً ما كان سراً فحرم اهللا تعاىل هبذه 

هذا النهي عام يف مجيع احملرمات وهو األصح ألن ختصيص اللفظ العام بصورة معينة من غري دليل غري جائز مث قيل 
املراد ما أعلنتم وما أسررمت وقيل ما عملتم وما نويتم وقال ابن األنباري يريد وذروا اإلمث من مجيع جهاته كما تقول 

من هذا املال قليالً وال كثرياً تريد ما أخذت منه بوجه من الوجوه وقال آخرون معىن اآلية النهي عن ما أخذت 
اإلمث مع بيان أنه ال خيرج من كونه إمثاً بسبب إخفائه وكتمانه وميكن أن يقال املراد من قوله َوذَرُواْ ظَاِهَر اإلِثْمِ 

ليظهر بذلك أن الداعي له إىل ترك ذلك اإلمث خوف اهللا ال خوف الناس النهي عن اإلقدام على اإلمث مث قال َوَباِطَنُه 
وقال آخرون ظَاِهرَ اِإلثْمِ أفعال اجلوارح َوَباِطَنهُ أفعال القلوب من الكرب واحلسد والعجب وإرادة السوء للمسلمني 

د قول من يقول إن ما ويدخل فيه االعتقاد والعزم والنظر والظن والتمين واللوم على اخلريات وهبذا يظهر فسا
  يوجد يف القلب ال يؤاخذ به إذا مل يقترن به عمل فإنه تعاىل هنى عن كل هذه األقسام هبذه اآلية

النص يدل مث قال تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َيكِْسُبونَ اإلثْمَ سَُيْجَزْونَ بَِما كَاُنواْ يَقَْترِفُونَ ومعىن االقتراف قد تقدم ذكره وظاهر 
د وأن يعاقب املذنب إال أن املسلمني أمجعوا على أنه إذا تاب مل يعاقب وأصحابنا زادوا شرطاً ثانياً وهو على أنه ال ب

ذَِلَك ِلَمن أنه تعاىل قد يعفو عن املذنب فيترك عقابه كما قال اهللا تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيشَْرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ 
  ) ٤٨النساء ( َيَشاء 

َيآئِهِْم لُِيَجاِدلُوكُْم َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَّهُ لَِفْسٌق َوإِنَّ الشََّياِطَني لَيُوُحونَ إِلَى أَْوِل
  إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ

ذكر بعده حترمي ما مل يذكر عليه اسم اهللا ويدخل فيه امليتة  اعلم أنه تعاىل ملا بني أنه حيل أكل ما ذبح على اسم اهللا
  ويدخل فيه ما ذبح على ذكر األصنام واملقصود منه إبطال ما ذكره املشركون ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل نقل عن عطاء أنه قال كل ما مل يذكر عليه اسم اهللا من طعام أو شراب فهو حرام متسكاً بعموم هذه 
ما سائر الفقهاء فإهنم أمجعوا على ختصيص هذا العموم بالذبح مث اختلفوا فقال مالك كل ذبح مل يذكر عليه اآلية وأ

اسم اهللا فهو حرام سواء ترك ذلك الذكر عمداً أو نسياناً وهو قول ابن سريين وطائفة من املتكلمني وقال أبو حنيفة 
ناً حل وقال الشافعي رمحه اهللا تعاىل حيل متروك التسمية رمحه اهللا تعاىل إن ترك الذكر عمداً حرم وإن ترك نسيا

سواء ترك عمداً أو خطأ إذا كان الذابح أهالً للذبح وقد ذكرنا هذه املسألة على االستقصاء يف تفسري قوله إِالَّ َما 
ا إذا ذبح على اسم فال فائدة يف اإلعادة قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل هذا النهي خمصوص مب)  ٣املائدة ( ذَكَّْيُتْم 

النصب ويدل عليه وجوه أحدها قوله تعاىل وَإِنَُّه لَِفْسٌق وأمجع املسلمون على أنه ال يفسق أكل ذبيحة املسلم الذي 
ناظرة إمنا وهذه امل)  ١٢١األنعام ( ترك التسمية وثانيها قوله تعاىل َوإِنَّ الشَّيَاِطَني لَيُوُحونَ إِلَى أَْوِلَياِئهِْم ِلُيَجاِدلُوكُْم 

كانت يف مسألة امليتة روي أن ناساً من املشركني قالوا للمسلمني ما يقتله الصقر والكلب تأكلونه وما يقتله اهللا فال 
تأكلونه وعن ابن عباس أهنم قالوا تأكلون ما تقتلونه وال تأكلون ما يقتله اهللا فهذه املناظرة خمصوصة بأكل امليتة 

طَْعُتُموُهْم إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ وهذا خمصوص مبا ذبح على اسم النصب يعين لو رضيتم هبذه وثالثها قوله تعاىل َوإِنْ أَ
الذبيحة اليت ذحبت على اسم إهلية األوثان فقد رضيتم بإهليتها وذلك يوجب الشرك قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل 

هذه القيود الثالثة علمنا أن املراد من ذلك  فأول اآلية وإن كان عاماً حبسب الصيغة إال أن آخرها ملا حصلت فيه



نَُّه لَِفْسقٌ العموم هو هذا اخلصوص ومما يؤكد هذا املعىن هو أنه تعاىل قال َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوإِ
 تعاىل أنه مىت يصري فسقاً فرأينا هذا فقد صار هذا النهي خمصوصاً مبا إذا كان هذا األمر فسقاً مث طلبنا يف كتاب اهللا

َمْيَتةً  أَْو  الفسق مفسراً يف آية أخرى وهو قوله قُل ال أَجُِد ِفيَما أُوِحىَ  إِلَْيَك ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِال أَن َيكُونَ
فصار الفسق يف هذه اآلية مفسراً مبا أهل به )  ١٤٥األنعام (  َدًما مَّْسفُوًحا أَْو لَْحَم ِخنزِيرٍ فَإِنَُّه رِْجٌس أَْو ِفْسقًا أُِهلَّ

  أهل به لغري اهللا لغري اهللا وإذا كان كذلك كان قوله َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق خمصوصاً مبا
 قلتم إنه مل يوجد ذكر اهللا ههنا والدليل عليه ما روي واملقام الثاين أن نترك التمسك هبذه املخصصات لكن نقول مل

وحيمل هذا الذكر على ذكر ) ذكر اهللا مع املسلم سواء قال أو مل يقل ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب 
  القلب

املسألة توجب  واملقام الثالث وهو أن نقول هب أن هذا الدليل يوجب احلرمة إال أن سائر الدالئل املذكورة يف هذه
احلل ومىت تعارضت وجب أن يكون الراجح هو احلل ألن األصل يف املأكوالت احلل وأيضاً يدل عليه مجيع 

وقوله كُلُواْ )  ٢٩البقرة ( العمومات املقتضية حلل األكل واالنتفاع كقوله تعاىل َخلََق لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً 
)  ٤املائدة ( مستطاب حبسب احلس فوجب أن حيل لقوله تعاىل أُِحلَّ لَكُُم الطَّّيبَاُت  ألنه)  ٦٠البقرة ( َواشَْرُبواْ 

  وألنه مال ألن الطبع مييل إليه فوجب أن ال حيرم ملا روي عن

أنه هنى عن إضاعة املال فهذا تقرير الكالم يف هذه املسألة ومع ذلك فنقول األوىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
  ن حيترز عنه ألن ظاهر هذا النص قويباملسلم أ

املسألة الثانية الضمري يف قوله وَإِنَُّه لَِفْسٌق إىل ماذا يعود فيه قوالن األول أن قوله الَ َتأْكُلُواْ يدل على األكل ألن 
سه فسقاً الفعل يدل على املصدر فهذا الضمري عائد إىل هذا املصدر والثاين كأنه جعل ما مل يذكر اسم اهللا عليه يف نف

  على سبيل املبالغة
إبليس  وأما قوله َوإِنَّ الشََّياِطَني لَيُوُحونَ إِلَى أَْوِليَاِئهِمْ لُِيَجاِدلُوكُْم ففيه قوالن األول أن املراد من الشياطني ههنا

تة والثاين وأصحابه يف أكل املي) صلى اهللا عليه وسلم ( وجنوده وسوسوا إىل أوليائهم من املشركني ليجادلوا حممداً 
قال عكرمة وإن الشياطني يعين مردة اجملوس ليوحون إىل أوليائهم من مشركي قريش وذلك ألنه ملا نزل حترمي امليتة 
مسعه اجملوس من أهل فارس فكتبوا إىل قريش وكانت بينهم مكاتبة أن حممداً وأصحابه يزعمون أهنم يتبعون أمر اهللا 

حبه اهللا حرام فوقع يف أنفس ناس من املسلمني من ذلك شيء فأنزل اهللا تعاىل مث يزعمون أن ما يذحبونه حالل وما يذ
  هذه اآلية

مث قال َوإِنْ أَطَْعُتُموُهمْ يعين يف استحالل امليتة إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ قال الزجاج وفيه دليل على أن كل من أهل شيئاً مما 
مشرك وإمنا مسي مشركاً ألنه أثبت حاكماً سوى اهللا تعاىل وهذا  حرم اهللا تعاىل أو حرم شيئاً مما أحل اهللا تعاىل فهو

  هو الشرك
املسألة الثالثة قال الكعيب اآلية حجة على أن اإلميان اسم جلميع الطاعات وإن كان معناه يف اللغة التصديق كما 

قد أن هللا شريكاً بدليل أنه تعاىل جعل تعاىل الشرك امساً لكل ما كان خمالفاً هللا تعاىل وإن كان يف اللغة خمتصاً مبن يعت
  مسى طاعة املؤمنني للمشركني يف إباحة امليتة شركاً

ولقائل أن يقول مل ال جيوز أن يكون املراد من الشرك ههنا اعتقاد أن اهللا تعاىل شريكاً يف احلكم والتكليف وهبذا 
  التقدير يرجع معىن هذا الشرك إىل االعتقاد فقط

كَذَِلكَ ُزيِّنَ فَأَْحَييَْناُه َوَجَعلَْنا لَهُ ُنوًرا َيْمِشي بِِه ِفى النَّاسِ كََمن مَّثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخارِجٍ مِّْنَها أََوَمن كَانَ َمْيًتا 



  ِللْكَاِفرِيَن َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ
  يف اآلية مسائل

شركني جيادلون املؤمنني يف دين اهللا ذكر مثالً يدل على املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية األوىل أن امل
حال املؤمن املهتدي وعلى حال الكافر الضال فبني أن املؤمن املهتدي مبنزلة من كان ميتاً فجعل حياً بعد ذلك 
وأعطى نوراً يهتدى به يف مصاحله وأن الكافر مبنزلة من هو يف ظلمات منغمس فيها ال خالص له منها فيكون 

  رياً على الدواممتح

 مث قال تعاىل كَذَِلَك ُزّيَن ِللْكَاِفرِيَن َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ وعند هذا عادت مسألة اجلرب والقدر فقال أصحابنا ذلك املزين
هو اهللا تعاىل ودليله ما سبق ذكره من أن الفعل يتوقف على حصول الداعي وحصوله ال بد وأن يكون خبلق اهللا 

بارة عن علم أو اعتقاد أو ظن باشتمال ذلك الفعل على نفع زائد وصالح راجح فهذا الداعي ال تعاىل والداعي ع
معىن له إال هذا التزيني فإذا كان موجد هذا الداعي هو اهللا تعاىل كان املزين ال حمالة هو اهللا تعاىل وقالت املعتزلة 

الشيطان واعلم أن هذا يف غاية الضعف لوجوه  ذلك املزين هو الشيطان وحكوا عن احلسن أنه قال زينه هلم واهللا
األول الدليل القاطع الذي ذكرناه والثاين أن هذا املثل مذكور ليميز اهللا حال املسلم من الكافر فيدخل فيه الشيطان 
فإن كان إقدام ذلك الشيطان على ذلك الكفر لشيطان آخر لزم الذهاب إىل مزين آخر غري النهاية وإال فال بد من 

ن آخر سوى الشيطان الثالث أنه تعاىل صرح بأن ذلك املزين ليس إال هو فيما قبل هذه اآلية وما بعدها أما مزي
وأما بعد نَّا ِلكُلّ أُمَّةٍ  َعَملَُهْم قبلها فقوله َوالَ َتُسبُّواْ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّواْ اللََّه َعْدواً بَِغْيرِ ِعلْمٍ كَذَِلَك َزيَّ

  هذه اآلية فقوله َوكَذاِلَك َجَعلَْنا ِفي كُلّ قَْرَيةٍ  أَكَابَِر ُمْجرِمِيهَا
 ختفيف املسألة الثانية قوله أََو َمن كَانَ َمْيًتا فَأَْحَيْينَاُه قرأ نافع َميًْتا مشدداً والباقون خمففاً قال أهل اللغة امليت خمففاً

  ميت ومعنامها واحد ثقل أو خفف
( ة الثالثة قال أهل املعاين قد وصف الكفار بأهنم أموات يف قوله أَْمواٌت غَْيُر أَْحَياء َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ املسأل

ويف )  ٨٠النمل ( ويف قوله إِنََّك الَ ُتسِْمُع الْمَْوَتى )  ٧٠ي س ( وأيضاً يف قوله لُّينِذَر َمن كَانَ َحّياً )  ٢١النحل 
فلما جعل الكفر موتاً )  ٢٢و  ١٩فاطر ( ا َيْسَتوِى االْْعَمى وَالَْبِصُري َوَما َيْسَتوِى االْحَْياء َوالَ االْمَْواُت قوله َوَم

والكافر ميتاً جعل اهلدى حياة واملهتدي حياً وإمنا جعل الكفر موتاً ألنه جهل واجلهل يوجب احلرية والوقفة فهو 
مليت ال يهتدي إىل شيء واجلاهل كذلك واهلدى علم وبصر والعلم والبصر كاملوت الذي يوجب السكون وأيضاً ا

سبب حلصول الرشد والفوز بالنجاة وقوله َوَجَعلَْنا لَُه نُوًرا يَْمِشي بِِه ِفى النَّاسِ عطف على قوله فَأَْحَيْينَاُه فوجب أن 
 تعاىل أن األرواح البشرية هلا أربع مراتب يف يكون هذا النور مغايراً لتلك احلياة والذي خيطر بالبال والعلم عند اهللا

املعرفة فأوهلا كوهنا مستعدة لقبول هذه املعارف وذلك االستعداد األصلي خيتلف يف األرواح فرمبا كانت الروح 
  موصوفة باستعداد كامل قوي شريف ورمبا كان ذلك االستعداد قليالً ضعيفاً ويكون صاحبه بليداً ناقصاً

  ة أن حيصل هلا العلوم الكلية األولية وهي املسماة بالعقلواملرتبة الثاني
واملرتبة الثالثة أن حياول ذلك اإلنسان تركيب تلك البديهيات ويتوصل بتركيبها إىل تعرف اجملهوالت الكسبية إال 
در أن تلك املعارف رمبا ال تكون حاضرة بالفعل ولكنها تكون حبيث مىت شاء صاحبها استرجاعها واستحضارها يق

  عليه
واملرتبة الرابعة أن تكون تلك املعارف القدسية واجلاليا الروحانية حاضرة بالفعل ويكون جوهر ذلك الروح مشرقاً 



  بتلك املعارف مستضيئاً هبا مستكمالً بظهورها فيه
  إذا عرفت هذا فنقول

  املرتبة األوىل وهي حصول االستعداد فقط هي املسماة باملوت
  أن حتصل العلوم البديهية الكلية فيه فهي املشار إليها بقوله فَأَْحَيْينَاُهواملرتبة الثانية وهي 

واملرتبة الثالثة وهي تركيب البديهيات حىت يتوصل بتركيباهتا إىل تعرف اجملهوالت النظرية فهي املراد من قوله تعاىل 
  َوَجَعلَْنا لَُه نُورًا

اسِ إشارة إىل كونه مستحضراً لتلك اجلاليا القدسية ناظراً إليها وعند هذا واملرتبة الرابعة وهي قوله َيْمِشي بِِه ِفى النَّ
تتم درجات سعادات النفس اإلنسانية وميكن أن يقال أيضاً احلياة عبارة عن االستعداد القائم جبوهر الروح والنور 

اسة ومن طلوع الشمس عبارة عن إيصال نور الوحي والتنزيل به فإنه ال بد يف اإلبصار من أمرين من سالمة احل
فكذلك البصرية ال بد فيها من أمرين من سالمة حاسة العقل ومن طلوع نور الوحي والتنزيل فلهذا السبب قال 
املفسرون املراد هبذا النور القرآن ومنهم من قال هو نور الدين ومنهم من قال هو نور احلكمة واألقوال بأسرها 

الكافر فَُهَو كََمْن ِفي الظُّلَُماِت لَْيسَ بَِخارِجٍ ّمْنَها ويف قوله لَْيَس بَِخارِجٍ ّمْنَها متقاربة والتحقيق ما ذكرناه وأما مثل 
دقيقة عقلية وهي أن الشيء إذا دام حصوله مع الشيء صار كاألمر الذايت والصفة الالزمة له فإذا دام كون الكافر 

الذاتية الالزمة له يعسر إزالتها عنه نعوذ باهللا  يف ظلمات اجلهل واألخالق الذميمة صارت تلك الظلمات كالصفة
من هذه احلالة وأيضاً الواقف يف الظلمات يبقى متحرياً ال يهتدي إىل وجه صالحه فيستويل عليه اخلوف والفزع 

  والعجز والوقوف
يف كل مؤمن  املسألة الرابعة اختلفوا يف أن هذين املثلني املذكورين هل مها خمصوصان بإنسانني معينني أو عامان

( وكافر فيه قوالن األول أنه خاص بإنسانني على التعيني مث فيه وجوه األول قال ابن عباس إن أبا جهل رمى النيب 
بفرث ومحزة يومئذ مل يؤمن فأخرب محزة بذلك عند قدومه من صيد له والقوس بيده فعمد إىل ) صلى اهللا عليه وسلم 

فقال له أبو جهل أما ترى ما جاء به سفه عقولنا وسب آهلتنا فقال  أيب جهل وتوخاه بالقوس وجعل يضرب رأسه
محزة أنتم أسفه الناس تعبدون احلجارة من دون اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً عبده 

  ورسوله فنزلت هذه اآلية
وأيب جهل وذلك أنه قال زامحنا بنو عبد ) وسلم صلى اهللا عليه ( والرواية الثانية قال مقاتل نزلت هذه اآلية يف النيب 

مناف يف الشرف حىت إذا صرنا كفرسى رهان قالوا منا نيب يوحى إليه واهللا ال نؤمن به إال أن يأتينا وحي كما يأتيه 
  فنزلت هذه اآلية

  والرواية الثالثة قال عكرمة والكليب نزلت يف عمار بن ياسر وأيب جهل
  حاك نزلت يف عمر بن اخلطاب وأيب جهلوالرواية الرابعة قال الض

والقول الثاين إن هذه اآلية عامة يف حق مجيع املؤمنني والكافرين وهذا هو احلق ألن املعىن إذا كان حاصالً يف الكل 
كان التخصيص حمض التحكم وأيضاً قد ذكرنا أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة فالقول بأن سبب نزول هذه 

قال إن مراد اهللا تعاىل من هذه اآلية ) صلى اهللا عليه وسلم ( كذا مشكل إال إذا قيل إن النيب اآلية املعينة كذا و
  العامة فالن بعينه



املسألة اخلامسة هذه اآلية من أقوى الدالئل أيضاً على أن الكفر واإلميان من اهللا تعاىل ألن قوله فَأَحَْيْيَناُه وقوله 
ِه ِفى النَّاسِ قد بينا أنه كناية عن املعرفة واهلدى وذلك يدل على أن كل هذه األمور إمنا َوَجَعلَْنا لَُه نُوًرا يَْمِشي بِ

حتصل من اهللا تعاىل وبإذنه والدالئل العقلية ساعدت على صحته وهو دليل الداعي على ما خلصناه وأيضاً أن عاقالً 
جاهالً كافراً فلما قصد حتصيل اإلميان واملعرفة  ال خيتار اجلهل والكفر لنفسه فمن احملال أن خيتار اإلنسان جعل نفسه

  ومل حيصل ذلك وإمنا حصل ضده وهو الكفر واجلهل علمنا أن ذلك حصل بإجياد غريه
  فإن قالوا إمنا اختاره العتقاده يف ذلك اجلهل أنه علم

اجلهل السابق كما يف قلنا فحاصل هذا الكالم أنه إمنا اختار هذا اجلهل لسابقة جهل آخر فإن كان الكالم يف ذلك 
  املسبوق لزم الذهاب إىل غري النهاية وإال فوجب االنتهاء إىل جهل حيصل فيه إلجياده وتكوينه وهو املطلوب

  ونََما َيْشُعُرَوكَذاِلَك َجَعلَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيةٍ  أَكَابَِر ُمْجرِِميَها ِلَيْمكُرُواْ ِفيَها َوَما َيْمكُُرونَ إِالَّ بِأَنفُِسهِْم َو
يف قوله َوكَذاِلَك يوجب التشبيه وفيه قوالن األول وكما جعلنا يف مكة صناديدها ) الكاف ( املسألة األوىل 

ليمكروا فيها كذلك جعلنا يف كل قرية أكابر جمرميها الثاين أنه معطوف على ماقبله أي كما زينا للكافرين أعماهلم 
  كذلك جعلنا

 الذي هو اسم واآلية على التقدمي والتأخري تقديره جعلنا جمرميها أكابر وال جيوز أن املسألة الثانية األكابر مجع األكرب
يكون األكابر مضافة فإنه ال يتم املعىن وحيتاج إىل إضمار املفعول الثاين للجعل ألنك إذا قلت جعلت زيداً وسكت 

فعولني وألنك إذا أضفت األكابر فقد مل يفد الكالم حىت تقول رئيساً أو ذليالً أو ما أشبه ذلك القتضاء اجلعل م
  أضفت الصفة إىل املوصوف وذلك ال جيوز عند البصريني

املسألة الثالثة صار تقدير اآلية جعلنا يف كل قرية جمرميها أكابر ليمكروا فيها وذلك يقتضي أنه تعاىل إمنا جعلهم هبذه 
  اخلري والشر بإرادة اهللا تعاىلالصفة ألنه أراد منهم أن ميكروا بالناس فهذا أيضاً يدل على أن 

أجاب اجلبائي عنه بأن محل هذه الالم على الم العاقبة وذكر غريه أنه تعاىل ملا مل مينعهم عن املكر صار شبيهاً مبا إذا 
  أراد ذلك فجاء الكالم على سبيل التشبيه وهذا السؤال مع جوابه قد تكرر مراراً خارجة عن احلد واحلصر

ل الزجاج إمنا جعل اجملرمني أكابر ألهنم ألجل رياستهم أقدر على الغدر واملكر وترويج األباطيل املسألة الرابعة قا
على الناس من غريهم وألن كثرة املال وقوة اجلاه حتمل اإلنسان على املبالغة يف حفظهما وذلك احلفظ ال يتم إال 

واإلميان الكاذبة ولو مل يكن للمال واجلاه عيب جبميع األخالق الذميمة من الغدر واملكر والكذب والغيبة والنميمة 
سوى أن اهللا تعاىل حكم بأنه إمنا وصف هبذه الصفات الذميمة من كان له مال وجاه لكفى ذلك دليالً على خساسة 

  املال واجلاه
اىل يف آية أخرى وهي قوله َوالَ َيِحيقُ مث قال تعاىل َوَما َيْمكُُرونَ إِالَّ بِأَنفُِسهِْم َوَما َيْشُعُرونَ واملراد منه ما ذكره اهللا تع

قالت الَْمكُْر السَّّيىء إِالَّ بِأَْهِلِه وقد ذكرنا حقيقة ذلك يف أول سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل اللَُّه َيْستَْهزِىء بِهِْم 
 معرض التهديد والزجر فلو كان ما قبل املعتزلة ال شك أن قوله َوَما َيْمكُُرونَ إِالَّ بِأَنفُسِهِْم َوَما َيْشُعُرونَ مذكور يف

هذه اآلية يدل على أنه تعاىل أراد منهم أن ميكروا بالناس فكيف يليق بالرحيم الكرمي احلكيم احلليم أن يريد منهم 
املكر وخيلق فيهم املكر مث يهددهم عليه ويعاقبهم أشد العقاب عليه واعلم أن معارضة هذا الكالم بالوجوه املشهورة 

  رناها مراراًقد ذك
َيْجَعلُ رِسَالََتُه سَُيِصيبُ الَِّذينَ  َوإِذَا َجآءَْتُهْم َءاَيةٌ  قَالُواْ لَن نُّْؤِمَن حَتَّى نُْؤَتى مِثْلَ َمآ أُوِتىَ  ُرُسلُ اللَِّه اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ

  نَأَْجَرمُواْ َصغَاٌر ِعنَد اللَِّه َوَعذَاٌب َشِديدٌ بَِما كَاُنواْ َيْمكُُرو



( اعلم أنه تعاىل حكى عن مكر هؤالء الكفار وحسدهم أهنم مىت ظهرت هلم معجزة قاهرة تدل على نبوة حممد 
قالوا لن نؤمن حىت حيصل لنا مثل هذا املنصب من عند اهللا وهذا يدل على هناية حسدهم ) صلى اهللا عليه وسلم 

لنهاية احلسد قال املفسرون قال الوليد بن املغرية  وأهنم إمنا بقوا مصرين على الكفر ال لطلب احلجة والدالئل بل
واهللا لو كانت النبوة حقاً لكنت أنا أحق هبا من حممد فإين أكثر منه ماالً وولداً فنزلت هذه اآلية وقال الضحاك أراد 

ّمنُْهْم أَن يُْؤَتى كل واحد منهم أن خيص بالوحي والرسالة كما أخرب اهللا تعاىل عنهم يف قوله َبلْ يُرِيُد كُلُّ اْمرِىء 
ن ُصُحفاً مَُّنشََّرةً  فظاهر اآلية اليت حنن يف تفسريها يدل على ذلك أيضاً ألنه تعاىل قال َوإِذَا َجاءْتُهْم ءاَيةٌ  قَالُواْ لَ

م وأيضاً فما قبل نُّْؤِمَن َحتَّى نُْؤَتى مِثْلَ َما أُوِتىَ  ُرُسلُ اللَِّه وهذا يدل على أن مجاعة منهم كانوا يقولون هذا الكال
كر عقيب هذه اآلية يدل على ذلك أيضاً وهو قوله َوكَذاِلَك َجَعلَْنا ِفي كُلّ قَْرَيةٍ  أَكَابَِر ُمْجرِمِيَها ِليَْمكُُرواْ ِفيَها مث ذ

كر املذكور يف اآلية األوىل تلك اآلية أهنم قالوا لَن نُّْؤِمَن َحتَّى نُْؤَتى مِثْلَ َما أُوِتىَ  ُرُسلُ اللَِّه وظاهره يدل على أن امل
  هو هذا الكالم اخلبيث

  وأما قوله تعاىل لَن نُّْؤِمَن حَتَّى نُْؤَتى مِثْلَ َما أُوِتىَ  ُرُسلُ اللَِّه ففيه قوالن
القول األول وهو املشهور أراد القوم أن حتصل هلم النبوة والرسالة كما حصلت حملمد عليه الصالة والسالم وأن 

  ال تابعني وخمدومني ال خادمني يكونوا متبوعني
والقول الثاين وهو قول احلسن ومنقول عن ابن عباس أن املعىن وإذا جاءهتم آية من القرآن تأمرهم باتباع النيب قالوا 

لََنا ِمَن االْْرضِ  لَن نُّْؤِمَن َحتَّى تُْؤِتى مِثْلَ َما أُوِتىَ  ُرُسلُ اللَِّه وهو قول مشركي العرب لَن نُّْؤِمَن لَكَ َحتَّى َتفُْجَر
التقدير  َيْنُبوًعا إىل قوله َحتَّى ُتَنّزلَ َعلَْيَنا ِكتَاًبا نَّقَْرءُه من اهللا إىل أيب جهل وإىل فالن وفالن كتاباً على حدة وعلى هذا
كي تدل فالقوم ما طلبوا النبوة وإمنا طلبوا أن تأتيهم آيات قاهرة ومعجزات ظاهرة مثل معجزات األنبياء املتقدمني 

على صحة نبوة حممد عليه الصالة والسالم قال احملققون والقول األول أقوى وأوىل ألن قوله اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ 
رِسَالََتُه ال يليق إال بالقول األول وملن ينصر القول الثاين أن يقول إهنم ملا اقترحوا تلك اآليات القاهرة فلو أجاهبم اهللا 

تلك املعجزات على وفق التماسهم لكانوا قد قربوا من منصب الرسالة وحينئذ يصلح أن يكون قوله إليها وأظهر 
  اللَُّه أَْعلَُم حَْيثُ َيْجَعلُ رِسَالََتُه جواباً على هذا الكالم

إال فيه فمن كان  وأما قوله اللَُّه أَْعلَمُ َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسالََتُه فاملعىن أن للرسالة موضعاً خمصوصاً ال يصلح وضعها
خمصوصاً موصوفاً بتلك الصفات اليت ألجلها يصلح وضع الرسالة فيه كان رسوالً وإال فال والعامل بتلك الصفات 

  ليس إال اهللا تعاىل
واعلم أن الناس اختلفوا يف هذه املسألة فقال بعضهم النفوس واألرواح متساوية يف متام املاهية فحصول النبوة 

ون البعض تشريف من اهللا وإحسان وتفضل وقال آخرون بل النفوس البشرية خمتلفة جبواهرها والرسالة لبعضها د
وماهياهتا فبعضها خرية طاهرة من عالئق اجلسمانيات مشرقة باألنوار اإلهلية مستعلية منورة وبعضها خسيسة كدرة 

سالة مث إن القسم األول يقع حمبة للجسمانيات فالنفس ما مل تكن من القسم األول مل تصلح لقبول الوحي والر
االختالف فيه بالزيادة والنقصان والقوة والضعف إىل مراتب ال هناية هلا فال جرم كانت مراتب الرسل خمتلفة فمنهم 

من حصلت له املعجزات القوية والتبع القليل ومنهم من حصلت له معجزة واحدة أو اثنتان وحصل له تبع عظيم 
عليه ومنهم من كان التشديد غالباً عليه وهذا النوع من البحث فيه استقصاء وال يليق ومنهم من كان الرفق غالباً 

 ذكره هبذا املوضع وقوله تعاىل اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسالََتُه فيه تنبيه على دقيقة أخرى وهي أن أقل ما ال بد منه يف
واحلسد وقوله لَن نُّْؤِمَن حَتَّى ُنؤَْتى ِمثْلَ َما أُوِتىَ  ُرُسلُ اللَّهِ حصول النبوة والرسالة الرباءة عن املكر والغدر والغل 



عني املكر والغدر واحلسد فكيف يعقل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات مث بني تعاىل أهنم لكوهنم موصوفني 
تم إال بأمرين التعظيم واملنفعة هبذه الصفات الذميمة سيبصيبهم َصغار عند اهللا وعذاب شديد وتقريره أن الثواب ال ي

والعقاب أيضاً إمنا يتم بأمرين اإلهانة والضرر واهللا تعاىل توعدهم مبجموع هذين األمرين يف هذه اآلية أما اإلهابة 
لى ذكر وإمنا قدم ذكر الصغار ع)  ١٢٤األنعام ( فقوله َسُيصِيُب الَِّذيَن أَْجَرمُواْ َصغَاٌر ِعنَد اللَِّه َوَعذَاٌب َشِديٌد 

الضرر ألن القوم إمنا متردوا عن طاعة حممد عليه الصالة والسالم طلباً للعز والكرامة فاهللا تعاىل بني أنه يقابلهم بضد 
  مطلوهبم فأول ما يوصل إليهم إمنا يوصل الصغار والذل واهلوان ويف قوله َصَغاٌر عِنَد اللَِّه

صل يف اآلخرة حيث ال حاكم ينفذ حكمه سواه والثاين أهنم وجوه األول أن يكون املراد أن هذا الصغار إمنا حي
يصيبهم صغار حبكم اهللا وإجيابه يف در الدنيا فلما كان ذلك الصغار هذا حاله جاز أن يضاف إىل عند اهللا الثالث أن 

املقصود منه التأكيد الرابع يكون املراد سَُيِصيبُ الَِّذيَن أَْجَرُمواْ َصغَاٌر مث استأنف وقال َعندَ اللَِّه أي معدهلم ذلك و
وأما بيان الضرر والعذاب فهو ) من ( أن يكون املراد صغار من عند اهللا وعلى هذا التقدير فال بد من إضمار كلمة 

قوله َوَعذَابٌ َشِديٌد فحصل هبذا الكالم أنه تعاىل أعد هلم اخلزي العظيم والعذاب الشديد مث بني أن ذلك إمنا 
  كذهبم وحسدهميصيبهم ألجل مكرهم و

جاً كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفى السََّمآِء فََمن ُيرِِد اللَُّه أَن يَْهِدَيُه َيشَْرْح َصْدَرُه ِلِإلْسلَامِ َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَُّه َيجَْعلْ َصْدَرُه َضيِّقاً َحَر
  كَذاِلَك َيجَْعلُ اللَُّه الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ

  مسائليف اآلية 
  املسألة األوىل متسك أصحابنا هبذه اآلية يف بيان أن الضالل واهلداية من اهللا تعاىل

واعلم أن هذه اآلية كما أن لفظها يدل على قولنا فلفظها أيضاً يدل على الدليل القاطع العقلي الذي يف هذه املسألة 
ة إىل هذين األمرين حاصلة على السوية فيمتنع وبيانه أن العبد قادر على اإلميان وقادر على الفكر فقدرته بالنسب

صدور اإلميان عنه بدالً من الكفر أو الكفر بدالً من اإلميان إال إذا حصل يف القلب داعية إليه وقد بينا ذلك مراراً 
ة كثرية يف هذا الكتاب وتلك الداعية ال معىن هلا إال علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل مشتمالً على مصلح

زائدة ومنفعة راجحة فإنه إذا حصل هذا املعىن يف القلب دعاه ذلك إىل فعل ذلك الشيء وإن حصل يف القلب علم 
أو اعتقاد أن ظن بكون ذلك الفعل مشتمالً على ضرر زائد ومفسدة راجحة دعاه ذلك إىل تركه وبينا بالدليل أن 

  ع القدرة مع الداعي يوجب الفعلحصول هذه الدواعي ال بد وأن يكون من اهللا تعاىل وأن جممو
إذا ثبت هذا فنقول يستحيل أن يصدر اإلميان عن العبد إالإذا خلق اهللا يف قلبه اعتقاد أن اإلميان راجح املنفعة زائد 

املصلحة وإذا حصل يف القلب هذا االعتقاد مال القلب وحصل يف النفس رغبة شديدة يف حتصيله وهذا هو انشراح 
ا إذا حصل يف القلب اعتقاد أن اإلميان مبحمد مثالً سبب مفسدة عظيمة يف الدين والدنيا ويوجب الصدر لإلميان فأم

املضار الكثرية فعند هذا يترتب على حصول هذا االعتقاد نفرة شديدة عن اإلميان مبحمد عليه الصالة والسالم 
ن من أراد اهللا تعاىل منه اإلميان قوى دواعيه وهذا هو املراد من أنه تعاىل جيعل صدره ضيقاً حرجاً فصار تقدير اآلية أ

  إىل اإلميان ومن أراد اهللا منه الكفر

قوى صوارفه عن اإلميان وقوى دواعيه إىل الكفر وملا ثبت بالدليل العقلي أن األمر كذلك ثبت أن لفظ القرآن 
يس وراءه بيان وال برهان مشتمل على هذه الدالئل العقلية وإذا انطبق قاطع الربهان على صريح لفظ القرآن فل

  قالت املعتزلة لنا يف هذه اآلية مقامان



  املقام األول بيان أنه ال داللة يف هذه اآلية على قولكم
  املقام الثاين مقام التأويل املطابق ملذهبنا وقولنا

  أما املقام األول فتقريره من وجوه
يضلهم ألنه ليس فيها أكثر من أنه مىت أراد أن يهدي الوجه األول أن هذه اآلية ليس فيها أنه تعاىل أضل قوماً أو 

إنساناً فعل به كيت وكيت وإذا أراد إضالله فعل به كيت وكيت وليس يف اآلية أنه تعاىل يريد ذلك أو ال يريده 
فبني تعاىل أنه )  ١٧األنبياء ( ا فَاِعِلَني والدليل عليه أنه تعاىل قال لَْو أََرْدَنا أَن نَّتَِّخذَ لَْهواً الَّتََّخذَْناُه ِمن لَُّدنَّا إِن كُنَّ

  يفعل اللهو لو أراده وال خالف أنه تعاىل ال يريد ذلك وال يفعله
الوجه الثاين أنه تعاىل مل يقل ومن يرد أن يضله عن اإلسالم بل قال َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَُّه فلم قلتم أن املراد ومن يرد 

  أن يضله عن اإلميان
أنه تعاىل بني يف آخر اآلية أنه إمنا يفعل هذا الفعل هبذا الكافر جزاء على كفره وأنه ليس ذلك على والوجه الثالث 

  ) ١٢٥األنعام ( سبيل االبتداء فقال كَذاِلَك َيْجَعلُ اللَُّه الّرْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ 
َرهُ َضّيقاً حََرجاً فهذا يشعر بأن جعل الصدر ضيقاً حرجاً يتقدم الوجه الرابع أن قوله َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَُّه َيْجَعلْ َصْد

حصوله على حصول الضاللة وأن حلصول ذلك املتقدم أثراً يف حصول الضالل وذلك باطل باإلمجاع أما عندنا فال 
ذه الوجوه نقول به وأما عندكم فألن املقتضى حلصول اجلهل والضالل هو أن اهللا تعاىل خيلقه فيه لقدرته فثبت هب

  األربعة أن هذه اآلية ال تدل على قولكم
أما املقام الثاين وهو أن تفسري هذه اآلية على وجه يليق بقولنا فتقريره من وجوه األول وهو الذي اختاره اجلبائي 
 ونصره القاضي فنقول تقدير اآلية ومن يرد اهللا أن يهديه يوم القيامة إىل طريق اجلنة يشرح صدره لإلسالم حىت

يثبت عليه وال يزول عنه وتفسري هذا الشرح هو أنه تعاىل يفعل به ألطافاً تدعوه إىل البقاء على اإلميان والثبات عليه 
ويف هذا النوع ألطاف ال ميكن فعلها باملؤمن إال بعد أن يصري مؤمناً وهي بعد أن يصري الرجل مؤمناً يدعوه إىل 

وبقوله وَالَِّذيَن )  ١١التغابن ( شارة بقوله تعاىل َوَمن ُيْؤِمن بِاللَِّه يَْهِد قَلَْبُه البقاء على اإلميان والثبات عليه وإليه اإل
فإذا آمن عبد وأراد اهللا ثباته فحينئذ يشرح صدره أي يفعل به )  ٦٩العنكبوت ( َجاَهدُواْ ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا 

عليه فأما إذا كفر وعاند وأراد اهللا تعاىل أن يضله عن طريق اجلنة األلطاف اليت تقتضي ثباته على اإلميان ودوامه 
فعند ذلك يلقي يف صدره الضيق واحلرج مث سأل اجلبائي نفسه وقال كيف يصح ذلك وجند الكفار طييب النفوس ال 

  غم هلم البتة وال حزن
يف بعض األوقات طييب القلوب وسأل وأجاب عنه بأنه تعاىل مل خيرب بأنه يفعل هبم ذلك يف كل وقت فال ميتنع كوهنم 

  القاضي نفسه على هذا اجلواب سؤاالً آخر فقال فيجب أن تقطعوا يف كل كافر بأنه

  جيد من نفسه ذلك الضيق واحلرج يف بعض األوقات
وأجاب عنه بأن قال وكذلك نقول ودفع ذلك ال ميكن خصوصاً عند ورود أدلة اهللا تعاىل وعند ظهور نصرة اهللا 

  وعند ظهور الذلة والصغار فيهم هذا غاية تقرير هذا اجلواب للمؤمنني
والوجه الثاين يف التأويل قالوا مل ال جيوز أن يقال املراد فمن يرد اهللا أن يهديه إىل اجلنة يشرح صدره لإلسالم أي 

ذه الدرجة يشرح صدره لإلسالم يف ذلك الوقت الذي يهديه فيه إىل اجلنة ألنه ملا رأى أن بسبب اإلميان وجد ه
العالية واملرتبة الشريفة يزداد رغبة يف اإلميان وحيصل يف قلبه مزيد انشراح وميل إليه ومن يرد أن يضله يوم القيامة 
عن طريق اجلنة ففي ذلك الوقت يضيق صدره وحيرج صدره بسبب احلزن الشديد الذي ناله عند احلرمان من اجلنة 



  واللفظ حمتمل له فوجب محل اللفظ عليهوالدخول يف النار قالوا فهذا وجه قريب 
والوجه الثالث يف التأويل أن يقال حصل يف الكالم تقدمي وتأخري فيكون املعىن من شرح صدر نفسه باإلميان فقد 

أراد اهللا أن يهديه أي خيصه باأللطاف الداعية إىل الثبات على اإلميان أو يهديه مبعىن أنه يهديه إىل طريق اجلنة ومن 
ه ضيقاً حرجاً عن اإلميان فقد أراد اهللا أن يضله عن طريق اجلنة أو يضله مبعىن أنه حيرمه عن األلطاف جعل صدر

  الداعية إىل الثبات على اإلميان فهذا هو جمموع كالمهم يف هذا الباب
د أن يضله لفعل كذا واجلواب عما قالوه أوالً من أن اهللا تعاىل مل يقل يف هذه اآلية أنه يضله بل املذكور فيه أنه لو أرا

  وكذا
فنقول قوله تعاىل يف آخر اآلية كَذاِلَك َيْجَعلُ اللَُّه الّرْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ تصريح بأنه يفعل هبم ذلك 

يف قوله كَذاِلَك يفيد التشبيه والتقدير وكما جعلنا ذلك الضيق واحلرج يف صدره ) الكاف ( اإلضالل ألن حرف 
  الرجس على قلوب الذين ال يؤمنون فكذلك جنعل

  واجلواب عما قالوه ثانياً وهو قوله ومن يرد اهللا أن يضله عن الدين
ُيرِْد فنقول إن قوله يف آخر اآلية كَذاِلَك َيجَْعلُ اللَُّه الّرْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ تصريح بأن املراد من قوله َوَمن 

  الدين أَن ُيِضلَُّه هو أنه يضله عن
يلقي  واجلواب عما قالوه ثالثاً من أن قوله كَذاِلَك َيجَْعلُ اللَُّه الّرْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ يدل على أنه تعاىل إمنا

  ذلك الضيق واحلرج يف صدورهم جزاء على كفرهم
ي عليهم بأهنم ال يؤمنون فنقول ال نسلم أن املراد ذلك بل املراد كذلك جيعل اهللا الرجس على قلوب الذين قض

  وإذا محلنا هذه اآلية على هذا الوجه سقط ما ذكروه
واجلواب عما قالوه رابعاً من أن ظاهر اآلية يقتضي أن يكون ضيق الصدر وحرجه شيئاً متقدماً على الضالل 

  وموجباً له
يوجب الذم يف ) اهللا عليه وسلم  صلى( فنقول األمر كذلك ألنه تعاىل إذا خلق يف قلبه اعتقاداً بأن اإلميان مبحمد 

الدنيا والعقوبة يف اآلخرة فهذا االعتقاد يوجب إعراض النفس ونفور القلب عن قبول ذلك اإلميان وحيصل يف ذلك 
  القلب نفرة ونبوة عن قبول ذلك اإلميان وهذه احلالة شبيهة بالضيق الشديد ألن الطريق إذا كان ضيقاً

ه فكذلك القلب إذا حصل فيه هذا االعتقاد امتنع دخول اإلميان فيه فألجل مل يقدر الداخل على أن يدخل في
  حصول هذه املشاهبة من هذا الوجه أطلق لفظ الضيق واحلرج عليه فقد سقط هذا الكالم

  وأما الوجه األول من التأويالت الثالثة اليت ذكروها
ستيالء الغم واحلزن على قلب الكافر وهذا فاجلواب عنه أن حاصل ذلك الكالم يرجع إىل تفصيل الضيق واحلرج با

بعيد ألنه تعاىل ميز الكافر عن املؤمن هبذا الضيق واحلرج فلو كان املراد منه حصول الغم واحلزن يف قلب الكافر 
لوجب أن يكون ما حيصل يف قلب الكافر من الغموم واهلموم واألحزان أزيد مما حيصل يف قلب املؤمن زيادة يعرفها 

علوم أنه ليس األمر كذلك بل األمر يف حزن الكافر واملؤمن على السوية بل احلزم والبالء يف حق املؤمن كل أحد وم
فاً ّمن ِفضَّةٍ  وقال عليه أكثر قال تعاىل َولَْوالَ أَن َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً  واِحَدةً  لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بِالرَّْحَماِن ِلُبيُوتِهِْم ُسقُ

  )خص البالء باألنبياء مث باألولياء مث األمثل فاألمثل ( السالم 
وأما الوجه الثاين من التأويالت الثالثة فهو أيضاً مدفوع ألنه يرجع حاصله إىل إيضاح الواضحات ألن كل أحد 
 يعلم بالضرورة أن كل من هداه اهللا تعاىل إىل اجلنة بسبب اإلميان فإنه يفرح بسبب تلك اهلداية وينشرح صدره



املراد من يضله )  ٣٣الزخرف ( لإلميان مزيد انشراح يف ذلك الوقت وكذلك القول يف قوله َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَُّه 
عن طريق اجلنة فإنه يضيق قلبه يف ذلك الوقت فإن حصول هذا املعىن معلوم بالضرورة فحمل اآلية عليه إخراج 

  هلذه اآلية من الفائدة
وه الثالثة فهو يقتضي تفكيك نظم اآلية وذلك ألن اآلية تقتضي أن حيصل انشراح وأما الوجه الثالث من الوج

الصدر من قبل اهللا أوالً مث يترتب عليه حصول اهلداية واإلميان وأنتم عكستم القضية فقلتم العبد جيعل نفسه أوالً 
عية له إىل الثبات على اإلميان منشرح الصدر مث إن اهللا تعاىل بعد ذلك يهديه مبعىن أنه خيصه مبزيد األلطاف الدا

والدالئل اللفظية إمنا ميكن التمسك هبا إذا أبقينا ما فيها من التركيبات والترتيبات فأما إذا أبطلناها وأزلناها مل ميكن 
التمسك بشيء منها أصالً وفتح هذا الباب يوجب أن ال ميكن التمسك بشيء من اآليات وإنه طعن يف القرآن 

نه حجة فهذا هو الكالم الفصل يف هذه السؤاالت مث إنا خنتم الكالم يف هذه املسألة هبذه اخلامتة وإخراج له عن كو
القاهرة وهي أنا بينا أن فعل اإلميان يتوقف على أن حيصل يف القلب داعية جازمة إىل فعل اإلميان وفاعل تلك 

على هذا املعىن ألن تقدير اآلية فمن يرد اهللا  الداعية هو اهللا تعاىل وكذلك القول يف جانب الكفر ولفظ اآلية منطبق
أن يهديه قوى يف قلبه ما يدعوه إىل اإلميان ومن يرد أن يضله ألقى يف قلبه ما يصرفه عن اإلميان ويدعوه إىل الكفر 

وقد ثبت بالربهان العقلي أن األمر جيب أن يكون كذلك وعلى هذا التقدير فجميع ما ذكرمتوه من السؤاالت 
  هللا تعاىل أعلم بالصوابساقط وا

  املسألة الثالثة يف تفسري ألفاظ اآلية أما شرح الصدر ففي تفسري وجهان
الوجه األول قال الليث يقال شرح اهللا صدره فانشرح أي وسع صدره لقبول ذلك األمر فتوسع وأقول إن الليث 

  سبيل فسر شرح الصدر بتوسيع الصدر وال شك أنه ليس املراد منه أن يوسع صدره على

احلقيقة ألنه ال شبهة أن ذلك حمال بل ال بد من تفسري توسيع الصدر فنقول حتقيقه ما ذكرناه فيما تقدم وال بأس 
بإعادته فنقول إذا اعتقد اإلنسان يف عمل من األعمال أن نفعه زائد وخريه راجح مال طبعه إليه وقويت رغبته يف 

سمى هذه احلالة بسعة النفس وإذا اعتقد يف عمل من األعمال حصوله وحصل يف القلب استعداد شديد لتحصيله فت
أن شره زائد وضرره راجح عظمت النفرة عنه وحصل يف الطبع نفرة ونبوة عن قبوله ومعلوم أن الطريق إذا كان 
ضيقاً مل يتمكن الداخل من الدخول فيه وإذا كان واسعاً قدر الداخل على الدخول فيه فإذا حصل اعتقاد أن األمر 
الفالين زائد النفع واخلري وحصل امليل إليه فقد حصل ذلك امليل يف ذلك القلب فقيل اتسع الصدر له وإذا حصل 
اعتقاد أنه زائد الضرر واملفسدة مل حيصل يف القلب ميل إليه فقيل إنه ضيق فقد صار الصدر شبيهاً بالطريق الضيق 

  لصدر وضيقهالذي ال ميكن الدخول فيه فهذا حتقيق الكالم يف سعة ا
  والوجه الثاين يف تفسري الشرح يقال شرح فالن أمره إذا أظهره وأوضحه وشرح املسألة إذا كانت مشكلة فبينها

( واعلم أن لفظ الشرح غري خمتص باجلانب احلق ألنه وارد يف اإلسالم يف قوله أَفََمن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه ِلِإلْسلَامِ 
قال املفسرون ملا نزلت هذه اآلية )  ١٠٦النحل ( َولَاِكن مَّن َشَرَح بِالْكُفْرِ َصْدًرا  ويف الكفر يف قوله)  ٢٢الزمر 

يقذف فيه نوراً حىت ( وقيل له كيف يشرح اهللا صدره فقال عليه السالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( سئل رسول اهللا 
اإلنابة إىل دار اخللود والتجايف عن (  فقيل له وهل لذلك من أمارة يعرف هبا فقال عليه السالم) ينفسح وينشرح 

وأقول هذا احلديث من أدل الدالئل على صحة ما ذكرناه يف ) دار الغرور واالستعداد للموت قبل نزول املوت 
تفسري شرح اهللا الصدر وتقريره أن اإلنسان إذا تصور أن االشتغال بعمل اآلخرة زائد النفع واخلري وأن االشتغال 

الضرر والشر فإذا حصل اجلزم بذلك إما بالربهان أو بالتجربة أو التقليد ال بد وأن يترتب على  بعمل الدنيا زائد



حصول هذا االعتقاد حصول الرغبة يف اآلخرة وهو املراد من اإلنابة إىل دار اخللود والنفرة عن دار الدنيا وهو 
وت فهو مشتمل على األمرين أعين النفرة عن املراد من التجايف عن دار الغرور وأما االستعداد للموت قبل نزول امل

  الدنيا والرغبة يف اآلخرة
إذا عرفت هذا فنقول الداعي إىل الفعل ال بد وأن حيصل قبل حصول الفعل وشرح الصدر لإلميان عبارة عن 
ذا حصول الداعي إىل اإلميان فلهذا املعىن أشعر ظاهر هذه اآلية بأن شرح الصدر متقدم على حصول اإلسالم وك

  القول يف جانب الكفر
  أما قوله َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَُّه َيجَْعلْ َصْدَرُه َضّيقاً حََرجاً ففيه مباحث

البحث األول قرأ ابن كثري َضّيقاً ساكنة الياء وكذا يف كل القرآن والباقون مشددة الياء مكسورة فيحتمل أن 
ولني ولني وميت وميت وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم يكون املشدد واملخفف مبعىن واحد كسيد وسيد وهني وهني 

َحَرجاً بكسر الراء والباقون بفتحها قال الفراء وهو يف كسره ونصبه مبنزلة الوجل والوجل والقرد والقرد والدنف 
والدنف قال الزجاج احلرج يف اللغة أضيق الضيق ومعناه أنه ضيق جداً فمن قال أنه رجل حرج الصدر بفتح الراء 

  ناه ذو حرج يف صدره ومن قال حرج جعله فاعالً وكذلك رجل دنف ذو دنف ودنف نعتفمع
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

البحث الثاين قال بعضهم احلرج بكسر الراء الضيق واحلرج بالفتح مجع حرجة وهو املوضع الكثري األشجار الذي 
تني إحدامها روى عن عبيد بن عمري عن ابن عباس أنه قرأ هذه ال تناله الراعية وحكى الواحدي يف هذا الباب حكاي

اآلية وقال هل ههنا أحد من بين بكر قال رجل نعم قال ما احلرجة فيكم قال الوادي الكثري الشجر املشتبك الذي 
ال طريق فيه فقال ابن عباس كذلك قلب الكافر والثانية روى الواحدي عن أيب الصلت الثقفي قال قرأ عمر بن 

اخلطاب رضي اهللا عنه هذه اآلية مث قال ائتوين برجل من كنانة جعلوه راعياً فأتوا به فقال له عمر يا فىت ما احلرجة 
فيكم قال احلرجة فينا الشجرة حتدق هبا األشجار فال يصل إليها راعية وال وحشية فقال عمر كذلك قلب الكافر ال 

  يصل إليه شيء من اخلري
  َما َيصَّعَُّد ِفى السََّماء ففيه حبثانأما قوله تعاىل كَأَنَّ

البحث األول قرأ ابن كثري َيْصَعدُ ساكنة الصاد وقرأ أبو بكر عن عاصم يصاعد باأللف وتشديد الصاد مبعىن 
يتصاعد والباقون إِلَْيِه َيصَْعُد بتشديد الصاد والعني بغري ألف أما قراءة ابن كثري َيْصَعُد فهي من الصعود واملعىن أنه 

يف نفوره عن اإلسالم وثقله عليه مبنزلة من تكلف الصعود إىل السماء فكما أن ذلك التكليف ثقيل على القلب 
فكذلك اإلميان ثقيل على قلب الكافر وأما قراءة أيب بكر يصاعد فهو مثل يتصاعد وأما قراءة الباقني إِلَْيِه َيْصَعدُ 

  صعد يتكلف ما يثقل عليهفهي مبعىن يتصعد فأدغمت التاء يف الصاد ومعىن يت
البحث الثاين يف كيفية هذا التشبيه وجهان األول كما أن اإلنسان إذا كلف الصعود إىل السماء ثقل ذلك التكليف 

عليه وعظم وصعب عليه وقويت نفرته عنه فكذلك الكافر يثقل عليه اإلميان وتعظم نفرته عنه والثاين أن يكون 
  ويتباعد عن قبول اإلميان فشبه ذلك البعد ببعد من يصعد من األرض إىل السماء التقدير أن قلبه ينبو عن اإلسالم

  أما قوله كَذاِلكَ َيجَْعلُ اللَُّه الّرْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ ففيه حبثان
عليهم  البحث األول الكاف يف قوله كَذاِلكَ يفيد التشبيه بشيء وفيه وجهان األول التقدير أن جيعل اهللا الرجس

  كجعله ضيق الصدر يف قلوهبم والثاين قال الزجاج التقدير مثل ما قصصنا عليك جيعل اهللا الرجس
البحث الثاين اختلفوا يف تفسري الّرْجَس فقال ابن عباس هو الشيطان يسلطه اهللا عليهم وقال جماهد الّرْجَس ماال 

  للعنة يف الدنيا والعذاب يف اآلخرةخري فيه وقال عطاء الّرْجَس العذاب وقال الزجاج الّرْجَس ا
ولنختم تفسري هذه اآلية مبا روي عن حممد بن كعب القرظي أنه قال تذاكرنا يف أمر القدرية عند ابن عمر فقال 

فإذا كان يوم القيامة نادى مناد وقد مجع ) صلى اهللا عليه وسلم ( لعنت القدرية على لسان سبعني نبياً منهم نبينا 
ع الكل أين خصماء اهللا فتقوم القدرية وقد أورد القاضي هذا احلديث يف تفسريه وقال هذا الناس حبيث يسم

  احلديث من أقوى ما يدل على أن القدرية هم الذين ينسبون أفعال العباد إىل اهللا تعاىل قضاء وقدراً

عاقبنا وأنت الذي خلقته فينا وخلقاً ألن الذين يقولون هذا القول هم خصماء اهللا ألهنم يقولون هللا أي ذنب لنا حىت ت
وإرادته منا وقضيته علينا ومل ختلقنا إال له وما يسرت لنا غريه فهؤالء ال بد وأن يكونوا خصماء اهللا بسبب هذه 
احلجة أما الذين قالوا إن اهللا مكن وأزاح العلة وإمنا أتى العبد من قبل نفسه فكالمه موافق ملا يعامل به من إنزال 



ونون خصماء اهللا بل يكونون منقادين هللا هذا كالم القاضي وهو عجيب جداً وذلك ألنه يقال له العقوبة فال يك
يبعد منك أنك ما عرفت من مذاهب خصومك أنه ليس للعبد على اهللا حجة وال استحقاق بوجه من الوجوه وأن 

رة فكيف يصري اإلنسان كل ما يفعله الرب يف العبد فهو حكمة وصواب وليس للعبد على الرب اعتراض وال مناظ
الذي هذا دينه واعتقاده خصماً هللا تعاىل أما الذين يكونون خصماء هللا فهم املعتزلة وتقريره من وجوه األول أنه 

يدعي عليه وجوب الثواب والعوض ويقول لو مل تعطين ذلك خلرجت عن اإلهلية وصرت معزوالً عن الربوبية 
واعتقاده ذلك هو اخلصم هللا تعاىل والثاين أن من واظب على الكفر وصرت من مجلة السفهاء فهذا الذي مذهبه 

سبعني سنة مث إنه يف آخر زمن حياته قال ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا عن القلب مث مات مث إن رب العاملني أعطاه 
لك العبد يقول أيها النعم الفائقة والدرجات الزائدة ألف ألف سنة مث أراد أن يقطع تلك النعم عنه حلظة واحدة فذ

اإلله إياك مث إياك أن تترك ذلك حلظة واحدة فإنك إن تركته حلظة واحدة صرت معزوالً عن اإلهلية واحلاصل أن 
إقدام ذلك العبد على ذلك اإلميان حلظة واحدة أوجب على اإلله إيصال تلك النعم مدة ال آخر هلا وال طريق له 

هو اخلصومة أما من يقول إنه ال حق ألحد من املالئكة واألنبياء على اهللا  البتة إىل اخلالص عن هذه العهدة فهذا
  تعاىل وكل ما يوصل إليهم من الثواب فهو تفضل وإحسان من اهللا تعاىل فهذا ال يكون خصماً

والوجه الثالث يف تقرير هذه اخلصومة ما حكى أن الشيخ أبا احلسن األشعري ملا فارق جملس أستاذه أيب علي 
ئي وترك مذهبه وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة بينهما فاتفق أن يوماً من األيام عقد اجلبائي جملس اجلبا

التذكري وحضر عنده عامل من الناس وذهب الشيخ أبو احلسن إىل ذلك اجمللس وجلس يف بعض اجلوانب خمتفياً عن 
فاذكريها هلذا الشيخ قويل له كان يل ثالثة من اجلبائي وقال لبعض من حضر هناك من العجائز إين أعلمك مسألة 

البنني واحد كان يف غاية الدين والزهد والثاين كان يف غاية الكفر والفسق والثالث كان صبياً مل يبلغ فماتوا على 
هذه الصفات فأخربين أيها الشيخ عن أحواهلم فقال اجلبائي أما الزاهد ففي درجات اجلنة وأما الكافر ففي دركات 

نار وأما الصيب فمن أهل السالمة قال قويل له لو أن الصيب أراد أن يذهب إىل تلك الدرجات العالية اليت حصل ال
فيها أخوه الزاهد هل ميكن منه فقال اجلبائي ال ألن اهللا يقول له إمنا وصل إىل تلك الدرجات العالية بسبب أنه 

و احلسن قويل له لو أن الصيب حينئذ يقول يا رب أتعب نفسه يف العلم والعمل وأنت فليس معك ذاك فقال أب
العاملني ليس الذنب يل ألنك أمتين قبل البلوغ ولو أمهلتين فرمبا زدت على أخي الزاهد يف الزهد والدين فقال 

اجلبائي يقول اهللا له علمت أنك لو عشت لطغيت وكفرت وكنت تستوحب النار فقبل أن تصل إىل تلك احلالة 
متك حىت تنجو من العقاب فقال أبو احلسن قويل له لو أن األخ الكافر الفاسق رفع رأسه من راعيت مصلحتك وأ

  الدرك األسفل من النار فقال يا رب العاملني ويا أحكم احلاكمني ويا أرحم

الرامحني كما علمت من ذلك األخ الصغري أنه لو بلغ كفر علمت مين ذلك فلم راعيت مصلحته وما راعيت 
لراوي فلما وصل الكالم إىل هذا املوضع انقطع اجلبائي فلما نظر رأى أبا احلسن فعلم أن هذه املسألة مصلحيت قال ا

منه ال من العجوز مث إن أبا احلسني البصري جاء بعد أربعة أدوار أو أكثر من بعد اجلبائي فأراد أن جييب عن هذا 
جلواب الذي ذكرمت بل لنا ههنا جوابان آخران سوى السؤال فقال حنن ال نرضى يف حق هؤالء األخوة الثالثة هبذا ا

ما ذكرمت مث قال وهو مبين على مسألة اختلف شيوخنا فيها وهي أنه هل جيب على اهللا أن يكلف العبد أم ال فقال 
البصريون التكليف حمض التفضل واإلحسان وهو غري واجب على اهللا تعاىل وقال البغداديون إنه واجب على اهللا 

فإن فرعنا على قول البصريني فلله تعاىل أن يقول لذلك الصيب إين طولت عمر األخ الزاهد وكلفته على  تعاىل قال
سبيل التفضل ومل يلزم من كوين متفضالً على أخيك الزاهد هبذا الفضل أن أكون متفضالً عليك مبثله وأما إن فرعنا 



يه التكليف عليه كان إحساناً يف حقه ومل يلزم منه على قول البغداديني فاجلواب أن يقال إن إطالة عمر أخيك وتوج
عود مفسدة إىل الغري فال جرم فعلته وأما إطالة عمرك وتوجيه التكليف عليك كان يلزم منه عود مفسدة إىل غريك 

فلهذا السبب ما فعلت ذلك يف حقك فظهر الفرق هذا تلخيص كالم أيب احلسني البصري سعياً منه يف ختليص 
عن سؤال األشعري بل سعياً منه يف ختليص إهله عن سؤال العبد وأقول قبل اخلوض يف اجلواب عن  شيخه املتقدم

كالم أيب احلسني صحة هذه املناظرة الدقيقة بني العبد وبني اهللا إمنا لزمت على قول املعتزلة وأما على قول أصحابنا 
ن يقول لربه مل فعلت كذا أو ما فعلت كذا فثبت أن رمحهم اهللا فال مناظرة البتة بني العبد وبني الرب وليس للعبد أ

  خصماء اهللا هم املعتزلة ال أهل السنة وذلك يقوي غرضنا وحيصل مقصودنا مث نقول
أما اجلواب األول وهو أن إطالة العمر وتوجيه التكليف تفضل فيجوز أن خيص به بعضاً دون بعض فنقول هذا 

إىل أحدمها فاالمتناع من إيصاله إىل الثاين قبيح من اهللا تعاىل ألن اإليصال  الكالم مدفوع ألنه تعاىل ملا أوصل التفضل
إىل هذا الثاين ليس فعالً شاقاً على اهللا تعاىل وال يوجب دخول نقصان يف ملكه بوجه من الوجوه وهذا الثاين حيتاج 

لنظر يف مرآته املنصوبة على إىل ذلك التفضل ومثل هذا االمتناع قبيح يف الشاهد أال ترى أن من منع غريه من ا
اجلدار لعامة الناس قبح ذلك منه ألنه منع من النفع من غري اندفاع ضرر إليه وال وصول نفع إليه فإن كان حكم 
العقل بالتحسني والتقبيح مقبوالً فليكن مقبوالً ههنا وإن مل يكن مقبوالً مل يكن مقبوالً البتة يف شيء من املواضع 

  فثبت أن هذا اجلواب فاسدوتبطل كلية مذهبكم 
وأما اجلواب الثاين فهو أيضاً فاسد وذلك ألن قولنا تكليفه يتضمن مفسدة ليس معناه أن هذا التكليف يوجب لذاته 
حصول تلك املفسدة وإال لزم أن حتصل هذه املفسدة أبداً يف حق الكل وأنه باطل بل معناه أن اهللا تعاىل علم أنه إذا 

ساناً آخر خيتار من قبل نفسه فعالً قبيحاً فإن اقتضى هذا القدر أن يترك اهللا تكليفه كلف هذا الشخص فإن إن
فكذلك قد علم من ذلك الكافر أنه إذا كلفه فإنه خيتار الكفر عند ذلك التكليف فوجب أن يترك تكليفه وذلك 

القول بأنه جيب عليه تعاىل  يوجب قبح تكليف من علم اهللا من حاله أنه يكفر وإن مل جيب ههنا مل جيب هنالك وأما
  ترك التكليف إذا علم أن غريه خيتار فعالً قبيحاً عند

ذلك التكليف وال جيب عليه تركه إذا علم تعاىل أن ذلك الشخص خيتار القبيح عند ذلك التكليف فهذا حمض 
ضعيف وظهر أن  التحكم فثبت أن اجلواب الذي استخرجه أبو احلسني بلطيف فكره ودقيق نظره بعد أربعة أدوار

  خصماء اهللا هم املعتزلة ال أصحابنا واهللا أعلم
ونَ   َوَهاذَا ِصَراطُ رَبَِّك ُمْسَتِقيماً قَْد فَصَّلَْنا اآلَياتِ ِلقَْومٍ َيذَّكَُّر

  يف اآلية مسائل
ة إىل ما ذكره املسألة األوىل قوله َوَهاذَا إشارة إىل مذكور تقدم ذكره وفيه قوالن األول وهو األقوى عندي أنه إشار

وقرره يف اآلية املتقدمة وهو أن الفعل يتوقف على الداعي وحصول تلك الداعية من اهللا تعاىل فوجب كون الفعل 
من اهللا تعاىل وذلك يوجب التوحيد احملض وهو كونه تعاىل مبدئاً جلميع الكائنات واملمكنات وإمنا مساه صراطاً ألن 

حلق وإمنا وصفه بكونه مستقيماً ألن قول املعتزلة غري مستقيم وذلك ألن رجحان العلم به يؤدي إىل العلم بالتوحيد ا
أحد طريف املمكن على اآلخر إما أن يتوقف على املرجح أو ال يتوقف فإن توقف على املرجح لزم أن يقال الفعل ال 

وقدره ويبطل قول املعتزلة  يصدر عن القادر إال عند انضمام الداعي إليه وحينئذ يتم قولنا ويكون الكل بقضاء اهللا
وإما أن ال يتوقف رجحان أحد طريف املمكن على اآلخر على مرجح وجب أن حيصل هذا االستغناء يف كل 

املمكنات واحملدثات وحينئذ يلزم نفي الصنع والصانع وإبطال القول بالفعل والفاعل والتأثري واملؤثر فأما القول بأن 



بعض الصور دون البعض كما يقوله هؤالء املعتزلة فهو معوج غري مستقيم إمنا  هذا الرجحان حيتاج إىل املؤثر يف
املستقيم هو احلكم بثبوت احلاجة على اإلطالق وذلك يوجب عني مذهبنا فهذا القول هو املختار عندي يف تفسري 

  هذه اآلية
ق ذكره يف كل القرآن قال ابن عباس يريد القول الثاين أن قوله َوَهاذَا صِراطُ َرّبَك ُمْسَتِقيماً إشارة إىل كل ما سب

هذا الذي أنت عليه يا حممد دين ربك مستقيماً وقال ابن مسعود يعين القرآن والقول األول أوىل ألن عود اإلشارة 
  إىل أقرب املذكورات أوىل

ال من املتشاهبات ألنه  وإذا ثبت هذا فنقول ملا أمر اهللا تعاىل مبتابعة ما يف اآلية املتقدمة وجب أن تكون من احملكمات
تعاىل إذا ذكر شيئاً وبالغ يف األمر بالتمسك به والرجوع إليه والتعويل عليه وجب أن يكون من احملكمات فثبت أن 

  اآلية املتقدمة من احملكمات وأنه جيب إجراؤها على ظاهرها وحيرم التصرف فيها بالتأويل
يتضمن معىن ) ذا ( وذلك ألن ) هذا ( احلال والعامل فيه معىن  املسألة الثانية قال الواحدي انتصب مستقيماً على

  اإلشارة كقولك هذا زيد قائماً معناه أشري إليه يف حال قيامه وإذا كان العامل يف احلال

  معىن الفعل ال الفعل مل جيز تقدمي احلال عليه ال جيوز قائماً هذا زيد وجيوز ضاحكاً جاء زيد
  آليَاِت ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَأما قوله قَْد فَصَّلَْنا ا

فنقول أما تفصيل اآليات فمعناه ذكرها فصالً فصالً حبيث ال خيتلط واحد منها باآلخر واهللا تعاىل قد بني صحة 
القول بالقضاء والقدر يف آيات كثرية من هذه السورة متوالية متعاقبة بطرق كثرية ووجوه خمتلفة وأما قوله لِقَْومٍ 

الذي أظنه والعلم عند اهللا أنه تعاىل إمنا جعل مقطع هذه اآلية هذه اللفظة ألنه تقرر يف عقل كل واحد أن َيذَّكَُّرونَ ف
أحد طريف املمكن ال يترجح على اآلخر إال ملرجح فكأنه تعاىل يقول للمعتزيل أيها املعتزيل تذكر ما تقرر يف عقلك 

   تزول الشبهة عن قلبك بالكلية يف مسألة القضاء والقدرأن املمكن ال يترجح أحد طرفيه على اآلخر إال ملرجح حىت
  لَُهْم َداُر السَّلَامِ ِعندَ َربِّهِْم َوُهَو َوِليُُّهم بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ

اعلم أنه تعاىل ملا بني عظيم نعمه يف الصراط املستقيم وبني أنه تعاىل معد مهىيء ملن يكون من املذكورين بني الفائدة 
  اليت حتصل من التمسك بذلك الصراط املستقيم فقال لَُهْم َدارُ السَّلَامِ ِعنَد رَّبهِْم ويف هذه اآلية تشريفات الشريفة

  النوع األول قوله لَُهْم َداُر السَّلَامِ وهذا يوجب احلصر فمعناه هلم دار السالم ال لغريهم ويف قوله َداُر السَّلَامِ قوالن
اء اهللا تعاىل فدار السالم هي الدار املضافة إىل اهللا تعاىل كما قيل للكعبة بيت اهللا تعاىل القول األول أن السالم من أمس

  وللخليفة عبد اهللا
والقول الثاين أن السالم صفة الدار مث فيه وجهان األول املعىن دار السالمة والعرب تلحق هذه اهلاء يف كثري من 

اهة ولذاذ ولذاذة ورضاع ورضاعة الثاين أن السالم مجع املصادر وحتذفها يقولون ضالل وضاللة وسفاه وسف
  السالمة وإمنا مسيت اجلنة هبذا االسم ألن أنواع السالمة حاصلة فيها بأسرها

إذا عرفت هذين القولني فالقائلون بالقول األول قالوا به ألنه أوىل ألن إضافة الدار إىل اهللا تعاىل هناية يف تشريفها 
فكان ذكر هذه اإلضافة مبالغة يف تعظيم األمر والقائلون بالقول الثاين رجحوا قوهلم من  وتعظيمها وإكبار قدرها

وجهني األول أن وصف الدار بكوهنا دار السالمة أدخل يف الترغيب من إضافة الدار إىل اهللا تعاىل والثاين أن وصف 
  اهللا تعاىل بأنه السالم يف األصل جماز وإمنا وصف بذلك ألنه



  سالم فإذا أمكن محل الكالم على حقيقته كان أوىلتعاىل ذو ال
  النوع الثاين من الفوائد املذكورة يف هذه اآلية قوله ِعندَ َربّهِْم ويف تفسريه وجوه

الوجه األول املراد أنه معد عنده تعاىل كما تكون احلقوق معدة مهيأة حاضرة ونظريه قوله تعاىل جََزاُؤُهْم ِعندَ َربّهِمْ 
   بيان وصوهلم إليها وكوهنم على ثقة من ذلكوذلك هناية يف

الوجه الثاين وهو األقرب إىل التحقيق أن قوله ِعنَد َرّبهِمْ يشعر بأن ذلك األمر املدخر موصوف بالقرب من اهللا تعاىل 
وهذا القرب ال يكون باملكان واجلهة فوجب كونه بالشرف والعلو والرتبة وذلك يدل على أن ذلك الشيء بلغ يف 

ُينٍ مال والرفعة إىل حيث ال يعرف كنهه إال اهللا تعاىل ونظريه قوله تعاىل فَالَ َتْعلَمُ َنفٌْس مَّا أُْخِفىَ  لَُهم ّمن قُرَّةِ  أَْعالك
  ) ١٧السجدة ( 

املنكسرة  الوجه الثالث أنه قال يف صفة املالئكة َوَمْن ِعْنَدُه الَ َيسَْتكْبُِرونَ وقال يف صفة املؤمنني يف الدنيا أنا عند
( قلوهبم ألجلي وقال أيضاً أنا عند ظن عبدي يب وقال يف صفتهم يوم القيامة ِفى َمقَْعِد ِصْدقٍ ِعنَد َمِليٍك مُّقَْتِدرِ 

وذلك يدل )  ٨البينة ( وقال يف دارهم لَُهْم دَاُر السَّلَامِ ِعنَد َرّبهِْم وقال يف ثواهبم َجَزاؤُُهْم ِعنَد َرّبهِْم )  ٥٥القمر 
  لى أن حصول كمال صفة العبودية بواسطة صفة العنديةع

النوع الثالث من التشريفات املذكورة يف هذه اآلية قوله َوُهَو َوِليُُّهم والويل معناه القريب فقوله عِنَد رَّبهِْم يدل على 
للعبد أعلى من هذه الدرجة قرهبم من اهللا تعاىل وقوله َوُهَو وَِليُُّهم يدل على قرب اهللا منهم وال نرى يف العقل درجة 

وأيضاً فقوله َوُهَو َوِليُُّهم يفيد احلصر أي ال ويل هلم إال هو وكيف وهذا التشريف إمنا حصل على التوحيد املذكور 
ّيقاً حََرجاً فهؤالء األقوام يف قوله فََمن ُيرِِد اللَُّه أَن َيْهِدَيُه َيشَْرْح َصْدَرُه ِلِإلْسلَامِ َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَُّه َيْجَعلْ َصْدَرُه َض

قد عرفوا من هذه اآلية أن املدبر واملقدر ليس إال هو وأن النافع والضار ليس إال هو وأن املسعد واملشقي ليس إال 
هو وأنه ال مبدىء للكائنات واملمكنات إال هو فلما عرفوا هذا انقطعوا عن كل ما سواه فما كان رجوعهم إال إليه 

إال عليه وما كان أنسهم إال به وما كان خضوعهم إال له فلما صاروا بالكلية ال جرم قال تعاىل وما كان توكلهم 
َوُهَو َوِليُُّهم وهذا إخبار بأنه تعاىل متكفل جبميع مصاحلهم يف الدين والدنيا ويدخل فيها احلفظ واحلراسة واملعونة 

  والنصرة وإيصال اخلريات ودفع اآلفات والبليات
بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ وإمنا ذكر ذلك لئال ينقطع املرء عن العمل فإن العمل ال بد منه وحتقيق القول فيه أن  مث قال تعاىل

بني النفس والبدن تعلقاً شديداً فكما أن اهليآت النفسانية قد تنزل من النفس إىل البدن مثل ما إذا تصور أمراً مغضباً 
وحيمى فكذلك اهليآت البدنية قد تصعد من البدن إىل النفس فإذا واظب ظهر األثر عليه يف البدن فيسخن البدن 

اإلنسان على أعمال الرب واخلري ظهرت اآلثار املناسبة هلا يف جوهر النفس وذلك يدل على أن السالك ال بد له من 
  العمل وأنه ال سبيل له إىل تركه البتة

قَِد اسَْتكْثَْرُتم مَِّن اِإلْنسِ َوقَالَ أَوِْلَيآؤُُهم مَِّن اإلِْنسِ َربََّنا اْسَتْمَتعَ َبْعُضَنا بَِبْعضٍ  َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميًعا َيامَْعَشَر الْجِنِّ
  يٌمَك َحِكيٌم َعِلَوَبلَْغَنآ أََجلََنا الَِّذى أَجَّلَْت لََنا قَالَ النَّاُر َمثَْواكُمْ َخاِلِديَن ِفيَهآ إِالَّ َما َشآَء اللَُّه إِنَّ رَبَّ

اعلم أنه تعاىل ملا بني حال من يتمسك بالصراط املستقيم بني بعده حال من يكون بالضد من ذلك لتكون قصة أهل 
  اجلنة مردفة بقصة أهل النار وليكون الوعيد مذكوراً بعد الوعد وفيه مسائل

هم قلنا يا معشر اجلن أو يوم املسألة األوىل َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم منصوب مبحذوف أي واذكر يوم حنشرهم أو يوم حنشر
  حنشرهم وقلنا يا معشر اجلن كان ما ال يوصف لفظاعته

املسألة الثانية الضمري يف قوله َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم إىل ماذا يعود فيه قوالن األول يعودإىل املعلوم ال إىل املذكور وهو 



ائد إىل الشياطني الذين تقدم ذكرهم يف قوله َوكَذَِلكَ الثقالن ومجيع املكلفني الذين علم أن اهللا يبعثهم والثاين أنه ع
  ) ١١٢األنعام ( َجَعلَْنا ِلكُلّ نِبِىّ  َعُدّواً َشَياِطَني اإلِْنسِ وَالْجِّن يُوِحى َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ ُزْخُرَف الْقَْولِ غُرُوراً 

يا معشر اجلن فيكون هذا القائل هو اهللا تعاىل كما املسألة الثالثة يف اآلية حمذوف والتقدير يوم حنشرهم مجيعاً فنقول 
أنه احلاشر جلميعهم وهذا القول منه تعاىل بعد احلشر ال يكون إال تبكيتاً وبياناً جلهة أهنم وإن متردوا يف الدنيا فينتهي 

شر اجلن ألنه يبعد حاهلم يف اآلخرة إىل االستسالم واالنقياد واالعتراف باجلرم وقال الزجاج التقدير فيقال هلم يا مع
  ) ١٧٤البقرة ( أن يتكلم اهللا تعاىل بنفسه مع الكفار بدليل قوله تعاىل يف صفة الكفار َوالَ ُيكَلُّمُهمُ اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمةِ  

ثار من أما قوله تعاىل قَِد اسَْتكْثَرُْتم ّمَن اإلْنسِ فنقول هذا ال بد فيه من التأويل ألن اجلن ال يقدرون على االستك
نفس اإلنس ألن القادر على اجلسم وعلى األحياء والفعل ليس إال اهللا تعاىل فوجب أن يكون املراد قد استكثرمت من 

  الدعاء إىل الضالل مع مصادفة القبول
خاً ألنه أما قوله َوقَالَ أَْوِلَياؤُُهم ّمَن اإلِْنسِ فاألقرب أن فيه حذفاً فكما قال للجن تبكيتاً فكذلك قال لإلنس توبي

حصل من اجلن الدعاء ومن اإلنس القبول واملشاركة حاصلة بني الفريقني فلما بكت تعاىل كال الفريقني حكى ههنا 
جواب اإلنس وهو قوهلم ربنا استمتع بعضنا ببعض فوصفوا أنفسهم بالتوفر على منافع الدنيا واالستمتاع بلذاهتا إىل 

  وء عاقبتهم مثأن بلغوا هذا املبلغ الذي عنده أيقنوا بس

ههنا قوالن األول أن قوهلم استمتع بعضنا ببعض املراد منه أنه استمتع اجلن باإلنس واإلنس باجلن وعلى هذا القول 
  ففي املراد بذلك االستمتاع قوالن

القول األول أن معىن هذا االستمتاع هو أن الرجل كان إذا سافر فأمسى بأرض قفر وخاف على نفسه قال أعوذ 
ا الوادي من سفهاء قومه فيبيت آمناً يف نفسه فهذا استمتاع اإلنس باجلن وأما استمتاع اجلن باإلنس فهو بسيد هذ

أن اإلنسي إذا عاذ باجلين كان ذلك تعظيماً منهم للجن وذلك اجلين يقول قد سدت اجلن واإلنس ألن اإلنسي قد 
 وابن جريج واحتجوا على صحته بقوله تعاىل اعترف له بأنه يقدر أن يدفع عنه وهذا قول احلسن وعكرمة والكليب

  ) ٦اجلن ( َوأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ ّمَن اإلِنسِ َيُعوذُونَ بِرِجَالٍ ّمَن الْجِّن 
والوجه الثاين يف تفسري هذا االستمتاع أن اإلنس كانوا يطيعون اجلن وينقادون حلكمهم فصار اجلن كالرؤساء 

املنقادين الذين ال خيالفون رئيسهم وخمدومهم يف قليل وال كثري وال شك أن  واإلنس كاألتباع واخلادمني املطيعني
هذا الرئيس قد انتفع هبذا اخلادم فهذا استمتاع اجلن باإلنس وأما استمتاع اإلنس باجلن فهو أن اجلن كانوا يدلوهنم 

الزجاج قال وهذا أوىل  على أنواع الشهوات واللذات والطيبات ويسهلون تلك األمور عليهم وهذا القول اختيار
من الوجه املتقدم والدليل عليه قوله تعاىل قَِد اْسَتكْثَرُْتم ّمَن اإلْنسِ ومن كان يقول من اإلنس أعوذ بسيد هذا 

  الوادي قليل
بالعكس والقول الثاين أن قوله تعاىل َربََّنا اْسَتمَْتَع َبْعُضَنا بِبَْعضٍ هو كالم اإلنس خاصة ألن استمتاع اجلن باإلنس و

أمر قليل نادر ال يكاد يظهر أما استمتاع بعض اإلنس ببعض فهو أمر ظاهر فوجب محل الكالم عليه وأيضاً قوله 
ون املراد تعاىل َوقَالَ أَْوِلَياؤُُهم ّمَن اإلِْنسِ َربََّنا اْسَتْمَتَع بَْعُضَنا بَِبْعضٍ كالم اإلنس الذين هم أولياء اجلن فوجب أن يك

  هم ببعض استمتاع بعض أولئك القوم ببعضمن استمتاع بعض
مث قال تعاىل حكاية عنهم َوَبلَْغَنا أََجلََنا الَِّذى أَجَّلَْت لََنا فاملعىن أن ذلك االستمتاع كان حاصالً إىل أجل معني ووقت 

عضهم حمدود مث جاءت اخليبة واحلسرة والندامة من حيث ال تنفع واختلفوا يف أن ذلك األجل أي األوقات فقال ب
هو وقت املوت وقال آخرون هو وقت التخلية والتمكني وقال قوم املراد وقت احملاسبة يف القيامة والذين قالوا 



بالقول األول قالوا إنه يدل على أن كل من مات من مقتول وغريه فإنه ميوت بأجله ألهنم أقروا أنا بلغنا أجلنا الذي 
  أجلت لنا وفيهم املقتول وغري املقتول

تعاىل قَالَ النَّاُر َمثَْواكُمْ املثوى املقام واملقر واملصري مث ال يبعد أن يكون لإلنسان مقام ومقر مث ميوت ويتخلص  مث قال
  باملوت عن ذلك املثوى فبني تعاىل أن ذلك املقام واملثوى خملد مؤبد وهو قوله َخاِلِديَن ِفيهَا

ول أن املراد منه استثناء أوقات احملاسبة ألن يف تلك األحوال ليسوا مث قال تعاىل إِالَّ َما َشاء اللَُّه وفيه وجوه األ
خبالدين يف النار الثاين املراد األوقات اليت ينقلون فيها من عذاب النار إىل عذاب الزمهرير وروي أهنم يدخلون وادياً 

  فيه برد شديد فهم يطلبون الرد من ذلك الربد إىل حر اجلحيم الثالث

وعلى هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ثىن اهللا تعاىل قوماً سبق يف علمه أهنم يسلمون ويصدقون النيب قال ابن عباس است
قال الزجاج والقول األول أوىل ألن معىن االستثناء إمنا هو من يوم القيامة ) من ( مبعىن ) ما ( القول جيب أن تكون 

  ألن قوله َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميعاً هو يوم القيامة
 قال تعاىل خَاِلِديَن ِفيَها منذ يبعثون إِالَّ َما َشاء اللَُّه من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدهتم يف حماسبتهم مث

الرابع قال أبو مسلم هذا االستثناء غري راجع إىل اخللود وإمنا هو راجع إىل األجل املؤجل هلم فكأهنم قالوا وبلغنا 
ه لنا إال من أهلكته قبل األجل املسمى كقوله تعاىل أَلَْم َيرَْواْ كَْم أَهْلَكَْنا ِمن األجل الذي أجلت لنا أي الذي مسيت

وكما فعل يف قوم نوح وعاد ومثود ممن أهلكه اهللا تعاىل قبل األجل الذي لو آمنوا لبقوا )  ٦األنعام ( قَْبِلهِم ّمن قَْرٍن 
ببعض وبلغنا ما مسيت لنا من األجل إال من شئت أن إىل الوصول إليه فتلخيص الكالم أن يقولوا استمتع بعضنا 

  ختترمه فاخترمته قبل ذلك بكفره وضالله
واعلم أن هذا الوجه وإن كان حمتمالً إال أنه ترك لظاهر ترتيب ألفاظ هذه اآلية وملا أمكن إجراء اآلية على ظاهرها 

  فال حاجة إىل هذا التكلف
فيما يفعله من ثواب وعقاب وسائر وجوه اجملازاة وكأنه تعاىل يقول إمنا حكمت مث قال إِنَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم أي 

  هلؤالء الكفار بعذاب األبد لعلمي أهنم يستحقون ذلك واهللا أعلم
املسألة الرابعة قال أبو علي الفارسي قوله النَّاُر َمثَْواكُْم املثوى اسم للمصدر دون املكان ألن قوله خَاِلِديَن ِفيَها حال 

  سم املوضع ال يعمل عمل الفعل فقوله النَّاُر َمثَْواكُْم معناه النار أهل أن تقيموا فيها خالدينوا
  َوكَذاِلَك نَُولِّى بَْعَض الظَّاِلِمَني بَْعضاً بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ

  املسألة األوىل يف اآلية فوائد
عضهم يتوىل بعضاً بني أن ذلك إمنا حيصل بتقديره الفائدة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن اجلن واإلنس أن ب

وقضائه فقال َوكَذاِلَك نَُولّى بَْعَض الظَّاِلِمَني بَْعضاً والدليل على أن األمر كذلك أن القدرة صاحلة للطرفني أعين 
اهللا تعاىل العداوة والصداقة فلوال حصول الداعية إىل الصداقة ملا حصلت الصداقة وتلك الداعية ال حتصل إال خبلق 

قطعاً للتسلسل فثبت هبذا الربهان أنه تعاىل هو الذي يويل بعض الظاملني بعضاً وهبذا التقرير تصري هذه اآلية دليالً لنا 
  يف مسألة اجلرب والقدر

عونة الفائدة الثانية أنه تعاىل ملا بني يف أهل اجلنة أن هلم دار السالم بني أنه تعاىل وليهم مبعىن احلفظ واحلراسة وامل
والنصرة فكذلك ملا بني حال أهل النار ذكر أن مقرهم ومثواهم النار مث بني أن أولياءهم من يشبههم يف الظلم 

  واخلزي والنكال وهذه مناسبة حسنة لطيفة



الفائدة الثالثة كاف التشبيه يف قوله َوكَذاِلَك ُنوَلّى تقتضي شيئا تقدم ذكره والتقدير كأنه قال كما أنزلت باجلن 
  اإلنس الذين تقدم ذكرهم العذاب األليم الدائم الذي ال خملص منه كَذاِلَك ُنوَلّى بَْعَض الظَّاِلِمَني بَْعضاًو

الفائدة الرابعة وَكَذاِلَك نَُولّى َبْعَض الظَّاِلِمَني َبْعضاً ألن اجلنسية علة الضم فاألرواح اخلبيثة تنضم إىل ما يشاكلها يف 
  واح الطاهرة فكل أحد يهتم بشأن من يشاكله يف النصرة واملعونة والتقوية واهللا أعلماخلبث وكذا القول يف األر

املسألة الثانية اآلية تدل على أن الرعية مىت كانوا ظاملني فاهللا تعاىل يسلط عليهم ظاملاً مثلهم فإن أرادوا أن يتخلصوا 
 بد يف اخللق من أمري وحاكم ألنه تعاىل إذا كان ال من ذلك األمري الظامل فليتركوا الظلم وأيضاً اآلية تدل على أنه ال

خيلي أهل الظلم من أمري ظامل فبأن ال خيلي أهل الصالح من أمري حيملهم على زيادة الصالح كان أوىل قال علي 
 رضي اهللا عنه ال يصلح للناس إال أمري عادل أو جائر فأنكروا قوله أو جائر فقال نعم يؤمن السبيل وميكن من إقامة

إنك ضعيف وإهنا ( اإلمارة فقال له ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصلوات وحج البيت وروي أن أبا ذر سأل الرسول 
وعن مالك بن دينار جاء يف بعض ) أمانة وهي يف القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها 

يها بيدي فمن أطاعين جعلتهم عليه رمحة ومن عصاين كتب اهللا تعاىل أنا اهللا مالك امللوك قلوب امللوك ونواص
  جعلتهم عليه نقمة ال تشغلوا أنفسكم بسب امللوك لكن توبوا إىل أعطفهم عليكم

أما قوله بَِما كَانُواْ َيكِْسُبونَ فاملعىن نويل بعض الظاملني بعضاً بسبب كون ذلك البعض مكتسباً للظلم واملراد منه ما 
  لضمبينا أن اجلنسية علة ل

ِمكُْم َهاذَا قَالُواْ َشهِْدَنا َعلَى َياَمْعَشرَ الْجِنِّ َواِإلْنسِ أَلَْم يَأِْتكُْم ُرُسلٌ مِّْنكُْم يَقُصُّونَ َعلَْيكُْم آيَاِتي َوُينِذُروَنكُمْ ِلقَآَء َيْو
  ْم كَانُواْ كَاِفرِيَنأَْنفُِسَنا َوغَرَّتُْهُم الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا َوَشهِدُواْ َعلَى أَنفُِسهِمْ أَنَُّه

اعلم أن هذه اآلية من بقية ما يذكره اهللا تعاىل يف توبيخ الكفار يوم القيامة وبني تعاىل أنه ال يكون هلم إىل اجلحود 
  سبيل فيشهدون على أنفسهم بأهنم كانوا كافرين وإهنم مل يعذبوا إال باحلجة ويف اآلية مسائل

كل مجاعة أمرهم واحد وحيصل بينهم معاشرة وخمالطة واجلمع املعاشر وقوله  املسألة األوىل قال أهل اللغة املعشر
  ُرُسلٌ ّمنكُْم اختلفوا هل كان من اجلن رسول أم ال فقال الضحاك

وميكن أن حيتج )  ٢٤فاطر ( أرسل من اجلن رسل كاإلنس وتال هذه اآلية وتال قوله َوإِن ّمْن أُمَّةٍ  إِالَّ َخالَ ِفيَها َنِذيٌر 
قال املفسرون السبب فيه أن )  ٩األنعام ( حاك بوجه آخر وهو قوله تعاىل َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلَْناهُ َرُجالً الض

استئناس اإلنسان باإلنسان أكمل من استئناسه بامللك فوجب يف حكمة اهللا تعاىل أن جيعل رسول اإلنس من اإلنس 
  ليكمل هذا االستئناس
   فهذا السبب حاصل يف اجلن فوجب أن يكون رسول اجلن من اجلنإذا ثبت هذا املعىن

والقول الثاين وهو قول األكثرين أنه ما كان من اجلن رسول البتة وإمنا كان الرسل من األنس وما رأيت يف تقرير 
فيه  هذا القول حجة إال ادعاء اإلمجاع وهو بعيد ألنه كيف ينعقد اإلمجاع مع حصول االختالف وميكن أن يستدل

وأمجعوا على )  ٣٣آل عمران ( بقوله تعاىل إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َوُنوًحا َوءالَ إِْبراهِيَم َوءالَ ِعْمرانَ َعلَى الَْعالَِمَني 
أن املراد هبذا االصطفاء إمنا هو النبوة فوجب كون النبوة خمصوصة هبؤالء القوم فقط فأما متسك الضحاك بظاهر 

م عليه من وجوه األول أنه تعاىل قال َيكِْسُبونَ َياَمْعَشَر الْجِّن وَاإلْنسِ أَلَْم يَأِْتكُْم ُرُسلٌ مّْنكُْم فهذا هذه اآلية فالكال
يقتضي أن رسل اجلن واإلنس تكون بعضاً من أبعاض هذا اجملموع وإذا كان الرسل من اإلنس كان الرسل بعضاً 

يف محل اللفظ على ظاهره فلم يلزم من ظاهر هذه اآلية إثبات من أبعاض ذلك اجملموع فكان هذا القدر كافياً 
رسول من اجلن الثاين ال يبعد أن يقال إن الرسل كانوا من األنس إال أنه تعاىل كان يلقي الداعية يف قلوب قوم من 



قال تعاىل اجلن حىت يسمعوا كالم الرسل ويأتوا قومهم من اجلن وخيربوهنم مبا مسعوه من الرسل وينذروهنم به كما 
فأولئك اجلن كانوا رسل الرسل فكانوا رسالً هللا تعاىل والدليل )  ٢٩األحفاق ( َوإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيَك نَفَراً ّمَن الْجِّن 

وحتقيق القول فيه أنه تعاىل إمنا )  ١٤ي س ( عليه أنه تعاىل مسى رسل عيسى رسل نفسه فقال إِذْ أَْرَسلَْنا إِلَيْهُِم اثَْنْينِ 
ت الكفار هبذه اآلية ألنه تعاىل أزال العذر وأزاح العلة بسبب أنه أرسل الرسل إىل الكل مبشرين ومنذرين فإذا بك

وصلت البشارة والنذارة إىل الكل هبذا الطريق فقد حصل ماهو املقصود من إزاحة العذر وإزالة العلة فكان املقصود 
  حاصالً

عاىل ُرُسلٌ ّمنكُمْ أراد من أحدكم وهو األنس وهو كقوله َيْخُرُج مِْنُهَما الوجه الثالث يف اجلواب قال الواحدي قوله ت
  أي من أحدمها وهو امللح الذي ليس بعذب)  ٢٢الرمحن ( الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ 

واعلم أن الوجهني األولني ال حاجة معهما إىل ترك الظاهر أما هذا الثالث فإنه يوجب ترك الظاهر وال جيوز املصري 
  إليه إال بالدليل املنفصل

َهاذَا أي أما قوله َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم ءاَياِتى فاملراد منه التنبيه على األدلة بالتالوة وبالتأويل َوُينِذُروَنكُمْ ِلقَاء َيْوِمكُْم 
  خيوفونكم عذاب هذا اليوم فلم جيدوا عند ذلك إال االعتراف فلذلك قالوا شهدنا على أنفسنا

  السبب يف أهنم أقروا يف هذه اآلية بالكفر وجحدوه يف قوله وَاللَِّه رَّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِكَِني فإن قالوا ما
  قلنا يوم القيامة يوم طويل واألحوال فيه خمتلفة فتارة يقرون وأخرى جيحدون وذلك يدل على شدة

  خوفهم واضطراب أحواهلم فإن من عظم خوفه كثر االضطراب يف كالمه
 َوغَرَّتُْهُم الَْحيَواةُ  الدُّْنَيا واملعىن أهنم ملا أقروا على أنفسهم بالكفر فكأنه تعاىل يقول وإمنا وقعوا يف ذلك مث قال تعاىل

  الكفر بسبب أهنم غرهتم احلياة الدنيا
وة األنبياء والطعن يف شرائعهم مث قال تعاىل َوشَهُِدواْ َعلَى أَنفُسِهِْم أَنَُّهْم كَاُنواْ كَافِرِيَن واملراد أهنم وإن بالغوا يف عدا

ومعجزاهتم إال أن عاقبة أمرهم أهنم أقروا على أنفسهم بالكفر ومن الناس من محل قوله َوشَهُِدواْ َعلَى أَنفُسِهِْم أَنَُّهمْ 
 كَاُنواْ كَافِرِيَن بأن تشهد عليهم اجلوارح بالشرك والكفر ومقصودهم دفع التكرار عن اآلية وكيفما كان فاملقصود

  من شرح أحواهلم يف القيامة زجرهم يف الدنيا عن الكفر واملعصية
َيوِْمكُْم َهاذَا واعلم أن أصحابنا يتمسكون بقوله تعاىل أَلَْم َيأِْتكُْم ُرُسلٌ مّْنكُمْ َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آَياِتي َويُنِذرُوَنكُْم ِلقَاء 

حصل الوجوب واستحقاق العقاب قبل ورود الشرع مل على أنه ال حيصل الوجوب البتة قبل ورود الشرع فإنه لو 
  يكن هلذا التعليل والذكر فائدة

  ذاِلَك أَن لَّْم َيكُْن رَّبَُّك ُمهِْلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ
ا هو العدل اعلم أنه تعاىل ملا بني أنه ما عذب الكفار إال بعد أن بعث إليهم األنبياء والرسل بني هبذه اآلية أن هذ

  واحلق والواجب ويف اآلية مسائل
قوله ذاِلكَ إشارة إىل ما تقدم من بعثة الرسل إليهم وإنذارهم سوء العاقبة ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

  وهو خرب مبتدأ حمذوف والتقدير األمر ذلك
وه أحدها أنه تعليل واملعىن األمر ما قصصنا عليك النتفاء وأما قوله أَن لَّْم َيكُْن رَّبَُّك ُمهِْلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ ففيه وج

ههنا هي اليت تنصب األفعال وثانيها جيوز أن تكون خمففة من الثقيلة ) أن ( كون ربك مهلك القرى بظلم وكلمة 
واملعىن ألنه مل يكن ربك مهلك القرى بظلم والضمري يف قوله ألنه ضمري الشأن واحلديث والتقدير ألن الشأن 

واحلديث مل يكن ربك مهلك القرى بظلم وثالثها أن جيعل قوله أَن لَّْم َيكُْن رَّبَُّك بدالً من قوله ذاِلَك كقوله َوقََضيَْنآ 



  ) ٦٦احلجر ( إِلَْيِه ذَِلَك االْْمَر أَنَّ َدابَِر َهُؤْآلء َمقْطُوٌع مُّْصبِِحَني 
ما كان ربك مهلك القرى بسبب ظلم أقدموا عليه والثاين أن وأما قوله بِظُلْمٍ ففيه وجهان األول أن يكون املعىن و

يكون املراد وما كان ربك مهلك القرى ظلماً عليهم وهو كقوله َوَما كَانَ َربُّكَ ِلُيْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها 
ثاين يكون عائداً إىل يف سورة هود فعلى الوجه األول يكون الظلم فعالً للكفار وعلى ال)  ١١٧هود ( ُمْصِلُحونَ 

  فعل اهللا تعاىل والوجه األول أليق بقولنا ألن القول الثاين يوهم أنه

تعاىل لو أهلكهم قبل بعثة الرسل كان ظاملاً وليس األمر عندنا كذلك ألنه تعاىل حيكم ما يشاء ويفعل ما يريد وال 
ين مطابق ملذهبهم موافق ملعتقدهم وأما أصحابنا اعتراض عليه ألحد يف شيء من أفعاله وأما املعتزلة فهذا القول الثا

فمن فسر اآلية هبذا الوجه الثاين قال إنه تعاىل لو فعل ذلك مل يكن ظاملاً لكنه يكون يف صورة الظامل فيما بينا فوصف 
  ِلُحونَبكونه ظاملاً جمازاً ومتام الكالم يف هذين القولني مذكور يف سورة هود عند قوله بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُمْص

وأما قوله َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ فليس املراد من هذه الغفلة أن يتغافل املرء عما يوعظ به بل معناها أن ال يبني اهللا هلم 
  كيفية احلال وال أن يزيل عذرهم وعلتهم

يدل على واعلم أن أصحابنا يتمسكون هبذه اآلية يف إثبات أنه ال حيصل الوجوب قبل الشرع وأن العقل احملض ال 
الوجوب البتة قالوا ألهنا تدل على أنه تعاىل ال يعذب أحداً على أمر من األمور إال بعد البعثة للرسول واملعتزلة قالوا 

إهنا تدل من وجه آخر على أن الوجوب قد يتقرر قبل جميء الشرع ألنه تعاىل قال أَن لَّمْ َيكُْن رَّبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى 
ا غَاِفلُونَ فهذا الظلم إما أن يكون عائداً إىل العبد أو إىل اهللا تعاىل فإن كان األول فهذا يدل على إمكان بِظُلْمٍ َوأَْهلَُه

أن يصدر منه الظلم قبل البعثة وإمنا يكون الفعل ظلماً قبل البعثة لو كان قبيحاً وذنباً قبل بعثة الرسل وذلك هو 
ا الفعل قبيحاً من اهللا تعاىل وذلك ال يتم إال مع االعتراف املطلوب وإن كان الثاين فذلك يقتضي أن يكون هذ

  بتحسني العقل وتقبيحه
  َوِلكُلٍّ َدَرَجاٌت مِّمَّا َعِملُواْ َوَما رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ

  يف اآلية مسائل
  الغيبة املسألة األوىل قرأ ابن عامر وحده َتْعَملُونَ بالتاء على اخلطاب والباقون بالياء على

املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال أهل الثواب والدرجات وأحوال أهل العقاب والدركات ذكر كالماً 
  كلياً فقال َوِلكُلّ َدَرَجاٌت ّممَّا َعِملُواْ ويف اآلية قوالن

  قديرالقول األول أن قوله وَِلكُلّ َدَرَجاٌت ّممَّا َعِملُواْ عام يف املطيع والعاصي والت
ولكل عامل عمل فله يف عمله درجات فتارة يكون يف درجة ناقصة وتارة يترقى منها إىل درجة كاملة وأنه تعاىل عامل 
  هبا على التفصيل التام فرتب على كل درجة من تلك الدرجات ما يليق به من اجلزاء إن خرياً فخري وإن شراً فشر

ا َعِملُواْ خمتص بأهل الطاعة ألن لفظ الدرجة ال يليق إال هبم وقوله َوَما رَبُّكَ والقول الثاين أن قوله وَِلكُلّ َدَرجَاٌت ّممَّ
  بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ خمتص بأهل الكفر واملعصية والصواب هو األول

  املسألة الثالثة اعلم أن هذه اآلية تدل أيضاً على صحة قولنا يف مسألة اجلرب والقدر وذلك ألنه

واحد يف وقت معني حبسب فعل معني بدرجة معينة وعلم تلك الدرجة بعينها وأثبت تلك الدرجة  تعاىل حكم لكل
املعينة يف اللوح احملفوظ وأشهد عليه زمر املالئكة املقربني فلو مل حتصل تلك الدرجة لذلك اإلنسان لبطل ذلك 

أن لكل درجات مما عملوا وما  احلكم ولصار ذلك العلم جهالً ولصار ذلك اإلشهاد كذباً وكل ذلك حمال فثبت



ربك بغافل عما تعملون وإذا كان األمر كذلك فقد جف القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة والسعيد من سعد يف 
  بطن أمه والشقي من شقي يف بطن أمه

ا َيَشآُء كََمآ أَنَشأَكُْم مِّن ذُرِّيَّةِ  قَْومٍ َءاَخرِيَن إِنَّ مَا َورَبَُّك الْغَنِى ُّ ذُو الرَّْحَمةِ  إِن َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َوَيْسَتْخِلْف ِمن َبْعدِكُم مَّ
  ُتوَعُدونَ َألٍت َوَمآ أَنُتم بِمُْعجِزِيَن

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا بني ثواب أصحاب الطاعات وعقاب أصحاب املعاصي واحملرمات وذكر أن لكل قوم 

ينة بني أن ختصيص املطيعني بالثواب واملذنبني بالعذاب ليس ألجل أنه حمتاج إىل طاعة درجة خمصوصة ومرتبة مع
املطيعني أو ينتقص مبعصية املذنبني فإنه تعاىل غين لذاته عن مجيع العاملني ومع كونه غنياً فإن رمحته عامة كاملة وال 

 درجات السعداء األبرار إال بترتيب الترغيب سبيل إىل ترتيب هذه األرواح البشرية والنفوس اإلنسانية وإيصاهلا إىل
يف الطاعات والترهيب عن احملظورات فقال َورَبَُّك الَْغنِى ُّ ذُو الرَّْحَمةِ  ومن رمحته على اخللق ترتيب الثواب 

غين يف والعقاب على الطاعة واملعصية فنفتقر ههنا إىل بيان أمرين األول إىل بيان كونه تعاىل غنياً فنقول إنه تعاىل 
ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل ما سواه ألنه لو كان حمتاجاً لكان مستكمالً بذلك الفعل واملستكمل بغريه 
ناقص بذاته وهو على اهللا حمال وأيضاً فكل إجياب أو سلب يفرض فإن كان ذاته كافية يف حتققه وجب دوام ذلك 

ة فحينئذ يتوقف حصول تلك احلالة وعدمها على وجود سبب اإلجياب أو ذلك السلب بدوام ذاته وإن مل تكن كافي
منفصل أو عدمه فذاته ال تنفك عن ذلك الثبوت والعدم ومها موقوفان على وجود ذلك السبب املنفصل وعدمه 
واملوقوف على املوقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء فيلزم كون ذاته موقوفة على الغري واملوقوف على 

  ته فالواجب لذاته ممكن لذاته وهو حمال فثبت أنه تعاىل غين على اإلطالقالغري ممكن لذا
واعلم أن قوله َورَبَُّك الَْغنِى ُّ يفيد احلصر معناه أنه ال غين إال هو واألمر كذلك ألن واجب الوجود لذاته واحد وما 

  سواه ممكن لذاته واملمكن لذاته حمتاج فثبت أنه ال غين إال هو فثبت هبذا

ان القاطع صحة قوله سبحانه َوَربَُّك الْغَنِى ُّ وأما إثبات أنه ذُو الرَّْحَمةِ  فالدليل عليه أنه ال شك يف وجود الربه
خريات وسعادات ولذات وراحات إما حبسب األحوال اجلسمانية وإما حبسب األحوال الروحانية فثبت بالربهان 

خل يف الوجود بإجياده وتكوينه وختليقه فثبت أن كل ما دخل الذي ذكرناه أن كل ما سواه فهو ممكن لذاته وإمنا يد
يف الوجود من اخلريات والراحات والكرامات والسعادات فهو من احلق سبحانه وبإجياده وتكوينه مث إن االستقراء 

شبعان دل على أن اخلري غالب على الشر فإن املريض وإن كان كثرياً فالصحيح أكثر منه واجلائع وإن كان كثرياً فال
أكثر منه واألعمى وإن كان كثرياً إال أن البصري أكثر منه فثبت أنه ال بد من االعتراف حبصول الرمحة والراحة 

وثبت أن اخلري أغلب من الشر واألمل واآلفة وثبت أن مبدأ تلك الراحات واخلريات بأسرها هو اهللا تعاىل فثبت هبذا 
  الربهان أنه تعاىل هو ذُو الرَّْحَمةِ 

لم أن قوله َورَبَُّك الَْغنِى ُّ ذُو الرَّْحَمةِ  يفيد احلصر فإن معناه أنه ال رمحة إال منه واألمر كذلك ألن املوجود إما واع
واجب لذاته أو ممكن لذاته والواجب لذاته واحد فكل ما سواه فهو منه والرمحة داخلة فيما سواه فثبت أنه ال رمحة 

  ة هذا احلصر فثبت أنه ال غين إال هو فثبت أنه ال رحيم إال هوإال من احلق فثبت هبذا الربهان صح
  فإن قال قائل فكيف ميكننا إنكار رمحة الوالدين على الولد واملوىل على عبده وكذلك سائر أنواع الرمحة

الرمحة فاجلواب أن كلها عند التحقيق من اهللا ويدل عليه وجوه األول لوال أنه تعاىل ألقى يف قلب هذا الرحيم داعية 
ملا أقدم على الرمحة فلما كان موجد تلك الداعية هو اهللا كان الرحيم هو اهللا أال ترى أن اإلنسان قد يكون شديد 



الغضب على إنسان قاسي القلب عليه مث ينقلب رؤوفاً رحيماً عطوفاً فانقالبه من احلالة األوىل إىل الثانية ليس إال 
لوب هو اهللا تعاىل بالربهان قطعاً للتسلسل وبالقرآن وهو قوله َوُنقَلُّب بانقالب تلك الدواعي فثبت أن مقلب الق

فثبت أنه ال رمحة إال من اهللا والثاين هب أن ذلك الرحيم أعطى الطعام والثوب )  ١١٠األنعام ( أَفِْئدََتُهْم وَأَْبَصارَُهْم 
يف االنتفاع فالذي أعطى صحة املزاج والذهب ولكن ال صحة للمزاج والتمكن من االنتفاع بتلك األشياء وإال فك

والقدرة واملكنة هو الرحيم يف احلقيقة والثالث أن كل من أعطى غريه شيئاً فهو إمنا يعطي لطلب عوض وهو إما 
الثناء يف الدنيا أو الثواب يف اآلخرة أو دفع الرقة اجلنسية عن القلب وهو تعاىل يعطي ال لغرض أصالً فكان تعاىل 

مي فثبت هبذه الرباهني اليقينية القطعية صحة قوله سبحانه وتعاىل َوَربَُّك الْغَنِى ُّ ذُو الرَّْحَمةِ  مبعىن أنه هو الرحيم الكر
ال غين وال رحيم إال هو فإذا ثبت أنه غين عن الكل ثبت أنه ال يستكمل بطاعات املطيعني وال ينتقص مبعاصي 

العذاب على الذنوب وال الثواب على الطاعات إال ألجل الرمحة  املذنبني وإذا ثبت أنه ذو الرمحة ثبت أنه ما رتب
اإلسراء ( والفضل والكرم واجلود واإلحسان كما قال يف آية أخرى إِنْ أَْحَسنُتْم أَْحسَنُتْم ِالنفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها 

على البيان التام فمما ال يليق هبذا  فهذا البيان اإلمجايل كاف يف هذا الباب وأما تفصيل تلك احلالة وشرحها)  ٧
  املوضع

املسألة الثانية أما املعتزلة فقالوا هذه اآلية إشارة إىل الدليل الدال على كونه عادالً منزهاً عن فعل القبيح وعلى كونه 
  رحيماً حمسناً بعباده أما املطلوب األول فقال تقريره أنه تعاىل عامل بقبح القبائح وعامل

  عنه وكل من كان كذلك فإنه يتعاىل عن فعل القبيحبكونه غنياً 
أما املقدمة األوىل فتقريرها إمنا يتم مبجموع مقدمات ثالثة أوهلا أن يف احلوادث ما يكون قبيحاً حنو الظلم والسفه 

يه اإلشارة والكذب والغيبة وهذه املقدمة غري مذكورة يف اآلية لغاية ظهورها وثانيها كونه تعاىل عاملاً باملعلومات وإل
كَ بقوله قبل هذه اآلية َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ وثالثها كونه تعاىل غنياً عن احلاجات وإليه اإلشارة بقوله َوَربُّ

الْغَنِى ُّ وإذا ثبت جمموع هذه املقدمات الثالثة ثبت أنه تعاىل عامل بقبح القبائح وعامل بكونه غنياً عنها فإذا ثبت هذا 
امتنع كونه فاعالً هلا ألن املقدم على فعل القبيح إمنا يقدم عليه إما جلهله بكونه قبيحاً وإما الحتياجه فإذا كان عاملاً 
بالكل امتنع كونه جاهالً بقبح القبائح وإذا كان غنياً عن الكل امتنع كونه حمتاجاً إىل فعل القبائح وذلك يدل على 

عال عنها فحينئذ يقطع بأنه ال يظلم أحداً فلما كلف عبيده األفعال الشاقة وجب أنه تعاىل منزه عن فعل القبائح مت
أن يثيبهم عليها وملا رتب العقاب والعذاب على فعل املعاصي وجب أن يكون عادالً فيها فبهذا الطريق ثبت كونه 

  تعاىل عادالً يف الكل
  فائدة يف التكليففإن قال قائل هب أن هبذا الطريق انتفى الظلم عنه تعاىل فما ال

فقوله َورَبَُّك الَْغنِى ُّ إشارة إىل املقام األول ) كتب الكالم ( فاجلواب أن التكليف إحسان ورمحة على ما هو مقرر يف 
وقوله ذُو الرَّْحَمةِ  إشارة إىل املقام الثاين فهذا تقرير الدالئل اليت استنبطها طوائف العقالء من هذه اآلية على صحة 

  قوهلم
لم يا أخي أن الكل ال حياولون إال التقديس والتعظيم ومسعت الشيخ اإلمام الوالد ضياء الدين عمر بن احلسني واع

رمحه اهللا قال مسعت الشيخ أبا القاسم سليمان بن ناصر األنصاري يقول نظر أهل السنة على تعظيم اهللا يف جانب 
جانب العدل والرباءة عن فعل ما ال ينبغي فإذا تأملت علمت القدرة ونفاذ املشيئة ونظر املعتزلة على تعظيم اهللا يف 

أن أحداً مل يصف اهللا إال بالتعظيم واإلجالل والتقديس والتنزيه ولكن منهم من أخطأ ومنهم من أصاب ورجاء الكل 
  متعلق هبذه الكلمة وهي قوله َوَربُّكَ الْغَنِى ُّ ذُو الرَّْحَمةِ 



كُْم َوَيْسَتْخِلْف ِمن َبْعدِكُم مَّا َيَشاء واملعىن أنه تعاىل ملا وصف نفسه بأنه ذو الرمحة فقد كان مث قال تعاىل إِن َيَشأْ ُيذِْهْب
جيوز أن يظن ظان أنه وإن كان ذا الرمحة إال أن لرمحته معدناً خمصوصاً وموضعاً معيناً فبني تعاىل أنه قادر على وضع 

خرين ويضع رمحته فيهم وعلى هذا الوجه يكون االستغناء عن الرمحة يف هذا اخللق وقادر على أن خيلق قوماً آ
العاملني أكمل وأمت واملقصود التنبيه على أن ختصيص الرمحة هبؤالء ليس ألجل أنه ال ميكنه إظهار رمحته إال خبلق 

أن ال يبلغهم مبلغ هؤالء أما قوله إِن َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم فاألقرب أن املراد به اإلهالك وحيتمل اإلماتة أيضاً وحيتمل 
التكليف وأما قوله وََيسَْتْخِلْف ِمن َبْعِدكُم يعين من بعد إذهابكم ألن االستخالف ال يكون إال على طريق البدل من 

فائت وأما قوله َما َيَشاء فاملراد منه خلق ثالث ورابع واختلفوا فقال بعضهم خلقاً آخر من أمثال اجلن واإلنس 
لم بل املراد أنه قادر على أن خيلق خلقاً ثالثاً خمالفاً للجن واإلنس قال القاضي وهذا يكونون أطوع وقال أبو مس

  الوجه أقرب ألن القوم

يعلمون بالعادة أنه تعاىل قادر على إنشاء أمثال هذا اخللق فمىت محل على خلق ثالث ورابع يكون أقوى يف داللة 
لى جنس دون جنس من اخللق الذين يصلحون لرمحته القدرة فكأنه تعاىل نبه على أن قدرته ليست مقصورة ع

العظيمة اليت هي النواب فبني هبذا الطريق أنه تعاىل لرمحته هلؤالء القوم احلاضرين أبقاهم وأمهلهم ولو شاء ألماهتم 
َخرِيَن ألن املرء وأفناهم وأبدل هبم سواهم مث بني تعاىل علة قدرته على ذلك فقال كََما أَنَشأَكُْم ّمن ذُّريَّةِ  قَْومٍ ءا

العاقل إذا تفكر علم أنه تعاىل خلق اإلنسان من نطفة ليس فيها من صورته قليل وال كثري فوجب أن يكون ذلك 
مبحض القدرة واحلكمة وإذا كان األمر كذلك فكما قدر تعاىل على تصوير هذه األجسام هبذه الصورة اخلاصة 

أ القراء كلهم ذُّريَّةِ  بضم الذال وقرأ زيد بن ثابت بكسر الذال فكذلك يقدر على تصويرهم بصورة خمالفة هلا وقر
  قال الكسائي مها لغتان

مث قال تعاىل إِنََّما ُتوَعُدونَ َألٍت قال احلسن أي من جميء الساعة ألهنم كانوا ينكرون القيامة وأقول فيه احتمال آخر 
صوص باألخبار عن العقاب فقوله إِنََّما ُتوَعدُونَ وهو أن الوعد خمصوص باألخبار عن الثواب وأما الوعيد فهو خم

َألٍت يعين كل ما تعلق بالوعد بالثواب فهو آت ال حمالة فتخصيص الوعد هبذا اجلزم يدل على أن جانب الوعيد 
ليس كذلك ويقوي هذا الوجه آخر اآلية وهو أنه قال َوَما أَنُتم بُِمْعجِزِيَن يعين ال خترجون عن قدرتنا وحكمنا 

احلاصل أنه ملا ذكر الوعد جزم بكونه آتياً وملا ذكر الوعيد ما زاد على قوله َوَما أَنُتم بِمُْعجِزِيَن وذلك يدل على أن ف
  جانب الرمحة واإلحسان غالب

  ارِ إِنَّهُ الَ ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَقُلْ َياقَْومِ اْعَملُواْ َعلَى َمكَانَِتكُْم إِنِّى َعاِملٌ فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ  الدَّ
اعلم أنه ملا بني بقوله إِنََّما ُتوَعُدونَ َألٍت أمر رسوله من بعده أن يهدد من ينكر البعث عن الكفار فقال قُلْ ياأَْهلَ 

  قَْوٌم اْعَملُواْ َعلَى َمكَاَنِتكُْم وفيه مباحث
لى اجلمع يف كل القرآن والباقون َعلَى َمكَانَِتكُْم قال البحث األول قرأ أبو بكر عن عاصم مكاناتكم باأللف ع

الواحدي والوجه اإلفراد ألنه مصدر واملصادر يف أكثر األمر مفردة وقد جتمع أيضاً يف بعض األحوال إال أن الغالب 
  هو األول

كن ومبعىن املكان املكانة تكون مصدراً يقال مكن مكانة إذا متكن أبلغ التم) الكشاف ( البحث الثاين قال صاحب 
يقال مكان ومكانة ومقام ومقامة فقوله اْعَملُواْ َعلَى َمكَاَنِتكُْم حيتمل اعملوا على متكنكم من أمركم وأقصى 

استطاعتكم وإمكانكم وحيتمل أيضاً أن يراد اعملوا على حالتكم اليت أنتم عليها يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على 
  ثبت على ما أنت عليه الحالة على مكانتك يا فالن أي ا



تنحرف عنه إِّنى َعاِملٌ أي أنا عامل على مكانيت اليت عليها واملعىن اثبتوا على كفركم وعداوتكم فأين ثابت على 
اإلسالم وعلى مضارتكم فََسْوفَ َتْعلَُمونَ أيناله العاقبة احملمودة وطريقة هذا األمر طريقة قوله اْعَملُواْ َما ِشئُْتْم وهي 

  األمر إليهم على سبيل التهديد تفويض
البحث الثالث من يف قوله فََسْوفَ َتْعلَُمونَ َمن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ  الدَّارِ ذكر الفراء يف موضعه من اإلعراب وجهني 
األول أنه نصب لوقوع العلم عليه الثاين أن يكون رفعاً على معىن تعلمون أينا تكون له عاقبة الدار كقوله تعاىل 

  ) ١٢الكهف ( َنْعلََم أَيُّ اِحلزَْبْينِ ِل
  البحث الرابع قوله فَسَْوَف َتْعلَُمونَ َمن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ  الدَّارِ يوهم أن الكافر ليست له عاقبة الدار وذلك مشكل

  رة والظفرقلنا العاقبة تكون على الكافر وال تكون له كما يقال له الكثرة وهلم الظفر ويف ضده يقال عليكم الكث
البحث اخلامس قرأ محزة والكسائي مَّن َيكُونُ بالياء ويف القصص أيضاً والباقون بالتاء يف السورتني قال الواحدي 

ومن ذكر فكقوله )  ٤١املؤمنون ( العاقبة مصدر كالعافية وتأنيثه غري حقيقي فمن أنث فكقوله فَأََخذَْتُهمُ الصَّْيَحةُ  
ويف آية أخرى فََمن )  ٥٧يونس ( وقال قَْد َجاءْتكُْم مَّْوِعظَةٌ  ّمن رَّّبكُْم )  ٦٧هود ( واْ الصَّْيَحةُ  َوأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُم

  ) ٢٧٥البقرة ( َجاءُه َمْوِعظَةٌ  ّمْن رَّّبِه 
هتديد وختويف ال أنه أمر وطلب  مث قال تعاىل إِنَّهُ الَ ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ والغرض منه بيان أن قوله اْعَملُواْ َعلَى َمكَاَنِتكُْم

  ومعناه أن هؤالء الكفار ال يفلحون وال يفوزون مبطالبهم البتة
الَ َركَآِئَنا فََما كَانَ ِلُشَركَآئِهِْم فََوَجَعلُواْ ِللَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن الْحَْرِث وَاالٌّ ْنَعامِ َنِصيباً فَقَالُواْ َهاذَا ِللَِّه بَِزْعِمهِْم َوهَاذَا ِلُش

  َيِصلُ إِلَى اللَِّه َوَما كَانَ ِللَِّه فَُهَو َيِصلُ إِلَى ُشَركَآئِهِْم َسآَء َما َيْحكُُمونَ
اعلم أنه تعاىل ملا بني قبح طريقتهم يف إنكارهم البعث والقيامة ذكر عقيبه أنواعاً من جهاالهتم وركاكات أقواهلم 

قالء عن االلتفات إىل كلماهتم فمن مجلتها أهنم جيعلون هللا من تنبيهاً على ضعف عقوهلم وقلة حمصوهلم وتنفرياً للع
  حروثهم كالتمر والقمح ومن أنعامهم كالضأن واملعز واإلبل والبقر نصيباً فقالوا َهاذَا ِللَِّه بَِزْعِمهِْم يريد بكذهبم

  فإن قيل أليس أن مجيع األشياء هللا فكيف نسبوا إىل الكذب يف قوهلم هذا هللا

م النصيبني نصيباً هللا ونصيباً للشيطان هو الكذب قال الزجاج وتقدير الكالم جعلوا هللا نصيباً قلنا إفرازه
ولشركائهم نصيباً ودل على هذا احملذوف تفصيله القسمني فيما بعد وهو قوله َهاذَا ِللَِّه بَِزْعمِهِْم َوَهاذَا ِلُشَركَاِئَنا 

  ن أمواهلم ينفقوهنا عليهاوجعل األوثان شركاءهم ألهنم جعلوا هلا نصيباً م
تفسريه وجوه األول  مث قال تعاىل فََما كَانَ ِلُشَركَاِئهِْم فَالَ َيِصلُ إِلَى اللَِّه َوَما كَانَ ِللَِّه فَُهَو َيِصلُ إِلَى ُشَركَائِهِْم ويف

نصيباً فما كان قال ابن عباس رضي اهللا عنهما كان املشركون جيعلون هللا من حروثهم وأنعامهم نصيباً ولألوثان 
للصنم أنفقوه عليه وما كان هللا أطعموه الصبيان واملساكني وال يأكلون منه البتة مث إن سقط مما جعلوه هللا يف نصيب 

األوثان تركوه وقالوا إن اهللا غين عن هذا وإن سقط مما جعلوه لألوثان يف نصيب اهللا أخذوه وردوه إىل نصيب 
احلسن والسدي كان إذا هلك ما ألوثاهنم أخذوا بدله مما هللا وال يفعلون مثل ذلك الصنم وقالوا إنه فقري الثاين قال 

فيما هللا عز وجل الثالث قال جماهد املعىن أنه إذا انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان يف نصيب اهللا سدوه وإن كان 
جعلوه لشركائهم اخلامس قال  على ضد ذلك تركوه الرابع قال قتادة إذا أصاهبم القحط استعانوا مبا هللا ووفروا ما

مقاتل إن زكا ومنا نصيب اآلهلة ومل يزك نصيب اهللا تركوا نصيب اآلهلة هلا وقالوا لو شاء زكى نصيب نفسه وإن 
زكا نصيب اهللا ومل يزك نصيب اآلهلة قالوا ال بد آلهلتنا من نفقة فأخذوا نصيب اهللا فأعطوه السدنة فذلك قوله فََما 

ْم يعين من مناء احلرث واألنعام فَالَ َيِصلُ إِلَى اللَِّه يعين املساكني وإمنا قال إِلَى اللَِّه ألهنم كانوا يفرزونه كَانَ ِلُشَركَائِهِ



هللا ويسمونه نصيب اهللا وما كان هللا فهو يصل إليهم مث إنه تعاىل ذم هذا الفعل فَقَالَ َساء َما َيْحكُُمونَ وذكر العلماء 
وهاً كثرية األول أهنم رجحوا جانب األصنام يف الرعاية واحلفظ على جانب اهللا تعاىل وهو يف كيفية هذه اإلساءة وج

سفه الثاين أهنم جعلوا بعض النصيب هللا وجعلوا بعضه لغريه مع أنه تعاىل اخلالق للجميع وهذا أيضاً سفه الثالث أن 
أيضاً سفهاً الرابع أنه لو حسن  ذلك احلكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم ومل يشهد بصحته عقل وال شرع فكان

إفراز نصيب األصنام حلسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر اخلامس أنه ال تأثري لألصنام يف حصول احلرث واألنعام 
وال قدرة هلا أيضاً على االنتفاع بذلك النصيب فكان إفراز النصيب هلا عبثاً فثبت هبذا الوجوه أنه َساء َما َيْحكُُمونَ 

ن حكاية أمثال هذه املذاهب الفاسدة أن يعرف الناس قلة عقول القائلني هبذه املذاهب وأن يصري ذلك واملقصود م
  سبباً لتحقريهم يف أعني العقالء وأن ال يلتفت إىل كالمهم أحد البتة

َوِلَيلْبِسُواْ َعلَْيهِْم دِيَنُهْم َولَْو َشآَء اللَُّه َما فََعلُوُه َوكَذاِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ مَِّن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَوْلَاِدِهمْ ُشَركَآؤُُهْم لُِيْرُدوُهْم 
  فَذَْرُهْم َوَما يَفَْتُرونَ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أن هذا هو النوع الثاين من أحكامهم الفاسدة ومذاهبهم الباطلة وقوله َوكَذاِلَك عطف على 

أَ ِمَن الْحَْرِث وَاالْْنَعامِ أي كما فعلوا ذلك فكذلك زين لكثري منهم شركاؤهم قتل األوالد قوله َوَجَعلُواْ ِللَِّه ِممَّا ذََر
واملعىن أن جعلهم هللا نصيباً وللشركاء نصيباً هناية يف اجلهل مبعرفة اخلالق املنعم وإقدامهم على قتل أوالد أنفسهم 

هؤالء وأحواهلم يشاكل بعضها بعضاً يف الركاكة  هناية يف اجلهالة والضاللة وذلك يفيد التنبيه على أن أحكام
  واخلساسة

املسألة الثانية كان أهل اجلاهلية يدفنون بناهتم أحياء خوفاً من الفقر أو من التزويج وهو املراد من هذه اآلية 
يت واختلفوا يف املراد بالشركاء فقال جماهد شركاؤهم شياطينهم أمروهم بأن يئدوا أوالدهم خشية العيلة ومس

الشياطني شركاء ألهنم أطاعوهم يف معصية اهللا تعاىل وأضيفت الشركاء إليهم ألهنم اختذوها كقوله تعاىل أَْينَ 
ُشَركَاؤُكُُم الَِّذيَن كُنُتْم َتْزُعُمونَ وقال الكليب كان آلهلتهم سدنة وخدام وهم الذين كانوا يزينون للكفار قتل 

يحلف باهللا لئن ولد له كذا وكذا غالماً لينحرن أحدهم كما حلف عبد أوالدهم وكان الرجل يقوم يف اجلاهلية ف
املطلب على ابنه عبد اهللا وعلى هذا القول الشركاء هم السدنة مسوا شركاء كما مسيت الشياطني شركاء يف قول 

  جماهد
ْولَادُُهْم بنصب الدال املسألة الثالثة قرأ ابن عامر وحده ُزّيَن بضم الزاء وكسر الياء وبضم الالم من قَْتلَ و أَ

ءة ُشَركَاِئهِْم باخلفض والباقون ُزّيَن بفتح الزاي والياء قَْتلَ بفتح الالم أَْولَادُُهْم باجلر ُشَركَاؤُُهْم بالرفع أما وجه قرا
به ابن عامر فالتقدير زين لكثري من املشركني قتل شركائهم أوالدهم إال أنه فصل بني املضاف واملضاف إليه باملفعول 

  وهو األوالد وهو مكروه يف الشعر كما يف قوله فزججتها مبزجة
  زج القلوص أيب مزاده

وإذا كان مستكرهاً يف الشعر فكيف يف القرآن الذي هو معجز يف الفصاحة قالوا والذي محل ابن عامر على هذه 
د والشركاء ألجل أن األوالد القراءة أنه رأى يف بعض املصاحف ُشرَكَائِهِْم مكتوباً بالياء ولو قرأ جبر األوال

شركاؤهم يف أمواهلم لوجد يف ذلك مندوحة عن هذا االرتكاب وأما القراءة املشهورة فليس فيها إال تقدمي املفعول 
)  ١٢٤البقرة ( وقوله َوإِِذ اْبَتلَى إِْبراِهيَم َربُُّه )  ١٥٨األنعام ( على الفاعل ونظريه قوله الَ َينفَُع َنفًْسا إَِميانَُها 

والسبب يف تقدمي املفعول هو أهنم يقدمون األهم والذي هم بشأنه أعىن وموضع التعجب ههنا إقدامهم على قتل 



  أوالدهم فلهذا السبب حصل هذا التقدير
قال ابن عباس )  ٥٦الصافات ( مث قال تعاىل ِليُْرُدوُهْم واإلرداء يف اللغة اإلهالك ويف القرآن إِن ِكدتَّ لَتُْرِدينِ 

( اً دوهم يف النار والالم ههنا حممولة على الم العاقبة كما يف قوله فَالَْتقَطَُه ءالُ ِفْرَعْونَ لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحزَنلري
أي ليخلطوا ألهنم كانوا على دين إمسعيل فهذا الذي أتاهم )  ١٣٧األنعام ( َوِلَيلْبُِسواْ َعلَْيهِْم ِدينَُهْم )  ٨القصص 
  ضاع الفاسدة أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين احلقهبذه األو

مث قال تعاىل َولَْو َشاء َربَُّك َما فََعلُوُه قال أصحابنا إنه يدل على أن كل ما فعله املشركون فهو مبشيئة اهللا تعاىل قالت 
  ) ١١٢نعام األ( املعتزلة إنه حممول على مشيئة اإلجلاء وقد سبق ذكره مراراً فَذَرُْهْم َوَما َيفَْتُرونَ 

وهذا على قانون قوله تعاىل اْعَملُواْ َما ِشئُْتْم وقوله َوَما يَفَْتُرونَ يدل على أهنم كانوا يقولون إن اهللا أمرهم بقتل 
  أوالدهم فكانوا كاذبني يف ذلك القول

هِْم وَأَْنَعاٌم ُحرَِّمْت ظُُهورَُها َوأَْنَعاٌم الَّ َيذْكُُرونَ اْسَم اللَّهِ َوقَالُواْ َهاِذهِ أَْنَعاٌم َوَحْرثٌ ِحْجرٌ الَّ َيطَْعُمَهآ إِالَّ َمن نََّشآُء بَِزْعِم
  َعلَْيَها افِْتَرآًء َعلَْيِه َسَيجْزِيهِم بَِما كَانُواْ َيفَْتُرونَ

َوَحْرثٌ اعلم أن هذا نوع ثالث من أحكامهم الفاسدة وهي أهنم قسموا أنعامهم أقساماً فأوهلا إن قالوا َهاِذِه أَْنَعاٌم 
ِحْجٌر فقوله ِحْجرٍ فعل مبعىن مفعول كالذبح والطحن ويستوي يف الوصف به املذكر واملؤنث والواحد واجلمع ألن 
حكمه حكم األمساء غري الصفات وأصل احلجر املنع ومسى العقل حجراً ملنعه عن القبائح وفالن يف حجر القاضي 

وعن ابن عباس َحَرٌج وهو من الضيق وكانوا إذا عينوا شيئاً من  أي يف منعه وقرأ احلسن وقتادة ِحْجرٍ بضم احلاء
  حرثهم وأنعامهم آلهلتهم قالوا الَّ َيطَْعمَُها إِالَّ َمن نََّشاء يعنون خدم األوثان والرجال دون النساء
احلوامي وقد مر تفسريه والقسم الثاين من أنعامهم الذي قالوا فيه وَأَْنَعاٌم ُحرَّمْت ظُُهوُرَها وهي البحائر والسوائب و

  يف سورة املائدة
ا والقسم الثالث أَْنَعاٌم الَّ َيذْكُُرونَ اْسَم اللَِّه َعلَْيَها يف الذبح وإمنا يذكرون عليها أمساء األصنام وقيل ال حيجوم عليه

  وال يلبون على ظهورها
  د ألن قوهلم ذلك يف معىن االفتراءمث قال افِْتَراء َعلَْيِه فانتصابه على أنه مفعول له أو حال أو مصدر مؤك

  مث قال تعاىل سََيجْزِيهِم بَِما كَاُنواْ َيفَْتُرونَ واملقصود منه الوعيد
َيْجزِيهِمْ فَُهْم ِفيِه ُشَركَآُء َس َوقَالُواْ َما ِفى ُبطُوِن َهاِذِه اَألْنَعامِ خَاِلَصةٌ  لِّذُكُورَِنا َوُمَحرٌَّم َعلَى أَْزوَاجَِنا َوإِن َيكُن مَّْيَتةً 

  َوْصفَُهْم إِنَُّه َحكِيٌم َعِليٌم

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة كانوا يقولون يف أجنة البحائر والسوائب ما ولد منها حياً 

فهم واملراد منه فهو خالص لذكور ال تأكل منها األناث وما ولد ميتاً اشترك فيه الذكور واإلناث سيجزيهم وص
  الوعيد إِنَُّه َحكِيٌم َعِليٌم ليكون الزجر واقعاً على حد احلكمة وحبسب االستحقاق

املسألة الثانية ذكر ابن األنباري يف تأنيث َخاِلَصةٌ  ثالثة أقوال قولني للفراء وقوالً للكسائي أحدها أن اهلاء ليست 
وية وعالمة ونسابة والداهية والطاغية كذلك يقول هو خالصة يل للتأنيث وإمنا هي للمبالغة يف الوصف كما قالوا را

  وخالص يل هذا قول الكسائي
والقول الثاين أن َما يف قوله َما ِفى ُبطُوِن هَاِذِه االْنَعامِ عبارة عن األجنة وإذا كان عبارة عن مؤنث جاز تأنيثه على 



الذي هو َخاِلَصةٌ  ملعناه وذكر يف قوله وَُمَحرٌَّم على  املعىن وتذكريه على اللفظ كما يف هذه اآلية فإنه أنث خربه
  اللفظ والثالث أن يكون مصدراً والتقدير ذو خالصة كقوهلم عطاؤك عافية واملطر رمحة والرخص نعمة

رفع وقرأ أبو بكر عن املسألة الثالثة قرأ ابن عامر َوأَنْ َتكُْن بالتاء و َمْيَتةً  بالنصب وقرأ ابن كثري َيكُنِ بالياء َمْيَتةً  بال
عاصم َتكُْن بالتاء َمْيَتةً  بالنصب والباقون َيكُنِ بالياء َمْيَتةً  بالنصب أما قراءة ابن عامر فوجهها أنه أحلق الفعل عالمة 
ر التأنيث ملا كان الفاعل مؤنثاً يف اللفظ وأما قراءة ابن كثري فوجهها أن قوله َمْيَتةً  اسم َيكُنِ وخربه مضمر والتقدي

وإن يكن هلم ميتة أو وإن يكن هناك ميتة وذكر ألن امليتة يف معىن امليت قال أبو علي مل يلحق الفعل عالمة التأنيث 
ملا كان الفاعل املسند إليه تأنيثه غري حقيقي وال حيتاج الكون إىل خرب ألنه مبعىن حدث ووقع وأما قراءة عاصم َتكُنْ 

ن تكن املذكور ميته فأنث الفعل هلذا السبب وأما قراءة الباقني َوإِن َيكُْن بالياء َمْيَتةً  بالتاء َمْيَتةً  بالنصب فالتقدير وإ
بالنصب فتأويلها وإن يكن املذكور ميتة ذكروا الفعل ألنه مسند إىل ضمري ما تقدم يف قوله َما ِفى ُبطُوِن َهاِذهِ 

  نداً إىل الضمرياالْنَعامِ وهو مذكر وانتصب قوله مَْيَتةً  ملا كان الفعل مس
  ِه قَدْ َضلُّواْ َوَما كَانُواْ ُمْهَتِديَنقَْد َخِسَر الَِّذيَن قََتلُوا أَوْلَاَدُهمْ َسفَهاً بِغَْيرِ ِعلْمٍ َوَحرَُّمواْ َما َرَزقَُهمُ اللَُّه افِْتَرآًء َعلَى اللَّ

  يف اآلية مسائل
حترميهم ما رزقهم اهللا مث إنه تعاىل مجع هذين األمرين يف هذه املسألة األوىل أنه تعاىل ذكر فيما تقدم قتلهم أوالدهم و

  اآلية وبني ما لزمهم على هذا احلكم وهو اخلسران والسفاهة وعدم العلم وحترمي

ما رزقهم اهللا واالفتراء على اهللا والضالل وعدم االهتداء فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام يف حصول 
  الذم

ان وذلك ألن الولد نعمة عظيمة من اهللا على العبد فإذا سعى يف إبطاله فقد خسر خسراناً أما األول وهو اخلسر
عظيماً ال سيما ويستحق على ذلك اإلبطال الذم العظيم يف الدنيا والعقاب العظيم يف اآلخرة أما الذم يف الدنيا فألن 

د منه وأما العقاب يف اآلخرة فألن قرابة الناس يقولون قتل ولده خوفاً من أن يأكل طعامه وليس يف الدنيا ذم أش
الوالدة أعظم موجبات احملبة فمع حصوهلا إذا أقدم على إحلاق أعظم املضار به كان ذلك أعظم أنواع الذنوب فكان 

  موجباً ألعظم أنواع العقاب
الفقر والفقر وإن والنوع الثاين السفاهة وهي عبارة عن اخلفة املذمومة وذلك ألن قتل الولد إمنا يكون للخوف من 

كان ضرراً إال أن القتل أعظم منه ضرراً وأيضاً فهذا القتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم املضار على سبيل 
  القطع حذراً من ضرر قليل موهوم ال شك أنه سفاهة

شك أن اجلهل أعظم  والنوع الثالث قوله بِغَْيرِ ِعلْمٍ فاملقصود أن هذه السفاهة إمنا تولدت من عدم العلم وال
  املنكرات والقبائح

والنوع الرابع حترمي ما أحل اهللا هلم وهو أيضاً من أعظم أنواع احلماقة ألنه مينع نفسه تلك املنافع والطيبات 
  ويستوجب بسبب ذلك املنع أعظم أنواع العذاب والعقاب

  ء عليه أعظم الذنوب وأكرب الكبائروالنوع اخلامس االفتراء على اهللا ومعلوم أن اجلراءة على اهللا واالفترا
  والنوع السادس الضالل عن الرشد يف مصاحل الدين ومنافع الدنيا

والنوع السابع أهنم ما كانوا مهتدين والفائدة فيه أنه قد يضل اإلنسان عن احلق إال أن يعود إىل االهتداء فبني تعاىل 
ذم املوصوفني بقتل األوالد وحترمي ما أحله اهللا تعاىل هلم هبذه أهنم قد ضلوا ومل حيصل هلم االهتداء قط فثبت أنه تعاىل 

  الصفات السبعة املوجبة ألعظم أنواع الذم وذلك هناية املبالغة



انَ مَُتشَابِهاً َوغَْيرَ نَ وَالرُّمََّوُهَو الَِّذى أَنَشأَ جَنَّاٍت مَّْعرُوَشاٍت َوغَْيَر َمْعرُوَشاٍت َوالنَّْخلَ َوالزَّْرَع ُمْخَتِلفًا أُكُلُُه َوالزَّْيُتو
  ْسرِفَِنيُمَتَشابٍِه كُلُواْ ِمن ثََمرِِه إِذَآ أَثَْمَر َوءَاُتواْ َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه َوالَ ُتْسرِفُوا إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْم

  يف اآلية مسائل
لنبوة واملعاد وإثبات القضاء املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل جعل مدار هذا الكتاب الشريف على تقرير التوحيد وا

والقدر وأنه تعاىل بالغ يف تقرير هذه األصول وانتهى الكالم إىل شرح أحوال السعداء واألشقياء مث انتقل منه إىل 
هتجني طريقة من أنكر البعث والقيامة مث أتبعه حبكاية أقواهلم الركيكة وكلماهتم الفاسدة يف مسائل أربعة واملقصود 

ف عقوهلم وقلة حمصوهلم وتنفري الناس عن االلتفات إىل قوهلم واالغترار بشبهاهتم فلما متم هذه التنبيه على ضع
األشياء عاد بعدها إىل ما هو املقصود األصلي وهو إقامة الدالئل على تقرير التوحيد فقال َوُهَو الَِّذى أَنَشأَ َجنَّاٍت 

  مَّْعُروَشاٍت
ه السورة وهو قوله َوُهَو الَِّذى أَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء فَأَْخَرجَْنا بِِه َنبَاَت كُلّ واعلم أنه قد سبق ذكر هذا الدليل يف هذ

فاآلية املتقدمة ذكر تعاىل فيها مخسة أنواع )  ٩٩األنعام ( َشىْ ء فَأَْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضراً نُّْخرُِج ِمْنُه حَّباً مَُّتَراِكباً َوِمَن 
أعناب والزيتون والرمان ويف هذه اآلية اليت حنن يف تفسريها ذكر هذه اخلمسة  وهي الزرع والنخل وجنات من

بأعياهنا لكن على خالف ذلك الترتيب ألنه ذكر العنب مث النخل مث الزرع مث الزيتون مث الرمان وذكر يف اآلية 
َشابٍِه مث ذكر يف اآلية املتقدمة اْنظُرُواْ إِِلى ثَمَرِِه إِذَا أَثَْمرَ املتقدمة ُمشَْتبِهاً َوغَْيَر ُمَتَشابٍِه ويف هذه اآلية مَُتَشابِهاً َوغَْيَر ُمَت

َوَيْنِعِه فأمر تعاىل هناك بالنظر يف أحواهلا واالستدالل هبا على وجود الصانع احلكيم وذكر يف هذه اآلية كُلُواْ ِمن 
النتفاع هبا وأمر بصرف جزء منها إىل الفقراء فالذي حصل به ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوءاُتواْ َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه فأذن يف ا

االمتياز بني اآليتني أن هناك أمر باالستدالل هبا على الصانع احلكيم وههنا أذن يف االنتفاع هبا وذلك تنبيه على أن 
الل هبا سعادة األمر باالستدالل هبا على الصانع احلكيم مقدم على اإلذن يف االنتفاع هبا ألن احلاصل من االستد

روحانية أبدية واحلاصل من االنتفاع هبذه سعادة جسمانية سريعة االنقضاء واألول أوىل بالتقدمي فلهذا السبب قدم 
  اهللا تعاىل األمر باالستدالل هبا على اإلذن باالنتفاع هبا

ة إذا ظهر وارتفع واهللا ينشئه إنشاء املسألة الثانية قوله َوُهَو الَِّذى أَنَشأَ أي خلق يقال نشأ الشيء ينشأ نشأة ونشاء
أي يظهره ويرفعه وقوله جَنَّاٍت مَّْعرُوَشاتٍ يقال عرشت الكرم أعرشه عرشاً وعرشته تعريشاً إذا عطفت العيدان 

اليت يرسل عليها قضبان الكرم والواحد عرش واجلمع عروش ويقال عريش ومجعه عرش واعترش العنب العريش 
  اعتراشاً إذا عاله

رفت هذا فنقول يف قوله مَّْعرُوشَاٍت َوغَْيَر َمْعُروشَاٍت أقوال األول أن املعروشات وغري املعروشات كالمها إذا ع
الكرم فإن بعض األعناب يعرش وبعضها ال يعرش بل يبقى على وجه األرض منبسطاً والثاين املعروشات العنب 

ى وجه األرض مثل القرع والبطيخ والثالث الذي جيعل هلا عروش وغري املعروشات كل ما ينبت منبسطاً عل
املعروشات ما حيتاج إىل أن يتخذ له عريش حيمل عليه فيمسكه وهو الكرم وما جيري جمراه وغري املعروش هو القائم 

من الشجر املستغين باستوائه وذهابه علواً لقوة ساقه عن التعريش والرابع املعروشات ما حيصل يف البساتني 
يغرسه الناس واهتموا به فعرشوه َوغَْيَر َمْعُروشَاٍت مما أنبته اهللا تعاىل وحشياً يف الرباري واجلبال فهو والعمرانات مما 

  غري معروش وقوله



َوالنَّْخلَ َوالزَّْرَع فسر ابن عباس الزَّْرَع ههنا جبميع احلبوب اليت يقتات هبا ُمْخَتِلفًا أُكُلُُه أي لكل شيء منها طعم غري 
ألكل كل ما أكل وههنا املراد مثر النخل والزرع ومضى القول يف ِفى االْكُلِ عند قوله فَأََتتْ أُكُلََها طعم اآلخر وا

وقوله ُمْخَتِلفًا نصب على احلال أي أنشأه يف حال اختالف أكله وهو قد أنشأه من قبل )  ٢٦٥البقرة ( ِضْعفَْينِ 
  ظهور أكله وأكل مثره

تالف مثرها وصدق هذا ال ينايف صدق أنه تعاىل أنشأها قبل ذلك أيضاً وأيضاً اجلواب أنه تعاىل أنشأها حال اخ
نصب على احلال مع أنه يؤكل بعد ذلك بزمان ألن اختالف أكله مقدر كما تقول مررت برجل معه صقر صائداً 

يف كل القرآن وأما توحيد  به غداً أي مقدراً للصيد به غداً وقرأ ابن كثري ونافع أَكَلَُه بتخفيف الكاف والباقون أَكَلَُه
الضمري يف قوله ُمْخَتِلفًا أُكُلُُه فالسبب فيه أنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدمها من إعادته عليهما مجيعاً كقوله تعاىل 

التوبة ( ولُُه أََحقُّ أَن يُْرُضوُه واملعىن إليهما وقوله وَاللَُّه َوَرُس)  ١١اجلمعة ( َوإِذَا َرأَْواْ ِتَجاَرةً  أَْو لَْهواً انفَضُّواْ إِلَْيَها 
٦٢ (  

  وأما قوله ُمَتشَابِهاً َوغَْيَر مَُتَشابٍِه فقد سبق تفسريه يف اآلية املتقدمة
  مث قال تعاىل كُلُواْ ِمن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر وفيه مباحث

ي من خلقها وهو انتفاع املكلفني البحث األول أنه تعاىل ملا ذكر كيفية خلقه هلذه األشياء ذكر ما هو املقصود األصل
هبا فقال كُلُواْ ِمن ثََمرِِه واختلفوا ما الفائدة منه فقال بعضهم اإلباحة وقال آخرون بل املقصود منه إباحة األكل قبل 
إخراج احلق ألنه تعاىل ملا أوجب احلق فيه كان جيوز أن حيرم على املالك تناوله ملكان شركة املساكني فيه بل هذا هو 

لظاهر فأباح تعاىل هذا األكل وأخرج وجوب احلق فيه من أن يكون مانعاً من هذا التصرف وقال بعضهم بل أباح ا
تعاىل ذلك ليبني أن املقصد خبلق هذه النعم إما األكل وإما التصدق وإمنا قدم ذكر األكل على التصدق ألن رعاية 

  ) ٧٧القصص ( يَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوأَْحِسن كََما أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك النفس مقدمة على رعاية الغري قال تعاىل َوالَ تَنَس َنِص
البحث الثاين متسك بعضهم بقوله كُلُواْ ِمن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمرَ بأن األصل يف املنافع اإلباحة واإلطالق ألن قوله كُلُواْ 

َق لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً وأيضاً ميكن التمسك به خطاب عام يتناول الكل فصار هذا جارياً جمرى قوله تعاىل َخلَ
على أن األصل عدم وجوب الصدقة وأن من ادعى إجيابه كان هو احملتاج إىل الدليل فيتمسك به يف أن اجملنون إذا 

  أفاق يف أثناء الشهر ال يلزمه قضاء ما مضى ويف أن الشارع يف صوم النفل ال جيب عليه اإلمتام
ثالث قوله كُلُواْ ِمن ثََمرِِه يدل على أن صيغة األمر قد ترد يف غري موضع الوجوب ويف غري موضع الندب البحث ال

وعند هذا قال بعضهم األصل يف االستعمال احلقيقة فوجب جعل هذه الصيغة مفيدة لرفع احلجر فلهذا قالوا األمر 
هذه الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل وأن محلها على  مقتضاه اإلباحة إال أنا نقول نعلم بالضرورة من لغة العرب أن

  اإلباحة ال يصار إليه إال بدليل منفصل
  أما قوله تعاىل َوُهَو الَِّذى أَنَشأَ َجنَّاٍت ففيه أحباث

  البحث األول قرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم َحصَاِدِه بفتح احلاء والباقون بكسر احلاء قال

يقال حصاد وحصاد وجداد وجداد وقطاف وقطاف وجذاذ وجذاذ وقال سيبويه الواحدي قال مجيع أهل اللغة 
  جاؤا باملصادر حني أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال ورمبا قالوا فيه فعال

  البحث الثاين يف تفسري قوله َوُهَو الَِّذى ثالثة أقوال
سماء ونصف العشر فيما سقي بالدواليب القول األول قال ابن عباس يف رواية عطاء يريد به العشر فيما سقت ال

  وهو قول سعيد بن املسيب واحلسن وطاوس والضحاك



  فإن قالوا كيف يؤدي الزكاة يوم احلصاد واحلب يف السنبل وأيضاً هذه السورة مكية وإجياب الزكاة مدين
على تعلق حق الزكاة به يف  قلنا ملا تعذر إجراء قوله َوُهَو الَِّذى على ظاهره بالدليل الذي ذكرمت ال جرم حلمناه

  ذلك الوقت واملعىن اعزموا على إيتاء احلق يوم احلصاد وال تؤخروه عن أول وقت ميكن فيه اإليتاء
واجلواب عن السؤال الثاين ال نسلم أن الزكاة ما كانت واجبة يف مكة بل ال نزاع أن اآلية املدنية وردت بإجياهبا إال 

  مبكة وقيل أيضاً هذه اآلية مدنية أن ذلك ال مينع أهنا كانت واجبة
والقول الثاين أن هذا حق يف املال سوى الزكاة وقال جماهد إذا حصدت فحضرت املساكني فاطرح هلم منه وإذا 

  درسته وذريته فاطرح هلم منه وإذا كربلته فاطرح هلم منه وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته
فرضت الزكاة نسخ هذا وهذا قول سعيد بن جبري واألصح  والقول الثالث أن هذا كان قبل وجوب الزكاة فلما

هو القول األول والدليل عليه أن قوله تعاىل َوُهَو الَِّذى إمنا حيسن ذكره لو كان ذلك احلق معلوماً قبل ورود هذه 
ن يكون فوجب أ) ليس يف املال حق سوى الزكاة ( اآلية لئال تبقى هذه اآلية جمملة وقد قال عليه الصالة والسالم 

  املراد هبذا احلق حق الزكاة
البحث الثالث قوله تعاىل َوُهَو الَِّذى أَنَشأَ َجنَّاتٍ بعد ذكر األنواع اخلمسة وهو العنب والنخل والزيتون والرمان 

  يدل عى وجوب الزكاة يف الكل وهذا يقتضي وجوب الزكاة يف الثمار كما كان يقوله أبو حنيفة رمحه اهللا
حلصاد خمصوص بالزرع فنقول لفظ احلصد يف أصل اللغة غري خمصوص بالزرع والدليل عليه أن فإن قالوا لفظ ا

احلصد يف اللغة عبارة عن القطع وذلك يتناول الكل وأيضاً الضمري يف قوله حصاده جيب عوده إىل أقرب 
  املذكورات وذلك هو الزيتون والرمان فوجب أن يكون الضمري عائداً إليه

أبو حنيفة رمحه اهللا العشر واجب يف القليل والكثري وقال األكثرون إنه ال جيب إال إذا بلغ مخسة  البحث الرابع قال
أوسق واحتج أبو حنيفة رمحه اهللا هبذه اآلية فقال قوله َوُهَو الَِّذى أَنَشأَ َجنَّاٍت يقتضي ثبوت حق يف القليل والكثري 

  اة يف القليل والكثريفإذا كان ذلك احلق هو الزكاة وجب القول بوجوب الزك
أما قوله تعاىل َوالَ ُتْسرِفُواْ فاعلم أن ألهل اللغة يف تفسري اإلسراف قولني األول قال ابن األعرايب السرف جتاوز ما 

  حد لك الثاين قال مشر سرف املال ما ذهب منه من غري منفعة

ماله ومل يوصل إىل عياله شيئاً فقد  إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين فيه أقوال األول أن اإلنسان إذا أعطى كل
وروي أن ثابت بن قيس بن مشاس عمد إىل مخسمائة خنلة ) ابدأ بنفسك مث مبن تعول ( أسرف ألنه جاء يف اخلرب 

ٍت فجذها مث قسمها يف يوم واحد ومل يدخل منها إىل منزله شيئاً فأنزل اهللا تعاىل قوله َوُهَو الَِّذى أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّْعرُوشَا
َوغَْيَر أي وال تعطوا كله والثاين قال سعيد بن املسيب ال ُتْسرِفُواْ أي ال متنعوا الصدقة وهذان القوالن يشتركان يف 

أن املراد من اإلسراف جماوزة احلد إال أن األول جماوزة يف اإلعطاء والثاين جماوزة يف املنع الثالث قال مقاتل معناه ال 
ألنعام وهذا أيضاً من باب اجملاوزة ألن من أشرك األصنام يف احلرث واألنعام فقد تشركوا األصنام يف احلرث وا

جاوز ما حد له الرابع قال الزهري معناه ال تنفقوا يف معصية اهللا تعاىل قال جماهد لو كان أبو قبيس ذهباً فأنفقه رجل 
رفاً وهذا املعىن أراده حامت الطائي حني قيل له يف طاعة اهللا تعاىل مل يكن مسرفاً ولو أنفق درمهاً يف معصية اهللا كان مس

ال خري يف السرف فقال ال سرف يف اخلري وهذا على القول الثاين يف معىن السرف فإن من أنفق يف معصية اهللا فقد 
  أنفق فيما ال نفع فيه

اهللا تعاىل فهو من أهل النار والدليل  مث قال تعاىل إِنَّهُ الَ ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني واملقصود منه الزجر ألن كل مكلف ال حيبه
فدل هذا )  ١٨املائدة ( م عليه قوله تعاىل َوقَالَِت الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى َنْحُن أَْبَناء اللَِّه َوأَحِبَّاُؤُه قُلْ فَِلَم ُيَعذُّبكُم بِذُنُوبِكُ



  ن من مل حيبه اهللا فهو من أهل النارعلى أن كل من أحبه اهللا فليس هو من أهل النار وذلك يفيد من بعض الوجوه أ
كُْم َعُدوٌّ مُّبِنيٌ ثََمانَِيةَ  أَْزوَاجٍ مَِّن َوِمَن اَألْنَعامِ َحُمولَةً  َوفَْرًشا كُلُواْ ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َوالَ َتتَّبِعُواْ ُخطُوَاِت الشَّْيطَانِ إِنَُّه لَ

ن كُنُتمْ نِ قُلْ َءآلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ اُألنثََيْينِ أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم اُألنثََيْينِ نَبِّئُونِي بِِعلْمٍ إِالضَّأِْن اثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْي
اْشَتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم اُألْنثََيْينِ أَْم كُنُتْم َصاِدِقَني َوِمَن اِإلبِلِ اثَْنْينِ َوِمَن الَْبقَرِ اثَْنْينِ قُلْ َءآلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ اُألنْثََيْينِ أَمَّا 

ِعلْمٍ إِنَّ اللََّه الَ يَْهِدي الْقَْوَم  ُشَهَدآَء إِذْ َوصَّاكُُم اللَُّه بَِهاذَا فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغْيرِ
  الظَّاِلمَِني

ملا ذكر كيفية إنعامه على عباده باملنافع النباتية أتبعها بذكر إنعامه عليهم باملنافع احليوانية فقال َوِمَن  اعلم أنه تعاىل
  االْنَعامِ َحُمولَةً  َوفَْرًشا ويف اآلية مسائل

َوُهَو الَِّذى أَنَشأَ  يف قوله َوِمَن االنَْعامِ َحُمولَةً  َوفَْرًشا توجب العطف على ما تقدم من قوله) الواو ( املسألة األوىل 
َجنَّاٍت مَّْعرُوشَاٍت والتقدير وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات وأنشأ من األنعام محولة وفرشاً وكثر 
أقواهلم يف تفسري احلمولة والفرش وأقرهبا إىل التحصيل وجهان األول أن احلمولة ما حتمل األثقال والفرش ما يفرش 

ره وصوفه وشعره للفرش والثاين احلمولة الكبار اليت تصلح للحمل والفرش الصغار للذبح أو ينسج من وب
  كالفصالن والعجاجيل والغنم ألهنا دانية من األرض بسبب صغر أجرامها مثل الفرش املفروش عليها

أكل الرزق ومنع من أكل احلرام مث قال تعاىل كُلُواْ ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه يريد ما أحلها لكم قالت املعتزلة إنه تعاىل أمر ب
  ينتج أن الرزق ليس حبرام

مث قال َوالَ َتتَّبِعُواْ ُخطُواِت الشَّيْطَاِن أي يف التحليل والتحرمي من عند أنفسكم كما فعله أهل اجلاهلية ُخطُواِت مجع 
فتحها وبإسكاهنا ومعناه خطوة وهي ما بني القدمني قال الزجاج ويف ُخطُواتِ الشَّْيطَاِن ثالثة أوجه بضم الطاء و

  طرق الشيطان أي ال تسلكوا الطريق الذي يسوله لكم الشيطان
اإلسراء ( يالً مث قال تعاىل إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني أي بني العداوة أخرج آدم من اجلنة وهو القائل الْحتَنِكَنَّ ذُرّيََّتُه إَالَّ قَِل

٦٢ (  
  جٍ وفيه حبثانمث قال تعاىل ثََمانَِيةَ  أَْزوا

البحث األول يف انتصاب قوله ثَمَانَِيةٌ  وجهان األول قال الفراء انتصب مثانية بالبدل من قوله َحُمولَةً  َوفَْرًشا والثاين 
  أن يكون التقدير كلوا مما رزقكم اهللا مثانية أزواج

جاً ومها زوجان بدليل قوله َخلََق البحث الثاين الواحد إذا كان وحده فهو فرد فإذا كان معه غريه من جنسه مسي زو
وبدليل قوله ثَمَانَِيةَ  أَْزواجٍ مث فسرها بقوله ّمَن الضَّأِْن اثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ )  ٤٥النجم ( الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وَاالْنثَى 

  َوِمَن اإلِبِلِ اثَْنْينِ َوِمَن الَْبقَرِ اثَْنيْنِ
ِن اثَْنْينِ يعين الذكر واألنثى والضأن ذوات الصوف من الغنم قال الزجاج وهي مجع ضائن وضائنة مث قال َوِمْن الضَّأْ

مثل تاجر وتاجرة وجيمع الضأن أيضاً على الضئني بكسر الضاد وفتحها وقوله َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ قرىء َوِمَن الَْمْعزِ 
حد ماعز وللجمع معزى فمن قرأ الَْمْعزِ بفتح العني فهو مجع بفتح العني واملعز ذوات الشعر من الغنم ويقال للوا

ماعز مثل خادم وخدم وطالب وطلب وحارس وحرس ومن قرأ بسكون العني فهو أيضاً مجع ماعز كصاحب 
وصحب وتاجر وجتر وراكب وركب وأما انتصاب اثنني فألن تقدير اآلية أنشأ مثانية أزواج أنشأ من الضأن اثنني 

ني وقوله قُلْ ءآلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ االنثََيْينِ نصب الذكرين بقوله َحرََّم واالستفهام يعمل فيه ما بعده وال ومن املعز اثن



يعمل فيه ما قبله قال املفسرون إن املشركني من أهل اجلاهلية كانوا حيرمون بعض األنعام فاحتج اهللا تعاىل على 
  والبقر وذكر من كل واحد من هذه األربعة زوجني ذكراً وأنثى إبطال قوهلم بأن ذكر الضأن واملعز واإلبل

مث قال إن كان حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراماً وإن كان حرم األنثى وجب أن يكون كل 
ام األنثيني وجب إناثها حراماً وقوله أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم االنثََيْينِ تقديره إن كان حرم ما اشتملت عليه أرح

حترمي األوالد كلها ألن األرحام تشتمل على الذكور واإلناث هذا ما أطبق عليه املفسرون يف تفسري هذه اآلية وهو 
عندي بعيد جداً ألن لقائل أن يقول هب أن هذه األنواع األربعة أعين الضأن واملعز واإلبل والبقر حمصورة يف 

كون علة حترمي ما حكموا بتحرميه حمصورة يف الذكورة واألنوثة بل علة حترميها الذكور واإلناث إال أنه ال جيب أن ت
كوهنا حبرية أو سائبة أو وصيلة أو حاماً أو سائر االعتبارات كما أنا إذا قلنا أنه تعاىل حرم ذبح بعض احليوانات 

حيوان ذكر وإن كان قد ألجل األكل فإذا قيل إن ذلك احليوان إن كان قد حرم لكونه ذكراً وجب أن حيرم كل 
حرم لكونه أنثى وجب أن حيرم كل حيوان أنثى وملا مل يكن هذا الكالم الزماً علينا فكذا هذا الوجه الذي ذكره 

املفسرون يف تفسري هذه اآلية وجيب على العاقل أن يذكر يف تفسري كالم اهللا تعاىل وجهاً صحيحاً فأما تفسريه 
ب عندي فيه وجهان أحدمها أن يقال إن هذا الكالم ما ورد على سبيل االستدالل بالوجوه الفاسدة فال جيوز واألقر

على بطالن قوهلم بل هو استفهام على سبيل اإلنكار يعين أنكم ال تقرون بنبوة نيب وال تعرفون شريعة شارع فكيف 
ام خمصوص باإلبل فاهللا حتكمون بأن هذا حيل وأن ذلك حيرم وثانيهما أن حكمهم بالبحرية والسائبة والوصيلة واحل

تعاىل بني أن النعم عبارة عن هذه األنواع األربعة فلما مل حتكموا هبذه األحكام يف األقسام الثالثة وهي الضأن واملعز 
  والبقر فكيف خصصتم اإلبل هبذا احلكم على التعيني فهذا ما عندي يف هذه اآلية واهللا أعلم مبراده

اء إِذْ َوصَّاكُُم اللَُّه بَِهاذَا واملراد هل شاهدمت اهللا حرم هذا إن كنتم ال تؤمنون برسول مث قال تعاىل أَْم كُنُتْم ُشَهَد
وحاصل الكالم من هذه اآلية أنكم ال تعترفون بنبوة أحد من األنبياء فكيف تثبتون هذه األحكام املختلفة وملا بني 

ًبا ِلُيِضلَّ النَّاَس بَِغْيرِ ِعلْمٍ قال ابن عباس يريد عمرو بن حلي ألنه هو ذلك قال فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذ
الذي غري شريعة إمسعيل واألقرب أن يكون هذا حمموالً على كل من فعل ذلك ألن اللفظ عام والعلة املوجبة هلذا 

يف حترمي مباح استحق هذا  احلكم عامة فالتخصيص حتكم حمض قال احملققون إذا ثبت أن من افترى على اهللا الكذب
الوعيد الشديد فمن افترى على اهللا الكذب يف مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات واملالئكة 

ومباحث املعاد كان وعيده أشد وأشق قال القاضي ودل ذلك على أن اإلضالل عن الدين مذموم ال يليق باهللا ألنه 
  إال حترمي املباح فالذي هو أعظم منه أوىل بالذمتعاىل إذا ذم اإلضالل الذي ليس فيه 

وجوابه أنه ليس كل ما كان مذموماً منا كان مذموماً من اهللا تعاىل أال ترى أن اجلمع بني العبيد واإلماء وتسليط 
  الشهوة عليهم ومتكينهم من أسباب الفجور مذموم منا وغري مذموم من اهللا تعاىل فكذا ههنا

الَ يَْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني قال القاضي ال يهديهم إال ثوابه وإىل زيادات اهلدى اليت خيتص املهتدي هبا مث قال إِنَّ اللََّه 
وقال أصحابنا املراد منه اإلخبار بأنه تعاىل ال يهدي أولئك املشركني أي ال ينقلهم من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان 

  معلوموالكالم يف ترجيح أحذ القولني على اآلخر 

ًحا أَْو لَْحمَ ِخنزِيرٍ فَإِنَّهُ قُل الَ أَجُِد ِفى َمآ أُْوِحىَ  إِلَى َّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِالَ أَن َيكُونَ َمْيَتةً  أَْو َدًما مَّْسفُو
فَإِنَّ رَبََّك غَفُوٌر رَِّحيٌم َوَعلَى الَِّذيَن َهادُواْ َحرَّْمَنا كُلَّ  رِْجٌس أَْو ِفْسقًا أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيرَ َباغٍ َوالَ َعاٍد

أَْو َما اْخَتلَطَ بِعَظْمٍ ذاِلكَ ِذى ظُفُرٍ َوِمَن الَْبقَرِ َوالْغََنمِ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم ُشُحوَمُهَمآ إِالَّ َما َحَملَْت ظُهُوُرُهَمآ أَوِ الَْحوَاَيآ 



  الُْمْجرِمَِني يِهِْم وِإِنَّا لَصَاِدقُونَ فَإِن كَذَُّبوَك فَقُل رَّبُّكُْم ذُو َرْحَمةٍ  َواِسَعةٍ  َوالَ ُيَردُّ بَأُْسُه َعنِ الْقَْومَِجزَْيَناُهم بَِبْغ
اعلم أنه تعاىل ملا بني فساد طريقة أهل اجلاهلية فيما حيل وحيرم من املطعومات أتبعه بالبيان الصحيح يف هذا الباب 

  قُل ال أَجُِد ِفيَما أُوِحىَ  إِلَى َّ ويف اآلية مسائلفقال 
املسألة األوىل قرأ ابن كثري ومحزة إِال أَن َتكُونَ بالتار َمْيَتةً  بالنصب على تقدير إال أن تكون العني أو النفس أو اجلثة 

أو حتدث ميتة والباقون إِال أَن َيكُونَ ميتة وقرأ ابن عامر إال أن تكون بالتاء َمْيَتةً  بالرفع على معىن إال أن تقع ميتة 
  َمْيَتةً  أي إال أن يكون املأكول ميتة أو إال أن يكون املوجود ميتة

لَى املسألة الثانية ملا بني اهللا تعاىل أن التحرمي والتحليل ال يثبت إال بالوحي قال قُل ال أَجُِد ِفيَما أُوِحىَ  إِال ُمَحرًَّما َع
على آكل يأكله وذكر هذا ليظهر أن املراد منه هو بيان ما حيل وحيرم من املأكوالت مث ذكر أموراً  طَاِعمٍ َيطَْعُمُه أي

أربعة أوهلا امليتة وثانيها الدم املسفوح وثالثها حلم اخلنزير فإنه رجس ورابعها الفسق وهو الذي أهل به لغري اهللا 
رًَّما إال هذه األربعة مبالغة يف بيان أنه ال حيرم إال هذه األربعة وذلك فقوله تعاىل قُل ال أَجُِد ِفيَما أُوِحىَ  إِلَْيَك ُمَح

ألنه ملا ثبت أنه ال طريق إىل معرفة احملرمات واحمللالت إال بالوحي وثبت أنه ال وحي من اهللا تعاىل إال إىل حممد عليه 
ماً من احملرمات إال هذه األربعة كان الصالة والسالم وثبت أنه تعاىل يأمره أن يقول إين ال أجد فيما أوحي إيل حمر

  هذا مبالغة يف بيان أنه ال حيرم إال هذه األربعة
واعلم أن هذه السورة مكية فبني تعاىل يف هذه السورة املكية أنه ال حمرم إال هذه األربعة مث أكد ذلك بأن قال يف 

ْحَم الَْخْنزِيرِ َوَمآ أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيرَ َباغٍ َوالَ َعاٍد فَإِنَّ سورة النحل إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الَْمْيَتةَ  َوالْدََّم وَلَ
  ) ١١٥النحل ( اهللا غفور رحيم 

وكلمة إِنََّما تفيد احلصر فقد حصلت لنا آيتان مكيتان يدالن على حصر احملرمات يف هذه األربعة فبني يف سورة 
 اً أنه ال حمرم إال هذه األربعة فقال إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الَْمْيَتةَ  َوالدََّم وَلَْحَم الِْخنزِيرِ َوَما أُِهلَّ بِِهالبقرة وهي مدنية أيض

ِلَغْيرِ اللَِّه وكلمة إِنََّما تفيد احلصر فصارت هذه اآلية املدنية مطابقة لتلك اآلية املكية ألن كلمة إِنََّما تفيد احلصر 
نََّما يف اآلية املدنية مطابقة لقوله قُل ال أَجُِد ِفيَما أُْوِحىَ  إِلَى َّ ُمَحرًَّما إال كذا وكذا يف اآلية املكية مث ذكر فكلمة إِ

على أن وأمجع املفسرون )  ١املائدة ( تعاىل يف سورة املائدة قوله تعاىل أُِحلَّْت لَكُْم بَهِيَمةُ  االْْنَعامِ إِالَّ َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم 
 َولَْحمُ املراد بقوله إِالَّ َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم هو ما ذكره بعد هذه اآلية بقليل وهو قوله ُحّرَمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ  َوالْدَُّم

يَحةُ  َوَما أَكَلَ السَُّبعُ إِالَّ َما ذَكَّْيُتْم وكل هذه الِْخنْزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه وَالْمُْنَخنِقَةُ  َوالَْمْوقُوذَةُ  َوالُْمَترَّدَيةُ  َوالنَِّط
األشياء أقسام امليتة وأنه تعاىل إمنا أعادها بالذكر ألهنم كانوا حيكمون عليها بالتحليل فثبت أن الشريعة من أوهلا إىل 

  آخرها كانت مستقرة على هذا احلكم وعلى هذا احلصر
ا احلصر حتليل النجاسات واملستقذرات ويلزم عليه أيضاً حتليل اخلمر وأيضا فإن قال قائل فيلزمكم يف التزام هذ

  فيلزمكم حتليل املنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة مع أن اهللا تعاىل حكم بتحرميها
أنه تعاىل إمنا حرم  قلنا هذا ال يلزمنا من وجوه األول أنه تعاىل قال يف هذه اآلية أَْو لَْحَم ِخنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِْجٌس ومعناه

حلم اخلنزير لكونه جنساً فهذا يقتضي أن النجاسة علة لتحرمي األكل فوجب أن يكون كل جنس حيرم أكله وإذا كان 
هذا مذكوراً يف اآلية كان السؤال ساقطاً والثاين أنه تعاىل قال يف آية أخرى وَُيَحّرُم َعلَْيهُِم الَْخَبِئثَ وذلك يقتضي 

والنجاسات خبائث فوجب القول بتحرميها الثالث أن األمة جممعة على حرمة تناول النجاسات  حترمي كل اخلبائث
فهب أنا التزمنا ختصيص هذه السورة بداللة النقل املتواتر من دين حممد يف باب النجاسات فوجب أن يبقى ما 

فهذا أصل مقرر كامل يف باب ما حيل سواها على وفق األصل متسكاً بعموم كتاب اهللا يف اآلية املكية واآلية املدنية 



وما حيرم من املطعومات وأما اخلمر فاجلواب عنه أهنا جنسة فيكون من الرجس فيدخل حتت قوله رِْجٌس وحتت قوله 
يف حترميه وبقوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( َوُيَحّرُم َعلَْيهُِم الَْخبَِئثَ وأيضاً ثبت ختصيصه بالنقل املتواتر من دين حممد 

 عاىل فَاْجتَنُِبوُه وبقوله َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمن نَّفِْعهَِما والعام املخصوص حجة يف غري حمل التخصيص فتبقى هذه اآلية فيمات
  عداها حجة وأما قوله ويلزم حتليل املوقوذة واملتردية والنطحية

أنا خنص عموم هذه اآلية بتلك اآلية  فاجلواب عنه من وجوه أوهلا أهنا ميتات فكانت داخلة حتت هذه اآلية وثانيها
  وثالثها أن نقول إهنا إن كانت ميتة دخلت حتت هذه اآلية وإن مل تكن ميتة فنخصصها بتلك اآلية

  فإن قال قائل احملرمات من املطعومات أكثر مما ذكر يف هذه اآلية فما وجهها
جلاهلية حيرمه من البحائر والسوائب وغريها إال ما أجابوا عنه من وجوه أحدها أن املعىن ال أجد حمرماً مما كان أهل ا

  ذكر يف هذه اآلية وثانيها أن املراد أن وقت نزول هذه اآلية مل يكن حترمي غري ما نص

عليه يف هذه اآلية مث وجدت حمرمات أخرى بعد ذلك وثالثها هب أن اللفظ عام إال أن ختصيص عموم القرآن خبرب 
عموم بأخبار اآلحاد ورابعها أن مقتضى هذه اآلية أن نقول إنه ال جيد يف القرآن الواحد جائز فنحن خنصص هذا ال

وجيوز أن حيرم اهللا تعاىل ما سوى هذه األربعة على لسان رسوله عليه الصالة والسالم ولقائل أن يقول هذه األجوبة 
  ضعيفة

ال أَجُِد ِفيَما أُْوِحىَ  إِلَى َّ ُمَحرًَّما ما  أما اجلواب األول فضعيف لوجوه أحدها ال جيوز أن يكون املراد من قوله قُل
كان حيرمه أهل اجلاهلية من السوائب والبحائر وغريها إذ لو كان املراد ذلك ملا كانت امليتة والدم وحلم اخلنزير وما 

لَى َّ ُمَحرًَّما ملا حسن ذبح على النصب داخلة حتته ولو مل تكن هذه األشياء داخلة حتت قوله قُل ال أَجُِد ِفيَما أُْوِحىَ  إِ
استثناؤها وملا رأينا أن هذه األشياء مستثناة عن تلك الكلمة علمنا أنه ليس املراد من تلك الكلمة ما ذكروه وثانيها 
أنه تعاىل حكم بفساد قوهلم يف حترمي تلك األشياء مث إنه تعاىل يف هذه اآلية خصص احملرمات يف هذه األربعة وحتليل 

اليت حرمها أهل اجلاهلية ال مينع من حتليل غريها فوجب إبقاء هذه اآلية على عمومها ألن ختصيصها  تلك األشياء
يوجب ترك العمل بعمومها من غري دليل وثالثها أنه تعاىل قال يف سورة البقرة إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم وذكر هذه األشياء 

سورة البقرة غري مسبوقة حبكاية أقوال أهل اجلاهلية يف حترمي البحائر  األربعة وكلمة إِنََّما تفيد احلصر وهذه اآلية يف
  والسوائب فسقط هذا العذر

  وأما جواهبم الثاين وهو أن املراد أن وقت نزول هذه اآلية مل يكن حمرماً إال هذه األربعة
َمْيَتةَ  َوالدََّم وَلَْحَم الِْخنزِيرِ َوَما أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ فجوابه من وجوه أوهلا أن قوله تعاىل يف سورة البقرة إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الْ

آية مدنية نزلت بعد استقرار الشريعة وكلمة إِنََّما تفيد احلصر فدل هاتان اآليتان على أن )  ١٧٣البقرة ( اللَِّه 
احملرمات يف هذه األشياء  احلكم الثابت يف شريعة حممد عليه الصالة والسالم من أوهلا إىل آخرها ليس إال حصر

وثانيها أنه ملا ثبت مبقضىت هاتني اآليتني حصر احملرمات يف هذه االْربعة كان هذا اعترافاً حبل ما سواها فالقول 
بتحرمي شيء خامس يكون نسخاً وال شك أن مدار الشريعة على أن األصل عدم النسخ ألنه لو كان احتمال طريان 

ء احلكم على ما كان فحينئذ ال ميكن التمسك بشيء من النصوص يف إثبات شيء من الناسخ معادالً الحتمال بقا
األحكام الحتمال أن يقال إنه وإن كان ثابتاً إال أنه زال وملا اتفق الكل على أن األصل عدم النسخ وأن القائل به 

  والذاهب إليه هو احملتاج إىل الدليل علمنا فساد هذا السؤال
هو أنا خنصص عموم القرآن خبرب الواحد فنقول ليس هذا من باب التخصيص بل هو صريح وأما جواهبم الثالث و

األربعة  النسخ ألن قوله تعاىل قُل ال أَجُِد ِفيَما أُوِحىَ  إِلَى َّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه مبالغة يف أنه ال حيرم سوى هذه



ُم الَْمْيَتةَ  وكذا وكذا تصريح حبصر احملرمات يف هذه األربعة ألن كلمة إِنََّما وقوله يف سورة البقرة إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُ
تفيد احلصر فالقول بأنه ليس األمر كذلك يكون دفعاً هلذا الذي ثبت مبقتضى هاتني اآليتني أنه كان ثابتاً يف أول 

  الشريعة مبكة ويف آخرها باملدينة ونسخ القرآن خبرب الواحد ال جيوز

اهبم الرابع فضعيف أيضاً ألن قوله تعاىل قُل ال أَجُِد ِفيَما أُوِحىَ  إِلَْيَك يتناول كل ما كان وحياً سواء كان وأما جو
 ذلك الوحي قرآناً أو غريه وأيضاً فقوله يف سورة البقرة إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الَْمْيَتةَ  يزيل هذا االحتمال فثبت بالتقرير

لكالم وصحة هذا املذهب وهو الذي كان يقول به مالك بن أنس رمحه اهللا ومن السؤاالت الذي ذكرنا قوة هذا ا
ما استخبثه العرب ( الضعيفة أن كثرياً من الفقهاء خصصوا عموم هذه اآلية مبا نقل أنه عليه الصالة والسالم قال 

العاملني حممد صلوات اهللا وقد علم أن الذي يستخبثه العرب فهو غري مضبوط فسيد العرب بل سيد ) فهو حرام 
مث إن هذا االستقذار ما صار سبباً لتحرمي الضب وأما سائر العرب ) يعافه طبعي ( عليه ملا رآهم يأكلون الضب قال 

فمنهم من ال يستقذر شيئاً وقد خيتلفون يف بعض األشياء فيستقذرها قوم ويستطيبها آخرون فعلمنا أن أمر 
لف باختالف األشخاص واألحوال فكيف جيوز نسخ هذا النص القاطع بذلك االستقذار غري مضبوط بل هو خمت

  األمر الذي ليس له ضابط معني وال قانون معلوم
املسألة الثالثة اعلم أنا قد ذكرنا املسائل املتعلقة هبذه األشياء األربعة يف سورة البقرة على سبيل االستقصاء فال فائدة 

) أحلت لنا ميتتان السمك واجلراد ( لتخصيص يف قوله عليه الصالة والسالم يف اإلعادة فأوهلا امليتة ودخلها ا
وثانيها الدم املسفوح والسفح الصب يقال سفح الدم سفحاً وسفح هو سفوحاً إذا سال وأنشد أبو عبيدة لكثري 

  أقول ودمعي واكف عند رمسها
  عليك سالم اهللا والدمع يسفح

وهي أحياء وما خيرج من األوداج عند الذبح وعلى هذا التقدير فال يدخل  قالن ابن عباس يريد ما خرج من األنعام
فيه الكبد والطحال جلمودمها وال ما خيتلط باللحم من الدم فإنه غري سائل وسئل أو جملز عما يتلطخ من اللحم 

اخلنزير فإنه رجس بالدم وعن القدري يرى فيها محرة الدم فقال ال بأس به إمنا هنى عن الدم املسفوح وثالثها حلم 
فسمى ما أهل ورابعها قوله أَْو ِفْسقًا أُِهلَّ لَِغْيرِ اللَِّه بِِه وهو منسوق على قوله إِال أَن َيكُونَ َمْيَتةً  أَْو َدًما مَّْسفُوًحا 

 َتأْكُلُواْ لغري اهللا به فسقاً لتوغله يف باب الفسق كما يقال فالن كرم وجود إذا كان كامالً فيهما ومنه قوله تعاىل َوالَ
  ) ١٢١األنعام ( ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق 

أهنا حمرمة بني أن وأما قوله تعاىل فََمنِ اْضطُرَّ غَْيرَ َباغٍ َوالَ َعاٍد فَإِنَّ رَبََّك غَفُوٌر رَّحِيٌم فاملعىن أنه ملا بني يف هذه األربعة 
لك التحرمي وهذه اآلية قد استقصينا تفسريها يف سورة البقرة وقوله عقيب ذلك فَإِنَّ رَبََّك عند االضطرار يزول ذ

غَفُوٌر رَّحِيٌم يدل على حصول الرخصة مث بني تعاىل أنه حرم على اليهود أشياء أخرى سوى هذه األربعة وهي 
  نوعان األول أنه تعاىل حرم عليهم كل ذي ظفر وفيه مباحث

الواحدي يف الظفر لغات ظفر بضم الفاء وهو أعالها وظفر بسكون الفاء وظفر بكسر الظاء  البحث األول قال
  وسكون الفاء وهي قراءة احلسن وظفر بكسرمها وهي قراءة أيب السمال

البحث الثاين قال الواحدي اختلفوا يف كل ذي ظفر الذي حرمه اهللا تعاىل على اليهود روي عن ابن عباس أنه اإلبل 
  واية أخرى عن ابن عباس أنه اإلبل والنعامة وهو قول جماهد وقالفقط ويف ر



عبد اهللا بن مسلم إنه كل ذي خملب من الطري وكل ذي حافر من الدواب مث قال كَذاِلَك قال املفسرون وقال ومسى 
د يسمى ظفراً احلافر ظفراً على االستعارة وأقول أمامحل الظفر على احلافر فبعيد من وجهني األول أن احلافر ال يكا

والثاين أنه لو كان األمر كذلك لوجب أن يقال إنه تعاىل حرم عليهم كل حيوان له حافر وذلك باطل ألن اآلية تدل 
  على أن الغنم والبقر مباحان هلم من حصول احلافر هلما

اد والرباثن وإذا ثبت هذا فنقول وجب محل الظفر على املخالب والرباثن ألن املخالب آالت اجلوارح يف االصطي
آالت السباع يف االصطياد وعلى هذا التقدير يدخل فيه أنواع السباع والكالب والسنانري ويدخل فيه الطيور اليت 

  تصطاد ألن هذه الصفة تعم هذه األجناس
هبم من وجهني  إذا ثبت هذا فنقول قوله تعاىل َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدواْ َحرَّْمَنا كُلَّ ِذى ظُفُرٍ يفيد ختصيص هذه احلرمة

األول أن قوله َوَعلَى الَِّذيَن َهادُواْ َحرَّمَْنا كذا وكذا يفيد احلصر يف اللغة والثاين أنه لو كانت هذه احلرمة ثابتة يف 
حق الكل مل يبق لقوله َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدواْ َحرَّْمَنا فائدة فثبت أن حترمي السباع وذوي املخالب من الطري خمتص 

فوجب أن ال تكون حمرمة على املسلمني فصارت هذه اآلية دالة على هذه احليوانات على املسلمني وعند باليهود 
حرم كل ذي ناب من السباع وذي خملب من الطيور ضعيف ألنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذا نقول ما روي أنه 

لتقدير يقوى قول مالك يف هذه خرب واحد على خالف كتاب اهللا تعاىل فوجب أن ال يكون مقبوالً وعلى هذا ا
  املسألة

النوع الثاين من األشياء اليت حرمها اهللا تعاىل على اليهود خاصة قوله تعاىل َوِمَن الَْبقَرِ َوالْغََنمِ َحرَّْمَنا َعلَْيهِمْ 
ستثىن عن هذا ُشُحوَمُهَما فبني تعاىل أنه حرم على اليهود شحوم البقر والغنم مث يف اآلية قوالن األول إنه تعاىل ا

التحرمي ثالثة أنواع أوهلا قوله إِالَّ َما َحَملَْت ظُهُوُرُهَما قال ابن عباس إال ما علق بالظهر من الشحم فإين مل أحرمه 
وقال قتادة إال ما علق بالظهر واجلنب من داخل بطوهنا وأقول ليس على الظهر واجلنب شحم إال اللحم األبيض 

ر على هذا التقدير فذلك اللحم السمني امللتصق مسمم بالشحم وهبذا التقدير لو السمني امللتصق باللحم األمح
  حلف ال يأكل الشحم وجب أن حينث بأكل ذلك اللحم السمني

واالستثناء الثاين قوله تعاىل أَوِ الْحََواَيا قال الواحدي وهي املباعر واملصارين واحدهتا حاوية وحوية قال ابن األعرايب 
  احلاوية وهي الدوارة اليت يف بطن الشاة وقال ابن السكيت يقال حاوية وحوايا مثل رواية ورواياهي احلوية أو 

  إذا عرفت هذا فاملراد أن الشحوم امللتصقة باملباعر واملصارين غري حمرمة
جريج كل شحم يف  واالستثناء الثالث قوله َوَما اْخَتلَطَ بَِعظْمٍ قالوا إنه شحم اإللية يف قول مجيع املفسرين وقال ابن

القائم واجلنب والرأس ويف العينني واألذنيني يقول إنه اختلط بعظم فهو حالل هلم وعلى هذا التقدير فالشحم الذي 
  حرمه اهللا عليهم هو الثرب وشحم الكلية

حرمت عليهم  القول الثاين يف اآلية أن قوله أَوِ الْحََواَيا غري معطوف على املستثىن بل على املستثىن منه والتقدير
  شحومهما أو احلوايا أو ما اختلط بعظم إال ما محلت ظهورمها فإنه غري حمرم قالوا

واملعىن كل هؤالء أهل )  ٢٤اإلنسان ( كدخوهلا يف قوله تعاىل َوالَ ُتِطْع ِمنُْهْم ءاِثماً أَْو كَفُوراً ) أو ( ودخلت كلمة 
  عليهم هذا وهذا أن يعصى فاعص هذا واعص هذا فكذا ههنا املعىن حرمنا

مث قال تعاىل ذاِلَك َجَزْيَناُهم بِبَْغيِهِْم واملعىن أنا إمنا خصصناهم هبذا التحرمي جزاء على بغيهم وهو قتلهم األنبياء 
تٍ أُِحلَّتْ وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل ونظريه قوله تعاىل فَبِظُلْمٍ ّمَن الَِّذيَن َهاُدواْ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَّيَبا

  ) ١٦٠النساء ( لَُهْم 



مث قال تعاىل وِإِنَّا لَصَاِدقُونَ أي يف األخبار عن بغيهم ويف األخبار عن ختصيصهم هبذا التحرمي بسبب بغيهم قال 
القاضي نفس التحرمي ال جيوز أن يكون عقوبة على جرم صدر عنهم ألن التكليف تعريض للثواب والتعريض 

  أن يكون التكليف جزاء على اجلرم املتقدم للثواب إحسان فلم جيز
فاجلواب أن املنع من االنتفاع ميكن أن يكون ملزيد استحقاق الثواب وميكن أيضاً أن يكون للجرم املتقدم وكل 

  واحد منهما غري مستبعد
كام فَقُل رَّبُّكُْم ذُو مث قال تعاىل فَإِن كَذَُّبوَك يعين إن كذبوك يف ادعاء النبوة والرسالة وكذبوك يف تبليغ هذه األح

يعين َرْحَمةٍ  واِسَعةٍ  فلذلك ال يعجل عليكم بالعقوبة َوالَ ُيَردُّ َبأُْسُه أي عذابه إذا جاء الوقت َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمَني 
  الذين كذبوك فيما تقول واهللا أعلم

الَ ىَ اَبآُؤَنا َوالَ َحرَّْمَنا ِمن َشىْ ٍء كَذاِلَك كَذَّبَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم َسَيقُولُ الَِّذيَن أَْشَركُواْ لَوْ َشآَء اللَُّه َمآ أَْشَركَْنا َو
ةُ  إِالَّ َتخُْرُصونَ قُلْ فَِللَِّه الُْحجَّ َحتَّى ذَاقُواْ بَأَْسَنا قُلْ َهلْ ِعنَدكُم مِّْن ِعلْمٍ فَُتخْرُِجوُه لََنآ إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوإِنْ أَنُتْم

  الْبَاِلَغةُ  فَلَْو َشآَء لََهَداكُمْ أَْجَمعَِني
اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن أهل اجلاهلية إقدامهم على احلكم يف دين اهللا بغري حجة وال دليل حكى عنهم عذرهم يف 

نعنا عنه ثبت كل ما يقدمون عليه من الكفريات فيقولون لو شاء اهللا منا أن ال نكفر ملنعنا عن هذا الكفر وحيث مل مي
  أنه مريد لذلك فإذا أراد اهللا ذلك منا امتنع منا تركه فكنا معذورين فيه ويف اآلية مسائل

  املسألة األوىل اعلم أن املعتزلة زعموا أن هذه اآلية تدل على قوهلم يف مسألة إرادة الكائنات من سبعة أوجه

و قوهلم لو شاء اهللا منا أن ال نشرك مل نشرك وإمنا فالوجه األول أنه تعاىل حكى عن الكفار صريح قول اجملربة وه
  حكى عنهم هذا القول يف معرض الذم والتقبيح فوجب كون هذا املذهب مذموماً باطالً

والوجه الثاين أنه تعاىل قال كَذََّب وفيه قراءتان بالتخفيف وبالتثقيل أما القراءة بالتخفيف فهي تصريح بأهنم قد 
يدل على أن الذي تقوله اجملربة يف هذه املسألة كذب وأما القراءة بالتشديد فال ميكن  كذبوا يف ذلك القول وذلك

محلها على أن القول استوجبوا الذم بسبب أهنم كذبوا أهل املذاهب ألنا لو محلنا اآلية عليه لكان هذا املعىن ضداً 
 ضداً للقراءة األخرى وذلك يوجب ملعىن الذي يدل عليه قراءة كَذََّب بالتخفيف وحينئذ تصري إحدى القراءتني

دخول التناقض يف كالم اهللا تعاىل وإذا بطل ذلك وجب محله على أن املراد منه أن كل من كذب نبياً من األنبياء يف 
الزمان املتقدم فإنه كذبه هبذا الطريق ألنه يقول الكل مبشيئة اهللا تعاىل فهذا الذي أنا عليه من الكفر إمنا حصل 

تعاىل فلم مينعين منه فهذا طريق متعني لكل الكفار املتقدمني واملتأخرين يف تكذيب األنبياء ويف دفع  مبشيئة اهللا
دعوهتم عن أنفسهم فإذا محلنا اآلية على هذا الوجه صارت القراءة بالتشديد مؤكدة للقراءة بالتخفيف ويصري 

  جمموع القراءتني داالً على إبطال قول اجملربة
اللة اآلية على قولنا قوله تعاىل حَتَّى ذَاقُواْ َبأْسََنا وذلك يدل على أهنم استوجبوا الوعيد من اهللا الوجه الثالث يف د

  تعاىل يف ذهاهبم إىل هذا املذهب
املذهب الرابع قوله تعاىل قُلْ َهلْ ِعندَكُم ّمْن ِعلْمٍ َوقَالُواْ لََنا وال شك أنه استفهام على سبيل األنكار وذلك يدل 

القائلني هبذا القول ليس هلم به علم وال حجة وهذا يدل على فساد هذا املذهب ألن كل ما كان حقاً كان على أن 
  القول به علماً

  ّق َشْيئًاالوجه اخلامس قوله تعاىل إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ مع أنه تعاىل قال يف سائر اآليات إَنَّ الظَّنَّ الَ ُيغْنِى ِمَن الَْح
  سادس قوله تعاىل َوإِنْ ُهْم إِالَّ َيخُْرُصونَ واخلرص أقبح أنواع الكذب وأيضاً قال تعاىل قُِتلَ الْخَرُصونَوالوجه ال



والوجه السابع قوله تعاىل قُلْ فَِللَِّه الُْحجَّةُ  الْبَاِلَغةُ  وتقريره أهنم احتجوا يف دفع دعوة األنبياء والرسل على أنفسهم 
مبشيئة اهللا تعاىل وإذا شاء اهللا منا ذلك فكيف ميكننا تركه وإذا كنا عاجزين عن تركه بأن قالوا كل ما حصل فهو 

فكيف يأمرنا بتركه وهل يف وسعنا وطاقتنا أن نأيت بفعل على خالف مشيئة اهللا تعاىل فهذا هو حجة الكفار على 
  األنبياء فقال تعاىل قُلْ فَِللَِّه الُْحجَّةُ  الَْباِلَغةُ  وذلك من وجهني

الوجه األول أنه تعاىل أعطاكم عقوالً كاملة وأفهاماً وافية وآذاناً سامعة وعيوناً باصرة وأقدركم على اخلري والشر 
وأزال األعذار واملوانع بالكلية عنكم فإن شئتم ذهبتم إىل عمل اخلريات وإن شئتم إىل عمل املعاصي واملنكرات 

زوال املوانع والعوائق معلوم الثبوت أيضاً بالضرورة وإذا كان وهذه القدرة واملكنة معلومة الثبوت بالضرورة و
األمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاجزون عن اإلميان والطاعة دعوى باطلة فثبت مبا ذكرنا أنه ليس لكم على اهللا 

  حجة بالغة ا بل هللا احلجة البالغة عليكم

مشيئة اهللا تعاىل لكنه قد غلبنا اهللا وقهرناه وأتينا والوجه الثاين أنكم تقولون لو كانت أفعالنا واقعة على خالف 
  بالفعل على مضادته وخمالفته وذلك يوجب كونه عاجزاً ضعيفاً وذلك يقدح يف كونه إهلاً

فأجاب تعاىل عنه بأن العجز والضعف إمنا يلزم إذا مل أكن قادراً على محلهم على اإلميان والطاعة على سبيل القهر 
على ذلك وهو املراد من قوله َولَْو َشآء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني إال أين ال أمحلكم على اإلميان والطاعة واإلجلاء وأنا قادر 

على سبيل القهر واإلجلاء ألن ذلك يبطل احلكمة املطلوبة من التكليف فثبت هبذا البيان أن الذي يقولونه من أنا لو 
ه تعاىل عاجزاً ضعيفاً كالم باطل فهذا أقصى ما ميكن أن يذكر أتينا بعمل على خالف مشيئة اهللا فإنه يلزم منه كون

  يف متسك املعتزلة هبذه اآلية
واجلواب املعتمد يف هذا الباب أن نقول إنا بينا أن هذه السورة من أوهلا إىل آخرها تدل على صحة قولنا ومذهبنا 

  قوية مؤكدة بالدالئل العقلية القاطعة ونقلنا يف كل آية ما يذكرونه من التأويالت وأجبنا عنها بأجوبه واضحة
وإذا ثبت هذا فلو كان املراد من هذه اآلية ما ذكرمت لوقع التناقض الصريح يف كتاب اهللا تعاىل فإنه يوجب أعظم 

  أنواع الطعن فيه
كَذاِلَك كَذََّب الَِّذيَن إذا ثبت هذا فنقول إنه تعاىل حكى عن القوم أهنم قالوا لَْو َشاء اللَُّه َما أَْشَركَْنا مث ذكر عقيبه 

ِمن قَْبِلهِْم فهذا يدل على أن القوم قالوا ملا كان الكل مبشيئة اهللا تعاىل وتقديره كان التكليف عبثاً فكانت دعوى 
األنبياء باطلة ونبوهتم ورسالتهم باطلة مث إنه تعاىل بني أن التمسك هبذا الطريق يف إبطال النبوة باطل وذلك ألنه إله 

ا يشاء وحيكم ما يريد وال اعتراض عليه ألحد يف فعله فهو تعاىل يشاء الكفر من الكافر ومع هذا فيبعث إليه يفعل م
  األنبياء ويأمره باإلميان وورود األمر على خالف اإلرادة غري ممتنع

تعاىل بني أن هذا  فاحلاصل أنه تعاىل حكى عن الكفار أهنم يتمسكون مبشيئة اهللا تعاىل يف إبطال نبوة األنبياء مث إنه
االستدالل فاسد باطل فإنه ال يلزم من ثبوت املشيئة هللا يف كل األمور دفع دعوة األنبياء وعلى هذا الطريق فقط 

سقط هذا االستدالل بالكلية ومجيع الوجوه اليت ذكرمتوها يف التقبيح والتهجني عائد إىل متسككم بثبوت املشيئة هللا 
  احلاصل أن هذا االستدالل باطل وليس فيه البتة ما يدل على أن القول باملشية باطل على دفع دعوة األنبياء فيكون

فإن قالوا هذا العذر إمنا يستقيم إذ قرأنا قوله تعاىل كَذاِلَك كَذََّب بالتسديد وأما إذا قرأناه بالتخفيف فإنه يسقط 
والدليل عليه أنا بينا أن هذه السورة من أوهلا هذا العذر بالكلية فنقول فيه وجهان األول أنا مننع صحة هذه القراءة 

إىل آخرها تدل على قولنا فلو كانت هذه اآلية دالة على قوهلم لوقع التناقض وخلرج القرآن عن كونه كالماً هللا 
تعاىل ويندفع هذا التناقض بأن ال تقبل هذه القراءة فوجب املصري إليه الثاين سلمنا صحة هذه القراءة لكنا حنملها 



لى أن القوم كذبوا يف أنه يلزم من ثبوت مشيئة اهللا تعاىل يف كل أفعال العباد سقوط نبوة األنبياء وبطالن دعوهتم ع
وإذا محلناه على هذا الوجه مل يبق للمعتزلة هبذه اآلية متسك البتة واحلمد هللا الذي أعاننا على اخلروج من هذه 

  العهدة القوية ومما يقوي ما ذكرناه

ابن عباس قيل له بعد ذهاب بصره ما تقول فيمن يقول ال قدر فقال إن كان يف البيت أحد منهم أتيت ما روي أن 
ي ( إِنَّا َنْحُن ُنْحىِ  الَْموَْتى وََنكُْتُب َماَ قَدَُّمواْ َوءاثَاَرُهْم )  ٤٩القمر ( عليه ويله أما يقرأ إِنَّا كُلَّ َشىْ ء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ 

عباس أول ما خلق اهللا القلم قال له اكتب القدر فجرى مبا يكون إىل قيام الساعة وقال صلوات  وقال ابن)  ١٢س 
  )املكذبون بالقدر جموس هذه األمة ( اهللا عليه 

املسألة الثانية زعم سيبويه أن عطف الظاهر على املضمر املرفوع يف الفعل قبيح فال جيوز أن يقال قمت وزيد وذلك 
  ل واملعطوف فرع واملضمر ضعيف واملظهر قوي وجعل القوي فرعاً للضعيف ال جيوزألن املعطوف عليه أص

إذا عرفت هذا األصل فنقول إن جاء الكالم يف جانب األثبات وجب تأكيد الضمري فنقول قمت أنا وزيد وإن جاء 
  يف جانب النفي قلت ما قمت وال زيد

َنا َوالَ ىَ اَباُؤَنا فعطف قوله َوالَ ىَ اَباُؤَنا على الضمري يف قوله َما إذا ثبت هذا فنقول قوله لَْو َشاء اللَُّه َما أَْشَركْ
أَْشرَكَْنا إال أنه ختلل بينهما كلمة ال فال جرم حسن هذا العطف قال يف جامع األصفهاين إن حرف العطف جيب أن 

من عطف القوي على الضعيف يكون متأخراً عن اللفظة املؤكدة للضمري حىت حيسن العطف ويندفع احملذور املذكور 
وهذا املقصود إمنا حيصل إذا قلنا َما أَْشَركَْنا نَّْحُن َوال ءاَباُؤَنا حىت تكون كلمة ال مقدمة على حرف العطف أما ههنا 

  حرف العطف مقدم على كلمة ال وحينئذ يعود احملذور املذكور
جباً إضمار فعل هناك ألن صرف النفي إىل ذوات فاجلواب أن كلمة ال ملا أدخلت على قوله ءاَباُؤَنا كان ذلك مو

اآلباء حمال بل جيب صرف هذا النفي إىل فعل يصدر منهم وذلك هو اإلشراك فكان التقدير ما أشركنا وال أشرك 
  آباؤنا وعلى هذا التقدير فاإلشكال زائل

يف اللغة ) لو ( اء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني فكلمة املسألة الثالثة احتج أصحابنا على قوهلم الكل مبشيئة اهللا تعاىل بقوله فَلَْو َش
تفيد انتفاء الشيء النتفاء غريه فدل هذا على أنه تعاىل ما شاء أن يهديهم وما هداهم أيضاً وتقريره حبسب الدليل 

إلميان فلو العقلي أن قدرة الكافر على الكفر إن مل تكن قدرة على اإلميان اهللا تعاىل على هذا التقدير ما أقدره على ا
شاء األميان منه فقد شاء الفعل من غري قدرة على الفعل وذلك حمال ومشيئة احملال حمال وإن كانت القدرة على 

  الكفر قدرة على اإلميان توقف رجحان أحد الطرفني على حصول الداعية املرجحة
موعهما موجب للفعل فحيث مل فإن قلنا أنه تعاىل خلق تلك الداعية فقد حصلت الداعية املرجحة مع القدرة وجم

حيصل الفعل علمنا أن تلك الداعية مل حتصل وإذا مل حتصل امتنع منه فعل اإلميان وإذا امتنع ذلك منه امتنع أن يريده 
اهللا منه ألن إرادة احملال حمال ممتنع فثبت أن ظاهر القرآن دل على أنه تعاىل ما أراد اإلميان من الكافر والربهان 

قررناه يدل عليه أيضاً فبطل قوهلم من كل الوجوه أوما قوله حتمل هذه اآلية على مشيئة اإلجلاء فنقول العقلي الذي 
هذا التأويل إمنا حيسن املصري إليه لو ثبت بالربهان العقلي امتناع احلمل على ظاهر هذا الكالم أما لو قام الربهان 

  العقلي على أن احلق ليس إال ما دل

ف يصار إليه مث نقول هذا الدليل باطل من وجوه األول أن هذا الكالم ال بد فيه من إضمار عليه هذا الظاهر فكي
فنحن نقول التقدير لو شاء اهلداية هلداكم وأنتم تقولون التقدير لو شاء اهلداية على سبيل اإلجلار هلداكم فإضماركم 



االختياري واإلميان احلاصل باإلجلاء غري اإلميان أكثر فكان قولكم مرجوحاً الثاين أنه تعاىل يريد من الكافر اإلميان 
احلاصل باالختيار وعلى هذا التقدير يلزم كونه تعاىل عاجزاً عن حتصيل مراده ألن مراده هو اإلميان االختياري وأنه 

اصل ال يقدر البتة على حتصيله فكان القول بالعجز الزماً الثالث أن هذا الكالم موقوف على الفرق بني اإلميان احل
باالختيار وبني اإلميان احلاصل باإلجلاء أما اإلميان احلاصل باالختيار فإنه ميتنع حصوله إال عند حصول داعية جازمة 

وإرادة الزمة فإن الداعية اليت يترتب عليها حصول الفعل إما أن تكون حبيث جيب ترتب الفعل عليها أو ال جيب 
بقى بينها وبني الداعية احلاصلة باإلجلاء فرق وإن مل جتب ترتب الفعل فإن وجب فهي الداعية الضرورية وحينئذ ال ي

عليها فحينئذ ميكن ختلف الفعل عنها فلنفرض تارة ذلك الفعل متخلفاً عنها وتارة غري متخلف فامتياز أحد الوقتني 
ك وهذا خلف مث عن اآلخر ال بد وأن يكون ملرجح زائد فاحلاصل قبل ذلك ما كان متام الداعية وقد فرضناه كذل

عند انضمام هذا القيد الزائد إن وجب الفعل مل يبق بينه وبني الضرورية فرق وإن مل جيب افتقر إىل قيد زائد ولزم 
التسلسل وهو حمال فثبت أن الفرق الذي ذكروه بني الداعية االختيارية وبني الداعية الضرورية وإن كان يف الظاهر 

  بحث ال يبقى له حمصولمعترباً إال أنه عند التحقيق وال
تَّبِعْ أَْهَوآَء الَِّذيَن كَذَّبُواْ قُلْ َهلُمَّ ُشَهَدآَءكُمُ الَِّذيَن َيْشَهُدونَ أَنَّ اللََّه َحرََّم َهاذَا فَإِن شَهُِدواْ فَالَ َتشَْهْد َمَعُهْم َوالَ َت

  ْم يَْعِدلُونَبِآَياتَِنا َوالَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالٌّ ِخَرةِ  َوُهم بِرَبِّهِ
  اعلم أنه تعاىل ملا أبطل على الكفار مجيع أنواع حجهم بني أنه ليس هلم على قوهلم شهود البتة ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل َهلُمَّ كلمة دعوة إىل الشيء واملعىن هاتوا شهداءكم وفيه قوالن األول أنه يستوي فيه الواحد واالثنان 
ل تعاىل قُلْ َهلُمَّ شَُهَداءكُمُ الَِّذيَن َيْشَهُدونَ وقال َوالْقَاِئِلَني ِإلخْوانِهِْم َهلُمَّ إِلَْيَنا واللغة واجلمع والذكر واألنثى قا

  الثانية يقال لالثنني هلما وللجمع هلموا وللمرأة هلمي ولالثنني هلما وللجمع هلمن واألول أفصح
أي مجع وتكون مبعىن ) مل ( ضمت إليها ) ها ( وسيبويه أهنا  املسألة الثانية يف أصل هذه الكلمة قوالن قال اخلليل

استعطاف املأمور واستدعاء إقباله ) ها ( أدن يقال لفالن ملة أي دنو مث جعلتا كالكلمة الواحدة والفائدة يف قولنا 
ك وقال الفراء على األمر إال أنه ملا كثر استعماله حذف عنه األلف على سبيل التخفيف كقولك مل أبل ومل أر ومل ت

  حرف االستفهام) هبل ( أم أرادوا ) هل ( أصلها 

أي أقصد والتقدير هل قصد واملقصودمن هذا االستفهام األمر بالقصد كأنك تقول أقصد وفيه وجه ) أم ( وبقولنا 
) تعاىل ( آخر وهو أن يقال كان األصل أن قالوا هل لك يف الطعام أم أي قصد مث شاع يف الكل كما أن كلمة 

  كانت خمصوصة بصورة معينة مث عمت
املسألة الثالثة أنه تعاىل نبه باستدعاء إقامة الشهداء من الكافرين ليظهر أن ال شاهد هلم على حترمي ما حرموه ومعىن 

  َهلُمَّ أحضروا شهداءكم
إن وقعت منهم تلك الشهادة فعن مث قال فَإِن َشهُِدواْ فَالَ َتْشَهْد َمَعُهمْ تنبيهاً على كوهنم كاذبني مث بني تعاىل أنه 

اتباع اهلوى فأمر نبيه أن ال يتبع أهواءهم مث زاد يف تقبيح ذلك بأهنم ال يؤمنون باآلخرة وكانوا ممن ينكرون البعث 
  والنشور وزاد يف تقبيحهم بأهنم يعدلون برهبم فيجعلون له شركاء واهللا أعلم

لَْيكُمْ أَالَّ ُتْشرِكُواْ بِِه َشيْئاً َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساناً َوالَ َتقُْتلُوا أَْولَاَدكُْم مِّْن إْملَاقٍ نَّْحنُ قُلْ َتَعالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َع
َم اللَُّه إِالَّ بِالَْحقِّ ذاِلكُْم َحرََّنْرزُقُكُْم وَإِيَّاُهْم َوالَ َتقَْرُبواْ الْفَوَاِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َوالَ َتقُْتلُواْ النَّفَْس الَِّتى 

  َوصَّاكُْم بِِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ
اعلم أنه تعاىل ملا بني فساد ما يقول الكفار أن اهللا حرم علينا كذا وكذا أردفه تعاىل ببيان األشياء اليت حرمها عليهم 



  وهي االْشياء املذكورة يف هذه اآلية وفيه مسائل
من اخلاص الذي صار عاماً وأصله أن يقوله من كان يف مكان ملن ) تعال ) ( الكشاف ( صاحب املسألة األوىل قال 

هو أسفل منه مث كثر وعم وما يف قوله َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم منصوب ويف ناصبه وجهان األول أنه منصوب بقوله 
  تقدير أتل األشياء اليت حرم عليكماْتلُ والتقدير أتل الذي حرمه عليكم والثاين أنه منصوب حبرم وال

ْيكُْم وهذا باطل فإن قيل قوله ءاٍن ُتْشرِكُواْ بِِه شَْيئاً َوبِالْواِلَدْينِ إِْحَساناً كالتفصيل ملا أمجله يف قوله َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَ
  ألن ترك الشرك واإلحسان بالوالدين واجب ال حمرم

  التحرمي أن جيعل له حرمياًواجلواب من وجوه األول أن املراد من 

 حبيث معيناً وذلك بأن بينه بياناً مضبوطاً معيناً فقوله أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُْم معناه أتل عليكم ما بينه بياناً شافياً
ا َحرََّم رَبُّكُْم مث جيعل له حرمياً معيناً وعلى هذا التقرير فالسؤال زائل والثاين أن الكالم مت وانقطع عند قوله أَْتلُ َم

ابتدأ فقال َعلَْيكُْم أَن ال ُتْشرِكُواْ كما يقال عليكم السالم أو أن الكالم مت وانقطع عند قوله أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم 
 تشركوا به شيئاً َعلَْيكُْم مث ابتدأ فقال أَالَّ ُتْشرِكُواْ بِِه شَْيئاً مبعىن لئال تشركوا والتقدير أتل ما حرم ربكم عليكم لئال

يف قوله أَن ال ُتْشرِكُواْ مفسرة مبعىن أي وتقدير اآلية أتل ما حرم ربكم عليكم أي ال ) أن ( الثالث أن تكون 
  تشركوا أي ذلك التحرمي هو قوله ال ُتْشرِكُواْ بِِه َشيْئاً

بِِه شَْيئاً فوجب أن يكون قوله َوبِالْواِلَدْينِ  فإن قيل فقوله َوبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً معطوف على قوله أَن ال ُتْشرِكُواْ
  إِْحَساناً مفسراً لقوله أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم فيلزم أن يكون اإلحسان بالوالدين حراماً وهو باطل

  قلنا ملا أوجب اإلحسان إليهما فقد حرم اإلساءة إليهما
  ية أمور مخسة أوهلا قوله أَن ال ُتْشرِكُواْ بِِه َشْيئاًاملسألة الثانية أنه تعاىل أوجب يف هذه اآل

واعلم أنه تعاىل قد شرح فرق املشركني يف هذه السورة على أحسن الوجوه وذلك ألن طائفة من املشركني جيعلون 
َر أََتتَِّخذُ أَْصَناماً ءاِلَهةً  األصنام شركاء هللا تعاىل وإليهم اإلشارة بقوله حكاية عن إبراهيم َوإِذْ قَالَ إِبْراهِيُم الِبِيِه ءاَز

  ) ٧٤األنعام ( إِّنى أََراَك َوقَْوَمَك ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ 
والطائفة الثانية من املشركني عبدة الكواكب وهم الذين حكى اهللا عنهم أن إبراهيم عليه السالم أبطل قوهلم بقوله 

  ) ٧٦األنعام ( ال أُِحبُّ االِْفِلَني 
  ة الذين حكى اهللا تعاىل عنهم أَنَُّهْم َجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَاء الْجِنَّ وهم القائلون بيزدان وأهرمنوالطائفة الثالث

والطائفة الرابعة الذين جعلوا هللا بنني وبنات وأقام الدالئل على فساد أقوال هؤالء الطوائف والفرق فلما بني 
  كُواْ بِِه َشْيئاًبالدليل فساد قول هؤالء الطوائف قال ههنا أَالَّ ُتْشرِ

النوع الثاين من األشياء اليت أوجبها ههنا قوله َوبِالْواِلَدْينِ إِْحَساناً وإمنا ثىن هبذا التكليف ألن أعظم أنواع النعم على 
اإلنسان نعمة اهللا تعاىل ويتلوها نعمة الوالدين ألن املؤثر احلقيقي يف وجود اإلنسان هو اهللا سبحانه ويف الظاهر هو 

  وان مث نعمهما على اإلنسان عظيمة وهي نعمة التربية والشفقة واحلفظ عن الضياع واهلالك يف وقت الصغراألب
ن رعاية النوع الثالث قوله َوالَ تَقُْتلُواْ أَْولَاَدكُْم ّمْن إْملَاقٍ نَّْحُن َنْرزُقُكُْم وَإِيَّاُهْم فأوجب بعد رعاية حقوق األبوي

ُتلُواْ أَوْلَاَدكُْم ّمْن إْملَاقٍ أي من خوف الفقر وقد صرح بذكر اخلوف يف قوله َوالَ َتقُْتلُواْ حقوق األوالد وقوله َوالَ َتقْ
أَْوالدَكُْم َخْشَيةَ  إِْملَاقٍ واملراد منه النهي عن الوأد إذ كانوا يدفنون البنات أحياء بعضهم للغرية وبعضهم خوف 

علة بقوله نَّْحُن َنْرُزقُكُْم وَإِيَّاُهمْ ألنه تعاىل إذا كان متكفالً برزق الفقر وهو السبب الغالب فبني تعاىل فساد هذه ال
الوالد والولد فكما وجب على الوالدين تبقية النفس واالتكال يف رزقها على اهللا فكذلك القول يف حال الولد قال 



ما عنده إذا أفسده واإلمالق  مشر أملق الزم ومتعد يقال أملق الرجل فهو مملق إذا افتقر فهذا الزم وأملق الدهر
  الفساد

ون والنوع الرابع قوله َوالَ َتقَْربُواْ الْفَواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن قال ابن عباس كانوا يكرهون الزنا عالنية ويفعل
عمومه يف  ذلك سراً فنهاهم اهللا عن الزنا عالنية وسراً واألوىل أن ال خيصص هذا النهي بنوع معني بل جيري على

مجيع الفواحش ظاهرها وباطنها ألن اللفظ عام واملعىن املوجب هلذا النهي وهو كونه فاحشة عام أيضاً ومع عموم 
اللفظ واملعىن يكون التخصيص على خالف الدليل ويف قوله َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن دقيقة وهي أن اإلنسان إذا 

ز عنها يف الباطن دل ذلك على أن احترازه عنها ليس ألجل عبودية اهللا احترز عن املعصية يف الظاهر ومل حيتر
وطاعته ولكن ألجل اخلوف من مذمة الناس وذلك باطل ألن من كان مذمة الناس عنده أعظم وقعاً من عقاب اهللا 

ألمر اهللا تعاىل  وحنوه فإنه خيشى عليه من الكفر ومن ترك املعصية ظاهراً وباطناً دل ذلك على أنه إمنا تركها تعظيماً
  وخوفاً من عذابه ورغبة يف عبوديته

  والنوع اخلامس قوله َوالَ تَقُْتلُواْ النَّفْسَ الَِّتى َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالْحَّق
واعلم أن هذا داخل يف مجلة الفواحش إال أنه تعاىل أفرده بالذكر لفائدتني إحدامها أن اإلفراد بالذكر يدل على 

خيم كقوله َوَملَِئكَُتُه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ والثانية أنه تعاىل أراد أن يستثين منه وال يتأتى هذا االستثناء يف التعظيم والتف
  مجلة الفواحش

إذا عرفت هدا فنقول قوله إِالَّ بِالَْحّق أي قتل النفس احملرمة قد يكون حقاً جلرم يصدر منها واحلديث أيضاً موافق له 
ال حيل دم امرىء مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إميان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغري ( الم وهو قوله عليه الس

والقرآن دل على سبب رابع وهو قوله تعاىل إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْونَ ِفى االْْرضِ ) حق 
  ) ٣٣املائدة (  فََساداً أَن ُيقَتَّلُواْ أَوْ ُيَصلَُّبواْ

واحلاصل أن األصل يف قتل النفس هو احلرمة وحله ال يثبت إال بدليل منفصل مث إنه تعاىل ملا بني أحوال هذه 
األقسام اخلمسة أتبعه باللفظ الذي يقرب إىل القلب القبول فقال ذاِلكُْم َوصَّاكُمْ بِِه ملا يف هذه اللفظة من اللطف 

ف أقرب إىل القبول مث أتبعه بقوله لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ أي لكي تعقلوا فوائد هذه والرأفة وكل ذلك ليكون املكل
  التكاليف ومنافعها يف الدين والدنيا

الَ ُنكَلُِّف َنفًْسا إِالَّ  انَ بِالِْقْسِطَوالَ َتقْرَُبواْ َمالَ الَْيِتيمِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن حَتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُواْ الْكَْيلَ وَالِْميَز
  كُمْ َتذَكَُّرونَُوْسَعَها َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُواْ َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى َوبَِعْهِد اللَِّه أَْوفُواْ ذاِلكُْم َوصَّاكُْم بِهِ لََعلَّ

اجة فيها إىل الفكر اعلم أنه تعاىل ذكر يف اآلية األوىل مخسة أنواع من التكاليف وهي أمور ظاهرة جلية ال ح
واالجتهاد مث ذكر تعاىل يف هذه اآلية أربعة أنواع من التكاليف وهي أمور خفية حيتاج املرء العاقل يف معرفته 

  مبقدارها إىل التفكر والتأمل واالجتهاد
  الَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن حَتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّهفالنوع األوىل من التكاليف املذكورة يف هذه اآلية قوله َوالَ َتقَْرُبواْ مَالَ الَْيِتيمِ إِالَّ بِ

واملعىن وال )  ٢٢٠البقرة ( واعلم أنه تعاىل قال يف سورة البقرة ِفى الدُّْنَيا وَاالْخَِرةِ  َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الْيََتاَمى قُلْ 
ه مث إن كان القيم فقرياً حمتاجاً تقربوا مال اليتيم إال بأن يسعى يف تنميته وحتصيل الربح به ورعاية وجوه الغبطة ل

أخذ باملعروف وإن كان غنياً فاحترز عنه كان أوىل فقوله إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن معناه كمعىن قوله َوَمن كَانَ غَنِّياً 
  ) ٦النساء ( فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمن كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعُروِف 



لُغَ أَُشدَُّه فاملعىن احفظوا ماله حىت يبلغ أشده فإذا بلغ أشده فادفعوا إليه ماله وأما معىن األشد وأما قوله حَتَّى َيْب
وتفسريه قال الليث األشد مبلغ الرجل احلكمة واملعرفة قال الفراء األشد وأحدها شد يف القياس ومل أمسع هلا بواحد 

نعمة والشدة القوة واجلالدة والشديد الرجل القوي وقال أبو اهليثم واحدة األشد شدة كما أن واحدة األنعم 
وفسروا بلوغ األشد يف هذه اآلية باالحتالم بشرط أن يؤنس منه الرشد وقد استقصينا يف هذا الفصل يف أول سورة 

  النساء
  والنوع الثاين قوله تعاىل َوأَْوفُواْ الْكَْيلَ وَالِْميَزانَ بِالِْقسِْط

مال فقد وىف ومت يقال درهم واف وكيل واف وأوفيته حقه ووفيته إذا أمتمته وأوىف اعلم أن كل شيء بلغ متام الك
  الكيل إذا أمته ومل ينقص منه شيئاً وقوله َوالِْميَزانَ أي الوزن بامليزان وقوله بِالِْقْسِط أي بالعدل ال خبس وال نقصان

  كريرفإن قيل إيفاء الكيل وامليزان هو عني القسط فما الفائدة يف هذا الت
  قلنا أمر اهللا املعطي بإيفاء ذي احلق حقه من غري نقصاه وأمر صاحب احلق بأخذ حقه من غري طلب الزيادة

واعلم أنه ملا كان جيوز أن يتوهم اإلنسان أنه جيب على التحقيق وذلك صعب شديد يف العدل أتبعه اهللا تعاىل مبا 
ْسعََها أي الواجب يف إيفاء الكيل والوزن هذا القدر املمكن يف إيفاء يزيل هذا التشديد فقال الَ ُنكَلُّف َنفًْسا إِالَّ ُو

الكيل والوزن أما التحقيق فغري واجب قال القاضي إذا كان تعاىل قد خفف على املكلف هذا التخفيف مع أن ما 
وا خيلق الكفر فيه هو التضييق مقدور له فكيف يتوهم أنه تعاىل يكلف الكافر اإلميان مع أنه ال قدرة له عليه بل قال

ويريده منه وحيكم به عليه وخيلق فيه القدرة املوجبة لذلك الكفر والداعية املوجبة له مث ينهاه عنه فهو تعاىل ملا مل 
جيوز ذلك القدر من التشديد والتضييق على العبد وهو إيفاء الكيل والوزن على سبيل التحقيق فكيف جيوز أن 

  ق والتشديديضيف على العبد مثل هذا التضيي
واعلم أنا نعارض القاضي وشيوخه يف هذا املوضع مبسألة العلم ومسألة الداعي وحينئذ ينقطع وال يبقى هلذا الكالم 

  رواء وال رونق

 النوع الثالث من التكاليف املذكورة يف هذه اآلية قوله تعاىل َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُواْ َولَْو كَانَ ذَا قُرَْبى واعلم أن هذا
أيضاً من األمور اخلفية اليت أوجب اهللا تعاىل فيها أداء األمانة واملفسرون محلوه على أداء الشهادة فقط واألمر 

والنهي فقط قال القاضي وليس األمر كذلك بل يدخل فيه كل ما يتصل بالقول فيدخل فيه ما يقول املرء يف الدعوة 
خصاً عن احلشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة قريبة من األفهام إىل الدين وتقرير الدالئل عليه بأن يذكر الدليل مل

ويدخل فيه أن يكون األمر باملعروف والنهي عن املنكر واقعاً على وجه العدل من غري زيادة يف اإليذاء واإلحياش 
ومن مجلتها ونقصان عن القدر الواجب ويدخل فيه احلكايات اليت يذكرها الرجل حىت ال يزيد فيها وال ينقص عنها 

تبليغ الرساالت عن الناس فإنه جيب أن يؤديها من غري زيادة وال نقصان ويدخل فيه حكم احلاكم بالقول مث إنه 
تعاىل بني أنه جيب أن يسوي فيه بني القريب والبعيد ألنه ملا كان املقصود منه طلب رضوان اهللا تعاىل مل خيتلف ذلك 

  بالقريب والبعيد
التكاليف قوله تعاىل َوبِعَْهِد اللَِّه أَْوفُواْ وهذا من خفيات األمور ألن الرجل قد حيلف مع نفسه  والنوع الرابع من هذه

فيكون ذلك احللف خفياً ويكون بره وحنثه أيضاً خفياً وملا ذكر تعاىل هذه األقسام قال ذاِلكُْم َوصَّاكُمْ بِِه لََعلَّكُْم 
  َتذَكَُّرونَ

  خامتة اآلية األوىل بقوله لََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ وخامتة هذه اآلية بقوله لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَفإن قيل فما السبب يف أن جعل 
قلنا ألن التكاليف اخلمسة املذكورة يف األوىل أمور ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمها وأما التكاليف األربعة 



تهاد والفكر حىت يقف على موضع االعتدال فلهذا املذكورة يف هذه اآلية فأمور خفية غامضة ال بد فيها من االج
السبب قال لَعَلَّكُْم َتذَكَُّرونَ قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم َتذَكَُّرونَ بالتخفيف والباقون تذكرن بتشديد 

  الذال يف كل القرآن ومها مبعىن واحد

الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى بداية اجلزء الرابع عشر من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر 
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

  رََّق بِكُْم َعن َسبِيِلِه ذاِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لََعلَّكُْم َتتَّقُونََوأَنَّ َهاذَا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّبُِعوُه َوالَ َتتَّبِعُواْ السُُّبلَ فََتفَ
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل قرأ ابن عامر َتذَكَُّرونَ َوأَنَّ َهاذَا بفتح األلف وسكون النون وقرأ محزة والكسائي وَأَنْ بكسر األلف 
اذَا صِراِطي واهلاء ضمري الشأن واحلديث وعلى هذا الشرط ختفف وتشديد النون أما قراءة ابن عامر فأصلها وَأَنَُّه َه
  قال األعشى يف فتية كسيوف اهلند قد علموا

  أن هالك كل من حيفى وينتعل
وأتل إِنَّ َهذَا ِصراِطي مبعىن أقول )  ١٥١األنعام ( أي قد علموا أنه هالك وأما كسر ءاٍن فالتقدير أَْتلُ َما َحرََّم 

ناف وأما فتح أن فقال الفراء فتح ءاٍن من وقوع أتل عليها يعين وأتل عليكم إِنَّ َهذَا صِراِطي وقيل على االستئ
ُمْسَتِقيًما قال وإن شئت جعلتها خفضاً والتقدير ذاِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه وبأن هذا صراطي قال أبو علي من فتح ءانٍ 

قدير ألن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه كقوله َوإِنَّ َهاِذهِ أُمَُّتكُمْ فقياس قول سيبويه أنه محلها على قوله فَاتََّبُعوُه والت
وقال سيبويه ألن هذه أمتكم وقال يف قوله َوأَنَّ الَْمَساجَِد ِللَِّه فَالَ َتْدُعواْ َمَع اللَِّه أََحداً )  ٥٢املؤمنون ( أُمَّةً  واِحَدةً  

  واملعىن وألن املساجد هللا)  ١٨اجلن ( 
لثانية القراء أمجعوا على سكون الياء من ِصراِطي غري ابن عامر فإنه فتحها وقرأ ابن كثري وابن عامر سراطي املسألة ا

قرأ األعمش َوَهاذَا ) الكشاف ( بالسني ومحزة بني الصاد والزاي والباقون بالصاد صافية وكلها لغات قال صاحب 
  ويف مصحف أيب َوَهاذَا صِراطُ رَّبَكصِراِطي ويف مصحف عبد اهللا َوَهاذَا صِراطُ َربُّكُْم 

املسألة الثالثة أنه تعاىل ملا بني يف اآليتني املتقدمني ما وصى به أمجل يف آخره إمجاالً يقتضي دخول ما تقدم فيه ودخول 
من دين )  صلى اهللا عليه وسلم( سائر الشريعة فيه فقال وَأَنَّ َهاذَا ِصراِطي ُمْسَتِقيًما فدخل فيه كل ما بينه الرسول 

اإلسالم وهو املنهج القومي والصراط املستقيم فاتبعوا مجلته وتفصيله وال تعدلوا عنه فتقعوا يف الضالالت وعن ابن 
أنه خط خطاً مث قال هذا سبيل الرشد مث خط عن ميينه وعن مشاله خطوطاً ) صلى اهللا عليه وسلم ( مسعود عن النيب 

ان يدعو إليه مث تال هذه اآلية َوأَنَّ َهاذَا ِصراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّبُِعوُه وعن ابن مث قال هذه سبل على كل سبيل منها شيط
  عباس هذه اآليات حمكمات مل ينسخهن شيء من مجيع الكتب من عمل هبن دخل اجلنة ومن تركهن دخل النار

  لضالالتمث قال ذاِلكُْم َوصَّاكُمْ بِِه أي بالكتاب لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ املعاصي وا
املسألة الرابعة هذه اآلية تدل على أن كل ما كان حقاً فهو واحد وال يلزم منه أن يقال إن كل ما كان واحداً فهو 



حق فإذا كان احلق واحداً كان كل ما سواه باطالً وما سوى احلق أشياء كثرية فيجب احلكم بأن كل كثري باطل 
  قررناه يف القضية األوىل ولكن ال يلزم أن يكون كل باطل كثرياً بعني ما

  م بِِلقَآِء َربِّهِْم ُيْؤِمُنونَثُمَّ ءاَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب َتَماًما َعلَى الَِّذى أَْحَسَن َوَتفِْصيالً لِّكُلِّ َشىْ ٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً  لََّعلَُّه
عديد احملرمات وغريها من األحكام إن آتينا اعلم أن قوله ثُمَّ ءاَتيَْنا فيه وجوه األول التقدير مث إين أخربكم بعد ت

لتأخري اخلرب عن اخلرب ال لتأخري الواقعة ونظريه قوله تعاىل َولَقَْد َخلَقَْناكُْم ثُمَّ ) مث ( موسى الكتاب فذكرت كلمة 
ف التسعة املذكورة يف اآلية املتقدمة والثاين أن التكالي)  ١١األعراف ( َصوَّْرَناكُْم ثُمَّ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  اْسُجدُواْ َألَدَم 

التكليف ال جيوز اختالفها حبسب اختالف الشرائع بل هي أحكام واجبة الثبوت من أول زمان التكليف إىل قيام 
القيامة وأما الشرائع اليت كانت التوبة خمتصة هبا فهي إمنا حدثت بعد تلك التكاليف التسعة فتقدير اآلية أنه تعاىل ملا 

ل ذلكم وصاكم به يا بين آدم قدمياً وحديثاً مث بعد ذلك آتينا موسى الكتاب الثالث أن فيه حذفاً تقديره مث ذكرها قا
  قل يا حممد إنا آتينا موسى فتقديره اتل ما أوحى إليك مث اتل عليهم خرب ما آتينا موسى

رامة والنعمة على الذي أحسن أي على كل من أما قوله َتَماًما َعلَى الَِّذى أَْحَسَن ففيه وجوه األول معناه متاماً للك
كان حمسناً صاحلاً ويدل عليه قراءة عبد اهللا َعلَى الَِّذيَن أَْحَسنُواْ والثاين املراد متاماً للنعمة والكرامة على العبد الذي 

أحسن  أحسن الطاعة بالتبليغ ويف كل ما أمر به والثالث متاماً على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع من
الشيء إذا أجاد معرفته أي زيادة على علمه على وجه التتميم وقرأ حيىي بن يعمر َعلَى الَِّذى أَْحَسَن أي على الذي 

  ) ٢٦البقرة ( هو أحسن حبذف املبتدأ كقراءة من قرأ مَثَالً مَّا َبعُوَضةً  

نا موسى الكتاب متاماً أي تاماً كامالً على بالرفع وتقدير اآلية على الذي هو أحسن ديناً وأرضاه أو يقال املراد آتي
أحسن ما تكون عليه الكتب أي على الوجه الذي هو أحسن وهو معىن قول الكليب أمت له الكتاب على أحسنه مث 

بني تعاىل ما يف التوراة من النعم يف الدين وهو تفصيل كل شيء واملراد به ما خيتص بالدين فدخل يف ذلك بيان نبوة 
دينه وشرعه وسائر األدلة واألحكام إال ما نسخ منها ولذلك قال َوُهًدى َوَرْحَمةٌ  ) لى اهللا عليه وسلم ص( رسولنا 

 واهلدى معروف وهو الداللة والرمحة هي النعمة لََّعلَُّهم بِِلقَاء َربّهِْم ُيْؤِمُنونَ أي لكي يؤمنوا بلقاء رهبم واملراد به لقاء
  ما وعدهم اهللا به من ثواب وعقاب

َتاُب َعلَى طَآِئفََتْينِ ِمن قَْبِلَنا َوإِن َوَهاذَا ِكتَاٌب أَنَزلَْناُه ُمَباَرٌك فَاتَّبُِعوُه َواتَّقُواْ لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ أَن َتقُولُوا إِنََّمآ أُنزِلَ الِْك
الِْكَتابُ لَكُنَّآ أَْهَدى ِمنُْهْم فَقَْد َجآءَكُْم َبيَِّنةٌ  مِّن رَّبِّكُْم َوُهًدى كُنَّا َعن ِدَراسَِتهِْم لََغاِفِلَني أَْو َتقُولُواْ لَْو أَنَّآ أُنزِلَ َعلَْيَنا 

و َء الَْعذَابِ بَِما كَانُواْ َوَرْحَمةٌ  فََمْن أَظْلَُم ِممَّن كَذََّب بِآَياِت اللَِّه َوَصَدَف َعْنَها سََنجْزِى الَِّذيَن َيْصِدفُونَ َعْن آَياتَِنا ُس
  َيْصِدفُونَ

اعلم أن قوله َوَهاذَا كَِتاٌب ال شك أن املراد هو القرآن وفائدة وصفه بأنه مبارك أنه ثابت ال يتطرق إليه النسخ كما 
  يف الكتابني أو املراد أنه كثري اخلري والنفع

  مث قال فَاتََّبُعوُه واملراد ظاهر
ثة أقوال قيل اتقوا خمالفته على رجاء الرمحة وقيل اتقوا مث قال َواتَّقُواْ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ أي لكي ترمحوا وفيه ثال

  لترمحوا أي ليكون الغرض بالتقوى رمحة اهللا وقيل اتقوا لترمحوا جزاء على التقوى
  مث قال تعاىل أَن َتقُولُواْ إِنََّما أُنزِلَ الِْكَتاُب َعلَى طَاِئفََتْينِ ِمن قَْبِلَنا وفيه وجوه

الفراء والتقدير أنزلناه لئال تقولوا مث حذف اجلار وحرف النفي كقوله يَُبّيُن اللَُّه لَكُْم أَن الوجه األول قال الكسائي و
  أي لئال)  ١٥النحل ( وقوله َرَواِسىَ  أَن َتِميَد بِكُْم )  ١٧٦النساء ( َتِضلُّواْ 



فإنه ال جيوز أن يقال ) ال  (والوجه الثاين وهو قول البصريني معناه أنزلناه كراهة أن تقولوا وال جييزون إضمار 
  جئت أن أكرمك مبعىن أن ال أكرمك وقد ذكرنا حتقيق هذه املسألة يف آخر سورة النساء

  متعلقة باتقوا والتأويل واتقوا أن تقولوا إمنا أنزل الكتاب) إن ( والوجه الثالث قال الفراء جيوز أن يكون 
ملعىن كراهة أن يقول أهل مكة أنزل الكتاب وهو التوراة واإلجنيل البحث الثاين قوله أَن َتقُولُواْ خطاب ألهل مكة وا

هي احملففة من الثقيلة والالم هي الفارقة بينها وبني ) إن ( على طائفتني من قبلنا وهم اليهود والنصارى وإن كنا 
القرآن على حممد كي النافية واألصل وأنه كنا عن دراستهم لغافلني واملراد هبذه اآليات إثبات احلجة عليهم بإنزال 

ال يقولوا يوم القيامة إن التوراة واإلجنيل أنزال على طائفتني من قبلنا وكنا غافلني عما فيهما فقطع اهللا عذرهم بإنزال 
 القرآن عليهم وقوله َوإِن كُنَّا َعن ِدَراَسِتهِمْ لََغاِفِلَني أي ال نعلم ما هي ألن كتاهبم ما كان بلغتنا ومعىن أو تقولوا لو

أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم مفسر لألول يف أن معناه لئال يقولوا وحيتجوا بذلك مث بني تعاىل قطع 
  احتجاجهم هبذا وقال فَقَدْ َجاءكُْم بَّيَنةٌ  ّمن رَّّبكُْم وهو القرآن وما جاء به الرسول َوُهًدى َوَرْحَمةٌ 

  كريرفإن قيل البينة واهلدى واحد فما الفائدة يف الت
قلنا القرآن بينة فيما يعلم مسعاً وهو هدى فيما يعلم مسعاً وعقالً فلما اختلفت الفائدة صح هذا العطف وقد بينا أن 

  معىن َرْحَمةً  أي أنه نعمة يف الدين
أي منع عنها  مث قال تعاىل فََمْن أَظْلَُم ِممَّن كَذََّب بِآَياِت اللَِّه واملراد تعظيم كفر من كذب بآيات اهللا وصدف عنها

  ألن األول ضالل والثاين منع عن احلق وإضالل
يلِ اللَّهِ مث قال تعاىل سََنْجزِى الَِّذيَن َيْصِدفُونَ َعْن آَياِتَنا ُسوء الَْعذَابِ وهو كقوله الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِ

  زِْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوقَ الَْعذَابِ
َك الَ َينفَعُ َتأْتِيُهُم الَْملَاِئكَةُ  أَْو َيأِْتىَ  َربَُّك أَْو يَأِْتىَ  َبْعُض َءاَياِت َربِّكَ َيْوَم َيأِْتى َبْعُض ءَايَاِت رَبِّ َهلْ َينظُُرونَ إِالَ أَن

  ُمنتَِظُرونََنفًْسا إِميَاُنَها لَْم َتكُْن َءامََنْت ِمن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفى إِميَانَِها َخْيًرا قُلِ انتَِظُروا إِنَّا 
  قرأ محزة والكسائي يَأِْتيهُِم بالياء ويف النحل مثله والباقون تَأِْتيَُهُم بالتاء

واعلم أنه تعاىل ملا بني أنه إمنا أنزل الكتاب إزالة للعذر وإزاحة للعلة وبني أهنم ال يؤمنون ألبتة وشرح أحواالً توجب 
إِال أَن تَأِْتيُهُم الَْملَاِئكَةُ  ونظري هذه اآلية قوله يف سورة البقرة َهلْ اليأس عن دخوهلم يف اإلميان فقال َهلْ َينظُُرونَ 
ومعىن ينظرون ينتظرون وهل استفهام معناه النفي )  ١٥٨األنعام ( َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ّمَن الَْغَمامِ 

  د هذه األمور الثالثةوتقدير اآلية أهنم ال يؤمنون بك إال إذا جاءهم أح

  وهي جميء املالئكة أو جميء الرب أو جميء اآليات القاهرة من الرب
  فإن قيل قوله أَْو َيأِْتىَ  َربَُّك هل يدل على جواز اجمليء والغيبة على اهللا

أن هذا قلنا اجلواب عنه من وجوه األول أن هذا حكاية عنهم وهم كانوا كفاراً واعتقاد الكافر ليس حبجة والثاين 
والثالث قيام )  ٥٧األحزاب ( وقوله إِنَّ الَِّذيَن يُْؤذُونَ اللََّه )  ٢٦النحل ( جماز ونظريه قوله تعاىل فَأََتى اللَُّه ُبْنيَانَُهْم 

الدالئل القاطعة على أن اجمليء والغيبة على اهللا تعاىل حمال وأقرهبا قول اخلليل صوات اهللا عليه يف الرد على عبدة 
  ) ٧٦األنعام ( ب ال أُِحبُّ االِْفِلَني الكواك

فإن قيل قوله أَْو َيأِْتىَ  َربَُّك ال ميكن محله على إثبات أثر من آثار قدرته ألن على هذا التقدير يصري هذا عني قوله 
  َهلْ َينظُُرونَ إِال أَن َتأْتِيُهُم فوجب محله على أن املراد منه إتيان الرب



ا حكاية مذهب الكفار فال يكون حجة وقيل يأيت ربك بالعذاب أو يأيت بعض آيات ربك قلنا اجلواب املعتمد أن هذ
  وهو املعجزات القاهرة

أن املراد هبذه  مث قال تعاىل َيْوَم َيأِْتى بَْعُض ءايَاِت َرّبَك الَ َينفَُع نَفًْسا إَِمياُنَها لَْم َتكُْن ءاَمَنْت ِمن قَْبلُ وأمجعوا على
صلى اهللا عليه ( امة عن الرباء بن عازب قال كنا نتذاكر أمر الساعة إذ أشرف علينا رسول اهللا اآليات عالمات القي

إهنا ال تقوم حىت تروا قبلها عشر آيات الدخان ودابة األرض ( فقال ما تتذاكرون قلنا نتذاكر الساعة قال ) وسلم 
الشمس من مغرهبا ويأجوج ومأجوج  وخسفاً باملشرق وخسفاً باملغرب وخسفاً جبزيرة العرب والدجال وطلوع

وقوله لَْم َتكُْن ءاَمَنْت ِمن قَْبلُ صفة لقوله َنفْساً وقوله أَْو كََسَبْت ِفى إِميَانَِها ) ونزول عيسى ونار خترج من عدن 
َخيًْرا صفة ثانية معطوفة على الصفة األوىل واملعىن أن أشراط الساعة إذا ظهرت ذهب أوان التكليف عندها فلم 

  نفع اإلميان نفساً ما آمنت قبل ذلك وما كسبت يف إمياهنا خرياً قبل ذلكي
  مث قال تعاىل قُلِ انَتِظُرواْ إِنَّا ُمنتَِظُرونَ وعيد وهتديد

  َنبِّئُُهم بَِما كَانُواْ َيفَْعلُونَُيإِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُواْ دِيَنُهْم َوكَاُنواْ ِشَيًعا لَّْسَت ِمنُْهْم ِفى َشىْ ٍء إِنََّمآ أَْمرُُهْم إِلَى اللَِّه ثُمَّ 
قرأ محزة والكسائي فارقوا باأللف والباقون الَِّذيَن فَرَّقُواْ ومعىن القراءتني عند التحقيق واحد ألن الذي فرق دينه 

  مبعىن أنه أقر ببعض وأنكر بعضاً فقد فارقه يف احلقيقة ويف اآلية أقوال
  ن عباس يريد املشركني بعضهم يعبدون املالئكة ويزعمونالقول األول املراد سائر امللل قال اب

أهنم بنات اهللا وبعضهم يعبدون األصنام ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا فهذا معىن فرقوا دينهم وكانوا شيعاً أي 
عضهم فرقاً وأحزاباً يف الضاللة وقال جماهد وقتادة هم اليهود والنصارى وذلك ألن النصارى تفرقوا فرقاً وكفر ب

  بعضاً وكذلك اليهود وهم أهل كتاب واحد واليهود تكفر النصارى
ْعضٍ والقول الثاين أن املراد من اآلية أخذوا ببعض وتركوا بعضاً كما قال تعاىل أَفَُتْؤِمُنونَ بِبَْعضِ الْكَِتابِ وََتكْفُُرونَ بَِب

َوُرُسِلِه َوُيرِيُدونَ أَن يُفَّرقُواْ َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َويقُولُونَ ُنْؤِمُن بِبَْعضٍ  وقال أيضاً إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِاللَِّه)  ٨٥البلقرة ( 
  َوَنكْفُُر بَِبْعضٍ

والقول الثالث قال جماهد إن الذين فرقوا دينهم من هذه األمة هم أهل البدع والشبهات واعلم أن املراد من اآلية 
دة وأن ال يتفرقوا يف الدين وال يبتدعوا البدع وقوله لَّْسَت ِمنُْهْم ِفى َشىْ ء احلث على أن تكون كلمة املسلمني واح

فيه قوالن األول أنت منهم بريء وهم منك برآء وتأويله إنك بعيد عن أقواهلم ومذاهبهم والعقاب الالزم على تلك 
ولون مل يؤمر بقتاهلم فلما أمر اإلباطيل مقصور عليهم وال يتعداهم والثاين لست من قتاهلم يف شيء قال السدي يق

بقتاهلم نسخ وهذا بعيد ألن املعىن لست من قتاهلم يف هذا الوقت يف شيء فورد األمر بالقتال يف وقت آخر ال 
  يوجب النسخ

كَاُنواْ َيفَْعلُونَ  مث قال إِنََّما أَْمرُُهْم إِلَى اللَِّه أي فيما يتصل باألمهال واألنظار واالستئصال واإلهالك ثُمَّ ُيَنبّئُُهم بَِما
  واملراد الوعيد

  لَُمونََمن َجآَء بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمن َجآَء بِالسَّيِّئَةِ  فَالَ ُيجَْزى إِالَّ ِمثْلََها وَُهْم الَ ُيظْ
  يف اآلية مسائل

هذا بعيد بل جيب أن يكون حمموالً على املسألة األوىل قال بعضهم احلسنة قول ال إله إال اهللا والسيئة هي الشرك و
العموم إما متسكاً باللفظ وإما ألجل أنه حكم مرتب على صف مناسب له فيقتضي كون احلكم معلالً بذلك 

  الوصف فوجب أن يعم لعموم العلة



ر حسنات املسألة الثانية قال الواحدي رمحه اهللا حذفت اهلاء من عشر واألمثال مجع مثل واملثل مذكر ألنه أريد عش
أمثاهلا مث حذفت احلسنات وأقيمت األمثال اليت هي صفتها مقامها وحذف املوصوف كثري يف الكالم ويقوي هذا 

  قراءة من قرأ عشر أمثاهلا بالرفع والتنوين
لة املسألة الثالثة مذهبنا أن الثواب تفضل من اهللا تعاىل يف احلقيقة وعلى هذا التقدير فال إشكال يف اآلية أما املعتز

فهم فرقوا بني الثواب والتفضل بأن الثواب هو املنفعة املستحقة والتفضل هو املنفعة اليت ال تكون مستحقة مث إهنم 
على تقريع مذاهبهم اختلفوا فقال بعضهم هذه العشرة تفضل والثواب غريها وهو قول اجلبائي قال ألنه لو كان 

  لثواب دون التفضل وذلك الالواحد ثواباً وكانت التسعة تفضالً لزم أن يكون ا

جيوز ألنه لو جاز أن يكون التفضل مساوياً للثواب يف الكثرة والشرف مل يبق يف التكليف فائدة أصالً فيصري عبثاً 
وقبيحاً وملا بطل ذلك علمنا أن الثواب جيب أن يكون أعظم يف القدر ويف التعظيم من التفضل وقال آخرون ال يبعد 

التسعة ثواباً وتكون التسعة الباقية تفضالً إال أن ذلك الواحد يكون أوفر وأعظم وأعلى  أن يكون الواحد من هذه
  شأناً من التسعة الباقية

املسألة الرابعة قال بعضهم التقدير بالعشرة ليس املراد منه التحديد بل أراد اإلضعاف مطلقاً كقول القائل لئن 
وعيد يقال لئن كلمتين واحدة ألكلمنك عشراً وال يريد التحديد أسديت إيل معروفاً إلكافئنك بعشر أمثاله ويف ال

َمثَلِ فكذا ههنا والدليل على أنه ال ميكن محله على التحديد قوله تعاىل مَّثَلُ الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَْموالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كَ
  ) ٢٦١البقرة ( َحبَّةٍ  َواللَُّه ُيَضاِعُف  َحبَّةٍ  أَنَبَتْت سَْبَع َسنَابِلَ ِفي كُلّ ُسنُبلَةٍ  ّماْئَةُ 

صلى اهللا ( مث قال تعاىل َوَمن َجاء بِالسَّّيئَةِ  فَالَ ُيْجَزى إِالَّ ِمثْلََها أي األجزاء يساويها ويوازيها روى أبو ذر أن النيب 
) ملن غلب آحاده أعشاره  إن اهللا تعاىل قال احلسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو عفو فالويل( قال ) عليه وسلم 

يقول اهللا إذا هم عبدي حبسنة فاكتبوها له حسنة وإن مل يعملها فإن عملها فعشر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقال 
وقوله َوُهمْ الَ ُيظْلَُمونَ أي ال ينقص من ثواب طاعتهم ) أمثاهلا وإن هم بسيئة فال تكتبوها وإن عملها فسيئة واحدة 

  ب سيئاهتم يف اآلية سؤاالنوال يزاد على عقا
  السؤال األول كفر ساعة كيف يوجب عقاب األبد على هناية التغليظ

جوابه أنه كان الكافر على عزم أنه لو عاش أبداً لبقي على ذلك االعتقاد أبداً فلما كان ذلك العزم مؤبداً عوقب 
  لذنب فال جرم كانت عقوبته منقطعةبعقاب األبد خالف املسلم املذنب فإنه يكون على عزم اإلقالع عن ذلك ا

السؤال الثاين إعتاق الرقبة الواحدة تارة جعل بدالً عن صيام ستني يوماً وهو يف كفارة الظهار وتارة جعل بدالً عن 
  صيام أيام قالئل وذلك يدل على أن املساواة غري معتربة

  جوابه إن املساواة إمنا حتصل بوضع الشرع وحكمه
حدث يف رأس إنسان موضحتني وجب فيه إرشان فإن رفع احلاجز بينهما صار الواجب أرش السؤال الثالث إذا أ

  موضحة واحدة فههنا ازدادت اجلناية وقل العقاب فاملساواة غري معتربة
  وجوابه إن ذلك من تعبدات الشرع وحتكماته

ذا قتله وفوت كل األعضاء السؤال الرابع أنه جيب يف مقابلة تفويت أكثر كل واحد من األعضاء دية كاملة مث إ
  وجبت دية واحدة وذلك ميتنع القول من رعاية املماثلة

  جوابه أنه من باب حتكمات الشريعة واهللا أعلم



  ْشرِكَِنيقُلْ إِنَّنِى َهَدانِى رَبِّى إِلَى ِصرَاٍط مُّْسَتقِيمٍ ِديًنا ِقَيًما مِّلَّةَ  إِْبَراهِيَم َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْم
م أنه تعاىل ملا علم رسوله أنواع دالئل التوحيد والرد على القائلني بالشركاء واألنداد واألضداد وبالغ يف تقرير اعل

إثبات التوحيد والرد على القائلني بالشركاء واألنداد واألضداد وبالغ يف تقرير إثبات التوحيد والنافني للقضاء 
أن خيتم الكالم بقوله إِنَّنِى َهَدانِى رَّبى إِلَى ِصراٍط مُّْسَتقِيمٍ وذلك  والقدر ورد على أهل اجلاهلية يف أباطيلهم أمره

يدل على أن اهلداية ال حتصل إال باهللا وانتصب ديناً لوجهني أحدمها على البدل من حمل صراط ألن معناه هداين ريب 
لثاين أن يكون التقدير الزموا ديناً وقوله فيما قال وا)  ٢الفتح ( صراطاً مستقيماً كما قال َوَيْهِدَيكَ صِراطاً مُّْسَتِقيماً 

القيم فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من القائم وقرأ أهل الكوفة قيماً مكسورة القاف ) الكشاف ( صاحب 
خفيفة الياء قال الزجاج هو مصدر مبعىن القيام كالصغر والكرب واحلول والشبع والتأويل ديناً ذا قيم ووصف الدين 

ذا الوصف على سبيل املبالغة وقوله ِملَّةَ  إِْبراهِيَم َحنِيفاً فقوله ِملَّةَ  بدل من قوله ِديًنا ِقَيًما وحينفاً منصوب على هب
احلال من إبراهيم واملعىن هداين ريب وعرفين ملة إبراهيم حال كوهنا موصوفة باحلنيفية مث قال يف صفة إبراهيم َوَما 

   واملقصود منه الرد على املشركنيكَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني
   أَوَّلُ الُْمْسِلِمَنيقُلْ إِنَّ َصالَِتى وَُنُسِكى َوَمْحيَاىَ  َوَمَماِتى للَِّه َربِّ الَْعالَِمَني الَ َشرِيَك لَُه وَبِذاِلَك أُِمْرُت وَأََناْ

إِنَّ َصالَِتى وَُنُسِكى َوَمْحيَاىَ  َوَمَماِتى  اعلم أنه تعاىل كما عرفه الدين املستقيم عرفه كيف يقوم به ويؤديه فقوله قُلْ
للَِّه َرّب الَْعالَِمَني يدل على أنه يؤديه مع األخالص وأكده بقوله الَ شَرِيَك لَُه وهذا يدل على أنه ال يكفي يف 

شرط العبادات أن يؤتى هبا كيف كانت بل جيب أن يؤتى هبا مع متام اإلخالص وهذا من أقوى الدالئل على أن 
  صحة الصالة أن يؤتى هبا مقرونة باألخالص

أما قوله َوُنُسِكى فقيل املراد بالنسك الذبيحة بعينها يقول من فعل كذا فعليه نسك أي دم يهريقه ومجع بني الصالة 
لفضة وروى ثعلب عن ابن األعرايب أنه قال النسك سبائك ا)  ٢الكوثر ( والذبح كما يف قوله فََصلّ ِلرَّبَك وَاْنَحْر 

كل سبيكة منها نسيكة وقيل للمتعبد ناسك ألنه خلص نفسه من دنس اآلثام وصفاها كالسبيكة املخلصة من 
اخلبث وعلى هذا التأويل فالنسك كل ما تقربت به إىل اهللا تعاىل إال أن الغالب عليه يف العرف الذبح وقوله 

  َوَمْحَياىَ  َوَمَماِتى أي حيايت ومويت هللا

قال إِنَّ َصالَِتى وَُنُسِكى َوَمْحَياىَ  َوَمَماِتى للَِّه َرّب الْعَالَِمَني فأثبت كون الكل هللا واحمليا واملمات  واعلم أنه تعاىل
ليسا هللا مبعىن أنه يؤتى هبما لطاعة اهللا تعاىل فإن ذلك حمال بل معىن كوهنما هللا أهنما حاصالن خبلق اهللا تعاىل فكذلك 

 مفسراً بكوهنما واقعني خبلق اهللا وذلك من أدل الدالئل على أن طاعات العبد أن يكون كون الصالة والنسك هللا
خملوقة هللا تعاىل وقرأ نافع حمياي ساكنة الياء ونصبها يف ممايت وإسكان الياء يف حمياي شاذ غري مستعمل ألن فيه مجعاً 

لبعضهم وحاصل الكالم أنه تعاىل أمر بني ساكنني ال يلتقيان على هذا احلد يف نثر وال نظم ومنهم من قال إنه لغة 
رسوله أن يبني أن صالته وسائر عباداته وحياته ومماته كلها واقعة خبلق اهللا تعاىل وتقديره وقضاءه وحكمه مث نص 

  على أنه ال شريك له يف اخللق والتقدير مث يقول وبذلك أمرت أي وهبذا التوحيد أمرت
ْسِلِمَني أي املستسلمني لقضاء اهللا وقدره ومعلوم أنه ليس أوالً لكل مسلم فيجب أن مث يقول أُمِْرُت َوأََناْ أَوَّلُ الُْم

  يكون املراد كونه أوالً ملسلمي زمانه
ْخَرى ثُمَّ إِلَى َربِّكُمْ زَِرةٌ  وِْزَر أُقُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَْبِغى َربا َوُهَو َربُّ كُلِّ َشىْ ٍء َوالَ َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ إِالَّ َعلَْيَها َوالَ تَزُِر وَا

  مَّْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُم بَِما كُنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ
بالتوحيد احملض وهو أن يقول إِنَّ َصالَِتى وَُنُسِكى إىل قوله الَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا أمر حممداً 



على صحة هذا التوحيد وتقريره من وجهني األول أن أصناف  َشرِيَك لَُه أمره بأن يذكر ما جيري جمرى الدليل
املشركني أربعة ألن عبدة األصنام أشركوا باهللا وعبدة الكواكب أشركوا باهللا والقائلون بيزدان وأهرمن وهم الذين 

واملالئكة بناته أشركوا أيضاً قال اهللا يف حقهم َوَجَعلُواْ للَِّه ُشَركَاء الْجِنَّ أشركوا باهللا والقائلون بأن املسيح ابن اهللا 
باهللا فهؤالء هم فرق املشركني وكلهم معترفون أن اهللا خالق الكل وذلك ألن عبدة األصنام معترفون بأن اهللا 

سبحانه هو اخلالق للسموات واألرض ولكل ما يف العامل من املوجودات وهو اخلالق لألصنام واألوثان بأسرها وأما 
بأن اهللا خالقها وموجدها وأما القائلون بيزدان وهرمن فهم أيضاً معترفون بأن  عبدة الكواكب فهم معترفون

الشيطان حمدث وأن حمدثه هو اهللا سبحانه وأما القائلون باملسيح واملالئكة فهم معترفون بأن اهللا خالق الكل فثبت مبا 
  ذكرنا أن طوائف املشركني أطبقوا واتفقوا على أن اهللا خالق هؤالء الشركاء

 ا عرفت هذا فاهللا سبحانه قال له يا حممد قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَبِْغى رَّبا مع أن هؤالء الذين اختذوا رباً غري اهللا تعاىل أقرواإذ
بأن اهللا خالق تلك األشياء وهل يدخل يف العقل جعل املربوب شريكاً للرب وجعل العبد شريكاً للموىل وجعل 

  ألمر كذلك ثبت هبذا الدليل أن اختاذ رب غري اهللا تعاىل قول فاسد ودين باطلاملخلوق شريكاً للخالق وملا كان ا

الوجه الثاين يف تقرير هذا الكالم أن املوجود إما واجب لذاته وإما ممكن لذاته وثبت أن الواجب لذاته واحد فثبت 
ا كان األمر كذلك كان تعاىل أن ما سواه ممكن لذاته وثبت أن املمكن لذاته ال يوجد إال بإجياد الواجب لذاته وإذ

  رباً لكل شيء
وإذا ثبت هذا فنقول صريح العقل يشهد بأنه ال جيوز جعل املربوب شريكاً للرب وجعل املخلوق شريكاً للخالق 

بني هبذا الدليل مث إنه تعاىل ملا )  ١٦٤األنعام ( فهذا هو املراد من قوله قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَْبِغى َرّبا َوُهَو َربُّ كُلّ َشىْ ء 
القاهر القاطع هذا التوحيد بني أنه ال يرجع إليه من كفرهم وشركهم ذم وال عقاب فقال َوالَ َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ إِالَّ 

أي ال )  ١٥اإلسراء ( ومعناه أن إمث اجلاين عليه ال على غريه َوالَ تَزُِر َوازَِرةٌ  وِْزَر أُخَْرى )  ١٦٤األنعام ( َعلَْيَها 
ؤخذ نفس آمثة بإمث أخرى مث بني تعاىل أن رجوع هؤالء املشركني إىل موضع ال حاكم فيه وال آمر إال اهللا تعاىل فهو ت

  ) ١٦٤األنعام ( قوله ثُمَّ إِلَى َرّبكُْم مَّْرجُِعكُْم فَيَُنّبئُكُم بَِما كُنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 
فَعَ َبْعَضكُْم فَْوقَ َبْعضٍ َدَرجَاٍت لَِّيْبلُوَكُْم ِفى َمآ آَتاكُْم إِنَّ َربََّك َسرِيعُ الِْعقَابِ َوُهَو الَِّذى َجَعلَكُمْ َخلَاِئَف األرض َوَر

  َوإِنَُّه لََغفُوٌر رَِّحيٌم
اعلم أن يف قوله َجعَلَكُْم َخلَاِئَف االْْرضِ وجوهاً أحدها جعلهم خالئف األرض ألن حممداً عليه الصالة والسالم 

فخلفت أمته سائر األمم وثانيها جعلهم خيلف بعضهم بعضاً وثالثها أهنم خلفاء اهللا يف أرضه ميلكوهنا  خامت النبيني
  ويتصرفون فيها

مث قال َوَرفََع َبْعَضكُْم فَْوقَ َبْعضٍ َدَرجَاٍت يف الشرف والعقل واملال واجلاه والرزق وإظهار هذا التفاوت ليس ألجل 
متعال عن هذه الصفات وإمنا هو ألجل االبتالء واالمتحان وهو املراد من قوله العجز واجلهل والبخل فإنه تعاىل 

وقد ذكرنا أن حقيقة االبتالء واالمتحان على اهللا حمال إال أن املراد هو )  ٤٨املائدة ( ِلَيْبلَُوكُْم ِفيَما ءاَتاكُُم 
تحان فسمى هلذا االسم ألجل هذه التكليف وهو عمل لو صدر من الواحد منا لكان ذلك شبيهاً باالبتالء واالم

املشاهبة مث إن هذا املكلف إما أن يكون مقصراً فيما كلف به وإما أن يكون موفراً فيه فإن كان األول كان نصيبه 
ووصف العقاب بالسرعة ألن ما هو )  ١٦٥األنعام ( من التخويف والترهيب وهو قوله إِنَّ رَبََّك سَرِيُع الِْعقَابِ 

ان الثاين وهو أن يكون موفراً يف تلك الطاعات كان نصيبه من التشريف والترغيب هو قوله َوإِنَّهُ آت قريب وإن ك
لََغفُوٌر رَِّحيمٌ أي يغفر الذنوب ويستر العيوب يف الدنيا بستر فضله وكرمه ورمحته ويف اآلخرة بأن يفيض عليه أنواع 



والترهيب إىل حيث ال ميكن الزيادة عليه وهذا آخر  نعمه وهذا الكالم بلغ يف شرح األعذار واإلنذار والترغيب
  الكالم يف تفسري سورة األنعام واحلمد هللا امللك العالم

  سورة األعراف

  فمدنية ١٧٠إىل غاية آية  ١٦٣مكية إال من آية 
  نزلت بعد ص ٢٠٦وآياهتا 

  نِذَر بِِه َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِنيال م ص ِكَتاٌب أُنزِلَ إِلَْيَك فَالَ َيكُن ِفى َصْدرَِك َحَرٌج مِّْنُه ِلُت
  يف األية مسائل

املسألة األوىل قال ابن عباس املص أنا اهللا أفصل وعنه أيضاً أنا اهللا أعلم وأفصل قال الواحدي وعلى هذا التفسري 
اهللا  فهذه احلروف واقعة يف موضع مجل واجلمل إذا كانت ابتداء وخرباً فقط ال موضع هلا من اإلعراب فقوله أنا

خرب بعد خرب وإذا كان املعىن ) أعلم ( وقوله ) اهللا ( مبتدأ وخربه قوله ) أنا ( أعلم ال موضع هلا من األعراب فقوله 
املص أنا اهللا أعلم كان أعراهبا كإعراب الشيء الذي هو تأويل هلا وقال السدي املص على هجاء قولنا يف أمساء اهللا 

هذا اللفظ على قولنا أنا اهللا أفصل أوىل من محله على قوله أنا اهللا أصلح أنا اهللا تعاىل أنه املصور قال القاضي ليس 
أمتحن أنا اهللا امللك ألنه إن كانت العربة حبرف الصاد فهو موجود يف قولنا أنا اهللا أصلح وإن كانت العربة حبرف 

ل قولنا املص على ذلك املعىن بعينه امليم فكما أنه موجود يف العلم فهو أيضاً موجود يف امللك واالمتحان فكان مح
حمض التحكم وأيضاً فإن جاء تفسري األلفاظ بناء على ما فيها من احلروف من غري أن تكون تلك اللفظة موضوعة 
يف اللغة لذلك املعىن انفتحت طريقة الباطنية يف تفسري سائر ألفاظ القرآن مبا يشاكل هذا الطريق وأما قول بعضهم 

 تعاىل فأبعد ألنه ليس جعله إمساً هللا تعاىل أوىل من جعله امساً لبعض رسله من املالئكة أو األنبياء ألن إنه من أمساء اهللا
االسم إمنا يصري امساً للمسمى بواسطة الوضع واالصطالح وذلك مفقود ههنا بل احلق أن قوله املص اسم لقب هلذه 

  السورة وأمساء األلقاب ال تفيد فائدة يف

ي قائمة مقام اإلشارات وهللا تعاىل أن يسمي هذه السورة بقوله املص كما أن الواحد منا إذا حدث املسميات بل ه
  له ولد فإنه يسميه مبحمد

إذا عرفت هذا فنقول قوله املص مبتدأ وقوله ِكَتاٌب خربه وقوله أَنَزلَ إِلَْيَك صفة لذلك اخلرب أي السورة املسما 
  َكبقولنا املص ِكتَاٌب أُنزِلَ إِلَْي

هوأن اهللا تعاىل خصه بإنزال هذا القرآن ) صلى اهللا عليه وسلم ( فإن قيل الدليل الذي دل على صحة نبوة حممد 
عليه فما مل نعرف هذا املعىن ال ميكننا أن نعرف نبوته وما مل نعرف نبوته ال ميكننا أن حنتج بقوله فلو أثبتنا كون هذه 

  م الدورالسورة نازلة عليه من عند اهللا بقوله لز
قلنا حنن مبحض العقل نعلم أن هذه السورة كتاب أنزل إليه من عند اهللا والدليل عليه أنه عليه الصالة والسالم ما 

عراء وأهل األخبار وانقضى من عمره أربعون تلمذ ألستاذ وال تعلم من معلم وال طالع كتاباً ومل خيالط العلماء والش
سنة ومل يتفق له شيء من هذه األحوال مث بعد انقضاء األربعني ظهر عليه هذا الكتاب العزيز املشتمل على علوم 

األولني واآلخرين وصريح العقل يشهد بأن هذا ال يكون إال بطريق الوحي من عند اهللا تعاىل فثبت هبذا الدليل 
  من عند ربه وإهله) صلى اهللا عليه وسلم ( ص كتاب أنزل على حممد العقلي أن امل



املسألة الثانية احتج القائلون خبلق القرآن بقوله ِكتَاٌب أُنزِلَ إِلَْيَك قالوا إنه تعاىل وصفه بكونه منزالً واإلنزال يقتضي 
  االنتقال من حال إىل حال وذلك ال يليق بالقدمي فدل على أنه حمدث

  ملوصوف باإلنزال والتنزيل على سبيل اجملاز هو هذه احلروف وال نزاع يف كوهنا حمدثة خملوقة واهللا أعلموجوابه أن ا
فإن قيل فهب أن املراد منه احلروف إال أن احلروف أعراض غري باقية بدليل أهنا متوالية وكوهنا متوالية يشعر بعدم 

  يعقل وصفه بالنزولبقائها وإذا كان كذلك فالعرض الذي ال يبقى زمانني كيف 
واجلواب أنه تعاىل أحدث هذه الرقوم والنقوش يف اللوح احملفوظ مث إن امللك يطالع تلك النقوش وينزل من السماء 

إىل األرض ويعلم حممداً تلك احلروف والكلمات فكان املراد بكون تلك احلروف نازلة هو أن مبلغها نزل من 
  السماء إىل األرض هبا

النتهاء ) إىل ( البتداء الغاية وكلمة ) من ( الذين أثبتوا هللا مكاناً متسكوا هبذه اآلية فقالوا إن كلمة املسألة الثالثة 
الغاية فقوله أَنَزلَ إِلَْيَك يقتضي حصول مسافة مبدؤها هو اهللا تعاىل وغايتها حممد وذلك يدل على أنه تعاىل خمتص 

  لجبهة فوق ألن النزول هو االنتقال من فوق إىل أسف
وجوابه ملا ثبت بالدالئل القاهرة أن املكان واجلهة على اهللا تعاىل حمال وجب محله على التأويل الذي ذكرناه وهو أن 

  امللك انتقل به من العلو إىل أسفل
 مث قال تعاىل فَالَ َيكُن ِفى َصْدرَِك حََرٌج ّمْنُه ويف تفسري احلرج قوالن األول احلرج الضيق واملعىن ال يضيق صدرك

  بسبب أن يكذبوك يف التبليغ والثاين فَالَ َيكُن ِفى َصْدرَِك َحَرٌج ّمْنُه أي شك

ومسي الشك حرجاً ألن الشاك ضيق الصدر )  ٩٤يونس ( منه كقوله تعاىل فَإِن كُنَت ِفي َشّك ّممَّا أَنَزلَْنا إِلَْيَك 
  حرج الصدر كما أن املتيقن منشرح الصدر منفسح القلب

مباذا تتعلق فيه أقوال األول قال الفراء إنه متعلق بقوله أَنَزلَ إِلَْيَك على التقدمي ) الالم ( تُنِذَر بِِه هذه مث قال تعاىل ِل
  والتأخري والتقدير كتاب أنزل إليك لتنذر به فال يكن يف صدرك حرج منه

  فإن قيل فما فائدة هذا التقدمي والتأخري
يتم وال يكمل إال عند زوال احلرج عن الصدر فلهذا السبب أمره اهللا تعاىل  قلنا ألن اإلقدام على اإلنذار والتبليغ ال

بإزالة احلرج عن الصدر مث أمره بعد ذلك باإلنذار والتبليغ الثاين قال ابن األنباري الالم ههنا مبعىن كي والتقدير فال 
والتقدير ال يضق صدرك وال  الالم ههنا مبعىن أن) النظم ( يكن يف صدرك شك كي تنذر غريك الثالث قال صاحب 
( قال تعاىل ُيرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ نُوَر اللَِّه بِأَفْواهِهِْم ) أن ( يضعف عن أن تنذر به والعرب تضع هذه الالم يف موضع 

كتاب ومها مبعىن واحد والرابع تقدير الكالم أن هذا ال)  ٨الصف ( ويف موضع أخر يُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُواْ )  ٣٢التوبة 
أنزله اهللا عليك وإذا علمت أنه تنزيل اهللا تعاىل فاعلم أن عناية اهللا معك وإذا علمت هذا فال يكن يف صدرك حرج 

ألن من كان اهللا حافظاً له وناصراً مل خيف أحداً وإذا زال اخلوف والضيق عن القلب فاشتغل باإلنذار والتبليغ 
  د من أهل الزيغ والضالل واإلبطالوالتذكري اشتغال الرجال األبطال وال تبال بأح

مث قال َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني قال ابن عباس يريد مواعظ للمصدقني قال الزجاج وهو اسم يف موضع املصدر قال الليث 
الذّكَْرى اسم للتذكرة ويف حمل ذكرى من اإلعراب وجوه قال الفراء جيوز أن يكون يف موضع نصب على معىن 

وز أن يكون رفعاً بالرد على قوله ِكتَاٌب والتقدير كتاب حق وذكرى وجيوز أيضاً أن يكون لتنذر به ولتذكر وجي
التقدير وهو ذكرى وجيوز أن يكون خفضاً ألن معىن لتنذر به ألن تنذر به فهو يف موضع خفض ألن املعىن لإلنذار 

  والذكرى



  فإن قيل مل قيد هذه الذكرى باملؤمنني
والبحث العقلي فيه أن النفوس البشرية على قسمني نفوس بليدة )  ٢البقرة ( ًدى لّلُْمتَِّقَني قلنا هو نظري قوله تعاىل ُه

جاهلة بعيدة عن عامل الغيب غريقة يف طلب اللذات اجلسمانية والشهوات اجلسدانية ونفوس شريفة مشرقة باألنوار 
سم األول إنذار وختويف فإهنم ملا غرقوا يف نوم اإلهلية مستعدة باحلوادث الروحانية فبعثة األنبياء والرسل يف حق الق

الغفلة ورقدة اجلهالة احتاجوا إىل موقظ يوقظهم وإىل منبه ينبههم وأما يف حق القسم الثاين فتذكري وتنبيه وذلك ألن 
 هذه النفوس مبقتضى جواهرها األصلية مستعدة لالجنذاب إىل عامل القدس واالتصال باحلضرة الصمدية إال أنه رمبا

غشيها غواش من عامل اجلسم فيعرض هلا نوع ذهول وغفلة فإذا مسعت دعوة األنبياء واتصل هبا أنوار أرواح رسل 
اهللا تعاىل تذكرت مركزها وأبصرت منشأها واشتاقت إىل ما حصل هنالك من الروح والراحة والرحيان فثبت أنه 

  طائفة وذكرى يف حق طائفة أخرى واهللا أعلمتعاىل إمنا أنزل هذا الكتاب على رسوله ليكون إنذاراً يف حق 

  اتَّبِعُواْ َمآ أُنزِلَ إِلَْيكُم مِّن رَّبِّكُْم َوالَ تَتَّبُِعواْ ِمن ُدونِِه أَْوِلَيآَء قَِليالً مَّا َتذَكَُّرونَ
األمة فلما أمر اعلم أن أمر الرسالة إمنا يتم باملرسل وهو اهللا سبحانه وتعاىل واملرسل وهو الرسول واملرسل إليه وهو 

يف اآلية األوىل الرسول بالتبليغ واإلنذار مع قلب قوي وعزم صحيح أمر املرسل إليه وهم األمة مبتابعة الرسول فقال 
  اتَّبِعُواْ َما أُنزِلَ إِلَْيكُم ّمن رَّّبكُْم ويف اآلية مسائل

  املسألة األوىل قال احلسن يا ابن آدم أمرت باتباع كتاب اهللا وسنة رسوله
  واعلم أن قوله اتَّبُِعواْ َما أُنزِلَ إِلَْيكُم ّمن رَّّبكُْم يتناول القرآن والسنة

  فإن قيل ملاذا قال أََنَزلَ إِلَْيكُُم وإمنا أنزل على الرسول
  قلنا إنه منزل على الكل مبعىن أنه خطاب للكل

وز ألن عموم القرآن منزل من إذا عرفت هذا فنقول هذه اآلية تدل على أن ختصيص عموم القرآن بالقياس ال جي
عند اهللا تعاىل واهللا تعاىل أوجب متابعته فوجب العمل بعموم القرآن وملا وجب العمل به امتنع العمل بالقياس وإال 

  لزم التناقض
  ل اهللاكان العمل بالقياس عمالً مبا أنز)  ٢احلشر ( فإن قالوا ملا ورد األمر بالقياس يف القرآن وهو قوله فَاْعَتبِرُواْ 

قلنا هب أنه كذلك إال أنا نقول اآلية الدالة على وجوب العمل بالقياس إمنا تدل على احلكم املثبت بالقياس ال 
ابتداء بل بواسطة ذلك القياس وأما عموم القرآن فإنه يدل على ثبوت ذلك احلكم ابتداء ال بواسطة وملا وقع 

وىل بالرعاية من احلكم الذي دل عليه ما أنزله اهللا بواسطة شيء التعارض كان الذي دل عليه ما أنزله اهللا ابتداء أ
  آخر فكان الترجيح من جانبنا واهللا أعلم

نس املسألة الثانية قوله تعاىل َوالَ تَتَّبُِعواْ ِمن ُدونِِه أَْوِلَياء قالوا معناه وال تتولوا من دونه أولياء من شياطني اجلن واإل
ألهواء والبدع ولقائل أن يقول اآلية تدل على أن املتبوع إما أن يكون هو الشيء فيحملوكم على عبادة األوثان وا

  الذي أنزله اهللا تعاىل أو غريه
  أما األول فهو الذي أمر اهللا باتباعه

  وأما الثاين فهو الذي هنى اهللا عن اتباعه فكان املعىن أن كل ما يغاير احلكم الذي أنزله اهللا تعاىل فإنه ال جيوز إتباعه
إذا ثبت هذا فنقول إن نفاة القياس متسكوا به يف نفي القياس فقالوا اآلية تدل على أنه ال جيوز متابعة غري ما أنزل 

  اهللا تعاىل والعمل بالقياس متابعة لغري ما أنزله اهللا تعاىل فوجب أن ال جيوز
  مبا أنزله اهللا تعاىلفإن قالوا ملا دل قوله فاعتربوا على العمل بالقياس كان العمل بالقياس عمالً 



أجيب عنه بأن العمل بالقياس لو كان عمالً مبا أنزله اهللا تعاىل لكان تارك العمل مبقتضى القياس كافراً لقوله تعاىل 
نا أن وحيث أمجعت األمة على عدم التكفري علم)  ٤٤املائدة ( َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِما أَنَزلَ اللَُّه فَأُْولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ 

  العمل حبكم القياس ليس عمالً مبا أنزله اهللا تعاىل وحينئذ يتم الدليل
وأجاب عنه مثبتو القياس بأن كون القياس حجة ثبت بإمجاع الصحابة واإلمجاع دليل قاطع وما ذكرمتوه متسك 

  بظاهر العموم وهو دليل مظنون والقاطع أوىل من املظنون
وعموم قوله )  ١١٥النساء ( اع حجة بعموم قوله َوَيتَّبِْع غَْيَر َسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني وأجاب األولون بأنكم أثبتم أن اإلمج

وعموم قوله كُنُتْم َخْيَر أُمَّةٍ  أُْخرَِجتْ ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروفِ )  ١٤٣البقرة ( َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا 
وعلى ) ال جتتمع أميت على الضاللة ( وبعموم قوله عليه الصالة والسالم )  ١١٠آل عمران ( َوَتْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ 

  هذا فإثبات كون اإلمجاع حجة فرع عن التمسك بالعمومات والفرع ال يكون أقوى من األصل
الترجيح فأجاب مثبتو القياس بأن اآليات واألحاديث واإلمجاع ملا تعاضدت يف أثبات القياس قويت القوة وحصل 

  واهللا أعلم
املسألة الثالثة احلشوية الذين ينكرون النظر العقلي والرباهني العقلية متسكوا هبذه اآلية وهو بعيد ألن العلم بكون 
القرآن حجة موقوف على صحة التمسك بالدالئل العقلية فلو جعلنا القرآن طاعناً يف صحة الدالئل العقلية لزم 

  التناقض وهو باطل
بالياء تارة والتاء أخرى وقرأ محزة والكسائي وحفص )  ٦٢النمل ( رابعة قرأ ابن عامر قَِليالً مَّا َيَتذَكَُّرونَ املسألة ال

عن عاصم بالتاء وختفيف الذال والباقون بالتاء وتشديد الذال قال الواحدي رمحه اهللا تذكرون أصله تتذكرون 
جمهورة واجملهور أزيد صوتاً من املهموس فحسن إدغام األنقص فأدغم تاء تفعل يف الذال ألن التاء مهموسة والذال 

يف األزيد وما موصولة بالفعل وهي معه مبنزلة املصدر فاملعىن قليالً تذكركم وأما قراءة ابن عامر َيَتذَكَُّرونَ بياء وتاء 
ا هبذا اخلطاب وأما أي قليالً ما يتذكر هؤالء الذين ذكرو) صلى اهللا عليه وسلم ( فوجهها أن هذا خطاب للنيب 

قراءة محزة والكسائي وحفص خفيفة الذال شديدة الكاف فقد حذفوا التاء اليت أدغمها األولون وذلك حسن 
وقرأ مالك بن دينار وال تبتغوا من االبتغاء من ) الكشاف ( الجتماع ثالثة أحرف متقاربة واهللا أعلم قال صاحب 

  ) ٨٥آل عمران ( امِ دِيًنا قوله تعاىل َوَمن َيْبَتغِ غَْيَر اإلْسلَ
بَأُْسَنآ إِالَ أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا َوكَم مِّن قَْرَيةٍ  أَْهلَكَْناَها فََجآَءَها بَأُْسَنا بََياًتا أَْو ُهْم قَآِئلُونَ فََما كَانَ َدْعَواُهْم إِذْ َجآءَُهم 

  ظَاِلمَِني

اإلنذار والتبليغ وأمر القوم بالقبول واملتابعة ذكر يف هذه اآلية اعلم أنه تعاىل ملا أمر الرسول عليه الصالة والسالم ب
  ما يف ترك املتابعة واإلعراض عنها من الوعيد ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل قال الزجاج موضع كم رفع باالبتداء وخربه أهلكناها قال وهو أحسن من أن يكون يف موضع نصب 
  اً ضربته والنصب جيد عريب أيضاً كقوله تعاىل إِنَّا كُلَّ َشىْ ء َخلَقَْناُه بِقََدرٍألن قولك زيد ضربته أجود من قولك زيد

املسألة الثانية قيل يف اآلية حمذوف والتقدير وكم من أهل قرية ويدل عليه وجوه أحدها قوله فََجاءَها َبأُْسَنا والبأس 
لضمري إىل أهل القرية وثالثها أن الزجر والتحذير ال يقع ال يليق إال باألهل وثانيها قوله أَْو ُهْم قَاِئلُونَ فعاد ا

  للمكلفني إال بإهالكهم ورابعها أن معىن البيات والقائلة ال يصح إال فيهم
فإن قيل فلماذا قال أهلكناها أجابوا بأنه تعاىل رد الكالم على اللفظ دون املعىن كقوله تعاىل َوكَِأّين ّمن قَْرَيةٍ  َعَتْت 

فرده على املعىن دون اللفظ وهلذا السبب )  ٢٥األحزاب ( فرده على اللفظ مث قال أََعدَّ اللَُّه لَُهْم  ) ٨الطالق ( 



قال الزجاج ولو قال فجاءهم بأسنا لكان صواباً وقال بعضهم ال حمذوف يف اآلية واملراد إهالك نفس القرية ألن يف 
هذا التقدير يكون قوله فََجاءَها َبأْسَُنا حمموالً على  إهالكها هبدم أو خسف أو غريمها إهالك من فيها وألن على

  ظاهره وال حاجة فيه إىل التأويل
يء املسألة الثالثة لقائل أن يقول قوله َوكَم ّمن قَْرَيةٍ  أَْهلَكَْناَها فََجاءَها بَأُْسَنا يقتضي أن يكون اإلهالك متقدماً على جم

م على اإلهالك والعلماء أجابوا عن هذا السؤال من وجوه األول البأس وليس األمر كذلك فإنّ جميء البأس مقد
املراد بقوله أَْهلَكَْناَها أي حكمنا هبالكها فجاءها بأسنا وثانيها كم من قرية أردنا إهالكها فجاءها بأسنا كقوله تعاىل 

ال وكم من قرية أهلكناها فجاءهم إهالكنا مل يكن وثالثها أنه لو ق)  ٦املائدة ( َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا قُْمُتْم إِلَى 
السؤال وارداً فكذا ههنا ألنه تعاىل عرب عن ذلك اإلهالك بلفظ البأس فإن قالوا السؤال باق ألن الفاء يف قوله 

ال ( الم فََجاءَها بَأُْسَنا فاء التعقيب وهو يوجب املغايرة فنقول الفاء قد جتيء مبعىن التفسري كقوله عليه الصالة والس
فالفاء يف قوله فيغسل للتفسري ألن غسل ) يقبل اهللا صالة أحدكم حىت يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ويديه 

الوجه واليدين كالتفسري لوضع الطهور مواضعه فكذلك ههنا البأس جار جمرى التفسري لذلك اإلهالك ألن اإلهالك 
لبالء عليهم فكان ذكر البأس تفسرياً لذلك اإلهالك الرابع قال قد يكون باملوت املعتاد وقد يكون بتسليط البأس وا

الفراء ال يبعد أن يقال البأس واهلالك يقعان معاً كما يقال أعطيتين فأحسنت وما كان اإلحسان بعد اإلعطاء وال 
ا بياتاً قالوا ومسي البيت قبله وإمنا وقعا معاً فكذا ههنا وقوله َبيَاًتا قال الفراء يقال بات الرجل يبيت بيتاً ورمبا قالو

قوله َبيَاًتا مصدر واقع موقع احلال مبعىن بائتني وقوله أَْو ُهْم قَاِئلُونَ فيه ) الكشاف ( ألنه يبات فيه قال صاحب 
  حبثان

البحث األول أنه حال معطوفة على قوله َبَياًتا كأنه قيل فجاءها بأسنا بائتني أو قائلني قال الفراء وفيه واو مضمرة 
املعىن أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو وهم قائلون إال أهنم استثقلوا اجلمع بني حريف العطف ولو قيل كان صواباً و

  وقال الزجاج أنه ليس بصواب ألن واو احلال قريبة من واو العطف

تج فيه إىل واو فاجلمع بينهما يوجب اجلمع بني املثلني وأنه ال جيوز ولو قلت جاءين زيد راجالً وهو فارس مل حي
  العطف

دخلت ههنا مبعىن أهنم جاءهم بأسنا مرة ليالً ومرة هناراً ويف القيلولة قوالن قال الليث ) أو ( البحث الثاين كلمة 
القيلولة نومة نصف النهار وقال األزهري القيلولة عند العرب االستراحة نصف النهار إذا اشتد احلر وإن مل يكن مع 

( إن اجلنة ال نوم فيها واهللا تعاىل يقول أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  َيْوَمِئٍذ َخْيٌر مُّْستَقَّراً وَأَْحَسُن َمقِيالً  ذلك نوم والدليل عليه
ومعىن اآلية أهنم جاءهم بأسنا وهم غري متوقعني له أما ليالً وهم نائمون أو هناراً وهم قائلون )  ٢٤الفرقان 

ة منهم من غري تقدم إمارة تدهلم على نزول ذلك العذاب فكأنه قيل واملقصود أهنم جاءهم العذاب على حني غفل
للكفار ال تغتروا بأسباب األمن والراحة والفراغ فإن عذاب اهللا إذا وقع وقع دفعة من غري سبق إمارة فال تغتروا 

  بأحوالكم
مقام الدعاء حكى سيبويه اللهم مث قال تعاىل فََما كَانَ َدْعَواُهْم قال أهل اللغة الدعوى اسم يقوم مقام االدعاء و

أشركنا يف صاحل دعاء املسلمني ودعوى املسلمني قال ابن عباس فما كان تضرعهم إذ جاءهم بأسنا إال أن قالوا أنا 
كنا ظاملني فأقروا على أنفسهم بالشرك قال ابن األنباري فما كان قوهلم إذ جاءهم بأسنا إال االعتراف بالظلم 

له إِالَّ أَن قَالُواْ االختيار عند النحويني أن يكون موضع أن رفعاً بكان ويكون قوله َدْعَواُهمْ واإلقرار باإلسارة وقو
)  ١٧احلشر ( وقوله فَكَانَ َعاِقَبَتُهَما أَنَُّهَما ِفى النَّارِ )  ٥٦النمل ( نصباً كقوله فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَن قَالُواْ 



قال وجيوز أن يكون أيضاً على الضد من هذا بأن يكون الدعوى رفعاً )  ٢٥اجلاثية ( َتُهْم إِالَّ أَن وقوله مَّا كَانَ ُحجَّ
على قراءة من رفع الرب واألصل يف هذا الباب أنه )  ١٧٧البقرة ( وإن قالوا نصباً كقوله تعاىل لَّْيَس الْبِرَّ أَن ُتَولُّواْ 
ار يف رفع أيهما شئت ويف نصب اآلخر كقولك كان زيد أخاك وإن إذا حصل بعد كلمة كان معرفتان فأنت باخلي

شئت كان زيداً أخوك قال الزجاج إال أن االختيار إذا جعلنا قوله َدْعَواُهمْ يف موضع رفع أن يقول فََما كَاَنتْ 
وى وإن َدْعَواُهْم فلما قال كان دل على أن الدعوى يف موضع نصب وميكن أن جياب عنه بأنه جيوز تذكري الدع

  كانت رفعاً فتقول كان دعواه باطالً وباطلة واهللا أعلم
  ِئبَِنيفَلََنْسألَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَيْهِْم َولََنْسألَنَّ الُْمْرَسِلَني فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيهِم بِِعلْمٍ َوَما كُنَّا غَآ

  يف اآلية مسائل
  املسألة األوىل يف تقرير وجه النظم وجهان

ول أنه تعاىل ملا أمر الرسل يف اآلية املتقدمة بالتبليغ وأمر األمة بالقبول واملتابعة وذكر التهديد على ترك الوجه األ
  القبول واملتابعة بذكر نزول العذاب يف الدنيا أتبعه بنوع آخر من التهديد وهو أنه تعاىل

  يسأل الكل عن كيفية أعماهلم يوم القيامة
أتبعه بأنه )  ٥األعراف ( ل فََما كَانَ َدْعَواُهْم إِذْ َجاءُهم بَأُْسَنا إِال أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني الوجه الثاين أنه تعاىل ملا قا

ال يقع يوم القيامة االقتصار على ما يكون منهم من االعتراف بل ينضاف إليه أنه تعاىل يسأل الكل عن كيفية 
  العقاب بل هو عام يف أهل العقاب وأهل الثوابأعماهلم وبني أن هذا السؤل ال خيتص بأهل 

املسألة الثانية الذين أرسل إليهم هم األمة واملرسلون هم الرسل فبني تعاىل أنه يسأل هذين الفريقني ونظري هذه اآلية 
  ) ٩٢احلجر ( قوله فََوَرّبَك لََنْسئَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ 

ملقصود من السؤال أن خيرب املسؤول عن كيفية أعماله فلما أخرب اهللا عنهم يف اآلية املتقدمة أهنم ولقائل أن يقول ا
يقرون بأهنم كانوا ظاملني فما الفائدة يف ذكر هذا السؤال بعده وأيضاً قال تعاىل بعد هذه اآلية فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيهِم بِِعلْمٍ 

  لسؤالفإذا كان يقصه عليهم بعلم فما معىن هذا ا
واجلواب أهنم ملا أقروا بأهنم كانوا ظاملني مقصرين سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك الظلم والتقصري واملقصود منه 

  التقريع والتوبيخ
  فإن قيل فما الفائدة يف سؤال الرسل مع العلم بأنه مل يصدر عنهم تقصري ألبتة

لتقصري بكليته باألمة فيتضاعف إكرام اهللا يف حق الرسل قلنا ألهنم إذا أثبتوا أنه مل يصدر عنهم تقصري ألبتة التحق ا
لظهور براءهتم عن مجيع موجبات التقصري ويتضاعف أسباب اخلزي واإلهانة يف حق الكفار ملا ثبت أن كل التقصري 

  كان منهم
سروه من أعماهلم وأن يقص مث قال تعاىل فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيهِم بِِعلْمٍ واملراد أنه تعاىل يكرر ويبني للقوم ما أعلنوه وأ

الوجوه اليت ألجلها أقدموا على تلك األعمال مث بني تعاىل أنه إمنا يصح منه أن يقص تلك األحوال عليهم ألنه ما 
كان غائباً عن أحواهلم بل كان عاملاً هبا وما خرج عن علمه شيء منها وذلك يدل على أن اإلهلية ال تكمل إال إذا 

يات حىت ميكنه أن مييز املطيع عن العاصي واحملسن عن املسيء فظهر أن كل من أنكر كونه كان عاملاً جبميع اجلزئ
تعاىل عاملاً باجلزئيات امتنع منه االعتراف بكونه تعاىل آمراً ناهياً مثيباً معاقباً وهلذا السبب فإنه تعاىل أينما ذكر أحوال 

  البعث والقيامة بني كونه عاملاً جبميع املعلومات
الثالثة قوله تعاىل فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيهِم بِِعلْمٍ يدل على أنه تعاىل عامل بالعلم وأن قول من يقول إنه ال علم هللا قول  املسألة



  باطل
ُيْسئَلُ َعن ذَنبِهِ  الَّ فإن قيل كيف اجلمع بني قوله فَلََنْسئَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَْيهِْم وَلََنْسئَلَنَّ الُْمْرَسِلَني وبني قوله فََيْوَمِئٍذ

  ) ٧٨القصص ( وقوله َوالَ ُيْسأَلُ َعن ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ )  ٣٩الرمحن ( إِنٌس َوالَ َجانٌّ 
قلنا فيه وجوه أحدها أن القوم ال يسألون عن األعمال ألن الكتب مشتملة عليها ولكنهم يسألون عن الدواعي اليت 

صرفتم عنها وثانيها أن السؤال قد يكون ألجل االسترشاد واالستفادة وقد  دعتهم إىل األعمال وعن الصوارف اليت
قال )  ٦٠ي س ( يكون ألجل التوبيخ واإلهانة كقول القائل أمل أعطك وقوله تعاىل أَلَْم أَْعَهدْ إِلَْيكُمْ يَبنِى َوإِذْ أََخذَ 

  الشاعر

  ألستم خري من ركب املطايا
سأل أحداً ألجل االستفادة واالسترشاد ويسأهلم ألجل توبيخ الكفار وإهانتهم إذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل ال ي

مث قال فَالَ أَنسَاَب بَْيَنُهمْ َيْوَمِئٍذ َوالَ )  ٢٧الصافات ( ونظريه قوله تعاىل َوأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتَساءلُونَ 
لى أن املسألة احلاصلة بينهم إمنا كانت على سبيل أن بعضهم فإن اآلية األوىل تدل ع)  ١٠١املؤمنون ( َيَتَساءلُونَ 

وقوله فَالَ أَنَساَب َبْيَنُهمْ َيْوَمِئٍذ َوالَ )  ٣٠القلم ( يلوم بعضاً والدليل عليه قول فَأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتلَاَوُمونَ 
سبيل الشفقة واللطف ألن النسب يوجب امليل  معناه أنه ال يسأل بعضهم بعضاً على)  ٣٠القلم ( َيَتَساءلُونَ 

  والرمحة واإلكرام
والوجه الثالث يف اجلواب أن يوم القيامة يوم طويل ومواقفها كثرية فأخرب عن بعض األوقات حبصول السؤال وعن 

  بعضها بعدم السؤال
ونوا رسالً أو مرسالً إليهم املسألة الرابعة اآلية تدل على أنه تعاىل حياسب كل عباده ألهنم ال خيرجون عن أن يك

  ويبطل قول من يزعم أنه ال حساب على األنبياء والكفار
املسألة اخلامسة اآلية تدل على كونه تعاىل متعالياً عن املكان واجلهة ألنه تعاىل قال َوَما كُنَّا غَاِئبَِني ولو كان تعاىل 

  على العرش لكان غائباً عنا
  كان غائباً عنهم بالعلم واإلحاطة فإن قالوا حنمله على أنه تعاىل ما

  قلنا هذا تأويل واألصل يف الكالم محله على احلقيقة
  فإن قالوا فأنتم ملا قلتم أنه تعاىل غري خمتص بشيء من األحياز واجلهات فقد قلتم أيضاً بكونه غائباً

مبكان وجهة فأما الذي ال  قلنا هذا باطل ألن الغائب هو الذي يعقل أن حيضر بعد غيبة وذلك مشروط بكونه خمتصاً
  يكون خمتصاً مبكان وجهة وكان ذلك حماالً يف حقه امتنع وصفه بالغيبة واحلضور فظهر الفرق واهللا أعلم

لَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهم ْولَِئكَ اَوالَْوْزنُ َيْومَِئٍذ الَْحقُّ فََمن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َوَمْن َخفَّْت َموَازِيُنُه فَأُ
  بَِما كَاُنواْ بِآَياِتَنا َيظِْلُمونَ

اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل أن من مجلة أحوال القيامة السؤال واحلساب بني يف هذه اآلية أن من مجلة 
  أحوال القيامة أيضاً وزن األعمال ويف اآلية مسائل

َيْوَمِئٍذ ظرف له و الَْحّق خرب املبتدأ وجيوز أن يكون َيْومَِئٍذ اخلرب و الَْحقّ صفة للوزن أي املسألة األوىل الَْوْزنَ مبتدأ و 
  والوزن احلق أي العدل يوم يسأل اهللا األمم والرسل

املسألة الثانية يف تفسري وزن األعمال قوالن األول يف اخلرب أنه تعاىل ينصب ميزاناً له لسان وكفتان يوم القيامة يوزن 



ه أعمال العباد خريها وشرها مث قال ابن عباس أما املؤمن فيؤتى بعمله يف أحسن صورة فتوضع يف كفة امليزان ب
فتثقل حسناته على سيئاته فذلك قوله فََمن ثَقُلَْت َموازِيُنُه فَأُوْلَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ الناجون قال وهذا كما قال يف 

وأما كيفية وزن األعمال )  ٤٧األنبياء ( الِْقْسطَ ِلَيْومِ الِْقَياَمةِ  فَالَ ُتظْلَُم َنفْسٌ َشْيئاً  سورة األنبياء وََنَضُع الَْموازِيَن
على هذا القول ففيه وجوه أحدمها أن أعمال املؤمن تتصور بصورة حسنة وأعمال الكافر بصورة قبيحة فتوزن تلك 

لصحف اليت تكون فيها أعمال العباد مكتوبة وسئل رسول الصورة كما ذكره ابن عباس والثاين أن الوزن يعود إىل ا
وهذا القول مذهب عامة املفسرين يف هذه ) الصحف ( عما يوزن يوم القيامة فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 

اآلية وعن عبد هللا بن سالم أن ميزان رب العاملني ينصب بني اجلن واإلنس يستقبل به العرش إحدى كفيت امليزان 
اجلنة واألخرى على جهنم ولو وضعت السموات واألرض يف إحدامها لوسعتهن وجربيل آخذ بعموده ينظر إىل  على

يأتى برجل يوم القيامة إىل ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( لسانه وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
صر فيها خطاياه وذنوبه فتوضع يف كفة امليزان مث خيرج امليزان ويؤتى له بتسعة وتسعني سجالً كل سجل منها مد الب

وعن احلسن ) له قرطاس كاألمنلة فيه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله يوضع يف األخرى فترجح 
ذات يوم واضع رأسه يف حجر عائشة رضي اهللا عنها قد أغفى فسالت ) صلى اهللا عليه وسلم ( بينما الرسول 

( فقالت ذكرت حشر الناس وهل يذكر أحد أحداً فقال هلا ) ما أصابك ما أبكاك ( من عينها فقال الدموع 
ال يذكر أحد أحداً عند الصحف )  ٣٧عبس ( ِلكُلّ اْمرِىء ّمنُْهْم َيْومَِئٍذ َشأْنٌ ُيغْنِيِه ) حيشرون حفاة عراة غرالً 

  ل العظيم األكول الشروب فال يكون له وزن بعوضةوعند وزن احلسنات والسيئات وعن عبيد بن عمري يأتى بالرج
والقول الثاين وهو قول جماهد والضحاك واألعمش أن املراد من امليزان العدل والقضاء وكثري من املتأخرين ذهبوا 
إىل هذا القول وقالوا محل لفظ الوزن على هذا املعىن سائغ يف اللغة والدليل عليه فوجب املصري إليه وأما بيان أن 

محل لفظ الوزن على هذا املعىن جائز يف اللغة فألن العدل يف األخذ واإلعطاء ال يظهر إال بالكيل والوزن يف الدنيا 
فلم يبعد جعل الوزن كناية عن العدل ومما يقوي ذلك أن الرجل إذا مل يكن له قدرة وال قيمة عند غريه يقال إن 

ويقال أيضاً فالن استخف )  ١٠٥الكهف ( يُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوْزناً فالناً ال يقيم لفالن وزناً قال تعاىل فَالَ نُِق
بفالن ويقال هذا الكالم يف وزن هذا ويف وزانه أي يعادله ويساويه مع أنه ليس هناك وزن يف احلقيقة قال الشاعر 

  قد كنت قبل لقائكم ذا قوة
  عندي لكل خماصم ميزانه

  ادل كالمه فجعل الوزن مثالً للعدلأراد عندي لكل خماصم كالم يع
إذا ثبت هذا فنقول وجب أن يكون املراد من هذه اآلية هذا املعىن فقط والدليل عليه أن امليزان إمنا يراد ليتوصل به 
إىل معرفة مقدار الشيء ومقادير الثواب والعقاب ال ميكن إظهارها بامليزان ألن أعمال العباد أعراض وهي قد فنيت 

  ن املعدوم حمال وأيضاً فبتقدير بقائها كان وزهنا حماالً وأماوعدمت ووز

قوهلم املوزون صحائف األعمال أو صور خملوقة على حسب مقادير األعمال فنقول املكلف يوم القيامة إما أن 
مبقادير يكون مقراً بأنه تعاىل عادل حكيم أو ال يكون مقراً بذلك فإن كان مقراً بذلك فحينئذ كفاه حكم اهللا تعاىل 

الثواب والعقاب يف علمه بأنه عدل وصواب وإن مل يكن مقراً بذلك مل يعرف من رجحان كفة احلسنات على كفة 
السيئات أو بالعكس حصول الرجحان الحتمال أنه تعاىل أظهر ذلك الرجحان ال على سبيل العدل واإلنصاف 

ن مجيع املكلفني يعلمون يوم القيامة أنه تعاىل منزه عن فثبت أن هذا الوزن ال فائدة فيه ألبتة أجاب األولون وقالوا إ
الظلم واجلور والفائدة يف وضع ذلك امليزان أن يظهر ذلك الرجحان ألهل القيامة فإن كان ظهور الرجحان يف 



طرف احلسنات ازداد فرحه وسروره بسبب ظهور فضله وكمال درجته ألهل القيامة وإن كان بالضد فيزداد غمه 
ه وفضيحته يف موقف القيامة مث اختلفوا يف كيفية ذلك الرجحان فبعضهم قال يظهر هناك نور يف وحزنه وخوف

  رجحان احلسنات وظلمة يف رجحان السيئات وآخرون قالوا بل بظهور رجحان يف الكفة
وازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ املسألة الثالثة األظهر إثبات موازين يف يوم القيامة ال ميزان واحد والدليل عليه قوله َوَنَضُع الَْم

وقال يف هذه اآلية فََمن ثَقُلَْت َموازِيُنُه وعلى هذا فال يبعد أن يكون ألفعال القلوب ميزان )  ٤٧األنبياء ( الِْقَياَمةِ  
َموازِيُنهُ  وألفعال اجلوارح ميزان وملا يتعلق بالقول ميزان آخر قال الزجاج إمنا مجع اهللا املوازين ههنا فقال فََمن ثَقُلَْت

ومل يقل ميزانه لوجهني األول أن العرب قد توقع لفظ اجلمع على الواحد فيقولون خرج فالن إىل مكة على البغال 
والثاين أن املراد من املوازين ههنا مجع موزون ال مجع ميزان وأراد باملوازين األعمال املوزونة ولقائل أن يقول هذان 

اللفظ وذلك إمنا يصار إليه عند تعذر محل الكالم على ظاهره وال مانع ههنا منه  الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر
فوجب إجراء اللفظ على حقيقته فكما مل ميتنع إثبات ميزان له لسان وكفتان فكذلك ال ميتنع إثبات موازين هبذه 

  الصفة فما املوجب لترك الظاهر واملصري إىل التأويل
  َموازِيُنُه فَأُْولَاِئَك الَِّذيَن َخِسرُواْ أَنفُسَُهم بَِما كَانُواْ بِآيَاِتَنا َيظِْلُمونَ وأما قوله تعاىل َوَمْن َخفَّْت

  اعلم أن هذه اآلية فيها مسائل
املسألة األوىل أهنا تدل على أن أهل القيامة فريقان منهم من يزيد حسناته على سيئاته ومنهم من يزيد سيئاته على 

  وهو الذي تكون حسناته وسيئاته متعادلة متساوية فإنه غري موجود حسناته فأما القسم الثالث
املسألة الثانية قال أكثر املفسرين املراد من قوله َوَمْن َخفَّْت َموازِيُنُه الكافر والدليل عليه القرآن واخلرب واألثر أما 

واْ بِآيَاِتَنا َيظِْلُمونَ وال معىن لكون اإلنسان ظاملاً بآيات اهللا القرآن فقوله تعاىل فَأُْولَاِئَك الَِّذيَن َخِسرُواْ أَنفُسَُهم بَِما كَاُن
إال كونه كافراً هبا منكراً هلا فدل هذا على أن املراد من هذه اآلية أهل الكفر وأما اخلرب فما روي أنه إذا خفت 

ها يف كفة امليزان اليمىن من حجرته بطاقة كاألمنلة فيلقي) صلى اهللا عليه وسلم ( حسنات املؤمن أخرج رسول اهللا 
بأيب أنت وأمي ما أحسن ) صلى اهللا عليه وسلم ( اليت فيها حسناته فترجح احلسنات فيقول ذلك العبد املؤمن للنيب 

أنا نبيك حممد وهذه صالتك اليت كنت تصلي علي قد وفيتك أحوج ما ( وجهك وأحسن خلقك فمن أنت فيقول 
  وأما مجهور العلماء فرووا ههنا) البسيط ( دي يف وهذا اخلرب رواه الواح) تكون إليها 

اخلرب الذي ذكرناه من أنه تعاىل يلقى يف كفة احلسنات الكتاب املشتمل على شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً 
ن رسول اهللا قال القاضي جيب أن حيمل هذا على أنه أتى بالشهادتني حبقهما من العبادات ألنه لو مل يعترب ذلك لكا

  من أتى بالشهادتني يعلم أن املعاصي ال تضره وذلك إغراء مبعصية اهللا تعاىل
ولقائل أن يقول العقل يدل على صحة ما دل عليه هذا اخلرب وذلك أن العمل كلما كان أشرف وأعلى درجة 

عمال فوجب أن وجب أن يكون أكثر ثواباً ومعلوم أن معرفة اهللا تعاىل وحمبته أعلى شأناً وأعظم درجة من سائر األ
يكون أوىف ثواباً وأعلى درجة من سائر األعمال وأما األثر فألن ابن عباس وأكثر املفسرين محلوا هذه اآلية على 

  أهل الكفر
وإذا ثبت هذا األصل فنقول إن املرجئة الذين يقولون املعصية ال تضر مع اإلميان متسكوا هبذه اآلية وقالوا إنه تعاىل 

مة يف قسمني أحدمها الذين رجحت كفة حسناهتم وحكم عليهم بالفالح والثاين الذين حصر أهل موقف القيا
رجحت كفة سيئاهتم وحكم عليهم بأهنم أهل الكفر الذين كانوا يظلمون بآيات اهللا وذلك يدل على أن املؤمن ال 

لث يف هذه اآلية إال أنه تعاىل يعاقب ألبتة وحنن نقول يف اجلواب أقصى ما يف الباب أنه تعاىل مل يذكر هذا القسم الثا



واملنطوق راجح على املفهوم فوجب )  ١١٦النساء ( ذكره يف سائر اآليات فقال َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء 
يليق إال املصري إىل إثباته وأيضاً فقال تعاىل يف هذا القسم فَأُْولَاِئَك الَِّذيَن َخِسرُواْ أَنفُسَُهم وحنن نسلم أن هذا ال 

بالكافر وأما العاصي املؤمن فإنه يعذب أياماً مث يعفى عنه ويتخلص إىل رمحة اهللا تعاىل فهو يف احلقيقة ما خسر نفسه 
  بل فاز برمحة اهللا أبد اآلباد من غري زوال وانقطاع واهللا أعلم

  مَّا َتْشكُُرونَ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفى األرض َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش قَِليالً
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا أمر اخللق مبتابعة األنبياء عليهم السالم وبقبول دعوهتم مث خوفهم بعذاب الدنيا وهو 
مث خوفهم بعذاب اآلخرة من وجهني أحدمها السؤال وهو قوله )  ٤األعراف ( قوله َوكَم ّمن قَْرَيةٍ  أَْهلَكَْناَها 

)  ٨األعراف ( والثاين بوزن األعمال وهو قوله َوالَْوْزنُ َيْومَِئٍذ الَْحقُّ )  ٦األعراف ( لََنْسئَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَيْهِْم فَ
رغبهم يف قبول دعوة األنبياء عليهم السالم يف هذه اآلية بطريق آخر وهو أنه كثرت نعم اهللا عليهم وكثرة النعم 

َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفى االْْرضِ َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش فقوله َمكَّنَّاكُْم ِفى االْْرضِ أي جعلنا لكم توجب الطاعة فقال 
فيها مكاناً وقراراً ومكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها وجعلنا لكم فيها معايش واملراد من املعايش وجوه 

ل خبلق اهللا تعاىل ابتداء مثل خلق الثماء وغريها ومنها ما حيصل باالكتساب املنافع وهي على قسمني منها ما حيص
وكالمها يف احلقيقة إمنا حصل بفضل اهللا وإقداره ومتكينه فيكون الكل إنعاماً من اهللا تعاىل وكثرة االنعام ال شك أهنا 

  توجب الطاعة واالنقياد مث بني تعاىل أنه مع هذا

ال يقومون بشكره كما ينبغي فقال قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَ وهذا يدل على أهنم قد يشكرون  اإلفضال واالنعام عامل بأهنم
واألمر كذلك وذلك ألن اإلقرار بوجود الصانع كاألمر الضروري الالزم جلبلة عقل كل عاقل ونعم اهللا على 

التفاوت يف أن بعضهم قد يكون اإلنسان كثرية فال إنسان إال ويشكر اهللا تعاىل يف بعض األوقات على نعمه إمنا 
  كثري الشكر وبعضهم يكون قليل الشكر

املسألة الثانية روى خارجة عن نافع أنه مهز معائش قال الزجاج مجيع النحويني البصريني يزعمون أن مهز معائش 
فمن العيش  خطأ وذكروا أنه إمنا جيوز جعل الياء مهزة إذا كانت زائدة حنو صحيفة وصحائف فأما ِفيَها َمَعايَِش

والياء أصلية وقراءة نافع ال أعرف هلا وجهاً إال أن لفظة هذه الياء اليت هي من نفس الكلمة أسكن يف معيشة 
فصارت هذه الكلمة مشاهبة لقولنا صحيفة فجعل قوله معائش شبيهاً لقولنا صحائف فكما أدخلوا اهلمزة يف قولنا 

إال أن الفرق ما ذكرناه أن الياء يف معيشة أصلية ويف صحيفة  صحائف فكذا يف قولنا معائش على سبيل التشبيه
  زائدة

  َيكُن مَِّن السَّاجِِديَن َولَقَْد َخلَقَْناكُْم ثُمَّ صَوَّْرَناكُْم ثُمَّ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  اْسُجدُواْ َألَدَم فََسَجدُوا إِالَ إِْبلِيَس لَْم
  ويف اآلية مسائل

تعاىل رغب األمم يف قبول دعوة األنبياء عليهم السالم بالتخويف أوالً مث بالترغيب ثانياً على املسألة األوىل اعلم أنه 
ما بيناه والترغيب إمنا كان ألجل التنبيه على كثرة نعم اهللا تعاىل على اخللق فبدأ يف شرح تلك النعم بقوله َيظِْلُمونَ 

ِفيَها َمَعايَِش مث أتبعه بذكر أنه خلق أبانا آدم وجعله مسجوداً للمالئكة  َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفى االْْرضِ َوَجَعلَْنا لَكُْم
واإلنعام على األب جيري جمرى اإلنعام على االبن فهذا هو وجه النظم يف هذه اآليات ونظريه أنه تعاىل قال يف أول 

فمنع تعاىل من املعصية بقوله كَْيَف َتكْفُُرونَ )  ٢٨البقرة  (سورة البقرة كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتْم أَمْواًتا فَأَْحَياكُْم 
بِاللَِّه وعلل ذلك املنع بكثرة نعمه على اخللق وهو أهنم كانوا أمواتاً فأحياهم مث خلق هلم ما يف األرض مجيعاً من 



كل تقرير أن مع هذه املنافع مث أتبع تلك املنفعة بأن جعل آدم خليفة يف األرض مسجوداً للمالئكة واملقصود من ال
النعم العظيمة ال يليق هبم التمرد واجلحود فكذا يف هذه السورة ذكر تعاىل عني هذا املعىن بغري هذا الترتيب فهذا 

  بيان وجه النظم على أحسن الوجوه
 سورة املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل ذكر قصة آدم عليه السالم مع قصة إبليس يف القرآن يف سبعة مواضع أوهلا يف

البقرة وثانيها يف هذه السورة وثالثها يف سورة احلجر ورابعها يف سورة بين إسرائيل وخامسها يف سورة الكهف 
  وسادسها يف سورة طه وسابعها يف سورة ص

اطب هبذا إذا عرفت هذا فنقول يف هذه اآلية سؤال وهو أن قوله تعاىل َولَقَدْ َخلَقَْناكُمْ ثُمَّ َصوَّْرَناكُْم يفيد أن املخ
  اخلطاب حنن

جود مث قال بعده ثُمَّ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  اْسُجُدواْ َألَدَم وكلمة ثُمَّ تفيد التراخي فظاهر اآلية يقتضي أن أمر املالئكة بالس
آلدم وقع بعد خلقنا وتصويرنا ومعلوم أنه ليس األمر كذلك فلهذا السبب اختلف الناس يف تفسري هذه اآلية على 

أقوال األول أن قوله َولَقَْد َخلَقَْناكُْم أي خلقنا أباكم آدم وصورناكم أي صورنا آدم ثُمَّ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  أربعة 
وهو قول احلسن ويوسف النخوي وهو املختار وذلك ألن أمر املالئكة بالسجود )  ١١األعراف ( اْسُجدُواْ َألَدَم 

عن خلقنا وتصويرنا أقصى ما يف الباب أن يقال كيف حيسن جعل  آلدم تأخر عن خلق آدم وتصويره ومل يتأخر
خلقنا وتصويرنا كناية عن خلق آدم وتصويره فنقول إن آدم عليه السالم أصل البشر فوجب أن حتسن هذه الكناية 

اق أسالفكم من بين إسرائيل يف أي ميث)  ٦٣البقرة ( نظرية قوله تعاىل وَإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُمُ الطُّوَر 
زمان موسى عليه السالم ويقال قتلت بنو أسد فالناً وإمنا قتله أحدهم قال عليه السالم مث أنتم يا خزاعة قد قتلتم 

ّمْن  َوإِذَا َوإِذْ أَْنَجْيَناكُْم) صلى اهللا عليه وسلم ( هذا القتيل وإمنا قتله أحدهم وقال تعاىل خماطباً لليهود يف زمان حممد 
واملراد من مجيع هذه اخلطابات أسالفهم فكذا ههنا الثاين أن )  ٧٢البقرة ( َوإِذْ قََتلُْتمْ َنفًْسا )  ١٤١األعراف ( ءالِ 

أي صورنا ذرية آدم عليه السالم يف ظهره مث )  ١١األعراف ( يكون املراد من قوله َخلَقَْناكُْم آدم ثُمَّ صَوَّْرَناكُْم 
ئكة اسجدوا آلدم وهذا قول جماهد فذكر أنه تعاىل خلق آدم أوالً مث أخرج أوالده من ظهره يف بعد ذلك قلنا للمال

  صورة الذر مث بعد ذلك أمر املالئكة بالسجود آلدم
الوجه الثالث خلقناكم مث صورناكم مث إنا خنربكم أنا قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فهذا العطف يفيد ترتيب خرب على 

  يب املخرب على املخربخرب وال يفيد ترت
والوجه الرابع أن اخللق يف اللغة عبارة عن التقدير كما قررناه يف هذا الكتاب وتقدير اهللا عبارة عن علمه باألشياء 

ومشيئته لتخصيص كل شيء مبقداره املعني فقوله َخلَقَْناكُْم إشارة إىل حكم اهللا وتقديره إلحداث البشر يف هذا العامل 
اكُْم إشارة إىل أنه تعاىل أثبت يف اللوح احملفوظ صورة كل شيء كائن حمدث إىل قيام الساعة على ما وقوله َصوَّْرَن

جاء يف اخلبز أنه تعاىل قال اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة فخلق اهللا عبارة عن حكمه ومشيئته والتصوير عبارة 
أحدث اهللا تعاىل آدم وأمر املالئكة بالسجود له  عن إثبات صور األشياء يف اللوح احملفوظ مث بعد هذين األمرين

  وهذا التأويل عندي أقرب من سائر الوجوه
املسألة الثالثة ذكرنا يف سورة البقرة أن هذه السجدة فيها ثالثة أقوال أحدها أن املراد منها جمرد التعظيم النفس 

ىل فآدم كان كالقبلة وثالثها أن املسجود له هو السجدة وثانيها أن املراد هو السجدة إال أن املسجود له هو اهللا تعا
آدم وأيضاً ذكرنا أن الناس اختلفوا يف أن املالئكة الذين أمرهم اهللا تعاىل بالسجود آلدم هل هم مالئكة السموات 

  والعرش أو املراد مالئكة األرض ففيه خالف وهذه املباحث قد سبق ذكرها يف سورة البقرة



ية يدل على أنه تعاىل استثىن إبليس من املالئكة فوجب كونه منهم وقد استقصينا أيضاً هذه املسألة الرابعة ظاهر اآل
املسألة يف سورة البقرة وكان احلسن يقول إبليس مل يكن من املالئكة ألنه خلق من نار واملالئكة من نور واملالئكة ال 

عصى واستكرب واملالئكة ليسوا من يستكربون عن عبادته وال يستحسرون وال يعصون وليس كذلك إبليس فقد 
صلى ( اجلن وإبليس من اجلن واملالئكة رسل اهللا وإبليس ليس كذلك وإبليس أول خليقة اجلن وأبوهم كما أن آدم 

أول خليقة اإلنس وأبوهم قال احلسن وملا كان إبليس مأموراً مع املالئكة استثناه اهللا تعاىل وكان ) اهللا عليه وسلم 
آخر فلما عصى اهللا تعاىل مساه بذلك وكان مؤمناً عابداً يف السماء حىت عصى ربه فأهبط إىل  اسم إبليس شيئاً

  األرض
  قَالَ َما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجدَ إِذْ أَمَْرُتَك قَالَ أََناْ َخْيٌر مِّْنُه َخلَقَْتنِي ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ

الَّ َتْسُجَد إِذْ أََمرُْتَك قَالَ أََناْ خَْيٌر ّمْنُه َخلَقَْتنِي ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ قَالَ فَاْهبِطْ قوله سبحانه وتعاىل قَالَ َما َمَنَعَك أَ
  ِمْنَها فََما َيكُونُ لََك أَن تََتكَبََّر ِفيَها فَاْخُرجْ إِنََّك ِمَن الصَّاغِرِيَن

  يف اآلية مسائل
دل على أنه تعاىل ملا أمر املالئكة بالسجود فإن ذلك األمر قد تناول إبليس وظاهر املسألة األوىل اعلم أن هذه اآلية ت

هذا يدل على أن إبليس كان من املالئكة إال أن الدالئل اليت ذكرناها تدل على أن األمر ليس كذلك وأما االستثناء 
  فقد أجبنا عنه يف سورة البقرة

لب من إبليس ما منعه من ترك السجود وليس األمر كذلك فإن املسألة الثانية ظاهر اآلية يقتضي أنه تعاىل ط
  املقصود طلب ما منعه من السجود وهلذا اإلشكال حصل يف اآلية قوالن

القول األول وهو املشهور أن كلمة ال صلة زائدة والتقدير ما منعك أن تسجد ا وله نظائر يف القرآن كقوله الَ 
أي )  ٢٩احلديد ( معناه أقسم وقوله َوَحَراٌم َعلَى قَْرَيةٍ  أَْهلَكَْناَها أَنَُّهْم الَ َيْرجُِعونَ )  ١يامة الق( أُقِْسُم بَِيْومِ الْقَِياَمةِ  

  يرجعون وقوله لّئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الِْكتَابِ أي ليعلم أهل الكتاب وهذا قول الكسائي والفراء والزجاج واألكثرين
ة وليست لغواً وهذا هو الصحيح ألن احلكم بأن كلمة من كتاب اهللا لغو ال والقول الثاين أن كلمة ال ههنا مفيد

فائدة فيها مشكل صعب وعلى هذا القول ففي تأويل اآلية وجهان األول أن يكون التقدير أي شيء منعك عن ترك 
ئل ملن ضربه السجود ا ويكون هذا االستفهام على سبيل اإلنكار ومعناه أنه ما منعك عن ترك السجود ا كقول القا

ظلماً ما الذي منعك من ضريب أدينك أم عقلك أم حياؤك ا واملعىن أنه مل يوجد أحد هذه األمور وما امتنعت من 
ضريب الثاين قال القاضي ذكر اهللا املنع وأراد الداعي فكأنه قال ما دعاك إىل أن ال تسجد ا ألن خمالفة أمر اهللا تعاىل 

  الداعي إليهاحالة عظيمة يتعجب منها ويسأل عن 

املسألة الثالثة احتج العلماء هبذه اآلية على أن صيغة األمر تفيد الوجوب فقالوا إنه تعاىل ذم إبليس هبذه اآلية على 
  ترك ما أمر به ولو مل يفد األمر الوجوب ملا كان جمرد ترك املأمور به موجباً للذم

د الوجوب فلعل تلك الصيغة يف ذلك األمر كانت فإن قالوا هب أن هذه اآلية تدل على أن ذلك األمر كان يفي
  تفيد الوجوب فلم قلتم إن مجيع الصيغ جيب أن تكون كذلك

ور يف قلنا قوله تعاىل َما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجَد إِذْ أَمَْرُتَك يفيد تعليل ذلك الذم مبجرد ترك األمر ألن قوله إِذْ أَمَْرُتَك مذك
إِذْ أََمرُْتَك هو األمر من حيث أنه أمر ال كونه أمراً خمصوصاً يف صورة خمصوصة معرض التعليل واملذكور يف قوله 

وإذا كان كذلك وجب أن يكون ترك األمر من حيث أنه أمر موجباً للذم وذلك يفيد أن كل أمر فإنه يقتضي 
  الوجوب وهو املطلوب



تعاىل ذم إبليس على ترك السجود يف احلال ولو  املسألة الرابعة احتج من زعم أن األمر يفيد الفور هبذه اآلية قال إنه
  كان األمر ال يفيد الفور ملااستوجب هذا الذم بترك السجود يف احلال

املسألة اخلامسة اعلم أن قوله تعاىل َما َمَنَعكَ أَالَّ َتْسُجَد طلب الداعي الذي دعاه إىل ترك السجود فحكى تعاىل عن 
َناْ َخْيٌر ّمْنُه َخلَقْتَنِي ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ ومعناه أن إبليس قال إمنا مل إبليس ذكر ذلك الداعي وهو أنه قال أَ

أسجد آلدم ألين خري منه ومن كان خرياً من غريه فإنه ال جيوز أمر ذلك األكمل بالسجود لذلك األدونا مث بني 
نِي ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ والنار أفضل من الطني واملخلوق من املقدمة األوىل وهو قوله أََناْ َخْيٌر ّمْنُه بأن قال َخلَقَْت

األفضل أفضل فوجب كون إبليس خرياً من آدم أما بيان أن النار أفضل من الطني فألن النار مشرق علوي لطيف 
عن جماورة خفيف حار يابس جماور جلواهر السموات مالصق هلا والطني مظلم سفلي كثيف ثقيل بارد يابس بعيد 

السموات وأيضاً فالنار قوية التأثري والفعل واألرض ليس هلا إال القبول واالنفعال والفعل أشرف من االنفعال وأيضاً 
فالنار مناسبة للحرارة الغريزية وهي مادة احلياة وأما األرضية والربد واليبس فهما مناسبان املوت واحلياة أشرف من 

لق باحلرارة وأيضاً فسن النمو من النبات ملا كان وقت كمال احلرارة كان غاية كمال املوت وأيضاً فنضج الثمار متع
احليوان حاصالً يف هذين الوقتني وأما وقت الشيخوخة فهو وقت الربد واليبس املناسب لألرضية ال جرم كان هذا 

ف األصول يوجب شرف الوقت أردأ أوقات عمر اإلنسان فأما بيان أن املخلوق من األفضل أفضل فظاهر ألن شر
الفروع وأما بيان أن األشرف ال جيوز أن يؤمر خبدمة األدون فألنه قد تقرر يف العقول أن من أمر أبا حنيفة 

والشافعي وسائر أكابر الفقهاء خبدمة فقيه نازل الدرجة كان ذلك قبيحاً يف العقول فهذا هو تقرير لشبهة إبليس 
ثة أوهلا أن النار أفضل من التراب فهذا قد تكلمنا فيه يف سورة البقرة فنقول هذه الشبهة مركبة من مقدمات ثال

وأما املقدمة الثانية وهي أن من كانت مادته أفضل فصورته أفضل فهذا هو حمل النزاع والبحث ألنه ملا كانت 
من املؤمن واملؤمن من الفضيلة عطية من اهللا ابتداء مل يلزم من فضيلة املادة فضيلة الصورة أال ترى أنه خيرج الكافر 

الكافر والنور من الظلمة والظلمة من النور وذلك يدل على أن الفضيلة ال حتصل إال بفضل اهللا تعاىل ال بسبب 
فضيلة األصل واجلوهر وأيضاً التكليف إمنا يتناول احلي بعد انتهائه إىل حد كمال العقل فاملعترب مبا انتهى إليه ال مبا 

إمنا يكون باألعمال وما يتصل هبا ال بسبب املادة أال ترى أن احلبشي املؤمن مفضل على  خلق منه وأيضاً فالفضل
  القرشي الكافر

املسألة السادسة احتج من قال أنه ال جيوز ختصيص عموم النص بالقياس بأنه لو كان ختصيص عموم النص بالقياس 
حصل ذلك دل على أن ختصيص عموم النص  جائزاً ملا استوجب إبليس هذا الذم الشديد والتوبيخ العظيم وملا

خطاب عام يتناول مجيع املالئكة )  ٣٤البقرة ( بالقياس ال جيوز وبيان املالزمة أن قوله تعاىل للمالئكة اْسُجُدواْ ِالَدَم 
مث إن إبليس أخرج نفسه من هذا العموم بالقياس وهو أنه خملوق من النار والنار أشرف من الطني ومن كان أصله 

ف فهو أشرف فيلزم كون إبليس أشرف من آدم عليه السالم ومن كان أشرف من غريه فإنه ال جيوز أن يؤمر أشر
خبدمة األدون األدىن والدليل عليه أن هذا احلكم ثابت يف مجيع النظائر وال معىن للقياس إال ذلك فثبت أن إبليس ما 

مالئكة اْسُجدُواْ ِالَدَم هبذا القياس فلو كان ختصيص عمل يف هذه الواقعة شيئاً إال أنه خصص عموم قوله تعاىل لل
النص بالقياس جائزاً لوجب أن ال يستحق إبليس الذم على هذا العمل وحيث استحق الذم الشديد عليه علمنا أن 
ختصيص النص بالقياس ال جيوز وأيضاً ففي اآلية داللة على صحة هذه املسألة من وجه آخر وذلك ألن إبليس ملا 

ذا القياس قال تعاىل اْهبِطْ ِمنَْها فََما َيكُونُ لَكَ أَن تََتكَبََّر ِفيَها فوصف تعاىل إبليس بكونه متكرباً بعد أن حكى ذكر ه
عنه ذلك القياس الذي يوجب ختصيص النص وهذا يقتضي أن من حاول ختصيص عموم النص بالقياس تكرب على 



ص بالقياس تكرب على اهللا ودلت هذه اآلية على أن التكرب على اهللا وملا دلت هذه اآلية على أن ختصيص عموم الن
اهللا يوجب العقاب الشديد واإلخراج من زمرة األولياء واإلدخال يف زمرة امللعونني ثبت أن ختصيص النص بالقياس 

س من القياس عن ابن عباس أنه قال كانت الطاعة أوىل بإبلي) البسيط ( ال جيوز وهذا هو املراد مما نقله الواحدي يف 
فعصى ربه وقاس وأول من قاس إبليس فكفر بقياسه فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه اهللا مع إبليس هذا مجلة 

  عن ابن عباس) البسيط ( األلفاظ اليت نقلها الواحدي يف 
  فإن قيل القياس الذي يبطل النص بالكلية باطل

نه باطل وتقريره أنه لو قبح أمر من كان خملوقاً من النار أما القياس الذي خيصص النص يف بعض الصور فلم قلتم أ
بالسجود ملن كان خملوقاً من األرض لكان قبح أمر من كان خملوقاً من النور احملض بالسجود ملن كان خملوقاً من 
م األرض أوىل وأقوى ألن النور أشرف من النار وهذا القياس يقتضي أن يقبح أمر أحد من املالئكة بالسجود آلد

  فهذا القياس يقتضي رفع مدلول النص بالكلية وأنه باطل
وأما القياس الذي يقتضي ختصيص مدلول النص العام مل قلتم إنه باطل فهذا سؤال حسن أوردته على هذه الطريقة 

وما رأيت أحداً ذكر هذا السؤال وميكن أن جياب عنه فيقال إن كونه أشرف من غريه يقتضي قبح أمر من ال 
يلجأ إىل خدمة األدىن األدون أما لو رضي ذلك الشريف بتلك اخلدمة مل يقبح ألنه ال اعتراض عليه يف أنه يرضى أن 

يسقط حق نفسه أما املالئكة فقد رضوا بذلك فال بأس به وأما إبليس فإنه مل يرض بإسقاط هذا احلق فوجب أن 
 يوجب رفعه بالكلية وال إبطاله فلو يقبح أمره بذلك السجود فهذا قياس مناسب وأنه يوجب ختصيص النص وال

كان ختصيص النص بالقياس جائزاً ملا استوجب الذم العظيم فلما استوجب استحقاق هذا الذم العظيم يف حقه علمنا 
  أن ذلك إمنا كان ألجل أن ختصيص النص بالقياس غري جائز واهللا أعلم

واْ ال شك أن قائل هذا القول هو اهللا ألن قوله إِذْ أََمرُْتَك ال يليق إال املسألة السابعة قوله تعاىل َما َمَنَعَك أَن الَ َتْسُجُد
  باهللا سبحانه

  وأما قوله َخلَقْتَنِي ِمن نَّارٍ فال شك أن قائل هذا القول هو إبليس
  قَالَ فَاْهبِطْ ِمْنَها فََما َيكُونُ لََك أَن تََتكَبََّر ِفيَها فَاْخُرجْ إِنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن

وأما قوله قَالَ فَاْهبِطْ ِمْنَها فال شك أن قائل هذا القول هو اهللا تعاىل ومثل هذه املناظرة بني اهللا سبحانه وبني إبليس 
  مذكور يف سورة ص على سبيل االستقصاء

عظم  إذا ثبت هذا فنقول إنه مل يتفق ألحد من أكابر األنبياء عليهم السالم مكاملة مع اهللا مثل ما اتفق إلبليس وقد
وقال َوكَلََّم اللَّهُ )  ١٤٣األعراف ( اهللا تشريف موسى بأن كلمه حيث قال َولَمَّا َجاء ُموَسى ِلِميقَاِتَنا َوكَلََّمُه َربُُّه 

فإن كانت هذه املكاملة تفيد الشرف العظيم فكيف حصلت على أعظم الوجوه )  ١٦٤النساء ( ُموَسى َتكِْليماً 
  العظيم فكيف ذكره اهللا تعاىل يف معرض التشريف الكامل ملوسى عليه السالمإلبليس وإن مل توجب الشرف 

واجلواب أن بعض العلماء قال إنه تعاىل قال إلبليس على لسان من يؤدي إليه من املالئكة ما منعك من السجود ومل 
 تعاىل إال بواسطة ومنهم من يسلم أنه تعاىل تكلم مع إبليس بال واسطة قالوا ألنه ثبت أن غري األنبياء ال خياطبهم اهللا

قال إنه تعاىل تكلم مع إبليس بال واسطة ولكن على وجه اإلهانة بدليل أنه تعاىل قال له فَاخُْرْج إِنََّك ِمَن الصَّاِغرِينَ 
(  وتكلم مع موسى ومع سائر األنبياء عليهم السالم على سبيل اإلكرام أال ترى أنه تعاىل قال ملوسى وَأََنا اْختَْرُتَك

  وهذا هناية اإلكرام)  ٤١طه ( وقال له َواصْطََنْعُتَك ِلَنفِْسى )  ١٣طه 
املسألة الثامنة قوله تعاىل فَاْهبِطْ ِمْنَها قال ابن عباس يريد من اجلنة وكانوا يف جنة عدن وفيها خلق آدم وقال بعض 



ملسألة يف سورة البقرة فََما َيكُونُ لََك أَن تََتكَبَّرَ املعتزلة أنه إمنا أمر باهلبوط من السماء وقد استقصينا الكالم يف هذه ا
ِفيَها أي يف السماء قال ابن عباس يريد أن أهل السموات مالئكة متواضعون خاشعون فاخرج إنك من الصاغرين 

( ه النيب والصغار الذلة قال الزجاج إن إبليس طلب التكرب فابتاله اهللا تعاىل بالذلة والصغار تنبيهاً على صحة ما قال
وقال بعضهم ملا أظهر االستكبار ألبس ) من تواضع هللا رفعه اهللا ومن تكرب وضعه اهللا ) ( صلى اهللا عليه وسلم 
  الصغار واهللا أعلم

اطََك الُْمْسَتقِيَم ثُمَّ آلِتَينَُّهم مِّن قَالَ أَنظِْرنِى إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ قَالَ إِنََّك ِمَن املُنظَرِيَن قَالَ فَبَِمآ أَغَْوْيتَنِى َألقُْعَدنَّ لَُهمْ ِصَر
  َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم َوَعْن أَْيمَانِهِْم َوَعن َشمَآِئِلهِْم َوالَ َتجُِد أَكْثَرَُهْم َشاِكرِيَن

  يف اآلية مسائل

لب اإلنظار من اهللا تعاىل إىل وقت البعث وهو املسألة األوىل قوله تعاىل قَالَ أَنِظرْنِى إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ يدل على أنه ط
وقت النفخة الثانية حني يقوم الناس لرب العاملني ومقصوده أنه ال يذوق املوت فلم يعطه اهللا تعاىل ذلك بل قال إنك 

املُنظَرِيَن إِلَى  من املنظرين مث ههنا قوالن األول أنه تعاىل أنظره إىل النفخة األوىل ألنه تعاىل قال يف آية أخرى إِنََّك ِمَن
واملراد منه اليوم الذي ميوت فيه األحياء كلهم وقال آخرون مل يوقت اهللا له )  ٣٨ ٣٧احلجر ( َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ 

علم اهللا تعاىل  أجالً بل قال إِنََّك ِمَن املُنظَرِيَن وقوله يف األخرى إِلَى َيْومِ الَْوقْتِ الَْمْعلُومِ املراد منه الوقت املعلوم يف
قالوا والدليل على صحة هذا القول أن إبليس كان مكلفاً واملكلف ال جيوز أن يعلم أن اهللا تعاىل أخر أجله إىل 

الوقت الفالين ألن ذلك املكلف يعلم أنه مىت تاب قبلت توبته فإذا علم أن وقت موته هو الوقت الفالين أقدم على 
له تاب عن تلك املعاصي فثبت أن تعريف وقت املوت بعينه جيري جمرى املعصية بقلب فارغ فإذا قرب وقت أج

  اإلغراء بالقبيح وذلك غري جائز على اهللا تعاىل
وأجاب األولون بأن تعريف اهللا عز وجل كونه من املنظرين إىل يوم القيامة ال يقتضي إغراءه بالقبيح ألنه تعاىل كان 

لفسق سواء أعلمه بوقت موته أو مل يعلمه بذلك فلم يكن ذلك اإلعالم يعلم منه أنه ميوت على أقبح أنواع الكفر وا
موجباً إغراءه بالقبيح ومثاله أنه تعاىل عرف أنبياءه أهنم ميوتون على الطهارة والعصمة ومل يكن ذلك موجباً إغراءهم 

ميوتون على الطهارة بالقبيح ألجل أنه تعاىل علم منهم سواء عرفهم تلك احلالة أو مل يعرفهم هذه احلالة أهنم 
والعصمة فلما كان ال يتفاوت حاهلم بسبب هذا التعريف ال جرم ما كان ذلك التعريف إغراء بالقبيح فكذا ههنا 

  واهللا أعلم
املسألة الثانية قول إبليس ِفيَما أَغَْوْيتَنِى يدل على أنه أضاف إغواءه إىل اهللا تعاىل وقوله يف آية أخرى فَبِِعزَِّتَك 

يدل على أنه أضاف إغواء العباد إىل نفسه فاألول يدل على كونه على مذهب اجلرب )  ٨٢ص ( نَُّهْم أَْجَمِعَني الَغْوَِي
والثاين يدل على كونه على مذهب القدر وهذا يدل على أنه كان متحرياً يف هذه املسألة أو يقال أنه كان يعتقد أن 

ريه من الغاوين مث زعم أن املغوي له هو اهللا تعاىل قطعاً للتسلسل اإلغوار ال حيصل إال باملغوي فجعل نفسه مغوياً لغ
واختلف الناس يف تفسري هذه الكلمة أما أصحابنا فقالوا اإلغواء إيقاع الغي يف القلب والغي هو االعتقاد الباطل 

فلهم ههنا مقامان وذلك يدل على أنه كان يعتقد أن احلق والباطل إمنا يقع يف القلب من اهللا تعاىل أما املعتزلة 
  أحدمها أن يفسروا الغي مبا ذكرناه والثاين أن يذكروا يف تفسريه وجهاً آخر

أما الوجه األول فلهم فيه أعذار األول أن قالوا هذا قول إبليس فهب أن إبليس اعتقد أن خالق الغي واجلهل 
ملا أمر بالسجود آلدم فعند ذلك ظهر غيه وكفره والكفر هو اهللا تعاىل إال أن قوله ليس حبجة الثاين قالوا إن اهللا تعاىل 

فجاز أن يضيف ذلك الغي إىل اهللا تعاىل هبذا املعىن وقد يقول القائل ال حتملين على ضربك أي ال تفعل ما أضر بك 



العداوة ألقى  عنده الثالث قَالَ َرّب بَِمآ أَغَْوْيتَنِى القُْعَدنَّ لَُهْم واملعىن إنك مبا لعنتين بسبب آدم فإنا ألجل هذه
  الوساوس يف قلوهبم الرابع َرّب بَِمآ أَغَْوْيتَنِى أي خيبتين من جنتك عقوبة على عملي ألقعدن هلم

أي هالكاً وويالً ومنه أيضاً )  ٥٩مرمي ( الوجه الثاين يف تفسري اإلغواء اإلهالك ومنه قوله تعاىل فُسُوٌق َيلْقُونَ غَّياً 
أكثر من اللنب حىت يفسد جوفه ويشارف اهلالك والعطب وفسروا قوله إِن كَانَ  قوهلم غوى الفصيل يغوي غوى إذا

  إن كان اهللا يريد أن يهلككم بعنادكم احلق فهذه مجلة الوجوه املذكورة)  ٣٤هود ( اللَُّه يُرِيُد أَن ُيْغوَِيكُْم 
اصله يرجع إىل قول إبليس وأنه ليس واعلم أنا ال نبالغ يف بيان أن املراد من اإلغواء يف هذه اآلية اإلضالل ألن ح

حبجة إال أنا نقيم الربهان اليقيين على أن املغوي إلبليس هو اهللا تعاىل وذلك ألن الغاوي ال بد له من مغو كما أن 
املتحرك ال بد له من حمرك والساكن ال بد له من مسكن واملهتدي ال بد له من هاد فلما كان إبليس غاوياً فال بد له 

واملغوي له إما أن يكون نفسه أو خملوقاً آخر أو اهللا تعاىل واألول باطل ألن العاقل ال خيتار الغواية مع من مغوي 
  العلم بكوهنا غواية والثاين باطل وإال لزم إما التسلسل وإما الدور والثالث هو املقصود واهللا أعلم

ألول إنه باء القسم أي بإغوائك إياي ألقعدن هلم صراطك املسألة الثالثة الباء يف قوله فَبَِما أَغَْوْيتَنِى فيه وجوه ا
املستقيم أي بقدرتك علي ونفاذ سلطانك يف ألقعدن هلم على الطريق املستقيم الذي يسلكونه إىل اجلنة بأن أزين هلم 

در و أَغَْويَْتنِى الباطل وما يكسبهم املآمث وملا كانت الباء باء القسم كانت الالم جواب القسم ِمنكُْم َوَما بتأويل املص
صلتها والثاين أن قوله فَبَِما أَغَْوْيتَنِى أي فبسبب إغوائك إياي ألقعدن هلم واملراد إنك ملا أغويتين فأنا أيضاً أسعى يف 
 إغوائهم الثالث قال بعضهم َما يف قوله ِفيَما أَغَْويَْتنِى لالستفهام كأنه قيل بأي شيء أغويتين مث ابتدأ وقال القُْعَدنَّ

  االستفهامية قليل) ما ( لَُهْم وفيه إشكال وهو أن إثبات األلف إذا أدخل حرف اجلر على 
حمذوف والتقدير ألقعدن هلم ) على ( املسألة الرابعة قوله القُْعَدنَّ لَُهْم ِصراطََك الُْمْسَتقِيَم ال خالف بني النحويني أن 

( لظهر والبطن واملعىن على الظهر والبطن وإلقاء كلمة على صراطك املستقيم قال الزجاج مثاله قولك ضرب زيد ا
  جائز ألن الصراط ظرف يف املعىن فاحتمل ما حيتمله لليوم والليلة يف قولك آتيك غداً ويف غد) على 

  إذا عرفت هذا فنقول قوله القُْعَدنَّ لَُهمْ صِراطَكَ الُْمْسَتِقيَم فيه أحباث
اإلفساد مواطبة ال يفتر عنها وهلذا املعىن ذكر القعود ألن من أراد أن يبالغ  البحث األول املراد منه أنه يواظب على

يف تكميل أمر من األمور قعد حىت يصري فارغ البال فيمكنه إمتام املقصود ومواظبته على اإلفساد هي مواظبته على 
  الوسوسة حىت ال يفتر عنها

دين احلق واملنهج الصحيح ألنه قال القُْعَدنَّ لَُهْم صِراطََك والبحث الثاين إن هذه اآلية تدل على أنه كان عاملاً بال
  الُْمْستَِقيَم وصراط اهللا املستقيم هو دينه احلق

البحث الثالث اآلية تدل على أن إبليس كان عاملاً بأن الذي هو عليه من املذهب واالعتقاد هو حمض الغواية 
غْوَْيَتنِى وأيضاً كان عاملاً بالدين احلق ولوال ذلك ملا قال القُْعَدنَّ والضالل ألنه لو مل يكن كذلك ملا قال َربّ بَِمآ أَ

  لَُهمْ ِصراطََك الُْمْستَِقيَم

وإذا ثبت هذا فكيف ميكن أن يرضى إبليس بذلك املذهب مع علمه بكونه ضالالً وغواية وبكونه مضاداً للدين 
سد إذا غلب على ظنه كونه حقاً فأما مع العلم بأنه باطل احلق ومنافياً للصراط املستقيم فإن املرء إمنا يعتقد الفا
  وضالل وغواية يستحيل أن خيتاره ويرضى به ويعتقده

واعلم أن من الناس من قال أن كفر إبليس كفر عناد ال كفر جهل ألنه مىت علم أن مذهبه ضالل وغواية فقد علم 



كفر عناد ومنهم من قال ال بل كفره كفر جهل أن ضده هو احلق فكان إنكاره إنكاراً مبحض اللسان فكان ذلك 
  وقوله فَبَِما أَغَْوْيَتنِى وقوله القُْعَدنَّ لَُهْم الصَّراطَ الُْمْستَِقيَم يريد به يف زعم اخلصم ويف اعتقاده واهللا أعلم

وال يف دنياه  املسألة اخلامسة احتج أصحابنا هبذه اآلية يف بيان أنه ال جيب على اهللا رعاية مصاحل العبد يف دينه
وتقريره أن إبليس استمهل الزمان الطويل فأمهله اهللا تعاىل مث بني أنه إمنا استمهله إلغواء اخللق وإضالهلم وإلقاء 

الوساوس يف قلوهبم وكان تعاىل عاملاً بأن أكثر اخللق يطيعونه ويقبلون وسوسته كما قال تعاىل َولَقَْد َصدََّق َعلَْيهِمْ 
فثبت هبذا أن إنظار إبليس وإمهاله هذه املدة الطويلة يقتضي )  ٢٠سبأ ( فَاتََّبُعوهُ إِالَّ فَرِيقاً ّمَن الُْمْؤِمنَِني  إِْبلِيُس ظَنَُّه

حصول املفاسد العظيمة والكفر الكبري فلو كان تعاىل مراعياً ملصاحل العباد المتنع أن ميهله وإن ميكنه من هذه 
نه ال جيب عليه شيء من رعاية املصاحل أصالً ومما يقوي ذلك أنه تعاىل بعث املفاسد فحيث أنظره وأمهله علمنا أ

األنبياء دعاة إىل اخللق وعلم من حال إبليس أنه ال يدعو إال إىل الكفر والضالل مث إنه تعاىل أمات األنبياء الذين هم 
لباطل ومن كان يريد مصاحل الدعاة للخلق وأبقى إبليس وسائر الشياطني الذين هم الدعاة للخلق إىل الكفر وا

العباد امتنع منه أن يفعل ذلك قالت املعتزلة اختلف شيوخنا يف هذه املسألة فقال اجلبائي إنه ال خيتلف احلال بسبب 
وجوده وعدمه وال يضل بقوله أحد إال من لو فرضنا عدم إبليس لكان يضل أيضاً والدليل عليه قوله تعاىل َما أَنُتمْ 

وألنه لو ضل به أحد لكان بقاؤه مفسدة وقال أبو )  ١٦٣ ١٦٢الصافات ( نَِني إِالَّ َمْن ُهَو َصالِ الَْجحِيمِ َعلَْيِه بِفَاِت
هاشم جيوز أن يضل به قوم ويكون خلقه جارياً جمرى خلق زيادة الشهوة فإن هذه الزيادة من الشهوة ال توجب 

زيادة من املشقة حتصل الزيادة يف الثواب فكذا ههنا فعل القبيح إال أن االمتناع منها يصري أشق وألجل تلك ال
  بسبب إبقاء إبليس يصري االمتناع من القبائح أشد وأشق ولكنه ال ينتهي إىل حد اإلجلاء واإلكراه

واجلواب أما قول أيب علي فضعيف وذلك ألن الشيطان ال بد وأن يزين القبائح يف قلب الكافر وحيسنها إليه 
من أنواع اللذات والطيبات ومن املعلوم أن حال اإلنسان مع حصول هذا التذكري والتزيني ال  ويذكره ما يف القبائح

يكون مساوياً حلاله عند عدم هذا التذكري وهذا التزيني والدليل عليه العرف فإن اإلنسان إذا حصل له جلساء 
ظبون على دعوته إليه فإنه ال يكون يرغبونه يف أمر من األمور وحيسنونه يف عينه ويسهلون طريق الوصول إليه ويوا

حاله يف اإلقدام على ذلك الفعل كحاله إذا مل يوجد هذا التذكري والتحسني والتزيني والعلم به ضروري وأما قول 
أيب هاشم فضعيف أيضاً ألنه إذا صار حصول هذا التذكري والتزيني حاصالً للمرء على اإلقدام على ذلك القبيح 

ائه يف املفسدة وما ذكره من خلق الزيادة يف الشهوة فهو حجة أخرى لنا يف أن اهللا تعاىل ال كان ذلك سعياً يف إلق
  يراعي املصلحة فكيف ميكنه أن حيتج

به والذي يقرره غاية التقرير أن لسبب حصول تلك الزيادة يف الشهوة يقع يف الكفر وعقاب األبد ولو احترز عن 
اهللا تعاىل بسبب زيادة تلك املشقة وحصول هذه الزيادة من الثواب شيء ال  تلك الشهوة فغايته أنه يزداد ثوابه من

حاجة إليه ألبتة إما دفع العقاب املؤبد فإليه أعظم احلاجات فلو كان إله العامل مراعياً ملصاحل العباد الستحال أن 
ذه املذاهب وأنه ال جيب يهمل األهم األكمل األعظم لطلب الزيادة اليت ال حاجة إليها وال ضرورة فثبت فساد ه

  على اهللا تعاىل شيء أصالً واهللا أعلم بالصواب
ُد أَكْثَرَُهْم َشاكِرِيَن ففيه أما قوله تعاىل ثُمَّ آلِتَينَُّهم ّمن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعن َشَماِئلِهِْم َوالَ َتجِ

  مسائل
  اجلهات األربع قوالن املسألة األوىل يف ذكر هذه

القول األول أن كل واحد منها خمتص بنوع من اآلفة يف الدين والقائلون هبذا القول ذكروا وجوهاً أحدها ثُمَّ 



يها آلِتيَنَُّهم ّمن َبْينِ أَْيِديهِمْ يعين أشككهم يف صحة البعث والقيامة َوِمْن َخلِْفهِْم ألقى إليهم أن الدنيا قدمية أزلية وثان
آلِتَينَُّهم ّمن َبْينِ أَْيدِيهِْم واملعىن أفترهم عن الرغبة يف سعادات اآلخرة َوِمْن َخلِْفهِْم يعين أقوى رغبتهم يف لذات  ثُمَّ

الدنيا وطيباهتا وأحسنها يف أعينهم وعلى هذين الوجهني فاملراد من قوله َبْينِ أَْيدِيهِْم اآلخرة ألهنم يردون عليها 
أيديهم وإذا كانت اآلخرة بني أيديهم كانت الدنيا خلفهم ألهنم خيلفوهنا وثالثها وهو قول ويصلون إليها فهي بني 

ي اإلنسان احلاكم والسدي ِمن َبْينِ أَْيِديهِمْ يعين الدنيا َوِمْن َخلِْفهِْم اآلخرة وإمنا فسرنا َبْينِ أَْيدِيهِْم بالدنيا ألهنا بني يد
يت بعد ذلك ورابعها ِمن َبْينِ أَْيِديهِْم يف تكذيب األنبياء والرسل الذين يسعى فيها ويشاهدها وأما اآلخرة فهي تأ

  يكونون حاضرين َوِمْن َخلِْفهِْم يف تكذيب من تقدم من األنبياء والرسل
لِهِْم يف أنواع وأما قوله َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعن َشَماِئِلهِْم ففيه وجوه أحدها َعْن أَْيَمانِهِمْ يف الكفر والبدعة َوَعن َشَماِئ

املعاصي وثانيها َعْن أَْيمَانِهِْم يف الصرف عن احلق َوَعن َشَماِئِلهِْم يف الترغيب يف الباطل وثالثها َعْن أَْيمَانِهِْم يعين 
أفترهم عن احلسنات َوَعن َشَماِئلِهِْم أقوى دواعيهم يف السيئات قال ابن األنباري وقول من قال اإلميان كناية عن 

ت والشمائل عن السيئات قول حسن ألن العرب تقول اجعلين يف ميينك وال جتعلين يف مشالك يريد اجعلين احلسنا
من املقدمني عندك وال جتعلين من املؤخرين وروى أبو عبيد عن األصمعي أنه يقال هو عندنا باليمني أي مبنزلة حسنة 

املفسرون يف تفسري هذه اجلهات األربع أما وإذا خبثت منزلته قال أنت عندي بالشمال فهذا تلخيص ما ذكره 
حكماء اإلسالم فقد ذكروا فيها وجوهاً أخرى أوهلا وهو األقوى األشرف أن يف البدن قوى أربعاً هي املوجبة 

لقوات السعادات الروحانية فإحداها القوة اخلالية اليت جيتمع فيها مثل احملسوسات وصورها وهي موضوعة يف البطن 
  ماغ وصور احملسوسات إمنا ترد عليها من مقدمها وإليه اإلشارة بقوله ِمن َبْينِ أَْيدِيهِْماملقدم من الد

والقوة الثانية القوة الومهية اليت حتكم يف غري احملسوسات باألحكام املناسبة للمحسوسات وهي موضوعة يف البطن 
  املؤخر من الدماغ وإليها اإلشارة بقوله َوِمْن َخلِْفهِْم

  ثالثة الشهوة وهي موضوعة يف الكبد وهي من ميني البدنوالقوة ال
والقوة الرابعة الغضب وهو موضوع يف البطن األيسر من القلب فهذه القوى األربع هي اليت تتولد عنها أحوال 

توجب زوال السعادات الروحانية والشياطني اخلارجة ما مل تستعن بشيء من هذه القوى األربع مل تقدر على إلقاء 
وسة فهذا هو السبب يف تعيني هذه اجلهات األربع وهو وجه حقيقي شريف وثانيها أن قوله آلتَِينَُّهم ّمن َبْينِ الوس

أَْيِديهِْم املراد منه الشبهات املبنية على التشبيه أما يف الذات والصفات مثل شبه اجملسمة وأما األفعال مثل شبه 
بيح َوِمْن َخلِْفهِْم املراد منه الشبهات الناشئة عن التعطيل وإمنا جعلنا املعتزلة يف التعديل والتخويف والتحسني والتق

قوله ِمن َبْينِ أَْيِديهِمْ لشبهات التشبيه ألن اإلنسان يشاهد هذه اجلسمانيات وأحواهلا فهي حاضرة بني يديه فيعتقد 
ْم كناية عن التعطيل ألن التشبيه عني أن الغائب جيب أن يكون مساوياً هلذا الشاهد وإمنا جعلنا قوله َوِمْن َخلْفِهِ

التعطيل فلما جعلنا قوله ِمن َبْينِ أَْيِديهِْم كناية عن التشبيه وجب أن جنعل قوله َوِمْن َخلْفِهِْم كناية عن التعطيل وأما 
املنهيات وثالثها نقل عن قوله َوَعْن أَْيَمانِهِْم فاملراد منه الترغيب يف ترك املأمورات َوَعن َشَماِئلِهِْم الترغيب يف فعل 

شقيق رمحه اهللا أنه قال ما من صباح إال ويأتيين الشيطان من اجلهات األربع من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن 
 ٨٢طه ( مشايل أما من بني يدي فيقول ال ختف فإن اهللا غفور رحيم فاقرأ َوإِّنى لََغفَّاٌر لَّمن َتاَب َواَمَن َوَعِملَ َصاِلَحاً 

)  ٦هود ( وأما من خلفي فيخوفين من وقوع أوالدي يف الفقر فاقرأ َوَما ِمن دَابَّةٍ  ِفي االْْرضِ إِالَّ َعلَى اللَِّه رِْزقَُها ) 
وأما من قبل مشايل فيأتيين من قبل )  ٨٣والقصص ( وأما من قبل مييين فيأتيين من قبل الثناء فاقرأ َوالَْعاِقَبةُ  ِللُْمتَِّقَني 

  ) ٥٤سبأ ( فاقرأ َوحِيلَ بَْيَنُهْم َوَبْيَن َما َيشَْتُهونَ  الشهوات



والقول الثاين يف هذه اآلية أنه تعاىل حكى عن الشيطان ذكر هذه الوجوه األربعة والغرض منه أنه يبالغ يف إلقاء 
مكنة جبميع الوسوسة وال يقصر يف وجه من الوجوه املمكنة البتة وتقدير اآلية مث آلتينهم من مجيع اجلهات امل

) إن الشيطان قعد البن آدم بطريق اإلسالم ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( االعتبارات املمكنة وعن رسول اهللا 
فقال له تدع دين آبائك فعصاه فأسلم مث قعد له بطريق اهلجرة فقال له تدع ديارك وتتغرب فعصاه وهاجر مث قعد 

يقسم مالك وتنكح امرأتك فعصاه فقاتل وهذا اخلرب يدل على أن الشيطان له بطريق اجلهاد فقال له تقاتل فتقتل و
  ال يترك جهة من جهات الوسوسة إال ويلقيها يف القلب

  فإن قيل فلم مل يذكر مع اجلهات األربع من فوقهم ومن حتتهم
ة فهي موضوعة يف قلنا أما يف التحقيق فقد ذكرنا أن القوى اليت يتولد منها ما يوجب تفويت السعادات الروحاني

هذه اجلوانب األربعة من البدن وأما يف الظاهر فريوى أن الشيطان ملا قال هذا الكالم رقت قلوب املالئكة على 
البشر فقالوا يا إهلنا كيف يتخلص اإلنسان من الشيطان مع كونه مستولياً عليه من هذه اجلهات األربع فأوحى اهللا 

الفوق والتحت فإذا رفع يديه إىل فوق يف الدعاء على سبيل اخلضوع أو وضع  تعاىل إليهم أنه بقي لإلنسان جهتان
  جبهته على األرض على سبيل اخلشوع غفرت له ذنب سبعني سنة واهللا أعلم

  املسألة الثانية أنه قال ّمن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم فذكر هاتني اجلهتني بكلمة ِمْن

َوَعن َشَماِئلِهِْم فذكر هاتني اجلهتني بكلمة َعْن وال بد يف هذا الفرق من فائدة فنقول إذا قال  مث قال َوَعْن أَْيَمانِهِْم
القائل جلس عن ميينه معناه أنه جلس متجافياً عن صاحب اليمني غري ملتصق به قال تعاىل َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الّشَمالِ 

ملكان ومل حيضر يف القدام واخللف ملكان والشيطان يتباعد عن فبني أنه حضر على هاتني اجلهتني )  ١٧ق ( قَِعيٌد 
امللك فلهذا املعىن خص اليمني والشمال بكلمة َعْن ألجل أهنا تفيد البعد واملباينة وأيضاً فقد ذكرنا أن املراد من قوله 

لعقائد الباطلة وذلك هو حصول ّمن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلْفِهِْم اخليال والوهم والضرر الناشىء منهما هو حصول ا
الكفر وقوله َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعن َشَماِئِلهِمْ الشهوة والغضب والضرر الناشىء منهما هو حصول األعمال الشهوانية 

والغضبية وذلك هو املعصية وال شك أن الضرر احلاصل من الكفر الزم ألن عقابه دائم أما الضرر احلاصل من 
عقابه منقطع فلهذا السبب خص هذين القسمني بكلمة َعْن تنبيهاً على أن هذين القسمني يف  املعصية فسهل ألنه

  اللزوم واالتصال دون القسم األول واهللا أعلم مبراده
املسألة الثالثة قال القاضي هذا القول من إبليس كالداللة على بطالن ما يقال إنه يدخل يف بدن ابن آدم وخيالطه 

  لكان بأن يذكره يف باب املبالغة أحقألنه لو أمكنه ذلك 
مث قال تعاىل حكاية عن إبليس أنه قال َوالَ َتجُِد أَكْثََرُهمْ َشاِكرِيَن وفيه سؤال وهو أن هذا من باب الغيب فكيف 

عرف إبليس ذلك فلهذا السبب اختلف العلماء فيه فقال بعضهم كان قد رآه يف اللوح احملفوظ فقال له على سبيل 
يقني وقال آخرون إنه قاله على سبيل الظن ألنه كان عازماً على املبالغة يف تزيني الشهوات وحتسني القطع وال

الطيبات وعلم أهنا أشياء يرغب فيها غلب على ظنه أهنم يقبلون قوله فيها على سبيل األكثر واألغلب ويؤكد هذا 
والعجب أن إبليس قال للحق )  ٢٠سبأ ( فَاتََّبُعوهُ إِالَّ فَرِيقاً  القول بقوله تعاىل َولَقَدْ َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبلِيُس ظَنَُّه

وفيه )  ١٣سبأ ( سبحانه وتعاىل َوالَ َتجِدُ أَكْثَرَُهْم َشاكِرِيَن فقال احلق ما يطابق ذلك َوقَِليلٌ ّمْن ِعَباِدىَ  الشَّكُوُر 
للذات اجلسمانية والطيبات الشهوانية وجه آخر وهو أنه حصل للنفس تسع عشرة قوة وكلها تدعو النفس إىل ا

فخمسة منها هي احلواس الظاهرة ومخسة أخرى هي احلواس الباطنة واثنان الشهوة والغضب وسبعة هي القوى 
الكامنة وهي اجلاذبة واملاسكة واهلاضمة والدافعة والغاذية والنامية واملولدة فمجموعها تسعة عشر وهي بأسرها 



م وترغبها يف طلب اللذات البدنية وأما العقل فهو قوة واحدة وهي اليت تدعو النفس إىل تدعو النفس إىل عامل اجلس
عبادة اهللا تعاىل وطلب السعادات الروحانية وال شك أن استيالء تسع عشرة قوة أكمل من استيالء القوة الواحدة 

جداً وهي بعد قوهتا يعسر جعلها ال سيما وتلك القوى التسعة عشر تكون يف أول اخللقة قوية ويكون العقل ضعيفاً 
ضعيفة مرجوحة فلما كان األمر كذلك لزم القطع بأن أكثر اخللق يكونون طالبني هلذه اللذات اجلسمانية معرضني 

  عن معرفة احلق وحمبته فلهذا السبب قال َوالَ َتجُِد أَكْثََرُهمْ َشاكِرِيَن واهللا أعلم
  وًرا لََّمن َتبَِعَك ِمنُْهْم ألَْمَألنَّ َجهَنََّم ِمنكُْم أَْجَمِعَنيقَالَ اخُْرْج ِمْنَها َمذُْءوًما مَّْدُح

اعلم أن إبليس ملا وعد باإلفساد الذي ذكره خاطبه اهللا تعاىل مبا يدل على الزجر واإلهانة فقال أَخَْرَج ِمْنَها من اجلنة 
الحتقار وقال الفراء ذأمته إذا عبته أو من السماء مذؤوماً قال الليث ذأمت الرجل فهو مذؤم أي حمقور والذام ا

يقولون يف املثل ال تعدم احلسناء ذاماً وقال ابن األنباري املذؤم املذموم قال ابن قتيبة مذؤماً مذموماً بأبلغ الذم قال 
  أمية وقال إلبليس رب العباد
  أن اخرج دحرياً لعيناً ذؤما

لتبعيد يقال دحره دحراً ودحوراً إذا طرده وبعده ومنه قوله تعاىل وقوله َمذُْموًما مَّْدحُوًرا الدحر يف اللغة الطرد وا
  وقال أمية وبإذنه سجدوا آلدم كلهم)  ٩ ٨الصافات ( َوُيقْذَفُونَ ِمن كُلّ جَانِبٍ ُدحُوراً 

  إال لعيناً خاطئاً مدحوراً
روى عصمة عن عاصم ) الكشاف ( صاحب وقوله لََّمن َتبَِعَك ِمنُْهْم الالم فيه الم القسم وجوابه قوله الَْمالَنَّ قال 

ألمألن يف  لََّمن َتبَِعَك بكسر الالم مبعىن لََّمن َتبَِعَك ِمْنُهْم هذا الوعيد وهو قوله الْمالنَّ جََهنََّم مِنكُْم أَْجَمِعَني وقيل إن
مِْنُهْم عائد على ولد آدم ألنه حني  حمل االبتداء َولََمنِ َتبَِعَك خربه قال أبو بكر األنباري الكناية يف قوله لََّمن َتبَِعَك

كان خماطباً لولد آدم فرجعت الكناية إليهم قال القاضي دلت هذه اآلية على )  ١١األعراف ( قال َولَقَْد َخلَقَْناكُْم 
أن التابع واملتبوع معنيان يف أن جهنم متأل منهما مث أن الكافر تبعه فكذلك الفاسق تبعه فيجب القطع بدخول 

النار وجوابه أن املذكور يف اآلية أنه تعاىل ميأل جهنم ممن تبعه وليس يف اآلية أن كل من تبعه فإنه يدخل  الفاسق
جهنم فسقط هذا االستدالل ونقول هذه اآلية تدل على أن مجيع أصحاب البدع والضالالت يدخلون جهنم ألن 

  كلهم متابعون إلبليس واهللا أعلم
  ْوُجَك الَْجنَّةَ  فَكُالَ ِمْن َحْيثُ ِشئُْتَما َوالَ تَقَْرَبا َهاِذِه الشََّجَرةَ  فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِمَنيَوَياأاَدُم اْسكُْن أَنَت َوَز

اعلم أن هذه اآلية مشتملة على مسائل أحدها أن قوله اْسكُْن أمر تعبد أو أمر إباحة وإطالق من حيث إنه ال مشقة 
زوج آدم هو حواء وجيب أن نذكر أنه تعاىل كيف خلق حواء وثالثها أن تلك  فيه فال يتعلق به التكليف وثانيها أن

اجلنة كانت جنة اخللد أو جنة من جنان السماء أو جنة من جنان األرض ورابعها أن قوله فَكُالًّ أمر إباحة ال أمر 
ِه الشَّجََرةِ  املراد شجرة واحدة تكليف وخامسها أن قوله َوالَ َتقَْرَبا هني تنزيه أو هني حترمي وسادسها أن قوله َهاِذ

بالشخص أو النوع وسابعها أن تلك الشجرة أي شجرة كانت وثامنها أن ذلك الذنب كان صغرياً أو كبرياً 
 وتاسعها أنه ما املراد من قوله فََتكُوَنا ِمَن الْظَّاِلِمَني وهل يلزم من كونه ظاملاً هبذا القربان الدخول حتت قوله تعاىل أَالَ

وعاشرها أن هذه الواقعة وقعت قبل نبوة آدم عليه السالم أو بعدها فهذه )  ١٨هود ( َنةُ  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني لَْع
  املسائل العشرة قد سبق تفصيلها وتقريرها يف سورة البقرة فال نعيدها والذي بقي علينا من هذه اآلية حرف واحد



بالواو وقال ههنا فَكُالًّ بالفاء فما السبب فيه )  ٣٥البقرة ( ِمْنَها رَغًَدا  وهو أنه تعاىل قال يف سورة البقرة وَكُالَ
وجوابه من وجهني األول أن الواو تفيد اجلمع املطلق والفاء تفيد اجلمع على سبيل التعقيب فاملفهوم من الفاء نوع 

ر اجلنس ويف سورة األعراف ذكر داخل حتت املفهوم من الواو وال منافاة بني النوع واجلنس ففي سورة البقرة ذك
  النوع

َعْن َهاِذِه الشََّجَرةِ  إِالَ أَن  فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيطَانُ ِلُيْبِدَي لَُهَما َما ُوورَِي َعْنُهَما ِمن َسْوءَاِتهَِما َوقَالَ َما َنَهاكَُما َربُّكَُما
َمُهَمآ إِنِّي لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني فََدلَّاُهَما بُِغُرورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشََّجَرةَ  َبَدتْ َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن الْخَاِلِديَن َوقَاَس

َوأَقُل لَّكَُمآ ن ِتلْكَُما الشََّجَرةِ  لَُهَما َسْوءَاُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمن َوَرقِ الَْجنَّةِ  َوَناَداُهَما َربُّهَُمآ أَلَْم أَْنَهكَُما َع
  إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكَُما َعُدوٌّ مُّبٌِني

يقال وسوس إذا تكلم كالماً خفياً يكرره وبه مسي صوت احللي وسواساً وهو فعل غريمتعد كقولنا ولولوت املرأة 
وقولنا وعوع الذئب ورجل موسوس بكسر الواو وال يقال موسوس بالفتح ولكن موسوس له وموسوس إليه وهو 

  ذي يلقي إليه الوسوسة ومعىن وسوس له فعل الوسوسة ألجله ووسوس إليه ألقاها إليه وههنا سؤاالتال
  السؤال األول كيف وسوس إليه وآدم كان يف اجلنة وإبليس أخرج منها

بو واجلواب قال احلسن كان يوسوس من األرض إىل السماء وإىل اجلنة بالقوة الفوقية اليت جعلها اهللا تعاىل له وقال أ
مسلم األصفهاين بل كان آدم وإبليس يف اجلنة ألن هذه اجلنة كانت بعض جنات األرض والذي يقوله بعض الناس 

من أن إبليس دخل يف جوف احلية ودخلت احلية يف اجلنة فتلك القصة الركيكة مشهورة وقال آخرون إن آدم 
على باهبا فيقرب فيقرب أحدمها من اآلخر  وحواء رمبا قرباً من باب اجلنة وكان إبليس واقفاً من خارج اجلنة

  وحتصل الوسوسة هناك
  السؤال الثاين أن آدم عليه السالم كان يعرف ما بينه وبني إبليس من العداوة فكيف قبل قوله

واجلواب ال يبعد أن يقال إن إبليس لقي آدم مراراً كثرية ورغبه يف أكل الشجرة بطرق كثرية فألجل املواظبة 
  ى هذا التمويه أثر كالمه يف آدم عليه السالمواملداومة عل

  السؤال الثالث مل قال فََوسَْوَس لَُهَما الشَّْيطَانُ
  واجلواب معىن وسوس له أي فعل الوسوسة ألجله واهللا أعلم

ِفْرَعْونَ لَِيكُونَ لَُهْم أما قوله تعاىل ِلُيْبِدَي لَُهَما يف هذا الالم قوالن أحدمها أنه الم العاقبة كما يف قوله فَالَْتقَطَُه ءالُ 
وذلك ألن الشيطان مل يقصد بالوسوسة ظهور عورهتما ومل يعلم أهنما إن أكال من )  ٨القصص ( َعُدّواً َوحََزناً 

الشجرة بدت عوراهتا وإمنا كان قصده أن حيملهما على املعصية فقط الثاين ال يبعد أيضاً أن يقال إنه الم الغرض مث 
أن جيعل بدو العورة كناية عن سقوط احلرمة وزوال اجلاه واملعىن أن غرضه من إلقاء تلك فيه وجهان أحدمها 

الوسوسة إىل آدم زوال حرمته وذهاب منصبه والثاين لعله رأى يف اللوح احملفوظ أو مسع من بعض املالئكة أنه إذا 
س إليه حلصول هذا الغرض أكل من الشجرة بدت عورته وذلك يدل على هناية الضرر وسقوط احلرمة فكان يوسو

  وقوله َما فيه مباحث
صلى اهللا ( البحث األول ما وري مأخوذ من املواراة يقال واريته أي سترته قال تعاىل يواري سوأة أخيه وقال النيب 

  )اذهب فواره ( لعلي ملا أخربه بوفاة أبيه ) عليه وسلم 
سوء اإلنسان قال ابن عباس رضي اهللا عنهما كأهنما قد البحث الثاين السوأة فرج الرجل واملرأة وذلك ألن ظهوره ي

  ألبسا ثوباً يستر عورهتما فلما عصيا زال عنهما ذلك الثوب فذلك قوله تعاىل فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجََرةَ  َبَدتْ لَُهمَا



قبحاً يف البحث الثالث دلت هذه اآلية على أن كشف العورة من املنكرات وإنه مل يزل مستهجناً يف الطباع مست
 ٢٠األعراف ( اِلِديَن العقول وقوله َوقَالَ َما َنَهاكَُما َربُّكَُما َعْن َهاِذِه الشَّجََرةِ  إِال أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن الَْخ

ميكن أن يكون هذا الكالم ذكره إبليس حبيث خاطب به آدم وحواء وميكن أيضاً أن يكون وسوسة أوقعها يف ) 
هبما واألمران مرويات إال أن األغلب أنه كان ذلك على سبيل املخاطبة بدليل قوله تعاىل َوقَاَسَمُهَما إِّني لَكَُما قلو

لَِمَن النَّاِصِحَني ومعىن الكالم أن إبليس قال هلما يف الوسوسة إال أن تكون ملكني وأراد به أن تكونا مبنزلة املالئكة 
الدين إن أكلتما فرغبهما بأن أومههما أن من أكلها صار كذلك وإنه تعاىل إمنا هنامها إن أكلتما منها أو تكونا من اخل

  عنها لكي ال يكونا مبنزلة املالئكة وال خيلدا ويف اآلية سؤاالت
السؤال األول كيف أطمع إبليس آدم يف أن يكون ملكاً عند األكل من الشجرة مع أنه شاهد املالئكة متواضعني 

 بفضله واجلواب من وجوه األول أن هذا املعىن أحد ما يدل على أن املالئكة الذين سجدوا ساجدين له معترفني
آلدم هم مالئكة األرض أما مالئكة السموات وسكان العرش والكرسي واملالئكة املقربون فما سجدوا ألبتة آلدم 

بعضهم أنه قال إن آدم علم أن ولو كانوا سجدوا له لكان هذا التطميع فاسداً خمتالً وثانيها نقل الواحدي عن 
املالئكة ال ميوتون إىل يوم القيامة ومل يعلم ذلك لنفسه فعرض عليه إبليس أن يصري مثل امللك يف البقاء وأقول هذا 
اجلواب ضعيف ألن على هذا التقدير املطلوب من املالئكة هو اخللود وحينئذ ال يبقى فرق بني قوله إِال أَن َتكُوَنا 

  ) ٢٠األعراف ( وبني قوله أَْو َتكُوَنا ِمَن الْخَاِلِديَن )  ٢٠األعراف  (َملَكَْينِ 

والوجه الثاين قال الواحدي كان ابن عباس يقرأ ملكني ويقول ما طمعا يف أن يكونا ملكني لكنهما استشرفا إىل أن 
( لَى َشَجَرةِ  الُْخلِْد َوُملٍْك الَّ َيْبلَى يكونا ملكني وإمنا أتامها امللعون من جهة امللك ويدل على هذا قوله َهلْ أَدُلَُّك َع

وأقول هذا اجلواب أيضاً ضعيف وبيانه من وجهني األول هب أنه حصل اجلواب على هذه القراءة فهل )  ٢٠طه 
يقول ابن عباس إن تلك القراءة املشهورة باطلة أو ال يقول ذلك واألول باطل ألن تلك القراءة قراءة متواترة 

الطعن فيها وأما الثاين فعلى هذا التقدير اإلشكال باق ألن على تلك القراءة يكون بالتطميع قد وقع يف فكيف ميكن 
  أن يصري بواسطة ذلك األكل من مجلة املالئكة وحينئذ يعود السؤال

راد وال والوجه الثاين أنه تعاىل جعل سجود املالئكة واخللق له يف أن يسكن اجلنة وأن يأكل منها رغداً كيف شاء وأ
  مزيد يف امللك على هذه الدرجة

  السؤال الثاين هل تدل هذه اآلية على أن درجة املالئكة أكمل وأفضل من درجة النبوة
واجلواب من وجوه األول أنا إذا قلنا إن هذه الواقعة كانت قبل النبوة مل يدل على ذلك وألن آدم حني طلب 

تكون ) أن ( وعلى هذا التقدير فزال االستدالل والثاين إن بتقدير  الوصول إىل درجة املالئكة ما كان من األنبياء
هذه الواقعة وقعت يف زمان النبوة فلعل آدم عليه السالم رغب يف أن يصري من املالئكة يف القدرة والقوة والشدة أو 

دير يسقط يف خلقة الذات بأن يصري جوهراً نورانياً ويف أن يصري من سكان العرش والكرسي وعلى هذا التق
  االستدالل

السؤال الثالث نقل أن عمرو بن عبيد قال للحسن يف قوله إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين ويف قوله 
وقامسهما قال عمر وقلت للحسن فهل صدقاه يف ذلك فقال احلسن معاذ اهللا لو صدقاه لكانا من الكافرين ووجه 

  أن يصدقا إبليس يف ذلك القول السؤال إنه كيف يلزم هذا التكفري بتقدير
واجلواب ذكروا يف تقرير ذلك التكفري أنه عليه السالم لو صدق إبليس يف اخللود لكان ذلك يوجب إنكار البعث 
والقيامة وأنه كفر ولقائل أن يقول ال نسلم أنه يلزم من ذلك التصديق حصول الكفر وبيانه من وجهين األول أن 



  ملكث ال على الدوام وعلى هذا الوجه يندفع ما ذكروهلفظ اخللود حممول على طول ا
الوجه الثاين هب أن اخللود مفسر بالدوام إال أنا نسلم أن اعتقاد الدوام يوجب الكفر وتقريره أن العلم بأنه تعاىل 

الم أنه هل مييت هذا املكلف أو ال مييته علم ال حيصل إال من دليل السمع فلعله تعاىل ما بني يف وقت آدم عليه الس
مييت اخللق وملا مل يوجد ذلك الدليل السمعي كان آدم عليه السالم جيوز دوام البقاء فلهذا السبب رغب فيه وعلى 

  هذا التقدير فالتكفري غري الزم
السؤال الرابع ثبت مبا سبق أن آدم وحواء لو صدقا إبليس فيما قال مل يلزم تكفريمها فهل يقولون إهنما صدقاه فيه 

  ن مل حيصل القطع فهل يقولون إهنما ظنا أن األمر كما قال أو ينكرون هذا الظن أيضاًقطعاً وإ

واجلواب أن احملققني أنكروا حصول هذا التصديق قطعاً وظناً بل الصواب أهنما إمنا أقدما على األكل لغلبة الشهوة 
ذا زين لنا الغري ما نشتهيه وإن مل نعتقد ال أهنما صدقاه علماً أو ظناً كما جند أنفسنا عند الشهوة نقدم على الفعل إ

  أن األمر كما قال
 السؤال اخلامس قوله إِال أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن الَْخاِلِديَن هذا الترغيب والتطميع وقع يف جمموع األمرين أو

  يف أحدمها
غيب وقيل بل هو على ظاهره على طريقة واجلواب قال بعضهم الترغيب كان يف جمموع األمرين ألن أدخل يف التر

  التخيري
  مث قال تعاىل َوقَاَسَمُهَما إِّني لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني أي وأقسم هلما إين لكما ملن الناصحني

فإن قيل املقامسة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك تقول قامست فالناً أي حالفته وتقامسا حتالفاً ومنه قوله تعاىل َتقَاَسُمواْ 
  ) ٤٩النمل ( بِاللَِّه لَُنَبّيَتنَُّه وَأَْهلَُه 

قلنا فيه وجوه األول التقدير أنه قال أقسم لكما إين لكما ملن الناصحني وقاال له أتقسم باهللا إنك ملن الناصحني 
 فجعل ذلك مقامسة بينهم والثاين أقسم هلما بالنصيحة وأقسما له بقبوهلا الثالث أنه أخرج قسم إبليس على زنة

  املفاعلة ألنه اجتهد فيه اجتهاد املقاسم
إذا عرفت هذا فنقول قال قتادة حلف هلما باهللا حىت خدعهما وقد خيدع املؤمن باهللا وقوله إِّني لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني 

  أرشدكماأي قال إبليس إين خلقت قبلكما وأنا أعلم أحواالً كثرية من املصاحل واملفاسد ال تعرفاهنا فامتثال قويل 
مث قال تعاىل فََدلَّاُهَما بُِغُرورٍ وذكر أبو منصور األزهري هلذه الكلمة أصلني أحدمها أصل الرجل العطشان يديل 

رجليه يف البئر ليأخذ املاء فال جيد فيها ماء فوضعت التدلية موضع الطمع فيما ال فائدة فيه فيقال داله إذا أطعمه 
  ي أجرأمها إبليس على أكل الشجرة بغرور واألصل فيه دللهما من الدل والدالة وهي اجلرأةالثاين فََدلَّاُهَما بُِغُرورٍ أ

إذا عرفت هذا فنقول قال ابن عباس فََدلَّاُهَما بُِغرُورٍ أي غرمها باليمني وكان آدم يظن أن أحداً ال حيلف باهللا كاذباً 
صالة أعتقه فكان عبيده يفعلون ذلك طلباً  وعن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن

  للعتق فقيل له إهنم خيدعونك فقال من خدعنا باهللا اخندعنا له
مث قال تعاىل فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجََرةَ  َبَدْت وذلك يدل على أهنما تناوال اليسري قصداً إىل معرفة طعمه ولوال أنه تعاىل ذكر 

  يف هذه اآلية ال يدل على األكل ألن الذائق قد يكون ذائقاً من دون أكل يف آية أخرى أهنما أكال منها لكان ما
مث قال تعاىل َبَدْت لَُهَما أي ظهرت عوراهتما وزال النور عنهما َسْوءُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن قال الزجاج معىن طفق 

عل خصاف وفيه دليل على أن كشف أخذ يف الفعل َيْخِصفَاِن أي جيعالن ورقة على ورقة ومنه قيل للذي يرقع الن



العورة قبيح من لدن آدم أال ترى أهنما كيف بادرا إىل الستر ملا تقرر يف عقلهما من قبح كشف العورة َوَناَداُهَما 
  َربُُّهَما قال عطاء بلغين أن اهللا نادامها أفراراً مين يا آدم قال بل

 ناداه ربه أما خلقتك بيدي أما نفخت فيك من روحي حياء منك يا رب ما ظننت أن أحداً يقسم بامسك كاذباً مث
  أما أسجدت لك مالئكيت أما أسكنتك يف جنيت يف جواريا

لَُهمْ مث قال َوأَقُل لَّكَُما إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكَُما َعُدوٌّ مُّبٌِني قال ابن عباس بني العداوة حيث أىب السجود وقال القُْعَدنَّ 
  ) ١٦األعراف ( صِراطَكَ الُْمْستَِقيَم 

  قَاالَ َربََّنا ظَلَْمَنآ أَنفَُسَنا َوإِن لَّمْ َتْغِفْر لََنا َوَتْرَحمَْنا لََنكُوَننَّ ِمَن الْخَاِسرِيَن
اعلم أن هذه اآلية مفسرة يف سورة البقرة وقد ذكرنا هناك أن هذه اآلية تدل على صدور الذنب العظيم من آدم 

  ب إمنا صدر عنه قبل النبوة وعلى هذا التقدير فالسؤال زائلعليه السالم إال أنا نقول هذا الذن
يَها َتمُوُتونَ َوِمْنَها قَالَ اْهبِطُواْ َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ وَلَكُْم ِفى األرض ُمْسَتقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى ِحنيٍ قَالَ ِفيَها َتْحَيْونَ َوِف

  ُتْخَرُجونَ
واء وإبليس وإذا كان كذلك فقوله اْهبِطُواْ جيب أن يتناول هؤالء الثالثة اعلم أن هذا الذي تقدم ذكره هو آدم وح

يف َبْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ يعين العداوة ثابتة بني اجلن واإلنس ال تزول ألبتة وقوله ِفيَها َتْحَيْونَ الكناية عائدة إىل األرض 
وتون ومنها خترجون إىل البعث والقيامة قرأ محزة قوله َولَكُْم ِفى االْرضِ واملراد يف األرض تعيشون وفيها مت

والكسائي ُتخَْرُجونَ بفتح التاء وضم الراء وكذلك يف الروم والزخرف واجلاثية وقرأ ابن عامر ههنا ويف الزخرف 
  بفتح التاء ويف الروم واجلاثية بضم التاء والباقون مجيع ذلك بضم التاء

ْم ِلبَاًسا يَُوارِى َسْوءَاِتكُْم َورِيًشا وَِلبَاُس التَّقَْوى ذاِلَك َخْيٌر ذاِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّه لََعلَُّهْم َيابَنِى آَدَم قَْد أَنَزلَْنا َعلَْيكُ
  َيذَّكَُّرونَ

  يف نظم اآلية وجهان
عاىل الوجه األول أنه تعاىل ملا بني أنه أمر آدم وحواء باهلبوط إىل األرض وجعل األرض هلما مستقراً بني بعده أنه ت

  أنزل كل ما حيتاجون إليه يف الدين والدنيا ومن مجلتها اللباس الذي حيتاج إليه يف الدين والدنيا

الوجه الثاين أنه تعاىل ملا ذكر واقعة آدم يف انكشاف العورة أنه كان خيصف الورق عليها أتبعه بأن بني أنه خلق 
  يمة على اخللق بسبب أنه أقدرهم على التستراللباس للخلق ليستروا هبا عورهتم ونبه به على املنة العظ

  فإن قيل ما معىن إنزال اللباس
قلنا إنه تعاىل أنزل املطر وباملطر تتكون األشياء اليت منها حيصل اللباس فصار كأنه تعاىل أنزل اللباس وحتقيق القول 

كأنه تعاىل أنزهلا من السماء ومنه أن األشياء اليت حتدث يف األرض ملا كانت معلقة باألمور النازلة من السماء صار 
)  ٢٥احلديد ( وقوله َوأَنْزلَْنا الَْحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشدِيٌد )  ٦الزمر ( قوله تعاىل َوأَنَزلَ لَكُْم ّمَن االْْنَعامِ ثَمَانَِيةَ  أَْزواجٍ 

  وأما قوله َورِيًشا ففيه حبثان
ألنه لباسه وزينته أي أنزلنا عليكم لباسني لباساً يواري  البحث األول الريش لباس الزينة استعري من ريش الطري

( وقال وَلَكُْم ِفيَها َجَمالٌ )  ٨النحل ( سوآتكم ولباساً يزينكم ألن الزينة غرض صحيح كما قال لَِتْركَُبوَها َوزِيَنةً  
  ) ٦النحل 

ن رضي اهللا عنه والباقون البحث الثاين روي عن عاصم رواية غري مشهورة ورياشاً وهو مروي أيضاً عن عثما



َسْوءِتكُْم َورِيًشا واختلفوا يف الفرق بني الريش والرياش فقيل رياش مجع ريش وكذياب وذيب وقداح وقدح 
وشعاب وشعب وقيل مها واحد كلباس ولبس وجالل وجل روى ثعلب عن ابن األعرايب قال كل شيء يعيش به 

ش وقال ابن السكيت الرياش خمتص بالثياب واألثاث والريش اإلنسان من متاع أو مال أو مأكول فهو ريش وريا
  قد يطلق على سائر األموال وقوله تعاىل َولَِباسُ التَّقَْوى فيه حبثان

البحث األول قرأ نافع وابن عامر والكسائي َوِلبَاُس بالنصب عطفاً على قوله ِلَباساً والعامل فيه أنزلنا وعلى هذا 
وقوله َخْيٌر خربه والباقون بالرفع وعلى هذا التقدير فقوله وَِلبَاُس التَّقَْوى مبتدأ وقوله  التقدير فقوله ذاِلَك مبتدأ

ذاِلَك صفة أو بدل أو عطف بيان وقوله خري خرب لقوله َوِلبَاُس التَّقَْوى ومعىن قولنا صفة أن قوله ذاِلكَ أشري به إىل 
  اللباس كأنه قيل ولباس التقوى املشار إليه خري

الثاين اختلفوا يف تفسري قوله َوِلبَاُس التَّقَْوى والضابط فيه أن منهم من محله على نفس امللبوس ومنهم من البحث 
  محله على غريه

أما القول األول ففيه وجوه أحدها أن املراد أن اللباس الذي أنزله اهللا تعاىل ليواري سوآتكم هو لباس التقوى وعلى 
باس األول وإمنا أعاده اهللا ألجل أن خيرب عنه بأنه خري ألن مجاعة من أهل اجلاهلية هذا التقدير فلباس التقوى هو الل

كانوا يتعبدون بالتعري وخلع الثياب يف الطواف بالبيت فجرى هذا يف التكرير جمرى قول القائل قد عرفتك 
ثانيها أن املراد من لباس الصدق يف أبواب الرب والصدق خري لك من غريه فيعيد ذكر الصدق ليخرب عنه هبذا املعىن و

التقوى ما يلبس من الدروع واجلواشن واملغافر وغريها مما يتقي به يف احلروب وثالثها املراد من لباس التقوى 
  امللبوسات املعدة ألجل إقامة الصلوات

ن جريج لباس التقوى والقول الثاين أن حيمل قوله َولَِباسُ التَّقَْوى على اجملازات مث اختلفوا فقال قتادة والسدي واب
  اإلميان وقال ابن عباس لباس التقوى العمل الصاحل وقيل هو السمت احلسن

وقيل هو العفاف والتوحيد ألن املؤمن ال تبدو عورته وإن كان عارياً من الثياب والفاجر ال تزال عورته مكشوفة 
سكينة واإلخبات والعمل الصاحل وإمنا وإن كان كاسياً وقال معبدهو احلياء وقيل هو ما يظهر على اإلنسان من ال

محلنا لفظ اللباس على هذه اجملازات ألن اللباس الذي يفيد التقوى ليس إال هذه األشياء أما قوله ذاِلَك َخْيٌر قال أبو 
مما خلق لصاحبه إذا أخذ به وأقرب له إىل اهللا تعاىل )  ٢٦األعراف ( علي الفارسي معىن اآلية َوِلبَاُس التَّقَْوى خَْيٌر 

من اللباس والرياش الذي يتجمل به قال وأضيف اللباس إىل التقوى كما أضيف إىل اجلوع يف قوله فَأَذَاقََها اللَّهُ 
وقوله ذاِلَك ِمْن آَياتِ اللَِّه معناه من آيات اهللا الدالة على فضله ورمحته )  ١١٢النحل ( ِلبَاَس الْجُوعِ وَالْخَْوِف 
  للباس عليهم لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ فيعرفون عظيم النعمة فيهعلى عباده يعين إنزال ا

يُرَِيُهَما َسوَْءاِتهَِمآ إِنَّهُ َيَراكُْم ُهَو َيابَنِى آَدَم الَ َيفْتَِننَّكُُم الشَّْيطَانُ كََمآ أَخَْرَج أََبوَْيكُم مَِّن الَْجنَّةِ  َينزُِع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِل
  ْيثُ الَ َتَروَْنُهْم إِنَّا َجَعلَْنا الشََّياِطَني أَْولَِيآَء ِللَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونََوقَبِيلُُه ِمْن َح

اعلم أن املقصود من ذكر قصص األنبياء عليهم السالم حصول العربة ملن يسمعها فكأنه تعاىل ملا ذكر قصة آدم 
م من قبول وسوسة الشيطان فقال َيذَّكَُّرونَ وبني فيهاشدة عداوة الشيطان آلدم وأوالده أتبعها بأن حذر أوالد آد

ولطف وسوسته  َيابَنِى آَدَم الَ َيفْتَِننَّكُُم الشَّْيطَانُ كََما أَخَْرَج أَبََوْيكُم ّمَن الَْجنَّةِ  وذلك ألن الشيطان ملا بلغ أثر كيده
ن يقدر على أمثال هذه املضار يف وشدة اهتمامه إىل أن قدر على إلقاء آدم يف الزلة املوجبة إلخراجه من اجلنة فبأ

حق بين آدم أوىل فبهذا الطريق حذر تعاىل بين آدم باالحتراز عن وسوسة الشيطان فقال الَ َيفِْتَننَّكُُم الشَّيْطَانُ 
فيترتب عليه أن ال تدخلوا اجلنة كما فنت أبويكم فترتب عليه خروجهما منها وأصل الفتون عرض الذهب على 



  الغش مث أتى يف القرآن مبعىن احملنة وههنا حبثانالنار وختليصه من 
البحث األول قال الكعيب هذه اآلية حجة على من نسب خروج آدم وحواء وسائر وجوه املعاصي إىل الشيطان 

وذلك يدل على أنه تعاىل بريء منها فيقال له مل قلتم أن كون هذا العمل منسوباً إىل الشيطان مينع من كونه منسوباً 
 تعاىل ومل ال جيوز أن يقال إنه تعاىل ملا خلق القدرة والداعية املوجبتني لذلك العمل كان منسوباً إىل اهللا تعاىل إىل اهللا

وملا أجرى عادته بأنه خيلق تلك الداعية بعد تزيني الشيطان وحتسينه تلك األعمال عند ذلك الكافر كان منسوباً إىل 
  الشيطان

أنه تعاىل إمنا أخرج آدم وحواء من اجلنة عقوبة هلما على تلك الزلة وظاهر قوله  البحث الثاين ظاهر اآلية يدل على
يدل على أنه تعاىل خلقهما خلالفة األرض وأنزهلما من اجلنة إىل )  ٣٠البقرة ( إِّنى َجاِعلَُك ِفى االْرضِ َخِليفَةً  

  األرض هلذا املقصود فكيف اجلمع بني الوجهني

  موع األمري واهللا أعلموجواب أنه رمبا قيل حصل جمل
  مث قال َينزُِع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما لُِيرَِيُهَما وفيه مباحث

البحث األول الَْجنَّةِ  َينزُِع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما حال أي أخرجهما نازعاً لباسهما وأضاف نزع اللباس إىل الشيطان وإن 
فعلت هذا ملن حصل منه ذلك الفعل بسبب وإن مل  مل يتول ذلك ألن كان بسبب منه فأسند إليه كما تقول أنت

  يباشره وكذلك ملا كان نزع لباسهما بوسوسة الشيطان وغروره أسند إليه
البحث الثاين الالم يف قوله لُِيرَِيُهَما الم العاقبة كما ذكرنا يف قوله ِليُْبِدَي لَُهَما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يرى 

  وأة آدمآدم سوأة حواء وترى حواء س
البحث الثالث اختلفوا يف اللباس الذي نزع منهما فقال بعضهم إنه النور وبعضهم التقى وبعضهم اللباس الذي هو 
ثياب اجلنة وهذا القول أقرب ألن إطالق اللباس يقتضيه واملقصود من هذا الكالم تأكيد التحذير لبين آدم ألنه ملا 

لة قدره إىل هذا احلد فكيف يكون حال آحاد اخللق مث أكد تعاىل هذا بلغ تأثري وسوسة الشيطان يف حق آدم مع جال
  التحذير بقوله إِنَُّه يََراكُْم ُهَو َوقَبِيلُُه ِمْن َحْيثُ الَ َترَْونَُهْم وفيه مباحث

( َزْوُجَك الَْجنَّةَ  البحث األول إِنَُّه َيَراكُْم يعين إبليس ُهَو َوقَبِيلُُه أعاد الكناية ليحسن العطف كقوله اْسكُْن أَنَت َو
  ) ٣٥البقرة 

اجلماعة يكونون من الثالثة فصاعداً من قوم شيت ومجعه قبل ) القبيل ( البحث الثاين قال أبو عبيدة عن أيب زيد 
  والقبيلة بنو أب واحد وقال ابن قتيبة قبيله أصحابه وجنده وقال الليث ُهَو َوقَبِيلُُه أي هو ومن كان من نسله

ث قال أصحابنا إهنم يرون األنس ألنه تعاىل خلق يف عيوهنم إدراكاً واإلنس ال يروهنم ألنه تعاىل مل خيلق البحث الثال
هذا اإلدراك يف عيون اإلنس وقالت املعتزلة الوجه يف أن اإلنس ال يرون اجلن رقة أجسام اجلن ولطافتها والوجه يف 

بعض اجلن بعضاً أن اهللا تعاىل يقوي شعاع أبصار اجلن رؤية اجلن لإلنس كثافة أجسام اإلنس والوجه يف أن يرى 
ويزيد فيه ولو زاد اهللا يف قوة أبصارنا لرأيناهم كما يرى بعضنا بعضاً ولو أنه تعاىل كثف أجسامهم وبقيت أبصارنا 

اجلن  على هذه احلالة لرأيناهم فعلى هذا كون اإلنس مبصراً للجن موقوف عند املعتزلة إما على زيادة كثافة أجسام
  أو على زيادة قوة أبصار اإلنس

البحث الرابع قوله تعاىل ِمْن َحْيثُ الَ َتَرْونَُهْم يدل على أن اإلنس ال يرون اجلن ألن قوله ِمْن َحْيثُ الَ َتَرْونَُهمْ 
يتناول أوقات االستقبال من غري ختصيص قال بعض العلماء ولو قدر اجلن على تغيري صور أنفسهم بأي صورة شاؤا 

وأرادوا لوجب أن ترتفع الثقة عن معرفة الناس فلعل هذا الذي أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدي أو زوجيت جىن 



صور نفسه بصورة ولدي أو زوجيت وعلى هذا التقدير فريتفع الوثوق عن معرفة األشخاص وأيضاً فلو كانوا 
ة الشديدة بينهم وبني اإلنس فلم ال يفعلون قادرين على ختبيط الناس وإزالة العقل عنهم مع أنه تعاىل بني العداو

ذلك يف حق أكثر البشر ويف حق العلماء واألفاضل والزهاد ألن هذه العداوة بينهم وبني العلماء والزهاد أكثر 
وأقوى وملا مل يوجد شيء من ذلك ثبت أنه ال قدرة هلم على البشر بوجه من الوجوه ويتأكد هذا بقوله َما كَانَ ِلىَ  

  كُْم ّمن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدعَْوُتكُْم فَاسَْتَجبُْتْم ِلىَعلَْي

  قال جماهد قال إبليس اعطينا أربع خصال نرى وال نرى وخنرج من حتت الثرى ويعود شيخنا فىت)  ٢٢إبراهيم ( 
ابنا هبذا النص على أنه تعاىل هو الذي سلط مث قال تعاىل إِنَّا َجَعلَْنا الشَّيَاِطَني أَوِْلَياء ِللَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ فقد احتج أصح

الشيطان الرجيم عليهم حىت أضلهم وأغواهم قال الزجاج ويتأكد هذا النص بقوله تعاىل أَنَّا أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى 
ْؤِمُنونَ هو أنا حكمنا بأن الشيطان قال القاضي معىن قوله َجَعلَْنا الشََّياِطَني أَْوِلَياء ِللَِّذيَن الَ ُي)  ٨٣مرمي ( الْكَاِفرِيَن 

ويل ملن ال يؤمن قال ومعىن قوله أَْرَسلَْنا الشَّيَاِطَني َعلَى الْكَاِفرِيَن هو أنا خلينا بينهم وبينهم كما يقال فيمن يربط 
  الكلب يف داره وال مينعه من التوثب على الداخل إنه أرسل عليه كلبه

جعل هذا الثوب أبيض أو أسود مل يفهم منه أنه حكم به بل يفهم منه أنه حصل  واجلواب أن القائل إذا قال إن فالناً
السواد أو البياض فيه فكذلك ههنا وجب محل اجلعل على التأثري والتحصيل ال على جمرد احلكم وأيضاً فهب أنه 

ل حمال فكون العبد قادراً تعاىل حكم بذلك لكن خمالفة حكم اهللا تعاىل توجب كونه كاذباً وهو حمال فاملفضي إىل احملا
على خالف ذلك وجب أن يكون حماالً وأما قوله أن قوله تعاىل أَنَّا أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَافِرِيَن أي خلينا بينهم 

وبني الكافرين فهو ضعيف أيضاً أال ترى أن أهل السوق يؤذي بعضهم بعضاً ويشتم بعضهم بعضاً مث إن زيداً 
مل مينع بعضهم عن البعض ال يقال أنه أرسل بعضهم على البعض بل لفظ اإلرسال إمنا يصدق إذا كان  وعمراً إذا

  تسليط بعضهم على البعض بسبب من جهته فكذا ههنا واهللا أعلم
َه الَ َيأُْمُر بِالْفَْحَشآِء أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما الَ َوإِذَا فََعلُواْ فَاِحَشةً  قَالُواْ َوَجْدَنا َعلَيَْهآ َءاَباَءَنا َواللَُّه أََمَرَنا بَِها قُلْ إِنَّ اللَّ

  َتْعلَُمونَ
اعلم أن يف الناس من محل الفحشاء على ما كانوا حيرمونه من البحرية والسائبة وغريمها وفيهم من محله على أهنم 

ء عبارة عن كل معصية كبرية كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء واألوىل أن حيكم بالتعميم والفحشا
فيدخل فيه مجيع الكبائر واعلم أنه ليس املراد منه أن القرم كانوا يسلمون كون تلك األفعال فواحش مث كانوا 

يزعمون أن اهللا أمرهم هبا فإن ذلك ال يقوله عاقل بل املراد أن تلك األشياء كانت يف أنفسها فواحش والقوم كانوا 
اهللا أمرهم هبا مث إنه تعاىل حكى عنهم أهنم كانوا حيتجون على إقدامهم على تلك يعتقدون أهنا طاعات وإن 

  الفواحش بأمرين أحدمها أنا وجدنا عليها آباءنا والثاين أن اهللا أمرنا هبا

أما احلجة األوىل فما ذكر اهللا عنها جواباً ألهنا إشارة إىل حمض التقليد وقد تقرر يف عقل كل أحد أنه طريقة فاسدة 
ن التقليد حاصل يف األديان املتناقضة فلو كان التقليد طريقاً حقاً للزم احلكم بكون كل واحد من املتناقضني حقاً أل

  ومعلوم أنه باطل وملا كان فساد هذا الطريق ظاهراً جلياً لكل أحد مل يذكر اهللا تعاىل اجلواب عنه
قد أجاب عنه بقوله تعاىل قُلْ إِنَّ اللََّه الَ َيأُْمُر بِالْفَْحَشاء واملعىن أنه ثبت وأما احلجة الثانية وهي قوهلم وَاللَُّه أََمرََنا بَِها ف

على لسان األنبياء والرسل كون هذه األفعال منكرة قبيحة فكيف ميكن القول بأن اهللا تعاىل أمرنا هبا وأقول 
إنه تعاىل هنى عنه لكونه مشتمالً على ذلك  للمعتزلة أن حيتجوا هبذه اآلية على أن الشيء إمنا يقبح لوجه عائد إليه مث



الوجه ألن قوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيأُْمُر بِالْفَْحَشاء إشارة إىل أنه ملا كان ذلك موصوفاً يف نفسه بكونه من الفحشاء 
وذلك يفيد  امتنع أن يأمر اهللا به وهذا يقتضي أن يكون كونه يف نفسه من الفحشاء مغايراً لتعلق األمر والنهب به

  املطلوب
وجوابه حيتمل أنه ملا ثبت باالستقراء أنه تعاىل ال يأمر إال مبا يكون مصلحة للعباد وال ينهي إال عما يكون مفسده 

  هلم فقد صح هذا التعليل هلذا املعىن واهللا أعلم
  مث قال تعاىل أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ وفيه حبثان

املراد منه أن يقال إنكم تقولون إن اهللا أمركم هبذه األفعال املخصوصة فعلمكم بأن اهللا أمركم هبا البحث األول 
  حصل ألنكم مسعتم كالم اهللا تعاىل ابتداء من غري واسطة أو عرفتم ذلك بطريق الوحي إىل األنبياء

  أما األول فمعلوم الفساد بالضرورة
نبوة األنبياء على اإلطالق ألن هذه املناظرة وقعت مع كفار قريش  وأما الثاين فباطل على قولكم ألنكم تنكرون

وهم كانوا ينكرون أصل النبوة وإذا كان األمر كذلك فال طريق هلم إىل حتصيل العلم بأحكام اهللا تعاىل فكان قوهلم 
  أن اهللا أمرنا هبا قوالً على اهللا تعاىل مبا ال يكون معلوماً وإنه باطل

لقياس قالوا احلكم املثبت بالقياس مظنون وغري معلوم وما ال يكون معلوماً مل جيز القول به لقوله البحث الثاين نفاة ا
تعاىل يف معرض الذم والسخرية أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ وجواب مثبيت القياس عن أمثال هذه الداللة قد 

  ذكرناه مراراً واهللا أعلم
يقًا َهَدى الِْقْسِط َوأَِقيُمواْ ُوُجوَهكُْم ِعنَد كُلِّ َمْسجٍِد وَاْدُعوُه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن كََما َبَدأَكُْم َتُعوُدونَ فَرِقُلْ أََمَر َربِّي بِ

  أَنَُّهم مُّْهَتُدونَ َوفَرِيقًا َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّلَالَةُ  إِنَُّهُم اتََّخذُوا الشََّياِطَني أَْولَِيآَء ِمن ُدوِن اللَِّه َوَيْحَسُبونَ

  اعلم أنه تعاىل ملا بني أمر األمر بالفحشاء بني تعاىل أنه يأمر بالقسط والعدل وفيه مسائل
املسألة األوىل قوله أََمَر رَّبي بِالِْقْسِط يدل على أن الشيء يكون يف نفسه قسطاً لوجوه عائدة إليه يف ذاته مث أنه تعاىل 

  ذلك يدل أيضاً على أن احلسن إمنا حيسن لوجوه عائدة إليه وجوابه ما سبق ذكرهيأمر به لكونه كذلك يف نفسه و
املسألة الثانية قال عطاء والسدي بِالِْقْسطِ بالعدل ومبا ظهر يف املعقول كونه حسناً صواباً وقال ابن عباس هو قول 

 ١٨آل عمران ( َو َوالَْملَاِئكَةُ  َوأُْولُواْ الْعِلْمِ قَاِئَماً بِالِْقْسِط ال إله إال اهللا والدليل عليه قوله شَهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إله إِالَّ ُه
  وذلك القسط ليس إال شهادة أن ال إله إال اهللا فثبت أن القسط ليس إال قول ال إله إال اهللا) 

 إله إال اهللا وهو إذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل أمر يف هذه اآلية بثالثة أشياء أوهلا أنه أمر بالقسط وهو قول ال
يشتمل على معرفة اهللا تعاىل بذاته وأفعاله وأحكامه مث على معرفة أنه واحد ال شريك له وثانيها أنه أمر بالصالة وهو 

  قوله َوأَِقيُمواْ ُوُجوَهكُْم ِعنَد كُلّ َمْسجٍِد وفيه مباحث
أَِقيمُواْ ُوُجوَهكُْم أمر وعطف األمر على اخلرب ال جيوز البحث األول أنه لقائل أن يقول أََمَر َرّبي بِالِْقْسِط خرب وقوله َو

  وجوابه التقدير قل أمر ريب بالقسط وقل أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خملصني له الدين
يف البحث الثاين يف اآلية قوالن أحدمها املراد بقوله أَِقيُمواْ هو استقبال القبلة والثاين أن املراد هو اإلخالص والسبب 

ذكر هذين القولني أن إقامة الوجه يف العبادة قد تكون باستقبال القبلة وقد تكون باإلخالص يف تلك العبادة 
واألقرب هو األول ألن اإلخالص مذكور من بعد ولو محلناه على معىن اإلخالص صار كأنه قال وأخلصوا عند كل 

  مسجد وادعوه خملصني له الدين وذلك ال يستقيم
  يم ذلك إذا علقت اإلخالص بالدعاء فقطفإن قيل يستق



قلنا ملا أمكن رجوعه إليهما مجيعاً مل جيز قصره على أحدمها خصوصاً مع قوله ُمْخِلِصَني لَُه الّديَن فإنه يعم كل ما 
  يسمى ديناً

هو األول ألنه إذا ثبت هذا فنقول قوله ِعنَد كُلّ َمْسجٍِد اختلفوا يف أن املراد منه زمان الصالة أو مكانه واألقرب 
املوضع الذي ميكن فيه إقامة الوجه للقبلة فكأنه تعاىل بني لنا أن ال نعترب األماكن بل نعترب القبلة فكان املعىن وجهوا 
وجوهكم حيثما كنتم يف الصالة إىل الكعبة وقال ابن عباس املراد إذا حضرت الصالة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه 

  يف مسجد قوميوال يقولن أحدكم الأصلي إال 
ولقائل أن يقول محل لفظ اآلية على هذا بعيد ألن لفظ اآلية يدل على وجوب إقامة الوجه يف كل مسجد وال يدل 

  على أنه ال جيوز له العدول من مسجد إىل مسجد
قبلة أمر بعده بالدعاء وأما قوله َواْدُعوُه ُمْخِلِصَني لَُه الّديَن فاعلم أنه تعاىل ملا أمر يف اآلية األوىل بالتوجه إىل ال

واألظهر عندي أن املراد به أعمال الصالة ومساها دعاء ألن الصالة يف أصل اللغة عبارة عن الدعاء وألن أشرف 
  أجزاء الصالة هو الدعاء والذكر وبني أنه جيب أن يؤتى بذلك الدعاء مع

مث قال تعاىل كََما َبَدأَكُمْ )  ٥البينة ( َه ُمخِْلِصَني لَُه الّديَن اإلخالص ونطريه قوله تعاىل َوَما أُِمُرواْ إِالَّ ِليَْعُبدُواْ اللَّ
  َتُعوُدونَ وفيه قوالن

القول األول قال ابن عباس كََما َبَدأَكُْم خلقكم مؤمناً أو كافراً َتعُوُدونَ فبعث املؤمن مؤمناً والكافر كافراً فإن من 
الشقاوة وكانت عاقبته الشقاوة وان خلقه للسعادة أعمله بعمل  خلقه اهللا يف أول األمر للشقاوة أعمله بعمل أهل

  أهل السعادة وكانت عاقبته السعادة
والقول الثاين قال احلسن وجماهد كََما َبَدأَكُْم خلقكم يف الدنيا ومل تكونوا شيئاً كذلك تعودون أحياء فالقائلون 

رِيقًا َهَدى َوفَرِيقًا َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّلَالَةُ  وهذا جيري بالقول األول احتجوا على صحته بأنه تعاىل ذكر عقيبه قوله فَ
جمرى التفسري لقوله كََما َبَدأَكُْم َتُعوُدونَ وذلك يوجب ما قلناه قال القاضي هذا القول باطل ألن أحداً ال يقول إنه 

ا السؤال ضعيف ألن جوابه أن يقال تعاىل بدأنا مؤمنني أو كافرين ألنه ال بد يف اإلميان والكفر أن يكون طارئاً وهذ
كما بدأكم باإلميان والكفر والسعادة والشقاوة فكذلك يكون احلال عليه يوم القيامة واعلم أنه تعاىل أمر يف اآلية 

وهي كلمة ال إله إال اهللا مث أمر بالصالة ثانياً مث بني أن الفائدة يف اإلتيان هبذه األعمال إمنا ) القسط ( أوالً بكلمة 
ملوسى عليه السالم إِنَّنِى أََنا اللَُّه ال إله إِال أََناْ فَاْعُبْدنِى َوأَِقمِ ) طه ( ظهر يف الدار اآلخرة ونظريه قوله عاىل يف ت

  ) ١٥ ١٤طه ( الصَّلَواةَ  ِلِذكْرِى إِنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  أَكَاُد أُْخِفيَها 
  َعلَْيهُِم الضَّلَالَةُ  وفيه حبثان مث قال تعاىل فَرِيقًا َهَدى َوفَرِيقًا َحقَّ

البحث األول احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن اهلدى والضالل من اهللا تعاىل قالت املعتزلة املراد فريقاً هدى إىل 
اجلنة والثواب وفريقاً حق عليهم الضاللة أي العذاب والصرف عن طريق الثواب قال القاضي ألن هذا هو الذي 

غريهم إذ العبد ال يستحق ألن يضل عن الدين إذ لو استحق ذلك جلاز أن يأمر أنبياءه بإضالهلم حيق عليهم دون 
  عن الدين كما أمرهم بإقامة احلدود املستحقة ويف ذلك زوال الثقة بالنبوات

ذكرونه واعلم أن هذا اجلواب ضعيف من وجهني األول أن قوله فَرِيقًا َهَدى إشارة إىل املاضي وعلى التأويل الذي ي
يصري املعىن إىل أنه تعاىل سيهديهم يف املستقبل ولو كان املراد أنه تعاىل حكم يف املاضي بأنه سيهديهم إىل اجلنة كان 

هذا عدوالً عن الظاهر من غري حاجة ألنا بينا بالدالئل العقلية القاطعة أن اهلدى والضالل ليسا إال من اهللا تعاىل 
اهلداية والضالل حكم اهللا تعاىل بذلك إال أنه ملا حصل هذا احلكم امتنع من العبد والثاين نقول هب أن املراد من 



صدور غريه وإال لزم انقالب ذلك احلكم كذباً والكذب على اهللا حمال واملفضي إىل احملال حمال فكان صدور غري 
  ذلك الفعل من العبد حماالً وذلك يوجب فساد مذهب املعتزلة من هذا الوجه واهللا أعلم

البحث الثاين انتصاب قوله َوفَرِيقًا َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّلَالَةُ  بفعل يفسره ما بعده كأنه قيل وخذل فريقاً حق عليهم 
الضاللة مث بني تعاىل أن الذي ألجله حقت على هذه الفرقة الضاللة هو أهنم اختذوا الشياطني أولياء من دون اهللا 

   التمييز بني احلق والباطلفقبلوا ما دعوهم إليه ومل يتأملوا يف

فإن قيل كيف يستقيم هذا التفصيل مع قولكم بأن اهلدى والضالل إمنا حيصل خبلق اهللا تعاىل ابتداء فنقول عندنا 
جمموع القدرة والداعي يوجب الفعل والداعية اليت دعتهم إىل ذلك الفعل هي أهنم اختذوا الشيطان أولياء من دون 

  اهللا
َسُبونَ أَنَُّهم مُّْهَتدُونَ قال ابن عباس يريد ما بني هلم عمرو بن حلي وهذا بعيد بل هو حممول على مث قال تعاىل وََيْح

عمومه فكل من شرع يف باطل فهو يستحق الذم والعذاب سواء حسب كونه حقاً أو مل حيسب ذلك وهذا اآلية 
ن اجلزم والقطع واليقني ألنه تعاىل عاب تدل على أن جمرد الظن واحلسبان ال يكفي يف صحة الدين بل ال بد فيه م

  الكفار بأهنم حيسبون كوهنم مهتدين ولوال أن هذا احلسبان مذموم وإال ملا ذمهم بذلك واهللا أعلم
َني قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ  اللَِّه ِفَيابَنِى َءاَدَم ُخذُواْ زِينََتكُْم عِنَد كُلِّ َمْسجٍِد وكُلُواْ َواشَْرُبواْ َوالَ ُتْسرِفُوا إِنَّهُ الَ ُيِحبُّ الُْمْسرِ

َصةً  َيْوَم الِْقَياَمةِ  كَذَِلَك نُفَصِّلُ الَِّتى أَْخَرَج لِِعَباِدِه َوالْطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ قُلْ ِهى لِلَِّذيَن َءاَمنُواْ ِفى الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا خَاِل
  اآلَياِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ

ىل ملا أمر بالقسط يف اآلية األوىل وكان من مجلة القسط أمر اللباس وأمر املأكول واملشروب ال جرم اعلم أن اهللا تعا
وكان ستر )  ٢٩األعراف ( أتبعه بذكرمها وأيضاً ملا أمر بإقامة الصالة يف قوله َوأَِقيُمواْ ُوُجوَهكُْم ِعنَد كُلّ َمْسجٍِد 

  اللباس ويف اآلية مسائلالعورة شرطاً لصحة الصالة ال جرم أتبعه بذكر 
املسألة األوىل قال ابن عباس أن أهل اجلاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال بالنهار والنساء 

بالليل وكانوا إذا وصلوا إىل مسجد مىن طرحوا ثياهبم وأتوا املسجد عراة وقالوا ال نطوف يف ثياب أصبنا فيها 
ل ذلك تفاؤالً حىت نتعرى عن الذنوب كما تعرينا عن الثياب وكانت املرأة منهم تتخذ الذنوب ومنهم من يقول نفع

ستراً تعلقه على حقويها لتستتر به عن احلمس وهم قريش فإهنم كانوا ال يفعلون ذلك وكانوا يصلون يف ثياهبم وال 
ن أحق أن نفعل ذلك فأنزل اهللا تعاىل يأكلون من الطعام إال قوتاً وال يأكلون دمساً فقال املسلمون يا رسول اهللا فنح

  )البسوا ثيابكم وكلوا اللحم والدسم واشربوا وال تسرفوا ( هذه اآلية أي 
يعين الثياب )  ٣١النور ( املسألة الثانية املراد من الزينة لبس الثياب والدليل عليه قوله تعاىل َوالَ يُْبِديَن زِينََتُهنَّ 

ستر التام للعورات ولذلك صار التزيني بأجود الثياب يف اجلمع واألعياد سنة وأيضاً وأيضاً فالزينة ال حتصل إال بال
  أنه تعاىل قال يف اآلية املتقدمة قَْد أَنزَلَْنا َعلَْيكُْم ِلَباًسا ُيوارِى َسوْءِتكُْم َورِيشًا

ينة يف هذه اآلية فوجب أن فبني أن اللباس الذي يواري السوأة من قبيل الرياش والزينة مث إنه تعاىل أمر بأخذ الز
يكون املراد من هذه الزينة هو الذي تقدم ذكره يف تلك اآلية فوجب محل هذه الزينة على ستر العورة وأيضاً فقد 

أمجع املفسرون على أن املراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذي يستر العورة وأيضاً فقوله ُخذُواْ زِينََتكُْم أمر واألمر 
خذ الزينة واجب وكل ما سوى اللبس فغري واجب فوجب محل الزينة على اللبس عمالً بالنص للوجوب فثبت أن أ

  بقدر اإلمكان



إذا عرفت هذا فنقول قوله ُخذُواْ زِينََتكُمْ أمر وظاهر األمر للوجوب فهذا يدل على وجوب ستر العورة عنه إقامة 
  كل صالة وههنا سؤاالن

َوكُلُواْ َواْشَربُواْ وال شك أن ذلك أمر إباحة فوجب أن يكون قوله ُخذُواْ  السؤال األول إنه تعاىل عطف عليه قوله
  زِينََتكُمْ أمر إباحة أيضاً

وجوابه أنه ال يلزم من ترك الظاهر يف املعطوف تركه يف املعطوف عليه وأيضاً فاألكل والشرب قد يكونان واجبني 
  أيضاً يف احلكم

  ملنع من الطواف حال العريالسؤال الثاين أن هذه اآلية نزلت يف ا
  واجلواب أنا بينا يف أصول الفقه أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

إذا عرفت هذا فنقول قوله ُخذُواْ زِينََتكُْم عِنَد كُلّ َمْسجِدٍ يقتضي وجوب اللبس التام عند كل صالة ألن اللبس 
من األعضاء إمجاعاً فبقي الباقي داخالً حتت اللفظ وإذا  التام هو الزينة ترك العمل به يف القدر الذي ال جيب ستره

ثبت أن ستر العورة واجب يف الصالة وجب أن تفسد الصالة عند تركه ألن تركه يوجب ترك املأمور به وترك 
  املأمور به معصية واملعصية توجب العقاب على ما شرحنا هذه الطريقة يف األصول

فة هبذه اآلية يف مسألة إزالة النجاسة مباء الورد فقالوا أمرنا بالصالة يف قوله املسألة الثالثة متسك أصحاب أيب حني
والصالة عبارة عن الدعاء وقد أتى هبا واإلتيان باملأمور به يوجب اخلروج عن العهدة )  ٨٧يونس ( َوأَنْ أَِقيُمواْ 

هذا املعىن عمالً بقوله تعاىل ُخذُواْ  فمقتضى هذا الدليل أن ال تتوقف صحة الصالة على ستر العورة إال أنا أوجبنا
زِينََتكُْم عِنَد كُلّ َمْسجٍِد ولبس الثوب املغسول مباء الورد على أقصى وجوه النظافة أخذ الزينة فوجب أن يكون 

  كافياً يف صحة الصالة
صلى اهللا عليه ( الرسول وجوابنا أن األلف والالم يف قوله َوأَنْ أَِقيُمواْ ينصرفان إىل املعهود السابق وذلك هو عمل 

  مل قلتم أن الرسول عليه الصالة والسالم صلى يف الثوب املغسول مباء الورد واهللا أعلم) وسلم 
أما قوله تعاىل َوكُلُواْ وَاشَْرُبواْ فاعلم أنا ذكرنا أن أهل اجلاهلية كانوا ال يأكلون من الطعام يف أيام حجهم إال القليل 

  ظمون بذلك حجهم فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية لبيان فساد تلك الطريقةوكانوا ال يأكلون الدسم يع
والقول الثاين أهنم كانوا يقولون أن اهللا تعاىل حرم عليهم شيئاً مما يف بطون األنعام فحرم عليهم البحرية والسائبة 

  فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية بياناً لفساد قوهلم يف هذا الباب

َواْشَربُواْ مطلق يتناول األوقات واألحوال ويتناول مجيع املطعومات واملشروبات فوجب أن  واعلم أن قوله َوكُلُواْ
يكون األصل فيها هو احلل يف كل األوقات ويف كل املطعومات واملشروبات إال ما خصه الدليل املنفصل والعقل 

  أيضاً مؤكد له ألن األصل يف املنافع احلل واإلباحة
  ُتْسرِفُواْ ففيه قوالنوأما قوله تعاىل َوالَ 

القول األول أن يأكل ويشرب حبيث ال يتعدى إىل احلرام وال يكثر اإلنفاق املستقبح وال يتناول مقداراً كثرياً يضره 
  وال حيتاج إليه

والقول الثاين وهو قول أيب بكر األصم أن املراد من اإلسراف قوهلم بتحرمي البحرية والسائبة فإهنم أخرجوها عن 
وتركوا االنتفاع هبا وأيضاً أهنم حرموا على أنفسهم يف وقت احلج أيضاً أشياء أحلها اهللا تعاىل هلم وذلك ملكهم 
  إسراف

  واعلم أن محل لفظ اإلسراف على االستكثار مما ال ينبغي أوىل من محله على املنع من ال جيوز وينبغي



التهديد ألن كل ما ال حيبه اهللا تعاىل بقي حمروماً عن الثواب ألن معىن  مث قال تعاىل إِنَّهُ الَ ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني وهذا هناية
حمبة اهللا تعاىل العبد أيصاله الثواب إليه فعدم هذه احملبة عبارة عن عدم حصول الثواب ومىت مل حيصل الثواب فقد 

  حصل العقاب النعقاد اإلمجاع على أنه ليس يف الوجود مكلف ال يثاب وال يعاقب
  اىل قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ  اللَِّه الَِّتى أَْخَرجَ ِلِعَباِدِه َوالْطَّيَِّباِت ِمَن الّرْزقِ وفيه مسائلمث قال تع

املسألة األوىل أن هذه اآلية ظاهرها استفهام إال أن املراد منه تقرير اإلنكار واملبالغة يف تقرير ذلك اإلنكار ويف اآلية 
  قوالن

الزينة يف هذه اآلية اللباس الذي تستر به العورة وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما  القول األول أن املراد من
  وكثري من املفسرين

والقول الثاين أنه يتناول مجيع أنواع الزينة فيدخل حتت الزينة مجيع أنواع التزيني ويدخل حتتها تنظيف البدن من 
واع احللي ألن كل ذلك زينة ولوال النص الوارد يف حترمي مجيع الوجوه ويدخل حتتها املركوب ويدخل حتتها أيضاً أن

الذهب والفضة واإلبريسم على الرجال لكان ذلك داخالً حتت هذا العموم ويدخل حتت الطيبات من الرزق كل ما 
يستلذ ويشتهي من أنواع املأكوالت واملشروبات ويدخل أيضاً حتته التمتع بالنساء وبالطيب وروي عن عثمان بن 

مهالً يا ( وقال غلبين حديث النفس عزمت على أن أختصي فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنه أتى الرسول  مظعون
إن ترهب أميت القعود يف املساجد النتظار ( قال فإن نفسي حتدثين بالترهب قال ) عثمان إن خصاء أميت الصيام 

فقال إن نفسي حتدثين أن أخرج ) احلج والعمرة سياحة أميت الغزو و( فقال ) الصالة فقال حتدثين نفسي بالسياحة 
فقال إن ) األوىل أن تكفي نفسك وعيالك وأن ترحم اليتيم واملسكني فتعطيه أفضل من ذلك ( مما أملك فقال 

قال فإن نفسي حتدثين أن ال أغشاها قال ) إن اهلجرة يف أميت هجرة ما حرم اهللا ( نفسي حتدثين أن أطلق خولة فقال 
  مإن املسل( 

إذا غشى أهله أو ما ملكت ميينه فإن مل يصب من وقعته تلك ولداً كان له وصيف يف اجلنة وإذا كان له ولد مات 
قال ) قبله أو بعده كان له قرة عني وفرح يوم القيامة وإن مات قبل أن يبلغ احلنث كان له شفيعاً ورمحة يوم القيامة 

إين آكل اللحم إذا وجدته ولو سألت اهللا أن يطعمنيه كل يوم فعله مهالً ( فإن نفسي حتدثين أن ال آكل اللحم قال 
مث ) مهالً فإن جربيل أمرين بالطيب غباً وقال ال تتركه يوم اجلمعة ( قال فإن نفسي حتدثين أن ال أمس الطيب قال ) 

ن حوضي يا عثمان ال ترغب عن سنيت فإن من رغب عن سنيت ومات قبل أن يتوب صرفت املالئكة وجهه ع( قال 
(  

واعلم أن هذا احلديث يدل على أن هذه الشريعة الكاملة تدل على أن مجيع أنواع الزينة مباح مأذون فيه إال ما 
  خصه الدليل فلهذا السبب أدخلنا الكل حتت قوله قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ  اللَِّه
ون حالالً وكذلك كل ما يستطاب وجب املسألة الثانية مقتضى هذه اآلية أن كل ما تزين اإلنسان به وجب أن يك

أن يكون حالالً فهذه اآلية تقتضي حل كل املنافع وهذا أصل معترب يف كل الشريعة ألن كل واقعة تقع فإما أن 
يكون النفع فيها خالصاً أو راجحاً أو الضرر يكون خالصاً أو راجحاً أو يتساوى الضرر والنفع أو يرتفعا أما 

ن يتعادل الضرر والنفع أو مل يوجدا قط ففي هاتني الصورتني وجب احلكم ببقاء ما كان القسمان األخريان وهو أ
على ما كان وإن كان النفع خالصاً وجب اإلطالق مبقتضى هذه اآلية وإن كان النفع راجحاً والضرر مرجوحاً 

فيه خالصاً وإن كان الضرر  يقابل املثل باملثل ويبقى القدر الزائد نفعاً خالصاً فيلتحق بالقسم الذي يكون النفع
خالصاً كان تركه خالص النفع فيلتحق بالقسم املتقدم وإن كان الضرر راجحاً بقي القدر الزائد ضرراً خالصاً فكان 



تركه نفعاً خالصاً فبهذا الطريق صارت هذه اآلية دالة على األحكام اليت ال هناية هلا يف احلل واحلرمة مث إن وجدنا 
لواقعة قضينا يف النفع باحلل ويف الضرر باحلرمة وهبذا الطريق صار مجيع األحكام اليت ال هناية هلا نصاً خالصاً يف ا

داخالً حتت النص مث قال نفاة القياس فلو تعبدنا اهللا تعاىل بالقياس لكان حكم ذلك القياس إما أن يكون موافقاً 
به وإن كان خمالفاً كان ذلك القياس خمصصاً  حلكم هذا النص العام وحينئذ يكون ضائعاً ألن هذا النص مستقل

لعموم هذا النص فيكون مردوداً ألن العمل بالنص أوىل من العمل بالقياس قالوا وهبذا الطريق يكون القرآن وحده 
وافياً ببيان كل أحكام الشريعة وال حاجة معه إىل طريق آخر فهذا تقرير قول من يقول القرآن واف ببيان مجيع 

  هللا أعلمالوقائع وا
  وأما قوله تعاىل قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ  اللَِّه الَِّتى أَخَْرَج ِلِعبَاِدِه وَالْطَّيِّبَاِت ِمَن ففيه مسألتان

املسألة األوىل تفسري اآلية هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا غري خالصة هلم ألن املشركني شركاؤهم فيها خالصة يوم 
  أحدالقيامة ال يشركهم فيها 

  فإن قيل هال قيل للذين آمنوا ولغريهم
قلنا فهم منه التنبيه على أهنا خلقت للذين آمنوا على طريق األصالة وأن الكفرة تبع هلم كقوله تعاىل َوَمن كَفََر 

ه النعم إمنا تصفوا عن واحلاصل أن ذلك تنبيه على أن هذ)  ١٢٦البقرة ( فَأَُمّتُعُه قَِليالً ثُمَّ أَْضطَرُُّه إِلَى َعذَابِ النَّارِ 
  شوائب الرمحة يوم القيامة أما يف الدنيا فإهنا تكون مكدرة مشوبة

املسألة الثانية قرأ نافع خَاِلَصةٌ  بالرفع والباقون بالنصب قال الزجاج الرفع على أنه خرب بعد خرب كما تقول زيد 
ة يوم القيامة قال أبو علي وجيوز أن يكون قوله عاقل لبيب واملعىن قل هي ثابتة للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالص

َخاِلَصةٌ  خرب املبتدأ وقوله لِلَِّذيَن ءاَمنُواْ متعلقاً خبالصة والتقدير هي خالصة للذين آمنوا يف احلياة الدنيا وأما القراءة 
  بالنصب فعلى احلال واملعىن أهنا ثابتة للذين آمنوا يف حال كوهنا خالصة هلم يوم القيامة

 قال تعاىل كَذَِلَك نُفَِصلُ اآلَياِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ ومعىن تفصيل اآليات قد سبق وقوله ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ أي لقوم ميكنهم مث
  النظر به واالستدالل حىت يتوصلوا به إىل حتصيل العلوم النظرية واهللا أعلم

َها َوَما َبطََن َواِإلثَْم وَالْبَْغىَ  بَِغْيرِ الَْحقِّ َوأَن ُتْشرِكُواْ بِاللَِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه قُلْ إِنََّما َحرََّم َربِّيَ الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْن
  ُسلْطَاناً َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ

  يف اآلية مسألتان
  املسألة األوىل أسكن محزة الياء من َرّبى والباقون فتحوها

ثانية اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل أن الذي حرموه ليس حبرام بني يف هذه اآلية أنواع احملرمات فحرم املسألة ال
أوالً الفواحش وثانياً اإلمث واختلفوا يف الفرق بينهما على وجوه األول أن الفواحش عبارة عن الكبائر ألنه قد 

كان معىن اآلية أنه حرم الكبائر والصغائر وطعن القاضي فيه تفاحش قبحها أي تزايد واإلمث عبارة عن الصغائر ف
  فقال هذا يقتضي أن يقال الزنا والسرقة والكفر ليس بإمث وهو بعيد

القول الثاين أن الفاحشة اسم ال جيب فيه احلد واإلمث اسم ملا جيب فيه احلد وهذا وإن كان مغايراً لألول إال أنه 
  قريب منه والسؤال فيه ما تقدم

لقول الثالث أن الفاحشة اسم للكبرية واإلمث اسم ملطلق الذنب سواء كان كبرياً أو صغرياً والفائدة فيه أنه تعاىل وا
ملا حرم الكبرية أردفها بتحرمي مطلق الذنب لئال يتوهم أن التحرمي مقصود على الكبرية وعلى هذا القول اختيار 

  القاضي



أصل اللغة امساً لكل ما تفاحش وتزايد يف أمر من األمور إال أنه يف والقول الرابع أن الفاحشة وإن كانت حبسب 
وألن لفظ الفاحشة )  ٢٢النساء ( العرف خمصوص بالزيادة والدليل عليه أنه تعاىل قال يف الزنا إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً  

ع فوجب محل لفظ الفاحشة إذا أطلق مل يفهم منه إال ذلك وإذا قيل فالن فحاش فهم أنه يشتم الناس بألفاط الوقا
  على الزنا فقط

إذا ثبت هذا فنقول يف قوله َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن على هذا التفسري وجهان األول يريد سر الزنا وهو الذي يقع 
ا َبطَنَ على سبيل العشق واحملبة وما ظهر منها بأن يقع عالنية والثاين أن يراد مبا ظهر من الزنا املالمسة واملعانقة َوَم

)  ٢١٩البقرة ( الدخول وأما اإلمث فيجب ختصيصه باخلمر ألنه تعاىل قال يف صفة اخلمر َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمن نَّفِْعهَِما 
  وهبذا التقدير فإنه يظهر الفرق بني اللفظني

راد بالفواحش مجيع الكبائر وباإلمث مجيع النوع الثالث من احملرمات قوله وَالْبَْغىَ  بَِغْيرِ الَْحّق فنقول أما الذين قالوا امل
الذنوب قالوا إن البغي والشرك ال بد وأن يكونا داخلني حتت الفواحش وحتت اإلمث إال أن اهللا تعاىل خصهما بالذكر 

ويف قوله وَإِذْ )  ٩٨البقرة ( تنبيهاً على أهنما أقبح أنواع الذنوب كما يف قوله َوَملِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َوِميكَالَ 
ومنك ومن نوح وأما الذين قالوا الفاحشة خمصوصة بالزنا واإلمث باخلمر )  ٧األحزاب ( أََخذَْنا ِمَن النَّبِّيْيَن ِميثَاقَُهْم 

قالوا البغي والشرك على هذا التقرير غري داخلني حتت الفواحش واإلمث فنقول البغي ال يستعمل إال يف اإلقدام على 
  أو ماالً أو عرضاً وأيضاً قد يراد بالبغي اخلروج على سلطان الوقتالغري نفساً 

  فإن قيل البغي ال يكون إال بغري احلق فما الفائدة يف ذكر هذا الشرط
ى إيذاء واملعىن ال تقدموا عل)  ٣٣اإلسراء ( قلنا أنه مثل قوله تعاىل َوالَ َتقُْتلُواْ النَّفَْس الَِّتى َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحّق 

  الناس بالقتل والقهر إال أن يكون لكم فيه حق فحينئذ خيرج من أن يكون بغياً
أن يف والنوع الرابع من احملرمات قوله تعاىل َوأَن ُتْشرِكُواْ بِاللَِّه َما لَْم ُينَّزلْ بِِه ُسلْطَاناً وفيه سؤال وهو أن هذا يوهم 

اد منه أن اإلقرار بالشيء الذي ليس على ثبوته حجة وال سلطان ممتنع الشرك باهللا ما قد أنزل به سلطاناً وجوابه املر
فلما امتنع حصول احلجة والتنبيه على صحة القول بالشرك فوجب أن يكون القول به باطالً على اإلطالق وهذه 

  اآلية من أقوى الدالئل على أن القول بالتقليد باطل
ية قوله تعاىل َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ وقد سبق تفسري والنوع اخلامس من احملرمات املذكورة يف هذه اآل

)  ٢٨األعراف ( هذه اآلية يف هذه السورة عند قوله إِنَّ اللََّه الَ َيأُْمُر بِالْفَْحَشاء أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ 
  وبقي يف اآلية سؤاالن
تفيد احلصر فقوله إِنََّما َحرََّم رَّبَي كذا وكذا يفيد احلصر واحملرمات غري حمصورة يف هذه ) إمنا ( السؤال األول كلمة 

  األشياء
واجلواب إن قلنا الفاحشة حممولة على مطلق الكبائر واإلمث على مطلق الذنب دخل كل الذنوب فيه وإن محلنا 

  الفاحشة على الزنا واإلمث على اخلمر
ة يف مخسة أنواع أحدها اجلنايات على األنساب وهي إمنا حتصل بالزنا وهي املراد بقوله إِنََّما قلنا اجلنايات حمصور

َحرََّم رَّبَي الْفَواِحَش وثانيها اجلنايات على العقول وهي شرب اخلمر وإليها اإلشارة بقوله اإلِثْمِ وثالثها اجلنايات على 
ال وإليهما اإلشارة بقوله وَالَْبْغىَ  بَِغْيرِ الَْحّق وخامسها اجلنايات األعراض ورابعها اجلنايات على النفوس وعلى األمو

  على األديان وهي من وجهني أحدها الطعن يف توحيد اهللا تعاىل وإليه اإلشارة بقوله َوأَن ُتْشرِكُواْ بِاللَِّه



ى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ فلما كانت أصول وثانيها القول يف دين اهللا من غري معرفة وإليه اإلشارة بقوله َوأَن َتقُولُواْ َعلَ
اجلنايات هي هذه األشياء وكانت البواقي كالفروع والتوابع ال جرم جعل تعاىل ذكرها جارياً جمرى ذكر الكل 

  املفيدة للحصر) إمنا ( فأدخل فيها كلمة 
حرم ريب احملرمات وهو كالم خال عن السؤال الثاين الفاحشة واإلمث هو الذي هنى اهللا عنه فصار تقدير اآلية إمنا 

الفائدة واجلواب كون الفعل فاحشة هو عبارة عن اشتماله يف ذاته على أمور باعتبارها جيب النهي عنه وعلى هذا 
  التقدير فيسقط السؤال واهللا أعلم

  تَقِْدُمونََوِلكُلِّ أُمَّةٍ  أََجلٌ فَإِذَا َجآَء أََجلُُهْم الَ َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً  َوالَ َيْس
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل أنه تعاىل ملا بني احلالل واحلرام وأحوال التكليف بني أن لكل أحد أجالً معيناً ال يتقدم وال يتأخر وإذا 
  جاء ذلك األجل مات ال حمالة والغرض منه التخويف ليتشدد املرء يف القيام بالتكاليف كما ينبغي

  األجل هو الوقت املوقت املضروب النقضاء املهلة ويف هذه اآلية قوالناملسألة الثانية اعلم أن 
القول األول وهو قول ابن عباس واحلسن ومقاتل أن املعىن أن اهللا تعاىل أمهل كل أمة كذبت رسوهلا إىل وقت معني 

ا جاء ذلك وهو تعاىل ال يعذهبم إىل أن ينظروا ذلك الوقت الذي يصريون فيه مستحقني لعذاب االستئصال فإذ
  الوقت نزل ذلك العذاب ال حمالة

والقول الثاين أن املراد هبذا األجل العمر فإذا انقطع ذلك األجل وكمل امتنع وقوع التقدمي والتأخري فيه والقول 
ومل يقل لكل األول أوىل ألنه تعاىل قال وَِلكُلّ أُمَّةٍ  ومل يقل ولكل أحد أجل وعلى القول الثاين إمنا قال َوِلكُلّ أُمَّةٍ  

أحد ألن األمة هي اجلماعة يف كل زمان ومعلوم من حاهلا التقارب يف األجل ألن ذكر األمة فيما جيري جمرى الوعيد 
أفحم وأيضاً فالقول األول يقتضي أن يكون لكل أمة من األمم وقت معني يف نزول عذاب االستئصال عليهم وليس 

  األمر كذلك ألن أمتنا ليست كذلك
لثالثة إذا محلنا اآلية على القول الثاين لزم أن يكون لكل أحد أجل ال يقع فيه التقدمي والتأخري فيكون املسألة ا

املقتول ميتاً بأجله وليس املراد منه أنه تعاىل ال يقدر على تبقيته أزيد من ذلك وال أنقص وال يقدر على أن مييته يف 
اً خمتاراً وصريورته كاملوجب لذاته وذلك يف حق اهللا تعاىل ذلك الوقت ألن هذايقتضي خروجه تعاىل عن كونه قادر
  ممتنع بل املراد أنه تعاىل أخرب أن األمر يقع على هذا الوجه

  املسألة الرابعة قوله تعاىل الَ َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً  َوالَ َيْسَتقِْدمُونَ املراد أنه ال يتأخر عن ذلك األجل

  من ساعة إال أنه تعاىل ذكر الساعة ألن هذا اللفظ أقل أمساء األوقاتاملعني ال بساعة وال مبا هو أقل 
  فإن قيل ما معىن قوله َوالَ َيْستَقِْدُمونَ فإن عند حضور األجل امتنع عقالً وقوع ذلك األجل يف الوقت املتقدم عليه

إذا قارب وقته ومع مقاربة قلنا حيمل قوله فَإِذَا َجاء أََجلُُهْم على قرب حضور األجل تقول العرب جاء الشتاء 
  األجل يصح التقدم على ذلك تارة والتأخر عنه أخرى

َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ وَالَِّذيَن َيابَنِى آَدَم إِمَّا يَأِْتيَنَّكُمْ ُرُسلٌ مِّنكُْم َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم َءايَاِتى فََمنِ اتَّقَى وَأَْصلََح فَالَ َخْوٌف 
  أايَاِتَنا وَاسَْتكَْبرُواْ َعْنَهآ أُْولَاِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَكَذَّبُواْ بِ

اعلم أنه تعاىل ملا بني أحوال التكليف وبني أن لكل أحد أجالً معيناً ال يتقدم وال يتأخر بني أهنم بعد املوت كانوا 
أشد العذاب وقوله إِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم هي أن الشرطية مطيعني فال خوف عليهم وال حزن وإن كانوا متمردين وقعوا يف 

ضمت إليها ما مؤكدة ملعىن الشرط ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة وجزاء هذا الشرط هو الفاء وما بعده من 



م وهو الشرط واجلزاء وهو قوله فََمنِ اتَّقَى وَأَْصلََح وإمنا قال رسل وإن كان خطاباً للرسول عليه الصالة والسال
خامت األنبياء عليه وعليهم السالم ألنه تعاىل أجرى الكالم على ما يقتضيه سنته يف األمم وإمنا قال ّمنكُْم ألن كون 

الرسول منهم أقطع لعذرهم وأبني للحجة عليهم من جهات أحدها أن معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة 
مة فال جرم ال يقع يف املعجزات اليت تظهر عليه شك وشبهة يف أهنا وثانيها أن معرفتهم مبا يليق بقدرته تكون متقد

وثالثها ما )  ٩األنعام ( حصلت بقدرة اهللا تعاىل ال بقدرته فلهذا السبب قال تعاىل َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلَْناُه َرُجالً 
  نس فإنه ال حيصل معه األلفةحيصل من األلفة وسكون القلب إىل أبناء اجلنس خبالف ما ال يكون من اجل

وأما قوله َيقُصُّونَ َعِليٌم ءايَاِتي فقيل تلك اآليات هي القرآن وقيل الدالئل وقيل األحكام والشرائع واألوىل دخول 
الكل فيه ألن مجيع هذه االْشياء آيات اهللا تعاىل ألن الرسل إذا جاؤا فال بد وأن يذكروا مجيع هذه األقسام مث قسم 

ل األمة فقال فََمنِ اتَّقَى وَأَْصلََح ومجع هاتني احلالتني مما يوجب الثواب ألن امللتقي هو الذي يتقي كل ما هنى تعاىل حا
  اهللا تعاىل عنه ودخل يف قوله وَأَْصلَحَ أنه أيت بكل ما أمر به

َزُنونَ أي بسبب األحوال املاضية مث قال تعاىل يف صفته فَالَ َخْوٌف َعلَيْهِْم أي بسبب األحوال املستقبلة َوالَ ُهْم َيْح
  ألن اإلنسان إذا جوز وصول املضرة إليه يف الزمان املستقبل خاف وإذا تفكر فعلم

أنه وصل إليه بعض ما ال ينبغي يف الزمان املاضي حصل احلزن يف قلبه هلذا السبب واألوىل يف نفي احلزن أن يكون 
حزنه على عقاب اآلخرة جيب أن يرتفع مبا حصل له من زوال اخلوف املراد أن ال حيزن على ما فاته يف الدنيا ألن 

فيكون كاملعاد ومحله على الفائدة الزائدة أوىل فبني تعاىل أن حاله يف اآلخرة تفارق حاله يف الدنيا فإنه يف اآلخرة ال 
م خوف وحزن عند حيصل يف قلبه خوف وال حزن ألبتة واختلف العلماء يف أن املؤمنني من أهل الطاعات هل يلحقه

أهوال يوم القيامة فذهب بعضهم إال أنه ال يلحقهم ذلك والدليل عليه هذه اآلية وأيضاً قوله تعاىل الَ َيحُْزنُُهُم الْفََزعُ 
مَّا وذهب بعضهم إىل أن يلحقهم ذلك الفزع لقوله تعاىل َيْوَم َتَرْونََها َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعةٍ  َع)  ١٠٣األنبياء ( االْكَْبُر 

  أي من شدة اخلوف)  ٢احلج ( أَْرَضَعْت وََتَضُع كُلُّ ذَاتِ َحْملٍ َحْملََها وََتَرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهم بُِسكَاَرى 
وأجاب هؤالء عن هذه اآلية بأن معناه أن أمرهم يؤل إىل األمن والسرور كقول الطبيب للمريض ال بأس عليك أي 

مة وإن كان يف الوقت يف بأس من علته مث بني تعاىل أن الذين كذبوا هبذه اآليات اليت أمرك يؤل إىل العافية والسال
 وقد جييء هبا الرسل َواسَْتكَْبرُواْ أن أنفوا من قبوهلا ومتردوا عن التزامها فَأُْولَاِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ

الصالة ال يبقى خملداً يف النار ألنه تعاىل بني أن املكذبني بآيات اهللا متسك أصحابنا هبذه اآلية على أن الفاسق من أهل 
واملستكربين عن قبوهلا هم الذين يبقون خملدين يف النار وكلمة ُهْم تفيد احلصر فذلك يقتضي أن من ال يكون 

  موصوفاً بذلك التكذيب واالستكبار ال يبقى خملداً يف النار واهللا أعلم
آءَْتُهْم ُرُسلَُنا نِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِأايَاِتِه أُْولَاِئَك يََنالُُهْم َنِصيبُُهم مَِّن الِْكَتابِ َحتَّى إِذَا َجفََمْن أَظْلَُم ِممَّ

  َعلَى أَنفُِسهِمْ أَنَُّهْم كَانُواْ كَاِفرِيَن َيَتَوفَّْونَُهْم قَالُوا أَْيَن َما كُنُتْم َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه قَالُواْ َضلُّواْ َعنَّا َوَشهِدُواْ
ا بآياتنا اعلم أن قوله تعاىل فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِئَايَاِتِه يرجع إىل قوله والذين كذبو

مامل يقله أو كذب ما قاله واألول هو  واستكربوا عنها وقوله فََمْن أَظْلَُم أي فمن أعظم ظلماً ممن يقول على اهللا
احلكم بوجود ما مل يوجد والثاين هو احلكم بإنكار ما وجد واألول دخل فيه قول من أثبت الشريك هللا سواء كان 

ذلك الشريك عبارة عن األصنام أو عن الكواكب أو عن مذهب القائلني بيزدان وأهرمن ويدخل فيه قول من أثبت 
اىل ويدخل فيه قول من أضاف األحكام الباطلة إىل اهللا تعاىل والثاين يدخل فيه قول من أنكر البنات والبنني هللا تع

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( كون القرآن كتاباً نازالً من عند اهللا تعاىل وقول من أنكر نبوة حممد 



د بذلك النصيب على قولني أحدمها أن املراد منه مث قال تعاىل أُوْلَِئَك يََنالُُهْم َنِصيبُُهم ّمَن الِْكتَابِ واختلفوا يف املرا
العذاب واملعىن يناهلم ذلك العذاب املعني الذي جعله نصيباً هلم يف الكتاب مث اختلفوا يف ذلك العذاب املعني فقال 

َعلَى اللَِّه ُوُجوهُُهم  بعضهم هو سواد الوجه وزرقة العني والدليل عليه قوله تعاىل َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  َتَرى الَِّذيَن كَذَبُواْ
ويف قوله َيْسلُكْهُ )  ١٤الليل ( وقال الزجاج هو املذكور يف قوله تعاىل فَأَنذَرُْتكُْم َناراً َتلَظَّى )  ٦٠الزمر ( مُّْسَودَّةٌ  

هذه األشياء هي نصيبهم من ف)  ٧١غافر ( ويف قوله إِذِ االْغْلَالُ ِفى أَْعَناِقهِْم والسَّلَاِسلُ )  ١٧اجلن ( َعذَاباً َصَعداً 
  الكتاب على قدر ذنوهبم يف كفرهم

والقول الثاين أن املراد من هذا النصيب شيء سوى العذاب واختلعوا فيه فقيل هم اليهود والنصارى جيب هلم علينا 
ال إذا كانوا أهل ذمة لنا أن ال تتعدى عليهم وأن ننصفهم وأن نذب عنهم فذلك هو معىن النصيب من الكتاب وق
ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري أولئك يناهلم نصيبهم من الكتاب أي ما سبق هلم يف حكم اهللا ويف مشيئته من 
الشقاوة والسعادة فإن قضى اهللا هلم باخلتم على الشقاوة أبقاهم على كفرهم وإن قضى هلم باخلتم على السعادة 

ما كتب هلم من األرزاق واألعمال واألعمار فإذا فنيت  نقلهم إىل اإلميان والتوحيد وقال الربيع وابن زيد يعين
مْ وانقرضت وفرغوا منها َجاءْتُهْم ُرُسلَُنا َيَتَوفَّْونَُهْم واعلم أن هذا االختالف إمنا حصل ألنه تعاىل قال أُوْلَِئَك َيَنالُُه

ل بعض احملققني محله على العمر جممل حمتمل لكل الوجوه املذكورة وقا) النصيب ( َنِصيُبُهم ّمَن الِْكتَابِ ولفظ 
والرزق أوىل ألنه تعاىل بني أهنم وإن بلغوا يف الكفر ذلك املبلغ العظيم إال أن ذلك ليس مبانع من أن يناهلم ما كتب 

ُهْم يدل هلم من رزق وعمر تفضالً من اهللا تعاىل لكي يصلحوا ويتوبوا وأيضاً فقوله َحتَّى إِذَا َجاءتُْهْم ُرُسلَُنا َيَتَوفَّوَْن
على أن جميء الرسل للتويف كالغاية حلصول ذلك النصيب فوجب أن يكون حصول ذلك النصيب متقدماً على 

  حصول الوفاة واملتقدم على حصول الوفاة ليس إال العمر والرزق
  أما قوله حَتَّى إِذَا َجاءْتُهْم ُرُسلَُنا َيَتَوفَّْوَنُهْم قَالُواْ أَْيَنَما كُنُتْم ففيه مسائل

وهذه ألفات ألزمت الفتح ألهنا أواخر ) أما ( و ) أال ( و ) حىت ( املسألة األوىل قال اخلليل وسيبويه ال جيوز إمالة 
حروف جاءت ملعان يفصل بينها وبني أواخر األمساء اليت فيها األلف حنو حبلى وهدى إال أن حَتَّى كتبت بالياء ألهنا 

النحويني ال جيوز إمالة َحتَّى ألهنا حرف ال يتصرف واإلمالة ضرب على أربعة أحرف فأشبهت سكرى وقال بعض 
  من التصرف

  املسألة الثانية قوله َحتَّى إِذَا َجاءتُْهْم ُرُسلَُنا َيَتَوفَّْونَُهْم فيه قوالن
الئكة القول األول املراد هو قبض األرواح ألن لفظ الوفاة يفيد هذا املعىن قال ابن عباس املوت قيامة الكافر فامل

  يطالبوهنم هبذه األشياء عند املوت على سبيل الزجر والتوبيخ والتهديد وهؤالء الرسل هم ملك املوت وأعوانه
والقول الثاين وهو قول احلسن وأحد قويل الزجاج أن هذا ال يكون يف اآلخرة ومعىن قوله حَتَّى إِذَا َجاءتُْهْم ُرُسلَُنا 

أي يتوفون مدهتم عند حشرهم إىل النار على معىن أهنم يستكملون عدهتم حىت ال أي مالئكة العذاب َيَتَوفَّْونَُهْم 
  ينفلت منهم أحد

وقعت ) ما ( املسألة الثالثة قوله أَْيَنَما كُنُتْم معناه أين الشركاء الذين كنتم تدعوهنم وتعبدوهنم من دون اهللا ولفظة 
ا أن تفصل ألهنا موصولة مبعىن أين اآلهلة الذين وكان حقه) الكشاف ( موصولة بأين يف خط املصحف قال صاحب 

  تدعون
مث إنه تعاىل حكى عنهم أهنم قالوا َضلُّواْ َعنَّا أي بطلوا وذهبوا وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كافرين عند معاينة 

  املوت



حوال مما حيمل واعلم أن على مجيع الوجوه فاملقصود من اآلية زجر الكفار عن الكفر ألن التهويل يذكر هذه األ
  العاقل على املبالغة يف النظر واالستدالل والتسدد يف االحتراز عن التقليد

ْت أُْخَتَها َحتَّى إِذَا ادَّاَركُواْ قَالَ اْدُخلُواْ ِفى أَُممٍ قَدْ َخلَْت ِمن قَْبِلكُم مِّن الْجِنِّ وَاإلِْنسِ ِفى النَّارِ كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ  لََّعَن
ِلكُلٍّ ِضْعٌف َولَاِكن الَّ  ا َجِميًعا قَالَْت أُخَْراُهمْ الٍّ ولَاُهمْ َربََّنا َهاُؤال ِء أََضلُّوَنا فَأاِتهِْم َعذَاًبا ِضْعفًا مَِّن النَّارِ قَالَِفيَه

  َعذَاَب بَِما كُنُتمْ َتكِْسُبونََتْعلَُمونَ َوقَالَْت أُولَاُهْم الٌّ ْخَراُهْم فََما كَانَ لَكُْم َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ فَذُوقُواْ الْ
  اعلم أن هذه اآلية من بقية شرح أحوال الكفار وهو أنه تعاىل يدخلهم النار

أما قوله تعاىل قَالَ اْدُخلُواْ ففيه قوالن األول إن اهللا تعاىل يقول ذلك والثاين قال مقاتل هو من كالم خازن النار 
  لم مع الكفار أم ال وقد ذكرنا هذه املسألة باالستقصاءوهذا االختالف بناء على أنه تعاىل هل يتك
  أما قوله تعاىل اْدُخلُواْ ِفى أَُممٍ ففيه وجهان

الوجه األول التقدير ادخلوا يف النار مع أمم وعلى هذا القول ففي اآلية إضمار وجماز أما األضمار فألنا أضمرنا 
  ألنا قلنا معىن قوله ِفى أَُممٍ أي مع أمم) مع ( على ) يف ( فيها قولنا يف النار وأما اجملاز فألنا محلنا كلمة 

والوجه الثاين أن ال يلتزم اإلضمار وال يلتزم اجملاز والتقدير ادخلوا يف أمم يف النار ومعىن الدخول يف األمم الدخول 
  فيما بينهم وقوله قَدْ َخلَْت ِمن قَْبِلكُم ّمن الْجِّن وَاإلِْنسِ أي تقدم زماهنم

وهذا يشعر بأنه تعاىل ال يدخل الكفار بأمجعهم يف النار دفعة واحدة بل يدخل الفوج بعد الفوج فيكون  زمانكم
فيهم سابق ومسبوق ليصح هذا القول ويشاهد الداخل من األمة يف النار من سبقها وقوله كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ  لََّعَنْت 

ضاً فيتربأ بعضهم من بعض كما قال تعاىل االِْخالء َيْوَمِئذٍ َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ أُخَْتَها واملقصود أن أهل النار يلعن بعضهم بع
واملراد بقوله أُْخَتَها أي يف الدين واملعىن أن املشركني يلعنون املشركني وكذلك )  ٦٧الزخرف ( َعُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقَني 

والصابئة وسائر أديان الضاللة وقوله حَتَّى إِذَا  اليهود تلعن اليهود والنصارى النصارى وكذا القول يف اجملوس
ادَّاَركُواْ ِفيَها َجِميًعا أي تداركوا مبعىن تالحقوا واجتمعوا يف النار وأدرك بعضهم بعضاً واستقر معه قَالَْت أُولَاُهْم 

  ِالخَْراُهْم وفيه مسألتان
أخراهم يعين آخرهم دخوالً يف النار ألوالهم املسألة األوىل يف تفسري األوىل واألخرى قوالن األول قال مقاتل 

  دخوالً فيها والثاين أخراهم منزلة وهم األتباع والسفلة ألوالهم منزلة وهم القادة والرؤساء
( يف قوله ِالْخَراُهْم الم أجل واملعىن ألجلهم وإلضالهلم إياهم قَالُواْ َربََّنا َهُؤآلء أََضلُّوَنا ) الالم ( املسألة الثانية 

وليس املراد أهنم ذكروا هذا القول ألوالهم ألهنم ما خاطبوا أوالهم وإمنا خاطبوا اهللا تعاىل هبذا )  ٣٨ألعراف ا
  الكالم

أما قوله تعاىل َربََّنا َهُؤالء أََضلُّوَنا فاملعىن أن األتباع يقولون إن املتقدمني أضلونا واعلم أن هذا اإلضالل يقع من 
هني أحدمها بالدعوة إىل الباطل وتزيينه يف أعينهم والسعي يف إخفاء الدالئل املبطلة املتقدمني للمتأخرين على وج

  لتلك األباطيل
والوجه الثاين بأن يكون املتأخرون معظمني ألولئك املتقدمني فيقلدوهنم يف تلك األباطيل واألضاليل اليت لفقوها 

  اإلضاللويتأسون هبم فيصري ذلك تشبيهاً بإقدام أولئك املتقدمني على 
مث حكى اهللا تعاىل عن هؤالء املتأخرين أهنم يدعون على أولئك املتقدمني مبزيد العذاب وهو قوله قَالَ اْدُخلُواْ ِفى أَُممٍ 

  قَْد ويف الضعف قوالن
هو مثل الشيء مرة واحدة وقال الشافعي رمحه اهللا ما يقارب هذا فقال يف ) الضعف ( القول األول قال أبو عبيدة 



  صى فقال اعطوا فالناً ضعف نصيب ولدي قال يعطي مثله مرتنيرجل أو
يف كالم العرب املثل إىل ما زاد وليس مبقصور على املثلني وجائز يف كالم ) الضعف ( والقول الثاين قال األزهري 

وله العرب أن تقول هذا ضعفه أي مثاله وثالثة أمثاله ألن الضعف يف األصل زيادة غري حمصورة والدليل عليه ق
ومل يرد به مثالً وال مثلني بل أوىل األشياء به أن جيعل عشرة )  ٣٧سبأ ( تعاىل فَأُْولَِئَك لَُهْم جََزاء الّضْعِف بَِما َعِملُواْ 

فثبت أن أقل الضعف حمصور وهو املثل )  ١٦٠األنعام ( أمثاله لقوله تعاىل َمن َجاء بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها 
  ره غري حمصور إىل ما ال هناية لهوأكث

وأما مسألة الشافعي رمحه اهللا فاعلم أن التركة متعلقة حبقوق الورثة إال أنا ألجل الوصية صرفنا طائفة منها إىل 
املوصى له والقدر املتيقن يف الوصية هو املثل والباقي مشكوك فال جرم أخذنا املتيقن وطرحنا املشكوك فلهذا 

  يف تلك املسألة على املثلني السبب محلنا الضعف

  أما قوله تعاىل قَالَ ِلكُلّ ِضْعٌف وَلَاِكن الَّ َتْعلَُمونَ فيه مسألتان
املسألة األوىل قرأ أبو بكر عن عاصم َيْعلَُمونَ بالياء على الكناية عن الغائب واملعىن ولكن ال يعلم كل فريق مقدار 

إن كان للمخاطبني فهو اسم ظاهر موضوع للغيبة فحمل على عذاب الفريق اآلخر فيحمل الكالم على كل ألنه و
اللفظ دون املعىن وأما الباقون فقرؤوا بالتاء على اخلطاب واملعىن ولكن ال تعلمون أيها املخاطبون ما لكل فريق 

  منكم من العذاب وجيوز ولكن ال تعلمون يا أهل الدنيا ما مقدار ذلك
املراد من قوله ِلكُلّ ِضْعٌف أي حصل لكل أحد من العذاب ضعف ما يستحقه  املسألة الثانية لقائل أن يقول إن كان

  فذلك غري جائز ألنه ظلم وإن مل يكن املراد ذلك فما معىن كونه ضعفاً
واجلواب أن عذاب الكفار يزيد فكل أمل حيصل فإنه يعقبه حصول أمل آخر إىل غري هناية فكانت تلك اآلالم متضاعفة 

مث بني تعاىل أن أخراهم كما خاطبت أوالهم فكذلك جتيب أوالهم أخراهم فقال َوقَالَْت أُولَاُهْم  متزايدة ال إىل آخر
  ِالخَْراُهْم فََما كَانَ لَكُْم َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ أي يف ترك الكفر والضالل وإنا متشاركون يف استحقاق العذاب

ادة قد دعوا إىل الكفر وبالغوا يف الترغيب فيه ولقائل أن يقول هذا منهم كذب ألهنم لكوهنم رؤساء وسادة وق
فكانوا ضالني ومضلني وأما األتباع والسفلة فهم وإن كانوا ضالني إال أهنم ما كانوا مضلني فبطل قوهلم أنه ال فضل 

  لألتباع على الرؤساء يف ترك الضالل والكفر
يامة وعندنا أن ذلك جائز وقد قررناه يف سورة وجوابه أن أقصى ما يف الباب أن الكفار كذبوا يف هذا القول يوم الق

  ) ٢٣األنعام ( األنعام يف قوله ثُمَّ لَمْ َتكُْن ِفْتَنتُُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ َواللَِّه رَّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني 
وإن يكون من قول اهللا تعاىل هلم  أما قوله فَذُوقُواْ الَْعذَاَب بَِما كُنُتْم َتكِْسُبونَ فهذا حيتمل أن يكون من كالم القادة

  مجيعاً
واعلم أن املقصود من هذا الكالم التخويف والزجر ألنه تعاىل ملا أخرب عن الرؤساء واألتباع أن بعضهم يتربأ عن 

  بعض ويلعن بعضهم بعضاً كان ذلك سبباً لوقوع اخلوف الشديد يف القلب
َبُرواْ َعْنَها الَ ُتفَتَُّح لَُهْم أَْبوَاُب السََّمآِء َوالَ َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ  َحتَّى َيِلَج الْجََملُ ِفى َسمِّ إِنَّ الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِأاَياِتَنا وَاْسَتكْ

  مَِنيالِْخَياِط وَكَذاِلَك َنجْزِى الُْمْجرِِمَني لَُهم مِّن َجهَنََّم ِمَهاٌد َوِمن فَْوِقهِْم غََواشٍ وَكَذاِلَك َنجْزِى الظَّاِل

لم أن املقصود منه إمتام الكالم يف وعيد الكفار وذلك ألنه تعاىل قال يف اآلية املتقدمة وَالَِّذيَن كَذَّبُواْ بِئَايَاِتَنا اع
مث شرح تعاىل يف هذه اآلية كيفية ذلك )  ٣٦األعراف ( َواسَْتكَْبرُواْ َعْنَها أُْولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 



يف حق أولئك املكذبني املستكربين بقوله كَذَُّبواْ بِئَاَياتَِنا أي بالدالئل الدالة على املسائل اليت هى أصول الدين  اخللود
فالدهرية ينكرون دالئل إثبات الذات والصفات واملشركون ينكرون دالئل التوحيد ومنكرو النبوات يكذبون 

ينكرون الدالئل الدالة على نبوته ومنكرو املعاد ينكرون  الدالئل الدالة على صحة النبوات ومنكرو نبوة حممد
الدالئل الدالة على صحة املعاد فقوله كَذَّبُواْ بِئَايَاِتَنا يتناول الكل ومعىن االستكبار طلب الترفع بالباطل وهذا اللفظ 

  االْْرضِ بِغَْيرِ الْحَّقيف حق البشر يدل على الذم قال تعاىل يف صفة فرعون َواسَْتكَْبَر ُهَو َوجُُنوُدُه ِفى 
  أما قوله تعاىل الَ ُتفَتَّحُ لَُهمْ أَبْواُب السََّماء ففيه مسائل

املسألة األوىل قرأ أبو عمرو الَ ُتفَتَُّح بالتاء خفيفة وقرأ محزة والكسائي بالياء خفيفة والباقون بالتاء مشددة أما 
القمر ( فَفََتْحَنا أَْبواَب السََّماء )  ٤٤األنعام ( هِْم أَْبوَاَب كُلّ َشىْ ء القراءة بالتشديد فوجهها قوله تعاىل فََتْحَنا َعلَْي

  وأما قراءة محزة والكسائي فوجهها أن الفعل متقدم)  ١١
املسألة الثانية يف قوله الَ ُتفَتَُّح لَُهْم أَْبواُب السََّماء أقوال قال ابن عباس يريد ال تفتح ألعماهلم وال لدعائهم وال 

( فَُعُه يء مما يريدون به طاعة اهللا وهذا التأويل مأخوذ من قوله تعاىل إِلَْيِه َيصَْعُد الْكَِلمُ الطَّّيُب َوالْعََملُ الصَّاِلحُ َيْرلش
وقال السدي وغريه ال تفتح ألرواحهم )  ١٨املطففني ( ومن قوله كَالَّ إِنَّ ِكَتاَب االْبَْرارِ لَِفى ِعلّّيَني )  ١٠فاطر 
ب السماء وتفتح ألرواح املؤمنني ويدل على صحة هذا التأويل ما روي يف حديث طويل أن روح املؤمن يعرج أبوا

هبا إىل السماء فيستفتح هلا فيقال مرحباً بالنفس الطيبة اليت كانت يف اجلسد الطيب ويقال هلا ذلك حىت تنتهي إىل 
  مة فإنه ال تفتح لك أبواب السماءالسماء السابعة ويستفتح لروح الكافر فيقال هلا ارجعي ذمي

  والقول الثالث أن اجلنة يف السماء فاملعىن ال يؤذن هلم يف الصعود إىل السماء وال تطرق هلم إليها ليدخلوا اجلنة
)  ١١ القمر( والقول الرابع ال تنزل عليهم الربكة واخلري وهو مأخوذ من قوله فَفََتْحَنا أَبْواَب السََّماء بَِماء مُّْنَهِمرٍ 

وأقول هذه اآلية تدل على أن األرواح إمنا تكون سعيدة أما بأن ينزل عليها من السماء أنواع اخلريات وإما بأن 
يصعد أعمال تلك األرواح إىل السموات وذلك يدل على أن السموات موضع هبجة األرواح وأماكن سعادهتا 

ها بكمال السعادات وملا كان األمر كذلك كان قوله ومنها تنزل اخلريات والربكات وإليها تصعد األرواح حال فوز
  الَ ُتفَتَُّح لَُهْم أَبْوابُ السََّماء من أعظم أنواع الوعيد والتهديد

  أما قوله تعاىل َوالَ َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ  َحتَّى َيِلجَ الَْجَملُ ِفى َسّم الِْخَياِط ففيه مسائل
بفتح السني وضمها ثقب اإلبرة قرأ ابن سريين َسمّ ) السم ( مشهور و  الدخول واجلمل) الولوج ( املسألة األوىل 

ومجعه مسوم ) سم ( يروي َسمّ باحلركات الثالث وكل ثقب يف البدن لطيف فهو ) الكشاف ( بالضم وقال صاحب 
  ومنه قيل السم القاتل ألنه ينفذ بلطفه يف مسام البدن حىت يصل إىل

ال الفراء ويقال خياط وخميط كما يقال إزار ومئزر وحلاف وملحف وقناع ومقنع القلب و الْخَِياِط ما خياط به ق
وإمنا خص اجلمل من بني سائر احليوانات ألنه أكرب احليوانات جسماً عند العرب قال الشاعر جسم اجلمال وأحالم 

  العصافري
ثقبة الضيقة حماالً فلما وقف فجسم اجلمل أعظم األجسام وثقب اإلبرة أضيق املنافذ فكان ولوج اجلمل يف تلك ال

اهللا تعاىل دخوهلم اجلنة على حصول هذا الشرط وكان هذا شرطاً حماالً وثبت يف العقول أن املوقوف على احملال 
  حمال وجب أن يكون دخوهلم اجلنة مأيوساً منه قطعاً

جبري الَْجَملُ بوزن النغر  قرأ ابن عباس الَْجَملُ بوزن القمل وسعيد بن) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 
وقرىء الَْجَملُ بوزن القفل و الْجََملُ بوزن النصب و الْجََملُ بوزن احلبل ومعناها القلس الغليظ ألنه حبال مجعت 



وجعلت مجلة واحدة وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن اهللا تعاىل أحسن تشبيهاً من أن يشبه باجلمل يعين أن احلبل 
  يسلك يف سم اإلبرة والبعري ال يناسبه إال أنا ذكرنا الفائدة فيه مناسب للخيط الذي

املسألة الثالثة القائلون بالتناسخ احتجوا هبذه اآلية فقالوا إن األرواح اليت كانت يف أجساد البشر ملا عصت وأذنبت 
بدن اجلمل إىل بدن  فإهنا بعد موت األبدان ترد من بدن إىل بدن وال تزال تبقى يف التعذيب حىت أهنا تنتقل من

الدودة اليت تنفذ يف سم اخلياط فحينئذ تصري مطهرة عن تلك الذنوب واملعاصي وحينئذ تدخل اجلنة وتصل إىل 
  السعادة واعلم أن القول بالتناسخ باطل وهذا االستدالل ضعيف واهللا أعلم

زي اجملرمني واجملرمون واهللا أعلم ههنا هم مث قال تعاىل َوكَذاِلكَ َنْجزِى الُْمْجرِِمنيَ أي ومثل هذا الذي وصفنا جن
  الكافرون ألن الذي تقدم ذكره من صفتهم هو التكذيب بآيات اهللا واالستكبار عنها

واعلم أنه تعاىل ملا بني من حاهلم أهنم ال يدخلون اجلنة ألبتة بني أيضاً أهنم يدخلون النار فقال لَُهم ّمن َجَهنََّم مَِهادٌ 
  َواشٍ وفيه مسألتانَوِمن فَْوِقهِْم غَ
مجع مهد وهو الفراش قال األزهري أصل املهد يف اللغة الفرش يقال للفراش مهاد ملواتاته ) املهاد ( املسألة األوىل 

والغواشي مجع غاشية وهي كل ما يغشاك أي جيللك وجهنم ال تنصرف الجتماع التأنيث فيها والتعريف وقيل 
رجل جهم الوجه غليظه ومسيت هبذا لغلظ أمرها يف العذاب قال املفسرون اشتقاقها من اجلهمة وهي الغلظ يقال 

  املراد من هذه اآلية األخبار عن إحاطة النار هبم من كل جانب فلهم منها غطاء ووطاء وفراش وحلاف
املسألة الثانية لقائل أن يقول إن غواش على وزن فواعل فيكون غري منصرف فكيف دخله التنوين وجوابه على 

ب اخلليل وسيبويه إن هذا مجع واجلمع أثقل من الواحد وهو أيضاً اجلمع األكرب الذي تتناهى اجلموع إليه مذه
فزاده ذلك ثقالً مث وقعت الياء يف آخره وهي ثقيلة فلما اجتمعت فيه هذه األشياء خففوها حبذف يائه فلما حذفت 

  الياء نقص عن مثال فواعل وصار غواش بوزن جناح فدخله

  ن لنقصانه عن هذا املثالالتنوي
أما قوله َوكَذاِلكَ َنْجزِى الظَّاِلِمَني قال ابن عباس يريد الذين أشركوا باهللا واختذوا من دونه إهلاً وعلى هذا التقدير 

  فالظاملون ههنا هم الكافرون
 )٤٢ (  

ْسَعَها أُْولَاِئَك أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َوَنَزعَْنا َما ِفى َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ الَ ُنكَلُِّف نَفًْسا إِالَّ ُو
ا ِلَنهَْتِدىَ  لَْوال أَنْ َهدَاَنا اللَُّه ُصدُورِِهم مِّْن ِغلٍّ َتْجرِى ِمن َتْحتِهُِم االٌّ ْنهَاُر َوقَالُواْ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذى َهدَاَنا لَِهاذَا َوَما كُنَّ

  لَقَْد َجآَءْت ُرُسلُ َربَِّنا بِالَْحقِّ َوُنودُوا أَن تِلْكُُم الَْجنَّةُ  أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ
  اعلم أنه تعاىل ملا استوىف الكالم يف الوعيد أتبعه بالوعد يف هذه اآلية ويف اآلية مسائل

ه تعاىل الَ ُنكَلُّف نَفًْسا إِالَّ ُوْسَعَها اعتراض وقع بني املبتدأ املسألة األوىل اعلم أن أكثر أصحاب املعاين على أن قول
وإمنا )  ٨٢البقرة ( واخلرب والتقدير وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت أُْولَِئكَ أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

جنس هذا الكالم ألنه ملا ذكر عملهم الصاحل ذكر أن ذلك حسن وقوع هذا الكالم بني املبتدأ واخلرب ألنه من 
العمل يف وسعهم غري خارج عن قدرهتم وفيه تنبيه للكفار على أن اجلنة مع عظم حملها يوصل إليها بالعمل السهل 

من غري حتمل الصعب وقال قوم موضعه خرب عن ذلك املبتدأ والعائد حمذوف كأنه قيل ال نكلف نفساً منهم إال 
  ا وإمنا حذف العائد للعلم بهوسعه

املسألة الثانية معىن الوسع ما يقدر اإلنسان عليه يف حال السعة والسهولة ال يف حال الضيق والشدة والدليل عليه 



أن معاذ بن جبل قال يف هذه اآلية إال يسرها ال عسرها وأما أقصى الطاقة يسمى جهداً ال وسعاً وغلط من ظن أن 
  الوسع بذل اجملهود

سألة الثالثة قال اجلبائي هذا يدل على بطالن مذهب اجملربة يف أن اهللا تعاىل كلف العبد مبا ال يقدر عليه ألن اهللا امل
تعاىل كذهبم يف ذلك وإذا ثبت هذا األصل بطل قوهلم يف خلق األعمال ألنه لو كان خالق أعمال العباد هو اهللا تعاىل 

كلفه بذلك الفعل حال ما خلقه فيه فذلك تكليفه مبا ال يطاق ألنه أمر  لكان ذلك تكليف ما ال يطاق ألنه تعاىل أن
بتحصيل احلاصل وذلك غري مقدور وإن كلفه به حال ما مل خيلق من ذلك الفعل فيه كان ذلك أيضاً تكليف ما ال 

  يطاق ألن على هذا التقدير ال قدرة للعبد على تكوين

األصل ظهر أن االستطاعة قبل الفعل إذ لو كانت حاصلة مع الفعل  ذلك الفعل وحتصيله قالوا وأيضاً إذا ثبت هذا
والكافر ال قدرة له على اإلميان مع أنه مأمور به فكان هذا تكليف ما ال يطاق وملا دلت هذه اآلية على نفي 

  التكليف مبا ال يطاق ثبت فساد هذين األصلني
اىل يكلف العبد بإجياد الفعل حال استواء الدواعي إىل واجلواب أنا نقول وهذا اإلشكال أيضاً وارد عليكم ألنه تع

الفعل والترك أو حال رجحان أحد الداعيني على اآلخر واألول باطل ألن اإلجياد ترجيح جلانب الفعل وحصول 
الترجيح حال حصول االستواء حمال والثاين باطل ألن حال حصول الرجحان كان احلصول واجباً فإن وقع األمر 

جح كان أمراً بتحصيل احلاصل وإن وقع بالطرف املرجوح كان أمراف بتحصيل املرجوح حال كونه بالطرف الرا
مرجوحاً فيكون أمراً باجلمع بني النقيضني وهو حمال فكل ما جتعلونه جواباً عن هذا السؤال فهو جوابنا عن كالمكم 

  واهللا أعلم
فاعلم أن نزع الشيء قلعه عن مكانه والغل العقد قال أهل اللغة  وأما قوله تعاىل وََنَزْعَنا َما ِفى ُصُدورِِهم ّمْن ِغلّ

وهو الذي يغل بلطفه إىل صميم القلب أي يدخل ومنه الغلول وهو الوصول باحليلة إىل الذنوب الدقيقة ويقال انغل 
  يف الشيء وتغلغل فيه إذا دخل فيه بلطافة كاحلب يدخل يف صميم الفؤاد

  ية تأويالنإذا عرفت هذا فنقول هلذه اآل
القول األول أن يكون املراد أزلنا األحقاد اليت كانت لبعضهم على بعض يف دار الدنيا ومعىن نزع الغل تصفية 

الطباع وإسقاط الوساوس ومنعها من أن ترد على القلوب فإن الشيطان ملا كان يف العذاب مل يتفرغ إللقاء 
 طالب رضي اهللا عنه فقال إين ألرجو أن أكون أنا وعثمان الوساوس يف القلوب وإىل هذا املعىن أشار علي بن أيب

  وطلحة والزبري من الذين قال اهللا تعاىل فيهم وََنَزْعَنا َما ِفى ُصُدورِِهم ّمْن ِغلّ
والقول الثاين أن املراد منه أن درجات أهل اجلنة متفاوتة حبسب الكمال والنقصان فاهللا تعاىل أزال احلسد عن 

هذا التأويل أوىل ) الكشاف ( حب الدرجة النازلة ال حيسد صاحب الدرجة الكاملة قال صاحب قلوهبم حىت أن صا
من الوجه األول حىت يكون هذا يف مقابلة ما ذكره اهللا تعاىل من تربي بعض أهل النار من بعض ولعن بعضهم بعضاً 

  ليعلم أن حال أهل اجلنة يف هذا املعىن أيضاً مفارقة حلال أهل النار
الوا كيف يعقل أن يشاهد اإلنسان النعم العظيمة والدرجات العالية ويرى نفسه حمروماً عنها عاجزاً عن فإن ق

حتصيلها مث أنه ال مييل طبعه إليها وال يغتم بسبب احلرمان عنها فإن عقل ذلك فلم ال يعقل أيضاً أن يعيدهم اهللا تعاىل 
  نهاوال خيلق فيهم شهوة األكل والشرب والوقاع ويغنيهم ع

قلنا الكل ممكن واهللا تعاىل قادر عليه إال أنه تعاىل وعد بإزالة احلقد واحلسد عن القلوب وما وعد بإزالة شهوة 
  األكل والشرب عن النفوس فظهر الفرق بني البابني



واحلرص على طلب مث إنه تعاىل قال َتْجرِى ِمن َتحِْتهُِم االْْنَهاُر واملعىن أنه تعاىل كما خلصهم من ربقة احلقد واحلسد 
الزيادة فقد أنعم عليهم بالذات العظيمة وقوله َتْجرِى ِمن َتْحتِهُِم االْنَْهاُر من رمحة اهللا وفضله وإحسانه وأنواع 

  املكاشفات والسعادات الروحانية
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

القدرة مث حكى تعاىل عن أهل اجلنة أهنم قالوا الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذى َهدَاَنا ِلَهاذَا وقال أصحابنا معىن َهدَاَنا اللَُّه أنه أعطى 
ية اجلازمة وصري جمموع القدرة وتلك الداعية موجباً حلصول تلك الفضيلة فإنه لو أعطى القدرة وضم إليها الداع

وما خلق تلك الداعية مل حيصل األثر ولو خلق اهللا الداعية املعارضة أيضاً لسائر الدواعي الصارفة مل حيصل الفعل 
مع الداعية املعينة موجباً للفعل كانت اهلداية  أيضاً أما ملا خلق القدرة وخلق الداعية اجلازمة وكان جمموع القدرة

حاصلة يف احلقيقة بتقدير اهللا تعاىل وختليقه وتكوينه وقالت املعتزلة التحميد إمنا وقع على أنه تعاىل أعطى العقل 
  ووضع الدالئل وأزال املوانع وعند هذا يرجع إىل مباحث اجلرب والقدر على سبيل التمام والكمال

  َما كُنَّا ِلنَْهَتِدىَ  لَْوال أَنْ َهَداَنا اللَُّه وفيه مسائلمث قال تعاىل َو
بغري واو وكذلك هو يف مصاحف أهل الشام والباقون بالواو والوجه يف قراءة ) ما كنا ( املسألة األوىل قرأ ابن عامر 

تفسري لقوله َهدَاَنا ِلهَاذَا فلما كان أحدمها عني ابن عامر أن قوله َما كُنَّا لَِنْهَتِدىَ  لَْوال أَنْ َهدَاَنا اللَُّه جار جمرى ال
  اآلخر وجب حذف احلرف العاطف

 مل يهتد بل املسألة الثانية قوله َوَما كُنَّا ِلَنهَْتِدىَ  لَْوال أَنْ َهدَاَنا اللَُّه دليل على أن املهتدي من هداه اهللا وإن مل يهده اهللا
ىل يف حق األنبياء عليهم السالم واألولياء من أنواع اهلداية واإلرشاد فقد نقول مذهب املعتزلة أن كل ما فعله اهللا تعا

فعله يف حق مجيع الكفار والفساق وإمنا حصل االمتياز بني املؤمن والكافر واحملق واملبطل بسعي نفسه واختيار نفسه 
ىل درجات اجلنان فكان جيب عليه أن حيمد نفسه ألنه هو الذي حصل لنفسه اإلميان وهو الذي أوصل نفسه إ

  وخلصها من دركات النريان فلما مل حيمد نفسه البتة وإمنا محد اهللا فقط علمنا أن اهلادي ليس إال اهللا سبحانه
مث حكى تعاىل عنهم أهنم قالوا لَقَْد َجاءْت ُرُسلُ َرّبَنا بِالَْحّق وهذا من قول أهل اجلنة حني رأوا ما وعدهم الرسل 

  رسل ربنا باحلقعياناً وقالوا لقد جاءت 
  مث قال تعاىل َوُنودُواْ أَن ِتلْكُُم الَْجنَّةُ  وفيه مسألتان

املسألة األوىل ذلك النداء إما أن يكون من اهللا تعاىل أو أن يكون من املالئكة واألوىل أن يكون املنادي هو اهللا 
  سبحانه

ففة من الثقيلة والتقدير إنه واملضري للشأن ههنا وجهني األول أهنا خم) أن ( املسألة الثانية ذكر الزجاج يف كلمة 
يف معىن تفسري ) أن ( واملعىن نودوا بأنه تلكم اجلنة أي نودوا هبذا القول والثاين قال وهو األجود عندي أن تكون 

ص ( واْ وَاْْصبِرُواْ النداء واملعىن ونودوا أي تلكم اجلنة واملعىن قيل هلم تلكم اجلنة كقوله وَانطَلََق الَْمال ِمْنُهمْ أَِن اْمُش
ألهنم وعدوا هبا يف الدنيا فكأنه قيل هلم هذه تلكم اليت وعدمت هبا وقوله ) تلكم ( يعين أي امشوا قال إمنا قال )  ٦

  أُورِثُْتُموَها فيه قوالن
اللغة  القول األول وهو قول أهل املعاين أن معناه صارت إليكم كما يصري املرياث إىل أهله واإلرث قد يستعمل يف

  وال يراد به زوال امللك عن امليت إىل احلي كما يقال هذا العمل يورثك الشرف



  ويورثك العار أي يصريك إليه ومنهم من يقول إهنم أعطوا تلك املنازل من غري تعب يف احلال فصار شبيهاً باملرياث
ليس من كافر وال مؤمن إال وله ) ( لم صلى اهللا عليه وس( والقول الثاين أن أهل اجلنة يورثون منازل أهل النار قال 

يف اجلنة والنار منزل فإذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار رفعت اجلنة ألهل النار فنظروا إىل منازهلم فيها فقيل 
)  هلم هذه منازلكم لو عملتم بطاعة اهللا مث يقال يا أهل اجلنة رثوهم مبا كنتم تعملون فيقسم بني أهل اجلنة منازهلم

  وقوله بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ فيه مسائل
املسألة األوىل تعلق من قال العمل يوجب هذا اجلزاء هبذه اآلية فإن الباء يف قوله بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ تدل على العلية 

ال ألجل  وذلك يدل على أن العمل يوجب هذا اجلزاء وجوابنا أنه علة للجزاء لكن بسبب أن الشرع جعله علة له
أنه لذاته موجب لذلك اجلزاء والدليل عليه أن نعم اهللا على العبد ال هناية هلا فإذا أتى العبد بشيء من الطاعات 

  وقعت هذه الطاعات يف مقابلة تلك النعم السالفة فيمتنع أن تصري موجبة للثواب املتأخر
لن يدخل ( ا يدخل اجلنة بعمله وقوله عليه السالم املسألة الثانية طعن بعضهم فقال هذه اآلية تدل على أن العبد إمن

وبينهما تناقض وجواب ما ذكرنا أن العمل ال يوجب دخول اجلنة ) أحد اجلنة بعمله وإمنا يدخلها برمحة اهللا تعاىل 
هو اهللا لذاته وإمنا يوجه ألجل أن اهللا تعاىل بفضله جعله عالمة عليه ومعرفة له وأيضاً ملا كان املوىف للعمل الصاحل 

  تعاىل كان دخول اجلنة يف احلقيقة ليس إال بفضل اهللا تعاىل
يف حق مجيع املسألة الثالثة قال القاضي قوله تعاىل َونُوُدواْ أَن تِلْكُُم الَْجنَّةُ  أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ خطاب عام 

مله وإذا كان األمر كذلك امتنع قول من يقول أن املؤمنني وذلك يدل على أن كل من دخل اجلنة فإمنا يدخلها بع
  الفساق يدخلون اجلنة تفضالً من اهللا تعاىل

إذا ثبت هذا فنقول وجب أن ال خيرج الفاسق من النار ألنه لو خرج لكان إما أن يدخل اجلنة أو ال يدخلها والثاين 
على سبيل االستحقاق واألول باطل ألنا  باطل باإلمجاع واألول ال خيلو إما أن يدخل اجلنة على سبيل التفضل أو

بينا أن هذه اآلية تدل على أن أحداً ال يدخل اجلنة بالتفضل والثاين أيضاً باطل ألنه ملا دخل النار وجب أن يقال إنه 
كان مستحقاً للعقاب فلو أدخل اجلنة على سبيل االستحقاق لزم كونه مستحقاً للثواب وحينئذ يلزم حصول اجلمع 

قاق الثواب واستحقاق العقاب وهو حمال ألن الثواب منفعة دائمة خالصة عن شوائب الضرر والعقاب بني استح
مضرة دائمة خالصة عن شوائب املنفعة واجلمع بينهما حمال وإذا كان كذلك كان اجلمع بني حصول استحقاقهما 

  حماالً
لغنا يف إبطال هذا الكالم يف سورة البقرة واجلواب هذا بناء على أن استحقاق الثواب والعقاب ال جيتمعان وقد با

  واهللا أعلم

َد َربُّكُْم َحقًّا قَالُواْ َنَعمْ َوَناَدى أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  أَْصحَاَب النَّارِ أَن قَْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحقًّا فََهلْ َوَجدتُّم مَّا َوَع
  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُوَنَها ِعَوًجا َوُهم بِاالٌّ ِخَرةِ  كَاِفُرونَ فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ َبْينَُهْم أَن لَّْعَنةُ 

أعلم أنه تعاىل ملا شرح وعيد الكفار وثواب أهل اإلميان والطاعات أتبعه بذكر املناظرات اليت تدور بني الفريقني 
  يف هذه اآليةوهي األحوال اليت ذكرها 

اجلنة  واعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية املتقدمة قوله َوُنودُواْ أَن ِتلْكُُم الَْجنَّةُ  أُورِثُْتُموَها دل ذلك على أهنم استقروا يف
حصل بعد  يف وقت هذا النداء فلما قال بعده وََناَدى أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  أَْصَحابَ النَّارِ دل ذلك على أن هذا النداء إمنا

االستقرار قال ابن عباس وجدنا ما وعدنا ربنا يف الدنيا من الثواب حقاً فهل وجدمت ما وعدكم ربكم من العقاب 
  حقاً والغرض من هذا السؤال إظهار أنه وصل إىل السعادات الكاملة وإيقاع احلزن يف قلب العدو وههنا سؤاالت



النار يف أسفل األرضني فمع هذا البعد الشديد كيف يصح هذا السؤال األول إذا كانت اجلنة يف أعلى السموات و
  النداء

واجلواب هذا يصح على قولنا ألنا عندنا البعد الشديد والقرب الشديد ليس من موانع اإلدراك والتزم القاضي 
  ذلك وقال إن يف العلماء من يقول يف الصوت خاصية إن البعد فيه وحده ال يكون مانعاً من السماع

  الثاين هذا النداء يقع من كل أهل اجلنة لكل أهل النار أو من البعض للبعض السؤال
واجلواب أن قوله َوَناَدى أَْصَحاُب الَْجنَّةِ  أَْصحَاَب النَّارِ يفيد العموم واجلمع إذا قوبل باجلمع يوزع الفرد على 

  الفرد وكل فريق من أهل اجلنة ينادي من كان يعرفه من الكفار يف الدنيا
  سؤال الثالث ما معىن ءاٍن يف قوله أَن قَْد َوَجْدنَاال

األعراف ( واجلواب إنه حيتمل أن تكون خمففة من الثقيلة وأن تكون مفسرة كاليت سبقت يف قوله أَن ِتلْكُُم الَْجنَّةُ  
  وكذلك يف قوله أَن لَّْعَنةُ  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني)  ٤٣

  كما قيل َما َوَعَدَنا رَبُّنَا)  ٤٤األعراف ( َدكُُم َربُّكُْم َحقّا السؤال الرابع هال قيل َما َوَع
واجلواب قوله َما َوَعَدَنا َربَُّنا حَقّا يدل على أنه تعاىل خاطبهم هبذا الوعد وكوهنم خماطبني من قبل اهللا تعاىل هبذا 

  و ليسالوعد يوجب مزيد التشريف ومزيد التشريف ال ئق حبال املؤمنني أما الكافر فه

  أهالً ألن خياطبه اهللا تعاىل فلهذا السبب مل يذكر اهللا تعاىل أنه خاطبهم هبذا اخلطاب بل ذكر تعاىل أنه بني هذا احلكم
  أما قوله تعاىل قَالُواْ َنَعْم ففيه مسائل

ذلك إال إذا  املسألة األوىل اآلية تدل على أن الكفار يعترفون يوم القيامة بأن وعد اهللا ووعيده حق وصدق وال ميكن
  كانوا عارفني يوم القيامة بذات اهللا وصفاته

فإن قيل ملا كانوا عارفني بذاته وصفاته وثبت أن من صفاته أنه يقبل التوبة عن عباده وعلموا بالضرورة أن عند 
إمنا قبول التوبة يتخلصون من العذاب فلم ال يتوبون ليخلصوا أنفسهم من العذاب وليس لقائل أن يقول أنه تعاىل 

عام يف )  ٢٥الشورى ( يقبل التوبة يف الدنيا ألن قوله تعاىل َوُهَو الَِّذى يَقَْبلُ التَّْوَبةَ  َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُواْ َعنِ السَّّيئَاِت 
األحوال كلها وأيضاً فالتوبة اعتراف بالذنب وإقرار بالذلة واملسكنة والالئق بالرحيم احلكيم التجاوز عن هذه 

  واء كان يف الدنيا أو يف اآلخرةاحلالة س
أجاب املتكلمون بأن شدة اشتغاهلم بتلك اآلالم الشديدة مينعهم عن اإلقدام على التوبة ولقائل أن يقول إذا كانت 

  تلك اآلالم ال متنعهم عن هذه املناظرات فكيف متنعهم عن التوبة اليت هبا يتخلصون عن تلك اآلالم الشديدة
ين يقولون جيب على اهللا قبول التوبة ال خالص هلم عن هذا السؤال أما أصحابنا ملا قالوا أن واعلم أن املعتزلة الذ

  ذلك غري واجب عقالً قالوا هللا تعاىل أن يقبل التوبة يف الدنيا وأن ال يقبلها يف اآلخرة فزال السؤال واهللا أعلم
المه معناه إنه يستعمل تارة عدة وتارة تصديقاً املسألة الثانية قال سيبويه نِْعَم عدة وتصديق وقال الذين شرحوا ك

وليس معناه أنه عدة وتصديق معاً أال ترى أنه إذا قال أتعطيين وقال نعم كان عدة وال تصديق فيه وإذا قال قد كان 
كذا وكذا فقلت نعم فقد صدقت وال عدة فيه وأيضاً إذا استفهمت عن موجب كما يقال أيقوم زيد قلت نعم ولو 

اإلجياب نفياً لقلت بلى ومل تقل نعم فلفظة نعم خمتصة باجلواب عن اإلجياب ولفظة بلى خمتصة بالنفي كما  كان مكان
  ) ١٧٢األعراف ( يف قوله تعاىل أَلَْسَت بَِرّبكُْم قَالُواْ بَلَى 

مت الكسر ليس املسألة الثالثة قرأ الكسائي نِْعَم بكسر العني يف كل القرآن قال أبو احلسن مها لغتان قال أبو حا
مبعروف واحتج الكسائي بأنه روى عن عمر أنه سأل قوماً عن شيء فقالوا نعم فقال عمر أما النعم فاإلبل قال أبو 



  عبيدة هذه الرواية عن عمر غري مشهورة
  أما قوله تعاىل فَأَذَّنَ ُمَؤذّنٌ بَْيَنُهْم ففيه مسألتان
لتصويت باإلعالم واألذان للصالة إعالم هبا وبوقتها وقالوا يف أَذَّنَ املسألة األوىل معىن التأذين يف اللغة النداء وا

  ُمَؤذّنٌ نادى مناد أمسع الفريقني قال ابن عباس وذلك املؤذن من املالئكة وهو صاحب الصور
  املسألة الثانية قوله َبْينَُهْم حيتمل أن يكون ظرفاً لقوله أَِذنَ والتقدير أن املؤذن أوقع ذلك

م ويف وسطهم وحيتمل أن يكون صفة لقوله ُمَؤذّنٌ والتقدير أن مؤذناً من بينهم أذن بذلك األذان واألول األذان بينه
  أوىل واهللا أعلم

  أما قوله تعاىل أَن لَّْعَنةُ  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني ففيه مسألتان
باقون مشددة لَّْعَنةُ  بالنصب قال الواحدي املسألة األوىل قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم ءاٍن خمففة لَّْعَنةُ  بالرفع وال

رمحه اهللا من شدد فهو األصل ومن خفف ءاٍن فهي خمففة من الشديدة على إرادة إضمار القصة واحلديث تقديره أنه 
لتقدير أنه وال ختفف أن ا)  ١٠يونس ( لعنه اهللا ومثله قوله تعاىل َدْعواُهْم ِفيَها سُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ وََتحِيَُّتُهْم ِفيَها َسالٌَم 

إال ويكون معها إضمار احلديث والشأن وجيوز أيضاً أن تكون املخففة هي اليت للتفسري كأهنا تفسري ملا أذنوا به كما 
أن األعمش قرأ أَن لَّْعَنةُ  اللَِّه بكسر ءاٍن على إرادة ) الكشاف ( ذكرناه يف قوله أَن قَْد َوَجدَْنا وروى صاحب 

  )قال ( إجراء أَِذنَ جمرى القول أو على 
  املسألة الثانية اعلم أن هذه اآلية تدل على أن ذلك املؤذن أوقع لعنة اهللا على من كان موصوفاً بصفات أربعة

رة الصفة األوىل كوهنم ظاملني ألنه قال أَن لَّْعَنةُ  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني قال أصحابنا املراد منه املشركون وذلك ألن املناظ
املتقدمة إمنا وقعت بني أهل اجلنة وبني الكفار بدليل أن قول أهل اجلنة هل وجدمت ما وعد ربكم حقاً ال يليق ذكره 

  إال مع الكفار
وإذا ثبت هذا فقول املؤذن بعده أَن لَّْعَنةُ  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني جيب أن يكون منصرفاً إليهم فثبت أن املراد بالظاملني 

ون وأيضاً أنه وصف هؤالء الظاملني بصفات ثالثة هي خمتصة بالكفار وذلك يقوي ما ذكرناه وقال ههنا املشرك
  القاضي املراد منه كل من كان ظاملاً سواء كان كافراً أو كان فاسقاً متسكاً بعموم اللفظ

من قبول الدين احلق تارة بالزجر والقهر الصفة الثانية قوله الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه ومعناه أهنم مينعون الناس 
  وأخرى بسائر احليل

  والصفة الثالثة قوله َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا واملراد منه إلقاء الشكوك والشبهات يف دالئل الدين احلق
ك املؤذن على والصفة الرابعة قوله َوُهم بِاالْخَِرةِ  كَاِفُرونَ واعلم أنه تعاىل ملا بني أن تلك اللعنة إمنا أوقعها ذل

الظاملني املوصوفني هبذه الصفات الثالثة كان ذلك تصرحياً بأن تلك اللعنة ما وقعت إال على الكافرين وذلك يدل 
  على فساد ما ذكره القاضي من أن ذلك اللعن يعم الفاسق والكافر واهللا أعلم

بِِسيَماُهْم َوَنادَْواْ أَْصَحاَب الَْجنَّةِ  أَن َسلَاٌم َعلَْيكُْم لَْم َيْدُخلُوَها  َوَبْيَنُهَما ِحجَاٌب َوَعلَى االٌّ عَْراِف رَِجالٌ يَْعرِفُونَ كُالًّ
  مِ الظَّاِلمَِنيَوُهْم َيطَْمُعونَ َوإِذَا ُصرِفَتْ أَْبَصارُُهْم ِتلْقَآَء أَْصَحابِ النَّارِ قَالُواْ رَبََّنا الَ َتْجَعلَْنا َمَع الْقَْو

ا ِحَجاٌب يعين بني اجلنة والنار أو بني الفريقني وهذا احلجاب هو املشهور املذكور يف قوله اعلم أن قوله َوَبيَْنُهَم
  ) ١٣احلديد ( فَُضرَِب بَْيَنُهم بِسُورٍ لَُّه بَاٌب 

فإن قيل وأي حاجة إىل ضرب هذا السور بني اجلنة والنار وقد ثبت أن اجلنة فوق السموات وأن اجلحيم يف أسفل 



  السافلني
عد إحدامها عن األخرى ال مينع أن حيصل بينهما سور وحجاب وأما األعراف فهو مجع عرف وهو كل مكان قلنا ب

عال مرتفع ومنه عرف الفرس وعرف الديك وكل مرتفع من األرض عرف وذلك ألنه بسبب ارتفاعه يصري أعرف 
  مما اخنفض منه

  إذا عرفت هذا فنقول يف تفسري لفظ األعراف قوالن
هو الذي عليه األكثرون أن املراد من األعراف أعايل ذلك السور املضروب بني اجلنة والنار وهذا القول األول و

  قول ابن عباس وروي عنه أيضاً أنه قال األعراف شرف الصراط
والقول الثاين وهو قول احلسن وقول الزجاج يف أحد قوليه أن قوله َوَعلَى االْْعَرافِ أي وعلى معرفة أهل اجلنة 

رجال يعرفون كل أحد من أهل اجلنة والنار بسيماهم فقيل للحسن هم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم والنار 
فضرب على فخذيه مث قال هم قوم جعلهم اهللا تعاىل على تعرف أهل اجلنة وأهل النار مييزون البعض من البعض 

وا يف أن الذين هم على األعراف من هم واهللا ال أدري لعل بعضهم اآلن معناا أما القائلون بالقول األول فقد اختلف
ولقد كثرت األقوال فيهم وهي حمصورة يف قولني أحدمها أن يقال إهنم األشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب الثاين 

أن يقال أهنم أقوام يكونون يف الدرجة السافلة من أهل الثواب أما على التقدير األول ففيه وجوه أحدها قال أبو 
كة يعرفون أهل اجلنة وأهل النار فقيل له يقول اهللا تعاىل َوَعلَى االْعَْراِف رِجَالٌ وتزعم أهنم مالئكة جملز هم مالئ

  فقال املالئكة ذكور ال إناث
ولقائل أن يقول الوصف بالرجولية إمنا حيسن يف املوضع الذي حيصل يف مقابلة الرجل من يكون أنثى وملا امتنع كون 

بالرجولية وثانيها قالوا إهنم األنبياء عليهم السالم أجلسهم اهللا تعاىل على أعايل ذلك امللك أنثى امتنع وصفهم 
السور متييزاً هلم عن سائر أهل القيامة وإظهاراً لشرفهم وعلو مرتبتهم وأجلسهم على ذلك املكان العايل ليكونوا 

قاهبم وثالثها قالوا إهنم هم الشهداء ألنه مشرفني على أهل اجلنة وأهل النار مطلعني على أحواهلم ومقادير ثواهبم وع
تعاىل وصف أصحاب األعراف بأهنم يعرفون كل واحد من أهل اجلنة وأهل النار مث قال قوم إهنم يعرفون أهل اجلنة 
بكون وجوههم ضاحكة مستبشرة وأهل النار بسواد وجوههم وزرقة عيوهنم وهذا الوجه باطل ألنه تعاىل خص أهل 

رفون كل واحد من أهل اجلنة وأهل النار بسيماهم ولو كان املراد ما ذكروه ملا بقي ألهل األعراف بأهنم يع
األعراف اختصاص هبذه املعرفة ألن كل أحد من أهل اجلنة ومن أهل النار يعرفون هذه األحوال من أهل اجلنة ومن 

يَماُهْم هو أهنم كانوا يعرفون يف الدنيا أهل اخلري أهل النار وملا بطل هذا الوجه ثبت أن املراد بقوله َيْعرِفُونَ كُالًّ بِِس
واإلميان والصالح وأهل الشر والكفر والفساد وهم كانوا يف الدنيا شهداء اهللا على أهل اإلميان والطاعة وعلى أهل 

  الكفر واملعصية فهو تعاىل جيلسهم على األعراف وهي األمكنة العالية الرفيعة ليكونوا مطلعني على الكل

  ون على كل أحد مبا يليق به ويعرفون أن أهل الثواب وصلوا إىل الدرجات وأهل العقاب إىل الدركاتيشهد
فإن قيل هذه الوجوه الثالثة باطلة ألنه تعاىل قال يف صفة أصحاب األعراف أهنم لَمْ َيْدُخلُوَها َوُهْم َيطَْمُعونَ أي مل 

  ليق باألنبياء واملالئكة والشهداءيدخلوا اجلنة وهم يطمعون يف دخوهلا وهذا الوصف ال ي
أجاب الذاهبون إىل هذا الوجه بأن قالوا ال يبعد أن يقال إنه تعاىل بني من صفات أصحاب األعراف أن دخوهلم 

اجلنة يتأخر والسبب فيه أنه تعاىل ميزهم عن أهل اجلنة وأهل النار وأجلسهم على تلك الشرفات العالية واألمكنة 
حوال أهل اجلنة وأحوال أهل النار فيلحقهم السرور العظيم مبشاهدة تلك األحوال مث إذا استقر املرتفعة ليشاهدوا أ

أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار فحينئذ ينقلهم اهللا تعاىل إىل أمكنتهم العالية يف اجلنة فثبت أن كوهنم غري 



ه َوُهْم َيطَْمُعونَ فاملراد من هذا الطمع اليقني أال داخلني يف اجلنة ال مينع من كمال شرفهم وعلو درجتهم وأما قول
)  ٨٢الشعراء ( ترى أنه تعاىل قال حكاية عن إبراهيم عليه السالم َوالَِّذى أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلى َخِطيئَِتى َيْوَم الِدينِ 
  راف أهل اجلنةوذلك الطمع كان طمع يقني فكذا ههنا فهذا تقرير قول من يقول أن أصحاب األعراف هم أش

والقول الثاين وهو قول من يقول أصحاب األعراف أقوام يكونون يف الدرجة النازلة من أهل الثواب والقائلون هبذا 
القول ذكروا وجوهاً أحدها أهنم قوم تساوت حسناهتم وسيئاهتم فال جرم ما كانوا من أهل اجلنة وال من أهل النار 

لكوهنا درجة متوسطة بني اجلنة وبني النار مث يدخلهم اهللا تعاىل اجلنة بفضله  فأوقفهم اهللا تعاىل على هذه األعراف
ورمحته وهم آخر قوم يدخلون اجلنة وهذا قول حذيفة وابن مسعود رضي اهللا عنهما واختيار الفراء وطعن اجلبائي 

ُدواْ أَن ِتلْكُمُ الَْجنَّةُ  والقاضي يف هذا القول واحتجوا على فساّده بوجهني األول أن قالوا أن قوله تعاىل َونُو
يدل على أن كل من دخل اجلنة فإنه ال بد وأن يكون مستحقاً )  ٤٣األعراف ( أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ 

لدخوهلا وذلك مينع من القول بوجود أقوام ال يستحقون اجلنة وال النار مث إهنم يدخلون اجلنة مبحض التفضل ال 
قاق وثانيهما إن كوهنم من أصحاب األعراف يدل على أنه تعاىل ميزهم من مجيع أهل القيامة بأن بسبب االستح

أجلسهم على األماكن العالية املشرفة على أهل اجلنة وأهل النار وذلك تشريف عظيم ومثل هذا التشريف ال يليق 
   يليق هبم ذلك التشريفإال باإلشراف وال شك أن الذين تساوت حسناهتم وسيئاهتم فدرجتهم قاصرة فال

واجلواب عن األول أنه حيتمل أن يكون قوله َونُوُدواْ أَن تِلْكُُم الَْجنَّةُ  أُورِثُْتُموَها خطاب مع قوم معينني فلم يلزم أن 
  يكون لكل أهل اجلنة كذلك

التشريف واإلكرام واجلواب عن الثاين أنا ال نسلم أنه تعاىل أجلسهم على تلك املواضع على سبيل التخصيص مبزيد 
وإمنا أجلسهم عليها ألهنا كاملرتبة املتوسطة بني اجلنة والنار وهل النزاع إال يف ذلك فثبت أن احلجة اليت عولوا عليها 

  يف إبطال هذا الوجه ضعيفة
الوجه الثاين من الوجوه املذكورة يف تفسري أصحاب األعراف قالوا املراد من أصحاب األعراف أقوام خرجوا إىل 

  الغزو بغري إذن آبائهم فاستشهدوا فحبسوا بني اجلنة والنار

واعلم أن هذا القول داخل يف القول األول ألن هؤالء إمنا صاروا من أصحاب األعراف ألن معصيتهم ساوت 
طاعتهم بإجهاد فهذا أحد األمور الداخلة حتت الوجه األول وبتقدير أن يصح ذلك الوجه فال معىن لتخصيص هذه 

  وقصر لفظ اآلية عليهاالصورة 
  والوجه الثالث قال عبد اهللا بن احلرث إهنم مساكني أهل اجلنة

والوجه الرابع قال قوم أهنم الفساق من أهل الصالة يعفو اهللا عنهم ويسكنهم يف األعراف فهذا كله شرح قول من 
ر وأما الذين يقولون األعراف يقول األعراف عبارة عن األمكنة العالية على السور املضروب بني اجلنة وبني النا

عبارة عن الرجال الذين يعرفون أهل اجلنة وأهل النار فهذا القول أيضاً غري بعيد إال أن هؤالء األقوام ال بد هلم من 
مكان عال يشرفون منه على أهل اجلنة وأهل النار وحينئذ يعود هذا القول إىل القول األول فهذه تفاصيل أقوال 

ب واهللا أعلم مث إنه تعاىل أخرب أن أصحاب األعراف يعرفون كال من أهل اجلنة وأهل النار الناس يف هذا البا
  بسيماهم واختلفوا يف املراد بقوله بِِسيَماُهْم على وجوه

فالقول األول وهو قول ابن عباس أن سيما الرجل املسلم من أهل اجلنة بياض وجهه كما قال تعاىل َيْوَم َتبَْيضُّ 
وكون وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة وكون كل واحد منهم أغر )  ١٠٦آل عمران ( َودُّ ُوُجوٌه ُوُجوٌه َوَتْس

  حمجالً من آثار الوضوء وعالمة الكفار سواد وجوههم وكون وجوههم عليها غربة ترهقها قترة وكون عيوهنم زرقاً



فأي حاجة إىل أن يستدل على كوهنم من أهل  ولقائل أن يقول إهنم ملا شاهدوا أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار
اجلنة هبذه العالمات ألن هذا جيري جمرى االستدالل على ما علم وجوده باحلس وذلك باطل وأيضاً فهذه اآلية تدل 
على أن أصحاب األعراف خمتصون هبذه املعرفة ولو محلناه على هذا الوجه مل يبق هذا االختصاص ألن هذه األحوال 

  فال خيتص مبعرفتها شخص دون شخص أمور حمسوسة
والقول الثاين يف تفسري هذه اآلية أن أصحاب األعراف كانوا يعرفون املؤمنني يف الدنيا بظهور عالمات اإلميان 
والطاعات عليهم ويعرفون الكافرين يف الدنيا أيضاً بظهور عالمات الكفر والفسق عليهم فإذا شاهدوا أولئك 

ميزوا البعض عن البعض بتلك العالمات اليت شاهدوها عليهم يف الدنيا وهذا الوجه هو األقوام يف حمفل القيامة 
  املختار

وعند أما قوله تعاىل وََناَدْواْ أَْصحَاَب الَْجنَّةِ  أَن َسلَاٌم َعلَْيكُْم فاملعىن إهنم إذا نظروا إىل أهل اجلنة سلموا على أهلها 
  هذا مت كالم أهل األعراف

ُخلُوَها َوُهْم َيطَْمُعونَ واملعىن أنه تعاىل أخرب أن أهل األعراف مل يدخلوا اجلنة ومع ذلك فهم يطمعون يف مث قال لَْم َيْد
دخوهلا مث إن قلنا أن أصحاب األعراف هم األشراف من أهل اجلنة فقد ذكرنا أنه تعاىل إمنا أجلسهم على األعراف 

لنار مث إنه تعاىل ينقلهم إىل الدرجات العالية يف اجلنة كما روي وأخر إدخاهلم اجلنة ليطلعوا على أحوال أهل اجلنة وا
إن أهل الدرجات العال لرياهم من حتتهم كما ترون الكوكب الدري ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب 

د وقوف وحتقيق الكالم أن أصحاب األعراف هم أشراف أهل القيامة فعن) يف أفق السماء وأن أبا بكر وعمر منهم 
  أهل القيامة يف املوقف جيلس اهللا أهل األعراف يف

االعراف وهي املواضع العالية الشريفة فإذا أدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار نقلهم إىل الدرجات العالية يف 
ن يف الدرجة اجلنة فهم أبداً ال جيلسون إال يف الدرجات العالية وأما إن فسرنا أصحاب األعراف بأهنم الذين يكونو

النازلة من أهل النجاة قلنا أنه تعاىل جيلسهم يف األعراف وهم يطعمون من فضل اهللا وإحسانه أن ينقلهم من تلك 
هة املواضع إىل اجلنة وأما قوله تعاىل وَإِذَا ُصرِفَْت أَْبصَاُرُهمْ ِتلْقَاء أَْصحَابِ النَّارِ فقال الواحدي رمحه اهللا التلقاء ج

ة املقابلة ولذلك كان ظرفاً من ظروف املكان يقال فالن تلقاءك كما يقال هو حذاءك وهو يف اللقاء وهي جه
األصل مصدر استعمل ظرفاً مث نقل الواحدي رمحه اهللا بإسناده عن ثعلب عن الكوفيني واملربد عن البصريني أهنما 

هذين استوى ذلك القياس فقلت يف كل  حرفان تبيان وتلقاء فإذا تركت) إال ( قاال مل يأت من املصادر على تفعال 
مصدر تفعال بفتح التاء مثل تسيار وترسال وقلت يف كل اسم تفعال بكسر التاء مثل متثال وتقصار ومعىن اآلية أنه 

كلما وقعت أبصار أصحاب األعراف على أهل النار تضرعوا إىل اهللا تعاىل يف أن ال جيعلهم من زمرهتم واملقصود من 
ت التخويف حىت يقدم املرء على النظر واالستدالل وال يرضى بالتقليد ليفوز بالدين احلق فيصل مجيع هذه اآليا

  بسببه إىل الثواب املذكور يف هذه اآليات ويتخلص عن العقاب املذكور فيها
َجْمُعكُْم َوَما كُنُتْم َتسَْتكْبُِرونَ أَهَُؤال ِء َوَناَدى أَْصحَاُب االٌّ عَْراِف رَِجاالً َيْعرِفُونَُهْم بِِسيَماُهْم قَالُواْ َمآ أَغَْنى َعنكُْم 

  ونَالَِّذيَن أَقَْسمُْتْم الَ يََنالُُهُم اللَُّه بَِرْحَمةٍ  اْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  الَ َخْوٌف َعلَْيكُْم َوالَ أَنُتْم َتحَْزُن
أتبعه أيضاً بأن )  ٤٧األعراف ( حَابِ النَّارِ قَالُواْ َربََّنا اعلم أنه تعاىل ملا بني بقوله وَإِذَا ُصرِفَْت أَْبصَاُرُهمْ ِتلْقَاء أَْص

أصحاب األعراف ينادون رجاالً من أهل النار واستغىن عن ذكر أهل النار ألجل أن الكالم املذكور ال يليق إال هبم 
مبن يبكت ويوبخ وال يليق أيضاً إال  وهو قوهلم َما أَغَْنى َعنكُْم َجْمُعكُْم َوَما كُنُتْم َتسَْتكْبُِرونَ وذلك ال يليق إال

بأكابرهم واملراد باجلمع إما مجع املال وإما االجتماع والكثرة َوَما كُنُتْم واملراد استكبارهم عن قبول احلق 



واستكبارهم على الناس احملقني وقرىء تستكثرون من الكثرة وهذا كالداللة على مشاتة أصحاب األعراف بوقوع 
العقاب وعلى تبكيت عظيم حيصل ألولئك املخاطبني بسبب هذا الكالم مث زادوا على هذا  أولئك املخاطبني يف

هل اجلنة كانوا التبكيت وهو قوهلم َتسَْتكْبُِرونَ أََهاُؤالء الَِّذيَن أَقَْسمُْتْم الَ َينَالُُهُم اللَُّه بَِرْحَمةٍ  فأشاروا إىل فريق من أ
وا هبم وأنفوا من مشاركتهم يف دينهم فإذا رأى من كان يدعي التقدم يستضعفوهنم ويستقلون أحواهلم ورمبا هزؤ

  حصول املنزلة العالية ملن كان مستضعفاً عنده قلق لذلك وعظمت حسرته وندامته على ما كان منه يف نفسه
ذلك أو بعض وأما قوله تعاىل اْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  فقد اختلفوا فيه فقيل هم أصحاب األعراف واهللا تعاىل يقول هلم 

  املالئكة الذين يأمرهم اهللا تعاىل هبذا القول وقيل بل يقول بعضهم لبعض واملراد أنه

تعاىل حيث أصحاب األعراف بالدخول يف اجلنة واللحوق باملنزلة اليت أعدها اهللا تعاىل هلم وعلى هذا التقدير فقوله 
بَِرْحَمةٍ  من كالم أصحاب األعراف وقوله اْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  من كالم اهللا تعاىل أََهاُؤالء الَِّذيَن أَقَْسْمُتمْ الَ َينَالُُهُم اللَُّه 

)  ١١٠األعراف ( وال بد ههنا من إضمار والتقدير فقال اهللا هلم هذا كما قال يُرِيدُ أَن ُيْخرَِجكُم ّمْن أَْرِضكُْم 
فاتصل كالمه بكالمهم من غري إظهار )  ١١٠عراف األ( وانقطع ههنا كالم املأل مث قال فرعون فََماذَا َتأُْمُرونَ 

  فارق فكذا ههنا
وا إِنَّ اللََّه َحرََّمُهَما َعلَى َوَناَدى أَْصحَاُب النَّارِ أَْصحَاَب الَْجنَّةِ  أَنْ أَِفيضُواْ َعلَْيَنا ِمَن الَْمآِء أَْو ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه قَالُ

ذَا َوَما دِيَنُهمْ لَْهًوا َولَِعًبا َوغَرَّْتُهُم الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا فَالَْيْوَم َننَساُهْم كََما َنُسواْ لِقَآَء َيْوِمهِْم هَا الْكَاِفرِيَن الَِّذيَن اتََّخذُواْ
  كَاُنواْ بِأاَياِتَنا َيْجَحُدونَ

ألهل اجلنة قال ابن عباس  اعلم أنه تعاىل ملا بني ما يقوله أصحاب األعراف ألهل النار أتبعه بذكر ما يقوله أهل النار
رضي اهللا عنهما ملا صار أصحاب األعراف إىل اجلنة طمع أهل النار بفرج بعد اليأس فقالوا يا رب إن لنا قرابات من 
أهل اجلنة فأذن لنا حىت نراهم ونكلمهم فأمر اهللا اجلنة فتزحزحت مث نظر أهل جهنم إىل قراباهتم يف اجلنة وما هم فيه 

هم ونظر أهل اجلنة إىل قراباهتم من أهل جهنم فلم يعرفوهم وقد اسودت وجوههم وصاروا خلقاً من النعيم فعرفو
آخر فنادى أصحاب النار أصحاب اجلنة بأمسائهم وقالوا أَِفيضُواْ َعلَْيَنا ِمَن الَْماء وإمنا طلبوا املاء خاصة لشدة ما يف 

ِفيضُواْ كالداللة على أن أهل اجلنة أعلى مكاناً من بواطنهم من االحتراق واللهيب بسبب شدة حر جهنم وقوله أَ
  أهل النار

  فإن قيل أسألوا مع الرجاء واجلواز ومع اليأس
قلنا ما حكيناه عن ابن عباس يدل على أهنم طلبوا املاء مع جواز احلصول وقال القاضي بل مع اليأس ألهنم قد 

يء قد يطلبه كما يقال يف املثل الغريق يتعلق بالزبد وإن عرفوا دوام عقاهبم وأنه ال يفتر عنهم ولكن اآليس من الش
علم أنه ال يغيثه وقوله أَْو ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه قيل إنه الثمار وقيل إنه الطعام وهذا الكالم يدل على حصول العطش 

اد عذاهبم فيستغيثون الشديد واجلوع الشديد هلم عن أيب الدرداء أن اهللا تعاىل يرسل على أهل النار اجلوع حىت يزد
فيغاثون بالضريع ال يسمن وال يغين من جوع مث يستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة مث يذكرون الشراب ويستغيثون 

  فيدفع إليهم احلميم والصديد بكالليب

 احلديد فيقطع ما يف بطوهنم ويستغيثون إىل أهل اجلنة كما يف هذه اآلية فيقول أهل اجلنة إن اهللا حرمهما على
فيجيبهم على ما قيل بعد ألف عام ويقولون َربََّنا )  ٧٧الزخرف ( الكافرين ويقولون ملالك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك 

فعند ذلك ييأسون من كل )  ١٠٨املؤمنون ( فيجيبهم اْخَسئُواْ ِفيَها َوالَ ُتكَلُّموِن )  ١٠٧املؤمنون ( أَخْرِْجَنا ِمنَْها 



الشهيق وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه ذكر يف صفة أهل اجلنة أهنم يرون اهللا عز خري ويأخذون يف الزفري و
وجل كل مجعة وملنزل كل واحد منهم ألف باب فإذا رأوا اهللا تعاىل دخل من كل باب ملك معه اهلدايا الشريفة 

ومثرها أمثال القالل أو  وقال إن خنل اجلنة خشبها الزمرد وتراهبا الذهب األمحر وسعفها حلل وكسوة ألهل اجلنة
الدالء أشد بياضاً من الفضة وألني من الزبد وأحلى من العسل ال عجم له فهذا صفة أهل اجلنة وصفة أهل النار 

يف ورأيت يف بعض الكتب أن قارئاً قرأ قوله تعاىل حكاية عن الكفار أَفِيُضواْ َعلَْيَنا ِمَن الَْماء أَْو ِممَّا َرَزقَكُمُ اللَُّه 
رة األستاذ أيب علي الدقاق فقال األستاذ هؤالء كانت رغبتهم وشهوهتم يف الدنيا يف الشرب واألكل ويف تذك

اآلخرة بقوا على هذه احلالة وذلك يدل على أن الرجل ميوت على ما عاش عليه وحيشر على ما مات عليه مث بني 
أهل اجلنة إِنَّ اللََّه َحرََّمُهَما َعلَى الْكَافِرِيَن وال شك  تعاىل أن هؤالء الكفار ملا طلبوا املاء والطعام من أهل اجلنة قال

  أن ذلك يفيد اخليبة التامة مث إنه تعاىل وصف هؤالء الكفار بأهنم اختذوا دينهم هلواً ولعباً وفيه وجهان
  الوجه األول أن الذي اعتقدوا فيه أنه دينهم تالعبوا به وما كانوا فيه جمدين

اختذوا اللهو واللعب ديناً ألنفسهم قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد املستهزئني املقتسمني مث والوجه الثاين أهنم 
ة قال َوغَرَّْتُهمُ الَْحيَواةُ  الدُّْنَيا وهو جماز ألن احلياة الدنيا ال تغر يف احلقيقة بل املراد أنه حصل الغرور عند هذه احليا

حسن العيش وكثرة املال وقوة اجلاه فلشدة رغبته يف هذه األشياء يصري الدنيا ألن اإلنسان يطمع يف طول العمر و
حمجوباً عن طلب الدين غرقاً يف طلب الدنيا مث ملا وصف اهللا تعاىل أولئك الكفار هبذه الصفات قال فَالَْيْوَم َننَساُهمْ 

  كََما َنُسواْ لِقَاء َيْوِمهِْم هَاذَا ويف تفسري هذا النسيان قوالن
ول أن النسيان هو الترك واملعىن نتركهم يف عذاهبم كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا وهذا قول احلسن القول األ

  وجماهد والسدي واألكثرين
والقول الثاين أن معىن ننساهم كما نسوا أي نعاملهم معاملة من نسي نتركهم يف النار كما فعلوا هم يف اإلعراض 

واملراد )  ٤٠الشورى ( ياهنم بالنسيان كما يف قوله َوَجَزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها بآياتنا وباجلملة فسمى اهللا جزاء نس
من هذا النسيان أنه ال جييب دعاءهم وال يرمحهم مث بني تعاىل أن كل هذه التشديدات إمنا كان ألهنم كانوا بآياتنا 

نوا كافرين مث بني من حاهلم أهنم اختذوا دينهم جيحدون وهذه اآلية لطيفة عجيبة وذلك ألنه تعاىل وصفهم بكوهنم كا
هلواً أوالً مث لعباً ثانياً مث غرهتم احلياة الدنيا ثالثاً مث صار عاقبة هذه األحوال والدرجات أهنم جحدوا بآيات اهللا وذلك 

يؤدي وقد ) حب الدنيا رأس كل خطيئة ( يدل على أن حب الدنيا مبدأ كل آفة كما قال عليه الصالة والسالم 
  حب الدنيا إىل الكفر والضالل

  َولَقَْد جِئَْناُهمْ بِكَِتابٍ فَصَّلَْناُه َعلَى ِعلْمٍ ُهًدى َوَرْحَمةً  لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ
اعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال أهل اجلنة وأهل النار وأهل األعراف مث شرح الكلمات الدائرة بني هؤالء الفرق 

تلك املناظرات حامالً للمكلف على احلذر واالحتراز وداعياً له إىل النظر واالستدالل  الثالث على وجه يصري مساع
بني شرف هذا الكتاب الكرمي وهناية منفعته فقال َولَقَْد جِئَْناُهْم بِكَِتابٍ وهو القرآن فَصَّلَْناُه أي ميزنا بعضه عن بعض 

َعلَى ِعلْمٍ فاملراد أن ذلك التفصيل والتمييز إمنا حصل مع  متييزاً يهدي إىل الرشد ويؤمن عن الغلط واخلبط فأما قوله
العلم التام مبا يف كل فصل من تلك الفصول من الفوائد املتكاثرة واملنافع املتزايدة وقوله ُهًدى َوَرْحَمةً  قال الزجاج 

لقرآن جعل هدى لقوم ُهًدى يف موضع نصب أي فصلناه هادياً وذا رمحة وقوله لّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ يدل على أن ا
البقرة ( خمصوصني واملراد أهنم هم الذين اهتدوا به دون غريهم فهو كقوله تعاىل يف أول سورة البقرة ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 

واحتج أصحابنا بقوله فَصَّلْنَاُه َعلَى ِعلْمٍ على أنه تعاىل عامل بالعلم خالفاً ملا يقوله املعتزلة من أنه ليس هللا علم )  ٢



  اهللا أعلمو
ا بِالَْحقِّ فََهل لََّنا ِمن ُشفََعآَء َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ َتأْوِيلَُه َيْوَم يَأِْتى َتأْوِيلُُه َيقُولُ الَِّذيَن َنُسوُه ِمن قَْبلُ قَْد َجآَءْت ُرُسلُ َربَِّن

  َخِسرُوا أَنفُسَُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم مَّا كَانُواْ َيفَْتُرونَفََيْشفَُعواْ لََنآ أَْو ُنَردُّ فََنْعَملَ غَْيَر الَِّذى كُنَّا َنْعَملُ قَْد 
اعلم أنه تعاىل ملا بني إزاحة العلة بسبب إنزال هذا الكتاب املفصل املوجب للهداية والرمحة بني بعده حال من كذب 

  فقال َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ َتأْوِيلَُه والنظر ههنا مبعىن االنتظار والتوقع
  ف يتوقعون وينتظرون مع جحدهم له وإنكارهمفإن قيل كي

قلنا لعل فيهم أقواماً تشككوا وتوقفوا فلهذا السبب انتظروه وأيضاً إهنم وإن كانوا جاحدين إال أهنم مبنزلة املنتظرين 
تاب يريد عاقبة ما من حيث إن تلك األحوال تأتيهم ال حمالة وقوله إِالَّ َتأْوِيلَُه قال الفراء الضمري يف قوله َتأْوِيِلِه للك

وعدوا به على ألسنة الرسل من الثواب والعقاب والتأويل مرجع الشيء ومصريه من قوهلم آل الشيء يؤل وقد 
أي ما يعلم عاقبة األمر فيه إال اهللا )  ٧آل عمران ( احتج هبذه اآلية من ذهب إىل قوله َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه 

ِتى َتأْوِيلُُه يريد يوم القيامة قال الزجاج قوله َيْومٍ نصب بقوله يِقُولُ وأما قوله َيقُولُ الَِّذيَن َنُسوُه ِمن قَْبلُ وقوله َيْوَم َيأْ
معناه أهنم صاروا يف اإلعراض عنه مبنزلة من نسيه وجيوز أن يكون معىن َنُسوُه أي تركوا العمل به واإلميان به وهذا 

مث بني تعاىل أن هؤالء الذين نسوا يوم القيامة )  ٥١األعراف ( ُسواْ لِقَاء َيْوِمهِْم هَاذَا كما ذكرنا يف قوله كََما َن
  يقولون قَْد َجاءْت ُرُسلُ َرّبَنا بِالْحَّق

واملراد أهنم أقروا بأن الذي جاءت به الرسل من ثبوت احلشر والنشر والبعث والقيامة والثواب والعقاب كل ذلك 
ا حبقيقة هذه األشياء ألهنم شاهدوها وعاينوها وبني اهللا تعاىل أهنم ملا رأوا أنفسهم يف العذاب كان حقاً وإمنا أقرو

لنا إىل اخلالص مما حنن فيه  قالوا َهل لََّنا ِمَن ُشفََعاء فََيْشفَُعواْ لََنا أَْو ُنَردُّ فََنْعَملَ غَْيَر الَِّذى كُنَّا َنْعَملُ واملعىن إنه ال طريق
شديد إال أحد هذين األمرين وهو أن يشفع لنا شفيع فألجل تلك الشفاعة يزول هذا العذاب أو من العذاب ال

  يردنا اهللا تعاىل إىل الدنيا حىت نعمل غري ما كنا نعمل يعين نوحد اهللا تعاىل بدالً عن الكفر ونطيعه بدالً عن املعصية
( مثل ما ذكرناه يف قوله أَفِيُضواْ َعلَْيَنا ِمَن الَْماء  فإن قيل أقالوا هذا الكالم مع الرجاء أو مع اليأس وجوابنا عنه

مث بني تعاىل بقوله قَْد َخِسرُواْ أَنفُسَُهْم أن الذين طلبوه ال يكون ألن ذلك املطلوب لو حصل ملا )  ٥٠األعراف 
  حكم اهللا عليهم بأهنم قد خسروا أنفسهم
ريد أهنم مل ينتفعوا باألصنام اليت عبدوها يف الدنيا ومل ينتفعوا بنصرة األديان مث قال َوَضلَّ َعنُْهْم مَّا كَانُواْ َيفَْتُرونَ ي

  الباطلة اليت بالغوا يف نصرهتا قال اجلبائي هذه اآلية تدل على حكيمن
  احلكم األول

وا ولو قال اآلية تدل على أهنم كانوا يف حال التكليف قادرين على اإلميان والتوبة فلذلك سألوا الرد ليؤمنوا ويتوب
  كانوا يف الدنيا غري قادرين كما يقوله اجملربة مل يكن هلم يف الرد فائدة وال جاز أن يسألوا ذلك

  احلكم الثاين
أن اآلية تدل على بطالن قول اجملربة والذين يزعمون أن أهل اآلخرة مكلفون ألنه لو كان كذلك ملا سألوا الرد إىل 

وبون ويؤمنون يف احلال فبطل ما حكي عن النجار وطبقته من أن حال وهم يف الوقت على مثلها بل كانوا يت
  التكليف باق على أهل اآلخرة

لَ النَّهَاَر َيطْلُُبُه حَِثيثًا إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق الَسَماوَاِت واألرض ِفي ِستَّةِ  أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ يُْغِشى الَّْي
  وَالْقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراتٍ بِأَْمرِِه أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالٌّ ْمُر َتبَاَرَك اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَنيَوالشَّْمَس 



اعلم أنا بينا أن مدار أمر القرآن على تقدير هذه املسائل األربع وهي التوحيد والنبوة واملعاد والقضاء والقدر وال 
ى إثبات التوحيد والقدرة والعلم فلما بالغ اهللا تعاىل يف تقرير أمر املعاد عاد إىل ذكر شك أن مدار إثبات املعاد عل

الدالئل الدالة على التوحيد وكمال القدرة والعلم لتصري تلك الدالئل مقررة ألصول التوحيد ومقررة أيضاً إلثبات 
  املعاد ويف اآلية مسائل

األصل يف الست والستة سدس وسدسة أبدل السني تاء وملا كان املسألة األوىل حكى الواحدي عن الليث أنه قال 
خمرج الدال والتاء قريباً أدغم أحدمها يف اآلخر واكتفى بالتاء عليه أنك تقول يف تصغري ستة سديسة وكذلك 

  األسداس ومجيع تصرفاته يدل عليه واهللا أعلم
واألرض إشارة إىل تقدير حالة من أحواهلما وذلك  املسألة الثانية الَْخلْقِ التقدير على ما قررناه فخلق السموات

التقدير حيتمل وجوهاً كثرية أوهلا تقدير ذواهتما مبقدار معني مع أن العقل يقضي بأن األزيد منه واألنقص منه جائز 
فاختصاص كل واحد منهما مبقداره املعني ال بد وأن يكون بتخصيص خمصص وذلك يدل على افتقار خلق 

إىل الفاعل املختار وثانيها أن كون هذه األجسام متحركة يف األزل حمال ألن احلركة انتقال من  السموات واألرض
حال إىل حال فاحلركة جيب كوهنا مسبوقة حبالة أخرى واألزل ينايف املسبوقية فكان اجلمع بني احلركة وبني األزل 

  حماالً
اهتا كانت معدومة يف األزل مث وجدت أو يقال إهنا إذا ثبت هذا فنقول هذه األفالك والكواكب إما أن يقال أن ذو

وإن كانت موجودة لكنها كانت واقفة ساكنة يف األزل مث ابتدأت باحلركة وعلى التقديرين فتلك احلركات ابتدأت 
باحلدوث والوجود يف وقت معني مع جواز حصوهلا قبل ذلك الوقت وبعده وإذا كان كذلك كان اختصاص ابتداء 

تلك األوقات املعينة تقديراً وخلقاً وال حيصل ذلك االختصاص إال بتخصيص خمصص قادر وخمتار تلك احلركات ب
وثالثها أن أجرام األفالك والكواكب والعناصر مركبة من أجزاء صغرية وال بد وأن يقال إن بعض تلك األجزاء 

تلك األجزاء  حصلت يف داخل تلك األجرام وبعضها حصلت على سطوحها فاختصاص حصول كل واحدة من
حبيزه املعني ال بد وأن يكون لتخصيص املخصص القادر املختار ورابعها أن بعض األفالك أعلى من بعض وبعض 

الكواكب حصل يف املنطقة وبعضها يف القطبني فاختصاص كل واحد منهما مبوضعه املعني ال بد وأن يكون 
تحرك إىل جهة خمصوصة وحركة خمتصة مبقدار لتخصيص خمصص قادر خمتار وخامسها أن كل واحد من األفالك م

معني خمصوص من البطء والسرعة وذلك أيضاً خلق وتقدير ويدل على وجود املخصص القادر وسادسها أن كل 
واحد من الكواكب خمتص بلون خمصوص مثل كمودة زحل ودرية املشتري ومحرة املريخ وضياء الشمس وإشراق 

ألجسام متماثلة يف متام املاهية فكان اختصاص كل واحد منها بلونه املعني الزهرة وصفرة عطارد وزهور القمر وا
خلقاً وتقديراً ودليالً على افتقارها إىل الفاعل املختار وسابعها أن األفالك والعناصر مركبة من األجزاء الصغرية 

لذاته فهو حمتاج إىل املؤثر وواجب الوجود ال يكون أكثر من واحد فهي ممكنة الوجود يف ذواهتا فكل ما كان ممكناً 
واحلاجة إىل املؤثر ال تكون يف حال البقاء وإال لزم تكون الكائن فتلك احلاجة ال حتصل إال يف زمان احلدوث أو يف 

زمان العدم وعلى التقديرين فيلزم كون هذه األجزاء حمدثة ومىت كانت حمدثة كان حدوثها خمتصاً بوقت معني 
  وذلك خلق

احلاجة إىل الصانع القادر املختار وثامنها أن هذه األجسام ال ختلو عن احلركة والسكون ومها  وتقدير ويدل على
حمدثان وما ال خيلو عن احملدث فهو حمدث فهذه األجسام حمدثة وكل حمدث فقد حصل حدوثه يف وقت معني وذلك 

ة فاختصاص بعضها بالصفات اليت خلق وتقدير وال بد له من الصانع القادر املختار وتاسعها أن األجسام متماثل



ألجلها كانت مسوات وكواكب والبعض اآلخر بالصفات اليت ألجلها كانت أرضاً أو ماء أو هواء أو ناراً ال بد وأن 
يكون أمراً جائزاً وذلك ال حيصل إال بتقدير مقدر وختصيص خمصص وهو املطلوب وعاشرها أنه كما حصل االمتياز 

ناصر فقد حصل أيضاً مثل هذا االمتياز بني الكواكب وبني األفالك وبني العناصر بل حصل املذكور بني األفالك والع
  مثل هذا االمتياز بني كل واحد من الكواكب وذلك يدل على االفتقار إىل الفاعل القادر املختار

حصلت جلسم واعلم أن اخللق عبارة عن التقدير فإذا دللنا على أن األجسام متماثلة وجب القطع بأن كل صفة 
معني فإن حصول تلك الصفة ممكن لسائر األجسام وإذا كان األمر كذلك كان اختصاص ذلك اجلسم املعني بتلك 

   أعلمالصفة املعينة خلقاً وتقديراً فكان داخالً حتت قوله سبحانه إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض واهللا
ائل أن يسأل فيقول كون هذه األشياء خملوقة يف ستة أيام ال ميكن جعله دليالً على إثبات الصانع املسألة الثالثة لس

وبيانه من وجوه األول أن وجه داللة هذه احملدثات على وجود الصانع هو حدوثها أو إمكاهنا أو جمموعهما فإما 
ة والثاين أن العقل يدل على أن احلدوث وقوع ذلك احلدوث يف ستة أيام أو يف يوم واحد فال أثر له يف ذلك ألبت

على مجيع األحوال جائز وإذا كان كذلك فحينئذ ال ميكن اجلزم بأن هذا احلدوث وقع يف ستة أيام إال بأخبار خمرب 
صادق وذلك موقوف على العلم بوجود اإلله الفاعل املختار فلو جعلنا هذه املقدمة مقدمة يف إثبات الصانع لزم 

  أن حدوث السموات واألرض دفعة واحدة أدل على كمال القدرة والعلم من حدوثها يف ستة أيامالدور والثالث 
إذا ثبت ما ذكرناه من الوجوه الثالثة فنقول ما الفائدة يف ذكر أنه تعاىل إمنا خلقها يف ستة أيام يف إثبات ذكر ما 

كر السموات واألرض ومل يذكر خلق سائر يدل على وجود الصانع والرابع أنه ما السبب يف أنه اقتصر ههنا على ذ
  األشياء

السؤال اخلامس اليوم إمنا ميتاز عن الليلة بسبب طلوع الشمس وغروهبا فقبل خلق الشمس والقمر كيف يعقل 
  حصول األيام

اقض لقوله ُخِلَق وهذا كاملن)  ٥٠القمر ( والسؤال السادس أنه تعاىل قال َوَما أَْمُرَنا إِالَّ واِحَدةٌ  كَلَْمحٍ الَْبَصُر 
  السََّماَواِت َواالْْرَض ِفي ِستَّةِ  أَيَّامٍ

والسؤال السابع أنه تعاىل خلق السموات واألرض يف مدة متراخية فما احلكمة يف تقييدها وضبطها باأليام الستة 
راض عليه يف أمر فنقول أما على مذهبنا فاألمر يف الكل سهل واضح ألنه تعاىل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد وال اعت

  من األمور وكل شيء صنعه وال علة لصنعه مث نقول
  أما السؤال األول فجوابه أنه سبحانه ذكر يف أول التوراة أنه خلق السموات واألرض يف ستة أيام

والعرب كانوا خيالطون اليهود والظاهر أهنم مسعوا ذلك منهم فكأنه سبحانه يقول ال تشتغلوا بعبادة األوثان 
ام فإن ربكم هو الذي مسعتم من عقالء الناس أنه هو الذي خلق السموات واألرض على غاية عظمتها وهناية واألصن

  جاللتها يف ستة أيام
وأما السؤال الثالث فجوابه أن املقصود منه أنه سبحانه وتعاىل وإن كان قادراً على إجياد مجيع األشياء دفعة واحدة 

تاً مقدراً فال يدخله يف الوجود إال على ذلك الوجه فهو وإن كان قادراً على لكنه جعل لكل شيء حداً حمدوداً ووق
إيصال الثواب إىل املطيعني يف احلال وعلى إيصال العقاب إىل املذنبني يف احلال إال أنه يؤخرمها إىل أجل معلوم مقدر 

ت معني لسابق مشيئته فال يفتر فهذا التأخري ليس ألجل أنه تعاىل أمهل العباد بل ملا ذكرنا أنه خص كل شيء بوق
ا َمسََّنا ِمن عنه ويدل على هذا قوله تعاىل يف سورة ق َولَقَْد َخلَقَْنا السََّماَواِت وَاالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفى ِستَّةِ  أَيَّامٍ َوَم

َنا قَْبلَُهْم ّمن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمنُْهم َبطْشاً بعد أن قال قبل هذا َوكَمْ أَْهلَكْ)  ٣٩ ٣٨ق ( لُُّغوبٍ فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ 



)  ٣٧ ٣٦ق (  َشهِيٌد فََنقَُّبواْ ِفى الْبِلَاِد َهلْ ِمن مَّحِيصٍ إِنَّ ِفى ذاِلكَ لَِذكَْرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو
من كان أقوى بطشاً من مشركي العرب إال أنه أمهل  فأخربهم بأنه قد أهلك من املشركني به واملكذبني ألنبيائه

هؤالء ملا فيه من املصلحة كما خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام متصلة ال ألجل لغوب حلقه يف 
قُولُونَ من اإلمهال وملا بني هبذا الطريق أنه تعاىل إمنا خلق العامل ال دفعة لكن قليالً قليالً قال بعده فَاْصبِْر َعلَى َما َي

الشرك والتكذيب وال تستعجل هلم العذاب بل توكل على اهللا تعاىل وفوض األمر إليه وهذا معىن ما يقوله املفسرون 
من أنه تعاىل إمنا خلق العامل يف ستة أيام ليعلم عباده الرفق يف األمور والصرب فيها وألجل أن ال حيمل املكلف تأخر 

  لتعطيل ومن العلماء من ذكر فيه وجهني آخرينالثواب والعقاب على اإلمهال وا
الوجه األول أن الشيء إذا أحدث دفعة واحدة مث انقطع طريق اإلحداث فلعله خيطر ببال بعضهم أن ذاك إمنا وقع 
على سبيل االتفاق أما إذا حدثت األشياء على التعاقب والتواصل مع كوهنا مطابقة للمصلحة واحلكمة كان ذلك 

  ة على كوهنا واقعة بإحداث حمدث قدمي حكيم وقادر عليم رحيمأقوى يف الدالل
الوجه الثاين أنه قد ثبت بالدليل أنه تعاىل خيلق العاقل أوالً مث خيلق السموات واألرض بعده مث إن ذلك العاقل إذا 

ر على شاهد يف كل ساعة وحني حدوث شيء آخر على التعاقب والتوايل كان ذلك أقوى لعلمه وبصريته ألنه يتكر
  عقله ظهور هذا الدليل حلظة بعد حلظة فكان ذلك أقوى يف إفادة اليقني

وأما السؤال الرابع فجوابه أن ذكر السموات واألرض يف هذه اآلية يشتمل أيضاً على ذكر ما بينهما والدليل عليه 
اِت وَاالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفى ِستَّةِ  أَيَّامٍ ثُمَّ أنه تعاىل ذكر سائر املخلوقات يف سائر اآليات فقال اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماَو

َوسَّبْح بَِحْمِدهِ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ َما لَكُْم ّمن ُدونِِه ِمن َوِلّي َوالَ َشِفيعٍ وقال َوَتَوكَّلْ َعلَى الَْحىّ  الَِّذى الَ َيمُوُت 
وقال َولَقَدْ َخلَقَْنا )  ٥٩ ٥٨الفرقان ( َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما  َوكَفَى بِِه بِذُُنوبِ ِعبَاِدِه َخبِرياً الَِّذى

  ) ٣٨ق ( السََّماَواِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفى ِستَّةِ  أَيَّامٍ 
وله لَُهْم رِْزقُُهمْ وأما السؤال اخلامس فجوابه أن املراد أنه تعاىل خلق السموات واألرض يف مقدار ستة أيام وهو كق

  ِفيَها ُبكَْرةً  َوَعِشّياً واملراد على مقدار البكرة والعشي يف الدنيا ألنه ال ليل مث وال هنار

حممول على إجياد كل )  ٥٠القمر ( وأما السؤال السادس فجوابه أن قوله َوَما أَمُْرَنا إِالَّ واِحَدةٌ  كَلَْمحٍ بِالَْبَصرِ 
إعدام كل واحد منها ألن إجياد الذات الواحدة وإعدام املوجود الواحد ال يقبل التفاوت واحد من الذوات وعلى 

  فال ميكن حتصيله إال دفعة واحدة وأما اإلمهال واملدة فذاك ال حيصل إال يف املدة
الزمان لعاد وأما السؤال السابع وهو تقدير هذه املدة بستة أيام فهو غري وارد ألنه تعاىل لو أحدثه يف مقدار آخر من 

ذلك السؤال وأيضاً قال بعضهم لعدد السبعة شرف عظيم وهو مذكور يف تقرير أن ليلة القدر هي ليلة السابع 
والعشرين وإذا ثبت هذا قالوا فاأليام الستة يف ختليق العامل واليوم السابع يف حصول كمال امللك وامللكوت وهبذا 

  الطريق حصل الكمال يف األيام السبعة انتهى
عىن أن املسألة الرابعة يف هذه اآلية بشارة عظيمة للعقالء ألنه قال إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض وامل

الذي يربيكم ويصلح شأنكم ويوصل إليكم اخلريات ويدفع عنكم املكروهات هو الذي بلغ كمال قدرته وعلمه 
األشياء العظيمة وأودع فيها أصناف املنافع وأنواع اخلريات ومن كان له مرب  وحكمته ورمحته إىل حيث خلق هذه

موصوف هبذه احلكمة والقدرة والرمحة فكيف يليق أن يرجع إىل غريه يف طلب اخلريات أو يعول على غريه يف 
وهي أنه تعاىل ملا حتصيل السعادات مث يف اآلية دقيقة أخرى فإنه مل يقل أنتم عبيده بل قال هو ربكم ودقيقة أخرى 

نسب نفسه إلينا مسى نفسه يف هذه احلالة بالرب وهو مشعر بالتربية وكثرة الفضل واإلحسان فكأنه يقول من كان 



  له مرب مع كثرة هذه الرمحة والفضل فكيف يليق به أن يشتغل بعبادة غريه
ن املراد منه كونه مستقراً على العرش ويدل على أما قوله تعاىل ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ فاعلم أنه ال ميكن أن يكو

فساده وجوه عقلية ووجوه نقلية أما العقلية فأمور أوهلا أنه لو كان مستقراً على العرش لكان من اجلانب الذي يلي 
أن  العرش متناهياً وإال لزم كون العرش داخالً يف ذاته وهو حمال وكل ما كان متناهياً فإن العقل يقضي بأنه ال مينع
يصري أزيد منه أو أنقص منه بذرة والعلم هبذا اجلواز ضروري فلو كان الباري تعاىل متناهياً من بعض اجلوانب 

لكانت ذاته قابلة للزيادة والنقصان وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك املقدار املعني لتخصيص خمصص 
ن على العرش لكان من اجلانب الذي يلي العرش وتقدير مقدر وكل ما كان كذلك فهو حمدث فثبت أنه تعاىل لو كا

متناهياً ولو كان كذلك لكان حمدثاً وهذا حمال فكونه على العرش جيب أن يكون حماالً وثانيها لو كان يف مكان 
وجهة لكان إما أن يكون غري متناه من كل اجلهات وإما أن يكون متناهياً يف كل اجلهات وإما أن يكون متناهياً من 

  هات دون البعض والكل باطل فالقول بكونه يف املكان واحليز باطل قطعاًبعض اجل
بيان فساد القسم األول أنه يلزم أن تكون ذاته خمالطة جلميع األجسام السفلية والعلوية وأن تكون خمالطة 

األرض أيضاً للقاذورات والنجاسات وتعاىل اهللا عنه وأيضاً فعلى هذا التقدير تكون السموات حالة يف ذاته وتكون 
  حالة يف ذاته

إذا ثبت هذا فنقول الشيء الذي هو حمل السموات إما أن يكون هو عني الشيء الذي هو حمل األرضني أو غريه 
فإن كان األول لزم كون السموات واألرضني حالتني يف حمل واحد من غري امتياز بني حمليهما أصالً وكل حالني 

  زاً عن اآلخر فلزم أن يقالحال يف حمل واحد مل يكن أحدمها ممتا

السموات ال متتاز عن األرضني يف الذات وذلك باطل وإن كان الثاين لزم أن تكون ذات اهللا تعاىل مركبة من 
األجزاء واألبعاض وهو حمال والثالث وهو أن ذات اهللا تعاىل إذا كانت حاصلة يف مجيع األحياز واجلهات فإما أن 

 الشيء الذي حصل حتت فحينئذ تكون الذات الواحدة قد حصلت دفعة يقال الشيء الذي حصل فوق هو عني
واحدة يف أحياز كثرية وإن عقل ذلك فلم ال يعقل أيضاً حصول اجلسم الواحد يف أحياز كثرية دفعة واحدة وهو 

حمال يف بديهة العقل وأما إن قيل الشيء الذي حصل فوق غري الشيء الذي حصل حتت فحينئذ يلزم حصول 
  ب والتبعيض يف ذات اهللا تعاىل وهو حمالالتركي

وأما القسم الثاين وهو أن يقال أنه تعاىل متناه من كل اجلهات فنقول كل ما كان كذلك فهو قابل للزيادة والنقصان 
يف بديهة العقل وكل ما كان كذلك كان اختصاصه باملقدار املعني ألجل ختصيص خمصص وكل ما كان كذلك فهو 

از أن يكون الشيء احملدود من كل اجلوانب قدمياً أزلياً فاعالً للعامل فلم ال يعقل أن يقال خالق حمدث وأيضاً فإن ج
  العامل هو الشمس أو القمر أو كوكب آخر وذلك باطل باتفاق

وأما القسم الثالث وهو أن يقال أنه متناه من بعض اجلوانب وغري متناه من سائر اجلوانب فهذا أيضاً باطل من 
ا أن اجلانب الذي صدق عليه كونه متناهياً غري ما صدق عليه كونه غري متناه وإال لصدق النقيضان معاً وجوه أحده

وهو حمال وإذا حصل التغاير لزم كونه تعاىل مركباً من األجزاء واألبعاض وثانيها أن اجلانب الذي صدق حكم 
حكم العقل عليه بكونه غري متناه وإما أن ال العقل عليه بكونه متناهياً إما أن يكون مساوياً للجانب الذي صدق 

يكون كذلك واألول باطل ألن األشياء املتساوية يف متام املاهية كل ما صح على واحد منها صح على الباقي وإذا 
كان كذلك فاجلانب للذي هو غري متناه ميكن أن يصري متناهياً واجلانب الذي هو متناه ميكن أن يصري غري متناه 

ألمر كذلك كان النمو والذبول والزيادة والنقصان والتفرق والتمزق على ذاته ممكناً وكل ما كان ومىت كان ا



كذلك فهو حمدث وذلك على اإلله القدمي حمال فثبت أنه تعاىل لو كان حاصالً يف احليز واجلهة لكان إما أن يكون 
متناهياً من بعض اجلهات وغري متناه من  غري متناه من كل اجلهات وإما أن يكون متناهياً من كل اجلهات أو كان

  سائر اجلهات فثبت أن األقسام الثالثة باطلة فوجب أن نقول القول بكونه تعاىل حاصالً يف احليز واجلهة حمال
والربهان الثالث لو كان الباري تعاىل حاصالً يف املكان واجلهة لكان األمر املسمى باجلهة إما أن يكون موجوداً 

  وإما أن ال يكون كذلك والقسمان باطالن فكان القول بكونه تعاىل حاصالً يف احليز واجلهة باطالًمشاراً إليه 
أما بيان فساد القسم األول فألنه لو كان املسمى باحليز واجلهة موجوداً مشاراً إليه فحينئذ يكون املسمى باحليز 

ه بعد وامتداد وإال المتنع حصوله فيه وحينئذ يلزم واجلهة بعداً وامتداد واحلاصل فيه أيضاً جيب أن يكون له يف نفس
تداخل البعدين وذلك حمال للدالئل الكثرية املشهورة يف هذا الباب وأيضاً فيلزم من كون الباري تعاىل قدمياً أزلياً 
مجاع كون احليز واجلهة أزليني وحينئذ يلزم أن يكون قد حصل يف األزل موجود قائم بنفسه سوى اهللا تعاىل وذلك بإ

  أكثر العقالء باطل

وأما بيان فساد القسم الثاين فهو من وجهني أحدمها أن العدم نفي حمض وعدم صرف وما كان كذلك امتنع كونه 
ظرفاً لغريه وجهة لغريه وثانيهما أن كل ما كان حاصالً يف جهة فجهته ممتازة يف احلس عن جهة غريه فلو كانت 

م احملض مشاراً إليه باحلس وذلك باطل فثبت أنه تعاىل لو كان حاصالً يف حيز تلك اجلهة عدماً حمضاً لزم كون العد
  وجهة ألفضى إىل أحد هذين القسمني الباطني فوجب أن يكون القول به باطالً

  فإن قيل فهذا أيضاً وارد عليكم يف قولكم اجلسم حاصل يف احليز واجلهة
جهة أصالً ألبتة حبيث تكون ذات اجلسم نافدة فيه وسارية فنقول حنن على هذا الطريق ال نثبت للجسم حيزاً وال 

فيه بل املكان عبارة عن السطح الباطن من اجلسم احلاوي املماس للسطح الظاهر من اجلسم احملوي وهذا املعىن حمال 
  باالتفاق يف حق اهللا تعاىل فسقط هذا السؤال

خمتصاً باحليز واجلهة لكانت ذات الباري مفتقرة يف الربهان الرابع لو امتنع وجود الباري تعاىل إال حبيث يكون 
حتققها ووجودها إىل الغري وكل ما كان كذلك فهو ممكن لذاته ينتج أنه لو امتنع وجود الباري إال يف اجلهة واحليز 

  لزم كونه ممكناً لذاته وملا كان هذا حماالً كان القول بوجوب حصوله يف احليز حماالً
نه ملا امتنع حصول ذات اهللا تعاىل إال إذا كان خمتصاً باحليز واجلهة فنقول ال شك أن احليز بيان املقام األول هو أ

واجلهة أمر مغاير لذات اهللا تعاىل فحينئذ تكون ذات اهللا تعاىل مفتقرة يف حتققها إىل أمر يغايرها وكل ما افتقر حتققه 
ته هو الذي ال يلزم من عدم غريه عدمه واملفتقر إىل الغري إىل ما يغايره كان ممكناً لذاته والدليل عليه أن الواجب لذا

هو الذي يلزم من عدم غريه عدمه فلو كان الواجب لذاته مفتقراً إىل الغري لزم أن يصدق عليه النقيضان وهو حمال 
  فثبت أنه تعاىل لو وجب حصوله يف احليز لكان ممكناً لذاته ال واجباً لذاته وذلك حمال

تقرير هذه احلجة هو أن املمكن حمتاج إىل احليز واجلهة أما عند من يثبت اخلالء فال شك أن احليز  والوجه الثاين يف
واجلهة تتقرر مع عدم التمكن وأما عند من ينفي اخلالء فال ألنه وإن كان معتقداً أنه ال بد من متمكن حيصل يف 

ي شيء كان فقد كفى يف كونه شاغالً لذلك احليز اجلهة إال أنه ال يقول بأنه البد لتلك اجلهة من متمكن معني بل أ
إذا ثبت هذا فلو كان ذات اهللا تعاىل خمتصة جبهة وحيز لكانت ذاته مفتقرة إىل ذلك احليز وكان ذلك احليز غنياً 

حتققه عن ذات اهللا تعاىل وحينئذ يلزم أن يقال احليز واجب لذاته غين عن غريه وأن يقال ذات اهللا تعاىل مفتقرة يف 
  اهتا واجبة بغريها وذلك يقدح يف قولنا اإلله تعاىل واجب الوجود لذاتهذ

  فإن قيل احليز واجلهة ليس بأمر موجود حىت يقال ذات اهللا تعاىل مفتقرة إليه وحمتاجة إليه



هة فنقول هذا باطل قطعاً ألن بتقدير أن يقال إن ذات اهللا تعاىل خمتصة جبهة فوق فإمنا منيز حبسب احلس بني تلك اجل
وبني سائر اجلهات وما حصل فيه االمتياز حبسب احلس كيف يعقل أن يقال إنه عدم حمض ونفي صرف ولو جاز 

  ذلك جلاز مثله يف كل احملسوسات وذلك يوجب حصول الشك يف وجود كل

  احملسوسات وذلك ال يقوله عاقل
ول احليز واجلهة ال معىن له إال الفراغ احملض الربهان اخلامس يف تقرير أنه تعاىل ميتنع كونه خمتصاً باحليز واجلهة نق

واخلالء الصرف وصريح العقل يشهد أن هذا املفهوم مفهوم واحد ال اختالف فيه ألبتة وإذا كان األمر كذلك 
  كانت األحياز بأسرها متساوية يف متام املاهية

فذاك حمال وبيان املالزمة أن األحياز ملا  وإذا ثبت هذا فنقول لو كان اإلله تعاىل خمتصاً حبيز لكان حمدثاً وهذا حمال
ثبت أهنا بأسرها متساوية فلو اختص ذات اهللا تعاىل حبيز معني لكان اختصاصه به ألجل أن خمصصاً خصصه بذلك 
احليز وكل ما كان فعالً لفاعل خمتار فهو حمدث فوجب أن يكون اختصاص ذات اهللا باحليز املعني حمدثاً فإذا كانت 

اخللو عن احلصول يف احليز وثبت أن احلصول يف احليز حمدث وبديهة العقل شاهدة بأن ما ال خيلو عن ذاته ممتنعة 
  احملدث فهو حمدث لزم القطع بأنه لو كان حاصالً يف احليز لكان حمدثاً وملا كان هذا حماالً كان ذلك أيضاً حماالً

ال جيوز أن يقال ذات اهللا تعاىل خمتصة جبهة علو فإن قالوا األحياز خمتلفة حبسب أن بعضها علو وبعضها سفل فلم 
فنقول هذا باطل ألن كون بعض تلك اجلهات علو وبعضها سفالً أحوال ال حتصل إال بالنسبة إىل وجود هذا العامل 
فلما كان هذا العامل حمدثاً كان قبل حدوثه ال علو وال سفل وال ميني وال يسار بل ليس إال اخلالء احملض وإذا كان 

مر كذلك فحينئذ يعود اإللزام املذكور بتمامه وأيضاً لو جاز القول بأن ذات اهللا تعاىل خمتصة ببعض األحياز على األ
سبيل الوجوب فلم ال يعقل أيضاً أن يقال إن بعض األجسام اختص ببعض األحياز على سبيل الوجوب وعلى ها 

فيه دليل حدوث األجسام والقائل هبذا القول ال  التقدير فذلك اسم ال يكون قابالً للحركة والسكون فال جيري
ميكنه إقامة الداللة على حدوث كل األجسام بطريق احلركة والسكون والكرامية وافقونا على أن جتويز هذا يوجب 

  الكفر واهللا أعلم
ان كذلك الربهان السادس لو كان الباري تعاىل حاصالً يف احليز واجلهة لكان مشاراً إليه حبسب احلس وكل ما ك

  فإما أن ال يقبل القسمة بوجه من الوجوه وإما أن يقبل القسمة
فإن قلنا إنه تعاىل ميكن أن يشار إليه حبسب احلس مع أنه ال يقبل القسمة املقدارية ألبتة كان ذلك نقطة ال تنقسم 

ء وذلك ألن الذين وجوهراً فرداً ال ينقسم فكان ذلك يف غاية الصغر واحلقارة وهذا باطل بإمجاع مجيع العقال
ينكرون كونه تعاىل يف اجلهة ينكرون كونه تعاىل كذلك والذين يثبتون كونه تعاىل يف اجلهة ينكرون كونه تعاىل يف 
الصغر واحلقارة مثل اجلزء الذي ال يتجزأ فثبت أن هذا بإمجاع العقالء باطل وأيضاً فلو جاز ذلك فلم ال يعقل أن 

ء من رأس إبرة أو ذرة ملتصقة بذنب قملة أو منلة ومعلوم أن كل قول يفضي إىل يقال إله العامل جزء من ألف جز
  مثل هذه األشياء فإن صريح العقل يوجب تنزيه اهللا تعاىل عنه

وأما القسم الثاين وهو أنه يقبل القسمة فنقول كل ما كان كذلك فذاته مركبة وكل مركب فهو ممكن لذاته وكل 
  وجد واملؤثر وذلك على اإلله الواجب لذاته حمالممكن لذاته فهو مفتقر إىل امل

الربهان السابع أن نقول كل ذات قائمة بنفسها مشاراً إليها حبسب احلس فهو منقسم وكل منقسم ممكن فكل ذات 
قائمة بنفسها مشار إليها حبسب احلس فهو ممكن فما ال يكون ممكناً لذاته بل كان واجباً لذاته امتنع كونه مشاراً إليه 



  سب احلسحب
أما املقدمة األوىل فألن كل ذات قائمة بالنفس مشار إليها حبسب احلس فال بد وأن يكون جانب ميينه مغايراً جلانب 

  يساره وكل ماهو كذلك فهو منقسم
وأما املقدمة الثانية وهي أن كل منقسم ممكن فإنه يفتقر إىل كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه غريه وكل 

  و مفتقر إىل غريه وكل مفتقر إىل غريه فهو ممكن لذاتهمنقسم فه
  واعلم أن املقدمة األوىل من مقدمات هذا الدليل إمنا تتم بنفي اجلوهر الفرد

الربهان الثامن لو ثبت كونه تعاىل يف حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرش أو مساوياً له أو أصغر منه فإن كان 
الذي منه يساوي العرش يكون مغايراً للقدر الذي يفضل على العرش وإن كان الثاين األول كان منقسماً ألن القدر 

كان منقسماً ألن العرش منقسم واملساوي للمنقسم منقسم وإن كان الثالث فحينئذ يلزم أن يكون العرش أعظم 
 تعاىل أعظم من اهللا منه وذلك باطل بإمجاع األمة أما عندنا فظاهر وأما عند اخلصوم فألهنم ينكرون كون غري اهللا

  تعاىل فثبت أن هذا املذهب باطل
الربهان التاسع لو كان اإلله تعاىل حاصالً يف احليز واجلهة لكان إما أن يكون متناهياً من كل اجلوانب وإما أن ال 

يكون يكون كذلك والقسمان باطالن فالقول بكونه حاصالً يف احليز واجلهة باطل أيضاً أما بيان أنه ال جيوز أن 
متناهياً من كل اجلهات فألن على هذا التقدير حيصل فوقه أحياز خالية وهو تعاىل قادر على خلق اجلسم يف ذلك 
احليز اخلايل وعلى هذا التقدير لو خلق هناك عاملاً آخر حلصل هو تعاىل حتت العامل وذلك عند اخلصم حمال وأيضاً 

ذات أجساماً أخرى وعلى هذا التقدير فتحصل ذاته يف وسط فقد كان ميكن أن خيلق من اجلوانب الستة لتلك ال
تلك األجسام حمصورة فيها وحيصل بينه وبني األجسام االجتماع تارة واالفتراق أخرى وكل ذلك على اهللا تعاىل 

  حمال
جود بعد وأما القسم الثاين وهو أن يكون غري متناه من بعض اجلهات فهذا أيضاً حمال ألنه ثبت بالربهان أنه ميتنع و

ال هناية له وأيضاً فعلى هذا التقدير ال ميكن إقامة الداللة على أن العامل متناه ألن كل دليل يذكر يف تناهي األبعاد 
فإن ذلك الدليل ينتقض بذات اهللا تعاىل فإنه على مذهب اخلصم بعد ال هناية له وهو وإن كان ال يرضى هبذا اللفظ 

  ث العقلية مبنية على املعاين ال على املشاحة يف األلفاظإال أنه يساعد على املعىن واملباح
الربهان العاشر لو كان اإلله تعاىل حاصالً يف احليز واجلهة لكان كونه تعاىل هناك إما أن مينع من حصول جسم آخر 

  هناك أو ال مينع والقسمان باطالن فبطل القول بكونه حاصالً يف احليز
كان كونه هناك مانعاً من حصول جسم آخر هناك كان هو تعاىل مساوياً لسائر أما فساد القسم األول فألنه ملا 

األجسام يف كونه حجماً متحيزاً ممتداً يف احليز واجلهة مانعاً من حصول غريه يف احليز الذي هو فيه وإذا ثبت 
  حصول املساواة يف ذلك املفهوم بينه وبني سائر األجسام فإما أن حيصل بينه وبينها خمالفة

من سائر الوجوه أو ال حيصل واألول باطل لوجهني األول أنه إذا حصلت املشاركة بني ذاته تعاىل وبني ذوات 
األجسام من بعض الوجوه واملخالفة من سائر الوجوه كان ما به املشاركة مغايراً ملا به املخالفة وحينئذ تكون ذات 

أن كل مركب ممكن فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود الباري تعاىل مركبة من هذين االعتبارين وقد دللنا على 
لذاته هذا خلف والثاين وهو أن ما به املشاركة وهو طبيعة البعد واالمتداد إما أن يكون حمالً ملا به املخالفة وإما أن 

فة فعلى هذا التقدير يكون حاالً فيه وإما أن يقال إنه ال حمل له وال حاالً فيه أما األول وهو أن يكون حمالً ملا به املخال
طبيعة البعد واالمتداد هي اجلوهر القائم بنفسه واألمور اليت حصلت هبا املخالفة أعراض وصفات وإذا كانت 



الذوات متساوية يف متام املاهية فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على البواقي فعلى هذا التقدير كل ما صح 
تعاىل وبالعكس ويلزم منه صحة التفرق والتمزق والنمو والذبول  على مجيع األجسام وجب أن يصح على الباري

  والعفونة والفساد على ذات اهللا تعاىل وكل ذلك حمال
وأما القسم الثاين وهو أن يقال ما به املخالفة حمل وذات وما به املشاركة حال وصفة فهذا حمال ألن على هذا 

حل وذلك احملل إن كان له أيضاً اختصاص حبيز وجهة وجب التقدير تكون طبيعة البعد واالمتداد صفة قائمة مب
افتقاره إىل حمل آخر ال إىل هناية وإن مل يكن كذلك فحينئذ يكون موجوداً جمرداً ال تعلق له باحليز واجلهة واإلشارة 

أنه يف ذلك احلسية ألبتة وطبيعة البعد واالمتداد واجبة االختصاص باحليز واجلهة واإلشارة احلسية وحلول ما هذا ش
  احملل يوجب اجلمع بني النقيضني وهو حمال

وأما القسم الثالث وهو أن ال يكون أحدمها حاالً يف اآلخر وال حمالً له فنقول فعلى هذا التقدير يكون كل واحد 
اهية ألن منهما متبايناً عن اآلخر وعلى هذا التقدير فتكون ذات اهللا تعاىل مساوية لسائر الذوات اجلسمانية يف متام امل

ما به املخالفة بني ذاته وبني سائر الذوات ليست حالة يف هذه الذوات وال حماالً هلا بل أمور أجنبية عنها فتكون 
ذات اهللا تعاىل مساوية لذوات األجسام يف متام املاهية وحينئذ يعود اإللزام املذكور فثبت أن القول بأن ذات اهللا 

نع من حصول جسم آخر يف ذلك احليز يفضي إىل هذه األقسام الثاثال الباطلة تعاىل خمتصة باحليز واجلهة حبيث مي
  فوجب كونه باطالً

وأما القسم الثاين وهو أن يقال إن ذات اهللا تعاىل وإن كانت خمتصة باحليز واجلهة إال أنه ال مينع من حصول جسم 
سارية يف ذات ذلك اجلسم الذي حيصل يف  آخر يف ذلك احليز واجلهة فهذا أيضاً حمال ألنه يوجب كون ذاته خمالطة

ذلك اجلنب واحليز وذلك باإلمجاع حمال وألنه لو عقل ذلك فلم ال يعقل حصول األجسام الكثرية يف احليز الواحد 
فثبت أنه تعاىل لو كان حاصالً يف حيز لكان إما أن مينع حصول جسم آخر يف ذلك احليز أو ال مينع وثبت فساد 

  ل حبصوله تعاىل يف احليز واجلهة حماالً باطالًالقسمني فكان القو
الربهان احلادي عشر على أنه ميتنع حصول ذات اهللا تعاىل يف احليز واجلهة هو أن نقول لو كان خمتصاً حبيز وجهة 
لكان إما أن يكون حبيث ميكنه أن يتحرك عن تلك اجلهة أو ال ميكنه ذلك والقسمان باطالن فبطل القول بكونه 

   احليزحاصالً يف
  أما القسم األول وهو أنه ميكنه أن يتحرك فنقول هذه الذات ال ختلو عن احلركة والسكون ومها

حمدثان ألن على هذا التقدير السكون جائز عليه واحلركة جائزة عليه ومىت كان كذلك مل يكن املؤثر يف تلك 
تقدير أنه ميكنه أن يتحرك وأن يسكن وإذا احلركة وال يف ذلك السكون ذاته وإال المتنع طريان ضده والتقدير هو 

كان كذلك ان املؤثر يف حصول تلك احلركة وذلك السكون هو الفاعل املختار وكل ما كان فعالً لفاعل خمتار فهو 
  حمدث فاحلركة والسكون حمدثان وما ال خيلو عن احملدث فهو حمدث فيلزم أن تكون ذاته تعاىل حمدثة وهو حمال

وهو أنه يكون خمتصاً حبيز وجهة مع أنه ال يقدر أن يتحرك عنه فهذا أيضاً حمال لوجهني األول أن  وأما القسم الثاين
على هذا التقدير يكون كالزمن املقعد العاجز وذلك نقص وهو على اهللا حمال والثاين أنه لو مل ميتنع فرض موجود 

مل يبعد أيضاً فرض أجسام أخرى خمتصة حاصل يف حيز معني حبيث يكون حصوله فيه واجب التقرر ممتنع الزوال 
بأحياز معينة حبيث ميتنع خروجها عن تلك األحياز وعلى هذا التقدير فال ميكن إثبات حدوثها بدليل احلركة 

والسكون والكرامية يساعدون على أنه كفر والثالث أنه تعاىل ملا كان حاصالً يف احليز واجلهة كان مساوياً لألجسام 
شاغالً لألحياز مث نقيم الداللة املذكورة على أن املتحيزات ملا كانت متساوية يف صفة التحيز وجب يف كونه متحيزاً 



كوهنا متساوية يف متام املاهية ألنه لو خالف بعضها بعضاً لكان ما به املخالفة إما أن يكون حاالً يف املتحيز أو حمالً له 
ما سبق وإذا كانت متساوية يف متام املاهية فكما أن احلركة صحيحة  أو ال حاالً وال حمالً واألقسام الثالثة باطلة على

  على هذه األجسام وجب القول بصحتها على ذات اهللا تعاىل وحينئذ يتم الدليل
احلجة الثانية عشرة لو كان تعاىل خمتصاً حبيز معني لكنا إذا فرضنا وصول إنسان إىل طرف ذلك الشيء وحاول 

النفوذ والدخول فيه أو ال ميكنه ذلك فإن كان األول كان كاهلواء اللطيف واملاء اللطيف  الدخول فيه فإما أن ميكنه
وحينئذ يكون قابالً للتفرق والتمزق وإن كان الثاين كان صلباً كاحلجر الصلد الذي ال ميكنه النفوذ فيه فثبت أنه 

فرق والتمزق كاملاء واهلواء وإما أن يكون تعاىل لو كان خمتصاً مبكان وحيز وجهة لكان إما أن يكون رقيقاً سهل الت
صلباً جاسئاً كاحلجر الصلد وقد أمجع املسلمون على أن إثبات هاتني الصفتني يف حق اإلله كفر وإحلاد يف صفته 

وأيضاً فبتقدير أن يكون خمتصاً مبكان وجهة لكان إما أن يكون نورانياً وظلمانياً ومجهور املشبهة يعتقدون أنه نور 
عتقادهم أن النور شريف والظلمة خسيسة إال أن االستقراء العام دل على أن األشياء النورانية رقيقة ال متنع حمض ال

النافذ من النفوذ فيها والدخول فيما بني أجزائها وعلى هذا التقدير فإن ذلك الذي ينفذ فيه ميتزج به ويفرق بني 
ل تارة وينفصل أخرى وجيتمع تارة ويتمزق أخرى وذلك أجزائه ويكون ذلك الشيء جارياً جمرى اهلواء الذي يتص

مما ال يليق باملسلم أن يصف إله العامل به ولو جاز ذلك فلم ال جيوز أن يقال أن خالق العامل هو بعض هذه الرياح اليت 
التمزق هتب أو يقال إنه بعض هذه األنوار واألضواء اليت تشرق على اجلدران والذين يقولون إنه ال يقبل التفرق و

وال يتمكن النافذ من النفوذ فإنه يرجع حاصل كالمهم إىل أنه حصل فوق العامل جبل صلب شديد وإله هذا العامل 
هو ذلك اجلبل الصلب الواقف يف احليز العايل وأيضاً فإن كان له طرف وحد وهناية فهل حصل لذلك الشيء عمق 

 باطنه وباطنه غري ظاهره فكان مؤلفاً مركباً من الظاهر وثخن أو مل حيصل فإن كان األول فحينئذ يكون ظاهره غري
  والباطن مع أن باطنه غري ظاهره وظاهره غري باطنه وإن كان الثاين

فحينئذ يكون ذاته سطحاً رقيقاً يف غاية الرقة مثل قشرة الثوم بل أرق منه ألف ألف مرة والعاقل ال يرضى أن جيعل 
  ونه تعاىل يف احليز واجلهة يفضي إىل فتح باب هذه األقسام الباطلة الفاسدةمثل هذا الشيء إله العامل فثبت أن ك

  احلجة الثالثة عشرة العامل كرة وإذا كان األمر كذلك امتنع أن يكون إله العامل حاصالً يف جهة فوق
أول الليل بالبالد أما املقام األول فهو مستقصي يف علم اهليئة إال أنا نقول أنا إذا اعتربنا كسوفاً قمرياً حصل يف 

الغربية كان عني ذلك الكسوف حاصالً يف البالد الشرقية يف أول النهار فعلمنا أن أول الليل بالبالد الغربية هو 
بعينه أول النهار بالبالد الشرقية وذلك ال ميكن إال إذا كانت األرض مستديرة من املشرق إىل املغرب وأيضاً إذا 

لما كان توغلنا أكثر كان ارتفاع القطب الشمايل أكثر ومبقدار ما يرتفع القطب توجهنا إىل اجلانب الشمايل فك
الشمايل ينخفض القطب اجلنويب وذلك يدل على أن األرض مستديرة من الشمال إىل اجلنوب وجمموع هذين 

  االعتبارين يدل على أن األرض كرة
شرق واألخر على نقطة املغرب صار أمخص وإذا ثبت هذا فنقول إذا فرضنا إنسانني وقف أحدمها على نقطة امل

قدميهما متقابلني والذي هو فوق بالنسبة إىل أحدمها يكون حتت بالنسبة إىل الثاين فلو فرضنا أن إله العامل حصل يف 
احليز الذي فوق بالنسبة إىل أحدمها فذلك احليز بعينه هو حتت بالنسبة إىل الثاين وبالعكس فثبت أنه تعاىل لو حصل 

ز معني لكان ذلك احليز حتتاً بالنسبة إىل أقوام معينني وكونه تعاىل حتت أهل الدنيا حمال باالتفاق فوجب أن ال يف حي
يكون حاصالً يف حيز معني وأيضاً فعلى هذا التقدير أنه كلما كان فوق بالنسبة إىل أقوام كان حتت بالنسبة إىل أقوام 

بالنسبة إىل رابع وقدام الوجه بالنسبة إىل خامس وخلق الرأس بالنسبة إىل  آخرين وكان مييناً بالنسبة إىل ثالث ومشاالً



سادس فإن كون األرض كرة يوجب ذلك إال أن حصول هذه األحوال بإمجاع العقالء حمال يف حق إله العامل إال إذا 
إله العامل هو بعض قيل إنه حميط باألرض من مجيع اجلوانب فيكون هذا فلكاً حميطاً باألرض وحاصله يرجع إىل أن 

  األفالك احمليطة هبذا العامل وذلك ال يقوله مسلم واهللا أعلم
احلجة الرابعة عشرة لو كان إله العامل فوق العرش لكان إما أن يكون مماساً للعرش أو مبايناً له ببعد متناه أو ببعد 

  غري متناه واألقسام الثالثة باطلة فالقول بكونه فرق العرش باطل
فساد القسم األول فهو أن بتقدير أن يصري مماساً للعرش كان الطرف األسفل منه مماساً للعرش فهل يبقى أما بيان 

فوق ذلك الطرف منه شيء غري مماس للعرش أو مل يبق فإن كان األول فالشيء الذي منه صار مماساً لطرف العرش 
مركباً من األجزاء واألبعاض فتكون ذاته يف  غري ما هو منه غري مماس لطرف العرش فيلزم أن يكون ذات اهللا تعاىل

احلقيقة مركبة من سطوح متالقية موضوعة بعضها فوق بعض وذلك هو القول بكونه جسماً مركباً من األجزاء 
واألبعاض وذلك حمال وإن كان الثاين فحينئذ يكون ذات اهللا تعاىل سطحاً رقيقاً ال ثخن له أصالً مث يعود التقسيم 

ن حصل له متدد يف اليمني والشمال والقدام واخللف كان مركباً من األجزاء واألبعاض وإن مل يكن له فيه وهو أنه إ
متدد وال ذهاب يف األحياز حبسب اجلهات الستة كان ذرة من الذرات وجزءاً ال يتجزأ خملوطاً باهلباآت وذلك ال 

  يقوله عاقل

متناه فهذا أيضاً حمال ألن على هذا التقدير ال ميتنع أن يرتفع وأما القسم الثاين وهو أن يقال بينه وبني العامل بعد 
العامل من حيزه إىل اجلهة اليت فيها حصلت ذات اهللا تعاىل إىل أن يصري العامل مماساً له وحينئذ يعود احملال املذكور يف 

  القسم األول
ة فهذا أظهر فساداً من كل األقسام ألنه تعاىل وأما القسم الثالث وهو أن يقال أنه تعاىل مباين للعامل بينونة غري متناهي

ملا كان مبايناً للعامل كانت البينونة بينه تعاىل وبني غريه حمدودة بطرفني ومها ذات اهللا تعاىل وذات العامل وحمصوراً بني 
  اههذين احلاصرين والبعد احملصور بني احلاصرين واحملدود بني احلدين والطرفني ميتنع كونه بعداً غري متن

فإن قيل أليس أنه تعاىل متقدم على العامل من األزل إىل األبد فتقدمه على العامل حمصور بني حاصرين وحمدود بني 
حدين وطرفني أحدمها األزل والثاين أول وجود العامل ومل يلزم من كون هذا التقدم حمصوراً بني حاصرين أن يكون 

  عول عليه حممد بن اهليثم يف دفع هذا اإلشكال عن هذا القسم هلذا التقدم أول وبداية فكذا ههنا وهذا هو الذي
واجلواب أن هذا هو حمض املغالطة ألنه ليس األزل عبارة عن وقت معني وزمان معني حىت يقال إنه تعاىل متقدم على 

خر العامل من ذلك الوقت إىل الوقت الذي هو أول العامل فإن كل وقت معني يفرض من ذلك الوقت إىل الوقت اآل
يكون حمدوداً بني حدين وحمصوراً بني حاصرين وذلك ال يعقل فيه أن يكون غري متناه بل األزل عبارة عن نفي 

  األولية من غري أن يشار به إىل وقت معني ألبتة
إذا عرفت هذا فنقول إما أن نقول أنه تعاىل خمتص جبهة معينة وحاصل يف حيز معني وإما أن ال نقول ذلك فإن قلنا 

ول كان البعد احلاصل بني ذينك الطرفني حمدوداً بني ذينك احلدين والبعد احملصور بني احلاصرين ال يعقل كونه باأل
غري متناه ألن كونه غري متناه عبارة عن عدم احلد والقطع والطرف وكونه حمصوراً بني احلاصرين معناه إثبات احلد 

ني وهو حمال ونظريه ما ذكرناه أنا مىت عينا قبل العامل وقتاً والقطع والطرف واجلمع بينهما يوجب اجلمع بني النقيض
معيناً كان البعد بينه وبني الوقت الذي حصل فيه أول العامل بعداً متناهياً ال حمالة وأما إن قلنا بالقسم الثاين وهو أنه 

ن كون الذات املعينة تعاىل غري خمتص حبيز معني وغري حاصل يف جهة معينة فهذا عبارة عن نفي كونه يف اجلهة أل
حاصلة ال يف جهة معينة يف نفسها قول حمال ونظري هذا قول من يقول األزل ليس عبارة عن وقت معني بل إشارة 



  إىل نفي األولية واحلدوث فظهر أن هذا الذي قاله ابن اهليثم ختييل خال عن التحصيل
السطح الباطن من اجلسم احلاوي وإما البعد اجملرد  احلجة اخلامسة عشرة إنه ثبت يف العلوم العقلية أن املكان إما

  والفضاء املمتد وليس يعقل يف املكان قسم ثالث
إذا عرفت هذا فنقول إن كان املكان هو األول فنقول ثبت أن أجسام العامل متناهية فخارج العامل اجلسماين ال خالء 

ج العامل وإن كان املكان هو الثاين فنقول طبيعة وال مالء وال مكان وال جهة فيمتنع أن حيصل اإلله يف مكان خار
البعد طبيعة واحدة متشاهبة يف متام املاهية فلو حصل اإلله يف حيز لكان ممكن احلصول يف سائر األحياز وحينئذ يصح 

  عليه احلركة والسكون وكل ما كان كذلك كان حمدثاً

مجهور املتكلمني فيلزم كون اإلله حمدثاً وهو حمال بالدالئل املشهورة املذكورة يف علم األصول وهي مقبولة عند 
  فثبت أن القول بأنه تعاى حاصل يف احليز واجلهة قول باطل على كل االعتبارات

فإن قالوا األحياز خمتلفة حبسب أن بعضها علو وبعضها سفل فلم ال جيوز أن يقال ذات اهللا تعاىل خمتصة جبهة علو 
جلهات علو وبعضها سفالً أحوال ال حتصل إال بالنسبة إىل وجود هذا العامل فنقول هذا باطل ألن كون بعض تلك ا

فلما كان هذا العامل حمدثاً كان قبل حدوثه ال علو وال سفل وال ميني وال يسار بل ليس إال اخلالء احملض وإذا كان 
عاىل خمتصة ببعض األحياز على األمر كذلك فحينئذ يعود اإللزام املذكور بتمامه وأيضاً لو جاز القول بأن ذات اهللا ت

سبيل الوجوب فلم ال يعقل أيضاً أن يقال إن بعض األجسام اختص ببعض األحياز على سبيل الوجوب وعلى ها 
التقدير فذلك اسم ال يكون قابالً للحركة والسكون فال جيري فيه دليل حدوث األجسام والقائل هبذا القول ال 

ألجسام بطريق احلركة والسكون والكرامية وافقونا على أن جتويز هذا يوجب ميكنه إقامة الداللة على حدوث كل ا
  الكفر واهللا أعلم

الربهان السادس لو كان الباري تعاىل حاصالً يف احليز واجلهة لكان مشاراً إليه حبسب احلس وكل ما كان كذلك 
  فإما أن ال يقبل القسمة بوجه من الوجوه وإما أن يقبل القسمة

تعاىل ميكن أن يشار إليه حبسب احلس مع أنه ال يقبل القسمة املقدارية ألبتة كان ذلك نقطة ال تنقسم  فإن قلنا إنه
وجوهراً فرداً ال ينقسم فكان ذلك يف غاية الصغر واحلقارة وهذا باطل بإمجاع مجيع العقالء وذلك ألن الذين 

ون كونه تعاىل يف اجلهة ينكرون كونه تعاىل يف ينكرون كونه تعاىل يف اجلهة ينكرون كونه تعاىل كذلك والذين يثبت
الصغر واحلقارة مثل اجلزء الذي ال يتجزأ فثبت أن هذا بإمجاع العقالء باطل وأيضاً فلو جاز ذلك فلم ال يعقل أن 
يقال إله العامل جزء من ألف جزء من رأس إبرة أو ذرة ملتصقة بذنب قملة أو منلة ومعلوم أن كل قول يفضي إىل 

  ه األشياء فإن صريح العقل يوجب تنزيه اهللا تعاىل عنهمثل هذ
وأما القسم الثاين وهو أنه يقبل القسمة فنقول كل ما كان كذلك فذاته مركبة وكل مركب فهو ممكن لذاته وكل 

  ممكن لذاته فهو مفتقر إىل املوجد واملؤثر وذلك على اإلله الواجب لذاته حمال
مة بنفسها مشاراً إليها حبسب احلس فهو منقسم وكل منقسم ممكن فكل ذات الربهان السابع أن نقول كل ذات قائ

قائمة بنفسها مشار إليها حبسب احلس فهو ممكن فما ال يكون ممكناً لذاته بل كان واجباً لذاته امتنع كونه مشاراً إليه 
  حبسب احلس

بد وأن يكون جانب ميينه مغايراً جلانب أما املقدمة األوىل فألن كل ذات قائمة بالنفس مشار إليها حبسب احلس فال 
  يساره وكل ماهو كذلك فهو منقسم

وأما املقدمة الثانية وهي أن كل منقسم ممكن فإنه يفتقر إىل كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه غريه وكل 



  منقسم فهو مفتقر إىل غريه وكل مفتقر إىل غريه فهو ممكن لذاته
  مقدمات هذا الدليل إمنا تتم بنفي اجلوهر الفردواعلم أن املقدمة األوىل من 

الربهان الثامن لو ثبت كونه تعاىل يف حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرش أو مساوياً له أو أصغر منه فإن كان 
األول كان منقسماً ألن القدر الذي منه يساوي العرش يكون مغايراً للقدر الذي يفضل على العرش وإن كان الثاين 

منقسماً ألن العرش منقسم واملساوي للمنقسم منقسم وإن كان الثالث فحينئذ يلزم أن يكون العرش أعظم  كان
منه وذلك باطل بإمجاع األمة أما عندنا فظاهر وأما عند اخلصوم فألهنم ينكرون كون غري اهللا تعاىل أعظم من اهللا 

  تعاىل فثبت أن هذا املذهب باطل
تعاىل حاصالً يف احليز واجلهة لكان إما أن يكون متناهياً من كل اجلوانب وإما أن ال  الربهان التاسع لو كان اإلله

يكون كذلك والقسمان باطالن فالقول بكونه حاصالً يف احليز واجلهة باطل أيضاً أما بيان أنه ال جيوز أن يكون 
 قادر على خلق اجلسم يف ذلك متناهياً من كل اجلهات فألن على هذا التقدير حيصل فوقه أحياز خالية وهو تعاىل

احليز اخلايل وعلى هذا التقدير لو خلق هناك عاملاً آخر حلصل هو تعاىل حتت العامل وذلك عند اخلصم حمال وأيضاً 
فقد كان ميكن أن خيلق من اجلوانب الستة لتلك الذات أجساماً أخرى وعلى هذا التقدير فتحصل ذاته يف وسط 

صل بينه وبني األجسام االجتماع تارة واالفتراق أخرى وكل ذلك على اهللا تعاىل تلك األجسام حمصورة فيها وحي
  حمال

وأما القسم الثاين وهو أن يكون غري متناه من بعض اجلهات فهذا أيضاً حمال ألنه ثبت بالربهان أنه ميتنع وجود بعد 
 متناه ألن كل دليل يذكر يف تناهي األبعاد ال هناية له وأيضاً فعلى هذا التقدير ال ميكن إقامة الداللة على أن العامل

فإن ذلك الدليل ينتقض بذات اهللا تعاىل فإنه على مذهب اخلصم بعد ال هناية له وهو وإن كان ال يرضى هبذا اللفظ 
  إال أنه يساعد على املعىن واملباحث العقلية مبنية على املعاين ال على املشاحة يف األلفاظ

له تعاىل حاصالً يف احليز واجلهة لكان كونه تعاىل هناك إما أن مينع من حصول جسم آخر الربهان العاشر لو كان اإل
  هناك أو ال مينع والقسمان باطالن فبطل القول بكونه حاصالً يف احليز

أما فساد القسم األول فألنه ملا كان كونه هناك مانعاً من حصول جسم آخر هناك كان هو تعاىل مساوياً لسائر 
 كونه حجماً متحيزاً ممتداً يف احليز واجلهة مانعاً من حصول غريه يف احليز الذي هو فيه وإذا ثبت األجسام يف

حصول املساواة يف ذلك املفهوم بينه وبني سائر األجسام فإما أن حيصل بينه وبينها خمالفة من سائر الوجوه أو ال 
اته تعاىل وبني ذوات األجسام من بعض الوجوه حيصل واألول باطل لوجهني األول أنه إذا حصلت املشاركة بني ذ

واملخالفة من سائر الوجوه كان ما به املشاركة مغايراً ملا به املخالفة وحينئذ تكون ذات الباري تعاىل مركبة من 
هذين االعتبارين وقد دللنا على أن كل مركب ممكن فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته هذا خلف والثاين 

به املشاركة وهو طبيعة البعد واالمتداد إما أن يكون حمالً ملا به املخالفة وإما أن يكون حاالً فيه وإما أن  وهو أن ما
يقال إنه ال حمل له وال حاالً فيه أما األول وهو أن يكون حمالً ملا به املخالفة فعلى هذا التقدير طبيعة البعد واالمتداد 

حصلت هبا املخالفة أعراض وصفات وإذا كانت الذوات متساوية يف متام هي اجلوهر القائم بنفسه واألمور اليت 
املاهية فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على البواقي فعلى هذا التقدير كل ما صح على مجيع األجسام 
وجب أن يصح على الباري تعاىل وبالعكس ويلزم منه صحة التفرق والتمزق والنمو والذبول والعفونة والفساد 

  ى ذات اهللا تعاىل وكل ذلك حمالعل
وأما القسم الثاين وهو أن يقال ما به املخالفة حمل وذات وما به املشاركة حال وصفة فهذا حمال ألن على هذا 



التقدير تكون طبيعة البعد واالمتداد صفة قائمة مبحل وذلك احملل إن كان له أيضاً اختصاص حبيز وجهة وجب 
هناية وإن مل يكن كذلك فحينئذ يكون موجوداً جمرداً ال تعلق له باحليز واجلهة واإلشارة افتقاره إىل حمل آخر ال إىل 

احلسية ألبتة وطبيعة البعد واالمتداد واجبة االختصاص باحليز واجلهة واإلشارة احلسية وحلول ما هذا شأنه يف ذلك 
  احملل يوجب اجلمع بني النقيضني وهو حمال

يكون أحدمها حاالً يف اآلخر وال حمالً له فنقول فعلى هذا التقدير يكون كل واحد وأما القسم الثالث وهو أن ال 
منهما متبايناً عن اآلخر وعلى هذا التقدير فتكون ذات اهللا تعاىل مساوية لسائر الذوات اجلسمانية يف متام املاهية ألن 

حماالً هلا بل أمور أجنبية عنها فتكون  ما به املخالفة بني ذاته وبني سائر الذوات ليست حالة يف هذه الذوات وال
ذات اهللا تعاىل مساوية لذوات األجسام يف متام املاهية وحينئذ يعود اإللزام املذكور فثبت أن القول بأن ذات اهللا 
تعاىل خمتصة باحليز واجلهة حبيث مينع من حصول جسم آخر يف ذلك احليز يفضي إىل هذه األقسام الثاثال الباطلة 

  باطالً فوجب كونه
وأما القسم الثاين وهو أن يقال إن ذات اهللا تعاىل وإن كانت خمتصة باحليز واجلهة إال أنه ال مينع من حصول جسم 

آخر يف ذلك احليز واجلهة فهذا أيضاً حمال ألنه يوجب كون ذاته خمالطة سارية يف ذات ذلك اجلسم الذي حيصل يف 
لو عقل ذلك فلم ال يعقل حصول األجسام الكثرية يف احليز الواحد  ذلك اجلنب واحليز وذلك باإلمجاع حمال وألنه

فثبت أنه تعاىل لو كان حاصالً يف حيز لكان إما أن مينع حصول جسم آخر يف ذلك احليز أو ال مينع وثبت فساد 
  القسمني فكان القول حبصوله تعاىل يف احليز واجلهة حماالً باطالً

حصول ذات اهللا تعاىل يف احليز واجلهة هو أن نقول لو كان خمتصاً حبيز وجهة الربهان احلادي عشر على أنه ميتنع 
لكان إما أن يكون حبيث ميكنه أن يتحرك عن تلك اجلهة أو ال ميكنه ذلك والقسمان باطالن فبطل القول بكونه 

  حاصالً يف احليز
كة والسكون ومها حمدثان ألن على أما القسم األول وهو أنه ميكنه أن يتحرك فنقول هذه الذات ال ختلو عن احلر

هذا التقدير السكون جائز عليه واحلركة جائزة عليه ومىت كان كذلك مل يكن املؤثر يف تلك احلركة وال يف ذلك 
السكون ذاته وإال المتنع طريان ضده والتقدير هو تقدير أنه ميكنه أن يتحرك وأن يسكن وإذا كان كذلك ان املؤثر 

ذلك السكون هو الفاعل املختار وكل ما كان فعالً لفاعل خمتار فهو حمدث فاحلركة يف حصول تلك احلركة و
  والسكون حمدثان وما ال خيلو عن احملدث فهو حمدث فيلزم أن تكون ذاته تعاىل حمدثة وهو حمال

هني األول أن وأما القسم الثاين وهو أنه يكون خمتصاً حبيز وجهة مع أنه ال يقدر أن يتحرك عنه فهذا أيضاً حمال لوج
على هذا التقدير يكون كالزمن املقعد العاجز وذلك نقص وهو على اهللا حمال والثاين أنه لو مل ميتنع فرض موجود 
حاصل يف حيز معني حبيث يكون حصوله فيه واجب التقرر ممتنع الزوال مل يبعد أيضاً فرض أجسام أخرى خمتصة 

از وعلى هذا التقدير فال ميكن إثبات حدوثها بدليل احلركة بأحياز معينة حبيث ميتنع خروجها عن تلك األحي
والسكون والكرامية يساعدون على أنه كفر والثالث أنه تعاىل ملا كان حاصالً يف احليز واجلهة كان مساوياً لألجسام 

فة التحيز وجب يف كونه متحيزاً شاغالً لألحياز مث نقيم الداللة املذكورة على أن املتحيزات ملا كانت متساوية يف ص
كوهنا متساوية يف متام املاهية ألنه لو خالف بعضها بعضاً لكان ما به املخالفة إما أن يكون حاالً يف املتحيز أو حمالً له 
أو ال حاالً وال حمالً واألقسام الثالثة باطلة على ما سبق وإذا كانت متساوية يف متام املاهية فكما أن احلركة صحيحة 

  وجب القول بصحتها على ذات اهللا تعاىل وحينئذ يتم الدليل على هذه األجسام
احلجة الثانية عشرة لو كان تعاىل خمتصاً حبيز معني لكنا إذا فرضنا وصول إنسان إىل طرف ذلك الشيء وحاول 



لطيف الدخول فيه فإما أن ميكنه النفوذ والدخول فيه أو ال ميكنه ذلك فإن كان األول كان كاهلواء اللطيف واملاء ال
وحينئذ يكون قابالً للتفرق والتمزق وإن كان الثاين كان صلباً كاحلجر الصلد الذي ال ميكنه النفوذ فيه فثبت أنه 

تعاىل لو كان خمتصاً مبكان وحيز وجهة لكان إما أن يكون رقيقاً سهل التفرق والتمزق كاملاء واهلواء وإما أن يكون 
سلمون على أن إثبات هاتني الصفتني يف حق اإلله كفر وإحلاد يف صفته صلباً جاسئاً كاحلجر الصلد وقد أمجع امل

وأيضاً فبتقدير أن يكون خمتصاً مبكان وجهة لكان إما أن يكون نورانياً وظلمانياً ومجهور املشبهة يعتقدون أنه نور 
لنورانية رقيقة ال متنع حمض العتقادهم أن النور شريف والظلمة خسيسة إال أن االستقراء العام دل على أن األشياء ا

النافذ من النفوذ فيها والدخول فيما بني أجزائها وعلى هذا التقدير فإن ذلك الذي ينفذ فيه ميتزج به ويفرق بني 
أجزائه ويكون ذلك الشيء جارياً جمرى اهلواء الذي يتصل تارة وينفصل أخرى وجيتمع تارة ويتمزق أخرى وذلك 

العامل به ولو جاز ذلك فلم ال جيوز أن يقال أن خالق العامل هو بعض هذه الرياح اليت  مما ال يليق باملسلم أن يصف إله
هتب أو يقال إنه بعض هذه األنوار واألضواء اليت تشرق على اجلدران والذين يقولون إنه ال يقبل التفرق والتمزق 

جبل صلب شديد وإله هذا العامل  وال يتمكن النافذ من النفوذ فإنه يرجع حاصل كالمهم إىل أنه حصل فوق العامل
هو ذلك اجلبل الصلب الواقف يف احليز العايل وأيضاً فإن كان له طرف وحد وهناية فهل حصل لذلك الشيء عمق 
وثخن أو مل حيصل فإن كان األول فحينئذ يكون ظاهره غري باطنه وباطنه غري ظاهره فكان مؤلفاً مركباً من الظاهر 

ظاهره وظاهره غري باطنه وإن كان الثاين فحينئذ يكون ذاته سطحاً رقيقاً يف غاية الرقة والباطن مع أن باطنه غري 
مثل قشرة الثوم بل أرق منه ألف ألف مرة والعاقل ال يرضى أن جيعل مثل هذا الشيء إله العامل فثبت أن كونه تعاىل 

  يف احليز واجلهة يفضي إىل فتح باب هذه األقسام الباطلة الفاسدة
  لثالثة عشرة العامل كرة وإذا كان األمر كذلك امتنع أن يكون إله العامل حاصالً يف جهة فوقاحلجة ا

أما املقام األول فهو مستقصي يف علم اهليئة إال أنا نقول أنا إذا اعتربنا كسوفاً قمرياً حصل يف أول الليل بالبالد 
لنهار فعلمنا أن أول الليل بالبالد الغربية هو الغربية كان عني ذلك الكسوف حاصالً يف البالد الشرقية يف أول ا

بعينه أول النهار بالبالد الشرقية وذلك ال ميكن إال إذا كانت األرض مستديرة من املشرق إىل املغرب وأيضاً إذا 
توجهنا إىل اجلانب الشمايل فكلما كان توغلنا أكثر كان ارتفاع القطب الشمايل أكثر ومبقدار ما يرتفع القطب 

يل ينخفض القطب اجلنويب وذلك يدل على أن األرض مستديرة من الشمال إىل اجلنوب وجمموع هذين الشما
  االعتبارين يدل على أن األرض كرة

وإذا ثبت هذا فنقول إذا فرضنا إنسانني وقف أحدمها على نقطة املشرق واألخر على نقطة املغرب صار أمخص 
أحدمها يكون حتت بالنسبة إىل الثاين فلو فرضنا أن إله العامل حصل يف قدميهما متقابلني والذي هو فوق بالنسبة إىل 

احليز الذي فوق بالنسبة إىل أحدمها فذلك احليز بعينه هو حتت بالنسبة إىل الثاين وبالعكس فثبت أنه تعاىل لو حصل 
ا حمال باالتفاق فوجب أن ال يف حيز معني لكان ذلك احليز حتتاً بالنسبة إىل أقوام معينني وكونه تعاىل حتت أهل الدني

يكون حاصالً يف حيز معني وأيضاً فعلى هذا التقدير أنه كلما كان فوق بالنسبة إىل أقوام كان حتت بالنسبة إىل أقوام 
آخرين وكان مييناً بالنسبة إىل ثالث ومشاالً بالنسبة إىل رابع وقدام الوجه بالنسبة إىل خامس وخلق الرأس بالنسبة إىل 

كون األرض كرة يوجب ذلك إال أن حصول هذه األحوال بإمجاع العقالء حمال يف حق إله العامل إال إذا  سادس فإن
قيل إنه حميط باألرض من مجيع اجلوانب فيكون هذا فلكاً حميطاً باألرض وحاصله يرجع إىل أن إله العامل هو بعض 

  األفالك احمليطة هبذا العامل وذلك ال يقوله مسلم واهللا أعلم
جة الرابعة عشرة لو كان إله العامل فوق العرش لكان إما أن يكون مماساً للعرش أو مبايناً له ببعد متناه أو ببعد احل



  غري متناه واألقسام الثالثة باطلة فالقول بكونه فرق العرش باطل
للعرش فهل يبقى  أما بيان فساد القسم األول فهو أن بتقدير أن يصري مماساً للعرش كان الطرف األسفل منه مماساً

فوق ذلك الطرف منه شيء غري مماس للعرش أو مل يبق فإن كان األول فالشيء الذي منه صار مماساً لطرف العرش 
غري ما هو منه غري مماس لطرف العرش فيلزم أن يكون ذات اهللا تعاىل مركباً من األجزاء واألبعاض فتكون ذاته يف 

بعضها فوق بعض وذلك هو القول بكونه جسماً مركباً من األجزاء  احلقيقة مركبة من سطوح متالقية موضوعة
واألبعاض وذلك حمال وإن كان الثاين فحينئذ يكون ذات اهللا تعاىل سطحاً رقيقاً ال ثخن له أصالً مث يعود التقسيم 

وإن مل يكن له فيه وهو أنه إن حصل له متدد يف اليمني والشمال والقدام واخللف كان مركباً من األجزاء واألبعاض 
متدد وال ذهاب يف األحياز حبسب اجلهات الستة كان ذرة من الذرات وجزءاً ال يتجزأ خملوطاً باهلباآت وذلك ال 

  يقوله عاقل
وأما القسم الثاين وهو أن يقال بينه وبني العامل بعد متناه فهذا أيضاً حمال ألن على هذا التقدير ال ميتنع أن يرتفع 

اجلهة اليت فيها حصلت ذات اهللا تعاىل إىل أن يصري العامل مماساً له وحينئذ يعود احملال املذكور يف  العامل من حيزه إىل
  القسم األول

وأما القسم الثالث وهو أن يقال أنه تعاىل مباين للعامل بينونة غري متناهية فهذا أظهر فساداً من كل األقسام ألنه تعاىل 
نة بينه تعاىل وبني غريه حمدودة بطرفني ومها ذات اهللا تعاىل وذات العامل وحمصوراً بني ملا كان مبايناً للعامل كانت البينو

  هذين احلاصرين والبعد احملصور بني احلاصرين واحملدود بني احلدين والطرفني ميتنع كونه بعداً غري متناه
 حمصور بني حاصرين وحمدود بني فإن قيل أليس أنه تعاىل متقدم على العامل من األزل إىل األبد فتقدمه على العامل

حدين وطرفني أحدمها األزل والثاين أول وجود العامل ومل يلزم من كون هذا التقدم حمصوراً بني حاصرين أن يكون 
  هلذا التقدم أول وبداية فكذا ههنا وهذا هو الذي عول عليه حممد بن اهليثم يف دفع هذا اإلشكال عن هذا القسم

املغالطة ألنه ليس األزل عبارة عن وقت معني وزمان معني حىت يقال إنه تعاىل متقدم على  واجلواب أن هذا هو حمض
العامل من ذلك الوقت إىل الوقت الذي هو أول العامل فإن كل وقت معني يفرض من ذلك الوقت إىل الوقت اآلخر 

اه بل األزل عبارة عن نفي يكون حمدوداً بني حدين وحمصوراً بني حاصرين وذلك ال يعقل فيه أن يكون غري متن
  األولية من غري أن يشار به إىل وقت معني ألبتة

إذا عرفت هذا فنقول إما أن نقول أنه تعاىل خمتص جبهة معينة وحاصل يف حيز معني وإما أن ال نقول ذلك فإن قلنا 
 احلاصرين ال يعقل كونه باألول كان البعد احلاصل بني ذينك الطرفني حمدوداً بني ذينك احلدين والبعد احملصور بني

غري متناه ألن كونه غري متناه عبارة عن عدم احلد والقطع والطرف وكونه حمصوراً بني احلاصرين معناه إثبات احلد 
والقطع والطرف واجلمع بينهما يوجب اجلمع بني النقيضني وهو حمال ونظريه ما ذكرناه أنا مىت عينا قبل العامل وقتاً 

نه وبني الوقت الذي حصل فيه أول العامل بعداً متناهياً ال حمالة وأما إن قلنا بالقسم الثاين وهو أنه معيناً كان البعد بي
تعاىل غري خمتص حبيز معني وغري حاصل يف جهة معينة فهذا عبارة عن نفي كونه يف اجلهة ألن كون الذات املعينة 

يقول األزل ليس عبارة عن وقت معني بل إشارة حاصلة ال يف جهة معينة يف نفسها قول حمال ونظري هذا قول من 
  إىل نفي األولية واحلدوث فظهر أن هذا الذي قاله ابن اهليثم ختييل خال عن التحصيل

احلجة اخلامسة عشرة إنه ثبت يف العلوم العقلية أن املكان إما السطح الباطن من اجلسم احلاوي وإما البعد اجملرد 
  كان قسم ثالثوالفضاء املمتد وليس يعقل يف امل

إذا عرفت هذا فنقول إن كان املكان هو األول فنقول ثبت أن أجسام العامل متناهية فخارج العامل اجلسماين ال خالء 



وال مالء وال مكان وال جهة فيمتنع أن حيصل اإلله يف مكان خارج العامل وإن كان املكان هو الثاين فنقول طبيعة 
م املاهية فلو حصل اإلله يف حيز لكان ممكن احلصول يف سائر األحياز وحينئذ يصح البعد طبيعة واحدة متشاهبة يف متا

عليه احلركة والسكون وكل ما كان كذلك كان حمدثاً بالدالئل املشهورة املذكورة يف علم األصول وهي مقبولة 
 احليز واجلهة قول باطل عند مجهور املتكلمني فيلزم كون اإلله حمدثاً وهو حمال فثبت أن القول بأنه تعاى حاصل يف

  على كل االعتبارات
احلجة السادسة عشرة وهي حجة استقرائية اعتبارية لطيفة جداً وهي أنا رأينا أن الشيء كلما كان حصول معىن 

اجلسمية فيه أقوى وأثبت كانت القوة الفاعلية فيه أضعف وأنقص وكلما كان حصول معىن اجلسمية فيه أقل 
الفاعلية أقوى وأكمل وتقريره أن نقول وجدنا األرض أكثف األجسام وأقواها حجمية وأضعف كان حصول القوة 

فال جرم مل حيصل فيها إال خاصة قبول األثر فقط فأما أن يكون لألرض اخلالصة تأثري يف غريه فقليل جداً وأما املاء 
بطبعه إذا اختلط باألرض أثر  فهو أقل كثافة وحجمية من األرض فال جرم حصلت فيه قوة مؤثرة فإن املاء اجلاري

فيها أنواعاً من التأثريات وأما اهلواء فإنه أقل حجمية وكثافة من املاء فال جرم كان أقوى على التأثري من املاء فلذلك 
قال بعضهم أن احلياة ال تكمل إال بالنفس وزعموا أنه ال معىن للروح إال اهلواء املستنشق وأما النار فإهنا أقل كثافة 

هلواء فال جرم كانت أقوى األجسام العنصرية على التأثري فبقوة احلرارة حيصل الطبخ والنضج وتكون املواليد من ا
الثالثة أعين املعادن والنبات واحليوان وأما األفالك فإهنا ألطف من األجرام العنصرية فال جرم كانت هي املستولية 

نواع واألصناف املختلفة من تلك التمزجيات فهذا االستقراء على مزاج األجرام العنصرية بعضها البعض وتوليد األ
املطرد يدل على أن الشيء كلما كان أكثر حجمية وجرمية وجسمية كان أقل قوة وتأثرياً وكلما كان أقوى قوة 

وتأثرياً كان أقل حجمية وجرمية وجسمية وإذا كان األمر كذلك أفاد هذا االستقراء ظناً قوياً أنه حيث حصل 
القوة والقدرة على اإلحداث واإلبداع مل حيصل هناك ألبتة معىن احلجمية واجلرمية واالختصاص باحليز واجلهة  كمال

وهذا وإن كان حبثاً استقرائياً إال أنه عند التأمل التام شديد املناسبة للقطع بكونه تعاىل منزهاً عن اجلسمية واملوضع 
  قلية يف بيان كونه تعاىل منزهاً عن االختصاص باحليز واجلهةواحليز وباهللا التوفيق فهذه مجلة الوجوه الع

فوصفه بكونه أحداً واألحد مبالغة يف )  ١اإلخالص ( أما الدالئل السمعية فكثرية أوهلا قوله تعاىل قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد 
فوق أجزاء العرش  كونه واحداً والذي ميتلىء منه العرش ويفضل عن العرش يكون مركباً من أجزاء كثرية جداً

وذلك ينايف كونه أحداً ورأيت مجاعة من الكرامية عند هذا اإللزام يقولون أنه تعاىل ذات واحدة ومع كوهنا واحدة 
حصلت يف كل هذه األحياز دفعة واحدة قالوا فألجل أنه حصل دفعة واحدة يف مجيع األحياز امتأل العرش منه 

ز حصول الذات الشاغلة للحيز واجلهة يف أحياز كثرية دفعة واحدة فقلت حاصل هذا الكالم يرجع إىل أنه جيو
والعقالء اتفقوا على أن العلم بفساد ذلك من أجل العلوم لضرورية وأيضاً فإن جوزمت ذلك فلم ال جتوزون أن يقال 

أ حصل يف إن مجيع العامل من العرش إىل ما حتت الثرى جوهر واحد وموجود واحد إال أن ذلك اجلزء الذي ال يتجز
  مجلة هذه األحياز فيظن أهنا أشياء كثرية ومعلوم أن من جوزه فقد التزم منكراً من القول عظيماً

فإن قالوا إمنا عرفنا ههنا حصول التغاير بني هذه الذوات ألن بعضها يفىن مع بقاء الباقي وذلك يوجب التغاير 
ساكن فوجب القول بالتغاير وهذه املعاين غري حاصلة يف وأيضاً فنرى بعضها متحركاً وبعضها ساكناً واملتحرك غري ال

  ذات اهللا فظهر الفرق فنقول أما قولك بأنا نشاهد أن هذا اجلزء يبقى مع أنه

يفىن ذلك اجلزء اآلخر وذلك يوجب التغاير فنقول ال نسلم أنه فين شيء من األجزاء بل نقول مل ال جيوز أن يقال 
قط مث إنه حصل ههنا وهناك وأيضاً حصل موصوفاً بالسواد والبياض ومجيع أن مجيع أجزاء العامل جزء واحد ف



األلوان والطعوم فالذي يفىن إمنا هو حصوله هناك فأما أن يقال إنه فين يف نفسه فهذا غري مسلم وأما قوله نرى 
إذا حكمنا بأن  بعض األجسام متحركاً وبعضها ساكناً وذلك يوجب التغاير ألن احلركة والسكون ال جيتمعان فنقول

احلركة والسكون ال جيتمعان العتقادنا أن اجلسم الواحد ال حيصل دفعة واحدة يف حيزين فإذا رأينا أن الساكن بقي 
هنا وأن املتحرك ليس هنا قضينا أن املتحرك غري الساكن وأما بتقدير أن جيوز كون الذات الواحدة حاصلة يف 

واحدة متحركة ساكنة معاً ألن أقصى ما يف الباب أن بسبب السكون حيزين دفعة واحدة ل ميتنع كون الذات ال
بقي هنا وبسبب احلركة حصل يف احليز اآلخر إال أنا ملا جوزنا أن حتصل الذات الواحدة دفعة واحدة يف حيزين معاً 

ته واحد ال يقبل مل يبعد أن تكون الذات الساكنة هي عني الذات املتحركة فثبت أنه لو جاز أن يقال إنه تعاىل يف ذا
القسمة مث مع ذلك ميتلىء العرش منه مل يبعد أيضاً أن يقال العرش يف نفسه جوهر فرد وجزء ال يتجزأ ومع ذلك 

فقد حصل يف كل تلك األحياز وحصل منه كل العرش ومعلوم أن جتويزه يفضي إىل فتح باب اجلهاالت وثانيها أنه 
فلو كان إله العامل يف العرش لكان حامل العرش )  ١٧احلاقة ( ُهْم َيْومَِئٍذ ثَمَانَِيةٌ  تعاىل قال وََيْحِملُ عَْرَش رَّبَك فَْوقَ

حامالً لإلله فوجب أن يكون اإلله حمموالً حامالً وحمفوظاً حافظاً وذلك ال يقوله عاقل وثالثها أنه تعاىل قال َواللَّهُ 
لك يوجب كونه تعاىل غنياً عن املكان واجلهة ورابعها أن حكم بكونه غنياً على اإلطالق وذ)  ٣٨حممد ( الْغَنِى ُّ 

فرعون ملا طلب حقيقة اإلله تعاىل من موسى عليه السالم ومل يزد موسى عليه السالم على ذكر صفة اخلالقية ثالث 
االْْرَض َوَما َبيَْنُهَما إِن ففي املرة األوىل قال َربّ السََّماوَاِت َو)  ٢٣الشعراء ( مرات فإنه ملا قال َوَما َربُّ الَْعالَِمَني 

ويف املرة الثالثة قَالَ َربُّ )  ٢٦الشعراء ( ويف الثانية قال رَبُّكُْم َوَربُّ ءاَباِئكُمُ االْوَِّلَني )  ٧الدخان ( كُنُتْم مُّوِقنَِني 
ذلك إشارة إىل اخلالقية وأما فرعون لعنه اهللا وكل )  ٢٨الشعراء ( الَْمْشرِقِ وَالَْمغْرِبِ َوَما َبْيَنُهَما إِن كُنُتْم َتْعِقلُونَ 

 ٣٦غافر ( اِه ُموَسى فإنه قال فَْرَعْونُ ياَهاَمانُ اْبنِ ِلى َصْرحاً لََّعلّى أَْبلُغُ االْْسبَاَب أَْسبَاَب السََّماوَاِت فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَ
باملكان واجلهة دين موسى وسائر مجيع فطلب اإلله يف السماء فعلمنا أن وصف اإلله باخلالقية وعدم وصفه )  ٣٧

األنبياء ومجيع وصفه تعاىل بكونه يف السماء دين فرعون وإخوانه من الكفرة وخامسها أنه تعاىل قال يف هذه اآلية إِنَّ 
للتراخي وهذا يدل ) مث ( وكلمة  رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض ِفي ِستَّةِ  أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ

على أنه تعاىل إمنا استوى على العرش بعد ختليق السموات واألرض فإن كان املراد من االستواء االستقرار لزم أن 
يقال إنه ما كان مستقراً على العرش بل كان معوجاً مضطرباً مث استوى عليه بعد ذلك وذلك يوجب وصفه بصفات 

اب واحلركة تارة والسكون أخرى وذلك ال يقوله عاقل وسادسها هو أنه تعاىل حكى عن سائر األجسام من االضطر
إبراهيم عليه السالم أنه إمنا طعن يف إهلية الكوكب والقمر والشمس بكوهنا آفلة غاربة فلو كان إله العامل جسماً 

لسكون واالستقرار فكل ما جعله لكان أبداً غارباً آفالً وكان منتقالً من االضطراب واالعوجاج إىل االستواء وا
إبراهيم عليه السالم طعناً يف إهلية الشمس والكوكب والقمر يكون حاصالً يف إله العامل فكيف ميكن االعتراف 
بإهليته وسابعها أنه تعاىل ذكر قبل قوله ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ شيئاً وبعده شيئاً آخر أما الذي ذكره قبل هذه 

  وله إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَضالكلمة فهو ق

وقد بينا أن خلق السموات واألرض يدل على وجود الصانع وقدرته وحكمته من وجوه كثرية وأما الذي ذكره 
لة على وجود اهللا وعلى قدرته بعد هذه الكلمة فأشياء أوهلا قوله يَْغَشى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَُّه الَِّذى وذلك أحد الدالئل الدا

ة وحكمته وثانيها قوله َوالشَّْمَس وَالْقََمَر وَالنُُّجوَم ُمَسخَّراٍت بِأَمْرِِه وهو أيضاً من الدالئل الدالة على الوجود والقدر
  والعلم وثالثها قوله أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالْْمُر وهو أيضاً إشارة إىل كمال قدرته وحكمته

فنقول أول اآلية إشارة إىل ذكر ما يدل على الوجود والقدرة والعلم وآخرها يدل أيضاً على هذا  إذا ثبت هذا



املطلوب وإذ كان األمر كذلك فقوله ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ وجب أن يكون أيضاً دليالً على كمال القدرة والعلم 
ش كان ذلك كالماً أجنبياً عما قبله وعما بعده فإن كونه ألنه لو مل يدل عليه بل كان املراد كونه مستقراً على العر

تعاىل مستقراً على العرش ال ميكن جعله دليالً على كماله يف القدرة واحلكمة وليس أيضاً من صفات املدح والثناء 
 ألنه تعاىل قادر على أن جيلس مجيع أعداد البق والبعوض على العرش وعلى ما فوق العرش فثبت أن كونه جالساً

على العرش ليس من دالئل إثبات الصفات والذات وال من صفات املدح والثناء فلو كان املراد من قوله ثُمَّ اْسَتَوى 
َعلَى الْعَْرشِ كونه جالساً على العرش لكان ذلك كالماً أجنبياً عما قبله وعما بعده وهذا يوجب هناية الركاكة فثبت 

مال قدرته يف تدابري امللك وامللكوت حىت تصري هذه الكلمة مناسبة ملا قبلها أن املراد منه ليس ذلك بل املراد منه ك
وملا بعدها وهو املطلوب وثامنها أن السماء عبارة عن كل ما ارتفع ومسا وعال والدليل عليه أنه تعاىل مسى السحاب 

وإذا كان األمر كذلك فكل ماله ارتفاع )  ١١نفال األ( مساء حيث قال َوُينَّزلُ َعلَْيكُم ّمن السََّماء َماء لُّيطَّهرَكُْم بِِه 
وعلو ومسو كان مساء فلو كان إله العامل موجوداً فوق العرش لكان ذات اإلله تعاىل مساء لساكين العرش فثبت أنه 
تعاىل لو كان فوق العرش لكان مساء واهللا تعاىل حكم بكونه خالقاً لكل السموات يف آيات كثرية منها هذه اآلية 

قوله إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض فلو كان فوق العرش مساء لسكان أهل العرش لكان خالقاً  وهو
  لنفسه وذلك حمال

شِ من وإذا ثبت هذا فنقول قوله الَِّذى َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض آية حمكمة دالة على أن قوله ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْر
املتشاهبات اليت جيب تأويلها وهذه نكتة لطيفة ونظري هذا أنه تعاىل قال يف أول سورة األنعام َوُهَو اللَُّه ِفى السََّماوَاِت 

فدلت هذه اآلية املتأخرة )  ١٢األنعام ( مث قال بعده بقليل قُل لَّمن مَّا ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض قُل ِللَِّه )  ٣األنعام ( 
ى أن كل ما يف السموات فهو ملك هللا فلو كان اهللا يف السموات لزم كونه ملكاً لنفسه وذلك حمال فكذا ههنا عل

فثبت مبجموع هذه الدالئل العقلية والنقلية أنه ال ميكن محل قوله ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ على اجللوس واالستقرار 
راسخني مذهبان األول أن نقطع بكونه تعاىل متعالياً عن املكان وشغل املكان واحليز وعند هذا حصل للعلماء ال

واجلهة وال خنوض يف تأويل اآلية على التفصيل بل نفوض علمها إىل اهللا وهو الذي قررناه يف تفسري قوله َوَما َيْعلَمُ 
وهذا املذهب هو الذي خنتاره ونقول به )  ٧ران آل عم( َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه وَالرِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ ءاَمنَّا بِِه 

  ونعتمد عليه
والقول الثاين أن خنوض يف تأويله على التفصيل وفيه قوالن ملخصان األول ما ذكره القفال رمحة اهللا عليه فقال 

  الْعَْرشِ يف كالمهم هو السرير الذي جيلس عليه امللوك مث جعل العرش كناية عن

أي انتفض ملكه وفسد وإذا استقام له ملكه واطرد أمره وحكمه قالوا استوى على نفس امللك يقال ثل عرشه 
عرشه واستقر على سرير ملكه هذا ما قاله القفال وأقول إن الذي قاله حق وصدق وصواب ونظريه قوهلم للرجل 

سه شيباً وليس الطويل فالن طويل النجاد وللرجل الذي يكثر الضيافة كثري الرماد وللرجل الشيخ فالن اشتعل رأ
املراد يف شيء من هذه األلفاظ إجراؤها على ظواهرها إمنا املراد منها تعريف املقصود على سبيل الكناية فكذا ههنا 
يذكر االستواء على العرش واملراد نفاذ القدرة وجريان املشيئة مث قال القفال رمحه اهللا تعاىل واهللا تعاىل ملا دل على 

تدبريه العامل على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم ورؤسائهم استقر يف قلوهبم عظمة اهللا ذاته وعلى صفاته وكيفية 
وكمال جالله إال أن كل ذلك مشروط بنفي التشبيه فإذا قال إنه عامل فهموا منه أنه ال خيفى عليه تعاىل شيء مث 

قال قادر علموا منه أنه متمكن من  علموا بعقوهلم أنه مل حيصل ذلك العلم بفكرة وال روية وال باستعمال حاسة وإذا
إجياد الكائنات وتكوين املمكنات مث علموا بعقوهلم أنه غين يف ذلك اإلجياد والتكوين عن اآلالت واألدوات وسبق 



املادة واملدة والفكرة والروية وهكذا القول يف كل صفاته وإذا أخرب أن له بيتاً جيب على عباده حجة فهموا منه أنه 
عاً يقصدونه ملسألة رهبم وطلب حوائجهم كما يقصدون بيوت امللوك والرؤساء هلذا املطلوب مث نصب هلم موض

علموا بعقوهلم نفي التشبيه وإنه مل جيعل ذلك البيت مسكناً لنفسه ومل ينتفع به يف دفع احلر والربد بعينه عن نفسه 
علموا بعقوهلم أنه ال يفرح بذلك التحميد  فإذا أمرهم بتحميده ومتجيده فهموا منه أنه أمرهم بنهاية تعظيمه مث

  والتعظيم وال يغتم بتركه واإلعراض عنه
إذا عرفت هذه املقدمة فنقول إنه تعاىل أخرب أنه خلق السموات واألرض كما أراد وشاء من غري منازع وال مدافع 

كان قوله ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى مث أخرب بعده أنه استوى على العرش أي حصل له تدبري املخلوقات على ما شاء وأراد ف
الْعَْرشِ أي بعد أن خلقها استوى على عرش امللك واجلالل مث قال القفال والدليل على أن هذا هو املراد قوله يف 

يونس ( ْرشِ ُيَدّبُر االْْمَر سورة يونس إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض ِفى ِستَّةِ  أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْع
فقوله ُيَدّبرُ االْْمرَ جرى جمرى التفسري لقوله اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ وقال يف هذه اآلية اليت حنن يف تفسريها ثُمَّ )  ٣

ِ أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى وهذا يدل  اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ يُْغِشى إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق الَسَماواِت وَاالْْرَض ِفي ِستَّة
  على أن قوله ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ إشارة إىل ما ذكرناه

فإن قيل فإذا محلتم قوله ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ على أن املراد استوى على امللك وجب أن يقال اهللا مل يكن مستوياً 
  قبل خلق السموات واألرض

اىل إمنا كان قبل خلق العوامل قادراً على ختليقها وتكوينها وما كان مكوناً وال موجوداً هلا بأعياهنا بالفعل قلنا إنه تع
ألن إحياء زيد وإماتة عمرو وإطعام هذا وإرواء ذلك ال حيصل إال عند هذه األحوال فإذا فسرنا العرش بامللك 

على ملكه بعد خلق السموات واألرض مبعىن أنه إمنا ظهر وامللك هبذه األحوال صح أن يقال إنه تعاىل إمنا استوى 
  تصرفه يف هذه األشياء وتدبريه هلا بعد خلق السموات واألرض وهذا جواب حق صحيح يف هذا املوضع

  والوجه الثاين يف اجلواب أن يقال استوى مبعىن استوىل وهذا الوجه قد أطلنا يف شرحه يف سورة طه فال نعيده هنا
أن نفسر العرش بامللك ونفسر استوى مبعىن عال واستعلى على امللك فيكون املعىن أنه تعاىل استعلى  والوجه الثالث

على امللك مبعىن أن قدرته نفذت يف ترتيب امللك وامللكوت واعلم أنه تعاىل ذكر قوله اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ يف سور 
عها يف طه وخامسها يف الفرقان وسادسها يف السجدة سبع إحداها ههنا وثانيها يف يونس وثالثها يف الرعد وراب

وسابعها يف احلديد وقد ذكرنا يف كل موضع فوائد كثرية فمن ضم تلك الفوائد بعضها إىل بعض كثرت وبلغت 
  مبلغاً كثرياً وافياً بإزالة شبه التشبيه عن القلب واخلاطر

  لأما قوله إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق ففيه مسائ
املسألة األوىل قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم يف رواية حفص ُيْغِشى بتخفيف الغني ويف الرعد 

هكذا وقرأ محزة والكسائي وعاصم برواية أيب بكر بالتشديد ويف الرعد هكذا قال الواحدي رمحه اهللا اإلغشاء 
( د والتخفيف فمن التشديد قوله تعاىل فََغشَّاَها َما غَشَّى والتغشية إلباس الشيء بالشيء وقد جاء التنزيل بالتشدي

واملفعول الثاين حمذوف على معىن )  ٩يس ( ومن اللغة الثانية قوله فَأغَْشْيَناُهْم فَُهْم الَ ُيْبِصُرونَ )  ٥٤النجم 
  فأغشيناهم العمى وفقد الرؤية

لََق حيتمل أن يكون املراد يلحق الليل بالنهار وأن يكون املراد النهار بالليل املسألة الثانية قوله إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخ
واللفظ حيتملهما معاً وليس فيه تغيري والدليل على الثاين قراءة محيد بن قيس َوُهَو الَِّذى َمدَّ بفتح الياء ونصب الليل 

سبحانه ملا أخرب عباده باستوائه على العرش عن ورفع النهار أي يدرك النهار الليل ويطلبه قال القفال رمحه اهللا أنه 



استمرار أصعب املخلوقات على وفق مشيئته أراهم ذلك عياناً فيما يشاهدونه منها ليضم العيان إىل اخلرب وتزول 
من  الشبه عن كل اجلهات فقال َيْغَشى َوُهَو الَِّذى ألنه تعاىل أخرب يف هذا الكتاب الكرمي مبا يف تعاقب الليل والنهار

  املنافع العظيمة والفوائد اجلليلة فإن بتعاقبهما يتم أمر احلياة وتكمل املنفعة واملصلحة
املسألة الثالثة قوله َيطْلُُبُه َحِثيثًا قال الليث احلث اإلعجال يقال حثثت فالناً فأحتث فهو حثيث وحمثوث أي جمد 

  سريع
هو احلق ألن تعاقب الليل والنهار إمنا حيصل حبركة واعلم أنه سبحانه وصف هذه احلركة بالسرعة والشدة وذلك 

الفلك األعظم وتلك احلركة أشد احلركات سرعة وأكملها شدة حىت أن الباحثني عن أحوال املوجودات قالوا 
اإلنسان إذا كان يف العدو الشديد الكامل فإىل أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك األعظم ثالثة آالف ميل وإذا 

كذلك كانت تلك احلركة يف غاية الشدة والسرعة فلهذا السبب قال تعاىل َيطْلُُبُه َحثِيثًا ونظري هذه اآلية كان األمر 
فشبه )  ٤٠يس (  قوله سبحانه الَ الشَّْمُس يَنَبِغى لََها أَن تْدرِكَ القََمَر َوالَ الَّْيلُ سَابُِق النَّهَارِ َوكُلٌّ ِفى فَلٍَك َيْسَبُحونَ

  ك احلركة بالسباحة يف املاء واملقصود التنبيه على سرعتها وسهولتها وكمال إيصاهلاذلك السري وتل

  مث قال تعاىل َوالشَّْمَس وَالْقََمَر وَالنُُّجوَم ُمَسخَّراٍت بِأَمْرِِه وفيه مسائل
البتداء والباقون بالنصب على املسألة األوىل قرأ ابن عامر وَالشَّْمَس َوالْقََمَر وَالنُُّجوَم ُمَسخَّراٍت بالرفع على معىن ا

فصلت ( معىن وجعل الشمس والقمر قال الواحدي والنصب هو الوجه لقوله تعاىل َواْسُجُدواْ ِللَِّه الَِّذى َخلَقَُهنَّ 
فكما صرح يف هذه اآلية أنه سخر الشمس والقمر كذلك جيب أن حيمل على أنه خلقها يف قوله إِنَّ رَبَّكُمُ )  ٣٧

ى َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض وَالشَّْمَس َوالْقََمَر َوالنُُّجوَم وهذا النصف على احلال أي خلق هذه األشياء حال اللَُّه الَِّذ
كوهنا موصوفة هبذه الصفات واآلثار واألفعال وحجة ابن عامر قوله تعاىل َوَسخََّر لَكُْم مَّا ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي 

ومن مجلة ما يف السماء الشمس والقمر فلما أخرب أنه تعاىل سخرها حسن األخبار عنها بأهنا )  ١٣اجلاثية ( االْْرضِ 
  مسخرة كما أنك إذا قلت ضربت زيداً استقام أن تقول زيد مضروب

  املسألة الثانية يف هذه اآلية لطائف فاألوىل أن الشمس هلا نوعان من احلركة
  يف سنة كاملة وبسبب هذه احلركة حتصل السنة أحد النوعني حركتها حبسب ذاهتا وهي إمنا تتم

  والنوع الثاين حركتها بسبب حركة الفلك األعظم وهذه احلركة تتم يف اليوم بليلة
إذا عرفت هذا فنقول الليل والنهار ال حيصل بسبب حركة الشمس وإمنا حيصل بسبب حركة السماء األقصى اليت 

وله ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ ربط به قوله َوُهَو الَِّذى َمدَّ تنبيهاً على أن يقال هلا العرش فهذا السبب ملا ذكر العرش بق
سبب حصول الليل والنهار هو حركة الفلك األقصى ال حركة الشمس والقمر وهذه دقيقة عجيبة والثانية أنه تعاىل 

)  ١٢فصلت ( ْينِ َوأَْوَحى ِفى كُلّ َسَماء أَْمَرَها ملا شرح كيفية ختليق السموات قال فَقََضاُهنَّ َسْبعَ َسَماوَاٍت ِفى َيْوَم
  فدلت تلك اآلية على أنه سبحانه خص كل ذلك بلطيفة نورانية ربانية من عامل األمر

مث قال بعده أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالْْمُر وهو إشارة إىل أن كل ما سوى اهللا تعاىل أما من عامل اخلالق أو من عامل األمر أما 
هو من عامل اخللق فاخللق عبارة عن التقدير وكل ما كان جسماً أو جسمانياً كان خمصوصاً مبقدار معني فكان  الذي

من عامل اخللق وكل ما كان بريئاً عن احلجمية واملقدار كان من عامل األرواح ومن عامل األمر فدل على أنه سبحانه 
مل اخللق مبلك من املالئكة وهم من عامل األمر خص كل واحد من أجرام األفالك والكواكب اليت هي من عا

واألحاديث الصحيحة مطابقة لذلك وهي ما روي يف األخبار أن هللا مالئكة حيركون الشمس والقمر عند الطلوع 
احلاقة ( ٌ  وعند الغروب وكذا القول يف سائر الكواكب وأيضاً قوله سبحانه وََيْحِملُ عَْرَش َرّبَك فَْوقَُهْم َيوَْمِئٍذ ثَمَانَِية



إشارة إىل أن املالئكة الذين يقومون حبفظ العرش مثانية مث إذا دققت النظر علمت أن عامل اخللق يف تسخري اهللا )  ١٧
  وعامل األمر يف تدبري اهللا واستيالء الروحانيات على اجلسمانيات بتقدير اهللا فلهذا املعىن قال أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالْمُْر

َباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني والربكة هلا تفسريان أحدمها البقاء والثبات والثاين كثرة اآلثار الفاضلة والنتائج مث قال بعده َت
الشريفة وكال التفسريين ال يليق إال باحلق سبحانه فإن محلته على الثبات والدوام فالثابت والدائم هو اهللا تعاىل ألنه 

لذاته القائم بذاته الغين يف ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل ما سواه فهو سبحانه املوجود الواجب لذاته العامل 
  مقطع احلاجات ومنهى االفتقارات وهو غين عن كل ما سواه

يف مجيع األمور وأيضاً إن فسرنا الربكة بكثرة اآلثار الفاضلة فالكل هبذا التفسري من اهللا تعاىل ألن املوجود إما 
ممكن لذاته والواجب لذاته ليس إال هو وكل ما سواه ممكن وكل ممكن فال يوجد إال بإجياد  واجب لذاته وإما

الواجب لذاته وكل اخلريات منه وكل الكماالت فائضة من وجوده وإحسانه فال خري إال منه وال إحسان إال من 
ن الثناء املذكور بقوله فَتََباَركَ فيضه وال رمحة إال وهي حاصلة منه فلما كان اخللق واألمر ليس إال منه ال جرم كا

  ال يليق إال بكربيائه وكمال فضله وهناية جوده ورمحته)  ٦٤غافر ( اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني 
املسألة الثالثة كون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه حيتمل وجوهاً أحدها أنا قد دللنا يف هذا 

م متماثلة ومىت كان كذلك كان اختصاص جسم الشمس بذلك النور املخصوص الكتاب العايل الدرجة أن األجسا
والضوء الباهر والتسخري الشديد والتأثري القاهر والتدبريات العجيبة يف العامل العلوي والسفلي ال بد وأن يكون 

من  ألجل أن الفاعل احلكيم واملقدر العليم خص ذلك اجلسم هبذه الصفات وهذه األحوال فجسم كل واحد
الكواكب والنريات كاملسخر يف قبول تلك القوى واخلواص عن قدرة املدبر احلكيم الرحيم العليم وثانيها أن يقال 

إن لكل واحد من أجرام الشمس والقمر والكواكب سرياً خاصاً بطيئاً من املغرب إىل املشرق وسرياً آخر سريعاً 
األعظم بقوة سارية يف أجرام سائر األفالك باعتبارها  بسبب حركة الفلك األعظم فاحلق سبحانه خص جرم الفلك

صارت مستولية عليها قادرة على حتريكها على سبيل القهر من املشرق إىل املغرب فأجرام األفالك والكواكب 
رتب  صارت كاملسخرة هلذا القهر والقسر ولفظ اآلية مشعر بذلك ألنه ملا ذكر العرش بقوله ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ

عليه حكمني أحدمها قوله َوُهَو الَِّذى َمدَّ تنبيهاً على أن حدوث الليل والنهار إمنا حيصل حبركة العرش والثاين قوله 
َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّراتٍ بِأَْمرِِه تنبيهاً على أن الفلك األعظم الذي هو العرش حيرك األفالك والكواكب 

من املشرق إىل املغرب وأنه تعاىل أودع يف جرم العرش قوة قاهرة باعتبارها قوى على قهر مجيع  على خالف طبعها
األفالك والكواكب وحتريكها على خالف مقتضى طبائعها فهذه أحباث معقولة ولفظ القرآن مشعر هبا والعلم عند 

وسط وهي الثقال ومنها ما هي متحركة عن اهللا وثانيها أن أجسام العامل على ثالثة أقسام منها ما هي متحركة إىل ال
الوسط وهي اخلفاف ومنها ما هي متحركة عن الوسط وهي األجرام الفلكية الكوكبية فإهنا مستديرة حول الوسط 

فكون األفالك والكواكب مستديرة حول مركز األرض ال عنه وال إليه ال يكون إال بتسخري اهللا وتدبريه حيث 
م خباصة معينة وصفة معينة وقوة خمصوصة فلهذا السبب قال َوالشَّْمَس وَالْقََمرَ خص كل واحد من هذه األجسا

َوالنُُّجوَم ُمَسخَّراٍت بِأَْمرِِه ورابعها أن الثوابت تتحرك يف كل ستة وثالثني ألف سنة دورة واحدة فهذه احلركة تكون 
تة كان أقرب إىل املنطقة كانت حركته يف غاية البطء مث ههنا دقيقة أخرى وهي أن كل كوكب من الكواكب الثاب

أسرع وكل ما كان أقرب إىل القطب كانت حركته أبطأ فالكواكب اليت تكون يف غاية القرب من القطب مثل 
كوكب اجلدي وهو الذي تقول العوام إنه هو القطب يدور يف دائرة يف غاية الصغر وهو إمنا يتمم تلك الدائرة 

ني ألف سنة فإذا تأملت علمت أن تلك احلركة بلغت يف البطء إىل حيث ال توجد الصغرية جداً يف مدة ستة وثالث



حركة يف العامل تشاركها يف البطء فذلك الكوكب اختص بأبطأ حركات هذا العامل وجرم الفلك األعظم اختص 
ن الكواكب بأسرع حركات العامل وفيما بني هاتني الدرجتني درجات ال هناية هلا يف البطء والسرعة وكل واحد م

  والدوائر واحلوامل واملمثالت خيتص بنوع من تلك احلركات وأيضاً فلكل واحد من تلك الكواكب مدارات

خمصوصة فأسرعها هو املنطقة وكل ما كان أقرب إليه فهو أسرع حركة مما هو أبعد منه مث إنه سبحانه رتب جمموع 
صول املصاحل يف هذا العامل كما قال يف أول سورة هذه احلركات على اختالف درجاهتا وتفاوت مراتبها سبباً حل

أي سواهن على وفق مصاحل هذا العامل وهو )  ٢٩البقرة ( البقرة ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماء فََسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماوَاٍت 
صاحل هذا العامل بكل شيء عليم أي هو عامل جبميع املعلومات فيعلم أنه كيف ينبغي ترتيبها وتسويتها حىت حتصل م

فهذا أيضاً نوع عجيب يف تسخري اهللا تعاىل هذه األفالك والكواكب فتكون داخلة حتت قوله َوالشَّْمَس وَالْقََمَر 
َوالنُُّجوَم ُمَسخَّراٍت بِأَْمرِِه ورمبا جاء بعض اجلهال واحلمقى وقال إنك أكثرت يف تفسري كتاب اهللا من علم اهليئة 

املعتادا فيقال هلذا املسكني إنك لو تأملت يف كتاب اهللا حق التأمل لعرفت فساد ما  والنجوم وذلك على خالف
ذكرته وتقريره من وجوه األول أن اهللا تعاىل مأل كتابه من االستدالل على العلم والقدرة واحلكمة بأحوال 

لقمر والنجوم وذكر السموات واألرض وتعاقب الليل والنهار وكيفية أحوال الضياء والظالم وأحوال الشمس وا
هذه األمور يف أكثر السور وكررها وأعادها مرة بعد أخرى فلو مل يكن البحث عنها والتأمل يف أحواهلا جائزاً ملا مأل 

)  ٦ق ( ا ِمن فُُروجٍ لََه اهللا كتابه منها والثاين أنه تعاىل قال أَوَلَْم َينظُُرواْ إِلَى السََّماء فَْوقَُهْم كَْيَف َبَنْيَناَها َوزَيَّنَّاَها َوَما
فهو تعاىل حث على التأمل يف أنه كيف بناها وال معىن لعلم اهليئة إال التأمل يف أنه كيف بناها وكيف خلق كل 

( ْعلَُمونَ الَ َيواحد منها والثالث أنه تعاىل قال لََخلُْق السََّماوَاِت َواالْْرَض أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ َولَاِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ 
فبني أن عجائب اخللقة وبدائع الفطرة يف أجرام السموات أكثر وأعظم وأكمل مما يف أبدان الناس مث أنه )  ٥٧غافر 

فما كان أعلى شأناً )  ٢١الذاريات ( تعاىل رغب يف التأمل يف أبدان الناس بقوله َوِفى أَنفُِسكُْم أَفَالَ تُْبِصُرونَ 
أن جيب التأمل يف أحواهلا ومعرفة ما أودع اهللا فيها من العجائب والغرائب والرابع أنه وأعظم برهاناً منها أوىل ب

ا تعاىل مدح املتفكرين يف خلق السموات واألرض فقال َوَيتَفَكَُّرونَ ِفى َخلْقِ السََّماَواِت وَاالْْرَض َربََّنا َما َخلَقَْت َهذ
نه ملا فعل واخلامس أن من صنف كتاباً شريفاً مشتمالً على دقائق ولو كان ذلك ممنوعاً م)  ١٩١آل عمران ( َباِطالً 

العلوم العقلية والنقلية حبيث ال يساويه كتاب يف تلك الدقائق فاملعتقدون يف شرفه وفضيلته فريقان منهم من يعتقد 
والتعيني كونه كذلك على سبيل اجلملة من غري أن يقف على ما فيه من الدقائق واللطائف على سبيل التفصيل 

ومنهم من وقف على تلك الدقائق على سبيل التفصيل والتعيني واعتقاد الطائفة األوىل وإن بلغ إىل أقصى الدرجات 
يف القوة والكمال إال أن اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكمل وأقوى وأوىف وأيضاً فكل من كان وقوفه على دقائق 

  مة ذلك املصنف وجاللته أكملذلك الكتاب ولطائفه أكثر كان اعتقاده يف عظ
إذا ثبت هذا فنقول من الناس من اعتقد أن مجلة هذا العامل حمدث وكل حمدث فله حمدث فحصل له هبذا الطريق 
إثبات الصانع تعاىل وصار من زمرة املستدلني ومنهم من ضم إىل تلك الدرجة البحث عن أحوال العامل العلوي 

يظهر له يف كل نوع من أنواع هذا العامل حكمة بالغة وأسرار عجيبة فيصري والعامل السفلي على سبيل التفصيل ف
ذلك جارياً جمرى الرباهني املتواترة والدالئل املتوالية على عقله فال يزال ينتقل كل حلظة وحملة من برهان إىل برهان 

زالة الشبهات فإذا كان األمر آخر ومن دليل إىل دليل آخر فلكثرة الدالئل وتواليها أثر عظيم يف تقوية اليقني وإ
  كذلك ظهر أنه تعاىل إمنا أنزل هذا الكتاب هلذه



الفوائد واألسرار ال لتكثري النحو الغريب واالشتقاقات اخلالية عن الفوائد واحلكايات الفاسدة ونسأل اهللا العون 
  والعصمة

ه مبا سبق ذكره وأما املفسرون فلهم فيه وجوه املسألة الرابعة األمر املذكور يف قوله ُمَسخَّراٍت بِأَْمرِِه قد فسرنا
أحدها املراد نفاذ إرادته ألن الغرض من هذه اآلية تبيني عظمته وقدرته وليس املراد من هذا األمر الكالم ونظريه يف 

وقوله إِنََّما قَوْلَُنا ِلَشىْ ء إِذَا )  ١١فصلت ( قوله تعاىل فَقَالَ لََها َوِلالْْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني 
ومنهم من محل هذا األمر على األمر الثاين الذي هو الكالم وقال إنه )  ٤٠النحل ( أَرَْدَناُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 

  تعاىل أمر هذه األجرام بالسري الدائم واحلركة املستمرة
لنجوم فذكرمها مث عطف على ذكرمها ذكر النجوم والسبب يف إفرادمها املسألة اخلامسة أن الشمس والقمر من ا

بالذكر أنه تعاىل جعلهما سبباً لعمارة هذا العامل واالستقصاء يف تقريره ال يليق هبذا املوضع فالشمس سلطان النهار 
الثالثة أعين املعادن والقمر سلطان الليل والشمس تأثريها يف التسخني والقمر تأثريه يف الترطيب وتولد املواليد 

والنبات واحليوان ال يتم وال يكمل إال بتأثري احلرارة يف الرطوبة مث إنه تعاىل خص كل كوكب خباصة عجيبة وتدبري 
غريب ال يعرفه بتمامه إال اهللا تعاىل وجعله معيناً هلما يف تلك التأثريات واملباحث املستقصاة يف علم اهليئة تدل على 

والقمر كالنائب وسائر الكواكب كاخلدم فلهذا السبب بدأ اهللا سبحانه بذكر الشمس وثىن  أن الشمس كالسلطان
  القمر مث أتبعه بذكر سائر النجوم

  أما قوله تعاىل أَالَ لَُه الَْخلُْق وَاالْْمُر ففيه مسائل
يل عليه أن كل من أوجد املسألة األوىل احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه ال موجد وال مؤثر إال اهللا سبحانه والدل

شيئاً وأثر يف حدوث شيء فقد قدر على ختصيص ذلك الفعل بذلك الوقت فكان خالقاً مث اآلية دلت على أنه ال 
خالق إال اهللا ألنه قال أَالَ لَهُ الَْخلُْق َواالْْمُر وهذا يفيد احلصر مبعىن أنه ال خالق إال اهللا وذلك يدل على أن كل أمر 

ملك أو جين أو إنسي فخالق ذلك األمر يف احلقيقة هو اهللا سبحانه ال غري وإذا ثبت هذا األصل يصدر عن فلك أو 
تفرعت عليه مسائل إحداها أنه ال إله إال اهللا إذ لو حصل إهلان لكان اإلله الثاين خالقاً ومدبراً وذلك يناقض مدلول 

كواكب يف أحوال هذا العامل وإال حلصل خالق سوى هذه اآلية يف ختصص اخللق هبذا الواحد وثانيها أنه ال تأثري لل
اهللا وذلك ضد مدلول هذه اآلية وثالثها أن القول بإثبات الطبائع وإثبات العقول والنفوس على ما يقوله الفالسفة 
وأصحاب الطلسمات باطل وإال حلصل خالق غري اهللا ورابعها خالق أعمال العباد هو اهللا وإال حلصل خالق غري اهللا 

مسها القول بأن العلم يوجب العاملية والقدرة توجب القادرية باطل وإال حلصل مؤثر غري اهللا ومقدر غري اهللا وخا
  وخالق غري اهللا وإنه باطل

املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن كالم اهللا قدمي قالوا إنه تعاىل ميز بني اخللق وبني األمر ولو كان األمر 
ح هذا التمييز أجاب اجلبائي عنه بأنه ال يلزم من أفراد األمر بالذكر عقيب اخللق أن ال يكون األمر خملوقاً ملا ص

وآيات الكتاب داخلة يف القرآن وقال )  ١احلجر ( داخالً يف اخللق فإنه تعاىل قال ِتلَْك ءاَياتُ الِْكتَابِ َوقُْرءاٍن مُّبِنيٍ 
مع أن اإلحسان داخل يف العدل وقال َمن كَانَ َعُدّوا لّلَِّه َوَملِئكَِتِه )  ٩٠النحل ( ْحَساِن إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َواْإل
  ومها داخالن حتت املالئكة)  ٩٨البقرة ( َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َوِميكَالَ 

ا الكالم بطل وقال الكعيب إن مدار هذه احلجة على أن املعطوف جيب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه فإن صح هذ
فعطف الكلمات )  ١٥٨األعراف ( مذهبكم ألنه تعاىل قال قُلْ ياأَيَُّها النَّاُس إِّنى َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم َجِميًعا الَِّذى 

على اهللا فوجب أن تكون الكلمات غري اهللا وكل ما كان غري اهللا فهو حمدث خملوق فوجب كون كلمات اهللا حمدثة 



ي أطبق املفسرون على أنه ليس املراد هبذا األمر كالم التنزيل بل املراد به نفاذ إرادة اهللا تعاىل خملوقة وقال القاض
ألن الغرض باآلية تعظيم قدرته وقال آخرون ال يبعد أن يقال األمر وإن كان داخالً حتت اخللق إال أن األمر 

الَْخلُْق وَاالْْمُر معناه له اخللق واإلجياد يف خبصوص كونه أمراً يدل على نوع آخر من الكمال واجلالل فقوله لَُه 
املرتبة األوىل مث بعد اإلجياد والتكوين فله األمر والتكليف يف املرتبة الثانية أال ترى أنه لو قال له اخللق وله التكليف 

ل آخرون وله الثواب والعقاب كان ذلك حسناً مفيداً مع أن الثواب والعقاب داخالن حتت اخللق فكذا ههنا وقا
معىن قوله أَالَ لَُه الَْخلُْق وَاالْْمُر هو أنه إن شاء خلق وإن شاء مل خيلق فكذا قوله َواالْْمُر جيب أن يكون معناه أنه إن 

شاء أمر وإن شاء مل يأمر وإذا كان حصول األمر متعلقاً مبشيئته لزم أن يكون ذلك األمر خملوقاً كما أنه ملا كان 
مبشيئته كان خملوقاً أما لو كان أمر اهللا قدمياً مل يكن ذلك األمر حبسب مشيئته بل كان من  حصول املخلوق متعلقاً

  لوازم ذاته فحينئذ ال يصدق عليه أنه إن شاء أمر وإن شاء مل يأمر وذلك ينفي ظاهر اآلية
عدمه أقصى ما يف واجلواب أنه لو كان األمر داخالً حتت اخللق كان إفراد األمر بالذكر تكريراً حمضاً واألصل 

  الباب أنا حتملنا ذلك يف صور ألجل الضرورة إال أن األصل عدم التكرير واهللا أعلم
  املسألة الثالثة هذه اآلية تدل على أنه ليس ألحد أن يلزم غريه شيئاً إال اهللا سبحانه

ألمل ال يوجب العوض وإذا ثبت هذا فنقول فعل الطاعة ال يوجب الثواب وفعل املعصية ال يوجب العقاب وأيصال ا
وباجلملة فال جيب على اهللا ألحد من العبيد شيء ألبتة إذ لو كان فعل الطاعة يوجب الثواب لتوجه على اهللا من 

  العبد مطالبة ملزمة وإلزام جازم وذلك ينايف قوله أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالْمُْر
قبح لوجه عائد إليه وأن احلسن ال جيوز أن حيسن لوجه املسألة الرابعة دلت هذه اآلية على أن القبيح ال جيوز أن ي

عائد إليه ألن قوله أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالْْمُر يفيد أنه تعاىل له أن يأمر مبا شاء كيف شاء ولو كان القبيح يقبح لوجه عائد 
لقبح فلم يكن متمكناً من إليه ملا صح من اهللا أن يأمر إال مبا حصل منه ذلك الوجه وال أن ينهي إال عما فيه وجه ا

  األمر والنهي كما شاء وأراد مع أن اآلية تقتضي هذا املعىن
املسألة اخلامسة دلت هذه اآلية على أنه سبحانه قادر على خلق عوامل سوى هذا العامل كيف شاء وأراد وتقريره إنه 

لشَّْمَس َوالْقََمَر َوالنُُّجوَم واخللق إذا أطلق أريد به اجلسم املقدر قال إِنَّ رَبَّكُمُ اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض وَا
أو ما يظهر تقديره يف اجلسم املقدر مث بني يف آية أخرى أنه أوحي يف كل مساء أمرها وبني يف هذه اآلية أنه تعاىل 

هللا تعاىل فتميز األمر خصص كل واحد من الشمس والقمر والنجوم بأمره وذلك يدل على أن ما حدث بتأثري قدرة ا
واخللق مث قال بعد هذا التفصيل والبيان أَالَ لَُه الَْخلُْق وَاالْْمُر يعين له القدرة على اخللق وعلى األمر على اإلطالق 
فوجب أن يكون قادراً على إجياد هذه األشياء وعلى تكوينها كيف شاء وأراد فلو أراد خلق ألف عامل مبا فيه من 

  والشمس والقمر والنجومالعرش والكرسي 

يف أقل من حلظة وحملة لقدر عليه ألن هذه املاهيات ممكنة واحلق قادر على كل املمكنات وهلذا قال املعري يف قصيدة 
  طويلة له يأيها الناس كم هللا من فلك
  جتري النجوم به والشمس والقمر

  مث قال يف أثناء هذه القصيدة هنا على اهللا ماضينا وغابرنا
  يف نواحي غريه خطر فما لنا

املسألة السادسة قال قوم الَْخلْقِ صفة من صفات اهللا وهو غري املخلوق واحتجوا عليه باآلية واملعقول أما اآلية فقوله 
تعاىل أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالْْمُر قالوا وعند أهل السنة االْْمُر هللا ال مبعىن كونه خملوقاً له بل مبعىن كونه صفة له فكذلك 



ب أن يكون الَْخلْقِ هللا ال مبعىن كونه خملوقاً له بل مبعىن كونه صفة له وهذا يدل على أن اخللق صفة قائمة بذات جي
اهللا تعاىل وأما املعقول فهو أنا إذا قلنا مل حدث هذا الشيء ومل وجد بعد أن مل يكن فنقول يف جوابه ألنه تعاىل خلقه 

فلو كان كونه تعاىل خالقاً له نفس حصول ذلك املخلوق لكان قوله أنه  وأوجده فحينئذ يكون هذا التعليل صحيحاً
إمنا حدث ألنه تعاىل خلقه وأوجده جارياً جمرى قوله أنه إمنا حدث لنفسه ولذاته ال لشيء آخر وذلك حمال باطل 

مغايراً لذات ذلك ألن صدق هذا املعىن ينفي كونه خملوقاً من قبل اهللا تعاىل فثبت أن كونه تعاىل خالقاً للمخلوق 
املخلوق وذلك يدل على أن اخللق غري املخلوق وجوابه لو كان اخللق غري املخلوق لكان أن كان قدمياً لزم من 

  قدمه قدم املخلوق وإن كان حادثاً افتقر إىل خلق آخر ولزم التسلسل وهو حمال
ر إال هللا وهذا يتأكد بقوله تعاىل إِِن الُْحكُْم إِالَّ املسألة السابعة ظاهر اآلية يقتضي أنه كما ال خلق إال هللا فكذلك ال أم

إال )  ٤الروم ( وقوله ِللَِّه االْْمُر ِمن قَْبلُ َوِمن َبْعُد )  ١٢غافر ( وقوله فَالُْحكُْم للَِّه الَْعِلىّ  الْكَبِريِ )  ٥٧األنعام ( للَِّه 
وأما اخلرب فقوله عليه )  ٦٣النور ( الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه  أنه مشكل باآلية واخلرب أما اآلية فقوله تعاىل فَلَْيْحذَرِ

  )إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ( السالم 
يدل على أن أمر اهللا قد حصل فيكون املوجب يف احلقيقة هو ) صلى اهللا عليه وسلم ( واجلواب أن أمر رسول اهللا 
  أمر اهللا ال أمر غريه واهللا أعلم

 ملسألة الثامنة قوله أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالْْمُر يدل على أن هللا أمراً وهنياً على عباده وأن له تكليفاً على عباده واخلالف معا
نفاة التكليف واحتجوا عليه بوجوه أوهلا أن املكلف به إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع فكان األمر به 

وإن كان معلوم الالوقوع كان ممتنع الوقوع فكان األمر به أمراً مبا ميتنع وقوعه  أمراً بتحصيل احلاصل وأنه حمال
وهو حمال وثانيها أنه تعاىل إن خلق الداعي إىل فعله كان واجب الوقوع فال فائدة يف األمر وإن مل خيلق الداعي إليه 

 يفيد إال الضرر احملض ألنه ملا علم اهللا أنه كان ممتنع الوقوع فال فائدة يف األمر به وثالثها أن أمر الكافر والفاسق ال
ال يؤمن وال يطيع امتنع أن يصدر عنه اإلميان والطاعة إال إذا صار علم اهللا جهالً والعبد ال قدرة له على جتهيل اهللا 

كذلك  وإذا تعذر الالزم تعذر امللزوم فوجب أن يقال ال قدرة للكافر والفاسق على اإلميان والطاعة أصالً وإذا كان
  مل حيصل من األمر به إال جمرد استحقاق العقاب فيكون هذا األمر والتكليف إضراراً حمضاً من غري فائدة

ألبتة وهو ال يليق بالرحيم احلكيم ورابعها أن األمر والتكليف إن مل يكن لفائدة فهو عبث وإن كان لفائدة عائدة إىل 
ئدة إىل العابد فجميع الفوائد منحصرة يف حتصيل النفع ودفع الضرر املعبود فهو حمتاج وليس باله وإن كان لفائدة عا

واهللا تعاىل قادر على حتصيلها بالتمام والكمال من غري واسطة التكليف فكان توسيط التكليف إضراراً حمضاً من غري 
  فائدة وأنه ال جيوز

م مبا شاء واحتج عليه بقوله أَالَ لَُه الَْخلُْق واعلم أنه تعاىل بني يف هذه اآلية أنه حيسن منه أن يأمر عباده وأن يكلفه
َواالْْمُر يعين ملا كان اخللق منه ثبت أنه هو اخلالق لكل العبيد وإذا كان خالقاً هلم كان مالكاً هلم وإذا كان مالكاً هلم 

لَهُ  حسن منه أن يأمرهم وينهاهم ألن ذلك تصرف من املالك يف ملك نفسه وذلك مستحسن فقوله سبحانه أَالَ
  الَْخلُْق َواالْْمُر جيري جمرى الدليل القاطع على أنه حيسن من اهللا تعاىل أن يأمر عباده مبا شاء كيف شاء

املسألة التاسعة دلت اآلية على أنه حيسن من اهللا تعاىل أن يأمر عباده مبا شاء مبجرد كونه خالقاً هلم ال كما يقوله 
كما يقولونه أيضاً من حيث العوض والثواب ألنه تعاىل ذكر أن اخللق له املعتزلة من كون ذلك الفعل صالحاً وال 

أوالً مث ذكر األمر بعده وذلك يدل على أن حسن األمر معلل بكونه خالقاً هلم موجداً هلم وإذا كانت العلة يف 
  والتكليف حسن األمر والتكليف هذا القدر سقط اعتبار احلسن والقبح والثواب والعقاب يف اعتبار حسن األمر



املسألة العاشرة دلت هذه اآلية على أنه تعاىل متكلم آمر ناه خمرب مستخرب وكان من حق هذه املسألة تقدمها على 
سائر املسائل إال أهنا إمنا خطرت بالبال يف هذا الوقت والدليل عليه قوله تعاىل أَالَ لَهُ الَْخلُْق َواالْْمُر فدل ذلك على 

  ذا وجب أن يكون له النهي واخلرب واالستخبار ضرورة أنه ال قائل بالفرقأن له األمر وإذا ثبت ه
  املسألة احلادية عشرة أنه تعاىل بني كونه تعاىل خالقاً للسموات واألرض والشمس والقمر والنجوم

  مث قال أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالْْمُر أي ال خالق إال هو
هلذه األشياء أن يقال ال خالق على اإلطالق إال هو فلم رتب على  ولقائل أن يقول ال يلزم من كونه تعاىل خالقاً

إثبات كونه خالق لتلك األشياء إثبات أنه ال خالق إال هو على اإلطالق فنقول احلق أنه مىت ثبت كونه تعاىل خالقاً 
واإلمكان واحد يف لبعض األشياء وجب كونه خالقاً لكل املمكنات وتقريره أن افتقار املخلوق إىل اخلالق إلمكانه 

كل املمكنات وهذا اإلمكان إما أن يكون علة للحاجة إىل مؤثر متعني أو إىل مؤثر غري متعني والثاين باطل ألن كل 
ما كان موجوداً يف اخلارج فهو متعني يف نفسه فيلزم منه أن ما ال يكون متعيناً يف نفسه مل يكن موجوداً يف اخلارج 

متنع أن يكون علة لوجود غريه يف اخلارج فثبت أن اإلمكان علة للحاجة إىل موجد وما ال وجود له يف اخلارج ا
ومعني فوجب أن يكون مجيع املمكنات حمتاجاً إىل ذلك املعني فثبت أن الذي يكون مأثراً يف وجود شيء واحد هو 

  املؤثر يف وجود كل املمكنات

اعلم أنه سبحانه ملا بني كونه خالقاً للسموات واألرض والعرش والليل أما قوله تعاىل َتَباَركَ اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني ف
والنهار والشمس والقمر والنجوم وبني كون الكل مسخراً يف قدرته وقهره ومشيئته وبني أن له احلكم واألمر 

َني وقد تقدم تفسري َتبَاَرَك فال والنهي والتكليف بني أنه يستحق الثناء والتقديس والتنزيه فقال َتبَاَرَك اللَُّه َربُّ الْعَالَِم
  نعيده

واعلم أنه تعاىل بدأ يف أول اآلية رب السموات واألرضني وسائر األشياء املذكورة مث ختم اآلية بقوله َتبَاَرَك اللَُّه 
ومع كونه كذلك َربُّ الَْعالَِمَني والعامل كل موجود سوى اهللا تعاىل فبني كونه رباً وإهلاً وموجوداً وحمدثاً لكل ما سواه 

  فهو رب ومرب وحمسن ومتفضل وهذا آخر الكالم يف شرح هذه اآلية
َواْدعُوُه َخْوفًا َوطََمًعا إِنَّ اْدُعواْ َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً  إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفى األرض َبْعَد إِْصلَاِحَها 

  مَِّن الُْمْحِسنَِني َرْحَمَت اللَِّه قَرِيٌب
اعلم أنه تعاىل ملا ذكر الدالئل الدالة على كمال القدرة واحلكمة والرمحة وعند هذا مت التكليف املتوجه إىل حتصيل 
املعارف النفسانية والعلوم احلقيقية أتبعه بذكر األعمال الالئقة بتلك املعارف وهو االشتغال بالدعاء والتضرع فإن 

  فقال اْدُعواْ َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً  ويف اآلية مسائلالدعاء مخ العبادة 
املسألة األوىل قوله اْدُعواْ َربَّكُْم فيه قوالن قال بعضهم اعُْبُدواْ وقال آخرون هو الدعاء ومن قال باألول عقل من 

ازاة ألنه تعاىل عطف عليه قوله الدعاء أنه طلب اخلري من اهللا تعاىل وهذه صفة العبادة ألنه يفعل تقرباً وطلباً للمج
واملعطوف ينبغي أن يكون مغايراً للمعطوف عليه والقول الثاين هو األظهر )  ٥٦األعراف ( َواْدُعوُه َخْوفًا َوطََمًعا 

  ألن الدعاء مغاير للعبادة يف املعىن
اء األول أن املطلوب إذا عرفت هذا فنقول اختلف الناس يف الدعاء فمنهم من أنكره واحتج على صحة قوله بأشي

بالدعاء إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع المتناع وقوع التغيري يف علم اهللا تعاىل وما كان واجب الوقوع 
مل يكن يف طلبه فائدة وإن كان معلوم الالوقوع كان ممتنع الوقوع فال فائدة أيضاً يف طلبه الثاين أنه تعاىل إن كان قد 

لك املطلوب فهو حاصل سواء حصل هذا الدعاء أو مل حيصل وإن كان قد أراد يف األزل أن أراد يف األزل إحداث ذ



ال يعطيه فهو ممتنع الوقوع فال فائدة يف الطلب وإن قلنا أنه ما أراد يف األزل إحداث ذلك الشيء ال وجوده وال 
صفاته وهو حمال ألن على هذا التقدير عدمه مث إنه عند ذلك الدعاء صار مريداً له لزم وقوع التغري يف ذات اهللا ويف 

يصري إقدام العبد على الدعاء علة حلدوث صفة يف ذات اهللا تعاىل فيكون العبد متصرفاً يف صفة اهللا بالتبديل والتغيري 
  وهو حمال والثالث أن املطلوب بالدعاء إن اقتضت احلكمة واملصلحة إعطاءه فهو تعاىل يعطيه من غري هذا الدعاء

عن أن يكون خبيالً وأن اقتضت احلكمة منعه فهو ال يعطيه سواء أقدم العبد على الدعاء أو مل يقدم عليه  ألنه منزه
والرابع أن الدعاء غري األمر وال تفاوت بني البابني إال كون الداعي أقل رتبة وكون اآلمر أعلى رتبة وإقدام العبد 

ه ما إذا أقدم العبد على إرشاد ربه وإهله إىل فعل األصلح على أمر اهللا سوء أدب وإنه ال جيوز اخلامس الدعاء يشب
واألصوب وذلك سوء أدب أو أنه ينبه اإلله على شيء ما كان منتبهاً له وذلك كفر وأنه تعاىل قصر يف اإلحسان 
والفضل فأنت هبذا حتمله على اإلقدام على اإلحسان والفضل وذلك جهل السادس إن اإلقدام على الدعاء يدل 

ونه غري راض بالقضاء إذ لو رضي مبا قضاه اهللا عليه لترك تصرف نفسه وملا طلب من اهللا شيئاً على التعيني على ك
وترك الرضا بالقضاء أمر من املنكرات السابع كثرياً ما يظن العبد بشيء كونه نافعاً وخرياً مث أنه عند دخوله يف 

إذا كان كذلك كان طلب الشيء املعني من اهللا غري جائز بل الوجود يصري سبباً لآلفات الكثرية واملفاسد العظيمة و
األوىل طلب ما هو املصلحة واخلري وذلك حاصل من اهللا تعاىل سواء طلبه العبد بالدعاء أو مل يطلبه فلم يبق يف 
 الدعاء فائدة الثامن أن الدعاء عبارة عن توجه القلب إىل طلب شيء من اهللا تعاىل وتوجه القلب إىل طلب ذلك

الشيء املعني مينع القلب من االستغراق يف معرفة اهللا تعاىل ويف حمبته ويف عبوديته وهذه مقامات عالية شريفة وما 
مينع من حصول املقامات العالية الشريفة كان مذموماً التاسع روي أنه عليه الصالة والسالم قال حاكياً عن اهللا 

وذلك يدل على أن األوىل ترك الدعاء ) ما أعطي السائلني من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ( سبحانه 
العاشر إن علم احلق حميط حباجة العبد والعبد إذا علم أن مواله عامل باحتياجه فسكت ومل يذكر تلك احلاجة كان 
ان ذلك أدخل يف األدب ويف تعظيم املوىل مما إذا أخذ يشرح كيفية تلك احلالة ويطلب ما يدفع تلك احلاجة وإذا ك

احلال على هذا الوجه يف الشاهد وجب اعتبار مثله يف حق اهللا سبحانه ولذلك يقال أن اخلليل عليه السالم ملا وضع 
يف املنجنيق لريمى إىل النار قال جربيل عليه السالم ادع ربك فقال اخلليل عليه السالم حسيب من سؤايل علمه حبايل 

  فهذه الوجوه هي املذكورة يف هذا الباب
م أن الدعاء نوع من أنواع العبادة واألسئلة املذكورة واردة يف مجيع أنواع العبادات فإنه يقال أن كان هذا واعل

اإلنسان سعيداً يف علم اهللا فال حاجة إىل الطاعات والعبادات وإن كان شقياً يف علمه فال فائدة يف تلك العبادات 
وشرب املاء ألنه أن كان هذا اإلنسان شبعان يف علم اهللا وأيضاً يقال وجب أن ال يقدم اإلنسان على أكل اخلبز 

تعاىل فال حاجة إىل أكل اخلبز وإن كان جائعاً فال فائدة يف أكل اخلبز وكما أن هذا الكالم باطل ههنا فكذا فيما 
لى من ذكروه بل نقول الدعاء يفيد معرفة ذلة العبودية ويفيد معرفة عزة الربوبية وهذا هو املقصود األشرف األع

مجيع العبادات وبيانه أن الداعي ال يقدم على الدعاء إال إذا عرف من نفسه كونه حمتاجاً إىل ذلك املطلوب وكونه 
عاجزاً عن حتصيله وعرف من ربه وإهله أنه يسمع دعاءه ويعلم حاجته وهو قادر على دفع تلك احلاجة وهو رحيم 

ال يقدم على الدعاء إال إذا عرف كونه موصوفاً باحلاجة  تقتضي رمحته إزالة تلك احلاجة وإذا كان كذلك فهو
وبالعجز وعرف كون اإلله سبحانه موصوفاً بكمال العلم والقدرة والرمحة فال مقصود من مجيع التكاليف إال معرفة 

ات وقوله ذل العبودية وعز الربوبية فإذا كان الدعاء مستجمعاً هلذين املقامني ال جرم كان الدعاء أعظم أنواع العباد



تعاىل اْدُعواْ رَبَّكُْم َتَضرًُّعا َوخُفَْيةً  إشارة إىل املعىن الذي ذكرناه ألن التضرع ال حيصل إال من الناقص يف حضرة 
  الكامل فما مل يعتقد

العبد نقصان نفسه وكمال مواله يف العلم والقدرة والرمحة مل يقدم على التضرع فثبت أن املقصود من الدعاء ما 
ما من شيء أكرم ( فثبت أن لفظ القرآن دليل عليه والذي يقوي ما ذكرناه ما روي أنه عليه السالم قال ذكرناه 

غافر ( مث قرأ إِنَّ الَِّذيَن َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَبادَِتى سََيْدُخلُونَ جََهنََّم داخِرِيَن ) على اهللا من الدعاء والدعاء هو العبادة 
)  ١٨٦البقرة ( يف سورة البقرة يف تفسري قوله َوإِذَا سَأَلََك ِعَباِدي َعّني فَإِّني قَرِيٌب  يف حقائق الدعاء مذكور)  ٦٠

  واهللا أعلم
  املسألة الثانية يف تقرير شرائط الدعاء

اعلم أن املقصود من الدعاء أن يصري العبد مشاهداً حلاجة نفسه ولعجز نفسه ومشاهداً لكون مواله موصوفاً 
درة والرمحة فكل هذه املعاين دخلت حتت قوله اْدعُواْ رَبَّكُمْ َتَضرًُّعا مث إذا حصلت هذه األحوال بكمال العلم والق

على سبيل اخللوص فال بد من صوهنا عن الرياء املبطل حلقيقة اإلخالص وهو املراد من قوله تعاىل َوُخفَْيةً  واملقصود 
عاء واملقصود من ذكر اإلخفاء صون ذلك األخالص عن من ذكر التضرع حتقيق احلالة األصلية املطلوبة من الد

شوائب الرياء وإذا عرفت هذا املعىن ظهر لك أن قوله سبحانه َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً  مشتمل على كل ما يراد حتقيقه 
لغ وحتصيله يف شرائط الدعاء وأنه ال يزيد عليه البتة بوجه من الوجوه وأما تفصيل الكالم يف تلك الشرائط فقد با

  يف شرحها الشيخ سليمان احلليمي رمحة اهللا عليه يف كتاب املنهاج فليطلب من هناك
التذلل والتخشع وهو إظهار ذل النفس من قوهلم ضرع فالن لفالن وتضرع له إذا أظهر ) التضرع ( املسألة الثالثة 

ويقال خفية أيضاً بالكسر وقرأ ضد العالنية يقال أخفيت الشيء إذا سترته ) واخلفية ( الذل له يف معرض السؤال 
  عاصم وحده يف رواية أيب بكر عنه خفية بكسر اخلاء ههنا ويف األنعام والباقون بالضم ومها لغتان

واعلم أن اإلخفاء معترب يف الدعاء ويدل على وجوه األول هذه اآلية فإهنا تدل على أنه تعاىل أمر بالدعاء مقروناً 
  إن مل حيصل الوجوب فال أقل من كونه ندباًبالإلخفاء وظاهر األمر للوجوب ف

مث قال تعاىل بعده َوُخفَْيةً  إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن واألظهر أن املراد أنه ال حيب املعتدين يف ترك هذين األمرين 
أن من ترك يف املذكورين ومها التضرع واإلخفاء فإن اهللا ال حيبه وحمبة اهللا تعاىل عبارة عن الثواب فكان املعىن 

الدعاء التضرع واإلخفاء فإن اهللا ال يثيبه ألبتة وال حيسن إليه ومن كان كذلك كان من أهل العقاب ال حمالة فظهر 
  أن قوله تعاىل إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن كالتهديد الشديد على ترك التضرع واإلخفاء يف الدعاء

أي أخفاه عن العباد وأخلصه هللا )  ٣مرمي ( فقال إِذْ َناَدى َربَُّه نَِداء خَِفّياً  احلجة الثانية أنه تعاىل أثىن على زكريا
  وانقطه به إليه

احلجة الثالثة ما روى أبو موسى األشعري أهنم كانوا يف غزاة فأشرفوا على واد فجعلوا يكربون ويهللون رافعي 
ن أصم وال غائباً إنكم تدعون مسيعاً قريباً وإنه ملعكم ارفقوا على أنفسكم إنكم ال تدعو( أصواهتم فقال عليه السالم 

(  

خري الذكر ( وعنه عليه السالم ) دعوة يف السر تعدل سبعني دعوة يف العالنية ( احلجة الرابعة قوله عليه السالم 
 وعن احلسن أنه كان يقول إن الرجل كان جيمع القرآن وما يشعر به جاره يفقه) اخلفي وخري الرزق ما يكفي 

الكثري وما يشعر به الناس ويصلي الصالة الطويلة يف ليله وعنده الزائرون وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواماً كانوا 



يبالغون يف إخفاء األعمال ولقد كان املسلمون جيتهدون يف الدعاء وما يسمع صوهتم إال مهساً ألن اهللا تعاىل قال 
  وذكر اهللا عبده زكريا فقال إِذْ َناَدى َربَُّه نَِداء َخفِيّاً اْدُعواْ َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً 

احلجة اخلامسة املعقول وهو أن النفس شديدة امليل عظيمة الرغبة يف الرياء والسمعة فإذا رفع صوته يف الدعاء 
الرياء وههنا مسائل امتزج الرياء بذلك الدعاء فال يبقى فيه فائدة ألبتة فكان األوىل إخفاء الدعاء ليبقى مصوناً عن 

عظم اختالف أرباب الطريقة فيها وهي أنه هل األوىل إخفاء العبادات أم إظهارها فقال بعضهم األوىل إخفاؤها 
صوناً هلا عن الرياء وقال أخرون األوىل إظهارها لريغب الغري يف االقتداء به يف أداء تلك العبادات وتوسط الشيخ 

ل إن كان خائفاً على نفسه من الرياء األوىل اإلخفاء صوناً لعمله عن البطالن حممد بن عيسى احلكيم الترمذي فقا
وإن كان قد بلغ يف الصفاء وقوة اليقني إىل حيث صار آمناً عن شائبة الرياء كان األوىل يف حقه اإلظهار لتحصل 

  فائدة االقتداء
لشافعي رمحه اهللا إعالنه أفضل واحتج أبو حنيفة املسألة الرابعة قال أبو حنيفة رمحه اهللا إخفاء التأمني أفضل وقال ا

وجهان أحدمها أنه دعاء والثاين أنه من أمساء اهللا فإن كان دعاء وجب إخفاؤه ) آمني ( على صحة قوله قال يف قوله 
تعاىل َواذْكُر رَّبََّك ِفي لقوله تعاىل اْدُعواْ َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً  وإن كان امساً من أمساء اهللا تعاىل وجب إخفاؤه لقوله 

  فإن مل يثبت الوجوب فال أقل من الندبية وحنن هبذا القول نقول)  ٢٠٥األعراف ( َنفِْسَك َتَضرًُّعا َوِخيفَةً  
  أما قوله تعاىل إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن ففيه مسائل

عاىل ألن القرآن نطق بإثباهتا يف آيات كثرية واتفقوا املسألة األوىل أمجع املسلمون على أن احملبة صفة من صفات اهللا ت
على أنه ليس معناها شهوة النفس وميل الطبع وطلب التلذذ بالشيء ألن كل ذلك يف حق اهللا تعاىل حمال باالتفاق 

  واختلفوا يف تفسري احملبة يف حق اهللا تعاىل على ثالثة أقوال
  واخلري والرمحة إىل العبدفالقول األول أهنا عبارة عن أيصال اهللا الثواب 

والقول الثاين أهنا عبارة عن كونه تعاىل مريداً إليصال الثواب واخلري إىل العبد وهذا االختالف بناء على مسألة 
أخرى وهي أنه تعاىل هل هو موصوف بصفة اإلرادة أم ال قال الكعيب وأبو احلسني إنه تعاىل غري موصوف باإلرادة 

ألفعال نفسه أنه موجد هلا وفاعل هلا وكونه تعاىل مريداً ألفعال غريه كونه آمراً هبا وال جيوز  ألبتة فكونه تعاىل مريداً
  كونه تعاىل موصوفاً بصفة اإلرادة وأما أصحابنا ومعتزلة البصرة فقد أثبتوا كونه تعاىل موصوفاً بصفة املريدية

مبجرد إيصال الثواب إىل العبد ومن أثبت اإلرادة هللا إذا عرفت هذا فمن نفي اإلرادة يف حق اهللا تعاىل فسر حمبة اهللا 
  تعاىل فسر حمبة اهللا بإرادته إليصال الثواب إليه

والقول الثالث أنه ال يبعد أن تكون حمبة اهللا تعاىل للعبد صفة وراء كونه تعاىل مريداً إليصال الثواب إليه وذلك ألنا 
حملبة إرادة إيصال اخلري إىل ذلك االبن فكانت هذه اإلرادة أثراً جند يف الشاهد أن األب حيب ابنه فيترتب على تلك ا

من آثار تلك احملبة ومثرة من مثراهتا وفائدة من فوائدها أقصى ما يف الباب أن يقال إن هذه احملبة يف الشاهد عبارة 
ن يقال حمبة اهللا تعاىل عن الشهوة وميل الطبع ورغبة النفس وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال إال أنا نقول مل ال جيوز أ

صفة أخرى سوى الشهوة وميل الطبع يترتب عليها إرادة إيصال اخلري والثواب إىل العبد أقصى ما يف الباب أنا ال 
نعرف أن تلك احملبة ما هي وكيف هي ا إال أن عدم العلم بالشيء ال يوجب العلم بعدم ذلك الشيء أال ترى أن 

ياً مث يقولون إن تلك الرؤية خمالفة لرؤية األجسام واأللوان بل هي رؤية بال كيف أهل السنة يثبتون كونه تعاىل مرئ
فلم ال يقولون ههنا أيضاً أن حمبة اهللا للعبد حمبة منزهة عن ميل الطبع وشهوة النفس بل هي حمبة بال كيف فثبت أن 

هذا احلصر دليل قاطع بل أقصى ما يف  جزم املتكلمني بأنه ال معىن حملبة اهللا إال إرادة إيصال الثواب ليس هلم على



الباب أن يقال ال دليل على إثبات صفة أخرى سوى اإلرادة فوجب نفيها لكنا بينا يف كتاب هناية العقول أن هذه 
  الطريقة ضعيفة ساقطة

يج من االعتداء رفع الصوت املسألة الثانية قوله إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمعَْتِديَن أي اجملاوزين ما أمروا به قال الكليب وابن جر
  يف الدعاء

املسألة الثالثة اعلم أن كل من خالف أمر اهللا تعاىل وهنيه فقد اعتدى وتعدى فيدخل حتت قوله إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمعَْتِدينَ 
معاقباً  وقد بينا أن من ال حيبه اهللا فإنه يعذبه فظاهر هذه اآلية يقتضي أن كل من خالف أمر اهللا وهنيه فإنه يكون

واملعتزلة متسكوا هبذه اآلية على القطع بوعيد الفساق وقالوا ال جيوز أن يقال املراد منه االعتداء يف رفع الصوت 
بالدعاء وبيانه من وجهني األول أن لفظ الُْمْعَتِديَن لفظ عام دخله األلف والالم فيفيد االستغراق غايته أنه إمنا ورد 

لعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب الثاين أن رفع الصوت بالدعاء ليس من يف هذه الصورة لكنه ثبت أن ا
  احملرمات بل غايته أن يقال األوىل تركه وإذا مل يكن من احملرمات مل يدخل حتت هذا الوعيد

  واجلواب املستقصى ما ذكرناه يف سورة البقرة أن التمسك هبذه العمومات ال يفيد القطع بالوعيد
  الَ تُفِْسدُواْ ِفى االْْرضِ َبْعَد إِْصلَاِحَها وفيه مسألتانمث قال تعاىل َو

املسألة األوىل قوله َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ بَْعَد إِْصلَاحَِها معناه وال تفسدوا شيئاً يف األرض فيدخل فيه املنع من 
يل وإفساد األديان بالكفر إفساد النفوس بالقتل وبقطع األعضاء وإفساد األموال بالغصب والسرقة ووجوه احل

والبدعة وإفساد األنساب بسبب اإلقدام على الزنا واللواطة وسبب القذف وإفساد العقول بسبب شرب 
املكسرات وذلك ألن املصاحل املعتربة يف الدنيا هي هذه اخلمسة النفوس واألموال واألنساب واألديان والعقول 

ية اإلفساد يف الوجود واملنع من إدخال املاهية يف الوجود يقتضي املنع من فقوله َوالَ ُتفِْسُدواْ منع عن إدخال ماه
مجيع أنواعه وأصنافه فيتناول املنع من اإلفساد يف هذه األقسام اخلمسة وأما قوله َبْعَد إِْصلَاِحَها فيحتمل أن يكون 

ملكلفني وحيتمل أن يكون املراد بعد املراد بعد أن أصلح خلقتها على الوجه املطابق ملنافع اخللق واملوافق ملصاحل ا
  إصالح األرض بسبب إرسال

األنبياء وإنزال الكتب كأنه تعاىل قال ملا أصلحت مصاحل األرض بسبب إرسال األنبياء وإنزال الكتب وتفصيل 
الشرائع فكونوا منقادين هلا وال تقدموا على تكذيب الرسل وإنكار الكتب والتمرد عن قبول الشرائع فإن ذلك 

  قتضي وقوع اهلرج واملرج يف األرض فيحصل اإلفساد بعد اإلصالح وذلك مستكره يف بداهة العقولي
  املسألة الثانية هذه اآلية تدل على أن األصل يف املضار احلرمة واملنع على اإلطالق

لخاص على إذا ثبت هذا فنقول إن وجدنا نصاً خاصاً دل على جواز اإلقدام على بعض املضار قضينا به تقدمياً ل
  العام وإال بقي على التحرمي الذي دل عليه هذا النص

( َن الّرْزقِ واعلم أنا كنا قد ذكرنا يف تفسري قوله تعاىل قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ  اللَِّه الَِّتى أَخَْرَج ِلِعبَاِدِه وَالْطَّيِّبَاِت ِم
ذات اإلباحة واحلل مث بينا أنه ملا كان األمر كذلك أن هذه اآلية تدل على أن األصل يف املنافع والل)  ٣٢األعراف 

  دخل حتت تلك اآلية مجيع أحكام اهللا تعاىل فكذلك يف هذه اآلية أهنا تدل على أن األصل يف املضار واآلالم احلرمة
يف وإذا ثبت هذا كان مجيع أحكام اهللا تعاىل داخالً حتت عموم هذه اآلية ومجيع ما ذكرناه من املباحث واللطائف 

تلك اآلية فهي موجودة يف هذه اآلية فتلك اآلية دالة على أن األصل يف املنافع احلل وهذه اآلية دالة على أن األصل 
يف مجيع املضار احلرمة وكل واحدة من هاتني اآليتني مطابقة لألخرى مؤكدة ملدلوهلا مقررة ملعناها وتدل على أن 

وأيضاً هذه اآلية دالة على أن كل عقد وقع التراضي عليه بني  أحكام مجيع الوقائع داخلة حتت هذه العمومات



  اخلصمني فإنه انعقد وصح وثبت ألن رفعه بعد ثبوته يكون إفساداً بعد اإلصالح والنص دل على أنه ال جيوز
وبعموم قوله )  ١املائدة ( إذا ثبت هذا فنقول أن مدلول هذه اآلية من هذا الوجه متأكد بعموم قوله أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد 

وحتت قوله َوالَِّذيَن ُهمْ )  ٣ ٢الصف ( تعاىل ِلمَ َتقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ كَُبَر َمقْتاً ِعنَد اللَِّه أَن َتقُولُواْ َما الَ َتفَْعلُونَ 
وب الوفاء بالعهود وحتت سائر العمومات الواردة يف وج)  ٣٢املعارج  ٨املؤمنون ( ِالَمانَاتِهِْم َوَعْهِدِهمْ راُعونَ 

  والعقود
إذا ثبت هذا فنقول إن وجدنا نصاً داالً على أن بعض العقود اليت وقع التراضي به من اجلانبني غري صحيح قضينا 

فيه بالبطالن تقدمياً للخاص على العام وإال حكمنا فيه بالصحة رعاية ملدلول هذه العمومات وهبذا الطريق البني 
  ف ببيان مجيع أحكام الشريعة من أوهلا إىل آخرهاالواضح ثنب أن القرآن وا

  مث قال تعاىل َواْدُعوُه َخْوفًا َوطََمًعا وفيه سؤاالت
السؤال األول قال يف أول اآلية أَْدُعو رَبُّكُْم مث قال َوالَ ُتفِْسُدواْ مث قال وَاْدُعوُه وهذا يقتضي عطف الشيء على 

  نفسه وهو باطل
  تفسري قوله اْدُعواْ َربَّكُْم َتَضرًُّعا أي اعبدوه إمنا قالوا ذلك خوفاً من هذا اإلشكالواجلواب أن الذين قالوا يف 

فإن قلنا هبذا التفسري فقد زال السؤال وإن قلنا املراد من قوله اْدُعواْ َربَّكُْم َتَضرًُّعا هو الدعاء كان اجلواب أن قوله 
أن الدعاء ال بد وأن يكون مقروناً بالتضرع وباإلخفاء مث بني يف قوله َواْدعُوُه  اْدُعواْ َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً  يدل على

َخْوفًا َوطََمًعا أن فائدة الدعاء هو أحد هذين األمرين فكانت اآلية األوىل يف بيان شرط صحة الدعاء واآلية الثانية يف 
  بيان فائدة الدعاء ومنفعته

أن من عبد ودعا ألجل اخلوف من العقاب والطمع يف الثواب مل تصح عبادته السؤال الثاين أن املتكلمني اتفقوا على 
وذلك ألن املتكلمني فريقان منهم من قال التكاليف إمنا وردت مبقتضى األهلية والعبودية فكونه إهلاً لنا وكوننا عبيداً 

صالحاً وحسناً وهذا قول أهل  له يقتضي أن حيسن منه أن يأمر عبيده مبا شاء كيف شاء فال يعترب منه كونه يف نفسه
  هنا يف أنفسها مصاحل وهذا هو قول املعتزلةالسنة ومنهم من قال التكليف إمنا وردت لكو

إذا عرفت هذا فنقول أما على القول األول فوجه وجوب بعض األعمال وحرمة بعضها جمرد أمر اهللا مبا أوجبه وهنيه 
عما حرمه فمن أتى هبذه العبادات صحت أما من أتى هبا خوفاً من العقاب أو طمعاً يف الثواب وجب أن ال يصح 

ا ألجل وجه وجوهبا وأما على القول الثاين فوجه وجوهبا هو كوهنا يف أنفسها مصاحل فمن أتى هبا ألنه ما أتى هب
للخوف من العقاب أو للطمع يف الثواب فلم يأت هبا لوجه وجوهبا فوجب أن ال تصح فثبت أن على كال املذهبني 

  وجب أن ال يصح من أتى بالدعاء وسائر العبادات ألجل اخلوف من العقاب والطمع يف الثواب
إذا ثبت هذا فنقول ظاهر قوله َواْدُعوُه َخْوفًا َوطََمًعا يقتضي أنه تعاىل أمر املكلف بأن يأيت بالدعاء هلذا الغرض وقد 

  ثبت بالدليل فساده فكيف طريق التوفيق بني ظاهر هذه اآلية وبني ما ذكرناه من املعقول
اد وادعوه مع اخلوف من وقوع التقصري يف بعض الشرائط املعتربة يف واجلواب ليس املراد من اآلية ما ظننتم بل املر

  قبول ذلك الدعاء ومع الطمع يف حصول تلك الشرائط بأسرها وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل
  السؤال الثالث هل تدل هذه اآلية على أن الداعي ال بد وأن حتصل يف قلبه هذا اخلوف والطمع

أن يقطع بكونه آتياً جبميع الشرائط املعتربة يف قبول الدعاء وألجل هذا املعىن حيصل واجلواب أن العبد ال ميكنه 
  اخلوف وأيضاً ال يقطع بأن تلك الشرائط مفقودة فوجب كونه طامعاً يف قبوهلا فال جرم

وسكم بني اخلوف قلنا بأن الداعي ال يكون داعياً إال إذا كان كذلك فقوله َخْوفًا َوطََمًعا أي أن تكونوا جامعني يف نف



والرجاء يف كل أعمالكم وال تقطعوا أنكم وإن اجتهدمت فقد أديتم حق ربكم ويتأكد هذا بقوله ُيْؤُتونَ َما ءاَتواْ 
  ) ٦٠املؤمنون ( وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ  

  مث قال تعاىل َوالَ تُفِْسدُواْ ِفى االْْرضِ َبْعَد إِْصلَاِحَها وفيه مسائل
لفوا يف أن الرمحة عبارة عن إيصال اخلري والنعمة أو عن إرادة إيصال اخلري والنعمة فعلى التقدير املسألة األوىل اخت

األول تكون الرمحة من صفات األفعال وعلى هذا التقدير الثاين تكون من صفات الذات وقد استقصينا هذه املسألة 
  ) ٣٠مل الن ١الفاحتة ( يف تفسري بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ 

املسألة الثانية قال بعض أصحابنا ليس هللا يف حق الكافر رمحة وال نعمة واحتجوا هبذه اآلية وبيانه أن هذه اآلية تدل 
على أن كل ما كان رمحة فهي قريبة من احملسنني فيلزم أن يكون كل ما ال يكون قريباً من احملسنني أن ال يكون رمحة 

  من احملسنني فوجب أن ال يكون رمحة من اهللا وال نعمة منه والذي حصل يف حق الكافر غري قريب
املسألة الثالثة قالت املعتزلة اآلية تدل على أن رمحة اهللا قريب من احملسنني فلما كان كل هذه املاهية حصل 

للمحسنني وجب أن ال حيصل منها نصيب لغري احملسنني فوجب أن ال حيصل شيء من رمحة اهللا يف حق الكافرين 
عفو عن العذاب رمحة والتخلص من النار بعد الدخول فيها رمحة فوجب أن ال حيصل ذلك ملن مل يكن من وال

احملسنني والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا حمسنني فوجب أن ال حيصل هلم العفو عن العقاب وأن ال حيصل هلم 
  اخلالص من النار

ن بدليل أن الصيب إذا بلغ وقت الضحوة وآمن باهللا اجلواب أن من آمن باهللا وأقر بالتوحيد والنبوة فقد أحس
ورسوله واليوم اآلخر ومات قبل الوصول إىل الظهر فقد أمجعت األمة على أنه دخل حتت قوله لّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ 

 ومعلوم أن هذا الشخص مل يأت بشيء من الطاعات سوى املعرفة واإلقرار ألنه ملا بلغ بعد)  ٢٦يونس ( الُْحسَْنى 
الصبح مل جتب عليه صالة الصبح وملا مات قبل الظهر مل جتب عليه صالة الظهر وظاهره أن سائر العبادات مل جتب 
  عليه فثبت أنه حمسن وثبت أنه مل يصدر منه إال املعرفة واإلقرار فوجب كون هذا القدر إحساناً فيكون فاعله حمسناً

ة كان من احملسنني ودلت هذه اآلية على أن رمحة اهللا قريب من إذا ثبت هذا فنقول كل من حصل له اإلقرار واملعرف
احملسنني فوجب حبكم هذه اآلية أن تصل إىل صاحب الكبرية من أهل الصالة رمحة اهللا وحينئذ تنقلب هذه اآلية 

  حجة عليهم
مسمى اإلحسان  فإن قالوا احملسنون هم الذين أتوا جبميع وجوه اإلحسان فنقول هذا باطل ألن احملسن من صدر عنه

وليس من شرط كونه حمسناً أن يكون آتياً بكل وجوه اإلحسان كما أن العامل هو الذي له العلم وليس من شرطه أن 
  حيصل مجيع أنواع العلم فثبت هبذا أن السؤال الذي ذكروه ساقط وأن احلق ما ذهبنا إليه

رمحة اهللا قريبة من احملسنني فما السبب يف حذف املسألة الرابعة لقائل أن يقول مقتضى علم األعراب أن يقال إن 
عالمة التأنيث وذكروا يف اجلواب عنه وجوهاً األول أن الرمحة تأنيثها ليس حبقيقي وما كان كذلك فإنه جيوز فيه 

واحد  التذكري والتأنيث عند أهل اللغة الثاين قال الزجاج إمنا قال قَرِيٌب ألن الرمحة والغفران والعفو واإلنعام مبعىن
فقوله َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ بَْعَد إِْصلَاِحَها مبعىن إنعام اهللا قريب وثواب اهللا قريب فأجرى حكم أحد اللفظني على 

 ٢٧٥البقرة ( اآلخر الثالث قال النضر بن مشيل الرمحة مصدر ومن حق املصادر التذكري كقوله فََمن َجاءُه َمْوِعظَةٌ  
  الزجاج ألن املوعظة أريد هبا الوعظ فلذلك ذكره قال الشاعر إن السماحة واملروءة ضمنا فهذا راجع إىل قول) 

  قربا مبرو على الطريق الواضح



قيل أراد بالسماحة السخاء وباملروءة الكرم والرابع أن يكون التأويل إن رمحة اهللا ذات مكان قريب من احملسنني 
ومتر قال الواحدي أخربين العروضي عن األزهري عن املنذري كما قالوا حائض والبن تامر أي ذات حيض ولنب 

عن احلراين عن ابن السكيت قال تقول العرب هو قريب مين ومها قريب مين وهم قريب مين وهي قريب مين ألنه 
  يف تأويل هو يف مكان قريب مين وقد جيوز أيضاً قريبة وبعيدة تنبيهاً على معىن قربت وبعدت بنفسها

سة تفسري هذا القرب هو أن اإلنسان يزداد يف كل حلظة قرباً من اآلخرة وبعداً من الدنيا فإن الدنيا املسألة اخلام
كاملاضي واآلخرة كاملستقبل واألنسان يف كل ساعة وحلظة وحملة يزداد بعداً عن املاضي وقرباً من املستقبل ولذلك 

  قال الشاعر فال زال ما هتواه أقرب من غد
  بعد من أمسوال زال ما ختشاه أ

وملا ثبت أن الدنيا تزداد بعداً يف كل ساعة وأن اآلخرة تزداد قرباً يف كل ساعة وثبت أن رمحة اهللا إمنا حتصل بعد 
  املوت ال جرم ذكر اهللا تعاىل َوالَ تُفِْسدُواْ ِفى االْْرضِ َبْعدَ إِْصلَاِحَها بناء على هذا التأويل

آءَ ْشرىً  َبْيَن َيَدىْ  َرْحَمِتِه حَتَّى إِذَآ أَقَلَّْت َسحَاًبا ِثقَاالً ُسقَْناُه ِلَبلٍَد مَّيٍِّت فَأَنَزلَْنا بِِه الَْمَوُهَو الَِّذى يُْرِسلُ الرَِّياَح ُب
َنبَاُتُه بِإِذْنِ َربِِّه وَالَِّذى  فَأَْخَرجَْنا بِِه ِمن كُلِّ الثََّمرَاِت كَذاِلكَ ُنْخرُِج الْموَْتى لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ َوالَْبلَُد الطَّيُِّب َيخُْرُج

  َخُبثَ الَ َيخُْرُج إِالَّ َنِكًدا كَذاِلَك ُنَصرِّفُ اآلَياتِ ِلقَْومٍ َيْشكُُرونَ
اعلم أن يف كيفية النظم وجهني األول أنه تعاىل ملا ذكر دالئل اإلهلية وكمال العلم والقدرة من العامل العلوي وهو 

وم أتبعه بذكر الدالئل من بعض أحوال العامل السفلي واعلم أن أحوال هذا العامل السموات والشمس والقمر والنج
حمصورة يف أمور أربعة اآلثار العلوية واملعادن والنبات واحليوان ومن مجلة اآلثار العلوية الرياح والسحاب واألمطار 

  ويترتب على نزول األمطار أحوال النبات وذلك هو املذكور يف هذه اآلية
الثاين يف تقرير النظم أنه تعاىل ملا أقام الداللة يف اآلية األوىل على وجود اإلله القادر العامل احلكيم الرحيم أقام  الوجه

  الداللة يف هذه اآلية على صحة القول باحلشر والنشر والبعث والقيامة ليحصل مبعرفة

  مسائل هاتني اآليتني كل ما حيتاج إليه يف معرفة املبدأ واملعاد ويف اآلية
املسألة األوىل قرأ ابن كثري ومحزة والكسائي الّريَح على لفظ الواحد والباقون الّريَاحِ على لفظ اجلمع فمن قرأ 

الّرَياحِ باجلمع حسن وصفها بقوله َبَشًرا فإنه وصف اجلمع باجلمع ومن قرأ الرّيَح واحدة قرأ َبشًَرا مجعاً ألنه أراد 
مث قال إِالَّ )  ٢العصر ( رهم والدينار والشاة والبعري وكقوله إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ بالريح الكثرة كقوهلم كثري الد

)  ٣املرسالت ( فلما كان املراد بالريح اجلمع وصفها باجلمع وأما قوله َنْشراً )  ٦التني  ٣العصر ( الَِّذيَن ءاَمُنواْ 
والشني وهو مجع نشور مثل رسل ورسول والنشور مبعىن ففيه قراآت إحداها قراءة األكثرين َنشْراً بضم النون 

املنشر كالركوب مبعىن املركوب فكان املعىن رياح منشرة أي مفرقة من كل جانب والنشر التفريق ومنه نشر الثوب 
ونشر اخلشبة باملنشار وقال الفراء النشر من الرياح الطيبة اللينة اليت تنشر السحاب واحدها نشور وأصله من 

  وهو الرائحة الطيبة ومنه قول امرىء القيس ونشر العطر النشر
  والقراءة الثانية قرأ ابن عامر َنشْراً بضم النون وإسكان الشني فخف العني كما يقال كتب ورسل

والقراءة الثالثة قرأ محزة َنشْراً بفتح النون وإسكان الشني والنشر مصدر نشرت الثوب ضد طويته ويراد باملصدر 
ل والرياح كأهنا كانت مطوية فأرسلها اهللا تعاىل منشورة بعد انطوائها فقوله َنْشراً مصدر هو حال من ههنا املفعو

الرياح والتقدير أرسل الرياح منشرات وجيوز أيضاً أن يكون النشر هنا مبعىن احلياة من قوهلم أنشر اهللا امليت فنشر 
  قال األعشى



  يا عجباً للميت الناشر
هو الوجه كان املصدر مراداً به الفاعل كما تقول أتاين ركضاً أي راكضاً وجيوز أيضاً أن يقال فإذا محلته على ذلك و

  أن أرسل ونشر متقاربان فكأنه قيل وهو الذي ينشر الرياح نشراً
عن مسروق َنْشراً مبعىن منشورات فعل مبعىن مفعول كنقض وحسب ) الكشاف ( والقراءة الرابعة حكى صاحب 

  شرهومنه قوهلم ضم ن
والقراءة اخلامسة قراءة عاصم َبَشًرا بالباء املنقطة باملنطقة الواحدة من حتت مجع بشرياً على بشر من قوله تعاىل 

َبَشًرا بضم الشني وختفيفه و َبشًَرا بفتح ) الكشاف ( ُيْرِسلَ الرَّياَح ُمَبّشراٍت أي تبشر باملطر والرمحة وروى صاحب 
  ه مبعىن بشره أي باشرات وبشرىالباء وسكون الشني مصدر من بشر

َواتِ املسألة الثانية اعلم أن قوله َوُهَو الَِّذى يُْرِسلُ الّريَاَح معطوف على قوله إِنَّ رَبَّكُمُ اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّما
وال  مث نقول حد الريح أنه هواء متحرك فنقول كون هذا اهلواء متحركاً ليس لذاته)  ٥٤األعراف ( َواالْْرَض 

للوازم ذاته وإال لدامت احلركة بدوام ذاته فال بد وأن يكون لتحريك الفاعل املختار وهو اهللا جل جالله قالت 
الفالسفة ههنا سبب آخر وهو أنه يرتفع من األرض أجزاء أرضية لطيفة تسخنه تسخيناً قوياً شديداً فبسبب تلك 

من الفلك كان اهلواء امللتصق مبقعر الفلك متحركاً على  السخونة الشديدة ترتفع وتتصاعد فإذا وصلت إىل القرب
  استدارة الفلك باحلركة املستديرة اليت حصلت لتلك الطبقة من اهلواء فيمنع هذه األدخنة من

الصعود بل يردها عن مست حركتها فحينئذ ترجع تلك األدخنة وتتفرق يف اجلوانب وبسبب ذلك التفرق حتصل 
األدخنة أكثر وكان صعودها أقوى كان رجوعها أيضاً أشد حركة فكانت الرياح أقوى الرياح مث كلما كانت تلك 

وأشد هذا حاصل ما ذكروه وهو باطل ويدل على بطالنه وجوه األول أن صعود األجزاء األرضية إمنا يكون ألجل 
زاء األرضية شدة تسخينها وال شك أن ذلك التسخن عرض ألن األرض باردة يابسة بالطبع فإذا كانت تلك األج

متصعدة جداً كانت سريعة االنفعال فإذا تصاعدت ووصلت إىل الطبقة الباردة من اهلواء امتنع بقاء احلرارة فيها بل 
  تربد جداً وإذا بردت امتنع بلوغها يف الصعود إىل الطبقة اهلوائية املتحركة حبركة الفلك فبطل ما ذكروه

صعدت إىل الطبقة اهلوائية املتحركة حبركة الفلك لكنها ملا رجعت وجب الوجه الثاين هب أن تلك األجزاء الدخانية 
أن تنزل على االستقامة ألن األرض جسم ثقيل والثقيل إمنا يتحرك باالستقامة والرياح ليست كذلك فإهنا تتحرك 

  مينة ويسرة
ياح إذا أحضرت الغبار الوجه الثالث وهو أن حركة تلك األجزاء األرضية النازلة ال تكون حركة قاهرة فإن الر

الكثري مث عاد ذلك الغبار ونزل على السطوح مل حيس أحد بنزوهلا وترى هذه الرياح تقلع األشجاء وهتدم اجلبال 
  ومتوج البحار

والوجه الرابع أنه لو كان األمر على ما قالوه لكانت الرياح كلما كانت أشد وجب أن يكون حصول األجزاء 
نه ليس األمر كذلك ألن الرياح قد يعظم عصوفها وهبوهبا يف وجه البحر مع أن احلس الغبارية األرضية أكثر لك

يشهد أنه ليس يف ذلك اهلواء املتحرك العاصف شيء من الغبار والكدرة فبطل ما قالوه وبطل هبذا الوجه العلة اليت 
توجب هبوهبا وذلك أيضاً ذكروها يف حركة الرياح قال املنجمون إن قوى الكواكب هي اليت حترك هذه الرياح و

بعيد ألن املوجب هلبوب الرياح إن كان طبيعة الكواكب وجب دوام الرياح بدوام تلك الطبيعة وإن كان املوجب 
هو طبيعة الكوكب بشرط حصوله يف الربج املعني والدرجة املعينة وجب أن يتحرك هواء كل العامل وليس كذلك 

تصاص الكوكب املعني والربج املعني فالطبيعة اليت ألجلها اقتضت ذلك األثر وأيضاً قد بينا أن األجسام متماثلة باخ



اخلاص ال بد وأن تكون بتخصيص الفاعل املختار فثبت هبذا الربهان الذي ذكرناه أن حمرك الرياح هو اهللا سبحانه 
  وتعاىل وثبت بالدليل العقلي صحة قوله وهو الَِّذى يُْرِسلُ الّرَياَح

فيه فائدتان إحدامها أن قوله َنشْراً أي منشرة متفرقة فجزء )  ٦٣النمل ( قوله ُبشًْراَ َبْيَن َيَدىْ  َرْحَمِتِه املسألة الثالثة 
من أجزاء الريح يذهب مينة وجزء آخر يذهب يسرة وكذا القول يف سائر األجزاء فإن كل واحد منها يذهب إىل 

ونسبة األفالك واألجنم والطبائع إىل كل واحد من األجزاء جانب آخر فنقول ال شك أن طبيعة اهلواء طبيعة واحدة 
اليت ال تتجزأ من تلك الريح نسبة واحدة فاختصاص بعض أجزاء الريح بالذهاب مينة واجلزء اآلخر بالذهاب يسرة 

  وجب أن ال يكون ذلك إال بتخصيص الفاعل املختار
ِه أي بني يدي املطر الذي هو رمحته والسبب يف حسن هذا اجملاز أن والفائدة الثانية يف اآلية أن قوله َبْيَن َيَدىْ  َرْحَمِت

  اليدين يستعملهما العرب يف معىن التقدمة على سبيل اجملاز يقال إن الفنت حتدث

بني يدي الساعة يريدون قبيلها والسبب يف حسن هذا اجملاز أن يدي اإلنسان متقدماته فكل ما كان يتقدم شيئاً 
ين على سبيل اجملاز ألجل هذه املشاهبة فلما كانت الرياح تتقدم املطر ال جرم عرب عنه هبذا يطلق عليه لفظ اليد

  اللفظ
فإن قيل فقد جند املطر وال تتقدمه الرياح فنقول ليس يف اآلية إن هذا التقدم حاصل يف كل األحوال فلم يتوجه 

  السؤال وأيضاً فيجوز أن تتقدمه هذه الرياح وإن كنا ال نشعر هبا
واشتقاق اإلقالل ) الكشاف (  قال تعاىل حَتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسَحاًبا ِثقَاالً يقال أقل فالن الشيء إذا محله قال صاحب مث

من القلة ألن من يرفع شيئاً فإنه يرى ما يرفعه قليالً وقوله َسَحاًبا ثِقَاالً أي باملاء مجع سحابة واملعىن حىت إذا محلت 
الً مبا فيها من املاء واملعىن أن السحاب الكثيف املستطري للمياه العظيمة إمنا يبقى معلقاً يف هذه الرياح سحاباً ثقا

اهلواء ألنه تعاىل دبر حبكمته أن حيرك الرياح حتريكاً شديداً فألجل احلركات الشديدة اليت يف تلك الرياح حتصل 
نعقد السحاب الكثيف املاطر وثانيها أن فوائد إحداها أن أجزاء السحاب ينضم بعضها إىل البعض ويتراكم وي

بسبب تلك احلركات الشديدة اليت يف تلك الرياح مينة ويسرة ميتنع على تلك األجزاء املائية النزول فال جرم يبقى 
متعلقاً يف اهلواء وثالثها أن بسبب حركات تلك الرياح ينساق السحاب من موضع إىل موضع آخر وهو املوضع 

 احتياجهم إىل نزول األمطار وانتفاعهم هبا ورابعها أن حركات الرياح تارة تكون جامعة ألجزاء الذي علم اهللا تعاىل
السحاب موجبة النضمام بعضها إىل البعض حىت ينعقد السحاب الغليظ وتارة تكون مفرقة ألجزاء السحاب مبطلة 

يها من النشو والنماء وهي الرياح هلا وخامسها أن هذه الرياح تارة تكون مقوية للزروع واألشجار مكملة ملا ف
اللواقح وتارة تكون مبطلة هلا كما تكون يف اخلريف وسادسها أن هذه الرياح تارة تكون طيبة لذيذة موافقة 

لألبدان وتارة تكون مهلكة إما بسبب ما فيها من احلر الشديد كما يف السموم أو بسبب ما فيها من الربد الشديد 
ملهلكة جداً وسابعها أن هذه الرياح تارة تكون شرقية وتارة تكون غربية ومشالية وجنوبية كما يف الرياح الباردة ا

وهذا ضبط ذكره بعض الناس وإال فالرياح هتب من كل جانب من جوانب العامل وال ضبط هلا وال اختصاص جلانب 
البحر يشاهد أن البحر حيصل من جوانب العامل هبا وثامنها أن هذه الرياح تارة تصعد من قعر األرض فإن من ركب 

غليان شديد فيه بسبب تولد الرياح يف قعر البحر إىل ما فوق البحر وحينئذ يعظم هبوب الرياح يف وجه البحر 
وتارة ينزل الريح من جهة فوق فاختالف الرياح بسبب هذه املعاين أيضاً عجيب وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما 

قاصف والعاصف والصرصر والعقيم وأربعة منها رمحة الناشرات واملبشرات الرياح مثان أربع منها عذاب وهو ال
واجلنوب من ) نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( واملرسالت والذاريات وعن النيب 



يرسل  ريح اجلنة وعن كعب لو حبس اهللا الريح عن عباده ثالثة أيام ألننت أكثر األرض وعن السدي أنه تعاىل
الرياح فيأيت بالسحاب مث إنه تعاىل يبسطه يف السماء كيف يشاء مث يفتح أبواب السماء فيسيل املاء على السحاب 

  مث ميطر السحاب بعد ذلك ورمحته هو املطر
إذا عرفت هذا فنقول اختالف الرياح يف الصفات املذكورة مع أن طبيعة اهلواء واحدة وتأثريات الطبائع واألجنم 

  ك واحدة يدل على أن هذه األحوال مل حتصل إال بتدبري الفاعل املختار سبحانه وتعاىلواألفال

  مث قال تعاىل ُسقَْناهُ ِلَبلٍَد مَّّيٍت واملعىن أنا نسوق ذلك السحاب إىل بلد ميت مل ينزل فيه غيث ومل ينبت فيه خضرة
قيالً وإن كان مؤنثاً جيب أن يقول سقناه فإن قيل السحاب إن كان مذكراً جيب أن يقول حىت إذا أقلت سحاباً ث

  فكيف التوفيق ا
واجلواب أن السحاب لفظه مذكر وهو مجع سحابة فكان ورود الكناية عنه على سبيل التذكري جائزاً نظراً إىل 

قوالن قال بعضهم يف قوله سُقَْناُه ِلَبلٍَد ففيه ) الالم ( اللفظ وعلى سبيل التأنيث أيضاً جائزاً نظراً إىل كونه مجعاً أما 
مبعىن من أجل والتقدير سقناه ) الالم ( مبعىن إىل يقال هديته للدين وإىل الدين وقال آخرون هذه ) الالم ( هذه 

ألجل بلد ميت ليس فيه حياً يسقيه وأما البلد فكل موضع من األرض عامر أو غري عامر خال أو مسكون فهو بلد 
  فالة تسمى بلدة قال األعشى وبلدة مثل ظهر الترس موحشةوالطائفة منه بلدة واجلميع البالد وال

  للجن بالليل يف حافاهتا زجل
مث قال تعاىل فَأَنَزلَْنا بِِه الَْماء اختلفوا يف أن الضمري يف قوله بِِه إىل ماذا يعود قال الزجاج وابن األنباري جائز أن 

  ملاء ألن السحاب آلة إلنزال املاءيكون فأنزلنا بالبلد املاء وجائز أن يكون فأنزلنا بالسحاب ا
مث قال فَأَْخَرجَْنا بِِه ِمن كُلّ الثََّمراِت الكناية عائدة إىل املاء ألن إخراج الثمرات كان باملاء قال الزجاج وجائز أن 
يكون التقدير فأخرجنا بالبلد من كل الثمرات ألن البلد ليس خيص به هنا بلد دون بلد وعلى القول األول فاهللا 

عاىل إمنا خيلق الثمرات بواسطة املاء وقال أكثر املتكلمني إن الثمار غري متولدة من املاء بل اهللا تعاىل أجرى عادته ت
خبلق النبات ابتداء عقيب اختالط املاء بالتراب وقال مجهور احلكماء ال ميتنع أن يقال إنه تعاىل أودع يف املاء قوة 

حدوث األحوال املخصوصة عند امتزاج املاء بالتراب وحدوث الطبائع  طبيعية مث إن تلك القوة الطبيعية توجب
املخصوصة واملتكلمون احتجوا على فساد هذا القول بأن طبيعة املاء والتراب واحدة مث إنا نرى أنه يتولد يف النبات 

ولد األجسام الواحد أحوال خمتلفة مثل العنب فإن قشره بارد يابس وحلمه وماؤه حار رطب وعجمه بارد يابس فت
  املوصوفة بالصفات املختلفة من املاء والتراب يدل على أهنا إمنا حدثت بأحداث الفاعل املختار ال بالطبع واخلاصة

مث قال تعاىل كَذاِلكَ ُنْخرُِج الْموَْتى وفيه قوالن األول أن املراد هو أنه تعاىل كما خيلق النبات بواسطة إنزال األمطار 
اسطة مطر ينزله على تلك األجسام الرميمة وروي أنه تعاىل ميطر على أجساد املوتى فيما بني فكذلك حييي املوتى بو

النفختني مطراً كاملين أربعني يوماً وإهنم ينبتون عند ذلك ويصريون أحياء قال جماهد إذا أراد اهللا أن يبعثهم أمطر 
ر مث يرسل األرواح فتعود كل روح إىل السماء عليهم حىت تنشق عنهم األرض كما ينشق الشجر عن النور والثم

  جسدها
والقول الثاين أن التشبيه إمنا وقع بأصل األحياء بعد أن كان ميتاً واملعىن أنه تعاىل كما أحيا هذا البلد بعد خرابه 

فأنبت فيه الشجر وجعل فيه الثمر فكذلك حييي املوتى بعد أن كانوا أمواتاً ألن من يقدر على إحداث اجلسم وخلق 
لرطوبة والطعم فيه فهو أيضاً يكون قادراً على إحداث احلياة يف بدن امليت واملقصود منه إقامة الداللة على أن ا

  البعث والقيامة حق



واعلم أن الذاهبني إىل القول األول إن اعتقدوا أنه ال ميكن بعث األجساد إال بأن ميطر على تلك األجساد البالية 
وألن الذي يقدر على أن حيدث يف ماء املطر الصفات اليت باعتبارها صار املين منياً  مطراً على صفة املين فقد أبعد

ابتداء فلم ال يقدر على خلق احلياة واجلسم ابتداء وأيضاً فهب أن ذلك املطر ينزل إال أن أجزاء األموات غري 
  يف توليد تلك األجساد خمتلطة فبعضها يكون باملشرق وبعضها يكون باملغرب فمن أين ينفع إنزال ذلك املطر

فإن قالوا إنه تعاىل بقدرته وحبكمته خيرج تلك األجزاء املتفرقة فلم مل يقولوا إنه بقدرته وحكمته خيلق احلياة يف تلك 
األجزاء ابتداء من غري واسطة ذلك املطر وإن اعتقدوا أنه تعاىل قادر على إحياء األموات ابتداء إال أنه تعاىل إمنا 

ا الوجه كما أنه قادر على خلق األشخاص يف الدنيا ابتداء إال أنه أجرى عادته بأنه ال خيلقهم إال من حيييهم على هذ
  األبوين فهذا جائز

مث قال تعاىل لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ واملعىن أنكم ملا شاهدمت أن هذه األرض كانت مزينة وقت الربيع والصيف باألزهار 
ة عارية عن تلك الزينة مث إنه تعاىل أحياها مرة أخرى فالقادر على إحيائها بعد والثمار مث صارت عند الشتاء ميت

موهتا جيب كونه أيضاً قادراً على إحياء األجساد بعد موهتا فقوله لَعَلَّكُْم َتذَكَُّرونَ املراد منه تذكر أنه ملا مل ميتنع هذا 
  املعىن يف إحدى الصورتني وجب أن ال ميتنع يف الصورة األخرى

  مث قال تعاىل َوالَْبلَُد الطَّّيُب َيخُْرُج َنبَاُتُه بِإِذِْن َرّبِه وَالَِّذى َخُبثَ الَ َيْخُرجُ إِالَّ َنِكدًا
  وفيه مسائل

  املسألة األوىل يف هذه اآلية قوالن
به نزول القول األول وهو املشهور أن هذا مثل ضربه اهللا تعاىل للمؤمن والكافر باألرض اخلرية واألرض السبخة وش

القرآن بنزول املطر فشبه املؤمن باألرض اخلرية اليت نزل عليها املطر فيحصل فيها أنواع األزهار والثمار وأما 
األرض السبخة فهي وإن نزل املطر عليها مل حيصل فيها من النبات إال النزر القليل فكذلك الروح الطاهرة النقية 

به نور القرآن ظهرت فيه أنواع من الطاعات واملعارف واألخالق  عن شوائب اجلهل واألخالق الذميمة إذا اتصل
  احلميدة والروح اخلبيثة الكدرة وإن اتصل به نور القرآن مل يظهر فيه من املعارف واألخالق احلميدة إال القليل

فعها ومثرهتا ومع ذلك والقول الثاين أنه ليس املراد من اآلية متثيل املؤمن والكافر وإمنا املراد أن األرض السبخة يقل ن
فإن صاحبها ال يهمل أمرها بل يتعب نفسه يف إصالحها طمعاً منه يف حتصيل ما يليق هبا من املنفعة فمن طلب هذا 
النفع اليسري باملشقة العظيمة فألن يطلب النفع العظيم املوعود به يف الدار اآلخرة باملشقة اليت ال بد من حتملها يف 

  أوىلأداء الطاعات كان ذلك 
املسألة الثانية هذه اآلية دالة على أن السعيد ال ينقلب شقياً وبالعكس وذلك ألهنا دلت على أن األرواح قسمان 

منها ما تكون يف أصل جوهرها طاهرة نقية مستعدة ألن تعرف احلق لذاته واخلري ألجل العمل به ومنها ما تكون يف 
حلقيقية واألخالق الفاضلة كما أن األراضي منها ما تكون أصل جوهرها غليظة كدرة بطيئة القبول للمعارف ا

  سبخة فاسدة وكما أنه ال ميكن أن يتولد يف األراضي السبخة تلك األزهار

والثمار اليت تتولد يف األرض اخلرية فكذلك ال ميكن أن يظهر يف النفس البليدة والكدرة الغليطة من املعارف اليقينية 
هر يف النفس الطاهرة الصافية ومما يقوي هذا الكالم أنا نرى النفوس خمتلفة يف هذه واألخالق الفاضلة مثل ما يظ

الصفات فبعضها جمبولة على حب عامل الصفاء واإلهليات منصرفة عن اللذات اجلسمانية كما قال تعاىل وَإِذَا َسِمعُواْ 
ومنها قاسية شديدة القسوة )  ٨٣املائدة ( ِممَّا َعَرفُواْ ِمَن الَْحّق  َما أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تََرى أَْعُينَُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّْمعِ

ومنها ما تكون شديدة امليل )  ٧٤البقرة ( والنفرة عن قبول هذه املعاين كما قال فَهِىَ  كَالِْحَجاَرةِ  أَْو أََشدُّ قَْسَوةً  



يل إىل إمضاء الغضب وتكون متباعدة عن إىل قضاء الشهوة متباعدة عن أحوال الغضب ومنها ما تكون شديدة امل
أعمال الشهوة بل نقول من النفوس ما تكون عظيمة الرغبة يف املال دون اجلاه ومنهم من يكون بالعكس والراغبون 

يف طلب املال منهم من يكون عظيم الرغبة يف العقار وتفضل رغبته يف النقود ومنهم من تعظم رغبته يف حتصيل 
الضياع والعقار وإذا تأملت يف هذا النوع من االعتبار تيقنت أن أحوال النفوس خمتلفة يف هذه  النقود وال يرغب يف

األحوال اختالفاً جوهرياً ذاتياً ال ميكن إزالته وال تبديله وإذا كان كذلك امتنع من النفس الغليظة اجلاهلة املائلة 
ية واألخالق الفاضلة وملا ثبت هذا كان تكليف هذه بالطبع إىل أفعال الفجور أن تصري نفساً مشرقة باملعارف اإلهل

النفس بتلك املعارف اليقينية واألخالق الفاضلة جارياً جمرى تكليف ما ال يطاق فثبت هبذا البيان أن السعيد من 
سعد يف بطن أمه والشقي من شقي يف بطن أمه وأن النفس الطاهرة خيرج نباهتا من املعارف اليقينية واألخالق 

  لة بإذن رهبا والنفس اخلبيثة ال خيرج نباهتا إال نكداً قليل الفائدة واخلري كثري الفضول والشرالفاض
والوجه الثاين من االستدالل هبذه اآلية يف هذه املسألة قوله تعاىل بِإِذِْن َرّبِه وذلك يدل على أن كل ما يعمله املؤمن 

  من خري وطاعة ال يكون إال بتوفيق اهللا تعاىل
  الثالثة قرىء َيخُْرُج َنبَاُتُه أي خيرجه البلد وينبته املسألة

أما قوله تعاىل وَالَِّذى َخُبثَ قال الفراء يقال خبث الشيء خيبث خبثاً وخباثة وقوله إِالَّ َنِكًدا النكد العسر املمتنع من 
د قال وأعط ما أعطيته إعطاء اخلري على جهة البخل وقال الليث النكد الشؤم واللؤم وقلة العطاء ورجل أنكد ونك

  طيبا
  ال خري يف املنكود والناكد

إذا عرفت هذا فنقول قوله وَالَِّذى َخُبثَ صفة للبلد ومعناه والبلد اخلبيث ال خيرج نباته إال نكداً فحذف املضاف 
انقلب مرفوعاً الذي هو النبات وأقيم املضاف إليه الذي هو الراجح إىل ذلك البلد مقامه إال أنه كان جمروراً بارزاً ف

  مستكناً لوقوعه موقع الفاعل أو يقدر ونبات الذي خبث وقرىء َنِكًدا بفتح الكاف على املصدر أي ذا نكد
مث قال تعاىل كَذاِلكَ ُنصَّرُف اآليَاِت ِلقَْومٍ َيْشكُُرونَ قرىء ُيْصَرْف أي يصرفها اهللا وإمنا ختم هذه اآلية بقوله ِلقَْومٍ 

سبق ذكره هو أنه تعاىل حيرك الرياح اللطيفة النافعة وجيعلها سبباً لنزول املطر الذي هو الرمحة َيْشكُُرونَ ألن الذي 
وجيعل تلك الرياح واألمطار سبباً حلدوث أنواع النبات النافعة اللطيفة اللذيدة فهذا من أحد الوجهني ذكر الدليل 

  تنبيهالدال على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته ومن الوجه الثاين 

على إيصال هذه النعمة العظيمة إىل العباد فال جرم كانت من حيث إهنا دالئل على وجود الصانع وصفاته آيات 
ومن حيث أهنا نعم جيب شكرها فال جرم قال ُنصَّرُف اآليَاِت ِلقَْومٍ َيْشكُُرونَ وإمنا خص كوهنا آيات بالقوم 

  ى لّلُْمتَّقَِنيالشاكرين ألهنم هم املنتفعون هبا فهو كقوله ُهًد
َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ قَالَ  لَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َياقَْومِ اْعُبُدواْ اللََّه َما لَكُم مِّْن إِلَاٍه غَيُْرُه إِنِّى أََخاُف

لَْيَس بِى َضلَالَةٌ  َولَكِنِّي َرسُولٌ مِّن رَّبِّ الَْعالَِمَني أَُبلُِّغكُْم رَِساالِت  الَْمأل ِمن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك ِفي َضلَالٍ مُّبِنيٍ قَالَ َياقَْومِ
  رَبِّى َوأَنَصُح لَكُْم َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ

كر قصص األنبياء اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف تقرير املبدأ واملعاد دالئل ظاهرة وبينات قاهرة وبراهني باهرة أتبعها بذ
عليهم السالم وفيه فوائد أحدها التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدالئل والبينات ليس من خواص قوم 

حممد عليه الصالة والسالم بل هذه العادة املذمومة كانت حاصلة يف مجيع األمم السالفة واملصيبة إذا عمت خفت 
هل والعناد يفيد تسلية الرسول عليه السالم وختفيف ذلك على قلبه فكان ذكر قصصهم وحكاية إصرارهم على اجل



وثانيها أنه تعاىل حيكي يف هذه القصص أن عاقبة أمر أولئك املنكرين كان إىل الكفر واللعن يف الدنيا واخلسارة يف 
 ويكسر قلوب املبطلني اآلخرة وعاقبة أمر احملقني إىل الدولة يف الدنيا والسعادة يف اآلخرة وذلك يقوي قلوب احملقني

وثالثها التنبيه على أنه تعاىل وإن كان ميهل هؤالء املبطلني ولكنه ال يهملهم بل ينتقم منهم على أكمل الوجوه 
ورابعها بيان أن هذه القصص دالة على نبوة حممد عليه الصالة والسالم ألنه عليه السالم كان أمياً وما طالع كتاباً 

ذكر هذه القصص على الوجه من غري حتريف وال خطأ دل ذلك على أنه إمنا عرفها بالوحي وال تلمذ أستاذاً فإذا 
  من اهللا وذلك يدل على صحة نبوته

ولقائل أن يقول األخبار عن الغيوب املاضية ال يدل على املعجز الحتمال أن يقال إن إبليس شاهد هذه الوقائع 
  إنه معجز ألن علم الغيب ليس إال هللا سبحانه وتعاىلفألقاها إليه أما األخبار عن الغيوب املستقبلة ف

  واعلم أنه تعاىل ذكر يف هذه السورة قصة آدم عليه السالم وقد سبق ذكرها

والقصة الثانية قصة نوح عليه السالم وهي املذكورة يف هذه اآلية وهو نوح بن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ وأخنوخ 
  لاسم إدريس النيب عليه السالم وفيه مسائ

  قوله لَقَْد أَْرَسلَْنآ جواب قسم حمذوف) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
فإن قالوا ما السبب يف أهنم ال يكادون ينطقون هبذه الالم إال مع قد وذكر هذه الالم بدون قد نادر كقوله حلفت 

  هلا باهللا حلفة فاجر لناموا
تأكيداً للجملة املقسم عليها اليت هي جواهبا فكانت مظنة ملعىن  قلنا إمنا كان كذلك ألن اجلملة القسمية ال تساق إال

  عند استماع املخاطب كلمة القسم) قد ( التوقع الذي هو معىن 
املسألة الثانية قرأ الكسائي غَيُْرُه بكسر الراء على أنه نعت لإلله على اللفظ والباقون بالرفع على أنه صفة لإلله على 

آل عمران ( ما لكم إله غريه وقال أبو علي وجه من قرأ بالرفع قوله َوَما ِمْن إِلَاٍه إِالَّ اللَُّه املوضع ألن تقدير الكالم 
فكما أن قوله إِالَّ اللَُّه بدل من قوله مَّا ِمن إِلٍَه كذلك قوله غَْيُرهُ يكون بدالً من قوله ِمْن إِلٍَه فيكون غَْيرِ رفعاً )  ٦٢

رىء غَْيرِ احلركات الثالث وذكر وجه الرفع واجلر كما تقدم قال وأما النصب باالستثناء وقال صاحب الكشاف ق
  فعلى االستثناء مبعىن ما لكم من إله إال إياه كقولك ما يف الدار من أحد إال زيداً وغري زيد

يبق هلذا املنفي املسألة الثالثة قال الواحدي يف الكالم حذف وهو خرب َما ألنك إذا جعلت غَْيُرُه صفة لقوله إِلٍَه مل 
خرب والكالم ال يستقل بالصفة واملوصوف ألنك إذا قلت زيد العاقل وسكت مل يفد ما مل تذكر خربه ويكون التقدير 
ما لكم من إله غريه يف الوجود أقول اتفق النحويون على أن قولنا ال إله إال اهللا ال بد فيه من إضمار والتقدير ال إله 

ال اهللا ومل يذكروا على هذا الكالم حجة فإنا نقول مل ال جيوز أن يقال دخل حرف النفي يف الوجود أو ال إله لنا إ
على هذه احلقيقة وعلى هذه املاهية فيكون املعىن أنه ال حتقق حلقيقة اإلهلية إال يف حق اهللا وإذا محلنا الكالم على هذا 

  املعىن استغنينا عن اإلضمار الذي ذكروه
املاهية ال ميكن ألن احلقائق ال ميكن نفيها فال ميكن أن يقال ال سواد مبعىن ارتفاع هذه  فإن قالوا صرف النفي إىل

  املاهية وإمنا املمكن أن يقال إن تلك احلقائق غري موجودة وال حاصلة وحينئذ جيب إضمار اخلرب
و كان األمر كذلك لوجب فنقول هذا الكالم بناء على أن املاهية ال ميكن انتفاؤها وارتفاعها ولك باطل قطعاً إذ ل

  امتناع ارتفاع الوجود ألن الوجود أيضاً حقيقة من احلقائق وماهية فلم ال ميكن ارتفاع سائر املاهيات
فإن قالوا إذا قلنا ال رجل وعنينا به نفي كونه موجوداً فهذا النفي مل ينصرف إىل ماهية الوجود وإمنا انصرف إىل 



  كون ماهية الرجل موصوفة بالوجود
  قول تلك املوصوفية يستحيل أن تكون أمراً زائداً على املاهية وعلى الوجود إذ لو كانتفن

املوصوفية ماهية والوجود ماهية أخرى لكانت تلك املاهية موصوفة أيضاً بالوجود والكالم فيه كما فيما قبله فيلزم 
متناهية وهو حمال مث نقول موصوفية  التسلسل ويلزم أن ال يكون املوجود الواحد موجوداً واحداً بل موجودات غري

املاهية بالوجود إما أن يكون أمراً مغايراً للماهية والوجود وإما أن ال يكون كذلك فإن مل يكن أمراً مغايراً هلا فحينئذ 
 يكون لذلك املغاير ماهية ووجود وماهيته ال تقبل االرتفاع وحينئذ يعود السؤال املذكور فثبت مبا ذكرنا أن املاهية

أن مل تقبل النفي والرفع امتنع صرف حرف النفي إىل شيء من املفهومات فإن كانت املاهية قابلة للنفي والرفع 
يف قولنا ال إله إال اهللا إىل هذه احلقيقة وحينئذ ال حيتاج إىل التزام احلذف واإلضمار ) ال ( فحينئذ ميكن صرف كلمة 

  يف هذا البحث الذي ذكره النحويونالذي يذكره النحويون فهذا كالم عقلي صرف وقع 
املسألة الرابعة قوله تعاىل لَقَدْ أَْرَسلَْنآ فيه قوالن قال ابن عباس بعثنا وقال آخرون معىن اإلرسال أنه تعاىل محله رسالة 
يؤديها فالرسالة على هذا التقدير تكون متضمنة للبعث فيكون البعث كالتابع ال أنه األصل وهذا البحث بناء على 

سألة أصولية وهي أنه هل من شرط إرسال الرسول إىل قوم أن يعرفهم على لسانه أحكاماً ال سبيل هلم إىل معرفتها م
بعقوهلم أوليس ذلك بشرط بل يكون الغرض من بعثة الرسل جمرد تأكيد ما يف العقول وهذا اخلالف إمنا يليق 

  بتفاريع املعتزلة وال يليق بتفاريع مذاهبنا وأصولنا
  ة اخلامسة يف اآلية فوائداملسأل

الفائدة األوىل إنه تعاىل حكى عن نوح يف هذه اآلية ثالثة أشياء أحدها إنه عليه السالم أمرهم بعبادة اهللا تعاىل والثاين 
  إنه حكم أن ال إله غري اهللا واملقصود من الكالم األول إثبات التكليف واملقصود من الكالم الثاين اإلقرار بالتوحيد

عقيبه إِّنى أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ وال شك أن املراد منه إما عذاب يوم القيامة وعلى هذا التقدير مث قال 
فهو قد خوفهم بيوم القيامة وهذا هو الدعوى الثالثة أو عذاب يوم الطوفان وعلى هذا التقدير فقد ادعى الوحي 

عنه أنه ذكر هذه الدعاوى الثالثة ومل يذكر على صحة واحد منها والنبوة من عند اهللا واحلاصل أنه تعاىل حكى 
دليالً وال حجة فإن كان قد أمرهم باإلنذار هبا على سبيل التقليد فهذا باطل ملا أن القول بالتقليد باطل وأيضاً فاهللا 

ن قد أمرهم باإلقرار هبا تعاىل قد مأل القرآن من ذم التقليد فكيف يليق بالرسول املعصوم الدعوة إىل التقليد وإن كا
  مع ذكر الدليل فهذا الدليل غري مذكور

واعلم أنه تعاىل ذكر يف أول سورة البقرة دالئل التوحيد والنبوة وصحة املعاد وذلك تنبيه منه تعاىل على أن أحداً 
 ما حكى عن نوح من األنبياء ال يدعو أحداً إىل هذه األصول إال بذكر احلجة والدليل أقصى ما يف الباب أنه تعاىل

تلك الدالئل يف هذا املقام إال أن تلك الدالئل ملا كانت معلومة مل يكن إىل ذكرها حاجة يف هذا املقام فترك اهللا تعاىل 
  ذكر الدالئل هلذا السبب

ْيُرُه والثاين كالعلة لألول ألنه الفائدة الثانية أنه عليه السالم ذكر أوالً قوله اعُْبُدواْ اللََّه وثانياً قوله َما لَكُم ّمْن إِلَاٍه غَ
إذا مل يكن هلم إله غريه كان كل ما حصل عندهم من وجوه النفع واإلحسان والرب واللطف حاصالً من اهللا وهناية 

  اإلنعام توجب هناية التعظيم فإمنا وجبت عبادة اهللا ألجل العلم بأنه ال إله إال اهللا

لعلم بأن ال إله واحد أو أكثر من واحد ال نعلم أن املنعم علينا بوجوه ويتفرع على هذا البحث مسألة وهي أنا قبل ا
النعم احلاصلة عندنا هو هذا أم ذاك وإذا جهلنا ذلك فقد جهلنا من كان هو املنعم يف حقنا وحينئذ ال حيسن عبادته 



  فعلى هذا القول كان العلم بالتوحيد شرطاً للعلم حبسن العبادة
آلية أن ظاهر هذه اآلية يدل على أنه اإلله هو الذي يستحق العبادة ألن قوله اعُْبُدواْ اللََّه َما الفائدة الثالثة يف هذه ا

لَكُم ّمْن إِلَاٍه غَْيُرهُ إثبات ونفي فيجب أن يتواردا على مفهوم واحد حىت يستقيم الكالم فكان املعىن أعبدوا اهللا ما 
ثبت بالدليل أن اإلله ليس هو املعبود وإال لوجب كون األصنام  لكم من معبود غريه حىت يتطابق النفي واإلثبات مث

  آهلة وأن ال يكون اإلله إهلاً يف األزل ألجل أنه يف األزل غري معبود فوجب محل لفظ اإلله على أنه املستحق للعبادة
ن والشك قال قوم املراد منه واعلم أهنم اختلفوا يف معىن قوله إِّنى أََخاُف َعلَْيكُْم هل هو اليقني أو اخلوف مبعىن الظ

اجلزم واليقني ألنه كان جازماً بأن العذاب ينزل هبم إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة إن مل يقبلوا ذلك الدين وقال 
آخرون بل املراد منه الشك وتقريره من وجوه األول إنه إمنا قال إِّنى أََخاُف َعلَْيكُمْ ألنه جوز أن يؤمنوا كما جوز 

على كفرهم ومع هذا التجويز ال يكون قاطعاً بنزول العذاب فوجب أن يذكره بلفظ اخلوف والثاين أن  أن يستمروا
حصول العقاب على الكفر واملعصية أمر ال يعرف إال بالسمع ولعل اهللا تعاىل ما بني له كيفية هذه املسألة فال جرم 

والثالث حيتمل أن يكون املراد من اخلوف احلذر كما  بقي متوقفاً جموزاً أنه تعاىل هل يعاقبهم على ذلك الكفر أم ال
أي حيذرون املعاصي خوفاً من العقاب الرابع إنه بتقدير أن يكون قاطعاً )  ٥٠النحل ( قال يف املالئكة َيَخافُونَ رَبَُّهْم 

الشك راجعاً بنزول أصل العذاب لكنه ما كان عارفاً مبقدار ذلك العذاب وهو أنه عظيم جداً أو متوسط فكان هذا 
  إىل وصف العقاب وهو كونه عظيماً أم ال ال يف أصل حصوله

 الكرباء مث إنه تعاىل حكى ما ذكره يف قومه فقال قَالَ الَْمالَ ِمن قَْوِمِه إِنَّا لََنرَاَك ِفي َضلَالٍ مُّبِنيٍ وقال املفسرون الَْمالَ
أن قوله ِمن قَْوِمِه يقتضي أن ذلك املأل بعض قومه والسادات الذين جعلوا أنفسهم أضداد األنبياء والدليل عليه 

وذلك البعض ال بد وأن يكونوا موصوفني بصفة ألجلها استحقوا هذا الوصف وذلك بأن يكونوا هم الذين ميلؤن 
صدور اجملالس ومتتلىء القلوب من هيبتهم ومتتلىء األبصار من رؤيتهم وتتوجه العيون يف احملافل إليهم وهذه 

حتصل إال يف الرؤساء وذلك يدل على أن املراد من املأل الرؤساء واألكابر وقوله إِنَّا لََنرَاَك هذه الرؤية ال الصفات ال 
بد وأن تكون مبعىن االعتقاد والظن دون املشاهدة والرؤية وقوله ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ أي يف خطأ ظاهر وضالل بني وال 

 املسائل األربع اليت بينا أن نوحاً عليه السالم ذكرها وهي التكليف بد وأن يكون مرادهم نسبة نوح إىل الضالل يف
  والتوحيد والنبوة واملعاد وملا ذكروا هذا الكالم أجاب نوح عليه السالم بقوله قَالَ َياقَْومِ لَْيسَ بِى َضلَالَةٌ 

  فإن قالوا إن القوم قالوا إِنَّا لََنَراَك ِفي َضلَالٍ مُّبِنيٍ
  ليس يب ضالل فلم ترك هذا الكالم وقال ليس يب ضاللةفجوابه أن يقال 

قلت ألن قوله لَْيَس بِى َضلَالَةٌ  أي ليس يب نوع من أنواع الضاللة ألبتة فكان هذا أبلغ يف عموم السلب مث إنه عليه 
  السالم ملا نفي عن نفسه العيب الذي وصفوه به ووصف نفسه بأشرف الصفات

لق من رب العاملني ذكر ما هو املقصود من الرسالة وهو أمران األول تبليغ الرسالة وأجلها وهو كونه رسوالً إىل اخل
  والثاين تقرير النصيحة فقال أَُبلُّغكُْم رَِساالِت رَّبى وَأَنَصُح لَكُْم وفيه مسائل

لوجهني جاء يف املسألة األوىل قرأ أبو عمرو أَُبلُّغكُْم بالتخفيف من أبلغ والباقون بالتشديد قال الواحدي وكال ا
  ) ٦٧املائدة ( والتشديد فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه )  ٥٧هود ( التنزيل فالتخفيف قوله فَإِن تََولَّْواْ فَقَْد أَْبلَْغُتكُْم 

املسألة الثانية الفرق بني تبليغ الرسالة وبني النصيحة هو أن تبليغ الرسالة معناه أن يعرفهم أنواع تكاليف اهللا وأقسام 
مره ونواهيه وأما النصيحة فهو أنه يرغبه يف الطاعة وحيذره عن املعصية ويسعى يف تقرير ذلك الترغيب أوا

والترهيب ألبلغ وجوه وقوله رِسَاالِت َرّبى يدل على أنه تعاىل محله أنواعاً كثرية من الرسالة وهي أقسام التكاليف 



خرة ومقادير احلدود والزواجر يف الدنيا وقوله َوأَنَصُح من األوامر والنواهي وشرح مقادير الثواب والعقاب يف اآل
لَكُْم قال الفراء ال تكاد العرب تقول نصحتك إمنا تقول نصحت لك وجيوز أيضاً نصحتك قال النابغة نصحت بين 

  عوف فلم يتقبلوا
  رسويل ومل تنجح لديهم رسائلي

كروه واملعىن أين أبلغ إليكم تكاليف اهللا مث وحقيقة النصح اإلرسال إىل املصلحة مع خلوص النية من شوائب امل
  أرشدكم إىل األصوب األصلح وأدعوكم إىل ما دعاين وأحب إليكم ما أحبه لنفسي

مث قال َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ وفيه وجوه األول واعلم أنكم إن عصيتم أمره عاقبكم بالطوفان الثاين واعلم أنه 
ة عقاباً شديداً خارجاً عما تتصوره عقولكم الثالث جيوز أن يكون املراد واعلم من توحيد اهللا يعاقبكم يف اآلخر

وصفات جالله ما ال تعلمون ويكون املقصود من ذكر هذا الكالم محل القوم على أن يرجعوا إليه يف طلب تلك 
  العلوم

مِّْنكُمْ ِليُنِذرَكُْم َوِلَتتَّقُواْ َولََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ فَكَذَّبُوُه فَأَجنَْيَناُه َوالَِّذيَن َمَعُه  أََو َعجِبُْتْم أَن َجآَءكُْم ِذكٌْر مِّن رَّبِّكُْم َعلَى َرُجلٍ
  ِفي الْفُلِْك َوأَغَْرقَْنا الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِأاَياِتَنآ إِنَُّهْم كَانُواْ قَْوماً َعِمَني

ن رَّّبكُْم َعلَى َرُجلٍ مّْنكُْم ِلُينِذَركُْم َوِلَتتَّقُواْ يدل على أن مراد القوم من قوهلم اعلم أن قوله َعجِبُْتْم أَن َجاءكُْم ِذكٌْر ّم
لنوح عليه السالم إِنَّا لََنرَاَك ِفي َضلَالٍ مُّبِنيٍ هو أهنم نسبوه يف ادعاء النبوة إىل الضالل وذلك من وجوه أحدها أهنم 

  هنم اعتقدوا أن املقصود مناستبعدوا أن يكون هللا رسول إىل خلقه ألجل أ

اإلرسال هو التكليف والتكليف ال منفعة فيه للمعبود لكونه متعالياً عن النفع والضرر وال منفعة فيه للعابد ألنه يف 
احلال يوجب املضرة العظيمة وكل ما يرجى فيه من الثواب ودفع العقاب فاهللا قادر على حتصيله بدون واسطة 

ثاً واهللا متعال عن العبث وإذا بطل التكليف بطل القول بالنبوة وثانيها أهنم وإن جوزوا التكليف فيكون التكليف عب
التكليف إال أهنم قالوا ما علم حسنه بالعقل فعلناه وما علم قبحه تركناه وما ال نعلم فيه ال حسنه وال قبحه فإن كنا 

له به وإن مل نكن مضطرين إليه تركناه للحذر مضطرين إليه فعلناه لعلمنا أنه متعال عن أن يكلف عبده ما ال طاقة 
عن خطر العقاب وملا كان رسول العقل كافياً فال حاجة إىل بعثة رسول آخر وثالثها أن بتقدير أنه ال بد من الرسول 

فإن إرسال املالئكة أوىل ألن مهابتهم أشد وطهاراهتم أكمل واستغناءهم عن املأكول واملشروب أظهر وبعدهم عن 
الباطل أعظم ورابعها أن بتقدير أن يبعث رسوالً من البشر فلعل القوم اعتقدوا أن من كان فقرياً ومل يكن الكذب و

له تبع ورياسة فإنه ال يليق به منصب الرسالة ولعلهم اعتقدوا أن الذي ظن نوح عليه السالم أنه من باب الوحي 
ة إىل جمامع الوجوه اليت ألجلها أنكر الكفار رسالة فهو من جنس اجلنون والعته وختييالت الشيطان فهذا هو اإلشار

رجل معني فلهذه األسباب حكموا على نوح بالضاللة مث أن نوحاً عليه الصالم أزال تعجبهم وقال إنه تعاىل خالق 
اخللق فله حبكم اإلهلية أن يأمر عبيده ببعض األشياء وينهاهم عن بعضها وال جيوز أن خياطبهم بتلك التكاليف من 

ري واسطة ألن ذلك ينتهي إىل حد اإلجلاء وهو ينايف التكليف وال جيوز أن يكون ذلك الرسول واحداً من املالئكة غ
الً  فبقي أن يكون أيصال )  ٩األنعام ( ملا ذكرناه يف سورة األنعام يف تفسري قوله تعاىل َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلْنَاُه َرُج

بواسطة إنسان وذلك اإلنسان إمنا يبلغهم تلك التكاليف ألجل أن ينذرهم وحيذرهم ومىت تلك التكاليف إىل اخللق 
أنذرهم اتقوا خمالفة تكليف اهللا ومىت اتقوا خمالفة تكليف اهللا استوجبوا رمحة اهللا فهذا هو املراد من قوله ِليُنِذرَكُْم 

  ) ٦٣األعراف ( َوِلَتتَّقُواْ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ 
  ت هذا فلنرجع إىل تفسري ألفاظ اآليةإذا عرف



أما قوله أوعجبتم فاهلمزة لإلنكار والواو للعطف واملعطوف عليه حمذوف كأنه قيل أكذبتم وعجبتم أن جاءكم أي 
عجبتم أن جاءكم ذكر وذكروا يف تفسري هذا الذكر وجوهاً قال احلسن إنه الوحي الذي جاءهم به وقال آخرون 

ز مث ذلك املعجز حيتمل وجهني أحدمها أنه تعاىل كان قد أنزل عليه كتاباً وكان ذلك الكتاب املراد هبذا الذكر املعج
والثاين أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( معجزاً فسماه اهللا تعاىل ذكراً كما مسي القرآن هبذا االسم وجعله معجزة حملمد 

لٍ قال الفراء َعلَى َّ ههنا مبعىن مع ما تقول جاء ذلك املعجز كان شيئاً آخر سوى الكتاب وقوله الْقُْرءانُ َعلَى َرُج
باخلرب على وجهه ومع وجهه كالمها جائز وقال ابن قتيبة أي على لسان رجل منكم كما قال َربََّنا َوءاِتَنا َما َوَعدتََّنا 

رجل وقوله مّنكُمْ أي على لسان رسلك وقال آخرون ذِكٌْر ّمن رَّّبكُْم منزل على )  ١٩٤آل عمران ( َعلَى ُرُسِلَك 
أي تعرفون نسبه فهو منكم نسباً وذلك ألن كونه منهم يزيل التعجب ألن املرء مبن هو من جنسه أعرف وبطهارة 

أحواله أعلم ومبا يقتضي السكون إليه أبصر مث بني تعاىل ما ألجله يبعث الرسول فقال لُِينِذَركُْم وما ألجله ينذر فقال 
تقون فقال َولََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ وهذا الترتيب يف غاية احلسن فإن املقصود من البعثة اإلنذار َوِلَتتَّقُواْ وما ألجله ي

  واملقصود من اإلنذار التقوى عن كل ما ال ينبغي واملقصود من التقوى الفوز بالرمحة يف

بعث الرسل إليهم التقوى دار اآلخرة قال اجلبائي والكعيب والقاضي هذه اآلية دالة على أنه تعاىل أراد من الذين 
  والفوز بالرمحة وذلك يبطل قول من يقول إنه تعاىل أراد من بعضهم الكفر والعناد وخلقهم ألجل العذاب والنار

وجواب أصحابنا أن نقول إن مل يتوقف الفعل على الداعي لزم رجحان املمكن ال ملرجح وإن توقف لزم اجلرب ومىت 
اد الكفر من الكافر وذلك يبطل مذهبكم مث بني تعاىل أهنم مع لك كذبوه يف لزم ذلك وجب القطع فإنه تعاىل أر

ادعاء النبوة وتبليغ التكاليف من اهللا وأصروا على ذلك التكذيب مث إنه تعاىل أجناه يف الفلك وأجنى من كان معه من 
اً َعِمَني قال ابن عباس عميت قلوهبم عن املؤمنني وأغرق الكفار واملكذبني وبني العلة يف ذلك فقال إِنَُّهْم كَانُواْ قَْوم

معرفة التوحيد والنبوة واملعاد قال أهل اللغة يقال رجل عم يف البصرية وأعمى يف البصر فََعِمَيْت َعلَْيهِمُ االْنَباء َيْومَِئٍذ 
قال زهري )  ١٠٤األنعام ( َعِمىَ  فََعلَْيَها وقال قَْد َجاءكُمْ َبصَاِئُر ِمن رَّّبكُْم فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفِْسِه َوَمْن )  ٦٦القصص ( 

  وأعلم ما يف اليوم واألمس قبله
  ولكنين عن علم ما يف غد عمي

قرىء َعاَمْينِ والفرق بني العمي والعامي أن العمي يدل على عمي ثابت والعامي على ) الكشاف ( قال صاحب 
قوله تعاىل يف آية أخرى َوأُوِحىَ  إِلَى نُوحٍ أَنَُّه لَن عمي حادث وال شك أن عماهم كان ثابتاً راسخاً والدليل عليه 

  ) ٣٦هود ( ُيْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد ءاَمَن 
كَفَرُواْ ِمن قَْوِمِه إِنَّا  الَْمُأل الَِّذيَنَوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ َياقَْومِ اْعُبدُواْ اللََّه َما لَكُْم مِّْن إِلَاٍه غَْيُرُه أَفَالَ َتتَّقُونَ قَالَ 

ن رَّبِّ الْعَالَِمَني أَُبلُِّغكُمْ لََنرَاَك ِفي َسفَاَهةٍ  وِإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن الْكَاِذبَِني قَالَ َياقَْومِ لَْيَس بِى َسفَاَهةٌ  َولَِكنِّى َرُسولٌ مِّ
ْم أَن َجآَءكُْم ذِكٌْر مِّن رَّبِّكُْم َعلَى َرُجلٍ مِّنكُْم ِليُنِذَركُْم وَاذكُُروا إِذْ رِسَاالِت َربِّى َوأََناْ لَكُْم نَاِصٌح أَِمٌني أََو َعجِْبُت

  ِلُحونََجَعلَكُْم ُخلَفَآَء ِمن َبْعِد قَْومِ ُنوحٍ َوزَاَدكُْم ِفى الَْخلْقِ َبْسطَةً  فَاذْكُُروا ءَاآلَء اللَِّه لََعلَّكُْم ُتفْ
  ي قصة هود مع قومهاعلم أن هذا هو القصة الثانية وه

  أما قوله َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا ففيه أحباث
َنا إِلَى َعادٍ البحث األول انتصب قوله أََخاُهْم بقوله أَْرَسلَْنا يف أول الكالم والتقدير لَقَْد أَْرَسلَْنا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه َوأَْرَسلْ

  أََخاُهْم ُهودًا



داً ما كان أخاً هلم يف الدين واختلفوا يف أنه هل كان أخا قرابة قريبة أم ال قال البحث الثاين اتفقوا على أن هو
الكليب إنه كان واحداً من تلك القبيلة وقال آخرون إنه كان من بين آدم ومن جنسهم ال من جنس املالئكة فكفي 

لبشر ليكون ألفهم واألنس هذا القدر يف تسمية هذه األخوة واملعىن أنا بعثنا إىل عاد واحداً من جنسهم وهو ا
  بكالمه وأفعاله أكمل وما بعثنا إليهم شخصاً من غري جنسهم مثل ملك أو جين

البحث الثالث أخاهم أي صاحبهم ورسوهلم والعرب تسمي صاحب القوم أخ القوم ومنه قوله تعاىل كُلََّما َدَخلَْت 
إن أخا صداء قد أذن وإمنا يقيم من ( هتها وقال عليه السالم أي صاحبتها وشبي)  ٣٨األعراف ( أُمَّةٌ  لََّعَنْت أُْخَتَها 

  يريد صاحبهم) أذن 
البحث الرابع قالوا نسب هود هذا هود بن شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوح وأما عاد فهم قوم كانوا باليمن 

  باألحقاف قال ابن إسحق واألحقاف الرمل الذي بني عمان إىل حضرموت
لفاظ هذه القصة موافقة لأللفاظ املذكورة يف قصة نوح عليه السالم إال يف أشياء األول يف البحث اخلامس اعلم أن أ

ويف قصة هود قَالَ َياءاَدُم قَْوٌم اْعُبُدواْ اللََّه )  ٥٩األعراف ( قصة نوح عليه السالم فَقَالَ َياقَْومِ قَْوٌم اْعُبُدواْ اللََّه 
على دعواهم وما كان يؤخر اجلواب عن شبهاهتم حلظة واحدة وأما هود  والفرق أن نوحاً عليه السالم كان مواظباً

يف كالم نوح دون كالم هود والثاين أن يف قصة نوح ) فاء التعقيب ( فما كانت مبالغته إىل هذا احلد فال جرم جاء 
وقال يف هذه القصة اْعُبدُواْ )  ٥٩األعراف ( مٍ َعِظيمٍ اْعُبدُواْ اللََّه َما لَكُم ّمْن إِلَاٍه غَْيُرُه إِّنى أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْو

تلك اللََّه َما لَكُْم ّمْن إِلَاٍه غَيُْرُه أَفَالَ َتتَّقُونَ والفرق بني الصورتني أن قبل نوح عليه السالم مل يظهر يف العامل مثل 
إِّنى أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ الواقعة العظيمة وهي الطوفان العظيم فال جرم أخرب نوح عن تلك الواقعة فقال 

وأما واقعة هود عليه السالم فقد كانت مسبوقة بواقعة نوح وكان عند الناس علم بتلك الواقعة قريباً فال جرم 
ب الذي اكتفى هود بقوله أَفَالَ َتتَّقُونَ واملعىن تعرفون أن قوم نوح ملا مل يتقوا اهللا ومل يطيعوه نزل هبم ذلك العذا
  اشتهر خربه يف الدنيا فكان قوله أَفَالَ َتتَّقُونَ إشارة إىل التخويف بتلك الواقعة املتقدمة املشهورة يف الدنيا

 والفرق الثالث قال تعاىل يف قصة نوح قَالَ الَْمالَ ِمن قَْوِمِه وقال يف قصة هود قَالَ الَْمال الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن قَْوِمِه
يف أشراف قوم هود من آمن به منهم مرثد بن سعد أسلم وكان يكتم إميانه فأريدت التفرقة  والفرق أنه كان

  بالوصف ومل يكن يف أشراف قوم نوح مؤمن
والفرق الرابع أنه تعاىل حكى عن قوم نوح أهنم قالوا إِنَّا لََنرَاَك ِفي َضلَالٍ مُّبِنيٍ وحكى عن قوم هود أهنم قالوا إِنَّا 

فَاَهةٍ  وِإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن الْكَاِذبَِني والفرق بني الصورتني أن نوحاً عليه السالم كان خيوف الكفار بالطوفان لََنرَاَك ِفي َس
العام وكان أيضاً مشتغالً بإعداد السفينة وكان حيتاج إىل أن يتعب نفسه يف إعداد السفينة فعند هذا القوم قالوا إِنَّا 

  ومل يظهر شيء من العالمات اليت تدل على)  ٦٠األعراف ( نيٍ لََنرَاَك ِفي َضلَالٍ مُّبِ

ظهور املاء يف تلك املفازة أما هود عليه السالم فما ذكر شيئاً إال أنه زيف عبادة األوثان ونسب من اشتغل بعبادهتا 
مث قالوا وِإِنَّا لََنظُنُّكَ إىل السفاهة وقلة العقل فلما ذكر هود هذا الكالم يف أسالفهم قابلوه مبثله ونسبوه إىل السفاهة 

ِمَن الْكَاِذبَِني يف ادعاء الرسالة واختلفوا يف تفسري هذا الظن فقال بعضهم املراد منه القطع واجلزم وورود الظن هبذا 
اج كان تكذيبهم وقال احلسن والزج)  ٤٦البقرة ( املعىن يف القرآن كثري قال تعاىل الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّلَاقُوا رَّبهِْم 

إياه على الظن ال على اليقني فكفروا به ظانني ال متيقنني وهذا يدل على أن حصول الشك والتجويز يف أصول 
  الدين يوجب الكفر

 الَوالفرق اخلامس بني القصتني أن نوحاً عليه السالم قال أَُبلُّغكُْم رَِساالِت رَّبى َوأَنَصُح لَكُْم َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما 



وأما هود عليه السالم فقال أَُبلُّغكُْم رِسَاالِت َرّبى َوأََناْ لَكُْم نَاِصٌح أَِمٌني فنوح عليه السالم )  ٦٢األعراف ( َتْعلَُمونَ 
قال أَنَصحَ لَكُْم وهو صيغة الفعل وهود عليه السالم قال َوأََناْ لَكُْم نَاِصٌح وهو صيغة اسم الفاعل ونوح عليه السالم 

أَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ وهود عليه السالم مل يقل ذلك ولكنه زاد فيه كونه أميناً والفرق بني الصورتني أن قال َو
الشيخ عبد القاهر النحوي ذكر يف كتاب دالئل اإلعجاز أن صيغة الفعل تدل على التجدد ساعة فساعة وأما صيغة 

  ستمرار على ذلك الفعلاسم الفاعل فإهنا دالة على الثبات واال
وإذا ثبت هذا فنقول إن القوم كانوا يبالغون يف السفاحة على نوح عليه السالم مث إنه يف اليوم الثاين كان يعود 

فلما كان )  ٥نوح ( إليهم ويدعوهم إىل اهللا وقد ذكر اهللا تعاىل عنه ذلك فقال َربّ إِّنى َدَعْوُت قَْوِمى لَْيالً َونََهاراً 
وح عليه السالم العود إىل جتديد تلك الدعوة يف كل يوم ويف كل ساعة ال جرم ذكره بصيغة الفعل فقال من عادة ن

َوأَنَصحُ لَكُْم وأما هود عليه السالم فقوله وَأَنَّا لَمَّا َناِصٌح يدل على كونه مثبتاً يف تلك النصيحة مستقراً فيها أما 
حاالً ويوماً فيوماً وأما الفرق اآلخر يف هذه اآلية وهو أن نوحاً عليه ليس فيها إعالم بأنه سيعود إىل ذكرها حاالً ف

السالم قال َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ وهوداً وصف نفسه بكونه أميناً فالفرق أن نوحاً عليه السالم كان أعلى 
علم من أسرار حكم اهللا وحكمته ما مل يصل شأناً وأعظم منصباً يف النبوة من هود فلم يبعد أن يقال إن نوحاً كان ي

إليه هود فلهذا السبب أمسك هود لسانه عن ذكر تلك الكلمة واقتصر على أن وصف نفسه بكونه أميناً ومقصود 
على منه أمور أحدها الرد عليهم يف قوهلم وِإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن الْكَاِذبَِني وثانيها أن مدار أمر الرسالة والتبليغ عن اهللا 

األمانة فوصف نفسه بكونه أميناً تقريراً للرسالة والنبوة وثالثها كأنه قال هلم كنت قبل هذه الدعوى أميناً فيكم ما 
  وجدمت مين غدراً وال مكراً وال كذباً واعترفتم يل بكوين أميناً فكيف نسبتموين اآلن إىل الكذب

  هو آمن وأمني مبعىن واحدواعلم أن األمني هو الثقة وهو فعيل من أمن يأمن أمنا ف
واعلم أن القوم ملا قالوا له إِنَّا لَنََراَك ِفي َسفَاَهةٍ  فهو مل يقابل سفاهتهم بالسفاهة بل قابلها باحللم واإلغضاء ومل يزد 

الفرقان ( اْ ِكراماً على قوله لَْيَس بِى َسفَاَهةٌ  وذلك يدل على أن ترك االنتقام أوىل كما قال وَإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّو
٧٢ (  

أما قوله َولَِكّني َرُسولٌ ِمن رَّّب الَْعالَِمَني فهو مدح للنفس بأعظم صفات املدح وإمنا فعل ذلك ألنه كان جيب عليه 
  إعالم القوم بذلك وذلك يدل على أن مدح اإلنسان نفسه إذا كان يف موضع الضرورة جائز

يه السالم قال َعجِبُْتْم أَن َجاءكُْم ِذكٌْر ّمن رَّّبكُْم َعلَى َرُجلٍ مّْنكُْم ِلُينِذَركُمْ والفرق السادس بني القصتني أن نوحاً عل
ويف قصة هود أعاد هذا الكالم بعينه إال أنه حذف منه قوله َوِلَتتَّقُواْ )  ٦٣األعراف ( َوِلَتتَّقُواْ َولََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ 

ه أنه ملا ظهر يف القصة األوىل أن فائدة اإلنذار هي حصول التقوى املوجبة للرمحة مل َولََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ والسبب في
يكن إىل إعادته يف هذه القصة حاجة وأما بعد هذه الكلمة فكله من خواص قصة هود عليه السالم وهو قوله تعاىل 

  ) ٦٩األعراف ( ْومِ ُنوحٍ حكاية عن هود عليه السالم وَاذكُُرواْ إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَاء ِمن َبْعِد قَ
واعلم أن الكالم يف اخللفاء واخلالئف واخلليفة قد مضى يف مواضع واملقصود منه أن تذكر النعم العظيمة يوجب 

الرغبة واحملبة وزوال النفرة والعداوة وقد ذكر هود عليه السالم ههنا نوعني من األنعام األول أنه تعاىل جعلهم 
ك بأن أورثهم أرضهم وديارهم وأمواهلم وما يتصل هبا من املنافع واملصاحل والثاين قوله خلفاء من بعد قوم نوح وذل

  َوَزادَكُْم ِفى الَْخلْقِ َبْسطَةً  وفيه مباحث
البحث األول الَْخلْقِ يف اللغة عبارة عن التقدير فهذا اللفظ إمنا ينطلق على الشيء الذي له مقدار وجثة وحجمية 

ادة يف أجسامهم ومنهم من محل هذا اللفظ على الزيادة يف القوة وذلك ألن القوى والقدر فكان املراد حصول الزي



  متفاوتة فبعضها أعظم وبعضها أضعف
إذا عرفت هذا فنقول لفظ اآلية يدل على حصول الزيادة واعتداد تلك الزيادة فليس يف اللفظ ألبتة ما يدل عليه 

ن تكون زيادة عظيمة واقعة على خالف املعتاد وإال مل يكن إال أن العقل يدل على أن تلك الزيادة جيب أ
لتخصيصها بالذكر يف معرض األنعام فائدة قال الكليب كان أطوهلم مائة ذراع وأقصرهم ستني ذراعاً وقال آخرون 

يكون  تلك الزيادة هي مقدار ما تبلغه يدا إنسان إذا رفعهما ففضلوا على أهل زماهنم هبذا القدر وقال قوم حيتمل أن
املراد من قوله َوزَاَدكُْم ِفى الَْخلْقِ َبْسطَةً  كوهنم من قبيلة واحدة متشاركني يف القوة والشدة واجلالدة وكون 

بعضهم حمباً للباقني ناصراً هلم وزوال العداوة واخلصومة من بينهم فإنه تعاىل ملا خصهم هبذه األنواع من الفضائل 
أن يقال َوَزادَكُْم ِفى الَْخلْقِ َبْسطَةً  وملا ذكر هود هذين النوعني من النعمة قال واملناقب فقد قرر هلم حصوهلا فصح 

  فَاذْكُُرواْ ءاآلء اللَِّه وفيه حبثان
البحث األول ال بد يف اآلية من إضمار والتقدير واذكروا آالء اهللا واعملوا عمالً يليق بتلك اإلنعامان لعلكم 

لصالح الذي هو الظفر بالثواب ال حيصل مبجرد التذكر بل ال بد له من العمل تفلحون وإمنا أضمرنا العمل ألن ا
واستدل الطاعنون يف وجوب األعمال الظاهرة هبذه اآلية وقالوا إنه تعاىل رتب حصول الصالح على جمرد التذكر 

بأنه ال بد من فوجب أن يكون جمرد التذكر كافياً يف حصول الصالح وجوابه ما تقدم من أن سائر اآليات ناطقة 
  العمل واهللا أعلم

البحث الثاين قال ابن عباس اللَِّه لَعَلَّكُْم أي نعم اهللا عليكم قال الواحدي واحد اآلالء إىل وألو وإىل قال األعشى ف 
  أبيض ال يرهب اهلزال وال
  يقطع رمحاً وال خيون إيل

يف األمثلة فقال ضلع وأضالع وعنب )  الكشاف( قال نظري اآلالء اآلناء واحدها أنا وإين وإين وزاد صاحب 
  وأعناب

ِمَن الصَّاِدِقَني قَالَ قَْد َوقََع َعلَْيكُم مِّن قَالُواْ أَجِئْتََنا ِلَنعُْبَد اللََّه َوْحَدُه وََنذََر َما كَانَ يَْعُبُد ءَاَباؤَُنا فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنآ إِن كُنَت 
وَننِي ِفى أَْسَمآٍء َسمَّْيُتُموَهآ أَنُتْم َوءَاَبآؤكُُم مَّا نَزَّلَ اللَُّه بَِها ِمن ُسلْطَاٍن فَانَتِظرُوا إِنِّى رَّبِّكُْم رِْجٌس َوغََضٌب أَُتجَاِدلُ

  ا َوَما كَانُواْ ُمْؤِمنَِنيبِأاَياتَِنَمَعكُم مَِّن الُْمنتَِظرِيَن فَأَجنَْينَاُه َوالَِّذيَن َمَعُه بَِرْحَمةٍ  مِّنَّا َوقَطَْعَنا َدابِرَ الَِّذيَن كَذَُّبواْ 
اعلم أن هوداً عليه السالم دعا قومه إىل التوحيد وترك عبادة األصنام بالدليل القاطع وذلك ألنه بني أن نعم اهللا 

عليهم كثرية عظيمة وصريح العقل يدل على أنه ليس لألصنام شيء من النعم على اخللق ألهنا مجادات واجلماد ال 
الً وظاهر أن العبادة هناية التعظيم وهناية التعظيم ال تليق إال مبن يصدر عنه هناية اإلنعام وذلك قدرة له على شيء أص

يدل على أنه جيب عليهم أن يعبدوا اهللا وأن ال يعبدوا شيئاً من األصنام ومقصود اهللا تعاىل من ذكر أقسام إنعامه 
ملا ذكر هذه احلجة اليقينية مل يكن من القوم جواب عن على العبيد هذه احلجة اليت ذكرها مث أن هوداً عليه السالم 

ُبُد مث قالوا هذه احلجة اليت ذكرها إال التمسك بطريقة التقليد فقالوا قَالُواْ أَجِئْتََنا ِلَنعُْبَد اللََّه َوْحَدُه وََنذََر َما كَانَ يَْع
فقوله أَفَالَ )  ٣٢املؤمنون ( لََّه َما لَكُْم ّمْن إِلَاٍه غَْيُرُه أَفَالَ َتتَّقُونَ فَأِْتَنا بَِما تَِعُدَنا وذلك ألنه عليه السالم قال اْعُبدُواْ ال

نه َتتَّقُونَ مشعر بالتهديد والتخويف بالوعيد فلهذا املعىن قالوا فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنا وإمنا قالوا ذلك ألهنم كانوا يعتقدون كو
فلما اعتقدوا كونه كاذباً قالوا له فَأْتَِنا بَِما تَِعُدنَا )  ٦٦األعراف ( ظُنَُّك ِمَن الْكَاِذبَِني كاذباً بدليل أهنم قالوا له وِإِنَّا لََن

والغرض أنه إذا مل يأهتم بذلك العذاب ظهر للقوم كونه كاذباً وإمنا قالوا ذلك ألهنم ظنوا أن الوعد ال جيوز أن يتأخر 
  فال جرم استعجلوه على هذا احلد



عاىل عن هود عليه السالم أنه قال عند هذا الكالم قَْد َوقََع َعلَْيكُم ّمن رَّّبكُْم رِْجٌس َوغََضٌب وفيه مث حكى اهللا ت
  مسائل

املسألة األوىل هذا الذي أخرب اهللا عنه بأنه وقع ال جيوز أن يكون هو العذاب ألن العذاب ما كان حاصالً يف ذلك 
ه اآلية على قولنا ظاهر إال أنا نقول معناه أنه تعاىل أحدث إرادة يف الوقت وقد اختلفوا فيه قال القاضي تفسري هذ

ذلك الوقت ألن بعد كفرهم وتكذيبهم حدثت هذه اإلرادة واعلم أن هذا القول عندنا باطل بل عندنا يف اآلية 
  وجوه من التأويالت أحدها أنه تعاىل أخربه يف ذلك الوقت بنزول

ذلك الوقت ال جرم قال هود يف ذلك الوقت َوقََع َعلَْيكُم ّمن رَّّبكُمْ رِْجٌس العذاب عليهم فلما حدث اإلعالم يف 
َوغََضٌب وثانيها أنه جعل التوقع الذي ال بد من نزوله مبنزلة الواقع ونظريه قولك ملن طلب منك شيئاً قد كان ذلك 

سيأيت أمر اهللا وثالثها أنا حنمل قوله َوقََع على مبعىن )  ١النحل ( مبعىن أنه سيكون ونظريه قوله تعاىل أََتى أَْمُر اللَِّه 
معىن وجد وحصل واملعىن إرادة إيقاع العذاب عليكم حصلت من األزل إىل األبد ألن قولنا حصل ال إشعار له 

  باحلدوث بعد ما مل يكن
لنا الرجس عليه لزم املسألة الثانية الرجس ال ميكن أن يكون املراد منه العذاب ألن املراد من الغضب العذاب فلو مح

وقال يف صفة أهل )  ١٠٣التوبة ( التكرير وأيضاً الرجس ضد التزكية والتطهري قال تعاىل ُتطَّهرُُهْم َوُتزَكّيهِمْ بَِها 
واملراد التطهر من العقائد الباطلة واألفعال املذمومة وإذا كان كذلك )  ٣٣األحزاب ( البيت َوُيطَّهرَكُْم َتطْهِرياً 

  ون الرجس عبارة عن العقائد الباطلة واألفعال املذمومةوجب أن يك
إذا ثبت هذا فقوله قد وقع عليكم من ربكم رجس يدل على أنه تعاىل خصهم بالعقائد املذمومة والصفات القبيحة 
وذلك يدل على أن اخلري والشر من اهللا تعاىل قال القفال جيوز أن يكون الرجس هو االزدياد يف الكفر بالرين على 

أي قد وقع عليكم من اهللا رين على قلوبكم )  ١٢٥التوبة ( القلوب كقوله تعاىل فزادهتم رجساً إىل رجسهم 
  عقوبة منه لكم باخلذالن أللفكم الكفر ومتاديكم يف الغي

واعلم أنا قد دللنا على أن هذه اآلية تدل على أن كفرهم من اهللا فهذا الذي قاله القفال أن كان املراد منه ذلك 
قد جاء بالوفاق إال أنه شديد النفرة عن هذا املذهب وأكثر تأويل اآليات الدالة على هذا املذهب تدل على أنه ال ف

يقول هبذا القول وإن كان املراد منه اجلواب عما شرحناه فهو ضعيف ألنه ليس فيه ما يوجب رفع الدليل الذي 
  ذكرناه واهللا أعلم

أصروا على التقليد وعدم االنقياد للدليل زادهم اهللا كفراً وهو املراد من قوله  وحاصل الكالم يف اآلية أن القوم ملا
  قد وقع عليكم من ربكم رجس مث خصهم مبزيد الغضب وهو قوله وغضب

مث قال أجتادلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما نزل اهللا هبا من سلطان واملراد منه االستفهام على سبيل اإلنكار 
م كانوا يسمون األصنام باآلهلة مع أن معىن اإلهلية فيها معدوم ومسوا واحداً منها بالعزى مشتقاً من العز وذلك ألهن

واهللا ما أعطاه عزاً أصالً ومسوا آخر منها بالالت وليس له من اإلهلية شيء وقوله ما نزل اهللا هبا من سلطان عبارة 
الم ذكر هلم وعيداً جمددا فقال فانتظروا ما حيصل لكم من عبادة عن خلو مذاهبهم عن احلجة والبينة مث إنه عليه الس

  هذه األصنام إين معكم من املنتظرين
مث إنه تعاىل أخرب عن عاقبة هذه الواقعة فقال فأجنيناه والذين معه برمحة منا إذ كانوا مستحقني للرمحة بسبب إمياهنم 

هلود واملراد أنه تعاىل أنزل عليهم عذاب االستئصال الذي وقطعنا دابر الذين كذبوا باآليات اليت جعلناها معجزة 



هو الريح وقد بني اهللا كيفيته يف غري هذا املوضع وقطع الدابر هو االستئصال فدل هبذا اللفظ أنه تعاىل ما أبقى منهم 
  أحداً ودابر الشيء آخره

ا كانوا مؤمنني فما الفائدة يف قوله بعد ذلك فإن قيل ملا أخرب عنهم بأهنم كانوا مكذبني بآيات اهللا لزم القطع بأهنم م
  وما كانوا مؤمنني

  قلنا معناه أهنم مكذبون وعلم اهللا منهم أهنم لو بقوا مل يؤمنوا أيضاً ولو علم تعاىل أهنم سيؤمنون ألبقاهم
غَْيُرُه قَْد َجآءَْتكُم بَيَِّنةٌ  مِّن رَّبِّكُْم َهاِذِه َناقَةُ  اللَِّه َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلًحا قَالَ َياقَْومِ اْعُبدُواْ اللََّه َما لَكُم مِّْن إِلَاٍه 

إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَآَء ِمن َبْعدِ لَكُْم َءاَيةً  فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفى أَْرضِ اللَِّه َوالَ َتَمسُّوَها بُِسو ٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِليٌم وَاذْكُرُوا 
ثَْواْ ِفى األرض ْم ِفى اَألْرضِ تَتَِّخذُونَ ِمن ُسهُوِلَها قُصُوًرا وََتْنِحُتونَ الْجِبَالَ ُبيُوًتا فَاذْكُرُوا َءاآلَء اللَِّه َوالَ َتْعَعاٍد َوَبوَّأَكُ
  ُمفِْسِديَن

  اعلم أن هذا هو القصة الثالثة وهو قصة صاحل
إىل مثود )  ٦٥األعراف ( إىل عاد أخاهم هوداً )  ٥٩األعراف ( أما قوله وإىل مثود فاملعىن ولقد أرسلنا نوحاً 

  وفيه مسائل)  ٦١هود ( أخاهم صاحلاً 
املسألة األوىل قال أبو عمرو بن العالء مسيت مثوداً لقلة مائها من الثمد وهو املاء القليل وكانت مساكنهم احلجر بني 

وهو مثود بن عاد بن إرم بن سام بن نوع  احلجاز والشام وإىل وادي القرى وقيل مسيت مثود ألنه اسم أبيهم األكرب
  عليه السالم

املسألة الثانية قرىء وإىل مثود مينع التصرف بتأويل القبيلة وإىل مثود بالصرف بتأويل احلي أو باعتبار األصل ألنه 
  ) ٦٨هود ( اسم أبيهم األكرب وقد ورد القرآن هبما صرحياً قال تعاىل أال إن مثوداً كفروا رهبم أال بعداً لثمود 

  واعلم أنه تعاىل حكى عنه أنه أمرهم بعبادة اهللا وهناهم عن عبادة غري اهللا كما ذكره من قبله من األنبياء
مث قال قد جاءتكم بينة من ربكم وهذه الزيادة مذكورة يف هذه القصة وهي تدل على أن كل من كان قبله من 

  وة ألن التقليد وحده لو كان كافياً لكانتاألنبياء كانوا يذكرون الدالئل على صحة التوحيد والنب

  تلك البينة ههنا لغواً مث بني أن تلك البينة هي الناقة فقال هذه ناقة اهللا لكم آية وفيه مسائل
املسألة األوىل ذكروا أنه تعاىل ملا أهلك عاداً قام مثود مقامهم وطال عمرهم وكثر تنعمهم مث عصوا اهللا وعبدوا 

يهم صاحلاً وكان منهم فطالبوه باملعجزة فقال ما تريدون فقالوا خترج معنا يف عيدنا وخنرج األصنام فبعث اهللا إل
أصنامنا وتسأل إهلك ونسأل أصنامنا فإذا ظهر أثر دعائك اتبعناك وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتنا فخرج معهم فسألون 

منوا فقبلوا فصلى ركعتني ودعا اهللا أن خيرج هلم ناقة كبرية من صخرة معينة فأخذ مواثيقهم أنه إن فعل ذلك آ
فتمخضت تلك الصخرة كما تتمخض احلامل مث انفرجت وخرجت الناقة من وسطها وكانت يف غاية الكرب وكان 

املاء عندهم قليالً فجعلوا ذلك املاء بالكلية شرباً هلا يف يوم ويف اليوم الثاين شرباً لكل القوم قال السدي وكانت 
تشرب فيه املاء متر بني اجلبلني فتعلومها مث تأيت فتشرب فتحلب ما يكفي الكل وكأهنا كانت  الناقة يف اليوم اليت

تصب اللنب صباً ويف اليوم الذي يشربون املاء فيه ال تأتيهم وكان معها فصيل هلا فقال هلم صاحل يولد يف شهركم 
عاشر فأىب أن يذحبه أبوه فنبت نباتاً سريعاً هذا غالم يكون هالككم على يديه فذبح تسعة نفر منهم أبناءهم مث ولد ال

وملا كرب الغالم جلس مع قوم يصيبون من الشراب فأرادوا ماء ميزجونه به وكان يوم شرب الناقة فما وجدوا املاء 
واشتد ذلك عليهم فقال الغالم هل لكم يف أن أعقر هذه الناقة فشد عليها فلما بصرت به شدت عليه فهرب منها 



ة فأحاشوها عليه فلما مرت به تناوهلا فعثرها فسقطت فذلك قوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر إىل خلف صخر
وأظهروا حينئذ كفرهم وعتوا من أمر رهبم فقال هلم صاحل إن آية العذابأن تصبحوا غداً محراً واليوم الثاين صفراً 

  واليوم الثالث سوداً فلما صبحهم العذاب حتنطوا واستعدوا
ا فنقول اختلف العلماء يف وجه كون الناقة إية فقال بعضهم إهنا كانت آية بسبب خروجها بكماهلا إذا عرفت هذ

من الصخرة قال القاضي هذا إن صح فهو معجز من جهات أحدها خروجها من اجلبل والثانية كوهنا ال من ذكر 
  وأنثى والثالثة كمال خلقها من غري تدريج

ألجل أن هلا شرب يوم وجلميع مثود شرب يوم واستيفاء ناقة شرب أمة من األمم والقول الثاين أهنا إمنا كانت آية 
  عجيب وكانت مع ذلك تأيت مبا يليق بذلك املاء من الكأل واحلشيش

والقول الثاين أن وجه اإلعجاز فيها أهنم كانوا يف يوم شرهبا حيلبون منها القدر الذي يقوم هلم مقام املاء يف يوم 
  بالعكس من ذلك فقال إهنا مل حتلب قطرة لنب قط وهذا الكالم مناف ملا تقدمشرهبم وقال احلسن 

والقول الرابع أن وجه اإلعجاز فيها أن يوم جميئها إىل املاء كان مجيع احليوانات متتنع من الورود على املاء ويف يوم 
  امتناعها كانت احليوانات تأيت

أهنا كانت آية من أي الوجوه فهو غري مذكور والعلم حاصل  واعلم أن القرآن قد دل على أن فيها آية فأما ذكر
  بأهنا كانت معجزة من وجه ما ال حمالة واهللا أعلم

هذه ( املسألة الثانية قوله هذه ناقة اهللا لكم آية فقوله آية نصب على احلال أي أشري إليها يف حال كوهنا آية ولفظة 
  جاز أن تكون حاالً تتضمن معىن اإلشارة و آية يف معىن دالة فلهذا) 

  فإن قيل تلك الناقة كانت آية لكل أحد فلماذا خص أولئك األقواك هبا فقال هذه ناقة اهللا لكم آية
قلنا فيه وجوه أحدها أهنم عاينوها وغريهم أخربوا عنها وليس اخلرب كاملعاينة وثانيها لعله يثبت سائر املعجزات إال 

ا على سبيل االقتراح فأظهرها اهللا تعاىل هلم فلهذا املعىن حسن هذا أن القوم التمسوا منه هذه املعجزة نفسه
  التخصيص

  فإن قيل ما الفائدة يف ختصيص تلك الناقة بأهنا ناقة اهللا
قلنا فيه وجوه قيل أضافها إىل اهللا تشريفاً وختصيصاً كقوله بيت اهللا وقيل ألنه خلقها بال واسطة وقيل ألهنا ال مالك 

  ألهنا حجة اهللا على القومهلا غري اهللا وقيل 
مث قال فذروها تأكل يف أرض اهللا أي األرض أرض اهللا والناقة ناقة اهللا فذروها تأكل يف أرض رهبا فليست األرض 

لكم وال ما فيها من النبات من إنباتكم وال متسوها بسوء وال تضربوها وال تطردوها وال تقربوا منها شيئاً من أنواع 
  )يا علي أشقى األولني عاقر ناقة صاحل وأشقى اآلخرين قاتلك ( أنه قال ) اهللا عليه وسلم  صلى( األذى عن النيب 

مث قال تعاىل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد قيل إنه تعاىل ملا أهلك عاداً عمر مثود بالدها وخلفوهم يف 
  األرض وكثروا وعمروا أعماراً طواالً
  بوأ املنزل من األرض أي يف أرض احلجر بني احلجاز والشاممث قال وبوأكم يف األرض أنزلكم وامل

مث قال تتخذون من سهوهلا قصوراً أي تبوؤن القصور من سهولة األرض فإن القصور إمنا تبىن من الطني واللنب 
اً يريد تنحتون بيوت)  ١٤٩الشعراء ( واآلجر وهذه األشياء إمنا تتخذ من سهولة األرض وتنحتون من اجلبال بيوتاً 

  من اجلبال تسقفوهنا
  فإن قالوا عالم انتصب بيوتاً



قلنا على احلال كما يقال خط هذا الثوب قميصاً وأبر هذه القصبة قلما وهي من احلال املقدرة ألن اجلبل ال يكون 
بيتاً يف حال النحت وال الثوب والقصبة قميصاً وقلما يف حال اخلياطة والربي وقيل كانوا يسكنون السهول يف 

  صيف واجلبال يف الشتاء وهذا يدل على أهنم كانوا متنعمني مترفهنيال
مث قال فاذكروا آالء اهللا يعين قد ذكرت لكم بعض أقسام ما آتاكم اهللا من النعم وذكر الكل طويل فاذكروا أنتم 

ل على ظاهره وهو بعقولكم ما فيها وال تعثوا يف األرض مفسدين قيل املراد منه النهي عن عقر الناقة واألوىل أن حيم
  املنع عن كل أنواع الفساد

ِلحاً مُّْرَسلٌ مِّن رَّبِِّه قَالُوا إِنَّا بَِمآ قَالَ الَْمأل الَِّذيَن اسَْتكَْبرُواْ ِمن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُواْ ِلَمْن َءاَمَن ِمْنُهمْ أََتْعلَُمونَ أَنَّ َصا
واْ يَاصَاحُ َن اْسَتكَْبُروا إِنَّا بِالَِّذى َءاَمنُتْم بِِه كَاِفُرونَ فََعقَُرواْ النَّاقَةَ  َوَعَتْواْ َعْن أَْمرِ َربِّهِْم َوقَالُأُْرِسلَ بِِه ُمْؤِمُنونَ قَالَ الَِّذي

َني فََتَولَّى َعنُْهْم َوقَالَ َياقَْومِ لَقَْد ائْتَِنا بَِما تَِعدَُنآ إِن كُنَت ِمَن الْمُْرَسِلَني فَأََخذَْتُهمُ الرَّْجفَةُ  فَأَْصَبُحواْ ِفي َدارِِهْم جَاِثِم
  أَْبلَْغُتكُْم رَِسالَةَ  َربِّى َوَنَصْحُت لَكُْم َولَِكن الَّ ُتِحبُّونَ النَّاِصحَِني

اعلم أنا ذكرنا أن املأل عبارة عن القوم الذين متتلىء القلوب من هيبتهم ومعىن اآلية قال املأل وهم الذين استكربوا 
للذين استضعفوا يريد املساكني الذين آمنوا به وقوله ملن آمن منهم بدل من قوله للذين استضعفوا ألهنم من قومه 

املؤمنون واعلم أنه وصف أولئك الكفار بكوهنم مستكربين ووصف أولئك املؤمنني بكوهنم مستضعفني وكوهنم 
هم يستضعفهم ويستحقرهم وهذا ليس مستكربين فعل استوجبوا به الذم وكون املؤمنني مستضعفني معناه أن غري

فعالً صادراً عنهم بل عن غريهم فهو ال يكون صفة ذم يف حقهم بل الذم عائد إىل الذين يستحقروهنم 
ويستضعفوهنم مث حكى تعاىل أن هؤالء املستكربين سألوا املستضعفني عن حال صاحل فقال املتضعفون حنن موقنون 

ربون بل حنن كافرون مبا جاء به صاحل وهذه اآلية من أعظم ما حيتج به يف مصدقون مبا جاء به صاحل وقال املستك
بيان أن الفقر خري من الغىن وذلك ألن االستكبار إمنا يتولد من كثرة املال واجلاه واالستضعاف إمنا حيصل من قلتهما 

ملال واجلاه محلهم على اإلميان فبني تعاىل أن كثرة املال واجلاه محلهم على التمرد واإلباء واإلنكار والكفر وقلة ا
  والتصديق واالنقياد وذلك يدل على أن الفقر خري من الغىن

مث قال تعاىل فعقروا الناقة قال األزهري العقر عند العرب كشف عرقوب البعري وملا كان العقر سبباً للنحر أطلق 
ىل مجيعهم ألنه كان برضاهم مع أنه ما العقر على النحر إطالقاً السم السبب على املسبب واعلم أنه أسند العقر إ

  باشره إال بعضهم وقد يقال للقبيلة العظيمة أنتم فعلتم كذا مع أنه ما فعله إال واحد منهم
  مث قال وعتوا عن أمر رهبم يقال عتا يعتو عتواً إذا استكرب ومنه يقال جبار عات قال جماهد

ألول معناه استكربوا عن امتثال أمر رهبم وذلك األمر هو العتو الغلو يف الباطل ويف قوله عن أمر رهبم وجهان ا
الثاين )  ٨٣األعراف ( الذي أوصله اهللا إليهم على لسان صاحل عليه السالم وهو قوله فذروها تأكل يف أرض اهللا 

ال أن يكون املعىن وصدر عتوهم عن أمر رهبم فكان أمر رهبم بتركها صار سبباً يف إقدامهم على ذلك العتو كما يق
املمنوع متبوع وقالوا يا صاحل ائتنا مبا تعدنا إن كنت من املرسلني وإمنا قالوا ذلك ألهنم كانوا مكذبني له يف كل ما 

  أخرب عنه من الوعد والوعيد
مث قال تعاىل فأخذهتم الرجفة قال الفراء والزجاج هي الزلزلة الشديدة قال تعاىل يوم ترجف األرض واجلبال وكانت 

قال الليث يقال رجف الشيء يرجف رجفاً ورجفانا كرجفان البعري حتت الرحل )  ١٤املزمل ( اً مهيالً اجلبال كثيب
  وكما يرجف الشجر إذا أرجفته الريح



مث قال فأصبحوا يف دارهم جامثني يعين يف بلدهم ولذلك وحد الدار كما يقال دار احلرب ومررت بدار البزازين 
ألنه أراد بالدار ما لكل واحد منهم من منزله اخلاص به وقوله )  ٩٤هود (  ومجع يف آية أخرى فقال يف ديارهم

جامثني قال أبو عبيدة اجلثوم للناس والطري مبنزلة الربوك لإلبل فجثوم الطري هو وقوعه الطئاً باألرض يف حال سكونه 
ود ال حراك هبم وال حيسون بالليل واملعىن أهنم أصبحوا جامثني خامدين ال يتحركون موتى يقال الناس جثم أي قع

بشيء ومنه اجملثمة اليت جاء النهي عنها وهي البهيمة اليت تربط لترمى فثبت أن اجلثوم عبارة عن السكون واخلمود 
مث اختلفوا فمنهم من قال ملا مسعوا الصيحة العظيمة تقطعت قلوهبم وماتوا جامثني على الركب وقيل بل سقطوا على 

قة إليهم فاحترقوا وصاروا كالرماد وقيل بل عند نزول العذاب عليهم سقط بعضهم وجوههم وقيل وصلت الصاع
  على بعض والكل متقارب وههنا سؤاالت

السؤال األول أنه تعاىل ملا حكى عنهم أهنم قالوا يا صاحل ائتنا مبا تعدنا إن كنت من املرسلني قال تعاىل فأخذهتم 
جفة أخذهتم عقيب ما ذكروا ذلك الكالم وليس األمر كذلك ألنه الرجفة والفاء للتعقيب وهذا يدل على أن الر

  ) ٦٥هود ( تعاىل قال يف آية أخرى فقال متتعوا يف داركم ثالثة أيام ذلك وعد غري مكذوب 
  واجلواب أن الذي حيصل عقيب الشيء مبدة قليلة قد يقال فيه أنه حصل عقيبه فزال السؤال

 هذه اآليات بأن ألفاظ القرآن قد اختلفت يف حكاية هذه الواقعة وهي السؤال الثاين طعن قوم من امللحدين يف
  الرجفة والطاغية والصيحة وزعموا أن ذلك يوجب التناقض

واجلواب قال أبو مسلم الطاغية اسم لكل ما جتاوز حده سواء كان حيواناً أو غري حيوان وأحلق اهلاء به للمبالغة 
)  ٧ ٦العلق ( ة والطاغوت وقال تعاىل إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن فاملسلمون يسمون امللك العايت بالطاغي

وقال يف غري احليوان إنا ملا )  ١١الشمس ( ويقال طغى طغياناً وهو طاغ وطاغية وقال تعاىل كذبت مثود بطغواها 
ة خارجة عن أي غلب وجتاوز عن احلد وأما الرجفة فهي الزلزلة يف األرض وهي حرك)  ١١احلاقة ( طغا املاء 

املعتاد فلم يبعد إطالق اسم الطاغية عليها وأما الصيحة فالغالب أن الزلزلة ال تنفك عن الصيحة العظيمة اهلائلة وأما 
 ١٣النازعات ( الصاعقة فالغالب أهنا الزلزلة وكذلك الزجرة قال تعاىل فإمنا هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة 

  فبطل ما قاله الطاعن)  ١٤

الثالث أن القوم قد شاهدوا خروج الناقة عن الصخرة وذلك معجزة قاهرة تقرب حال املكلفني عند  السؤال
مشاهدة هذه املعجزة من اإلجلاء وأيضاً شاهدوا أن املاء الذي كان شرباً لكل أولئك األقوام يف أحد اليومني كان 

ة مث إن القوم ملا حنروها وكان صاحل عليه السالم شرباً لتلك الناقة الواحدة يف اليوم الثاين وذلك أيضاً معجزة قاهر
قد توعدهم بالعذاب الشديد إن حنروها فلما شاهدوا بعد إقدامهم على حنرها آثار العذاب وهو ما يروى أهنم 

امحروا يف اليوم األول مث اصفروا يف اليوم الثاين مث اسودوا يف اليوم الثالث فمع مشاهدة تلك املعجزات القاهرة يف 
ل األمر مث شاهدوا نزول العذاب الشديد يف آخر األمر هل حيتمل أن يبقى العاقل مع هذه األحوال مصراً على أو

  كفره غري تائب منه
واجلواب األول أن يقال إهنم قبل أن شاهدوا تلك العالمات كانوا يكذبون صاحلاً يف نزول العذاب فلما شاهدوا 

  خرجوا عن أن تكون توبتهم مقبولةالعالمات خرجوا عند ذلك عن حد التكليف و
مث قال تعاىل فتوىل عنهم وفيه قوالن األول أنه توىل عنهم بعد أن ماتوا والدليل عليه أنه تعاىل قال فأصبحوا يف 

دارهم جامثني فتوىل عنهم والفاء تدل على التعقيب فدل على أنه حصل هذا التويل بعد جثومهم والثاين أنه عليه 
قبل موهتم بدليل أنه خاطب القوم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم ولكن ال السالم توىل عنهم 



حتبون الناصحني وذلك يدل على كوهنم أحياء من ثالثة أوجه أحدها أنه قال هلم يا قوم واألموات ال يوصفون 
ثاين أن هذه الكلمات خطاب مع بالقوم ألن اشتقاق لفظ القوم من االستقالل بالقيام وذلك يف حق امليت مفقود وال

أولئك وخطاب امليت ال جيوز والثالث أنه قال ولكن ال حتبون الناصحني فيجب أن يكونوا حبيث يصح حصول 
احملبة فيهم وميكن أن جياب عنه فنقول قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت وكان قد نصحه فلم يقبل تلك النصيحة 

كم نصحتك فلم تقبل وكم منعتك فلم متتنع فكذا ههنا والفائدة يف ذكر هذا حىت ألقى نفسه يف اهلالك يا أخي منذ 
الكالم إما ألن يسمعه بعض األحياء فيعترب به وينزجر عن مثل تلك الطريقة وإما ألجل أنه احترق قلبه بسبب تلك 

روا جواباً آخر الواقعة فإذا ذكر ذلك الكالم فرجت تلك القضية عن قلبه وقيل خيف عليه أثر تلك املصيبة وذك
وهو أن صاحلاً عليه السالم خاطبهم بعد كوهنم جامثني كما أن نبينا عليه الصالة والسالم خاطب قتلى بدر فقيل 

  )ما أنتم بأمسع منهم لكنهم ال يقدرون على اجلواب ( تتكلم مع هؤالء اجليف فقال 
  َبقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد مِّن الَْعالَمَِنيَولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ  َما َس

اعلم أن هذا هو القصة الرابعة قال النحويون إمنا صرف لوط ونوح خلفته فإنه مركب من ثالثة أحرف وهو ساكن 
  الوسط أتأتون الفاحشة أتفعلون السيئة املتمادية يف القبح ويف قوله ما سبقكم هبا من أحد من العاملني وفيه حبثان

  من األوىل زائدة لتوكيد النفي وإفادة معىن االستغراق والثانية للتبعيض) الكشاف ( ث األول قال صاحب البح
  فإن قيل كيف جيوز أن يقال ما سبقكم هبا من أحد العاملني مع أن الشهوة داعية إىل ذلك العمل أبداً

منهم استقذاره مل يبعد أيضاً انقضاء كثري  واجلواب أنا نرى كثرياً من الناس يستقذر ذلك العمل فإذا جاز يف الكثري
من اإلعصار حبيث ال يقدم أحد من أهل تلك اإلعصاء عليه وفيه وجه آخر وهو أن يقال لعلهم بكليتهم أقبلوا على 
ذلك العمل واإلقبال بالكلية على ذلك العمل مما مل يوجد يف اإلعصار السابقة قال احلسن كانوا ينكحون الرجال يف 

  وكانوا ال ينكحون إال الغرباء وقال عطاء عن ابن عباس استحكم ذلك فيهم حىت فعل بعضهم ببعضأدبارهم 
البحث الثاين قوله ما سبقكم جيوز أن يكون مستأنفاً يف التوبيخ هلم وجيوز أن يكون صفة الفاحشة كقوله تعاىل وآية 

  للئيم يسبينوقال الشاعر ولقد أمر على ا)  ٣٧ي س ( هلم الليل نسلخ منه النهار 
  إِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرَِّجالَ َشْهَوةً  مِّن ُدوِن النَِّسآِء َبلْ أَنُتْم قَْوٌم مُّْسرِفُونَ

  وفيه مسائل
املسألة األوىل قرأ نافع وحفص عن عاصم إنكم بكسر األلف ومذهب نافع أن يكتفي باالستفهام باألوىل من الثاين 

هبمزة غري ممدودة وبني الثانية وقرأ أبو عمرو هبمزة ممدودة بالتخفيف وبني يف كل القرآن وقرأ ابن كثري أئنكم 
الثانية والباقون هبمزتني على األصل قال الواحدي من استفهم كان هذا استفهاماً معناه اإلنكار لقوله أتأتون 

  يءوكل واحد من االستفهامني مجلة مستقلة ال حتتاج يف متامها إىل ش)  ٨٠األعراف ( الفاحشة 
املسألة الثانية قوله شهوة مصدر قال أبو زيد شهي يشهي شهوة وانتصاهبا على املصدر ألن قوله أتأتون الرجال معناه 

  أتشتهون شهوة وإن شئت قلت إهنا مصدر وقع موقع احلال
  املسألة الثالثة يف بيان الوجوه املوجبة لقبح هذا العمل

باع فال حاجة فيه إىل تعديد الوجوه على التفصيل مث نقول موجبات اعلم أن قبح هذا العمل كاألمر املقرر يف الط
القبح فيه كثرية أوهلا أن أكثر الناس حيترزون عن حصول الولد ألن حصوله حيمل اإلنسان على طلب املال وإتعاب 

ذة يقدم النفس يف الكسب إال أنه تعاىل جعل الوقاع سبباً حلصول اللذة العظيمة حىت أن اإلنسان بطلب تلك الل



على الوقاع وحينئذ حيصل الولد شاء أم أىب وهبذا الطريق يبقى النسل وال ينقطع النوع فوضع اللذة يف الوقاع 
  كشبه اإلنسان الذي وضع الفخ لبعض احليوانات فإنه ال بد وأن

لوقاع يشبه يضع يف ذلك الفخ شيئاً يشتهيه ذلك احليوان حىت يصري سبباً لوقوعه يف ذلك الفخ فوضع اللذة يف ا
  وضع الشيء الذي يشتهيه احليوان يف الفخ واملقصود منه إبقاء النوع اإلنساين الذي هو أشرف األنواع

إذا ثبت هذا فنقول لو متكن اإلنسان من حتصيل تلك اللذة بطريق ال تفضي إىل الولد مل حتصل احلكمة املطلوبة 
وجب احلكم بتحرميه قطعاً حىت حتصل تلك اللذة وألدى ذلك إىل انقطاع النسل وذلك على خالف حكم اهللا ف

  بالطريق املفضي إىل الولد
والوجه الثاين وهو أن الذكورة مظنة الفعل واألنوثة مظنة االنفعال فإذا صار الذكر منفعالً واألنثى فاعالً كان ذلك 

  على خالف مقتضى الطبيعة وعلى عكس احلكمة اإلهلية
وة تشبه بالبهيمة وإذا كان االشتغال بالشهوة يفيد فائدة أخرى سوى قضاء والوجه الثالث االشتغال مبحض الشه

الشهوة فليكن قضاء الشهوة من املرأة يفيد فائدة أخرى سوى قضاء الشهوة وهو حصول الولد وإبقاء النوع 
ن ذلك اإلنساين الذي هو أشرف األنواع فأما قضاء الشهوة من الذكر فإنه ال يفيد إال جمرد قضاء الشهوة فكا

  تشبهاً بالبهائم وخروجاً عن الغريزة اإلنسانية فكان يف غاية القبح
والوجه الرابع هب أن الفاعل يلتذ بذلك العمل إال أنه يبقى يف إجياب العار العظيم والعيب الكامل باملفعول على 

ال إجياب العيب الدائم وجه ال يزول ذلك العيب عنه أبداً لدهر والعاقل ال يرضى ألجل لذة خسيسة منقضية يف احل
  الباقي بالغري

والوجه اخلامس أنه عمل يوجب استحكام العداوة بني الفاعل واملفعول ورمبا يؤدي ذلك إىل إقدام املفعول على قتل 
الفاعل ألجل أنه ينفر طبعه عند رؤيته أو على إجياب إنكائه بكل طريق يقدر عليه أما حصول هذا العمل بني الرجل 

يوجب استحكام األلفة واملودة وحصول املصاحل الكبرية كما قال تعاىل َخلََق لَكُم ّمْن أَنفُِسكُْم أَْزواجاً  واملرأة فإنه
  ) ٢١الروم ( لَّتْسكُُنواْ إِلَْيَها َوجََعلَ َبيَْنكُم مَّوَدَّةً  َوَرْحَمةً  

لرجل املرأة قوي اجلذب فلم يبق والوجه السادس أنه تعاىل أودع يف الرحم قوة شديدة اجلذب للمين فإذا واقع ا
شيء من املين يف اجملاري إال وينفصل أما إذا واقع الرجل فلم حيصل يف ذلك العضو املعني من املفعول قوة جاذبة 
للمين وحينئذ ال يكمل اجلذب فيبقى شيء من أجزأ املين يف تلك اجملاري وال ينفصل ويعفن ويفسد ويتولد منه 

م العظيمة وهذه فائدة ال ميكن معرفتها إال بالقوانني الطبية فهذه هي الوجوه املوجبة لقبح األورام الشديدة واألسقا
هذا العمل ورأيت بعض من كان ضعيفاً يف الدين يقول إنه تعاىل قال َوالَِّذيَن ُهمْ ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ إِالَّ َعلَى 

وذلك يقتضي حل وطء اململوك مطلقاً سواء كان ذكراً )  ٢٩املعارج  ٥ون املؤمن( أَزْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم 
)  ١٦٥الشعراء ( أو أنثى قال وال ميكن أن يقال أنا خنصص هذا العموم بقوله تعاىل أََتأُْتونَ الذُّكَْرانَ ِمَن الَْعالَِمَني 

قال ألن هاتني اآليتني كل واحد منهما )  ٨٠األعراف ( الْعَالَِمَني وقوله أَتَأُْتونَ الْفَاِحَشةَ  َما َسَبقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد ّمن 
أعم من األخرى من وجه وأخص من وجه وذلك ألن اململوك قد يكون ذكراً وقد يكون أنثى وأيضاً الذكر قد 

يكون مملوكاً وقد ال يكون مملوكاً وإذا كان األمر كذلك مل يكن ختصيص إحدامها باألخرى أوىل من العكس 
الترجيح من هذا اجلانب ألن قوله إِالَّ َعلَى أَْزواجِهِمْ أَْو َما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم شرع حممد وقصة لوط شرع سائر و

  األنبياء



وشرع حممد عليه الصالة والسالم أوىل من شرع من تقدمه من األنبياء وأيضاً األصل يف املنافع واملالذ احلل وأيضاً 
االستدالل إمنا يقبل يف موضع االحتمال وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين حممد حرمة  امللك مطلق للتصرف فقل له

  هذا العمل واملبالغة يف املنع منه واالستدالل إذا وقع يف مقابلة النقل املتواتر كان باطالً
م أنتم مسرفون يف كل األعمال مث قال تعاىل حكاية عن لوط أنه قال هلم َبلْ أَنُتْم قَْوٌم مُّْسرِفُونَ واملعىن كأنه قال هل

  فال يبعد منكم أيضاً إقدامكم على هذا اإلسراف
  َوَما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِالَ أَن قَالُوا أَخْرُِجوُهم مِّن قَْرَيِتكُمْ إِنَُّهْم أُنَاٌس َيَتطَهَُّرونَ

( كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَن قَالُواْ أَخْرُِجواْ واملراد منه أخرجوا لوطاً وأتباعه ألنه تعاىل يف غري هذه السورة قال فََما 
وألن الظاهر أهنم إمنا سعوا يف إخراج من هناهم عن العمل الذي يشتهونه ويريدونه وذلك الناهي ليس )  ٥٦النمل 

د تطهر إال لوطاً وقومه ويف قوله َيَتطَهَُّرونَ وجوه األول أن ذلك العمل تصرف يف موضع النجاسة فمن تركه فق
والثاين أن البعد عن اإلمث يسمى طهارة فقوله َيَتطَهَُّرونَ أي يتباعدون عن املعاصي واآلثام الثالث أهنم إمنا قالوا أُنَاٌس 

َيَتطَهَُّرونَ على سبيل السخرية هبم وتطهرهم من الفواحش كما يقول الشيطان من الفسقة لبعض الصلحاء إذا 
  أرحيونا من هذا املتزهدوعظهم ابعدوا عنا هذا املتقشف و

  انَ َعاِقَبةُ  الُْمْجرِمَِنيفَأَجنَْيَناُه َوأَْهلَُه إِالَّ اْمرَأََتُه كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِيَن َوأَمْطَْرَنا َعلَْيهِْم مَّطًَرا فَاْنظُْر كَْيَف كَ
باعه الذين قبلوا دينه وحيتمل أن يكون املراد اعلم أن قوله فَأَجنَْيَناُه َوأَْهلَُه حيتمل أن يكون املراد من أهله أنصاره وأت

املتصلني به بالنسب قال ابن عباس املراد ابنتاه وقوله إِالَّ اْمرَأََتُه أي زوجته يقال امرأة الرجل مبعىن زوجته ويقال 
 الرجل رجل املرأة مبعىن زوجها ألن الزوج مبنزلة املالك هلا وليست املرأة مبنزلة املالك للرجل فإذا أضيفت إىل

باالسم العام عرفت الزوجية وملك النكاح والرجل إذا أضيف إىل املرأة باالسم العام تعرف الزوجية وقوله كَاَنْت 
  ِمَن الَْغابِرِيَن يقال غرب الشيء

  يغرب غبوراً إذا مكث وبقي قال اهلذيل فغربت بعدهم بعيش ناصب
  وأخال أين الحق مستتبع

نت من الغابرين عن النجاة أي من الذين بقوا عنها ومل يدركوا النجاة يقال فالن غرب يعين بقيت فمعىن اآلية أهنا كا
هذا األمر أي مل يدركه وجيوز أن يكون املراد أهنا مل تسر مع لوط وأهله بل ختلفت عنه وبقيت يف ذلك املوضع 

  الذي هو موضع العذاب
ء وأمطرت واألول أفصح وأمطرهم مطراً وعذاباً وكذلك أمطر مث قال َوأَْمطَْرَنا َعلَيْهِْم مَّطًَرا يقال مطرت السما

عليهم واملراد أنه تعاىل أمطر عليهم حجارة من السماء بدليل أنه تعاىل قال يف آية أخرى َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً  ّمن 
  ) ٧٤احلجر ( ِسّجيلٍ 

  يه مسألتانمث قال فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمْجرِِمَني وف
املسألة األوىل ظاهر هذا اللفظ وإن كان خمصوصاً بالرسول عليه السالم إال أن املراد سائر املكلفني ليعتربوا بذلك 

  فينزجروا
  فإن قيل كيف يعتربون بذلك وقد آمنوا من عذاب االستئصال

ة مؤنبة على عذاب قلنا إن عذاب اآلخرة أعظم وأدون من ذلك فعند مساع هذه القصة يذكرون عذاب اآلخر
  االستئصال ويكون ذلك زجراً وحتذيراً

املسألة الثانية مذهب الشافعي رضي اهللا عنه أن اللواطة توجب احلد وقال أبو حنيفة ال توجبه وللشافعي رمحه اهللا أن 



اء إال أن حيتج هبذه اآلية من وجوه األول أنه ثبت يف شريعة لوط عليه السالم رجم اللوطي واألصل يف الثابت البق
يظهر طريان الناسخ ومل يظهر يف شرع حممد عليه الصالة والسالم ناسخ هذا احلكم فوجب القول ببقائه الثاين قوله 

قد بينا يف تفسري هذه اآلية أهنا تدل على أن شرع من )  ٩٠األنعام ( تعاىل أُوْلَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهدَاُهُم اقَْتِدْه 
ينا والثالث أنه تعاىل قال فَانْظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمْجرِِمَني والظاهر أن املراد من هذه العاقبة ما سبق قبلنا حجة عل

ذكره وهو إنزال احلجر عليهم ومن اجملرمني الذين يعملون عمل قوم لوط ألن ذلك هو املذكور السابق فينصرف 
حلجارة على من يعمل ذلك العمل املخصوص وذكر احلكم عقيب إليه فصار تقدير اآلية فانظر كيف أمطر اهللا ا

الوصف املناسب يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك احلكم فهذه اآلية تقتضي كون هذا اجلرم املخصوص علة 
  حلصول هذا الزاجر املخصوص وإذا ظهرت العلة وجب أن حيصل هذا احلكم أينما حصلت هذه العلة

ْوفُواْ الْكَْيلَ ُشَعْيًبا قَالَ َياقَْومِ اْعُبدُواْ اللََّه َما لَكُْم مِّْن إِلَاٍه غَْيُرُه قَْد َجآَءْتكُم بَيَِّنةٌ  مِّن رَّبِّكُْم فَأَ َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم
  خَْيٌر لَّكُْم إِن كُنُتْم مُّْؤِمنَِني َوالِْميَزانَ َوالَ تَْبَخُسواْ النَّاَس أَْشَياءَُهْم َوالَ ُتفِْسدُواْ ِفى األرض َبْعَد إِْصلَاِحَها ذاِلكُْم

اعلم أن هذا هو القصة اخلامسة وقد ذكرنا أن التقدير َوأَْرَسلَْنا إِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم شَُعْيباً وذكرنا أن هذه األخوة 
لقبيلة بسبب كانت يف النسب ال يف الدين وذكرنا الوجوه فيه واختلفوا يف مدين فقيل أنه اسم البلد وقيل إنه اسم ا

أهنم أوالد مدين بن إبراهيم عليه السالم ومدين صار امساً للقبيلة كما يقال بكر ومتيم وشعيب من أوالده وهو 
  شعيب بن نويب بن مدين بن إبراهيم خليل الرمحن

عبادة غري  واعلم أنه تعاىل حكى عن شعيب أنه أمر قومه يف هذه اآلية بأشياء األول أنه أمرهم بعبادة اهللا وهناهم عن
ال قَدْ اهللا وهذا أصل معترب يف شرائع مجيع األنبياء فقال اعُْبُدواْ اللََّه َمالَكُْم ّمْن إِلَاٍه غَْيُرُه والثاين أنه ادعى النبوة فق
كان متنبئاً ال َجاءْتكُم بَّيَنةٌ  ّمن رَّّبكُْم وجيب أن يكون املراد من البينة ههنا املعجزة ألنه ال بد ملدعي النبوة منها وإال ل

نبياً فهذه اآلية دلت على أنه حصلت له معجزة دالة على صدقه فأما أن تلك املعجزة من أي األنواع كانت فليس 
ومن ) الكشاف ( يف القرآن داللة عليه كما مل حيصل يف القرآن الداللة على كثري من معجزات رسولنا قال صاحب 

العصا حاربت التنني وأيضاً قال ملوسى أن هذه األغنام تلد أوالداً معجزات شعيب أنه دفع إىل موسى عصاه وتلك 
فيها سواد وبياض وقد وهبتها منك فكان األمر كما أخرب عنه مث قال وهذه األحوال كانت معجزات لشعيب عليه 

  السالم ألن موسى يف ذلك الوقت ما ادعى الرسالة
وبني املعتزلة وذلك ألن عندنا أن الذي يصري نبياً ورسوالً  واعلم أن هذا الكالم بناء على أصل خمتلف بني أصحابنا

بعد ذلك جيوز أن يظهر اهللا عليه أنواع املعجزات قبل إيصال الوحي ويسمى ذلك إرهاصاً للنبوة فهذا اإلرهاص 
هي عندنا إرهاصات ملوسى عليه ) الكشاف ( عندنا جائز وعند املعتزلة غري جائز فاألحوال اليت حكاها صاحب 

  لسالم وعند املعتزلة معجزات لشعيب ملا أن اإلرهاص عندهم غري جائز والثالث أنه قال فَأَْوفُواْ الْكَْيلَ َوالْمِيَزانَا
واعلم أن عادة األنبياء عليهم السالم إذا رأوا قومهم مقبلني على نوع من أنواع املفاسد إقباالً أكثر من إقباهلم على 

م عن ذلك النوع وكان قوم شعيب مشغوفني بالبخس والتطفيف فلهذا السبب بدأ سائر أنواع املفاسد بدأوا مينعه
  بذكر هذه الواقعة فقال فَأَْوفُواْ الْكَْيلَ وَالِْميَزانَ وههنا سؤاالن

السؤال األول الفاء يف قوله فَأَْوفُواْ توجب أن تكون لألمر بإيفاء الكيل كاملعلول والنتيجة عما سبق ذكره وهو قوله 
  َجاءْتكُم بَّيَنةٌ  ّمن رَّّبكُْم فكيف الوجه فيهقَْد 

واجلواب كأنه يقول البخس والتطفيف عبارة عن اخليانة بالشيء القليل وهو أمر مستقبح يف العقول ومع ذلك قد 
  جاءت البينة والشريعة املوجبة للحرمة فلم يبق لكم فيه عذر فَأَْوفُواْ الْكَْيلَ



  امليزان ومل يقل املكيال وامليزان كما يف سورة هودالسؤال الثاين كيف قال الكيل و
  واجلواب أراد بالكيل آلة الكيل وهو املكيال أو يسمى ما يكال به بالكيل كما يقال العيش ملا

 يعاش به والرابع قوله َوالَ َتْبَخُسواْ النَّاَس أَْشَياءُهْم واملراد أنه ملا منع قومه من البخس يف الكيل والوزن منعهم بعد
ذلك من البخس والتنقيص جبميع الوجوه ويدخل فيه املنع من الغصب والسرقة وأخذ الرشوة وقطع الطريق 

وانتزاع األموال بطريق احليل واخلامس قوله َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ بَْعَد إِْصلَاِحَها وذلك ألنه ملا كان أخذ أموال 
ا يوجبان الفساد ال جرم قال بعده َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ َبْعدَ الناس بغري رضاها يوجب املنازعة واخلصومة ومه

إِْصلَاِحَها وقد سبق تفسري هذه الكلمة وذكروا فيه وجوهاً فقيل َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ َبْعَد إِْصلَاِحَها بأن تقدموا 
نع من كل ما كان فساداً محالً للفظ على على البخس يف الكيل والوزن ألن ذلك يتبعه الفساد وقيل أراد به امل

 عمومه وقيل قوله َوالَ َتْبَخُسواْ النَّاَس أَْشَياءُهْم منع من مفاسد الدنيا وقوله َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ منع من مفاسد
قيل بعد أن صلحت  الدين حىت تكون اآلية جامعة للنهي عن مفاسد الدنيا والدين واختلفوا يف معىن َبْعَد إِْصلَاِحَها

األرض مبجيء النيب بعد أن كانت فاسدة خبلوها منه فنهاهم عن الفساد وقد صارت صاحلة وقيل املراد أن ال 
تفسدوا بعد أن أصلحها اهللا بتكثري النعم فيهم وحاصل هذه التكاليف اخلمسة يرجع إىل أصلني التعظيم ألمر اهللا 

فقة على خلق اهللا ويدخل فيه ترك البخس وترك اإلفساد وحاصلها يرجع ويدخل فيه اإلقرار بالتوحيد والنبوة والش
إىل ترك اإليذاء كأنه تعاىل يقول إيصال النفع إىل الكل متعذر وأما كف الشر عن الكل فممكن مث إنه تعاىل ملا ذكر 

نني باآلخرة واملراد هذه اخلمسة قال ذاِلكُْم وهو إشارة إىل هذه اخلمسة واملعىن خري لكم يف اآلخرة إن كنتم مؤم
أترك البخس وترك اإلفساد خري لكم يف طلب املال يف املعىن ألن الناس إذا علموا منكم الوفاء والصدق واألمانة 

  رغبوا يف املعامالت معكم فكثرت أموالكم إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني أي إن كنتم مصدقني يل يف قويل
نَ وََتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه َمْن َءاَمَن بِِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوًجا َواذْكُرُوا إِذْ كُنُتْم قَِليالً َوالَ َتقُْعدُواْ بِكُلِّ ِصرَاٍط ُتوِعُدو

  فَكَثََّركُْم وَانظُرُواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمفِْسِديَن
ه منعهم من أن يقعدوا على اعلم أن شعيباً عليه السالم ضم إىل ما تقدم ذكره من التكاليف اخلمسة أشياء األول أن

طرق الدين ومناهج احلق ألجل أن مينعوا الناس عن قبوله ويف قوله َوالَ َتقُْعُدواْ بِكُلّ صِراٍط قوالن األول حيمل 
  الصراط على الطريق الذي يسلكه الناس روي أهنم كانوا جيلسون على

( راط على مناهج الدين قال صاحب الطرقات وخيوفون من آمن بشعيب عليه السالم والثاين أن حيمل الص
األعراف ( َوالَ َتقُْعدُواْ بِكُلّ ِصراٍط أي وال تقتدوا بالشيطان يف قوله القُْعَدنَّ لَُهْم صِراطََك الُْمْسَتقِيَم ) الكشاف 

َعن  قال واملراد بالصراط كل ما كان من مناهج الدين والدليل على أن املراد بالصراط ذلك قوله َوَتُصدُّونَ)  ١٦
َسبِيلِ اللَِّه وقوله بِكُلّ صِراٍط يقال قعد له مبكان كذا وعلى مكان كذا ويف مكان كذا وهذه احلروف تتعاقب يف 

  هذه املواضع لتقارب معانيها فإنك إذا قلت قعد مبكان كذا فالباء لإللصاق وهو قد التصق بذلك املكان
على احلال والتقدير وال تقعدوا موعدين وال صادين عن  وأما قوله ُتوَعُدونَ فمحله وحمل ما عطف عليه النصب

سبيل اهللا وال أن تبغوا عوجاً يف سبيل اهللا واحلاصل أنه هناهم عن القعود على صراط اهللا حال االشتغال بأحد هذه 
ُدونَ األمور الثالثة واعلم أنه تعاىل ملا عطف بعض هذه الثالثة على البعض وجب حصول املغايرة بينها فقوله ُتوَع

حيصل بذلك إنزال املضار هبم وأما الصد فقد يكون باإليعاد باملضار وقد يكون بالوعد باملنافع مبا لو تركه وقد 
  يكون بأن ال ميكنه من الذهاب إىل الرسول ليسمع كالمه



لقوم من أن مينعوا الناس من أما قوله َوَتْبغُوَنَها ِعَوًجا فاملراد إلقاء الشكوك والشبهات واملراد من اآلية أن شعيباً منع ا
قبول الدين احلق بأحد هذه الطرق الثالثة وإذا تأملت علمت أن أحداً ال ميكنه منع غريه من قبول مذهب أو مقالة 

  إال بأحد هذه الطرق الثالثة
 عليهم فالظاهر أن ذلك مث قال َواذْكُُرواْ إِذْ كُنُتْم قَِليالً فَكَثَّرَكُْم واملقصود منه أهنم إذا تذكروا كثرة إنعام اهللا

حيملهم على الطاعة والبعد عن املعصية قال الزجاج وهذا الكالم حيتمل ثالثة أوجه كثر عددكم بعد القلة وكثركم 
بالغين بعد الفقر وكثركم بالقدرة بعد الضعف ووجه ذلك أهنم إذا كانوا فقراء أو ضعفاء فهم مبنزلة القليل يف أنه ال 

شوكة فأما تكثري عددهم بعد القلة فهو أن مدين بن إبراهيم تزوج رئيا بنت لوط فولدت حيصل من وجودهم قوة و
  حىت كثر عددهم

مث قال بعده وَانظُرُواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمفِْسِديَن واملعىن تذكروا عاقبة املفسدين وما حلقهم من اخلزي والنكال 
له وَاذْكُُرواْ إِذْ كُنُتْم قَِليالً فَكَثَّرَكُْم املقصود منه أهنم إذا تذكروا ليصري ذلك زاجراً لكم عن العصيان والفساد فقو

نعم اهللا عليهم انقادوا وأطاعوا وقوله َوانظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمفِْسِديَن املقصود منه أهنم إذا عرفوا أن عاقبة 
الفساد والعصيان وأطاعوا فكان املقصود من هذين  املفسدين املتمردين ليست إال اخلزي والنكال احترزوا عن

  الكالمني محلهم على الطاعة بطريق الترغيب أوالً والترهيب ثانياً
د منه تسلية قلوب مث قال َوإِن كَانَ طَاِئفَةٌ  ّمنكُْم ءاَمُنواْ بِالَِّذى أُْرِسلُْت بِِه وَطَاِئفَةٌ  لَّْم ْيْؤِمنُواْ فَاْصبِرُواْ واملقصو

ني وزجر من مل يؤمن ألن قوله فَاْصبُِرواْ هتديد وكذلك قوله َحتَّى َيْحكُمَ اللَُّه بَْيَنَنا واملراد إعالء درجات املؤمنني املؤمن
  وإظهار هوان الكافرين وهذه احلالة قد تظهر يف الدنيا فإن مل تظهر يف الدنيا فال بد من ظهورها يف اآلخرة

يعين أنه حاكم منزه عن اجلور وامليل واحليف فال بد وأن خيص املؤمن التقي بالدرجات مث قال َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني 
 ِفى العالية والكافر الشقي بأنواع العقوبات ونظريه قوله أَْم َنْجَعلُ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت كَالُْمفِْسِديَن

  ) ٢٨ص ( االْْرضِ 
َنا قَالَ أََولَْو كَْبرُواْ ِمن قَْوِمِه لَُنخْرَِجنََّك ياُشعَْيُب َوالَِّذيَن َءاَمنُواْ َمَعَك ِمن قَْرَيتَِنآ أَْو لََتعُوُدنَّ ِفي ِملَِّتقَالَ الَْمأل الَِّذيَن اسَْت

لَُّه ِمْنَها َوَما َيكُونُ لََنآ أَن نَُّعوَد ِفيَهآ إِالَ أَن كُنَّا كَارِِهَني قَِد افْتََرْيَنا َعلَى اللَِّه كَِذًبا إِنْ ُعْدَنا ِفى ِملَِّتكُْم بَْعَد إِذْ َنجَّاَنا ال
  قَْوِمَنا بِالَْحقِّ َوأَنَت َخْيرُ الْفَاِتحَِنيَيَشآَء اللَُّه رَبَُّنا َوِسعَ َربَُّنا كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا افَْتْح بَْيَنَنا وََبْيَن 

ا قرر تلك الكلمات قال الَِّذيَن اْسَتكَْبُرواْ وأنفوا من تصديقه وقبول قوله ال بد من أحد أمرين إما اعلم أن شعيباً مل
أن وخنرجك وخنرج أتباعك من هذه القرية وإما أن تعود إىل ملتنا واإلشكال فيه أن يقال إن قوهلم أَْو لََتُعوُدنَّ ِفى 

هم اليت هي الكفر فهذا يقتضي أنه عليه السالم كان كافراً قبل ذلك ِملَِّتَنا يدل على أنه عليه السالم كان على ملت
  وذلك يف غاية الفساد وقوله قَِد افَْترَْيَنا َعلَى اللَِّه كَِذًبا إِنْ ُعْدَنا ِفى ِملَِّتكُمْ يدل أيضاً على هذا املعىن

وا شعيباً خبطاب أتباعه وأجروا واجلواب من وجوه األول أن أتباع شعيب كانوا قبل دخوهلم يف دينه كفاراً فخاطب
عليه أحكامهم الثاين أن رؤساءهم قالوا ذلك على وجه التلبيس على العوام يومهون أنه كان منهم وأن شعيباً ذكر 
جوابه على وفق ذلك اإليهام الثالث أن شعيباً يف أول أمره كان خيفي دينه ومذهبه فتومهوا أنه كان على دين قومه 

يقال إن شعيباً كان على شريعتهم مث إنه تعاىل نسخ تلك الشريعة بالوحي الذي أوحاه إليه اخلامس الرابع ال يبعد أن 
املراد من قوله أَْو لََتعُوُدنَّ ِفى ِملَِّتَنا أي لتصرين إىل ملتنا فوقع العود مبعىن االبتداء تقول العرب قد عاد إيل من فالن 

  قال الشاعر فإن تكن األيام أحسن مدة مكروه يريدون قد صار إيل منه املكروه ابتداء
  إىل فقد عادت هلن ذنوب



أراد فقد صارت هلن ذنوب ومل يرد أن ذنوباً كانت هلن قبل اإلحسان مث إنه تعاىل بني أن القوم ملا قالوا ذلك أجاب 
  شعيب عليه السالم عن كالمهم بوجهني األول قوله َولَْو كُنَّا كَارِِهَني اهلمزة

او واو احلال تقديره أتعيدوننا يف ملتكم يف حال كراهتنا ومع كوننا كارهني الثاين قوله قَِد افْتََرْيَنا لالستفهام والو
ال يعود إىل ملتهم  َعلَى اللَِّه كَِذًبا إِنْ ُعْدَنا ِفى ِملَِّتكُْم بَْعَد إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنَها واجلواب األول جيري جمرى الرمز يف أنه

الثاين تصريح بأنه ال يفعل ذلك فقال إنه إن فعلنا ذلك فقد افترينا على اهللا وأصل الباب يف النبوة  وهذا اجلواب
والرسالة صدق اللهجة والرباءة عن الكذب فالعود يف ملتكم يبطل النبوة ويزيل الرسالة وقوله إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنَها 

نَْها علمنا قبحه وفساده ونصب األدلة على أنه باطل الثاين أن املراد أن اهللا جنى فيه وجوه األول معىن إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِم
قومه من تلك امللة إال أنه نظم نفسه يف مجلتهم وإن كان بريئاً منه إجراء الكالم على حكم التغليب والثالث أن 

َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنَها أي حسب معتقدكم القوم أومهوا أنه كان على ملتهم أو اعتقدوا أنه كان كذلك فقوله َبْعَد إِذْ 
  وزعمكم

  أما قوله َوَما َيكُونُ لََنا أَن نَّعُوَد ِفيَها إِال أَن َعْبُد اللَِّه
فاعلم أن أصحابنا يتمسكون هبذه اآلية على أنه تعاىل قد يشاء الكفر واملعتزلة يتمسكون هبا على أنه تعاىل ال يشاء 

ستدالل أصحابنا هبذه فمن وجهني األول قوله إِنْ ُعْدَنا ِفى ِملَِّتكُْم َبْعَد إِذْ َنجَّاَنا اللَّهُ إال اخلري والصالح أما وجه ا
ِمْنَها يدل على أن املنجي من الكفر هو اهللا تعاىل ولو كان اإلميان حيصل خبلق العبد لكانت النجاة من الكفر حتصل 

قتضى قوله َبْعَد إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنَها الثاين أن معىن اآلية أنه لإلنسان من نفسه ال من اهللا تعاىل وذلك على خالف م
ليس لنا أن نعود إىل ملتكم إال أن يشاء اهللا أن يعيدنا إىل تلك امللة وملا كانت تلك امللة كفراً كان هذا جتويزاً من 

تعاىل قد شاء رد املسلم إىل الكفر  شعيب عليه السالم أن يعيدهم إىل الكفر فكاد هذا يكون تصرحياً من شعيب بأنه
وذلك غري مذهبنا قال الواحدي ومل تزل األنبياء واألكابر خيافون العاقبة وانقالب األمر أال ترى إىل قول اخلليل 

يا ( يقول  وكثرياً ما كان حممد عليه الصالة والسالم)  ٣٥إبراهيم ( عليه السالم َواجُْنْبنِى َوَبنِى َّ أَن نَّْعُبَد االْْصَناَم 
أجابت )  ١٠١يوسف ( وقال يوسف َتَوفَّنِى ُمْسِلًما ) مقلب القلوب واألبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك 

املعتزلة عنه من وجوه األول أن قوله ليس لنا أن نعود إىل تلك امللة إال أن يشاء اهللا أن يعيدنا إليها قضية شرطية 
ما شاء والثاين أن هذا مذكور على طريق التبعيد كما يقال ال أفعل ذلك إال وليس فيها بيان أنه تعاىل شاء ذلك أو 

إذا ابيض القار وشاب الغراب فعلق شعيب عليه السالم عوده إىل ملتهم على مشيئته ومن املعلوم أنه ال يكون نفياً 
اللَُّه ليس فيه بيان أن الذي  لذلك أصالً فهو على طريق التبعيد ال على وجه الشرط الثالث أن قوله إِالَّ أَن َيَشاء

شاءه اهللا ما هو فنحن حنمله على أن املراد إال أن يشاء اهللا ربنا بأن يظهر هذا الكفر من أنفسنا إذا أكرهتمونا عليه 
بالقتل وذلك ألن عند اإلكراه على إظهار الكفر بالقتل جيوز إظهاره وما كان جائزاً كان مراداً هللا تعاىل وكون 

من اإلظهار ال خيرج ذلك اإلظهار من أن يكون مراد اهللا تعاىل كما أن املسح على اخلفني مراد اهللا  الضمري أفضل
املراد اإلخراج عن )  ٨٨األعراف ( تعاىل وإن كان غسل الرجلني أفضل الرابع أن قوله لَُنْخرِجَنََّك ياُشَعْيُب شَُعْيٌب 

َد ِفيَها أي القرية ألنه تعاىل قد كان حرم عليه إذا أخرجوه عن القرية أن القرية فيحمل قوله َوَما َيكُونُ لََنا أَن نَّعُو
يعود فيها إال بإذن اهللا ومشيئته اخلامس أن نقول جيب محل املشيئة ههنا على األمر ألن قوله َوَما كَانَ لََنا أَن نَُّعوَد 

  ها وقوله لََنا أَن نَُّعوَد ِفيَها أي يكون ذلك العود جائزاًِفيَها إِال أَن َيَشاء اللَُّه معناه أنه إذا شاء كان لنا أن نعود في



واملشيئة عند أهل السنة ال يوجب جواز الفعل فإنه تعاىل يشاء الكفر من الكافر عندهم وال جيوز له فعله إمنا الذي 
عودنا يف ملتكم فإنا يوجب اجلواز هو األمر فثبت أن املراد من املشيئة ههنا األمر فكان التقدير إال أن يأمر اهللا ب

نعود إليها والشريعة اليت صارت منسوخة ال يبعد أن يأمر اهللا بالعمل هبا مرة أخرى وعلى هذا التقدير يسقط 
  استداللكم

والوجه السادس للقوم يف اجلواب ما ذكره اجلبائي فقال املراد من امللة الشريعة اليت جيوز اختالف العبادة فيها 
يام وغريمها فقال شعيب َوَما َيكُونُ لََنا أَن نَّعُوَد ِفيَها ِملَِّتكُْم وملا دخل يف ذلك كل ما هم باألوقات كالصالة والص

عليه وكان من اجلائز أن يكون بعض تلك األحكام والشرائع باقياً غري منسوخ ال جرم قال إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه واملعىن 
حينئذ نعود إليها فهذا االستثناء عائد إىل األحكام اليت جيوز دخول النسخ إال أن يشاء اهللا إبقاء بعضها فيدلنا عليه ف

والتغيري فيها وغري عائد إىل ما ال يقبل التغري ألبتة فهذه أسئلة القوم على هذه الطريقة وهي جيدة ويف اآليات الدالة 
يف املذهب وأما املعتزل على صحة مذهبنا كثرة وال يلزم من ضعف استدالل أصحابنا هبذه اآلية دخول الضعف 

  فقد متسكوا هبذه اآلية على صحة قوهلم من وجهني
 عودنا إليها الوجه األول ملا قالوا ظاهر قوله َوَما َيكُونُ لََنا أَن نَّعُوَد ِفيَها إِال أَن َيَشاء اللَُّه رَبَُّنا يقتضي أنه لو شاء اهللا

 وجوده كان فعله جائزاً مأذوناً فيه ومل يكن حراماً قالوا لكان لنا أن نعود إليها وذلك يقتضي أن كل ما شاء اهللا
  وهذا عني مذهبنا أن كل ما أراد اهللا حصوله كان حسناً مأذوناً فيه وما كان حراماً ممنوعاً منه مل يكن مراداً هللا تعاىل

ال وجه للفصل بني هذين القسمني على قول والوجه الثاين هلم أن قالوا إن قوله لَُنْخرِجَنََّك أَْو لََتُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتَنا 
اخلصم ألن على قوهلم خروجهم من القرية خبلق اهللا وعودهم إىل تلك امللة أيضاً خبلق اهللا وإذا كان حصول 

  القسمني خبلق اهللا مل يبق للفرق بني القسمني فائدة
  يات يف هذا البابواعلم أنه ملا تعارض استدالل الفريقني هبذه اآلية وجب الرجوع إىل سائر اآل

  أما قوله َوِسَع َربَُّنا كُلَّ َشْيء ِعلًْما ففيه مسائل
املسألة األوىل يف تعلق هذا الكالم بالكالم األول وجوه قال القاضي قد نقلنا عن أيب علي اجلبائي أن قول شعيب إِال 

ئذ يكلفنا هبا والعامل باملصاحل ليس إال من وسع أَن َيَشاء اللَُّه رَبَُّنا معناه إال أن خيلق املصلحة يف تلك العبادات فحين
علمه كل شيء فلذلك أتبعه هبذا القول وقال أصحابنا وجه تعلق هذا الكالم مبا قبله هو أن القوم ملا قالوا لشعيب 

ه حصول إما أن خترج من قريتنا وإما أن تعود إىل ملتنا فقال شعيب َوِسَع رَّبى كُلَّ َشىْ ء ِعلْماً فرمبا كان يف علم
قسم ثالث وهو أن نبقى يف هذه القرية من غري أن نعود إىل ملتكم بل جيعلكم مقهورين حتت أمرنا ذليلني خاضعني 

  حتت حكمنا وهذا الوجه أوىل مما قاله القاضي ألن قوله َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا الئق هبذا الوجه ال مبا قاله القاضي
ا كُلَّ َشْيء ِعلًْما يدل على أنه تعاىل كان عاملاً يف األزل جبميع األشياء ألن قوله واِسعُ املسألة الثانية قوله َوِسَع رَبَُّن

  فعل ماض فيتناول كل ماض وإذا ثبت أنه كان يف األزل عاملاً جبميع

املعلومات وثبت أن تغري معلومات اهللا تعاىل حمال لزم أنه ثبتت األحكام وجفت األقالم والسعيد من سعد يف علم 
  اهللا والشقي من شقي يف علم اهللا

املسألة الثالثة قوله َوِسَع رَبَُّنا كُلَّ َشْيء ِعلًْما يدل على أنه علم املاضي واحلال واملستقبل وعلم املعدوم أنه لو كان 
كيف كان يكون فهذه أقسام أربعة مث كل واحد من هذه األقسام األربعة يقع على أربعة أوجه أما املاضي فإنه علم 

نه ملا كان ماضياً فإنه كيف كان وعلم أنه لو مل يكن ماضياً بل كان حاضراً فإنه كيف يكون وعلم أنه لو كان أ
مستقبالً كيف يكون وعلم أنه لو كان عدماً حمضاً كيف يكون فهذه أقسام أربعة حبسب املاضي واعترب هذه األقسام 



ض فيكون اجملموع ستة عشر مث اعترب هذه األقسام الستة األربعة حبسب احلال وحبسب املستقبل وحبسب املعدوم احمل
عشر حبسب كل واحد من الذوات واأللوان والطعوم والروائح وكذا القول يف سائر املفردات من أنواع األعراض 

أول خطوة وأجناسها فحينئذ يلوح لعقلك من قوله َوِسَع رَبَُّنا كُلَّ َشْيء ِعلًْما حبر ال ينتهي جمموع عقول العقالء إىل 
  من خطوات ساحله

  املسألة الرابعة قال الواحدي قوله َوِسَع رَبَُّنا كُلَّ َشْيء ِعلًْما منصوب على التمييز
واعلم أنه عليه الصالة والسالم ختم كالمه بأمرين األول بالتوكل على اهللا فقال َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا فهذا يفيد احلصر 

وكأنه يف هذا املقام عزل األسباب وارتقى عنها إىل مسبب األسباب والثاين الدعاء أي عليه توكلنا ال على غريه 
 فقال َربََّنا افَْتْح َبْينََنا َوَبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحّق قال ابن عباس واحلسن وقتادة والسدي احكم واقض وقال الفراء أهل عمان

بن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال ما كنت أدري قوله يسمون القاضي الفاتح والفتاح ألنه يفتح مواضع احلق وعن ا
َربََّنا افَْتحْ َبْيَنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحّق حىت مسعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها تعال أفاحتك أي أحاكمك قال الزجاج 

فتح بيننا وبني قومنا وينكشف واملراد منه وجائز أن يكون قوله افَْتحْ َبْيَنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحّق أي أظهر أمرنا حىت ين
أن ينزل عليهم عذاباً يدل على كوهنم مبطلني وعلى كون شعيب وقومه حمقني وعلى هذا الوجه يراد به الكشف 

  والتبيني
اإلميان من مث قال َوأَنَت َخْيُر الْفَاِتِحَني واملراد منه الثناء على اهللا واحتج أصحابنا هبذا اللفظ على أنه هو الذي خيلق 
  العبد وذلك ألن اإلميان أشرف احملدثات ولو فسرنا لفتح بالكشف والتبيني فال شك أن اإلميان كذلك

  إذا ثبت هذا فنقول لو كان املوجد لإلميان هو العبد لكان خري الفاحتني هو العبد وذلك ينفي كونه تعاىل خري الفاحتني
ِمِه لَِئنِ اتََّبْعُتمْ ُشَعْيًبا إِنَّكُْم إِذاً لَّخَاِسُرونَ فَأََخذَتُْهُم الرَّْجفَةُ  فَأَصَْبُحواْ ِفى دَارِِهْم َوقَالَ الَْمأل الَِّذيَن كَفَرُواْ ِمن قَْو

َولَّى َعنُْهْم َوقَالَ ياقَْومِ لَقَْد رِيَن فََتَجاِثِمَني الَِّذيَن كَذَّبُواْ ُشَعيًْبا كَأَن لَّْم يَْغَنْواْ ِفيَها الَِّذيَن كَذَُّبواْ ُشعَْيًبا كَانُواْ ُهُم الَْخاِس
  أَْبلَْغُتكُْم رَِسالَاِت َربِّى َوَنَصْحُت لَكُْم فَكَْيَف َءاَسى َعلَى قَْومٍ كَاِفرِيَن

اعلم أنه تعاىل بني عظم ضاللتهم بتكذيب شعيب مث بني أهنم مل يقتصروا على ذلك حىت أضلوا غريهم والموهم على 
تََّبعُْتْم ُشَعيًْبا إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاِسُرونَ واختلفوا فقال بعضهم خاسرون يف الدين وقال آخرون خاسرون متابعته فقالوا لَِئنِ ا

يف الدنيا ألنه مينعكم من أخذ الزيادة من أموال الناس وعند هذا املقال كمل حاهلم يف الضالل أوالً ويف اإلضالل 
َخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ  وهي الزلزلة الشديدة املهلكة فإذا انضاف إليها اجلزاء ثانياً فاستحقوا اإلهالك فلهذا قال تعاىل فَأَ

الشديد املخوف على ما ذكره اهللا تعاىل من قصة الظلمة كان اهلالك أعظم ألنه أحاط هبم العذاب من فوقهم ومن 
 بال حياة وقد سبق االستقصاء يف حتت أرجلهم فَأَْصَبحُواْ ِفي دَارِِهمْ أي يف مساكنهم جَاِثِمَني أي خامدين ساكنني

  تفسري هذه األلفاظ
  مث قال تعاىل الَِّذيَن كَذَُّبواْ ُشَعْيًبا كَأَن لَّْم َيْغنَْواْ ِفيَها وفيه حبثان

البحث األول يف قوله كَأَن لَّْم َيْغنَْواْ ِفيَها قوالن أحدمها يقال غين القوم يف دارهم إذا طال مقامهم فيها والثاين 
  ل اليت كان هبا أهلوها واحدها مغين قال الشاعر ولقد غنوا فيها بأنعم عيشةاملناز

  يف ظل ملك ثابت األوتاد
  أراد أقاموا فيها وعلى هذا الوجه كان قوله كَأَن لَّْم َيْغنَْواْ ِفيَها كأن مل يقيموا هبا ومل ينزلوا فيها

فيها مستغنني يقال غين الرجل يغىن إذا استغىن وهو من والقول الثاين قال الزجاج كأن مل يغنوا فيها كأن مل يعيشوا 
  الغين الذي هو ضد الفقر



وإذا عرفت هذا فنقول على التفسريين شبه اهللا حال هؤالء املكذبني حبال من مل يكن قط يف تلك الديار قال الشاعر 
  كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا

  أنيس ومل يسمر مبكة سامر
  ادنابلى حنن كنا أهلها فأب

  صروف الليايل واجلدود العواثر
البحث الثاين قوله الَِّذيَن كَذَُّبواْ شَُعْيًبا كأن مل يغنوا فيها الذين يدل على أن ذلك العذاب كان خمتصاً بأولئك 

املكذبني وذلك يدل على أشياء أحدها أن ذلك العذاب إمنا حدث بتخليق فاعل خمتار وليس ذلك أثر الكواكب 
  حلصل يف أتباع شعيب كما حصل يف حق الكفار والثاين يدل والطبيعة وإال

على أن ذلك الفاعل املختار عامل جبميع اجلزئيات حىت ميكنه التمييز بني املطيع والعاصي وثالثها يدل على املعجز 
حدة العظيم يف حق شعيب ألن العذاب النازل من السماء ملا وقع على قوم دون قوم مع كوهنم جمتمعني يف بلدة وا

  كان ذلك من أعظم املعجزات
املذلة هلم وتفظيع ما مث قال تعاىل الَِّذيَن كَذَُّبواْ ُشَعْيًبا كَاُنواْ ُهمُ الْخَاِسرِيَن وإمنا كرر قوله الَِّذيَن كَذَُّبواْ شَُعْيًبا لتعظيم 
غريه أخوك الذي يستحقون من اجلزاء على جهلهم والعرب تكرر مثل هذا يف التفخيم والتعظيم فيقول الرجل ل

ظلمنا أخوك الذي أخذ أموالنا أخوك الذي هتك أعراضنا وأيضاً أن القوم ملا قالوا لَِئنِ اتََّبعُْتْم ُشَعيًْبا إِنَّكُمْ إِذاً 
  لَّخَاِسُرونَ بني تعاىل أن الذين مل يتبعوه وخالفوه هم اخلاسرون

د نزول العذاب هبم أو قبل ذلك وقد سبق ذكر هذه املسألة قال مث قال تعاىل فََتَولَّى َعنُْهْم واختلفوا يف أنه توىل بع
  الكليب خرج من بني أظهرهم ومل يعذب قوم نيب حىت أخرج من بينهم

  مث قال فَكَْيَف ءاَسى َعلَى قَْومٍ كَاِفرِيَن األسى شدة احلزن قال العجاج واحنلبت عيناه من فرط األسى
  إذا عرفت هذا فنقول يف اآلية قوالن

األول أنه اشتد حزنه على قومه ألهنم كانوا كثريين وكان يتوقع منهم االستجابة لإلميان فلما أن نزل هبم  القول
ذلك اهلالك العظيم حصل يف قلبه من جهة الوصلة والقرابة واجملاورة وطول األلفة مث عزى نفسه وقال فَكَْيَف ءاَسى 

  هم بسبب إصرارهم على الكفرَعلَى قَْومٍ كَاِفرِيَن ألهنم هم الذين أهلكوا أنفس
والقول الثاين أن املراد لقد أعذرت إليكم يف اإلبالغ والنصيحة والتحذير مما حل بكم فلم تسمعوا قويل ومل تقبلوا 

وقرأ ) الكشاف ( نصيحيت فَكَْيَف ءاَسى َعلَْيكُْم يعين أهنم ليسوا مستحقني بأن يأسى اإلنسان عليهم قال صاحب 
  َف بكسر اهلمزةحيىي بن وثاب فَكَْي

نَ ثُمَّ َبدَّلَْنا َمكَانَ السَّيِّئَةِ  الَْحَسَنةَ  َوَمآ أَْرَسلَْنا ِفى قَْرَيةٍ  مِّن نَّبِى ٍّ إِالَ أََخذَْنا أَْهلََها بِالْبَأَْسآِء وَالضَّرَّآِء لََعلَُّهْم َيضَّرَُّعو
  َوالسَّرَّآُء فَأََخذَْناُهمْ َبْغَتةً  َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ َحتَّى َعفَواْ وَّقَالُواْ قَْد َمسَّ ءَاَباَءَنا الضَّرَّآُء

  اعلم أنه تعاىل ملا عرفنا أحوال هؤالء األنبياء وأحوال ما جرى على أممهم كان من اجلائز أن يظن

الك قد أنه تعاىل ما أنزل عذاب االستئصال إال يف زمن هؤالء األنبياء فقط فبني يف هذه اآلية أن هذا اجلنس من اهل
ْهلََها بِالَْبأَْساء فعله بغريهم وبني العلة اليت هبا يفعل ذلك قال تعاىل كَاِفرِيَن َوَما أَْرَسلَْنا ِفى قَْرَيةٍ  ّمن نَّبِى ٍّ إِال أََخذَْنا أَ

ا جمتمع َوالضَّرَّاء وإمنا ذكر القرية ألهنا جمتمع القوم الذين إليهم يبعث الرسل ويدخل حتت هذا اللفظ املدينة ألهن
األقوام وقوله ّمن نَّبِى ٍّ فيه حذف وإضمار والتقدير من نيب فكذب أو كذبه أهلها إال أخذنا أهلها بالبأساء والضراء 



قال الزجاج البأساء كل ما ناهلم من الشدة يف أحواهلم والضراء ما ناهلم من األمراض وقيل على العكس مث بني تعاىل 
يتضرعوا والتضرع هو اخلضوع واالنقياد هللا تعاىل وملا علمت أن قوله لََعلَُّهْم ال  أنه يفعل ذلك لكي يضرعوا معناه

ميكن محله على الشك يف حق اهللا تعاىل وجب محله على أن املراد أنه تعاىل فعل هذا الفعل لكي يتضرعوا قالت 
ابنا ملا ثبت بالدليل أن تعليل أفعال املعتزلة وهذا يدل على أنه تعاىل أراد من كل املكلفني اإلميان والطاعة وقال أصح

اهللا وأحكامه حمال وجب محل اآلية على أنه تعاىل فعل ما لو فعله غريه لكان ذلك شبيهاً بالعلة والغرض مث بني تعاىل 
السَّّيئَة  أن تدبريه يف أهل القرى ال جيري على منط واحد وإمنا يدبرهم مبا يكون إىل اإلميان أقرب فقال ثُمَّ َبدَّلَْنا َمكَانَ

ألن ورود النعمة يف البدن واملال بعد البأساء والضراء يدعو إىل االنقياد واالشتغال )  ٩٥األعراف ( ِ الَْحَسَنةَ  
بالشكر ومعىن احلسنة والسيئة ههنا الشدة والرخاء قال أهل اللغة السَّّيئَةُ  كل ما يسوء صاحبه و الَْحَسَنةَ  ما 

عىن أنه تعاىل أخرب أنه يأخذ أهل املعاصي بالشدة تارة وبالرخاء أخرى وقوله حَتَّى َعفَواْ يستحسنه الطبع والعقل وامل
قال الكسائي يقال قد عفا الشعر وغريه إذا كثر يعفو فهو عاف ومنه قوله تعاىل حَتَّى َعفَواْ يعين كثروا ومنه ما ورد 

ى اللحى يعين توفر وتكثر وقوله وَّقَالُواْ قَْد َمسَّ يف احلديث أنه عليه الصالة والسالم أمر أن حتف الشوارب وتعف
ءاَباءَنا الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فاملعىن أهنم مىت ناهلم شدة قالوا ليس هذا بسبب ما حنن عليه من الدين والعمل وتلك عادة 

نتفعوا مبا دبرهم اهللا عليه الدهر ومل يكن ما مسنا من البأساء والضراء عقوبة من اهللا وهذه احلكاية تدل على أهنم مل ي
من رخاء بعد شدة وأمن بعد خوف بل عدلوا إىل أن هذه عادة الزمان يف أهله فمرة حيصل فيهم الشدة والنكد 
ومرة حيصل هلم الرخاء والراحة فبني تعاىل أنه أزال عذرهم وأزاح علتهم فلم ينقادوا ومل ينتفعوا بذلك اإلمهال 

ةً  واملعىن أهنم ملا متردوا على التقديرين أخذهم اهللا بغتة أينما كانوا ليكون ذلك أعظم يف احلسرة وقوله فَأََخذَْناُهْم بَْغَت
وقوله َوُهْم الَ َيشُْعُرونَ أي يرون العذاب واحلكمة يف حكاية هذا املعىن أن حيصل االعتبار ملن مسع هذه القصة 

  وعرفها
ْواْ لَفََتْحَنا َعلَيْهِم َبَركَاٍت مَِّن السََّمآِء واألرض َولَاِكن كَذَّبُواْ فَأََخذَْناُهْم بَِما كَانُواْ َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى َءاَمنُواْ َواتَّقَ

َنا ُضًحى وَُهْم َيلَْعُبونَ أْتَِيُهْم َبأُْسَيكِْسُبونَ أَفَأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَن يَأِْتيَُهم بَأُْسَنا َبَياتاً َوُهْم َنآِئُمونَ أََو أَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَن َي
  أَفَأَِمُنواْ َمكَْر اللَِّه فَالَ َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه إِالَّ الْقَْوُم الْخَاِسُرونَ

اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل إن الذين عصوا ومتردوا أخذهم اهللا بغتة بني يف هذه اآلية أهنم لو أطاعوا لفتح 
ت فقال َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى ءاَمنُواْ أي آمنوا باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر َواتَّقَوْاْ اهللا عليهم أبواب اخلريا

ما هنى اهللا عنه وحرمه لَفََتْحَنا َعلَْيهِم َبَركَاٍت ّمَن السََّماء وَاالْْرضِ بركات السماء باملطر وبركات األرض بالنبات 
عام وحصول األمن والسالمة وذلك ألن السماء جتري جمرى األب واألرض جتري والثمار وكثرة املواشي واألن

جمرى األم ومنها حيصل مجيع املنافع واخلريات خبلق اهللا تعاىل وتدبريه وقوله وَلَاِكن كَذَّبُواْ يعين الرسل فَأََخذَْناُهْم 
  باجلدوبة والقحط بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ من الكفر واملعصية

تعاىل أعاد التهديد بعذاب االستئصال فقال أَفَأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى وهو استفهام مبعىن اإلنكار عليهم واملقصود أنه مث إنه 
تعاىل خوفهم بنزول ذلك العذاب عليهم يف الوقت الذي يكونون فيه يف غاية الغفلة وهو حال النوم بالليل وحال 

ء التشاغل باللذات فيه وقوله َوُهْم َيلَْعُبونَ حيتمل التشاغل بأمور الضحى بالنهار ألنه الوقت الذي يغلب على املر
الدنيا فهي لعب وهلو وحيتمل خوضهم يف كفرهم ألن ذلك كاللعب يف أنه ال يضر وال ينفع قرأ أكثر القراء أَوَ أَِمَن 

وقوله )  ٥١يونس ( ا َوقََع بفتح الواو وهو حرف العطف دخلت عليه مهزة االستفهام كما دخل يف قوله أَثُمَّ إِذَا َم
وهذه القراءة أشبه مبا قبله وبعده ألن قبله أَفَأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى وما بعده أَفَأَِمنُواْ َمكْرَ )  ١٠٠البقرة ( أَْو كُلََّما َعاَهُدواْ 



ابن عامر أَوَ أَِمَن ساكنة الواو  وقرأ)  ١٠٠األعراف ( أََو لَْم يَْهِد ِللَِّذيَن َيرِثُونَ االْرَض )  ٩٩األعراف ( اللَِّه 
  واستعمل على ضربني أحدمها أن تكون مبعىن أحد الشيئني كقوله زيد أو عمرو جاء واملعىن أحدمها جاء

والضرب الثاين أن تكون لالضراب عما قبلها كقولك أنا أخرج أو أقيم أضربت عن اخلروج وأثبت اإلقامة كأنك 
لالضراب ال على أنه أبطل األول وهو امل تَنزِيلُ الِْكتَابِ الَ َرْيبَ ) أو ( أنه جعل قلت ال بل أقيم فوجه هذه القراءة 

فكان املعىن من هذه اآلية استواء هذه الضروب من العذاب وإن )  ٢ ١السجدة ( ِفيِه ِمن رَّبِ الْعَالَِمَني أَْم َيقُولُونَ 
أمنوا إحدى هذه العقوبات وقوله ُضًحى الضحى صدر ههنا اليت ألحد الشيئني ويكون املعىن أف) أو ( شئت جعلت 

  النهار وأصله الظهور من قوهلم ضحا للشمس إذا ظهر هلا
مث قال تعاىل أَفَأَِمُنواْ َمكَْر اللَِّه وقد سبق تفسري املكر يف اللغة ومعىن املكر يف حق اهللا تعاىل يف سورة آل عمران عند 

ويدل قوله أَفَأَِمُنواْ َمكَْر اللَِّه أن املراد أن يأتيهم عذابه من حيث ال )  ٥٤عمران  آل( قوله َوَمكَُرواْ وََمكََر اللَُّه 
يشعرون قاله على وجه التحذير ومسي هذا العذاب مكراً توسعاً ألن الواحد منا إذا أراد املكر بصاحبه فإنه يوقعه يف 

ال يشعرون وبني أنه ال يأمن من نزول عذاب البالء من حيث ال يشعر به فسمي العذاب مكراً لنزوله هبم من حيث 
اهللا على هذا الوجه إِالَّ الْقَْوُم الَْخاِسُرونَ وهم الذين لغفلتهم وجهلهم ال يعرفون رهبم فال خيافونه ومن هذه سبيله 

  فهو أخسر اخلاسرين يف الدنيا واآلخرة ألنه أوقع نفسه يف الدنيا يف الضرر ويف اآلخرة يف أشد العذاب

  لُوبِهِْم فَُهْم الَ َيْسَمُعونَْم َيْهدِ ِللَِّذيَن َيرِثُونَ اَألْرَض ِمن َبْعدِ أَْهِلَهآ أَن لَّوْ َنَشآُء أََصْبَناُهْم بِذُُنوبِهِْم َونَطَْبُع َعلَى قُأَوَلَ
أتبعه ببيان أن  اعلم أنه تعاىل ملا بني فيما تقدم من اآليات حال الكفار الذين أهلكهم اهللا باالستئصال جممالً ومفصالً

  الغرض من ذكر هذه القصص حصول العربة جلميع املكلفني يف مصاحل أدياهنم وطاعاهتم ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل اختلف القراء فقرأ بعضهم أََولَْم يَْهِد بالياء املعجمة من حتتها وبعضهم بالنون قال الزجاج إذا قرىء 

لَّْو َنَشاء مرفوعاً بأنه فاعله مبعىن أو مل يهد للذين خيلفون أولئك املتقدمني  بالياء املعجمة من حتت كان قوله أَن
ويرثون أرضهم وديارهم وهذا الشأن وهو أنا لو نشاء أصبناهم بذنوهبم كما أصبنا من قبلهم وأهلكنا الوارثني كما 

لشأن مبعىن أو مل نبني هلم أن قريشاً أهلكنا املورثني إذا قرىء بالنون فهو منصوب كأنه قيل أومل هند للوارثني هذا ا
  أصبناهم بذنوهبم كما أصبنا من قبلهم

املسألة الثانية املعىن أو مل نبني للذين نبعثهم يف األرض بعد إهالكنا من كان قبلهم فيها فنهلكهم بعدهم وهو معىن لو 
إن مل هنلكهم بالعقاب نطبع على قلوهبم فَُهْم  نشاء أصبناهم بذنوهبم أي عقاب ذنوهبم وقوله َوَنطَْبُع َعلَى قُلُوبِهِمْ أي

الَ َيْسَمُعونَ أي ال يقبلون وال يتعظون وال ينزجرون وإمنا قلنا إن املراد إما اإلهالك وإما الطبع على القلب ألن 
  اإلهالك ال جيتمع مع الطبع على القلب فإنه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على قلبه

بنا على أنه تعاىل قد مينع العبد عن اإلميان بقوله َوَنطَْبُع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم الَ َيْسَمُعونَ املسألة الثالثة استدل أصحا
والطبع واخلتم والرين والكنان والغشاوة والصد واملنع واحد على ما قررناه يف آيات كثرية قال اجلبائي املراد من 

تعرف املالئكة هبا أن أصحاهبا ال يؤمنون وتلك العالمة  هذا الطبع أنه تعاىل يسم قلوب الكفار بسمات وعالمات
غري مانعة من اإلميان وقال الكعيب إمنا أضاف الطبع إىل نفسه ألجل أن القوم إمنا صاروا إىل ذلك الكفر عند أمره 

  ) ٦نوح ( وامتحانه فهو كقوله تعاىل فَلَْم َيزِْدُهْم ُدعَاِئى إِالَّ ِفرَاراً 
  قيقة الطبع واخلتم قد مر مراراً كثرية فال فائدة يف اإلعادةواعلم أن البحث عن ح



  املسألة الرابعة قوله َوَنطَْبُع هل هو منقطع عما قبله أو معطوف على ما قبله فيه قوالن
القول األول أنه منقطع عن الذي قبله ألن قوله أصبنا ماض وقوله بِذُُنوبِهِْم َوَنطَْبُع مستقبل وهذا العطف ليس 

  بل هو منقطع عما قبله والتقدير وحنن نطبع على قلوهبم مبستحسن
هو معطوف على ما دل عليه معىن أََو لَْم يَْهِد كأنه ) الكشاف ( والقول الثاين أنه معطوف على ما قبله قال صاحب 

ن معطوفاً قيل يغفلون عن اهلداية ونطبع على قلوهبم أو معطوف على قوله يَرِثُونَ االْرَض مث قال وال جيوز أن يكو
على أََصبَْناُهْم ألهنم كانوا كفاراً وكل كافر فهو مطبوع على قلبه فقوله بعد ذلك َونَطَْبُع َعلَى قُلُوبِهِْم جيري جمرى 

على أقوى الوجوه وهو ضعيف ألن كونه مطبوعاً ) الكشاف ( حتصيل احلاصل وهو حمال هذا تقرير قول صاحب 
عليه فهو يكفر أوالً مث يصري مطبوعاً عليه يف الكفر فلم يكن هذا منافياً لصحة  عليه إمنا حيصل حال استمراره وثباته

  العطف
راد بتلك مث قال تعاىل ِتلَْك الْقَُرى نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَنَباِئَها قوله ِتلَْك مبتدأ والقرى صفة و َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك خرب وامل

ما سبق وهم قوم نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب نقص عليك من القرى قرى األقوام اخلمسة الذين وصفهم في
أخبارها كيف أهلكت وأما أخبار غري هؤالء األقوام فلم نقصها عليك وإمنا خص اهللا أنباء هذه القرى ألهنم اغتروا 

السالم عن بطول اإلمهال مع كثرة النعم فتومهوا أهنم على احلق فذكرها اهللا تعاىل تنبيهاً لقوم حممد عليه الصالة و
  االحتراز من مثل تلك األعمال

ُيْؤِمنُواْ بَِما مث عزاه اهللا تعاىل بقوله َولَقَدْ َجاءتُْهْم ُرُسلُُهم بِالْبَّيَناِت يريد األنبياء الذين أرسلوا إليهم وقوله فََما كَاُنواْ ِل
كفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل مبا كَذَّبُواْ ِمن قَْبلُ فيه قوالن األول قال ابن عباس والسدي فما كان أولئك ال

كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حني أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرهاً وأقروا باللسان وأضمروا التكذيب الثاين قال 
الزجاج فََما كَانُواْ ِلُيؤِْمُنواْ بعد رؤية املعجزات مبا كذبوا به قبل رؤية تلك املعجزات الثالث ما كانوا لو أحييناهم 

إهالكهم ورددناهم إىل دار التكليف ليؤمنواب ما كذبوا به من قبل إهالكهم ونظريه قوله َولَْو ُردُّواْ لََعادُواْ ِلَما بعد 
الرابع قبل جميء الرسول كانوا مصرين على الكفر فهؤالء ما كانوا ليؤمنوا بعد جميء )  ٢٨اإلنعام ( ُنُهواْ َعْنُه 

  ان املستقبلالرسل أيضاً اخلامس ليؤمنوا يف الزم
مث إنه تعاىل بني السبب يف عدم هذا القبول فقال كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الْكَاِفرِيَن قال الزجاج والكاف يف 
كَذاِلَك نصب واملعىن مثل ذلك الذي طبع اهللا على قلوب كفار األمم اخلالية يطبع على قلوب الكافرين الذين 

  منوا أبداً واهللا أعلم حبقائق األموركتب اهللا عليهم أن ال يؤ
  َوَما َوَجدَْنا الًّكْثَرِِهم مِّْن َعْهٍد َوإِن َوَجدَْنآ أَكْثَرَُهْم لَفَاِسقَِني

  فيه أقوال األول قال ابن عباس يريد الوفاء بالعهد الذي عاهدهم اهللا وهم يف صلب آدم حيث قال

فلما أخذ اهللا منهم هذا العهد وأقروا به مث خالفوا ذلك صار كأنه ما )  ١٧٢األعراف ( أَلَْسَت بَِرّبكُْم قَالُواْ َبلَى 
كان هلم عهد فلهذا قال َوَما َوَجْدَنا ِالكْثَرِِهم ّمْن َعْهٍد والثاين قال ابن مسعود العهد هنا اإلميان والدليل عليه قوله 

عين آمن وقال ال إله إال اهللا والثالث أن العهد عبارة عن وضع ي)  ٨٧مرمي ( تعاىل إِالَّ َمنِ اتََّخذَ ِعنَد الرَّْحَمنِ َعْهداً 
  األدلة الدالة على صحة التوحيد والنبوة وعلى هذا التقدير فاملراد ما وجدنا ألكثرهم من الوفاء بالعهد

الطاعة صارفني مث قال َوإِن َوَجْدَنا أَكْثََرُهْم لَفَاِسِقَني أي وإن الشأن واحلديث وجدنا أكثرهم فاسقني خارجني عن 
  عن الدين

  َبةُ  الُْمفِْسِديَنثُمَّ َبعَثَْنا ِمن َبْعدِِهم مُّوَسى بِأاَياِتَنآ إِلَى ِفْرَعْونَ َوَمِإليِِه فَظَلَُمواْ بَِها فَانظُْر كَْيَف كَانَ َعاِق



لقصة من الشرح اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذه السورة وذكر يف هذه ا
والتفصيل ما مل يذكر يف سائر القصص ألجل أن معجزات موسى كانت أقوى من معجزات سائر األنبياء وجهل 

  قومه كان أعظم وأفحش من جهل سائر األقوام
ين واعلم أن الكناية يف قوله ّمن َبْعدِِهْم جيوز أن تعود إىل األنبياء الذين جرى ذكرهم وجيوز أن تعود إىل األمم الذ

  تقدم ذكرهم بإهالكهم وقوله بِئَاَياِتَنا فيه مباحث
البحث األول هذه اآلية تدل على أن النيب ال بد له من آية ومعجزة هبا ميتاز عن غريه إذ لو مل يكن خمتصاً هبذه اآلية 

  مل يكن قبول قوله أوىل من قبول قول غريه
  ثرية ومعجزات كثريةوالبحث الثاين هذه اآلية تدل على أنه تعاىل آتاه آيات ك

والبحث الثالث قال ابن عباس رضي اهللا عنهما أول آياته العصا مث اليد ضرب بالعصا باب فرعون ففزع منها 
فشاب رأسه فاستحيا فخضب بالسواد فهو أول من خضب قال وآخر اآليات الطمس قال وللعصا فوائد كثرية 

طه ( اىَ  أََتَوكَُّؤا َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمى َوِلىَ  ِفيَها َمأَرُِب منها ما هو مذكور يف القرآن كقوله قَالَ ِهىَ  َعَص
البقرة ( وذكر اهللا من تلك املآرب يف القرآن قوله اضْرِب ّبَعَصاَك الَْحَجَر فَانفَجََرْت ِمْنُه اثَْنَتا َعشَْرةَ  َعْيًنا )  ١٨
يضرب األرض هبا فتنبت ومنها أنه كانت حتارب اللصوص  وذكر ابن عباس أشياء أخرى منها أنه كان)  ٦٠

والسباع اليت كانت تقصد غنمه ومنها أهنا كانت تشتعل يف الليل كاشتعال الشمعة ومنها أهنا كانت تصري كاحلبل 
  الطويل فينزح به املاء من البئر العميقة

 مذكورة يف القرآن فكل ما ورد به خرب واعلم أن الفوائد املذكورة يف القرآن معلومة فأما األمور اليت هي غري
صحيح فهو مقبول وما ال فال وقوله أنه كان يضرب هبا األرض فتخرج النبات ضعيف ألن القرآن يدل على أن 

  موسى عليه السالم كان يفزع إىل العصا يف املاء اخلارج من احلجر وما كان يفزع إليها يف طلب الطعام
فظلموا باآليات اليت جاءهتم ألن الظلم وضع الشيء يف غري موضعه فلما كانت تلك اآليات أما قوله فَظَلَُمواْ بَِها أي 

قاهرة ظاهرة مث إهنم كفروا هبا فوضعوا اإلنكار يف موضع اإلقرار والكفر يف موضع اإلميان كان ذلك ظلماً منهم 
  على تلك اآليات

  فِْسِديَن وكيف فعلنا هبممث قال فَانظُْر أي بعني عقلك كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْم
قَّ قَْد جِئُْتكُْم بَِبيَِّنةٍ  مِّن َوقَالَ ُموَسى ياِفْرَعْونُ إِنَّى َرسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَِمَني َحِقيٌق َعلَى أَن الَ أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِالَّ الَْح

  ئَْت بِأاَيةٍ  فَأِْت بَِهآ إِن كُنَت ِمَن الصَّاِدِقَنيرَّبِّكُْم فَأَْرِسلْ مَِعىَ  َبنِى إِسَْراءِيلَ قَالَ إِن كُنَت جِ
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه كان يقال مللوك مصر الفراعنة كما يقال مللوك فارس األكاسرة فكأنه قال يا ملك مصر 
  وكان امسه قايوس وقيل الوليد بن مصعب بن الريان

ن رَّّب الَْعالَِمَني فيه إشارة إىل ما يدل على وجود اإلله تعاىل فإن قوله َرّب الَْعالَِمنيَ املسألة الثانية قوله إِّنى َرسُولٌ ّم
  يدل على أن العامل موصوف بصفات ألجلها افتقر إىل رب يربيه وإله يوجده وخيلقه

 يقول إال احلق فصار نظم الكالم كأنه قال مث قال َحِقيٌق َعلَى َّ أَنْ ال أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِالَّ الَْحقَّ واملعىن أن الرسول ال
أنا رسول اهللا ورسول اهللا ال يقول إال احلق ينتج أين ال أقول إال احلق وملا كانت املقدمة األوىل خفية وكانت املقدمة 

وهي املعجزة  الثانية جلية ظاهرة ذكر ما يدل على صحة املقدمة األوىل وهو قوله قَْد جِئُْتكُْم بَِبّيَنةٍ  ّمن رَّّبكُْم
الظاهرة القاهرة وملا قرر رسالة نفسه فرع عليه تبليغ احلكم وهو قوله فَأَْرِسلْ َمِعىَ  َبنِى إِْسراءيلَ وملا مسع فرعون 



هذا الكالم قال قَالَ إِن كُنَت جِئَْت بِئَاَيةٍ  فَأِْت بَِها إِن كُنَت ِمَن واعلم أن دليل موسى عليه السالم كان مبنياً على 
  مات إحداها أن هلذا العامل إهلاًمقد

قادراً عاملاً حكيماً والثانية أنه أرسله إليهم بدليل أنه أظهر املعجز على وفق دعواه ومىت كان األمر كذلك وجب أن 
يكون رسوالً حقاً والثالثة أنه مىت كان األمر كذلك كان كل ما يبلغه من اهللا إليهم فهو حق وصدق مث إن فرعون 

شيء من هذه املقدمات إال يف طلب املعجزة وهذا يوهم أنه كان مساعداً على صحة سائر املقدمات ما نازعه يف 
وقد ذكرنا يف سورة طه أن العلماء اختلفوا يف أن فرعون هل كان عارفاً بربه أم ال وجمليب أن جييب فيقول إن 

اإلله جعله قائماً مقام تصديق ذلك الرسول ظهور املعجزة يدل أوالً على وجود اإلله القادر املختار وثانياً على أن 
فلعل فرعون كان جاهالً بوجود اإلله القادر املختار وطلب منه إظهار تلك البينة حىت أنه إن أظهرها وأتى هبا كان 
ذلك دليالً على وجود اإلله أوالً وعلى صحة نبوته ثانياً وعلى هذا التقدير ال يلزم من اقتصار فرعون على طلب 

  كونه مقراً بوجود اإلله الفاعل املختارالبينة 
املسألة الثالثة قرأ نافع َحِقيٌق َعلَى َّ مشدد الياء والباقون بسكون الياء والتخفيف أما قراءة نافع فحقيق جيوز أن 

يكون مبعىن فاعل قال الليث حق الشيء معناه وجب وحيق عليك أن تفعل كذا وحقيق علي أن أفعله مبعىن فاعل 
اجب علي ترك القول على اهللا إال باحلق وجيوز أن يكون مبعىن مفعول وضع فعيل يف موضع مفعول تقول واملعىن و

  العرب حق علي أن أفعل كذا وإين حملقوق على أن أفعل خرياً أي حق علي ذلك مبعىن استحق
َعلَْيَنا قَْولُ َرّبَنا وقال  إذا عرفت هذا فنقول حجة نافع يف تشديد الياء أن حق يتعدى بعلي قال تعاىل طَاِغَني فََحقَّ

فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْولُ فحقيق جيوز أن يكون موصوالً حبرف على من هذا الوجه وأيضاً فإن قوله َحِقيٌق مبعىن واجب 
فكما أن وجب يتعدى بعلي كذلك حقيق إن أريد به وجب يتعدى بعلي وأما قراءة العامة َحِقيٌق َعلَى َّ بسكون الياء 

تقول رميت على القوس وبالقوس وجئت على حال ) علي ( وجوه األول أن العرب جتعل الباء يف موضع ففيه 
فكما وقعت )  ٨٦األعراف ( حسنة وحبال حسنة قال األخفش وهذا كما قال َوالَ َتقُْعدُواْ بِكُلّ ِصراطٍ ُتوِعُدونَ 

موقع الباء يف قوله َحِقيٌق َعلَى َّ أَنْ ال أَقُولَ ) ي عل( كذلك وقعت كلمة ) علي ( الباء يف قوله بِكُلّ ِصراٍط موضع 
يؤكد هذا الوجه قراءة عبداهللا َحِقيٌق بِأَنَّ ال أَقُولَ وعلى هذه القراءة فالتقدير أنا حقيق بأن ال أقول وعلى قراءة 

غة فيه وكان املعىن أنا ثابت نافع يرتفع باالبتداء وخربه أَن ال أَقُولَ الثاين أن احلق هو الثابت الدائم واحلقيق مبال
مستمر على أن ال أقول إال احلق الثالث احلقيق ههنا مبعىن احملقوق وهو من قولك حققت الرجل إذا ما حتققته 

وعرفته على يقني ولفظة َعلَى َّ ههنا هي اليت تقرن باألوصاف الالزمة األصلية كقوله تعاىل ِفطَْرةَ  اللَِّه الَِّتى فَطَرَ 
وتقول جاءت فالن على هيئته وعادته وعرفته وحتققته على كذا وكذا من الصفات )  ٣٠الروم ( َعلَْيَها النَّاَس 

  فمعىن اآلية أين مل أعرف ومل أحتقق إال على قول احلق واهللا أعلم
شاقة مثل أما قوله فَأَْرِسلْ َمِعىَ  َبنِى إِْسراءيلَ أي أطلق عنهم وخلهم وكان فرعون قد استخدمهم يف األعمال ال

  ضرب اللنب ونقل التراب فعند هذا الكالم قال فرعون قَالَ إِن كُنَت جِئَْت بِئَاَيةٍ  فَأِْت بَِها إِن كُنَت ِمَن وفيه حبثان
  البحث األول أن لقائل أن يقول كيف قال له فَأِْت بَِها بعد قوله قَالَ إِن كُنَت جِئَْت

  تين هبا وأحضرها عندي ليصح دعواك ويثبت صدقكوجوابه إن كنت جئت من عند من أرسلك بآية فا
والبحث الثاين أن قوله قَالَ إِن كُنَت جِئَْت بِئَاَيةٍ  فَأِْت بَِها إِن كُنَت ِمَن جزاء وقع بني شرطني فكيف حكمه وجوابه 

عىن وقد سبق أن نظريه قوله إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيداً وههنا املؤخر يف اللفظ يكون متقدماً يف امل



  تقرير هذا املعىن فيما تقدم
ْومِ ِفْرَعْونَ إِنَّ َهاذَا لََساِحرٌ فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِذَا ِهىَ  ثُْعَبانٌ مُّبٌِني َونََزَع َيَدُه فَإِذَا ِهىَ  َبْيَضآُء ِللنَّاظِرِيَن قَالَ الَْمأل ِمن قَ

  اذَا َتأُْمُرونََعِليٌم ُيرِيُد أَن ُيخْرَِجكُم مِّْن أَْرِضكُْم فََم
اعلم أن فرعون ملا طالب موسى عليه السالم بإقامة البينة على صحة نبوته بني اهللا تعاىل أن معجزته كانت قلب 
العصا ثعباناً وإظهار اليد البيضاء والكالم يف هذه اآلية يقع على وجوه األول أن مجاعة الطبيعيني ينكرون إمكان 

دليل على امتناعه أن جتويز انقالب العصا ثعباناً يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم انقالب العصا ثعباناً وقالوا ال
الضرورية وذلك باطل وما يفضي إىل الباطل فهو باطل إمنا قلنا إن جتويزه يوجب ارتفاع الوثوق على العلوم 

أن يتولد اإلنسان الشاب الضرورية وذلك ألنا لو جوزنا أن يتولد الثعبان العظيم من العصا الصغرية جلوزنا أيضاً 
القوي عن التبنة الواحدة واحلية الواحدة من الشعري ولو جوز ذلك جلوزناه يف هذا اإلنسان الذي نشاهده اآلن أنه 

إمنا حدث اآلن دفعة واحدة ال من األبوين وجلوزنا يف زيد الذي نشاهده اآلن أنه ليس هو زيد الذي شاهدناه 
دفعة واحدة ومعلوم أن من فتح على نفسه أبواب هذه التجويزات فإن  باألمس بل هو شخص آخر حدث اآلن

مجهور العقالء حيكمون عليه باخلبل والعته واجلنون وألن لو جوزنا ذلك جلوزنا أن يقال إن اجلبال انقلبت ذهباً 
دقيق الذي كان يف ومياه البحار انقلبت دماً وجلوزنا يف التراث الذي كان يف مزبلة البيت أنه انقلب دقيقاً ويف ال

البيت أنه نقلب تراباً وجتويز أمثال هذه األشياء مما يبطل العلوم الضرورية ويوجب دخول اإلنسان يف السفسطة 
  وذلك باطل قطعاً فما يفضي إليه كان أيضاً باطالً

األمان يف هذا فإن قال قائل جتويز أمثال هذه األشياء خمتص بزمان دعوة األنبياء وهذا لزمان ليس كذلك فقد حصل 
  الزمان عن جتويز هذه األحوال

فاجلواب عنه من وجوه األول أن هذا التجويز إذا كان قائماً يف اجلملة كان ختصيص هذا التجويز بزمان دون زمان 
مما ال يعرف إال بدليل غامض فكان يلزم أن يكون اجلاهل بذلك الدليل الغامض جاهالً باختصاص ذلك التجويز 

  ملعني فكان يلزم من مجهور العقالء الذين ال يعرفون ذلك الدليلبذلك الزمان ا

الغامض أن جيوزوا كل ما ذكرناه من اجلهات وأن ال يكونوا قاطعني بامتناع وقوعها وحيث نراهم قاطعني بامتناع 
ه يبطل أيضاً به وقوعها علمنا أن ما ذكرمتوه فاسد والثاين أنا لو جوزنا أمثال هذه األحوال يف زمان دعوة النبوة فإن

القول بصحة النبوة فإنه إذا جاز أن تنقلب العصا ثعباناً جاز يف الشخص الذي شاهدناه أنه ليس هو الشخص األول 
بل اهللا أعدم الشخص األول دفعة واحدة وأوجد شخصاً آخر يساويه يف مجيع الصفات وعلى هذا التقدير فال ميكننا 

ذي رأيناه باألمس وحينئذ يلزم وقوع الشك يف الذين رأوا موسى وعيسى أن نعلم أن هذا الذي نراه اآلن هو ال
وحممداً عليهم السالم أن ذلك الشخص هل هو الذي رأوه باألمس أم ال ومعلوم أن جتويزه يوجب القدح يف النبوة 

عندكم  والرسالة والثالث وهو أن هذا الزمان وإن مل لكن زمان جواز املعجزات إال أنه زمان جواز الكرامات
  فيلزمكم جتويزه فهذا مجلة الكالم يف هذا املقام

واعلم أن القول بتجويز انقالب العادات عن جماريها صعب مشكل والعقالء اضطربوا فيه وحصل ألهل العلم فيه 
  ثالثة أقوال

نواع القول األول قول من جيوز ذلك على اإلطالق وهو قول أصحابنا وذلك ألهنم جوزوا تولد اإلنسان وسائر أ
احليوان والنبات دفعة واحدة من غري سابقة مادة وال مدة وال أصل وال تربية وجوزوا يف اجلوهر الفرد أن يكون 

حياً عاملاً قادراً عاقالً قاهراً من غري حصول بنية وال مزاج وال رطوبة وال تركيب وجوزوا يف األعمى الذي يكون 



تكون بأقصى املشرق مع أن اإلنسان الذي يكون سليم البصر ال يرى باألندلس أن يبصر يف ظلمة الليل البقعة اليت 
  الشمس الطالعة يف ضياء النهار فهذا هو قول أصحابنا

والقول الثاين قول الفالسفة الطبيعيني وهو أن ذلك ممتنع على اإلطالق وزعموا أنه ال جيوز حدوث هذه األشياء 
الطريق املعني وقالوا وهبذا الطريق دفعنا عن أنفسنا التزام ودخوهلا يف الوجود إال على هذا الوجه املخصوص و

اجلهاالت اليت ذكرناها واحملاالت اليت شرحناها واعلم أهنم وإن زعموا أن ذلك غري الزم هلم إال أهنم يف احلقيقة 
ؤثر أو ملؤثر يلزمهم ذلك لزوماً ال دافع له وتقريره أن هذه احلوادث اليت حتدث يف عاملنا هذا إما أن حتدث ال مل

وعلى التقديرين فالقول الذي ذكرناه الزم أما على القول بأهنا حتدث ال عن مؤثر فهذا القول باطل يف صريح العقل 
إال أن مع جتويزه فاإللزام املذكور الزم ألنا إذا جوزنا حدوث األشياء ال عن مؤثر وال عن موجد فكيف يكون 

ين ومن جتويز انقالب اجلبل ذهباً والبحر دماً فإن جتويز حدوث بعض األمان من جتويز حدوث إنسان ال عن األبو
األشياء ال عن مؤثر ليس أبعد عند العقل من جتويز حدوث سائر األشياء ال عن مؤثر فثبت على هذا التقدير أن 

أن يكون موجباً اإللزام املذكور الزم أما على التقدير الثاين وهو إثبات مؤثر ومدبر هلذا العامل فذلك املؤثر إما 
بالذات وأما أن يكون فاعالً باالختيار أما على التقدير األول فاإللزامات املذكورة الزمة وتقريره أنه إذا كان مؤثراً 
ومرجحه موجباً بالذات وجب اجلزم بأن اختصاص كل وقت معني باحلادث املعني الذي حدث فيه إمنا كان ألجل 

تلف حوادث هذا العامل إذ لو مل يعترب هذا املعىن المتنع أن تكون العلة القدمية أنه حبسب اختالف األشكال الفلكية خت
  الدائمة سبباً حلدوث املعلول احلادث املتغري

وءذا ثبت هذا فنقول كيف األمان من أن حيدث يف الفلك شكل غريب يقتضي حدوث إنسان دفعة واحدة ال عن 
  ة إىل الصورة الذهبية أو للصورة احليوانية وحينئذاألبوين وانتقال مادة اجلبل من الصورة اجلبلي

تعود مجيع اإللزامات املذكورة وأما على التقدير الثاين وهو أن يكون مؤثر العامل ومرجحه فاعالً خمتاراً فال شك أن 
واحدة ال عن مجيع األشياء املذكورة حمتملة ألنه ال ميتنع أن يقال أن ذلك الفاعل املختار خيلق بإرادته إنساناً دفعة 

األبوين وانتقال مادة اجلبل ذهباً والبحر دماً فثبت أن األشياء اليت ألزموها علينا واردة على مجيع التقديرات وعلى 
  مجيع الفرق وأنه ال دافع هلا ألبتة

 والقول الثالث وهو قول املعتزلة فإهنم جيوزون اخنراق العادات وانقالهبا عن جماريها يف بعض الصور دون بعض
فأكثر شيوخهم جيوزون حدوث اإلنسان دفعة واحدة ال عن األبوين وجيوزون انقالب املاء ناراً وبالعكس وجيوزون 

حدوث الزرع ال عن سابقة بذر مث قالوا إنه ال جيوز أن يكون اجلوهر الفرد موصوفاً بالعلم والقدرة واحلياة بل 
ص وزعموا أن عند كون احلاسة سليمة وكون صحة هذه األشياء مشروطة حبصول بنية خمصوصة ومزاج خمصو

املرئي حاضراً وعدم القرب القريب والبعد البعيد جيب حصول اإلدراك وعند فقدان أحد هذه الشروط ميتنع 
حصول اإلدراك وباجلملة فاملعتزلة يف بعض الصور ال يعتربون جماري العادات ويزعمون أن انقالهبا ممكن واخنراقها 

ر يزعمون أهنا واجبة وميتنع زواهلا وانقالهبا وليس هلم بني الناس قانون مضبوط وال ضابط جائز ويف سائر الصو
  معلوم فال جرم كان قوهلم أدخل األقاويل يف الفساد

إذا عرفت هذه التفاصيل فنقول ذوات األجسام متماثلة يف متام املاهية وكل ما صح على الشيء صح على مثله 
ح على غريه فإذا صح على بعض األجسام صفة من الصفات وجب أن يصح فوجب أن يصح على كل جسم ما ص

على كلها مثل تلك الصفة وإذا كان كذلك كان جسم العصا قابالً للصفات اليت باعتبارها تصري ثعباناً وإذا كان 
قطع بكونه تعاىل كذلك كان انقالب العصا ثعباناً أمراً ممكناً لذاته وثبت أنه تعاىل قادر على مجيع املمكنات فلزم ال



قادراً على قلب العصا ثعباناً وذلك هو املطلوب وهذا الدليل موقوف على إثبات مقدمات ثالث إثبات أن األجسام 
متماثلة يف متام الذات وإثبات أن حكم الشيء حكم مثله وإثبات أنه تعاىل قادر على كل املمكنات ومىت قامت 

د حصل املطلوب التام واهللا أعلم قوله فَإِذَا ِهىَ  أي العصا وهي مؤنثة الداللة على صحة هذه املقدمات الثالثة فق
والثعبان احلية الضخمة الذكر يف قول مجيع أهل اللغة فأما مقدارها فغري مذكور يف القرآن ونقل عن املفسرين يف 

ن عن سريره هارباً صفتها أشياء فعن ابن عباس إهنا مألت مثانني ذراعاً مث شدت على فرعون لتبتلعه فوثب فرعو
وأحدث واهنزم الناس ومات منهم مخسة وعشرون ألفاً وقيل كان بني حلييها أربعون ذراعاً ووضع حليها األسفل 

على األرض واألعلى على سور القصر وصاح فرعون يا موسى خذها فأنا أومن بك فلما أخذها موسى عادت عصا 
ه األول متييز ذلك عما جاءت به السحرة من التمويه الذي كما كانت ويف وصف ذلك الثعبان بكونه مبيناً وجو

يلتبس على من ال يعرف سببه وبذلك تتميز معجزات األنبياء من احليل والتمويهات والثاين يف املراد أهنم شاهدوا 
دعي كونه حية مل يشتبه األمر عليهم فيه الثالث املراد أن ذلك الثعبان أبان قول موسى عليه السالم عن قول امل

  الكاذب
وأما قوله َونََزَع َيَدُه فالنزع يف اللغة عبارة عن إخراج الشيء عن مكانه فقوله َونََزَع َيَدُه أي أخرجها من جيبه أو 

  من جناحه بدليل قوله تعاىل َوأَْدِخلْ َيَدَك ِفى جَْيبَِك وقوله وَاْضُممْ َيَدكَ إِلَى َجنَاِحَك

  اظِرِيَن قال ابن عباس وكان هلا نور ساطع يضيء ما بني السماء واألرضوقوله فَإِذَا ِهىَ  َبْيَضاء ِللنَّ
  واعلم أنه ملا كان البياض كالعيب بني اهللا تعاىل يف غري هذه اآلية أنه كان من غري سوء

  فإن قيل مب يتعلق قوله ِللنَّاِظرِيَن
ء للنظارة إال إذا كان بياضها بياضاً عجيباً قلنا يتعلق بقوله َبْيَضاء واملعىن فإذا هي بيضاء للنظارة وال تكون بيضا

خارجاً عن العادة جيتمع الناس للنظر إليه كما جتتمع النظارة للعجائب وبقي ههنا مباحث فأوهلا أن انقالب العصا 
ثعباناً من كم وجه يدل على املعجز والثاين أن هذا املعجز كان أعظم أم اليد البيضاء وقد استقصينا الكالم يف هذين 

  املطلوبني يف سورة طه والثالث أن املعجز الواحد كان كافياً فاجلمع بينهما كان عبثاً
وجوابه أن كثرة الدالئل توجب القوة يف اليقني وزوال الشك ومن امللحدين من قال املراد بالثعبان وباليد البيضاء 

من حيث إهنا أبطلت أقوال  شيء واحد وهو أن حجة موسى عليه السالم كانت قوية ظاهرة قاهرة فتلك احلجة
املخالفني وأظهرت فسادها كانت كالثعبان العظيم الذي يتلقف حجج املبطلني ومن حيث كانت ظاهرة يف نفسها 
وصفت باليد البيضاء كما يقال يف العرف لفالن يد بيضاء يف العلم الفالين أي قوة كاملة ومرتبة ظاهرة واعلم أن 

ه جيري جمرى دفع التواتر وتكذيب اهللا ورسوله وملا بينا أن انقالب العصا حية محل هذين املعجزين على هذا الوج
أمر ممكن يف نفسه فأي حامل حيملنا على املصري إىل هذا التأويل وملا ذكر اهللا تعاىل أن موسى عليه السالم أظهر 

ِليٌم وذلك ألن السحر كان غالباً يف هذين النوعني من املعجزات حكى عن قوم فرعون أهنم قالوا إِنَّ َهاذَا لَسَاِحٌر َع
ذلك الزمان وال شك أن مراتب السحرة كانت متفاضلة متفاوتة وال شك أنه حيصل فيهم من يكون غاية يف ذلك 

العلم وهناية فيه فالقوم زعموا أن موسى عليه السالم لكونه يف النهاية من علم السحر أتى بتلك الصفة مث ذكروا أنه 
  حر لكونه طالباً للملك والرياسةإمنا أتى بذلك الس

فإن قيل قوله إِنَّ َهاذَا لَسَاِحٌر َعِليٌم حكاه اهللا تعاىل يف سورة الشعراء أنه قاله فرعون لقومه وحكى ههنا أن قوم 
فرعون قالوه فكيف اجلمع بينهما وجوابه من وجهني األول ال ميتنع أنه قد قاله هو وقالوه هم فحكى اهللا تعاىل قوله 

قوهلم ههنا والثاين لعل فرعون قاله ابتداء فتلقنه املأل منه فقالوه لغريه أو قالوه عنه لسائر الناس على طريق مث و



  التبليغ فإن امللوك إذا رأوا رأياً ذكروه للخاصة وهم يذكرونه للعامة فكذا ههنا
املأل من قوم فرعون مت عند قوله ُيرِيُد أَن وأما قوله فََماذَا َتأُْمُرونَ فقد ذكر الزجاج فيه ثالثة أوجه األول أن كالم 

ُيْخرَِجكُْم ّمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِه مث عند هذا الكالم قال فرعون جميباً هلم فََماذَا َتأُْمُرونَ واحتجوا على صحة هذا 
رعون للقوم أما القول بوجهني أحدمها أن قوله فََماذَا َتأُْمُرونَ خطاب للجمع ال للواحد فيجب أن يكون هذا كالم ف

لو جعلناه كالم القوم مع فرعون لكانوا قد خاطبوه خبطاب الواحد ال خبطاب اجلمع وأجيب عنه بأنه جيوز أن 
يكونوا خاطبوه خبطاب اجلمع تفخيماً لشأنه ألن العظيم إمنا يكىن عنه بكناية اجلمع كما يف قوله تعاىل إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا 

  نَّا أَْرَسلَْنا نُوحاًإِ)  ٩احلجر ( الذّكَْر 

  ) ١القدر ( إِنَّا أَنَزلْنَاُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ )  ١نوح ( 
واحلجة الثانية أنه تعاىل ملا ذكر قوله فََماذَا َتأُْمُرونَ قال بعده قَالُواْ أَْرجِْه وال شك أن هذا كالم القوم وجعله جواباً 

ن القائل لقوله فََماذَا َتأُْمُرونَ غري الذي قالوا أرجه وذلك يدل على أن قوله عن قوهلم فََماذَا َتأُْمُرونَ فوجب أن يكو
وا فََماذَا َتأُْمُرونَ كالم لغري املأل من قوم فرعون وأجيب عنه بأنه ال يبعد أن القوم قالوا إِنَّ َهاذَا لََساِحٌر َعِليٌم مث قال

بقوهلم أَْرجِْه َوأَخَاُه فإن اخلدم واألتباع يفوضون األمر والنهي إىل لفرعون وألكابر خدمه فََماذَا َتأُْمُرونَ مث أتبعوه 
  املخدوم واملتبوع أوالً مث يذكرون ما حضر يف خواطرهم من املصلحة

والقول الثاين أن قوله فََماذَا َتأُْمُرونَ من بقية كالم القوم واحتجوا عليه بوجهني األول أنه منسوق على كالم القوم 
فوجب أن يكون ذلك من بقية كالمهم والثاين أن الرتبة معتربة يف األمر فوجب أن يكون قوله فََماذَا من غري فاصل 

  َتأُْمُرونَ خطاباً من األدىن مع األعلى وذلك يوجب أن يكون هذا من بقية كالم فرعون معه
ماذا تأمرون ويكون  وأجيب عن هذا الثاين بأن الرئيس املخدوم قد يقول للجمع احلاضر عنده من رهطه ورعيته

غرضه منه تطييب قلوهبم وإدخال السرور يف صدورهم وأن يظهر من نفسه كونه معظماً هلم ومعتقداً فيهم مث إن 
القائلني بأن هذا من بقية كالم قوم فرعون ذكروا وجهني أحدمها أن املخاطب هبذا اخلطاب هو فرعون وحده فإنه 

اقعة أي ما ترى أنت وحدك واملقصود أنك وحدك قائم مقام اجلماعة يقال للرئيس املطاع ما ترون يف هذه الو
والغرض منه التنبيه على كماله ورفعة شأنه وحاله والثاين أن يكون املخاطب هبذا اخلطاب هو فرعون وأكابر دولته 

  وعظماء حضرته ألهنم هم املستقلون باألمر والنهي واهللا أعلم
إِن  لْ ِفى الَْمدَآِئنِ َحاِشرِيَن يَأُْتوَك بِكُلِّ َساِحرٍ َعِليمٍ َوَجآَء السََّحَرةُ  ِفْرَعْونَ قَالْوا إِنَّ لََنا َألجًْراقَالُوا أَْرجِْه وَأََخاُه َوأَْرِس

  كُنَّا َنْحُن الْغَاِلبَِني قَالَ نََعْم َوإِنَّكُمْ لَِمَن الُْمقَرَّبَِني
  اعلم أن يف اآلية مسائل

كسائي أَْرجِْه بغري مهز وكسر اهلاء واإلشباع وقرأ عاصم ومحزة أَْرجِْه بغري اهلمز وسكون املسألة األوىل قرأ نافع وال
  اهلاء وقرأ ابن كثري وابن عامر وأبو عمر وأرجئه باهلمز وضم اهلاء مث أن ابن كثري

موز لغتان يقال أرجأت أشبع اهلاء على أصله والباقون ال يشبعون قال الواحدي رمحه اهللا قَالُواْ أَْرجِْه مهموز وغري مه
قرىء )  ٥١األجزاب ( بَِها َمن َتَشاء )  ١٠٦التوبة ( األمر وأرجيته إذا أخرته ومنه قوله تعاىل َوءاخَُرونَ ُمْرَجْونَ 

يف اآليتني باللغتني وأما قراءة عاصم ومحزة بغري اهلمز وسكون اهلاء فقال الفراء هي لغة العرب يقفون على اهلاء 
  الوصل إذا حترك ما قبلها وأنشد فيصلح اليوم ويفسده غداً املكين عنها يف

  قال وكذلك يفعلون هباء التأنيث فيقولون هذه طلحة قد أقبلت وأنشد ملا رأى أن ال دعه وال شبع



مث قال الواحدي وال وجه هلذا عند البصريني يف القياس وقال الزجاج هذا شعر ال نعرف قائله ولو قاله شاعر 
  أخطأتمذكور لقيل له 

املسألة الثانية يف تفسري قوله أَْرجِْه قوالن األول اإلرجاء التأخري فقوله أَْرجِْه أي أخره ومعىن أخره أي أخر أمره وال 
تعجل يف أمره حبكم فتصري عجلتك حجة عليك واملقصود أهنم حاولوا معارضة معجزته بسحرهم ليكون ذلك 

  أقوى يف إبطال قول موسى عليه السالم
الثاين وهو قول الكليب وقتادة أَْرجِْه احبسه قال احملققون هذا القول ضعيف لوجهني األول أن اإلرجاء يف والقول 

  اللغة هو التأخري ال احلبس والثاين أن فرعون ما كان قادراً على حبس موسى بعد ما شاهد حال العصا
  أما قوله َوأَْرِسلْ ِفى الَْمَداِئنِ َحاشِرِيَن ففيه مسألتان

ألة األوىل هذه اآلية تدل على أن السحرة كانوا كثريين يف ذلك الزمان وإال مل يصح قوله وَأَْرِسلْ ِفى الَْمدَاِئنِ املس
َحاشِرِيَن يَأُْتوَك بِكُلّ َساِحرٍ َعِليمٍ ويدل على أن يف طباع اخللق معرفة املعارفة وإهنا إذا أمكنت فال نبوة وإذا تعذرت 

أن السحر ما هو وهل له حقيقة أم ال بل هو حمض التمويه فقد سبق االستقصاء فيه يف  فقد صحت النبوة وأما بيان
  سورة البقرة

  املسألة الثانية نقل الواحدي عن أيب القاسم الزجاجي أنه قال ختلف أصحابنا يف املدينة على ثالثة أقوال
إذا أقام به وهذا القائل يستدل بإطباق القراء القول األول أهنا فعيلة ألهنا مأخوذة من قوهلم مدن باملكان ميدن مدونا 

على مهز املدائن وهي فعائل كصحائف وصحيفة وسفائن وسفينة والياء إذا كانت زائدة يف الواحد مهزت يف اجلمع 
  كقبائل وقبيلة وإذا كانت من نفس الكلمة مل هتمز يف اجلمع حنو معايش ومعيشة

فمعىن املدينة اململوكة من دانه يدينه فقولنا مدينة من دان مثل معيشة من والقول الثاين أهنا مفعلة وعلى هذا الوجه 
عاش ومجعها مداين على مفاعل كمعايش غري مهموز ويكون امساً ملكان واألرض اليت داهنم السلطان فيها أي 

  ساسهم وقهرهم

حركة الضمة على الياء فسكنوها والقول الثالث قال املربد مدينة أصلها مديونة من دانه إذا قهره وساسه فاستثقلوا 
ونقلوا حركتها إىل ما قبلها واجتمع ساكنان الواو املزيدة اليت هي واو املفعول والياء اليت هي من نفس الكلمة 

فحذفت الواو ألهنا زائدة وحذف الزائد أوىل من حذف احلرف األصلي مث كسروا الدال لتسلم الياء فال تنقلب 
ختلط ذوات الواو بذوات الياء وهكذا القول يف املبيع واملخيط واملكيل مث قال الواحدي واواً النضمام ما قبلها في

  والصحيح أهنا فعيلة الجتماع القراء على مهز املدائن
املسألة الثالثة َوأَْرِسلْ ِفى الَْمَداِئنِ حَاشِرِيَن يريد وأرسل يف مدائن صعيد مصر رجاالً حيشروا إليك ما فيها من 

ابن عباس وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد ونقل القاضي عن ابن عباس أهنم كانوا سبعني السحرة قال 
ساحراً سوى رئيسهم وكان الذي يعلمهم رجالً جموسياً من أهل نينوى بلدة يونس عليه السالم وهي قرية باملوصل 

  يء موسى عليه السالموأقول هذا النقل مشكل ألن اجملوس أتباع زرادشت وزرادشت إمنا جاء بعد جم
  أما قوله يَأُْتوَك بِكُلّ َساِحرٍ َعِليمٍ ففيه مسائل

املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي بكل سحار والباقون بكل ساحر فمن قرأ سحار فحجته أنه قد وصف بعليم 
حر ومن قرأ ووصفه به يدل على تناهيه فيه وحذقه به فحسن لذلك أن يذكر باالسم الدال على املبالغة يف الس

والسحرة مجع ساحر )  ٤٠الشعراء ( لََعلََّنا َنتَّبُِع السَّحََرةَ  )  ١٢٠األعراف ( ساحر فحجته قوله َوأُلِْقىَ  السََّحَرةُ  
واسم الفاعل من )  ١١٦األعراف ( مثل كتبه وكاتب وفجرة وفاجر واحتجوا أيضاً بقوله َسَحُرواْ أَْعُيَن النَّاسِ 



  سحروا ساحر
  لة الثانية الباء يف قوله بِكُلّ سَاِحرٍ حيتمل أن تكون مبعىن مع وحيتمل أن تكون باء التعدية واهللا أعلماملسأ

املسألة الثالثة هذه اآلية تدل على أن السحرة كانوا كثريين يف ذلك الزمان وهذا يدل على صحة ما يقوله 
باً على أهل ذلك الزمان فلما كان السحر غالباً املتكلمون من أنه تعاىل جيعل معجزة كل نيب من جنس ما كان غال

على أهل زمان موسى عليه السالم كانت معجزته شبيهة بالسحر وإن كان خمالفاً للسحر يف احلقيقة وملا كان الطب 
غالباً على أهل زمان عيسى عليه السالم كانت معجزته من جنس الطب وملا كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان 

  لصالة والسالم ال جرم كانت معجزته من جنس الفصاحةحممد عليه ا
  مث قال تعاىل َوَجاء السََّحَرةُ  ِفْرَعْونَ قَالْواْ إِنَّ لََنا الْجًرا إِن كُنَّا َنْحُن الْغَاِلبَِني وفيه مسائل

لى االستفهام املسألة األوىل قرأ نافع وابن كثري وحفص عن عاصم أن لنا ألجراً بكسر األلف على اخلرب والباقون ع
مث اختلفوا فقرأ أبو عمرو هبمزة ممدودة على أصله والباقون هبمزتني قال الواحدي رمحه اهللا االستفهام أحسن يف هذا 

املوضع ألهنم أرادوا أن يعلموا هل هلم أجر أم ال ويقطعون على أن هلم األجر ويقوي ذلك إمجاعهم يف سورة 
وابن كثري على أهنما أرادا مهزة االستفهام ولكنهما حذفا ذلك من اللفظ  الشعراء على اهلمز لالستفهام وحجة نافع

 ٢٢الشعراء ( وقد حتذف مهزة االستفهام من اللفظ وإن كانت باقية يف املعىن كقوله تعاىل َوِتلَْك نِْعَمةٌ  َتُمنَُّها َعلَى َّ 
  فإنه يذهب كثري من الناس إىل أن معناه) 
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

والتقدير أهذا ريب وقيل أيضاً املراد أن السحرة )  ٧٨ ٧٧األنعام ( أو تلك باالستفهام وكما يف قوله َهاذَا رَّبى 
ال بد لنا من أجر والتنكري للتعظيم كقول العرب إن له إلبالً وإن له لغنماً  أثبتوا ألنفسهم أجراً عظيماً ألهنم قالوا

  يقصدون الكثرة
  )املسألة الثانية لقائل أن يقول هال قيل وجاء السحرة فرعون قالوا 

  وجوابه هو على تقدير سائل سأل ما قالوا إذ جاؤه
  فأجيب بقوله قالوا أئن لنا ألجراً أي جعال على الغلبة

  قوله َوإِنَّكُْم لَِمَن الُْمقَرَّبَِني معطوف وما املعطوف عليه فإن قيل
وجوابه أنه معطوف على حمذوف سد مسده حرف اإلجياب كأنه قال إجياباً لقوهلم إن لنا ألجراً نعم إن لكم ألجراً 

م من املقربني عندي وإنكم ملن املقربني أراد أين ال أقتصر بكم على الثواب بل أزيدكم عليه وتلك الزيادة إين أجعلك
قال املتكلمون وهذا يدل على أن الثواب إمنا يعظم موقعه إذا كان مقروناً بالتعظيم والدليل عليه أن فرعون ملا 

  وعدهم باألجر قرن به ما يدل على التعظيم وهو حصول القربة
الً مهيناً عاجزاً وإال ملا احتاج إىل املسألة الثالثة اآلية تدل على أن كل اخللق كانوا عاملني بأن فرعون كان عبداً ذلي

االستعانة بالسحرة يف دفع موسى عليه السالم وتدل أيضاً على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب األعيان وإال 
ملا احتاجوا إىل طلب األجر واملال من فرعون ألهنم لو قدروا على قلب األعيان فلم مل يقبلوا التراب ذهباً ومل مل 

لك فرعون إىل أنفسهم ومل مل جيعلوا أنفسهم ملوك العامل ورؤساء الدنيا واملقصود من هذه اآليات تنبيه ينقلوا م
  اإلنسان هلذه الدقائق وأن ال يغتر بكلمات أهل األباطيل واألكاذيب واهللا أعلم

أَلْقَْواْ فَلَمَّآ أَلْقُْواْ َسَحرُوا أَْعُيَن النَّاسِ وَاْسَتْرَهُبوُهمْ  قَالُواْ يامُوَسى إِمَّآ أَن ُتلِْقىَ  َوإِمَّآ أَن نَّكُونَ َنْحُن الُْملِْقَني قَالَ
قُّ َوبَطَلَ َما كَانُواْ َوَجآُءو بِِسْحرٍ َعِظيمٍ َوأَْوَحْيَنآ إِلَى ُموَسى أَنْ أَلْقِ َعصَاَك فَإِذَا ِهىَ  َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ فََوقََع الَْح

  َناِلَك وَانقَلَُبواْ َصاِغرِيَنَيْعَملُونَ فَُغِلُبواْ ُه
  يف اآلية مسائل

إذا كنت آمراً أو ناهياً أو خمرباً فهي مفتوحة وإذا كانت ) أما وإما ( املسألة األوىل قال الفراء والكسائي يف باب 
ا زيد فقد مشترطاً أو شاكاً أو خمرياً فهي مكسورة تقول يف املفتوحة أما اهللا فاعبدوه وأما اخلمر فال تشربوها وأم

  خرج
ّردْ وأما النوع الثاين فتقول إذا كنت مشترطاً إما تعطني زيداً فإنه يشكرك قال اهللا تعاىل فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفى الَْحْربِ فََش

وتقول يف الشك ال أدري من قام إما زيد وإما عمرو وتقول يف التخيري يل بالكوفة دار فإما أن )  ٥٧األنفال ( 
ا أن أبيعها والفرق بني إما إذا أتت للشك وبني أو أنك إذا قلت جاءت زيد أو عمرو فقد جيوز أن أسكنها وإم

أو ( تكون قد بنيت كالمك على اليقني مث أدركك الشك فقلت أو عمرو فصار الشك فيهما مجيعاً فأول اإلمسني يف 
آلخر أال ترى أنك تقول قام أخوك جيوز أن يكون حبيث حيسن السكوت عليه مث يعرض الشك فتستدرك باالسم ا) 



وتسكت مث تشك فتقول أو أبوك وإذا ذكرت إما فإمنا تبين كالمك من أول األمر على الشك وليس جيوز أن تقول 
هِْم ْيضربت إما عبد اهللا وتسكت وأما دخول ءانٍ يف قوله إِمَّا أَن ُتلِْقىَ  وسقوطها من قوله إِمَّا يَُعذُّبُهْم َوإِمَّا َيتُوُب َعلَ

فقال الفراء أدخل ءانٍ يف أَمَّا يف هذه اآلية ألهنا يف موضع أمر باالختيار وهي يف موضع نصب )  ١٠٦التوبة ( 
كقول القائل اختر ذا أو ذا كأهنم قالوا اختر أن تلقي أو نلقي وقوله إِمَّا يَُعذّبُُهْم َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِمْ ليس فيه أمر 

  واهللا أعلم) أن ( مر ال يصلح ههنا فلذلك مل يكن فيه بالتخيري أال ترى أن األ
عول املسألة الثانية قوله إِمَّا أَن ُتلِْقىَ  يريد عصاه َوإِمَّا أَن نَّكُونَ َنْحُن الُْملِْقَني أي ما معنا من احلبال والعصي فمف

وسى عليه السالم يف الذكر اإللقاء حمذوف ويف اآلية دقيقة أخرى وهي أن القوم راعوا حسن األدب حيث قدموا م
وقال أهل التصوف إهنم ملا راعوا هذا األدب ال جرم رزقهم اهللا تعاىل اإلميان بربكة رعاية هذا األدب مث ذكروا ما 

يدل على رغبتهم يف أن يكون ابتداء اإللقاء من جانبهم وهو قوهلم َوإِمَّا أَن نَّكُونَ َنْحُن الُْملِْقَني ألهنم ذكروا الضمري 
  تصل وأكدوه بالضمري املنفصل وجعلوا اخلرب معرفة ال نكرةامل

واعلم أن القوم ملا راعوا األدب أوالً وأظهروا ما يدل عى رغبتهم يف االبتداء باإللقاء قال موسى عليه السالم ألقوا 
بالكفر ما أنتم ملقون وفيه سؤال وهو أن إلقاءهم حباهلم وعصيهم معارضة للمعجزة بالسحر وذلك كفر واألمر 

  كفر وحيث كان كذلك فكيف جيوز ملوسى عليه السالم أن يقول ألقوا
واجلواب عنه من وجوه األول أنه عليه الصالة والسالم إمنا أمرهم بشرط أن يعلموا يف فعلهم أن يكون حقاً فإذا مل 

كون أمراً بشرط حصول يكن كذلك فال أمر هناك كقول القائل منا لغريه اسقين املاء من اجلرة فهذا الكالم إمنا ي
املاء يف اجلرة فأما إذا مل يكن فيها ماء فال أمر ألبتة كذلك ههنا الثاين أن القوم إمنا جاؤوا إللقاء تلك احلبال والعصي 

وعلم موسى عليه السالم أهنم ال بد وأن يفعلوا ذلك وإمنا وقع التخيري يف التقدمي والتأخري فعند ذلك أذن هلم يف 
لشأهنم وقلة مباالة هبم وثقة مبا وعده اهللا تعاىل به من التأييد والقوة وأن املعجزة ال يغلبها سحر أبداً  التقدمي ازدراء

الثالث أنه عليه الصالة والسالم كان يريد إبطال ما أتوا به من السحر وإبطاله ما كان ميكن إال بإقدامهم على 
م على إبطاله ومثاله أن من يريد مساع شبهة ملحد ليجيب إظهاره فأذن هلم يف اإلتيان بذلك السحر ليمكنه اإلقدا

عنها ويكشف عن ضعفها وسقوطها يقول له هات وقل واذكرها وبالغ يف تقريرها ومراده منه أنه إذا أجاب عنها 
  بعد هذه املبالغة

  فإنه يظهر لكل أحد ضعفها وسقوطها فكذا ههنا واهللا أعلم
رُواْ أَْعُيَن النَّاسِ واحتج به القائلون بأن السحر حمض التمويه قال القاضي لو كان السحر مث قال تعاىل فَلَمَّا أَلْقُْواْ َسَح

حقاً لكانوا قد سحروا قلوهبم ال أعينهم فثبت أن املراد أهنم ختيلوا أحواالً عجيبة مع أن األمر يف احلقيقة ما كان 
ي قلبوها عن صحة أدراكها بسبب تلك على وفق ما ختيلوه قال الواحدي بل املراد سحروا أعني الناس أ

التمويهات وقيل إهنم أتوا باحلبال والعصي ولطخوا تلك احلبال بالزئبق وجعلوا الزئبق يف دواخل تلك العصي فلما 
أثر تسخني الشمس فيها حتركت والتوى بعضها على بعض وكانت كثرية جداً فالناس ختيلوا أهنا تتحرك وتلتوي 

  باختيارها وقدرهتا
قوله َواْسَتْرَهُبوُهْم فاملعىن أن العوام خافوا من حركات تلك احلبال والعصي قال املربد استرهبوهم أرهبوهم  وأما

والسني زائدة قال الزجاج استدعوا رهبة الناس حىت رهبهم الناس وذلك بأن بعثوا مجاعة ينادون عند إلقاء ذلك 
اس رضي اهللا عنهما أنه خيل إىل موسى عليه السالم أن أيها الناس احذروا فهذا هو االسترهاب وروى عن ابن عب

حباهلم وعصيهم حيات مثل عصا موسى فأوحى اهللا عز وجل إليه ُموَسى أَنْ أَلْقِ َعَصاَك قال احملققون إن هذا غري 



امل بأن ما أتوا جائز ألنه عليه السالم ملا كان نبياً من عند اهللا تعاىل كان على ثقة ويقني من أن القوم مل يغالبوه وهو ع
  به على وجه املعارضة فهو من باب السحر والباطل ومع هذا اجلزم فإنه ميتنع حصول اخلوف

  ) ٦٧طه ( فإن قيل أليس أنه تعاىل قال فَأَْوَجَس ِفى نَفِْسِه ِخيفَةً  مُّوَسى 
من وقوع التأخري يف قلنا ليس يف اآلية أن هذه اخليفة إمنا حصلت ألجل هذا السبب بل لعله عليه السالم خاف 

  ظهور حجة موسى عليه السالم على سحرهم
مث إنه تعاىل قال يف صفة سحرهم َوَجاءو بِِسْحرٍ َعِظيمٍ روي أن السحرة قالوا قد علمنا سحراً ال يطيقه سحرة أهل 

ألفاً وقيل بضعة  األرض إال أن يكون أمراً من السماء فإنه ال طاقة لنا به وروي أهنم كانوا مثانني ألفاً وقيل سبعني
  وثالثني ألفاً واختلفت الروايات فمن مقل ومن مكثر وليس يف اآلية ما يدل على املقدار والكيفية والعدد

مث قال تعاىل َوأَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَلْقِ َعَصاَك حيتمل أن يكون املراد من هذا الوحي حقيقة الوحي وروى الواحدي 
  د وأهلمنا موسى أن أَلْقِ َعصَاَكعن ابن عباس أنه قال يري

  مث قال فَإِذَا ِهىَ  َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ وفيه مسائل
  املسألة األوىل فيه حذف وإضمار والتقدير فَأَلْقَاَها فَإِذَا ِهىَ  َتلْقَْف

ة الالم وروي املسألة الثانية قرأ حفص عن عاصم َتلْقَْف ساكنة الالم خفيف القاف والباقون بتشديد القاف مفتوح
عن ابن كثري َتلْقَْف بتشديد القاف وعلى هذا اخلالف يف طه والشعراء أما من خفف فقال ابن السكيت اللقف 
مصدر لقفت الشيء ألقفه لقفاً إذا أخذته فأكلته أو ابتلعته ورجل لقف سريع األخذ وقال اللحياين ومثله ثقف 

ما القراءة بالتشديد فهو من تلقف يتلقف وأما قراءة بن كثري يثقف ثقاً وثقيف كلقيف بني الثقافة واللقافة وأ
  فأصلها تتلقف أدغم إحدى التاءين يف األخرى

املسألة الثالثة قال املفسرون ملا ألقى موسى العصا صارت حية عظيمة حىت سدت األفق مث فتحت فكها فكان ما بني 
لما أخذها موسى صارت عصا كما كانت من غري فكيها مثانني ذراعاً وابتلعت ما ألقوا من حباهلم وعصيهم ف

تفاوت يف احلجم واملقدار أصالً واعلم أن هذا مما يدل على وجود اإلله القادر املختار وعلى املعجز العظيم ملوسى 
عليه السالم وذلك ألن ذلك الثعبان العظيم ملا ابتلعت تلك احلبال والعصي مع كثرهتا مث صارت عصا كما كانت 

لى أنه تعاىل أعدم أجسام تلك احلبال والعصي أو على أنه تعاىل فرق بني تلك األجزاء وجعلها ذرات فهذا يدل ع
غري حمسوسة وأذهبها يف اهلواء حبيث ال حيس بذهاهبا وتفرقها وعلى كال التقديرين فال يقدر على هذه احلالة أحد إال 

  اهللا سبحانه وتعاىل
يه وجهان األول معىن اإلفك يف اللغة قلب الشيء عن وجهه ومنه قيل للكذب إفك املسألة الرابعة قوله َما َيأِْفكُونَ ف

ألنه مقلوب عن وجهه قال ابن عباس رضي اهللا عنهما َما َيأِْفكُونَ يريد يكذبون واملعىن أن العصا تلقف ما يأفكونه 
اين أن يكون َما مصدرية والتقدير أي يقلبونه عن احلق إىل الباطل ويزورونه وعلى هذ التقدير فلفظة َما موصوله والث

  فإذا هي تلقف إفكهم تسمية للمأفوك باإلفك
مث قال تعاىل فََوقََع الَْحقُّ قال جماهد واحلسن ظهر وقال الفراء فتبني احلق من السحر قال أهل املعاين الوقوع ظهور 

صنع موسى سحراً لبقيت حبالنا الشيء بوجوده نازالً إىل مستقره وسبب هذا الظهور أن السحرة قالوا لوكان ما 
وعصينا ومل تفقد فلما فقدت ثبت أن ذلك إمنا حصل خبلق اهللا سبحانه وتعاىل وتقديره ال ألجل السحر فهذا هو 

الذي ألجله متيز املعجز عن السحر قال القاضي قوله فََوقََع الَْحقُّ يفيد قوة الثبوت والظهور حبيث ال يصح فيه 
  الواقع أن يصري ال واقعاًالبطالن كما ال يصح يف 



  فإن قيل قوله فََوقََع الَْحقُّ يدل على قوة هذا الظهور فكان قوله َوبَطَلَ َما كَانُواْ َيْعَملُونَ تكريراً من غري فائدة ا
قلنا املراد أن مع ثبوت هذا احلق زالت األعيان اليت أفكوها وهي تلك احلبال والعصي فعند ذلك ظهرت الغلبة 

تعاىل فَُغِلُبواْ ُهنَاِلكَ ألنه ال غلبة أظهر من ذلك وَانقَلَُبواْ َصاغِرِيَن ألنه ال ذل وال صغار أعظم يف حق فلهذا قال 
املبطل من ظهور بطالن قوله وحجته على وجه ال ميكن فيه حيلة وال شبهة أصالً قال الواحدي لفظة َما يف قوله 

فيكون املعىن بطل احلبال والعصي الذي عملوا به السحر أي ) الذي ( مبعىن  َوَبطَلَ َما كَانُواْ َيْعَملُونَ جيوز أن تكون
  زال وذهب بفقداهنا وجيوز أن تكون مبعىن املصدر كأنه قيل بطل عملهم واهللا أعلم

  َوأُلِْقىَ  السَّحََرةُ  َساجِِديَن قَالُوا َءاَمنَّا بَِربِّ الْعَالَِمَني َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ
  ائليف اآلية مس

املسألة األوىل قال املفسرون إن تلك احلبال والعصي كانت محل ثلثمائة بعري فلما ابتلعها ثعبان موسى عليه السالم 
وصارت عصا كما كانت قال بعض السحرة لبعض هذا خارج عن السحر بلهو أمر إهلي فاستدلوا به على أن 

ون وهذه اآلية من أعظم الدالئل على فضيلة العلم موسى عليه السالم نيب صادق من عند اهللا تعاىل قال املتكلم
وذلك ألن أولئك األقوام كانوا عاملني حبقيقة السحر واقفني على منتهاه فلما كانوا كذلك ووجدوا معجزة موسى 

عليه السالم خارجة عن حد السحر علموا أنه من املعجزات اإلهلية ال من جنس التمويهات البشرية ولو أهنم ما 
لني يف علم السحر ملا قدروا على ذلك االستدالل ألهنم كانوا يقولون لعله أكمل منا يف علم السحر فقدر كانوا كام

على ما عجزنا عنه فثبت أهنم كانوا كاملني يف علم السحر فألجل كماهلم يف ذلك العلم انتقلوا من الكفر إىل 
  ن يف علم التوحيداإلميان فإذا كان حال علم السحر كذلك فما ظنك بكمال حال اإلنسا

املسألة الثانية احتج أصحابنا بقوله تعاىل وَأُلِْقىَ  السََّحَرةُ  َساجِِديَن قالوا دلت هذه اآلية على أن غريهم ألقاهم 
ساجدين وما ذاك إال اهللا رب العاملني فهذا يدل على أن فعل العبد خلق اهللا تعاىل قال مقاتل ألقاهم اهللا تعاىل 

زلة اجلواب عنه من وجوه األول أهنم ملا شاهدوا اآليات العظيمة واملعجزات القاهرة مل يتمالكوا ساجدين وقال املعت
أن وقعوا ساجدين فصار كأن ملقياً ألقاهم الثاين قال األخفش من سرعة ما سجدوا صاروا كأهنم ألقاهم غريهم 

م ملق إىل السجود إال أنا نقول إن ذلك امللقي ألهنم مل يتمالكوا أن وقعوا ساجدين الثالث أنه ليس يف اآلية أنه ألقاه
  هو أنفسهم

واجلواب أن خالق تلك الداعية يف قلوهبم هو اهللا تعاىل وإال الفتقروا يف خلق تلك الداعية اجلازمة إىل داعية أخرى 
ملوجب ولزم التسلسل وهو حمال مث أن أصل تلك القدرة مع تلك الداعية اجلازمة تصري موجبة للفعل وخالق ذلك ا

  هو اهللا تعاىل فكان ذلك الفعل واألثر مسنداً إىل اهللا تعاىل واهللا أعلم
املسألة الثالثة أنه تعاىل ذكر أوالً أهنم صاروا ساجدين مث ذكر بعده أهنم قالوا بَِرّب الَْعالَِمَني َرّب فما الفائدة فيه مع 

ول أهنم ملا ظفروا باملعرفة سجدوا هللا تعاىل يف أن األميان جيب أن يكون متقدماً على السجود وجوابه من وجوه األ
احلال وجعلوا ذلك السجود شكراً هللا تعاىل على الفوز باملعرفة واإلميان وعالمة أيضاً على انقالهبم من الكفر إىل 
ى اإلميان وإظهار اخلضوع والتذلل هللا تعاىل فكأهنم جعلوا ذلك السجود الواحد عالمة على هذه األمور الثالثة عل

  سبيل اجلمع
الوجه الثاين ال يبعد أهنم عند الذهاب إىل السجود قالوا بَِرّب الَْعالَِمَني َرّب وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والوجه 

  الصحيح هو األول
املسألة الرابعة احتج أهل التعليم هبذه اآلية فقالوا الدليل على أن معرفة اهللا ال حتصل إال بقول النيب إن أولئك 



  سحرة ملا قالوا بَِرّب الَْعالَِمَني َرّب مل يتم إمياهنم فلما قالوا َرّب مُوَسى َوهَاُرونَ مت إمياهنم وذلك يدل على قولناال
وأجاب العلماء عنه بأهنم ملا قالوا بَِرّب الَْعالَِمَني َرّب قال هلم فرعون إياي تعنون فلما قالوا َرّب ُموَسى قال إياي 

ربيت موسى فلما قالوا َوهَاُرونَ زالت الشبهة وعرف الكل أهنم كفروا بفرعون وآمنوا بإله  تعنون ألين أنا الذي
  السماء وقيل إمنا خصهما بالذكر بعد دخوهلما يف مجلة العاملني ألن التقدير آمنا

َملِئكَِتِه برب العاملني وهو الذي دعا إىل اإلميان به موسى وهرون وقيل خصهما بالذكر تفضيالً وتشريفاً كقوله َو
  ) ٩٨البقرة ( َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َوِميكَالَ 

واْ ِمْنَهآ أَْهلََها فََسْوَف َتْعلَُمونَ قَالَ ِفْرَعْونُ َءاَمنُتْم بِِه قَْبلَ أَنْ َءاذَنَ لَكُْم إِنَّ َهاذَا لََمكٌْر مَّكَْرُتُموُه ِفى الَْمِديَنةِ  ِلُتْخرُِج
إِالَ أَنْ َءامَنَّا  أَْرُجلَكُْم مِّْن ِخالَفٍ ثُمَّ ألَصلِّبَنَّكُمْ أَْجَمِعَني قَالُوا إِنَّآ إِلَى َربَِّنا ُمنقَِلُبونَ َوَما َتنِقُم ِمنَّآُألقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم َو

  بِأاَياتِ َربَِّنا لَمَّا َجآَءْتَنا َربََّنآ أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصبًْرا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِمَني
  سائليف اآلية م

املسألة األوىل قرأ عاصم يف رواية حفص أَِمنُتْم هبمزة واحدة على لفظ اخلرب وكذلك يف طه َوالشَُّعَراء وقرأ عاصم يف 
رواية أيب بكر ومحزة والكسائي أَءِمنُتْم هبمزتني يف مجيع القرآن وقرأ الباقون هبمزة واحدة ممدودة يف مجيع على 

فص أَِمنُتْم بلفظ اخلرب من غري مد فالوجه فيها أنه خيربهم بإمياهنم على وجه التقريع االستفهام قال الفراء أما قراءة ح
  هلم واإلنكار عليهم وأما القراءة باهلمزتني فأصله أَءِمنُتْم على وزن أفعلتم

لق املسألة الثانية اعلم أن فرعون ملا رأى أن أعلم الناس بالسحر أقر بنبوة موسى عليه السالم عند اجتماع اخل
العظيم خاف أن يصري ذلك حجة قوية عند قومه على صحة نبوة موسى عليه السالم فألقى يف احلال نوعني من 

  الشبهة إىل إمساع العوام لتصري تلك الشبهة مانعة للقوم من اعتقاد صحة نبوة موسى عليه السالم
َنةِ  واملعىن أن إميان هؤالء مبوسى عليه السالم ليس لقوة فالشبهة األوىل قوله إِنَّ هَاذَا لََمكٌْر مَّكَْرُتُموُه ِفى الَْمِدي

الدليل بل ألجل أهنم تواطئوا مع موسى أنه إذا كان كذا وكذا فنحن نؤمن بك ونقر بنبوتك فهذا اإلميان إمنا حصل 
  هبذا الطريق

ملكهم ومعلوم عند والشبهة الثانية أن غرض موسى والسحرة فيما تواطئوا عليه إخراج القوم من املدينة وإبطال 
مجيع العقالء أن مفارقة الوطن والنعمة املألوفة من أصعب األمور فجمع فرعون اللعني بني الشبهتني اللتني ال يوجد 

أقوى منهما يف هذا الباب وروى حممد بن جرير عن السدي يف حديث عن ابن عباس وابن مسعود وغريمها من 
  حرة التقيا فقال موسى عليهالصحابة رضي اهللا عنهم أن موسى وأمري الس

السالم أرأيتك إن غلبتك أتؤمن يب وتشهد أن ما جئت به احلق قال الساحر آلتني غداً بسحر ال يغلبه سحر فواهللا 
لئن غلبتين ألومنن بك وفرعون ينظر إليهما ويسمع قوهلما فهذا هو قول فرعون إِنَّ َهاذَا لََمكٌْر مَّكَْرُتُموُه واعلم أن 

أنه كان قد حصل وحيتمل أيضاً أن فرعون ألقى هذا الكالم يف البني ليصري صارفاً للعوام عن التصديق هذا حيتمل 
بنبوة موسى عليه السالم قال القاضي وقوله قَْبلَ أَنْ ءاذَنَ لَكُْم دليل على مناقضة فرعون يف ادعاء اإلهلية ألنه لو 

نه يدعوهم إىل إهلية غريه مث قال وذلك من خذالن اهللا تعاىل الذي كان إهلاً ملا جاز أن يأذن هلم يف أن يؤمنوا به مع أ
  يظهر على املبطلني

أما قوله فََسْوَف َتْعلَُمونَ ال شبهة يف أنه ابتداء وعيد مث إنه مل يقتصر على هذا الوعيد اجململ بل فسره فقال القَطَّعنَّ 
نَّكُْم أَْجَمِعَني وقطع اليد والرجل من خالف معروف املعىن وهو أن يقطعهما أَْيدَِيكُْم وَأَْرُجلَكُْم ّمْن ِخالٍَف ثُمَّ الََصلَّب



من جهتني خمتلفتني أما من اليد اليمىن والرجل اليسرى أو من اليد اليسرى والرجل اليمىن وأما الصلب فمعروف 
على أحد األمرين  فتوعدهم هبذين األمرين العظيمني واختلفوا يف أنه هل وقع ذلك منه وليس يف اآلية ما يدل

واحتج بعضهم على وقوعه بوجوه األول أنه تعاىل حكى عن املأل من قوم فرعون أهنم قالوا له أََتذَُر ُموَسى َوقَْوَمهُ 
ولو أنه ترك أولئك السحرة وقومه أحياء وما قتلهم لذكرهم أيضاً )  ١٢٧األعراف ( ِلُيفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ 

من جهتهم وميكن أن جياب عنه بأهنم دخلوا حتت قومه فال وجه ألفرادهم بالذكر  وحلذرهم عن اإلفساد احلاصل
والثاين أن قوله تعاىل حكاية عنهم َربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصْبًرا يدل على أنه كان قد نزل هبم بالء شديد عظيم حىت طلبوا 

اهللا تعاىل الصرب على اإلميان وعدم االلتفات إىل من اهللا تعاىل أن يصربهم عليه وميكن أن جياب عنه بأهنم طلبوا من 
وعيده الثالث ما نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه فعل ذلك وقطع أيديهم وأرجلهم من خالف وهذا هو األظهر 

مبالغة منه يف حتذير القوم عن قبول دين موسى عليه السالم وقال آخرون إنه مل يقع من فرعون ذلك بل استجاب 
 هلم الدعاء يف قوهلم َوَتَوفََّنا ُمْسِلِمَني ألهنم سألوه تعاىل أن يكون توفيهم من جهته ال هبذا القتل والقطع اهللا تعاىل

  وهذا االستدالل قريب
مث حكى تعاىل عن القوم ما ال جيوز أن يقع من املؤمن عند هذا الوعيد أحسن منه وهو قوهلم لفرعون َوَما َتنِقُم ِمنَّا 

ا بِئَاَياتِ َربَّنا لَمَّا َجاءْتَنا فبينوا أن الذي كان منهم ال يوجب الوعيد وال إنزال النقمة هبم بل يقتضي إِال أَنْ ءامَنَّ
خالف ذلك وهو أن يتأسى هبم يف اإلقرار باحلق واالحتراز عن الباطل عند ظهور احلجة والدليل يقال نقمت أنقم 

قال ابن عباس )  ٥٩املائدة ( ياأَْهلَ أَْهلِ الِْكتَابِ َهلْ َتنِقُمونَ ِمنَّا  إذا بالغت يف كراهية الشيء وقد مر عند قوله قُلْ
يريد ما أتينا بذنب تعذبنا عليه إال أن آمنا بآيات ربنا واملراد ما أتى به موسى عليه السالم من املعجزات القاهرة 

  اليت ال يقدر على مثلها إال اهللا تعاىل
ْيَنا صَْبًرا معىن اإلفراغ يف اللغة الصب يقال درهم مفرغ إذا كان مصبوباً يف قالبه وليس مث قالوا رَبََّنا أَفْرِغْ َعلَ

  مبضروب وأصله من إفراغ اإلناء وهو

صب ما فيه حىت خيلو اإلناء وهو من الفراغ فاستعمل يف الصرب على التشبيه حبال إفراغ اإلألناء قال جماهد املعىن 
  ع ويف اآلية فوائدصب علينا الصرب عند الصلب والقط

الفائدة األوىل أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصْبًرا أكمل من قوله أنزل علينا صرباً ألنا ذكرنا أن إفراغ اإلناء هو صب ما فيه بالكلية 
  فكأهنم طلبوا من اهللا كل الصرب ال بعضه

أي صرباً كامالً تاماً كقوله  والفائدة الثانية أن قوله َصبْراً مذكور بصيغة التنكري وذلك يدل على الكمال والتمام
  أي على حياة كاملة تامة)  ٩٦البقرة ( تعاىل َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَى َحَيواةٍ  

والفائدة الثالثة إن ذلك الصرب من قبلهم ومن أعماهلم مث إهنم طلبوه من اهللا تعاىل وذلك يدل على أن فعل العبد ال 
ائه قال القاضي إمنا سألوه تعاىل األلطاف اليت تدعوهم إىل الثبات والصرب وذلك معلوم يف حيصل إال بتخليق اهللا وقض

  األدعية
واجلواب هذا عدول عن الظاهر مث الدليل يأباه وذلك ألن الفعل ال حيصل إال عند حصول الداعية اجلازمة 

  وحصوهلا ليس إال من قبل اهللا عز وجل فيكون الكل من اهللا تعاىل
  َوَتَوفََّنا ُمْسِلِمَني فمعناه توفنا على الدين احلق الذي جاء به موسى عليه السالم وفيه مسألتان وأما قوله

املسألة األوىل احتج أصحابنا على أن اإلميان واإلسالم ال حيصل إال خبلق اهللا تعاىل ووجه االستدالل به ظاهر 
  سبقواملعتزلة حيملونه على فعل األلطاف والكالم عليه معلوم مما 



املسألة الثانية احتج القاضي هبذه اآلية على أن اإلميان واإلسالم واحد فقال إهنم قالوا أوالً ِمنَّا إِال أَنْ مث قالوا ثانياً 
  َوَتَوفََّنا ُمْسِلِمَني فوجب أن يكون هذا اإلسالم هو ذاك اإلميان وذلك يدل على أن أحدمها هو اآلخر واهللا أعلم

سَْتْحيِى ْومِ ِفْرَعونَ أََتذَُر ُموَسى َوقَْوَمُه ِليُفِْسدُواْ ِفى األرض وََيذََرَك َوءاِلهََتَك قَالَ َسنُقَتِّلُ أَبَْنآَءُهْم وََنَوقَالَ الَْمأل ِمن قَ
لَِّه ُيورِثَُها َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه نَِسآَءُهْم وَإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اْسَتِعينُواْ بِاللَِّه َواْصبُِروا إِنَّ اَألْرَض ل

  َوالَْعاِقَبةُ  ِللُْمتَِّقَني
اعلم أن بعد وقوع هذه الواقعة مل يتعرض فرعون ملوسى وال أخذه وال حبسه بل خلى سبيله فقال قومه له أََتذَرُ 

  ُموَسى َوقَْوَمُه ِلُيفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ
خافه أشد اخلوف فلهذا السبب مل يتعرض له إال أن قومه مل يعرفوا ذلك واعلم أن فرعون كان كلما رأى موسى 

فحملوه على أخذه وحبسه وقوله ِلُيفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ أي يفسدوا على الناس دينهم الذي كانوا عليه وإذا أفسدوا 
  عليهم أدياهنم توسلوا بذلك إىل أخذ امللك

فيه ثالثة أوجه أحدها أن يكون ) الكشاف ( َوَيذََرَك بالنصب وذكر صاحب أما قوله َوَيذََرَك فالقراءة املشهورة فيه 
قوله َوَيذََرَك عطفاً على قوله ِلُيفِْسُدواْ ألنه إذا تركهم ومل مينعهم كان ذلك مؤدياً إىل تركه وترك آهلته فكأنه تركهم 

  ة أمل أك جاركم ويكون بيينلذلك وثانيها أنه جواب لالستفهام بالواو وكما جياب بالفاء مثل قول احلطيئ
  وبينكم املودة واآلخاء

والتقدير أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض فيذرك وآهلتك قال الزجاج واملعىن أيكون منك أن تذر موسى وأن 
( يذرك موسى وثالثها النصب بإضمار أن تقديره أتذر موسى وقومه ليفسدوا وأن يذرك وآهلتك قال صاحب 

َيذََرَك َوءالَِهَتَك بالرفع عطفاً على أََتذَرُ مبعىن أتذره ويذرك أي انطلق له وذلك يكون مستأنفاً وقرىء َو) الكشاف 
أو حاالً على معىن أتذره هو يذرك وإهلتك وقرأ احلسن وََيذََركَ باجلزم وقرأ أنس ونذرك بالنون والنصب أي يصرفنا 

  عن عبادتك فنذرها
قال أبو بكر األنباري كان ابن عمر ينكر قراءة العامة ويقرأ إالهتك أي عبادتك ويقول وأما قوله َوَيذََرَك َوءاِلهََتَك 

إن فرعون كان يعبد وال يعبد قال ابن عباس أما قراءة العامة َوءاِلَهَتَك فاملراد مجع إله وعلى هذا التقدير فقد 
دهتا وقال أََناْ رَبُّكُُم االْْعلَى ورب هذه اختلفوا فيه فقيل إن فرعون كان قد وضع لقومه أصناماً صغاراً وأمرهم بعبا

األصنام فذلك قوله أََناْ َربُّكُُم االْْعلَى وقال احلسن كان فرعون يعبد األصنام وأقول الذي خيطر ببايل إن فرعون إن 
تقد يف نفسه قلنا إنه ما كان كامل العقل مل جيز يف حكمة اهللا تعاىل إرسال الرسول إليه وإن كان عاقالً مل جيز أن يع

كونه خالقاً للسموات واألرض ومل جيز يف اجلمع العظيم من العقالء أن يعتقدوا فيه ذلك ألن فساده معلوم بضرورة 
العقل بل األقرب أن يقال إنه كان دهرياً ينكر وجود الصانع وكان يقول مدبر هذا العامل السفلي هو الكواكب 

ائفة واملريب هلم فهو نفسه فقوله أََناْ رَبُّكُُم االْْعلَى أي مربيكم واملنعم وأما اجملدي يف هذا العلم للخلق ولتلك الط
أي ال أعلم لكم أحداً جيب عليكم )  ٣٨القصص ( عليكم واملطعم لكم وقوله َما َعِلْمُت بِكُْم ّمَن إِلَاٍه غَيْرِى 

ماً على صور الكواكب ويعبدها ويتقرب عبادته إال أنا وإذا كان مذهبه ذلك مل يبعد أن يقال إنه كان قد اختذ أصنا
إليها على ما هو دين عبدة الكواكب وعلى هذا التقدير فال امتناع يف محل قوله تعاىل َوَيذََرَك َوءاِلَهَتَك على ظاهره 

  فهذا ما عندي يف هذا الباب واهللا أعلم
فرعون على أخذ موسى عليه واعلم أن على مجيع الوجوه واالحتماالت فالقوم أرادوا بذكر هذا الكالم محل 

السالم وحبسه وإنزال أنواع العذاب به فعند هذا مل يذكر فرعون ما هو حقيقة احلال وهو كونه خائفاً من موسى 



  عليه السالم ولكنه قال َسُنقَّتلُ أَْبَناءُهْم وََنسَْتحْيِى نَِساءُهْم وَإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ وفيه مسائل
نافع وابن كثري َسُنقَّتلُ بفتح النون والتخفيف والباقون بضم النون والتشديد على التكثري يعين  املسألة األوىل قرأ

  أبناء بين إسرائيل ومن آمن مبوسى عليه السالم
  املسألة الثانية أن موسى عليه السالم إمنا ميكنه اإلفساد بواسطة الرهط والشيعة فنحن نسعى يف تقليل

أبناء بين إسرائيل ونستحيي نساءهم مث بني أنه قادر على ذلك بقوله َوإِنَّا فَْوقَُهْم  رهطه وشيعته وذلك بأن نقتل
قَاِهُرونَ واملقصود منه ترك موسى وقومه ال من عجز وخوف ولو أراد به البطش لقدر عليه كأنه يوهم قومه أنه إمنا 

ن فمنهم من قال كان يفعل ذلك كما فعله مل حيبسه ومل مينعه لعدم التفاته إليه ولعدم خوفه منه واختلف املفسرو
ابتداء عند والدة موسى ومنهم من قال بل منع منه واتفق املفسرون على أن هذا التهديد وقع يف غري الزمان األول 

 مث حكى تعاىل عن موسى عليه السالم أنه قال لقومه اْسَتِعينُواْ بِاللَِّه َواْصبُِرواْ وهذا يدل على أن الذي قاله املأل
لفرعون والذي قال فرعون هلم قد عرفه موسى عليه السالم ووصل إليه فعند ذل فال لقومه اْسَتِعينُواْ بِاللَِّه وَاصْبُِرواْ 

الذان أمر  إِنَّ االْرَض للَِّه ُيورِثَُها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه وَالَْعاِقَبةُ  ِللُْمتَِّقَني فههنا أمرهم بشيئني وبشرهم بشيئني أما
سى عليه السالم هبما فاألول االستعانة باهللا تعاىل والثاين الصرب على بالء اهللا وإمنا أمرهم أوالً باالستعانة باهللا مو

وذلك ألن من عرف أنه ال مدبر يف العامل إال اهللا تعاىل انشرح صدره بنور معرفة اهللا تعاىل وحينئذ يسهل عليه أنواع 
ه إمنا حصل بقضاء ا تعاىل وتقديره واستعداده مبشاهدة قضاء اهللا خفف عليه البالء وألنه يرى عند نزول البالء أن

أنواع البالء وأما الذان بشر هبما فاألول قوله إِنَّ االْرضَ للَِّه ُيورِثَُها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه وهذا إطماع من موسى 
لك معىن اإلرث وهو جعل الشيء للخلف عليه السالم قومه يف أن يورثهم اهللا تعاىل أرض فرعون بعد إهالكه وذ

بعد السلف والثاين قوله وَالَْعاِقَبةُ  ِللُْمتَِّقَني فقيل املراد أمر اآلخرة فقط وقيل املراد أمر الدنيا فقط وهو الفتح والظفر 
اىل وخافه فاهللا يعينه والنصر على األعداء وقيل املراد جمموع األمرين وقوله لّلُْمتَِّقَني إشارة إىل أن كل من اتقى اهللا تع

  يف الدنيا واآلخرة
َتْخِلفَكُْم ِفى األرض فََينظُرَ قَالُوا أُوِذيَنا ِمن قَْبلِ أَن َتأْتَِيَنا َوِمن َبْعِد َما جِئَْتَنا قَالَ َعَسى رَبُّكُْم أَن ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم وََيْس

  كَْيَف َتْعَملُونَ
ما ذكره فرعون من التهديد والوعيد خافوا وفزعوا وقالوا قد أوذينا من اعلم أن قوم موسى عليه السالم ملا مسعوا 

قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا وذلك ألن بين إسرائيل كانوا قبل جميء موسى عليه السالم مستضعفني يف يد فرعون 
قتل أبناءهم ويستحيي اللعني فكان يأخذ منهم اجلزية ويستعملهم يف األعمال الشاقة ومينعهم من الترفه والتنعم وي

نساءهم فلما بعث اهللا تعاىل موسى عليه السالم قوي رجاؤهم يف زوال تلك املضار واملتاعب فلما مسعوا أن فرعون 
  أعاد التهديد مرة ثانية عظم خوفهم وحزهنم فقالوا هذا الكالم

  فرهمفإن قيل أليس هذا القول يدل على أهنم كرهوا جميء موسى عليه السالم وذلك يوجب ك

واجلواب أن موسى عليه السالم ملا جاء وعدهم بزوال تلك املضار فظنوا أهنا تزول على الفور فلما رأوا أهنا ما 
زالت رجعوا إليه يف معرفة كيفية ذلك الوعد فبني موسى عليه السالم أن الوعد بإزالتها ال يوجب الوعد بإزالتها يف 

وعد يف الوقت الذي قدره له واحلاصل أن هذا ما كان بنفرة عن جميء احلال وبني هلم أنه تعاىل سينجز هلم ذلك ال
  موسى عليه السالم بالرسالة بل استكشافاً لكيفية ذلك الوعد واهللا أعلم

واعلم أن القوم ملا ذكروا ذلك قال موسى عليه السالم َعَسى َربُّكُْم قال سيبويه َعَسى طمع وإشفاق قال الزجاج 



  ه فهو واجبوما يطمع اهللا تعاىل في
ولقائل أن يقول هذا ضعيف ألن لفظ َعَسى ههنا ليس كالم اهللا تعاىل بل هو حكاية عن كالم موسى عليه السالم 
إال أنا نقول مثل هذا الكالم إذا صدر عن رسول ظهرت حجة نبوته عليه الصالة والسالم باملعجزات الباهرة أفاد 

ف فقوى موسى عليه السالم قلوهبم هبذا القول وحقق عندهم قوة النفس وأزال ما خامرها من االنكسار والضع
الوعد ليتمسكوا بالصرب ويتركوا اجلزع املذموم مث بني بقوله فََينظَُر كَْيفَ َتْعَملُونَ ما جيري جمرى احلث هلم على 

  التمسك بطاعة اهللا تعاىل
قد يراد به تقليب احلدقة حنو املرئي التماساً واعلم أن النظر قد يراد به النظر الذي يفيد العلم وهو على اهللا حمال و

لرؤيته وهو أيضاً على اهللا حمال وقد يراد به االنتظار وهو أيضاً على اهللا حمال وقد يراد به الرؤية وجيب محل اللفظ 
يهم ههنا عليها قال الزجاج أي يرى ذلك بوقوع ذلك منكم ألن اهللا تعاىل ال جيازيهم على ما يعلمه منهم وإمنا جياز

  على ما يقع منهم
فإن قيل إذا محلتم هذا النظر على الرؤية لزم اإلشكال ألن الفاء يف قوله فََينظَُر للتعقيب فيلزم أن تكون رؤية اهللا 

  تعاىل لتلك األعمال متأخرة عن حصول تلك األعمال وذلك يوجب حدوث صفة اهللا تعاىل
النسب واإلضافات ال وجود هلا يف األعيان فلم يلزم حدوث قلنا تعلق رؤية اهللا تعاىل بذلك الشيء نسبة حادثة و

  الصفة احلقيقية يف ذات اهللا تعاىل واهللا أعلم
إِن َسَنةُ  قَالُواْ لََنا َهاِذِه َوَولَقَْد أََخذَْنآ ءالَ ِفْرَعْونَ بِالسِّنَِني َونَقْصٍ مِّن الثَّمََراِت لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ فَإِذَا َجآَءتُْهُم الَْح
   َيْعلَُمونَُتصِْبُهْم سَيِّئَةٌ  َيطَّيَّرُواْ بُِموَسى َوَمن مََّعُه أَال إِنََّما طَاِئرُُهْم ِعنَد اللَِّه َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ

ال  ) ١٢٩األعراف ( اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن موسى عليه السالم أنه قال لقومه َعَسى َربُّكُْم أَن ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم 
جرم بدأ ههنا بذكر ما أنزله بفرعون وبقومه من احملن حاالً بعد حال إىل أن وصل األمر إىل اهلالك تنبيهاً للمكلفني 

على الزجر عن الكفر والتمسك بتكذيب الرسل خوفاً من نزول هذه احملن هبم فقال َولَقَْد أََخذَْنا ءالَ ِفْرَعْونَ 
  بِالّسنَِني ويف اآلية مسائل

األوىل السنني مجيع السنة قال أبو علي الفارسي السنة على معنيني أحدمها يراد هبا احلول والعام واآلخر يراد  املسألة
اللهم اجعلها ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( هبا اجلدب وهو خالف اخلصب فمما أريد به اجلدب هذه اآلية وقوله 

نقع يف عام السنة فلما كانت السنة يعين هبا اجلدب  وقول عمر رضي اهللا عنه إنا ال) عليهم سنيناً كسنني يوسف 
  اشتقوا منها كما يشتق من اجلدب ويقال أسنتوا كما يقال أجدبوا قال الشاعر ورجال مكة مسنتون عجاف
  قال أبو زيد بعض العرب تقول هذه سنني ورأيت سنيناً فتعرب النون وحنوه قال الفراء ومنه قول الشاعر

  ه لعنب بنا وشيبننا مردادعاين من جند فإن سنين
  قال الزجاج السنني يف كالم العرب اجلدوب يقال مستهم السنة ومعناه جدب السنة وشدة السنة

إذا عرفت هذا فنقول قال املفسرون َولَقَْد أََخذَْنا ءالَ ِفْرَعْونَ يريد اجلوع والقحط عاماً بعد عام فالسنون ألهل 
  هل القرىالبوادي َونَقْصٍ ّمن الثَّمََراتِ أل

  مث قال تعاىل لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ وفيه مسألتان
املسألة األوىل ظاهر اآلية أنه تعاىل إمنا أنزل عليهم هذه املضار ألجل أن يرجعوا عن طريقة التمرد والعناد إىل 

تعاىل وَإِذَا َمسَّكُمُ االنقياد والعبودية وذلك ألن أحوال الشدة ترقق القلب وترغب فيما عند اهللا والدليل عليه قوله 
  ) ٥١فصلت ( وقوله َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ فَذُو ُدَعاء َعرِيضٍ )  ٦٧سراء ) ا ( الْضُّرُّ ِفى الَْبْحرِ َضلَّ َمن َتْدُعونَ إِال إِيَّاُه 



وا على ما هم املسألة الثانية قال القاضي هذه اآلية تدل على أنه تعاىل فعل ذلك إرادة منه أن يتذكروا ال أن يقيم
  عليه من الكفر

أجاب الواحدي عنه بأنه قد جاء لفظ االبتالء واالختبار يف القرآن ال مبعىن أنه تعاىل ميتحنهم ألن ذلك على اهللا 
  تعاىل حمال بل مبعىن أنه تعاىل عاملهم معاملة تشبه االبتالء واالمتحان فكذا ههنا واهللا أعلم

ن عليهم يقدمون على ما يزيد يف كفرهم ومعصيتهم فقال فَإِذَا َجاءتُْهُم الَْحَسَنةُ  مث بني تعاىل أهنم عند نزول تلك احمل
قَالُواْ لََنا َهاِذِه قال ابن عباس يريد باحلسنة العشب واخلصب والثمار واملواشي والسعة يف الرزق والعافية والسالمة 

من كثرة نعمنا وسعة أرزاقنا ومل يعلموا أنه من اهللا َوقَالُواْ لََنا َهاِذِه أي حنن مستحقون على العادة اليت جرت 
  فيشكروه عليه ويقوموا حبق النعمة فيه وقوله َوإِن ُتِصْبُهمْ َسّيئَةٌ 

يريد القحط واجلدب واملرض والضر والبالء َيطَّيَّرُواْ بُِموَسى َوَمن مََّعُه أي يتشاءموا به ويقولوا إمنا أصابنا هذا الشر 
التطري التشاؤم يف قول مجيع املفسرين وقوله يَطَّيَُّرواْ هو يف األصل يتطريوا أدغمت التاء يف بشؤم موسى وقومه و

  الطاء ألهنما من مكان واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا وقوله أَال إِنََّما طَاِئرُُهْم ِعنَد اللَِّه يف الطائر قوالن
 أي من قبل اهللا أي إمنا جاءهم الشر بقضاء اهللا وحكمه القول األول قال ابن عباس يريد شؤمهم عند اهللا تعاىل

ل الفراء وقد فالطائر ههنا الشؤم ومثله قوله تعاىل يف قصة مثود قَالُواْ اطَّيَّْرَنا بَِك َوبَِمن مََّعَك قَالَ طَاِئُركُْم عِنَد اللَِّه قا
سعارنا وقلت أمطارنا مذ أتانا قال األزهري باملدينة فقالوا غلت أ) صلى اهللا عليه وسلم ( تشاءمت اليهود بالنيب 

وقيل للشؤم طائر وطري وطرية ألن العرب كان من شأهنا عيافة الطري وزجرها والتطري ببارحها ونعيق غرباهنا 
  وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها فسموا الشؤم طرياً وطائراً وطرية لتشاؤمهم هبا

يتفاءل وال يتطري ) صلى اهللا عليه وسلم ( م باطلة فقال ال وكان النيب مث أعلم اهللا تعاىل على لسان رسوله أن طريهت
) صلى اهللا عليه وسلم ( وأصل الفأل الكلمة احلسنة وكانت العرب مذهبها يف الفأل والطرية واحد فأثبت النيب 

قال إن األرواح الفأل وأبطل الطرية قال حممد الرازي رمحه اهللا وال بد من ذكر فرق بني البابني واألقرب أن ي
اإلنسانية أصفى وأقوى من األرواح البهيمية والطريية فالكلمة اليت جتري على لسان اإلنسان ميكن االستدالل هبا 

  خبالف طريان الطري وحركات البهائم فإن أرواحها ضعيفة فال ميكن االستدالل هبا على شيء من األحوال
مُوَسى َوَمن مََّعُه أَال إِنََّما طَاِئُرُهْم ِعندَ اللَِّه أي حظهم وهو ما روي عن القول الثاين يف تفسري الطائر قال أبو عبيدة بِ

ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال إمنا طائرهم ما قضي عليهم وقدر هلم والعرب تقول أطرت املال وطريته بني 
  القوم فطار لكل منهم سهمه أي حصل له ذلك السهم

عىن أن كل ما يصيبهم من خري أو شر فهو بقضاء اهللا تعاىل وبتقديره َولَاِكنَّ أَكْثََرُهْم الَ واعلم أن على كال القولني امل
َيْعلَُمونَ أن الكل من اهللا تعاىل وذلك ألن أكثر اخللق يضيفون احلوادث إىل األسباب احملسوسة ويقطوهنا عن قضاء 

إما واجب الوجود لذاته أو ممكن لذاته والواجب  اهللا تعاىل وتقديره واحلق أن الكل من اهللا ألن كل موجود فهو
واحد وما سواه ممكن لذاته واملمكن لذاته ال يوجد إال بإجياد الواجب لذته وهبذا الطريق يكون الكل من اهللا 

  فإسنادها إىل غري اهللا يكون جهالً بكمال اهللا تعاىل
ا بَِها فََما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِمُ الطُّوفَانَ وَالَْجرَاَد َوالْقُمَّلَ َوالضَّفَاِدعَ َوقَالُواْ َمْهَما تَأِْتَنا بِِه ِمن َءاَيةٍ  لَِّتْسحََرَن

  َوالدََّم َءاَياٍت مّفَصَّالٍَت فَاسَْتكَْبرُواْ َوكَانُواْ قَْوماً مُّْجرِمَِني



ا حوادث هذا العامل ال إىل قضاء اهللا تعاىل وقدره اعلم أنه تعاىل حكى عنهم يف اآلية األوىل أهنم جلهلهم أسندو
فحكى عنهم يف هذه اآلية نوعاً آخر من أنواع اجلهالة والضاللة وهو أهنم مل مييزوا بني املعجزات وبني السحر 

ية وجعلوا مجلة اآليات مثل انقالب العصا حية من باب السحر منهم وقالوا ملوسى إنا ال نقبل شيئاً منها ألبتة ويف اآل
  مسائل

اجلزاء والثانية هي اليت تزاد توكيداً ) ما ( األوىل هي ) ماما ( املسألة األوىل يف كلمة َمْهَما قوالن األول أن أصلها 
وهو )  ٥٩األنفال ( للجزاء كما تزاد يف سائر حروف اجلزاء كقوهلم إما ومما وكيفما قال اهللا تعاىل فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم 

هذا قول اخلليل ) مهما ( كراهة لتكرار اللفظ فصار ) ها ( األوىل ) ما ( نهم مث أبدلوا من ألف كقولك إن تثقف
اليت للجزاء ) ما ( اليت مبعىن الكف أي أكفف دخلت على ) مه ( والبصريني والثاين وهو قول الكسائي األصل 

  كأهنم قالوا أكفف ما تأتنا به من آية فهو كذا وكذا
ل ابن عباس أن القوم ملا قالوا ملوسى مهما أتيتنا بآية من ربك فهي عندنا من باب السحر وحنن ال املسألة الثانية قا

نؤمن هبا ألبتة وكان موسى عليه السالم رجالً حديداً فعند ذلك دعا عليهم فاستجاب اهللا له فأرسل عليهم الطوفان 
مشساً وال قمراً وال يستطيع اخلروج من داره  الدائم ليالً وهناراً سبتاً إىل سبت حىت كان الرجل منهم ال يرى

وجاءهم الغرق فصرخوا إىل فرعون واستغاثوا به فأرسل إىل موسى عليه السالم وقال اكشف عنا العذاب فقد 
صارت مصر حبراً واحداً فإن كشفت هذا العذاب آمنا بك فأزال ا هللا عنهم املطر وأرسل الرياح فجففت األرض 

يروا مثله قط فقالوا هذا الذي جزعنا منه خري لنا لكنا مل نشعر فال واهللا ال نؤمن بك وال  وخرج من النبات ما مل
نرسل معك بين إسرائيل فنكثوا العهد فأرسل اهللا عليهم اجلراد فأكل النبات وعظم األمر عليهم حىت صارت عند 

خ أهل مصر فدعا موسى عليه طرياهنا تغطي الشمس ووقع بعضها على بعض يف األرض ذراعاً فأكلت النبات فصر
السالم فأرسل اهللا تعاىل رحياً فاحتملت اجلراد فألقته يف البحر فنظر أهل مصر إىل أن بقية من كلئهم وزرعهم 

تكفيهم فقالوا هذا الذي بقي يكفينا وال نؤمن بك فأرسل اهللا بعد ذلك عليهم القمل سبتاً إىل سبت فلم يبق يف 
احوا وسأل موسى عليه السالم ربه فأرسل اهللا عليها رحياً حارة فأحرقتها أرضهم عود أخضر إال أكلته فص

واحتملتها الريح فألقتها يف البحر فلم يؤمنوا فأرسل اهللا عليهم الضفادع بعد ذلك فخرج من البحر مثل الليل 
 موسى الدامس ووقع يف الثياب واألطعمة فكان الرجل منهم يسقط وعلى رأسه ذراع من الضفادع فصرخوا إىل

عليه السالم وحلفوا بإهله لئن رفعت عنا هذا العذاب لنؤمنن بك فدعا اهللا تعاىل فأمات الضفادع وأرسل عليها املطر 
فاحتملها إىل البحر مث أظهروا الكفر والفساد فأرسل اهللا عليهم الدم فجرت أهنارهم دماً فلم يقدروا على املاء 

لطيب حىت بلغ منهم اجلهد فصرخوا وركب فرعون وأشراف قومه إىل العذب وبنو إسرائيل جيدون املاء العذب ا
أهنار بين إسرائيل فجعل يدخل الرجل منهم النهر فإذا اغترف صار يف يده دماً ومكثوا سبعة أيام يف ذل ال يشربون 

ل املرضي عند أكثر إىل آخر اآلية فهذا هو القو)  ١٣٤األعراف ( إال الدم فقال فرعون لَِئن كََشفَْت َعنَّا الّرْجَز 
املفسرين وقد وقع يف أكثرها اختالفات أما الطوفان فقال الزجاج الطوفان من كل شيء ما كان كثرياً حميطاً مطبقاً 
بالقوم كلهم كالغرق الذي يشمل املدن الكثرية فإنه يقال له طوفان وكذلك القتل الذريع طوفان واملوت اجلارف 

  طوفان وقال األخفش هو فعالن من

الرجحان ( لطوف ألنه يطوف بالشيء حىت يعم قال وواحده يف القياس طوفانه وقال املربد الطوفان مصدر مثل ا
  فال حاجة إىل أن يطلب له واحداً) والنقصان 

إذا عرفت هدا فنقول األكثرون على أن هذا الطوفان هو املطر الكثري على ما رويناه عن ابن عباس وقد روى عطاء 



( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وفان هو املوت وروى الواحدي رمحه اهللا بإسناده خرباً عن النيب عنه أنه قال الط
وهذا القول مشكل ألهنم لو أميتوا مل يكن إلرسال سائر أنواع العذاب عليهم فائدة بل لو صح ) الطوفان هو املوت 

الشديد والسيل العظيم وغريمها وأما اجلراد  هذا اخلرب لوجب محل لفظ املوت على حصول أسباب املوت مثل املطر
فهو معروف والواحدة جرادة ونبت جمرود قد أكل اجلراد ورقه وقال اللحياين أرض جردة وجمرودة قد حلسها 
اجلراد وإذا أصاب اجلراد الزرع قيل جرد الزرع وأصل هذا كله من اجلرد وهو أخذك الشيء عن الشيء على 

ال للثوب الذي قد ذهب وبره جرد وأرض جردة ال نبات فيها وأما القمل فقد سبيل النحت والسحق ومنه يق
اختلفوا فيه فقيل هو الدىب الصغار الذي ال أجنحة له وهي بنات اجلراد وعن سعيد بن جبري كان إىل جنبهم كثيب 

حواجبهم ولزم أعفر فضربه موسى عليه السالم بعصاه فصار قمالً فأخذت يف أبشارهم وأشعارهم وأشفار عيوهنم و
جلودهم كأنه اجلدري فصاحوا وصرخوا وفزعوا إىل موسى فرفع عنهم فقالوا قد تيقنا اآلن أنك ساحر عليم وعزة 
فرعون ال نؤمن بك أبداً وقرأ احلسن َوالْقُمَّلَ بفتح القاف وسكون امليم يريد القمل املعروف وأما الدم فما ذكرناه 

هللا عليهم الرعاف وروي أن موسى عليه السالم مكث فيهم بعد ما غلب أنه قيل سلط ا) الكشاف ( ونقل صاحب 
  السحرة عشرين سنة يريهم هذه اآليات

وأما قوله تعاىل ّمفَصَّالٍَت فَاسَْتكَْبرُواْ ففيه وجوه أحدها ّمفَصَّالٍَت أي مبينات ظاهرات ال يشكل على عاقل أهنا من 
فَصَّالٍَت أي فصل بني بعضها وبعض بزمان ميتحن فيه أحواهلم وينظر آيات اهللا اليت ال يقدر عليها غريه وثانيها ّم

أيقبلون احلجة والدليل أو يستمرون على اخلالف والتقليد قال املفسرون كان العذاب يبقى عليهم من السبت إىل 
وله ءايَاُت منصوبة على السبت وبني العذاب إىل العذاب شهر فهذا معىن قوله ّمفَصَّالٍَت فَاْسَتكَْبُرواْ قال الزجاج وق

احلال وقوله فَاْسَتكَْبُرواْ يريد عن عبادة اهللا َوكَاُنواْ قَْوماً مُّْجرِِمَني مصرين على اجلرم والذنب ونقل أيضاً أن هذه 
األنواع املذكورة من العذاب كانت عند وقوعها خمتصة بقوم فرعون وكان بنو إسرائيل منها يف أمان وفراغ وال 

  د منها فهو يف نفسه معجز واختصاصه بالقبطي دون اإلسرائيلي معجز آخرشك أن كل واح
فإن قال قائل ملا علم اهللا تعاىل من حال أولئك األقوام أهنم ال يؤمنون بتلك املعجزات فما الفائدة يف تواليها وإظهار 

  ما الفرقطلبوا املعجزات فما أجيبوا ف) صلى اهللا عليه وسلم ( الكثري منها وأيضاً فقوم حممد 
واجلواب أما على قول أصحابنا فيفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد وأما على قول املعتزلة يف رعاية الصالح فلعله 

صلى اهللا عليه ( علم من قوم موسى أن بعضهم كان يؤمن عند ظهور تلك املعجزات الزائدة وعلم من قوم حممد 
  عجزات الظاهرة إال كفراً وعناداً فظهر الفرق واهللا أعلمأن أحداً منهم ال يزداد بعد ظهور تلك امل) وسلم 

َز لَُنْؤِمَننَّ لََك َولَنُْرِسلَنَّ َولَمَّا َوقََع َعلَْيهُِم الرِّْجُز قَالُواْ يامُوَسى اْدعُ لََنا َربَّكَ بَِما َعهَِد ِعنَدَك لَِئن كََشفَْت َعنَّا الرِّْج
  فَْنا َعْنُهُم الرِّْجَز إِلَى أََجلٍ ُهم َباِلغُوُه إِذَا ُهْم يَنكُثُونََمَعَك َبنِى إِسَْراءِيلَ فَلَمَّا كََش

يف سورة البقرة وهو )  ٥٩البقرة ( اعلم أنا ذكرنا معىن الرجز عند قوله فَأَنَزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُمواْ رِجًْزا ّمَن السََّماء 
ال بعضهم إنه عبارة عن األنواع اخلمسة املذكورة من العذاب اسم للعذاب مث إهنم اختلفوا يف املراد هبذا الرجز فق

الذي كان نازالً هبم وقال سعيد بن جبري الّرْجَز معناه الطاعون وهو العذاب الذي أصاهبم فمات به من القبط 
حملي سبعون ألف إنسان يف يوم واحد فتركوا غري مدفونني واعلم أن القول األول أقوى ألن لفظ الّرْجزَ لفظ مفرد 

باأللف والالم فينصرف إىل املعهود السابق وههنا املعهود السابق هو األنواع اخلمسة اليت تقدم ذكرها وأما غريها 
  فمشكوك فيه فحمل اللفظ على املعلوم أوىل من محله على املشكوك فيه

ون موسى عليه السالم إذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل بني ما كانوا عليه من املناقضة القبيحة ألهنم تارة يكذب



وأخرى عند الشدائد يفزعون إليه نزع األمة إىل نبيها ويسألونه أن يسأل ربه رفع ذلك العذاب عنهم وذلك يقتضي 
أهنم سلموا إليه كونه نبياً جماب الدعوة مث بعد زوال تلك الشدائد يعودون إىل تكذيبه والطعن فيه وأنه إمنا يصل إىل 

  جه يظهر أهنم يناقضون أنفسهم يف هذه األقاويلمطالبة بسحره فمن هذا الو
ما يف قوله بَِما َعهَِد عِنَدكَ ) الكشاف ( وأما قوله تعاىل حكاية عنهم اْدُع لََنا َربََّك بَِما َعهَِد عِنَدَك فقال صاحب 

  مصدرية واملعىن بعهده عندك وهو النبوة ويف هذه الباء وجهان
  لََنا رَبََّك والتقدير اْدُع لََنا متوسالً إليه بعهده عندك الوجه األول أهنا متعلقة بقوله اْدُع

والوجه الثاين يف هذه الباء أن تكون قسماً وجواهبا قوله لَُنْؤِمَننَّ لََك أي أقسمنا بعهد اهللا عندك لَِئن كَشَفَْت َعنَّا 
انوا قد أخذوا بين إسرائيل بالكد الشديد فوعدوا موسى الّرْجَز لَُنؤِْمَننَّ لََك وقوله وَلَُنْرِسلَنَّ َمَعَك َبنِى إِسْراءيلَ ك

عليه السالم على دعائه بكشف العذاب عنهم اإلميان به والنخلية عن بين إسرائيل وإرساهلم معه يذهب هبم أين شاء 
ب مطلقاً وما كشفنا عنهم الرجز يف وقوله فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهُم الّرْجَز إِلَى أََجلٍ ُهم بَاِلُغوُه املعىن أنا ما أزلنا عنهم العذا

مجيع الوقائع بل إمنا أزلنا عنهم العذاب إىل أجل معني وعند ذلك األجل ال نزيل عنهم العذاب بل هنلكهم به وقوله 
  إِذَا ُهمْ َينكُثُونَ هو جواب ملا يعين فلما كشفنا عنهم فاجؤا النكث وبادروه ومل يؤخروه كما كشفنا عنهم نكثوا

  َنا ِمنُْهْم فَأَغَْرقَْناُهْم ِفي الَْيمِّ بِأَنَُّهْم كَذَُّبواْ بِأاَياِتَنا َوكَانُواْ َعْنَها غَاِفِلَنيفَانَتقَْم
واعلم أن املعىن أنه تعاىل ملا كشف عنهم العذاب من قبل مرات وكرات ومل ميتنعوا عن كفرهم وجهلهم مث بلغوا 

( نتقام يف اللغة سلب النعمة بالعذاب واليم البحر قال صاحب األجل املؤقت انتقم منهم بأن أهلكهم بالغرق واال
اليم البحر الذي ال يدرك قعره وقيل هو جلة البحر ومعظم مائه واشتقاقه من التيمم ألن املستقني به ) الكشاف 

ب وقوله َوكَانُواْ َعنَّا غَاِفِلَني يقصدونه وبني تعاىل بقوله فَانَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَأَغَْرقَْناُهْم أن ذلك االنتقام هو لذلك التكذي
اختلفوا يف الكناية يف عنها فقيل أهنا عائدة إىل النقمة اليت دل عليها قوله انَتقَْمَنا واملعىن وكانوا عن النقمة قبل 
  ل هبمحلوهلا غافلني وقيل الكناية عائدة إىل اآليات وهو اختيار الزجاج قال ألهنم كانوا ال يعتربون باآليات اليت تنز

  فإن قيل الغفلة ليست من فعل اإلنسان وال حتصل باختياره فكيف جاء الوعيد على الغفلة
  قلنا املراد بالغفلة هنا اإلعراض عن اآليات وعدم االلتفات إليها فهم أعرضوا عنها حىت صاروا كالغافلني عنها

  تقام هلذين دون غريمهافإن قيل أليس قد ضموا إىل التكذيب والغفلة معاصي كثرية فكيف يكون االن
قلنا ليس يف اآلية بيان أنه تعاىل انتقم منهم هلذين معاً داللة على نفي ما عداه واآلية تدل على أن الواجب يف اآليات 

  النظر فيها ولذلك ذمهم بأن غفلوا عنها وذلك يدل على أن التقليد طريق مذموم
َعفُونَ َمَشارَِق األرض َوَمَغارَِبَها الَِّتى بَاَركَْنا ِفيَها َوَتمَّْت كَِلَمُت َربِّكَ الُْحسَْنى َعلَى َوأَْوَرثَْنا الْقَْوَم الَِّذيَن كَانُواْ ُيْسَتْض

  َبنِى إِْسرءِيلَ بَِما َصَبرُواْ َوَدمَّرَْنا َما كَانَ َيصَْنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه َوَما كَاُنواْ َيعْرُِشونَ
ذكر لبين إسرائيل قوله َعَسى رَبُّكُْم أَن ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم َوَيسَْتْخِلفَكُْم ِفى االْْرضِ اعلم أن موسى عليه السالم كان قد 

فههنا ملا بني تعاىل إهالك القوم بالغرق على وجه العقوبة بني ما فعله باملؤمنني من اخلريات وهو )  ١٢٩األعراف ( 
  قَْوَم الَِّذيَن كَاُنواْ ُيسَْتْضَعفُونَ َمَشارَِق االْْرضِ َوَمغَارِبَهَاأنه تعاىل أورثهم أرضهم وديارهم فقال َوأَْوَرثَْنا الْ

واملراد من ذلك االستضعاف أنه كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويأخذ منهم اجلزية ويستعملهم يف األعمال 
ر ومغارهبا ألهنا هي الشاقة واختلفوا يف معىن مشارق األرض ومغارهبا فبعضهم محله على مشارق أرض الشام ومص

اليت كانت حتت تصرف فرعون لعنه اهللا وأيضاً قوله الَِّتى بَاَركَْنا ِفيَها املراد باركنا فيها باخلصب وسعة األرزاق 



  وذلك ال يليق إال بأرض الشام
يدل  والقول الثاين املراد مجلة األرض وذلك ألنه خرج من مجلة بين إسرائيل داود وسليمان قد ملك األرض وهذا

ْومَ على أن األرض ههنا اسم اجلنس وقوله َوَتمَّْت كَِلَمُت رَّبَك الُْحسَْنى َعلَى َبنِى إِْسرءيلَ قيل املراد من َوأَْوَرثَْنا الْقَ
حلسىن تأنيث وا)  ٦القصص ( قوله َوُنرِيُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُواْ ِفى االْْرضِ إىل قوله مَّا كَانُواْ َيْحذَرونَ 

األحسن صفة للكلمة ومعىن متت على بين إسرائيل مضت عليهم واستمرت من قوهلم مت عليك األمر إذا مضى 
عليك وقيل معىن متام الكلمة احلسىن إجناز الوعد الذي تقدم بإهالك عدوهم واستخالفهم يف األرض وإمنا كان 

ملعلق فإذا حصل املوعود به فقد مت لك الوعد وكمل وقوله اإلجناز متاماً للكالم ألن الوعد بالشيء يبقى كالشيء ا
بَِما َصَبرُواْ أي إمنا حصل ذلك التمام بسبب صربهم وحسبك به حاثاً على الصرب وداالً على أن من قابل البالء 

كَِلَماُت َرّبكَ  باجلزع وكله اهللا إليه ومن قابله بالصرب وانتظار النصر ضمن اهللا له الفرج وقرأ عاصم يف رواية َوَتمَّْت
وقوله َوَدمَّرَْنا قال الليث الدمار اهلالك التام يقال دمر القوم )  ١٨النجم ( الُْحسَْنى ونظريه ِمْن ءاَياِت َرّبِه الْكُْبَرى 

ْعرُِشونَ قال يدمرون دماراً أي هلكوا وقوله َما كَانَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه قال ابن عباس يريد الصانع َوَما كَاُنواْ َي
( الزجاج يقال عرش يعرش ويعرش إذا بين قيل وما كانوا يعرشون من اجلنات ومنه قوله تعاىل َجنَّاٍت مَّْعُروشَاٍت 

وقيل َوَما كَاُنواْ يَْعرُِشونَ يرفعون من األبنية املشيدة يف السماء كصرح هامان وفرعون وقرىء )  ١٤١األنعام 
وبلغين أنه قرأ بعض الناس ) الكشاف ( يدي أن الكسر أفصح قال صاحب يعرشون بالكسر والضم وذكر اليز

يغرسون من غرس األشجار وما أحسبه إال تصحيفاً منه وهذا آخر ما ذكره اهللا تعاىل من قصة فرعون وقومه 
  وتكذيبهم بآيات اهللا تعاىل

فُونَ َعلَى أَْصَنامٍ لَُّهْم قَالُواْ يامُوَسى اجَْعلْ لََّنآ إِلًَها كََما لَُهْم ءَاِلَهةٌ  َوَجاَوْزَنا بَِبنِى إِْسرءِيلَ الَْبْحَر فَأَتَْواْ َعلَى قَْومٍ َيْعكُ
  قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ إِنَّ َهاُؤال ِء ُمَتبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه َوَباِطلٌ مَّا كَانُواْ َيْعَملُونَ

يل بأن أهلك عدوهم وأورثهم أرضهم وديارهم أتبع ذلك بالنعمة اعلم أنه تعاىل ملا بني أنواع نعمه على بين إسرائ
العظمى وهي أن جاوز هبم البحر مع السالمة وملا بني تعاىل يف سائر السور كيف سريهم يف البحر مع السالمة 

وذلك بأن فلق البحر عند ضرب موسى البحر بالعصا وجعله يبساً بني أن بين إسرائيل ملا شاهدوا قوماً يعكفون 
  على عبادة أصنامهم جهلوا وارتدوا وقالوا ملوسى اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة وال

شك أن القوم ملا شاهدوا املعجزات الباهرة اليت أظهرها اهللا تعاىل ملوسى على فرعون مث شاهدوا أنه تعاىل أهلك 
ف واملقامات يذكرون هذا فرعون وجنوده وخص بين إسرائيل بأنواع السالمة والكرامة مث إهنم بعد هذه املواق

  الكالم الفاسد الباطل كانوا يف هناية اجلهل وغاية اخلالف
 أما قوله تعاىل َيْعلَُمونَ َوَجاَوْزَنا بِبَنِى إِْسراءيلَ الَْبْحَر يقال جاوز الوادي إذا قطعه وخلفه وراءه وجاوز بغريه عرب به

جازه الَْبْحَر فَأََتْواْ َعلَى قَْومٍ َيْعكُفُونَ َعلَى أَْصَنامٍ لَُّهْم قال  وقرىء جوزنا مبعىن أجزنا يقال أجاز املكان وجوزه مبعىن
الزجاج يواظبون عليها ويالزموهنا يقال لكل من لزم شيئاً وواظب عليه عكف يعكف ويعكف ومن هذا قيل ملالزم 

ريج كانت تلك األصنام املسجد متعكف وقال قتادة كان أولئك القوم من خلم وكانوا نزوالً بالريف قال ابن ج
  متاثيل بقر وذلك أول بيان قصة العجل

لعاقل مث حكى تعاىل عنهم أهنم قَالُواْ يأََباَنا مُوَسى اْجَعلْ لََّنا إِلًَها كََما لَُهْم ءاِلَهةٌ  واعلم أن من املستحيل أن يقول ا
موسى وتقديره ال ميكن أن يكون خالقاً للعامل ملوسى اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة وخالقاً ومدبراً ألن الذي حيصل جبعل 

ومدبراً له ومن شك يف ذلك مل يكن كامل العقل واألقرب أهنم طلبوا من موسى عليه السالم أن يعني هلم أصناماً 



دُُهْم ومتاثيل يتقربون بعبادهتا إىل اهللا تعاىل وهذا القول هو الذي حكاه اهللا تعاىل عن عبدة األوثان حيث قالوا َما نَْعُب
  ) ٣الزمر ( إِالَّ ِليُقَّربُوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى 

إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول مل كان هذا القول كفراً فنقول أمجع كل األنبياء عليهم السالم على أن عبادة غري 
إىل اهللا تعاىل ألن العبادة اهللا تعاىل كفر سواء اعتقد يف ذلك الغري كونه إهلاً للعامل أو اعتقدوا فيه أن عبادته تقرهبم 

  هناية التعظيم وهناية التعظيم ال تليق إال مبن يصدر عنه هناية األنعام واألكرام
  فإن قيل فهذا القول صدر من كل بين إسرائيل أو من بعضهم

ل قلنا بل من بعضهم ألنه كان مع موسى عليه السالم السبعون املختارون وكان فيهم من يرتفع عن مثل هذا السؤا
  الباطل

مث إنه تعاىل حكى عن موسى عليه السالم أنه أجاهبم فقال إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ وتقرير هذا اجلهل ما ذكر أن العبادة 
غاية التعظيم فال تليق إال مبن يصدر عنه غاية اإلنعام وهي خبلق اجلسم واحلياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق 

  على هذه اآلشياء ليس إال اهللا تعاىل فوجب أن ال تليق العبادة إال به األشياء املنتفع هبا والقادر
  فإن قالوا إذا كان مرادهم بعبادة تلك األصنام التقرب هبا إىل تعظيم اهللا تعاىل فما الوجه يف قبح هذه العبادة

َعلْ لََّنا إِلًَها كََما لَُهْم ءاِلَهةٌ  قلنا فعلى هذا التقدير مل يتخذوها آهلة أصالً وإمنا جعلوها كالقبلة وذلك ينايف قوهلم اْج
واعلم أن َما يف قوله كََما لَُهْم ءاِلَهةٌ  جيوز أن تكون مصدرية أي كما ثبت هلم آهلة وجيوز أن تكون موصولة ويف 

  قوهلم لَُهمْ ضمري يعود إليه و ءاِلَهةً  بدل من ذلك الضمري تقديره كالذي هو هلم آهلة
عليه السالم أنه قال إِنَّ َهُؤالء ُمَتبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه قال الليث التبار اهلالك يقال ترب الشيء يترب  مث حكى تعاىل عن موسى

  تباراً والتتبري اإلهالك ومنه قوله تعاىل َتبَّْرَنا تَْتبِرياً ويقال للذهب

اِطلٌ مَّا كَانُواْ َيْعَملُونَ قيل البطالن عدم الشيء املنكسر املتفتت الترب فقوله مَُتبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه أي مهلك مدمر وقوله َوَب
إما بعدم ذاته أو بعدم فائدته ومقصوده واملراد من بطالن عملهم أنه ال يعود عليهم من ذلك العمل نفع وال دفع 
ذكر  ضرر وحتقيق القول يف هذا الباب أن املقصود من العبادة أن تصري املواظبة على تلك األعمال سبباً الستحكام

اهللا تعاىل يف القلب حىت تصري تلك الروح سعيدة حبصول تلك املعرفة فيها فإذا اشتغل اإلنسان بعبادة غري اهللا تعاىل 
تعلق قلبه بغري اهللا ويصري ذلك التعلق سبباً ألعراض القلب عن ذكر اهللا تعاىل وإذا ظهر هذا التحقيق ظهر أن 

ع وسعى يف حتصيل ضد هذا الشيء ونقيضه ألنا بينا أن املقصود من االشتغال بعبادة غري اهللا مترب وباطل وضائ
العبادة رسوخ معرفة اهللا تعاىل يف القلب واالشتغال بعبادة غري اهللا يزيل معرفة اهللا عن القلب فكان هذا ضداً 

  للغرض ونقيضاً للمطلوب واهللا أعلم
  ْم َعلَى الَْعالَمَِنيقَالَ أَغَْيَر اللَِّه أَْبغِيكُمْ إِلًَها َوُهَو فَضَّلَكُ

 اعلم أنه تعاىل حكى عن موسى عليه السالم أهنم ملا قالوا له اجَْعلْ لََّنا إِلًَها كََما لَُهْم ءاِلَهةٌ  فهو عليه السالم ذكر يف
َتبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه أي اجلواب وجوهاً أوهلا أنه حكم عليهم باجلهل فقال إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ وثانيها أنه قال إِنَّ َهُؤالء ُم

سبب للخسران واهلالك وثالثها أنه قال َوبَاِطلٌ مَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ أي هذا العمل الشاق ال يفيدهم نفعاً يف الدنيا 
مْ والدين ورابعها ما ذكره يف هذه اآلية من التعجب منهم على وجه يوجب اإلنكار والتوبيخ فقال أَغَْيَر اللَِّه أَْبِغيكُ

 إِلًَها َوُهَو فَضَّلَكُْم َعلَى الَْعالَِمَني واملعىن أن اإلله ليس شيئاً يطلب ويلتمس ويتخذ بل اإلله هو اهللا الذي يكون قادراً
ه على األنعام باإلجياد وإعطاء احلياة ومجيع النعم وهو املراد من قوله َوُهَو فَضَّلَكُْم َعلَى الْعَالَِمَني فهذا املوجود هو اإلل

الذي جيب على اخللق عبادته فكيف جيوز العدول عن عبادته إىل عبادة غريه قال الواحدي رمحه اهللا يقال بغيت فالناً 



أي يبغون لكم ويف انتصاب قوله إِلَهاً وجهان أحدمها احلال )  ٤٧التوبة ( شيئاً وبغيت له قال تعاىل َيْبغُوَنكُُم الِْفْتَنةَ  
معبوداً ونصب غَْيرِ يف هذا الوجه على املفعول به الثاين أن ينصب إِلَهاً على املفعول به كأنه قيل أطلب لكم غري اهللا 

َوغَْيُر على احلال املقدمة اليت لو تأخرت كانت صفة كما تقول أبغيكم إهلا غري اهللا وقوله َوُهَو فَضَّلَكُْم َعلَى الَْعالَِمنيَ 
ملي زماهنم الثاين أنه تعاىل خصهم بتلك اآليات القاهرة ومل حيصل فيه قوالن األول املراد أنه تعاىل فضلهم على عا

مثلها ألحد من العاملني وإن كان غريهم فضلهم بسائر اخلصال ومثاله رجل تعلم علماً واحداً وآخر تعلم علوماً 
كثرية سوى ذلك العلم فصاحب العلم الواحد مفضل على صاحب العلوم الكثرية بذلك الواحد إال أن صاحب 

  العلوم الكثرية مفضل على صاحب العلم الواحد يف احلقيقة
آَءكُْم َوِفي ذاِلكُمْ َبال ٌء مِّن َوإِذْ أَْنجَْيَناكُْم مِّْن َءالِ ِفْرَعونَ َيُسوُموَنكُْم ُسو َء الَْعذَابِ ُيقَتِّلُونَ أَبَْنآَءكُْم وََيسَْتْحُيونَ نَِس

  رَّبِّكُْم َعِظيٌم

ة يف سورة البقرة والفائدة يف ذكرها يف هذا املوضع أنه تعاىل هو الذي أنعم عليكم هبذه واعلم أن هذه اآلية مفسر
  النعمة العظيمة فكيف يليق بكم االشتغال بعبادة غري اهللا تعاىل واهللا أعلم

لَْيلَةً  َوقَالَ ُموَسى الًِّخيِه هَاُرونَ اْخلُفْنِى ِفى قَْوِمى  َوَواَعدَْنا ُموَسى ثَلَاِثَني لَْيلَةً  َوأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ فََتمَّ ِميقَاتُ َربِِّه أَْرَبِعَني
  َوأَصِْلْح َوالَ تَتَّبِْع سَبِيلَ الُْمفِْسِديَن

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل قرأ أبو عمرو َوَعَدَنا بغري ألف والباقون واَعدَْنا باأللف على املفاعلة وقد مر بيان هذه القراءة يف 

  رةسورة البق
املسألة الثانية اعلم أنه روي أن موسى عليه السالم وعد بين إسرائيل وهو مبصر أن أهلك اهللا عدوهم أتاهم بكتاب 
من عند اهللا فيه بيان ما يأتون وما يذرون فلما هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب فهذه اآلية يف بيان كيفية نزول 

  َوإِذْ واَعدَْنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً  وذكر تفصيل تلك األربعني يف هذه اآليةالتوراة واعلم أنه تعاىل قال يف سورة البقرة 
ن فإن قيل وما احلكمة ههنا يف ذكر الثالثني مث إمتامها بعشر وأيضاً فقوله فََتمَّ ِميقَاُت َرّبِه أَْرَبِعَني لَْيلَةً  كالم عار ع

  كون أربعنيالفائدة ألن كل أحد يعلم أن الثالثني مع العشر ي
  قلنا أما اجلواب عن السؤال األول فهو من وجوه

الوجه األول أنه تعاىل أمر موسى عليه السالم بصوم ثالثني يوماً وهو شهر ذي القعدة فلما أمت الثالثني أنكر خلوف 
علمت أن فيه فتسوك فقالت املالئكة كنا نشم من فيك رائحة املسك فأفسدته بالسواك فأوحى اهللا تعاىل إليه أما 

  خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح املسك فأمره اهللا تعاىل أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي احلجة هلذا السبب
والوجه الثاين يف فائدة هذا التفضيل أن اهللا أمره أن يصوم ثالثني يوماً وأن يعمل فيها ما يقربه إىل اهللا تعاىل مث أنزلت 

  وكلمه أيضاً فيه فهذا هو الفائدة يف تفصيل األربعني إىل الثالثني وإىل العشرةالتوراة عليه يف العشر البواقي 
والوجه الثالث ما ذكره أبو مسلم األصفهاين يف سورة طه ما دل على أن موسى عليه السالم بادر إىل ميقات ربه 

  الَ ُهْم أُْوالء َعلَى أَثَرِىقبل قومه والدليل عليه قوله تعاىل َوَما أَْعَجلََك َعن قَوِمَك ياُموَسى ُموَسى قَ

فجائز أن يكون موسى أتى الطور عند متام الثالثني فلما أعلمه اهللا تعاىل خرب قومه مع السامري رجع إىل قومه قبل 
  متام ما وعده اهللا تعاىل مث عاد إىل امليقات يف عشرة أخرى فتم أربعون ليلة

األول حضره موسى عليه السالم وحده والوعد الثاين حضر والوجه الرابع قال بعضهم ال ميتنع أن يكون الوعد 



  املختارون معه ليسمعوا كالم اهللا تعاىل فصار الوعد خمتلفاً الختالف حال احلاضرين واهللا أعلم
متمناها واجلواب عن السؤال الثاين أنه تعاىل إمنا قال أَْرَبِعَني لَْيلَةً  إزالة التوهم أن ذلك العشر من الثالثني ألنه حيتمل أ

  بعشر من الثالثني كأنه كان عشرين مث أمتة بعشر فصار ثالثني فأزال هذا اإليهام
  أما قوله تعاىل فََتمَّ ِميقَاُت َرّبِه أَْرَبِعَني لَْيلَةً  ففيه حبثان

البحث األول الفرق بني امليقات وبني الوقت أن امليقات ما قدر فيه عمل من األعمال والوقت وقت للشيء قدرة 
  قدر أوالًم

  والبحث الثاين قوله أَْرَبِعَني لَْيلَةً  نصب على احلال أي مت بالغاً هذا العدد
وأما قوله َوقَالَ ُموَسى ِالِخيِه َهاُرونَ فقوله َهاُرونَ عطف بيان ألخيه وقرىء بالضم على النداء اْخلُفْنِى ِفى قَْوِمى 

ما جيب أن يصلح من أمور بين إسرائيل ومن دعاك منهم إىل  كن خليفيت فيهم َوأَصْلََح وكن مصلحاً أو َوأَصْلََح
  اإلفساد فال تتبعه وال تطعه

فإن قيل إن هرون كان شريك موسى عليه السالم يف النبوة فكيف جعله خليفة لنفسه فإن شريك اإلنسان أعلى 
  حاالً من خليفته ورد اإلنسان من املنصب األعلى إىل األدون يكون إهانة

  وإن كان كما ذكرمت إال أنه كان موسى عليه السالم هو األصل يف تلك النبوةقلنا األمر 
  فإن قيل ملا كان هرون نبياً والنيب ال يفعل إال األصالح فكيف وصاه باإلصالح

  واهللا أعلم)  ٢٦٠البقرة ( قلنا املقصود من هذا األمر التأكيد كقوله َولَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى 
لِ فَإِِن اْستَقَرَّ وَسى ِلِميقَاِتَنا َوكَلََّمُه َربُُّه قَالَ َربِّ أَرِنِى أَنظُْر إِلَْيَك قَالَ لَن َترَانِى وَلَاِكنِ اْنظُرْ إِلَى الْجََبَولَمَّا َجآَء ُم

آ أَفَاَق قَالَ سُْبَحاَنَك تُْبُت إِلَْيَك وَأََناْ َمكَاَنُه فََسْوفَ َترَانِى فَلَمَّا َتَجلَّى َربُّهُ ِللْجََبلِ َجَعلَُه َدكًّا َوَخرَّ موَسى َصِعقًا فَلَمَّ
  أَوَّلُ الُْمْؤِمنَِني

اعلم أنه تعاىل بني الفائدة اليت ألجلها حضر موسى عليه السالم امليقات وهي أن كلمه ربه ويف اآلية مسائل شريفة 
  عالية من العلوم اإلهلية

عليه السالم والناس خمتلفون يف كالم اهللا تعاىل فمنهم من قال املسألة األوىل دلت اآلية على أنه تعاىل كلم موسى 
كالمه عبارة عن احلروف املؤلفة املنتظمة ومنهم من قال كالمه صفة حقيقة مغايرة للحروف واألصوات أما 
ابلة القائلون بالقول األول فالعقالء احملصلون انفقوا على أنه جيب كونه حادثاً كائناً بعد أن مل يكن وزعمت احلن

واحلشوية أن الكالم املركب من احلروف واألصوات قدمي وهذا القول أخس من أن يلتفت العاقل إليه وذلك أين 
قلت يوماً إنه تعاىل إما أن يتكلم هبذه احلروف على اجلمع أو على التعاقب والتوايل واألول باطل ألن هذه الكلمات 

وفها متوالية فأما إذا كان حروفها توجد دفعة واحدة فذاك ال املسموعة املفهومة إمنا تكون مفهومة إذا كانت حر
يكون مفيداً ألبتة والثاين يوجب كوهنا حادثة ألن احلروف إذا كانت متوالية فعند جميء الثاين ينقضي األول فاألول 

و حادث ألن كل ما ثبت عدمه امتنع قدمه والثاين حادث ألن كل ما كان وجوده متأخراً عن وجوده غريه فه
  حادث فثبت أنه بتقدير أن يكون كالم اهللا تعاىل عبارة عن جمرد احلروف واألصوات حمدث

إذا ثبت هذا فنقول للناس ههنا مذهبان األول أن حمل تلك احلروف واألصوات احلادثة هو ذات اهللا تعاىل وهو قول 
  املعتزلة الكرامية الثاين أن حملها جسم مباين لذات اهللا تعاىل كالشجرة وغري وهو قول

أما القول الثاين وهو أن كالم اهللا تعاىل صفة مغايرة هلذه احلروف واألصوات فهذا قول أكثر أهل السنة واجلماعة 
وتلك الصفة قدمية أزلية والقائلون هبذا القول اختلفوا يف الشيء الذي مسعه موسى عليه السالم فقالت األشعرية إن 



يقية األزلية قالوا وكما ال يتعذر رؤية ذاته مع أن ذاته ليست جسماً وال موسى عليه السالم مسع تلك الصفة احلق
عرضاً فكذلك ال يبعد مساع كالمه مع أن كالمه ال يكون حرفاً وال صوتاً وقال أبو منصور املاتريدي الذي مسعه 

رف وال صوت موسى عليه السالم أصوات مقطعة وحروف مؤلفة قائمة بالشجرة فأما الصفة األزلية اليت ليست حب
  فداك ما مسعه موسى عليه السالم ألبتة فهذا تفصيل مذاهب الناس يف مساع كالم اهللا تعاىل

املسألة الثانية اختلفوا يف أنه تعاىل كلم موسى وحده أو كلمه مع أقوام آخرين وظاهر اآلية يدل على األول ألن 
سالم هبذا التشريف والتخصيص بالذكر يداً على نفي احلكم قوله تعاىل َوكَلََّمُه َربُُّه يدل على ختصيص موسى عليه ال

عما عداه وقال القاضي بل السبعون املختارون للميقات مسعوا أيضاً كالم اهللا تعاىل قال ألن الغرض بإحضارهم أن 
اهللا تعاىل خيربوا قوم موسى عليه السالم عما جيري هناك وهذا املقصود ال يتم إال عند مساع الكالم وأيضاً فإن تكليم 

  موسى عليه السالم على هذا الوجه معجز وقد تقدمت نبوة موسى عليه السالم ال بد من ظهور هذا املعىن لغريه
املسألة الثالثة قال أصحابنا هذه اآلية تدل على أنه سبحانه جيوز أن يرى وتقريره من أربعة أوجه األول أن اآلية دالة 

وال شك أن موسى عليه السالم يكون عارفاً مبا جيب وجيوز وميتنع على اهللا على أن موسى عليه السالم سأل الرؤية 
  تعاىل فلو كانت الرؤية ممتنعة على اهللا تعاىل ملا سأهلا وحيث سأهلا

علمنا أن الرؤية جائزة على اهللا تعاىل قال القاضي الذي قاله احملصلون من العلماء يف ذلك أقوال أربعة أحدها ما 
أن موسى عليه السالم ما عرف أن الرؤية غري جائزة على اهللا تعاىل قال ومع اجلهل هبذا املعىن قد  قاله احلسن وغريه

يكون املرء عارفاً بربه وبعدله وتوحيده فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها موقوفاً على السمع وثانيها 
جاهلني بذلك يكررون املسألة عليه يقولون لَن نُّْؤِمَن  أن موسى عليه السالم سأل الرؤية على لسان قومه فقد كانوا

فسأل موسى الرؤية ال لنفسه فلما ورد املنع ظهر أن ذلك ال سبيل إليه )  ٥٥البقرة ( لََك حَتَّى نََرى اللََّه َجْهَرةً  
ضطرار وأهل هذا وهذه طريقة أيب علي وأيب هاشم وثالثها أن موسى عليه السالم سأل ربه من عنده معرفة باهرة با

التأويل خمتلفون فمنهم من يقول سأل ربه املعرفة الضرورية ومنهم من يقول بل سأله إظهار اآليات الباهرة اليت 
عندها تزول اخلواطر والوساوس عن معرفته وإن كانت من فعله كما نقوله يف معرفة أهل اآلخرة وهو الذي اختاره 

هذا السؤال أن يذكر تعاىل من الدالئل السمعية ما يدل على امتناع رؤيته أبو القاسم الكعيب ورابعها املقصود من 
حىت يتأكد الدليل العقلي بالدليل السمعي وتعاضد الدالئل أمر مطلوب للعقالء وهو الذي ذكره أو بكر األصم 

وجوه األول إمجاع فهذا جمموع أقوال املعتزلة يف تأويل هذه اآلية قال أصحابنا أما الوجه األول فضعيف ويدل عليه 
العقالء على أن موسى عليه السالم ما كان يف العلم باهللا أقل منزلة ومرتبة من أراذل املعتزلة فلما كان كلهم عاملني 
بامتناع الرؤية على اهللا تعاىل وفرضنا أن موسى عليه السالم مل يعرف ذلك كانت معرفته باهللا أقل درجة من معرفة 

ة وذلك باطل بإمجاع املسلمني الثاين أن املعتزلة يدعون العلم الضروري بأن كل ما كان كل واحد من أراذل املعتزل
مرئياً فإنه جيب أن يكون مقابالً أو يف حكم املقابل فإما أن يقال إن موسى عليه السالم حصل له هذا العلم أو مل 

ويز كونه تعاىل حاصالً يف احليز واجلهة حيصل له هذا العلم فإن كان األول كان جتويزه لكونه تعاىل مرئياً يوجب جت
وجتويز هذا املعىن على اهللا تعاىل يوجب الكفر عند املعتزلة فيلزمهم كون موسى عليه السالم كافراً وذلك ال يقوله 

عاقل وإن كان الثاين فنقول ملا كان العلم بأن كل مرئي جيب أن يكون مقابالً أو يف حكم املقابل علماً بديهياً 
مث فرضنا أن هذا العلم ما كان حاصالً ملوسى عليه السالم لزم أن يقال إن موسى عليه السالم مل حيصل فيه  ضرورياً

مجيع العلوم الضرورية ومن كان كذلك فهو جمنون فيلزمهم احلكم بأنه عليه السالم ما كان كامل العقل بل كان 
السالم ما كان عاملاً بامتناع الرؤية مع فرض أنه  جمنوناً وذلك كفر بإمجاع األمة فثبت أن القول بأن موسى عليه



  تعاىل ممتنع الرؤية يوجب أحد هذين القسمني الباطلني فكان القول به باطالً واهللا أعلم
وأما التأويل الثاين وهو أنه عليه السالم إمنا سأل الرؤية لقومه ال لنفسه فهو أيضاً فاسد ويدل عليه وجوه األول أنه 

لك لقال موسى أرهم ينظروا إليك ولقال اهللا تعاىل لن يروين فلما مل يكن كذلك بطل هذا التأويل لو كان األمر كذ
األعراف ( والثاين أنه لو كان هذا السؤال طلباً للمحال ملنعهم عنه كما أهنم ملا قالوا اجَْعلْ لََّنا إِلًَها كََما لَُهْم ءاِلَهةٌ  

والثالث أنه كان جيب على موسى إقامة الدالئل )  ١٣٨األعراف ( َتْجَهلُونَ  منعهم عنه بقوله إِنَّكُْم قَْوٌم)  ١٣٨
القاطعة على أنه تعاىل ال جتوز رؤيته وأن مينع قومه بتلك الدالئل عن هذا السؤال فأما أن ال يذكر شيئاً من تلك 

ليه السالم وأنه ال جيوز الدالئل ألبتة مع أن ذكرها كان فرضاً مضيقاً كان هذا نسبة لترك الواجب إىل موسى ع
  والرابع أن أولئك األقوام الذين طلبوا الرؤية إما أن يكونوا قد آمنوا

بنبوة موسى عليه السالم أو ما آمنوا هبا فإن كان األول كفاهم يف االمتناع عن ذلك السؤال الباطل جمرد قول 
الم وإن كان الثاين مل ينتفعوا هبذا اجلواب موسى عليه السالم فال حاجة إىل هذا السؤال الذي ذكره موسى عليه الس

ألهنم يقولون له ال نسلم أن اهللا منع من الرؤية بل هذا قول افتريته على اهللا تعاىل فثبت أن على كال التقديرين ال 
  فائدة للقوم يف قول موسى عليه السالم أَرِنِى أَنظُْر إِلَْيَك

وه األول أن على هذا التقدير يكون معىن اآلية أرين أمراً أنظر إىل وأما التأويل الثالث فبعيد أيضاً ويدل عليه وج
( أمرك مث حذف املفعول واملضاف إال أن سياق اآلية يدل على بطالن هذا وهو قوله أَنظُْر إِلَْيَك قَالَ لَن تََرانِى 

يع هذا على حذف املضاف الثاين أنه فسوف تراين فَلَمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِللَْجَبلِ وال جيوز أن حيمل مج)  ١٤٣األعراف 
تعاىل أراه من اآلية ما ال غاية بعدها كالعصا واليد البيضاء والطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم وإظالل 

اجلبل فكيف ميكن بعد هذه األحوال طلب آية ظاهرة قاهرة والثالث أنه عليه السالم كان يتكلم مع اهللا بال واسطة 
كيف يليق به أن يقول أظهر يل آية قاهرة ظاهرة تدل على أنك موجود ومعلوم أن هذا الكالم يف ففي هذه احلالة 

غاية الفساد الرابع أنه لو كان املطلوب آية تدل على وجوده ألعطاه تلك اآلية كما أعطاه سائر اآليات ولكان ال 
ن يقال املقصود منه إظهار آية مسعية تقوي معىن ملنعه عن ذلك فثبت أن هذا القول فاسد وأما التأويل الرابع وهو أ

ما دل العقل عليه فهو أيضاً بعيد ألنه لو كان املراد ذلك لكان الواجب أن يقول أريد يا إهلي أن يقوى امتناع 
رؤيتك بوجوه زائدة على ما ظهر يف العقل وحيث مل يقل ذلك بل طلب الرؤية علمنا أن هذه التأويالت بأسرها 

  فاسدة
انية من الوجوه املستنبطة من هذه اآلية الدالة على أنه تعاىل جائز الرؤية وذلك ألنه تعاىل لو كان مستحيل احلجة الث

الرؤية لقال ال أرى أال ترى أنه لو كان يف يد رجل حجر فقال له إنسان ناولين هذا آلكله فإنه يقول له هذا ال 
احة لقال له ال تأكلها أي هذا مما يؤكل ولكنك ال تأكله يؤكل وال يقول له ال تأكل ولو كان يف يده بدل احلجر تف

  فلما قال تعاىل لَن َتَرانِى ومل يقل ال أرى علمنا أن هذا يدل على أنه تعاىل يف ذاته جائز الرؤية
 احلجة الثالثة من الوجوه املستنبطة من هذه اآلية أنه تعاىل علق رؤيته على أمر جائز واملعلق على اجلائز جائز فيلزم
كون الرؤية يف نفسها جائزة إمنا قلنا إنه تعاىل علق رؤيته على أمر جائز ألنه تعاىل علق رؤيته على استقرار اجلبل 
بدليل قوله تعاىل فَإِِن اْستَقَرَّ َمكَاَنُه فََسْوَف تََرانِى واستقرار اجلبل أمر جائز الوجود يف نفسه فثبت أنه تعاىل علق 

  يف نفسهرؤيته على أمر جائز الوجود 
إذا ثبت هذا وجب أن تكون رؤيته جائزة الوجود يف نفسها ألنه ملا كان ذلك الشرط أمراً جائز الوجود مل يلزم من 
فرض وقوعه حمال فبتقدير حصول ذلك الشرط إما أن يترتب عليه اجلزاء الذي هو حصول الرؤية أو ال يترتب فإن 



ائزة احلصول وإن مل يترتب عليه حصول الرؤية قدح هذا يف ترتب عليه حصول الرؤية لزم القطع بكون الرؤية ج
  صحة قوله إنه مىت حصل ذلك الشرط حصلت الرؤية وذلك باطل

فإن قيل إنه تعاىل علق حصول الرؤية على استقرار اجلبل حال حركته واستقرار اجلبل حال حركته حمال فثبت أن 
  ائز احلصول فلم يلزمحصول الرؤية معلق على شرط ممتنع احلصول ال على شرط ج

صحة ما قلتموه والدليل على أن الشرط هو استقرار اجلبل حال حركته أن اجلبل إما أن يقال إنه حال ما جعل 
استقراره شرطاً حلصول الرؤية كان ساكناً أو متحركاً فإن كان األول لزم حصول الرؤية مبقتضى االشتراط وحيث 

ا كان مستقراً وملا مل يكن مستقراً كان متحركاً فثبت أن اجلبل حال ما مل حتصل علمنا أن اجلبل يف ذلك الوقت م
جعل استقراره شرطاً حلصول الرؤية كان متحركاً ال ساكناً فثبت أن الشرط هو كون اجلبل مستقراً حال كونه 

ه متحركاً ساكناً فثبت أن الشرط الذي علق اهللا تعاىل على حصوله حصول الرؤية هو كون اجلبل مستقراً حال كون
  وأنه شرط حمال

واجلواب هو أن اعتبار حال اجلبل من حيث هو مغاير العتبار حاله من حيث أنه متحرك أو ساكن وكونه ممتنع 
اخللو عن احلركة والسكون ال مينع اعتبار حاله من حيث أنه متحرك أو ساكن أال ترى أن الشيء لو أخذته بشرط 

ذته بشرط كونه معدوماً كان واجب العدم فلو أخذته من حيث هو هو كونه موجوداً كان واجب الوجود ولو أخ
قطع النظر عن كونه موجوداً أو كونه معدوماً كان ممكن الوجود فكذا ههنا الذي جعل شرطاً يف اللفظ هو استقرار 

قدر اجلبل وهذا القدر ممكن الوجود فثبت أن القدر الذي جعل شرطاً أمر ممكن الوجود جائز احلصول وهذا ال
  يكفي لبناء املطلوب عليه واهللا أعلم

َدكّا احلجة الرابعة من الوجوه املستنبطة من هذه اآلية يف إثبات جواز الرؤية قوله تعاىل فَلَمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِللَْجَبلِ َجَعلَُه 
يء أيضاً جيلي وهذا التجلي هو الرؤية ويدل عليه وجهان األول إن العلم بالشيء جيلي لذلك الشيء وأبصار الش

لذلك الشيء إال أن األبصار يف كونه جملياً أكمل من العلم به ومحل اللفظ على املفهوم األكمل أوىل الثاين أن 
املقصود من ذكر هذه اآلية تقرير أن اإلنسان ال يطيق رؤية اهللا تعاىل بدليل أن اجلبل مع عظمته ملا رأى اهللا تعاىل 

راد من التجلي ما ذكرناه وإال مل حيصل هذا املقصود فثبت أن قوله تعاىل فَلَمَّا اندك وتفرقت أجزاؤه ولوال أن امل
َتَجلَّى َربُُّه لِلْجََبلِ َجَعلَُه َدكّا هو أن اجلبل ملا رأى اهللا تعاىل اندكت أجزاؤه ومىت كان األمر كذلك ثبت أنه تعاىل 

تنع أن يرى شيئاً إال أنا نقول ال ميتنع أن يقال إنه تعاىل جائز الرؤية أقصى ما يف الباب أن يقال اجلبل مجاد واجلماد مي
خلق يف ذات اجلبل احلياة والعقل والفهم مث خلق فيه رؤية متعلقة بذات اهللا تعاىل والدليل عليه أنه تعاىل قال فَْضالً 

احلياة والعقل فيه فكذا ههنا فثبت وكونه خماطباً هبذا اخلطاب مشروط حبصول )  ١٠سبأ ( ياجَِبالُ أَّوبِى َمَعُه وَالطَّْيَر 
هبذه الوجوه األربعة داللة هذه اآلية على أنه تعاىل جائز الرؤية أمنا املعتزلة فقالوا إنه ثبت بالدالئل العقلية والسمعية 
ها أنه تعاىل متتنع رؤيته فوجب صرف هذه الظواهر إىل التأويالت أما دالئلهم العقلية فقد بينا يف الكتب العقلية ضعف

وسقوطها فال حاجة هنا إىل ذكرها وأما دالئلهم السمعية فأقوى ما هلم يف هذا الباب التمسك بقوله تعاىل الَّ ُتْدرِكُهُ 
قد سبق يف سورة األنعام ما يف هذه اآلية من املباحث الدقيقة واللطائف العميقة واعلم أن )  ١٠٣األنعام ( االْْبصَاُر 

عدم الرؤية من وجوه األول التمسك بقوله تعاىل لَن َترَانِى وتقرير االستدالل أن يقال القوم متسكوا هبذه اآلية على 
إن هذه اآلية تدل على أن موسى عليه السالم ال يرى اهللا ألبتة ال يف الدنيا وال يف القيامة ومىت ثبت هذا ثبت أن 

  دمات ثالثةأحداً ال يراه ألبتة ومىت ثبت هذا ثبت أنه تعاىل ميتنع أن يرى فهذه مق
  للتأبيد قال) لن ( أما املقدمة األوىل فتقريرها من وجوه األول ما نقل عن أهل اللغة أن كلمة 



الواحدي رمحه اهللا هذه دعوى باطلة على أهل اللغة وليس يشهد بصحته كتاب معترب وال نقل صحيح وقال 
مع أهنم يتمنون املوت يوم )  ٩٥البقرة ( ْوُه أََبًدا أصحابنا الدليل على فساده قوله تعاىل يف صفة اليهود َولَن َيَتَمنَّ

القيامة والثاين أن قوله لَن تََرانِى يتناول األوقات كلها بدليل صحة استثناء أي وقت أريد من هذه الكلمة ومقتضى 
صرف االستثناء إخراج ما لواله لدخل حتت اللفظ وهذا أيضاً ضعيف ألن تأثري االستثناء يف صرف الصحة ال يف 

الوجوب على ما هو مقرر يف أصول الفقه الثالث أن قوله لن أفعل كذا يفيد تأكيد النفي ومعناه أن فعله ينايف حالته 
وهذا يدل على أن الرؤية منافية لإلهلية واجلواب أن لَنْ )  ٧٣احلج ( كقوله تعاىل لَن َيْخلُقُواْ ذَُباباً َولَوِ اْجَتَمُعواْ لَُه 

السؤال عنه والسؤال إمنا وقع عن حتصيل الرؤية يف احلال فكان قوله لَن َترَانِى نفياً لذلك  لتأكيد نفي ما وقع
  املطلوب فأما أن يفيد النفي الدائم فال فهذه مجلة الكالم يف تقرير هذه املسألة

ئل ينفي الرؤية عن الكل أما املقدمة الثانية فقالوا القائل اثنان قائل يقول إن املؤمنني يرون اهللا وموسى أيضاً يراه وقا
  أما القول بإثباته لغري موسى ونفيه عن موسى فهو قول خارق لإلمجاع وهو باطل

وأما املقدمة الثالثة فهي أن كل من نفي الوقوع نفي الصحة فالقول بثبوت الصحة مع نفي الوقوع قول على خالف 
ألوىل فلما ثبت ضعفها سقط هذا االستدالل اإلمجاع وهو باطل واعلم أن بناء هذه الداللة على صحة املقدمة ا

  بالكلية
احلجة الثانية للقوم أنه تعاىل حكى عن موسى عليه السالم أنه خر صعقاً ولو كانت الرؤية جائزة فلم خر عند 

  سؤاهلا صعقاً
نزيه اهللا تعاىل واحلجة الثالثة أنه عليه السالم ملا أفاق قال سبحانك وهذه الكلمة للتنزيه فوجب أن يكون املراد منه ت

عما تقدم ذكره والذي تقدم ذكره هو رؤية اهللا تعاىل فكان قوله ُسْبَحاَنَك تنزيهاً له عن الرؤية فثبت هبذا أن نفي 
الرؤية تنزيه اهللا تعاىل وتنزيه اهللا إمنا يكون عن النقائص واآلفات فوجب كون الرؤية من النقائص واآلفات وذلك 

  ية على اهللا ممتنعةعلى اهللا حمال فثبت أن الرؤ
واحلجة الرابعة قوله تعاىل حكاية عن موسى ملا أفاق أنه قال ُتْبُت إِلَْيَك ولوال أن طلب الرؤية ذنب ملا تاب منه ولوال 

  أنه ذنب ينايف صحة اإلسالم ملا قال وَأََناْ أَوَّلُ الُْمْؤِمنَِني
سالم سأهلا بغري اإلذن وحسنات األبرار سيئات املقربني واعلم أن أصحابنا قالوا الرؤية كانت جائزة إال أنه عليه ال

  فكانت التوبة توبة عن هذا املعىن ال عما ذكروه فهذا مجلة الكالم يف هذه اآلية واهللا أعلم بالصواب
املسألة الرابعة يف البحث عن هذه اآلية نقل عن ابن عباس أنه قال جاء موسى عليه السالم ومعه السبعون وصعد 

ل وبقي السبعون يف أسفل اجلبل وكلم اهللا موسى وكتب له يف األلواح كتاباً وقربه جنياً فلما مسع موسى موسى اجلب
ثاين مفعويل أَرِنِى حمذوف أي أَرِنِى ) الكشاف ( صرير القلم عظم شوقه فقال َرّب أَرِنِى أَنظُْر إِلَْيَك قال صاحب 

  نفسك أَنظُرْ إِلَْيَك ويف لفظ اآلية سؤاالت
  ل األول النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية أو عن مقدمتها وهي تقليب احلدقة السليمة إىلالسؤا

جانب املرئي التماساً لرؤيته وعلى التقدير األول يكون املعىن أرين حىت أراك وهذا فاسد وعلى التقدير الثاين يكون 
نه يقتضي إثبات اجلهة هللا تعاىل والثاين أن املعىن أرين حىت أقلب احلدقة إىل جانبك وهذا فاسد لوجهني أحدمها أ

  تقليب احلدقة إىل جهة املرئي مقدمة للرؤية فجعله كالنتيجة عن الرؤية وذلك فاسد
  واجلواب أن قوله أَرِنِى معناه اجعلين متمكناً من رؤيتك حىت أنظر إليك وأراك

  مطابقاً لقوله أَنظُْر إِلَْيَكالسؤال الثاين كيف قال لَن تََرانِى ومل يقل لن تنظر إيل حىت يكون 



  واجلواب أن النظر ملا كان مقدمة للرؤية كان املقصود هو الرؤية ال النظر الذي ال رؤية معه
  والسؤال الثالث كيف اتصل االستدراك يف قوله َولَاِكنِ اْنظُْر إِلَى الْجََبلِ مبا قبله

على رؤية اهللا تعاىل إال إذا قواه اهللا تعاىل مبعونته وتأييده  واجلواب املقصود منه تعظيم أمر الرؤية وأن أحداً ال يقوى
  أال ترى أنه ملا ظهر أثر التجلي والرؤية للجبل اندك وتفرق فهذا من هذا الوجه يدل على تعظيم أمر الرؤية

عروس إذا أبرزهتا وجلوت أما قوله فَلَمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِللَْجَبلِ فقال الزجاج َتَجلَّى أي ظهر وبان ومنه يقال جلوت ال
املرآة والسيف إذا أزلت ما عليهما من الصدأ وقوله َجَعلَُه َدكّا قال الزجاج جيوز َدكّاً بالتنوين و َدكَّاء بغري تنوين 
أي جعله مدقوقاً مع األرض يقال دككت الشيء إذا دققته أدكه دكاً والدكاء والدكاوات الروايب اليت تكون مع 

هذا الدك مصدر والدكاء اسم مث روى الواحدي بإسناده عن األخفش يف قوله َجَعلَُه َدكّا أنه األرض ناشزة فعلى 
قال دكه دكاً مصدر مؤكد وجيوز جعله ذا دك قال ومن قرأ َدكَّاء ممدوداً أراد جعله دكاء أي أرضاً مرتفعة وهو 

ِعقًا قال الليث الصعق مثل الغشي يأخذ موافق ملا روي عن ابن عباس أنه قال جعله تراباً وقوله َوَخرَّ موَسى َص
اإلنسان والصعقة الغشية يقال صعق الرجل وصعق فمن قال صعق فهو صعق ومن قال صعق فهو مصعوق ويقال 

فسروه باملوت ومنه )  ٦٨الزمر ( أيضاً صعق إذا مات ومنه قوله تعاىل فََصِعَق َمن ِفى السََّماَواِت َوَمن ِفى االْْرضِ 
صعق أصله من الصاعقة ويقال هلا الصاقعة من ) الكشاف ( ُم الَِّذى ِفيِه ُيْصَعقُونَ أي ميوتون قال صاحب قوله َيْوَمُه

  صقعه إذا ضربه على رأسه
إذا عرفت هذا فنقول فسر ابن عباس قوله تعاىل َوَخرَّ موَسى َصعِقًا بالغشي وفسره قتادة باملوت واألول أقوى لقوله 

قال الزجاج وال يكاد يقال للميت قد أفاق من موته ولكن يقال للذي يغشى عليه أنه أفاق من تعاىل فَلَمَّا أَفَاَق 
  ) ٥٦البقرة ( غشيه ألن اهللا تعاىل قال يف الذين ماتوا ثُمَّ َبَعثَْناكُم ّمن َبْعِد مَْوِتكُْم 

ُت إِلَْيَك وفيه وجهان األول تُْبُت إِلَْيكَ أما قوله قَالَ سُْبحَاَنَك أي تنزيهاً لك عن أن يسألك غريك شيئاً بغري إذنك تُْب
ا أو من سؤال الرؤية يف الدنيا الثاين ُتْبُت إِلَْيَك من سؤال الرؤية بغري إذنك َوأََناْ أَوَّلُ الُْمْؤِمنَِني بأنك ال ترى يف الدني

  يقال وَأََناْ أَوَّلُ الُْمْؤِمنَِني بأنه ال جيوز السؤال منك إال بإذنك

  وَسى إِْنى اْصطَفَْيُتَك َعلَى النَّاسِ بِرَِسالَاِتي َوبِكَلَاِمي فَُخذْ َمآ ءاتَْيُتَك َوكُْن مَِّن الشَّاِكرِيَنقَالَ ياُم
اعلم أن موسى عليه السالم ملا طلب الرؤية ومنعه اهللا منها عدد اهللا عليه وجوه نعمه العظيمة اليت له عليه وأمره أن 

ت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا فال يضيق صدرك يشتغل بشكرها كأنه قال له إن كن
بسبب منع الرؤية وانظر إىل سائر أنواع النعم اليت خصصتك هبا واشتغل بشكرها واملقصود تسلية موسى عليه 

تنعة يف نفسها ملا السالم عن منع الرؤية وهذا أيضاً أحد ما يدل على أن الرؤيا جائزة على اهللا تعاىل إذ لو كانت مم
  كان إىل ذكر هذا القدر حاجة

واعلم أن االصطفاء استخالص الصفوة فقوله اْصطَفَْيُتَك أي اختذتك صفوة على الناس قال ابن عباس يريد فضلتك 
بن على الناس وملا ذكر أنه تعاىل اصطفاه ذكر األمر الذي به حصل هذا االصطفاء فقال بِرِسَالَاِتي وَبِكَلَاِمي قرأ ا

كثري ونافع برساليت على الواحد والباقون النَّاسِ بِرِسَالَاِتي على اجلمع وذلك أنه تعاىل أوحى إليه مرة بعد أخرى 
ومن قرأ برساليت فألن الرسالة جتري جمرى املصدر فيجوز إفرادها يف موضع اجلمع وإمنا قال إِْنى اْصطَفَيُْتَك َعلَى 

  الئكة قد تسمع كالم اهللا من غري واسطة كما مسعه موسى عليه السالمالنَّاسِ ومل يقل على اخللق ألن امل
  فإن قيل كيف اصطفاه على الناس برساالته مع أن كثرياً من الناس قد ساواه يف الرسالة

قلنا إنه تعاىل بني أنه خصه من دون الناس مبجموع األمرين وهو الرسالة مع الكالم بغري واسطة وهذا اجملوع ما 



فثبت أنه إمنا حصل التخصيص ههنا ألنه مسع ذلك الكالم بغري واسطة وإمنا كان الكالم بغري واسطة  حصل لغريه
سبباً ملزيد الشرف بناء على العرف الظاهر ألن من مسع كالم امللك العظيم من فلق فيه كان أعلى حاالً وأشرف 

نعمة العظيمة قال فَُخذْ َما ءاَتيُْتَك َوكُْن ّمَن مرتبة ممن مسعه بواسطة احلجاب والنواب وملا ذكر هذين النوعني من ال
الشَّاِكرِيَن يعين فخذ هذه النعمة وال يضيق قلبك بسبب منعك الرؤية واشتغل بشكر الفوز هبذه النعمة واالشتغال 

  بشكرها إمنا يكون بالقيام بلوازمها علماً وعمالً واهللا أعلم
َشىْ ٍء مَّْوِعظَةً  َوَتفِْصيالً لِّكُلِّ َشىْ ٍء فَُخذَْها بِقُوَّةٍ  َوأُْمْر قَْوَمَك َيأُْخذُواْ بِأَْحَسنَِها  َوكََتْبَنا لَُه ِفى االٌّ لَْواحِ ِمن كُلِّ

  َسأُْورِيكُْم دَاَر الْفَاِسقَِني

َنا لَُه اعلم أنه تعاىل ملا بني أنه خص موسى عليه السالم بالرسالة ذكر يف هذه اآلية تفصيل تلك الرسالة فقال َوكََتْب
عن بعضهم أن موسى خر صعقاً يوم عرفة وأعطاه اهللا تعاىل التوراة يوم النحر ) الكشاف ( ِفى االْلْوَاحِ نقل صاحب 

وذكروا يف عدد األلواح ويف جوهرها وطوهلا أهنا كانت عشرة ألواح وقيل سبعة وقيل إهنا كانت من زمردة جاء هبا 
اء وياقوتة محراء وقال احلسن كانت من خشب نزلت من السماء وقال جربيل عليه السالم وقيل من زبرجدة خضر

وهب كانت من صخرة صماء لينها اهللا ملوسى عليه السالم وأما كيفية الكتابة فقال ابن جريج كتبها جربيل بالقلم 
  الذي كتب به الذكر واستمد من هنر النور

وعلى كيفية تلك الكتابة فإن ثبت ذلك التفصيل  واعلم أنه ليس يف لفظ اآلية ما يدل على كيفية تلك األلواح
  بدليل منفصل قوي وجب القول به وإال وجب السكوت عنه

وأما قوله من كل شيء فال شبهة فيه أنه ليس على العموم بل املراد من كل ما حيتاج إليه موسى وقومه يف دينهم من 
  احلالل واحلرام واحملاسن واملقابح

ه ليس على العموم بل املراد من كل ما حيتاج إليه موسى وقومه يف دينهم من احلالل وأما قوله فال شبهة فيه أن
  واحلرام واحملاسن واملقابح

وأما قوله مَّْوِعظَةً  َوَتفْصِيالً لّكُلّ َشىْ ء فهو كالبيان للجملة اليت قدمها بقوله ِمن كُلّ َشىْ ء وذلك ألنه تعاىل قسمه 
واألخر َتفِْصيالً ملا جيب أن يعلم من األحكام فيدخل يف املوعظة كل ما ذكره اهللا تعاىل إىل ضربني أحدمها مَّْوِعظَةٌ  

من األمور اليت توجب الرغبة يف الطاعة والنفرة عن املعصية وذلك بذكر الوعد والوعيد وملا قرر ذلك أوالً أتبعه 
ىْ ء وملا شرح ذلك قال ملوسى فَُخذَْها بِقُوَّةٍ  بشرح أقسام األحكام وتفصيل احلالل واحلرام فقال َوتَفْصِيالً لّكُلّ َش

أي بعزمية قوية ونية صادقة مث أمره اهللا تعاىل أن يأمر قومه بأن يأخذوا بأحسنها وظاهر ذلك أن بني التكليفني فرقاً 
عاىل ليكون يف هذا التفصيل فائدة ولذلك قال بعض املفسرين إن التكليف كان على موسى عليه السالم أشد ألنه ت

مل يرخص له ما رخص لغريه وقال بعضهم بل خصه من حيث كلفه البالغ واألداء وإن كان مشاركاً لقومه فيما 
  عداه ويف قوله َوأُْمْر قَْوَمَك يَأُْخذُواْ بِأَْحَسنِهَا

ْحَسنَِها يقتضي أن سؤال وهو أنه تعاىل ملا تعبد بكل ما يف التوراة وجب كون الكل مأموراً به وظاهر قوله َيأُْخذُواْ بِأَ
فيه ما لبس بأحسن وإنه ال جيوز هلم األخذ به وذلك متناقض وذكر العلماء يف اجلواب عنه وجوهاً األول أن تلك 

التكاليف منها ما هو حسن ومنها ما هو أحسن كالقصاص والعفو واالنتصار والصرب أي فمرهم أن حيملوا أنفسهم 
وقوله الَِّذيَن )  ٥٥الزمر ( للثواب كقوله َواتَّبِعُواْ أَْحَسَن َما أُنزِلَ إِلَْيكُم  على األخذ مبا هو أدخل يف احلسن وأكثر

  ) ١٨الزمر ( َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه 
فإن قالوا فلما أمر اهللا تعاىل باألخذ باألحسن فقد منع من األخذ بذلك احلسن وذلك يقدح يف كونه حسناً فنقول 



  مل أمر اهللا تعاىل باألخذ باألحسن على الندب حىت يزول هذا التناقضحي
( الوجه الثاين يف اجلواب قال قطرب يَأُْخذُواْ بِأَْحسَنَِها أي حبسنها وكلها حسن لقوله تعاىل َولَذِكُْر اللَِّه أَكَْبُر 

  وقول الفرزدق بيتا دعائمه أعز وأطول)  ٤٥العنكبوت 
  احلسن يدخل حتته الواجب واملندوب واملباح وأحسن هذه الثالثة الواجبات واملندوباتالوجه الثالث قال بعضهم 

وأما قوله َسأُْورِيكُْم َداَر الْفَاِسِقَني ففيه وجهان األول أن املراد التهديد والوعيد على خمالفة أمر اهللا تعاىل وعلى هذا 
لفاسقني هي جهنم أي فليكن ذكر جهنم حاضراً يف التقدير فيه وجهان األول قال ابن عباس واحلسن وجماهد دار ا

خاطركم لتحذروا أن تكونوا منهم والثاين قال قتادة سأدخلكم الشام وأريكم منازل الكافرين الذين كانوا متوطنني 
اليت كانوا فيها من اجلبابرة والعمالقة لتعتربوا هبا وما صاروا إليه من النكال وقال الكليب َداَر الْفَاِسِقَني هي املساكن 

  ميرون عليها إذا سافروا من منازل عاد ومثود والقرون الذين أهلكهم اهللا تعاىل
  والقول الثاين أن املراد الوعد والبشارة بأنه تعاىل سيورثهم أرض أعدائهم وديارهم واهللا أعلم

ين حممد بن عمر التميمى بداية اجلزء اخلامس عشر من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الد
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

ءَاَيةٍ  الَّ ُيْؤِمنُواْ بَِها َوإِن َيرَْواْ َسبِيلَ الرُّْشِد  َسأَْصرُِف َعْن َءاَياِتي الَِّذيَن َيَتكَبَُّرونَ ِفي اَألْرضِ بِغَْيرِ الَْحقِّ َوإِن َيرَْواْ كُلَّ
  كَانُواْ َعْنَها غَاِفِلَنيالَ يَتَِّخذُوهُ َسبِيالً َوإِن َيَرْواْ َسبِيلَ الَْغى ِّ يَتَِّخذُوهُ َسبِيالً ذاِلَك بِأَنَُّهْم كَذَُّبواْ بِأاَياتَِنا َو

  يف اآلية مسائل
ذكر يف هذه )  ١٤٥األعراف ( أنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية املتقدمة قوله َسأُْورِيكُْم َداَر الْفَاِسِقَني املسألة األوىل اعلم 

قد  اآلية ما يعاملهم به فقال سَأَْصرُِف َعْن ءايَاِتي الَِّذيَن يََتكَبَُّرونَ ِفي االْرضِ واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل
  وذلك ظاهر وقالت املعتزلة ال ميكن محل اآلية على ما ذكرمتوه ويدل عليه وجوهمينع عن اإلميان ويصد عنه 

الوجه األول قال اجلبائي ال جيوز أن يكون املراد منه أنه تعاىل يصرفهم عن اإلميان بآياته ألن قوله سَأَْصرُِف يتناول 
صفهم بكوهنم متكربين يف األرض بغري املستقبل وقد بني تعاىل أهنم كفروا فكذبوا من قبل هذا الصرف ألنه تعاىل و

احلق وبأهنم إن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيالً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيالً فثبت أن اآلية دالة على أن 
  الكفر قد حصل هلم يف الزمان املاضي فهذا يدل على أنه ليس املراد من هذا الصرف الكفر باهللا

ُف َعْن ءاَياِتي الَِّذيَن يََتكَبَُّرونَ ِفي االْرضِ مذكور على وجه العقوبة على التكرب والكفر الوجه الثاين أن قوله سَأَصْرِ
فلو كان املراد من هذا الصرف هو كفرهم لكان معناه أنه تعاىل خلق فيهم الكفر عقوبة هلم على إقدامهم على 

ال جيوز فثبت أنه ليس املراد من هذا الصرف الكفر ومعلوم أن العقوبة على الكفر مبثل ذلك الفعل املعاقب عليه 
  الكفر

االنشقاق ( الوجه الثالث أنه لو صرفهم عن اإلميان وصدهم عنه فكيف ميكن أن يقول مع ذلك فََما لَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ 
فثبت أن )  ٥٥الكهف  ٩٤اإلسراء ( اْ َوَما َمَنَع النَّاَس أَن ُيؤِْمُنو ٤٩املدثر ( فََما لَُهْم َعنِ التَّذْكَِرةِ  ُمْعرِِضَني )  ٢٠



  محل اآلية على هذا الوجه غري ممكن فوجب محلها على وجوه أخرى
فالوجه األول قال الكعيب وأبو مسلم األصفهاين إن هذا الكالم متام ملا وعد اهللا موسى عليه السالم به من إهالك 

غها وال على منع املؤمنني من اإلميان به وهو أعدائه ومعىن صرفهم إهالكهم فال يقدرون على منع موسى من تبلي
فأراد )  ٦٧املائدة ( النَّاسِ  شبيه بقوله َبلّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّّبَك َوإِن لَّمْ َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن

  لقيام مبا يلزمه يف تبليغ النبوة والرسالةتعاىل أن مينع أعداء موسى عليه السالم من إيذائه ومنعه من ا
والوجه الثاين يف التأويل ما ذكره اجلبائي فقال سأصرف هؤالء املتكربين على نيل ما يف آيايت من العز والكرامة 

املعدين لألنبياء واملؤمنني وإمنا يصرفهم عن ذلك بواسطة إنزال الذل واإلذالل هبم وذلك جيري جمرى العقوبة على 
  وتكربهم على اهللا كفرهم

والوجه الثالث أن من اآليات آيات ال ميكن االنتفاع هبا إال بعد سبق اإلميان فإذا كفروا فقد صريوا أنفسهم حبيث 
  ال ميكنهم االنتفاع بتلك اآليات فحينئذ يصرفهم اهللا عنها

ال يستدل هبا بل يستخف هبا وال  والوجه الرابع أن اهللا تعاىل إذا علم من حال بعضهم أنه إذا شاهد تلك اآليات فإنه
  يقوم حبقها فإذا علم اهللا ذلك منه صح من اهللا تعاىل أن يصرفه عنه

والوجه اخلامس نقل عن احلسن أنه قال إن من الكفار من يبالغ يف كفره وينتهي إىل احلد الذي إذا وصل إليه مات 
لة ما قيل يف هذا الباب وظهر أن هذه اآلية ليس فيها داللة قلبه فاملراد من قوله َسأَْصرُِف َعْن ءايَاِتي هؤالء فهذا مج

  قوية على صحة ما يقول به يف مسألة خلق األعمال واهللا أعلم
املسألة الثانية معىن يتكربون أهنم يرون أهنم أفضل اخللق وأن هلم من احلق ما ليس لغريهم وهذه الصفة أعين التكرب 

ه القدرة والفضل الذي ليس ألحد فال جرم يستحق كونه متكرباً وقال بعضهم ال تكون إال هللا تعاىل ألنه هو الذي ل
التكرب إظهار كرب النفس على غريها وصفة التكرب صفة ذم يف مجيع العباد وصفة مدح يف اهللا جل جالله ألنه يستحق 

  إظهار ذلك على من سواه ألن ذلك يف حقه حق ويف حق غريه باطل
اآلية قوله بِغَْيرِ الَْحّق ألن إظهار الكرب على الغري قد يكون باحلق فإن للمحق أن يتكرب واعلم أنه تعاىل ذكر يف هذه 

  على املبطل ويف الكالم املشهور التكرب على املتكرب صدقة
  أما قوله تعاىل َوإِن َيَرْواْ َسبِيلَ الرُّْشِد الَ يَتَِّخذُوُه َسبِيالً ففيه مباحث

الرُّْشِد بفتح الراء والشني والباقون بضم الراء وسكون الشني وفرق أبو عمرو البحث األول قرأ محزة والكسائي 
  ) ٦النساء ( بينهما فقال الرُّْشدِ بضم الراء الصالح لقوله تعاىل َواْبَتلُواْ الَْيَتاَمى َحتَّى إِذَا 

وقال الكسائي مها )  ٦٦الكهف (  أي صالحاً و الرُّْشدِ بفتحهما االستقامة يف الدين قال تعاىل ِممَّا ُعلّْمَت ُرْشداً
  لغتان مبعىن واحد مثل احلزن واحلزن والسقم والقسم وقيل الرُّْشِد بالضم االسم وبالفتحتني املصدر

البحث الثاين َسبِيلَ الرُّْشِد عبارة عن سبيل اهلدى والدين احلق والصواب يف العلم والعمل و سَبِيلَ الَْغىّ  ما يكون 
ن تعاىل أن هذا الصرف إمنا كان ألمرين أحدمها كوهنم مكذبني بآيات اهللا والثاين كوهنم غافلني مضاداً لذلك مث بّي

  عنها واملراد أهنم واظبوا على اإلعراض عنها حىت صاروا مبنزلة الغافل عنها واهللا أعلم
  لْ ُيْجَزْونَ إِالَّ َما كَاُنواْ َيْعَملُونََوالَِّذيَن كَذَُّبواْ بِأاَياتَِنا َوِلقَآِء االٌّ ِخَرةِ  َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم َه

( اِفِلَني اعلم أنه تعاىل ملا ذكر ما ألجله صرف املتكربين عن آياته بقوله ذاِلَك بِأَنَُّهْم كَذَُّبواْ بِئَايَاِتَنا َوكَاُنواْ َعْنَها غَ
باب العقاب ألن فيهم من يعمل  بني حال أولئك املكذبني فقد كان جيوز أن يظن أهنم خيتلفون يف)  ١٤٦األعراف 

بعض أعمال الرب فبني تعاىل حال مجيعهم سواء كان متكرباً أو متواضعاً أو كان قليل اإلحسان أو كان كثري 



أن  اإلحسان فقال َوالَِّذيَن كَذَُّبواْ بِئَايَاِتَنا َوِلقَاء االِْخَرةِ  يعين بذلك جحدهم للميعاد وجرأهتم على املعاصي فبني تعاىل
  أعماهلم حمبطة والكالم يف حقيقة اإلحباط قد تقدم يف سورة البقرة على االستقصاء فال فائدة يف اإلعادة

مث قال تعاىل َهلْ ُيْجَزْونَ إِالَّ َما كَانُواْ َيْعَملُونَ وفيه حذف والتقدير هل جيزون إال مبا كانوا يعملون أو على ما كانوا 
ى فساد قول أيب هاشم يف أن تارك الواجب يستحق العقاب مبجرد أن ال يفعل يعملون واحتج أصحابنا هبذه اآلية عل

الواجب وإن مل يصدر منه فعل عند ذلك الواجب قالوا هذه اآلية تدل على أنه ال جزاء إال على العمل وليس ترك 
ين ال أمسي الواجب بعمل فوجب أن ال جيازي عليه فثبت أن اجلزاء إمنا حصل على فعل ضده وأجاب أبو هاشم بأ

  ذلك العقاب جزاء فسقط االستدالل
وأجاب أصحابنا عن هذا اجلواب بأن اجلزاء إمنا مسي جزاء ألنه جيزي ويكفي يف املنع من املنهي ويف احلث على 

املأمور به فإن ترتب العقاب على جمرد ترك الواجب كان ذلك العقاب كافياً يف الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء 
  سبيل إىل االمتناع من تسميته جزاء واهللا أعلمفثبت أنه ال 

 َوالَ َيْهِديهِْم َسبِيالً اتََّخذُوهُ َواتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِّهِْم ِعْجالً َجَسداً لَُّه خَُواٌر أَلَمْ َيَرْواْ أَنَُّه الَ ُيكَلُِّمُهْم
  َوكَاُنواْ ظَاِلمَِني

  ية قصة اختاذ السامري العجل وفيها مسائلاعلم أن املراد من هذه اآل
املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي ُحِلّيهِمْ بكسر احلاء والالم وتشديد الياء لالتباع كديل والباقون ُحلِّيهِْم بضم احلاء 

سن به وكسر الالم وتشديد الياء مجع حلي كثدي وثدي وقرأ بعضهم ِمْن ُحِلّيهِْم على التوحيد واحللي اسم ما يتح
  من الذهب والفضة

املسألة الثانية قيل إن بين إسرائيل كان هلم عيد يتزينون فيه ويستعريون من القبط احللي فاستعاروا حلي القبط لذلك 
اليوم فلما أغرق اهللا القبط بقيت تلك احللي يف أيدي بين إسرائيل فجمع السامري تلك احللي وكان رجالً مطاعاً 

سألوا موسى عليه السالم أن جيعل هلم إالهاً يعبدونه فصاغ السامري عجالً مث اختلف الناس فيهم ذا قدر وكانوا قد 
فقال قوم كان قد أخذ كفاً من تراب حافر فرس جربيل عليه السالم فألقاه يف جوف ذلك العجل فانقلب حلماً ودماً 

ر املفسرين من املعتزلة إنه كان قد وظهر منه اخلوار مرة واحدة فقال السامري هذا إالهكم وإاله موسى وقال أكث
جعل ذلك العجل جموفاً ووضع يف جوفه أنابيب على شكل خمصوص وكان قد وضع ذلك التمثال على مهب 

الرياح فكانت الريح تدخل يف جوف األنابيب ويظهر منه صوف خمصوص يشبه خوار العجل وقال آخرون إنه 
ي نصب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث ال يشعر به الناس جعل ذلك التمثال أجوب وجعل حتته يف املوضع الذ

فسمعوا الصوت من جوفه كاخلوار قال صاحب هذا القول والناس قد يفعلون اآلن يف هذه التصاوير اليت جيرون 
فيها املاء على سبيل الفوارات ما يشبه ذلك فبهذا الطريق وغريه أظهر الصوت من ذلك التمثال مث ألقى إىل الناس 

  هذا العجل إالههم وإاله موسى بقي يف لفظ اآلية سؤاالتأن 
  السؤال األول مل قيل َواتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحِلّيهِْم ِعْجالً َجَسداً واملتخذ هو السامري وحده
وا كذا وفعلوا واجلواب فيه وجهان األول أن اهللا نسب الفعل إليهم ألن رجالً منهم باشره كما يقال بنو متيم قال

  كذا والقائل والفاعل واحد والثاين أهنم كانوا مريدين الختاذه راضني به فكأهنم اجتمعوا عليه
  السؤال الثاين مل قال ِمْن ُحِلّيهِْم ومل يكن احللي هلم وإمنا حصل يف أيديهم على سبيل العارية

م وصارت ملكاً هلم كسائر أمالكهم بدليل واجلواب أنه تعاىل ملا أهلك قوم فرعون بقيت تلك األموال يف أيديه
َوَنْعَمةٍ  كَاُنواْ ِفيَها )  ٥٨الشعراء ( َوكُُنوزٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ )  ٢٥الدخان ( قوله تعاىل كَْم َتَركُواْ ِمن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 



  ) ٢٨ ٢٧الدخان ( فَاِكهَِني كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها قَْوماً ءاَخرِيَن 
  ث هؤالء الذين عبدوا العجل هم كل قوم موسى أو بعضهمالسؤال الثال

  واجلواب أن قوله تعاىل وَاتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحِلّيهِْم ِعْجالً يفيد العموم قال احلسن

ه كلهم عبدوا العجل غري هارون واحتج عليه بوجهني األول عموم هذه اآلية والثاين قول موسى عليه السالم يف هذ
القصة َرّب اغِْفرْ ِلى َوالِخى قال خص نفسه وأخاه بالدعاء وذلك يدل على من كان مغايراً هلما ما كان أهالً للدعاء 

ولو بقوا على اإلميان ملا كان األمر كذلك وقال آخرون بل كان قد بقي يف بين إسرائيل من ثبت على إميانه فإن 
( عليه قوله تعاىل َوِمن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ  َيْهُدونَ بِالَْحّق َوبِِه يَْعِدلُونَ ذلك الكفر إمنا وقع يف قوم خمصوصني والدليل 

  ) ١٨١األعراف 
  السؤال الرابع هل انقلب ذلك التمثال حلماً ودماً على ما قاله بعضهم أو بقي ذهباً كما كان قبل ذلك

 األول قوله تعاىل ِعْجالً َجَسداً لَُّه خَُوارٌ واجلواب الذاهبون إىل االحتمال األول احتجوا على صحة قوهلم بوجهني
واجلسد اسم للجسم الذي يكون من اللحم والدم ومنهم من نازع يف ذلك وقال بل اجلسد اسم لكل جسم كثيف 

  سواء كان من اللحم والدم أو مل يكن كذلك
نه بأن ذلك الصوت ملا أشبه اخلوار مل واحلجة الثانية أنه تعاىل أثبت له خواراً وذلك إمنا يتأتى يف احليوان وأجيب ع

باجليم واهلمزة من جأر إذا صاح فهذا ما قيل يف ) جؤار ( يبعد إطالق لفظ اخلوار عليه وقرأ علي رضي اهللا عنه 
  هذا الباب

نَُّه الَ واعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم هذا املذهب واملقالة احتج على فساد كون ذلك العجل إالهاً بقوله أَلَْم َيرَْواْ أَ
ال ميكنه ُيكَلُّمُهْم َوالَ َيْهِديهِْم َسبِيالً اتََّخذُوُه َوكَاُنواْ ظَاِلِمَني وتقرير هذا الدليل أن هذا العجل ال ميكنه أن يكلمهم و

أن يهديهم إىل الصواب والرشد وكل من كان كذلك كان إما مجاداً وإما حيواناً عاجزاً وعلى التقديرين فإنه ال 
هية واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أن من ال يكون متكلماً وال هادياً إىل السبيل مل يكن إالهاً ألن اإلله يصلح لإلال

هو الذي له األمر والنهي وذلك ال حيصل إال إذا كان متكلماً فمن ال يكون متكلماً مل يصح منه األمر والنهي 
تزلة هذه اآلية تدل على أن شرط كونه إالهاً أن يكون والعجل عاجز عن األمر والنهي فلم يكن إالهاً وقالت املع

  هادياً إىل الصدق والصواب فمن كان مضالً عنه وجب أن ال يكون إالهاً
فإن قيل فهذا يوجب أنه لو صح أن يتكلم ويهدي جيوز أن يتخذ إالهاً وإال فإن كان إثبات ذلك كنفيه يف أنه ال 

  جيوز أن يتخذ إهلاً فال فائدة فيما ذكرمت
واجلواب من وجهني األول ال يبعد أن يكون ذلك شرطاً حلصول اإلهلية فيلزم من عدمه عدم اإلهلية وإن كان ال 

يلزم من حصوله حصول اإلهلية الثاين أن كل من قدر على أن يكلمهم وعلى أن يهديهم إىل اخلري والشر فهو إاله 
ية فأما على وضع الدالئل ونصبها فال قادر عليه إال اهللا واخللق ال يقدرون على اهلداية إمنا يقدرون على وصف اهلدا

  سبحانه وتعاىل
واعلم أنه ختم اآلية بقوله َوكَاُنواْ ظَاِلِمَني أي كانوا ظاملني ألنفسهم حيث أعرضوا عن عبادة اهللا تعاىل واشتغلوا 

  بعبادة العجل واهللا أعلم

  قَْد َضلُّواْ قَالُواْ لَِئن لَّْم َيْرَحْمَنا َربَُّنا َوَيْغِفْر لََنا لََنكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسرِيَن َولَمَّا ُسِقطَ فَى أَْيدِيهِْم َوَرأَْواْ أَنَُّهْم
اعلم أهنم اتفقوا على أن املراد من قوله ُسِقطَ فَى أَْيِديهِمْ أنه اشتد ندمهم على عبادة العجل واختلفوا يف الوجه 



  الذي ألجله حسنت هذه االستعارة
ول قال الزجاج معناه سقط الندم يف أيديهم أي يف قلوهبم كما يقال حصل يف يديه مكروه وإن كان من فالوجه األ

احملال حصول املكروه الواقع يف اليد إال أهنم أطلقوا على املكروه الواقع يف القلب والنفس كونه واقعاً يف اليد فكذا 
  ههنا

ندم سقط يف يده ألن من شأن من اشتد ندمه أن يعض يده إمنا يقال ملن ) الكشاف ( والوجه الثاين قال صاحب 
  غماً فيصري ندمه مسقوطاً فيها ألن فاه قد وقع فيها

والوجه الثالث أن السقوط عبارة عن نزول الشيء من أعلى إىل أسفل وهلذا قالوا سقط املطر ويقال سقط من يدك 
تقاده أن ذلك العمل خري وصواب وأن ذلك شيء وأسقطت املرأة فمن أقدم على عمل فهو إمنا يقدم عليه الع

العمل يورثه شرفاً ورفعة فإذا بان له أن ذلك العمل كان باطالً فاسداً فكأنه قد احنط من األعلى إىل األسفل وسقط 
من فوق إىل حتت فلهذا السبب يقال للرجل إذا أخطأ كان ذلك منه سقطة شبهوا ذلك بالسقطة على األرض فثبت 

سقوط على احلالة احلاصلة عند الندم جائز مستحسن بقي أن يقال فما الفائدة يف ذكر اليد فنقول أن إطالق لفظ ال
اليد هي اآللة اليت هبا يقدر اإلنسان على األخذ والضبط واحلفظ فالنادم كأنه يتدارك احلالة اليت ألجلها حصل له 

  ول ذلك الندم اشتغل بالتدارك والتاليفالندم ويشتغل بتالفيها فكأنه قد سقط يف يد نفسه من حيث إن بعد حص
والوجه الرابع حكى الواحدي عن بعضهم أن هذا مأخوذ من السقيط وهو ما يغشى األرض بالغدوات شبه الثلج 

يقال منه سقطت األرض كما يقال من الثلج ثلجت األرض وثلجنا أي أصاهبا الثلج ومعىن سقط يف يده أي وقع يف 
أدىن حرارة وال يبقى فمن وقع يف يده السقيط مل حيصل منه على شيء قط فصار هذا يده السقيط والسقيط يذوب ب

  مثالً لكل من خسر يف عاقبته ومل حيصل من سعيه على طائل وكانت الندامة آخر أمره
والوجه اخلامس قال بعض العلماء النادم إمنا يقال له سقط يف يده ألنه يتحري يف أمره ويعجز عن أعماله واآللة 

صلية يف األعمال يف أكثر األمر هي اليد والعاجز يف حكم الساقط فلما قرن السقوط باأليدي علم أن السقوط األ
  يف اليد إمنا حصل بسبب العجز التام ويقال يف العرف ملن ال يهتدي ملا يصنع ضلت يده ورجله

وتارة يضعها حتت ذقنه وشطر  والوجه السادس إن من عادة النادم أن يطأطىء رأسه ويضعه على يده معتمداً عليه
من وجهه على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه فكانت اليد مسقوط فيها لتمكن السقوط فيها ويكون قوله 

  أي عليها واهللا أعلم)  ٧١( سقط يف أيديهم مبعىن سقط على أيديهم كقوله َوالَصلّبَنَّكُْم ِفى ُجذُوعِ النَّْخلِ 
ُهْم قَدْ َضلُّواْ أي قد تبينوا ضالهلم تبييناً كأهنم أبصروه بعيوهنم قال القاضي جيب أن يكون مث قال تعاىل َوَرأَْواْ أَنَّ

املؤخر مقدماً ألن الندم والتحري إمنا يقطعان بعد املعرفة فكأنه تعاىل قال وملا رأوا أهنم قد ضلوا سقط يف أيديهم ملا 
هذا التقدمي والتأخري وذلك ألن اإلنسان إذا صار شاكاً يف  ناهلم من عظيم احلسرة وميكن أن يقال إنه ال حاجة إىل

أن العمل الذي أقدم عليه هل هو صواب أو خطأ فقد يندم عليه من حيث إن اإلقدام على ما ال يعلم كونه صواباً 
كان خطأ أو خطأ فاسداً أو باطالً غري جائز فعند ظهور هذه احلالة حيصل الندم مث بعد ذلك يتكامل العلم ويظهر أنه 

وفاسداً وباطالً فثبت أن على هذا التقدير ال حاجة إىل التزام التقدمي والتأخري مث بني تعاىل أهنم عند ظهور هذا الندم 
َنا وحصول العلم بأن الذي عملوه كان باطالً أظهروا االنقطاع إىل اهللا تعاىل ف قَالُواْ لَِئن لَّْم يَْرَحْمَنا َربَُّنا َوَيغِْفْر لَ

وَننَّ ِمَن الَْخاسِرِيَن وهذا كالم من اعترف بعظيم ما أقدم عليه وندم على ما صدر منه ورغب إىل ربه يف إقالة لََنكُ
عثرته مث صدقوا على أنفسهم كوهنم من اخلاسرين إن مل يغفر اهللا هلم وهذا الندم واالستغفار إمنا حصل بعد رجوع 

بالتاء َوَربَُّنا بالنصب على النداء وهذا كالم التائبني ) ربنا وتغفر لنا لئن مل ترمحنا ( موسى عليه السالم إليهم وقرىء 



  كما قال آدم وحواء عليهما السالم َوإِن لَّْم َتْغِفْر لََنا َوتَْرَحْمنَا
أَْمرَ رَبِّكُْم وَأَلْقَى اَأللْوَاَح َوأََخذَ  َولَمَّا َرَجَع مُوَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفًا قَالَ بِئَْسَما َخلَفُْتُمونِى ِمن َبْعِدى أََعجِلُْتْم

 بِىَ  اَألْعَدآَء َوالَ َتْجَعلْنِى َمعَ بِرَأْسِ أَِخيِه َيُجرُّهُ إِلَْيِه قَالَ اْبَن أُمَّ إِنَّ الْقَْوَم اْسَتْضَعفُونِى َوكَادُواْ َيقُْتلُوَننِى فَالَ ُتْشِمْت
  ِفْر ِلى َوَألِخى وَأَْدِخلَْنا ِفي َرْحَمِتَك َوأَنتَ أَْرَحُم الَراِحمَِنيالْقَْومِ الظَّاِلِمَني قَالَ َربِّ اغْ

  يف اآلية مسائل
  املسألة األوىل اعلم أن قوله َولَمَّا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَسِفًا ال مينع من أن يكون قد عرف

عند الرجوع ومشاهدة أحواهلم صار كذلك فلهذا  خربهم من قبل يف عبادة العجل وال يوجب ذلك جلواز أن يكون
السبب اختلفوا فيه فقال قوم إنه عند هجومه عليهم عرف ذلك وقال أبو مسلم بل كان عارفاً بذلك من قبل وهذا 

ا كان أقرب ويدل عليه وجوه األول أن قوله تعاىل َولَمَّا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفًا يدل على أنه حال م
راجعاً كان غضبان أسفاً وهو إمنا كان راجعاً إىل قومه قبل وصوله إليهم فدل هذا على أنه عليه السالم قبل وصوله 

  إليهم كان عاملاً هبذه احلالة الثاين أنه تعاىل ذكر يف سورة طه أنه أخربه بوقوع تلك الواقعة يف امليقات
ف الشديد الغضب وهو قول أيب الدرداء وعطاء عن ابن عباس املسألة الثانية يف األسف قوالن األول أن األس

أي أغضبونا والثاين وهو أيضاً قول ابن )  ٥٥الزخرف ( واختيار الزجاج واحتجوا بقوله فَلَمَّا ءاَسفُوَنا انَتقَْمَنا ِمنُْهْم 
ا بكر رجل أسيف عباس واحلسن والسدي إن اآلسف هو احلزين ويف حديث عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت إن أب

أي حزين قال الواحدي والقوالن متقاربان ألن الغضب من احلزن واحلزن من الغضب فإذا جاءك ما تكره ممن هو 
دونك غضبت وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت فتسمى إحدى هاتني احلالتني حزناً واألخرى غضباً فعلى هذا كان 

يناً ألن اهللا تعاىل فتنهم وقد كان تعاىل قال له إِنَّا قَْد فََتنَّا موسى غضبان على قومه ألجل عبادهتم العجل أسفاً حز
  ) ٨٥طه ( قَْوَمَك ِمن َبْعِدَك 

أما بقوله بِئَْسَما َخلَفُْتُمونِى ِمن َبْعِدى فمعناه بئسما قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي وهذا اخلطاب إمنا يكون 
 إسرائيل وهم هارون عليه السالم واملؤمنون معه ويدل عليه قوله لعبدة العجل من السامري وأشياعه أو لوجوه بين

وعلى التقدير األول يكون املعىن بئسما خلفتموين حيث عبدمت العجل مكان )  ١٤٢األعراف ( اْخلُفْنِى ِفى قَْوِمى 
اهللا تعاىل وههنا عبادة اهللا وعلى هذا التقدير الثاين يكون املعىن بئسما خلفتموين حيث مل متنعوا من عبادة غري 

  سؤاالت
  من الفاعل واملخصوص بالذم) بئس ( السؤال األول أين ما يقتضيه 

واجلواب الفاعل مضمر يفسره قوله َما َخلَفُْتمُونِى واملخصوص بالذم حمذوف تقديره بئس خالفة خلفتمونيها من 
  بعدي خالفتكم

  ُمونِىالسؤال الثاين أي معىن لقوله ِمن َبْعِدى بعد قوله َخلَفُْت
واجلواب معناه من بعد ما رأيتم مين من توحيد اهللا تعاىل ونفي الشركاء عنه وإخالص العبادة له أو من بعد ما كانت 

أمحل بين إسرائيل على التوحيد وأمنعهم من عبادة البقر حني قالوا اجَْعلْ لََّنا إِلًَها كََما لَُهْم ءاِلَهةٌ  ومن حق اخللفاء 
  تخلفنيأن يسريوا سرية املس

وأما قوله أََعجِلُْتْم أَْمرَ رَّبكُْم فمعىن العجلة التقدم بالشيء قبل وقته ولذلك صارت مذمومة والسرعة غري مذمومة 
  ألن معناها عمل الشيء يف أول أوقاته هكذا قاله الواحدي

قال )  ٨٤طه ( ّب ِلتَْرَضى ولقائل أن يقول لو كانت العجلة مذمومة فلم قال موسى عليه السالم َوَعجِلُْت إِلَْيكَ َر



ابن عباس املعىن أََعجِلُْتْم أَْمَر َرّبكُْم يعين ميعاد ربكم فلم تصربوا له وقال احلسن وعد ربكم الذي وعدكم من 
  األربعني وذلك ألهنم قدروا أنه ملا مل يأت على رأس الثالثني ليلة فقد مات

بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم وملا ذكر تعاىل  وقال عطاء يريد أعجلتم سخط ربكم وقال الكليب أعجلتم
أن موسى رجع غضبان ذكر بعده ما كان ذلك الغضب موجباً له وهو أمران األول أنه قال وَأَلْقَى يريد اليت فيها 
ل التوراة وملا كانت تلك األلواح أعظم معاجزه مث أنه ألقاها دل ذلك على شدة الغضب ألن املرء ال يقدم على مث

هذا العمل إال عند حصول الغضب املدهش روي أن التوراة كانت سبعة أسباع فلما ألقى األلواح تكسرت فرفع 
صلى ( منها ستة أسباعها وبقي سبع واحد وكان فيما رفع تفصيل كل شيء وفيما بقي اهلدى والرمحة وعن النيب 

عاينة لقد أخربه اهللا تعاىل بفتنة قومه فعرف أن ما يرحم اهللا أخي موسى ليس اخلرب كامل( أنه قال ) اهللا عليه وسلم 
  )أخربه به حق وأنه على ذلك متمسك مبا يف يده 

ولقائل أن يقول ليس يف القرآن إال أنه ألقى األلواح فأما أنه ألقاها حبيث تكسرت فهذا ليس يف القرآن وأنه جلراءة 
  معظيمة على كتاب اهللا ومثله ال يليق باألنبياء عليهم السال

  واألمر الثاين من األمور املتولدة عن ذلك الغضب
نبياء قوله تعاىل رَّبكُْم َوأَلْقَى االلْوَاَح وَأََخذَ بِرَأْسِ أَِخيِه َيُجرُُّه إِلَْيِه ويف هذا املوضع سؤال ملن يقدح يف عصمة األ

ألنبياء يقولون إنه أخذ عليهم السالم ذكرناه يف سورة طه مع اجلواب الصحيح وباجلملة فالطاعنون يف عصمة ا
برأس أخيه جيره إليه على سبيل اإلهانة واالستخفاف واملثبتون لعصمة األنبياء قالوا إنه جر رأس أخيه إىل نفسه 

  ليساره ويستكشف منه كيفية تلك الواقعة
  فإن قيل فلماذا قال اْبَن أُمَّ إِنَّ الْقَْوَم اسَْتْضَعفُونِى

السالم خاف أن يتوهم جهال بين إسرائيل أن موسى عليه السالم غضبان عليه كما قلنا اجلواب عنه أن هرون عليه 
أنه غضبان على عبدة العجل فقال له اْبَن أُمَّ إِنَّ الْقَْوَم اسَْتْضَعفُونِى وما أطاعوين يف ترك عبادة العجل وقد هنيتهم ومل 

مت أعدائي به فهم أعداؤك فإن القوم حيملون يكن معي من اجلمع ما أمنعهم هبم عن هذا العمل فال تفعل يب ما تش
  هذا الفعل الذي تفعله يب على اإلهانة ال على اإلكرام

وأما قوله تعاىل اْبَن أُمَّ فاعلم أنه قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم اْبَن أُمَّ بكسر امليم ويف طه مثله 
على احلذف وبقي الكسر على امليم ليدل على اإلضافة كقوله  على تقدير أمي فحذف ياء األضافة ألن مبىن النداء

فََبّشْر ِعَباِد والباقون بفتح امليم يف السورتني وفيه قوالن أحدمها أهنما جعال امساً واحداً وبىن لكثرة أصحاب هذين 
ياء اإلضافة احلرفني فصار مبنزلة اسم واحد حنو حضرموت ومخسة عشر وثانيهما أنه على حذف األلف املبدلة من 

  وأصله يا ابن أما كما قال الشاعر يا ابنة عما ال تلومي واهجعي
وقوله إِنَّ الْقَْوَم اْسَتْضَعفُونِى أي مل يلتفتوا إىل كالمي وكادوا يقتلونين فال تشمت يب األعداء يعين أصحاب العجل 

م يف عقوبتك هلم على فعلهم فعند هذا قال وال جتعلين مع القوم الظاملني الذين عبدوا العجل أي ال جتعلين شريكاً هل
موسى عليه السالم َرّب اغِْفْر ِلى أي فيما أقدمت عليه من هذا الغضب واحلدة َوالِخى يف تركه التشديد العظيم 

  على عبدة العجل َوأَْدِخلَْنا ِفي َرْحمَِتَك وَأَنَت أَْرَحُم الرِحمَِني

  ذه القصة مذكور يف سورة طه واهللا أعلمواعلم أن متام هذه السؤاالت واجلوابات يف ه
َنجْزِى الُْمفَْترِيَن وَالَِّذيَن َعِملُواْ إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُواْ الِْعْجلَ َسَينَالُُهْم غََضٌب مِّن رَّبِّهِْم َوِذلَّةٌ  ِفى الَْحيواةِ  الدُّْنَيا وَكَذَاِلَك 



  نُوا إِنَّ َربََّك ِمن بَْعِدَها لََغفُورٌ رَّحِيٌمالسَّيِّئَاِت ثُمَّ َتابُواْ ِمن َبْعِدَها َوَءاَم
  اعلم أن املقصود من هذه اآلية شرح حال من عبد العجل

واعلم أن املفعول الثاين من مفعويل االختاذ حمذوف والتقدير اختذوا العجل إهلاً ومعبوداً ويدل على هذا احملذوف قوله 
وللمفسرين يف هذه اآلية )  ٨٨طه ( ُه ُخوَاٌر فَقَالُواْ هَاذَا إِلَاُهكُْم وَإِلَاُه ُموَسى تعاىل فَأَخَْرَج لَُهْم ِعْجالً َجَسداً لَّ

طريقان األول أن املراد بالذين اختذوا العجل هم الذين باشروا عبادة العجل وهم الذين قال فيهم سََيَنالُُهْم غََضبٌ 
األقوام تاب اهللا عليهم بسبب أهنم قتلوا أنفسهم يف معرض  ّمن رَّّبهِْم وعلى هذا التقدير ففيه سؤال وهو أن أولئك

التوبة عن ذلك الذنب وإذا تاب اهللا عليهم فكيف ميكن أن يقال يف حقهم أنه سََيَنالُُهْم غََضٌب ّمن رَّّبهِْم وَِذلَّةٌ  ِفى 
  الَْحيواةِ  الدُّنْيَا

تفسري ذلك الغضب هو أن اهللا تعاىل أمرهم بقتل واجلواب عنه أن ذلك الغضب إمنا حصل يف الدنيا ال يف اآلخرة و
  أنفسهم واملراد بقوله َوِذلَّةٌ  ِفى الَْحيواةِ  الدُّْنَيا هو أهنم قد ضلوا فذلوا

  فإن قالوا السني يف قوله َسَينَالُُهمْ لالستقبال فكيف حيمل هذا على حكم الدنيا
السالم حني أخربه بافتتان قومه واختاذهم العجل فأخربه يف  قلنا هذا الكالم حكاية عما أخرب اهللا تعاىل به موسى عليه

ذلك الوقت أنه سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا فكان هذا الكالم سابقاً على وقوعهم يف القتل ويف 
  الذلة فصح هذا التأويل من هذا االعتبار

وعلى هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( كانوا يف زمن النيب والطريق الثاين أن املراد بالذين اختذوا العجل أبناؤهم الذين 
  التقدير ففي اآلية وجهان

الوجه األول أن العرب تعري األبناء بقبائح أفعال اآلباء كما تفعل ذلك يف املناقب يقولون لألبناء فعلتم كذا وكذا 
) صلى اهللا عليه وسلم ( نيب وإمنا فعل ذلك من مضى من آبائهم فكذا ههنا وصف اليهود الذين كانوا يف زمن ال

 باختاذ العجل وإن كان آباؤهم فعلوا ذلك مث حكم عليهم بأنه سََيَنالُُهْم غََضٌب ّمن رَّّبهِمْ يف اآلخرة وَِذلَّةٌ  ِفى الَْحيواة
  ) ٦١لبقرة ( ِ الدُّْنَيا كما قال تعاىل يف صفتهم ضُرَِبْت َعلَْيهُِم الذّلَّةُ  َوالَْمْسكََنةُ  

الثاين أن يكون التقدير إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُواْ الِْعْجلَ أي الذين باشروا ذلك َسيََنالُُهْم غََضٌب أي سينال أوالدهم  والوجه
  مث حذف املضاف بداللة الكالم عليه

يف الدنيا قال أما قوله تعاىل َوكَذاِلَك َنْجزِى الُْمفْتَرِيَن فاملعىن أن كل مفتر يف دين اهللا فجزاؤه غضب اهللا والذلة 
  مالك بن أنس ما من مبتدع إال وجيد فوق رأسه ذلة مث قرأ هذه اآلية وذلك ألن املبتدع مفتر يف دين اهللا
وأن يتوب  أما قوله تعاىل وَالَِّذيَن َعِملُواْ السَّّيئَاتِ ثُمَّ َتابُواْ ِمن َبْعِدَها َوءاَمنُواْ فهذا يفيد أن من عمل السيئات فال بد

وذلك بأن يتركها أوالً ويرجع عنها مث يؤمن بعد ذلك وثانياً يؤمن باهللا تعاىل ويصدق بأنه ال إله غريه إِنَّ  عنها أوالً
رَبََّك ِمن َبْعِدَها لََغفُوٌر رَِّحيٌم وهذه اآلية تدل على أن السيئات بأسرها مشتركة يف أن التوبة منها توجب الغفران 

ّيئَاِت يتناول الكل والتقدير أن من أتى جبميع السيئات مث تاب فإن اهللا يغفرها له وهذا ألن قوله َوالَِّذيَن َعِملُواْ السَّ
  من أعظم ما يفيد البشارة والفرح للمذنبني واهللا أعلم

  ْم َيْرَهُبونََولَمَّا َسكََت َعن مُّوَسى الَْغَضُب أََخذَ االٌّ لَْواَح َوِفى ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمةٌ  لِّلَِّذيَن ُهْم لَِربِّهِ
  اعلم أنه تعاىل ملا بني لنا ما كان منه مع الغضب بني يف هذه اآلية ما كان منه عند سكوت الغضب

  ويف اآلية مسائل
  املسألة األوىل يف قوله َسكََت َعن مُّوَسى الَْغَضُب أقوال



فعل ويقول له قل لقومك القول األول أن هذا الكالم خرج على قانون االستعارة كأن الغضب كان يقويه على ما 
  كذا وكذا وألق األلواح وخذ برأس أخيك إليك فلما زال الغضب صار كأنه سكت

والقول الثاين وهو قول عكرمة أن املعىن سكت موسى عن الغضب وقلب كما قالوا أدخلت القلنسوة يف رأسي 
  واملعىن أدخلت رأسي يف القلنسوة

ال وعلى هذا جاز َسكََت َعن مُّوَسى الَْغَضُب وال جيوز صمت ألن القول الثالث املراد بالسكوت السكون والزو
  َسكَتَ مبعىن سكن وأما صمت فمعناه سد فاه عن الكالم وذلك ال جيوز يف الغضب

املسألة الثانية ظاهر اآلية يدل على أنه عليه السالم ملا عرف أن أخاه هرون مل يقع منه تقصري وظهر له صحة عذره 
وكما دعا ألخيه منبهاً )  ١٥١األعراف ( ه وهو الوقت الذي قال فيه َرّب اغِْفْر ِلى َوالِخى فعند ذلك سكن غضب

بذلك على زوال غضبه ألن ذلك أول ما تقدم من أمارات غضبه على ما فعله من األمرين فجعل ضد ذينك الفعلني 
  كالعالمة لسكون غضبه

وظاهر )  ١٥األعراف ( األلواح املذكورة يف قوله تعاىل وَأَلْقَى االلَْواَح  املسألة الثالثة قوله أََخذَ االْلْوَاَح املراد منه
هذا يدل على أن شيئاً منها مل ينكسر ومل يبطل وأن الذي قيل من أن ستة أسباع التوراة رفعت إىل السماء ليس 

  عن كتاب األمر كذلك وقوله َوِفى ُنْسَختَِها النسخ عبارة عن النقل والتحويل فإذا كتبت كتاباً

حرفاً بعد حرف قلت نسخت ذلك الكتاب كأنك نقلت ما يف األصل إىل الكتاب الثاين قال ابن عباس ملا ألقى 
موسى عليه السالم األلواح تكسرت فصام أربعني يوماً فأعاد اهللا تعاىل األلواح وفيها عني ما يف األوىل فعلى هذا 

إن قلنا إن األلواح مل تتكسر وأخذها موسى بأعياهنا بعد ما ألقاها وال  قوله َوِفى ُنْسَخِتَها أي وفيما نسخ منها وأما
شك أهنا كانت مكتوبة من اللوح احملفوظ فهي أيضاً تكون نسخاً على هذا التقدير وقوله ُهًدى َوَرْحَمةً  أي ُهًدى 

  ئفني من رهبممن الضاللة َوَرْحَمةً  من العذاب لّلَِّذيَن ُهْم ِلَربّهِْم َيْرَهبُونَ يريد اخلا
  فإن قيل التقدير للذين يرهبون رهبم فما الفائدة يف الالم يف قوله ِلرَّبهُِم

( قلنا فيه وجوه األول أن تأخري الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفاً فدخلت الالم للتقوية ونظريه قوله ِللرُّْؤَيا تَْعُبُرونَ 
رهبم يرهبون ال رياء وال مسعة الثالث أنه قد يزاد حرف الثاين أهنا الم األجل واملعىن للذين هم ألجل )  ٤٣يوسف 

اجلر يف املفعول وإن كان الفعل متعدياً كقولك قرأت يف السورة وقرأت السورة وألقى يده وألقى بيده ويف القرآن 
قوله لَِرّبهِمُ الالم صلة وتأكيد ويف موضع آخر َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه فعلى هذا )  ١٤العلق ( أَلَْم َيْعلَم بِأَنَّ اللََّه َيَرى 

  ) ٧٣آل عمران ( كقوله َرِدَف لَكُم وقد ذكرنا مثل هذا يف قوله َوالَ ُتْؤِمُنواْ إِالَّ ِلَمن َتبَِع ِديَنكُْم 
ئَْت أَهْلَكْتَُهم مِّن قَْبلُ َوإِيَّاىَ  أَُتْهِلكَُنا َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجالً لِِّميقَاِتَنا فَلَمَّا أََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ  قَالَ َربِّ لَوْ ِش

ا فَاغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا وَأَنتَ بَِما فََعلَ السُّفََهآُء ِمنَّآ إِنْ ِهىَ  إِالَّ ِفْتَنُتَك ُتِضلُّ بَِها َمن َتَشآُء َوتَْهِدى َمن َتَشآُء أَنَت َوِليَُّن
  َخْيُر الَْغاِفرِيَن
  سائليف هذه اآلية م

املسألة األوىل االختيار افتعال من لفظ اخلري يقال اختار الشيء إذا أخذ خريه وخياره وأصل اختار اختري فلما 
حتركت الياء وقبلها فتحة قلبت ألفاً حنو قال وباع وهلذا السبب استوى لفظ الفاعل واملفعول فقيل فيهما خمتار 

استويا يف اللفظ وحتقيق الكالم فيه أن نقول إن األعضاء السليمة واألصل خمتري وخمتري فقلبت الياء فيهما ألفاً ف
حبسب سالمتها األصلية صاحلة للفعل والترك وصاحلة للفعل ولضده وما دام يبقى على هذا االستواء امتنع أن يصري 

بأن له يف مصدراً ألحد اجلانبني دون الثاين وإال لزم رجحان املمكن من غري مرجح وهو حمال فإذا حكم اإلنسان 



الفعل نفعاً زائداً وصالحاً راجحاً فقد حكم بأن ذلك اجلانب خري له من ضده فعند حصول هذا االعتقاد يف القلب 
يصري الفعل راجحاً على الترك فلوال احلكم بكون ذلك الطرف خرياً من الطرف اآلخر امتنع أن يصري فاعالً فلما 

  كان صدور الفعل

  ه بكون ذلك الفعل خرياً من تركه ال جرم مسى الفعل احليواين فعالً اختيارياً واهللا أعلمعن احليوان موقوفاً على حكم
فإن قيل إن اإلنسان قد يقتل نفسه وقد يرمي نفسه من شاهق جبل مع أنه يعلم أن ذلك ليس من اخلريات بل من 

  الشرور
قتل يتخلص عن ضرر أعظم من ذلك فنقول إن اإلنسان ال يقدم على قتل نفسه إال إذا اعتقد أنه بسبب ذلك ال

  القتل والضرر األسهل بالنسبة إىل الضرر األعظم يكون خرياً ال شراً وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل واهللا أعلم
ووصل الفعل فنسب ) من ( املسألة الثانية قال مجاعة النحويني معناه واختار موسى من قومه سبعني فحذفت كلمة 

  زيداً واخترت الرجال زيداً وأنشدوا قول الفرزدق ومنا الذي اختار الرجال مساحةيقال اخترت من الرجال 
  وجوداً إذا هب الرياح الزعازع

قال أبو علي واألصل يف هذا الباب أن من األفعال ما يتعدى إىل املفعول الثاين حبرف واحد مث يتسع فيحذف حرف 
خترت من الرجال زيداً مث يتسع فيقال اخترت الرجال زيداً اجلر فيتعدى الفعل إىل املفعول الثاين من ذلك قولك ا

  وقولك أستغفر اهللا من ذنيب وأستغفر اهللا ذنيب قال الشاعر أستغفر اهللا ذنباً لست أحصيه
  ويقال أمرت زيداً باخلري وأمرت زيداً اخلري قال الشاعر أمرتك اخلري فافعل ما أمرت به

  واهللا أعلم
كون التقدير واختار موسى قومه مليقاتنا وأراد بقومه املعتربين منهم إطالقاً السم وعندي فيه وجه آخر وهو أن ي

الً عطف بيان وعلى هذا الوجه فال حاجة إىل ما ذكروه من  اجلنس على ما هو املقصود منهم وقوله َسْبِعَني َرُج
  التكلفات

طاً من كل سبط ستة فصاروا اثنني وسبعني املسألة الثالثة ذكروا أن موسى عليه السالم اختار من قومه اثين عشر سب
فقال ليتخلف منكم رجالن فتشاجروا فقال إن ملن قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد كالب ويوشع وروى أنه مل 

جيد إال ستني شيخاً فأوحى اهللا إليه أن خيتار من الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخاً فأمرهم أن يصوموا 
  م مث خرج هبم إىل امليقاتويتطهروا ويطهروا ثياهب

املسألة الرابعة هذا االختيار هل هو للخروج إىل امليقات الذي كلم اهللا تعاىل موسى فيه وسأل موسى من اهللا الرؤية 
  أو هو للخروج إىل موضع آخر فيه أقوال للمفسرين

إىل طور سيناء فلما دنا موسى  القول األول إنه مليقات الكالم والرؤية قالوا إنه عليه السالم خرج هبؤالء السبعني
من اجلبل وقع عليه عمود من الغمام حىت أحاط باجلبل كله ودنا موسى عليه السالم ودخل فيه وقال للقوم ادنوا 

  فدنوا حىت إذا دخلوا الغمام وقعوا سجداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه

ؤية وقالوا سَأَلُواْ ُموَسى أَكَْبَر ِمن ذاِلَك فَقَالُواْ أَرَِنا اللَِّه َجْهَرة افعل وال تفعل مث انكشف الغمام فأقبلوا إليه فطلبوا الر
وهي املراد من الرجفة املذكورة يف هذه اآلية فقال موسى عليه السالم َرّب لَوْ )  ٥٥البقرة ( ً فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ  

  َنا بَِما فََعلَ السُّفََهاء ِمنَّا فاملراد منه قوهلم أَرَِنا اللَِّه جَْهَرةً ِشئَْت أَْهلَكَْتُهم ّمن قَْبلُ وَإِيَّاىَ  أَُتْهِلكُ
والقول الثاين أن املراد من هذا امليقات ميقات مغاير مليقات الكالم وطلب الرؤية وعلى هذا القول فقد اختلفوا فيه 



ا فارقوا عبدة العجل عند اشتغاهلم بعبادة على وجوه أحدها أن هؤالء السبعني وإن كانوا ما عبدوا العجل إال أهنم م
العجل وثانيها أهنم ما بالغوا يف النهي عن عبادة العجل وثالثها أهنم ملا خرجوا إىل امليقات ليتوبوا دعوا رهبم وقالوا 

تج أعطنا ما مل تعطه أحداً قبلنا وال تعطيه أحداً بعدها فأنكر اهللا تعاىل عليهم ذلك الكالم فأخذهتم الرجفة واح
القائلون هبذا القول على صحة مذهبهم بأمور األول أنه تعاىل ذكر قصة ميقات الكالم وطلب الرؤية مث أتبعها بذكر 
قصة العجل مث أتبعها هبذه القصة وظاهر احلال يقتضي أن تكون هذه القصة مغايرة للقصة املتقدمة اليت ال ينكر أنه 

القصة األوىل إال أن األليق بالفصاحة إمتام الكالم يف القصة الواحدة يف ميكن أن يكون هذا عوداً إىل تتمة الكالم يف 
وضع واحد مث االنتقال منها بعد متامها إىل غريها فأما ما ذكر بعض القصة مث االنتقال منها إىل قصة أخرى مث 

ضطراب واألوىل صون االنتقال منها بعد متامها إىل بقية الكالم يف القصة األوىل فإنه يوجب نوعاً من اخلبط واال
كالم اهللا تعاىل عنه الثاين أن يف ميقات الكالم وطلب الرؤية مل يظهر هناك منكر إال أهنم قَالُواْ أَرَِنا اللَِّه َجْهَرةً  فلو 
كانت الرجفة املذكورة يف هذه اآلية إمنا حصلت بسبب ذلك القول لوجب أن يقال أهتلكنا مبا يقوله السفهاء منا 

موسى كذلك بل قال أَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ السُّفََهاء ِمنَّا علمنا أن هذه الرجفة إمنا حصلت بسبب إقدامهم  فلما مل يقل
على عبادة العجل ال بسبب إقدامهم على طلب الرؤية الثالث أن اهللا تعاىل ذكر يف ميقات الكالم والرؤية أنه خر 

ذكور يف هذه اآلية فإن اهللا تعاىل ذكر أن القوم أخذهتم الرجفة ومل موسى صعقاً وأنه جعل اجلبل دكاً وأما امليقات امل
يذكر أن موسى عليه السالم أخذته الرجفة وكيف يقال أخذته الرجفة وهو الذي قال لو شئت أهلكتهم من قبل 

بأن  وإياي واختصاص كل واحد من هذين امليقاتني هبذه األحكام يفيد ظن أن أحدمها غري اآلخر واحتج القائلون
( هذا امليقات هو ميقات الكالم وطلب الرؤية بأن قالوا إنه تعاىل قال يف اآلية األوىل َولَمَّا َجاء ُموَسى ِلِميقَاِتَنا 

فدلت هذه اآلية على أن لفظ امليقات خمصوص بذلك امليقات فلما قال يف هذه اآلية وَاْختَاَر )  ١٤٣األعراف 
  لِّميقَاِتَنا وجب أن يكون املراد هبذا امليقات هو عني ذلك امليقاتُموَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجالً 

  وجوابه أن هذا الدليل ضعيف وال شك أن الوجوه املذكورة يف تقوية القول األول أقوى واهللا أعلم
والوجه الثالث يف تفسري هذا امليقات ما روي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال إن موسى وهرون عليهما السالم 

قا إىل سفح جبل فنام هرون فتوفاه اهللا تعاىل فلما رجع موسى عليه السالم قالوا إنه هو الذي قتل هرون فاختار انطل
موسى قومه سبعني رجالً وذهبوا إىل هرون فأحياه اهللا تعاىل وقال ما قتلين أحد فأخذهتم الرجفة هنالك فهذا مجلة ما 

  قيل يف هذا الباب واهللا أعلم

ختلفوا يف تلك الرجفة فقيل إهنا رجفة أوجبت املوت قال السدي قال موسى يا رب كيف أرجع املسألة اخلامسة ا
إىل بين إسرائيل وقد أهلكت خيارهم ومل يبق معي منهم واحد فماذا أقول لبين إسرائيل وكيف يأمنوين على أحد 

ْبلُ َوإِيَّاىَ  أن موسى عليه السالم خاف أن منهم بعد ذلك فأحياهم اهللا تعاىل فمعىن قوله لَْو ِشئْتَ أَْهلَكْتَُهم ّمن قَ
يتهمه بنو إسرائيل على السبعني إذا عاد إليهم ومل يصدقوا أهنم ماتوا فقال لربه لو شئت أهلكتنا قبل خروجنا 

  للميقات فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك وال يتهموين
ا تلك احلالة املهيبة أخذهتم الرعدة ورجفوا حىت والقول الثاين أن تلك الرجفة ما كانت موتاً ولكن القوم ملا رأو

كادت تبني منهم مفاصلهم وتنقصم ظهورهم وخاف موسى عليه السالم املوت فعند ذلك بكى ودعا فكشف اهللا 
  عنهم تلك الرجفة

سالم أن اهللا تعاىل يهلك أما قوله أَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ السُّفََهاء ِمنَّا فقال أهل العلم إنه ال جيوز أن يظن موسى عليه ال
قوماً بذنوب غريهم فيجب تأويل اآلية وفيه حبثان األول أنه استفهام مبعىن اجلحد وأراد أنك ال تفعل ذلك كما 



  تقول أهتني من خيدمك أي ال تفعل ذلك الثاين قال املربد هو استفهام استعطاف أي ال هتلكنا
لواحدي رمحه اهللا الكناية يف قوله ِهىَ  عائدة إىل الفتنة كما تقول إن هو إال زيد وأما قوله إِنْ ِهىَ  إِالَّ ِفْتَنُتَك فقال ا

وإن هي إال هند واملعىن أن تلك الفتنة اليت وقع فيها السفهاء مل تكن إال فتنتك أضللت هبا قوماً فافتتنوا وعصمت 
لُّ بَِها َمن َتَشاء َوتَْهِدى َمن َتَشاء مث قال قوماً عنها فثبتوا على احلق مث أكد بيان أن الكل من اهللا تعاىل فقال ُتِض

الواحدي وهذه اآلية من احلجج الظاهرة على القدرية اليت ال يبقى هلم معها عذر قالت املعتزلة ال تعلق للجربية هبذه 
ومعلوم أن  اآلية ألنه تعاىل مل يقل تضل هبا من تشاء من عبادك عن الدين وألنه تعاىل قال ُتِضلُّ بَِها أي بالرجفة

الرجفة ال يضل اهللا هبا فوجب محل هذه اآلية على التأويل فأما قوله إِنْ ِهىَ  إِالَّ ِفْتنَُتَك فاملعىن امتحانك وشدة تعبدك 
  ألنه ملا أظهر الرجفة كلفهم بالصرب عليها

اب بشرط أن يؤمن ذلك املكلف وأما قوله ُتِضلُّ بَِها َمن َتَشاء ففيه وجوه األول هتدي هبذا االمتحان إىل اجلنة والثو
ويبقى على اإلميان وتعاقب من تشاء بشرط أن ال يؤمن أو إن آمن لكن ال يصرب عليه والثاين أن يكون املراد 

باإلضالل اإلهالك والتقدير هتلك من تشاء هبذه الرجفة وتصرفها عمن تشاء والثالث أنه ملا كان هذا االمتحان 
  ل من ضل جاز أن يضافا إليهكالسبب يف هداية من اهتدى وضال

واعلم أن هذه التأويالت متسعة والدالئل العقلية دالة على أنه جيب أن يكون املراد ما ذكرناه وتقريرها من وجوه 
األول أن القدرة الصاحلة لإلميان والكفر ال يترجح تأثريها يف أحد الطرفني على تأثريها يف الطرف اآلخر إال ألجل 

تلك الداعية هو اهللا تعاىل وعند حصول تلك الداعية جيب الفعل وإذا ثبتت هذه املقدمات داعية مرجحة وخالق 
ثبت أن اهلداية من اهللا تعاىل وأن اإلضالل من اهللا تعاىل الثاين أن أحداً من العقالء ال يريد إال اإلميان واحلق والصدق 

اً وحيث مل يكن األمر كذلك ثبت أن الكل فلو كان األمر باختياره وقصده لوجب أن يكون كل واحد مؤمناً حمق
من اهللا تعاىل الثالث أنه لو كان حصول اهلداية واملعرفة بفعل العبد فما مل يتميز عنده االعتقاد احلق عن االعتقاد 

  الباطل امتنع أن خيص أحد

تضي كونه عاملاً بذلك االعتقادين بالتحصيل والتكوين لكن علمه بأن هذا االعتقاد هو احلق وأن اآلخر هو الباطل يق
املعتقد أوالً كما هو عليه فيلزم أن تكون القدرة على حتصيل االعتقاد مشروطة بكون ذلك االعتقاد احلق حاصالً 
وذلك يقتضي كون الشيء مشروطاً بنفسه وأنه حمال فثبت أنه ميتنع أن يكون حصول اهلداية والعلم بتخليق العبد 

  الت فقد سبق ذكره يف هذا الكتاب غري مرة واهللا أعلموأما الكالم يف إبطال تلك التأوي
اعلم أن مث حكى تعاىل عن موسى عليه السالم أنه قال بعد ذلك أَنَت َوِليَُّنا فَاغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا وَأَنَت خَْيُر الَْغاِفرِيَن و

إال أنت وهذا من متام ما سبق ذكره من قوله قوله أَنَت وَِليَُّنا يفيد احلصر ومعناه أنه ال ويل لنا وال ناصر وال هادي 
 ِفْتنَُتكَ ُتِضلُّ بَِها َمن َتَشاء َوَتْهِدى َمن َتَشاء وقوله فَاغِْفْر لََنا وَاْرَحمَْنا املراد منه أن إقدامه على قوله إِنْ ِهىَ  إِالَّ

رِيَن معناه أن كل من سواك فإمنا يتجاوز جراءة عظيمة فطلب من اهللا غفراهنا والتجاوز عنها وقوله َوأَنَت َخْيرُ الَْغاِف
عن الذنب إما طلباً للثناء اجلميل أو للثواب اجلزيل أو دفعاً للربقة اخلسيسة عن القلب وباجلملة فذلك الغفران 
يكون لطلب نفع أو لدفع ضرر أما أنت فتغفر ذنوب عبادك ال لطلب عوض وغرض بل حملض الفضل والكرم 

  الَْغافِرِيَن واهللا أعلم فوجب القطع بكونه َخْيُر
أََشآُء َوَرْحمَِتى َوِسَعْت كُلَّ  َواكُْتْب لََنا ِفى َهاِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةً  َوِفي االٌّ ِخَرةِ  إِنَّا ُهْدَنآ إِلَْيَك قَالَ َعذَابِى أُصِيُب بِِه َمْن

  َ َوالَِّذيَن ُهم بِأايَاِتَنا ُيؤِْمُنونَ َشىْ ٍء فََسأَكُْتُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَواة
عند مشاهدة الرجفة فقوله َواكُْتْب لََنا ِفى َهاِذِه الدُّْنَيا ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن هذا من بقية دعاء موسى 



قع من الويل والناصر أمران َحَسَنةً  معناه أنه قرر أوالً أنه األوىل له إال اهللا تعاىل وهو قوله أَنَت َوِليَُّنا مث إن املتو
أحدمها دفع الضرر والثاين حتصيل النفع ودفع الضرر مقدم على حتصيل النفع فلهذا السبب بدأ بطلب دفع الضرر 

ِخَرةِ  ي االْوهو قوله فَاغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا مث أتبعه بطلب حتصيل النفع وهو قوله َواكُْتبْ لََنا ِفى َهاِذهِ الدُّنَْيا َحَسَنةً  َوِف
وقوله َواكُْتْب أي وجب لنا والكتابة تذكر مبعىن اإلجياب وسؤاله احلسنة يف الدنيا واآلخرة كسؤال املؤمنني من هذه 

  َنةً األمة حيث أخرب اهللا تعاىل عنهم يف قوله وِِمنُْهم مَّن َيقُولُ رَبََّنا ءاِتَنا ِفى الدُّْنَيا َحَسَنةً  َوِفي االِْخَرةِ  َحَس
أن كونه تعاىل ولياً للعبد يناسب أن يطلب العبد منه دفع املضار وحتصيل املنافع ليظهر آثار كرمه وفضله  واعلم

وإهليته وأيضاً اشتغال العبد بالتوبة واخلضوع واخلشوع يناسب طلب هذه األشياء فذكر السبب األول أوالً وهو 
ه السبب الثاين وهو اشتغال العبد بالتوبة واخلضوع كونه تعاىل ولياً له وفرع عليه طلب هذه األشياء مث ذكر بعد

  فقال إِنَّا ُهْدَنا إِلَْيَك قال املفسرون ُهدَْنا أي تبنا ورجعنا إليك قال

التوبة وإمنا ذكر هذا السبب أيضاً ألن السبب الذي يقتضي حسن طلب هذه األشياء ليس إال ) اهلود ( الليث 
وولياً وكوننا عبيداً له تائبني خاضعني خاشعني فاألول عهد عزة الربوبية والثاين جمموع هذين األمرين كونه إهلاً ورباً 

عهد ذلة العبودية فإذا حصال واجتمعا فال سبب أقوى منهما وملا حكى اهللا تعاىل دعاء موسى عليه السالم ذكر بعده 
أََشاء معناه إين أعذب من أشاء وليس ألحد ما كان جواباً ملوسى عليه السالم فقال تعاىل قال َعذَابِى أُِصيُب بِِه َمْن 

علي اعتراض ألن الكل ملكي ومن تصرف يف خالص ملكه فليس ألحد أن يعترض عليه وقرأ احلسن ِمْن أََساء من 
اإلساءة واختار الشافعي هذه القراءة وقوله َوَرْحَمِتى َوسَِعْت كُلَّ َشىْ ء فيه أقوال كثرية قيل املراد من قوله 

ى َوِسَعْت كُلَّ َشىْ ء هو أن رمحته يف الدنيا عمت الكل وأما يف اآلخرة فهي خمتصة باملؤمنني وإليه اإلشارة َوَرْحمَِت
بقوله فََسأَكُْتُبَها لِلَِّذيَن َيتَّقُونَ وقيل الوجود خري من العدم وعلى هذا التقدير فال موجود إال وقد وصل إليه رمحته 

لوب بالذات والشر مطلوب بالعرض وما بالذات راجح غالب وما بالعرض وأقل املراتب وجوده وقيل اخلري مط
مرجوح مغلوب وقال املعتزلة الرمحة عبارة عن إرادة اخلري وال حي إال وقد خلقه اهللا تعاىل للرمحة واللذة واخلري ألنه 

فله األعواض الكثرية  إن كان منتفعاً أو متمكناً من االنتفاع فهو برمحة اهللا من جهات كثرية وإن حصل هناك أمل
وهي من نعمة اهللا تعاىل ورمحته فلهذا السبب قال َوَرْحَمِتى َوِسَعْت كُلَّ َشىْ ء وقال أصحابنا قوله َوَرْحمَِتى َوِسَعتْ 

  كُلَّ َشىْ ء من العام الذي أريد به اخلاص كقوله َوأُوِتَيْت ِمن كُلّ َشىْ ء
  نَْيا َحَسَنةً  َوِفي االِْخَرةِ  إِنَّاأما قوله َواكُْتبْ لََنا ِفى َهاِذهِ الدُّ

فاعلم أن مجيع تكاليف اهللا حمصورة يف نوعني األول التروك وهي األشياء اليت جيب على اإلنسان تركها واالحتراز 
ون متوجهة عنها واالتقاء منها وهذا النوع إليه اإلشارة بقوله لّلَِّذيَن َيتَّقُونَ والثاين األفعال وتلك التكاليف إما أن تك

  على مال اإلنسان أو على نفسه
  أما القسم األول فهو الزكاة وإليه اإلشارة بقوله َوُيْؤُتونَ الزَّكَواةَ 

وأما القسم الثاين فيدخل فيه ما جيب على اإلنسان علماً وعمالً أما العلم فاملعرفة وأما العمل فاإلقرار باللسان 
هذا اجملموع اإلشارة بقوله َوالَِّذيَن ُهم بِئَايَاِتَنا ُيْؤِمُنونَ ونظريه قوله تعاىل والعمل باألركان ويدخل فيها الصالة وإىل 

  ) ٣ ٢البقرة ( ِفقُونَ يف أول سورة البقرة ُهًدى لّلُْمتَِّقَني الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ َوُيِقيُمونَ الصَّلواةَ  َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ ُين
ْعُروِف َويَْنَهاُهمْ الرَُّسولَ النَّبِى َّ اُألمِّى َّ الَِّذى َيجُِدوَنُه َمكُْتوًبا عِنَدُهْم ِفى التَّْوَراةِ  َواِإلجنِيلِ َيأُْمرُُهم بِالَْم الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ

ُهْم َواالٌّ غْلَالَ الَِّتى كَاَنْت َعلَْيهِْم فَالَِّذيَن َعنِ الُْمْنكَرِ وَُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعلَْيهُِم الْخََباِئثَ وََيَضُع َعنُْهْم إِْصَر
  َءاَمُنواْ بِِه َوَعزَّرُوُه َوَنَصُروُه وَاتََّبُعواْ النُّوَر الَِّذى أُنزِلَ َمَعُه أُوْلَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ



وإيتاء الزكاة واإلميان باآليات ضم اعلم أنه تعاىل ملا بني أن من صفة من تكتب له الرمحة يف الدنيا واآلخرة التقوى 
اختلفوا يف إىل ذلك أن يكون من صفته اتباع النَّبِى َّ االّمى َّ الَِّذى َيجُِدوَنُه َمكُْتوًبا عِنَدُهْم ِفى التَّْوَراةِ  َواِإلجنِيلِ و

جيوز أن يتبعوه يف ذلك فقال بعضهم املراد بذلك أن يتبعوه باعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته يف التوراة إذ ال 
شرائعه قبل أن يبعث إىل اخللق وقال يف قوله َواِإلجنِيلَ أن املراد سيجدونه مكتوباً يف اإلجنيل ألن من احملال أن جيدوه 

فيه قبل ما أنزل اهللا اإلجنيل وقال بعضهم بل املراد من حلق من بين إسرائيل أيام الرسول فبني تعاىل أن هؤالء 
م رمحة اآلخرة إال إذا اتبعوا الرسول النيب األمي والقول الثاين أقرب ألن اتباعه قبل أن بعث الالحقني ال يكتب هل

ووجد ال ميكن فكأنه تعاىل بني هبذه اآلية أن هذه الرمحة ال يفوز هبا من بين إسرائيل إال من اتقى وآتى الزكاة وآمن 
  مع ذلك متبعاً للنيب األمي يف شرائعهبالدالئل يف زمن موسى ومن هذه صفته يف أيام الرسول إذا كان 

  يف هذه اآلية بصفات تسع) صلى اهللا عليه وسلم ( إذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل وصف حممداً 
  الصفة األوىل كونه رسوالً وقد اختص هذا اللفظ حبسب العرف مبن أرسله اهللا إىل اخللق لتبليغ التكاليف

  ونه رفيع القدر عند اهللا تعاىلالصفة الثانية كونه نبياً وهو يدل على ك
إنا أمة ( الصفة الثالثة كونه أمياً قال الزجاج معىن االّمىّ  الذي هو على صفة أمة العرب قال عليه الصالة والسالم 

فالعرب أكثرهم ما كانوا يكتبون وال يقرؤون والنيب عليه الصالة والسالم كان كذلك ) أمية ال نكتب وال حنسب 
ه بكونه أمياً قال أهل التحقيق وكونه أمياً هبذا التفسري كان من مجلة معجزاته وبيانه من وجوه فلهذا السبب وصف

األول أنه عليه الصالة والسالم كان يقرأ عليهم كتاب اهللا تعاىل منظوماً مرة بعد أخرى من غري تبديل ألفاظه وال 
ال بد وأن يزيد فيها وأن ينقص عنها بالقليل تغيري كلماته واخلطيب من العرب إذا ارجتل خطبة مث أعادها فإنه 

والكثري مث إنه عليه الصالة والسالم مع أنه ما كان يكتب وما كان يقرأ يتلو كتاب اهللا من غري زيادة وال نقصان 
و كان والثاين أنه ل)  ٦األعلى ( وال تغيري فكان ذلك من املعجزات وإليه اإلشارة بقوله تعاىل َسنُقْرِئَُك فَالَ تَنَسى 

حيسن اخلط والقراءة لصار متهماً يف أنه رمبا طالع كتب األولني فحصل هذه العلوم من تلك املطالعة فلما أتى هبذا 
القرآن العظيم املشتمل على العلوم الكثرية من غري تعلم وال مطالعة كان ذلك من املعجزات وهذا هو املراد من 

الثالث أن تعلم )  ٤٨العنكبوت ( ِمن ِكَتابٍ َوالَ َتُخطُُّه بَِيِمينَِك إِذاً الَّْرتَاَب الُْمْبِطلُونَ  قوله َوَما كُْنَت َتْتلُواْ ِمْنُه قَْبِلِه
اخلط شيء سهل فإن أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون اخلط بأدىن سعى فعدم تعلمه يدل على نقصان عظيم يف الفهم 

العلوم واحلقائق ما مل يصل إليه أحد من البشر ومع تلك القوة مث إنه تعاىل آتاه علوم األولني واآلخرين وأعطاه من 
  العظيمة يف العقل والفهم جعله حبيث مل يتعلم اخلط الذي يسهل تعلمه على أقل اخللق عقالً وفهماً فكان اجلمع بني

  رى املعجزاتهاتني احلالتني املتضادتني جارياً جمرى اجلمع بني الضدين وذلك من األمور اخلارقة للعادة وجار جم
وته الصفة الرابعة قوله تعاىل الَِّذى َيجُِدوَنُه َمكُْتوًبا عِنَدُهْم ِفى التَّْوَراةِ  َواِإلجنِيلِ وهدا يدل على أن نعته وصحة نب

مكتوب يف التوراة واإلجنيل ألن ذلك لو مل يكن مكتوباً لكان ذكر هذا الكالم من أعظم املنفرات لليهود والنصارى 
له ألن اإلصرار على الكذب والبهتان من أعظم النفرات والعاقل ال يسعى فيما يوجب نقصان حاله عن قبول قو

وينفر الناس عن قبول قوله فلما قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكوراً يف التوراة واإلجنيل وذلك من 
  أعظم الدالئل على صحة نبوته

ُروِف قال الزجاج جيوز أن يكون قوله َيأُْمرُُهم بِالَْمْعرُوِف استئنافاً وجيوز أن يكون الصفة اخلامسة قوله َيأُْمرُُهم بِالْمَْع
املعىن َيجُِدوَنُه َمكُْتوًبا عِنَدُهْم أنه َيأُْمُرُهم بِالَْمْعُروِف وأقول جمامع األمر باملعروف حمصورة يف قوله عليه الصالة 

وذلك ألن املوجود إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن ) هللا التعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلق ا( والسالم 



الوجود لذاته أما الواجب لذاته فهو اهللا جل جالله وال معروف أشرف من تعظيمه وإظهار عبوديته وإظهار اخلضوع 
 واخلشوع على باب عزته واالعتراف بكونه موصوفاً بصفات الكمال مربأ عن النقائص واآلفات منزهاً عن األضداد
واألنداد وأما املمكن لذاته فإن مل يكن حيواناً فال سبيل إىل إيصال اخلري إليه ألن االنتفاع مشروط باحلياة ومع هذا 
فإنه جيب النظر إىل كلها بعني التعظيم من حيث إهنا خملوقة هللا تعاىل ومن حيث إن كل ذرة من ذرات املخلوقات ملا 

توحيده وتنزيهه فإنه جيب النظر إليه بعني االحترام ومن حيث إن اهللا تعاىل يف  كانت دليالٌ قاهراً وبرهاناً باهراً على
كل ذرة من ذرات املخلوقات أسراراً عجيبة وحكماً خفية فيجب النظر إليها بعني االحترام وأما إن كان ذلك 

فيه بر الوالدين وصلة املخلوق من جنس احليوان فإنه جيب إظهار الشفقة عليه بأقصى ما يقدر اإلنسان عليه ويدخل 
كلمة جامعة ) التعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلق اهللا ( األرحام وبث املعروف فثبت أن قوله عليه الصالة والسالم 

  جلميع جهات األمر باملعروف
والقول يف صفات الصفة السادسة قوله َوَينَْهاُهْم َعنِ الْمُْنكَرِ واملراد منه أضداد األمور املذكورة وهي عبادة األوثان 

  اهللا بغري علم والكفر مبا أنزل اهللا على النبيني وقطع الرحم وعقوق الوالدين
الصفة السابعة قوله تعاىل وَُيِحلُّ لَُهمُ الطَّيَِّباِت من الناس من قال املراد بالطيبات األشياء اليت حكم اهللا حبلها وهذا 

وحيل هلم احمللالت وهذ حمض التكرير الثاين أن على هذا التقدير  بعيد لوجهني األول أن على هذا التقدير تصري اآلية
خترج اآلية عن الفائدة ألنا ال ندري أن األشياء اليت أحلها اهللا ما هي وكم هي بل الواجب أن يكون املراد من 

ت هذه اآلية دالة الطيبات األشياء املستطابة حبسب الطبع وذلك ألن تناوهلا يفيد اللذة واألصل يف املنافع احلل فكان
  على أن األصل يف كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع احلل إال لدليل منفصل

الصفة الثامنة قوله تعاىل وَُيَحّرُم َعلَْيهُِم الَْخبَِئثَ قال عطاء عن ابن عباس يريد امليتة والدم وما ذكر يف سورة املائدة 
لطبع وتستقذره النفس كان تناوله سبباً لألمل واألصل يف املضار احلرمة إىل قوله ذاِلكُْم ِفْسٌق وأقول كل ما يستخبثه ا

  فكان مقتضاه أن كل ما يستخبثه الطبع فاألصل فيه احلرمة إال

صلى ( لدليل منفصل وعلى هذا األصل فرع الشافعي رمحه اهللا حترمي بيع الكلب ألنه روى عن ابن عباس عن النيب 
وإذا ثبت أن مثنه خبيث وجب أن ) الكلب خبيث وخبيث مثنه ( ني أنه قال يف كتاب الصحيح) اهللا عليه وسلم 

( ِسُر يكون حراماً لقوله تعاىل َوُيَحّرُم َعلَْيهُِم الَْخبَِئثَ وأيضاً اخلمر حمرمة ألهنا رجس بدليل قوله إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْي
اللغة عليه واخلبيث حرام لقوله تعاىل وَُيَحّرُم َعلَْيهِمُ إىل قوله رِْجٌس والرجس خبيث بدليل إطباق أهل )  ٩٠املائدة 
  الَْخَبِئثَ

  الصفة التاسعة قوله تعاىل َوَيَضُع َعْنُهْم إِْصرَُهْم وَاالْغْلَالَ الَِّتى كَاَنْت َعلَْيهِْم وفيه مسألتان
على الواحد قال أبو علي الفارسي  املسألة األوىل قرأ ابن عامر وحده آصارهم على اجلمع والباقون َعنُْهْم إِْصَرُهْم

اإلصر مصدر يقع على الكثرة مع إفراد لفظه يدل على ذلك إضافته وهو مفرد إىل الكثرة كما قال َولَْو َشاء اللَُّه 
ومن مجع أراد ضروباً من العهود خمتلفة واملصادر قد جتمع إذا اختلفت )  ٢٠البقرة ( لَذََهَب بَِسْمعِهِْم َوأَْبَصارِِهْم 

  ) ١٠األحزاب ( ضروهبا كما يف قوله َوَتظُنُّونَ بِاللَِّه الظُّنُوَناْ 
املسألة الثانية األصر الثقل الذي يأصر صاحبه أي حيبسه من احلراك لثقله واملراد منه أن شريعة موسى عليه السالم 

يت كانت يف عباداهتم كقطع أثر البول وقتل كانت شديدة وقوله وَاالْغْلَالَ الَِّتى كَاَنْت َعلَْيهِْم املراد منه الشدائد ال
النفس يف التوبة وقطع األعضار اخلاطئة وتتبع العروف من اللحم وجعلها اهللا أغالالً ألن التحرمي مينع من الفعل كما 

أن الغل مينع عن الفعل وقيل كانت بنو إسرائيل إذا قامت إىل الصالة لبسوا املسوح وغلوا أيديهم إىل أعناقهم 



  اً هللا تعاىل فعلى هذا القول األغالل غري مستعارةتواضع
واعلم أن هذه اآلية تدل على أن األصل يف املضار أن ال تكون مشروعة ألن كل ما كان ضرراً كان إصراً وغالً 

يف اإلسالم ) ال ضرر وال ضرار ( وظاهر هذا النص يقتضي عدم املشروعية وهذا نظري لقوله عليه الصالة والسالم 
  وهو أصل كبري يف الشريعة) بعثت باحلنيفية السهلة السمحة ( عليه الصالة والسالم  ولقوله

واعلم أنه ملا وصف حممداً عليه الصالة والسالم هبذه الصفات التسع قال بعده فَالَِّذيَن ءاَمنُواْ بِِه قال ابن عباس يعين 
عزير املنع ومنه التعزير وهو الضرب دون احلد أصل الت) الكشاف ( من اليهود َوَعزَّرُوُه يعين وقروه قال صاحب 

  ألنه منع من معاودة القبيح
ل مث قال تعاىل َوَنَصُروُه أي على عدوه وَاتََّبعُواْ النُّوَر الَِّذى أُنزِلَ َمَعُه وهو القرآن وقيل اهلدى والبيان والرسالة وقي

  احلق الذي بيانه يف القلوب كبيان النور
  لنور ههنا على القرآن والقرآن ما أنزل مع حممد وإمنا أنزل مع جربيلفإن قيل كيف ميكن محل ا

  قلنا معناه إنه أنزل مع نبوته ألن نبوته ظهرت مع ظهور القرآن
  مث أنه تعاىل ملا ذكر هذه الصفات قَالَ أُوْلَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ أي هم الفائزون باملطلوب يف الدنيا واآلخرة

فَأاِمُنواْ اُس إِنِّى َرسُولُ اللَِّه إِلَْيكُْم َجِميًعا الَِّذى لَُه ُملُْك السََّماَواِت واألرض ال إله إِالَّ ُهَو ُيْحىِ  َوُيِميُت قُلْ ياأَيَُّها النَّ
  ُدونَبِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَّبِى ِّ اُألمِّى ِّ الَِّذى ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَماِتِه َواتَّبِعُوُه لََعلَّكُْم َتهَْت

اعلم أنه تعاىل ملا قال فََسأَكُْتُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ مث بني تعاىل أن من شرط حصول الرمحة ألولئك املتقني كوهنم متبعني 
كُمْ للرسول النيب األمي حقق يف هذه اآلية رسالته إىل اخللق بالكلية فقال قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها النَّاُس إِّنى َرسُولُ اللَِّه إِلَْي

  َجِميًعا ويف هذه الكلمة مسألتان
املسألة األوىل هذه اآلية تدل على أن حممداً عليه الصالة والسالم مبعوث إىل مجيع اخللق وقال طائفة من اليهود 
يقال هلم العيسوية وهم أتباع عيسى األصفهاين أن حممداً رسول صادق مبعوث إىل العرب وغري مبعوث إىل بين 

  على إبطال قوهلم هذه اآلية ألن قوله ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها النَّاُس خطاب يتناول كل الناسإسرائيل ودليلنا 
مث قال إِّنى َرسُولُ اللَِّه إِلَْيكُْم َجِميًعا وهذا يقتضي كونه مبعوثاً إىل مجيع الناس وأيضاً فما يعلم بالتواتر من دينه أنه 

قال إنه كان رسوالً حقاً أو ما كان كذلك فإن كان رسوالً حقاً كان يدعى أنه مبعوث إىل كل العاملني فأما أن ي
امتنع الكذب عليه ووجب اجلزم بكونه صادقاً يف كل ما يدعيه فلما ثبت بالتواتر وبظاهر هذه اآلية أنه كان يدعي 

إىل العرب  كونه مبعوثاً إىل مجيع اخللق وجب كونه صادقاً يف هذا القول وذلك يبطل قول من يقول إنه كان مبعوثاً
  فقط ال إىل بين إسرائيل

وأما قول القائل إنه ما كان رسوالً حقاً فهذا يقتضي القدح يف كونه رسوالً إىل العرب وإىل غريهم فثبت أن القول 
  بأنه رسول إىل بعض اخللق دون بعض كالم باطل متناقض
ِه إِلَْيكُْم َجِميًعا من الناس من قال إنه عام دخله التخصيص إذا ثبت هذا فنقول قوله قُلْ ياأَيَُّها النَّاُس إِّنى َرُسولُ اللَّ

ومنهم من أنكر ذلك أما األولون فقالوا إنه دخله التخصيص من وجهني األول أنه رسول إىل الناس إذاكانوا من 
رفع ( سالم قال مجلة املكلفني فأما إذا مل يكونوا من مجلة املكلفني مل يكن رسوالً إليهم وذلك ألنه عليه الصالة وال

والثاين أنه رسول اهللا إىل كل ) القلم عن ثالث عن الصيب حىت يبلغ وعن النائم حىت يستيقظ وعن اجملنون حىت يفيق 
من وصل إليه خرب وجوده وخرب معجزاته وشرائعه حىت ميكنه عند ذلك متابعته أما لو قدرنا حصول قوم يف طرف 

ال خرب معجزاته فهم ال يكونون مكلفني باإلقرار بنبوته ومن الناس من أنكر من أطراف العامل مل يبلغهم خرب وجوده و



  القول بدخول التخصيص يف اآلية من هذين الوجهني
أما األول فتقريره أن قوله ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها النَّاُس خطاب وهذا اخلطاب ال يتناول إال املكلفني وإذا كان كذلك فالناس 

  ذْهِْبكُمْ أَيَُّها النَّاسُ ليسوا إال املكلفني من الناس وعلى هذا التقدير فلمالذين دخلوا حتت قوله ُي

  يلزم أن يقال إن قوله ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس عام دخله التخصيص
وأما الثاين فألنه يبعد جداً أن يقال حصل يف طرف من أطراف األرض قوم مل يبلغهم خرب ظهور حممد عليه الصالة 

  وخرب معجزاته وشرائعه وإذا كان ذلك كاملستبعد مل يكن بنا حاجة إىل التزام هذا التخصيص والسالم
املسألة الثانية هذه اآلية وإن دلت على أن حممداً عليه الصالة والسالم مبعوث إىل كل اخللق فليس فيها داللة على 

ب الرجوع يف أنه هل كان يف غريه من األنبياء أن غريه من األنبياء عليهم السالم ما كان مبعوثاً إىل كل اخللق بل جي
من كان مبعوثاً إىل كل اخللق أم ال إىل سائر الدالئل فنقول متسك مجع من العلماء يف أن أحداً غريه ما كان مبعوثاً 

أعطيت مخساً مل يعطهن أحد قبلي أرسلت إىل األمحر واألسود وجعلت ( إىل كل اخللق لقوله عليه الصالة والسالم 
 األرض مسجداً وطهوراً ونصرت على عدوي بالرعب يرعب مين مسرية شهر وأطعمت الغنيمة دون من قبلي يل

  )وقيل يل سل تعطه فاختبأهتا شفاعة ألميت 
ولقائل أن يقول هذا اخلرب ال يتناول داللته على إثبات هذا املطلوب ألنه ال يبعد أن يكون املراد جمموع هذه 

ومل حيصل ألحد سواه ومل يلزم من كون هذا اجملموع من ) صلى اهللا عليه وسلم (  اخلمسة من خواص رسول اهللا
خواصه كون واحد من آحاد هذا اجملموع من خواصه وأيضاً قيل إن آدم عليه السالم كان مبعوثاً إىل مجيع أوالده 

ن السفينة كان مبعوثاً إىل الذين وعلى هذا التقدير فقد كان مبعوثاً إىل مجيع الناس وأن نوحاً عليه السالم ملا خرج م
  كانوا معه مع أن مجيع الناس يف ذلك الزمان ما كان إال ذلك القوم

أما قوله تعاىل الَِّذى لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَاالْْرَض فاعلم أنه تعاىل ملا أمر رسوله بأن يقول للناس كلهم إين رسول اهللا 
  دعوىإليكم أردفه بذكر ما يدل على صحة هذه ال

  واعلم أن هذه الدعوى ال تتم وال تظهر فائدهتا إال بتقرير أصول أربعة
األصل األول إثبات أن للعامل إهلاً حياً عاملاً قادراً والذي يدل عليه ما ذكره يف قوله تعاىل الَِّذى لَُه ُملُْك السََّماَواتِ 

الصانع احلي العامل القادر من جهات كثرية  َواالْْرَض وذلك ألن أجسام السموات واألرض تدل على افتقارها إىل
مذكورة يف القرآن العظيم وشرحها وتقريرها مذكور يف هذا التفسري وإمنا افتقرنا يف حسن التكليف وبعثة الرسل 

إىل إثبات هذا األصل ألن بتقدير أن ال حيصل للعامل مؤثر يؤثر يف وجوده أو إن حصل له مؤثر لكن كان ذلك املؤثر 
  الذات ال فاعالً باالختيار مل يكن القول ببعثة األنبياء والرسل عليهم السالم ممكناًموجباً ب

واألصل الثاين إثبات أن إله العامل واحد منزه عن الشريك والضد والند وإليه اإلشارة بقوله الَ إله إِالَّ ُهَو وإمنا 
بتقدير أن يكون للعامل إهلان وأرسل أحد  افتقرنا يف حسن التكليف وجواز بعثة الرسل إىل تقرير هذا األصل ألن

اإلهلني نبياً إىل اخللق فلعل هذا اإلنسان الذي يدعوه الرسول إىل عبادة هذا اإلله ما كان خملوقاً له بل كان خملوقاً 
ب لإلله الثاين وعلى هذا التقدير فإنه جيب على هذا اإلنسان عبادة هذا اإلله وطاعته فكان بعثة الرسول إليه وإجيا
الطاعة عليه ظلماً وباطالً أما إذا ثبت أن اإلله واحد فحينئذ يكون مجيع اخللق عبيداً له ويكون تكليفه يف الكل 

  نافذاً وانقياد الكل ألوامره ونواهيه الزماً فثبت أن ما مل



  يثبت كون اإلله تعاىل واحداً مل يكن إرسال الرسل وإنزال الكتب املشتملة على التكليف جائزاً
صل الثالث إثبات أنه تعاىل قادر على احلشر والنشر والبعث والقيامة ألن بتقدير أن ال يثبت ذلك كان واأل

االشتغال بالطاعة واالحتراز عن املعصية عبثاً ولغواً وإىل تقدير هذا األصل اإلشارة بقوله ُيْحىِ  َوُيِميُت ألنه ملا أحيا 
كون قادراً على اإلعادة واحلشر والنشر وعلى هذا التقدير يكون اإلحياء أوالً ثبت كونه قادراً على اإلحياء ثانياً في

األول إنعاماً عظيماً فال يبعد منه تعاىل أن يطالبه بالعبودية ليكون قيامه بتلك الطاعة قائماً مقام الشكر عن اإلحياء 
  ادراً على إيصال اجلزاء إليهاألول وأيضاً ملا دل اإلحياء األول على قدرته على اإلحياء الثاين فحينئذ يكون ق

واعلم أنه ملا ثبت القول بصحة هذه األصول الثالثة ثبت أنه يصح من اهللا تعاىل إرسال الرسل ومطالبة اخللق 
بالتكاليف ألن على هذا التقدير اخللق كلهم عبيده وال موىل هلم سواه وأيضاً إنه منعم على الكل بأعظم النعم 

اجلزاء إليهم بعد موهتم وكل واحد من هذه األسباب الثالثة سبب تام يف أنه حيسن منه وأيضاً إنه قادر على إيصال 
تكليف اخللق أما حبسب السبب األول فإنه حيسن من املوىل مطالبة عبده بطاعته وخدمته وأما حبسب السبب الثاين 

لث فألنه حيسن من القادر على فألنه حيسن من املنعم مطالبة املنعم عليه بالشكر والطاعة وأما حبسب السبب الثا
إيصال اجلزاء التام إىل املكلف أن يكلفه بنوع من أنواع الطاعة فظهر أنه ملا ثبتت األصول الثالثة بالدالئل اليت 
ذكرها اهللا تعاىل يف هذه اآلية فإنه يلزم اجلزم بأنه حيسن من اهللا إرسال الرسل وجيوز منه تعاىل أن خيصهم بأنواع 

أن اآليات املذكورة دالة على أن للعامل إهلاً حياً عاملاً قادراً وعلى أن هذا اإلله واحد وعلى أنه حيسن  التكاليف فثبت
  منه إرسال الرسل وإنزال الكتب

واعلم أنه تعاىل ملا أثبت هذه األصول املذكورة هبذه الدالئل املذكورة يف هذه اآلية ذكر بعده قوله قُلْ ياأَيَُّها النَّاسُ 
ترتيب يف غاية احلسن وذلك ألنه ملا بني أوالً أن القول ببعثة األنبياء والرسل عليهم السالم أمر جائز ممكن وهذا ال

أردفه بذكر أن حممداً رسول حق من عند اهللا ألن من حاول إثبات مطلوب وجب عليه أن يبني جوازه أوالً مث 
ميان باهللا أصل واإلميان بالنبوة والرسالة فرع عليه واألصل جيب حصوله ثانياً مث إنه بدأ بقوله مَّا كَانَ ألنا بينا أن اإل

  ِهتقدميه فلهذا السبب بدأ بقوله مَّا كَانَ مث أتبعه بقوله َوَرُسوِلِه النَّبِىّ  االّمىّ  الَِّذى ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَماِت
صلى اهللا عليه ( يره أن معجزات رسول اهللا واعلم أن هذا إشارة إىل ذكر املعجزات الدالة على كونه نبياً حقاً وتقر

  كانت على نوعني) وسلم 
النوع األول املعجزات اليت ظهرت يف ذاته املباركة وأجلها وأشرفها أنه كان رجالً أمياً مل يتعلم من أستاذ ومل يطالع 

اهللا عن مكة غيبة طويلة  كتاباً ومل يتفق له جمالسة أحد من العلماء ألنه ما كانت مكة بلدة العلماء وما غاب رسول
ميكن أن يقال إن يف مدة تلك الغيبة تعلم العلوم الكثرية مث إنه مع ذلك فتح اهللا عليه باب العلم والتحقيق وأظهر 

عليه هذا القرآن املشتمل على علوم األولني واآلخرين فكان ظهور هذه العلوم العظيمة عليه مع أنه كان رجالً أمياً 
  يطالع كتاباً من أعظم املعجزات وإليه اإلشارة بقوله النَّبِىّ  االّمىّ  مل يلق أستاذاً ومل

والنوع الثاين من معجزاته األمور اليت ظهرت من خمارج ذاته مثل انشقاق القمر ونبوع املاء من بني أصابعه وهي 
تسمى بكلمات اهللا تعاىل أال ترى أن عيسى عليه السالم ملا كان حدوثه أمراً غريباً خمالفاً للمعتاد ال جرم مساه اهللا 

غريبة خارقة للعادة مل يبعد تسميتها بكلمات اهللا تعاىل وهذا النوع هو تعاىل كلمة فكذلك املعجزات ملا كانت أموراً 
ى املراد بقوله ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَماِتِه أي يؤمن باهللا وجبميع املعجزات اليت أظهرها اهللا عليه فبهذا الطريق أقام الدليل عل

  كونه نبياً صادقاً من عند اهللا
وجب أن يذكر عقيبه الطريق ) صلى اهللا عليه وسلم ( رة اليت قررناها بنبوة حممد واعلم أنه ملا ثبت بالدالئل القاه



  الذي به ميكن معرفة شرعه على التفصيل وما ذاك إال بالرجوع إىل أقواله وأفعاله وإليه اإلشارة بقوله تعاىل َواتَّبِعُوُه
يف القول فهو أن ميتثل املكلف كل ما يقوله يف طرق واعلم أن املتابعة تتناول املتابعة يف القول ويف الفعل أما املتابعة 

األمر والنهي والترغيب والترهيب وأما املتابعة يف الفعل فهي عبارة عن اإلتيان مبثل ما أتى املتبوع به سواء كان يف 
قوله طرف الفعل أو يف طرف الترك فثبت أن لفظ َواتَّبِعُوُه يتناول القسمني وثبت أن ظاهر األمر للوجوب فكان 

تعاىل َواتَّبُِعوُه دليالً على أنه جيب االنقياد له يف كل أمر وهني وجيب االقتداء به يف كل ما فعله إال ما خصه الدليل 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهو األشياء اليت ثبت بالدليل املنفصل أهنا من خواص الرسول 
بيل أن ذلك كان واجباً عليه وحيتمل أيضاً أنه أتى به فإن قيل الشيء الذي أيت به الرسول حيتمل أنه أتى به على س

على سبيل أن ذلك كان مندوباً فبتقدير أنه أتى به على سبيل أن ذلك كان مندوباً فلو أتينا به على سبيل أنه واجب 
لك الفعل علينا كان ذلك تركاً ملتابعته ونقضاً ملبايعته واآلية تدل على وجوب متابعته فثبت أن إقدام الرسول على ذ

  ال يدل على وجوبه علينا
قلنا املتابعة يف الفعل عبارة عن اإلتيان مبثل الفعل الذي أتى به املتبوع بدليل أن من أتى بفعل مث إن غريه وافقه يف 
 ذلك الفعل قيل إنه تابعه عليه ولو مل يأت به قيل إنه خالفه فيه فلما كان اإلتيان مبثل فعل املتبوع متابعة ودلت اآلية

بقي ههنا أنا ال نعرف أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( على وجوب املتابعة لزم أن جيب على األمة مثل فعل الرسول 
عليه السالم أتى بذلك على قصد الوجوب أو على قصد الندب فنقول حال الدواعي والعزائم غري معلوم وحال 

ت إىل البحث عن حال العزائم والدواعي لكوهنا اإلتيان بالفعل الظاهر والعمل احملسوس معلوم فوجب أن ال يلتف
أموراً خمفية عنا وأن حنكم بوجوب املتابعة يف العمل الظاهر لكوهنا من األمور اليت ميكن رعايتها فزالت هذه الشبهة 
  لوتقريره أن هذه اآلية دالة على أن األصل يف كل فعل فعله الرسول أن جيب علينا إلتيان مبثله إال إذا خصه الدلي

  إذا عرفت هذا فنقول إنا إذا أردنا أن حنكم بوجوب عمل من األعمال
قلنا إن هذا العمل فعله أفضل من تركه وإذا كان األمر كذلك فحينئذ نعمل أن الرسول قد أتى به يف اجلملة ألن 

الم قد العلم الضروري حاصل بأن الرسول ال جيوز أن يواظب طول عمره على ترك األفضل فعلمنا أنه عليه الس
  أتى هبذا الطريق األفضل وأما أنه هل أتى بالطرف األحسن فهو مشكوك واملشكوك ال يعارض املعلوم فثبت أنه

عليه السالم أتى باجلانب األفضل ومىت ثبت ذلك وجب أن جيب علينا ذلك لقوله تعاىل يف هذه اآلية وَاتَّبُِعوُه فهذا 
لى النصوص لقوله تعاىل َوَما َينِطُق َعنِ الَْهَوى إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحىٌ  أصل شريف وقانون كلي يف معرفة األحكام دال ع

  فوجب علينا مثله لقوله تعاىل وَاتَّبُِعوُه)  ٤ ٣النجم ( ُيوَحى 
أن  للترجي وذلك ال يليق باهللا فال بد من تأويله والثاين) لعل ( وأما قوله لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ ففيه حبثان أحدمها أن كلمة 

ظاهره يقتضي أنه تعاىل أراد من كل املكلفني اهلداية واإلميان على قول املعتزلة والكالم يف تقرير هذين املقامني قد 
  سبق يف هذا الكتاب مراراً كثرية فال فائدة يف اإلعادة

  َوِمن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ  َيْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِِه يَْعِدلُونَ
صف الرسول وذكر أنه جيب على اخللق متابعته ذكر أن من قوم موسى عليه السالم من اتبع واعلم أنه تعاىل ملا و

احلق وهدى إليه وبني أهنم مجاعة ألن لفظ األمة ينىبء عن الكثرة واختلفوا يف أن هذه األمة مىت حصلت ويف أي 
سلموا مثل عبد اهللا بن سالم زمان كانت فقيل هم اليهود الذين كانوا يف زمان الرسول عليه الصالة والسالم وأ

وابن صوريا واالعتراض عليه بأهنم كانوا قليلني يف العدد ولفظ األمة يقتضي الكثرة ميكن اجلواب عنه بأنه ملا كانوا 
وقيل إهنم )  ١٢٠النحل ( خمتلفني يف الدين جاز إطالق لفظ األمة عليهم كما يف قوله تعاىل إِنَّ إِبْراهِيَم كَانَ أُمَّةً  



م مشوا على الدين احلق الذي جاء به موسى ودعوا الناس إليه وصانوه عن التحريف والتبديل يف زمن تفرق بين قو
إسرائيل وإحداثهم البدع وجيوز أن يكونوا أقاموا على ذلك إىل أن جاء املسيح فدخلوا يف دينه وجيوز أن يكونوا 

ائيل ملا كفروا وقتلوا األنبياء بقي سبط يف مجلة اإلثين هلكوا قبل ذلك وقال السدي ومجاعة من املفسرين إن بين إسر
عشر فما صنعوا وسألوا اهللا أن ينقذهم منهم ففتح اهللا هلم نفقاً يف األرض فساروا فيه حىت خرجوا من وراء الصني 

( دين حممد مث هؤالء اختلفوا منهم من قال إهنم بقوا متمسكني بدين اليهودية إىل اآلن ومنهم من قال إهنم اآلن على 
يستقبلون الكعبة وتركوا السبت ومتسكوا باجلمعة ال يتظاملون وال يتحاسدون وال يصل ) صلى اهللا عليه وسلم 

( إليهم منا أحد وال إلينا منهم أحد وقال بعض احملققني هذا القول ضعيف ألنه إما أن يقال وصل إليهم خرب حممد 
  خلربأو ما وصل إليهم هذا ا) صلى اهللا عليه وسلم 

فإن قلنا وصل خربه إليهم مث إهنم أصروا على اليهودية فهم كفار فكيف جيوز وصفهم بكوهنم أمة يهدون باحلق وبه 
فهذا بعيد ألنه ملا وصل خربهم إلينا مع أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( يعدلون وإن قلنا بأهنم مل يصل إليهم خرب حممد 
قل أن ال يصل إليهم خرب حممد عليه الصالة والسالم مع أن الدنيا قد الدواعي ال تتوفر على نقل أخبارهم فكيف يع

  امتألت من خربه وذكره
  فإن قالوا أليس إن يأجوج ومأجوج قد وصل خربهم إلينا ومل يصل خربنا إليهم

  قلنا هذا ممنوع فمن أين عرف أنه مل يصل خربنا إليهم فهذا مجلة ما قيل يف هذا الباب
  له يَْهُدونَ بِالَْحّق أي يدعون الناس إىل اهلداية باحلق َوبِِه يَْعِدلُونَ قالإذا عرفت هذا فنقول قو

الزجاج العدل احلكم باحلق يقال هو يقضي باحلق ويعدل وهو حكم عادل ومن ذلك قوله َولَن َتْسَتِطيُعواْ أَن َتْعِدلُواْ 
  ) ١٥٢األنعام ( اْ وقوله َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُو)  ١٢٩النساء ( َبْيَن الّنَساء 

َعصَاَك الَْحَجَر فَانَبَجَسْت ِمْنهُ َوقَطَّْعَناُهُم اثَْنَتىْ  َعْشَرةَ  أَْسبَاطًا أَُمًما َوأَْوَحيَْنآ إِلَى ُموَسى إِِذ اسَْتْسقَاُه قَْوُمُه أَِن اضْرِب بِّ
لَْنا َعلَْيهِمُ الَْغَماَم َوأَنَزلَْنا َعلَْيهُِم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُواْ ِمن طَيِّبَاِت َما اثْنََتا َعْشَرةَ  َعْيًنا قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ مَّشَْرَبُهْم َوظَلَّ
  َرَزقَْناكُْم َوَما ظَلَُموَنا َولَاِكن كَانُوا أَنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ

اثين عشر سبطاً وقد  اعلم أن املقصود من هذه اآلية شرح نوعني من أحوال بين إسرائيل أحدمها أنه تعاىل جعلهم
تقدم هذا يف سورة البقرة أو املراد أنه تعاىل فرق بين إسرائيل اثنيت عشرة فرقة ألهنم كانوا من اثين عشر رجالً من 

أوالد يعقوب فميزهم وفعل هبم ذلك لئال يتحاسدوا فيقع فيهم اهلرج واملرج وقوله َوقَطَّْعَناُهمُ أي صريناهم قطعاً أي 
  ضهم من بعض وقرىء َوقَطَّْعَناُهُم بالتخفيف وههنا سؤاالنفرقاً وميزنا بع

  السؤال األول مميز ما عدا العشرة مفرد فما وجه جميئه جمموعاً وهال قيل اثين عشر سبطاً
  واجلواب املراد وقطعناهم اثنيت عشرة قبيلة وكل قبيلة أسباط فوضع أسباطاً موضع قبيلة

  َ أَسَْباطًا مع أن السبط مذكر ال مؤنث السؤال الثاين قال اثْنََتىْ  َعْشَرة
  اجلواب قال الفراء إمنا قال ذلك ألنه تعاىل ذكر بعده أَُمًما فذهب التأنيث إىل األمم

مث قال ولو قال اثين عشر ألجل أن السبط مذكر كان جائزاً وقال الزجاج املعىن َوقَطَّْعَناُهمُ اثَْنَتىْ  َعْشَرةَ  فرقة 
ْسَباطًا نعت ملوصوف حمذوف وهو الفرقة وقال أبو علي الفارسي ليس قوله أَْسبَاطًا متييزاً ولكنه بدل أَْسبَاطًا فقوله أَ

  من قوله اثَْنَتىْ  َعْشَرةَ 
هو بدل من اثْنََتىْ  َعْشَرةَ  مبعىن وقطعناهم أمما ألن كل سبط كانت أمة ) الكشاف ( وأما قوله أَُمًما قال صاحب 
دد وكل واحدة كانت تؤم خالف ما تؤمه األخرى وال تكاد تأتلف وقرىء اثَْنَتىْ  َعْشَرةَ  عظيمة ومجاعة كثيفة الع



  بكسر الشني
الَْحَجَر النوع الثاين من شرح أحوال بين إسرائيل قوله تعاىل َوأَْوَحْيَنا إِلَى مُوَسى إِِذ اْسَتْسقَاُه قَْوُمُه أَِن اضْرِب بَّعَصاَك 

  كرها يف سورة البقرة قال احلسن ما كان إال حجراً اعترضه وإال عصاً أخذهاوهذه القصة أيضاً قد تقدم ذ
  واعلم أهنم كانوا رمبا احتاجوا يف التيه إىل ماء يشربونه فأمر اهللا تعاىل موسى عليه السالم أن يضرب

فانبجس املاء  بعصاه احلجر وكانوا يريدونه مع أنفسهم فيأخذوا منه قدر احلاجة وقوله فَانَبَجَسْت قال الواحدي
وانبجاسه انفجاره يقال جبس املاء يبجس وانبجس وتبجس إذا تفجر هذا قول أهل اللغة مث قال واالنبجاس 

واالنفجار سواء وعلى هذا التقدير فال تناقض بني االنبجاس املذكور ههنا وبني االنفجار املذكور يف سورة البقرة 
ار خروجه بكثرة وطريق اجلمع أن املاء ابتدأ باخلروج قليالً مث صار وقال آخرون االنبجاس خروج املاء بقلة واالنفج

كثرياً وهذا الفرق مروي عن أيب عمرو بن العالء وملا ذكر تعاىل أنه كيف كان يسقيهم ذكر ثانياً أنه ظلل الغمام 
تعاىل ألنه تعاىل  عليهم وثالثا أنه أنزل عليهم املن والسلوى وال شك أن جمموع هذه األحوال نعمة عظيمة من اهللا

  سهل عليهم الطعام والشراب على أحسن الوجوه ودفع عنهم مضار الشمس
  مث قال كُلُواْ ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم واملراد أقصر أنفسهم على ذلك املطعوم وترك غريه

تعدوا ما أمرهم اهللا به وذلك إما مث قال تعاىل َوَما ظَلَُموَنا وفيه حذف وذلك ألن هذا الكالم إمنا حيسن ذكره لو أهنم 
بأن تقول إهنم ادخروا مع أن اهللا منعهم منه أو أقدموا على األكل يف وقت منعهم اهللا عنه أو ألهنم سألوا غري ذلك 
مع أن اهللا منعهم منه ومعلوم أن املكلف إذا ارتكب احملظور فهو ظامل لنفسه فلذلك وصفهم اهللا تعاىل به ونبه بقوله 

ُموَنا َولَاِكن كَانُواْ أَنفَُسُهمْ َيظِْلُمونَ وذلك أن املكلف إذا أقدم على املعصية فهو ما أضر إال نفسه حيث سعى َوَما ظَلَ
  يف صريورة نفسه مستحقة للعقاب العظيم

َواْدُخلُواْ الَْباَب ُسجًَّدا نَّغِْفْر لَكُْم خَِطي َوإِذْ ِقيلَ لَُهُم اْسكُُنواْ َهاِذهِ الْقَْرَيةَ  َوكُلُواْ ِمْنَها َحْيثُ ِشئُْتْم َوقُولُواْ ِحطَّةٌ  
لَْيهِمْ رِجًْزا مَِّن السََّمآِء بَِما كَانُواْ ئَاِتكُْم َسَنزِيُد الُْمْحِسنَِني فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمنُْهْم قَْوالً غَْيَر الَِّذى ِقيلَ لَُهْم فَأَْرَسلَْنا َع

  َيظِْلُمونَ
  ة أيضاً مذكورة مع الشرح والبيان يف سورة البقرةاعلم أن هذه لقص

بقي أن يقال إن ألفاظ هذه اآلية ختالف ألفاظ اآلية اليت يف سورة البقرة من وجوه األول يف سورة البقرة َوإِذْ قُلَْنا 
لْقَْرَيةَ  والثاين أنه قال يف سورة البقرة وههنا قال َوإِذْ ِقيلَ لَُهمُ اْسكُُنواْ هَاِذِه ا)  ٥٨البقرة ( اْدُخلُواْ هَاِذِه الْقَْرَيةَ  

فَكُلُواْ بالفاء وههنا َوكُلُواْ بالواو والثالث أنه قال يف سورة البقرة َرغًَدا وهذه الكلمة غري مذكورة يف هذه السورة 
لتقدمي والتأخري واخلامس أنه والرابع أنه قال يف سورة البقرة َواْدُخلُواْ الَْباَب ُسجًَّدا َوقُولُواْ ِحطَّةٌ  وقال ههنا على ا

يدُ قال يف البقرة نَّْغِفْر لَكُْم َخطَاَياكُْم وقال ههنا نَّغِْفْر لَكُْم َخطِيئَاِتكُْم والسادس أنه قال يف سورة البقرة َوَسنَزِ
  الُْمْحِسنَِني وههنا حذف

ُمواْ وقال ههنا فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم والثامن أنه قال يف حرف الواو والسابع أنه قال يف سورة البقرة فَأَنَزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَ
تة سورة البقرة بَِما كَانُواْ يَفُْسقُونَ وقال ههنا بَِما كَاُنواْ َيظِْلُمونَ واعلم أن هذه األلفاظ متقاربة وال منافاة بينها الب

  وميكن ذكر فوائد هذه األلفاظ املختلفة
لبقرة اْدُخلُواْ َهاِذِه الْقَْرَيةَ  وقال ههنا اْسكُنُواْ فالفرق أنه ال بد من دخول القرية أما األول وهو أنه قال يف سورة ا

  أوالً مث سكوهنا ثانياً



َيةَ  َوكُلُواْ وأما الثاين فهو أنه تعاىل قال يف البقرة اْدُخلُواْ َهاِذهِ الْقَْرَيةَ  فَكُلُواْ بالفاء وقال ههنا اْسكُُنواْ َهاِذِه الْقَْر
الواو والفرق أن الدخول حالة خمصوصة كما يوجد بعضها ينعدم فإنه إمنا يكون داخالً يف أول دخوله وأما ما بعد ب

  ذلك فيكون سكوناً ال دخوالً
إذا ثبت هذا فنقول الدخول حالة منقضية زائلة وليس هلا استمرار فال جرم حيسن ذكر فاء التعقيب بعده فلهذا قال 

  قَْرَيةَ  وأما السكون فحالة مستمرة باقية فيكون األكل حاصالً معه ال عقيبه فظهر الفرقاْدُخلُواْ هَاِذِه الْ
وأما الثالث وهو أنه ذكر يف سورة البقرة رَغًَدا وما ذكره هنا فالفرق األكل عقيب دخول القرية يكون ألذ ألن 

فيه قوله َرغًَدا وأما األكل حال  احلاجة إىل ذلك األكل كانت أكمل وأمت وملا كان ذلك األكل ألذ ال جرم ذكر
  سكون القرية فالظاهر أنه ال يكون يف حمل احلاجة الشديدة ما مل تكن اللذة فيه متكاملة فال جرم ترك قوله َرغًَدا فيه

س منه وأما الرابع وهو قوله يف سورة البقرة َواْدُخلُواْ الَْبابَ ُسجًَّدا َوقُولُواْ ِحطَّةٌ  ويف سورة األعراف على العك
فاملراد التنبيه على أنه حيسن تقدمي كل واحد من هذين الذكرين على اآلخر إال أنه ملا كان املقصود منهما تعظيم اهللا 

  تعاىل وإظهار اخلضوع واخلشوع مل يتفاوت احلال حبسب التقدمي والتأخري
ْم فهو إشارة إىل أن هذه الذنوب سواء وأما اخلامس وهو أنه قال يف سورة البقرة خَطَاَياكُْم وقال ههنا َخِطيئَاِتكُ
  كانت قليلة أو كثرية فهي مغفورة عند اإلتيان هبذا الدعاء والتضرع

وأما السادس وهو أنه تعاىل قال يف سورة البقرة َوَسَنزِيُد بالواو وههنا حذف الواو فالفائدة يف حذف الواو أنه 
  ان فقيل له َسَنزِيُد الُْمْحِسنَِنياستئناف والتقدير كان قائالً قال وماذا حصل بعد الغفر

وأما السابع وهو الفرق بني قوله أَنَزلَْنا وبني قوله أَْرَسلَْنا فألن اإلنزال ال يشعر بالكثرة واإلرسال يشعر هبا فكأنه 
له تعاىل بدأ بإنزال العذاب القليل مث جعله كثرياً وهو نظري ما ذكرناه يف الفرق بني قوله فَانَبَجَسْت وبني قو

  فَانفَجََرْت
وأما الثامن وهو الفرق بني قوله َيظِْلُمونَ وبني قوله يَفُْسقُونَ فذلك ألهنم موصوفون بكوهنم ظاملني ألجل أهنم ظلموا 
أنفسهم وبكوهنم فاسقني ألجل أهنم خرجوا عن طاعة اهللا تعاىل فالفائدة يف ذكر هذين الوصفني التنبيه على حصول 

  ر بالبال يف ذكر فوائد هذه األلفاظ املختلفة ومتام العلم هبا عند اهللا تعاىلهذين األمرين فهذا ما خط

 َيْوَم َسْبتِهِْم ُشرًَّعا َوَيْوَم الَ َوْسئَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيةِ  الَِّتى كَاَنْت حَاِضَرةَ  الَْبْحرِ إِذْ َيْعُدونَ ِفى السَّْبِت إِذْ َتأِْتيهِمْ ِحيتَاُنُهْم
  تَأِْتيهِْم كَذَاِلكَ َنْبلُوُهم بَِما كَاُنوا يَفُْسقُونَ َيْسبُِتونَ الَ

  اعلم أن هذه القصة أيضاً مذكورة يف سورة البقرة وفيها مسائل
املسألة األوىل قوله تعاىل واسأهلم املقصود تعرف هذه القصة من قبلهم ألن هذه القصة قد صارت معلومة للرسول 

كر هذا السؤال أحد أشياء األول أن املقصود من ذكر هذا السؤال تقرير أهنم من قبل اهللا تعاىل وإمنا املقصود من ذ
صلى ( كانوا قد أقدموا على هذا الذنب القبيح واملعصية الفاحشة تنبيهاً هلم على أن إصرارهم على الكفر مبحمد 

صالً يف أسالفهم من ومبعجزاته ليس شيئاً حدث يف هذا الزمان بل هذا الكفر واإلصرار كان حا) اهللا عليه وسلم 
  الزمان القدمي

والفائدة الثانية أن اإلنسان قد يقول لغريه هل هذا األمر كذا وكذا ليعرف بذلك أنه حميط بتلك الواقعة وغري ذاهل 
رجالً أمياً مل يتعلم علماً ومل يطالع كتاباً مث أنه يذكر هذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن دقائقها وملا كان النيب 

  لى وجهها من غري تفاوت وال زيادة وال نقصان كان ذلك جارياً جمرى املعجزالقصص ع
املسألة الثانية األكثرون على أن تلك القرية أيلة وقيل مدين وقيل طربية والعرب تسمى املدينة قرية وعن أيب عمرو 



ِتى كَاَنْت حَاِضَرةَ  الَْبْحرِ بن العالء ما رأيت قرويني أفصح من احلسن واحلجاج يعين رجلني من أهل املدن وقوله الَّ
يعين قريبة من البحر وبقربه وعلى شاطئه واحلضور نقيض الغيبة كقوله تعاىل ذاِلكَ ِلَمْن َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِى 

م السبت وقوله إِذْ يَْعُدونَ ِفى السَّْبتِ يعين جياوزون حد اهللا فيه وهو اصطيادهم يو)  ١٩٦البقرة ( الَْمْسجِِد الْحََرامِ 
وقد هنوا عنه وقرىء َيْعُدونَ مبعىن يعتدون أدغمت التاء يف الدال ونقلت حركتها إىل العني و َيْعدُونَ من األعداد 

وكانوا يعدون آالت الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن ال يشتغلوا فيه بغري العبادة و السَّْبِت مصدر سبتت 
ونَ ِفى السَّْبِت معناه يعدون يف تعظيم هذا اليوم وكذلك قوله َيْوَم َسْبتِهِمْ اليهود إذا عظمت سبتها فقوله إِذْ يَْعُد

معناه يوم تعظيمهم أمر السبت ويدل عليه قوله َوَيْوَم الَ َيْسبُِتونَ ويؤكده أيضاً قراءة عمر بن عبد العزيز َيْومٍ 
َيْسبُِتونَ بضم الياء من أسبتوا وعن احلسن الَ َيْسبُِتونَ  وقرىء َوَيْوَم الَ َيْسبُِتونَ بضم الباء وقرأ على رضى اهللا عنه الَ

على البناء للمفعول وقوله إِذْ تَأِْتيهِْم ِحيَتانُُهْم نصب بقوله َيْعُدونَ واملعىن سلهم إذ عدوا يف وقت اإلتيان وقوله َيْوَم 
ن شيء فهو شارع ودار شارعة أي َسْبتِهِْم ُشرًَّعا أي ظاهرة على املاء وشرع مجع شارع وشارعة وكل شيء دان م

دنت من الطريق وجنوم شارعة أي دنت من املغيب وعلى هذا فاحليتان كانت تدنو من القرية حبيث ميكنهم صيدها 
قال ابن عباس وجماهد إن اليهود أمروا باليوم الذي أمرمت به يوم اجلمعة فتركوه واختاروا السبت فابتالهم اهللا به 

  وحرم عليهم الصيد

وأمروا بتعظيمه فإذا كان يوم السبت شرعت هلم احليتان ينظرون إليها يف البحر فإذا انقضى السبت ذهبت وما فيه 
تعود إال يف السبت املقبل وذلك بالء ابتالهم اهللا به فذلك معىن قوله َوَيْوَم الَ َيسْبُِتونَ الَ تَأِْتيهِْم وقوله كَذاِلكَ 

نبلوهم بسبب فسقهم وذلك يدل على أن من أطاع اهللا تعاىل خفف اهللا عنه  َنْبلُوُهم أي مثل ذلك البالء الشديد
أحوال الدنيا واآلخرة ومن عصاه ابتاله بأنواع البالء واحملن واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل ال جيب عليه 

تان يوم السبت رمبا حيملهم رعاية الصالح واألصلح ال يف الدين وال يف الدنيا وذلك ألنه تعاىل علم أن تكثري احلي
على املعصية والكفر فلو وجب عليه رعاية الصالح واألصلح لوجب أن ال يكثر هذه احليتان يف ذلك اليوم صوناً 

هلم عن ذل الكفر واملعصية فلما فعل ذلك ومل يبال بكفرهم ومعصيتهم علمنا أن رعاية الصالح واألصلح غري 
  واجبة على اهللا تعاىل

لَى رَبِّكُْم َولََعلَُّهْم َيتَّقُونَ ْت أُمَّةٌ  مِّْنُهْم ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اللَُّه ُمْهِلكُُهْم أَْو ُمَعذُِّبُهْم َعذَاباً َشِديًدا قَالُواْ َمْعِذَرةً  إَِوإِذْ قَالَ
  َنا الَِّذيَن ظَلَُمواْ بَِعذَابٍ َبئِيسٍ بَِما كَانُواْ يَفُْسقُونَفَلَمَّا َنُسواْ َما ذُكُِّرواْ بِهِ أَجنَْيَنا الَِّذيَن يَْنَهْونَ َعنِ السُّو ِء َوأََخذْ

اعلم أن قوله َوإِذْ قَالَِت معطوف على قوله إِذْ َيْعُدونَ وحكمه حكمه يف األعراب وقوله أُمَّةٌ  ّمْنُهْم أي مجاعة من 
ن حىت أيسوا من قبوهلم ألقوام أهل القرية من صلحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول يف موعظة أولئك الصيادي

آخرين ما كانوا يقلعون عن وعظهم وقوله ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اللَُّه ُمْهِلكُُهْم أي خمترمهم ومطهر األرض منهم أَْو 
ةً  إِلَى رَّبكُمْ ُمَعذّبُُهْم َعذَاباً َشدِيًدا لتماديهم يف الشر وإمنا قالوا ذلك لعلمهم أن الوعظ ال ينفعهم وقوله قَالُواْ َمْعِذَر

  فيه حبثان
البحث األول قرأ حفص عن عاصم َمْعِذَرةً  بالنصب والباقون بالرفع أما من نصب َمْعِذَرةً  فقال الزجاج معناه 

  نعتذر معذرة وأما من رفع فالتقدير هذه معذرة أو قولنا معذرة وهي خرب هلذا احملذوف
د عذرته أعذره عذراً ومعذرة ومعىن عذره يف اللغة أي قام بعذره البحث الثاين املعذرة مصدر كالعذر وقال أبو زي

وقيل عذره يقال من يعذرين أي يقوم بعذري وعذرت فالناً فيما صنع أي قمت بعذره فعلى هذا معىن قوله َمْعِذَرةً  
  إِلَى رَّبكُْم أي قيام منا بعذر أنفسنا إىل اهللا تعاىل فإنا إذا طولنا بإقامة النهي عن املنكر



قلنا قد فعلنا فنكون بذلك معذورين وقال األزهري املعذرة اسم على مفعلة من عذر يعذر وأقيم مقام االعتذار 
كأهنم قالوا موعظتنا اعتذار إىل ربنا فأقيم االسم مقام االعتذار ويقال اعتذر فالن اعتذاراً وعذراً ومعذرة من ذنبه 

  ز عندنا أن ينتفعوا هبذا الوعظ فيتقوا اهللا ويتركوا هذا الذنبفعذرته وقوله َولََعلَُّهْم َيتَّقُونَ أي وجائ

  إذا عرفت هذا فنقول يف هذه اآلية قوالن
القول األول أن أهل القرية منهم من صاد السمك وأقدم على ذلك الذنب ومنهم من مل يفعل ذلك وهذا القسم 

فعل ومنهم من سكت عن ذلك الوعظ الثاين صاروا قسمني منهم من وعظ الفرقة املذنبة وزجرهم عن ذلك ال
وأنكروا على الواعظني وقالوا هلم مل تعظوهم مع العلم بأن اهللا مهلكهم أو معذهبم يعين أهنم قد بلغوا يف اإلصرار 

  على هذا الذنب إىل حد ال يكادون مينعون عنه فصار هذا الوعظ عدمي الفائدة عدمي األثر فوجب تركه
كانوا فرقتني فرقة أقدمت على الذنب وفرقة أحجموا عنه ووعظوا األولني فلما والقول الثاين أن أهل القرية 

اشتغلت هذه الفرقة بوعظ الفرقة املذنبة املتعدية املقدمة على القبيح فعند ذلك قالت الفرقة املذنبة للفرقة الواعظة 
واحدي والقول األول أصح ألهنم لو كانوا فرقتني وكان ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اللَُّه ُمْهِلكُُهْم أَْو مَُعذّبُُهْم بزعمكم قال ال

  قوله َمْعِذَرةً  إِلَى َرّبكُْم خطاباً من الفرقة الناهية للفرقة املعتدية لقالوا َولَعَلَّكُْم َتتَّقُونَ
ينساه أجنينا الذين ينهون أما قوله فَلَمَّا َنُسواْ َما ذُكّرُواْ بِِه يعين أهنم ملا تركوا ما ذكرهم به الصاحلون ترك الناسي ملا 

  عن السوء وأخذنا الظاملني املقدمني على فعل املعصية
واعلم أن لفظ اآلية يدل على أن الفرقة املتعدية هلكت والفرقة الناهية عن املنكر جنت أما الذين قالوا ِلَم َتِعظُونَ 

اهللا عنهما أنه توقف فيه ونقل عنه فقد اختلف املفسرون يف أهنم من أي الفريقني كانوا فنقل عن ابن عباس رضي 
أيضاً هلكت الفرقتان وجنت الناهية وكان ابن عباس إذا قرأ هذه اآلية بكى وقال إن هؤالء الذين سكتوا عن النهي 

عن املنكر هلكوا وحنن نرى أشياء ننكرها مث نسكت وال نقول شيئاً قال احلسن الفرقة الساكتة ناجية فعلى هذا 
لثالثة واحتجوا عليه بأهنم ملا قالوا ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اللَُّه ُمْهِلكُُهْم أَْو مَُعذّبُُهْم دل ذلك على أهنم جنت فرقتان وهلكت ا

كانوا منكرين عليهم أشد اإلنكار وأهنم إمنا تركوا وعظهم ألنه غلب على ظنهم أهنم ال يلتفتون إىل ذلك الوعظ 
  وال ينتفعون به

ة والنهي عنه أيضاً معصية فوجب دخول هؤالء التاركني للوعظ الناهني عنه حتت قوله فإن قيل إن ترك الوعظ معصي
  َوأََخذَْنا الَِّذيَن ظَلَُمواْ

قلنا هذا غري الزم ألن النهي عن املنكر إمنا جيب على الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقني مث ذكر أنه تعاىل 
غري املسخ املتأخر ذكره وقوله بَِعذَابٍ َبئِيسٍ أي شديد ويف هذه  أخذهم بعذاب بئيس والظاهر أن هذا العذاب

اللفظة قراآت أحدها َبئِيسٍ بوزن فعيل قال أبو علي وفيه وجهان األول أن يكون فعيالً من بؤس يبؤس بأساً إذا 
بئيساً إذا افتقر فهو اشتد واآلخر ما قاله أبو زيد وهو أنه من البؤس وهو الفقر يقال بئس الرجل يبأس بؤساً وبأساً و

بائس أي فقري فقوله بَِعذَابٍ َبئِيسٍ أي ذي بؤس والقراءة الثانية بِئَْس بوزن حذر والثالثة بيس على قلب اهلمزة ياء 
كالذيب يف ذئب والرابعة بيئس على فيعل واخلامسة بيس كوزن ريس على قلب مهزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها 

مث بني تعاىل أهنم مع ) الكشاف ( يس كهني يف هني وهذه القراآت نقلها صاحب والسادسة بيس على ختفيف ب
  نزول هذا العذاب هبم متردوا



ا ُنُهواْ َعْنُه قُلَْنا لَُهْم كُونُواْ ِقَرَدةً  َخاِسئَِني   فَلَمَّا َعَتْواْ َعن مَّ
  وفيه مباحث

ا عنه فقد أطاعوا ألهنم أبوا عما هنوا عنه ومعلوم البحث األول العتو عبارة عن اإلباء والعصيان وإذا عتوا عما هنو
أنه ليس املراد ذلك فال بد من إضمار والتقدير فلما عتوا عن ترك ما هنوا عنه مث حذف املضاف وإذا أبوا ترك املنهي 

  كان ذلك ارتكاباً للمنهى
ليس من املقال بل املراد منه أنه تعاىل فعل ذلك  البحث الثاين من الناس من قال إن قوله َعْنُه قُلَْنا لَُهْم كُونُواْ ِقَرَدةً 

هو مبعىن الفعل ال )  ٤٠النحل ( قال وفيه داللة على أن قوله إِنََّما قَْولَُنا ِلَشىْ ء إِذَا أََرْدنَاُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 
  الكالم وقال الزجاج أمروا بأن يكونوا كذلك بقول مسع فيكون أبلغ

ل هذا الكالم على هذا بعيد ألن املأمور بالفعل جيب أن يكون قادراً عليه والقوم ما كانوا قادرين على واعلم أن مح
  أن يقلبوا أنفسهم قردة

البحث الثالث قال ابن عباس أصبح القوم وهم قردة صاغرون فمكثوا كذلك ثالثاً فرآهم الناس مث هلكوا ونقل 
م صاروا قردة والشيوخ خنازير وهذا القول على خالف الظاهر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن شباب القو

واختلفوا يف أن الذين مسخوا هل بقوا قردة وهل هذه القردة من نسلهم أو هلكوا وانقطع نسلهم وال داللة يف 
  اآلية عليه والكالم يف املسخ وما فيه من املباحثات قد سبق باالستقصاء يف سورة البقرة واهللا أعلم

  الِْعقَابِ وَإِنَُّه لََغفُورٌ رَّحِيٌم أَذَّنَ رَبَُّك لََيبَْعثَنَّ َعلَْيهِْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  َمن َيُسوُمُهْم ُسو َء الَْعذَابِ إِنَّ رَبََّك لََسرِيُعَوإِذْ َت
ىل حكم عليهم اعلم أنه تعاىل ملا شرح ههنا بعض مصاحل أعمال اليهود وقبائح أفعاهلم ذكر يف هذه اآلية أنه تعا

( بالذل والصغار إىل يوم القيامة قال سيبويه أذن أعلم وأذن نادى وصاح لإلعالم ومنه قوله تعاىل فَأَذَّنَ ُمَؤذّنٌ َبيَْنُهْم 
وقوله َتأَذَّنَ مبعىن أذن أي أعلم ولفظة تفعل ههنا ليس معناه أنه أظهر شيئاً ليس فيه بل معناه فعل )  ٤٤األعراف 
معناه عال وارتفع ال مبعىن أنه أظهر )  ١٨يونس ( نَ مبعىن أذن كما يف قوله سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ فقوله َتأَذَّ

  من نفسه العلو وإن مل حيصل ذلك فيه وأما قوله لََيْبَعثَنَّ َعلَْيهِْم ففيه حبثان
وَإِذْ َتأَذَّنَ جار جمرى القسم يف كونه جازماً بذلك  البحث األول أن الالم يف قوله لََيْبَعثَنَّ جواب القسم ألن قوله

  اخلرب
كُونُواْ ِقَردَة  البحث الثاين الضمري يف قوله َعلَْيهِْم يقتضي أن يكون راجعاً إىل قوله فَلَمَّا َعَتْواْ َعن مَّا ُنُهواْ َعْنُه قُلَْنا لَُهْم

  ) ١٦٦األعراف ( ً َخاِسِئَني 

ا مل يستمر عليهم التكليف مث اختلفوا فقال بعضهم املراد نسلهم والذين بقوا منهم لكنه قد علم أن الذين مسخو
وقال آخرون بل املراد سائر اليهود فإن أهل القرية كانوا بني صاحل وبني متعد فمسخ املتعدي وأحلق الذل بالبقية 

ودعاهم إىل شريعته وهذا )  صلى اهللا عليه وسلم( وقال األكثرون هذه اآلية يف اليهود الذين أدركهم الرسول 
وزجرهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( أقرب ألن املقصود من هذه اآلية ختويف اليهود الذين كانوا يف زمان الرسول 

  عن البقاء على اليهودية ألهنم إذا علموا بقاء الذل عليهم إىل يوم القيامة انزجروا
صلى اهللا ( ا على الكفر واليهودية فأما الذين آمنوا مبحمد البحث الثالث ال شبهة يف أن املراد اليهود الذين ثبتو

  فخارجون عن هذا احلكم) عليه وسلم 
أما قوله إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  فهذا تنصيص على أن ذلك العذاب ممدود إىل يوم القيامة وذلك يقتضي أن ذلك العذاب 

أخذ اجلزية وقيل االستخفاف واإلهانة واإلذالل لقوله إمنا حيصل يف الدنيا وعند ذلك اختلفوا فيه فقال بعضهم هو 



تعاىل ضُرَِبْت َعلَْيهِمُ الذّلَّةُ  أَْيَن َما ثُِقفُواْ وقيل القتل والقتال وقيل اإلخراج واإلبعاد من الوطن وهذا القائل جعل 
وال عز وأن الذل يلزمهم  هذه اآلية يف أهل خيرب وبين قريظة والنضري وهذه اآلية نزلت يف اليهود على أنه ال دولة

والصغار ال يفارقهم وملا أخرب اهللا تعاىل يف زمان حممد عن هذه الواقعة مث شاهدنا بأن األمر كذلك كان هذا أخباراً 
صدقاً عن الغيب فكان معجزاً واخلرب املروي يف أن أتباع الرجال هم اليهود إن صح فمعناه أهنم كانوا قبل خروجه 

يته فذكروا باالسم األول ولوال ذلك لكان يف وقت اتباعهم الدجال قد خرجوا عن الذلة والقهر يهوداً مث دانوا بإهل
وذلك خالف هذه اآلية واحتج بعض العلماء على لزوم الذل والصغار لليهود بقوله تعاىل ُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذّلَّةُ  

إال أن داللتها ليست قوية ألن االستثناء املذكور يف هذه اآلية )  ١١٢ آل عمران( أَْيَنَما ثُِقفُواْ إِالَّ بَِحْبلٍ ّمْن اللَِّه 
مينع من القطع على لزوم الذل هلم يف كل األحوال أما اآلية اليت حنن يف تفسريها مل حيصل فيها تقييد وال استثناء 

اليهود من هم فقال  فكانت داللتها على هذا املعىن قوية جداً واختلفوا يف أن الذين يلحقون هذا الذل هبؤالء
بعضهم الرسول وأمته وقيل حيتمل دخول الوالة الظلمة منهم وإن مل يؤمروا بالقيام بذلك إذا أذلوهم وهذا القائل 

 فإذا جاز أن يكون املراد باإلرسال)  ٨٣مرمي ( محل قوله لََيْبَعثَنَّ على حنو قوله أَنَّا أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَاِفرِيَن 
التخلية وترك املنع فكذلك البعثة وهذا القائل قال املراد خبتنصر وغريه إىل هذا اليوم مث أنه تعاىل ختم اآلية بقوله إِنَّ 

كفر رَبََّك لَسَرِيُع الِْعقَابِ واملراد التحذير من عقابه يف اآلخرة مع الذلة يف الدنيا َوإِنَّهُ لََغفُوٌر رَّحِيٌم ملن تاب من ال
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( ودخل يف اإلميان باهللا ومبحمد  واليهودية

  اِت لََعلَُّهْم يَْرجُِعونََوقَطَّْعَناُهْم ِفي األرض أَُمًما مِّنُْهُم الصَّاِلُحونَ َومِْنُهْم ُدونَ ذاِلَك َوَبلَْوَناُهْم بِالَْحَسنَاِت َوالسَّيِّئَ

املراد مجلة )  ١٦٧األعراف ( الذي تقدم من قوله لََيْبَعثَنَّ َعلَْيهِْم  واعلم أن قوله َوقَطَّْعَناُهُم أحد ما يدل على أن
اليهود ومعىن قطعناهم أي فرقناهم تفريقاً شديداً فلذلك قال بعده َوقَطَّْعَناُهْم ِفي االْْرضِ أَُمًما وظاهر ذلك أنه ال 

عناهم فإنه قلما يوجد بلد إال وفيه أرض مسكونة إال ومنهم فيها أمة وهذا هو الغالب من حال اليهود ومعىن قط
  طائفة منهم

مث قال ّمْنُهُم الصَّاِلُحونَ قيل املراد القوم الذين كانوا يف زمن موسى عليه السالم ألنه كان فيهم أمة يهدون باحلق 
نَ ذاِلكَ أي وآمنوا به وقوله َوِمنُْهْم ُدو) صلى اهللا عليه وسلم ( وقال ابن عباس وجماهد يريد الذين أدركوا النيب 
  ومنهم قوم دون ذلك واملراد من أقام على اليهودية

فإن قيل مل ال جيوز أن يكون قوله َوِمنُْهْم ُدونَ ذاِلَك من يكون صاحلاً إال أن صالحه كان دون صالح األولني ألن 
  ذلك إىل الظاهر أقرب

  من ثبت على اليهودية وخرج من الصالح قلنا أن قوله بعد ذلك لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ يدل على أن املراد بذلك
أما قوله َوَبلَْوَناُهْم بِالَْحَسنَاِت وَالسَّّيئَاتِ أي عاملناهم معاملة املبتلى املخترب باحلسنات وهي النعم واخلصب والعافية 

عم والسيئات هي اجلدب والشدائد قال أهل املعاين وكل واحد من احلسنات والسيئات يدعو إىل الطاعة أما الن
  فألجل الترغيب وأما النقم فألجل الترهيب وقوله يَْرجُِعونَ يريد كي يتوبوا

يَأْتِهِْم َعَرٌض مِّثْلُُه  فََخلََف ِمن َبْعِدِهْم َخلٌْف َورِثُواْ الِْكَتابَ َيأُْخذُونَ َعَرَض َهاذَا االٌّ دَْنى َوَيقُولُونَ َسُيْغفَُر لََنا َوإِن
ُ َخْيٌر لِّلَِّذيَن  َعلَيْهِم مِّيثَاُق الِْكتَابِ أَن الَّ يِقُولُواْ َعلَى اللَِّه إِالَّ الَْحقَّ َوَدَرُسواْ َما ِفيِه َوالدَّاُر االٌّ ِخَرة َيأُْخذُوُه أَلَْم يُْؤَخذْ

  ضِيُع أَْجَر الُْمْصِلحَِنيَيتَّقُونَ أَفَالَ َتْعِقلُونَ َوالَِّذيَن ُيَمسِّكُونَ بِالِْكَتابِ َوأَقَاُمواْ الصَّلَواةَ  إِنَّا الَ ُن
اعلم أن قوله فََخلََف ِمن َبْعِدِهمْ َخلٌْف ظاهره أن األول ممدوح والثاين مذموم وإذا كان كذلك فيجب أن يكون 
املراد فخلف من بعد الصاحلني منهم الذين تقدم ذكرهم خلف قال الزجاج اخللف ما أخلف عليك مما أخذ منك 



ي جييء يف إثر قرن خلف ويقال فيه أيضاً خلف وقال أمحد بن حيىي الناس كلهم فلهذا السبب يقال للقرن الذ
  يقولون خلف صدق وخلف سوء وخلف للسوء ال غري وحاصل

الكالم أن من أهل العربية من قال اخللف واخللف قد يذكر يف الصاحل ويف الرديء ومنهم من يقول اخللف 
  ربخمصوص بالذم قال لبيد وبقيت يف خلف كجلد األج

ومنهم من يقول اخللف املستعمل يف الذم مأخوذ من اخللف وهو الفساد يقال للردىء من القول خلف ومنه املثل 
املشهور سكت ألفاً ونطق خلفاً وخلف الشيء خيلف خلوفاً وخلفاً إذا فسد وكذلك الفم إذا تغريت رائحته وقوله 

ع متاع الدنيا عرض بفتح الراء يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها َيأُْخذُونَ َعَرَض َهاذَا االْدَْنى قال أبو عبيدة مجي
الرب والفاجر وأما العرض بسكون الراء فما خالف العني أعين الدراهم والدنانري ومجعه عروض فكان كل عرض 

وما يتمتع عرضاً وليس كل عرض عرضاً واملراد بقوله عََرَض َهاذَا االْْدَنى أي حطام هذا الشيء األدىن يريد الدنيا 
به منها ويف قوله هَاذَا االْدَْنى ختسيس وحتقري و االْدَْنى إما من الدنو مبعىن القرب ألنه عاجل قريب وإما من دنو 

احلال وسقوطها وقلتها واملراد ما كانوا يأخذونه من الرشا يف األحكام على حتريف الكالم مث حكى تعاىل عنهم أهنم 
  غفر لنايستحقرون ذلك الذنب ويقولون سي

مث قال َوإِن َيأِْتهِْم عََرٌض ّمثْلُُه َيأُْخذُوُه واملراد األخبار عن إصرارهم على الذنوب وقال احلسن هذا إخبار عن 
حرصهم على الدنيا وأهنم ال يستمتعون منها مث بني تعاىل قبح فعلهم فقال أَلَْم ُيْؤَخذْ َعلَْيهِم ّميثَاُق الِْكَتابِ أي التوراة 

يِقُولُواْ َعلَى اللَِّه إِالَّ الَْحقَّ قيل املراد منعهم عن حتريف الكتاب وتغيري الشرائع ألجل أخذ الرشوة وقيل املراد أَن الَّ 
  أهنم قالوا سيغفر لنا هذا الذنب مع اإلصرار وذلك قول باطل

  فإن قيل فهذا القول يدل على أن حكم التوراة هو أن صاحب الكبرية ال يغفر له
انوا يقطعون بأن هذه الكبرية مغفورة وحنن ال نقطع بالغفران بل نرجو الغفران ونقول إن بتقدير أن قلنا أهنم ك

  يعذب اهللا عليها فذلك العذاب منقطع غري دائم
  مث قال تعاىل َوَدَرُسواْ َما ِفيِه أي فهم ذاكرون ملا أخذ عليهم ألهنم قد قرؤه ودرسوه

  لّلَِّذيَن َيتَّقُونَ من تلك الرشوة اخلبيثة احملقرة أَفَالَ َيْعِقلُونَمث قال َوالدَّارُ االِْخَرةُ  َخْيٌر 
أما قوله تعاىل وَالَِّذيَن ُيَمّسكُونَ بِالِْكتَابِ يقال مسكت بالشيء ومتسكت به واستمسكت به وامتسكت به وقرأ أبو 

)  ٢٢٩البقرة ( فَإِْمَساكٌ بَِمْعُروٍف بكر عن عاصم ُيَمّسكُونَ خمففة والباقون بالتشديد أما حجة عاصم فقوله تعاىل 
قال الواحدي )  ٤املائدة ( وقوله فَكُلُواْ ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم )  ٣٧األحزاب ( وقوله أَْمِسْك َعلَْيكَ َزْوَجَك 

  والتشديد أقوى ألن التشديد للكثرة وههنا أريد به الكثرة وألنه يقال أمسكته وقلما يقال أمسكت به
  فت هذا فنقول يف قوله َوالَِّذيَن ُيَمّسكُونَ بِالِْكَتابِ قوالنإذا عر

القول األول أن يكون مرفوعاً باالبتداء وخربه إِنَّا الَ ُنِضيُع أَْجَر الُْمْصِلِحَني واملعىن إنا ال نضيع أجرهم وهو كقوله 
وهذا الوجه حسن ألنه ملا )  ٣٠الكهف ( أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت إِنَّا الَ ُنِضيُع 

  ذكر وعيد من ترك التمسك بالكتاب أردفه بوعد من متسك به

  والقول الثاين أن يكون جمروراً عطفاً على قوله الَِّذيَن َيتَّقُونَ ويكون قوله إِنَّا الَ ُنِضيُع زيادة مذكورة لتأكيد ما قبله
  ك بالكتاب يشتمل على كل عبادة ومنها إقامة الصالة فكيف أفردت بالذكرفإن قيل التمس

  قلنا إظهاراً لعلو مرتبة الصالة وأهنا أعظم العبادات بعد اإلميان



  اذْكُُرواْ َما ِفيِه لََعلَّكُمْ َتتَّقُونََو َوإِذ َنَتقَْنا الْجََبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ  َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقعٌ بِهِمْ ُخذُواْ َمآ َءاَتْيَناكُم بِقُوَّةٍ 
قال أبو عبيدة أصل النتق قلع الشيء من موضعه والرمي به يقال نتق ما يف اجلراب إذا رمى به وصبه وامرأة ناتق 

له كَأَنَّهُ ومنتاق إذا كثر ولدها ألهنا ترمي بأوالدها رمياً فمعىن َنَتقَْنا الَْجَبلَ أي قلعناه من أصله وجعلناه فوقهم وقو
ظُلَّةٌ  قال ابن عباس كأنه سقيفة والظلة كل ما أظلك من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائط واجلمع ظلل وظالل 

قال املفسرون علموا وأيقنوا وقال )  ١٧١األعراف ( وهذه القصة مذكورة يف سورة البقرة َوظَنُّواْ أَنَُّه َواِقٌع بِهِْم 
نه واقع هبم إن خالفوه وهذا هو األظهر يف معىن الظن ومضى الكالم فيه عند قوله أهل املعاين قوي يف نفوسهم أ

روى أهنم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلها فرفع اهللا الطور )  ٤٦البقرة ( الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّلَاقُوا رَّبهِْم 
هلم إن قبلتموها مبا فيها وإال ليقعن عليكم فلما نظروا على رؤوسهم مقدار عسكرهم وكان فرسخاً يف فرسخ وقيل 

إىل اجلبل خر كل واحد منهم ساجداً على حاجبه األيسر وهو ينظر بعينه اليمىن خوفاً من سقوطه فلذلك ال ترى 
  يهودياً يسجد إال على حاجبه األيسر وهو ينظر بعينه اليمىن ويقولون هي السجدة اليت رفعت عنا هبا العقوبة

قال تعاىل ُخذُواْ َما ءاتَْيَناكُم بِقُوَّةٍ  أي وقلنا خذوا ما آتيناكم أو قائلني خذوا ما آتيناكم من الكتاب بقوة وعزم مث 
على احتمال مشاقه وتكاليفه وَاذْكُُرواْ َما ِفيِه من األوامر والنواهي أي واذكروا ما فيه من الثواب والعقاب وجيوز 

آلية العظيمة بقوة إن كنتم تطيقونه كقوله إِنِ اْسَتطَْعُتْم أَن َتنفُذُواْ ِمْن أَقْطَارِ أن يراد خذوا ما آتيناكم من ا
واذكروا ما فيه من الداللة على القدرة الباهرة لعلكم تتقون ما أنتم )  ٣٣الرمحن ( السََّماَواِت َواالْْرَض فَانفُذُواْ 

  عليه
ُهورِِهْم ذُرِّيََّتُهْم َوأَشَْهَدُهْم َعلَى أَنفُسِهِْم أَلَْستَ بِرَبِّكُْم قَالُواْ َبلَى َشهِْدَنآ أَن َتقُولُواْ َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمن بَنِى َءاَدَم ِمن ظُ

ن َبْعِدِهْم أَفَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ رِّيَّةً  مَِّيْوَم الِْقَياَمةِ  إِنَّا كُنَّا َعْن َهاذَا غَاِفِلَني أَْو َتقُولُوا إِنََّمآ أَْشَرَك َءاَباُؤَنا ِمن قَْبلُ َوكُنَّا ذُ
  الُْمْبِطلُونَ َوكَذاِلَك ُنفَصِّلُ اآليَاِت َولََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا شرح قصة موسى عليه السالم مع توابعها على أقصى الوجوه ذكر يف هذه اآلية ما 

على مجيع املكلفني ويف تفسري هذه اآلية قوالن األول وهو مذهب املفسرين وأهل األثر ما  جيري جمرى تقرير احلجة
صلى اهللا عليه ( روى مسلم بن يسار اجلهين أن عمر رضي اهللا عنه سئل عن هذه اآلية فقال مسعت رسول اهللا 

ذرية فقال خلقت هؤالء  إن اهللا سبحانه وتعاىل خلق آدم مث مسح ظهره فاستخرج منه( سئل عنها فقال ) وسلم 
للجنة وبعمل أهل اجلنة يعملون مث مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار 

إن اهللا إذا خلق العبد للجنة استعمله ( فقال رجل يا رسول اهللا ففيم العمل فقال عليه الصالة والسالم ) يعملون 
ن أعمال أهل اجلنة فيدخل اجلنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل بعمل أهل اجلنة حىت ميوت على عمل م

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ) النار حىت ميوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله اهللا النار 
وقال ) إىل يوم القيامة ملا خلق اهللا آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( 

  إن اهللا مسح صفحة ظهر آدم سوداء كهيئة الذر فقال يآدم هؤالء ذريتك( مقاتل 
مث قال هلم أَلَْسَت بِرَّبكُْم قَالُواْ َبلَى فقال للبيض هؤالء يف اجلنة برمحيت وهم أصحاب اليمني وقال للسود هؤالء يف 

مة مث أعادهم مجيعاً يف صلب آدم فأهل القبول حمبوسون حىت النار وال أبايل وهم أصحاب الشمال وأصحاب املشأ
خيرج أهل امليثاق كلهم من أصالب الرجال وأرحام النساء وقال تعاىل فيمن نقض العهد األول َوَما َوَجْدَنا الِكْثَرِِهم 

ب وسعيد بن جبري وهذا القول قد ذهب إليه كثري من قدماء املفسرين كسعيد بن املسي)  ١٠٢األعراف ( ّمْن َعْهٍد 



والضحاك وعكرة والكليب وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه أبصر آدم يف ذريته قوماً هلم نور فقال يا رب من هم 
فقال األنبياء ورأى واحداً هو أشدهم نوراً فقال من هو قال داود قال فكم عمره قال سبعون سنة قال آدم هو قليل 

عمر آدم ألف سنة فلما مت عمر آدم تسعمائه وستني سنة أتاه ملك املوت قد وهبته من عمري أربعني سنة وكان 
ليقبض روحه فقال بقي من أجلي أربعون سنة فقال ألست قد وهبته من ابنك داود فقال ما كنت ألجعل ألحد من 

هبذا الوجه أجلي شيئاً فعند ذلك كتب لكل نفس أجلها أما املعتزلة فقد أطبقوا على أنه ال جيوز تفسري هذه اآلية 
  واحتجوا على فساد هذا القول بوجوه

احلجة األوىل هلم قالوا قوله ِمن بَنِى ءاَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ال شك أن قوله ِمن ظُهُورِِهْم يدل من قوله َوإِذْ أََخذَ فيكون 
  م شيئاًاملعىن وإذ أخذ ربك من ظهور بين آدم وعلى هذا التقدير فلم يذكر اهللا تعاىل أنه أخذ من ظهر آد

احلجة الثانية أنه لو كان املرا أنه تعاىل أخرج من ظهر آدم شيئاً من الذرية ملا قال ِمن ظُُهورِِهْم بل كان جيب أن 
  يقول من ظهره ألن آدم ليس له إال ظهر واحد وكذلك قوله ذُّريَّتُُهم لو كان آدم لقال ذريته

الوا أَْو َتقُولُواْ إِنََّما أَْشَرَك ءاَباؤَُنا وهذا الكالم يليق بأوال آدم احلجة الثالثة أنه تعاىل حكى عن أولئك الذرية أهنم ق
  ألنه عليه السالم ما كان مشركاً

احلجة الرابعة أن أخذ امليثاق ال ميكن إال من العاقل فلو أخذ اهللا امليثاق من أولئك الذر لكانوا عقالء ولو كانوا 
أن يتذكروا يف هذا الوقت أهنم أعطوا امليثاق قبل دخوهلم يف هذا  عقالء وأعطوا ذلك امليثاق حال عقلهم لوجب

العامل ألن اإلنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة مهيبة فإنه ال جيوز مع كونه عاقالً أن ينساها نسياناً كلياً ال يتذكر منها 
أرواحنا قد حصلت قبل هذه  شيئاً ال بالقليل وال بالكثري وهبذا الدليل يبطل القول بالتناسخ فإنا نقول لو كانت

األجساد يف أجساد أخرى لوجب أن نتذكر اآلن أنا كنا قبل هذا اجلسد يف جسد آخر وحيث مل نتذكر ذلك كان 
القول بالتناسخ باطالً فإذا كان اعتمادنا يف إبطال التناسخ ليس إال على هذا الدليل وهذا الدليل بعينه قائم يف هذه 

فلو جاز أن يقال إنا يف وقت امليثاق أعطينا العهد وامليثاق مع أنا يف هذا الوقت ال  املسألة وجب القول مبقتضاه
نتذكر شيئاً منه فلم ال جيوز أيضاً أن يقال إنا كنا قبل هذا البدن يف بدن آخر مع أنا يف هذا البدن ال نتذكر شيئاً من 

سخ فإن مل يبعد التزام هذا القول مل يبعد أيضاً تلك األحوال وباجلملة فال فرق بني هذا القول وبني مذهب أهل التنا
  التزام مذهب التناسخ

احلجة اخلامسة أن مجيع اخللق الذين خلقهم اهللا من أوالد آدم عدد عظيم وكثرة كثرية فاجملموع احلاصل من تلك 
  عالذرات يبلغ مبلغاً عظيماً يف احلجمية واملقدار وصلب آدم على صغره يبعد أن يتسع لذلك اجملمو

احلجة السادسة أن البنية شرط حلصول احلياة والعقل والفهم إذ لو مل يكن كذلك مل يبعد يف كل ذرة من ذرات 
اهلباء أن يكون عاقالً فامهاً مصنفاً للتصانيف الكثرية يف العلوم الدقيقة وفتح هذا الباب يفضي إىل التزام اجلهاالت 

من تلك الذرات ال ميكن أن يكون عاملاً فامهاً عاقالً إال إذا  وإذا ثبت أن البنية شرط حلصول احلياة فكل واحد
حصلت له قدرة من البنية واللحمية والدمية وإذا كان كذلك فمجموع تلك األشخاص الذين خرجوا إىل الوجود 

 من أول ختليق آدم إىل آخر قيام القيامة ال حتويهم عرصة الدنيا فكيف ميكن أن يقال إهنم بأسرهم حصلوا دفعة
  واحدة يف صلب آدم عليه السالم

احلجة السابعة قالوا هذا امليثاق إما أن يكون قد أخذه اهللا منهم يف ذلك الوقت ليصري حجة عليهم يف ذلك الوقت 
أو ليصري حجة عليهم عند دخوهلم يف دار الدنيا واألول باطل النعقاد اإلمجاع على أن بسبب ذلك القدر من امليثاق 

للثواب والعقاب واملدح والذم وال جيوز أن يكون املطلوب منه أن يصري ذلك حجة عليهم  ال يصريون مستحقني



عند دخوهلم يف دار الدنيا ألهنم ملا مل يذكروا ذلك امليثاق يف الدنيا فكيف يصري ذلك حجة عليهم يف التمسك 
  باإلميان

والعلم من حال األطفال وملا مل يكن توجيه  احلجة الثامنة قال الكعيب إن حال أولئك الذرية ال يكون أعلى يف الفهم
  التكليف على الطفل فكيف ميكن توجيهه على أولئك الذوات

وأن )  ١٨النمل ( وأجاب الزجاج عنه فقال ملا مل يبعد أن يؤتى اهللا النمل العقل كما قال قَالَْت َنْملَةٌ  يأَيَُّها النَّْملُ 
وكما أعطى اهللا العقل )  ٧٩األنبياء ( ْرَنا َمَع َداُووُد الْجَِبالَ ُيسَّبْحَن يعطي اجلبل الفهم حىت يسبح كما قال َوَسخَّ

  للبعري حىت سجد للرسول وللنخلة حىت مسعت وانقادت حني دعيت فكذا ههنا

احلجة التاسعة أن أولئك الذر يف ذلك الوقت إما أن يكونوا كاملي العقول والقدر أو ما كانوا كذلك فإن كان 
مكلفني ال حمالة وإمنا يبقون مكلفني إذا عرفوا اهللا باالستدالل ولو كانوا كذلك ملا امتازت أحواهلم يف  األول كانوا

ذلك الوقت عن أحواهلم يف هذه احلياة الدنيا فلو افتقر التكليف يف الدنيا إىل سبق ذلك امليثاق الفتقر التكليف يف 
و حمال وأما الثاين وهو أن يقال إهنم يف وقت ذلك امليثاق وقت ذلك امليثاق إىل سبق ميثاق آخر ولزم التسلسل وه

  ما كانوا كاملي العقول وال كاملي القدر فحينئذ ميتنع توجيه اخلطاب والتكليف عليهم
ولو كانت تلك الذرات )  ٦ ٥الطارق ( احلجة العاشرة قوله تعاىل فَلَْينظُرِ اِإلنَسانُ ِممَّ ُخِلَق ُخِلَق ِمن مَّاء َداِفقٍ 

قالء فامهني كاملني لكانوا موجودين قبل هذا املاء الدافق وال معىن لإلنسان إال ذلك الشيء فحينئذ ال يكون ع
  اإلنسان خملوقاً من املاء الدافق وذلك رد لنص القرآن

رته مث فإن قالوا مل ال جيوز أن يقال إنه تعاىل خلقه كامل العقل والفهم والقدرة عند امليثاق مث أزال عقله وفهمه وقد
  إنه خلقه مرة أخرى يف رحم األم وأخرجه إىل هذه احلياة

قلنا هذا باطل ألنه لو كان األمر كذلك ملا كان خلقه من النطفة خلقاً على سبيل االبتداء بل جيب أن يكون خلقاً 
  متوه باطلعلى سبيل اإلعادة وأمجع املسلمون على أن خلقه من النطفة هو اخللق املبتدأ فدل هذا على أن ما ذكر

احلجة احلادية عشرة هي أن تلك الذرات إما أن يقال هي عني هؤالء الناس أو غريهم والقول الثاين باطل باإلمجاع 
بقي القول األول فنقول إما أن يقال إهنم بقوا فهماء عقالء قادرين حال ما كانوا نطفة وعلقة ومضغة أو ما بقوا 

يقتضي أن يقال اإلنسان حصل له احلياة أربع مرات أوهلا وقت امليثاق كذلك واألول باطل ببديهة العقل والثاين 
وثانيها يف الدنيا وثالثها يف القرب ورابعها يف القيامة وأنه حصل له املوت ثالث مرات موت بعد احلياة احلاصلة يف 

اىل َربََّنا أََمتََّنا اثْنََتْينِ امليثاق األول وموت يف الدنيا وموت يف القرب وهذا العدد خمالف للعدد املذكور يف قوله تع
  ) ١١غافر ( َوأَْحيَْيَتَنا اثْنََتْينِ 

فلو كان القول هبذا الذر )  ١٢املؤمنني ( احلجة الثانية عشرة قوله تعاىل َولَقَْد َخلَقَْنا اإلِْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ 
املثاب املعاقب وذلك باطل ألن ذلك الذر غري  صحيحاً لكان ذلك الذر هو اإلنسان ألنه هو املكلف املخاطب

خملوق من النطفة والعلقة واملضغة ونص الكتاب دليل على أن اإلنسان خملوق من النطفة والعلقة وهو قوله تعاىل 
عبس ( ء َخلَقَُه ِمن نُّطْفَةٍ  َخلَقَُه َولَقَْد َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ وقوله قُِتلَ اإلِنَسانُ َما أَكْفََرُه ِمْن أَىّ  َشىْ 

  فهذه مجلة الوجوه املذكورة يف بيان أن هذا القول ضعيف)  ١٨ ١٧
والقول الثاين يف تفسري هذه اآلية قول أصحاب النظر وأرباب املعقوالت أنه تعاىل أخرج الذرية وهم األوالد من 

 تعاىل يف أرحام األمهات وجعلها علقة مث مضغة مث أصالب آبائهم وذلك اإلخراج أهنم كانوا نطفة فأخرجها اهللا
جعلهم بشراً سوياً وخلقاً كامالً مث أشهدهم على أنفسهم مبا ركب فيهم من دالئل وحدانيته وعجائب خلقه 



وغرائب صنعه فباإلشهاد صاروا كأهنم قالوا بلى وإن مل يكن هناك قول باللسان ولذلك نظائر منها قوله تعاىل فَقَالَ 
  ) ١١فصلت ( ا وَِلالْْرضِ ائْتَِيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتا أَتَْيَنا طَاِئِعَني لََه

وقول العرب قال اجلدار للوتد )  ٤٠النحل ( ومنها قوله تعاىل إِنََّما قَْولَُنا ِلَشىْ ء إِذَا أََرْدنَاُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 
  مل تشقين

  قال سل من يدقين
  ي وراييفإن الذ

  ما خالين ورايي
  وقال الشاعر امتأل احلوض وقال قطىن

فهذا النوع من اجملاز واالستعارة مشهور يف الكالم فوجب محل الكالم عليه فهذا هو الكالم يف تقرير هذين القولني 
ل إمنا الكالم يف وهذا القول الثاين الطعن فيه البتة وبتقدير أن يصح هذا القول مل يكن ذلك منافياً لصحة القول األو

  أن القول األول هل يصح أم ال
  فإن قال قائل فما املختار عندكم فيه

قلنا ههنا مقامان أحدمها أنه هل يصح القول بأخذ امليثاق عن الذر والثاين أن بتقدير أن يصح القول به فهل ميكن 
  جعله تفسري األلفاظ هذه اآلية

لدالئل العقلية اليت ذكرناها وقررناها وميكن اجلواب عن كل واحد منها أما املقام األول فاملنكرون له قد متسكوا با
  بوجه مقنع

  أما الوجه األول من الوجوه العقلية املذكورة وهو أنه لو صح القول بأخذ هذا امليثاق لوجب أن نتذكره اآلن
والعلوم الضرورية خالقها هو قلنا خالق العلم حبصول األحوال املاضية هو اهللا تعاىل ألن هذه العلوم عقلية ضرورية 

  اهللا تعاىل وإذا كان كذلك صح منه تعاىل أن خيلقها
فإن قالوا فإذا جوزمت هذا فجوزوا أن يقال إن قبل هذا البدن كنا يف أبدان أخرى على سبيل التناسخ وإن كنا ال 

  نتذكر اآلن أحوال تلك األبدانا
أبدان أخرى وبقينا فيها سنني ودهوراً امتنع يف جمرى العادة  قلنا الفرق بني األمرين ظاهر وذلك ألنا إذا كنا يف

نسياهنا أما أخذ هذا امليثاق إمنا حصل يف أسرع زمان وأقل وقت فلم يبعد حصول النسيان فيه والفرق الظاهر 
مل حاكم بصحة هذا الفرق ألن اإلنسان إذا بقي على العمل الواحد سنني كثرية ميتنع أن ينساه أما إذا مارس الع

  الواحد حلظة واحدة فقد ينساه فقد ظهر الفرق
وأما الوجه الثاين وهو أن يقال جمموع تلك الذرات ميتنع حصوهلا بأسرها يف ظهر آدم عليه السالم قلنا عندنا البنية 

ليست شرطاً حلصول احلياة واجلوهر الفرد الذي ال يتجزأ قابل للحياة والعقل فإذا جعلنا كل واحد من تلك 
جوهراً فرداً فلم قلتم إن ظهر آدم عليه السالم ال يتسع جملموعها إال أن هذا اجلواب ال يتم إال إذا قلنا  الذرات

اإلنسان جوهر فرد وجزء ال يتجزأ يف البدن على ما هو مذهب بعض القدماء وأما إذا قلنا اإلنسان هو النفس 
  ئلالناطقة وإنه جوهر غري متحيز وال حال يف املتحيز فالسؤال زا

  وأما الوجه الثالث وهو قوله فائدة أخذ امليثاق هي أن تكون حجة يف ذلك الوقت أو يف احلياة الدنيا
فجوابنا أن نقول يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد وأيضاً أليس أن من املعتزلة إذا أرادوا تصحيح القول بوزن 



 يف إمساع هذه األشياء لطف فكذا ههنا ال يبعد أن األعمال وإنطاق اجلوارح قالوا ال يبعد أن يكون لبعض املكلفني
يكون لبعض املالئكة يف متييز السعداء من األشقياء يف وقت أخذ امليثاق لطف وقيل أيضاً إن اهللا تعاىل يذكرهم ذلك 

  امليثاق يوم القيامة وبقية الوجوه ضعيفة والكالم عليها سهل هني
القول بأخد امليثاق من الذر فهل ميكن جعله تفسرياً أللفاظ هذه اآلية وأما املقام الثاين وهو أن بتقدير أن يصح 

فنقول الوجوه الثالثة املذكورة أوالً دافعة لذلك ألن قوله َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمن بَنِى ءاَدَم ِمن ظُُهورِِهْم فقد بينا أن 
أخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذريته املراد منه وإذا أخذ ربك من ظهور بين آدم وأيضاً لو كانت هذه الذرية م

صلى اهللا عليه ( ومل يقل من ظهورهم ذريتهم أجاب الناصرون لذلك القول بأنه صحت الرواية عن رسول اهللا 
أنه فسر هذه اآلية هبذا الوجه والطعن يف تفسري رسول اهللا غري ممكن فنقول ظاهر اآلية يدل على أنه تعاىل ) وسلم 

بين آدم فيحمل ذلك على أنه تعاىل يعلم أن الشخص الفالين يتولد منه فالن وذلك الفالن أخرج الذر من ظهور 
فالن آخر فعلى الترتيب الذي علم دخوهلم يف الوجود خيرجهم ومييز بعضهم من بعض وأما أنه تعاىل خيرج كل تلك 

ا يدل على بطالنه إال أن اخلرب قد الذرية من صلب آدم فليس يف لفظ اآلية ما يدل على ثبوته وليس يف اآلية أيضاً م
دل عليه فثبت إخراج الذرية من ظهور بين آدم بالقرآن وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم باخلرب وعلى هذا التقدير 
فال منافاه بني األمرين وال مدافعة فوجب املصري إليهما معاً صوناً لآلية واخلرب عن الطعن بقدر اإلمكان فهذا منتهى 

  تقرير هذا املقامالكالم يف 
املسألة الثانية قرأ نافع وابن عامر وأبو عمر و ذرياهتم باأللف على اجلمع والباقون َواتَّبََعْتُهْم ذُّريَُّتُهم على الواحد 

قال الواحدي الذرية تقع على الواحد واجلمع فمن أفرد فإنه قد استغىن عن مجعه وبوقوعه على اجلمع فصار كالبشر 
وقوله إِنْ أَنُتمْ إِالَّ َبَشرٌ )  ٦التغابن ( واحد كقوله َما َهاذَا َبَشًرا وعلى اجلمع كقوله أََبَشٌر يَْهُدونََنا فإنه يقع على ال

ّمثْلَُنا وكما مل جيمع بشر بتصحيح وال تكسري كذلك ال جيمع الذرية ومن مجع قال إن الذرية وإن كان واحداً فال 
عاً فجمعه أيضاً حسن ألنك قد رأيت اجلموع املكسرة قد مجعت حنو إشكال يف جواز اجلمع فيه وإن كان مجي

 الطرقات واجلدرات وهو اختيار يونس أما قوله تعاىل َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنفُِسهِمْ أَلَْسَت بَِرّبكُْم قَالُواْ َبلَى فنقول أما
على قول من أنكره قال إهنا حممولة على قول من أثبت امليثاق األول فكل هذه األشياء حممولة على ظواهرها وأما 

على التمثيل واملعىن أنه تعاىل نصب هلم األدلة على ربوبيته وشهدت هبا عقوهلم فصار ذلك جارياً جمرى ما إذا 
  أشهدهم على أنفسنا وإقرارنا بوحدانيته أما قوله شَهِْدَنا ففيه قوالن

َبلَى قال اهللا للمالئكة اشهدوا فقالوا شهدنا وعلى هذا القول القول األول أنه من كالم املالئكة وذلك ألهنم ملا قالوا 
َهاذَا  حيسن الوقف على قوله قَالُواْ بَلَى ألن كالم الذرية قد انقطع ههنا وقوله أَن َتقُولُواْ َيْوَم الِْقَياَمةِ  إِنَّا كُنَّا َعْن

  ولوا ماغَاِفِلَني تقريره أن املالئكة قالوا شهدنا عليهم باإلقرار لئال يق

يريد لئال متيد بكم هذا )  ١٥النحل ( كما قال َوأَلْقَى ِفى االْْرضِ َروَاِسىَ  أَن َتِميَد بِكُْم ) ال ( أقررنا فأسقط كلمة 
  قول الكوفيني وعند البصريني تقريره شهدنا كراهة أن يقولوا

قوله أَن َتقُولُواْ َيْوَم الِْقَياَمةِ  إِنَّا كُنَّا َعْن َهاذَا والقول الثاين أن قوله شَهِدَْنا من بقية كالم الذرية وعلى هذا التقرير ف
غَاِفِلَني متعلق بقوله َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنفُِسهِْم والتقدير وأشهدهم على أنفسهم بكذا وكذا لئال يقولوا يوم القيامة إِنَّا 

لتقدير فال جيوز الوقف عند قوله شَهِْدَنا ألن قوله أَن كُنَّا َعْن َهاذَا غَاِفِلَني أو كراهية أن يقولوا ذلك وعلى هذا ا
َيقُولُواْ متعلق مبا قبله وهو قوله َوأَْشَهَدُهْم فلم جيز قطعه منه واختلف القراء يف قوله أَن َيقُولُواْ أو تقولوا فقرأ أبو 

ِمن ظُُهورِِهْم وَأَشَْهَدُهْم َعلَى أَنفُسِهِْم  عمرو بالياء مجيعاً ألن الذي تقدم من الكالم على الغيبة وهو قوله ِمن َبنِى ءاَدَم



بِرَّبكُْم قَالُواْ َبلَى َشهِْدَنا لّئَالَّ َيقُولُواْ وِقْراً َربَُّك ِمن بَنِى ءاَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ذُرّيََّتُهْم وَأَشَْهَدُهْم َعلَى أَنفُسِهِْم أَلَْستَ 
  املعىن وكال الوجهني حسن ألن الغائبني هم املخاطبون يف

فار أما قوله أَْو َتقُولُواْ إِنََّما أَْشَرَك ءاَباُؤَنا ِمن قَْبلُ قال املفسرون املعىن أن املقصود من هذا اإلشهاد أن ال يقول الك
اصل إمنا أشركنا ألن آباءنا أشركوا فقلدناهم يف ذلك الشرك وهو املراد من قوله أَفَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ الُْمْبِطلُونَ واحل

أنه تعاىل ملا أخذ عليهم امليثاق امتنع عليهم التمسك هبذا القدر وأما الذين محلوا اآلية على أن املراد منه جمرد نصب 
الدالئل قالوا معىن اآلية إنا نصبنا هذه الدالئل وأظهرناها للعقول كراهة أن يقولوا يوم القيامة إِنَّا كُنَّا َعْن َهاذَا 

ليه منبه أو كراهة أن يقولوا إمنا أشركنا على سبيل التقليد ألسالفنا ألن نصب األدلة على غَاِفِلَني فما نبهنا ع
  التوحيد قائم معهم فال عذر هلم يف اإلعراض عنه واإلقبال على التقليد واالقتداء باآلباء

ر اآليات ليتدبروها فريجعوا إىل مث قال َوكَذَِلكَ نفَّصلُ االْيَاِت واملعىن أن مثل ما فصلنا وبينا يف هذه اآلية بينا سائ
احلق ويعرضوا عن الباطل وهو املراد من قوله َولََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ وقيل أي ما أخذ عليهم من امليثاق يف التوحيد ويف 

اآلية قول ثالث وهو أن األرواح البشرية موجودة قبل األبدان واإلقرار بوجود اإلله من لوازم ذواهتا وحقائقها 
علم ليس حيتاج يف حتصيله إىل كسب وطلب وهذا البحث إمنا ينكشف متام االنكشاف بأحباث عقلية غامضة وهذا ال

  ال ميكن ذكرها يف هذا الكتاب واهللا أعلم
يَن َولَوْ ِشئَْنا لََرفَْعَناُه بَِها َولَاِكنَُّه أَْخلَدَ َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ الَِّذى ءاَتْيَناُه ءَاَياِتَنا فَاْنَسلََخ ِمْنَها فَأَْتَبَعُه الشَّْيطَانُ فَكَانَ ِمَن الَْغاوِ

ثَلُ الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّبُواْ إِلَى األرض َواتََّبَع َهَواُه فََمثَلُُه كََمثَلِ الْكَلْبِ إِن َتْحِملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو َتْتُركُْه َيلَْهث ذاِلَك َم
  لََعلَُّهمْ َيَتفَكَُّرونَبِثَاَياتَِنا فَاقُْصصِ الْقََصَص 

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل قال ابن عباس وابن مسعود وجماهد رمحهم اهللا نزلت هذه اآلية يف بلعم بن باعوراء وذلك ألن موسى 
عليه السالم قصد بلده الذي هو فيه وغزا أهله وكانوا كفاراً فطلبوا منه أن يدعو على موسى عليه السالم وقومه 

اب الدعوة وعنده اسم اهللا األعظم فامتنع منه فما زالوا يطلبونه منه حىت دعا عليه فاستجيب له ووقع وكان جم
موسى وبنو إسرائيل يف التيه بدعائه فقال موسى يا رب بأي ذنب وقعنا يف التيه فقال بدعاء بلعم فقال كما مسعت 

م اهللا األعظم واإلميان فسلخه اهللا مما كان عليه دعاءه علي فامسع دعائي عليه مث دعا موسى عليه أن ينزع منه اس
ونزع منه املعرفة فخرجت من صدره كحمامة بيضاء فهذه قصته ويقال أيضاً إنه كان نبياً من أنبياء اهللا فلما دعا 
عليه موسى انتزع اهللا منه اإلميان وصار كافراً وقال عبد اهللا بن عمر وسعيد بن املسيب وزيد بن أسلم وأبو روق 

زلت هذه اآلية يف أمية بن أيب الصلت وكان قد قرأ الكتب وعلم أن اهللا مرسل رسوالً يف ذلك الوقت ورجا أن ن
) صلى اهللا عليه وسلم ( يكون هو فلما أرسل اهللا حممداً عليه الصالة والسالم حسده مث مات كافراً ومل يؤمن بالنيب 

يريد أن شعره كشعر املؤمنني وذلك أنه ) من شعره وكفر قلبه آ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وهو الذي قال فيه النيب 
يوحد اهللا يف شعره ويذكر دالئل توحيده من خلق السموات واألرض وأحوال اآلخرة واجلنة والنار وقيل نزلت يف 

خرج  الفاسق كان يترهب يف اجلاهلية فلما جاء اإلسالم) صلى اهللا عليه وسلم ( أيب عامر الراهب الذي مساه النيب 
فمات هناك ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل الشام وأمر املنافقني باختاذ مسجد ضرار وأتى قيصر واستنجده على النيب 

صلى اهللا عليه ( طريداً وحيداً وهو قول سعيد بن املسيب وقيل نزلت يف منافقي أهل الكتاب كانوا يعرفون النيب 
  عليه اهلدى فأعرض عنه وهو قول قتادة وعكرمة وأيب مسلمعن احلسن واألصم وقيل هو عام فيمن عرض ) وسلم 

  فإن قال قائل فهل يصح أن يقال إن املذكور يف هذه اآلية كان نبياً مث صار كافراً



وذلك يدل على أنه تعاىل ال يشرف )  ١٢٤األنعام ( قلنا هذا بعيد ألنه تعاىل قال اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسالََتُه 
من عبيده بالرسالة إال إذا علم امتيازه عن سائر العبيد مبزيد الشرف والدرجات العالية واملناقب العظيمة فمن عبداً 

  كان هذا حاله فكيف يليق به الكفر
  أما قوله تعاىل وَاْتلُ َعلَيْهِْم َنَبأَ الَِّذى ففيه قوالن

أدلته حىت صار عاملاً هبا فَاْنَسلََخ ِمنَْها أي خرج من  يعين علمناه حجج التوحيد وفهمناه) آتيناه آياتنا ( القول األول 
  حمبة اهللا إىل معصيته ومن رمحة اهللا إىل سخطه ومعىن انسلخ خرج منها يقال لكل من فارق شيئاً بالكلية انسلخ منه

منها وسواء قولك والقول الثاين ما ذكره أبو مسلم رمحه اهللا فقال قوله َواْتلُ َعلَْيهِْم أي بيناها فلم يقبل وعرى 
انسلخ وعرى وتباعد وهذا يقع على كل كافر مل يؤمن باألدلة وأقام على الكفر ونظريه قوله تعاىل َيأَيَُّها الَِّذيَن أُوُتواْ 

حق فرعون َولَقَدْ  وقال يف)  ٤٧النساء ( الِْكَتابَ بَِما نَزَّلَْنا ُمَصّدقاً لَّما َمَعكُْم ّمن قَْبلِ أَن نَّطِْمَس ُوُجوهاً فََنُردََّها 
وجائز أن يكون هذا املوصوف فرعون فإنه تعاىل أرسل إليه موسى )  ٥٦طه ( أََرْيَناُه ءاَياِتَنا كُلََّها فَكَذََّب َوأََبى 

  وهارون فأعرض وأىب وكان عادياً ضاالً متبعاً للشيطان

املاً بدين اهللا وتوحيده مث خرج منه واعلم أن حاصل الفرق بني القولني هو أن هذا الرجل يف القول األول كان ع
وعلى القول الثاين ملا آتاه اهللا الدالئل والبينات امتنع من قبوهلا والقول األول أوىل ألن قوله انسلخ منها يدل على 
 أنه كان فيها مث خرج منها وأيضاً فقد ثبت باألخبار أن هذه اآلية إمنا نزلت يف إنسان كان عاملاً بدين اهللا تعاىل مث

  خرج منه إىل الكفر والضالل
أما قوله فَأَْتَبَعُه الشَّْيطَانُ ففيه وجوه األول أتبعه الشيطان كفار اإلنس وغواهتم أي الشيطان جعل كفار اإلنس أتباعاً 

ال له والثاين قال عبد اهللا بن مسلم فَأَْتَبَعُه الشَّْيطَانُ أي أدركه يقال أتبعت القوم أي حلقتهم قال أبو عبيدة ويق
أتبعت القوم مثال أفعلت إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم ويقال ما زلت أتبعهم حىت أتبعتهم أي حىت أدركتهم وقوله 
فَكَانَ ِمَن الَْغاوِيَن أي أطاع الشيطان فكان من الظاملني قال أهل املعاين املقصود منه بيان أن من أويت اهلدى فانسلخ 

ىل الدنيا حىت تالعب به الشيطان كان منتهاه إىل البوار والردى وخاب يف منه إىل الضالل واهلوى والعمى ومال إ
اآلخرة واألوىل فذكر اهللا قصته ليحذر الناس عن مثل حالته وقوله َولَوْ ِشئَْنا لََرفَْعَناُه بَِها قال أصحابنا معناه ولو شئنا 

ة لَْو تدل على انتفاء الشيء النتفاء غريه رفعناه للعمل هبا فكان يرفع بواسطة تلك األعمال الصاحلة منزلته ولفظ
فهذا يدل على أنه تعاىل قد ال يريد اإلميان وقد يريد الكفر وقال املعتزلة لفظ اآلية حيتمل وجوهاً أخرى سوى هذا 

الوجه فاألول قال اجلبائي معناه ولو شئنا لرفعناه بأعماله بأن نكرمه ونزيل التكليف عنه قبل ذلك الكفر حىت نسلم 
ه الرفعة لكنا رفعناه بزيادة التكليف مبنزلة زائدة فأىب أن يستمر على اإلميان الثاين لو شئنا لرفعناه بأن حنول بينه ل

  وبني الكفر قهراً وجرباً إال أن ذلك ينايف التكليف فال جرم تركناه مع اختياره
إذا منعه منه قهراً مل يكن ذلك موجباً واجلواب عن األول أن محل الرفعة على األماتة بعيد وعن الثاين أنه تعاىل 

  للثواب والرفعة
مث قال تعاىل َولَاِكنَُّه أَْخلََد إِلَى االْْرضِ قال أصحاب العربية أصل اإلخالد اللزوم على الدوام وكأنه قيل لزم امليل إىل 

  قبائل مالك األرض ومنه يقال أخلد فالن باملكان إذا لزم اإلقامة به قال مالك بن سويد بأبناء حي من
  وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا

قال ابن عباس َولَاِكنَُّه أَْخلََد إِلَى االْْرضِ يريد مال إىل الدنيا وقال مقاتل بالدنيا وقال الزجاج سكن إىل الدنيا قال 
والضياع  الواحدي فهؤالء فسروا األرض يف هذه اآلية بالدنيا وذلك ألن الدنيا هي األرض ألن ما فيها من العقار



وسائر أمتعتها من املعادن والنبات واحليوان مستخرج من األرض وإمنا يقوى ويكمل هبا فالدنيا كلها هي األرض 
فصح أن يعرب عن الدنيا باألرض ونقول لو جاء الكالم على ظاهره لقيل لو شئنا لرفعناه ولكنا مل نشأ إال أن قوله 

دل على هذا املعىن ال جرم أقيم مقامه قوله َواتََّبَع َهَواُه معناه أنه أعرض عن التمسك مبا َولَاِكنَُّه أَْخلََد إِلَى االْْرضِ ملا 
آتاه اهللا من اآليات واتبع اهلوى فال جرم وقع يف هاوية الردى وهذه اآلية من أشد اآليات على أصحاب العلم 

  وذلك ألنه تعاىل بعد أن خص هذا

ظم وخصه بالدعوات املستجابة ملا اتبع اهلوى انسلخ من الدين وصار يف الرجل بآياته وبيناته وعلمه االسم األع
درجة الكلب وذلك يدل على أن كل من كانت نعم اهللا يف حقه أكثر فإذا أعرض عن متابعة اهلدى وأقبل على 

يزدد هدى مل من ازداد علماً ومل ( متابعة اهلوى كان بعده عن اهللا أعظم وإليه اإلشارة بقوله عليه الصالة والسالم 
  أو لفظ هذا معناه) يزدد من اهللا إال بعداً 

إذا ناله  مث قال تعاىل فََمثَلُُه كََمثَلِ الْكَلْبِ إِن َتحِْملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو تَْتُركُْه َيلَْهث قال الليث اللهث هو أن الكلب
  اإلعياء عند شدة العدو وعند شدة احلر فإنه يدلع لسانه من العطش

أن هذا التمثيل ما وقع جبميع الكالب وإمنا وقع بالكلب الالهث وأخس احليوانات هو الكلب وأخس واعلم 
الكالب هو الكلب الالهث فمن آتاه اهللا العلم والدين فمال إىل الدنيا وأخلد إىل األرض كان مشبهاً بأخس 

يلهث فإمنا يلهث من إعياء أو احليوانات وهو الكلب الالهث ويف تقرير هذا التمثيل وجوه األول أن كل شيء 
عطش إال الكلب الالهث فإنه يلهث يف حال اإلعياء ويف حال الراحة ويف حال العطش ويف حال الري فكان ذلك 
عادة منه وطبيعة وهو مواظب عليه كعادته األصلية وطبيعته اخلسيسة ال ألجل حاجة وضرورة فكذلك من آتاه اهللا 

وساخ أموال الناس مث إنه مييل إىل طلب الدنيا ويلقى نفسه فيها كانت حاله العلم والدين أغناه عن التعرض أل
كحال ذلك الالهث حيث واظب على العمل اخلسيس والفعل القبيح جملرد نفسه اخلبيثة وطبيعته اخلسيسة ال ألجل 

جل أنه يورد عليهم احلاجة والضرورة والثاين أن الرجل العامل إذا توسل بعلمه إىل طلب الدنيا فذاك إمنا يكون أل
أنواع علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبها وال شك أنه عند ذكر تلك الكلمات وتقرير تلك العبارات يدلع 

لسانه وخيرجه ألجل ما متكن يف قلبه من حرارة احلرص وشدة العطش إىل الفوز بالدنيا فكانت حالته شبيهة حبالة 
غري حاجة وال ضرورة بل مبجرد الطبيعة اخلسيسة والثالث أن الكلب ذلك الكلب الذي أخرج لسانه أبداً من 

  الالهث ال يزال هلثة البتة فكذلك األنسان احلريص ال يزال حرصه البتة
أما قوله تعاىل إِن َتحِْملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ فاملعىن أن هذا الكلب إن شد عليه وهيج هلث وإن ترك أيضاً هلث ألجل أن 

طبيعة أصلية له فكذلك هذا احلريص الضال إن وعظته فهو ضال وإن مل تعظه فهو ضال ألجل  ذلك الفعل القبيح
  أن ذلك الضالل واخلسارة عادة أصلية وطبيعية ذاتية له

  فإن قيل ما حمل قوله إِن َتحِْملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو تَْتُركُْه َيلَْهث
  هثاً يف األحوال كلهاقلنا النصب على احلال كأنه قيل كمثل الكلب ذليالً ال

س يريد أهل مث قال تعاىل ذاِلَك مَثَلُ الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّبُواْ بِثَايَاِتَنا فعم هبذا التمثيل مجيع املكذبني بآيات اهللا قال ابن عبا
كذبوه مكة كانوا يتمنون هادياً يهديهم وداعياً يدعوهم إىل طاعة اهللا مث جاءهم من ال يشكون يف صدقه وديانته ف

فحصل التمثيل بينهم وبني الكلب الذي إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ألهنم مل يهتدوا ملا تركوا ومل يهتدوا ملا 
  جاءهم الرسول فبقوا على الضالل يف كل األحوال مثل هذا الكلب الذي بقي على اللهث يف كل األحوال



  بوا أنبياءهم لََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ يريد يتعظونمث قال فَاقُْصصِ الْقََصصَ يريد قصص الذين كفروا وكذ
  َسآَء َمثَالً الْقَْوُم الَِّذيَن كَذَّبُواْ بِأايَاِتَنا وَأَنفَُسُهْم كَاُنواْ َيظِْلُمونَ

عن الكفر والتكذيب اعلم أنه تعاىل ملا قال بعد متثيلهم بالكلب ذاِلَك مَثَلُ الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّبُواْ بِثَايَاِتَنا وزجر بذلك 
  أكده يف باب الزجر بقوله تعاىل َساء َمثَالً وفيه مسائل

املسألة األوىل قال الليث ساء يسوء فعل الزم ومتعد يقال ساءت الشيء يسوء فهو سيء إذا قبح وساءه يسوءه 
جاز أن تذكر شيئاً  مساءة قال النحويون تقديره ساء مثالً مثل القوم انتصب مثالً على التمييز ألنك إذا قلت ساء

آخر سوى مثالً فلما ذكرت نوعاً فقد ميزته من سائر األنواع وقولك القوم ارتفاعه من وجهني أحدمها أن يكون 
مبتدأ ويكون قولك ساء مثالً خربه والثاين أنك ملا قلت ساء مثالً قيل لك من هو قلت القوم فيكون رفعه على أنه 

  مثل القومخرب مبتدأ حمذوف وقرأ اجلحدري ساء 
البحث الثاين ظاهر قوله َساء مَثَالً يقتضي كون ذلك املثل موصوفاً بالسوء وذلك غري جائز ألن هذا املثل ذكره اهللا 

تعاىل فكيف يكون موصوفاً بالسوء وأيضاً فهو يفيد الزجر عن الكفر والدعوة إىل اإلميان فكيف يكون موصوفاً 
أفاده املثل من تكذيبهم بآيات اهللا تعاىل وإعراضهم عنها حىت صاروا  بالسوء فوجب أن يكون املوصوف بالسوء ما

  يف التمثيل بذلك مبنزلة الكلب الالهث
أما قوله تعاىل وَأَنفَُسُهْم كَانُواْ َيظِْلُمونَ فإما أن يكون معطوفاً على قوله كَذَُّبواْ فيدخل حينئذ يف حيز الصلة مبعىن 

 وظلم أنفسهم وإما أن يكون كالماً منقطعاً عن الصلة مبعىن وما ظلموا إال الذين مجعوا بني التكذيب بآيات اهللا
أنفسهم بالتكذيب وإما تقدمي املفعول فهو لالختصاص كأنه قيل وخصوا أنفسهم بالظلم وما تعدى أثر ذلك الظلم 

  عنهم إىل غريهم
  ُم الْخَاِسُرونََمن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمْهَتِدى َوَمن ُيْضِللْ فَأُْولَاِئَك ُه

  يف اآلية مسألتان
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا وصف الضالني بالوصف املذكور وعرف حاهلم باملثل املذكور بني يف هذه اآلية أن 

اهلداية من اهللا وأن الضالل من اهللا تعاىل وعند هذه اضطربت املعتزلة وذكروا يف التأويل وجوهاً كثرية األول وهو 
ه اجلبائي وارتضاه القاضي أن املراد من يهده اهللا إىل اجلنة والثواب يف اآلخرة فهو املهتدي يف الدنيا الذي ذكر

السالك طريقة الرشد فيما كلف فبني اهللا تعاىل أنه ال يهدي إىل الثواب يف اآلخرة إال من هذا وصفه ومن يضلله 
  عن طريق اجلنة فَأُْولَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ والثاين

ال بعضهم إن يف اآلية حذفاً والتقدير من يهده اهللا فقبل ومتسك هبداه فهو املهتدي ومن يضلل بأن مل يقبل فهو ق
اخلاسر الثالث أن يكون املراد من يهده اهللا مبعىن أن من وصفه اهللا بكونه مهتدياً فهو املهتدي ألن ذلك كاملدح 

الوصف املمدوح ومن يضلل أي ومن وصفه اهللا بكونه ضاالً ومدح اهللا ال حيصل إال يف حق من كان موصوفاً بذلك 
فَأُْولَِئَك ُهمُ الْخَاِسُرونَ والرابع أن يكون املراد من يهده اهللا باأللطاف وزيادة اهلدى فهو املهتدي ومن يضلل عن 

  ينذلك ملا تقدم منه من سوء اختياره فأخرج هلذا السبب بتلك األلطاف من أن يؤثر فيه فهو من اخلاسر
واعلم أنا بينا أن الدالئل العقلية القاطعة قد دلت على أن اهلداية واإلضالل ال يكونان إال من اهللا من وجوه األول 

أن الفعل يتوقف على حصول الداعي وحصول الداعي ليس إال من اهللا فالفعل ليس إال من اهللا الثاين أن خالف 
ان مل يقدر على الكفر وبالضد الثالث أن كل أحد يقصد حصول معلوم اهللا ممتنع الوقوع فمن علم اهللا منه اإلمي

  اإلميان واملعرفة فإذا حصل الكفر عقيبه علمنا أنه ليس منه بل من غريه مث نقول



أما التأويل األول فضعيف ألنه محل قوله َمن يَْهِد اللَُّه على اهلداية يف اآلخرة إىل اجلنة وقوله فَُهَو الُْمهَْتِدى على 
ء إىل احلق يف الدنيا وذلك يوجب ركاكة يف النظم بل جيب أن تكون اهلداية واالهتداء راجعني إىل شيء االهتدا

  واحد حىت يكون الكالم حسن النظم
وأما الثاين فإنه التزام إلضمار زائد وهو خالف اللفظ ولو جاز فتح باب أمثال هذه اإلضمارات النقلب النفي إثباتاً 

م اهللا عز وجل من أن يكون حجة فإن لكل أحد أن يضمر يف اآلية ما يشاء وحينئذ خيرج واإلثبات نفياً وخيرج كال
  الكل عن اإلفادة

وأما الثالث فضعيف ألن قول القائل فالن هدى فالناً ال يفيد يف اللغة البتة أنه وصفه بكونه مهتدياً وقياس هذا على 
ية الفساد والرابع أيضاً باطل ألن كل ما يف مقدور اهللا تعاىل قوله فالن ضلل فالناً وكفره قياس يف اللغة وأنه يف هنا

  من األلطاف فقد فعله عند املعتزلة يف حق مجيع الكفار فحمل اآلية على هذا التأويل بعيد واهللا أعلم
اً للتخفيف جيوز إثبات الياء فيه على األصل وجيوز حذفها طلب)  ١٧٨األعراف ( املسألة الثانية قوله فَُهَو الُْمْهَتِدى 

  كما قيل يف بيت الكتاب فطرت مبنصلي يف يعمالت
  دوامي األيد خيبطن السرحيا

  ومن أبياته أيضاً كخوف ريش محامة جندية
  مسحت مباء البني عطف األمثد

  قال أبو الفتح املوصلي يريد كخواف حمذوف الياء
  ُهُم الَْخاِسُرونَ أي خسروا الدنيا واآلخرةوأما قوله َوَمن ُيْضِللِ يريد ومن يضلله اهللا وخيذله فَأُْولَِئَك 

 يُْبِصُرونَ بَِها َولَُهْم َءاذَانٌ الَّ َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجهَنََّم كَِثًريا مَِّن الْجِنِّ وَاإلِْنسِ لَُهْم قُلُوٌب الَّ َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهْم أَْعُيٌن الَّ
  لْ ُهْم أََضلُّ أُْولَاِئَك ُهمُ الَْغاِفلُونََيْسَمُعونَ بَِهآ أُوْلَاِئَك كَاَألْنَعامِ َب

هذه اآلية هي احلجة الثانية يف هذا املوضع على صحة مذهبنا يف مسألة خلق األفعال وإرادة الكائنات وتقريره من 
أنه  وجوه األول أنه تعاىل بني باللفظ الصريح أنه خلق كثرياً من اجلن واإلنس جلهنم وال مزيد على بيان اهللا الثاين

تعاىل ملا أخرب عنهم بأهنم من أهل النار فلو مل يكونوا من أهل النار انقلب علم اهللا جهالً وخربه الصدق كذباً وكل 
ذلك حمال واملفضي إىل احملال حمال فعدم دخوهلم يف النار حمال ومن علم كون الشيء حماالً امتنع أن يريده فثبت أنه 

 النار بل جيب أن يريد أن يدخلهم يف النار وذلك هو الذي دل عليه لفظ اآلية تعاىل ميتنع أن يريد أن ال يدخلهم يف
الثالث أن القار على الكفر إن مل يقدر على اإلميان فالذي خلق فيه القدرة على الكفر فقد أراد أن يدخله يف النار 

ال ملرجح وذلك املرجح إن  وإن كان قادراً على الكفر وعلى اإلميان معاً امتنع رجحان أحد الطرفني على اآلخر
حصل من قبله لزم التسلسل وإن حصل من قبله تعاىل فلما كان هو اخلالق للداعية املوجبة للظفر فقد خلقه للنار 

قطعاً الرابع أنه تعاىل لو خلقه للجنة وأعانه على اكتساب حتصيل ما يوجب دخول اجلنة مث قدرنا أن العبد سعى يف 
ل يف النار فحينئذ حصل مراد العبد ومل حيصل مراد اهللا تعاىل فيلزم كون العبد أقدر حتصيل الكفر املوجب للدخو

وأقوى من اهللا تعاىل وذلك ال يقوله عاقل واخلامس أن العاقل ال يريد الكفر واجلهل املوجب الستحقاق النار وإمنا 
الكفر واجلهل على خالف قصد العبد  يريد اإلميان واملعرفة املوجبة الستحقاق الثواب والدخول يف اجلنة فلما حصل

  وضد جهده واجتهاده وجب أن ال يكون حصوله من قبل العبد بل جيب أن يكون حصوله من قبل اهللا تعاىل
فإن قالوا العبد إمنا سعى يف حتصيل ذلك االعتقاد الفاسد الباطل ألنه اشتبه األمر عليه وظن أنه هو االعتقاد احلق 

  الصحيح



تقدير إمنا وقع يف هذا اجلهل ألجل ذلك اجلهل املتقدم فإن كان إقدامه على ذلك اجلهل السابق فنقول فعلى هذا ال
جلهل آخر لزم التسلسل وهو حمال وإن انتهى إىل جهل حصل ابتداء ال لسابقة جهل آخر فقد توجه اإللزام وتأكد 

يح قوله سبحانه وتعاىل َولَقَْد ذََرأَْنا الدليل والربهان فثبت أن هذه الرباهني العقلية ناطقة بصحة ما دل عليه صر
ِلَجَهنََّم كَثًِريا ّمَن الْجِّن َواِإلْنسِ قالت املعتزلة ال ميكن أن يكون املراد من هذه اآلية ما ذكرمت ألن كثرياً من اآليات 

اِهداً َومَُبّشراً َوَنِذيراً لُّتْؤِمنُواْ دالة على أنه أراد من الكل الطاعة والعبادة واخلري والصالح قال تعاىل إِنَّا أَْرَسلْنَاَك َش
وقال َولَقَدْ َصرَّفْنَاُه )  ٦٤النساء ( وقال َوَما أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ إالَّ ِلُيطَاعَ بِإِذِْن اللَِّه )  ٩ ٨الفتح ( بِاللَِّه َوَرُسوِلِه 

( لُ َعلَى َعْبِدِه ءايَاٍت بَّيَناٍت لُّيْخرَِجكُْم ّمَن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ وقال ُهَو الَِّذى ُينَّز)  ٥٠الفرقان ( َبْينَُهْم لَِيذَّكَُّرواْ 
  ) ٢٥احلديد ( وقال وَأَنزَلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقْسِط )  ٩احلديد 

 ٥٦الذاريات ( وقال َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن )  ١٠إبراهيم ( وقال َيْدُعوكُْم ِلَيْغِفَر لَكُْم ّمن ذُنُوبِكُْم 
وأمثال هذه اآليات كثرية وحنن نعلم بالضرورة أنه ال جيوز وقوع التناقض يف القرآن فعلمنا أنه ال ميكن محل قوله ) 

  على ظاهرهتعاىل َولَقَْد ذَرَأَْنا ِلجََهنََّم كَثًِريا ّمَن الْجِّن َواِإلْنسِ 
عاىل إمنا ذكر الوجه الثاين أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية لَُهْم قُلُوٌب الَّ َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهمْ أَْعُيٌن الَّ ُيْبِصُرونَ بَِها وهو ت

م ذلك يف معرض الذم هلم ولو كانوا خملوقني للنار وملا كانوا قادرين على اإلميان البتة وعلى هذا التقدير فيقبح ذمه
  على ترك اإلميان

الوجه الثالث وهو أنه تعاىل لو خلقهم للنار ملا كان له على أحد من الكفار نعمة أصالً ألن منافع الدنيا بالقياس إىل 
العذاب الدائم كالقطرة يف البحر وكان كمن دفع إىل إنسان حلواً مسموماً فإنه ال يكون منعماً عليه فكذا ههنا وملا 

  كثرة نعمة اهللا على كل اخللق علمنا أن األمر ليس كما ذكرمت كان القرآن مملوأ من
  الوجه الرابع أن املدح والذم والثواب والعقاب والترغيب والترهيب يبطل هذا املذهب الذي ينصرونه

 الوجه اخلامس لو أنه تعاىل خلقهم للنار لوجب أن خيلقهم ابتداء يف النار ألنه ال فائدة يف أن يستدرجهم إىل النار
  خبلق الكفر فيهم

الوجه السادس أن قوله َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم متروك الظاهر ألن جهنم اسم لذلك املوضع املعني وال جيوز أن يكون 
املوضع املعني مراداً منه فثبت أنه ال بد وأن يقال إن ما أراد اهللا تعاىل خبلقهم منهم حمذوف فكأنه قال ولقد ذرأنا 

لوا جهنم فصارت اآلية على قوهلم متروكة الظاهر فيجب بناؤها على قوله َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ لكي يكفروا فيدخ
  َواِإلنَس إِالَّ ِليَْعُبُدوِن ألن ظاهرها يصح دون حذف

الوجه السابع أنه إذا كان املراد أنه إذا ذرأهم لكي يكفروا فيصريوا إىل جهنم عاد األمر يف تأويلهم إىل أن هذه 
للعاقبة لكنهم جيعلوهنا للعاقبة مع أنه ال استحقاق للنار وحنن قد قلناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النار الالم 

فكان قولنا أوىل فثبت هبذه الوجوه أنه ال ميكن محل هذه اآلية على ظاهرها فوجب املصري فيه إىل التأويل وتقريره 
ل يف نار جهنم جائز ذكر هذه الالم مبعىن العاقبة وهلذا نظائر أنه ملا كانت عاقبة كثري من اجلن واألنس هي الدخو

ومعلوم )  ١٠٥األنعام ( كثرية يف القرآن والشعر أما القرآن فقوله تعاىل َوكَذاِلَك ُنَصّرُف االَْياِت َوِلَيقُولُواْ َدَرْسَت 
اً قال تعاىل َربََّنا إِنََّك ءاَتْيتَ أنه تعاىل ما صرفها ليقولوا ذلك لكنهم ملا قالوا ذلك حسن ورود هذا اللفظ وأيض

وأيضاً قال تعاىل فَالَْتقَطَُه ءالُ )  ٨٨يونس ( ِفْرَعْونَ َوَمالَُه زِيَنةً  َوأَْمَواالً ِفى الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا رَبََّنا لُِيِضلُّواْ َعن َسبِيِلَك 
ما التقطوه هلذا الغرض إال أنه ملا كانت عاقبة أمرهم ذلك  وهم)  ٨القصص ( ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً 

  حسن هذا اللفظ وأما الشعر فأبيات قال



  وللموت تغدوا الوالدات سخاهلا
  كما خلراب الدهر تبىن املساكن

  وقال أموالنا لذوي املرياث جنمعها
  ودورنا خلراب الدهر نبنيها
  وقال له ملك ينادي كل يوم
  بلدوا للموت وابنو للخرا
  وقال وأم مساك فال جتزعي
  فللموت ما تلد الوالدة

  هذا منتهى كالم القوم يف اجلواب
واعلم أن املصري يف التأويل إمنا حيسن إذا ثبت بالدليل امتناع العقل محل هذا اللفظ على ظاهره وأما ملا ثبت بالدليل 

هذا املقام عبثاً وأما اآليات اليت متسكوا هبا يف أنه ال حق إال ما دل عليه ظاهر اللفظ كان املصري إىل التأويل يف مثل 
إثبات مذهب املعتزلة فهي معارضة بالبحار الزاخرة اململوءة من اآليات الدالة على مذهب أهل السنة ومن مجلتها ما 

وهو )  ١٧٨األعراف ( ُرونَ قبل هذه اآلية وهو قوله َمن َيْهدِ اللَُّه فَُهَو الْمُْهَتِدى َوَمن ُيْضِللْ فَأُْولَِئَك ُهُم الَْخاِس
ْمِلى لَُهْم إِنَّ صريح مذهبنا وما بعد هذه اآلية وهو قوله وَالَِّذيَن كَذَّبُواْ بِئَايَاِتَنا َسَنسَْتْدرِجُُهم ّمْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ َوأُ

قوي قولنا ويشيد مذهبنا وملا كان ما قبل هذه اآلية وما بعدها ليس إال ما ي)  ١٨٣ ١٨٢األعراف ( كَْيِدى َمِتٌني 
  كان كالم املعتزلة يف وجوب تأويل هذه اآلية ضعيفاً جداً

  نَ بَِها ففيه مسألتانأما قوله تعاىل لَُهْم قُلُوٌب الَّ َيفْقَُهونَ بَِها وَلَُهْم أَْعُيٌن الَّ ُيْبصُِرونَ بَِها وَلَُهْم ءاذَانٌ الَّ َيْسَمُعو
اآلية على صحة قوهلم يف خلق األعمال فقالوا ال شك أن أولئك الكفار كانت  املسألة األوىل احتج أصحابنا هبذه

هلم قلوب يفقهون هبا مصاحلهم املتعلقة بالدنيا وال شك أنه كانت هلم أعني يبصرون هبا املرئيات وآذان يسمعون هبا 
كانوا يفقهون بقلوهبم ما  الكلمات فوجب أن يكون املراد من هذه اآلية تقييدها مبا يرجع إىل الدين وهو أهنم ما

  يرجع إىل مصاحل الدين وما كانوا يبصرون ويسمعون ما يرجع إىل مصاحل الدين
وإذا ثبت هذا فنقول ثبت أنه تعاىل كلفهم بتحصيل الدين مع أن قلوهبم وأبصارهم وأمساعهم ما كانت صاحلة 

املطلوب قالت املعتزلة لو كانوا كذلك لذلك وهو جيري جمرى املنع عن الشيء والصد عنه مع األمر به وذلك هو 
لقبح من اهللا تكليفهم ألن تكليف من ال قدرة له على العمل قبيح غري الئق باحلكيم فوجب محل اآلية على أن املراد 

منه أهنم بكثرة اإلعراض عن الدالئل وعدم االلتفات إليها صاروا مشبهني مبن ال يكون له قلب فاهم وال عني 
  امعةباصرة وال أذن س

واجلواب أن اإلنسان إذا تأكدت نفرته عن شيء صارت تلك النفرة املتأكدة الراسخة مانعة له عن فهم الكالم 
الدال على صحة الشيء ومانعة عن إبصار حماسنه وفضائله وهذه حالة وجدانية ضرورية جيدها كل عافل من نفسه 

  وهلذا السبب قالوا يف املثل املشهور حبك الشيء يعمي ويصم

إذا ثبت هذا فنقول إن أقواماً من الكفار بلغوا يف عداوة الرسول عليه الصالة والسالم ويف بغضه ويف شدة النفرة 
عن قبول دينه واالعتراف برسالته هذا املبلغ وأقوى منه والعلم الضروري حاصل بأن حصول البغض واحلب يف 

  ان أم كرهالقلب ليس باختيار اإلنسان بل هو حاصل يف القلب شاء اإلنس
إذا ثبت هذا فنقول ظهر أن حصول هذه النفرة والعداوة يف القلب ليس باختيار العبد وثبت أنه مىت حصلت هذه 



النفرة والعداوة يف القلب فإن اإلنسان ال ميكنه مع تلك النفرة الراسخة والعداوة الشديدة حتصيل الفهم والعلم 
ص عنه ونقل عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب خطبة يف تقرير هذا وإذا ثبت هذا ثبت القول باجلرب لزوماً ال حمي

رضي اهللا تعاىل عنه عن علي بن ) مناقب الشافعي ( املعىن وهو يف غاية احلسن روى الشيخ أمحد البيهقي يف كتاب 
ها فإن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه خطب الناس فقال وأعجب ما يف اإلنسان قلبه فيه مواد من احلكمة وأضداد

سنح له الرجاء أوهله الطمع وإن هاج له الطمع أهلكه احلرص وإن أهلكه اليأس قتله األسف وإن عرض له الغضب 
اشتد به الغيظ وإن سعد بالرضا شقي بالسخط وإن ناله اخلوف شغله احلزن وإن أصابته املصيبة قتله اجلزع وإن 

ن أجهده اجلوع قعد به الضعف فكل تقصري به مضر وكل وجد ماالً أطغاه الغىن وإن عضته فاقة شغله البالء وإ
إفراط له مفسد وأقول هذا الفصل يف غاية اجلاللة والشرف وهو كاملطلع على سر مسألة القضاء والقدر ألن 

أعمال اجلوارح مربوطة بأحوال القلوب وكل حالة من أحوال القلب فإهنا مستندة إىل حالة أخرى حصلت قبلها 
ن على هذه احلالة علم أنه ال خالص من االعتراف باجلرب وذكر الشيخ الغزايل رمحه اهللا يف كتاب وإذا وقف اإلنسا

  فصالً يف تقرير مذهب اجلرب) األحياء ( 
مث قال فإن قيل إين أجد من نفسي أين إن شئت الفعل فعلت وإن شئت الترك تركت فيكون فعلي حاصالً يب ال 

ذلك إال أنا نقول وهل جتد من نفسك أنك إن شئت أن تشاء شيئاً  بغريي مث قال وهب أنك وجدت من نفسك
شئته وإن شئت أن ال تشاء مل تشأه ما أظنك أن تقول ذلك وإال لذهب األمر فيه إىل ما ال هناية له بل شئت أو مل 

تشأ فإنك تشاء ذلك الشيء وإذا شئته فشئت أو مل تشأ فعلته فال مشيئتك به وال حصول فعلك بعد حصول 
  شيئتك بك فاإلنسان مضطر يف صورة خمتارم

 املسألة الثانية احتج العلماء بقوله تعاىل لَُهْم قُلُوٌب الَّ َيفْقَُهونَ بَِها على أن حمل العلم هو القلب ألنه تعاىل نفى الفقه
  والفهم عن قلوهبم يف معرض الذم وهذا إمنا يصح لو كان حمل الفهم والفقه هو القلب واهللا أعلم

وله أُوْلَِئَك كَاالْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ فتقريره أن اإلنسان وسائر احليوانات متشاركة يف قوى الطبيعة الغاذية والنامية أما ق
واملولدة ومتشاركة أيضاً يف منافع احلواس اخلمس الباطنة والظاهرة ويف أحوال التخيل والتفكر والتذكر وإمنا حصل 

ر احليوانات يف القوة العقلية والفكرية اليت هتديه إىل معرفة احلق لذاته واخلري ألجل االمتياز بني اإلنسان وبني سائ
  العمل به فلما أعرض الكفار عن اعتبار أحوال العقل والفكر ومعرفة احلق والعمل باخلري كانوا كاألنعام

  سان أعطي القدرةمث قال َبلْ ُهْم أََضلُّ ألن احليوانات ال قدرة هلا على حتصيل هذه الفضائل واإلن

على حتصيلها ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة على حتصيلها كان أخص حاالً ممن مل يكتسبها 
  مع العجز عنها فلهذا السبب قال تعاىل َبلْ ُهْم أََضلُّ وقال حكيم الشعراء الروح عند إله العرش مبدؤه

  وتربة األرض أصل اجلسم والبدن
  نان بينهماقد ألف امللك احل

  ليصلحا لقبول األمر واحملن
  فالروح يف غربة واجلسم يف وطن
  فاعرف ذمام الغريب النازح الوطن

وقيل يف تفسري قوله َبلْ ُهْم أََضلُّ وجوه أخرى فقيل ألن األنعام مطيعة هللا تعاىل والكافر غري مطيع وقال مقاتل هم 
ذكره وهم ال يعرفون رهبم وال يذكرونه وقال الزجاج َبلْ ُهْم أََضلُّ أخطأ طريقاً من األنعام ألن األنعام تعرف رهبا وت

ألن األنعام تبصر منافعها ومضارها فتسعى يف حتصيل منافعها وحتترز عن مضارها وهؤالء الكفار وأهل العناد 



تفر أبداً إىل أكثرهم يعلمون أهنم معاندون ومع ذلك فيصرون عليه ويلقون أنفسهم يف النار ويف العذاب وقيل إهنا 
أرباهبا ومن يقوم مبصاحلها والكافر يهرب عن ربه وإهله الذي أنعم عليه بنعم ال حد هلا وقيل ألهنا تضل إذا مل يكن 

معها مرشد فأما إذا كان معها مرشد قلماتضل وهؤالء الكفاء قد جاءهم األنبياء وأنزل عليهم الكتب وهم 
ة فقال أُْولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ قال عطاء عما أعد اهللا ألوليائه من الثواب يزدادون يف الضالل مث إنه تعاىل ختم اآلي

  وألعدائه من العقاب
  ْعَملُونََوللَِّه اَألسَْمآُء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه بَِها َوذَرُواْ الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفى أَْسمَاِئِه سَُيْجَزْونَ َما كَانُواْ َي

ملخلوقني جلهنم بقوله أُْولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ أمر بعده بذكر اهللا تعاىل فقال َوللَِّه االْسَماء اعلم أنه تعاىل ملا وصف ا
الُْحسَْنى فَاْدُعوُه بَِها وهذا كالتنبيه على أن املوجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر اهللا واملخلص عن عذاب 

من أرواحهم أن األمر كذلك فإن القلب إذا غفل عن  جهنم هو ذكر اهللا تعاىل وأصحاب الذوق واملشاهدة جيدون
ذكر اهللا وأقبل على الدنيا وشهواهتا وقع يف باب احلرص وزمهرير احلرمان وال يزال ينتقل من رغبة إىل رغبة ومن 
طلب إىل طلب ومن ظلمة إىل ظلمة فإذا انفتح على قلبه باب ذكر اهللا ومعرفة اهللا ختلص عن نريان اآلفات وعن 

  اخلسارات واستشعر مبعرفة رب األرض والسموات ويف اآلية مسائل حسرات
املسألة األوىل قوله تعاىل َوللَِّه االْسَماء الُْحْسَنى مذكور يف سور أربعة أوهلا هذه السورة وثانيها يف آخر سورة بين 

وثالثها يف أول )  ١١اإلسراء ( اْ فَلَُه االْْسَماء الُْحسَْنى إسرائيل يف قوله قُلِ اْدُعواْ اللََّه أَوِ اْدعُواْ الرَّْحَمَن أَيَّاًما َتْدُعو
ورابعها يف آخر احلشر وهو قوله ُهَو اللَُّه الْخَاِلُق )  ٨طه ( طه وهو قوله اللَُّه ال إله إِالَّ ُهَو لَُه االْْسَماء الُْحسَْنى 

  ) ٢٤احلشر ( الْبَارِىء الُْمصَّوُر لَُه االْْسَماء الُْحْسَنى 
ا عرفت هذا فنقول االْْسَماء ألفاظ دالة على املعاين فهي إمنا حتسن حبسن معانيها ومفهوماهتا وال معىن للحسن يف إذ

  حق اهللا تعاىل إال ذكر صفات الكمال ونعوت اجلالل وهي حمصورة يف نوعني عدم

  افتقاره إىل غريه وثبوت افتقار غريه إليه
بلوامع البينات يف تفسري األمساء ( كبرياً كثري الدقائق شريف احلقائق مسيناه  واعلم أن لنا يف تفسري أمساء اهللا كتاباً

من أراد االستقصاء فيه فلريجع إليه وحنن نذكر ههنا ملعاً ونكتاً منها فنقول إن أمساء اهللا ميكن تقسيمها ) والصفات 
  من وجوه كثرية

ء من أجزاء الذات أو لصفة خارجة عن الذات قائمة الوجه األول أن نقول االسم إما أن يكون امساً للذات أو جلز
هبا أما اسم الذات فهو املسمى باالسم األعظم ويف كشف الغطاء عما فيه من املباحثات أسرار وأما اسم جزء 

الذات فهو يف حق اهللا تعاىل حمال ألن هذا إمنا يفعل يف الذات املركبة من األجزاء وكل ما كان كذلك فهو ممكن 
  جود ميتنع أن يكون له جزءفواجب الو

وأما اسم الصفة فنقول الصفة إما أن تكون حقيقية أو إضافية أو سلبية أو ما يتركب عن هذه الثالثة وهي أربعة 
ألنه إما أن يكون صفة حقيقية مع إضافة أو مع سلب أو صفة سلبية مع إضافة أو جمموع صفة حقيقية وإضافة 

عن اإلضافة فكقولنا موجود عند من يقول الوجود صفة أو قولنا واحد عند من  وسلبية أما الصفة احلقيقية العارية
يقول الوحدة صفة ثانية وكقولنا حي فإن احلياة صفة حقيقية عارية عن النسب واإلضافات وأما الصفة اإلضافية 

ية مع اإلضافة احملضة فكقولنا مذكور ومعلوم وأما الصفة السلبية فكقولنا القدوس السالم وأما الصفة احلقيق
فكقولنا عامل وقادر فإن العلم صفة حقيقية وله تعلق باملعلوم والقادر فإن القدرة صفة حقيقية وهلا تعلق باملقدور وأما 

الصفة احلقيقية مع السلبية فكقولنا قدمي أزيل ألنه عبارة عن موجود ال أول له وأما الصفة اإلضافية مع السلبية 



سبق غريه وما سبقه غريه وأما الصفة احلقيقية مع اإلضافة والسلب فكقولنا حكيم فإنه فكقولنا أول فإنه هو الذي 
هو الذي يعلم حقائق األشياء وال يفعل ما ال جيوز فعله فصفة العلم صفة حقيقية وكون هذه الصفة متعلقة 

  باملعلومات نسب وإضافات وكونه غري فاعل ملا ال ينبغي سلب
غري متناهية واإلضافات أيضاً غري متناهية فكونه خالقاً للمخلوقات صفة إضافية إذا عرفت هذا فنقول السلوب 

وكونه حميياً ومميتاً إضافات خمصوصة وكونه رازقاً أيضاً إضافة أخرى خمصوصة فيحصل بسبب هذين النوعني من 
ىل معرفة كنه ذاته وإمنا السبيل إىل االعتبارات أمساء ال هناية هلا هللا تعاىل ألن مقدوراته غري متناهية وملا كان ال سبيل إ

معرفته مبعرفة أفعاله فكل من كان وقوفه على أسرار حكمته يف خملوقاته أكثر كان علمه بأمساء اهللا أكثر وملا كان 
  هذا حبراً ال ساحل له وال هناية له فكذلك ال هناية ملعرفة أمساء اهللا احلسىن

املتكلمون وهو أن صفات اهللا تعاىل ثالثة أنواع ما جيب وجيوز ويستحيل النوع الثاين يف تقسيم أمساء اهللا ما قاله 
  على اهللا تعاىل وهللا تعاىل حبسب كل واحد من هذه األقسام الثالثة أمساء خمصوصة

  والنوع الثالث يف تقسيم أمساء اهللا أن صفات اهللا تعاىل إما أن تكون ذاتية أو معنوية أو كانت من صفات األفعال

ابع يف تقسيم أمساء اهللا تعاىل إما أن جيوز إطالقها على غري اهللا تعاىل أو ال جيوز أما القسم األول فهو والنوع الر
كقولنا الكرمي الرحيم العزيز اللطيف الكبري اخلالق فإن هذه األلفاظ جيوز إطالقها على العباد وإن كان معناها يف 

لقسم الثاين فهو كقولنا اهللا الرمحن أما القسم األول فإهنا إذا قيدت حق اهللا تعاىل مغايراً ملعناها يف حق العباد وأما ا
بقيود خمصوصة صارت حبيث ال ميكن إطالقها إال يف حق اهللا تعاىل كقولنا يا أرحم الرامحني ويا أكرم األكرمني ويا 

  خالق السموات واألرضني
ذكره وحده كقولنا يا اهللا يا رمحن يا حي يا حكيم  النوع اخلامس يف تقسيم أمساء اهللا أن يقال من أمساء اهللا ما ميكن

ومنها ما ال يكون كذلك كقولنا مميت وضار فإنه ال جيوز إفراده بالذكر بل جيب أن يقال يا حميي يا مميت يا ضار يا 
  نافع

ء مرجحاً النوع السادس يف تقسيم أمساء اهللا تعاىل أن يقال أول ما يعلم من صفات اهللا تعاىل كونه حمدثاً لألشيا
لوجودها على عدمها وذلك ألنا إمنا نعلم وجوده سبحانه بواسطة االستدالل بوجود املمكنات عليه فإذا دل الدليل 

على أن هذا العامل احملسوس ممكن الوجود والعدم لذاته قضى العقل بافتقاره إىل مرجح يرجح وجوده على عدمه 
ا يعلم منه تعاىل هو كونه مرجحاً ومؤثراً مث نقول ذلك املرجح وذلك املرجح ليس إال اهللا سبحانه فثبت أن أول م

إما أن يرجح على سبيل الوجوب أو على سبيل الصحة واألول باطل وإال لدام العامل بدوامه وذلك باطل فبقي أنه 
ه بعد إمنا رجح على سبيل الصحة وكونه مرجحاً على سبيل الصحة ليس إال كونه تعاىل قادراً فثبت أن املعلوم من

العلم بكونه مرجحاً هو كونه قادراً مث إنا بعد هذا نستدل بكون أفعاله حمكمة متقنة على كونه عاملاً مث إنا إذا علمنا 
كونه تعاىل قادراً عاملاً وعلمنا أن العامل القادر ميتنع أن يكون إال حياً علمنا من كونه قادراً عاملاً كونه حياً فظهر هبذا 

  ته تعاىل وبأمسائه واقعاً يف درجة واحدة بل العلم هبا علوم مترتبة يستفاد بعضها من بعضأنه ليس العلم بصفا
املسألة الثانية قوله تعاىل َوللَِّه االْسَماء الُْحْسَنى يفيد احلصر ومعناه أن األمساء احلسىن ليست إال هللا تعاىل والربهان 

ما واجب الوجود لذاته وإما ممكن لذاته والواجب لذاته العقلي قد يدل على صحة هذا املعىن وذلك ألن املوجود إ
ليس إال الواحد وهو اهللا سبحانه وأما ما سوى ذلك الواحد فهو ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فهو حمتاج يف ماهيته 

ض ويف وجوده ويف مجيع صفاته احلقيقية واإلضافية والسلبية إىل تكوين الواجب لذاته ولواله لبقي على العدم احمل
والسلب الصرف فاهللا سبحانه كامل لذاته وكمال كل ما سواه فهو حاصل جبوده وإحسانه فكل كمال وجالل 



وشرف فهو له سبحانه بذاته ولذاته ويف ذاته ولغريه على سبيل العارية والذي لغريه من ذاته فهو الفقر واحلاجة 
ليست إال هللا والصفات احلسىن ليست إال هللا وأن كل والنقصان والعدم فثبت هبذا الربهان البني أن األمساء احلسىن 

  ما سواه فهو غرق يف حبر الفناء والنقصان
املسألة الثالثة دلت هذه اآلية على أن أمساء اهللا ليست إال هللا والصفات احلسىن ليست إال هللا فيجب كوهنا موصوفة 

وجالل فإنه ال جيوز إطالقه على اهللا سبحانه باحلسن والكمال فهذا يفيد أن كل اسم ال يفيد يف املسمى صفة كمال 
  وعند هذا نقل عن جهم بن صفوان أنه قال ال أطلق على ذات اهللا تعاىل

اسم الشيء قال ألن اسم الشيء يقع على أخس األشياء وأكثرها حقارة وأبعدها عن درجات الشرف وإذا كان 
  كذلك وجب القطع بأنه ال يفيد يف املسمى شرفاً ورتبة وجاللة

وإذا ثبت هذا فنقول ثبت مبقتضى هذه اآلية أن أمساء اهللا جيب أن تكون دالة على الشرف والكمال وثبت أن اسم 
الشيء ليس كذلك فامتنع تسمية اهللا بكونه شيئاً قال ومعاذ اهللا أن يكون هذا نزاعاً يف كونه يف نفسه حقيقة وذاتاً 

هل يصح تسميته هبذا اللفظ أم ال فأما قولنا إنه منشىء األشياء وموجوداً إمنا النزاع وقع يف حمض اللفظ وهو أنه 
فهو اسم يفيد املدح واجلالل والشرف فكان إطالق هذا االسم على اهللا حقاً مث أكد هذه احلجة بأنواع أخر من 

لشيء مثل معناه ليس مثل مثله شيء وال شك أن عني ا)  ١١الشورى ( الدالئل فاألول قوله تعلى لَّْيَس ِمن َشىْ ء 
ملثل نفسه فلما ثبت بالعقل أن كل شيء فهو مثل مثل نفسه ودل الدليل القرآين على أن مثل مثل اهللا ليس بشيء 

يف قوله لَْيَس كَِمثِْلِه حرف ) الكاف ( كان هذا تصرحياً بأنه تعاىل غري مسمى باسم الشيء وليس لقائل أن يقول 
  اللغو والعبث وعدم الفائدة بعيدزائد ال فائدة فيه ألن محل كالم اهللا على 
ولو كان تعاىل داخالً حتت اسم )  ٦٢غافر  ١٦الرعد  ١٠٢األنعام ( احلجة الثانية قوله تعاىل َخاِلُق كُلّ َشىْ ء 

الشيء لزم كونه تعاىل خالقاً لنفسه وهو حمال ال يقال هذا عام دخله التخصيص ألنا نقول هذا كالم ال بد من 
  ت حبسب العرف املشهور أهنم يقيمون األكثر مقام الكل ويقيمون الشاذ النادر مقام العدمالبحث عنه فنقول ثب

إذا ثبت هذا فنقول إنه إذا حصل األكثر األغلب وكان الغالب الشاذ اخلارج نادراً أحلقوا ذلك األكثر بالكل 
  من باب ختصيص العموموأحلقوا ذلك النادر باملعدوم وأطلقوا لفظ الكل عليه وجعلوا ذلك الشاذ النادر 

وإذا عرفت هذا فنقول إن بتقدير أن يصدق على اهللا تعاىل اسم الشيء كان أعظم األشياء هو اهللا تعاىل وإدخال 
التخصيص يف مثل هذا املسمى يكون من باب الكذب فوجب أن يعتقد أنه تعاىل ليس مسمى باسم الشيء حىت ال 

  يلزمنا هذا احملذور
سم ما ورد يف كتاب اهللا وال سنة رسوله وما رأينا أحداً من السلف قال يف دعائه ياشيء احلجة الثالثة هذا اال

فوجب االمتناع منه والدليل على أنه غري وارد يف كتاب اهللا أن اآلية اليت يتوهم اشتماهلا على هذا االسم قوله تعاىل 
وقد بينا يف سورة األنعام أن هذه اآلية ال )  ١٩األنعام ( ى وََبْيَنكُْم قُلْ أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبُر َشَهادةً  قُلِ اللَِّه َشهِيٌد بِْينِ

  تدل على املقصود فسقط الكالم فيه
فإن قال قائل فقولنا موجود ومذكور وذات ومعلوم ألفاظ ال تدل على الشرف واجلالل فوجب أن تقولوا إنه ال 

فصيل وهو أنا نقول ما املراد من قولك إنه تعاىل شيء جيوز إطالقها على اهللا تعاىل فنقول احلق يف هذا الباب الت
وذات وحقيقة إن عنيت أنه تعاىل يف نفسه ذات وحقيقة وثابت وموجود وشيء فهو كذلك من غري شك وال شبهة 

وإن عنيت به أنه هل جيوز أن ينادى هبذه األلفاظ أم ال فنقول ال جيوز ألنا رأينا السلف يقولون يا اهللا يا رمحن يا 



يم إىل سائر األمساء الشريفة وما رأينا وال مسعنا أن أحداً يقول يا ذات يا حقيقة يا مفهوم ويا معلوم فكان رح
  االمتناع عن مثل هذه األلفاظ يف معرض النداء

  والدعاء واجباً هللا تعاىل واهللا أعلم
دل على أنه تعاىل حصلت له أمساء حسنة وأنه جيب املسألة الرابعة قوله تعاىل َوللَِّه االْسَماء الُْحْسَنى فَاْدُعوهُ بَِها ي

على اإلنسان أن يدعو اهللا هبا وهذا يدل على أن أمساء اهللا توقيفية ال اصطالحية ومما يؤكد هذا أنه جيوز أن يقال يا 
يفية ال جواد وال جيوز أن يقال يا سخي وال أن يقال يا عاقل يا طبيب يا فقيه وذلك يدل على أن أمساء اهللا تعاىل توق

  اصطالحية
املسألة اخلامسة دلت اآلية على أن االسم غري املسمى ألهنا تدل على أن أمساء اهللا كثرية ألن لفظ األمساء لفظ اجلمع 

وهي تفيد الثالثة فما فوقها فثبت أن أمساء اهللا كثرية وال شك أن اهللا واحد فلزم القطع بأن االسم غري املسمى 
َماء الُْحْسَنى يقتضي إضافة األمساء إىل اهللا وإضافة الشيء إىل نفسه حمال وأيضاً فلو قيل وهللا وأيضاً قوله َوللَِّه االْس

  الذوات لكان باطالً وملا قال َوللَِّه االْسَماء كان حقاً وذلك يدل على أن االسم غري املسمى
ى أن اإلنسان ال يدعو ربه إال بتلك األمساء احلسىن املسألة السادسة قوله َوللَِّه االْسَماء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه بَِها يدل عل

وهذه الدعوة ال تتأتى إال إذا عرف معاين تلك األمساء وعرف بالدليل أن له إهلاً ورباً خالقاً موصوفاً بتك الصفات 
 الشريفة املقدسة فإذا عرف بالدليل ذلك فحينئذ حيسن أن يدعو ربه بتلك األمساء والصفات مث إن لتلك الدعوة

أليب عبد اهللا احلليمي وأحسن ما فيه أن يكون مستحضراً ) املنهاج ( شرائط كثرية مذكورة باالستقصاء يف كتاب 
ألمرين أحدمها عزة الربوبية والثانية ذلة العبودية فهناك حيسن ذلك الدعاء ويعظم موقع ذلك الذكر فأما إذا مل يكن 

ثاالً وهو أن من أراد أن يقول يف حترمية صالته اهللا أكرب فإنه جيب أن كذلك كان قليل الفائدة وأنا أذكر هلذا املعىن م
يستحضر يف النية مجيع ما أمكنه من معرفة آثار حكمة اهللا تعاىل يف ختليق نفسه وبدنه وقواه العقلية واحلسية أو 

نات ومجيع أصناف احلركية مث يتعدى من نفسه إىل استحضار آثار حكمة اهللا يف ختليق مجيع الناس ومجيع احليوا
النبات واملعادن واآلثار العلوية من الرعد والربق والصواعق اليت توجد يف كل أطراف العامل مث يستحضر آثار قدرة 

اهللا تعاىل يف ختليق األرضني واجلبال والبحار واملفاوز مث يستحضر آثار قدرة اهللا تعاىل يف ختليق طبقات العناصر 
آثار قدرة اهللا تعاىل يف ختليق أطباق السموات على سعتها وعظمها ويف ختليق أجرام السفلية والعلوية مث يستحضر 

النريات من الثوابت والسيارات مث يستحضر آثار قدرة اهللا تعاىل يف ختليق الكرسي وسدرة املنتهى مث يستحضر آثار 
يف ختليق املالئكة من محلة العرش قدرته يف ختليق العرش العظيم احمليط بكل هذه املوجودات مث يستحضر آثار قدرته 

والكرسي وجنود عامل الروحانيات فال يزال يستحضر من هذه الدرجات واملراتب أقصى ما يصل إليه فهمه وعقله 
وذكره وخاطره وخياله مث عند استحضار مجيع هذه الروحانيات واجلسمانيات على تفاوت درجاهتا وتباين منازهلا 

يشري بقوله اهللا إىل املوجود الذي خلق هذه األشياء وأخرجها من العدم إىل الوجود ومراتبها ويقول اهللا أكرب و
ورتبها مبا هلا من الصفات والنعوت وبقوله أكرب أي أنه ال يشبه لكربيائه وجربوته وعزه وعلوه وصمديته هذه 

حد فقس الذكر احلاصل مع األشياء بل هو أكرب من أن يقال إنه أكرب من هذه األشياء فإذا عرفت هذا املثال الوا
العرفان والشعور وعند هذا ينفتح على عقلك نسمة من األسرار املودعة حتت قوله وَاللَُّه االْسَماء الُْحْسَنى فَاْدُعوهُ 

  بِهَا



  أما قوله تعاىل وَذَُرواْ الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفى أَْسَمِئِه ففيه مسائل
فقه عاصم والكسائي يف النحل قال الفراء ُيلِْحُدونَ و ُيلِْحُدونَ لغتان يقال املسألة األوىل قرأ محزة ُيلِْحُدونَ ووا

حلدت حلداً وأحلدت قال أهل اللغة معىن اإلحلاد يف اللغة امليل عن القصد قال ابن السكيت امللحد العادل عن احلق 
اإلحلاد العدل عن االستقامة  املدخل فيه ما ليس منه يقال قد أحلد يف الدين وحلد وقال أبو عمرو من أهل اللغة

واالحنراف عنها ومنه اللحد الذي حيفر يف جانب القرب قال الواحدي رمحه اهللا واألجود قراءة العامة لقوله تعاىل َوَمن 
  واإلحلاد أكثر يف كالمهم لقوهلم ملحد وال تكاد تسمع العرب يقولون الحد)  ٢٥احلج ( ُيرِْد ِفيِه بِإِلَْحاٍد 

نية قال احملققون اإلحلاد يف أمساء اهللا يقع على ثالثة أوجه األول إطالق أمساء اهللا املقدسة الطاهرة على غري املسألة الثا
اهللا مثل أن الكفار كانوا يسمون األوثان بآهلة ومن ذلك أهنم مسوا أصناماً هلم بالالت والعزى واملناة واشتقاق الالت 

ن املنان وكان مسيلمة الكذاب لقب نفسه بالرمحن والثاين أن يسموا اهللا من اإلله والعزى من العزيز واشتقاق مناة م
مبا ال جيوز تسميته به مثل تسمية من مساه أباً للمسيح وقول مجهور النصارى أب وابن وروح القدس ومثل أن 

مهم لو فعل الكرامية يطلقون لفظ اجلسم على اهللا سبحانه ويسمونه به ومثل أن املعتزلة قد يقولون يف أثناء كال
تعاىل كذا وكذا لكان سفيهاً مستحقاً للذم وهذه األلفاظ مشعرة بسوء األدب قال أصحابنا وليس كل ما صح 

معناه جاز إطالقه باللفظ يف حق اهللا فإنه ثبت بالدليل أنه سبحانه هو اخلالق جلميع األجسام مث ال جيوز أن يقال يا 
تنزيه اهللا عن مثل هذه األذكار وأن يقال يا خالق األرض والسموات  خالق الديدان والقرود والقردان بل الواجب

يا مقيل العثرات يا راحم العربات إىل غريها من األذكار اجلميلة الشريفة والثالث أن يذكر العبد ربه بلفظ ال يعرف 
  ثة هي اإلحلاد يف األمساءمعناه وال يتصور مسماه فإنه رمبا كان مسماه أمراً غري الئق جبالل اهللا فهذه األقسام الثال

فإن قال قائل هل يلزم من ورود األول يف إطالق لفظه على اهللا تعاىل أن يطلق عليه سائر األلفاظ املشتقة منه على 
  اإلطالق

ورد يف ) علم ( قلنا احلق عندي أن ذلك غري الزم ال يف حق اهللا تعاىل وال يف حق املالئكة واألنبياء وتقريره أن لفظ 
)  ١١٣النساء ( َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم )  ٣١البقرة (  تعاىل يف آيات منها قوله َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء كُلََّها حق اهللا

ىل يا مث ال جيوز أن يقال يف حق اهللا تعا)  ٢ ١الرمحن ( الرَّْحَمُن َعلََّم الْقُْرءانَ )  ٦٥الكهف ( َعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعلًْما 
مث ال جيوز عندي أن يقال يا حمب وأما يف حق األنبياء فقد )  ٥٤املائدة ( معلم وأيضاً ورد قوله ُيحِبُُّهْم وَُيِحبُّوَنُه 

مث ال جيوز أن يقال إن آدم كان عاصياً غاوياً )  ١٢١طه ( ورد يف حق آدم عليه السالم َوَعَصى ءاَدَم َربَُّه فََغَوى 
مث ال جيوز أن يقال إنه عليه السالم كان )  ٢٦القصص ( السالم إِْحَداُهَما ياأََبتِ اسَْتجِْرُه  وورد يف حق موسى عليه

أجرياً والضابط أن هذه األلفاظ املومهة جيب االقتصار فيها على الوارد فأما التوسع بإطالق األلفاظ املشتقة منها 
  فهي عندي ممنوعة غري جائزة

كَانُواْ َيْعَملُونَ فهو هتديد ووعيد ملن أحلد يف أمساء اهللا قالت املعتزلة اآلية قد دلت على  مث قال تعاىل سَُيْجَزْونَ َما
  إثبات العمل للعبد وعلى أن اجلزاء مفرع على عمله وفعله

  َوِممَّْن َخلَقَْنآ أُمَّةٌ  َيْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِِه َيْعِدلُونَ
ِلَجهَنََّم كَِثًريا ّمَن الْجِّن وَاإلِْنسِ فأخرب أن كثرياً من الثقلني خملوقون للنار أتبعه بقوله اعلم أنه تعاىل ملا قال َولَقَْد ذَرَأَْنا 

ذكر يف قصة َوِممَّْن َخلَقَْنا أُمَّةٌ  َيْهُدونَ بِالَْحّق َوبِهِ َيْعِدلُونَ ليبني أيضاً أن كثرياً منهم خملوقان للجنة واعلم أنه تعاىل 
ُموَسى أُمَّةٌ  َيْهُدونَ بِالَْحّق َوبِِه يَْعِدلُونَ فلما أعاد اهللا تعاىل هذا الكالم ههنا محله أكثر املفسرين  موسى قوله َوِمن قَْومِ

أهنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( روى قتادة وابن جريج عن النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( على أن املراد منه قوم حممد 



وعن الربيع بن ) هذه فيهم وقد أعطى اهللا قوم موسى مثلها ( والسالم قال هذه األمة وروى أيضاً أنه عليه الصالة 
إن من أميت قوماً على احلق حىت ينزل عيسى بن ( هذه اآلية فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنس أنه قال قرأ النيب 

ئي هذه اآلية تدل على أنه وقال ابن عباس يريد أمة حممد عليه الصالة والسالم املهاجرين واألنصار قال اجلبا) مرمي 
ال خيلو زمان البتة عمن يقوم باحلق ويعمل به ويهدي إليه وأهنم ال جيتمعون يف شيء من األزمنة على الباطل ألنه ال 

وهو الزمان الذي نزلت فيه هذه اآلية أو املراد ) صلى اهللا عليه وسلم ( خيلو إما أن يكون املراد زمان وجود حممد 
من األزمنة حصل فيه قوم بالصفة املذكورة أو املراد ما ذكرنا أنه ال خيلو زمان من األزمنة عن أنه قد حصل زمان 

قوم موصوفني هبذه الصفة واألول باطل ألنه قد كان ظاهراً لكل الناس أن حممداً وأصحابه على احلق فحمل اآلية 
م بالضرورة أنه قد حصل زمان ما يف األزمنة على هذا املعىن خيرجه عن الفائدة والثاين باطل أيضاً ألن كل أحد يعل

املاضية حصل فيه مجيع من احملقني فلم يبق إال القسم الثالث وهو أدل على أنه ما خال زمان عن قوم من احملقني وأن 
  إمجاعهم حجة وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن إمجاع سائر األمم حجة

  َتْدرُِجُهم مِّْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ َوأُْمِلى لَُهْم إِنَّ كَْيِدى َمتٌِنيَوالَِّذيَن كَذَُّبواْ بِأاَياتَِنا َسَنْس
  َمتٌِنيقوله تعاىل َوالَِّذيَن كَذَُّبواْ بِئَاَياتَِنا سََنْسَتْدرُِجُهم ّمْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ َوأُْمِلى لَُهْم إِنَّ كَْيِدى 

عادلة أعاد ذكر املكذبني بآيات اهللا تعاىل وما عليهم من الوعيد فقال اعلم أنه تعاىل ملا ذكر حال األمة اهلادية ال
َوالَِّذيَن كَذَُّبواْ بِئَايَاِتَنا وهذا يتناول مجيع املكذبني وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما املراد أهل مكة وهو بعيد ألن 

  صفة العموم يتناول الكل إال ما دل الدليل على خروجه منه
ْدرُِجُهم فاالستدراج االستفعال من الدرجة مبعىن االستصعاد أو االستنزال درجة بعد درجة ومنه وأما قوله سََنْسَت

درج الصيب إذا قارب بني خطاه وأدرج الكتاب طواه شيئاً بعد شيء ودرج القوم مات بعضهم عقيب بعضهم 
  وحيتمل أن يكون هذا اللفظ مأخوذ من الدرج وهو لف الشيء وطيه جزأ فجزأ

ت هذا فاملعىن سنقرهبم إىل ما يهلكهم ونضاعف عقاهبم من حيث ال يعلمون ما يراد هبم وذلك ألهنم كلما إذا عرف
أتوا جبرم أو أقدموا على ذنب فتح اهللا عليهم باباً من أبواب النعمة واخلري يف الدنيا فيزدادون بطراً واهنماكاً يف 

  ادف تلك النعم مثالفساد ومتادياً يف الغي ويتدرجون يف املعاصي بسبب تر

اللهم ( يأخذهم اهللا دفعة واحدة على غرهتم أغفل ما يكون وهلذا قال عمر رضي اهللا عنه ملا محل إليه كنوز كسرى 
  إين أعوذ بك أن أكون مستدرجاً فإين مسعتك تقول سََنْسَتْدرُِجُهم ّمْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ

َمِتٌني اإلمالء يف اللغة اإلمهال وإطالة املدة ونقيضه اإلعجال وامللى زمان طويل من مث قال تعاىل َوأُْمِلى لَُهْم إِنَّ كَْيِدى 
أي طويالً ويقال ملوة وملوة ومالوة من الدهر أي زمان طويل فمعىن )  ٤٦مرمي ( الدهر ومنه قوله َواْهُجرْنِى َمِلّياً 

اصي وال أعاجلهم بالعقوبة على املعصية ليقلعوا عنها َوأُْمِلى لَُهْم أي أمهلهم وأطيل هلم مدة عمرهم ليتمادوا يف املع
بالتوبة واإلنابة وقوله إِنَّ كَْيِدى َمِتٌني قال ابن عباس يريد إن مكري شديد واملتني من كل شيء هو القوي يقال منت 

  متانة
ء والكيد املتني واعلم أن أصحابنا احتجوا يف مسألة القضاء والقدر هبذه األلفاظ الثالثة وهي االستدراج واإلمال

  وكلها تدل على أنه تعاىل أراد بالعبد ما يسوقه إىل الكفر والبعد عن اهللا تعاىل وذلك ضد ما يقوله املعتزلة
أجاب أبو علي اجلبائي بأن املراد من االستدراج أنه تعاىل استدرجهم إىل العقوبات حىت يقعوا فيها من حيث ال 

وا فيه بغتة وقد جيوز أن يكون هذا العذاب يف الدنيا كالقتل واالستئصال يعلون استدراجاً هلم إىل ذلك حىت يقع
وجيوز أن يكون عذاب اآلخرة قال وقد قال بعض اجملربة املراد سنستدرجهم إىل الكفر من حيث ال يعلمون قال 



سََنسَْتْدرُِجُهم  وذلك فاسد ألن اهللا تعاىل أخرب بتقدم كفرهم فالذي يستدرجهم إليه فعل مستقبل ألن السني يف قوله
يفيد االستقبال وال جيب أن يكون املراد أن يستدرجهم إىل كفر آخر جلواز أن مييتهم قبل أن يوقعهم يف كفر آخر 
  فاملراد إذن ما قلناه وألنه تعاىل ال يعاقب الكافر بأن خيلق فيه كفراً آخر والكفر هو فعله وإمنا يعاقبه بفعل نفسه

ْم فمعناه أين أبقيهم يف الدنيا مع إصرارهم على الكفر وال أعاجلهم بالعقوبة ألهنم ال يفوتونين وأما قوله َوأَْملَى لَُه
  وال يعجزونين وهذا معىن قوله إِنَّ كَْيِدى َمِتٌني ألن كيده هو عذابه ومساه كيداً لنزوله بالعباد من حيث ال يشعرون

واْ بِئَاَياتَِنا سََنْسَتْدرُِجُهم معناه ما ذكرنا أهنم كلما زادوا متادياً يف واجلواب عنه من وجهني األول أن قوله َوالَِّذيَن كَذَُّب
الذنب والكفر زادهم اهللا نعمة وخرياً يف الدنيا فيصري فوزهم بلذات الدنيا سبباً لتماديهم يف اإلعراض عن ذكر اهللا 

ن هذا أمراً حمسوساً مشاهداً فكيف وبعداً عن الرجوع إىل طاعة اهللا هذه حالة نشاهدها يف بعض الناس وإذا كا
ميكن إنكاره الثاين هب أن املراد منه االستدراج إىل العقاب إال أن هذا أيضاً يبطل القول بأنه تعاىل ما أراد بعبده إال 

اخلري والصالح ألنه تعاىل ملا علم أن هذا االستدراج وهذا اإلمهال مما قد يزيد به عتواً وكفراً وفساداً واستحقاق 
لعقاب الشديد فلو أراد به اخلري ألماته قبل أن يصري مستوجباً لتلك الزيادات من العقوبة بل لكان جيب يف حكمته ا

ورعايته للمصاحل أن ال خيلقه ابتداء صوناً له عن هذا العقاب أو أن خيلقه لكنه مييته قبل أن يصري يف حد التكليف أو 
وع يف آفات الدنيا ويف عقاب اآلخرة فلما خلقه يف الدنيا وألقاه يف ورطة أن ال خيلقه إال يف اجلنة صوناً له عن الوق

التكليف وأطال عمره ومكنه من املعاصي مع علمه بأن ذلك ال يفيد إال مزيد الكفر والفسق واستحقاق العقاب 
أَْنا ِلَجهَنََّم كَِثًريا ّمَن الْجِنّ علمنا أنه ما خلقه إال للعذاب وإال للنار كما شرحه يف اآلية املتقدمة وهي قوله َولَقَْد ذََر

  ) ١٧٩األعراف ( َواِإلْنسِ 

وأنا شديد التعجب من هؤالء املعتزلة فإهنم يرون القرآن كالبحر الذي ال ساحل له مملوأ من هذه اآليات والدالئل 
الضعيفة والكلمات الواهية العقلية القاهرة القاطعة مطابقة هلا مث إهنم يكتفون يف تأويالت هذه اآليات هبذه الوجوه 

  إال أن علمي بأن ما أراده اهللا كائن يزيل هذا التعجب واهللا أعلم
  أَوَلَْم َيَتفَكَُّرواْ َما بِصَاِحبِهِم مِّن جِنَّةٍ  إِنْ ُهَو إِالَّ َنِذيٌر مُّبٌِني

وبيناته عاد إىل اجلواب عن شبهاهتم  واعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف هتديد املعرضني عن آياته الغافلني عن التأمل يف دالئله
فقال أََو لَمْ َيَتفَكَُّرواْ َما بَِصاِحبِهِم ّمن جِنَّةٍ  والتفكر طلب املعىن بالقلب وذلك ألن فكرة القلب هو املسمى بالنظر 

مقدمة  والتعقل يف الشيء والتأمل فيه والتدبر له وكما أن الرؤية بالبصر حالة خمصوصة من االنكشاف واجلالء وهلا
وهي تقليب احلدقة إىل جهة املرئي طلباً لتحصيل تلك الرؤية بالبصر فكذلك الرؤية بالبصرية وهي املسماة بالعلم 

واليقني حالة خمصوصة يف االنكشاف واجلالء وهلا مقدمة وهي تقليب حدقة العقل إىل اجلوانب طلباً لذلك 
فقوله تعاىل أَوَلَْم َيتَفَكَُّرواْ أمر بالفكر والتأمل والتدبر االنكشاف والتجلي وذلك هو املسمى بنظر العقل وفكرته 

والتروي لطلب معرفة األشياء كما هي عرفاناً حقيقياً تاماً ويف اللفظ حمذوف والتقدير أومل يتفكروا فيعلموا ما 
وجب أن ال يكون به يف قوله ّمن جِنَّةٍ  ي) من ( بصاحبهم من جنة واجلنة حالة من اجلنون كاجللسة والركبة ودخول 

  نوع من أنواع اجلنون
واعلم أن بعض اجلهال من أهل مكة كانوا ينسبونه إىل اجلنون لوجهني األول أن فعله عليه السالم كان خمالفاً 

لفعلهم وذلك ألنه عليه السالم كان معرضاً عن الدنيا مقبالً على اآلخرة مشتغالً بالدعوة إىل اهللا فكان العمل خمالفاً 
قام ليالً على الصفا يدعو ) صلى اهللا عليه وسلم ( تهم فاعتقدوا فيه أنه جمنون قال احلسن وقتادة أن النيب لطريق

فخذاً فخذا من قريش فقال يا بين فالن يا بين فالن وكان حيذرهم بأس اهللا وعقابه فقال قائلهم إن صاحبكم هذا 



 هذه اآلية وحثهم على التفكر يف أمر الرسول عليه جملنون واظب على الصياح طول هذه الليلة فأنزل اهللا تعاىل
السالم ليعلموا أنه إمنا دعا لإلنذار ال ملا نسبه إليه اجلهال الثاين أنه عليه السالم كان يغشاه حالة عجيبة عند نزول 

ىل بني يف الوحي فيتغري وجهه ويصفر لونه وتعرض له حالة شبيهة بالغشي فاجلهال كانوا يقولون إنه جنون فاهللا تعا
هذه اآلية أنه ليس به نوع من أنواع اجلنون وذلك ألنه عليه السالم كان يدعوهم إىل اهللا ويقيم الدالئل القاطعة 

والبينات الباهرة بألفاظ فصيحة بلغت يف الفصاحة إىل حيث عجز األولون واآلخرون عن معارضتها وكان حسن 
باً على أعمال حسنة صار بسببها قدوة للعقالء العاملني ومن اخللق طيب العشرة مرضي الطريقة نقي السرية مواط

املعلوم بالضرورة أن مثل هذا اإلنسان ال ميكن وصفه باجلنون وإذا ثبت هذا ظهر أن اجتهاده على الدعوة إىل الدين 
ر النبوة مفرعاً إمنا كان ألنه نذير مبني أرسله رب العاملني لترهيب الكافرين وترغيب املؤمنني وملا كان النظر يف أم

  على تقرير دالئل التوحيد ال جرم ذكر عقيبه ما يدل على التوحيد

َب أََجلُُهْم فَبِأَيِّ أَوَلَْم َينظُرُواْ ِفى َملَكُوِت السََّماَواِت واألرض َوَما َخلََق اللَُّه ِمن َشىْ ٍء َوأَنْ َعَسى أَن َيكُونَ قَِد اقْتََر
  َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ

ال أَوَلَْم َينظُرُواْ ِفى َملَكُوتِ السََّماوَاِت َواالْْرَض واعلم أن دالئل ملكوت السموات واألرض على وجود الصانع فق
  احلكيم القدمي كثرية وقد فصلناها يف هذا الكتاب مراراً وأطواراً فال فائدة يف اإلعادة

أن الدالئل على التوحيد غري مقصورة على السموات واألرض  مث قال َوَما َخلََق اللَُّه ِمن َشىْ ء واملقصود التنبيه على
بل كل ذرة من ذرات عامل األجسام واألرواح فهي برهان باهر ودليل قاهر على التوحيد ولنقرر هذا املعىن مبثال 

فنقول إن الضوء إذا وقع على كوة البيت ظهر الذرات واهلباآت فلنفرض الكالم يف ذرة واحدة من تلك الذرات 
قول إهنا تدل على الصانع احلكيم من جهات غري متناهية وذلك ألهنا خمتصة حبيز معني من مجلة األحياز اليت ال فن

هناية هلا يف اخلالء الذي ال هناية له وكل حيز من تلك األحياز الغري املتناهية فرضنا وقوع تلك الذرة فيه كان 
واملمكن ال بد له من خمصص ومرجح وذلك املخصص إن اختصاصها بذلك احليز املعني من املمكنات واجلائزات 

كان جسماً عاد السؤال فيه وإن مل يكن جسماً فهو اهللا سبحانه وأيضاً فتلك الذرة ال ختلو عن احلركة والسكون 
وكل ما كان كذلك فهو حمدث وكل حمدث فإن حدوثه ال بد وأن يكون خمتصاً بوقت معني مع جواز حصوله قبل 

صاصه بذلك الوقت املعني الذي حدث فيه ال بد وأن يكون بتخصيص خمصص قدمي فإن كان ذلك ذلك وبعده فاخت
املخصص جسماً عاد السؤال فيه وإن مل يكن جسماً فهو اهللا سبحانه وتعاىل وأيضاً أن تلك الذرة مساوية لسائر 

الصفات واختصاصها بكل تلك األجسام يف التحيز واحلجمية وخمالفة هلا يف اللون والشكل والطبع والطعم وسائر 
الصفات اليت باعتبارها خالفت سائر األجسام ال بد وأن يكون من اجلائزات واجلائز ال بد له من مرجح وذلك 
املرجح إن كان جسماً عاد البحث األول فيه وإن مل يكن جسماً فهو اهللا سبحانه فثبت أن تلك الذرة دالة على 

اعتبارات غري متناهية وكذا القول يف مجيع أجزاء العامل اجلسماين والروحاين وجود الصانع من جهات غري متناهية و
  مفرداته ومركباته وسفلياته وعلوياته وعند هذا يظهر لك صدق ما قال الشاعر ويف كل شيء له آية

  تدل على أنه واحد
ْء وملا نبه اهللا تعاىل على هذه  وإذا عرفت هذا فحينئذ ظهرت الفائدة لك من قوله تعاىل َوَما َخلََق اللَُّه ِمن َشى

األسرار العجيبة والدقائق اللطيفة أردفه مبا يوجب الترغيب الشديد يف اإلتيان هبذا النظر والتفكر فقال َوأَنْ َعَسى 
ه وأنه ولفظة ءاٍن يف قوله َوأَنْ َعَسى هي املخففة من الثقيلة تقدير)  ١٨٥األعراف ( أَن َيكُونَ قَِد اقَْتَرَب أََجلُُهْم 

عسى والضمري ضمري الشأن واملعىن لعل آجاهلم قربت فهلكوا على الكفر ويصريوا إىل النار وإذا كان هذا 



االحتمال قائماً وجب على العاقل املسارعة إىل هذه الفكرة واملبادرة إىل هذه الرؤية سعياً يف ختليص النفس من هذا 
( البيانات اجللية والدالئل العقلية قال فَبِأَّي َحِديٍث بَْعَدُه ُيؤِْمُنونَ اخلوف الشديد واخلطر العظيم وملا ذكر تعاىل هذه 

  وذلك ألهنم إذا مل يؤمنوا هبذا القرآن مع ما فيه من هذه)  ١٨٥األعراف 

  التنبيهات الظاهرة والبينات الباهرة فكيف يرضى منهم اإلميان بغريه واعلم أن هذه اآلية دالة على مطالب كثرية
  األول أن التقليد غري جائز وال بد من النظر واالستدالل والدليل على أن األمر كذلك قوله أََولَمْ َيَتفَكَُّرواْاملطلب 

واملطلب الثاين أن أمر النبوة متفرع على التوحيد والدليل عليه أنه ملا قال إِنْ ُهَو إِالَّ َنِذيٌر مُّبٌِني أتبعه بذكر ما يدل 
  مر كذلك ملا كان إىل هذا الكالم حاجةعلى التوحيد ولوال أن األ

واملطلب الثالث متسك اجلبائي والقاضي بقوله تعاىل فَبِأَّي َحِديٍث بَْعَدُه ُيْؤِمُنونَ على أن القرآن ليس قدمياً قالوا ألن 
احلديث ضد القدمي وأيضاً فلفظ احلديث يفيد من جهة العادة حدوثه عن قرب ولذلك يقال إن هذا الشيء حديث 

يس بعتيق فيجعلون احلديث ضد العتيق الذي طال زمان وجوده ويقال يف الكالم إنه حديث ألنه حيدث حاالً بعد ول
  حال على األمساع

  وجوابنا عنه أنه حممول على األلفاظ من الكلمات وال نزاع يف حدوثها
وتفصيل الكالم يف شرح املطلب الرابع أن النظر يف ملكوت السموات واألرض ال يكون إال بعد معرفة أقسامها 

أقسامها أن يقال كل ما سوى اهللا تعاىل فهو إما أن يكون متحيزاً أو حاالً يف املتحيز أو ال متحيزاً وال حاالً يف 
املتحيز أما املتحيز فإما أن يكون بسيطاً وإما أن يكون مركباً أما البسائط فهي إما علوية وإما سفلية أما العلوية فهي 

كب ويندرج فيما ذكرناه العرش والكرسي ويدخل فيه أيضاً اجلنة والنار والبيت املعمور والسقف األفالك والكوا
املرفوع واستقص يف تفصيل هذه األقسام وأما السفلية فهي طبقات العناصر األربعة ويدخل فيها البحار واجلبال 

يوان واستقص يف تفصيل أنواع هذه األجناس واملفاوز وأما املركبات فهي أربعة اآلثار العلوية واملعادن والنبات واحل
األربعة وأما احلال يف املتحيز وهي األعراض فيقرب أجناسها من أربعني جنساً ويدخل حتت كل جنس أنواع كثرية 

  مث إذا تأمل العاقل يف عجائب أحكامها ولوازمها وآثارها ومؤثراهتا فكأنه خاض يف حبر ال ساحل له
املوجود ال يكون متحيزاً وال حاالً يف املتحيز فهو قسمان ألنه إما أن يكون متعلقاً  وأما القسم الثالث وهو أن

بأجسام بالتدبري والتحريك وهو املسمى باألرواح وإما أن ال يكون كذلك وهي اجلواهر القدسية املربأة عن عالئق 
للعرش كما قال تعاىل وََيْحِملُ عَْرشَ  األجسام أما القسم األول فأعالها وأشرفها األرواح الثمانية املقدسة احلاملة

ويتلوها األرواح املقدسة املشارة إليها بقوله سبحانه َوتََرى الَْملَاِئكَةَ  َحافَّني )  ١٧احلاقة ( رَّبَك فَْوقَُهْم َيْوَمِئذٍ ثََمانَِيةٌ  
م اإلشارة بقوله َمن ذَا الَِّذى َيْشفَُع عِنَدُه إِالَّ ِمْن َحْولِ الْعَْرشِ ُيسَّبُحونَ بَِحْمِد َربّهِْم ويتلوها سكان الكرسي وإليه

ويتلوها األرواح املقدسة يف )  ٢٥٥البقرة ( بِإِذْنِهِ َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوالَ ُيِحيطُونَ بَِشْيء ّمْن ِعلِْمِه إِالَّ 
)  ٣ ١الصافات ( اتِ َصفَّا فَالزجِراتِ َزجْراً فَالتَّاِليَاِت ِذكْراً طبقات السموات السبع وإليهم األشارة بقوله َوالصَّافَّ

  ومن صفاهتم أهنم ال يعصون اهللا ما أمرهم ويسبحون الليل والنهار ال يفترون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
  سبحانه له ألف واعلم أن هذا الذي ذكرناه وفصلناه من ملك اهللا وملكوته كالقطرة يف البحر فلعل اهللا

ألف عامل وراء هذا العامل وله يف كل واحد منها عرش أعظم من هذا العرش وكرسي أعلى من هذا الكرسي 
ومسوات أوسع من هذه السموات وكيف ميكن إحاطة عقل البشر بكمال ملك اهللا وملكوته بعد أن مسع قوله َوَما 

إذا استحضر اإلنسان هذه األقسام يف عقله وأراد اخلوض يف معرفة أسرار ف)  ٣١املدثر ( َيْعلَُم ُجُنودَ رَّبَك إِالَّ ُهَو 



ونعم ما قال أبو العالء املعري يا أيها )  ٣٢البقرة ( حكمته وإهليته فهم قوهلم سُْبَحاَنَك الَ ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا 
  الناس كم هللا من فلك

  جتري النجوم به والشمس والقمر
  ماضينا وغابرنا هنا على اهللا

  فما لنا يف نواحي غريه خطر
  َمن ُيْضِللِ اللَُّه فَالَ َهاِدَي لَُه وََيذَرُُهْم ِفى طُْغيَانِهِمْ َيْعَمُهونَ

اعلم أنه تعاىل عاد يف هذه اآلية مرة أخرى إىل نعت أحوال الضالني املكذبني فقال َمن ُيضِْللِ اللَُّه فَالَ َهاِدَي لَهُ 
ل أصحابنا هبذه اآلية على أن اهلدى والضالل من اهللا مثل ما سبق يف اآلية السالفة وتأويالت واعلم أن استدال

املعتزلة وجوابنا عنها مثل ما تقدم فال فائدة يف اإلعادة وقوله َوَيذَرُُهْم ِفى طُْغَيانِهِْم رفع باالستئناف وهو مقطوع 
لتقدم اسم اهللا سبحانه وقرأ محزة والكسائي بالياء واحلزم  بالياء ورفع الراء) ويذرهم ( عما قبله وقرأ أبو عمرو 

ووجه ذلك فيما يقول سيبويه إنه عطف على موضع الفاء وما بعدها من قوله فَالَ َهاِديَ لَُه ألن موضع الفاء وما 
  على موضع الذي هو جزم) ويذرهم ( بعدها جزم جلواب الشرط فحمل 

 نَ ُمْرَساَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد َربِّي الَ ُيَجلِّيَها ِلَوقْتَِهآ إِالَّ ُهَو ثَقُلَْت ِفى السََّماوَاِت واألرضَيسْألُوَنَك َعنِ السَّاَعةِ  أَيَّا
  النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ ثََرالَ َتأِْتيكُْم إِالَّ َبْغَتةً  َيْسألُوَنَك كَأَنََّك حَِفى ٌّ َعْنَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعنَد اللَِّه َولَاِكنَّ أَكْ

اعلم أن يف نظم اآلية وجهني األول أنه تعاىل ملا تكلم يف التوحيد والنبوة والقضاء والقدر أتبعه بالكالم يف املعاد ملا 
كُونَ بينا أن املطالب الكلية يف القرآن ليست إال هذه األربعة الثاين أنه تعاىل ملا قال يف اآلية املتقدمة َوأَنْ َعَسى أَن َي

باعثاً بذلك عن املثابرة إىل التوبة واإلصالح قال بعده َيْسئَلُوَنَك َعنِ السَّاَعةِ  )  ١٨٥األعراف ( قَِد اقَْتَرَب أََجلُُهْم 
ليتحقق يف القلوب أن وقت الساعة مكتوم عن اخللق فيصري ذلك حامالً للمكلفني على املسارعة إىل التوبة وأداء 

  ئلالواجبات ويف اآلية مسا
املسألة األوىل اختلفوا يف أن ذلك السائل من هو قال ابن عباس إن قوماً من اليهود قالوا يا حممد أخربنا مىت تقوم 

  الساعة فنزلت هذه اآلية وقال احلسن وقتادة إن قريشاً قالوا يا حممد بيننا وبينك قرابة

  فاذكر لنا مىت الساعة
ة من األمساء الغالبة كالنجم للثريا ومسيت القيامة بالساعة لوقوعها الساع) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

بغتة أو ألن حساب اخللق يقضي فيها يف ساعة واحدة فسمي بالساعة هلذا السبب أو ألهنا على طوهلا كساعة 
  واحدة عند اخللق

ل الكالم أن أيان مبعىن مىت املسألة الثالثة أيان معناه االستفهام عن الوقت الذي جييء وهو سؤال عن الزمان وحاص
ويف اشتقاقه قوالن املشهور أنه مأخوذ من األين وأنكره ابن جين وقال أَيَّانَ سؤال عن الزمان وأين سؤال عن املكان 

فكيف يكون أحدمها مأخوذاً من اآلخر والثاين وهو الذي اختاره ابن جين أن اشتقاقه من أي فعالن منه ألن معناه 
عل من أويت إليه ألن البعض آو إىل مكان الكل متسانداً إليه هكذا قال ابن جين وقرأ أي وقت ولفظة أي ف

  السلمي إيان بكسر اهلمز
أي )  ٤١هود ( ههنا مصدر مبعىن اإلرساء لقوله تعاىل بِْسمِ اللَِّه َمجَْراَها َومُْرَساَها ) املرسي ( املسألة الرابعة مرساها 

فكان )  ٣٢النازعات ( ات يقال رسى يرسوا إذا ثبت قال تعاىل َوالْجِبَالَ أَْرَساَها إجراؤها وإرساؤها واإلرساء اإلثب
الرسو ليس امساً ملطلق الثبات بل هو اسم لثبات الشيء إذا كان ثقيالً ومنه إرساء اجلبل وإرساء السفينة وملا كان 



ال جرم مسى اهللا )  ١٨٧األعراف ( ِت َواالْْرَض أثقل األشياء على اخللق هو الساعة بدليل قوله ثَقُلَْت ِفى السََّماوَا
  تعاىل وقوعها وثبوهتا باإلرساء

مث قال تعاىل قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد َرّبي أي ال يعلم الوقت الذي فيه حيصل قيام القيامة إال اهللا سبحانه ونظريه قوله 
وقوله إِنَّ )  ٧احلج ( وقوله إِنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  الَ َرْيَب ِفيَها )  ٣٤لقمان ( سبحانه إِنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ  

وقال مىت الساعة فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وملا سأل جربيل رسول اهللا )  ١٥طه ( السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  أَكَاُد أُْخِفيَها 
قون والسبب يف إخفاء الساعة عن العباد أهنم إذا مل قال احملق) ليس املسؤول عنها بأعلم من السائل ( عليه السالم 

يعلموا مىت تكون كانوا على حذر منها فيكون ذلك أدعى إىل الطاعة وأزجر عن املعصية مث إنه تعاىل أكد هذا املعىن 
الَّ ُهَو أي ال يقدر فقال الَ ُيَجلّيَها ِلَوقْتَِها التجلية إظهار الشيء والتجلي ظهوره واملعىن ال يظهرها يف وقتها املعني إِ

  على إظهار وقتها املعني باإلعالم واإلخبار إال هو
 مث قال تعاىل ثَقُلَْت ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض واملراد وصف الساعة بالثقل ونظريه قوله تعاىل َوَيذَُرونَ َوَراءُهْم َيْوماً

 ١احلج ( العظم فقال إِنَّ َزلَْزلَةَ  السَّاَعةِ  َشىْ ء َعِظيٌم وأيضاً وصف اهللا تعاىل زلزلة الساعة ب)  ٢٧اإلنسان ( ثَِقيالً 
  ) ٢احلج ( ووصف عذاهبا بالشدة فقال َوَما ُهم بُِسكَاَرى وَلَاِكنَّ َعذَابَ اللَِّه َشِديٌد ) 

جميئها على  إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين يف تفسري قوله ثَقُلَْت ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض وجوه قال احلسن ثقل
السموات واألرض ألجل أن عند جميئها شققت السموات وتكورت الشمس والقمر وانتثرت النجوم وثقلت على 
األرض ألجل أن يف ذلك اليوم تبدل األرض غري األرض وتبطل اجلبال والبحار وقال أبو بكر األصم إن هذا اليوم 

كهم وذلك ثقيل على القلوب وقال قوم إن هذا اليوم ثقيل جداً على أهل السماء واألرض ألن فيه فناءهم وهال
عظيم الثقل على القلوب بسبب أن اخللق يعلمون أهنم يصريون بعدها إىل البعث واحلساب والسؤال واخلوف من 

  اهللا يف مثل هذا اليوم شديد وقال السدي

بياء املرسلني مىت يكون حدوثها ثَقُلَْت أي خفيت يف السموات واألرض ومل يعلم أحد من املالئكة املقربني واألن
ووقوعها وقال قوم ثَقُلَْت ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض أي ثقل حتصيل العلم بوقتها املعني على أهل السموات واألرض 
وكما يقال يف احملمول الذي يتعذر محله أنه قد ثقل على حامله فكذلك يقال يف العلم الذي استأثر اهللا تعاىل به أنه 

  يهميثقل عل
مث قال الَ َتأِْتيكُْم إِالَّ بَْغَتةً  وهذا أيضاً تأكيد ملا تقدم وتقرير لكوهنا حبيث ال جتيء إال بغتة فجأة على حني غفلة من 

إن الساعة تفجأ الناس فالرجل يصلح موضعه والرجل يسقي ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( اخللق وعن النيب 
صلى اهللا عليه ( وروى احلسن عن النيب ( سوقه والرجل خيفض ميزانه ويرفعه ماشيته والرجل يقوم بسلعته يف 

والذي نفس حممد بيده لتقومن الساعة وإن الرجل لريفع اللقمة إىل فيه حىت حتول الساعة بينه ( أنه قال ) وسلم 
  )وبني ذلك 

  مث قال تعاىل َيْسئَلُوَنَك َعنِ السَّاَعةِ  أَيَّانَ وفيه مسألتان
األوىل يف احلفي وجوه األول احلفي البار اللطيف قال ابن األعرايب يقال حفى يب حفاوة وحتفى يب حتفياً  املسألة

واحلفي الكالم واللقاء احلسن ومنه قوله تعاىل إِنَُّه كَانَ بِى حَِفّياً أي باراً لطيفاً جييب دعائي إذا دعوته فعلى هذا 
معهم وعلى هذا قول احلسن وقتادة والسدي ويؤيد هذا القول ما التقدير يسألونك كأنك بار هبم لطيف العشرة 

روي يف تفسريه إن قريشاً قالت حملمد عليه السالم إن بيننا وبينك قرابة فاذكر لنا مىت الساعة فقال تعاىل َيْسئَلُوَنَك 
  لى كفرهمَعنِ السَّاَعةِ  أَيَّانَ أي كأنك صديق هلم بار مبعىن أنك ال تكون حفياً هبم ما داموا ع



والقول الثاين َحِفى ٌّ َعْنَها أي كثري السؤال عنها شديد الطلب ملعرفتها وعلى هذا القول َحِفى ٌّ فعيل من اإلحفاء 
وهو اإلحلاح واإلحلاف يف السؤال ومن أكثر السؤال والبحث عن الشيء علمه قال أبو عبيدة هو من قوهلم حتفى 

حَِفى ٌّ َعْنَها أي كأنك أكثرت السؤال عنها وبالغت يف طلب علمها قال يف املسألة أي استقصى فقوله كَأَنََّك 
هذا الترتيب يفيد املبالغة ومنه إحفاء الشارب وإحفاء البقل استئصاله وأحفى يف املسألة إذا ) الكشاف ( صاحب 

  أحلف وحفى بفالن وحتفى به بالغ يف الرب به وعلى هذا التقدير فالقوالن األوالن متقاربان
سألة الثانية يف قوله َعْنَها وجهان األول أن يكون فيه تقدمي وتأخري والتقدير يسألونك عنها كأنك حفي هبا مث امل

لطول الكالم وألنه معلوم ال حيصل االلتباس بسبب حذفه والثاين أن يكون التقدير يسألونك ) هبا ( حذف قوله 
وأخرى بكلمة عن ويؤكد هذا الوجه بقراءة ابن مسعود  كأنك حفي هبم ألن لفظ احلفي جيوز أن يعدى تارة بالباء

  كَأَنََّك حَِفى ٌّ بَِها
نِ السَّاَعة املسألة الثالثة قوله َيْسئَلُوَنَك َعنِ السَّاَعةِ  أَيَّانَ ُمْرَساَها سؤال عن وقت قيام الساعة وقوله ثانياً َيْسئَلُوَنَك َع

  ابتها فلم يلزم التكرارِ أَيَّانَ سؤال عن كنه ثقل الساعة وشدهتا ومه
  أجاب عن األول بقوله إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد َرّبي

وأجاب عن الثاين بقوله إِنََّما ِعلُْمَها ِعنَد اللَِّه والفرق بني الصورتني أن السؤال األول كان واقعاً عن وقت قيام 
ء اهللا مهابة وعظمة هو قوله عند السؤال الساعة والسؤال الثاين كان واقعاً عن مقدار شدهتا ومهابتها وأعظم أمسا

عن مقدار شدة القيامة االسم الدال على غاية املهابة وهو قولنا اهللا مث إنه تعاىل ختم هذه اآلية بقوله َولَاِكنَّ أَكْثَرَ 
املعني عن  النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ وفيه وجوه أحدها ولكن أكثر الناس ال يعلمون السبب الذي ألجله أخفيت معرفة وقته

  اخللق
الْخَْيرِ َوَما َمسَّنِىَ  السُّو ءُ  قُل الَ أَْمِلُك ِلنَفِْسى َنفًْعا َوالَ َضرا إِالَّ َما َشآَء اللَُّه َولَْو كُنتُ أَْعلَُم الْغَْيَب الَْسَتكْثَْرُت ِمَن

  إِنْ أََناْ إِالَّ َنذِيٌر َوَبِشريٌ لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ
  يف اآلية مسائل

سألة األوىل يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجوه األول أن قوله ال أَْمِلُك ِلنَفِْسى َنفًْعا َوالَ َضّرا أي أنا ال أدعي علم امل
 الغيب إن أنا إال نذير وبشري ونظريه قوله تعاىل يف سورة يونس َوَيقُولُونَ مََتى َهاذَا الَْوْعُد إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني قُل الَّ

الثاين روي أن أهل مكة قالوا يا حممد )  ٤٩ ٤٨يونس ( ِلنَفِْسى َضّرا َوالَ َنفًْعا إِالَّ َما َشاء اللَُّه ِلكُلّ أُمَّةٍ  أََجلٌ  أَْمِلُك
أال خيربك ربك بالرخص والغالء حىت نشتري فنربح وباألرض اليت جتدب لنرحتل إىل األرض اخلصبة فأنزل اهللا تعاىل 

ضهم ملا رجع عليه الصالة والسالم من غزوة بين املصطلق جاءت ريح يف الطريق ففرت هذه اآلية الثالث قال بع
مبوت رفاعة باملدينة وكان فيه غيظ للمنافقني وقال انظروا أي ) صلى اهللا عليه وسلم ( الدواب منها فأخرب النيب 

املدينة وال يعرف أين ناقته فقال ناقيت فقال عبداهللا بن أيب مع قومه أال تعجبون من هذا الرجل خيرب عن موت رجل ب
) إن ناساً من املنافقني قالوا كيت وكيت وناقيت يف هذا الشعب قد تعلق زمامها بشجرة ( عليه السالة والسالم 

  فوجدها على ما قال فأنزل اهللا تعاىل قُل ال أَْمِلُك ِلنَفِْسى َنفًْعا َوالَ خَْيًرا إِالَّ َما َشاء اللَُّه
اعلم أن القوم ملا طالبوه باإلخبار عن الغيوب وطالبوه بإعطاء األموال الكثرية والدولة العظيمة ذكر  املسألة الثانية

أن قدرته قاصرة وعلمه قليل وبني أن كل من كان عبداً كان كذلك والقدرة الكاملة والعلم احمليط ليسا إال هللا تعاىل 
نا يف مسألة خلق األعمال بقوله تعاىل قُل ال أَْمِلُك فالعبد كيف حيصل له هذه القدرة وهذا العلم واحتج أصحاب

ِلَنفِْسى َنفًْعا َوالَ ضَّرا إِالَّ َما َشاء اللَُّه واإلميان نفع والكفر ضر فوجب أن ال حيصال إال مبشيئة اهللا تعاىل وذلك يدل 



أن القدرة على الكفر إن مل تكن  على أن اإلميان والكفر ال حيصالن إال مبشيئة اهللا سبحانه وتقريره ما ذكرناه مراراً
  صاحلة لإلميان فخالق تلك القدرة يكون مريداً

للكفر وإن كانت صاحلة لإلميان فخالق تلك القدرة يكون مريداً للكفر وإن كانت صاحلة لإلميان امتنع صدور 
مريداً للكفر فثبت أن الكفر عنها بدالً عن اإلميان إال عند حدوث داعية جازمة فخالق تلك الداعية اجلازمة يكون 

  على مجيع التقادير ال ميلك العبد لنفسه نفعاً وال ضراً إال ما شاء اهللا
أجاب القاضي عنه بوجوه األول أن ظاهر قوله قُل ال أَْمِلُك ِلَنفِْسى َنفًْعا َوالَ ضَّرا إِالَّ َما َشاء اللَُّه وإن كان عاماً 

أن الكفار قالوا يا حممد أالخيربك ربك بوقت السعر الرخيص قبل أن حبسب اللفظ إال أنا ذكرنا أن سبب نزوله هو 
يغلو حىت نشتري الرخيص فنربح عليه عند الغالء فيحمل اللفظ العام على سبب نزوله واملراد بالنفع متلك األموال 

فيما يتصل بعلم وغريها واملراد بالضر وقت القحط واألمراض وغريها الثاين املراد ال أملك لنفسي نفعاً وال ضراً 
سي الغيب والدليل على أن املراد ذلك قوله َولَْو كُنتُ أَْعلَُم الْغَْيَب الَْسَتكْثَْرُت ِمَن الْخَْيرِ الثالث املراد ال أملك لنف

من الضر والنفع إال قدر ما شاء اهللا أن يقدرين عليه وميكنين منه واملقصود من هذا الكالم بيان أنه ال يقدر على 
  إذا أقدره اهللا عليه شيء إال

واعلم أن هذه الوجوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظ وكيف جيوز املصري إليه مع أنا أقمنا الربهان القاطع العقلي 
  على أن احلق ليس إال ما دل عليه ظاهر لفظ هذه اآلية واهللا أعلم

بقوله َولَْو كُنتُ أَْعلَُم الَْغْيَب على عدم علمه بالغيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة احتج الرسول 
الَسَْتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيرِ واختلفوا يف املراد من هذا اخلري فقيل املراد منه جلب منافع الدنيا وخرياهتا ودفع آفاهتا 

 ومضراهتا ويدخل فيه ما يتصل باخلصب واجلدب واألرباح واألكساب وقيل املراد منه ما يتصل بأمر الدين يعين لو
كنت أعلم الغيب كنت أعلم أن الدعوى إىل الدين احلق تؤثر يف هذا وال تؤثر يف ذاك فكيف اشتغل بدعوة هذا 
  دون ذاك وقيل املراد منه ما يتصل باجلواب عن السؤاالت والتقدير لو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري

  م الساعة وغريهواجلواب عن هذه املسائل اليت سألوه عنها مثل السؤال عن وقت قيا
  أما قوله َوَما َمسَّنِىَ  السُّوء ففيه قوالن

َما القول األول قال الواحدي رمحه اهللا مت الكالم عند قوله َولَْو كُنُت أَْعلَُم الَْغْيَب الَسَْتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيرِ مث قال َو
كرنا يف قوله َما بِصَاِحبِهِم ّمن جِنَّةٍ  وهذا َمسَّنِىَ  السُّوء أي ليس يب جنون وذلك ألهنم نسبوه إىل اجلنون كما ذ

  القول عندي بعيد جداً ويوجب تفكك نظم اآلية
والقول الثاين إنه متام الكالم األول والتقدير ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من حتصيل اخلري والحترزت عن 

لغيب غري حاصل عندي وملا بني مبا الشر حىت صرت حبيث ال ميسين سوء وملا مل يكن األمر كذلك ظهر أن علم ا
مٍ ُيْؤِمُنونَ سبق أنه ال يقدر إال على ما أقدر اهللا عليه وال يعلم إال ما أعطاه اهللا العلم به قال إِنْ أََناْ إِالَّ َنذِيٌر َوَبِشريٌ لّقَْو

بشارة بالثواب على فعل والنذير مبالغة يف اإلنذار بالعقاب على فعل املعاصي وترك الواجبات والبشري مبالغة يف ال
الواجبات وترك املعاصي وقوله لّقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ فيه قوالن أحدمها أنه نذير وبشري للمؤمنني والكافرين إالأنه ذكر 

)  ٨١النحل ( إحدى الطائفتني وترك ذكر الثانية ألن ذكر إحدامها يفيد ذكر األخرى كقوله سََرابِيلَ َتقِيكُمُ الَْحرَّ 
ه عليه الصالة والسالم وإن كان نذيراً وبشرياً للكل إال أن املنتفع بتلك النذارة والبشارة هم املؤمنون والثاين أن

  ) ٢البقرة ( فلهذا السبب خصهم اهللا بالذكر وقد بالغنا يف تقرير هذا املعىن يف تفسري قوله تعاىل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 



ةٍ  َوَجَعلَ ِمْنَها زَْوَجَها ِلَيْسكَُن إِلَْيَها فَلَمَّا َتَغشَّاَها َحَملَْت حَْمالً َخِفيفًا فََمرَّتْ بِِه فَلَمَّآ ُهَو الَِّذى َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ َواِحَد
َعالَ لَهُ ُشَركَآَء ِفيَمآ ءَاَتاُهَما حاً َجأَثْقَلَت دََّعَوا اللََّه رَبَُّهَما لَِئْن َءاتَْيَتَنا َصاِلحاً لََّنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن فَلَمَّآ َءاَتاُهَما َصاِل

  فََتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ
  اعلم أنه تعاىل رجع يف هذه اآلية إىل تقرير أمر التوحيد وإبطال الشرك وفيه مسائل

ِمْنَها َزْوجََها أي حواء  املسألة األوىل املروي عن ابن عباس ُهَو الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  وهي نفس آدم َوَخلََق
لد خلقها اهللا من ضلع آدم عليه السالم من غري أذى فَلَمَّا َتَغشَّاَها آدم َحَملَْت َحْمالً َخِفيفًا فَلَمَّا أَثْقَلَت أي ثقل الو
 يف بطنها أتاها إبليس يف صورة رجل وقال ما هذا يا حواء إين أخاف أن يكون كلباً أو هبيمة وما يدريك من أين

خيرج أمن دبرك فيقتلك أو ينشق بطنك فخافت حواء وذكرت ذلك آلدم عليه السالم فلم يزاال يف هم من ذلك مث 
أتاها وقال إن سألت اهللا أن جيعله صاحلاً سوياً مثلك ويسهل خروجه من بطنك تسميه عبد احلرث وكان اسم 

جََعالَ لَُه ُشَركَاء ِفيَما ءاَتاُهَما أي ملا آتامها اهللا ولداً سوياً  إبليس يف املالئكة احلرث فذلك قوله فَلَمَّا ءاَتاُهَما صَاِلحاً
  صاحلاً جعال له شريكاً أي جعل آدم وحواء له شريكاً واملراد به احلرث هذا متام القصة

ك يدل على أن واعلم أن هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه األول أنه تعاىل قال فََتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ وذل
)  ١٩١األعراف ( الذين أتوا هبذا الشرك مجاعة الثاين أنه تعاىل قال بعده أَُيْشرِكُونَ َما الَ َيْخلُُق َشْيئاً وَُهْم ُيْخلَقُونَ 

وهذا يدل على أن املقصود من هذه اآلية الرد على من جعل األصنام شركاء هللا تعاىل وما جرى إلبليس اللعني يف 
الثالث لو كان املراد إبليس لقال أيشركون من ال خيلق شيئاً ومل يقل ما ال خيلق شيئاً ألن العاقل إمنا  هذه اآلية ذكر
الرابع أن آدم عليه السالم كان أشد الناس معرفة بإبليس وكان عاملاً جبميع ) ما ( ال بصيغة ) من ( يذكر بصيغة 

َها فكان ال بد وأن يكون قد علم أن اسم إبليس هو احلرث فمع األمساء كما قال تعاىل َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء كُلَّ
العداوة الشديدة اليت بينه وبني آدم ومع علمه بأن امسه هو احلرث كيف مسى ولد نفسه بعبد احلرث وكيف ضاقت 

ح عليه األمساء حىت أنه مل جيد سوى هذا االسم اخلامس أن الواحد منا لو حصل له ولد يرجو منه اخلري والصال
فجاءه إنسان ودعاه إىل أن يسميه مبثل هذه األمساء لزجره وأنكر عليه أشد اإلنكار فآدم عليه السالم مع نبوته 

وجتاربه الكثرية اليت حصلت له بسبب )  ٣١البقرة ( وعلمه الكثري الذي حصل من قوله َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء كُلََّها 
كيف مل يتنبه هلذا القدر وكيف مل يعرف أن ذلك من األفعال املنكرة اليت  الزلة اليت وقع فيها ألجل وسوسة إبليس

جيب على العاقل االحتراز منها السادس أن بتقدير أن آدم عليه السالم مساه بعبد احلرث فال خيلو إما أن يقال إنه 
  خملوق منجعل هذا اللفظ اسم علم له أو جعله صفة له مبعىن أنه أخرب هبذا اللفظ أنه عبد احلرث و

قبله فإن كان األول مل يكن هذا شركاً باهللا ألن أمساء األعالم واأللقاب ال تفيد يف املسميات فائدة فلم يلزم من 
التسمية هبذا اللفظ حصول اإلشراك وإن كان الثاين كان هذا قوالً بأن آدم عليه السالم اعتقد أن هللا شريكاً يف 

زم بتكفري آدم وذلك ال يقوله عاقل فثبت هبذه الوجوه أن هذا القول اخللق واإلجياد والتكوين وذلك يوجب اجل
  فاسد وجيب على العاقل املسلم أن ال يلتفت إليه

  إذا عرفت هذا فنقول يف تأويل اآلية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه املفاسد
ثل وبيان أن هذه احلالة صورة التأويل األول ما ذكره القفال فقال إنه تعاىل ذكر هذه القصة على متثيل ضرب امل

حالة هؤالء املشركني يف جهلهم وقوهلم بالشرك وتقرير هذا الكالم كأنه تعاىل يقول هو الذي خلق كل واحد منكم 
من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه يف اإلنسانية فلما تغشى الزوج زوجته وظهر احلمل دعا 

نا ولداً صاحلاً سوياً لنكونن من الشاكرين الالئك ونعمائك فلما آتامها اهللا ولداً صاحلاً الزوج والزوجة رهبما لئن آتيت



سوياً جعل الزوج والزوجة هللا شركاء فيما آتامها ألهنم تارة ينسبون ذلك الولد إىل الطبائع كما هو قول الطبائعيني 
  ان كما هو قول عبدة األصناموتارة إىل الكواكب كما هو قول املنجمني وتارة إىل األصنام واألوث

  مث قال تعاىل فََتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ أي تنزه اهللا عن ذلك الشرك وهذا جواب يف غاية الصحة والسداد
وهم آل قصي ) صلى اهللا عليه وسلم ( التأويل الثاين بأن يكون اخلطاب لقريش الذين كانوا يف عهد رسول اهللا 

الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ قصي َوَجَعلَ مِْنَها جنس ِمْنَها َزْوَجَها عربية قرشية ليسكن إليها فلما  واملراد من قوله ُهَو
آتامها ما طلبا من الولد الصاحل السوي جعال له شركاء فيما آتامها حيث مسيا أوالدمها األربعة بعبد مناف وعبد 

  ونَ هلما وألعقاهبما الذين اقتدوا هبما يف الشركالعزى وعبد قصي وعبد الالت وجعل الضمري يف ُيْشرِكُ
التأويل الثالث أن نسلم أن هذه اآلية وردت يف شرح قصة آدم عليه السالم وعلى هذا التقدير ففي دفع هذا 

اإلشكال وجوه األول أن املشركني كانوا يقولون إن آدم عليه السالم كان يعبد األصنام ويرجع يف طلب اخلري 
يها فذكر تعاىل قصة آدم وحواء عليهما السالم وحكى عنهما أهنما قاال لَِئْن ءاَتْيَتَنا صَاِلحاً لََّنكُوَننَّ ِمَن ودفع الشر إل

الشَّاِكرِيَن أي ذكرا أنه تعاىل لو آتامها ولداً سوياً صاحلاً الشتغلوا بشكر تلك النعمة مث قال فَلَمَّا ءاَتاُهَما صَاِلحاً 
فقوله جََعالَ لَُه ُشَركَاء ورد مبعىن االستفهام على سبيل اإلنكار والتبعيد والتقرير فلما آتامها صاحلاً َجَعالَ لَهُ ُشَركَاء 

أجعال له شركاء فيما آتامها مث قال فََتعَالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ أي تعاىل اهللا عن شرك هؤالء املشركني الذين يقولون 
م ونظريه أن ينعم رجل على رجل بوجوه كثرية من األنعام مث يقال لذلك املنعم بالشرك وينسبونه إىل آدم عليه السال

أن ذلك املنعم عليه يقصد ذمك وإيصال الشر إليك فيقول ذلك املنعم فعلت يف حق فالن كذا وأحسنت إليه بكذا 
  اوكذا وأحسنت إليه بكذا وكذا مث إنه يقابلين بالشر واإلساءة والبغي على التبعيد فكذا ههن

الوجه الثاين يف اجلواب أن نقول أن هذه القصة من أوهلا إىل آخرها يف حق آدم وحواء وال إشكال يف شيء من 
  ألفاظها إال قوله فَلَمَّا ءاَتاُهَما صَاِلحاً َجَعالَ لَُه ُشَركَاء ِفيَما ءاَتاُهَما فنقول التقدير فلما آتامها

دمها له شركاء على حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه وكذا ولداً صاحلاً سوياً جعال له شركاء أي جعل أوال
  أي واسأل أهل القرية)  ٨٢يوسف ( فيما آتامها أي فيما آتى أوالدمهاونظريه قوله وَاْسئَلِ الْقَْرَيةَ  

  فإن قيل فعلى هذا التأويل ما الفائدة يف التثنية يف قوله َجَعالَ لَُه ُشَركَاء
ذكر وأنثى فقوله جََعالَ املراد منه الذكر واألنثى مرة عرب عنهما بلفظ التثنية لكوهنما صنفني قلنا ألن ولده قسمان 

  ونوعني ومرة عرب عنهما بلفظ اجلمع وهو قوله تعاىل فََتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ
اُهَما عائد إىل آدم وحواء عليهما السالم الوجه الثالث يف اجلواب سلمنا أن الضمري يف قوله جََعالَ لَُه ُشَركَاء ِفيَما ءاَت

إال أنه قيل إنه تعاىل ملا آتامها الولد الصاحل عزما على أن جيعاله وقفاً على خدمة اهللا وطاعته وعبوديته على اإلطالق 
وهذا  مث بدا هلم يف ذلك فتارة كانوا ينتفعون به يف مصاحل الدنيا ومنافعها وتارة كانوا يأمرونه خبدمة اهللا وطاعته

العمل وإن كان منا قربة وطاعة إال أن حسنات األبرار سيئات املقربني فلهذا قال تعاىل فََتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 
أنا أغىن األغنياء عن الشرك ( واملراد من هذه اآلية ما نقل عنه عليه الصالة والسالم أنه قال حاكياً عن اهللا سبحانه 

  وعلى هذا التقدير فاإلشكال زائل) ه غريي تركته وشركه من عمل عمالً أشرك في
الوجه الرابع يف التأويل أن نقول سلمنا صحة تلك القصة املذكورة إال أنا نقول إهنم مسوا بعبد احلرث ألجل أهنم 

اعتقدوا أنه إمنا سلم من اآلفة واملرض بسبب دعاء ذلك الشخص املسمى باحلرث وقد يسمى املنعم عليه عبداً 
لمنعم يقال يف املثل أنا عبد من تعلمت منه حرفاً ورأيت بعض األفاضل كتب على عنوان كتابة عبد وده فالن قال ل

  الشاعر وإين لعبد الضيف ما دام ثاويا



  وال شيمة يل بعدها تشبه العبدا
كة دعائه وهذا ال فآدم وحواء عليهما السالم مسيا ذلك الولد بعبد احلرث تنبيهاً على أنه إمنا سلم من اآلفات برب

يقدح يف كونه عبد اهللا من جهة أنه مملوكه وخملوقه إال أنا قد ذكرنا أن حسنات األبرار سيئات املقربني فلما حصل 
االشتراك يف لفظ العبد ال جرم صار آدم عليه السالم معاتباً يف هذا العمل بسبب االشتراك احلاصل يف جمرد لفظ 

  أويل هذه اآليةالعبد فهذا مجلة ما نقوله يف ت
  املسألة الثانية يف تفسري ألفاظ اآلية وفيها مباحث

ء البحث األول قوله ُهَو الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  املشهور أهنا نفس آدم وقوله ُخِلَق ِمْنَها َزْوَجَها املراد حوا
ع آدم قالوا واحلكمة فيه أن اجلنس إىل قالوا ومعىن كوهنا خملوقة من نفس آدم أنه تعاىل خلقها من ضلع من أضال

اجلنس أميل واجلنسية علة الضم وأقول هذا الكالم مشكل ألنه تعاىل ملا كان قادراً على أن خيلق آدم ابتداء فما 
الذي محلنا على أن نقول أنه تعاىل خلق حواء من جزء أجزاء آدم ومل ال نقول إنه تعاىل خلق حواء أيضاً ابتداء 

يقدر على خلق إنسان من عظم واحد فلم ال يقدر على خلقه ابتداء وأيضاً الذي يقال إن عدد أضالع  وأيضاً الذي
اجلانب األيسر أنقص من عدد أضالع اجلانب األمين فيه مؤاخذة تنيب عن خالف احلس والتشريح بقي أن يقال إذا 

  مل نقل بذلك فما املراد من كلمة

َها فنقول قد ذكرنا أن اإلشارة إىل الشيء تارة تكون حبسب شخصه وأخرى حبسب ِمْن يف قوله َوَجَعلَ ِمْنَها َزْوَج
وليس املراد ذلك الفرد املعني بل املراد ) هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به ( نوعه قال عليه الصالة والسالم 

) هللا فيه موسى على فرعون يف يوم عاشوراء هذا هو اليوم الذي أظهر ا( ذلك النوع وقال عليه الصالة والسالم 
واملراد خلق من النوع اإلنساين زوجة آدم واملقصود التنبيه على أنه تعاىل جعل زوج آدم إنساناً مثله قوله فَلَمَّا 
َتَغشَّاَها أي جامعها والغشيان إتيان الرجل املرأة وقد غشاها وتغشاها إذا عالها وذلك ألنه إذا عالها فقد صار 

له جيللها وهو يشبه التغطي واللبس قال تعاىل ُهنَّ ِلبَاٌس لَّكُْم وَأَنُتْم ِلبَاٌس لَُّهنَّ وقوله َحَملَْت حَْمالً كالغاشية هلا ومث
َخِفيفًا قالوا يريد النطفة واملين واحلمل بالفتح ما كان يف البطن أو على رأس الشجر واحلمل بكسر احلاء ما محل 

ْت بِِه أي استمرت باملاء واحلمل على سبيل اخلفة واملراد أهنا كانت تقوم وتقعد على ظهر أو على الدابة وقوله فََمرَّ
وقرأ حيىي بن يعمر فََمرَّْت بِهِ بالتخفيف وقرأ غريه ُتَحّرْك بِِه من املرية ) الكشاف ( ومتشي من غري ثقل قال صاحب 

نفسها ظن احلمل وارتابت فيه فَلَمَّا أَثْقَلَت أي صارت إىل  كقوله أَفَُتَمارُوَنُه ويف قراءة أخرى أَفَُتَمارُوَنُه معناه وقع يف
 ِمَن حال الثقل ودنت والدهتا دََّعَوا اللََّه َربَُّهَما يعين آدم وحواء لَِئْن ءاَتيَْتَنا صَاِلحاً أي ولداً سوياً مثلنا لََنكُوَننَّ

َعالَ لَُه ُشَركَاء ِفيَما ءاَتاُهَما والكالم يف تفسريه قد مر الشَّاِكرِيَن آلالئك ونعمائك فَلَمَّا ءاَتاُهَما اهللا َصاِلحاً َج
باالستقصاء قرأ ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو ومحزة والكسائي وعاصم يف رواية حفص َعْنُه ُشَركَاء بصيغة اجلمع 

ي شرك وهم وقرأ نافع وعاصم يف رواية أيب بكر َعْنُه بكسر الشني وتنوين الكاف ومعناه جعال له نظراء ذو
الشركاء أو يقال معناه أحدثا هللا إشراكاً يف الولد ومن قرأ للَِّه ُشَركَاء فحجته قوله أَْم َجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَاء َخلَقُواْ 

وأراد بالشركاء يف هذه اآلية إبليس ألن من أطاع إبليس فقد أطاع مجيع الشياطني هذا إذا محلنا هذه اآلية على 
  إذا مل نقل به فال حاجة إىل التأويل واهللا أعلم القصة املشهورة أما

إِن َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى الَ أَُيْشرِكُونَ َما الَ َيْخلُُق َشْيئاً َوُهمْ ُيْخلَقُونَ َوالَ َيْستَِطيُعونَ لَُهْم َنْصًرا َوالَ أَنفَُسُهْم َينُصُرونَ َو
َصاِمُتونَ إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم فَاْدُعوُهمْ َيتَّبُِعوكُمْ َسَوآٌء َعلَْيكُْم أََدعَْوُتُموُه ْم أَْم أَنُتمْ 
  فَلَْيْسَتجِيُبواْ لَكُمْ إِن كُنُتمْ َصاِدقَِني



كره من قصة إبليس إذ اعلم أن هذه اآلية من أقوى الدالئل على أنه ليس املراد بقوله فََتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ ما ذ
لو كان املراد ذلك لكانت هذه اآلية أجنبية عنها بالكلية وكان ذلك غاية الفساد يف النظم والترتيب بل املراد ما 

  ذكرناه يف سائر األجوبة من أن املقصود من اآلية السابقة الرد على عبدة األوثان ويف اآلية مسائل

امة احلجة على أن األوثان ال تصلح لإلهلية فقوله أَُيْشرِكُونَ َما الَ َيْخلُُق َشْيئاً املسألة األوىل املقصود من هذه اآلية إق
  َوُهْم ُيْخلَقُونَ معناه أيعبدون ما ال يقدر على أن خيلق شيئاً وهم خيلقون أي وهم خملوقون يعين األصنام

  كر الواو والنون يف مجع غري الناسفإن قيل كيف وحد َيْخلُُق مث مجع فقال َوُهْم ُيْخلَقُونَ وأيضاً فكيف ذ
واجلواب عن األول أن لفظ َما تقع على الواحد واالثنني واجلمع فهذه من صيغ الوحدان حيسب ظاهر لفظها 

وحمتملة للجمع فاهللا تعاىل اعترب اجلهتني فوحد قوله َيْخلُُق رعاية حلكم ظاهر اللفظ ومجع قوله َوُهمْ ُيْخلَقُونَ رعابة 
  جلانب املعىن

واجلواب عن الثاين وهو أن اجلمع بالواو والنون يف غري من يعقل كيف جيوز فنقول ملا اعتقد عابدوها أهنا تعقل 
)  ٣٣األنبياء ( ومتيز فورد هذا اللفظ بناء على ما يعتقدونه ويتصورونه ونظريه قوله تعاىل َوكُلٌّ ِفى فَلٍَك َيسَْبُحونَ 

  ) ١٨النمل ( وقوله َنْملَةٌ  يأَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُواْ َمَساكَِنكُْم )  ٤يوسف ( تُُهْم ِلى َساجِِديَن وقوله َوالشَّْمَس وَالْقََمَر رَأَْي
وال املسألة الثانية قوله أَُيْشرِكُونَ َما الَ َيْخلُُق َشْيئاً َوُهمْ ُيْخلَقُونَ احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن العبد غري موجد 

ألنه تعاىل طعن يف إهلية األجسام بسبب أهنا ال ختلق شيئاً وهذا الطعن إمنا يتم لو قلنا إن بتقدير خالق ألفعاله قالوا 
أهنا كانت خالقة لشيء مل يتوجه الطعن يف إهليتها وهذا يقتضي أن كل من كان خالقاً كان إهلاً فلو كان العبد خالقاً 

  عبد غري خالق ألفعال نفسهألفعال نفسه كان إهلاً وملا كان ذلك باطالً علمنا أن ال
أما قوله تعاىل َوالَ َيْسَتِطيعُونَ لَُهمْ َنصًْرا يريد أن األصنام ال تنصر من أطاعها وال تنتصر ممن عصاها والنصر املعونة 

على العدو واملعىن أن املعبود جيب أن يكون قادراً على إيصال النفع ودفع الضرر وهذه األصنام ليست كذلك 
  عاقل عبادهتافكيف يليق بال

  مث قال َوالَ أَنفَُسُهمْ َينُصُرونَ أي وال يدفعون عن أنفسهم مكروهاً فإن من أراد كسرهم مل يقدروا على دفعه
على أمر مث قال َوإِن َتْدُعوُهمْ إِلَى الُْهَدى الَ َيتَّبُِعوكُْم واعلم أنه تعاىل ملا أثبت باآلية املتقدمة أنه ال قدرة هلذه األصنام 

مور بني هبذه اآلية أنه ال علم هلا بشيء من األشياء واملعىن أن هذا املعبود الذي يعبده املشركون معلوم من من األ
حاله أنه كما ال ينفع وال يضر فكذا ال يصح فيه إذا دعى إىل اخلري األتباع وال يفصل حال من خياطبه ممن يسكت 

َصاِمُتونَ وهذا مثل قوله سََواء َعلَْيهِْم ءأَنذَْرتَُهْم أَْم لَمْ عنه مث قوى هذا الكالم بقوله َسَواء َعلَْيكُْم أََد َعْوُتُموُهْم أَْم أَنُتمْ 
وذكرنا ما فيه من املباحث يف تلك اآلية إال أن الفرق يف تلك اآلية عطف الفعل على الفعل )  ٦البقرة ( ُتنِذْرُهْم 

َصاِمُتونَ مجلة إمسية وههنا عطف االسم على الفعل ألن قوله أََدَعْوُتُموُهْم   مجلة فعلية وقوله أَْم أَنُتمْ 
  واعلم أنه ثبت أن عطف اجلملة اإلمسية على الفعلية ال جيوز إال لفائدة وحكمة وتلك الفائدة هي أن

  صيغة الفعل مشعرة بالتجدد واحلدوث حاالً بعد حال وصيغة االسم مشعرة بالدوام والثبات واالستمرار
إن هؤالء املشركني كانوا إذا وقعوا يف مهم ويف معضلة تضرعوا إىل تلك األصنام وإذا مل إذا عرفت هذا فنقول 

حتدث تلك الواقعة بقوا ساكتني صامتني فقيل هلم ال فرق بني إحداثكم دعاءهم وبني أن تستمروا على صمتكم 
قال إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَّهِ وسكوتكم فهذا هو الفائدة يف هذه اللفظة مث أكد اهللا بيان أهنا ال تصلح لإلهلية ف

ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم وفيه سؤال وهو أنه كيف حيسن وصفها بأهنا عباد مع أهنا مجادات وجوابه من وجوه األول أن 



ق املشركني ملا ادعوا أهنا تضر وتنفع وجب أن يعتقدوا فيها كوهنا عاقلة فامهة فال جرم وردت هذه األلفاظ على وف
  معتقداهتم ولذلك قال فَاْدُعوُهْم فَلَْيسَْتجِيبُواْ لَكُْم ومل يقل فادعوهم فليستجنب لكم وقال إِنَّ الَِّذيَن ومل يقل اليت

واجلواب الثاين أن هذا اللغو أورد يف معرض االستهزاء هبم أي قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقالء فإن ثبت 
عليكم فلم جعلتم أنفسكم عبيداً وجعلتموها آهلة وأرباباً مث أبطل أن يكونوا  ذلك فهم عباد أمثالكم وال فضل هلم

مث أكد هذا البيان بقوله فَاْدُعوُهْم فَلَْيسَْتجِيُبواْ لَكُمْ )  ١٩٥األعراف ( عباداً أمثالكم فقال أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِها 
والالم يف قوله فَلَْيسَْتجِيبُواْ الم األمر على معىن التعجيز ومعىن هذا الدعاء طلب املنافع وكشف املضار من جهتهم 

واملعىن أنه ملا ظهر لكل عاقل أهنا ال تقدر على اإلجابة ظهر أهنا ال تصلح للمعبودية ونظريه قول إبراهيم عليه 
وقوله إِن كُنُتْم صَاِدِقَني أي يف ادعاء )  ٤٢رمي م( السالم ألبيه ِلَم َتعُْبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ يَْبِصُر َوالَ يُْغنِى َعنكَ َشْيئاً 

أهنا آهلة ومستحقة للعبادة وملا ثبت هبذه الدالئل الثالثة اليقينية أهنا ال تصلح للمعبودية وجب على العاقل أن ال 
  يلتفت إليها وأن ال يشتغل إال بعباده اإلله القادر العامل احلي احلكيم الضار النافع

بَِها قُلِ اْدُعواْ َيْمُشونَ بَِهآ أَْم لَُهْم أَْيٍد َيْبِطُشونَ بَِهآ أَْم لَُهْم أَْعُيٌن يُْبِصُرونَ بَِهآ أَْم لَُهْم َءاذَانٌ َيْسَمُعونَ  أَلَُهْم أَْرُجلٌ
  ُشَركَآءَكُْم ثُمَّ كِيُدوِن فَالَ ُتنِظُروِن

ل أن يشتغل بعبادة هذه األصنام وتقريره أنه اعلم أن هذا نوع آخر من الدليل يف بيان أنه يقبح من اإلنسان العاق
تعاىل ذكر يف هذه اآلية أعضاء أربعة وهي األرجل واأليدي واألعني واآلذان وال شك أن هذه األعضاء إذا حصل 

يف كل واحدة منها ما يليق هبا من القوى احملركة واملدركة تكون أفضل منها إذا كانت خالية عن هذه القوى 
لى املشي واليد القادرة على البطش أفضل من اليد والرجل اخلاليتني عن قوة احلركة واحلياة فالرجل القادرة ع

والعني الباصرة واألذن السامعة أفضل من العني واألذن اخلاليتني عن القوة الباصرة والسامعة وعن قوة احلياة وإذا 
لة اإلنسان إىل فضل هذه األصنام البتة ثبت هذا ظهر أن اإلنسان أفضل بكثري من هذه األصنام بل ال نسبة لفضي

وإذا كان كذلك فكيف يليق باألفضل األكمل األشرف أن يشتغل بعبادة األخس األدون الذي ال حيس منه فائدة 
  البتة ال يف جلب املنفعة وال يف دفع املضرة هذا هو الوجه يف

أغمار املشبهة وجهاً هلم هبذه اآلية يف إثبات تقرير هذا الدليل الذي ذكره اهللا تعاىل يف هذه اآلية وقد تعلق بعض 
هذه األعضاء هللا تعاىل فقالوا إنه تعاىل جعل عدم هذه األعضاء هلذه األصنام دليالً على عدم إهليتها فلو مل تكن هذه 
 األعضاء موجودة هللا تعاىل لكان عدمها دليالً على عدم اإلهلية وذلك باطل فوجب القول بإثبات هذه األعضاء هللا

  تعاىل واجلواب عنه من وجهني
الوجه األول أن املقصود من هذه اآلية بيان أن اإلنسان أفضل وأكمل حاالً من الصنم ألن اإلنسان له رجل ماشية 
ويد باطشة وعني باصرة وأذن سامعة والصنم رجله غري ماشية ويده غري باطشة وعينه غري مبصرة وأذنه غري سامعة 

ن أفضل وأكمل حاالً من الصنم واشتغال األفضل األكمل بعبادة األخس األدون جهل وإذا كان كذلك كان اإلنسا
  فهذا هو املقصود من ذكر هذا الكالم ال ما ذهب إليه وهم هؤالء اجلهال

الوجه الثاين يف اجلواب أن املقصود من ذكر هذا الكالم تقرير احلجة اليت ذكرها قبل هذه اآلية وهي قوله َوالَ 
يعين كيف حتسن عبادة من ال يقدر على النفع )  ١٩٢األعراف ( نَ لَُهمْ َنصًْرا َوالَ أَنفَُسُهْم َينُصُرونَ َيْسَتِطيُعو

والضرر مث قرر تعاىل ذلك بأن هذه األصنام مل حيصل هلا أرجل ماشية وأيد باطشة وأعني باصرة وآذان سامعة ومىت 
فامتنع كوهنا آهلة أما إله العامل تعاىل وتقدس فهو وإن كان كان األمر كذلك مل تكن قادرة على اإلنفاع واإلضرار 

متعالياً عن هذه اجلوارح واألعضاء إال أنه موصوف بكمال القدرة على النفع والضرر وهو موصوف بكمال السمع 



  والبصر فظهر الفرق بني البابني
م كانوا خيوفون الرسول عليه السالم بآهلتهم فقال تعاىل أما قوله تعاىل قُلِ اْدُعواْ ُشرَكَاءكُْم ثُمَّ ِكيُدوِن قال احلسن إهن

قُلِ اْدُعواْ ُشَركَاءكُْم ثُمَّ ِكيُدوِن ليظهر لكم أنه ال قدرة هلا على إيصال املضار إيل بوجه من الوجوه وأثبت نافع وأبو 
واحدي والقول فيه أن الفواصل عمرو الياء يف كيدوين والباقون حذفوها ومثله يف قوله كِيُدوِن فَالَ ُتنِظُروِن قال ال

  تشبه القوايف وقد حذفوا هذه الياآت إذا كانت يف القوايف كقوله يلمس اإلحالس يف منزله
  بيديه كاليهودي اململ

  والذين أثبتوها فألن األصل هو اإلثبات ومعىن قوله فَالَ ُتنِظُروِن أي ال متهلوين واعجلوا يف كيدي أنتم وشركائكم
كُْم َوال أَنفَُسُهمْ اللَُّه الَِّذى َنزَّلَ الِْكَتاَب َوُهَو َيتََولَّى الصَّاِلِحَني وَالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدونِِه الَ َيْسَتِطيُعونَ َنْصَر إِنَّ َوِليِّىَ 

  ِصُرونََينُصُرونَ َوإِن َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى الَ َيْسَمُعواْ َوتََراُهمْ َينظُُرونَ إِلَْيَك َوُهْم الَ ُيْب
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

اعلم أنه ملا بني يف اآليات املتقدمة أن هذه األصنام ال قدرة هلا على النفع والضر بني هبذه اآلية أن الواجب على كل 
توىل حتصيل منافع الدين ومنافع الدنيا أما حتصيل منافع الدين فبسبب إنزال عاقل عبادة اهللا تعاىل ألنه هو الذي ي

  الكتاب وأما حتصيل منافع الدنيا فهو املراد بقوله َوُهَو َيَتوَلَّى الصَّاِلِحَني وفيه مسائل
انية الم الفعل املسألة األوىل قال الواحدي رمحه اهللا قرأ القراء وليي بثالث ياآت األوىل ياء فعيل وهي ساكنة والث

وهي كسورة قد أدغمت األوىل فيها فصار ياء مشددة والثالثة ياء اإلضافة وروي عن أيب عمرو ويل اهللا بياء مشددة 
ووجه ذلك أنه حذف الياء اليت هي الم فعيل كما حذف الالم من قوهلم فاماليت به فاله مث أدغمت ياى فعيل يف ياء 

  فتحة ياء اإلضافة وأما الباقون فأجازوا اجتماع ثالث ياءات واهللا أعلم اإلضافة فقيل ويل اهللا وهذه الفتحة
املسألة الثانية أن وليي اهللا أي الذي يتوىل حفظي ونصريت هو اهللا الذي أنزل الكتاب املشتمل على هذه العلوم 

ن املشركني من أن العظيمة النافعة يف الدين ويتوىل الصاحلني ينصرهم فال تضرهم عداوة من عاداهم ويف ذلك يأم
يضره كيدهم ومسعت أن عمر بن عبد العزيز ما كان يدخر ألوالده شيئاً فقيل له فيه فقال ولدي إما أن يكون من 
الصاحلني أو من اجملرمني فإن كان من الصاحلني فوليه اهللا ومن كان اهللا له ولياً فال حاجة له إىل مايل وإن كان من 

  ومن رده اهللا مل أشتغل بإصالح مهماته)  ١٧القصص ( أَكُونَ ظَهِرياً لّلُْمْجرِِمَني  اجملرمني فقد قال تعاىل فَلَْن
  أما قوله َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدونِِه الَ َيْسَتِطيُعونَ َنْصرَكُْم َوال أَنفُسَُهْم يَنُصُرونَ ففيه قوالن

  القول األول أن املراد منه وصف األصنام هبذه الصفات
هذه األشياء قد صارت مذكورة يف اآليات املتقدمة فما الفائدة يف تكريرها فنقول قال الواحدي إمنا أعيد فإن قالوا ف

هذا املعىن ألن األول مذكور على جهة التقريع وهذا مذكور على جهة الفرق بني من جتوز له العبادة وبني من ال 
  ني وهذه األصنام ليست كذلك فال تكن صاحلة لإلهليةجتوز كأنه قيل اإلله املعبود جيب أن يكون حبيث يتوىل الصاحل

والقول الثاين أن هذه األحوال املذكورة صفات هلؤالء املشركني الذين يدعون غري اهللا يعين أن الكفار كانوا خيوفون 
 وأصحابه فقال تعاىل إهنم ال يقدرون على شيء بل إهنم قد بلغوا يف اجلهل) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

  واحلماقة إىل أنك لو دعوهتم وأظهرت أعظم أنواع احلجة والربهان مل يسمعوا بعقوهلم ذلك البتة
  فإن قيل مل يتقدم ذكر املشركني وإمنا تقدم ذكر األصنام فكيف يصح ما ذكر

ه تعاىل َوتََراُهمْ أما قول)  ١٩٥األعراف ( قلنا قد تقدم ذكرهم يف قوله تعاىل قُلِ اْدعُواْ ُشَركَاءكُْم ثُمَّ كِيُدوِن 
َينظُُرونَ إِلَْيَك وَُهْم الَ يُْبِصُرونَ فإن محلنا هذه الصفات على األصنام قلنا املراد من كوهنا ناظرة كوهنا مقابلة بوجهها 

وجوه القوم من قوهلم جبالن متناظران أي متقابالن فإن محلناها على املشركني فاملعىن أهنم وإن كانوا ينظرون إىل 
  ال أهنم لشدة إعراضهم عن احلق مل ينتفعواالناس إ

بذلك النظر والرؤية فصاروا كأهنم عمي وهذه اآلية تدل على أن النظر غري الرؤية ألنه تعاىل أثبت النظر ونفي 
الرؤية وذلك يدل على التغاير وأجيب عن هذا االستدالل فقيل معناه حتسبهم أهنم ينظرون إليك مع أهنم يف احلقيقة 

أي تظن أهنم ينظرونك مع أهنم ال يبصرونك والرؤية مبعىن احلسبان واردة قال تعاىل َوتََرى النَّاَس  ال ينظرون



  ) ٢احلج ( ُسكَاَرى َوَما ُهم بُِسكَاَرى 
  ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالْعُْرِف َوأَعْرِض َعنِ الَْجاِهِلَني

يتواله وأن األصنام وعابديها ال يقدرون على اإليذاء واإلضرار اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل أن اهللا هو الذي 
بني يف هذه اآلية ما هو املنهج القومي والصراط املستقيم يف معاملة الناس فقال ُخِذ الْعَفَْو َوأُْمْر بِالُْعْرِف قال أهل اللغة 

  العفو الفضل وما أيت من غري كلفة
الناس وتؤخذ منهم إما أن جيوز إدخال املساهلة واملساحمة فيها وإما  إذا عرفت هذا فنقول احلقوق اليت تستوىف من

  أن ال جيوز
أما القسم األول فهو املراد بقوله ُخِذ الْعَفَْو ويدخل فيه ترك التشدد يف كل ما يتعلق باحلقوق املالية ويدخل فيه 

َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّواْ مِنْ أيضاً التخلق مع الناس باخللق الطيب وترك الغلظة والفظاظة كما قال تعاىل 
ومن هذا الباب أن يدعو اخللق إىل الدين احلق بالرفق واللطف كما قال تعاىل )  ١٥٩آل عمران ( َحوِْلَك 

  ) ١٢٥النحل ( َوَجادِلُْهم بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن 
واملساحمة فيه فاحلكم فيه أن يأمر باملعروف والعروف والعارفة وأما القسم الثاين وهو الذي ال جيوز دخول املساهلة 

واملعروف هو كل أمر عرف أنه ال بد من اإلتيان به وأن وجوده خري من عدمه وذلك ألن يف هذا القسم لو اقتصر 
ق وأنه ال على األخذ بالعفو ومل يأمر بالعرف ومل يكشف عن حقيقة احلال لكان ذلك سعياً يف تغيري الدين وإبطال احل

جيوز مث إنه إذا أمر بالعرف ورغب فيه وهنى عن املنكر ونفر عنه فرمبا أقدم بعض اجلاهلني على السفاهة واإليذاء 
(  فلهذا السبب قال تعاىل يف آخر اآلية َوأَعْرِض َعنِ الَْجاِهِلَني وقال يف آية أخرى َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّواْ كِراماً

وقال يف صفة أهل اجلنة الَ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً )  ٣املؤمنون ( وقال وَالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغوِ مُّْعرُِضونَ  ) ٧٢الفرقان 
وإذا أحاط عقلك هبذا التقسيم علمت أن هذه اآلية مشتملة على مكارم األخالق فيما )  ٢٥الواقعة ( َوالَ َتأِْثيماً 

يا جربيل ما هذا قال يا حممد إن (  قال عكرمة ملا نزلت هذه اآلية قال عليه السالم يتعلق مبعاملة اإلنسان مع الغري
قال أهل العلم تفسري جربيل مطابق ) ربك يقول هو أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك 

عفوت للفظ اآلية ألنك لو وصلت من قطعك فقد عفوت عنه وإذا آتيت من حرمك فقد آتيت باملعروف وإذا 
عمن ظلمك فقد أعرضت عن اجلاهلني وقال جعفر الصادق رضي اهللا عنه وليس يف القرآن آية أمجع ملكارم 

األخالق من هذه اآلية وللمفسرين يف تفسري هذه اآلية طريق آخر فقالوا ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالْعُْرِف أي ما عفا لك من 
  عما وراء ذلك قالوا كان هذا قبل فريضة الصدقة فلما نزلت أمواهلم أي ما أتوك به عفواً فخذه وال تسأل

آية وجوب الزكاة صارت هذه اآلية منسوخة إال قوله َوأُْمْر بِالْعُْرِف أي بإظهار الدين احلق وتقرير دالئله َوأَعْرِض 
نسوخة إال قوله َوأُْمرْ َعنِ الَْجاِهِلَني أي املشركني قالوا وهذا منسوخ بآية السيف فعلى هذه الطريقة مجيع اآلية م

  بِالْعُْرِف
واعلم أن ختصيص قوله ُخذِ الَْعفَْو مبا ذكره تقييد للمطلق من غري دليل وأيضاً فهذا الكالم إذا محلناه على أداء 
الزكاة مل يكن إجياب الزكاة باملقادير املخصوصة منافياً لذلك ألن آخذ الزكاة مأمور بأن ال يأخذ كرائم أموال 

   يشدد األمر على املزكى فلم يكن إجياب الزكاة سبباً لصريورة هذه اآلية منسوخةالناس وال
بأن يصرب على سوء أخالقهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما قوله َوأَعْرِض َعنِ الَْجاِهِلَني فاملقصود منه أمر الرسول 

لة على امتناعه من القتال ألنه ال ميتنع أن وأن ال يقابل أقواهلم الركيكة وال أفعاهلم اخلسيسة بأمثاهلا وليس فيه دال
يؤمر عليه السالم باإلعراض عن اجلاهلني مع األمر بقتال املشركني فإنه ليس من املتناقض أن يقال الشارع ال يقابل 



ية سفاهتهم مبثلها ولكن قاتلهم وإذا كان اجلمع بني األمرين ممكناً فحينئذ ال حاجة إىل التزام النسخ إال أن الظاهر
  من املفسرين مشغوفون بتكثري الناسخ واملنسوخ من غري ضرورة وال حاجة

  َوإِمَّا َيَنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَّهُ َسِميٌع َعِليٌم
  وفيه مسائل

صلى اهللا عليه ( قال النيب )  ١٩٩ف األعرا( املسألة األوىل قال أبو زيد ملا نزل قوله تعاىل َوأَْعرِض َعنِ الَْجاِهِلَني 
  كيف يا رب والغضب فنزل قوله َوإِمَّا َيَنَزغَنََّك) وسلم 

املسألة الثانية اعلم أن نزغ الشيطان عبارة عن وساوسه وخنسه يف القلب مبا يسول لإلنسان من املعاصي عن أيب زيد 
ما يكون عند الغضب وأصله االزعاج باحلركة نزغت بني القوم إذا أفسدت ما بينهم وقيل النزغ االزعاج وأكثر 

إىل الشر وتقرير الكالم أنه تعاىل ملا أمره بالعرف فعند ذلك رمبا يهيج سفيه ويظهر السفاهة فعند ذلك أمره تعاىل 
 بالسكوت عن مقابلته فقال َوأَْعرِض َعنِ الَْجاِهِلَني وملا كان من املعلوم أن عند إقدام السفيه على السفاهة يهيج

الغضب والغيظ وال يبقى اإلنسان على حالة السالمة وعند تلك احلالة جيد الشيطان جماالً يف محل ذلك اإلنسان على 
ما ال ينبغي ال جرم بني تعاىل ما جيري جمرى العالج هلذا الغرض فقال فَاْستَِعذْ بِاللَِّه والكالم يف تفسري االستعاذة قد 

  سبق يف أول الكتاب على االستقصاء
ملسألة الثالثة احتج الطاعنون يف عصمة األنبياء هبذه اآلية وقالوا لوال أنه جيوز من الرسول اإلقدام على املعصية أو ا

هذا الذنب وإال مل يقل له َوإِمَّا يََنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن َنْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه واجلواب عنه من وجوه األول أن حاصل 
الزمر ( قال له إن حصل يف قلبك من الشيطان نزغ كما أنه تعاىل قال لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك  الكالم أنه تعاىل

  ومل يدل ذلك على أنه أشرك)  ٦٥

أنا  ومل يدل ذلك على أنه حصل فيهما آهلة الثاين هب)  ٢٢األنبياء ( وقال لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا 
سلمنا أن الشيطان يوسوس للرسول عليه السالم إال أن هذا ال يقدح يف عصمته إمنا القادح يف عصمته لو قبل 

ما من إنسان ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول وسوسته واآلية ال تدل على ذلك عن الشعيب قال قال رسول اهللا 
كنه أسلم بعون اهللا فلقد أتاين فأخذت حبلقه ولوال دعوة قالوا وأنت يا رسول اهللا قال وأنا ول) إال ومعه شيطان 

) صلى اهللا عليه وسلم ( سليمان ألصبح يف املسجد طرحياً وهذا كالداللة على أن الشيطان يوسوس إىل الرسول 
الثالث هب )  ٥٢احلج ( ْيطَانُ ِفى أُْمنِيَِّتِه وقال تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َوالَ َنبِىّ  إِالَّ إِذَا َتمَنَّى أَلْقَى الشَّ

أنا سلمنا أن الشيطان يوسوس وأنه عليه الصالة والسالم يقبل أثر وسوسته إال أنا خنص هذه احلالة بترك األفضل 
  )وإنه ليغان على قليب وإين ال أستغفر اهللا يف اليوم والليلة سبعني مرة ( واألوىل قال عليه الصالة والسالم 

سألة الرابعة االستعاذة باهللا عند هذه احلالة أن يتذكر املرء عظيم نعم اهللا عليه وشديد عقابه فيدعوه كل واحد من امل
  هذين األمرين إىل اإلعراض عن مقتضى الطبع واإلقبال على أمر الشرع

ن االستعاذة باهللا على املسألة اخلامسة هذا اخلطاب وإن خص اهللا به الرسول إال أنه تأديب عام جلميع املكلفني أل
السبيل الذي ذكرناه لطف مانع من تأثري وساوس الشيطان ولذلك قال تعاىل فَإِذَا قَرَأَْت الْقُْرءانَ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمَن 

إذا ثبت بالنص أن )  ٩٨ ٩٧النحل (  الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ إِنَُّه لَْيَس لَُه ُسلْطَانٌ َعلَى الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعلَى َرّبهِمْ َيَتَوكَّلُونَ
  هلذه االستعاذة أثراً يف دفع نزع الشيطان وجبت املواظبة عليه يف أكثر األحوال

املسألة السادسة قوله إِنَّهُ َسِميٌع َعِليٌم يدل على أن االستعاذة باللسان ال تفيد إال إذا حضر يف القلب العلم مبعىن 
فظ االستعاذة بلسانك فإين مسيع واستحضر معاين االستعاذة بعقلك وقلبك فإين االستعاذة فكأنه تعاىل قال اذكر ل



  عليم مبا يف ضمريك ويف احلقيقة القول اللساين بدون املعارف القلبية عدمي الفائدة واألثر
ِصُرونَ وَإِْخوَاُنُهمْ َيُمدُّوَنُهْم ِفى الَْغى ِّ ثُمَّ الَ إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْواْ إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَِّن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّرواْ فَإِذَا ُهم مُّْب

  ُيقِْصُرونَ
  يف اآلية مسائل

قد ينزغه الشيطان وبني أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل بني يف اآلية األوىل أن الرسول 
املتقني يزيد على حال الرسول يف هذا الباب ألن  عالج هذه احلالة االستعاذة باهللا مث بني يف هذه اآلية أن حال

الرسول ال حيصل له من الشيطان إال النزغ الذي هو كاالبتداء يف الوسوسة وجوز يف املتقني ما يزيد عليه وهو أن 
  ميسهم طائف من الشيطان وهذا املس يكون الحمالة أبلغ من النزغ

  طيف بغري ألف والباقون َمسَُّهْم طَِئٌف باأللف قال املسألة الثانية قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي

الواحدي رمحه اهللا اختلفوا يف الطيف فقيل إنه مصد وقال أبو زيد يقال طاف يطوف طوفاً وطوافاً إذا أقبل وأدبر 
ل ابن وأطاف يطيف إطافة إذا جعل يستدير بالقوم ويأتيهم من نواحيهم وطاف اخليال يطيف طيفاً إذا أمل يف املنام قا

األنباري وجائز أن يكون طيف أصله طيف إال أهنم استثقلوا التشديد فحذفوا إحدى الياءين وأبقوا ياء ساكنة فعلى 
القول األول هو مصدر وعلى ما قاله ابن األنباري هو من باب هني وهني وميت وميت ويشهد لصحة قول ابن 

هذا هو األصل يف الطيف مث مسى اجلنون والغضب والوسوسة  األنباري قراءة سعيد بن جبري إِذَا َمسَُّهمْ بالتشديد
طيفاً ألنه ملة من ملة الشيطان تشبه ملة اخليال قال األزهري الطيف يف كالم العرب اجلنون مث قيل للغضب طيف ألن 

املصدر فيه الغضبان يشبه اجملنون وأما الطائف فيجوز أن يكون مبعىن الطيف مثل العافية والعاقبة وحنو ذلك مما جاء 
على فاعل وفاعلة قال الفراء يف هذه اآلية الطائف والطيف سواء وهو ما كان كاخليال الذي يلم باإلنسان ومنهم 

  من قال الطيف كاخلطرة والطائف كاخلاطر
املسألة الثالثة اعلم أن الغضب إمنا يهيج باإلنسان إذا استقبح من املغضوب عليه عمالً من األعمال مث اعتقد يف 

فسه كونه قادراً واعتقد يف املغضوب عليه كونه عاجزاً عن الدفع فعند حصول هذه االعتقادات الثالثة إذا كان ن
واقعاً يف ظلمات عامل األجسام فيغتروا بظواهر األمور فأما إذا انكشف له نور من عامل الغيب زالت هذه االعتقادات 

قباح ذلك الفعل من املغضوب عليه فإذا انكشف له أنه إمنا الثالثة من جهات كثرية أما االعتقاد األول وهو است
أقدم على ذلك العمل ألنه تعاىل خلق فيه داعية جازمة راسخة ومىت خلق اهللا فيه تلك الداعية امتنع منه أن ال يقدم 

هذه احلالة  على ذلك العمل فإذا جتلى هذا املعىن زال الغضب وأيضاً فقد خيطر ببال اإلنسان أن اهللا تعاىل علم منه
من عرف ( ومىت كان كذلك فال سبيل له إىل تركها فعند ذلك يفر غضبه وإليه اإلشارة بقوله عليه الصالة والسالم 

وأما االعتقاد الثاين والثالث وهو اعتقاده يف نفسه كونه قادراً وكون ) سر اهللا يف القدر هانت عليه املصائب 
يضاً فاسدان من وجوه أحدها أنه يعتقد أنه كم أساء يف العمل واهللا كان املغضوب عليه عاجزاً فهذان االعتقادان أ

قادراً عليه وهو كان أسرياً يف قبضة قدرة اهللا تعاىل مث إنه جتاوز عنه وثانيها أن املغضوب عليه كما أنه عاجز يف يد 
مره اهللا به من ترك إمضاء الغضبان فكذلك الغضبان عاجز بالنسبة إىل قدرة اهللا وثالثها أن يتذكر الغضبان ما أ

الغضب والرجوع إىل ترك اإليذاء واإلحياش ورابعها أن يتذكر أنه إذا أمضى الغضب وانتقم كان شريكاً للسباع 
املؤذية واحلياة القاتلة وإن ترك االنتقام واختار العفو كان شريكاً ألكابر األنبياء واألولياء وخامسها أن يتذكر أنه 

يف قوياً قادراً عليه فحينئذ ينتقم منه على أسوأ الوجوه أما إذا عفا كان ذلك إحساناً منه إليه رمبا انقلب ذلك الضع
ثة واملراد وباجلملة فاملراد من قوله تعاىل اتَّقَْواْ إِذَا َمسَُّهْم طَِئٌف ّمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّرواْ ما ذكرناه من االعتقادات الثال



ه من الوجوه اليت تفيد ضعف تلك االعتقادات وقوله فَإِذَا ُهم مُّْبِصُرونَ معناه أنه إذا من قوله َتذَكَُّرواْ ما ذكرنا
حضرت هذه التذكرات يف عقوهلم ففي احلال يزول مس طائف الشيطان وحيصل االستبصار واالنكشاف والتجلي 

  وحيصل اخلالص من وسوسة الشيطان
عىن إِذَا ههنا للمفاجأة كقولك خرجت فإذا زيد وإذا يف قوله إِذَا َمسَُّهْم املسألة الرابعة قوله فَإِذَا ُهم مُّْبِصُرونَ م

  يستدعي جزاء كقولك آتيك إذا امحر البسر

  أما قوله تعاىل وَإِْخوانُُهْم َيُمدُّوَنُهْم ِفى الَْغى ِّ ففيه مسائل
  لى قولنياملسألة األوىل اختلفوا يف أن الكناية يف قوله َوإِخْوانِهِْم إىل ماذا تعود ع

القول األول وهو األظهر أن املعىن وإخوان الشياطني ميدون الشياطني يف الغي وذلك ألن شياطني األنس إخوان 
  لشياطني اجلن فشياطني اإلنس يغوون الناس فيكون ذلك إمداداً منهم لشياطني اجلن على اإلغواء واألضالل

ا مبتقني فإن الشياطني يكونون مدداً هلم فيه والقوالن مبنيان والقول الثاين أن إخوان الشياطني هم الناس الذين ليسو
  على أن لكل كافر أخاً من الشياطني

  املسألة الثانية تفسري اإلمداد تقوية تلك الوسوسة واإلقامة عليها وشغل النفس عن الوقوف على قبائحها ومعايبها
يم من اإلمداد والباقون َيُمدُّوَنُهْم بفتح الياء وضم امليم ومها بضم الياء وكسر امل( املسألة الثالثة قرأ نافع َيُمدُّونَُهْم 

لغتان مد ميد وأمد ميد وقيل مد معناه جذب وأمد معناه من اإلمداد قال الواحدي عامة ما جاء يف التنزيل مما حيمد 
الطور ( َوأَْمَدْدَناُهم بِفَاِكَهةٍ  )  ٥٥ن املؤمنو( ويستحب أمددت على أفعلت كقوله أَنََّما نُِمدُُّهْم بِِه ِمن مَّالٍ َوَبنَِني 

وما كان خبالفه فإنه جييء على مددت قال َوَيُمدُُّهْم ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعَمُهونَ )  ٣٦النمل ( وقوله أَُتِمدُّوَننِ بِمَالٍ )  ٢٢
( ه فََبّشْرُهم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ قراءة العامة وهي فتح الياء ومن ضم الياء استعمل ما هو اخلري لضده كقول)  ١٥البقرة ( 

قال الليث اإلقصار الكف عن الشيء قال أبو زيد أقصر )  ٢٠٢األعراف ( وقوله ثُمَّ الَ ُيقِْصُرونَ )  ٢٤اإلنشقاق 
فالن عن الشر يقصر إقصاراً إذا كف عنه وانتهى قال ابن عباس مث ال يقصرون عن الضالل واإلضالل أما الغاوي 

  املغوي ففي اإلضالل ففي الضالل وأما
ا َبصَآِئُر ِمن رَّبِّكُْم َوُهًدى َوَرْحَمةً  َوإِذَا لَْم تَأْتِهِم بِأاَيةٍ  قَالُواْ لَْوالَ اْجتََبْيَتَها قُلْ إِنََّمآ أَتَّبُِع َما يِوَحى إِلَى َّ ِمن رَّبِّى َهاذَ

  لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ
شياطني اجلن واألنس ال يقصرون يف اإلغواء واإلضالل بني يف هذه اآلية  اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل أن

نوعاً من أنواع اإلغواء واإلضالل وهو أهنم كانوا يطلبون آيات معينة ومعجزات خمصوصة على سبيل التعنت 
مث أعاد أنه عليه الصالة والسالم ما )  ٩٠اإلسراء ( كقوله َوقَالُواْ لَن نُّْؤِمَن لََك حَتَّى تَفُْجَر لََنا ِمَن االْْرضِ َيْنُبوًعا 

كان يأتيهم فعند ذلك قالوا لَْوالَ اْجَتَبيَْتَها قال الفراء تقول العرب اجتبيت الكالم واختلقته وارجتلته إذا افتعلته من 
 ٤٣سبأ ( إِفٌْك  قبل نفسك واملعىن لوال تقولتها وافتعلتها وجئت هبا من عند نفسك ألهنم كانوا يقولون إِنْ َهاذَا إِالَّ

  أو يقال هال اقترحتها على إهلك ومعبودك إن كنت صادقاً يف أن اهللا) 

يقبل دعاءك وجييب التماسك وعند هذا أمر رسوله أن يذكر اجلواب الشايف وهو قوله اجَْتَبْيتََها قُلْ إِنََّما أَتَّبُِع َما 
 يف أمر من األمور وإمنا أنتظر الوحي فكل شيء أكرمين به يِوَحى إِلَى َّ ِمن رَّّبى ومعناه ليس يل أن أقترح على ريب

قلته وإال فالواجب السكوت وترك االقتراح مث بني أن عدم اإلتيان بتلك املعجزات اليت اقترحها ال يقدح يف الغرض 
ح ألن ظهور القرآن على وفق دعواه معجزة بالغة باهرة فإذا ظهرت هذه املعجزة الواحدة كانت كافية يف تصحي



النبوة فكان طلب الزيادة من باب التعنت فذكر يف وصف القرآن ألفاظاً ثالثة أوهلا قوله هَاذَا َبصَاِئُر ِمن رَّّبكُْم أصل 
البصرية األبصار وملا كان القرآن سبباً لبصائر العقول يف دالئل التوحيد والنبوة واملعاد أطلق عليه لفظ البصرية 

ا قوله َوَهَدى والفرق بني هذه املرتبة وما قبلها أن الناس يف معارف التوحيد تسمية للسبب باسم املسبب وثانيه
والنبوة واملعاد قسمان أحدمها الذين بلغوا يف هذه املعارف إىل حيث صاروا كاملشاهدين هلا وهم أصحاب عني 

صحاب علم اليقني فالقرآن اليقني والثاين الذين ما بلغوا إىل ذلك احلد إال أهنم وصلوا إىل درجات املستدلني وهم أ
يف حق األولني وهم السابقون بصائر ويف حق القسم الثاين وهم املقتصدون هدى ويف حق عامة املؤمنني رمحة وملا 

  كانت الفرق الثالث من املؤمنني ال جرم قال لّقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ
  كُْم تُْرَحُمونََوإِذَا قُرِى َء الْقُْرَءانُ فَاْسَتِمعُواْ لَُه وَأَنِصتُواْ لََعلَّ

أردفه بقوله َوإِذَا قُرِىء الْقُْرءانُ )  ٢٠٣األعراف ( اعلم أنه تعاىل ملا عظم شأن القرآن بقوله َهاذَا َبَصاِئُر ِمن رَّّبكُْم 
  فَاْسَتِمُعواْ لَُه وَأَنِصُتواْ لَعَلَّكُْم ُتْرَحُمونَ ويف اآلية مسائل

  ع يقال نصت وأنصت وانتصت مبعىن واحداملسألة األوىل اإلنصات السكوت واالستما
املسألة الثانية ال شك أن قوله فَاْسَتِمُعواْ لَُه َوأَنِصُتواْ أمره وظاهر األمر للوجوب فمقتضاه أن يكون االستماع 

  والسكوت واجباً وللناس فيه أقوال
ي موضع قرأ اإلنسان القول األول وهو قول احلسن وقول أهل الظاهر أنا جنري هذه اآلية على عمومها ففي أ

  القرآن وجب على كل أحد استماعه والسكوت فعلى هذا القول جيب اإلنصات لعابري الطريق ومعلمي الصبيان
والقول الثاين أهنا نزلت يف حترمي الكالم يف الصالة قال أبو هريرة رضي اهللا عنه كانوا يتكلمون يف الصالة فنزلت 

كان الرجل يأيت وهم يف الصالة فيسأهلم كم صليتم وكم بقي وكانوا  هذه اآلية وأمروا باإلنصات وقال قتادة
  يتكلمون يف الصالة حبوائجهم فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

صلى اهللا عليه ( والقول الثالث أن اآلية نزلت يف ترك اجلهر بالقراءة وراء اإلمام قال ابن عباس قرأ رسول اهللا 
به وراءه رافعني أصواهتم فخلطوا عليه فنزلت هذه اآلية وهو قول أيب حنيفة يف الصالة املكتوبة وقرأ أصحا) وسلم 

  وأصحابه

والقول الرابع أهنا نزلت يف السكوت عند اخلطبة وهذا قول سعيد بن جبري وجماهد وعطاء وهذا القول منقول عن 
قصره على هذه الصورة الشافعي رمحه اهللا وكثري من الناس قد استبعد هذا القول وقال اللفظ عام وكيف جيوز 

الواحدة وأقول هذا القول يف غاية البعد ألن لفظة إذا تفيد االرتباط وال تفيد التكرار والدليل عليه أن الرجل إذا 
قال المرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار مرة واحدة طلقت طلقة واحدة فإذا دخلت الدار ثانياً مل 

  ا ال تفيد التكرارتطلق باالتفاق ألن كلمة إِذَ
إذا ثبت هذا فنقول قوله َوإِذَا قُرِىء الْقُْرءانُ فَاْسَتِمعُواْ لَُه َوأَنِصتُواْ ال يفيد إال وجوب اإلنصات مرة واحدة فلما 
أوجبنا االستماع عند قراءة القرآن يف اخلطبة فقد وفينا مبوجب اللفظ ومل يبق يف اللفظ داللة على ما وراء هذه 

ا أن اللفظ يفيد العموم إال أنا نقول مبوجب اآلية وذلك ألن عند الشافعي رمحه اهللا يسكت اإلمام الصورة سلمن
وحينئذ يقرأ املأموم الفاحتة يف حال سكتة اإلمام كما قال أبو سلمة لإلمام سكتتان فاغتنم القراءة يف أيهما شئت 

  )البسيط ( وهذا السؤال أورده الواحدي يف 
اإلمام إما أن نقول إنه من الواجبات أو ليس من الواجبات واألول باطل باإلمجاع والثاين  ولقائل أن يقول سكوت

يقتضي أن جيوز له أن ال يسكت فبتقدير أن ال يسكت يلزم أن حتصل قراءة املأموم مع قراءة اإلمام وذلك يفضي 



ضاً فهذا السكوت ليس له حد إىل ترك االستماع وإىل ترك السكوت عند قراءة اإلمام وذلك على خالف النص وأي
حمدود ومقدار خمصوص والسكتة للمأمومني خمتلفة بالثقل واخلفة فرمبا ال يتمكن املأموم من إمتام قراءة الفاحتة يف 
مقدار سكوت اإلمام وحينئذ يلزم احملذور املذكور وأيضاً فاإلمام إمنا يبقى ساكتاً ليتمكن املأموم من إمتام القراءة 

اإلمام مأموماً واملأموم إماماً ألن اإلمام يف هذا السكوت يصري كالتابع للمأموم وذلك غري جائز فثبت وحينئذ ينقلب 
أن هذا السؤال الذي أورده الواحدي غري جائز وذكر الواحدي سؤاالً ثانياً على التمسك باآلية فقال إن اإلنصات 

   نفسه إذا مل يسمع أحداًهو ترك اجلهر والعرب تسمي تارك اجلهر منصتاً وإن كان يقرأ يف
ولقائل أن يقول إنه تعاىل أمره أوالً باالستماع واشتغاله بالقراءة مينعه من االستماع ألن السماع غري واالستماع 

غري فاالستماع عبارة عن كونه حبيث حييط بذلك الكالم املسموع على الوجه الكامل قال تعاىل ملوسى عليه السالم 
واملراد ما ذكرناه وإذا ثبت هذا وظهر أن االشتغال بالقراءة مما مينع من )  ١٣اْسَتِمْع ِلَما يُوَحى طه َوأََنا اْختَْرُتَك فَ

  االستماع علمنا أن األمر باالستماع يفيد النهي عن القراءة
عموم السؤال الثالث وهو املعتمد أن نقول الفقهاء أمجعوا على أنه جيوز ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد فهب أن 
قوله تعاىل َوإِذَا قُرِىء الْقُرْءانُ فَاْسَتِمُعواْ لَُه َوأَنِصتُواْ يوجب سكوت املأموم عند قراءة اإلمام إال أن قوله عليه 

أخص من ذلك العموم ) ال صالة إال بفاحتة الكتاب ( وقوله ) ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ( الصالة والسالم 
قرآن خبرب الواحد الزم فوجب املصري إىل ختصيص عموم هذه اآلية هبذا اخلرب وهذا وثبت أن ختصيص عموم ال

  السؤال حسن
والسؤال الرابع أن نقول مذهب مالك وهو القول القدمي للشافعي أنه ال جيوز للمأموم أن يقرأ الفاحتة يف الصلوات 

ألن هذه اآلية ال داللة فيها على هذه  اجلهرية عمالً مبقتضى هذا النص وجيب عليه القراءة يف الصلوات السرية
  احلالة وهذا أيضاً سؤال حسن ويف اآلية قول خامس وهو أن قوله تعاىل

 َوإِذَا قُرِىء الْقُْرءانُ فَاْسَتِمُعواْ لَُه وَأَنِصُتواْ خطاب مع الكفار يف ابتداء التبليغ وليس خطاباً مع املسلمني وهذا قول
ىل حكى قبل هذه اآلية أن أقواماً من الكفار يطلبون آيات خمصوصة ومعجزات حسن مناسب وتقريره أن اهللا تعا

خمصوصة فإذا كان النيب عليه الصالة والسالم ال يأتيهم هبا قالوا لوال اجتبيتها فأمر اهللا رسوله أن يقول جواباً عن 
) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب  كالمهم إنه ليس يل أن أقترح على ريب وليس يل إال أن أنتظر الوحي مث بني تعاىل أن

إمنا ترك اإلتيان بتلك املعجزات اليت اقترحوها يف صحة النبوة ألن القرآن معجزة تامة كافية يف إثبات النبوة وعرب 
فلو قلنا إن  ) ٢٠٣األعراف ( اهللا تعاىل عن هذا املعىن بقوله َهاذَا َبَصاِئُر ِمن رَّّبكُْم َوُهًدى َوَرْحَمةً  لّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

ية وبني قوله تعاىل َوإِذَا قُرِىء الْقُرْءانُ فَاْسَتِمُعواْ لَُه َوأَنِصتُواْ املراد منه قراءة املأموم خلف اإلمام مل حيصل بني هذه اآل
ما قبلها تعلق بوجه من الوجوه وانقطع النظم وحصل فساد الترتيب وذلك ال يليق بكالم اهللا تعاىل فوجب أن يكون 

منه شيئاً آخر سوى هذا الوجه وتقريره أنه ملا ادعى كون القرآن بصائر وهدى ورمحة من حيث إنه معجزة  املراد
دالة على صدق حممد عليه الصالة والسالم وكونه كذلك ال يظهر إال بشرط خمصوص وهو أن النيب عليه الصالة 

قفوا على فصاحته وحييطوا مبا فيه من العلوم والسالم إذا قرأ القرآن على أولئك الكفار استمعوا له وأنصتوا حىت ي
فيستعينوا هبذا القرآن على ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكثرية فحينئذ يظهر هلم كونه معجزاً داالً على صدق حممد 

طلب سائر املعجزات ويظهر هلم صدق قوله يف صفة القرآن إنه بصائر وهدى ورمحة فثبت أنا إذا محلنا اآلية على 
استقام النظم وحصل الترتيب احلسن املفيد ولو محلنا اآلية على منع املأموم من القراءة خلف اإلمام فسد  هذا الوجه

النظم واختل الترتيب فثبت أن محله على ما ذكرناه أوىل وإذا ثبت هذا ظهر أن قوله َوإِذَا قُرِىء الْقُْرءانُ فَاْسَتِمُعواْ 



يهم القرآن يف معرض االحتجاج بكونه معجزاً على صدق نبوته وعند لَُه خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عل
  هذا يسقط استدالل اخلصوم هبذه اآلية من كل الوجوه ومما يقوى أن محل اآلية على ما ذكرناه أوىل وجوه

)  ٢٦فصلت ( لََعلَّكُمْ َتْغِلُبونَ  الوجه األول أنه تعاىل حكى عن الكفار أهنم قالوا الَ َتْسَمُعواْ لَِهاذَا الْقُرْءاِن َوالْغَْواْ ِفيِه
فلما حكى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم باالستماع والسكوت حىت ميكنهم الوقوف على ما يف القرآن من الوجوه 

  الكثرية البالغة إىل حد اإلعجاز
لّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ فحكم تعاىل بكون هذا  والوجه الثاين أنه تعاىل قال قبل هذه اآلية َهاذَا َبَصاِئُر ِمن رَّّبكُْم َوُهًدى َوَرْحَمةً 

  القرآن رمحة للمؤمنني على سبيل القطع واجلزم
واْ لَُه وَأَنِصتُواْ هم مث قال َوإِذَا قُرِىء الْقُْرءانُ فَاْسَتِمُعواْ لَُه وَأَنِصُتواْ لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ ولو كان املخاطبون بقوله فَاْسَتِمُع

لَّكُْم ُتْرَحُمونَ ألنه جزم تعاىل قبل هذه اآلية بكون القرآن رمحة للمؤمنني قطعاً فكيف يقول بعده املؤمنون ملا قال لََع
من غري فصل لعل استماع القرآن يكون رمحة للمؤمنني أما إذا قلنا إن املخاطبني بقوله فَاْسَتِمُعواْ لَُه َوأَنِصُتواْ هم 

ونَ ألن املعىن فاستمعوا له وأنصتوا فلعلكم تطلعون على ما فيه من دالئل الكافرون صح حينئذ قوله لََعلَّكُمْ ُتْرَحُم
اإلعجاز فتؤمنوا بالرسول فتصريوا مرحومني فثبت أنا لو محلناه على ما قلناه حسن قوله لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ ولو قلنا 

على التأويل الذي ذكرناه أوىل فيه فثبت أن محل اآلية ) لعل ( إن اخلطاب خطاب مع املؤمنني مل حيسن ذكر لفظ 
  وحينئذ يسقط

استدالل اخلصم به من كل الوجوه ألنا بينا بالدليل أن هذا اخلطاب ما يتناول املؤمنني وإمنا تناول الكفار يف أول 
  زمان تبليغ الوحي والدعوة

  لِ بِالُْغُدوِّ َواالٌّ صَالِ َوالَ َتكُْن مَِّن الَْغاِفِلَنيَواذْكُر رَّبََّك ِفي نَفِْسكَ َتَضرًُّعا َوِخيفَةً  َوُدونَ الْجَْهرِ ِمَن الْقَْو
  يف اآلية مسائل

اعلم أن قارئاً يقرأ )  ٢٠٤األعراف ( املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا قال َوإِذَا قُرِىء الْقُْرءانُ فَاْسَتِمُعواْ لَُه وَأَنِصُتواْ 
لوم أن ذلك القارىء ليس إال الرسول عليه السالم فكانت القرآن بصوت عال حىت ميكنهم استماع القرآن ومع

بأن يقرأ القرآن على القوم بصوت عال رفيع وإمنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذه اآلية جارية جمرى أمر اهللا حممداً 
بأن أمره بذلك ليحصل املقصود من تبليغ الوحي والرسالة مث إنه تعاىل أردف ذلك األمر بأن أمره يف هذه اآلية 

يذكر ربه يف نفسه والفائدة فيه أن انتفاع اإلنسان بالذكر إمنا يكمل إذا وقع الذكر هبذه الصفة ألنه هبذا الشرط 
  أقرب إىل األخالص والتضرع

  املسألة الثانية أنه تعاىل أمر رسوله بالذكر مقيداً بقيود
فسه كونه عارفاً مبعاين األذكار اليت يقوهلا بلسانه القيد األول َواذْكُر رَّبََّك ِفي نَفِْسَك واملراد بذكر اهللا يف ن

مستحضراً لصفات الكمال والعز والعلو واجلالل والعظمة وذلك ألن الذكر باللسان إذا كان عارياً عن الذكر 
بالقلب كان عدمي الفائدة أال ترى أن الفقهاء أمجعوا على أن الرجل إذا قال بعت واشتريت مع أنه ال يعرف معاين 

  األلفاظ وال يفهم منها شيئاً فإنه ال ينعقد البيع والشراء فكذا ههنا ويتفرع على ما ذكرنا أحكامهذه 
  احلكم األول

مسعت أن بعض األكابر من أصحاب القلوب كان إذا أراد أن يأمر واحداً من املريدين باخللوة والذكر أمره باخللوة 
حصول التصفية التامة يقرأ عليه األمساء التسعة والتسعني ويقول والتصفية أربعني يوماً مث عند استكمال هذه املدة و

لذلك املريد اعترب حال قلبك عند مساع هذه األمساء فكل اسم وجدت قلبه عند مساعه قوي تأثره وعظم شوقه 



فاعرف أن اهللا إمنا يفتح أبواب املكاشفات عليك بواسطة املواظبة على ذكر ذلك االسم بعينه وهذا طريق حسن 
  طيف يف هذا البابل

  احلكم الثاين
قال املتكلمون هذه اآلية تدل على إثبات كالم النفس ألنه تعاىل ملا أمر رسوله بأن يذكر ربه يف نفسه وجب 

  االعتراف حبصول الذكر النفساين وال معىن لكالم النفس إال ذلك

  فإن قالوا مل ال جيوز أن يكون املراد من الذكر النفساين العلم واملعرفة
قلنا هذا باطل ألن اإلنسان ال قدرة له على حتصيل العلم بالشيء ابتداء ألنه إما أن يطلبه حال حصوله أو حال عدم 
حصوله واألول باطل ألنه يقتضي حتصيل احلاصل وهو حمال والثاين باطل ألن ما ال يكون متصوراً كان الذهن غافالً 

ت أنه ال قدرة لإلنسان على حتصيل التصورات فامتنع ورود األمر به عنه والغافل عن الشيء ميتنع كونه طالباً له فثب
واآلية دالة على ورود األمر بالذكر النفساين فوجب أن يكون الذكر النفساين معىن مغايراً للمعرفة والعلم والتصور 

  وذلك هو املطلوب
  احلكم الثالث

إهلك وال سائر األمساء وإمنا مساه يف هذا املقام باسم كونه ربا  أنه تعاىل قال َواذْكُر رَّبََّك ِفي َنفِْسَك ومل يقل واذكر
وأضاف نفسه إليه وكل ذلك يدل على هناية الرمحة والتقريب والفضل واإلحسان واملقصود منه أن يصري العبد 
د أقسام فرحاً مبتهجاً عند مساع هذا االسم ألن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل وعند مساع هذا االسم يتذكر العب

إبراهيم ( نعم اهللا عليه وباحلقيقة ال يصل عقله إىل أقل أقسامها كما قال تعاىل َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها 
فعند انكشاف هذا املقام يف القلب يقوى الرجاء فإذا مسع بعد ذلك قوله َتَضرًُّعا َوِخيفَةً  عظم اخلوف وحينئذ )  ٣٤

لو وزن خوف ( ب موجبات الرجاء وموجبات اخلوف وعنده يكمل اإلميان على ما قال عليه السالم حتصل يف القل
إال أن هنا دقيقة وهي أن مساع لفظ الرب يوجب الرجاء ومساع لفظ التضرع واخليفة ) املؤمن ورجاؤه العتدال 

  يوجب اخلوف فلما وقع االبتداء مبا يوجب الرجاء علمنا أن جانب الرجاء أقوى
لقيد الثاين من القيود املعتربة يف الذكر حصول التضرع وإليه اإلشارة بقوله تعاىل َتَضرًُّعا وهذا القيد معترب ويدل ا

رُّعاً عليه القرآن واملعقول أما القرآن فقوله يف سورة األنعام قُلْ َمن يَُنّجيكُْم ّمن ظُلَُماِت الَْبّر َوالَْبْحرِ َتْدعُوَنُه َتَض
وأما املعقول فألن كمال حال اإلنسان إمنا حيصل بانكشاف أمرين أحدمها عزة الربوبية )  ٦٣األنعام  (َوُخفَْيةً  

وهذا املقصود إمنا يتم بقوله َواذْكُر رَّبََّك ِفي َنفِْسَك الثاين مبشاهدة ذلة العبودية وذلك إمنا يكمل بقوله َتَضرًُّعا 
املعراج واالنتقال من التضرع إىل الذكر يشبه الصعود وهبما يتم  فاالنتقال من الذكر إىل التضرع يشبه النزول من

معراج األرواح القدسية وههنا حبث وهو أن معرفة اهللا من لوازمها التضرع واخلوف والذكر القليب ميتنع انفكاكه 
ضرع عن التضرع واخلوف فما الفائدة يف اعتبار هذا التضرع واخلوف وأجيب عنه بأن املعرفة ال يلزمها الت

واخلوف على اإلطالق ألنه رمبا استحكم يف عقل اإلنسان أنه تعاىل ال يعاقب أحداً ألن ذلك العقاب إيذاء للغري وال 
فائدة للحق فيه وإذا كان كذلك ال يعذب فإذا اعتقد هذا مل يكمل التضرع واخلوف فلهذا السبب نص اهللا تعاىل 

ني األول خوف العقاب وهو مقام املبتدين والثاين خوف اجلالل على أنه ال بد منه وأجيب عنه بأن اخلوف على قسم
وهو مقام احملققني وهذا اخلوف ممتنع الزوال وكل من كان أعرف جبالل اهللا كان هذا اخلوف يف قلبه أكمل وأجيب 

عن هذا اجلواب بأن ألصحاب املكاشفات مقامني مكاشفة اجلمال ومكاشفة اجلالل فإذا كشفوا باجلمال عاشوا 
  إذا كوشفوا باجلالل طاشوا وال بد يف مقام الذكر من رعاية اجلانبنيو



فقلبت الواو ياء النكسار ما ) خوفة ( القيد الثالث قوله َوِخيفَةً  ويف قراءة أخرى َوُخفَْيةً  وقال الزجاج أصلها 
واحملققون خوفهم من  قبلها أقول هذا اخلوف يقع على وجوه أحدها خوف التقصري يف األعمال وثانيها خوف اخلامتة

جف القلم مبا هو ( السابقة ألنه إمنا يظهر يف اخلامتة ما سبق احلكم به يف الفاحتة ولذلك كان عليه السالم يقول 
وثالثها خوف أين كيف أقابل نعمة اهللا اليت ال حصر هلا وال حد بطاعايت الناقصة وأذكاري ) كائن إىل يوم القيامة 

كر الواسطي يقول الشكر شرك فسألوين عن هذه الكلمة فقلت لعل املراد واهللا أعلم أن القاصرة وكان الشيخ أبو ب
من حاول مقابلة وجوه إحسان اهللا بشكره فقد أشرك ألن على هذا التقدير يصري كأن العبد يقول منك النعمة ومين 

ل واخلضوع فهناك يشم الشكر وال شك أن هذا شرك فأما إذا أتى بالشكر مع خوف التقصري ومع االعتراف بالذ
  فيه رائحة العبودية

وأما القراءة الثانية وهو قوله َوُخفَْيةً  فاإلخفاء يف حق املبتدين يراد لصون الطاعات عن شوائب الرياء والسمعة ويف 
حق املنتهني املقربني منشؤه الغرية وذلك ألن احملبة إذا استكملت أوجبت الغرية فإذا كمل هذا التوغل وحصل 

  )من عرف اهللا كل لسانه ( ء وقع الذكر يف حني اإلخفاء بناء على قوله عليه السالم الفنا
القيد الرابع قوله َوُدونَ الَْجْهرِ ِمَن الْقَْولِ واملراد منه أن يقع ذلك الذكر حبيث يكون متوسطاً بني اجلهر واملخافتة 

وقال عن زكريا عليه )  ١١٠اإلسراء ( ا وَاْبَتغِ َبْيَن ذاِلَك َسبِيالً كما قال تعاىل َوالَ َتْجَهْر بَِصالِتَك َوالَ ُتَخاِفْت بَِه
قال ابن عباس وتفسري قوله َوُدونَ الَْجْهرِ ِمَن الْقَْولِ املعىن أن يذكر ربه )  ٣مرمي ( السالم إِذْ َناَدى َربَُّه نَِداء خَِفّياً 

اللساين إذا كان حبيث يسمع نفسه فإنه يتأثر اخليال على وجه يسمع نفسه فإن املراد حصول الذكر اللساين والذكر 
من ذلك الذكر وتأثر اخليال يوجب قوة يف الذكر القليب الروحاين وال يزال يتقوى كل واحد من هذه األركان 

الثالثة وتنعكس أنوار هذه األذكار من بعضها إىل بعض وتصري هذه االنعكاسات سبباً ملزيد القوة واجلالء 
  لترقي من حضيض ظلمات عامل األجسام إىل أنوار مدبر النور والظالمواالنكشاف وا

  والقيد اخلامس قوله بِالُْغُدّو وَاالَْصالِ وههنا مسائل
  قوالن) الغدو ( املسألة األوىل يف لفظ 

للسري أي غدوها )  ١٢سبأ ( القول األول أنه مصدر يقال غدوت أغدو غدواً غدوا ومنه قوله تعاىل غُُدوَُّها َشْهٌر 
  مث مسى وقت الغدو غدواً كما يقال دنا الصباح أي وقته ودنا املساء أي وقته

القول الثاين أن يكون الغدو مجع غدوة قال الليث الغدو مجع مثل الغدوات وواحد الغدوات غدوة وأما اآلصال 
يقال األصيل مأخوذ فقال الفراء واحدها أصل وواحد األصل األصيل قال يقال جئناهم مؤصلني أي عند اآلصال و

من األصل واليوم بليلته إمنا يبتدأ بالشروع من أول الليل وآخر هنار كل يوم متصل بأول ليل اليوم الثاين فسمى 
  آخر النهار أصيالً لكونه مالصقاً ملا هو األصل لليوم الثاين

اإلنسان من النوم الذي هو املسألة الثانية خص الغدو واآلصال هبذا الذكر واحلكمة فيه أن عند الغدوة انقلب 
  كاملوت إىل اليقظة اليت هي كاحلياة والعامل انقلب من الظلمة اليت هي طبيعة عدمية إىل النور

الذي هو طبيعة وجودية وأما عند اآلصال فاألمر بالضد ألن اإلنسان ينقلب فيه من احلياة إىل املوت والعامل ينقلب 
ة ويف هذين الوقتني حيصل هذان النوعان من التغيري العجيب القوي القاهر فيه من النور اخلالص إىل الظلمة اخلالص

وال يقدر على مثل هذا التغيري إال اإلله املوصوف باحلكمة الباهرة والقدرة الغري املتناهية فلهذه احلكمة العجيبة 
اد مداومة الذكر واملواظبة خص اهللا تعاىل هذين الوقتني باألمر بالذكر ومن الناس من قال ذكر هذين الوقتني واملر

( ْم عليه بقدر اإلمكان عن ابن عباس أنه قال يف قوله االْلَْبابِ الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبِهِ



 لو حصل البن آدم حالة رابعة سوى هذه األحوال ألمر اهللا بالذكر عندها واملراد منه أنه تعاىل)  ١٩١األعراف 
  أمر بالذكر على الدوام

 والقيد السادس قوله تعاىل َوالَ َتكُْن ّمَن الَْغاِفِلَني واملعىن أن قوله بِالُْغُدّو َواالْصَالِ دل على أنه جيب أن يكون الذكر
ال يغفل حاصالً يف كل األوقات وقوله َوالَ َتكُْن ّمَن الَْغاِفِلَني يدل على أن الذكر القليب جيب أن يكون دائماً وأن 

اإلنسان حلظة واحدة عن استحضار جالل اهللا وكربيائه بقدر الطاقة البشرية والقوة اإلنسانية وحتقيق القول أن بني 
الروح وبني البدن عالقة عجيبة ألن كل أثر حصل يف جوهر الروح نزل منه أثر إىل البدن وكل حالة حصلت يف 

نسان إذا ختيل الشيء احلامض ضرس سنه وإذا ختيل حالة البدن صعدت منها نتائج إىل الروح أال ترى أن اإل
مكروهة وغضب سخن بدنه فهذه آثار تنزل من الروح إىل البدن وأيضاً إذا واظب اإلنسان على عمل من األعمال 

  وكرر مرات وكرات حصلت ملكة قوية راسخة يف جوهر النفس فهذه آثار صعدت من البدن إىل النفس
حضر الذكر اللساين حبيث يسمع نفسه حصل أثر من ذلك الذكر اللساين يف اخليال مث  إذا عرفت هذا فنقول إذا

يصعد من ذلك األثر اخليايل مزيد أنوار وجاليا إىل جوهر الروح مث تنعكس من تلك اإلشراقات الروحانية آثار 
ر من هذه املرايا بعضها إىل زائدة إىل اللسان ومنه إىل اخليال مث مرة أخرى إىل العقل وال يزال تنعكس هذه األنوا

بعض ويتقوى بعضها بعض ويستكمل بعضها ببعض وملا كان ال هناية لتزايد أنوار املراتب ال جرم ال هناية لسفر 
  العارفني يف هذه املقامات العالية القدسية وذلك حبر ال ساحل له ومطلوب ال هناية له

وإن كان ظاهره خطاباً مع النيب عليه السالم إال أنه عام يف حق كل  واعلم أن قوله تعاىل وَاذْكُر رَّبََّك ِفي نَفِْسَك
املكلفني ولكل أحد درجة خمصوصة ومرتبة معينة حبسب استعداد جوهر نفسه الناطقة كما قال يف صفة املالئكة َوَما 

  ) ١٦٤الصافات ( ِمنَّا إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم 
  َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوُيسَبِّحُوَنُه َولَُه َيْسُجُدونَ إِنَّ الَِّذيَن ِعنَد َربِّكَ الَ

  وفيه مسائل
املسألة األوىل ملا رغب اهللا رسوله يف الذكر ويف املواظبة عليه ذكر عقيبه ما يقوي دواعيه يف ذلك فقال إِنَّ الَِّذيَن 

  املالئكة مع هناية شرفهم وغاية طهارهتمِعنَد رَّبَك الَ َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه واملعىن أن 

وعصمتهم وبراءهتم عن بواعث الشهوة والغضب وحوادث احلقد واحلسد ملا كانوا مواظبني على العبودية 
والسجود واخلضوع واخلشوع فاإلنسان مع كونه مبتلى بظلمات عامل اجلسمانيات ومستعداً للذات البشرية 

على الطاعة وهلذا السبب قال عيسى عليه السالم َوَجَعلَنِى ُمَباَركاً أَْيَن َما كُنتُ والبواعث اإلنسانية أوىل باملواظبة 
  ) ٩٩احلجر ( وقال حملمد عليه السالم َواعُْبْد َربََّك َحتَّى يَأْتَِيَك الَْيِقُني )  ٣١مرين ( َوأَْوَصانِى 

  وقالوا لفظ ِعنَد مشعر باملكان واجلهة املسألة الثانية املشبهة متسكوا بقوله إِنَّ الَِّذيَن ِعنَد رَّبَك
( وجوابه أنا ذكرنا الرباهني الكثرية العقلية والنقلية يف هذه السورة عند تفسري قوله ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ 

  على أنه ميتنع كونه تعاىل حاصالً يف املكان واجلهة)  ٣يونس  ٥٤األعراف 
  لتأويل يف هذه اآلية وبيانه من وجوهوإذا ثبت هذا فنقول وجب املصري إىل ا

الوجه األول أنه تعاىل قال َوُهَو َمَعكُْم وال شك أن هذه املعية بالفضل والرمحة ال باجلهة فكذا ههنا وأيضاً جاء يف 
وال خالف أن هذه العندية ليست ألجل املكان ) أنا عند املنكسرة قلوهبم ألجلي ( األخبار الربانية أنه تعاىل قال 

  هة فكذا ههناواجل
والوجه الثاين إن املراد القرب بالشرف يقال للوزير قربة عظيمة من األمري وليس املراد منه القرب باجلهة ألن 



البواب والفراش يكون أقرب إىل امللك يف اجلهة واحليز واملكان من الوزير فعلمنا أن القرب املعترب هو القرب 
  بالشرف ال القرب باجلهة

أن هذا تشريف للمالئكة بإضافتهم إىل اهللا من حيث إنه أسكنهم يف املكان الذي كرمه وشرفه والوجه الثالث 
  وجعله منزل األنوار ومصعد األرواح والطاعات والكرامات

والوجه الرابع إمنا قال تعاىل يف صفة املالئكة الَِّذيَن ِعنَد رَّبَك ألهنم رسل اهللا إىل اخللق كما يقال إن عند اخلليفة 
  اً عظيماً وإن كانوا متفرقني يف البلد فكذا ههنا واهللا أعلمجيش

املسألة الثانية متسك أبو بكر األصم رمحه اهللا هبذه اآلية يف إثبات أن املالئكة أفضل من البشر ألنه تعاىل ملا أمر 
ِه واملعىن فأنت أوىل وأحق بالعبادة وهذا رسوله بالعبادة والذكر قال إِنَّ الَِّذيَن ِعنَد َرّبَك الَ َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِت

  الكالم إمنا يصح لو كانت املالئكة أفضل منه
املسألة الرابعة ذكر من طاعاهتم أوالً كوهنم يسبحون وقد عرفت أن التسبيح عبارة عن تنزيه اهللا تعاىل من كل سوء 

وذلك يرجع إىل أعمال اجلوارح وهذا وذلك يرجع إىل املعارف والعلوم مث ملا ذكر التسبيح أردفه بذكر السجود 
الترتيب يدل على أن األصل يف الطاعة والعبودية أعمال القلوب ويتفرع عليها أعمال اجلوارح وأيضاً قوله َولَهُ 

  َيْسُجُدونَ يفيد احلصر ومعناه أهنم ال يسجدون لغري اهللا
واملراد أهنم )  ٧٣ص  ٣٠احلجر ( كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ  فإن قيل فكيف اجلمع بينه وبني قوله تعاىل فََسَجَد الَْملَاِئكَةُ 

  سجدوا آلدم
  واجلواب قال الشيخ الغزايل الذين سجدوا آلدم مالئكة األرض فأما عظماء مالئكة السموات فال

اص وقيل أيضاً إن قوله َولَهُ َيْسُجُدونَ يفيدون أهنم ما سجدوا لغري اهللا فهذا يفيد العموم وقوله فسجدوا آلدم خ
  واخلاص مقدم على العام

واعلم أن اآليات الدالة على كون املالئكة مستغرقني يف العبودية كثرية كقوله تعاىل حكاية عنهم َوإِنَّا لََنْحُن 
شِ ُيسَّبُحونَ وقوله َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ  َحافَّني ِمْن َحْولِ الْعَْر)  ١٦٦ ١٦٥الصافات ( الصَّافُّونَ َوإِنَّا لََنْحُن الُْمَسّبُحونَ 

  واهللا أعلم)  ٧٥الزمر ( بِحَْمِد رَّبهِْم 

  سورة األنفال

  فمكية ٣٦إىل غاية  ٣٠مدنية إال من آية 
  نزلت بعد البقرة ٧٥وآياهتا 

أَِطيعُواْ اللََّه َوَرُسولَهُ إِن كُنُتم َيسْأَلُوَنَك َعنِ اَألنفَالِ قُلِ اَألنفَالُ ِللَِّه وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللََّه وَأَْصِلحُواْ ذَاَت بِْينِكُْم َو
  مُّْؤِمنَِني

اعلم أن قوله َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ االنفَالِ يقتضي البحث عن مخسة أشياء السائل واملسؤول وحقيقة النفل وكون ذلك 
  السؤال عن أي األحكام كان وإن املفسرين بأي شيء فسروا األنفال

ن كانوا فنقول إن قوله َيسْأَلُوَنَك َعنِ االنفَالِ إخبار عمن مل يسبق ذكرهم أما البحث األول فهو أن السائلني م
وحسن ذلك ههنا ألن حالة النزول كان السائل عن هذا السؤال معلوماً معيناً فانصرف هذا اللفظ إليهم وال شك 

  أهنم كانوا أقواماً هلم تعلق بالغنائم واألنفال وهم أقوام من الصحابة



  )صلى اهللا عليه وسلم ( اين وهو أن املسؤول من كان فال شك أنه هو النيب وأما البحث الث
وأما البحث الثالث وهو أن األنفال ما هي فنقول قال الزهري النفل والنافلة ما كان زيادة على األصل ومسيت 

تطوع نافلة ألهنا زيادة على الغنائم أنفاالً ألن املسلمني فضلوا هبا على سائر األمم الذين مل حتل هلم الغنائم وصالة ال
  أي زيادة على ما سأل)  ٧٢األنبياء ( الفرض الذي هو األصل وقال تعاىل َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً  

وأما البحث الرابع وهو أن السؤال عن أي أحكام األنفال كان فنقول فيه وجهان األول لفظ السؤال وإن كان 
  عيني اجلواب يدل على أن السؤال كان واقعاً عن ذلك املعني ونظريهمبهماً إال أن ت

فعلم منه أنه سؤال عن )  ٢٢٠البقرة ( ِفى الدُّْنَيا َواالِْخَرةِ  )  ٢٢٢البقرة ( قوله تعاىل َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْمحِيضِ 
اً ألنه تعاىل قال يف احمليض قُلْ ُهَو حكم من أحكام احمليض واليتامى وذلك احلكم غري معني إال أن اجلواب كان معين

فدل هذا اجلواب على أن ذلك السؤال كان سؤاالً عن خمالطة )  ٢٢٢البقرة ( أَذًى فَاْعَتزِلُواْ الّنَساء ِفي الَْمِحيضِ 
فدل هذا اجلواب )  ٢٢٠قرة الب( النساء يف احمليض وقال يف اليتامى قُلْ إِْصالَحٌ لَُّهمْ َخْيٌر َوإِن ُتَخاِلطُوُهْم فَإِْخواُنكُْم 

املعني على أن ذلك السؤال املعني كان واقعاً عن التصرف يف ماهلم وخمالطتهم يف املواكلة وأيضاً قال تعاىل 
وليس فيه ما يدل على أن ذلك السؤال عن أي األحكام إال أنه تعاىل قال )  ٨٥اإلسراء ( َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ 

وُح ِمْن أَْمرِ رَّبى فدل هذا اجلواب على أن ذلك السؤال كان عن كون الروح حمدثاً أو قدمياً فكذا يف اجلواب قُلِ الرُّ
ههنا ملا قال يف جواب السؤال عن األنفال قُلِ االنفَالُ ِللَِّه َوالرَّسُولِ دل هذا على أهنم سألوه عن األنفال كيف 

  مصرفها ومن املستحق هلا
أَلُوَنَك َعنِ االنفَالِ أي من األنفال واملراد من هذا السؤال االستعطاء على ما روي يف اخلرب والقول الثاين أن قوله َيْس

أهنم كانوا يقولون يا رسول اهللا أعطين كذا أعطين كذا وال يبعد إقامة عن مقام من هذا قول عكرمة وقرأ عبد اهللا 
  َيسْأَلُوَنَك االنفَالِ

يف املراد باألنفال فنقول إن األنفال اليت سألوا عنها يقتضي أن يكون  والبحث اخلامس وهو شرح أقوال املفسرين
قد وقع بينهم التنازع والتنافس فيها ويدل عليه وجوه األول أن قوله قُلِ االنفَالُ ِللَِّه َوالرَُّسولِ يدل على أن 

َوأَصِْلُحواْ ذَاتَ بِيْنِكُْم يدل على أهنم إمنا  املقصود من ذكر منع القوم عن املخاصمة واملنازعة وثانيها قوله فَاتَّقُواْ اللََّه
  سألوا عن ذلك بعد أن وقعت اخلصومة بينهم وثالثها أن قوله َوأَِطيعُواْ اللََّه َوَرُسولَهُ إِن كُنُتم مُّْؤِمنِنيَ يدل على ذلك

ذة من الكفار قهراً وحيتمل إذا عرفت هذا فنقول حيتمل أن يكون املراد من هذه األنفال الغنائم وهي األموال املأخو
  أن يكون املراد غريها

قسم ما غنموه يوم بدر على من حضر وعلى أقوام مل ) صلى اهللا عليه وسلم ( أما األول ففيه وجوه أحدها أنه 
حيضروا أيضاً وهم ثالثة من املهاجرين ومخسة من األنصار فأما املهاجرون فأحدهم عثمان فإنه عليه السالم تركه 

ته ألهنا كانت مريضة وطلحة وسعيد بن زيد فإنه عليه السالم كان قد بعثهما للتجسس عن خرب العري على ابن
صلى اهللا عليه ( وخرجا يف طريق الشام وأما اخلمسة من األنصار فأحدهم أبو لبابة مروان بن عبد املنذر خلفه النيب 

ه من الروحاء إىل عمرو بن عوف لشيء بلغه على املدينة وعاصم خلفه على العالية واحلرث بن حاطب رد) وسلم 
صلى اهللا عليه ( عنه واحلرث بن الصمة أصابته علة بالروحاء وخوات بن جبري فهؤالء مل حيضروا وضرب النيب 

هلم يف تلك الغنائم بسهم فوقه من غريهم فيه منازعة فنزلت هذه اآلية بسببها وثانيها روى أن يوم بدر ) وسلم 
يف املصاف فقال الشبان الغنائم لنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وا واألشياخ وقفوا مع رسول اهللا الشبان قتلوا وأسر

ألنا قتلنا وهزمنا وقال األشياخ كنا ردأ لكم ولو اهنزمتهم الحنزمت إلينا فال تذهبوا بالغنائم دوننا فوقعت املخاصمة 



وإمنا سألوا عنها ألهنا كانت حراماً على من كان قبلهم  هبذا السبب فنزلت اآلية وثالثها قال الزجاج األنفال الغنائم
وهذا الوجه ضعيف ألن على هذا التقدير يكون املقصود من هذا السؤال طلب حكم اهللا تعاىل فقط وقد بينا 

  بالدليل أن هذا السؤال كان مسبوقاً باملنازعة واملخاصمة

اً سوى الغنائم فعلى هذا التقدير يف تفسري األنفال أيضاً وأما االحتمال الثاين وهو أن يكون املراد من األنفال شيئ
وجوه أحدها قال ابن عباس يف بعض الروايات املراد من األنفال ما شذ عن املشركني إىل املسلمني من غري قتال من 

جيعله اهللا  يضعه حيث يشاء وثانيها األنفال اخلمس الذي) صلى اهللا عليه وسلم ( دابة أو عبد أو متاع فهو إىل النيب 
ألهل اخلمس وهو قول جماهد قال فالقوم إمنا سألوا عن اخلمس فنزلت اآلية وثالثها أن األنفال هي السلب وهو 

) من قتل قتيالً فله سلبه ( الذي يدفع إىل الغازي زائداً على سهمه من الغنم ترغيباً له يف القتال كما إذا قال اإلمام 
و يقول فلكم نصفه أو ثلثه أو ربعه وال خيمس النفل وعن سعد بن أيب وقاص أنه أو قال لسرية ما أصبتم فهو لكم أ

صلى اهللا ( قال قتل أخي عمري يوم بدر فقتلت به سعد بن العاصي وأخذت سيفه فأعجبين فجئت به إىل رسول اهللا 
ذا يل وال لك ليس ه( فقلت إن اهللا تعاىل قد شفى صدري من املشركني فهب يل هذا السيف فقال ) عليه وسلم 

فطرحته ويب ما يعلمه اهللا من قتل أخي وأخذ سليب فما جاوزت إال ) أطرحه يف املوضع الذي وضعت فيه الغنائم 
إنك سألتين السيف ( وقد أنزلت سورة األنفال فقال يا سعد ) صلى اهللا عليه وسلم ( قليالً حىت جاءين رسول اهللا 

ي وكل هذه الوجوه حتتمله اآلية وليس فيها دليل على ترجيح بعضها قال القاض) وليس يل وإنه قد صار يل فخذه 
على بعض وإن صح يف األخبار ما يدل على التعني قضى به وإال فالكل حمتمل وكما أن كل واحد منها جائز 
ه من فكذلك إرادة اجلميع جائزة فإنه ال تناقض بينها واألقرب أن يكون املراد بذلك ماله عليه السالم أن ينفل غري

مجلة الغنيمة قبل حصوهلا وبعد حصوهلا ألنه يسوغ له حتريضاً على اجلهاد وتقوية للنفوس كنحو ما كان ينفل واحداً 
يف ابتداء احملاربة ليبالغ يف احلرب أو عند الرجعة أو يعطيه سلب القاتل أو يرضخ لبعض احلاضرين وينفله من 

التقدير فيكون قوله قُلِ االنفَالُ ِللَِّه وَالرَُّسولِ املراد األمر الزائد اخلمس الذي كان عليه السالم خيتص به وعلى هذا 
  على ما كان مستحقاً للمجاهدين

  أما قوله تعاىل قُلِ االنفَالُ ِللَِّه وَالرَّسُولِ ففيه حبثان
وليس األمر يف البحث األول املراد منه أن حكمها خمتص باهللا والرسول يأمره اهللا بقسمتها على ما تقتضيه حكمته 

  قسمتها مفوضاً إىل رأي أحد
البحث الثاين قال جماهد وعكرمة والسدي إهنا منسوخة بقوله فإن هللا مخسه وللرسول وذلك ألن قوله قُلِ االنفَالُ 

ِللَِّه َوالرَُّسولِ يقتضي أن تكون الغنائم كلها للرسول فنسخها اهللا بآيات اخلمس وهو قول ابن عباس يف بعض 
وأجيب عنه من وجوه األول أن قوله قُلِ االنفَالُ ِللَِّه َوالرَُّسولِ معناه أن احلكم فيها هللا وللرسول وهذا  الروايات

املعىن باق فال ميكن أن يصري منسوخاً مث إنه تعاىل حكم بأن يكون أربعة أمخاسها ملكاً للغامنني الثاين أن آية اخلمس 
نفال ههنا مفسرة ال بالغنائم بل بالسلب وإمنا ينفله الرسول عليه السالم تدل على كون الغنيمة ملكاً للغامنني واأل

  لبعض الناس ملصلحة من املصاحل
  مث قال تعاىل فَاتَّقُواْ اللََّه وَأَْصِلحُواْ ذَاَت بِيْنِكُْم وفيه حبثان

اصمة بسبب هذه األحوال البحث األول معناه فاتقوا عقاب اهللا وال تقدموا على معصية اهللا واتركوا املنازعة واملخ
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( وارضوا مبا حكم به رسول اهللا 

  البحث الثاين يف قوله وَأَْصِلحُواْ ذَاَت بِيْنِكُمْ أي وأصلحوا ذات بينكم من األقوال وملا كانت



  ذات الصدور األقوال واقعة يف البني قيل هلا ذات البني كما أن األسرار ملا كانت مضمرة يف الصدور قيل هلا
 اللَّهَ مث قال َوأَِطيُعواْ اللََّه َوَرُسولَُه إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني واملعىن أنه تعاىل هناهم عن خمالفة حكم الرسول بقوله فَاتَّقُواْ

لغ يف هذا التأكيد َوأَصِْلُحواْ ذَاَت بِْينِكُْم مث أكد ذلك بأن أمرهم بطاعة الرسول بقوله َوأَِطيعُواْ اللََّه َوَرسُولَُه مث با
فقال إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني واملراد أن اإلميان الذي دعاكم الرسول إليه ورغبتم فيه ال يتم حصوله إال بالتزام هذه الطاعة 
فاحذروا اخلروج عنها واحتج من قال ترك الطاعة يوجب زوال اإلميان هبذه اآلية وتقريره أن املعلق بكلمة إن على 

م ذلك الشيء وههنا اإلميان معلق على الطاعة بكلمة ءاٍن فيلزم عدم اإلميان عند عدم الطاعة الشيء عدم عند عد
  واهللا أعلم)  ٣١النساء ( ومتام هذه املسألة مذكور يف قوله تعاىل إِن َتْجتَنُِبواْ كَبَاِئَر َما تُنَهْونَ َعْنُه 

لَْت قُلُوُبُهْم َوإِذَا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم َءاَياُتُه َزاَدْتُهمْ إِميَاناً َوَعلَى رَبِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ الَِّذينَ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكرَ اللَُّه َوجِ
  ْغِفَرةٌ  َورِْزٌق كَرٌِميهِْم َوَمُيِقيُمونَ الصَّلَواةَ  َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ أُْوالِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ حَقّاً لَُّهْم َدَرَجاٌت عِنَد رَبِّ

ك اعلم أنه تعاىل ملا قال َوأَِطيعُواْ اللََّه َوَرُسولَهُ إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني واقتضى ذلك كون اإلميان مستلزماً للطاعة شرح ذل
ونَ اآلية يف هذه اآلية مزيد شرح وتفصيل وبني أن اإلميان ال حيصل إال عند حصول هذه الطاعات فقال إِنََّما الُْمْؤِمُن

واعلم أن هذه اآلية تدل على أن اإلميان ال حيصل إال عند حصول أمور مخسة األول قوله الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه 
َوجِلَْت قُلُوُبُهْم قال الواحدي يقال وجل يوجل وجالً فهو وجل وأوجل إذا خاف قال الشاعر لعمرك ما أدري وإين 

  ألوجل
  لعلى أينا تعدو املنية أو

( بَُّهْم واملراد أن املؤمن إمنا يكون مؤمناً إذا كان خائفاً من اهللا ونظريه قوله تعاىل َتقَْشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ َر
( خَاِشُعونَ  وقوله الَِّذيَن ُهْم ِفى َصالَتِهِْم)  ٥٧املؤمنون ( وقوله الَِّذيَن ُهم ّمْن َخْشيةِ  َرّبهِْم مُّْشِفقُونَ )  ٢٣الزمر 

وقال أصحاب احلقائق اخلوف على قسمني خوف العقاب وخوف العظمة واجلالل أما خوف العقاب )  ٢املؤمنون 
فهو للعصاة وأما خوف اجلالل والعظمة فهو ال يزول عن قلب أحد من املخلوقني سواء كان ملكاً مقرباً أو نبياً 

دات وما سواه من املوجودات فمحتاجون إليه واحملتاج إذا حضر مرسالً وذلك ألنه تعاىل غين لذاته عن كل املوجو
عند امللك الغين يهابه وخيافه وليست تلك اهليبة من العقاب بل جمرد علمه بكونه غنياً عنه وكونه حمتاجاً إليه يوجب 

  تلك املهابة وذلك اخلوف

من جمرد ذكر اهللا وإمنا حيصل من ذكر إذا عرفت هذا فنقول إن كان املراد من الوجل القسم األول فذلك ال حيصل 
عقاب اهللا وهذا هو الالئق هبذا املوضع ألن املقصود من هذه اآلية إلزام أصحاب بدر طاعة اهللا وطاعة الرسول يف 

قسمة األنفال وأما إن كان املراد من الوجل القسم الثاين فذلك الزم من جمرد ذكر اهللا وال حاجة يف اآلية إىل 
  اإلضمار
 ٢٨الرعد ( ل إنه تعاىل قال ههنا َوجِلَْت قُلُوبُُهْم وقال يف آية أخرى الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِِذكْرِ اللَِّه فإن قي

قلنا )  ٢٣الزمر ( فكيف اجلمع بينهما وأيضاً قال يف آية أخرى ثُمَّ َتِلُني ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَى ِذكْرِ اللَِّه ) 
الطمئنان إمنا يكون عن ثلج اليقني وشرح الصدر مبعرفة التوحيد والوجل إمنا يكون من خوف العقوبة وال منافاة ا

بني هاتني احلالتني بل نقول هذان الوصفان اجتمعا يف آية واحدة وهي قوله تعاىل َتقْشَِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ 
واملعىن تقشعر اجللود من خوف عذاب اهللا مث تلني )  ٢٣الزمر ( ُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَى ِذكْرِ اللَِّه َربَُّهْم ثُمَّ َتِلُني ُجلُوُد

  جلودهم وقلوهبم عند رجاء ثواب اهللا
ِمْنُهْم مَّن َيقُولُ أَيُّكُمْ الصفة الثانية قوله تعاىل إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه وهو قكلوه َوإِذَا َما أُنزِلَْت ُسوَرةٌ  فَ



  مث فيه مسائل)  ١٢٤التوبة ( َزاَدْتُه َهاِذِه إِميَاناً 
  املسألة األوىل زيادة اإلميان الذي هو التصديق على وجهني

الوجه األول وهو الذي عليه عامة أهل العلم على ما حكاه الواحدي رمحه اهللا أن كل من كانت الدالئل عنده أكثر 
أزيد إمياناً ألن عند حصول كثرة الدالئل وقوهتا يزول الشك ويقوى اليقني وإليه اإلشارة بقوله عليه وأقوى كان 

  يريد أن معرفته باهللا أقوى) لو وزن إميان أيب بكر بإميان أهل األرض لرجح ( السالم 
فباطل وذلك ألن كل دليل  ولقائل أن يقول املراد من هذه الزيادة إما قوة الدليل أو كثرة الدالئل أما قوة الدليل

فهو مركب ال حمالة من مقدمات وتلك املقدمات إما أن يكون جمزوماً هبا جزماً مانعاً من النقيض أو ال يكون فإن 
كان اجلزم املانع من النقيض حاصالً يف كل املقدمات امتنع كون بعض الدالئل أقوى من بعض على هذا التفسري 

يقبل التفاوت وأما إن كان اجلزم املانع من النقيض غري حاصل إما يف الكل أو يف  ألن اجلزم املانع من النقيض ال
البعض فذلك ال يكون دليالً بل أمارة والنتيجة احلاصلة منها ال تكون علماً بل ظناً فثبت مبا ذكرنا أن حصول 

كذلك ألن اجلزم احلاصل التفاوت يف الدالئل بسبب القوة حمال وأما حصول التفاوت بسبب كثرة الدالئل فاألمر 
بسبب الدليل الواحد إن كان مانعاً من النقيض فيمتنع أن يصري أقوى عند اجتماع الدالئل الكثرية وإن كان غري 

  مانع من النقيض مل يكن دليالً بل كان أمارة ومل تكن النتيجة معلومة بل مظنونة فثبت أن هذا التأويل ضعيف
هذه الزيادة الدوام وعدم الدوام وذلك ألن بعض املستدلني ال يكون مستحضراً  واعلم أنه ميكن أن يقال املراد من

للدليل واملدلول إال حلظة واحدة ومنهم من يكون مداوماً لتلك احلالة وبني هذين الطرفني أوساط خمتلفة ومراتب 
  متفاوتة وهو املراد من الزيادة

تلى عليهم من عند اهللا وملا كانت التكاليف متوالية يف زمن والوجه الثاين من زيادة التصديق أهنم يصدقون بكل ما ي
متعاقبة فعند حدوث كل تكليف كانوا يزيدون تصديقاً وإقراراً ومن املعلوم أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

ه من صدق إنساناً يف شيئني كان تصديقه له أكثر من تصديق من صدقه يف شيء واحد وقوله وإذا تليت عليهم آيات
  زادهتم إميانا

معناه أهنم كلما مسعوا آية جديدة أتوا بإقرار جديد فكان ذلك زيادة يف اإلميان والتصديق ويف اآلية وجه ثالث وهو 
أن كمال قدرة اهللا وحكمته إمنا تعرف بواسطة آثار حكمة اهللا يف خملوقاته وهذا حبر ال ساحل له وكلما وقف عقل 

ختليق شيء آخر انتقل منه إىل طلب حكمة يف ختليق شيء آخر فقد انتقل من مرتبة اإلنسان على آثار حكمة اهللا يف 
إىل مرتبة أخرى أعلى منها وأشرف وأكمل وملا كانت هذه املراتب ال هناية هلا ال جرم ال هناية ملراتب التجلي 

  والكشف واملعرفة
ال أما الذين قالوا اإلميان عبارة عن جمموع  املسألة الثانية اختلفوا يف أن اإلميان هل يقبل الزيادة والنقصان أم

االعتقاد واإلقرار والعمل فقد احتجوا هبذه اآلية من وجهني األول أن قوله زَاَدتُْهْم إَِمياناً يدل على أن اإلميان يقبل 
ألمور اخلمسة قال يف الزيادة ولو كان اإلميان عبارة عن املعرفة واإلقرار ملا قبل الزيادة والثاين أنه تعاىل ملا ذكر هذه ا

املوصوفني هبا أُوْلِئَك ُهمُ الُْمْؤِمُنونَ حَقّاً وذلك يدل على أن كل تلك اخلصال داخل يف مسمى اإلميان وروي عن أيب 
اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها شهادة أن ال إله إال اهللا ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( هريرة عن النيب 
واحتجوا هبذه اآلية على أن اإلميان عبارة عن جمموع ) ى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان وأدناها إماطة األذ

األركان الثالثة قالوا ألن اآلية صرحية يف أن اإلميان يقبل الزيادة واملعرفة واإلقرار ال يقبالن التفاوت فوجب أن 
بسبب دخول التفاوت يف العمل يظهر التفاوت يف يكون اإلميان عبارة عن جمموع اإلقرار واالعتقاد والعمل حىت أن 



اإلميان وهذا االستدالل ضعيف ملا بينا أن التفاوت بالدوام وعدم الدوام حاصل يف االعتقاد واإلقرار وهذا القدر 
  يكفي يف حصول التفاوت يف اإلميان واهللا أعلم
رَ اللَُّه ظاهره مشعر بأن تلك اآليات هي املؤثرة يف حصول الزيادة يف املسألة الثالثة قوله إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِك

اإلميان وليس األمر كذلك ألن نفس تلك اآليات ال توجب الزيادة بل إن كان وال بد فاملوجب هو مساع تلك 
  اآليات أو معرفة تلك اآليات توجب زيادة يف املعرفة والتصديق واهللا أعلم

وله تعاىل َوَعلَى َربّهِْم َيَتَوكَّلُونَ واعلم أن صفة املؤمنني أن يكونوا واثقني بالصدق يف وعده الصفة الثالثة للمؤمنني ق
( ووعيده وأن يقولوا صدق اهللا ورسوله وأن ال يكون قوهلم كقول املنافقني مَّا َوَعدََنا اللَُّه َوَرُسولُهُ إِالَّ غُُروراً 

صر ومعناه أهنم ال يتوكلون إال على رهبم وهذه احلالة مرتبة عالية مث نقول هذا الكالم يفيد احل)  ١٢األحزاب 
  ودرجة شريفة وهي أن اإلنسان حبيث يصري ال يبقي له اعتماد يف أمر من األمور إال على اهللا

  واعلم أن هذه الصفات الثالثة مرتبة على أحسن جهات الترتيب فإن املرتبة األوىل هي الوجل من عقاب اهللا
  ثانية هي االنقياد ملقامات التكاليف هللاواملرتبة ال

واملرتبة الثالثة هي االنقطاع بالكلية عما سوى اهللا واالعتماد بالكلية على فضل اهللا بل الغىن بالكلية عما سوى اهللا 
  تعاىل

  لم أن املراتبوالصفة الرابعة واخلامسة قوله الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَواةَ  َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ واع

الثالثة املتقدمة أحوال معتربة يف القلوب والبواطن مث انتقل منها إىل رعاية أحوال الظاهر ورأس الطاعات املعتربة يف 
الظاهر ورئيسها بذل النفس يف الصالة وبذل املال يف مرضاة اهللا ويدخل فيه الزكوات والصدقات والصالة 

اجد والقناطر قالت املعتزلة إنه تعاىل مدح من ينفق ما رزقه اهللا وأمجعت األمة واإلنفاق يف اجلهاد واإلنفاق على املس
  على أنه ال جيوز اإلنفاق من احلرام وذلك يدل على أن احلرام ال يكون رزقاً وقد سبق ذكر هذا الكالم مراراً

ول قوله أُْولِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ واعلم أن اهللا تعاىل ملا ذكر هذه الصفات اخلمس أثبت للموصوفني هبا أموراً ثالثة األ
  َحقّاً وفيه مسائل

املسألة األوىل قوله حَقّاً مباذا يتصل فيه قوالن أحدمها بقوله ُهُم الُْمْؤِمُنونَ أي هم املؤمنون باحلقيقة والثاين أنه مت 
  اٌتالكالم عند قوله أُْولِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ مث ابتدأ وقال َحقّاً لَُّهْم َدَرَج

املسألة الثانية ذكروا يف انتصاب َحقّاً وجوهاً األول قال الفراء التقدير أخربكم بذلك حقاً أي أخباراً حقاً ونظريه 
والثاين قال سيبويه إنه مصدر مؤكد لفعل حمذوف يدل عليه الكالم )  ١٥١النساء ( قوله أُْولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ َحقّاً 

  كان حقاً صدقاً الثالث قال الزجاج التقدير أولئك هم املؤمنون أحق ذلك حقاً والتقدير وإن الذي فعلوه
املسألة الثالثة اتفقوا على أنه جيوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن واختلفوا يف أنه هل جيوز للرجل أن يقول أنا مؤمن 

يقول أنا مؤمن حقاً وقال حقاً أم ال فقال أصحاب الشافعي األوىل أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء اهللا وال 
أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا األوىل أن يقول أنا مؤمن حقاً وال جيوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء اهللا أما الذين قالوا إنه 

  يقول أنا مؤمن إن شاء اهللا فلهم فيه مقامان
  املقام األول أن يكون ذلك ألجل حصول الشك يف حصول اإلميان

كون األمر كذلك أما املقام األول فتقريره أن اإلميان عند الشافعي رضي اهللا عنه عبارة عن املقام الثاين أن ال ي
جمموع االعتقاد واإلقرار والعمل وال شك أن كون اإلنسان آتياً باألعمال الصاحلة أمر مشكوك فيه والشك يف أحد 

حبصول االعتقاد واإلقرار إال أنه ملا أجزاء املاهية يوجب الشك يف حصول تلك املاهية فاإلنسان وإن كان جازماً 



كان شاكاً يف حصول العمل كان هذا القدر يوجب كونه شاكاً يف حصول اإلميان وأما عند أيب حنيفة رمحه اهللا فلما 
كان اإلميان امساً لالعتقاد والقول وكان العمل خارجاً عن مسمى اإلميان مل يلزم من الشك يف حصول األعمال 

فثبت أن من قال إن اإلميان عبارة عن جمموع األمور الثالثة يلزمه وقوع الشك يف اإلميان ومن قال الشك يف اإلميان 
العمل خارج عن مسمى اإلميان يلزمه نفي الشك عن اإلميان وعند هذا ظهر أن اخلالف ليس إال يف اللفظ فقط 

الشك فيه وجوه األول أن كون الرجل  وأما املقام الثاين وهو أن نقول إن قوله أنا مؤمن إن شاء اهللا ليس ألجل
مؤمناً أشرف صفاته وأعرف نعوته وأحواله فإذا قال أنا مؤمن فكأنه مدح نفسه بأعظم املدائح فوجب أن يقول إن 

شاء اهللا ليصري هذا سبباً حلصول االنكسار يف القلب وزوال العجب روي أن أبا حنيفة رمحه اهللا قال لقتادة مل 
الشعراء ( ل اتباعاً إلبراهيم عليه السالم يف قوله وَالَِّذى أَطَْمُع أَن َيغِْفَر ِلى َخِطيئَِتى َيْوَم الِدينِ تستثين يف إميانك قا

٨٢ (  

وأقول كان لقتادة أن جييب )  ٢٦٠البقرة ( فقال أبو حنيفة رمحه اهللا هال اقتديت به يف قوله أَوَلَْم ُتْؤِمن قَالَ َبلَى 
ى قال َولَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى فطلب مزيد الطمأنينة وهذا يدل على أنه ال بد من قول إن شاء ويقول إنه بعد أن قال َبلَ

اهللا الثاين أنه تعاىل ذكر يف هذه اآلية أن الرجل ال يكون مؤمناً إال إذا كان موصوفاً بالصفات اخلمسة وهي اخلوف 
ن بالصالة والزكاة لوجه اهللا تعاىل وذكر يف أول اآلية ما يدل من اهللا واإلخالص يف دين اهللا والتوكل على اهللا واإلتيا

وهذا على احلصر وهو قوله إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن هم كذا وكذا وذكر يف آخر اآلية قوله أُوْلِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً 
ميكنه القطع على نفسه حبصول هذه  أيضاً يفيد احلصر فلما دلت هذه اآلية على هذا املعىن مث إن اإلنسان ال

الصفات اخلمس ال جرم كان األوىل أن يقول إن شاء اهللا روى أن احلسن سأله رجل وقال أمؤمن أنت فقال اإلميان 
إميانان فإن كنت تسألين عن اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فأنا مؤمن وإن كنت تسألين عن قوله 

ِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكرَ اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم فواهللا ال أدري أمنهم أنا أم ال الثالث أن القرآن العظيم دل على إِنََّما الُْمْؤ
أن كل من كان مؤمناً كان من أهل اجلنة فالقطع بكونه مؤمناً يوجب القطع بكونه من أهل اجلنة وذلك ال سبيل 

ال من زعم أنه مؤمن باهللا حقاً مث مل يشهد بأنه من أهل اجلنة فقد آمن بنصف إليه فكذا هذا ونقل عن الثوري أنه ق
اآلية واملقصود أنه كما ال سبيل إىل القطع بأنه من أهل اجلنة فكذلك ال سبيل إىل القطع بأنه مؤمن الرابع أن اإلميان 

حلقيقة عند ما يكون هذا التصديق عبارة عن التصديق بالقلب وعن املعرفة وعلى هذا فالرجل إمنا يكون مؤمناً يف ا
وهذه املعرفة حاصلة يف القلب حاضرة يف اخلاطر فأما عند زوال هذا املعىن فهو إمنا يكون مؤمناً حبسب حكم اهللا أما 

  يف نفس األمر فال
أبداً  إذا عرفت هذا مل يبعد أن يكون املراد بقوله إن شاء اهللا عائداً إىل استدامة مسمى اإلميان واستحضار معناه

دائماً من غري حصول ذهول وغفلة عنه وهذا املعىن حمتمل اخلامس أن أصحاب املوافاة يقولون شرط كونه مؤمناً يف 
احلال حصول املوافاة على اإلميان وهذا الشرط ال حيصل إال عند املوت ويكون جمهوالً واملوقوف على اجملهول 

اهللا السادس أن يقول أنا مؤمن إن شاء اهللا عند املوت واملراد جمهول فلهذا السبب حسن أن يقال أنا مؤمن إن شاء 
صرف هذا االستثناء إىل اخلامتة والعاقبة فإن الرجل وإن كان مؤمناً يف احلال إال أن بتقدير أن ال يبقى ذلك اإلميان 

ملعىن السابع أن ذكر يف العاقبة كان وجوده كعدمه ومل حتصل فائدة أصالً فكان املقصود من ذكر هذا االستثناء هذا ا
 هذه الكلمة ال ينايف حصول اجلزم والقطع أال ترى أنه تعاىل قال لَّقَْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَهُ الرُّْؤَيا بِالَْحّق لََتْدُخلُنَّ

إمنا ذكر ذلك وهو تعاىل منزه عن الشك والريب فثبت أنه تعاىل )  ٢٧الفتح ( الَْمْسجَِد الْحََراَم إِن َشاء اللَُّه ءاِمنَِني 
تعليماً منه لعباده هذا املعىن فكذا ههنا األوىل ذكر هذه الكلمة الدالة على تفويض األمور إىل اهللا حىت حيصل بربكة 



هذه الكلمة دوام اإلميان الثامن أن مجاعة من السلف ذكروا هذه الكلمة ورأينا هلم ما يقويه يف كتاب اهللا وهو قوله 
ْؤِمُنونَ حَقّاً وهم املؤمنون يف علم اهللا ويف حكمه وذلك يدل على وجود مجع يكونون مؤمنني تعاىل أُوْلِئَك ُهمُ الُْم

وعلى وجود مجع ال يكونون كذلك فاملؤمن يقول إن شاء اهللا حىت جيعله اهللا بربكة هذه الكلمة من القسم األول ال 
وا على صحة قوهلم بوجوه األول أن املتحرك من القسم الثاين أما القائلون أنه ال جيوز ذكر هذه الكلمة فقد احتج

  جيوز أن يقول أنا متحرك وال جيوز أن يقول أنا

متحرك إن شاء اهللا وكذا القول يف القائم والقاعد فكذا ههنا وجب أن يكون املؤمن مؤمناً وال جيوز أن يقول أنا 
نع من احلكم عليه بكونه متحركاً حال مؤمن إن شاء اهللا وكما أن خروج اجلسم عن كونه متحركاً يف املستقبل ال مي

قيام احلركة به فكذلك احتمال زوال اإلميان يف املستقبل ال يقدح يف كونه مؤمناً يف احلال الثاين أنه تعاىل قال أُْولِئَك 
طع اهللا ُهُم الُْمْؤِمُنونَ حَقّاً فقد حكم تعاىل عليهم بكوهنم مؤمنني حقاً فكان قوله إن شاء اهللا يوجب الشك فيما ق

  عليه باحلصول وذلك ال جيوز
واجلواب عن األول أن الفرق بني وصف اإلنسان بكونه مؤمناً وبني وصفه بكونه متحركاً حاصل من الوجوه 

الكثرية اليت ذكرناها وعند حصول الفرق يتعذر اجلمع وعن الثاين أنه تعاىل حكم على املوصوفني بالصفات 
الشرط مشكوك فيه والشك يف الشرط يوجب الشك يف املشروط فهذا يقوي  املذكورة بكوهنم مؤمنني حقاً وذلك

  عني مذهبنا واهللا أعلم
  احلكم الثاين

من األحكام اليت أثبتها اهللا تعاىل للموصوفني بالصفات اخلمسة قوله تعاىل لَُّهْم َدَرَجاٌت ِعنَد َربّهِْم واملعىن هلم مراتب 
  بعضها أعلى من بعض
ذكورة قسمان الثالثة األول هي الصفات القلبية واألحوال الروحانية وهي اخلوف واإلخالص واعلم أن الصفات امل

والتوكل واالثنتان األخريتان مها األعمال الظاهرة واألخالق وال شك أن هلذه األعمال واألخالق تأثريات يف تصفية 
ت اآلثار أقوى وبالضد فلما كانت هذه القلب ويف تنويره باملعارف اإلهلية وال شك أن املؤثر كلما كان أقوى كان

األخالق واألعمال هلا درجات ومراتب كانت املعارف أيضاً هلا درجات ومراتب وذلك هو املراد من قوله لَُّهمْ 
َدَرجَاٌت ِعنَد َربّهِْم والثواب احلاصل يف اجلنة أيضاً مقدر مبقدار هذه األحوال فثبت أن مراتب السعادات الروحانية 

  ت وبعد املوت ومراتب السعادات احلاصلة يف اجلنة كثرية وخمتلفة فلهذا املعىن قال لَُّهْم َدَرجَاٌت ِعنَد َربّهِْمقبل املو
فإن قيل أليس أن املفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه عنها فإنه يتأمل قلبه ويتنغص عيشه 

  وذلك خمل بكون الثواب رزقاً كرمياً
استغراق كل واحد يف سعادته اخلاصة به متنعه من حصول احلقد واحلسد وباجلملة فأحوال اآلخرة ال واجلواب أن 

  تناسب أحوال الدنيا إال باالسم
  احلكم الثالث والرابع

أن قوله َوَمْغِفَرةٌ  َورِْزٌق كَرٌِمي املراد من املغفرة أن يتجاوز اهللا عن سيئاهتم ومن الرزق الكرمي نعيم اجلنة قال 
ملتكلمون أما كونه رزقاً كرمياً فهو إشارة إىل كون تلك املنافع خالصة دائمة مقرونة باألكرام والتعظيم وجمموع ا

ذلك هو حد الثواب وقال العارفون املراد من املغفرة إزالة الظلمات احلاصلة بسبب االشتغال بغري اهللا ومن الرزق 
اهللا وحمبته قال الواحدي قال أهل اللغة الكرمي اسم جامع لكل ما  الكرمي األنوار احلاصلة بسبب االستغراق يف معرفة

حيمد ويستحسن والكرمي احملمود فيما حيتاج إليه واهللا تعاىل موصوف بأنه كرمي والقرآن موصوف بأنه كرمي قال 



وقال )  ١٠لقمان  ٧شعراء ال( وقال ِمن كُلّ َزْوجٍ كَرِميٍ )  ٢٩النمل ( تعاىل إِّنى أُلِْقىَ  إِلَى َّ ِكَتاٌب كَرٌِمي 
  ) ٢٣اإلسراء ( وقال َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرًِميا )  ٣١النساء ( َوُنْدِخلْكُْم مُّْدَخالً كَرِمياً 

فالرزق الكرمي هو الشريف الفاضل احلسن وقال هشام بن عروة يعين ما أعد اهللا هلم يف اجلنة من لذيذ املآكل 
ههنا أن نبني أن اللذات الروحانية أكمل من اللذات اجلسمانية وقد ذكرنا هذا واملشارب وهناء العيش وأقول جيب 

املعىن يف هذا الكتاب يف مواضع كثرية وعند هذا يظهر أن الرزق الكرمي هو اللذات الروحانية وهي معرفة اهللا 
  وحمبته واالستغراق يف عبوديته

مسة حمكوم عليه بالنجاة من العقاب وبالفوز بالثواب فإن قال قائل ظاهر اآلية يدل على أن املوصوف باألمور اخل
وذلك يقتضي أن ال تكليف على العبد فيما سوى هذه اخلمسة وذلك باطل بإمجاع املسلمني ألنه ال بد من الصوم 

  واحلج وأداء سائر الواجبات
ا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم ءاَياُتهُ َزاَدتُْهْم إَِمياناً َوَعلَى َرّبهِمْ َيَتَوكَّلُونَ قلنا إنه تعاىل بدأ بقوله الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوبُُهْم َوإِذَ

ومجيع التكاليف داخل حتت هذين الكالمني إال أنه تعاىل خص من الصفات الباطنة التوكل بالذكر على التعيني ومن 
حوال الباطنة التوكل وأشرف األعمال األعمال الظاهرة الصالة والزكاة على التعيني تنبيهاً على أن أشرف األ

  الظاهرة الصالة والزكاة
قِّ َبْعدََما َتَبيََّن كَأَنََّما ُيَساقُونَ كََمآ أَخَْرَجكَ رَبَُّك ِمن َبْيِتَك بِالَْحقِّ َوإِنَّ فَرِيقاً مَِّن الُْمْؤِمنِنيَ لَكَِّرُِهونَ ُيَجاِدلُوَنَك ِفي الَْح

  رُونَإِلَى الْمَْوِت َوُهْم َينظُ
  ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أن قوله كََما أَخَْرَجَك َربُّكَ يقتضي تشبيه شيء هبذا اإلخراج وذكروا فيه وجوهاً األول أن النيب 
من قتل قتيالً فله سلبه ومن أسر ( ملا رأى كثرة املشركني يوم بدر وقلة املسلمني قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

لريغبهم يف القتال فلما اهنزم املشركون قال سعد بن عبادة يا رسول اهللا إن مجاعة من ) وكذا أسرياً فله كذا 
أصحابك وقومك فدوك بأنفسهم ومل يتأخروا عن القتال جبناً وال خبالً ببذل مهجهم ولكنهم أشفقوا عليك من أن 

ل اهللا تعاىل َيسْأَلُوَنَك َعنِ االنفَالِ قُلِ تغتال فمىت أعطيت هؤالء ما مسيته هلم بقي خلق من املسلمني بغري شيء فأنز
االنفَالُ ِللَِّه وَالرَُّسولِ يصنع فيها ما يشاء فأمسك املسلمون عن الطلب ويف أنفس بعضهم شيء من الكراهية وأيضاً 

الة إىل القتال يوم بدر كانوا كارهني لتلك املقاتلة على ما سنشرح ح) صلى اهللا عليه وسلم ( حني خرج الرسول 
تلك الكراهية فلما قال تعاىل قُلِ االنفَالُ ِللَِّه َوالرَّسُولِ كان التقدير أهنم رضوا هبذا احلكم يف األنفال وإن كانوا 

كارهني له كما أخرجك ربك من بيتك باحلق إىل القتال وإن كانوا كارهني له وهذا الوجه أحسن الوجوه املذكورة 
كم بأن األنفال هللا وإن كرهوه كما ثبت حكم اهللا بإخراجك إىل القتال وإن هنا الثاين أن يكون التقدير ثبت احل

كرهوه الثالث ملا قال أُْولِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً كان التقدير أن احلكم بكوهنم مؤمنني حق كما أن حكم اهللا 
قوله ُيَجاِدلُوَنَك ِفي الَْحقّ متعلق مبا بعده وهو ) الكاف ( بإخراجك من بيتك للقتال حق الرابع قال الكسائي 

  والتقدير كََما أَخَْرَجَك َربَُّك ِمن بَْيِتَك بِالَْحّق

  على كره فريق من املؤمنني كذلك هم يكرهون القتال وجيادلونك فيه واهللا أعلم
احلق أي إخراجاً متلبساً املسألة الثانية قوله ِمن َبيِْتَك يريد بيته باملدينة أو املدينة نفسها ألهنا موضع هجرته وسكناه ب

باحلكمة والصواب وَإِنَّ فَرِيقاً ّمَن الُْمْؤِمنَِني لَكَِّرُِهونَ يف حمل احلال أي أخرجك يف حال كراهيتهم روي أن عري 



قريش أقبلت من الشام وفيها أموال كثرية ومعها أربعون راكباً منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص وأقوام آخرون 
فأخرب املسلمني فأعجبهم تلقي العري لكثرة اخلري وقلة القوم فلما ) صلى اهللا عليه وسلم ( ل اهللا فأخرب جربيل رسو

أزمعوا وخرجوا بلغ أهل مكة خرب خروجهم فنادى أبو جهل فوق الكعبة يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب 
املطلب رؤيا فقالت ألخيها إين رأيت  وذلوال إن أخذ حممد عريكم لن تفلحوا أبداً وقد رأت أخت العباس بن عبد

عجباً رأيت كأن ملكاً نزل من السماء فأخذ صخرة من اجلبل مث حلق هبا فلم يبق بيت من بيوت مكة إال أصابه 
حجر من تلك الصخرة فحدث هبا العباس فقال أبو جهل ما ترضى رجاهلم بالنبوة حىت ادعى نساؤهم النبوة ا 

وهم النفري ويف املثل السائر ال يف العري وال يف النفري فقيل له العري أخذت طريق فخرج أبو جهل جبميع أهل مكة 
الساحل وجنت فارجع إىل مكة بالناس فقال ال واهللا ال يكون ذلك أبداً حىت ننحر اجلزور ونشرب اخلمور وتغين 

إىل بدر بالقوم وبدر كانت القينات واملعازف ببدر فتتسامع مجيع العرب خبروجنا وإن حممداً مل يصب العري فمضى 
العرب جتتمع فيه لسوقهم يوماً يف السنة فنزل جربيل وقال يا حممد إن اهللا وعدكم إحدى الطائفتني إما العري وإما 

ما تقولون إن القوم خرجوا من مكة على ( أصحابه فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( النفري من قريش واستشار النيب 
صلى ( إليكم أم النفري قالوا بل العري أحب إلينا من لقاء العدو فتغري وجه رسول اهللا  كل صعب وذلول فالعري أحب

وقال إن العري قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقالوا يا رسول اهللا عليك ) اهللا عليه وسلم 
سنا مث قام سعد بن عبادة فقال أبو بكر وعمر فأح) صلى اهللا عليه وسلم ( بالعري ودع العدو فقام عند غضب النيب 

امض إىل ما أمرك اهللا به فإنا معك حيثما أردت فواهللا لو سرت إىل عدن ملا ختلف عنك رجل من األنصار مث قال 
املقداد بن عمرو يا رسول اهللا امض إىل ما أمرك اهللا به فإنا معك حيثما أردت ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 

ولكنا نقول اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما )  ٢٤املائدة ( رَبَُّك فَقَاِتال إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ ملوسى اذَْهْب أَنَت َو
سريوا على بركة اهللا واهللا ( مث قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( مقاتلون ما دامت منا عني تطرف فضحك رسول اهللا 

بدر قال بعضهم عليك بالعري فناداه العباس وهو يف وثاقه ال وملا فرغ رسول اهللا من ) لكأين أنظر إىل مصارع القوم 
  مل قال ألن اهللا وعدك إحدى الطائفتني وقد أعطاك ما وعدك) صلى اهللا عليه وسلم ( يصلح فقال النيب 

إذا عرفت هذه القصة فنقول كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم ال لكلهم بدليل قوله تعاىل َوإِنَّ فَرِيقاً ّمَن 
تلقى النفري إليثارهم العري وقوله بَْعِد ) صلى اهللا عليه وسلم ( ُمْؤِمنَِني لَكَِّرُِهونَ واحلق الذي جادلوا فيه رسول اهللا الْ

َما َتَبيََّن املراد منه إعالم رسول اهللا بأهنم ينصرون وجداهلم قوهلم ما كان خروجنا إال للعري وهال قلت لنا لنستعد 
م كانوا يكرهون القتال مث إنه تعاىل شبه حاهلم يف فرط فزعهم ورعبهم حبال من جير إىل ونتأهب للقتال وذلك ألهن

القتل ويساق إىل املوت وهو شاهد ألسبابه ناظر إىل موجباته وباجلملة فقوله َوُهْم َينظُُرونَ كناية عن اجلزم والقطع 
( ابنه وقوله تعاىل َيْوَم َينظُرُ الَْمْرء َما قَدََّمْت َيَداُه  أي يعلم أنه) من نفى ابنه وهو ينطر إليه ( ومنه قوله عليه السالم 

  أي يعلم)  ٤٠النبأ 

واعلم أنه كان خوفهم ألمور أحدها قلة العدد وثانيها أهنم كانوا رجالة روي أنه ما كان فيهم إال فارسان وثالثها 
  قلة السالح

ج من بيته باختيار نفسه مث إنه تعاىل أضاف ذلك اخلروج إىل إمنا خر) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة روي أنه 
نفسه فقال كََما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمن َبيِْتَك بِالَْحّق وهذا يدل على أن فعل العبد خبلق اهللا تعاىل إما ابتداء أو بواسطة 

ل ذلك اخلروج بأمر اهللا القدرة والداعية اللذين جمموعهما يوجب الفعل كما هو قولنا قال القاضي معناه أنه حص
  تعاىل وإلزامه فأضيف إليه



  قلنا ال شك أن ما ذكرمتوه جماز واألصل محل الكالم على حقيقته
ُيِحقَّ احلَقَّ  َوُيرِيُد اللَُّه أَن َوإِذْ َيِعدُكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّائِفََتْينِ أَنََّها لَكُْم َوَتَودُّونَ أَنَّ غَْيَر ذَاِت الشَّْوكَةِ  َتكُونُ لَكُْم

  بِكَِلَماِتِه َوَيقْطََع دَابَِر الْكَافِرِيَن لُِيِحقَّ الَْحقَّ َوُيبِْطلَ الَْباِطلَ َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِمونَ
اعلم أن قوله إِذْ منصوب بإضمار اذكر أهنا لكم بدل من إحدى الطائفتني قال الفراء والزجاج ومثله قوله تعاىل َهلُ 

َوأَنْ يف موضع نصب كما نصب الساعة وقوله أيضاً َولَْوالَ )  ٦٦الزخرف ( السَّاَعةَ  أَن َتأِْتيَُهْم َبْغَتةً   َينظُُرونَ إِالَّ
َحِميمٍ ءانٍ يف موضع رفع بلوالً والطائفتان العري )  ٢٥الفتح ( رِجَالٌ مُّْؤِمُنونَ َونَِساء مُّْؤِمَناٌت لَّْم َتْعلَُموُهْم أَن 

ت الشوكة العري ألنه مل يكن فيها إال أربعون فارساً والشوكة كانت يف النفري لعددهم وعدهتم والنفري وغري ذا
والشوكة احلدة مستعارة من واحدة الشوك ويقال شوك القنا لسناهنا ومنه قوهلم شاكي السالح أي تتمنون أن 

األخرى ولكن اهللا أراد التوجه إىل يكون لكم العري ألهنا الطائفة اليت ال حدة هلا وال شدة وال تريدون الطائفة 
  الطائفة األخرى ليحق احلق بكلماته وفيه سؤاالت

  السؤال األول أليس أن قوله ُيرِيُد اللَُّه أَن ُيِحقَّ احلَقَّ بِكَِلَماِتِه مث قوله بعد ذلك لُِيِحقَّ الَْحقَّ تكرير حمض
هذه الواقعة من النصر والظفر باألعداء واملراد  واجلواب ليس ههنا تكرير ألن املراد باألول سبب ما وعد به يف

بالثاين تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة ألن الذي وقع من املؤمنني يوم بدر بالكافرين كان سبباً لعزة الدين 
  واإلميان وقوته وهلذا السبب قرنه بقوله َوُيبِْطلَ الَْباِطلَ الذي هو الشرك ولك يف مقابلة الَْحّق الذي هو الدين

السؤال الثاين احلق حق لذاته والباطل باطل لذاته وما ثبت للشيء لذاته فإنه ميتنع حتصيله جبعل جاعل وفعل فاعل 
  فما املراد من حتقيق احلق وإبطال الباطل

واجلواب املراد من حتقيق احلق وإبطال الباطل بإظهار كون ذلك احلق حقاً وإظهار كون ذلك الباطل باطالً وذلك 
  تارة يكون بإظهار الدالئل والبينات وتارة بتقوية رؤساء احلق وقهر رؤوساء الباطل

واعلم أن أصحابنا متسكوا يف مسألة خلق األفعال بقوله تعاىل لُِيِحقَّ الَْحقَّ قالوا وجب محله على أنه يوجد احلق 
صل إال بتكوين اهللا تعاىل قالوا وال ويكونه واحلق ليس إال الدين واالعتقاد فدل هذا على أن االعتقاد احلق ال حي

ميكن محل حتقيق احلق على إظهار آثاره ألن ذلك الظهور حصل بفعل العباد فامتنع أيضاً إضافة ذلك اإلظهار إىل اهللا 
تعاىل وال ميكن أن يقال املراد من إظهاره وضع الدالئل عليها ألن هذا املعىن حاصل بالنسبة إىل الكافر وإىل املسلم 

  هذه الواقعة وبعدها فال حيصل لتخصيص هذه الواقعة هبذا املعىن فائدة أصالً وقبل
واعلم أن املعتزلة أيضاً متسكوا بعني هذه اآلية على صحة مذهبهم فقالوا هذه اآلية تدل على أنه ال يريد حتقيق 

بطل قول من يقول إنه ال باطل الباطل وإبطال احلق البتة بل إنه تعاىل أبداً يريد حتقيق احلق وإبطال الباطل وذلك ي
  وال كفر إال واهللا تعاىل مريد له

وأجاب أصحابنا بأنه ثبت يف أصول الفقه أن املفرد احمللى باأللف والالم ينصرف إىل املعهود السابق فهذه اآلية 
الصور بل قد  دلت على أنه تعاىل أراد حتقيق احلق وإبطال الباطل يف هذه الصورة فلم قلتم إن األمر كذلك يف مجيع

  بينا بالدليل أن هذه اآلية تدل على صحة قولنا
أما قوله َوَيقْطََع َدابِرَ الْكَاِفرِيَن فالدابر اآلخر فاعل من دبر إذا أدبر ومنه دابرة الطائر وقطع الدابر عبارة عن 

نفري ملا فيه من إعالء الدين احلق االستئصال واملراد أنكم تريدون العري للفوز باملال واهللا تعاىل يريد أن تتوجهوا إىل ال
  واستئصال الكافرين

 اللَُّه إِالَّ ُبْشَرى َوِلَتطَْمِئنَّ بِهِ إِذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُْم فَاسَْتجَاَب لَكُْم أَنِّي ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف مَِّن الَْملَاِئكَةِ  ُمْرِدِفَني َوَما َجَعلَُه



  ِمْن ِعنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم قُلُوُبكُْم َوَما النَّْصُر إِالَّ
  اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل أنه حيق احلق ويبطل الباطل بني أنه تعاىل نصرهم عند االستغاثة وفيه مسائل

بلها وجيوز أن تكون اآلية املسألة األوىل جيوز أن يكون العامل يف إِذْ هو قوله َوُيبِْطلَ الَْباِطلَ فتكون اآلية متصلة مبا ق
  مستأنفة على تقدير واذكروا إذ تستغيثون
  املسألة الثانية يف قوله إِذْ َتْسَتغِيثُونَ قوالن

القول األول أن هذه االستغاثة كانت من الرسول عليه السالم قال ابن عباس حدثين عمر بن اخلطاب قال ملا كان 
  إىل املشركني وهم ألف وإىل أصحابه وهم ثلثمائة) م صلى اهللا عليه وسل( يوم بدر ونظر رسول اهللا 

) اللهم أجنز يل ما وعدتين اللهم إن هتلك هذه العصابة ال تعبد يف األرض ( ونيف استقبل القبلة ومد يده وهو يقول 
ما ومل يزل كذلك حىت سقط رداؤه ورده أبو بكر مث التزمه مث قال كفاك يا نيب اهللا مناشدتك ربك فإنه سينجز لك 

وعدك فنزلت هذه اآلية وملا اصطفت القوم قال أبو جهل اللهم أوالنا باحلق فانصره ورفع رسول اهللا يده بالدعاء 
  املذكور

القول الثاين أن هذه االستغاثة كانت من مجاعة املؤمنني ألن الوجه الذي ألجله أقدم الرسول على االستغاثة كان 
رسول فاألقرب أنه دعا عليه السالم وتضرع على ما روي والقوم حاصالً فيهم بل خوفهم كان أشد من خوف ال

كانوا يؤمنون على دعائه تابعني له يف الدعاء يف أنفسهم فنقل دعاء رسول اهللا ألنه رفع بذلك الدعاء صوته ومل ينقل 
  دعاء القوم فهذا هو طريق اجلمع بني الروايات املختلفة يف هذا الباب

  َتْسَتِغيثُونَ أي تطلبون اإلغاثة يقول الواقع يف بلية أغثين أي فرج عيناملسألة الثالثة قوله إِذْ 
فيه واعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم االستغاثة بني أنه تعاىل إجاهبم وقال أَّني ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف ّمَن الَْملَِئكَةِ  ُمْرِدِفَني و

  مسائل
كم فحذف اجلار وسلط عليه استجاب فنصب حمله وعن أيب عمرو أنه املسألة األوىل قوله أَّني ُمِمدُّكُْم أصله بأين ممد

  قرأ أَّني ُمِمدُّكُْم بالكسر على إرادة القول أو على إجراء استجاب جمرى قال ألن االستجابة من القول
 أي متتابعني املسألة الثانية قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم ُمْرِدِفَني بفتح الدال والباقون بكسرها قال الفراء ُمْرِدِفَني

يأيت بعضهم يف أثر بعض كالقوم الذين أردفوا على الدواب و ُمْرِدِفَني أي فعل هبم ذلك ومعناه أنه تعاىل أردف 
  املسلمني وأيدهم هبم

املسألة الثالثة اختلفوا يف أن املالئكة هل قاتلوا يوم بدر فقال قوم نزل جربيل عليه السالم يف مخسمائة ملك على 
يها أبو بكر وميكائيل يف مخسمائة على امليسرة وفيها علي بن أيب طالب يف صورة الرجال عليهم ثياهبم امليمنة وف

بيض وقاتلوا وقيل قاتلوا يوم بدر ومل يقاتلوا يوم األحزاب ويوم حنني وعن أيب جهل أنه قال البن مسعود من أين 
قال أبو جهل هم غلبونا ال أنتم وروى أن كان الصوت الذي كنا نسمع وال نرى شخصاً قال هو من املالئكة ف

رجالً من املسلمني بينما هو يشتد يف أثر رجل من املشركني إذ مسع صوت ضربة بالصوت فوقه فنظر إىل املشرك 
وقد خر مستلقياً وقد شق وجهه فحدث األنصاري رسول اهللا فقال صدقت ذاك من مدد السماء وقال آخرون مل 

ن السواد ويثبتون املؤمنني وإال فملك واحد كاف يف إهالك الدنيا كلها فإن جربيل أهلك يقاتلوا وإمنا كانوا يكثرو
بريشة من جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بالد مثود وقوم صاحل بصيحة واحدة والكالم يف كيفية هذا اإلمداد 

قوله تعاىل َوَما َجَعلَُه اللَُّه  مذكور يف سورة آل عمران باالستقصاء والذي يدل على صحة أن املالئكة ما نزلوا للقتال
إِالَّ ُبْشَرى قال الفراء الضمري عائد إىل األرداف والتقدير ما جعل اهللا األرداف إال بشرى وقال الزجاج ما جعل اهللا 



صلى اهللا عليه ( املردفني إال بشرى وهذا أوىل ألن األمداد باملالئكة حصل بالبشرى قال ابن عباس كان رسول اهللا 
صلى اهللا ( يوم بدر يف العريش قاعداً يدعو وكان أبو بكر قاعداً عن ميينه ليس معه غريه فخفق رسول اهللا )  وسلم

  من نفسه نعساً مث ضرب) عليه وسلم 

وهذا يدل على أنه ال ) أبشر بنصر اهللا ولقد رأيت يف منامي جربيل يقدم اخليل ( بيمينه على فخذ أيب بكر وقال 
  حصول هذه البشرى وذلك ينفي إقدامهم على القتالغرض من إنزاهلم إال 

إال  مث قال تعاىل َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعنِد اللَِّه واملقصود التنبيه على أن املالئكة وإن كانوا قد نزلوا يف موافقة املؤمنني
صره وهدايته وكفايته أن الواجب على املؤمن أن ال يعتمد على ذلك بل جيب أن يكون اعتماده على إغاثة اهللا ون

ألجل أن اهللا هو العزيز الغالب الذي ال يغلب والقاهر الذي ال يقهر واحلكيم فيما ينزل من النصرة فيضعها يف 
  موضعها

كُمْ رِْجزَ الشَّْيطَاِن وَِلَيْربِطَ َعلَى نإِذْ ُيَغشِّيكُُم النُّعَاَس أََمَنةً  مِّْنُه َوُيَنزِّلُ َعلَْيكُم مِّن السََّمآِء َمآًء لِّيُطَهَِّركُمْ بِِه َوُيذِْهَب َع
اَمُنواْ َسأُلِْقى ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن قُلُوبِكُْم َويُثَبَِّت بِِه االٌّ قَْداَم إِذْ ُيوِحى َربَُّك إِلَى الَْملَاِئكَةِ  أَنِّي َمَعكُْم فَثَبِّتُواْ الَِّذيَن َء

َناقِ َواْضرِبُواْ ِمْنُهْم كُلَّ َبَناٍن ذاِلَك بِأَنَُّهمْ َشآقُّواْ اللََّه َوَرُسولَُه َوَمن ُيَشاِققِ اللََّه كَفَُرواْ الرُّْعَب فَاضْرُِبواْ فَْوَق اَألْع
  َوَرسُولَُه فَإِنَّ اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ

  وفيه مسائل
يف ذلك )  ١٢٦آل عمران ( شَْرى املسألة األوىل قال الزجاج إِذْ موضعها نصب على معىن َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِالَّ ُب

  الوقت وجيوز أيضاً أن يكون التقدير اذكروا إذ يغشيكم النعاس أمنة
املسألة الثانية يف يغشاكم ثالث قراآت األوىل قرأ نافع بضم الياء وسكون الغني وختفيف الشني ُيَغشّيكُمُ النَُّعاسَ 

ُيَغّشيكُُم النُّعَاَس بالرفع وهي قراءة أيب عمرو وابن كثري  بالنصب الثانية يغشاكم باأللف وفتح الياء وسكون العني
الثالثة قرأ الباقون ُيَغشّيكُُم بتشديد الشني وضم الياء من التغشية النُّعَاَس بالنصب أي يلبسكم النوم قال الواحدي 

َغّم أََمَنةً  نَُّعاساً يعين القراءة األوىل من أغشى والثانية من غشي والثالثة من غشي فمن قرأ يغشاكم فحجته قوله الْ
فكما أسند الفعل هناك إىل النعاس واألمنة اليت هي سبب النعاس كذلك يف هذه اآلية ومن قرأ يَُغشّيكُُم أو ُيَغشّيكُمُ 

( َما غَشَّى  وقال فََغشَّاَها)  ٩ي س ( فاملعىن واحد وقد جاء التنزيل هبما يف قوله تعاىل فَأغْشَْيَناُهْم فَُهمْ الَ يُْبِصُرونَ 
  وقال كَأَنََّما أُغْشَِيْت ُوُجوهُُهْم وعلى هذا فالفعل مسند إىل اهللا)  ٥٤النجم 

املسألة الثالثة أنه تعاىل ملا ذكر أنه استجاب دعاءهم ووعدهم بالنصر فقال َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعنِد اللَِّه ذكر عقيبه 
  يَُغّشيكُُم النُّعَاَس أََمَنةً  ّمْنُه أي من قبل اهللا وجوه النصر وهي ستة أنواع األول قوله إِذْ

واعلم أن كل نوم ونعاس فإنه ال حيصل إال من قبل اهللا تعاىل فتخصيص هذا النعاس بأنه من اهللا تعاىل ال بد فيه من 
ه ال مزيد فائدة وذكروا فيه وجوهاً أحدها أن اخلائف إذا خاف من عدوه اخلوف الشديد على نفسه وأهله فإن

يؤخذه النوم وإذا نام اخلائفون أمنوا فصار حصول النوم هلم يف وقت اخلوف الشديد يدل على إزالة اخلوف 
وحصول األمن وثانيها أهنم خافوا من جهات كثرية أحدها قلة املسلمني وكثرة الكفار وثانيها األهبة واآللة والعدة 

ال حصول هذا النعاس وحصول االستراحة حىت متكنوا يف للكافرين وقلتها للمؤمنني وثالثها العطش الشديد فلو
  اليوم الثاين من القتال ملا مت الظفر

والوجه الثالث يف بيان كون ذلك النعاس نعمة يف حقهم أهنم ما ناموا نوماً غرقاً يتمكن العدو من معاقصتهم بل 



صدهم العدو لعرفوا وصوله ولقدروا كان ذلك نعاساً حيصل هلم زوال األعياء والكالل مع أهنم كانوا حبيث لو ق
  على دفعه

والوجه الرابع أنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرهتم وحصول النعاس للجمع العظيم يف اخلوف الشديد 
  أمر خارق للعادة فلهذا السبب قيل إن ذلك النعاس كان يف حكم املعجز

  عاسفإن قيل فإن كان األمر كما ذكرمت فلو خافوا بعد ذلك الن
  قلنا ألن املعلوم أن اهللا تعاىل جيعل جند اإلسالم مظفراً منصوراً وذلك ال مينع من صريورة قوم منهم مقتولني

فإن قيل إذا قرىء يَُغّشيكُُم بالتخفيف والتشديد ونصب النُّعَاَس فاملضري هللا عز وجل وأمنة مفعول له أما إذا قرىء 
  له ءاِمَنةً  مفعوالً له مع أن املفعول له جيب أن يكون فعالً لفاعل الفعل املعللُيَغشّيكُُم النُّعَاَس فكيف ميكن جعل قو

قلنا قوله يغشاكم وإن كان يف الظاهر مسنداً إىل النعاس إال أنه يف احلقيقة مسند إىل اهللا تعاىل فصح هذا التعليل 
يم ونظري أمن أمنة حي حياة ونظري أمن وقرىء كَاَنْت ءاِمَنةً  بسكون امل) الكشاف ( نظراً إىل املعىن قال صاحب 

  أمنة رحم رمحة قال ابن عباس النعاس يف القتال أمنة من اهللا ويف الصالة وسوسة من الشيطان
بِهِ  النوع الثاين من أنواع نعم اهللا تعاىل املذكورة يف هذا املوضع قوله تعاىل َوُينَّزلُ َعلَْيكُم ّمن السََّماء َماء لُّيطَّهرَكُْم

ذِْهَب عَنكُْم رِْجَز الشَّيْطَاِن وال شبهة أن املراد منه املطر ويف اخلرب أن القوم سبقوا إىل موضع املاء واستولوا عليه َوُي
وطمعوا هلذا السبب أن تكون هلم الغلبة وعطش املؤمنون وخافوا وأعوزهم املاء للشرب والطهارة وأكثرهم 

ع كان رمالً تغوص فيه األرجل ويرتفع منه الغبار الكثري وكان احتلموا وأجنبوا وانضاف إىل ذلك أن ذلك املوض
اخلوف حاصالً يف قلوهبم بسبب كثرة العدو وسبب كثرة آالهتم وأدواهتم فلما أنزل اهللا تعاىل ذلك املطر صار ذلك 
اً دليالً على حصول النصرة والظفر وعظمت النعمة به من جهات أحدها زوال العطش فقد روي أهنم حفروا موضع
يف الرمل فصار كاحلوض الكبري واجتمع فيه املاء حىت شربوا منه وتطهروا وتزودوا وثانيها أهنم اغتسلوا من ذلك 

املاء وزالت اجلنابة عنهم وقد علم بالعادة أن املؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنباً ويغتم إذا مل يتمكن من 
  تعاىل وتقدس متكينهم من الطهارة من مجلة نعمه االغتسال ويضطرب قلبه ألجل هذا السبب فال جرم عد

وثالثها أهنم ملا عطشوا ومل جيدوا املاء مث ناموا واحتلموا تضاعفت حاجتهم إىل املاء مث إن املطر نزل فزالت عنهم 
  تلك البلية واحملنة وحصل املقصود ويف هذه احلالة ما قد يستدل به على زوال العسر وحصول اليسر واملسرة

له َوُيذِْهَب َعنكُمْ رِْجزَ الشَّْيطَاِن ففيه وجوه األول أن املراد منه االحتالم ألن ذلك من وساوس الشيطان الثاين أما قو
أن الكفار ملا نزلوا على املاء وسوس الشيطان إليهم وخوفهم من اهلالك فلما نزل املطر زالت تلك الوسوسة روى 

يس وقال أنتم تزعمون أنكم على احلق وأنتم تصلون على اجلنابة وقد أهنم ملا ناموا واحتلم أكثرهم متثل هلم إبل
عطشتم ولو كنتم على احلق ملا غلبوكم على املاء فأنزل اهللا تعاىل املطر حىت جرى الوادي واختذ املسلمون حياضاً 

لشيطان إليه من واغتسلوا وتلبد الرمل حىت ثبتت عليه األقدام الثالث أن املراد من رجز الشيطان سائر ما يدعو ا
  معصية وفساد

  فإن قيل فأي هذه الوجوه الثالثة أوىل
قلنا قوله لُّيطَّهَركُْم معناه ليزيل اجلنابة عنكم فلو محلنا قوله َوُيذِْهَب عَنكُْم رِْجَز الشَّْيطَاِن على اجلنابة لزم منه 

ّهرَكُْم حصول الطهارة الشرعية واملراد من التكرير وأنه خالف األصل وميكن أن جياب عنه فيقال املراد من قوله لُّيطَ
قوله َوُيذِْهَب عَنكُْم رِْجَز الشَّيْطَاِن إزالة جوهر املين عن أعضائهم فإنه شيء مستخبث مث تقول محله على إزالة أثر 

تأثريه يف  االحتالم أوىل من محله على إزالة الوسوسة وذلك ألن تأثري املاء يف إزالة العني عن العضو تأثري حقيقي أما



إزالة الوسوسة عن القلب فتأثري جمازي ومحل اللفظ على احلقيقة أوىل من محله على اجملاز واعلم أنا إذا محلنا اآلية 
على هذا الوجه لزم القطع بأن املين رجز الشيطان وذلك يوجب احلكم بكونه جنساً مطلقاً لقوله تعاىل َوالرُّْجَز 

  ) ٥املدثر ( فَاْهُجْر 
ثالث من النعم املذكورة يف هذه اآلية قوله تعاىل َوِليَْربِطَ َعلَى قُلُوبِكُْم واملراد أن بسبب نزول هذا املطر النوع ال

آل ( قويت قلوهبم وزال اخلوف والفزع عنهم ومعىن الربط يف اللغة الشد وقد ذكرنا ذلك يف قوله تعاىل َورَابِطُواْ 
قلبه عليه كأنه حبس قلبه عن أن يضطرب يقال رجل رابط أي  ويقال لكل من صرب على أمر ربط)  ٢٠٠عمران 

حابس قال الواحدي ويشبه أن يكون َعلَى ههنا صلة واملعىن ولريبط قلوبكم بالنصر وما وقع من تفسريه يشبه أن 
رتفع ال يكون صلة ألن كلمة َعلَى تفيد االستعالء فاملعىن أن القلوب امتألت من ذلك الربط حىت كأنه عال عليها وا

  فوقها
والنوع الرابع من النعم املذكورة ههنا قوله تعاىل وَُيثَّبَت بِهِ االْقَْداَم وذكروا فيه وجوهاً أحدها أن ذلك املطر لبد 

ذلك الرمل وصريه حبيث ال تغوص أرجلهم فيه فقدروا على املشي عليه كيف أرادوا ولوال هذا املطر ملا قدروا عليه 
يف قوله بِِه عائد إىل املطر وثانيها أن املراد أن ربط قلوهبم أوجب ثبات أقدامهم ألن من  وعلى هذا التقدير فالضمري

كان قلبه ضعيفاً فر ومل يقف فلما قوى اهللا تعاىل قلوهبم ال جرم ثبت أقدامهم وعلى هذا التقدير فالضمري يف قوله بِِه 
د ما حصل للمؤمنني وذلك ألن املوضع الذي نزل عائد إىل الربط وثالثها روى أنه ملا نزل املطر حصل للكافرين ض

الكفار فيه كان موضع التراب والوحل فلما نزل املطر عظم الوحل فصار ذلك مانعاً هلم من املشي كيفما أرادوا 
  فقوله َوُيثَّبَت بِهِ االْقَْداَم يدل داللة املفهوم على أن حال األعداء كانت خبالف ذلك

كورة ههنا قوله إِذْ يُوِحى َربُّكَ إِلَى الَْملَِئكَةِ  أَّني َمَعكُْم وفيه حبثان األول قال الزجاج إِذْ النوع اخلامس من النعم املذ
يف موضع نصب والتقدير ولريبط على قلوبكم ويثبت به األقدام حال ما يوحي إىل املالئكة بكذا وكذا وجيوز أيضاً 

ْم فيه وجهان األول أن يكون املراد أنه تعاىل أوحى إىل املالئكة بأنه أن يكون على تقدير اذكروا الثاين قوله إِّنى َمَعكُ
تعاىل معهم أي مع املالئكة حال ما أرسلهم ردأً للمسلمني والثاين أن يكون املراد أنه تعاىل أوحى إىل املالئكة أين مع 

تخويف واملالئكة ما كانوا خيافون املؤمنني فانصروهم وثبتوهم وهذا الثاين أوىل ألن املقصود من هذا الكالم إزالة ال
  الكفار وإمنا اخلائف هم املسلمون

صلى اهللا عليه ( مث قال فَثَّبُتواْ الَِّذيَن ءاَمُنواْ واختلفوا يف كيفية هذا التثبيت على وجوه األول أهنم عرفوا الرسول 
اين أن الشيطان كما ميكنه إلقاء أن اهللا ناصر املؤمنني والرسول عرف املؤمنني ذلك فهذا هو التثبيت والث) وسلم 

الوسوسة إىل اإلنسان فكذلك امللك ميكنه إلقاء اإلهلام إليه فهذا هو التثبيت يف هذا الباب والثالث أن املالئكة كانوا 
  يتشبهون بصور رجال من معارفهم وكانوا ميدوهنم بالنصر والفتح والظفر

ه سَأُلِْقى ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُرواْ الرُّْعَب وهذا من النعم اجلليلة والنوع السادس من النعم املذكورة يف هذه اآلية قول
وذلك ألن أمر النفس هو القلب فلما بني اهللا تعاىل أنه ربط قلوب املؤمنني مبعىن أنه قواها وأزال اخلوف عنها ذكر 

  ى املؤمننيأنه ألقى الرعب واخلوف يف قلوب الكافرين فكان ذلك من أعظم نعم اهللا تعاىل عل
أما قوله تعاىل فَاْضرِبُواْ فَْوَق االْعنَاقِ ففيه وجهان األول أنه أمر للمالئكة متصل بقوله تعاىل فَثَّبتُواْ وقيل بل أمر 

للمؤمنني وهذا هو األصح ملا بينا أنه تعاىل ما أنزل املالئكة ألجل املقاتلة واحملاربة واعلم أنه تعاىل ملا بني أنه حصل يف 
سلمني مجيع موجبات النصر والظفر فعند هذا أمرهم مبحاربتهم ويف قوله فَاضْرِبُواْ فَْوَق االعَْناقِ قوالن األول حق امل

أن ما فوق العنق هو الرأس فكان هذا أمراً بإزالة الرأس عن اجلسد والثاين أن قوله فَاْضرِبُواْ فَْوَق االْعنَاقِ أي 



  فاضربوا األعناق
مِْنُهْم كُلَّ َبَناٍن يعين األطراف من اليدين والرجلني مث اختلفوا فمنهم من قال املراد أن يضربوهم مث قال َواضْرُِبواْ 

كما شاؤوا ألن ما فوق العنق هو الرأس وهو أشرف األعضاء والبنان عبارة عن أضعف األعضاء فذكر األشرف 
هو ضرب ما فوق األعناق أو قطع البنان ألن واألخس تنبيهاً على كل األعضاء ومنهم من قال بل املراد إما القتل و

  األصابع هي اآلالت يف أخذ السيوف والرماح وسائر األسلحة فإذا قطع بناهنم عجزوا عن احملاربة
ه أن واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذه الوجوه الكثرية من النعم على املسلمني قال ذاِلكَ بِأَنَُّهْم َشاقُّواْ اللََّه َوَرُسولَُه واملعىن

تعاىل ألقاهم يف اخلزي والنكال من هذه الوجوه الكثرية بسبب أهنم شاقوا اهللا ورسوله قال الزجاج َشاقُّواْ جانبوا 
  وصاروا يف شق غري شق املؤمنني والشق اجلانب َوَشاقُّواْ اللَِّه جماز واملعىن شاقوا أولياء اهللا ودين اهللا

فَإِنَّ اللََّه َشدِيُد الِْعقَابِ يعين أن هذا الذي نزل هبم يف ذلك اليوم شيء قليل مما أعده مث قال َوَمن ُيَشاِققِ اللََّه َوَرسُولَُه 
  اهللا هلم من العقاب يف القيامة واملقصود منه الزجر عن الكفر والتهديد عليه

  ذاِلكُْم فَذُوقُوُه وَأَنَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَابَ النَّارِ
  وفيه مسألتان

لزجاج ذاِلكُْم رفع لكونه خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير األمر ذلكم فذوقوه وال جيوز أن يكون املسألة األوىل قال ا
ذاِلكُْم ابتداء وقوله فَذُوقُوُه خرب ألن ما بعد الفاء ال يكون خرباً للمبتدأ إال أن يكون املبتدأ امساً موصوالً أو نكرة 

رم أما أن يقال زيد فمنطلق فال جيوز إال أن جنعل زيداً موصوفة حنو الذي يأتيين فله درهم وكل رجل يف الدار فمك
  خرباً ملبتدأ حمذوف والتقدير هذا زيد فمنطلق أي فهو منطلق

املسألة الثانية أنه تعاىل ملا بني أن من يشاقق اهللا ورسوله فإن اهللا شديد العقاب بني من بعد ذلك صفة عقابه وأنه قد 
 يف اآلخرة ونبه بقوله ذاِلكُْم فَذُوقُوُه وهو املعجل من القتل واألسر على أن يكون معجالً يف الدنيا وقد يكون مؤجالً

ذلك يسري باإلضافة إىل املؤجل هلم يف اآلخرة فلذلك مساه ذوقاً ألن الذوق ال يكون إال تعرف طعم اليسري ليعرف 
ىل األمر العظيم املعد هلم يف اآلخرة به حال الكثري فعاجل ما حصل هلم من اآلالم يف الدنيا كالذوق القليل بالنسبة إ

وقوله فَذُوقُوُه يدل على أن الذوق حيصل بطريق آخر سوى إدراك الطعوم املخصوصة وهي كقوله تعاىل ذُْق إِنَّكَ 
فهذا يدل على ) أبيت عند ريب يطعمين ويسقيين ( وكان عليه السالم يقول )  ٤٩الدخان ( أَنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي 

  لذوق واألكل والشرب بطريق روحاين مغاير للطريق اجلسماينإثبات ا
َيْومَِئٍذ دُُبَرُه إِالَّ ُمَتَحرِّفاً لِِّقتَالٍ أَوْ َياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا إِذَا لَِقيُتمُ الَِّذيَن كَفَُرواْ َزْحفاً فَالَ ُتَولُّوُهُم اَألدَْباَر َوَمن ُيَولِّهِْم 

  ئَةٍ  فَقَْد َبآَء بَِغَضبٍ مَِّن اللَِّه َوَمأْوَاُه َجهَنَُّم َوبِئَْس الَْمصُِريُمَتَحيِّزاً إِلَى ِف
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل قال األزهري أصل الزحف للصيب وهو أن يزحف على أسته قبل أن يقوم وشبه بزحف الصيب مشي 
كل فئة مشياً رويداً إىل الفئة األخرى قبل  الطائفتني اللتني تذهب كل واحدة منهما إىل صاحبتها للقتال فيمشي

التداين للضراب قال ثعلب الزحف املشي قليالً قليالً إىل الشيء ومنه الزحاف يف الشعر يسقط مما بني حرفني حرف 
  فيزحف أحدمها إىل اآلخر

احلال وجيوز أن يكون حاالً  إذا عرفت هذا فنقول قوله إِذَا لَقِيُتُم الَِّذيَن كَفَُرواْ َزْحفاً أي متزاحفني نصب على
للكفار وجيوز أن يكون حاالً للمخاطبني وهم املؤمنون والزحف مصدر موصوف به كالعدل والرضا ولذلك مل جيمع 



 واملعىن إذا ذهبتم إليهم للقتال فال تنهزموا ومعىن فَالَ ُتَولُّوُهُم االْدبَاَر أي ال جتعلوا ظهوركم مما يليهم مث إنه تعاىل ملا
عن هذا االهنزام بني أن هذا االهنزام حمرم إال يف حالتني إحدامها أن يكون متحرفاً للقتال واملراد منه أن خييل إىل هنى 

عدوه أنه منهزم مث ينعطف عليه وهو أحد أبواب خدع احلرب ومكايدها يقال حترف واحنرف إذا زال عن جهة 
قال أبو عبيدة التحيز التنحي وفيه لغتان التحيز والتحوز قال الواحدي  االستواء والثانية قوله أَْو مَُتَحيّزاً إِلَى ِفئَةٍ 

وأصل هذا احلوز وهو اجلمع يقال حزته فاحناز وحتوز وحتيز إذا انضم واجتمع مث مسى التنحي حتيزاً ألن املتنحى عن 
  جانب ينفصل عنه ومييل إىل غريه

ز كاملنفرد ويف الكفار كثرة وغلب على ظن ذلك املنفرد أنه إذا عرفت هذا فنقول الفئة اجلماعة فإذا كان هذا املتحي
إن ثبت قتل من غري فائدة وإن حتيز إىل مجع كان راجياً للخالص وطامعاً يف العدو بالكثرة فرمبا وجب عليه التحيز 

  نيإىل هذه الفئة فضالً عن أن يكون ذلك جائزاً واحلاصل أن االهنزام من العدو حرام إال يف هاتني احلالت
  مث إنه تعاىل قال َوَمن ُيوَلّهِْم َيوَْمِئٍذ ُدُبَرُه إال يف هاتني احلالتني فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصري

املسألة الثانية احتج القاضي هبذه اآلية على القطع بوعيد الفساق من أهل الصالة وذلك ألن اآلية دلت على أن من 
استوجب غضب اهللا ونار جهنم قال وليس للمرجئة أن حيملوا هذه اآلية على الكفار  اهنزم إال يف هاتني احلالتني

  دون أهل الصالة كصنعهم يف سائر آيات الوعيد ألن هذا الوعيد خمتص بأهل الصالة
واعلم أن هذه املسألة قد ذكرناها على االستقصاء يف سورة البقرة وذكرنا أن االستدالل هبذه الظواهر ال يفيد إال 

لظن وقد ذكرنا أيضاً أهنا معارضة بعمومات الوعد وذكرنا أن الترجيح جبانب عمومات الوعد من الوجوه الكثرية ا
  فال فائدة يف اإلعادة

املسألة الثالثة اختلف املفسرون يف أن هذا احلكم هل هو خمتص بيوم بدر أو هو حاصل على اإلطالق فنقل عن أيب 
ك أن هذا احلكم خمتص مبن كان اهنزم يوم بدر قالوا والسبب يف اختصاص سعيد اخلدري واحلسن وقتادة والضحا

كان حاضراً يوم بدر ومع حضوره ال يعد ) صلى اهللا عليه وسلم ( يوم بدر هبذا احلكم أمور أحدها أن رسول اهللا 
تعاىل وعده غريه فيه أما ألجل أنه ال يساوي به سائر الفئات بل هو أشرف وأعلى من الكل وأما ألجل أن اهللا 

بالنصر والظفر فلم يكن هلم التحيز إىل فئة أخرى وثانيها أنه تعاىل شدد األمر على أهل بدر ألنه كان أول اجلهاد 
ولو اتفق للمسلمني اهنزام فيه لزم منه اخللل العظيم فلهذا وجب عليهم التشدد واملبالغة وهلذا السبب منع اهللا يف 

  ىذلك اليوم من أخذ الفداء من األسر
  والقول الثاين أن احلكم املذكور يف هذه اآلية كان عاماً يف مجيع احلروب بدليل أن قوله تعاىل

 واقعة بدر النَّارِ يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَرُواْ عام فيتناول مجيع السور أقصى ما يف الباب أنه نزل يف
  صوص السببلكن العربة بعموم اللفظ ال خب

املسألة الرابعة اختلفوا يف أن جواز التحيز إىل فئة هل حيظر إذا كان العسكر عظيماً أو إمنا يثبت إذا كان يف العسكر 
خفة قال بعضهم إذا عظم العسكر فليس هلم هذا التحيز وقال بعضهم بل الكل سواء وهذا أليق بالظاهر ألنه مل 

  يفصل
إِنَّ اللََّه َسِميعٌ اللََّه قََتلَُهْم َوَما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت وَلَاِكنَّ اللََّه رََمى َوِلُيْبِلىَ  الُْمْؤِمنَِني ِمْنُه َبال ًء َحَسًنا  فَلَْم َتقُْتلُوُهْم َولَاِكنَّ

  َعِليٌم
  فيه مسائل

تعاىل هذه اآلية يعين أن املسألة األوىل قال جماهد اختلفوا يوم بدر فقال هذا أنا قتلت وقال اآلخر أنا قتلت فأنزل اهللا 



صلى اهللا ( هذه الكسرة الكبرية مل حتصل منكم وإمنا حصلت مبعونة اهللا روي أنه ملا طلعت قريش قال رسول اهللا 
فنزل جربيل ) اللهم إين أسألك ما وعدتين ( هذه قريش قد جاءت خبيالئها وفخرها يكذبون رسولك ) عليه وسلم 

فلما التقى اجلمعان قال لعلي أعطين قبضة من التراب من حصباء الوادي فرمى  وقال خذ قبضة من تراب فارمهم هبا
والفاء يف ) الكشاف ( هبا يف وجوههم وقال شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إال شغل بعينه فاهنزموا قال صاحب 
  اهللا قتلهمقوله فَلَْم َتقُْتلُوُهْم جواب شرط حمذوف تقديره إن افتخرمت بقتلهم فأنتم مل تقتلوهم ولكن 

ألن مث قال َوَما َرَمْيَت إِذْ رََمْيَت َولَاِكنَّ اللََّه َرَمى يعين أن القبضة من احلصباء اليت رميتها فأنت ما رميتها يف احلقيقة 
رميك ال يبلغ أثره إال ما يبلغه رمي سائر البشر ولكن اهللا رماها حيث نفذ أجزاء ذلك التراب وأوصلها إىل عيوهنم 

ية صدرت من الرسول عليه الصالة والسالم وأثرها إمنا صدر من اهللا فلهذا املعىن صح فيه النفي فصورة الرم
  واإلثبات

املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن أفعال العباد خملوقة هللا عاىل وجه االستدالل أنه تعاىل قال فَلَمْ 
املعلوم أهنم جرحوا فدل هذا على أن حدوث تلك األفعال إمنا حصل من اهللا وأيضاً َتقُْتلُوُهْم َولَاِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم ومن 

قوله َوَما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت أثبت كونه عليه السالم رامياً ونفى عنه كونه رامياً فوجب محله على أنه رماه كسباً وما 
  رماه خلقاً

َه قََتلَُهْم فيه وجوه األول أن قتل الكفار إمنا تيسر مبعونة اهللا ونصره وتأييده فأن قيل أما قوله فَلَْم َتقُْتلُوُهْم َولَاِكنَّ اللَّ
فصحت هذه اإلضافة الثاين أن اجلرح كان إليهم وإخراج الروح كان إىل اهللا تعاىل والتقدير فلم متيتوهم ولكن اهللا 

  أماهتم

ى قال القاضي فيه أشياء منها أن الرمية الواحدة ال توجب وصول وأما قوله َوَما َرَمْيتَ إِذَا َرَمْيَت َولَاِكنَّ اللََّه َرَم
التراب إىل عيوهنم وكان إيصال أجزاء التراب إىل عيوهنم ليس إال بإيصال اهللا تعاىل ومنها أن التراب الذي رماه 

جزاء التراب كان قليالً فيمتنع وصول ذلك القدر إىل عيون الكل فدل هذا على أنه تعاىل ضم إليها أشياء أخر من أ
وأوصلها إىل عيوهنم ومنها أن عند رميته ألقى اهللا تعاىل الرعب يف قلوهبم فكان املراد من قوله َولَاِكنَّ اللََّه َرَمى هو 

  أنه تعاىل رمى قلوهبم بذلك الرعب
  واجلواب أن كل ما ذكرمتوه عدول عن الظاهر واألصل يف الكالم احلقيقة

ع من القول بأن فعل العبد خملوق هللا تعاىل فنقول هيهات فإن الدالئل العقلية يف جانبنا فإن قالوا الدالئل العقلية متن
  والرباهني النقلية قائمة على صحة قولنا فال ميكنكم أن تعدلوا عن الظاهر إىل اجملاز واهللا أعلم

  ولكن ورفع ما بعده املسألة الثالثة قرىء َولَاِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم َولَاِكنَّ اللََّه َرَمى بتخفيف
املسألة الرابعة يف سبب نزول هذه اآلية ثالثة أقوال األول وهو قول أكثر املفسرين أهنا نزلت يف يوم بدر واملراد أنه 
عليه السالم أخذ قبضة من احلصباء ورمى هبا وجوه القوم وقال شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إال ودخل يف عينيه 

الرمية سبباً للهزمية وفيه نزلت هذه اآلية والثاين أهنا نزلت يوم خيرب روي أنه عليه  ومنخريه منها شيء فكانت تلك
السالم أخذ قوساً وهو على باب خيرب فرمى سهماً فأقبل السهم حىت قتل ابن أيب احلقيق وهو على فرسه فنزلت َومَا 

صلى اهللا ( يوم أحد يف قتل أيب بن خلف وذلك أنه أتى النيب َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت وَلَاِكنَّ اللََّه رََمى والثالث أهنا نزلت يف 
بعظم رميم وقال يا حممد من حيىي هذا وهو رميم فقال عليه السالم حيييه اهللا مث مييتك مث حيييك مث ) عليه وسلم 

أقتلك  يدخلك النار فأسر يوم بدر فلما افتدى قال لرسول اهللا إن عندي فرساً أعتلفها كل يوم فرقاً من ذرة كي
فلما كان يوم أحد أقبل أيب يركض على ذلك ) بل أنا أقتلك إن شاء اهللا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( عليها فقال 



( الفرس حىت دنا من الرسول عليه الصالة والسالم فاعترض له رجال من املسلمني ليقتلوه فقال عليه السالم 
فمات ببعض الطريق ففي ذلك نزلت اآلية واألصح أن ورماه حبربة فكسر ضلعاً من أضالعه فحمل ) استأخروا 

هذه اآلية نزلت يف يوم بدر وإال لدخل يف أثناء القصة كالم أجنيب عنها وذلك ال يليق بل ال يبعد أن يدخل حتته 
  سائر الوقائع ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

ء َحَسًنا فهذا معطوف على قوله َولَاِكنَّ اللََّه َرَمى واملراد من هذا البالء األنعام أما قوله تعاىل وَِلُيْبِلىَ  الُْمْؤِمنَِني ِمْنُه َبال
أي ينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة واألجر والثواب قال القاضي ولوال أن املفسرين اتفقوا على محل 

اجلهاد حىت يقال إن الذي فعله تعاىل يوم االبتالء ههنا على النعمة وإال لكان حيتمل احملنة بالتكليف فيما بعده من 
  بدر كان السبب يف حصول تكليف شاق عليهم فيما بعد ذلك من الغزوات

مث إنه تعاىل ختم هذا بقوله إِنَّ اللََّه َسمِيٌع َعِليٌم أي مسيع لكالمكم عليم بأحوال قلوبكم وهذا جيري جمرى التحذير 
  يعلم أن اخلالق تعاىل مطلع على كل ما يف الضمائر والقلوبوالترهيب لئال يغتر العبد بظواهر األمور و

َخْيٌر لَّكُْم َوإِن َتُعوُدواْ َنُعْد َولَن ذاِلكُْم وَأَنَّ اللََّه ُموِهُن كَْيِد الْكَافِرِيَن إِن َتْسَتفِْتُحواْ فَقَْد َجآَءكُُم الْفَْتُح َوإِن َتنَتهُواْ فَُهَو 
  ْيئاً َولَْو كَثَُرْت َوأَنَّ اللََّه َمَع الُْمْؤِمنَِنيُتْغنِىَ  َعنكُْم ِفئَُتكُْم َش

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو ُموِهُن بتشديد اهلاء من التوهني كَْيَد بالنصب وقرأ حفص عن عاصم 

بالتنوين )  ٣٨الزمر ( اِشفَاُت ضُّرِه ُموِهُن كَْيِد باإلضافة والباقون ُموِهُن بالتخفيف كَْيَد بالنصب ومثله قوله كَ
  وباإلضافة

  ) ١٤األنفال ( املسألة الثانية الكالم يف ذلك وحمله من اإلعراب كما يف قوله ذاِلكُْم فَذُوقُوُه 
املسألة الثالثة توهني اهللا تعاىل كيدهم يكون بأشياء بإطالع املؤمنني على عوراهتم وإلقاء الرعب يف قلوهبم وتفريق 

هم ونقض ما أبرموا بسبب اختالف عزائمهم قال ابن عباس ينىبء رسول اهللا ويقول إين قد أوهنت كيد كلمت
  عدومك حىت قتلت خيارهم وأسرت أشرافهم

  أما قوله تعاىل إِن َتْسَتفِْتحُواْ فَقَْد َجاءكُمُ الْفَْتُح فيه قوالن
أن أبا جهل قال يوم بدر اللهم انصر أفضل  القول األول وهو قول احلسن وجماهد والسدي أنه خطاب للكفار روي

الدينني وأحقه بالنصر وروي أنه قال اللهم أينا كان أقطع للرحم وأفجر فأهلكه الغداة وقال السدي إن املشركني ملا 
أرادوا اخلروج إىل بدر أخذوا أستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعلى اجلندين وأهدى الفئتني وأكرم احلزبني وأفضل 

ينني فأنزل اهللا هذه اآلية واملعىن إن تستفتحوا أي تستنصروا ألهدى الفئتني وأكرم احلزبني فقد جاءكم النصر الد
  وقال آخرون أن تستقضوا فقد جاءكم القضاء

والقول الثاين أنه خطاب للمؤمنني روي أنه عليه السالم ملا رأى املشركني وكثرة عددهم استغاث باهللا وكذلك 
وعده اهللا به من إحدى الطائفتني وتضرع إىل اهللا فقال إِن َتْسَتفِْتحُواْ فَقَْد َجاءكُُم الْفَْتُح واملراد  الصحابة وطلب ما

أنه طلب النصرة اليت تقدم هبا الوعد فقد جاءكم الفتح أي حصل ما وعدمت به فاشكروا اهللا والزموا طاعته قال 
لْفَْتُح ال يليق إال باملؤمنني أما لو محلنا الفتح على البيات واحلكم القاضي وهذا القول أوىل ألن قوله فَقَْد َجاءكُُم ا

  والقضاء مل ميتنع أن يراد به الكفار
ءكُمُ أما قوله َوإِن تَنَتُهواْ فَُهَو َخْيٌر لَّكُْم فتفسري هذه اآلية يتفرع على ما ذكرنا من أن قوله إِن َتْسَتفِْتُحواْ فَقَْد َجا

  أو للمؤمننيالْفَْتُح خطاب للكفار 



فإن قلنا إن ذلك خطاب للكفار كان تأويل هذه اآلية إن تنتهوا عن قتال الرسول وعداوته وتكذيبه فهو خري لكم 
  أما يف الدين فباخلالص من العقاب والفوز بالثواب وأما يف الدنيا فباخلالص من القتل واألسر والنهب

نسلطهم عليكم فقد شاهدمت ذلك يوم بدر وعرفتم تأثري نصرة اهللا مث قال َوإِن َتُعوُدواْ أي إىل القتال َنُعدُّ أي 
للمؤمنني عليكم َولَن ُتغْنِىَ  َعنكُْم ِفئَُتكُْم أي كثرة اجلموع كما مل يغن ذلك يوم بدر وأما إن قلنا إن ذلك خطاب 

فداء على األسرى فقد للمؤمنني كان تأويل هذه اآلية وإن تنتهوا عن املنازعة يف أمر األنفال وتنتهوا عن طلب ال
فقال )  ٦٨األنفال ( كان وقع منهم نزاع يوم بدر يف هذه اآلشياء حىت عاتبهم اهللا بقوله لَّْوالَ ِكَتاٌب ّمَن اللَِّه َسَبَق 

وعد بنصرتكم تعاىل ءاٍن َتنَتُهواْ عن مثله فَُهَو َخْيٌر لَّكُْم َوإِن َتُعودُواْ إىل تلك املنازعات نَُعدُّ إىل ترك نصرتكم ألن ال
مشروط بشرط استمراركم على الطاعة وترك املخالفة مث ال تنفعكم الفئة والكثرة فإن اهللا ال يكون إال مع املؤمنني 

  الذين ال يرتكبون الذنوب
ْد واعلم أن أكثر املفسرين محلوا قوله إِن َتْستَفِْتحُواْ على أنه خطاب للكفار واحتجوا بقوله تعاىل َوإِن َتُعوُدواْ نَُع

فظنوا أن ذلك ال يليق إال بالقتال وقد بينا أن ذلك حيتمل احلمل على ما ذكرناه من أحوال املؤمنني فسقط هذا 
  الترجيح

وأما قوله َوأَنَّ اللََّه َمَع فقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم االْْرضِ َوأَنَّ اللََّه بفتح األلف يف أن والباقون 
قدير وألن اهللا مع املؤمنني وقيل هو معطوف على قوله إِنَّ اللََّه ُموِهُن كَْيِد الْكَاِفرِينَ بكسرها أما الفتح فقيل على ت

  وأما الكسر فعلى االبتداء واهللا أعلم
الَِّذيَن قَالُواْ َسِمعَْنا َوُهْم الَ كَ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا أَِطيعُواْ اللََّه َوَرُسولَُه َوالَ َتَولَّْواْ َعْنُه َوأَنُتْم َتْسَمُعونَ َوالَ َتكُوُنواْ

َخيًْرا َألْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمَعُهمْ َيْسَمُعونَ إِنَّ َشرَّ الدَّوَابِّ ِعنَد اللَِّه الصُّمُّ الُْبكُْم الَِّذيَن الَ َيْعِقلُونَ َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِمْ 
  لََتَولَّواْ وَُّهم مُّعْرُِضونَ

( ئاً ملا خاطب املؤمنني بقوله ءاٍن َتنَتهُواْ فَُهَو َخْيٌر لَّكُْم َوإِن َتُعوُدواْ َنُعْد َولَن تُْغنِىَ  َعنكُْم ِفئَُتكُمْ َشْياعلم أنه تعاىل 
َعْنُه َوأَنُتْم َتْسَمُعونَ ومل  أتبعه بتأديبهم فقال الُْمْؤِمنَِني يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ أَِطيعُواْ اللََّه َوَرسُولَُه َوالَ َتوَلَّْواْ)  ١٩األنفال 

يبني أهنم ماذا يسمعون إال أن الكالم من أول السورة إىل هنا ملا كان واقعاً يف اجلهاد علم أن املراد وأنتم تسمعون 
دعاءه إىل اجلهاد مث إن اجلهاد اشتمل على أمرين أحدمها املخاطرة بالنفس والثاين الفوز باألموال وملا كانت املخاطرة 

بالنفس شاقة شديدة على كل أحد وكان ترك املال بعد القدرة على أخذه شاقاً شديداً ال جرم بالغ اهللا تعاىل يف 
 التأديب يف هذا الباب فقال أَِطيعُواْ اللََّه َوَرُسولَهُ يف اإلجابة إىل اجلهاد ويف اإلجابة إىل تركه املال إذا أمره اهللا بتركه

  ) ١األنفال ( تفسري قوله تعاىل قُلِ االنفَالُ ِللَِّه وَالرَّسُولِ  واملقصود تقرير ما ذكرناه يف
  فإن قيل فلم قال وال تولوا عنه فجعل الكناية واحدة مع أنه تقدم ذكر اهللا ورسوله

عنه  قلنا إنه تعاىل أمر بطاعة اهللا وبطاعة رسوله مث قال َوالَ تََولَّْواْ ألن التويل إمنا يصح يف حق الرسول بأن يعرضوا
  وعن قبول قوله وعن معونته يف اجلهاد

التكليف  مث قال مؤكداً لذلك َوالَ َتكُونُواْ كَالَِّذيَن قَالُواْ َسِمْعَنا َوُهْم الَ َيْسَمُعونَ واملعىن أن اإلنسان ال ميكنه أن يقبل
ده واملعىن وال تكونوا وأن يلتزمه إال بعد أن يسمعه فجعل السماع كناية عن القبول ومنه قوهلم مسع اهللا ملن مح

كالذين يقولون بألسنتهم أنا قبلنا تكاليف اهللا تعاىل مث إهنم بقلوهبم ال يقبلوهنا وهو صفة للمنافقني كما أخرب اهللا 
  ) ١٤البقرة ( ْم عنهم بقوله َوإِذَا لَقُواْ الَِّذيَن ءاَمُنواْ قَالُوا ءاَمنَّا َوإِذَا َخلَْواْ إِلَى َشَياِطينِهِْم قَالُواْ إِنَّا َمَعكُ



بالدواب مث قال تعاىل إِنَّ َشرَّ الدَّوَاّب ِعنَد اللَِّه الصُّمُّ الُْبكُْم الَِّذيَن الَ َيْعِقلُونَ واختلفوا يف الدواب فقيل شبههم 
جلهلهم وعدوهلم عن االنتفاع مبا يقولون ويقال هلم ولذلك وصفهم بالصم والبكم وبأهنم ال يعقلون وقيل بل هم 

لدواب ألنه اسم ملا دب على األرض ومل يذكره يف معرض التشبيه بل وصفهم بصفة تليق هبم على طريقة الذم من ا
  كما يقال ملن ال يفهم الكالم هو شبح وجسد وطلل على جهة الذم
رُِضونَ واملعىن أن كل ما كان حاصالً فإنه جيب مث قال َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِْم خَْيًرا الْسَمَعُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّواْ وَُّهم مُّْع

أن يعلمه اهللا فعدم علم اهللا بوجوده من لوازم عدمه فال جرم حسن التعبري عن عدمه يف نفسه بعدم علم اهللا بوجوده 
 وتقرير الكالم لو حصل فيهم خري ألمسعهم اهللا احلجج واملواعظ مساع تعليم وتفهيم ولو أمسعهم بعد أن علم أنه ال

خري فيهم مل ينتفعوا هبا ولتولوا وهم معرضون قيل إن الكفار سألوا الرسول عليه السالم أن حييي هلم قصي بن 
كالب وغريه من أمواهتم ليخربوهم بصحة نبوته فبني تعاىل أنه لو علم فيهم خرياً وهو انتفاعهم بقول هؤالء 

أهنم ال يقولون هذا الكالم إال على سبيل العناد األموات ألحياهم حىت يسمعوا كالمهم ولكنه تعاىل علم منهم 
  والتعنت وأنه مل أمسعهم اهللا كالمهم لتولوا عن قبول احلق وألعرضوا عنه ويف هذه اآلية مسائل

املسألة األوىل أنه تعاىل حكم عليهم بالتويل عن الدالئل وباإلعراض عن احلق وأهنم ال يقبلونه البتة وال ينتفعون به 
وجب أن يكون صدور اإلميان منهم حماالً ألنه لو صدر اإلميان لكان إما أن يوجد ذلك اإلميان مع بقاء البتة فنقول 

هذا اخلرب صدقاً أو مع انقالبه كذباً واألول حمال ألن وجود اإلميان مع األخبار بعدم اإلميان مجع بني النقيضني وهو 
ال ال سيما يف الزمان املاضي املنقضي وهكذا القول يف حمال والثاين حمال ألن انقالب خرب اهللا الصدق كذباً حم

  انقالب علم اهللا جهالً وتقريره سبق مراراً
املسألة الثانية النحويون يقولون كلمة لَْو وضعت للداللة على انتفاء الشيء ألجل انتفاء غريه فإذا قلت لو جئتين 

ء من قال إنه ال يفيد إال االستلزام فأما االنتفاء ألكرمتك أفاد أنه ما حصل اجمليء وما حصل اإلكرام ومن الفقها
ألجل انتفاء الغري فال يفيده هذا اللفظ والدليل عليه اآلية واخلرب أما اآلية فهي هذه اآلية وتقريره أن كلمة لَْو لو 

علم فيهم خرياً وما أمسعهم مث أفادت ما ذكروه لكان قوله َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِمْ َخيًْرا الْسَمعَُهْم يقتضي أنه تعاىل ما 
قال َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّواْ فيكون معناه أنه ما أمسعهم وأهنم ما تولوا لكن عدم التويل خري من اخلريات فأول الكالم 

يقتضي نفي اخلري وآخره يقتضي حصول اخلري وذلك متناقض فثبت أن القول بأن كلمة لَْو تفيد انتفاء الشيء 
  ه يوجب هذا التناقض فوجب أنالنتفاء غري

تفيد ) لو ( فلو كانت لفظة ) نعم الرجل صهيب لو مل خيف اهللا مل يعصه ( ال يصار إليه وأما اخلرب فقوله عليه السالم 
ما ذكروه لصار املعىن أنه خاف اهللا وعصاه وذلك متناقض فثبت أن كلمة لَْو ال تفيد انتفاء الشيء النتفاء غريه وإمنا 

  د االستلزامتفيد جمر
  واعلم أن هذا الدليل أحسن إال أنه على خالف قول مجهور األدباء

املسألة الثالثة أن معلومات اهللا تعاىل على أربعة أقسام أحدها مجلة املوجودات والثاين مجلة املعدومات والثالث أن 
عدومات لو كان موجوداً كل واحد من املوجودات لو كان معدوماً فكيف يكون حاله الرابع أن كل واحد من امل

كيف يكون حاله والقسمان األوالن علم بالواقع والقسمان الثانيان عم باملقدر الذي هو غري واقع فقوله َولَْو َعِلمَ 
اللَُّه ِفيهِْم َخْيًرا الْسَمعَُهْم من القسم الثاين وهو العلم باملقدرات وليس من أقسام العلم بالواقعات ونظريه قوله تعاىل 

 َيْخُرُجونَ َمعَُهمْ ة عن املنافقني لَِئْن أُخْرِجُْتْم لََنْخُرَجنَّ َمَعكُْم َوإِن قُوِتلُْتْم لَنَنصَُرنَّكُْم وقال تعاىل لَِئْن أُخْرُِجواْ الَحكاي
ىل يف املعدوم أنه لو كان فعلم تعا)  ١٢ ١١احلشر ( َولَِئن قُوِتلُواْ الَ يَنُصرُوَنُهْم َولَِئن نََّصُروُهْم لَُيَولُّنَّ االْدَْباَر 



فأخرب عن املعدوم أنه لو كان )  ٢٨األنعام ( موجوداً كيف يكون حاله وأيضاً قوله َولَْو ُردُّواْ لََعادُواْ ِلَما ُنهُواْ َعْنُه 
  موجوداً كيف يكون حاله

َما ُيحْيِيكُْم َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيحُولُ َبْيَن الَْمْرِء َوقَلْبِِه َوأَنَُّه إِلَْيِه يأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ اسَْتجِيبُواْ ِللَِّه َوِللرَّسُولِ إِذَا َدَعاكُْم ِل
  ُتْحَشُرونَ

  يف اآلية مسائل
  املسألة األوىل قال أبو عبيد والزجاج اْسَتجِيُبواْ معناه أجيبوا وأنشد قول الشاعر

  فلم يستجبه عند ذاك جميب
  ء على أن ظاهر األمر للوجوب ومتسكوا هبذه اآلية على صحة قوهلم من وجهنياملسألة الثانية أكثر الفقها

الوجه األول أن كل من أمره اهللا بفعل فقد دعاه إىل ذلك الفعل وهذه اآلية تدل على أنه ال بد من اإلجابة يف كل 
  ما دعاه اهللا إليه

وب وهل النزاع إال فيه فريجع حاصل هذا الكالم إىل فإن قيل قوله اسَْتجِيبُواْ ِللَِّه أمر فلم قلتم إنه يدل على الوج
  إثبات أن األمر للوجوب بناء على أن هذا األمر يفيد الوجوب وهو يقتضي إثبات الشيء بنفسه وهو حمال

واجلواب أن من املعلوم بالضرورة أن كل ما أمر اهللا به فهو مرغب فيه مندوب إليه فلو محلنا قوله اْسَتجِيُبواْ ِللَّهِ 
  ِللرَّسُولِ إِذَا َدَعاكُْم على هذا املعىن كان هذا جارياً جمرى إيضاح الواضحات وأنه عبثَو

فوجب محله على فائدة زائدة وهي الوجوب صوناً هلذا النص عن التعطيل ويتأكد هذا بأن قوله تعاىل بعد ذلك 
  إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ جار جمرى التهديد والوعيد وذلك ال يليق إال باإلجياب َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َيُحولُ َبْيَن الَْمْرء َوقَلْبِِه َوأَنَُّه

صلى اهللا ( الوجه الثاين يف االستدالل هبذه اآلية على ثبوت هذا املطلوب ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن النيب 
ما منعك عن إجابيت ( فقال  مر على باب أيب بن كعب فناداه وهو يف الصالة فعجل يف صالته مث جاء) عليه وسلم 

فقال ال جرم ال تدعوين إال أجيبك ) أمل خترب فيما أوحى إيل استجيبوا هللا وللرسول ( قال كنت أصلي قال ) 
ملا دعاه فلم جيبه المه على ترك اإلجابة ومتسك يف تقرير ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( واالستدالل به أن النيب 
ة هذه اآلية على الوجوب وإال ملا صح ذلك االستدالل وقول من يقول مسألة أن األمر اللوم هبذه اآلية فلوال دالل

يفيد الوجوب مسألة قطعية فال جيوز التمسك فيها خبرب الواحد ضعيف ألنا ال نسلم أن مسألة األمر يفيد الوجوب 
  ية يف املطالب العمليةمسألة قطعية بل هي عندنا مسألة ظنية ألن املقصود منها العمل والدالئل الظنية كاف

فإن قالوا إنه تعاىل ما أمر باإلجابة على اإلطالق بل بشرط خاص وهو قوله إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ُيحْيِيكُْم فلم قلتم إن هذا 
  الشرط حاصل يف مجيع األوامر

ياة ههنا قلنا قصة أيب بن كعب تدل على أن هذا احلكم عام وغري خمصوص بشرط معني وأيضاً فال ميكن محل احل
على نفس احلياة ألن إحياء احلي حمال فوجب محله على شيء آخر وهو الفوز بالثواب وكل ما دعا اهللا إليه ورغب 

  فيه فهو مشتمل على ثواب فكان هذا احلكم عاماً يف مجيع األوامر وذلك يفيد املطلوب
هاً األول قال السدي هو اإلميان واإلسالم وفيه احلياة ألن املسألة الثالثة ذكروا يف قوله إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ُيحْيِيكُْم وجو

قيل املؤمن من الكافر )  ١٩الروم ( اإلميان حياة القلب والكفر موته يدل عليه قوله تعاىل ُيخْرُِج الَْحى َّ ِمَن الَْمّيِت 
مة وإمنا مسي القرآن باحلياة ألن الثاين قال قتادة يعين القرآن أي أجيبوه إىل ما يف القرآن ففيه احلياة والنجاة والعص

القرآن سبب العلم والعلم حياة فجاز أن يسمى سبب احلياة باحلياة الثالث قال األكثرون ِلَما ُيْحيِيكُْم هو اجلهاد مث 
يف سبب تسمية اجلهاد باحلياة وجوه أحدها هو أن وهن أحد العدوين حياة للعدو الثاين فأمر املسلمني إمنا يقوى 



ب اجلهاد مع الكفار وثانيها أن اجلهاد سبب حلصول الشهادة وهي توجب احلياة الدائمة قال تعاىل َوالَ ويعظم بسب
وثالثها أن اجلهاد قد )  ١٦٩آل عمران ( َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه أَمْواتاً َبلْ أَْحَياء ِعنَد َربّهِْم يُْرَزقُونَ 

ل يوصل إىل الدار اآلخرة والدار اآلخرة معدن احلياة قال تعاىل َوإِنَّ الدَّاَر االِْخَرةَ  لَهِىَ  يفضي إىل القتل والقت
  أي احلياة الدائمة)  ٦٤العنكبوت ( الَْحيََوانُ 

والقول الرابع ِلَما ُيْحيِيكُمْ أي لكل حق وصواب وعلى هذا التقدير فيدخل فيه القرآن واإلميان واجلهاد وكل 
  ) ٩٧النحل (  والطاعة واملراد من قوله ِلَما ُيْحيِيكُمْ احلياة الطيبة الدائمة قال تعاىل َيْعَملُونَ َمْن َعِملَ أعمال الرب

  املسألة الرابعة قوله تعاىل َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َيحُولُ َبْيَن الَْمْرء َوقَلْبِِه خيتلف تفسريه حبسب اختالف

ائلون باجلرب فقال الواحدي حكاية عن ابن عباس والضحاك حيول بني املرء الكافر الناس يف اجلرب والقدر أما الق
وطاعته وحيول بني املرء املطيع ومعصيته فالسعيد من أسعده اهللا والشقي من أضله اهللا والقلوب بيد اهللا يقلبها كيف 

به وإذا أراد املؤمن أن يكفر واهللا ال يريد يشاء فإذا أراد الكافر أن يؤمن واهللا تعاىل ال يريد إميانه حيول بينه وبني قل
كفره حال بينه وبني قلبه قلت وقد دللنا بالرباهني العقلية على صحة أن األمر كذلك وذلك ألن األحوال القلبية 

إما العقائد وإما اإلرادات والدواعي أما العقائد فهي إما العلم وإما اجلهل أما العلم فيمتنع أن يقصد الفاعل إىل 
يله إال إذا علم كونه علماً وال يعلم ذلك إال إذا علم كون ذلك االعتقاد مطابقاً للمعلوم وال يعلم ذلك إال إذا حتص

سبق علمه باملعلوم وذلك يوجب توقف الشيء على نفسه وأما اجلهل فاإلنسان البتة ال خيتاره وال يريده إال إذا ظن 
بسبق جهل آخر وذلك أيضاً يوجب توقف الشيء على نفسه أن ذلك االعتقاد علم وال حيصل له هذا الظن إال 

وأما الدواعي واإلرادات فحصوهلا إن مل يكن بفاعل يلزم احلدوث ال عن حمدث وإن كان بفاعل فذلك الفاعل إما 
العبد وإما اهللا تعاىل واألول باطل وإال لزم توقف ذلك القصد على قصد آخر وهو حمال فتعني أن يكون فاعل 

ت واإلرادات والدواعي هو اهللا تعاىل فنص القرآن دل على أن أحوال القلوب من اهللا والدالئل العقلية االعتقادا
دلت على ذلك فثبت أن احلق ما ذكرناه أما القائلون بالقدر فقالوا ال جيوز أن يكون املراد من هذه اآلية ما ذكرمت 

  وبيانه من وجوه
ينه وبني اإلميان فهو عاجز وأمر العاجز سفه ولو جاز ذلك جلاز أن يأمرنا الوجه األول قال اجلبائي إن من حال اهللا ب

اهللا بصعود السماء وقد أمجعوا على أن الزمن ال يؤمر بالصالة قائماً فكيف جيوز ذلك على اهللا تعاىل وقد قال تعاىل 
)  ٤اجملادلة ( َمن لَّْم َيْستَِطْع فَإِطَْعاُم ِسّتَني ِمْسِكيناً وقال يف املظاهر فَ)  ٢٨٦البقرة ( الَ ُيكَلُّف اللَُّه َنفًْسا إِالَّ ُوْسعََها 

  فأسقط فرض الصوم عمن ال يستطيعه
الوجه الثاين أن اهللا تعاىل أمر باالستجابة هللا وللرسول وذكر هذا الكالم يف معرض الذكر والتحذير عن ترك اإلجابة 

  ك اإلجابة وال يكون زجراً عن ترك اإلجابةولو كان املراد ما ذكرمت لكان ذلك عذراً قوياً يف تر
الوجه الثالث أنه تعاىل أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفار ال ليكون حجة للكفار على الرسول ولو كان 
املعىن ما ذكرمت لصارت هذه اآلية من أقوى الدالئل للكفار على الرسول ولقالوا إنه تعاىل ملا منعنا من اإلميان فكيف 

نا به فثبت هبذه الوجوه أنه ال ميكن محل اآلية على ما قاله أهل اجلرب قالوا وحنن نذكر يف اآلية وجوهاً األول أن يأمر
اهللا تعاىل حيول بني املرء وبني االنتفاع بقلبه بسبب املوت يعين بذلك أن تبادروا يف االستجابة فيما ألزمتكم من 

بد منه وحيول بينكم وبني الطاعة والتوبة قال القاضي ولذلك قال تعاىل اجلهاد وغريه قبل أن يأتيكم املوت الذي ال 
عقيبه ما يدل عليه وهو قوله َوأَنَُّه إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ واملقصود من هذه اآلية احلث على الطاعة قبل نزول املوت الذي 

بقلبه فإن األجل حيول دون األمل فكأنه قال مينع منها الثاين أن املراد أنه تعاىل حيول بني املرء وبني ما يتمناه ويريده 



بادروا إىل األعمال الصاحلة وال تعتمدوا على ما يقع يف قلوبكم من توقع طول البقاء فإن ذلك غري موثوق به وإمنا 
  حسن إطالق لفظ القلب على األماين احلاصلة يف القلب ألن تسمية الشيء باسم ظرفه جائزة كقوهلم سال

املؤمنني كانوا خائفني من القتال يوم بدر فكأنه قيل هلم سارعوا إىل الطاعة وال تتمنعوا عنها الوادي الثالث أن 
بسبب ما جتدون يف قلوبكم من الضعف واجلنب فإن اهللا تعاىل يغري تلك األحوال فيبدل الضعف بالقوة واجلنب 

العقل فكان املعىن أنه حيول بني املرء  بالشجاعة ألنه تعاىل مقلب القلوب الرابع قال جماهد املراد من القلب ههنا
وقلبه واملعىن فبادروا إىل األعمال وأنتم تعقلون فإنكم ال تؤمنون زوال العقول اليت عند ارتفاعها يبطل التكليف 

كان أي ملن )  ٣٧ق ( وجعل القلب كناية عن العقل جائز كما قال تعاىل إِنَّ ِفى ذاِلَك لَِذكَْرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب 
له عقل اخلامس قال احلسن معناه أن اهللا حائل بني املرء وقلبه واملعىن أن قربه تعاىل من عبده أشد من قرب قلب 

العبد منه واملقصود منه التنبيه على أنه تعاىل ال خيفى عليه شيء مما يف باطن العبد ومما يف ضمريه ونظريه قوله تعاىل 
  فهذه مجلة الوجوه املذكورة يف هذا الباب ألصحاب اجلرب والقدر)  ١٦ق ( لِ الَْورِيِد َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْب

مث قال تعاىل َوأَنَّهُ إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ أي واعلموا أنكم إليه حتشرون أي إىل اهللا وال تتركون مهملني معطلني وفيه ترغيب 
  شديد يف العمل وحتذير عن الكسل والغفلة

  َنةً  الَّ ُتصِيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمنكُْم خَآصَّةً  َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابَِواتَّقُواْ ِفْت
اعلم أنه تعاىل كما حذر اإلنسان أن حيال بينه وبني قلبه فكذلك حذره من الفنت واملعىن واحذروا فتنة إن نزلت بكم 

يعاً وتصل إىل الصاحل والطاحل عن احلسن نزلت يف علي وعمار مل تقتصر على الظاملني خاصة بل تتعدى إليكم مج
وطلحة والزبري وهو يوم اجلمل خاصة قال الزبري نزلت فينا وقرأناها زماناً وما ظننا أنا أهلها فإذا حنن املعنيون هبا 

يوماً ) ه وسلم صلى اهللا علي( وعن السدي نزلت يف أهل بدر اقتتلوا يوم اجلمل وروي أن الزبري كان يسامر النيب 
كيف حبك لعلي فقال يارسول اهللا أحبه كحيب ( إذ أقبل علي رضي اهللا عنه فضحك إليه الزبري فقال رسول اهللا 

  )كيف أنت إذا سرت إليه تقاتله ( لولدي أو أشد فقال 
  فإن قيل كيف جاز دخول النون املؤكدة يف جواب األمر

النهي ومىت كان كذلك حسن إدخال النون املؤكدة يف ذلك  قلنا فيه وجهان األول أن جواب األمر جاء بلفظ
النهي كقولك انزل عن الدابة ال تطرحك أو ال تطرحنك وكقوله تعاىل َنْملَةٌ  يأَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُواْ َمَساكَِنكُْم الَ 

تصينب الذين ظلموا منكم خاصة إال أنه الثاين أن التقدير واتقوا فتنة )  ١٨النمل ( َيْحِطمَنَّكُمْ ُسلَْيَمانُ َوُجُنوُدُه 
جيء بصيغة النهي مبالغة يف نفي اختصاص الفتنة بالظاملني كأن الفتنة هنيت عن ذلك االختصاص وقيل هلا ال تصييب 

  الذين ظلموا خاصة واملراد منه املبالغة يف عدم االختصاص على سبيل االستعارة
  يُد الِْعقَابِ واملراد منه احلث على لزوم االستقامة خوفاً من عقاب اهللامث قال تعاىل َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َشِد

  فإن قيل حاصل الكالم يف اآلية أنه تعاىل خيوفهم من عذاب لو نزل لعم املذنب وغريه وكيف يليق

  برمحة الرحيم احلكيم أن يوصل الفتنة والعذاب إىل من مل يذنب
عمى والزمانة بعبده ابتداء إما ألنه حيسن منه تعاىل ذلك حبكم املالكية أو ألنه قلنا إنه تعاىل قد ينزل املوت والفقر وال

تعاىل علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصالح على اختالف املذهبني وإذا جاز ذلك ألحد هذين الوجهني 
  فكذا ههنا واهللا أعلم

افُونَ أَن يََتَخطَّفَكُُم النَّاُس فَآَواكُْم َوأَيََّدكُم بَِنْصرِِه َوَرَزقَكُم مِّنَ َواذْكُرُوا إِذْ أَنُتْم قَِليلٌ مُّْسَتْضَعفُونَ ِفى األرض َتَخ



  الطَّيَِّباِت لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ
اعلم أنه تعاىل ملا أمرهم بطاعة اهللا وطاعة الرسول مث أمرهم باتقاء املعصية أكد ذلك التكليف هبذه اآلية وذلك ألنه 

يف غاية القلة والذلة وبعد ظهوره صاروا يف غاية ) صلى اهللا عليه وسلم ( وا قبل ظهور الرسول تعاىل بني أهنم كان
العزة والرفعة وذلك يوجب عليهم الطاعة وترك املخالفة أما بيان األحوال اليت كانوا عليها قبل ظهور حممد فمن 

واملراد أن غريهم يستضعفهم واملراد من هذا  وجوه أوهلا أهنم كانوا قليلني يف العدد وثانيها أهنم كانوا مستضعفني
االستضعاف أهنم كانوا خيافون أن يتخطفهم الناس واملعىن أهنم كانوا إذا خرجوا من بلدهم خافوا أن يتخطفهم 

العرب ألهنم كانوا خيافون من مشركي العرب لقرهبم منهم وشدة عداوهتم هلم مث بني تعاىل أهنم بعد أن كانوا كذلك 
األحوال بالسعادات واخلريات فأوهلا أنه آواهم واملراد منه أنه تعاىل نقلهم إىل املدينة فصاروا آمنني من قلبت تلك 

هو شر الكفار وثانيها قوله َوأَيََّدكُم بَِنْصرِِه واملراد منه وجوه النصر يف يوم بدر وثالثها قوله َوَرَزقَكُم ّمَن الطَّّيبَاِت و
  د أن كانت حمرمة على من كان قبل هذه األمةأنه تعاىل أحل هلم الغنائم بع

مث قال لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ أي نقلناكم من الشدة إىل الرخاء ومن البالء إىل النعماء واآلالء حىت تشتغلوا بالشكر 
  والطاعة فكيف يليق بكم أن تشتغلوا باملنازعة واملخاصمة بسبب األنفال

كُْم ِفْتَنةٌ  خُوُنواْ اللََّه َوالرَُّسولَ َوَتخُوُنوا أََماَناِتكُْم وَأَنُتْم َتْعلَُمونَ َواْعلَُموا أَنََّمآ أَْموَالُكُْم َوأَْولَاُديأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ الَ َت
  َوأَنَّ اللََّه ِعنَدهُ أَْجٌر َعظِيٌم

  مسائلاعلم أنه تعاىل ملا ذكر أنه رزقهم من الطيبات فههنا منعهم من اخليانة ويف اآلية 
املسألة األوىل اختلفوا يف املراد بتلك اخليانة على أقوال األول قال ابن عباس نزلت هذه اآلية يف أيب لبابة حني بعثه 

  إىل قريظة ملا حاصرهم وكان أهله وولد فيهم فقالوا يا أبا لبابة ما) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

شار أبو لبابة إىل حلقه أي أنه الذبح فال تفعلوا فكان ذلك منه خيانة ترى لنا أننزل على حكم سعد بن معاد فينا فأ
فيشقونه ويلقونه إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( هللا ورسوله الثاين قال السدي كانوا يسمعون الشيء من النيب 

ن اإلميان ويسرون املشركني فنهاهم اهللا عن ذلك الثالث قال ابن زيد هناهم اهللا أن خيونوا كما صنع املنافقون يظهرو
خروجه وعزم ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكفر الرابع عن جابر بن عبد اهللا أن أبا سفيان خرج من مكة فعلم النيب 

على الذهاب إليه فكتب إليه رجل من املنافقني أن حممداً يريدكم فخذوا حذركم فأنزل اهللا هذه اآلية اخلامس قال 
) صلى اهللا عليه وسلم (  بلتعة حني كتب إىل أهل مكة ملا هم النيب الزهري والكليب نزلت يف حاطب بن أيب

باخلروج إليها حكاه األصم والسادس قال القاضي األقرب أن خيانة اهللا غري خيانة رسوله وخيانة الرسول غري خيانة 
  األمانة ألن العطف يقتضي املغايرة

م وجعل ذلك خيانة له ألنه خيانة لعطيته وخيانة لرسوله إذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل أمرهم أن ال خيونوا الغنائ
ألنه القيم بقسمها فمن خاهنا فقد خان الرسول وهذه الغنيمة قد جعلها الرسول أمانة يف أيدي الغامنني وألزمهم أن 

مانة الناس ال يتناولوا ألنفسهم منها شيئاً فصارت وديعة والوديعة أمانة يف يد املودع فمن خان منهم فيها فقد خان أ
إذ اخليانة ضد األمانة قال وحيتمل أن يريد باألمانة كل ما تعبد به وعلى هذا التقدير فيدخل فيه الغنيمة وغريها 
فكان معىن اآلية إجياب أداء التكاليف بأسرها على سبيل التمام والكمال من غري نقص وال إخالل وأما الوجوه 

ها لكن ال جيب قصر اآلية عليها ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص املذكورة يف سبب نزول اآلية فهي داخلة في
  السبب

معىن اخلون النقص كما أن معىن الوفاء التمام ومنه ختونه إذا انتقصه مث ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 



  استعمل يف ضد األمانة والوفاء ألنك إذا خنت الرجل يف شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه
رف سألة الثالثة يف قوله وََتُخونُواْ أَمَاَناِتكُْم وجوه األول التقدير َوالَ َتُخونُواْ أََماَناِتكُْم والدليل عليه ما روي يف حامل

عبد اهللا َوالَ َتُخونُواْ أَمَاَناِتكُمْ الثاين التقدير ال ختونوا اهللا والرسول فإنكم إن فعلتم ذلك فقد خنتم أماناتكم والعرب 
  كر اجلواب تارة بالفاء وأخرى بالواو ومنهم من أنكر ذلكقد تذ

وأما قوله تعاىل وَأَنُتْم َتْعلَُمونَ فيه وجوه األول وأنتم تعلمون أنكم ختونون يعين أن اخليانة توجد منكم عن تعمد ال 
على اخليانة هو  عن سهو الثاين وأنتم علماء تعلمون قبح القبيح وحسن احلسن مث إنه ملا كان الداعي إىل اإلقدام

حب األموال واألوالد نبه تعاىل على أنه جيب على العاقل أن حيترز عن املضار املتولدة من ذلك احلب فقال إِنََّما 
  أَْموالُكُْم َوأَْولَاُدكُْم ِفْتَنةٌ  ألهنا تشغل القلب بالدنيا وتصري حجاباً عن خدمة املوىل

يمٌ تنبيهاً على أن سعادات اآلخرة خري من سعادات الدنيا ألهنا أعظم يف الشرف مث قال َوأَنَّ اللََّه ِعنَدُه أَْجٌر َعِظ
وأعظم يف الفوز وأعظم يف املدة ألهنا تبقى بقاء ال هناية له فهذا هو املراد من وصف اهللا األجر الذي عنده بالعظم 

النكاح ألن االشتغال بالنوافل يفيد وميكن أن يتمسك هبذه اآلية يف بيان أن االشتغال بالنوافل أفضل من االشتغال ب
  األجر العظيم عند اهللا واالشتغال بالنكاح يفيد الولد ويوجب احلاجة إىل

  املال وذلك فتنة ومعلوم أن ما أفضى إىل األجر العظيم عند اهللا فاالشتغال به خري مما أفضى إىل الفتنة
  ْجَعل لَّكُْم فُْرقَاًنا وَُيكَفِّْر َعنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوَيغِْفْر لَكُْم وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِيِاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا إَن َتتَّقُواْ اللََّه َي

واعلم أنه تعاىل ملا حذر عن الفتنة باألموال واألوالد رغب يف التقوى اليت توجب ترك امليل واهلوى يف حمبة األموال 
  واألوالد ويف اآلية مسائل

ألوىل لقائل أن يقول إدخال الشرط يف احلكم إمنا حيسن يف حق من كان جاهالً بعواقب األمور وذلك ال املسألة ا
  يليق باهللا تعاىل

واجلواب أن قولنا إن كان كذا كان كذا ال يفيد إال كون الشرط مستلزماً للجزاء فأما أن وقوع الشرط مشكوك 
أنه يفيد هذا الشك إال أنه تعاىل يعامل العباد يف اجلزاء معاملة  فيه أو معلوم فذلك غري مستفاد من هذا اللفظ سلمنا

  ) ٣١حممد ( الشاك وعليه خيرج قوله تعاىل وَلََنْبلُوَنَّكُْم َحتَّى َنعْلََم الُْمَجاِهِديَن ِمنكُْم َوالصَّابِرِيَن 
ناول اتقاء اهللا يف مجيع الكبائر املسألة الثانية هذه القضية الشرطية شرطها شيء واحد وهو تقوى اهللا تعاىل وذلك يت

وإمنا خصصنا هذا بالكبائر ألنه تعاىل ذكر يف اجلزاء تكفري السيئات واجلزاء جيب أن يكون مغايراً للشرط فحملنا 
التقوى على تقوى الكبائر ومحلنا السيئات على الصغائر ليظهر الفرق بني الشرط واجلزاء وأما اجلزاء املرتب على 

ثالثة األول قوله َيْجَعل لَّكُْم فُْرقَاًنا واملعىن أنه تعاىل يفرق بينكم وبني الكفار وملا كان اللفظ  هذا الشرط فأمور
مطلقاً وجب محله على مجيع الفروق احلاصلة بني املؤمنني وبني الكفار فنقول هذا الفرقان إما أن يعترب يف أحوال 

أن يعترب يف أحوال القلوب وهي األحوال الباطنة أو يف األحوال  الدنيا أو يف أحوال اآلخرة أما يف أحوال الدنيا فإما
الظاهرة أما يف أحوال القلوب فأمور أحدها أنه تعاىل خيص املؤمنني باهلداية واملعرفة وثانيها أنه خيص قلوهبم 

وثالثها أنه يزيل )  ٢٢الزمر ( ن رَّّبِه وصدورهم باالنشراح كما قال أَفََمن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه ِلِإلْسلَامِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ ّم
الغل واحلقد واحلسد عن قلوهبم ويزيل املكر واخلداع عن صدورهم مع أن املنافق والكافر يكون قلبه مملوءاً من 
هذه األحوال اخلسيسة واألخالق الذميمة والسبب يف حصول هذه األمور أن القلب إذا صار مشرقاً بطاعة اهللا 

ل هذه الظلمات ألن معرفة اهللا نور وهذه األخالق ظلمات وإذا ظهر النور فال بد من زوال تعاىل زالت عنه ك
الظلمة وأما يف األحوال الظاهرة فإن اهللا تعاىل خيص املسلمني بالعلو والفتح والنصر والظفر كما قال َوِللَِّه الِْعزَّةُ  



وأمر الفاسق والكافر بالعكس )  ٣٣التوبة ( ِلُيظْهَِرُه َعلَى الّدينِ كُلِّه وكما قال )  ٨املنافقني ( َوِلَرسُوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني 
من ذلك وأما يف أحوال اآلخرة فالثواب واملنافع الدائمة والتعظيم من اهللا واملالئكة وكل هذه األحوال داخلة يف 

  الفرقان

َسّيئَاِتكُْم فنقول إن محلنا قوله إَن َتتَّقُواْ اللََّه على والنوع الثاين من األجزية املرتبة على التقوى قوله َوُيكَفّْر عَنكُْم 
االتقاء من الكفر كان املراد بقوله وَُيكَفّْر َعنكُْم َسيّئَاِتكُْم مجيع السيئات اليت وجدت قبل الكفر وإن محلناه على 

  االتقاء عن الكبائر كان املراد من هذا تكفري الصغائر
لَكُْم واعلم أن املراد من تكفري السيئات سترها يف الدنيا ومن املغفرة إزالتها يف القيامة  والنوع الثالث قوله َوَيْغِفْر

لئال يلزم التكرار مث قال وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ ومن كان كذلك فإنه إذا وعد بشيء وىف به وإمنا قلنا إن أفضال 
حلق سبحانه فإنه ال يتفضل وال حيسن إال إذا حصلت يف اهللا أعظم من أفضال غريه لوجوه األول أن كل ما سوى ا

قلبه داعية اإلفضال واإلحسان وتلك الداعية حادثة فال حتصل إال بتخليق اهللا تعاىل وعند هذا ينكشف أن املتفضل 
مال ليس إال اهللا الذي خلق تلك الداعية املوجبة لذلك الفعل الثاين أن كل من تفضل يستفيد به نوعاً من أنواع الك

إما عوضاً من املال أو عوضاً من املدح والثناء وإما عوضاً من نوع آخر وهو دفع األمل احلاصل يف القلب بسبب 
الرقة اجلنسية واهللا تعاىل يعطي ويتفضل وال يطلب به شيئاً من األعواض ألنه كامل لذاته وما كان حاصالً للشيء 

تفضل على الغري فإن املتفضل عليه يصري ممنوناً عليه من ذلك  لذاته امتنع أن يستفيده من غريه الثالث أن كل من
املتفضل وذلك منفر أما احلق سبحانه وتعاىل فهو املوجد لذات كل أحد جبميع صفاته فال حيصل االستنكاف من 
 قبول إحسانه الرابع أن كل من تفضل على غريه فإنه ال ينتفع املتفضل عليه بذلك التفضل إال إذا حصلت له عني
باصرة وأذن سامعة ومعدة هاضمة حىت ينتفع بذلك اإلحسان وعند هذا ينكشف أن املتفضل هو اهللا يف احلقيقة 

  فثبت هبذه الرباهني صحة قوله َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الْعَِظيمِ
  كُُرونَ َوَيْمكُُر اللَُّه َواللَُّه خَْيُر الَْماِكرِيَنَوإِذْ َيْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَفَُرواْ ِلُيثْبِتُوَك أَْو َيقُْتلُوَك أَوْ ُيْخرِجُوَك َوَيْم

فكذلك ذكر رسوله نعمه )  ٢٦األنفال ( اعلم أنه تعاىل ملا ذكر املؤمنني نعمه عليهم بقوله َواذْكُرُواْ إِذْ أَنُتْم قَِليلٌ 
هد وقتادة وغريهم من عليه وهو دفع كيد املشركني ومكر املاكرين عنه وهذه السورة مدنية قال ابن عباس وجما

املفسرين إن مشركي قريش تآمروا يف دار الندوة ودخل عليهم إبليس يف صورة شيخ وذكر أنه من أهل جند فقال 
بعضهم قيدوه نتربص به ريب املنون فقال إبليس ال مصلحة فيه ألنه يغضب له قومه فتسفك له الدماء وقال بعضهم 

إبليس ال مصلحة فيه ألنه جيمع طائفة على نفسه ويقاتلكم هبم وقال أبو  أخرجوه عنكم تسترحيوا من أذاه لكم فقال
جهل الرأي أن جنمع من كل قبيلة رجالً فيضربوه بأسيافهم ضربة واحدة فإذا قتلوه تفرق دمه يف القبائل فال يقوى 

اهللا تعاىل إىل نبيه بنو هاشم على حماربة قريش كلها فريضون بأخذ الدية فقال إبليس هذا هو الرأي الصواب فأوحى 
بذلك وأذن له يف اخلروج إىل املدينة وأمره أن ال يبيت يف مضجعه وأذن اهللا له يف اهلجرة وأمر علياً أن يبيت يف 

  مضجعه وقال له تسج

بربديت فإنه لن خيلص إليك أمر تكرهه وباتوا مترصدين فلما أصبحوا ثاروا إىل مضجعه فأبصروا علياً فبهتوا وخيب 
هم وقوله ِلُيثْبُِتوَك قال ابن عباس ليوثقوك ويشدوك وكل من شد فقد أثبت ألنه ال يقدر على احلركة وهلذا اهللا سعي

يقال ملن اشتدت به علة أو جراحه متنعه من احلركة فقد أثبت فالن فهو مثبت وقيل ليسجنوك وقيل ليحبسوك وقيل 
بُِتوَك بالتشديد وقرأ النخعى ِليُثْبُِتوَك من البيات وقوله أَْو ليثبتوك يف بيت فحذف احملل لوضوح معناه وقرأ بعضهم ِليُثْ



َيقُْتلُوَك وهو الذي حكيناه عن أيب جهل لعنه اهللا أَْو ُيْخرِجُوَك أي من مكة وملا ذكر تعاىل هذه األقسام الثالثة قال 
سورة آل عمران يف تفسري قوله وََمكَُرواْ وََمكََر اللَُّه َواللَُّه َوَيْمكُُرونَ َويَْمكُُر اللَُّه َواللَُّه َخْيرُ الَْماكِرِيَن وقد ذكرنا يف 

تفسري املكر يف حق اهللا تعاىل واحلاصل أهنم احتالوا على إبطال أمر حممد واهللا )  ٥٤آل عمران ( َخْيُر الَْماِكرِيَن 
بن عباس موافقة للقرآن إال ما تعاىل نصره وقواه فضاع فعلهم وظهر صنع اهللا تعاىل قال القاضي القصة اليت ذكرها ا

فيها من حديث إبليس فإنه زعم أنه كانت صورته موافقة لصورة اإلنس وذلك باطل ألن ذلك التصوير إما أن 
يكون من فعل اهللا أو من فعل إبليس واألول باطل ألنه ال جيوز من اهللا تعاىل أن يفعل ذلك ليفنت الكفار يف املكر 

  يليق حبكمة اهللا تعاىل أن يقدر إبليس على تغيري صورة نفسه والثاين أيضاً باطل ألنه ال
واعلم أن هذا النزاع عجيب فإنه ملا مل يبعد من اهللا تعاىل أن يقدر إبليس على أنواع الوساوس فكيف يبعد منه أن 

  يقدره على تغيري صورة نفسه
  فإن قيل كيف قال َواللَُّه خَْيُر الَْماكِرِيَن وال خري يف مكرهم

فيه وجوه أحدها أن يكون املراد أقوى املاكرين فوضع خَْيٌر موضع أقوى وأشد لينبه بذلك على أن كل مكر  قلنا
فهو يبطل يف مقابلة فعل اهللا تعاىل وثانيها أن يكون املراد خري املاكرين لو قدر يف مكرهم ما يكون خرياً وحسناً 

ليس هو التفضيل بل املراد أنه يف نفسه خري كما يقال الثريد خري من وثالثها أن يكون املراد من قوله َخْيُر الَْماِكرِيَن 
  اهللا تعاىل

ُري اَألوَِّلَني َوإِذْ قَالُواْ اللَُّهمَّ إِن كَانَ َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم ءَاَياتَُنا قَالُواْ قَدْ َسِمْعَنا لَْو َنَشآُء لَقُلَْنا مِثْلَ َهاذَآ إِنْ َهاذَآ إِالَّ أََساِط
اللَُّه ِليَُعذَِّبُهْم وَأَنَت ِفيهِْم َوَما اذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً  مَِّن السََّمآِء أَوِ ائْتَِنا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ َوَما كَانَ َه

اللَُّه َوُهْم َيُصدُّونَ َعنِ الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوَما كَاُنوا أَْولَِيآَءُه إِنْ  كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهمْ َيْسَتغِْفُرونَ َوَما لَُهمْ أَالَّ يَُعذَِّبُهُم
  أَْولَِيآُؤُه إِالَّ الُْمتَّقُونَ َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ

احلرية اعلم أنه تعاىل ملا حكى مكرهم يف ذات حممد حكى مكرهم يف دين حممد روى أن النضر بن احلرث خرج إىل 
تاجراً واشترى أحاديث كليلة ودمنة وكان يقعد مع املستهزئني واملقتسمني وهو منهم فيقرأ عليهم أساطري األولني 
وكان يزعم أهنا مثل ما يذكره حممد من قصص األولني فهذا هو املراد من قوله قَالُواْ قَْد َسِمْعَنا لَْو َنَشاء لَقُلَْنا مِثْلَ 

صلى اهللا ( الَّ أََساِطُري االوَِّلَني وههنا موضع حبث وذلك ألن االعتماد يف كون القرآن معجزاً عن أنه َهاذَا إِنْ َهاذَا إِ
حتدى العرب باملعارضة فلم يأتوا هبا وهذا إشارة إىل أهنم أتوا بتلك املعارضة وذلك يوجب سقوط ) عليه وسلم 

  الدليل املعول عليه
يء النتفاء غريه فقوله لَْو َنَشاء لَقُلَْنا مِثْلَ َهاذَا يدل على أنه ما شاء ذلك القول واجلواب أن كلمة لَْو تفيد انتفاء الش

وما قال فثبت أن النضر بن احلرث أقر أنه ما أتى باملعارضة وإمنا أخرب أنه لو شاءها ألتى هبا وهذا ضعيف ألن 
  هاملقصود إمنا حيصل لو أتى باملعارضة أما جمرد هذا القول فال فائدة في

اء أَوِ ائِْتَنا بَِعذَابٍ والشبهة الثانية هلم قوهلم اللَُّهمَّ إِن كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحجَاَرةً  ّمَن السََّم
  أَلِيمٍ أي بنوع آخر من العذاب أشد من ذلك وأشق منه علينا

أن قوله اللَُّهمَّ إِن كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا  فإن قيل هذا الكالم يوجب اإلشكال من وجهني األول
ِحجَاَرةً  ّمَن السََّماء أَوِ ائِْتَنا بَِعذَابٍ أَِليمٍ حكاه اهللا عن الكفار وكان هذا كالم الكفار وهو من جنس نظم القرآن 

م قالوا يف سورة بين إسرائيل َوقَالُواْ لَن نُّْؤِمَن لََك حَتَّى فقد حصلت املعارضة يف هذا القدر وأيضاً حكى عنهم أهن
وذلك أيضاً كالم الكفار فقد حصل من كالمهم ما يشبه نظم القرآن )  ٩٠اإلسراء ( َتفُْجَر لََنا ِمَن االْْرضِ َيْنُبوًعا 



اإلله وقدرته وحكمته ومعارضته وذلك يدل على حصول املعارضة الثاين أن كفار قريش كانوا معترفني بوجود 
وكانوا قد مسعوا التهديد الكثري من حممد عليه الصالة والسالم يف نزول العذاب فلو كان نزول القرآن معجزاً 

لعرفوا كونه معجزاً ألهنم أرباب الفصاحة والبالغة ولو عرفوا ذلك لكان أقل األحوال أن يصريوا شاكني يف نبوة 
وا كذلك ملا أقدموا عى قوهلم اللَُّهمَّ إِن كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر حممد عليه الصالة والسالم ولو كان

َعلَْيَنا ِحجَاَرةً  ّمَن السََّماء ألن املتوقف الشاك ال يتجاسر على مثل هذه املبالغة وحيث أتوا هبذه املبالغة علمنا أنه ما 
  الح هلم يف القرآن وجه من الوجوه املعجزة

واجلواب عن األول أن اإلتيان هبذا القدر من الكالم ال يكفي يف حصول املعارضة ألن هذا املقدار كالم قليل ال 
يظهر فيه وجوه الفصاحة والبالغة وهذا اجلواب ال يتمشى إال إذا قلنا التحدي ما وقع جبميع السور وإمنا وقع 

  بالسورة الطويلة اليت يظهر فيها قوة الكالم
الثاين هب أنه مل يظهر هلم الوجه يف كون القرآن معجز إال أنه ملا كان معجزاً يف نفسه فسواء عرفوا  واجلواب عن

  ذلك الوجه أو مل يعرفوا فإنه ال يتفاوت احلال فيه
رب كَانَ ودخلت املسألة الثانية قوله اللَُّهمَّ إِن كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك قال الزجاج القراءة بنصب الَْحّق على خ

املؤكدة ودخلت ليعلم أن قوله الَْحّق ليس بصفة هلذا وأنه خرب قال ) ما ( ُهَو للفصل وال موضع هلا وهي مبنزلة 
( وجيوز هو احلق رفعاً وال أعلم أحداً قرأ هبا وال خالف بني النحويني يف إجازهتا ولكن القراءة سنة وروى صاحب 

  عن األعمش أنه قرأ هبا) الكشاف 

واعلم أنه تعاىل ملا حكى هاتني الشبهتني مل يذكر اجلواب عن الشبهة األوىل وهو قوله لَْو َنَشاء لَقُلَْنا مِثْلَ َهاذَا ولكنه 
ْغِفُرونَ ْم َيْسَتذكر اجلواب عن الشبهة الثانية وهو قوله َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذّبَُهْم َوأَنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذّبَُهْم َوُه

  وفيه مسائل
املسألة األوىل اعلم أن تقرير وجه اجلواب أن الكفار ملا بالغوا وقالوا اللهم إن كان حممد حمقاً فأمطر علينا حجارة 
من السماء ذكر تعاىل أن حممداً وإن كان حمقاً يف قوله إال أنه مع ذلك ال ميطر احلجارة على أعدائه وعلى منكري 

أن حممداً عليه الصالة والسالم ما دام يكون حاضراً معهم فإنه تعاىل ال يفعل هبم ذلك تعظيماً له نبوته لسببني األول 
وهذا أيضاً عادة اهللا مع مجيع األنبياء املتقدمني فإنه مل يعذب أهل قرية إال بعد أن خيرج رسوهلم منها كما كان يف 

  حق هود وصاحل ولوط
 ١٤التوبة ( نزول العذاب عليهم فكيف قال قَاِتلُوُهْم يَُعذّْبُهُم اللَُّه بِأَْيدِيكُْم فإن قيل ملا كان حضوره فيهم مانعاً من 

(  
  قلنا املراد من األول عذاب االستئصال ومن الثاين العذاب احلاصل باحملاربة واملقاتلة

وجوه األول وما كان اهللا معذب هؤالء والسبب الثاين قوله َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذّبَُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ ويف تفسريه 
الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون فاللفظ وإن كان عاماً إال أن املراد بعضهم كما يقال قتل أهل احمللة رجالً وأقدم 
أهل البلدة الفالنية على الفساد واملراد بعضهم الثاين وما كان اهللا معذب هؤالء الكفار ويف علم اهللا أنه يكون هلم 

يؤمنون باهللا ويستغفرونه فوصفوا بصفة أوالدهم وذراريهم الثالث قال قتادة والسدي َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذّبَُهْم أوالد 
َوُهْم َيْسَتغِْفُرونَ أي لو استغفروا مل يعذبوا فكان املطلوب من ذكر هذا الكالم استدعاء االستغفار منهم أي لو 

ا ذهب بعضهم إىل أن االستغفار ههنا مبعىن اإلسالم واملعىن أنه كان معهم قوم اشتغلوا باالستغفار ملا عذهبم اهللا وهلذ
كان يف علم اهللا أن يسلموا منهم أبو سفيان بن حرب وأبو سفيان بن احلرث بن عبد املطلب واحلرث بن هشام 



يف علم اهللا أن فيهم من يؤل أمره إىل  وحكيم بن حزام وعدد كثري واملعىن َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَّبُهْم َوأَنَت ِفيهِْم مع أن
اإلميان قال أهل املعاين دلت هذه اآلية على أن االستغفار أمان وسالمة من العذاب قال ابن عباس كان فيهم أمانان 

ُم اللَُّه واعلم نيب اهللا واالستغفار أما النيب فقد مضى وأما االستغفار فهو باق إىل يوم القيامة مث قال َوَما لَُهْم أَالَّ يَُعذّبَُه
أنه تعاىل بني يف اآلية األوىل أنه ال يعذهبم ما دام رسول اهللا فيهم وذكر يف هذه اآلية أنه يعذهبم فكان املعىن أنه 

يعذهبم إذا خرج الرسول من بينهم مث اختلفوا يف هذا العذاب فقال بعضهم حلقهم هذا العذاب املتوعد به يوم بدر 
ابن عباس هذا العذاب هو عذاب اآلخرة والعذاب الذي نفاه عنهم هو عذاب الدنيا مث  وقيل بل يوم فتح مكة وقال

بني تعاىل ما ألجله يعذهبم فقال َوُهْم َيُصدُّونَ َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ وقد ظهرت األخبار أهنم كيف صدوا عنه عام 
هذه الدعوى بقوله َوَما كَاُنواْ أَْوِلَياُؤُه إِنْ أَْوِلَياُؤهُ  احلديبية ونبه على أهنم يصدون الدعائهم أهنم أولياؤه مث بني بطالن

إِالَّ الُْمتَّقُونَ الذين يتحرزون عن املنكرات كالذي كانوا يفعلونه عند البيت من املكاء والتصدية واملقصود بيان أن 
اربوا فقتلهم اهللا يوم بدر من كانت هذه حاله مل يكن ولياً للمسجد احلرام فهم إذن أهل ألن يقتلوا بالسيف وحي

  وأعز اإلسالم بذلك على ما تقدم شرحه

  َوَما كَانَ َصالَتُُهْم ِعنَد الَْبْيِت إِالَّ ُمكَآًء َوَتْصِدَيةً  فَذُوقُواْ الَْعذَابَ بَِما كُنُتمْ َتكْفُُرونَ
)  ٣٤األنفال ( أَْوِلَياُؤُه إِالَّ الُْمتَّقُونَ  اعلم أنه تعاىل ملا قال يف حق الكفار أهنم ما كانوا أولياء البيت احلرام وقال إِنْ

بني بعده ما به خرجوا من أن يكونوا أولياء البيت وهو أن صالهتم عند البيت وتقرهبم وعبادهتم إمنا كان باملكاء 
ه املكاء فعال بوزن النغاء والرغاء من مكا ميكو إذا صفر واملكاء الصفري ومن) الكشاف ( والتصدية قال صاحب 

املكاء وهو طائر يألف الريف ومجعه املكاكي مسى بذلك لكثرة مكانه وأما التصدية فهي التصفيق يقال صدى يصدي 
تصدية إذا صفق بيديه ويف أصلها قوالن األول أهنا من الصدى وهو الصوت الذي يرجع من جبل الثاين قال أبو 

أي يعجزون )  ٥٧الزخرف ( إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ  عبيدة أصلها تصددة فأبدلت الياء من الدال ومنه قوله تعاىل
وأنكر بعضهم هذا الكالم واألزهري صحح قول أيب عبيدة وقال صدى أصله صدى فكثرت الداالت الدالة فقلبت 

  إحداهن ياء
 إذا عرفت هذا فنقول قال ابن عباس كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون وقال جماهد كانوا

يف الطواف ويستهزؤون به ويصفرون وخيلطون عليه طوافه وصالته وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( يعارضون النيب 
مقاتل كان إذا صلى الرسول يف املسجد يقومون عن ميينه ويساره بالتصفري والتصفيق ليخلطوا عليه صالته فعلى 

صلى اهللا عليه ( جماهد ومقاتل كان إيذاء للنيب قول ابن عباس كان املكاء والتصدية نوع عبادة هلم وعلى قول 
  كَاء َوَتْصِدَيةً واألول أقرب لقوله تعاىل َوَما كَانَ َصالَُتُهْم ِعندَ الَْبْيِت إِالَّ ُم) وسلم 

  فإن قيل املكاء والتصدية ما كانا من جنس الصالة فكيف جيوز استثناؤمها عن الصالة
قلنا فيه وجوه األول أهنم كانوا يعتقدون أن املكاء والتصدية من جنس الصالة فخرج هذا االستثناء على حسب 

ام اجلفاء مقام الصلة فكذا ههنا الثالث معتقدهم الثاين أن هذا كقولك وددت األمري فجعل جفائي صليت أي أق
الغرض منه أن من كان املكاء والتصدية صالته فال صالة له كما تقول العرب ما لفالن عيب إال السخاء يريد من 

  كان السخاء عيبه فال عيب له
قال هلم يف اآلخرة فَذُوقُواْ الَْعذَابَ مث قال تعاىل فَذُوقُواْ الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ أي عذاب السيف يوم بدر وقيل ي

  بَِما كُْنُتْم َتكْفُُرونَ
 َحْسَرةً  ثُمَّ ُيْغلَُبونَ َوالَِّذينَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ ُينِفقُونَ أَمَْوالَُهْم لَِيُصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه فََسُينِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُونُ َعلَْيهِْم



فََيْجَعلَهُ  َم ُيْحَشُرونَ ِلَيمِيَز اللَُّه الَْخبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ وََيجَْعلَ الَْخبِيثَ َبْعَضُه َعلَى بَْعضٍ فََيْركَُمُه َجِميعاًكَفَُروا إِلَى جََهنَّ
  ِفى َجَهنَّمَ أُْولَاِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ

أحواهلم يف الطاعات املالية قال مقاتل  اعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال هؤالء الكفار يف الطاعات البدنية أتبعها بشرح
والكليب نزلت يف املطعمني يوم بدر وكانوا اثين عشر رجالً من كبار قريش وقال سعيد بن جبري وجماهد نزلت يف أيب 
سفيان وإنفاقه املال على حرب حممد يوم أحد وكان قد استأجر ألفني من األحابيش سوى من استجاش من العرب 

مث بني تعاىل أهنم إمنا ) الكشاف ( ني أوقية واألوقية اثنان وأربعون مثقاالً هكذا قاله صاحب وأنفق عليهم أربع
ينفقون هذا املال ليصدوا عن سبيل اهللا أي كان غرضهم يف اإلنفاق الصد عن اتباع حممد وهو سبيل اهللا وإن مل يكن 

  عندهم كذلك
ْسَرةً  يعين أنه سيقع هذا اإلنفاق ويكون عاقبته احلسرة ألنه يذهب املال وال مث قال فََسُينِفقُونََها ثُمَّ َتكُونُ َعلَْيهِْم َح

وقوله )  ٢١اجملادلة ( حيصل املقصود بل يصريون مغلوبني يف آخر األمر كما قال تعاىل كََتَب اللَُّه الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُسِلى 
  ثانَوالَِّذيَن كَفَُرواْ إِلَى َجهَنََّم ُيْحَشُرونَ ففيه حب

البحث األول أنه مل يقل وإىل جهنم حيشرون ألنه كان فيهم من أسلم بل ذكر أن الذين بقوا على الكفر يكونون 
  كذلك

البحث الثاين أن ظاهر قوله إِلَى َجَهنَّمَ ُيْحَشُرونَ يفيد أنه ال يكون حشرهم إال إىل جهنم ألن تقدمي اخلرب يفيد 
  احلصر

م أهنم ال يستفيدون من بذهلم أمواهلم يف تلك االنفاقات إال احلسرة واخليبة يف واعلم أن املقصود من هذا الكال
الدنيا والعذاب الشديد يف اآلخرة وذلك يوجب الزجر العظيم عن ذلك اإلنفاق مث قال ِلَيمِيَز اللَُّه الَْخبِيثَ ِمَن 

  الطَّّيبِ وفيه قوالن
الفريق الطيب من املؤمنني فيجعل الفريق اخلبيث بعضه على  القول األول ليميز اهللا الفريق اخلبيث من الكفار من

)  ١٩اجلن ( بعض فريكمه مجيعاً وهو عبارة عن اجلمع والضم حىت يتراكموا كقوله تعاىل كَاُدواْ َيكُوُنونَ َعلَْيِه لَِبداً 
  يعين لفرط ازدحامهم فقوله أُوْلَاِئَك إشارة إىل الفريق اخلبيث

خلبيث نفقة الكافر على عداوة حممد وبالطيب نفقة املؤمن يف جهاد الكفار كإنفاق أيب بكر والقول الثاين املراد با
وعثمان يف نصرة الرسول عليه الصالة والسالم فيضم تعاىل تلك األمور اخلبيثة بعضها إىل بعض فيلقيها يف جهنم 

والالم يف قوله ِلَيِميَز اللَُّه الَْخبِيثَ )  ٣٥التوبة ( ورُُهْم ويعذهبم هبا كقوله تعاىل فَُتكَْوى بَِها جَِباهُُهْم َوُجنوُبُهْم وَظُُه
على القول األول متعلق بقوله ُيْحَشُرونَ واملعىن أهنم حيشرون ليميز اهللا الفريق اخلبيث من الفريق الطيب وعلى 

  لْخَاِسُرونَ وهو إشارة إىل الذين كفرواالقول الثاين متعلق بقوله ثُمَّ َتكُونُ َعلَْيهِمْ َحسَْرةً  مث قال أُولَاِئَك ُهمُ ا
  قُل ِللَِّذيَن كَفَرُوا إِن َينَتُهواْ ُيغْفَْر لَُهْم مَّا قَْد َسلََف َوإِن َيُعودُواْ فَقَْد َمَضْت ُسنَُّت االٌّ وَّلِنيِ

وقال قُل ِللَِّذيَن كَفَرُواْ اعلم أنه تعاىل ملا بني صالهتم يف عباداهتم البدنية وعباداهتم املالية أرشدهم إىل طريق الصواب 
  إِن َينَتهُواْ وفيه مسائل

قُل ِللَِّذيَن كَفَُرواْ أي قل ألجلهم هذا القول وهو إِن َينَتُهواْ ُيغْفَْر لَُهْم ولو ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
  كان مبعىن خاطبهم به لقيل إن تنتهوا يغفر وقال ابن مسعود هكذا

عىن أن هؤالء الكفاء إن انتهوا عن الكفر وعداوة الرسول ودخلوا اإلسالم والتزموا شرائعه غفر اهللا املسألة الثانية امل



هلم ما قد سلف من كفرهم وعداوهتم للرسول وإن عادوا إليه وإصروا عليه فقد مضت سنة األولني وفيه وجوه 
الثاين فقد مضت سنة األولني الذين األول املراد فقد مضت سنة األولني منهم الذين حاق هبم مكرهم يوم بدر 

حتزبوا على أنبيائهم من األمم الذين قد مروا فليتوقعوا مثل ذلك إن مل ينتهوا الثالث أن معناه أن الكفار إذا انتهوا 
عن الكفر وأسلموا غفر هلم ما قد سلف من الكفر واملعاصي وإن يعودوا فقد مضت سنة األولني وهي قوله كََتبَ 

ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر )  ١٧١الصافات ( َولَقَْد َسَبقَْت كَِلَمُتَنا )  ٢١اجملادلة ( ِلَبنَّ أََناْ َوُرُسِلى اللَُّه الَغْ
  ) ١٠٥األنبياء ( أَنَّ االْْرَض َيرِثَُها ِعَباِدىَ  الصَّاِلُحونَ 

حيح أهنا مقبولة لوجوه األول هذه اآلية فإن املسألة الثالثة اختلف الفقهاء يف أن توبة الزنديق هل تقبل أم ال والص
  قوله قُل ِللَِّذيَن كَفَرُواْ إِن َينَتُهواْ ُيغْفَْر لَُهْم مَّا قَْد َسلََف يتناول مجيع أنواع الكفر

  فإن قيل الزنديق ال يعلم من حاله أنه هل انتهى من زنذقته أم ال
فلما رجع وجب قبول قوله فيه ) حنن حنكم بالظاهر ( الم قلنا أحكام الشرع مبنية على الظواهر كما قال عليه الس

الثاين ال شك أنه مكلف بالرجوع وال طريق له إليه إال هبذه التوبة فلو مل تقبل لزم تكليف ما ال يطاق الثالث قوله 
  ) ٢٥ الشورى( تعاىل َوُهَو الَِّذى َيقَْبلُ التَّْوَبةَ  َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُواْ َعنِ السَّيّئَاِت 

املسألة الرابعة احتج أصحاب أيب حنيفة هبذه اآلية على أن الكفار ليسوا خماطبني بفروع الشرائع قالوا ألهنم لو 
كانوا خماطبني هبا لكان إما أن يكونوا خماطبني هبا مع الكفر أو بعد زوال الكفر واألول باطل باإلمجاع والثاين باطل 

اإلسالم ال يؤاخذ بشيء مما مر عليه يف زمان الكفر وإجياب قضاء تلك  ألن هذه اآلية تدل على أن الكافر بعد
  العبادات ينايف ظاهره هذه اآلية

املسألة اخلامسة احتج أبو حنيفة رمحه اهللا هبذه اآلية على أن املرتد إذا أسلم مل يلزمه قضاء العبادات اليت تركها يف 
  حالة الردة وقبلها ووجه الداللة ظاهر

فإذا أسلم الكافر مل يلزمه قضاء شيء من العبادات ) اإلسالم جيب ما قبله ( دسة قال عليه السالم املسألة السا
البدنية واملالية وما كان له من جناية على نفس أو مال فهو معفو عنه وهو ساعة إسالمه كيوم ولدته أمه وقال حيىي 

ة وتوحيد سبعني سنة كيف ال يقوى على هدم بن معاذ الرازي يف هذه اآلية أن توحيد ساعة يهدم كفر سبعني سن
  ذنب ساعة ا

ونَ َبِصٌري َوإِن َتَولَّْواْ فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ  َوَيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللِه فَإِِن اْنَتَهْواْ فَإِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُ
  ْولَى َونِْعَم النَّصُِريَمْوالَكُْم نِْعَم الَْم

اعلم أنه تعاىل ملا بني أن هؤالء الكفار إن انتهوا عن كفرهم حصل هلم الغفران وإن عادوا فهم متوعدون بسنة 
بدأ األولني أتبعه بأن أمر بقتاهلم إذا أصروا فقال َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ  قال عروة بن الزبري كان املؤمنون يف م

املسلمني أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( الدعوة يفتنون عن دين اهللا فافتنت من املسلمني بعضهم وأمر رسول اهللا 
بيعة العقبة توامرت ) صلى اهللا عليه وسلم ( خيرجوا إىل احلبشة وفتنة ثانية وهو أنه ملا بايعت األنصار رسول اهللا 

ؤمنني جهد شديد فهذا هو املراد من الفتنة فأمر اهللا تعاىل بقتاهلم قريش أن يفتنوا املؤمنني مبكة عن دينهم فأصاب امل
حىت تزول هذه الفتنة وفيه وجه آخر وهو أن مبالغة الناس يف حبهم أدياهنم أشد من مبالغتهم يف حبهم أرواحهم 

هم يف وجوه احملنة فالكافر أبداً يسعى بأعظم وجوه السعي يف إيذاء املؤمنني ويف إلقاء الشبهات يف قلوهبم ويف إلقائ
واملشقة وإذا وقعت املقاتلة زال الكفر واملشقة وخلص اإلسالم وزالت تلك الفنت بالكلية قال القاضي إنه تعاىل أمر 
بقتاهلم مث بني العلة اليت هبا أوجب قتاهلم فقال َحتَّى الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ  وخيلص الدين الذي هو دين اهللا من سائر األديان 



هذا املقصود إذا زال الكفر بالكلية إذا عرفت هذا فنقول إما أن يكون املراد من اآلية َوقَاِتلُوُهْم ألجل  وإمنا حيصل
أن حيصل هذا املعىن أو يكون املراد َوقَاِتلُوُهمْ لغرض أن حيصل هذا املعىن فإن كان املراد من اآلية هو األول وجب 

راد َوَيكُونَ الّديُن كُلُُّه ِللِه يف أرض مكة وما حواليها ألن املقصود أن حيصل هذا املعىن من القتال فوجب أن يكون امل
وال ميكن محله على مجيع البالد إذ لوكان ذلك ) ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب ( حصل هنا قال عليه السالم 

ية هو الثاين وهو قوله قاتلوهم مراداً ملا بقي الكفر فيها مع حصول القتال الذي أمر اهللا به وأما إذا كان املراد من اآل
لغرض أن يكون الدين كله هللا فعلى هذا التقدير مل ميتنع محله على إزالة الكفر عن مجيع العامل ألنه ليس كل ما كان 
  غرضاً لإلنسان فإنه حيصل فكان املراد األمر بالقتال حلصول هذا الغرض سواء حصل يف نفس األمر أو مل حيصل

للََّه بَِما هَْواْ فَإِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُونَ َبِصٌري واملعىن فَإِِن اْنَتهَْواْ عن الكفر وسائر املعاصي بالتوبة واإلميان فَإِنَّ امث قال فَإِِن اْنَت
نَّ اللََّه َمْوالَكُمْ َيْعَملُونَ َبِصٌري عامل ال خيفى عليه شيء يوصل إليهم ثواهبم َوإِن َتَولَّْواْ يعين عن التوبة واإلميان فَاْعلَُمواْ أَ

أي وليكم الذي حيفظكم ويرفع البالء عنكم مث بني أنه تعاىل نِْعَم الَْمْولَى َونِْعَم النَِّصُري وكل ما كان يف محاية هذا 
  املوىل ويف حفظه وكفايته كان آمناً من اآلفات مصوناً عن املخوفات

للَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ وَِلِذى الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ وَاْبنِ السَّبِيلِ إِن كُنُتْم  َواْعلَُمو ا أَنََّما غَنِْمُتم مِّن َشىْ ٍء فَأَنَّ
  َشىْ ٍء قَِديٌرَءاَمْنُتم بِاللَِّه َوَمآ أَنَزلَْنا َعلَى َعْبدَِنا َيْوَم الْفُْرقَاِن َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن َواللَُّه َعلَى كُلِّ 

م أنه تعاىل ملا أمر باملقاتلة يف قوله َوقَاِتلُوُهْم وكان من املعلوم أن عند املقاتلة قد حتصل الغنيمة ال جرم ذكر اهللا اعل
  تعاىل حكم الغنيمة ويف اآلية مسائل

ني من املسألة األوىل الغنم الفوز بالشيء يقال غنم يغنم غنماً فهو غامن والغنيمة يف الشريعة ما دخلت يف أيدي املسلم
  أموال املشركني على سبيل القهر باخليل والركاب

َما يف قوله َما غَنِْمُتم ّمن َشىْ ء موصولة وقوله ِمن َشىْ ء يعين أي شيء كان ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 
عن ابن عمر فَأَنَّ  حىت اخليط واملخيط فَأَنَّ للَِّه خرب مبتدأ حمذوف تقديره فحق أو فواجب أن هللا مخسه وروى النخعي

للَِّه ُخُمَسُه بالكسر وتقديره على قراءة النخعي فلله مخسه واملشهور آكد وأثبت لإلجياب كأنه قيل فال بد من إثبات 
اخلمس فيه وال سبيل إىل اإلخالل به وذلك ألنه إذا حذف اخلرب واحتمل وجوهاً كثرية من املقدرات كقولك ثابت 

  ابه من النص على واحد وقرىء ُخُمَسُه بالسكونواجب حق الزم كان أقوى إلجي
  املسألة الثالثة يف كيفية قسمة الغنائم

  اعلم أن هذه اآلية تقتضي أن يؤخذ مخسها ويف كيفية قسمة ذلك اخلمس قوالن
القول األول وهو املشهور أن ذلك اخلمس خيمس فسهم لرسول اهللا وسهم لذوي قرباه من بين هاشم وبين املطلب 

) صلى اهللا عليه وسلم (  عبد مشس وبين نوفل ملا روي عن عثمان وجبري بن مطعم أهنما قاال لرسول اهللا دون بين
هؤالء إخوتك بنو هاشم ال ينكر فضلهم لكونك منهم أرأيت إخواننا بين املطلب أعطيتهم وحرمتنا وإمنا حنن وهم 

وال إسالم إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد إهنم مل يفارقونا يف جاهلية ( مبنزلة واحدة فقال عليه السالم 
) صلى اهللا عليه وسلم ( وثالثة أسهم لليتامى واملساكني وابن السبيل وأما بعد وفاة الرسول ) وشبك بني أصابعه 

فعند الشافعي رمحه اهللا أنه يقسم على مخسة أسهم سهم لرسول اهللا يصرف إىل ما كان يصرفه إليه من مصاحل 
عدة الغزاة من الكراع والسالح وسهم لذوي القرىب من أغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ املسلمني ك

األنثيني والباقي للفرق الثالثة وهم اليتامى واملساكني وابن السبيل وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إن بعد وفاة الرسول 
قرىب وإمنا يعطون لفقرهم فهو أسوة سائر عليه الصالة والسالم سهمه ساقط بسبب موته وكذلك سهم ذوي ال



الفقراء وال يعطى أغنياؤهم فيقسم على اليتامى واملساكني وابن السبيل وقال مالك األمر يف اخلمس مفوض إىل رأي 
  اإلمام إن رأى قسمته على هؤالء فعل وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعض فله ذلك

اهللا وصريح فيه فال جيوز العدول عنه إال لدليل منفصل أقوى منها واعلم أن ظاهر اآلية مطابق لقول الشافعي رمحه 
وكيف وقد قال يف آخر اآلية َوقَالَ ُموَسى ياقَْومِ إِن يعين إن كنتم آمنتم باهللا فاحكموا هبذه القسمة وهو يدل على 

  أنه مىت مل حيصل احلكم هبذه القسمة مل حيصل اإلميان باهللا
عالية إن مخس الغنيمة يقسم على ستة أقسام فواحد منها هللا وواحد لرسول اهللا والثالث والقول الثاين وهو قول أيب ال

لذوي القرىب والثالثة الباقية لليتامى واملساكني وابن السبيل قالوا والدليل عليه أنه تعاىل جعل مخس الغنيمة هللا مث 
ىل الرسول ومنهم من قال يصرف إىل للطوائف اخلمسة مث القائلون هبذا القول منهم من قال يصرف سهم اهللا إ

عمارة الكعبة وقال بعضهم إنه عليه السالم كان يضرب يده يف هذا اخلمس فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة 
  وهو الذي مسى هللا تعاىل

هللا والقائلون بالقول األول أجابوا عنه بأن قوله ِللَِّه ليس املقصود منه أثبات نصيب هللا فإن األشياء كلها ملك 
وملكه وإمنا املقصود منه افتتاح الكالم بذكر اهللا على سبيل التعظيم كما يف قوله قُلِ االنفَالُ ِللَِّه َوالرَُّسولِ واحتج 

مايل مما ( أنه قال هلم يف غنائم خيرب ) صلى اهللا عليه وسلم ( القفال على صحة هذا القول مبا روي عن رسول اهللا 
فقوله مايل إال اخلمس يدل على أن سهم اهللا وسهم الرسول ) اخلمس مردود فيكم أفاء اهللا عليكم إال اخلمس و

واحد وعلى اإلضمام سهمه السدس ال اخلمس وإن قلنا إن السهمني يكونان للرسول صار سهمه أزيد من اخلمس 
باقي وهو أربعة هذا هو الكالم يف قسمة مخس الغنيمة وأما ال) مايل إال اخلمس ( وكال القولني ينايف ظاهر قوله 

أمخاس الغنيمة فهي للغامنني ألهنم الذين حازوه واكتسبوه كما يكتسب الكأل باالحتشاش والطري باالصطياد 
  والفقهاء استنبطوا من هذه اآلية مسائل كثرية مذكورة يف كتب الفقه

عي رمحه اهللا والدليل عليه أن املسألة الرابعة دلت اآلية على أنه جيوز قسمة الغنائم يف دار احلرب كما هو قول الشاف
لك هلؤالء يف الغنيمة قوله فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسُه َوِللرَّسُولِ َوِلِذى الْقُرَْبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ يقتضي ثبوت امل
ف امللك إىل املالك وإذا حصل امللك هلم فيه وجب جواز القسمة ألنه ال معىن للقسمة على هذا التقدير إال صر

  وذلك جائز باالتفاق
املسألة اخلامسة اختلفوا يف ذوي القرىب قيل هم بنو هاشم وقال الشافعي رمحه اهللا هم بنو هاشم وبنو املطلب واحتج 

  باخلرب الذي رويناه وقيل آل علي وجعفر وعقيل وآل عباس وولد احلرث بن عبد املطلب وهو قول أيب حنيفة
عن الكليب أن هذه اآلية نزلت ببدر وقال الواقدي رمحه اهللا كان ) الكشاف ( حكى صاحب املسألة السادسة 

  اخلمس يف غزوة بين قينقاع بعد بدر بشهر وثالثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من اهلجرة
ذه الوجوه اخلمسة فاقطعوا عنه مث قال تعاىل َوقَالَ ُموَسى ياقَْومِ إِن واملعىن اعلموا أن مخس الغنيمة مصروف إىل ه

باملنزل أطماعكم واقنعوا باألمخاس األربعة َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتم ّمن َشىْ ء فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسُه يعين إن كنتم آمنتم باهللا و
من اآليات  على عبدنا يوم الفرقان يوم بدر واجلمعان الفريقان من املسلمني والكافرين واملراد منه ما أنزل عليه

  واملالئكة والفتح يف ذلك اليوم وَاللَُّه َعلَى كُلّ َشْيء قَدِيٌر أي يقدر على نصركم وأنتم قليلون ذليلون واهللا أعلم

ُتْم ِفي الِْميَعاِد وَلَاِكن َتلَفْإِذْ أَنُتم بِالُْعْدَوةِ  الدُّْنَيا َوُهم بِالُْعدَْوةِ  الْقُْصَوى وَالرَّكُْب أَْسفَلَ مِنكُْم َولَْو َتَواَعدتُّْم الَْخ
  نَّ اللََّه لََسِميٌع َعِليٌملَِّيقِْضَي اللَُّه أَْمراً كَانَ َمفُْعوالً لَِّيْهِلَك َمْن َهلََك َعن َبيَِّنةٍ  َوَيحَْيى َمْن َحى َّ َعن َبيَِّنةٍ  َوإِ



  ويف اآلية مسائل
ْنَيا قوالن أحدمها أنه متعلق مبضمر معناه واذكروا إذ أنتم كذا وكذا كما املسألة األوىل يف قوله إِذْ أَنُتم بِالُْعْدَوةِ  الدُّ

  والثاين أن يكون قوله إِذْ بدالً عن يوم الفرقان)  ٢٦األنفال ( قال تعاىل َواذْكُُرواْ إِذْ أَنُتْم قَِليلٌ 
 والباقون بالضم ومها لغتان قال ابن املسألة الثانية قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو بِالُْعْدَوةِ  بكسر العني يف احلرفني

السكيت عدوة الوادي وعدوته جانبه واجلمع عدى وعدي قال األخفش الكسر كالم العرب مل يسمع عنهم غري 
الضم والفتح والكسر قال ) الكشاف ( ذلك وقال أمحد بن حيىي الضم يف العدوة أكثر اللغتني وحكى صاحب 

ياء ألن بينها وبني الكسر حاجزاً غري حصني كما يف الفتية وأما الَْحَيواةَ   وقرىء هبن و بالعدية على قلب الواو
الدُّْنَيا فتأنيث األدىن وضده الْقُْصَوى وهو تأنيث األقصى وكل شيء تنحى عن شيء فقد قصا واألقصى والقصوى 

  كاألكرب والكربى
  ية بالواوفإن قيل كلتامها فعلى من باب الواو فلم جاءت إحدامها بالياء والثان

  قلنا القياس قلب الواو ياء كالعليا وأما القصوى فقد جاء شاذاً وأكثر استعماله على أصله
املسألة الثالثة املراد بالعدوة الدنيا ما يلي جانب املدينة وبالقصوى ما يلي جانب مكة وكان املاء يف العدوة اليت نزل 

رَّكُْب العري اليت خرجوا هلا كانت يف موضع أَسْفَلَ ِمنكُْم إىل هبا املشركون وكان استظهارهم من هذا الوجه أشد وَال
 ساحر البحر َولَْو َتَواَعدتُّْم أنتم وأهل مكة على القتال خلالف بعضكم بعضاً لقلتكم وكثرهتم َولَاِكن لّيَقِْضَي اللَُّه أَمْراً

واجباً أن خيرج إىل الفعل وقوله لَّيْهِلَك َمْن َهلََك  كَانَ َمفُْعوالً أي أنه يثبتكم اهللا وينصركم ليقضي أمراً كان مفعوالً
  بدل من قوله لَّيقِْضَي وفيه مسائل

املسألة األوىل ال شك أن عسكر الرسول عليه السالم يف أول األمر كانوا يف غاية اخلوف والضعف بسبب القلة 
رملية تغوص فيها أرجلهم وأما الكفار  وعدم األهبة ونزلوا بعيدين عن املاء وكانت األرض اليت نزلوا فيها أرضاً

فكانوا يف غاية القوة بسبب الكثرة يف العدد وبسبب حصول اآلالت واألدوات ألهنم كانوا قريبني من املاء وألن 
األرض اليت نزلوا فيها كانت صاحلة للمشي وألن العري كانوا خلف ظهورهم وكانوا يتوقعون جميء املدد من العري 

مث إنه تعاىل قلب القصة وعكس القضية وجعل الغلبة للمسلمني والدمار على الكافرين فصار  إليهم ساعة فساعة
  ذلك من أعظم املعجزات وأقوى البينات

فيما أخرب عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر فقوله لَّيْهِلَك َمْن َهلََك ) صلى اهللا عليه وسلم ( على صدق حممد 
ملعىن وهو أن الذين هلكوا إمنا هلكوا بعد مشاهدة هذه املعجزة واملؤمنون الذين بقوا يف َعن َبّيَنةٍ  إشارة إىل هذا ا

  احلياة شاهدوا هذه املعجزة القاهرة واملراد من البينة هذه املعجزة
َبّيَنةٍ  الم الغرض وظاهره  املسألة الثانية الالم يف قوله لّيَقِْضيَ اللَُّه أَمْراً كَانَ َمفُْعوالً ويف قوله لَّيْهِلَك َمْن َهلََك َعن

يقتضي تعليل أفعال اهللا وأحكامه باألغراض واملصاحل إال أنا نصرف هذا الكالم عن ظاهره بالدالئل العقلية 
  املشهورة

ح املسألة الثالثة قوله لَّيْهِلَك َمْن َهلََك َعن َبّيَنةٍ  ظاهره يقتضي أنه تعاىل أراد من الكل العلم واملعرفة واخلري والصال
  وذلك يقدح يف قول أصحابنا أنه تعاىل أراد الكفر من الكافر لكنا نترك هذا الظاهر بالدالئل املعلومة

املسألة الرابعة قوله َوَيْحَيى َمْن َحى َّ َعن َبّيَنةٍ  قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم والبزي عن ابن كثري ونصري عن 
برواية القواس وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بياء  الكسائي ِمْن بإظهار الياءين وأبو عمرو وابن كثري

مشددة على اإلدغام فأما اإلدغام فللزوم احلركة يف الثاين فجرى جمرى رد ألنه يف املصحف مكتوب بياء واحدة 



 فجرى على مشاكلته وأجاز بعض الكوفيني اإلدغام يف َوالَ) حيىي ( وأما اإلظهار فالمتناع اإلدغام يف مضارعه من 
  َيحَْيى

  مث إنه تعاىل ختم اآلية بقوله َوإِنَّ اللََّه لََسمِيٌع َعِليٌم أي يسمع دعاءكم ويعلم حاجتكم وضعفكم فأصلح مهمكم
َه َسلََّم إِنَُّه َعِليمٌ بِذَاتِ لَاِكنَّ اللَّإِذْ يُرِيكَُهُم اللَُّه ِفى َمَناِمَك قَِليالً َولَوْ أََراكَُهْم كَثِرياً لَّفَِشلُْتْم وَلََتَناَزعُْتْم ِفى االٌّ ْمرِ َو

  الصُّدُورِ
  اعلم أن هذا هو النوع الثاين من اليت أنعم اهللا هبا على أهل بدر وفيه مسألتان

املسألة األوىل إِذْ يُرِيكَُهُم اللَُّه منصوب بإضمار اذكر أو هو بدل ثان من يوم الفرقان أو متعلق بقوله لََسِميٌع َعِليمٌ 
  حل إذ يقللهم يف أعينكمأي يعلم املصا

املسألة الثانية قال جماهد أرى اهللا النيب عليه السالم كفار قريش يف منامه قليالً فأخرب بذلك أصحابه فقالوا رؤيا النيب 
  حق القوم قليل فصار ذلك سبباً جلراءهتم وقوة قلوهبم

  فإن قيل رؤية الكثري قليالً غلط فكيف جيوز من اهللا تعاىل أن يفعل ذلك

لنا مذهبنا أنه تعاىل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد وأيضاً لعله تعاىل أراه البعض دون البعض فحكم الرسول على ق
أولئك الذين رآهم بأهنم قليلون وعن احلسن هذه األراءة كانت يف اليقظة قال واملراد من املنام العني اليت هو موضع 

  النوم
لذكرته للقوم ولو مسعوا ذلك لفشلوا ولتنازعوا ومعىن التنازع يف األمر االختالف  مث قال تعاىل َولَْو أََراكَُهْم كَِثرياً

الذي حياول به كل واحد نزع صاحبه عما هو عليه واملعىن الضطرب أمركم واختلفت كلمتكم َولَاِكنَّ اللََّه َسلَّمَ 
عدوهم وقيل سلمهم من اهلزمية يوم أي سلمكم من املخالفة فيما بينكم وقيل سلم اهللا هلم أمرهم حىت أظهرهم على 

بدر واألظهر أن املراد ولكن اهللا سلمكم من التنازع إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ يعلم ما حيصل فيها من اجلراءة واجلنب 
  والصرب واجلزع

ُينِهِمْ ِلَيقِْضىَ  اللَُّه أَْمراً كَانَ َمفُْعوالً وَإِلَى اللَِّه تُْرَجعُ َوإِذْ يُرِيكُُموُهْم إِِذ الَْتقَيُْتْم ِفى أَْعيُنِكُْم قَلِيالً َوُيقَلِّلُكُْم ِفى أَْع
  اُألمُوُر

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من النعم اليت أظهرها اهللا للمسلمني يوم بدر واملراد أن القليل الذي حصل يف النوم 
ُموُهمْ الضمريان مفعوالن يعين إذ يبصركم أياهم و وَإِذْ يُرِيكُ) الكشاف ( تأكد ذلك حبصوله يف اليقظة قال صاحب 

  قَِليالً نصب على احلال
واعلم أنه تعاىل قلل عدد املشركني يف أعني املؤمنني وقلل أيضاً عدد املؤمنني يف أعني املشركني واحلكمة يف التقليل 

جراءهتم عليهم واحلكمة يف وأيضاً لتقوى قلوهبم وتزداد ) صلى اهللا عليه وسلم ( األول تصديق رؤيا الرسول 
التقليل الثاين أن املشركني ملا استقلوا عدد املسلمني مل يبالغوا يف االستعداد والتأهب واحلذر فصار ذلك سبباً 

  الستيالء املؤمنني عليهم
  فإن قيل كيف جيوز أن يريهم الكثري قليالً

حق البعض دون البعض وأما املعتزلة فقالوا لعل العني قلنا أما على ما قلنا فذاك جائز ألن اهللا تعاىل خلق اإلدراك يف 
  منعت من إدراك الكل أو لعل الكثري منهم كانوا يف غاية البعد فما حصلت رؤيتهم

  مث قال لَّيقِْضَي اللَُّه أَْمراً كَانَ َمفُْعوالً
  فإن قيل ذكر هذا الكالم يف اآلية املتقدمة فكان ذكره ههنا حمض التكرار



من ذكره يف اآلية املتقدمة هو أنه تعاىل فعل تلك األفعال ليحصل استيالء املؤمنني على املشركني على قلنا املقصود 
واملقصود من ذكره ههنا ليس هو ذلك املعىن ) صلى اهللا عليه وسلم ( وجه يكون معجزة دالة على صدق الرسول 

ركني فبني ههنا أنه إمنا فعل ذلك ليصري ذلك سبباً بل املقصود أنه تعاىل ذكر ههنا أنه قلل عدد املؤمنني يف أعني املش
  لئال يبالغ الكفار يف حتصيل االستعداد واحلذر فيصري ذلك سبباً النكسارهم

مث قال َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع االُموُر والغرض منه التنبيه على أن أحوال الدنيا غري مقصودة لذواهتا وإمنا املراد منها ما 
  ليوم املعاد يصلح أن يكون زاداً

أَِطيُعواْ اللََّه َوَرسُولَُه َوالَ تََناَزُعواْ َياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً  فَاثُْبُتواْ َواذْكُُرواْ اللََّه كَِثرياً لَّعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َو
لصَّابِرِيَن َوالَ َتكُونُواْ كَالَِّذيَن َخَرجُواْ ِمن ِدَيارِِهم َبطَراً َورِئَآَء النَّاسِ فََتفَْشلُواْ َوَتذَْهَب رُِحيكُْم وَاْصبِرُوا إِنَّ اللََّه َمَع ا
  َوَيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه َواللَُّه بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ

ي اجلماعة من اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أنواع نعمه على الرسول وعلى املؤمنني يوم بدر علمهم إذا التقوا بالفئة وه
احملاربني نوعني من األدب األول الثبات وهو أن يوطنوا أنفسهم على اللقاء وال حيدثوها بالتويل والثاين أن يذكروا 

  اهللا كثرياً ويف تفسري هذا الذكر قوالن
ره يف أشد القول األول أن يكونوا بقلوهبم ذاكرين اهللا وبألسنتهم ذاكرين اهللا قال ابن عباس أمر اهللا أولياءه بذك

أحواهلم تنبيهاً على أن اإلنسان ال جيوز أن خيلى قلبه ولسانه عن ذكر اهللا ولو أن رجالً أقبل من املغرب إىل املشرق 
  ينفق األموال سخاء واآلخر من املشرق إىل املغرب يضرب بسيفه يف سبيل اهللا كان الذاكر هللا أعظم أجراً

  عاء بالنصر والظفر ألن ذلك ال حيصل إال مبعونة اهللا تعاىلوالقول الثاين أن املراد من هذا الذكر الد
مث قال لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ وذلك ألن مقاتلة الكافر إن كانت ألجل طاعة اهللا تعاىل كان ذلك جارياً جمرى بذل الروح 

وإن صار مغلوباً  يف طلب مرضاة اهللا تعاىل وهذا هو أعظم مقامات العبودية فإن غلب اخلصم فاز بالثواب والغنيمة
فاز بالشهادة والدرجات العالية أما إن كانت املقاتلة ال هللا بل ألجل الثناء يف الدنيا وطلب املال مل يكن ذلك وسيلة 

  إىل الفالح والنجاح
  فإن قيل فهذه اآلية توجب الثبات على كل حال وهذا يوهم أهنا ناسخة آلية التحرف والتحيز

يف اجلملة واملراد من الثبات اجلد يف احملاربة وآية التحرف والتحيز ال تقدح يف حصول  قلنا هذه اآلية توجب الثبات
  الثبات يف احملاربة بل كان الثبات يف هذا املقصود ال حيصل إال بذلك التحرف والتحيز
ع إال مع التمسك بسائر مث قال تعاىل مؤكداً لذلك وَأَِطيُعواْ اللََّه َوَرسُولَُه يف سائر ما يأمر به ألن اجلهاد ال ينف

  الطاعات
  مث قال َوالَ َتنَاَزُعواْ فََتفَْشلُواْ وََتذَْهَب رُِحيكُْم وفيه مسائل

املسألة األوىل بني تعاىل أن النزاع يوجب أمرين أحدمها أنه يوجب حصول الفشل والضعف والثاين قوله َوَتذَْهَب 
هت الدولة وقت نفاذها ومتشية أمرها بالريح وهبوهبا يقال هبت رُِحيكُْم وفيه قوالن األول املراد بالريح الدولة شب

نصرت بالصبا ( رياح فالن إذا دانت له الدولة ونفد أمره الثاين أنه مل يكن قط نصر إال بريح يبعثها اهللا ويف احلديث 
م أن اختالفهم ال والقول األول أقوى ألنه تعاىل جعل تنازعهم مؤثراً يف ذهاب الريح ومعلو) وأهلكت عاد بالدبور 

  يؤثر يف هبوب الصبا قال جماهد وََتذَْهَب رُِحيكُمْ أي نصرتكم وذهبت ريح أصحاب حممد حني تنازعوا يوم أحد
املسألة الثانية احتج نفاة القياس هبذه اآلية فقالوا القول بالقياس يفضي إىل املنازعة واملنازعة حمرمة فهذه اآلية توجب 



راماً بيان املالزمة املشاهدة فإنا نرى أن الدنيا صارت مملوءة من االختالفات بسبب أن يكون العمل بالقياس ح
القياسات وبيان أن املنازعة حمرمة قوله َوالَ َتَناَزعُواْ وأيضاً القائلون بأن النص ال جيوز ختصيصه بالقياس متسكوا هبذه 

ح يف وجوب طاعة اهللا ورسوله يف كل ما نص عليه مث أتبعه بأن اآلية وقالوا قوله تعاىل َوأَِطيعُواْ اللََّه َوَرُسولَهُ صري
قال َوالَ َتنَاَزُعواْ فََتفَْشلُواْ ومعلوم أن من متسك بالقياس املخصص بالنص فقد ترك طاعة اهللا وطاعة رسوله ومتسك 

قياس يوجب  بالقياس الذي يوجب التنازع والفشل وكل ذلك حرام ومثبتو القياس أجابوا عن األول بأنه ليس كل
  املنازعة

مث قال تعاىل وَاْصبِرُواْ إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن واملقصود أن كمال أمر اجلهاد مبين على الصرب فأمرهم بالصرب كما قال 
هبذه وبني أنه تعاىل مع الصابرين وال شبهة أن املراد )  ٢٠٠آل عمران ( يف آية أخرى اصْبُِرواْ َوَصابُِرواْ َوَرابِطُواْ 

  املعية النصرة واملعونة
ملفسرون املراد قريش مث قال َوالَ َتكُوُنواْ كَالَِّذيَن َخَرجُواْ ِمن ِدَيارِِهم َبطَراً َورِئَاء النَّاسِ َوَيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه قال ا
ل إليه هبدايا مع ابن حني خرجوا من مكة حلفظ العري فلما وردوا اجلحفة بعث احلقاف الكناين كان صديقاً أليب جه

له فلما أتاه قال إن أيب ينعمك صباحاً ويقول لك إن شئت أن أمدك بالرجال أمددتك وإن شئت أن أزحف إليك 
مبن معي من قرابيت فعلت فقال أبو جهل قل ألبيك جزاك اهللا والرحم خرياً إن كنا نقاتل اهللا كما يزعم حممد فواهللا 

اتل الناس فواهللا إن بنا على الناس لقوة واهللا ما نرجع عن قتال حممد حىت نرد بدراً ما لنا باهللا من طاقة وإن كنا نق
فنشرب فيها اخلمور وتعزف علينا فيها القيان فإن بدراً موسم من مواسم العرب وسوق من أسواقهم حىت تسمع 

حت عليهم النوائح مكان العرب هبذه الواقعة قال املفسرون فوردوا بدراً وشربوا كؤوس املنايا مكان اخلمر ونا
  القيان

واعلم أنه تعاىل وصفهم بثالثة أشياء األول البطر قال الزجاج البطر الطغيان يف النعمة والتحقيق أن النعم إذا كثرت 
من اهللا على العبد فإن صرفها إىل مرضاته وعرف أهنا من اهللا تعاىل فذاك هو الشكر وأما إن توسل هبا إىل املفاخرة 

واملكاثرة على أهل الزمان فذاك هو البطر والثاين قوله َورِئَاء النَّاسِ والرئاء عبارة عن القصد إىل إظهار  على األقران
اجلميل مع أن باطنه يكون قبيحاً والفرق بينه وبني النفاق أن النفاق إظهار اإلميان مع إبطان الكفر والرئاء إظهار 

اللهم أن قريشاً أقبلت ( ملا رآهم يف موقف بدر قال ) ليه وسلم صلى اهللا ع( الطاعة مع إبطان املعصية روي أنه 
  والثالث قوله َوَيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه) بفخرها وخيالئها ملعارضة دينك وحماربة رسولك 

فعل مضارع وعطف الفعل على االسم غري حسن وذكر الواحدي فيه ثالثة أوجه األول أن يكون قوله وََيُصدُّونَ 
بِيلِ اللَِّه مبنزلة صادين والثاين أن يكون قوله َبطَراً َورِئَاء مبنزلة يبطرون ويراؤن وأقول إن شيئاً من هذه الوجوه َعن َس

ال يشفي الغليل ألنه تارة يقيم الفعل مقام االسم وأخرى يقيم االسم مقام الفعل ليصح له كون الكلمة معطوفة على 
سبب الذي ألجله عرب عن األولني باملصدر وعن الثالث بالفعل وأقول جنسها وكان من الواجب عليه أن يذكر ال

إن الشيخ عبد القاهر اجلرجاين ذكر أن االسم يدل على التمكني واالستمرار والفعل على التجدد واحلدوث قال 
كون تلك احلالة ثابتة  وذلك يقتضي)  ١٨الكهف ( ومثاله يف االسم قوله تعاىل َوكَلُْبُهْم بَاِسطٌ ِذَراَعْيِه بِالَوِصيِد 

وذلك يدل على أنه تعاىل يوصل )  ٣١يونس ( راسخة ومثال الفعل قوله تعاىل قُلْ َمن َيْرُزقُكُم ّمَن السََّماء َواالْْرضِ 
  الرزق إليهم ساعة فساعة هذا ما ذكره الشيخ عبد القاهر

واملفاخرة والعجب وأما صدهم عن  إذا عرفت هذا فنقول إن أبا جهل ورهطه وشيعته كانوا جمبولني على البطر
سبيل اهللا فإمنا حصل يف الزمان الذي ادعى حممد عليه الصالة والسالم النبوة وهلذا السبب ذكر البطر والرئاء 



  بصيغة االسم وذكر الصد عن سبيل اهللا بصيغة الفعل واهللا أعلم
ر اهللا ومنعهم من أن يكون احلامل هلم على وحاصل الكالم أنه تعاىل أمرهم عند لقاء العدو بالثبات واالشتغال بذك

  ذلك الثبات البطر والرئاء بل أوجب عليهم أن يكون احلامل هلم عليه طلب عبودية اهللا
واعلم أن حاصل القرآن من أوله إىل آخره دعوة اخللق من االشتغال باخللق وأمرهم بالعناء يف طريق عبودية احلق 

الص من الطاعة مع االفتخار مث ختم هذه اآلية بقوله وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ ُمِحيطٌ واملعصية مع االنكسار أقرب إىل اإلخ
واملقصود أن اإلنسان رمبا أظهر من نفسه أن احلامل له والداعي إىل الفعل املخصوص طلب مرضاة اهللا تعاىل مع أنه 

القلوب وذلك كالتهديد والزجر عن الرئاء ال يكون األمر كذلك يف احلقيقة فبني تعاىل كونه عاملاً مبا يف دواخل 
  والتصنع

لَمَّا َتَرآَءِت الْفِئََتاِن َنكََص َعلَى َوإِذْ َزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم َوقَالَ الَ غَاِلَب لَكُُم الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ وَإِنِّي َجارٌ لَّكُْم فَ
  ْم إِنِّي أََرى َما الَ َتَرْونَ إِنِّي أََخاُف اللََّه َواللَُّه َشدِيُد الِْعقَابَِعِقَبْيِه َوقَالَ إِنِّي َبرِى ٌء مِّْنكُ

  اعلم أن هذا من مجلة النعم اليت خص أهل بدر هبا وفيه مسائل
املسألة األوىل العامل يف إِذْ فيه وجوه قيل تقديره اذكر إذ زين هلم وقيل هو عطف على ما تقدم من تذكري النعم 

  اذكروا إذ يريكموهم وإذ زين وقيل هو عطف على قوله خرجوا بطراً ورئاءوتقديره و

  الناس وتقديره ال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم
إلنسان املسألة الثانية يف كيفية هذا التزيني وجهان األول أن الشيطان زين بوسوسته من غري أن يتحول يف صورة ا

وهو قول احلسن واألصم والثاين أنه ظهر يف صورة اإلنسان قالوا إن املشركني حني أرادوا املسري إىل بدر خافوا من 
بين بكر بن كنانة ألهنم كانوا قتلوا منهم واحداً فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم فتصور هلم إبليس بصورة سراقة 

نة وكان من أشرافهم يف جند من الشياطني ومعه راية وقال ال غالب بن مالك بن جعشم وهو من بين بكر بن كنا
لكم اليوم من الناس وإين جار لكم جمريكم من بين كنانة فلما رأى إبليس نزول املالئكة نكص على عقيبه وقيل 

نا ودفع كانت يده يف يد احلرث بن هشام فلما نكص قال له احلرث أختذ لنا يف هذه احلال فقال إين أرى ما ال ترو
  يف صدر احلرث واهنزموا ويف هذه القصة سؤاالت

  السؤال األول ما الفائدة يف تغيري صورة إبليس إىل صورة سراقة
واجلواب فيه معجزة عظيمة للرسول عليه السالم وذلك ألن كفار قريش ملا رجعوا إىل مكة قالوا هزم الناس سراقة 

 بلغتين هزميتكم فعند ذلك تبني للقوم أن ذلك الشخص ما كان فبلغ ذلك سراقة فقال واهللا ما شعرت مبسريكم حىت
  سراقة بل كان شيطاناً

  فإن قيل فإذا حضر إبليس حملاربة املؤمنني ومعلوم أنه يف غاية القوة فلم مل يهزموا جيوش املسلمني
  قلنا ألنه رأى يف جيش املسلمني جربيل مع ألف من املالئكة فلهذا السبب خاف وفر

لى هذا الطريق وجب أن ينهزم مجيع جيوش املسلمني ألنه يتشبه بصورة البشر وحيضر ويعني مجع الكفار فإن قيل فع
ويهزم مجوع املسلمني واحلاصل أنه إن قدر على هذا املعىن فلم ال يفعل ذلك يف سائر وقائع املسلمني وإن مل يقدر 

  عليه فكيف أضفتم إليه هذا العمل يف واقعة بدر
  ىل إمنا غري صورته إىل صورة البشر يف تلك الواقعة أما يف سائر الوقائع فال يفعل ذلك التغيرياجلواب لعله تعا

  السؤال الثاين أنه تعاىل ملا غري صورته إىل صورة البشر فما بقي شيطاناً بل صار بشراً
شر فلم يلزم من تغيري اجلواب أن اإلنسان إمنا كان إنساناً جبوهر نفسه الناطقة ونفوس الشياطني خمالفة لنفوس الب



الصورة تغيري احلقيقة وهذا الباب أحد الدالئل السمعية على أن اإلنسان ليس إنساناً حبسب بنيته الظاهرة وصورته 
  املخصوصة

السؤال الثالث ما معىن قول الشيطان الَ غَاِلبَ لَكُُم الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ وما الفائدة يف هذا الكالم مع أهنم كانوا 
  ين غالبنيكثري

واجلواب أهنم وإن كانوا كثريين يف العدد إال أهنم كانوا يشاهدون أن دولة حممد عليه الصالة والسالم كل يوم يف 
صلى اهللا ( الترقي والتزايد وألن حممداً كلما أخرب عن شيء فقد وقع فكانوا هلذا السبب خائفني جداً من قوم حممد 

زالة للخوف عن قلوهبم وحيتمل أن يكون املراد أنه كان يؤمنهم من شر بين فذكر إبليس هذا الكالم إ) عليه وسلم 
بكر بن كنانة خصوصاً وقد تصور بصورة زعيم منهم وقال إِّنى َجاٌر لَّكُْم واملعىن إين إذا كنت وقومي ظهرياً لكم 

  فال يغلبكم أحد من الناس ومعىن اجلار ههنا الدافع عن صاحبه أنواع الضرر كما

  ار عن جاره والعرب تقول أنا جار لك من فالن أي حافظ من مضرته فال يصل إليك مكروه منهيدفع اجل
مث قال تعاىل فَلَمَّا َتَراءِت الِْفئََتانِ أي التقى اجلمعان حبيث رأت كل واحدة األخرى نكص على عقيبه والنكوص 

ل أنه روحاين فرأى املالئكة فخافهم قيل األحجام عن الشيء واملعىن رجع وقال إين أرى ماال ترون وفيه وجوه األو
رأى جربيل ميشي بني يدي النيب عليه الصالة والسالم وقيل رأى ألفاً من املالئكة مردفني الثاين أنه رأى أثر النصرة 

  والظفر يف حق النيب عليه الصالة والسالم فعلم أنه لو وقف لنزلت عليه بلية
صدق يف قوله إِّني أََرى َما الَ َتَرْونَ وكذب يف قوله إِّنى أََخاُف اللََّه وقيل ملا رأى  مث قال إِّنى أَخَاُف اللََّه قال قتادة

  املالئكة ينزلون من السماء خاف أن يكون الوقت الذي أنظر إليه قد حضر فقال ما قال إشفاقاً على نفسه
  وجيوز أن ينقطع كالمه عند قوله أخاف اهللاأما قوله َواللَُّه َشدِيُد الِْعقَابِ فيجوز أن يكون من بقية كالم إبليس 

  مث قال تعاىل بعده َواللَُّه َشدِيُد الْعِقَابِ
  إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌمإِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض غَرَّ َهاُؤال ِء ِدينُُهْم َوَمن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَ

  وفيه مسائل
ألن قوله َوإِذْ َزيََّن )  ٤٨األنفال ( سألة األوىل إمنا مل تدخل الواو يف قوله إِذْ َيقُولُ ودخلت يف قوله وَإِذْ َزيََّن لَُهُم امل

عطف على هذا التزيني على حاهلم وخروجهم بطراً ورئاء وأما هنا وهو قوله إِذْ َيقُولُ الْمَُناِفقُونَ فليس فيه عطف 
قبله بل هو كالم مبتدأ منقطع عما قبله وعامل اإلعراب يف إِذْ فيه وجهان األول التقدير واهللا هلذا الكالم على ما 

  شديد العقاب إذ يقول املنافقون والثاين اذكروا إذ يقول املنافقون
ما املسألة الثانية أما املنافقون فهم قوم من األوس واخلزرج وأما الذين يف قلوهبم مرض فهم قوم من قريش أسلموا و

قال أولئك ) صلى اهللا عليه وسلم ( قوي إسالمهم يف قلوهبم ومل يهاجروا مث إن قريشاً ملا خرجوا حلرب رسول اهللا 
خنرج مع قومنا فإن كان حممد يف كثرة خرجنا إليه وإن كان يف قلة أقمنا يف قومنا قال حممد بن إسحق مث قتل هؤالء 

الء ِديُنُهْم قال ابن عباس معناه أنه خرج بثلثمائة وثالثة عشر يقاتلون ألف مجيعاً مع املشركني يوم بدر وقوله غَرَّ َهُؤ
رجل وما ذاك إال أهنم اعتمدوا على دينهم وقيل املراد إن هؤالء يسعون يف قتل أنفسهم رجاء أن جيعلوا أحياء بعد 

  املوت ويثابون على هذا القتل
  نَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم أي ومن يسلم أمره إىل اهللا ويثق بفضلهمث قال تعاىل َوَمن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَإِ



ويعول على إحسان اهللا فإن اهللا حافظه وناصره ألنه عزيز ال يغلبه شيء حكيم يوصل العذاب إىل أعدائه والرمحة 
  والثواب إىل أوليائه

رُِبونَ ُوُجوَهُهْم وَأَْدبَاَرُهْم َوذُوقُواْ َعذَاَب الْحَرِيقِ ذاِلَك بَِما قَدََّمتْ َولَْو َتَرى إِذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُرواْ الَْملَاِئكَةُ  َيْض
  أَْيدِيكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ لِّلَْعبِيِد

اعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال هؤالء الكفار شرح أحوال موهتم والعذاب الذي يصل إليهم يف ذلك الوقت ويف 
  لاآلية مسائ

  املسألة األوىل قرأ ابن عامر وحده إِذْ بالتاء على تأنيث لفظ املالئكة واجلمع والباقون بالياء على املعىن
  املسألة الثانية جواب َعلَْيهِْم لَْو حمذوف والتقدير لرأيت منظراً هائالً وأمراً فظيعاً وعذاباً شديداً

  و ترد املضارع إىل املاضي كما ترد إن املاضي إىل املضارعاملسألة الثالثة َولَْو َتَرى ولو عاينت وشاهدت ألن ل
املسألة الرابعة املالئكة رفعها بالفعل ويضربون حال منهم وجيوز أن يكون يف قوله َيَتوَفَّى ضمري هللا تعاىل واملالئكة 

  مرفوعة باالبتداء ويضربون خرب
رواحهم على استيفائها وهذا يدل على أن اإلنسان املسألة اخلامسة قال الواحدي معىن يتوىف الذين كفروا يقبضون أ

شيء مغاير هلذا اجلسد وأنه هو الروح فقط ألن قوله َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُرواْ يدل على أنه استوىف الذات الكافرة 
وذلك يدل على أن الذات الكافرة هي اليت استوفيت من هذا اجلسد وهذا برهان ظاهر على أن اإلنسان شيء 

هلذا اجلسد وقوله َيضْرُِبونَ ُوُجوهَُهْم َوأَْدَبارَُهْم قال ابن عباس كان املشركون إذا أقبلوا بوجوههم إىل املسلمني  مغاير
ضربوا وجوههم بالسيف وإذا ولوا ضربوا أدبارهم فال جرم قابلهم اهللا مبثله يف وقت نزع الروح وأقول فيه معىن 

من جسده فهو معرض عن عامل الدنيا مقبل على اآلخرة وهو لكفره  آخر ألطف منه وهو أن روح الكافر إذا خرج
ال يشاهد يف عامل اآلخرة إال الظلمات وهو لشدة حبه للجسمانيات ومفارقته هلا ال ينال من مباعدته عنها إال اآلالم 

خرة مع عدم واحلسرات فسبب مفارقته لعامل الدنيا حتصل له اآلالم بعد اآلالم واحلسرات وبسبب إقباله على اآل
  النور واملعرفة ينتقل من ظلمات إىل ظلمات فهاتان اجلهتان مها املراد من قوله َيْضرُِبونَ ُوُجوَهُهْم وَأَْدبَاَرُهْم

مث قال تعاىل َوذُوقُواْ َعذَاَب الَْحرِيقِ وفيه إضمار والتقدير ونقول ذوقوا عذاب احلريق ونظريه يف القرآن كثري قال 
أي ويقوالن ربنا وكذا قوله )  ١٢٧البقرة ( فَُع إِْبراهِيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت وَإِْسَماعِيلُ رَبََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا تعاىل َوإِذْ َيْر

ل ابن أي يقولون ربنا قا)  ١٢السجدة ( تعاىل َولَْو تََرى إِِذ الُْمْجرُِمونَ َناِكُسواْ ُرؤُوسَُهْم ِعنَد َرّبهِْم َربََّنا أَْبَصرَْنا 
  عباس قول املالئكة هلم َوذُوقُواْ َعذَابَ الْحَرِيقِ إمنا صح ألنه كان مع املالئكة

مقامع وكلما ضربوا هبا التهبت النار يف األجزاء واألبعاض فذاك قوله َوذُوقُواْ َعذَاَب الَْحرِيقِ قال الواحدي 
جلسماين فحق وصدق وأما الروحاين فحق أيضاً والصحيح أن هذا تقوله املالئكة هلم يف اآلخرة وأقول أما العذاب ا

لداللة العقل عليه وذلك ألنا بينا أن اجلاهل إذا فارق الدنيا حصل له احلزن الشديد بسبب مفارقة الدنيا احملبوبة 
واخلوف الشديد بسبب تراكم الظلمات عليه يف عامل اخلوف واحلزن واخلوف واحلزن كالمها يوجبان احلرقة 

  ار الروحانيةالروحانية والن
  مث قال تعاىل ذاِلَك بَِما قَدََّمتْ أَْيدِيكُْم قيل هذا إخبار عن قول املالئكة وفيه مسائل

املسألة األوىل قال الواحدي جيوز أن يقال ذلك مبتدأ وخربه قوله بَِما قَدََّمتْ أَْيدِيكُْم وجيوز أن يكون حمل ذلك نصباً 
  والتقدير فعلنا ذلك مبا قدمت أيديكم

سألة الثانية املراد من قوله ذاِلَك هذا أي هذا العذاب الذي هو عذاب احلريق حصل بسبب ما قدمت أيديكم امل



  وذكرنا يف قوله امل ذاِلَك الِْكَتاُب أن معناه هذا الكتاب وهذا املعىن جائز
ك ممتنع من وجوه أحدها أن هذا املسألة الثالثة ظاهر قوله ذاِلَك بَِما قَدََّمْت يقتضي أن فاعل هذا الفعل هو اليد وذل

العذاب إمنا وصل إليهم بسبب كفرهم وحمل الكفر هو القلب ال اليد وثانيها أن اليد ليست حمالً للمعرفة والعلم فال 
يتوجه التكليف عليها فال ميكن إيصا العذاب إليها فوجب محل اليد ههنا على القدرة وسبب هذا اجملازان اليد آلة 

  املؤثرة يف العمل فحسن جعل اليد كناية عن القدرة العمل والقدرة هي
واعلم أن التحقيق أن اإلنسان جوهر واحد وهو الفعل وهو الدراك وهو املؤمن وهو الكافر وهو املطيع والعاصي 
وهذه األعضاء آالت له وأدوات له يف الفعل فأضيف الفعل يف الظاهر إىل اآللة وهو يف احلقيقة مضاف إىل جوهر 

  نسانذات اإل
املسألة الرابعة قوله بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم يقتضي أن ذلك العقاب كاألمر املتولد من الفعل الذي صدر عنه وقد عرفت 
أن العقاب إمنا يتولد من العقائد الباطلة اليت يكتبها اإلنسان ومن امللكات الراسخة اليت يكتسبها اإلنسان فكان هذا 

  الكالم مطابقاً للمعقول
  قال تعاىل َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ لّلْعَبِيِد وفيه مسائلمث 

املسألة األوىل يف حمل أن وجهان أحدمها النصب بنزع اخلافض يعين بأن اهللا والثاين أنك إن جعلت قوله ذاِلَك يف 
ى االبتداء كان موضع رفع جعلت أن يف موضع رفع أيضاً مبعىن وذلك أن اهللا قال الكسائي ولو كسرت ألف أن عل

  صواباً وعلى هذا التقدير يكون هذا كالماً مبتدأ منقطعاً عما قبله
املسألة الثانية قالت املعتزلة لو كان تعاىل خيلق الكفر يف الكافر مث يعذبه عليه لكان ظاملاً وأيضاً قوله تعاىل ذاِلكَ بَِما 

لَْعبِيِد يدل على أنه تعاىل إمنا مل يكن ظاملاً هبذا العذاب ألنه قدم ما استوجب قَدََّمْت أَْيدِيكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ لّ
عليه هذا العذاب وذلك يدل على أنه لو مل يصدر منه ذلك التقدمي لكان اهللا تعاىل ظاملاً يف هذا العذاب فلو كان 

ذه اآلية على كونه قادراً على الظلم إذ املوجد للكفر واملعصية هو اهللا ال العبد لوجب كون اهللا ظاملاً وأيضاً تدل ه
  لو مل يصح منه ملا كان يف التمدح بنفيه فائدة

  واعلم أن هذه املسألة قد سبق ذكرها على االستقصاء يف سورة آل عمران فال فائدة يف اإلعادة واهللا أعلم
ِه فَأََخذَُهُم اللَُّه بِذُنُوبِهِْم إِنَّ اللََّه قَوِى ٌّ َشِديدُ الِْعقَابِ ذاِلَك بِأَنَّ كَدَأْبِ َءالِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم كَفَُرواْ بِآَياِت اللَّ

وَالَِّذيَن  ٌع َعِليٌم كَدَأْبِ َءالِ ِفْرَعْونَاللََّه لَمْ َيُك ُمَغيِّراً نِّْعَمةً  أَْنَعَمَها َعلَى قَْومٍ َحتَّى ُيَغيِّرُواْ َما بِأَنْفُسِهِْم َوأَنَّ اللََّه َسِمي
  اِلِمَنيِمن قَْبِلهِْم كَذَُّبواْ بآَياِت َربِّهِْم فَأَْهلَكَْناُهمْ بِذُُنوبِهِْم َوأَغَْرقَْنآ َءالَ ِفْرَعونَ َوكُلٌّ كَانُواْ ظَ

  يف اآلية مسائل
ن بني أن هذه طريقته املسألة األوىل أنه تعاىل ملا بني ما أنزله بأهل بدر من الكفار عاجالً وآجالً كما شرحناه أتبعه بأ

وسنته يف الكل فقال كَدَأْبِ ءالِ ِفْرَعْونَ واملعىن عادة هؤالء يف كفرهم كعادة آل فرعون يف كفرهم فجوزي هؤالء 
بالقتل والسيب كما جوزي أولئك باإلغراق وأصل الدأب يف اللغة إدامة العمل يقال فالن يدأب يف كذا أي يداوم 

  يت العادة دأباً ألن اإلنسان مداوم على عادته ومواظب عليهاعليه ويواظب ويتعب نفسه مث مس
مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه قَوِى ٌّ َشِديدُ الِْعقَابِ والغرض منه التنبيه على أن هلم عذاباً مدخراً سوى ما نزل هبم من العذاب 

نَّ اللََّه لَْم َيُك ُمَغّيراً ّنْعَمةً  أَْنَعَمَها َعلَى العاجل مث ذكر ما جيري جمرى العلة يف العقاب الذي أنزله هبم فقال ذاِلكَ بِأَ
  قَْومٍ َحتَّى ُيَغّيرُواْ َما بِأَْنفُسِهِْم وفيه مسائل

املسألة األوىل قوله لَْم َيُك أكثر النحويني يقولون إمنا حذفت النون ألهنا مل تشبه الغنة احملضة فأشبهت حروف اللني 



ا كما تقول مل يدع ومل يرم ومل يل وقال الواحدي وهذا ينتقض بقوهلم مل يزن ومل خين ووقعت طرفاً فحذفت تشبيهاً هب
  فلم يسمع حذف النون ههنا

وأجاب علي بن عيسى عنه فقال إن كان ويكون أم األفعال من أجل أن كل فعل قد حصل فيه معىن كان فقولنا 
فثبت أن هذه الكلمة أم األفعال  ضرب معناه كان ضرب ويضرب معناه يكون ضرب وهكذا القول يف الكل

فاحتيج إىل استعماهلا يف أكثر األوقات فاحتملت هذا احلذف خبالف قولنا مل خين ومل يزن فإنه ال حاجة إىل ذكرها 
  كثًريا فظهر الفرق واهللا أعلم

سهيل السبل واملقصود أن املسألة الثانية قال القاضي معىن اآلية أنه تعاىل أنعم عليهم بالعقل والقدرة وإزالة املوانع وت
  يشتغلوا بالعبادة والشكر ويعدلوا عن الكفر فإذا صرفوا هذه األحوال إىل

الفسق والكفر فقد غريوا نعمة اهللا تعاىل على أنفسهم فال جرم استحقوا تبديل النعم بالنقم واملنح باحملن قال وهذا 
ضرة والذي يفعله ال يكون األجزاء على معاص سلفت من أوكد ما يدل على أنه تعاىل ال يبتدىء أحداً بالعذاب وامل

ولو كان تعاىل خلقهم وخلق جسماهنم وعقوهلم ابتداء للنار كما يقوله القوم ملا صح ذلك قال أصحابنا ظاهر اآلية 
ألن  مشعر مبا قاله القاضي اإلمام إال أنا لو محلنا اآلية عليه لزم أن يكون صفة اهللا تعاىل معللة بفعل اإلنسان وذلك

حكم اهللا بذلك التغيري وإرادته ملا كان ال حيصل إال عند إتيان األنسان بذلك الفعل فلو مل يصدر عند ذلك الفعل مل 
حيصل هللا تعاىل ذلك احلكم وتلك اإلرادة فحينئذ يكون فعل اإلنسان مؤثراً يف حدوث صفة يف ذات اهللا تعاىل 

ذلك حمال يف بديهة العقل فثبت أنه ال ميكن محل هذا الكالم على ويكون اإلنسان مغرياً صفة اهللا ومؤثراً فيها و
ظاهره بل احلق أن صفة اهللا غالبة على صفات احملدثات فلوال حكمه وقضاؤه أوالً ملا أمكن للعبد أن يأيت بشيء من 

  األفعال واألقوال
ذكروا فيه وجوهاً كثرية األول أن الكالم  املسألة الثالثة أنه تعاىل ذكر مرة أخرى قوله تعاىل كَدَأْبِ ءالِ ِفْرَعْونَ

الثاين جيري جمرى التفصيل للكالم األول ألن الكالم األول فيه ذكر أخذهم ويف الثاين ذكر إغراقهم وذلك تفصيل 
والثاين أنه أريد باألول ما نزل هبم من العقوبة يف حال املوت وبالثاين ما ينزل هبم يف القرب يف اآلخرة الثالث أن 

 م األول هو قوله كَفَُرواْ بِئَاَياتِ اللَِّه والكالم الثاين هو قوله كَذَّبُواْ بآيَاِت رَّبهِْم فاألول إشارة إىل أهنم أنكرواالكال
الدالئل اإلهلية والثاين إشارة إىل أنه سبحانه رباهم وأنعم عليهم بالوجوه الكثرية فأنكروا دالئل التربية واإلحسان 

ليهم فكان األثر الالزم من األول هو األخذ واألثر الالزم من الثاين هو اإلهالك واإلغراق مع كثرهتا وتواليها ع
وذلك يدل على أن لكفران النعمة أثراً عظيماً يف حصول اهلالك والبوار مث ختم تعاىل الكالم بقوله َوكُلٌّ كَانُواْ 

وظاملي سائر الناس بسبب اإليذاء واإلحياش وأن اهللا  ظَاِلِمَني واملراد منه أهنم كانوا ظاملي أنفسهم بالكفر واملعصية
تعاىل إمنا هلكهم بسبب ظلمهم وأقول يف هذا املقام اللهم أهلك الظاملني وطهر وجه األرض منهم فقد عظمت 

  فتنتهم وكثر شرهم وال يقدر أحد على دفعهم إال أنت فادفع يا قهار يا جبار يا منتقم
ٍ َوُهْم الَ  اللَِّه الَِّذيَن كَفَُرواْ فَُهْم الَ ُيؤِْمُنونَ الَِّذيَن َعاَهْدتَّ ِمنُْهْم ثُمَّ َينقُُضونَ عَْهَدُهْم ِفي كُلِّ مَرَّةإِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعندَ 

  َيتَّقُونَ
نَّ َشرَّ اعلم أنه تعاىل ملا وصف كل الكفار بقوله َوكُلٌّ كَاُنواْ ظَاِلِمَني أفرد بعضهم مبزية يف الشر والعناد فقال إِ

  الدَّوَاّب ِعنَد اللَِّه أي يف حكمه وعلمه من حصلت له صفتان



  الصفة األوىل الكافر الذي يكون مستمراً على كفره مصراً عليه ال يتغري عنه البتة
واْ أي الذين الصفة الثانية أن يكون ناقضاً للعهد على الدوام فقوله الَِّذيَن َعاَهْدتَّ ِمنُْهْم بدل من قوله الَِّذيَن كَفَُر

عاهدت من الذين كفروا وهم شر الدواب وقوله مِْنُهْم لتبعيض فإن املعاهدة إمنا تكون مع أشرافهم وقوله ثُمَّ 
َينقُُضونَ عَْهَدُهْم ِفي كُلّ مَرَّةٍ  قال أهل املعاين إمنا عطف املستقبل على املاضي لبيان أن من شأهنم نقض العهد مرة 

وأعانوا عليه املشركني ) صلى اهللا عليه وسلم ( م قريظة فإهنم نقضوا عهد رسول اهللا بعد مرة قال ابن عباس ه
بالسالح يف يوم بدر مث قالوا أخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه أيضاً يوم اخلندق وقوله وَُهْم الَ َيتَّقُونَ معناه أن 

له ويثقوا بكالمه فبني تعاىل أن من مجع عادة من رجع إىل عقل وحزم أن يتقي نقض العهد حىت يسكن الناس إىل قو
  بني الكفر الدائم وبني نقض العهد على هذا الوجه كان شر الدواب

َعلَى َسَوآٍء إِنَّ  مٍ ِخَياَنةً  فَانبِذْ إِلَْيهِْمفَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفى الْحَْربِ فََشرِّْد بِهِم مَّْن َخلْفَُهمْ لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْو
  اللََّه الَ ُيِحبُّ اخلَاِئنَِني َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َسَبقُوا إِنَُّهمْ الَ يُْعجُِزونَ

( اعلم أنه تعاىل تارة يرشد رسوله إىل الرفق واللطف يف آيات كثرية منها قوله َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ َرْحَمةً  لّلَْعالَِمَني 
وتارة يرشد إىل )  ١٥٩آل عمران ( ومنها قوله فَاْعُف َعْنُهْم وَاْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاوِرُْهْم ِفى االْْمرِ )  ١٠٧نبياء األ

التغليظ والتشديد كما يف هذه اآلية وذلك ألنه تعاىل ملا ذكر الذين ينقضون عهدهم يف كل مرة بني ما جيب أن 
ُهْم ِفى الْحَْربِ قال الليث ثقفنا فالناً يف موضع كذا أي أخذناه وظفرنا به والتشريد عبارة يعاملوا به فقال فَإِمَّا َتثْقَفَنَّ

عن التفريق مع االضطراب يقال شرد يشرد شروداً وشرده تشريداً فمعىن اآلية أنك إن ظفرت يف احلرب هبؤالء 
ء تثخن فيهم القتل حىت خيافك غريهم الكفار الذين ينقضون العهد فافعل هبم فعالً يفرق هبم من خلفهم قال عطا

وقيل نكل هبم تنكيالً يشرد غريهم من ناقضي العهد لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ أي لعل من خلفهم يذكرون ذلك النكال 
فيمنعهم ذلك عن نقض العهد وقرأ ابن مسعود فشرذ بالذال املنقطة من فوق مبعىن ففرق وكأنه مقلوب شذر وقرأ 

م واملعىن فشرد تشريداً متلبساً هبم من خلفهم ألن أحد العسكرين إذا كسروا الثاين فالكاسرون أبو حيوة من خلفه
  أن يشردهم يف ذلك الوقت) صلى اهللا عليه وسلم ( يعدون خلف املكسرين فأمر رسول اهللا 

ارات ظاهرة فَانبِذْ إِلَيْهِْم فاطرح إليهم وأما قوله َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً  يعين من قوم معاهدين خيانة ونكثاً بأم
العهد على طريق مستو ظاهر وذلك أن تظهر هلم نبذ العهد وختربهم أخباراً مكشوفاً بينا أنك قطعت ما بينك 
د وبينهم والتبادرهم احلرب وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ اخلَاِئنِنيَ يف العهو
وحاصل الكالم يف هذه اآلية أنه تعاىل أمره بنبذ من ينقض العهد على أقبح الوجوه وأمره أن يتباعد على أقصى 

الوجوه من كل ما يوهم نكث العهد ونقضه قال أهل العلم آثار نقض العهد إذا ظهرت فإما أن تظهر ظهوراً حمتمالً 
ما هو مذكور يف هذه اآلية وذلك ألن قريظة عاهدوا النيب  أو ظهوراً مقطوعاً به فإن كان األول وجب اإلعالم على

مث أجابوا أبا سفيان ومن معه من املشركني إىل مظاهرهتم على رسول اهللا فحصل لرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
 اهللا خوف الغدر منهم به وبأصحابه فههنا جيب على اإلمام أن ينبذ إليهم عهودهم على سواء ويؤذهنم باحلرب أما

  إذا ظهر نقض العهد ظهوراً مقطوعاً به فههنا ال حاجة

صلى اهللا عليه ( إىل نبذ العهد كما فعل رسول اهللا بأهل مكة فإهنم ملا نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم من ذمة النيب 
ليه وصل إليهم جيش رسول اهللا مبر الظهران وذلك على أربعة فراسخ من مكة واهللا تعاىل أعلم بالصواب وإ) وسلم 

  املرجع واملآب
  يف اآلية مسائل



املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا بني ما يفعل الرسول يف حق من جيده يف احلرب ويتمكن منه وذكر أيضاً ما جيب أن 
يفعله فيمن ظهر منه نقض العهد بني أيضاً حال من وفاته يف يوم بدر وغريه لئال يبقى حسرة يف قلبه فقد كان فيهم 

أذية الرسول عليه الصالة والسالم مبلغاً عظيماً فقال الَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َسَبقُواْ واملعىن أهنم ملا سبقوا من بلغ يف 
فقد فاتوك ومل تقدر على إنزال ما يستحقونه هبم مث ههنا قوالن األول أن املراد وال حتسنب أهنم انفلتوا منك فإن اهللا 

سنب أهنم ملا ختلصوا من األسر والقتل أهنم قد ختلصوا من عقاب اهللا ومن عذاب اآلخرة يظفرك بعريهم والثاين ال حت
إِنَُّهْم الَ يُْعجُِزونَ أي أهنم هبذا السبق ال يعجزون اهللا من االنتقام منهم واملقصود تسلية الرسول فيمن فاته ومل يتمكن 

  من التشفي واالنتقام منه
بالياء املنقطة من حتت ويف تصحيحه ثالثة أوجه األول ) ال حيسنب ( ص عن عاصم املسألة الثانية قرأ ابن عامر وحف

قال الزجاج وال حيسنب الذين كفروا أن يسبقونا ألهنا يف حرف ابن مسعود أهنم سبقونا فإذا كان األمر كذلك فهي 
( ْيَر اللَِّه َتأُْمُروّنى أَعُْبُد مبنزلة قولك حسبت أن أقوم وحسبت أقوم وحذف أن كثري يف القرآن قال تعاىل قُلْ أَفََغ

واملعىن أن أعبد الثاين أن نضمر فاعالً للحسبان وجنعل الذين كفروا املفعول األول والتقدير وال حيسنب )  ٦٤الزمر 
أحد الذين كفروا والثالث قال أبو علي وجيوز أيضاً أن يضمر املفعول األول والتقدير وال حيسنب الذين كفروا 

صلى ( وا أو إياهم سبقوا وأما أكثر القراء فقرؤا َوالَ َتْحَسَبنَّ بالتاء املنقطة من فوق على خماطبة النيب أنفسهم سبق
والذين كفروا املفعول األول وسبقوا املفعول الثاين وموضعه نصب واملعىن وال حتسنب الذين كفروا ) اهللا عليه وسلم 

  سابقني
نٍ يف قوله إِنَُّهْم ال وهو الوجه ألنه ابتداء كالم غري متصل باألول كقوله املسألة الثالثة أكثر القراء على كسر ءا

قوله َساء َما الْكَاِذبِنيَ أَْم َحِسبَ الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّّيئَاِت أَن َيْسبِقُوَنا ومت الكالم مث قال َساء َما َيْحكُُمونَ فكما أن 
قوله إِنَُّهْم الَ ُيْعجُِزونَ وقرأ ابن عامر أَنَُّهْم بفتح األلف وجعله متعلقاً َيْحكُُمونَ منقطع من اجلملة اليت قبلها كذلك 

باجلملة األوىل وفيه وجهان األول التقدير ال حتسبنهم سبقوا ألهنم ال يفوتون فهم جيزون على كفرهم الثاين قال أبو 
  عبيد جيعل ال صلة والتقدير ال حتسنب أهنم يعجزون

مْ الَ َتْعلَُموَنُهمُ ا اْسَتطَعُْتم مِّن قُوَّةٍ  َوِمن رَِّباِط الْخَْيلِ ُتْرِهُبونَ بِِه َعْدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم َوَءاخَرِيَن ِمن ُدونِهَِوأَِعدُّواْ لَُهْم مَّ
  لَُمونَاللَُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنفِقُواْ ِمن َشىْ ٍء ِفى َسبِيلِ اللَِّه ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَنُتْم الَ ُتظْ

اعلم أنه تعاىل ملا أوجب على رسوله أن يشرد من صدر منه نقض العهد وأن ينبذ العهد إىل من خاف منه النقض 
يف قصة بدر أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( أمره يف هذه اآلية باإلعداد هلؤالء الكفار قيل إنه ملا اتفق أصحاب النيب 

ن ال يعودوا ملثله وأن يعدوا للكفار ما ميكنهم من آلة وعدة وقوة واملراد قصدوا الكفار بال آلة وال عدة أمرهم اهللا أ
( بالقوة ههنا ما يكون سبباً حلصول القوة وذكروا فيه وجوهاً األول املراد من القوة أنواع األسلحة الثاين روي أنه 

ا ثالثاً الثالث قال بعضهم القوة هي قاهل) أال إن القوة الرمي ( قرأ هذه اآلية على املنرب وقال ) صلى اهللا عليه وسلم 
احلصون الرابع قال أصحاب املعاين األوىل أن يقال هذا عام يف كل ما يتقوى به على حرب العدو وكل ما هو آلة 

ال ينفي كون غري الرمي معترباً ) القوة هي الرمي ( للغزو واجلهاد فهو من مجلة القوة وقوله عليه الصالة والسالم 
ال ينفي اعتبار غريه بل يدل على أن هذا ) الندم توبة ( و ) احلج عرفة ( عليه الصالة والسالم كما أن قوله 

املذكور جزء شريف من املقصود فكذا ههنا وهذه اآلية تدل على أن االستعداد للجهاد بالنبل والسالح وتعليم 
الرباط املرابطة أو مجع ربيط كفصال ) الفروسية والرمي فريضة إال أنه من فروض الكفايات وقوله ومن رباط اخليل 

وفصيل وال شك أن ربط اخليل من أقوى آالت اجلهاد روي أن رجالً قال البن سريين إن فالناً أوصى بثلث ماله 



للحصون فقال ابن سريين يشتري به اخليل فتربط يف سبيل اهللا ويغزى عليها فقال الرجل إمنا أوصى للحصون فقال 
  ل الشاعر ولقد علمت على جتنيب الردىهي اخليل أمل تسمع قو

  إن احلصون اخليل ال مدر القرى
قال عكرمة ومن رباط اخليل األناث وهو قول الفراء ووجه هذا القول أن العرب تسمي اخليل إذا ربطت يف األفنية 

 سبيل اهللا وعلفت ربطاً واحدها ربيط وجيمع ربط على رباط وهو مجع اجلمع فمعىن الرباط ههنا اخليل املربوط يف
  وفسر باإلناث ألهنا أوىل ما يربط لتناسلها ومنائها بأوالدها فارتباطها أوىل من ارتباط الفحول هذا ما ذكره الواحدي

ولقائل أن يقول بل محل هذا اللفظ على الفحول أوىل ألن املقصود من رباط اخليل احملاربة عليها وال شك أن 
كانت احملاربة عليها أسهل فوجب ختصيص هذا اللفظ هبا وملا وقع التعارض الفحول أقوى على الكر والفر والعدو ف

بني هذين الوجهني وجب محل اللفظ على مفهومه األصلي وهو كونه خيالً مربوطاً سواء كان من الفحول أو من 
أن الكفار إذا اإلناث مث إنه تعاىل ذكر ما ألجله أمر بإعداد هذه األشياء فقال ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وذلك 

  علموا كون املسلمني متأهبني للجهاد ومستعدين له

مستكملني جلميع األسلحة واآلالت خافوهم وذلك اخلوف يفيد أموراً كثرية أوهلا أهنم ال يقصدون دخول دار 
هلم إىل  اإلسالم وثانيها أنه إذا اشتد خوفهم فرمبا التزموا من عند أنفسهم جزية وثالثها أنه رمبا صار ذلك داعياً

  اإلميان ورابعها أهنم ال يعينون سائر الكفار وخامسها أن يصري ذلك سبباً ملزيد الزينة يف دار اإلسالم
الذين مث قال تعاىل َوأَِعدُّواْ لَُهْم مَّا اْسَتطَْعُتم ّمن قُوَّةٍ  َوِمن واملراد أن تكثري آالت اجلهاد وأدواهتا كما يرهب األعداء 

لك يرهب األعداء الذين ال نعلم أهنم أعداء مث فيه وجوه األول وهو األصح أهنم هم املنافقون نعلم كوهنم أعداء كذ
  واملعىن أن تكثري أسباب الغزو كما يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة املنافقني

  فإن قيل املنافقون ال خيافون القتال فكيف يوجب ما ذكرمتوه اإلرهاب
ول أهنم إذا شاهدوا قوة املسلمني وكثرة آالهتم وأدواهتم انقطع عنهم طمعهم من قلنا هذا اإلرهاب من وجهني األ

أن يصريوا مغلوبني وذلك حيملهم على أن يتركوا الكفر يف قلوهبم وبواطنهم ويصريوا خملصني يف اإلميان والثاين أن 
بني املسلمني فإذا شاهد كون املنافق من عادته أن يتربص ظهور اآلفات وحيتال يف إلقاء اإلفساد والتفريق فيما 

  املسلمني يف غاية القوة خافهم وترك هذه األفعال املذمومة
صلى ( والقول الثاين يف هذا الباب ما رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى قال املراد كفار اجلن روي أن النيب 

إن الشيطان ال خيبل أحداً يف ( َوِمن فقال إهنم اجلن مث قال قرأ َوأَِعدُّواْ لَُهْم مَّا اْسَتطَعُْتم ّمن قُوَّةٍ  ) اهللا عليه وسلم 
وقال احلسن صهيل الفرس يرهب اجلن وهذا القول مشكل ألن تكثري آالت اجلهاد ال يعقل ) دار فيها فرس عتيق 
  تأثريه يف إرهاب اجلن

قوي احلال كثري السالح فكما  والقول الثالث أن املسلم كما يعاديه الكافر فكذلك قد يعاديه املسلم أيضاً فإذا كان
  خيافه أعداؤه من الكفار فكذلك خيافه كل من يعاديه مسلماً كان أو كافراً

ال ابن مث إنه تعاىل قال َوَما ُتنِفقُواْ ِمن َشىْ ء ِفى َسبِيلِ اللَِّه وهو عام يف اجلهاد ويف سائر وجوه اخلريات ُيَوفَّ إِلَْيكُْم ق
ع يف اآلخرة أجره ويعجل اهللا عوضه يف الدنيا َوأَنُتْم الَ ُتظْلَُمونَ أي ال تنقصون من عباس يوف لكم أجره أي ال يضي

  ) ٣٣الكهف ( الثواب وملا ذكر ابن عباس هذا التفسري تال قوله تعاىل اَتْت أُكُلََها وَلَْم َتظِْلمِ ّمْنهُ َشْيئًا 
  ى اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُمَوإِن جََنُحواْ لِلسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها َوَتوَكَّلْ َعلَ

واعلم أنه ملا بني ما يرهب به العدو من القوة واالستظهار بني بعده أهنم عند اإلرهاب إذا جنحوا أي مالوا إىل 



الصلح فاحلكم قبول الصلح قال النضر جنح الرجل إىل فالن وأجنح له إذا تابعه وخضع له واملعىن إن مالوا إىل 
فمل إليه وأنث اهلاء يف هلا ألنه قصد هبا قصد الفعلة واجلنحة كقوله إِنَّ رَبََّك ِمن َبْعِدَها لََغفُوٌر رَِّحيمٌ أراد من الصلح 

  السلم تؤنث) الكشاف ( بعد فعلتهم قال صاحب 

  تأنيث نقيضها وهي احلرب قال الشاعر السلم تأخذ منها ما رضيت به
  واحلرب تكفيك من أنفاسها جرع

أبو بكر عن عاصم للسلم بكسر السني والباقون بالفتح ومها لغتان قال قتادة هذه اآلية منسوخة بقوله اقُْتلُواْ وقرأ 
وقال بعضهم اآلية غري )  ٢٩التوبة ( وقوله قَاِتلُواْ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه )  ٥التوبة ( الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم 

تضمنت األمر بالصلح إذا كان الصالح فيه فإذا رأى مصاحلتهم فال جيوز أن يهادهنم سنة كاملة وإن منسوخة لكنها 
صلى اهللا ( كانت القوة للمشركني جاز مهادنتهم للمسلمني عشر سنني وال جيوز الزيادة عليها اقتداء برسول اهللا 

  كمال املدةفإنه هادن أهل مكة عشر سنني مث إهنم نقضوا العهد قبل ) عليه وسلم 
أما قوله تعاىل َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه فاملعىن فوض األمر فيما عقدته معهم إىل اهللا ليكون عوناً لك على السالمة ولكي 

ينصرك عليهم إذا نقضوا العهد وعدلوا عن الوفاء ولذلك قال إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم تنبيهاً بذلك على الزجر عن 
ه عامل مبا يضمره العباد وسامع ملا يقولون قال جماهد اآلية نزلت يف قريظة والنضري وورودها فيهم ال نقض الصلح ألن

  مينع من إجرائها على ظاهر عمومها واهللا أعلم
َبْيَن قُلُوبِهِْم لَْو أَنفَقَْت َما ِفى  َوإِن ُيرِيدُوا أَن َيْخَدُعوَك فَإِنَّ َحْسَبكَ اللَُّه ُهَو الَِّذى أَيََّدكَ بَِنْصرِِه َوبِالُْمْؤِمنَِني وَأَلََّف

  األرض َجِميعاً مَّآ أَلَّفَْت َبْيَن قُلُوبِهِْم َولَاِكنَّ اللََّه أَلََّف بَْيَنُهمْ إِنَُّه َعزِيٌز َحكِيٌم
وا على اعلم أنه تعاىل ملا أمر يف اآلية املتقدمة بالصلح ذكر يف هذه اآلية حكماً من أحكام الصلح وهو أهنم إن صاحل

سبيل املخادعة وجب قبول ذلك الصلح ألن احلكم يبىن على الظاهر ألن الصلح ال يكون أقوى حاالً من اإلميان 
فلما بنينا أمر اإلميان عن الظاهر ال على الباطن فههنا أوىل ولذلك قال َوإِن يُرِيدُواْ املراد من تقدم ذكره يف قوله َوإِن 

  جََنُحواْ ِللسَّلْمِ
ليس قال َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً  فَانبِذْ إِلَْيهِْم أي أظهر نقض ذلك العهد وهذا يناقض ما ذكره يف هذه فإن قيل أ

  اآلية
قلنا قوله َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً  حممول على ما إذا تأكد ذلك اخلوف بأمارات قوية دالة عليها وحتمل هذه 

ا إذا حصل يف قلوهبم نوع نفاق وتزوير إال أنه مل تظهر أمارات تدل على كوهنم قاصدين للشر املخادعة على م
وإثارة الفتنة بل كان الظاهر من أحواهلم الثبات على املسألة وترك املنازعة مث إنه تعاىل ملا ذكر ذلك قال فَإِنَّ َحسَْبَك 

وهذا حسيب هو الذي أيدك بنصره قال املفسرون يرد  اللَُّه أي فاهللا يكفيك وهو حسبك وسواء قولك هذا يكفيين
قواك وأعانك بنصره يوم بدر وأقول هذا التقييد خطأ ألن أمر النيب عليه السالم من أول حياته إىل آخر وقت وفاته 

  ساعة فساعة كان أمراً إهلياً وتدبرياً

  ن عباس يعين األنصارعلوياً وما كان لكسب اخللق فيه مدخل مث قال وَبِالُْمْؤِمنَِني قال اب
  فإن قيل ملا قال ُهَو الَِّذى أَيََّدَك بَِنْصرِِه فأي حاجة مع نصره إىل املؤمنني حىت قال وَبِالُْمْؤِمنَِني

قلنا التأييد ليس إال من اهللا لكنه على قسمني أحدمها ما حيصل من غري واسطة أسباب معلومة معتادة والثاين ما 
عتادة فاألول هو املراد من قوله أيدك بنصره والثاين هو املراد من قوله َوبِالُْمْؤِمنَِني مث حيصل بواسطة أسباب معلومة م



 َبْيَن قُلُوبِهِْم إنه تعاىل بني أنه كيف أيده باملؤمنني فقال َوأَلََّف َبْيَن قُلُوبِهِْم لَْو أَنفَقَْت َما ِفى االْْرضِ َجِميعاً مَّا أَلَّفَْت
  لََّف َبيَْنُهْم وفيه مسائلَولَاِكنَّ اللََّه أَ

بعث إىل قوم أنفتهم شديدة ومحيتهم عظيمة حىت لو لطم رجل من ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل أن النيب 
قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته حىت يدركوا ثأره مث إهنم انقلبوا عن تلك احلالة حىت قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه واتفقوا 

وصاروا أنصاراً وعادوا أعواناً وقيل هم األوس واخلزرج فإن اخلصومة كانت بينهم شديدة واحملاربة  على الطاعة
دائمة مث زالت الضغائن وحصلت األلفة واحملبة فإزالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها باحملبة القوية واملخالصة التامة 

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( ة على صدق نبوة حممد مما ال يقدر عليها إال اهللا تعاىل وصارت تلك معجزة ظاهر
املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن أحوال القلوب من العقائد واإلرادات والكرامات كلها من خلق اهللا 

تعاىل وذلك ألن تلك األلفة واملودة واحملبة الشديدة إمنا حصلت بسبب اإلميان ومتابعة الرسول عليه الصالة 
الم فلو كان اإلميان فعالً للعبد ال فعالً هللا تعاىل لكانت احملبة املرتبة عليه فعالً للعبد ال فعالً هللا تعاىل وذلك على والس

خالف صريح اآلية قال القاضي لوال ألطاف اهللا تعاىل ساعة فساعة ملا حصلت هذه األحوال فأضيفت تلك 
أنه يضاف علم الولد وأدبه إىل أبيه ألجل أنه مل حيصل ذلك إال املخالصة إىل اهللا تعاىل على هذا التأويل ونظريه 

  مبعونة األب وتربيته فكذا ههنا
واجلواب كل ما ذكرمتوه عدول عن الظاهر ومحل للكالم على اجملاز وأيضاً كل هذه األلطاف كانت حاصلة يف حق 

يكن لتخصيص املؤمنني هبذه املعاين  الكفار مثل حصوهلا يف حق املؤمنني فلو مل حيصل هناك شيء سوى األلطاف مل
فائدة وأيضاً فالربهان العقلي مقو لظاهر هذه اآلية وذلك ألن القلب يصح أن يصري موصوفاً بالرغبة بدالً عن النفرة 

وبالعكس فرجحان أحد الطرفني على اآلخر ال بد له من مرجح فإن كان ذلك املرجح هو العبد عاد التقسيم وإن 
 فهو املقصود فعلم أن صريح هذه اآلية متأكد بصريح الربهان العقلي فال حاجة إىل ما ذكره كان هو اهللا تعاىل

  القاضي يف هذا الباب
املسألة الثالثة دلت هذه اآلية على أن القوم كانوا قبل شروعهم يف اإلسالم ومتابعة الرسول يف اخلصومة الدائمة 

على البعض فلما آمنوا باهللا ورسوله واليوم اآلخر زالت  واحملاربة الشديدة يقتل بعضهم بعضاً ويغري بعضهم
  اخلصومات وارتفعت اخلشونات وحصلت املودة التامة واحملبة الشديدة

واعلم أن التحقيق يف هذا الباب أن احملبة ال حتصل إال عند تصور حصول خري وكمال فاحملبة حالة معللة هبذا 
  كانت احملبة حاصلة ومىت حصل التصور املخصوص فمىت كان هذا التصور حاصالً

تصوير الشر والبغضاء كانت النفرة حاصلة مث إن اخلريات والكماالت على قسمني أحدمها اخلريات والكماالت 
الباقية الدائمة املربأة عن جهات التغيري والتبديل وذلك هو الكماالت الروحانية والسعادات اإلهلية والثاين وهو 

ة وهي الكماالت اجلسمانية والسعادات البدنية فإهنا سريعة التغيري والتبدل كالزئبق ينتقل الكماالت املتبدلة املتغري
من حال إىل حال فاإلنسان يتصور أن له يف صحبة زيد ماالً عظيماً فيحبه مث خيطر بباله أن ذلك املال ال حيصل 

 اليوم الواحد مراراً ألن املعشوق إمنا فيبغضه ولذلك قيل إن العاشق واملعشوق رمبا حصلت الرغبة والنفرة بينهما يف
يريد العاشق ملاله والعاشق إمنا يريد املعشوق ألجل اللذة اجلسمانية وهذان األمران مستعدان للتغري واالنتقال فال 

  جرم كانت احملبة احلاصلة بينهما والعداوة احلاصلة بينهما غري باقيتني بل كانتا سريعيت لزوال واالنتقال
ذا فنقول املوجب للمحبة واملودة إن كان طلب اخلريات الدنيوية والسعادات اجلسمانية كانت تلك إذا عرفت ه

احملبة سريعة الزوال واالنتقال ألجل أن احملبة تابعة لتصور الكمال وتصور الكمال تابع حلصول ذلك الكمال فإذا 



والزوال وأما إن كان املوجب للمحبة كان ذلك الكمال سريع الزوال واالنتقال كانت معلوالته سريعة التبدل 
تصور الكماالت الباقية املقدسة عن التغري والزوال كانت تلك احملبة أيضاً باقية آمنة من التغري ألن حال املعلول يف 

(  الُْمتَِّقَني البقاء والتبدل تبع حلالة العلة وهذا هو املراد من قوله تعاىل االِْخالء َيْومَِئٍذ بَْعُضُهمْ ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ
  ) ٦٧الزخرف 

إذا عرفت هذا فنقول العرب كانوا قبل مقدم الرسول طالبني للمال واجلاه واملفاخرة وكانت حمبتهم معللة هبذه 
( العلة فال جرم كانت تلك احملبة سريعة الزوال وكانوا بأدىن سبب يقعون يف احلروب والفنت فلما جاء الرسول 

دعاهم إىل عبادة اهللا تعاىل واإلعراض عن الدنيا واإلقبال على اآلخرة زالت اخلصومة و) صلى اهللا عليه وسلم 
واخلشونة عنهم وعادوا إخواناً متوافقني مث بعد وفاته عليه السالم ملا انفتحت عليهم أبواب الدنيا وتوجهوا إىل 

قيقي يف هذا الباب مث إنه تعاىل طلبها عادوا إىل حماربة بعضهم بعضاً ومقاتلة بعضهم مع بعض فهذا هو السبب احل
ختم هذه اآلية بقوله إِنَُّه عَزِيٌز َحِكيمٌ أي قادر قاهر ميكنه التصرف يف القلوب ويقلبها من العداوة إىل الصداقة ومن 

النفرة إىل الرغبة حكيم بفعل ما يفعله على وجه اإلحكام واإلتقان أو مطابقاً للمصلحة والصواب على اختالف 
   اجلرب والقدرالقولني يف

َعلَى الْقَِتالِ إِن َيكُن مِّنكُْم ِعْشُرونَ  َياأَيَُّها النَّبِى ُّ َحْسُبَك اللَُّه َوَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني َياأَيَُّها النَّبِى ُّ َحرِّضِ الُْمْؤِمنَِني
  َيْغِلُبوا أَلْفًا مَِّن الَِّذيَن كَفَُرواْ بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيفْقَُهونََصابُِرونَ َيْغِلُبواْ مِاْئََتْينِ َوإِن َيكُْن مُّنكُْم مِّاْئَةٌ  

  اعلم أنه تعاىل ملا وعده بالنصر عند خمادعة األعداء وعده بالنصر والظفر يف هذه اآلية مطلقاً على

رادوا خداعك كفاك اهللا مجيع التقديرات وعلى هذا الوجه ال يلزم حصول التكرار ألن املعىن يف اآلية األوىل إن أ
أمرهم واملعىن يف هذه اآلية عام يف كل ما حيتاج إليه يف الدين والدنيا وهذه اآلية نزلت بالبيداء يف غزوة بدر قبل 
القتال واملراد بقوله َوَمنِ اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني األنصار وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما نزلت يف إسالم عمر قال 

ثالثة وثالثون رجالً وست نسوة مث أسلم عمر فنزلت هذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( جبري أسلم مع النيب سعيد بن 
) صلى اهللا عليه وسلم ( اآلية قال املفسرون فعلى هذا القول هذه اآلية مكية كتبت يف سورة مدنية بأمر رسول اهللا 

املؤمنني قال الفراء الكاف يف حسبك خفض و ِمْن يف ويف اآلية قوالن األول التقدير اهللا كافيك وكايف أتباعك من 
  موضع نصب واملعىن يكفيك اهللا ويكفي من اتبعك قال الشاعر إذا كانت اهليجاء وانشقت العصا

  فحسبك والضحاك سيف مهند
قال وليس بكثري من كالمهم أن يقولوا حسبك وأخاك بل املعتاد أن يقال حسبك وحسب أخيك والثاين أن يكون 

 كفاك اهللا وكفاك أتباعك من املؤمنني قال الفراء وهذا أحسن الوجهني أي وميكن أن ينصر القول األول بأن املعىن
من كان اهللا ناصره امتنع أن يزداد حاله أو ينقص بسبب نصرة غري اهللا وأيضاً إسناد احلكم إىل اجملموع يوهم أن 

 اهللا عنه وميكن أن جياب عنه بأن الكل من اهللا إال أن الواحد من ذلك اجملموع ال يكفي يف حصول ذلك املهم وتعاىل
من أنواع النصرة ما ال حيصل بناء على األسباب املألوفة املعتادة ومنها ما حيصل بناء على األسباب املألوفة املعتادة 

الواجب أن فلهذا الفرق اعترب نصرة املؤمنني مث بني أنه تعاىل وإن كان يكفيك بنصره وبنصر املؤمنني فليس من 
تتكل على ذلك إال بشرط أن حترض املؤمنني على القتال فإنه تعاىل إمنا يكفيك بالكفاية بشرط أن حيصل منهم بذل 

كالتحضيض  النفس واملال يف اجملاهدة فقال الُْمْؤِمنَِني َياأَيَُّها النَّبِى ُّ َحّرضِ الُْمْؤِمنَِني َعلَى الْقَِتالِ والتحريض يف اللغة
على الشيء وذكر الزجاج يف اشتقاقه وجهاً آخر بعيداً فقال التحريض يف اللغة أن حيث اإلنسان غريه  وهو احلث

على شيء حثاً يعلم منه أنه إن ختلف عنه كان حارضاً واحلارض الذي قارب اهلالك أشار هبذا إىل أن املؤمنني لو 



ارضني أي هالكني فعنده التحريض مشتق من كانوا ح) صلى اهللا عليه وسلم ( ختلفوا عن القتال بعد حث النيب 
  لفظ احلارض واحلرض

ن مّنكُمْ مث قال إِن َيكُن ّمنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ َيْغِلُبواْ مِاْئََتْينِ وليس املراد منه اخلرب بل املراد األمر كأنه قال إِن َيكُ
نِ والذي يدل على أنه ليس املراد من هذا الكالم اخلرب ِعْشُرونَ فليصربوا وليجتهدوا يف القتال حىت َيْغِلبُواْ ِماْئََتْي

وجوه األول لو كان املراد منه اخلرب لزم أن يقال إنه مل يغلب قط مائتان من الكفار عشرين من املؤمنني ومعلوم أنه 
 الثالث قوله من بعد وَاللَُّه والنسخ أليق باألمر منه باخلرب)  ٦٦األنفال ( باطل الثاين أنه قال الئَانَ َخفََّف اللَُّه َعنكُْم 

وذلك ترغيباً يف الثبات على اجلهاد فثبت أن املراد من هذا الكالم هو األمر وإن كان )  ٦٦األنفال ( َمَع الصَّابِرِيَن 
وَالُْمطَلَّقَاتُ  ) ٢٣٣البقرة ( وارداً بلفظ اخلرب وهو كقوله تعاىل َوالْواِلداُت يُْرِضْعَن أَوْلَاَدُهنَّ َحوْلَْينِ كَاِملَْينِ 

  وفيه مسائل)  ٢٢٨البقرة ( َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ 
املسألة األوىل قوله إِن َيكُن ّمنكُْم ِعْشُرونَ َصابِرُونَ يدل على أنه تعاىل ما أوجب هذا احلكم إال بشرط كونه صابراً 

ديد األعضاء قوياً جلداً ومنها أن قاهراً على ذلك وإمنا حيصل هذا الشرط عند حصول أشياء منها أن يكون ش
يكون قوي القلب شجاعاً غري جبان ومنها أن يكون غري منحرف إال لقتال أو متحيزاً إىل فئة فإن اهللا استثىن هاتني 

  احلالتني يف اآليات املتقدمة فعند حصول هذه الشرائط كان جيب على الواحد أن يثبت للعشرة
ه مسبوق بقوله تعاىل َحسُْبَك اللَُّه َوَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني فلما وعد املؤمنني واعلم أن هذا التكليف إمنا حسن ألن

  بالكفاية والنصر كان هذا التكليف سهالً ألن من تكفل اهللا بنصره فإن أهل العامل ال يقدرون على إيذائه
ُبواْ مِاْئََتْينِ َوإِن َيكُْن ّمنكُْم ّماْئَةٌ  َيْغِلُبواْ أَلْفًا ّمَن الَِّذيَن كَفَرُواْ املسألة الثانية قوله إِن َيكُن ّمنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ َيْغِل

  حاصله وجوب ثبات الواحد يف مقابلة العشرة فما الفائدة يف العدول عن هذه اللفظة

  الوجيزة إىل تلك الكلمات الطويلة
ول اهللا يبعث السرايا والغالب أن تلك السرايا ما كان وجوابه أن هذا الكالم إمنا ورد على وفق الواقعة وكان رس

  ينتقص عددها عن العشرين وما كانت تزيد على املائة فلهذا املعىن ذكر اهللا هذين العددين
وقرأ  املسألة الثالثة قرأ نافع وابن كثري وابن عامر ءاٍن َتكُْن بالتاء وكذلك الذي بعده َوأَنْ َتكُْن ّمنكُْم ّماْئَةٌ  َصابَِرةٌ 

  أبو عمرو األول بالياء والثاين بالتاء والباقون بالياء فيهما
  املسألة الرابعة أنه تعاىل بني العلة يف هذه الغلبة وهو قوله بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيفْقَُهونَ وتقرير هذا الكالم من وجوه

هجة عنده ليست إال هذه احلياة الدنيوية الوجه األول أن من ال يؤمن باهللا وال يؤمن باملعاد فإن غاية السعادة والب
ومن كان هذا معتقده فإنه يشح هبذه احلياة وال يعرضها للزوال أما من اعتقد أنه ال سعادة يف هذه احلياة وأن 

السعادة ال حتصل إال يف الدار اآلخرة فإنه ال يبايل هبذه احلياة الدنيا وال يلتفت إليها وال يقيم هلا وزناً فيقدم على 
هاد بقلب قوي وعزم صحيح ومىت كان األمر كذلك كان الواحد من هذا الباب يقاوم العدد الكثري من الباب اجل

  األول
الوجه الثاين أن الكفار إمنا يعولون على قوهتم وشوكتهم واملسلمون يستعينون برهبم بالدعاء والتضرع ومن كان 

  كذلك كان النصر والظفر به أليق وأوىل
وجه ال يعرفه إال أصحاب الرياضات واملكاشفات وهو أن كل قلب اختص بالعلم واملعرفة كان  الوجه الثالث وهو

صاحبه مهيباً عند اخللق ولذلك إذا حضر الرجل العامل عند عامل من الناس األقوياء اجلهال األشداء فإن أولئك 
السباع القوية إذا رأت اآلدمي هابته  األقوياء األشداء اجلهال يهابون ذلك العامل وحيترمونه وخيدمونه بل نقول إن



واحنرفت عنه وما ذاك إال أن اآلدمي بسبب ما فيه من نور العقل يكون مهيباً وأيضاً الرجل احلكيم إذا استوىل على 
قلبه نور معرفة اهللا تعاىل فإنه تقوى أعضاؤه وتشتد جوارحه ورمبا قوي عند ظهور التجلي يف قلبه على أعمال يعجز 

  ذلك الوقتعنها قبل 
إذا عرفت هذا فاملؤمن إذا أقدم على اجلهاد فكأنه بذل نفسه وماله يف طلب رضوان اهللا فكان يف هذه احلالة 
كاملشاهد لنور جالل اهللا فيقوى قلبه وتكمل روحه ويقدر على ما ال يقدر غريه عليه فهذه أحوال من باب 

الكافر فإن مل حيصل فذاك ألن ظهور هذا التجلي ال املكاشفات تدل على أن املؤمن جيب أن يكون أقوى قوة من 
  حيصل إال نادراً وللفرد بعد الفرد واهللا أعلم

وا نِ َوإِن َيكُن مِّنكُْم أَلْفٌ َيْغِلُباأانَ َخفََّف اللَُّه َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضْعفاً فَإِن َيكُن مِّنكُْم مِّاْئَةٌ  صَابَِرةٌ  َيْغِلُبواْ ِماْئََتْي
  أَلْفَْينِ بِإِذِْن اللَِّه وَاللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن

  يف اآلية مسائل
كان يبعث العشرة إىل وجه املائة بعث محزة يف ثالثني راكباً قبل بدر ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل روي أنه 

رسول اهللا عبد اهللا بن أنيس إىل خالد  إىل قوم فلقيهم أبو جهل يف ثلثمائة راكب وأرادوا قتاهلم فمنعهم محزة وبعث
إنك إذا رأيته ذكرت الشيطان ( بن صفوان اهلذيل وكان يف مجاعة فابتدر عبد اهللا وقال يا رسول اهللا صفه يل فقال 

قال فخرجت حنوه فلما دنوت منه وجدت ) ووجدت لذلك قشعريرة وقد بلغين أنه مجع يل فاخرج إليه واقتله 
الرجل قلت له من العرب مسعت بك وجبمعك ومشيت معه حىت إذا متكنت منه قتلته  القشعريرة فقال يل من

أمسكها فإهنا آية ( وذكرت أين قتلته فأعطاين عصا وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( بالسيف وأسرعت إىل الرسول 
ية قال عطاء عن ابن عباس مث إن هذا التكليف شق على املسلمني فأزاله اهللا عنهم هبذه اآل) بيين وبينك يوم القيامة 

ملا نزل التكليف األول ضج املهاجرون وقالوا يا رب حنن جياع وعدونا شباع وحنن يف غربة وعدونا يف أهليهم 
وحنن قد أخرجنا من ديارنا وأموالنا وأوالدنا وعدونا ليس كذلك وقال األنصار شغلنا بعدونا وواسينا إخواننا فنزل 

الرجل أن يصرب لعشرة والعشرة ملائة حال ما كان املسلمون قليلني فلما كثروا خفف  التخفيف وقال عكرمة إمنا أمر
اهللا تعاىل عنهم وهلذا قال ابن عباس أميا رجل فر من ثالثة فلم يفر فإن فر من اثنني فقد فر واحلاصل أن اجلمهور 

بو مسلم األصفهاين هذا النسخ وتقرير قوله أن ادعوا أن قوله الئَانَ َخفََّف اللَُّه َعنكُْم ناسخ لآلية املتقدمة وأنكر أ
األمر  يقال إنه تعاىل قال يف اآلية األوىل إِن َيكُن ّمنكُْم ِعْشُرونَ صَابُِرونَ َيْغِلبُواْ ِماْئََتْينِ فهب أنا حنمل هذا اخلرب على

له الئَانَ َخفََّف اللَُّه َعنكُمْ إال أن هذا األمر كان مشروطاً بكون العشرين قادرين على الصرب يف مقابلة املائتني وقو
َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضعْفاً يدل على أن ذلك الشرط غري حاصل يف حق هؤالء فصار حاصل الكالم أن اآلية األوىل دلت 
على ثبوت حكم عند شرط خمصوص وهذه اآلية دلت على أن ذلك الشرط مفقود يف حق هذه اجلماعة فال جرم مل 

  لى هذا التقدير مل حيصل النسخ البتةيثبت ذلك احلكم وع
وعلى  فإن قالوا قوله إِن َيكُن ّمنكُْم ِعشُْرونَ صَابُِرونَ َيْغِلبُواْ ِماْئََتْينِ معناه ليكن العشرون الصابرون يف مقابلة املائتني

  هذا التقدير فالنسخ الزم
مقابلة املائتني فليشتغلوا جبهادهم واحلاصل قلنا مل ال جيوز أن يقال إن املراد من اآلية إن حصل عشرون صابرون يف 

أن لفظ اآلية ورد على صورة اخلرب خالفنا هذا الظاهر ومحلناه على األمر أما يف رعاية الشرط فقد تركناه على 
ظاهره وتقديره إن حصل منكم عشرون موصوفون بالصرب على مقاومة املائتني فليشتغلوا مبقاومتهم وعلى هذا 

  التقدير فال نسخ



  فإن قالوا قوله الئَانَ َخفََّف اللَُّه َعنكُْم مشعر بأن هذاالتكليف كان متوجهاً عليهم قبل هذا التكليف
قلنا ال نسلم أن لفظ التخفيف يدل على حصول التثقيل قبله ألن عادة العرب الرخصة مبثل هذا الكالم كقوله 

وليس هناك نسخ وإمنا هو إطالق )  ٢٨النساء ( خَفَّف َعْنكُْم تعاىل عند الرخصة للحر يف نكاح األمة ُيرِيُد اللَُّه أَن ُي
نكاح األمة ملن ال يستطيع نكاح احلرائر فكذا ههنا وحتقيق القول أن هؤالء العشرين كانوا يف حمل أن يقال إن ذلك 

ىل علم أن الشرط حاصل فيهم فكان ذلك التكليف الزماً عليهم فلما بني اهللا أن ذلك الشرط غري حاصل وأنه تعا
  فيهم ضعفاء ال يقدرون على ذلك فقد ختلصوا عن ذلك

اخلوف فصح أن يقال خفف اهللا عنكم ومما يدل على عدم النسخ أنه تعاىل ذكر هذه اآلية مقارنة لآلية األوىل وجعل 
  الناسخ مقارناً للمنسوخ ال جيوز

تتقدم وقد تتأخر أال ترى أن يف عدة الوفاة  فإن قالوا العربة يف الناسخ واملنسوخ بالنزول دون التالوة فإهنا قد
  الناسخ مقدم على املنسوخ

قلنا ملا كان كون الناسخ مقارناً للمنسوخ غري جائز يف الوجود وجب أن ال يكون جائزاً يف الذكر اللهم إال لدليل 
مسلم ينكر كل أنواع  قاهر وأنتم ما ذكرمت ذلك وأما قوله يف عدة الوفاة الناسخ مقدم على املنسوخ فنقول إن أبا

النسخ يف القرآن فكيف ميكن إلزام هذا الكالم عليه فهذا تقرير قول أيب مسلم وأقول إن ثبت إمجاع األمة على 
اإلطالق قبل أيب مسلم على حصول هذا النسخ فال كالم عليه فإن مل حيصل هذا اإلمجاع القاطع فنقول قول أيب 

  مسلم صحيح حسن
شام على قوله إن اهللا تعاىل ال يعلم اجلزئيات إال عند وقوعها بقوله الئَانَ َخفََّف اللَُّه َعنكُمْ املسألة الثانية احتج ه

َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضعْفاً قال فإن معىن اآلية اآلن علم اهللا أن فيكم ضعفاً وهذا يقتضي أن علمه بضعفهم ما حصل إال 
ة أنه تعاىل قبل حدوث الشيء ال يعلمه حاصالً واقعاً بل يعلم منه أنه يف هذا الوقت واملتكلمون أجابوا بأن معىن اآلي

أن سيحدث أما عند حدوثه ووقوعه فإن يعلمه حادثاً واقعاً فقوله الئَانَ َخفََّف اللَُّه َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضْعفاً معنا 
  بأنه سيقع أو سيحدثاآلن حصل العلم بوقوعه وحصوله وقبل ذلك فقد كان احلاصل هو العلم 

َضْعفاً بفتح الضاد ويف الروم مثله والباقون فيهما بالضم ومها لغتان  املسألة الثالثة قرأ عاصم ومحزة ِعلٌْم إِنَّ ِفيكُمْ 
صحيحتان الضعف والضعف كاملكث واملكث وخالف حفص عاصماً يف هذا احلرف وقرأمها بالضم وقال ما 

   يف هذا احلرفخالفت عاصماً يف شيء من القرآن إال
املسألة الرابعة الذي استقر حكم التكليف عليه مبقتضى هذه اآلية أن كل مسلم بالغ مكلف وقف بإزاء مشركني 
عبداً كان أو حراً فاهلزمية عليه حمرمة ما دام معه سالح يقاتل به فإن مل يبق معه سالح فله أن ينهزم وإن قاتله ثالثة 

أنه وقف جيش موتة وهم ثالثة آالف وأمراؤهم على ) البسيط ( الواحدي يف  حلت له اهلزمية والصرب أحسن روى
التعاقب زيد بن حارثة مث جعفر بن أيب طالب مث عبد اهللا بن رواحة يف مقابلة مائيت ألف من املشركني مائة ألف من 

  الروم ومائة ألف من املستعربة وهم خلم وجذام
يه بيان أنه ال تقع الغلبة إال بإذن اهللا واإلذن ههنا هو اإلرادة وذلك يدل على قولنا املسألة اخلامسة قوله بِإِذُِن اللَِّه ف

  يف مسألة خلق األفعال وإرادة الكائنات
ونَ واعلم أنه تعاىل ختم اآلية بقوله َواللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن واملراد ما ذكره يف اآلية األوىل من قوله إِن َيكُن مّنكُْم ِعْشُر

فبني يف آخر هذه اآلية أن اهللا مع الصابرين واملقصود أن العشرين لو صربوا )  ٦٥األنفال ( نَ َيْغِلُبواْ مِاْئََتْينِ َصابُِرو
ووقفوا فإن نصريت معهم وتوفيقي مقارن هلم وذلك يدل على صحة مذهب أيب مسلم وهو أن ذلك احلكم ما صار 



على مصابرة املائتني بقي ذلك احلكم وإن مل يقدروا على  منسوخاً بل هو ثابت كما كان فإن العشرين إن قدروا
  مصابرهتم فاحلكم املذكور ههنا زائل

ِخَرةَ  َواللَُّه َعزِيزٌ َحكِيمٌ َما كَانَ ِلَنبِى ٍّ أَن َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى يُثِْخَن ِفي األرض ُترِيُدونَ َعَرضَ الدُّْنَيا َواللَُّه يُرِيدُ االٌّ 
قُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر تَاٌب مَِّن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَمآ أََخذُْتْم َعذَاٌب َعظِيٌم فَكُلُواْ ِممَّا غَنِْمُتْم َحلَاالً طَيِّباً وَاتَّلَّْوالَ ِك
  رَّحِيٌم

) اهللا عليه وسلم صلى ( واعلم أن املقصود من هذه اآلية تعليم حكم آخر من أحكام الغزو واجلهاد يف حق النيب 
  ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل قرأ أبو عمر َوَتكُونُ بالتاء والباقون بالياء أما قراءة أيب عمرو بالتاء فعلى لفظ األسرى ألن األسرى 
وإن كان املراد به التذكري للرجال فهو مؤنث اللفظ وأما القراءة بالياء فألن الفعل متقدم واألسرى مذكرون يف 

وقد وقع الفصل بني الفعل والفاعل وكل واحد من هذه الثالثة إذا انفرد أوجب تذكري الفعل كقولك جاء املعىن 
الكشاف ( الرجال وحضر قبيلتك وحضر القاضي امرأة فإذا اجتمعت هذه األشياء كان التذكري أوىل وقال صاحب 

  َن بالتشديدعلى التعريف و أَُساَرى و ُيثِْخ) صلى اهللا عليه وسلم ( قرىء للنيب ) 
أتى بسبعني أسرياً فيهم العباس عمه وعقيل بن أيب طالب ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية روي أن النيب 

فاستشار أبا بكر فيهم فقال قومك وأهلك استبقهم لعل اهللا أن يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوى هبا أصحابك 
أعناقهم فإن هؤالء أئمة الكفر وإن اهللا أغناك عن الفداء فمكن فقام عمر وقال كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب 

إن اهللا ( علياً من عقيل ومحزة من العباس ومكين من فالن ينسب له فنضرب أعناقهم فقال عليه الصالة والسالم 
يا  ليلني قلوب رجال حىت تكون ألني من اللنب وإن اهللا ليشدد قلوب رجال حىت تكون أشد من احلجارة وإن مثلك

ومثل عيسى يف قوله )  ٣٦إبراهيم ( أبا بكر مثل إبراهيم قال فََمن َتبَِعنِى فَإِنَُّه مِّنى َوَمْن َعَصانِى فَإِنََّك غَفُوٌر رَّحِيٌم 
يا عمر مثل نوح َوقَالَ  ومثلك)  ١١٨املائدة ( إِن ُتَعذّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَك َوإِن َتغِْفْر لَُهْم فَإِنََّك أَنَت الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

ومثل موسى حيث قال َربََّنا اطِْمْس َعلَى أَْموالِهِْم )  ٢٦نوح ( ُنوٌح رَّّب َتذَْر َعلَى االْْرضِ ِمَن الْكَاِفرِيَن َديَّاراً 
ل لعمر يا إىل قول أيب بكر روي أنه قا) صلى اهللا عليه وسلم ( ومال رسول اهللا )  ٨٨يونس ( َواْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم 

أبا حفص وذلك أول ما كناه تأمرين أن أقتل العباس فجعل عمر يقول ويل لعمر ثكلته أمه وروي أن عبد اهللا بن 
) صلى اهللا عليه وسلم ( رواحة أشار بأن تضرم عليهم نار كثرية احلطب فقال له العباس قطعت رمحك وروي أنه 

فقال ابن مسعود إال سهيل بن بيضاء فإين مسعته يذكر ) عنق ال خترجوا أحداً منهم إال بفداء أو بضرب ال( قال 
وعن ) إال سهيل بن بيضاء ( واشتد خويف مث قال من بعد ) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلسالم فسكت رسول اهللا 

إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم ( للقوم ) صلى اهللا عليه وسلم ( عبيدة السلماين قال قال رسول اهللا 
فقالوا بل نأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد وكان فداء األسارى عشرين أوقية وفداء العباس ) شهد منكم بعدهتم واست

  أربعني أوقية وعن حممد بن سريين كان فداؤهم مائة أوقية واألوقية أربعون درمهاً أو ستة دنانري

فإذا هو وأبو بكر ) هللا عليه وسلم صلى ا( وروي أهنم أخذوا الفداء نزلت هذه اآلية فدخل عمر على رسول اهللا 
يبكيان فقال يا رسول اهللا أخربين فإن وجدت بكاء بكيت وإن مل أجد تباكيت فقال أبكي على أصحابك يف أخذهم 
الفداء ولقد عرض علي عذاهبم أدىن من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه ولو نزل عذاب من السماء ملا جنا منه غري 

  الكالم يف سبب نزول هذه اآلية عمر وسعد بن معاذ هذا هو



  املسألة الثالثة متسك الطاعنون يف عصمة األنبياء عليهم السالم هبذه اآلية من وجوه
الوجه األول أن قوله تعاىل َما كَانَ ِلَنبِى ٍّ أَن َيكُونَ لَُه أَسَْرى صريح يف أن هذا املعىن منهي عنه وممنوع من قبل اهللا 

حصل ويدل عليه وجهان األول قوله تعاىل بعد هذه اآلية رَِّحيمٌ َياأَيَُّها النَّبِى ُّ قُل لَّمن ِفى  تعاىل مث إن هذا املعىن قد
الثاين أن الرواية اليت ذكرناها قد دلت على أنه عليه الصالة والسالم ما قتل )  ٧٠األنفال ( أَْيدِيكُم ّمَن االْْسَرى 

  هذا الوجهأولئك الكفار بل أسرهم فكان الذنب الزماً من 
الوجه الثاين أنه تعاىل أمر النيب عليه الصالة والسالم ومجيع قومه يوم بدر بقتل الكفار وهو قوله فَاْضرِبُواْ فَْوقَ 

  وظاهر األمر للوجوب فلما مل يقتلوا بل أسروا كان األسر معصية)  ١٢األنفال ( االْعنَاقِ وَاضْرُِبواْ ِمنُْهْم كُلَّ َبَناٍن 
حكم بأخذ الفداء وكان أخذ الفداء معصية ويدل عليه وجهان ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن النيب  الوجه الثالث

و األول قوله تعاىل تُرِيُدونَ عََرَض الدُّْنَيا وَاللَُّه ُيرِيُد االْخَِرةَ  وأمجع املفسرون على أن املراد من عرض الدنيا ههنا ه
اٌب ّمَن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْتْم َعذَاٌب َعظِيٌم وأمجعوا على أن املراد أخذ الفداء والثاين قوله تعاىل لَّْوالَ ِكَت

  بقوله أََخذُْتْم ذلك الفداء
أنه إمنا بكى ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأبا بكر بكيا وصرح الرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الرابع أن النيب 

  ك يدل على أنه ذنبألجل أنه حكم بأخذ الفداء وذل
وذلك ) إن العذاب قرب نزوله ولو نزل ملا جنا منه إال عمر ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه اخلامس أن النيب 

  يدل على الذنب فهذه مجلة وجوه متسك القوم هبذه اآلية
ْسَرى َحتَّى يُثِْخَن ِفي االْْرضِ يدل على واجلواب عن الوجه الذي ذكروه أوالً أن قوله َما كَانَ ِلنَبِى ٍّ أَن َيكُونَ لَُه أَ

أنه كان األسر مشروعاً ولكن بشرط سبق األثخان يف األرض واملراد باإلثخان هو القتل والتخويف الشديد وال 
شك أن الصحابة قتلوا يوم بدر خلقاً عظيماً وليس من شرط األثخان يف األرض قتل مجيع الناس مث إهنم بعد القتل 

وا مجاعة واآلية تدل على أن بعد اإلثخان جيوز األسر فصارت هذه اآلية دالة داللة بينة على أن ذلك الكثري أسر
األسر كان جائزاً حبكم هذه اآلية فكيف ميكن التمسك هبذه اآلية يف أن ذلك األسر كان ذنباً ومعصية ويتأكد هذا 

  ) ٤حممد ( الَْوثَاَق فَإِمَّا َمنا َبْعُد َوإِمَّا ِفَداء  الكالم بقوله تعاىل َحتَّى إِذَا أَثَْخنُتُموُهْم فَُشدُّواْ
فإن قالوا فعلى ما شرحتموه دلت اآلية على أن ذلك األسر كان جائزاً واإلتيان باجلائز املشروع ال يليق ترتيب 

طاً بضابط لعقاب عليه فلم ذكر اهللا بعده ما يدل على العقاب فنقول الوجه فيه أن اإلثخان يف األرض ليس مضبو
معلوم معني بل املقصود منه إكثار القتل حبيث يوجب وقوع الرعب يف قلوب الكافرين وأن ال جيترئوا على حماربة 

  املؤمنني وبلوغ القتل إىل هذا احلد املعني ال شك أنه يكون مفوضاً إىل

ذي تقدم كفى يف حصول االجتهاد فلعله غلب على ظن الرسول عليه الصالة والسالم أن ذلك القدر من القتل ال
هذا املقصود مع أنه ما كان األمر كذلك فكان هذا خطأ واقعاً يف االجتهاد يف صورة ليس فيها نص وحسنات 

األبرار سيئات املقربني فحسن ترتيب العقاب على ذكر هذا الكالم هلذا السبب مع أن ذلك ال يكون البتة ذنباً وال 
  معصية

انياً أن نقول إن ظاهر قوله تعاىل فَاْضرُِبواْ فَْوَق االْعنَاقِ أن هذا اخلطاب إمنا كان واجلواب عن الوجه الذي ذكروه ث
مع الصحابة إلمجاع املسلمني على أنه عليه الصالة والسالم ما كان مأموراً أن يباشر قتل الكفار بنفسه وإذا كان 

( كان الذنب صادراً منهم ال من الرسول  هذا اخلطاب خمتصاً بالصحابة فهم ملا تركوا القتل وأقدموا على األسر
ونقل أن الصحابة ملا هزموا الكفار وقتلوا منهم مجعاً عظيماً والكفار فروا ذهب الصحابة ) صلى اهللا عليه وسلم 



خلفهم وتباعدوا عن الرسول وأسروا أولئك األقوام ومل يعلم الرسول بإقدامهم على األسر إال بعد رجوع الصحابة 
  و عليه السالم ما أسر وما أمر باألسر فزال هذا السؤالإىل حضرته وه

فإن قالوا هب أن األمر كذلك لكنهم ملا محلوا األسارى إىل حضرته فلم مل يأمر بقتلهم امتثاالً لقوله تعاىل فَاضْرُِبواْ 
  فَْوَق االْعنَاقِ

ب فأما بعد انقضاء احلرب فهذا التكليف قلنا إن قوله فَاْضرِبُواْ تكليف خمتص حبالة احلرب عند اشتغال الكفار باحلر
ما كان متناوالً له والدليل القاطع عليه أنه عليه الصالة والسالم استشار الصحابة يف أنه مباذا يعاملهم ولو كان 

ذلك النص متناوالً لتلك احلالة لكان مع قيام النص القاطع تاركاً حلكمه وطالباً ذلك احلكم من مشاورة الصحابة 
ل وأيضاً فقوله فَاْضرِبُواْ فَْوَق االْعنَاقِ أمر واألمر ال يفيد إال املرة الواحدة وثبت باإلمجاع أن هذا املعىن وذلك حما

  كان واجباً حال احملاربة فوجب أن يبقى عدمي الداللة على ما وراء وقت احملاربة وهذا اجلواب شاف
سالم حكم بأخذ الفداء وأخذ الفداء حمرم فنقول ال نسلم واجلواب عما ذكروه ثالثاً وهو قوهلم إنه عليه الصالة وال

  أن أخذ الفداء حمرم
اد وأما قوله تُرِيُدونَ عََرَض الدُّْنَيا وَاللَُّه ُيرِيُد االِْخَرةَ  فنقول هذا ال يدل على قولكم وبيانه من وجهني األول أن املر

 يدل على أن أخذ الفداء حمرم مطلقاً الثاين أن من هذه اآلية حصول العتاب على األسر لغرض أخذ الفداء وذلك ال
أبا بكر رضي اهللا عنه قال األوىل أن نأخذ الفداء لتقوى العسكر به على اجلهاد وذلك يدل على أهنم إمنا طلبوا ذلك 

الفداء للتقوى به على الدين وهذه اآلية تدل على ذم من طلب الفداء حملض عرض الدنيا وال تعلق ألحد البابني 
ُتمْ لثاين وهذان اجلوابان بعينهما مها اجلوابان عن متسكهم بقوله تعاىل لَّْوالَ ِكتَاٌب ّمَن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذْبا

  َعذَاٌب َعظِيٌم
واجلواب عما ذكروه رابعاً أن بكاء الرسول عليه الصالة والسالم حيتمل أن يكون ألجل أن بعض الصحابة ملا 

 يف القتل واشتغل باألسر استوجب العذاب فبكى الرسول عليه الصالة والسالم خوفاً من نزول خالف أمر اهللا
العذاب عليهم وحيتمل أيضاً ما ذكرناه أنه عليه الصالة والسالم اجتهد يف أن القتل الذي حصل هل بلغ مبلغ 

طأ يف ذلك االجتهاد وحسنات األبرار سيئات اإلثخان الذي أمره اهللا به يف قوله َحتَّى ُيثِْخَن ِفي االْْرضِ ووقع اخل
  املقربني فأقدم على البكاء ألجل هذا املعىن

واجلواب عما ذكروه خامساً أن ذلك العذاب إمنا نزل بسبب أن أولئك األقوام خالفوا أمر اهللا بالقتل وأقدموا على 
  ة واهللا أعلماألسر حال ما وجب عليهم االشتغال بالقتل فهذا متام الكالم يف هذه املسأل

  املسألة الرابعة يف شرح األلفاظ املشكلة يف هذه اآلية
أما قوله َما كَانَ ِلنَبِى ٍّ أَن َتكُونَ لَُه أَْسَرى فلقائل أن يقول كيف حسن إدخال لفظة كان على لفظة تكون يف هذه 

  اآلية
له املعىن املذكور ونظريه ما كان هللا أن  واجلواب قوله َما كَانَ معناه النفي والتنزيه أي ما جيب وما ينبغي أن يكون

يتخذ من ولد قال أبو عبيدة يقول مل يكن لنيب ذلك فال يكون لك وأما من قرأ َما كَانَ ِللنَّبِىّ  فمعناه أن هذا احلكم 
قال ما كان ينبغي حصوله هلذا النيب وهو حممد عليه الصالة والسالم قال الزجاج أَْسَرى مجع و أَُساَرى مجع اجلمع 

أنه نقل أن بعضهم قرأ به وقوله َحتَّى ) الكشاف ( وال أعلم أحداً قرأ أَُساَرى وهي جائزة كما نقلنا عن صاحب 
  ُيثِْخَن ِفي االْْرضِ فيه حبثان

البحث األول قال الواحدي اإلثخان يف كل شيء عبارة عن قوته وشدته يقال قد أثخنه املرض إذا اشتد قوة املرض 



ه اجلراح والثخانة الغلظة فكل شيء غليظ فهو ثخني فقوله َحتَّى ُيثِْخَن ِفي االْْرضِ معناه حىت عليه وكذلك أثخن
يقوى ويشتد ويغلب ويبالغ ويقهر مث إن كثرياً من املفسرين قالوا املراد منه أن يبالغ يف قتل أعدائه قالوا وإمنا محلنا 

  قال الشاعر ال يسلم الشرف الرفيع من األذى اللفظ عليه ألن امللك والدولة إمنا تقوى وتشتد بالقتل
  حىت يراق على جوانبه الدم

وألن كثرة القتل توجب قوة الرعب وشدة املهابة وذلك مينع من اجلراءة ومن اإلقدام على ما ال ينبغي فلهذا 
  السبب أمر اهللا تعاىل بذلك

ى ٍّ أَن َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى يُثِْخَن ِفي االْْرضِ يدل على البحث الثاين أن كلمة َحتَّى النتهاء الغاية فقوله َما كَانَ ِلَنبِ
  أن بعد حصول اإلثخان يف األرض له أن يقدم على األسر

أما قوله تُرِيُدونَ عََرَض الدُّْنَيا فاملراد الفداء وإمنا مسى منافع الدنيا ومتاعها عرضاً ألنه ال ثبات له وال دوام فكأنه 
ك مسى املتكلمون األعراض أعراضاً ألنه ال ثبات هلا كثبات األجسام ألهنا تطرأ على األجسام يعرض مث يزول ولذل

وتزول عنها مع كون األجسام باقية مث قال وَاللَُّه يُرِيُد االِْخَرةَ  يعين أنه تعاىل ال يريد ما يفضي إىل السعادات 
األخروية الباقية الدائمة املصونة عن التبديل والزوال الدنيوية اليت تعرض وتزول وإمنا يريد ما يفضي إىل السعادات 

واحتج اجلبائي والقاضي هبذه اآلية على فساد قول من يقول ال كائن من العبد إال واهللا يريده ألن هذا األسر وقع 
 منهم على هذا الوجه ونص اهللا على أنه ال يريده بل يريد منهم ما يؤدي إىل ثواب اآلخرة وهو الطاعة دون ما

  يكون فيه عصيان
وأجاب أهل السنة عنه بأن قالوا إنه تعاىل ما أراد أن يكون هذا األسر منهم طاعة وعمالً جائزاً مأذوناً وال يلزم من 

نفي إرادة كون هذا األسر طاعة نفي كونه مراد الوجود وأما احلكماء فإهنم يقولون الشيء مراد بالعرض مكروه 
  بالذات

َحكُيٌم واملراد أنكم إن طلبتم اآلخرة مل يغلبكم عدوكم ألن اهللا عزيز ال يقهر وال يغلب حكيم يف  مث قال َواللَُّه َعزِيٌز
تدبري مصاحل العامل قال ابن عباس هذا احلكم إمنا كان يوم بدر ألن املسلمني كانوا قليلني فلما كثروا وقوي سلطاهنم 

وُهْم فَُشدُّواْ الْوَثَاَق فَإِمَّا َمنا َبْعُد َوإِمَّا ِفَداء حَتَّى َتَضَع الْحَْرُب أَْوزَاَرهَا أنزل اهللا بعد ذلك يف األسارى َحتَّى إِذَا أَثَْخنُتُم
وأقول إن هذا الكالم يوهم أن قوله فَإِمَّا َمنا َبْعُد َوإِمَّا ِفَداء يزيد على حكم اآلية اليت حنن يف تفسريها )  ٤حممد ( 

ني متوافقتان فإن كلتامها يدالن على أنه ال بد من تقدمي اإلثخان مث بعده أخذ وليس األمر كذلك ألن كلتا اآليت
  الفداء

  مث قال تعاىل لَّْوالَ ِكتَاٌب ّمَن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْتْم َعذَاٌب َعظِيٌم
  من املباحث واعلم أنه كثر أقاويل الناس يف تفسري هذا الكتاب السابق وحنن نذكرها ونذكر ما فيها

فالقول األول وهو قول سعيد بن جبري وقتادة لوال كتاب من اهللا سبق يا حممد حبل الغنائم لك وألمتك ملسكم 
العذاب وهو مشكل ألن حتليل الغنائم والفداء هل كان حاصالً يف ذلك الوقت أو ما كان حاصالً يف ذلك الوقت 

نع إنزال العذاب عليهم ألن ما كان مأذوناً فيه من قبل مل حيصل فإن كان التحليل واإلذن حاصالً يف ذلك الوقت امت
العقاب على فعله وإن قلنا إن اإلذن ما كان حاصالً يف ذلك الوقت كان ذلك الفعل حراماً يف ذلك الوقت أقصى 

  الوقتما يف الباب أنه كان يف علم اهللا أنه سيحكم حبله بعد ذلك إال أن هذا ال يقدح يف كونه حراماً يف ذلك 
  فإن قالوا إن كونه حبيث سيصري حالالً بعد ذلك يوجب ختفيف العقاب

  قلنا فإذا كان األمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه وذلك مينع من التخويف بسبب ذلك العقاب



فيما صنعتم وأنه  القول الثاين قال حممد بن إسحاق لَّْوالَ ِكَتاٌب ّمَن اللَِّه َسَبَق إين ال أعذب إال بعد النهي لعذبتكم
تعاىل ما هناهم عن أخذ الفداء وهذا أيضاً ضعيف ألنا نقول حاصل هذا القول أنه ما وجد دليل شرعي يوجب 

حرمة ذلك الفداء فهل حصل دليل عقلي يقتضي حرمته أم ال فإن قلنا حصل فيكون اهللا تعاىل قد بني حترميه بواسطة 
عاىل مل يبني تلك احلرمة وإن قلنا إنه ليس يف العقل وال يف الشرع ما ذلك الدليل العقلي وال ميكن أن يقال إنه ت

يقتضي املنع فحينئذ امتنع أن يكون املنع حاصالً وإال لكان ذلك تكليف ما ال يطاق وإذا مل يكن املنع حاصالً كان 
  اإلذن حاصالً وإذا كان اإلذن حاصالً فكيف ميكن ترتيب العقاب على فعله

وهذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( قوم قد سبق حكم اهللا بأنه ال يعذب أحداً ممن شهد بدراً مع النيب القول الثالث قال 
أيضاً مشكل ألنه يقتضي أن يقال إهنم ما منعوا عن الكفر واملعاصي والزنا واخلمر وما هددوا بترتيب العقاب على 

فلو صار كذلك فكيف آخذهم اهللا تعاىل  هذه القبائح وذلك يوجب سقوط التكاليف عنهم وال يقوله عاقل وأيضاً
  يف ذلك املوضع بعينه يف تلك الواقعة بعينها وكيف وجه عليهم هذا العقاب القوي

والقول الرابع لوال كتاب من اهللا سبق يف أن من أتى ذنباً جبهالة فإنه ال يؤاخذه به ملسهم العذاب وهذا من جنس ما 
  سبق

  تمد يف هذا الباب أن نقول أما على قولنا فنقول جيوز أنواعلم أن الناس قد أكثروا فيه واملع

يعفو اهللا عن الكبائر فقوله لَّْوالَ ِكَتاٌب ّمَن اللَِّه َسَبَق معناه لوال أنه تعاىل حكم يف األزل بالعفو عن هذه الواقعة 
سبقت ( ومن قوله )  ٥٤األنعام (  ملسهم عذاب عظيم وهذا هو املراد من قوله كََتَب رَبُّكُْم َعلَى َنفِْسهِ الرَّْحَمةَ 

وأما على قول املعتزلة فهم ال جيوزون العفو عن الكبائر فكان معناه لَّْوالَ ِكتَاٌب ّمَن اللَِّه َسَبَق يف أن ) رمحىت غضيب 
من احترز عن الكبائر صارت صغائره مغفورة وإال ملسهم عذاب عظيم وهذا احلكم وإن كان ثابتاً يف حق مجيع 

) صلى اهللا عليه وسلم (  إال أن طاعات أهل بدر كانت عظيمة وهو قبوهلم اإلسالم وانقيادهم حملمد املسلمني
وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غري سالح وأهبة فال يبعد أن يقال إن الثواب الذي استحقوه على هذه الطاعات 

لذنب مغفوراً ولو قدرنا صدور هذا كان أزيد من العقاب الذي استحقوه على هذا الذنب فال جرم صار هذا ا
  الذنب من سائر املسلمني ملا صار مغفوراً فبسبب هذا القدر من التفاوت حصل ألهل بدر هذا االختصاص

مث قال تعاىل فَكُلُواْ ِممَّا غَنِْمُتْم َحلَاالً طَّيباً روى أهنم أمسكوا عن الغنائم ومل ميدوا أيديهم إليها فنزلت هذه اآلية 
  إباحة الفداءوقيل هو 

  فإن قيل ما معىن الفاء يف قوله فَكُلُواْ
قلنا التقدير قد أحبت لكم الغنائم فَكُلُواْ ِممَّا غَنِْمُتْم َحلَاالً نصب على احلال من املغنوم أو صفة للمصدر أي أكالً 

موا على املعاصي بعد ذلك واعلموا أن اهللا غفور ما حالالً وَاتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم واملعىن واتقوا اهللا فال تقد
 أقدمتم عليه يف املاضي من الزلة رحيم ما أتيتم من اجلرم واملعصية فقوله وَاتَّقُواْ اللََّه إشارة إىل ملستقبل وقوله إِنَّ اللََّه

  غَفُوٌر رَّحِيٌم إشارة إىل احلالة املاضية
 لَكُْم أَْيدِيكُم مَِّن االٌّ ْسَرى إِن َيعْلَمِ اللَُّه ِفي قُلُوبِكُْم َخيْراً يُْؤِتكُْم َخيْراً مِّمَّآ أُِخذَ مِنكُْم َوَيْغِفْرَياأَيَُّها النَّبِى ُّ قُل لَِّمن ِفى 

  ِليٌم َحِكيٌمَواللَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم َوإِن ُيرِيُدواْ ِخيَاَنَتَك فَقَْد َخانُواْ اللََّه ِمن قَْبلُ فَأَْمكََن ِمْنُهْم َواللَُّه َع
اعلم أن الرسول ملا أخذ الفداء من األسارى وشق عليهم أخذ أمواهلم منهم ذكر اهللا هذه اآلية استمالة هلم فقال 

أيب رَّحِيٌم يَاأَيَُّها النَّبِى ُّ قُل لَّمن ِفى أَْيدِيكُم ّمَن االْسَْرى قال ابن عباس رضي اهللا عنهما نزلت يف العباس وعقيل بن 
فل بن احلرث كان العباس أسرياً يوم بدر ومعه عشرون أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الناس وكان طالب ونو



أحد العشرة الذين ضمنوا الطعام ألهل بدر فلم تبلغه التوبة حىت أسر فقال العباس كنت مسلماً إال أهنم أكرهوين 
أمرك فقد كان علينا قال العباس فكلمت رسول فأما ظاهر ) إن يكن ما تذكره حقاً فاهللا جيزيك ( فقال عليه السالم 

قال وكلفين الرسول فداء ابن أخي ) أما شيء خرجت لتستعني به علينا فال ( اهللا أن يرد ذلك الذهب علي فقال 
  عقيل بن أيب طالب عشرين أوقية وفداء نوفل بن

أين الذهب الذي ) ( عليه وسلم صلى اهللا ( احلرث فقال العباس تركتين يا حممد أتكفف قريشاً فقال رسول اهللا 
دفعته إىل أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت هلا ال أدري ما يصيبين فإن حدث يب حادث فهو لك ولعبد اهللا 

قال العباس فأنا أشهد أنك صادق وأن ال إله ) أخربين به ريب ( فقال العباس وما يدريك قال ) وعبيد اهللا والفضل 
واهللا مل يطلع عليه أحد إال اهللا ولقد دفعته إليها يف سواد الليل ولقد كنت مرتاباً يف أمرك  إال اهللا وأنك عبده ورسوله

فأما إذ أخربتين بذلك فال ريب قال العباس فأبدلين اهللا خرياً من ذلك يل اآلن عشرون عبداً وإن أدناهم ليضرب يف 
وأنا أنتظر املغفرة من ريب وروي أنه قدم على  عشرين ألفاً وأعطاين زمزم وما أحب أن يل هبا مجيع أموال أهل مكة

رسول اهللا مال البحرين مثانون ألفاً فتوضأ لصالة الظهر وما صلى حىت فرقه وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ما قدر 
على محله وكان يقول هذا خري مما أخذ مين وأنا أرجو املغفرة واختلف املفسرون يف أن اآلية نازلة يف العباس خاصة 

أو يف مجلة األسارى قال قوم إهنا يف العباس خاصة وقال آخرون إهنا نزلت يف الكل وهذا أوىل ألن ظاهر اآلية 
يقتضي العموم من ستة أوجه أحدها قوله قُل لَّمن ِفى أَْيِديكُم وثانيها قوله ّمَن االْْسَرى وثالثها قوله ِفي قُلُوبِكُْم 

ها قوله ّممَّا أُِخذَ مِنكُْم وسادسها قوله َوَيْغِفْر لَكُْم فلما دلت هذه األلفاظ الستة ورابعها قوله يُْؤِتكُْم َخيْراً وخامس
على العموم فما املوجب للتخصيص أقصى ما يف الباب أن يقال سبب نزول اآلية هو العباس إال أن العربة بعموم 

  اللفظ ال خبصوص السبب
  يْراً ففيه مسألتانأما قوله إِن َيْعلَمِ اللَُّه ِفي قُلُوبِكُمْ َخ

املسألة األوىل جيب أن يكون املراد من هذا اخلري اإلميان والعزم على طاعة اهللا وطاعة رسوله يف مجيع التكاليف 
  والتوبة عن الكفر وعن مجيع املعاصي ويدخل فيه العزم على نصرة الرسول والتوبة عن حماربته

ه تعاىل ال يعلم الشيء إال عند حدوثه هبذه اآلية ألن قوله إِن َيْعلَمِ املسألة الثانية احتج هشام بن احلكم على قوله إن
اللَُّه ِفي قُلُوبِكُمْ َخيْراً فعل كذا وكذا شرط وجزاء والشرط هو حصول هذا العلم والشرط واجلزاء ال يصح 

  وجودمها إال يف املستقبل وذلك يوجب حدوث علم اهللا تعاىل
قتضي ما ذكره هشام إال أنه ملا دل الدليل على أن علم اهللا ميتنع أن يكون حمدثاً واجلواب أن ظاهر اللفظ وإن كان ي

  وجب أن يقال ذكر العلم وأراد به املعلوم من حيث إنه يدل حصول العلم على حصول املعلوم
  أما قوله ُيؤِْتكُمْ َخيْراً ّممَّا أُِخذَ ِمنكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم ففيه مسألتان

  قرأ احلسن ّممَّا أُِخذَ مِنكُْم على البناء للفاعل) الكشاف ( ال صاحب املسألة األوىل ق
  املسألة الثانية للمفسرين يف هذا اخلري أقوال

القول األول املراد اخللف مما أخذ منهم يف الدنيا قال القاضي ألنه تعاىل عطف عليه أمر اآلخرة بقوله َوَيْغِفرْ لَكُْم 
  نه منافع الدنيافما تقدم جيب أن يكون املراد م

  ولقائل أن يقول إن قوله َوَيْغِفرْ لَكُْم املراد منه إزالة العقاب وعلى هذا التقدير مل يبعد أن



  يكون املراد من هذا اخلري املذكور أيضاً الثواب والتفضل يف اآلخرة
يف اآلخرة فاخلري الذي تقدمه جيب  والقول الثاين املراد من هذا اخلري ثواب اآلخرة فإن قوله َوَيْغِفْر لَكُمْ املراد منه

  أيضاً أن يكون يف الدنيا
  والقول الثالث أنه حممول على الكل

فإن قيل إذا محلتم اخلري على خريات الدنيا فهل تقولون إن كل من أخلص من األسارى قد آتاه اهللا خرياً مما أخذ 
  منه

بقلبه حىت يتوجه علينا فيه السؤال وال نعلم أيضاً  قلنا هكذا جيب أن يكون حبكم اآلية إال أنا ال نعلم من املخلص
  من الذي آتاه اهللا علماً وقد علمنا أن قليل الدنيا مع اإلميان أعظم من كثري الدنيا مع الكفر

نه مث قال َواللَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم وهو تأكيد ملا مضى ذكره من قوله َوَيْغِفْر لَكُْم واملعىن كيف ال يفي بوعده املغفرة وأ
  غفور رحيم

  أما قوله َوإِن يُرِيدُواْ خَِيانََتَك فَقَْد خَاُنواْ اللََّه ِمن قَْبلُ ففيه مسائل
املسألة األوىل يف تفسري هذه اخليانة وجوه األول أن املراد منه اخليانة يف الدين وهو الكفر يعين إن كفروا بك فقد 

ما ضمنوا من الفداء الثالث روي أنه عليه السالم ملا أطلقهم من خانوا اهللا من قبل الثاين أن املراد من اخليانة منع 
األسر عهد معهم أن ال يعودوا إىل حماربته وإىل معاهدة املشركني وهذا هو العادة فيمن يطلق من احلبس واألسر 

نوا يقولون لَِئْن أَْنَجيَْتَنا ِمْن فقال تعاىل َوإِن ُيرِيُدواْ ِخَيانََتَك أي نكث هذا العهد فقد خانوا اهللا من قبل واملراد أهنم كا
مث إذا )  ١٨٩األعراف ( َولَِئنِ صَاِلحاً لََّنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن فَلَمَّا )  ٢٢يونس ( َهاِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاكِرِيَن 

وإن كان األظهر هو هذا  وصلوا إىل النعمة وختلصوا من البلية نكثوا العهد ونقضوا امليثاق وال مينع دخول الكل فيه
  األخري

مث قال تعاىل فَأَْمكََن ِمْنُهْم قال األزهري يقال أمكنين األمر ميكنين فهو ممكن ومفعول اإلمكان حمذوف واملعىن فأمكن 
 املؤمنني منهم واملعىن أهنم خانوا اهللا مبا أقدموا عليه من حماربة الرسول يوم بدر فأمكن اهللا منهم قتالً وأسراً وذلك

هناية اإلمكان والطفر فنبه اهللا بذلك على أهنم قد ذاقوا وبال ما فعلوه مث فإن عادوا كان التمكني منهم ثابتاً حاصالً 
  بأنه يتمكن من كل من خيونه وينقض عهده) صلى اهللا عليه وسلم ( وفيه بشارة للرسول 

  ماهلممث قال َواللَُّه َعِليٌم أي ببواطنهم وضمائرهم َحِكيٌم جيازيهم بأع
َنَصرُوا أُوْلَاِئَك َبْعُضُهْم أَْولَِيآُء إِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَهاَجرُواْ َوَجاَهُدواْ بِأَْموَالِهِْم َوأَنفُسِهِْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن َءاَوواْ وَّ

ن َشىْ ٍء َحتَّى ُيهَاجِرُواْ َوإِِن اْستَنَصُروكُْم ِفى الدِّينِ فََعلَْيكُمُ َبْعضٍ وَالَِّذيَن َءاَمُنواْ وَلَْم يَُهاجِرُواْ َما لَكُم مِّن َواليَِتهِم مِّ
ُهْم أَوِْلَيآُء بَْعضٍ إِالَّ َتفَْعلُوهُ َتكُنْ النَّْصُر إِالَّ َعلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبْينَُهم مِّيثَاٌق وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري وَالَّذيَن كَفَُرواْ بَْعُض

اْ وََّنَصُروا أُولَاِئَك ُهُم ِفْتَنةٌ  ِفى األرض َوفََساٌد كَبٌِري َوالَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَهاَجرُواْ َوَجاَهُدواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن َءاَوو
ُرواْ َوَجاَهدُواْ َمَعكُْم فَأُْولَاِئَك ِمنكُْم َوأُْولُواْ الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً لَُّهم مَّْغفَِرةٌ  َورِْزٌق كَرٌِمي وَالَِّذيَن َءاَمُنواْ ِمن َبْعُد َوهَاَج
  اَألْرَحامِ بَْعُضُهمْ أَوْلَى بِبَْعضٍ ِفي ِكَتابِ اللَِّه إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشىْ ٍء َعِليٌم

حد منهم إىل أربعة أقسام وذكر حكم كل وا) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل قسم املؤمنني يف زمان الرسول 
وتقرير هذه القسمة أنه عليه السالم ظهرت نبوته مبكة ودعا الناس هناك إىل الدين مث انتقل من مكة إىل املدينة فحني 
هاجر من مكة إىل املدينة صار املؤمنون على قسمني منهم من وافقه يف تلك اهلجرة ومنهم من مل يوافقه فيها بل بقي 

  هناك



ن األولون وقد وصفهم بقول إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَهاَجرُواْ َوَجاَهُدواْ بِأَْموالِهِْم َوأَنفُسِهِْم أما القسم األول فهم املهاجرو
ِفى َسبِيلِ اللَِّه وإمنا قلنا إن املراد منهم املهاجرون األولون ألنه تعاىل قال يف آخر اآلية وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ ِمن بَْعُد 

ظهر أن هؤالء موصوفون هبذه الصفات األربعة أوهلا أهنم آمنوا باهللا ومالئكته وكتبه ورسله  َوَهاَجرُواْ وإذا ثبت هذا
ومل يتمردوا فقوله إِنَّ الَِّذيَن يفيد هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( واليوم اآلخر وقبلوا مجيع التكاليف اليت بلغها حممد 

  املعىن
وطان وتركوا األقارب واجلريان يف طلب مرضاة اهللا ومعلوم أن هذه والصفة الثانية قوله َوهَاَجرُواْ يعين فارقوا األ

جعل مفارقة األوطان معادلة )  ٦٦النساء ( احلالة حالة شديدة قال تعاىل أَِن اقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم أَوِ اْخُرجُواْ ِمن ِدَيارِكُْم 
اة اهللا تعاىل ويف املرتبة الثانية تركوا األقارب لقتل النفس فهؤالء يف املرتبة األوىل تركوا األديان القدمية لطلب مرض

  واخلالن واألوطان واجلريان ملرضاة اهللا تعاىل
ان فقد والصفة الثالثة قوله َوَجاَهدُواْ بِأَمْواِلهِْم وَأَنفُِسهِْم ِفى سَبِيلِ اللَِّه أما اجملاهدة باملال فألهنم ملا فارقوا األوط

رعهم وبقيت يف أيدي األعداء وأيضاً فقد احتاجوا إىل اإلنفاق الكثري ضاعت دورهم ومساكنهم وضياعهم ومزا
بسبب تلك العزمية وأيضاً كانوا ينفقون أمواهلم على تلك الغزوات وأما اجملاهدة بالنفس فألهنم كانوا أقدموا على 

لى أهنم أزالوا حماربة بدر من غري آلة وال أهبة وال عدة مع األعداء املوصوفني بالكثرة والشدة وذلك يدل ع
  أطماعهم عن احلياة وبذلوا أنفسهم يف سبيل اهللا

وأما الصفة الرابعة فهي أهنم كانوا أول الناس إقداماً على هذه األفعال والتزاماً هلذه األحوال وهلذه السابقة أثر 
قَاَتلَ أُْولَِئَك أَْعظَُم َدَرَجةً  ّمَن الَِّذيَن أَنفَقُواْ عظيم يف تقوية الدين قال تعاىل الَ َيْسَتوِى مِنكُم مَّْن أَنفََق ِمن قَْبلِ الْفَْتحِ َو

وقال وَالسَّابِقُونَ االْوَّلُونَ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن َواالْنصَارِ وَالَِّذيَن اتََّبُعوُهم بِإِْحَساٍن )  ١٠احلديد ( ِمن َبْعُد َوقَاَتلُواْ َوكُالًّ 
وإمنا كان السبق موجباً للفضيلة ألن إقدامهم على هذه األفعال )  ١٠٠التوبة ( ُه رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُواْ َعْن

يوجب اقتداء غريهم هبم فيصري ذلك سبباً للقوة أو الكمال وهلذا املعىن قال تعاىل َوَمْن أَْحَياَها فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاسَ 
ومن ) حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة من سن سنة ( وقال عليه السالم )  ٣٢املائدة ( َجِميعاً 

عادة الناس أن دواعيهم تقوى مبا يرون من أمثاهلم يف أحوال الدين والدنيا كما أن احملن ختف على قلوهبم باملشاركة 
ذلك فيها فثبت أن حصول هذه الصفات األربعة للمهاجرين األولني يدل على غاية الفضيلة وهناية املنقبة وأن 

  يوجب االعتراف بكوهنم رؤساء املسلمني وسادة هلم
فهم األنصار وذلك ألنه عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما القسم الثاين من املؤمنني املوجودين يف زمان حممد 

 (السالم ملا هاجر إليهم مع طائفة من أصحابه فلوال أهنم آووا ونصروا وبذلوا النفس واملال يف خدمة رسول اهللا 
وإصالح مهمات أصحابه ملا مت املقصود البتة وجيب أن يكون حال املهاجرين أعلى يف ) صلى اهللا عليه وسلم 

الفضيلة من حال األنصار لوجوه أوهلا أهنم هم السابقون يف اإلميان الذي هو رئيس الفضائل وعنوان املناقب وثانيها 
داً من كفار قريش وصربوا عليه وهذه احلال ما حصلت لألنصار أهنم حتملوا العناء واملشقة دهراً دهرياً وزماناً مدي

وثالثها أهنم حتملوا املضار الناشئة من مفارقة األوطان واألهل واجلريان ومل حيصل ذلك لألنصار ورابعها أن فتح 
شبهوا هبم الباب يف قبول الدين والشريعة من الرسول عليه السالم إمنا حصل من املهاجرين واألنصار اقتدوا هبم وت

فوجب أن ) من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة ( وقد ذكرنا أنه عليه السالم قال 
يكون املقتدى أقل مرتبة من املقتدى به فجملة هذه األحوال توجب تقدمي املهاجرين األولني على األنصار يف الفضل 

 هذين الفريقني قدم املهاجرين على األنصار وعلى هذا الترتيب ورد والدرجة واملنقبة فلهذا السبب أينما ذكر اهللا



  ذكرمها يف هذه اآلية
واعلم أن اهللا تعاىل ملا ذكر هذين القسمني يف هذه اآلية قال أُوْلَِئَك بَْعضُُهْم أَوِْلَياء َبْعضٍ واختلفوا يف املراد هبذه 

املراد هو الوالية يف املرياث وقالوا جعل اهللا تعاىل سبب الوالية فنقل الواحدي عن ابن عباس واملفسرين كلهم أن 
اإلرث اهلجرة والنصرة دون القرابة وكان القريب الذي آمن ومل يهاجر مل يرث من أجل أنه مل يهاجر ومل ينصر 
اب واعلم أن لفظ الوالية غري مشعر هبذا املعىن ألن هذا اللفظ مشع بالقرب على ما قررناه يف مواضع من هذا الكت

وال يفيد اإلرث وقال تعاىل أَال إِنَّ أَْوِلَياء اللَِّه الَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ ) السلطان ويل من ال ويل له ( ويقال 
وال يفيد اإلرث بل الوالية تفيد القرب فيمكن محله على غري اإلرث وهو كون بعضهم معظماً )  ٦٢يونس ( 

وصاً مبعاونته ومناصرته واملقصود أن يكونوا يداً واحدة على األعداء وأن يكون حب كل للبعض مهتماً بشأنه خمص
واحد لغريه جارياً جمرى حبسه لنفسه وإذا كان اللفظ حمتمالً هلذا املعىن كان محله على اإلرث بعيداً عن داللة اللفظ 

ية َوأُْولُواْ االْرَحامِ بَْعُضُهمْ أَوْلَى بِبَْعضٍ ال سيما وهم يقولون إن ذلك احلكم صار منسوخاً بقوله تعاىل يف آخر اآل
  وأي حاجة حتملنا على

محل اللفظ على معىن ال إشعار لذلك اللفظ به مث احلكم بأنه صار منسوخاً بآية أخرى مذكورة معه هذا يف غاية 
  ال أن دعوى اإلمجاع بعيدالبعد اللهم إال إذا حصل إمجاع املفسرين على أن املراد ذلك فحينئذ جيب املصري إليه إ

القسم الثالث من أقسام مؤمين زمان الرسول عليه السالم وهم املؤمنون الذين ما وافقوا الرسول يف اهلجرة وبقوا 
يف مكة وهم املعنيون بقول َوالَِّذيَن ءاَوواْ وََّنَصرُواْ أُْولَِئَك فبني تعاىل حكمهم من وجهني األول قوله َمالَكُْم ّمن 

  هِم ّمن َشىْ ء َحتَّى ُيهَاجِرُواْ وفيه مسائلَواليَِت
املسألة األوىل اعلم أن الوالية املنفية يف هذه الصورة هي الوالية املثبتة يف القسم الذي تقدم فمن محل تلك الوالية 
ا ههنا على اإلرث زعم أن الوالية املنفية ههنا هي اإلرث ومن محل تلك الوالية على سائر االعتبارات املذكورة فكذ

واحتج الذاهبون إىل أن املراد من هذه الوالية اإلرث بأن قالوا ال جيوز أن يكون املراد منها الوالية مبعىن النصرة 
والدليل عليه أنه تعاىل عطف عليه قوله َوإِِن اسَْتنصَُروكُْم ِفى الّدينِ فََعلَْيكُُم النَّْصُر وال شك أن ذلك عبارة عن 

عطوف مغاير للمعطوف عليه فوجب أن يكون املراد بالوالية املذكورة أمراً مغايراً ملعىن النصرة املواالة يف الدين وامل
وهذا االستدالل ضعيف ألنا محلنا تلك الوالية على التعظيم واإلكرام وهو أمر مغاير للنصرة أال ترى أن اإلنسان 

اإلعانة مع أنه ال يواليه مبعىن التعظيم قد ينصر بعض أهل الذمة يف بعض املهمات وقد ينصر عبده وأمته مبعىن 
  واإلجالل فسقط هذا الدليل

  املسألة الثانية قوله تعاىل حَتَّى ُيهَاجِرُواْ
) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن قوله تعاىل مَالَكُْم ّمن َوالَيتِهِم ّمن َشىْ ء يوهم أهنم ملا مل يهاجروا مع رسول اهللا 

هللا تعاىل هذا الوهم بقوله مَالَكُْم ّمن َوالَيتِهِم ّمن َشىْ ء َحتَّى ُيهَاجِرُواْ يعين أهنم لو سقطت واليتهم مطلقاً فأزال ا
هاجروا لعادت تلك الوالية وحصلت واملقصود منه احلمل على املهاجرة والترغيب فيها ألن املسلم مىت مسع أن اهللا 

لمني ولو هاجر حصلت تلك الوالية وعادت على أكمل تعاىل يقول إن قطع املهاجرة انقطعت الوالية بينه وبني املس
الوجوه فال شك أن هذا يصري مرغباً له يف اهلجرة واملقصود من املهاجرة كثرة املسلمني واجتماعهم وإعانة بعضهم 

  لبعض وحصول األلفة الشوكة وعدم التفرقة
قال الزجاج من فتح جعلها من النصرة والنسب املسألة الثالثة قرأ محزة ّمن َوالَيتِهِم بكسر الواو والباقون بالفتح 

وقال والوالية اليت مبنزلة اإلمارة مكسورة للفصل بني املعنيني وقد جيوز كسر الوالية ألن يف تويل بعض القوم بعضاً 



جنساً من الصناعة كالقصارة واخلياطة فهي مكسورة وقال أبو علي الفارسي الفتح أجود ألن الوالية ههنا من الدين 
  لكسر يف السلطانوا

  واحلكم الثاين من أحكام هذا القسم الثالث قوله تعاىل َوإِِن اْستَنَصُروكُْم ِفى الّدينِ فََعلَْيكُُم النَّصُْر
واعلم أنه تعاىل ملا بني احلكم يف قطع الوالية بني تلك الطائفة من املؤمنني بني أنه ليس املراد منه املقاطعة التامة كما 

هؤالء املؤمنون الذين مل يهاجروا مل استنصروكم فانصروهم وال ختذلوهم روي أنه ملا نزل قوله  يف حق الكفار بل
  تعاىل َمالَكُْم ّمن َوالَيِتهِم ّمن َشىْ ء َحتَّى يَُهاجِرُواْ قام الزبري وقال فهل

  لنَّصُْرنعينهم على أمر إن استعانوا بنا فنزل َوإِِن اْسَتنَصُروكُْم ِفى الّدينِ فََعلَْيكُُم ا
  مث قال تعاىل إِالَّ َعلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوبَْيَنُهم مّيثَاٌق واملعىن أنه ال جيوز لكم نصرهم عليهم إذ امليثاق مانع من ذلك

  مث قال تعاىل َوالَّذيَن كَفَرُواْ َبْعُضُهْم أَْوِلَياء بَْعضٍ وفيه مسائل
 يف هذه اآلية يف غاية احلسن ألنه ذكر ههنا أقساماً ثالثة فاألول املسألة األوىل اعلم أن هذا الترتيب الذي اعتربه اهللا

  املؤمنون من املهاجرين واألنصار وهم أفضل الناس وبني أنه جيب أن يوايل بعضهم بعضاً
والقسم الثاين املؤمنون الذين مل يهاجروا فهؤالء بسبب إمياهنم هلم فضل وكرامة وبسبب ترك اهلجرة هلم حالة نازلة 

أن يكون حكمهم حكماً متوسطاً بني اإلجالل واإلذالل وذلك هو أن الوالية املثبتة للقسم األول تكون  فوجب
منفية عن هذا القسم إال أهنم يكونون حبيث لو استنصروا املؤمنني واستعانوا هبم نصروهم وأعانوهم فهذا احلكم 

ب شيئاً من أسباب الفضيلة فوجب كون املسلمني متوسط بني اإلجالل واإلذالل وأما الكفار فليس هلم البتة ما يوج
منقطعني عنهم من كل الوجوه فال يكون بينهم والية وال مناصلة بوجه من الوجوه فظهر أن هذا التريب يف غاية 

  احلسن
املوارثة مع اختالف  املسألة الثانية قال بعض العلماء قوله َوالَّذيَن كَفَُرواْ َبْعضُُهْم أَْوِلَياء َبْعضٍ يدل على أن الكفار يف

مللهم كأهل ملة واحدة فاجملوسي يرث الوثين والنصراين يرث اجملوسي ألن اهللا تعاىل قال َوالَّذيَن كَفَرُواْ َبْعُضُهمْ 
  أَْوِلَياء بَْعضٍ

يش واعلم أن هذا الكالم إمنا يستقيم إذا محلنا الوالية على اإلرث وقد سبق القول فيه بل احلق أن يقال إن كفار قر
تناصروا وتعاونوا على إيذائه ) صلى اهللا عليه وسلم ( كانوا يف غاية العداوة لليهود فلما ظهرت دعوة حممد 

وحماربته فكان املراد من اآلية ذلك ومتام التحقيق فيه أن اجلنسية علة الضم وشبيه الشيء منجذب إليه واملشركون 
صارت هذه اجلهة موجبة النضمام بعضهم ) اهللا عليه وسلم  صلى( واليهود والنصارى ملا اشتركوا يف عداوة حممد 

إىل بعض وقرب بعضهم من بعض وذلك يدل على أهنم ما أقدموا على تلك العداوة ألجل الدين ألن كل واحد 
منهم كان يف هناية اإلنكار لدين صاحبه بل كان ذلك من أدل الدالئل على أن تلك العداوة حملض احلسد والبغي 

  والعناد
أمرتكم به إنه تعاىل ملا بني هذه األحكام قال إِالَّ َتفَْعلُوُه َتكُْن ِفْتَنةٌ  ِفى االْْرضِ َوفَسَاٌد كَبٌِري واملعىن إن مل تفعلوا ما  مث

يف هذه التفاصيل املذكورة املتقدمة حتصل فتنة يف األرض ومفسدة عظيمة وبيان هذه الفتنة والفساد من وجوه 
اختلطوا بالكفار يف زمان ضعف املسلمني وقلة عددهم وزمان قوة الكفار وكثرة عددهم فرمبا األول أن املسلمني لو 

صارت تلك املخالطة سبباً اللتحاق املسلم بالكفار الثاين أن املسلمني لو كانوا متفرقني مل يظهر منهم مجع عظيم 
كل يوم يف الزيادة يف العدة والعدة صار فيصري ذلك سبباً جلراءة الكفار عليهم الثالث أنه إذا كان مجع املسلمني 

  ذلك سبباً ملزيد رغبتهم فيما هم فيه ورغبة املخالف يف االلتحاق هبم



واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذا القسم الثالث عاد إىل ذكر القسم األول والثاين مرة أخرى فقال وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ 
  َوالَِّذيَن ءاوَواْ وََّنَصُرواْ أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً فَلَْم مَّْغِفَرةٌ  َورِْزٌق كَرٌِمي َوَهاَجرُواْ َوَجاَهدُواْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه

واعلم أن هذا ليس بتكرار وذلك ألنه تعاىل ذكرهم أوالً ليبني حكمهم وهو والية بعضهم بعضاً مث إنه تعاىل ذكرهم 
من وجهني األول أن اإلعادة تدل على مزيد االهتمام حباهلم وذلك ههنا لبيان تعظيم شأهنم وعلو درجتهم وبيانه 

يدل على الشرف التعظيم والثاين وهو أنه تعاىل أثىن عليهم ههنا من ثالثة أوجه أوهلا قوله أُْولِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً 
يف وصفهم بكوهنم حمقني حمققني يف طريق الدين فقوله أُْولِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ يفيد احلصر وقوله َحقّاً يفيد املبالغة 

واألمر يف احلقيقة كذلك ألن من مل يكن حمقاً يف دينه مل يتحمل ترك األديان السالفة ومل يفارق األهل والوطن ومل 
فظ املغفرة يبذل النفس واملال ومل يكن يف هذه األحوال من املتسارعني املتسابقني وثانيها قوله لَُهم مَّْغِفَرةٌ  وتنكري ل

يدل على كمال )  ٩٦البقرة ( يدل على الكمال كما أن التنكري يف قوله وَلََتجِدَنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَى َحيَواةٍ  
تلك احلياة واملعىن هلم مغفرة تامة كاملة عن مجيع الذنوب والتبعات وثالثها قوله َورِْزٌق كَرٌِمي واملراد منه الثواب 

احلاصل أنه تعاىل شرح حاهلم يف الدنيا ويف اآلخرة أما يف الدنيا فقد وصفهم بقوله أُْولِئَك ُهمُ الرفيع الشريف و
الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً وأما يف اآلخرة فاملقصود إما دفع العقاب وإما جلب الثواب أما دفع العقاب فهو املراد بقوله لَُهم 

رِْزٌق كَرٌِمي وهذه السعادات العالية إمنا حصلت ألهنم أعرضوا عن مَّْغِفَرةٌ  وأما جلب الثواب فهو املراد بقوله َو
اللذات اجلسمانية فتركوا األهل والوطن وبذلوا النفس واملال وذلك تنبيه على أنه ال طريق إىل حتصيل السعادات 

  إال باإلعراض عن هذه اجلسمانيات
لذين مل يوافقوا الرسول يف اهلجرة إال أهنم بعد هم ا) صلى اهللا عليه وسلم ( القسم الرابع من مؤمين زمان حممد 

كُْم وفيه ذلك هاجروا إليه وهو املراد من قوله تعاىل وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ ِمن َبْعُد َوهَاَجرُواْ َوَجاَهُدواْ َمَعكُْم فَأُْولَِئَك ِمن
  مسائل

عن ابن عباس بعد احلديبية وهي اهلجرة الثانية  املسألة األوىل اختلفوا يف املراد من قوله تعاىل ِمن َبْعِد نقل الواحدي
وقيل بعد نزول هذه اآلية وقيل بعد يوم بدر واألصح أن املراد والذين هاجروا بعد اهلجرة األوىل وهؤالء هم 

  ) ١٠٠ة التوب( التابعون بإحسان كما قال َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهم بِإِْحَساٍن رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُواْ َعْنُه 
املسألة الثانية األصح أن اهلجرة انقطعت بفتح مكة ألن عنده صارت مكة بلد اإلسالم وقال احلسن اهلجرة غري 

فاملراد اهلجرة املخصوصة فإهنا انقطعت بالفتح وبقوة ) ال هجرة بعد الفتح ( منقطعة أبداً وأما قوله عليه السالم 
ؤمنني يف بلد وىف عددهم قلة وحيصل للكفار بسبب كوهنم معهم اإلسالم أما لو اتفق يف بعض األزمان كون امل

شوكة وإن هاجر املسلمون من تلك البلدة وانتقلوا إىل بلدة أخرى ضعفت شوكة الكفار فههنا تلزمهم اهلجرة على 
  ما قاله احلسن ألنه قد حصل فيهم مثل العلة يف اهلجرة من مكة إىل املدينة

  ِئَك مِنكُْم يدل على أن مرتبة هؤالء دون مرتبة املهاجرين السابقني ألنهاملسألة الثالثة قوله فَأُوْلَ

أحلق هؤالء هبم وجعلهم منهم يف معرض التشريف ولوال كون القسم األول أشرف وإال ملا صح هذا املعىن فهذا 
  شرح هذه األقسام األربعة اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذه اآلية

  ْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ ِفي ِكتَابِ اللَِّه وفيه مسائلمث قال تعاىل َوأُْولُواْ اال
ه املسألة األوىل الذين قالوا املراد من قوله تعاىل أُْولَِئَك َبْعُضُهْم أَْوِلَياء بَْعضٍ والية املرياث قالوا هذه اآلية ناسخة ل

لك منسوخاً فال حيصل اإلرث إال بسبب فإنه تعاىل بني أن اإلرث كان بسبب النصرة واهلجرة واآلن قد صار ذ
القرابة وقوله ِفى ِكتَابِ اللَِّه املراد منه السهام املذكورة يف سورة النساء وأما الذين فسروا تلك اآلية بالنصرة واحملبة 



ة اإلرث إمنا والتعظيم قالوا إن تلك الوالية ملا كانت حمتملة للوالية بسبب املرياث بني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن والي
حتصل بسبب القرابة إال ما خصه الدليل فيكون املقصود من هذا الكالم إزالة هذا الوهم وهذا أوىل ألن تكثري 

  النسخ من غري ضرورة وال حاجة ال جيوز
املسألة الثانية متسك حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم يف كتابه إىل أيب 

هو علي بن أيب طالب فقال قوله تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( عفر املنصور هبذه اآلية يف أن اإلمام بعد رسول اهللا ج
َوأُْولُواْ االْرَحامِ بَْعضُُهْم أَوْلَى بِبَْعضٍ يدل على ثبوت الوالية وليس يف اآلية شيء معني يف ثبوت هذه األولوية فوجب 

دليل وحينئذ يندرج فيه اإلمامة وال جيوز أن يقال إن أبا بكر كان من أويل األرحام ملا محله على الكل إال ما خصه ال
ال ( نقل أنه عليه السالم أعطاه سورة براءة ليبلغها إىل القوم مث بعث علياً خلفه وأمر بأن يكون املبلغ هو علي وقال 

  وجه االستدالل هبذه اآلية وذلك يدل على أن أبا بكر ما كان منه فهذا هو) يؤديها إال رجل مين 
واجلواب إن صحت هذه الداللة كان العباس أوىل باإلمامة ألنه كان أقرب إىل رسول اهللا من علي وهبذا الوجه 

  أجاب أبو جعفر املنصور عنه
 املسألة الثالثة متسك أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا هبذه اآلية يف توريث ذوي األرحام وأجاب أصحابنا عنه بأن قوله
َوأُْولُواْ االْرَحامِ بَْعضُُهْم أَوْلَى بِبَْعضٍ جممل يف الشيء الذي حصلت فيه هذه األولوية فلما قال ِفى ِكَتابِ اللَِّه كان 

معناه يف احلكم الذي بينه اهللا يف كتابه فصارت هذه األولوية مقيدة باألحكام اليت بينها اهللا يف كتابه وتلك األحكام 
بات فوجب أن يكون املراد من هذا اجململ هو ذلك فقط فال يتعدى إىل توريث ذوي ليست إال مرياث العص

  األرحام
مث قال يف ختم السورة أَنَّ اللََّه بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌم واملراد أن هذه األحكام اليت ذكرهتا وفصلتها كلها حكمة وصواب 

ومات ال حيكم إال بالصواب ونظريه أن املالئكة ملا وصالح وليس فيها شيء من العبث والباطل ألن العامل جبميع املعل
يعين ملا علمتم كوين )  ٣٠البقرة ( قالوا أََتجَْعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد وََيْسِفُك الدَِّماء قال جميباً هلم إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ 

  واهللا أعلم عاملاً بكل املعلومات فاعلموا أن حكمي يكون منزهاً عن الغلط كذا ههنا
  مت تفسري هذه السورة وهللا احلمد والشكر كما هو أهله ومستحقه يوم األحد يف رمضان سنة إحدى

وستمائة يف قرية يقال هلا بغدان ونسأل اهللا اخلالص من األهوال وشدة الزمان وكيد أهل البغي واخلذالن إنه امللك 
  حب املعجزات والربهانالديان وصالته وسالمه على حبيب الرمحن حممد املصطفى صا

  سورة التوبة
  مدنية إال اآليتني األخريتني فمكيتان

  نزلت بعد املائدة ١٢٩وآياهتا 
  سورة التوبة

  مائة وثالثة وثالثون وقيل عشرون وتسع آيات مدنية
ثرية هلا عدة أمساء براءة والتوبة واملقشقشة واملبعثرة واملشردة واملخزية والفاضحة وامل) الكشاف ( قال صاحب 

واحلافرة واملنكلة واملدمدمة وسورة العذاب قال ألن فيها التوبة على املؤمنني وهي تقشقش من النفاق أي تربىء منه 
وتبعثر عن أسرار املنافقني وتبحث عنها وتثريها وحتفر عنها وتفضحهم وتنكل هبم وتشردهم وختزيهم وتدمدم 



ما تركت أحداً إال نالت منه وعن ابن عباس يف هذه السورة عليهم وعن حذيفة إنكم تسموهنا سورة التوبة واهللا 
قال إهنا الفاضحة ما زالت تنزل فيهم وتنال منهم حىت خشينا أن ال تدع أحداً وسورة األنفال نزلت يف بدر وسورة 

  احلشر نزلت يف بين النضري
  فإن قيل ما السبب يف إسقاط التسمية من أوهلا

  قلنا ذكروا فيه وجوها
ول روي عن ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما محلكم على أن عمدمت إىل سورة براءة وهي من املئني الوجه األ

صلى اهللا ( وإىل سورة األنفال وهي من املثاين فقرنتم بينهما وما فصلتم ببسم اهللا الرمحن الرحيم فقال كان النيب 
( وكانت براءة من آخر القرآن نزوالً فتويف )  ضعوها يف موضع كذا( كلما نزلت عليه سورة يقول ) عليه وسلم 

ومل يبني موضعها وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقرن بينهما قال القاضي يبعد أن يقال إنه ) صلى اهللا عليه وسلم 
عليه السالم مل يبني كون هذه السورة تالية لسورة األنفال ألن القرآن مرتب من قبل اهللا تعاىل ومن قبل رسوله على 

جه الذي نقل ولو جوزنا يف بعض السور أن ال يكون ترتيبها من اهللا على سبيل الوحي جلوزنا مثله يف سائر الو
السور ويف آيات السور الواحدة وجتويزه يطرف ما يقوله اإلمامية من جتويز الزيادة والنقصان يف القرآن وذلك 

لسورة بعد سورة األنفال وحياً وأنه عليه خيرجه من كونه حجة بل الصحيح أنه عليه السالم أمر بوضع هذه ا
  السالم حذف بسم اهللا الرمحن الرحيم من أول هذه السورة وحياً

الوجه الثاين يف هذا الباب ما يروى عن أيب بن كعب أنه قال إمنا تومهوا ذلك ألن يف األنفال ذكر العهود ويف براءة 
ر عائد ههنا ألن هذا الوجه إمنا يتم إذا قلنا إهنم إمنا نبذ العهود فوضعت إحدامها جبنب األخرى والسؤال املذكو
  وضعوا هذه السورة بعد األنفال من قبل أنفسهم هلذه العلة

والوجه الثالث أن الصحابة اختلفوا يف أن سورة األنفال وسورة التوبة سورة واحدة أم سورتان فقال بعضهم مها 
هذه السورة السابعة من الطوال وهي سبع وما بعدها املئون  سورة واحدة ألن كلتيهما نزلت يف القتال وجمموعهما

وهذا قول ظاهر ألهنما معاً ومائتان وست آيات فهما مبنزلة سورة واحدة ومنهم من قال مها سورتان فلما ظهر 
هللا االختالف بني الصحابة يف هذا الباب تركوا بينهما فرجة تنبيهاً على قول من يقول مها سورتان وما كتبوا بسم ا

الرمحن الرحيم بينهما تنبيهاً على قول من يقول مها سورة واحدة وعلى هذا القول ال يلزمنا جتويز مذهب اإلمامية 
وذلك ألنه ملا وقع االشتباه يف هذا املعىن بني الصحابة مل يقطعوا بأحد القولني وعملوا عمالً يدل على أن هذا 

لقدر من الشبهة دل على أهنم كانوا مشددين يف ضبط القرآن عن االشتباه كان حاصالً فلما مل يتساحموا هبذا ا
  التحريف والتغيري وذلك يبطل قول اإلمامية

الوجه الرابع يف هذا الباب أنه تعاىل ختم سورة األنفال بإجياب أن يوايل املؤمنون بعضهم بعضاً وأن يكونوا منقطعني 
فلما كان هذا عني )  ١التوبة ( قوله بََراءةٌ  ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه عن الكفار بالكلية مث إنه تعاىل صرح هبذا املعىن يف 

ذلك الكالم وتأكيداً له وتقريراً له لزم وقوع الفاصل بينهما فكان إيقاع الفصل بينهما تنبيهاً على كوهنما سورتني 
  عني ذلك املعىنمتغايرتني وترك كتب بسم اهللا الرمحن الرحيم بينهما تنبيهاً على أن هذا املعىن هو 

الوجه اخلامس قال ابن عباس سألت علياً رضي اهللا عنه مل مل يكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم بينهما قال ألن بسم اهللا 
الرمحن الرحيم أمان وهذه السورة نزلت بالسيف ونبذ العهود وليس فيها أمان ويروى أن سفيان بن عيينة ذكر هذا 

( فقيل له أليس أن النيب )  ٩٤النساء ( َتقُولُواْ ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم السَّلَاَم لَْسَت ُمْؤِمناً املعىن وأكده بقوله تعاىل َوالَ 
كتب إىل أهل احلرب بسم اهللا الرمحن الرحيم فإجاب عنه بأن ذلك ابتداء منه بدعوهتم إىل ) صلى اهللا عليه وسلم 



وأما يف هذه السورة فقد ) والسالم على من اتبع اهلدى ( اب اهللا ومل ينبذ إليهم عهدهم أال تراه قال يف آخر الكت
  اشتملت على املقاتلة ونبذ العهود فظهر الفرق

والوجه السادس قال أصحابنا لعل اهللا تعاىل ملا علم من بعض الناس أهنم يتنازعون يف كون بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ة من أول كل سورة وأهنا ملا مل تكن آية من هذه السورة ال من القرآن أمر بأن ال تكتب ههنا تنبيهاً على كوهنا آي

  جرم مل تكتب وذلك يدل على أهنا ملا كتبت يف أول سائر السور وجب كوهنا آية من كل سورة
أَشُْهرٍ َواْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيرُ َبَرآَءةٌ  مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم مَِّن الُْمْشرِِكَني فَسِيحُواْ ِفى األرض أَْرَبَعةَ  

  ُمْعجِزِي اللَِّه َوأَنَّ اللََّه ُمْخزِى الْكَاِفرِيَن

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل معىن الرباءة انقطاع العصمة يقال برئت من فالن أبرأ براءة أي انقطعت بيننا العصمة ومل يبق بيننا 

ع قوله بََراءةٌ  قوالن األول أنه خرب مبتدأ حمذوف أي هذه براءة قال علقة ومن هنا يقال برئت من الدين ويف رف
الفراء ونظريه قولك إذا نظرت إىل رجل مجيل مجيل واهللا أي هذا مجيل واهللا وقوله ِمْن البتداء الغاية واملعىن هذه 

أن يكون قوله بََراءةٌ  مبتدأ براءة واصلة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت كما تقول كتاب من فالن إىل فالن الثاين 
  وقوله ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ صفتها وقوله إِلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم هو اخلرب كما تقول رجل من بين متيم يف الدار

  فإن قالوا ما السبب يف أن نسب الرباءة إىل اهللا ورسوله ونسب املعاهدة إىل املشركني
وعاهدهم مث إن ) صلى اهللا عليه وسلم ( ني فاتفق املسلمون مع رسول اهللا قلنا قد أذن اهللا يف معاهدة املشرك

املشركني نقضوا العهد فأوجب اهللا النبذ إليهم فخوطب املسلمون مبا حيذرهم من ذلك وقيل اعلموا أن اهللا ورسوله 
  قد برئا مما عاهدمت من املشركني

ا خرج إىل غزوة تبوك وختلف النافقون وأرجفوا باألراجيف مل) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة روي أن النيب 
  العهد إليهم) صلى اهللا عليه وسلم ( جعل املشركون ينقضون العهد فنبذ رسول اهللا 

  العهد) صلى اهللا عليه وسلم ( فإن قيل كيف جيوز أن ينقض النيب 
م خيانة مستورة وخياف ضررهم فينبذ العهد قلنا ال جيوز أن ينقض العهد إال على ثالثة أوجه أحدها أن يظهر له منه

)  ٥٨األنفال ( إليهم حىت يستووا يف معرفة نقض العهد لقوله َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً  فَانبِذْ إِلَيْهِْم َعلَى َسَواء 
ن يكون قد شرط لبعضهم يف وقت العهد والثاين أ)  ٥٦األنفال ( وقال أيضاً الَِّذيَن َينقُُضونَ عَْهَدُهْم ِفي كُلّ مَرَّةٍ  

أن يقرهم على العهد فيما ذكر من املدة إىل أن يأمر اهللا تعاىل بقطعه فلما أمره اهللا تعاىل بقطع العهد بينهم قطع 
ألجل الشرط والثالث أن يكون مؤجالً فتنقضي املدة وينقضي العهد ويكون الغرض من إظهار هذه الرباءة أن يظهر 

ود إىل العهد وأنه على عزم احملاربة واملقاتلة فأما فيما وراء هذه األحوال الثالثة ال جيوز نقض العهد البتة هلم أنه ال يع
ألنه جيري جمرى الغدر وخلف القول واهللا ورسوله منه بريئان وهلذا املعىن قال اهللا تعاىل إِالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم ّمَن 

وقيل إن )  ٤التوبة ( مْ َشْيئاً َولَْم ُيظَاِهُرواْ َعلَْيكُْم أََحداً فَأَِتمُّواْ إِلَيْهِْم َعْهَدُهمْ إِلَى ُمدَِّتهِْم الُْمْشرِِكَني ثُمَّ لَْم َينقُُصوكُ
  أكثر املشركني نقضوا العهد إال أناساً منهم وهم بنو ضمرة وبنو كنانة
بن أسيد ونزول هذه السورة سنة تسع وأمر  املسألة الثالثة روي أن فتح مكة كان سنة مثان وكان األمري فيها عتاب

أبا بكر رضي اهللا عنه سنة تسع أن يكون على املوسم فلما نزلت هذه السورة ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
أمر علياً أن يذهب إىل أهل املوسم ليقرأها عليهم فقيل له لو بعثت هبا إىل أيب بكر فقال ال يؤدي عين إال رجل مين 

فلما حلقه قال أمري ) صلى اهللا عليه وسلم ( ا علي مسع أبو بكر الرغاء فوقف وقال هذا رغاء ناقة رسول اهللا فلما دن



أو مأمور قال مأمور مث ساروا فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر وحدثهم عن مناسكهم وقام علي يوم النحر عند 
  كم فقالوا مباذا فقرأ عليهممجرة العقبة فقال يا أيها الناس إين رسول رسول اهللا إلي

ثالثني أو أربعني آية وعن جماهد ثالث عشرة آية مث قال أمرت بأربع أن ال يقرب هذا البيت بعد هذا العام مشرك 
وال يطوف بالبيت عريان وال يدخل اجلنة إال كل نفس مؤمنة وأن يتم إىل كل ذي عهد عهده فقالوا عند ذلك يا 

نا العهد وراء ظهورنا وأنه ليس بيننا وبينه عهد إال طعن بالرماح وضرب بالسيوف علي أبلغ ابن عمك أنا قد نبذ
واختلفوا يف السبب الذي ألجله أمر علياً بقراءة هذه السورة عليهم وتبليغ هذه الرسالة إليهم فقالوا السبب فيه أن 

بكر جلاز أن يقولوا هذا خالف ما  عادة العرب أن ال يتوىل تقرير العهد ونقضه إال رجل من األقارب فلو تواله أبو
نعرف فينا من نقض العهود فرمبا مل يقبلوا فأزحيت علتهم بتولية ذلك علياً رضي اهللا عنه وقيل ملا خص أبا بكر رضي 

اهللا عنه بتوليته أمري املوسم خص علياً هبذا التبليغ تطييباً للقلوب ورعاية للجوانب وقيل قرر أبا بكر علي املوسم 
اً خلفه لتبليغ هذه الرسالة حىت يصلي على خلف أيب بكر ويكون ذلك جارياً جمرى التنبيه على إمامة أيب وبعث علي

  بكر واهللا أعلم
بعث أبا بكر أمرياً على احلاج وواله املوسم وبعث ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقرر اجلاحظ هذا املعىن فقال إن النيب 

ة فكان أبو بكر اإلمام وعلي املؤمت وكان أبو بكر اخلطيب وعلي املستمع علياً يقرأ على الناس آيات من سورة براء
وكان أبو بكر الرافع باملوسم والسابق هلم واآلمر هلم ومل يكن ذلك لعلي رضي اهللا عنه وأما قوله عليه الصالة 

لعرب مبا يتعارفونه فهذا ال يدل على تفضيل علي على أيب بكر ولكنه عامل ا) ال يبلغ عين إال رجل مين ( والسالم 
فيما بينهم وكان السيد الكبري منهم إذا عقد لقوم حلفاً أو عاهد عهداً مل حيل ذلك العهد والعقد إال هو أو رجل من 

  ذلك القول) صلى اهللا عليه وسلم ( أقاربه القريبني منه كأخ أو عم فلهذا املعىن قال النيب 
َ أَْشُهرٍ ففيه أحباث األول أصل السياحة الضرب يف األرض واالتساع يف السري  وأما قوله فَسِيُحواْ ِفى االْْرضِ أَْرَبَعة

والبعد عن املدن وموضع العمارة مع اإلقالل من الطعام والشراب يقال للصائم سائح ألنه يشبه السائح لتركه 
ذلك من باب األمر بل املطعم واملشرب قال املفسرون فَسِيُحواْ ِفى االْْرضِ يعين اذهبوا فيها كيف شئتم وليس 

  املقصود اإلباحة واإلطالق واإلعالم حبصول األمان وإزالة اخلوف يعين أنتم آمنون من القتل والقتال يف هذه املدة
البحث الثاين قال املفسرون هذا تأجيل من اهللا للمشركني أربعة أشهر فمن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر 

أقل من أربعة أشهر رفعه إىل األربعة واملقصود من هذا اإلعالم أمور األول أن  حطه إىل األربعة ومن كانت مدته
يتفكروا ألنفسهم وحيتاطوا يف هذا األمر ويعلموا أنه ليس هلم بعد هذه املدة إال أحد أمور ثالثة إما اإلسالم أو قبول 

ال ينسب املسلمون إىل نكث العهد اجلزية أو السيف فيصري ذلك حامالً هلم على قبول اإلسالم ظاهراً والثاين لئ
والثالث أراد اهللا أن يعم مجيع املشركني باجلهاد فعم الكل بالرباءة وأجلهم أربعة أشهر وذلك لقوة اإلسالم وختويف 

أن حيج يف السنة اآلتية فأمر ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكفار وال يصح ذلك إال بنقض العهود والرابع أراد النيب 
  لرباءة لئال يشاهد العراةبإظهار هذه ا

البحث الثالث قال ابن األنباري قوله فَسِيحُواْ القول فيه مضمر والتقدير فقل هلم سيحوا أو يكون هذا رجوعاً من 
 ٢١اإلنسان (  الغيبة إىل احلضور كقوله َوسَقَاُهْم َربُُّهْم شََراباً طَهُوراً إِنَّ َهاذَا كَانَ لَكُْم جََزاء َوكَانَ َسْعُيكُم مَّْشكُوراً

٢٢ (  
  البحث الرابع اختلفوا يف هذه األشهر األربعة وعن الزهري أن براءة نزلت يف شوال وهي أربعة



أشهر شوال وذو القعدة وذو احلجة واحملرم وقيل هي عشرون من ذي احلجة واحملرم وصفر وربيع األول وعشر من 
والقتال فهذه األشهر احلرم ملا حرم القتل والقتال فيها كانت  ربيع اآلخر وإمنا مسيت حرماً ألنه كان حيرم فيها القتل

حرماً وقيل إمنا مسيت حرماً ألن أحد أقسام هذه املدة من األشهر احلرم ألن عشرين من ذي احلجة مع احملرم من 
لسنة األشهر احلرم وقيل ابتداء تلك املدة كان من عشر ذي القعدة إىل عشر من ربيع األول ألن احلج يف تلك ا

كان يف ذلك الوقت بسبب النسيء الذي كان فيهم مث صار يف السنة الثانية يف ذي احلجة وهي حجة الوداع 
  )أال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض ( والدليل عليه قوله عليه الصالة والسالم 
فقيل اعلموا أن هذا اإلمهال ليس لعجز ولكن ملصلحة ولطف ليتوب من  وأما قوله َواْعلَُمواْ أَنَّكُْم غَْيُر مُْعجِزِي اللَِّه

تاب وقيل تقديره فسيحوا عاملني أنكم ال تعجزون اهللا يف حال واملقصود أين أمهلتكم وأطلقت لكم فافعلوا كل ما 
لوا أن هذا أمكنكم فعله من إعداد اآلالت واألدوات فإنكم ال تعجزون اهللا بل اهللا يعجزكم ويقهركم وقيل اعم

اإلمهال ألجل أنه ال خياف الفوت ألنكم حيث كنتم فأنتم يف ملك اهللا وسلطانه وقوله َوأَنَّ اللََّه ُمْخزِى الْكَاِفرِينَ 
قال ابن عباس بالقتل يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة وقال الزجاج هذا ضمان من اهللا عز وجل لنصرة املؤمنني على 

  مع إظهار الفضيحة والعار واخلزي النكال الفاضح الكافرين واإلخزاء واإلذالل
َرُسولُُه فَإِن ُتْبُتْم فَُهَو خَْيٌر لَّكُمْ َوأَذَانٌ مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى النَّاسِ َيْوَم الَْحجِّ االٌّ كَْبرِ أَنَّ اللََّه َبرِى ٌء مَِّن الُْمْشرِِكَني َو

  كُْم غَْيُر مُْعجِزِى اللَِّه َوَبشِّرِ الَِّذيَن كَفَرُواْ بَِعذَابٍ أَلِيمٍَوإِن َتَولَّْيُتْم فَاْعلَُموا أَنَّ
مجلة تامة خمصوصة باملشركني )  ١التوبة ( اعلم أن قوله بََراءةٌ  ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ّمَن الُْمْشرِِكَني 

لَى النَّاسِ َيْوَم الَْحّج االْكَْبرِ مجلة أخرى تامة معطوفة على اجلملة األوىل وهي عامة يف وقوله َوأَذَانٌ ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِ
حق مجيع الناس ألن ذلك مما جيب أن يعرفه املؤمن واملشرك من حيث كان احلكم املتعلق بذلك يلزمهما مجيعاً فيجب 

لذي حيرم فيه فأمر اهللا تعاىل هبذا اإلعالم يوم احلج على املؤمنني أن يعرفوا الوقت الذي يكون فيه القتال من الوقت ا
  األكرب وهو اجلمع األعظم ليصل ذلك اخلرب إىل الكل ويشتهر وفيه مسائل

املسألة األوىل األذان األعالم قال األزهري يقال آذنته أوذنه إيذاناً فاألذان اسم يقوم مقام اإليذان وهو املصدر 
ّمَن اللَِّه َوَرسُوِلِه إِلَى النَّاسِ أي أذان صادر من اهللا ورسوله واصل إىل الناس احلقيقي ومنه أذان الصالة وقوله 

  كقولك إعالم صادر من فالن إىل فالن
  املسألة الثانية اختلفوا يف يوم احلج األكرب فقال ابن عباس يف رواية عكرمة إنه يوم عرفة وهو قول

اهد وإحدى الروايتني عن علي ورواية عن املسور بن خمرمة عمر وسعيد بن املسيب وابن الزبري وعطاء وطاوس وجم
عشية عرفة فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهو أنه قال خطب رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن رسول اهللا 

أما بعد فإن هذا يوم احلج األكرب وقال ابن عباس يف رواية عطاء يوم احلج األكرب يوم النحر وهو قول الشعيب 
النخعي والسدي وأحد الروايتني عن علي وقول املغرية بن شعبة وسعيد بن جبري والقول الثالث ما رواه ابن جريج و

عن جماهد أنه قال يوم احلج األكرب أيام مىن كلها وهو مذهب سفيان الثوري وكان يقول يوم احلج األكرب أيامه 
ألن كل حرب من هذه احلروب دامت أياماً كثرية حجة كلها ويقول يوم صفني ويوم اجلمل يراد به احلني والزمان 

وألن أعظم أعمال احلج هو الوقوف بعرفة ألن من ) احلج عرفة ( من قال يوم عرفة قوله عليه الصالة والسالم 
أدركه فقد أدرك احلج ومن فاته فقد فاته احلج وذلك إمنا حيصل يف هذا اليوم وحجة من قال إنه يوم النحر هي أن 

حلج إمنا تتم يف هذا اليوم وهي الطواف والنحر واحللق والرمي وعن علي رضي اهللا عنه أن رجالً أخذ بلجام أعمال ا
) صلى اهللا عليه وسلم ( دابته فقال ما احلج األكرب قال يومك هذا خل عن دابيت وعن ابن عمر أن رسول اهللا 



ألكرب وأما قول من قال املراد جمموع تلك وقف يوم النحر عند اجلمرات يف حجة الوداع فقال هذا يوم احلج ا
  األيام فبعيد ألنه يقتضي تفسي اليوم باأليام الكثرية وهو خالف الظاهر

  فإن قيل مل مسي ذلك باحلج األكرب
قلنا فيه وجوه األول أن هذا هو احلج األكرب ألن العمر تسمى احلج األصغر الثاين أنه جعل الوقوف بعرفة هو احلج 

عظم واجباته ألنه إذا فات احلج وكذلك إن أريد به يوم النحر ألن ما يفعل فيه معظم أفعال احلج األكرب ألنه م
األكرب الثالث قال احلسن مسي ذلك اليوم بيوم احلج األكرب الجتماع املسلمني واملشركني فيه وموافقته ألعياد أهل 

من وكافر طعن األصم يف هذا الوجه وقال الكتاب ومل يتفق ذلك قبله وال بعده فعظم ذلك اليوم يف قلب كل مؤ
عيد الكفار فيه سخط وهذا الطعن ضعيف ألن املراد أن ذلك اليوم يو استعظمه مجيع الطوائف وكان من وصفه 
باألكرب أولئك والرابع مسي بذلك ألن املسلمني واملشركني حجوا يف تلك السنة واخلامس األكرب الوقوف بعرفة 

طاء وجماهد السادس احلج األكرب القران واألصغر اإلفراد وهو منقول عن جماهد مث إنه واألصغر النحر وهو قول ع
  تعاىل بني أن ذلك األذان بأي شيء كان فقال أَنَّ اللََّه َبرِىء ّمَن الُْمْشرِِكَني َوَرسُولُُه وفيه مباحث

وِلهِ إِلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ّمَن الُْمْشرِِكَني وبني قوله البحث الألول لقائل أن يقول ال فرق بني قوله بََراءةٌ  ّمَن اللَِّه َوَرُس
  أَنَّ اللََّه بَرِىء ّمَن الُْمْشرِِكَني َوَرُسولُُه فما الفائدة يف هذا التكرير

  واجلواب عنه من وجوه
يع الناس مبا الوجه األول أن املقصود من الكالم األول اإلخبار بثبوت الرباءة واملقصود من هذا الكالم إعالم مج

  حصل وثبت
والوجه الثاين أن املراد من الكالم األول الرباءة من العهد ومن الكالم الثاين الرباءة اليت هي نقيض املواالة اجلارية 
جمرى الزجر والوعيد والذي يدل على حصول هذا الفرق أن يف الرباءة األوىل برىء إليهم ويف الثانية برىء منهم 

  أمر يف آخر سورة األنفال املسلمني بأن يوايل بعضهمواملقصود أنه تعاىل 

بعضاً ونبه به على أنه جيب عليهم أن ال يوالوا الكفار وأن يتربؤا منهم فههنا بني أنه تعاىل كما يتوىل املؤمنني فهو 
  يتربأ عن املشركني ويذمهم ويلعنهم وكذلك الرسول ولذلك أتبعه بذكر التوبة املزيلة للرباءة

الث يف الفرق أنه تعاىل يف الكالم األول أظهر الرباءة عن املشركني الذين عاهدوا ونقضوا العهد ويف هذه والوجه الث
اآلية أظهر الرباءة عن املشركني من غري أن وصفهم بوصف معني تنبيهاً على أن املوجب هلذه الرباءة كفرهم 

  وشركهم
ِكَني فيه حذف والتقدير وَأَذَانٌ ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه بأن اهللا بريء من البحث الثاين قوله أَنَّ اللََّه بَرِىء ّمَن الُْمْشرِ

  املشركني إال أنه حذف الباء لداللة الكالم عليه
واعلم أن يف رفع قوله َوَرسُولُُه وجوهاً األول أنه رفع باالبتداء وخربه مضمر والتقدير ورسوله أيضاً بريء واخلرب 

رسول والثاين أنه عطف على املنوي يف بريء فإن التقدير بريء هو ورسوله من عن اهللا دل على اخلرب عن ال
املشركني الثالث أن قوله إِنَّ اللََّه رفع باالبتداء وقوله َبرِىء خربه وقوله َوَرسُولُُه عطف على املبتدأ األول قال 

رىء مع رسوله منهم وقرىء وقد قرىء بالنصب عطفاً على اسم أن ألن الواو مبعىن مع أي ب) الكشاف ( صاحب 
  باجلر على اجلوار وقيل على القسم والتقدير أن اهللا بريء من املشركني وحق رسوله

مث قال تعاىل فَإِن ُتْبُتمْ أي عن الشرك فَُهَو َخْيرٌ لَّكُْم وذلك ترغيب من اهللا يف التوبة واإلقالع عن الشرك املوجب 
إِن تََولَّيُْتْم أي أعرضتم عن التوبة عن الشرك فَاْعلَُمواْ أَنَّكُْم غَْيُر ُمْعجِزِى لكون اهللا ورسوله موصوفني بالرباءة منه َو



  اللَِّه وذلك وعيد عظيم ألن هذا الكالم يدل على كونه تعاىل قادراً على إنزال أشد العذاب هبم
اب الدنيا ملا فات وزال فقد ختلص عن العذاب مث قال َوَبّشرِ الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِعذَابٍ أَِليمٍ يف اآلخرة لكي ال يظن أن عذ

بل العذاب الشديد معد له يوم القيامة ولفظ البشارة ورد ههنا على سبيل استهزاء كما يقال حتيتهم الضرب 
  وإكرامهم الشتم

لَْيكُْم أََحداً فَأَِتمُّوا إِلَْيهِْم عَْهَدُهْم إِلَى ُمدَّتِهِْم إِنَّ إِالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم مَِّن الُْمْشرِِكنيَ ثُمَّ لَْم َينقُُصوكُمْ َشْيئاً وَلَْم ُيظَاِهُرواْ َع
  اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَّقَِني

هذا االستثناء إىل أي شيء عاد فيه وجهان األول قال الزجاج إنه عائد إىل قوله بََراءةٌ  والتقدير َبَراءةٌ  ّمَن اللَِّه 
وجهه أن يكون ) الكشاف ( إال من الذين مل ينقضوا العهد والثاين قال صاحب  َوَرسُوِلِه إىل املشركني املعاهدين

مستثىن من قوله فَِسيحُواْ ِفى االْْرضِ ألن الكالم خطاب للمسلمني والتقدير براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت 
  منهم مث مل ينقصوكم فأمتوا إليهم عهدهم
قوله ثُمَّ لَمْ َينقُُصوكُْم والثاين قوله وَلَْم ُيظَاِهرُواْ َعلَْيكُمْ أََحداً واألقرب أن واعلم أنه تعاىل وصفهم بأمرين أحدمها 

يكون املراد من األول أن يقدموا على احملاربة بأنفسهم ومن الثاين أن يهيجوا أقواماً آخرين وينصروهم ويرغبوهم 
أن الذين ما غادروا من هذين الوجهني فأمتوا إليهم عهدهم وال جتعلوا يف احلرب مث قال فَأَِتمُّواْ إِلَيْهِْم َعْهدَُهْم واملعىن 

الوافني كالغادرين وقوله فَأَِتمُّواْ إِلَْيهِْم َعْهدَُهْم أي أدوه إليهم تاماً كامالً قال ابن عباس بقي حلي من كنانة من 
  عهدهم تسعة أشهر فأمت إليهم عهدهم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَّقَِني

 أن قضية التقوى أن ال يسوى بني القبيلتني أو يكون املراد أن هذه الطائفة ملا أنفوا النكث ونقض العهد يعين
استحقوا من اهللا أن يصان عهدهم أيضاً عن النقض والنكث روى أنه عدت بنو بكر على بن خزاعة يف حال غيبة 

  على رسول اهللا فأنشده ال هم إين ناشد حممدا رسول اهللا وظاهرهتم قريش بالسالح حىت وقد عمرو بن سامل اخلزاعي
  حلف أبينا وأبيك أال تلدا
  إن قريشاً أخلفوك املوعدا
  ونقضوا ذمامك املؤكدا
  هم بيتونا باحلطيم هجدا
  وقتلونا ركعاً وسجدا

  وقرىء لَْم بالضاد املعجمة أي مل ينقضوا عهدكم) ال نصرت إن مل أنصركم ( فقال عليه الصالة والسالم 
لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَإِن ذَا انَسلَخَ اَألْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُواْ الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم َوُخذُوُهْم وَاْحُصُروُهْم َواقُْعُدواْ فَإِ

  رَّحِيٌم َتابُواْ َوأَقَاُمواْ الصَّلَواةَ  َوءاَتُواْ الزَّكَواةَ  فََخلُّواْ َسبِيلَُهْم إِنَّ اللََّه غَفُوٌر
َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدواْ قوله تعاىل الُْمتَِّقَني فَإِذَا انَسلَخَ االْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُواْ الُْمْشرِِكَني حَْيثُ َوَجدتُُّموُهْم َوُخذُوُهْم 

  لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَإِن َتابُواْ َوأَقَامُواْ الصَّلَواةَ  َوءاَتوُاْ
  يف اآلية مسائل

ألة األوىل قال الليث يقال سلخت الشهر إذا خرجت منه وكشف أبو اهليثم عن هذا املعىن فقال يقال أهللنا املس
هالل شهر كذا أي دخلنا فيه ولبسناه فنحن نزداد كل ليلة إىل مضي نصفه لباساً منه مث نسلخه عن أنفسنا بعد 

  ما سلخت الشهر أهللت مثلهتكامل النصف منه جزءاً فجزءاً حىت نسلخه عن أنفسنا وأنشد إذا 
  كفى قائالً سلخي الشهور وإهاليل



وأقول متام البيان فيه أن الزمان حميط بالشيء وظرف له كماأن املكان حميط به وظرف له ومكان الشيء عبارة عن 
السطح الباطن من اجلسم احلاوي املماس للسطح الظاهر ومن اجلسم احملوي فإذا انسلخ الشيء من جلده فقد 

صل من السطح الباطن من ذلك اجللد وذلك السطح وهو مكانه يف احلقيقة فكذلك إذا مت الشهر فقد انفصل انف
عن إحاطة ذلك الشهر به ودخل يف شهر آخر والسلخ اسم النفصال الشيء عن مكانه املعني فجعل أيضاً امساً 

الشديدة وأما األشهر احلرم فقد فسرناها يف قوله النفصاله عن زمانه املعني ملا بني املكان والزمان من املناسبة التامة 
وهي يوم النحر إىل العاشر من ربيع اآلخر واملراد من كوهنا حرماً أن )  ٢التوبة ( فَِسيحُواْ ِفى االْْرضِ أَْرَبَعةَ  أَْشُهرٍ 

أوهلا قوله َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ  اهللا حرم القتل والقتال فيها مث إنه تعاىل عند انقضاء هذه األشهر احلرم أذن يف أربعة أشياء
وذلك أمر بقتلهم على اإلطالق يف أي وقت وأي مكان وثانيها قوله َوُخذُوُهْم أي )  ٨٩النساء ( َوَجدتُُّموُهْم 

  باألسر واألخيذ األسري

روهم وقال وثالثها قوله وَاْحُصُروُهْم معىن احلصر املنع من اخلروج من حميط قال ابن عباس يريد إن حتصنوا فاحص
الفراء حصرهم أن مينعوا من البيت احلرام ورابعها قوله تعاىل َواقُْعدُواْ لَُهْم كُلَّ مَْرَصٍد واملرصد املوضع الذي يرقب 
فيه العدو من قوهلم رصدت فالناً أرصده إذا ترقبته قال املفسرون املعىن اقعدوا هلم على كل طريق يأخذون فيه إىل 

  و إىل التجارة قال األخفش يف الكالم حمذوف والتقدير اقعدوا هلم على كل مرصدالبيت أو إىل الصحراء أ
  مث قال تعاىل فَإِذَا انسَلََخ االْشُهرُ الُْحُرُم فَاقُْتلُواْ الُْمْشرِِكَني حَْيثُ َوَجدتُُّموُهْم وفيه مسائل

ل قال ألنه تعاىل أباح دماء الكفار مطلقاً املسألة األوىل احتج الشافعي رمحه اهللا هبذه اآلية على أن تارك الصالة يقت
جبميع الطرق مث حرمها عند جمموع هذه الثالثة وهي التوبة عن الكفر وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة فعندما مل يوجد 

  هذا اجملموع وجب أن يبقى إباحة الدم على األصل
  والدليل عليه أن تارك الزكاة ال يقتل فإن قالوا مل ال جيوز أن يكون املراد اإلقرار هبما واعتقاد وجوهبما

  أجابوا عنه بأن ما ذكرمت عدول عن الظاهر وأما يف تارك الزكاة فقد دخله التخصيص
  فإن قالوا مل كان محل التخصيص أوىل من محل الكالم على اعتقاد وجوب الصالة والزكاة

  التخصيص فالتخصيص أوىل باحلمل قلنا ألنه ثبت يف أصول الفقه أنه مهما وقع التعارض بني اجملاز وبني
املسألة الثانية نقل عن أب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه كان يقول يف مانعي الزكاة ال أفرق بني ما مجع اهللا ولعل 

مراده كان هذه اآلية ألنه تعاىل مل يأمر بتخلية سبيلهم إال ملن تاب وأقام الصالة وآتى الزكاة فأوجب مقاتلة أهل 
متنعوا من الزكاة وهذا بني إن جحدوا وجوهبا أما إن أقروا بوجوهبا وامتنعوا من الدفع إليه خاصة فمن الردة ملا ا

اجلائز أنه كان يذهب إىل وجوب مقاتلتهم من حيث امتنعوا من دفع الزكاة إىل اإلمام وقد كان مذهبه أن ذلك 
  معلوم من دين الرسول عليه السالم كما يعلم سائر الشرائع الظاهرة

البقرة ( املسألة الثالثة قد تكلمنا يف حقيقة التوبة يف سورة البقرة يف قوله فََتلَقَّى ءاَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه 
روى احلسن أن أسرياً نادى حبيث يسمع الرسول أتوب إىل اهللا وال أتوب إىل حممد ثالثاً فقال عليه السالم )  ٣٧

  هعرف احلق ألهله فأرسلو
ن تاب املسألة الرابعة قوله فََخلُّواْ سَبِيلَُهْم قيل إىل البيت احلرام وقيل إىل التصرف يف مهماهتم إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم مل

وآمن وفيه لطيفة وهو أنه تعاىل ضيق عليهم مجيع اخلريات وألقاهم يف مجيع اآلفات مث بني أهنم لو تابوا عن الكفر 
توا الزكاة فقد ختلصوا عن كل تلك اآلفات يف الدنيا فنرجو من فضل اهللا أن يكون األمر كذلك وأقاموا الصالة وآ



يوم القيامة أيضاً فالتوبة عبارة عن تطهري القوة النظرية عن اجلهل والصالة والزكاة عبارة عن تطهري القوة العملية 
  عما ال ينبغي وذلك يدل على أن كمال السعادة منوط هبذا املعىن
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

  َيْعلَُمونَ بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َوإِنْ أََحٌد مَِّن الُْمْشرِِكنيَ اسَْتجَاَرَك فَأَجِْرُه حَتَّى َيسَْمَع كَالََم اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمأَْمَنُه ذاِلَك
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل يف تقرير وجه النظم نقل عن ابن عباس أنه قال إن رجالً من املشركني قال لعلي بن أيب طالب إن 
إن اهللا ) ال ( أردنا أن نأيت الرسول بعد انقضاء هذا األجل لسماع كالم اهللا أو حلاجة أخرى فهل نقتل فقال علي 

َحٌد ّمَن الُْمْشرِِكَني اسَْتَجاَرَك فَأَجِْرهُ أي فأمنه حىت يسمع كالم اهللا وتقرير هذا الكالم أن نقول إنه تعاىل قال َوإِنْ أَ
تعاىل ملا أوجب بعد انسالخ األشهر احلرم قتل املشركني دل ذلك على أن حجة اهللا تعاىل قد قامت عليهم وأن ما 

كفى يف إزاحة عذرهم وعلتهم وذلك يقتضي أن أحداً من ذكره الرسول قبل ذلك من أنواع الدالئل والبينات 
املشركني لو طلب الدليل واحلجة ال يلتفت إليه بل يطالب إما باإلسالم وإما بالقتل فلما كان هذا الكالم واقعاً يف 

والدليل أو القلب ال جرم ذكر اهللا هذه اآلية إزالة هلذه الشبهة واملقصود منه بيان أن الكافر إذا جاء طالباً للحجة 
جاء طالباً الستماع القرآن فإنه جيب إمهاله وحيرم قتله وجيب إيصاله إىل مأمنه وهذا يدل على أن املقصود من شرع 

القتل قبول الدين واإلقرار بالتوحيد ويدل أيضاً على أن النظر يف دين اهللا أعلى املقامات وأعلى الدرجات فإن 
من نفسه كونه طالباً للنظر واالستدالل زال ذلك اإلهدار ووجب على الكافر الذي صار دمه مهدراً ملا أظهر 

  الرسول أن يبلغه مأمنه
املسألة الثانية أحد مرتفع بفعل مضمر يفسره الظاهر وتقديره وإن استجارك أحد وال جيوز أن يرتفع باالبتداء ألن 

  إن من عوامل الفعل ال يدخل على غريه
  فما احلكمة يف ترك هذا الترتيب احلقيقي فإن قيل ملا كان التقدير ما ذكرمت

قلنا احلكمة فيه ما ذكره سيبويه وهو أهنم يقدمون األهم والذي هم بشأنه أعين وقد بينا ههنا أن ظاهر الدليل 
يقتضي إباحة دم املشركني فقدم ذكره ليدل ذلك على مزيد العناية بصون دمه عن اإلهدار قال الزجاج املعىن إن 

  هم أن جتريه من القتل إىل أن يسمع كالم اهللا فأجرهطلب منك أحد من
املسألة الثالثة قالت املعتزلة هذه اآلية تدل على أن كالم اهللا يسمعه الكافر واملؤمن والزنديق والصديق والذي 

يسمعه مجهور اخللق ليس إال هذه احلروف واألصوات فدل ذلك على أن كالم اهللا ليس إال هذه احلروف 
من املعلوم بالضرورة أن احلروف واألصوات ال تكون قدمية ألن تكلم اهللا هبذه احلروف إما أن يكون واألصوات مث 

معاً أو على الترتيب فإن تكلم هبا معاً مل حيصل منه هذا الكالم املنتظم ألن الكالم ال حيصل منتظماً إال عند دخول 
ة ملا حصل االنتظام فلم حيصل الكالم وأما إن هذه احلروف يف الوجود على التعاقب فلو حصلت معاً ال متعاقب

  حصلت متعاقبة لزم أن ينقضي املتقدم وحيدث املتأخر

وذلك يوجب احلدوث فدل هذا عن أن كالم اهللا حمدث قالوا فإن قلتم إن كالم اهللا شيء مغاير هلذه احلروف 
روف واألصوات وأما احلشوية واألصوات فهذا باطل ألن الرسول ما كان يشري بقوله كالم اهللا إال هذه احل

واحلمقى من الناس فقالوا ثبت هبذه اآلية أن كالم اهللا ليس إال هذه احلروف واألصوات وثبت أن كالم اهللا قدمي 



  فوجب القول بقدم احلروف واألصوات
 تعاىل واعلم أن األستاذ أبا بكر بن فورك زعم أنا إذا مسعنا هذه احلروف واألصوات فقد مسعنا مع ذلك كالم اهللا

وأما سائر األصحاب فقد أنكروا عليه هذا القول وذلك ألن ذلك الكالم القدمي إما أن يكون نفس هذه احلروف 
  واألصوات وإما أن يكون شيئاً آخر مغايراً هلا واألول هو قول الرعاع واحلشوية وذلك ال يليق بالعقالء

احلروف واألصوات فقد مسعنا شيئاً آخر خيالف ماهية هذه وأما الثاين فباطل ألنا على هذا التقدير ملا مسعنا هذه 
احلروف واألصوات لكنا نعلم بالضرورة أن عند مساع هذه احلروف واألصوات مل نسمع شيئاً آخر سواها ومل 

  ندرك حباسة السمع أمراً آخر مغايراً هلا فسقط هذا الكالم
ليس عني كالم اهللا على مذهبكم ألن كالم اهللا ليس  واجلواب الصحيح عن كالم املعتزلة أن نقول هذا الذي نسمعه

إال احلروف واألصوات اليت خلقها أوالً بل تلك احلروف واألصوات انقضت وهذه اليت نسمعها حروف وأصوات 
  فعلها اإلنسان فما ألزمتموه علينا فهو الزم عليكم

ل كالم اهللا شيء مغاير للحروف واألصوات واعلم أن أبا علي اجلبائي لقوة هذا اإللزام ارتكب مذهباً عجيباً فقا
  وهو باق مع قراءة كل قارىء وقد أطبق املعتزلة على سقوط هذا املذهب واهللا أعلم

املسألة الرابعة اعلم أن هذه اآلية تدل على أن التقليد غري كاف يف الدين وأنه ال بد من النظر واالستدالل وذلك 
ميهل هذا الكافر بل يقال له إما أن تؤمن وإما أن نقتلك فلما مل يقل له ذلك  ألنه لو كان التقليد كافياً لوجب أن ال

بل أمهلناه وأزلنا اخلوف عنه ووجب علينا أن نبلغه مأمنه علمنا أن ذلك إمنا كان ألجل أن التقليد يف الدين غري 
  كاف بل ال بد من احلجة والدليل فأمهلناه وأخرناه ليحصل له مهلة النظر واالستدالل

إذا ثبت هذا فنقول ليس يف اآلية ما يدل على أن مقدار هذه املهلة كم يكون ولعله ال يعرف مقداره إال بالعرف 
فمىت ظهر على املشرك عالمات كونه طالباً للحق باحثاً عن وجه االستدالل أمهل وترك ومىت ظهر عليه كونه 

   أعلممعرضاً عن احلق دافعاً للزمان باألكاذيب مل يلتفت إليه واهللا
املسألة اخلامسة املذكور يف هذه اآلية كونه طالباً لسماع القرآن فنقول ويلتحق به كونه طالباً لسماع الدالئل 

وكونه طالباً للجواب عن الشبهات والدليل عليه أنه تعاىل علل وجوب تلك اإلجارة بكونه غري عامل ألنه قال ذلك 
ه طالباً للعلم مسترشداً للحق وكل من حصلت فيه هذه العلة وجبت بأهنم قوم ال يعلمون وكان املعىن فأجره لكون

  إجارته
املسألة السادسة يف قوله حَتَّى َيْسَمَع كَالََم اللَِّه وجوه قيل أراد مساع مجيع القرآن ألن متام الدليل والبينات فيه وقيل 

  لأراد مساع سورة براءة ألهنا مشتملة على كيفية املعاملة مع املشركني وقي

أراد مساع كل الدالئل وإمنا خص القرآن بالذكر ألنه الكتاب اجلاري ملعظم الدالئل وقوله ثُمَّ أَْبِلْغُه َمأَْمَنُه معناه 
  أوصله إىل ديار قومه اليت يأمنون فيها على أنفسهم وأمواهلم مث بعد ذلك جيوز قتاهلم وقتلهم

دار اإلسالم كان مغنوماً مع ماله إال أن يدخل مستجرياً لغرض  املسألة السابعة قال الفقهاء والكافر احلريب إذا دخل
شرعي كاستماع كالم اهللا رجا اإلسالم أو دخل لتجارة فإن دخل بأمان صيب أو جمنون فأماهنما شبهة أمان فيجب 

رسوالً  تبليغه مأمنه وهو أن يبلغ حمروساً يف نفسه وماله إىل مكانه الذي هو مأمن له ومن دخل منهم دار اإلسالم
  فالرسالة أمان ومن دخل ليأخذ ماالً يف دار اإلسالم وملاله أمان فأمان له واهللا أعلم

مِ فََما اْسَتقَامُواْ لَكُمْ كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني عَْهٌد ِعنَد اللَِّه َوِعنَد َرسُوِلِه إِالَّ الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِعندَ الَْمْسجِِد الْحََرا
  واْ لَُهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَّقَِنيفَاْسَتِقيُم



قوله كَْيَف استفهام مبعىن اإلنكار كما تقول كيف يسبقين مثلك أي ال ينبغي أن يسبقين ويف اآلية حمذوف وتقديره 
كيف يكون للمشركني عهد مع إضمار الغدر فيما وقع من العهد إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام ألجل أهنم 

كثوا وما نقضوا قيل إهنم بنو كنانة وبنو ضمرة فتربصوا أمرهم وال تقتلوهم فما استقاموا لكم على العهد ما ن
  فاستقيموا هلم على مثله إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني يعين من اتقى اهللا يويف بعهده ملن عاهد واهللا أعلم

فِيكُْم إِالًّ َوالَ ِذمَّةً  ُيْرُضوَنكُم بِأَفْواهِهِْم َوتَأَْبى قُلُوبُُهْم َوأَكْثَُرُهْم فَاِسقُونَ اْشَترَْواْ كَْيَف َوإِن َيظَْهرُوا َعلَْيكُْم الَ َيْرقُُبواْ 
الَ ِذمَّةً  َوأُْولَاِئَك ُهمُ ِمنٍ إِالًّ َوبِأاَياتِ اللَِّه ثََمًنا قَِليالً فََصدُّواْ َعن َسبِيِلِه إِنَُّهمْ َسآَء َما كَانُواْ َيْعَملُونَ الَ َيْرقُُبونَ ِفى ُمْؤ

  الُْمعَْتُدونَ
اعلم أن قوله كَْيَف تكرار الستبعاد ثبات املشركني على العهد وحذف الفعل كونه معلوماً أي كيف يكون عهدهم 

لُو وحاهلم أهنم إن يظهروا عليكم بعد ما سبق هلم من تأكيد اإلميان واملواثيق مل ينظروا إىل حلف وال عهد َولَمْ َيْت
  َعلَْيكُْم هذا هو املعىن وال بد من تفسري األلفاظ املذكورة يف اآلية يقال

ظهرت على فالن إذا علوته وظهرت على السطح إذا صرت فوقه قال الليث الظهور الظفر بالشيء وأظهر اهللا 
وقوله ِلُيظْهَِرُه َعلَى )  ١٤الصف ( املسلمني على املشركني أي أعالهم عليهم ومنه قوله تعاىل فَأَْصَبحُواْ ظَاهِرِيَن 

أي ليعليه وحتقيق القول فيه أن من غلب غريه حصلت له صفة كمال ومن كان كذلك )  ٣٣التوبة ( الّدينِ كُلِّه 
أظهر نفسه ومن صار مغلوباً صار كالناقص والناقص ال يظهر نفسه وخيفي نقصانه فصار الظهور كناية للغلبة لكونه 

ظَْهرُواْ َعلَْيكُمْ يريد أن يقدروا عليكم وقوله الَ َيْرقُُبواْ فِيكُْم قال الليث رقب اإلنسان يرقبه من لوازمها فقوله إِن َي
أي مل حتفظه أما األول ففيه )  ٩٤طه ( رقبة ورقوباً وهو أن ينتظره ورقيب القوم حارسهم وقوله َولَْم َتْرقُْب قَْوِلى 

  اذباً اهلمأقوال األول أنه العهد قال الشاعر وجدناهم ك
  وذو االل والعهد ال يكذب

  يعين العهد الثاين قال الفراء االل القرابة قال حسان لعمرك أن الك من قريش
  كال السقب من رأل النعام

  يعين القرابة والثالث األل احللف قال أوس بن حجر لوال بنو مالك واألل مرقبه
  ومالك فيهم اآلالء والشرف
اهللا عز وجل وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه ملا مسع هذيان مسيلمة قال إن يعين احللف والرابع األل هو 

هذا الكالم مل خيرج من إل وطعن الزجاج يف هذا القول وقال أمساء اهللا معلومة من األخبار والقرآن ومل يسمع أحد 
د فمن ذلك األلة احلربة وأذن يقول يا إل اخلامس قال الزجاج حقيقة اإلل عندي على ما توجبه اللغة حتديد الشدي

مؤللة فاإلل خيرج يف مجيع ما فسر من العهد والقرابة السادس قال األزهري أيل من أمساء اهللا عز وجل بالعربانية 
فجائز أن يكون عرب فقيل إل السابع قال بعضهم اإلل مأخوذ من قوهلم إل يؤل أال إذا صفا وملع ومنه اآلل 

احلربة يف حتديدها وله أليل أي أنني يرفه به صوته ورفعت املرأة أليلها إذا ولولت فالعهد للمعانه وأذن مؤللة شبيهة ب
  مسى إال لظهوره وصفائه من شوائب الغدر أو ألن القوم إذا حتالفوا رفعوا به أصواهتم وشهروه

لزمتك مذمة وقال أبو عبد أما قوله َوالَ ِذمَّةً  فالذمة العهد ومجعها ذمم وذمام كل أمر لزمك وكان حبيث لو ضيعته 
  اهللا الذمة ما يتذمم منه يعين ما جيتنب فيه الذم يقال تذمم فالن أي ألقى على نفسه الذم ونظريه حتوب وتأمث وحترج

أما قوله يُْرُضوَنكُم بِأَفْواهِهِْم َوتَأَْبى قُلُوبُُهْم أي يقولون بألسنتهم كالماً حلواً طيباً والذي يف قلوهبم خبالف ذلك 
  إهنم ال يضمرون إال الشر واإليذاء إن قدروا عليه َوأَكْثَرُُهْم فَاِسقُونَ وفيه سؤاالنف



السؤال األول املوصوفني هبذه الصفة كفار والكفر أقبح وأخبث من الفسق فكيف حيسن وصفهم بالفسق يف معرض 
  املبالغة يف الذم

  ثَُرُهْم فَاسِقُونَ فائدةالسؤال الثاين أن الكفار كلهم فاسقون فال يبقى لقوله َوأَكْ
  واجلواب عن األول أن الكافر قد يكون عدالً يف دينه وقد يكون فاسقاً خبيث النفس يف دينه

فاملراد ههنا أن هؤالء الكفار الذين من عادهتم نقض العهود أَكْثَرُُهْم فَاِسقُونَ يف دينهم وعند أقوامهم وذلك يوجب 
  املبالغة يف الذم

عني ما تقدم ألن الكافر قد يكون حمترزاً عن الكذب ونقض العهد واملكر واخلديعة وقد يكون  واجلواب عن الثاين
موصوفاً بذلك ومثل هذا الشخص يكون مذموماً عند مجيع الناس ويف مجيع األديان فاملراد بقوله َوأَكْثَُرُهْم فَاِسقُونَ 

ال يبعد أن يكون بعض أولئك الكفار قد أسلم  أن أكثرهم موصوفون هبذه الصفات املذمومة وأيضاً قال ابن عباس
  وتاب فلهذا السبب قال َوأَكْثَرُُهْم فَاِسقُونَ حىت خيرج عن هذا احلكم أولئك الذين دخلوا يف اإلسالم

د أطعم أبو سفيان أما قوله اْشَتَرْواْ بِئَاَياِت اللَِّه ثََمًنا قَِليالً َعن َسبِيِلِه ففيه قوالن األول املراد منه املشركون قال جماه
فنقضوا العهد الذي كان بينهم بسبب تلك األكلة ) صلى اهللا عليه وسلم ( بن حرب حلفاءه وترك حلفاء النيب 

الثاين ال يبعد أن تكون طائفة من اليهود أعانوا املشركني على نقض تلك العهود فكان املراد من هذه اآلية ذم 
ر املختص باليهود ويقوى هذا الوجه مبا أن اهللا تعاىل أعاد قوله الَ َيْرقُُبونَ أولئك اليهود وهذا اللفظ يف القرآن كاألم

ولو كان املراد منه املشركني لكان هذا تكراراً حمضاً ولو كان املراد منه )  ١٠التوبة ( ِفى ُمْؤِمنٍ إِالًّ َوالَ ِذمَّةً  
  اليهود مل يكن هذا تكراراً فكان ذلك أوىل

يعين يعتدون ما حده اهللا يف دينه وما يوجبه العقد والعهد ويف ذلك هناية )  ١٠التوبة ( ُهُم الُْمْعَتُدونَ مث قال َوأُْولَِئَك 
  الذم واهللا أعلم

 )١١ (  
  ْعلَُمونَمٍ َيفَإِن َتاُبواْ َوأَقَاُمواْ الصَّلَواةَ  َوءااتَُواْ الزَّكَواةَ  فَإِْخوَاُنكُْم ِفي الدِّينِ َونُفَصِّلُ االٌّ َياِت ِلقَْو

 )١٢ (  
  أَْيَمانَ لَُهْم لََعلَُّهمْ َينَتُهونََوإِن نَّكَثُوا أَْيَمانَُهم مِّن َبْعِد َعْهدِِهْم َوطََعنُواْ ِفى ِدينِكُْم فَقَاِتلُوا أَِئمَّةَ  الْكُفْرِ إِنَُّهْم الَ 

وي على النفاق ويتعدى ما حد له بني اعلم أنه تعاىل ملا بني حال من ال يرقب يف اهللا إال وال ذمة وينقض العهد وينط
من بعد أهنم إن أقاموا الصالة وآتوا الزكاة كيف حكمهم فجمع ذلك الشيء بقوله فَإِخَواُنكُْم ِفى الّدينِ وهو يفيد 

  مجلة أحكام اإلميان ولو شرح لطال
  فإن قيل املعلق على

وجد هذه الثالثة ال حيصل األخوة يف الدين الشيء بكلمة ءاٍن عدم عند عدم ذلك الشيء فهذا يقتضي أنه مىت مل ت
  وهو مشكل ألنه رمبا كان فقرياً أو إن كان غنياً لكن قبل انقضاء احلول ال تلزمه الزكاة

أن املعلق على الشيء بكلمة ءاٍن ال )  ٣١النساء ( قلنا قد بينا يف تفسري قوله تعاىل إِن َتْجَتنِبُواْ كََباِئَر َما ُتنَهْونَ َعْنُه 
م من عدمه عدم ذلك الشيء فزال هذا السؤال ومن الناس من قال املعلق على الشيء بكلمة ءاٍن عدم عند عدم يلز

ذلك الشيء فههنا قال املواخاة باإلسالم بني املسلمني موقوفة على فعل الصالة والزكاة مجيعاً فإن اهللا تعاىل شرطها 
يه وجب عليه أن يقر حبكمها فإذا أقر هبذا احلكم دخل يف يف إثبات املواخاة ومن مل يكن أهالً لوجوب الزكاة عل



الشرط الذي به جتب األخوة وكان ابن مسعود يقول رحم اهللا أبا بكر ما أفقهه يف الدين أراد به ما ذكره أبو بكر 
الّدينِ حبثان األول يف حق مانعي الزكاة وهو قوله واهللا ال أفرق بني شيئني مجع اهللا بينهما بقي يف قوله فَإِخَواُنكُْم ِفى 

( قوله فَإِخَواُنكُْم قال الفراء معناه فهم إخوانكم بإضمار املبتدأ كقوله تعاىل اْدُعوُهْم الَِبائِهِْم ُهَو أَقَْسطُ ِعنَد 
أي فهم إخوانكم الثاين قال أبو حامت قال أهل البصرة أمجعون األخوة يف النسب واألخوان يف )  ٥األحزاب 

احلجرات ( يقال لألصدقاء وغري األصدقاء أخوة وأخوان قال اهللا تعاىل إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِخَْوةٌ  الصداقة وهذا غلط 
وهذا يف النسب قال ابن عباس حرمت هذه )  ٦١النور ( ومل يعن النسب وقال تعاىل أَْو ُبيُوِت إِْخوانِكُْم )  ١٠

  اآلية دماء أهل القبلة
وهذا اعتراض وقع بني الكالمني واملقصود احلث ) الكشاف ( قَْومٍ َيْعلَُمونَ قال صاحب مث قال َوُنفَّصلُ االَْياتِ ِل

  والتحريض على تأمل ما فصل من أحكام املشركني املعاهدين وعلى احملافظة عليها
ده إذا نقضه بعد أحكامه كما مث قال َوإِن نَّكَثُواْ أَْيَمانَُهم ّمن َبْعِد َعْهدِِهْم َوطََعُنواْ ِفى ِدينِكُْم يقال نكث فالن عه

واألميان مجع ميني مبعىن احللف )  ٩٢النحل ( ينكث خيط الصوف بعد إبرامه ومنه قوله تعاىل ِمن َبْعِد قُوَّةٍ  أَنكَاثًا 
والقسم وقيل للحلف ميني وهو اسم اليد ألهنم كانوا يبسطون أمياهنم إذا حلفوا أو حتالفوا وقيل مسي القسم مييناً 

رب فيه فقوله َوإِن نَّكَثُواْ أَْيمَانَُهم أي نقضوا عهودهم وفيه قوالن األول هو قول األكثرين إن املراد نكثهم ليمني ال
والثاين أن املراد محل العهد على اإلسالم بعد اإلميان فيكون املراد ردهتم ) صلى اهللا عليه وسلم ( لعهد رسول اهللا 

ثُواْ أَْيمَانَُهم ّمن َبْعِد َعْهِدِهْم واألول أوىل للقراءة املشهورة وألن اآلية وردت بعد اإلميان ولذلك قرأ بعضهم َوإِن نَّكَ
يف ناقضي العهد ألنه تعاىل صنفهم صنفني فإذا ميز منهم من تاب مل يبق إال من أقام على نقض العهد وقوله َوطََعنُواْ 

قال الليث وبعضهم يقول يطعن بالرمح ويطعن ِفى ِدينِكُْم يقال طعنه بالرمح يطعنه وطعن بالقول السيء يطعن 
  بالقول فيفرق بينهما واملعىن أهنم عابوا دينكم وقدحوا فيه

  مث قال فَقَاِتلُواْ أَِئمَّةَ  الْكُفْرِ أي مىت فعلوا ذلك فافعلوا هذا وفيه مسائل
 ممدودة وتليني الثانية والباقون هبمزتني املسألة األوىل قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو أَِئمَّةَ  الْكُفْرِ هبمزة واحدة غري

على التحقيق قال الزجاج األصل يف األئمة أأمة ألهنا مجع إمام مثل مثال وأمثلة لكن امليمني إذا اجتمعتا أدغمت 
األوىل يف الثانية وألقيت حركتها على اهلمزة فصارت أأمة فأبدلت من املكسورة الياء لكراهة اجتماع اهلمزتني يف 

  واحدة هذا هو االختيار عند مجيع النحوينيكلمة 
مهزة بعدها مهزة بني بني واملراد بني خمرج اهلمزة ) أئمة ( لفظة ) الكشاف ( إذا عرفت هذا فنقول قال صاحب 

والياء أما بتحقيق اهلمزتني فقراءة مشهورة وإن مل تكن مقبولة عند البصريني وأما التصريح بالياء فليس بقراءة وال 
  يكون قراءة ومن صرح هبا فهو الحن حمرف جيوز أن

املسألة الثانية قوله فَقَاِتلُواْ أَِئمَّةَ  الْكُفْرِ معناه قاتلوا الكفار بأسرهم إال أنه تعاىل خص األئمة والسادة منهم الذكر 
  ألهنم هم الذين حيرضون األتباع على هذه األعمال الباطلة

جب قتل الذمي إذا أظهر الطعن يف اإلسالم ألن عهده مشروط بأن ال يطعن املسألة الثالثة قال الزجاج هذه اآلية تو
  فإن طعن فقد نكث ونقض عهدهم

مث قال تعاىل إِنَُّهْم ال أَْيَمانَ لَُهْم قرأ ابن عامر ال أَْيَمانَ لَُهمْ بكسر األلف وهلا وجهان أحدها ال أمان هلم أي ال 
د اإلخافة والثاين أهنم كفرة ال إميان هلم أي ال تصديق وال دين هلم تؤمنوهم فيكون مصدراً من اإلميان الذي هو ض

والباقون بفتح اهلمزة وهو مجع ميني ومعناه ال أميان هلم على احلقيقة وأمياهنم ليست بأميان وبه متسك أبو حنيفة رمحه 



ذه اآلية عنده أهنم ملا مل يفوا هبا اهللا يف أن ميني الكافر ال يكون مييناً وعند الشافعي رمحه اهللا ميينهم ميني ومعىن ه
صارت أمياهنم كأهنا ليست بأميان والدليل على أن أمياهنم أميان أنه تعاىل وصفها بالنكث يف قوله َوإِن نَّكَثُواْ أَْيَمانَُهم 

  ولو مل يكن منعقداً ملا صح وصفها بالنكث
واْ أَِئمَّةَ  الْكُفْرِ أي ليكن غرضكم يف مقاتلتهم بعدما وجد منهم ما مث قال تعاىل لََعلَُّهْم َينَتُهونَ وهو متعلق بقوله فَقَاِتلُ

وجد من العظائم أن تكون املقاتلة سبباً يف انتهائهم عما هم عليه من الكفر وهذا من غاية كرم اهللا وفضله على 
  اإلحسان

 )١٣ (  
اجِ الرَّسُولِ َوُهم َبَدُءوكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  أََتْخَشوَْنُهْم فَاللَُّه أََحقُّ أَن َتْخَشْوهُ إِن أَالَ ُتقَاِتلُونَ قَْوماً نَّكَثُوا أَْيَمانَُهْم َوَهمُّواْ بِإِْخَر

  كُنُتم مُُّؤِمنَِني
أتبعه بذكر السبب الذي يبعثهم على مقاتلتهم فقال أَالَ )  ١٢التوبة ( اعلم أنه تعاىل ملا قال قَاَتلُواْ أَِئمَّةَ  الْكُفْرِ 

  ونَ قَْوماً نَّكَثُواُْتقَاِتلُ
واعلم أنه تعاىل ذكر ثالثة أسباب كل واحد منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد فكيف هبا حال االجتماع أحدها نكثهم 
العهد وكل املفسرين محله على نقض العهد قال ابن عباس والسدي والكليب نزلت يف كفار مكة نكثوا أمياهنم بعد 

لى خزاعة وهذه اآلية تدل على أن قتال الناكثني أوىل من قتال غريهم من الكفار عهد احلديبية وأعانوا بين بكر ع
ليكون ذلك زجراً لغريهم وثانيها قوله َوَهمُّواْ بِإِخَْراجِ الرَُّسولِ فإن هذا من أوكد ما جيب القتال ألجله واختلفوا فيه 

ن املدينة ملا أقدموا عليه من املشورة فقال بعضهم املراد إخراجه من مكة حني هاجر وقال بعضهم بل املراد م
واالجتماع على قصده بالقتل وقال آخرون بل مهوا بإخراجه من حيث أقدموا على ما يدعوه إىل اخلروج وهو 

نقض العهد وإعانة أعدائه فأضيف اإلخراج إليهم توسعاً ملا وقع منهم من األمور الداعية إليه وقوله َوَهمُّواْ بِإِخَْراجِ 
  لِ إماالرَُّسو

بالفعل وإما بالعزم عليه وإن مل يوجد ذلك الفعل بتمامه وثالثها قوله َوُهْم َبَدءوكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  يعين بالقتال يوم بدر 
  ألهنم حني سلم العري قالوا ال ننصرف حىت نستأصل حممداً ومن معه

ول األكثرين وإمنا قال بدؤكم تنبيهاً على أن والقول الثاين أراد أهنم قاتلوا حلفاء خزاعة فبدؤا بنقض العهد وهذا ق
كُنُتم  البادىء أظلم وملا شرح تعاىل هذه املوجبات الثالثة زاد فيها فقال َمرَّةٍ  أََتْخَشْونَُهْم فَاللَُّه أََحقُّ أَن َتْخَشْوُه إِن

ة وتفصيلها مما يقوي هذه الداعية مُُّؤِمنَِني وهذا الكالم يقوي داعية القتال من وجوه األول أن تعديد املوجبات القوي
والثاين أنك إذا قلت للرجل أختشى خصمك كان ذلك حتريكاً منه ألن يستنكف أن ينسب إىل كونه خائفاً من 

خصمه والثالث أن قوله فَاللَُّه أََحقُّ أَن َتْخَشْوُه يفيد ذلك كأنه قيل إن كنت ختشى أحداً فاهللا أحق أن ختشاه لكونه 
والكربياء واجلاللة والضرر املتوقع منهم غايته القتل أما املتوقع من اهللا فالعقاب الشديد يف القيامة  يف غاية القدرة

والذم الالزم يف الدنيا والرابع أن قوله إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني معناه أنكم إن كنتم مؤمنني باإلميان وجب عليكم أن تقدموا 
ا عليها وجب أن ال تكونوا مؤمنني فثبت أن هذا كالم مشتمل على سبعة على هذه املقاتلة ومعناه أنكم إن مل تقدمو

  أنواع من األمور اليت حتملهم على مقاتلة أولئك الكفار الناقضني للعهد
  بقي يف اآلية أحباث

البحث األول حكى الواحدي عن أهل املعاين أهنم قالوا إذا قلت ال تفعل كذا فإمنا يستعمل ذلك يف فعل مقدر 
إذا قلت ألست تفعل فإمنا تقول ذلك يف فعل حتقق وجوده والفرق بينهما أن ال ينفي هبا املستقبل فإذا وجوده و



دخلت عليها األلف صار حتضيضاً على فعل ما يستقبل وليس إمنا تستعمل لنفي احلال فإذا دخلت عليها األلف 
  صار لتحقيق احلال

أَالَ ُتقَاِتلُونَ قَْوماً ترغيب يف فتح مكة وقوله قَْوماً نَّكَثُواْ أَْيَمانَُهمْ البحث الثاين نقل عن ابن عباس أنه قال قوله تعاىل 
أي عهدهم يعين قريشاً حني أعانوا بين الديل بن بكر على خزاعة خلفاء الرسول عليه الصالة والسالم فأمر اهللا 

لك وأمر الناس أن يتجهزوا إىل ذ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسوله أن يسري إليهم فينصر خزاعة ففعل رسول اهللا 
) صلى اهللا عليه وسلم ( مكة وأبو سفيان عند هرقل بالروم فرجع وقدم املدينة ودخل على فاطمة بنت الرسول 

يستجري هبا فأبت وقالت ذلك البنيها احلسن واحلسني فأبيا فخاطب أبا بكر فأىب مث خاطب عمر فتشدد مث خاطب 
وكان مصافياً له فأجاره وأجاره الرسول إلجارته وخلى سبيله فقال العباس يا رسول  علياً فلم جيبه فاستجار بالعباس

اهللا إن أبا سفيان فيه أهبة فاجعل له شيئاً فقال من دخل دار أيب سفيان فهو آمن فعاد إىل مكة ونادى من دخل داري 
ابن عباس وقال احلسن ال جيوز أن فهو آمن فقاموا إليه وضربوه ضرباً شديداً وحصل الفتح عند ذلك فهذا ما قاله 

يكون املراد منه ذلك ألن سورة براءة نزلت بعد فتح مكة بسنة ومتييز حق هذا الباب من باطله ال يعرف إال 
  باألخبار

 البحث الثالث قال أبو بكر األصم دلت هذه اآلية على أهنم كرهوا هذا القتال لقوله تعاىل كُِتَب َعلَْيكُُم الْقَِتالُ َوُهَو
فآمنهم اهللا تعاىل هبذه اآليات قال القاضي إنه تعاىل قد حيث على فعل الواجب من ال )  ٢١٦البقرة ( كُْرٌه لَّكُْم 

  يكون كارهاً له وال مقصراً فيه فإن أراد أن مثل هذا التحريض علي اجلهاد ال ينفع إال

نس على اجلهاد لكي ال حيصل الكره الذي لوال وهناك كره للقتال مل يصح أيضاً ألنه جيوز أن حيث اهللا تعاىل هبذا اجل
  هذا التحريض كان يقع

  البحث الرابع دلت هذه اآلية على أن املؤمن ينبغي أن خيشى ربه وأن ال خيشى أحداً سواه

بداية اجلزء السادس عشر من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى 
  الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته الرازى

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

ِهْب غَْيظَ قُلُوبِهِْم َوَيُتوبُ َوُيذْقَاِتلُوُهْم ُيَعذِّبُْهُم اللَُّه بِأَْيِديكُْم وَُيْخزِِهْم َويَْنُصرْكُْم َعلَْيهِْم َوَيْشفِ ُصدُوَر قَْومٍ مُّْؤِمنَِني 
  اللَُّه َعلَى َمن َيَشآُء وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم

اعلم أنه تعاىل ملا قال يف اآلية األوىل أَالَ ُتقَاِتلُونَ قَْوماً ذكر عقيبه سبعة أشياء كل واحد منها يوجب إقدامهم على 
وذكر يف ذلك القتال مخسة أنواع من الفوائد كل واحد منها القتال مث إنه تعاىل يف هذه اآلية أعاد األمر بالقتال 

  يعظم موقعه إذا انفرد فكيف هبا إذا اجتمعت فأوهلا قوله يَُعذّبُْهُم اللَُّه بِأَْيدِيكُْم وفيه مباحث
ه البحث األول أنه تعاىل مسى ذلك عذاباً وهو حق فإنه تعاىل يعذب الكافرين فإن شاء عجله يف الدنيا وإن شاء أخر

  إىل اآلخرة
  البحث الثاين أن املراد من هذا التعذيب القتل تارة واألسر أخرى واغتنام األموال ثالثاً فيدخل فيه كل ما ذكرناه



فكيف قال ههنا ُيَعذّبُْهُم اللَّهُ )  ٣٣األنفال ( فإن قالوا أليس أنه تعاىل قال َوَما كَانَ اللَُّه ِليَُعذّبَُهْم وَأَنَت ِفيهِْم 
  دِيكُْمبِأَْي

أَْيِديكُْم عذاب قلنا املراد من قوله َوَما كَانَ اللَُّه ِليَُعذّبَُهْم َوأَنَت ِفيهِْم عذاب االستئصال واملراد من قوله ُيَعذّبُْهُم اللَُّه بِ
القتل واحلرب والفرق بني البابني أن عذاب االستئصال قد يتعدى إىل غري املذنب وإن كان يف حقه سبباً ملزيد 

  ب أما عذاب القتل فالظاهر أنه يبقى مقصوراً على املذنبالثوا
البحث الثالث احتج أصحابنا على قوهلم بأن فعل العبد خملوق هللا تعاىل بقوله يَُعذّْبُهُم اللَُّه بِأَْيدِيكُْم فإن املراد من هذا 

أنه تعاىل يدخله يف الوجود  التعذيب القتل واألسر وظاهر النص يدل على أن ذلك القتل واألسر فعل اهللا تعاىل إال
على أيدي العباد وهو صريح قولنا ومذهبنا أجاب اجلبائي عنه فقال لو جاز أن يقال إنه تعاىل يعذب الكفار بأيدي 
املؤمنني جلاز أن يقال إنه يعذب املؤمنني بأيدي الكافرين وجلاز أن يقال إنه يكذب أنبياءه على ألسنة الكفار ويلعن 

  نتهم ألنه تعاىل خالق لذلك فلما مل جيزاملؤمنني على ألس

ذلك عند اجملربة علم أنه تعاىل مل خيلق أعمال العباد وإمنا نسب ما ذكرناه إىل نفسه على سبيل التوسع من حيث إنه 
حصل بأمره وألطافه كما يضيف مجيع الطاعات إليه هبذا التفسري وأجاب أصحابنا عنه فقالوا أما الذي ألزمتموه 

مر كذلك إال أنا ال نقوله باللسان كما أنا نعلم أنه تعاىل هو اخلالق جلميع األجسام مث إنا ال نقول يا خالق علينا فاأل
األبوال والعذرات ويا مكون اخلنافس والديدان فكذا ههنا وأيضاً أنا توافقنا على أن الزنا واللواط وسائر القبائح 

أن يقال يا مسهل الزنا واللواط ويا دافع املوانع عنها فكذا هنا أما  إمنا حصلت بأقدار اهللا تعاىل وتيسريه مث ال جيوز
قوله إن املراد إذن األقدار فنقول هذا صرف للكالم عن ظاهره وذلك ال جيوز إال لدليل قاهر والدليل القاهر من 

تعاىل وثانيها قوله  جانبنا ههنا فإن الفعل ال يصدر إال عند الداعية احلاصلة وحصول تلك الداعية ليس إال من اهللا
تعاىل وَُيْخزِِهْم معناه ما ينزل هبم من الذل واهلوان حيث شاهدوا أنفسهم مقهورين يف أيدي املؤمنني ذليلني مهينني 

قال الواحدي قوله وَُيْخزِِهْم أي بعد قتلكم إياهم وهذا يدل على أن هذا اإلخزاء إمنا وقع هبم يف اآلخرة وهذا 
زاء واقع يف الدنيا وثالثها قوله تعاىل َوَيْنُصْركُْم َعلَْيهِْم واملعىن أنه ملا حصل اخلزي هلم بسبب ضعيف ملا بينا أن اإلخ

  كوهنم مقهورين فقد حصل النصر للمسلمني بسبب كوهنم قاهرين
فإن قالوا ملا كان حصول ذلك اخلزي مستلزماً حلصول هذا النصر كان إفراده بالذكر عبثاً فنقول ليس األمل 

ألنه من احملتمل أن حيصل اخلزي هلم من جهة املؤمنني إال أن املؤمنني حيصل هلم آفة بسبب آخر فلما قال  كذلك
َوَيْنُصْركُْم َعلَْيهِْم دل على أهنم ينتفعون هبذا النصر والفتح والظفر ورابعها قوله َوَيْشفِ ُصدُوَر قَْومٍ مُّْؤِمنَِني وقد 

بين بكر عليهم حىت نكلوا هبم فشفى اهللا صدورهم من بين بكر ومن املعلوم  ذكرنا أن خزاعة أسلموا فأعانت قريش
أن من طال تأذيه من خصمه مث مكنه اهللا منه على أحسن الوجوه فإنه يعظم سروره به ويصري ذلك سبباً لقوة النفس 

  وثبات العزمية وخامسها قوله َوُيذِْهْب غَْيظَ قُلُوبِهِْم
ُصدُوَر قَْومٍ مُّْؤِمنَِني معناه أنه يشفي من أمل الغيظ وهذا هو عني إذهاب الغيظ فكان  ولقائل أن يقول قوله َوَيْشِف

  قوله َوُيذِْهْب غَْيظَ قُلُوبِهِمْ تكرار
واجلواب أنه تعاىل وعدهم حبصول هذا الفتح فكانوا يف زمحة االنتظار كما قيل االنتظار املوت األمحر فشفى 

هذا الوجه يظهر الفرق بني قوله َوَيْشفِ ُصدُوَر قَْومٍ مُّْؤِمنَِني وبني قوله َوُيذِْهبْ صدورهم من زمحة االنتظار وعلى 
غَْيظَ قُلُوبِهِْم فهذه هي املنافع اخلمسة اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذا القتال وكلها ترجع إىل تسكني الدواعي الناشئة 

مل يذكر تعاىل فيها وجدان األموال والفوز باملطاعم من القوة الغضبية وهي التشفي ودرك الثأر وإزالة الغيظ و



واملشارب وذلك ألن العرب قوم جبلوا على احلمية واألنفة فرغبهم يف هذه املعاين لكنها الئقة بطباعهم بقي ههنا 
  مباحث

البحث األول أن هذه األوصاف مناسبة لفتح مكة ألن ذلك جرى يف تلك الواقعة مشاكل هلذه األحوال وهلذا 
  عىن جاز أن يقال اآلية واردة فيهامل

البحث الثاين اآلية دالة على املعجزة ألنه تعاىل أخرب عن حصول هذه األحوال وقد وقعت موافقة هلذه األخبار 
  فيكون ذلك إخباراً عن الغيب واألخبار عن الغيب معجز

ناً حقيقياً ألهنا تدل على أن قلوهبم البحث الثالث هذه اآلية تدل على كون الصحابة مؤمنني يف علم اهللا تعاىل إميا
كانت مملوءة من الغضب ومن احلمية ألجل الدين ومن الرغبة الشديدة يف علو دين اإلسالم وهذه األحوال ال 

  حتصل إال يف قلوب املؤمنني
ٍ َعلَى  واعلم أن وصف اهللا هلم بذلك ال ينفي كوهنم موصوفني بالرمحة والرأفة فإنه تعاىل قال يف صفتهم أَِذلَّة

  ) ٢٩٠الفتح ( وقال أيضاً أَِشدَّاء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماء َبيَْنُهْم )  ٥٤املائدة ( الُْمْؤِمنَِني أَعِزَّةٍ  َعلَى الْكَافِرِيَن 
 مث قال َوَيُتوُب اللَُّه َعلَى َمن َيَشاء قال الفراء والزجاج هذا مذكور على سبيل االستئناف وال ميكن أن يكون جواباً
 لقوله قَاِتلُوُهمْ ألن قوله َوَيتُوُب اللَُّه َعلَى َمن َيَشاء ال ميكن جعله جزاء ملقاتلتهم مع الكفار قالوا ونظريه فَإِن َيَشإِ

ومن )  ٢٤الشورى ( ومت الكالم ههنا مث استأنف فقال َويَْمُح اللَُّه الْبَاِطلَ )  ٢٤الشورى ( اللَُّه َيْخِتْم َعلَى قَلْبَِك 
من قال ميكن جعل هذه التوبة جزاء لتلك املقاتلة وبيانه من وجوه األول أنه تعاىل ملا أمرهم باملقاتلة فرمبا شق  الناس

ذلك على بعضهم على ما ذهب إليه األصم فإذا أقدموا على املقاتلة صار ذلك العمل جارياً جمرى التوبة عن تلك 
والعبد إذا شاهد توايل نعم اهللا مل يبعد أن يصري ذلك داعياً له  الكراهية الثاين أن حصول النصرة والظفر إنعام عظيم

إىل التوبة من مجيع الذنوب الثالث أنه إذا حصل النصر والظفر والفتح وكثرت األموال والنعم وكانت لذاته تطلب 
عياً إىل التوبة من بالطريق احلرام فإن عند حصول املال واجلاه ميكن حتصيلها بطريق حالل فيصري كثرة املال واجلاه دا

هذه الوجوه الرابع قال بعضهم إن النفس شديدة امليل إىل الدنيا ولذاهتا فإذا انفتحت أبواب الدنيا على اإلنسان 
وأراد اهللا به خري عرف أن لذاهتا حقرية يسرية فحينئذ تصري الدنيا حقرية يف عينه فيصري ذلك سبباً النقباض النفس 

جوه املذكورة يف تفسري قوله تعاىل حكاية عن سليمان عليه السالم َهْب ِلى ُملْكاً الَّ عن الدنيا وهذا هو أحد الو
َينَبِغى ِالَحٍد ّمن َبْعِدى يعين أن بعد حصول هذا امللك ال يبقى للنفس اشتغال بطلب الدنيا مث يعرف أن عند حصول 

ا وشهواهتا فحينئذ يعرض القلب عن الدنيا وال هذا امللك الذي هو أعظم املمالك ال حاصل للدنيا وال فائدة يف لذاهت
يقيم هلا وزناً فثبت أن حصول املقاتلة يفضي إىل املنافع اخلمسة املذكورة وتلك املنافع حصوهلا يوجب التوبة فكانت 

ري سبباً التوبة متعلقة بتلك املقاتلة وإمنا قال َعلَى َمن َيَشاء ألن وجدان الدنيا وانفتاح أبواهبا على اإلنسان قد يص
النقباض القلب عن الدنيا وذلك يف حق من أراد به اخلري وقد يصري سبباً الستغراق اإلنسان فيها وهتالكه عليها 

  وانقطاعه بسببها عن سبيل اهللا فلما اختلف األمر على الوجه الذي ذكرناه قال َوَيتُوُب اللَُّه َعلَى َمن َيَشاء
  مل ويفعل يف ملكه وملكوته َحكِيٌم مصيب يف أحكامه وأفعالهمث قال َواللَُّه َعِليٌم أي بكل ما يع

َوالَ َرسُوِلِه َوالَ الُْمْؤمِنَِني َولِيَجةً  أَْم َحِسبُْتْم أَن ُتْتَركُواْ َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدواْ مِنكُْم وَلَْم يَتَِّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه 
  َملُونََواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْع



  اعلم أن اآليات املتقدمة كانت مرغبة يف اجلهاد واملقصود من هذه اآلية مزيد بيان يف الترغيب وفيه مسائل
  املسألة األوىل قال الفراء قوله أَْم من االستفهام الذي يتوسط الكالم ولو أريد به االبتداء لكان باأللف أو هبا

ته يف شيء ليس منه فهو وليجة وأصله من الولوج فالداخل الذي يكون املسألة الثانية قال أبو عبيدة كل شيء أدخل
يف القوم وليس منهم وليجة فالوليجة فعيلة من وجل كالدخيلة من دخل قال الواحدي يقال هو وليجيت وهم وليجيت 

  للواحد واجلمع
اب إال عند حصول أمرين األول املسألة الثالثة املقصود من اآلية بيان أن املكلف يف هذه الواقعة ال يتخلص عن العق

أن يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم وذكر العلم واملراد منه املعلوم واملراد أن يصدر اجلهاد عنهم إال أنه إمنا كان وجود 
الشيء يلزمه معلوم الوجود عند اهللا ال جرم جعل علم اهللا بوجوده كناية عن وجوده واحتج هشام بن احلكم هبذه 

  عاىل ال يعلم الشيء إال حال وجودهاآلية على أنه ت
واعلم أن ظاهر اآلية وإن كان يوهم ما ذكره إال أن املقصود ما بيناه والثاين قوله َولَْم َيتَِّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه َوالَ 

اً بل يكون منافقاً َرسُوِلِه َوالَ الُْمؤِْمنَِني َولِيَجةً  واملقصود من ذكر هذا الشرط أن اجملاهد قد جياهد وال يكون خملص
باطنه خالف ظاهره وهو الذي يتخذ الوليجة من دون اهللا ورسوله واملؤمنني فبني تعاىل أنه ال يتركهم إال إذا أتوا 

باجلهاد مع اإلخالص خالياً عن النفاق والرياء والتودد إىل الكفار وإبطال ما خيالف طريقة الدين واملقصود بيان أنه 
تال نفس القتال فقط بل الغرض أن يؤتى به انقياداً ألمر اهللا عز وجل وحلكمه وتكليفه ليس الغرض من إجياب الق

ليظهر به بذل النفس واملال يف طلب رضوان اهللا تعاىل فحينئذ حيصل به االنتفاع وأما اإلقدام على القتال لسائر 
  األغراض فذاك مما ال يفيد أصالً
أي عامل بنياهتم وأغراضهم مطلع عليها ال خيفى عليه منها شيء فيجب على اإلنسان  مث قال َواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ

أن يبالغ يف أمر النية ورعاية القلب قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إن اهللا ال يرضى أن يكون الباطن خالف الظاهر 
قال )  ١٣٠األحقاف  ٣٠فصلت ( ا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُواْ وإمنا يريد اهللا من خلقه االستقامة كما قال إِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ َربَُّن

  وملا فرض القتال تبني املنافق من غريه ومتيز من يوايل املؤمنني ممن يعاديهم
لُُهْم َوِفى النَّارِ ُهمْ َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَن َيْعُمرُواْ َمَساجَِد اهللا شَهِِديَن َعلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُْولَاِئكَ َحبِطَْت أَْعمَا

لزَّكَواةَ  َولَْم َيْخَش إِالَّ اللََّه َخاِلُدونَ إِنََّما َيْعُمُر َمسَاجَِد اللَِّه َمْن َءاَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ َوأَقَاَم الصَّلَواةَ  َوءاَتى ا
  فََعَسى أُوْلَاِئَك أَن َيكُونُواْ ِمَن الُْمهَْتِديَن

  مسائل يف اآلية
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل بدأ السورة بذكر الرباءة عن الكفار وبالغ يف إجياب ذلك وذكر من أنواع فضائحهم 
وقبائهم ما يوجب تلك الرباءة مث إنه تعاىل حكى عنهم شبهاً احتجوا هبا يف أن هذه الرباءة غري جائزة وأنه جيب أن 

ما ذكره يف هذه اآلية وذلك أهنم موصوفون بصفات محيدة وخصال مرضية تكون املخالطة واملناصرة حاصلة فأوهلا 
وهي توجب خمالطتهم ومعاونتهم ومناصرهتم ومن مجلة تلك الصفات كوهنم عامرين للمسجد احلرام قال ابن عباس 

له علي وقال رضي اهللا عنهما ملا أسر العباس يوم بدر أقبل عليه املسلمون فعريوه بكفره باهللا وقطيعة الرحم وأغلظ 
ألكم حماسن فقال نعمر املسجد احلرام وحنجب الكعبة ونسقي احلاج ونفك العاين فأنزل اهللا تعاىل رداً على العباس 

  َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَن َيْعُمرُواْ َمَساجَِد اهللا
فالن إذا كثر غشيانه إياه وإما املسألة الثانية عمارة املساجد قسمان إما بلزومها وكثرة إتياهنا يقال فالن يعمر جملس 

بالعمارة املعروفة يف البناء فإن كان املراد هو الثاين كان املعىن أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة املساجد وإمنا مل 



جيز له ذلك ألن املسجد موضع العبادة فيجب أن يكون معظماً والكافر يهينه وال يعظمه وأيضاً الكافر جنس يف 
وتطهري املساجد واجب لقوله تعاىل أَن طَهَّرا َبيِْتىَ  ِللطَّاِئِفَني )  ٢٨التوبة ( عاىل إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس احلكم لقوله ت

وأيضاً الكافر ال حيترز من النجاسات فدخوله يف املسجد تلويث للمسجد وذلك قد يؤدي إىل )  ١٢٥البقرة ( 
مة املسجد جيري جمرى األنعام على املسلمني وال جيوز أن يصري الكافر فساد عبادة املسلمني وأيضاً إقدامه على مر

  صاحب املنة على املسلمني
املسألة الثالثة قرأ ابن كثري وأبو عمرو أَن َيْعُمُرواْ َمَساجَِد اللَِّه على الواحد والباقون َمسَاجِدَ اللَِّه على اجلمع حجة 

ام وحجة من قرأ على لفظ اجلمع وجوه األول أن يراد املسجد ابن كثري وأيب عمرو وقوله عمارة املسجد احلر
احلرام وإمنا قيل مساجد ألنه قبلة املساجد كلها وإمامها فعامره كعامر مجيع املساجد والثاين أن يقال َما كَانَ 

هللا وإذا كان األمر كذلك ِللُْمْشرِِكَني أَن َيْعُمرُواْ َمسَاجَِد اهللا معناه ما كان للمشركني أن يعمروا شيئاً من مساجد ا
فأوىل أن ال ميكنوا من عمارة املسجد احلرام الذي هو أشرف املساجد وأعظمها الثالث قال الفراء العرب قد 

يضعون الواحد مكان اجلمع واجلمع مكان الواحد أما وضع الواحد مكان اجلمع ففي قوهلم فالن كثري الدرهم وأما 
الن جيالس امللوك مع أنه ال جيلس إال مع ملك واحد الرابع أن املسجد وضع اجلمع مكان الواحد ففي قوهلم ف

  موضع السجود فكل بقعة من املسجد احلرام فهي مسجد
املسألة الرابعة قال الواحدي ذلت على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد املسلمني ولو أوصى هبا مل 

غري إذن مسلم استحق التعزير وإن دخل بإذن مل يعزر واألوىل تقبل وصيته ومينع عن دخول املساجد وإن دخل ب
  وقد ثقيف) صلى اهللا عليه وسلم ( تعظيم املساجد ومنعهم منها وقد أنزل رسول اهللا 

  يف املسجد وهم كفار وشد مثامة بن أثال احلنفي يف سارية من سواري املسجد احلرام وهو كافر
هِم بِالْكُفْرِ قال الزجاج قوله َشاِهِديَن حال واملعىن ما كان هلم أن يعمروا املساجد أما قوله تعاىل َشهِِديَن َعلَى أَنفُِس

حال كوهنم شاهدين على أنفسهم بالكفر وذكروا يف تفسري هذه الشهادة وجوها األول وهو األصح أهنم أقروا 
وكل ذلك كفر فمن يشهد  على أنفسهم بعبادة األوثان وتكذيب القرآن وإنكار نبوة حممد عليه الصالة والسالم

على نفسه بكل هذه األشياء فقد شهد على نفسه مبا هو كفر يف نفس األمر وليس املراد أهنم شهدوا على أنفسهم 
بأهنم كافرين الثاين قال السدي شهادهتم على أنفسهم بالكفر هو أن النصراين إذا قيل له من أنت فيقول نصراين 

يقول أنا عابد الوثن وهذا الوجه إمنا يتقرر مبا ذكرناه يف الوجه األول الثالث واليهودي يقول يهودي وعابد الوثن 
أن الغالة منهم كانوا يقولون كفرنا بدين حممد وبالقرآن فلعل املراد ذلك الرابع أهنم كانوا يطوفون عراة يقولون ال 

شهادهتم على أنفسهم بالشرك  نطوف عليها بثياب عصينا اهللا فيها وكلما طافوا شوطاً سجدوا لألصنام فهذا هو
اخلامس أهنم كانوا يقولون لبيك ال شريك لك إال شريك هو لك متلكه وما ملك السادس نقل عن ابن عباس أنه 

قال املراد أهنم يشهدون على الرسول بالكفر قال وإمنا جاز هذا التفسري لقوله تعاىل لَقَْد َجاءكُْم َرُسولٌ ّمْن أَنفُِسكُْم 
ذا الوجه عدول عن احلقيقة وإمنا جيوز املصري إليه لو تعذر إجراء اللفظ على حقيقته أما ملا بينا أن قال القاضي ه

ذلك جائز مل جيز املصري إىل هذا اجملاز وأقول لو قرأ أحد من السلف َشهِِديَن َعلَى أَنفُِسهِم بِالْكُفْرِ من قولك زيد 
  عن الظاهرنفيس وعمرو أنفس منه لصح هذا الوجه من عدول فيه 

مث قال أُْولَِئَك َحبِطَتْ أَْعَمالُُهْم واملراد منه ما هو الفصل احلق يف هذا الكتاب وهو أنه إن كان قد صدر عنهم عمل 
من أعمال الرب مثل إكرام الوالدين وبناء الرباطات وإطعام اجلائع وإكرام الضيف فكل ذلك باطل ألن عقاب 

ال يبقى لشيء منها أثر يف استحقاق الثواب والتعظيم مع الكفر وأما الكالم كفرهم زائد على ثواب هذه االْشياء ف



  يف األحباط فقد تقدم يف هذا الكتاب مراراً فال نعيده
مث قال َوِفى النَّارِ ُهْم خَاِلدُونَ وهو إشارة إىل كوهنم خملدين يف النار واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أن الفاسق من 

خملداً يف النار من وجهني األول أن قوله َوِفى النَّارِ ُهْم خَاِلُدونَ يفيد احلصر أي هم فيها أهل الصالة ال يبقى 
خالدون ال غريهم وملا كان هذا الكالم وارد يف حق الكفار ثبت أن اخللود ال حيصل إال للكافر الثاين أنه تعاىل جعل 

ثابتاً لغري اهللا ملا صح هتديد الكافر به مث إنه تعاىل ملا اخللود يف النار جزاء للكفار على كفرهم ولو كان هذا احلكم 
  بني أن الكافر ليس له أن يشتغل بعمارة املسجد بني أن املشتغل هبذا العمل جيب أن يكون موصوفاً بصفات أربعة

وإمنا قلنا إنه ال بد من اإلميان باهللا ألن املسجد الصفة األوىل قوله إِنََّما َيْعُمُر َمَساجَِد اللَِّه َمْن ءاَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ 
عبارة عن املوضع الذي يعبد اهللا فيه فما مل يكن مؤمناً باهللا امتنع أن يبين موضعاً يعبد اهللا فيه وإمنا قلنا إنه ال بد من 

أنكر القيامة مل يعبد اهللا ومن  أن يكون مؤمناً باهللا واليوم اآلخر ألن االشتغال بعبادة اهللا تعاىل إمنا تفيد يف القيامة فمن
  مل يعبد اهللا مل ينب بناء لعبادة اهللا تعاىل
  فإن قيل مل مل يذكر اإلميان برسول اهللا

قلنا فيه وجوه األول أن املشركني كانوا يقولون إن حممداً إمنا ادعى رسالة اهللا طلباً للرياسة وامللك فههنا ذكر 
ة كأنه يقول مطلويب من تبليغ الرسالة ليس إال اإلميان باملبدأ واملعاد فذكر اإلميان باهللا واليوم اآلخر وترك النبو

املقصود األصلي وحذف ذكر النبوة تنبيهاً للكفار على أنه ال مطلوب له من الرسالة إال هذا القدر الثاين أنه ملا ذكر 
ى ذكر النبوة كان ذلك كافياً الثالث الصالة والصالة ال تتم إال باألذان واإلقامة والتشهد وهذه األشياء مشتملة عل

أنه ذكر الصالة واملفرد احمللى باأللف والالم ينصرف إىل املعهود السابق مث املعهود السابق من الصالة من املسلمني 
  فكان ذكر الصالة دليالً على النبوة من هذا الوجه) صلى اهللا عليه وسلم ( ليس إال األعمال اليت كان أتى هبا حممد 

ة الثانية قوله لَّْيسَ الْبِرَّ والسبب فيه أن املقصود األعظم من بناء املساجد إقامة الصلوات فاإلنسان ما مل يكن الصف
  مقراً بوجوب الصلوات امتنع أن يقدم على بناء املساجد

  الصفة الثالثة قوله لَّْيسَ الْبِرَّ
كأنه يدل على أن املراد من عمارة املسجد احلضور واعلم أن اعتبار إقامة الصالة وإيتاء الزكاة يف عمارة املسجد 

فيه وذلك ألن اإلنسان إذا كان مقيماً للصالة فإنه حيضر يف املسجد فتحصل عمارة املسجد به وإذا كان مؤتياً 
للزكاة فإنه حيضر يف املسجد طوائف الفقراء واملساكني لطلب أخذ الزكاة فتحصل عمارة املسجد به وأما إذا محلنا 

رة على مصاحل البناء فإيتاء الزكاة معترب يف هذا الباب أيضاً ألن إيتاء الزكاة واجب وبناء املسجد نافلة العما
واإلنسان ما مل يفرغ عن الواجب ال يشتغل بالنافلة والظاهر أن اإلنسان ما مل يكن مؤدياً للزكاة مل يشتغل ببناء 

  املساجد
للََّه وفيه وجوه األول أن أبا بكر رضي اهللا عنه بين يف أول اإلسالم على باب والصفة الرابعة قوله َولَْم َيْخَش إِالَّ ا

داره مسجداً وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن والكفار يؤذونه بسببه فيحتمل أن يكون املراد هو تلك احلالة يعين إنا 
سجد للخوف من اهللا تعاىل الثاين وإن خاف الناس من بناء املسجد إال أنه ال يلتفت إليهم وال خيشاهم ولكنه يبين امل

حيتمل أن يكون املراد منه أن يبين املسجد ال ألجل الرياء والسمعة وأن يقال إن فالناً يبين مسجداً ولكنه يبنيه جملرد 
  طلب رضوان اهللا تعاىل وجملرد تقوية دين اهللا

  ملفسدينفإن قيل كيف قال َولَْم َيْخَش إِالَّ اللََّه واملؤمن قد خياف الظلمة وا
  قلنا املراد من هذه اخلشية اخلوف والتقوى يف باب الدين وأن ال خيتار على رضا اهللا رضا غريه



َما تفيد اعلم أنه تعاىل قال إِنََّما َيْعُمُر َمسَاجَِد اللَِّه َمْن ءاَمَن بِاللَِّه أي من كان موصوفاً هبذه الصفات األربعة وكلما إِنَّ
ملسجد جيب صونه عن غري العبادة فيدخل فيه فضول احلديث وإصالح مهمات الدنيا احلصر وفيه تنبيه على أن ا

يأيت يف آخر الزمان أناس من أميت يأتون املساجد يقعدون فيها حلقاً ذكرهم ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وعن النيب 
يأكل احلسنات كما تأكل  احلديث يف املسجد( ويف احلديث ) الدنيا وحب الدنيا ال جتالسوهم فليس هللا هبم حاجة 

إن بيويت يف األرض املساجد وإن زواري فيها عمارها ( قال عليه الصالة والسالم قال اهللا تعاىل ) البهيمة احلشيش 
من ألف ( وعنه عليه الصالة والسالم ) طوىب لعبد تطهر يف بيته مث زارين يف بييت فحق على املزور أن يكرم زائره 

وعن ) إذا رأيتم الرجل يتعاهد املسجد فاشهدوا له باإلميان ( وعنه عليه الصالة والسالم )  املسجد ألفه اهللا تعاىل
  من أسرج يف مسجد سراجاً مل تزل املالئكة) ( صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

  )الكشاف ( وهذه األحاديث نقلها صاحب ) ومحلة العرش يستغفرون له ما دام يف املسجد ضوؤه 
ذكر هذه األوصاف قال فََعَسى أُْولَِئَك أَن َيكُونُواْ ِمَن الُْمْهَتِديَن وفيه وجوه األول قال املفسرون  مث إنه تعاىل ملا

َعَسى من اهللا واجب لكونه متعالياً عن الشك والتردد الثاين قال أبو مسلم َعَسى ههنا راجع إىل العباد وهو يفيد 
إمنا يأتون هبا على رجاء الفوز باالهتداء لقوله تعاىل َيْدُعونَ َربَُّهمْ  الرجاء فكان املعىن إن الذين يأتون هبذه الطاعات

َخْوفاً َوطََمعاً والتحقيق فيه أن العبد عند اإلتيان هبذه األعمال ال يقطع على الفوز بالثواب ألنه جيوز على نفسه أنه 
وهو ) الكشاف ( ما ذكره صاحب  قد أخل بقيد من القيود املعتربة يف حصول القبول والثالث وهو أحسن الوجوه

أن املراد منه تبعيد املشركني عن مواقف االهتداء وحسم أطماعهم يف االنتفاع بأعماهلم اليت استعظموها وافتخروا 
هبا فإنه تعاىل بني أن الذين آمنوا وضموا إىل إمياهنم العمل بالشرائع وضموا إليها اخلشية من اهللا فهؤالء صار حصول 

دائراً بني لعل وعسى فما بال هؤالء املشركني يقطعون بأهنم مهتدون وجيزمون بفوزهم باخلري من عند  االهتداء هلم
  اهللا تعاىل ويف هذا الكالم وحنوه لطف باملؤمنني يف ترجيح اخلشية على الرجاء

ِه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ َوَجاَهَد ِفى َسبِيلِ اللَِّه الَ َيْسَتُوونَ أََجَعلُْتمْ ِسقَاَيةَ  الَْحاجِّ َوِعَماَرةَ  الَْمْسجِدِ الْحََرامِ كََمْن َءاَمَن بِاللَّ
  ِعنَد اللَِّه وَاللَُّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني

  يف اآلية مسائل
 املسألة األوىل ذكر املفسرون أقواالً يف نزول اآلية قال ابن عباس يف بعض الروايات عنه أن علياً ملا أغلظ الكالم

للعباس قال العباس إن كنتم سبقتمونا باإلسالم واهلجرة واجلهاد فلقد كنا نعمر املسجد احلرام ونسقي احلاج فنزلت 
هذه اآلية وقيل إن املشركني قالوا لليهود حنن سقاة احلاج وعمار املسجد احلرام فنحن أفضل أم حممد وأصحابه 

سالم قال للعباس رضي اهللا عنه بعد إسالمه يا عمي أال هتاجرون فقالت اليهود هلم أنتم أفضل وقيل إن علياً عليه ال
فقال ألست يف أفضل من اهلجرة أسقي حاج بيت اهللا وأعمر ) صلى اهللا عليه وسلم ( أال تلحقون برسول اهللا 

ى سقياتكم أقيموا عل( املسجد احلرام فلما نزلت هذه اآلية قال ما أراين إال تارك سقايتنا فقال عليه الصالة والسالم 
وقيل افتخر طلحة بن شيبة والعباس وعلي فقال طلحة أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه ولو ) فإن لكم فيها خرياً 

أردت بت فيه قال العباس أنا صاحب السقاية والقائم عليها قال علي أنا صاحب اجلهاد فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 
تمل أن يقال هذه اآلية مفاضلة جرت بني املسلمني وحيتمل أهنا قال املصنف رضي اهللا عنه حاصل الكالم أنه حي

جرت بني املسلمني والكافرين أما الذين قالوا إهنا جرت بني املسلمني فقد احتجوا بقوله تعاىل بعد هذه اآلية يف حق 
مرجوح أيضاً درجة عند اهللا وهذا املؤمنني املهاجرين أُْولَِئكَ أَْعظَُم َدَرَجةً  َعنَد اللَِّه وهذا يقتضي أيضاً أن يكون لل



يقتضي أيضاً أن يكون للمرجوح أيضاً درجة عند اهللا وذلك ال يليق إال باملؤمن وسنجيب عن هذا الكالم إذا انتهينا 
  إليه وإما الذين قالوا

من آمن باهللا  إهنا جرت بني املسلمني والكافرين فقد احتجوا على صحة قوهلم بقوله تعاىل كََمْن ءاَمَن بِاللَِّه وبني
وهذا هو األقرب عندي وتقرير الكالم أن نقول إنا قد نقلنا يف تفسري قوله تعاىل إِنََّما َيْعُمُر َمَساجَِد اللَِّه َمْن ءاَمَن 

  بِاللَِّه أن العباس احتج على فضائل نفسه بأنه عمر املسجد احلرام وسقي احلاج فأجاب اهللا عنه بوجهني
آلية األوىل أن عمارة املسجد إمنا توجب الفضيلة إذا كانت صادرة عن املؤمن أما إذا كانت الوجه األول ما بني يف ا

  صادرة عن الكافر فال فائدة فيها البتة
والوجه الثاين من اجلواب كل ما ذكره يف هذه اآلية وهو أن يقال هب أنا سلمنا أن عمارة املسجد احلرام وسقي 

إال أهنا بالنسبة إىل اإلميان باهللا واجلهاد قليل جداً فكان ذكر هذه األعمال يف احلاج يوجب نوعاً من أنواع الفضيلة 
مقابلة اإلميان باهللا واجلهاد خطأ ألنه يقتضي مقابلة الشيء الشريف الرفيع جداً بالشيء احلقري التافه جداً وأنه باطل 

  ه اآلية مبا قبلهافهذا هو الوجه يف ختريج هذه اآلية وهبذا الطريق حيصل النظم الصحيح هلذ
  السقاية والعمارة مصدران من سقى وعمر كالصيانة والوقاية) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

واعلم أن السقاية والعمارة فعل قوله َمْن ءاَمَن بِاللَِّه إشارة إىل الفاعل فظاهر اللفظ يقتضي تشبيه الفعل بالفاعل 
تأويل وهو من وجهني األول أن نقول التقدير أجعلتم أهل سقاية احلاج والصفة بالذات وأنه حمال فال بد من ال

قول وعمارة املسجد احلرام كم آمن باهللا ويقويه قراءة عبد اهللا بن الزبري بَِعْبِدِه لَْيالً ّمَن الَْمْسجِدِ الْحََرامِ والثاين أن ن
إىل )  ١٧٧البقرة (  لَّْيَس الْبِرَّ أَن ُتَولُّواْ ُوُجوَهكُْم التقدير أجعلتم سقاية احلاج كإميان من آمن باهللا ونظريه قوله تعاىل

  قوله َولَاِكنَّ الْبِرَّ َمْن ءاَمَن بِاللَِّه
املسألة الثالثة قال احلسن رمحه اهللا تعاىل كانت السقاية بنبيذ الزبيب وعن عمر أنه وجد نبيذ السقاية من الزبيب 

ا اشتد عليكم فاكسروا منه باملاء وأما عمارة املسجد احلرام فاملراد جتهيزه شديداً فكسر منه باملاء ثالثاً وقال إذ
وحتسني صورة جدرانه وملا ذكر تعاىل وصف الفريقني قال الَّ َيْسَتُوونَ ولكن ملا كان نفي املساواة بينهما ال يفيد أن 

ِلِمَني فبني أن الكافرين ظاملون ألنفسهم فإهنم خلقوا الراجح من هو نبه على الراجح بقوله وَاللَُّه الَ َيْهِدى الْقَْوَم الظَّا
لإلميان وهم رضوا بالكفر وكانوا ظاملني ألن الظلم عبارة عن وضع الشيء يف غري موضعه وأيضاً ظلموا املسجد 

  احلرام فإنه تعاىل خلقه ليكون موضعاً لعبادة اهللا تعاىل فجعلوه موضعاً لعبادة األوثان فكان هذا ظلماً
أُْولَاِئَك ُهُم الْفَاِئُزونَ يَن َءاَمُنواْ َوهَاَجرُواْ َوَجاَهُدواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه بِأَمَْواِلهِْم وَأَنفُسِهِْم أَْعظَُم َدَرَجةً  ِعنَد اللَِّه َوالَِّذ

  اِلِديَن ِفيَهآ أََبداً إِنَّ اللََّه ِعنَدُه أَْجٌر َعِظيٌمُيَبشِّرُُهْم َربُُّهم بَِرْحَمةٍ  مِّْنُه َورِْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُّهْم ِفيَها َنعِيٌم مُِّقيٌم َخ

اعلم أنه تعاىل ذكر ترجيح اإلميان واجلهاد على السقاية وعمارة املسجد احلرام على طريق الرمز مث أتبعه بذكر هذا 
ظم درجة عند الترجيح على سبيل التصريح يف هذه اآلية فقال إن من كان موصوفاً هبذه الصفات األربعة كان أع

اهللا ممن اتصف بالسقاية والعمارة وتلك الصفات األربعة هي هذه فأوهلا اإلميان وثانيها اهلجرة وثالثها اجلهاد يف 
سبيل اهللا باملال ورابعها اجلهاد بالنفس وإمنا قلنا إن املوصوفني هبذه الصفات األربعة يف غاية اجلاللة والرفعة ألن 

مور ثالثة الروح والبدن واملال أما الروح فلما زال عنه الكفر وحصل فيه اإلميان فقد اإلنسان ليس له إال جمموع أ
وصل إىل مراتب السعادات الالئقة هبا وأما البدن واملال فبسبب اهلجرة وقعا يف النقصان وبسبب االشتغال باجلهاد 

ان ال يعرض عن حمبوبه إال للفوز صارا معرضني للهالك والبطالن وال شك أن النفس واملال حمبوب اإلنسان واإلنس



مبحبوب أكمل من األول فلوال أن طلب الرضوان أمت عندهم من النفس واملال وإال ملا رجحوا جانب اآلخرة على 
جانب النفس واملال وملا رضوا بإهدار النفس واملال لطلب مرضاة اهللا تعاىل فثبت أن عند حصول الصفات األربعة 

خر درجات البشرية وأول مراتب درجات املالئكة وأي مناسبة بني هذه الدرجة وبني صار اإلنسان واصالً إىل آ
األقدام على السقاية والعمارة جملرد االقتداء باآلباء واألسالف ولطلب الرياسة والسمعة فثبت هبذا الربهان اليقني 

للَِّه بِأَْموالِهِْم َوأَنفُسِهِْم أَْعظَُم َدَرَجةً  ِعنَد اللَِّه َوأُْولَِئكَ صحة قوله تعاىل الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوهَاَجُرواْ َوَجاَهدُواْ ِفى َسبِيلِ ا
  ) ٢٠التوبة ( ُهُم الْفَاِئُزونَ 

واعلم أنه تعاىل مل يقل أعظم درجة من املشتغلني بالسقاية والعمارة ألنه لو عني ذكرهم ألوهم أن فضيلتهم إمنا 
وح دل ذلك على أهنم أفضل من كل من سواهم على اإلطالق ألنه ال حصلت بالنسبة إليهم وملا ترك ذكر املرج

  يعقل حصول سعادة وفضيلة لألنسان أعلى وأكمل من هذا الصفات
واعلم أن قوله َعنَد اللَِّه يدل على أن املراد من كون العبد عند اهللا االستغراق يف عبوديته وطاعته وليس املراد منه 

ند هذا يلوح أن املالئكة كما حصلت هلم منقبة العندية يف قوله َوَمْن ِعْنَدُه الَ العندية حبسب اجلهة واملكان وع
فكذلك األرواح القدسية البشرية إذا تطهرت عن دنس األوصاف البدنية )  ١٩األنبياء ( َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه 

لكمال وترقت من العبدية إىل العندية بل كأنه والقاذورات اجلسدانية أشرقت بأنوار اجلاللة وجتلى فيها أضواء عامل ا
  ال كمال يف العبدية إال مشاهدة حقيقة العندية ولذلك قال ُسْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيالً

فإن قيل ملا أخربمت أن هذه الصفات كانت بني املسلمني والكافرين فكيف قال يف وصفهم أولئك أعظم درجة مع أنه 
  رجةليس للكفار د

قلنا اجلواب عنه من وجوه األول أن هذا ورد على حسب ما كانوا يقدرون ألنفسهم من الدرجة والفضيلة عند اهللا 
)  ٦٢الصافات ( وقوله أَذاِلكَ َخْيٌر نُُّزالً أَْم َشَجَرةُ  الزَّقُّومِ )  ٥٩النمل ( ونظريه قوله قُلِ اللَُّه َخْيٌر أَمَّا ُيْشرِكُونَ 

  املراد أن أولئك أعظم درجة من كل من مل يكن موصوفاً هبذه الثاين أن يكون

الصفات تنبيهاً على أهنم ملا كانوا أفضل من املؤمنني الذين ما كانوا موصوفني هبذه الصفات فبأن ال يقاسوا إىل 
اد منه ترجيح الكفار أوىل الثالث أن يكون املراد أن املؤمن اجملاهد املهاجر أفضل ممن على السقاية والعمارة واملر

تلك األعمال على هذه األعمال وال شك أن السقاية والعمارة من أعمال اخلري وإمنا بطل إجياهبما للثواب يف حق 
  الكفار ألن قيام الكفر الذي هو أعظم اجلنايات مينع ظهور ذلك األثر

تعاىل أهنم هم الفائزون وهذا للحصر واعلم أنه تعاىل ملا بني أن املوصوفني باإلميان واهلجرة أعظم درجة عند اهللا بني 
واملعىن أهنم هم الفائزون بالدرجة العالية الشريفة املقدسة اليت وقعت اإلشارة إليها بقوله تعاىل ِعندَ َربّهِْم وهي درجة 

عقدة عن العندية وذلك ألن من آمن باهللا وعرفه فقل أن يبقى قلبه ملتفتاً إىل الدنيا مث عند هذا حيتال إىل إزالة هذه ال
جوهر الروح وإزالة حب الدنيا ال يتم له إال بالتفريق بني النفس وبني لذات الدنيا فإذا دام ذلك التفريق وانتقص 

تعلقه حبب الدنيا فهذا التفريق والنقص حيصالن باهلجرة مث إنه بعده ال بد من استحقار الدنيا والوقوف على معايبها 
على نفسه تركها ورفضها وذلك إمنا يتم باجلهاد ألنه تعريض النفس واملال وصريورهتا يف عني العاقل حبيث يوجب 

للهالك والبوار ولوال أنه استحقر الدنيا وإال ملا فعل ذلك وعند هذا يتم ما قاله بعض احملققني وهو أن العرفان مبتدأ 
صفات اجلالل واإلكرام من تفريق ونقص وترك ورفض مث عند حصول هذه احلالة يصري القلب مشتغالً بالنظر إىل 

ويف مشاهدهتا حيصل بذل النفس واملال فيصري اإلنسان شهيداً مشاهداً لعامل اجلالل مكاشفاً بنور اجلاللة مشهوداً له 
َبداً وعند هذا حيصل أَبقوله تعاىل ُيَبّشُرُهْم َربُُّهم بَِرْحَمةٍ  ّمْنُه َورِْضواٍن َوَجنَّاٍت لَُّهْم ِفيَها َنعِيٌم مُِّقيٌم َخاِلِديَن ِفيَها 



  االنتهاء إىل حضرة األحد الصمد وهو املراد من قوله ِعنَد َربّهِْم وهنا حيق الوقوف يف الوصول
َه ِعنَدُه أَْجرٌ أََبداً إِنَّ اللَّ مث قال تعاىل يَُبّشُرُهمْ َربُُّهم بَِرْحَمةٍ  ّمْنُه َورِضْواٍن َوَجنَّاٍت لَُّهْم ِفيَها َنعِيٌم مُِّقيمٌ َخاِلِديَن ِفيَها

  َعِظيٌم
واعلم أن هذه اإلشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالية وأنه تعاىل ابتدأ فيها باألشرف فاألشرف نازالً إىل 

  األدون فاألدون وحنن نفسرها تارة على طريق املتكلمني وأخرى على طريقة العارفني
وأشرفها كون تلك البشارة حاصلة من رهبم بالرمحة والرضوان أما األول فنقول فاملرتبة األوىل منها وهي أعالها 

وهذا هو التعظيم واإلجالل من قبل اهللا وقوله َوَجنَّاٍت لَُّهْم إشارة إىل حصول املنافع العظيمة وقوله ِفيَها نَِعيٌم إشارة 
 النعمة إال خلوها عن ممازجة إىل كون املنافع خالصة عن املكدرات ألن النعيم مبالغة يف النعمة وال معىن للمبالغة يف

الكدورات وقوله مُِّقيٌم عبارة عن كوهنا دائمة غري منقطعة مث إنه تعاىل عرب عن دوامها بثالث عبارات أوهلا مُِّقيمٌ 
وثانيها قوله خَاِلِديَن ِفيَها وثالثها قوله أََبًدا فحصل من جمموع ما ذكرنا أنه تعاىل يبشر هؤالء املؤمنني املهاجرين 

جملاهدين مبنفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم وذلك هو حد الثواب وفائدة ختصيص هؤالء املؤمنني بكون هذا ا
الثواب كامل الدرجة عايل الرتبة حبسب كل واحد من هذه القيود األربعة ومن املتكلمني من قال قوله ُيَبّشُرُهمْ 

وقوله َورِْضَواٍن لَُهْم املراد منه كونه تعاىل راضياً عنهم حال كوهنم يف َربُُّهم بَِرْحَمةٍ  ّمْنُه املراد منه خريات الدنيا 
  احلياة الدنيا وقوله َوَجنَّاتٍ املراد منه املنافع وقوله لَُّهْم ِفيَها َنعِيٌم املراد منه كون تلك النعم

َبداً املراد منه اإلجالل والتعظيم الذي خالصة عن املكدرات ألن النعيم مبالغة يف النعمة وقوله مُّقِيٌم خَاِلِديَن ِفيَها أَ
  جيب حصوله يف الثواب

وأما تفسري هذه اآلية على طريقة العارفني احملبني املشتاقني فنقول املرتبة األوىل من األمور املذكورة يف هذه اآلية قوله 
  ُيَبّشرُُهْم َربُُّهم

ة ألهنا نعمة والثاين أن يفرح هبا ال من حيث هي بل واعلم أن الفرح بالنعمة يقع على قسمني أحدمها أن يفرح بالنعم
من حيث إن املنعم خصه هبا وشرفه وإن عجز ذهنك عن الوصول إىل الفرق بني القسمني فتأمل فيما إذا كان العبد 

واقفاً يف حضرة السلطان األعظم وسائر العبيد كانوا واقفني يف خدمته فإذا رمى ذلك السلطان تفاحة إىل أحد 
العبيد عظم فرحه هبا فذلك الفرح العظيم ما حصل بسبب حصول تلك التفاحة بل بسبب أن ذلك السلطان أولئك 

خصه بذلك األكرام فكذلك ههنا قوله يَُبّشرُُهْم رَبُُّهم بَِرْحَمةٍ  ّمْنُه َورِْضواٍن منهم من كان فرحهم بسبب الفوز 
ا فرح ألن مواله خصه بتلك الرمحة وحينئذ يكون فرحه ال بتلك الرمحة ومنهم من مل يفرح بالفوز بتلك الرمحة وإمن

بالرمحة بل مبن أعطى الرمحة مث إن هذا املقام حيصل فيه أيضاً درجات فمنهم من يكون فرحه بالراحم ألنه رحم 
ومنهم من يتوغل يف اخللوص فينسى الرمحة وال يكون فرحه إال باملوىل ألنه هو املقصد وذلك ألن العبد ما دام 

غوالً باحلق من حيث أنه راحم فهو غري مستغرق يف احلق بل تارة مع احلق وتارة مع اخللق فإذا مت األمر انقطع مش
عن اخللق وغرق يف حبر نور احلق وغفل عن احملبة واحملنة والنقمة والنعمة والبالء واآلالء واحملققون وقفوا عند قوله 

ورهم به وتعويلهم عليه ورجوعهم إليه ومنهم من مل يصل إىل تلك الدرجة ُيَبّشرُُهْم َربُُّهم فكان ابتهاجهم هبذا وسر
العالية فال تقنع نفسه إال مبجموع قوله يَُبّشُرُهمْ َربُُّهم بَِرْحَمةٍ  ّمْنُه فال يعرف أن االستبشار بسماع قول رهبم بل إمنا 

شاره بالرمحة وههذ املرتبة هي النازلة عند يستبشر مبجموع كونه مبشراً بالرمحة واملرتبة الثانية هي أن يكون استب
احملققني واللطيفة الثانية من لطائف هذه اآلية هي أنه تعاىل قال ُيَبّشرُُهْم َربُُّهم وهي مشتملة على أنواع من الرمحة 

له فلما والكرامة أوهلا أن البشارة ال تكون إال بالرمحة واإلحسان والثاين أن بشارة كل أحد جيب أن تكون الئقة حبا



كان املبشر ههنا هو أكرم األكرمني وجب أن تكون البشرة خبريات تعجز العقول عن وصفها وتتقاصر األفهام عن 
نعتها والثالث أنه تعاىل مسى نفسه ههنا بالرب وهو مشتق من التربية كأنه قال الذي رباكم يف الدنيا بالنعم اليت ال 

سعادات كاملة والرابع أنه تعاىل قال رَّبُُّهْم فأضاف نفسه إليهم وما حد هلا وال حصر هلا يبشركم خبريات عالية و
أضافهم إىل نفسه واخلامس أنه تعاىل قدم ذكرهم على ذكر نفسه فقال ُيَبّشرُُهْم َربُُّهم والسادس أن البشارة هي 

ى أن الفقهاء قالوا األخبار عن حدوث شيء ما كان معلوم الوقوع أما لو كان معلوم الوقوع مل يكن بشارة أال تر
لو أن رجالً قال من يبشرين من عبيدي بقدوم ولدي فهو حر فأول من أخرب بذلك اخلرب يعتق والذين خيربون بعده 
ال يعتقون وإذا كان األمر كذلك فقوله ُيَبّشرُُهْم ال بد أن يكون إخباراً عن حصول مرتبة من مراتب السعادات ما 

ة وخرياهتا وطيباهتا قد عرفوه يف الدنيا من القرآن واإلخبار عن حصول بشارة عرفوها قبل ذلك ومجيع لذات اجلن
فال بد وأن تكون هذه البشارة بشارة عن سعادات ال تصل العقول إىل وصفها البتة رزقنا اهللا تعاىل الوصول إليها 

  بفضله وكرمه

هم وهو أمور أوهلا قوله بَِرْحَمةٍ  ّمْنُه وثانيها قوله واعلم أنه تعاىل ملا قال ُيَبّشُرُهْم َربُُّهم بني الشيء الذي به يبشر
( َورِضَْواٍن وأنا أظن والعلم عند اهللا أن املراد هبذين األمرين ما ذكره يف قوله اْرجِِعى إِلَى رَّبِك َراِضَيةً  مَّْرِضيَّةً  

لة كان نظره على املبلي والرمحة كون العبد راضياً بقضاء اهللا وذلك ألن من حصلت له هذه احلا)  ٢٨الفجر 
  واملنعم ال على النعمة والبالء ومن كان نظره على املبلي واملنعم مل يتغري حاله ألن املبلي واملنعم منزه عن التغري

فاحلاصل أن حاله جيب أن يكون منزهاً عن التغري أما من كان طالباً حملض النفس كان أبداً يف التغري من الفرح إىل 
إىل الغم ومن الصحة إىل اجلراحة ومن اللذة إىل األمل فثبت أن الرمحة التامة ال حتصل إال عند ما  احلزن ومن السرور

يصري العبد راضياً بقضاء اهللا فقوله ُيَبّشرُُهْم َربُُّهم بَِرْحَمةٍ  ّمْنُه هو أنه يزيل عن قلبه االلتفات إىل غري هذه احلالة 
راضياً وهو قوله َورِضَْواٍن وعند هذا تصري هاتان احلالتان مها املذكورتان يف وجيعله راضياً بقضائه مث إنه تعاىل يصري 

قوله رَاِضَيةً  مَّْرِضيَّةً  وهذه هي اجلنة الروحانية النورانية العقلية القدسية اإلهلية مث إنه تعاىل بعد أن ذكر هذه اجلنة 
ُهْم ِفيَها َنِعيٌم مُّقِيٌم خَاِلِديَن ِفيَها أََبداً وقد سبق شرح هذه العالية املقدسة ذكر اجلنة اجلسمانية وهي قوله َوَجنَّاتٍ لَّ

املراتب وملا ذكر هذه األحوال قال إِنَّ اللََّه ِعنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم واملقصود شرح تعظيم هذه األحوال ولنختم هذا 
أبيد واحتجوا على قوهلم يف هذا الفصل ببيان أن أصحابنا يقولون إن اخللود يدل على طول املكث وال يدل على الت

الباب هبذه اآلية وهي قوله تعاىل َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً ولو كان اخللود يفيد التأبيد لكان ذكر التأبيد بعد ذكر اخللود 
  تكراراً وأنه ال جيوز

َء إِِن اسَْتَحبُّواْ الْكُفَْر َعلَى اِإلَمياِن َوَمن َيتََولَُّهْم مِّنكُْم فَأُْولَاِئكَ َياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ تَتَِّخذُوا َءاَبآَءكُْم وَإِْخوَاَنكُْم أَْوِلَيآ
  ُهُم الظَّاِلُمونَ

اعلم أن املقصود من ذكر هذه اآلية أن يكون جواباً عن شبهة أخرى ذكروها يف أن الرباءة من الكفار غري ممكنة 
ن أبوه كافراً والرجل الكافر قد يكون أبوه أو أخوه مسلماً وتلك الشبهة إن قالوا إن الرجل املسلم قد يكو

وحصول املقاصعة التامة بني الرجل وأبيه وأخيه كاملتعذر املمتنع وإذا كان األمر كذلك كانت تلك الرباءة اليت أمر 
عباس أنه قال ملا  اهللا هبا كالشاق املمتنع املتعذر فذكر اهللا تعاىل هذه اآلية ليزل هذه الشبهة ونقل الواحدي عن ابن

أمر املؤمنون باهلجرة قبل فتح مكة فمن مل يهاجر مل يقبل اهللا إميانه حىت جيانب اآلباء واألقارب إن كانوا كفاراً قال 
املصنف رضي اهللا عنه هذا مشكل ألن الصحيح أن هذه السورة إمنا نزلت بعد فتح مكة فكيف ميكن محل هذه اآلية 

أن يكون حمموالً على ما ذكرته وهو أنه تعاىل ملا أمر املؤمنني بالتربي عن املشركني على ما ذكروه واألقرب عندي 



وبالغ يف إجيابه قالوا كيف متكن هذه املقاطعة التامة بني الرجل وبني أبيه وأمه وأخيه فذكر اهللا تعاىل أن االنقطاع عن 
  اآلباء واألوالد

واْ الْكُفَْر َعلَى اِإلَمياِن واالستحباب طلب احملبة يقال استحب له واألخوان واجب بسبب الكفر وهو قوله إِِن اْسَتَحبُّ
مبعىن أحبه كأنه طلب حمبته مث إنه تعاىل بعد أن هنى عن خمالطتهم وكان لفظ النهي حيتمل أن يكون هني تنزيه وأن 

ُم الظَّاِلُمونَ قال ابن عباس يريد مشركاً يكون هني حترمي ذكر ما يزيل الشبهة فقال َوَمن َيَتَولَُّهْم ّمنكُْم فَأُْولَِئَك ُه
مثلهم ألنه رضي بشركهم والرضا بالكفر كفر كما أن الرضا بالفسق فسق قال القاضي هذا النهي ال مينع من أن 

  يتربأ املرء من أبيه يف الدنيا كما ال مينع من قضاء دين الكافر ومن استعماله يف أعماله
ْبَنآؤُكُْم َوإِخَْواُنكُْم َوأَزَْواُجكُْم َوَعشَِريُتكُْم َوأَمَْوالٌ اقَْتَرفُْتُموَها وَِتَجاَرةٌ  َتْخَشْونَ كََسادََها قُلْ إِن كَانَ َءاَباؤُكُْم َوأَ

ُه بِأَْمرِِه وَاللَُّه الَ يَْهِدى َ اللََّوَمَساِكُن تَْرَضْونََهآ أََحبَّ إِلَْيكُْم مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوجَِهاٍد ِفي سَبِيِلِه فََتَربَّصُواْ حَتَّى يَأِْتى 
  الْقَْوَم الْفَاِسقَِني

اعلم أن هذه اآلية هي تقرير اجلواب الذي ذكره يف اآلية األوىل وذلك ألن مجاعة من املؤمنني قالوا يا رسول اهللا 
وذهاب جتارتنا كيف ميكن الرباءة منهم بالكلية وأن هذه الرباءة توجب انقطاعنا عن آبائنا وإخواننا وعشريتنا 

وهالك أموالنا وخراب ديارنا وإبقاءنا ضائعني فبني تعاىل أنه جيب حتمل مجيع هذه املضار الدنيوية ليبقى الدين سليماً 
وذكر أنه إن كانت رعاية هذه املصاحل الدنيوية عندكم أوىل من طاعة اهللا وطاعة رسوله ومن اجملاهدة يف سبيل اهللا 

   اهللا بأمره أي بعقوبة عاجلة أو آجلة واملقصود منه الوعيدفتربصوا مبا حتبون حىت يأيت
مث قال َواللَُّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الْفَاِسِقَني أي اخلارجني عن طاعته إىل معصيته وهذا أيضاً هتديد وهذه اآلية تدل على أنه 

على املسلم ترجيح الدين إذا وقع التعارض بني مصلحة واحدة من مصاحل الدين وبني مجيع مهمات الدنيا وجب 
على الدنيا قال الواحدي قوله َوَعِشريَُتكُْم عشرية الرجل أهله األدنون وهم الذين يعاشرونه وقرأ أبو بكر عن عاصم 

وعشرياتكم باجلمع والباقون على الواحد أما من قرأ باجلمع فذلك ألن كل واحد من املخاطبني له عشرية فإذا 
د قال العشرية واقعة على اجلمع واستغىن عن مجعها ويقوي ذلك أن األخفش قال ال مجعت قلت عشرياتكم ومن أفر

تكاد العرب جتمع عشرية على عشريات إمنا جيمعوهنا على عشائر وقوله َوَعشَِريُتكُْم َوأَْموالٌ اقَْتَرفُْتُموَها االقتراف 
  االكتساب

أمور أربعة أوهلا خمالطة األقارب وذكر منهم أربعة  واعلم أنه تعاىل ذكر األمور الداعية إىل خمالطة الكفار وهى
أصناف على التفصيل وهم اآلباء واألبناء واألخوان واألزواج مث ذكر البقية بلفظ واحد يتناول الكل وهي لفظ 

  العشرية وثانيها امليل إىل إمساك األموال املكتسبة وثالثها الرغبة يف حتصيل

املساكن وال شك أن هذا الترتيب ترتيب حسن فإن أعظم األسباب الداعية إىل  األموال بالتجارة ورابعها الرغبة يف
املخالطة القرابة مث إنه يتوصل بتلك املخالطة إىل إبقاء األموال احلاصلة مث إنه يتوصل باملخالطة إىل اكتساب األموال 

بنيت ألجل السكىن فذكر تعاىل هذه اليت هي غري حاصلة ويف آخر املراتب الرغبة يف البناء يف األوطان والدور اليت 
  األشياء على هذا الترتيب الواجب وبني باآلخرة أن رعاية الدين خري من رعاية مجلة هذه األمور

اقَْت َعلَْيكُمُ اَألْرضُ ْيئاً َوَضلَقَْد َنَصرَكُُم اللَُّه ِفى َمَواِطَن كَِثَريةٍ  َوَيْوَم ُحَنْينٍ إِذْ أَْعَجبَْتكُْم كَثَْرُتكُْم فَلَْم ُتْغنِ َعنكُمْ َش
لَ ُجُنوداً لَّْم َتَرْوَها َوعذََّب الَِّذيَن بَِما َرحَُبْت ثُمَّ َولَّيُْتم مُّدْبِرِيَن ثُمَّ أَنَزلَ اللَُّه َسكِيَنَتُه َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني وَأَنَز

  ُه ِمن َبْعِد ذاِلَك َعلَى َمن َيَشآُء وَاللَُّه غَفُوٌر رَّحِيٌمكَفَُرواْ َوذاِلَك َجَزآُء الْكَاِفرِيَن ثُمَّ َيتُوُب اللَّ



  ويف هذه اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ذكر يف اآلية املتقدمة أنه جيب اإلعراض عن خمالطة اآلباء واألبناء واألخوان والعشائر 

لم اهللا تعاىل أن هذا يشق جداً على النفوس والقلوب وعن األموال والتجارات واملساكن رعاية ملصاحل الدين وملا ع
ذكر ما يدل على أن من ترك الدنيا ألجل الدين فإنه يوصله إىل مطلوبه من الدنيا أيضاً وضرب تعاىل هلذا مثالً 

يف واقعة حنني كانوا يف غاية الكثرة والقوة فلما أعجبوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك أن عسكر رسول اهللا 
هتم صاروا منهزمني مث يف حال االهنزام ملا تضرعوا إىل اهللا قواهم حىت هزموا عسكر الكفار وذلك يدل على أن بكثر

اإلنسان مىت اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنيا ومىت أطاع اهللا ورجح الدين على الدنيا آتاه اهللا الدين والدنيا على 
ن أمرهم اهللا مبقاطعة اآلباء واألبناء واألموال واملساكن ألجل أحسن الوجوه فكان ذكر هذا تسلية ألولئك الذي

مصلحة الدين وتصبرياً هلم عليها ووعداً هلم على سبيل الرمز بأهنم إن فعلوا ذلك فاهللا تعاىل يوصلهم إىل أقارهبم 
  وأمواهلم ومساكنهم على أحسن الوجوه هذا تقرير النظم وهو يف غاية احلسن

لواحدي النصر املعونة على العدو خاصة واملواطن مجع موطن وهو كل موضع أقام به اإلنسان املسألة الثانية قال ا
  ألمر فعلى هذا مواطن احلرب مقاماهتا مواقفها وامتناعها من الصرف ألنه مجع

بأنه  على صيغة مل يأت عليها واحد واملواطن الكثرية غزوات رسول اهللا ويقال إهنا مثانون موطناً فأعلمهم اهللا تعاىل
  هو الذي نصر املؤمنني ومن نصره اهللا فال غالب له

  مث قال َوَيْوَم ُحَنْينٍ إِذْ أَْعَجبَْتكُْم كَثْرَُتكُْم أي واذكروا يوم حنني من مجلة تلك املواطن حال ما أعجبتكم كثرتكم
مضان خرج متوجهاً إىل مكة وقد بقيت أيام من شهر ر) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة ملا فتح رسول اهللا 

فقال عطاء عن ابن عباس ) صلى اهللا عليه وسلم ( حنني لقتال هوازن وثقيف واختلفوا يف عدد عسكر رسول اهللا 
كانوا ستة عشر ألفاً وقال قتادة كانوا اثين عشر ألفاً عشرة آالف الذين حضروا مكة وألفان من الطلقاء وقال 

نوا عدداً كثريين وكان هوازن وثقيف أربعة آالف فلما التلقوا قال رجل الكليب كانوا عشرة آالف وباجلملة فكا
وهي املراد من قوله إِذْ ) صلى اهللا عليه وسلم ( من املسلمني لن نغلب اليوم من قلة فهذه الكلمة ساءت رسول اهللا 

هلا أبو بكر وإسناد هذه الكلمة إىل وقيل قا) صلى اهللا عليه وسلم ( أَْعَجبَْتكُْم كَثْرَُتكُْم وقيل إنه قاهلا رسول اهللا 
بعيد ألنه كان يف أكثر األحوال متوكالً على اهللا منقطع القلب عن الدنيا ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
  وأسباهبا

اً أي مل تعطكم شيئاً مث قال تعاىل فَلَْم ُتْغنِ َعنكُْم شَْيئاً ومعىن اإلغناء إعطاء ما يدفع احلاجة فقوله فَلَْم ُتْغنِ َعنكُْم شَْيئ
يدفع حاجتكم واملقصود من هذا الكالم أن اهللا تعاىل أعلمهم أهنم ال يغلبون بكثرهتم وإمنا يغلبون بنصر اهللا فلما 

أعجبوا بكثرهتم صاروا منهزمني وقوله َوَضاقَْت َعلَْيكُُم االْرُض بَِما َرُحَبْت يقال رحب يرحب رحباً ورحابة فقوله 
ههنا مع الفعل مبنزلة املصدر واملعىن أنكم لشدة ما حلقكم من ) فما ( ي برحبها ومعناه مع رحبها بَِما َرحَُبْت أ

اخلوف ضاقت عليكم األرض فلم جتدوا فيها موضعاً يصلح لفراركم عن عدوكم قال الرباء بن عازب كانت 
( وانكشف املسلمون عن رسول اهللا هوازن رماة فلما محلنا عليهم انكشفوا وكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام 

ومل يبق معه إال العباس بن عبد املطلب وأبو سفيان بن احلرث قال الرباء والذي إله إال هو ما ) صلى اهللا عليه وسلم 
دبره قط قال ورأيته وأبو سفيان آخذ بالركاب والعباس آخذ بلجام دابته ) صلى اهللا عليه وسلم ( ولَّى رسول اهللا 

وطفق يركض بغلته حنو الكفار ال يبايل وكانت بغلته شهباء مث ) أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب ( وهو يقول 
قال للعباس ناد املهاجرين واألنصار وكان العباس رجالً صيتاً فجعل ينادي يا عباد اهللا يا أصحاب الشجرة يا 



بيده ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأخذ رسول اهللا أصحاب سورة البقرة فجاء املسلمون حني مسعوا صوته عنقاً واحداً 
فما زال أمرهم مدبراً وحدهم كليالً حىت هزمهم اهللا تعاىل ومل ) شاهت الوجوه ( كفاً من احلصى فرماهم هبا وقال 

وِلِه َوَعلَى يبق منهم يومئذ أحد إال وقد امتألت عيناه من ذلك التراب فذلك قوله ثُمَّ أَنَزلَ اللَُّه َسكِيَنَتُه َعلَى َرُس
  الُْمْؤِمنَِني

واعلم أنه تعاىل ملا بني أن الكثرة ال تنفع وأن الذي أوجب النصر ما كان إال من اهللا ذكر أموراً ثالثة أحدها إنزال 
السكينة والسكينة ما يسكن إليه القلب والنفس ويوجب األمنة والطمأنينة وأظن وجه االستعارة فيه أن اإلنسان إذا 

  ه متحرك وإذا أمن سكن وثبت فلما كان األمن موجباً للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن األمنخاف فر وفؤاد
واعلم أن قوله تعاىل ثُمَّ أَنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى الُْمْؤمِنَِني يدل على أن الفعل موقوف على حصول 

  اهللا تعاىل الداعي ويدل على أن حصول الداعي ليس إال من قبل

أما بيان األول فهو أن حال اهنزام القوم مل حتصل داعية السكون والثبات يف قلوهبم فال جرم مل حيصل السكون 
والثبات بل فر القوم واهنزموا وملا حصلت السكينة اليت هي عبارة عن داعية السكون والثبات رجعوا إىل رسول اهللا 

  فدل هذا على أن حصول الفعل موقوف على حصول الداعية عليه الصالة والسالم وثبتوا عنده وسكنوا
  وأما بيان الثاين وهو أن حصول تلك الداعية من اهللا تعاىل فهو صريح

قوله تعاىل ثُمَّ أَنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرسُوِلِه والعقل أيضاً دل عليه وهو أنه لو كان حصول ذلك الداعي يف القلب 
  لى حصول داع آخر ولزم التسلسل وهو حمالمن جهة العبد لتوقف ع

مث قال تعاىل َوأَنَزلَ ُجُنوداً لَّْم َترَْوَها واعلم أن هذا هو األمر الثاين الذي فعله اهللا يف ذلك اليوم وال خالف أن املراد 
 أمد اهللا إنزال املالئكة وليس يف الظاهر ما يدل على عدة املالئكة كما هو مذكور يف قصة بدر وقال سعيد بن جبري

نبيه خبمسة آالف من املالئكة ولعله إمنا ذكر هذا العدد قياساً على يوم بدر وقال سعيد بن املسيب حدثين رجل 
كان يف املشركني يوم حنني قال ملا كشفنا املسلمني جعلنا نسوقهم فلما انتهينا إىل صاحب البغلة الشهباء تلقانا 

ه ارجعوا فرجعنا فركبوا أكتافنا وأيضاً اختلفوا أن املالئكة هل رجال بيض الوجوه حسان فقالوا شاهت الوجو
قاتلوا ذلك اليوم والرواية اليت نقلناها عن سعيد بن املسيب تدل على أهنم قاتلوا ومنهم من قال إن املالئكة ما 

  قاتلوا إال يوم بدر وأما فائدة نزوهلم يف هذا اليوم فهو إلقاء اخلواطر احلسنة يف قلوب املؤمنني
يف ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث قال تعاىل َوعذََّب الَِّذيَن كَفَُرواْ وهذا هو األمر الثالث الذي فعله رسول اهللا 

اليوم واملراد من هذا التعذيب قتلهم وأسرهم وأخذ أمواهلم وسيب ذراريهم واحتج أصحابنا هبذا على أن فعل العبد 
 األخذ واألسر وهو تعاىل نسب تلك األشياء إىل نفسه وقد بينا أن قوله ثُمَّ خلق اهللا ألن املراد من التعذيب ليس إال

أَنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرسُوِلِه يدل على ذلك فصار جمموع هذين الكالمني دليالً بيناً ثابتاً ويف هذه املسألة قالت 
  سبق جوابه غري مرة املعتزلة إمنا نسب تعاىل ذلك الفعل إىل نفسه ألنه حصل بأمره وقد

مث قال َوذاِلَك جََزاء الْكَاِفرِيَن واملراد أن ذلك التعذيب هو جزاء الكافرين واعلم أن أهل احلقيقة متسكوا يف مسألة 
اجللد مع التعزيز بقوله الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى فَاْجِلدُواْ قالوا الفاء تدل على كون اجللد جزاء واجلزاء اسم للكايف وكون 

لد كافياً مينع كون غريه مشروعاً معه فنقول يف اجلواب عنه اجلزاء ليس امساً للكايف وذلك باعتبار أنه تعاىل مسى اجل
هذا التعذيب جزاء مع أن املسلمني أمجعوا على أن العقوبة الدائمة يف القيامة مدخرة هلم فدلت هذه اآلية على أن 

  اجلزاء ليس امساً ملا يقع به الكفاية
اهللا تعاىل ثُمَّ َيُتوُب اللَُّه ِمن َبْعِد ذاِلَك َعلَى َمن َيَشاء يعين أن مع كل ما جرى عليهم من اخلذالن فإن اهللا مث قال 



تعاىل قد يتوب عليهم قال أصحابنا إنه تعاىل قد يتوب على بعضهم بأن يزيل عن قلبه الكفر وخيلق فيه اإلسالم قال 
ما جرى إذا أسلموا وتابوا فإن اهللا تعاىل يقبل توبتهم وهذا ضعيف ألن قوله القاضي معناه فإهنم بعد أن جرى عليهم 

  تعاىل ثُمَّ َيُتوبُ اللَُّه ظاهره يدل على أن تلك التوبة إمنا حصلت

رَّحِيٌم  هلم من قبل اهللا تعاىل ومتام الكالم يف هذا املعىن مذكور يف سورة البقرة يف قوله فََتاَب َعلَْيِه مث قال َواللَُّه غَفُوٌر
  أي غفور ملن تاب رحيم ملن آمن وعمل صاحلاً واهللا أعلم

ا َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً  فََسْوَف ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس فَالَ َيقَْربُواْ الَْمْسجَِد الْحََراَم َبْعَد َعامِهِْم َهاذَ
  إِن َشآَء إِنَّ اللََّه َعِليٌم َحِكيٌم ُيْغنِيكُُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه

  ويف اآلية مسائل
ملا أمر ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل اعلم أن هذه هي الشبهة الثالثة اليت وقعت يف قلوب القوم وذلك ألنه 

سوله قال أناس علياً أن يقرأ على مشركي مكة أول سورة براءة وينبذ إليهم عهدهم وأن اهللا برىء من املشركني ور
يا أهل مكة ستعلمون ما تلقونه من الشدة النقطاع السبل وفقد احلموالت فنزلت هذه اآلية لدفع هذه الشبهة 

أي فقراً وحاجة فََسْوَف يُْغنِيكُُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه فهذا )  ٢٨التوبة ( وأجاب اهللا تعاىل عنها بقوله َوإِنْ خِفُْتْم َعْيلَةً  
  حسن موافقوجه النظم وهو 

املسألة الثانية قال األكثرون لفظ املشركني يتناول عبدة األوثان وقال قوم بل يتناول مجيع الكفار وقد سبقت هذه 
 َما املسألة وصححنا هذا القول بالدالئل الكثرية والذي يفيد ههنا التمسك بقوله إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيشَْرَك بِِه َوَيْغِفُر

  ومعلوم أنه باطل)  ١١٦النساء ( َك ِلَمن َيَشاء ُدونَ ذَِل
النجس مصدر جنس جنساً وقذر قذراً ومعناه ذو جنس وقال الليث النجس ) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 

الشيء القذر من الناس ومن كل شيء ورجل جنس وقوم أجناس ولغة أخرى رجل جنس وقوم جنس وفالن جنس 
عن ابن عباس أن أعياهنم ) الكشاف ( واختلفوا يف تفسري كون املشرك جنساً نقل صاحب ورجل جنس وامرأة جنس 

جنسة كالكالب واخلنازير وعن احلسن من صافح مشركاً توضأ وهذا هو قول اهلادي من أئمة الزيدية وأما الفقهاء 
  فقد اتفقوا على طهارة أبداهنم

رجع عنه إال بدليل منفصل وال ميكن ادعاء اإلمجاع فيه ملا بينا واعلم أن ظاهر القرآن يدل على كوهنم أجناساً فال ي
شرب من أوانيهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن االختالف فيه حاصل واحتج القاضي على طهارهتم مبا روي أن النيب 

أقوى من وأيضاً لو كان جسمه جنساً مل يبدل ذلك بسبب اإلسالم والقائلون بالقول األول أجابوا عنه بأن القرآن 
خرب الواحد وأيضاً فبتقدير صحة اخلرب وجب أن يعتقد أن حل الشرب من أوانيهم كان متقدماً على نزول هذه 

اآلية وبيانه من وجهني األول أن هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن وأيضاً كانت املخالطة مع الكفار جائزة 
اهلا اهللا فال يبعد أن يقال أيضاً الشرب من أوانيهم كان جائزاً فحرمها اهللا تعاىل وكانت املعاهدات معهم حاصلة فأز

  فحرمه اهللا تعاىل الثاين أن األصل حل الشرب من أي إناء كان فلو

قلنا إنه حرم حبكم اآلية مث حل حبكم اخلرب فقد حصل نسخان أما إذا قلنا إنه كان حالالً حبكم األصل والرسول 
التحرمي حبكم هذه اآلية مل حيصل النسخ إال مرة واحدة فوجب أن يكون هذا شرب من آنيتهم حبكم األصل مث جاء 

أوىل أما قول القاضي لو كان الكافر جنس اجلسم ملا تبدلت النجاسة بالطهارة بسبب اإلسالم فجوابه أنه قياس يف 
تسال إزالة معارضة النص الصريح وأيضاً أن أصحاب هذا املذهب يقولون إن الكافر إذا أسلم وجب عليه االغ



للنجاسة احلاصلة حبكم الكفر فهذا تقرير هذا القول وأما مجهور الفقهاء فإهنم حكموا بكون الكافر طاهراً يف جسمه 
مث اختلفوا يف تأويل هذه اآلية على وجوه األول قال ابن عباس وقتادة معناه أهنم ال يغتسلون من اجلنابة وال 

نزلة الشيء النجس يف وجوب النفرة عنه الثالث أن كفرهم الذي هو صفة يتوضؤن من احلدث الثاين املراد أهنم مب
  هلم مبنزلة النجاسة امللتصقة بالشيء

  واعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغري دليل
املسألة الرابعة قال أبو حنيفة وأصحابه رضي اهللا عنهم أعضاء احملدث جنسة جناسة حكمية وبنوا عليه أن املاء 

ل يف الوضوء واجلنابة جنس مث روى أبو يوسف رمحه اهللا تعاىل أنه جنس جناسة خفيفة وروى احلسن بن زياد املستعم
  أنه جنس جناسة غليظة وروى حممد بن احلسن أن ذلك املاء طاهر

يقتضي أن للحصر وهذا ) إمنا ( واعلم أن قوله تعاىل إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس يدل على فساد هذا القول ألن كلمة 
ال جنس إال املشرك فالقول بأن أعضاء احملدث جنسة خمالف هلذا النص والعجب أن هذا النص صريح يف أن املشرك 
جنس ويف أن املؤمن ليس بنجس مث إن قوماً ما قلبوا القضية وقالوا املشرك طاهر واملؤمن حال كونه حمدثاً أو جنباً 

كون يف أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة واملياه اليت يستعملها أكابر األنبياء جنس وزعموا أن املياه اليت استعملها املشر
( يف أعضائهم جنسة جناسة غليظة وهذا من العجائب ومما يؤكد القول بطهارة أعضاء املسلم قوله عليه السالم 

ت القرآن واألخبار يف فصار هذا اخلرب مطابقاً للقرآن مث االعتبارات احلكمية طابق) املؤمن ال ينجس حياً وال ميتاً 
هذا الباب ألن املسلمني أمجعوا على أن إنساناً لو محل حمدثاً يف صالته مل تبطل صالته ولو كانت يده رطبة فوصلت 
إىل يد حمدث مل تنجس يده ولو عرق احملدث ووصلت تلك النداوة إىل ثوبه مل ينجس ذلك الثوب فالقرآن واخلرب 

رة أعضاء احملدث فكيف ميكن خمالفته وشبهة املخالف أن الوضوء يسمى طهارة واإلمجاع تطابقت على القول بطها
والطهارة ال تكون إال بعد سبق النجاسة وهذا ضعيف ألن الطهارة قد تستعمل يف إزالة األوزار واآلثام قال اهللا 

)  ٣٣األحزاب ( لْبَْيِت َوُيطَّهرَكُْم َتطْهِرياً تعاىل يف صفة أهل البيت إِنََّما يُرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعنكُمُ الّرْجسَ أَْهلَ ا
وليست هذه الطهارة إال عن اآلثام واألوزار وقال يف صفة مرمي إِنَّ اللََّه اْصطَفَاِك وَطَهََّرِك واملراد تطهريها عن التهمة 

  الفاسدة
واألوزار فلما فسر الشارع وإذا ثبت هذا فنقول جاءت األخبار الصحيحة يف أن الوضوء تطهري األعضاء عن اآلثام 

كون الوضوء طهارة هبذا املعىن فما الذي محلنا على خمالفته والذهاب إىل شيء يبطل القرآن واألخبار واألحكام 
  اإلمجاعية

  املسألة اخلامسة قال الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه الكفار مينعون من املسجد احلرام خاصة

أيب حنيفة رمحه اهللا ال مينعون من املسجد احلرام وال من سائر املساجد وعند مالك مينعون من كل املساجد وعند 
واآلية مبنطوقها تبطل قول أيب حنيفة رمحه اهللا ومبفهومها تبطل قول مالك أو نقول األصل عدم املنع وخالفناه يف 

  املسجد احلرام هلذا النص الصريح القاطع فوجب أن يبقى يف غريه على وفق األصل
ادسة اختلفوا يف أن املراد من املسجد احلرام هل هو نفس املسجد أو املراد منه مجيع احلرم واألقرب هو املسألة الس

ليس  هذا الثاين والدليل عليه قوله تعاىل َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً  فََسْوَف ُيْغنِيكُُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه وذلك ألن موضع التجارات
من هذه اآلية املنع من املسجد خاصة ملا خافوا بسبب هذا املنع من العيلة وإمنا هو عني املسجد فلو كان املقصود 

خيافون العيلة إذا منعوا من حضور األسواق واملواسم وهذا استدالل حسن من اآلية ويتأكد هذا القول بقوله 
مع أهنم )  ١اإلسراء ( امِ إِلَى الَْمْسجِِد االْقَْصى سبحانه وتعاىل سُْبَحانَ الَِّذى أَسَْرى بِعَْبِدِه لَْيالً ّمَن الَْمْسجِِد الَْحَر



( أمجعوا على أنه إمنا رفع الرسول عليه الصالة والسالم من بيت أم هاىنء وأيضاً يتأكد هذا مبا روي عن الرسول 
  )ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم 

لى املشركني ولو كان اإلمام مبكة فجاء رسول املشركني فليخرج إىل احلل واعلم أن أصحابنا قالوا احلرم حرام ع
الستماع الرسالة وإن دخل مشرك احلرم متوارياً فمرض فيه أخرجناه مريضاً وإن مات ودفن ومل يعلم نبشناه 

  وأخرجنا عظامه إذا أمكن
سنة اليت حصل فيها النداء بالرباءة من املشركني وهي املسألة السابعة ال شبهة يف أن املراد بقوله َبْعَد َعامِهِْم َهاذَا ال

  السنة التاسعة من اهلجرة
مث قال تعاىل َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً  والعيلة الفقر يقال عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر واملعىن إن خفتم فقراً بسبب منع 

  الكفار فََسْوفَ ُيْغنِيكُُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه وفيه مسألتان
ملسألة األوىل ذكروا يف تفسري هذا الفضل وجوهاً األول قال مقاتل أسلم أهل جدة وصنعاء وحنني ومحلوا الطعام ا

إىل مكة وكفاهم اهللا احلاجة إىل مبايعة الكفار والثاين قال احلسن جعل اهللا ما يوجد من اجلزية بدالً من ذلك وقيل 
  املطر وكثر خريهم أغناهم بالفيء الثالث قال عكرمة أنزل اهللا عليهم

املسألة الثانية قوله فُسُوٌق ُيغْنِيكُُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه إخبار عن غيب يف املستقبل على سبيل اجلزم يف حادثة عظيمة وقد 
  وقع األمر مطابقاً لذلك اخلرب فكان معجزة

لة وهذا الشرط مينع من إفادة هذا مث قال تعاىل إِن َشاء ولسائل أن يسأل فيقول الغرض هبذا اخلرب إزالة اخلوف بالعي
املقصود وجوابه من وجوه األول أن ال حيصل االعتماد على حصول هذا املطلوب فيكون اإلنسان أبداً متضرعاً إىل 

اهللا تعاىل يف طلب اخلريات ودفع اآلفات الثاين أن املقصود من ذكر هذا الشرط تعليم رعاية األدب كما يف قوله 
ْسجِدَ الْحََراَم إِن َشاء اللَُّه ءاِمنَِني الثالث أن املقصود التنبيه على أن حصول هذا املعىن ال يكون يف كل لََتْدُخلُنَّ الَْم

وكلمة )  ١٢٦البقرة ( األوقات ويف مجيع األمور ألن إبراهيم عليه السالم قال يف دعائه وَاْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثَّمَراِت 
   يف هذه اآلية إِن َشاء املراد منه ذلك التبعيضتفيد التبعيض فقوله تعاىل) من ( 

  مث قال إِنَّ اللََّه َعِليٌم َحِكيٌم أي عليم بأحوالكم وحكيم ال يعطي وال مينع إال عن حكمة وصواب واهللا أعلم
َم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَ َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذينَ قَاِتلُواْ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَ بِالَْيْومِ االٌّ ِخرِ َوالَ ُيَحرُِّمونَ َما َحرَّ

  أُوتُواْ الِْكتَاَب حَتَّى ُيْعطُواْ الْجِْزَيةَ  َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ
اعلم أنه تعاىل ملا ذكر حكم املشركني يف إظهار الرباءة عن عهدهم ويف إظهار الرباءة عنهم يف أنفسهم ويف وجوب 

لتهم ويف تبعيدهم عن املسجد احلرام وأورد اإلشكاالت اليت ذكروها وأجاب عنها باجلوابات الصحيحة ذكر مقات
بعده حكم أهل الكتاب وهو أن يقاتلوا إىل أن يعطوا اجلزية فحينئذ يقرون على ما هم عليه بشرائط ويكونون عند 

  ذلك من أهل الذمة والعهد ويف اآلية مسائل
أنه تعاىل ذكر أن أهل الكتاب إذا كانوا موصوفني بصفات أربعة وجبت مقاتلتهم إىل أن يسلموا  املسألة األوىل اعلم

  أو إىل أن يعطوا اجلزية
فالصفة األوىل أهنم ال يؤمنون باهللا واعلم أن القوم يقولون حنن نؤمن باهللا إال أن التحقيق أن أكثر اليهود مشبهة 

حيل فيه فأما املوجود الذي ال يكون جسماً وال حاالً فيه فهو منكر له وما  واملشبه يزعم أن ال موجود إال اجلسم وما
ثبت بالدالئل أن اإلله موجود ليس جبسم وال حاالً يف جسم فحينئذ يكون املشبه منكراً لوجود اإلله فثبت أن 

  اليهود منكرون لوجود اإلله



 كذلك فهب أن املشبهة منهم منكرون لوجود فإن قيل فاليهود قسمان منهم مشبهة ومنهم موحدة كما أن املسلمني
  اإلله فما قولكم يف موحدة اليهود

قلنا أولئك ال يكونون داخلني حتت هذه اآلية ولكن إجياب اجلزية عليهم بأن يقال ملا ثبت وجوب اجلزية على 
واالبن وروح بعضهم وجب القول به يف حق الكل ضرورة أنه ال قائل بالفرق وأما النصارى فهم يقولون باألب 

  القدس واحللول واالحتاد وكل ذلك ينايف اإلهلية
فإن قيل حاصل الكالم أن كل من نازع يف صفة من صفات اهللا كان منكراً لوجود اهللا تعاىل وحينئذ يلزم أن تقولوا 

السنة اختلفوا إن أكثر املتكلمني منكرون لوجود اهللا تعاىل ألن أكثرهم خمتلفون يف صفات اهللا تعاىل أال ترى أن أهل 
اختالفاً شديداً يف هذا الباب فاألشعري أثبت البقاء صفة والقاضي أنكره وعبد اهللا بن سعيد أثبت القدم صفة 

والباقون أنكروه والقاضي أثبت إدراك الطعوم وإدراك الروائح وإدراك احلرارة والربودة وهي اليت تسمى يف حق 
أبو إسحق أنكره وأثبت القاضي للصفات السبع أحواالً سبعة معللة  البشر بإدراك الشم والذوق واللمس واألستاذ

بتلك الصفات ونفاة األحوال أنكروه وعبد اهللا بن سعيد زعم أن كالم اهللا يف األزل ما كان أمراً وال هنياً وال خرباً 
ألمر والنهي واخلرب مث صار ذلك يف اإلنزال والباقون أنكروه وقوم من قدماء األصحاب أثبتوا هللا مخس كلمات يف ا

  واالستخبار والنداء

واملشهور أن كالم اهللا تعاىل واحد واختلفوا يف أن خالف املعلوم هل هو مقدور أم ال فثبت هبذا حصول االختالف 
بني أصحابنا يف صفات اهللا تعاىل من هذه الوجوه الكثرية وأما اختالفات املعتزلة وسائر الفرق يف صفات اهللا تعاىل 

  أن ميكن ذكره يف موضع واحد فأكثر من
إذا ثبت هذا فنقول إما أن يكون االختالف يف الصفات موجباً إنكار الذات أو ال يوجب ذلك فإن أوجبه لزم يف 

أكثر فرق املسلمني أن يقال إهنم أنكروا اإلله وإن مل يوجب ذلك مل يلزم من ذهاب بعض اليهود وذهاب النصارى 
كرين لإلميان باهللا وأيضاً فمذهب النصارى أن أقنوم الكلمة حل يف عيسى وحشوية إىل احللول واالحتاد كوهنم من

املسلمني يقولون إن من قرأ كالم اهللا فالذي يقرؤه هو عني كالم تعاىل وكالم اهللا تعاىل مع أنه صفة اهللا يدخل يف 
اهللا تعاىل يف ذلك اجلسم  لسان هذا القارىء ويف لسان مجيع القراء وإذا كتب كالم اهللا يف جسم فقد حل كالم

فالنصارى إمنا أثبتوا احللول واالحتاد يف حق عيسى وأما هؤالء احلمقى فأثبتوا كلمة اهللا يف كل إنسان قرأ القرآن 
ويف كل جسم كتب فيه القرآن فإن صح يف حق النصارى أهنم ال يؤمنون باهللا هبذا السبب وجب أن يصح يف حق 

  م ال يؤمنون باهللا فهذا تقرير هذا السؤالهؤالء احلروفية واحللولية أهن
واجلواب أن الدليل دل على أن من قال إن اإلله جسم فهو منكر لإلله تعاىل وذلك ألن إله العامل موجود ليس جبسم 

وال حال يف اجلسم فإذا أنكر اجملسم هذا املوجود فقد أنكر ذات اإلله تعاىل فاخلالف بني اجملسم واملوحد ليس يف 
ل يف الذات فصح يف اجملسم أنه ال يؤمن باهللا أما املسائل اليت حكيتموها فهي اختالفات يف الصفة فظهر الصفة ب

الفرق وأما إلزام مذهب احللولية واحلروفية فنحن نكفرهم قطعاً فإنه تعاىل كفر النصارى بسبب أهنم اعتقدوا حلول 
 ألسنة مجيع من قرأ القرآن ويف مجيع األجسام اليت كتب كلمة اللَِّه يف عيسى وهؤالء اعتقدوا حلول كلمة اللَِّه يف

فيها القرآن فإذا كان القول باحللول يف حق الذات الواحدة يوجب التكفري فألن يكون القول باحللول يف حق مجيع 
  األشخاص واألجسام موجباً للقول بالتكفري كان أوىل
  والصفة الثانية من صفاهتم أهنم ال يؤمنون باليوم اآلخر

  واعلم أن املنقول عن اليهود والنصارى إنكار البعث اجلسماين فكأهنم مييلون إىل البعث الروحاين



واعلم أنا بينا يف هذا الكتاب أنواع السعادات والشقاوات الروحانية ودللنا على صحة القول هبا وبينا داللة اآليات 
مانية ونعترف بأن اهللا جيعل أهل اجلنة حبيث يأكلون الكثرية عليها إال أنا مع ذلك نثبت السعادات والشقاوات اجلس

ويشربون وباجلواري يتمتعون وال شك أن من أنكر احلشر والبعث اجلسماين فقد أنكر صريح القرآن وملا كان 
  اليهود والنصارى منكرين هلذا املعىن ثبت كوهنم منكرين لليوم اآلخر

ُمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرسُولُُه وفيه وجهان األول أهنم ال حيرمون ما حرم يف الصفة الثالثة من صفاهتم قوله تعاىل َوالَ ُيَحرِ
القرآن وسنة الرسول والثاين قال أبو روق ال يعلمون مبا يف التوراة واإلجنيل بل حرفومها وأتوا بأحكام كثرية من 

  قبل أنفسهم

ِذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب يقال فالن يدين بكذا إذا اختذه ديناً فهو معتقده الصفة الرابعة قوله َوالَ َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَّ
فقوله َوالَ َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ أي ال يعتقدون يف صحة دين اإلسالم الذي هو الدين احلق وملا ذكر تعاىل هذه 

من املوصوفني هبذه الصفات األربعة من كان من  الصفات األربعة قال ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب فبني هبذا أن املراد
أهل الكتاب واملقصود متييزهم من املشركني يف احلكم ألن الواجب يف املشركني القتال أو اإلسالم والواجب يف 

  أهل الكتاب القتال أو اإلسالم أو اجلزية
  يه مسائلمث قال تعاىل حَتَّى ُيْعطُواْ الْجِْزَيةَ  َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ وف

املسألة األوىل قال الواحدي اجلزية هي ما يعطي املعاهد على عهده وهي فعلة من جزى جيزى إذا قضى ما عليه 
قوله َعن َيٍد إما أن يراد به يد املعطي أو يد اآلخذ فإن كان املراد ) الكشاف ( واختلفوا يف قوله َعن َيٍد قال صاحب 

املراد َعن َيٍد مؤاتية غري ممتنعة ألن من أىب وامتنع مل يعط يده خبالف املطيع به املعطي ففيه وجهان أحدمها أن يكون 
املنقاد ولذلك يقال أعطى يده إذا انقاد وأطاع أال ترى إىل قوهلم نزع يده عن الطاعة كما يقال خلع ربقة الطاعة 

مبعوثاً على يد أحد بل على يد  من عنقه وثانيهما أن يكون املراد حىت يعطوها عن يد إىل يد نقداً غري نسيئة وال
املعطي إىل يد اآلخذ وأما إذا كان املراد يد اآلخذ ففيه أيضاً وجهان األول أن يكون املراد حىت يعطوا اجلزية عن يد 

قاهرة مستولية للمسلمني عليهم كما تقول اليد يف هذا لفالن وثانيهما أن يكون املراد عن إنعام عليهم ألن قبول 
  وترك أرواحهم عليهم نعمة عظيمةاجلزية منهم 

وأما قوله َوُهْم َصاِغُرونَ فاملعىن أن اجلزية تؤخذ منهم على الصغار والذل واهلوان بأن يأيت هبا بنفسه ماشياً غري 
راكب ويسلمها وهو قائم واملتسلم جالس ويؤخذ بلحيته فيقال له أد اجلزية وإن كان يؤديها ويزج يف قفاه فهذا 

يل معىن الصغار ههنا هو نفس إعطاء اجلزية وللفقهاء أحكام كثرية من توابع الذل والصغار مذكورة معىن الصغار وق
  يف كتب الفقه
  احلكم األول

استدللت هبذه اآلية على أن املسلم ال يقتل بالذمي والوجه يف تقريره أن قوله قَاِتلُوُهمْ يقتضي إجياب مقاتلتهم وذلك 
م وجوب القصاص بسبب قتلهم فلما قال حَتَّى ُيْعطُواْ الْجِْزَيةَ  َعن َيٍد َوُهْم مشتمل على إباحة قتلهم وعلى عد

َصاِغُرونَ علمنا أن جمموع هذه األحكام قد انتهت عند إعطاء اجلزية ويكفي يف انتهاء اجملموع ارتفاع أحد أجزائه 
اع اجملموع إىل ارتفاع مجيع أجزاء فإذا ارتفع وجوب قتله وإباحة دمه فقد ارتفع ذلك اجملموع وال حاجة يف ارتف

  اجملموع
إذا ثبت هذا فنقول قوله قَاَتلُواْ طَّاِئفَةٌ  ّمْن أَْهلِ الْكَِتابِ يدل على عدم وجوب القصاص بقتلهم وقوله حَتَّى ُيْعطُواْ 



جوب قتلهم الْجِْزَيةَ  ال يوجب ارتفاع ذلك احلكم ألنه كفى يف انتهاء ذلك اجملموع انتهاء أحد أجزائه وهو و
  فوجب أن يبقى بعد أداء اجلزية عدم وجوب القصاص كما كان

  احلكم الثاين
الكفار فريقان فريق عبدة األوثان وعبدة ما استحسنوا فهؤالء ال يقرون على دينهم بأخذ اجلزية وجيب قتاهلم حىت 

ابئون وهذان الصنفان سبيلهم يف يقولوا ال إله إال اهللا وفريق هم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والسامرة والص
سنوا هبم سنة أهل ( أهل الكتاب سبيل أهل البدع فينا واجملوس أيضاً سبيلهم سبيل أهل الكتاب لقوله عليه السالم 

أخذ اجلزية من جموس هجر فهؤالء جيب قتاهلم حىت يعطوا اجلزية ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروى أنه ) الكتاب 
أداء اجلزية وإمنا قلنا إنه ال تؤخذ اجلزية إال من أهل الكتاب ألنه تعاىل ملا ذكر الصفات ويعاهدوا املسلمني على 

 اللَُّه َوَرسُولُُه َوالَ َيِديُنونَ األربعة وهي قوله تعاىل قَاِتلُواْ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَ بِالَْيْومِ االِْخرِ َوالَ ُيَحرُِمونَ َما َحرََّم
الَْحقِّ ِمَن قيدهم بكوهنم من أهل الكتاب وهو قوله ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب وإثبات ذلك احلكم يف غريهم ِديَن 

  يقتضي إلغاء هذا القيد املنصوص عليه وأنه ال جيوز
  احلكم الثالث

عمر على الفقراء من  على كل حمتلم ديناراً وقسم) صلى اهللا عليه وسلم ( يف قدر اجلزية قال أنس قسم رسول اهللا 
أهل الذمة اثين عشر درمهاً وعلى األوساط أربعة وعشرين وعلى أهل الثروة مثانية وأربعني قال أصحابنا وأقل اجلزية 
دينار وال يزاد على الدينار إال بالتراضي فإذا رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على املتوسط دينارين وعلى الغين أربعة 

ما ذكرنا أن األصل حترمي أخذ مال املكلف إال أن قوله حَتَّى ُيْعطُواْ الْجِْزَيةَ  يدل على أخذ شيء دنانري والدليل على 
فهذا الذي قلناه هو القدر األقل فيجوز أخذه والزائد عليه مل يدل عليه لفظ اجلزية واألصل فيه احلرمة فوجب أن 

  يبقى عليها
  احلكم الرابع

  اهللا تعاىل يف أول السنة وعند الشافعي رمحه اهللا تعاىل يف آخرهاتؤخذ اجلزية عند أيب حنيفة رمحه 
  احلكم اخلامس

وعند ) ليس على املسلم جزية ( تسقط اجلزية باإلسالم واملوت عند أيب حنيفة رمحه اهللا لقوله عليه الصالة والسالم 
  الشافعي رمحه اهللا ال تسقط

  احلكم السادس
نهم الباطل بأخذ اجلزية حرمة آلبائهم الذين انقرضوا على احلق من شريعة قال أصحابنا هؤالء إمنا أقروا على دي

ونبوته ) صلى اهللا عليه وسلم ( التوراة واإلجنيل وأيضاً مكناهم من أيديهم فرمبا يتفكرون فيعرفون صدق حممد 
  فأمهلوا هلذا املعىن واهللا أعلم وبقي ههنا سؤاالن

القرآن ويقول إنه ذكر يف تعظيم كفر النصارى قوله َتكَاُد السََّماَواتِ السؤال األول كان ابن الراوندي يطعن يف 
 ٩٠مرمي ( َماِن أَن يَتَِّخذَ وَلَداً َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه َوتَنَشقُّ االْْرُض وََتِخرُّ الْجَِبالُ َهّداً أَن َدَعْوا ِللرَّْحَماِن وَلَداً َوَما َينَبِغى ِللرَّْح

٩٢ (  

  ذا القول بلغ إىل هذا احلد مث إنه ملا أخذ منهم ديناراً واحداً قررهم عليه وما منعهم منهفبني أن إظهارهم هل
واجلواب ليس املقصود من أخذ اجلزية تقريره على الكفر بل املقصود منها حقن دمه وإمهاله مدة رجاء أنه رمبا 



  ميانوقف يف هذه املدة على حماسن اإلسالم وقوة دالئله فينتقل من الكفر إىل اإل
  السؤال الثاين هل يكفي يف حقن الدم دفع اجلزية أم ال

واجلواب أنه البد معه من إحلاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل ينفر عن حتمل الذل والصغار فإذا 
حيمله  أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز اإلسالم ويسمع دالئل صحته ويشاهد الذل والصغار يف الكفر فالظاهر أنه

  ذلك على االنتقال إىل اإلسالم فهذا هو املقصود من شرع اجلزية
َضاِهئُونَ قَْولَ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوقَالَِت الَْيُهوُد ُعزَْيٌر اْبُن اللَِّه َوقَالَِت النََّصاَرى الَْمِسيحُ اْبُن اللَِّه ذاِلَك قَْولُُهم بِأَفَْواهِهِْم ُي

  ُه أَنَّى ُيْؤفَكُونَِمن قَْبلُ قَاَتلَُهُم اللَّ
  ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا حكم يف اآلية املتقدمة على اليهود والنصارى بأهنم ال يؤمنون باهللا شرح ذلك يف هذه 
بني  اآلية وذلك بأن نقل عنهم أهنم أثبتوا هللا ابنا ومن جوز ذلك يف حق اإلله فهو يف احلقيقة قد أنكر اإلله وأيضاً

تعاىل أهنم مبنزلة املشركني يف الشرك وإن كانت طرق القول بالشرك خمتلفة إذ ال فرق بني من يعبد الصنم وبني من 
يعبد املسيح وغريه ألنه ال معىن للشرك إال أن يتخذ اإلنسان مع اهللا معبوداً فإذا حصل هذا املعىن فقد حصل الشرك 

وثن أخف من كفر النصارى ألن عابد الوثن ال يقول إن هذا الوثن خالق العامل بل إنا لو تأملنا لعلمنا أن كفر عابد ال
وإله العامل بل جيريه جمرى الشيء الذي يتوسل به إىل طاعة اهللا أما النصارى فإهنم يثبتون احللول واالحتاد وذلك كفر 

خصهم بقبول اجلزية منهم ألهنم يف قبيح جداً فثبت أنه ال فرق بني هؤالء احللولية وبني سائر املشركني وأهنم إمنا 
الظاهر ألصقوا أنفسهم مبوسى وعيسى وادعى أهنم يعملون بالتوراة واإلجنيل فألجل تعظيم هذين الرسولني املعظمني 
وتعظيم كتابيهما وتعظيم أسالف هؤالء اليهود والنصارى بسبب أهنم كانوا على الدين احلق حكم اهللا تعاىل بقبول 

  ففي احلقيقة ال فرق بينهم وبني املشركنياجلزية منهم وإال 
املسألة الثانية يف قوله َوقَالَِت الَْيهُوُد َعزِيٌز اْبُن اللَِّه أقوال األول قال عبيد بن عمري إمنا قال هذا القول رجل واحد 

اليهود إىل  من اليهود امسه فنحاص بن عازوراء الثاين قال ابن عباس يف رواية سعيد بن جبري وعكرمة أتى مجاعة من
  وهم سالم بن مشكم والنعمان بن أوىف ومالك بن) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

الصيف وقالوا كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وال تزعم أن عزيراً ابن اهللا فنزلت هذه اآلية وعلى هذين القولني 
ود بناء على عادة العرب يف إيقاع اسم فالقائلون هبذا املذهب بعض اليهود إال أن اهللا نسب ذلك القول إىل اليه

اجلماعة على الواحد يقال فالن يركب اخليول ولعله مل يركب إال واحداً منها وفالن جيالس السالطني ولعله ال 
  جيالس إال واحداً

ن والقول الثالث لعل هذا املذهب كان فاشياً فيهم مث انقطع فحكى اهللا ذلك عنهم وال عربة بإنكار اليهود ذلك فإ
حكاية اهللا عنهم أصدق والسبب الذي ألجله قالوا هذا القول ما رواه ابن عباس أن اليهود أضاعوا التوراة وعملوا 
بغري احلق فأنساهم اهللا تعاىل التوراة ونسخها من صدورهم فتضرع عزير إىل اهللا وابتهل إليه فعاد حفظ التوراة إىل 

فيه فقالوا ما تيسر هذا لعزير إال أنه ابن اهللا وقال الكليب قتل خبتنصر قلبه فأنذر قومه به فلما جربوه وجدوه صادقاً 
علماءهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة وقال السدي العمالقة قتلوهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة فهذا ما 

ن فيها إشكال قوي وهي قيل يف هذا الباب وأما حكاية اهللا عن النصارى أهنم يقولون املسيح ابن اهللا فهي ظاهرة لك
أنا نقطع أن املسيح صلوات اهللا عليه وأصحابه كانوا مربئني من دعوة الناس إال األبوة والبنوة فإن هذا أفحش 

أنواع الكفر فكيف يليق بأكابر األنبياء عليهم السالم وإذا كان األمر كذلك فكيف يعقل إطباق مجلة حميب عيسى 



ذي وضع هذا املذهب الفاسد وكيف قدر على نسبته إىل املسيح عليه السالم من النصارى على هذا الكفر ومن ال
فقال املفسرون يف اجلواب عن هذا السؤال أن أتباع عيسى عليه الصالة والسالم كانوا على احلق بعد رفع عيسى 

ى مث قال حىت وقع حرب بينهم وبني اليهود وكان يف اليهود رجل شجاع يقال له بولس قتل مجعاً من أصحاب عيس
لليهود إن كان احلق مع عيسى فقد كفرنا والنار مصرينا وحنن مغبونون إن دخلوا اجلنة ودخلنا النار وإين أحتال 
فأضلهم فعوقب فرسه وأظهر الندامة مما كان يصنع ووضع على رأسه التراب وقال نوديت من السماء ليس لك 

مكث سنة ال خيرج وتعلم اإلجنيل فصدقوه وأحبوه مث مضى توبة إال أن تتنصر وقد تبت فأدخله النصارى الكنيسة و
إىل بيت املقدس واستخلف عليهم رجالً امسه نسطور وعلمه أن عيسى ومرمي واإلله كانوا ثالثة وتوجه إىل الروم 
وعلمهم الالهوت والناسوت وقال ما كان عيسى إنساناً وال جسماً ولكنه اهللا وعلم رجالً آخر يقال له يعقوب 

 دعا رجالً يقال له ملكاً فقال له إن اإلله مل يزل وال يزال عيسى مث دعا هلؤالء الثالثة وقال لكل واحد منهم ذلك مث
أنت خليفيت فادع الناس إىل إجنيلك ولقد رأيت عيسى يف املنام ورضي عين وإين غداً أذبح نفس ملرضاة عيسى مث 

ثة الناس إىل قوله ومذهبه فهذا هو السبب يف وقوع هذا دخل املذبح فذبح نفسه مث دعا كل واحد من هؤالء الثال
الكفر يف طوائف النصارى هذا ما حكاه الواحدي رمحه اهللا تعاىل واألقرب عندي أن يقال لعله ورد لفظ االبن يف 
اإلجنيل على سبيل التشريف كما ورد لفظ اخلليل يف حق إبراهيم على سبيل التشريف مث إن القوم ألجل عداوة 

د وألجل أن يقابلوا غلوهم الفاسد يف أحد الطرفني بغلو فاسد يف الطرف الثاين فبالغوا وفسروا لفظ االبن اليهو
  بالبنوة احلقيقية واجلهال قبلوا ذلك وفشا هذا املذهب الفاسد يف أتباع عيسى عليه السالم واهللا أعلم حبقيقة احلال

  يب عمرو ُعَزْيٌر بالتنوين والباقون بغرياملسألة الثالثة قرأ عاصم والكسائي وعبد الوارث عن أ

التنوين قال الزجاج الوجه إثبات التنوين فقوله ُعَزْيٌر مبتدأ وقوله اْبُن اللَِّه خربه وإذا كان كذلك فال بد من التنوين 
ف يف حال السعة ألن عزيراً ينصرف سواء كان أعجمياً أو عربياً وسبب كونه منصرفاً أمران أحدمها أنه اسم خفي

فينصرف وإن كان أعجمياً كهود ولوط والثاين أنه على صيغة التصغري وأن األمساء األعجمية ال تصغر وأما الذين 
  تركوا التنوين فلهم فيه ثالثة أوجه

  الوجه األول أنه أعجمي ومعرفة فوجب أن ال ينصرف
نا وطعن عبد القاهر اجلرجاين يف هذا الوجه الثاين أن قوله اْبُن صفة واخلرب حمذوف والتقدير عزير ابن اهللا معبود

وقال االسم إذا وصف بصفة مث أخرب عنه فمن كذبه انصرف التكذيب إىل اخلرب ) دالئل اإلعجاز ( الوجه يف كتاب 
وصار ذلك الوصف مسلماً فلما كان املقصود باإلنكار هو قوهلم عزير ابن اهللا معبودنا لتوجه اإلنكار إىل كونه 

ونه ابناً هللا ومعلوم أن ذلك كفر وهذا الطعن عندي ضعيف أما قوله إن من أخرب عن ذات معبوداً هلم وحصل ك
موصوفة بصفة بأمر من األمور وأنكره منكر توجه اإلنكار إىل اخلرب فهذا مسلم وأما قوله ويكون ذلك تسليماً 

على أن ما سواه ال يكذبه بل  لذلك الوصف فهذا ممنوع ألنه ال يلزم من كونه مكذباً لذلك اخلرب بالتكذيب أن يدل
  يصدقه وهذا بناء على دليل اخلطاب وهو ضعيف ال سيما يف مثل هذا املقام

الوجه الثالث قال الفراء نون التنوين ساكنة من عزير والباء يف قوله اْبُن اللَِّه ساكنة فحصل ههنا التقاء الساكنني 
  مستعتبفحذف نون التنوين للتخفيف وأنشد الفراء فألفيته غري 

  وال ذاكر اهللا إال قليالً
  واعلم أنه ملا حكى عنهم هبذه احلكاية قال ذاِلَك قَْولُُهم بِأَفْواِههِْم

  ولقائل أن يقول إن كل قول إمنا يقال بالفم فما معىن ختصيصهم هلذا القول هبذه الصفة



ن به فارغ من معىن معترب حلقه واجلواب من وجوه األول أن يراد به قول ال يعضده برهان فما هو إال لفظ يفوهو
واحلاصل أهنم قالوا باللسان قوالً ولكن مل حيصل عند العقل من ذلك القول أثر ألن إثبات الولد لإلله مع أنه منزه 

عن احلاجة والشهوة واملضاجعة واملباضعة قول باطل ليس عند العقل منه أثر ونظريه قوله تعاىل َيقُولُونَ بِأَفْواِههِم مَّا 
والثاين أن اإلنسان قد خيتار مذهباً إما على سبيل الكناية وإما على سبيل )  ١٦٧آل عمران ( َس ِفى قُلُوبِهِْم لَْي

الرمز والتعريض فإذا صرح به وذكره بلسانه فذلك هو الغاية يف اختياره لذلك املذهب والنهاية يف كونه ذاهباً إليه 
ذهب وال خيفونه البتة والثالث أن املراد أهنم دعوا اخللق إىل هذه املقالة قائالً به واملراد ههنا أهنم يصرحون هبذا امل

  حىت وقعت هذه املقالة يف األفواة واأللسنة واملراد منه مبالغتهم يف دعوة اخللق إىل املذهب
  مث قال تعاىل ُيَضاِهئُونَ قَْولَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن قَْبلُ وفيه مسائل

 هذه اآلية وجوه األول أن املراد أن هذا القول من اليهود والنصارى يضاهي قول املشركني املسألة األوىل يف تفسري
املالئكة بنات اهللا الثاين أن الضمري للنصارى أي قوهلم املسيح ابن اهللا يضاهي قول اليهود عزير ابن اهللا ألهنم أقدم 

  منهم الثالث أن هذا القول من النصارى يضاهي قول قدمائهم يعين

  ه كفر قدمي فهو غري مستحدثأن
املسألة الثانية املضاهاة املشاهبة قال الفراء يقال ضاهيته ضهياً ومضاهاة هذا قول أكثر أهل اللغة يف املضاهاة وقال 

  مشر املضاهاة املتابعة يقال فالن يضاهي فالناً أي يتابعه
 مهزة وضم اهلاء يقال ضاهيته وضاهأته لغتان املسألة الثالثة قرأ عاصم يضاهؤن باهلمزة وبكسر اهلاء والباقون بغري

  مثل أرجيت وأرجأت وقال أمحد بن حيىي مل يتابع عاصماً أحد على اهلمزة
مث قال تعاىل قَْبلُ قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيؤْفَكُونَ أي هم أحقاء بأن يقال هلم هذا القول تعجباً من بشاعة قوهلم كما يقال 

هم اهللا ما أعجب فعلهما أىن يؤفكون األفك الصرف يقال أفك الرجل عن اخلري أي قلب القوم ركبوا سبعاً قاتل
وصرف ورجل مأفوك أي مصروف عن اخلري فقوله تعاىل أَنَّى ُيؤْفَكُونَ معناه كيف يصدون ويصرفون عن احلق بعد 

 ال يتعجب من شيء ولكن هذا وضوح الدليل حىت جيعلوا هللا ولداً وهذا التعجب إمنا هو راجع إىل اخللق واهللا تعاىل
  اخلطاب على عادة العرب يف خماطباهتم واهللا تعاىل عجب نبيه من تركهم احلق وإصرارهم على الباطل

اً وَاِحداً الَّ إله إِالَّ ُهوَ ْعُبدُوا إِلَهاتََّخذُوا أَْحَبارَُهْم َوُرهَْبانَُهْم أَْربَاباً مِّن ُدوِن اللَِّه وَالَْمسِيَح اْبَن َمْرَيَم وََمآ أُِمُروا إِالَّ ِلَي
  سُْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ

واعلم أنه تعاىل وصف اليهود والنصارى بضرب آخر من الشرك بقوله اتََّخذُواْ أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَاَنُهْم َوالَْمِسيحَ اْبنَ 
  َمْرَيَم أَرَْباًبا ّمن ُدوِن اللَِّه ويف اآلية مسائل

ل أبو عبيدة األحبار الفقهاء واختلفوا يف واحده فبعضهم يقول حرب وبعضهم يقول حرب وقال املسألة األوىل قا
األصمعي ال أدري أهو احلرب أو احلرب وكان أبو اهليثم يقول واحد األحبار حرب بالفتح ال غري وينكر الكسر وكان 

كون من أهل الكتاب وقال أهل املعاين الليث وابن السكيت يقوالن حرب وحرب للعامل ذمياً كان أو مسلماً بعد أن ي
احلرب العامل الذي بصناعته حيرب املعاين وحيسن البيان عنها والراهب الذي متكنت الرهبة واخلشية يف قلبه وظهرت آثار 

الرهبة على وجهه ولباسه ويف عرف االستعمال صار األحبار خمتصاً بعلماء اليهود من ولد هرون والرهبان بعلماء 
  صحاب الصوامعالنصارى أ

املسألة الثانية األكثرون من املفسرين قالوا ليس املراد من األرباب أهنم اعتقدوا فيهم أهنم آهلة العامل بل املراد أهنم 
) صلى اهللا عليه وسلم ( أطاعوهم يف أوامرهم ونواهيهم نقل أن عدي بن حامت كان نصرانياً فانتهى إىل رسول اهللا 



أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه ( إىل هذه اآلية قال فقلت لسنا نعبدهم فقال  وهو يقرأ سورة براءة فوصل
وقال الربيع قلت أليب العالية كيف كانت تلك ) فتلك عبادهتم ( فقلت بلى قال ) وحيلون ما حرم اهللا فتستحلونه 

  بارالربوبية يف بين إسرائيل فقال إهنم رمبا وجدوا يف كتاب اهللا ما خيالف أقوال األح

والرهبان فكانوا يأخذون بأقواهلم وما كانوا يقبلون حكم كتاب اهللا تعاىل قال شيخنا وموالنا خامتة احملققني 
واجملتهدين رضي اهللا عنه قد شاهدت مجاعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثرية من كتاب اهللا تعاىل يف بعض 

لوا تلك اآليات ومل يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إيل كاملتعجب املسائل وكانت مذاهبهم خبالف تلك اآليات فلم يقب
يعين كيف ميكن العمل بظواهر هذه اآليات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خالفها ولو تأملت حق التأمل 

  وجدت هذا الداء سارياً يف عروق األكثرين من أهل الدنيا
حبار والرهبان فالفاسق يطيع الشيطان فوجب احلكم بكفره كما فإن قيل إنه تعاىل ملا كفرهم بسبب أهنم أطاعوا األ

  هو قول اخلوارج
واجلواب أن الفاسق وإن كان يقبل دعوة الشيطان إال أنه ال يعظمه لكن يلعنه ويستخف به أما أولئك األتباع كانوا 

  يقبلون قول األحبار والرهبان ويعظموهنم فظهر الفرق
بوبية أن اجلهال واحلشوية إذا بالغوا يف تعظيم شيخهم وقدوهتم فقد مييل طبعهم إىل والقول الثاين يف تفسري هذه الر

القول باحللول واالحتاد وذلك الشيخ إذا كان طالباً للدنيا بعيداً عن الدين فقد يلقى إليهم أن األمر كما يقولون 
صحابه بأن يسجدوا له وكان يقول ويعتقدون وشاهدت بعض املزورين ممن كان بعيداً عن الدين كان يأمر أتباعه وأ

هلم أنتم عبيدي فكان يلقي إليهم من حديث احللول واالحتاد أشياء ولو خال ببعض احلمقى من أتباعه فرمبا ادعى 
اإلهلية فإذا كان مشاهداً يف هذه األمة فكيف يبعد ثبوته يف األمم السالفة وحاصل الكالم أن تلك الربوبية حيتمل أن 

ا أهنم أطاعوهم فيما كانوا خمالفني فيه حلكم اهللا وأن يكون املراد منها أهنم قبلوا أنواع الكفر يكون املراد منه
فكفروا باهللا فصار ذلك جارياً جمرى أهنم اختذوهم أرباباً من دون اهللا وحيتمل أهنم أثبتوا يف حقهم احللول واالحتاد 

  وكل هذه الوجوه األربعة مشاهد وواقع يف هذه األمة
  تعاىل َوَما أُِمُرواْ إِالَّ ِلَيْعُبدُواْ إِلَهاً واِحداً ومعناه ظاهر وهو أن التوراة واإلجنيل والكتب اإلهلية ناطقة بذلك مث قال

مث قال الَّ إله إِالَّ ُهَو سُْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ أي سبحانه من أن يكون له شريك يف األمر والتكليف وأن يكون له 
  وداً ومعبوداً وأن يكون له شريك يف وجوب هناية التعظيم واإلجاللشريك يف كونه مسج

  ونَُيرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ نُوَر اللَِّه بِأَفَْواهِهِْم َوَيأَْبى اللَُّه إِالَّ أَن ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُر
رؤساء اليهود والنصارى وهو سعيهم يف اعلم أن املقصود منه بيان نوع ثالث من األفعال القبيحة الصادرة عن 

وجدهم يف إخفاء الدالئل الدالة على صحة شرعه وقوة دينه واملراد من ) صلى اهللا عليه وسلم ( إبطال أمر حممد 
  النور الدالئل الدالة على صحة نبوته وهي أمور كثرية جداً أحدها املعجزات القاهرة اليت ظهرت على

دليالً على الصدق أو ال يكون فإن كان دليالً على الصدق فحيث ظهر املعجز ال بد يده فإن املعجز إما أن يكون 
صادقاً وإن مل يدل على الصدق قدح ذلك يف نبوة ) صلى اهللا عليه وسلم ( من حصول الصدق فوجب كون حممد 

مع أنه ) وسلم صلى اهللا عليه ( موسى وعيسى عليهما السالم وثانيها القرآن العظيم الذي ظهر على لسان حممد 
من أول عمره إىل آخره ما تعلم وما طالع وما استفاد وما نظر يف كتاب وذلك من أعظم املعجزات وثالثها أن 
حاصل شريعته تعظيم اهللا والثناء عليه واالنقياد لطاعته وصرف النفس عن حب الدنيا والترغيب يف سعادات 



ن هذا الوجه ورابعها أن شرعه كان خالياً عن مجيع العيوب فليس اآلخرة والعقل يدل على أنه ال طريق إىل اهللا إال م
فيه إثبات ما ال يليق باهللا وليس فيه دعوة إىل غري اهللا وقد ملك البالد العظيمة وما غري طريقته يف استحقار الدنيا 

ة وبراهني قاهرة وعدم االلتفات إليها ولو كان مقصوده طلب الدنيا ملا بقي األمر كذلك فهذه األحوال دالئل نري
يف صحة قوله مث إهنم بكلماهتم الركيكة وشبهاهتم السخيفة وأنواع كيدهم ومكرهم أرادوا إبطال هذه الدالئل 

فكان هذا جارياً جمرى من يريد إبطال نور الشمس بسبب أن ينفخ فيها وكما أن ذلك باطل وعمل ضائع فكذا 
) صلى اهللا عليه وسلم ( ِفئُواْ نُوَر اللَِّه بِأَفْواهِهِْم مث إنه تعاىل وعد حممداً ههنا فهذا هو املراد من قوله يُرِيُدونَ أَن ُيطْ

  مزيد النصرة والقوة وإعالء الدرجة وكمال الرتبة فقال َويَأَْبى اللَُّه إِالَّ أَن يُِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ
  أو أبغضت إال زيداًفإن قيل كيف جاز أىب اهللا إال كذا وال يقال كرهت 

قلنا أجرى أََبى جمرى مل يرد والتقدير ما أراد اهللا إال ذلك إال أن اإلباء يفيد زيادة عدم اإلرادة وهي املنع واالمتناع 
فامتدح بذلك وال جيوز أن ميتدح بأنه يكره ) وإن أرادوا ظلمنا أبينا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( والدليل عليه قوله 

يصح من القوي والضعيف ويقال فالن أىب الضيم واملعىن ما ذكرناه وإمنا مسى الدالئل بالنور ألن الظلم ألن ذلك 
  النور يهدي إىل الصواب فكذلك الدالئل هتدي إىل الصواب يف األديان

  رَِه الُْمْشرِكُونَُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِليُظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَ
وبني تعاىل أنه يأىب ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن األعداء أهنم حياولون إبطال أمر حممد 

  اإلبطال وأنه يتم أمره بني كيفية ذلك اإلمتام فقال ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الْحَّق
األنبياء صلوات اهللا عليهم ال حتصل إال مبجموع أمور أوهلا كثرة الدالئل واملعجزات وهو واعلم أن كمال حال 

املراد من قوله أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى وثانيها كون دينه مشتمالً على أمور يظهر لكل أحد كوهنا موصوفة بالصواب 
املراد من قوله َوِدينِ الَْحّق وثالثها صريورة دينه  والصالح ومطابقة احلكمة وموافقة املنفعة يف الدنيا واآلخرة وهو

  مستعلياً على سائر األديان غالباً عليها غالباً ألضدادها قاهراً

  ملنكريها وهو املراد من قوله ِليُظْهَِرُه َعلَى الّدينِ كُلِّه
لغلبة واالستيالء واعلم أن ظهور الشيء على غريه قد يكون باحلجة وقد يكون بالكثرة والوفور وقد يكون با

ومعلوم أنه تعاىل بشر بذلك وال جيوز أن يبشر إال بأمر مستقبل غري حاصل وظهور هذا الدين باحلجة مقرر معلوم 
  فالواجب محله على الظهور بالغلبة

سالم مل يصر فإن قيل ظاهر قوله ِلُيظْهَِرُه َعلَى الّدينِ كُلِّه يقتضي كونه غالباً لكل األديان وليس األمر كذلك فإن اإل
  غالباً لسائر األديان يف أرض اهلند والصني والروم وسائر أراضي الكفرة

  قلنا أجابوا عنه من وجوه
الوجه األول أنه ال دين خبالف اإلسالم إال وقد قهرهم املسلمون وظهروا عليهم يف بعض املواضع وإن مل يكن 

عرب وغلبوا النصارى على بالد الشام وما واالها كذلك يف مجيع مواضعهم فقهروا اليهود وأخرجوهم من بالد ال
إىل ناحية الروم والغرب وغلبوا اجملوس على ملكهم وغلبوا عباد األصنام على كثري من بالدهم مما يلي الترك واهلند 
وكذلك سائر األديان فثبت أن الذي أخرب اهللا عنه يف هذه اآلية قد وقع وحصل وكان ذلك إخباراً عن الغيب فكان 

  جزاًمع
الوجه الثاين يف اجلواب أن نقول روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال هذا وعد من اهللا بأنه تعاىل جيعل اإلسالم 
عالياً على مجيع األديان ومتام هذا إمنا حيصل عند خروج عيسى وقال السدي ذلك عند خروج املهدي ال يبقى أحد 



  إال دخل يف اإلسالم أو أدى اخلراج
ثالث املراد ليظهر اإلسالم على الدين كله يف جزيرة العرب وقد حصل ذلك فإنه تعاىل ما أبقى فيها أحداً الوجه ال
  من الكفار

الوجه الرابع أن املراد من قوله ِلُيظْهَِرُه َعلَى الّدينِ كُلِّه أن يوقفه على مجيع شرائع الدين ويطلعه عليها بالكلية حىت 
  ال خيفى عليه منها شيء

خلامس أن املراد من قوله ِلُيظْهَِرُه َعلَى الّدينِ كُلِّه باحلجة والبيان إال أن هذا ضعيف ألن هذا وعد بأنه تعاىل الوجه ا
سيفعله والتقوية باحلجة والبيان كانت حاصلة من أول األمر وميكن أن جياب عنه بأن يف مبدأ األمر كثرت الشبهات 

لكفار سائر الناس من التأمل يف تلك الدالئل أما بعد قوة دولة بسبب ضعف املؤمنني واستيالء الكفار ومنع ا
  اإلسالم عجزت الكفار فضعفت الشبهات فقوي ظهور دالئل اإلسالم فكان املراد من تلك البشارة هذه الزيادة

وَالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ َوَيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن َياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ إِنَّ كَِثرياً مَِّن االٌّ ْحَبارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَْم
لَْيَها ِفى َنارِ َجهَنََّم فَُتكَْوى بَِها َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ  َوالَ ُينِفقُونََها ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََبشِّْرُهْم بَِعذَابٍ أَِليمٍ َيْوَم ُيحَْمى َع

  ُجنوُبُهْم وَظُُهورُُهْم َهاذَا َما كََنزُْتْم َألنفُِسكُْم فَذُوقُواْ َما كُنُتْم َتكْنُِزونَجَِباهُُهْم َو

اعلم أنه تعاىل ملا وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكرب والتجرب وادعاء الربوبية والترفع على اخللق وصفهم يف 
أن املقصود من إظهار تلك الربوبية والتجرب والفخر هذه اآلية بالطمع واحلرص على أخذ أموال الناس تنبيهاً على 

أخذ أموال الناس بالباطل ولعمري من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير يف زماننا وجد هذه اآليات كأهنا ما 
أنزلت إال يف شأهنم ويف شرح أحواهلم فترى الواحد منهم يدعي أنه ال يلتفت إىل الدنيا وال يتعلق خاطره جبميع 

وقات وأنه يف الطهارة والعصمة مثل املالئكة املقربني حىت إذا آل األمر إىل الرغيف الواحد تراه يتهالك عليه املخل
  ويتحمل هناية الذل والدناءة يف حتصيله ويف اآلية مسائل

نهم املسألة األوىل قد عرفت أن األحبار من اليهود والرهبان من النصارى حبسب العرف فاهللا تعاىل حكى عن كثري م
  أهنم ليأكلون أموال الناس بالباطل وفيه أحباث

البحث األول أنه تعاىل قيد ذلك بقوله كَِثرياً ليدل بذلك على أن هذه الطريقة طريقة بعضهم ال طريقة الكل فإن 
 العامل ال خيلو عن احلق وإطباق الكل على الباطل كاملمتنع هذا يوهم أنه كما أن إمجاع هذه األمة على الباطل ال

  حيصل فكذلك سائر األمم
البحث الثاين أنه تعاىل عرب عن أخذ األموال باألكل وهو قوله لََيأْكُلُونَ والسبب يف هذه االستعارة أن املقصود 

األعظم من مجع األموال هو األكل فسمى الشيء باسم ما هو أعظم مقاصده أو يقال من أكل شيئاً فقد ضمنه إىل 
ه ومن مجع املال فقد ضم تلك األموال إىل نفسه ومنعها من الوصول إىل غريه فلما نفسه ومنعه من الوصول إىل غري

حصلت املشاهبة بني األكل وبني األخذ من هذا الوجه مسى األخذ باألكل أو يقال إن من أخذ أموال الناس فإذا 
  طولب بردها قال أكلتها وما بقيت فال أقدر على ردها فلهذا السبب مسى األخذ باألكل

بحث الثالث أنه قال لََيأْكُلُونَ أَْموَالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ وقد اختلفوا يف تفسري هذا الباطل على وجوه األول أهنم كانوا ال
يأخذون الرشا يف ختفيف األحكام واملساحمة يف الشرائع والثاين أهنم كانوا يدعون عند احلشرات والعوام منهم أنه ال 

ة اهللا تعاىل إال خبدمتهم وطاعتهم وبذل األموال يف طلب مرضاهتم والعوام كانوا يغترون سبيل ألحد إىل الفوز مبرضا
فأولئك ) صلى اهللا عليه وسلم ( بتلك األكاذيب الثالث التوراة كانت مشتملة على آيات دالة على مبعث حممد 
اطلة وكانوا يطيبون قلوب عوامهم األحبار والرهبان كانوا يذكرون يف تأويلها وجوهاً فاسدة وحيملوهنا على حمامل ب



هبذا السبب ويأخذون الرشوة والرابع أهنم كانوا يقررون عند عوامهم أن الدين احلق هو الذي هم عليه فإذا قرروا 
ذلك قالوا وتقوية الدين احلق واجب مث قالوا وال طريق إىل تقويته إال إذا كان أولئك الفقهاء أقواماً عظماء أصحاب 

ة واجلمع العظيم فبهذا الطريق حيملون العوام على أن يبذلوا يف خدمتهم نفوسهم وأمواهلم فهذا هو األموال الكثري
الباطل الذي كانوا به يأكلون أموال الناس وهي بأسرها حاضرة يف زماننا وهو الطريق ألكثر اجلهال واملزورين إىل 

  أخذ أموال العوام واحلمقى من اخللق

بِيلِ اللَِّه ألهنم كانوا يقتلون على متابعتهم ومينعون عن متابعة األخيار من اخللق والعلماء يف مث قال َوَيُصدُّونَ َعن َس
  الزمان ويف زمان حممد عليه الصالة والسالم كانوا يبالغون يف املنع عن متابعته جبميع وجوه املكر واخلداع

ه فبني تعاىل يف صفة األحبار والرهبان كوهنم قال املصنف رضي اهللا عنه غاية مطلوب اخللق يف الدنيا املال واجلا
دُّونَ َعن مشغوفني هبذين األمرين فاملال هو املراد بقوله لََيأْكُلُونَ أَمَْوالَ النَّاسِ بِالْبَاِطلِ وأما اجلاه فهو املراد بقوله وََيُص

يبطل حكمهم وتزول حرمتهم فألجل َسبِيلِ اللَِّه فإهنم لو أقروا بأن حممداً على احلق لزمهم متابعته وحينئذ فكان 
ويبالغون يف إلقاء الشبهات ) صلى اهللا عليه وسلم ( اخلوف من هذا احملذور كانوا يبالغون يف املنع من متابعة حممد 

  ويف استخراج وجوه املكر واخلديعة ويف منع اخللق من قبول دينه احلق واإلتباع ملنهجه الصحيح
  الذََّهَب َوالِْفضَّةَ  َوالَ ُينِفقُوَنَها ِفي سَبِيلِ اللَِّه فََبّشرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍمث قال َوالَِّذيَن َيكْنُِزونَ 

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل يف قوله َوالَِّذيَن احتماالت ثالثة ألنه حيتمل أن يكون املراد بقوله الَِّذيَن أولئك األحبار والرهبان 

بتدأ على ما قال بعضهم املراد منه مانعو الزكاة من املسلمني وحيتمل أن يكون املراد وحيتمل أن يكون املراد كالماً م
منه كل من كنز املال ومل خيرج منه احلقوق الواجبة سواء كان من األحبار والرهبان أو كان من املسلمني فال شك 

بأيب ذر فقلت يا أبا ذر ما  أن اللفظ حمتمل لكل واحد من هذه الوجوه الثالثة وروي عن زيد بن وهب قال مررت
أنزلك هذه البالد فقال كنت بالشام فقرأت وَالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ  فقال معاوية هذه اآلية نزلت يف أهل 
الكتاب فقلت إهنا فيهم وفينا فصار ذلك سبباً للوحشة بيين وبينه فكتب إىل عثمان أن أقبل إيل فلما قدمت املدينة 

رف الناس عين كأهنم مل يروين من قبل فشكوت ذلك إىل عثمان فقال يل تنح قريباً إين واهللا لن أدع ما كنت احن
أقول وعن األحنف قال ملا قدمت املدينة رأيت أبا ذر يقول بشر الكافرين برضف حيمى عليه يف نار جهنم فتوضع 

ضع على نغض كتفه حىت خترج من حلمة على حلمة ثدي أحدهم حىت خترج من نغض كتفه حىت يرفض بدنه وتو
ثديه فلما مسع القوم ذلك تركوه فاتبعته وقلت ما رأيت هؤالء إال كرهوا ما قلت هلم فقال ما عسى أن يصنع يف 

  قريش
قال موالنا رضي اهللا عنه إن كان املراد ختصيص هذا الوعيد مبن سبق ذكرهم وهم أهل الكتاب كان التقدير أنه 

ص الشديد على أخذ أموال الناس بقوله لََيأْكُلُونَ أَْموَالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ ووصفهم أيضاً بالبخل تعاىل وصفهم باحلر
الشديد واالمتناع عن إخراج الواجبات عن أموال أنفسهم بقوله وَالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ  وإن كان املراد 

ر أنه تعاىل وصف قبح طريقتهم يف احلرص على أخذ أموال الناس بالباطل مث مانعي الزكاة من املؤمنني كان التقدي
ندب املسلمني إىل إخراج احلقوق الواجبة من أمواهلم وبني ما يف تركه من الوعيد الشديد وإن كان املراد الكل كان 

تنع عن إخراج احلقوق التقدير أنه تعاىل وصفهم باحلرص على أخذ أموال الناس بالباطل مث أردفه بوعيد كل من ام
  الواجبة من ماله تنبيهاً على أنه ملا



  كان حال من أمسك مال نفسه بالباطل كذلك فما ظنك حبال من سعى يف أخذ مال غريه بالباطل والتزوير واملكر
املسألة الثانية أصل الكنز يف كالم العرب هو اجلمع وكل شيء مجع بعضه إىل بعض فهو مكنوز يقال هذا جسم 

األجزاء إذا كان جمتمع األجزاء واختلف علماء الصحابة يف املراد هبذا الكنز املذموم فقال األكثرون هو املال  مكتنز
الذي مل تؤد زكاته وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ما أديت زكاته فليس بكنز وقال ابن عمر كل ما أديت 

اته فهو كنز وإن كان فوق األرض وقال جابر إذا زكاته فليس بكنز وإن كان حتت سبع أرضني وكل ما مل تؤد زك
أخرجت الصدقة من تلك فقد أذهبت عنه شره وليس بكنز وقال ابن عباس يف قوله َوالَ ُينِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَّهِ 
ل يريد الذين ال يؤدون زكاة أمواهلم قال القاضي ختصيص هذا املعىن مبنع الزكاة ال سبيل إليه بل الواجب أن يقا

الكنز هو املال الذي ما أخرج عنه ما وجب إخراجه عنه وال فرق بني الزكاة وبني ما جيب من الكفارات وبني ما 
يلزم من نفقة احلج أو اجلمعة وبني ما جيب إخراجه يف الدين واحلقوق واإلنفاق على األهل أو العيال وضمان 

  داخالً يف الوعيد املتلفات وأروش اجلنايات فيجب يف كل هذه األقسام أن يكون
والقول الثاين أن املال الكثري إذا مجع فهو الكنز املذموم سواء أديت زكاته أو مل تؤد واحتج الذاهبون إىل القول 

األول على صحة قوهلم بأمور األول عموم قوله تعاىل لََها َما كَسََبْت فإن ذلك يدل على أن كل ما اكتسبه اإلنسان 
نعم املال الصاحل ( وقوله عليه الصالة والسالم )  ٣٦حممد ( َوالَ َيْسئَلْكُْم أَمْوالَكُْم فهو حقه وكذا قوله تعاىل 

ما أدى زكاته فليس بكنز وإن ( وقوله عليه السالم ) كل امرىء أحق بكسبه ( وقوله عليه السالم ) للرجل الصاحل 
ين أنه كان يف زمان الرسول عليه الصالة وإن كان ظاهراً الثا) كان باطناً وما بلغ أن يزكى ومل يزك فهو كنز 

والسالم مجاعة كعثمان وعبد الرمحن بن عوف وكان عليه السالم يعدهم من أكابر املؤمنني الثالث أنه عليه السالم 
ندب إىل إخراج الثلث أو أقل يف املرض ولو كان مجع املال حمرماً لكان عليه السالم أقر املريض بالتصدق بكله بل 

الصحيح يف حال صحته بذلك واحتج الذاهبون إىل القول الثاين بوجوه األول عموم هذه اآلية وال شك كان يأمر 
أن ظاهرها دليل على املنع من مجع املال فاملصري إىل أن اجلمع مباح بعد إخراج الزكاة ترك لظاهر هذه اآلية فال 

صلى اهللا عليه ( ا نزلت هذه اآلية قال رسول اهللا يصار إليه إال بدليل منفصل والثاين ما روى سامل بن اجلعد أنه مل
تباً للذهب تباً للفضة قاهلا ثالثاً فقالوا له أي مال نتخذ قال لساناً ذاكراً وقلباً خاشعاً وزوجة تعني أحدكم ) ( وسلم 

ليه من برك صفراء أو بيضاء كوى هبا وتوىف رجل فوجد يف مئزره دينار فقال ع( على دينه وقال عليه السالم 
والثالث ما روي عن ) كيتان ( وتويف آخر فوجد يف مئزره ديناران فقال عليه الصالة والسالم ) كية ( السالم 

الصحابة يف هذا الباب فقال علي كل مال زاد على أربعة آالف فهو كنز أديت منه الزكاة أو مل تؤد وعن أيب هريرة 
أيب الدرداء أنه كان إذا رأى أن العسري تقدم باملال صعد كل صفراء أو بيضاء أوكى عليها صاحبها فهي كنز وعن 

على موضع مرتفع ويقول جاءت القطار حتمل النار وبشر الكنازين بكى يف اجلباه واجلنوب والظهور والبطون 
 والرابع أنه تعاىل إمنا خلق األموال ليتوسل هبا إىل دفع احلاجات فإذا حصل لإلنسان قدر ما يدفع به حاجته مث مجع

  األموال الزائدة عليه فهو ال ينتفع هبا لكوهنا زائدة على قدر حاجته

ومنعها من الغري الذي ميكنه أن يدفع حاجته هبا فكان هذا اإلنسان هبذا املنع مانعاً من ظهور حكمته ومانعاً من 
  وصول إحسان اهللا إىل عبيده

للدين املال الكثري إال أنه مل مينع عنه يف ظاهر  واعلم أن الطريق احلق أن يقال األوىل أن ال جيمع الرجل الطالب
الشرع فاألول حممول على التقوى والثاين على ظاهر الفتوى أما بيان أن األوىل االحتراز عن طلب املال الكثري 

  فبوجوه



وميله  الوجه األول أن اإلنسان إذا أحب شيئاً فكلما كان وصوله إليه أكثر والتذاذه بوجدانه أكثر كان حبه له أشد
أقوى فاإلنسان إذا كان فقرياً فكأنه مل يذق لذة االنتفاع باملال وكأنه غافل عن تلك اللذة فإذا ملك القليل من املال 

وجد بقدره اللذة فصار ميله أشد فكلما صارت أمواله أزيد كان التذاذه به أكثر وكان حرصه يف طلبه وميله إىل 
كثري احلرص يف الطلب فاحلرص متعب للروح والنفس والقلب وضرره حتصيله أشد فثبت أن تكثري املال سبب لت

شديد فوجب على العاقل أن حيترز عن اإلضرار بالنفس وأيضاً قد بينا أنه كلما كان املال أكثر كان احلرص أشد 
صول فلو قدرنا أنه كان ينتهي طلب املال إىل حد ينقطع عنده الطلب ويزول احلرص لقد كان األنسان يسعى يف الو

إىل ذلك احلد أما ملا ثبت بالدليل أنه كلما كان متلك األموال أكثر كان الضرر الناشىء من احلرص أكرب وأنه ال 
  هناية هلذا الضرر وهلذا الطلب فوجب على اإلنسان أن يتركه يف أول األمر كما قال رأى األمر يفضي إىل آخر

  فيصري آخره أوالً
ديد وحفظه بعد حصوله أشد وأشق وأصعب فيبقى اإلنسان طول عمره تارة والوجه الثاين أن كسب املال شاق ش

يف طلب التحصيل وأخرى يف تعب احلفظ مث إنه ال ينتفع هبا إال بالقليل وباآلخر يتركها مع احلسرات والزفرات 
  وذلك هو اخلسران املبني

 ٧ ٦العلق ( إلنَسانَ لََيطَْغى أَن رَّءاُه اْسَتغَْنى والوجه الثالث أن كثرة املال واجلاه ثورت الطغيان كما قال تعاىل إِنَّ ا
  والطغيان مينع من وصول العبد إىل مقام رضوان الرمحن ويوقعه يف اخلسران واخلذالن) 

  الوجه الرابع أنه تعاىل أوجب الزكاة وذلك سعي يف تنقيص املال ولو كان تكثريه فضيلة ملا سعى الشرع يف تنقيصه
  )اليد العليا خري من اليد السفلى ( السالم  فإن قيل مل قال عليه

قلنا اليد العليا إمنا أفادته صفة اخلريية ألنه أعطى ذلك القليل فبسبب أنه حصل يف ماله ذلك النقصان القليلة 
  حصلت له اخلريية وبسبب أنه حصل للفقري تلك الزيادة القليل حصلت املرجوحية

 وعيد مانعي الزكاة أما منع زكاة النقود فقوله يف هذه اآلية َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها املسألة الثالثة جاءت األخبار الكثرية يف
ِفى َنارِ َجَهنََّم وأما منع زكاة املواشي فما روي يف احلديث أنه تعاىل يعذب أصحاب املواشي إذا مل يؤدوا زكاهتا بأن 

  اهبايسوق إليه تلك املواشي كأعظم ما تكون يف أجسامها فتمر على أرب

فتطؤهم بأظالفها وتنطحهم بقروهنا كلما نفدت أخراها عادت إليهم أوالها فال يزال كذلك حىت يفرغ الناس من 
  احلساب

 املسألة الرابعة الصحيح عندنا وجوب الزكاة يف احللي والدليل عليه قوله تعاىل َوالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ  َوالَ
  َسبِيلِ اللَِّه فََبّشْرُهمْ بَِعذَابٍ أَِليمٍ ُينِفقُوَنَها ِفي

  فإن قيل هذا الوعيد إمنا يتناول الرجال ال النساء
قلنا نتكلم يف الرجل الذي اختذ احللي لنسائه وأيضاً ترتيب هذا الوعيد على مجع الذهب والفضة حكم مرتب على 

مع أنه ال حاجة إليه إذ لو احتاج إىل إنفاقه ملا قدر  وصف يناسبه وهو أن مجع ذلك املال مينعه من صرفه إىل احملتاجني
على مجعه وإقدام غري احملتاج على منع املال من احملتاج يناسب أن مينع منه فثبت أن هذا الوعيد مرتب على وصف 

يناسبه واحلكم املذكور عقيب وصف يناسبه جيب كونه معلالً به فثبت أن هذا الوعيد لذلك اجلمع فأينما حصل 
الوصف وجب أن حيصل معه ذلك الوعيد وأيضاً أن العمومات الواردة يف إجياب الزكاة موجودة يف احللي  ذلك

يا علي عليك زكاة فإذا ( وقال ) يف الرقة ربع العشر ( وقال ) هاتوا ربع عشر أموالكم ( املباح قال عليه السالم 
حق سوى الزكاة وقال ال زكاة يف مال حىت ليس يف املال ( وقال ) ملكت عشرين مثقاالً فأخرج نصف مثقال 



فهذه اآلية مع مجيع هذه األخبار توجب الزكاة يف احللي املباح مث نقول ومل يوجد هلذا الدليل ) حيول عليه احلول 
معارض من الكتاب وهو ظاهر ألنه ليس يف القرآن ما يدل على أنه زكاة يف احللي املباح ومل يوجد يف األخبار أيضاً 

إال أن أبا عيسى الترمذي ) ال زكاة يف احللي املباح ( إال أن أصحابنا نقلوا فيه خرباً وهو قوله عليه السالم معارض 
يف احللي خرب صحيح وأيضاً بتقدير أن يصح هذا اخلرب فنحمله ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال مل يصح عن رسول اهللا 

مفرد حملى باأللف والالم وقد دللنا على أنه لو كان هناك على الآلىلء ألنه قال ال زكاة يف احللي ولفظ احللي 
معهود سابق وجب انصرافه إليه واملعهود يف القرآن يف لفظ احللي الآلىلء قال تعاىل وََتسَْتخْرُِجواْ ِمْنُه ِحلَْيةً  

االحتياط يف القول  وإذا كان كذلك انصرف لفظ احللي إىل الآلىلء فسقطت داللته وأيضاً)  ١٤النحل ( َتلَْبُسوَنَها 
  بوجوب الزكاة وأيضاً ال ميكن معارضة هذا النص بالقياس ألن النص خري من القياس فثبت أن احلق ما ذكرناه

  املسألة اخلامسة أنه تعاىل ذكر شيئني ومها الذهب والفضة
ن كل واحد منهما مجلة وآنية مث قال َوالَ ُينِفقُوَنَها وفيه وجهان األول أن الضمري عائد إىل املعىن من وجوه أحدها أ

وثانيها أن يكون التقدير وال )  ٩احلجرات ( دنانري ودراهم فهو كقوله تعاىل َوإِن طَائِفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُواْ 
  ينفقون الكنوز وثالثها قال الزجاج التقدير وال ينفقون تلك األموال

لفظ وفيه وجوه أحدها أن يكون التقدير وال ينفقون الفضة وحذف الوجه الثاين أن يكون الضمري عائداً إىل ال
الذهب ألنه داخل يف الفضة من حيث إهنما معاً يشتركان يف مثنية األشياء ويف كوهنما جوهرين شريفني ويف كوهنما 

ذكر  مقصودين بالكنز فلما كانا متشاركني يف أكثر الصفات كان ذكر أحدمها مغنياً عن ذكر اآلخر وثانيها أن
  أحدمها قد يغين عن اآلخر كقوله تعاىل َوإِذَا َرأَْواْ ِتجَاَرةً  أَْو لَْهواً انفَضُّواْ إِلَْيهَا

فجعل )  ١١٢النساء ( جعل الضمري للتجارة وقال َوَمن َيكِْسْب َخطِيئَةً  أَْو إِثْماً ثُمَّ َيْرمِ بِِه َبرِيئاً )  ١١اجلمعة ( 
  التقدير وال ينفقوهنا والذهب كذلك كما أن معىن قوله وإين وقيار هبا لغريبالضمري لإلمث وثالثها أن يكون 

  أي وقيا كذلك
  فإن قيل ما السبب يف أن خصا بالذكر من بني سائر األموال

  قلنا ألهنما األصل املعترب يف األموال ومها اللذان يقصدان بالكنز
َبّشْرُهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ أي فأخربهم على سبيل التهكم ألن واعلم أنه تعاىل ملا ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة قال فَ

الذين يكنزون الذهب والفضة إمنا يكنزوهنما ليتوسلوا هبما إىل حتصيل الفرج يوم احلاجة فقيل هذا هو الفرج كما 
فيتغري بسببه  يقال حتيتهم ليس إال الضرب وإكرامهم ليس إال الشتم وأيضاً فالبشارة عن اخلري الذي يؤثر يف القلب

  لون بشرة الوجه وهذا يتناول ما إذا تغريت البشرة بسبب الفرح أو بسبب الغم
ألنفسكم ويف  مث قال تعاىل َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها ِفى نَارِ َجهَنََّم فَُتكَْوى بَِها جَِباُهُهْم َوُجنوُبُهْم َوظُهُوُرُهْم هذا ما كنزمت

  قراءة أيب وبطوهنم وفيه سؤاالت
  ؤال األول ال يقال أمحيت على احلديد بل يقال أمحيت احلديد فما الفائدة يف قوله أَلِيمٍ َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيهَاالس

واجلواب ليس املراد أن تلك األموال حتمى على النار بل املراد أن النار حتمى على تلك األموال اليت هي الذهب 
و مأخوذ من قوله َنارٌ َحاِمَيةٌ  ولو قيل يوم حتمى مل يفد هذه والفضة أي يوقد عليها نار ذات محى وحر شديد وه

  الفائدة
  فإن قالوا ملا كان املراد يوم حتمى النار عليها فلم ذكر الفعل

فلنا ألن النار تأنيثها لفظي والفعل غري مسند يف الظاهر إليه بل إىل قوله َعلَْيَها فال جرم حسن التذكري والتأنيث 



  قرأ حتمى بالتاءوعن ابن عامر أنه 
  السؤال الثاين ما الناصب لقوله الّي َيوْمٍ

  اجلواب التقدير فبشرهم بعذاب أليم يوم حيمى عليها
  السؤال الثالث مل خصت هذه األعضاء

واجلواب لوجوه أحدها أن املقصود من كسب األموال حصول فرح يف القلب يظهر أثره يف الوجوه وحصول شبع 
س ثياب فاخرة يطرحوهنا على ظهورهم فلما طلبوا تزين هذه األعضاء الثالثة ال جرم حصل ينتفخ بسببه اجلنبان ولب

الكي على اجلباه واجلنوب والظهور وثانيها أن هذه األعضاء الثالثة جموفة قد حصل يف داخلها آالت ضعيفة يعظم 
راق خصت هذه املواضع بالذكر تأملها بسبب وصول أدىن أثر إليها خبالف سائر األعضاء وثالثها قال أبو بكر الو

  ألن صاحب املال إذا رأى الفقري جبنبه تباعد

عنه ووىل ظهره ورابعها أن املعىن أهنم يكوون على اجلهات األربع إما من مقدمه فعلى اجلبهة وإما من خلفه فعلى 
املتوسط يف اللطافة  الظهور وإما من ميينه ويساره فعلى اجلنبني وخامسها أن ألطف أعضاء اإلنسان جبينه والعضو

والصالبة جنبه والعضو الذي هو أصلب أعضاء اإلنسان ظهره فبني تعاىل أن هذه األقسام الثالثة من أعضائه تصري 
مغمورة يف الكي والغرض منه التنبيه على أن ذلك الكي حيصل يف تلك األعضاء وسادسها أن كمال حال بدن 

الوجه وأعز األعضاء يف الوجه اجلبهة فإذا وقع الكي يف اجلبهة فقد زال اإلنسان يف مجاله وقوته أما اجلمال فمحله 
اجلمال بالكلية وأما القوة فمحلها الظهر واجلنبان فإذا حصل الكي عليها فقد زالت القوة عن البدن فاحلاصل أن 

حلصول اجلمال حصول الكي يف هذه األعضاء الثالثة يوجب زوال اجلمال وزوال القوة واإلنسان إمنا طلب املال 
  وحلصول القوة

  السؤال الرابع الذي جيعل كياً على بدن اإلنسان هو كل ذلك املال أو القدر الواجب من الزكاة
واجلواب مقتضى اآلية الكل ألنه ملا خيرج منه مل يكن احلق منه جزءاً معيناً بل ال جزء إال واحلق متعلق به فوجب أن 

  يعذبه اهللا بكل األجزاء
 قال َهاذَا َما كَنَْزُتْم النفُِسكُْم والتقدير فيقال هلم هذا ما كنزمت ألنفسكم فذوقوا والغرض منه تعظيم مث إنه تعاىل

الوعيد ألهنم إذا عاينوا ما يعذبون به من درهم أو من دينار أو من صفيحة معمولة منهما أو من أحدمها جوزوا فيه 
اهللا تبكيتهم بأن يقال هلم هذا ما كنزمت ألنفسكم مل تأثروا أن يكون عن احلق الذي منعه وجوزوا خالف ذلك فعظم 

به رضا ربكم وال قصدمت باإلنفاق منه نفع أنفسكم واخلالص به من عقاب ربكم فصرمت كأنكم ادخرمتوه ليجعل 
نكم ودنياكم على ما عقاباً لكم على ما تشاهدونه مث يقول تعاىل فَذُوقُواْ َما كُنُتْم َتكْنُِزونَ ومعناه مل تصرفوه ملنافع دي

  أمركم اهللا به فَذُوقُواْ وبال ذلك به ال بغريه
ْرَبَعةٌ  ُحُرٌم ذاِلكَ إِنَّ ِعدَّةَ  الشُُّهورِ عِنَد اللَِّه اثَْنا َعَشرَ َشهْراً ِفي ِكَتابِ اللَِّه َيْوَم َخلََق السََّماوَات واألرض ِمْنَهآ أَ

  تَّقَِنيهِنَّ أَنفَُسكُْم َوقَاِتلُواْ الُْمْشرِِكَني كَآفَّةً  كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَآفَّةً  َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمالدِّيُن الْقَيُِّم فَالَ َتظِْلُمواْ ِفي
اعلم أن هذا شرح النوع الثالث من قبائح أعمال اليهود والنصارى واملشركني وهو إقدامهم على السعي يف 

ه تعاىل ملا حكم يف كل وقت حبكم خاص فإذا غريوا تلك األحكام بسبب النسىء تغيريهم أحكام اهللا وذلك ألن
فحينئذ كان ذلك سعياً منهم يف تغيري حكم السنة حبسب أهوائهم وآرائهم فكان ذلك زيادة يف كفرهم وحسرهتم 

  ويف اآلية مسائل
القمرية والدليل عليه هذه اآلية  املسألة األوىل اعلم أن السنة عند العرب عبارة عن اثين عشر شهراً من الشهور



يونس (  َوالِْحَساَب وأيضاً قوله تعاىل ُهَو الَِّذى َجَعلَ الشَّْمَس ضَِياء َوالْقََمَر نُوراً َوقَدََّرُه َمنَازِلَ ِلَتْعلَُمواْ َعَدَد الّسنَِني
  فجعل تقدير القمر باملنازل علة للسنني واحلساب وذلك إمنا يصح إذا كانت السنة)  ٥

وعند )  ١٨٩البقرة ( معلقة بسري القمر وأيضاً قال تعاىل َيْسئَلُوَنَك َعنِ االِهلَّةِ  قُلْ ِهىَ  َمَواِقيُت ِللنَّاسِ وَالَْحّج 
سائر الطوائف عبارة عن املدة اليت تدور الشمس فيها دورة تامة والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية مبقدار 

تقل الشهور القمرية من فصل إىل فصل فيكون احلج واقعاً يف الشتاء مرة ويف معلوم وبسبب ذلك النقصان تن
الصيف أخرى وكان يشق األمر عليهم هبذا السبب وأيضاً إذا حضروا احلج حضروا للتجارة فرمبا كان ذلك 
وا على الوقت غري موافق حلضور التجارات من األطراف وكان خيل أسباب جتاراهتم هبذا السبب فلهذا السبب أقدم

عمل الكبيسة على ما هو معلوم يف علم الزجيات واعتربوا السنة الشمسية وعند ذلك بقي زمان احلج خمتصاً بوقت 
واحد معني موافق ملصلحتهم وانتفعوا بتجاراهتم ومصاحلهم فهذا النسىء وإن كان سبباً حلصول املصاحل الدنيوية إال 

ملا خص احلج بأشهر معلومة على التعيني وكان بسبب ذلك النسىء يقع  أنه لزم منه تغري حكم اهللا تعاىل ألنه تعاىل
يف سائر الشهور تغري حكم اهللا وتكليفه فاحلاصل أهنم لرعاية مصاحلهم يف الدنيا سعوا يف تغيري أحكام اهللا وإبطال 

  تكليفه فلهذا املعىن استوجبوا الذم العظيم يف هذه اآلية
زائدة على السنة القمرية مجعوا تلك الزيادة فإذا بلغ مقدارها إىل شهر جعلوا واعلم أن السنة الشمسية ملا كانت 

تلك السنة ثالثة عشر شهراً فأنكر اهللا تعاىل ذلك عليهم وقال إن حكم اهللا أن تكون السنة اثين عشر شهراً ال أقل 
اهللا تعاىل ويوجب  وال أزيد وحتكمهم على بعض السنني أنه صار ثالثة عشر شهراً حكم واقع على خالف حكم

  تغيري تكاليف اهللا تعاىل وكل ذلك على خالف الدين
واعلم أن مذهب العرب من الزمان األول أن تكون السنة قمرية ال مشسية وهذا حكم تورثوه عن إبراهيم وإمسعيل 

ن اليهود عليهما الصالة والسالم فأما عند اليهود والنصارى فليس كذلك مث إن بعض العرب تعلم صفة الكبيسة م
  والنصارى فأظهر ذلك يف بالد العرب

املسألة الثانية قال أبو علي الفارسي ال جيوز أن يتعلق قوله يف كتاب اهللا بقوله ِعدَّةَ  ألنه يقتضي الفصل بني الصلة 
األول أن نقول  واملوصول باخلرب الذي هو قوله اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشْهراً وأنه ال جيوز وأقول يف إعراب هذه اآلية وجوه

االْْرضَ قوله ِعدَّةَ  الشُُّهورِ مبتدأ وقوله اثَْنا َعَشَر َشهْراً خرب وقوله َعندَ اللَِّه يف كتاب اهللا َيْوَم َخلََق السََّماوَاِت َو
ظروف أبدل البعض من البعض والتقدير إن عدة الشهور اثنا عشر شهراً عند اهللا يف كتاب اهللا يوم خلق السموات 

ض والفائدة يف ذكر هذه اإلبداالت املتوالية تقرير أن ذلك العدد واجب متقرر يف علم اهللا ويف كتاب اهللا من واألر
أول ما خلق اهللا تعاىل العامل الثاين أن يكون قوله تعاىل ِفى ِكتَابِ اللَِّه متعلقاً مبحذوف يكون صفة للخرب تقديره اثنا 

ز أن يكون املراد هبذا الكتاب كتاب من الكتب ألنه متعلق بقوله َيْوَم َخلََق عشر شهراً مثبتة يف كتاب اهللا مث ال جيو
السََّماَواِت َواالْْرَض ِمْنَها أَْرَبَعةٌ  ُحُرٌم وأمساء األعيان ال تتعلق بالظروف فال تقول غالمك يوم اجلمعة بل الكتاب 

اب اهللا أي يف حكمه الواقع يوم خلق السموات ههنا مصدر والتقدير إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهراً يف كت
والثالث أن يكون الكتاب امساً وقوله َيْوَم َخلََق السََّماَواِت متعلق بفعل حمذوف والتقدير إن عدة الشهور عند اهللا 

  اثنا عشر شهراً مكتوباً يف كتاب اهللا كتبه يوم خلق السموات واألرض

نَّ ِعدَّةَ  الشُُّهورِ ِعندَ اللَِّه أي يف علمه اثَْنا َعَشَر شَْهراً ِفي ِكتَابِ اللَِّه ويف تفسري املسألة الثالثة يف تفسري أحكام اآلية إِ
كتاب اهللا وجوه األول قال ابن عباس إن اللوح احملفوظ الذي كتب فيه أحوال خملوقاته بأسرها على التفصيل وهو 



السالم الثاين قال بعضهم املراد من الكتاب القرآن وقد  األصل للكتب اليت أنزهلا اهللا على مجيع األنبياء عليهم
هي السنة القمرية وإذا كان كذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذكرنا آيات تدل على أن السنة املعتربة يف دين حممد 

ب يف هذا كان هذا احلكم مكتوباً يف القرآن الثالث قال أبو مسلم ِفى ِكتَابِ اللَِّه أي فيما أوجبه وحكم به والكتا
 ١٧٨البقرة ( كُِتَب َعلَْيكُمُ الِْقَصاُص )  ٢١٦البقرة ( املوضع هو احلكم واإلجياب كقوله تعاىل كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَالُ 

قال القاضي هذا الوجه بعيد ألنه تعاىل جعل الكتاب يف هذه اآلية )  ٥٤األنعام ( كََتَب رَبُّكُْم َعلَى نَفِْسِه الرَّْحَمةَ  ) 
الظرف وإذا محل الكتاب على احلساب مل يستقم ذلك إال على طريق اجملاز وميكن أن جياب عنه بأنه وإن كان ك

  جمازاً إال أنه جماز متعارف يقال إن األمر كذا وكذا يف حساب فالن ويف حكمه
ما يتعلق به واألقرب ما ذكرناه يف وأما قوله َيْوَم َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض فقد ذكرنا يف املسألة الثانية وجوهاً في

الوجه الثالث وهو أن يكون املراد أنه كتب هذا احلكم وحكم به يوم خلق السموات واألرض واملقصود بيان أن 
  هذا احلكم حكم حمكوم به من أول خلق العامل وذلك يدل على املبالغة والتأكيد

ن هذه األربعة ثالثة منها سرد وهي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم وأما قوله ِمْنَها أَْرَبَعةٌ  ُحُرٌم فقد أمجعوا على أ
وواحد فرد وهو رجب ومعىن احلرم أن املعصية فيها أشد عقاباً والطاعة فيها أكثر ثواباً والعرب كانوا يعظموهنا جداً 

  حىت لو لقي الرجل قاتل أبيه مل يتعرض له
  بب يف هذا التمييزفإن قيل أجزاء الزمان متشاهبة يف احلقيقة فما الس

قلنا إن هذا املعىن غري مستبعد يف الشرائع فإن أمثلته كثرية أال ترى أنه تعاىل ميز البلد احلرام عن سائر البالد مبزيد 
احلرمة وميز يوم اجلمعة عن سائر أيام األسبوع مبزيد احلرمة وميز يوم عرفة عن سائر األيام بتلك العبادة املخصوصة 

ن سائر الشهور مبزيد حرمة وهو وجوب الصوم وميز بعض ساعات اليوم بوجوب الصالة فيها وميز شهر رمضان ع
وميز بعض الليايل عن سائرها وهي ليلة القدر وميز بعض األشخاص عن سائر الناس بإعطاء خلعة الرسالة وإذا 

قول ال يبعد أن يعلم اهللا كانت هذه األمثلة ظاهرة مشهورة فأي استبعاد يف ختصيص بعض األشهر مبزيد احلرمة مث ن
تعاىل أن وقوع الطاعة يف هذه األوقات أكثر تأثرياً يف طهارة النفس ووقوع املعاصي فيها أقوى تأثرياً يف خبث 

النفس وهذا غري مستبعد عند احلكماء أال ترى أن فيهم من صنف كتباً يف األوقات اليت ترجى فيها إجابة الدعوات 
عينة حصلت فيها أسباب توجب ذلك وسئل النيب عليه الصالة والسالم أي الصيام وذكروا أن تلك األوقات امل

وقال عليه الصالة ) أفضله بعد صيام شهر رمضان صيام شهر اهللا احملرم ( أفضل فقال عليه الصالة والسالم 
غلظوا الدية على  وكثري من الفقهاء) من صام يوماً من أشهر اهللا احلرم كان له بكل يوم ثالثون يوماً ( والسالم 

القاتل بسبب وقوع القتل يف هذه االْشهر وفيه فائدة أخرى وهي أن الطباع جمبولة على الظلم والفساد وامتناعهم 
من هذه القبائح على اإلطالق شاق عليهم فاهللا سبحانه وتعاىل خص بعض األوقات مبزيد التعظيم واالحترام وخص 

  حىت أنبعض األماكن مبزيد التعظيم واالحترام 

اإلنسان رمبا امتنع يف تلك األزمنة ويف تلك األمكنة من القبائح واملنكرات وذلك يوجب أنواعاً من الفضائل 
والفوائد أحدها أن ترك تلك القبائح يف تلك األوقات أمر مطلوب ألنه يقل القبائح وثانيها أنه ملا تركها يف تلك 

باً مليل طبعه إىل اإلعراض عنها مطلقاً وثالثها أن اإلنسان إذا أتى األوقات فرمبا صار تركه هلا يف تلك األوقات سب
بالطاعات يف تلك األوقات وأعرض عن املعاصي فيها فبعد انقضاء تلك األوقات لو شرع يف القبائح واملعاصي صار 

اهر من حال شروعه فيها سبباً لبطالن ما حتمله من العناء واملشقة يف أداء تلك الطاعات يف تلك األوقات والظ
العاقل أن ال يرضى بذلك فيصري ذلك سبباً الجتنابه عن املعاصي بالكلية فهذا هو احلكمة يف ختصيص بعض 



  األوقات وبعض البقاع مبزيد التعظيم واالحترام
  مث قال تعاىل ذاِلَك الّديُن الْقَّيُم وفيه حبثان

الشُُّهورِ ِعندَ اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشْهراً ال أزيد وال أنقص أو إىل قوله البحث األول أن قوله ذاِلَك إشارة إىل قوله إِنَّ ِعدَّةَ  
ِمْنَها أَْرَبَعةٌ  ُحُرٌم وعندي أن األول أوىل ألن الكفار سلموا أن أربعة منها حرم إال أهنم بسبب الكبسة رمبا جعلوا 

آلية الرد على هؤالء فوجب محل اللفظ السنة ثالثة عشر شهراً وكانوا يغريون مواقع الشهور واملقصود من هذه ا
  عليه

البحث الثاين يف تفسري لفظ الدين وجوه األول أن الدين قد يراد به احلساب يقال الكيس من دان نفسه أي 
حاسبها والقيم معناه املستقيم فتفسري اآلية على هذا التقدير ذلك احلساب املستقيم الصحيح والعدل املستوىف الثاين 

ك الذين القيم الذي ال يبدل وال يغري فالقيم ههنا مبعىن القائم الذي ال يبدل وال يغري الدائم الذي ال قال احلسن ذل
يزول وهو الدين الذي فطر الناس عليه الثالث قال بعضهم املراد أن هذا التعبد هو الدين الالزم يف اإلسالم وقال 

ساب ألنه جماز فيه وميكن أن يقال األصل يف لفظ الدين القاضي محل لفظ الدين على العبادة أوىل من محله على احل
االنقياد يقال يا من دانت له الرقاب أي انقادت فاحلساب يسمى ديناً ألنه يوجب االنقياد والعدة تسمى ديناً فلم 
ة يكن محل هذا اللفظ على التعبد أوىل من محله على احلساب قال أهل العلم الواجب على املسلمني حبكم هذه اآلي

أن يعتربوا يف بيوعهم ومدد ديوهنم وأحوال زكواهتم وسائر أحكامهم السنة العربية باألهلة وال جيوز هلم اعتبار 
  السنة العجمية والرومية

  مث قال تعاىل فَالَ َتظِْلُمواْ ِفيهِنَّ أَنفَُسكُْم وفيه حبثان
عباس أن املراد فال تظلموا يف الشهور اإلثين البحث األول الضمري يف قوله ِفيهِنَّ فيه قوالن األول وهو قول ابن 

عشر أنفسكم واملقصود منع اإلنسان من اإلقدام على الفساد مطلقاً يف مجيع العمر والثاين وهو قول األكثرين أن 
 الضمري يف قوله ِفيهِنَّ عائد إىل األربعة احلرم قالوا والسبب فيه ما ذكرنا أن لبعض األوقات أثراً يف زيادة الثواب
على الطاعات والعقاب على احملظورات والدليل على أن هذا القول أوىل وجوه األول أن الضمري يف قوله ِفيهِنَّ 

عائد إىل املذكور السابق فوجب عوده إىل أقرب املذكورات وما ذاك إال قوله مِْنَها أَْرَبَعةٌ  ُحُرٌم الثاين أن اهللا تعاىل 
أخرى وهو قوله الَْحجُّ أَشُْهٌر مَّْعلُوَماٌت فََمن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ فَالَ َرفَثَ  خص هذه األشهر مبزيد االحترام يف آية

  َوالَ فُُسوَق َوالَ جَِدالَ ِفي الَْحّج

فهذه األشياء غري جائزة يف غري احلج أيضاً إال أنه تعاىل أكد يف املنع منها يف هذه األيام تنبيهاً على زيادهتا يف الشرف 
ل الفراء األوىل رجوعها إىل األربعة ألن العرب تقول فيما بني الثالثة إىل العشرة ِفيهِنَّ فإذا جاوز هذا الثالث قا

العدد قالوا فيها واألصل فيه أن مجع القلة يكىن عنه كما يكىن عن مجاعة مؤنثة ويكىن عن مجع الكثرة كما يكىن عن 
  يلمعن يف الضحى واحدة مؤنثة كما قال حسان بن ثابت لنا اجلفنات الغر

  وأسيافنا يقطرن من جندة دما
قال يلمعن ويقطرن ألن األسياف واجلفنات مجع قلة ولو مجع مجع الكثرة لقال تلمع وتقطر هذا هو االختيار مث جيوز 

  إجراء أحدمها جمرى اآلخر كقول النابغة وال عيب فيهم غري أن سيوفهم
  هبن فلول من قراع الكتائب

  ع كثرةفقال هبن والسيوف مج
البحث الثاين يف تفسري هذا الظلم أقوال األول املراد منه النسىء الذي كانوا يعملونه فينقلون احلج من الشهر الذي 



أمر اهللا بإقامته فيه إىل شهر آخر ويغريون تكاليف اهللا تعاىل والثاين أنه هنى عن املقاتلة يف هذه األشهر والثالث أنه 
ذكرنا أن هلذه األشهر مزيد أثر يف تعظيم الثواب والعقاب واألقرب عندي محله هنى عن مجيع املعاصي بسبب ما 

  على املنع من النسىء ألن اهللا تعاىل ذكره عقيب اآلية
  مث قال َوقَاِتلُواْ الُْمْشرِِكَني كَافَّةً  كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَافَّةً  وفيه مباحث

الكافة ال تكون مذكرة وال جمموعة على عدد الرجال فنقول كافني أو البحث األول قال الفراء كَافَّةً  أي مجيعاً و
كافات للنساء ولكنها كَافَّةً  باهلاء والتوحيد ألهنا وإن كانت على لفظ فاعلة فإهنا يف ترتيب مصدر مثل اخلاصة 

وقال الزجاج كافة  والعامة ولذلك مل تدخل العرب فيها األلف والالم ألهنا يف مذهب قولك قاموا معاً وقاموا مجيعاً
  منصوب على احلال وال جيوز أن يثىن وال جيمع كما أنك إذا قلت قاتلوهم عامة مل تثن ومل جتمع وكذلك خاصة

البحث الثاين يف قوله كَافَّةً  قوالن األول أن يكون املراد قاتلوهم بأمجعهم جمتمعني على قتاهلم كما أهنم يقاتلونكم 
وتناصروا على ذلك وال تتخاذلوا وال تتقاطعوا وكونوا عباد اهللا جمتمعني متوافقني يف على هذه الصفة يريد تعاونوا 

مقاتلة األعداء والثاين قال ابن عباس قاتلوهم بكليتهم وال حتابوا بعضهم بترك القتال كما أهنم يستحلون قتال 
  مجيعكم والقول األول أقرب حىت يصح قياس أحد اجلانبني على اآلخر

ظاهر قوله قَاَتلُواْ الُْمْشرِِكَني كَافَّةً  إباحة قتاهلم يف مجيع األشهر ومن الناس من يقول املقاتلة مع  البحث الثالث
القتال الكفار حمرمة بدليل قوله ِمْنَها أَْرَبَعةٌ  ُحُرٌم فَالَ َتظِْلُمواْ ِفيهِنَّ أَنفَُسكُْم أي فال تظلموا فيهن أنفسكم باستحالل 

البقرة ( رنا هذه املسألة يف سورة البقرة يف تفسري قوله َيْسئَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ ِقَتالٍ ِفيِه والغارة فيهن وقد ذك
٢١٧ (  

مث قال َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقنيَ يريد مع أوليائه الذين خيشونه يف أداء الطاعات واالجتناب عن احملرمات قال 
  ضامن هلم النصرالزجاج تأويله أنه 

ُيَواِطئُواْ ِعدَّةَ  َما َحرََّم اللَُّه فَُيِحلُّواْ إِنََّما النَِّسى ُء زِيَاَدةٌ  ِفى الْكُفْرِ ُيَضلُّ بِهِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ُيِحلُّوَنُه َعاًما َوُيَحرُِّموَنُه َعاًما لِّ
  لَُّه الَ يَْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَنَما َحرََّم اللَُّه ُزيَِّن لَُهْم ُسو ُء أَْعَماِلهِْم وَال

  ويف اآلية مسائل
  املسألة األوىل يف النَِّسىء قوالن

القول األول أنه التأخري قال أبو زيد نسأت اإلبل عن احلوض أنسأها نسأ إذا أخرهتا وأنسأته إنساء إذا أخرته عنه 
جله قال أبو علي الفارسي النسىء مصدر كالنذير واالسم النسيئة والنسء ومنه أنسأ اهللا فالناً أجله ونسأ يف أ

والنكري وحيتمل أيضاً أن يكون نسىء مبعىن منسوء كقتيل مبعىن مقتول إال أنه ال ميكن أن يكون املراد منه ههنا 
املفعول ألنه إن محل على ذلك كان معناه إمنا املؤخر زيادة يف الكفر واملؤخر الشهر فيلزم كون الشهر كفراً وذلك 

طل بل املراد من النسيء ههنا املصدر مبعىن اإلنساء وهو التأخري وكان النسىء يف الشهور عبارة عن تأخري حرمة با
شهر إىل شهر آخر ليست له تلك احلرمة وروي عن ابن كثري من طريق شبل النسء بوزن النفع وهو املصدر 

ولعله لغة يف النسء باهلمزة مثل أرجيت  احلقيقي كقوهلم نسأت أي أخرت وروي عنه أيضاً النسىء خمففة الياء
  وأرجأت وروي عنه النسي مشدد الياء بغري مهزة وهذا على التخفيف القياسي

والقول الثاين قال قطرب النسىء أصله من الزيادة يقال نسأل يف األجل وأنسأ إذا زاد فيه وكذلك قيل للنب النسء 
لولد فيها كزيادة املاء يف اللنب وقيل للناقة نسأهتا أي زجرهتا ليزداد لزيادة املاء فيه ونسأت املرأة حبلت جعل زيادة ا

سريها وكل زيادة حدثت يف شيء فهو نسىء قال الواحدي الصحيح القول األول وهو أن أصل النسىء التأخري 



مانعاً من ونسأت املرأة إذا حبلت لتأخر حيضها ونسأت الناقة أي أخرهتا عن غريها لئال يصري اختالط بعضها ببعض 
  حسن املسري ونسأت اللنب إذا أخرته حىت كثر املاء فيه

إذا عرفت هذين القولني فنقول إن القوم علموا أهنم لو رتبوا حساهبم على السنة القمرية فإنه يقع حجهم تارة يف 
ر الناس من سائر الصيف وتارة يف الشتاء وكان يشق عليهم األسفار ومل ينتفعوا هبا يف املراحبات والتجارات ألن سائ

  البالد ما كانوا حيضرون إال يف األوقات الالئقة املوافقة فعلموا أن

بناء األمر على رعاية السنة القمرية خيل مبصاحل الدنيا فتركوا ذلك واعتربوا السنة الشمسية وملا كانت السنة 
بسبب تلك الكبيسة أمران أحدمها  الشمسية زائدة على السنة القمرية مبقدار معني احتاجوا إىل الكبيسة وحصل هلم

أهنم كانوا جيعلون بعض السنني ثالثة عشر شهراً بسبب اجتماع تلك الزيادات والثاين أنه كان ينتقل احلج من بعض 
الشهور القمرية إىل غريه فكان احلج يقع يف بعض السنني يف ذي احلجة وبعده يف احملرم وبعده يف صفر وهكذا يف 

مدة خمصوصة مرة أخرى إىل ذي احلجة فحصل بسبب الكبيسة هذان األمران أحدمها الزيادة  الدور حىت ينتهي بعد
يف عدة الشهور والثاين تأخري احلرمة احلاصلة لشهر إىل شهر آخر وقد بينا أن لفظ النسىء يفيد التأخري عند 

  ناألكثرين ويفيد الزيادة عند الباقني وعلى التقديرين فإنه منطبق على هذين األمري
واحلاصل من هذا الكالم أن بناء العبادات على السنة القمرية خيل مصاحل الدنيا وبناؤها على السنة الشمسية يفيد 

رعاية مصاحل الدنيا واهللا تعاىل أمرهم من وقت إبراهيم وإمسعيل عليهما السالم ببناء األمر على رعاية السنة القمرية 
شهر آخر ية واعتربوا السنة الشمسية رعاية ملصاحل الدنيا وأوقعوا احلج يف فهم تركوا أمر اهللا يف رعاية السنة القمر

سوى األشهر احلرم فلهذا السبب عاب اهللا عليهم وجعله سبباً لزيادة كفرهم وإمنا كان ذلك سبباً لزيادة الكفر ألن 
اهللا تعاىل أمرهم بإيقاع احلج يف األشهر احلرم مث إهنم بسبب هذه الكبيسة أوقعوه يف غري هذه األشهر وذكروا 

ن إيقاعه يف الشهور القمرية غري واجب فكان هذا إنكاراً منهم حلكم ألتباعهم أن هذا الذي عملناه هو الواجب وأ
اهللا مع العلم به ومترداً عن طاعته وذلك يوجب الكفر بإمجاع املسلمني فثبت أن عملهم يف ذلك النسىء يوجب 

ات وأما زيادة يف الكفر وأما احلساب الذي به يعرف مقادير الزيادة احلاصلة بسبب تلك الكبائس فمذكور يف الزجي
املفسرون فإهنم ذكروا يف سبب هذا التأخري وجهاً آخر فقالوا إن العرب كانت حترم الشهور األربعة وكان ذلك 

شريعة ثابتة من زمان إبراهيم وإمسعيل عليهما السالم وكان العرب أصحاب حروب وغارات فشق عليهم أن ميكثوا 
ثالثة أشهر حرم ال نصيب فيها شيئاً لنهلكن وكانوا يؤخرون  ثالثة أشهر متوالية ال يغزون فيها وقالوا إن توالت

حترمي احملرم إىل صفر فيحرمونه ويستحلون احملرم قال الواحدي وأكثر العلماء على أن هذا التأخري ما كان خيتص 
ه بشهر واحد بل كان ذلك حاصالً يف كل الشهور وهذا القول عندنا هو الصحيح على ما قررناه واتفقوا أنه علي

أال إن ( السالم ملا أراد أن حيج يف سنة حجة الوداع عاد احلج إىل شهر ذي احلجة يف نفس األمر فقال عليه السالم 
وأراد أن األشهر احلرم رجعت إىل ) الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات واألرض السنة إثنا عشر شراً 

  مواضعها
ى الْكُفْرِ معناه أنه تعاىل حكى عنهم أنواعاً كثرية من الكفر فلما ضموا إليها هذا املسألة الثانية قوله تعاىل زَِياَدةٌ  ِف

العمل وحنن قد دللنا على أن هذا العمل كفر كان ضم هذا العمل إىل تلك األنواع املذكورة سالفاً من الكفر زيادة 
تقاد واإلقرار قال ألنه تعاىل بني أن هذا يف الكفر احتج اجلبائي هبذه اآلية على فساد قول من يقول اإلميان جمرد االع

العمل زيادة يف الكفر والزيادة على الكفر جيب أن تكون إمتاماً فكان ترك هذا التأخري إمياناً وظاهر أن هذا الترك 
ليس مبعرفة وال بإقرار فثبت أن غري املعرفة واإلقرار قد يكون إمياناً قال املصنف رضي اهللا عنه هذا االستدالل 



ف ألنا بينا أنه تعاىل ملا أوجب عليهم إيقاع احلج يف شهر ذي احلجة مثالً من األشهر القمرية فإذا اعتربنا السنة ضعي
  الشمسية فرمبا وقع احلج

يف احملرم مرة ويف صفر أخرى فقوهلم بأن هذا احلج صحيح جيزى وأنه ال جيب عليهم إيقاع احلج يف شهر ذي احلجة 
ضرورة كونه من دين إبراهيم وإمسعيل عليهما السالم فكان هذا كفراً بسبب عدم العلم إن كان منهم حبكم علم بال

  وبسبب عدم اإلقرار
أما قوله تعاىل ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن كَفَرُواْ فهذا قراءة العامة وهي حسنة إلسناد الضالل إىل الذين كفروا ألهنم إن كانوا 

هم وإن كانوا مضلني لغريهم حسن أيضاً ألن املضل لغريه ضال يف ضالني يف أنفسهم فقد حسن إسناد الضالل إلي
نفسه الحمال وقراءة أهل الكوفة ُيِضلَّ بضم الياء وفتح الضاد ومعناه أن كرباءهم يضلوهنم حبملهم على هذا التأخري 

زين هلم ذلك حاملوهم عليه يف الشهور فأسند الفعل إىل املفعول كقوله يف هذه اآلية ُزّيَن لَُهمْ ُسوء أَْعَمالِهِْم أي 
وقرأ أبو عمرو يف رواية من طريق ابن مقسم ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن كَفَُرواْ بضم الياء وكسر الضاد وله ثالثة أوجه أحدها 
يضل اهللا به الذين كفروا والثاين يضل الشيطان به الذين كفروا والثالث وهو أقواها يضل به الذين كفروا تابعيهم 

  قواهلم وإمنا كان هذا الوجه أقوى ألنه مل جير ذكر اهللا وال ذكر الشيطانواآلخذين بأ
ء واعلم أن الكناية يف قوله ُيِضلُّ بِِه يعود إىل النسىء وقوله ُيِحلُّوَنُه َعاًما وَُيَحّرُموَنُه َعاًما فالضمري عائد إىل النسى

لون التأخري عاماً وهو العام الذي يريدون أن يقاتلوا واملعىن حيلون ذلك اإلنساء عاماً وحيرمونه عاماً قال الواحدي حي
يف احملرم وحيرمون التأخري عاماً آخر وهو العام الذي يدعون احملرم على حترميه قال رضي اهللا عنه هذا التأويل إمنا 
 احلل يصح إذا فسرنا النسىء بأهنم كانوا يؤخرون احملرم يف بعض السنني وذلك يوجب أن ينقلب الشهر احملرم إىل

وبالعكس إال أن هذا إمنا يصلح لو محلنا النسىء على املفعول وهو املنسوء املؤخر وقد ذكرنا أنه مشكل ألنه يقتضي 
أن يكون الشهر املؤخر كفراً وأنه غري جائز إال إذا قلنا إن املراد من النسىء املنسوء وهو املفعول ومحلنا قوله إِنََّما 

أن املراد العمل الذي به يصري النسىء سبباً يف زيادة الكفر وبسبب هذا اإلضمار يقوى  النَِّسىء زيادة يف الكفر على
  هذا التأويل

تواطأ أما قوله لّيَُواِطئُواْ ِعدَّةَ  َما َحرََّم اللَُّه قال أهل اللغة يقال واطأت فالناً على كذا إذا وافقته عليه قال املربد يقال 
ان كل واحد يطأ حيث يطأ صاحبه واإليطاء يف الشعر من هذا وهو أن يأيت يف القوم على كذا إذا اجتمعوا عليه ك

القصيدة بقافيتني على لفظ واحد ومعىن واحد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما أهنم ما أحلوا شهراً من احلرام إال 
ام ألجل أن يكون عدد حرموا مكانه شهراً من احلالل ومل حيرموا شهراً من احلالل إال أحلوا مكانه شهراً من احلر

األشهر احلرم أربعة مطابقة ملا ذكره اهللا تعاىل هذا هو املراد من املواطأة وملا بني تعاىل كون هذا العمل كفراً ومنكراً 
ان هذا العمل قال ُزّيَن لَُهْم ُسوء أَْعَماِلهِْم وَاللَُّه الَ يَْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن قال ابن عباس واحلسن يريد زين هلم الشيط

  واهللا ال يرشد كل كفار أثيم
ُتم بِالَْحَيواةِ  الدُّْنَيا ِمَن االٌّ ِخَرة ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ َما لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُُم انِفُرواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتْم إِلَى األرض أََرِضي

  الٌّ خَِرةِ  إِالَّ قَِليلٌِ فََما َمَتاُع الَْحَياةِ  الدُّْنَيا ِفى ا

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا شرح معايب هؤالء الكفاء وفضائحهم عاد إىل الترغيب يف مقاتلتهم وقال ياأَيَُّها 

ْرضِ وتقرير الكالم أنه تعاىل ذكر يف اآليات الَِّذيَن ءاَمُنواْ َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم انِفرُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتمْ إِلَى االْ



السابقة أسباباً كثرية موجبة لقتاهلم وذكر منافع كثرية حتصل من مقاتلتهم كقوله ُيَعذّبُْهُم اللَُّه بِأَْيِديكُْم وَُيْخزِِهْم 
الدنيا وعند هذا ال يبقى لإلنسان وذكر أقواهلم املنكرة وأعماهلم القبيحة يف الدين و)  ١٤التوبة ( َوَيْنُصْركُْم َعلَْيهِْم 

مانع من قتاهلم إال جمرد أن خياف القتل وحيب احلياة فبني تعاىل أن هذا املانع خسيس ألن سعادة الدنيا بالنسبة إىل 
  سعادة اآلخرة كالقطرة يف البحر وترك اخلري الكثري ألجل الشر القليل جهل وسفه

اآلية نزلت يف غزوة تبوك وذلك ألنه عليه السالم ملا رجع من الطائف  املسألة الثانية املروي عن ابن عباس أن هذه
أقام باملدينة وأمر جبهاد الروم وكان ذلك الوقت زمان شدة احلر وطابت مثار املدينة وأينعت واستعظموا غزو الروم 

الصيف والقحط وهابوه فنزلت هذه اآلية قال احملققون وإمنا استثقل الناس ذلك لوجوه أحدها شدة الزمان يف 
وثانيها بعد املسافة واحلاجة إىل االستعداد الكثري الزائد على ما جرت به العادة يف سائر الغزوات وثالثها إدراك 

الثمار باملدينة يف ذلك الوقت ورابعها شدة احلر يف ذلك الوقت وخامسها مهابة عسكر الروم فهذه اجلهات الكثرية 
  الغزو واهللا أعلم اجتمعت فاقتضت تثاقل الناس عن ذلك

املسألة الثالثة يقال استنفر اإلمام الناس جلهاد العدو فنفروا ينفرون نفراً ونفوراً إذا حثهم ودعاهم إليه ومنه قول 
وأصل النفر اخلروج إىل مكان ألمر واجب واسم ذلك القوم ) إذا استنفرمت فانفروا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

منه قوهلم فالن ال يف العري وال يف النفري وقوله اثَّاقَلُْتْم إِلَى االْْرضِ أصله تثاقلتم وبه قرأ الذين خيرجون النفري و
وضمن معىن امليل ) الكشاف ( األعمش ومعناه تباطأمت ونظريه قوله ادارأمت وقوله قَالُواْ اطَّيَّرَْنا بَِك قال صاحب 

هتا وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه ونظريه أَْخلََد إِلَى االْْرضِ وَاتََّبعَ واإلخالد فعدي باىل واملعىن ملتم إىل الدنيا وشهوا
)  ٣٨التوبة ( وقيل معناه ملتم إىل اإلقامة بأرضكم والبقاء فيها وقوله مَالَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم )  ١٧٦األعراف ( َهَواُه 

  اروإن كان يف الظاهر استفهاماً إال أن املراد منه املبالغة يف اإلنك
كأنه قيل قد ذكرنا  مث قال تعاىل ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم انِفرُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتْم واملعىن

املوجبات الكثرية الداعية إىل القتال وقد شرحنا املنافع العظيمة اليت حتصل عند القتال وبينا أنواع فضائحهم 
هم اليت حتمل العاقل على مقاتلتهم فتركتم مجيع هذه األمور أليس أن معبودكم يأمركم مبقاتلتهم وتعلمون أن وقبائح

طاعة املعبود توجب الثواب العظيم يف اآلخرة فهل يليق بالعاقل ترك الثواب العظيم يف اآلخرة ألجل املنفعة اليسرية 
اآلخرة قليل إن لذات الدنيا خسيسة يف أنفسها ومشوبة باآلفات احلاصلة يف الدنيا والدليل على أن متاع الدنيا يف 

  والبليات ومنقطعة عن قريب ال حمالة ومنافع

اآلخرة شريفة عالية خالصة عن كل اآلفات ودائمة أبدية سرمدية وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا قليل حقري 
  خسيس

د يف كل حال ألنه تعاىل نص على أن تثاقلهم عن اجلهاد املسألة الرابعة اعلم أن هذه اآلية تدل على وجوب اجلها
أمر منكر ولو مل يكن اجلهاد واجباً ملا كان هذا التثاقل منكراً وليس لقائل أن يقول اجلهاد إمنا جيب يف الوقت الذي 

ومنافع خياف هجوم الكفار فيه ألنه عليه السالم ما كان خياف هجوم الروم عليه ومع ذلك فقد أوجب اجلهاد معهم 
  اجلهاد مستقصاة يف سورة آل عمران وأيضاً هو واجب على الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقني

  املسألة اخلامسة لقائل أن يقول إن قوله ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ خطاب مع كل املؤمنني
اثَّاقَلُْتمْ إِلَى االْْرضِ وهذا يدل على أن كل املؤمنني كانوا متثاقلني يف  مث قال َمالَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم انِفرُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه

ذلك التكليف وذلك التثاقل معصية وهذا يدل على إطباق كل األمة على املعصية وذلك يقدح يف أن إمجاع األمة 
  حجة



كقوله إياك أعين وامسعي يا اجلواب أن خطاب الكل إلرادة البعض جماز مشهور يف القرآن ويف سائر أنواع الكالم 
  جاره

  كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌرإِالَّ َتنِفُرواْ يَُعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما َوَيسَْتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم َوالَ َتُضرُّوهُ َشْيئًا وَاللَُّه َعلَى 
  ويف اآلية مسائل

هاد بناء على الترغيب يف ثواب اآلخرة رغبهم يف هذه املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا رغبهم يف اآلية األوىل يف اجل
اآلية يف اجلهاد بناء على أنواع أخر من األمور املقوية للدواعي وهي ثالثة أنواع األول قوله تعاىل ُيَعذّْبكُْم َعذَاباً 

  أَِليماً
ال ابن عباس رضي اهللا ع واعلم أن حيتمل أن يكون املراد منه عذاب الدنيا وأن يكون املراد منه عذاب اآلخرة وق

القوم فتثاقلوا فأمسك اهللا عنهم املطر وقال احلسن اهللا أعلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنهما استنفر رسول اهللا 
بالعذاب الذي كان ينزل عليهم وقيل املراد منه عذاب اآلخرة إذ األليم ال يليق إال به وقيل إنه هتديد بكل األقسام 

آلخرة وقطع منافع الدنيا ومنافع اآلخرة الثاين قوله َوَيسَْتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم واملراد وهي عذاب الدنيا وعذاب ا
تنبيههم على أنه تعاىل متكفل بنصره على أعدائه فإن سارعوا معه إىل اخلروج حصلت النصرة هبم وإن ختلفوا وقعت 

ن وعز اإلسالم ال حيصل إال هبم وليس يف النص النصرة بغريهم وحصل العتىب هلم لئال يتومهوا أن غلبة أعداء الدي
  داللة على أن ذلك املعىن منهم ونظريه قوله تعاىل

مث اختلف )  ٥٤املائدة ( ِحبُّوَنُه َخاسِرِيَن يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ َمن يَْرَتدَّ مِنكُْم َعن ِدينِِه فََسْوفَ َيأِْتى اللَُّه بِقَْومٍ ُيحِبُُّهْم وَُي
ون فقال ابن عباس هم التابعون وقال سعيد بن جبري هم أبناء فارس وقال أبو روق هم أهل اليمن وهذه املفسر

الوجوه ليست تفسرياً لآلية ألن اآلية ليس فيها إشعار هبا بل محل ذلك الكالم املطلق على صورة معينة شاهدوها 
هذا ضعيف ألن اللفظ ال داللة فيه على أنه  قال األصم معناه أن خيرجه من بني أظهركم وهي املدينة قال القاضي

عليه السالم ينقل من املدينة إىل غريها فال ميتنع أن يظهر اهللا يف املدينة أقواماً يعينونه على الغزو وال ميتنع أن يعينه 
راجعة إىل اهللا تعاىل  بأقوام من املالئكة أيضاً حال كونه هناك والثالث قوله َوالَ َتُضرُّوهُ َشْيئًا والكناية يف قول احلسن

أي ال تضروا اهللا ألنه غين عن العاملني ويف قول الباقني يعود إىل الرسول أي ال تضروا الرسول ألن اهللا عصمه من 
  الناس وألنه تعاىل ال خيذله إن تثاقلتم عنه

ر ال جيوز عليه العجز فإذا توعد مث قال َواللَُّه َعلَى كُلّ َشْيء قَِديٌر وهو تنبيه على شدة الزجر من حيث إنه تعاىل قاد
  بالعقاب فعل

 املسألة الثانية قال احلسن وعكرمة هذه اآلية منسوخة بقوله َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَينِفرُواْ كَافَّةً  قال احملققون إن هذه
 نسخ قال اجلبائي فلم ينفروا وعلى هذا التقدير فال) صلى اهللا عليه وسلم ( اآلية خطاب ملن استنفرهم رسول اهللا 

هذه اآلية تدل على وعيد أهل الصالة حيث بني أن املؤمنني إن مل ينفروا يعذهبم عذاباً إليماً وهو عذاب النار فإن 
ترك اجلهاد ال يكون إال من املؤمنني فبطل بذل قول املرجئة إن أهل الصالة ال وعيد هلم وإذا ثبت الوعيد هلم يف 

  نه ال قائل بالفرق واعلم أن مسألة الوعيد ذكرناها باالستقصاء يف سورة البقرةترك اجلهاد فكذا يف غريه أل
املسألة الثالثة قال القاضي هذه اآلية دالة على وجوب اجلهاد سواء كان مع الرسول أو ال معه ألنه تعاىل قال ياأَيَُّها 

  لى أن ذلك القائل هو الرسولالَِّذيَن ءاَمُنواْ َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم انِفرُواْ ومل ينص ع
ولقوله َوالَ َتُضرُّوُه َشْيئًا )  ٣٩التوبة ( فإن قالوا جيب أن يكون املراد هو الرسول لقوله تعاىل َوَيسَْتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم 

  إذ ال ميكن أن يكون املراد بذلك إال الرسول)  ٣٩التوبة ( 



  على ما قررنا يف أصول الفقهقلنا خصوص آخر اآلية ال مينع من عموم أوهلا 
َيقُولُ ِلصَاِحبِِه الَ َتْحَزنْ إِنَّ اللَّهَ إِالَّ تَنُصُروُه فَقَدْ َنصََرُه اللَُّه إِذْ أَْخَرَجُه الَِّذيَن كَفَُرواْ ثَانِيَ اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفى الْغَارِ إِذْ 

بُِجنُوٍد لَّْم َتَرْوَها َوجََعلَ كَِلَمةَ  الَِّذيَن كَفَرُواْ السُّفْلَى َوكَِلَمةُ  اللَِّه ِهىَ  الُْعلَْيا  َمَعَنا فَأَنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه
  َواللَُّه َعزِيٌز َحكِيٌم

اعلم أن هذا ذكر طريق آخر يف ترغيبهم يف اجلهاد وذلك ألنه تعاىل ذكر يف اآلية األوىل أهنم إن مل ينفروا باستنفاره 
شتغلوا بنصرته فإن اهللا ينصره بدليل أن اهللا نصره وقواه حال ما مل يكن معه إال رجل واحد فههنا أوىل ويف ومل ي

  اآلية مسائل
  املسألة األوىل لقائل أن يقول كيف يكون قوله فَقَدْ َنصََرُه اللَُّه جواباً للشرط

ال رجل واحد وال أقل من الواحد واملعىن وجوابه أن التقدير إال تنصروه فسينصره من نصره حني ما مل يكن معه إ
  أنه ينصره اآلن كما نصره يف ذلك الوقت

املسألة الثانية قوله إِذْ أَْخَرَجُه الَِّذيَن كَفَُرواْ يعين قد نصره اهللا يف الوقت الذي أخرجه الذين كفروا من مكة وقوله 
نِيَ اثَْنْينِ وتفسري قوله ثَانِيَ اثَْنْينِ سبق يف قوله ثَاِلثُ ثَلَاثَةٍ  ثَانَِي اثَْنْينِ نصب على احلال أي يف احلال اليت كان فيها ثَا

وحتقيق القول أنه إذا حضر اثنان فكل واحد منهما يكون ثانياً يف ذينك االثنني لآلخر فلهدا السبب قالوا يقال فالن 
كون و إِذْ ُهَما بدل من قوله إِذْ أَْخَرَجهُ وقرىء ثَانَِي اثَْنْينِ بالس) الكشاف ( ثاين اثنني أي هو أحدمها قال صاحب 

صلى ( والغار ثقب عظيم يف اجلبل وكان ذلك اجلبل يقال له ثور يف ميني مكة على مسرية ساعة مكث رسول اهللا 
  فيه مع أيب بكر ثالثاً وقوله إذ يقول بدل ثان) اهللا عليه وسلم 

فنزل ) صلى اهللا عليه وسلم (  تعاقدوا على قتل رسول اهللا املسألة الثالثة ذكروا أن قريشاً ومن مبكة من املشركني
فأمره اهللا تعاىل أن خيرج هو وأبو بكر أول الليل إىل الغار واملراد من )  ٣٠األنفال ( وإذ ميكر بك الذين كفروا 

وأبو بكر )  عليه وسلم صلى اهللا( قوله أَخَْرَجُه الَِّذيَن كَفَرُواْ هو أهنم جعلوه كاملضطر إىل اخلروج وخرج رسول اهللا 
أول الليل إىل الغار وأمر علياً أن يضطجع على فراشه ليمنعهم السواد من طلبه حىت يبلغ هو وصاحبه إىل ما أمر اهللا 

مالك ) صلى اهللا عليه وسلم ( به فلما وصال إىل الغار دخل أبو بكر الغار أوالً يلتمس ما يف الغار فقال له النيب 
الغريان مأوى السباع واهلوام فإن كان فيه شيء كان يب ال بك وكان يف الغار جحر فوضع  فقال بأيب أنت وأمي

( عقبه عليه لئال خيرج ما يؤذي الرسول فلما طلب املشركون األثر وقربوا بكى أبو بكر خوفاً على رسول اهللا 
) نعم ( إن اهللا ملعنا فقال الرسول  فقال أبو بكر) ال حتزن إن اهللا معنا ( فقال عليه السالم ) صلى اهللا عليه وسلم 

فجعل ميسح الدموع عن خده ويروى عن احلسن أنه كان إذا ذكر بكاء أيب بكر بكى وإذا ذكر مسحه الدموع 
صلى اهللا عليه وسلم ( مسح هو الدموع عن خده وقيل ملا طلع املشركون فوق الغار أشفق أبو بكر على رسول اهللا 

وقيل ملا دخل الغار وضع أبو ) ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما ( اهللا فقال رسول اهللا  وقال إن تصب اليوم ذهب دين) 
صلى اهللا ( بكر مثامة على باب الغار وبعث اهللا محامتني فباضتا يف أسفله والعنكبوت نسجت عليه وقال رسول اهللا 

  فجعلوا يترددون حول الغار وال يرون أحداً) اللهم أعم أبصارهم ) ( عليه وسلم 
املسألة الرابعة دلت هذه اآلية على فضيلة أيب بكر رضي اهللا عنه من وجوه األول أنه عليه السالم ملا ذهب إىل الغار 

ألجل أنه كان خياف الكفار من أن يقدموا على قتله فلوال أنه عليه السالم كان قاطعاً على باطن أيب بكر بأنه من 
ملا أصحبه نفسه يف ذلك املوضع ألنه لو جوز أن يكون باطنه خبالف ظاهره املؤمنني احملققني الصادقني الصديقني وإال 

  خلافه من أن يدل أعداءه عليه وأيضاً خلافه من أن يقدم على



قتله فلما استخلصه لنفسه يف تلك احلالة دل على أنه عليه السالم كان قاطعاً بأن باطنه على وفق ظاهره الثاين وهو 
مجاعة من املخلصني وكانوا يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( عاىل وكان يف خدمة رسول اهللا أن اهلجرة كانت بإذن اهللا ت

النسب إىل شجرة رسول اهللا أقرب من أيب بكر فلوال أن اهللا تعاىل أمره بأن يستصحب أبا بكر يف تلك الواقعة 
التشريف دل على منصب عال له الصعبة اهلائلة وإال لكان الظاهر أن ال خيصه هبذه الصحبة وختصيص اهللا إياه هبذا 

أما هو فما سبق رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف الدين الثالث أن كل من سوى أيب بكر فارقوا رسول اهللا 
كغريه بل صرب على مؤانسته ومالزمته وخدمته عند هذا اخلوف الشديد الذي مل يبق معه أحد وذلك يوجب الفضل 

ثَانِيَ اثَْنْينِ فجعل ثاين حممد عليه السالم حال كوهنما يف الغار والعلماء أثبتوا أنه رضي العظيم الرابع أنه تعاىل مساه 
ملا أرسل إىل اخللق وعرض اإلسالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا عنه كان ثاين حممد يف أكثر املناصب الدينية فإنه 

وعثمان بن عفان ومجاعة آخرين من أجلة  على أيب بكر آمن أبو بكر مث ذهب وعرض اإلسالم على طلحة والزبري
بعد ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم والكل آمنوا على يديه مث إنه جاء هبم إىل رسول اهللا 

م صلى اهللا عليه وسل( أيام قالئل فكان هو رضي اهللا عنه ثَانَِي اثَْنْينِ يف الدعوة إىل اهللا وأيضاً كلما وقف رسول اهللا 
( يف غزوة كان أبو بكر رضي اهللا عنه يقف يف خدمته وال يفارقه فكان ثاين اثنني يف جملسه وملا مرض رسول اهللا ) 

قام مقامه يف إمامة الناس يف الصالة فكان ثاين اثنني وملا تويف دفن جبنبه فكان ثاين اثنني هناك ) صلى اهللا عليه وسلم 
هذا الوجه وقال كونه ثاين اثنني للرسول ال يكون أعظم من كون اهللا أيضاً وطعن بعض احلمقى من الروافض يف 

)  ٧اجملادلة ( ُهْم تعاىل رابعاً لكل ثالث يف قوله َما َيكُونُ ِمن نَّجَْوى ثَلَاثَةٍ  إِالَّ ُهَو رَابُِعُهْم َوالَ َخْمَسةٍ  إِالَّ ُهَو َساِدُس
يكن هذا املعىن من اهللا تعاىل داالً على فضيلة اإلنسان فألن ال  مث إن هذا احلكم عام يف حق الكافر واملؤمن فلما مل

  يدل من النيب على فضيلة اإلنسان كان أوىل
واجلواب أن هذا تعسف بارد ألن املراد هناك كونه تعاىل مع الكل بالعلم والتدبري وكونه مطلعاً على ضمري كل 

صيصه هبذه الصفة يف معرض التعظيم وأيضاً قد دللنا بالوجوه الثالثة أحد أما ههنا فاملراد بقوله تعاىل ثَانِيَ اثَْنْينِ خت
كان قاطعاً بأن باطنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( املتقدمة على أن كونه معه يف هذا املوضع دليل قاطع على أنه 

  كظاهره فأين أحد اجلانبني من اآلخر
با بكر رضي اهللا عنه ملا حزن قال عليه الصالة والوجه اخلامس من التمسك هبذه اآلية ما جاء يف األخبار أن أ

  والسالم ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما وال شك أن هذا منصب علي ودرجة رفيعة
صلى اهللا ( واعلم أن الروافض يف الدين كانوا إذا حلفوا قالوا وحق مخسة سادسهم جربيل وأرادوا به أن الرسول 

كانوا قد احتجبوا حتت عباءة يوم املباهلة فجاء جربيل وجعل نفسه  وعلياً وفاطمة واحلسن واحلسني) عليه وسلم 
سادساً هلم فذكروا للشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا تعاىل أن القوم هكذا يقولون فقال رمحه اهللا لكم ما هو خري منه 

  ومن املعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأكمل) ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما ( بقوله 
ادس أنه تعاىل وصف أبا بكر بكونه صاحباً للرسول وذلك يدل على كمال الفضل قال احلسني بن والوجه الس

كان كافراً ألن األمة جممعة ) صلى اهللا عليه وسلم ( فضيل البجلي من أنكر أن يكون أبو بكر صاحب رسول اهللا 
 تعاىل وصفه بكونه صاحباً له اعترضوا على أن املراد من إِذْ َيقُولُ ِلَصاِحبِِه هو أبو بكر وذلك يدل على أن اهللا

قَكَ وقالوا إن اهللا تعاىل وصف الكافر بكونه صاحباً للمؤمن وهو قوله قَالَ لَُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرَت بِالَِّذى َخلَ
  ) ٣٧الكهف ( ِمن ُتَرابٍ 



ا يدل على اإلهانة واإلذالل وهو قوله أَكَفَْرتَ واجلواب أن هناك وإن وصفه بكونه صاحباً له ذكراً إال أنه أردفه مب
أما ههنا فبعد أن وصفه بكونه صاحباً له ذكر ما يدل على اإلجالل والتعظيم وهو قوله الَ َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا فأي 

  مناسبة بني البابني لوال فرط العداوة
الَ َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا وال شك أن املراد من هذه املعية والوجه السابع يف داللة هذه اآلية على فضل أيب بكر قوله 

املعية باحلفظ والنصرة واحلراسة واملعونة وباجلملة فالرسول عليه الصالة والسالم شرك بني نفسه وبني أيب بكر يف 
مل رفيع شريف هذه املعية فإن محلوا هذه املعية على وجه فاسد لزمهم إدخال الرسول فيه وإن محلوها على حم

لزمهم إدخال أيب بكر فيه ونقول بعبارة أخرى دلت اآلية على أن أبا بكر كان اهللا معه وكل من كان اهللا معه فإنه 
واملراد منه )  ١٢٨النحل ( يكون من املتقني احملسنني لقوله تعاىل إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَواْ وَّالَِّذيَن ُهم مُّْحِسُنونَ 

  واملعىن إن اهللا مع الذين اتقوا ال مع غريهم وذلك يدل على أن أبا بكر من املتقني احملسنني احلصر
والوجه الثامن يف تقرير هذا املطلوب أن قوله إِنَّ اللََّه َمَعَنا يدل على كونه ثاين اثنني يف الشرف احلاصل من هذه 

  اية الشرفاملعية كما كان ثاين اثنني إذ مها يف الغار وذلك منصب يف غ
والوجه التاسع أن قوله الَ َتْحَزنْ هنى عن احلزن مطلقاً والنهي يوجب الدوام والتكرار وذلك يقتضي أن ال حيزن أبو 

  بكر بعد ذلك البتة قبل املوت وعند املوت وبعد املوت
  ِه عائداً إىل الرسول فهذا باطل لوجوهوالوجه العاشر قوله فَأَنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيِه ومن قال الضمري يف قوله َعلَْي

الوجه األول أن الضمري جيب عوده إىل أقرب املذكورات وأقرب املذكورات املتقدمة يف هذه اآلية هو أبو بكر ألنه 
تعاىل قال إِذْ َيقُولُ ِلصَاِحبِِه والتقدير إذ يقول حممد لصاحبه أيب بكر ال حتزن وعلى هذا التقدير فأقرب املذكورات 

  سابقة هو أبو بكر فوجب عود الضمري إليهال
والوجه الثاين أن احلزن واخلوف كان حاصالً أليب بكر ال للرسول عليه الصالة والسالم فإنه عليه السالم كان آمناً 
ساكن القلب مبا وعده اهللا أن ينصره على قريش فلما قال أليب بكر ال حتزن صار آمناً فصرف السكينة إىل أيب بكر 

مع أنه قبل ذلك ساكن القلب ) صلى اهللا عليه وسلم ( لك سبباً لزوال خوفه أوىل من صرفها إىل الرسول ليصري ذ
  قوي النفس

والوجه الثالث أنه لو كان املراد إنزال السكينة على الرسول لوجب أن يقال إن الرسول كان قبل ذلك خائفاً ولو 
َزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا فمن كان خائفاً كيف ميكنه أن يزيل اخلوف عن كان األمر كذلك ملا أمكنه أن يقول أليب بكر الَ َتْح

قلب غريه ولو كان األمر على ما قالوه لوجب أن يقال فأنزل اهللا سكينته عليه فقال لصاحبه ال حتزن وملا مل يكن 
زول السكينة وهو قوله كذلك بل ذكر أوالً أنه عليه الصالة والسالم قال لصاحبه ال حتزن مث ذكر بفاء التعقيب ن

فَأَنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيِه علمنا أن نزول هذه السكينة مسبوق حبصول السكينة يف قلب الرسول عليه الصالة 
  والسالم ومىت كان األمر كذلك وجب أن تكون هذه السكينة نازلة

  على قلب أيب بكر
املراد منه أنه أنزل سكينته على قلب الرسول )  ٤٠التوبة ( َتُه َعلَْيِه فإن قيل وجب أن يكون قوله فَأَنَزلَ اللَُّه َسِكيَن

والدليل عليه أنه عطف عليه قوله َوأَيََّدهُ بُِجُنوٍد لَّْم َتَرْوَها وهذا ال يليق إال بالرسول واملعطوف جيب كونه مشاركاً 
  عليه أن يكون عائداً إىل الرسول للمعطوف عليه فلما كان هذا املعطوف عائداً إىل الرسول وجب يف املعطوف

دير قلنا هذا ضعيف ألن قوله َوأَيََّدُه بُِجُنودٍ لَّْم َتَرْوَها إشارة إىل قصة بدر وهو معطوف على قوله فَقَْد َنصََرُه اللَُّه وتق
ينته عليه وأيده اآلية إال تنصروه فقد نصره اهللا يف واقعة الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا فأنزل اهللا سك



  جبنود مل تروها يف واقعة بدر وإذا كان األمر كذلك فقد سقط هذا السؤال
الوجه احلادي عشر من الوجوه الدالة على فضل أيب بكر من هذه اآلية إطباق الكل على أن أبا بكر هو الذي 

ر وأمساء بنت أيب بكر مها وعلى أن عبد الرمحن بن أيب بك) صلى اهللا عليه وسلم ( اشترى الراحلة لرسول اهللا 
لقد كنت أنا وصاحيب يف الغار بضعة عشر يوماً ( اللذان كانا يأتياهنما بالطعام روي أنه عليه الصالة والسالم قال 

صلى ( وذكروا أن جربيل أتاه وهو جائع فقال هذه أمساء قد أتت حبيس ففرح رسول اهللا ) وليس لنا طعام إال التمر 
ك وأخرب به أبا بكر وملا أمر اهللا رسوله باخلروج إىل املدينة أظهره أليب بكر فأمر ابنه عبد بذل) اهللا عليه وسلم 

الرمحن أن يشتري مجلني ورحلني وكسوتني ويفصل أحدمها للرسول عليه الصالة والسالم فلما قربا من املدينة وصل 
عليه الصالة والسالم فألبس رسول اهللا  اخلرب إىل األنصار فخرجوا مسرعني فخاف أبو بكر أهنم ال يعرفون الرسول

مث أناخت ) اسجدوا لربكم وأكرموا أخاً لكم ( ثوبه ليعرفوا أن الرسول هو هو فلما دنوا خروا له سجداً فقال هلم 
  ناقته بباب أيب أيوب روينا هذه الروايات من تفسريأيب بكر األصم

حني دخل املدينة ما كان معه إال أبو بكر واألنصار ما رأوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الثاين عشر أن رسول اهللا 
أحداً إال أبا بكر وذلك يدل على أنه كان يصطفيه لنفسه من بني أصحابه يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( مع رسول اهللا 

نا أنه توىف السفر واحلضر وأن أصحابنا زادوا عليه وقالوا ملا مل حيضر معه يف ذلك السفر أحد إال أبو بكر فلو قدر
يف ذلك السفر لزم أن ال يقوم بأمره إال أبو بكر وأن ال يكون وصيه على أمته ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

إال أبو بكر وأن ال يبلغ ما حدث من الوحي والتنزيل يف ذلك الطريق إىل أمته إال أبو بكر وكل ذلك يدل على 
  كرالفضائل العالية والدرجات الرفيعة أليب ب

واعلم أن الروافض احتجوا هبذه اآلية وهبذه الواقعة على الطعن يف أيب بكر من وجوه ضعيفة حقرية جارية جمرى 
فذلك احلزن إن ) ال حتزن ( إخفاء الشمس بكف من الطني فاألول قالوا إنه عليه الصالة والسالم قال أليب بكر 

ن كان خطأ لزم أن يكون أبو بكر مذنباً وعاصياً يف ذلك كان حقاً فكيف هنى الرسول عليه الصالة والسالم عنه وإ
احلزن والثاين قالوا حيتمل أن يقال إنه استخلصه لنفسه ألنه كان خياف منه أنه لو تركه يف مكة أن يدل الكفار عليه 

يب بكر وأن يوقفهم على أسراره ومعانيه فأخذه مع نفسه دفعاً هلذا الشر والثالث وإن دلت هذه احلالة على فضل أ
يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( إال أنه أمر علياً بأن يضطجع على فراشه ومعلوم أن االضطجاع على فراش رسول اهللا 

  مثل تلك الليلة الظلماء مع كون الكفار قاصدين قتل رسول اهللا تعريض

ذكروه يف ذلك  النفس للفداء فهذا العمل من علي أعلى وأعظم من كون أيب بكر صاحباً للرسول فهذه مجلة ما
  الباب

واجلواب عن األول أن أبا علي اجلبائي ملا حكى عنهم تلك الشبهة قال فيقال هلم جيب يف قوله تعاىل ملوسى عليه 
أن يدل على أنه كان عاصياً يف خوفه وذلك طعن يف األنبياء وجيب )  ٦٨طه ( السالم الَ َتَخْف إِنَّكَ أَنتَ االْْعلَى 

هيم حيث قالت املالئكة له الَ َتَخفْ يف قصة العجل املشوي مثل ذلك ويف قوهلم للوط الَ َتَخفْ يف قوله تعاىل يف إبرا
  مثل ذلك)  ٣٣العنكبوت ( َوالَ َتْحَزنْ إِنَّا ُمَنجُّوَك َوأَْهلََك 

األمن وفراغ فإذا قالوا إن ذلك اخلوف إمنا حصل مبقتضى البشرية وإمنا ذكر اهللا تعاىل ذلك يف قوله الَ َتَخْف ليفيد 
  القلب

  قلنا هلم يف هذه املسألة كذلك
فكيف خاف مع مساع هذه اآلية فنقول هذه )  ٦٧املائدة ( فإن قالوا أليس إنه تعاىل قال َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 



تل ولكنه ما كان اآلية إمنا نزلت يف املدينة وهذه الواقعة سابقة على نزوهلا وأيضاً فهب أنه كان آمناً على عدم الق
آمناً من الضرب واجلرح واإليالم الشديد والعجب منهم فإنا لو قدرنا أن أبا بكر ما كان خائفاً لقالوا إنه فرح 

بسبب وقوع الرسول يف البالء وملا خاف وبكى قالوا هذا السؤال الركيك وذلك يدل على أهنم ال يطلبون احلق 
  وإمنا مقصودهم حمض الطعنا

ثاين أن الذي قالوه أخس من شبهات السوفسطائية فإن أبا بكر لو كان قاصداً له لصاحل بالكفار عند واجلواب عن ال
وصوهلم إىل باب الغار وقال هلم حنن ههنا ولقال ابنه وابنته عبد الرمحن وأمساء للكفار حنن نعرف مكان حممد 

  الكالم الركيكفندلكم عليه فنسأل اهللا العصمة من عصبية حتمل اإلنسان على مثل هذا 
واجلواب عن الثالث من وجوه األول أنا ال ننكر أن اضطجاع علي بن أيب طالب يف تلك الليلة املظلمة على فراش 

صلى اهللا ( رسول اهللا طاعة عظيمة ومنصب رفيع إال أنا ندعي أن أبا بكر مبصاحبته كان حاضراً يف خدمة الرسول 
ى حاالً من الغائب الثاين أن علياً ما حتمل احملنة إال يف تلك الليلة أما وعلي كان غائباً واحلاضر أعل) عليه وسلم 

بعدها ملا عرفوا أن حممداً غاب تركوه ومل يتعرضوا له أما أبو بكر فإنه بسبب كونه مع حممد عليه الصالة والسالم 
ي اهللا عنه كان مشهوراً فيما بني ثالثة أيام يف الغار كان يف أشد أسباب احملنة فكان بالؤه أشد الثالث أن أبا بكر رض

الناس بأنه يرغب الناس يف دين حممد عليه الصالة والسالم ويدعوهم إليه وشاهدوا منه أنه دعا مجعاً من أكابر 
الصحابة رضي اهللا عنهم إىل ذلك الدين وأهنم إمنا قبلوا ذلك الدين بسبب دعوته وكان خياصم الكفار بقدر 

بالنفس واملال وأما علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فإنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ل اإلمكان وكان يذب عن الرسو
كان يف ذلك الوقت صغري السن وما ظهر منه دعوة ال بالدليل واحلجة وال جهاد بالسيف والسنان ألن حماربته مع 

يء من هذه األحوال وإذا كان الكفار إمنا ظهرت بعد انتقاهلم إىل املدينة مبدة مديدة فحال اهلجرة ما ظهر منه ش
كذلك كان غضب الكفار على أيب بكر ال حمالة أشد من غضبهم على علي وهلذا السبب فإهنم ملا عرفوا أن 

  املضطجع على ذلك الفراش

صلى ( هو علي مل يتعرضوا له ألبتة ومل يقصدوه بضرب وال أمل فعلمنا أن خوف أيب بكر على نفسه يف خدمة حممد 
أشد من خوف علي كرم اهللا وجهه فكانت تلك الدرجة أفضل وأكمل هذا ما نقوله يف هذا الباب ) لم اهللا عليه وس

  على سبيل االختصار
  أما قوله تعاىل وَأَيََّدُه بُِجُنوٍد لَّْم َتَرْوَها فاعلم أن تقدير اآلية أن يقال إِالَّ تَنُصُروُه فال بد له ذلك بدليل صورتني

 ره يف واقعة اهلجرة إِذْ أَْخَرَجُه الَِّذيَن كَفَُرواْ ثَانِيَ اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفى الْغَارِ إِذْ َيقُولُ ِلصَاِحبِِه الَالصورة األوىل أنه قد نص
  َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا فَأَنَزلَ

( عاىل أنزل املالئكة يوم بدر وأيد رسوله والصورة الثانية واقعة بدر وهي املراد من قوله َوأَيََّدُه بُِجُنوٍد لَّْم َتَرْوَها ألنه ت
  هبم فقوله وَأَيََّدهُ بُِجُنوٍد لَّْم َتَرْوَها معطوف على قوله فَقَْد َنَصَرُه اللَُّه إِذْ أَخَْرَجُه الَِّذيَن كَفَُرواْ) صلى اهللا عليه وسلم 

ُ اللَِّه ِهىَ  الُْعلَْيا واملعىن أنه تعاىل جعل يوم بدر كلمة الشرك  مث قال تعاىل َوَجَعلَ كَِلَمةَ  الَِّذيَن كَفَُرواْ السُّفْلَى َوكَِلَمة
سافلة دنيئة حقرية وكلمة اهللا هي العليا وهي قوله ال إله إال اهللا قال الواحدي واالختيار يف قوله َوكَِلَمةُ  اللَِّه الرفع 

النصب وال أحب هذه القراءة ألنه لو نصبها لكان وهي قراءة العامة على االستئناف قال الفراء وجيوز كَِلَمةَ  اللَِّه ب
  األجود أن يقال وكلمة اهللا العليا أال ترى أنك تقول أعتق أبوك غالمك وال تقول أعتق غالمه أبوك

  مث قال َواللَُّه َعزِيٌز َحكُيٌم أي قاهر غالب ال يفعل إال الصواب
ِل   كُْم وَأَنفُِسكُْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه ذاِلكُْم خَْيٌر لَّكُْم إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَاْنِفرُواْ ِخفَافًا َوثِقَاالً َوَجاِهدُواْ بِأَْموَا



اعلم أنه تعاىل ملا توعد من ال ينفر مع الرسول وضرب له من األمثال ما وصفنا أتبعه هبذا األمر اجلزم فقال اْنِفرُواْ 
يت خيف عليكم اجلهاد أو على الصفة اليت يثقل وهذا الوصف ِخفَافًا َوِثقَاالً واملراد انفروا سواء كنتم على الصفة ال

يدخل حتته أقسام كثرية واملفسرون ذكروها فاألول ِخفَافًا يف النفور لنشاطكم له َوِثقَاالً عنه ملشتقه عليكم الثاين 
اناً ومشاة اخلامس شباناً وشيوخاً ِخفَافًا لقلة عيالكم َوِثقَاالً لكثرهتا الثالث خِفَافًا من السالح َوِثقَاالً منه الرابع ركب

السادس مهازيل ومسانا السابع صحاحاً ومراضاً والصحيح ما ذكرنا إذ الكل داخل فيه ألن الوصف املذكور وصف 
  كلي يدخل فيه كل هذه اجلزئيات

  فإن قيل أتقولون إن هذا األمر يتناول مجيع الناس حىت املرضى والعاجزين

ما أنت ( أعلي أن أنفر قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أم مكتوم أنه قال لرسول اهللا  قلنا ظاهره يقتضي ذلك عن ابن
الفتح ( فرجع إىل أهله ولبس سالحه ووقف بني يديه فنزل قوله تعاىل لَّْيَس َعلَى االْْعَمى َحَرٌج ) إال خفيف أو ثقيل 

ومل يتخلف عن غزوات )  عليه وسلم صلى اهللا( وقال جماهد إن أبا أيوب شهد بدراً مع الرسول )  ٦١النور  ١٧
املسلمني ويقول قال اهللا اْنِفرُواْ ِخفَافًا َوِثقَاالً فال أجدين إال خفيفاً أو ثقيالً وعن صفوان بن عمرو قال كنت والياً 

على محص فلقيت شيخاً قد سقط حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو قلت يا عم أنت معذور عند اهللا 
اجبيه وقال يا ابن أخي استنفرنا اهللا خفافاً وثقاالً أال إن من أحبه ابتاله وعن الزهري خرج سعيد بن املسيب فرفع ح

إىل الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل صاحب ضرر فقال استنفر اهللا اخلفيف والثقيل فإن عجزت 
د وهو يريد الغزو أنت معذور فقال أنزل اهللا علينا عن اجلهاد كثرت السواد وحفظت املتاع وقيل للمقداد بن األسو

  يف سورة براءة انِْفُرواْ خِفَافًا َوِثقَاالً
( واعلم أن القائلني هبذا القول الذي قررناه يقولون هذه اآلية صارت منسوخة بقوله تعاىل لَّْيَس َعلَى االْْعَمى َحَرٌج 

  ) ١٢٢التوبة ( قوله َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَينِفرُواْ كَافَّةً  وقال عطاء اخلراساين منسوخة ب)  ٦١النور  ١٧الفتح 
ولقائل أن يقول اتفقوا على أن هذه اآلية نزلت يف غزوة تبوك واتفقوا على أنه عليه الصالة والسالم خلف النساء 

فايات فمن أمره وخلف من الرجال أقواماً وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس على األعيان لكنه من فروض الك
الرسول بأن خيرج لزمه ذلك خفافاً وثقاالً ومن أمره بأن يبقى هناك لزمه أن يبقى ويترك النفر وعلى هذا التقدير 

  فال حاجة إىل التزام النسخ
  مث قال تعاىل َوَجاِهُدواْ بِأَمْواِلكُْم َوأَنفُِسكُْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه وفيه قوالن

لى أن اجلهاد إمنا جيب على من له املال والنفس فدل على أن من مل يكن له نفس سليمة القول األول أن هذا يدل ع
  صاحلة للجهاد وال مال يتقوى به على حتصيل آالت اجلهاد ال جيب عليه اجلهاد

والقول الثاين أن اجلهاد جيب بالنفس إذا انفرد وقوي عليه وباملال إذا ضعف عن اجلهاد بنفسه فيلزم على هذا 
أن من عجز أن ينيب عنه نفراً بنفقة من عنده فيكون جماهداً مباله ملا تعذر عليه بنفسه وقد ذهب إىل هذا  القول

  القول كثري من العلماء
  مث قال تعاىل ذاِلكُْم َخْيٌر لَّكُمْ إِن كُنُتمْ َتْعلَُمونَ

  فإن قيل كيف يصح أن يقال اجلهاد خري من القعود عنه وال خري يف القعود عنه
  ا اجلواب عنه من وجهنيقلن

الوجه األول أن لفظ َخْيٌر يستعمل يف معنيني أحدمها مبعىن هذا خري من ذاك والثاين مبعىن أنه يف نفسه خري كقوله 
الثريد  ويقال)  ٨العاديات ( وقوله َوإِنَُّه ِلُحبّ الَْخْيرِ لََشدِيٌد )  ٢٤القصص ( إِّنى ِلَما أَنَزلْتَ إِلَى َّ ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري 



خري من اهللا أي هو خري يف نفسه وقد حصل من اهللا تعاىل فقوله ذاِلكُْم خَْيٌر لَّكُْم املراد هذا الثاين وعلى هذا الوجه 
  يسقط السؤال

الوجه الثاين سلمنا أن املراد كونه خرياً من غريه إال أن التقدير أن ما يستفاد باجلهاد من نعيم اآلخرة خري مما 
  عنه من الراحة والدعة والتنعم هبما ولذلك قال تعاىل إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ يستفيده القاعد

ألن ما حيصل من اخلريات يف اآلخرة على اجلهاد ال يدرك إال بالتأمل وال يعرفه إال املؤمن الذي عرف بالدليل أن 
  القول بالقيامة حق وأن القول بالثواب والعقاب حق وصدق

خََرْجَنا َمَعكُمْ ًبا َوَسفًَرا قَاِصًدا الَّتََّبُعوَك َولَاِكن َبُعَدْت َعلَْيهُِم الشُّقَّةُ  َوَسَيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَوِ اْسَتطَْعَنا لَلَْو كَانَ َعَرًضا قَرِي
  ُيْهِلكُونَ أَنفُسَُهْم وَاللَُّه َيْعلَُم إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ

 سبيل اهللا وكان قد ذكر قوله ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُمُ اعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف ترغيبهم يف اجلهاد يف
يد انِفرُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتْم إِلَى االْْرضِ عاد إىل تقرير كوهنم متثاقلني وبني أن أقواماً مع كل ما تقدم من الوع

  بني أنه لَْو كَانَ َعَرًضا قَرِيًبا َوَسفًَرا قَاِصًدا الَّتََّبعُوَك ويف اآلية مسائلواحلث على اجلهاد ختلفوا يف غزوة تبوك و
املسألة األوىل العرض ما عرض لك من منافع الدنيا يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منه الرب والفاجر قال الزجاج فيه 

لة ما تقدم عليه وقوله َوَسفًَرا قَاِصًدا قال حمذوف والتقدير لو كان املدعو إليه سفراً قاصداً فحذف اسم كَانَ لدال
الزجاج أي سهالً قريباً وإمنا قيل ملثل هذا قاصداً ألن املتوسط بني اإلفراط والتفريط يقال له مقتصد قال تعاىل 

صده كل أحد فسمي وحتقيقه أن املتوسط بني الكثرة والقلة يق)  ٣٢فاطر ( فَِمْنُهْم ظَاِلٌم لّنَفِْسِه َوِمْنُهْم مُّقَْتِصٌد 
قاصداً وتفسري القاصد ذو قصد كقوهلم البن وتامر ورابح قوله َولَاِكن بَُعَدْت َعلَْيهِمُ الشُّقَّةُ  قال الليث الشقة بعد 

مسريه إىل أرض بعيدة يقال شقة شاقة واملعىن بعدت عليهم الشاقة البعيدة والسبب يف هذا االسم أنه شق على 
  عن عيسى بن عمر أنه قرأ َبُعَدْت َعلَْيهُِم الشُّقَّةُ  بكسر العني والشني) الكشاف ( ب اإلنسان سلوكها ونقل صاح

املسألة الثانية هذه اآلية نزلت يف املنافقني الذين ختلفوا عن غزوة تبوك ومعىن الكالم أنه لو كانت املنافع قريبة 
ال السفر فكانوا كاآليسني من الفوز بالغنيمة بسبب والسفر قريباً التبعوك طمعاً منهم يف الفوز بتلك املنافع ولكن ط

أهنم كانوا يستعظمون غزو الروم فلهذا السبب ختلفوا مث أخرب اهللا تعاىل أنه إذا رجع من اجلهاد جيدهم َيْحِلفُونَ بِاللَِّه 
ة إقامة العذر يف التخلف مث بني لَوِ اْسَتطَْعَنا لَخََرْجَنا َمَعكُْم إما عند ما يعاتبهم بسبب التخلف وإما ابتداء على طريق

تعاىل أهنم يهلكون أنفسهم بسبب ذلك الكذب والنفاق وهذا يدل على أن األميان الكاذبة توجب اهلالك وهلذا قال 
  )اليمني الغموس تدع الديار بالقع ( عليه الصالة والسالم 

  طيع اخلروج فإهنم كانوا مستطيعني اخلروجمث قال َواللَُّه َيْعلَُم إِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ يف قوهلم ما كنا نست
املسألة الثالثة دلت اآلية على أن قوله اْنِفرُواْ ِخفَافًا َوِثقَاالً إمنا يتناول من كان قادراً متمكناً إذ عدم االستطاعة عذر 

  يف التخلف

ال لو كانت االستطاعة مع املسألة الرابعة استدل أبو علي اجلبائي هبذه اآلية على بطالن أن االستطاعة مع الفعل فق
الفعل لكان من خيرج إىل القتال مل يكن مستطيعاً إىل القتال ولو كان األمر كذلك لكانوا صادقني يف قوهلم ما كنا 

نستطيع ذلك وملا كذهبم اهللا تعاىل يف هذا القول علمنا أن االستطاعة قبل الفعل واستدل الكعيب هبذا الوجه أيضاً له 
  أن يكون املراد به ما كان هلم زاد وال راحلة وما أرادوا به نفس القدرة وسأل نفسه ال جيوز

وأجاب إن كان من ال راحلة له يعذر يف ترك اخلروج فمن ال استطاعة له أوىل بالعذر وأيضاً الظاهر من االستطاعة 



ان بقوة البدن فال معىن لترك قوة البدن دون وجود املال وإذا أريد به املال فإمنا يراد ألنه يعني على ما يفعله اإلنس
  احلقيقة من غري ضرورة

وأجاب أصحابنا بأن املعتزلة سلموا أن القدرة على الفعل ال تتقدم على الفعل إال بوقت واحد فأما أن تتقدم عليه 
ن بعيد بأوقات كثرية فذلك ممتنع فإن اإلنسان اجلالس يف املكان ال يكون قادراً يف هذا الزمان أن يفعل فعالً يف مكا

عنه بل إمنا يقدر على أن يفعل فعالً يف املكان املالصق ملكانه فإذا ثبت أن القدرة عند القوم ال تتقدم الفعل إال بزمان 
ما كانوا قادرين على أصول املعتزلة فيلزمهم من ) صلى اهللا عليه وسلم ( واحد فالقوم الذين ختلفوا عن رسول اهللا 

د هذا جيب علينا وعليهم أن حنمل االستطاعة على الزاد والراحلة وحينئذ يسقط هذه اآلية ما ألزموه علينا وعن
  االستدالل

املسألة اخلامسة قالوا الرسول عليه الصالة والسالم أخرب عنهم أهنم سيحلفون وهذا إخبار عن غيب يقع يف 
  علماملستقبل واألمر ملا وقع كما أخرب كان هذا إخباراً عن الغيب فكان معجزاً واهللا أ

  َعفَا اللَُّه َعنَك ِلمَ أَذِنَت لَُهْم َحتَّى َيَتَبيََّن لََك الَِّذيَن َصَدقُواْ َوَتْعلََم الْكَاِذبَِني
اعلم أنه تعاىل بني بقوله لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً التبعوك أنه ختلف قوم من ذلك الغزو وليس فيه بيان أن 

فلما قال بعده َعفَا اللَُّه َعنَك ِلَم أَِذنَت لَُهْم دل هذا على أن فيهم من ختلف ذلك التخلف كان بإذن الرسول أم ال 
  بإذنه وفيه مسائل

املسألة األوىل احتج بعضهم هبذه اآلية على صدور الذنب عن الرسول من وجهني األول أنه تعاىل قال َعفَا اللَُّه َعنكَ 
ِلَم أَِذنَت لَُهْم وهذا استفهام مبعىن اإلنكار فدل هذا على أن ذلك  والعفو يستدعي سابقة الذنب والثاين أنه تعاىل قال

اإلذن كان معصية وذنباً قال قتادة وعمرو بن ميمون اثنان فعلهما الرسول مل يؤمر بشيء فيهما إذنه للمنافقني 
  وأخذه الفداء من األسارى فعاتبه اهللا كما تسمعون

للَُّه َعنَك يوجب الذنب ومل ال جيوز أن يقال إن ذلك يدل على مبالغة اهللا واجلواب عن األول ال نسلم أن قوله َعفَا ا
يف تعظيمه وتوقريه كما يقول الرجل لغريه إذا كان معظماً عنده عفا اهللا عنك ما صنعت يف أمري ورضي اهللا عنك 

جيل والتعظيم وقال ما جوابك عن كالمي وعافاك اهللا ما عرفت حقي فال يكون غرضة من هذا الكالم إال مزيد التب
  علي بن اجلهم فيما خياطب به املتوكل وقد أمر بنفيه

  عفا اهللا عنك أال حرمة
  تعود بعفوك إن أبعدا
  أمل تر عبداً عدا طوره

  وموىل عفا ورشيداً هدى
  أقلين أقالك من مل يزل

  يقيك ويصرف عنك الردى
َعرَّفََها لَُهْم اإلنكار ألنا نقول إما أن يكون صدر عن واجلواب عن الثاين أن نقول ال جيوز أن يقال املراد بقوله لَْم 

الرسول ذنب يف هذه الواقعة أو مل يصدر عنه ذنب فإن قلنا إنه ما صدر عنه ذنب امتنع على هذا التقدير أن يكون 
على حصول العفو عنه قوله ِلَم أَِذنَت لَُهْم إنكار عليه وإن قلنا إنه كان قد صدر عنه ذنب فقوله َعفَا اللَُّه َعنَك يدل 

وبعد حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجه اإلنكار عليه فثبت أنه على مجيع التقادير ميتنع أن يقال إن قوله ِلَم أَِذنتَ 
لَُهْم يدل على كون الرسول مذنباً وهذا جواب شاف قاطع وعند هذا حيمل قوله ِلَم أَِذنَت لَُهْم على ترك األوىل 



  الواقعة كانت من جنس ما يتعلق باحلروب ومصاحل الدنيا واألكمل ال سيما وهذه
كان حيكم مبقتضى االجتهاد يف بعض الوقائع ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية من الناس من قال إن الرسول 

عتبار واالجتهاد والرسول أمر ألويل األبصار باال)  ٢احلشر ( واحتج عليه بأن قوله فَاْعَتبُِرواْ ياأُْوِلى أُوِْلى االْْبَصارِ 
كان سيداً هلم فكان داخالً حتت هذا األمر مث أكدوا ذلك هبذه اآلية فقالوا إما أن يقال إنه تعاىل أذن له يف ذلك 

اإلذن أو منعه عنه أو ما أذن له فيه وما منعه عنه واألول باطل وإال امتنع أن يقول له مل أذنت هلم والثاين باطل أيضاً 
التقدير يلزم أن يقال إنه حكم بغري ما أنزل اهللا فيلزم دخوله حتت قوله َوَمن لَّمْ َيْحكُم بَِما أَنَزلَ اللَُّه ألن على هذا 

)  ٤٧املائدة ( أُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ )  ٤٥املائدة ( أُْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ )  ٤٤املائدة ( فَأُْولَِئَك ُهمُ الْكَاِفُرونَ 
بصريح القول فلم يبق إال القسم الثالث وهو أنه عليه الصالة والسالم أذن يف تلك الواقعة من تلقاء وذلك باطل 

نفسه فإما أن يكون ذلك مبنياً على االجتهاد أو ما كان كذلك والثاين باطل ألنه حكم مبجرد التشهي وهو باطل 
فلم يبق إال أنه عليه الصالة )  ٥٩مرمي ( اةَ  َواتََّبُعواْ الشََّهواِت لقوله تعاىل فََخلََف ِمن َبْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعواْ الصَّلَو

والسالم أذن يف تلك الواقعة بناء على االجتهاد وذلك يدل على أنه عليه الصالة والسالم كان حيكم مبقتضى 
  االجتهاد

  ن هذا احلكم بقوله ِلمَ أَذِنَت لَُهْمفإن قيل فهذا بأن يدل على أنه ال جيوز له احلكم باالجتهاد أوىل ألنه تعاىل منعه م
كم املمدود قلنا إنه تعاىل ما منعه من ذلك اإلذن مطلقاً ألنه قال حَتَّى َيتََبيََّن لََك الَِّذيَن َصَدقُواْ َوَتْعلََم الْكَاِذبَِني واحل

  إىل غاية بكلمة حىت جيب انتهاؤه عند حصول تلك الغاية فهذا يدل على صحة قولنا
  ا فلم ال جيوز أن يكون املراد من ذلك التبني هو التبني بطريق الوحيفإن قالو

قلنا ما ذكرمتوه حمتمل إال أن على التقدير الذي ذكرمت يصري تكليفه أن ال حيكم البتة وأن يصرب حىت ينزل الوحي 
يف االجتهاد  ويظهر النص فلما ترك ذلك كان ذلك كبرية وعلى التقدير الذي ذكرنا كان ذلك اخلطأ خطأ واقعاً

  فكان محل الكالم عليه أوىل) ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ( فدخل حتت قوله 
  املسألة الثالثة دلت هذه اآلية على وجوب االحتراز عن العجلة ووجوب التثبت والتأين وترك

  تقريب أو اإلبعاداالغترار بظواهر األمور واملبالغة يف التفحص حىت ميكنه أن يعامل كل فريق مبا يستحقه من ال
املسألة الرابعة قال قتادة عاتبه اهللا كما تسمعون يف هذه اآلية مث رخص له يف سورة النور فقال فَإِذَا اسَْتذَنُوَك ِلبَْعضِ 

  ) ٦٢النور ( َشأْنِهِْم فَأْذَن لَّمن ِشئَْت مِْنُهْم 
يس فيه ما يدل على أن ذلك اإلذن فيما ذا ا فيحتمل املسألة اخلامسة قال أبو مسلم األصفهاين قوله ِلَم أَِذنتَ لَُهمْ ل

أن بعضهم استأذن يف القعود فأذن له وحيتمل أن بعضهم استأذن يف اخلروج فأذن له مع أنه ما كان خروجهم معه 
 صواباً ألجل أهنم كانوا عيوناً للمنافقني على املسلمني فكانوا يثريون الفنت ويبغون الغوائل فلهذا السبب ما كان يف
خروجهم مع الرسول مصلحة قال القاضي هذا بعيد ألن هذه اآلية نزلت يف غزوة تبوك على وجه الذم للمتخلفني 

  واملدح للمبادرين وأيضاً ما بعد هذه اآلية يدل على ذم القاعدين وبيان حاهلم
ِهدُواْ بِأَمَْوالِهِْم وَأَنفُسِهِْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني إِنََّما َيْسَتأِْذُنكَ الَ َيسَْتأْذُِنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ أَن ُيَجا

لَُه ُعدَّةً   ْو أََرادُواْ الُْخُروَج ألََعدُّواْالَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ االٌّ ِخرِ وَاْرتَاَبْت قُلُوبُُهْم فَُهْم ِفى َرْيبِهِْم َيَترَدَُّدونَ َولَ
  َولَاِكن كَرَِه اللَُّه انبِعَاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم َوقِيلَ اقُْعدُواْ َمَع الْقَاِعِديَن

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل قال ابن عباس قوله الَ َيْسَتأِْذُنَك أي بعد غزوة تبوك وقال الباقون هذا ال جيوز ألن ما قبل هذه اآلية 



ة تبوك واملقصود من هذا الكالم متييز املؤمنني عن املنافقني فإن املؤمنني مىت أمروا باخلروج وما بعدها وردت يف قص
إىل اجلهاد تبادروا إليه ومل يتوقفوا واملنافقون يتوقفون ويتبلدون ويأتون بالعلل واألعذار وهذا املقصود حاصل سواء 

  مة النفاق يف ذلك لوقت االستئذان واهللا أعلمعرب عنه بلفظ املستقبل أو املاضي واملقصود أنه تعاىل جعل عال
دير يف أن جياهدوا إال املسألة الثانية قوله الَ َيسَْتأْذُِنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ أَن ُيَجاِهُدواْ فيه حمذوف والتق

  أنه حسن احلذف لظهوره مث ههنا قوالن
لى ظاهره من غري إضمار آخر وعلى هذا التقدير فاملعىن أنه ليس من عادة املؤمنني القول األول إجراء هذا الكالم ع

) صلى اهللا عليه وسلم ( أن يستأذنوك يف أن جياهدوا وكان األكابر من املهاجرين واألنصار يقولون ال نستأذن النيب 
  حبيث لو أمرهميف اجلهاد فإن ربنا ندبنا إليه مرة بعد أخرى فأي فائدة يف االستئذان وكانوا 

بأن ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول بالقعود لشق عليهم ذلك أال ترى أن علي بن أيب طالب ملا أمره رسول اهللا 
  )أنت مين مبنزلة هرون من موسى ( يبقى يف املدينة شق عليه ذلك ومل يرض إىل أن قال له الرسول 

ترك استئذان اإلمام يف اجلهاد غري جائز وهؤالء ذمهم اهللا يف القول الثاين أنه ال بد ههنا من إضمار آخر قالوا ألن 
ترك هذا االستئذان فثبت أنه ال بد من اإلضمار والتقدير ال يستأذنك هؤالء يف أن ال جياهدوا إال أنه حذف حرف 

أن ما قبل اآلية وما بعدها  والذي دل على هذا احملذوف)  ١٧٦النساء ( النفي ونظري قوله ُيَبّيُن اللَُّه لَكُْم أَن َتِضلُّواْ 
  يدل على أن حصول هذا الذم إمنا كان على االستئذان يف القعود واهللا أعلم

  مسائل ِفى َريْبِهِْم َيَتَردَُّدونَ وفيه مث قال تعاىل إِنََّما َيْستَأْذُِنَك الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ َواْرتَاَبْت قُلُوُبُهْم فَُهْم
املسألة األوىل بني أن هذا االنتقال ال يصدر إال عند عدم اإلميان باهللا واليوم اآلخر مث ملا كان عدم اإلميان قد يكون 

بسبب الشك فيه وقد يكون بسبب اجلزم والقطع بعدمه بني تعاىل أن عدم إميان هؤالء إمنا كان بسبب الشك 
  مؤمن باهللا وههنا سؤاالنوالريب وهذا يدل على أن الشاك املرتاب غري 

السؤال األول أن العلم إذا كان استداللياً كان وقوع الشك يف الدليل يوجب وقوع الشك يف املدلول ووقع الشك 
يف مقدمة واحدة من مقدمات الدليل يكفي يف حصول الشك يف صحة الدليل فهذا يقتضي أن الرجل املؤمن إذا 

ت دليله أن يصري شاكاً يف املدلول وهذا يقتضي أن خيرج املؤمن عن وقع له سؤال وإشكال يف مقدمة من مقدما
إميانه يف كل حلظة بسبب أنه خطر بباله سؤال وإشكال ومعلوم أن ذلك باطل فثبت أن بناء اإلميان ليس على الدليل 

  بل على التقليد فصارت هذه اآلية دالة على أن األصل يف اإلميان هو التقليد من هذا الوجه
ب أن املسلم وإن عرض له الشك يف صحة بعض مقدمات دليل واحد إال أن سائر الدالئل سليمة عنده من واجلوا

  الطعن فلهذا السبب بقي إميانه دائماً مستمراً
  السؤال الثاين أليس أن أصحابكم يقولون أنا مؤمن إن شاء اهللا تعاىل وذلك يقتضي حصول الشك

 ٧٤األنفال ( سألة يف سورة األنفال يف تفسري قوله أُْولِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً واجلواب أنا استقصينا يف حتقيق هذه امل
(  

  املسألة الثانية قالت الكرامية اإلميان هو جمرد اإلقرار مع أنه تعاىل شهد عليهم يف هذه اآلية بأهنم ليسوا مؤمنني
الريب هو القلب فقط ومىت كان حمل الريب هو القلب كان  املسألة الثالثة قوله َواْرَتاَبْت قُلُوبُُهْم يدل على أن حمل

حمل املعرفة واإلميان أيضاً هو القلب ألن حمل أحد الضدين جيب أن يكون هو حمالً للضد اآلخر وهلذا السبب قال 
ان املثاب واملعاقب يف وإذا كان حمل املعرفة والكفر القلب ك)  ٢٢اجملادلة ( تعاىل أُوْلَِئَك كََتَب ِفى قُلُوبِهُِم اإلَميانَ 



  احلقيقة هو القلب والبواقي تكون تبعاً له
  املسألة الرابعة قوله فَُهْم ِفى رَْيبِهِْم َيَتَردَّدُونَ معناه أن الشاك املرتاب يبقى متردداً بني النفي

اً أو ال يكون واإلثبات غري حاكم بأحد القسمني وال جازم بأحد النقيضني وتقريره أن االعتقاد إما أن يكون جازم
فاجلازم إن كان غري مطابق فهو اجلهل وإن كان مطابقاً فإن كان غري يقني فهو العلم وإال فهو اعتقاد املقلد وإن كان 

غري جازم فإن كان أحد الطرفني راجحاً فالراجح هو الظن واملرجوح هو الوهم وإن اعتدل الطرفان فهو الريب 
  ني الطرفنيوالشك وحينئذ يبقى اإلنسان متردداً ب

 مث قال تعاىل َولَْو أََرادُواْ الُْخُروَج الَعدُّواْ لَُه ُعدَّةً  قرىء عدته وقرىء أيضاً إِنَّ ِعدَّةَ  بكسر العني بغري إضافة
وبإضافة قال ابن عباس يريد من الزاد واملاء والراحلة ألن سفرهم بعيد ويف زمان شديد وتركهم العدة دليل على 

  ف وقال آخرون هذا إشارة إىل أهنم كانوا مياسري قادرين على حتصيل األهبة والعدةأهنم أرادوا التخل
  مث قال تعاىل َولَاِكن كَرَِه اللَُّه انبَِعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم وفيه مسائل

أي املسألة األوىل االنبعاث االنطالق يف األمر يقال بعثت البعري فانبعث وبعثته ألمر كذا فانبعث وبعثه ألمر كذا 
صلى اهللا عليه ( نفذه فيه والتثبيط رد اإلنسان على الفعل الذي هم به واملعىن أنه تعاىل كره خروجهم مع الرسول 

  فصرفهم عنه) وسلم 
  فإن قيل إن خروجهم مع الرسول إما أن يقال إنه كان مفسدة وإما أن يقال إنه كان مصلحة

اهم يف القعود وإن قلنا إنه كان مصلحة فلم قال إنه تعاىل كره فإن قلنا إنه كان مفسدة فلم عاتب الرسول يف إذنه إي
  انبعاثهم وخروجهم

واجلواب الصحيح أن خروجهم مع الرسول ما كان مصلحة بدليل أنه تعاىل صرح بعد هذه اآلية وشرح تلك 
أن يقال فلما كان األصوب األصلح أن بقي )  ٤٧التوبة ( املفاسد وهو قوله لَوْ َخَرجُواْ ِفيكُم مَّا زَاُدوكُْم إِالَّ َخبَاالً 

ال خيرجوا فلم عاتب الرسول يف اإلذن فنقول قد حكينا عن أيب مسلم أنه قال ليس يف قوله ِلَم أَِذنَت لَُهْم أنه عليه 
الصالة والسالم كان قد أذن هلم يف القعود بل حيتمل أن يقال إهنم استأذنوه يف اخلروج معه فأذن هلم وعلى هذا 

فإنه يسقط السؤال قال أبو مسلم والدليل على صحة ما قلنا إن هذه اآلية دلت على أن خروجهم معه كان التقدير 
مفسدة فوجب محل ذلك العتاب على أنه عليه الصالة والسالم أذن هلم يف اخلروج معه وتأكد ذلك بسائر اآليات 

)  ٨٣التوبة ( فَاْستَأْذَُنوكَ ِللُْخرُوجِ فَقُلْ لَّن َتخُْرُجواْ َمِعىَ  أََبًدا  منها قوله تعاىل فَإِن رَّجََعَك اللَُّه إِلَى طَاِئفَةٍ  ّمْنُهْم
إىل قوله قُل لَّن َتتَّبِعُوَنا فهذا دفع هذا السؤال على )  ١٥الفتح ( ومنها قوله تعاىل َسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقُْتْم 

  طريقة أيب مسلم
ن نسلم أن العتاب يف قوله ِلَم أَذِنَت لَُهْم إمنا توجه ألنه عليه الصالة والسالم أذن هلم يف والوجه الثاين من اجلواب أ

القعود فنقول ذلك العتاب ما كان ألجل أن ذلك القعود كان مفسدة بل ألجل أن إذنه عليه الصالة والسالم بذلك 
ن قبل إمتام التفحص وإكمال التأمل والتدبر القعود كان مفسدة وبيانه من وجوه األول أنه عليه الصالة والسالم أذ

دير أنه عليه الصالة وهلذا السبب قال تعاىل ِلَم أَِذنتَ لَُهمْ َحتَّى َيَتَبيََّن لََك الَِّذينَ َصَدقُواْ َوَتْعلََم الْكَاِذبَِني والثاين أن بتق
ن يصري ذلك القعود عالمة على والسالم ما كان يأذن هلم يف القعود فهم كانوا يقعدون من تلقاء أنفسهم وكا

  نفاقهم وإذا ظهر نفاقهم احترز املسلمون منهم ومل



يغتروا بقوهلم فلما أذن الرسول يف القعود بقي نفاقهم خمفياً وفاتت تلك املصاحل والثالث أهنم ملا استأذنوا رسول اهللا 
لى سبيل الزجر كما حكاه اهللا يف آخر هذه غضب عليهم وقال اقُْعُدواْ َمَع الْقَاِعِديَن ع) صلى اهللا عليه وسلم ( 

ْم أي اآلية وهو قوله َوِقيلَ اقُْعدُواْ َمَع الْقَاِعِديَن مث إهنم اغتنموا هذه اللفظة وقالوا قد أذن لنا فقال تعاىل ِلَم أَِذنتَ لَُه
لون االجتهاد غري مل ذكرت عندهم هذا اللفظ الذي أمكنهم أن يتوسلوا به إىل حتصيل غرضهم الرابع أن الذين يقو

جائز على األنبياء عليهم السالم قالوا إنه إمنا أذن مبقتضى االجتهاد وذلك غري جائز ألهنم ملا متكنوا من الوحي 
وكان اإلقدام على االجتهاد مع التمكن من الوحي جارياً جمرى اإلقدام على االجتهاد مع حصول النص فكما أن 

  هذا غري جائز فكذا ذاك
نية قالت املعتزلة البصرية اآلية دالة على أنه تعاىل كما هو موصوف بصفة املريدية هو موصوف بصفة املسألة الثا

ة الكارهية بدليل قوله تعاىل َولَاِكن كَرِهَ اللَُّه انبَِعاثَُهْم قال أصحابنا معىن كَرَِه اللَُّه أراد عدم ذلك الشيء قال البصري
ن اإلرادة عبارة عن صفة تقتضي ترجيح أحد طريف املمكن على اآلخر العدم ال يصلح أن يكون متعلقاً وذلك أل

والعدم نفي حمض وأيضاً فالعدم املستمر ال تعلق لإلرادة بالعدم به ألن حتصيل احلاصل حمال وجعل العدم عدماً حمال 
  فثبت أن تعلق اإلرادة بالعدم حمال فامتنع القول بأن املراد من الكراهة إرادة العدم

ابنا بأنا نفسر الكراهة يف حق اهللا بإرادة ضد ذلك الشيء فهو تعاىل أراد منهم السكون فوقع التعبري عن أجاب أصح
  هذه اإلرادة بكونه تعاىل كارهاً خلروجهم مع الرسول

ث املسألة الثالثة احتج أصحابنا يف مسألة القضاء والقدر بقوله تعاىل فَثَبَّطَُهْم أي فكسلهم وضعف رغبتهم يف االنبعا
وحاصل الكالم فيه ال يتم إال إذا صرحنا باحلق وهو أن صدور الفعل يتوقف على حصول الداعي إليه فإذا صارت 
الداعية فاترة مرجوحة امتنع صدور الفعل عنه مث إن صريورة تلك الداعية جازمة أو فاترة إن كانت من العبد لزم 

ة الداعية ليست إال من اهللا ومىت حصلت تلك التقوية لزم التسلسل وإن كانت من اهللا فحينئذ لزم املقصود ألن تقوي
حصول الفعل وحينئذ يصح قولنا يف مسألة القضاء والقدر مث إنه تعاىل ختم اآلية بقوله َوقِيلَ اقُْعدُواْ َمَع الْقَاِعِدينَ 

  وفيه مسألتان
لعاجزين الذين شأهنم القعود يف البيوت املسألة األوىل املقصود منه التنبيه على ذمهم وإحلاقهم بالنساء والصبيان وا

  وهم القاعدون واخلالفون واخلوالف على ما ذكره يف قوله َرضُواْ بِأَن َيكُوُنواْ َمَع الَْخواِلِف
املسألة الثانية اختلفوا يف أن هذا القول ممن كان فيحتمل أن يكون القائل بذلك هو الشيطان على سبيل الوسوسة 

ال ذلك لبعض ملا أرادوا االجتماع على التخلف ألن من يتوىل الفساد حيب التكثر وحيتمل أن يكون بعضهم ق
ملا أذن هلم يف التخلف فعاتبه اهللا وحيتمل أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( بأشكاله وحيتمل أن يكون القائل هو الرسول 

مفسدين فقد كره اهللا انبعاثكم يكون القائل هو اهللا سبحانه ألنه قد كره خروجهم لإلفساد وكان املراد إذا كنتم 
  على هذا الوجه فأمركم بالقعود عن هذا اخلروج املخصوص

  ونَ لَُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَنيلَْو خََرُجواْ ِفيكُم مَّا زَاُدوكُْم إِالَّ خََباالً والّْوَضعُواْ ِخلَالَكُْم َيْبُغوَنكُُم الِْفْتَنةَ  َوِفيكُْم َسمَّاُع
نه تعاىل بني يف هذه اآلية أنواع املفاسد احلاصلة من خروجهم وهي ثالثة األول قوله لَوْ َخَرجُواْ ِفيكُم مَّا اعلم أ

  َزاُدوكُْم إِالَّ َخبَاالً وفيه مسائل
املسألة األوىل اخلبال والشر والفساد يف كل شيء ومنه يسمى العته باخلبل واملعتوه باملخبول وللمفسرين عبارات 

يب إال شراً وقال ميان إال مكراً وقيل إال غياً وقال الضحاك إال غدراً وقيل اخلبال االضطراب يف الرأي قال الكل
  وذلك بتزيني أمر لقوم وتقبيحه لقوم أخرين ليختلفوا وتفترق كلمتهم



ثىن من جنس املستثىن املسألة الثانية قال بعض النحويني قوله إِالَّ َخَباالً من االستثناء املنقطع وهو أن ال يكون املست
منه كقولك ما زادوكم خرياً إال خباالً وههنا املستثىن منه غري مذكور وإذا مل يذكر وقع االستثناء من األعم والعام 

  هو الشيء فكان االستثناء متصالً والتقدير ما زادوكم شيئاً إال خباالً
أنه كره انبعاثهم وبني يف هذه اآلية أنه إمنا كره ذلك املسألة الثالثة قالت املعتزلة إنه تعاىل بني يف اآلية األوىل 

االنبعاث لكونه مشتمالً على هذا اخلبال والشر والفتنة وذلك يدل على أنه تعاىل يكره الشر والفتنة والفساد على 
  اإلطالق وال يرضى إال باخلري وال يريد إال الطاعة

 والَْوَضعُواْ ِخلَالَكُمْ َيْبُغوَنكُمُ الْفِْتَنةَ  ويف اإليضاح قوالن النوع الثاين من املفاسد الناشئة من خروجهم قوله تعاىل
  نقلهما الواحدي

القول األول وهو قول أكثر أهل اللغة أن األيضاع محل البعري على العدو وال جيوز أن يقال أوضع الرجل إذا سار 
عليه قال الفراء العرب تقول وضعت الناقة  بنفسه سرياً حثيثاً يقال وضع البعري إذا عدا وأوضعه الراكب إذا محله

  وأوضع الراكب ورمبا قالوا للراكب وضع
والقول الثاين وهو قول األخفش وأيب عبيد أنه جيوز أن يقال أوضع الرجل إذا سار بنفسه سرياً حثيثاً من غري أن 

وعليه السكينة وأوضع يف  أفاض من عرفة) صلى اهللا عليه وسلم ( يراد أنه وضع ناقته روى أبو عبيد أن النيب 
  وادي حمسر وقال لبيد أرانا موضعني حلكم غيب

  ونسخو بالطعام وبالشراب
أراد مسرعني وال جيوز أن يكون يريد موضعني اإلبل ألنه مل يرد السري يف الطريق وقال عمر بن أيب ربيعة تباهلن 

  بالعدوان ملا عرفنين
  وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا

  تشهد لقول األخفش وأيب عبيد قال الواحدي واآلية

واعلم أن على القولني فاملراد من اآلية السعي بني املسلمني بالتضريب والنمائم فإن اعتربنا القول األول كان املعىن 
وألوضعوا ركائبهم بينكم واملراد اإلسراع بالنمائم ألن الراكب أسرع من املاشي وإن اعتربنا القول الثاين كان 

  عون يف هذا التضريباملراد أهنم يسر
عن ابن الزبري أنه قرأ وألوقصوا من وقصت الناقة وقصا إذا أسرعت ) الكشاف ( املسألة الرابعة نقل صاحب 
  وأوقصتها وقرىء وألرفضوا

  فإن قيل كيف كتب يف املصحف َوالَ بزيادة األلف
اخترع قريباً من نزول القرآن  بأن الفتحة كانت ألفاً قبل اخلط العريب واخلط العريب) الكشاف ( أجاب صاحب 

  وقد بقي يف ذلك األلف أثر يف الطباع فكتبوا صورة اهلمزة ألفاً وفتحتها ألفاً أخرى وحنوه أََوالَ
وقوله )  ٣٣الكهف ( املسألة اخلامسة قوله والَْوَضعُواْ ِخلَالَكُمْ أي فيما بينكم ومنه قوله َوفَجَّْرَنا ِخلَالَُهَما َنَهراً 

وأصله من اخللل وهو الفرجة بني الشيئني ومجعه خالل ومنه قوله فََتَرى الْوَْدقَ )  ٥اإلسراء ( ِخلَالَ الّديَارِ  فََجاسُواْ
وقرىء من خلله وهي خمارج مصب القطر وقال األصمعي ختللت القوم إذا دخلت )  ٤٣النور ( َيْخُرُج ِمْن ِخالَِلِه 

  حلي وخالل دورهم أي جلسنا بني البيوت ووسط الدوربني خللهم وخالهلم ويقال جلسنا خالل بيوت ا
 إذا عرفت هذا فنقول قوله خََباالً والَْوَضعُواْ ِخلَالَكُْم أي بالنميمة واإلفساد وقوله َيْبُغوَنكُُم الِْفْتَنةَ  أي يبغون لكم

عين على ما بغيته ومعىن وقال األصمعي ابغين كذا أي اطلبه يل ومعىن ابغين وابغ يل سواء وإذا قال ابغين فمعناه أ



  الِْفْتنِةِ  ههنا افتراق الكلمة وظهور التشويش
واعلم أن حاصل الكالم هو أهنم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إال خباالً واخلبال هو اإلفساد الذي يوجب اختالف 

ي حيصل الرأي وهو من أعظم األمور اليت جيب االحتراز عنها يف احلروب ألن عند حصول االختالف يف الرأ
االهنزام واالنكسار على أسهل الوجوه مث بني تعاىل أهنم ال يقتصرون على ذلك بل ميشون بني األكابر بالنميمة 

  فيكون اإلفساد أكثر وهو املراد بقوله والَْوَضعُواْ ِخلَالَكُْم
ليهم ما يسمعون منكم وهذا قول فأما قوله َوِفيكُْم َسمَّاُعونَ لَُهْم ففيه قوالن األول املراد فيكم عيون هلم ينقلون إ

جماهد وابن زيد والثاين قال قتادة فيكم من يسمع كالمهم ويقبل قوهلم فإذا ألقوا إليهم أنواعاً من الكلمات املوجبة 
  لضعف القلب قبلوها وفتروا بسببها عن القيام بأمر اجلهاد كما ينبغي

  يف اجلهادفإن قيل كيف جيوز ذلك على املؤمنني مع قوة دينهم ونيتهم 
قلنا ال ميتنع فيمن قرب عهده باإلسالم أن يؤثر قول املنافقني فيهم وال ميتنع كون بعض الناس جمبولني على اجلنب 
والفشل وضعف القلب فيؤثر قوهلم فيهم وال ميتنع أن يكون بعض املسلمني من أقارب رؤساء املنافقني فينظرون 

ؤثر قول هؤالء األكابر من املنافقني فيهم وال ميتنع أيضاً أن يقال إليهم بعني اإلجالل والتعظيم فلهذا السبب ي
املنافقون على قسمني منهم من يقتصر على النفاق وال يسعى يف األرض بالفساد مث إن الفريق الثاين من املنافقني 

  حيملوهنم على السعي بالفساد بسبب إلقاء الشبهات واألراجيف إليهم

له وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلمَني الذين ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم ونفاقهم وظلموا غريهم مث إنه تعاىل ختم اآلية بقو
  بسبب أهنم سعوا يف إلقاء غريهم يف وجوه اآلفات واملخالفات واهللا أعلم

أَْمُر اللَِّه َوُهْم كَارُِهونَ َوِمْنُهْم مَّن َيقُولُ ائْذَن لِّي لَقَِد اْبَتَغُواْ الْفِْتَنةَ  ِمن قَْبلُ َوقَلَُّبواْ لََك اُألمُوَر حَتَّى َجآَء الَْحقُّ َوظََهَر 
  َوالَ َتفْتِنِّى أَال ِفى الْفِْتَنةِ  َسقَطُواْ َوإِنَّ َجَهنَّمَ لَُمِحيطَةٌ  بِالْكَاِفرِيَن

ِفْتَنةَ  ِمن قَْبلُ أي من قبل اعلم أن املذكور يف هذه اآلية نوع آخر من مكر املنافقني وخبث باطنه فقال لَقَِد اْبَتَغُواْ الْ
( واقعة تبوك قال ابن جريج هو أن اثين عشر رجالً من املنافقني وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنيب 

) صلى اهللا عليه وسلم ( وقيل املراد ما فعله عبد اهللا بن أيب يوم أحد حني انصرف عن النيب ) صلى اهللا عليه وسلم 
ه وقيل طلبوا صد أصحابك عن الدين وردهم إىل الكفر وختذيل الناس عنك ومعىن الفتنة هو االختالف مع أصحاب

املوجب للفرقة بعد األلفة وهو الذي طلبه املنافقون للمسلمني وسلمهم اهللا منه وقوله َوقَلَُّبواْ لََك االُموَر تقليب 
هدوا يف احليلة عليك والكيد بك يقال يف الرجل املتصرف األمر تصريفه وترديده ألجل التدبر والتأمل فيه يعين اجت
  يف وجوه احليل فالن حول قلب أي يتقلب يف وجوه احليل

الكيد مث قال تعاىل حَتَّى َجاء الَْحقُّ َوظََهرَ أَْمُر اللَِّه َوُهْم كَارُِهونَ واملعىن أن هؤالء املنافقني كانوا مواظبني على وجه 
نفري الناس عن قبول الدين حىت جاء احلق الذي كان يف حكم املذاهب واملراد منه القرآن واملكر وإثارة الفتنة وت

ودعوة حممد وظهر أمر اهللا الذي كان كاملستور واملراد بأمر اهللا األسباب اليت أظهرها اهللا تعاىل وجعلها مؤثرة يف 
ق وظهور أمر اهللا كارهون وفيه تنبيه قوة شرع حممد عليه الصالة والسالم وهم هلا كارهون أي وهم جمليء هذا احل

على أنه ال أثر ملكرهم وكيدهم ومبالغتهم يف إثارة الشر فإهنم منذ كانوا يف طلب هذا املكر والكيد واهللا تعاىل رده 
  يف حنرهم وقلب مرادهم وأتى بضد مقصودهم فلما كان األمر كذلك يف املاضي فهذا يكون يف املستقبل

ْم مَّن َيقُولُ ائْذَن لّي َوالَ َتفْتِّنى يريد ائذن يل يف القعود والتفتين بسبب األمر باخلروج وذكروا فيه مث قال تعاىل َوِمْنُه
وجوها األول ال تفتين أي ال توقعين يف الفتنة وهي اإلمث بأن ال تأذن يل فإنك إن منعتين من القعود وقعدت بغري 



يكونوا ذكروه على سبيل السخرية وإن يكونوا أيضاً ذكروه إذنك وقعت يف اإلمث وعلى هذا التقدير فيحتمل أن 
على سبيل اجلد وإن كان ذلك املنافق منافقاً كان يغلب على ظنه كون حممد عليه السالم صادقاً وإن كان غري قاطع 

ين فإين إن بذلك والثاين ال تفتين أي ال تلقين يف اهلالك فإن الزمان زمان شدة احلر وال طاقة يل هبا والثالث ال تفت
خرجت معك هلك مايل وعيايل والرابع قال اجلد بن قيس قد علمت األنصار أين مغرم بالنساء فال تفتين ببنات 

  األصفر يعين نساء الروم ولكين أعينك مبال

فتنة وهم يف احلال ما فاتركين وقرىء َوالَ َتفْتِّنى من أفتنة أَال ِفى الْفِْتَنةِ  َسقَطُواْ واملعىن أهنم حيترزون عن الوقوع يف ال
وقعوا إال يف الفتنة فإن أعظم أنواع الفتنة الكفر باهللا ورسوله والتمرد عن قبول التكليف وأيضاً فهم يبقون خالفني 
عن املسلمني خائفني من أن يفضحهم اهللا وينزل آيات يف شرح نفاقهم ويف مصحف أيب ُسِقطَ ألن لفظ من موحد 

ملعاين وفيه تنبيه على أن من عصى اهللا لغرض ما فإنه تعاىل يبطل عليه ذلك الغرض أال اللفظ جمموع املعىن قال أهل ا
  ترى أن القوم إمنا اختاروا القعود لئال يقعوا يف الفتنة فاهللا تعاىل بني أهنم يف عني الفتنة واقعون ساقطون

هبم يوم القيامة وقيل إن أسباب تلك اإلحاطة حاصلة يف  مث قال تعاىل َوإِنَّ جََهنََّم لَُمِحيطَةٌ  بِالْكَافِرِيَن قيل إهنا حتيط
احلال فكأهنم يف وسطها وقال احلكماء اإلسالمية إهنم كانوا حمرومني من نور معرفة اهللا ومالئكته وكتبه ورسله 

روا بني واليوم اآلخر وما كانوا يعتقدون ألنفسهم كماالً وسعادة سوى الدنيا وما فيها من املال واجلاه مث إهنم اشته
الناس بالنفاق والطعن يف الدين وقصد الرسول بكل سوء وكانوا يشاهدون أن دولة اإلسالم أبداً يف الترقي 

واالستعالء والتزايد وكانوا يف أشد اخلوف على أنفسهم وأوالدهم وأمواهلم واحلاصل أهنم كانوا حمرومني عن كل 
ال العاجلة واخلوف الشديد مع اجلهل الشديد أعظم أنواع السعادات الروحانية فكانوا يف أشد اخلوف بسبب األحو

  العقوبات الروحانية فعرب اهللا تعاىل عن تلك األحوال بقوله َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ  بِالْكَاِفرِيَن
ْبلُ َوَيتََولَّواْ وَُّهْم فَرُِحونَ قُل لَّن ُيِصيبََنآ إِالَّ إِن ُتصِْبَك َحَسَنةٌ  َتُسْؤُهْم َوإِن ُتصِْبَك ُمِصيَبةٌ  َيقُولُواْ قَْد أََخذَْنا أَْمَرَنا ِمن قَ

  َما كََتَب اللَُّه لََنا ُهَو َموْلَاَنا َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ
اعلم أن هذا نوع آخر من كيد املنافقني ومن حبث بواطنهم واملعىن إن تصبك يف بعض الغزوات حسنة سواء كان 

أو كان غنيمة أو كان انقياداً لبعض ملوك األطراف يسؤهم ذلك وإن تصبك مصيبة من نكبة وشدة ومصيبة  ظفراً
ومكروه يفرحوا به ويقولوا قد أخذنا أمرنا الذي حنن مشهورون به وهو احلذر والتيقظ والعمل باحلزم من قبل أي 

هم وهم فرحون مسرورون ونقل عن ابن عباس قبل ما وقع وتولوا عن مقام التحدث بذلك واالجتماع له إىل أهالي
أن احلسنة يف يوم بدر واملصيبة يف يوم أحد فإن ثبت خبرب أن هذا هو املراد وجب املصري إليه وإال فالواجب محله 

على كل حسنة وعلى كل مصيبة إذ املعلوم من حال املنافقني أهنم يف كل حسنة وعند كل مصيبة بالوصف الذي 
  ذكره اهللا ههنا

  قال تعاىل قُل لَّن ُيِصيَبَنا إِالَّ َما كََتَب اللَُّه لََنا وفيه أقوال مث
  القول األول أن املعىن أنه لن يصيبنا خري وال شر وال خوف وال رجاء وال شدة وال رخاء إال وهو

هللا فإن ما سواه مقدرعلينا مكتوب عند اهللا وكونه مكتوباً عند اهللا يدل على كونه معلوماً عند اهللا مقضياً به عند ا
  ممكن واملمكن ال يترجح إال بترجيح الواجب واملمكنات بأسرها منتهية إىل قضائه وقدره

واعلم أن أصحابنا يتمسكون هبذه اآلية يف أن قضاء اهللا شامل لكل احملدثات وأن تغري الشيء عما قضى اهللا به حمال 
ما ممكن واملمكن ميتنع أن يترجح أحد طرفيه على وتقرير هذا الكالم من وجوه أحدها أن املوجود إما واجب وإ



اآلخر لنفسه فوجب انتهاؤه إىل ترجيح الواجب لذاته وما سواه فواجب بإجياده وتأثريه وتكوينه وهلذا املعىن قال 
لوح وثانيها أن اهللا تعاىل ملا كتب مجيع األحوال يف ال) جف القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة ( النيب عليه السالم 

احملفوظ فقد علمها وحكم هبا فلو وقع األمر خبالفها لزم انقالب العلم جهالً واحلكم الصدق كذباً وكل ذلك حمال 
رُْهْم الَ وقد أطنبنا يف شرح هذه املناظرة يف تفسري قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ َسَواء َعلَْيهِْم ءأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذ

  ) ٦البقرة ( ُيْؤِمُنونَ 
  فإن قيل إنه تعاىل إمنا ذكر هذا الكالم تسلية للرسول يف فرحهم حبزنه ومكارهه فأي تعلق هلذا املذهب بذلك

فإنه إذا علم ) من علم سر اهللا يف القدر هانت عليه املصائب ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قلنا السبب فيه قوله 
  املنازعة عن النفس وحصل الرضا بهاإلنسان أن الذي وقع امتنع أن ال يقع زالت 

عدو القول الثاين يف تفسري هذه اآلية أن يكون املعىن لَّن ُيصِيَبَنا إِالَّ َما كََتَب اللَُّه لََنا أي يف عاقبة أمرنا من الظفر بال
والغم إال  واالستيالء عليهم واملقصود أن يظهر للمنافقني أن أحوال الرسول واملسلمني وإن كانت خمتلفة يف السرور

أن يف العاقبة الدولة هلم والفتح والنصر والظفر من جانبهم فيكون ذلك اغتياظاً للمنافقني ورداً عليهم يف ذلك 
  الفرح

والقول الثالث قال الزجاج املعىن إذا صرنا مغلوبني صرنا مستحقني لألجر العظيم والثواب الكثري وإن صرنا غالبني 
وفزنا باملال الكثري والثناء اجلميل يف الدنيا وإذا كان األمر كذلك صارت تلك  صرنا مستحقني للثواب يف اآلخرة

املصائب واحملزنات يف جنب هذا الفوز هبذه الدرجات العالية متحملة وهذه األقوال وإن كانت حسنة إال أن احلق 
  الصحيح هو األول

حانه حيسن منه التصرف يف العامل كيف شاء وأراد ألجل مث قال تعاىل ُهَو َمْولَاَنا واملراد به ما يقوله أصحابنا أنه سب
أنه مالك هلم وخالق هلم وألنه ال اعتراض عليه يف شيء من أفعاله فهذا الكالم ينطبق على ما تقدم ولذا قلنا إنه 
نه تعاىل وإن أوصل إىل بعض عبيده أنواعاً من املصائب فإنه جيب الرضا هبا ألنه تعاىل موالهم وهم عبيده فحسن م

  تعاىل تلك التصرفات مبجرد كونه موىل هلم وال اعتراض ألحد عليه يف شيء من أفعاله
ن مث قال تعاىل َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ معناه أنه وإن مل جيب عليه ألحد من العبيد شيء من األشياء وال أمر م

حسان فوجب أن ال يتوكل املؤمن يف األصل إال عليه وأن األمور إال أنه مع هذا عظيم الرمحة كثري الفضل واإل
يقطع طمعه إال من فضله ورمحته ألن قوله َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ يفيد احلصر وهذا كالتنبيه على أن حال 

  نيةاملنافقني بالضد من ذلك وأهنم ال يتوكلون إال على األساب الدنيوية واللذات العاجلة الفا

 ِعنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا فََتَربَُّصوا إِنَّا قُلْ َهلْ تََربَُّصونَ بَِنآ إِالَ إِْحَدى الُْحْسَنَيْينِ وََنْحُن َنتََربَُّص بِكُمْ أَن ُيِصيَبكُُم اللَُّه بَِعذَابٍ مِّْن
  َمَعكُْم مُّتََربُِّصونَ

املؤمنني وذلك ألن املسلم إذا ذهب إىل الغزو فإن صار اعلم أن هذا هو اجلواب الثاين عن فرح املنافقني مبصائب 
مغلوباً مقتوالً فاز باالسم احلسن يف الدنيا والثواب العظيم الذي أعده اهللا للشهداء يف اآلخرة وإن صار غالباً فاز يف 

ا املنافق إذا قعد الدنيا باملال احلالل واالسم اجلميل وهي الرجولية والشوكة والقوة ويف اآلخرة بالثواب العظيم وأم
يف بيته فهو يف احلال يف بيته مذموماً منسوباً إىل اجلنب والفشل وضعف القلب والقناعة باألمور اخلسيسة من الدنيا 
على وجه يشاركه فيها النسوان والصبيان والعاجزون من النساء مث يكونون أبداً خائفني على أنفسهم وأوالدهم 

قد انتقلوا إىل العذاب الدائم يف القيامة وإن أذن اهللا يف قتلهم وقعوا يف القتل واألسر وأمواهلم ويف اآلخرة إن ماتوا ف
والنهب وانتقلوا من الدنيا إىل عذاب النار فاملنافق ال يتربص باملؤمن إال إحدى احلالتني املذكورتني وكل واحدة 



حلالتني املذكورتني أعين البقاء يف الدنيا مع منهما يف غاية اجلاللة والرفعة والشرف واملسلم يتربص باملنافق إحدى ا
اخلزي والذل واهلوان مث االنتقال إىل عذاب القيامة والوقوع يف القتل والنهب مع اخلزي والذل وكل واحدة من 

ا َمَعكُْم هاتني احلالتني يف غاية اخلساسة والدناءة مث قال تعاىل للمنافقني فََترَبَّصُواْ بنا إحدى احلالتني الشريفتني إِنَّ
مَُّترَّبُصونَ وقوعكم يف إحدى احلالتني اخلسيستني النازلتني قال الواحدي يقال فالن يتربص بفالن الدوائر وإذا كان 
ينتظر وقوع مكروه به وهذا قد سبق الكالم فيه وقال أهل املعاين التربص التمسك مبا ينتظر به جميء حينه ولذلك 

به إىل حني زيادة سعره واحلسىن تأنيث األحسن واختلفوا يف تفسري قوله بَِعذَابٍ قيل فالن يتربص بالطعام إذا متسك 
ّمْن ِعنِدِه أَْو بِأَْيدِيَنا قيل من عند اهللا أي بعذاب ينزله اهللا عليهم يف الدنيا أو بأيدينا بأن يأذن لنا يف قتلكم وقيل 

  تلبعذاب من عند اهللا يتناول عذاب الدنيا واآلخرة أو بأيدينا الق
  فإن قيل إذا كانوا منافقني ال حيل قتلهم مع إظهارهم اإلميان فكيف يقول تعاىل ذلك

قلنا قال احلسن املراد بأيدينا إن ظهر نفاقكم ألن نفاقهم إذا ظهر كانوا كسائر املشركني يف كوهنم حرباً للمؤمنني 
  كما يف قوله ذُْق إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيُز الْكَرُِمي واهللا أعلموقوله فََتَربَّصُواْ وإن كان بصيغة األمر إال أن املراد منه التهديد 
  قُلْ أَنِفقُواْ طَْوعاً أَْو كَْرهاً لَّن ُيتَقَبَّلَ مِنكُْم إِنَّكُْم كُنُتْم قَْوماً فَاِسِقَني

ة بني أهنم وإن أتوا اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل أن عاقبة هؤالء املنافقني هي العذاب يف الدنيا ويف اآلخر
بشيء من أعمال الرب فإهنم ال ينتفعون به يف اآلخرة واملقصود بيان أن أسباب العذاب يف الدنيا واآلخرة جمتمعة يف 

  حقهم وأن أسباب الراحة واخلري زائلة عنهم يف الدنيا ويف اآلخرة ويف اآلية مسائل
هنا ويف النساء واألحقاف وقرأ عاصم وابن عامر يف املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي كَْرهاً بضم الكاف ه

األحقاف بالضم من املشقة ويف النساء والتوبة بالفتح من اإلكراه والباقون بفتح الكاف يف مجيع ذلك فقيل مها 
  لغتان وقيل بالضم املشقة وبالفتح ما أكرهت عليه

ائذن يل يف القعود وهذا ) صلى اهللا عليه وسلم (  املسألة الثانية قال ابن عباس نزلت يف اجلد بن قيس حني قال للنيب
  ما يل أعينك به

واعلم أن السبب وإن كان خاصاً إال أن احلكم عام فقوله أَنِفقُواْ طَْوعاً أَْو كَْرهاً وإن كان لفظه لفظ أمر إال أن 
  معناه معىن الشرط واجلزاء واملعىن سواء أنفقتم طائعني أو مكرهني فلن يقبل ذلك منكم

اعلم أن اخلرب واألمر يتقاربان فيحسن إقامة كل واحد منهما مقام اآلخر أما إقامة األمر مقام اخلرب فكما ههنا و
ويف قوله قُلْ َمن كَانَ ِفى الضَّلَالَةِ  فَلَْيْمُدْد لَُه الرَّْحَمُن )  ٨٠التوبة ( وكما يف قوله اْسَتغِْفْر لَُهْم أَْو الَ َتْسَتْغِفْر لَُهْم 

املطلقات )  ٢٣٣البقرة ( وأما إقامة اخلرب مقام األمر فكقوله َوالْواِلداُت يُْرِضْعَن أَْولَاَدُهنَّ )  ٧٥مرمي (  َمّداً
  وقال كثري أسيئي بنا أو أحسين ال ملومة)  ٢٨٨البقرة ( يتربصن بأنفسهن 

  لدينا وال مقلية إن تقلت
  ثري أسيئي بنا أو أحسين ال ملومةوقال ك)  ٢٨٨البقرة ( وقوله املطلقات يتربصن بأنفسهن 

  لدينا وال مقلية إن تقلت
  وقال كثري أسيئي بنا أو أحسين ال ملومة)  ٢٨٨البقرة ( وقوله 

  لدينا وال مقلية إن تقلت
وقوله طَْوعاً أَْو كَْرهاً يريد طائعني أو كارهني وفيه وجهان األول طائعني من غري إلزام من اهللا ورسوله أو مكرهني 

اهللا ورسوله ومسى اإللزام إكراهاً ألهنم منافقون فكان إلزام اهللا إياهم اإلنفاق شاقاً عليهم كاإلكراه والثاين  من قبل



أن يكون التقدير طائعني من غري إكراه من رؤسائكم ألن رؤساء أهل النفاق كانوا حيملون االتباع على اإلنفاق ملا 
  يرون من املصلحة فيه أو مكرهني من جهتهم

ال يتقبل تلك األموال منهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ل تعاىل لَّن ُيَتقَبَّلَ ِمنكُْم حيتمل أن يكون املراد أن الرسول مث قا
  وحيتمل أن يكون املراد أهنا ال تصري مقبولة عند اهللا

اسقني قال اجلبائي دلت اآلية مث قال تعاىل إِنَّكُْم كُنُتْم قَْوماً فَاِسِقَني وهذا إشارة إىل أن عدم القبول معلل بكوهنم ف
على أن الفسق حيبط الطاعات ألنه تعاىل بني أن نفقتهم ال تقبل البتة وعلل ذلك بكوهنم فاسقني ومعىن التقبل هو 

الثواب واملدح وإذا مل يتقبل ذلك كان معناه أنه ال ثواب وال مدح فلما علل ذلك بالفسق دل على أن الفسق يؤثر 
 إن اجلبائي أكد ذلك بدليلهم املشهور يف هذه املسألة وهو أن الفسق يوجب الذم والعقاب يف إزالة هذا املعىن مث

  الدائمني والطاعة توجب املدح والثواب الدائمني واجلمع بينهما حمال فكان اجلمع بني حصول استحقاقهما حماالً
الشبهة على أبلغ الوجوه وهو قوله  واعلم أنه كان الواجب عليه أن ال يذكر هذا االستدالل بعد ما أزال اهللا هذه

  لفظ أنهَوَما َمَنَعُهْم أَن تُقَْبلَ ِمنُْهْم َنفَقَاتُُهْم إِال أَنَُّهْم كَفَُرواْ بِاللَِّه َوبَِرُسوِلِه فبني تعاىل بصريح هذا ال

الفسق ال حيبط ال مؤثر يف منع قبول هذه األعمال إال الكفر وعند هذا يصري هذا الكالم من أوضح الدالئل على أن 
الطاعات ألنه تعاىل ملا قال إِنَّكُْم كُنُتْم قَْوماً فَاِسِقَني فكأنه سأل سائل وقال هذا احلكم معلل بعموم كون تلك 

األعمال فسقاً أو خبصوص كون تلك األعمال موصوفة بذلك الفسق فبني تعاىل به ما أزال هذه الشبهة وهو أن 
سقاً بل خبصوص وصفه وهو كون ذلك الفسق كفراً فثبت أن هذا االستدالل عدم القبول غري معلل بعموم كونه ف

  باطل
واةَ  إِالَّ َوُهْم كُسَالَى َوالَ ُينِفقُونَ إِالَّ َوَما َمَنَعُهْم أَن تُقَْبلَ ِمنُْهْم َنفَقَاتُُهْم إِالَ أَنَُّهْم كَفَُرواْ بِاللَِّه َوبَِرُسوِلِه َوالَ َيأُْتونَ الصَّلَ

  كَارُِهونََوُهْم 
  وفيه مسائل

املسألة األوىل دل صريح هذه اآلية على أنه ال تأثري للفسق من حيث إنه فسق يف هذا املنع وذلك صريح يف بطالن 
  قول املعتزلة على ما خلصناه وبيناه

م اإلتيان املسألة الثانية ظاهر اللفظ يدل على أن منع القبول مبجموع األمور الثالثة وهي الكفر باهللا ورسوله وعد
  بالصالة إال على وجه الكسل واإلنفاق على سبيل الكراهية

ولقائل أن يقول الكفر باهللا سبب مستقل يف املنع من القبول وعند حصول السبب املستقل ال يبقى لغريه أثر فكيف 
  ميكن إسناد هذا احلكم إىل السببني الباقيني

ة حيث قالوا إن الكفر لكونه كفراً يؤثر يف هذا احلكم أما عندنا وجوابه أن هذا اإلشكال إمنا يتوجه على قول املعتزل
فإن شيئاً من األفعال ال يوجب ثواباً وال عقاباً البتة وإمنا هي معرفات واجتماع املعرفات الكثرية على الشيء الواحد 

حكام لوجوه عائدة إليها حمال بل نقول إن هذا من أقوى الدالئل اليقينية على أن هذه األفعال غري مؤثرة يف هذه األ
والدليل عليه أنه تعاىل بني أنه حصلت هذه األمور الثالثة يف حقهم فلو كان كل واحد منها موجباً تاماً هلذا احلكم 

لزم أن جيتمع على األثر الواحد أسباب مستقلة وذلك حمال ألن املعلول يستغىن بكل واحد منها عن كل واحد منها 
رها حال استغنائه عنها بأسرها وذلك حمال فثبت أن القول بكون هذه األفعال مؤثرة يف هذه فيلزم افتقاره إليها بأس

  األحكام يفضي إىل هذا احملال فكان القول به باطالً
  املسألة الثالثة دلت هذه اآلية على أن شيئاً من أعمال الرب ال يكون مقبوالً عند اهللا مع الكفر باهللا



   قوله فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً َيرَُهفإن قيل فكيف اجلمع بينه وبني
قلنا وجب أن يصرف ذلك إىل تأثريه يف ختفيف العقاب ودلت اآلية على أن الصالة الزمة للكافر ولوال ذلك ملا 

  ذمهم اهللا تعاىل على فعلهاعلى وجه الكسل

املوجب للذم هو اإلتيان هبا على وجه الكسل  فإن قالوا مل ال جيوز أن يقال املوجب للذم ليس هو ترك الصالة بل
جارياً جمرى سائر تصرفاهتا من قيام وقعود وكما ال يكون قعودهم على وجه الكسل مانعاً من تقبل طاعتهم فكذلك 

  كان جيب يف صالهتم لو مل جتب عليهم
بالضم والفتح مجع الكسالن كَُسالَى ) الكشاف ( املسألة الرابعة مضى تفسري الكساىل يف سورة النساء قال صاحب 

حنو سكارى وحيارى يف سكران وحريان قال املفسرون هذا الكسل معناه أنه إن كان يف مجاعة صلى وإن كان 
وحده مل يصل قال املصنف إن هذا املعىن إمنا أثر يف منع قبول الطاعات ألن هذا املعىن يدل على أنه ال يصلي طاعة 

ذمة الناس وهذا القدر ال يدل على الكفر أما ملا ذكره اهللا تعاىل بعد أن وصفهم ألمر اهللا وإمنا يصلي خوفاً من م
  بالكفر دل على أن الكسل إمنا كان ألهنم يعتقدون أنه غري واجب وذلك يوجب الكفر

اهرة وذلك أهنم أما قوله َوالَ ُينِفقُونَ إِالَّ َوُهْم كَارُِهونَ فاملعىن أهنم ال ينفقون لغرض الطاعة بل رعاية للمصلحة الظ
كانوا يعدون اإلنفاق مغرماً وضيعة بينهم وهذا يوجب أن تكون النفس طيبة عند أداء الزكاة واإلنفاق يف سبيل اهللا 

) أدوا زكاة أموالكم طيبة هبا نفوسكم ( ألن اهللا تعاىل ذم املنافقني بكراهتهم اإلنفاق وهذا معىن قوله عليه السالم 
ان من عالمات الكفر والنفاق قال املصنف رضي اهللا عنه حاصل هذه املباحث يدل فإن أداها وهو كاره لذلك ك

على أن روح الطاعات اإلتيان هبا لغرض العبودية واالنقياد يف الطاعة فإن مل يؤت هبا هلذا الغرض فال فائدة فيه بل 
  رمبا صارت وباالً على صاحبها

نُْهْم َنفَقَاتُُهْم قرأ محزة والكسائي ءاٍن َيقَْبلُ بالياء والباقون بالتاء على التأنيث املسألة اخلامسة َوَما َمَنعَُهْم أَن تُقَْبلَ ِم
وجه األولني أن النفقات يف معىن اإلنفاق كقوله فََمن َجاءُه َمْوِعظَةٌ  ووجه من قرأ بالتأنيث أن الفعل مسند إىل 

على اجلمع والتوحيد وقرأ السلمي ءاٍن َيقَْبلُ ِمنُْهْم  قرىء َنفَقَاتُُهْم و َنفَقَاُتُهْم) الكشاف ( مؤنث قال صاحب 
  َنفَقَاتُُهْم على إسناد الفعل إىل اهللا عز وجل

  كَاِفُرونَ َوَتْزَهَق أَنفُُسُهْم َوُهْم فَالَ ُتْعجِْبَك أَمَْوالُُهْم َوالَ أَْولَاُدُهْم إِنََّما يُرِيُد اللَُّه ِليَُعذِّبَُهْم بَِها ِفي الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا
اعلم أنه تعاىل ملا قطع يف اآلية األوىل رجاء املنافقني عن مجيع منافع اآلخرة بني أن األشياء اليت يظنوهنا من باب 

املنافع يف الدنيا فإنه تعاىل جعلها أسباب تعظيمهم يف الدنيا وأسباب اجتماع احملن واآلفات عليهم ومن تأمل يف هذه 
أحسن الوجوه فإنه تعاىل ملا بني قبائح أفعاهلم وفضائح أعماهلم بني ماهلم يف اآلخرة من  اآليات عرف أهنا مرتبة على

العذاب الشديد وماهلم يف الدنيا من وجوه احملنة والبلية مث بني بعد ذلك أن ما يفعلونه من أعمال الرب ال ينتفعون به 
ع الدنيا فهو يف احلقيقة سببب لعذاهبم وبالئهم وتشديد يوم القيامة البتة مث بني يف هذه اآلية أن ما يظنون أنه من مناف

  احملنة عليهم وعند هذا يظهر

أن النفاق جالب جلميع اآلفات يف الدين والدنيا ومبطل جلميع اخلريات يف الدين والدنيا وإذا وقف اإلنسان على 
  فيق وفيه مسائلهذا الترتيب عرف أنه ال ميكن ترتيب الكالم على وجه أحسن من هذا ومن اهللا التو

املسألة األوىل هذا اخلطاب وإن كان يف الظاهر خمتصاً بالرسول عليه السالم إال أن املراد منه كل املؤمنني أي ال 
ينبغي أن تعجبوا بأموال هؤالء املنافقني والكافرين وال بأوالدهم وال بسائر نعم اهللا عليهم ونظريه قوله تعاىل َوالَ 



  اآلية)  ١٣١طه  (َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك 
املسألة الثانية اإلعجاب السرور بالشيء مع نوع االفتخار به ومع اعتقاد أنه ليس لغريه ما يساويه وهذه احلالة تدل 

على استغراق النفس يف ذلك الشيء وانقطاعها عن اهللا فإنه ال يبعد يف حكم اهللا أن يزيل ذلك الشيء عن ذلك 
ثالث ( كان متذكراً هلذا املعىن زال إعجابه بالشيء ولذلك قال عليه السالم  اإلنسان وجيعله لغريه واإلنسان مىت

وقال عليه ) هلك املكثرون ( وكان عليه السالم يقول ) مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب املرء بنفسه 
ري ورفعه وذكر عبيد بن عم) مالك من مالك إال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ( السالم 

من كثر ماله اشتد حسابه ومن كثر بيعه كثرت شياطينه ومن ازداد من السلطان قرباً ( إىل الرسول عليه السالم 
واألخبار املناسبة هلذا الباب كثرية واملقصود منها الزجر عن االرتكان إىل الدنيا واملنع من ) ازداد من اهللا بعداً 

ض احملققني املوجودات حبسب القسمة العقلية على أربعة أقسام األول الذي التهالك يف حبها واالفتخار هبا قال بع
يكون أزلياً أبدياً وهو اهللا جل جالله والثاين الذي ال يكون أزلياً وال أبدياً وهو الدنيا والثالث الذي يكون أزلياً وال 

والرابع الذي يكون أبدياً وال يكون يكون أبدياً وهذا حمال الوجود ألنه ثبت بالدليل أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه 
أزلياً وهو اآلخرة ومجيع املكلفني فإن اآلخرة هلا أول لكن ال آخر هلا وكذلك املكلف سواء كان مطيعاً أو كان 

  عاصياً فلحياته أول وال آخر هلا
وبني الدنيا ويظهر من  وإذا ثبت هذا ثبت أن املناسبة احلاصلة بني اإلنسان املكلف وبين اآلخرة أشد من املناسبة بنيه

هذا أنه خلق لآلخرة ال للدنيا فينبغي أن ال يشتد عجبه بالدنيا وأن ال مييل قلبه إليها فإن املسكن األصلي له هو 
  اآلخرة ال الدنيا

  أما قوله فَالَ تُْعجِْبَك أَْموالُُهْم َوالَ أَْولَادُُهْم إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ففيه مسائل
قال النحويون يف اآلية حمذوف كأنه قيل إمنا يريد اهللا أن ميلي هلم فيها ليعذهبم وجيوز أيضاً أن يكون املسألة األوىل 

  أي أن يبني لكم)  ٢٦النساء ( كقوله يُرِيُد اللَُّه ِليَُبّيَن لَكُْم ) أن ( هذا الالم مبعىن 
دير فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم يف احلياة املسألة الثانية قال جماهد والسدي وقتادة يف اآلية تقدمي وتأخري والتق

الدنيا إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف اآلخرة وقال القاضي وههنا سؤاالن األول وهو أن يقال املال والولد ال يكونان 
االلتزام ال  عذاباً بل مها من مجلة النعم اليت من اهللا هبا على عباده فعند هذا التزم هؤالء التقدمي والتأخري إال أن هذ

  يدفع هذا السؤال ألنه يقال بعد هذا التقدمي والتأخري

فكيف يكون املال والولد عذاباً فال بد هلم من تقدير حذف يف الكالم بأن يقولوا أراد التعذيب هبا من حيث كانت 
ن يعذهبم هبا يف الدنيا سبباً للعذاب وإذا قالوا ذلك فقد استغنوا عن التقدمي والتأخري ألنه يصح أن يقال يريد اهللا أ

 يكن هلذه من حيث كانت سبباً للعذاب وأيضاً فلو أنه قال فَالَ تُْعجِْبَك أَمْوالُُهْم َوالَ أَْولَادُُهْم َوقَالَ إِنََّما اتََّخذُْتْم مل
عذاب فإهنا الزيادة كثري فائدة ألن من املعلوم أن اإلعجاب باملال والولد ال يكون إال يف الدنيا وليس كذلك حال ال

  قد تكون يف الدنيا كما تكون يف اآلخرة فثبت أن القول هبذا التقدمي والتأخري ليس بشيء
املسألة الثالثة األموال واألوالد حيتمل أن تكون سبباً للعذاب يف الدنيا وحيتمل أن تكون سبباً للعذاب يف اآلخرة أما 

ن كان حبه للشيء أشد وأقوى كان حزنه وتأمل قلبه على كوهنا سبباً للعذاب يف الدنيا فمن وجوه األول أن كل م
فواته أعظم وأصعب وكان خوفه على فواته أشد وأصعب فالذين حصلت هلم األموال الكثرية واألوالد إن كانت 

تلك األشياء باقية عندهم كانوا يف أمل اخلوف الشديد من فواهتا وإن فاتت وهلكت كانوا يف أمل احلزن الشديد 
ا فثبت أنه حبصول موجبات السعادات اجلسمانية ال ينفك عن تلك القلب إما بسبب خوف فواهتا وإما بسبب فواهت



بسبب احلزن من وقوع فواهتا والثاين أن هذه حيتاج يف اكتساهبا وحتصيلها إىل تعب شديد ومشقة عظيمة مث عند 
ل بعد حصوله أصعب من اكتسابه حصوهلا حيتاج إىل متاعب أشد وأشق وأصعب وأعظم يف حفظها فكان حفظ املا

فاملشغوف باملال والولد أبداً يكون يف تعب احلفظ والصون عن اهلالك مث إنه ال ينتفع إال بالقليل من تلك األموال 
فالتعب كثري والنفع قليل والثالث أن اإلنسان إذا عظم حبه هلذه األموال واألوالد فإما أن تبقى عليه هذه األموال 

خر عمره أوال تبقى بل هتلك وتبطل فإن كان األول فعند املوت يعظم حزنه وتشتد حسرته ألن واألوالد إىل آ
مفارقة احملبوب شديدة وترك احملبوب أشد وأشق وإن كان الثاين وهو أن هذه األشياء هتلك وتبطل حال حياة 

سبب حلصول العذاب يف الدنيا اإلنسان عظم أسفه عليها واشتد تأمل قلبه بسببها فثبت أن حصول األموال واألوالد 
الرابع أن الدنيا حلوة خضرة واحلواس مائلة إليها فإذا كثرت وتوالت استغرقت فيها وانصرفت النفس بكليتها إليها 

فيصري ذلك سبباً حلرمانه عن ذكر اهللا مث إنه حيصل يف قلبه نوع قسوة وقوة وقهر وكلما كان املال واجلاه أكثر 
فظهر أن )  ٧ ٦العلق ( وإليه اإلشارة بقوله تعاىل إِنَّ اِإلنسَانَ لََيطَْغى أَن رَّءاهُ اْستَْغَنى كانت تلك القسوة أقوى 

كثرة األموال واألوالد سبب قوي يف زوال حب اهللا وحب اآلخرة عن القلب ويف حصول حب الدنيا وشهواهتا يف 
السة األقرباء واألحباء إىل موضع الكربة القلب فعند املوت كان اإلنسان ينتقل من البستان إىل السجن ومن جم

والغربة فيعظم تأمله وتقوى حسرته مث عند احلشر حالهلا حساب وحرامها عقاب فثبت أن كثرة األموال واألوالد 
  سبب حلصول العذاب يف الدنيا واآلخرة

  فإن قيل هذا املعىن حاصل للكل فما الفائدة يف ختصيص هؤالء املنافقني هبذا العذاب
ا املنافقون خمصوصون بزيادات يف هذا الباب أحدها أن الرجل إذا آمن باهللا واليوم اآلخر علم أنه خلق لآلخرة قلن

ال للدنيا فبهذا العلم يفتر حبه للدنيا وأما املنافق ملااعتقد أنه ال سعادة إال يف هذه اخلريات العاجلة عظمت رغبته 
  ب فواهتا أكثر يف حقهفيها واشتد حبه هلا وكانت اآلالم احلاصلة بسب

وتقوى عند قرب املوت وظهور عالماته فهذا النوع من العذاب حاصل هلم يف الدنيا بسبب حب األموال واألوالد 
كان يكلفهم إنفاق تلك األموال يف وجوه اخلريات ويكلفهم إرسال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وثانيها أن النيب 

لك يوجب تعريض أوالدهم للقتل والقوم كانوا يعتقدون أن حممداً ليس أمواهلم وأوالدهم إىل اجلهاد والغزو وذ
بصادق يف كونه رسوالً من عند اهللا وكانوا يعتقدون أن إنفاق تلك األموال تضييع هلا من غري فائدة وأن تعريض 

الزيادة من  أوالدهم للقتل التزام هلذا املكروه الشديد من غري فائدة وال شك أن هذا أشق على القلب جداً فهذه
التعذيب كانت حاصلة للمنافقني وثالثها أهنم كانوا يبغضون حممداً عليه الصالة والسالم بقلوهبم مث كانوا حيتاجون 
إىل بذل أمواهلم وأوالدهم ونفوسهم يف خدمته وال شك أن هذه احلالة شاقة شديدة ورابعها أهنم كانوا خائفني من 

راً تاماً فيصريون أمثال سائر أهل احلرب من الكفار وحينئذ يتعرض أن يفتضحوا ويظهر نفاقهم وكفرهم ظهو
الرسول هلم بالقتل وسيب األوالد وهنب األموال وكلما نزلت آية خافوا من ظهور الفضيحة وكلما دعاهم الرسول 

خافوا من أنه رمبا وقف على وجه من وجوه مكرهم وخبثهم وكل ذلك مما يوجب تأمل القلب ومزيد العذاب 
امسها أن كثرياً من املنافقني كان هلم أوالد أتقياء كحنظلة بن أيب عامر غسلته املالئكة وعبد اهللا بن عبد اهللا بن وخ

أيب شهد بدراً وكان من اهللا مبكان وهم خلق كثري مربؤن عن النفاق وهم كانوا ال يرتضون طريقة آبائهم يف النفاق 
هكذا عظم تأذى األب به واستيحاشه منه فصار حصول تلك  ويقدحون فيهم ويعترضون عليهم واالبن إذا صار

األوالد سبباً لعذاهبم وسادسها أن فقراء الصحابة وضعافهم كانوا يذهبون يف خدمة الرسول عليه الصالة والسالم 
ة إىل الغزوات مث يرجعون مع االسم الشريف والثناء العظيم والفوز بالغنائم وهؤالء املنافقون مع األموال الكثري



واألوالد األقوياء كانوا يبقون يف زوايا بيوهتم أشباه الزمىن والضعفاء من الناس مث إن اخللق ينظرون إليهم بعني 
املقت واالزدراء والسمة بالنفاق وكأن كثرة األموال واألوالد صارت سبباً حلصول هذه األحوال فثبت هبذه 

  العذاب يف الدنيا يف حقهمالوجوه أن كثرة أمواهلم وأوالدهم صارت سبباً ملزيد 
املسألة الرابعة احتج أصحابنا يف إثبات أن كل ما دخل يف الوجود فهو مراد اهللا تعاىل بقوله وََتْزَهَق أَنفُُسُهْم وَُهْم 

  كَاِفُرونَ قالوا ألن معىن اآلية أن اهللا تعاىل أراد إزهاق أنفسهم مع الكفر ومن أراد ذلك فقد أراد الكفر
فقال معىن اآلية أنه تعاىل أراد إزهاق أنفسهم حال ما كانوا كافرين وهذا ال يقتضي كونه تعاىل مريداً أجاب اجلبائي 

للكفر أال ترى أن املريض قد يقول للطبيب أريد أن تدخل علي يف وقت مرضي فهذه اإلرادة ال توجب كونه مريداً 
أن يكون مريداً حلصول تلك اجلراحة وقد  ملرض نفسه وقد يقول للطبيب أريد أن تطيب جراحيت وهذا ال يقتضي

يقول السلطان لعسكره اقتلوا البغاة حال إقدامهم على احلرب وهذا ال يدل على كونه مريداً لذلك احلرب فكذا 
  ههنا

واجلواب أن الذي قاله متويه عجيب وذلك ألن مجيع األمثلة اليت ذكرها حاصلها يرجع إىل حرف واحد وهو أنه 
الشيء فإذا قال املريض للطبيب أريد أن تدخل علي يف وقت مرضي كان معناه أريد أن تسعى يف يريد إزالة ذلك 

إزالة مرضي وإذا قال له أريد أن تطيب جراحيت كان معناه أريد أن تزيل عين هذه اجلراحة وإذا قال السلطان اقتلوا 
  البغاة حال إقدامهم على احلرب كان معناه طلب إزالة تلك

اهلا وإعدامها فثبت أن املراد واملطلوب يف كل هذه األمثلة إعدام ذلك الشيء وإزالته فيمتنع أن يكون احملاربة وإبط
وجوده مراداً خبالف هذه اآلية وذلك ألن إزهاق نفس الكافر ليس عبارة عن إزالة كفره وليس أيضاً مستلزماً 

ا ذكر اهللا يف هذه اآلية أنه أراد إزهاق أنفسهم حال لتلك اإلزالة بل مها أمران متناسبان وال منافاة بينهما البتة فلم
) أن ( كوهنم كافرين وجب أن يكون مريداً لكوهنم كافرين حال حصول ذلك اإلزهاق كما أنه لو قال أريد ألقى 

 فالناً حال كونه يف الدار فإنه يقتضي أن يكون قد أراد كونه يف الدار ومتام التحقيق يف هذا التقدير أن اإلزهاق يف
حال الكفر ميتنع حصوله إال حال حصول الكفر ومريد الشيء مريد ملا هو من ضروراته فلما أراد اهللا اإلزهاق حال 
الكفر وثبت أن من أراد شيئاً فقد أراد مجيع ما هو من ضروراته لزم كونه تعاىل مريداً لذلك الكفر فثبت أن األمثلة 

  اليت أوردها اجلبائي حمض التمويه
 أَْو ُمدََّخالً لََّولَّْواْ إِلَْيهِ نَ بِاللَِّه إِنَُّهْم لَمِنكُْم َوَما ُهم مِّنكُْم َولَاِكنَُّهْم قَْوٌم َيفَْرقُونَ لَْو َيجُِدونَ َملْجَئاً أَْو َمَغاَراٍتَوَيْحِلفُو

  َوُهْم َيجَْمُحونَ
مجيع منافع اآلخرة والدنيا عاد إىل اعلم أنه تعاىل ملا بني كوهنم مستجمعني لكل مضار اآلخرة والدنيا خائبني عن 

ذكر قبائحهم وفضائحهم وبني إقدامهم على األميان الكاذبة فقال وََيْحِلفُونَ بِاللَِّه أي املنافقون للمؤمنني إذا 
  جالسوهم إِنَُّهْم لَِمنكُْم أي على دينكم

َيفَْرقُونَ القتل فأظهروا اإلميان وأسروا النفاق وهو مث قال تعاىل َوَما ُهم ّمنكُْم أي ليسوا على دينكم َولَاِكنَُّهْم قَْوٌم 
)  ١٤البقرة ( ْم إِنََّما َنْحُن كقوله تعاىل َوإِذَا لَقُواْ الَِّذيَن ءاَمنُواْ قَالُوا ءاَمنَّا َوإِذَا َخلَْواْ إِلَى َشَياِطينِهِْم قَالُواْ إِنَّا َمَعكُ

وف ومنها أهنم لو وجدوا مفراً يتحصنون فيه آمنني على والفرق اخلوف ومنه يقال رجل فروق وهو الشديد اخل
أنفسهم منكم لفروا إليه ولفارقوكم فال تظنوا أن موافقتهم إياكم يف الدار واملسكن عن القلب فقوله لَْو َيجُِدونَ 

فتح الالم َملَْجأَ امللجأ املكان الذي يتحصن فيه ومثله اللجأ مقصوراً مهموزاً وأصله من جلأ إىل كذا يلجأ جلأ ب
وسكون اجليم ومثله التجأ واجلأته إىل كذا أي جعلته مضطراً إليه وقوله أَْو َمغَارَاٍت هي مجع مغارة وهي املوضع 



الذي يغور اإلنسان فيه أي يستتر قال أبو عبيد كل شيء جزت فيه فغبت فهو مغارة لك ومنه غار املاء يف األرض 
ج أصله مدختل والتاء بعد الدال تبدل داالً ألن التاء مهموسة والدال مهجورة وغارت العني وقوله مُّْدَخالً قال الزجا

ومها من خمرج واحد وهو مفتعل من الدخول كاملتلج من الولوج ومعناه املسلك الذي يستتر بالدخول فيه قال 
ة مع أهنا شر األمكنة الكليب وابن زيد نفقا كنفق الريبوع واملعىن أهنم لو جدوا مكاناً على أحد هذه الوجوه الثالث

لََّولَّْواْ إِلَْيهِ أي رجعوا إليه يقال وىل بنفسه إذا انصرف ووىل غريه إذا صرفه وقوله َوُهْم َيْجَمُحونَ أي يسرعون 
إسراعاً ال يرد وجوههم شيء ومن هذا يقال مجح الفرس وهو فرس مجوح وهو الذي إذا محل مل يرده اللجام واملراد 

  دة تأذيهم من الرسول ومنمن اآلية أهنم من ش

  املسلمني صاروا هبذه احلالة
واعلم أنه تعاىل ذكر ثالثة أشياء وهي امللجأ واملغارات واملدخل واألقرب أن حيمل كل واحد منها على غري ما حيمل 

اآلخر عليه فامللجأ حيتمل احلصون واملغارات الكهوف يف اجلبال واملدخل السرب حتت األرض حنو اآلبار قال 
قرىء مُّْدَخالً من دخل و مُّْدَخالً من أدخل وهو مكان يدخلون فيه أنفسهم وقرأ أيب بن كعب ) الكشاف ( احب ص

  متدخالً وقرأ لَْو ءاَوى إِلَْيِه أي اللتجاؤا وقرأ أنس جيمزون فسئل عنه فقال جيمحون وجيمزون ويشتدون واحد
أُْعطُواْ ِمْنَها َرضُواْ َوإِن لَّْم ُيْعطَْواْ ِمنَها إِذَا ُهْم َيْسَخطُونَ َولَْو أَنَُّهمْ َرضُْواْ َمآ َوِمْنُهْم مَّن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت فَإِنْ 

   َراِغُبونََءاَتاُهمُ اللَُّه َوَرُسولُُه َوقَالُواْ َحْسُبَنا اللَُّه َسيُْؤِتيَنا اللَُّه ِمن فَْضِلِه َوَرُسولُُه إِنَّآ إِلَى اللَِّه
ملقصود من هذا شرح نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم وهو طعنهم يف الرسول بسبب أخذ الصدقات اعلم أن ا

  من األغنياء ويقولون إنه يؤثر هبا من يشاء من أقاربه وأهل مودته وينسبونه إىل أنه ال يراعي العدل ويف اآلية مسائل
يقسم ماالً إذ جاءه املقداد بن ) ى اهللا عليه وسلم صل( املسألة األوىل قال أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه بينا النيب 

ويلك ومن يعدل إذا ( ذي اخلويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهري أصل اخلوارج فقال اعدل يا رسول اهللا فقال 
صلى اهللا عليه وسلم ( فنزلت هذه اآلية قال الكليب قال رجل من املنافقني يقال له أبو اجلواظ لرسول اهللا ) مل أعدل 

صلى اهللا ( تزعم أن اهللا أمرك أن تضع الصدقات يف الفقراء واملساكني ومل تضعها يف رعاء الشاء فقال رسول اهللا ) 
احذروا ( فلما ذهب قال عليه الصالة والسالم ) ال أبالك أما كان موسى راعياً أما كان داود راعياً ) ( عليه وسلم 

قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنه ) تفسريه ( صم رضي اهللا عنه يف وروى أبو بكر األ) هذا وأصحابه فإهنم منافقون 
فقال مايل به علم إال إنك ندنيه يف اجمللس وجتزل له العطاء فقال عليه ) ما علمك بفالن ( لرجل من أصحابه 

تعطيه  فقال لو أعطيت فالناً بعض ما) إنه منافق أداري عن نفاقه وأخاف أن يفسد على غريه ( الصالة والسالم 
  )إنه مؤمن أكله إىل إميانه وأما هذا فمنافق أداريه خوف إفساده ( فقال عليه الصالة والسالم 

املسألة الثانية قوله مَّن َيلِْمُزَك قال الليث اللمز كاهلمز يف الوجه يقال رجل ملزة يعيبك يف وجهك ورجل مهزة يعيبك 
وأملزه بضم امليم إذا عيبته وكذلك مهزته أمهزه مهزاً إذا عيبته بالغيب وقال الزجاج يقال ملزت الرجل أملزه بالكسر 

واهلمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويعيبهم وهذا يدل على أن الزجاج مل يفرق بني اهلمز واللمز قال األزهري 
 إىل صاحبه وأصل اهلمز واللمز الدفع يقال مهزته وملزته إذا دفعته وفرق أبو بكر األصم بينهما فقال اللمز أن يشري

  بعيب جليسه واهلمز أن يكسر عينه على جليسه إىل صاحبه

إذا عرفت هذا فنقول قال ابن عباس يلمزك يغتابك وقال قتادة يطعن عليك وقال الكليب يعيبك يف أمر ما وال 
صدقات تفاوت بني هذه الروايات إال يف األلفاظ قال أبو علي الفارسي ههنا حمذوف والتقدير يعيبك يف تفريق ال



قال موالنا العالمة الداعي إىل اهللا لفظ القرآن وهو قوله َوِمنُْهْم مَّن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاتِ ال يدل على أن ذلك اللمز 
كان هلذا السبب إال أن الروايات اليت ذكرناها دلت أن سبب اللمز هو ذلك ولوال هذه الروايات لكان حيتمل 

ولوا أخذ الزكوات مطلقاً غري جائز ألن انتزاع كسب اإلنسان من يده غري جائز وجوهاً أخر سواها فأحدها أن يق
أقصى ما يف الباب أن يقال يأخذها ليصرفها إىل الفقراء إال أن اجلهال منهم كانوا يقولون إن اهللا تعاىل أغىن األغنياء 

معقول فهذا هو الذي حكاه اهللا  فوجب أن يكون هو املتكفل مبصاحل عبيده الفقراء فأما أن يأمرنا بذلك فهو غري
تعاىل عن بعض اليهود وهو أهنم قالوا إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِياء وثانيها أن يقولوا هب أنك تأخذ الزكوات إال أن 
الذي تأخذه كثري فوجب أن تقنع بأقل من ذلك وثالثها أن يقولوا هب أنك تأخذ هذا الكثري إال أنك تصرفه إىل 

مصرفه وهذا هو الذي دلت األخبار على أن القوم أرادوه قال أهل املعاين هذه اآلية تدل على ركاكة أخالق غري 
أولئك املنافقني ودناءة طباعهم وذلك ألنه لشدة شرههم إىل أخذ الصدقات عابوا الرسول فنسبوه إىل اجلور يف 

) صلى اهللا عليه وسلم ( ال الضحاك كان رسول اهللا القسمة مع أنه كان أبعد خلق اهللا تعاىل عن امليل إىل الدنيا ق
يقسم بينهم ما آتاه اهللا من قليل املال وكثريه وكان املؤمنون يرضون مبا أعطوا وحيمدون اهللا عليه وأما املنافقون فإن 
أعطوا كثرياً فرحوا وإن أعطوا قليالً سخطوا وذلك يدل على أن رضاهم وسخطهم لطلب النصيب ال ألجل الدين 

كان يستعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفر الغنائم عليهم فسخط املنافقون ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقيل إن النيب 
  وقوله إِذَا ُهمْ َيْسَخطُونَ كلمة إِذَا للمفاجأة أي وإن مل يعطوا منها فاجؤا السخط

من الغنيمة ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا مث قال َولَْو أَنَُّهْم َرُضْواْ اآلية واملعىن ولو أهنم رضوا مبا أعطاهم 
) صلى اهللا عليه وسلم ( وطابت نفوسهم وإن قل وقالوا كفانا ذلك وسريزقنا اهللا غنيمة أخرى فيعطينا رسول اهللا 

  أكثر مما أعطانا اليوم إنا إىل طاعة اهللا وإفضاله وإحسانه لراغبون
هلم وأعود عليهم وذلك ألنه غلب عليهم النفاق ومل حيضر  حمذوف والتقدير لكان خرياً) لو ( واعلم أن جواب 

اإلميان يف قلوهبم فيتوكلوا على اهللا حق توكله وترك اجلواب يف هذا املعرض أدل على التعظيم والتهويل وهو 
  كقولك للرجل لو جئتنا مث ال تذكر اجلواب أي لو فعلت ذلك لرأيت أمراً عظيماً

أن من طلب الدنيا آل أمره يف الدين إىل النفاق وأما من طلب الدنيا بقدر ما أذن اهللا  املسألة الثانية اآلية تدل على
فيه وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إىل مصاحل الدين فهذا هو الطريق احلق واألصل يف هذا الباب أن يكون راضياً 

ُه َوَرُسولُُه َوقَالُواْ َحْسُبَنا اللَُّه َسيُْؤِتيَنا اللَُّه ِمن فَْضِلِه َوَرُسولُهُ بقضاء اهللا أال ترى أنه قال وَلَْو أَنَُّهْم َرُضْواْ َما ءاَتاُهُم اللَّ
  إِنَّا إِلَى اللَِّه راِغُبونَ فذكر فيه مراتب أربعة

املرتبة األوىل الرضا مبا آتاهم اهللا ورسوله لعلمه بأنه تعاىل حكيم منزه عن العبث واخلطأ وحكيم مبعىن أنه عليم 
  ب األمور وكل ما كان حكماً له وقضاء كان حقاً وصواباً والاعتراض عليهبعواق

واملرتبة الثانية أن يظهر آثار ذلك الرضا على لساهنم وهو قوله َوقَالُواْ َحسُْبَنا اللَُّه يعين أن غرينا أخذوا املال وحنن ملا 
  فحسبنا اهللارضينا حبكم اهللا وقضائه فقد فزنا هبذه املرتبة العظيمة يف العبودية 

واملرتبة الثالثة وهي أن اإلنسان إذا مل يبلغ إىل تلك الدرجة العالية اليت عندها يقول َحْسُبَنا اللَُّه نزل منها إىل مرتبة 
أخرى وهي أن يقول َسيُْؤِتيَنا اللَُّه ِمن فَْضِلِه َوَرُسولُُه إما يف الدنيا إن اقتضاه التقدير وإما يف اآلخرة وهي أوىل 

  وأفضل
واملرتبة الرابعة أن يقول إِنَّا إِلَى اللَِّه راِغُبونَ فنحن ال نطلب من اإلميان والطاعة أخذ األموال والفوز باملناصب يف 
الدنيا وإمنا املراد إما اكتساب سعادات اآلخرة وإما االستغراق يف العبودية على ما دل لفظ اآلية عليه فإنه قال إِنَّا 



ومل يقل إنا إىل ثواب اهللا راغبون ونقل أن عيسى عليه السالم مر بقوم يذكرون اهللا تعاىل فقال ما  إِلَى اللَِّه راِغُبونَ
الذي حيملكم عليه قالوا اخلوف من عقاب اهللا فقال أصبتم مث مر على قوم آخرين يذكرون اهللا فقال ما الذي 

مشتغلني بالذكر فسأهلم فقالوا ال نذكره  حيملكم عليه فقالوا الرغبة يف الثواب فقال أصبتم مث مر على قوم قالق
للخوف من العقاب وال للرغبة يف الثواب بل إلظهار ذلة العبودية وعزة الربوبية وتشريف القلب مبعرفته وتشريف 

  اللسان باأللفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته فقال أنتم احملقون احملققون
 اِكنيِ وَالَْعاِمِلَني َعلَْيَها َوالْمَُؤلَّفَةِ  قُلُوُبُهْم َوِفى الرِّقَابِ َوالْغَارِِمَني َوِفى َسبِيلِ اللَِّه َواْبنِإِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََرآِء وَالَْمَس

  السَّبِيلِ فَرِيَضةً  مَِّن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم
بني هلم أن مصرف الصدقات هؤالء وال  يف الصدقات) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن املنافقني ملا ملزوا الرسول 

  تعلق يل هبا وال آخذ لنفسي نصيباً منها فلم يبق هلم طعن يف الرسول بسبب أخذ الصدقات وههنا مقامات
  املقام األول بيان احلكمة يف أخذ القليل من أموال األغنياء وصرفها إىل احملتاجني من الناس

  ثمانية املذكورين يف هذه اآليةواملقام الثاين بيان حال هؤالء األصناف ال
أما املقام األول فنقول احلكمة يف إجياب الزكاة أمور بعضها مصاحل عائدة إىل معطى الزكاة وبعضها عائدة إىل آخذ 

  الزكاة
أما القسم األول فهو أمور األول أن املال حمبوب بالطبع والسبب فيه أن القدرة صفة من صفات الكمال حمبوبة 

ا ال لغريها ألنه ال ميكن أن يقال إن كل شيء فهو حمبوب ملعىن آخر وإال لزم إما التسلسل وإما الدور لذاهتا ولعينه
ومها حماالن فوجب االنتهاء يف اآلشياء احملبوبة إىل ما يكون حمبوباً لذاته والكمال حمبوب لذاته والنقصان مكروه 

هتا كانت القدرة حمبوبة لذاهتا واملال سبب حلصول لذاته فلما كانت القدرة صفة كمال وصفة الكمال حمبوبة لذا
تلك القدرة ولكماهلا يف حق البشر فكان أقوى أسباب القدرة يف حق البشر هو املال والذي يتوقف عليه احملبوب 
فهو حمبوب فكان املال حمبوباً فهذا هو السبب يف كونه حمبوباً إال أن االستغراق يف حبه يذهل النفس عن حب اهللا 

  التأهب لآلخرة فاقتضت وعن

حكمة الشرع تكليف مالك املال بإخراج طائفة منه من يده ليصري ذلك اإلخراج كسراً من شدة امليل إىل املال 
ومنعاً من انصراف النفس بالكلية إليها وتنبيهاً هلا على أن سعادة اإلنسان ال حتصل عند االشتغال بطلب املال وإمنا 

رضاة اهللا تعاىل فإجياب الزكاة عالج صاحل متعني إلزالة مرض حب الدنيا عن القلب حتصل بإنفاق املال يف طلب م
التوبة ( فاهللا سبحانه أوجب الزكاة هلذه احلكمة وهو املراد من قوله ُخذْ ِمْن أَْموالِهِْم َصَدقَةً  ُتطَّهُرُهْم وَُتَزكّيهِْم بَِها 

  اأي تطهرهم وتزكيهم عن االستغراق يف طلب الدني)  ١٠٣
والوجه الثاين وهو أن كثرة املال توجب شدة القوة وكمال القدرة وتزايد املال يوجب تزايد القدرة وتزايد القدرة 

يوجب تزايد االلتذاذ بتلك القدرة وتزايد تلك اللذات يدعو اإلنسان إىل أن يسعى يف حتصيل املال الذي صار سبباً 
املسألة مسألة الدور ألنه إذا بالغ يف السعي ازداد املال وذلك  حلصول هذه اللذات املتزايدة وهبذا الطريق تصري

يوجب ازدياد القدرة وهو يوجب ازدياد اللذة وهو حيمل اإلنسان على أن يزيد يف طلب املال وملا صارت املسألة 
طائفة مسألة الدور مل يظهر هلا مقطع وال آخر فأثبت الشرع هلا مقطعاً وآخراً وهو أنه أوجب على صاحبه صرف 

من تلك األموال إىل اإلنفاق يف طلب مرضاة اهللا تعاىل ليصرف النفس عن ذلك الطريق الظلماين الذي ال آخر له 
  ويتوجه إىل عامل عبودية اهللا وطلب رضوانه

والوجه الثالث أن كثرة املال سبب حلصول الطغيان والقسوة يف القلب وسببه ما ذكرنا من أن كثرة املال سبب 



رة والقدرة حمبوبة لذاهتا والعاشق إذا وصل ملعشوقه استغرق فيه فاإلنسان يصري غرقاً يف طلب املال فإن حلصول القد
عرض له مانع مينعه عن طلبه استعان مباله وقدرته على دفع ذلك املانع وهذا هو املراد بالطغيان وإليه اإلشارة بقوله 

فإجياب الزكاة يقلل الطغيان ويرد القلب إىل )  ٧ ٦العلق ( ُه اْسَتْغَنى سبحانه وتعاىل إِنَّ اإلِنَسانَ لََيطَْغى أَن رَّءا
  طلب رضوان الرمحن

والوجه الرابع أن النفس الناطقة هلا قوتان نظرية وعملية فالقوة النظرية كماهلا يف التعظيم ألمر اهللا والقوة العملية 
هر الروح هذا الكمال وهو اتصافه بكونه حمسناً إىل كماهلا يف الشفقة على خلق اهللا فأوجب اهللا الزكاة ليحصل جلو

ختلقوا بأخالق اهللا ( اخللق ساعياً يف إيصال اخلريات إليهم دافعاً لآلفات عنهم وهلذا السر قال عليه الصالة والسالم 
(  

نهم أحبوه والوجه اخلامس أن اخللق إذا علموا يف اإلنسان كونه ساعياً يف إيصال اخلريات إليهم ويف دفع اآلفات ع
جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ( بالطبع ومالت نفوسهم إليه ال حمالة على ما قاله عليه الصالة والسالم 

فالفقراء إذا علموا أن الرجل الغين يصرف إليهم طائفة من ماله وأنه كلما كان ماله أكثر ) وبغض من أساء إليها 
دوه بالدعاء واهلمة وللقلوب آثار ولألرواح حرارة فصارت تلك كان الذي يصرفه إليهم من ذلك املال أكثر أم

الدعوات سبباً لبقاء ذلك اإلنسان يف اخلري واخلصب وإليه اإلشارة بقوله تعاىل َوأَمَّا َما َينفَُع النَّاَس فََيْمكُثُ ِفى 
  )وبقوله عليه الصالة والسالم حصنوا أموالكم بالزكاة )  ١٧الرعد ( االْْرضِ 
السادس أن االستغناء عن الشيء أعظم من االستغناء بالشيء فإن االستغناء بالشيء يوجب االحتياج إليه والوجه 

إال أنه يتوسل به إىل االستغناء عن غريه فأما االستغناء عن الشيء فهو الغىن التام ولذلك فإن االستغناء عن الشيء 
  أعطى بعض عبيدهصفة احلق واالستغناء بالشيء صفة اخللق فاهللا سبحانه ملا 

أمواالً كثرية فقد رزقه نصيباً وافراً من باب االستغناء بالشيء فإذا أمره بالزكاة كان املقصود أن ينقله من درجة 
  االستغناء بالشيء إىل املقام الذي هو أعلى منه وأشرف منه وهو االستغناء عن الشيء

فهو غاد ورائح وهو سريع الزوال مشرف على التفرق والوجه السابع أن املال مسي ماالً لكثرة ميل كل أحد إليه 
فما دام يبقى يف يده كان كاملشرف على اهلالك والتفرق فإذا أنفقه اإلنسان يف وجوه الرب واخلري واملصاحل بقي بقاء 

قدر أن ال ميكن زواله فإنه يوجب املدح الدائم يف الدنيا والثواب الدائم يف اآلخرة ومسعت واحداً يقول اإلنسان ال ي
يذهب بذهبه إىل القرب فقلت بل ميكنه ذلك فإنه إذا أنفقه يف طلب الرضوان األكرب فقد ذهب به إىل القرب وإىل 

  القيامة
  والوجه الثامن وهو أن بذل املال تشبه باملالئكة واألنبياء وإمساكه تشبه بالبخالء املذمومني فكان البذل أوىل

ة من صفات احلق سبحانه وتعاىل والسعي يف حتصيل هذه الصفة بقدر القدرة والوجه التاسع أن إفاضة اخلري والرمح
  ختلق بأخالق اهللا وذلك منتهى كماالت اإلنسانية

والوجه العاشر أن اإلنسان ليس له إال ثالثة أشياء الروح والبدن واملال فإذا أمر باإلميان فقد صار جوهر الروح 
ة فقد صار اللسان مستغرقاً بالذكر والقراءة والبدن مستغرقاً يف تلك مستغرقاً يف هذا التكليف وملا أمر بالصال

األعمال بقي املال فلو مل يصر املال مصروفاً إىل أوجه الرب واخلري لزم أن يكون شح اإلنسان مباله فوق شحه بروحه 
بدنية وهي املرتبة وبدنه وذلك جهل ألن مراتب السعادات ثالثة أوهلا السعادات الروحانية وثانيها السعادات ال

الوسطى وثالثها السعادات اخلارجية وهي املال واجلاه فهذه املراتب جتري جمرى خادم السعادات النفسانية فإذا صار 
الروح مبذوالً يف مقام العبودية مث حصل الشح ببذل املال لزم جعل اخلادم يف مرتبة أعلى من املخدوم األصلي 



  ل أيضاً بذل املال يف طلب مرضاة اهللا تعاىلوذلك جهل فثبت أنه جيب على العاق
والوجه احلادي عشر أن العلماء قالوا شكر النعمة عبارة عن صرفها إىل طلب مرضاة املنعم والزكاة شكر النعمة 

  فوجب القول بوجوهبا ملا ثبت أن شكر املنعم واجب
مني وزوال احلقد واحلسد عنهم وكل والوجه الثاين عشر أن إجياب الزكاة يوجب حصول األلف باملودة بني املسل

ذلك من املهمات فهذه وجوه معتربة يف بيان احلكمة الناشئة من إجياب الزكاة العائدة إىل معطي الزكاة فأما املصاحل 
العائدة من إجياب الزكاة إىل من يأخذ الزكاة فهي كثرية األول أن اهللا تعاىل خلق األموال وليس املطلوب منها 

ا فإن الذهب والفضة ال ميكن االنتفاع هبما يف أعياهنما إال يف األمر القليل بل املقصود من خلقهما أن أعياهنا وذواهت
يتوسل هبما إىل حتصيل املنافع ودفع املفاسد فاإلنسان إذا حصل له من املال بقدر حاجته كان هو أوىل بإمساكه ألنه 

بكونه ساعياً يف حتصيل ذلك املال فكان اختصاصه بذلك يشاركه سائر احملتاجني يف صفة احلاجة وهو ممتاز عنهم 
املال أوىل من اختصاص غريه وأما إذا فضل املال على قدر احلاجة وحضر إنسان آخر حمتاج فههنا حصل سببان كل 

واحد منهما يوجب متلك ذلك املال أما يف حق املالك فهو أنه سعى يف اكتسابه وحتصيله وأيضاً شدة تعلق قلبه به 
  ذلك التعلق أيضاً نوع من أنواع احلاجة وأما يف حق الفقري فاحتياجه إىل ذلك املال فإن

يوجب تعلقه به فلما وجد هذان السببان املتدافعان اقتضت احلكمة اإلهلية رعاية كل واحد من هذين السببني بقدر 
ياج فرجحنا جانب املالك اإلمكان فيقال حصل للمالك حق االكتساب وحق تعلق قلبه به وحصل للفقري حق االحت

وأبقينا عليه الكثري وصرفنا إىل الفقري يسرياً منه توفيقاً بني الدالئل بقدر اإلمكان الثاين أن املال الفاضل عن 
احلاجات األصلية إذا أمسكه اإلنسان يف بيته بقي معطالً عن املقصود الذي ألجله خلق املال وذلك سعي يف املنع 

 وهو غري جائز فأمر اهللا بصرف طائفة منه إىل الفقري حىت ال تصري تلك احلكمة معطلة من ظهور حكمة اهللا تعاىل
واألغنياء )  ٦هود ( بالكلية الثالث أن الفقراء عيال اهللا لقوله تعاىل َوَما ِمن َدابَّةٍ  ِفي االْْرضِ إِالَّ َعلَى اللَِّه رِْزقَُها 

هللا ولوال أن اهللا تعاىل ألقاها يف أيديهم وإال ملا ملكوا منها حبة فكم من خزان اهللا ألن األموال اليت يف أيديهم أموال ا
  عاقل ذكي يسعى أشد السعي وال ميلك ملء بطنه طعاماً وكم من أبله جلف تأتيه الدنيا عفواً صفواً
  بيديإذا ثبت هذا فليس مبستبعد أن يقول امللك خلازنه اصرف طائفة مما يف تلك اخلزانة إىل احملتاجني من ع

الوجه الرابع أن يقال املال بالكلية يف يد الغين مع أنه غري حمتاج إليه وإمهال جانب الفقري العاجز عن الكسب 
  بالكلية ال يليق حبكمة احلكيم الرحيم فوجب أن جيب على الغين صرف طائفة من ذلك املال إىل الفقري

ال وصرف إىل الفقري منه جزأ قليالً متكن املالك من جرب الوجه اخلامس أن الشرع ملا أبقى يف يد املالك أكثر ذلك امل
ذلك النقصان بسبب أن يتجر مبا بقي يف يده من ذلك املال ويربح ويزول ذلك النقصان أما الفقري ليس له شيء 

  أصالً فلو مل يصرف إليه طائفة من أموال األغنياء لبقي معطالً وليس له ما جيربه فكان ذلك أوىل
أن األغنياء لو مل يقوموا بإصالح مهمات الفقراء فرمبا محلهم شدة احلاجة ومضرة املسكنة على الوجه السادس 

االلتحاق بأعداء املسلمني أو على اإلقدام على األفعال املنكرة كالسرقة وغريها فكان إجياب الزكاة يفيد هذه 
  الفائدة فوجب القول بوجوهبا

واملال حمبوب بالطبع فوجدانه ) إلميان نصفان نصف صرب ونصف شكر ا( الوجه السابع قال عليه الصالة والسالم 
يوجب الشكر وفقدانه يوجب الصرب وكأنه قيل أيها الغين أعطيتك املال فشكرت فصرت من الشاكرين فأخرج من 

 يدك نصيباً منه حىت تصرب على فقدان ذلك املقدار فتصري بسببه من الصابرين وأيها الفقري ما أعطيتك األموال
الكثرية فصربت فصرت من الصابرين ولكين أوجب على الغين أن يصرف إليك طائفة من ذلك املال حىت إذا دخل 



ذلك املقدار يف ملكك شكرتين فصرت من الشاكرين فكان إجياب الزكاة سبباً يف جعل مجيع املكلفني موصوفني 
  بصفة الصرب والشكر معاً

كنت قد منعتك األموال الكثرية ولكين جعلت نفسي مديوناً من قبلك  الوجه الثامن كأنه سبحانه يقول للفقري إن
وإن كنت قد أعطيت الغين أمواالً كثرية لكين كلفته أن يعدوا خلفك وأن يتضرع إليك حىت تأخذ ذلك القدر منه 

  فتكون كاملنعم عليه بأن خلصته من النار

بل أنا املنعم عليك حيث خلصتك يف الدنيا من الذم  فإن قال الغين قد أنعمت عليك هبذا الدينار فقل أيها الفقري
والعار ويف اآلخرة من عذاب النار فهذه مجلة من الوجوه يف حكمة إجياب الزكاة بعضها يقينية وبعضها إقناعية 

  والعامل بأسرار حكم اهللا وحكمته ليس إال اهللا واهللا أعلم
  املقام الثاين يف تفسري هذه اآلية وفيه مسائل

األوىل قوله إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراء اآلية تدل على أنه ال حق يف الصدقات ألحد إال هلذه األصناف الثمانية املسألة 
) ما ( و ) إن ( وذلك جممع عليه وأيضاً فلفظة إِنََّما تفيد احلصر ويدل عليه وجوه األول أن كلمة إِنََّما مركبة من 

فعند اجتماعهما وجب بقاؤمها على هذا املفهوم فوجب أن يفيد الثبوت املذكور وكلمة إن لإلثبات وكلمة ما للنفي 
) إمنا الربا يف النسيئة ( وعدم ما يغايره الثاين أن ابن عباس متسك يف نفي ربا الفضل بقوله عليه الصالة والسالم 
يف أن اإلكسال ال يوجب  ولوال أن هذا اللفظ يفيد احلصر وإال ملا كان األمر كذلك وأيضاً متسك بعض الصحابة

ولوال أن هذه الكلمة تفيد احلصر وإال ملا كان كذلك ) إمنا املاء من املاء ( االغتسال بقوله عليه الصالة والسالم 
واملقصود بيان نفي اإلهلية للغري والثالث الشعر قال األعشى ولست )  ١٧١النساء ( وقال تعاىل إِنََّما اللَُّه إِلَاٌه واِحٌد 

  ثر منهم حصىباألك
  وإمنا العزة للكاثر

  وقال الفرزدق أنا الذائد احلامي الذمار وإمنا
  يدافع عن أحساهبم أنا أو مثلي

فثبت هبذه الوجوه أن كلمة إِنََّما للحصر ومما يدل على أن الصدقات ال تصرف إال هلذه األصناف الثمانية أنه عليه 
لثمانية فلك فيها حق وإال فهو صداع يف الرأس وداء يف إن كنت من األصناف ا( الصالة والسالم قال لرجل 

  )ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوى ( وقال ) البطن 
املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل ملا أخرب عن املنافقني أهنم يلمزون الرسول عليه السالم يف أخذ الصدقات بني تعاىل أنه 

يأخذها لنفسه وال ألقاربه ومتصليه وقد بينا أن أخذ القليل من مال الغين إمنا يأخذها هلؤالء األصناف الثمانية وال 
ليصرف إىل الفقري يف دفع حاجته هو احلكمة املعينة واملصلحة الالزمة وإذا كان األمر كذلك كان مهز املنافقني 

إمنا أنا خازن أضع حيث  ما أوتيكم شيئاً وال أمنعكم( وملزهم عني السفه واجلهالة فكان عليه الصالة والسالم يقول 
  )أمرت 

املسألة الثالثة مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا أنه جيوز صرف الصدقة إىل بعض هؤالء األصناف فقط وهو قول عمر 
وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبري وأيب العالية والنخعي وعن سعيد بن جبري لو نظرت إىل أهل بيت من املسلمني 

كان أحب إيل وقال الشافعي رمحه اهللا ال بد من صرفها إىل األصناف الثمانية وهو قول فقراء متعففني فحبوهتم هبا 
عكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز واحتج بأنه تعاىل ذكر هذه القسمة يف نص الكتاب مث أكدها بقوله فَرِيَضةً  

م الفقراء إىل فقريين ضمن نصيب ّمَن اللَِّه قال وال بد يف كل صنف من ثالثة ألن أقل اجلمع ثالثة فإن دفع سه



الثالث وهو ثلث سهم الفقراء قال وال بد من التسوية يف أنصباء هذه األصناف الثمانية مثل أنك إن وجدت مخسة 
  أصناف ولزمك أن تتصدق بعشرة

دراهم جعلت العشرة مخسة أسهم كل سهم درمهان وال جيوز التفاضل مث يلزمك أن تدفع إىل كل صنف درمهني 
عددهم ثالثة وال يلزمك التسوية بينهم فلك أن تعطي فقرياً درمهاً وفقرياً مخسة أسداس درهم وفقرياً سدس  وأقل

درهم هذه صفة قسمة الصدقات على مذهب الشافعي رمحه اهللا قال املصنف الداعي إىل اهللا رضي اهللا عنه اآلية ال 
ة الصدقات هلؤالء األصناف الثمانية وذلك ال يقتضي يف داللة فيها على قول الشافعي رمحه اهللا ألنه تعاىل جعل مجل

  صدقة زيد بعينه أن تكون جلملة هؤالء الثمانية والدليل عليه العقل والنقل
اآلية فأثبت مخس )  ٤١األنفال ( أما النقل فقوله تعاىل َواْعلَُموا أَنََّما غَنِمُْتم ّمن َشىْ ء فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ 

غنيمة هلؤالء الطوائف اخلمس مث مل يقل أحد إن كل شيء يغنم بعينه فإنه حيب تفرقته على هذه الطوائف بل اتفقوا ال
على أن املراد إثبات جمموع الغنيمة هلؤالء األصناف فإما أن يكون كل جزء من أجزاء الغنيمة موزعاً على كل 

صناف الثمانية فإما أن يقال إن صدقة زيد بعينها جيب هؤالء فال فكذا ههنا جمموع الصدقات تكون جملموع هذه األ
  توزيعها على هذه األصناف الثمانية فاللفظ ال يدل عليه البتة

وأما العقل فهو أن احلكم الثابت يف جمموع ال يوجب ثبوته يف كل جزء من أجزاء ذلك اجملموع وال يلزم أن ال 
لفظ اآلية ال داللة فيه على ما ذكره والذي يدل على صحة قولنا يبقى فرق بني الكل وبني اجلزء فثبت مبا ذكرنا أن 

وجوه األول أن الرجل الذي ال ميلك إال عشرين ديناراً ملا وجب عليه إخراج نصف دينار فلو كلفناه أن جنعله على 
أن هذا  أربعة وعشرين قسماً لصار كل واحد من تلك األقسام حقرياً صغرياً غري منتفع به يف مهم معترب الثاين

التوقيف لو كان معترباً لكان أوىل الناس برعايته أكابر الصحابة ولو كان األمر كذلك لوصل هذا اخلرب إىل عمر بن 
اخلطاب وإىل ابن عباس وحذيفة وسائر األكابر ولو كان كذلك ملا خالفوا فيه وحيث خالفوا فيه علمنا أنه غري 

ختالف رأي يف جواز نقل الصدقات أما مل يقل أحد بوجوب نقل معترب الثالث وهو أن الشافعي رمحه اهللا له ا
الصدقات فاإلنسان إذا كان يف بعض القرى وال يكون هناك مكاتب وال جماهد غاز وال عامل وال أحد من املؤلفة 

ه أن وال مير به أحد من الغرباء واتفق أنه مل حيضر يف تلك القرية من كان مديوناً فكيف تكليفه فإن قلنا وجب علي
يسافر مبا وجب عليه من الزكاة إىل بلد جيد هذه األصناف فيه فذاك قول مل يقل به أحدا وإذا أسقطنا عنه ذلك 

  فحينئذ يصح قولنا فهذا ما نقوله يف هذا الباب واهللا أعلم
تاجون الذي ال املسألة الرابعة يف تعريف األصناف الثمانية فاألول والثاين هم الفقراء واملساكني وال شك أهنم هم احمل

يفي خرجهم بدخلهم مث اختلفوا فقال بعضهم الذي يكون أشد حاجة هو الفقري وهو قول الشافعي رمحه اهللا 
وأصحابه وقال آخرون الذي أشد حاجة هو املسكني وهو قول أيب حنيفة وأصحابه رمحهم اهللا ومن الناس من قال 

ذين الوصفني واملقصود شيء واحد وهو قول أيب يوسف وحممد ال فرق بني الفقراء واملساكني واهللا تعاىل وصفهم هب
رمحهما اهللا واختيار أيب علي اجلبائي وفائدته تظهر يف هذه املسألة وهو أنه لو أوصى لفالن وللفقراء واملساكني 

النصف وقال فالذين قالوا الفقراء غري املساكني قالوا لفالن الثلث والذين قالوا الفقراء هم املساكني قالوا لفالن 
  اجلبائي إنه

تعاىل ذكرهم بامسني لتوكيد أمرهم يف الصدقات ألهنم هم األصول يف األصناف الثمانية وأيضاً الفائدة فيه أن 
  يصرف إليهم من الصدقات سهمان ال كسائرهم



ل أوصيت واعلم أن فائدة هذا االختالف ال تظهر يف تفرقة الصدقات وإمنا تظهر يف الوصايا وهو أن رجالً لو قا
للفقراء مبائتني وللمساكني خبمسني وجب دفع املائتني عند الشافعي رمحه اهللا من كان أشد حاجة وعند أيب حنيفة 

  رمحه اهللا إىل من كان أقل حاجة وحجة الشافعي رمحه اهللا وجوه
وهذا يدل عى أن الوجه األول أنه تعاىل إمنا أثبت الصدقات هلؤالء األصناف دفعاً حلاجتهم وحتصيالً ملصلحتهم 

الذي وقع االبتداء بذكره يكون أشد حاجة ألن الظاهر وجوب تقدمي األهم على املهم أال ترى أنه يقال أبو بكر 
وعمر ومن فضل عثمان على علي عليه السالم قال يف ذكرمها عثمان وعلي ومن فضل علياً على عثمان يقول علي 

  الم للمرء ناهياًوعثمان وأنشد عمر قول الشاعر كفى الشيب واإلس
فقال هال قدم اإلسالم على الشيب فلما وقع االبتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون حاجتهم أشد من حاجة 

املساكني الوجه الثاين قال أمحد بن عبيد الفقري أسوأ حاالً من املسكني ألن الفقري أصله يف اللغة املفقور الذي نزعت 
فقري كما قيل مطبوخ وطبيخ وجمروح وجريح فثبت أن الفقري إمنا مسي  فقرة من فقار ظهره فصرف عن مفقور إىل

فقرياً لزمانته مع حاجته الشديدة ومتنعه الزمانة من التقلب يف الكسب ومعلوم أنه ال حال يف اإلقالل والبؤس آكد 
  من هذه احلال وأنشدوا للبيد

  ملا رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقري األعزل
األعرايب يف هذا البيت الفقري املكسور الفقار يضرب مثالً لكل ضعيف ال يتقلب يف األمور ومما يدل على  قال ابن

جعل )  ٢٥ ٢٤القيامة ( إشعار لفظ الفقري بالشدة العظيمة قوله تعاىل ُوُجوهٌ َيْوَمِئذٍ َباِسَرةٌ  َتظُنُّ أَن ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ  
  أنواع الشر والدواهيلفظ الفاقرة كناية عن أعظم 

( مث قال ) كاد الفقر أن يكون كفراً ( الوجه الثالث ما روي أنه عليه الصالة والسالم كان يتعوذ من الفقر وقال 
فلو كان املسكني أسوأ حاالً من الفقري لتناقض ) اللهم أحيين مسكيناً وأمتين مسكيناً واحشرين يف زمرة املساكني 

  قر مث سأل حاالً أسوأ منه أما إذا قلنا الفقر أشد من املسكنة فال تناقض البتةاحلديثان ألنه تعوذ من الف
الكهف ( الوجه الرابع أن كونه مسكيناً ال ينايف كونه مالكاً للمال بدليل قوله تعاىل أَمَّا السَِّفيَنةُ  فَكَاَنْت لَِمَساِكَني 

ن الدنانري ومل جند يف كتاب اهللا ما يدل على أن فوصف باملسكنة من له سفينة من سفن البحر تساوي مجلة م)  ٧٩
  اإلنسان مسي فقرياً مع أنه ميلك شيئاً

  فوصف الكل بالفقر مع أهنم ميلكون أشياء)  ٣٨حممد ( فإن قالوا الدليل عليه قوله تعاىل وَاللَُّه الْغَنِى ُّ َوأَنُتُم الْفُقََراء 

راء بالنسبة إىل اهللا تعاىل فإن أحداً سوى اهللا تعاىل ال ميلك البتة قلنا هذا بالضد أوىل ألنه تعاىل وصفهم بكوهنم فق
  شيئاً بالنسبة إىل اهللا فصح قولنا

)  ١٦ ١٤البلد ( الوجه اخلامس قوله تعاىل أَْو إِطَْعاٌم ِفى َيْومٍ ِذى َمْسَغَبةٍ  َيِتيماً ذَا َمقَْرَبةٍ  أَْو ِمْسِكيناً ذَا َمتَْرَبةٍ  
 ذي املتربة الفقري الذي يذ ألصق بالتراب من شدة الفقر فتقييد املسكني هبذا القيد يدل على أنه واملراد منه املسكني

قد حيصل مسكني خال عن وصف كونه ذَا َمتَْرَبةٍ  وإمنا يكون كذلك بتقدير أن ميلك شيئاً فهذا يدل على أن كونه 
  مسكيناً ال ينايف كونه مالكاً لبعض األشياء

بن عباس رضي اهللا عنهما الفقري هو احملتاج الذي ال جيد شيئاً قال وهم أهل الصفة صفة الوجه السادس قال ا
وكانوا حنو أربعمائة رجل ال منزل هلم فمن كان من املسلمني عنده ) صلى اهللا عليه وسلم ( مسجد رسول اهللا 

  فضل أتاهم به إذا أمسوا واملساكني هم الطوافون الذين يسألون الناس
ل أن شدة فقر أهل الصفة معلومة بالتواتر فلما فسر ابن عباس الفقراء هبم وفسر املساكني بالطوافني وجه االستدال



مث ثبت أن أحوال احملتاج الذي ال يسأل أحداً شيئاً أشد من أحوال من حيتاج مث يسأل الناس ويطوف عليهم ظهر أن 
  الفقري جيب أن يكون أسوأ حاالً من املسكني

سكنة لفظ مأخوذ من السكون فالفقري إذا سأل الناس وتضرع إليهم وعلم أنه مىت تضرع إليهم الوجه السابع أن امل
أعطوه شيئاً فقد سكن قلبه وزال عنه اخلوف والقلق وحيتمل أنه مسي هبذا االسم ألنه إذا أجيب بالرد ومنع سكن 

عند الغري ويقال متسكن  ومل يضطرب وأعاد السؤال فلهذا السبب جعل التمسكن كناية عن السؤال والتضرع
يريد تواضع وختشع فدل هذا ) تأن ومتسكن ( الرجل إذا الن وتواضع ومنه قوله عليه الصالة والسالم للمصلي 

  على أن املسكني هو السائل
فلما ثبت مبا )  ١٩الذاريات ( إذا ثبت هذا فنقول إنه تعاىل قال يف آية أخرى َوِفى أَمْوالِهِْم َحقٌّ لَّلسَّاِئلِ َوالَْمْحُرومِ 

ذكرنا ههنا أن املسكني هو السائل وجب أن يكون احملروم هو الفقري وال شك أن احملروم مبالغة يف تقرير أمر 
  احلرمان فثبت أن الفقري أسوأ حاالً من املسكني

فأماته مسكيناً احلديث والظاهر أنه تعاىل أجاب دعاءه ) أحيين مسكيناً ( الوجه الثامن أنه عليه الصالة والسالم قال 
وهو عليه الصالة والسالم حني تويف كان ميلك أشياء كثرية فدل هذا على أن كونه مسكيناً ال ينايف كونه مالكاً 

) كاد الفقر أن يكون كفراً ( لبعض األشياء أما الفقري فإنه يدل على احلاجة الشديدة لقوله عليه الصالة والسالم 
  املسكنةفثبت هبذا أن الفقر أشد حاالً من 

الوجه التاسع أن الناس اتفقوا على أن الفقر والغىن ضدان كما أن السواد والبياض ضدان ومل يقل أحد إن الغىن 
واملسكنة ضدان بل قالوا الترفع والتمسكن ضدان فمن كان منقاداً لكل أحد خائفاً منهم متحمالً لشرهم ساكتاً 

الذل واملسكنة وقالوا إنه مسكني عاجز وأما الفقري فجعلوه عبارة عن عن جواهبم متضرعاً إليهم قالوا إن فالناً يظهر 
ضد الغىن وعلى هذا فقد يصفون الرجل الغين بكونه مسكيناً إذا كان يظهر من نفسه اخلضوع والطاعة وترك 

ل املعارضة وقد يصفون الرجل الفقري بكونه مترفعاً عن التواضع واملسكنة فثبت أن الفقر عبارة عن عدم املا
  واملسكنة عبارة عن إظهار التواضع واألول ينايف حصول املال والثاين ال ينايف حصوله

ولو كانت ) خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم ( الوجه العاشر قوله عليه الصالة والسالم ملعاذ يف الزكاة 
فهذه الوجوه اليت ذكرناها  احلاجة يف املساكني أشد لوجب أن يقول وردها على مساكينهم ألن ذكر األهم أوىل

تدل على أن الفقري أسوأ من املسكني واحتج القائلون بأن املسكني أسوأ حاالً من الفقري بوجوه األول احتجوا بقوله 
وصف املسكني بكونه ذا متربة وذلك يدل على هناية الضر والشدة وأيضاً )  ١٦البلد ( تعاىل أَْو ِمْسِكيناً ذَا َمْتَرَبةٍ  

ىل جعل الكفارات من األطعمة له وال فاقة أعظم من احلاجة إىل إزالة اجلوع الثاين احتجوا بقول الراعي أما أنه تعا
  الفقري الذي كانت حلوبته

  وفق العيال فلم يترك له سيد
مساه فقرياً وله حلوبة الثالث قالوا املسكني هو الذي يسكن حيث حيضر ألجل أنه ليس له بيت يسكن فيه وذلك 

ى هناية الضر والبؤس الرابع نقلوا عن األصمعي وعن أيب عمرو بن العالء أهنما قاال الفقري الذي له ما يأكل يدل عل
واملسكني الذي ال شيء له وقال يونس الفقري قد يكون له بعض ما يكفيه واملسكني هو الذي ال شيء له وقلت 

  ألعرايب أفقري أنت قال ال واهللا بل مسكني
باآلية أنا بينا أن هذه اآلية حجة لنا فإنه ملا قيد املسكني املذكور ههنا بكونه ذا متربة دل واجلواب عن متسكهم 

ذلك على أنه قد يوجد مسكني ال هبذه الصفة وإال مل يبق هلذا القيد فائدة قوله أنه صرف الطعام الواجب يف 



متربة وهذا ال يدل على أنه أوجب  الكفارات إليه قلنا نعم إنه أوجب صرفه إىل املسكني املقيد بقيد كونه ذا
  الصرف إىل مطلق املسكني

واجلواب عن استدالهلم ببيت الراعي أنه ذكر أن هذا الذي هو اآلن موصوف بكونه فقرياً فقد كانت له حلوبه مث 
  السيد مل يترك له شيئاً فلم ال جيوز أن يقال كانت له حلوبة مث ملا مل يترك له شيء وصف بكونه فقرياً

  واب عن قوهلم املسكني هو الذي يسكن حيث حيضر ألجل أنه ليس له بيتواجل
قلنا بل املسكني هو الطواف على الناس الذي يكثر إقدامه على السؤال ومسي مسكيناً إما لسكونه عندما ينتهرونه 

يت ذكروها عن ويردونه وإما لسكون قلبه بسبب علمه أن الناس ال يضيعونه مع كثرة سؤاله إياهم وأما الروايات ال
عن جابر ) تفسريه ( أيب عمرو ويونس فهذا معارض بقول الشافعي وابن األنباري رمحهما اهللا وأيضاً نقل القفال يف 

بن عبد اهللا أنه قال الفقراء فقراء املهاجرين واملساكني الذين مل يهاجروا وعن احلسن الفقري اجلالس يف بيته واملسكني 
الذي ال يسأل واملسكني الذي يسأل وعن الزهري الفقراء هم املتعففون الذين ال  الذي يسعى وعن جماهد الفقري

خيرجون واملساكني الذين يسألون قال موالنا الداعي إىل اهللا هذه األقوال كلها متوافقة على أن الفقري ال يسأل 
  واملسكني يسأل ومن سأل وجد فكان املسكني أسهل وأقل حاجة

وَالَْعاِمِلَني َعلَْيَها وهم السعاة جلباية الصدقة وهؤالء يعطون من الصدقات بقدر أجور الصنف الثالث قوله تعاىل 
أعماهلم وهو قول الشافعي رمحه اهللا وقول عبد اهللا بن عمر وابن زيد وقال جماهد والضحاك يعطون الثمن من 

  الصدقات وظاهر اللفظ مع جماهد إال أن الشافعي رمحه اهللا يقول هذا أجرة

فيتقدر بقدر العمل والصحيح أن موىل اهلامشي واملطليب ال جيوز أن يكون عامالً على الصدقات ليناله منها ألن  العمل
أىب أن يبعث أبا رافع عامالً على الصدقات وقال أما علمت أن موىل القوم منهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

  ى تفيد الوالية كما يقال فالن على بلد كذا إذا كان والياً عليهوإمنا قال َوالَْعاِمِلَني َعلَْيَها ألن كلمة عل
صلى ( الصنف الرابع قوله تعاىل َوالُْمَؤلَّفَةِ  قُلُوُبُهْم قال ابن عباس هم قوم أشراف من األحياء أعطاهم رسول اهللا 

بن حصن وحويطب بن يوم حنني وكانوا مخسة عشر رجالً أبو سفيان واألقرع بن حابس وعيينة ) اهللا عليه وسلم 
عبد العزى وسهل بن عمرو من بين عامر واحلرث بن هشام وسهيل بن عمرو اجلهين وأبو السنابل وحكيم بن حزام 

ومالك بن عوف وصفوان بن أمية وعبد الرمحن بن يربوع واجلد بن قيس وعمرو بن مرداس والعالء بن احلرث 
هم مائة من اإلبل ورغبهم يف اإلسالم إال عبد الرمحن بن كل رجل من) صلى اهللا عليه وسلم ( أعطى رسول اهللا 

يربوع أعطاه مخسني من اإلبل وأعطى حكيم بن حزام سبعني من اإلبل فقال يا رسول اهللا ما كنت أرى أن أحداً من 
 الناس أحق بعطائك مين فزاده عشرة مث سأله فزاده عشرة وهكذا حىت بلغ مائة مث قال حكيم يا رسول اهللا أعطيتك

فقال واهللا ال ) بل اليت رغبت عنها ( األوىل اليت رغبت عنها خري أم هذه اليت قنعت هبا فقال عليه الصالة والسالم 
تلك العطايا لكن ) صلى اهللا عليه وسلم ( آخذ غريها فقيل مات حكيم وهو أكثر قريش ماالً وشق على رسول اهللا 

ا كانت يوم حنني وال تعلق هلا بالصدقات وال أدري ألي سبب ألفهم بذلك قال املصنف رمحه اهللا هذه العطايا إمن
ذكر ابن عباس رضي اهللا عنهما هذه القصة يف تفسري هذه اآلية ولعل املراد بيان أنه ال ميتنع يف اجلملة صرف 

ا بكر األموال إىل املؤلفة فأما أن جيعل ذلك تفسرياً لصرف الزكاة إليهم فال يليق بابن عباس ونقل القفال أن أب
رضي اهللا عنه أعطى عدي بن حامت ملا جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة وقال املقصود أن يستعني اإلمام هبم 
على استخراج الصدقات من املالك قال الواحدي إن اهللا تعاىل أغىن املسلمني عن تألف قلوب املشركني فإن رأى 

نفعها على املسلمني إذا كانوا مسلمني جاز إذ ال جيوز صرف  اإلمام أن يؤلف قلوب قوم لبعض املصاحل اليت يعود



شيء من زكوات األموال إىل املشركني فأما املؤلفة من املشركني فإمنا يعطون من مال الفيء ال من الصدقات وأقول 
ة والسالم إن قول الواحدي إن اهللا أغىن املسلمني عن تألف قلوب املشركني بناء على أنه رمبا يوهم أنه عليه الصال

دفع قسماً من الزكاة إليهم لكنا بينا أن هذا مل حيصل البتة وأيضاً فليس يف اآلية ما يدل على كون املؤلفة مشركني 
بل قال َوالُْمَؤلَّفَةِ  قُلُوُبُهْم وهذا عام يف املسلم وغريه والصحيح أن هذا احلكم غري منسوخ وأن لإلمام أن يتألف 

  دليل على نسخه البتة) ال ( إليهم سهم املؤلفة ألنه  قوماً على هذا الوصف ويدفع
( الصنف اخلامس قوله َوِفي الّرقَابِ قال الزجاج وفيه حمذوف والتقدير ويف فك الرقاب وقد مضى االستقصاء يف 

  مث يف تفسري الرقاب أقوال)  ١٧٧البقرة ( يف سورة البقرة يف قوله َوالسَّاِئِلَني َوِفي الّرقَابِ ) تفسريه 
القول األول إن سهم الرقاب موضوع يف املكاتبني ليعتقوا به وهذا مذهب الشافعي رمحه اهللا والليث بن سعد 

واحتجوا مبا روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال قوله َوِفي الّرقَابِ يريد املكاتب وتأكد هذا بقوله تعاىل 
  ) ٣٣النور ( َحتَّى َولَْيْسَتْعِففِ الَِّذيَن الَ َيجُِدونَ نِكَاحاً 

  والقول الثاين وهو مذهب مالك وأمحد وإسحق أنه موضوع لعتق الرقاب يشتري به عبيد فيعتقون
والقول الثالث قول أيب حنيفة وأصحابه وقول سعيد بن جبري والنخعي أنه ال يعتق من الزكاة رقبة كاملة ولكنه 

  قَابِ يقتضي أن يكون له فيه مدخل وذلك ينايف كونه تاماً فيهيعطي منها يف رقبة وميا هبا مكاتب ألن قوله َوِفي الّر
والقول الرابع قول الزهري قال سهم الرقاب نصفان نصف للمكاتبني من املسلمني ونصف يشتري به رقاب ممن 
صلوا وصاموا وقدم إسالمهم فيعتقون من الزكاة قال أصحابنا واالحتياط يف سهم الرقاب دفعه إىل السيد بإذن 

كاتب والدليل عليه أنه تعاىل أثبت الصدقات لألصناف األربعة الذين تقدم ذكرهم بالم التمليك وهو قوله إِنََّما امل
الصََّدقَاُت ِللْفُقََراء وملا ذكر الرقاب أبدل حرف الالم حبرف يف فقال َوِفي الّرقَابِ فال بد هلذا الفرق من فائدة وتلك 

املتقدمة يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات حىت يتصرفوا فيها كما شاؤوا وأما  الفائدة هي أن تلك األصناف األربعة
ِفى الّرقَابِ فيوضع نصيبهم يف ختليص رقبتهم عن الرق وال يدفع إليهم وال ميكنوا من التصرف يف ذلك النصيب 

ديوهنم ويف الغزاة كيف شاؤوا بل يوضع يف الرقاب بأن يؤدي عنهم وكذا القول يف الغارمني يصرف املال يف قضاء 
يصرف املال إىل إعداد ما حيتاجون إليه يف الغزو وابن السبيل كذلك واحلاصل أن يف األصناف األربعة األول 

يصرف املال إليهم حىت يتصرفوا فيه كما شاؤوا ويف األربعة األخرية ال يصرف املال إليهم بل يصرف إىل جهات 
  استحقوا سهم الزكاةاحلاجات املعتربة يف الصفات اليت ألجلها 

الصنف السادس قوله تعاىل َوالَْغارِِمَني قال الزجاج أصل الغرم يف اللغة لزوم ما يشق والغرام العذاب الالزم ومسي 
العشق غراماً لكونه أمراً شاقاً والزماً ومنه فالن مغرم بالنساء إذا كان مولعاً هبن ومسي الدين غراماً لكونه شاقاً على 

اً له فاملراد بالغارمني املديونون ونقول الدين إن حصل بسبب معصية ال يدخل يف اآلية ألن املقصود اإلنسان والزم
من صرف املال املذكور يف اآلية اإلعانة واملعصية ال تستوجب اإلعانة وإن حصل ال بسبب معصية فهو قسمان دين 

ذات بني والكل داخل يف اآلية حصل بسبب نفقات ضرورية أو يف مصلحة ودين حصل بسبب محاالت وإصالح 
ملا قضى بالغرة يف اجلنني قال العاقلة ال منلك الغرة يا ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن النيب ) تفسريه ( وروى األصم يف 

  وكان محد على الصدقة يومئذ) أعنهم بغرة من صدقاهتم ( رسول اهللا قال حلمد بن مالك بن النابغة 
ى َسبِيلِ اللَِّه قال املفسرون يعين الغزاة قال الشافعي رمحه اهللا جيوز له أن يأخذ من مال الصنف السابع قوله تعاىل َوِف

الزكاة وإن كان غنياً وهو مذهب مالك وإسحق وأيب عبيد وقال أبو حنيفة وصاحباه رمحهم اهللا ال يعطى الغازي إال 
  إذا كان حمتاجاً



تفسريه ( ِه ال يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا املعىن نقل القفال يف واعلم أن ظاهر اللفظ يف قوله َوِفى سَبِيلِ اللَّ
عن بعض الفقهاء أهنم أجازوا صرف الصدقات إىل مجيع وجوه اخلري من تكفني املوتى وبناء احلصون وعمارة ) 

  املساجد ألن قوله َوِفى َسبِيلِ اللَِّه عام يف الكل
اهللا ابن السبيل املستحق للصدقة وهو الذي يريد السفر يف غري  والصنف الثامن ابن السبيل قال الشافعي رمحه

  معصية فيعجز عن بلوغ سفره إال مبعونة قال األصحاب ومن أنشأ السفر من بلده حلاجة

  جاز أن يدفع إليه سهم ابن السبيل فهذا هو الكالم يف شرح هذه األصناف الثمانية
  املسألة اخلامسة يف أحكام هذه األقسام

  ولاحلكم األ
اتفقوا على أن قوله إِنََّما الصََّدقَاُت دخل فيه الزكاة الواجبة ألن الزكاة الواجبة مسماة بالصدقة قال تعاىل ُخذْ ِمنْ 

ليس فيما دون مخسة ذود وليس فيما دون مخسة ( وقال عليه الصالة والسالم )  ١٠٣التوبة ( أَْمواِلهِمْ َصَدقَةً  
ل تدخل فيها الصدقة املندوبة فمنهم من قال تدخل فيها ألن لفظ الصدقة خمتص واختلفوا يف أنه ه) أوسق صدقة 

باملندوبة فإذا أدخلنا فيه الزكاة الواجبة فال أقل من أن تدخل فيه أيضاً الصدقة املندوبة وتكون الفائدة أن مصارف 
الواجبة ويدل عليه وجوه مجيع الصدقات ليس إال هؤالء واألقرب أن املراد من لفظ الصدقات ههنا هو الزكوات 

األول أنه تعاىل أثبت هذه الصدقات بالم التمليك لألصناف الثمانية والصدقة اململوكة هلم ليست إال الزكاة 
الواجبة الثاين أن ظاهر هذه اآلية يدل على أن مصرف الصدقات ليس إال هلؤالء الثمانية وهذا احلصر إمنا يصح لو 

الواجبة أما لو أدخلنا فيها املندوبات مل يصح هذا احلصر ألن الصدقات املندوبة  محلنا هذه الصدقات على الزكوات
جيوز صرفها إىل بناء املساجد والرباطات واملدارس وتكفني املوتى وجتهيزهم وسائر الوجوه الثالث أن قوله تعاىل إِنََّما 

قات وأقسامها حىت ينصرف هذا الكالم إليه الصََّدقَاُت ِللْفُقََراء إمنا حيسن ذكره لوكان قد سبق بيان تلك الصد
  والصدقات اليت سبق بياهنا وتفصيلها هي الصدقات الواجبة فوجب انصراف هذا الكالم إليها

  احلكم الثاين
دلت هذه اآلية على أن هذه الزكاة يتوىل أخدها وتفرقتها اإلمام ومن يلي من قبله والدليل عليه أن اهللا تعاىل جعل 

فيها وذلك يدل على أنه ال بد يف أداء هذه الزكوات من عامل والعامل هو الذي نصبه اإلمام ألخذ للعاملني سهماً 
الزكوات فدل هذا النص على أن اإلمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات وتأكد هذا النص بقوله تعاىل ُخذْ ِمْن 

باطنة بنفسه إمنا يعرف بدليل آخر وميكن أن أَْمواِلهِمْ َصَدقَةً  فالقول بأن املالك جيوز له إخراج زكاة األموال ال
يتمسك يف إثباته بقوله تعاىل َوِفى أَْموالِهِْم َحقٌّ لَّلسَّاِئلِ َوالَْمْحُرومِ فإذا كان ذلك احلق حقاً للسائل واحملروم وجب 

  أن جيوز له دفعه إليه ابتداء
  احلكم الثالث

ختلفوا يف أن اإلمام هل له فيه حق فمنهم من أثبته قال ألن نص القرآن يدل على أن العامل له يف مال الزكاة حق وا
العامل إمنا قدر على ذلك العمل بتقويته وإمارته فالعامل يف احلقيقة هو اإلمام ومنهم من منعه وقال اآلية دلت على 

  حصر مال الزكاة يف هؤالء الثمانية واإلمام خارج عنهم فال يصرف هذا املال إليه
  احلكم الرابع

  فوا يف هذا العامل إذا كان غنياً هل يأخذ النصيب قال احلسن ال يأخذ إال مع احلاجة وقالاختل



الباقون يأخذ وإن كان غنياً ألنه يأخذه أجرة على العمل مث اختلفوا فقال بعضهم للعامل يف مال الزكاة الثمن ألن 
ن من أوصى مبال لثمانية أنفس حصل لكل اهللا تعاىل قسم الزكاة على مثانية أصناف فوجب أن حيصل له الثمن كما أ
  واحد منهم مثنه وقال األكثرون بل حقه بقدر مؤنته عند اجلباية واجلمع

  احلكم اخلامس
اتفقوا على أن مال الزكاة ال خيرج عن هذه الثمانية واختلفوا أنه هل جيوز وضعه يف بعض األصناف فقط وقد سبق 

لنا جيوز وضعه يف بعض األصناف فقط فهذا إمنا جيوز يف غري العامل وأما ذكر دالئل هاتني املسألتني إال أنا إذا ق
  وضعه بالكلية يف العامل فذلك غري جائز باالتفاق

  احلكم السادس
أن العامل واملؤلفة مفقودان يف هذا الزمان ففيه األصناف الستة واألوىل صرف الزكاة إىل هذه األصناف الستة على 

  اية يف االحتياط أما إن مل يفعل ذلك أجزأه على ما بيناهما يقوله الشافعي ألنه الغ
  احلكم السابع

عموم قوله ِللْفُقََراء َوالَْمَساِكنيِ يتناول الكافر واملسلم إال أن األخبار دلت على أنه ال جيوز صرف الزكاة إىل الفقراء 
  واملساكني وغريهم إال إذا كانوا مسلمني

ناف الثمانية وشرح أحواهلم قال فَرِيَضةً  ّمَن اللَِّه قال الزجاج فَرِيَضةً  منصوب واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذه األص
على التوكيد ألن قوله إِنََّما الصََّدقَاُت هلؤالء جار جمرى قوله فرض اهللا الصدقات هلؤالء فريضة وذلك كالزجر عن 

هللا تعاىل مل يرض بقسمة الزكاة أن يتوالها ملك إن ا( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( خمالفة هذا الظاهر وعن النيب 
واملقصود من هذه التأكيدات حترمي إخراج الزكاة عن هذه ) مقرب وال نيب مرسل حىت توىل قسمتها بنفسه 

  األصناف
  مث قال َواللَُّه َعِليٌم أي أعلم مبقادير املصاحل َحِكيٌم ال يشرع إال ما هو األصوب األصلح واهللا أعلم

َني َوَرْحَمةٌ  لِّلَِّذيَن َءاَمُنواْ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ النَّبِى َّ َوَيقُولُونَ ُهَو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَْيرٍ لَّكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنِ َوِمْنُهُم
  ِمنكُْم وَالَِّذيَن ُيْؤذُونَ َرُسولَ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم

من جهاالت املنافقني وهو أهنم كانوا يقولون يف رسول اهللا أنه أذن على وجه الطعن والذم اعلم أن هذا نوع آخر 
  ويف اآلية مسائل

  املسألة األوىل قرأ عاصم يف رواية األعمش وعبد الرمحن عن أيب عكرمة عنه أُذُنُ َخْيرٍ مرفوعني

ويصدقكم خري لكم من أن يكذبكم منونني على تقدير إن كان كما تقولون إنه أذن فأذن خري لكم يقبل منكم 
والباقون أُذُنُ َخْيرٍ لَّكُْم باإلضافة أي هو أذن خري ال أذن شر وقرأ نافع أَِذنَ ساكنته الذال يف كل القرآن والباقون 

  بالضم ومها لغتان مثل عنق وظفر
مبا ال ينبغي ) اهللا عليه وسلم  صلى( املسألة الثانية قال ابن عباس رضي اهللا عنه أن مجاعة من املنافقني ذكروا النيب 

من القول فقال بعضهم ال تفعلوا فإنا خناف أن يبلغه ما نقول فقال اجلالس بن سويد بل نقول ما شئنا مث نذهب إليه 
وحنلف أنا ما قلنا فيقبل قولنا وإمنا حممد أذن سامعة فنزلت هذه اآلية وقال احلسن كان املنافقون يقولون ما هذا 

من شاء صرفه حيث شاء ال عزمية له وروى األصم أن رجالً منهم قال لقومه إن كان ما يقول حممد  الرجل إال أذن
صلى اهللا عليه ( حقاً فنحن شر من احلمري فسمعها ابن امرأته فقال واهللا إنه حلق وإنك أشر من محارك مث بلغ النيب 

ك فنزلت هذه اآلية على وفق قوله فقال ذلك فقال بعضهم إمنا حممد أذن ولو لقيته وحلفت له ليصدقن) وسلم 



القائل يا رسول اهللا مل أسلم قط قبل اليوم وإن هذا الغالم لعظيم الثمن علي واهللا ألشكرنه مث قال األصم أظهر اهللا 
 تعاىل عن املنافقني وجوه كفرهم اليت كانوا يسروهنا لتكون حجة للرسول ولينزجروا فقال َومِْنُهْم مَّن َيلِْمُزَك ِفي

  الصََّدقَاِت
 كل ذلك مث قال َوِمْنُهُم الَِّذيَن ُيْؤذُونَ النَّبِى َّ مث قال َوِمْنُهْم مَّْن َعاَهَد اللََّه إىل غري ذلك من األخبار عن الغيوب ويف

  دالئل على كونه نبياً حقاً من عند اهللا
ر ذلك اإليذاء بأهنم يقولون للنيب أنه أذن املسألة الثالثة اعلم أنه تعاىل حكى أن من املنافقني من يؤذي النيب مث فس

وغرضهم منه أنه ليس له ذكاء وال بعد غور بل هو سليم القلب سريع االغترار بكل ما يسمع فلهذا السبب مسوه 
  بأنه أذن كما أن اجلاسوس يسمى بالعني يقال جعل فالن علينا عيناً أي جاسوساً متفحصاً عن األمور فكذا ههنا

اب عنه بقوله قُلْ أُذُنُ َخْيرٍ لَّكُْم والتقدير هب أنه أذن لكنه خري لكم وقوله أُذُنُ خَْيرٍ مثل ما يقال مث إنه تعاىل أج
اَمُنواْ مِنكُمْ فالن رجل صدق وشاهد عدل مث بني كونه أُذُنُ َخْيرٍ بقوله ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنَِني َوَرْحَمةٌ  لّلَِّذيَن ء

  هذه الثالثة كاملوجبة لكونه عليه الصالة والسالم أُذُنُ َخْيرٍ فلنبني كيفية اقتضاء هذه املعاين لتلك اخلريية جعل تعاىل
  أما األول وهو قوله ُيْؤِمُن بِاللَِّه فألن كل من آمن باهللا خائفاً من اهللا واخلائف من اهللا ال يقدم على اإليذاء بالباطل

ِللُْمْؤِمنَِني فاملعىن أنه يسلم للمؤمنني قوهلم واملعىن أهنم إذا توافقوا على قول واحد سلم  وأما الثاين وهو قوله َوُيْؤِمُن
  هلم ذلك القول وهذا ينايف كونه سليم القلب سريع االغترار

  فإن قيل مل عدى اإلميان إىل اهللا بالباء وإىل املؤمنني بالالم
ق الذي هو نقيض الكفر فعدى بالباء واإلميان املعدى إىل املؤمنني قلنا ألن اإلميان املعدى إىل اهللا املراد منه التصدي

وقوله فََما )  ١٧يوسف ( معناه االستماع منهم والتسليم لقوهلم فيتعدى بالالم كما يف قوله َوَما أَنَت بُِمْؤِمنٍ لََّنا 
  َك َواتَّبََعَك االْرْذَلُونَوقوله أَُنْؤِمُن لَ)  ٨٣يونس ( ءاَمَن ِلُموَسى إِالَّ ذُّريَّةٌ  ّمن قَْوِمِه 

  ) ٤٩الشعراء ( وقوله قَالَ ءاَمنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ ءاذَنَ )  ١١١الشعراء ( 
وأما الثالث وهو قوله َوَرْحَمةٌ  لّلَِّذيَن ءاَمُنواْ ِمنكُْم فهذا أيضاً يوجب اخلريية ألنه جيري أمركم على الظاهر وال يبالغ 

يسعى يف هتك أستاركم فثبت أن كل واحد من هذه األوصاف الثالثة يوجب كونه يف التفتيش عن بواطنكم وال 
أُذُنُ َخْيرٍ وملا بني كونه سبباً للخري والرمحة بني أن كل من آذاه استوجب العذاب األليم ألنه إذا كان يسعى يف 

إحسانه باإلساءة وخرياته  إيصال اخلري والرمحة إليهم مع كوهنم يف غاية اخلبث واخلزي مث إهنم بعد ذلك يقابلون
  بالشرور فال شك أهنم يستحقون العذاب الشديد من اهللا تعاىل

  املسألة الرابعة أما قراءة من قرأ أُذُنُ َخْيرٍ بالتنوين يف الكلمتني ففيه وجوه
ا الوجه األول التقدير قل أذن واعية سامعة للحق خري لكم من هذا الطعن الفاسد الذي تذكرون مث ذكر بعده م

 أن من كان يدل على فساد هذا الطعن وهو قوله ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنَِني َوَرْحَمةٌ  لّلَِّذيَن ءاَمنُواْ ِمنكُْم واملعىن
  موصوفاً هبذه الصفات فكيف جيوز الطعن فيه وكيف جيوز وصفه بكونه سليم القلب سريع االغترار

قدير هو أذن خري لكم أي هو أذن موصوف باخلريية يف حقكم ألنه يقبل معاذيركم الوجه الثاين أن يضمر مبتدأ والت
  ويتغافل عن جهاالتكم فكيف جعلتم هذه الصفة طعناً يف حقه

الوجه الثالث وهو وجه متكلف ذكره صاحب النظم فقال أَِذنَ وإن كان رفعاً باالبتداء يف الظاهر لكن موضعه 
اً خري إذا كان أذناً فهو خري لكم ألنه يقبل معاذيركم ونظريه وهو حافظاً خري نصب على احلال وتأويله قل هو أذن

لكم أي هو حال كونه حافظاً لكم إال أنه ملا كان حمذوفاً وضع احلال مكان املبتدأ تقديره وهو حافظ خري لكم 



لوجه شديد التكلف وإن كان قد يف القرآن كثري قال تعاىل َسَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ  أي هم ثالثة وهذا ا) هو ( وإضمار 
  استحسنه الواحدي جداً

املسألة اخلامسة قرأ محزة َوَرْحَمةً  باجلر عطفاً على َخْيٌر كأنه قيل أذن خري ورمحة أي مستمع كالم يكون سبباً للخري 
  والرمحة

  فإن قيل وكل رمحة خري فأي فائدة يف ذكر الرمحة عقيب ذكر اخلري
هو الرمحة فجاز ذكر الرمحة عقيب ذكر اخلري كما يف قوله تعاىل َوَملِئكَِتِه َوُرُسِلهِ  قلنا ألن أشرف أقسام اخلري

قال أبو عبيد هذه القراءة بعيدة ألنه تباعد املعطوف عن املعطوف عليه قال أبو )  ٩٨البقرة ( َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ 
إمنا حيمله على )  ٨٨الزخرف ( يِلِه ياَربّ َرّب علي الفارسي البعد ال مينع من صحة العطف أال ترى أن من قرأ َوِق

  تقديره وعنده علم الساعة وعلم قيله)  ٣٤لقمان ( قوله َوِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ  
  فإن قيل ما وجه قراءة ابن عامر َوَرْحَمةً  بالنصب

  ْيرٍ لَّكُمْ يدل عليهقلنا هي علة معللها حمذوف والتقدير ورمحة لكم يأذن إال أنه حذف ألن قوله أُذُنُ َخ

  َيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم لُِيْرُضوكُْم وَاللَُّه َوَرسُولُُه أََحقُّ أَن ُيْرضُوُه إِن كَانُواْ ُمْؤِمنَِني
اعلم أن هذا نوع آخر من قبائح أفعال املنافقني وهو إقدامهم على اليمني الكاذبة قيل هذا بناء على ما تقدم يعين 

يؤون القول فيه مث حيلفون لكم وقيل نزلت يف رهط من املنافقني ختلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع يؤذون النيب ويس
إىل املدينة أتوه واعتذروا وحلفوا ففيهم نزلت اآلية واملعىن أهنم حلفوا على أهنم ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

جب أن يرضوا اهللا باإلخالص والتوبة ال بإظهار ما ما قالوا ما حكى عنهم لريضوا املؤمنني بيمينهم وكان من الوا
  ) ٧٦البقرة  ٤البقرة ( يستسرون خالفه ونظريه قوله َوإِذَا لَقُواْ الَِّذيَن ءاَمُنواْ قَالُوا ءاَمنَّا 

ل وأما قوله يُْرُضوُه بعد تقدم ذكر اهللا وذكر الرسول ففيه وجوه األول أنه تعاىل ال يذكر مع غريه بالذكر اجململ ب
جيب أن يفرد بالذكر تعظيماً له والثاين أن املقصود جبميع الطاعات والعبادات هو اهللا فاقتصر على ذكره ويروى أن 

( واحداً من الكفار رفع صوته وقال إين أتوب إىل اهللا وال أتوب إىل حممد فسمع الرسول عليه السالم ذلك وقال 
  يرضومها فاكتفى بذكر الواحد كقوله حنن مبا عندنا وأنت مباالثالث جيوز أن يكون املراد ) وضع احلق يف أهله 

  عندك راض والرأي خمتلف
والرابع أن العامل باألسرار والضمائر هو اهللا تعاىل وإخالص القلب ال يعلمه إال اهللا فلهذا السبب خص تعاىل نفسه 

حصول املخالفة بينهما وقع االكتفاء  بالذكر اخلامس ملا وجب أن يكون رضا الرسول مطابقاً لرضا اهللا تعاىل وامتنع
بذكر أحدمها كما يقال إحسان زيد وإمجاله نعشين وجربين السادس التقدير واهللا أحق أن يرضوه ورسوله كذلك 

وقوله إِن كَاُنواْ ُمْؤِمنَِني فيه قوالن األول إن كانوا مؤمنني على ما ادعوا والثاين أهنم كانوا عاملني بصحة دين الرسول 
هنم أصروا على الكفر حسداً وعناداً فلهذا املعىن قال تعاىل إِن كَاُنواْ ُمْؤِمنَِني ويف اآلية داللة على رضا اهللا ال إال أ

حيصل بإظهار اإلميان ما مل يقترن به التصديق بالقلب ويبطل قول الكرامية الذين يزعمون أن اإلميان ليس إال القول 
  باللسان

  ن ُيَحاِدِد اللََّه َوَرُسولَُه فَأَنَّ لَُه نَاَر جََهنََّم َخاِلداً ِفيَها ذاِلَك الْخِْزىُ  الَْعظِيُمأَلَْم َيْعلَُموا أَنَُّه َم
  اعلم أن املقصود من هذه اآلية أيضاً شرح أحوال املنافقني الذين ختلفوا عن غزوة تبوك ويف اآلية مسائل

خطاب ملن حاول اإلنسان تعليمه مدة وبالغ يف ذلك التعليم مث إنه مل املسألة األوىل قال أهل املعاين قوله أَلَْم َتْعلَْم 
  يعلم فيقال له أمل تعلم بعد هذه الساعات الطويلة واملدة املديدة



معهم وكثرت هناياته للتحذير عن معصية اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وإمنا حسن ذلك ألنه طال مكث رسول اهللا 
قوله أَنَُّه َمن ُيَحاِدِد اللََّه ضمري األمر والشأن واملعىن أن األمر والشأن كذا وكذا والترغيب يف طاعته فالضمري يف 

والفائدة يف هذا الضمري هو أنه لو ذكر بعد كلمة ءاٍن ذلك املبتدأ واخلرب مل يكن له كثري وقع فأما إذا قلت األمر 
َحاِدِد اللََّه قال الليث حاددته أي خالفته والشأن كذا وكذا أوجب مزيد تعظيم وهتويل لذلك الكالم وقوله َمن ُي

واحملاددة كاجملانبة واملعاداة واملخالفة واشتقاقه من احلد ومعىن حاد فالن فالناً أي صار يف حد غريه حده كقوله شاقه 
م احملادة أي صار يف شق غري شقه ومعىن ُيَحاِدِد اللََّه أي يصري يف حد غري حد أولياء اهللا باملخالفة وقال أبو مسل

مأخوذة من احلديد حديد السالح مث للمفسرين ههنا عبارات حيالف اهللا وقيل حيارب اهللا وقيل يعاند اهللا وقيل يعاد 
  اهللا

مث قال فَأَنَّ لَُه َناَر جََهنََّم وفيه وجوه األول التقدير فحق أن له نار جهنم الثاين معناه فله نار جهنم وإن تكرر للتوكيد 
ل جواب ِمْن حمذوف والتقدير أمل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله يهلك فأن له نار جهنم قال الثالث أن نقو

أن القراءة ) تفسريه ( الزجاج وجيوز كسر ءاٍن على االستئناف من بعد الفاء والقراءة بالفتح ونقل الكعيب يف 
العرب أن البئر البعيدة القعر تسمى بالكسر موجودة قال أبو مسلم جهنم من أمساء النار وأهل اللغة يكون عن 

اجلهنام عندهم فجاز يف جهنم أن تكون مأخوذة من هذا اللفظ ومعىن بعد قعرها أنه ال آخر لعذاهبا واخلالد الدائم 
  َعذَاَبواخلزي قد يكون مبعىن الندم ومبعىن االستحياء والندم هنا أوىل لقوله تعاىل َوأََسرُّواْ النََّداَمةَ  لَمَّا َرأَُواْ الْ

   ُمْخرٌِج مَّا َتْحذَُرونََيْحذَُر الُْمَناِفقُونَ أَن ُتَنزَّلَ َعلَيْهِْم ُسوَرةٌ  ُتَنبِّئُُهْم بَِما ِفي قُلُوبِهِم قُلِ اْسَتْهزُِءوا إِنَّ اللََّه
رجالً من واعلم أهنم كانوا يسمون سورة براءة احلافرة حفرت عما يف قلوب املنافقني قال احلسن اجتمع اثنا عشر 

إن ( املنافقني على أمر من النفاق فأخرب جربيل الرسول عليه الصالة والسالم بأمسائهم فقال عليه الصالة والسالم 
فلم يقوموا فقال عليه الصالة ) أناساً اجتمعوا على كيت وكيت فليقوموا وليعترفوا وليستغفروا رهبم حىت أشفع هلم 

اآلن أنا كنت يف أول ( حىت أتى عليهم مث قالوا نعترف ونستغفر فقال ) ن قم يا فالن ويا فال( والسالم بعد ذلك 
فلم يزل يقول حىت خرجوا ) األمر أطيب نفساً بالشفاعة واهللا كان أسرع يف األجابة اخرجوا عين اخرجوا عين 

عشر رجالً  بالكلية وقال األصم إن عند رجوع الرسول عليه الصالة والسالم من تبوك وقف له على العقبة اثنا
ليفتكوا به فأخربه جربيل وكانوا متلثمني يف ليلة مظلمة وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم فأمر 

صلى اهللا ( فقال مل أعرف منهم أحداً فذكر النيب ) من عرفت من القوم ( حذيفة بذلك فضرهبا حىت حناهم مث قال 
أكره ( فقال حذيفة أال تبعث إليهم ليقتلوا فقال ) أخربين بذلك  إن جربيل( أمساءهم وعدهم له وقال ) عليه وسلم 

  )أن تقول العرب قاتل حممد بأصحابه حىت إذا ظفر صار يقتلهم بل يكفينا اهللا ذلك 
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

  فإن قيل املنافق كافر فكيف حيذر نزول الوحي على الرسول
ه الصالة قلنا فيه وجوه األول قال أبو مسلم هذا حذر أظهره املنافقون على وجه االستهزاء حني رأوا الرسول علي

والسالم يذكر كل شيء ويدعي أنه عن الوحي وكان املنافقون يكذبون بذلك فيما بينهم فأخرب اهللا رسوله بذلك 
وأمره أن يعلمهم أنه يظهر سرهم الذي حذروا ظهوره ويف قوله استهزئوا داللة على ما قلناه الثاين أن القوم وإن 

الرسول عليه الصالة والسالم كان خيربهم مبا يضمرونه ويكتمونه كانوا كافرين بدين الرسول إال أهنم شاهدوا أن 
فلهذه التجربة وقع احلذر واخلوف يف قلوهبم الثالث قال األصم أهنم كانوا يعرفون كونه رسوالً صادقاً من عند اهللا 

يكون حماداً هلما قال  تعاىل إال أهنم كفروا به حسداً وعناداً قال القاضي يبعد يف العامل باهللا وبرسوله وصحة دينه أن
الداعي إىل اهللا هذا غري بعيد ألن احلسد إذا قوي يف القلب صار حبيث ينازع يف احملسوسات الرابع معىن احلذر األمر 
باحلذر أي ليحذر املنافقون ذلك اخلامس أهنم كانوا شاكني يف صحة نبوته وما كانوا قاطعني بفسادها والشاك خائف 

املضري يف قوله سََواء َعلَْيهِْم و ) الكشاف ( نزل عليه يف أمرهم ما يفضحهم مث قال صاحب فلهذا السبب خافوا أن ي
ُتَنّبئُُهْم للمؤمنني ويف قوله ِفى قُلُوبِهِْم للمنافقني وجيوز أيضاً أن تكون الضمائر كلها للمنافقني ألن السورة إذا نزلت 

ِفي قُلُوبِهِم أن السورة كأهنا تقول هلم يف قلوهبم كيت وكيت يعين أهنا  يف معناهم فهي نازلة عليهم ومعىن تَُنّبئُُهْم بَِما
  تذيع أسرارهم إذاعة ظاهرة فكأهنا ختربهم

أي )  ٦٤التوبة ( إِنَّ اللََّه ُمْخرٌِج مَّا َتْحذَُرونَ )  ١٠٥التوبة ( مث قال قُلْ وهو أمر هتديد كقوله الرَِّحيُم َوقُلِ اْعَملُواْ 
نه فإن اهللا خيرجه إىل الوجود فإن الشيء إذا حصل بعد عدمه فكان فاعله أخرجه من العدم إىل ذلك الذي حتذرو

  الوجود
ُتْم َبْعدَ ْهزُِءونَ الَ َتعَْتِذرُواْ قَْد كَفَْرَولَِئن َسأَلَْتُهمْ لََيقُولُنَّ إِنََّما كُنَّا َنخُوُض َوَنلَْعُب قُلْ أَبِاللَِّه َوءَاَياِتِه َوَرسُوِلِه كُنُتْم َتْسَت

  إِميَانِكُْم إِن نَّْعُف َعن طَآِئفَةٍ  مِّْنكُْم نَُعذِّْب طَآِئفَةً  بِأَنَُّهْم كَانُواْ ُمْجرِمَِني
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل ذكروا يف سبب نزول اآلية أموراً األول روى ابن عمر أن رجالً من املنافقني قال يف غزوة تبوك ما 
) صلى اهللا عليه وسلم ( وم أرعب قلوباً وال أكذب ألسنا وال أجنب عند اللقاء يعين رسول اهللا رأيت مثل هؤالء الق

فوجد ) صلى اهللا عليه وسلم ( واملؤمنني فقال واحد من الصحابة كذبت وألنت منافق مث ذهب ليخرب رسول اهللا 
رسول اهللا إمنا كنا نلعب ونتحدث  القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إىل رسول اهللا وكان قد ركب ناقته فقال يا

( يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( حبديث الركب نقطع به الطريق وكان يقول إمنا كنا خنوض ونلعب ورسول اهللا 
وال يلتفت إليه وما يزيده عليه الثاين قال احلسن وقتادة ملا سار الرسول إىل ) أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 

  تبوك

ون بينهم أتراه يظهر على الشأن ويأخذ حصوهنا وقصورها هيهات هيهات فعند رجوعه دعاهم وقال أنتم قال املنافق
القائلون بكذا وكذا فقالوا ما كان ذلك باجلد يف قلوبنا وإمنا كنا خنوض ونلعب الثالث روى أن املتخلفني عن 



هم فقالوا هذا القول الرابع حكينا عن سألوا عما كانوا يصنعون وعن سبب ختلف) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
)  ٦٤التوبة ( أيب مسلم أنه قال يف تفسري قوله َيْحذَُر الُْمَناِفقُونَ أَن تَُنزَّلَ َعلَْيهِمْ ُسوَرةٌ  ُتَنّبئُُهْم بَِما ِفي قُلُوبِهِم 

تم ذلك قالوا مل نقل ذلك على أظهروا هذا احلذر على سبيل االستهزاء فبني تعاىل يف هذه اآلية أنه إذا قيل هلم مل فعل
سبيل الطعن بل ألجل أنا كنا خنوض ونلعب اخلامس اعلم أنه ال حاجة يف معرفة هذه اآلية إىل هذه الروايات فإهنا 

تدل على أهنم ذكروا كالماً فاسداً على سبيل الطعن واالستهزاء فلما أخربهم الرسول بأهنم قالوا ذلك خافوا 
لنا ذلك على وجه اللعب ال على سبيل اجلد وذلك قوهلم إمنا كنا خنوض ونلعب أي ما قلنا واعتذروا عنه بأنا إمنا ق

تفيد احلصر إذ لو مل يكن ذلك مل يلزم من كوهنم العبني أن ) إمنا ( ذلك إال ألجل اللعب وهذا يدل على أن كلمة 
  ال يكونوا مستهزئني فحينئذ ال يتم هذا العذر

ض الدخول يف مائع من املاء والطني مث كثر حىت صار امساً لكل دخول فيه تلويث واجلواب قال الواحدي أصل اخلو
وأذى واملعىن أنا كنا خنوض ونعلب يف الباطل من الكالم كما خيوض الركب لقطع الطريق فأجاهبم الرسول بقوله 

  َولَِئن َسأَلَْتُهمْ لََيقُولُنَّ إِنََّما وفيه مسائل
تستهزىء باهللا وبني قولك أباهللا تستهزىء فاألول يقتضي اإلنكار على عمل املسألة األوىل فرق بني قولك أ

االستهزاء والثاين يقتضي اإلنكار على إيقاع االستهزاء يف اهللا كأنه يقول هب أنك قد تقدم على االستهزاء ولكن 
واملقصود )  ٤٧الصافات ( ْولٌ كيف أقدمت على إيقاع االستهزاء يف اهللا ونظريه قوله تعاىل لّلشَّارِبَِني الَ ِفيَها غَ

  ليس نفي الغول بل نفي أن يكون مخر اجلنة حمالً للغول
املسألة الثانية أنه تعاىل حكى عنهم أهنم يستهزئون باهللا وآياته ورسوله ومعلوم أن االستهزاء باهللا حمال فال بد له من 

ليف اهللا تعاىل الثاين حيتمل أن يكون املراد تأويل وفيه وجوه األول املراد باالستهزاء باهللا هو االستهزاء بتكا
االستهزاء بذكر اهللا فإن أمساء اهللا قد يستهزىء الكافر هبا كما أن املؤمن يعظمها وميجدها قال تعاىل َسبِّحِ اْسَم رَّبكَ 

بَِها َوذَرُواْ الَِّذيَن يُلِْحُدونَ ِفى  فأمر املؤمن بتعظيم اسم اهللا وقال َوللَِّه االْسَماء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه)  ١األعلى ( االَْعلَى 
فال ميتنع أن يقال أَبِاللَِّه ويراد أبذكر اهللا الثالث لعل املنافقني ملا قالوا كيف يقدر حممد )  ١٨٠األعراف ( أَْسَمِئِه 

ن على أخذ حصون الشأم وقصورها قال بعض املسلمني اهللا يعينه على ذلك وينصره عليهم مث إن بعض اجلهال م
  املنافقني ذكر كالماً مشعراً بالقدح يف قدرة اهللا كما هو عادات اجلهال وامللحدة فكان املراد ذلك

وأما قوله َوءايَاِتِه فاملراد هبا القرآن وسائر ما يدل على الدين وقوله َوَرسُولُُه معلوم وذلك يدل على أن القوم إمنا 
  ذكروا ما ذكروه على سبيل االستهزاء

  الَ َتعَْتِذرُواْ قَْد كَفَرُْتْم َبْعدَ إِميَانِكُْم وفيه مسائل مث قال تعاىل
  املسألة األوىل نقل الواحدي عن أهل اللغة يف لفظ االعتذار قولني

  القول األول أنه عبارة عن حمو الذنب من قوهلم اعتذرت املنازل إذا درست يقال مررت مبنزل

  ن املعتذر حياول إزالة أثر ذنبهمعتذر واالعتذار هو الدرس وأخذ االعتذار منه أل
والقول الثاين حكى ابن األعرايب أن االعتذار هو القطع ومنه يقال للقلفة عذرة ألهنا تقطع وعذرة اجلارية مسيت 

عذرة ألهنا تعذر أي تقطع ويقال اعتذرت املياه إذا انقطعت فالعذر ملا كان سبباً لقطع اللوم مسي عذراً قال الواحدي 
  قاربان ألن حمو أثر الذنب وقطع اللوم يتقاربانوالقوالن مت

املسألة الثانية أنه تعاىل بني أن ذلك االستهزاء كان كفراً والعقل يقتضي أن اإلقدام على الكفر ألجل اللعب غري 
لما مل يكن ذلك جائز فثبت أن قوهلم إِنََّما كُنَّا َنخُوُض َوَنلَْعُب ما كان عذراً حقيقياً يف اإلقدام على ذلك االستهزاء ف



عذراً يف نفسه هناهم اهللا عن أن يعتذروا به ألن املنع عن الكالم الباطل واجب فقال الَ َتْعَتِذُرواْ أي ال تذكروا هذا 
  العذر يف دفع هذا اجلرم

  املسألة الثالثة قوله قَْد كَفَْرُتْم بَْعَد إَِميانِكُمْ يدل على أحكام
  احلكم األول

يف كان كفراً باهللا وذلك ألن االستهزاء يدل على االستخفاف والعمدة الكربى يف اإلميان أن االستهزاء بالدين ك
  تعظيم اهللا تعاىل بأقصى اإلمكان واجلمع بينهما حمال

  احلكم الثاين
  أنه يدل على بطالن قول من يقول الكفر ال يدخل إال يف أفعال القلوب

  احلكم الثالث
يف احلقيقة وإن كانوا منافقني من قبل وأن الكفر ميكن أن يتجدد من  يدل على أن قوهلم الذي صدر منهم كفر

  الكافر حاالً فحاالً
  احلكم الرابع

  يدل على أن الكفر إمنا حدث بعد أن كانوا مؤمنني
  ولقائل أن يقول القوم ملا كانوا منافقني فكيف يصح وصفهم بذلك

وقال آخرون ظهر كفركم للمؤمنني بعد أن كنتم عندهم قلنا قال احلسن املراد كفرمت بعد إميانكم الذي أظهرمتوه 
  مسلمني والقوالن متقاربان

  مث قال تعاىل إِن نَّْعُف َعن طَاِئفَةٍ  ّمْنكُْم ُنَعذّْب طَاِئفَةً  وفيه مسائل
قول إن املسألة األوىل قرأ عاصم إِن نَّْعُف بالنون وكسر الذال وطائفة بالنصب واملعىن أنه تعاىل حكى عن نفسه أنه ي

يعف عن طائفة يعذب طائفة والباقون بالياء وضمها وفتح الفاء على ما مل يسم فاعله إن يعف عن طائفة بالتذكري 
عن جماهد إن تعف عن طائفة على البناء للمفعول مع التأنيث ) الكشاف ( وتعذب طائفة بالتأنيث وحكى صاحب 

ول سري بالدابة وال تقول سريت بالدابة وأما تأويل قراءته فهو مث قال والوجه التذكري ألن املسند إليه الظرف كما تق
  أن جماهداً لعله ذهب إىل أن املعىن كأنه قيل إن

  ترحم طائفة فأنت كذلك وهو غريب واجليد القراءة العامة إن يعف عن طائفة بالتذكري وتعذب طائفة بالتأنيث
استهزأ اثنان وضحك واحد فالطائفة األوىل الضاحك والثانية  املسألة الثانية ذكر املفسرون أن الطائفتني كانوا ثالثة

اهلازيان وقال املفسرون ملا كان ذنب الضاحك أخف ال جرم عفا اهللا عنه وذنب اهلازيني أغلظ فال جرم ما عفا اهللا 
بعد التوبة عنهما قال القاضي هذا بعيد ألنه تعاىل حكم على الطائفتني بالكفر وأنه تعاىل ال يعفو عن الكافر إال 

والرجوع إىل اإلسالم وأيضاً ال يعذب الكافر إال بعد إصراره على الكفر أما لو تاب عنه ورجع إىل اإلسالم فإنه ال 
يعذبه فلما ذكر اهللا تعاىل أنه يعفو عن طائفة ويعذب األخرى كان فيه إضمار أن الطائفة اليت أخرب أنه يعفو عنهم 

م وأن الطائفة اليت أخرب أنه يعذهبم أصروا على الكفر ومل يرجعوا إىل اإلسالم تابوا عن الكفر ورجعوا إىل اإلسال
ولعل ذلك الواحد ملا مل يبالغ يف الطعن ومل يوافق القوم يف الذكر خف كفره مث إنه تعاىل وفقه لإلميان واخلروج عن 

ربكة ذلك التقليل أن يتوب الكفر وذلك يدل على أن من خاض يف عمل باطل فليجتهد يف التقليل فإنه يرجى له ب
  اهللا عليه يف الكل

املسألة الثالثة قالوا ثبت بالروايات أن الطائفتني كانوا ثالثة فوجب أن تكون إحدى الطائفتني إنساناً واحداً قال 



الزجاج والطائفة يف اللغة أصلها اجلماعة ألهنا املقدار الذي ميكنها أن تطيف بالشيء مث جيوز أن يسمى الواحد 
وأقله الواحد وروى الفراء بإسناده عن )  ٢النور ( لطائفة قال تعاىل االِْخرِ َولَْيشَْهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ  ّمَن الُْمْؤِمنَِني با

ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال الطائفة الواحد فما فوقه ويف جواز تسمية الشخص الواحد بالطائفة وجوه األول 
صره فإنه ال يزال يكون ذاباً عنه ناصراً له فكأنه بقلبه يطوف عليه ويذب عنه من كل أن من اختار مذهباً ون

اجلوانب فال يبعد أن يسمى الواحد طائفة هلذا السبب الثاين قال ابن األنباري العرب توقع لفظ اجلمع على الواحد 
يعين نعيم بن )  ١٧٣آل عمران ( النَّاُس  فتقول خرج فالن إىل مكة على اجلمال واهللا تعاىل يقول الَِّذيَن قَالَ لَُهُم

مسعود الثالث ال يبعد أن تكون الطائفة إذا أريد هبا الواحد يكون أصلها طائفاً مث أدخل اهلاء عليه للمبالغة مث إنه 
  تعاىل علل كونه معذباً للطائفة الثانية بأهنم كانوا جمرمني

كتا يف اجلرم والتعذيب خيتص بإحدى الطائفتني وتعليل احلكم واعلم أن الطائفتني ملا اشتركتا يف الكفر فقد اشتر
اخلاص بالعلة العامة ال جيوز وأيضاً التعذيب حكم حاصل يف احلال وقوله كَانُواْ ُمْجرِِمنيَ يدل على صدور اجلرم 

قال ذلك بأهنم عنهم يف الزمان املاضي وتعليل احلكم احلاصل يف احلال بالعلة املتقدمة ال جيوز بل كان األوىل أن ي
  جمرمون

واعلم أن اجلواب عنه أن هذا تنبيه على أن جرم الطائفة الثانية كان أغلظ وأقوى من جرم الطائفة األوىل فوقع 
  التعليل بذلك اجلرم الغليظ وأيضاً ففيه تنبيه على أن ذلك اجلرم بقي واستمر ومل يزل فأوجب التعذيب

ْم ُهْم مِّن َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالُْمنكَرِ َوَيْنَهْونَ َعنِ الَْمْعُروِف َوَيقْبُِضونَ أَْيِديَُهْم َنُسواْ اللََّه فََنِسيَُهالُْمَناِفقُونَ وَالُْمَناِفقَاتُ َبْعُض
  إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُهمُ الْفَاِسقُونَ

تلك األعمال اعلم أن هذا شرح نوع آخر من أنواع فضائحهم وقبائحهم واملقصود بيان أن إناثهم كذكورهم يف 
املنكرة واألفعال اخلبيثة فقال الْمَُناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت بَْعُضُهْم ّمن بَْعضٍ أي يف صفة النفاق كما يقول اإلنسان أنت 

مين وأنا منك أي أمرنا واحد ال مباينة فيه وملا ذكر هذا الكالم ذكر تفصيله فقال َيأُْمُرونَ بِالْمُنكَرِ ولفظ املنكر 
يه كل قبيح إال أن األعظم ههنا تكذيب الرسول وََيْنَهْونَ َعنِ الَْمْعُروِف ولفظ املعروف يدخل فيه كل حسن يدخل ف

ويقبضون أيديهم قيل من كل خري وقيل عن كل خري ) صلى اهللا عليه وسلم ( إال أن األعظم ههنا اإلميان بالرسول 
نه تعاىل ال يذمهم إال بترك الواجب ويدخل فيه ترك واجب من زكاة وصدقة وإنفاق يف سبيل اهللا وهذا أقرب أل

اإلنفاق يف اجلهاد ونبه بذلك على ختلفهم عن اجلهاد واألصل يف هذا أن املعطي ميد يده ويبسطها بالعطاء فقيل ملن 
  منع وخبل قد قبض يده

نا لو محلناه على النسيان على احلقيقة مث قال َنُسواْ اللََّه فََنِسيَُهْم واعلم أن هدا الكالم ال ميكن إجراؤه على ظاهره أل
ملا استحقوا عليه ذماً ألن النسيان ليس يف وسع البشر وأيضاً فهو يف حق اهللا تعاىل حمال فال بد من التأويل وهو من 

وجهني األول معناه أهنم تركوا أمره حىت صار مبنزلة املنسي فجازاهم بأن صريهم مبنزلة املنسي من ثوابه ورمحته 
الثاين النسيان ضد الذكر فلما )  ٤٠الشورى ( هذا على أوجه الكالم كقوله َوجََزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها وجاء 

تركوا ذكر اهللا بالعبادة والثناء على اهللا ترك اهللا ذكرهم بالرمحة واإلحسان وإمنا حسن جعل النسيان كناية عن ترك 
  امللزوم كناية عن الالزم الذكر ألن من نسي شيئاً مل يذكره فجعل اسم

  مث قال إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُهمُ الْفَاِسقُونَ أي هم الكاملون يف الفسق واهللا أعلم
مُّقِيٌم كَالَِّذينَ  للَُّه َولَُهْم َعذَاٌبَوَعَد اهللا الُْمَناِفِقَني وَالُْمَناِفقَاِت َوالْكُفَّاَر َناَر َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَها ِهىَ  َحْسبُُهْم َولَعََنُهُم ا



عُْتْم بَِخالِقكُْم كََما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم كَاُنواْ أََشدَّ مِنكُْم قُوَّةً  َوأَكْثََر أَْموَاالً َوأَوْلَاًدا فَاْسَتْمَتُعواْ بَِخلَاقِهِْم فَاْسَتْمَت
  ْولَاِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدْنَيا وَاالٌّ ِخَرةِ  َوأُْولَاِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَِمن قَْبِلكُْم بَِخلَاقِهِْم َوُخْضُتْم كَالَِّذي َخاضُوا أُ

اعلم أنه تعاىل ملا بني من قبل يف املنافقني واملنافقات أنه نسبهم أي جازاهم على تركهم التمسك بطاعة اهللا أكد هذا 
 الْمَُناِفِقَني َوالُْمَناِفقَاِت َوالْكُفَّاَر نَاَر َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها وال شك الوعيد وضم املنافقني إىل الكفار فيه فقال َوَعَد اهللا

  أن النار املخلدة من أعظم العقوبات
  مث قال ِهىَ  َحْسبُُهْم واملعىن أن تلك العقوبة كافية هلم وال شيء أبلغ منها وال ميكن الزيادة عليها

  ق بتلك العقوبة الشديدة اإلهانة والذم واللعنمث قال َولََعَنُهمُ اللَُّه أي أحل
  مث قال َولَُهْم َعذَاٌب مُّقِيٌم ولقائل أن يقول معىن كون العذاب مقيماً وكونه خالداً واحد فكان هذا تكراراً

واجلواب ليس ذلك تكريراً وبيان الفرق من وجوه األول أن هلم نوعاً آخر من العذاب املقيم الدائم سوى العذاب 
نار واخللود املذكور أوالً وال يدل على أن العذاب بالنار دائم وقوله َولَُهْم َعذَاٌب مُِّقيمٌ يدل على أن هلم مع ذلك بال

  نوعاً آخر من العذاب
ولقائل أن يقول هذا التأويل مشكل ألنه قال يف النار املخلدة ِهىَ  َحْسبُُهْم وكوهنا حسباً مبنع من ضم شيء آخر 

  إليه
ا حسبهم يف اإليالم واإلجياع ومع ذلك فيضم إليه نوع آخر زيادة يف تعذيبهم والثاين أن املراد بقوله وجوابه أهن

َولَُهْم َعذَاٌب مُّقِيٌم العذاب العاجل الذي ال ينفكون عنه وهو ما يقاسونه من تعب النفاق واخلوف من اطالع 
  الرسول على بواطنهم وما حيذرونه أبداً من أنواع الفضائح

قال كَالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم واعلم أن هذا رجوع من الغيبة إىل اخلطاب وهذا الكاف للتشبيه وهو حيتمل وجوهاً مث 
األول قال الفراء فعلتم كأفعال الذين من قبلكم واملعىن أنه تعاىل شبه املنافقني بالكفار الذين كانوا قبلهم يف األمر 

عن اخلريات مث إنه تعاىل وصف أولئك الكفار بأهنم كانوا أشد قوة من باملنكر والنهي عن املعروف وقبض األيدي 
هؤالء املنافقني وأكثر أمواالً وأوالداً مث استمتعوا مدة بالدنيا مث هلكوا وبادوا وانقلبوا إىل العقاب الدائم فأنتم مع 

  ضعفكم وقلة خريات الدنيا عندكم أوىل أن تكونوا كذلك
املنافقني يف عدوهلم عن طاعة اهللا تعاىل ألجل طلب لذات الدنيا مبن قبلهم من الكفار مث  والوجه الثاين أنه تعاىل شبه

وصفهم تعاىل بكثرة األموال واألوالد وبأهنم استمتعوا خبالقهم واخلالق النصيب وهو ما خلق لإلنسان أي قدر له 
استمتعوا خبالقهم فأنتم أيها  من خري كما قيل له قسم ألهنا قسم ونصيب ألنه نصب أي ثبت فذكر تعاىل أهنم

  املنافقون استمتعم خبالقكم كما استمتع أولئك خبالقهم
فإن قيل ما الفائدة يف ذكر االستمتاع باخلالق يف حق األولني مرة مث ذكره يف حق املنافقني ثانياً مث ذكره يف حق 

  األولني ثالثاً
وتوا من حظوظ الدنيا وحرماهنم عن سعادة اآلخرة بسبب قلنا الفائدة فيه أنه تعاىل ذم األولني باالستمتاع مبا أ

  استغراقهم يف تلك احلظوظ العاجلة فلما قرر تعاىل هذا الذم عاد فشبه حال هؤالء املنافقني

حباهلم فيكون ذلك هناية يف املبالغة ومثاله أن من أراد أن ينبه بعض الظلمة على قبح ظلمه يقول له أنت مثل فرعون 
جرم ويعذب من غري موجب وأنت تفعل مثل ما فعله وباجلملة فالتكرير ههنا للتأكيد وملا بني تعاىل كان يقتل بغري 

مشاهبة هؤالء املنافقني ألولئك املتقدمني يف طلب الدنيا ويف اإلعراض عن طلب اآلخرة بني حصول املشاهبة بني 



ُخضُْتْم كَالَِّذي َخاضُواْ قال الفراء يريد كخوضهم الفريقني يف تكذيب األنبياء ويف املكر واخلديعة والغدر هبم فقال َو
  الذي خاضوا ف الَِّذى صفة مصدر حمذوف دل عليه الفعل

ال مث قال تعاىل أُوْلَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدْنَيا وَاالِْخَرةِ  أي بطلت حسناهتم يف الدنيا بسبب املوت والفقر واالنتق
إىل الضعف ويف اآلخرة بسبب أهنم ال يثابون بل يعاقبون أشد العقاب َوأُْولَِئَك ُهُم من العز إىل الذل ومن القوة 

الَْخاِسُرونَ حيث أتعبوا أنفسهم يف الرد على األنبياء والرسل فما وجدوا منه إال فوات اخلريات يف الدنيا واآلخرة 
هؤالء املنافقني بأولئك الكفار بني أن أولئك وإال حصول العقاب يف الدنيا واآلخرة واملقصود أنه تعاىل ملا شبه حال 

الكفار مل حيصل هلم إال حبوط األعمال وإال اخلزي واخلسار مع أهنم كانوا أقوى من هؤالء املنافقني وأكثر أمواالً 
وأوالداً منهم فهؤالء املنافقون املشاركون هلم يف هذه األعمال القبيحة أوىل أن يكونوا واقعني يف عذاب الدنيا 

  اآلخرة حمرومني من خريات الدنيا واآلخرة
الُْمْؤتَِفكَاِت أََتْتُهمْ ُرُسلُُهْم أَلَْم َيأِْتهِْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَْومِ إِْبَراهِيَم وِأَْصحَابِ َمْدَيَن َو

  لَاِكن كَاُنوا أَنفَُسُهْم َيظِْلُمونَبِالَْبيِّنَاِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم َو
اعلم أنه تعاىل ملا شبه املنافقني بالكفار املتقدمني يف الرغبة يف الدنيا ويف تكذيب األنبياء واملبالغة يف إيذائهم بني أن 

عاد واهللا أولئك الكفار املتقدمني منهم فذكر هؤالء الطوائف الستة فأوهلم قوم نوح واهللا أهلكهم باإلغراق وثانيهم 
تعاىل أهلكهم بإرسال الريح العقيم عليهم وثالثهم مثود واهللا أهلكهم بإرسال الصيحة والصاعقة ورابعهم قوم 
إبراهيم أهلكهم اهللا بسبب سلب النعمة عنهم ومبا روي يف األخبار أنه تعاىل سلط البعوضة على دماغ منروذ 

د مدين بن إبراهيم واهللا تعاىل أهلكهم بعذاب يوم وخامسهم قوم شعيب وهم أصحاب مدين ويقال إهنم من ول
الظلة واملؤتفكات قوم لوط أهلكهم اهللا بأن جعل عايل أرضهم سافلها وأمطر عليهم احلجارة وقال الواحدي 

املؤتفكات مجع مؤتفكة ومعىن االئتفاك يف اللغة االنقالب وتلك القرى ائتفكت بأهلها أي انقلبت فصار أعالها 
أفكه فائتفك أي قلبه فانقلب وعلى هذا التفسري فاملؤتفكات صفة القرى وقيل ائتفاكهن انقالب أسفلها يقال 

  أحواهلن من اخلري إىل الشر

و

وإمنا قال واعلم أنه تعاىل قال يف اآلية األوىل الَْخاِسُرونَ أَلَْم يَأْتِهِْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم وذكر هؤالء الطوائف الستة 
أتاهم نبأ هؤالء تارة بأن مسعوا هذه األخبار من اخللق وتارة ألجل أن بالد هذه الطوائف وهي بالد الشام ذلك ألنه 

قريبة من بالد العرب وقد بقيت آثارهم مشاهدة وقوله أَلَْم َيأْتِهِْم وإن كان يف صفة االستفهام إال أن املراد هو 
  التقرير أي أتاهم نبأ هؤالء األقوام

  ْم ُرُسلُُهْم وهو راجع إىل كل هؤالء الطوائفمث قال أََتتُْه
  مث قال بِالَْبيِّنَاِت أي باملعجزات وال بدَّ من إضمار يف الكالم والتقدير فكذبوا فعجل اهللا هالكهم
هللا إليهم ما كان ظلماً مث قال فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم َولَاِكن كَانُواْ أَنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ واملعىن أن العذاب الذي أوصله ا

من اهللا ألهنم استحقوه بسبب أفعاهلم القبيحة ومبالغتهم يف تكذيب أنبيائهم بل كانوا ظلموا أنفسهم قالت املعتزلة 
دلت هذه اآلية على أنه تعاىل ال يصح منه فعل الظلم وإال ملا حسن التمدح به وذلك دل على أنه ال يظلم ألبتة 

 خيلق الكفر يف الكافر مث يعذبه عليه ودل على أن فاعل الظلم هو العبد وهو قوله وذلك يدل على أنه تعاىل ال
  َولَاِكن كَاُنواْ أَنفَُسُهمْ َيظِْلُمونَ وهذا الكالم قد مر ذكره يف هذا الكتاب مراراً خارجة عن اإلحصاء

بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوُيِقيُمونَ الصَّلَواةَ  َوُيْؤُتونَ َوالُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمنَاِت َبْعُضُهْم أَْوِلَيآُء بَْعضٍ َيأُْمُرونَ 
  الزَّكَواةَ  َوُيِطيُعونَ اللََّه َوَرسُولَُه أُْولَاِئَك سََيْرَحمُُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم



فعال اخلبيثة مث ذكر عقيبه أنواع الوعيد يف حقهم يف اعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف وصف املنافقني باألعمال الفاسدة واأل
الدنيا واآلخرة ذكر بعده يف هذه اآلية كون املؤمنني موصوفني بصفات اخلري وأعمال الرب على ضد صفات املنافقني 

قوله مث ذكر بعده يف هذه اآلية أنواع ما أعد اهللا هلم من الثواب الدائم والنعيم املقيم فأما صفات املؤمنني فهي 
  َوالُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمنَاِت َبْعُضُهْم أَْوِلَياء بَْعضٍ

َولَاِكن  فإن قيل ما الفائدة يف أنه تعاىل قال يف صفة املنافقني و الُْمَناِفقُونَ َوالْمَُناِفقَاُت بَْعُضُهْم ّمن بَْعضٍ ِلَيظِْلَمُهْم
لُْمْؤمَِناِت بَْعضُُهْم أَوِْلَياء َبْعضٍ فلم ذكر يف املنافقني لفظ ِمْن ويف املؤمنني لفظ كَاُنواْ أَنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ وَالُْمْؤِمُنونَ َوا

  أَْوِلَياء
قلنا قوله يف صفة املنافقني بَْعُضُهْم ّمن بَْعضٍ يدل على أن نفاق األتباع كاألمر املتفرع على نفاق األسالف واألمر يف 

بب التقليد ألولئك األكابر وبسبب مقتضى اهلوى والطبيعة نفسه كذلك ألن نفاق األتباع وكفرهم حصل بس
  والعادة أما املوافقة احلاصلة بني املؤمنني فإمنا حصلت ال بسبب امليل

والعادة بل بسبب املشاركة يف االستدالل والتوفيق واهلداية فلهذا السبب قال تعاىل يف املنافقني َبْعضُُهْم ّمن َبْعضٍ 
  ُهْم أَوِْلَياء َبْعضٍوقال يف املؤمنني بَْعُض

واعلم أن الوالية ضد العداوة وقد ذكرنا فيما تقدم أن األصل يف لفظ الوالية القرب ويتأكد ذلك بأن ضد الوالية 
  هو العداوة ولفظة العداوة مأخوذة من عدا الشيء إذا جاوز عنه

جمرى التفسري والشرح له فقال  واعلم أنه تعاىل ملا وصف املؤمنني بكون بعضهم أولياء بعض ذكر بعده ما جيري
يُمونَ الصَّلَواةَ  فذكر هذه َوالُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمنَاِت َبْعُضُهْم أَْوِلَياء بَْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوُيِق

تعاىل يف اآلية املتقدمة يأمر باملنكر وينهى  األمور اخلمسة اليت هبا يتميز املؤمن من املنافق فاملنافق على ما وصفه اهللا
عن املعروف واملؤمن بالضد منه واملنافق ال يقوم إىل الصالة إال مع نوع من الكسل واملؤمن بالضد منه واملنافق 

ورسوله  يبخل بالزكاة وسائر الواجبات كما قال َوَيقْبُِضونَ أَْيِديَُهْم واملؤمنون يؤتون الزكاة واملنافق إذا أمره اهللا
باملسارعة إىل اجلهاد فإنه يتخلف بنفسه ويثبط غريه كما وصفه اهللا بذلك واملؤمنون بالضد منهم وهو املراد يف هذه 

اآلية بقوله َويُِطيُعونَ اللََّه َوَرُسولَُه مث ملا ذكر صفات املؤمنني بني أنه كما وعد املنافقني نار جهنم فقد وعد املؤمنني 
ي ثواب اآلخرة فلذلك قال أُْولَِئكَ َسيَْرَحُمُهُم اللَُّه وذكر حرف السني يف قوله َسَيْرَحمُُهُم اللَُّه الرمحة املستقبلة وه

للتوكيد واملبالغة كما تؤكد الوعيد يف قولك سأنتقم منك يوماً يعين أنك ال تفوتين وإن تباطأ ذلك ونظريه سََيْجَعلُ 
  ) ١٥٢النساء ( َسْوفَ ُيْؤتِيهِْم أُُجورَُهْم )  ٥الضحى ( ْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى لََس)  ٩٦مرمي ( لَُهُم الرَّْحَمُن ُوّداً 

مث قال أَنَّ اللََّه َعزِيزٌ َحكِيٌم وذلك يوجب املبالغة يف الترغيب والترهيب ألن العزيز هو من ال مينع من مراده يف 
  لى ما يقتضيه العدل والصوابعباده من رمحة أو عقوبة واحلكيم هو املدبر أمر عباده ع

َبةً  ِفى َجنَّاِت َعْدنٍ َوَعَد اللَُّه الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت جَنَّاٍت َتجْرِي ِمن َتْحتَِها اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيِّ
  َورِضَْوانٌ مَِّن اللَِّه أَكَْبُر ذاِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم

عاىل ملا ذكر الوعد يف اآلية األوىل على سبيل اإلمجال ذكره يف هذه اآلية على سبيل التفصيل وذلك ألنه اعلم أنه ت
تعاىل وعد بالرمحة مث بني يف هذه اآلية أن تلك الرمحة هي هذه األشياء فأوهلا قوله َجنَّاٌت َتْجرِى ِمن َتْحتَِها االْْنهَاُر 

ه تعاىل أراد هبا البساتني اليت يتناوهلا املناظر ألنه تعاىل قال بعده َوَمَساِكَن طَّيَبةً  ِفى َخااِلِديَن ِفيَها واألقرب أن يقال إن
َجنَّاِت َعْدٍن واملعطوف جيب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه فتكون مساكنهم يف جنات عدن ومناظرهم اجلنات 

دار اليت يسكنها اإلنسان وأما اجلنات اآلخرة اليت هي البساتني فتكون فائدة وصفها بأهنا عدن أهنا جتري جمرى ال



فهي جارية جمرى البساتني اليت قد يذهب اإلنسان إليها ألجل التنزه ومالقاة األحباب وثانيها قوله َوَمَساِكَن طَّيَبةً  
يرة ِفى َجنَّاِت َعْدٍن قد كثر كالم أصحاب اآلثار يف صفة جنات عدن قال احلسن سألت عمران بن احلصني وأبا هر

  عن قوله

صلى اهللا عليه ( عن ذلك فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( َوَمَساِكَن طَّيَبةً  فقاال على اخلبري سقطت سألنا الرسول 
هو قصر يف اجلنة من اللؤلؤ فيه سبعون داراً من ياقوتة محراء يف كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء يف ) ( وسلم 

ير سبعون فراشاً على كل فراش زوجة من احلور العني يف كل بيت سبعون كل بيت سبعون سريراً على كل سر
مائدة على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام ويف كل بيت سبعون وصيفة يعطى املؤمن من القوة يف غداة واحدة ما 

لعل ابن عباس  وعن ابن عباس أهنا دار اهللا اليت مل ترها عني ومل ختطر على قلب بشر وأقول) يأيت على ذلك أمجع 
قال إهنا دار املقربني عند اهللا فإنه كان أعلم باهللا من أن يثبت له داراً وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قلت يا رسول 

لبنة من ذهب ولبنة من فضة ومالطها املسك األذفر وتراهبا الزعفران ( اهللا حدثين عن اجلنة ما بناؤها فقال 
وقال ابن مسعود ) م بال بؤس واخللود بال موت ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه وحصاؤها الدر والياقوت فيها النعي

جنات عدن بطنان اجلنة قال األزهري بطناهنا وسطها وبطنان األودية املواضع اليت يستنفع فيها ماء السيل واحدها 
الرسل واألنبياء بطن وقال عطاء عن ابن عباس هي قصبة اجلنة وسقفها عرش الرمحن وهي املدينة اليت فيها 

والشهداء وأئمة اهلدى وسائر اجلنات حوهلا وفيها عني التسنيم وفيها قصور الدر والياقوت والذهب فتهب ريح 
طيبة من حتت العرش فتدخل عليهم كثبان املسك األذفر وقال عبد اهللا بن عمرو إن يف اجلنة قصراً يقال له عدن 

باب مخسة آالف حرة ال يدخله إال نيب أو صديق أو شهيد وأقول حوله الربوج وله مخسة آالف باب كل على كل 
حاصل الكالم إن يف جنات عدن قوالن أحدمها أنه اسم علم ملوضع معني يف اجلنة وهذه األخبار واآلثار اليت نقلناها 

  ) ٦١مرمي ( َمُن وعدن علم بدليل قوله َجنَّاِت َعْدنٍ الَِّتى َوَعَد الرَّْح) الكشاف ( تقوي هذا القول قال صاحب 
والقول الثاين أنه صفة للجنة قال األزهري العدن مأخوذ من قولك عدن فالن باملكان إذا أقام به يعدن عدونا 

والعرب تقول تركت إبل بين فالن عودان مبكان كذا وهو أن تلزم اإلبل املكان فتألفه وال تربحه ومنه املعدن وهو 
  ا منه والقائلون هبذا االشتقاق قالوا اجلنات كلها جنات عدناملكان الذي ختلق اجلواهر فيه ومنبعه

والنوع الثالث من املواعيد اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذه اآلية قوله َورِضْوانٌ ّمَن اللَِّه أَكَْبُر واملعىن أن رضوان اهللا 
ة أشرف وأعلى من أكرب من كل ما سلف ذكره واعلم أن هذا هو الربهان القاطع على أن السعادات الروحاني

السعادات اجلسمانية وذلك ألنه إما أن يكون االبتهاج بكون مواله راضياً عنه وأن يتوسل بذلك الرضا إىل شيء 
من اللذات اجلسمانية أو ليس األمر كذلك بل علمه بكونه راضياً عنه يوجب االبتهاج والسعادة لذاته من غري أن 

ن ما كان وسيلة إىل الشيء ال يكون أعلى حاالً من ذلك املقصود فلو يتوسل به إىل مطلوب آخر واألول باطل أل
كان املقصود من رضوان اهللا أن يتوسل به إىل اللذات اليت أعدها اهللا يف اجلنة من األكل والشرب لكان االبتهاج 

االبتهاج بالوسيلة  بالرضوان ابتهاجاً حبصول الوسيلة ولكان االبتهاج بتلك اللذات ابتهاجاً باملقصود وقد ذكرنا أن
ال بد وأن يكون أقل حاالً من االبتهاج باملقصود فوجب أن يكون رضوان اهللا أقل حاالً وأدون مرتبة من الفوز 

باجلنات واملساكن الطيبة لكن األمر ليس كذلك ألنه تعاىل نص على أن الفوز بالرضوان أعلى وأعظم وأجل وأكرب 
  حانية أكمل وأشرف من السعادات اجلسمانيةوذلك دليل قاطع على أن السعادات الرو

  واعلم أن املذهب الصحيح احلق وجوب اإلقرار هبما معاً كما مجع اهللا بينهما يف هذه اآلية



وملا ذكر تعاىل هذه األمور الثالثة قال ذاِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم وفيه وجهان األول أن اإلنسان خملوق من جوهرين 
كثيف سفلي جسماين وانضم إليهما حصول سعادة وشقاوة فإذا حصلت اخلريات اجلسمانية لطيف علوي روحاين و

وانضم إليها حصول السعادات الروحانية كانت الروح فائزة بالسعادات الالئقة هبا واجلسد واصالً إىل السعادات 
 أهنم تشبهوا بالكفار الذين كانوا الالئقة به وال شك أن ذلك هو الفوز العظيم الثاين أنه تعاىل بني يف وصفه املنافقني

قبلهم يف التنعم بالدنيا وطيباهتا مث إنه تعاىل بني يف هذه اآلية وصف ثواب املؤمنني مث قال ذاِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم 
ول ألهل واملعىن أن هذا هو الفوز العظيم الما يطلبه املنافقون والكفار من التنعم بطيبات الدنيا وروي أنه تعاىل يق

هل رضيتم فيقولون وما لنا ال نرضى وقد أعطيتنا ما مل تعط أحداً من خلقك فيقول أما أعطيكم أفضل من ( اجلنة 
  )ذلك قالوا وأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم أبداً 

اللة اآلية وقد تقدم تقريره على واعلم أن داللة هذا احلديث على أن السعادات الروحانية أفضل من اجلسمانية كد
  الوجه الكامل

  ياأَيَُّها النَّبِى ُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهْم جََهنَُّم وَبِئَْس الَْمصُِري
ت عادة اهللا تعاىل يف هذا واعلم أنا ذكرنا أنه تعاىل ملا وصف املنافقني بالصفات اخلبيثة وتوعدهم بأنواع العقاب وكان

الكتاب الكرمي جارية بذكر الوعد مع الوعيد ال جرم ذكر عقيبه وصف املؤمنني بالصفات الشريفة الطاهرة الطيبة 
ووعدم بالثواب الرفيع والدرجات العالية مث عاد مرة أخرى إىل شرح أحوال الكفار واملنافقني يف هذه اآلية فقال 

بِى ُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر وَالُْمَناِفِقَني ويف اآلية سؤال وهو أن اآلية تدل على وجوب جماهدة املنافقني وذلك الَْعظِيُم ياأَيَُّها النَّ
  غري جائز فإن املنافق هو الذي يستر كفره وينكره بلسانه ومىت كان األمر كذلك مل جيز حماربته وجماهدته

  واعلم أن الناس ذكروا أقواالً بسبب هذا اإلشكال
قول األول أنه اجلهاد مع الكفار وتغليظ القول مع املنافقني وهو قول الضحاك وهذا بعيد ألن ظاهر قوله َجاِهِد فال

  الْكُفَّاَر وَالُْمَناِفِقَني يقتضي األمر جبهادمها معاً وكذا ظاهر قوله َواغْلُظْ َعلَْيهِْم راجع إىل الفريقني
حنن حنكم ( بأن حيكم بالظاهر قال عليه السالم ) ى اهللا عليه وسلم صل( القول الثاين أنه تعاىل ملا بني للرسول 

  )والقوم كانوا يظهرون اإلسالم وينكرون الكفر فكانت احملاربة معهم غري جائزة ) بالظاهر 
والقول الثالث وهو الصحيح أن اجلهاد عبارة عن بذل اجلهد وليس يف اللفظ ما يدل على أن ذلك اجلهاد بالسيف 

  ن أو بطريق آخر فنقول إن اآلية تدل على وجوب اجلهاد مع الفريقني فأما كيفيةأو باللسا

  تلك اجملاهد فلفظ اآلية ال يدل عليها بل إمنا يعرف من دليل آخر
وإذا ثبت هذا فنقول دلت الدالئل املنفصلة على أن اجملاهدة مع الكفار جيب أن تكون بالسيف ومع املنافقني بإظهار 

الرفق ثانياً وباالنتهار ثالثاً قال عبد اهللا يف قوله َجاِهِد الْكُفَّاَر وَالُْمَناِفِقَني قال تارة باليد وتارة  احلجة تارة وبترك
باللسان فمن مل يستطع فليكشر يف وجهه فمن مل يستطع فبالقلب ومحل احلسن جهاد املنافقني على إقامة احلدود 

بشيء ألن إقامة احلد واجبة على من ليس مبنافق فال يكون هلذا  عليهم إذا تعاطوا أسباهبا قال القاضي وهذا ليس
تعلق بالنفاق مث قال وإمنا قال احلسن ذلك ألحد أمرين إما ألن كل فاسق منافق وإما ألجل أن الغالب ممن يقام عليه 

  احلد يف زمن الرسول عليه السالم كانوا منافقني
اُهمُ الُواْ كَِلَمةَ  الْكُفْرِ َوكَفَُرواْ َبْعَد إِْسلَامِهِْم َوَهمُّواْ بَِما لَمْ َينَالُواْ َوَما َنقَمُوا إِالَ أَنْ أَغَْنَيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُواْ َولَقَْد قَ

يًما ِفى الدُّْنَيا َواالٌّ ِخَرةِ  َوَما لَُهْم ِفى اللَُّه َوَرسُولُُه ِمن فَْضِلِه فَإِن َيُتوُبواْ َيُك خَْيراً لَُّهْم َوإِن َيَتَولَّْوا يَُعذِّبُْهُم اللَُّه َعذَاًبا أَِل
  األرض ِمن َوِليٍّ َوالَ َنصِريٍ



اعلم أن هذه اآلية تدل على أن أقواماً من املنافقني قالوا كلمات فاسدة مث ملا قيل هلم إنكم ذكرمت هذه الكلمات 
صلى اهللا عليه وسلم ( األول روي أن النيب  خافوا وحلفوا أهنم ما قالوا واملفسرون ذكروا يف أسباب النزول وجوهاً

أقام يف غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب املنافقني املتخلفني فقال اجلالس بن سويد واهللا لئن كان ما ) 
يقوله حممد يف إخواننا الذين خلفناهم يف املدينة حقاً مع أهنم أشرافنا فنحن شر من احلمري فقال عامر بن قيس 

صلى اهللا عليه ( اري للجالس أجل واهللا إن حممداً صادق وأنت شر من احلمار وبلغ ذلك إىل رسول اهللا األنص
فاستحضر اجلالس فحلف باهللا أنه ما قال فرفع عامر يده وقال اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق ) وسلم 

يف هذه اآلية ولقد قلت هذا الكالم  الصادق وتكذيب الكاذب فنزلت هذه اآلية فقال اجلالس لقد ذكر اهللا التوبة
وصدق عامر فتاب اجلالس وحسنت توبته الثاين روي أهنا نزلت يف عبد اهللا بن أيب ملا قال لئن رجعنا إىل املدينة 

فسمع زيد بن أرقم ذلك وبلغه إىل الرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( ليخرجن األعز منها األذل وأراد به الرسول 
اهللا بن أيب فجاء عبد اهللا وحلف أنه مل يقل فنزلت هذه اآلية الثالث روى قتادة أن رجلني اقتتال فهم عمر بقتل عبد 

أحدمها من جهينة واآلخر من غفار فظهر الغفاري على اجلهيين فنادى عبد اهللا بن أيب يا بين األوس انصروا أخاكم 
رسول عليه السالم فأنكر عبد اهللا وجعل حيلف واهللا ما مثلنا ومثل حممد إال كما قيل مسن كلبك يأكلك فذكروه لل

ةَ  قال القاضي يبعد أن يكون املراد من اآلية هذه الوقائع وذلك ألن قوله َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُواْ َولَقَْد قَالُواْ كَِلَم
  الْكُفْرِ إىل آخر اآلية كلها صيغ اجلموع ومحل صيغة اجلمع على الواحد خالف األصل

  لعل ذلك الواحد قال يف حمفل ورضي به الباقون فإن قيل
قلنا هذا أيضاً خالف الظاهر ألن إسناد القول إىل من مسعه ورضي به خالف األصل مث قال بل األوىل أن حتمل هذه 
اآلية على ما روي أن املنافقني مهوا بقتله عند رجوعه من تبوك وهم مخسة عشر تعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إىل 

ي إذا تسنم العقبة بالليل وكان عمار بن ياسر آخذاً باخلطام على راحلته وحذيفة خلفها يسوقها فسمع حذيفة الواد
وقع أخفاف اإلبل وقعقعة السالح فالتفت فإذا قوم متلثمون فقال إليكم إليكم يا أعداء اهللا فهربوا والظاهر أهنم ملا 

الكذب والتصنع يف ادعاء الرسالة وذلك هو قول كلمة  اجتمعوا لذلك الغرض فقد طعنوا يف نبوته ونسبوه إىل
  الكفر وهذا القول اختيار الزجاج

  فأما قوله َوكَفَُرواْ َبْعدَ إِْسلَامِهِْم فلقائل أن يقول إهنم أسلموا فكيف يليق هبم هذا الكالم
ا فقد أظهروا اإلسالم واجلواب من وجهني األول املراد من اإلسالم السلم الذي هو نقيض احلرب ألهنم ملا نافقو

  وجنحوا إليه فإذا جاهروا باحلرب وجب حرهبم والثاين أهنم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا اإلسالم
وأما قوله َوَهمُّواْ بَِما لَْم َينَالُواْ املراد إطباقهم على الفتك بالرسول واهللا تعاىل أخرب الرسول عليه السالم بذلك حىت 

  مقصودهماحترز عنهم ومل يصلوا إىل 
  وأما قوله َوَما َنقَُمواْ إِال أَنْ أَغَْناُهُم اللَُّه َوَرسُولُُه ِمن فَْضِلِه ففيه حبثان

) صلى اهللا عليه وسلم ( البحث األول أن يف هذا الفضل وجهني األول أن هؤالء املنافقني كانوا قبل قدوم النيب 
غنيمة وبعد قدومه أخذوا الغنائم وفازوا باألموال املدينة يف ضنك من العيش ال يركبون اخليل وال حيوزون ال

ووجدوا الدولة وذلك يوجب عليهم أن يكونوا حمبني له جمتهدين يف بذل النفس واملال ألجله والثاين روي أنه قتل 
  بديته اثين عشر ألفاً فاستغىن) صلى اهللا عليه وسلم ( للجالس موىل فأمر رسول اهللا 

َنقَُمواْ إِال أَنْ أَغَْناُهُم اللَُّه َوَرسُولُُه تنبيه على أنه ليس هناك شيء ينقمون منه وهذا كقول البحث الثاين أن قوله َوَما 
  الشاعر ما نقموا من بين أمية إال



  أهنم حيلمون إن غضبوا
  وكقول النابغة وال عيب فيهم غري أن سيوفهم

  هبن فلول من قراع الكتائب
ُتوبُواْ َيكُ َخيْراً لَُّهْم واملراد استعطاف قلوهبم بعد ما صدرت اجلناية العظيمة أي ليس فيهم عيب مث قال تعاىل فَإِن َي

  عنهم وليس يف الظاهر إال أهنم إن تابوا فازوا باخلري فأما أهنم تابوا فليس يف اآلية وقد ذكرنا ما قالوه يف توبة اجلالس
َعذَاًبا أَِليًما ِفى الدُّنَْيا َواالِْخَرةِ  أما عذاب اآلخرة فمعلوم وأما العذاب مث قال َوإِن َيَتَولَّْوا أي عن التوبة يَُعذّْبُهُم اللَُّه 

يف الدنيا فقيل املراد به أنه ملا ظهر كفرهم بني الناس صاروا مثل أهل احلرب فيحل قتاهلم وقتلهم وسيب أوالدهم 
  وأزواجهم واغتنام أمواهلم وقيل مبا يناهلم عند املوت ومعاينة مالئكة

ذاب وقيل املراد عذاب القرب َوَما لَُهْم ِفى االْْرضِ ِمن وَِلّي َوالَ َنِصريٍ يعين أن عذاب اهللا إذا حق مل ينفعه ويل وال الع
  نصري

مِّن فَْضِلِه َبِخلُواْ بِِه َوَتَولَّواْ  اُهْمَوِمْنُهْم مَّْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن ءاَتاَنا ِمن فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ َولََنكُوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحَني فَلَمَّآ َءاَت
 َوبَِما كَاُنواْ َيكِْذُبونَ أَلَْم َيْعلَُمواْ أَنَّ وَُّهْم مُّْعرُِضونَ فَأَْعقَبَُهْم نِفَاقاً ِفى قُلُوبِهِمْ إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه بَِمآ أَْخلَفُواْ اللََّه َما َوَعُدوُه

  َواُهْم َوأَنَّ اللََّه َعلَّاُم الُْغُيوبِاللََّه َيْعلَُم ِسرَُّهْم وََنْج
اعلم أن هذه السورة أكثرها يف شرح أحوال املنافقني وال شك أهنم أقسام وأصناف فلهذا السبب يذكرهم على 

ن َيقُولُ ائْذَن لّي َوالَ َتفْتِّنى التفصيل فيقول َوِمنُْهُم الَِّذيَن ُيْؤذُونَ النَّبِى َّ َوِمْنُهْم مَّن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت َومِْنُهْم مَّ
َوِمْنُهْم مَّْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن ءاَتاَنا ِمن فَْضِلِه قال ابن عباس رضي اهللا عنهما أن حاطب بن أيب بلتعة أبطأ عنه ماله 

حق اهللا بالشأم فلحقه شدة فحلف باهللا وهو واقف ببعض جمالس األنصار لئن آتانا من فضله ألصدقن وألؤدين منه 
إىل آخر اآلية واملشهور يف سبب نزول هذه اآلية أن ثعلبة بن حاطب قال يارسول اهللا ادع اهللا أن يرزقين ماالً فقال 

فراجعه وقال والذي بعثك باحلق لئن رزقين اهللا ) يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه ( عليه السالم 
اختذ غنماً فنمت كما ينمو الدود حىت ضاقت هبا املدينة فنزل وادياً هبا ماالً ألعطني كل ذي حق حقه فدعا له ف

فجعل يصلي الظهر والعصر ويترك ما سوامها مث منت وكثرت حىت ترك الصلوات إال اجلمعة وطفق يتلقى الركبان 
فنزل قوله ُخذْ ) يا ويح ثعلبة ( عنه فأخرب خبربه فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( يسأل عن األخبار وسأل رسول اهللا 

فعند ذلك قال هلما ما هذه إال جزية أو ) مرا بثعلبة فخذا صدقاته ( ِمْن أَْموالِهِْم َصَدقَةً  فبعث إليه رجلني وقال 
أحت اجلزية فلم يدفع الصدقة فأنزل اهللا تعاىل َومِْنُهْم مَّْن َعاَهَد اللََّه فقيل له قد أنزل فيك كذا وكذا فأيت الرسول 

الم وسأله أن يقبل صدقته فقال إن اهللا منعين من قبول ذلك فجعل حيثي التراب على رأسه فقال عليه عليه الس
مث أتى أبا ) صلى اهللا عليه وسلم ( فرجع إىل منزله وقبض رسول اهللا ) قد قلت لك فما أطعتين ( الصالة والسالم 

عمر اقتداء بأيب بكر مث مل يقبلها عثمان وهلك  بكر بصدقته فلم يقبلها اقتداء بالرسول عليه السالم مث مل يقبلها
  ثعلبة يف خالفة عثمان

  فإن قيل إن اهللا تعاىل أمره بإخراج الصدقة فكيف جيوز من الرسول عليه السالم أن ال يقبلها منه
  قلنا ال يبعد أن يقال إنه تعاىل منع الرسول عليه السالم عن قبول الصدقة منه على سبيل اإلهانة له

غريه به فال ميتنع عن أداء الصدقات وال يبعد أيضاً أنه إمنا أتى بتلك الصدقة على وجه الرياء ال على وجه ليعترب 
اإلخالص وأعلم اهللا الرسول عليه السالم ذلك فلم يقبل تلك الصدقة هلذا السبب وحيتمل أيضاً أنه تعاىل ملا قال 



كّيهِْم بَِها وكان هذا املقصود غري حاصل يف ثعلبة مع نفاقه فلهذا السبب امتنع ُخذْ ِمْن أَْمواِلهِمْ َصَدقَةً  ُتطَّهُرُهْم وَُتَز
  رسول اهللا عليه السالم من أخذ تلك الصدقة واهللا أعلم

املسألة الثانية ظاهر اآلية يدل على أن بعض املنافقني عاهد اهللا يف أنه لو آتاه ماالً لصرف بعضه إىل مصارف اخلريات 
  املال وذلك اإلنسان ما وىف بذلك العهد وههنا سؤاالتمث إنه تعاىل آتاه 

  السؤال األول املنافق كافر والكافر كيف ميكنه أن يعاهد اهللا تعاىل
واجلواب املنافق قد يكون عارفاً باهللا إال أنه كان منكراً لنبوة حممد عليه السالم فلكونه عارفاً باهللا ميكنه أن يعاهد 

د عليه الصالة والسالم كان كافراً وكيف ال أقول ذلك وأكثر هذا العامل مقرون بوجود اهللا ولكونه منكراً لنبوة حمم
الصانع القادر ويقل يف أصناف الكفار من ينكره والكل معترفون بأنه تعاىل هو الذي يفتح على اإلنسان أبواب 

فهذه أمور متفق عليها بني اخلريات ويعلمون أنه ميكن التقرب إليه بالطاعات وأعمال الرب واإلحسان إىل اخللق 
األكثرين وأيضاً فلعله حني عاهد اهللا تعاىل هبذا العهد كان مسلماً مث ملا خبل باملال ومل يف بالعهد صار منافقاً ولفظ 

  اآلية مشعر مبا ذكرناه حيث قال فَأَْعقَبَُهْم نِفَاقاً
أو ال حاجة إىل التلفظ حىت لو نواه بقلبه السؤال الثاين هل من شرط هذه املعاهدة أن حيصل التلفظ هبا باللسان 

  دخل حتت هذه املعاهدة
اجلواب منهم من قال كل ما ذكره باللسان أو مل يذكره ولكن نواه بقلبه فهو داخل يف هذا العهد يروى عن املعتمر 

تكلمت به فلما  بن سليمان قال أصابتنا ريح شديدة يف البحر فنذر قوم منا أنواعاً من النذور ونويت أنا شيئاً وما
قدمت البصرة سألت أيب فقال يا بين ف به وقال أصحاب هذا القول إن قوله َوِمْنُهْم مَّْن َعاَهَد اللََّه كان شيئاً نووه 

قيدة مبا إذا ميف أنفسهم أال ترى أنه تعاىل قال أَلَْم َيْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم ِسرَُّهْم وََنْجَواُهْم وقال احملققون هذه املعاهدة 
إن اهللا عفا عن أميت ما حدثت به نفوسها ومل يتلفظوا به ( حصل التلفظ هبا باللسان والدليل عليه قوله عليه السالم 

لمه هبذا ار عن تكأو لفظ هذا معناه وأيضاً فقوله تعاىل َوِمْنُهْم مَّْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن ءاتَاَنا اللََّه ِمن فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ إخب) 
  القول وظاهره مشعر بالقول باللسان

السؤال الثالث قوله لََنصَّدَّقَنَّ املراد منه إخراج مال مث إن إخراج املال على قسمني قد يكون واجباً وقد يكون غري 
واجب والواجب قسمان قسم وجب بإلزام الشرع ابتداء كإخراج الزكاة الواجبة وإخراج النفقات الواجبة وقسم 

  ب إال إذا التزمه العبد من عند نفسه مثل النذورمل جي
  إذا عرفت هذه األقسام الثالثة فقوله لََنصَّدَّقَنَّ هل يتناول األقسام الثالثة أو ليس األمر كذلك

واجلواب قلنا أما الصدقات اليت ال تكون واجبة فغري داخلة حتت هذه اآلية والدليل عليه أنه تعاىل وصفه بقوله 
ِه والبخل يف عرف الشرع عبارة عن منع الواجب وأيضاً أنه تعاىل ذمهم هبذا الترك وتارك املندوب ال َبِخلُواْ بِ

  يستحق الذم وأما القسمان الباقيان فالذي جيب بإلزام الشرع داخل حتت اآلية

إليه يف النفقات ال حمالة وهو مثل الزكوات واملال الذي حيتاج إىل إنفاقه يف طريق احلج والغزو واملال الذي حيتاج 
  الواجبة

بقي أن يقال هل تدل هذه اآلية على أن ذلك القائل كان قد التزم إخراج مال على سبيل النذر واألظهر أن اللفظ 
ال يدل عليه ألن املذكور يف اللفظ ليس إال قوله لَِئْن ءاَتاَنا ِمن فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ وهذا ال يشعر بالنذر ألن الرجل قد 

ربه يف أن يقوم مبا يلزمه من اإلنفاقات الواجبة إن وسع اهللا عليه فدل هذا على أن الذي لزمهم إمنا لزمهم يعاهد 
  بسبب هذا االلتزام والزكاة ال تلزم بسبب هذا االلتزام وإمنا تلزم بسبب ملك النصاب وحوالن احلول



هذا إخبار عن إيقاع هذا الفعل فس املستقبل وهذا قلنا قوله لََنصَّدَّقَنَّ ال يوجب أهنم يفعلون ذلك على الفور ألن 
القدر ال يوجب الفور فكأهنم قالوا لنصدقن يف وقت كما قالوا َولََنكُوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحَني أي يف أوقات لزوم الصالة 

 فخرج من التقدير الذي ذكرناه أن الداخل حتت هذا العهد إخراج األموال اليت جيب إخراجها مبقتضى إلزام
الشرع ابتداء ويتأكد ذلك مبا روينا أن هذه اآلية إمنا نزلت يف حق من امتنع من أداء الزكاة فكأنه تعاىل بني من 

حال هؤالء املنافقني أهنم كما ينافقون الرسول واملؤمنني فكذلك ينافقون رهبم فيما يعاهدونه عليه وال يقومون مبا 
  ق وأكثر هذه الفصول من كالم القاضييقولون والغرض منه املبالغة يف وصفهم بالنفا

  السؤال الرابع ما املراد من الفضل يف قوله لَِئْن ءاتَاَنا ِمن فَْضِلِه
  واجلواب املراد إيتاء املال بأي طريق كان سواء كان بطريق التجارة أو بطريق االستنتاج أو بغريمها

  السؤال اخلامس كيف اشتقاق لََنصَّدَّقَنَّ
األصل لنتصدقن ولكن التاء أدغمت يف الصاد لقرهبا منها قال الليث املصدق املعطي واملتصدق اجلواب قال الزجاج 

  السائل قال األصمعي والفراء هذا خطأ فاملتصدق هو املعطي قال تعاىل َوَتَصدَّْق َعلَْيَنا إِنَّ اللََّه َيْجزِى الْمَُتَصّدقَِني
  ِمَن الصَّاِلحَِني السؤال السادس ما املراد من قوله َولََنكُوَننَّ

اجلواب الصاحل ضد املفسد واملفسد عبارة عن الذي خبل مبا يلزمه يف التكليف فوجب أن يكون الصاحل عبارة عما 
يقوم مبا يلزمه يف التكليف قال ابن عباس رضي اهللا عنهما كان ثعلبة قد عاهد اهللا تعاىل لئن فتح اهللا عليه أبواب 

تقييد ال دليل عليه بل قوله لََنصَّدَّقَنَّ إشارة إىل إخراج الزكاة الواجبة وقوله اخلري ليصدقن وليجعن وأقول ال
  َولََنكُوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحَني إشارة إىل إخراج كل مال جيب إخراجه على اإلطالق

  ذا يدل على أنه تعاىل وصفهم بصفات ثالثةمث قال تعاىل فَلَمَّا ءاَتاُهْم ّمن فَْضِلِه َبِخلُواْ بِِه َوَتَولَّواْ وَُّهْم مُّعْرُِضونَ وه
  الصفة األوىل البخل وهو عبارة عن منع احلق

  والصفة الثانية التويل عن العهد
  والصفة الثالثة اإلعراض عن تكاليف اهللا وأوامره

  مث قال تعاىل فَأَْعقََبُهْم نِفَاقاً ِفى قُلُوبِهِْم إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه وفيه مسائل
ألوىل قوله فَأَْعقَبَُهْم نِفَاقاً فعل وال بد من إسناده إىل شيء تقدم ذكره والذي تقدم ذكره هو اهللا جل ذكره املسألة ا

واملعاهدة والتصدق والصالح والبخل والتويل واإلعراض وال جيوز إسناد أعقاب النفاق إىل املعاهدة أو التصدق أو 
لها مؤثره يف حصول النفاق وال جيوز إسناد هذا اإلعقاب إىل الصالح ألن هذه الثالثة أعمال اخلري فال جيوز جع

البخل والتويل واإلعراض ألن حاصل هذه الثالثة كونه تاركاً ألداء الواجب وذلك ال ميكن جعله مؤثراً يف حصول 
النفاق يف القلب ألن ذلك النفاق عبارة عن الكفر وهو جهل وترك بعض الواجب ال جيوز أن يكون مؤثراً يف 

ول اجلهل يف القلب أما أوالً فألن ترك الواجب عدم واجلهل وجود العدم ال يكون مؤثراً يف الوجود وأما ثانياً حص
فألن هذا البخل والتويل واإلعراض قد يوجد يف حق كثري من الفساق مع أنه ال حيصل معه النفاق وأما ثالثاً فألن 

كان هذا الترك جائزاً شرعاً أو كان حمرماً شرعاً ألن  هذا الترك لو أوجب حصول الكفر يف القلب ألوجبه سواء
سبب اختالف األحكام الشرعية ال خيرج املؤثر عن كونه مؤثراً وأما رابعاً فألنه تعاىل قال بعد هذه اآلية بَِما أَْخلَفُواْ 

التويل واإلعراض لصار تقدير اآلية اللََّه َما َوَعُدوُه َوبَِما كَانُواْ َيكِْذُبونَ فلو كان فعل األعقاب مسند إىل البخل و
فأعقبهم خبلهم وإعراضهم وتوليهم نفاقاً يف قلوهبم مبا أخلفوا اهللا ما وعدوه ومبا كانوا يكذبون وذلك ال جيوز ألنه 

فرق بني التويل وحصول النفاق يف القلب بسبب التويل ومعلوم أنه كالم باطل فثبت هبذه الوجوه أنه ال جيوز إسناد 



اب إىل شيء من األشياء اليت تقدم ذكرها إال إىل اهللا سبحانه فوجب إسناده إليه فصار املعىن أنه تعاىل هو هذا اإلعق
الذي يعقب النفاق يف قلوهبم وذلك يدل على أن خالق الكفر يف القلوب هو اهللا تعاىل وهذا هو الذي قال الزجاج 

دين يف املستقبل والذي يؤكد القول بأن قوله فَأَْعقََبُهمْ نِفَاقاً إن معناه أهنم ملا ضلوا يف املاضي فهو تعاىل أضلهم عن ال
 مسند إىل اهللا جل ذكره أنه قال إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه والضمري يف قوله تعاىل َيلْقَْوَنُه عائد إىل اهللا تعاىل فكان األوىل أن

من قوله فَأَْعقََبُهْم نِفَاقاً ِفى قُلُوبِهِمْ أي فأعقبهم العقوبة  يكون قوله فَأَْعقََبُهْم مسنداً إىل اهللا تعاىل قال القاضي املراد
على النفاق وتلك العقوبة هي حدوث الغم يف قلوهبم وضيق الصدر وما يناهلم من الذل والذم ويدوم ذلك هبم إىل 

دلت على أن اهللا  اآلخرة قلنا هذا بعيد ألنه عدول عن الظاهر من غري حجة وال شبهة فإن ذكر أن الدالئل العقلية
  تعاىل ال خيلق الكفر قابلنا دالئلهم بدالئل عقلية لو وضعت على اجلبال الراسيات الندكت

  املسألة الثانية قال الليث يقال أعقبت فالناً ندامة إذا صريت عاقبة أمره ذلك قال اهلذيل أودى بين وأعقبوين حسرة
  بعد الرقاد وعربة ال تقلع
قبته سقماً وأعقبه اهللا خرياً وحاصل الكالم فيه أنه إذا حصل شيء عقيب شيء آخر يقال ويقاتل أكل فالن أكلة أع

  أعقبه اهللا
املسألة الثالثة ظاهر هذه اآلية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق فيجب على املسلم أن يبالغ يف 

  احلسن البصري رمحةاالحتراز عنه فإذا عاهد اهللا يف أمر فليجتهد يف الوفاء به ومذهب 

ثالث من كن فيه فهو منافق وإن صلى ( اهللا أنه يوجب النفاق ال حمالة ومتسك فيه هبذه اآلية وبقوله عليه السالم 
تقبلوا يل ستاً ( وعن النيب عليه السالم ) وصام وزعم أنه مؤمن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن حان 

ذبوا وإذا وعدمت فال ختلفوا وإذا ائتمنتم فال ختونوا وكفوا أبصاركم وأيديكم أتقبل لكم اجلنة إذا حدثتم فال تك
قال عطاء بن أيب رباح حدثين جابر بن ) وفروجكم أبصاركم عن اخليانة وأيديكم عن السرقة وفروجكم عن الزنا 

قني خاصة الذين حدثوا النيب إمنا ذكر قوله ثالث من كن فيه فهو منافق يف املناف) صلى اهللا عليه وسلم ( عبد اهللا أنه 
فكذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوا أن خيرجوا معه فأخلفوه ونقل أن عمرو بن ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

عبيد فسر احلديث فقال إذا حدث عن اهللا كذب عليه وعلى دينه ورسوله وإذا وعد أخلف كما ذكره فيمن عاهد 
 السر فكان قلبه على خالف لسانه ونقل أن واصل بن عطاء قال أتى احلسن اهللا وإذا ائتمن على دين اهللا خان يف

رجل فقال له إن أوالد يعقوب حدثوه يف قوهلم أكله الذئب وكذبوه ووعدوه يف قوهلم وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ فأخلفوه 
  وائتمنهم أبوهم على يوسف فخانوه فهل حنكم بكوهنم منافقني فتوقف احلسن رمحه اهللا

ملسألة الرابعة إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه يدل على أن ذلك املعاهد مات منافقاً وهذا اخلرب وقع خمربه مطابقاً له فإنه روي أن ا
بصدقته فقال إن اهللا تعاىل منعين أن أقبل صدقتك وبقي على تلك احلالة وما ) صلى اهللا عليه وسلم ( ثعلبة أتى النيب 

  لى أن خمرب هذا اخلرب وقع موافقاً فكان إخباراً عن الغيب فكان معجزاًقبل صدقته أحد حىت مات فدل ع
للقاء املسألة اخلامسة قال اجلبائي إن املشبهة متسكوا يف إثبات رؤية اهللا تعاىل بقوله َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم قال وا

ْومِ َيلْقَْوَنُه وأمجعوا على أن الكفار ال يرونه فهذا يدل على ليس عبارة عن الرؤية بدليل أنه قال يف صفة املنافقني إِلَى َي
من حلف على ميني كاذبة ليقطع هبا حق ( أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية قال والذي يقويه قوله عليه السالم 

العقاب فكذا  وأمجعوا على أن املراد من اللقاء ههنا لقاء ما عند اهللا من) امرىء مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان 
ههنا والقاضي استحسن هذا الكالم وأقول أنا شديد التعجب من أمثال هؤالء األفاضل كيف قنعت نفوسهم بأمثال 
هذه الوجوه الضعيفة ا وذلك ألنا تركنا محل لفظ اللقاء على الرؤية يف هذه اآلية ويف هذا اخلرب لدليل منفصل فلم 



ا أدخلنا التخصيص يف بعض العمومات لدليل منفصل مل يلزمنا مثله يف مجيع يلزمنا ذلك يف سائر الصور أال ترى أنا مل
العمومات أن خنصصها من غري دليل فكما ال يلزم هذا مل يلزم ذلك فإن قال هذا الكالم إمنا يقوى لو ثبت أن اللقاء 

شيئاً فقد وصل إليه  يف اللغة عبارة عن الرؤية وذلك ممنوع فنقول ال شك أن اللقاء عبارة عن الوصول ومن رأى
أي )  ٦١الشعراء ( فكانت الرؤية لقاء كما أن اإلدراك هو البلوغ قال تعاىل قَالَ أَْصَحاُب مُوَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ 

مللحقون مث محلناه على الرؤية فكذا ههنا مث نقول ال شك أن اللقاء ههنا ليس هو الرؤية بل املقصود أنه تعاىل ِفى 
لَى َيْومِ َيلْقَْوَنهُ أي حكمه وقضاءه وهو كقول الرجل ستلقى عملك غداً أي جتازى عليه قال تعاىل بَِما قُلُوبِهِْم إِ

أقدموا  أَْخلَفُواْ اللََّه َما َوَعُدوُه َوبَِما كَانُواْ َيكِْذُبونَ واملعىن أنه تعاىل عاقبهم بتحصيل ذلك النفاق يف قلوهبم ألجل أهنم
  على الكذبقبل ذلك على خلف الوعد و

ه مث قال تعاىل أَلَْم َيْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم ِسرَُّهْم وََنجَْواُهْم والسر ما ينطوي عليه صدورهم والنجوى ما يفاوض في
بعضهم بعضاً فيما بينهم وهو مأخوذ من النجوة وهو الكالم اخلفي كأن املتناجيني منعا إدخال غريمها معهما وتباعدا 

)  ٨٠يوسف ( وقوله فَلَمَّا اْسَتْيأَسُواْ ِمْنُه َخلَصُواْ َنجِّيا )  ٥٢مرمي ( ظريه قوله تعاىل َوقَرَّْبَناُه َنجِّياً من غريمها ون
فَقَّدُمواْ َبْيَن َيَدىْ   وقوله إِذَا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ)  ٩اجملادلة ( وقوله فَالَ َتَتنَاَجْواْ بِاإلثْمِ َوالُْعْدَواِن وََتَناجَْواْ بِالْبِّر وَالتَّقَْوى 

  ) ١٢اجملادلة ( َنجْواكُمْ َصَدقَةً  
إذا عرفت الفرق بني السر والنجوى فاملقصود من اآلية كأنه تعاىل قال أمل يعلموا أن اهللا يعلم سرهم وجنواهم يكفي 

علم ذلك من حاهلم كما يتجرؤن على النفاق الذي األصل فيه االستسرار والتناجي فيما بينهم مع علمهم بأنه تعاىل ي
  يعلم الظاهر وأنه يعاقب عليه كما يعاقب على الظاهر

ي مث قال َوأَنَّ اللََّه َعلَّاُم الُْغُيوبِ والعالم مبالغة يف العامل والغيب ما كان غائباً عن اخللق واملراد أنه تعاىل ذاته تقتض
يجب كونه عاملاً مبا يف الضمائر والسرائر فكيف العلم جبميع األشياء فوجب أن حيصل له العلم جبميع املعلومات ف

)  ١١٦املائدة ( ميكن األخفاء منه ونظري لفظ عالم الغيوب ههنا قول عيسى عليه السالم إِنَّكَ أَنَت َعلَّاُم الُْغيُوبِ 
  فأما وصف اهللا بالعالمة فإنه ال جيوز ألنه مشعر بنوع تكلف فيها يعلم والتكلف يف حق اهللا حمال

نَ ِمنُْهْم َسِخَر اللَُّه ِمْنُهمْ يَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن الَ َيجُِدونَ إِالَّ ُجْهدَُهْم فََيْسَخُروالَِّذ
  َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم

وطبعاً قال ابن عباس رضي اهللا  اعلم أن هذا نوع آخر من أعماهلم القبيحة وهو ملزهم من يأيت بالصدقات طوعاً
خطبهم ذات يوم وحث على أن جيمعوا الصدقات فجاءه عبد الرمحن ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنهما إن رسول اهللا 

بن عوف بأربعة آالف درهم وقال كان يل مثانية آالف درهم فأمسكت لنفسي وعيايل أربعة وهذه األربعة أقرضتها 
أعطيت وفيما أمسكت قيل قبل اهللا دعاء الرسول فيه حىت صاحلت امرأته ناضر عن  ريب فقال بارك اهللا لك فيما

ربع الثمن على مثانني ألفاً وجاء عمر بنحو ذلك وجاء عاصم بن عدي األنصاري بسبعني وسقاً من متر الصدقة 
ي من رجل وجاء عثمان بن عفان بصدقة عظيمة وجاء أبو عقيل بصاع من متر وقال آجرت الليلة املاضية نفس

صلى ( إلرسال املاء إىل خنيله فأخذت صاعني من متر فأمسكت أحدمها لعيايل وأقرضت اآلخر ريب فأمر رسول اهللا 
بوضعه يف الصدقات فقال املنافقون على وجه الطعن ما جاؤوا بصدقاهتم إال رياء ومسعة وأما أبو ) اهللا عليه وسلم 

ر واهللا غين عن صاعه فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية والكالم يف تفسري عقيل فإمنا جاء بصاعه ليذكر مع سائر األكاب
اللمز مضى عند قوله َوِمْنُهْم مَّن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت واملطوعون املتطوعون والتطوع التنفل وهو الطاعة هللا تعاىل مبا 

  يل يعيش به املقل قال الزجاج إِالّليس بواجب وسبب إدغام التاء يف الطاء قرب املخرج قال الليث اجلهد شيء قل



َ ُجْهَدُهْم وجهدهم بالضم والفتح قال الفراء الضم لغة أهل احلجاز والفتح لغريهم وحكى ابن السكيت عنه الفرق 
  بينهما فقال اجلهد الطاقة تقول هذا جهدي أي طاقيت

لصدقات الكثرية وبقوله وَالَِّذيَن الَ إذا عرفت هذا فاملراد باملطوعني يف الصدقات أولئك األغنياء الذين أتوا با
َيجُِدونَ إِالَّ ُجْهَدُهْم أبو عقيل حيث جاء بالصاع من التمر مث حكى عن املنافقني أهنم يسخرون منهم مث بني أن اهللا 

  تعاىل سخر منهم
وقد يكون  واعلم أن إخراج املال لطلب مرضاة اهللا قد يكون واجباً كما يف الزكوات وسائر اإلنفاقات الواجبة

نافلة وهو املراد من هذه اآلية مث اآليت بالصدقة النافلة قد يكون غنياً فيأيت بالكثري كعبد الرمحن بن عوف وعثمان بن 
عفان وقد يكون فقرياً فيأيت بالقليل وهو جهد املقل وال تفاوت بني البابني يف استحقاق الثواب ألن املقصود من 

عتبار حال الدواعي والصوارف فقد يكون القليل الذي يأيت به الفقري أكثر موقعاً األعمال الظاهرة كيفية النية وا
عند اهللا تعاىل من الكثري الذي يأيت به الغين مث إن أولئك اجلهال من املنافقني ما كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر 

األول أن يقولوا إنه لفقره حمتاج األمور فعريوا ذلك الفقري الذي جاء بالصدقة القليلة وذلك التعيري حيتمل وجوهاً 
إليه فكيف يتصدق به إال أن هذا من موجبات الفضيلة كما قال تعاىل َوُيؤِْثُرونَ َعلَى أَنفُِسهِْم َولَْو كَانَ بِهِمْ َخصَاَصة 

فإذا جاء به وثانيها أن يقولوا أي أثر هلذا القليل وهذا أيضاً جهل ألن هذا الرجل ملا مل يقدر إال عليه )  ٩احلشر ( ٌ 
فقد بذل كل ما يقدر عليه فهو أعظم موقعاً عند اهللا من عمل غريه ألنه قطع تعلق قلبه عما كان يف يده من الدنيا 

واكتفى بالتوكل على املوىل وثالثها أن يقولوا إن هذا الفقري إمنا جاء هبذا القليل ليضم نفسه إىل األكابر من الناس يف 
ألن سعى اإلنسان يف أن يضم نفسه إىل أهل اخلري والدين خري له من أن يسعى يف أن هذا املنصب وهذا أيضاً جهل 

  يضم نفسه إىل أهل الكسل والبطالة
وأما قوله َسِخَر اللَُّه ِمْنُهْم فقد عرفت القانون يف هذا الباب وقال األصم املراد أنه تعاىل قبل من هؤالء املنافقني ما 

  يثيبهم عليها فكان ذلك كالسخرية أظهروه من أعمال الرب مع أنه ال
َك بِأَنَُّهْم كَفَُرواْ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه وَاللَُّه اْسَتْغِفرْ لَُهمْ أَْو الَ َتْسَتْغِفْر لَُهْم إِن َتْسَتْغِفرْ لَُهمْ َسْبِعَني َمرَّةً  فَلَن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم ذاِل

  الَ َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسقَِني
  ية مسائليف اآل

املسألة األوىل قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إن عند نزول اآلية األوىل يف املنافقني قالوا يا رسول اهللا استغفر لنا 
( سأستغفر لكم وأشتغل باالستغفار هلم فنزلت هذه اآلية فترك رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقال رسول اهللا 

وقال احلسن كانوا يأتون رسول اهللا فيعتذرون إليه ويقولون إن أردنا إال احلسىن االستغفار ) صلى اهللا عليه وسلم 
  وما أردنا إال إحساناً وتوفيقاً فنزلت هذه اآلية وروى األصم أنه كان عبد اهللا بن أيب بن سلول إذا خطب

د قال له عمر اجلس يا الرسول قام وقال هذا رسول اهللا أكرمه اهللا وأعزه ونصره فلما قام ذلك ذلك املقام بعد أح
عدو اهللا فقد ظهر كفرك وجبهه الناس من كل جهة فخرج من املسجد ومل يصل فلقيه رجل من قومه فقال له ما 

صرفك فحكى القصة فقال ارجع إىل رسول اهللا يستغفر لك فقال ما أبايل أستغفر يل أو مل يستغفر يل فنزل َوإِذَا ِقيلَ 
وجاء املنافقون بعد أحد يعتذرون ويتعللون )  ٥املنافقون ( لَكُْم َرُسولُ اللَِّه لَوَّْواْ ُرُؤوَسُهْم  لَُهْم تََعالَْواْ َيْسَتْغِفْر

  بالباطل أن يستغفر هم
أيب بن  اهللا بناملسألة الثانية إِن َتْسَتغِْفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً  فَلَن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم وروى الشعيب قال دعا عبد اهللا بن عبد 

فقال أنا احلباب بن عبد ) من أنت ( إىل جنازة أبيه فقال له عليه السالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( سلول رسول اهللا 



اهللا قال بل أنت عبد اهللا بن عبد اهللا إن احلباب هو الشيطان مث قرأ هذه اآلية قال القاضي ظاهر قوله اْسَتْغِفْر لَُهْم أَوْ 
ْم كالداللة على طلب القوم منه االستغفار وقد حكيت ما روي فيه من األخبار واألقرب يف تعلق هذه الَ َتْسَتغِْفْر لَُه

اآلية مبا قبلها ما ذكره ابن عباس رضي اهللا عنهما أن الذين كانوا يلمزون هم الذين طلبوا االستغفار فنزلت هذه 
  اآلية

ني يدل على أن احلال فيما وراء ذلك العدد خبالفه وهو املسألة الثالثة من الناس من قال إن التخصيص بالعدد املع
 اللَُّه مذهب القائلني بدليل اخلطاب قالوا والدليل عليه أنه ملا نزل قوله تعاىل إِن َتْسَتغِْفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً  فَلَن َيْغِفَر

نزل قوله تعاىل َسَواء َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرَت لَُهمْ ومل ينصرف عنه حىت ) واهللا ألزيدن على السبعني ( لَُهْم قال عليه السالم 
  اآلية فكف عنهم)  ٦املنافقون ( أَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم 

ولقائل أن يقول هذا االستدالل بالعكس أوىل ألنه تعاىل ملا بني للرسول عليه السالم أنه ال يغفر هلم ألبتة ثبت أن 
او للحال يف العدد املذكور وذلك يدل على أن التقييد بالعدد ال يوجب أن احلال فيما وراء العدد املذكور مس

  يكون احلكم فيما وراءه خبالفه
املسألة الرابعة من الناس من قال إن الرسول عليه السالم اشتغل باالستغفار للقوم فمنعه اهللا منه ومنهم من قال إن 

تغفر هلم فاهللا تعاىل هناه عنه والنهي عن الشيء ال يدل على املنافقني طلبوا من الرسول عليه الصالة والسالم أن يس
كون املنهي مقدماً على ذلك الفعل وإمنا قلنا إنه عليه السالم ما اشتغل باالستغفار هلم لوجوه األول أن املنافق كافر 

تداء بإبراهيم عليه وقد ظهر يف شرعه عليه السالم أن االستغفار للكافر ال جيوز وهلذا السبب أمر اهللا رسوله باالق
وإذا كان هذا مشهوراً يف الشرع فكيف جيوز اإلقدام عليه )  ٤املمتحنة ( السالم إال يف قوله ألبيه الَْسَتْغِفَرنَّ لََك 

الثاين أن استغفار الغري للغري ال ينفعه إذا كان ذلك الغري مصراً على القبح واملعصية الثالث أن إقدامه على االستغفار 
جيري جمرى إغرائهم باإلقدام على الذنب الرابع أنه تعاىل إذا كان ال جييبه إليه بقي دعاء الرسول عليه  للمنافقني

السالم مردوداً عند اهللا وذلك يوجب نقصان منصبه اخلامس أن هذا الدعاء لو كان مقبوالً من الرسول لكان قليله 
أن القوم ملا طلبوا منه أن يستغفر هلم منعه اهللا منه  مثل كثريه يف حصول اإلجابة فثبت أن املقصود من هذا الكالم

وليس املقصود من ذكر هذا العدد حتديد املنع بل هو كما يقول القائل ملن سأله احلاجة لو سألتين سبعني مرة مل 
ْم كَفَرُواْ أقضها لك وال يريد بذلك أنه إذا زاد قضاها فكذا ههنا والذي يؤكد ذلك قوله تعاىل يف اآلية ذاِلَك بِأَنَُّه

  بِاللَِّه فبني أن العلة اليت ألجلها ال ينفعهم استغفار الرسول وإن بلغ سبعني مرة

كفرهم وفسقهم وهذا املعىن قائم يف الزيادة على السبعني فصار هذا التعليل شاهداً بأن املراد إزالة الطمع يف أن 
ؤكده أيضاً قوله تعاىل وَاللَُّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم ينفعهم استغفار الرسول عليه السالم مع إصرارهم على الكفر وي

  الْفَاِسِقَني واملعىن أن فسقهم مانع من اهلداية فثبت أن احلق ما ذكرناه
املسألة اخلامسة قال املتأخرون من أهل التفسري السبعون عند العرب غاية مستقصاة ألنه عبارة عن مجيع السبعة 

عدد السموات واألرض والبحار واألقاليم والنجوم واألعضاء هو هذا العدد عشر مرات والسبعة عدد شريف ألن 
وقال بعضهم هذا العدد إمنا خص بالذكر ههنا ألنه روى أن النيب عليه السالم كرب على محزة سبعني تكبرية فكأنه 

قُونَ أَْموالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبَّةٍ  أَنَبَتتْ َسْبَع سََنابِلَ قيل إِن َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني مَرَّةً  َعزِيٌز َحِكيٌم مَّثَلُ الَِّذيَن ُينِف
فلما ذكر اهللا ) احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ( وقال عليه السالم )  ٢٦١البقرة ( ِفي كُلّ ُسنُبلَةٍ  ّماْئَةُ  َحبَّةٍ  

  هتعاىل هذا العدد يف معرض التضعيف لرسوله صار أصالً في
َسبِيلِ اللَِّه َوقَالُواْ الَ َتنِفُرواْ فَرَِح الُْمَخلَّفُونَ بَِمقَْعِدِهمْ ِخلَاَف َرُسولِ اللَِّه َوكَرُِهوا أَن ُيَجاِهُدواْ بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم ِفى 



  واْ قَِليالً َولَْيْبكُواْ كَِثًريا َجَزآًء بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَِفى الَْحرِّ قُلْ نَاُر جََهنََّم أََشدُّ َحرا لَّْو كَانُوا َيفْقَُهونَ فَلَْيْضَحكُ
اعلم أن هذا نوع آخر من قبائح أعمال املنافقني وهو فرحهم بالقعود وكراهتهم اجلهاد قال ابن عباس رضي اهللا 

  املخلف املتروك ممن مضىيف غزوة تبوك و) صلى اهللا عليه وسلم ( عنهما يريد املنافقني الذين ختلفوا عن رسول اهللا 
  فإن قيل إهنم احتالوا حىت ختلفوا فكان األوىل أن يقال فرح املتخلفون

واجلواب من وجوه األول أن الرسول عليه السالم منع أقواماً من اخلروج معه لعلمه بأهنم يفسدون ويشوشون 
يف اآلية اليت تأيت بعد هذه اآلية وهي قوله  فهؤالء كانوا خملفني ال متخلفني والثاين أن أولئك املتخلفني صاروا خملفني

التوبة ( ُتقَاِتلُواْ َمِعىَ  َعُدّوا فَإِن رََّجَعَك اللَُّه إِلَى طَاِئفَةٍ  ّمْنُهْم فَاسَْتأْذَنُوَك ِللُْخرُوجِ فَقُلْ لَّن َتخُْرُجواْ َمِعىَ  أََبًدا َولَن 
ا السبب خملفني الثالث أن من يتخلف عن الرسول عليه فلما منعهم اهللا تعاىل من اخلروج معه صاروا هبذ)  ٨٣

السالم بعد خروجه إىل اجلهاد مع املؤمنني يوصف بأنه خملف من حيث مل ينهض فبقي وأقام وقوله بَِمقَْعِدِهْم قال ابن 
ى هذا هو اسم عباس رضي اهللا عنهما يريد املدينة فعلى هذا املقعد اسم للمكان وقال مقاتل بَِمقَْعدِِهْم بقعودهم وعل

للمصدر وقوله ِخلَاَف َرُسولِ اللَِّه فيه قوالن األول وهو قول قطرب واملؤرج والزجاج يعين خمالفة لرسول اهللا حني 
  سار وأقاموا

والثاين قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( قالوا وهو منصوب ألنه مفعول له واملعىن بأن قعدوا ملخالفة رسول اهللا 
ىن خلف وأن يونس رواه عن عيسى بن عمر ومعناه بعد رسول اهللا ويقوي هذا الوجه قراءة األخفش إن ِخلَاٍف مبع

من قرأ ِخلَاَف َرسُولِ اللَِّه وعلى هذا القول اخلالف اسم للجهة املعينة كاخللف والسبب فيه أن اإلنسان متوجه إىل 
مبعىن خلف مستعمل أنشد أبو عبيدة قدامه فجهة خلفه خمالفة جلهة قدامه يف كوهنا جهة متوجهاً إليها وخالف 

  لألحوص عقب الربيع خالفهم فكأمنا
  بسط الشواطب بينهن حصريا

ذهاب إىل وقوله َوكَرُِهواْ أَن ُيَجاِهُدواْ بِأَْمواِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه واملعىن أهنم فرحوا بسبب التخلف وكرهوا ال
  الغزو

كراهة الذهاب إال أنه تعاىل أعاده للتأكيد وأيضاً لعل املراد أنه مال طبعه إىل اإلقامة واعلم أن الفرح باإلقامة على 
ألجل إلفه تلك البلدة واستئناسه بأهله وولده وكره اخلروج إىل الغزو ألنه تعريض للمال والنفس للقتل واإلهدار 

وهو املراد من ) اهللا عليه وسلم صلى ( وأيضاً مما منعهم من ذلك اخلروج شدة احلر يف وقت خروج رسول اهللا 
  قوله َوقَالُواْ الَ َتنِفُرواْ ِفى الْحَّر

اراً فأجاب اهللا تعاىل عن هذا السبب األخري بقوله قُلْ َناُر َجَهنَّمَ أََشدُّ حَّرا لَّْو كَانُوا َيفْقَُهونَ أي إن بعد هذه الدار د
) الكشاف ( قضية وتلك مشقة باقية وروى صاحب أخرى وإن بعد هذه احلياة حياة أخرى وأيضاً هذه مشقة من

  لبعضهم مسرة أحقاب تلقيت بعدها
  مساءة يوم أهنا شبه أنصاب
  فكيف بأن تلقى مسرة ساعة
  وراء تقضيها مساءة أحقاب

ستحصل هذه  مث قال تعاىل فَلَْيْضَحكُواْ قَِليالً َولْيَْبكُواْ كَثًِريا وهذا وإن ورد بصيغة األمر إال أن معناه اإلخبار بأنه
احلالة والدليل عليه قوله بعد ذلك جََزاء بَِما كَانُواْ َيكِْسُبونَ ومعىن اآلية أهنم وإن فرحوا وضحكوا يف كل عمرهم 

فهذا قليل ألن الدنيا بأسرها قليلة وأما حزهنم وبكاؤهم يف اآلخرة فكثري ألنه عقاب دائم ال ينقطع واملنقطع بالنسبة 



املعىن قال فَلَْيْضَحكُواْ قَِليالً َولْيَْبكُواْ كَثًِريا قال الزجاج قوله َجَزاء مفعول له واملعىن وليبكوا إىل الدائم قليل فلهذا 
هلذا الغرض وقوله بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ أي يف الدنيا من النفاق واستدالل املعتزلة هبذه اآلية على كون العبد موجداً 

لضرر إليهم ابتداء ال بواسطة كسبهم لكان ظاملاً مشهور وقد تقدم الرد عليهم ألفعاله وعلى أنه تعاىل لو أوصل ا
  قبل ذلك مراراً تغين عن اإلعادة

ا إِنَّكُمْ تُقَاِتلُواْ مَِعىَ  َعُدو فَإِن رََّجَعَك اللَُّه إِلَى طَآِئفَةٍ  مِّْنُهْم فَاْسَتأْذَُنوَك لِلُْخُروجِ فَقُلْ لَّن َتْخُرجُواْ َمِعىَ  أََبًدا َولَن
  َرِضيُتْم بِالْقُُعودِ أَوَّلَ َمرَّةٍ  فَاقُْعُدواْ َمَع الْخَاِلفَِني

واعلم أنه تعاىل ملا بني خمازي املنافقني وسوء طريقتهم بني بعد ما عرف به الرسول أن الصالح يف أن ال يستصحبهم 
َك اللَُّه طَّاِئفَةٌ  ّمْنُهْم أي من املنافقني فَقُلْ لَّن يف غزواته ألن خروجهم معه يوجب أنواعاً من الفساد فقال فَإِن رَّجََع

َتْخُرجُواْ َمِعىَ  أََبًدا قوله فَإِن رََّجَعَك اللَُّه يريد إن ردك اهللا إىل املدينة ومعىن الرجع مصري الشيء إىل املكان الذي 
ْم إمنا خصص ألن مجيع من أقام باملدينة ما كانوا كان فيه يقال رجعته رجعاً كقولك رددته رداً وقوله إِلَى طَاِئفَةٍ  ّمْنُه

ىل منافقني بل كان بعضهم خملصني معذورين وقوله فَاْسَتأْذَنُوَك ِللُْخُروجِ أي للغزو معك فَقُلْ لَّن َتخُْرُجواْ مَِعىَ  أََبًدا إ
ملسلمني يف اجلهاد أمر غزوة وهذا جيري جمرى الذم واللعن هلم وجمري إظهار نفاقهم وفضائحهم وذلك ألن ترغيب ا

معلوم بالضرورة من دين حممد عليه السالم مث إن هؤالء إذا منعوا من اخلروج إىل الغزو بعد إقدامهم على 
االستئذان كان ذلك تصرحياً بكوهنم خارجني عن اإلسالم موصوفني باملكر واخلداع ألنه عليه السالم إمنا منعهم من 

اعهم فصار هذا املعىن من هذا الوجه جارياً جمرى اللعن والطرد ونظريه اخلروج حذراً من مكرهم وكيدهم وخد
إىل قوله قُل لَّن َتتَّبُِعوَنا مث إنه تعاىل علل )  ١٥الفتح ( قوله تعاىل َسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقُْتْم إِلَى َمَغانَِم لَِتأُْخذُوَها 

قُُعودِ أَوَّلَ َمرَّةٍ  واملراد منه القعود عن غزوة تبوك يعين أن احلاجة يف املرة األوىل إىل ذلك املنع بقوله إِنَّكُْم َرضِيُتْم بِالْ
موافقتكم كانت أشد وبعد ذلك زالت تلك احلاجة فلما ختلفتم عند مسيس احلاجة إىل حضوركم فعند ذلك ال 

َمرَّةٍ  يف أَوَّلَ َمرَّةٍ  وضعت وهو أن قوله ) الكشاف ( نقبلكم وال نلتفت إليكم ويف اللفظ حبث ذكره صاحب 
  موضع املرات مث أضيف لفظ األول إليها وهو دال على واحدة من املرات فكان األوىل أن يقال أوىل مرة

  وأجاب عنه بأن أكثر اللغتني أن يقال هند أكرب النساء وال يقال هند كربى النساء
تفسري اخلالف أقواالً األول قال األخفش وأبو عبيدة اخلالفون مجع  مث قال تعاىل فَاقُْعُدواْ َمَع الَْخاِلِفَني ذكروا يف

واحدهم خالف وهو من خيلف الرجل يف قومه ومعناه مع اخلالفني من الرجال الذين خيلفون يف البيت فال يربحون 
األخفش فالن والثاين أن اخلالفني مفسر باملخالفني قال الفراء يقال عبد خالف وصاحب خالف إذا كان خمالفاً وقال 

خالفة أهل بيته إذا كان خمالفاً هلم وقال الليث هذا الرجل خالفة أي خمالف كثري اخلالف وقوم خالفون فإذا مجعت 
  قلت اخلالفون

والقول الثالث اخلالف هو الفاسد قال األصمعي يقال خلف عن كل خري خيلف خلوفاً إذا فسد وخلف اللنب 
  وخلف النبيذ إذا فسد

الوجوه الثالثة فال شك أن اللفظ يصلح محله على كل واحد منها ألن أولئك املنافقني كانوا  وإذا عرفت هذه
  موصوفني جبميع هذه الصفات

واعلم أن هذه اآلية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد ورآه مشدداً فيه مبالغاً يف 
  بينه وبينه وأن حيترز عن مصاحبته تقرير موجباته فإنه جيب عليه أن يقطع العلقة

  اُتواْ َوُهْم فَاِسقُونََوالَ ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد مِّْنُهم مَّاَت أََبداً َوالَ تَقُْم َعلَى قَْبرِِه إِنَُّهْم كَفَُرواْ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوَم



ذكره يف اآلية األوىل وهو منعهم من اعلم أنه تعاىل أمر رسوله بأن يسعى يف ختذيلهم وإهانتهم وإذالهلم فالذي سبق 
اخلروج معه إىل الغزوات سبب قوى من أسباب إذالهلم وإهانتهم وهذا الذي ذكره يف هذه اآلية وهو منع الرسول 

من أن يصلي على من مات منهم سبب آخر قوي يف إذالهلم وختذيلهم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه ملا اشتكى 
فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات ويقوم على ) صلى اهللا عليه وسلم ( ل عاده رسول اهللا عبد اهللا بن أيب بن سلو

قربه مث إنه أرسل إىل الرسول عليه الصالة والسالم يطلب منه قميصه ليكفن فيه فأرسل إليه القميص الفوقاين فرده 
النجس فقال عليه الصالة وطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه فقال عمر رضي اهللا عنه مل تعطي قميصك الرجس 

وكان املنافقون ال يفارقون ) إن قميصي ال يغين عنه من اهللا شيئاً فلعل اهللا أن يدخل به ألفاً يف اإلسالم ( والسالم 
عبد اهللا فلما رأوه يطلب هذا القميص ويرجو أن ينفعه أسلم منهم يومئذ ألف فلما مات جاء ابنه يعرفه فقال عليه 

فقال إن مل تصل عليه يا رسول اهللا مل يصل عليه مسلم فقام عليه الصالة ) صل عليه وادفنه ( نه الصالة والسالم الب
والسالم ليصلي عليه فقام عمر فحال بني رسول اهللا وبني القبلة لئال يصلي عليه فنزلت هذه اآلية وأخذ جربيل عليه 

َبداً واعلم أن هذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي السالم بثوبه وقال َوالَ ُتَصلّ َعلَى أََحٍد ّمْنُهم مَّاَت أَ
اهللا عنه وذلك ألن الوحي نزل على وفق قوله يف آيات كثرية منها آية أخذ الفداء عن أسارى بدر وقد سبق شرحه 

فصار نزول وثانيها آية حترمي اخلمر وثالثها آية حتويل القبلة ورابعها آية أمر النسوان باحلجاب وخامسها هذه اآلية 
الوحي على مطابقة قول عمر رضي اهللا عنه منصباً عالياً ودرجة رفيعة له يف الدين فلهذا قال عليه الصالة والسالم 

  )لو مل أبعث لبعثت يا عمر نبياً ( يف حقه 
فإن قيل كيف جيوز أن يقال إن الرسول رغب يف أن يصلي عليه بعد أن علم كونه كافراً وقد مات على كفره وأن 

صالة الرسول عليه جتري جمرى اإلجالل والتعظيم له وأيضاً إذا صلى عليه فقد دعا له وذلك حمظور ألنه تعاىل 
  أعلمه أنه ال يغفر للكفار البتة وأيضاً دفع القميص إليه يوجب إعزازه

على ظن واجلواب لعل السبب فيه أنه ملا طلب من الرسول أن يرسل إليه قميصه الذي مس جلده ليدفن فيه غلب 
الرسول عليه الصالة والسالم أنه انتقل إىل اإلميان ألن ذلك الوقت وقت يتوب فيه الفاجر ويؤمن فيه الكافر فلما 
رأى منه إظهار اإلسالم وشاهد منه هذه األمارة اليت دلت على دخوله يف اإلسالم غلب على ظنه أنه صار مسلماً 

نزل جربيل عليه السالم وأخربه بأنه مات على كفره ونفاقه  فبىن على هذا الظن ورغب يف أن يصلي عليه فلما
صلى اهللا عليه ( امتنع من الصالة عليه وأما دفع القميص إليه فذكروا فيه وجوهاً األول أن العباس عم رسول اهللا 

  ملا أخذ أسرياً ببدر مل جيدوا له قميصاً وكان رجالً طويالً فكساه عبد اهللا) وسلم 

ملشركني قالوا له يوم احلديبية إنا ال ننقاد حملمد ولكنا ننقاد لك فقال ال إن يل يف رسول اهللا أسوة قميصه الثاين أن ا
الضحى ( حسنة فشكر رسول اهللا له ذلك والثالث أن اهللا تعاىل أمره أن ال يرد سائالً بقوله َوأَمَّا السَّاِئلَ فَالَ َتْنَهْر 

املعىن الرابع أن منع القميص ال يليق بأهل الكرم اخلامس أن ابنه عبد فلما طلب القميص منه دفعه إليه هلذا )  ١٠
اهللا بن عبد اهللا بن أيب كان من الصاحلني وأن الرسول أكرمه ملكان ابنه السادس لعل اهللا تعاىل أوحى إليه أنك إذا 

هلذا الغرض وروى  دفعت قميصك إليه صار ذلك حامالً أللف نفر من املنافقني يف الدخول يف اإلسالم ففعل ذلك
أهنم ملا شاهدوا ذلك أسلم ألف من املنافقني السابع أن الرمحة والرأفة كانت غالبة عليه كما قال َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ 

الة عليه فامتنع من الص)  ١٥٩آل عمران ( وقال فَبَِما َرْحَمةٍ  ّمَن اللَِّه ِلنَت لَُهْم )  ١٠٧األنبياء ( َرْحَمةً  لّلَْعالَِمَني 
  رعاية ألمر اهللا تعاىل ودفع إليه القميص إلظهار الرمحة والرأفة

إذا عرفت هذا فنقول قوله َوالَ ُتَصلّ َعلَى أََحٍد مّْنُهم مَّاَت أََبداً قال الواحدي مَّاتَ يف موضع جر ألنه صفة للنكرة 



وال تصل أبداً على أحد منهم واعلم أن قوله  كأنه قيل على أحد منهم ميت وقوله أََبًدا متعلق بقوله أََحٌد والتقدير
وال تصل أبداً حيتمل تأييد النفي وحيتمل تأييد املنفي واملقصود هو األول ألن قرائن هذه اآليات دالة على أن 

  املقصود منعه من أن يصلي على أحد منهم منعاً كلياً دائماً
إذا دفن ) صلى اهللا عليه وسلم ( ول قال الزجاج كان رسول اهللا مث قال تعاىل َوالَ تَقُْم َعلَى قَْبرِِه وفيه وجهان األ

امليت وقف على قربه ودعا له فمنع ههنا منه الثاين قال الكليب ال تقم بإصالح مهمات قربه وهو من قوهلم قام فالن 
إِنَُّهْم كَفَُرواْ بِاللَّهِ  بأمر فالن إذا كفاه أمره وتواله مث إنه تعاىل علل املنع من الصالة عليه والقيام على قربه بقوله

  َوَرسُوِلِه َوَماُتواْ وَُهْم فَاِسقُونَ وفيه سؤاالت
السؤال األول الفسق أدىن حاالً من الكفر وملا ذكر يف تعليل هذا النهي كونه كافراً فما الفائدة يف وصفه بعد ذلك 

  بكونه فاسقاً
قاً يف دينه خبيثاً ممقوتاً عند قومه والكذب والنفاق واجلواب أن الكافر قد يكون عدالً يف دينه وقد يكون فاس

واخلداع واملكر والكيد أمر مستقبح يف مجيع األديان فاملنافقون ملا كانوا موصوفني هبذه الصفات وصفهم اهللا تعاىل 
  بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر تنبيهاً على أن طريقة النفاق طريقة مذمومة عند كل أهل العامل

   أليس أن املنافق يصلى عليه إذا أظهر اإلميان مع قيام الكفر فيهالسؤال الثاين
  )حنن حنكم بالظاهر واهللا تعاىل يتوىل السرائر ( واجلواب أن التكاليف مبنية على الظاهر قال عليه الصالة والسالم 

النهي معلالً هبذه العلة وذلك يقتضي السؤال الثالث قوله ذاِلَك بِأَنَُّهْم كَفَُرواْ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه تصريح بكون ذلك 
  تعليل حكم اهللا تعاىل وهو حمال ألن حكم اهللا قدمي وهذه العلة حمدثة وتعليل القدمي باحملدث حمال

  واجلواب الكالم يف أن تعليل حكم اهللا تعاىل باملصاحل هل جيوز أم ال حبث طويل وال شك أن هذا الظاهر يدل عليه

  ُهْم َوأَْولَادُُهْم إِنََّما يُرِيُد اللَُّه أَن ُيَعذِّبَُهْم بَِها ِفى الدُّْنَيا َوَتْزَهَق أَنفُسُُهْم َوُهْم كَاِفُرونََوالَ ُتْعجِْبَك أَمَْوالُ
اعلم أن هذه اآلية قد سبق ذكرها بعينها يف هذه السورة وذكرت ههنا وقد حصل التفاوت بينهما يف ألفاظ فأوهلا 

تُْعجِْبَك بالفاء وههنا قال َوالَ ُتْعجِْبَك بالواو وثانيها أنه قال هناك أَْموالُُهْم َوالَ أَوْلَاُدُهمْ  يف اآلية املتقدمة قال فَالَ
أنه وههنا كلمة ال حمذوفة وثالثها أنه قال هناك إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيَعذّبَُهْم وههنا حذف الالم وأبدهلا بكلمة ءاٍن ورابعها 

َما وههنا حذف لفظ احلياة وقال ِفى الدُّنَْيا فقد حصل التفاوت بني هاتني اآليتني من هذه الوجوه قال هناك َوقَالَ إِنَّ
  األربعة فوجب علينا أن نذكر فوائد هذه الوجوه األربعة يف التفاوت مث نذكر فائدة هذا التكرير

  أما املقام األول فنقول
فَالَ تُْعجِْبَك بالفاء يف اآلية األوىل وبالواو يف اآلية الثانية  أما النوع األول من التفاوت وهو أنه تعاىل ذكر قوله

فالسبب أن يف اآلية األوىل إمنا ذكر هذه اآلية بعد قوله َوالَ ُينِفقُونَ إِالَّ َوُهْم كَارُِهونَ وصفهم بكوهنم كارهني 
ىن هناه اهللا عن ذلك اإلعجاب بفاء لإلنفاق وإمنا كرهوا ذلك اإلنفاق لكوهنم معجبني بكثرة تلك األموال فلهذا املع

  التعقيب فقال فَالَ تُْعجِْبَك أَمْوالُُهْم َوالَ أَْولَادُُهْم وأما ههنا فال تعلق هلذا الكالم مبا قبله فجاء حبرف الواو
سبب فيه أن مثل هذا الترتيب وأما النوع الثاين وهوأنه تعاىل قال يف اآلية األوىل فَالَ ُتْعجِْبَك أَمْوالُُهْم َوالَ أَْولَاُدُهْم فال

يبتدأ باألدون مث يترقى إىل األشرف فيقال ال يعجبين أمر األمري وال أمر الوزير وهذا يدل على أنه كان إعجاب 
  أولئك األقوام بأوالدهم فوق إعجاهبم بأمواهلم ويف هذه اآلية يدل على عدم التفاوت بني األمرين عندهم

ناك إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِليَُعذَّبُهْم وههنا قال إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه أَن ُيَعذَّبُهْم فالفائدة فيه التنبيه أما النوع الثالث وهو أنه قال ه
كقوله َوَما أُِمُرواْ إِالَّ ِلَيْعُبدُواْ ) أن ( على أن التعليل يف أحكام اهللا تعاىل حمال وأنه أينما ورد حرف التعليل فمعناه 



  أي وما أمروا إال بأن يعبدوا اهللا)  ٥ة البين( اللََّه 
 وأما النوع الرابع وهو أنه ذكر يف اآلية األوىل َوقَالَ إِنََّما اتََّخذُْتْم وههنا ذكر ِفى الدُّْنَيا وأسقط لفظ احلياة تنبيهاً

على لفظ  على أن احلياة الدنيا بلغت يف اخلسة إىل أهنا ال تستحق أن تسمى حياة بل جيب االقتصار عند ذكرها
  الدنيا تنبيهاً على كمال دناءهتا فهذه وجوه يف الفرق بني هذه األلفاظ والعامل

  حبقائق القرآن هو اهللا تعاىل
وأما املقام الثاين وهو بيان حكمة التكرير فهو أن أشد األشياء جذباً للقلوب وجلباً للخواطر إىل االشتغال بالدنيا هو 

ان كذلك جيب التحذير عنه مرة بعد أخرى إال أنه ملا كان أشد األشياء يف االشتغال باألموال واألوالد وما ك
ْغِفُر َما املطلوبية واملرغوبية للرجل املؤمن هو مغفرة اهللا تعاىل ال جرم أعاد اهللا قوله إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ بِِه َوَي

ملة فالتكرير يكون ألجل التأكيد فههنا للمبالغة يف التحذير ويف ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء يف سورة النساء مرتني وباجل
آية املغفرة للمبالغة يف التفريح وقيل أيضاً إمنا كرر هذا املعىن ألنه أراد باآلية األوىل قوماً من املنافقني هلم أموال 

 ذكره مع أقوام كثريين يف وأوالد يف وقت نزوهلا وأراد هبذه اآلية أقواماً آخرين والكالم الواحد إذا احتيج إىل
  أوقات خمتلفة مل يكن ذكره مع بعضهم مغنياً عن ذكره مع اآلخرين

قَالُواْ ذَْرَنا َنكُْن مََّع الْقَاِعِديَن َوإِذَآ أُنزِلَتْ ُسوَرةٌ  أَنْ َءاِمُنواْ بِاللَِّه َوَجاِهُدواْ َمَع َرُسوِلهِ اْستَأْذََنَك أُْولُواْ الطَّْولِ ِمنُْهْم َو
  َرضُواْ بِأَن َيكُونُواْ َمَع الْخََواِلِف وَطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم الَ َيفْقَُهونَ

صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أنه تعاىل بني يف اآليات املتقدمة أن املنافقني احتالوا يف رخصة التخلف عن رسول اهللا 
ه مىت نزلت آية مشتملة على األمر باإلميان وعلى األمر والقعود عن الغزو ويف هذه اآلية زاد دقيقة أخرى وهي أن) 

باجلهاد مع الرسول استأذن أولو الثروة والقدرة منهم يف التخلف عن الغزو وقالوا لرسول اهللا ذرنا نكن مع 
  القاعدين أي مع الضعفاء من الناس والساكنني يف البلد

  للَِّه َوَجاِهُدواْ َمَع َرُسوِلِه ففيه أحباثأما قوله َوإِذَا أُنزِلَتْ ُسوَرةٌ  أَنْ ءاِمُنواْ بِا
البحث األول جيوز أن يراد بالسورة متامها وأن يراد بعضها كما يقع القرآن والكتاب على كله وبعضه وقيل املراد 

  بالسورة هي سورة براءة ألن فيها األمر باإلميان واجلهاد
احدي موضع ءاٍن نصب حبذف حرف اجلر والتقدير بأن آمنوا أي البحث الثاين قوله َوإِذَا أُنزِلَْت سُوَرةٌ  قال الو

  باإلميان
  البحث الثالث لقائل أن يقول كيف يأمر املؤمنني باإلميان فإن ذلك يقتضي األمر بتحصيل احلاصل وهو حمال

هذا اجلواب فإن أجابوا عنه بأن معىن أمر املؤمنني باإلميان الدوام عليه والتمسك به يف املستقبل وأقول ال حاجة إىل 
األمر متوجه عليهم وإمنا قدم األمر باإلميان على األمر باجلهاد ألن التقدير كأنه قيل للمنافقني اإلقدام على اجلهاد 

قبل اإلميان ال يفيد فائدة أصالً فالواجب عليكم أن تؤمنوا أوالً مث تشتغلوا باجلهاد ثانياً حىت يفيدكم اشتغالكم 
مث حكى تعاىل أن عند نزول هذه السورة ماذا يقولون فقال اْسَتأْذََنكَ أُْولُواْ الطَّْولِ ِمنُْهْم  باجلهاد فائدة يف الدين

ال الثاين َوقَالُواْ ذَْرَنا َنكُْن مََّع الْقَاِعِديَن ويف أُْولُواْ الطَّْولِ قوالن األول قال ابن عباس واحلسن املراد أهل السعة يف امل
الكرباء املنظور إليهم ويف ختصيص أُْولُواْ الطَّْولِ بالذكر قوالن األول أن الذم هلم ألزم قال األصم يعين الرؤساء و

ألجل كوهنم قادرين على السفر واجلهاد والثاين أنه تعاىل ذكر أولوا الطول ألن من ال مال له وال قدرة على السفر 
  ال حيتاج إىل االستئذان



َع الَْخواِلِف وذكرنا الكالم املستقصى يف اخلالف يف قوله فَاقُْعُدواْ َمعَ الْخَاِلِفَني وههنا مث قال تعاىل َرُضواْ بِأَن َيكُوُنواْ َم
فيه وجهان األول قال الفراء الَْخوَاِلِف عبارة عن النساء الاليت ختلفن يف البيت فال يربحن واملعىن رضوا بأن يكونوا 

يكون اخلوالف مجع خالفة يف حال واخلالفة الذي هو غري جنيب يف ختلفهم عن اجلهاد كالنساء الثاين جيوز أيضاً أن 
قال الفراء ومل يأت فاعل صيغة مجعه فواعل إال حرفان فارس وفوارس وهالك وهوالك والقول األول أوىل ألن أدل 

  على القلة والذلة قال املفسرون وكان يصعب على املنافقني تشبيههم باخلواف
هِْم فَُهْم الَ َيفْقَُهونَ وقد عرفت أن الطبع واخلتم عبارة عندنا عن حصول الداعية القوية مث قال َوطُبَِع َعلَى قُلُوبِ

للكفر املانعة من حصول اإلميان وذلك ألن الفعل بدون الداعي ملا كان حماالً فعند حصول الداعية الراسخة القوية 
ن العبد لزم التسلسل وإن كان من اهللا للكفر صار القلب كاملطبوع على الكفر مث حصول تلك الداعية إن كان م

فاملقصود حاصل وقال احلسن الطبع عبارة عن بلوغ القلب يف امليل يف الكفر إىل احلد الذي كأنه مات عن اإلميان 
وعند املعتزلة عبارة عن عالمة حتصل يف القلب واالستقصاء فيه مذكور يف سورة البقرة يف قوله َخَتَم اللَُّه َعلَى 

  ْم وقوله فَُهْم الَ َيفْقَُهونَ أي ال يفهمون أسرار حكمة اهللا يف األمر باجلهادقُلُوبِهِ
أُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ أََعدَّ لَاِكنِ الرَُّسولُ َوالَِّذيَن َءاَمنُواْ َمَعُه َجاَهدُواْ بِأَمَْواِلهِْم وَأَنفُسِهِْم َوأُْولَاِئَك لَُهُم الَْخْيرَاُت َو

  ْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها االٌّ ْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها ذاِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُماللَُّه لَُه
واعلم أنه تعاىل ملا شرح حال املنافقني يف الفرار عن اجلهاد بني أن حال الرسول والذين آمنوا معه بالضد منه حيث 

لَِكنِ فيه فائدة وهي أن التقدير أنه إن ختلف هؤالء  بذلوا املال والنفس يف طلب رضوان اهللا والتقرب إليه وقوله
ماً املنافقون عن الغزو فقد توجه من هو خري منهم وأخلص نية واعتقاداً كقوله فَإِن َيكْفُْر بَِها َهُؤالء فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْو

وملا وصفهم باملسارعة إىل اجلهاد ذكر ما )  ٣٨فصلت ( وقوله فَإِِن اْسَتكَْبُرواْ فَالَِّذيَن ِعندَ رَّبَك )  ٨٩األنعام ( 
حصل هلم من الفوائد واملنافع وهو أنواع أوهلا قوله َوأُوْلَِئَك لَُهُم الَْخيَْراُت واعلم أن لفظ اخلريات يتناول منافع 

وثانيها قوله )  ٧٠ الرمحن( الدارين ألجل أن اللفظ مطلق وقيل اخلَْيرَاِت احلور لقوله تعاىل ِفيهِنَّ َخيْراٌت ِحَسانٌ 
العقاب َوأُْولَاِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ فقوله لَُهمُ الَْخيَْراتُ املراد منه الثواب وقوله ُهمُ الُْمفِْلُحونَ املراد منه التخلص من 

حيتمل أن تكون هذه اجلنات والعذاب وثالثها قوله أََعدَّ اللَُّه لَُهْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمن َتحِْتَها االْْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها 
  كالتفسري للخريات وللفالح وحيتمل أن حتمل تلك اخلريات والفالح على منافع الدنيا مثل

الغزو والكرامة والثروة والقدرة والغلبة وحتمل اجلنات على ثواب اآلخرة و الْفَْوُز الَْعظِيُم عبارة عن كون تلك 
  احلالة مرتبة رفيعة ودرجة عالية

  واْ ِمْنُهْم َعذَابٌ أَلِيٌمُمَعذُِّرونَ ِمَن االٌّ ْعَرابِ ِلُيْؤذَنَ لَُهْم َوقََعَد الَِّذيَن كَذَبُواْ اللََّه َوَرُسولَهُ َسُيِصيُب الَِّذيَن كَفَُرَوَجآَء الْ
من األعراب اعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال املنافقني الذين كانوا يف املدينة ابتدأ يف هذه اآلية بشرح أحوال املنافقني 

يف قوله َوَجاء الُْمَعذُّرونَ وقال لعن اهللا املعذرين وذهب إىل أن املعذر هو اجملتهد الذي له عذر واملعذر بالتشديد 
الذي يعتذر بال عدر واحلاصل أن املعذر هو اجملتهد البالغ يف العذر ومنه قوهلم قد أعذر من أنذر وعلى هذه القراءة 

فصل بني أصحاب العذر وبني الكاذبني فاملعذرون هم الذين أتوا بالعذر قيل هم أسد  فمعىن اآلية أن اهللا تعاىل
وغطفان قالوا إن لنا عياالً وإنا بنا جهداً فائذن لنا يف التخلف وقيل هم رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك 

والذين قرؤوا الُْمَعذُّرونَ  أغارت أعراب طيء علينا فأذن رسول اهللا هلم وعن جماهد نفر من غطفان اعتذروا
  بالتشديد وهي قراءة العامة فله وجهان من العربية

الوجه األول ما ذكره الفراء والزجاج وابن األنباري وهو أن األصل يف هذا اللفظ املعتذرون فحولت فتحة التاء إىل 



شددة واالعتذار قد يكون بالكذب العني وأبدلت الذال من التاء وأدغمت يف الذال اليت بعدها فصارت التاء ذاالً م
فبني كون هذا االعتذار فاسداً بقوله قُل الَّ )  ٩٤التوبة ( كما يف قوله تعاىل َيعَْتِذُرونَ إِلَْيكُْم إِذَا َرَجعُْتْم إِلَْيهِْم 

  َتْعَتِذُرواْ وقد يكون بالصدق كما يف قول لبيد ومن يبك حوالً كامالً فقد اعتذر
  يحيريد فقد جاء بعذر صح

الوجه الثاين أن يكون الْمَُعذُّرونَ على وزن قولنا مفعلون من التعذير الذي هو التقصري يقال عذراً تعذيراً إذا قصر 
ومل يبالغ يقال قام فالن قيام تعذير إذا اسكتفيته يف أمر فقصر فيه فإن أخذنا بقراءة اخلفيف كان الْمَُعذُّرونَ كاذبني 

وفسرناها باملعتذرين فعلى هذا التقدير حيتمل أهنم كانوا صادقني وأهنم كانوا كاذبني  وأما إن أخذنا بقراءة التشديد
 ومن املفسرين من قال املعذرون كانوا صادقني بدليل أنه تعاىل ملا ذكرهم قال بعدهم َوقََعَد الَِّذيَن كَذَبُواْ اللََّه َوَرُسولَُه

ذبني وروى الواحدي بإسناده عن أيب عمرو أنه ملا قيل له هذا فلما ميزهم عن الكاذبني دل ذلك على أهنم ليسوا بكا
الكالم قال إن أقواماً تكلفوا عذراً بباطل فهم الذين عناهم اهللا تعاىل بقوله َوَجاء الُْمَعذُّرونَ وختلف اآلخرون ال لعذر 

  اللََّه َوَرسُولَُه والذي قاله أبو وال لشبهة عذر جراءة على اهللا تعاىل فهم املرادون بقوله َوقََعَد الَِّذيَن كَذَبُواْ

عمرو حمتمل إال أن األول أظهر وقوله َوقََعَد الَِّذيَن كَذَبُواْ اللََّه َوَرُسولَُه وهم منافقو األعراب الذين ما جاؤوا وما 
الَِّذيَن كَفَُرواْ  اعتذروا وظهر بذلك أهنم كذبوا اهللا ورسوله يف ادعائهم اإلميان وقرأ أيب كَذَّبُواْ بالتشديد سَُيِصيُب

ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ يف الدنيا بالقتل ويف اآلخرة بالنار وإمنا قال ِمنُْهْم ألنه تعاىل كان عاملاً بأن بعضهم سيؤمن ويتخلص 
  عن هذا العقاب فذكر لفظة من الدالة على التبعيض
ِذيَن الَ َيجُِدونَ َما ُينِفقُونَ حََرٌج إِذَا َنَصحُواْ ِللَِّه َوَرُسوِلِه َما َعلَى لَّْيَس َعلَى الضُّعَفَآِء َوالَ َعلَى الْمَْرَضى َوالَ َعلَى الَّ

ُد َمآ أَْحِملُكُْم َعلَْيِه َتَولَّْوا الُْمْحِسنَِني ِمن َسبِيلٍ وَاللَُّه غَفُوٌر رَّحِيٌم َوالَ َعلَى الَِّذيَن إِذَا َمآ أََتْوكَ لَِتْحِملَُهْم قُلَْت الَ أَجِ
  أَْعُينُُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ َحزَناً أَالَّ َيجُِدواْ َما ُيْنِفقُونَوَّ

اعلم أنه تعاىل ملا بني الوعيد يف حق من يوهم العذر مع أنه ال عذر له ذكر أصحاب األعذار احلقيقية وبني أن 
  تكليف اهللا تعاىل بالغزو واجلهاد عنهم ساقط وهم أقسام

دنه الضعيف مثل الشيوخ ومن خلق يف أصل الفطرة ضعيفاً حنيفاً وهؤالء هم املرادون القسم األول الصحيح يف ب
بالضعفاء والدليل عليه أنه عطف عليهم املرضى واملعطوف مباين للمعطوف عليه فما مل حيمل الضعفاء على الذين 

  ذكرناهم مل يتميزوا عن املرضى
ة وكل من كان موصوفاً مبرض مينعه من التمكن من وأما املرضى فيدخل فيهم أصحاب العمى والعرج والزمان

  احملاربة
والقسم الثالث الذين ال جيدون األهبة والزاد والراحلة وهم الذين ال جيدون ما ينفقون ألن حضوره يف الغزو إمنا 

القدرة ينفع إذا قدر على اإلنفاق على نفسه أما من مال نفسه أو من مال إنسان آخر يعينه عليه فإن مل حتصل هذه 
صار كالً ووباالً على اجملاهدين ومينعهم من االشتغال باملقصود مث إنه تعاىل ملا ذكر هذه األقسام الثالثة قال ال حرج 

على هؤالء واملراد أنه جيوز هلم أن يتخلفوا عن الغزو وليس يف اآلية بيان أنه حيرم عليهم اخلروج ألن الواحد من 
قدار القدرة إما حبفظ متاعهم أو بتكثري سوادهم بشرط أن الجيعل نفسه كالً هؤالء لو خرج ليعني اجملاهدين مب

ووباالً عليهم كان ذلك طاعة مقبولة مث إنه تعاىل شرط يف جواز هذا التأخري شرطاً معيناً وهو قوله إِذَا َنَصُحواْ ِللَِّه 
وعن إثارة الفنت وسعوا يف إيصال اخلري إىل  َوَرسُوِلِه ومعناه أهنم إذا أقاموا يف البلد احترزوا عن إلقاء األراجيف



اجملاهدين الذين سافروا إما بأن يقوموا بإصالح مهمات بيوهتم وإما بأن يسعوا يف إيصال األخبار السارة من بيوهتم 
  إليهم فإن مجلة هذه األمور جارية جمرى اإلعانة على اجلهاد

قد اتفقوا على أنه دخل حتت قوله تعاىل َما َعلَى الُْمْحسِنَِني ِمن َسبِيلٍ هو مث قال تعاىل َما َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمن َسبِيلٍ و
أنه ال إمث عليه بسبب القعود عن اجلهاد واختلفوا يف أنه هل يفيد العموم يف كل الوجوه فمنهم من زعم أن اللفظ 

للفظ ال خبصوص السبب مقصور على هذا املعىن ألن هذه اآلية نزلت فيهم ومنهم من زعم أن العربة بعموم ا
واحملسن هو اآليت باإلحسان ورأس أبواب اإلحسان ورئيسها هو قول ال إله إال اهللا وكل من قال هذه الكلمة 

واعتقدها كان من املسلمني وقوله تعاىل َما َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمن َسبِيلٍ يقتضي نفي مجيع املسلمني فهذا بعمومه يقتضي 
م براءة الذمة وعدم توجه مطالبة الغري عليه يف نفسه وماله فيدل على أن األصل يف أن األصل يف حال كل مسل

نفسه حرمة القتل إال لدليل منفصل واألصل يف ماله حرمة األخذ إال لدليل منفصل وأن ال يتوجه عليه شيء من 
تقرير أن األصل براءة الذمة  التكاليف إال لدليل منفصل فتصري هذه اآلية هبذا الطريق أصالً معترباً يف الشريعة يف

فإن ورد نص خاص يدل على وجوب حكم خاص يف واقعة خاصة قضينا بذل النص اخلاص تقدمياً للخاص على 
العام وإال فهذا النص كاف يف تقرير الرباءة األصلية ومن الناس من حيتج هبذا على نفي القياس قال ألن هذا النص 

م اإللزام والتكليف فالقياس إما أن يدل على براءة الذمة أو على شغل دل على أن األصل هو براءة الذمة وعد
الذمة واألول باطل ألن براءة الذمة ملا ثبتت مبقتضى هذا النص كان إثباهتا بالقياس عبثاً والثاين أيضاً باطل ألن على 

أقوى من القياس قالوا وهبذا هذا التقدير يصري ذلك القياس خمصصاً لعموم هذا النص وأنه ال جيوز ملا ثبت أن النص 
الطريق تصري الشريعة مضبوطة معلومة ملخصة بعيدة عن االضطراب واالختالفات اليت ال هناية هلا وذلك ألن 

السلطان إذا بعث واحداً من عماله إىل سياسة بلدة فقال له أيها الرجل تكليفي عليك وعلى أهل تلك اململكة كذا 
تكاليف مثالً مث قال وبعد هذه التكاليف ليس ألحد عليهم سبيل كان هذا تنصيصاً وكذا وعد عليهم مائة نوع من ال

منه على أنه ال تكليف عليهم فيما وراء تلك األقسام املائة املذكورة ولو أنه كلف ذلك السلطان بأن ينص على ما 
ه بل كفاه يف النفي أن يقول سوى تلك املائة بالنفي على سبيل التفصيل كان ذلك حماالً ألن باب النفي ال هناية ل

ليس ألحد على أحد سبيل إال فيما ذكرت وفصلت فكذا ههنا أنه تعاىل ملا قال َما َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمن َسبِيلٍ وهذا 
يقتضي أن ال يتوجه على أحد سبيل مث إنه تعاىل ذكر يف القرآن ألف تكليف أو أقل أو أكثر كان ذلك تنصيصاً 

صورة يف ذلك األلف املذكور وأما فيما وراءه فليس هللا على اخللق تكليف وأمر وهني وهبذا على أن التكاليف حم
الطريق تصري الشريعة مضبوطة سهلة املؤنة كثرية املعونة ويكون القرآن وافياً ببيان التكاليف واألحكام ويكون قوله 

حقاً وال حاجة )  ٤٤النحل ( له ِلُتَبّيَن ِللنَّاسِ َما نُّزلَ إِلَيْهِْم حقاً ويصري قو)  ٣املائدة ( الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم 
ألبتة إىل التمسك بالقياس يف حكم من األحكام أصالً فهذا ما يقرره أصحاب الظواهر مثل داود األصفهاين 

  وأصحابه يف تقرير هذا الباب
ز هلم التخلف عن اجلهاد بشرط أن يكونوا ناصحني واعلم أنه تعاىل ملا ذكر الضعفاء واملرضى والفقراء بني أنه جيو

هللا ورسوله وبني كوهنم حمسنني وأنه ليس ألحد عليهم سبيل ذكر قسماً رابعاً من املعذورين فقال َوالَ َعلَى الَِّذيَن إِذَا 
  ُهمْ َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ َحزَناًَما أََتْوَك ِلَتْحِملَُهْم قُلَْت الَ أَجُِد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه َتَولَّْوا وَّأَعُْيُن

  فإن قيل أليس أن هؤالء داخلون حتت قوله َوالَ َعلَى الَِّذيَن الَ َيجُِدونَ َما ُينِفقُونَ فما الفائدة يف إعادته



قلنا الذين ال جيدون ما ينفقون هم الفقراء الذين ليس معهم دون النفقة وهؤالء املذكورون يف اآلية األخرية هم 
ملكوا قدر النفقة إال أهنم مل جيدوا املركوب واملفسرون ذكروا يف سبب نزول هذه اآلية وجوهاً األول قال  الذين

أن حيملهم على اخلفاف ) صلى اهللا عليه وسلم ( جماهد هم ثالثة إخوة معقل وسويد والنعمان بنو مقرن سألوا النيب 
فتولوا وهم يبكون والثاين قال احلسن ) ما أمحلكم عليه ال أجد ( املدبوغة والنعال املخصوفة فقال عليه السالم 

يستحملونه ووافق ذلك منه غضباً ) صلى اهللا عليه وسلم ( نزلت يف أيب موسى األشعري وأصحابه أتوا رسول اهللا 
 صلى اهللا( فتولوا وهم يبكون فدعاهم رسول اهللا ) واهللا ما أمحلكم وال أجد ما أمحلكم عليه ( فقال عليه السالم 

أما أين إن شاء اهللا ال ( فأعطاهم ذوداً خري الذود فقال أبو موسى ألست حلفت يا رسول اهللا فقال ) عليه وسلم 
  )أحلف بيمني فأرى غريها خرياً منها إال أتيت الذي هو خري وكفرت عن ميني 

ال أجد ما ( السالم  والرواية الثالثة قال ابن عباس رضي اهللا عنهما سألوه أن حيملهم على الدواب فقال عليه
( ألن الشقة بعيدة والرجل حيتاج إىل بعريين بعري يركبه وبعري حيمل عليه ماءه وزاده قال صاحب ) أمحلكم عليه 

ناً كقولك تفيض دمعاً وهو أبلغ من يفيض دمعها ألن العني جعلت كأن كلها ) الكشاف  قوله َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ َحَز
  دمع فائض
لُوبِهِْم فَُهْم الَ يلُ َعلَى الَِّذيَن َيسَْتأِْذنُوَنَك وَُهْم أَغْنَِيآُء َرضُواْ بِأَن َيكُونُواْ َمَع الْخََواِلِف وَطََبَع اللَُّه َعلَى قُإِنََّما السَّبِ

قَْد نَبَّأََنا اللَُّه ِمْن أَْخبَارِكُْم َوَسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َيْعلَُمونَ َيْعَتِذُرونَ إِلَْيكُمْ إِذَا َرَجعُْتْم إِلَيْهِْم قُل الَّ َتعَْتِذرُواْ لَن نُّْؤِمَن لَكُْم 
  َوَرسُولُُه ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ  فَُيَنبِّئُكُم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ

  ويف اآلية مسائل
الُْمْحِسنَِني ِمن َسبِيلٍ قال يف هذه اآلية إمنا السبيل على من كان  املسألة األوىل أنه تعاىل ملا قال يف اآلية األوىل َما َعلَى

كذا وكذا مث الذين قالوا يف اآلية األوىل املراد َما َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمن َسبِيلٍ يف أمر الغزو واجلهاد وأن نفي السبيل يف 
الذي أثبته يف هؤالء املنافقني وهو الذي تلك اآلية خمصوص هبذا احلكم قالوا السبيل الذي نفاه عن احملسنني هو 

خيتص باجلهاد واملعىن أن هؤالء األغنياء الذين يستأذنونك يف التخلف سبيل اهللا عليهم الزم وتكليفه عليهم 
  بالذهاب إىل الغزو متوجه وال عذر هلم ألبتة يف التخلف

  فإن قيل قوله َرضُواْ ما موقعه
  استأذنوا وهم أغنياء فقيل رضوا بالدناءة والضعة واالنتظام قلنا كأنه استئناف كأنه قيل ما باهلم

يف مجلة اخلوالف وَطََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم يعين أن السبب يف نفرهتم عن اجلهاد هو أن اهللا طبع على قلوهبم فألجل 
  ذلك الطبع ال يعلمون ما يف اجلهاد من منافع الدين والدنيا

كُْم إِذَا َرجَْعُتْم إِلَيْهِْم قُل الَّ َتعَْتِذرُواْ لَن نُّْؤِمَن لَكُْم علة للمنع من االعتذار ألن غرض املعتذر أن مث قال َيْعَتِذُرونَ إِلَْي
يصري عذره مقبوالً فإذا علم بأن القوم يكذبونه فيه وجب عليه تركه وقوله قَْد َنبَّأََنا اللَُّه ِمْن أَْخَبارِكُْم علة النتفاء 

تعاىل ملا أطلع رسوله على ما يف ضمائرهم من اخلبث واملكر والنفاق امتنع أن يصدقهم الرسول عليه التصديق ألنه 
  الصالة والسالم يف تلك األعذار

مث قال َوَسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرسُولُُه واملعىن أهنم كانوا يظهرون من أنفسهم عند تقرير تلك املعاذير حباً للرسول 
الم واملؤمنني وشفقة عليهم ورغبة يف نصرهتم فقال تعاىل َوَسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم أنكم هل تبقون بعد عليه الصالة والس

  ذلك على هذه احلالة اليت تظهروهنا من الصدق والصفاء أو ال تبقون عليها
  مث قال ثُمَّ تَُردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الْغَْيبِ َوالشَّهَاَدةِ 



  اللَُّه َعَملَكُْم فلم مل يقل مث تردون إليه وما الفائدة من قوله ثُمَّ فإن قيل ملاقال َوَسَيَرى
قلنا يف وصفه تعاىل بكونه عَاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدةِ  ما يدل على كونه مطلعاً على بواطنهم اخلبيثة وضمائرهم اململوءة 

  من الكذب والكيد وفيه ختويف شديد وزجر عظيم هلم
ُم َجَزآًء بَِما كَاُنواْ ِه لَكُْم إِذَا اْنقَلَْبُتمْ إِلَْيهِْم ِلُتعْرُِضواْ َعنُْهْم فَأَْعرِضُواْ َعْنُهْم إِنَُّهمْ رِْجٌس َوَمأَْواُهْم َجهَنَّسََيْحِلفُونَ بِاللَّ

  َضى َعنِ الْقَْومِ الْفَاِسقَِنيَيكِْسُبونَ َيْحِلفُونَ لَكُْم ِلتَْرضَْواْ َعْنُهْم فَإِن تَْرضَْواْ َعْنُهْم فَإِنَّ اللََّه الَ يَْر
اعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم يف اآلية األوىل أهنم يعتذرون ذكر يف هذه اآلية أهنم كانوا يؤكدون تلك األعذار 

  باإلميان الكاذبة
هذا الكالم يدل على أهنم حلفوا باهللا ومل  أما قوله سََيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُمْ إِذَا اْنقَلَبُْتْم إِلَْيهِمْ ِلُتعْرُِضواْ َعنُْهْم فاعلم أن

يدل على أهنم على أي شيء حلفوا فقيل إهنم حلفوا على أهنم ما قدروا على اخلروج وإمنا حلفوا على ذلك 
  لتعرضوا عنهم أي لتصفحوا عنهم ولتعرضوا عن ذمهم

صلى ( لكالم والسالم قال مقاتل قال النيب مث قال تعاىل فَأَْعرِضُواْ َعْنُهْم قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد ترك ا
قال أهل املعاين هؤالء طلبوا إعراض الصفح ) ال جتالسوهم وال تكلموهم ( حني قدم املدينة ) اهللا عليه وسلم 

فأعطوا إعراض املقت مث ذكر العلة يف وجوب اإلعراض عنهم فقال إِنَُّهْم رِْجٌس واملعىن أن خبث باطنهم رجس 
  ب االحتراز عن األرجاس اجلسمانية فوجوب االحتراز عنروحاين فكما جي

  األرجاس الروحانية أوىل خوفاً من سرياهنا إىل اإلنسان وحذراً من أن مييل طبع اإلنسان إىل تلك األعمال
لفون باهللا ليعرض مث قال تعاىل َوَمأَْواُهْم َجهَنَُّم جََزاء بَِما كَانُواْ َيكِْسُبونَ ومعناه ظاهر وملا بني يف اآلية أهنم حي

املسلمون عن إيذائهم بني أيضاً أهنم حيلفون لريضى املسلمون عنهم مث إنه تعاىل هنى املسلمني عن أن يرضوا عنهم 
ال يرضى  فقال فَإِن َتْرضَْواْ َعْنُهْم فَإِنَّ اللََّه الَ يَْرَضى َعنِ الْقَْومِ الْفَاِسِقَني واملعىن أنكم إن رضيتم عنهم مع أن اهللا

عنهم كانت إرادتكم خمالفة إلرادة اهللا وأن ذلك ال جيوز وأقول إن هذه املعاين مذكورة يف اآليات السالفة وقد 
أعادها اهللا ههنا مرة أخرى وأظن أن األول خطاب مع املنافقني الذين كانوا يف املدينة وهذا خطاب مع املنافقني من 

متقاربة سواء كانوا من أهل احلضر أو من أهل البادية ال جرم  األعراب وأصحاب البوادي وملا كانت طرق املنافقني
  كان الكالم معهم على مناهج متقاربة

ن َعِليٌم َحِكيٌم َوِمَن االٌّ ْعَرابِ َماالٌّ ْعرَاُب أََشدُّ كُفًْرا َونِفَاقًا وَأَْجَدُر أَالَّ َيْعلَُمواْ ُحُدوَد َمآ أَنَزلَ اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه َواللَُّه 
  َيتَِّخذُ َما ُينِفُق َمْغَرًما وََيَترَبَُّص بِكُُم الدََّواِئَر َعلَْيهِْم َدآئَِرةُ  السَّْوِء َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم

اعلم أن هذه اآلية تدل على صحة ما ذكرنا من أنه تعاىل إمنا أعاد هذه األحكام ألن املقصود منها خماطبة منافقي 
  ن كفرهم ونفاقهم أشد وجهلهم حبدود ما أنزل اهللا أكمل ويف اآلية مسائلاألعراب وهلذا السبب بني أ

املسألة األوىل قال العلماء من أهل اللغة يقال رجل عريب إذا كان نسبه يف العرب ومجعه العرب كما تقول جموسي 
ياً يطلب مساقط ويهودي مث حيذف ياء النسبة يف اجلمع فيقال اجملوس واليهود ورجل أعرايب باأللف إذا كان بدو

الغيث والكأل سواء كان من العرب أو من مواليهم وجيمع األعرايب على األعراب واألعاريب فاألعرايب إذا قيل له 
يا عريب فرح والعريب إذا قيل له يا أعرايب غضب له فمن استوطن القرى العربية فهم عرب ومن نزل البادية فهم 

وأما األعراب فقد ) حب العرب من اإلميان ( أنه عليه السالم قال أعراب والذي يدل على الفرق وجوه األول 
ذمهم اهللا يف هذه اآلية والثاين أنه ال جيوز أن يقال للمهاجرين واألنصار أعراب إمنا هم عرب وهم متقدمون يف 

الثالث قيل ) راً ال تؤمن امرأة رجالً وال فاسق مؤمناً والأعرايب مهاج( مراتب الدين على األعراب قال عليه السالم 



إمنا مسي العرب عرباً ألن أوالد إمسعيل نشأوا بعربة وهي من هتامة فنسبوا إىل بلدهم وكل من يسكن جزيرة العرب 
وينطق بلساهنم فهو منهم ألهنم إمنا تولدوا من أوالد إمسعيل وقيل مسوا بالعرب ألنه ألسنتهم معربة عما يف ضمائرهم 

  ص بأنواع من الفصاحة واجلزالة ال توجد يف سائر األلسنةوال شك أن اللسان العريب خمت

ورأيت يف بعض الكتب عن بعض احلكماء أنه قال حكمة الروم يف أدمغتهم وذلك ألهنم يقدرون على التركيبات 
العجيبة وحكمة اهلند يف أوهامهم وحكمة يونان يف أفئدهتم وذلك لكثرة ما هلم من املباحث العقلية وحكمة العرب 

  لسنتهم وذلك حلالوة ألفاظهم وعذوبة عباراهتميف أ
املسألة الثانية من الناس من قال اجلمع احمللى باأللف والالم األصل فيه أن ينصر إىل املعهود السابق فإن مل يوجد 
املعهود السابق محل على االستغراق للضرورة قالوا ألن صيغة اجلمع يكفي يف حصول معناها الثالثة فما فوقها 

ف والالم للتعريف فإن حصل مجع هو معهود سابق وجب االنصراف إليه وإن مل يوجد فحينئذ حيمل على واألل
  االستغراق دفعاً لإلمجال

قالوا إذا ثبت هذا فنقول قوله االْعَْرابُ املراد منه مجع معينون من منافقي األعراب كانوا يوالون منافقي املدينة 
  فانصرف هذا اللفظ إليهم

  الثة أنه تعاىل حكم على األعراب حبكمنياملسألة الث
  احلكم األول

أهنم أشد كفراً ونفاقاً والسبب فيه وجوه األول أن أهل البدو يشبهون الوحوش والثاين استيالء اهلواء احلار اليابس 
س عليهم وذلك يوجب مزيد التيه والتكرب والنخوة والفخر والطيش عليهم والثالث أهنم ما كانوا حتت سياسة سائ

وال تأديب مؤدب وال ضبط ضابط فنشاؤا كما شاؤوا ومن كان كذلك خرج على أشد اجلهات فساداً والرابع أن 
وبياناته الشافية وتأديباته الكاملة كيف يكون ) صلى اهللا عليه وسلم ( من أصبح وأمسى مشاهداً لوعظ رسول اهللا 

بل الفواكه اجلبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بني مساوياً ملن مل يؤاثر هذا اخلري ومل يسمع خربه واخلامس قا
  أهل احلضر والبادية

  احلكم الثاين
 قوله َوأَْجَدُر أَن ال َيْعلَُمواْ ُحدُوَد َما أَنَزلَ اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه وقوله أجدر أي أوىل وأحق ويف اآلية حذف والتقدير

زل اهللا مقادير التكاليف واألحكام وقيل مراتب أدلة العدل وأجدر بأن ال يعلموا وقيل يف تفسري حدود ما أن
  والتوحيد والنبوة واملعاد أَْيِديهِْم وَاللَُّه َعِليٌم مبايف قلوب خلقه َحِكيٌم فيما فرض من فرائضه
اب من يعتقد أن الذي مث قال َوِمَن االْْعَرابِ َمن يَتَِّخذُ َما ُينِفُق َمْغَرًما واملغرم مصدر كالغرامة واملعىن أن من األعر

ينفقه يف سبيل اهللا غرامة وخسران وإمنا يعتقد ذلك ألنه ال ينفق إال تقية من املسلمني ورياء ال لوجه اهللا وابتغاء 
ثوابه َوَيتََربَُّص بِكُمُ الدَّوَاِئَر يعين املوت والقتل أي ينتظر أن تنقلب األمور عليكم مبوت الرسول ويظهر عليكم 

ه أعاده إليهم فقال َعلَْيهِْم َدائَِرةُ  السَّْوء والدائرة جيوز أن تكون واحدة وجيوز أن تكون صفة غالبة املشركون مث إن
وهي إمنا تستعمل يف آفة حتيط باإلنسان كالدائرة حبيث ال يكون له منها خملص وقوله السَّْوء قرىء بفتح السني 

اء يسوء سوأ أو مساءة ومن ضم السني جعله امساً وضمه قال الفراء فتح السني هو الوجه ألنه مصدر قولك س
وال يف قوله )  ٢٨مرمي ( كقولك عليهم دائرة البالء والعذاب وال جيوز ضم السني يف قوله َما كَانَ أَُبوِك اْمَرأَ َسْوء 

  َوظََننُتْم ظَنَّ السَّوْء



ومعلوم أنه ال جيوز وقال األخفش  وإال لصار التقدير ما كان أبوك امرأ عذاب وظننتم ظن العذاب)  ١٢الفتح ( 
وأبو عبيد من فتح السني فهو كقولك رجل سوء وامرأة سوء مث يدخل األلف والالم فيقول رجل السوء وأنشد 

  األخفش وكنت كذئب السوء ملا رأى دما
  بصاحبه يوماً أحال على الدم

هم دائرة اهلزمية واملكروه وهبم حييق ذلك ومن ضم السني أراد بالسوء املضرة والشر والبالء واملكروه كأنه قيل علي
قال أبو علي الفارسي لو مل تضف الدائرة إىل السوء أو السوء عرف منها معىن السوء ألن دائرة الدهر ال تستعمل 

  إال يف املكروه
ما إذا عرفت هذا فنقول املعىن يدور عليهم البالء واحلزن فال يرون يف حممد عليه الصالة والسالم ودينه إال 

  يسوءهم
  مث قال َواللَُّه َسِميٌع لقوهلم َعِليٌم بنياهتم

 الرَّسُولِ أَال إِنََّها قُْرَبةٌ  لَُّهْم َوِمَن االٌّ ْعَرابِ َمن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ وََيتَِّخذُ َما ُينِفُق قُُربَاٍت ِعنَد اللَِّه َوَصلَوَاِت
  ْحَمِتهِ إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌمَسُيْدِخلُُهُم اللَُّه ِفى َر

اعلم أنه تعاىل ملا بني أنه حصل يف األعراب من يتخذ إنفاقه يف سبيل اهللا مغرماً بني أيضاً أن فيهم قوماً مؤمنني 
  صاحلني جماهدين يتخذ إنفاقه يف سبيل اهللا مغنماً

 واليوم اآلخر واملقصود التنبيه على أنه ال بد يف واعلم أنه تعاىل وصف هذا الفريق بوصفني فاألول كونه مؤمناً باهللا
مجيع الطاعات من تقدم اإلميان ويف اجلهاد أيضاً كذلك والثاين كونه حبيث يتخذ ما ينفقه قربات عند اهللا وصلوات 

( ب الرسول وفيه حبثان األول قال الزجاج جيوز يف القربات ثالثة أوجه ضم الراء وإسكاهنا وفتحها الثاين قال صاح
قربات مفعول ثان ليتخذ واملعىن أن ما ينفقه لسبب حصول القربات عند اهللا تعاىل وصلوات الرسول ) الكشاف 

وقال تعاىل ) اللهم صل على آل أيب أوىف ( ألن الرسول كان يدعو للمتصدقني باخلري والربكة ويستغفر هلم كقوله 
بات والصلوات قيل إنه يتخذ ما ينفق قربات وصلوات وقال تعاىل َوَصلّ َعلَيْهِْم فلما كان ما ينفق سبباً حلصول القر

أَال إِنََّها قُْرَبةٌ  لَُّهْم وهذا شهادة من اهللا تعاىل للمتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات وقد أكد 
 التأكيد فقال سَُيْدِخلُُهُم اللَّهُ تعاىل هذه الشهادة حبرف التنبيه وهو قوله إِال وحبرف التحقيق وهو قوله أَنََّها مث زاد يف

ِفى َرْحَمِتِه وقد ذكرنا أن إدخال هذا السني يوجب مزيد التأكيد مث قال أَنَّ اللََّه غَفُوٌر لسيآهتم رَّحِيٌم هبم حيث 
صل هو وفقهم هلذه الطاعات وقرأ نافع أَال إِنََّها قُْرَبةٌ  بضم الراء وهو األصل مث خففت حنو كتب ورسل وطنب واأل

  الضم واإلسكان ختفيف

ْم َوَرُضواْ َعْنُه َوأََعدَّ لَُهمْ َوالسَّابِقُونَ االٌّ وَّلُونَ ِمَن الْمَُهاجِرِيَن َواَألْنَصارِ وَالَِّذيَن اتََّبُعوُهم بِإِْحَساٍن رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُه
  اِلَك الْفَْوزُ الَْعظِيُمَجنَّاتٍ َتْجرِي َتْحتََها اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً ذ

واعلم أنه تعاىل ملا ذكر فضائل األعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند اهللا وصلوات الرسول وما أعد هلم 
  من الثواب بني أن فوق منزلتهم منازل أعلى وأعظم منها وهي منازل السابقني األولني ويف اآلية مسائل

 األولني من املهاجرين واألنصار من هم وذكروا وجوهاً األول قال ابن عباس املسألة األوىل اختلفوا يف السابقني
رضي اهللا عنهما هم الذين صلوا إىل القبلتني وشهدوا بدراً وعن الشعيب هم الذين بايعوا بيعة الرضوان والصحيح 

ني أهنم سابقون فيماذا عندي أهنم السابقون يف اهلجرة ويف النصرة والذي يدل عليه أنه ذكر كوهنم سابقني ومل يب
فبقي اللفظ جممالً إال أنه وصفهم بكوهنم مهاجرين وأنصاراً فوجب صرف ذلك اللفظ إىل ما به صاروا مهاجرين 



وأنصاراً وهو اهلجرة والنصرة فوجب أن يكون املراد منه السابقون األولون يف اهلجرة والنصرة إزالة لإلمجال عن 
طاعة عظيمة من حيث إن اهلجرة فعل شاق على النفس وخمالف للطبع فمن أقدم اللفظ وأيضاً فالسبق إىل اهلجرة 

عليه أوالً صار قدوة لغريه من هذه الطاعة وكان ذلك مقوياً لقلب الرسول عليه الصالة والسالم وسبباً لزوال 
 شك أن الذين الوحشة عن خاطره وكذلك السبق يف النصرة فإن الرسول عليه الصالة والسالم ملا قدم املدينة فال

  سبقوا إىل النصرة واخلدمة فازوا مبنصب عظيم فلهذه الوجوه جيب أن يكون املراد والسابقون األولون يف اهلجرة
إذا ثبت هذا فنقول إن أسبق الناس إىل اهلجرة هو أبو بكر ألنه كان يف خدمة الرسول عليه الصالة والسالم وكان 

ه من هذا املنصب أعلى من نصيب غريه وعلي بن أيب طالب وإن كان مصاحباً له يف كل مسكن وموضع فكان نصيب
من املهاجرين األولني إال أنه إمنا هاجر بعد هجرة الرسول عليه الصالة والسالم وال شك أنه إمنا بقي مبكة ملهمات 

ا ثبت هذا الرسول إال أن السبق إىل اهلجرة إمنا حصل أليب بكر فكان نصيب أيب بكر من هذه الفضيلة أوفر فإذ
  صار أبو بكر حمكوماً عليه بأنه رضي اهللا عنه ورضي هو عن اهللا وذلك يف أعلى الدرجات من الفضل

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إماماً حقاً بعد رسول اهللا إذ لو كانت إمامته باطلة الستحق اللعن واملقت وذلك ينايف 
على فضل أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وعلى صحة  حصول مثل هذا التعظيم فصارت هذه اآلية من أدل الدالئل

  إمامتهما
  فإن قيل مل ال جيوز أن يكون املراد من سبق إىل اإلسالم من املهاجرين واألنصار ألن هؤالء

آمنوا ويف عدد املسلمني يف مكة واملدينة قلة وضعف فقوي اإلسالم بسببهم وكثر عدد املسلمني بسبب إسالمهم 
سبب دخوهلم يف اإلسالم واقتدى هبم غريهم فكان حاهلم فيه كحال من سن سنة حسنة وقوي قلب الرسول ب

فيكون له أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة مث نقول هب أن أبا بكر دخل حتت هذه اآلية حبكم كونه أول 
احلالة وزالت عنه تلك الفضيلة املهاجرين لكن مل قلتم أنه بقي على تلك احلالة ومل ال جيوز أن يقال إنه تغري عن تلك 

  بسبب إقدامه على تلك اإلمامة
واجلواب عن األول أن محل السابقني على السابقني يف املدة حتكم ال داللة عليه ألن لفظ السابق مطلق فلم يكن 

رة أوىل قوله محله على السبق يف املدة أوىل من محله على السبق يف سائر األمور وحنن بينا أن محله على السبق يف اهلج
  املراد منه السبق يف اإلسالم

قلنا السبق يف اهلجرة يتضمن السبق يف اإلسالم والسبق يف اإلسالم ال يتضمن السبق يف اهلجرة فكان محل اللفظ 
السَّابِقُونَ االْوَّ لُونَ على السبق يف اهلجرة أوىل وأيضاً فهب أنا حنمل اللفظ على السبق يف اإلميان إال أنا نقول قوله َو

صيغة مجع فال بد من محله على مجاعة فوجب أن يدخل فيه علي رضي اهللا عنه وغريه وهب أن الناس اختلفوا يف أن 
إميان أيب بكر أسبق أم إميان علي لكنهم اتفقوا على أن أبا بكر من السابقني األولني واتفق أهل احلديث على أن أول 

ة ومن الصبيان علي ومن املوايل زيد فعلى هذا التقدير يكون أبو من أسلم من الرجال أبو بكر ومن النساء خدجي
بكر من السابقني األولني وأيضاً قد بينا أن السبق يف اإلميان إمنا أوجب الفضل العظيم من حيث إنه يتقوى به قلب 

ان رجالً كبري الرسول عليه السالم ويصري هو قدوة لغريه وهذا املعىن يف حق أيب بكر أكمل وذلك ألنه حني أسلم ك
السن مشهوراً فيما بني الناس واقتدى به مجاعة من أكابر الصحابة رضي اهللا عنهم فإنه نقل أنه ملا أسلم ذهب إىل 

طلحة والزبري وعثمان بن عفان وعرض اإلسالم عليهم مث جاء هبم بعد أيام إىل الرسول عليه السالم وأسلموا على 
بسبب دخوله يف اإلسالم قوة يف اإلسالم وصار هذا قدوة لغريه وهذه يد الرسول عليه السالم فظهر أنه دخل 

املعاين ما حصلت يف علي رضي اهللا عنه ألنه يف ذلك الوقت كان صغري السن وكان جارياً جمرى صيب يف داخل 



البيت فما كان حيصل بإسالمه يف ذلك الوقت مزيد قوة لإلسالم وما صار قدوة يف ذلك الوقت لغريه فثبت أن 
 الرأس والرئيس يف قوله وَالسَّابِقُونَ االْوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن ليس إال أبا بكر أما قوله مل قلتم إنه بقي موصوفاً هبذه

  الصفة بعد إقدامه على طلب اإلمامة
 حال إال ويصح قلنا قوله تعاىل َرِضَي َعْنُهْم َوَرضُواْ َعْنُه يتناول مجيع األحوال واألوقات بدليل أنه ال وقت وال

استثناؤه منه فيقال رضي اهللا عنهم إال يف وقت طلب اإلمامة ومقتضى االستثناء إخراج ما لواله لدخل حتت اللفظ 
أو نقول إنا بينا أنه تعاىل وصفهم بكوهنم سابقني مهاجرين وذلك يقتضي أن املراد كوهنم سابقني يف اهلجرة مث ملا 

ب التعظيم وهو قوله رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنُه والسبق يف اهلجرة وصف وصفهم هبذا الوصف أثبت هلم ما يوج
مناسب للتعظيم وذكر احلكم عقيب الوصف املناسب يدل على كون ذلك احلكم معلالً بذلك الوصف فدل هذا 

هنم سابقني يف اهلجرة والعلة ما دامت على أن التعظيم احلاصل من قوله رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُواْ َعْنُه معلل بكو
موجودة وجب ترتب املعلول عليها وكوهنم سابقني يف اهلجرة وصف دائم يف مجيع مدة وجودهم فوجب أن يكون 
ذلك الرضوان حاصالً يف مجيع مدة وجودهم أو نقول إنه تعاىل قال َوأََعدَّ لَُهمْ َجنَّاتٍ َتْجرِي َتْحتََها االْنهَاُر وذلك 

  أنه تعاىل قد أعد تلك اجلنات وعينها هلم وذلك يقتضي بقاءهم على تلك الصفة يقتضي

اليت ألجلها صاروا مستحقني لتلك اجلنات وليس ألحد أن يقول املراد أنه تعاىل أعدها هلم لو بقوا على صفة اإلميان 
هؤالء املذكورين يف هذا املدح  ألنا نقول هذا زيادة إضمار وهو خالف الظاهر وأيضاً فعلى هذا التقدير ال يبقى بني

وبني سائر الفرق فرق ألنه تعاىل أََعدَّ لَُهمْ َجنَّاٍت َتْجرِي َتحَْتَها االْنهَاُر ولفرعون وهامان وأيب جهل وأيب هلب لو 
صاروا مؤمنني ومعلوم أنه تعاىل إمنا ذكر هذا الكالم يف معرض املدح العظيم والثناء الكامل ومحله على ما ذكروه 

وجب بطالن هذا املدح والثناء فسقط هذا السؤال فظهر أن هذه اآلية دالة على فضل أيب بكر وعلى صحة القول ي
  بإمامته قطعاً

املسألة الثانية اختلفوا يف أن املدح احلاصل يف هذه اآلية هل يتناول مجيع الصحابة أم يتناول بعضهم فقال قوم إنه 
وعلى هذا فهو ال يتناول إال قدماء الصحابة ألن كلمة ِمْن تفيد التبعيض  يتناول الذين سبقوا يف اهلجرة والنصرة

ومنهم من قال بل يتناول مجيع الصحابة ألن مجلة الصحابة موصوفون بكوهنم سابقني أولني بالنسبة إىل سائر 
والسابقون األولون املوصوفون املسلمني وكلمة ِمْن يف قوله ِمَن الُْمَهاجِرِيَن َواالْنَصارِ ليست للتبعيض بل للتبيني أي 

وكثري من الناس )  ٣٠احلج ( بوصف كوهنم مهاجرين وأنصاراً كما يف قوله تعاىل فَاْجتَنُِبواْ الّرْجَس ِمَن االْْوثَاِن 
ذهبوا إىل هذا القول روي عن محيد بن زياد أنه قال قلت يوماً حملمد بن كعب القرظي أال ختربين عن أصحاب 

م فيما كان بينهم وأردت الفنت فقال يل إن اهللا تعاىل قد غفر جلميعهم وأوجب هلم اجلنة يف كتابه الرسول عليه السال
حمسنهم ومسيئهم قلت له ويف أي موضع أوجب هلم اجلنة قال سبحان اهللا أال تقرأ قوله تعاىل َوالسَّابِقُونَ االْوَّلُونَ 

جب اهللا جلميع أصحاب النيب عليه السالم اجلنة والرضوان وشرط على ِمَن الُْمَهاجِرِيَن َواالْنَصارِ إىل آخر اآلية فأو
التابعني شرطاً شرطه عليهم قلت وما ذاك الشرط قال اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان يف العمل وهو أن يقتدوا 

أن ال يقولوا  هبم يف أعماهلم احلسنة وال يقتدوا هبم يف غري ذلك أو يقال املراد أن يتبعوهم بإحسان يف القول وهو
  فيهم سوءا وأن ال يوجهوا الطعن فيما أقدموا عليه قال محيد بن زياد فكأين ما قرأت هذه اآلية قطا

ِذينَ املسألة الثالثة روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يقرأ َوالسَّابِقُونَ االْوَّلُونَ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن وَاالْنصَارِ الَّ
َساٍن فكان يعطف قوله األنصار على قوله رَِّحيٌم َوالسَّابِقُونَ وكان حيذف الواو من قوله َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهم اتََّبُعوُهم بِإِْح

بِإِْحَساٍن وجيعله وصفاً لألنصار وروي أن عمر رضي اهللا عنه كان يقرأ هذه اآلية على هذا الوجه قال أيب واهللا لقد 



على هذا الوجه وإنك لتبيع القرظ يومئذ ببقيع املدينة فقال عمر رضي ) وسلم  صلى اهللا عليه( أقرأنيها رسول اهللا 
اهللا عنه صدقت شهدمت وغبنا وفرغتم وشغلنا ولئن شئت لتقولن حنن أوينا ونصرنا وروي أنه جرت هذه املناظرة بني 

يم احلاصل من قوله عمر وبني زيد بن ثابت واستشهد زيد بأيب بن كعب والتفاوت أن على قراءة عمر يكون التعظ
َوالسَّابِقُونَ االْوَّلُونَ خمتصاً باملهاجرين وال يشاركهم األنصار فيها فوجب مزيد التعظيم للمهاجرين واهللا أعلم وروي 

)  ٧٥األنفال ( أن أبيا احتج على صحة القراءة املشهورة بآخر األنفال وهو قوله َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ ِمن َبْعُد َوَهاَجرُواْ 
( عد تقدم ذكر املهاجرين واألنصار يف اآلية األوىل وبأواسط سورة احلشر وهو قوله وَالَِّذيَن ذُّريَّةً  ّمن َبْعِدِهْم ب

  ) ٣اجلمعة ( وبأول سورة اجلمعة وهو قوله َوءاخَرِيَن ِمْنُهْم لَمَّا َيلَْحقُواْ بِهِْم )  ١٠احلشر 

باالبتداء وخربه قوله رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم ومعناه رضي اهللا عنهم ألعماهلم وكثرة املسألة الرابعة قوله َوالسَّابِقُونَ مرتفع 
طاعاهتم ورضوا عنه ملا أفاض عليهم من نعمه اجلليلة يف الدين والدنيا ويف مصاحف أهل مكة َتْجرِى ِمن َتْحِتَها 

  ة ِمْناالْنَهاُر وهي قراءة ابن كثري ويف سائر املصاحف َتْحِتَها من غري كلم
املسألة اخلامسة قوله َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهم بِإِْحَساٍن قال عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهم يريد يذكرون املهاجرين 

واألنصار باجلنة والرمحة والدعاء هلم ويذكرون حماسنهم وقال يف رواية أخرى والذين اتبعوهم بإحسان على دينهم 
دلت على أن من اتبعهم إمنا يستحقون الرضوان والثواب بشرط كوهنم متبعني هلم إىل يوم القيامة واعلم أن اآلية 

بإحسان وفسرنا هذا اإلحسان بإحسان القول فيهم واحلكم املشروط بشرط ينتفي عند انتفاء ذلك الشرط فوجب 
كون من أهل الثواب أن من مل حيسن القول يف املهاجرين واألنصار ال يكون مستحقاً للرضوان من اهللا تعاىل وأن ال ي

وال يطلقون ألسنتهم يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( هلذا السبب فإن أهل الدين يبالغون يف تعظيم أصحاب رسول اهللا 
  اغتياهبم وذكرهم مبا ال ينبغي

الَ َتْعلَُمُهْم َنْحُن َنْعلَُمُهْم َسنَُعذُِّبُهم مَّرََّتْينِ  َوِممَّْن َحْولَكُم مَِّن االٌّ عَْرابِ ُمَناِفقُونَ َوِمْن أَْهلِ الَْمِديَنةِ  َمَرُدواْ َعلَى النَّفَاقِ
  ثُمَّ يَُردُّونَ إِلَى َعذَابٍ َعِظيمٍ

اعلم أنه تعاىل شرح أحوال منافقي املدينة مث ذكر بعده أحوال منافقي األعراب مث بني أن يف األعراب من هو مؤمن 
السابقون املهاجرون واألنصار فذكر يف هذه اآلية أن مجاعة من صاحل خملص مث بني أن رؤساء املؤمنني من هم وهم 

حول املدينة موصوفون بالنفاق وإن كنتم ال تعلمون كوهنم كذلك فقال َوِممَّْن َحوْلَكُم ّمَن االْعَْرابِ مَُناِفقُونَ وهم 
  جهينة وأسلم وأشجع وغفار وكانوا نازلني حوهلا

  َمَرُدواْ َعلَى الّنفَاقِ ففيه حبثان وأما قوله َوِمْن أَْهلِ الَْمدِيَنةِ 
البحث األول قال الزجاج أنه حصل فيه تقدمي وتأخري والتقدير وممن حولكم من األعراب ومن أهل املدينة منافقون 

( مردوا على النفاق الثاين قال ابن األنباري جيوز أن يكون التقدير ومن أهل املدينة من مردوا على النفاق فأضمر 
  يريد إال من له مقام معلوم)  ١٦٤الصافات ( لة ِمْن عليها كما يف قوله تعاىل َوَما ِمنَّا إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم لدال) من 

البحث الثاين يقال مرد ميرد مردوا فهو مارد ومريد إذا عتا واملريد من شياطني اإلنس واجلن وقد مترد علينا أي عتا 
ول بالكرب واملعاصي ومنه َمَردُواْ َعلَى الّنفَاقِ وأصل املرود املالسة ومنه صرح ممرد وقال ابن األعرايب املراد التطا

وغالم أمرد واملرداء الرملة اليت ال تنبت شيئاً كأن من مل يقبل قول غريه ومل يلتفت إليه بقي كما كان على صفته 
  األصلية من غري حدوث تغري فيه ألبتة وذلك هو املالسة



  لفظ فنقول قوله َمَردُواْ َعلَى الّنفَاقِ أي ثبتوا واستمروا فيه ومل يتوبوا عنهإذا عرفت أصل ال
رفة النفاق فصاروا مث قال تعاىل الَ َتْعلَُمُهْم َنْحُن َنْعلَُمُهْم وهو كقوله الَ َتْعلَُمونَُهُم اللَُّه َيْعلَُمُهْم واملعىن أهنم متردوا يف ح

  أنت نفاقهم مع قوة خاطرك وصفاء حدسك ونفسك فيها أستاذين وبلغوا إىل حيث ال تعلم
  مث قال َسُنَعذُّبُهم مَّرََّتْينِ وذكروا يف تفسري املرتني وجوهاً كثرية

الوجه األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد األمراض يف الدنيا وعذاب اآلخرة وذلك أن مرض املؤمن يفيده 
  ر وكفران النعمتكفري السيئات ومرض الكافر يفيده زيادة الكف

اخرج يا فالن فإنك ( الوجه الثاين روى السدي عن أنس بن مالك أن النيب عليه السالم قام خطيباً يوم اجلمعة فقال 
  فأخرج من املسجد ناساً وفضحهم فهذا هو العذاب األول والثاين عذاب القرب) منافق اخرج يا فالن فإنك منافق 

  بالقتل والسيب وبعد ذلك بعذاب القربوالوجه الثالث قال جماهد يف الدنيا 
والوجه الرابع قال قتادة بالدببيلة وعذاب القرب وذلك أن النيب عليه السالم أسر إىل حذيفة اثين عشر رجالً من 

  املنافقني وقال ستة يبتليهم اهللا بالدبيلة سراج من نار يأخذ أحدهم حىت خيرج من صدره وستة ميوتون موتاً
  احلسن يأخذ الزكاة من أمواهلم وعذاب القربوالوجه اخلامس قال 

والوجه السادس قال حممد بن إسحق هو ما يدخل عليهم من غيظ اإلسالم ودخوهلم فيه من غري حسنة مث عذاهبم يف 
  القبور

والوجه السابع أحد العذابني ضرب املالئكة الوجوه واألدبار واآلخر عند البعث يوكل هبم عنق النار واألوىل أن 
مراتب احلياة ثالثة حياة الدنيا وحياة القرب وحياة القيامة فقوله َسنَُعذّبُُهم مَّرََّتْينِ املراد منه عذاب الدنيا جبميع يقال 

  أقسامه وعذاب القرب وقوله ثُمَّ ُيَردُّونَ إِلَى َعذَابٍ َعظِيمٍ املرا دمنه العذاب يف احلياة الثالثة وهي احلياة يف القيامة
  آخر اآلية ثُمَّ ُيَردُّونَ إِلَى َعذَابٍ َعظِيمٍ يعين النار املخلدة املؤبدة مث قال تعاىل يف

نَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم ُخذْ ِمْن َوَءاَخُرونَ اعَْتَرفُواْ بِذُنُوبِهِمْ َخلَطُواْ َعَمالً صَاِلحاً َوَءاَخَر َسيِّئاً َعَسى اللَُّه أَن َيتُوَب َعلَْيهِْم إِ
  َدقَةً  ُتطَهُِّرُهْم َوُتزَكِّيهِمْ بَِها َوَصلِّ َعلَْيهِمْ إِنَّ َصلَوَاَتكَ َسكٌَن لَُّهْم َواللَُّه َسمِيٌع َعِليٌمأَْموَاِلهِمْ َص

  ويف اآلية مسائل
ين أهنم املسألة األوىل قوله َوءاَخُرونَ اْعَتَرفُواْ بِذُُنوبِهِْم فيه قوالن األول أهنم قوم من املنافقني تابوا عن النفاق والثا

قوم من املسلمني ختلفوا عن غزوة تبوك ال للكفر والنفاق لكن للكسل مث ندموا على ما فعلوا مث تابوا واحتج 
القائلون بالقول األول بأن قوله َوءاَخُرونَ عطف على قوله َوِممَّْن َحْولَكُم ّمَن االْْعرَابِ ُمَناِفقُونَ والعطف يوهم 

 تابوا فلما ذكر الفريق األول باملرود على النفاق واملبالغة فيه وصف هذه الفرقة التشريك إال أنه تعاىل وفقهم حىت
  بالتوبة واإلقالع عن النفاق

املسألة الثانية روي أهنم كانوا ثالثة أبو لبابة مروان بن عبد املنذر وأوس بن ثعلبة ووديعة بن حزام وقيل كانوا 
زل من املتخلفني فأيقنوا باهلالك وأوثقوا أنفسهم على سواري عشرة فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم ملا بلغهم ما ن

فدخل املسجد فصلى ركعتني وكانت هذه عادته فلما قدم من ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسجد فقدم رسول اهللا 
سفره ورآهم موثقني سأل عنهم فذكر له أهنم أقسموا أن ال حيلوا أنفسهم حىت يكون رسول اهللا هو الذي حيلهم 

ل وأنا أقسم أين ال أحلهم حىت أومر فيهم فنزلت هذه اآلية فأطلقهم وعذرهم فقالوا يا رسول اهللا هذه أموالنا فقا
وإمنا ختلفنا عنك بسببها فتصدق هبا وطهرنا فقال ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً فنزل قوله ُخذْ ِمْن أَْموالِهِْم 

  َصَدقَةً  اآلية



فُواْ بِذُنُوبِهِْم قال أهل اللغة االعتراف عبارة عن اإلقرار بالشيء عن معرفة ومعناه أهنم أقروا املسألة الثالثة قوله اْعَتَر
بذنبهم وفيه دقيقة كأنه قيل مل يعتذروا عن ختلفهم باألعذار الباطلة كغريهم ولكن اعترفوا على أنفسهم بأهنم بئسما 

  فعلوا وأظهروا الندامة وذموا أنفسهم على ذلك التخلف
  قيل االعتراف بالذنب هل يكون توبة أم ال فإن

قلنا جمرد االعتراف بالذنب ال يكون توبة فأما إذا اقترن به الندم على املاضي والعزم على تركه يف املستقبل وكان 
قد هذا الندم والتوبة ألجل كونه منهياً عنه من قبل اهللا تعاىل كان هذا اجملموع توبة إال أنه دل الدليل على أن هؤالء 

  تابوا بدليل قوله تعاىل َعَسى اللَُّه أَن َيُتوَب َعلَْيهِْم واملفسرون قالوا إن عسى من اهللا يدل على الوجوب
  مث قال تعاىل َخلَطُواْ َعَمالً َصاِلحاً َوءاَخَر سَّيئاً وفيه حبثان

دامة عليه والتوبة منه البحث األول يف هذا العمل الصاحل وجوه األول العمل الصاحل هو االعتراف بالذنب والن
والسيء هو التخلف عن الغزو والثاين العمل الصاحل خروجهم مع الرسول إىل سائر الغزوات والسيء هو ختلفهم 

عن غزوة تبوك والثالث أن هذه اآلية نزلت يف حق املسلمني كان العمل الصاحل إقدامهم على أعمال الرب اليت 
  صدرت عنهم

قد جعل كل واحد من العمل الصاحل والسيء خملوطاً فما املخلوط به وجوابه أن اخللط البحث الثاين لقائل أن يقول 
عبارة عن اجلمع املطلق وأما قولك خلطته فإمنا حيسن يف املوضع الذي ميتزج كل واحد منهما باآلخر ويتغري كل 

ذا املوضع هو اجلمع واحد منهما بسبب تلك املخالطة عن صفته األصلية كقولك خلطت املاء باللنب والالئق هب
  املطلق ألن العمل الصاحل والعمل السيء إذا حصال بقي كل

واحد منهما كما كان على مذهبنا فإن عندنا القول باألحباط باطل والطاعة تبقى موجبة للمدح والثواب واملعصية 
يه تنبيه على نفي القول باحملابطة وأنه بقي تبقى موجبة للذم والعقاب فقوله تعاىل َخلَطُواْ َعَمالً َصاِلحاً َوءاَخَر سَّيئاً ف

كل واحد منهما كما كان من غري أن يتأثر أحدمها باآلخر ومما يعني هذه اآلية على نفي القول باحملابطة أنه تعاىل 
وصف العمل الصاحل والعمل السيء باملخالطة واملختلطان ال بد وأن يكونا باقيني حال اختالطهما ألن االختالط 

  ختلطني وحصول الصفة حال عدم املوصوف حمال فدل على بقاء العملني حال االختالطصفة للم
  مث قال تعاىل َعَسى اللَُّه أَن َيتُوَب َعلَْيهِْم وفيه مباحث

  البحث األول ههنا سؤال وهو أن كلمة َعَسى شك وهو يف حق اهللا تعاىل حمال وجوابه من وجوه
املائدة ( اهللا واجب والدليل عليه قوله تعاىل فََعَسى اللَُّه أَن َيأِْتىَ  بِالْفَْتحِ الوجه األول قال املفسرون كلمة عسى من 

وفعل ذلك وحتقيق القول فيه أن القرآن نزل على عرف الناس يف الكالم والسلطان العظيم إذا التمس احملتاج )  ٥٢
تنبيهاً على أنه ليس ألحد أن يلزمين شيئاً منه شيئاً فإنه ال جييب إليه إال على سبيل الترجي مع كلمة عسى أو لعل 

وأن يكلفين بشيء بل كل ما أفعله فإمنا أفعله على سبيل التفضل والتطول فذكر كلمة َعَسى الفائدة فيه هذا املعىن 
  مع أنه يفيد القطع باإلجابة

ألنه أبعد من األنكار الوجه الثاين يف اجلواب املقصود منه بيان أنه جيب أن يكون املكلف على الطمع واإلشفاق 
  واإلمهال

البحث الثاين قال أصحابنا قوله َعَسى اللَُّه أَن َيُتوَب َعلَيْهِْم صريح يف أن التوبة ال حتصل إال من خلق اهللا تعاىل 
والعقل أيضاً دليل عليه ألن األصل يف التوبة الندم والندم ال حيصل باختيار العبد ألن إرادة الفعل والترك إن كانت 

الً للعبد افتقر يف فعلها إىل إرادة أخرى وأيضاً فإن اإلنسان قد يكون عظيم الرغبة يف فعل معني مث يصري عظيم فع



الندامة عليه وحال كونه راغباً فيه ال ميكنه دفع تلك الرغبة عن القلب وحال صريورته نادماً عليه ال ميكنه دفع 
عبد على حتصل الندامة وعلى حتصيل الرغبة قالت املعتزلة املراد تلك الندامة عن القلب فدل هذا على أنه ال قدرة لل

  من قوله يتوب اهللا أنه يقبل توبته
واجلواب أن الصرف عن الظاهر إمنا حيسن إذا ثبت بالدليل أنه ال ميكن إجراء اللفظ على ظاهره أما ههنا فالدليل 

  ويلالعقلي أنه ال ميكن إجراء اللفظ إال على ظاهره فكيف حيسن التأ
البحث الثالث قوله َعَسى اللَُّه أَن َيُتوَب َعلَْيهِمْ يقتضي أن هذه التوبة إمنا حتصل يف املستقبل وقوله َوءاخَُرونَ 

اْعَتَرفُواْ بِذُنُوبِهِْم دل على أن ذلك االعتراف حصل يف املاضي وذلك يدل على أن ذلك االعتراف ما كان نفس 
  توبة إمنا حتصل بعدهاالتوبة بل كان مقدمة للتوبة وأن ال

  مث قال تعاىل ُخذْ ِمْن أَْموالِهِْم َصَدقَةً  ُتطَّهُرُهْم َوُتَزكّيهِْم بَِها وفيه مسائل
املسألة األوىل اختلف الناس يف املراد فقال بعهضم هذا راجع إىل هؤالء الذين تابوا وذلك ألهنم بذلوا أمواهلم 

  ترباً يف كمال توبتهم لتكون جارية يفللصدقة فأوجب اهللا تعاىل أخذها وصار ذلك مع

حقهم جمرى الكفارة وهذا قول احلسن وكان يقول ليس املراد من هذه اآلية الصدقة الواجبة وإمنا هي صدقة كفارة 
  الذنب الذي صدر منهم

أمر  والقول الثاين أن الزكوات كانت واجبة عليهم فلما تابوا من ختلفهم عن الغزو وحسن إسالمهم وبذلوا الزكاة
  اهللا رسوله أن يأخذها منهم

والقول الثالث أن هذه اآلية كالم مبتدأ واملقصود منها إجياب أخذ الزكاة من األغنياء وعليه أكثر الفقهاء إذ 
استدلوا هبذه اآلية يف إجياب الزكوات وقالوا يف الزكاة إهنا طهرة أما القائلون بالقول األول فقد احتجوا على صحة 

ات ال بد وأن تكون منتظمة متناسقة أما لو محلناها على الزكوات الواجبة ابتداء مل يبق هلذه اآلية تعلق قوهلم بأن اآلي
مبا قبلها وال مبا بعدها وصارت كلمة أجنبية وذلك ال يليق بكالم اهللا تعاىل وأما القائلون بأن املراد منه أخذ 

تقدير وذلك ألهنم ملا أظهروا التوبة والندامة عن ختلفهم عن الزكوات الواجبة قالوا املناسبة حاصلة أيضاً على هذا ال
غزوة تبوك وهم أقروا بأن السبب املوجب لذلك التخلف حبهم لألموال وشدة حرصهم على صوهنا عن اإلنفاق 

ألن فكأنه قيل هلم إمنا يظهر صحة قولكم يف ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخرجتم الزكاة الواجبة ومل تضايقوا فيها 
الدعوى ال تتقرر إال باملعىن وعند االمتحان يكرم الرجل أو يهان فإن أدوا تلك الزكوات عن طيبة النفس ظهر 
كوهنم صادقني يف تلك التوبة واإلنابة وإال فهم كاذبون مزورون هبذا الطريق لكن محل هذه اآلية على التكليف 

يماً أوىل ومما يدل على أن املراد الصدقات الواجبة قوله بإخراج الزكوات الواجبة مع أنه يبق نظم هذه اآليات سل
ُتطَّهرُُهْم َوُتَزكّيهِْم بَِها واملعىن تطهرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات وهذا إمنا يصح لو قلنا إنه لو مل يأخذ 

فقالوا إنه  تلك الصدقة حلصل الذنب وذلك إمنا يصح حصوله يف الصدقات الواجبة وأما القائلون بالقول األول
عليه الصالة والسالم ملا عذر أولئك التائبني وأطلقهم قالوا يا رسول اهللا هذه أموالنا اليت بسببها ختلفنا عنك 

فتصدق هبا عنا وطهرنا واستغفر لنا فقال عليه الصالة والسالم ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً فأنزل اهللا تعاىل 
ثلث أمواهلم وترك الثلثني ألنه تعاىل قال ُخذْ ِمْن أَْموالِهِْم ) اهللا عليه وسلم صلى ( هذه اآليات فأخذ رسول اهللا 

َصَدقَةً  ومل يقل خذ أمواهلم وكلمة ِمْن تفيد التبعيض واعلم أن هذه الرواية ال متنع القول الذي اخترناه كأنه قيل 
  ني بإخراج الواجبات أوىلهلم إنكم ملا رضيتم بإخراج الصدقة اليت هي غري واجبة فألن تصريوا راض

  املسألة الثانية هذه اآلية تدل على كثري من أحكام الزكاة



  احلكم األول
أن قوله ُخذْ ِمْن أَْموالِهِْم يدل على أن القدر املأخوذ بعض تلك األموال ال كلها إذ مقدار ذلك البعض غري مذكور 

نه ليس املراد منه التنكري حىت يكفي أخد أي جزء كان ههنا بصريح اللفظ بل املذكور ههنا قوله َصَدقَةٍ  ومعلوم أ
وإن كان يف غاية القلة مثل احلبة الواحدة من احلنطة أو اجلزء احلقري من الذهب فوجب أن يكون املراد منه صدقة 

قة املعلومة معلومة الصفة والكيفية والكمية عندهم حىت يكون قوله ُخذْ ِمْن أَْموالِهِْم َصَدقَةً  أمراً بأخذ تلك الصد
) صلى اهللا عليه وسلم ( فحينئذ يزول اإلمجال ومعلوم أن تلك الصدقة ليست إال الصدقات اليت وصفها رسول اهللا 

  هي أنه أمر) صلى اهللا عليه وسلم ( وبني كيفيتها والصدقة اليت بني رسول اهللا 

من املراتب فكان قوله ُخذْ ِمْن  بأن يؤخذ يف مخس وعشرين بنت خماض ويف ستة وثالثني بنت لبون إىل غري ذلك
أَْمواِلهِمْ َصَدقَةً  أمراً بأن يأخذ تلك األشياء املخصوصة واألعيان املخصوصة وظاهر اآلية للوجوب فدل هذا النص 

  على أن أخذها واجب وذلك يدل على أن القيمة ال تكون جمزئة على ما هو قول الشافعي رمحه اهللا
  احلكم الثاين
ْموالِهِْم َصَدقَةً  يقتضي أن يكون املال ماالً هلم ومىت كان األمر كذلك مل يكن الفقري شريكاً للمالك يف أن قوله ِمْن أَ

  النصاب وحينئذ يلزم أن تكون الزكاة متعلقة بالذمة وأن ال يكون هلا تعلق ألبتة بالنصاب
ن حمالً للحق بل حمل احلق باق وإذا ثبت هذا فنقول إنه إذا فرط يف الزكاة حىت هلك النصاب فالذي هلك ما كا

  كما كان فوجب أن يبقى ذلك الوجوب بعد هالك النصاب كما كان وهذا قول الشافعي رمحه اهللا
  احلكم الثالث

  ظاهر هذا العموم يوجب الزكاة يف مال املديون ويف مال الضمان وهو ظاهر
  احلكم الرابع

ام فال جتب إال حيث تصري طهرة عن اآلثام وكوهنا طهرة ظاهر اآلية يدل على أن الزكاة إمنا وجبت طهرة عن اآلث
عن اآلثام ال يتقرر إال حيث ميكن حصول اآلثام وذلك ال يعقل إال يف حق البالغ فوجب أن ال يثبت وجوب الزكاة 

ذ إال يف حق البالغ كما هو قول أيب حنيفة رمحه اهللا إال أن الشافعي رمحه اهللا جييب ويقول إن اآلية تدل على أخ
الصدقة من أمواهلم وأخذ الصدقة من أمواهلم يستلزم كوهنا طهرة فلم قلتم إن أخذ الزكاة من أموال الصيب واجملنون 

  طهرة ألنه ال يلزم من انتفاء سبب معني انتفاء احلكم مطلقاً
  املسألة الثالثة يف قوله ُتطَّهرُُهْم أقوال

  م صدقة فإنك تطهرهمالقول األول أن يكون التقدير خذ يا حممد من أمواهل
القول الثاين أن يكون تطهرهم معلقاً بالصدقة والتقدير خذ من أمواهلم صدقة مطهرة وإمنا حسن جعل الصدقة 

مطهرة ملا جاء أن الصدقة أوساخ الناس فإذا أخذت الصدقة فقد اندفعت تلك األوساخ فكان اندفاعها جارياً جمرى 
  التطهري واهللا أعلم

جب أن نقول إن قوله َوُتزَكّيهِمْ يكون منقطعاً عن األول ويكون التقدير ُخذِ يا حممد ِمْن إن على هذا القول و
  أَْمواِلهِمْ َصَدقَةً  ُتطَّهُرُهْم تلك الصدقة وتزكيهم أنت هبا

أخذها القول الثالث أن جيعل التاء يف ُتطَّهرُُهْم َوُتَزكّيهِمْ ضمري املخاطب ويكون املعىن تطهرهم أنت أيها اآلخذ ب
  منهم وتزكيهم بواسطة تلك الصدقة



قرىء ُتطَّهُرُهْم من أطهره مبعىن طهره وتطهرهم باجلزم جواباً لألمر ومل يقرأ ) الكشاف ( املسألة الرابعة قال صاحب 
  ُتطَّهرُُهْم َوُتَزكّيهِْم إال بإثبات الياء

التطهري وجب حصول املغايرة فقيل التزكية مبالغة يف مث قال تعاىل َوُتَزكّيهِْم واعلم أن التزكية ملا كانت معطوفة على 
التطهري وقيل التزكية مبعىن اإلمناء واملعىن أنه تعاىل جيعل النقصان احلاصل بسبب إخراج قدر الزكاة سبباً لإلمناء 
وقيل الصدقة تطهرهم عن جناسة الذنب واملعصية والرسول عليه السالم يزكيهم ويعظم شأهنم ويثين عليهم عند 

  إخراجها إىل الفقراء
  مث قال تعاىل َوَصلّ َعلَْيهِْم إِنَّ َصلَواَتَك َسكٌَن لَُّهْم وفيه مسائل

املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم ءانٍ بغري واو وفتح التاء على التوحيد واملراد منه اجلنس 
يد والباقون َصلَواَتَك وكذلك يف هود على اجلمع قال وكذلك يف سورة هود أََصلَواُتَك َتأُْمُرَك بغري واو وعلى التوح

أبو عبيدة والقراءة األوىل أوىل ألن الصالة أكثر أال ترى أنه قال َوأَنْ أَِقيُمواْ والصلوات مجع قلة تقول ثالث 
َماُت اللَِّه صلوات ومخس صلوات قال أبو حامت هذا غلط ألن بناء الصلوات ليس للقلة ألنه تعاىل قال مَّا َنِفَدْت كَِل

( وقال إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت )  ٣٧سبأ ( ومل يرد القليل وقال َوُهْم ِفى الُْغُرفَاِت ءاِمُنونَ )  ٢٧لقمان ( 
  ) ٣٥األحزاب 

ره بأن املسألة الثانية احتج مانعو الزكاة يف زمان أيب بكر هبذه اآلية وقالوا إنه تعاىل أمر رسوله بأخذ الصدقات مث أم
يصلي عليهم وذكر أن صالته سكن هلم فكان وجوب الزكاة مشروطاً حبصول ذلك السكن ومعلوم أن غري 

الرسول ال يقوم مقامه يف حصول ذلك السكن فوجب أن ال جيب دفع الزكاة إىل أحد غري الرسول عليه الصالة 
ت دفعاً حلاجة الفقري كما يف قوله إِنََّما والسالم واعلم أنه ضعيف ألن سائر اآليات دلت على أن الزكاة إمنا وجب

  ) ١٩الذاريات ( وكما يف قوله َوِفى أَمْواِلهِْم َحقٌّ لَّلسَّاِئلِ َوالَْمْحُرومِ )  ٦٠التوبة ( الصََّدقَاُت ِللْفُقََراء 
د الدعاء حبسب املسألة الثالثة ال شك أن الصالة يف أصل اللغة عبارة عن الدعاء فإذا قلنا صلى فالن على فالن أفا

اللغة األصلية إال أنه صار حبسب العرف يفيد أنه قال له اللهم صل عليه فلهذا السبب اختلف املفسرون فنقل عن 
ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال معناه ادع هلم قال الشافعي رمحه اهللا والسنة لإلمام إذا أخذ الصدقة أن يدعو 

وبارك لك فيما أبقيت وقال آخرون معناه أن يقول اللهم صل على فالن للمتصدق ويقول آجرك اهللا فيما أعطيت 
ونقل ) اللهم صل على آل أيب أوىف ( ونقلوا عن النيب عليه الصالة والسالم أن آل أيب أوىف ملا أتوه بالصدقة قال 

الم ومن الناس أنه قال علي لعمر وهو مسجى عليك الصالة والس) تفسريه ( عن الكعيب يف ) تفسريه ( القاضي يف 
من أنكر ذلك ونقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال ال تنبغي الصالة من أحد على أحد إال يف حق النيب عليه 

  الصالة والسالم
املسألة الرابعة أن أصحابنا مينعون من ذكر صلوات اهللا عليه وعليه الصالة والسالم إال يف حق الرسول والشيعة 

ده واحتجوا عليه بأن نص القرآن دل على أن هذا الذكر جائز يف حق من يؤدي الزكاة يذكرونه يف علي وأوال
فكيف مينع ذكره يف حق علي واحلسن واحلسني رضي اهللا عنهم ورأيت بعضهم قال أليس أن الرجل إذا قال سالم 

فكيف ميتنع ذكره عليكم يقال له وعليكم السالم فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز يف حق مجهور املسلمني 
يف حق آل بيت الرسول عليه الصالة والسالم قال القاضي إنه جائز يف حق الرسول عليه الصالة والسالم والدليل 

  عليه أهنم قالوا يا رسول اهللا قد عرفنا السالم عليك فكيف



إبراهيم وعلى  اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على( الصالة عليك فقال على وجه التعليم قولوا 
  ومعلوم أنه ليس يف آل حممد نيب فيتناول علياً ذلك كما جيوز مثله يف آل إبراهيم واهللا أعلم) آل إبراهيم 

املسألة اخلامسة كنت قد ذكرت لطائف يف قول بعضهم لبعض سالم عليكم وهي غري الئقة هبذا املوضع إال أين 
رجل لغريه سالم عليكم فقوله سالم عليكم مبتدأ وهو نكرة رأيت أن أكتبها ههنا لئال تضيع فقلت إذا قال ال

وزعموا أن جعل النكرة مبتدأ ال جيوز قالوا ألن األخبار إمنا يفيد إذا أخري على املعلوم بأمر غري معلوم إال أهنم قالوا 
  ) ٢٢١البقرة ( مُّْشرٍِك النكرة إذا كانت موصوفة حسن جعلها مبتدأ كما يف قوله تعاىل َولَعَْبٌد مُّْؤِمٌن َخْيٌر ّمن 

إذا عرفت هذا فههنا وجهان األول أن التنكري يدل على الكمال أال ترى إىل قوله تعاىل َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ 
  واملعىن ولتجدهنم أحرص الناس على حياة دائمة كاملة غري منقطعة)  ٩٦البقرة ( َعلَى َحَيواةٍ  

لفظة منكرة فكان املراد منه سالم كامل تام وعلى هذا التقدير فقد صارت هذه ) سالم ( إذا ثبت هذا فقوله 
والتقدير سالم كامل ) عليكم ( النكرة موصوفة فصح جعلها مبتدأ وإذا كان كذلك فحينئذ حيصل اخلرب وهو قوله 

مبتدأ ويضمر ) عليكم  سالم( فيكون جمموع قوله ) سالم ( صفة لقوله ) عليكم ( تام عليكم والثاين أن جيعل قوله 
  له خرب والتقدير سالم عليكم واقع كائن حاصل ورمبا كان حذف اخلرب أدل على التهويل والتفخيم

إذا عرفت هذا فنقول إنه عند اجلواب يقلب هذا الترتيب فيقال وعليكم السالم والسبب فيه ما قاله سيبويه أهنم 
كم السالم دل على أن اهتمام هذا اجمليب بشأن ذلك القائل يقدمون األهم والذي هم بشأنه أعىن فلما قال وعلي

يفيد احلصر فكأنه يقول إن كنت قد أوصلت السالم إيل فأنا أزيد ) وعليكم السالم ( شديد كامل وأيضاً فقوله 
( بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها  عليه وأجعل السالم خمتصاً بك وحمصوراً فيك امتثاالً لقوله تعاىل َوإِذَا ُحيّيُتم بَِتِحيَّةٍ  فََحيُّواْ

سالم ( وذلك ألن قوله ) السالم عليك ( أهنا أكمل من قوله ) سالم عليكم ( ومن لطائف قوله )  ٨٦النساء 
معناه سالم كامل تام شريف رفيع عليك وأما قوله السالم عليك فالسالم لفظ مفرد حملى باأللف والالم ) عليك 

ملاهية واللفظ الدال على أصل املاهية ال إشعار فيه باألحوال العارضة للماهية وبكماالت وأنه ال يفيد إال أصل ا
( ومما يؤكد هذا املعىن أنه أينما جاء لفظ ) السالم عليك ( أكمل من قوله ) سالم عليك ( املاهية فكان قوله 

األنعام ( يَن ُيؤِْمُنونَ بِئَاَياِتَنا فَقُلْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم من اهللا تعاىل ورد على سبيل التنكري كقوله وَإِذَا َجاءَك الَِّذ) السالم 
ويف القرآن من هذا اجلنس كثري أما )  ٥٩النمل ( وقوله قُلِ الْحَْمُد ِللَِّه َوَسلَاٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى )  ٥٤

قول موسى عليه السالم قَْد جِئْنَاَك بِئَاَيةٍ  ّمن باأللف والالم فإمنا جاء من األنبياء عليهم السالم ك) السالم ( لفظ 
وأما يف سورة مرمي فلما ذكر اهللا حيىي عليه السالم قال َوَسلَاٌم َعلَْيِه )  ٤٧طه ( رَّّبَك َوالسَّلَاُم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى 

قصة عيسى عليه السالم قال وَالسَّلَاُم َعلَى َّ َيْوَم وهذا السالم من اهللا تعاىل ويف )  ١٥مرمي ( َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيمُوُت 
أكمل ) سالم عليك ( وهذا كالم عيسى عليه السالم فثبت هبذه الوجوه أن قوله )  ٣٣مرمي ( ُوِلْدتُّ َوَيْوَم أَُموُت 

  السالم( من قوله 

يها النيب على سبيل التنكري ومن فلهذا السبب اختار الشافعي رمحه اهللا يف قراءة التشهد قوله سالم عليك أ) عليك 
لطائف السالم أنه ال شك أن هذا العامل معدن الشرور واآلفات واحملن واملخالفات واختلف العلماء الباحثون عن 
أسرار األخالق أن األصل يف جبلة احليوان اخلري أو الشر فمنهم من قال األصل فيها الشر وهذا كاإلمجاع املنعقد 

سان بل نزيد ونقول إنه كاإلمجاع املنعقد بني مجيع احليوان والدليل عليه أن كل إنسان يرى بني مجيع أفراد اإلن
إنساناً يعدو إليه مع أنه ال يعرفه فإن طبعه حيمله على االحتراز عنه والتأهب لدفعه ولوال أن طبعه يشهد بأن األصل 

لساعي إليه بل قالوا هذا املعىن حاصل يف كل يف اإلنسان الشر وإال ملا أوجبت فطرة العقل التأهب لدفع شر ذلك ا



احليوانات فإن كل حيوان عدا إليه حيوان آخر فر ذلك احليوان األول واحترز منه فلو تقرر يف طبعه أن األصل يف 
هذا الواصل هو اخلري لوجب أن يقف ألن أصل الطبيعة حيمل على الرغبة يف وجدان اخلري ولو كان األصل يف طبع 

يكون خريه وشره على التعادل والتساوي وجب أن يكون الفرار والوقوف متعادلني فلما مل يكن األمر احليوان أن 
كذلك بل كل حيوان نوجه إليه حيوان جمهول الصفة عند األول فإن ذلك األول حيترز عنه مبجرد فطرته األصلية 

  علمنا أن األصل يف احليوان هو الشر
جلب اخلري ويدل عليه وجوه األول أن دفع الشر يقتضي إبقاء األصل أهم  إذا ثبت هذا فنقول دفع الشر أهم من

من حتصيل الزائد والثاين أن إيصال اخلري إىل كل أحد ليس يف الوسع أما كف الشر عن كل أحد داخل يف الوسع 
أنه إذا مل حيصل دفع ألن األول فعل والثاين ترك وفعل ما ال هناية له غري ممكن أما ترك ما ال هناية له ممكن والثالث 

الشر فقد حصل الشر وذلك يوجب حصول األمل واحلزن وهو يف غاية املشقة وأما إذا مل حيصل أيضاً إيصال اخلري 
بقي اإلنسان ال يف اخلري وال يف الشر بل على السالمة األصلية وحتمل هذه احلالة سهل فثبت أن دفع الشر أهم من 

لشرور واآلفات واحملن والبليات وثبت أن احليوان يف أصل اخللقة وموجب الفطرة إيصال اخلري وثبت أن الدنيا دار ا
منشأ للشرور وإذا وصل إنسان إىل إنسان كان أهم املهمات أن يعرفه أنه منه يف السالمة واألمن واألمان فلهذا 

( ومن لطائف قولنا ) سالم عليكم ( السبب وقع االصطالح على أن يقع ابتداء الكالم بذكر السالم وهو أن يقول 
أن ظاهره يقتضي إيقاع السالم على مجاعة واألمر كذلك حبسب العقل وحبسب الشرع أما حبسب ) سالم عليكم 

إِنَّ  الشرع فألن القرآن دل على أن اإلنسان ال خيلو عن مجع من املالئكة حيفظونه ويراقبون أمره كما قال تعاىل َو
والعقل أيضاً يدل عليه وذلك ألن األرواح البشرية أنواع )  ١١ ١٠االنفطار ( اِتبَِني َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني ِكَراماً كَ

خمتلفة فبعضها أرواح خرية عاقلة وبعضها كدرة خبيثة وبعضها شهوانية وبعضها غضبية ولكل طائفة من طوائف 
ه األرواح بالنسبة إىل األرواح البشرية السفلية روح علوي قوي يكون كاألب لتلك األرواح البشرية وتكون هذ

ذلك الروح العلوي كاألبناء بالنسبة إىل األب وذلك الروح العلوي هو الذي خيصها باإلهلامات تارة يف اليقظة 
وتارة يف النوم وأيضاً األرواح املفارقة عن أبداهنا املشاكلة هلذه األرواح يف الصفات والطبيعة واخلاصية حيصل هلا 

املشاكلة واجملانسة وتصري كاملعاونة هلذه الروح على أعماهلا إن خرياً فخري وأن شراً  نوع تعلق هبذا البدن بسبب
) سالم عليكم ( فشر وإذا عرفت هذا السر فاإلنسان ال بد وأن يكون مصحوباً بتلك األرواح اجملانسة له فقوله 

بسبب املصاحبة الروحانية ومن  إشارة إىل تسليم هذا الشخص املخصوص على مجيع األرواح املالزمة املصاحبة إياه
  لطائف هذا الباب

أن األرواح اإلنسانية إذا اتصفت باملعارف احلقيقية واألخالق الفاضلة وقويت وجتردت مث قوي تعلق بعضها ببعض 
انعكس أنوارها بعضها على بعض على مثال املرآة املشرقة املتقابلة فلهذا السبب فإن من أراد أن يقرأ وظيفة على 

ه فاألدب أن يبدأ حبمد اهللا والثناء على املالئكة األنبياء مث يدعو ألستاذه مث يشرع يف القراءة واملقصود منها أن أستاذ
يقوي التعلق بني روحه وبني هذه األرواح املقدسة الطاهرة حىت أن بسبب قوة ذلك التعلق رمبا ظهر شيء من 

ن األنوار الفائضة منها ويقوي روحه ميدد ذلك الفيض على أنوارها وآثارها يف روح هذا الطالب فيستقر يف عقله م
حدث بينهما تعلق شديد وحصل بسبب ) سالم عليكم ( إدراك املعارف والعلوم إذا عرفت هذا فإذا قال لغريه 

ذلك التعلق تطابق األرواح وتعاكس األنوار ولنكتف هبذا القدر يف هذا الباب فإنا قد ذكرنا أن هذا الفصل أجنيب 
  هذا الكالم واهللا أعلمعن 

املسألة السادسة قوله ءاٍن َصلَواَتَك َسكٌَن لَُّهْم قال الواحدي السكن يف اللغة ما سكنت إليه واملعىن أن صالتك 



عليهم توجب سكون نفوسهم إليك وللمفسرين عبارات قال ابن عباس رضي اهللا عنهما دعاؤك رمحة هلم وقال 
نة هلم وقال الفراء إذا استغفرت هلم سكنت نفوسهم إىل أن اهللا تعاىل قبل توبتهم قتادة وقار هلم وقال الكليب طمأني

وأقول إن روح حممد عليه السالم كانت روحاً قوية مشرقة صافية باهرة فإذا دعا حممد هلم وذكرهم باخلري فاضت 
لوا من الظلمة إىل آثار من قوته الروحانية على أرواحهم فأشرقت هبذا السبب أرواحهم وصفت أسرارهم وانتق

  النور ومن اجلسمانية إىل الروحانية وتقريره ما تقدم يف املسألة اخلامسة
  مث قال َواللَُّه َسِميٌع لقوهلم َعِليٌم بنياهتم

  تَّوَّاُب الرَِّحيُمأَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ  َعْن ِعَباِدِه َوَيأُْخذُ الصََّدقَاِت َوأَنَّ اللََّه ُهَو ال
واعلم أنه تعاىل ملا حكى عن القوم الذين تقدم ذكرهم أهنم تابوا عن ذنوهبم وأهنم تصدقوا وهناك مل يذكر إال قوله 

َعَسى اللَُّه أَن َيُتوَب َعلَيْهِْم وما كان ذلك صرحياً يف قبول التوبة ذكر يف هذه اآلية أنه يقبل التوبة وأنه يأخذ 
  ود ترغيب من مل يتب يف التوبة وترغيب كل العصاة يف الطاعة ويف اآلية مسائلالصدقات واملقص

املسألة األوىل قال أبو مسلم قوله أَلَْم َيْعلَُمواْ وإن كان بصيغة االستفهام إال أن املقصود منه التقرير يف النفس ومن 
علمك جيب عليك خدمته أما علمت  عادة العرب يف إيهام املخاطب وإزالة الشك عنه أن يقولوا أما علمت أن من

  أن من أحسن إليك جيب عليك شكره فبشر اهللا تعاىل هؤالء التائبني بقبول توبتهم وصدقاهتم
  مث زاده تأكيداً بقوله َوُهَو التَّوَّابُ الرَّحِيُم

أن يكون املراد من هذه قرىء أَلَْم َيْعلَُمواْ بالياء والتاء وفيه وجهان األول ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 
اآلية هؤالء الذين تابوا يعين أَلَْم َيْعلَُمواْ قبل أن يتاب عليهم وتقبل صدقاهتم أن اهللا يقبل التوبة الصحيحة ويقبل 

الصدقات الصادرة عن خلوص النية والثاين أن يكون املراد من هذه اآلية غري التائبني ترغيباً هلم يف التوبة روي أن 
الذين مل يتوبوا هؤالء الذين تابوا كانوا باألمس ( ملا حكم بصحة توبتهم قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

  فنزلت هذه اآلية) معنا ال يكلمون وال جيالسون فما هلم 
  املسألة الثالثة قوله ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ  يف فوائد

قال عقيبه ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ  وفيه تنبيه على أن كونه إهلاً يوجب الفائدة األوىل أنه تعاىل مسى نفسه ههنا باسم اهللا مث 
قبول التوبة وذلك ألن اإلله هو الذي ميتنع تطرق الزيادة والنقصان إليه وميتنع أن يزداد حاله بطاعة املطيعني وأن 

ملعصية حىت يقال إن نفرته وغضبه ينتقص حاله مبعصية املذنبني وميتنع أيضاً أن يكون له شهوة إىل الطاعة ونفرة عن ا
حيمله على االنتقام بل املقصود من النهي عن املعصية والترغيب يف الطاعة هو أن كل ما دعا القلب إىل عامل اآلخرة 

ومنازل السعداء وهناه عن االشتغال باجلسمانيات الباطلة فهو العبادة والعمل احلق والطريق الصاحل وكل ما كان 
ملعصية والعمل الباطل فاملذنب ال يضر إال نفسه واملطيع ال ينفع إال نفسه كما قال تعاىل إِنْ أَْحَسنُتمْ بالضد منه فهو ا

فإن كان اإلله رحيماً حكيماً كرمياً ومل يكن غضبه على املذنب )  ٧اإلسراء ( أَْحَسنُتمْ ِالنفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها 
ل العبد من املعصية إىل الطاعة كان كرمه كاملوجب عليه قبول توبته فثبت أن ألجل أنه تضرر مبعصيته فإذا انتق

اإلهلية ملا كانت عبارة عن االستغناء املطلق وكان االستغناء املطلق ممتنع احلصول لغريه كان قبول التوبة من الغري 
  كاملمتنع إال لسبب آخر منفصل أو ملعارض أو ملباين

إمنا إىل اهللا الذي ) صلى اهللا عليه وسلم ( يص هو أن قبول التوبة ليس إىل رسول اهللا الفائدة الثانية يف هذا التخص
هو يقبل التوبة تارة ويردها أخرى فاقصدوا اهللا هبا ووجهوها إليه وقيل هلؤالء التائبني اعملوا فإن عملكم ال خيفى 

  على اهللا خرياً كان أو شراً



ة واجب عقالً على اهللا تعاىل وقال أصحابنا قبول التوبة واجب حبكم الوعد املسألة الرابعة قالت املعتزلة قبول التوب
والتفضل واإلحسان أما عقالً فال وحجة أصحابنا على عدم وجوب قبول التوبة وجوه األول أن الوجوب ال يتقرر 

لكان حبيث لو مل  معناه أال إذا كان حبيث لو مل يفعله الفاعل الستحق الذم فلو وجب قبول التوبة على اهللا تعاىل
يقبلها لصار مستحقاً للذم وهذا حمال ألن من كان كذلك فإنه يكون مستكمالً بفعل القبول واملستكمل بالغري 

ناقص لذاته وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال الثاين أن الذم إمنا مينع من الفعل إذا كان حبيث يتأذى عن مساع ذلك الذم 
صان حال أما من كان متعالياً عن الشهوة والنفرة والزيادة والنقصان ال يعقل وينفر عنه طبعه ويظهر له بسببه نق

حتقق الوجوب يف حقه هبذا املعىن الثالث أنه تعاىل متدح بقبول التوبة يف هذه اآلية ولو كان ذلك واجباً ملا متدح به 
  ألن أداء الواجب ال يفيد املدح والثناء والتعظيم

  ه تعاىل َعْن ِعَباِدِه فيه وجهان األول أنه ال فرق بني قوله عَْناملسألة اخلامسة َعْن يف قول

ِعَباِدِه وبني قوله من عباده يقال أخذت هذا منك وأخذت هذا عنك والثاين قال القاضي لعل َعْن أبلغ ألنه ينىبء 
لى هذا املعىن والذي عن القبول مع تسهيل سبيله إىل التوبة اليت قبلت وأقول إنه مل يبني كيفية داللة لفظة َعْن ع

متقاربتان إال أن كلمة َعْن تفيد البعد فإذا قيل جلس فالن عن ميني األمري أفاد أنه ) من ( أقوله إن كلمة َعْن وكلمة 
جلس يف ذلك اجلانب لكن مع ضرب من البعد فقوله َعْن ِعَباِدِه يفيد أن التائب جيب أن يعتقد يف نفسه أنه صار 

عاىل له بسبب ذلك الذنب وحيصل له انكسار العبد الذي طرده مواله وبعده عن حضرة نفسه مبعداً عن قبول اهللا ت
  فلفظة َعْن كالتنبيه على أنه ال بد من حصول هذا املعىن للتائب

 املسألة السادسة قوله َويَأُْخذُ الصََّدقَاِت فيه سؤال وهو أن ظاهر هذه اآلية يدل على أن اآلخذ هو اهللا وقوله ُخذْ ِمْن
خذها من أغنيائهم ( أَْمواِلهِمْ َصَدقَةً  يدل على أن اآلخذ هو الرسول عليه الصالة والسالم وقوله عليه السالم ملعاذ 

يدل على أن آخذ تلك الصدقات هو معاذ وإذا دفعت الصدقة إىل الفقري فاحلس يشهد أن آخذها هو الفقري ) 
  فكيف اجلمع بني هذه األلفاظ

ول أنه تعاىل ملا بني يف قوله ُخذْ ِمْن أَْمواِلهِمْ َصَدقَةً  أن اآلخذ هو الرسول مث ذكر يف هذه واجلواب من وجهني األ
اآلية أن اآلخذ هو اهللا تعاىل كان املقصود منه أن أخذ الرسول قائم مقام أخذ اهللا تعاىل واملقصود منه التنبيه على 

أخذها اهللا ونظريه قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما تعظيم شأن الرسول من حيث إن أخذه للصدقة جار جمرى أن ي
  واملراد منه إيذاء النيب عليه السالم)  ٥٧األحزاب ( وقوله إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ اللََّه )  ١٠الفتح ( ُيَبايُِعونَ اللََّه 

بأخذها ويبلغ حكم اهللا يف هذه الواقعة إىل الناس واجلواب الثاين أنه أضيف إىل الرسول عليه السالم مبعىن أنه يأمر 
وأضيف إىل الفقري مبعىن أنه هو الذي يباشر األخذ ونظريه أنه تعاىل أضاف التويف إىل نفسه بقوله تعاىل َوُهَو الَِّذى 

وأضافه )  ١١السجدة ( ْوِت وأضافه إىل ملك املوت وهو قوله تعاىل قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك الَْم)  ٦٠األنعام ( َيَتَوفَّاكُم 
فأضيف )  ٦١األنعام ( َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا إىل املالئكة الذين هم أتباع ملك املوت وهو قوله حَتَّى إِذَا َجاء أََحدَكُُم الَْمْوُت 

إىل اهللا باخللق وإىل ملك املوت للرياسة يف ذلك النوع من العمل وإىل أتباع ملك املوت يعين أهنم هم الذين 
  يباشرون األعمال اليت عندها خيلق اهللا املوت فكذا ههنا

هلذه الطاعة واألخبار فيه كثرية عن النيب عليه السالم إذا عرفت هذا فنقول قوله َويَأُْخذُ الصََّدقَاِت تشريف عظيم 
إن اهللا يقبل الصدقة وال يقبل منها إال طيباً وأنه يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يرىب أحدكم مهره أو ( أنه قال 

عبد مسلم  والذي نفس حممد بيده ما من( وقال عليه السالم ) فصيله حىت أن اللقمة تكون عند اهللا أعظم من أحد 
يتصدق بصدقة فتصل إىل الذي يتصدق هبا عليه حىت تقع يف كف اهللا وملا روى احلسن هذين اخلربين قال وميني اهللا 



  واعلم أن لفظ اليمني والكف من التقديس)  ١١الشورى ( وكفه وقبضته ال توصف لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء 
َوَرسُولُُه َوالُْمْؤِمُنونَ َوَسُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدةِ  فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُتْم َوقُلِ اْعَملُواْ فََسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم 

  َتْعَملُونَ

  وفيه مسائل
املسألة األوىل اعلم أن هذا الكالم جامع للترغيب والترهيب وذلك ألن املعبود إذا كان ال يعلم أفعال العباد مل ينتفع 

)  ٤٢مرمي ( عله وهلذا قال إبراهيم عليه السالم ألبيه ِلَم َتعُْبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ يَْبِصُر َوالَ يُْغنِى َعنكَ َشْيئاً العبد بف
وقلت يف بعض اجملالس ليس املقصود من هذه احلجة اليت ذكرها إبراهيم عليه السالم القدح يف إهلية الصنم ألن كل 

وخشب وأنه معرض لتصرف املتصرفني فمن شاء أحرقه ومن شاء كسره ومن كان أحد يعلم بالضرورة أنه حجر 
كذلك كيف يتوهم العاقل كونه إهلاً بل املقصود أن أكثر عبدة األصنام كانوا يف زمان إبراهيم عليه السالم أتباع 

ب بالذات إذا مل يكن عاملاً الفالسفة القائلني بأن إله العامل موجب بالذات وليس مبوجد باملشيئة واالختيار فقال املوج
باخلريات ومل يكن قادراً على اإلنفاع واإلضرار وال يسمع دعاء احملتاجني وال يرى تضرع املساكني فأي فائدة يف 
عبادته فكان املقصود من دليل إبراهيم عليه السالم الطعن يف قول من يقول إله العامل موجب بالذات أما إذا كان 

املاً باجلزئيات فحينئذ حيصل للعباد الفوائد العظيمة وذلك ألن العبد إذا أطاع علم املعبود طاعته فاعالً خمتاراً وكان ع
وقدر على إيصال الثواب إليه يف الدنيا واآلخرة وإن عصاه علم املعبود ذلك وقدر على إيصال العقاب إليه يف 

كُْم ترغيب عظيم للمطيعني وترهيب عظيم للمذنبني فكأنه تعاىل الدنيا واآلخرة فقوله َوقُلِ اْعَملُواْ فَسََيَرى اللَُّه َعَملَ
قال اجتهدوا يف املستقبل فإن لعملكم يف الدنيا حكماً ويف اآلخرة حكماً أما حكمه يف الدنيا فهو أنه يراه اهللا ويراه 

رة وإن كان معصية الرسول ويراه املسلمون فإن كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب العظيم يف الدنيا واآلخ
حصل منه الذم العظيم يف الدنيا والعقاب الشديد يف اآلخرة فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة جلميع ما حيتاج 

  املرء إليه يف دينه ودنياه ومعاشه ومعاده
  املسألة الثانية دلت اآلية على مسائل أصولية

  احلكم األول
ن الرؤية املعداة إىل مفعول واحد هي اإلبصار واملعداة إىل مفعولني هي إهنا تدل على كونه تعاىل رائياً للمرئيات أل

العلم كما تقول رأيت زيداً فقيهاً وههنا الرؤية معداة إىل مفعول واحد فتكون مبعىن اإلبصار وذلك يدل على كونه 
يدل على كونه تعاىل )  ٤٢مرمي ( َيْبِصُر مبصراً لألشياء كما أن قول إبراهيم عليه السالم ِلَم تَْعُبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ 

مبصراً ورائياً لألشياء ومما يقوي أن الرؤية ال ميكن محلها ههنا على العلم أنه تعاىل وصف نفسه بالعلم بعد هذه اآلية 
ر اخلايل عن الفائدة فقال َوَسُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدةِ  ولو كانت هذه الرؤية هي العلم لزم حصول التكري

  وهو باطل
  احلكم الثاين

مذهب أصحابنا أن كل موجود فإنه يصح رؤيته واحتجوا عليه هبذه اآلية وقالوا قد دللنا على بأن الرؤية املذكورة 
  يف هذه اآلية معداة إىل مفعول واحد والقوانني اللغوية شاهدة أن الرؤية املعداة إىل

فكانت هذه الرؤية معناها اإلبصار مث إنه تعاىل عدى هذه الرؤية إىل عملهم والعمل املفعول الواحد معناها اإلبصار 
ينقسم إىل أعمال القلوب كاإلرادات والكراهات واألنظار وإىل أعمال اجلوارح كاحلركات والسكنات فوجب 



فإنه كان حيتج هبذه اآلية كونه تعاىل رائياً للكل وذلك يدل على أن هذه األشياء كلها مرئية هللا تعاىل وأما اجلبائي 
على كونه تعاىل رائياً للحركات والسكنات واالجتماعات واالفتراقات فلما قيل له إن صح هذا االستدالل فيلزمك 

كونه تعاىل رائياً ألعمال القلوب فأجاب عنه أنه تعاىل عطف عليه قوله َوَرُسولُُه وَالُْمْؤِمُنونَ وهم إمنا يرون أفعال 
قيدت هذه الرؤية بأعمال اجلوارح يف حق املعطوف وجب تقييدها هبذا القيد يف حق املعطوف عليه اجلوارح فلما ت

وهذا بعيد ألن العطف ال يفيد إال أصل التشريك فأما التسوية يف كل األمور فغري واجب فدخول التخصيص يف 
ل فيقال رؤية اهللا تعاىل املعطوف ال يوجب دخول التخصيص يف املعطوف عليه وميكن اجلواب عن أصل االستدال

حاصلة يف احلال واملعىن الذي يدل عليه لفظ اآلية وهو قوله فََسيََرى اللَُّه َعَملَكُْم أمر غري حاصل يف احلال ألن 
السني ختتص باالستقبال فثبت أن املراد منه اجلزاء على األعمال فقوله فَسََيَرى اللَُّه َعَملَكُْم أي فسيوصل لكم جزاء 

م وجمليب أن جييب عنه بأن إيصال اجلزاء إليهم مذكور بقوله فَُيَنبّئُكُمْ بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ فلو محلنا هذه الرؤية أعمالك
  على إيصال اجلزاء لزم التكرار وأنه غري جائز

عملهم ال يراه كل أحد فما معىن هذا املسألة الثالثة يف قوله فََسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرُسولُُه وَالُْمْؤِمُنونَ سؤال وهو أن 
  الكالم

لو أن رجالً عمل عمالً يف صخرة ال باب هلا ( واجلواب معناه وصول خرب ذلك العمل إىل الكل قال عليه السالم 
  )وال كوة خلرج عمله إىل الناس كائناً ما كان 

  أعمال هؤالء التائبنيفإن قيل فما الفائدة يف ذكر الرسول واملؤمنني بعد ذكر اهللا يف أهنم يرون 
  قلنا فيه وجهان

الوجه األول أن أجدر ما يدعو املرء إىل العمل الصاحل ما حيصل له من املدح والتعظيم والعز الذي يلحقه عند ذلك 
فإذا علم أنه إذا فعل ذلك الفعل عظمه الرسول واملؤمنون عظم فرحه بذلك وقويت رغبته فيه ومما ينبه على هذه 

ر رؤية اهللا تعاىل أوالً مث ذكر عقيبها رؤية الرسول عليه السالم واملؤمنني فكأنه قيل إن كنت من الدقيقة أنه ذك
احملقني احملققني يف عبودية احلق فاعمل األعمال الصاحلة هللا تعاىل وإن كنت من الضعفاء املشغولني بثناء اخللق فاعمل 

  ناألعمال الصاحلة لتفوز بثناء اخللق وهو الرسول واملؤمنو
الوجه الثاين يف اجلواب ما ذكره أبو مسلم أن املؤمنني شهداء اهللا يوم القيامة كما قال َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا 

اآلية والرسول شهيد األمة كما قال فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلّ أمَّةٍ  بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالء )  ١٤٣البقرة ( 
فثبت أن الرسول واملؤمنني شهداء اهللا يوم القيامة والشهادة ال تصح إال بعد الرؤية فذكر اهللا )  ٤١النساء ( هِيداً َش

أن الرسول عليه السالم واملؤمنني يرون أعماهلم واملقصود التنبيه على أهنم يشهدون يوم القيامة عند حضور األولني 
  ف والرشادواآلخرين بأهنم أهل الصدق والسداد والعفا

  مث قال تعاىل َوَستَُردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الْغَْيبِ َوالشَّهَاَدةِ  وفيه مسائل

املسألة األوىل قال ابن عباس رضي اهللا عنهما الغيب ما يسرونه والشهادة ما يظهرونه وأقول ال يبعد أن يكون 
ظهر على جوارحهم وأقول أيضاً الغيب ما حصل يف قلوهبم من الدواعي والصوارف والشهادة األعمال اليت ت

مذهب حكماء اإلسالم أن املوجودات الغائبة عن احلواس علل أو كالعلل للموجودات احملسوسات وعندهم أن 
العلم بالعلة علة للعلم باملعلول فوجب كون العلم بالغيب سابقاً على العلم بالشهادة فلهذا السبب أينما جاء هذا 

  قدماً على الشهادةالكالم يف القرآن كان الغيب م
ونَ املسألة الثانية إن محلنا قوله تعاىل فََسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم على الرؤية فحينئذ يظهر أن معناه مغاير ملعىن قوله َوسَُتَردُّ



دُّونَ إِلَى َعاِلمِ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ َوالشََّهاَدةِ  وإن محلنا تلك الرؤية على العلم أو على إيصال الثواب جعلنا قوله َوسَُتَر
ا أو الْغَْيبِ َوالشََّهاَدةِ  جارياً جمرى التفسري لقوله فَسََيَرى اللَُّه َعَملَكُْم معناه بإظهار املدح والثناء واإلعزاز يف الدني

  حال الثواب والعقاببإظهار أضدادها وقوله َوَسُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ َوالشََّهاَدةِ  معناه ما يظره يف القيامة من 
حتصل مث قال فَُيَنّبئُكُْم بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ واملعىن يعرفكم أحوال أعمالكم مث جيازيكم عليها ألن اجملازاة من اهللا تعاىل ال 

يف اآلخرة إال بعد التعريف ليعرف كل أحد أن الذي وصل إليه عدل ال ظلم فإن كان من أهل الثواب كان فرحه 
كثر وإن كان من أهل العقاب كان غمه وخسرانه أكثر وقال حكماء اإلسالم املراد من قوله تعاىل فَسََيَرى وسعادته أ

اللَُّه َعَملَكُْم اإلشارة إىل الثواب الروحاين وذلك ألن العبد إذا حتمل أنواعاً من املشاق يف األمور اليت أمره هبا مواله 
لتلك املشاق عظم فرحه وقوي ابتهاجه هبا وكان ذلك عنده ألذ من  فإذا علم العبد أن مواله يرى كونه متحمالً

  اخللع النفيسة واألموال العظيمة
وأما قوله َوَستَُردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشَّهَاَدةِ  فاملراد منه تعريف عقاب اخلزي والفضيحة ومثاله أن العبد الذي 

ا أتى بأنواع كثرية من املعاصي فإذا حضر ذلك العبد عند ذلك خصه السلطان بالوجوه الكثرية من اإلحسان إذ
السلطان وعدد عليه أنواع قبائحه وفضائحه قوي حزنه وعظم غمه وكملت فضيحته وهذا نوع من العذاب 

الروحاين ورمبا رضي العاقل بأشد أنواع العذاب اجلسماين حذراً منه واملقصود من هذه اآلية تعريف هذا النوع من 
  الروحاين نسأل اهللا العصمة منه ومن سائر العذاب العقاب

  َوَءاَخُرونَ مُْرَجْونَ الٌّ ْمرِ اللَِّه إِمَّا ُيَعذِّبُُهْم َوإِمَّا َيتُوُب َعلَْيهِْم وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم
  يف اآلية مسائل

اهلمز ومها لغتان أرجأت املسألة األوىل قرأ محزة ونافع والكسائي وحفص عن عاصم مرجون بغري مهز والباقون ب
األمر وأرجيته باهلمز وتركه إذا أخرته ومسيت املرجئة هبذا االسم ألهنم ال جيزمون القول مبغفرة التائب ولكن 

  يؤخروهنا إىل مشيئة اهللا تعاىل وقال األوزاعي ألهنم يؤخرون العمل عن اإلميان
  الثة أقساماملسألة الثانية اعلم أنه تعاىل قسم املتخلفني عن اجلهاد ث

  القسم األول املنافقون الذين مردوا على النفاق

  القسم الثاين التائبون وهم املرادون بقوله َوءاَخُرونَ اْعَتَرفُواْ بِذُُنوبِهِْم وبني تعاىل أنه قبل توبتهم
لثالث أو والقسم الثالث الذين بقوا موقوفني وهم املذكورون يف هذه اآلية والفرق بني القسم الثاين وبني هذا ا

أولئك سارعوا إىل التوبة وهؤالء مل يسارعوا إليها قال ابن عباس رضي اهللا عنهما نزلت هذه اآلية يف كعب بن 
مالك ومرارة بن الربيع وهالل بن أمية فقال كعب أنا أفره أهل املدينة مجالً فمىت شئت حلقت الرسول فتأخر أياماً 

كذلك صاحباه فلما قدم رسول اهللا قيل لكعب اعتذر إليه من وأيس بعدها من اللحوق به فندم على صنيعه و
فقاال ال عذر ) ما خلفكم عين ( صنيعك فقال ال واهللا حىت تنزل توبيت وأما صاحباه فاعتذرا إليه عليه السالم فقال 

ذه اآلية وهنى الناس عن لنا إال اخلطيئة فنزل قوله تعاىل َوءاَخُرونَ ُمْرَجْونَ الْْمرِ اللَِّه فوقفهم الرسول بعد نزول ه
جمالستهم وأمرهم باعتزال نسائهم وإرساهلن إىل أهاليهن فجاءت امرأة هالل تسأل أن تأتيه بطعام فإنه شيخ كبري 

فأذن هلا يف ذلك خاصة وجاء رسول من الشأم إىل كعب يرغبه يف اللحاق هبم فقال كعب بلغ من خطيئيت أن طمع 
ض مبا رحبت وبكى هالل بن أمية حىت خيف على بصره فلما مضى مخسون يف املشركون قال فضاقت عليَّ األر

وبقوله تعاىل َوَعلَى الثَّلَاثَةِ  الَِّذيَن ُخلّفُواْ حَتَّى إِذَا )  ١١٧التوبة ( يوماً نزلت توبتهم بقوله لَقَْد تَاَب اهللا َعلَى النَّبِىّ  
احلسن يعين بقوله َوءاَخُرونَ ُمْرَجْونَ الْْمرِ اللَِّه قوماً من املنافقني اآلية وقال )  ١١٨التوبة ( َضاقَْت َعلَْيهُِم االْرُض 



أرجأهم رسول اهللا عن حضرته وقال األصم يعين املنافقني وهو مثل قوله َوِممَّْن َحوْلَكُم ّمَن االْعَْرابِ ُمَناِفقُونَ 
بوا أن ينزل فيهم قرآناً فقال اهللا تعاىل إِمَّا أرجأهم اهللا فلم خيرب عنهم ما علمه منهم وحذرهم هبذه اآلية إن مل يتو

  ُيَعذُّبُهْم َوإِمَّا َيتُوُب َعلَْيهِْم وفيه مسائل
للشك واهللا تعاىل منزه عنه وجوابه املراد منه ليكن أمرهم ) أما ( و ) إما ( املسألة األوىل لقائل أن يقول إن كلمة 

ينزل اهللا تعاىل هلم عذراً وآخرون يقولون عسى اهللا أن يغفر  على اخلوف والرجاء فجعل أناس يقولون هلكوا إذا مل
  هلم

املسألة الثانية ال شك أن القوم كانوا نادمني على تأخرهم عن الغزو وختلفهم عن الرسول عليه اسالم مث إنه تعاىل مل 
ى أن الندم وحده ال يكون كافياً يف صحة حيكم بكوهنم تائبني بل قال إِمَّا يَُعذّبُُهْم َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِْم وذلك يدل عل

  التوبة
  فإن قيل فما تلك الشرائط

قلنا لعلهم خافوا من أمر الرسول بإيذائهم أو خافوا من اخلجلة والفضيحة وعلى هذا التقدير فتوبتهم غري صحيحة 
ذلك ندموا على وال مقبولة فاستمر عدم قبول التوبة إىل أن سهل أحوال اخللق يف قدحهم ومدحهم عندهم فعند 

  املعصية لنفس كوهنا معصية وعند ذلك صحت توبتهم
املسألة الثالثة احتج اجلبائي هبذه اآلية على أنه تعاىل ال يعفو عن غري التائب وذلك ألنه قال يف حق هؤالء املذنبني إِمَّا 

ألمرين وهو إما التعذيب وإما التوبة وأما ُيَعذُّبُهْم َوإِمَّا َيتُوُب َعلَْيهِْم وذلك يدل على أنه ال حكم إال أحد هذين ا
  العفو عن الذنب من غري التوبة فهو قسم ثالث فلما أمهل اهللا تعاىل ذكره دل على أنه باطل وغري معترب

واجلواب أنا ال نقطع حبصول العفو عن مجيع املذنبني بل نقطع حبصول العفو يف اجلملة وأما يف حق كل واحد بعينه 
 ترى أنه تعاىل قال َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء فقطع بغفران ما سوى الشرك لكن ال يف فذلك مشكوك فيه أال

حق كل أحد بل يف حق من يشاء فلم يلزم من عدم العفو يف حق هؤالء عدم العفو على اإلطالق وأيضاً فعدم 
وهم )  ٣٩ ٣٨عبس ( ْسفَِرةٌ  ضَاِحكَةٌ  مُّْسَتْبِشَرةٌ  الذكر ال يدل على العدم أال ترى أنه تعاىل قال ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ مُّ

فههنا املذكورون )  ٤١ ٤٠عبس ( املؤمنون َوُوُجوٌه َيْومَِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ  َتْرَهقَُها قََتَرةٌ  أُْولَِئَك ُهُم الْكَفََرةُ  الْفَجََرةُ  
  مل يدل عند اجلبائي على نفيه فكذا ههناإما املؤمنون وإما الكافرون مث إن عدم ذكر القسم الثالث 

  وأما قوله تعاىل وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم أي َعِليمٌ مبا يف قلوب هؤالء املؤمنني َحكِيٌم فيما حيكم فيهم ويقضي عليهم
َمْن َحاَرَب اللََّه َوَرُسولَُه ِمن قَْبلُ وَلََيْحِلفَنَّ إِنْ َوالَِّذيَن اتََّخذُواْ َمْسجًِدا ِضرَاًرا َوكُفًْرا َوَتفْرِيقًا َبْيَن الُْمْؤِمنَِني وَإِْرَصاًدا لِّ

  أَرَْدَنا إِالَّ الُْحْسَنى َواللَُّه َيْشَهُد إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ
رِيقًا َبْينَ اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أصناف املنافقني وطرائقهم املختلفة قال وَالَِّذيَن اتََّخذُواْ َمْسجًِدا ِضرَاًرا َوكُفًْرا َوَتفْ

  الُْمْؤِمنَِني وفيه مسائل
املسألة األوىل قرأ نافع وابن عامر الَِّذيَن اتََّخذُواْ بغري واو وكذلك هو يف مصاحف أهل املدينة والباقون بالواو 

وكذلك هو يف مصاحف مكة والعراف فاألول على أنه بدل من قوله َوءاَخُرونَ مُْرَجْونَ والثاين أن يكون التقدير 
  منهم الذين اختذوا مسجداً ضراراً

املسألة الثانية قال الواحدي قال ابن عباس وجماهد وقتادة وعامة أهل التفسري رضي اهللا عنهم الذين اختذوا مسجداً 
  ضراراً كانوا اثين عشر رجالً من املنافقني بنوا مسجداً يضارون به مسجد قباء وأقول إنه تعاىل وصفه بصفات أربعة

 ضراراً والضرار حماولة الضر كما أن الشقاق حماولة ما يشق قال الزجاج وانتصب قوله ضَِراًرا ألنه الصفة األوىل

و



مفعول له واملعىن اختذوه للضرار ولسائر األمور املذكورة بعده فلما حذفت الالم اقتضاه الفعل فنصب قال وجائز 
  وا به ضراراًأن يكون مصدراً حمموالً على املعىن والتقدير اختذوا مسجداً ضر

والصفة الثانية قوله َوكُفْراً قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد به ضرراً للمؤمنني وكفراً بالنيب عليه السالم ومبا 
  جاء به وقال غريه اختذوه ليكفروا فيه بالطعن على النيب عليه السالم واإلسالم

  يفرقون بواسطته مجاعة املؤمنني وذلك ألنالصفة الثالثة قوله َوَتفْرِيقًا َبْيَن الُْمْؤِمنِنيَ أي 

املنافقني قالوا نبين مسجداً فنصلي فيه وال نصلي خلف حممد فإن أتانا فيه صلينا معه وفرقنا بينه وبني الذين يصلون 
  يف مسجده فيؤدي ذلك إىل اختالف الكلمة وبطالن األلفة

َرسُولَُه قالوا املراد أبو عامر الراهب والد حنظلة الذي غسلته والصفة الرابعة قوله َوإِْرَصاًدا لَّمْن حَاَرَب اللََّه َو
الفاسق وكان قد تنصر يف اجلاهلية وترهب وطلب العلم فلما ) صلى اهللا عليه وسلم ( املالئكة ومساه رسول اهللا 

اتلتك معهم ومل عاداه ألنه زالت رياسته وقال ال أجد قوماً يقاتلونك إال ق) صلى اهللا عليه وسلم ( خرج رسول اهللا 
يزل يقاتله إىل يوم حنني فلما اهنزمت هوازن خرج إىل الشأم وأرسل إىل املنافقني أن استعدوا مبا استطعتم من قوة 

وسالح وابنوا يل مسجداً فإن ذاهب إىل قيصر وآت من عنده جبند فأخرج حممداً وأصحابه فبنوا هذا املسجد 
املسجد قال الزجاج اإلرصاد االنتظار وقال ابن قتيبة اإلرصاد االنتظار  وانتظروا جميء أيب عامر ليصلى هبم يف ذلك

وقوله ِمن قَْبلُ يعين من )  ١٤الفجر ( مع العداوة وقال األكثرون اإلرصاد األعداد قال تعاىل إِنَّ رَبََّك لَبِالْمِْرَصاِد 
ربعة قال َولََيْحِلفَنَّ إِنْ أََرْدَنا إِالَّ الُْحسَْنى قبل بناء مسجد الضرار مث إنه تعاىل ملا وصف هذا املسجد هبذه الصفات األ

أي ليحلفن ما أردنا ببنائه إال الفعلة احلسىن وهو الرفق باملسلمني يف التوسعة على أهل الضعف والعلة والعجز عن 
إنا قد ) وسلم صلى اهللا عليه ( وذلك أهنم قالوا لرسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( املصري إىل مسجد رسول اهللا 

  بنينا مسجداً لذي العلة واحلاجة والليلة املمطرة والليلة الشاتية
  مث قال تعاىل َواللَُّه َيْشَهدُ إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ واملعىن أن اهللا تعاىل أطلع الرسول على أهنم حلفوا كاذبني

  ن ذكرنا الذينواعلم أن قوله َوالَِّذيَن حمله الرفع على االبتداء وخربه حمذوف أي ومم
بُّونَ أَن َيَتطَهَُّرواْ وَاللَُّه ُيِحبُّ الَ َتقُْم ِفيِه أََبًدا لََّمْسجِدٌ أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ أََحقُّ أَن َتقُوَم ِفيِه ِفيِه رَِجالٌ ُيِح

َورِْضَوانٍ َخْيٌر أَم مَّْن أَسََّس ُبنَْياَنُه َعلَى َشفَا ُجُرٍف َهارٍ فَاْنهَاَر بِِه ِفى  الُْمطَّهِّرِيَن أَفََمْن أَسَّسَ ُبْنيَاَنُه َعلَى َتقَْوى ِمَن اللَِّه
وَاللَُّه َعِليٌم  هِْم إِالَّ أَن َتقَطََّع قُلُوُبُهْمَنارِ َجَهنََّم َواللَُّه الَ َيْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني الَ َيزَالُ ُبنَْيانُُهُم الَِّذى َبَنْواْ رِيَبةً  ِفى قُلُوبِ

  َحكِيٌم
صلى اهللا عليه ( قال املفسرون إن املنافقني ملا بنوا ذلك املسجد لتلك األغراض الفاسدة عند ذهاب رسول اهللا 

  ) وسلم 

إىل غزوة تبوك قالوا يا رسول اهللا بنينا مسجداً لذي العلة والليلة املمطرة والشاتية وحنن حنب أن تصلي لنا فيه 
لربكة فقال عليه السالم إين على جناح سفر وإذا قدمنا إن شاء اهللا صلينا فيه فلما رجع من غزوة تبوك وتدعو لنا با

سألوه إتيان املسجد فنزلت هذه اآلية فدعا بعض القوم وقال انطلقوا إىل هذا املسجد الظامل أهله فاهدموه وخربوه 
صلى اهللا عليه ( مامة وقال احلسن هم رسول اهللا ففعلوا ذلك وأمر أن يتخذ مكانه كناسة يلقي فيها اجليف والق

  أن يذهب إىل ذلك املسجد فنادى جربيل عليه السالم ال تقم فيه أبداً) وسلم 
إذا عرفت هذا فنقول قوله الَ تَقُْم ِفيِه هنى له عليه السالم عن أن يقوم فيه قال ابن جريج فرغوا من إمتام ذلك 



ليوم ويوم السبت واألحد واهنار يف يوم االثنني مث إنه تعاىل بني العلة يف هذا املسجد يوم اجلمعة فصلوا فيه ذلك ا
النهي وهي أن أحد املسجدين ملا كان مبنياً على التقوى من أول يوم وكانت الصالة يف مسجد آخر متنع من 

  الصالة يف مسجد التقوى كان من املعلوم بالضرورة أن مينع من الصالة يف املسجد الثاين
  قيل كون أحد املسجدين أفضل ال يوجب املنع من إقامة الصالة يف املسجد الثاينفإن 

قلنا التعليل وقع مبجموع األمرين أعين كون مسجد الضرار سبباً للمفاسد األربعة املذكورة ومسجد التقوى 
ول األمر على التقوى مشتمالً على اخلريات الكثرية ومن الروافض من يقول بني اهللا تعاىل أن املسجد الذي بين من أ

أحق بالقيام فيه من املسجد الذي ال يكون كذلك وثبت أن علياً ما كفر باهللا طرفة عني فوجب أن يكون أوىل 
بالقيام باإلمامة ممن كفر باهللا يف أول أمره وجوابنا أن التعليل وقع مبجموع األمور املذكورة فزال هذا السؤال 

قيل إنه مسجد قباء وكان عليه السالم يأتيه يف كل سنة فيصلي فيه واختلفوا يف أن مسجد التقوى ما هو 
وقال سعيد بن املسيب املسجد الذي أسس على التقوى ) صلى اهللا عليه وسلم ( واألكثرون أنه مسجد رسول اهللا 

عليه مسجد الرسول عليه السالم وذكر أن الرجلني اختلفا فيه فقال أحدمها مسجد الرسول وقال آخر قباء فسأاله 
السالم فقال هو مسجدي هذا وقال القاضي ال مينع دخوهلما مجيعاً حتت هذا الذكر ألن قوله لََّمْسجٌِد أُّسَس َعلَى 

  التَّقَْوى هو كقول القائل لرجل صاحل أحق أن جتالسه فال يكون ذلك مقصوراً على واحد
  فإن قيل مل قال أحق أن تقوم فيه مع أنه ال جيوز قيامه يف اآلخر

  نا املعىن أنه لو كان ذلك جائزاً لكان هذا أوىل للسبب املذكورقل
  مث قال تعاىل ِفيِه رِجَالٌ ُيِحبُّونَ أَن َيَتطَهَّرُواْ َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهّرِيَن وفيه مباحث

لثاين إن البحث األول أنه تعاىل رجح مسجد التقوى بأمرين أحدمها أنه بين على التقوى وهو الذي تقدم تفسريه وا
فيه رجاالً حيبون أن يتطهروا ويف تفسري هذه الطهارة قوالن األول املراد منه التطهر عن الذنوب واملعاصي وهذا 

القول متعني لوجوه أوهلا أن التطهر عن الذنوب واملعاصي هو املؤثر يف القرب من اهللا تعاىل واستحقاق ثوابه ومدحه 
رار مبضارة املسلمني والكفر باهللا والتفريق بني املسلمني فوجب كون والثاين أنه تعاىل وصف أصحاب مسجد الض

هؤالء بالضد من صفاهتم وما ذاك إال كوهنم مربئني عن الكفر واملعاصي والثالث أن طهارة الظاهر إمنا حيصل هلا أثر 
ر واملعاصي ومل وقدر عند اهللا لو حصلت طهارة الباطن من الكفر واملعاصي أما لو حصلت طهارة الباطن من الكف

  حتصل نظافة الظاهر

أنه ملا نزلت هذه اآلية مشى ) الكشاف ( كأن طهارة الباطن هلا أثر فكان طهارة الباطن أوىل الرابع روى صاحب 
( ومعه املهاجرون حىت وقف على باب مسجد قباء فإذا األنصار جلوس فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

أترضون ( قوم مث أعادها فقال عمر يا رسول اهللا إهنم ملؤمنون وأنا معهم فقال عليه السالم فسكت ال) أمؤمنون أنتم 
قالوا نعم قال عليه السالم ) أتشكرون يف الرخاء ( قالوا نعم قال ) أتصربون على البالء ( قالوا نعم قال ) بالقضاء 

قالوا نتبع ) يكم فما الذي تصنعون يف الوضوء يا معشر األنصار إن اهللا أثىن عل( مث قال ) مؤمنون ورب الكعبة ( 
  املاء احلجر فقرأ النيب عليه السالم ِفيِه رِجَالٌ ُيِحبُّونَ أَن َيَتطَهَّرُواْ اآلية

  والقول الثاين أن املراد منه الطهارة باملاء بعد احلجر وهو قول أكثر املفسرين من أهل األخبار
ن وفيه سؤال وهو أن لفظ الطهارة حقيقة يف الطهارة عن النجاسات والقول الثالث أنه حممول على كال األمري

  العينية وجماز يف الرباءة عن املعاصي والذنوب واستعمال اللفظ الواحد يف احلقيقة واجملاز معاً ال جيوز
 واجلواب أن لفظ النجس اسم للمستقذر وهو القدر مفهوم مشترك فيه بني القسمني وعلى هذا التقدير فإنه يزول



السؤال مث إنه تعاىل أعاد السبب األول وهو كون املسجد مبنياً على التقوى فقال أَفََمْن أَسَّسَ ُبْنيَاَنُه َعلَى َتقَْوى ِمَن 
  اللَِّه َورِْضَواٍن َخْيٌر وفيه مباحث

يقال هذا  البحث األول البنيان مصدر كالغفران واملراد ههنا املبين وإطالق لفظ املصدر على املفعول جماز مشهور
ضرب األمري ونسج زيد واملراد مضروبه ومنسوجه وقال الواحدي جيوز أن يكون لبيان مجع بنيانة إذا جعلته امساً 

  ألهنم قالوا بنيانة يف الواحد
أما البحث الثاين قرأ نافع وابن عامر أَفََمْن أَسََّس ُبْنيَاَنُه على فعل ما مل يسم فاعله وذلك الفاعل هو الباين واملؤسس 

قوله َعلَى َتقَْوى ِمَن اللَِّه َورِضَْواٍن أي للخوف من عقاب اهللا والرغبة يف ثوابه وذلك ألن الطاعة ال تكون طاعة إال 
عند هذه الرهبة والرغبة وحاصل الكالم أن الباين ملا بىن ذلك البناء لوجه اهللا تعاىل وللرهبة من عقابه والرغبة يف 

أكمل من البناء الذي بناه الباين لداعية الكفر باهللا واإلضرار بعباد اهللا أما قوله ِمن ثوابه كان ذلك البناء أفضل و
  أَسََّس ُبْنيَاَنُه َعلَى َشفَا ُجُرٍف َهارٍ فَاْنَهارَ بِِه ِفى َنارِ َجهَنََّم ففيه مباحث

الراء ومها لغتان جرف البحث األول قرأ ابن عامر ومحزة وأبو بكر عن عاصم ُجُرٍف ساكنة الراء والباقون بضم 
  وجرف كشغل وشغل وعنق وعنق

البحث الثاين قال أبو عبيدة الشفا الشفري وشفا الشيء حرفه ومنه يقال أشفى على كذا إذا دنا منه واجلرف هو ما 
إذا سال السيل واحنرف الوادي ويبقى على طرف السيل طني واه مشرف على السقوط ساعة فساعة فذلك الشيء 

له َهارٍ قال الليث اهلور مصدر هار اجلرف يهور إذا انصدع من خلفه وهو ثابت بعد يف مكانه وهو هو اجلرف وقو
  جرف هار هائر فإذا سقط فقد اهنار وهتور

إذا عرفت هذه األلفاظ فنقول املعىن أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية حمكمة وهي احلق الذي هو تقوى اهللا 
  دة هي أضعف القواعد وأقلها بقاء وهو الباطل والنفاقورضوانه خري أمن أسس على قاع

الذي مثله مثل شفا جرف هار من أودية جهنم فلكونه َشفَا جُُرٍف َهارٍ كان مشرفاً على السقوط ولكونه على 
ملثاال طرف جهنم كان إذا اهنار فإمنا ينهار يف قعر جهنم وال نرى يف العامل مثاالً أكثر مطابقة ألمر املنافقني من هذا ا

وحاصل الكالم أن أحد البناءين قصد بانيه ببنائه تقوى اهللا ورضوانه والبناء الثاين قصد بانيه ببنائه املعصية والكفر 
  فكان البناء األول شريفاً واجب اإلبقاء وكان الثاين خسيساً واجب اهلدم

لُوبِهِْم واملعىن أن بناء ذلك البنيان صار سبباً حلصول الريبة يف مث قال تعاىل الَ يََزالُ ُبْنيَاُنُهمُ الَِّذى َبنَْواْ رِيَبةً  ِفى قُ
قلوهبم فجعل نفس ذلك البنيان ريبة لكونه سبباً للريبة ويف كونه سبباً للريبة وجوه األول أن املنافقني عظم فرحهم 

اد بغضهم له وازداد بتخريبه ثقل ذلك عليهم وازد) صلى اهللا عليه وسلم ( ببناء مسجد الضرار فلما أمر الرسول 
ارتياهبم يف نبوته الثاين أن الرسول عليه الصالة والسالم ملا أمر بتخريب ذلك املسجد ظنوا أنه إمنا أمر بتخريبه 

ألجل احلسد فارتفع أماهنم عنه وعظم خوفهم منه يف كل األوقات وصاروا مرتابني يف أنه هل يتركهم على ما هم 
م الثالث أهنم اعتقدوا أهنم كانوا حمسنني يف بناء ذلك املسجد فلما أمر الرسول عليه فيه أو يأمر بقتلهم وهنب أمواهل

الصالة والسالم بتخريبه بقوا شاكني مرتابني يف أنه ألي سبب أمر بتخريبه الرابع بقوا شاكني مرتابني يف أن اهللا 
  جه األولتعاىل هل يغفر تلك املعصية أعين سعيهم يف بناء ذلك املسجد والصحيح هو الو

  مث قال إِالَّ أَن َتقَطََّع قُلُوُبُهْم وفيه مباحث
البحث األول قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم ومحزة أَن َتقَطََّع بفتح التاء والطاء مشددة مبعىن تتقطع فحذفت 

اء وتسكني إحدى التاءين والباقون بضم التاء وتشديد الطاء على ما مل يسم فاعله وعن ابن كثري ُتقَطََّع بفتح الط



القاف قُلُوبِهِْم بالنصب أي تفعل أنت بقلوهبم هذا القطع وقوله َتقَطََّع قُلُوُبُهْم أي جتعل قلوهبم قطعاً وتفرق أجزاء إما 
بالسيف وإما باحلزن والبكاء فحينئذ تزول تلك الريبة واملقصود أن هذه الريبة باقية يف قلوهبم أبداً وميوتون على 

اه إال أن يتوبوا توبة تنقطع هبا قلوهبم ندماً وأسفاً على تفريطهم وقيل حىت تنشق قلوهبم غماً هذا النفاق وقيل معن
وحسرة وقرأ احلسن إِلَى أَن ويف قراءة عبد اهللا َولَْو قُطَّعْت قُلُوبِهِْم وعن طلحة َولَْو قُطَّعْت قُلُوبِهِْم على خطاب 

  أو كل خماطب) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
  ال َواللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم واملعىن عليم بأحواهلم حكيم يف األحكام اليت حيكم هبا عليهممث ق

لَْيِه لَِّه فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ َوْعًدا َعإِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم َوأَْموَالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَّجنَّةَ  ُيقَاِتلُونَ ِفى سَبِيلِ ال
ِذى َبايَْعُتْم بِِه وَذَاِلَك ُهَو الْفَْوزُ َحقًّا ِفي التَّْوَراةِ  َواِإلِجنيلِ وَالْقُْرءاِن َوَمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْستَْبِشُرواْ بَِبيِْعكُُم الَّ

  الَْعظِيُم

عن غزوة تبوك فلما متم ذلك الشرح اعلم أنه تعاىل ملا شرع يف شرح فضائح املنافقني وقبائحهم لسبب ختلفهم 
والبيان وذكر أقسامهم وفرع على كل قسم ما كان الئقاً به عاد إىل بيان فضيلة اجلهاد وحقيقته فقال إِنَّ اللََّه 

  اشَْتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم ويف اآلية مسائل
ليلة العقبة مبكة وهم سبعون نفساً ) اهللا عليه وسلم  صلى( املسألة األوىل قال القرطيب ملا بايعت األنصار رسول اهللا 

أشترط لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً ولنفسي ( قال عبد اهللا بن رواحة اشترط لربك ولنفسك ما شئت فقال 
ال نقيل  قالوا ربح البيع) اجلنة ( قالوا فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا قال ) أن متنعوين ما متنعون منه أنفسكم وأموالكم 

  وال نستقيل فنزلت هذه اآلية قال جماهد واحلسن ومقاتل ثامنهم فأغلى مثنهم
املسألة الثانية قال أهل املعاين ال جيوز أن يشتري اهللا شيئاً يف احلقيقة ألن املشتري إمنا يشتري ما ال ميلك وهلذا قال 

ىل حلسن التلطف يف الدعاء إىل الطاعة وحقيقة احلسن اشترى أنفساً هو خلقها وأمواالً هو رزقها لكن هذا ذكره تعا
هذا أن املؤمن مىت قاتل يف سبيل اهللا حىت يقتل فتذهب روحه وينفق ماله يف سبيل اهللا أخذ من اهللا يف اآلخرة اجلنة 

ْم بِأَنَّ لَُهُم الَّجنَّةَ  أي جزاء ملا فعل فجعل هذا استبداالً وشراء هذا معىن قوله اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم َوأَمْوالَُه
باجلنة وكذا قراءة عمر بن اخلطاب واألعمش قال احلسن امسعوا واهللا بيعة راحبة وكفة راجحة بايع اهللا هبا كل مؤمن 

ليس ألبدانكم مثن إال ( واهللا ما على األرض مؤمن إال وقد دخل يف هذه البيعة وقال الصادق عليه الصالة والسالم 
وقوله َوأَْموالَُهمْ يريد اليت ينفقوهنا يف سبيل اهللا وعلى أنفسهم وأهليهم وعياهلم ويف اآلية ) بيعوها إال هبا اجلنة فال ت
  لطائف

اللطيفة األوىل املشتري ال بد له من بائع وههنا البائع هو اهللا واملشتري هو اهللا وهذا إمنا يصح يف حق القيم بأمر 
يف البيع والشراء وصحة هذا البيع مشروطة برعاية الغبطة العظيمة فهذا املثل  الطفل الذي ال ميكنه رعاية املصاحل

جار جمرى التنبيه على كون العبد شبيهاً بالطفل الذي ال يهتدي إىل رعاية مصاحل نفسه وأنه تعاىل هو املراعي 
لذنوب واإليصال إىل درجات ملصاحله بشرط الغبطة التامة واملقصود منه التنبيه على السهولة واملساحمة والعفو عن ا

  اخلريات ومراتب السعادات
واللطيفة الثانية أنه تعاىل أضاف األنفس واألموال إليهم فوجب أن كون األنفس واألموال مضافة إليهم يوجب 

أمرين مغايرين هلم واألمر يف نفسه كذلك ألن األنسان عبارة عن اجلوهر األصلي الباقي وهذا البدن جيري جمرى 
األدوات واملركب وكذلك املال خلق وسيلة إىل رعاية مصاحل هذا املركب فاحلق سبحانه اشترى من اإلنسان اآللة و

هذا املركب وهذا املال باجلنة وهو التحقيق ألن اإلنسان ما دام يبقى متعلق القلب مبصاحل عامل اجلسم املتغري املتبدل 



والدرجات الشريفة فإذا انقطع التفاته إليها وبلغ ذلك وهو البدن واملال امتنع وصوله إىل السعادات العالية 
االنقطاع إىل أن عرض البدن للقتل واملال لإلنفاق يف طلب رضوان اهللا فقد بلغ إىل حيث رجح اهلدى على اهلوى 

واملوىل على الدنيا واآلخرة على األوىل فعند هذا يكون من السعداء األبرار واألفاضل األخيار فالبائع هو جوهر 
الروح القدسية واملشتري هو اهللا وأحد العوضني اجلسد البايل واملال الفاين والعوض الثاين اجلنة الباقية والسعادات 

  الدائمة فالربح حاصل واهلم والغم زائل وهلذا قال فَاسَْتْبِشرُواْ بَِبيِْعكُُم الَِّذى بَاَيعُْتْم بِِه

قوله ُيقَاَتلُونَ فيه معىن األمر كقوله ) الكشاف ( ُتلُونَ َوُيقَْتلُونَ قال صاحب مث قال ُيقَاِتلُونَ ِفى َسبِيلِ اللَِّه فََيقْ
ا قرأ محزة َوُتَجاِهُدونَ ِفى سَبِيلِ اللَِّه بِأَمْواِلكُْم وَأَنفُِسكُْم وقيل جعل ُيقَاَتلُونَ كالتفسري لتلك املبايعة وكاألمر الالزم هل

و كوهنم مقتولني على كوهنم قاتلني والباقون بتقدمي الفاعل على املفعول أما والكسائي بتقدمي املفعول على الفاعل وه
تقدمي الفاعل على املفعول فظاهر ألن املعىن أهنم يقتلون الكفار وال يرجعون عنهم إىل أن يصريوا مقتولني وأما تقدمي 

يصر ذلك رادعاً للباقني عن املقاتلة  املفعول على الفاعل فاملعىن أن طائفة كبرية من املسلمني وإن صاروا مقتولني مل
( بل يبقون بعد ذلك مقاتلني مع األعداء قاتلني هلم بقدر اإلمكان وهو كقوله فََما َوَهُنواْ ِلَما أََصاَبُهْم ِفى َسبِيلِ اللَِّه 

ة أي ما وهن من بقي منهم واختلفوا يف أنه هل دخل حتت هذه اآلية جماهدة األعداء باحلج)  ١٤٦آل عمران 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر أم ال فمنهم من قال هو خمتص باجلهاد باملقاتلة ألنه تعاىل فسر تلك املبايعة 
 الذي باملقاتلة بقوله ُيقَاِتلُونَ ِفى َسبِيلِ اللَِّه فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ ومنهم من قال كل أنواع اجلهاد داخل فيه بدليل اخلرب

 بن رواحة وأيضاً فاجلهاد باحلجة والدعوة إىل دالئل التوحيد أكمل آثاراً من القتال ولذلك قال رويناه عن عبد اهللا
) ألن يهدي اهللا على يدك رجالً خري لك مما طلعت عليه الشمس ( لعلي رضي اهللا عنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

وأما اجلهاد باحلجة فإنه غين عن اجلهاد باملقاتلة وألن اجلهاد باملقاتلة ال حيسن أثرها إال بعد تقدمي اجلهاد باحلجة 
واألنفس جوهرها جوهر شريف خصه اهللا تعاىل مبزيد اإلكرام يف هذا العامل وال فساد يف ذاته إمنا الفساد يف الصفة 
لد القائمة به وهي الكفر واجلهل ومىت أمكن إزالة الصفة الفاسدة مع إبقاء الذات واجلوهر كان أوىل أال ترى أن ج

هال أخذمت إهاهبا فدبغتموه فانتفعتم ( امليتة ملا كان منتفعاً به من بعض الوجوه ال جرم حث الشرع على إبقائه فقال 
فاجلهاد باحلجة جيري جمرى الدباغة وهو إبقاء الذات مع إزالة الصفة الفاسدة واجلهاد باملقاتلة جيري جمرى إفناء ) به 

  لالذات فكان املقام األول أوىل وأفض
وله بِأَنَّ مث قال تعاىل َوْعًدا َعلَْيِه َحقّا ِفي التَّْوَراةِ  َواِإلِجنيلِ َوالْقُرْءاِن قال الزجاج نصب َوْعداً على املعىن ألن معىن ق
  لَُهُم الَّجنَّةَ  أنه وعدهم اجلنة فكان وعداً مصدراً مؤكداً واختلفوا يف أن هذا الذي حصل يف الكتب ما هو

ن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين يف سبيل اهللا وعد ثابت فقد أثبته اهللا يف التوراة واإلجنيل كما فالقول األول أ
  أثبته يف القرآن

والقول الثاين املراد أن اهللا تعاىل بني يف التوراة واإلجنيل أنه اشترى من أمة حممد عليه الصالة والسالم أنفسهم 
  نوأمواهلم بأن هلم اجلنة كما بني يف القرآ

  والقول الثالث أن األمر بالقتال واجلهاد هو موجود يف مجيع الشرائع
مث قال تعاىل َوَمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمَن اللَِّه واملعىن أن نقض العهد كذب وأيضاً أنه مكر وخديعة وكل ذلك من القبائح 

منزهاً عنها وقوله َوَمْن أَْوفَى وهي قبيحة من اإلنسان مع احتياجه إليها فالغين عن كل احلاجات أوىل أن يكون 
  بَِعْهِدهِ استفهام مبعىن اإلنكار أي ال أحد أوىف مبا وعد من اهللا

  ىمث قال فَاْسَتْبِشُرواْ بَِبْيِعكُُم الَِّذى َباَيعُْتْم بِِه وَذاِلَك ُهَو الْفَْوُز الْعَِظيُم واعلم أن هذه اآلية مشتملة عل



نَّ اللََّه اشَْتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم َوأَمْوالَُهْم فيكون املشتري هو اهللا املقدس عن أنواع من التأكيدات فأوهلا قوله إِ
الكذب واخليانة وذلك من أدل الدالئل على تأكيد هذا العهد والثاين أنه عرب عن إيصال هذا الثواب بالبيع والشراء 

للوجوب وخامسها قوله َحقّاً ) على ( ابعها قوله َعلَْيِه وكلمة وذلك حق مؤكد وثالثها قوله َوْعداً ووعد اهللا حق ور
وهو التأكيد للتحقيق وسادسها قوله ِفي التَّْورَاةِ  َواِإلجنِيلِ وَالْقُْرءاِن وذلك جيري جمرى إشهاد مجيع الكتب اإلهلية 

ِمَن اللَِّه وهو غاية يف التأكيد وثامنها قوله  ومجيع األنبياء والرسل على هذه املبايعة وسابعها قوله َوَمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه
ها قوله الَْعِظيمِ فَاْسَتْبِشُرواْ بَِبْيِعكُُم الَِّذى َباَيعُْتْم بِِه وهو أيضاً مبالغة يف التأكيد وتاسعها قوله َوذاِلَك ُهَو الْفَْوُز وعاشر

التحقيق وخنتم اآلية خبامتة وهي أن أبا فثبت اشتمال هذه اآلية على هذه الوجوه العشرة يف التأكيد والتقرير و
القاسم البلخي استدل هبذه اآلية على أنه ال بد من حصول األعواض عن آالم األطفال والبهائم قال ألن اآلية دلت 

 على أنه ال جيوز إيصال أمل القتل وأخذ األموال إىل البالغني إال بثمن هو اجلنة فال جرم قال إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن
م الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم َوأَمْوالَُهْم بِأَنَّ لَُهمُ الَّجنَّةَ  فوجب أن يكون احلال كذلك يف األطفال والبهائم ولو جاز عليه

التمين لتمنوا أن آالمهم تتضاعف حىت حتصل هلم تلك األعواض الرفيعة الشريفة وحنن نقول ال ننكر حصول 
ابلة هذه اآلالم وإمنا اخلالف وقع يف أن ذلك العوض عندنا غري واجب وعندكم اخلريات لألطفال واحليوانات يف مق

  واجب واآلية ساكتة عن بيان الوجوب
ونَ َعنِ الْمُنكَرِ وَالَْحاِفظُالتَّاِئُبونَ الْعَابُِدونَ الَْحاِمُدونَ السَّاِئُحونَ الَراكُِعونَ السَّاجِدونَ االٌّ ِمُرونَ بِالَْمْعُروِف وَالنَّاُهونَ 

  ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني
بني يف هذه اآلية أن  اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية األوىل أنه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفَُسُهْم َوأَمْوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَّجنَّةَ 

  أولئك املؤمنني هم املوصوفون هبذه الصفات التسعة وفيه مسألتان
سألة األوىل يف رفع قوله التَّاِئُبونَ الَْعابُِدونَ الَْحاِمُدونَ السَّاِئُحونَ وجوه األول أنه رفع على املدح والتقدير هم امل

التائبون يعين املؤمنني املذكورين يف قوله اشَْتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم هم التائبون الثاين قال الزجاج ال يبعد أن 
لتَّاِئُبونَ مبتدأ وخربه حمذوف أي التائبون العابدون من أهل اجلنة أيضاً وإن مل جياهدوا كقوله تعاىل َوكُالًّ يكون قوله ا

َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنى وهذا وجه حسن ألن على هذا التقدير يكون الوعد باجلنة حاصالً جلميع املؤمنني وإذا جعلنا قوله 
ان الوعد باجلنة حاصالً للمجاهدين الثالث التَّائُِبونَ مبتدأ أو رفع على البدل من التَّاِئُبونَ تابعاً ألول الكالم ك

ر الضمري يف قوله ُيقَاَتلُونَ الرابع قوله التَّاِئُبونَ مبتدأ وقوله الَْعابُِدونَ إىل آخر اآلية خرب بعد خرب أي التائبون من الكف
اهللا التائبني بالياء إىل قوله والصَّاِئَماِت َوالَْحاِفِظَني وفيه  على احلقيقة هم اجلامعون هلذه اخلصال وقرأ أيب وعبد

  وجهان أحدمها أن يكون ذلك نصباً على املدح الثاين أن يكون جراً صفة للمؤمنني

  املسألة الثانية يف تفسري هذه الصفات التسعة
لشرك وقال احلسن التائبون من الشرك فالصفة األوىل قوله التَّاِئُبونَ قال ابن عباس رضي اهللا عنه التائبون من ا

والنفاق وقال األصوليون التائبون من كل معصية وهذا أوىل ألن التوبة قد تكون توبة من الكفر وقد تكون من 
  املعصية وقوله التَّاِئُبونَ صيغة عموم حمالة باأللف والالم فتتناول الكل فالتخصيص بالتوبة عن الكفر حمض التحكم

( ا يف شرح حقيقة التوبة يف تفسري قوله تعاىل يف سورة البقرة فََتلَقَّى ءاَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه واعلم أنا بالغن
  ) ٣٧البقرة 

واعلم أن التوبة إمنا حتصل عند حصول أمور أربعة أوهلا احتراق القلب يف احلال على صدور تلك املعصية عنه 
ثها عزمه على الترك يف املستقبل ورابعها أن يكون احلامل له على هذه األمور الثالثة وثانيها ندمه على ما مضى وثال



طلب رضوان اهللا تعاىل وعبوديته فإن كان غرضه منها دفع مذمة الناس وحتصيل مدحهم أو سائر األغراض فهو 
  ليس من التائبني

هما الذين يرون عبادة اهللا واجبة عليهم وقال والصفة الثانية قوله تعاىل الَْعابُِدونَ قال ابن عباس رضي اهللا عن
املتكلمون هم الذين أتوا بالعبادة وهي عبارة عن اإلتيان بفعل مشعر بتعظيم اهللا تعاىل على أقصى الوجوه يف التعظيم 

والبن عباس رضي اهللا عنهما أن يقول إن معرفة اهللا واإلقرار بوجوب طاعته عمل من أعمال القلب وحصول 
انب الثبوت يكفي فيه حصول فرد من أفراد تلك املاهية قال احلسن الْعَابُِدونَ هم الذين عبدوا اهللا يف االسم يف ج

  السراء والضراء وقال قتادة قوم أخدوا من أبداهنم يف ليلهم وهنارهم
ون إظهار ذلك عادة الصفة الثالثة قوله الَْحاِمُدونَ وهم الذين يقومون حبق شكر اهللا تعاىل على نعمه ديناً ودنيا وجيعل

هلم وقد ذكرنا التسبيح والتهليل والتحميد صفة الذين كانوا يعبدون اهللا قبل خلق الدنيا وهم املالئكة ألنه تعاىل 
أخرب عنهم أهنم قالوا قبل خلق آدم وحنن نسبح حبمدك وهو صفة الذين يعبدون اهللا بعد خراب الدنيا ألنه تعاىل 

)  ١٠يونس ( ن اهللا تعاىل وهو َدْعواُهْم ِفيَها سُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ وََتحِيَُّتُهْم ِفيَها َسالٌَم أخرب عن أهل اجلنة بأهنم حيمدو
  وهم املرادون بقوله واحلامدون

  الصفة الرابعة قوله الَْحاِمُدونَ السَّاِئُحونَ وفيه أقوال
القرآن من السياحة فهو الصيام  القول األول قال عامة املفسرين هم الصائمون وقال ابن عباس كل ما ذكر يف

وعن احلسن أن هذا صوم الفرض وقيل هم الذين يدميون ) سياحة أميت الصيام ( وقال النيب عليه الصالة والسالم 
الصيام ويف املعىن الذي ألجله حسن تفسري السائح بالصائم وجهان األول قال األزهري قيل للصائم سائح ألن 

ال زاد معه كان ممسكاً عن األكل والصائم ميسك عن األكل فلهذه املشاهبة مسي الذي يسيح يف األرض متعبداً 
الصائم سائحاً الثاين أن أصل السياحة االستمرار على الذهاب يف األرض كاملاء الذي يسيح والصائم يستمر على 

ذا امتنع من فعل الطاعة وترك املشتهي وهو األكل والشرب والوقاع وعندي فيه وجه آخر وهو أن اإلنسان إ
  األكل والشرب والوقاع وسد

على نفسه أبواب الشهوات انفتحت عليه أبواب احلكمة وجتلت له أنوار عامل اجلالل ولذلك قال عليه الصالة 
فيصري من السائحني يف عامل ) من أخلص هللا أربعني صباحاً ظهرت ينابيع احلكمة من قلبه على لسانه ( والسالم 

  ن مقام إىل مقام ومن درجة إىل درجة فيحصل له سياحة يف عامل الروحانياتجالل اهللا املنتقلني م
والقول الثاين أن املراد من السائحني طالب العلم ينتقلون من بلد إىل بلد يف طلب العلم وهو قول عكرمة وعن 

سائحون قبله وهب بن منبه كانت السياحة يف بين إسرائيل وكان الرجل إذا ساح أربعني سنة رأى ما كان يرى ال
فساح ولد بغي منهم أربعني سنة فلم ير شيئاً فقال يا رب ما ذنيب بأن أساءت أمي فعند ذلك أراه اهللا ما أرى 

السائحني وأقول للسياحة أثر عظيم يف تكميل النفس ألنه يلقاه أنواع من الضر والبؤس فال بد له من الصرب عليها 
 وقد يلقى أفاضل خمتلفني فيستفيد من كل أحد فائدة خمصوصة وقد وقد ينقطع زاده فيحتاج إىل التوكل على اهللا

يلقى األكابر من الناس فيستحقر نفسه يف مقابلتهم وقد يصل إىل املرادات الكثرية فينتفع هبا وقد يشاهد اختالف 
لة فالسياحة أحوال أهل الدنيا بسبب ما خلق اهللا تعاىل يف كل طرف من األحوال اخلاصة هبم فتقوى معرفته وباجلم

  هلا آثار قوية يف الدين
والقول الثالث قال أبو مسلم السَّاِئُحونَ السائرون يف األرض وهو مأخوذ من السيح سيح املاء اجلاري واملراد به 

من خرج جماهداً مهاجراً وتقريره أنه تعاىل حث املؤمنني يف اآلية األوىل على اجلهاد مث ذكر هذه اآلية يف بيان صفات 



  هدين فينبغي أن يكونوا موصوفني مبجموع هذه الصفاتاجملا
الصفة اخلامسة والسادسة قوله الرِكُعونَ السَّاجِدونَ واملراد منه إقامة الصلوات قال القاضي وإمنا جعل ذكر 

الركوع والسجود كناية عن الصالة ألن سائر أشكال املصلي موافق للعادة وهو قيامه وقعوده والذي خيرج عن 
 ذلك هو الركوع والسجود وبه يتبني الفضل بني املصلي وغريه وميكن أن يقال القيام أول مراتب التواضع العادة يف

هللا تعاىل والركوع وسطها والسجود غايتها فخص الركوع والسجود بالذكر لداللتهما على غاية التواضع 
  والعبودية تنبيهاً على أن املقصود من الصالة هناية اخلضوع والتعظيم

فة السابعة والثامنة قوله االِْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وَالنَّاُهونَ َعنِ الْمُنكَرِ واعلم أن كتاب أحكام األمر باملعروف الص
والنهي عن املنكر كتاب كبري مذكور يف علم األصول فال ميكن إيراده ههنا وفيه إشارة إىل إجياب اجلهاد ألن رأس 

لكفر باهللا واجلهاد يوجب الترغيب يف اإلميان والزجر عن الكفر واجلهاد داخل املعروف اإلميان باهللا ورأس املنكر ا
  يف باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأما دخول الواو يف قوله َوالنَّاُهونَ َعنِ الُْمنكَرِ ففيه وجوه

نبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشدِيِد الِْعقَابِ الوجه األول أن التسوية قد جتيء بالواو تارة وبغري الواو أخرى قال تعاىل غَاِفرِ الذَّ
  فجاء بعض بالواو وبعض بغري الواو)  ٣غافر ( ِذى الطَّْولِ 

الوجه الثاين أن املقصود من هذه اآليات الترغيب يف اجلهاد فاهللا سبحانه ذكر الصفات الستة مث قال االِْمُرونَ 
قدير أن املوصوفني بالصفات الستة اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر وقد بِالَْمْعرُوِف َوالنَّاُهونَ َعنِ الُْمنكَرِ والت

ذكرنا أن رأس األمر باملعروف والنهي عن املنكر ورئيسه هو اجلهاد فاملقصود من إدخال الواو عليه التنبيه على ما 
  ذكرنا

ت يأيت هبا اإلنسان لنفسه وال الوجه الثالث يف إدخال الواو على هؤالء وذلك ألن كل ما سبق من الصفات عبادا
تعلق لشيء منها بالغري أما النهي عن املنكر فعبادة متعلقة بالغري وهذا النهي يوجب ثوران الغضب وظهور اخلصومة 

ورمبا أقدم ذلك املنهي على ضرب الناهي ورمبا حاول قتله فكان النهي عن املنكر أصعب أقسام العبادات 
  نبيهاً على ما حيصل فيها من زيادة املشقة واحملنةوالطاعات فأدخل عليها الواو ت

الصفة التاسعة قوله وَالَْحاِفظُونَ ِلُحُدودِ اللَِّه واملقصود أن تكاليف اهللا كثرية وهي حمصورة يف نوعني أحدمها ما يتعلق 
يف الدنيا بل ملصاحل مرعية بالعبادات والثاين ما يتعلق باملعامالت أما العبادات فهي اليت أمر اهللا هبا ال ملصلحة مرعية 

يف الدين وهي الصالة والزكاة والصوم واحلج واجلهاد واإلعتاق والنذور وسائر أعمال الرب وأما املعامالت فهي إما 
  جللب املنافع وإما لدفع املضار

ا املنافع والقسم األول وهو ما يتعلق جبلب املنافع فتلك املنافع إما أن تكون مقصودة باألصالة أو بالتبعية أم
املقصودة باألصالة فهي املنافع احلاصلة من طرف احلواس اخلمسة فأوهلا املذوقات ويدخل فيها كتاب األطعمة 

واألشربة من الفقه وملا كان الطعام قد يكون نباتاً وقد يكون حيواناً واحليوان ال ميكن أكله إال بعد الذبح واهللا تعاىل 
ذا دخل يف الفقه كتاب الصيد والذبائح وكتاب الضحايا وثانيها شرط يف الذبح شرائط خمصوصة فألجل ه

امللموسات ويدخل فيها باب أحكام الوقاع من مجلتها ما يفيد حله وهو باب النكاح ومنه أيضاً باب الرضاع ومنها 
ث عن ما هو حبث عن لوازم النكاح مثل املهر والنفقة واملسكن ويتصل به أحوال القسم والنشوز ومنها ما هو حب
األسباب املزيلة للنكاح ويدخل فيه كتاب الطالق واخللع واإليالء والظهار واللعان ومن األحكام املتعلقة 

بامللموسات البحث عما حيل لبسه وعما ال حيل وعما حيل استعماله وعما ال حيل استعماله وما ال حيل كاستعماله 
باب وثالثها املبصرات وهي باب ما حيل النظر إليه وما ال حيل األواين الذهبية والفضية وطال كالم الفقهاء يف هذا ال



ورابعها املسموعات وهو باب هل حيل مساعه أم ال وخامسها املشمومات وليس للفقهاء فيها جمال وأما املنافع 
غريه أما املقصودة بالتبع فهي األموال والبحث عنها من ثالثة أوجه األول األسباب املفيدة للملك وهي إما البيع أو 

البيع فهو إما بيع األعيان أو بيع املنافع وبيع األعيان فأما أن يكون بيع العني بالعني أو بيع الدين بالعني وهو السلم 
أو بيع العني بالدين كما إذا اشترى شيئاً يف الذمة أو بيع الدين بالدين وقيل إنه ال جيوز ملا روي أنه عليه الصالة 

ىلء بالكاىلء ولكن حصل له مثال يف الشرع وهو تقاضي الدينني وأما بيع املنفعة فيدخل والسالم هنى عن بيع الكا
فيه كتاب اإلجارة وكتاب اجلعالة وكتاب عقد املضاربة وأما سائر األسباب املوجبة للملك فهي اإلرث واهلبة 

ريق إىل ضبط أسباب امللك والوصية وإحياء املوات وااللتقاط وأخد الفيء والغنائم وأخذ الزكوات وغريها وال ط
  إال باالستقراء

والنوع الثاين من مباحث الفقهاء األسباب اليت توجب لغري املالك التصرف يف الشيء وهو باب الوكالة والوديعة 
  وغريمها

والنوع الثالث األسباب اليت متنع املالك من التصرف يف ملك نفسه وهو الرهن والتفليس واإلجارة وغريها فهذا 
  سام تكاليف اهللا يف باب جلب املنافع وأما تكاليف اهللا تعاىل يف باب دفع املضارضبط أق

فنقول أقسام املضار مخسة ألن املضرة إما أن حتصل يف النفوس أو يف األموال أو يف األديان أو يف األنساب أو يف 
إما القصاص أو الدية أو الكفارة العقول أما املضار احلاصلة يف النفوس فهي إما أن حتصل يف كل النفس واحلكم فيه 

وإما يف بعض من أبعاض البدن كقطع اليد وغريها والواجب فيه إما القصاص أو الدية أو اإلرش وأما املضار 
احلاصلة يف األموال فذلك الضرر إما أن حيصل على سبيل اإلعالن واإلظهار وهو كتاب الغصب أو على سبيل 

ر احلاصلة يف األديان فهي إما الكفر وإما البدعة أما الكفر فيدخل فيه أحكام اخلفية وهو كتاب السرقة وأما املضا
املرتدين وليس للفقهاء كتاب مقرر يف أحكام املبتدعني وأما املضار احلاصلة يف األنساب فيتصل به حترمي الزنا 

هنا حبث آخر وهو أن كل واللواط وبيان العقوبة املشروعة فيهما ويدخل فيه أيضاً باب حد القذف وباب اللعان وه
أحد ال ميكنه استيفاء حقوقه من املنافع ودفع املضار بنفسه ألنه رمبا كان ضعيفاً فال يلتفت إليه خصمه فلهذا السر 

نصب اهللا تعاىل اإلمام لتنفيد األحكام وجيب أن يكون لذلك اإلمام نواب وهم األمراء والقضاة فلما مل جيز أن يكون 
لى الغري إال باحلجة فالشرع أثبت إلظهار احلق حجة خمصوصة وهي الشهادة وال بد أن يكون قول الغري مقبوالً ع

للدعوى وإلقامة البينة شرائط خمصوصة فال بد من باب مشتمل عليها فهذا ضبط معاقد تكاليف اهللا تعاىل وأحكامه 
التفصيل وتارة بأن أمر الرسول عليه وحدوده وملا كانت كثرية واهللا تعاىل إمنا بينها يف كل القرآن تارة على وجه 

السالم حىت يبينها للمكلفني ال جرم أنه تعاىل أمجل ذكرها يف هذه اآلية فقال َوالَْحاِفظُونَ ِلُحُدوِد اللَِّه وهو يتناول 
  مجلة هذه التكاليف

 قسمان أعمال واعلم أن الفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه يف بيان التكاليف وليس األمر كذلك فإن أعمال املكلفني
اجلوارح وأعمال القلوب وكتب الفقه مشتملة على شرح أقسام التكاليف املتعلقة بأعمال اجلوارح فأما التكاليف 

املتعلقة بأعمال القلوب فلم يبحثوا عنها ألبتة ومل ينصفوا هلا كتباً وأبواباً وفصوالً ومل يبحثوا عن دقائقها وال شك أن 
 الكشف عن حقائقها أوىل ألن أعمال اجلوارح إمنا تراد ألجل حتصيل أعمال القلوب البحث عنها أهم واملبالغة يف

واآليات الكثرية يف كتاب اهللا تعاىل ناطقة بذلك إال أن قوله سبحانه َوالَْحاِفظُونَ ِلُحُدوِد اللَِّه متناول لكل هذه 
  األقسام على سبيل الشمول واإلحاطة
ت التسعة قال َوَبّشرِ الُْمْؤِمنَِني واملقصود منه أنه قال يف اآلية املتقدمة فَاْسَتْبِشُرواْ واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذه الصفا



ة بَِبْيِعكُُم الَِّذى َبايَْعُتْم بِِه فذكر هذه الصفات التسعة مث ذكر عقيبها قوله َوَبّشرِ الُْمْؤِمنِنيَ تنبيهاً على أن البشار
  تتناول إال املؤمنني املوصوفني هبذه الصفات املذكورة يف قوله فَاسَْتْبِشرُواْ مل

فإن قيل ما السبب يف أنه تعاىل ذكر تلك الصفات الثمانية على التفصيل مث ذكر تعاىل عقيبها سائر أقسام التكاليف 
  على سبيل اإلمجال يف هذه الصفة التاسعة

لركوع والسجود واألمر باملعروف والنهي قلنا ألن التوبة والعبادة واالشتغال بتحميد اهللا والسياحة لطلب العلم وا
عن املنكر أمور ال ينفك املكلف عنها يف أغلب أوقاته فلهذا ذكرها اهللا تعاىل على سبيل التفصيل وأما البقية فقد 

ينفك املكلف عنها يف أكثر أوقاته مثل أحكام البيع والشراء ومثل معرفة أحكام اجلنايات وأيضاً فتلك األمور 
ال القلوب وإن كانت أعمال اجلوارح إال أن املقصود منها ظهور أحوال القلوب وقد عرفت أن رعاية الثمانية أعم

  أحوال القلوب أهم من رعاية أحوال الظاهر فلهذا السبب ذكر هذا

  القسم على سبيل التفصيل وذكر هذا القسم على سبيل اإلمجال
َتْغِفرُواْ ِللُْمْشرِِكَني وَلَْو كَاُنوا أُوِْلى قُْرَبى ِمن بَْعِد َما َتَبيََّن لَُهْم أَنَُّهمْ أَْصحَاُب َما كَانَ ِللنَّبِى ِّ َوالَِّذيَن َءاَمنُوا أَن َيْس

ِه تََبرَّأَ ِمْنُه إِنَّ إِبَْراِهيمَ أَنَُّه َعُدوٌّ ِللَّ الَْجِحيمِ َوَما كَانَ اْسِتْغفَاُر إِْبَراهِيَم الًّبِيِه إِالَّ َعن مَّْوِعَدةٍ  َوَعَدَهآ إِيَّاُه فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه
  َألوَّاٌه َحلِيٌم

اعلم أنه تعاىل ملا بني من أول هذه السورة إىل هذا املوضع وجوب إظهار الرباءة عن الكفار واملنافقني من مجيع 
األم كما الوجوه بني يف هذه اآلية أنه جتب الرباءة عن أمواهتم وإن كانوا يف غاية القرب من اإلنسان كاألب و

أوجبت الرباءة عن أحيائهم واملقصود منه بيان وجوب مقاطعتهم على أقصى الغايات واملنع من مواصلتهم بسبب 
  من األسباب وفيه مسائل

املسألة األوىل ذكروا يف سبب نزول هذه اآلية وجوهاً األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا فتح اهللا تعاىل مكة 
قيل أمك فذهب إىل قربها ووقف دونه مث قعد عند ) أي أبويه أحدث به عهداً ( ة والسالم سأل النيب عليه الصال

رأسها وبكى فسأله عمر وقال هنيتنا عن زيارة القبور والبكاء مث زرت وبكيت فقال قد أذن يل فيه فلما علمت ما 
روي عن سعيد بن املسيب عن أبيه قال هي فيه من عذاب اهللا وإين ال أغين عنها من اهللا شيئاً بكيت رمحة هلا الثاين 

) يا عم قل ال إله إال اهللا أحاج لك هبا عند اهللا ( ملا حضرت أبا طالب الوفاة قال له الرسول عليه الصالة والسالم 
فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أيب أمية أترغب عن ملة عبد املطلب فقال أنا على ملة عبد املطلب فقال عليه الصالة 

فنزلت هذه اآلية قوله إِنََّك الَ تَْهِدى َمْن أَْحَبْبَت قال الواحدي وقد ) ألستغفرن لك ما مل أنه عنك  (والسالم 
استبعده احلسني بن الفضل ألن هذه السورة من آخر القرآن نزوالً ووفاة أيب طالب كانت مبكة يف أول اإلسالم 

يب عليه الصالة والسالم بقي يستغفر أليب طالب من وأقول هذا االستبعاد عندي مستبعد فأي بأس أن يقال إن الن
ذلك الوقت إىل وقت نزول هذه اآلية فإن التشديد مع الكفار إمنا ظهر يف هذه السورة فلعل املؤمنني كان جيوز هلم 

أن يستغفروا ألبويهم من الكافرين وكان النيب عليه الصالة والسالم أيضاً يفعل ذلك مث عند نزول هذه السورة 
هم اهللا منه فهذا غري مستبعد يف اجلملة الثالث يروى عن علي أنه مسع رجالً يستغفر ألبويه املشركني قال فقلت منع

( له أتستغفر ألبويك ومها مشركان فقال أليس قد استغفر إبراهيم ألبويه ومها مشركان فذكرت ذلك لرسول اهللا 
جالً أتى الرسول عليه الصالة والسالم وقال كان أيب يف فنزلت هذه اآلية الرابع يروى أن ر) صلى اهللا عليه وسلم 

اجلاهلية يصل الرحم ويقري الضيف ومينح من ماله وأي أيب فقال أمات مشركاً قال نعم قال يف ضحضاح من النار 



أعوذ  إن أيب وأباك وأبا إبراهيم يف النار إن أباك مل يقل يوماً( فوىل الرجل يبكي فدعاه عليه الصالة والسالم فقال 
  )باهللا من النار 

ينبغي هلم ذلك املسألة الثانية قوله َما كَانَ ِللنَّبِىّ  َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ أَن َيْسَتْغِفرُواْ ِللُْمْشرِِكَني حيتمل أن يكون املعىن ما 
االستغفار  فيكون كالوصف وأن يكون معناه ليس هلم ذلك على معىن النهي فاألول معناه أن النبوة واإلميان مينع من

للمشركني والثاين معناه ال تستغفروا واألمران مقاربان وسبب هذا املنع ما ذكره اهللا تعاىل يف قوله ِمن َبْعِد َما تََبيََّن 
ن َيَشاء واملعىن أنه تعاىل لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب الَْجِحيمِ وأيضاً قال إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَم

ملا أخرب عنهم أنه يدخلهم النار فطلب الغفران هلم جار جمرى طلب أن خيلف اهللا وعده ووعيده وأنه ال جيوز وأيضاً 
ملا سبق قضاء اهللا تعاىل بأنه يعذهبم فلو طلبوا غفرانه لصاروا مردودين وذلك يوجب نقصان درجة النيب عليه 

وقال عنهم أهنم أصحاب اجلحيم )  ٦٠غافر ( ته وأيضاً أنه قال اْدُعونِى أَسَْتجِْب لَكُْم الصالة والسالم وحظ مرتب
فهذا االستغفار يوجب اخللف يف أحد هذين النصني وإنه ال جيوز وقد جوز أبو هاشم أن يسأل العبد ربه شيئاً بعد 

مع علمهم بأنه تعاىل )  ١٠٧املؤمنون ( خْرِْجَنا ِمْنَها ما أخرب اهللا عنه أنه ال يفعله واحتج عليه بقول أهل النار َربََّنا أَ
ال يفعل ذلك وهذا يف غاية البعد من وجوه األول أم هذا مبين على مذهبه أن أهل اآلخرة ال جيهلون وال يكذبون 

 ٢٣األنعام ( رَّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني  وذلك ممنوع بل نص القرآن يبطله وهو قوله ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنتُُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ وَاللَِّه
والثاين أن يف حقهم حيسن ردهم عن ذلك السؤال وإسكاهتم أما )  ٢٤األنعام ( انظُْر كَْيَف كَذَُبواْ َعلَى أَنفُِسهِْم ) 

يعلم يف حق الرسول عليه الصالة والسالم فغري جائز ألنه يوجب نقصان منصبه والثالث أن مثل هذا السؤال الذي 
أنه ال فائدة فيه إما أن يكون عبثاً أو معصية وكالمها جائزان على أهل النار وغري جائزين على أكابر األنبياء عليهم 

  السالم
املسألة الثالثة أنه تعاىل ملا بني أن العلة املانعة من هذا االستغفار هو تبني كوهنم من أصحاب النار وهذه العلة ال 

قارب أو من األباعد فلهذا السبب قال تعاىل َولَْو كَانُواْ أُوِْلى قُرَْبى وكون سبب النزول ما ختتلف بأن يكونوا من األ
  حكينا يقوي هذا الذي قلناه

  أما قوله تعاىل َوَما كَانَ اْسِتْغفَاُر إِْبراهِيَم ِالبِيِه إِالَّ َعن مَّْوِعَدةٍ  َوَعَدَها إِيَّاُه ففيه مسائل
هذه اآلية مبا قبلها وجوه األول أن املقصود منه أن ال يتوهم إنسان أنه تعاىل منع حممداً من املسألة األوىل يف تعلق 

بعض ما أذن إلبراهيم فيه والثاين أن يقال إنا ذكرنا يف سبب اتصال هذه اآلية مبا قبلها املبالغة يف إجياب االنقطاع 
تص بدين حممد عليه الصالة والسالم بل املبالغة يف عن الكفار أحيائهم وأمواهتم مث بني تعاىل أن هذا احلكم غري خم

تقرير وجوب االنقطاع كانت مشروعة أيضاً يف دين إبراهيم عليه السالم فتكون املبالغة يف تقرير وجوب املقاطعة 
ب واملباينة من الكفار أقوى الثالث أنه تعاىل وصف إبراهيم عليه السالم يف هذه اآلية بكونه حليماً أي قليل الغض

وبكونه أواها أي كثري التوجع والتفجع عند نزول املضار بالناس واملقصود أن من كان موصوفاً هبذه الصفات كان 
ميل قلبه إىل االستغفار ألبيه شديداً فكأنه قيل إن إبراهيم مع جاللة قدره ومع كونه موصوفاً باألواهية واحلليمية 

  ن يكون غريه ممنوعاً من هذا املعىن كان أوىلمنعه اهللا تعاىل من االستغفار ألبيه الكافر فأل
املسألة الثانية دل القرآن على أن إبراهيم عليه السالم استغفر ألبيه قال تعاىل حكاية عنه َواغِْفْر ِالبِى إِنَُّه كَانَ ِمَن 

  ) ٨٦الشعراء ( الضَّالَّني 



وقال تعاىل حكاية عنه يف سورة مرمي قال َسلَاٌم َعلَْيَك )  ٤١إبراهيم ( وأيضاً قال عنه رَبََّنا اغِْفْر ِلى َوِلوَاِلَدى َّ 
وثبت أن االستغفار للكافر ال جيوز فهذا )  ٤املمتحنة ( وقال أيضاً الَْسَتْغِفَرنَّ لََك )  ٤٧مرمي ( َسأَْسَتغِْفُر لَكَ رَبِي 

  يدل على صدور هذا الذنب من إبراهيم عليه السالم
التوبة ( اإلشكال بقوله َوَما كَانَ اْسِتْغفَاُر إِْبراهِيَم ِالبِيِه إِالَّ َعن مَّْوِعَدةٍ  َوَعَدَها إِيَّاُه  واعلم أنه تعاىل أجاب عن هذا

وفيه قوالن األول أن يكون الواعد أبا إبراهيم عليه السالم واملعىن أن أباه وعده أن يؤمن فكان إبراهيم )  ١١٤
عىن فلما تبني له أنه ال يؤمن وأنه عدو هللا تربأ منه وترك ذلك االستغفار عليه السالم يستغفر ألجل أن حيصل هذا امل

ِللَِّه الثاين أن يكون الواعد إبراهيم عليه السالم وذلك أنه وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسالمه فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ 
سن َوَعَدَها أََباُه بالباء ومن الناس من ذكر يف اجلواب وجهني َتَبرَّأَ ِمْنُه والدليل على صحة هذا التأويل قراءة احل

  آخرين
الوجه األول املراد من استغفار إبراهيم ألبيه دعاؤه له إىل اإلميان واإلسالم وكان يقول له آمن حىت تتخلص من 

هو االستغفار فلما أخربه  العقاب وتفوز بالغفران وكان يتضرع إىل اهللا يف أن يرزقه اإلميان الذي يوجب املغفرة فهذا
  اهللا تعاىل بأنه ميوت مصراً على الكفر ترك تلك الدعوة

التوبة (  والوجه الثاين يف اجلواب أن من الناس من محل قوله َما كَانَ ِللنَّبِىّ  َوالَِّذيَن ءاَمُنواْ أَن َيْسَتغِْفُرواْ ِللُْمْشرِِكَني
تناع يف االستغفار للكافر لكون الفائدة يف ذلك االستغفار ختفيف على صالة اجلنازة وهبذا الطريق فال ام)  ١١٣

العقاب قالوا والدليل على أن املراد ما ذكرناه أنه تعاىل منع من الصالة على املنافقني وهو قوله َوالَ ُتَصلّ َعلَى أََحدٍ 
ة على املشركني سواء كان منافقاً أو ويف هذه اآلية عم هذا احلكم ومنه من الصال)  ٨٤التوبة ( ّمْنُهم مَّاتَ أََبداً 

  كان مظهراً لذلك الشرك وهذا قول غريب
املسألة الثالثة اختلفوا يف السبب الذي به تبني إلبراهيم أن أباه عدو هللا فقال بعضهم باإلصرار واملوت وقال بعضهم 

منه فكان تعاىل يقول ملا تبني  باإلصرار وحده وقال آخرون ال يبعد أن اهللا تعاىل عرفه ذلك بالوحي وعند ذلك تربأ
النساء ( إلبراهيم أن أباه عدو هللا تربأ منه فكونوا كذلك ألين أمرتكم مبتابعة إبراهيم يف قوله واتََّبَع ِملَّةَ  إِْبراهِيَم 

١٢٥ (  
واعلم أن اشتقاق )  ١١٤ التوبة( واعلم أنه تعاىل ملا ذكر حال إبراهيم يف هذه الواقعة قال إِنَّ إِْبراِهيَم الوَّاٌه َحلِيٌم 

األواه من قول الرجل عند شدة حزنه أوه والسبب فيه أن عند احلزن خيتنق الروح القليب يف داخل القلب ويشتد 
حرقه فاإلنسان خيرج ذلك النفس احملترق من القلب ليخفف بعض ما به هذا هو األصل يف اشتقاق هذا اللفظ 

وعن عمر أنه ) األواه اخلاشع املتضرع ( أنه قال ) ى اهللا عليه وسلم صل( وللمفسرين فيه عبارات روي عن النيب 
ويروى أن زينب تكلمت عند الرسول عليه ) الدعاء ( عن األواه فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( سأل رسول اهللا 

رسول اهللا وما قيل يا ) دعها فإهنا أواهة ( الصالة والسالم مبا يغري لونه فأنكر عمر فقال عليه الصالة والسالم 
  وقيل معىن كون إبراهيم عليه السالم أواها كلما ذكر) الداعية اخلاشعة املتضرعة ( األواهة قال 

لنفسه تقصرياً أو ذكر له شيء من شدائد اآلخرة كان يتأوه إشفاقاً من ذلك واستعظاماً له وعن ابن عباس رضي اهللا 
فهو معلوم واعلم أنه تعاىل إمنا وصفه هبذين الوصفني يف هذا املقام  عنهما األواه املؤمن باخلشية وأما وصفه بأنه حليم

ألنه تعاىل وصفه بشدة الرقة والشفقة واخلوف والوجل ومن كذلك فإنه تعظم رقته على أبيه وأوالده فبني تعاىل أنه 
 أوىل وكذلك وصفه أيضاً مع هذه العادة تربأ من أبيه وغلظ قلبه عليه ملا ظهر له إصراره على الكفر فأنتم هبذا املعىن

  بأنه حليم ألن أحد أسباب احللم رقة القلب وشدة العطف ألن املرء إذا كان حاله هكذا اشتد حلمه عند الغضب



ٌم إِنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواتِ ٍء َعِليَوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضلَّ قَْوماً بَْعَد إِذْ َهَداُهْم َحتَّى ُيَبيَِّن لَُهم مَّا َيتَّقُونَ إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْي
  واألرض ُيْحىِ  َوُيِميُت َوَما لَكُْم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمن َوِلى ٍّ َوالَ َنصِريٍ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا منه املؤمنني من أن يستغفروا للمشركني واملسلمون كانوا قد استغفروا للمشركني 

ول هذه اآلية فإهنم قبل نزول هذه اآلية كانوا يستغفرون آلبائهم وأمهاهتم وسائر أقربائهم ممن مات على قبل نز
الكفر فلما نزلت هذه اآلية خافوا بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من االستغفار للمشركني وأيضاً فإن أقواماً من 

ذه اآلية فوقع اخلوف عليهم يف قلوب املسلمني أنه املسلمني الذين استغفروا للمشركني كانوا قد ماتوا قبل نزول ه
كيف يكون حاهلم فأزال اهللا تعاىل ذلك اخلوف عنهم هبذه اآلية وبني أنه تعاىل ال يؤاخذهم بعمل إال بعد أن يبني هلم 

ع يف أنه جيب عليهم أن يتقوه وحيترزوا عنه فهذا وجه حسن يف النظم وقيل املراد إن من أول السورة إىل هذا املوض
بيان املنع من خمالطة الكفار واملنافقني ووجوب مباينتهم واالحتراز عن مواالهتم فكأنه قيل إن اإلله الرحيم الكرمي 
كيف يليق به هذا التشديد الشديد يف حق هؤالء الكفار واملنافقني فأجيب عنه بأنه تعاىل ال يؤاخذ أقواماً بالعقوبة 

م ما جيب عليهم أن يتقوه فأما بعد أن فعل ذلك وأزاح العذر وأزال العلة فله بعد إذ دعاهم إىل الرشد حىت يبني هل
أن يؤاخذهم بأشد أنواع املؤاخذة والعقوبة ويف قوله تعاىل لُِيِضلَّ وجوه األول أن املراد أنه أضله عن طريق اجلنة أي 

ل احلكم عليهم بالضالل واحتجوا بقول صرفه عنه ومنعه من التوجه إليه والثاين قالت املعتزلة املراد من هذا اإلضال
  الكميت وطائفة قد أكفروين حببكم

وقال أبو بكر األنباري هذا التأويل فاسد ألن العرب إذا أرادوا ذلك املعىن قالوا ضلل يضلل واحتجاجهم ببيت 
أفعل أال الكميت باطل ألنه ال يلزم من قولنا أكفر يف احلكم صحة قولنا أضل وليس كل موضع صح فيع فعل صح 

  ترى أنه جيوز أن يقال كسره وال جيوز أن يقال أكسره بل جيب فيه الرجوع إىل السماع
والوجه الثالث يف تفسري اآلية وما كان اهللا ليوقع الضاللة يف قلوهبم بعد اهلدى حىت يكون منهم األمر الذي به 

  يستحق العقاب
 يؤاخذ أحداً إال بعد أن يبني له كون ذلك الفعل قبيحاً ومنهياً املسألة الثانية قالت املعتزلة حاصل اآلية أنه تعاىل ال

عنه وقرر ذلك بأنه عامل بكل املعلومات وهو قوله أَنَّ اللََّه بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌم وبأنه قادر على كل املمكنات وهو قوله 
قادراً هكذا مل يكن حمتاجاً والعامل القادر الغين ال لَُّه ُملُْك السََّماوَاِت َواالْْرَض الَ إله فكان التقدير أن من كان عاملاً 

يفعل القبيح والعقاب قبل البيان وإزالة العذر قبيح فوجب أن ال يفعله اهللا تعاىل فنظم اآلية إمنا يصح إذا فسرناها 
  هبذا الوجه وهذا يقتضي أنه يقبح من اهللا تعاىل االبتداء بالعقاب وأنتم ال تقولون به

كرمتوه يدل على أنه تعاىل ال يعاقب إال بعد التبيني وإزالة العذر وإزاحة العلة وليس فيها داللة واجلواب أن ما ذ
  على أنه تعاىل ليس له ذلك فسقط ما ذكرمتوه يف هذا الباب

مر بالرباءة من مث قال تعاىل لَُّه ُملُْك السََّماوَاِت وَاالْْرَض الَ إله يف ذكر هذا املعىن ههنا فوائد إحداها أنه تعاىل ملا أ
الكفار بني أنه له ملك السموات واألرض فإذا كان هو ناصراً لكم فهم ال يقدرون على إضراركم وثانيها أن القوم 

من املسلمني قالوا ملا أمرتنا باالنقطاع من الكفار فحينئذ ال ميكننا أن خنتلط بآبائنا وأوالدنا وإخواننا ألنه رمبا كان 
راد أنكم إن صرمت حمرومني عن معاونتهم ومناصرهتم فاإلله الذي هو املالك للسموات الكثري منهم كافرين وامل

واألرض واحمليي واملميت ناصركم فال يضركم أن ينقطعوا عنكم وثالثها أنه تعاىل ملا أمر هبذه التكاليف الشاقة كأنه 
  قال وجب عليكم أن تنقادوا حلكمي وتكليفي لكوين إهلكم ولكونكم عبيداً يل



َما كَاَد َيزِيغُ قُلُوُب فَرِيقٍ  قَْد تَاَب اهللا َعلَى النَّبِى ِّ َوالُْمَهاجِرِيَن وَاالٌّ نَصارِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفى َساَعةِ  الُْعْسَرةِ  ِمن َبْعِدلَ
  مِّْنُهْم ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم إِنَّهُ بِهِمْ َرُءوٌف رَِّحيٌم

ح أحوال غزوة تبوك وبني أحوال املتخلفني عنها وأطال القول يف ذلك على اعلم أنه تعاىل ملا استقصى يف شر
الترتيب الذي خلصناه يف هذا التفسري عاد يف هذه اآلية إىل شرح ما بقي من أحكامها ومن بقية تلك األحكام أنه قد 

املؤمنني نوع زلة  نوع زلة جارية جمرى ترك األوىل وصدر أيضاً عن) صلى اهللا عليه وسلم ( صدر عن رسول اهللا 
  فذكر تعاىل أنه تفضل عليهم وتاب عليهم يف تلك الزالت فقال لَقَْد تَاَب اهللا َعلَى النَّبِىّ  ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل دلت األخبار على أن هذا السفر كان شاقاً شديداً على الرسول عليه الصالة والسالم وعلى املؤمنني 
  وجب الثناء فكيف يليق هبا قوله لَقَدْ َتابَ اهللا َعلَى النَّبِىّ  َوالُْمهَاجِرِيَنعلى ما سيجيء شرحها وهذا ي

واجلواب من وجوه األول أنه صدر عن النيب عليه الصالة والسالم شيء من باب ترك األفضل وهو املشار إليه 
اشتد الزمان يف هذه الغزوة على املؤمنني على ما  وأيضاً ملا)  ٤٣التوبة ( بقوله تعاىل َعفَا اللَُّه َعنَك ِلمَ أَذِنَت لَُهْم 

سيجيء شرحها فرمبا وقع يف قلبهم نوع نفرة عن تلك السفرة ورمبا وقع يف خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر على الفرار 
ولست أقول عزموا عليه بل أقول وساوس كانت تقع يف قلوهبم فاهللا تعاىل بني يف آخر هذه السورة أنه بفضله عفا 

  فقال لَقَدْ َتاَب اهللا َعلَى النَّبِىّ  َوالُْمهَاجِرِيَن َواالْنصَارِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه عنها
والوجه الثاين يف اجلواب أن اإلنسان طول عمره ال ينفك عن زالت وهفوات إما من باب الصغائر وإما من باب 

ق هذا السفر ومتاعبه وصربوا على تلك ترك األفضل مث إن النيب عليه السالم وسائر املؤمنون ملا حتملوا مشا
الشدائد واحملن أخرب اهللا تعاىل أن حتمل تلك الشدائد صار مكفراً جلميع الزالت اليت صدرت عنهم يف طول العمر 

  وصار قائماً مقام التوبة املقرونة باإلخالص عن كلها فلهذا السبب قال تعاىل لَقَْد َتاَب اهللا َعلَى النَّبِىّ  اآلية
ه الثالث يف اجلواب أن الزمان ملا اشتد عليهم يف ذلك السفر وكانت الوساوس تقع يف قلوهبم فكلما وقعت والوج

وسوسة يف قلب واحد منهم تاب إىل اهللا منها وتضرع إىل اهللا يف إزالتها عن قلبه فلكثرة إقدامهم على التوبة بسبب 
  لَى النَّبِىّ  اآليةخطرات تلك الوساوس بباهلم قال تعاىل لَقَْد َتاَب اهللا َع

والوجه الرابع ال يبعد أن يكون قد صدر عن أولئك األقوام أنواع من املعاصي إال أنه تعاىل تاب عليهم وعفا عنهم 
ألجل أهنم حتملوا مشاق ذلك السفر مث إنه تعاىل ضم ذكر الرسول عليه الصالة والسالم إىل ذكرهم تنبيهاً على 

د بلغوا إىل الدرجة اليت ألجلها ضم الرسول عليه الصالة والسالم إليهم يف قبول عظم مراتبهم يف الدين وأهنم ق
  التوبة

  املسألة الثانية يف املراد بساعة العسرة قوالن
القول األول أهنا خمتصة بغزوة تبوك واملراد منها الزمان الذي صعب األمر عليهم جداً يف ذلك السفر والعسرة تعذر 

  حصلت عسرة الظهر وعسرة املاء وعسرة الزاد أما عسرةاألمر وصعوبته قال جابر 

الظهر فقال احلسن كان العشرة من املسلمني خيرجون على بعري يعتقبونه بينهم وأما عسرة الزاد فرمبا مص التمرة 
الواحدة مجاعة يتناوبوهنا حىت ال يبقى من التمرة إال النواة وكان معهم شيء من شعري مسوس فكان أحدهم إذا 

اللقمة يف فيه أخذ أنفه من ننت اللقمة وأما عسرة املاء فقال عمر خرجنا يف قيظ شديد وأصابنا فيه عطش وضع 
  شديد حىت أن الرجل لينحر بعريه فيعصر فرثه ويشربه

واعلم أن هذه الغزوة تسمى غزوة العسرة ومن خرج فيها فهو جيش العسرة وجهزهم عثمان وغريه من الصحابة 



  همرضي اهللا تعاىل عن
والقول الثاين قال أبو مسلم جيوز أن يكون املراد بساعة العسرة مجيع األحوال واألوقات الشديدة على الرسول 

وعلى املؤمنني فيدخل فيه غزوة اخلندق وغريها وقد ذكر اهللا تعاىل بعضها يف كتابه كقوله تعاىل وَإِذَا َزاغَِت االْْبَصارُ 
آل ( وقوله لَقَِد َصَدقَكُُم اللَُّه َوْعَدهُ إِذْ َتُحسُّوَنُهمْ بِإِذْنِِه حَتَّى إِذَا فَِشلُْتْم )  ١٠األحزاب ( َوَبلََغِت الْقُلُوبُ الَْحنَاجَِر 

اآلية واملقصود منه وصف املهاجرين واألنصار بأهنم اتبعوا الرسول عليه السالم يف األوقات )  ١٥٢عمران 
  دح والتعظيمالشديدة واألحوال الصعبة وذلك يفيد هناية امل

  مث قال تعاىل ِمن َبْعِد َما كَاَد يَزِيغُ قُلُوُب فَرِيقٍ ّمْنُهْم وفيه مباحث
البحث األول فاعل كَاَد جيوز أن يكون قُلُوبٍ والتقدير كاد قلوب فريق منهم تزيغ وجيوز أن يكون فيه ضمري األمر 

بتون على اتباع الرسول عليه الصالة والسالم يف والشأن والفعل والفاعل تفسري لألمر والشأن واملعىن كادوا ال يث
  تلك الغزوة لشدة العسرة

البحث الثاين قرأ محزة وحفص عن عاصم يَزِيغُ بالياء لتقدم الفعل والباقون بالتاء لتأنيث قلوب ويف قراءة عبد اهللا 
  ّمن َبْعِد َما َزاغَِت قُلُوُب فَرِيقٍ ّمْنُهْم
يد املقاربة فقط وعند آخرين تفيد املقارية مع عدم الوقوع فهذه التوبة املذكورة البحث الثالث كَاَد عند بعضهم تف

توبة عن تلك املقاربة واختلفوا يف ذلك الذي وقع يف قلوهبم فقيل هم بعضهم عند تلك الشدة العظيمة أن يفارق 
وندموا على ذلك األمر اليسري وقال الرسول لكنه صرب واحتسب فلذلك قال تعاىل ثُمَّ َتاَب َعلَيْهِْم ملا صربوا وثبتوا 

األخرون بل كان ذلك حلديث النفس الذي يكون مقدمة العزمية فلما نالتهم الشدة وقع ذلك يف قلوهبم ومع ذلك 
  تالفوا هذا اليسري خوفاً منه أن يكون معصية فلذلك قال تعاىل ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِْم

  ما الفائدة يف التكرارفإن قيل ذكر التوبة يف أول اآلية ويف آخرها ف
  قلنا فيه وجوه

الوجه األول أنه تعاىل ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييباً لقلوهبم مث ذكر الذنب مث أردفه مرة أخرى بذكر 
  التوبة واملقصود منه تعظيم شأهنم

فو متأكد بلغ الغاية والوجه الثاين أنه إذا قيل عفا السلطان عن فالن مث عفا عنه دل ذلك على أن ذلك العفو ع
وهذا معىن ) إن اهللا ليغفر ذنب الرجل املسلم عشرين مرة ( القصوى يف الكمال والقوة قال عليه الصالة والسالم 

  قول ابن عباس يف قوله ثُمَّ َتاَب َعلَيْهِْم يريد ازداد عنهم رضا

رِيَن وَاالْنَصارِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفى َساَعةِ  الُْعسَْرةِ  وهذا والوجه الثالث أنه قال لَقَْد تَاَب اهللا َعلَى النَّبِىّ  َوالُْمَهاجِ
الترتيب يدل على أن املراد أنه تعاىل تاب عليهم من الوساوس اليت كانت تقع يف قلوهبم يف ساعة العسرة مث إنه 

زيادة أفادت حصول وساوس قوية فال جرم تعاىل زاد عليه فقال ِمن َبْعِد َما كَاَد َيزِيغُ قُلُوُب فَرِيقٍ ّمْنُهْم فهذه ال
  أتبعها تعاىل بذكر التوبة مرة أخرى لئال يبقى يف خاطر أحدهم شك يف كوهنم مؤاخذين بتلك الوساوس

مث قال تعاىل إِنَّهُ بِهِْم َرءوٌف رَّحِيٌم ومها صفتان هللا تعاىل ومعنامها متقارب ويشبه أن تكون الرأفة عبارة عن السعي يف 
  ر والرمحة عبارة عن السعي يف إيصال املنفعة وقيل إحدامها للرمحة السالفة واألخرى للمستقبلةإزالة الض

سُُهْم َوظَنُّوا أَن الَّ َملَْجأَ ِمَن َوَعلَى الثَّلَاثَةِ  الَِّذيَن ُخلِّفُواْ حَتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيهُِم اَألْرُض بَِما َرُحَبْت َوَضاقَْت َعلَْيهِْم أَنفُ
  ِه إِالَّ إِلَْيهِ ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم ِلَيُتوبُوا إِنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُماللَّ

  يف اآلية مسائل



املسألة األوىل هذا معطوف على اآلية األوىل والتقدير لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف 
فوا والفائدة يف هذا العطف أنا بينا أن من ضم ذكر توبته إىل توبة النيب عليه ساعة العسرة وعلى الثالثة الذين خل

الصالة والسالم كان ذلك دليالً على تعظيمه وإجالله وهذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النيب عليه الصالة 
  لذلك والسالم وتوبة املهاجرين واألنصار يف حكم واحد وذلك يوجب إعالء شأهنم وكوهنم مستحقني

املسألة الثانية إن هؤالء الثالثة هم املذكورون يف قوله تعاىل َوءاَخُرونَ ُمْرَجْونَ الْْمرِ اللَِّه واختلفوا يف السبب الذي 
ألجله وصفوا بكوهنم خلفني وذكروا وجوهاً أحدها أنه ليس املراد أن هؤالء أمروا بالتخلف أو حصل الرضا من 

لك بل هو كقولك لصاحبك أين خلفت فالناً فيقول مبوضع كذا ال يريد به أنه الرسول عليه الصالة والسالم بذ
أمره بالتخلف بل لعله هناه عنه وإمنا يريد أنه ختلف عنه وثانيها ال ميتنع أن هؤالء الثالثة كانوا على عزمية الذهاب 

ما بقوا مدة ظهر التواين إىل الغزو فأذن هلم الرسول عليه الصالة والسالم قدر ما حيصل اآلالت واألدوات فل
والكسل فصح أن يقال خلفهم الرسول وثالثها أنه حكى قصة أقوام وهم املرادون بقوله َوءاَخُرونَ ُمْرَجْونَ الْْمرِ 

اللَِّه فاملراد من كون هؤالء خملفني كوهنم مؤخرين يف قبول التوبة عن الطائفة األوىل قال كعب بن مالك وهو أحد 
صلى اهللا ( اهللا تعاىل يف حقنا َوَعلَى الثَّلَاثَةِ  الَِّذيَن ُخلّفُواْ ليس من ختلفنا إمنا هو تأخري رسول اهللا هؤالء الثالثة قول 

  أمرنا ليشري به إىل قوله َوءاَخُرونَ مُْرَجْونَ الْْمرِ اللَِّه) عليه وسلم 

دينة أي صاروا خلفاء للذين ذهبوا إىل قرىء ُخلّفُواْ أي خلفوا الغازين بامل) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 
  الغزو وفسدوا من اخلالفة وخلوف الفم وقرأ جعفر الصادق خالفوا وقرأ األعمش وعلى الثالثة املخلفني

املسألة الرابعة هؤالء الثالثة هم كعب بن مالك الشاعر وهالل بن أمية الذي نزلت فيه آية اللعان ومرارة بن الربيع 
  ة قوالنوللناس يف هذه القص

القول األول أهنم ذهبوا خلف الرسول عليه الصالة والسالم قال احلسن كان ألحدهم أرض مثنها مائة ألف درهم 
( فقال يا أرضاه ما خلفين عن رسول اهللا إال أمرك إذهيب فأنت يف سبيل اهللا فألكابدن املفاوز حىت أصل إىل النيب 

إال ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال يا أهاله ما خلفين عن رسول اهللا وفعل وكان للثاين أهل ف) صلى اهللا عليه وسلم 
أمرك فألكابدن املفاوز حىت أصل إليه وفعل والثالث ما كان له مال وال أهل فقال مايل سبب إال الضن باحلياة واهللا 

فأنزل ) عليه وسلم صلى اهللا ( فلحقوا بالرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( ألكابدن املفاوز حىت أصل إىل رسول اهللا 
  اهللا تعاىل َتْعَملُونَ َوءاَخُرونَ مُْرَجْونَ الْْمرِ اللَِّه

( والقول الثاين وهو قول األكثرين أهنم ما ذهبوا خلف الرسول عليه الصالة والسالم قال كعب كان رسول اهللا 
) ما الذي حبس كعباً ( الم حيب حديثي فلما أبطأت عنه يف اخلروج قال عليه الصالة والس) صلى اهللا عليه وسلم 

فلما قدم املدينة اعتذر املنافقون فعذرهم وأتيته وقلت إن كراعي وزادي كان حاضراً واحتبست بذنيب فاستغفر يل 
فأىب الرسول ذلك مث إنه عليه الصالة والسالم هنى عن جمالسة هؤالء الثالثة وأمر مبباينتهم حىت أمر بذلك نساءهم 

رحبت وجاءت امرأة هالل بن أمية وقالت يا رسول اهللا لقد بكى هالل حىت خفت على  فضاقت عليهم األرض مبا
ثَةِ  بصره حىت إذا مضى مخسون يوماً أنزل اهللا تعاىل لَقَْد تَاَب اهللا َعلَى النَّبِىّ  َوالُْمَهاجِرِيَن وأنزل قوله َوَعلَى الثَّلَا

اهللا أكرب قد ( إىل حجرته وهو عند أم سلمة فقال ) هللا عليه وسلم صلى ا( الَِّذيَن ُخلّفُواْ فعند ذلك خرج رسول اهللا 
فلما صلى الفجر ذكر ذلك ألصحابه وبشرهم بأن اهللا تاب عليهم فانطلقوا إىل رسول اهللا ) أنزل اهللا عذر أصحابنا 

) ال ( دقة فقال وتال عليهم ما نزل فيهم فقال كعب توبين إىل اهللا تعاىل أن أخرج مايل ص) صلى اهللا عليه وسلم ( 
  واعلم أنه تعاىل وصف هؤالء الثالثة بصفات ثالثة) نعم ( قلت فثلثه قال ) ال ( قلت فنصفه قال 



الصفة األوىل قوله َحتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيهُِم االْرُض بَِما َرُحَبْت قال املفسرون معناه أن النيب عليه الصالة والسالم 
من مكاملتهم وأمر أزواجهم باعتزاهلم وبقوا على هذه احلالة مخسني يوماً وقيل أكثر صار معرضاً عنهم ومنع املؤمنني 

  ومعىن َوَضاقَْت َعلَْيهِْم االْرُض بَِما َرُحَبتْ تقدم تفسريه يف هذه السورة
اء واألحباء ونظر والصفة الثانية قوله َوَضاقَْت َعلَْيهِْم أَنفُُسُهْم واملراد ضيق صدورهم بسبب اهلم والغم وجمانبة األولي

  الناس هلم بعني اإلهانة
أعوذ (  الصفة الثالثة قوله وَظَنُّواْ أَن الَّ َملَْجأَ ِمَن اللَِّه إِالَّ إِلَْيِه ويقرب معناه من قوله عليه الصالة والسالم يف دعائه

واْ أي علموا ومن الناس من قال معىن قوله َوظَنُّ) برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك منك 
  والدليل عليه أنه تعاىل ذكر)  ٤٦البقرة ( كما يف قوله الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّلَاقُوا رَّبهِْم 

هذا الوصف يف حقهم يف معرض املدح والثناء وال يكون كذلك إال وكانوا عاملني بأنه ال ملجأ من اهللا إال إليه وقال 
كانوا قاطعني أن اهللا ينزل الوحي برباءهتم عن النفاق ولكنهم كانوا آخرون وقف أمرهم على الوحي وهم ما 

جيوزون أن تطول املدة يف بقائهم يف الشدة فالطعن عاد إىل جتويز كون تلك املدة قصرية وملا وصفهم اهللا هبذه 
  الصفات الثالث قال ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِْم وفيه مسائل

إضمار والتقدير حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم املسألة األوىل اعلم أنه ال بد ههنا من 
  أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه تاب عليهم مث تاب عليهم فما الفائدة يف هذا التكرير

 قلنا هذا التكرير حسن للتأكيد كما أن السلطان إذا أراد أن يبالغ يف تقرير العفو لبعض عبيده يقول عفوت عنك مث
  عفوت عنك

  فإن قيل فما معىن قوله ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِْم ِلَيُتوبُواْ
قلنا فيه وجوه األول قال أصحابنا املقصود منه بيان أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل فقوله ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم يدل على أن 

لنا ونظريه فَلَْيْضَحكُواْ مع قوله َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحكَ التوبة فعل اهللا وقوله ِلَيتُوُبواْ يدل على أهنا فعل العبد فهذا صريح قو
قُلْ ِسريُواْ َوأَْبكَى وقوله كََما أَْخَرَجَك رَبَُّك مع قوله إِذْ أَخَْرَجُه الَِّذيَن كَفَُرواْ وقوله ُهَو الَِّذى ُيَسّيرُكُْم مع قوله 

م إىل التوبة يف املستقبل والثالث أصل التوبة الرجوع والثاين املراد تاب اهللا عليهم يف املاضي ليكون ذلك داعياً هل
فاملراد مث تاب عليهم لريجعوا إىل حاهلم وعادهتم يف االختالط باملؤمنني وزوال املباينة فتسكن نفوسهم عند ذلك 

َتاَب َعلَيْهِْم لينتفعوا بالتوبة  الرابع ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِمْ ِلَيتُوُبواْ أي ليدوموا على التوبة وال يراجعوا ما يبطلها اخلامس ثُمَّ
  ويتوفر عليهم ثواهبا وهذان النفعان ال حيصالن إال بعد توبة اهللا عليهم

املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن قبول التوبة غري واجب على اهللا عقالً قالوا ألن شرائط التوبة يف حق 
صالة والسالم ما قبلهم ومل يلتفت إليهم وتركهم مدة مخسني يوماً أو هؤالء قد حصلت من أول األمر مث إنه عليه ال

  أكثر ولو كان قبول التوبة واجباً عقالً ملا جاز ذلك
أجاب اجلبائي عنه بأن قال يقال إن تلك التوبة صارت مقبولة من أول األمر لكنه يقال أراد تشديد التكليف عليهم 

ما يأمر به من جهاد وغريه وأيضاً مل يكن هنيه عليه الصالة والسالم عن لئال يتجرأ أحد على التخلف عن الرسول في
كالمهم عقوبة بل كان على سبيل التشديد يف التكليف قال القاضي وإمنا خص الرسول عليه الصالة والسالم 

يف الزجر  هؤالء الثالثة هبذا التشديد ألهنم أذعنوا باحلق واعترفوا بالذنب فالذي جيري عليهم وهذه حاهلم يكون
  أبلغ مما جيري على من يظهر العذر من املنافقني



واجلواب أنا متمسكون بظاهر قوله تعاىل ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم وكلمة ثُمَّ للتراخي فمقتضى هذا اللفظ تأخري قبول التوبة 
  فإن محلتم ذلك على تأخري إظهار هذا القبول كان ذلك عدوالً عن الظاهر من غري دليل

  ا املوجب هلذا العدول قوله تعاىل َوُهَو الَِّذى َيقَْبلُ التَّْوَبةَ  َعْن ِعَباِدِهفإن قالو
  ُمقلنا صيغة يقبل للمستقبل وهو ال يفيد الفور أصالً باإلمجاع مث إنه تعاىل ختم اآلية بقوله إِنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَّحِي

أن قبول التوبة ألجل حمض الرمحة والكرم ال ألجل الوجوب واعلم أن ذكر الرحيم عقيب ذكر التواب يدل على 
  وذلك يقوي قولنا يف أنه ال جيب عقالً على اهللا قبول التوبة

  َيأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ اتَّقُواْ اللََّه َوكُوُنواْ َمَع الصَّاِدقَِني
جر عن فعل ما مضى وهو التخلف عن رسول واعلم أنه تعاىل ملا حكم بقبول توبة هؤالء الثالثة ذكر ما يكون كالزا

يف اجلهاد فقال ّمْسَتِقيمٍ ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه يف خمالفة أمر الرسول َوكُونُواْ َمعَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
مع املنافقني يف البيوت ويف  الصَّاِدِقَني يعين مع الرسول وأصحابه يف الغزوات وال تكونوا متخلفني عنها وجالسني

  اآلية مسائل
املسألة األوىل أنه تعاىل أمر املؤمنني بالكون مع الصادقني ومىت وجب الكون مع الصادقني فال بد من وجود 

الصادقني يف كل وقت وذلك مينع من إطباق الكل على الباطل ومىت امتنع إطباق الكل على الباطل وجب إذا 
  وا حمقني فهذا يدل على أن إمجاع األمة حجةأطبقوا على شيء أن يكون

فإن قيل مل ال جيوز أن يقال املراد بقوله كُونُواْ َمَع الصَّاِدِقَني أي كونوا على طريقة الصادقني كما أن الرجل إذا قال 
ط لولده كن مع الصاحلني ال يفيد إال ذلك سلمنا ذلك لكن نقول إن هذا األمر كان موجوداً يف زمان الرسول فق
فكان هذا أمراً بالكون مع الرسول فال يدل على وجود صادق يف سائر األزمنة سلمنا ذلك لكن مل ال جيوز أن 

  يكون الصادق هو املعصوم الذي ميتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقوله الشيعة
ارقتهم وذلك مشروط بوجود واجلواب عن األول أن قوله كُونُواْ َمَع الصَّاِدِقَني أمر مبوافقة الصادقني وهنى عن مف

الصادقني وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب فدلت هذه اآلية على وجود الصادقني وقوله إنه حممول على أن 
يكونوا على طريقة الصادقني فنقول إنه عدول عن الظاهر من غري دليل قوله هذا األمر خمتص بزمان الرسول عليه 

  الصالة والسالم
وه األول أنه ثبت بالتواتر الظاهر من دين حممد عليه الصالة والسالم أن التكاليف املذكورة يف قلنا هذا باطل لوج

القرآن متوجهة على املكلفني إىل قيام القيامة فكان األمر يف هذا التكليف كذلك والثاين أن الصيغة تتناول األوقات 
كوراً يف لفظ اآلية مل يكن محل اآلية على البعض أوىل كلها بدليل صحة االستثناء والثالث ملا مل يكن الوقت املعني مذ

من محله على الباقي فأما أن ال حيمل على شيء من األوقات فيفضي إىل التعطيل وهو باطل أو على الكل وهو 
ول من يصح منه أن ال املطلوب والرابع وهو أن قوله الَِّذيَن ءاَمنُواْ اتَّقُواْ اللََّه َحقَّ أمر هلم بالتقوى وهذا األمر إمنا يتنا

يكون متقياً وإمنا يكون كذلك لو كان جائز اخلطأ فكانت اآلية دالة على أن من كان جائز اخلطأ وجب كونه مقتدياً 
  مبن

كان واجب العصمة وهم الذين حكم اهللا تعاىل بكوهنم صادقني فهذا يدل على أنه واجب على جائز اخلطأ كونه مع 
ملعصوم عن اخلطأ مانعاً جلائز اخلطأ عن اخلطأ وهذا املعىن قائم يف مجيع األزمان املعصوم عن اخلطأ حىت يكون ا

  فوجب حصوله يف كل األزمان قوله مل ال جيوز أن يكون املراد هو كون املؤمن مع املعصوم املوجود يف كل زمان



األمة وأنتم تقولون ذلك  قلنا حنن نعترف بأنه ال بد من معصوم يف كل زمان إال أنا نقول ذلك املعصوم هو جمموع
املعصوم واحد منهم فنقول هذا الثاين باطل ألنه تعاىل أوجب على كل واحد من املؤمنني أن يكون مع الصادقني 

وإمنا ميكنه ذلك لو كان عاملاً بأن ذلك الصادق من هو ال اجلاهل بأنه من هو فلو كان مأموراً بالكون معه كان ذلك 
جيوز لكنا ال نعلم إنساناً معيناً موصوفاً بوصف العصمة والعلم بأنا ال نعلم هذا اإلنسان تكليف ما ال يطاق وأنه ال 

حاصل بالضرورة فثبت أن قوله َوكُونُواْ َمَع الصَّاِدِقَني ليس أمراً بالكون مع شخص معني وملا بطل هذا بقي أن املراد 
  ق وصواب وال معىن لقولنا اإلمجاع إال ذلكمنه الكون مع جمموع األمة وذلك يدل على أن قول جمموع األمة ح

املسألة الثانية اآلية دالة على فضل الصدق وكمال درجته والذي يؤيده من الوجوه الدالة على أن األمر كذلك 
وجوه األول روي أن واحداً جاء إىل النيب عليه السالم وقال إين رجل أريد أن أومن بك إال أين أحب اخلمر والزنا 

كذب والناس يقولون إنك حترم هذه األشياء وال طاقة يل على تركها بأسرها فإن قنعت مين بترك واحد والسرقة وال
فقبل ذلك مث أسلم فلما خرج من عند النيب عليه السالم ) اترك الكذب ( منها آمنت بك فقال عليه السالم 

لعهد وإن صدقت أقام احلد عرضوا عليه اخلمر فقال إن شربت وسألين الرسول عن شرهبا وكذبت فقد نقضت ا
صلى اهللا عليه ( علي فتركها مث عرضوا عليه الزنا فجاء ذلك اخلاطر فتركه وكذا يف السرقة فعاد إىل رسول اهللا 

وقال ما أحسن ما فعلت ملا منعتين عن الكذب انسدت أبواب املعاصي علي وتاب عن الكل الثاين روي ) وسلم 
عليكم بالصدق فإنه يقرب إىل الرب والرب يقرب إىل اجلنة وإن العبد ليصدق  عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال

فيكتب عند اهللا صديقاً وإياكم والكذب فإن الكذب يقرب إىل الفجور والفجور يقرب إىل النار وإن الرجل 
عاىل ليكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباً أال ترى أنه يقال صدقت وبررت وكذبت وفجرت الثالث قيل يف قوله ت

إن إبليس إمنا ذكر هذا )  ٨٣ ٨٢ص ( حكاية عن إبليس فَبِعِزَِّتَك الَغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني إِالَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم الُْمْخلَِصَني 
االستثناء ألنه لو مل يذكره لصار كاذباً يف ادعاء إغواء الكل فكأنه استنكف عن الكذب فذكر هذا االستثناء وإذا 

اً يستنكف منه إبليس فاملسلم أوىل أن يستنكف منه الرابع من فضائل الصدق أن اإلميان منه ال من كان الكذب شيئ
سائر الطاعات ومن معايب الكذب أن الكفر منه ال من سائر الذنوب واختلف الناس يف أن املقتضي لقبحه ما هو 

وقالت املعتزلة املقتضى لقبحه هو كونه  فقال أصحابنا املقتضي بقبحه هو كونه خمالً ملصاحل العامل ومصاحل النفس
قَْوَما بَِجَهالَةٍ  فَُتْصبِحُواْ  كذباً ودليلنا قوله تعاىل رَّحِيٌم ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِن َجاءكُْم فَاِسُق بِنََبإٍ فََتَبيَّنُواْ أَن ُتِصيببُواْ

لوا قول الفاسق فرمبا كان كذباً فيتولد عن قبول ذلك الكذب فعل يعين ال تقب)  ٦احلجرات ( َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمَني 
تصريون نادمني عليه وذلك يدل على أنه تعاىل إمنا أوجب رد ما جيوز كونه كذباً الحتمال كونه مفضياً إىل ما يضاد 

  املصاحل فوجب أن يكون املقتضى لقبح الكذب إفضاءه إىل املفاسد واحتج القاضي

ع إىل طلب منفعة أو دفع مضرة وأمكنه الوصول إىل ذلك بأن يكذب وبأن يصدق فقد علم على قوله بأن من دف
ببديهة العقل أنه ال جيوز أن يعدل عن الصدق إىل الكذب ولو أمكنه أن يصل إىل ذلك بصدقني جلاز أن يعدل من 

ا مل يكن كذلك علم أنه أحدمها إىل اآلخر فلو كان الكذب حيسن ملنفعة أو إزالة مضرة لكان حاله حال الصدق ومل
ال يكون إال قبيحاً وألنه لو جاز أن حيسن لوجب أن جيوز أن يأمر اهللا تعاىل به إذا كان مصلحة وذلك يؤدي إىل أن 

ال يوثق بأخباره هذا ما ذكره يف التفسري فيقال له يف اجلواب عن األول إن اإلنسان ملا تقرر عنده من أول عمره 
الً ملصاحل العامل صار ذلك نصب عينه وصورة خياله فتلك الصورة النادرة إذا اتفقت تقبيح الكذب ألجل كونه خم

للحكم عليها حكمت العادة الراسخة عليها بالقبح فلو فرضتم كون اإلنسان خالياً عن هذه العادة وفرضتم استواء 
قال له يف اجلواب عن الصدق والكذب يف اإلفضاء إىل املطلوب فعلى هذا التقدير ال نسلم حصول الترجيح وي



احلجة الثانية إنكم تثبتون امتناع الكذب على اهللا تعاىل بكونه قبيحاً لكونه كذباً فلو أثبتم هذا املعىن بامتناع صدوره 
  عن اهللا لزم الدور وهو باطل

ُسولِ اللَِّه َوالَ َيْرغَُبواْ بِأَنفُِسهِْم َعن نَّفِْسِه ذاِلَك َما كَانَ َألْهلِ الَْمدِيَنةِ  َوَمْن َحْولَُهْم مَِّن االٌّ ْعَرابِ أَن يََتَخلَّفُواْ َعن رَّ
فَّاَر َوالَ َينَالُونَ ِمْن َعُدوٍّ نَّْيالً بِأَنَُّهْم الَ ُيِصيُبُهْم ظََمأٌ َوالَ َنَصٌب َوالَ َمْخَمَصةٌ  ِفى َسبِيلِ اللَِّه َوالَ َيطَأُونَ َموِْطئًا َيِغيظُ الْكُ

َوالَ َيقْطَُعونَ  ْم بِِه َعَملٌ َصاِلٌح إِنَّ اللََّه الَ ُيِضيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني َوالَ ُينِفقُونَ َنفَقَةً  َصِغَريةً  َوالَ كَبَِريةً إِالَّ كُِتَب لَُه
  َواِدًيا إِالَّ كُِتبَ لَُهمْ لَِيْجزَِيُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ

مر بقوله َوكُونُواْ َمَع الصَّاِدِقَني بوجوب الكون يف موافقة الرسول عليه السالم يف مجيع اعلم أن اهللا تعاىل ملا أ
الغزوات واملشاهد أكد ذلك فنهى يف هذه اآلية عن التخلف عنه فقال َما كَانَ الْهلِ الَْمدِيَنةِ  َوَمْن َحْولَُهْم ّمنَ 

واألعراب الذين كانوا حول املدينة مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار هكذا االْعَْرابِ أَن َيَتَخلَّفُواْ َعن رَُّسولِ اللَِّه 
قاله ابن عباس وقيل بل هذا يتناول مجيع األعراب الذين كانوا حول املدينة فإن اللفظ عام والتخصيص حتكم وعلى 

رسول اهللا يف احلر  القولني فليس هلم أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال يطلبوا ألنفسهم احلفظ والدعة حال ما يكون
واملشقة وقوله َوالَ َيْرغَبُواْ بِأَنفُِسهِْم َعن نَّفِْسِه يقال رغبت بنفسي عن هذا األمر أي توقفت عنه وتركته وأنا أرغب 

بفالن عن هذا أي أخبل به عليه وال أتركه واملعىن ليس هلم أن يكرهوا ألنفسهم ما يرضاه الرسول عليه الصالة 
  والسالم لنفسه

لم أن ظاهر هذه األلفاظ وجوب اجلهاد على كل هؤالء إال أنا نقول املرضى والضعفاء والعاجزون خمصوصون واع
وأيضاً بقوله لَّْيَس َعلَى االْْعَمى َحَرجٌ )  ٢٨٦البقرة ( بدليل العقل وأيضاً بقوله تعاىل الَ ُيكَلُّف اللَُّه َنفًْسا إِالَّ ُوْسعََها 

ية وأما أن اجلهاد غري واجب على كل أحد بعينه فقد دل اإلمجاع عليه فيكون خمصوصاً اآل)  ١٧الفتح  ٦١النور ( 
  من هذا العموم وبقي ما وراء هاتني الصورتني داخالً حتت هذا العموم

واعلم أنه تعاىل ملا منع من التخلف بني أنه ال يصيبهم يف ذلك السفر نوع من أنواع املشقة إال وهو يوجب الثواب 
د اهللا تعاىل مث إنه ذكر أموراً مخسة أوهلا قوله ذاِلَك بِأَنَُّهْم الَ ُيصِيُبُهْم ظََمأٌ وهو شدة العطش يقال ظمىء العظيم عن

فالن إذا اشتد عطشه وثانيها قوله َوالَ َنَصٌب ومعناه اإلعياء والتعب وثالثها َوالَ َمخَْمَصةٌ  ِفى َسبِيلِ اللَِّه يريد جماعة 
البطن ومنه يقال فالن مخيص البطن ورابعها قوله َوالَ َمَعُه أَِشدَّاء َعلَى الْكُفَّارِ أي وال يضع  شديدة يظهر هبا ضمور

اإلنسان قدمه وال يضع فرسه حافره وال يضع بعريه خفه حبيث يصري ذلك سبباً لغيظ الكفار قال ابن األعرايب يقال 
 َينَالُونَ ِمْن َعُدّو نَّْيالً أي أسراً وقتالً وهزمية قليالً غاظه وغيظه وأغاظه مبعىن واحد أي أغضبه وخامسها قوله َوالَ

كان أو كثرياً إِالَّ كُِتَب لَُهْم بِِه َعَملٌ َصاِلٌح أي إال كان ذلك قربة هلم عند اهللا ونقول دلت هذه اآلية على أن من 
اهللا وكذا القول يف طرف  قصد طاعة اهللا كان قيامه وقعوده ومشيته وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة عند

املعصية فما أعظم بركة الطاعة وما أعظم شؤم املعصية واختلفوا فقال قتادة هذا احلكم من خواص رسول اهللا إذا 
غزا بنفسه فليس ألحد أن يتخلف عنه إال بعذر وقال ابن زيد هذا حني كان املسلمون قليلني فلما كثروا نسخها 

وقال عطية ما كان هلم أن يتخلفوا عن رسول اهللا )  ١٢٢التوبة ( لُْمْؤِمُنونَ لَِينِفُرواْ كَافَّةً  اهللا تعاىل بقوله َوَما كَانَ ا
إذا دعاهم وأمرهم وهذا هو الصحيح ألنه تتعني اإلجابة والطاعة لرسول اهللا إذا أمر وكذلك غريه من الوالة 

خيتص بذلك بعض دون بعض وألدى ذلك إىل تعطيل واألئمة إذا ندبوا وعينوا ألنا لو سوغنا للمندوب أن يتقاعد مل 
  اجلهاد

داي مث قال َوالَ ُينِفقُونَ َنفَقَةً  َصِغَريةً  َوالَ كَبَِريةً  يريد مترة فما فوقها وعالقة سوط فما فوقها وال يقطعون وادياً والو



  إلنفاق وذلك املسريكل مفرج بني جبال وآكام يكون مسلكاً للسيل واجلمع األودية إال كتب اهللا هلم ذلك ا
مث قال ِلَيْجزِيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ وفيه وجهان األول أن األحسن من صفة فعلهم وفيها الواجب 

واملندوب واملباح واهللا تعاىل جيزيهم على األحسن وهو الواجب واملندوب دون املباح والثاين أن األحسن صفة 
  ء هو أحسن من أعماهلم وأجل وأفضل وهو الثوابللجزاء أي جيزيهم جزا

ِفى الدِّينِ َوِليُنِذرُواْ قَْوَمُهْم إِذَا  َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ لَِينِفُرواْ كَآفَّةً  فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلِّ ِفْرقَةٍ  مِّْنُهْم طَآِئفَةٌ  لَِّيَتفَقَُّهواْ
  َرَجعُوا إِلَْيهِْم لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه ميكن أن يقال هذه اآلية من بقية أحكام اجلهاد وميكن أن يقال إهنا كالم مبتدأ ال تعلق هلا 

  باجلهاد
أما االحتمال األول نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه عليه السالم كان إذا خرج إىل الغزو مل يتخلف عنه إال 

ر فلما بالغ اهللا سبحانه يف عيوب املنافقني يف غزوة تبوك قال املؤمنون واهللا ال نتخلف عن شيء منافق أو صاحب عذ
من الغزوات مع الرسول عليه السالم وال عن سرية فلما قدم الرسول عليه السالم املدينة وأرسل السرايا إىل الكفار 

اآلية واملعىن أنه ال جيوز للمؤمنني أن ينفروا بكليتهم  نفر املسلمون مجيعاً إىل الغزو وتركوه وحده باملدينة فنزلت هذه
إىل الغزو واجلهاد بل جيب أن يصريوا طائفتني تبقى طائفة يف خدمة الرسول وتنفر طائفة أخرى إىل الغزو وذلك ألن 

تنزل  اإلسالم يف ذلك الوقت كان حمتاجاً إىل الغزو واجلهاد وقهر الكفار وأيضاً كانت التكاليف حتدث والشرائع
وكان باملسلمني حاجة إىل من يكون مقيماً حبضرة الرسول عليه السالم فيتعلم تلك الشرائع وحيفظ تلك التكاليف 

إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( ويبلغها إىل الغائبني فثبت أن يف ذلك الوقت كان الواجب انقسام أصحاب رسول اهللا 
لثاين يكونون مقيمني حبضرة الرسول فالطائفة النافرة إىل الغزو قسمني أحد القسمني ينفرون إىل الغزو واجلهاد وا

يكونون نائبني عن املقيمني يف الغزو والطائفة املقيمة يكونون نائبني عن النافرين يف التفقه وهبذا الطريق يتم أمر الدين 
  هباتني الطائفتني

املقيمة هم الذين يتفقهون يف الدين بسبب  إذا عرفت هذا فنقول على هذا القول احتماالن أحدمها أن تكون الطائفة
أهنم ملا الزموا خدمة الرسول عليه الصالة والسالم وشاهدوا الوحي والتنزيل فكلما نزل تكليف وحدث شرع 

عرفوه وضبطوه فإذا رجعت الطائفة النافرة من الغزو إليهم فالطائفة املقيمة ينذروهنم ما تعلموه من التكاليف 
قرير فال بد يف اآلية من إضمار والتقدير فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة وأقامت طائفة ليتفقه والشرائع وهبذا الت

املقيمون يف الدين ولينذروا قومهم يعين النافرين إىل الغزو إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون معاصي اهللا تعاىل عند 
  ذلك التعلم

النافرة وهذا قول احلسن ومعىن اآلية فلوال نفر من كل فرقة منهم واالحتمال الثاين هو أن يقال التفقه صفة للطائفة 
طائفة حىت تصري هذه الطائفة النافرة فقهاء يف الدين وذلك التفقه املراد منه أهنم يشاهدون ظهور املسلمني على 

تعاىل خصهم املشركني وأن العدد القليل منهم يغلبون العامل من املشركني فحينئذ يعلمون أن ذلك بسبب أن اهللا 
بالنصرة والتأييد وأنه تعاىل يريد إعالء دين حممد عليه السالم وتقوية شريعته فإذا رجعوا من ذلك النفر إىل قومهم 

من الكفار أنذروهم مبا شاهدوا من دالئل النصر والفتح والظفر لعلهم حيذرون فيتركوا الكفر والشك والنفاق فهذا 
هذا القول قال ألن هذا احلس ال يعد فقهاً يف الدين وميكن أن جياب عنه بأهنم القول أيضاً حمتمل وطعن القاضي يف 

إذا شاهدوا أن القوم القليل الذين ليس هلم سالح وال زاد يغلبون اجلمع العظيم من الكفار الذين كثر زادهم 



ليس من البشر إذ لو وسالحهم وقويت شوكتهم فحينئذ انتبهوا ملا هو املقصود وهو أن هذا األمر من اهللا تعاىل و
  كان من البشر ملا غلب القليل الكثري وملا بقي هذا الدين يف التزايد والتصاعد كل يوم فالتنبه لفهم هذه الدقائق

  واللطائف ال شك أنه تفقه
وأما االحتمال الثالث وهو أن يقال هذه اآلية ليست من بقايا أحكام اجلهاد بل هو حكم مبتدأ مستقل بنفسه 

ن يقال إنه تعاىل ملا بني يف هذه السورة أمر اهلجرة مث أمر اجلهاد ومها عبادتان بالسفر بني أيضاً عبادة التفقه وتقريره أ
من جهة الرسول عليه السالم وله تعلق بالسفر فقال وما كان املؤمنون لينفروا كافة إىل حضرة الرسول ليتفقهوا يف 

  ال اجلهاد معه الذي جيب أن خيرج فيه كل من ال عذر لهالدين بل ذلك غري واجب وغري جائز وليس حاله كح
 مث قال فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلّ ِفْرقَةٍ  ّمْنُهْم يعين من الفرق الساكنني يف البالد طائفة إىل حضرة الرسول ليتفقهوا يف ا لدين

كفرهم وعلى هذا التقدير  وليعرفوا احلالل واحلرام ويعودوا إىل أوطاهنم فينذروا وحيذروا قومهم لكي يرجعوا عن
  يكون املراد وجوب اخلروج إىل حضرة الرسول للتفقه والتعلم
  فإن قيل أفتدل اآلية على وجوب اخلروج للتفقه يف كل زمان

قلنا مىت عجز عن التفقه إال بالسفر وجب عليه السفر ويف زمان الرسول عليه السالم كان األمر كذلك ألن 
ان حيدث كل يوم تكليف جديد وشرع حادث أما يف زماننا فقد صارت الشريعة الشريعة ما كانت مستقرة بل ك

مستقرة فإذا أمكنه حتصيل العلم يف الوطن مل يكن السفر واجباً إال أنه ملا كان لفظ اآلية دليالً على السفر ال جرم 
  رأينا أن العلم املبارك املنتفع به ال حيصل إال يف السفر

إذا دخل على الفعل كان مبعىن التحضيض مثل هال ) لوال ( األلفاظ املذكورة يف هذه اآلية املسألة الثانية يف تفسري 
وإمنا جاز أن يكون لوال مبعىن هال ألن هال كلمتان هل وهو استفهام وعرض ألنك إذا قلت للرجل هل تأكل هل 

إذا قلت هال فعلت وهو جحد فهال مركب من أمرين العرض واجلحد ف) ال ( تدخل فكأنك عرضت ذلك عليه و 
أي ما فعلته ففيه تنبيه على وجوب الفعل وتنبيه على أنه حصل ) ال ( كذا فكأنك قلت هل فعلت مث قلت معه 
ألنك إذا قلت لوال دخلت علي ولوال أكلت عندي فمعناه أيضاً ) لوال ( اإلخالل هبذا الواجب وهكذا الكالم يف 

فثبت أن )  ٧احلجر ( ومنه قوله َما تَأِْتيَنا بِالَْملَِئكَةِ  ) لوما ( م يف عرض وإخبار عن سرورك به لو فعل وهكذا الكال
 لوال وهال ولوما ألفاظ متقاربة واملقصود من الكل الترغيب والتحضيض فقوله فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلّ ِفْرقَةٍ  ّمْنُهْم طَاِئفَةٌ 

  أي فهال فعلوا ذلك
احملصول من ( ن يرى أن خرب الواحد حجة وقد أطنبنا يف تقريره يف كتاب املسألة الثالثة هذه اآلية حجة قوية مل

والذي نقوله ههنا أن كل ثالثة فرقة وقد أوجب اهللا تعاىل أن خيرج من كل فرقة طائفة واخلارج من ) األصول 
العمل بأخبارهم ألن الثالثة يكون اثنني أو واحداً فوجب أن يكون الطائفة إما اثنني وإما واحداً مث إنه تعاىل أوجب 

قوله َوِلُينِذُرواْ قَْومَُهْم عبارة عن أخبارهم وقوله لََعلَُّهمْ َيْحذَُرونَ إجياب على قومهم أن يعلموا بأخبارهم وذلك 
يقتضي أن يكون خرب الواحد أو االثنني حجة يف الشرع قال القاضي هذه اآلية ال تدل على وجوب العمل خبرب 

تكون مجاعة يقع خبربها احلجة وألن قوله َوِلُينِذُرواْ قَْومَُهْم يصح وإن مل جيب القبول كما أن الواحد ألن الطائفة قد 
الشاهد الواحد يلزمه الشهادة وإن مل يلزم القبول وألن اإلنذار يتضمن التخويف وهذا القدر ال يقتضي وجوب 

  العمل به



أن كل ثالثة فرقة فلما أوجب اهللا تعاىل أن خيرج من كل واجلواب أما قوله الطائفة قد تكون مجاعة فجوابه أنا بينا 
  فرقة طائفة لزم كون الطائفة إما اثنني أو واحداً وذلك يبطل كون الطائفة مجاعة حيصل العلم خبربهم

  فإن قالوا إنه تعاىل أوجب العمل بقول أولئك الطوائف ولعلهم بلغوا يف الكثرة إىل حيث حيصل العلم بقوهلم
ىل أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إىل قومهم وذلك يقتضي رجوع كل طائفة إىل قوم خاص مث إنه قلنا إنه تعا

  تعاىل أوجب العلم بقول تلك الطائفة وذلك يفيد املطلوب
وأما قوله الّدينِ وَِلُينِذُرواْ قَْومَُهْم يصح وإن مل جيب القبول فنقول إنا ال نتمسك يف وجوب العمل خبرب الواحد بقوله 

ِلُينذَرُواْ بل بقوله لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ ترغيب منه تعاىل يف احلذر بناء على أن ذلك اإلنذار يقتضي إجياب العمل على َو
وفق ذلك اإلنذار وهبذا اجلواب خرج اجلواب عن سؤاله الثالث وهو قوله اإلنذار يتضمن التخويف وهذا القدر ال 

  يقتضي وجوب العمل به
ت اآلية على أنه جيب أن يكون املقصود من التفقه والتعلم دعوة اخللق إىل احلق وإرشادهم إىل املسألة الرابعة دل

الدين القومي والصراط املستقيم ألن اآلية تدل على أنه تعاىل أمرهم بالتفقه يف الدين ألجل أهنم إذا رجعوا إىل قومهم 
 قبول الدين فكل من تفقه وتعلم هلذا الغرض أنذروهم بالدين احلق وأولئك حيذرون اجلهل واملعصية ويرغبون يف

كان على املنهج القومي والصراط املستقيم ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين كان من األخسرين أعماالً الذين ضل 
  سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً

  كُْم مَِّن الْكُفَّارِ َولَِيجُِدواْ ِفيكُْم ِغلْظَةً  َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَّقَِنيياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ قَاِتلُواْ الَِّذيَن َيلُوَن
اعلم أنه نقل عن احلسن أنه قال هذه اآلية نزلت قبل األمر بقتال املشركني كافة مث إهنا صارت منسوخة بقوله قَاَتلُواْ 

احملققون فإهنم أنكروا هذا النسخ وقالوا إنه تعاىل ملا أمر بقتال املشركني كافة  وأما)  ٣٦التوبة ( الُْمْشرِِكَني كَافَّةً  
أرشدهم يف ذلك الباب إىل الطريق األصوب األصلح وهو أن يبتدؤا من األقرب فاألقرب منتقالً إىل األبعد فاألبعد 

وأمر الغزوات )  ٢١٤الشعراء ( االْقَْربَِني أال ترى أن أمر الدعوة وقع على هذا الترتيب قال تعاىل َوأَنِذْر َعشَِريَتكَ 
وقع على هذا الترتيب ألنه عليه السالم حارب قومه مث انتقل منهم إىل غزو سائر العرب مث انتقل منهم إىل غزو 
الشام والصحابة رضي اهللا عنهم ملا فرغوا من أمر الشأم دخلوا العراق وإمنا قلنا إن االبتداء بالغزو من املواضع 

بة أوىل لوجوه األول أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذرة وملا تساوى الكل يف وجوب القتال ملا فيهم من القري
  الكفر واحملاربة وامتنع اجلمع وجب الترجيح

والقرب مرجح ظاهر كما يف الدعوة وكما يف سائر املهمات أال ترى أن يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
من الذهاب إىل البالد البعيدة هلذا املهم فوجب االبتداء باألقرب والثاين أن االبتداء باألقرب  االبتداء باحلاضر أوىل

أوىل ألن النفقات فيه أقل واحلاجة إىل الدواب واآلالت واألدوات أقل الثالث أن الفرقة اجملاهدة إذا جتاوزوا من 
رين لدار اإلسالم إما أن يكونوا أقوياء أو ضعفاء فإن األقرب إىل األبعد فقد عرضوا الذراري للفتنة الرابع أن اجملاو

كانوا أقوياء كان تعرضهم لدار اإلسالم أشد وأكثر من تعرض الكفار املتباعدين والشر األقوى األكثر أوىل بالدفع 
وإن كانوا ضعفاء كان استيالء املسلمني عليهم أسهل وحصول عز اإلسالم لسبب انكسارهم أقرب وأيسر فكان 

داء هبم أوىل اخلامس أن وقوف اإلنسان على حال من يقرب منه أسهل من وقوفه على حال من يبعد منه وإذا االبت
كان كذلك كان اقتدار املسلمني على مقاتلة األقربني أسهل لعلمهم بكيفية أحواهلم ومبقادير أسلحتهم وعدد 

من يقرب منهم من الكفار كانت املؤنة  عساكرهم السادس أن دار اإلسالم واسعة فإذا اشتغل أهل كل بلد بقتال
أسهل وحصول املقصود أيسر السابع أنه إذا اجتمع واجبان وكان أحدمها أيسر حصوالً وجب تقدميه والقرب 



ابتدأ يف الدعوة ) صلى اهللا عليه وسلم ( سبب السهولة فوجب االبتداء باألقرب الثامن أنا بينا أن رسول اهللا 
و باألقرب فاألقرب ويف مجيع املهمات كذلك فإن األعرايب ملا جلس على املائدة وكان باألقرب فاألقرب ويف الغز

فدلت هذه الوجوه على أن ) كل مما يليك ( ميد يده إىل اجلوانب البعيدة من تلك املائدة قال عليه السالم له 
  االبتداء باألقرب فاألقرب واجب

لح ألن األبعد يقع يف قلبه أنه إمنا جاوز األقرب ألنه ال يقيم له فإن قيل رمبا كان التخطي من األقرب إىل األبعد أص
  وزناً

قلنا ذاك احتمال واحد وما ذكرنا احتماالت كثرية ومصاحل الدنيا مبنية على ترجيح ما هو أكثر مصلحة على ما 
كن اجلمع بني الكل فال هو األقل وهذا الذي قلناه إمنا قلناه إذا تعذر اجلمع بني مقاتلة األقرب واألبعد أما إذا أم

  كالم يف أن األوىل هو اجلمع فثبت أن هذه اآلية غري منسوخة ألبتة
( وأما قوله تعاىل وَِلَيجُِدواْ فِيكُْم ِغلْظَةً  قال الزجاج فيها ثالث لغات فتح الغني وضمها وكسرها قال صاحب 

سخطة وهذه اآلية تدل على األمر الغلظة بالكسر الشدة العظيمة والغلظة كالضغطة والغلظة كال) الكشاف 
)  ١٠٤النساء  ١٣٩آل عمران ( وقوله َوالَ َتهِنُواْ )  ٧٣التوبة ( بالتغليظ عليهم ونظريه قوله تعاىل َواغْلُظْ َعلَْيهِْم 

الفتح ( فَّارِ وقوله أَِشدَّاء َعلَى الْكُ)  ٥٤املائدة ( وقوله يف صفحة الصحابة رضي اهللا عنهم أَِعزَّةٍ  َعلَى الْكَاِفرِيَن 
  وللمفسرين عبارات يف تفسري الغلظة قيل شجاعة وقيل شدة وقيل غيظاً)  ٢٩

واعلم أن الغلظة ضد الرقة وهي الشدة يف إحالل النقمة والفائدة فيها أهنا أقوى تأثرياً يف الزجر واملنع عن القبيح مث 
رفق واللطف وأخرى إىل العنف وهلذا السبب قال إن األمر يف هذا الباب ال يكون مطرداً بل قد حيتاج تارة إىل ال

َولَِيجِدُواْ ِفيكُْم ِغلْظَةً  تنبيهاً على أنه ال جيوز االقتصار على الغلظة ألبتة فإنه ينفر ويوجب تفرق القوم فقوله 
خالقكم وطبائعكم َولَِيجِدُواْ ِفيكُْم ِغلْظَةً  يدل على تقليل الغلظة كأنه قيل ال بد وأن يكونوا حبيث لو فتشوا على أ

  لوجدوا فيكم غلظة وهذا الكالم إمنا يصح فيمن أكثر أحواله الرمحة والرأفة ومع ذلك فال خيلو عن نوع غلظة

واعلم أن هذه الغلظة إمنا تعترب فيما يتصل بالدعوة إىل الدين وذلك إما بإقامة احلجة والبينة وإما بالقتال واجلهاد 
  تصل بالبيع والشراء واجملالسة واملؤاكلة فالفإما أن حيصل هذا التغليظ فيما ي

مث قال َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني واملراد أن يكون إقدامه على اجلهاد والقتال بسبب تقوى اهللا ال بسبب طلب 
العدو أخذ الغنائم  املال واجلاه فإذا رآه قبل اإلسالم أحجم عن قتاله وإذا رآه مال إىل قبوله اجلزية تركه وإذا كثر

  على وفق حكم اهللا تعاىل
اَدْتُهمْ إِميَاناً َوُهْم َيْستَْبِشُرونَ َوأَمَّا َوإِذَا َمآ أُنزِلَْت سُوَرةٌ  فَِمْنُهْم مَّن َيقُولُ أَيُّكُْم َزاَدْتُه َهاِذِه إَِمياناً فَأَمَّا الَِّذيَن ءاَمنُواْ فََز

  اَدتُْهْم رِْجًسا إِلَى رِْجِسهِْم َومَاُتواْ َوُهْم كَاِفُرونَالَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِم مََّرٌض فََز
اعلم أنه تعاىل ملا ذكر خمازي املنافقني وذكر أعماهلم القبيحة فقال وإذا ما أنزلت سورة فمن املنافقني من يقول أيكم 

ومهم على النفاق وقال زادته هذه إمياناً واختلفوا فقال بعضهم يقول بعض املنافقني لبعض ومقصودهم تثبيتهم ق
آخرون بل يقولونه ألقوام من املسلمني وغرضهم صرفهم عن اإلميان وقال آخرون بل ذكروه على وجه اهلزؤ 

والكل حمتمل وال ميكن محله على الكل ألن حكاية احلال ال تفيد العموم مث إنه تعاىل أجاب فقال إنه حصل للمؤمنني 
افرين أيضاً أمران أما الذي حصل للمؤمنني فاألول هو أهنا تزيدهم بسبب نزول هذه السورة أمران وحصل للك

إمياناً إذ ال بد عند نزوهلا من أن يقروا هبا ويعترفوا بأهنا حق من عند اهللا والكالم يف زيادة اإلميان ونقصانه قد ذكرناه 
على ثواب اآلخرة ومنهم من  يف أول سورة األنفال باالستقصاء والثاين ما حيصل هلم من االستبشار فمنهم من محله



محله على ما حيصل يف الدنيا من النصر والظفر ومنهم من محله على الفرح والسرور احلاصل بسبب تلك التكاليف 
الزائدة من حيث إنه يتوسل به إىل مزيد يف الثواب مث مجع للمنافقني أمرين مقابلني لألمرين املذكورين يف املؤمنني 

ِفى قُلُوبِهِم مََّرضٌ يعين املنافقني فََزاَدتُْهْم رِْجًسا إِلَى رِْجِسهِْم واملراد من الرجس إما العقائد الباطلة  فقال َوأَمَّا الَِّذيَن
أو األخالق املذمومة فإن كان األول كان املعىن أهنم كانوا مكذبني بالسور النازلة قبل ذلك واآلن صاروا مكذبني 

 كفر وإن كال الثاين كان املراد أهنم كانوا يف احلسد والعداوة واستنباط هبذه السورة اجلديدة فقد انضم كفر إىل
  وجوه املكر والكيد واآلن ازدادت تلك األخالق الذميمة بسبب نزول هذه السورة اجلديدة

واألمر الثاين أهنم ميوتون على كفرهم فتكون هذه احلالة كاألمر املضاد لالستبشار الذي حصل يف املؤمنني وهذه 
الة أسوأ وأقبح من احلالة األوىل وذلك ألن احلالة األوىل عبارة عن ازدياد الرجاسة وهذه احلالة عبارة عن مداومة احل

الكفر وموهتم عليه واحتج أصحابنا بقوله فََزاَدْتُهمْ رِْجًسا إِلَى رِْجِسهِْم على أنه تعاىل قد يصد عن اإلميان ويصرف 
  مساع هذه السورة يورث حصول عنه قالوا إنه تعاىل كان عاملاً بأن

احلسد واحلقد يف قلوهبم وأن حصول ذلك احلسد يورث مزيد الكفر يف قلوهبم أجابوا وقالوا نزول تلك السورة ال 
يوجب ذلك الكفر الزائد بدليل أن اآلخرين مسعوا تلك السورة وازدادوا إمياناً فثبت أن تلك الرجاسة هم فعلوها 

  من قبل أنفسهم
ي أن استماع هذه السورة سبب مستقل بترجيح جانب الكفر على جانب اإلميان بل نقول استماع هذه قلنا ال ندع

السورة للنفس املخصوصة واملوصوفة باخللق املعني والعادة املعينة يوجب الكفر والدليل عليه أن اإلنسان احلسود لو 
سد وأما احلالة القلبية املسماة باحلسد فال ميكنه أراد إزالة خلق احلسد عن نفسه ميكنه أن يترك األفعال املشعرة باحل

إزالتها عن نفسه وكذا القول يف مجيع األخالق فأصل القدرة غري والفعل غري واخللق غري فإن أصل القدرة حاصل 
للكل أما األخالق فالناس فيها متفاوتون واحلاصل أن النفس الطاهرة النقية عن حب الدنيا املوصوفة باستيالء حب 

 تعاىل واآلخرة إذا مسعت السورة صار مساعها موجباً الزدياد رغبته يف اآلخرة ونفرته عن الدنيا وأما النفس اهللا
احلريصة على الدنيا املتهالكة على لذاهتا الراغبة يف طيباهتا الغافلة عن حب اهللا تعاىل واآلخرة إذا مسعت هذه السورة 

ملال للنهب ازداد كفراً على كفره فثبت أن إنزال هذه السورة يف حق املشتملة على اجلهاد وتعريض النفس للقتل وا
هذا الكافر موجب ألن يزيد رجساً على رجس فكان إنزاهلا سبباً يف تقوية الكفر على قلب الكافر وذلك يدل على 

  ما ذكرنا أنه تعاىل قد يصد اإلنسان ومينعه عن اإلميان والرشد ويلقيه يف الغي والكفر
ة مباحث األول ما يف قوله وَإِذَا َما أُنزِلَْت سُوَرةٌ  صلة مؤكدة الثاين االستبشار استدعاء البشارة ألنه بقي يف اآلي

كلما تذكر تلك النعمة حصلت البشرة فهو بواسطة جتديد ذلك التذكر يطلب جتديد البشارة الثالث قوله َوأَمَّا 
ا مرض فمرضها الكفر واألخالق الذميمة وصحتها العلم واألخالق الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِم مََّرٌض يدل على أن الروح هل

  الفاضلة واهللا أعلم
  نَأََوالَ يََرْونَ أَنَُّهْم ُيفَْتُنونَ ِفى كُلِّ َعامٍ مَّرَّةً  أَْو َمرََّتْينِ ثُمَّ الَ َيتُوُبونَ َوالَ ُهمْ َيذَّكَُّرو

ميوتون وهم كافرون وذلك يدل على عذاب اآلخرة بني أهنم ال اعلم أن اهللا تعاىل ملا بني أن الذين يف قلوهبم مرض 
  يتخلصون يف كل عام مرة أو مرتني عن عذاب الدنيا وفيه مسائل

املسألة األوىل قرأ محزة أَْو الَ تََرْونَ بالتاء على اخلطاب للمؤمنني والباقون بالياء خرباً عن املنافقني فعلى قراءة 
ني نبهوا على إعراض املنافقني عن النظر والتدبر ومن قرأ على املغايبة كان املعىن تقريع املخاطبة كان املعىن أن املؤمن

  املنافقني باإلعراض عن االعتبار مبا حيدث يف حقهم من األمور املوجبة لالعتبار



فهو متصل بذكر  املسألة الثانية قال الواحدي رمحه اهللا قوله أَوْ الَ َيَرْونَ هذه ألف االستفهام دخلت على واو العطف
  املنافقني وهو خطاب على سبيل التنبيه قال سيبويه عن اخلليل يف قوله أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء

  املعىن أنه أنزل اهللا من السماء ماء فكان كذا وكذا
هما ميتحنون باملرض يف كل عام مرة أو املسألة الثالثة ذكروا يف هذه الفتنة وجوهاً األول قال ابن عباس رضي اهللا عن

مرتني مث ال يتوبون من ذلك النفاق وال يتعظون بذلك املرض كما يتعظ بذلك املؤمن إذا مرض فإنه عند ذلك 
يتذكر ذنوبه وموقفه بني يدي اهللا فيزيده ذلك إمياناً وخوفاً من اهللا فيصري ذلك سبباً الستحقاقه ملزيد الرمحة 

 الثاين قال جماهد ُيفَْتُنونَ بالقحط واجلوع الثالث قال قتادة يفتنون بالغزو واجلهاد فإنه تعاىل والرضوان من عند اهللا
أمر بالغزو واجلهاد فهم إن ختلفوا وقعوا يف ألسنة الناس باللعن واخلزي والذكر القبيح وإن ذهبوا إىل الغزو مع 

من غري فائدة الرابع قال مقاتل يفضحهم رسول اهللا  كوهنم كافرين كانوا قد عرضوا أنفسهم للقتل وأمواهلم للنهب
بإظهار نفاقهم وكفرهم قيل إهنم كانوا جيتمعون على ذكر الرسول بالطعن فكان جربيل عليه السالم ينزل عليه 

  وخيربه مبا قالوه فيه فكان يذكر تلك احلادثة هلم ويوخبهم عليها ويعظهم فما كانوا يتعظون وال ينزجرون
أَنَُّهْم قَْوٌم الَّ أُنزِلَْت سُوَرةٌ  نَّظََر َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ َهلْ َيَراكُْم مِّْن أََحدٍ ثُمَّ انَصَرفُواْ َصَرَف اللَُّه قُلُوَبُهم بَِوإِذَا َمآ 
  َيفْقَُهون

م اعلم أن هذا نوع آخر من خمازي املنافقني وهو أنه كلما نزلت سورة مشتملة على ذكر املنافقني وشرح فضائحه
ومسعوها تأذوا من مساعها ونظر بعضهم إىل بعض نظراً خمصوصاً داالً على الطعن يف تلك السورة واالستهزاء هبا 
وحتقري شأهنا وحيتمل أن ال يكون ذلك خمتصاً بالسورة املشتملة على فضائح املنافقني بل كانوا يستخفون بالقرآن 

يف التغامز والتضاحك على سبيل الطعن واهلزء مث قال بعضهم  فكلما مسعوا سورة استهزؤوا هبا وطعنوا فيها وأخذوا
لبعض هل يراكم من أحد أي لو رآكم من أحد وهذا فيه وجوه األول أن ذلك النظر دال على ما يف الباطن من 

اإلنكار الشديد والنفرة التامة فخافوا أن يرى أحد من املسلمني ذلك النظر وتلك األحوال الدالة على النفاق 
كفر فعند ذلك قالوا َهلْ يََراكُْم ّمْن أََحٍد أي لو رآكم أحد على هذا النظر وهذا الشكل لضركم جداً والثاين وال

أهنم كانوا إذا مسعوا تلك السورة تأذوا من مساعها فأرادوا اخلروج من املسجد فقال بعضهم لبعض َهلْ َيَراكُْم ّمْن 
رآكم أحد فاخرجوا من املسجد لتتخلصوا عن هذا اإليذاء والثالث َهلْ أََحٍد يعين إن رأوكم فال خترجوا إن كان ما 

َيَراكُْم ّمْن أََحدٍ ميكنكم أن تقولوا حنبه فوجب علينا اخلروج من املسجد قال تعاىل ثُمَّ انَصَرفُواْ حيتمل أن يكون املراد 
ستماع القرآن إىل الطعن فيه وإن نفس هرهبم من مكان الوحي واستماع القرآن وجيوز أن يراد به مث انصرفوا عن ا

  ثبتوا يف مكاهنم
 زَاَدْتهُ فإن قيل ما التفاوت بني هذه اآلية وبني اآلية املتقدمة وهي قوله وَإِذَا َما أُنزِلَْت ُسوَرةٌ  فَِمْنُهْم مَّن َيقُولُ أَيُّكُْم

  َهاِذِه إَِمياناً

َزاَدْتُه َهاِذِه إَِمياناً ويف هذه اآلية حكى عنهم أهنم اكتفوا بنظر قلنا يف تلك اآلية حكى عنهم أهنم ذكروا قوهلم أَيُّكُْم 
  بعضهم إىل بعض على سبيل اهلزؤ وطلبوا الفرار

هم مث قال تعاىل صََرَف اللَُّه قُلُوَبُهم بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيفْقَُهون واحتج أصحابنا به على أنه تعاىل صرفهم عن اإلميان وصد
قال ابن عباس رضي اهللا عنهما عن كل رشد وخري وهدى وقال احلسن صرف اهللا قلوهبم عنه وهو صحيح فيه 

وطبع عليها بكفرهم وقال الزجاج أضلهم اهللا تعاىل قالت املعتزلة لو كان تعاىل هو الذي صرفهم عن اإلميان فكيف 



ية يدل على أن هذا الصرف قال أَنَّى ُيْصَرفُونَ وكيف عاقبهم على االنصراف عن اإلميان قال القاضي ظاهر اآل
عقوبة هلم على انصرافهم والصرف عن اإلميان ال يكون عقوبة ألنه لو كان كذلك لكان كما جيوز أن يأمر أنبياءه 
بإقامة احلدود جيوز أن يأمرهم بصرف الناس عن اإلميان وجتويز ذلك يؤدي أن ال يوثق مبا جاء به الرسول مث قال 

ا أنه تعاىل صرف قلوهبم مبا أورثهم من الغم والكيد الثاين صرفهم عن األلطاف هذا الصرف حيتمل وجهني أحدمه
  اليت خيتص هبا من آمن واهتدى

واجلواب أن هذه الوجوه اليت ذكرها القاضي ظاهر أهنا متكلفة جداً وأما الوجه الصحيح الذي يشهد بصحته كل 
ان أحد طريف املمكن على اآلخر ال ملرجح وهو عقل سليم هو أن الفعل يتوقف على حصول الداعي وإال لزم رجح

حمال وحصول ذلك الداعي ليس من العبد وإال لزم التسلسل بل هومن اهللا تعاىل فالعبد إمنا يقدم على الكفر إذا 
حصل يف قلبه داعي الكفر وذلك احلصول من اهللا تعاىل وإذا حصل ذلك الداعي انصرف ذلك القلب من جانب 

هذا هو املراد من صرف القلب وهو كالم مقرر بربهان قطعي وهو منطبق على هذا النص فبلغ اإلميان إىل الكفر ف
يف الوضوح إىل أعلى الغايات ومما بقي من مباحث اآلية ما نقل عن حممد بن إسحق أنه قال ال تقولوا انصرفنا من 

املقصود منه التفاؤل بترك هذه الصالة فإن قوماً انصرفوا صرف اهللا قلوهبم لكن قولوا قد قضينا الصالة وكان 
اللفظة الواردة فيما ال ينبغي والترغيب يف تلك اللفظة الواردة يف اخلري فإنه تعاىل قال فَإِذَا قُِضَيتِ الصَّلَواةُ  

  ) ١٠اجلمعة ( فَانَتِشرُواْ ِفى االْْرضِ وَاْبَتُغواْ ِمن فَْضلِ اللَِّه 
  ْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمنَِني َرُءوفٌ رَّحِيٌملَقَْد َجآَءكُْم َرُسولٌ مِّْن أَنفُِسكُ

  فيه مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا أمر رسوله عليه السالم أن يبلغ يف هذه السورة إىل اخللق تكاليف شاقة شديدة صعبة 

والكرامة ختم السورة مبا يوجب سهولة حتمل تلك التكاليف  يعسر حتملها إال ملن خصه اهللا تعاىل بوجوه التوفيق
  وهو أن هذا الرسول منكم فكل ما حيصل له من العز والشرف يف الدنيا فهو

عائد إليكم وأيضاً فإنه حبال يشق عليه ضرركم وتعظم رغبته يف إيصال خري الدنيا واآلخرة إليكم فهو كالطبيب 
ب املشفق رمبا أقدم على عالجات صعبة يعسر حتملها واألب الرحيم رمبا املشفق واألب الرحيم يف حقكم والطبي

أقدم على تأديبات شاقة إال أنه ملا عرف أن الطبيب حاذق وأن األب مشفق صارت تلك املعاجلات املؤملة متحملة 
منه هذه  وصارت تلك التأديبات جارية جمرى اإلحسان فكذا ههنا ملا عرفتم أنه رسول حق من عند اهللا فاقبلوا

التكاليف الشاقة لتفوزوا بكل خري مث قال للرسول عليه السالم فإن مل يقبلوها بل أعرضوا عنها وتولوا فاتركهم وال 
 َربُّ تلتفت إليهم وعول على اهللا وارجع يف مجيع أمورك إىل اهللا فَقُلْ َحسْبِىَ  اللَُّه ال إله إِالَّ ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهَو

  وهذه اخلامتة هلذه السورة جاءت يف غاية احلسن وهناية الكمال)  ١٢٩التوبة ( شِ الَْعِظيمِ الْعَْر
  املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل وصف الرسول يف هذه اآلية خبمسة أنواع من الصفات

لنَّاسِ َعَجًبا أَنْ أَْوَحْيَنا الصفة األوىل قوله ّمْن أَنفُِسكُْم ويف تفسريه وجوه األول يريد أنه بشر مثلكم كقوله أَكَانَ ِل
واملقصود أنه لو كان من جنس املالئكة )  ٦فصلت ( وقوله إِنََّما أََناْ َبَشٌر ّمثْلُكُْم )  ٢يونس ( إِلَى َرُجلٍ ّمنُْهْم 

ن عباس لصعب األمر بسببه على الناس على ما مر تقريره يف سورة األنعام والثاين ّمْن أَنفُِسكُمْ أي من العرب قال اب
ليس يف العرب قبيلة إال وقد ولدت النيب عليه السالم بسبب اجلدات مضرها وربيعها وميانيها فاملضريون والربيعيون 

ّمْن أَنفُسِهِْم هم العدنانية واليمانيون هم القحطانية ونظريه قوله تعاىل لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمؤِمنِنيَ إِذْ َبَعثَ ِفيهِْم َرُسوالً 
واملقصود منه ترغيب العرب يف نصرته والقيام خبدمته كأنه قيل هلم كل ما حيصل له من )  ١٦٤آل عمران  (



الدولة والرفعة يف الدنيا فهو سبب لعزكم ولفخركم ألنه منكم ومن نسبكم والثالث ّمْن أَنفُِسكُْم خطاب ألهل 
وكانوا خيدموهنم ويقومون بإصالح مهماهتم احلرم وذلك ألن العرب كانوا يسمون أهل احلرم أهل اهللا وخاصته 

فكأنه قيل للعرب كنتم قبل مقدمه جمدين جمتهدين يف خدمة أسالفه وآبائه فلم تتكاسلون يف خدمته مع أنه ال نسبة 
  له يف الشرف والرفعة إىل أسالفه

م تعرفونه بالصدق والقول الرابع أن املقصود من ذكر هذه الصفة التنبيه على طهارته كأنه قيل هو من عشريتك
واألمانة والعفاف والصيانة وتعرفون كونه حريصاً على دفع اآلفات عنكم وإيصال اخلريات إليكم وإرسال من هذه 
حالته وصفته يكون من أعظم نعم اهللا عليكم وقرىء ّمْن أَنفُِسكُمْ أي من أشرفكم وأفضلكم وقيل هي قراءة رسول 

  اهللا وفاطمة وعائشة رضي اهللا عنهما
لصفة الثانية قوله تعاىل َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم اعلم أن العزيز هو الغالب الشديد والعزة هي الغلبة والشدة فإذا ا

وصلت مشقة إىل اإلنسان عرف أنه كان عاجزاً عن دفعها إذ لو قدر على دفعها ملا قصر يف ذلك الدفع فحيث مل 
كانت غالبة على اإلنسان فلهذا السبب إذا اشتد على اإلنسان شيء يدفعها علم أنه كان عاجزاً عن دفعها وأهنا 

قال عز علي هذا وأما العنت فيقال عنت الرجل يعنت عنتاً إذا وقع يف مشقة وشدة ال ميكنه اخلروج منها ومنه قوله 
وقال الفراء َما )  ٢٢٠البقرة ( َنَتكُْم وقوله َولَْو َشاء اللَُّه الْع)  ٢٥النساء ( تعاىل ذَِلَك ِلَمْن َخِشىَ  الْعََنَت ِمْنكُْم 

يف قوله َما َعنِتُّمْ يف موضع رفع واملعىن عزيز عليه عنتكم أي يشق عليه مكروهكم وأوىل املكاره بالدفع مكروه 
  عقاب اهللا تعاىل وهو إمنا أرسل ليدفع هذا املكروه

لقاً بذواهتم بل املراد حريص على إيصال اخلريات والصفة الثالثة قوله َحرِيٌص َعلَْيكُْم واحلرص ميتنع أن يكون متع
  إليكم يف الدنيا واآلخرة

واعلم أن على هذا التقدير يكون قوله َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم معناه شديدة معزته عن وصول شيء من آفات الدنيا 
أنه شحيح عليكم أن تدخلوا  واآلخرة إليكم وهبذا التقدير ال حيصل التكرار قال الفراء احلريص الشحيح ومعناه

  النار وهذا بعيد ألنه يوجب اخللو عن الفائدة
والصفة الرابعة واخلامسة قوله بِالُْمْؤِمنِنيَ َرءوٌف رَِّحيٌم قال ابن عباس رضي اهللا عنهما مساه اهللا تعاىل بامسني من أمسائه 

  بقي ههنا سؤاالن
رة بأنواع من التكاليف الشاقة اليت ال يقدر على حتملها السؤال األول كيف يكون كذلك وقد كلفهم يف هذه السو

  إال املوفق من عند اهللا تعاىل
قلنا قد ضربنا هلذا املعىن مثل الطبيب احلاذق واألب املشفق واملعىن أنه إمنا فعل هبم ذلك ليتخلصوا من العقاب 

  املؤبد ويفوزوا بالثواب املؤبد
َما َعنِتُّْم حَرِيٌص َعلَْيكُْم فهذا النسق يوجب أن يقال رؤوف رحيم باملؤمنني فلم ترك السؤال الثاين ملا قال َعزِيٌز َعلَْيِه 

  هذا النسق وقال بِالُْمْؤِمنِنيَ َرءوٌف رَِّحيٌم
اجلواب أن قوله بِالُْمْؤِمنَِني َرءوٌف رَِّحيمٌ يفيد احلصر مبعىن أنه ال رأفة وال رمحة له إال باملؤمنني فأما الكافرون فليس 

ه عليهم رأفة ورمحة وهذا كاملتمم لقدر ما ورد يف هذه السورة من التغليظ كأنه يقول إين وإن بالغت يف هذه ل
السورة يف التغليظ إال أن ذلك التغليط على الكافرين واملنافقني وأما رمحيت ورأفيت فمخصوصة باملؤمنني فقط فلهذه 

  الدقيقة عدل على ذلك النسق
  َحسْبِىَ  اللَُّه ال إله إِالَّ ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهَو َربُّ الْعَْرشِ الَْعظِيمِ فَإِن َتَولَّْواْ فَقُلْ



أما قوله فَإِن َتَولَّْواْ يريد املشركني واملنافقني مث قيل تََولَّْواْ أي أعرضوا عنك وقيل تولوا عن طاعة اهللا تعاىل وتصديق 
قبول التكاليف الشاقة املذكورة يف هذه السورة وقيل تولوا عن  الرسول عليه الصالة والسالم وقيل تولوا عن

نصرتك يف اجلهاد واعلم أن املقصود من هذه اآلية بيان أن الكفار لو أعرضوا ومل يقبلوا هذه التكاليف مل يدخل يف 
ء والنعماء قلب الرسول حزن وال أسف ألن اهللا حسبه وكافيه يف نصره على األعداء ويف إيصاله إىل مقامات اآلال

الَ إله إِالَّ ُهَو وإذا كان ال إله إال هو وجب أن يكون ال مبدىء لشيء من املمكنات وال حمدث لشيء من احملدثات 
  إال هو وإذا كان هو الذي أرسلين هبذه الرسالة وأمرين هبذا التبليغ كانت النصرة عليه واملعونة مرتقبة منه

احلصر أي ال أتوكل إال عليه وهو رب العرش العظيم والسبب يف ختصيصه بالذكر مث قال َعلَْيِه َتَوكَّلُْت وهو يفيد 
أنه كلما كانت اآلثار أعظم وأكرم كان ظهور جاللة املؤثر يف العقل واخلاطر أعظم وملا كان أعظم األجسام هو 

  العرض كان املقصود من ذكره تعظيم جالل اهللا سبحانه

وجوده إال بعد ثبوت الشريعة فكيف ميكن ذكره يف معرض شرح عظمة فإن قالوا العرش غري حمسوس فال يعرف 
  اهللا تعاىل

قلنا وجود العرش أمر مشهور والكفار مسعوه من اليهود و النصارى وال يبعد أيضاً أهنم كانوا قد مسعوه من أسالفهم 
لقراءة أعجب ألن جعل ومن الناس من قرأ قوله الَْعظِيمِ بالرفع ليكون صفة للرب سبحانه قال أبو بكر وهذه ا

العظيم صفة هللا تعاىل أوىل من جعله صفة للعرش وأيضاً فإن جعلناه صفة للعرش كان املراد من كونه عظيماً كرب 
جرمه وعظم حجمه واتساع جوانبه على ما هو مذكور يف األخبار وإن جعلناه صفة هللا سبحانه كان املراد من 

واألجزاء واألبعاض وكمال العلم والقدرة وكونه منزهاً عن أن  العظمة وجوب الوجود والتقديس عن احلجمية
يتمثل يف األوهام أو تصل إليه األفهام وقال احلسن هاتان اآليتان آخر ما أنزل اهللا من القرآن وما أنزل بعدمها قرآن 

يقول آخر  وقال أيب بن كعب أحدث القرآن عهد باهللا عز وجل هاتان اآليتان وهو قول سعيد بن جبري ومنهم من
  ) ٢٨١البقرة ( ما أنزل من القرآن قوله تعاىل َواتَّقُواْ َيْوًما ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه 

ونقل عن حذيفة أنه قال أنتم تسمون هذه السورة بالتوبة وهي سورة العذاب ما تركتم أحداً إال نالت منه واهللا ما 
  تقرؤن ربعها

نا لو جوزنا ذلك لكان ذلك دليالً على تطرق الزيادة والنقصان إىل القرآن اعلم أن هذه الرواية جيب تكذيبها أل
  وذلك خيرجه عن كونه حجة وال خفاء أن القول به باطل واهللا سبحانه وتعاىل أعلم مبراده

  وهذا آخر تفسري هذه السورة وهللا احلمد والشكر
مضان سنة إحدى وستمائة واحلمد هللا وحده فرغ املؤلف رمحه اهللا من تفسريها يف يوم اجلمعة الرابع عشر من ر

  والصالة على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجيعن

بداية اجلزء السابع عشر من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى 
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  - دار الكتب العلمية: دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 



  سورة يونس

  مكية
َك أَْعلَمُ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن هذه السورة مكية إال قوله َوِمنُهْم مَّن ُيْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم مَّن الَّ ُيْؤِمُن بِِه َوَربُّ

  بِالُْمفِْسِديَن فإهنا مدنية نزلت يف اليهود
  ال ر تِلَْك ءايَاُت الِْكتَابِ الَْحكِيمِ
  قوله جل جالله الر وفيه مسائل

املسألة األوىل قرأ نافع وابن كثري وعاصم الر بفتح الراء على التفخيم وقرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي وحيىي عن 
الكسر واعلم أن كلها أيب بكر بكسر الراء على اإلمالة وروي عن نافع وابن عامر ومحاد عن عاصم بني الفتح و

لغات صحيحة قال الواحدي األصل ترك اإلمالة يف هذه الكلمات حنو ما وال ألن ألفاهتا ليست منقلبة عن الياء وأما 
  من أمال فألن هذه األلفاظ أمساء للحروف املخصوصة فقصد بذكر اإلمالة التنبيه على أهنا أمساء ال حروف

الر وحده ليس آية واتفقوا على أن قوله طه وحده آية والفرق أن قوله الر ال املسألة الثانية اتفقوا على أن قوله 
  يشاكل مقاطع اآلي اليت بعده خبالف قوله طه فإنه يشاكل مقاطع اآلي اليت بعده

املسألة الثالثة الكالم املستقصى يف تفسري هذا النوع من الكلمات قد تقدم يف أول سورة البقرة إال أنا نذكر ههنا 
بعض ما قيل قال ابن عباس الر معناه أنا اهللا أرى وقيل أنا الرب ال رب غريي وقيل الر و حم و ن اسم  أيضاً
  الرمحن

  قوله تعاىل ِتلَْك ءاَياُت الِْكَتابِ الَْحِكيمِ فيه مسألتان
  املسألة األوىل قوله تِلَْك حيتمل أن يكون إشارة إىل ما يف هذه السورة من اآليات وحيتمل أن

شارة إىل ما تقدم هذه السورة من آيات القرآن وأيضاً فالكتاب احلكيم حيتمل أن يكون املراد منه هو القرآن يكون إ
وحيتمل أن يكون املراد منه غري القرآن وهو الكتاب املخزون املكنون عند اهللا تعاىل الذي منه نسخ كل كتاب كما 

( وقال تعاىل َبلْ ُهَو قُْرءانٌ مَّجِيٌد ِفى لَْوحٍ مَّْحفُوٍظ )  ٧٨ ٧٧الواقعة ( كُْنوٍن قال تعاىل إِنَُّه لَقُْرءانٌ كَرٌِمي ِفى ِكتَابٍ مَّ
وقال َيْمُحو اللَُّه َما َيَشاء َويُثْبُِت َوِعنَدهُ )  ٤الزخرف ( وقال َوإِنَُّه ِفى أُّم الِْكَتابِ لََدْيَنا لََعِلى ٌّ َحكِيٌم )  ٢٢الربوج 

  ) ٣٩الرعد ( أُمُّ الِْكَتابِ 
  وإذا عرفت ما ذكرنا من االحتماالت حتصل ههنا حينئذ وجوه أربعة من االحتماالت

االحتمال األول أن يقال املراد من لفظة ِتلَْك اإلشارة إىل اآليات املوجودة يف هذه السورة فكان التقدير تلك 
ه الصالة والسالم أن ينزل عليه اآليات هي آيات الكتاب احلكيم الذي هو القرآن وذلك ألنه تعاىل وعد رسوله علي

كتاباً ال ميحوه املاء وال يغريه كرور الدهر فالتقدير أن تلك اآليات احلاصلة يف سورة الر هي آيات ذلك الكتاب 
  احملكم الذي ال ميحوه املاء

  كنون عند اهللاالحتمال الثاين أن يقال املراد أن تلك اآليات املوجودة يف هذه السورة هي آيات الكتاب املخزون امل
واعلم أن على هذين القولني تكون اإلشارة بقولنا تِلَْك إىل آيات هذه السورة وفيه إشكال وهو أن ِتلَْك يشار هبا 

  إىل الغائب وآيات هذه السورة حاضرة فكيف حيسن أن يشار إليه بلفظ ِتلَْك
  ) ٢ ١البقرة ( الِْكَتاُب  واعلم أن هذا السؤال قد سبق مع جوابه يف تفسري قوله تعاىل امل ذاِلَك

االحتمال الثالث والرابع أن يقال لفظ ِتلَْك إشارة إىل ما تقدم هذه السورة من آيات القرآن واملراد هبا هي آيات 



القرآن احلكيم واملراد أهنا هي آيات ذلك الكتاب املكنون املخزون عند اهللا تعاىل ويف اآلية قوالن آخران أحدمها أن 
ن الِْكتَابِ الَْحِكيمِ التوراة واإلجنيل والتقدير أن اآليات املذكورة يف هذه السورة هي اآليات املذكورة يكون املراد م

يف التوراة واإلجنيل واملعىن أن القصص املذكورة يف هذه السورة موافقة للقصص املذكورة يف التوراة واإلجنيل مع أن 
راة واإلجنيل فحصل هذه املوافقة ال ميكن إال إذا خص اهللا تعاىل حممداً حممداً عليه الصالة والسالم ما كان عاملاً بالتو

بإنزال الوحي عليه والثاين وهو قول أيب مسلم أن قوله الر إشارة إىل حروف التهجي فقوله الر ِتلَْك ءايَاُت الْكَِتابِ 
لتحدي فلوال امتياز هذا يعين هذه احلروف هي األشياء اليت جعلت وعالمات هلذا الكتاب الذي آيات به وقع ا

الكتاب عن كالم الناس بالوصف املعجز وإال لكان اختصاصه هبذا النظم دون سائر الناس القادرين على التلفظ 
  هبذه احلروف حماالً

املسألة الثانية يف وصف الكتاب بكونه حكيماً وجوه األول أن احلكيم هو ذو احلكمة مبعىن اشتمال الكتاب على 
  أن يكون املراد وصف الكالم بصفة من تكلم به قال األعشى وغريبة تأيت امللوك حكيمةاحلكمة الثاين 

  قد قلتها ليقال من ذا قاهلا
َم َبْيَن الثالث قال األكثرون الَْحِكيمُ مبعىن احلاكم فعيل مبعىن فاعل دليله قوله تعاىل وَأَنَزلَ َمعَُهُم الِْكتَاَب بِالَْحقِ لَِيْحكُ

  فالقرآن كاحلاكم يف االعتقادات لتميز حقها عن باطلها)  ٢١٣ة البقر( النَّاسِ 

ويف األفعال لتميز صواهبا عن خطئها وكاحلاكم على أن حممداً صادق يف دعوى النبوة ألن املعجزة الكربى لرسولنا 
الفساد فيكون املراد  عليه الصالة والسالم ليست إال القرآن الرابع أن الَْحكِيُم مبعىن احملكم واألحكام معناه املنع من

منه أنه ال ميحوه املاء وال حترقه النار وال تغريه الدهور أو املراد منه براءته عن الكذب والتناقض اخلامس قال احلسن 
وصف الكتاب باحلكيم ألنه تعاىل حكم فيه بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي 

أطاعه وبالنار ملن عصاه فعلى هذا الَْحِكيُم يكون معناه احملكوم فيه السادس أن الَْحِكيمُ يف وحكم فيه باجلنة ملن 
أصل اللغة عبارة عن الذي يفعل احلكمة والصواب فكان وصف القرآن به جمازاً ووجه اجملاز هو أنه يدل على 

  نفسهاحلكمة والصواب فمن حيث أنه يدل على هذه املعاين صار كأنه هو احلكيم يف 
ُهْم قََدَم ِصْدقٍ عِنَد رَبِّهِْم قَالَ أَكَانَ ِللنَّاسِ َعجًَبا أَنْ أَْوَحْيَنآ إِلَى َرُجلٍ مِّنُْهْم أَنْ أَنِذرِ النَّاَس َوَبشِّرِ الَِّذيَن ءاَمنُوا أَنَّ لَ

  الْكَاِفُرونَ إِنَّ َهاذَا لََساِحٌر مُّبٌِني
  يف اآلية مسائل

ريش تعجبوا من ختصيص اهللا تعاىل حممداً بالرسالة والوحي فأنكر اهللا تعاىل عليهم ذلك املسألة األوىل أن كفار ق
التعجب أما بيان كون الكفار تعجبوا من هذا التخصيص فمن وجوه األول قوله تعاىل أََجَعلَ االِْلَهةَ  إِلَهاً واِحداً إِنَّ 

وإذا )  ٦و  ٥ص ( اْمُشواْ وَاْصْبُِرواْ َعلَى ءاِلَهِتكُْم إِنَّ َهاذَا لََشىْ ء ُيَراُد َهاذَا لََشىْ ء ُعَجاٌب َوانطَلََق الَْمال ِمنُْهْم أَِن 
بلغوا يف اجلهالة إىل أن تعجبوا من كون اإلله تعاىل واحداً مل يبعد أيضاً أن يتعجبوا من ختصيص اهللا تعاىل حممداً 

تعاىل ما وجد رسوالً إىل خلقه إال يتيم أيب طالبا بالوحي والرسالة ا والثاين أن أهل مكة كانوا يقولون إن اهللا 
وباجلملة فهذا التعجب )  ٣١الزخرف ( والثالث أهنم قالوا لَْوالَ ُنّزلَ هَاذَا الْقُْرءانُ َعلَى َرُجلٍ ّمَن الْقَْريََتْينِ َعِظيمٍ 

هنم قالوا أَبََعثَ اللَُّه َبَشًرا حيتمل وجهني أحدمها أن يتعجبوا من أن جيعل اهللا بشراً رسوالً كما حكي عن الكفار أ
والثاين أن ال يتعجبوا من ذلك بل يتعجبوا من ختصيص حممد عليه الصالة والسالم بالوحي )  ٩٤اإلسراء ( رَّسُوالً 

والنبوة مع كونه فقرياً يتيماً فهذا بيان أن الكفار تعجبوا من ذلك وأما بيان أن اهللا تعاىل أنكر عليهم هذا التعجب 
االستفهام  وله يف هذه اآلية أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجًبا أَنْ أَْوَحْيَنا إِلَى َرُجلٍ ّمْنُهْم فإن قوله أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجًبا لفظه لفظفهو ق



ومعناه اإلنكار ألن يكون ذلك عجباً وإمنا وجب إنكار هذا التعجب لوجوه األول أنه تعاىل مالك اخللق وملك هلم 
الذي له األمر والنهي واإلذن واملنع وال بد من إيصال تلك التكاليف إىل أولئك املكلفني بواسطة  واملالك وامللك هو

بعض العباد وإذا كان األمر كذلك كان إرسال الرسول أمراً غري ممتنع بل كان جموزاً يف العقول الثاين أنه تعاىل خلق 
وقال إِنَّا َخلَقَْنا اِإلنَسانَ )  ٥٦الذاريات ( َواِإلنسَ إِالَّ ِليَْعُبُدوِن  اخللق لالشتغال بالعبودية كما قال َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ

  ) ١٥ ١٤األعلى ( وقال قَْد أَفْلََح َمن َتَزكَّى َوذَكَرَ اْسَم َرّبِه فَصَلَّى )  ٢اإلنسان ( ِمن نُّطْفَةٍ  أَْمَشاجٍ نَّْبَتِليِه 

لشر مث علم تعاىل أن عباده ال يشتغلون مبا كلفوا به إال إذا أرسل مث إنه تعاىل أكمل عقوهلم ومكنهم من اخلري وا
إليهم رسوالً ومنبهاً فعند هذا جيب وجوب الفضل والكرم والرمحة أن يرسل إليهم ذلك الرسول وإذا كان ذلك 

منه كما قال  واجباً فكيف يتعجب منه الثالث أن إرسال الرسل أمر ما أخلى اهللا تعاىل شيئاً من أزمنة وجود املكلفني
فكيف يتعجب منه مع أنه قد سبقه النظري ويؤكده )  ١٠٩يوسف ( َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رَِجاالً نُّوِحى إِلَْيهِْم 

 وسائر قصص األنبياء عليهم السالم الرابع أنه تعاىل إمنا)  ٥٩قوله تعاىل َولَقَدْ أَْرَسلَْنا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه األعراف 
أرسل إليهم رجالً عرفوا نسبه وعرفوا كونه أميناً بعيداً عن أنواع التهم واألكاذيب مالزماً للصدق والعفاف مث إنه 
كان أمياً مل خيالط أهل األديان وما قرأ كتاباً أصالً ألبتة مث إنه مع ذلك يتلو عليهم أقاصيصهم وخيربهم عن وقائعهم 

ند اهللا ويزيل التعجب وهو من قوله ُهَو الَِّذى َبَعثَ ِفى االّمّيَني َرُسوالً وذلك يدل على كونه صادقاً مصدقاً من ع
اخلامس أن مثل )  ٤٨العنكبوت ( وقال َوَما كُْنَت َتْتلُواْ ِمْنُه قَْبِلِه ِمن ِكَتابٍ َوالَ َتُخطُُّه بَِيِمينَِك )  ٢اجلمعة ( ّمْنُهْم 

وَإِلَى ثَُمودَ )  ٦٥ألعراف ( يف قوله َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا  هذا التعجب كان موجوداً عند بعثة كل رسول كما
)  ٦٣األعراف ( إىل قوله َعجِْبُتمْ أَن َجاءكُْم ِذكٌْر ّمن رَّّبكُْم َعلَى َرُجلٍ ّمْنكُْم )  ٧٣األعراف ( أََخاُهْم صَاِلًحا 

ن البشر أو سلموا أنه ال تعجب يف ذلك وإمنا السادس أن هذا التعجب إما أن يكون من إرسال اهللا تعاىل رسوالً م
  تعجبوا من ختصيص اهللا تعاىل حممداً عليه الصالة والسالم بالوحي والرسالة

أما األول فبعيد ألن العقل شاهد بأن مع حصول التكليف ال بد من منبه ورسول يعرفهم متام ما حيتاجون إليه يف 
  أدياهنم كالعبادات وغريها

ل األوىل أن يبعث إليهم من كان من جنسهم ليكون سكوهنم إليه أكمل والفهم به أقوى كما وإذا ثبت هذا فنقو
وقال قُل لَْو كَانَ ِفى االْْرضِ َملَاِئكَةٌ  َيْمُشونَ ُمطَْمِئّنَني لَنَزَّلَْنا )  ٩األنعام ( قال تعاىل َولَْو َجَعلْنَاُه َملَكاً لََّجَعلَْناُه َرُجالً 

  ) ٩٥اإلسراء ( َماء َملَكًا رَُّسوالً َعلَْيهِم ّمَن السَّ
وأما الثاين فبعيد ألن حممداً عليه الصالة والسالم كان موصوفاً بصفات اخلري والتقوى واألمانة وما كانوا يعيبونه إال 

حلال عنده بكونه يتيماً فقرياً وهذا يف غاية البعد ألنه تعاىل غين عن العاملني فال ينبغي أن يكون الفقر سبباً لنقصان ا
( ُزلْفَى  وال أن يكون الغىن سبباً لكمال احلال عنده كما قال تعاىل َوَما أَمْوالُكُْم َوالَ أَْولَاُدكُْم بِالَِّتى ُتقَّرُبكُْم ِعندََنا

  فثبت أن تعجب الكفار من ختصيص اهللا تعاىل حممداً بالوحي والرسالة كالم فاسد)  ٣٧سبأ 
له أَكَانَ إلنكار التعجب وألجل التعجيب من هذا التعجب و أَنْ أَْوحَْيَنا اسم كان وعجباً املسألة الثانية اهلمزة يف قو

خربه وقرأ ابن عباس عجب فجعله امساً وهو نكرة و َعَجًبا أَنْ أَْوحَْيَنا خربه وهو معرفة كقوله يكون مزاجها عسل 
  تامة وأن أوحينا بدالً من عجب) كان ( وماء واألجود أن تكون 

ناه سألة الثالثة أنه تعاىل قال أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجًبا ومل يقل أكان عند الناس عجباً والفرق أن قوله أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجًبا معامل
أهنم جعلوه ألنفسهم أعجوبة يتعجبون منها ونصبوه وعينوه لتوجيه الطرية واالستهزاء والتعجب إليها وليس يف قوله 



  هذا املعىن)  أكان عند الناس عجباً( 
  املسألة الرابعة ءاٍن مع الفعل يف قولنا أَنْ أَْوَحْيَنا يف تقدير املصدر وهو اسم كان وخربه هو

قوله َعَجًبا وإمنا تقدم اخلرب على املبتدأ ههنا ألهنم يقدمون األهم واملقصود باإلنكار يف هذه اآلية إمنا هو تعجبهم وأما 
َس فمفسرة ألن اإلحياء فيه معين القول وجيوز أن تكون خمففة من الثقيلة وأصله أنه أنذر ءاٍن يف قوله أَنْ أَنِذرِ النَّا

  الناس على معىن أن الشأن قولنا أنذر الناس
املسألة اخلامسة أنه تعاىل ملا بني أنه أوحى إىل رسوله بني بعده تفصيل ما أوحى إليه وهو اإلنذار والتبشري أما اإلنذار 

تدعوا بسبب ذلك اإلنذار عن فعل ما ال ينبغي وأما التبشري فألهل الطاعة لتقوى رغبتهم فيها فللكفار والفساق لري
  وإمنا قدم اإلنذار على التبشري ألن التخلية مقدمة على التحلية وإزالة ما ال ينبغي مقدم يف الرتبة على فعل ما ينبغي

( قوال املفسرين أما أقوال أهل اللغة فقد نقل الواحدي يف املسألة السادسة قوله قََدَم ِصْدقٍ فيه أقوال ألهل اللغة وأ
منها وجوهاً قال الليث وأبو اهليثم القدم السابقة واملعىن أهنم قد سبق هلم عند اهللا خري قال ذو الرمة وأنت ) البسيط 

  امرؤ من أهل بيت ذؤابة
  هلم قدم معروفة ومفاخر

ل ابن األنباري القدم كناية عن العمل الذي يتقدم فيه وال يقع وقال أمحد بن حيىي القدم كل ما قدمت من خري وقا
  فيه تأخري وال إبطاء

واعلم أن السبب يف إطالق لفظ القدم على هذه املعاين أن السعي والسبق ال حيصل إال بالقدم فسمى املسبب باسم 
  السبب كما مسيت النعمة يداً ألهنا تعطى باليد

  قدم إىل الصدق يف قوله سبحانه قََدَم ِصْدقٍفإن قيل فما الفائدة يف إضافة ال
قلنا الفائدة التنبيه على زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة وقال بعضهم املراد مقام صدق وأما املفسرون فلهم 
أقوال فبعضهم محل قََدَم ِصْدقٍ على األعمال الصاحلة وبعضهم محله على الثواب ومنهم من محله على شفاعة حممد 

  ه الصالة والسالم واختار ابن األنباري هذا الثاين وأنشد صل لذي العرش واختذ قدماعلي
  بنجيك يوم العثار والزلل

املسألة السابعة أن الكافرين ملا جاءهم رسول منهم فأنذرهم وبشرهم وأتاهم من عند اهللا تعاىل مبا هو الالئق حبكمته 
بٌِني أي إن هذا الذي يدعي أنه رسول هو ساحر واالبتداء بقوله قَالَ وفضله قالوا متعجبني إِنَّ َهاذَا لَسَاِحٌر مُّ

  الْكَاِفُرونَ على تقدير فلما أنذرهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبني قال القفال وإضمار هذا غري قليل يف القرآن
) صلى اهللا عليه وسلم ( نه حممد املسألة الثامنة قرأ ابن كثري وعاصم ومحزة والكسائي إِنَّ َهاذَا لَسَاِحٌر واملراد م

  والباقون لَسَاِحٌر واملراد به القرآن
واعلم أن وصف الكفار القرآن بكونه سحراً يدل على عظم حمل القرآن عندهم وكونه معجزاً وأنه تعذر عليهم فيه 

  املعارضة فاحتاجوا إىل هذا الكالم
  كونوا ذكروه يف معرض الذمواعلم أن إقدامهم على وصف القرآن بكونه سحراً حيتمل أن ي

وحيتمل أهنم ذكروه يف معرض املدح فلهذا السبب اختلف املفسرون فيه فقال بعضهم أرادوا به أنه كالم مزخرف 
حسن الظاهر ولكنه باطل يف احلقيقة وال حاصل له وقال أخرون أرادوا به أنه لكمال فصاحته وتعذر مثله جار 

  جمرى السحر



صلى اهللا عليه وسلم ( كان يف غاية الفساد مل يذكر جوابه وإمنا قلنا إنه يف غاية الفساد ألنه  واعلم أن هذا الكالم ملا
كان منهم ونشأ بينهم وما غاب عنهم وما خالط أحداً سواهم وما كان مكة بلدة العلماء واألذكياء حىت يقال إنه ) 

ذا القرآن وإذا كان األمر كذلك كان محل تعلم السحر أو تعلم العلوم الكثرية منهم فقدر على اإلتيان مبثل ه
  القرآن على السحر كالماً يف غاية الفساد فلهذا السبب ترك جوابه

ِمن  ْمَر َما ِمن َشِفيعٍ إِالَّ إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت واألرض ِفى ِستَّةِ  أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ ُيدَبُِّر االٌّ
  َبْعِد إِذْنِِه ذاِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم فَاْعُبدُوُه أَفَالَ َتذَكَُّرونَ

اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن الكفار أهنم تعجبوا من الوحي والبعثة والرسالة مث إنه تعاىل أزال ذلك التعجب بأنه ال 
صاحلة بالثواب وعلى األعمال الباطلة يبعد البتة يف أن يبعث خالق اخللق إليهم رسوالً يبشرهم على األعمال ال

الفاسدة بالعقاب كان هذا اجلواب إمنا يتم ويكمل بإثبات أمرين أحدمها إثبات أن هلذاالعامل إهلاً قاهراً قادراً نافذاً 
حلكم باألمر والنهي والتكليف والثاين إثبات احلشر والنشر والبعث والقيامة حىت حيصل الثواب والعقاب اللذان 

  ألنبياء عن حصوهلما فال جرم أنه سبحانه ذكر يف هذا املوضع ما يدل على حتقيق هذين املطلوبنيأخرب ا
  أما األول وهو إثبات اإلهلية فبقوله تعاىل إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض

فثبت أن هذا )  ٤يونس ( جُِعكُْم َجِميعاً َوْعدَ اللَِّه َحقّا وأما الثاين وهو إثبات املعاد واحلشر والنشر فبقوله إِلَْيِه مَْر
  الترتيب يف غاية احلسن وهناية الكمال ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل قد ذكرنا يف هذا الكتاب ويف الكتب العقلية أن الدليل الدال على وجود الصانع تعاىل إما االمكان 
ما يف الصفات فيكون جمموع الطرق الدالة على وجود الصانع أربعة وهي وإما احلدوث وكالمها إما يف الذوات وإ

إمكان الذوات وإمكان الصفات وحدوث الذوات وحدوث الصفات وهذه األربعة معتربة تارة يف العامل العلوي 
مسك وهو عامل السموات والكواكب وتارة يف العامل السفلي واألغلب من الدالئل املذكورة يف الكتب اإلهلية الت

بإمكان الصفات وحدوثها تارة يف أحوال العامل العلوي وتارة يف أحوال العامل السفلي واملذكور يف هذا املوضع هو 
التمسك بإمكان األجرام العلوية يف مقاديرها وصفاهتا وتقريره من وجوه األول أن أجرام األفالك ال شك أهنا 

  ذلك كانت ال حمالة حمتاجة إىل اخلالق واملقدرمركبة من األجزاء اليت ال تتجزى ومىت كان األمر ك
  أما بيان املقام األول فهو أن أجرام األفالك ال شك أهنا قابلة للقسمة الومهية وقد دللنا يف الكتب

العقلية على أن كل ما كان قابالً للقسمة الومهية فإنه يكون مركباً من األجزاء واألبعاض ودللنا على أن الذي تقوله 
من أن اجلسم قابل للقسمة ولكنه يكون يف نفسه شيئاً واحداً كالم فاسد باطل فثبت مبا ذكرنا أن أجرام الفالسفة 

األفالك مركبة من األجزاء اليت ال تتجزى وإذا ثبت هذا وجب افتقارها إىل خالق ومقدر وذلك ألهنا ملا تركبت فقد 
حها وتلك األجزاء متساوية يف الطبع وقع بعض تلك األجزاء يف داخل ذلك اجلرم وبعضها حصلت على سط

واملاهية واحلقيقة والفالسفة أقروا لنا بصحة هذه املقدمة حيث قالوا إهنا بسائط وميتنع كوهنا مركبة من أجزاء خمتلفة 
  الطبائع

وإذا ثبت هذا فنقول حصول بعضها يف الداخل وحصول بعضها يف اخلارج أمر ممكن احلصول جائز الثبوت جيوز أن 
الظاهر باطناً والباطن ظاهراً وإذا كان األمر كذلك وجب افتقار هذه األجزاء حال تركيبها إىل مدبر وقاهر  ينقلب

خيصص بعضها بالداخل وبعضها باخلارج فدل هذا على أن األفالك مفتقرة يف تركيبها وأشكاهلا وصفاهتا إىل مدبر 
  قدير عليم حكيم

على وجود اإلله القادر أن نقول حركات هذه األفالك هلا بداية ومىت الوجه الثاين يف االستدالل بصفات األفالك 



  كان األمر كذلك افتقرت هذه األفالك يف حركاهتا إىل حمرك ومدبر قاهر
أما املقام األول فالدليل على صحته أن احلركة عبارة عن التغري من حال إىل حال وهذه املاهية تقتضي املسبوقية 

زل ينايف املسبوقية بالغري فكان اجلمع بني احلركة وبني األزل حماالً فثبت أن حلركات األفالك باحلالة املنتقل عنها واأل
أوالً وإذا ثبت هذا وجب أن يقال هذه األجرام الفلكية كانت معدومة يف األزل وإن كانت موجودة لكنها كانت 

  واقفة وساكنة وما كانت متحركة وعلى التقديرين فلحركاهتا أول وبداية
وهو أنه ملا كان األمر كذلك وجب افتقارها إىل مدبر قاهر فالدليل عليه أن ابتداء هذه األجرام ) وأما املقام الثاين ( 

باحلركة يف ذلك الوقت املعني دون ما قبله ودون ما بعده ال بد وأن يكون لتخصيص خمصص وترجيح مرجح 
احلركة قبل ذلك الوقت ألجل أن موجب تلك  وذلك املرجح ميتنع أن يكون موجباً بالذات وإال حلصلت تلك

  احلركة كان حاصالً قبل ذلك الوقت وملا بطل هذا ثبت أن ذلك املرجح قادر خمتار وهو املطلوب
الوجه الثالث يف االستدالل بصفات األفالك على وجود اإلله املختار وهو أن أجزاء الفلك حاصلة فيه ال يف الفلك 

صلة فيه ال يف الفلك األول فاختصاص كل واحد منها بتلك األجزاء أمر ممكن وال اآلخر وأجزاء الفلك اآلخر حا
بد له من مرجح ويعود التقرير األول فيه فهذا تقرير هذا الدليل الذي ذكره اهللا تعاىل يف هذه اآلية ويف اآلية 

  سؤاالت
عريفه بقضية معلومة كما إذا قيل السؤال األول أن كلمة الَِّذى كلمة وضعت لإلشارة إىل شيء مفرد عند حماولة ت

لك من زيد فتقول الذي أبوه منطلق فهذا التعريف إمنا حيسن لو كان كون أبيه منطلقاً أمراً معلوماً عند السامع فهنا 
كونه سبحانه وتعاىل خالقاً ملا قال إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض ِفي ِستَّةِ  أَيَّامٍ فهذا إمنا حيسن لو كان 

  للسموات واألرض يف ستة أيام أمراً معلوماً عند السامع والعرب ما كانوا عاملني بذلك فكيف حيسن هذا التعريف

وجوابه أن يقال هذا الكالم مشهور عند اليهود والنصارى ألنه مذكور يف أول ما يزعمون أنه هو التوراة وملا كان 
  كانوا خيالطوهنم فالظاهر أهنم أيضاً مسعوه منهم فلهذا السبب حسن هذا التعريف ذلك مشهوراً عندهم والعرب

  السؤال الثاين ما الفائدة يف بيان األيام اليت خلقها اهللا فيها
واجلواب أنه تعاىل قادر على خلق مجيع العامل يف أقل من ملح البصر والدليل عليه أن العامل مركب من األجزاء اليت ال 

زء الذي ال يتجزى ال ميكن إجياده إال دفعه ألنا لو فرضنا أن إجياده إمنا حيصل يف زمان فذلك الزمان تتجزى واجل
منقسم ال حمالة من آنات متعاقبة فهل حصل شيء من ذلك اإلجياد يف األن األول أو مل حيصل فإن مل حيصل منه شيء 

إجياد شيء وحصل يف اآلن الثاين إجياد شيء آخر يف اآلن األول فهو خارج عن مدة اإلجياد وإن حصل يف ذلك اآلن 
فهما إن كانا جزأين من ذلك اجلزء الذي ال يتجزى فحينئذ يكون اجلزء الذي ال يتجزى متجزئاً وهو حمال وإن 

كان شيئاً آخر فحينئذ يكون إجياد اجلزء الذي ال يتجزى ال ميكن إال يف آن واحد دفعة واحدة وكذا القول يف إجياد 
جزاء فثبت أنه تعاىل قادر على إجياد مجيع العامل دفعة واحدة وال شك أيضاً أنه تعاىل قادر على إجياده مجيع األ

  وتكوينه على التدريج
وإذا ثبت هذا فنقول ههنا مذهبان األول قول أصحابنا وهو أنه حيسن منه كلما أراد وال يعلل شيء من أفعاله 

يسقط قول من يقول مل خلق العامل يف ستة أيام وما خلقه يف حلظة بشيء من احلكمة واملصاحل وعلى هذا القول 
واحدة ألنا نقول كل شيء صنعه وال علة لصنعه فال يعلل شيء من أحكامه وال شيء من أفعاله بعلة فسقط هذا 

هذا  السؤال الثاين قول املعتزلة وهو أهنم يقولون جيب أن تكون أفعاله تعاىل مشتملة على املصلحة واحلكمة فعند
قال القاضي ال يبعد أن يكون خلق اهللا تعاىل السموات واألرض يف هذه املدة املخصوصة أدخل يف االعتبار يف حق 



  بعض املكلفني مث قال القاضي
فإن قيل فمن املعترب وما وجه االعتبار مث أجاب وقال أما املعترب فهو أنه ال بد من مكلف أو غري مكلف من احليوان 

  قبل خلقه للسموات واألرضني أو معهما وإال لكان خلقهما عبثاً خلقه اهللا تعاىل
  فإن قيل فهال جاز أن خيلقهما ألجل حيوان خيلقه من بعد ا

قلنا إنه تعاىل ال خياف الفوت فال جيوز أن يقدم خلق ما ال ينتفع به أحد ألجل حيوان سيحدث بعد ذلك وإمنا يصح 
ت وخناف العجز والقصور قال وإذا ثبت هذا فقد صح ما روي يف اخلرب منا ذلك يف مقدمات األمور ألنا خنشى الفو

  أن خلق املالئكة كان سابقاً على خلق السموات واألرض
  فإن قيل أولئك املالئكة ال بد هلم من مكان فقبل خلق السموات واألرض ال مكان فكيف ميكن وجودهم بال مكان

ض يف أمكنتها كيف يعجز عن تسكني أولئك املالئكة يف قلنا الذي يقدر على تسكني العرش والسموات واألر
أحيازها بقدرته وحكمته وأما وجه االعتبار يف ذلك فهو أنه ملا حصل هناك معترب مل ميتنع أن يكون اعتباره مبا 

يشاهده حاالً بعد حال أقوى والدليل عليه أن ما حيدث على هذا الوجه فإنه يدل على أنه صادر من فاعل حكيم 
  املخلوق دفعة واحدة فإنه ال يدل على ذلكوأما 

والسؤال الثالث فهل هذه األيام كأيام الدنيا أو كما روي عن ابن عباس أنه قال إهنا ستة أيام من أيام اآلخرة كل 
  يوم منها ألف سنة مما تعدون

تعريفاً إال واملدة  واجلواب قال القاضي الظاهر يف ذلك أنه تعريف لعباده مدة خلقه هلما وال جيوز أن يكون ذلك
  هذه األيام املعلومة

ولقائل أن يقول ملا وقع التعريف باأليام املذكورة يف التوراة واإلجنيل وكان املذكور هناك أيام اآلخرة ال أيام الدنيا مل 
  يكن ذلك قادحاً يف صحة التعريف

 مفقود قبل خلقها فكيف يعقل هذا السؤال الرابع هذه األيام إمنا تتقدر حبسب طلوع الشمس وغروهبا وهذا املعىن
  التعريف

واجلواب التعريف حيصل مبا أنه لو وقع حدوث السموات واألرض يف مدة لو حصل هناك أفالك دائرة ومشس وقمر 
  لكانت تلك املدة مساوية لستة أيام

  املدةولقائل أن يقول فهذا يقتضي حصول مدة قبل خلق العامل حيصل فيها حدوث العامل وذلك يوجب قدم 
وجوابه أن تلك املدة غري موجودة بل هي مفروضة موهومة والدليل عليه أن تلك املدة املعينة حادثة وحدوثها ال 
حيتاج إىل مدة أخرى وإال لزم إثبات أزمنة ال هناية هلا وذلك حمال فكل ما يقولون يف حدوث املدة فنحن نقوله يف 

  حدوث العامل
  به اليوم مع ليلته وقد يراد به النهار وحده فاملراد هبذه اآلية أيهماالسؤال اخلامس أن اليوم قد يراد 

  واجلواب الغالب يف اللغة أنه يراد باليوم اليوم بليلته
شِ ففيه مباحث األول أن هذا يوهم كونه تعاىل مستقراً على العرش  املسألة الثانية أما قوله ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْر

ذكور يف أول سورة طه ولكنا نكتفي ههنا بعبارة وجيزة فنقول هذه اآلية ال ميكن محلها والكالم املستقصى فيه م
على ظاهرها ويدل عليه وجوه األول أن االستواء على العرش معناه كونه معتمداً عليه مستقراً عليه حبيث لوال 

هذا املعىن إال أن إثبات هذا املعىن  العرش لسقط ونزل كما أنا إذا قلنا إن فالناً مستو على سريره فإنه يفهم منه هذا
يقتضي كونه حمتاجاً إىل العرش وإنه لوال العرش لسقط ونزل وذلك حمال ألن املسلمني أطبقوا على أن اهللا تعاىل هو 



املمسك للعرش واحلافظ له وال يقول أحد أن العرش هو املمسك هللا تعاىل واحلافظ له والثاين أن قوله ثُمَّ اْستََوى 
الْعَْرشِ يدل على أنه قبل ذلك ما كان مستوياً عليه وذلك يدل على أنه تعاىل يتغري من حال إىل حال وكل من َعلَى 

كان متغرياً كان حمدثاً وذلك باالتفاق باطل الثالث أنه ملا حدث االستواء يف هذا الوقت فهذا يقتضي أنه تعاىل كان 
حملدثات الرابع أن ظاهر اآلية يدل على أنه تعاىل إمنا قبل هذا الوقت مضظرباً متحركاً وكل ذلك من صفات ا

استوى على العرش بعد أن خلق السموات واألرض ألن كلمة ثُمَّ تقتضي التراخي وذلك يدل على أنه تعاىل كان 
  قبل خلق العرش غنياً عن العرش فإذا خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من

قى بعد خلق العرش غنياً عن العرش ومن كان كذلك امتنع أن يكون مستقراً على االستغناء إىل احلاجة فوجب أن يب
العرش فثبت هبذه الوجوه أن هذه اآلية ال ميكن محلها على ظاهرها باالتفاق وإذا كان كذلك امتنع االستدالل هبا يف 

  إثبات املكان واجلهة هللا تعاىل
  جسماً عظيماً هو العرش املسألة الثالثة اتفق املسلمون على أن فوق السموات

  إذا ثبت هذا فنقول العرش املذكور يف هذه اآلية هل املراد منه ذلك العرش أو غريه فيه قوالن
القول األول وهو الذي اختاره أبو مسلم األصفهاين أنه ليس املراد منه ذلك بل املراد من قوله ثُمَّ اْستََوى َعلَى 

سطحها ورفع مسكها فإن كل بناء فإنه يسمى عرشاً وبانيه يسمى عارشاً قال الْعَْرشِ أنه ملا خلق السموات واألرض 
احلج ( أي يبنون وقال يف صفة القرية فَهِىَ  َخاوَِيةٌ  َعلَى ُعُروِشَها )  ٦٨النحل ( تعاىل َوِمَن الشََّجرِ َوِممَّا يَْعرُِشونَ 

)  ٧هود ( وفها وقال َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماء واملراد أن تلك القرية خلت منهم مع سالمة بنائها وقيام سق)  ٤٥
أي بناؤه وإمنا ذكر اهللا تعاىل ذلك ألنه أعجب يف القدرة فالباين يبين البناء متباعداً عن املاء على األرض الصلبة لئال 

لى العرش هو ينهدم واهللا تعاىل بىن السموات واألرض على املاء ليعرف العقالء قدرته وكمال جاللته واالستواء ع
ى ظُهُورِِه ثُمَّ االستعالء عليه بالقهر والدليل عليه قوله تعاىل َوَجَعلَ لَكُْم ّمَن الْفُلِْك وَاالْْنَعامِ َما َترْكَُبونَ لَِتْسَتُوواْ َعلَ

فظ حيتمل هذا الذي ذكرناه قال أبو مسلم فثبت أن الل)  ١٣ ١٢الزخرف ( َتذْكُرُواْ نِْعَمةَ  رَّبكُْم إِذَا اْستََوْيُتْم َعلَْيِه 
فنقول وجب محل اللفظ عليه وال جيوز محله على العرش الذي يف السماء والدليل عليه هو أن االستدالل على 

وجود الصانع تعاىل جيب أن حيصل بشيء معلوم مشاهد والعرش الذي يف السماء ليس كذلك وأما أجرام 
دالل بأحواهلا على وجود الصانع احلكيم جائزاً صواباً حسناً السموات واألرضني فهي مشاهدة حمسوسة فكان االست

ْستََوى مث قال ومما يؤكد ذلك أن قوله تعاىل ُخِلَق السََّماوَاِت وَاالْْرَض ِفي ِستَّةِ  أَيَّامٍ إشارة إىل ختليق ذواهتا وقوله ثُمَّ ا
ملصاحلها وعلى هذا الوجه تصري هذه اآلية َعلَى الْعَْرشِ يكون إشارة إىل تسطيحها وتشكيلها باألشكال املوافقة 

فذكر أوالً )  ٢٨ ٢٧النازعات ( موافقة لقوله سبحانه وتعاىل أََشدُّ َخلْقاً أَمِ السََّماء َبَناَها َرفََع َرفََع َسْمكََها فََسوَّاَها 
ِت َواالْْرَض أنه خلق ذواهتا مث أنه بناها مث ذكر ثانياً أنه رفع مسكها فسواها وكذلك ههنا ذكر بقوله ُخِلَق السََّماوَا

  ذكر بقوله ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ أنه قصد إىل تعريشها وتسطيحها وتشكيلها باألشكال املوافقة هلا
والقول الثاين وهو القول املشهور جلمهور املفسرين أن املراد من العرش املذكور يف هذه اآلية اجلسم العظيم الذي 

قالوا إن قوله تعاىل ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ ال ميكن أن يكون معناه أنه تعاىل خلق العرش بعد خلق يف السماء وهؤالء 
وذلك يدل على أن )  ٧هود ( السموات واألرضني بدليل أنه تعاىل قال يف آية أخرى َوكَانَ عَْرُشُه َعلَى الَْماء 

ب تفسري هذه اآلية بوجوه أخر وهو أن يكون املراد مث تكوين العرش سابق على ختليق السموات واألرضني بل جي
  يدبر األمر وهو مستو على العرش

والقول الثالث أن املراد من العرش امللك يقال فالن ويل عرشه أي ملكه فقوله ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ املراد أنه 



بب دوراهنا الفصول األربعة واألحوال تعاىل ملا خلق السموات واألرض واستدارت األفالك والكواكب وجعل بس
  املختلفة من املعادن والنبات واحليوانات ففي هذا الوقت قد حصل وجود هذه
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

املخلوقات والكائنات واحلاصل أن العرش عبارة عن امللك وملك اهللا تعاىل عبارة عن وجود خملوقاته ووجود 
صح إدخال حرف ثُمَّ الذي يفيد التراخي على االستواء خملوقاته إمنا حصل بعد ختليق السموات واألرض ال جرم 

  على العرش واهللا أعلم مبراده
املسألة الرابعة أما قوله ُيَدّبُر االْْمَر معناه أنه يقضي ويقدر على حسب مقتضى احلكمة ويفعل ما يفعله املصيب يف 

بغي واملراد من االْْمرُ الشأن يعين يدبر أحوال أفعاله الناظر يف أدبار األمور وعواقبها كي ال يدخل يف الوجود ما ال ين
  اخللق وأحوال ملكوت السموات واألرض

  فإن قيل ما موقع هذه اجلملة
قلنا قد دل بكونه خالقاً للسموات واألرض يف ستة أيام وبكونه مستوياً على العرش على هناية العظمة وغاية اجلاللة 

يف العامل العلوي وال يف العامل السفلي أمر من األمور والحادث من  مث أتبعها هبذه اجلملة ليدل على أنه ال حيدث
احلوادث إال بتقديره وتدبريه وقضائه وحكمه فيصري ذلك دليالً على هناية القدرة واحلكمة والعلم واإلحاطة التدبري 

  وأنه سبحانه مبدع مجيع املمكنات وإليه تنتهي احلاجات
  الَّ ِمن َبْعِد إِذْنِِه ففيه قوالنوأما قوله تعاىل َما ِمن َشِفيعٍ إِ

القول األول وهو املشهور أن املراد منه أن تدبريه لألشياء وصنعه هلا ال يكون بشفاعة شفيع وتدبري مدبر وال 
يستجرىء أحد أن يشفع إليه يف شيء إال بعد إذنه ألنه تعاىل أعلم مبوضع احلكمة والصواب فال جيوز هلم أن يسألوه 

  أنه صواب وصالحما ال يعلمون 
  فإن قيل كيف يليق ذكر الشفيع بصفة مبدئية اخللق وإمنا يليق ذكره بأحوال القيامة

  واجلواب من وجوه
الوجه األول ما ذكره الزجاج وهو أن الكفار الذين كانوا خماطبني هبذه اآلية كانوا يقولون إن األصنام شفعاؤنا عند 

وهو كقوله تعاىل َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح وَالَْملَاِئكَةُ  َصفّاً الَّ َيَتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن أَِذنَ  اهللا فاملراد منه الرد عليهم يف هذا القول
  ) ٣٨النبأ ( لَُه الرَّْحَمُن 

والوجه الثاين وهو ميكن أن يقال إنه تعاىل ملا بني كونه إهلاً للعامل مستقالً بالتصرف فيه من غري شريك وال منازع بني 
  دأ بقوله ُيَدّبُر االْْمَر وبني حال املعاد بقوله َما ِمن َشِفيعٍ إِالَّ ِمن َبْعدِ إِذْنِِهأمر املب

والوجه الثالث ميكن أيضاً أن يقال إنه تعاىل وضع تدبري األمور يف أول خلق العامل على أحسن الوجوه وأقرهبا من 
صاحل فدل هذا على أن إله العامل ناظر لعباده رعاية املصاحل مع أنه ما كان هناك شفيع يشفع يف طلب حتصيل امل

  حمسن إليهم مريد للخري والرأفة هبم وال حاجة يف كونه سبحانه كذلك إىل حضور شفيع يشفع فيه
والقول الثاين يف تفسري هذا الشفيع ما ذكره أبو مسلم األصفهاين فقال الشفيع ههنا هو الثاين وهو مأخوذ من 

  يقال الزوج والفرد فمعىن اآلية خلق السموات واألرض وحده الشفع الذي خيالف الوتر كما



وال حي معه وال شريك يعينه مث خلق املالئكة واجلن والبشر وهو املراد من قوله إِالَّ ِمن َبْعِد إِذْنِِه أي مل حيدث أحد 
  ومل يدخل يف الوجود إال من بعد أن قال له كن حىت كان وحصل

لدالئل وشرح هذه األحوال ختمها بعد ذلك بقوله ذاِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم فَاْعُبُدوُه مبيناً واعلم أنه تعاىل ملا بني هذه ا
بذلك أن العبادة ال تصلح إال له ومنبهاً على أنه سبحانه هو املستحق جلميع العبادات ألجل أنه هو املنعم جبميع 

  النعم اليت ذكرها ووصفها
 بذلك على وجوب التفكر يف تلك الدالئل القاهرة الباهرة وذلك يدل على أن مث قال بعده أَفَالَ َتذَكَُّرونَ داالً

  التفكر يف خملوقات اهللا تعاىل واالستدالل هبا على جاللته وعزته وعظمته أعلى املراتب وأكمل الدرجات
يُدُه لَِيجْزِىَ  الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ بِالِْقْسطِ إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم َجِميعاً َوْعَد اللَِّه َحقًّا إِنَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِع

  َوالَِّذيَن كَفَُرواْ لَُهْم َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَِليمٌ بَِما كَاُنواْ َيكْفُُرونَ
  القول باملعاد وفيه مسائل اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا ذكر الدالئل الدالة على إثبات املبدأ أردفه مبا يدل على صحة

املسألة األوىل يف بيان أن إنكار احلشر والنشر ليس من العلوم البديهية ويدل عليه وجوه األول أن العقالء اختلفوا 
يف وقوعه وعدم وقوعه وقال بإمكانه عامل من الناس وهم مجهور أرباب امللل واألديان وما كان معلوم االمتناع 

الختالف فيه الثاين أنا إذا رجعنا إىل عقولنا السليمة وعرضنا عليها أن الواحد ضعف االثنني بالبديهة امتنع وقوع ا
وعرضنا عليها أيضاً هذه القضية مل جند هذه القضية يف قوة االمتناع مثل القضية األوىل الثالث أنا إما أن نقول 

كلية فإنه كما ال ميتنع تعلق هذه النفس بالبدن بثبوت النفس الناطقة أوال نقول به فإن قلنا به فقد زال اإلشكال بال
يف املرة األوىل مل ميتنع تعلقها بالبدن مرة أخرى وإن أنكرنا القول بالنفس فاالحتمال أيضاً قائم ألنه ال يبعد أن يقال 

ه ذكر أمثلة إنه سبحانه يركب تلك األجزاء املفرقة تركيباً ثانياً وخيلق األنسان األول مرة أخرى والرابع أنه سبحان
  كثرية دالة على إمكان احلشر والنشر وحنن جنمعها ههنا

فاملثال األول أنا نرى األرض خاشعة وقت اخلريف ونرى اليبس مستولياً عليها بسبب شدة احلر يف الصيف مث إنه 
ريبة كما قال تعاىل تعاىل ينزل املطر عليها وقت الشتاء والربيع فتصري بعد ذلك متحلية باألزهار العجيبة واألنوار الغ

)  ٩فاطر ( ْوِتَها كَذَِلكَ النُُّشوُر َواللَُّه الَِّذى أَْرَسلَ الّرَياَح فَُتِثُري َسحَاباً فَُسقْنَاُه إِلَى َبلٍَد مَّّيٍت فَأَْحَييَْنا بِِه االْْرَض بَْعَد َم
إىل )  ٣٩فصلت ( إِذَا أَنزَلَْنا َعلَْيَها الَْماء اْهَتزَّْت َوَرَبْت وثانيها قوله تعاىل َوِمْن ءايَاِتِه أَنََّك َتَرى االْْرَض خَاِشَعةً  فَ

وثالثها قوله تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء )  ٦احلج ( قوله ذاِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَُّه ُيْحىِ  الَْموَْتى 
  ) ٢١الزمر ( ْرضِ ثُمَّ ُيْخرِجُ بِِه َزْرعاً مُّْخَتِلفاً أَلْوَاُنُه ثُمَّ فََسلَكَُه َينَابِيَع ِفى االْ

َما أَمََرُه فَلَْينظُرِ واملراد كونه منبهاً على أمر املعاد ورابعها قوله ثُمَّ أَمَاَتُه فَأَقَْبَرُه ثُمَّ إِذَا َشاء أَنشََرُه كَالَّ لَمَّا َيقْضِ 
ومل حتصل ) إذا رأيتم الربيع فأكثروا ذكر النشور ( وقال عليه السالم )  ٢٤ ٢١عبس ( اِإلنَسانُ إِلَى طََعاِمِه 

  املشاهبة بني الربيع وبني النشور إال من الوجه الذي ذكرناه
املثال الثاين ما جيده كل واحد منا من نفسه من الزيادة والنمو بسبب السمن ومن النقصان والذبول بسبب اهلزال 

  حالته األوىل بالسمن مث إنه قد يعود إىل
وإذا ثبت هذا فنقول ما جاز تكون بعضه مل ميتنع أيضاً تكون كله وملا ثبت ذلك ظهر أن اإلعادة غري ممتنعة وإليه 

يعين أنه سبحانه ملا كان قادراً على إنشاء ذواتكم أوالً )  ٦١الواقعة ( اإلشارة بقوله تعاىل َونُنِشئَكُْم ِفيَما الَ َتْعلَُمونَ 
لى إنشاء أجزائكم حال حياتكم ثانياً شيئاً فشيئاً من غري أن تكونوا عاملني بوقت حدوثه وبوقت نقصانه فوجب مث ع

  القطع أيضاً بأنه ال ميتنع عليه سبحانه إعادتكم بعد البلى يف القبور حلشر يوم القيامة



سبق فألن يكون قادراً على إجيادنا مرة أخرى املثال الثالث أنه تعاىل ملا كان قادراً على أن خيلقنا ابتداء من غري مثال 
مع سبق اإلجياد األول كان أوىل وهذا الكالم قرره تعاىل يف آيات كثرية منها يف هذه اآلية وهو قوله إِنَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق 

وثالثها قوله تعاىل َولَقَدْ )  ٧٩يس ( ةٍ  ثُمَّ ُيعِيُدُه وثانيها قوله تعاىل يف سورة يس قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذى أَنَشأََها أَوَّلَ َمرَّ
ورابعها قوله تعاىل أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ االْوَّلِ َبلْ ُهْم ِفى لَْبسٍ ّمْن )  ٦٢الواقعة ( َعِلْمُتُم النَّْشأَةَ  االْولَى فَلَْوالَ َتذَكَُّرونَ 

القيامة ( نُ أَن يُْتَرَك ُسًدى أَلَْم َيُك ُنطْفَةً  ّمن مَّنِىّ  ُيْمَنى وخامسها قوله تعاىل أََيْحَسُب اِإلنَسا)  ١٥ق ( َخلْقٍ َجدِيٍد 
وسادسها قوله تعاىل السَِّعريِ ياأَيَُّها )  ٤٠القيامة ( إىل قوله أَلَْيَس ذَِلكَ بِقَاِدرٍ َعلَى أَن ُيْحيِىَ  الَْمْوَتى )  ٣٣ ٣٦

إىل قوله ذاِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ وَأَنَُّه ُيْحىِ  )  ٥احلج ( نَّا َخلَقَْناكُْم ّمن ُترَابٍ النَّاُس إِن كُنُتْم ِفى َرْيبٍ ّمَن الْبَْعِث فَإِ
)  ٧ ٦احلج ( ِفى الْقُبُورِ الَْموَْتى وَأَنَُّه َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر َوأَنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  الَّ َرْيَب ِفيَها َوأَنَّ اللََّه َيبَْعثُ َمن 

فاستشهد تعاىل يف هذه اآلية على صحة احلشر بأمور األول أنه استدل باخللق األول على إمكان اخللق الثاين وهو 
 قوله إِن كُنُتْم ِفى َرْيبٍ ّمَن الَْبْعِث فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم ّمن ُترَابٍ كأنه تعاىل يقول ملا حصل اخللق األول بانتقال هذه

ال أخرى فلم ال جيوز أن حيصل اخللق الثاين بعد تغريات كثرية واختالفات متعاقبة األجسام من أحوال إىل أحو
والثاين أنه تعاىل شبهها بإحياء األرض امليتة والثالث أنه تعاىل هو احلق وإمنا يكون كذلك لو كان كامل القدرة تام 

  والنشر العلم واحلكمة فهذه هي الوجوه املستنبطة من هذه اآلية على إمكان صحة احلشر
َسَيقُولُونَ َمن واآلية السابعة يف هذا الباب قوله تعاىل قُلْ كُوُنواْ ِحَجاَرةً  أَْو َحِديداً أَْو َخلْقًا ّممَّا َيكُْبُر ِفى ُصُدورِكُْم فَ

  ) ٥١ ٥٠اإلسراء ( ُيِعيُدَنا قُلِ الَِّذى فَطَرَكُْم أَوَّلَ مَرَّةٍ  
ختليق ما هو أعظم من أبدان الناس فكيف يقال إنه ال يقدر على إعادهتا فإن من املثال الرابع أنه تعاىل ملا قدر على 

كان الفعل األصعب عليه سهالً فألن يكون الفعل السهل احلقري عليه سهالً كان أوىل وهذا املعىن مذكور يف آيات 
  ) ٨١يس ( َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم  كثرية منها قوله تعاىل أََولَْيَس الَِذى َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض بِقَاِدرٍ

ِدرٍ َعلَى أَن ُيْحىِ  الَْمْوَتى وثانيها قوله تعاىل أَوَلَْم َيَرْواْ أَنَّ اللََّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض َولَْم يَْعىَ  بَِخلِْقهِنَّ بِقَا
  ) ٢٧النازعات ( َناَها رَفََع وثالثها أََشدُّ َخلْقاً أَمِ السََّماء َب)  ٣٣األحقاف ( 

املثال اخلامس االستدالل حبصول اليقظة بعد النوم على جواز احلشر والنشر فإن النوم أخو املوت واليقظة بعد 
املوت والبعث  مث ذكر عقيبه أمر)  ٦٠األنعام ( املوت قال تعاىل َوُهَو الَِّذى َيَتَوفَّاكُم بِالَّْيلِ َوَيعْلَُم َما جََرْحُتم بِالنََّهارِ 

لَُنا َوُهْم الَ ُيفَّرطُونَ ثُمَّ فقال َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه وَُيْرِسلُ َعلَْيكُم َحفَظَةً  َحتَّى إِذَا َجاء أََحدَكُُم الَْمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُس
ُه َيَتوَفَّى االْنفُسَ ِحَني ِمْوِتَها َوالَِّتى لَْم َتُمتْ وقال يف آية أخرى اللَّ)  ٦٢ ٦١األنعام ( ُردُّواْ إِلَى اللَِّه َمْولَاُهُم الَْحّق 

واملراد منه االستدالل حبصول )  ٣الرعد ( إىل قوله إِنَّ ِفى ذاِلَك آليَاٍت لّقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ )  ٤٢الزمر ( ِفى َمَناِمَها 
  هذه األحوال على صحة البعث واحلشر والنشر

عد املوت ال يستنكر إال من حيث إنه حيصل الضد بعد حصول الضد إال أن ذلك غري املثال السادس أن اإلحياء ب
مستنكر يف قدرة اهللا تعاىل ألنه ملا جاز حصول املوت عقيب احلياة فكيف يستبعد حصول احلياة مرة أخرى بعد 

الواقعة ( الَْمْوَت َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني املوت فإن حكم الضدين واحد قال تعاىل مقرراً هلذا املعىن َنْحُن قَدَّْرَنا َبْيَنكُُم 
وأيضاً جند النار مع حرها ويبسها تتولد من الشجر األخضر مع برده ورطوبته فقال الَِّذى جََعلَ لَكُم ّمَن )  ٦٠

ان أن القول باملعاد فكذا ههنا فهذا مجلة الكالم يف بي)  ٨٠يس ( الشََّجرِ االْْخَضرِ َناراً فَإِذَا أَنُتم ّمْنه ُتوِقُدونَ 
  وحصول احلشر والنشر غري مستبعد يف العقول

  املسألة الثانية يف إقامة الداللة على أن املعاد حق واجب



اعلم أن األمة فريقان منهم من يقول جيب عقالً أن يكون إله العامل رحيماً عادالً منزهاً عن اإليالم واإلضرار إال 
كر هذه القاعدة ويقول ال جيب على اهللا تعاىل شيء أصالً بل يفعل ما يشاء ملنافع أجل وأعظم منها ومنهم من ين

  وحيكم ما يريد أما الفريق األول فقد احتجوا على وجود املعاد من وجوه
احلجة األوىل أنه تعاىل خلق اخللق وأعطاهم عقوالً هبا مييزون بني احلسن والقبيح وأعطاهم قدراً هبا يقدرون على 

ا ثبت هذا فمن الواجب يف حكمة اهللا تعاىل وعدله أن مينع اخللق عن شتم اهللا وذكره بالسوء وأن اخلري والشر وإذ
مينعهم عن اجلهل والكذب وإيذاء أنبيائه وأوليائه والصاحلني من خلقه ومن الواجب يف حكمته أن يرغبهم يف 

هذه اخلريات قدح ذلك يف كونه حمسناً الطاعات واخلريات واحلسنات فإنه لو مل مينع عن تلك القبائح ومل يرغب يف 
عادالً ناظراً لعباده ومن املعلوم أن الترغيب يف الطاعات ال ميكن إال بربط الثواب بفعلها والزجر عن القبائح ال 

ميكن إال بربط العقاب بفعلها وذلك الثواب املرغب فيه والعقاب املهدد به غري حاصل يف دار الدنيا فال بد من دار 
ل فيها هذا الثواب وهذا العقاب وهو املطلوب وإال لزم كونه كاذباً وأنه باطل وهذا هو املراد من اآلية أخرى حيص

  اليت حنن فيها وهي قوله تعاىل إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم َجِميعاً َوْعَد اللَِّه َحقّا
نكرات ما أودع اهللا يف العقول فإن قيل مل ال جيوز أن يقال إنه يكفي يف الترغيب يف فعل اخلريات ويف الردع عن امل

من حتسني اخلريات وتقبيح املنكرات وال حاجة مع ذلك إىل الوعد والوعيد سلمنا أنه ال بد من الوعد والوعيد فلم 
  ال جيوز أن يقال الغرض منه جمرد الترغيب والترهيب ليحصل به نظام العامل

فإما أن يفعل تعاىل ذلك فما الدليل )  ١٦الزمر ( اِعَباِد ِعَباِد فَاتَّقُوِن كما قال تعاىل ذاِلَك ُيَخّوُف اللَُّه بِِه ِعَباَدهُ ي
عليه قوله لو مل يفعل ما أخرب عنه من الوعد والوعيد لصار كالمه كذباً فنقول ألستم ختصصون أكثر عمومات 

تلك التخصيصات القرآن لقيام الداللة على وجوب ذلك التخصيص فإن كان هذا كذباً وجب فيما حتكمون به من 
أن يكون كذباً سلمنا أنه ال بد وأن يفعل اهللا تعاىل ذلك لكن مل ال جيوز أن يقال إن ذلك الثواب والعقاب عبارة 

  عما يصل إىل اإلنسان من أنواع الراحات واللذات ومن أنواع اآلالم واألسقام وأقسام اهلموم والغموم
وه إىل فعل اخلري وترك الشر إال أن اهلوى والنفس يدعوانه إىل واجلواب عن السؤال األول أن العقل وإن كان يدع

االهنماك يف الشهوات اجلسمانية واللذات اجلسدانية وإذا حصل هذا التعارض فال بد من مرجح قوي ومعاضد 
  كامل وما ذاك إال ترتيب الوعد والوعيد والثواب والعقاب على الفعل والترك

جوز اإلنسان حصول الكذب على اهللا تعاىل فحينئذ ال حيصل من الوعد رغبة  واجلواب عن السؤال الثاين أنه إذا
  وال من الوعيد رهبة ألن السامع جيوز كونه كذباً

واجلواب عن السؤال الثالث أن العبد ما دامت حياته يف الدنيا فهو كاألجري املشتغل بالعمل واألجري حال اشتغاله 
ه ألنه إذا أخذها فإنه ال جيتهد يف العمل وأما إذا كان حمل أخذ األجرة هو بالعمل ال جيوز دفع األجرة بكماهلا إلي

الدار اآلخرة كان االجتهاد يف العمل أشد وأكمل وأيضاً نرى يف هذه الدنيا أن أزهد الناس وأعلمهم مبتلي بأنواع 
ميتنع أن تكون هذه الدار الغموم واهلموم واألحزان وأجهلهم وأفسقهم يف اللذات واملسرات فعلمنا أن دار اجلزاء 

  فال بد من دار أخرى ومن حياة أخرى ليحصل فيها اجلزاء
احلجة الثانية أن صريح العقل يوجب يف حكمة احلكيم أن يفرق بني احملسن وبني املسيء وأن ال جيعل من كفر به أو 

يف دار الدنيا أو يف دار  جحده مبنزلة من أطاعه وملا وجب إظهار هذه التفرقة فحصول هذه التفرقة إما أن يكون
اآلخرة واألول باطل ألنا نرى الكفار والفساق يف الدنيا يف أعظم الراحات ونرى العلماء والزهاد بالضد منه وهلذا 

الزخرف ( قُفاً ّمن ِفضَّةٍ  املعىن قال تعاىل َولَْوالَ أَن َيكُونَ النَّاسُ أُمَّةً  واِحَدةً  لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُرُ بِالرَّْحَماِن لُِبُيوتِهِْم ُس



فثبت أنه ال بد بعد هذه الدار من دار أخرى وهو املراد من اآلية اليت حنن يف تفسريها وهي قوله إِلَْيهِ )  ٣٣
ِفيَها ِلُتْجَزى كُلُّ َمْرجُِعكُْم َجِميعاً َوْعَد اللَِّه َحقّا وهو املراد أيضاً بقوله تعاىل يف سورة طه إِنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  أَكَاُد أُْخ

وبقوله تعاىل يف سورة ص أَْم َنجَْعلُ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت كَالْمُفِْسِديَن ِفى )  ١٥طه ( َنفْسٍ بَِما َتْسَعى 
  ) ٢٨ص ( االْْرضِ أَْم َنجَْعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ 

 يفصل بني احملسن وبني املسيء يف الثواب والعقاب كما مل فصل بينهما يف فإن قيل أما أنكرمت أن يقال إنه تعاىل ال
  حسن الصورة ويف كثرة املال

واجلواب أن هذا الذي ذكرته مما يقوي دليلنا فإنه ثبت يف صريح العقل وجوب التفرقة ودل احلس على أنه مل 
لعامل والزاهد يف أشد البالء ونرى الكافر حتصل هذه التفرقة يف الدنيا بل كان األمر على الضد منه فإنا نرى ا

والفاسق يف أعظم النعم فعلمنا أنه ال بد من دار أخرى يظهر فيها هذا التفاوت وأيضاً ال يبعد أن يقال إنه تعاىل علم 
  أن هذا الزاهد العابد لو أعطاه ما دفع إىل الكافر الفاسق لطغى وبغى

لو زاد عليه يف التضييق لزاد يف الشر وإليه اإلشارة بقوله تعاىل َولَْو َبَسطَ وآثر احلياة الدنيا وأن ذلك الكافر الفاسق 
  ) ٢٧الشورى ( اللَُّه الّرْزَق ِلعَِباِدِه لََبَغْواْ ِفى االْْرضِ 

واحلكيم )  ٥٦ت الطاريا( احلجة الثالثة أنه تعاىل كلف عبيده بالعبودية فقال َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِنَس إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن 
إذا أمر عبده بشيء فال بد وأن جيعله فارغ الباب منتظم األحوال حىت ميكنه االشتغال بأداء تلك التكاليف والناس 

جبلوا على طلب اللذات وحتصيل الراحات ألنفسهم فلو مل يكن هلم زاجر من خوف املعاد لكثر اهلرج واملرج 
تغال بأداء العبادات فوجب القطع حبصول دار الثواب والعقاب ولعظمت الفنت وحينئذ ال يتفرغ املكلف لالش

  لتنتظم أحوال العامل حىت يقدر املكلف على االشتغال بأداء العبودية
فإن قيل مل ال جيوز أن يقال إنه يكفي يف بقاء نظام العامل مهابة امللوك وسياساهتم وأيضاً فاألوباش يعلمون أهنم لو 

نقلب األمر عليهم ولقدر غريهم على قتلهم وأخذ أمواهلم فلهذا املعىن حيترزون عن حكموا حبسن اهلرج واملرج ال
  إثارة الفنت

واجلواب أن جمرد مهابة السالطني ال تكفي يف ذلك وذلك ألن السلطان إما أن يكون قد بلغ يف القدرة والقوة إىل 
رعية مع أنه ال خوف له من املعاد فحينئذ حيث ال خياف من الرعية وإما أن يكون خائفاً منهم فإن كان ال خياف ال

يقدم على الظلم واإليذاء على أقبح الوجوه ألن الداعية النفسانية قائمة وال رادع له يف الدنيا وال يف اآلخرة وأما 
إن كان خياف الرعية فحينئذ الرعية ال خيافون منه خوفاً شديداً فال يصري ذلك رادعاً هلم عن القبائح والظلم فثبت 

  ن نظام العامل ال يتم وال يكمل إال بالرغبة يف املعاد والرهبة عنهأ
احلجة الرابعة أن السلطان القاهر إذا كان له مجع من العبيد وكان بعضهم أقوياء وبعضهم ضعفاء وجب على ذلك 

مل يفعل ذلك  السلطان إن كان رحيماً ناظراً مشفقاً عليهم أن ينتصف للمظلوم الضعيف من الظامل القادر القوي فإن
  كان راضياً بذلك الظلم والرضا بالظلم ال يليق بالرحيم الناظر احملسن

إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه سلطان قاهر قادر حكيم منزه عن الظلم والعبث فوجب أن ينتصف لعبيده 
غاية الذلة واملهانة والظامل  املظلومني من عبيده الظاملني وهذا االنتصاف مل حيصل يف هذه الدار ألن املظلوم قد يبقى يف

يبقى يف غاية العزة والقدرة فال بد من دار أخرى يظهر فيها هذا العدل وهذا اإلنصاف وهذه احلجة يصلح جعلها 
  تفسرياً هلذه اآلية اليت حنن يف تفسريها

  ضياً بذلك الظلمفإن قالوا إنه تعاىل ملا أقدر الظامل على الظلم يف هذه الدار وما أعجزه عنه دل على كونه را



قلنا اإلقدار على الظلم عني اإلقدار على العدل والطاعة فلو مل يقدره تعاىل على الظلم لكان قد أعجزه عن فعل 
اخلريات والطاعات وذلك ال يليق باحلكيم فوجب يف العقل إقداره على الظلم والعدل مث إنه تعاىل ينتقم للمظلوم 

  من الظامل
  خلق هذا العامل وخلق كل من فيه من الناس فإما أن يقال إنه تعاىلاحلجة اخلامسة أنه تعاىل 

خلقهم ال ملنفعة وال ملصلحة أو يقال إنه تعاىل خلقهم ملصلحة ومنفعة واألول يليق بالرحيم الكرمي والثاين وهو أن 
ار أخرى واألول يقال إنه خلقهم ملقصود ومصلحة وخري فذلك اخلري واملصلحة إما أن حيصل يف هذه الدنيا أو يف د

باطل من وجهني األول أن لذات هذا العامل جسمانية واللذات اجلسمانية ال حقيقية هلا إال إزالة األمل وإزالة األمل أمر 
عدمي وهذا العدم كان حاصالً حال كون كل واحد من اخلالئق معدوماً وحينئذ ال يبقى للتخليق فائدة والثاين أن 

الم واحملن بل الدنيا طافحة بالشرور واآلفات واحملن والبليات واللذة فيها كالقطرة يف لذات هذا العامل ممزوجة باآل
  البحر فعلمنا أن الدار اليت يصل فيها اخللق إىل تلك الراحات املقصودة دار أخرى سوى دار الدنيا

أن يقال إنه تعاىل خيلق  فإن قالوا أليس أنه تعاىل يؤمل أهل النار بأشد العذاب ال ألجل مصلحة وحكمة فلم ال جيوز
  اخللق يف هذا العامل ال ملصلحة وال حلكمة

قلنا الفرق أن ذلك الضرر ضرر مستحق على أعماهلم اخلبيثة وأما الضرر احلاصل يف الدنيا فغري مستحق فوجب أن 
لك ينايف كونه يعقبه خريات عظيمة ومنافع جابرة لتلك املضار السالفة وإال لزم أن يكون الفاعل شريراً مؤذياً وذ

  أرحم الرامحني وأكرم األكرمني
احلجة السادسة لو مل حيصل لإلنسان معاد لكان اإلنسان أخس من مجيع احليوانات يف املنزلة والشرف والالزم باطل 

فامللزوم مثله بيان املالزمة أن مضار اإلنسان يف الدنيا أكثر من مضار مجيع احليوانات فإن سائر احليوانات قبل 
ها يف اآلالم واألسقام تكون فارغة البال طيبة النفس ألنه ليس هلا فكر وتأمل أما اإلنسان فإنه بسبب ما حيصل وقوع

له من العقل يتفكر أبداً يف األحوال املاضية واألحوال املستقبلة فيحصل له بسبب أكثر األحوال املاضية أنواع من 
أنواع من اخلوف ألنه ال يدري أنه كيف حتدث األحوال احلزن واألسف وحيصل له بسبب أكثر األحوال اآلتية 

فثبت أن حصول العقل لإلنسان سبب حلصول املضار العظيمة يف الدنيا واآلالم النفسانية الشديدة القوية وأما 
اللذات اجلسمانية فهي مشتركة بني الناس وبني سائر احليوانات ألن السرقني يف مذاق اجلعل طيب كما أن اللوزينج 

  مذاق اإلنسان طيبيف 
إذا ثبت هذا فنقول لو مل حيصل لإلنسان معاد به تكمل حالته وتظهر سعادته لوجب أن يكون كمال العقل سبباً 

ملزيد اهلموم والغموم واألحزان من غري جابر جيرب ومعلوم أن كل ما كان كذلك فإنه يكون سبباً ملزيد اخلسة 
عة فثبت أنه لوال حصول السعادة األخروية لكان األنسان أخس احليوانات والدناءة والشقاء والتعب اخلالية عن املنف

حىت اخلنافس والديدان وملا كان ذلك باطالً قطعاً علمنا أنه ال بد من الدار اآلخرة وأن اإلنسان خلق لآلخرة ال 
  للدنيا وأنه بعقله يكتسب موجبات السعادات األخروية فلهذا السبب كان العقل شريفاً

لسابعة أنه تعاىل قادر على إيصال النعم إىل عبيده على وجهني أحدمها أن تكون النعم مشوبة باآلفات احلجة ا
واألحزان والثاين أن تكون خالصة عنها فلما أنعم اهللا تعاىل يف الدنيا باملرتبة األوىل وجب أن ينعم علينا باملرتبة الثانية 

كمة فهناك ينعم على املطيعني ويعفو عن املذنبني ويزيل الغموم يف دار أخرى إظهاراً لكمال القدرة والرمحة واحل
  واهلموم والشهوات والشبهات والذي يقوي ذلك ويقرر هذا



الكالم أن اإلنسان حني كان جنيناً يف بطن أمه كان يف أضيق املواضع وأشدها عفونة وفساداً مث إذا خرج من بطن 
ة األوىل مث إنه عند ذلك يوضع يف املهد ويشد شداً وثيقاً مث بعد حني أمه كانت احلالة الثانية أطيب وأشرف من احلال

خيرج من املهد ويعدو مييناً ومشاالً وينتقل من تناول اللنب إىل تناول األطعمة الطيبة وهذه احلالة الثالثة ال شك أهنا 
اً مشرفاً على حقائق األشياء وال أطيب من احلالة الثانية مث إنه بعد حني يصري أمرياً نافذ احلكم على اخللق أو عامل

شك أن هذه احلالة الرابعة أطيب وأشرف من احلالة الثالثة وإذا ثبت هذا وجب حبكم هذا االستقراء أن يقال احلالة 
  احلاصلة بعد املوت تكون أشرف وأعلى وأهبج من اللذات اجلسدانية واخلريات اجلسمانية

منا باملعاد وتأهبنا له فإن كان هذا املذهب حقاً فقد جنونا وهلك املنكر وإن احلجة الثامنة طريقة االحتياط فإنا إذا آ
كان باطالً مل يضرنا هذا االعتقاد غاية ما يف الباب أن يقال إنه تفوتنا هذه اللذات اجلسمانية إال أنا نقول جيب على 

فيها بني اخلنافس والديدان والكالب  العاقل أن ال يبايل بفوهتا ألمرين أحدمها أهنا يف غاية اخلساسة ألهنا مشترك
والثاين أهنا منقطعة سريعة الزوال فثبت أن االحتياط ليس إال يف اإلميان باملعاد وهلذا قال الشاعر قال املنجم 

  والطبيب كالمها
  ال حتشر األموات قلت إليكما
  إن صح لكما فلست خباسر
  أو صح قويل فاخلسار عليكما
وان ما دام يكون حيواناً فإنه إن قطع منه شيء مثل ظفر أو ظلف أو شعر فإنه يعود احلجة التاسعة اعلم أن احلي

ذلك الشيء وإن جرح اندمل ويكون الدم جارياً يف عروقه وأعضائه جريان املاء يف عروق الشجر وأغصانه مث إذا 
ومل يلتحم ورأيت الدم مات انقلبت هذه األحوال فإن قطع منه شيء من شعره أو ظفره مل ينبت وإن جرح مل يندمل 

يتجمد يف عروقه مث باآلخرة يؤول حاله إىل الفساد واالحنالل مث إنا ملا نظرنا إىل األرض وجدناها شبيهة هبذه الصفة 
فإنا نراها يف زمان الربيع تفور عيوهنا وتربو تالهلا وينجذب املاء إىل أغصان األشجار وعروقها واملاء يف األرض 

 بدن احليوان مث خترج أزهارها وأنوارها ومثارها كما قال تعاىل فَإِذَا أَنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماء اْهتَزَّْت مبنزلة الدم اجلاري يف
وإن جذ من نباهتا شيء أخلف ونبت مكانه آخر مثله وإن قطع )  ٥احلج ( َوَرَبْت َوأَنبََتْت ِمن كُلّ َزْوجٍ َبهِيجٍ 

أم وهذه األحوال شبيهة باألحوال اليت ذكرناها للحيوان مث إذا جاء غصن من أغصان األشجار أخلف وإن جرح الت
الشتاء واشتد الربد غارت عيوهنا وجفت رطوبتها وفسدت بقوهلا ولو قطعنا غصناً من شجرة ما أخلف فكانت هذه 

نا هذه املعاين يف األحوال شبيهة باملوت بعد احلياة مث إنا نرى األرض يف الربيع الثاين تعود إىل تلك احلياة فإذا عقل
إحدى الصورتني فلم ال نعقل مثله يف الصورة الثانية بل نقول ال شك أن اإلنسان أشرف من سائر احليوانات 

واحليوان أشرف من النبات وهو أشرف من اجلمادات فإذا حصلت هذه األحوال يف األرض فلم ال جيوز حصوهلا يف 
  اإلنسان

  تمزق باملوت وأما األرض فليست كذلكفإن قالوا إن أجساد احليوان تتفرق وت
فاجلواب أن اإلنسان عبارة عن النفس الناطقة وهو جوهر باق أو إن مل نقل هبذا املذهب فهو عبارة عن أجزاء أصلية 

  باقية من أول وقت تكون اجلنني إىل آخر العمر وهي جارية يف البدن وتلك األجزاء

  باقية فزال هذا السؤال
أن بدن احليوان إمنا تولد من النطفة وهذه النطفة إمنا اجتمعت من مجيع البدن بدليل أن عند احلجة العاشرة ال شك 

انفصال النطفة حيصل الضعف والفتور يف مجيع البدن مث إن مادة تلك النطفة إمنا تولدت من األغذية املأكولة وتلك 



 مشارق األرض ومغارهبا واتفق هلا أن األغذية إمنا تولدت من األجزاء العنصرية وتلك األجزاء كانت متفرقة يف
اجتمعت فتولد منها حيوان أو نبات فأكله إنسان فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على أعضائه فتولد منها أجزاء 

لطيفة مث عند استيالء الشهوة سال من تلك الرطوبات مقدار معني وهو النطفة فانصب إىل فم الرحم فتولد منه هذا 
ألجزاء اليت منها تولد بدن األنسان كانت متفرقة يف البحار واجلبال وأوج اهلواء مث إهنا اجتمعت اإلنسان فثبت أن ا

  بالطريق املذكور فتولد منها هذا البدن فإذا مات تفرقت تلك األجزاء على مثال التفرق األول
جتماع األول وأيضاً فذلك وإذا ثبت هذا فنقول وجب القطع أيضاً بأنه ال ميتنع أن جيتمع مرة أخرى على مثال اال

املين ملا وقع يف رحم األم فقد كان قطرة صغرية مث تولد منه بدن اإلنسان وتعلقت الروح به حال ما كان ذلك 
البدن يف غاية الصغر مث إن ذلك البدن ال شك أنه يف غاية الرطوبة وال شك أنه يتحلل منه أجزاء كثرية بسبب عمل 

فتلك األجزاء البدنية الباقية أبداً يف طول العمر تكون يف التحلل ولوال ذلك ملا حصل  احلرارة الغريزية فيها وأيضاً
اجلوع وملا حصلت احلاجة إىل الغذاء مع أنا نقطع بأن هذا اإلنسان الشيخ هو عني ذلك اإلنسان الذي كان يف بطن 

أن اإلنسان هو هو بعينه فوجب القطع أمه مث انفصل وكان طفالً مث شاباً فثبت أن األجزاء البدنية دائمة التحلل و
بأن اإلنسان إما أن يكون جوهراً مفارقاً جمرداً وإما أن يكون جسماً نورانياً لطيفاً باقياً مع حتلل هذا البدن فإذا كان 

األمر كذلك فعلى التقديرين ال ميتنع عوده إىل اجلثة مرة أخرى ويكون هذا اإلنسان العائد عني اإلنسان األول 
  أن القول باملعاد صدقفثبت 

مٌّ بٌِني واعلم أن احلجة احلادية عشر ما ذكره اهللا تعاىل يف قوله أََولَْم َيرَ اِإلنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمن نُّطْفَةٍ  فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم 
تلك األجزاء كانت  إشارة إىل ما ذكرناه يف احلجة العاشرة من أن)  ٧٧يس ( قوله سبحانه َخلَقَْناُه ِمن نُّطْفَةٍ  

متفرقة يف مشارق األرض ومغارهبا فجمعها اهللا تعاىل وخلق من تركيبها هذا احليوان والذي يقويه قوله سبحانه َولَقَدْ 
ه اآلية إمنا فإن تفسريه هذ)  ١٣ ١٢املؤمنون ( َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ ثُمَّ َجَعلَْناُه ُنطْفَةً  ِفى قََرارٍ مَِّكنيٍ 

يصح بالوجه الذي ذكرناه وهو أن الساللة من الطني يتكون منها نبات مث إن ذلك النبات يأكله اإلنسان فيتولد منه 
الدم مث الدم ينقلب نطفة فبهذا الطريق ينتظم ظاهر هذه اآلية مث إنه سبحانه بعد أن ذكر هذا املعىن حكى كالم 

  مث إنه تعاىل بني إمكان هذا املذهب)  ٧٨يس ( ىِ  الِْعظَاَم َوِهىَ  َرِميٌم املنكر وهو قوله تعاىل قَالَ َمن ُيح
واعلم أن إثبات إمكان الشيء ال يعقل إال بطريقني أحدمها أن يقال إن مثله ممكن فوجب أن يكون هذا أيضاً ممكناً 

 ذكر الطريق األول أوالً فقال قُلْ والثاين أن يقال إن ما هو أعظم منه وأعلى حاالً منه فهو أيضاً ممكن مث إنه تعاىل
مث فيه دقيقة وهي أن قوله قُلْ ُيْحيِيَها إشارة إىل )  ٧٩يس ( ُيحْيِيَها الَِّذى أَنَشأََها أَوَّلَ َمرَّةٍ  َوُهَو بِكُلّ َخلْقٍ َعِليٌم 

  كمال القدرة وقوله َوُهَو بِكُلّ َخلْقٍ َعِليٌم إشارة إىل كمال

لنشر ال ينكرونه إال جلهلهم هبذين األصلني ألهنم تارة يقولون إنه تعاىل موجب بالذات العلم ومنكروا احلشر وا
واملوجب بالذات ال يصح منه القصد إىل التكوين وتارة يقولون إنه ميتنع كونه عاملاً باجلزئيات فيمتنع منه متييز 

ن األصلني ال جرم كلما ذكر اهللا أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرو وملا كانت شبه الفالسفة مستخرجة من هذي
تعاىل مسألة املعاد أردفه بتقرير هذين األصلني مث إنه تعاىل ذكر بعده الطريق الثاين وهو االستدالل باألعلى على 
األدىن وتقريره من وجهني األول أن احلياة ال حتصل إال باحلرارة والرطوبة والتراب بارد يابس فحصلت املضادة 

قول احلرارة النارية أقوى يف صفة احلرارة من احلرارة الغريزية فلما مل ميتنع تولد احلرارة النارية عن بينهما إال أنا ن
الشجر األخضر مع كمال ما بينهما من املضادة فكيف ميتنع حدوث احلرارة الغريزية يف جرم التراب الثاين قوله 

مبعىن أنه ملا سلمتم أنه تعاىل )  ٨١يس ( قَاِدرٍ َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم تعاىل أَوَلَْيَس الَِذى َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض بِ



هو اخلالق ألجرام األفالك والكواكب فكيف ميكنكم االمتناع من كونه قادراً على احلشر والنشر مث إنه تعاىل حسم 
واملراد أن ختليقه وتكوينه )  ٤٠النحل ( ولَ لَُه كُْن فََيكُونُ مادة الشبهات بقوله إِنََّما أَْمرَُنا ِلَشىْ ء إِذَا أَرَْدَناُه أَن نَّقُ

ال يتوقف على حصول اآلالت واألدوات ونطفة األب ورحم األم والدليل عليه أنه خلق األب األول ال عن أب 
نه سابق عليه فدل ذلك على كونه سبحانه غنياً يف اخللق واإلجياد والتكوين عن الوسائط واآلالت مث قال سبحا

أي سبحانه من أن ال يعيدهم ويهمل أمر )  ٨٣يس ( فَُسْبَحانَ الَِّذى بَِيِدِه َملَكُوُت كُلّ َشىْ ء َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ 
املظلومني وال ينتصف للعاجزين من الظاملني وهو املعىن املذكور يف هذه اآلية اليت حنن يف تفسريها وهي قوله سبحانه 

  ِميعاً َوْعَد اللَِّه َحقّاإِلَْيِه مَْرجُِعكُْم َج
احلجة الثانية عشر دلت الدالئل على أن العامل حمدث وال بد له من حمدث قادر وجيب أن يكون عاملاً ألن الفعل 

احملكم املتقن ال يصدر إال من العامل وجيب أن يكون غنياً عنها وإال لكان قد خلقها يف األزل وهو حمال فثبت أن هلذا 
راً عاملاً غنياً مث ملا تأملنا فقلنا هل جيوز يف حق هذا احلكيم الغين عن الكل أن يهمل عبيده ويتركهم العامل إهلاً قاد

سدى وجيوز هلم أن يكذبوا عليه ويبيح هلم أن يشتموه وجيحدوا ربوبيته ويأكلوا نعمته ويعبدوا اجلبت والطاغوت 
حكمت بديهة العقل بأن هذه املعاين ال تليق إال بالسفيه  وجيعلوا له أنداداً وينكروا أمره وهنيه ووعده ووعيده فههنا

اجلاهل البعيد من احلكمة القريب من العبث فحكمنا ألجل هذه املقدمة أن له أمراً وهنياً مث تأملنا فقلنا هل جيوز أن 
ن األمر يكون له أمر وهني مع أنه ال يكون له وعد ووعيد فحكم صريح العقل بأن ذلك غري جائز ألنه إن مل يقر

بالوعد بالثواب ومل يقرن النهي بالوعيد بالعقاب مل يتأكد األمر والنهي ومل حيصل املقصود فثبت أنه ال بد من وعد 
ووعيد مث تأملنا فقلنا هل جيوز أن يكون له وعد ووعيد مث إنه ال يفي بوعده ألهل الثواب وال بوعيده ألهل العقاب 

ك ملا حصل الوثوق بوعده وال بوعيده وهذا يوجب أن ال يبقى فائدة يف الوعد فقلنا إن ذلك ال جيوز ألنه لو جاز ذل
والوعيد فعلمنا أنه ال بد من حتقيق الثواب والعقاب ومعلوم أن ذلك ال يتم إال باحلشر والبعث وما ال يتم الواجب 

 فسد بعضها إال به فهو واجب فهذه مقدمات يتعلق بعضها بالبعض كالسلسلة مىت صح بعضها صح كلها ومىت
فسد كلها فدل مشاهدة أبصارنا هلذه التغريات على حدوث العامل ودل حدوث العامل على وجود الصانع احلكيم 
الغين ودل ذلك على وجود األمر والنهي ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب ودل ذلك على وجوب احلشر 

  فإن مل يثبت احلشر أدى ذلك إىل بطالن مجيع

رة ولزم إنكار العلوم البديهية وإنكار العلوم النظرية القطعية فثبت أنه ال بد هلذه األجساد البالية املقدمات املذكو
والعظام النخرة واألجزاء املتفرقة املتمزقة من البعث بعد املوت ليصل احملسن إىل ثوابه واملسيء إىل عقابه فإن مل 

 حيصل األمر والنهي وإن مل حيصال مل حتصل اإلهلية وإن مل حتصل هذه احلالة مل حيصل الوعد والوعيد وإن مل حيصال مل
حتصل اإلهلية مل حتصل هذه التغريات يف العامل وهذه احلجة هي املراد من اآلية اليت حنن يف تفسريها وهي قوله إِلَْيهِ 

  لعامل إهلاً رحيماً ناظراً حمسناً إىل العبادَمْرجُِعكُْم َجِميعاً َوْعَد اللَِّه َحقّا هذا كله تقرير إثبات املعاد بناء على أن هلذا ا
أما الفريق الثاين وهم الذين ال يعللون أفعال اهللا تعاىل برعاية املصاحل فطريقهم إىل إثبات املعاد أن قالوا املعاد أمر 
مات جائز الوجود واألنبياء عليهم السالم أخربوا عنه فوجب القطع بصحته أما إثبات اإلمكان فهو مبين على مقد

  ثالثة
املقدمة األوىل البحث عن حال القابل فنقول اإلنسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن البدن فإن كان عبارة 

عن النفس وهو القول احلق فنقول ملا كان تعلق النفس بالبدن يف املرة األوىل جائزاً كان تعلقها بالبدن يف املرة الثانية 
ال خيتلف سواء قلنا النفس عبارة عن جوهر جمرد أو قلنا إنه جسم لطيف مشاكل  جيب أن يكون جائزاً وهذا الكالم



هلذا البدن باق يف مجيع أحوال البدن مصون عن التحلل والتبدل وأما إن كان األنسان عبارة عن البدن وهذا القول 
كناً فوجب أيضاً أن يكون أبعد األقاويل فنقول إن تألف تلك األجزاء على الوجه املخصوص يف املرة األوىل كان مم
  يف املرة الثانية ممكناً فثبت أن عود احلياة إىل هذا البدن مرة أخرى أمره ممكن يف نفسه

  وأما املقدمة الثانية فهي يف بيان أن إله العامل قادر خمتار ال علة موجبة وأن هذا القادر قادر على كل املمكنات
لعامل عامل جبميع اجلزئيات فال جرم أجزاء بدن زيد وإن اختطلت بأجزاء وأما املقدمة الثالثة فهي يف بيان أن إله ا

التراب والبحار إال أنه تعاىل ملا كان عاملاً باجلزئيات أمكنه متييز بعضها عن بعض ومىت ثبتت هذه املقدمات الثالثة 
  لزم القطع بأن احلشر والنشر أمر ممكن يف نفسه

على صدق األنبياء وهم قطعوا بوقوع هذا املمكن فوجب القطع بوقوعه  وإذا ثبت هذا اإلمكان فنقول دل الدليل
  وإال لزمنا تكذيبهم وذلك باطل بالدالئل الدالة على صدقهم فهذا خالصة ما وصل إليه عقلنا يف تقرير أمر املعاد

  املسألة الثالثة يف اجلواب عن شبهات املنكرين للحشر والنشر
الدار بدار أخرى لكانت تلك الدار إما أن تكون مثل هذه الدار أو شراً منها أو الشبهة األوىل قالوا لو بدلت هذه 

خرياً منها فإن كان األول كان التبديل عبثاً وإن كان شراً منها كان هذا التبديل سفهاً وإن كان خرياً منها ففي أول 
ه مث تركه وفعل األردأ كان ذلك األمر هل كان قادراً على خلق ذلك األجود أو ما كان قادراً عليه فإن قدر علي

سفهاً وإن قلنا إنه ما كان قادراً مث صار قادراً عليه فقد انتقل من العجز إىل القدرة أو من اجلهل إىل احلكمة وأن 
  ذلك على خالق العامل حمال

  واجلواب مل ال جيوز أن يقال تقدمي هذه الدار على تلك الدار هو املصلحة ألن الكماالت

ملوجبة للسعادة األخروية ال ميكن حتصيلها إال يف هذه الدار مث عند حصول هذه الكماالت كان البقاء يف النفسانية ا
  هذه الدار سبباً للفساد واحلرمان عن اخلريات

  الشبهة الثانية قالوا حركات األفالك مستديرة واملستدير ال ضد له وما ال ضد له ال يقبل الفساد
هة يف الكتب الفلسفية فال حاجة إىل اإلعادة واألصل يف إبطال أمثال هذه الشبهات أن واجلواب أنا أبطلنا هذه الشب

نقيم الدليل على أن أجرام األفالك خملوقة ومىت ثبت ذلك ثبت كوهنا قابلة للعدم والتفرق والتمزق وهلذا السر فإنه 
  يدل على صحة القول باملعاد تعاىل يف هذه السورة بدأ بالدالئل الدالة على حدوث األفالك مث أردفها مبا

الشبهة الثالثة اإلنسان عبارة عن هذا البدن وهو ليس عبارة عن هذه األجزاء كيف كانت ألن هذه األجزاء كانت 
موجودة قبل حدوث هذا اإلنسان مع أنا نعلم بالضرورة أن هذا اإلنسان ما كان موجوداً وأيضاً أنه إذا أحرق هذا 

اء البسيطة ومعلوم أن جمموع تلك األجزاء البسيطة من األرض واملاء واهلواء والنار ما اجلسد فإنه تبقى تلك األجز
كان عبارة عن هذا اإلنسان العاقل الناطق فثبت أن تلك األجزاء إمنا تكون هذا اإلنسان بشرط وقوعها على تأليف 

لك الصور واألعراض خمصوص ومزاج خمصوص وصورة خمصوصة فإذا مات اإلنسان وتفرقت أجزاؤه فقد عدمت ت
وعود املعدوم حمال وعلى هذا التقدير فإنه ميتنع عود بعض األجزاء املعتربة يف حصول هذا األنسان فوجب أن ميتنع 

  عوده بعينه مرة أخرى
واجلواب ال نسلم أن هذا األنسان املعني عبارة عن هذا اجلسد املشاهد بل هو عبارة عن النفس سواء فسرنا النفس 

  مفارق جمرد أو قلنا إنه جسم لطيف خمصوص مشاكل هلذا اجلسد مصون عن التغري واهللا أعلم بهبأنه جوهر 
الشبهة الرابعة إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر فيلزم أن يقال تلك األجزاء يف بدن كل واحد من الشخصني 

  وذلك حمال



جمموع هذا البدن وقد بينا أنه باطل بل احلق أنه  واجلواب هذه الشبهة أيضاً مبنية على أن اإلنسان املعني عبارة عن
  عبارة عن النفس سواء

قلنا النفس جوهر جمرد وأجسام لطيفة باقية مشاكلة للجسد وهي اليت مستها املتكلمون باألجزاء األصلية وهذا آخر 
  البحث العقلي عن مسألة املعاد

  فيه أحباث املسألة الرابعة قوله تعاىل إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم َجِميعاً
النتهاء الغاية وظاهره يقتضي أن يكون اهللا سبحانه خمتصاً حبيز وجهة حىت يصح أن ) إىل ( البحث األول أن كلمة 
  يقال إليه مرجع اخللق

واجلواب عنه من وجوه األول أنا إذا قلنا النفس جوهر جمرد فالسؤال زائل الثاين أن يكون املراد منه أن مرجعهم 
  سواه الثالث أن يكون املراد أن مرجعهم إىل حيث حصل الوعد فيه باجملازاة إىل حيث ال حاكم

  البحث الثاين ظاهر اآليات الكثرية يدل على أن اإلنسان عبارة عن النفس ال عن البدن ويدل أيضاً

الَِّذيَن قُِتلُواْ  على أن النفس كانت موجودة قبل البدن أما أن اإلنسان شيء غري هذا البدن فلقوله تعاىل َوالَ َتْحَسَبنَّ
ِفى َسبِيلِ اللَِّه أَمْواتاً َبلْ أَْحَياء فالعلم الضروري حاصل بأن بدن املقتول ميت والنص دال على أنه حي فوجب أن 

 األنعام( تكون حقيقته شيئاً مغايراً هلذا البدن امليت وأيضاً قال اهللا تعاىل يف صفة نزع روح الكفار أَخْرُِجواْ أَنفَُسكُُم 
وأما إن النفس كانت موجودة قبل البدن فألن قوله تعاىل يف هذه اآلية إِلَْيِه َمْرجُِعكُمْ يدل على ما قلنا ألن )  ٩٣

الرجوع إىل املوضع إمنا حيصل لو كان ذلك الشيء قد كان هناك قبل ذلك ونظريه قوله تعاىل أََحٌد يأَيَُّتَها النَّفْسُ 
  ) ٦٢األنعام ( وقوله ثُمَّ ُردُّواْ إِلَى اللَِّه َمْولَاُهُم الَْحّق )  ٢٨ ٢٧الفجر ( ى رَّبِك َراِضَيةً  الُْمطَْمِئنَّةُ  اْرجِِعى إِلَ

البحث الثالث املرجع مبعىن الرجوع و َجِميعاً نصب على احلال أي ذلك الرجوع حيصل حال االجتماع وهذا يدل 
  منه القيامة على أنه ليس املراد من هذا املرجع املوت وإمنا املراد

البحث الرابع قوله تعاىل إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم يفيد احلصر وأنه ال رجوع إال إىل اهللا تعاىل وال حكم إال حكمه وال نافذ إال 
  أمره وأما قوله َوْعدَ اللَِّه َحقّا ففيه مسألتان

إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم معناه الوعد بالرجوع  املسألة األوىل قوله َوَعَد اللَُّه منصوب على معىن وعدكم اهللا وعداً ألن قوله
للَُّه فعلى هذا التقدير يكون قوله َوَعَد اللَُّه مصدراً مؤكداً لقوله إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم وقوله َحقّاً مصدراً مؤكداً لقوله َوَعَد ا

  فهذه التأكيدات قد اجتمعت يف هذا احلكم
الفعل واعلم أنه تعاىل ملا أخرب عن وقوع احلشر والنشر ذكر بعده ما يدل  املسألة الثانية قرىء َوَعَد اللَُّه على لفظ

على كونه يف نفسه ممكن الوجود مث ذكر بعده ما يدل على وقوعه أما ما يدل على إمكانه يف نفسه فهو قوله 
  سبحانه إِنَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه وفيه مسائل

يل أنه تعاىل بني بالدليل كونه خالقاً لألفالك واألرضني ويدخل فيه أيضاً كونه خالقاً املسألة األوىل تقرير هذا الدل
لكل ما يف هذا العامل من اجلمادات واملعادن والنبات واحليوان واإلنسان وقد ثبت يف العقل أن كل من كان قادراً 

إنه ميكنه إعادته بعينه فدل هذا الدليل على شيء وكانت قدرته باقية ممتنعة الزوال وكان عاملاً جبميع املعلومات ف
  على أنه تعاىل قادر على إعادة اإلنسان بعد موته

املسألة الثانية اتفق املسلمون على أنه تعاىل قادر على إعدام أجسام العامل واختلفوا يف أنه تعاىل هل يعدمها أم ال فقال 
كم على مجيع املخلوقات بأنه يعيدها فوجب أن يعيد قوم إنه تعاىل يعدمها واحتجوا هبذه اآلية وذلك ألنه تعاىل ح

األجسام أيضاً وإعادهتا ال متكن إال بعد إعدامها وإال لزم إجياد املوجود وهو حمال ونظريه قوله تعاىل َيْوَم َنطْوِى 



فحكم بأن اإلعادة تكون مثل االبتداء )  ١٠٤األنبياء ( السََّماء كَطَىّ  الّسجِلّ ِللْكُُتبِ كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ نُّعِيُدُه 
  مث ثبت بالدليل أنه تعاىل إمنا خيلقها يف االبتداء من العدم فوجب أن يقال إنه تعاىل يعيدها أيضاً من العدم

املسألة الثالثة يف هذه اآلية إضمار كأنه قيل إنه يبدأ اخللق ليأمرهم بالعبادة مث مييتهم مث يعيدهم كما قال يف سورة 
إال أنه تعاىل حذف ذكر األمر )  ٢٨البقرة ( كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتْم أَمْواًتا فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ  البقرة

  ) ٣يونس ( بالعبادة ههنا ألجل أنه تعاىل قال قبل هذه اآلية إِذْنِِه ذاِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم فَاْعُبدُوُه 

  ن ذكر األعادة يدل عليهاوحذف ذكر اإلماتة أل
) أن ( املسألة الرابعة قرأ بعضهم إِنَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه بالكسر وبعضهم بالفتح قال الزجاج من كسر اهلمزة من 

 فعلى االستئناف ويف الفتح وجهان األول أن يكون التقدير إليه مرجعكم مجيعاً ألنه يبدأ اخللق مث يعيده والثاين أن
يكون التقدير وعد اهللا وعداً بدأ اخللق مث إعادته وقرىء يُْبِدىء من أبدأ وقرىء َحّق إِنَُّه َيْبَدأُ الَْخلَْق كقولك حق إن 

  زيداً منطلق
ل أما قوله تعاىل إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم َجِميعاً َوْعَد اللَِّه َحقّا فاعلم أن املقصود منه إقامة الداللة على أنه ال بد من حصو

احلشر والنشر حىت حيصل الفرق بني احملسن واملسيء وحىت يصل الثواب إىل املطيع والعقاب إىل العاصي وقد سبق 
  االستقصاء يف تقرير هذا الدليل وفيه مسائل

والرمحة  املسألة األوىل قال الكعيب الالم يف قوله تعاىل إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم َجِميعاً يدل على أنه تعاىل خلق العباد للثواب
وأيضاً فإنه أدخل الم التعليل على الثواب وأما العقاب فما أدخل فيه الم التعليل بل قال َوالَِّذيَن كَفَرُواْ لَُهْم َشرَابٌ 
ّمْن َحِميمٍ وذلك يدل على أنه خلق اخللق للرمحة ال للعذاب وذلك يدل على أنه ما أراد منهم الكفر وما خلق فيهم 

  الكفر ألبتة
أن الم التعليل يف أفعال اهللا تعاىل حمال ألنه تعاىل لو فعل فعالً لعلة لكانت تلك العلة إن كانت قدمية لزم واجلواب 

  قدم الفعل وإن كانت حادثة لزم التسلسل وهو حمال
حسن  املسألة الثانية قال الكعيب أيضاً هذه اآلية تدل على أنه ال جيوز من اهللا تعاىل أن يبدأ خلقهم يف اجلنة ألنه لو

إيصال تلك النعم إليهم من غري واسطة خلقهم يف هذا العامل ومن غري واسطة تكليفهم ملا كان خلقهم وتكليفهم 
  معلالً بإيصال تلك النعم إليهم وظاهر اآلية يدل على ذلك

ا بدء واجلواب هذا بناء على صحة تعليل أحكام اهللا تعاىل وهو باطل سلمنا صحته إال أن كالمه إمنا يصح لو عللن
اخللق وإعادته هبذا املعىن وذلك ممنوع فلم ال جيوز أن يقال إنه يبدأ اخللق حملض التفضل مث إنه تعاىل يعيدهم لغرض 

  إيصال نعم اجلنة إليهم وعلى هذا التقدير سقط كالمه أما قوله تعاىل بِالِْقْسِط ففيه وجهان
  ىَ  واملعىن ليجزيهم بقسطه وفيه سؤاالنالوجه األول بِالِْقْسِط بالعدل وهو يتعلق بقوله لَِيْجزِ

السؤال األول أن القسط إذا كان مفسراً بالعدل فالعدل هو الذي يكون ال زائداً وال ناقصاً وذلك يقتضي أنه تعاىل 
  ال يزيدهم على ما يستحقونه بأعماهلم وال يعطيهم شيئاً على سبيل التفضل ابتداء

تفضل وأيضاً فبتقدير أن يساعد على حصول االستحقاق إال أن لفظ واجلواب عندنا أن الثواب أيضاً حمض ال
  الِْقْسطَ يدل على توفية األجر فأما املنع من الزيادة فلفظ الِْقْسطَ ال يدل عليه

  السؤال الثاين مل خص املؤمنني بالقسط مع أنه تعاىل جيازي الكافرين أيضاً بالقسط
  يد العناية يف حقهم وعلى كوهنم خمصوصني مبزيد هذا االحتياطواجلواب أن ختصيص املؤمنني بذلك يدل على مز



الوجه الثاين يف تفسري اآلية أن يكون املعىن ليجزي الذين آمنوا بقسطهم ومبا أقسطوا وعدلوا ومل يظلموا أنفسهم 
والعصاة أيضاً )  ١٣ لقمان( حيث آمنوا وعملوا الصاحلات ألن الشرك ظلم قال اهللا تعاىل إِنَّ الشّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم 

وهذا الوجه أقوى ألنه يف مقابلة قوله بَِما كَاُنواْ )  ٣٢فاطر ( قد ظلموا أنفسهم قال اهللا تعاىل فَِمْنُهْم ظَاِلٌم لَّنفِْسِه 
  ) ٧٠يونس ( َيكْفُُرونَ 

  ا كَاُنواْ َيكْفُُرونَ ففيه مسائلوأما قوله تعاىل وَالَِّذيَن كَفَُرواْ لَُهْم َشرَاٌب ّمْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَِليٌم بَِم
املسألة األوىل قال الواحدي احلميم الذي سخن بالنار حىت انتهى حره يقال محمت املاء أي سخنته فهو محيم ومنه 

  احلمام
املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه ال واسطة بني أن يكون املكلف مؤمناً وبني أن يكون كافراً ألنه 

   اقتصر يف هذه اآلية على ذكر هذين القسمنيتعاىل
وأجاب القاضي عنه بأن ذكر هذين القسمني ال يدل على نفي القسم الثالث والدليل عليه قوله تعاىل َواللَُّه َخلََق 

ومل )  ٤٥النور ( ِمْنُهْم مَّن َيْمِشى كُلَّ دَابَّةٍ  ّمن مَّاء فَِمْنُهْم مَّن َيْمِشى َعلَى َبطْنِِه َوِمنُهْم مَّن َيْمِشى َعلَى رِْجلَْينِ َو
يدل ذلك على نفي القسم الرابع بل نقول إن يف مثل ذلك رمبا يذكر املقصود أو األكثر ويترك ذكر ما عداه إذا 

  كان قد بني يف موضع آخر وقد بني اهللا تعاىل القسم الثالث يف سائر اآليات
ري جمرى النادر ومعلوم أن الفساق أكثر من أهل الطاعات واجلواب أن نقول إمنا يترك القسم الثالث الذي جي

وكيف جيوز ترك ذكرهم يف هذا الباب وأما قوله تعاىل َواللَُّه َخلََق كُلَّ َدابَّةٍ  ّمن مَّاء فإمنا ترك ذكر القسم الرابع 
فإنه ليس ههنا واخلامس ألن أقسام ذوات األرجل كثرية فكان ذكرها بأسرها يوجب اإلطناب خبالف هذه املسألة 

  إال القسم الثالث وهو الفاسق الذي يزعم اخلصم أنه ال مؤمن وال كافر فظهر الفرق
ا َخلََق اللَُّه ذاِلَك إِالَّ ُهَو الَِّذى َجَعلَ الشَّْمَس ِضَيآًء وَالْقََمَر ُنوراً َوقَدََّرُه َمَنازِلَ ِلَتْعلَُمواْ َعَددَ السِّنَِني وَالِْحسَاَب َم

  ُيفَصِّلُ اآليَاِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ بِالَْحقِّ
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا ذكر الدالئل الدالة على اإلهلية مث فرع عليها صحة القول باحلشر والنشر عاد مرة 
  أخرى إىل ذكر الدالئل الدالة على اإلهلية

ية هي التمسك خبلق السموات واألرض وهذا النوع إشارة إىل واعلم أن الدالئل املتقدمة يف إثبات التوحيد واإلهل
  التمسك بأحوال الشمس والقمر وهذا النوع األخري إشارة إىل ما يؤكد الدليل الدال على

صحة احلشر والنشر وذلك ألنه تعاىل أثبت القول بصحة احلشر والنشر بناء على أنه ال بد من إيصال الثواب إىل 
قاب إىل أهل الكفر وأنه جيب يف احلكمة متييز احملسن عن املسيء مث إنه تعاىل ذكر يف هذه أهل الطاعة وإيصال الع

اآلية أنه جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل ليتوصل املكلف بذلك إىل معرفة السنني واحلساب فيمكنه 
تعاىل يقول متييز احملسن عن ترتيب مهمات معاشه من الزراعة واحلراثة وإعداد مهمات الشتاء والصيف فكأنه 

املسيء واملطيع عن العاصي أوجب يف احلكمة من تعليم أحوال السنني والشهور فلما اقتضت احلكمة والرمحة خلق 
الشمس والقمر هلذا املهم الذي ال نفع له إال يف الدنيا فبأن تقتضي احلكمة والرمحة متييز احملسن عن املسيء بعد 

ع األبدي والسعادة السرمدية كان ذلك أوىل فلما كان االستدالل بأحوال الشمس والقمر املوت مع أنه يقتضي النف
من الوجه املذكور يف هذه اآلية مما يدل على التوحيد من وجه وعلى صحة القول باملعاد من الوجه الذي ذكرناه ال 

  جرم ذكر اهللا هذا الدليل بعد ذكر الدليل على صحة املعاد



ستدالل بأحوال الشمس والقمر على وجود الصانع املقدر هو أن يقال األجسام يف ذواهتا متماثلة املسألة الثانية اال
ويف ماهياهتا متساوية ومىت كان األمر كذلك كان اختصاص جسم الشمس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر 

تماثلة يف ذواهتا واختصاص جسم القمر بنوره املخصوص ألجل الفاعل احلكيم املختار أما بيان أن األجسام م
وماهياهتا فالدليل عليه أن األجسام ال شك أهنا متساوية يف احلجمية والتحيز واجلرمية فلو خالف بعضها بعضاً 

لكانت تلك املخالفة يف أمر وراء احلجمية واجلرمية ضرورة أن ما به املخالفة غري ما به املشاركة وإذا كان كذلك 
األجسام إما أن يكون صفة هلا أو موصوفاً هبا أو ال صفة هلا وال موصوفاً هبا فنقول أن ما به حصلت املخالفة من 

  والكل باطل
أما القسم األول فألن ما به حصلت املخالفة لو كانت صفات قائمة بتلك الذوات فتكون الذوات يف أنفسها مع 

يصح على جسم وجب أن  قطع النظر عن تلك الصفات متساوية يف متام املاهية وإذا كان األمر كذلك فكل ما
  يصح على كل جسم وذلك هو املطلوب

وأما القسم الثاين وهو أن يقال إن الذي به خالف بعض األجسام بعضاً أمور موصوفة باجلسمية والتحيز واملقدار 
 فنقول هذا أيضاً باطل ألن ذلك املوصوف إما أن يكون حجماً ومتحيزاً أو ال يكون واألول باطل وإال لزم افتقاره
إىل حمل آخر ويستمر ذلك إىل غري النهاية وأيضاً فعلى هذا التقدير يكون احملل مثالً للحال ومل يكن كون أحدمها 
حمالً واآلخر حاالً أوىل من العكس فيلزم كون كل واحد منهما حمالً لآلخر وحاالً فيه وذلك حمال وأما إن كان 

ال يكون له اختصاص حبيز وال تعلق جبهة واجلسم خمتص ذلك احملل غري متحيز وله حجم فنقول مثل هذا الشيء 
باحليز وحاصل يف اجلهة والشيء الذي يكون واجب احلصول يف احليز واجلهة ميتنع أن يكون حاالً يف الشيء الذي 

  ميتنع حصوله يف احليز واجلهة
فهذا أيضاً باطل ألن على وأما القسم الثالث وهو أن يقال ما به خالف جسم جسماً ال حال يف اجلسم وال حمل له 

هذا التقدير يكون ذلك الشيء شيئاً مبايناً عن اجلسم ال تعلق له به فحينئذ تكون ذوات األجسام من حيث ذواهتا 
  متساوية يف متام املاهية وذلك هو املطلوب فثبت أن األجسام بأسرها

  متساوية يف متام املاهية
ام املاهية تكون متساوية يف مجيع لوازم املاهية فكل ما صح على بعضها وإذا ثبت هذا فنقول األشياء املتساوية يف مت

وجب أن يصح على الباقي فلما صح على جرم الشمس اختصاصه بالضوء القاهر الباهر وجب أن يصح مثل ذلك 
الضوء القاهر على جرم القمر أيضاً وبالعكس وإذا كان كذلك وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس بضوئه 

اختصاص القمر بنوره الضعيف بتخصيص خمصص وإجياد موجد وتقدير مقدر وذلك هو املطلوب فثبت أن القاهر و
اختصاص الشمس بذلك الضوء جبعل جاعل وأن اختصاص القمر بذلك النوع من النور جبعل جاعل فثبت بالدليل 

  َر نُوراً وهو املطلوبالقاطع صحة قوله سبحانه وتعاىل ُهَو الَِّذى َجَعلَ الشَّْمَس ِضَياء َوالْقََم
املسألة الثالثة قال أبو علي الفارسي الضياء ال خيلو من أحد أمرين إما أن يكون مجع ضوء كسوط وسياط وحوض 

وحياض أو مصدر ضاء يضوء ضياء كقولك قام قياماً وصام صياماً وعلى أي الوجهني محلته فاملضاف حمذوف 
وجيوز أن يكون من غري ذلك ألنه ملا عظم الضوء والنور فيهما واملعىن جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور 

  جعال نفس الضياء والنور كما يقال للرجل الكرمي أنه كرم وجود
املسألة الرابعة قال الواحدي روي عن ابن كثري من طريق قنبل ضئاء هبمزتني وأكثر الناس على تغليطه فيه ألن ياء 

م فال وجه للهمزة فيها مث قال وعلى البعد جيوز أن يقال قدم الالم اليت هي ضياء منقلبة من واو مثل ياء قيام وصيا



اهلمزة إىل موضع العني وأخر العني اليت هي واو إىل موضع الالم فلما وقعت طرفاً بعد ألف زائدة انقلبت مهزة كما 
  انقلبت يف سقاء وبابه واهللا أعلم

واألضعف فإن نور الصباح أضعف من النور احلاصل يف أفنية  املسألة اخلامسة اعلم أن النور كيفية قابلة لألشد
اجلدران عند طلوع الشمس وهو أضعف من النور الساطع من الشمس على اجلدران وهو أضعف من الضوء القائم 

جبرم الشمس فكما هذه الكيفية املسماة بالضوء على ما حيس به يف جرم الشمس وهو يف اإلمكان وجود مرتبة يف 
ى من الكيفية القائمة بالشمس فهو من مواقف العقول واختلف الناس يف أن الشعاع الفائض من الضوء أقو

الشمس هل هو جسم أو عرض واحلق أنه عرض وهو كيفية خمصوصة وإذا ثبت أنه عرض فهل حدوثه يف هذا العامل 
املقابلة لقرص الشمس على  بتأثري قرص الشمس أو ألجل أن اهللا تعاىل أجرى عادته خبلق هذه الكيفية يف األجرام

  سبيل العادة فهي مباحث عميقة وإمنا يليق االستقصاء فيها بعلوم املعقوالت
وإذا عرفت هذا فنقول النور اسم ألصل هذه الكيفية وأما الضوء فهو اسم هلذه الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية 

َس ِضَياء والكيفية القائمة بالقمر نُوراً وال شك أن الكيفية والدليل عليه أنه تعاىل مسى الكيفية القائمة بالشمس الشَّْم
القائمة بالشمس أقوى وأكمل من الكيفية القائمة بالقمر وقال يف موضع آخر َوجََعلَ ِفيَها ِسرَاجاً َوقََمراً مُّنِرياً وقال 

  اجاًيف آية أخرى َوجََعلَ الشَّْمسَ ِسرَاجاً ويف آية أخرى َوَجَعلَْنا ِسرَاجاً َوهَّ

وفيه وجهان )  ٣٩يس ( املسألة السادسة قوله َوقَدََّرُه َمنَازِلَ نظريه قوله تعاىل يف سورة يس َوالْقََمَر قَدَّرَْناُه َمَنازِلَ 
  أحدمها أن يكون املعىن وقدر مسريه منازل والثاين أن يكون املعىن وقدره ذا منازل

وجهان األول أنه هلما وإمنا وحد الضمري لإلجياز وإال فهو يف معىن التثنية  املسألة السابعة الضمري يف قوله َوقَدََّرُه فيه
اكتفاء باملعلوم ألن عدد السنني واحلساب إمنا يعرف بسري الشمس والقمر ونظريه قوله تعاىل َواللَُّه َوَرُسولُُه أََحقُّ أَن 

مر وحده ألن بسري القمر تعرف الشهور وذلك والثاين أن يكون هذا الضمري راجعاً إىل الق)  ٦٢التوبة ( يُْرُضوُه 
ألن الشهور املعتربة يف الشريعة مبنية على رؤية األهلة والسنة املعتربة يف الشريعة هي السنة القمرية كما قال تعاىل 

  ) ٣٦التوبة ( إِنَّ ِعدَّةَ  الشُُّهورِ عِنَد اللَِّه اثَْنا َعَشرَ َشهْراً ِفي ِكَتابِ اللَِّه 
لثامنة اعلم أن انتفاع اخللق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم فالشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل املسألة ا

وحبركة الشمس تنفصل السنة إىل الفصول األربعة وبالفصول األربعة تنتظم مصاحل هذا العامل وحبركة القمر حتصل 
بات هذا العامل وبسبب احلركة اليومية حيصل الشهور وباختالف حاله يف زيادة الضوء ونقصانه ختتلف أحوال رطو

النهار والليل فالنهار يكون زماناً للتكسب والطلب والليل يكون زماناً للراحة وقد استقصينا يف منافع الشمس 
والقمر يف تفسري اآليات الالئقة هبا فيما سلف وكل ذلك يدل على كثرة رمحة اهللا على اخللق وعظم عنايته هبم فإنا 

ا على أن األجسام متساوية ومىت كان كذلك كان اختصاص كل جسم بشكله املعني ووضعه املعني وحيزه قد دللن
املعني وصفته املعينة ليس إال بتدبري مدبر حكيم رحيم قادر قاهر وذلك يدل على أن مجيع املنافع احلاصلة يف هذا 

ال بتدبري املدبر املقدر الرحيم احلكيم العامل بسبب حركات األفالك ومسري الشمس والقمر والكواكب ما حصل إ
سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علواً كبرياً مث إنه تعاىل ملا قرر هذه الدالئل ختمها بقوله َما َخلََق اللَُّه ذاِلَك إِالَّ 

َيَتفَكَُّرونَ ِفى بِالَْحّق ومعناه أنه تعاىل خلقه على وفق احلكمة ومطابقة املصلحة ونظريه قوله تعاىل يف آل عمران َو
وقال يف سورة آخرى َوَما َخلَقَْنا )  ١٩١آل عمران ( َخلْقِ السََّماَواِت وَاالْْرَض َربََّنا َما َخلَقَْت َهذا َباِطالً سُْبَحاَنَك 

  وفيه مسائل)  ٢٧ص ( السََّماء وَاالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما بَاِطالً ذاِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَرُواْ 
لة األوىل قال القاضي هذه اآلية تدل على بطالن اجلرب ألنه تعاىل لو كان مريداً لكل ظلم وخالقاً لكل قبيح املسأ



  ومريداً إلضالل من ضل ملا صح أن يصف نفسه بأنه ما خلق ذلك إال باحلق
واص معينة املسألة الثانية قال حكماء اإلسالم هذا يدل على أنه سبحانه أودع يف أجرام األفالك والكواكب خ

وقوى خمصوصة باعتبارها تنتظم مصاحل هذا العامل السفلي إذ لو مل يكن هلا آثار وفوائد يف هذا العامل لكان خلقها 
  عبثاً وباطالً وغري مفيد وهذه النصوص تنايف ذلك واهللا أعلم

آلخر فصالً فصالً مع مث بني تعاىل أنه يفصل اآليات ومعىن التفصيل هو ذكر هذه الدالئل الباهرة واحداً عقيب ا
الشرع والبيان ويف قوله ُنفَّصلُ قراءتان قرأ ابن كثري وأبو عمرو وحفص عن عاصم ُيفَّصلُ بالياء وقرأ الباقون 

  بالنون
مث قال ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ وفيه قوالن األول أن املراد منه العقل الذي يعم الكل والثاين أن املراد منه من تفكر وعلم 

  قاته وآثار إحسانه وحجة القول األول عموم اللفظ وحجة القول الثاين أنهفوائد خملو

ال ميتنع أن خيص اهللا سبحانه وتعاىل العلماء هبذا الذكر ألهنم هم الذين انتفعوا هبذه الدالئل فجاء كما يف قوله إِنََّما 
  اً للكلمع أنه عليه السالم كان منذر)  ٤٥النازعات ( أَنَت مُنِذُر َمن َيْخَشاَها 

  إِنَّ ِفى اْخِتلَاِف الَّْيلِ وَالنََّهارِ َوَما َخلََق اللَُّه ِفى السََّماَواِت واألرض آليَاٍت لِّقَْومٍ َيتَّقُونَ
اعلم أنه تعاىل استدل على التوحيد واإلهليات أوالً بتخليق السموات واألرض وثانياً بأحوال الشمس والقمر وثالثاً 

حلاصلة من اختالف الليل والنهار وقد تقدم تفسريه يف سورة البقرة يف تفسري قوله إِنَّ ِفي َخلْقِ يف هذه اآلية باملنافع ا
ورابعاً بكل ما خلق اهللا يف السموات واألرض وهي أقسام احلوادث احلادثة )  ٩آل عمران ( السََّماَواِت َواالْْرَض 

حلادثة يف العناصر األربعة ويدخل فيها أحوال الرعد يف هذا العامل وهي حمصورة يف أربعة أقسام أحدها األحوال ا
والربق والسحاب واألمطار والثلوج ويدخل فيها أيضاً أحوال البحار وأحوال املد واجلزر وأحوال الصواعق 

والزالزل واخلسف وثانيها أحوال املعادن وهي عجيبة كثرية وثالثها اختالف أحوال النبات ورابعها اختالف أحوال 
ت ومجلة هذه األقسام األربعة داخلة يف قوله تعاىل َوَما َخلََق اللَُّه ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض واالستقصاء يف احليوانا

شرح هذه األحوال مما ال ميكن يف ألف جملد بل كل ما ذكره العقالء يف أحوال أقسام هذا العامل فهو جزء خمتصر 
  من هذا الباب

ئل قال آليَاٍت لِّقَْومٍ َيتَّقُونَ فخصها باملتقني ألهنم حيذرون العاقبة فيدعوهم احلذر إىل مث إنه تعاىل بعد ذكر هذه الدال
التدبر والنظر قال القفال من تدبر يف هذه األحوال علم أن الدنيا خملوقة لشقاء الناس فيها وأن خالقها وخالقهم ما 

هني مث من ثواب وعقاب ليتميز احملسن عن املسيء أمهلهم بل جعلها هلم دار عمل وإذا كان كذلك فال بد من أمر و
  فهذه األحوال يف احلقيقة دالة على صحة القول بإثبات املبدأ وإثبات املعاد

نَ أُْولَاِئَك َمأَْواُهُم النَّاُر اِتَنا غَاِفلُوإَنَّ الَِّذيَن الَ َيْرُجونَ لِقَآَءَنا َوَرضُواْ بِالَْحيواةِ  الدُّْنَيا َواطَْمأَنُّواْ بَِها َوالَِّذيَن ُهْم َعْن َءاَي
  بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ

اعلم أنه تعاىل ملا أقام الدالئل القاهرة على صحة القول بإثبات اإلله الرحيم احلكيم وعلى صحة القول باملعاد 
الكافرين واحلشر والنشر شرع بعده يف شرح أحوال من يكفر هبا ويف شرح أحوال من يؤمن هبا فأما شرح أحوال 

  فهو املذكور يف هذه اآلية واعلم أنه تعاىل وصفهم بصفات أربعة
  الصفة األوىل قوله إَنَّ الَِّذيَن الَ َيْرُجونَ لِقَاءَنا وفيه مسائل



  املسألة األوىل يف تفسري هذا الرجاء قوالن
ال خيافون ذلك ألهنم ال  القول األول وهو قول ابن عباس ومقاتل والكليب معناه ال خيافون البعث واملعىن أهنم

وقوله )  ٤٥النازعات ( يؤمنون هبا والدليل على تفسري الرجاء ههنا باخلوف قوله تعاىل إِنََّما أَنَت مُنِذُر َمن َيْخَشاَها 
ونَ ِللَِّه َوقَاراً وتفسري الرجاء باخلوف جائز كما قال تعاىل مَّا لَكُْم الَ تَْرُج)  ٤٩األنبياء ( َوُهْم ّمَن السَّاَعةِ  ُمْشِفقُونَ 

  قال اهلذيل)  ١٣نوح ( 
  إذا لسعته النحل مل يرج لسعها

والقول الثاين تفسري الرجاء بالطمع فقوله الَ َيْرُجونَ ِلقَاءَنا أي ال يطمعون يف ثوابنا فيكون هذا الرجاء هو الذي 
  اُرضده اليأس كما قال قَْد َيِئسُواْ ِمَن االِْخَرةِ  كََما َيِئَس الْكُفَّ

واعلم أن محل الرجاء على اخلوف بعيد ألن تفسري الضد بالضد غري جائز وال مانع ههنا من محل الرجاء على ظاهره 
ألبتة والدليل عليه أن لقاء اهللا إما أن يكون املراد منه جتلي جالل اهللا تعاىل للعبد وإشراق نور كربيائه يف روحه وإما 

اهللا تعاىل وإىل رمحته فإن كان األول فهو أعظم الدرجات وأشرف السعادات أن يكون املراد منه الوصول إىل ثواب 
وأكمل اخلريات فالعاقل كيف ال يرجوه وكيف ال يتمناه وإن كان الثاين فكذلك ألن كل أحد يرجو من اهللا تعاىل 

 يؤمن باهللا وال أن يوصله إىل ثوابه ومقامات رمحته وإذا كان كذلك فكل من آمن باهللا فهو يرجو ثوابه وكل من مل
باملعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء فال جرم حسن جعل عدم هذا الرجاء كناية عن عدم اإلميان باهللا واليوم 

  اآلخر
املسألة الثانية اللقاء هو الوصول إىل الشيء وهذا يف حق اهللا تعاىل حمال لكونه منزهاً عن احلد والنهاية فوجب أن 

هذا جماز ظاهر فإنه يقال لقيت فالناً إذا رأيته ومحله على لقاء ثواب اهللا يقتضي زيادة يف جيعل جمازاً عن الرؤية و
  اإلضمار وهو خالف الدليل

واعلم أنه ثبت بالدالئل اليقينية أن سعادة النفس بعد املوت يف أن تتجلى فيها معرفة اهللا تعاىل ويكمل إشراقها 
السعادات فمن كان غافالً عن طلبها معرضاً عنها مكتفياً بعد املوت ويقوي ملعاهنا وذلك هو الرؤية وهي من أعظم 

  بوجدان اللذات احلسية من األكل والشرب والوقاع كان من الضالني
  الصفة الثانية من صفات هؤالء الكفار قوله تعاىل َوَرضُواْ بِالَْحيواةِ  الدُّْنيَا

ات الروحانية وفراغه عن طلب السعادات احلاصلة واعلم أن الصفة األوىل إشارة إىل خلو قلبه عن طلب اللذ
باملعارف الربانية وأما هذه الصفة الثانية فهي إشارة إىل استغراقه يف طلب اللذات اجلسمانية واكتفائه هبا واستغراقه 

  يف طلبها
  والصفة الثالثة قوله تعاىل َواطْمَأَنُّواْ بَِها وفيه مسألتان

صل هلم عند ذكر اهللا نوع من الوجل واخلوف كما قال تعاىل الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه املسألة األوىل صفة السعداء أن حي
مث إذا قويت هذه احلالة حصلت الطمأنينة يف ذكر اهللا تعاىل كما قال تعاىل َوَتطَْمِئنُّ )  ٣٥احلج ( َوجِلَْت قُلُوُبُهْم 

وصفة األشقياء أن حتصل هلم الطمأنينة يف حب )  ٢٨الرعد ( طَْمِئنُّ الْقُلُوُب قُلُوُبُهْم بِذِكْرِ اللَِّه أَالَ بِِذكْرِ اللَِّه َت
  الدنيا ويف االشتغال بطلب لذاهتا كما قال يف هذه اآلية َواطْمَأَنُّواْ بِهَا

فحقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوهبم الوجل فإذا مسعوا اإلنذار والتخويف مل توجل قلوهبم وصارت كامليتة عند 
  ر اهللا تعاىلذك

املسألة الثانية مقتضى اللغة أن يقال واطمأنوا إليها إال أن حروف اجلر حيسن إقامة بعضها مقام البعض فلهذا السبب 



  قال َواطَْمأَنُّواْ بِهَا
اء اهللا تعاىل والصفة الرابعة قوله تعاىل وَالَِّذيَن ُهْم َعْن ءاَياِتَنا غَاِفلُونَ واملراد أهنم صاروا يف اإلعراض عن طلب لق

مبنزلة الغافل عن الشيء الذي ال خيطر بباله طول عمره ذكر ذلك الشيء وباجلملة فهذه الصفات األربعة دالة على 
شدة بعده عن طلب االستسعاد بالسعادات األخروية الروحانية وعلى شدة استغراقه يف طلب هذه اخلريات 

  اجلسمانية والسعادات الدنيوية
  ا وصفهم هبذه الصفات األربعة قال أُْولَِئَك َمأَْواُهُم النَّاُر بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ وفيه مسألتانواعلم أنه تعاىل مل

املسألة األوىل النريان على أقسام النار اليت هي جسم حمسوس مضيء حمرق صاعداً بالطبع واإلقرار به واجب ألجل 
  ر حقأنه ثبت بالدالئل املذكورة أن اإلقرار باجلنة والنا

القسم الثاين النار الروحانية العقلية وتقريره أن من أحب شيئاً حباً شديداً مث ضاع عنه ذلك الشيء حبيث ال ميكنه 
الوصول إليه فإنه حيترق قلبه وباطنه وكل عاقل يقول إن فالناً حمترق القلب حمترق الباطن بسبب فراق ذلك 

  ر احملسوسةاحملبوب وأمل هذه النار أقوى بكثري من أمل النا
إذا عرفت هذا فنقول إن األرواح اليت كانت مستغرقة يف حب اجلسمانيات وكانت غافلة عن حب عامل 

الروحانيات فإذا مات ذلك اإلنسان وقعت الفرقة بني ذلك الروح وبني معشوقاته وحمبوباته وهي أحوال هذا العامل 
كون مثاله مثال من أخرج من جمالسة معشوقه وألقي يف وليس له معرفة بذلك العامل وال إلف مع أهل ذلك العامل في

بئر ظلمانية ال إلف له هبا وال معرفة له بأحواهلا فهذا اإلنسان يكون يف غاية الوحشة وتأمل الروح فكذا هنا أما لو 
م احلب هللا كان نفوراً عن هذه اجلسمانيات عارفاً مبقاحبها ومعايبها وكان شديد الرغبة يف اعتالق العروة الوثقى عظي

كان مثاله مثال من كان حمبوساً يف سجن مظلم عفن مملوء من احلشرات املؤذية واآلفات املهلكة مث اتفق أن فتح 
باب السجن وأخرج منه وأحضر يف جملس السلطان األعظم مع األحباب واألصدقاء كما قال تعاىل فَأُْولَِئَك َمعَ 

فهذا هو )  ٦٩النساء ( النَّبِّيَني َوالّصّديِقَني َوالشَُّهَداء وَالصَّاِلِحَني َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقاً  الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِم ّمَن
  اإلشارة إىل تعريف النار الروحانية واجلنة الروحانية

حصول هذا العذاب ونظريه املسألة الثانية الباء يف قوله بَِما كَانُواْ َيكِْسُبونَ مشعر بأن األعمال السابقة هي املؤثرة يف 
  قوله تعاىل ذاِلَك بَِما قَدََّمْت َيَداَك َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ لّلَعبِيِد

يمِ َدْعوَاُهْم ِفيَها  ِفي َجنَّاِت النَِّعإِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت يَْهِديهِْم َربُُّهْم بِإِميَانِهِْم َتْجرِى ِمن َتْحتِهُِم االٌّ ْنَهاُر
  سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وََتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسالٌَم َوَءاِخُر َدْعَواُهمْ أَِن الَْحْمدُ للَِّه َربِّ الَْعالَمَِني

اعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال املنكرين واجلاحدين يف اآلية املتقدمة ذكر يف هذه اآلية أحوال املؤمنني احملقني واعلم 
ه تعاىل ذكر صفاهتم أوالً مث ذكر ماهلم من األحوال السنية والدرجات الرفيعة ثانياً أما أحواهلم وصفاهتم فهي قوله أن

  إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت ويف تفسريه وجوه
  الوجه األول أن النفس اإلنسانية هلا قوتان
  ورئيس املعارف وسلطاهنا معرفة اهللا القوة النظرية وكماهلا يف معرفة األشياء

والقوة العملية وكماهلا يف فعل اخلريات والطاعات ورئيس األعمال الصاحلة وسلطاهنا خدمة اهللا فقوله إِنَّ الَِّذينَ 
لعملية خبدمة ءاَمُنواْ إشارة إىل كمال القوة النظرية مبعرفة اهللا تعاىل وقوله َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت إشارة إىل كمال القوة ا

  اهللا تعاىل وملا كانت القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف والرتبة ال جرم وجب تقدميها يف الذكر
الوجه الثاين يف تفسري هذه اآلية قال القفال إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت أي صدقوا بقلوهبم مث حققوا 



   الذي جاءت به األنبياء والكتب من عند اهللا تعاىلالتصديق بالعمل الصاحل
الوجه الثالث الَِّذيَن كَفَُرواْ أي شغلوا قلوهبم وأرواحهم بتحصيل املعرفة َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت أي شغلوا جوارحهم 

وأذهنم مشغولة بسماع كالم )  ٢ر احلش( باخلدمة فعينهم مشغولة باالعتبار كما قال فَاْعَتبِرُواْ ياأُوِْلى أُْوِلى االْْبصَارِ 
ولساهنم مشغول بذكر اهللا كما قال تعاىل َعِليماً )  ٨٣املائدة ( اهللا تعاىل كما قال َوإِذَا َسِمُعواْ َما أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ 

ما قال أَالَّ َيْسُجُدواْ للَّهِ وجوارحهم مشغولة بنور طاعة اهللا ك)  ٤١األحزاب ( ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ اذْكُرُواْ اللََّه 
  ) ٢٥النمل ( الَِّذى ُيخْرُِج الَْخْبء ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض 

  واعلم أنه تعاىل ملا وصفهم باإلميان واألعمال الصاحلة ذكر بعد ذلك درجات كراماهتم ومراتب سعاداهتم وهي أربعة
  نِهِْم َتجْرِى ِمن َتْحتِهُِم االْنَْهاُر ِفي َجنَّاِت النَّعِيمِ وفيه مسائلاملرتبة األوىل قوله يَْهدِيهِْم َربُُّهْم بِإَِميا

م املسألة األوىل يف تفسري قوله َيْهِديهِْم رَبُُّهْم بِإِميَانِهِْم وجوه األول أنه تعاىل يهديهم إىل اجلنة ثواباً هلم على إمياهن
أحدها قوله تعاىل َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت َيْسَعى وأعماهلم الصاحلة والذي يدل على صحة هذا التأويل وجوه 

إن املؤمن إذا خرج من قربه ( وثانيها ما روي أنه عليه السالم قال )  ١٢احلديد ( ُنورُُهم َبْيَن أَْيدِيهِْم وَبِأَْيمَانِهِم 
إىل اجلنة والكافر إذا خرج من قربه صور  صور له عمله يف صورة حسنة فيقول له أنا عملك فيكون له نوراً وقائداً
وثالثها قال جماهد املؤمنون يكون هلم نور ) له عمله يف صورة سيئة فيقول له أنا عملك فينطلق به حىت يدخله النار 

ميشي هبم إىل اجلنة ورابعها وهو الوجه العقلي أن اإلميان عبارة عن نور اتصل به من عامل القدس وذلك النور 
ملتصل بني قلب املؤمن وبني ذلك العامل املقدس فإن حصل هذا اخلط النوراين قدر العبد على أن يقتدي كاخليط ا

  بذلك النور ويرجع إىل

  عامل القدس فأما إذا مل يوجد هذا احلبل النوراين تاه يف ظلمات عامل الضالالت نعوذ باهللا منه
 خصائص يف املعرفة ومزايا يف األلفاظ ولوامع من النور تستنري والتأويل الثاين قال ابن األنباري إن إمياهنم يهديهم إىل

وهذه )  ١٧حممد ( هبا قلوهبم وتزول بواسطتها الشكوك والشبهات عنهم كقوله تعاىل َوالَِّذيَن اهَْتَدْواْ َزادَُهْم ُهًدى 
بعد املوت قال القفال وإذا  الزوائد والفوائد واملزايا جيوز حصوهلا يف الدنيا قبل املوت وجيوز حصوهلا يف اآلخرة

محلنا اآلية على هذا الوجه كان املعىن يهديهم رهبم بإمياهنم وجتري من حتتهم األهنار يف جنات النعيم إال أن حذف 
  الواو وجعل قوله َتْجرِى خرباً مستأنفاً منقطعاً عما قبله

  قدماتوالتأويل الثالث أن الكالم يف تفسري هذه اآلية جيب أن يكون مسبوقاً مب
املقدمة األوىل أن العلم نور واجلهل ظلمة وصريح العقل يشهد بأن األمر كذلك ومما يقرره أنك إذا ألقيت مسألة 
جليلة شريفة على شخصني فاتفق أن فهمها أحدمها وما فهمها اآلخر فإنك ترى وجه الفاهم متهلالً مشرقاً مضيئاً 

السبب جرت عادة القرآن بالتعبري عن العلم واإلميان والنور وعن ووجه من مل يفهم عبوساً مظلماً منقبضاً وهلذا 
  اجلهل والكفر بالظلمات

واملقدمة الثانية أن الروح كاللوح والعلوم واملعارف كالنقوش املنقوشة يف ذلك اللوح مث ههنا دقيقة وهي أن اللوح 
نع من حصول سائر النقوش فيه اجلسماين إذا رمست فيه نقوش جسمانية فحصول بعض النقوش يف ذلك اللوح ما

فأما لوح الروح فخاصيته على الضد من ذلك فإن الروح إذا كانت خالية عن نقوش املعارف والعلوم فإنه يصعب 
عليه حتصيل املعارف والعلوم فإذا احتال وحصل شيء منها كان حصول ما حصل منها معيناً له على سهولة حتصيل 

حتصيل البقية أسهل فالنقوش اجلسمانية يكون بعضها مانعاً من حصول الباقي  الباقي وكلما كان احلاصل أكثر كان
والنقوش الروحانية يكون بعضها معيناً على حصول البقية وذلك يدل على أن أحوال العامل الروحاين بالضد من 



  أحوال العامل اجلسماين
فس على ترك الدنيا وطلب اآلخرة واألعمال املقدمة الثالثة أن األعمال الصاحلة عبارة عن األعمال اليت حتمل الن

  املذمومة ما تكون بالضد من ذلك
إذا عرفت هذه املقدمات فنقول اإلنسان إذا آمن باهللا فقد أشرق روحه بنور هذه املعرفة مث إذا واظب على األعمال 

هذه األحوال أكمل الصاحلة حصلت له ملكة مستقرة يف التوجه إىل اآلخرة ويف اإلعراض عن الدنيا وكلما كانت 
كان استعداد النفس لتحصيل سائر املعارف أشد وكلما كان االستعداد أقوى وأكمل كانت معارج املعارف أكثر 
وإشراقها وملعاهنا أقوى وملا كان ال هناية ملراتب املعارف واألنوار العقلية ال جرم ال هناية ملراتب هذه اهلداية املشار 

  ْم َربُُّهْم بِإَِميانِهِْمإليها بقوله تعاىل يَْهدِيهِ
املسألة الثانية قوله تعاىل َتْجرِى ِمن َتْحتِهُِم االْْنهَاُر املراد منه أهنم يكونون جالسني على سرر مرفوعة يف البساتني 

اعدة عليها وهي ما كانت ق)  ٢٤مرمي ( واألهنار جتري من بني أيديهم ونظريه قوله تعاىل قَْد جََعلَ َربُِّك َتحَْتِك سَرِّياً 
  املعىن بني يدي فكذا ههنا)  ٥١الزخرف ( ولكن املعىن بني يديك وكذا قوله َوهَاِذِه االْنَْهاُر َتجْرِى ِمن َتحِْتى 

املسألة الثالثة اإلميان هو املعرفة واهلداية املترتبة عليها أيضاً من جنس املعارف مث إنه تعاىل مل يقل يهديهم رهبم إمياهنم 
يهِْم َربُُّهْم بِإِميَانِهِْم وذلك يدل على أن العلم باملقدمتني ال يوجب العلم بالنتيجة بل العلم باملقدمتني سبب بل قال َيْهِد

حلصول االستعداد التام لقبول النفس للنتيجة مث إذا حصل هذا االستعداد كان التكوين من احلق سبحانه وتعاىل 
  اد احلق ليس إال اهللا سبحانه وتعاىلوهذا معىن قول احلكماء أن الفياض املطلق واجلو

  املرتبة الثانية من مراتب سعاداهتم ودرجات كماالهتم قوله سبحانه وتعاىل َدْعواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وفيه مسائل
ى املسألة األوىل يف دعواهم وجوه األول أن الدعوى ههنا مبعىن الدعاء يقال دعا يدعو دعاء ودعوى كما يقال شك

يشكو شكاية وشكوى قال بعض املفسرين َدْعَواُهْم أي دعاؤهم وقال تعاىل يف أهل اجلنة لَُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ  َولَُهْم مَّا 
ومما يقوى أن املراد من )  ٥٥الدخان ( وقال يف آية أخرى َيْدُعونَ ِفيَها بِكلّ فَاِكَهةٍ  ءاِمنَِني )  ٥٧يس ( َيدَُّعونَ 

اء هو أهنم قالوا اللهم وهذا نداء هللا سبحانه وتعاىل ومعىن قوهلم سُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ إنا نسبحك الدعوى ههنا الدع
الثاين أن يراد بالدعاء العبادة ونظريه قوله تعاىل َوأَْعَتزِلُكُْم َوَما ) اللهم إياك نعبد ( كقول القانت يف دعاء القنوت 

ي وما تعبدون فيكون معىن اآلية أنه ال عبادة ألهل اجلنة إال أن يسبحوا اهللا أ)  ٤٨مرمي ( َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه 
وحيمدوه ويكون اشتغاهلم بذلك الذكر ال على سبيل التكليف بل على سبيل االبتهاج بذكر اهللا تعاىل الثالث قال 

ىن أن أهل اجلنة بعضهم ال يبعد أن يكون املراد من الدعوى نفس الدعوى اليت تكون للخصم على اخلصم واملع
يدعون يف الدنيا ويف اآلخرة تنزيه اهللا تعاىل عن كل املعايب واإلقرار له باإلهلية قال القفال أصل ذلك أيضاً من 

الدعاء ألن اخلصم يدعو خصمه إىل من حيكم بينهما الرابع قال مسلم َدْعَواُهْم أي قوهلم وإقرارهم ونداؤهم وذلك 
مَّ اخلامس قال القاضي املراد من قوله َدْعَواُهمْ أي طريقتهم يف متجيد اهللا تعاىل وتقديسه هو قوهلم ُسْبَحاَنَك اللَُّه

وشأهنم وسنتهم والدليل على أن املراد ذلك أن قوله سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ ليس بدعاء وال بدعوى إال أن املدعي للشيء 
املواظبة واملالزمة فأهل اجلنة ملا كانوا مواظبني يكون مواظباً على ذكره ال جرم جعل لفظ الدعوى كناية عن تلك 

أي )  ٥٧يس ( على هذا الذكر ال جرم أطلق لفظ الدعوى عليها السادس قال القفال قيل يف قوله لَُهْم مَّا َيدَُّعونَ 
َك اللَُّهمَّ ما يتمنونه والعرب تقول ادع ما شئت علي أي متن وقال ابن جريج أخربت أن قوله َدعْواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَن

هو أنه إذا مر هبم طري يشتهونه قالوا سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ فيأتيهم امللك بذلك املشتهى فقد خرج تأويل اآلية من هذا 
الوجه على أهنم إذا اشتهوا الشيء قالوا سبحانك اللهم فكان املراد من دعواهم ما حصل يف قلوهبم من التمين ويف 



فضل وأشرف مما تقدم وهو أن يكون املعىن أن متنيهم يف اجلنة أن يسبحوا اهللا تعاىل أي هذا التفسري وجه آخر هو أ
متنيهم ملا يتمنونه ليس إال يف تسبيح اهللا تعاىل وتقديسه وتنزيهه السابع قال القفال أيضاً وحيتمل أن يكون املعىن يف 

ليه ويستنصرونه كقوهلم يا آل فالن فأخرب اهللا الدعوى ما كانوا يتداعونه يف الدنيا يف أوقات حروهبم ممن يسكنون إ
  تعاىل أن أنسهم يف اجلنة بذكرهم اهللا تعاىل وسكوهنم بتحميدهم اهللا ولذهتم بتمجيدهم اهللا تعاىل

  املسألة الثانية أن قوله سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ فيه وجهان
لب املشتهيات قال ابن جريج إذا مر هبم الوجه األول قول من يقول أن أهل اجلنة جعلوا هذا الذكر عالمة على ط

طرياً اشتهوه قالوا سبحانك اللهم فيؤتون به فإذا نالوا منه شهوهتم قالوا الَْحْمُد للَِّه َرّب الَْعالَِمَني وقال الكليب قوله 
أن هذا القول عندي سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ علم بني أهل اجلنة واخلدام فإذا مسعوا ذلك من قوهلم أتوهم مبا يشتهون واعلم 

ضعيف جداً وبيانه من وجوه أحدها أن حاصل هذا الكالم يرجع إىل أن أهل اجلنة جعلوا هذا الذكر العايل املقدس 
عالمة على طلب املأكول واملشروب واملنكوح وهذا يف غاية اخلساسة وثانيها أنه تعاىل قال يف صفة أهل اجلنة وَلَُهمْ 

ا أكل ذلك الطري فال حاجة هبم إىل الطلب وإذا مل يكن هبم حاجة إىل الطلب فقد سقط هذا مَّا َيْشَتُهونَ فإذا اشتهو
الكالم وثالثها أن هذا يقتضي صرف الكالم عن ظاهره الشريف العايل إىل حممل خسيس ال إشعار للفظ به وهذا 

  باطل
اهللا سبحانه ومتجيده والثناء عليه ألجل أن الوجه الثاين يف تأويل هذه اآلية أن نقول املراد اشتغال أهل اجلنة بتقديس 

سعادهتم يف هذا الذكر وابتهاجهم به وسرورهم به وكمال حاهلم ال حيصل إال منه وهذا القول هو الصحيح الذي ال 
حميد عنه مث على هذا التقدير ففي اآلية وجوه أحدها قال القاضي إنه تعاىل وعد املتقني بالثواب العظيم كما ذكر يف 

فإذا دخل أهل اجلنة اجلنة ووجدوا تلك )  ٤يونس ( ذه السورة من قوله إِلَْيِه َمْرجُِعكُمْ َجِميعاً َوْعَد اللَِّه حَقّا أول ه
النعم العظيمة عرفوا أن اهللا تعاىل كان صادقاً يف وعده إياهم بتلك النعم فعند هذا قالوا سُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ أي نسبحك 

ذب يف القول وثانيها أن نقول غاية سعادة السعداء وهناية درجات األنبياء واألولياء عن اخللف يف الوعد والك
  استسعادهم مبراتب معارف اجلالل

واعلم أن معرفة ذات اهللا تعاىل واالطالع على كنه حقيقته مما ال سبيل للخلق إليه بل الغاية القصوى معرفة صفاته 
بية فهي املسماة بصفات اجلالل وأما الصفات اإلضافية فهي املسماة السلبية أو صفاته اإلضافية إما الصفات السل

بصفات اإلكرام فلذلك كان كمال الذكر العايل مقصوراً عليها كما قال سبحانه وتعاىل َتبَاَرَك اْسُم َرّبَك ِذى 
وملا كانت ) الل واإلكرام ألظوا بيا ذا اجل( يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( وكان )  ٧٨الرمحن ( الَْجلَالِ وَاإلكَْرامِ 

السلوب متقدمة بالرتبة على اإلضافات ال جرم كان ذكر اجلالل متقدماً على ذكر اإلكرام يف اللفظ وإذا ثبت أن 
غاية سعادة السعداء ليس إال يف هذين املقامني ال جرم ذكر اهللا سبحانه وتعاىل كوهنم مواظبني على هذا الذكر العايل 

اية ملعارج جالل اهللا وال غاية ملدارج إهليته وإكرامه وإحسانه فكذلك ال هناية لدرجات ترقي املقدس وملا كان ال هن
األرواح املقدسة يف هذه املقامات العلية اإلهلية وثالثها أن املالئكة املقربني كانوا قبل ختليق آدم عليه السالم مشتغلني 

فاحلق سبحانه أهلم السعداء من )  ٣٠البقرة ( ْمِدَك َونُقَّدُس لََك هبذا الذكر أال ترى أهنم قالوا َوَنْحُن ُنسَّبُح بَِح
أوالد آدم حىت أتوا هبذا التسبيح والتحميد ليدل ذلك على أن الذي أتى به املالئكة املقربون قبل خلق العامل من 

كان هذا الذكر مشتمالً  الذكر العايل فهو بعينه أتى به السعداء من أوالد آدم عليه السالم بعد انقراض العامل وملا
سبحانك اللهم ( على هذا الشرف العايل ال جرم جاءت الرواية بقراءته يف أول الصالة فإن املصلي إذا كرب قال 

  وحبمدك



  )تبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك 
املفسرون حتية بعضهم لبعض تكون املرتبة الثالثة من مراتب سعادات أهل اجلنة قوله تعاىل وََتحِيَُّتُهْم ِفيَها َسالٌَم قال 

 ٢٣الرعد ( بالسالم وحتية املالئكة هلم بالسالم كما قال تعاىل َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ بَابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُُم 
قال الواحدي وعلى هذا )  ٥٨يس ( وحتية اهللا تعاىل هلم أيضاً بالسالم كما قال تعاىل َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب رَِّحيمٍ ) 

التقدير يكون هذا من إضافة املصدر إىل املفعول وعندي فيه وجه آخر وهو أن مواظبتهم على ذكر هذه الكلمة 
مشعرة بأهنم كانوا يف الدنيا يف منزل اآلفات ويف معرض املخافات فإذا أخرجوا من الدنيا ووصلوا إىل كرامة اهللا 

فات آمنني من املخافات والنقصانات وقد أخرب اهللا تعاىل عنهم بأهنم يذكرون هذا تعاىل فقد صاروا ساملني من اآل
َنا دَاَر الُْمقَاَمةِ  ِمن فَْضِلِه الَ املعىن يف قوله َوقَالُواْ الَْحْمُد للَِّه الَِّذى أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ إِنَّ َربََّنا لََغفُوٌر َشكُوٌر الَِّذى أََحلَّ

  ) ٣٥ ٣٤فاطر ( َها َنَصٌب َوالَ َيَمسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب َيَمسَُّنا ِفي
  وفيه مسائلاملرتبة الرابعة من مراتب سعاداهتم قوله سبحانه وتعاىل َدْعواُهْم ِفيَها سُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ َوَتِحيَّتُُهْم ِفيَها َسالٌَم 

العالية املقدسة على أحوال أهل اجلنة بسبب  املسألة األوىل قد ذكرنا أن مجاعة من املفسرين محلوا هذه الكلمات
األكل والشرب فقالوا إن أهل اجلنة إذا اشتهوا شيئاً قالوا سبحانك اللهم وحبمدك وإذا أكلوا وفرغوا قالوا احلمد 
هللا رب العاملني وهذا القائل ما ترقى نظره يف دنياه وأخراه عن املأكول واملشروب وحقيق ملثل هذا اإلنسان أن يعد 

صلى (  زمرة البهائم وأما احملقون احملققون فقد تركوا ذلك وهلم فيه أقوال روى احلسن البصري عن رسول اهللا يف
وقال الزجاج أعلم اهللا ) إن أهل اجلنة يلهمون احلمد والتسبيح كما تلهمون أنفاسكم ( أنه قال ) اهللا عليه وسلم 

يهه وخيتتمون بشكره والثناء عليه وأقول عندي يف هذا الباب تعاىل أن أهل اجلنة يفتتحون بتعظيم اهللا تعاىل وتنز
وجوه أخر فأحدها أن أهل اجلنة ملا استسعدوا بذكر سبحانك اللهم وحبمدك وعاينوا ما هم فيه من السالمة عن 
له اآلفات واملخافات علموا أن كل هذه األحوال السنية واملقامات القدسية إمنا تيسرت بإحسان احلق سبحانه وإفضا
 وإنعامه فال جرم اشتغلوا باحلمد والثناء فقالوا الَْحْمُد للَِّه َرّب الَْعالَِمَني وإمنا وقع اخلتم على هذا الكالم ألن اشتغاهلم
بتسبيح اهللا تعاىل ومتجيده من أعظم نعم اهللا تعاىل عليهم واالشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك النعمة فلهذا 

هذه الكلمة وثانيها أن لكل إنسان حبسب قوته معراجاً فتارة ينزل عن ذلك املعراج وتارة  السبب وقع اخلتم على
يصعد إليه ومعراج العارفني الصادقني معرفة اهللا تعاىل وتسبيح اهللا وحتميد اهللا فإذا قالوا سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ فهم يف عني 

عند ذلك النزول إفاضة اخلري على مجيع احملتاجني وإليه  املعراج وإذا نزلوا منه إىل عامل املخلوقات كان احلاصل
َني اإلشارة بقوله وََتحِيَُّتُهْم ِفيَها َسالٌَم مث أنه مرة أخرى يصعد إىل معراجه وعند الصعود يقول الْحَْمُد للَِّه َربّ الْعَالَِم

لثها أن نقول إن قولنا اهللا اسم فهذه الكلمات العالية إشارة إىل اختالف أحوال العبد بسبب النزول والعروج وثا
لذات احلق سبحانه فتارة ينظر العبد إىل صفات اجلالل وهي املشار إليها بقوله ُسْبحَاَنَك مث حياول الترقي منها إىل 

حضرة جالل الذات ترقياً يليق بالطاقة البشرية وهي املشار إليها بقوله اللَُّهمَّ فإذا عرج عن ذلك املكان واخترق يف 
ل تلك األنوار رجع إىل عامل اإلكرام وهو املشار إليه بقوله الَْحْمُد للَِّه َرّب الَْعالَِمَني فهذه كلمات خطرت بالبال أوائ

  ودارت يف اخليال فإن حقت فالتوفيق من اهللا تعاىل وإن مل يكن كذلك فالتكالن على رمحة اهللا تعاىل

َحْمدُ للَِّه هي املخففة من الشديدة فلذلك مل تعمل خلروجها بالتخفيف املسألة الثانية قال الواحدي ءاٍن يف قوله أَِن الْ
  عن شبه الفعل كقوله

  أن هالك كل من خيفى وينتعل
ءاٍن ههنا زائدة والتقدير وآخر دعواهم احلمد هللا رب العاملني وهذا ) النظم ( على معىن أنه هالك وقال صاحب 



  بالتشديد ونصب احلمدالقول ليس بشيء وقرأ بعضهم ءاٍن احلمد هللا 
 يَْرُجونَ ِلقَآَءَنا ِفى طُْغيَانِهِمْ َولَْو ُيَعجِّلُ اللَُّه ِللنَّاسِ الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهم بِالَْخْيرِ لَقُِضىَ  إِلَْيهِْم أََجلُُهْم فََنذَُر الَِّذيَن الَ

  َيْعَمُهونَ
  وفيه مسائل

  ذه السورة يف ذكر شبهات املنكرين للنبوة مع اجلواب عنهااملسألة األوىل أن الذي يغلب على ظين أن ابتداء ه
فالشبهة األوىل أن القوم تعجبوا من ختصيص اهللا تعاىل حممداً عليه السالم بالنبوة فأزال اهللا تعاىل ذلك التعجب بقوله 

لتوحيد ودالئل صحة املعاد وحاصل مث ذكر دالئل ا)  ٢يونس ( أَكَانَ ِللنَّاسِ َعجًَبا أَنْ أَْوَحْيَنا إِلَى َرُجلٍ ّمْنُهْم 
اجلواب أنه يقول إين ما جئتكم إال بالتوحيد واإلقرار باملعاد وقد دللت على صحتها فلم يبق للتعجب من نبويت 

  معىن
والشبهة الثانية للقوم أهنم كانوا أبداً يقولون اللهم إن كان ما يقول حممد حقاً يف ادعاء الرسالة فأمطر علينا حجارة 

ماء أو ائتنا بعذاب إليم فأجاب اهللا تعاىل عن هذه الشبهة مبا ذكره يف هذه اآلية فهذا هو الكالم يف كيفية من الس
النظم ومن الناس من ذكر فيه وجوهاً أخرى فاألول قال القاضي ملا بني تعاىل فيما تقدم الوعد والوعيد أتبعه مبا دل 

ة ألن حصوهلما يف الدنيا كاملانع من بقاء التكليف والثاين ما على أن من حقهما أن يتأخرا عن هذه احلياة الدنيوي
ذكره القفال وهو أنه تعاىل ملا وصف الكفار بأهنم ال يرجون لقاء اهللا ورضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا هبا وكانوا عن 

  آيات اهللا غافلني بني أن من غفلتهم أن الرسول مىت أنذرهم استعجلوا العذاب جهالً منهم وسفهاً
املسألة الثانية أنه تعاىل أخرب يف آيات كثرية أن هؤالء املشركني مىت خوفوا بنزول العذاب يف الدنيا استعجلوا ذلك 

( ِليمٍ ئِْتَنا بَِعذَابٍ أَالعذاب كما قالوا اللَُّهمَّ إِن كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً  ّمَن السََّماء أَوِ ا
اآلية مث إهنم ملا توعدوا بعذاب اآلخرة يف هذه اآلية )  ١املعارج ( وقال تعاىل َسأَلَ َساِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ )  ٣٢األنفال 

استعجلوا ذلك العذاب وقالوا مىت حيصل ذلك كما )  ٨يونس ( وهو قوله أُْولَِئَك َمأَْواُهمُ النَّاُر بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ 
  وقال يف هذه)  ١٨الشورى ( تعاىل َيْستَْعجِلُ بَِها الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بَِها  قال

إىل قوله َوقَْد كُنُتم بِهِ َتْستَْعجِلُونَ )  ٣٨األنبياء ( السورة بعد هذه اآلية َوَيقُولُونَ مََتى َهاذَا الْوَْعُد إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني 
الرعد ( لرعد َوَيْسَتْعجِلُوَنَك بِالسَّّيئَةِ  قَْبلَ الَْحَسَنةِ  َوقَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهُِم الَْمثُلَاُت وقال يف سورة ا)  ٥١يونس ( ثُمَّ 
فبني تعاىل أهنم ال مصلحة هلم يف تعجيل إيصال الشر إليهم ألنه تعاىل لو أوصل ذلك العقاب إليهم ملاتوا )  ٦

 صالح يف إماتتهم فرمبا آمنوا بعد ذلك ورمبا خرج من صلبهم من وهلكوا ألن تركيبهم يف الدنيا ال حيتمل ذلك وال
  كان مؤمناً وذلك يقتضي أن ال يعاجلهم بإيصال ذلك الشر

املسألة الثالثة يف لفظ اآلية إشكال وهو أن يقال كيف قابل التعجل باالستعجال وكان الواجب أن يقابل التعجيل 
  بالتعجيل واالستعجال باالستعجال

أصل هذا الكالم ولو يعجل اهللا للناس الشر تعجيله هلم ) الكشاف ( ه من وجوه األول قال صاحب واجلواب عن
اخلري إال أنه وضع استعجاهلم باخلري موضع تعجيله هلم اخلري إشعاراً بسرعة إجابته وإسعافه بطلبهم حىت كأن 

لبت عجلته وكذلك عجلت األمر إذا استعجاهلم باخلري تعجيل هلم الثاين قال بعضهم حقيقة قولك عجلت فالناً ط
أتيت به عاجالً كأنك طلبت فيه العجلة واالستعجال أشهر وأظهر يف هذا املعىن وعلى هذا الوجه يصري معىن اآلية 
لو أراد اهللا عجلة الشر للناس كما أرادوا عجلة اخلري هلم لقضى إليهم أجلهم قال صاحب هذا الوجه وعلى هذا 

لعدول عن ظاهر اآلية الثالث أن كل من عجل شيئاً فقد طلب تعجيله وإذا كان كذلك فكل التقدير فال حاجة إىل ا



من كان معجالً كان مستعجالً فيصري التقدير ولو استعجل اهللا للناس الشر استعجاهلم باخلري إال أنه تعاىل وصف 
  م هو الطلبنفسه بتكوين العجلة ووصفهم بطلبها ألن الالئق به تعاىل هو التكوين والالئق هب

املسألة الرابعة أنه تعاىل مسى العذاب شراً يف هذه اآلية ألن أذى يف حق املعاقب ومكروه عنده كما أنه مساه سيئة يف 
  ) ٤٠الشورى ( ويف قوله َوجََزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها )  ٦الرعد ( قوله َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالسَّّيئَةِ  قَْبلَ الَْحَسَنةِ  

ملسألة اخلامسة قرأ ابن عامر لَقُِضىَ  بفتح الالم والقاف أََجلُُهْم بالنصب يعين لقضى اهللا وينصره قراءة عبداهللا ا
  لَقُِضىَ  إِلَيْهِْم أََجلُُهْم وقرأ الباقون بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء أََجلُُهمْ بالرفع على ما مل يسم فاعله

ال هؤالء املشركني اخلري هو أهنم كانوا عند نزول الشدائد يدعون اهللا تعاىل املسألة السادسة املراد من استعج
)  ٥٣النمل ( بكشفها وقد حكى اهللا تعاىل عنهم ذلك يف آيات كثرية كقوله ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فَإِلَْيِه َتْجئَُرونَ 

  ) ١٢يونس ( وقوله َوإِذَا َمسَّ اِإلنَسانَ الضُّرُّ َدَعاَنا 
مبا قبله وما )  ١١يونس ( ملسألة السابعة لسائل أن يسأل فيقول كيف اتصل قوله فََنذَُر الَِّذيَن الَ َيْرُجونَ ِلقَاءَنا ا

  معناه
وجوابه أن قوله َولَْو يَُعّجلُ اللَُّه ِللنَّاسِ متضمن معىن نفي التعجيل كأنه قيل وال يعجل هلم الشر وال يقضي إليهم 

  اهنم أي فيمهلهم مع طغياهنم إلزاماً للحجةأجلهم فيذرهم يف طغي
  املسألة الثامنة قال أصحابنا إنه تعاىل ملا حكم عليهم بالطغيان والعمه امتنع أن ال يكونوا كذلك

وإال لزم أن ينقلب خرب اهللا الصدق كذباً وعلمه جهله وحكمه باطالً وكل ذلك حمال مث إنه مع هذا كلفهم وذلك 
  يف باجلمع بني الضدينيكون جارياً جمرى التكل

ن لَّمْ َيْدعَُنآ إِلَى ُضرٍّ مَّسَُّه َوإِذَا َمسَّ اِإلنَسانَ الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجنبِِه أَْو قَاِعًدا أَْو قَآِئًما فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ كَأَ
  كَذاِلَك ُزيَِّن ِللُْمْسرِِفَني َما كَانُواْ َيْعَملُونَ

  وفيه مسائل
سألة األوىل يف كيفية النظم وجهان األول أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل أنه لو أنزل العذاب على العبد يف الدنيا امل

هللك ولقضى عليه فبني يف هذه اآلية ما يدل على غاية ضعفه وهناية عجزه ليكون ذلك مؤكداً ملا ذكره من أنه لو 
كى عنهم أهنم يستعجلون يف نزول العذاب مث بني يف هذه اآلية أهنم أنزل عليه العذاب ملات الثاين أنه تعاىل ح

كاذبون يف ذلك الطلب واالستعجال ألنه لو نزل باإلنسان أدىن شيء يكرهه ويؤذيه فإنه يتضرع إىل اهللا تعاىل يف 
  إزالته عنه ويف دفعه عنه وذلك يدل على أنه ليس صادقاً يف هذا الطلب

هذه اآلية بيان أن اإلنسان قليل الصرب عند نزول البالء قليل الشكر عند وجدان النعماء  املسألة الثانية املقصود من
واآلالء فإذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء مضطجعاً أو قائماً أو قاعداً جمتهداً يف ذلك الدعاء طالباً من اهللا 

عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر ومل يتذكر ذلك  تعاىل إزالة تلك احملنة وتبديلها بالنعمة واملنحة فإذا كشف تعاىل
الضر ومل يعرف قدر اإلنعام وصار مبنزلة من مل يدع اهللا تعاىل لكشف ضره وذلك يدل على ضعف طبيعة اإلنسان 
وشدة استيالء الغفلة والشهوة عليه وإمنا ذكر اهللا تعاىل ذلك تنبيهاً على أن هذه الطريقة مذمومة بل الواجب على 

ان العاقل أن يكون صابراً عند نزول البالء شاكراً عند الفوز بالنعماء ومن شأنه أن يكون كثري الدعاء اإلنس
صلى اهللا عليه وسلم ( والتضرع يف أوقات الراحة والرفاهية حىت يكون جماب الدعوة يف وقت احملنة عن رسول اهللا 

  )الدعاء عند الرخاء  من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر( أنه قال ) 
واعلم أن املؤمن إذا ابتلي ببلية وحمنة وجب عليه رعاية أمور فأوهلا أن يكون راضياً بقضاء اهللا تعاىل غري معترض 



بالقلب واللسان عليه وإمنا وجب عليه ذلك ألنه تعاىل مالك على اإلطالق وملك باالستحقاق فله أن يفعل يف ملكه 
نه تعاىل حكيم على اإلطالق وهو منزه عن فعل الباطل والعبث فكل ما فعله فهو وملكه ما شاء كما يشاء وأل

حكمة وصواب وإذا كان كذلك فحينئذ يعلم أنه تعاىل إن أبقى عليه تلك احملنة فهو عدل وإن أزاهلا عنه فهو فضل 
غل بذكر اهللا تعاىل وحينئذ جيب عليه الصرب والسكوت وترك القلق واالضطراب وثانيها أنه يف ذلك الوقت إن اشت

من شغله ذكرى عن مسأليت ( والثناء عليه بدالً عن الدعاء كان أفضل لقوله عليه السالم حكاية عن رب العزة 
  وألن االشتغال) أعطيته أفضل ما أعطي السائلني 

الدعاء بالذكر اشتغال باحلق واالشتغال بالدعاء اشتغال بطلب حظ النفس وال شك أن األول أفضل مث إن اشتغل ب
وجب أن يشترط فيه أن يكون إزالته صالحاً يف الدين وباجلملة فإنه جيب أن يكون الدين راجحاً عنده على الدنيا 

وثالثها أنه سبحانه إذا أزال عنه تلك البلية فإنه جيب عليه أن يبالغ يف الشكر وأن ال خيلو عن ذلك الشكر يف 
الطريق الصحيح عند نزول البالء وههنا مقام آخر أعلى وأفضل  السراء والضراء وأحوال الشدة والرخاء فهذا هو

مما ذكرناه وهو أن أهل التحقيق قالوا إن من كان يف وقت وجدان النعمة مشغوالً بالنعمة ال باملنعم كان عند البلية 
يكون يف البالء  مشغوالً بالبالء ال باملبلى ومثل هذا الشخص يكون أبداً يف البالء أما يف وقت البالء فال شك أنه

وأما يف وقت حصول النعماء فإن خوفه من زواهلا يكون أشد أنواع البالء فإن النعمة كلما كانت أكمل وألذ 
وأقوى وأفضل كان خوف زواهلا أشد إيذاء وأقوى إحياشاً فثبت أن من كان مشغوالً بالنعمة كان أبداً يف جلة البلية 

نعم لزم أن يكون يف وقت البالء مشغوالً باملبلي وإذا كان املنعم واملبلي أما من كان يف وقت النعمة مشغوالً بامل
واحداً كان نظره أبداً على مطلوب واحد وكان مطلوبه منزهاً عن التغري مقدساً عن التبدل ومن كان كذلك كان 

ع من البيان حبر ال يف وقت البالء ويف وقت النعماء غرقاً يف حبر السعادات واصالً إىل أقصى الكماالت وهذا النو
  ساحل له ومن أراد أن يصل إليه فليكن من الواصلني إىل العني دون السامعني لألثر

املسألة الثالثة اختلفوا يف اإلِنَسانَ يف قوله َوإِذَا َمسَّ اِإلنَسانَ الضُّرُّ فقال بعضهم إنه الكافر ومنهم من بالغ وقال كل 
ملراد هو الكافر وهذا باطل ألن قوله فَْوقَُهْم َيْوَمِئذٍ ثََمانَِيةٌ  َيْوَمِئٍذ ُتعَْرُضونَ موضع يف القرآن ورد فيه ذكر اإلنسان فا

ال شبهة يف أن املؤمن داخل فيه وكذلك قوله )  ٧ ٦االنشقاق ( الَ َتخْفَى ِمنكُْم َخاِفَيةٌ  فَأَمَّا َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه بَِيمِينِِه 
)  ١٢املؤمنون ( وقوله َولَقَدْ َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ )  ١الدهر ( ٌني ّمَن الدَّْهرِ َهلْ أََتى َعلَى اِإلنَسانِ ِح

فالذي قالوه بعيد بل احلق أن نقول اللفظ املفرد )  ١٦ق ( وقوله َولَقَْد َخلَقَْنا اِإلنَسانَ َوَنْعلَُم َما ُتَوسْوُِس بِهِ َنفُْسُه 
الالم حكمه أنه إذا حصل هناك معهود سابق انصرف إليه وإن مل حيصل هناك معهود سابق وجب احمللى باأللف و

محله على االستغراق صوناً له عن اإلمجال والتعطيل ولفظ اِإلنَسانَ ههنا الئق بالكافر ألن العمل املذكور ال يليق 
  باملسلم البتة

  ًدا أَْو قَاِئًما وجهاناملسألة الرابعة يف قوله َدَعاَنا ِلَجنبِِه أَْو قَاِع
الوجه األول أن املراد منه ذكر أحوال الدعاء فقوله ِلَجنبِهِ يف موضع احلال بدليل عطف احلالني عليه والتقدير دعانا 

  مضطجعاً أو قاعداً أو قائماً
  فإن قالوا فما فائدة ذكر هذه األحوال

ىل أن يزول عنه الضر سواء كان مضطجعاً أو قاعداً أو قلنا معناه إن املضرور ال يزال داعياً ال يفتر عن الدعاء إ
  قائماً

والوجه الثاين أن تكون هذه األحوال الثالثة تعديداً ألحوال الضر والتقدير وإذا مس اإلنسان الضر جلنبه أو قاعداً 



ألن القول أو قائماً دعانا وهو قول الزجاج واألول أصح ألن ذكر الدعاء أقرب إىل هذه األحوال من ذكر الضر و
بأن هذه األحوال أحوال للدعاء يقتضي مبالغة اإلنسان يف الدعاء مث إذا ترك الدعاء بالكلية وأعرض عنه كان ذلك 

  أعجب

املسألة اخلامسة يف قوله َمرَّ وجوه األول املراد منه أنه مضى على طريقته األوىل قبل مس الضر ونسي حال اجلهد 
  رع ال يرجع إليه كأنه ال عهد له بهالثاين مر عن موقف االبتهال والتض

املسألة السادسة قوله تعاىل كَأَن لَّْم َيْدعَُنا إِلَى ُضّر مَّسَُّه تقديره كأنه مل يدعنا مث أسقط الضمري عنه على سبيل 
به يف إزالة  قال احلسن نسي ما دعا اهللا فيه وما صنع اهللا)  ٤٥يونس ( التخفيف ونظريه قوله تعاىل كَأَن لَّْم َيلَْبثُواْ 

  ذلك البالء عنه
  قوله َوإِذَا َمسَّ اِإلنَسانَ إِذَا موضوعة للمستقبل) النظم ( املسألة السابعة قال صاحب 

مث قال فَلَمَّا كََشفَْنا وهذا للماضي فهذا النظم يدل على أن معىن اآلية أنه هكذا كان فيما مضى وهكذا يكون يف 
املستقبل على ما فيه من املعىن املستقبل وما فيه من الفعل املاضي على ما فيه من املستقبل فدل ما يف اآلية من الفعل 

املعىن املاضي وأقول الربهان العقلي مساعد على هذا املعىن وذلك ألن اإلنسان جبل على الضعف والعجز وقلة 
له ضعفه وعجزه على كثرة الصرب وجبل أيضاً على الغرور والبطر والنسيان والتمرد والعتو فإذا نزل به البالء مح

الدعاء والتضرع وإظهار اخلضوع واالنقياد وإذا زال البالء ووقع يف الراحة استوىل عليه النسيان فنسي إحسان اهللا 
تعاىل إليه ووقع يف البغي والطغيان واجلحود والكفران فهذه األحوال من نتائج طبيعته ولوازم خلقته وباجلملة 

  ال عذر هلمفهؤالء املساكني معذورون و
  املسألة الثامنة يف قوله تعاىل كَذاِلكَ ُزّيَن ِللُْمْسرِِفَني َما كَانُواْ َيْعَملُونَ أحباث

  البحث األول أن هذا املزين هو اهللا تعاىل أو النفس أو الشيطان فرع على مسألة اجلرب والقدر وهو معلوم
  كافر مسرفاً وفيه وجوهالبحث الثاين يف بيان السبب الذي ألجله مسى اهللا سبحنه ال

الوجه األول قال أبو بكر األصم الكافر مسرف يف نفسه ويف ماله ومضيع هلما أما يف النفس فألنه جعلها عبداً 
  للوثن وأما يف املال فألهنم كانوا يضيعون أمواهلم يف البحرية والسائبة والوصيلة واحلام

عند نزول البالء كثري التضرع والدعاء وعند زوال البالء الوجه الثاين قال القاضي إن من كانت عادته أن يكون 
ونزول اآلالء معرضاً عن ذكر اهللا متغافالً عنه غري مشتغل بشكره كان مسرفاً يف أمر دينه متجاوزاً للحد يف الغفلة 

م عليه عنه وال شبهة يف أن املرء كما يكون مسرفاً يف اإلنفاق فكذلك يكون مسرفاً فيما يتركه من واجب أو يقد
  من قبيح إذا جتاوز احلد فيه

الوجه الثالث وهو الذي خطر بالبال يف هذا الوقت أن املسرف هو الذي ينفق املال الكثري ألجل الغرض اخلسيس 
ومعلوم أن لذات الدنيا وطيباهتا خسيسة جداً يف مقابلة سعادات الدار اآلخرة واهللا تعاىل أعطاه احلواس والعقل 

تساب تلك السعادات العظيمة فمن بذل هذه اآلالت الشريفة ألجل أن يفوز هبذه السعادات والفهم والقدرة الك
اجلسمانية اخلسيسة كان قد أنفق أشياء عظيمة كثرية ألجل أن يفوز بأشياء حقرية خسيسة فوجب أن يكون من 

  املسرفني
الكافر هذا العمل القبيح املنكرزين البحث الثالث الكاف يف قوله تعاىل كَذاِلكَ للتشبيه واملعىن كما زين هلذا 
  للمسرفني ما كانوا يعملون من اإلعراض عن الذكر ومتابعة الشهوات



ِمُنواْ كَذاِلَك َنْجزِي الْقَْومَ َولَقَْد أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ ِمن قَْبِلكُْم لَمَّا ظَلَُمواْ َوَجآَءتُْهْم ُرُسلُُهم بِالَْبيَِّناِت َوَما كَاُنواْ ِلُيْؤ
  لُْمْجرِِمَني ثُمَّ َجَعلَْناكُمْ َخلَاِئَف ِفى األرض ِمن َبْعدِِهم ِلَننظَُر كَْيَف َتْعَملُونَا

  يف اآلية مسائل
ْن املسألة األوىل يف بيان كيفية النظم اعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم أهنم كانوا يقولون اللَُّهمَّ إِن كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِم

مث إنه أجاب عنه بأن ذكر أنه ال صالح )  ٣٢األنفال ( ْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً  ّمَن السََّماء أَوِ ائِْتَنا بَِعذَابٍ أَِليمٍ ِعنِدَك فَأَْمِط
يف إجابة دعائهم مث بني أهنم كاذبون يف هذا الطلب ألنه لو نزلت هبم آفة أخذوا يف التضرع إىل اهللا تعاىل يف إزالتها 

آلية ما جيري جمرى التهديد وهو أنه تعاىل قد ينزل هبم عذاب االستئصال وال يزيله عنهم والكشف هلا بني يف هذه ا
والغرض منه أن يكون ذلك رادعاً هلم عن قوهلم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 

عوا من اليهود والنصارى أن ألهنم مىت مسعوا أن اهللا تعاىل قد جييب دعاءهم وينزل عليهم عذاب االستئصال مث مس
ذلك قد وقع مراراً كثرية صار ذلك رادعاً هلم وزاجراً عن ذكر ذلك الكالم فهذا وجه حسن مقبول يف كيفية 

  النظم
لَّّماً ظرف ألهلكنا والواو يف قوله َوَجاءتُْهْم للحال أي ظلموا بالتكذيب ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

الدالئل والشواهد على صدقهم وهي املعجزات وقوله َوَما كَانُواْ ِلُيْؤِمنُواْ جيوز أن يكون عطفاً وقد جاءهتم رسلهم ب
على ظلموا وأن يكون اعتراضاً والالم لتأكيد النفي وأن اهللا قد علم منهم أهنم يصرون على الكفر وهذا يدل على 

وهو وعيد ألهل مكة على تكذيبهم رسول اهللا  أنه تعاىل إمنا أهلكهم ألجل تكذيبهم الرسل فكذلك جيزى كل جمرم
وقرىء َيجْزِى بالياء وقوله ثُمَّ َجَعلَْناكُْم َخلَاِئَف اخلطاب للذين بعث إليهم حممد عليه الصالة والسالم أي 

استخلفناكم يف األرض بعد القرون اليت أهلكناهم لننظر كيف تعملون خرياً أو شراً فنعاملكم على حسب عملكم 
  آلية سؤاالنبقي يف ا

  السؤال األول كيف جاز النظر إىل اهللا تعاىل وفيه معىن املقابلة
  واجلواب أنه استعري لفظ النظر للعلم احلقيقي الذي ال يتطرق الشك إليه وشبه هذا العلم بنظر الناظر وعيان املعاين

ِلَننظَُر كَْيفَ َتْعَملُونَ مشعر بأن اهللا تعاىل ما كان عاملاً  السؤال الثاين قوله ثُمَّ َجَعلَْناكُْم َخلَاِئَف ِفى االْْرضِ ِمن َبْعدِِهم
  بأحواهلم قبل وجودهم

واجلواب املراد منه أنه تعاىل يعامل العباد معاملة من يطلب العلم مبا يكون منهم ليجازيهم حبسبه كقوله ِلَيْبلُوَكُْم 
  إن الدنيا خضرة حلوة) ( صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا وقد مر نظائر هذا وقال )  ٧هود ( أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً 

وقال قتادة صدق اهللا ربنا ما جعلنا خلفاء إال لينظر إىل أعمالنا ) وأن اهللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون 
  فأروا اهللا من أعمالكم خرياً بالليل والنهار

لُونَ ألهنا حرف الستفهام واالستفهام ال يعمل فيه ما قبله املسألة الثالثة قال الزجاج موضع كَْيفَ نصب بقوله َتْعَم
  ولو قلت لننظر خرياً تعملون أم شراً كان العامل يف خري وشر تعملون

ُه قُلْ َما َيكُونُ ِلى أَنْ أَُبدِّلَُه ْو َبدِّلَْوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم ءَاَياتَُنا َبيَِّناٍت قَالَ الَِّذيَن الَ يَْرُجونَ لِقَآَءَنا ائِْت بِقُْرَءاٍن غَْيرِ َهاذَآ أَ
  ِمن ِتلْقَآِء َنفِْسى إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما يُوَحى إِلَى َّ إِنِّى أََخاُف إِنْ َعصَْيُت رَبِّى َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ

  فيه مسائل
( يف الطعن يف نبوة النيب املسألة األوىل اعلم أن هذا الكالم هو النوع الثالث من شبهاهتم وكلماهتم اليت ذكروها 

  حكاها اهللا تعاىل يف كتابه وأجاب عنها) صلى اهللا عليه وسلم 



  واعلم أن من وقف على هذا الترتيب الذي نذكره علم أن القرآن مرتب على أحسن الوجوه
صالة املسألة الثانية روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن مخسة من الكفار كانوا يستهزئون بالرسول عليه ال

والسالم وبالقرآن الوليد بن املغرية املخزومي والعاص بن وائل السهمي واألسود بن املطلب واألسود بن عبد 
)  ٩٥احلجر ( يغوث واحلرث بن حنظلة فقتل اهللا كل رجل منهم بطريق آخر كما قال إِنَّا كَفَْيَناَك الُْمسَْتْهزِءيَن 

  قَالَ الَِّذيَن الَ َيْرُجونَ لِقَاءَنا ائِْت بِقُْرءاٍن غَْيرِ َهاذَا أَْو َبّدلُْه وفيه حبثانفذكر اهللا تعاىل أهنم كلما تلي عليهم آيات 
البحث األول أن وصفهم بأهنم ال يرجون لقاء اهللا أريد به كوهنم مكذبني باحلشر والنشر منكرين للبعث والقيامة مث 

ْرُجونَ ِلقَاءَنا أي ال يرجون يف لقائنا خرياً على طاعة فهم يف تقرير حسن هذه االستعارة وجوه األول قال األصم الَ َي
من السيئات أبعد أن خيافوها الثاين قال القاضي الرجاء ال يستعمل إال يف املنافع لكنه قد يدل على املضار من بعض 

به من العقاب الوجوه ألن من ال يرجو لقاء ما وعد ربه من الثواب وهو القصد بالتكليف ال خياف أيضاً ما يوعده 
  فصار ذلك كناية عن جحدهم للبعث والنشور

واعلم أن كالم القاضي قريب من كالم األصم إال أن البيان التام أن يقال كل من كان مؤمناً بالبعث والنشور فإنه 
نفي ال بد وأن يكون راجياً ثواب اهللا وخائفاً من عقابه وعدم الالزم يدل على عدم امللزوم فلزم من نفي الرجاء 

  اإلميان بالبعث فهذا هو الوجه يف حسن هذه االستعارة
أحد أمرين على البدل فاألول أن يأتيهم بقرآن غري ) صلى اهللا عليه وسلم ( البحث الثاين أهنم طلبوا من رسول اهللا 

  هذا

 هذا القرآن وإذا القرآن والثاين أن يبدل هذا القرآن وفيه إشكال ألنه إذا بدل هذا القرآن بغريه فقد أتى بقرآن غري
كان كذلك كان كل واحد منهما شيئاً واحداً وأيضاً مما يدل على أن كل واحد منهما هو عني اآلخر أنه عليه 

الصالة والسالم اقتصر يف اجلواب على نفي أحدمها وهو قوله َما َيكُونُ ِلى أَنْ أَُبّدلَُه ِمن ِتلْقَاء َنفِْسى وإذا ثبت أن 
  رين هو نفس اآلخر كان إلقاء اللفظ على الترديد والتخيري فيه باطالًكل واحد من هذين األم

واجلواب أن أحد األمرين غري اآلخر فاإلتيان بكتاب آخر ال على ترتيب هذا القرآن وال على نظمه يكون إتياناً 
ية عذاب كان بقرآن آخر وأما إذا أتى هبذا القرآن إال أنه وضع مكان ذم بعض األشياء مدحها ومكان آية رمحة آ

هذا تبديالً أو نقول اإلتيان بقرآن غري هذا هو أن يأتيهم بكتاب آخر سوى هذا الكتاب مع كون هذا الكتاب باقياً 
  حباله والتبديل هو أن يغري هذا الكتاب وأما قوله إنه اكتفى يف اجلواب على نفي أحد القسمني

القسم الثاين وإذا كان كذلك وقع االكتفاء بذكر قلنا اجلواب املذكور عن أحد القسمني هو عني اجلواب عن 
أحدمها عن ذكر الثاين وإمنا قلنا اجلواب عن أحد القسمني عني اجلواب عن الثاين لوجهني األول أنه عليه الصالة 
ئر والسالم ملا بني أنه ال جيوز أن يبدله من تلقاء نفسه ألنه وارد من اهللا تعاىل وال يقدر على مثله كما ال يقدر سا

العرب على مثله فكان ذلك متقرراً يف نفوسهم بسبب ما تقدم من حتديه هلم مبثل هذا القرآن فقد دهلم بذلك على 
أنه ال يتمكن من قرآن غري هذا والثاين أن التبديل أقرب إىل اإلمكان من اجمليء بقرآن غري هذا القرآن فجوابه عن 

ال فرق بني اإلتيان بقرآن غري هذا القرآن وبني تبديل هذا  األسهل يكون جواباً عن األصعب ومن الناس من قال
  القرآن وجعل قوله َما َيكُونُ ِلى أَنْ أَُبّدلَهُ جواباً عن األمرين إال أنه ضعيف على ما بيناه

املسألة الثالثة اعلم أن إقدام الكفار على هذا االلتماس حيتمل وجهني أحدمها أهنم ذكروا ذلك على سبيل السخرية 
الستهزاء مثل أن يقولوا إنك لو جئتنا بقرآن آخر غري هذا القرآن أو بدلته آلمنا بك وغرضهم من هذا الكالم وا

السخرية والتطري والثاين أن يكونوا قالوه على سبيل اجلد وذلك أيضاً حيتمل وجوهاً أحدها أن يكونوا قالوا ذلك 



أنه كان كذاباً يف قوله إن هذا القرآن نزل عليه من عند على سبيل التجربة واالمتحان حىت أنه إن فعل ذلك علموا 
اهللا وثانيها أن يكون املقصود من هذا االلتماس أن هذا القرآن مشتمل على ذم آهلتهم والطعن يف طرائقهم وهم 
من كانوا يتأذون منها فالتمسوا كتاباً آخر ليس فيه ذلك وثالثها أن بتقدير أن يكونوا قد جوزوا كون هذا القرآن 

  عند اهللا التمسوا منه أن يلتمس من اهللا نسخ هذا القرآن وتبديله بقرآن آخر وهذا الوجه أبعد الوجوه
 واعلم أن القوم ملا ذكروا ذلك أمره اهللا تعاىل أن يقول إن هذا التبديل غري جائز مين إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما يُوَحى إِلَى َّ مث

  متوعد بالعذاب العظيم إن عصى ويتفرع على هذه اآلية فروعبني تعاىل أنه مبنزلة غريه يف أنه 
الفرع األول أن قوله إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما ُيوَحى إِلَى َّ معناه ال أتبع إال ما يوحى إيل فهذا يدل على أنه عليه الصالة 

  والسالم ما حكم إال بالوحي وهذا يدل على أنه مل حيكم قط باالجتهاد

نفاة القياس هبذه اآلية فقالوا دل هذا النص على أنه عليه الصالة والسالم ما حكم إال بالنص  الفرع الثاين متسك
  فوجب أن جيب على مجيع األمة أن ال حيكموا إال مبقتضى النص لقوله تعاىل وَاتَّبُِعوُه

اللَُّه َما تَقَدََّم ِمن ذَنبِكَ  الفرع الثالث نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال إن ذلك منسوخ بقوله لَّيْغِفَر لََك
  وهذا بعيد ألن النسخ إمنا يدخل يف األحكام والتعبدات ال يف ترتيب العقاب على املعصية)  ٢الفتح ( َوَما َتأَخََّر 

اً بال توبة الفرع الرابع قالت املعتزلة إن قوله إِّنى أََخاُف إِنْ َعَصْيُت َرّبى َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ مشروط مبا يكون واقع
وال طاعة أعظم منها وحنن نقول فيه ختصيص ثالث وهو أن ال يعفو عنه ابتداء ألن عندنا جيوز من اهللا تعاىل أن يعفو 

  عن أصحاب الكبائر
  فَالَ َتْعِقلُونَقُل لَّْو َشآَء اللَُّه َما َتلَْوُتُه َعلَْيكُْم َوالَ أَْدَراكُمْ بِِه فَقَْد لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمراً مِّن قَْبِلِه أَ

  وفيه مسائل
املسألة األوىل اعلم أنا بينا فيما سلف أن القوم إمنا التمسوا منه ذلك االلتماس ألجل أهنم اهتموه بأنه هو الذي يأيت 
هبذا الكتاب من عند نفسه على سبيل االختالق واالفتعال ال على سبيل كونه وحياً من عند اهللا فلهذا املعىن احتج 

ه الصالة والسالم على فساد هذا الوهم مبا ذكره اهللا تعاىل يف هذه اآلية وتقريره أن أولئك الكفار كانوا قد النيب علي
من أول عمره إىل ذلك الوقت وكانوا عاملني بأحواله وأنه ما طالع ) صلى اهللا عليه وسلم ( شاهدوا رسول اهللا 

أربعني سنة على هذا الوجه جاءهم هبذا الكتاب العظيم كتاباً وال تلمذ ألستاذ وال تعلم من أحد مث بعد انقراض 
املشتمل على نفائس علم األصول ودقائق علم األحكام ولطائف علم األخالق وأسرار قصص األولني وعجز عن 
معارضته العلماء والفصحاء والبلغاء وكل من له عقل سليم فإنه يعرف أن مثل هذا ال حيصل إال بالوحي واإلهلام 

اىل فقوله لَّوْ َشاء اللَُّه َما َتلَْوُتُه َعلَْيكُْم َوال أَْدَراكُْم بِِه حكم منه عليه الصالة والسالم بأن هذا القرآن وحي من اهللا تع
ه من عند اهللا تعاىل ال من اختالقي وال من افتعايل وقوله فَقَْد لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمراً ّمن قَْبِلِه إشارة إىل الدليل الذي قررنا

أَفَالَ َتْعِقلُونَ يعين أن مثل هذا الكتاب العظيم إذا جاء على يد من مل يتعلم ومل يتلمذ ومل يطالع كتاباً ومل ميارس  وقوله
جمادلة يعلم بالضرورة أنه ال يكون إال على سبيل الوحي والتنزيل وإنكار العلوم الضرورية يقدح يف صحة العقل 

  فلهذا السبب قال أَفَالَ َتْعِقلُونَ
سألة الثانية قوله َوال أَْدَراكُْم بِِه هو من الدراية مبعىن العلم قال سيبويه يقال دريته ودريت به واألكثر هو امل

  االستعمال بالباء والدليل عليه قوله تعاىل َوال أَْدَراكُْم بِِه ولو كان على اللغة األخرى لقال وال أدراكموه



قرأ ) الكشاف ( ِه أي وال أعلمكم اهللا به وال أخربكم به قال صاحب إذا عرفت هذا فنقول معىن َوال أَْدَراكُْم بِ
احلسن َوال أَْدَراكُْم بِِه على لغة من يقول أعطأته وأرضأته يف معىن أعطيته وأرضيته ويعضده قراءة ابن عباس َوالَ 

فعته وأدرأته إذا جعلته دارياً واملعىن وال أَنذَْرُتكُْم بِِه ورواه الفراء َوالَ به باهلمز والوجه فيه أن يكون من أدرأته إذا د
  أجعلكم بتالوته خصماء تدرؤنين باجلدال وتكذبونين وعن ابن كثري وألدرأكم بالم االبتداء إلثبات اإلدراء

  يموأما قوله تعاىل بِِه فَقَْد لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمراً ّمن قَْبِلِه فالقراءة املشهورة بضم امليم وقرىء ُعُمراً بسكون امل
  فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآيَاِتِه إِنَُّه الَ ُيفِْلحُ الُْمْجرُِمونَ

واعلم أن تعلق هذه اآلية مبا قبلها ظاهر وذلك ألهنم التمسوا منه قرآناً يذكره من عند نفسه ونسبوه إىل أنه إمنا يأيت 
 إنه أقام الربهان القاهر الظاهر على أن ذلك باطل وأن هذا القرآن ليس إال بوحي اهللا هبذا القرآن من عند نفسه مث

ملا  تعاىل وتنزيله فعند هذا قال فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا واملراد أن هذا القرآن لو مل يكن من عند اهللا
يته على اهللا وملا أقمت الداللة على أنه ليس األمر كذلك بل هو كان يف الدنيا أحد أظلم على نفسه مين حيث افتر

بوحي من اهللا تعاىل وجب أن يقال إنه ليس يف الدنيا أحد أجهل وال أظلم على نفسه منكم ألنه ملا ظهر بالربهان 
اصل أن قوله املذكور كونه من عند اهللا فإذا أنكرمتوه كنتم قد كذبتم بآيات اهللا فوجب أن تكونوا أظلم الناس واحل

ه إحلاق َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً املقصود منه نفي الكذب عن نفسه وقوله َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ املقصود من
  الوعيد الشديد هبم حيث أنكروا دالئل اهللا وكذبوا بآيات اهللا تعاىل

  فهو تأكيد ملا سبق من هذين الكالمني واهللا أعلموأما قوله إِنَّهُ الَ ُيفِْلُح الُْمْجرُِمونَ 
أَُتَنبِّئُونَ اللََّه بَِما الَ َيْعلَُم ِفى  َوَيْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َيُضرُُّهْم َوالَ َينفَُعُهْم َوَيقُولُونَ َهاُؤال ِء ُشفََعاُؤَنا ِعنَد اللَِّه قُلْ

  ُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَالسََّماَواِت َوالَ ِفى األرض سُْبحَاَن
قرآناً غري هذا القرآن أو تبديل هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنا ذكرنا أن القوم إمنا التمسوا من الرسول 

القرآن ألن هذا القرآن مشتمل على شتم األصنام اليت جعلوها آهلة ألنفسهم فلهذا السبب ذكر اهللا تعاىل يف هذا 
  على قبح عبادة األصنام ليبني أن حتقريها واالستخفاف هبا أمر حق وطريق متيقناملوضع ما يدل 

  واعلم أنه تعاىل حكى عنهم أمرين أحدمها أهنم كانوا يعبدون األصنام والثاين أهنم كانوا

َينفَعُُهْم وتقريره من  يقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا أما األول فقد نبه اهللا تعاىل على فساده بقوله َما الَ َيُضرُُّهْم َوالَ
وجوه األول قال الزجاج ال يضرهم إن مل يعبدوه وال ينفعهم إن عبدوه الثاين أن املعبود ال بد وأن يكون أكمل 

قدرة من العابد وهذه األصنام ال تنفع وال تضر ألبتة وأما هؤالء الكفار فهم قادرون على التصرف يف هذه األصنام 
ساد وإذا كان العابد أكمل حاالً من املعبود كانت العبادة باطلة الثالث أن العبادة أعظم تارة باإلصالح وأخرى باإلف

أنواع التعظيم فهي ال تليق إال مبن صدر عنه أعظم أنواع األنعام وذلك ليس إال احلياة والعقل والقدرة ومصاحل 
  جب أن ال تليق العبادة إال باهللا سبحانهاملعاش واملعاد فإذا كانت املنافع واملضار كلها من اهللا سبحانه وتعاىل و

وأما النوع الثاين ما حكاه اهللا تعاىل عنهم يف هذه اآلية وهو قوهلم َهُؤالء ُشفََعاُؤَنا ِعنَد اللَِّه فاعلم أن من الناس من 
ليست لنا  قال إن أولئك الكفار تومهوا أن عبادة األصنام أشد يف تعظيم اهللا من عبادة اهللا سبحانه وتعاىل فقالوا

أهلية أن نشتغل بعبادة اهللا تعاىل بل حنن نشتغل بعبادة هذه األصنام وأهنا تكون شفعاء لنا عند اهللا تعاىل مث اختلفوا يف 
أهنم كيف قالوا يف األصنام إهنا شفعاؤنا عند اهللا وذكروا فيه أقواالً كثرية فأحدها أهنم اعتقدوا أن املتويل لكل أقليم 

روح معني من أرواح عامل األفالك فعينوا لذلك الروح صنماً معيناً واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم من أقاليم العامل 
ومقصودهم عبادة ذلك الروح مث اعتقدوا أن ذلك الروح يكون عبداً لإلله األعظم ومشتغالً بعبوديته وثانيها أهنم 



اهللا تعاىل مث ملا رأوا أن الكواكب تطلع كانوا يعبدون الكواكب وزعموا أن الكواكب هي اليت هلا أهلية عبودية 
وتغرب وضعوا هلا أصناماً معينة واشتغلوا بعبادهتا ومقصودهم توجيه العبادة إىل الكواكب وثالثها أهنم وضعوا 

طلسمات معينة على تلك األصنام واألوثان مث تقربوا إليها كما يفعله أصحاب الطلسمات ورابعها أهنم وضعوا هذه 
ثان على صور أنبيائهم وأكابرهم وزعموا أهنم مىت اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك األكابر األصنام واألو

تكون شفعاء هلم عند اهللا تعاىل ونظريه يف هذا الزمان اشتغال كثري من اخللق بتعظيم قبور األكابر على اعتقاد أهنم 
أهنم اعتقدوا أن اإلله نور عظيم وأن املالئكة أنوار  إذا عظموا قبورهم فإهنم يكونون شفعاء هلم عند اهللا وخامسها

فوضعوا على صورة اإلله األكرب الصنم األكرب وعلى صورة املالئكة صوراً أخرى وسادسها لعل القوم حلولية 
  وجوزوا حلول اإلله يف بعض األجسام العالية الشريفة

هو قوله َويَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َيُضرُُّهْم َوالَ واعلم أن كل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذي ذكره اهللا تعاىل و
  َينفَُعُهْم وتقريره ما ذكرناه من الوجوه الثالثة

  ْشرِكُونَقوله تعاىل قُلْ أَُتَنّبئُونَ اللََّه بَِما الَ َيْعلَُم ِفى السََّماوَاِت َوالَ ِفى االْْرضِ سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُي
ن املفسرين قرروا وجهاً واحداً وهو أن املراد من نفي علم اهللا تعاىل بذلك تقرير نفيه يف نفسه وبيان أن ال اعلم أ

وجود له ألبتة وذلك ألنه لو كان موجوداً لكان معلوماً هللا تعاىل وحيث مل يكن معلوماً هللا تعاىل وجب أن ال يكون 
سان إذا أراد نفي شيء عن نفسه يقول ما علم اهللا هذا مين موجوداً ومثل هذا الكالم مشهور يف العرف فإن اإلن

ومقصوده أنه ما حصل ذلك قط وقرىء أَُتنَّبئُونَ بالتخفيف أما قوله ُسْبَحاَنُه َوتََعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ فاملقصود تنزيه 
نحل يف موضعني ويف الروم اهللا تعاىل نفسه عن ذلك الشرك قرأ محزة والكسائي ُتْشرِكُونَ بالتاء ومثله يف أول ال

  كلها بالتاء على اخلطاب قال صاحب

موصولة أو مصدرية أي عن الشركاء الذين يشركوهنم به أو عن إشراكهم قال الواحدي من ) ما ) ( الكشاف ( 
َحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا قل أنت سُْب) صلى اهللا عليه وسلم ( قرأ بالتاء فلقوله أَُتنَّبئُونَ اللََّه ومن قرأ بالياء فكأنه قيل للنيب 

  ُيْشرِكُونَ وجيوز أن يكون اهللا سبحانه هو الذي نزه نفسه عما قالوه فقال سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ
  َنُهْم ِفيَما ِفيِه َيْخَتِلفُونََوَما كَانَ النَّاُس إِالَّ أُمَّةً  َواِحَدةً  فَاْخَتلَفُواْ َولَْوالَ كَِلَمةٌ  َسَبقَْت ِمن رَّبَِّك لَقُِضَي َبْي

اعلم أنه تعاىل ملا أقام الداللة القاهرة على فساد القول بعبادة األصنام بني السبب يف كيفية حدوث هذا املذهب 
إِالَّ أُمَّةً  َواِحَدةً  ال  الفاسد واملقالة الباطلة فقال َوَما كَانَ النَّاُس إِالَّ أُمَّةً  َواِحَدةً  واعلم أن ظاهر قوله َوَما كَانَ النَّاُس

  كَانَ النَّاُس إِالَّ أُمَّةً  َواِحَدةً  فيماذا وفيه ثالثة أقوال
القول األول أهنم كانوا مجيعاً على الدين احلق وهو دين اإلسالم واحتجوا عليه بأمور األول أن املقصود من هذه 

وتقرير أن اإلسالم هو الدين الفاضل فوجب أن يكون اآليات بيان كون الكفر باطالً وتزييف طريق عبادة األصنام 
املراد من قوله كَانَ النَّاُس أُمَّةً  واِحَدةً  هو أهنم كانوا أمة واحدة إما يف اإلسالم وإما يف الكفر وال جيوز أن يقال إهنم 

ن يقال إهنم كانوا أمة واحدة كانوا أمة واحدة يف الكفر فبقي أهنم كانوا أمة واحدة يف اإلسالم إمنا قلنا إنه ال جيوز أ
وشهيد اهللا ال بد وأن يكون )  ٤١النساء ( يف الكفر لوجوه األول قوله تعاىل فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلّ أمَّةٍ  بَِشهِيٍد 

مؤمناً عدالً فثبت أنه ما خلت أمة من األمم إال وفيهم مؤمن الثاين أن األحاديث وردت بأن األرض ال ختلو عمن 
د اهللا تعاىل وعن أقوام هبم ميطر أهل األرض وهبم يرزقون الثالث أنه ملا كانت احلكمة األصلية يف اخللق هو يعب

إن اهللا ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( العبودية فيبعد خلو أهل األرض بالكلية عن هذا املقصود روي عن النيب 
وهذا يدل على قوم متسكوا باإلميان ) قية من أهل الكتاب تعاىل نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم وعجمهم إال ب



قبل جميء الرسول عليه الصالة والسالم فكيف يقال إهنم كانوا أمة واحدة يف الكفر وإذا ثبت أن الناس كانوا أمة 
ميان مث واحدة إما يف الكفر وإما يف اإلميان وأهنم ما كانوا أمة واحدة يف الكفر ثبت أهنم كانوا أمة واحدة يف اإل

اختلف القائلون هبذا القول أهنم مىت كانوا كذلك فقال ابن عباس وجماهد كانوا على دين اإلسالم يف عهد آدم ويف 
عهد ولده واختلفوا عند قتل أحد ابنيه االبن الثاين وقال قوم إهنم بقوا على دين اإلسالم إىل زمن نوح وكانوا 

 تعاىل إليهم نوحاً وقال آخرون كانوا على دين اإلسالم يف زمن عشرة قرون مث اختلفوا على عهد نوح فبعث اهللا
نوح بعد الغرق إىل أن ظهر الكفر فيهم وقال آخرون كانوا على دين اإلسالم من عهد إبراهيم عليه السالم إىل أن 

مَّةً  َواِحَدةً  فاختلفوا العرب غريه عمرو بن حلي وهذا القائل قال املراد من الناس يف قوله تعاىل َوَما كَانَ النَّاُس إِالَّ أُ
  خاصة

  إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول إنه تعاىل ملا بني فيما قبل فساد القول بعبادة األصنام بالدليل

الذي قررناه بني يف هذه اآلية أن هذا املذهب ليس مذهباً للعرب من أول األمر بل كانوا على دين اإلسالم ونفي 
ذا املذهب الفاسد فيهم والغرض منه أن العرب إذا علموا أن هذا املذهب ما كان أصلياً عبادة األصنام مث حذف ه

فيهم وأنه إمنا حدث بعد أن مل يكن مل يتعصبوا لنصرته ومل يتأذوا من تزييف هذا املذهب ومل تنفر طباعهم من إبطاله 
اللَِّه َما الَ َيُضرُُّهْم َوالَ َينفَُعُهْم َوَيقُولُونَ َهُؤالء  ومما يقوي هذا القول وجهان األول أنه تعاىل قال َوَيْعُبُدونَ ِمن ُدوِن

مث بالغ يف إبطاله بالدليل مث قال عقيبه َوَما كَانَ النَّاُس إِالَّ أُمَّةً  َواِحَدةً  فلو كان )  ١٨يونس ( ُشفََعاُؤَنا عِنَد اللَِّه 
ن القدمي مل يصح جعل هذا الكالم دليالً على إبطال تلك املراد منه بيان أن هذا الكفر كان حاصالً فيهم من الزما

املقالة أما لو محلناه على أن الناس يف أول األمر كانوا مسلمني وهذا الكفر إمنا حدث فيهم من زمان أمكن التوسل 
الغرض به إىل تزييف اعتقاد الكفار يف هذه املقالة ويف تقبيح صورهتا عندهم فوجب محل اللفظ عليه حتصيالً هلذا 

لَّقُِضىَ  بِْيَنُهْم وال شك الثاين أنه تعاىل قال َوَما كَانَ النَّاسُ إِالَّ أُمَّةً  َواِحَدةً  فَاْخَتلَفُواْ َولَْوالَ كَِلَمةٌ  َسَبقَْت ِمن رَّّبَك 
أن هذا وعيد وصرف هذا الوعيد إىل أقرب األشياء املذكورة أوىل واألقرب هو ذكر االختالف فوجب صرف هذا 

الوعيد إىل هذا االختالف ال إىل ما سبق من كون الناس أمة واحدة وإذا كان كذلك وجب أن يقال كانوا أمة 
واحدة يف اإلسالم ال يف الكفر ألهنم لو كانوا أمة واحدة يف الكفر لكان اختالفهم بسبب اإلميان وال جيوز أن يكون 

لو كانوا أمة واحدة يف اإلميان لكان اختالفهم بسبب االختالف احلاصل بسبب اإلميان سبباً حلصول الوعيد أما 
  الكفر وحينئذ يصح جعل ذلك االختالف سبباً للوعيد

القول الثاين قول من يقول املراد كانوا أمة واحدة يف الكفر وهذا القول منقول عن طائفة من املفسرين قالوا وعلى 
ىل بني للرسول عليه الصالة والسالم أنه ال تطمع يف أن يصري هذا التقدير ففائدة هذا الكالم يف هذا املقام هي أنه تعا

كل من تدعوه إىل الدين جميباً لك قابالً لدينك فإن الناس كلهم كانوا على الكفر وإمنا حدث اإلسالم يف بعضهم 
  بعد ذلك فكيف تطمع يف اتفاق الكل على اإلميان

يف أهنم خلقوا على فطرة اإلسالم مث اختلفوا يف األديان  القول الثالث قول من يقول املراد إهنم كانوا أمة واحدة
) كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ( وإليه اإلشارة بقوله عليه الصالة والسالم 

تعاىل  ومنهم من يقول املراد كانوا أمة واحدة يف الشرائع العقلية وحاصلها يرجع إىل أمرين التعظيم ألمر اهللا
ِه َشْيئاً َوبِالْواِلَدْينِ والشفقة على خلق اهللا وإليه اإلشارة بقوله تعاىل قُلْ تََعالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُْم أَالَّ ُتْشرِكُواْ بِ

  در ههناواعلم أن هذه املسألة قد استقصينا فيها يف سورة البقرة فلنكتف هبذا الق)  ١٥١األنعام ( إِْحَساناً 
ما يدل على أن  أما قوله تعاىل َولَْوالَ كَِلَمةٌ  َسَبقَْت ِمن رَّّبَك لَقُِضيَ َبْينَُهْم ِفيَما ِفيِه َيْخَتِلفُونَ فاعلم أنه ليس يف اآلية



تلك الكلمة ما هي وذكروا فيه وجوهاً األول أن يقال لوال أنه تعاىل أخرب بأنه يبقى التكليف على عباده وإن كانوا 
ه كافرين لقضى بينهم بتعجيل احلساب والعقاب لكفرهم لكن ملا كان ذلك سبباً لزوال التكليف ويوجب اإلجلاء ب

وكان إبقاء التكليف أصوب وأصلح ال جرم أنه تعاىل أخر هذا العقاب إىل اآلخرة مث قال هذا القائل ويف ذلك 
 الثاين َولَْوالَ كَِلَمةٌ  َسَبقَْت ِمن رَّّبكَ يف أنه ال يعاجل تصبري للمؤمنني على احتمال املكاره من قبل الكافرين والظاملني

  العصاة بالعقوبة إنعاماً عليهم لقضى

سبقت رمحيت ( بينهم يف اختالفهم مبا ميتاز احملق من املبطل واملصيب من املخطىء الثالث أن تلك الكلمة هي قوله 
لبة إسبال الستر على اجلاهل الضال وإمهاله إىل وقت فلما كانت رمحته غالبة اقتضت تلك الرمحة الغا) غضيب 
  الوجدان

  َن الُْمنتَِظرِيَنَوَيقُولُونَ لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه َءاَيةٌ  مِّن رَّبِِّه فَقُلْ إِنََّما الَْغْيُب للَِّه فَاْنتَِظُروا إِنِّى مََعكُْم مِّ
إنكارهم نبوته وذلك أهنم قالوا أن القرآن الذي جئتنا به اعلم أن هذا الكالم هو النوع الرابع من شبهات القوم يف 

كتاب مشتمل على أنواع من الكلمات والكتاب ال يكون معجزاً أال ترى أن كتاب موسى وعيسى ما كان معجزة 
هلما بل كان هلما أنواع من املعجزات دلت على نبوهتما سوى الكتاب وأيضاً فقد كان فيهم من يدعي إمكان 

ا أخرب اهللا تعاىل أهنم قالوا لَْو ِشئَْنا لَقُلَْنا مِثْلَ َهاذَا وإذا كان األمر كذلك ال جرم طلبوا منه شيئاً آخر املعارضة كم
سوى القرآن ليكون معجزة له فحكى اهللا تعاىل عنهم ذلك بقوله َوَيقُولُونَ لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه ءاَيةٌ  ّمن رَّّبِه فأمر اهللا 

  والسالم أن يقول عند هذا السؤال إِنََّما الَْغْيُب للَِّه فَاْنَتِظرُواْ إِّنى َمَعكُْم ّمَن الُْمنتَِظرِيَنرسوله عليه الصالة 
واعلم أن الوجه يف تقرير هذا اجلواب أن يقال أقام الداللة القاهرة على أن ظهور القرآن عليه معجزة قاهرة ظاهرة 

بينهم وترىب عندهم وهم علموا أنه مل يطالع كتاباً ومل يتلمذ ألستاذ بل ألنه عليه الصالة والسالم بني أنه نشأ فيما 
كان مدة أربعني سنة معهم وخمالطاً هلم وما كان مشتغالً بالفكر والتعلم قط مث إنه دفعة واحدة ظهر هذا القرآن 

يء من أسباب العظيم عليه وظهور مثل هذا الكتاب الشريف العايل على مثل ذلك اإلنسان الذي مل يتفق له ش
التعلم ال يكون إال بالوحي فهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر ظاهر وإذا ثبت هذا كان طلب آية أخرى 

سوى القرآن من االقتراحات اليت ال حاجة إليها يف إثبات نبوته عليه الصالة والسالم وتقرير رسالته ومثل هذا 
أظهرها وإن شاء مل يظهرها فكان ذلك من باب الغيب فوجب على كل يكون مفوضاً إىل مشيئة اهللا تعاىل فإن شاء 

أحد أن ينتظر أنه هل يفعله اهللا أم ال ولكن سواء فعل أو مل يفعل فقد ثبتت النبوة وظهر صدقه يف ادعاء الرسالة وال 
  طلوبخيتلف هذا املقصود حبصول تلك الزيادة وبعدمها فظهر أن هذا الوجه جواب ظاهر يف تقرير هذا امل

ُع َمكًْرا إِنَّ ُرُسلََنا َيكُْتُبونَ َما َوإِذَآ أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً  مِّن َبْعِد َضرَّآَء َمسَّْتُهْم إِذَا لَُهْم مَّكٌْر ِفى ءايَاِتَنا قُلِ اللَُّه أَْسَر
  َتْمكُُرونَ

  يف اآلية مسائل
آية أخرى سوى القرآن وأجاب ) ى اهللا عليه وسلم صل( املسألة األوىل اعلم أن القوم ملا طلبوا من رسول اهللا 

ذكر جواباً آخر وهو املذكور يف هذه اآلية وتقريره )  ٢٠يونس ( اجلواب الذي قررناه وهو قوله إِنََّما الَْغْيُب للَِّه 
  من وجهني

اإلنصاف وإذا كانوا الوجه األول أنه تعاىل بني يف هذه اآلية أن عادة هؤالء األقوام املكر واللجاج والعناد وعدم 
كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إنزال معجزات أخرى فإهنم ال يؤمنون بل يبقون على كفرهم وجهلهم 



فنفتقر ههنا إىل بيان أمرين إىل بيان أن عادة هؤالء األقوام املكر واللجاج والعناد مث إىل بيان أنه مىت كان األمر 
  ت فائدةكذلك مل يكن يف إظهار سائر املعجزا

أما املقام األول فتقريره أنه روي أن اهللا تعاىل سلط القحط على أهل مكة سبع سنني مث رمحهم وأنزل األمطار النافعة 
على أراضيهم مث إهنم أضافوا تلك املنافع اجلليلة إىل األصنام وإىل األنواء وعلى التقديرين فهو مقابلة للنعمة 

لنَّاَس َرْحَمةً  املراد منه تلك األمطار النافعة وقوله ّمن َبْعدِ َضرَّاء َمسَّْتُهْم املراد منه ذلك بالكفران فقوله َوإِذَا أَذَقَْنا ا
القحط الشديد وقوله َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً  ّمن املراد منه إضافتهم تلك املنافع اجلليلة إىل األنواء والكواكب أو 

  إىل األصنام
هذا املعىن بعينه فيما تقدم من هذه السورة وهو قوله تعاىل َوإِذَا َمسَّ اِإلنَسانَ الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجنبِهِ واعلم أنه تعاىل ذكر 

 إال أنه تعاىل زاد يف هذه اآلية اليت حنن)  ١٢يونس ( أَْو قَاِعًدا أَْو قَاِئًما فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ كَأَن لَّمْ َيْدُعَنا إِلَى 
يف تفسريها دقيقة أخرى ما ذكرها يف تلك اآلية وتلك الدقيقة هي أهنم ميكرون عند وجدان الرمحة ويطلبون الغوائل 

ويف اآلية املتقدمة ما كانت هذه الدقيقة مذكورة فثبت مبا ذكرنا أن عادة هؤالء األقوام اللجاج والعناد واملكر 
  وطلب الغوائل

مىت كان األمر كذلك فال فائدة يف إظهار سائر اآليات ألنه تعاىل لو أظهر هلم مجيع ما وأما املقام الثاين وهو بيان أنه 
طلبوه من املعجزات الظاهرة فإهنم ال يقبلوهنا ألنه ليس غرضهم من هذه االقتراحات التشدد يف طلب الدين وإمنا 

عة للغري والدليل عليه أنه تعاىل ملا شدد غرضهم الدفع واملنع واملبالغة يف صون مناصبهم الدنيوية واالمتناع من املتاب
األمر عليهم وسلط البالء عليهم مث أزاهلا عنهم وأبدل تلك البليات باخلريات فهم مع ذلك استمروا على التكذيب 
واجلحود فدل ذلك على أنه تعاىل لو أنزل عليهم اآليات اليت طلبوها مل يلتفتوا إليها فظهر مبا ذكرنا أن هذا الكالم 

  قاطع عن السؤال املتقدم جواب
الوجه الثاين يف تقرير هذا اجلواب أن أهل مكة قد حصل هلم أسباب الرفاهية وطيب العيش ومن كان كذلك مترد 

وقرر تعاىل هذا املعىن باملثال املذكور )  ٧ ٦العلق ( وتكرب كما قال تعاىل إِنَّ اِإلنَسانَ لََيطَْغى أَن رَّءاهُ اْستَْغَنى 
ى طلب اآليات الزائدة واالقتراحات الفاسدة إمنا كان ألجل ما هم فيه من النعم الكثرية واخلريات فإقدامهم عل

املتوالية وقوله قُلِ اللَُّه أَسَْرُع َمكًْرا كالتنبيه على أنه تعاىل يزيل عنهم تلك النعم وجيعلهم منقادين للرسول مطيعني له 
  تاركني هلذه االعتراضات الفاسدة واهللا أعلم

  ملسألة الثانية قوله تعاىل َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً  كالم ورد على سبيل املبالغة واملراد منه إيصال الرمحة إليهما

واعلم أن رمحة اهللا تعاىل ال تذاق بالفم وإمنا تذاق بالعقل وذلك يدل على أن القول بوجود السعادات الروحانية 
  حق

ذَا يف قوله وَإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً  للشرط و إِذَا يف قوله إِذَا لَُهْم مَّكٌْر جواب الشرط املسألة الثالثة قال الزجاج إِ
واملعىن إذا أذقنا الناس رمحة مكروا )  ٣٦الروم ( وهو كقوله َوإِن ُتصِْبُهْم َسّيئَةٌ  بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم إِذَا ُهْم َيقَْنطُونَ 

نطوا واعلم أن إِذَا يف قوله إِذَا لَُهْم مَّكْرٌ تفيد املفاجأة معناه أهنم يف احلال أقدموا على املكر وإن تصبهم سيئة ق
  وسارعوا إليه

املسألة الرابعة مسي تكذيبهم بآيات اهللا مكراً ألن املكر عبارة عن صرف الشيء عن وجهه الظاهر بطريق احليلة 
ون عليه من إلقاء شبهة أو ختليط يف مناظرة أو غري ذلك من األمور وهؤالء حيتالون لدفع آيات اهللا بكل ما يقدر

  الفاسدة قال مقاتل املراد من هذا املكر هو أن هؤالء ال يقولون هذا رزق اهللا بل يقولون سقينا بنوء كذا



أن هؤالء الكفار ملا قابلوا نعمة اهللا باملكر  أما قوله تعاىل قُلِ اللَُّه أَْسَرُع َمكًْرا إِنَّ ُرُسلََنا َيكُْتُبونَ َما َتْمكُُرونَ فاملعىن
فاهللا سبحانه وتعاىل قابل مكرهم مبكر أشد من ذلك وهو من وجهني األول ما أعد هلم يوم القيامة من العذاب 

الشديد ويف الدنيا من الفضيحة واخلزي والنكال والثاين أن رسل اهللا يكتبون مكرهم وحيفظونه وتعرض عليهم ما يف 
  اخلبيثة يوم القيامة ويكون ذلك سبباً للفضيحة التامة واخلزي والنكال نعوذ باهللا تعاىل منهبواطنهم 

فَرُِحواْ بَِها َجآَءْتَها رِيٌح ُهَو الَِّذى ُيسَيُِّركُْم ِفى الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َحتَّى إِذَا كُنُتْم ِفى الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِم بِرِيحٍ طَيَِّبةٍ  َو
َجيَْتَنا ِمْن َهاِذِه آَءُهُم الَْمْوُج ِمن كُلِّ َمكَاٍن َوظَنُّوا أَنَُّهْم أُِحيطَ بِهِْم َدَعُواْ اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن لَِئْن أَْنَعاِصٌف َوَج

َها النَّاُس إِنََّما بَْغُيكُْم َعلَى أَنفُِسكُْم مَّتَاَع لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن فَلَمَّآ أَجنَاُهمْ إِذَا ُهمْ َيْبُغونَ ِفى األرض بِغَْيرِ الَْحقِّ ياأَيُّ
  الَْحيَواةِ  الدُّنَْيا ثُمَّ إِلَيَنا َمْرجُِعكُْم فَُننَبِّئُكُْم بَِما كُنُتمْ َتْعَملُونَ

  يف اآلية مسائل
َضرَّاء َمسَّْتُهمْ إِذَا لَُهْم مَّكٌْر ِفى ءايَاِتَنا كان هذا املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا قال َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً  ّمن َبْعِد 

الكالم كالماً كلياً ال ينكشف معناه متام االنكشاف إال بذكر مثال كامل فذكر اهللا تعاىل لنقل اإلنسان من الضر 
  الشديد إىل الرمحة مثاالً وملكر اإلنسان مثاالً حىت تكون هذه اآلية كاملفسرة لآلية

لها وذلك ألن املعىن الكلي ال يصل إىل أفهام السامعني إال بذكر مثال جلي واضح يكشف عن حقيقة ذلك اليت قب
  املعىن الكلي

واعلم أن اإلنسان إذا ركب السفينة ووجد الريح الطيبة املوافقة للمقصود حصل له الفرح التام واملسرة القوية مث 
يئهم الرياح العاصفة الشديدة وثانيها أن تأتيهم األمواج العظيمة قد تظهر عالمات اهلالك دفعة واحدة فأوهلا أن جت

من كل جانب وثالثها أن يغلب على ظنوهنم أن اهلالك واقع وأن النجاة ليست متوقعة وال شك أن االنتقال من 
اً تلك األحوال الطيبة املوافقة إىل هذه األحوال القاهرة الشديدة يوجب اخلوف العظيم والرعب الشديد وأيض

مشاهدة هذه األحوال واألهوال يف البحر خمتصة بإجياب مزيد الرعب واخلوف مث إن اإلنسان يف هذه احلالة ال 
يطمع إال يف فضل اهللا ورمحته ويصري منقطع الطمع عن مجيع اخللق ويصري بقلبه وروحه ومجيع أجزائه متضرعاً إىل 

ظيمة ونقله من هذه املضرة القوية إىل اخلالص والنجاة ففي احلال اهللا تعاىل مث إذا جناه اهللا تعاىل من هذه البلية الع
ينسى تلك النعمة ويرجع إىل ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة واألخالق الذميمة فظهر أنه ال ميكن تقرير ذلك 

  املعىن الكلي املذكور يف اآلية املتقدمة مبثال أحسن وأكمل من املثال املذكور يف هذه اآلية
سألة الثانية حيكى أن واحداً قال جلعفر الصادق اذكر يل دليالً على إثبات الصانع فقال أخربين عن حرفتك فقال امل

أنا رجل أجتر يف البحر فقال صف يل كيفية حالك فقال ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واحد 
تضرعاً ودعاء فقال نعم فقال جعفر فإهلك هو من ألواحها وجاءت الرياح العاصفة فقال جعفر هل وجدت يف قلبك 

  الذي تضرعت إليه يف ذلك الوقت
املسألة الثالثة قرأ ابن عامر ينشركم من النشر الذي هو خالف الطي كأنه أخذه من قوله تعاىل الصَّلَواةُ  فَانَتِشُرواْ 

  والباقون قرؤا ُيَسّيرُكُْم من التسيري)  ١٠اجلمعة ( ِفى االْْرضِ 
الرابعة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن فعل العبد جيب أن يكون خلقاً هللا تعاىل قالوا دلت هذه اآلية على  املسألة

على أن سريهم منهم وهذا يدل )  ١١األنعام ( أن سري العباد من اهللا تعاىل ودل قوله تعاىل قُلْ ِسريُواْ ِفى االْْرضِ 
( م وخلقاً هللا ونظريه قوله تعاىل كََما أَخَْرَجَك َربَُّك ِمن َبيِْتَك بِالَْحّق على أن سريهم منهم ومن اهللا فيكون كسبياً هل

وقال يف آية أخرى فَلَْيْضَحكُواْ قَِليالً َولْيَْبكُواْ )  ٤٠التوبة ( وقال يف آية أخرى إِذْ أَخَْرَجُه الَِّذيَن كَفَُرواْ )  ٥األنفال 



وقال يف آية أخرى َوَما َرمَْيَت إِذَا )  ٤٣النجم ( ى َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى مث قال يف آية أخر)  ٨٢التوبة ( كَِثًريا 
قال اجلبائي أما كونه تعاىل مسرياً هلم يف البحر على احلقيقة فاألمر كذلك وأما )  ٧األفال ( َرَمْيَت َولَاِكنَّ اللََّه َرَمى 

توسع فما كان منه طاعة فبأمره وتسهيله وما كان منه معصية فألنه سريهم يف الرب فإمنا أضيف إىل اهللا تعاىل على ال
تعاىل هو الذي أقدره عليه وزاد القاضي فيه جيوز أن يضاف ذلك إليه تعاىل من حيث أنه تعاىل سخر هلم املركب يف 

سري وقال القفال الرب وسخر هلم األرض اليت يتصرفون عليها بإمساكه هلا ألنه تعاىل لو مل يفعل ذلك لتعذر عليهم ال
ُهَو الَِّذى ُيسَّيُركُْم ِفى الَْبّر َوالَْبْحرِ أي هو اهللا اهلادي لكم إىل السري يف الرب والبحر طلباً للمعاش لكم وهو املسري 

لكم ألجل أنه هيأ لكم أسباب ذلك السري هذا مجلة ما قيل يف اجلواب عنه وحنن نقول ال شك أن املسري يف البحر 
  ألن اهللا تعاىل هو احملدث لتلك احلركات يف أجزاء السفينة وال شك هو اهللا تعاىل

أن إضافة الفعل إىل الفاعل هو احلقيقة فنقول وجب أيضاً أن يكون مسرياً هلم يف الرب هبذا التفسري إذ لو كان مسرياً 
حد حقيقة وجمازاً دفعة هلم يف الرب مبعىن إعطاء اآلالت واألدوات لكان جمازاً هبذا الوجه فيلزم كون اللفظ الوا

  واحدة وذلك باطل
واعلم أن مذهب اجلبائي أنه المتناع يف كون اللفظ حقيقة وجمازاً بالنسبة إىل املعىن الواحد وأما أبو هاشم فإنه يقول 

  إن ذلك ممتنع إال أنه يقول ال يبعد أن يقال إنه تعاىل تكلم به مرتني
لفقه وقول أيب هاشم أنه تعاىل تكلم به مرتني أيضاً بعيد ألن هذا قول مل واعلم أن قول اجلبائي قد أبطلناه يف أصول ا

  يقل به أحد من األمة ممن كانوا قبله فكان هذا على خالف اإلمجاع فيكون باطالً
  واعلم أنه بقي يف هذه اآلية سؤاالت

متقدم ال حمالة على السؤال األول كيف جعل الكون يف الفلك غاية للتسيري يف البحر مع أن الكون يف الفلك 
  التسيري يف البحر

واجلواب مل جيعل الكون يف الفلك غاية للتسيري بل تقدير الكالم كأنه قيل هو الذي يسريكم حىت إذا وقع يف مجلة 
  تلك التسيريات احلصول يف الفلك كان كذا وكذا

  السؤال الثاين ما جواب إِذَا يف قوله َحتَّى إِذَا كُنُتْم ِفى الْفُلِْك
  )الكشاف ( واب هو أن جواهبا هو قوله َجاءْتَها رِيٌح َعاِصٌف مث قال صاحب اجل

وأما قوله دََّعَوا اللََّه فهو بدل من ظنوا ألن دعاءهم من لوازم ظنهم اهلالك وقال بعض األفاضل لو محل قوله دَّعََوا 
َجاءُهُم الْمَْوُج ِمن كُلّ َمكَاٍن َوظَنُّواْ أَنَُّهْم أُِحيطَ اللََّه على االستئناف كان أوضح كأنه ملا قيل َجاءْتَها رِيٌح عَاِصٌف َو

  بِهِْم قال قائل فما صنعوا فقيل دََّعَوا اللََّه
  السؤال الثالث ما الفائدة يف صرف الكالم من اخلطاب إىل الغيبة

لغريهم لتعجيبهم  املقصود هو املبالغة كأنه تعاىل يذكر حاهلم) الكشاف ( اجلواب فيه وجوه األول قال صاحب 
منها ويستدعى منهم مزيد اإلنكار والتقبيح الثاين قال أبو علي اجلبائي إن خماطبته تعاىل لعباده هي على لسان 

الرسول عليه الصالة والسالم فهي مبنزلة اخلرب عن الغائب وكل من أقام الغائب مقام املخاطب حسن منه أن يرده 
ي خطر بالبال يف احلال أن االنتقال يف الكالم من لفظ الغيبة إىل لفظ احلضور مرة أخرى إىل الغائب الثالث وهو الذ

فإنه يدل على مزيد التقرب واإلكرام وأما ضده وهو االنتقال من لفظ احلضور إىل لفظ الغيبة يدل على املقت 
  والتبعيد

كله مقام الغيبة )  ٣ ٢الفاحتة ( الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ  أما األول فكما يف سورة الفاحتة فإن قوله الْحَْمُد للَِّه َرّب الْعَالَِمَني



وهذا يدل على أن العبد كأنه انتقل من مقام الغيبة إىل )  ٥الفاحتة ( مث انتقل منها إىل قوله إِيَّاكَ َنْعُبُد وَإِيَّاكَ َنْسَتِعُني 
  مقام احلضور وهو يوجب علو الدرجة وكمال القرب من خدمة رب العاملني

لثاين فكما يف هذه اآلية ألن قوله َحتَّى إِذَا كُنُتْم ِفى الْفُلِْك خطاب احلضور وقوله َوجََرْيَن بِهِم مقام الغيبة فههنا وأما ا
  انتقل من مقام احلضور إىل مقام الغيبة وذلك يدل على املقت والتبعيد

   إليه بالكفران كان الالئق به ما ذكرناهوالطرد وهو الالئق حبال هؤالء ألن من كان صفته أنه يقابل إحسان اهللا تعاىل
  السؤال الرابع كم القيود املعتربة يف الشرط والقيود املعتربة يف اجلزاء

اجلواب أما القيود املعتربة يف الشرط فثالثة أوهلا الكون يف الفلك وثانيها جرى الفلك بالريح الطيبة وثالثها فرحهم 
  الثة أيضاً أوهلا قوله َجاءْتَها رِيٌح عَاِصٌف وفيه سؤاالنهبا وأما القيود املعتربة يف اجلزاء فث

السؤال األول الضمري يف قوله َجاءْتَها عائد إىل الفلك وهو ضمري الواحد والضمري يف قوله َوَجَرْيَن بِهِم عائد إىل 
  الفلك وهو الضمري اجلمع فما السبب فيه

قوله َجاءْتَها عائد إىل الفلك بل نقول إنه عائد إىل الريح  اجلواب عنه من وجهني األول أنا ال نسلم أن الضمري يف
الطيبة املذكورة يف قوله َوَجَرْيَن بِهِم بِرِيحٍ طَّيَبةٍ  الثاين لو سلمنا ما ذكرمت إال أن لفظ الفلك يصلح للواحد واجلمع 

  فحسن الضمريان
وعاصفة وقد عصفت عصوفاً وأعصفت السؤال الثاين ما العاطف اجلواب قال القراء والزجاج يقال ريح عاصف 

فهي معصف ومعصفة قال الفراء واأللف لغة بين أسد ومعىن عصفت الريح اشتدت وأصل العصف السرعة يقال 
  ناقة عاصف وعصوف سريعة وإمنا قيل الفلك يصلح للواحد واجلمع فحسن الضمريان

وعاصفة وقد عصفت عصوفاً وأعصفت  السؤال الثاين ما العاطف اجلواب قال القراء والزجاج يقال ريح عاصف
فهي معصف ومعصفة قال الفراء واأللف لغة بين أسد ومعىن عصفت الريح اشتدت وأصل العصف السرعة يقال 

  ناقة عاصف وعصوف سريعة وإمنا قيل يصلح للواحد واجلمع فحسن الضمريان
فة وقد عصفت عصوفاً وأعصفت السؤال الثاين ما العاطف اجلواب قال القراء والزجاج يقال ريح عاصف وعاص

فهي معصف ومعصفة قال الفراء واأللف لغة بين أسد ومعىن عصفت الريح اشتدت وأصل العصف السرعة يقال 
ناقة عاصف وعصوف سريعة وإمنا قيل رِيٌح َعاِصفٌ ألنه يراد ذات عصوف كما قيل البن وتامر أو ألجل أن لفظ 

  الريح مذكر
  َجاءُهُم الْمَْوُج ِمن كُلّ َمكَاٍن واملوج ما ارتفع من املاء فوق البحرأما القيد الثاين فهو قوله َو

أما القيد الثالث فهو قوله َوظَنُّواْ أَنَُّهْم أُِحيطَ بِهِْم واملراد أهنم ظنوا القرب من اهلالك وأصله أن العدو إذا أحاط بقوم 
  أو بلد فقد دنوا من اهلالك

  يف قوله َدعَُواْ اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الّديَن السؤال اخلامس ما املراد من اإلخالص
واجلواب قال ابن عباس يريد تركوا الشرك ومل يشركوا به من آهلتهم شيئاً وأقروا هللا بالربوبية والوحدانية قال 

 فيكون جارياً احلسن َدَعُواْ اللََّه ُمْخِلِصَني اإلخالص اإلميان لكن ألجل العلم بأنه ال ينجيهم من ذلك إال اهللا تعاىل
جمرى اإلميان االضطراري وقال ابن زيد هؤالء املشركون يدعون مع اهللا ما يدعون فإذا جاء الضر والبالء مل يدعوا 

  إال اهللا وعن أيب عبيدة أن املراد من ذلك الدعاء قوهلم أهيا شراهيا تفسريه يا حي يا قيوم
  له لَِئْن أَْنَجيَْتَنا ِمْن َهاذِِهالسؤال السادس ما الشيء املشاء إليه بقوله هذه يف قو

واجلواب املراد لئن أجنيتنا من هذه الريح العاصفة وقيل املراد لئن أجنيتنا من هذه األمواج أو من هذه الشدائد وهذه 



  األلفاظ وإن مل يسبق ذكرها إال أنه سبق ذكر ما يدل عليها
  السؤال السابع هل حيتاج يف هذه اآلية إىل إضمار

  عم والتقدير دعوا اهللا خملصني له الدين مريدين أن يقولوا لئن أجنيتنا وميكن أن يقالاجلواب ن

يَن فهم يف ال حاجة إال اإلضمار ألن قوله دَّعََوا اللََّه يصري مفسراً بقوله لَِئْن أَْنجَْيَتَنا ِمْن َهاِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاكِرِ
  احلقيقة ما قالوا إال هذا القول

نه تعاىل ملا حكى عنهم هذا التضرع الكامل بني أهنم بعد اخلالص من تلك البلية واحملنة أقدموا يف احلال على واعلم أ
البغي يف األرض بغري احلق قال ابن عباس يريد به الفساد والتكذيب واجلراءة على اهللا تعاىل ومعىن البغي قصد 

ال األصمعي يقال بغى اجلرح يبغي بغياً إذا ترقى إىل الفساد االستعالء بالظلم قال الزجاج البغي الترقي يف الفساد ق
  وبغت املرأة إذا فجرت قال الواحدي أصل هذا اللفظ من الطلب

  فإن قيل فما معىن قوله بَِغْيرِ الَْحّق والبغي ال يكون حبق
وقطع أشجارهم قلنا البغي قد يكون باحلق وهو استيالء املسلمني عل أرض الكفرة وهدم دورهم وإحراق زروعهم 

ببين قريظة مث إنه تعاىل بني أن هذا البغي أمر باطل جيب على العاقل أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( كما فعل رسول اهللا 
  حيترز منه فقال الَْحّق ياأَيَُّها النَّاُس إِنََّما َبغُْيكُْم َعلَى أَنفُِسكُْم مَّتَاَع الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا وفيه مسائل

ألوىل قرأ األكثرون َمتَاٌع برفع العني وقرأ حفص عن عاصم َمتَاٌع بنصب العني أما الرفع ففيه وجهان األول املسألة ا
أَنفُِسكُْم بغي  أن يكون قوله بَْغُيكُْم َعلَى أَنفُِسكُْم مبتدأ وقوله مَّتَاَع الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا خرباً واملراد من قوله َبْغُيكُْم َعلَى

ومعىن الكالم أن بغي بعضكم عن بعض منفعة احلياة )  ٥٤البقرة ( كما يف قوله فَاقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم  بعضكم على بعض
ف الدنيا وال بقاء هلا والثاين أن قوله َبْغُيكُْم مبتدأ وقوله َعلَى أَنفُِسكُْم خربه وقوله َوأَبْقَى قَالُواْ لَن خرب مبتدأ حمذو

وأما القراءة بالنصب فوجهها أن نقول إن قوله َبغُْيكُْم مبتدأ وقوله َعلَى أَنفُِسكُمْ والتقدير هو متاع احلياة الدنيا 
  خربه وقوله مَّتَاَع الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا يف موضع املصدر املؤكد والتقدير تتمتعون متاع احلياة الدنيا

اخلري ثواباً صلة الرحم وأعجل الشر  أسرع( املسألة الثانية البغي من منكرات املعاصي قال عليه الصالة والسالم 
وعن ابن عباس رضي ) ثنتان يعجلهما اهللا يف الدنيا البغي وعقوق الوالدين ( وروى ) عقاباً البغي واليمني الفاجرة 

اهللا عنهما لو بغى جبل على جبل الندك الباغي وكان املأمون يتمثل هبذين البيتني يف أخيه ف يا صاحب البغي إن 
  البغي مصرعة

  فأربع فخري فعال املرء أعدله
  فلو بغى جبل يوماً على جبل

  الندك منه أعاليه وأسفله
  وعن حممد بن كعب القرظي ثالث من كن فيه كن عليه البغي والنكث واملكر قال تعاىل إِنََّما بَْغُيكُْم َعلَى أَنفُِسكُْم

نَّاُس إِنََّما َبْغُيكُْم َعلَى أَنفُِسكُْم أي ال يتهيأ لكم بغي بعضكم املسألة الثالثة حاصل الكالم يف قوله تعاىل الَْحّق ياأَيَُّها ال
على بعض إال أياماً قليلة وهي مدة حياتكم مع قصرها وسرعة انقضائها ثُمَّ إِلَيَْنا أي ما وعدنا من اجملازاة على 

باء هو األخبار وهو يف هذا املوضع وعيد بالعذاب كقول أعمالكم َمْرجُِعكُْم فَُننَّبئُكُْم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ يف الدنيا واألن
  الرجل لغريه سأخربك مبا فعلت



لنَّاُس َواالٌّ نَْعاُم َحتَّى إِذَآ إِنََّما مَثَلُ الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا كََمآٍء أَنَزلْنَاُه ِمَن السََّمآِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنبَاُت األرض ِممَّا َيأْكُلُ ا
اَها َحِصيًدا كَأَن لَّمْ ُزْخُرفََها وَازَّيََّنْت َوظَنَّ أَْهلَُهآ أَنَُّهْم قَاِدُرونَ َعلَيَْهآ أََتاَهآ أَمُْرَنا لَْيالً أَْو َنهَاًرا فََجَعلَْنأََخذَِت األرض 

  َتْغَن بِاالٌّ ْمسِ كَذاِلَك نُفَصِّلُ اآلَياتِ ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ
  يف اآلية مسائل
)  ٢٣يونس ( لم أنه تعاىل ملا قال الَْحّق ياأَيَُّها النَّاسُ إِنََّما َبغُْيكُْم َعلَى أَنفُِسكُْم مَّتَاَع الَْحَيواةِ  الدُّنَْيا املسألة األوىل اع

أتبعه هبذا املثل العجيب الذي ضربه ملن يبغي يف األرض ويغتر بالدنيا ويشتد متسكه هبا ويقوي إعراضه عن أمر 
ل إِنََّما َمثَلُ الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا كََماء أَنَزلَْناُه ِمَن السََّماء فَاْخَتلَطَ بِِه َنبَاُت االْْرضِ وهذا الكالم اآلخرة والتأهب هلا فقا

حيتمل وجهني أحدمها أن يكون املعىن فاختلط به نبات األرض بسبب هذا املاء النازل من السماء وذلك ألنه إذا 
من النبات وتكون تلك األنواع خمتلطة وهذا فيما مل يكن نابتاً قبل نزول املطر  نزل املطر ينبت بسببه أنواع كثرية

والثاين أن يكون املراد منه الذي نبت ولكنه مل يترعرع ومل يهتز وإمنا هو يف أول بروزه من األرض ومبدأ حدوثه 
لنبات وربا وحسن وكمل فإذا نزل املطر عليه واختلط بذلك املطر أي اتصل كل واحد منهما باآلخر اهتز ذلك ا

واكتسى كمال الرونق والزينة وهو املراد من قوله تعاىل َحتَّى إِذَا أََخذَِت االْْرُض ُزْخُرفََها َوازَّيََّنْت وذلك ألن 
التزخرف عبارة عن كمال حسن الشيء فجعلت األرض آخذة زخرفها على التشبيه بالعروس إذا لبست الثياب 

جبميع األلوان املمكنة يف الزينة من محرة وخضرة وصفرة وذهبية وبياض وال شك أنه الفاخرة من كل لون وتزينت 
مىت صار البستان على هذا الوجه وهبذه الصفة فإنه يفرح به املالك ويعظم رجاؤه يف االنتفاع به ويصري قلبه 

ل أو هنار من برد أو ريح أو مستغرقاً فيه مث إنه تعاىل يرسل على هذا البستان العجيب آفة عظيمة دفعة واحدة يف لي
سيل فصارت تلك األشجار والزروع باطلة هالكة كأهنا ما حصلت ألبتة فال شك أنه تعظم حسرة مالك ذلك 

البستان ويشتد حزنه فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا وطيباهتا فإذا فاتته تلك األشياء يعظم حزنه وتلهفه 
  عليها

  هبذا النبات حيتمل وجوهاً خلصها القاضي رمحه اهللا تعاىلواعلم أن تشبيه احلياة الدنيا 
الوجه األول أن عاقبة هذه احلياة الدنيا اليت ينفقها املرء يف باب الدنيا كعاقبة هذا النبات الذي حني عظم الرجاء يف 

ا يأتيه املوت وهو االنتفاع به وقع اليأس منه ألن الغالب أن املتمسك بالدنيا إذا وضع عليها قلبه وعظمت رغبته فيه
خاسرون الدنيا وقد )  ٤٤األنعام ( معىن قوله تعاىل َحتَّى إِذَا فَرُِحواْ بَِما أُوُتواْ أََخذَْناُهْم َبْغَتةً  فَإِذَا ُهْم مُّْبِلُسونَ 

  أنفقوا أعمارهم فيها وخاسرون من اآلخرة مع أهنم متوجهون إليها
ه كما مل حيصل لذلك الزرع عاقبة حتمد فكذلك املغتر بالدنيا احملب هلا ال والوجه الثاين يف التشبيه أنه تعاىل بني أن

  حيصل له عاقبة حتمد

فلما ( )  والوجه الثالث أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَباء مَّنثُوراً
  دوث األسباب املهلكة فكذلك سعي املغتر بالدنياصار سعي هذا الزراع باطالً بسبب ح

والوجه الرابع أن مالك ذلك البستان ملا عمره بأتعاب النفس وكد الروح وعلق قلبه على االنتفاع به فإذا حدث 
ذلك السبب املهلك وصار العناء الشديد الذي حتمله يف املاضي سبباً حلصول الشقاء الشديد له يف املستقبل وهو ما 

له يف قلبه من احلسرات فكذلك حال من وضع قلبه على الدنيا وأتعب نفسه يف حتصيلها فإذا مات وفاته كل حيصل 
  ما نال صار العناء الذي حتمله يف حتصيل أسباب الدنيا سبباً حلصول الشقاء العظيم له يف اآلخرة

نا نرى الزرع الذي قد انتهى إىل الغاية والوجه اخلامس لعله تعاىل إمنا ضرب هذا املثل ملن ال يؤمن باملعاد وذلك أل



القصوى يف التربية قد بلغ الغاية يف الزينة واحلسن مث يعرض لألرض املتزينة به آفة فيزول ذلك احلسن بالكلية مث 
تصري تلك األرض موصوفة بتلك الزينة مرة أخرى فذكر هذا املثال ليدل عل أن من قدر على ذلك كان قادراً على 

  ء يف اآلخرة ليجازيهم على أعماهلم إن خرياً فخري وإن شراً فشرإعادة األحيا
املسألة الثانية املثل قول يشبه به حال الثاين باألول وجيوز أن يكون املراد من املثل الصفة والتقدير إمنا صفة احلياة 

لزاي فاجتلب هلا ألف الوصل الدنيا وأما قوله وَازَّيََّنْت فقال الزجاج يعين تزينت فأدغمت التاء يف الزاي وسكنت ا
  ) ٣٨األعراف ( إِذَا ادَّاَركُواْ )  ٧٢البقرة ( وهذا مثل ما ذكرنا يف قوله ادارأمت 

وأما قوله َوظَنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُرونَ َعلَْيَها فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد أن أهل تلك األرض قادرون على 
قيق أن الضمري وإن كان يف الظاهر عائداً إىل األرض إال أنه عائد إىل النبات املوجود حصادها وحتصيل مثراهتا والتح

يف األرض وأما قوله أََتاَها أَْمُرَنا فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد عذابنا والتحقيق أن املعىن أتاها أمرنا هبالكها 
ال الضحاك يعين احملصود وعلى هذا املراد باحلصيد األرض وقوله فََجَعلَْناَها َحِصيًدا قال ابن عباس ال شيء فيها وق

اليت حصد نبتها وجيوز أن يكون املراد باحلصيد النبات قال أبو عبيدة احلصيد املستأصل وقال غريه احلصيد املقطوع 
ن مل يكن من قوهلم واملقلوع وقوله كَأَن لَّمْ َتْغَن بِاالْْمسِ قال الليث يقال للشيء إذا فىن كأن مل يغن باألمس أي كأ

غين القوم يف دارهم إذا أقاموا هبا وعلى هذا الوجه يكون هذا صفة للنبات وقال الزجاج معناه كأن مل تعمر باألمس 
وعلى هذا الوجه فاملراد هو األرض وقوله كَذاِلَك نُفَّصلُ اآلَياِت أي نذكر واحدة منها بعد األخرى على الترتيب 

  اً لقوة اليقني وموجباً لزوال الشك والشبهةليكون تواليها وكثرهتا سبب
  َواللَُّه َيْدُعو إِلَى َدارِ السَّالَمِ وََيْهِدى َمن َيَشآُء إِلَى ِصرَاٍط مُّْسَتقِيمٍ

املسألة األوىل يف كيفية النظم اعلم أنه تعاىل ملا نفر الغافلني عن امليل إىل الدنيا باملثل السابق رغبهم يف اآلخرة هبذه 
مثلي ومثلكم شبه سيد بىن ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وجه الترغيب يف اآلخرة ما روي عن النيب اآلية و

داراً ووضع مائدة وأرسل داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من املائدة ورضي عنه السيد ومن مل جيب مل 
م واملائدة اجلنة والداعي حممد عليه السالم وعن يدخل ومل يأكل ومل يرض عنه السيد فاهللا السيد والدار دار اإلسال

ما من يوم تطلع فيه الشمس إال وجبنيبها ملكان يناديان حبيث يسمع كل ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
  )اخلالئق إال الثقلني أيها الناس هلموا إىل ربكم واهللا يدعوا إىل دار السالم 

راد من دار السالم اجلنة إال أهنم اختلفوا يف السبب الذي ألجله حصل هذا االسم على املسألة الثانية ال شبهة أن امل
وجوه األول أن السالم هو اهللا تعاىل واجلنة داره وجيب علينا ههنا بيان فائدة تسمية اهللا تعاىل بالسالم وفيه وجوه 

ن احتياجه يف ذاته وصفاته إىل االفتقار أحدها أنه ملا كان واجب الوجود لذاته فقد سلم من الفناء والتغري وسلم م
اء  وقال َخبِريٍ ياأَيَُّها )  ٣٨حممد ( إىل الغري وهذه الصفة ليست إال له سبحانه كما قال وَاللَُّه الْغَنِى ُّ َوأَنُتُم الْفُقََر

 أن اخللق سلموا من ظلمه قال َوَما وثانيها أنه تعاىل يوصف بالسالم مبعىن)  ١٥فاطر ( النَّاُس أَنُتُم الْفُقََراء إِلَى اللَِّه 
وألن كل ما سواه فهو ملكه وملكه وتصرف الفاعل يف ملك نفسه ال يكون )  ٤٦فصلت ( رَبَُّك بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد 

 ظلماً وألن الظلم إمنا يصدر إما عن العاجز أو اجلاهل أو احملتاج وملا كان الكل حماالً على اهللا تعاىل كان الظلم حماالً
يف حقه وثالثها قال املربد إنه تعاىل يوصف بالسالم مبعىن أنه ذو السالم أي الذي ال يقدر على السالم إال هو 

والسالم عبارة عن ختليص العاجزين عن املكاره واآلفات فاحلق تعاىل هو الساتر لعيوب املعيوبني وهو اجمليب لدعوة 
  املربد وعلى هذا التقدير السالم مصدر سلم املضطرين وهو املنتصف للمظلومني من الظاملني قال

القول الثاين السالم مجع سالمة ومعىن دار السالم الدار اليت من دخلها سلم من اآلفات فالسالم ههنا مبعىن السالمة 



كالرضاع مبعىن الرضاعة فإن اإلنسان هناك سلم من كل اآلفات كاملوت واملرض واألمل واملصائب ونزعات الشيطان 
  والبدعة والكد والتعب والكفر

يس ( والقول الثالث أنه مسيت اجلنة بدار السالم ألنه تعاىل يسلم على أهلها قال تعاىل َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب رَِّحيمٍ 
( بَِما َصَبرُْتْم واملالئكة يسلمون عليهم أيضاً قال تعاىل َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ بَابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُم )  ٥٨

وأيضاً فسالمهم )  ١٠يونس ( وهم أيضاً حييي بعضهم بعضاً بالسالم قال تعاىل َتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسلَاٌم )  ٢٤ ٢٣الرعد 
الواقعة ( نيِ يصل إىل السعداء من أهل الدنيا قال تعاىل َوأَمَّا إِن كَانَ ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ فََسلَاٌم لََّك ِمْن أَْصَحابِ الَْيِم

٩١ ٩٠ (  
املسألة الثالثة اعلم أن كمال جود اهللا تعاىل وكمال قدرته وكمال رمحته بعباده معلوم فدعوته عبيده إىل دار السالم 

تدل على أن دار السالم قد حصل فيها ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ألن العظيم إذا 
 ذلك الترغيب دل ذلك على كمال حال ذلك الشيء ال سيما وقد مأل اهللا هذا استعظم شيئاً ورغب فيه وبالغ يف

وحنن نذكر ههنا كالماً كلياً )  ٨٩الواقعة ( الكتاب املقدس من وصف اجلنة مثل قوله فََرْوٌح َوَرْيَحانٌ َوَجنَّةٍ  َنِعيمٍ 
غدان غد يف الدنيا وغد يف اآلخرة  يف تقرير هذا املطلوب فنقول اإلنسان إمنا يسعى يف يومه لغده ولكل إنسان

  فنقول غد اآلخرة خري من غد الدنيا من وجوه

أربعة أوهلا أن اإلنسان قد ال يدرك غد الدنيا وبالضرورة يدرك غد اآلخرة وثانيها أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا 
بدنه مرض مينعه من االنتفاع به أما فلعله ال ميكنه أن ينتفع مبا مجعه إما ألنه يضيع منه ذلك املال أو ألنه حيصل يف 

غد اآلخرة فكلما اكتسبه اإلنسان ألجل هذا اليوم فإنه ال بد وأن ينتفع به وثالثها أن بتقدير أن جيد غد الدنيا 
ويقدر على أن ينتفع مباله إال أن تلك املنافع خملوطة باملضار واملتاعب ألن سعادات الدنيا غري خالصة عن اآلفات بل 

) من طلب مامل خيلق أتعب نفسه ومل يرزق ( ة بالبليات واالستقراء يدل عليه ولذلك قال عليه السالم هي ممزوج
وأما منافع عز اآلخرة فهي خالصة عن الغموم واهلموم ) سرور يوم بتمامه ( فقيل يا رسول اهللا وما هو قال 

 عز الدنيا وينتفع بسببه وكان ذلك واألحزان ساملة عن كل املنفرات ورابعها أن بتقدير أن يصل اإلنسان إىل
ون منقطعاً ومنافع اآلخرة دائمة مربأة عن االنقطاع فثبت أن االنتفاع خالياً عن خلط اآلفات إال أنه ال بد وأن يك

  سعادات الدنيا مشوبة هبذه العيوب األربعة وأن سعادات اآلخرة ساملة عنها فلهذا السبب كانت اجلنة دار السالم
ني يف هذه اآلية أنه املسألة الرابعة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن الكفر واإلميان بقضاء اهللا تعاىل قالوا إنه تعاىل ب

دعا مجيع اخللق إىل دار السالم مث بني أنه ما هدى إال بعضهم فهذه اهلداية اخلاصة جيب أن تكون مغايرة لتلك 
الدعوة العامة وال شك أيضاً أن األقدار والتمكني وإرسال الرسل وإنزال الكتب أمور عامة فوجب أن تكون هذه 

ياء وما ذاك إال ما ذكرناه من أنه تعاىل خصه بالعلم واملعرفة دون غريه واعلم اهلداية اخلاصة مغايرة لكل هذه األش
أن هذه اآلية مشكلة على املعتزلة وما قدروا على إيراد األسئلة الكثرية وحاصل ما ذكره القاضي يف وجهني األول 

وأطاع واتقى فإن اهللا يهديه  أن يكون املراد ويهدي اهللا من يشاء إىل إجابة تلك الدعوة مبعىن أن من أجاب الدعاء
إليها والثاين أن املراد من هذه اآلية األلطاف وأجاب أصحابنا عن هذين الوجهني حبرف واحد وهو أن عندهم أنه 
  جيب على اهللا فعل هذه اهلداية وما كان واجباً ال يكون معلقاً باملشيئة وهذا معلق باملشيئة فامتنع محله على ما ذكروه

  َها خَاِلُدونَْحَسنُواْ الُْحسَْنى َوزَِياَدةٌ  َوالَ َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم قََتٌر َوالَ ِذلَّةٌ  أُْولَاِئَك أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  ُهْم ِفيلِّلَِّذيَن أَ
زَِياَدة اعلم أنه تعاىل ملا دعا عباده إىل دار السالم ذكر السعادات اليت حتصل هلم فيها فقال لّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ الُْحْسَنى َو

  ٌ فيحتاج إىل تفسري هذه األلفاظ الثالثة



أما اللفظ األول وهو قوله لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ فقال ابن عباس معناه للذين ذكروا كلمة ال إله إال اهللا وقال األصم معناه 
من الوجه الذي صارت للذين أحسنوا يف كل ما تعبدوا به ومعناه أهنم أتوا باملأمور به كما ينبغي واجتنبوا املنهيات 

  منهياً عنها
  والقول الثاين أقرب إىل الصواب ألن الدرجات العالية ال حتصل إال ألهل الطاعات

وأما اللفظ الثاين وهو الُْحسَْنى فقال ابن األنباري احلسىن يف اللغة تأنيث األحسن والعرب توقع هذه اللفظة على 
املراد املثوبة ) الكشاف ( مل تؤكد ومل تنعت بشيء وقال صاحب احلالة احملبوبة واخلصلة املرغوب فيها ولذلك 

  ) ٦٠الرمحن ( احلسىن ونظري هذه اآلية قوله َهلْ َجَزاء اإلْحَساِن إِالَّ اإلْحَسانُ 
وأما اللفظ الثالث وهو الزيادة فنقول هذه الكلمة مبهمة وألجل هذا اختلف الناس يف تفسريها وحاصل كالمهم 

  يرجع إىل قولني
  لقول األول أن املراد من منها رؤية اهللا سبحانه وتعاىل قالوا والدليل عليه النقل والعقلا

  أما النقل فاحلديث الصحيح الوارد فيه وهو أن احلسىن هي اجلنة والزيادة هي النظر إىل اهللا سبحانه وتعاىل
عهود السابق وهو دار للسالم وأما العقل فهو أن احلسىن لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف فانصرف إىل امل

واملعروف من املسلمني واملتقرر بني أهل اإلسالم من هذه اللفظة هو اجلنة وما فيها من املنافع والتعظيم وإذا ثبت 
هذا وجب أن يكون املراد من الزيادة أمراً مغايراً لكل ما يف اجلنة من املنافع والتعظيم وإال لزم التكرار وكل من 

إمنا هي رؤية اهللا تعاىل فدل ذلك على أن املراد من هذه الزيادة الرؤية ومما يؤكد هذا وجهان األول قال بذلك قال 
فأثبت ألهل اجلنة أمرين أحدمها نضرة )  ٢٣ ٢٢القيامة ( أنه تعاىل قال ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ نَّاضَِرةٌ  إِلَى رَّبَها َناِظَرةٌ  

ات القرآن يفسر بعضها بعضاً فوجب محل احلسىن ههنا على نضرة الوجوه الوجوه والثاين النظر إىل اهللا تعاىل وآي
َوإِذَا َرأَْيتَ ثَمَّ َرأَْيَت َنِعيماً ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومحل الزيادة على رؤية اهللا تعاىل الثاين أنه تعاىل قال لرسوله 

فوجب ههنا محل احلسىن والزيادة على هذين  أثبت له النعيم ورأية امللك الكبري)  ٢٠اإلنسان ( َوُملْكاً كَبِرياً 
  األمرين

القول الثاين أنه ال جيوز محل هذه الزيادة على الرؤية قالت املعتزلة ويدل على ذلك وجوه األول أن الدالئل العقلية 
 ليست من دلت على أن رؤية اهللا تعاىل ممتنعة والثاين أن الزيادة جيب أن تكون من جنس املزيد عليه ورؤية اهللا تعاىل

جنس نعيم اجلنة الثالث أن اخلرب الذي متسكتم به يف هذا الباب هو ما روي أن الزيادة هي النظر إىل وجه اهللا تعاىل 
وهذا اخلرب يوجب التشبيه ألن النظر عبارة عن تقليب احلدقة إىل جهة املرئي وذلك يقتضي كون املرئي يف اجلهة 

اً يوجب التشبيه فثبت أن هذا اللفظ ال ميكن محله على الرؤية فوجب ألن الوجه اسم للعضو املخصوص وذلك أيض
محله على شيء آخر وعند هذا قال اجلبائي احلسىن عبارة عن الثواب املستحق والزيادة هي ما يزيده اهللا تعاىل على 

  هذا الثواب من التفضل قال والذي يدل على صحته القرآن وأقوال املفسرين
  ) ٣٠فاطر (  ِلُيَوفَّيُهْم أُُجورَُهْم َويَزِيدَُهم ّمن فَْضِلِه أما القرآن فقوله تعاىل

وأما أقوال املفسرين فنقل عن علي رضي اهللا عنه أنه قال الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة وعن ابن عباس أن احلسىن 
ة مغفرة اهللا ورضوانه هي احلسنة والزيادة عشر أمثاهلا وعن احلسن عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف وعن جماهد الزياد

  ورضوانه وعن يزيد بن مسرة الزيادة أن متر السحابة بأهل اجلنة



فتقول ما تريدون أن أمطركم فال يريدون شيئاً إال أمطرهتم أجاب أصحابنا عن هذه الوجوه فقالوا أما قولكم إن 
األصول أن تلك الدالئل يف غاية  الدالئل العقلية دلت على امتناع رؤية اهللا تعاىل فهذا ممنوع ألنا بينا يف كتب

الضعف وهناية السخافة وإذا مل يوجد يف العقل ما مينع من رؤية اهللا تعاىل وجاءت األخبار الصحيحة بإثبات الرؤية 
وجب إجراؤها على ظواهرها أما قوله الزيادة جيب أن تكون من جنس املزيد عليه فنقول املزيد عليه إذا كان مقدراً 

  ب أن تكون الزيادة عليه خمالفة لهمبقدار معني وج
  مثال األول قول الرجل لغريه أعطيتك عشرة أمداد من احلنطة وزيادة فههنا جيب أن تكون تلك الزيادة من احلنطة
ومثال الثاين قوله أعطيتك احلنطة وزيادة فههنا جيب أن تكون تلك الزيادة غري احلنطة واملذكور يف هذه اآلية لفظ 

اجلنة وهي مطلقة غري مقدرة بقدر معني فوجب أن تكون تلك الزيادة عليها شيئاً مغايراً لكل ما يف الُْحسَْنى وهي 
اجلنة وأما قوله اخلرب املذكور يف هذا الباب اشتمل على لفظ النظر وعلى إثبات الوجه هللا تعاىل وكالمها يوجبان 

ة مث قام الدليل على أنه ليس جبسم ومل يقم الدليل التشبيه فنقول هذا اخلرب أفاد إثبات الرؤية وأفاد إثبات اجلسمي
على امتناع رأيته فوجب ترك العمل مبا قام الدليل على فساده فقط وأيضاً فقد بينا أن لفظ هذه اآلية يدل على أن 

  الزيادة هي الرؤية من غري حاجة تنايف تقرير ذلك اخلرب واهللا أعلم
نة من السعادات شرح بعد ذلك اآلفات اليت صاهنم اهللا بفضله عنها واعلم أنه تعاىل ملا شرح ما حيصل ألهل اجل

 فقال َوالَ َيْرَهُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َوالَ ِذلَّةٌ  واملعىن ال يغشاها قتر وهي غربة فيها سواد َوالَ ِذلَّةٌ  وال أثر هوان وال
  كسوف

  ) ٤٠عبس ( ةٌ  َتْرَهقَُها قََتَرةٌ  فالصفة األوىل هي قوله تعاىل ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ َعلَْيَها غََبَر
والغرض من نفي هاتني الصفتني )  ٣ ٢الغاشية ( والصفة الثانية هي قوله تعاىل ُوجُوٌه َيْوَمِئذٍ َخاِشَعةٌ  َعاِملَةٌ  نَّاِصَبةٌ  

ات وإنه نفي أسباب اخلوف واحلزن والذل عنهم ليعلم أن نعيمهم الذي ذكره اهللا تعاىل خالص غري مشوب باملكروه
ال جيوز عليهم ما إذا حصل غري صفحة الوجه ويزيل ما فيها من النضارة والطالقة مث بني أهنم خالدون يف اجلنة ال 

  خيافون االنقطاع
( واعلم أن علماء األصول قالوا الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم فقوله َواللَُّه َيْدُعواْ إِلَى َدارُ السَّلَامِ 

يدل على غاية التعظيم وقوله لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ الُْحْسَنى َوزِيَاَدةٌ  يدل على حصول املنفعة وقوله َوالَ )  ٢٥يونس 
إشارة إىل كوهنا َيْرَهُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َوالَ ِذلَّةٌ  يدل على كوهنا خالصة وقوله أُْولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَّةِ  ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

  آمنة من االنقطاع واهللا أعلم دائمة
ِصمٍ كَأَنََّما أُغِْشَيْت ُوُجوهُُهْم ِقطًَعا َوالَِّذيَن كََسبُواْ السَّيِّئَاِت َجَزآُء َسيِّئَةٍ  بِِمثِْلَها َوَتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ  مَّا لَُهْم مَِّن اللَِّه ِمْن َعا

  ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ مَِّن الَّْيلِ ُمظِْلماً أُوْلَاِئَك أَْصَحاُب النَّارِ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه كما شرح حال املسلمني يف اآلية املتقدمة شرح حال من أقدم على السيئات يف هذه اآلية 

ق بني وذكر تعاىل من أحواهلم أموراً أربعة أوهلا قوله َجَزاء َسّيئَةٍ  بِِمثِْلَها واملقصود من هذا القيد التنبيه على الفر
احلسنات وبني السيئات ألنه تعاىل ذكر يف أعمال الرب أنه يوصل إىل املشتغلني هبا الثواب مع الزيادة وأما يف عمل 

السيئات فإنه تعاىل ذكر أنه ال جيازي إال باملثل والفرق هو أن الزيادة على الثواب تكون تفضالً وذلك حسن 
ادة على قدر االستحقاق يف عمل السيئات فهو ظلم ولو فعله لبطل ويكون فيه تأكيد للترغيب يف الطاعة وأما الزي

الوعد والوعيد والترهيب والتحذير ألن الثقة بذلك إمنا حتصل إذا ثبتت حكمته ولو فعل الظلم لبطلت حكمته 



ة عن اهلوان تعاىل اهللا عن ذلك هكذا قرره القاضي تفريعاً على مذهبه وثانيها قوله َوَتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ  وذلك كناي
والتحقري واعلم أن الكمال حمبوب لذاته والنقصان مكروه لذاته فاإلنسان الناقص إذا مات بقيت روحه ناقصة 

خالية عن الكماالت فيكون شعوره بكونه ناقصاً سبباً حلصول الذلة واملهانة واخلزي والنكال وثالثها قوله مَّا لَُهمْ 
ال عاصم من اهللا ال يف الدنيا وال يف اآلخرة فإن قضاءه حميط جبميع الكائنات وقدره ّمَن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ واعلم أنه 

نافذ يف كل احملدثات إال أن الغالب على الطباع العاصية أهنم يف احلياة العاجلة مشتغلون بأعماهلم ومراداهتم أما بعد 
يَن كََسُبواْ السَّّيئَاتِ َجَزاء َسّيئَةٍ  بِِمثِْلَها املوت فكل أحد يقر بأنه ليس له من اهللا من عاصم ورابعها قوله َوالَِّذ

 ٢٦يونس ( َوَتْرَهقُُهْم واملراد من هذا الكالم إثبات ما نفاه عن السعداء حيث قال َوالَ َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم قََتٌر َوالَ ِذلَّةٌ  
(  

اجلهل وظلمة الضاللة فإن العلم طبعه واعلم أن حكماء اإلسالم قالوا املراد من هذا السواد املذكور ههنا سواد 
 طبع النور واجلهل طبعه طبع الظلمة فقوله ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ مُّْسِفَرةٌ  َضاِحكَةٌ  مُّْسَتْبِشَرةٌ  املراد منه نور العلم وروحه

  لمة اجلهل وكدورة الضاللةوبشره وبشارته وقوله وَُوُجوٌه َيْومَِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ  َتْرَهقَُها قََتَرةٌ  املراد منه ظ
آل ( املسألة الثانية قوله َوالَِّذيَن كََسبُواْ السَّيّئَاِت فيه وجهان أحدمها أن يكون معطوفاً على قوله لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ 

كأنه قيل للذين أحسنوا احلسىن وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مبثلها والثاين أن يكون التقدير )  ١٧٢عمران 
زاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مبثلها على معىن أن جزاءهم أن جيازي سيئة واحدة بسيئة مثلها ال يزاد وج

  عليها وهذا يدل على أن حكم اهللا يف حق احملسنني ليس إال بالفضل ويف حق املسيئني ليس إال بالعدل
ّيئَاتِ الكفار واحتجوا عليه بأن سواد الوجه من عالمات املسألة الثالثة قال بعضهم املراد بقوله َوالَِّذيَن كََسُبواْ السَّ

وكذلك قوله ُوُجوهٌ )  ١٠٦آل عمران ( الكفر بدليل قوله تعاىل فَأَمَّا الَِّذيَن اسَْودَّْت ُوُجوُهُهْم أَكْفَرُْتْم َبْعَد إِميَانِكُْم 
( الْكَفََرةُ  الْفََجَرةُ  وألنه تعاىل قال بعد هذه اآلية َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم َجِميعاً  َيْوَمِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ  َتْرَهقَُها قََتَرةٌ  أُْولَِئَك ُهُم

  والضمري يف قوله ُهْم عائد إىل هؤالء مث إنه تعاىل وصفهم)  ٢٢األنعام 

فكل بالشرك وذلك يدل على أن هؤالء هم الكفار وألن العلم نور وسلطان العلوم واملعارف هو معرفة اهللا تعاىل 
قلب حصل فيه معرفة اهللا تعاىل مل حيصل فيه الظلمة أصالً وكان الشبلي رمحة اهللا تعاىل عليه يتمثل هبذا ويقول كل 

  بيت أنت ساكنه
  غري حمتاج إىل السرج
  وجهك املأمول حجتنا
  يوم يأيت الناس باحلجج

فر والفاسق إال أنا نقول الصيغة وإن كانت عامة إال وقال القاضي إن قوله وَالَِّذيَن كََسُبواْ السَّّيئَاِت عام يتناول الكا
  أن الدالئل اليت ذكرناها ختصصه

املسألة الرابعة قال الفراء يف قوله َجَزاء سَّيئَةٍ  بِِمثِْلَها وجهان األول أن يكون التقدير فلهم جزاء السيئة مبثلها كما 
ين أن يعلق اجلزاء بالباء يف قوله بِِمثِْلَها قال ابن األنباري وعلى أي فعليه والثا)  ١٩٦البقرة ( قال فَِفْدَيةٌ  ّمن ِصَيامٍ 

  هذا التقدير الثاين فال بد من عائد املوصول والتقدير فجزاء سيئة منهم مبثلها
وقرىء َوالَ  أما قوله َوَتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ  فهو معطوف على جيازي ألن قوله َجَزاء َسّيئَةٍ  بِِمثِْلَها تقديره جيازي سيئة مبثلها

  ِذلَّةٌ  بالياء
  أما قوله تعاىل وَالَِّذيَن كََسبُواْ السَّّيئَاِت جََزاء َسّيئَةٍ  بِِمثِْلَها َوَتْرَهقُُهْم ففيه مسائل



املسألة األوىل أُغِْشَيْت أي ألبست ُوُجوُهُهْم ِقطًَعا قرأ ابن كثري والكسائي ِقطًَعا بسكون الطاء وقرأ الباقون بفتح 
أي قطعة وأما )  ٨١هود ( القطع بسكون القطعة وهي البعض ومنه قوله تعاىل قَالُواْ يالُوطُ إِنَّا ُرُسلُ َرّبَك الطاء و

قطع بفتح الطاء فهو مجع قطعة ومعىن اآلية وصف وجوههم بالسواد حىت كأهنا ألبست سواداً من الليل كقوله تعاىل 
وكقوله فَأَمَّا الَِّذيَن اسَْودَّْت ُوُجوُهُهْم أَكْفَرُْتْم َبْعدَ )  ٦٠الزمر ( ُهم مُّْسوَدَّةٌ  َتَرى الَِّذيَن كَذَبُواْ َعلَى اللَِّه ُوُجوُه

وتلك العالمة هي سواد الوجه )  ٤١الرمحن ( وكقوله ُيْعَرفُ الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم )  ١٠٦آل عمران ( إِميَانِكُْم 
  وزرقة العني

اً قال الفراء والزجاج هو نعت لقوله ِقطًَعا وقال أبو علي الفارسي وجيوز أن جيعل حاالً كأنه املسألة الثانية قوله ُمظِْلم
  قيل أغشيت وجوههم قطعاً من الليل يف حال ظلمته

ُهْم َوقَالَ ُشَركَآؤُُهْم مَّا كُنُتْم إِيَّاَنا َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُواْ َمكَاَنكُمْ أَنُتْم َوُشرَكَآُؤكُْم فََزيَّلَْنا بَْيَن
  َتْعُبُدونَ فَكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبْيَنَنا وََبْيَنكُْم إِن كُنَّا َعْن ِعَبادَِتكُْم لََغاِفِلَني

  وفيه مسائل
ُشُرُهْم عائد إىل املسألة األوىل اعلم أن هذا نوع آخر من شرح فضائح أولئك الكفار فالضمري يف قوله َوَيْوَم َنْح

فلما وصف اهللا هؤالء الذين حيشرهم )  ٢٧يونس ( املذكور السابق وذلك هو قوله َوالَِّذيَن كََسُبواْ السَّّيئَاِت 
بالشرك والكفر دل على أن املراد من قوله َوالَِّذيَن كََسبُواْ السَّّيئَاتِ الكفار وحاصل الكالم أنه تعاىل حيشر العابد 

ن املعبود يتربأ من العابد ويتبني له أنه ما فعل ذلك بعلمه وإرادته واملقصود منه أن القوم كانوا يقولون واملعبود مث إ
فبني اهللا تعاىل أهنم ال يشفعون هلؤالء الكفار بل يتربؤن منهم وذلك يدل )  ١٨٠يونس ( َهُؤالء ُشفََعاُؤَنا عِنَد اللَِّه 

( فار ونظريه آيات منها قوله تعاىل إِذْ َتبَرَّأَ الَِّذيَن اتُّبُِعواْ ِمَن الَِّذيَن اتََّبعُواْ على هناية اخلزي والنكال يف حق هؤالء الك
َنا ِمن ُدونِهِمْ ومنها قوله تعاىل ثُمَّ َيقُولُ ِللَْملَاِئكَةِ  أََهُؤالَء إِيَّاكُْم كَانُواْ َيعُْبُدونَ قَالُواْ سُْبَحاَنَك أَنَت َولِيُّ)  ١٦٦البقرة 

  ) ٤١ ٤٠سبأ ( لْ كَاُنواْ َيعُْبُدونَ الْجِنَّ َب
واعلم أن هذا الكالم يشري على سبيل الرمز إىل دقيقة عقلية وهي أن ما سوى الواحد األحد احلق ممكن لذاته 

واملمكن لذاته حمتاج حبسب ماهيته والشيء الواحد ميتنع أن يكون قابالً وفاعالً معاً فما سوى الواحد ألحد احلق ال 
ثري له يف اإلجياد والتكوين فاملمكن احملدث ال يليق به أن يكون معبوداً لغريه بل املعبود احلق ليس إال املوجد احلق تأ

وذلك ليس إال املوجود احلق الذي هو واجب الوجود لذاته فرباءة املعبود من العابدين حيتمل أن يكون املراد منه ما 
  ذكرناه واهللا أعلم مبراده

ية الَْحْشرِ اجلمع من كل جانب إىل موقف واحد و َجِميعاً نصب على احلال أي حنشر الكل حال املسألة الثان
اجتماعهم و َمكَاَنكُْم منصوب بإضمار الزموا والتقدير الزموا مكانكم و أَنُتمْ تأكيد للضمري َوُشرَكَاُؤكُْم عطف عليه 

ملراد أنه تعاىل يقول للعابدين واملعبودين مكانكم أي الزموا واعلم أن قوله َمكَاَنكُْم كلمة خمتصة بالتهديد والوعيد وا
 فَاْهُدوُهْم مكانكم حىت تسألوا ونظريه قوله تعاىل اْحُشُرواْ الَِّذيَن ظَلَُمواْ َوأَزْواَجُهْم َوَما كَاُنواْ يَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه

  ) ٢٤ ٢٢الصافات ( إِلَى صِراِط الَْجحِيمِ َوِقفُوُهْم إِنَُّهْم 
  أما قوله َوُشَركَاؤُكُْم فََزيَّلَْنا َبْينَُهْم ففيه حبثان

البحث األول أن هذه الكلمة جاءت على لفظ املضي بعد قوله ثُمَّ َنقُولُ وهو منتظر والسبب فيه أن الذي حكم اهللا 
  ) ٤٤األعراف ( ِ  فيه بأن سيكون صار كالكائن الراهن اآلن ونظريه قوله تعاىل َونَاَدى أَْصَحابُ الَْجنَّة

البحث الثاين زيلنا فرقنا وميزنا قال الفراء قوله فََزيَّلَْنا ليس من أزلت إمنا هو من زلت إذا فرقت تقول العرب زلت 



الضأن من املعز فلم تزل أي ميزهتا فلم تتميز مث قال الواحدي فالزيل والتزييل واملزايلة والتمييز والتفريق قال 
كَُم َبيَْنُهْم وهو مثل فََزيَّلَْنا وحكى الواحدي عن ابن قتيبة أنه قال يف هذه اآلية هو من زال الواحدي وقرىء لَِيْح

يزول وأزلته أنا مث حكى عن األزهري أنه قال هذا غلط ألنه مل مييز بني زال يزول وبني زال يزيل وبينهما بون بعيد 
رقنا بني املشركني وبني شركائهم من اآلهلة واألصنام وانقطع ما والقول ما قاله الفراء مث قال املفسرون فََزيَّلَْنا أي ف

  كان بينهم من التواصل يف الدنيا

  وأما قوله َوقَالَ ُشرَكَاُؤُهْم مَّا كُنُتْم إِيَّاَنا َتْعُبُدونَ ففيه مباحث
ام فصريوها شركاء البحث األول إمنا أضاف الشركاء إليهم لوجوه األول أهنم جعلوا نصيباً من أمواهلم لتلك األصن

ألنفسهم يف تلك األموال فلهذا قال تعاىل َوقَالَ ُشَركَاُؤُهمْ الثاين أنه يكفي يف اإلضافة أدىن تعلق فلما كان الكفار 
هم الذين أثبتوا هذه الشركة ال جرم حسنت إضافة الشركاء إليهم الثالث أنه تعاىل ملا خاطب العابدين واملعبودين 

  روا شركاء يف هذا اخلطاببقوله َمكَاَنكُْم صا
البحث الثاين اختلفوا يف املراد هبؤالء الشركاء فقال بعضهم هم املالئكة واستشهدوا بقوله تعاىل َيْومٍ َنْحُشُرُهمْ 

والدليل عليه أن ومنهم من قال بل هي األصنام )  ٤٠سبأ ( َجِميعاً ثُمَّ َيقُولُ ِللَْملَاِئكَةِ  أََهُؤالَء إِيَّاكُْم كَاُنواْ َيْعُبُدونَ 
هذا اخلطاب مشتمل على التهديد والوعيد وذلك ال يليق باملالئكة املقربني مث اختلفوا يف أن هذه األصنام كيف 

ذكرت هذا الكالم فقال بعضهم إن اهللا تعاىل خيلق احلياة والعقل والنطق فيها فال جرم قدرت على ذكر هذا الكالم 
الم من غري أن خيلق فيها احلياة حىت يسمع منها ذلك الكالم وهو ضعيف ألن وقال آخرون إنه تعاىل خيلق فيها الك

  ظاهر قوله َوقَالَ ُشرَكَاُؤُهْم يقتضي أن يكون فاعل ذلك القول هم الشركاء
  فإن قيل إذا أحياهم اهللا تعاىل فهل يبقيهم أو يفنيهم

امة غري معلومة إال القليل الذي أخرب اهللا تعاىل قلنا الكل حمتمل وال اعتراض على اهللا يف شيء من أفعاله وأحوال القي
  عنه يف القرآن

  والقول الثالث إن املراد هبؤالء الشركاء كل من عبد من دون اهللا تعاىل من صنم ومشس وقمر وأنسي وجين وملك
عتزلة فإهنم البحث الثالث هذا اخلطاب ال شك أنه هتديد يف حق العابدين فهل يكون هتديداً يف حق املعبودين أما امل

قطعوا بأن ذلك ال جيوز قالوا ألنه ال ذنب للمعبود ومن ال ذنب له فإنه يقبح من اهللا تعاىل أن يوجه التخويف 
  والتهديد والوعيد إليه وأما أصحابنا فإهنم قالوا إنه تعاىل ال يسئل عما يفعل

كانوا قد عبدوهم فكان هذا كذباً وقد ذكرنا يف سورة  البحث الرابع أن الشركاء قالوا مَّا كُنُتمْ إِيَّاَنا َتعُْبُدونَ وهم
األنعام اختالف الناس يف أن أهل القيامة هل يكذبون أم ال وقد تقدمت هذه املسألة على االستقصاء والذي نذكره 

رادتنا قالوا والدليل ههنا أن منهم من قال إن املراد من قوهلم مَّا كُنُتْم إِيَّاَنا َتْعُبُدونَ هو أنكم ما عبدمتونا بأمرنا وإ
على أن املراد ما ذكرناه وجهان األول أهنم استشهدوا باهللا يف ذلك حيث قالوا فَكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبْينََنا َوَبيَْنكُمْ 

عن تلك العبادة  والثاين أهنم قالوا إِن كُنَّا َعْن ِعَبادَِتكُْم لََغاِفِلَني فأثبتوا هلم عبادة إال أهنم زعموا أهنم كانوا غافلني
وقد صدقوا يف ذلك ألن من أعظم أسباب الغفلة كوهنا مجادات ال حس هلا بشيء وال شعور ألبتة ومن الناس من 

أجرى اآلية على ظاهرها وقالوا إن الشركاء أخربوا أن الكفار ما عبدوها مث ذكروا فيه وجوهاً األول أن ذلك 
  جارياً جمرى كذب الصبيان وجمرى كذب املوقف موقف الدهشة واحلرية فذلك الكذب يكون



اجملانني واملدهوشني والثاين أهنم ما أقاموا ألعمال الكفار وزنا وجعلوها لبطالهنا كالعدم وهلذا املعىن قالوا إهنم ما 
عبدونا والثالث أهنم ختيلوا يف األصنام اليت عبدوها صفات كثرية فهم يف احلقيقة إمنا عبدوا ذوات موصوفة بتلك 

ات وملا كانت ذواهتا خالية عن تلك الصفات فهم ما عبدوها وإمنا عبدوا أموراً ختيلوها وال وجود هلا يف الصف
  األعيان وتلك الصفات اليت ختيلوها يف أصنامهم أهنا تضر وتنفع وتشفع عند اهللا بغري إذنه

  ْولَاُهُم الَْحقِّ َوَضلَّ َعنُْهْم مَّا كَاُنواْ َيفَْتُرونَُهَناِلكَ َتْبلُواْ كُلُّ َنفْسٍ مَّآ أَْسلَفَْت َوُردُّوا إِلَى اللَِّه َم
واعلم أن هذه اآلية كالتتمة ملا قبلها وقوله ُهَناِلَك معناه يف ذلك املقام ويف ذلك املوقف أو يكون املراد يف ذلك 

  الوقت على استعارة اسم املكان للزمان ويف قوله َتْبلُواْ مباحث
لكسائي َتْتلُواْ بتاءين وقرأ عاصم َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ بالنون ونصب كل والباقون َتْبلُواْ البحث األول قرأ محزة وا

بالتاء والباء أما قراءة محزة والكسائي فلها وجهان األول أن يكون معىن قوله َتْتلُواْ أي تتبع ما أسلفت ألن عمله هو 
ون املعىن أن كل نفس تقرأ ما يف صحيفتها من خري أو شر الذي يهديه إىل طريق اجلنة وإىل طريق النار الثاين أن يك

( وقال فَأُْولَِئَك َيقَْرءونَ ِكتَاَبُهْم )  ١٤اإلسراء ( ومنه قوله تعاىل اقَْرأْ كَتَاَبَك كَفَى بِنَفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسيًبا 
ت خنترب كل نفس بسبب اختبار ما أسلفت وأما قراءة عاصم فمعناها أن اهللا تعاىل يقول يف ذلك الوق)  ٧١اإلسراء 

من العمل واملعىن أنا نعرف حاهلا مبعرفة حال عملها إن كان حسناً فهي سعيدة وإن كان قبيحاً فهي شقية واملعىن 
أن كل  وأما القراءة املشهورة فمعناها)  ٢امللك ( نفعل هبا فعل املخترب كقوله تعاىل ِلَيْبلُوَكُْم أَيُّكُمْ أَْحَسُن َعَمالً 

  نفس خنترب أعماهلا يف ذلك الوقت
ويقال البالء )  ١٦٨األعراف ( البحث الثاين االبتالء عبارة عن االختبار قال تعاىل َوَبلَْوَناُهمْ بِالَْحَسَناِت َوالسَّّيئَاِت 

  مث االبتالء أي االختبار ينبغي أن يكون قبل االبتالء
األعمال وتظهر آثار األفعال فكيف جيوز تسمية حدوث العلم  ولقائل أن يقول إن يف ذلك الوقت تنكشف نتائج

  باالبتالء
  وجوابه أن االبتالء سبب حلدوث العلم وإطالق اسم السبب على املسبب جماز مشهور

فيه  وأما قوله َوُردُّواْ إِلَى اللَِّه َمْولَاُهُم الَْحّق فاعلم أن الرد عبارة عن صرف الشيء إىل املوضع الذي جاء منه وههنا
احتماالت األول أن يكون املراد من قوله َوُردُّواْ إِلَى اللَِّه أي وردوا إىل حيث ال حكم إال هللا على ما تقدم من 
نظائره والثاين أن يكون املراد َوُردُّواْ إىل ما يظهر هلم من اهللا من ثواب وعقاب منبهاً بذلك على أن حكم اهللا 

يكون املراد من قوله َوُردُّواْ إِلَى اللَِّه أي جعلوا ملجئني إىل اإلقرار بإهليته بعد  بالثواب والعقاب ال يتغري الثالث أن
  أن كانوا يف الدنيا يعبدون غري اهللا تعاىل ولذلك قال

  َمْولَاُهُم الَْحّق أعين أعرضوا عن املوىل الباطل ورجعوا إىل املوىل احلق
  سورة األنعاموأما قوله َمْولَاُهُم الَْحّق فقد مر تفسريه يف 

هللا وأما قوله َوَضلَّ َعْنُهْم مَّا كَاُنواْ يَفَْتُرونَ فاملراد أهنم كانوا يدعون فيما يعبدونه أهنم شفعاء وأن عبادهتم مقربة إىل ا
  تعاىل فنبه تعاىل على أن ذلك يزول يف اآلخرة ويعلمون أن ذلك باطل وافتراء واختالق

ِء واألرض أَمَّن َيْمِلكُ السَّْمَع واالٌّ ْبصَاَر َوَمن ُيْخرُِج الَْحى َّ ِمَن الَْميِِّت َوُيخْرُِج الَْميَِّت ِمَن قُلْ َمن َيْرُزقُكُم مَِّن السََّمآ
َد الَْحقِّ إِالَّ الضَّالَلُ فَأَنَّى َماذَا بَْعالَْحى ِّ َوَمن ُيَدبُِّر االٌّ ْمَر فََسَيقُولُونَ اللَُّه فَقُلْ أَفَالَ َتتَّقُونَ فَذَِلكُمُ اللَُّه َربُّكُُم الَْحقُّ فَ

  ُتْصَرفُونَ كَذَِلكَ َحقَّْت كَِلَمةُ  َربَِّك َعلَى الَِّذيَن فََسقُوا أَنَُّهْم الَ ُيؤِْمُنونَ
  اعلم أنه تعاىل ملا بني فضائح عبدة األوثان أتبعها بذكر الدالئل الدالة على فساد هذا املذهب



آلية وهو أحوال الرزق وأحوال احلواس وأحوال املوت واحلياة أما الرزق فإنه إمنا فاحلجة األوىل ما ذكره يف هذه ا
حيصل من السماء واألرض أما من السماء فبنزول األمطار املوافقة وأما من األرض فألن الغذاء إما أن يكون نباتاً أو 

 الغذاء وال ميكن أن يكون غذاء كل حيواناً أما النبات فال ينبت إال من األرض وأما احليوان فهو حمتاج أيضاً إىل
حيوان حيواناً آخر وإال لزم الذهاب إىل ما ال هناية له وذلك حمال فثبت أن أغذية احليوانات جيب انتهاؤها إىل 

النبات وثبت أن تولد النبات من األرض فلزم القطع بأن األرزاق ال حتصل إال من السماء واألرض ومعلوم أن مدبر 
 ليس إال اهللا سبحانه وتعاىل فثبت أن الرزق ليس إال من اهللا تعاىل وأما أحوال احلواس فكذلك السموات واألرضني

ألن أشرفها السمع والبصر وكان علي رضي اهللا عنه يقول سبحان من بصر بشحم وأمسع بعظم وأنطق بلحم وأما 
ُيْخرُِج الَْمّيَت ِمَن الَْحىّ  وفيه وجهان األول أنه أحوال املوت واحلياة فهو قوله َوَمن ُيْخرِجُ الَْحى َّ ِمَن الَْمّيِت َو

خيرج اإلنسان والطائر من النطفة والبيضة َوُيْخرُِج الَْمّيَت ِمَن الَْحىّ  أي خيرج النطفة والبيضة من اإلنسان والطائر 
األول وهو إىل احلقيقة والثاين أن املراد منه أنه خيرج املؤمن من الكافر والكافر من املؤمن واألكثرون على القول 

أقرب مث إنه تعاىل ملا ذكر هذا التفصيل ذكر بعده كالماً كلياً وهو قوله َوَمن ُيَدّبُر االْْمَر وذلك ألن أقسام تدبري اهللا 
تعاىل يف العامل العلوي ويف العامل السفلي ويف عاملي األرواح واألجساد أمور ال هناية هلا وذكر كلها كاملتعذر فلما 

عض تلك التفاصيل ال جرم عقبها بالكالم الكلي ليدل على الباقي مث بني تعاىل أن الرسول عليه السالم إذا ذكر ب
  سأهلم عن مدبر هذه األحوال فسيقولون إنه اهللا سبحانه

 وتعاىل وهذا يدل على أن املخاطبني هبذا الكالم كانوا يعرفون اهللا ويقرون به وهم الذين قالوا يف عبادهتم لألصنام
إهنا تقربنا إىل اهللا زلفى وإهنم شفعاؤنا عند اهللا وكانوا يعلمون أن هذه األصنام ال تنفع وال تضر فعند ذلك قال 

لرسوله عليه السالم فَقُلْ أَفَالَ َتتَّقُونَ يعين أفال تتقون أن جتعلوا هذه األوثان شركاء هللا يف املعبودية مع اعترافكم بأن 
  رة إمنا حتصل من رمحة اهللا وإحسانه واعترافكم بأن هذه األوثان ال تنفع وال تضر ألبتةكل اخلريات يف الدنيا واآلخ

ه وإذا مث قال تعاىل فَذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُُم ومعناه أن من هذه قدرته ورمحته هو َربُّكُُم الَْحقُّ الثابت ربوبيته ثباتاً ال ريب في
الً ألن النقيضني ميتنع أن يكونا حقني وأن يكونا باطلني فإذا ثبت أن هذا هو احلق وجب أن يكون ما سواه ضال
  كان أحدمها حقاً وجب أن يكون ما سواه باطالً

مث قال فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ واملعىن أنكم ملا عرفتم هذا األمر الواضح الظاهر فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ وكيف تستجيزون العدول عن 
د استدل هبذه اآلية وقال هذا يدل على بطالن قول اجملربة أنه تعاىل يصرف هذا احلق الظاهر واعلم أن اجلبائي ق

الكفار عن اإلميان ألنه لو كان كذلك ملا جاز أن يقول فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ كما ال يقول إذا أعمى بصر أحدهم إين 
  عميت واعلم أن اجلواب عنه سيأيت عن قريب

  َعلَى الَِّذيَن فََسقُواْ أَنَُّهْم الَ ُيْؤِمُنونَ ففيه مسائل أما قوله كَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمُت َرّبَك
املسألة األوىل احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن الكفر بقضاء اهللا تعاىل وإرادته وتقريره أنه تعاىل أخرب عنهم خرباً 

واألول باطل ألن اخلرب بأنه ال جزماً قطعاً أهنم ال يؤمنون فلو آمنوا لكان إما أن يبقى ذلك اخلرب صدقاً أو ال يبقى 
يؤمن ميتنع أن يبقى صدقاً حال ما يوجد اإلميان منه والثاين أيضاً باطل ألن انقالب خرب اهللا تعاىل كذباً حمال فثبت أن 

صدور اإلميان منهم حمال واحملال ال يكون مراداً فثبت أنه تعاىل ما أراد اإلميان من هذا الكافر وأنه أراد الكفر منه 
نقول إن كان قوله فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ يدل على صحة مذهب القدرية فهذه اآلية املوضوعة جبنبه تدل على فساده وقد  مث

كان من الواجب على اجلبائي مع قوة خاطره حني استدل بتلك اآلية على صحة قوله أن يذكر هذه احلجة وجييب 
  عنها حىت حيصل مقصوده



 ٩٦يونس ( عامر كَِلَماُت َربََّك على اجلمع وبعده إِنَّ الَِّذيَن حَقَّْت َعلَْيهِْم كَِلَماُت رَبََّك املسألة الثانية قرأ نافع وابن 
كله باأللف على اجلمع والباقون كَِلَمُت رَّبَك يف مجيع ذلك )  ٦غافر ( ويف حم املؤمن كَذَِلكَ َحقَّْت كَِلَماُت ) 

  على لفظ الوحدان
وله كَذاِلَك للتشبيه وفيه قوالن األول أنه كما ثبت وحق أنه ليس بعد احلق إال الضالل املسألة الثالثة الكاف يف ق

  كذلك حقت كلمة ربك بأهنم ال يؤمنون الثاين كما حق صدور العصيان منهم كذلك حقت كلمة العذاب عليهم
  مياناملسألة الرابعة أَنَُّهْم الَ ُيؤِْمُنونَ بدل من كَِلَماُت أي حق عليهم انتفاء اإل

املسألة اخلامسة املراد من كلمة اهللا إما إخباره عن ذلك وخربه صدق ال يقبل التغري والزوال أو علمه بذلك وعلمه 
  ال يقبل التغري واجلهل وقال بعض احملققني علم اهللا تعلق بأنه ال يؤمن وخربه

يه وإرادته مل تتعلق خبلق اإلميان فيه بل خبلق تعاىل تعلق بأنه ال يؤمن وقدرته مل تتعلق خبلق اإلميان فيه بل خبلق الكفر ف
الكفر فيه وأثبت ذلك يف اللوح احملفوظ وأشهد عليه مالئكته وأنزله على أنبيائه وأشهدهم عليه فلو حصل اإلميان 
لبطلت هذه األشياء فينقلب علمه جهالً وخربه الصدق كذباً وقدرته عجزاً وإرادته كرهاً وإشهاده باطالً وإخبار 

  ئكة واألنبياء كذباً وكل ذلك حمالاملال
  ُتْؤفَكُونَقُلْ َهلْ ِمن ُشَركَآِئكُْم مَّن َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه قُلِ اللَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه فَأَنَّى 

ء ختليق اإلنسان من النطفة اعلم أن هذا هو احلجة الثانية وتقريرها ما شرح اهللا تعاىل يف سائر اآليات من كيفية ابتدا
والعلقة واملضغة وكيفية إعادته ومن كيفية ابتداء ختليق السموات واألرض فلما فصل هذه املقامات ال جرم اكتفى 

  تعاىل بذكرها ههنا على سبيل اإلمجال وههنا سؤاالت
  السؤال األول ما الفائدة يف ذكر هذه احلجة على سبيل السؤال واالستفهام

الكالم إذا كان ظاهراً جلياً مث ذكر على سبيل االستفهام وتفويض اجلواب إىل املسؤول كان ذلك أبلغ واجلواب أن 
  وأوقع يف القلب

  السؤال الثاين القوم كانوا منكرين اإلعادة واحلشر والنشر فكيف احتج عليهم بذلك
احملسن وبني املسيء وهذه الداللة  واجلواب أنه تعاىل قدم يف هذه السورة ذكر ما يدل عليه وهو وجوب التمييز بني

  ظاهرة قوية ال يتمكن العاقل من دفعها فألجل كمال قوهتا وظهورها متسك به سواء ساعد اخلصم عليه أو مل يساعد
  السؤال الثالث مل أمر رسوله بأن يعترف بذلك واإللزام إمنا حيصل لو اعترف اخلصم به

ا أورد على اخلصم يف معرض االستفهام مث إنه بنفسه يقول األمر كذلك واجلواب أن الدليل ملا كان ظاهراً جلياً فإذ
كان هذا تنبيهاً على أن هذا الكالم بلغ يف الوضوح إىل حيث ال حاجة فيه إىل إقرار اخلصم به وأنه سواء أقر أو 

  أنكر فاألمر متقرر ظاهر
ا األمر الواضح الذي دعاهم اهلوى والتقليد أو أما قوله فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ فاملراد التعجب منهم يف الذهاب عن هذ

الشبهة الضعيفة إىل خمالفته ألن اإلخبار عن كون األوثان آهلة كذب وإفك واالشتغال بعبادهتا مع أهنا ال تستحق 
  هذه العبادة يشبه اإلفك

أَفََمن َيْهِدى إِلَى الَْحقِّ أََحقُّ أَن ُيتََّبَع أَمَّن الَّ يَهِدِّى إِالَّ  قُلْ َهلْ ِمن ُشَركَآِئكُْم مَّن َيْهِدى إِلَى الَْحقِّ قُلِ اللَُّه َيْهِدى ِللَْحقِّ
  نَ َشْيئًا إِنَّ اللََّه َعلَيٌم بَِما َيفَْعلُوأَن ُيْهَدى فََما لَكُْم كَْيفَ َتْحكُُمونَ َوَما َيتَّبُِع أَكْثَرُُهْم إِالَّ ظَنا إَنَّ الظَّنَّ الَ ُيغْنِى ِمَن الَْحقِّ



  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أن هذا هو احلجة الثالثة واعلم أن االستدالل على وجود الصانع باخللق أوالً مث باهلداية ثانياً 

الشعراء ( عادة مطردة يف القرآن فحكى تعاىل عن اخلليل عليه السالم أنه ذكر ذلك فقال الَِّذى َخلَقَنِى فَُهَو يَْهِدينِ 
صلى ( وسى عليه السالم أنه ذكر ذلك فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى وأمر حممداً وعن م)  ٧٨

وهو يف )  ٣ ١األعلى ( فقال َسبِّحِ اْسَم رَّبَك االَْعلَى الَِّذى َخلََق فََسوَّى وَالَِّذى قَدََّر فََهَدى ) اهللا عليه وسلم 
االستدالل على وجود الصانع بأحوال اجلسد هو اخللق احلقيقة دليل شريف ألن اإلنسان له جسد وله روح ف

 واالستدالل بأحوال الروح هو اهلداية فههنا أيضاً ملا ذكر دليل اخللق يف اآلية األوىل وهو قوله أَم مَّْن َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ
  أتبعه بدليل اهلداية يف هذه اآلية)  ٦٤النمل ( ُيِعيُدُه 

سد حصول اهلداية للروح كما قال تعاىل وَاللَُّه أَخَْرَجكُم ّمن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم الَ واعلم أن املقصود من خلق اجل
وهذا كالتصريح بأنه تعاىل إمنا )  ٧٨احلل ( َتْعلَُمونَ َشْيئًا َوجََعلَ لَكُُم الْسَّْمَع وَاالْْبصَاَر َواالفِْئَدةَ  لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

واس لتكون آلة يف اكتساب املعارف والعلوم وأيضاً فاألحوال اجلسدية خسيسة يرجع خلق اجلسد وإمنا أعطى احل
حاصلها إىل االلتذاذ بذوق شيء من الطعوم أو ملس شيء من الكيفيات امللموسة أما األحوال الروحانية واملعارف 

ع للهداية واملقصود األشرف اإلهلية فإهنا كماالت باقية أبد اآلباد مصونة عن الكون والفساد فعلمنا أن اخللق تب
  األعلى حصول اهلداية

إذا ثبت هذا فنقول العقول مضطربة واحلق صعب واألفكار خمتلطة ومل يسلم من الغلط إال األقلون فوجب أن 
اهلداية وإدراك احلق ال يكون إال بإعانة اهللا سبحانه وتعاىل وهدايته وإرشاده ولصعوبة هذا األمر قال الكليم عليه 

وكل اخللق يطلبون اهلداية وحيترزون عن )  ٢٥طه ( بعد استماع الكالم القدمي َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى  السالم
الضاللة مع أن األكثرين وقعوا يف الضاللة وكل ذلك يدل على أن حصول اهلداية والعلم واملعرفة ليس إال من اهللا 

  تعاىل
الدعوة إىل احلق وإما أن تكون عبارة عن حتصيل تلك املعرفة إذا عرفت هذا فنقول اهلداية إما أن تكون عبارة عن 

وعلى التقديرين فقد دللنا على أهنا أشرف املراتب البشرية وأعلى السعادات احلقيقية ودللنا على أهنا ليست إال من 
فثبت أنه تعاىل هو  اهللا تعاىل وأما األصنام فإهنا مجادات ال تأثري هلا يف الدعوة إىل احلق وال يف اإلرشاد إىل الصدق

املوصل إىل مجيع اخلريات يف الدنيا واآلخرة واملرشد إىل كل الكماالت يف النفس واجلسد وأن األصنام ال تأثري هلا يف 
شيء من ذلك وإذا كان كذلك كان االشتغال بعبادهتا جهالً حمضاً وسفهاً صرفاً فهذا حاصل الكالم يف هذا 

  االستدالل
لزجاج يقال هديت إىل احلق وهديت للحق مبعىن واحد واهللا تعاىل ذكر هاتني اللغتني يف قوله قُلِ املسألة الثانية قال ا

  اللَُّه يَْهِدى لِلَْحّق أَفََمن َيْهِدى إِلَى الْحَّق

ح الياء املسألة الثالثة يف قوله أَم مَّْن الَّ َيهِدِّى ست قراءات األول قرأ ابن كثري وابن عامر وورش عن نافع َيْهِدى بفت
واهلاء وتشديد الدال وهو اختيار أيب عبيدة وأيب حامت ألن أصله يهتدي أدغمت التاء يف الدال ونقلت فتحة التاء 

املدغمة إىل اهلاء الثانية قرأ نافع ساكنة اهلاء مشددة الدال أدغمت التاء يف الدال وتركت اهلاء على حاهلا فجمع يف 
قال علي بن عيسى وهو غلط على نافع الثالثة قرأ أبو )  ٤٩يس ( ّصُمونَ قراءته بني ساكنني كما مجعوا يف َيِخ

عمرو باإلشارة إىل فتحة اهلاء من غري إشباع فهو بني الفتح واجلزم خمتلسة على أصل مذهبه اختياراً للتخفيف وذكر 
الدال فراراً من التقاء  علي بن عيسى أنه الصحيح من قراءة نافع الرابعة قرأ عاصم بفتح الياء وكسر اهلاء وتشديد



الساكنني واجلزم حيرك بالكسر اخلامسة قرأ محاد وحيىي بن آدم عن أيب بكر عن عاصم بكسر الياء واهلاء أتبع 
الكسرة للكسرة وقيل هو لغة من قرأ َنْسَتِعُني السادسة قرأ محزة والكسائي مَّن يَْهِدى ساكنة اهلاء وبتخفيف الدال 

  تقول يهدي مبعىن يهتدي يقال هديته فهدى أي اهتدىعلى معىن يهتدي والعرب 
املسألة الرابعة يف لفظ اآلية إشكال وهو أن املراد من الشركاء يف هذه اآلية األصنام وأهنا مجادات ال تقبل اهلداية 

  فقوله أَم مَّْن الَّ َيهِدِّى إِالَّ أَن َيْهِدى ال يليق هبا
املراد من قوله قُلْ َهلْ ِمن ُشَركَاِئكُْم مَّن يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه هو واجلواب من وجوه األول ال يبعد أن يكون 

األصنام واملراد من قوله قُلْ َهلْ ِمن ُشَركَاِئكُْم مَّن يَْهِدى إِلَى الَْحّق رؤساء الكفر والضاللة والدعاة إليها والدليل 
( َباَنُهْم أَرَْباباً ّمن ُدوِن اللَِّه إىل قوله الَّ إله إِالَّ ُهَو سُْبحَاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ عليه قوله سبحانه اتََّخذُواْ أَْحبَاَرُهْم َوُرْه

واملراد أن اهللا سبحانه وتعاىل هدى اخللق إىل الدين احلق بواسطة ما أظهر من الدالئل العقلية والنقلية )  ٣١التوبة 
على أن يهدوا غريهم إال إذا هداهم اهللا تعاىل فكان التمسك بدين اهللا وأما هؤالء الدعاة والرؤساء فإهنم ال يقدرون 

  تعاىل أوىل من قبول قول هؤالء اجلهال
الوجه الثاين يف اجلواب أن يقال إن القوم ملا اختذوها آهلة ال جرم عرب عنها كما يعرب عمن يعلم ويعقل أال ترى أنه 

مع أهنا مجادات وقال إِن َتْدُعوُهمْ الَ )  ١٩٤األعراف ( اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم  تعاىل قال إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن
فأجرى اللفظ على األوثان على حسب ما جيري على من يعقل ويعلم فكذا ههنا )  ١٤فاطر ( َيْسَمُعواْ ُدَعاءكُْم 

ل ذلك على التقدير يعين أهنا لو كانت وصفهم اهللا تعاىل بصفة من يعقل وإن مل يكن األمر كذلك الثالث أنا حنم
حبيث ميكنها أن هتدي فإهنا ال هتدي غريها إال بعد أن يهديها غريها وإذا محلنا الكالم على هذا التقدير فقد زال 
السؤال الرابع أن البنية عندنا ليست شرطاً لصحة احلياة والعقل فتلك األصنام حال كوهنا خشباً وحجراً قابلة 

ل وعلى هذا التقدير فيصح من اهللا تعاىل أن جيعلها حية عاقلة مث إهنا تشتغل هبداية الغري اخلامس أن للحياة والعق
اهلدى عبارة عن النقل واحلركة يقال هديت املرأة إىل زوجها هدى إذا نقلت إليه واهلدي ما يهدى إىل احلرم من 

يهادى بني اثنني إذا كان ميشي بينهما معتمداً  النعم ومسيت اهلدية هدية النتقاهلا من رجل إىل غريه وجاء فالن
  عليهما من ضعفه ومتايله

إذا ثبت هذا فنقول قوله أَم مَّْن الَّ َيهِدِّى إِالَّ أَن يَْهِدى حيتمل أن يكون معناه أنه ال ينتقل إىل مكان إال إذا نقل إليه 
  ية عن احلياةوعلى هذا التقدير فاملراد اإلشارة إىل كون هذه األصنام مجادات خال

والقدرة واعلم أنه تعاىل ملا قرر على الكفار هذه احلجة الظاهرة قال فََما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ يعجب من مذهبهم 
  الفاسد ومقالتهم الباطلة أرباب العقول

ارهم باهللا تعاىل إال ظناً ألنه قول مث قال تعاىل َوَما َيتَّبِعُ أَكْثَرُُهْم إِالَّ ظَّنا وفيه وجهان األول وما يتبع أكثرهم يف إقر
غري مستند إىل برهان عندهم بل مسعوه من أسالفهم الثاين وما يتبع أكثرهم يف قوهلم األصنام آهلة وأهنا شفعاء عند 

  اهللا إال الظن والقول األول أقوى ألنا يف القول الثاين حنتاج إىل أن نفسر األكثر بالكل
  ُيْغنِى ِمَن الَْحّق َشْيئًا وفيه مسألتان مث قال تعاىل إَنَّ الظَّنَّ الَ

املسألة األوىل متسك نفاة القياس هبذه اآلية فقالوا العمل بالقياس عمل بالظن فوجب أن ال جيوز لقوله تعاىل إَنَّ الظَّنَّ 
  الَ ُيْغنِى ِمَن الَْحّق َشْيئًا

دليل قاطع فكان وجوب العمل بالقياس  أجاب مثبتو القياس فقالوا الدليل الذي دل على وجوب العمل بالقياس
  معلوماً فلم يكن العمل بالقياس مظنوناً بل كان معلوماً



أجاب املستدل عن هذا السؤال فقال لو كان احلكم املستفاد من القياس يعلم كونه حكماً هللا تعاىل لكان ترك العمل 
وملا مل يكن كذلك بطل )  ٤٤املائدة ( فَأُْولَِئَك ُهمُ الْكَاِفُرونَ به كفراً لقوله تعاىل َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِما أَنَزلَ اللَُّه 

العمل به وقد يعدون عن هذه احلجة بأهنم قالوا احلكم املستفاد من القياس إما أن يعلم كونه حكماً هللا تعاىل أو يظن 
لَّْم َيْحكُم بَِما أَنَزلَ اللَُّه فَأُوْلَِئكَ  أو ال يعلم وال يظن واألول باطل وإال لكان من مل حيكم به كافراً لقوله تعاىل َوَمن

وباالتفاق ليس كذلك والثاين باطل ألن العمل بالظن ال جيوز لقوله تعاىل إَنَّ الظَّنَّ الَ )  ٤٤املائدة ( ُهُم الْكَاِفُرونَ 
اً كان جمرد التشهي فكان باطالً ُيْغنِى ِمَن الَْحّق شَْيئًا والثالث باطل ألنه إذا مل يكن ذلك احلكم معلوماً وال مظنون

  ) ٥٩مرمي ( لقوله تعاىل فََخلََف ِمن َبْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعواْ الصَّلَواةَ  َواتََّبُعواْ الشََّهواِت 
وأجاب مثبتو القياس بأن حاصل هذا الدليل يرجع إىل التمسك بالعمومات والتمسك بالعمومات ال يفيد إال الظن 

ات دالة على املنع من التمسك بالظن لزم كوهنا دالة على املنع من التمسك هبا وما أفضى فلما كانت هذه العموم
  ثبوته إىل نفيه كان متروكاً

  املسألة الثانية دلت هذه اآلية على أن كل من كان ظاناً يف مسائل األصول وما كان قاطعاً فإنه ال يكون مؤمناً
  مينع من القطع فوجب أن يلزمهم الكفر فإن قيل فقول أهل السنة أنا مؤمن إن شاء اهللا

قلنا هذا ضعيف من وجوه األول مذهب الشافعي رمحه اهللا أن اإلميان عبارة عن جمموع االعتقاد واإلقرار والعمل 
والشك أصل يف أن هذه األعمال هل هي موافقة ألمر اهللا تعاىل والشك يف أحد أجزاء املاهية ال يوجب الشك يف 

 أن الغرض من قوله إن شاء اهللا بقاء اإلميان عند اخلامتة الثالث الغرض منه هضم النفس وكسرها متام املاهية الثاين
  واهللا أعلم

 ابِ الَ رَْيَب ِفيِه ِمن رَّبَِّوَما كَانَ َهاذَا الْقُْرَءانُ أَن يُفَْتَرى ِمن ُدوِن اللَِّه وَلَاِكن َتْصِديَق الَِّذى َبْيَن َيَدْيِه َوَتفِْصيلَ الِْكَت
إِن كُنُتْم صَاِدِقَني َبلْ كَذَُّبواْ بَِما  الْعَالَِمَني أَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه قُلْ فَأُْتواْ بُِسوَرةٍ  مِّثِْلِه َواْدُعواْ َمنِ اْسَتطَعُْتْم مِّن ُدوِن اللَِّه

  يَن ِمن قَْبِلهِْم فَانظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الظَّاِلمَِنيلَْم ُيِحيطُواْ بِِعلِْمِه َولَمَّا يَأِْتهِْم َتأْوِيلُُه كَذَِلَك كَذََّب الَِّذ
  فيه مسائل

ذكرنا )  ٢٠بونس ( املسألة األوىل اعلم أنا حني شرعنا يف تفسري قوله تعاىل َوَيقُولُونَ لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه ءاَيةٌ  ّمن رَّّبِه 
عجز وأن حممداً إمنا يأيت به من عند نفسه على سبيل االفتعال أن القوم إمنا ذكروا ذلك العتقادهم أن القرآن ليس مب

واالختالق مث إنه تعاىل ذكر اجلوابات الكثرية عن هذا الكالم وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذي شرحناه 
على سبيل وفصلناه إىل هذا املوضع مث إنه تعاىل بني يف هذا املقام أن إتيان حممد عليه السالم هبذا القرآن ليس 

االفتراء على اهللا تعاىل ولكنه وحي نازل عليه من عند اهللا مث إنه تعاىل احتج على صحة هذا الكالم بقوله أَْم َيقُولُونَ 
ال افَْتَراُه قُلْ فَأُْتواْ بُِسوَرةٍ  ّمثِْلِه وذلك يدل على أنه معجز نازل عليه من عند اهللا تعاىل وأنه مربأ عن االفتراء واالفتع

  هو الترتيب الصحيح يف نظم هذه اآليات فهذا
 املسألة الثانية قوله تعاىل َوَما كَانَ َهاذَا الْقُْرءانُ أَن ُيفْتََرى فيه وجهان األول أن قوله أَن ُيفْتََرى يف تقدير املصدر

يقال إن كلمة  واملعىن وما كان هذا القرآن افتراء من دون اهللا كما تقول ما كان هذا الكالم إال كذباً والثاين أن
ءاٍن جاءت ههنا مبعىن الالم والتقدير ما كان هذا القرآن ليفترى من دون اهللا كقوله َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ لَِينِفُرواْ 

أي مل )  ١٧٩عمران  آل( مَّا كَانَ اللَُّه لَِيذَرَ الُْمْؤِمنَِني َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الَْغْيبِ )  ١٢٢التوبة ( كَافَّةً  
يكن ينبغي هلم أن يفعلوا ذلك فكذلك ما ينبغي هلذا القرآن أن يفترى أي ليس وصفه وصف شيء ميكن أن يفترى 
به على اهللا ألن املفترى هو الذي يأيت به البشر والقرآن معجز ال يقدر عليه البشر واالفتراء افتعال من فريت األدمي 



الكذب كما استعمل قوهلم اختلف فالن هذا احلديث يف الكذب فصار حاصل هذا إذا قدرته للقطع مث استعمل يف 
  الكالم أن هذا القرآن ال يقدر عليه أحد إال اهللا عز وجل مث إنه تعاىل احتج على هذه الدعوى بأمور

حممداً عليه السالم كان احلجة األوىل قوله َولَاِكن َتْصِديَق الَِّذى َبْيَن َيَدْيِه وتقرير هذه احلجة من وجوه أحدها أن 
  رجالً أمياً ما سافر إىل بلدة ألجل التعلم وما كانت مكة بلدة العلماء وما كان فيها

شيء من كتب العلم مث إنه عليه السالم أتى هبا القرآن فكان هذا القرآن مشتمالً على أقاصيص األولني والقوم 
فقة ملا يف التوراة واإلجنيل لقدحوا فيه ولبالغوا يف الطعن فيه كانوا يف غاية العداوة له فلو مل تكن هذه األقاصيص موا

ولقالوا له إنك جئت هبذه األقاصيص ال كما ينبغي فلما مل يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم على الطعن فيه وعلى 
ألحد فيهما  تقبيح صورته علمنا أنه أتى بتلك األقاصيص مطابقة ملا يف التوراة واإلجنيل مع أنه ما طالعهما وال تلمذ

  وذلك يدل على أنه عليه السالم إمنا أخرب عن هذه األشياء بوحي من قبل اهللا تعاىل
احلجة الثانية أن كتب اهللا املنزلة دلت على مقدم حممد عليه السالم على ما استقصينا يف تقريره يف سورة البقرة يف 

وإذا كان األمر كذلك كان جميء حممد عليه السالم )  ٤٠البقرة  (تفسري قوله تعاىل َوأَْوفُواْ بِعَْهِدى أُوِف بِعَْهِدكُْم 
  فكان هذا عبارة عن تصديق الذي بني يديه) صلى اهللا عليه وسلم ( تصديقاً ملا يف تلك الكتب من البشارة مبجيئه 

اخلرب كقوله احلجة الثالثة أنه عليه السالم أخرب يف القرآن عن الغيوب الكثرية يف املستقبل ووقعت مطابقة لذلك 
وكقوله )  ٢٧الفتح ( اآلية وكقوله تعاىل لَّقَْد َصَدقَ اللَُّه َرُسولَُه الرُّْؤَيا بِالَْحّق )  ٢ ١الروم ( تعاىل امل غُِلَبِت الرُّوُم 

وذلك يدل على أن اإلخبار )  ٥٥نور ال( َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن ءاَمنُواْ ِمْنكُْم َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفى االْْرضِ 
عن هذه الغيوب املستقبلة إمنا حصل بالوحي من اهللا تعاىل فكان ذلك عبارة عن تصديق الذي بني يديه فالوجهان 

األوالن إخبار عن الغيوب املاضية والوجه الثالث إخبار عن الغيوب املستقبلة وجمموعها عبارة عن تصديق الذي بني 
  يديه

ء النوع الثاين   من الدالئل املذكورة يف هذه اآلية قوله تعاىل َوتَفْصِيلَ كُلّ َشىْ 
واعلم أن الناس اختلفوا يف أن القرآن معجز من أي الوجوه فقال بعضهم إنه معجز الشتماله على اإلخبار عن 

من قال إنه معجز الشتماله على الغيوب املاضية واملستقبلة وهذا هو املراد من قوله َتْصِديَق الَِّذى َبْيَن َيَدْيِه ومنهم 
العلوم الكثرية وإليه اإلشارة بقوله َوتَفْصِيلَ كُلّ َشىْ ء وحتقيق الكالم يف هذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينية أو 

ليست دينية وال شك أن القسم األول أرفع حاالً وأعظم شأناً وأكمل درجة من القسم الثاين وأما العلوم الدينية 
تكون علم العقائد واألديان وإما أن تكون علم األعمال أما علم العقائد واألديان فهو عبارة عن معرفة اهللا  فإما أن

تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر أما معرفة اهللا تعاىل فهي عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جالله 
ة أمسائه والقرآن مشتمل على دالئل هذه املسائل ومعرفة صفات إكرامه ومعرفة أفعاله ومعرفة أحكامه ومعرف

وتفاريعها وتفاصيلها على وجه ال يساويه شيء من الكتب بل ال يقرب منه شيء من املصنفات وأما علم األعمال 
فهو إما أن يكون عبارة عن علم التكاليف املتعلقة بالظواهر وهو علم الفقه ومعلوم أن مجيع الفقهاء إمنا استنبطوا 

هم من القرآن وإما أن يكون علماً بتصفية الباطن أو رياضة القلوب وقد حصل يف القرآن من مباحث هذا مباحث
وقوله إِنَّ )  ١٩٩األعراف ( العلم ما ال يكاد يوجد يف غريه كقوله ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالْعُْرِف َوأَعْرِض َعنِ الَْجاِهِلَني 

فثبت أن القرآن )  ٩٠النمل ( ْحَساِن وَإِيَتآء ِذى الْقُرَْبى َوَينَْهى َعنِ الْفَْحَشاء وَالُْمْنكَرِ َوالْبَْغى اللََّه َيأُْمرُ بِالَْعْدلِ َواْإل
  مشتمل على تفاصيل مجيع العلوم الشريفة عقليها ونقليها اشتماالً ميتنع حصوله يف سائر الكتب



  ابِفكان ذلك معجزاً وإليه اإلشارة بقوله َوَتفِْصيلَ الِْكَت
أما قوله الَ َرْيَب ِفيِه ِمن رَّّب الَْعالَِمَني فتقريره أن الكتاب الطويل املشتمل على هذه العلوم الكثرية ال بد وأن 

يشتمل على نوع من أنواع التناقض وحيث خلي هذا الكتاب عنه علمنا أنه من عند اهللا وبوحيه وتنزيله ونظريه 
  ) ٨٢النساء ( ْيرِ اللَِّه لََوَجدُواْ ِفيِه اْخِتلَافاً كَثِرياً قوله تعاىل َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَ

واعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف أول هذه اآلية أن هذا القرآن ال يليق حباله وصفته أن يكون كالماً مفترى على اهللا تعاىل 
ل اإلنكار فقال أَْم َيقُولُونَ وأقام عليه هذين النوعني من الدالئل املذكورة عاد مرة أخرى بلفظ االستفهام على سبي

 ّمن ُدونِ افَْتَراُه مث إنه تعاىل ذكر حجة أخرى على إبطال هذا القول فقال قُلْ فَأْتُواْ بِسُوَرةٍ  ّمثِْلِه َواْدُعواْ َمنِ اْسَتطَْعُتْم
البقرة َوإِن كُنُتْم ِفى َرْيبٍ ّممَّا اللَِّه إِن كُنُتْم صَاِدِقَني وهذه احلجة بالغنا يف تقريرها يف تفسري قوله تعاىل يف سورة 
  وههنا سؤاالت)  ٢٣البقرة ( َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأْتُواْ بُِسوَرةٍ  ّمن مِّثِْلِه َواْدُعواْ ُشَهَداءكُم مِّن ُدوِن اللَِّه إِن كُنُتْم 

ِهالسؤال األول مل قال يف سورة البقرة ّمن ّمثِْلِه وقال ههنا فَأْتُواْ بِسُوَر   ةٍ  ّمثِْل
واجلواب أن حممداً عليه السالم كان رجالً أمياً مل يتلمذ ألحد ومل يطالع كتاباً فقال يف سورة البقرة فَأْتُواْ بِسُوَرةٍ  ّمن 

مِّثِْلِه يعين فليأت إنسان يساوي حممداً عليه السالم يف عدم التلمذ وعدم مطالعة الكتب وعدم االشتغال بالعلوم 
ه السورة وحيث ظهر العجز ظهر املعجز فهذا ال يدل على أن السورة يف نفسها معجزة ولكنه بسورة تساوي هذ

يدل على أن ظهور مثل هذه السورة من إنسان مثل حممد عليه السالم يف عدم التلمذ والتعلم معجز مث إنه تعاىل بني 
ا وطالعوا وتفكروا فإنه ال ميكنهم يف هذه السورة أن تلك السورة يف نفسها معجز فإن اخللق وإن تلمذوا وتعلمو

اإلتيان مبعارضة سورة واحدة من هذه السور فال جرم قال تعاىل يف هذه اآلية فَأْتُواْ بِسُوَرةٍ  ّمثِْلِه وال شك أن هذا 
  ترتيب عجيب يف باب التحدي وإظهار املعجز

  الصغار والكبار أو خيتص بالسور الكبار السؤال الثاين قوله فَأُْتواْ بِسُوَرةٍ  ّمثِْلِه هل يتناول مجيع السور
  اجلواب هذه اآلية يف سورة يونس وهي مكية فاملراد مثل هذه السورة ألهنا أقرب ما ميكن أن يشار إليه

السؤال الثالث أن املعتزلة متسكوا هبذه اآلية على أن القرآن خملوق قالوا إنه عليه السالم حتدى العرب بالقرآن 
نه طلب منهم اإلتيان مبثله فإذا عجزوا عنه ظهر كونه حجة من عند اهللا على صدقه وهذا إمنا واملراد من التحدي أ

ميكن لو كان اإلتيان مبثله صحيح الوجود يف اجلملة ولو كان قدمياً لكان اإلتيان مبثل القدمي حماالً يف نفس األمر 
  فوجب أن ال يصح التحدي

الصفة القدمية القائمة بذات اهللا تعاىل وعلى هذه احلروف واألصوات واجلواب أن القرآن اسم يقال باالشتراك على 
  وال نزاع يف أن الكلمات املركبة من هذه احلروف واألصوات حمدثة خملوقة والتحدي إمنا وقع هبا ال بالصفة القدمية

منه تعليم أنه كيف ميكن اإلتيان هبذه املعارضة لو  أما قوله َواْدُعواْ َمنِ اْسَتطَعُْتْم ّمن ُدوِن اللَِّه إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني فاملراد
كانوا قادرين عليها وتقريره أن اجلماعة إذا تعاونت وتعاضدت صارت تلك العقول الكثرية كالعقل الواحد فإذا 

توجهوا حنو شيء واحد قدر جمموعهم على ما يعجز كل واحد منهم فكأنه تعاىل يقول هب أن عقل الواحد واالثنني 
يفي باستخراج معارضة القرآن فاجتمعوا وليعن بعضكم بعضاً يف هذه املعارضة فإذا عرفتم عجزكم حالة  منكم ال

االجتماع وحالة االنفراد عن هذه املعارضة فحينئذ يظهر أن تعذر هذه املعارضة إمنا كان ألن قدرة البشر غري وافية 
  هبا فحينئذ يظهر أن ذلك فعل اهللا ال فعل البشر

بالقرآن ستة فأوهلا أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( د ظهر هبذا الذي قررناه أن مراتب حتدي رسول اهللا واعلم أنه ق
ُتونَ بِِمثِْلِه َولَوْ حتداهم بكل القرآن كما قال قُل لَِّئنِ اْجَتَمَعِت اإلِنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَن يَأُْتواْ بِمِثْلِ َهاذَا الْقُْرءاِن الَ َيأْ



وثانيها أنه عليه السالم حتداهم بعشر سور قال تعاىل فَأُْتواْ بَِعْشرِ ُسَورٍ )  ٨٨اإلسراء ( ْم ِلبَْعضٍ ظَهًِريا كَانَ َبْعضُُه
ِه  ورابعها أنه حتداهم )  ٣٤الطور ( ّمثِْلِه ُمفَْتَرَياٍت وثالثها أنه حتداهم بسورة واحدة كما قال فَأُْتواْ بِسُوَرةٍ  ّمن مِّثِْل

فَلَْيأْتُواْ بَِحِديٍث ّمثِْلِه وخامسها أن يف تلك املراتب األربعة كان يطلب منهم أن يأيت باملعارضة رجل  حبديث مثله فقال
يف عدم التلمذ والتعلم مث يف سورة يونس طلب منهم معارضة سورة ) صلى اهللا عليه وسلم ( يساوي رسول اهللا 

ها أن يف املراتب املتقدمة حتدى كل واحد من اخللق واحدة من أي إنسان سواء تعلم العلوم أو مل يتعلمها وسادس
ويف هذه املرتبة حتدى مجيعهم وجوز أن يستعني البعض بالبعض يف اإلتيان هبذه املعارضة كما قال َواْدُعواْ َمنِ 

اهللا تعاىل يف إثبات أن اْسَتطَعُْتْم ّمن ُدوِن اللَِّه إِن كُنُتْم صَاِدِقَني وههنا آخر املراتب فهذا جمموع الدالئل اليت ذكرها 
ِتيهِمُ القرآن معجز مث إنه تعاىل ذكر السبب الذي ألجله كذبوا القرآن فقال َبلْ كَذَّبُواْ بَِما لَْم ُيِحيطُواْ بِِعلِْمِه َولَمَّا َيأْ

  َتأْوِيِلِه واعلم أن هذا الكالم حيتمل وجوهاً
 هذا الكتاب إال أساطري األولني ومل يعرفوا أن املقصود الوجه األول أهنم كلما مسعوا شيئاً من القصص قالوا ليس يف

منها ليس هو نفس احلكاية بل أمور أخرى مغايرة هلا فأوهلا بيان قدرة اهللا تعاىل على التصرف يف هذا العامل ونقل 
يث إن أهله من العز إىل الذل ومن الذل إىل العز وذلك يدل على قدرة كاملة وثانيها أهنا تدل على العربة من ح

اإلنسان يعرف هبا أن الدنيا ال تبقى فنهاية كل متحرك سكون وغاية كل متكون أن ال يكون فريفع قلبه عن حب 
وثالثها )  ١١١يوسف ( الدنيا وتقوى رغبته يف طلب اآلخرة كما قال لَقَْد كَانَ ِفى قََصِصهِْم ِعْبَرةٌ  الّْوِلى االلْبَابِ 

ذكر قصص األولني من غري حتريف وال تغيري مع أنه مل يتعلم ومل يتلمذ دل ذلك على ملا ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنه 
أنه بوحي من اهللا تعاىل كما قال يف سورة الشعراء بعد أن ذكر القصص وَإِنَُّه لَتَنزِيلُ َربّ الْعَالَِمَني نََزلَ بِِه الرُّوحُ 

  ) ١٩٤ ١٩٢الشعراء ( االِْمُني َعلَى قَلْبَِك لَِتكُونَ ِمَن الُْمْنِذرِيَن 
والوجه الثاين أهنم كلما مسعوا حروف التهجي يف أوائل السور ومل يفهموا منها شيئاً ساء ظنهم بالقرآن وقد أجاب 

  ) ٧آل عمران ( اهللا تعاىل عنه بقوله ُهَو الَِّذى أَنَزلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب ِمْنُه آيَاٌت مُّْحكََماٌت 
القرآن يظهر شيئاً فشيئاً فصار ذلك سبباً للطعن الرديء فقالوا لوال نزل عليه القرآن والوجه الثالث أهنم رأوا أن 

وقد شرحنا هذا اجلواب يف سورة )  ٣٢الفرقان ( مجلة واحدة فأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله كَذَِلَك ِلُنثَّبَت بِِه فُؤَاَدَك 
  الفرقان

ر والقوم كانوا قد ألفوا احملسوسات فاستبعدوا حصول احلياة والوجه الرابع أن القرآن مملوء من إثبات احلشر والنش
بعد املوت ومل يتقرر ذلك يف قلوهبم فظنوا أن حممداً عليه السالم إمنا يذكر ذلك على سبيل الكذب واهللا تعاىل بني 

  صحة القول باملعاد بالدالئل القاهرة الكثرية
كاة وسائر العبادات والقوم كانوا يقولون إله العاملني غين عنا الوجه اخلامس أن القرآن مملوء من األمر بالصالة والز

( اً وعن طاعتنا وإنه تعاىل أجل من أن يأمر بشيء ال فائدة فيه فأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله أَفََحِسبُْتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبث
وباجلملة فشبهات الكفار )  ٧اإلسراء ( إِنْ أََسأُْتْم فَلََها وبقوله إِنْ أَْحَسنُتمْ أَْحَسنُتمْ ِالنفُِسكُْم َو)  ١١٥املؤمنون 

كثرية فهم ملا رأوا القرآن مشتمالً على أمور ما عرفوا حقيقتها ومل يطلعوا على وجه احلكمة فيها ال جرم كذبوا 
ألوفة من عامل بالقرآن واحلاصل أن القوم ما كانوا يعرفون أسرار اإلهليات وكانوا جيرون األمور على األحوال امل

احملسوسات وما كانوا يطلبون حكمها وال وجوه تأويالهتا فال جرم وقعوا يف التكذيب واجلهل فقوله َبلْ كَذَُّبواْ لَّّماً 
 م يفلَْم ُيِحيطُواْ بِِعلِْمِه إشارة إىل عدم علمهم هبذه األشياء وقوله َولَمَّا يَأِْتهِمْ َتأْوِيلُُه إشارة إىل عدم جدهم واجتهاده

  طلب تلك األسرار



ة مث قال فَانظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الظَّاِلِمَني واملراد أهنم طلبوا الدنيا وتركوا اآلخرة فلما ماتوا فاتتهم الدنيا واآلخر
فبقوا يف اخلسار العظيم ومن الناس من قال املراد منه عذاب االستئصال وهو الذي نزل باألمم الذين كذبوا الرسل 

العذاب يف الدنيا قال أهل التحقيق قوله َولَمَّا يَأِْتهِمْ َتأْوِيلُُه يدل على أن من كان غري عارف بالتأويالت  من ضروب
وقع يف الكفر والبدعة ألن ظواهر النصوص قد يوجد فيها ما تكون متعارضة فإذا مل يعرف اإلنسان وجه التأويل 

عرف وجه التأويل طبق التنزيل على التأويل فيصري ذلك نوراً فيها وقع يف قلبه أن هذا الكتاب ليس حبق أما إذا 
  على نور يهدي اهللا لنوره من يشاء

ى َعَمِلى َولَكُْم َعَملُكُْم أَنُتْم َوِمنُهْم مَّن ُيْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم مَّن الَّ ُيْؤِمُن بِِه َوَربُّكَ أَْعلَُم بِالُْمفِْسِديَن َوإِن كَذَُّبوَك فَقُل لِّ
  ي ئُونَ ِممَّآ أَعَْملُ َوأََناْ َبرِى ٌء مِّمَّا َتْعَملُونََبرِ

هم اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية املتقدمة قوله فَانظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الظَّاِلِمَني وكان املراد منه تسليط العذاب علي
الَّ ُيْؤِمُن بِِه منبهاً على أن الصالح عنده تعاىل كان يف هذه الطائفة  يف الدنيا أتبعه بقوله َوِمنُهْم مَّن ُيْؤِمُن بِِه َوِمنُْهْم مَّن

التبقية دون االستئصال من حيث كان املعلوم أن منهم من يؤمن به واألقرب أن يكون الضمري يف قوله بِِه رجعاً إىل 
إلميان بالرسول عليه الصالة القرآن ألنه هو املذكور من قبل مث يعلم أنه مىت حصل اإلميان بالقرآن فقد حصل معه ا

صلح والسالم أيضاً واختلفوا يف قوله َوِمنُهْم مَّن ُيْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم مَّن الَّ ُيْؤِمُن بِِه ألن كلمة يؤمن فعل مستقبل وهو ي
 للحال واالستقبال فمنهم من محله على احلال وقال املراد أن منهم من يؤمن بالقرآن باطناً لكنه يتعمد اجلحد

  وإظهار التكذيب ومنهم من باطنه كظاهره يف التكذيب ويدخل فيه أصحاب الشبهات وأصحاب التقليد ومنهم

من قال املراد هو املستقبل يعين أن منهم من يؤمن به يف املستقبل بأن يتوب عن الفكر ويبدله باإلميان ومنهم من 
  بصر ويستمر على الكفر
  ِديَن أي هو العامل بأحواهلم يف أنه هل يبقى مصراً على الكفر أو يرجع عنهمث قال َوَربُّكَ أَْعلَُم بِالُْمفِْس

مث قال َوإِن كَذَُّبوَك فَقُل لّى َعَمِلى َولَكُْم َعَملُكُْم قيل فقل يل عملي الطاعة واإلميان ولكم عملكم الشرك وقيل يل 
  جزاء عملي ولكم جزاء عملكم

لُ وَأََناْ بَرِىء ّممَّا َتْعَملُونَ قيل معىن اآلية الزجر والردع وقيل بل معناه استمالة قلوهبم مث قال أَنُتْم بَرِيئُونَ ِممَّا أَْعَم
قال مقاتل والكليب هذه اآلية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد ألن شرط الناسخ أن يكون رافعاً حلكم املنسوخ 

اب والعقاب وذلك ال يقتضي حرمة القتال ومدلول هذه اآلية اختصاص كل واحد بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثو
  فآية القتال ما رفعت شيئاً من مدلوالت هذه اآلية فكان القول بالنسخ باطالً

ى الُْعْمىَ  َولَْو ْيَك أَفَأَْنَت تَْهِدَوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك أَفَأَنَت ُتْسِمعُ الصُّمَّ َولَْو كَاُنواْ الَ َيْعِقلُونَ َوِمنُهْم مَّن َينظُُر إِلَ
  كَاُنواْ الَ ُيْبِصُرونَ إِنَّ اللََّه الَ َيظِْلُم النَّاَس شَْيئًا َولَاِكنَّ النَّاَس أَنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ

  يف اآلية مسائل
هذه املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل يف اآلية األوىل قسم الكفار إىل قسمني منهم من يؤمن به ومنهم من ال يؤمن به ويف 

اآلية قسم من ال يؤمن به قسمني منهم من يكون يف غاية البغض له والعداوة له وهناية النفرة عن قبول دينه ومنهم 
من ال يكون كذلك فوصف القسم األول يف هذه اآلية فقال ومنهم من يستمع كالمك مع أنه يكون كاألصم من 

ي بغضه إلنسان آخر وعظمت نفرته عنه صارت نفسه حيث إنه ال ينتفع ألبتة بذلك الكالم فإن اإلنسان إذا قو
متوجهة إىل طلب مقابح كالمه معرضة عن مجيع جهات حماسن كالمه فالصمم يف األذن معىن ينايف حصول إدراك 
الصوت فكذلك حصول هذا البغض الشديد كاملنايف للوقوف على حماسن ذلك الكالم والعمى يف العني معىن ينايف 



فكذلك البغض ينايف وقوف اإلنسان على حماسن من يعاديه والوقوف على ما آتاه اهللا تعاىل حصول إدراك الصورة 
من الفضائل فبني تعاىل أن يف أولئك الكفار من بلغت حالته يف البغض والعداوة إىل هذا احلد مث كما أنه ال ميكن 

يف العداوة إىل هذا احلد صديقاً تابعاً  جعل األصم مسيعاً وال جعل األعمى بصرياً فكذلك ال ميكن جعل العدو البالغ
واملقصود من هذا الكالم تسلية الرسول عليه الصالة والسالم بأن هذه الطائفة ) صلى اهللا عليه وسلم ( للرسول 

قد بلغوا يف مرض العقل إىل حيث ال يقبلون العالج والطبيب إدا رأى مريضاً ال يقبل العالج أعرض عنه ومل 
  له للعالج فكذلك وجب عليك أن ال تستوحش من حال هؤالء الكفاريستوحش من عدم قبو

املسألة الثانية احتج ابن قتيبة هبذه اآلية على أن السمع أفضل من البصر فقال إن اهللا تعاىل قرن بذهاب السمع 
اري ذهاب العقل ومل يقرن بذهاب النظر إال ذهاب البصر فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر وزيف ابن األنب

هذا الدليل فقال إن الذي نفاه اهللا مع السمع مبنزلة الذي نفاه اهللا مع البصر ألنه تعاىل أراد إبصار القلوب ومل يرد 
إبصار العيون والذي يبصره القلب هو الذي يعقله واحتج ابن قتيبة على هذا املطلوب حبجة أخرى من القرآن فقال 

لب يقدم السمع على البصر وذلك يدل على أن السمع أفضل من البصر كلما ذكر اهللا السمع والبصر فإنه يف األغ
ومن الناس من ذكر يف هذا الباب دالئل أخرى فأحدها أن العمى قد وقع يف حق األنبياء عليهم السالم أما الصمم 

يعجز عن تبليغ فغري جائز عليهم ألنه خيل بأداء الرسالة من حيث إنه إذا مل يسمع كالم السائلني تعذر عليه اجلواب ف
  شرائع اهللا تعاىل

احلجة الثانية أن القوة السامعة تدرك املسموع من مجيع اجلوانب والقوة الباصرة ال تدرك املرئي إال من جهة واحدة 
  وهي املقابل

احلجة الثالثة أن اإلنسان إمنا يستفيد العلم بالتعلم من األستاذ وذلك ال ميكن إال بقوة السمع فاستكمال النفس 
  الكماالت العلمية ال حيصل إال بقوة السمع وال يتوقف على قوة البصر فكان السمع أفضل من البصرب

من القلب احلجة الرابعة أنه تعاىل قال إِنَّ ِفى ذاِلَك لَِذكَْرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيٌد واملراد 
ل ويتأكد هذا بقوله تعاىل َوقَالُواْ لَْو كُنَّا َنْسَمُع أَْو َنعِْقلُ َما كُنَّا ِفى أَْصحَابِ ههنا العقل فجعل السمع قريناً للعق

  فجلوا السمع سبباً للخالص من عذاب السعري)  ١٠امللك ( السَِّعريِ 
ك القوة احلجة اخلامسة أن املعىن الذي ميتاز به اإلنسان من سائر احليوانات هو النطق والكالم وإمنا ينتفع بذل

السامعة فمتعلق السمع النطق الذي به حصل شرف اإلنسان ومتعلق البصر إدراك األلوان واألشكال وذلك أمر 
  مشترك فيه بني الناس وبني سائر احليوانات فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر

لت بسبب ما معهم من احلجة السادسة أن األنبياء عليهم السالم يراهم الناس ويسمعون كالمهم فنبوهتم ما حص
الصفات املرئية وإمنا حصلت بسبب ما معهم من األصوات املسموعة وهو الكالم وتبليغ الشرائع وبيان األحكام 

فوجب أن يكون املسموع أفضل من املرئي فلزم أن يكون السمع أفضل من البصر فهذا مجلة ما متسك به القائلون 
  ل البصر أفضل من السمع ويدل عليه وجوهبأن السمع أفضل من البصر ومن الناس من قا

احلجة األوىل أهنم قالوا يف املثل املشهور ليس وراء العيان بيان وذلك يدل على أن أكمل وجوه اإلدراكات هو 
  األبصار

احلجة الثانية أن آلة القوة الباصرة هو النور وآلة القوة السامعة هي اهلواء والنور أشرف من اهلواء فالقوة الباصرة 
  أشرف من القوة السامعة



احلجة الثالثة أن عجائب حكمة اهللا تعاىل يف ختليق العني اليت هي حمل األبصار أكثر من عجائب خلقته يف األذن اليت 
هي حمل السماع فإنه تعاىل جعل متام روح واحد من األرواح السبعة الدماغية من العصب آلة لألبصار وركب العني 

ت وخلق لتحريكات العني عضالت كثرية على صورة خمتلفة واألذن ليس كذلك من سبع طبقات وثالث رطوبا
  وكثرة العناية يف ختليق الشيء تدل على كونه أفضل من غريه

احلجة الرابعة أن البصر يرى ماحصل فوق سبع مسوات والسمع ال يدرك ما بعد منه على فرسخ فكان البصر أقوى 
  ع يدرك من كل اجلوانب والبصر ال يدرك إال من اجلانب الواحدوأفضل وهبذا البيان يدفع قوهلم إن السم

احلجة اخلامسة أن كثرياً من األنبياء مسع كالم اهللا يف الدنيا واختلفوا يف أنه هل رآه أحد يف الدنيا أم ال وأيضاً فإن 
انِى  )  ١٤٣األعراف  (موسى عليه السالم مسع كالمه من غري سبق سؤال والتماس وملا سأل الرؤية قال لَن تََر

  وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال السماع
احلجة السادسة قال ابن األنباري كيف يكون السمع أفضل من البصر وبالبصر حيصل مجال الوجه وبذهابه عيبه 
وذهاب السمع ال يورث اإلنسان عيباً العرب تسمي العينني الكرميتني وال تصف السمع مبثل هذا ومنه احلديث 

  )من أذهبت كرميته فصرب واحتسب مل أرض له ثواباً دون اجلنة ( يقول اهللا تعاىل 
املسألة الثالثة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل قالوا اآلية دالة على أن قلوب أولئك 

بالنسبة إىل إبصار األشياء وكما أن هذا الكفار بالنسبة إىل اإلميان كاألصم بالنسبة إىل استماع الكالم وكاألعمى 
ممتنع فكذلك ما حنن فيه قالوا والذي يقوي ذلك أن حصول العداوة القوية الشديدة وكذلك حصول احملبة الشديدة 

يف القلب ليس باختيار اإلنسان ألن عند حصول هذه العداوة الشديدة جيد وجداناً ضرورياً أن القلب يصري 
ماع كالم العدو ويف مطالعة أفعاله احلسنة وإذا كان األمر كذلك فقد حصل املطلوب كاألصم واألعمى يف است

وأيضاً ملا حكم اهللا تعاىل عليها حكماً جازماً بعدم اإلميان فحينئذ يلزم من حصول اإلميان انقالب علمه جهالً وخربه 
ىل إِنَّ اللََّه الَ َيظِْلُم النَّاَس شَْيئًا َولَاِكنَّ الصدق كذباً وذلك حمال وأما املعتزلة فقد احتجوا على صحة قوهلم بقوله تعا

النَّاَس أَنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ وجه االستدالل به أنه يدل على أنه تعاىل ما أجلأ أحداً إىل هذه القبائح واملنكرات ولكنهم 
  باختيار أنفسهم يقدمون عليها ويباشروهنا
الظلم عن نفسه ألنه يتصرف يف ملك نفسه ومن كان كذلك مل يكن  أجاب الواحدي عنه فقال إنه تعاىل إمنا نفى

  ظاملاً وإمنا قال َولَاِكنَّ النَّاَس أَنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ ألن الفعل منسوب إليهم بسبب الكسب
قَدْ َخِسَر الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِِلقَآِء اللَِّه َوَما كَاُنواْ َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم كَأَن لَّْم َيلَْبثُوا إِالَّ َساَعةً  مَِّن النََّهارِ َيتََعاَرفُونَ بَْيَنُهْم 

  ٌد َعلَى َما َيفَْعلُونَُمْهَتِديَن َوإِمَّا نُرَِينَّكَ َبْعَض الَِّذى َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَإِلَْيَنا مَْرجُِعُهْم ثُمَّ اللَُّه َشهِي

اإلصغاء وترك التدبر أتبعه بالوعيد فقال َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم كَأَن لَّمْ َيلَْبثُواْ  اعلم أنه تعاىل ملا وصف هؤالء الكفار بقلة
  إِالَّ َساَعةً  ّمَن النََّهارِ وفيه مسائل

  املسألة األوىل قرأ حفص عن عاصم َيْحُشرُُهْم بالياء والباقون بالنون
ي مشاهبني من مل يلبث إال ساعة من النهار وقوله َيَتعَاَرفُونَ جيوز املسألة الثانية قوله كَأَن لَّْم َيلَْبثُواْ يف موضع احلال أ

  أن يكون متعلقاً بيوم حنشرهم وجيوز أن يكون حاالً بعد حال
  املسألة الثالثة كَانَ هذه هي احملففة من الثقيلة التقدير كأهنم مل يلبثوا فخففت كقوله وكأن قد

من النهار وقيل يف قبورهم والقرآن وارد هبذين الوجهني قال تعاىل كَمْ  املسألة الرابعة قيل كأن مل يلبثوا إال ساعة
قال القاضي والوجه األول أوىل )  ١١٣ ١١٢املؤمنون ( لَبِثُْتْم ِفى االْْرضِ َعَدَد ِسنَِني قَالُواْ لَبِثَْنا َيوًْما أَْو بَْعَض َيْومٍ 



 يعرفون مقدار لبثهم بعد املوت إىل وقت احلشر فيجب لوجهني أحدمها أن حال املؤمنني كحال الكافرين يف أهنم ال
أن حيمل ذلك على أمر خيتص بالكفار وهو أهنم ملا مل ينتفعوا بعمرهم استقلوه واملؤمن ملا انتفع بعمره فإنه ال يستقله 

  الثاين أنه قال َيَتَعاَرفُونَ َبْينَُهْم ألن التعارف إمنا يضاف إىل حال احلياة ال إىل حال املمات
املسألة اخلامسة ذكروا يف سبب هذا االستقالل وجوهاً األول قال أبو مسلم ملا ضيعوا أعمارهم يف طلب الدنيا 
واحلرص على لذاهتا مل ينتفعوا بعمرهم ألبتة فكان وجود ذلك العمر كالعدم فلهذا السبب استقلوه ونظريه قوله 

الثاين قال األصم قل ذلك عندهم ملا شاهدوا من أهوال )  ٩٦البقرة ( َعمََّر تعاىل َوَما ُهَو بُِمَزحْزِِحِه ِمَن الَْعذَابِ أَن ُي
اآلخرة واألنسان إذا عظم خوفه نسي األمور الظاهرة الثالث أنه قل عندهم مقامهم يف الدنيا يف جنب مقامهم يف 

ر اخلامس املراد أهنم عند اآلخرة ويف العذاب املؤبد الرابع أنه قل عندهم مقامهم يف الدنيا لطول وقوفهم يف احلش
خروجهم من القبور يتعارفون كما كانوا يتعارفون يف الدنيا وكأهنم مل يتعارفوا بسبب املوت إال مدة قليلة ال تؤثر يف 

ذلك التعارف وأقول حتقيق الكالم يف هذا الباب أن عذاب الكافر مضرة خالصة دائمة مقرونة باإلهانة واإلذالل 
ى من اإلحساس باللذة بدليل أن أقوى اللذات هي لذات الوقاع والشعور بأم القولنج واإلحساس باملضرة أقو

وغريه والعياذ باهللا تعاىل أقوى من الشعور بلذة الوقاع وأيضاً لذات الدنيا مع خساستها ما كانت خالصة بل كانت 
ن لذات الدنيا ما حصلت إال خملوطة باهلمومات الكثرية وكانت تلك اللذات مغلوبة باملؤملات واآلفات وأيضاً إ

بعض أوقات احلياة الدنيوية وآالم اآلخرة أبدية سرمدية ال تنقطع ألبتة ونسبة عمر مجيع الدنيا إىل اآلخرة األبدية 
  أقل من اجلزء الذي ال يتجزأ بالنسبة إىل ألف ألف عامل مثل العامل املوجود

  بب احلياة العاجلة باآلفات احلاصلةإذا عرفت هذا فنقول أنه مىت قوبلت اخلريات احلاصلة بس

كرناه للكافر وجدت أقل من اللذة بالنسبة إىل مجيع العامل فقوله كَأَن لَّْم َيلَْبثُواْ إِالَّ َساَعةً  ّمَن النَّهَارِ إشارة إىل ما ذ
  من قلتها وحقارهتا يف جنب ما حصل من العذاب الشديد

وه األول يعرف بعضهم بعضاً كما كانوا يعرفون يف الدنيا الثاين يعرف بعضهم أما قوله َيَتعَاَرفُونَ َبيَْنُهْم ففيه وج
  بعضاً مبا كانوا عليه من اخلطأ والكفر مث تنقطع املعرفة إذا عاينوا العذاب وتربأ بعضهم من بعض

  وجهني واجلواب عنه من)  ١٠املعارج ( فإن قيل كيف توافق هذه اآلية قوله َوالَ َيسْئَلُ َحمِيٌم َحِميماً 
الوجه األول أن املراد من هذه اآلية أهنم يتعارفون بينهم يوبخ بعضهم بعضاً فيقول كل فريق لآلخر أنت أضللتين 
يوم كذا وزينت يل الفعل الفالين من القبائح فهذا تعارف تقبيح وتعنيف وتباعد وتقاطع ال تعارف عطف وشفقة 

  فاملراد سؤال الرمحة والعطف وأما قوله تعاىل َوالَ َيسْئَلُ َحمِيٌم َحِميماً
والوجه الثاين يف اجلواب محل هاتني اآليتني على حالتني وهو أهنم يتعارفون إذا بعثوا مث تنقطع املعرفة فلذلك ال يسأل 

  محيم محيماً
حيشرهم حال كوهنم أما قوله تعاىل قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَذَّبُواْ بِِلقَاء اللَِّه ففيه وجهان األول أن يكون التقدير ويوم 

كالم اهللا متعارفني وحال كوهنم قائلني قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِِلقَاء اللَِّه الثاين أن يكون قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَذَُّبواْ 
فيكون هذا شهادة من اهللا عليهم باخلسران واملعىن أن من باع آخرته بالدنيا فقد خسر ألنه أعطى الكثري الشريف 

  لباقي وأخذ القليل اخلسيس الفاينا
وأما قوله َوَما كَانُواْ ُمْهَتِديَن فاملراد أهنم ما اهتدوا إىل رعاية مصاحل هذه التجارة وذلك ألهنم اغتروا بالظاهر وغفلوا 
عن احلقيقة فصاروا كمن رأى زجاجة حسنة فظنها جوهرة شريفة فاشتراها بكل ما ملكه فإذا عرضها على الناقدين 

سعيه وفات أمله ووقع يف حرقة الروع وعذاب القلب وأما قوله َوإِمَّا ُنرَِينََّك بَْعَض الَِّذى َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفَّيَنَّكَ  خاب



بعض رينك فَإِلَْيَنا مَْرجُِعُهْم فاعلم أن قوله فَإِلَْيَنا َمْرجُِعُهْم جواب َنَتَوفَّيَنََّك وجواب نُرِيَنََّك حمذوف والتقدير وإما ن
  الذي نعدهم يف الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نرينك ذلك املوعد فإنك ستراه يف اآلخرة

واعلم أن هذا يدل على أنه تعاىل ُيري رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخزيهم يف الدنيا وسيزيد عليه بعد وفاته وال 
وحصل الكثري أيضاً بعد وفاته والذي ) سلم صلى اهللا عليه و( شك أنه حصل الكثري منه يف زمان حياة رسول اهللا 

  سيحصل يوم القيامة أكثر وهو تنبيه على أن عاقبة احملقني حممودة وعاقبة املذنبني مذمومة
  َوِلكُلِّ أُمَّةٍ  رَُّسولٌ فَإِذَا َجآَء َرسُولُُهْم قُِضىَ  َبْيَنُهمْ بِالِْقْسِط َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ

  مع قومه بني أن حال كل األنبياء مع أقوامهم كذلك ويف) صلى اهللا عليه وسلم ( ال حممد اعلم أنه تعاىل ملا بني ح

  اآلية مسائل
املسألة األوىل هذه اآلية تدل على أن كل مجاعة ممن تقدم قد بعث اهللا إليهم رسوالً واهللا تعاىل ما أمهل أمة من األمم 

  ) ٢٤فاطر ( َخالَ ِفيَها َنذِيٌر  قط ويتأكد هذا بقوله تعاىل َوإِن ّمْن أُمَّةٍ  إِالَّ
  ) ٦يس ( فإن قيل كيف يصح هذا مع ما يعلمه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه ِلتُنِذَر قَْوماً مَّا أُنِذَر ءاَباؤُُهْم 

قلنا الدليل الذي ذكرناه ال يوجب أن يكون الرسول حاضراً مع القوم ألن تقدم الرسول ال مينع من كونه رسوالً 
يهم كما ال مينع تقدم رسولنا من كونه مبعوثاً إلينا إىل آخر األبد وحتمل الفترة على ضعف دعوة األنبياء ووقوع إل

  موجبات التخليط فيها
املسألة الثانية يف الكالم إضمار والتقدير فإذا جاء رسوهلم وبلغ فكذبه قوم وصدقه آخرون قضى بينهم أي حكم 

  وفصل
اآلية أحد أمرين إما بيان أن الرسول إذا بعث إىل كل أمة فإنه بالتبليغ وإقامة احلجة يزيح  املسألة الثالثة املراد من

كل علة فال يبقى هلم عذر يف خمالفته أو تكذيبه فيدل ذلك على أن ما جيري عليهم من العذاب يف اآلخرة يكون 
املراد أن القوم إذا اجتمعوا يف اآلخرة عدالً وال يكون ظلماً ألهنم من قبل أنفسهم وقعوا يف ذلك العقاب أو يكون 

مجع اهللا بينهم وبني رسوهلم يف وقت احملاسبة وبأن الفصل بني املطيع والعاصي ليشهد عليهم مبا شاهد منهم وليقع 
منهم االعتراف بأنه بلغ رساالت ربه فيكون ذلك من مجلة ما يؤكد اهللا به الزجر يف الدنيا كاملساءلة وإنطاق 

هادة عليهم بأعماهلم واملوازين وغريها ومتام التقرير على هذا الوجه الثاين أنه تعاىل ذكر يف اآلية اجلوارح والش
األوىل أن اهللا شهيد عليهم فكأنه تعاىل يقول أنا شهيد عليهم وعلى أعماهلم يوم القيامة ومع ذلك فإين أحضر يف 

  واملراد منه املبالغة يف إظهار العدل موقف القيامة مع كل قوم رسوهلم حىت يشهد عليهم بتلك األعمال
وقوله رُُّسالً مَُّبّشرِينَ )  ١٥اإلسراء ( واعلم أن دليل القول األول هو قوله تعاىل َوَما كُنَّا ُمَعذّبِنيَ َحتَّى َنْبَعثَ َرُسوالً 

وقوله َولَْو أَنَّا أَهْلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ّمن قَْبِلِه )  ١٦٥اء النس( َوُمنِذرِيَن لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ  َبْعَد الرُُّسلِ 
ودليل القول الثاين قوله تعاىل َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا إىل )  ١٣٤طه ( لَقَالُواْ رَبََّنا لَْوال أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوالً 
وقوله َوقَالَ الرَُّسولُ ياَرّب َرّب إِنَّ قَْوِمى اتََّخذُواْ َهاذَا الْقُْرءاَنَ )  ١٤٣البقرة ( ا قوله َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُمْ َشهِيًد

وقوله تعاىل قُِضىَ  َبْينَُهْم بِالِْقْسِط َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ فالتكرير ألجل التأكيد واملبالغة يف نفي )  ٣٠الفرقان ( َمْهجُوراً 
  الظلم

ةٍ  أََجلٌ إِذَا َجآَء َهاذَا الَْوْعُد إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني قُل الَّ أَْمِلكُ ِلَنفِْسى َضرا َوالَ َنفًْعا إِالَّ َما َشآَء اللَُّه ِلكُلِّ أُمََّوَيقُولُونَ مََتى 
  أََجلُُهْم فَالَ َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً  َوالَ َيْسَتقِْدُمونَ



النبوة فإنه عليه السالم كلما هددهم بنزول العذاب ومر زمان ومل اعلم أن هذه الشبهة اخلامسة من شبهات منكري 
يظهر ذلك العذاب قالوا مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني واحتجوا بعدم ظهوره على القدح يف نوبته عليه السالم 

  ويف اآلية مسائل
ن املراد مما تقدم من قوله قُِضىَ  َبْينَُهْم بِالِْقْسطِ املسألة األوىل أن قوله تعاىل َوَيقُولُونَ َمَتى َهاذَا الْوَْعُد كالدليل على أ

القضاء بذلك يف الدنيا ألنه ال جيوز أن يقولوا مىت هذا الوعد عند حضورهم يف الدار اآلخرة ألن )  ١٤٧يونس ( 
احلال يف اآلخرة حال يقني ومعرفة حلصول كل وعد ووعيد وإال ظهر أهنم إمنا قالوا ذلك على وجه التكذيب 

للرسول عليه السالم فيما أخربهم من نزول العذاب لألعداء والنصرة لألولياء أو على وجه االستبعاد لكونه حمقاً يف 
ذلك اإلخبار ويدل هذا القول على أن كل أمة قالت لرسوهلا مثل ذلك القول بدليل قوله إِن كُنُتْم وذلك لفظ مجع 

مث إنه تعاىل أمره بأن جييب عن هذه الشبهة جبواب حيسم )  ٤٧يونس ( رَُّسولٌ  وهو موافق لقوله َيفَْعلُونَ َوِلكُلّ أُمَّةٍ 
إظهار املادة وهو قوله قُل الَّ أَْمِلكُ ِلَنفِْسى َضّرا َوالَ َنفًْعا إِالَّ َما َشاء اللَُّه واملراد أن إنزال العذاب على األعداء و

نه تعاىل ما عني لذلك الوعد والوعيد وقتاً معيناً حىت يقال ملا مل النصرة لألولياء ال يقدر عليه أحد إال اهللا سبحانه وأ
حيصل ذلك املوعود يف ذلك الوقت دل على حصول اخللف فكان تعيني الوقت مفوضاً إىل اهللا سبحانه إما حبسب 

لل أفعاله مشيئته وإهليته عند من ال يعلل أفعاله وأحكامه برعاية املصاحل وإما حبسب املصلحة املقدرة عند من يع
وأحكامه برعاية املصاحل مث إذا حضر الوقت الذي وقته اهللا تعاىل حلدوث ذلك احلادث فإنه ال بد وأن حيدث فيه 

  وميتنع عليه التقدم والتأخر
هذا االستثناء يدل على املسألة الثانية املعتزلة احتجوا بقوله قُل الَّ أَْمِلُك ِلنَفِْسى ضَّرا َوالَ َنفًْعا إِالَّ َما َشاء اللَُّه فقالوا 

أن العبد ال ميلمصاحل مث إذا حضر الوقت الذي وقته اهللا تعاىل حلدوث ذلك احلادث فإنه ال بد وأن حيدث فيه وميتنع 
  عليه التقدم والتأخر

ُه فقالوا هذا االستثناء يدل على املسألة الثانية املعتزلة احتجوا بقوله قُل الَّ أَْمِلُك ِلنَفِْسى ضَّرا َوالَ َنفًْعا إِالَّ َما َشاء اللَّ
نقضاء أجله أن العبد ال ميلوله إِذَا َجاء أََجلُُهْم فَالَ َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً  َوالَ َيْستَقِْدُمونَ يدل على أن أحداً ال ميوت إال با

  اضع كثريةوكذلك املقتول ال يقتل إال على هذا الوجه وهذه مسألة طويلة وقد ذكرناها يف هذا الكتاب يف مو
ء أََجلُُهمْ شرط املسألة اخلامسة أنه تعاىل قال ههنا إِذَا َجاء أََجلُُهْم فَالَ َيسَْتأِْخُرونَ َساَعةً  َوالَ َيْسَتقِْدُمونَ فقوله إِذَا َجا
كما يف هذه اآلية  وقوله فَالَ َيسَْتأِْخُرونَ َساَعةً  َوالَ َيْستَقِْدُمونَ جزاء والفاء حرف اجلزاء فوجب إدخاله على اجلزاء

وهذه اآلية تدل على أن اجلزاء حيصل مع حصول الشرط ال متأخراً عنه وأن حرف الفاء ال يدل على التراخي وإمنا 
  يدل على كونه جزاء

إذا ثبت هذا فنقول إذا قال الرجل المرأة أجنبية إن نكحتك فأنت طالق قال الشافعي رضي اهللا عنه ال يصح هذا 
  حنيفة رضي اهللا عنه يصح والدليل على أنه ال يصح أن هذه اآلية دلت علىالتعليق وقال أبو 

أن اجلزاء إمنا حيصل حال حصول الشرط فلو صح هذا التعليق لوجب أن حيصل الطالق مقارناً للنكاح ملا ثبت أن 
أن ال اجلزاء جيب حصوله مع حصول الشرط وذلك يوجب اجلمع بني الضدين وملا كان هذا الالزم باطالً وجب 

  يصح هذا التعليق
ا َوقََع َءامَْنُتْم بِِه َءآأنَ َوقَْد كُنُتم بِهِ قُلْ أََرءَْيُتْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبُه َبيَاًتا أَْو َنَهاًرا مَّاذَا َيْسَتْعجِلُ ِمْنُه الُْمْجرُِمونَ أَثُمَّ إِذَا َم

  َعذَاَب الُْخلِْد َهلْ ُتْجَزْونَ إِالَّ بَِما كُنُتمْ َتكِْسُبونَ َتْستَْعجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ ذُوقُواْ
  اعلم أن هذا هو اجلواب الثاين عن قوهلم مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني وفيه مسائل



املسألة األوىل حاصل اجلواب أن يقال ألولئك الكفار الذين يطلبون نزول العذاب بتقدير أن حيصل هذا املطلوب 
العذاب ما الفائدة لكم فيه فإن قلتم نؤمن عنده فذلك باطل ألن اإلميان يف ذلك الوقت إميان حاصل يف  وينزل هذا

وقت اإلجلاء والقسر وذلك ال يفيد نفعاً ألبتة فثبت أن هذا الذي تطلبونه لو حصل مل حيصل منه إال العذاب يف 
قال للذين ظلموا ذوقوا عذاب اخللد مث يقرن بذلك الدنيا مث حيصل عقيبه يوم القيامة عذاب آخر أشد منه وهو أنه ي

العذاب كالم يدل على اإلهانة والتحقري وهو أنه تعاىل يقول َهلْ ُتْجَزْونَ إِالَّ بَِما كُنُتْم َتكِْسُبونَ فحاصل هذا 
  اجلواب أن هذا الذي تطلبونه هو حمض الضرر العاري عن جهات النفع والعاقل ال يفعل ذلك

ة قوله َبَياًتا أي ليالً يقال بت ليليت أفعل كذا والسبب فيه أن اإلنسان يف الليل يكون ظاهراً يف البيت املسألة الثاني
فجعل هذا اللفظ كناية عن الليل والبيات مصدر مثل التبييت كالوداع والسراح ويقال يف النهار ظللت أفعل كذا 

على الظرف أي وقت بيات وكلمة َماذَا فيها وجهان  ألن اإلنسان يف النهار يكون ظاهراً يف الظل وانتصب بياتاً
أحدمها أن يكون ماذا امساً واحداً ويكون منصوب احملل كما لو قال ماذا أراد اهللا وجيوز أن يكون ذا مبعىن الذي 

فيكون ماذا كلمتني وحمل ما الرفع على االبتداء وخربه ذا وهو مبعىن الذي فيكون معناه ما الذي يستعجل منه 
  رمون ومعناه أي شيء الذي يستعجل من العذاب اجملرموناجمل

  واعلم أن قوله إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبهُ َبَياًتا أَْو نََهاًرا شرط
وجوابه قوله ماذا يستعجل منه اجملرمون وهو كقولك إن أتيتك ماذا تطعمين يعين إن حصل هذا املطلوب فأي 

  مقصود تستعجلونه منه
َما َوقََع ءاَمْنُتمْ بِِه فاعلم أن دخول حرف االستفهام على مث كدخوله على الواو والفاء يف قوله أَوَ وأما قوله أَثُمَّ إِذَا 
  وهو يفيد التقريع والتوبيخ مث أخرب)  ٩٧األعراف ( أَفَأَِمَن )  ٩٨األعراف ( أَِمَن أَْهلُ الْقَُرى 

ن تؤمنون وترجون االنتفاع باإلميان مع أنكم كنتم تعاىل أن ذلك اإلميان غري واقع هلم بل يعريون ويوخبون يقال آآل
قبل ذلك به تستعجلون على سبيل السخرية واالستهزاء وقرىء الئَانَ حبذف اهلمزة اليت بعد الالم وإلقاء حركتها 

  على الالم
بل الئَانَ والتقدير قيل آالن وقد وأما قوله ثُمَّ قِيلَ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ ذُوقُواْ َعذَاَب الُْخلِْد فهو عطف عى الفعل املضمر ق

  كنتم به تستعجلون مث قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب اخللد
  وأما قوله تعاىل َهلْ ُتْجَزْونَ إِالَّ بَِما كُنُتْم َتكِْسُبونَ ففيه ثالث مسائل

يا رب العزة أنت املسألة األوىل أنه تعاىل أينما ذكر العقاب والعذاب ذكر هذه العلة كأن سائالً يسأل وهو يقول 
أنا ما عاملته هبذه املعاملة ابتداء بل هذا ( الغين عن الكل فكيف يليق برمحتك هذا التشديد والوعيد فهو تعاىل يقول 

وذلك يدل على أن جانب الرمحة راجح غالب وجانب العذاب مرجوح ) وصل إليه جزاء على عمله الباطل 
  مغلوب

أن اجلزاء يوجب العمل أما عند الفالسفة فهو أثر العمل ألن العمل الصاحل املسألة الثانية ظاهر اآلية يدل على 
يوجب تنوير القلب وإشراقه إجياب العلة معلوهلا وأما عند املعتزلة فألن العمل الصاحل يوجب استحقاق الثواب على 

  اهللا تعاىل وأما عند أهل السنة فألن ذلك اجلزاء واجب حبكم الوعد احملض
ة اآلية تدل على كون العبد مكتسباً خالفاً للجربية وعندنا أن كونه مكتسباً معناه أن جمموع القدرة مع املسألة الثالث

  الداعية اخلالصة يوجب الفعل واملسألة الطويلة معروفة بدالئلها
ْو أَنَّ ِلكُلِّ نَفْسٍ ظَلََمْت َما ِفى األرض الَفَْتَدْت بِهِ َوَيْستَْنبِئُوَنَك أََحقٌّ ُهَو قُلْ إِى َورَبِّى إِنَُّه لََحقٌّ َوَمآ أَنُتْم بِمُْعجِزِيَن َولَ



  َوأََسرُّواْ النََّداَمةَ  لَمَّا َرأَُواْ الَْعذَاَب َوقُِضىَ  َبْينَُهْم بِالِْقْسِط َوُهمْ الَ ُيظْلَُمونَ
  ْم صَاِدِقَنياعلم أنه سبحانه أخرب عن الكفار بقوله َوَيقُولُونَ َمَتى َهاذَا الْوَْعُد إِن كُنُت

وأجاب عنه مبا تقدم فحكى عنهم أهنم رجعوا إىل الرسول مرة أخرى يف عني هذه الواقعة وسألوه عن ذلك السؤال 
مرة أخرى وقالوا أحق هو واعلم أن هذا السؤال جهل حمض من وجوه أوهلا أنه قد تقدم هذا السؤال مع اجلواب 

كر الداللة العقلية على كون حممد رسوالً من عند اهللا وهو بيان كون فال يكون يف اإلعادة فائدة وثانيها أنه تقدم ذ
القرآن معجزاً وإذا صحت نبوته لزم القطع بصحة كل ما خيرب عن وقوعه فهذه املعاين توجب اإلعراض عنهم وترك 

لنبوة والشرائع وقيل االلتفات إىل سؤاهلم واختلفوا يف الضمري يف قوله أََحقٌّ ُهَو قيل أحق ما جئتنا به من القرآن وا
  ما تعدنا من البعث والقيامة وقيل ما تعدنا من نزول العذاب علينا يف الدنيا

مث إنه تعاىل أمره أن جييبهم بقوله قُلْ إِى َوَرّبى إِنَُّه لََحقٌّ والفائدة فيه أمور أحدها أن يستمليهم ويتكلم معهم بالكالم 
ه بالقسم فقد أخرجه عن اهلزل وأدخله يف باب اجلد وثانيها أن املعتاد ومن الظاهر أن من أخرب عن شيء وأكد

الناس طبقات فمنهم من ال يقر بالشيء إال بالربهان احلقيقي ومنهم من ال ينتفع بالربهان احلقيقي بل ينتفع باألشياء 
يف حتقيق تلك اإلقناعية حنو القسم فإن األعرايب الذي جاء الرسول عليه السالم وسأل عن نبوته ورسالته اكتفى 

  الدعوى بالقسم فكذا ههنا
مث إنه تعاىل أكد ذلك بقوله َوَما أَنُتم بِمُْعجِزِيَن وال بد فيه من تقدير حمذوف فيكون املراد وما أنتم مبعجزين ملن 

 وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم والغرض منه التنبيه على أن أحداً ال جيوز أن ميانع ربه ويدافعه عما أراد وقضى مث
إنه تعاىل بني أن هذا اجلنس من الكلمات إمنا جيوز عليهم ما داموا يف الدنيا فأما إذا حضروا حمفل القيامة وعاينوا 

قهر اهللا تعاىل وآثار عظمته تركوا ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى مث إنه تعاىل حكى عنهم ثالثة أشياء أوهلا قوله َولَْو أَنَّ 
ى االْْرضِ الَفَْتَدْت بِهِ إال أن ذلك متعذر ألنه يف حمفل القيامة ال ميلك شيئاً كما قال تعاىل ِلكُلّ َنفْسٍ ظَلََمْت َما ِف

وبتقدير أن ميلك خزائن األرض ال ينفعه الفداء لقوله تعاىل َوالَ يُْؤَخذُ )  ٩٥مرمي ( َوكُلُُّهْم ءاِتيِه َيْوَم الِْقَياَمةِ  فَْرداً 
 ٢٥٤البقرة ( وقال يف صفة هذا اليوم الَّ َبْيٌع ِفيِه َوالَ ُخلَّةٌ  َوالَ َشفَاَعةٌ  )  ٤٨البقرة ( ُرونَ ِمْنَها َعْدلٌ َوالَ ُهْم يُنَص

  وثانيها قوله وَأََسرُّواْ النََّداَمةَ  لَمَّا َرأَُواْ الَْعذَاَب) 
ستقبلة إال أهنا ملا كانت واجبة الوقوع واعلم أن قوله َوأََسرُّواْ النََّداَمةَ  جاء على لفظ املاضي والقيامة من األمور امل

جعل اهللا مستقبلها كاملاضي واعلم أن اإلسرار هو اإلخفاء واإلظهار وهو من األضداد أما ورود هذه اللفظة مبعىن 
  اإلخفاء فظاهر وأما ورودها مبعىن اإلظهار فهو من قوهلم سر الشيء وأسره إذا أظهره

املراد منه إخفاء تلك الندامة والسبب يف هذا اإلخفاء وجوه األول أهنم ملا إذا عرفت هذا فنقول من الناس من قال 
رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتني متحريين فلم يطيقوا عنده بكاء وال صراخاً سوى إسرار الندم كاحلال فيمن 

فلتهم وأتباعهم حياء منهم يذهب به ليصلب فإنه يبقى مبهوتاً متخرياً ال ينطق بكلمة الثاين أهنم أسروا الندامة من س
  وخوفاً من توبيخهم

  فإن قيل إن مهاية ذلك املوقف متنع اإلنسان عن هذا التدبري فكيف قدموا عليه
قلنا إن هذا الكتمان إمنا حيصل قبل االحتراق بالنار فإذا احترقوا تركوا هذا اإلخفاء وأظهروه بدليل قوله تعاىل قَالُواْ 

الثالث أهنم أسروا تلك الندامة ألهنم اخلصوا هللا يف تلك الندامة ومن )  ١٠٦املؤمنون ( ا ِشقَْوُتَنا َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَن
أخلص يف الدعاء أسره وفيه هتكم هبم وبإخالصهم يعين أهنم ملا أتوا هبذا اإلخالص يف غري وقته ومل ينفعهم بل كان 

وأما من فسر اإلسرار باإلظهار فقوله ظاهر ألهنم إمنا  من الواجب عليهم أن يأتوا به يف دار الدنيا وقت التكليف



أخفوا الندامة على الكفر والفسق يف الدنيا ألجل حفظ الرياسة ويف القيامة بطل هذا الغرض فوجب اإلظهار وثالثها 
بني الرؤساء واألتباع وقيل بني  قوله تعاىل َوقُِضىَ  َبْيَنُهمْ بِالِْقْسِط َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ فقيل بني املؤمنني والكافرين وقيل

  الكفار بإنزال العقوبة عليهم

واعلم أن الكفار وإن اشتركوا يف العذاب فإنه ال بد وأن يقضي اهللا تعاىل بينهم ألنه ال ميتنع أن يكون قد ظلم 
العدل بعضهم بعضاً يف الدنيا وخانه فيكون يف ذلك القضاء ختفيف من عذاب بعضهم وتثقيل لعذاب الباقني ألن 

  يقتضي أن ينتصف للمظلومني من الظاملني وال سبيل إليه إال بأن خيفف من عذاب املظلومني ويثقل يف عذاب الظاملني
إِلَْيهِ ُيْحىِ  َوُيِميُت َوأَال إِنَّ للَِّه َما ِفى السََّماَواِت واألرض أَالَ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ ُهَو 

  ُتْرَجُعونَ
اعلم أن من الناس من قال إن تعلق هذه اآلية مبا قبلها هو أنه تعاىل قال قبل هذه اآلية َولَْو أَنَّ ِلكُلّ َنفْسٍ ظَلََمْت َما 

فال جرم قال يف هذه اآلية ليس للظامل شيء يفتدى به فإن كل األشياء ملك )  ٥٤يونس ( ِفى االْْرضِ الَفَْتَدتْ بِِه 
 تعاىل وملكه واعلم أن هذا التوجيه حسن أما األحسن أن يقال إنا قد ذكرنا أن الناس على طبقات فمنهم من اهللا

يكون انتفاعه باإلقناعيات أكثر من انتفاعه بالربهانيات أما احملققون فإهنم ال يلتفتون إىل اإلقناعيات أكثر من انتفاعه 
إىل اإلقناعيات وإمنا تعويلهم على الدالئل البينة والرباهني القاطعة فلما بالربهانيات أما احملققون فإهنم ال يلتفتون 

حكى اهللا تعاىل عن الكفار أهنم قالوا أحق هو أمر الرسول عليه السالم بأن يقول إِى َوَرّبى وهذا جار جمرى 
ة والقول بصحة املعاد اإلقناعيات فلما ذكر ذلك أتبعه مبا هو الربهان القاطع على صحته وتقريره أن القول بالنبو

يتفرعان على إثبات اإلله القادر احلكيم وأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه فعرب عن هذا املعىن بقوله أَال إِنَّ للَِّه َما 
ِفى السََّماَواِت َواالْْرَض ومل يذكر الدليل على صحة هذه القضية ألنه تعاىل قد استقصى يف تقرير هذه الدالئل فيما 

)  ٦يونس ( ه السورة وهو قوله إِنَّ ِفى اْخِتلَافِ الَّْيلِ وَالنَّهَارِ َوَما َخلََق اللَُّه ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض سبق من هذ
فلما تقدم ذكر هذه الدالئل القاهرة )  ٥يونس ( وقوله ُهَو الَِّذى َجَعلَ الشَّْمَس ِضَياء َوالْقََمَر ُنوراً َوقَدََّرُه َمنَازِلَ 

بذكرها وذكر أن كل ما يف العامل من نبات وحيوان وجسد وروح وظلمة ونور فهو ملكه وملكه ومىت كان  اكتفى
األمر كذلك كان قادراً على كل املمكنات عاملاً بكل املعلومات غنياً عن مجيع احلاجات منزهاً عن النقائص واآلفات 

إنزال العذاب على األعداء يف الدنيا ويف اآلخرة فهو تعاىل لكونه قادراً على مجيع املمكنات يكون قادراً على 
ويكون قادراً على إيصال الرمحة إىل األولياء يف الدنيا ويف اآلخرة ويكون قادراً على تأييد رسوله عليه السالم 

اً بالدالئل القاطعة واملعجزات الباهرة ويكون قادراً على إعالء شأن رسوله وإظهار دينه وتقوية شرعه وملا كان قادر
على كل ذلك فقد بطل االستهزاء والتعجب وملا كان منزهاً عن النقائص واآلفات كان منزهاً عن اخللف والكذب 

وكل ما وعد به فال بد وأن يقع هذا إذا قلنا إنه تعاىل ال يراعي مصاحل العباد أما إذا قلنا إنه تعاىل يراعيها فنقول 
ل أو للحاجة وملا كان احلق سبحانه منزهاً عن الكل كان الكذب الكذب إمنا يصدر عن العاقل إما للعجز أو للجه

  عليه حماالً فلما أخرب عن نزول العذاب هبؤالء الكفار وحبصول احلشر والنشر وجب القطع بوقوعه فثبت هبذا

الَ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ مث البيان أن قوله تعاىل أَال إِنَّ للَِّه َما ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض مقدمة توجب اجلزم بصحة قوله أَ
قال َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ واملراد أهنم غافلون عن هذه الدالئل مغرورون بظواهر األمور فال جرم بقوا حمرومني 

ه ملا قدر على اإلحياء يف عن هذه املعارف مث إنه أكد هذه الدالئل فقال ُهَو ُيْحىِ  َوُيِميُت وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ واملراد أن
املرة األوىل فإذا أماته وجب أن يبقى قادراً على إحيائه يف املرة الثانية فظهر مبا ذكرنا أنه تعاىل أمر رسوله بأن يقول 



  مث إنه تعاىل أتبع ذلك الكالم بذكر هذه الدالئل القاهرة)  ٥٣يونس ( إِى َوَرّبى 
ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض دقيقة أخرى وهي كلمة إِال وذلك ألن هذه الكلمة إمنا  واعلم أن يف قوله أَال إِنَّ للَِّه َما

تذكر عند تنبيه الغافلني وإيقاظ النائمني وأهل هذا العامل مشغولون بالنظر إىل األسباب الظاهرة فيقولون البستان 
الك آخر واخللق لكوهنم مستغرقني يف لألمري والدار للوزير والغالم لزيد واجلارية لعمرو فيضيفون كل شيء إىل م

نوم اجلهل ورقدة الغفلة يظنون صحة تلك اإلضافات فاحلق نادى هؤالء النائمني الغافلني بقوله أَال إِنَّ للَِّه َما ِفى 
 السََّماَواِت َواالْْرَض وذلك ألنه ملا ثبت بالعقل أن ما سوى الواحد األحد احلق ممكن لذاته وثبت أن املمكن مستند

إىل الواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطة فثبت أن ما سواه ملكه وملكه وإذا كان كذلك فليس لغريه يف احلقيقة ملك 
فلما كان أكثر اخللق غافلني عن معرفة هذا املعىن غري عاملني به ال جرم أمر اهللا رسوله عليه الصالة والسالم أن 

  م اجلهالة ورقدة الضاللةيذكر هذا النداء لعل واحداً منهم يستيقظ من نو
ْؤِمنَِني قُلْ بِفَْضلِ اللَّهِ ياأَيَُّها النَّاُس قَْد َجآءَْتكُْم مَّْوِعظَةٌ  مَّن رَّبِّكُْم َوِشفَآٌء لَِّما ِفى الصُُّدورِ وَُهًدى َوَرْحَمةٌ  لِّلُْم

  َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحواْ ُهَو خَْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعونَ
   اآلية مسائليف

املسألة األوىل اعلم أن الطريق إىل إثبات نبوة األنبياء عليهم السالم أمران األول أن نقول إن هذا الشخص قد 
ادعى النبوة وظهرت املعجزة على يده وكل من كان كذلك فهو رسول من عند اهللا حقاً وصدقاً وهذا الطريق مما 

لى أحسن الوجوه يف قوله َوَما كَانَ َهاذَا الْقُْرءانُ أَن َيفَْترِى ِمن ُدوِن اللَّهِ قد ذكره اهللا تعاىل يف هذه السورة وقرره ع
تََراُه قُلْ فَأْتُواْ بِسُوَرةٍ  ّمثِْلِه َولَاِكن َتْصِديَق الَِّذى َبْيَن َيَدْيِه َوتَفِْصيلَ الِْكتَابِ الَ َرْيَب ِفيِه ِمن رَّّب الَْعالَِمَني أَْم َيقُولُونَ افْ

وقد ذكرنا يف تفسري هذه اآلية ما يقوي )  ٣٨ ٣٧يوس ( اْدُعواْ َمنِ اْسَتطَْعُتْم ّمن ُدوِن اللَِّه إِن كُنُتْم َصاِدِقَني َو
  الدين ويورث اليقني ويزيل الشكوك والشبهات ويبطل اجلهاالت والضالالت

ما هو فكل من جاء ودعا اخللق إليهم  وأما الطريق الثاين فهو أن نعلم بعقولنا أن االعتقاد احلق والعمل الصاحل
ومحلهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية يف نقل الناس من الكفر إىل اإلميان ومن االعتقاد الباطل إىل االعتقاد احلق ومن 

  األعمال الداعية إىل الدنيا إىل األعمال الداعية إىل اآلخرة فهو النيب احلق الصادق

استوىل عليها أنواع النقص واجلهل وحب الدنيا وحنن نعلم بعقولنا أن سعادة املصدق وتقريره أن نفوس اخللق قد 
اإلنسان ال حتصل إال باالعتقاد احلق والعمل الصاحل وحاصله يرجع إىل حرف واحد وهو أن كل ما قوى نفرتك 

عصية وإذا كان عن الدنيا ورغبتك يف اآلخرة فهو العمل الصاحل وكل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل وامل
األمر كذلك كانوا حمتاجني إىل إنسان كامل قوي النفس مشرق الروح علوي الطبيعة ويكون حبيث يقوى على نقل 

هؤالء الناقصني من مقام النقصان إىل مقام الكمال وذلك هو النيب فاحلاصل أن الناس أقسام ثالثة الناقصون 
والقسم الثالث هو الكامل الذي يقدر على تكميل الناقصني والكاملون الذين ال يقدرون على تكميل الناقصني 

فالقسم األول هو عامة اخللق والقسم الثاين هم األولياء والقسم الثالث هم األنبياء وملا كانت القدرة على نقل 
يف  الناقصني من درجة النقصان إىل درجة الكمال مراتبها خمتلفة ودرجاهتا متفاوتة ال جرم كانت درجات األنبياء

  )علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قوة النبوة خمتلفة وهلذا السر قال النيب 
بطريق املعجزة ففي هذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( إذا عرفت هذه املقدمة فنقول إنه تعاىل ملا بني صحة نبوة حممد 

كاشف عن حقيقة النبوة معرف ملاهيتها فاالستدالل باملعجز  اآلية بني صحة نبوته بالطريق الثاين وهذا الطريق طريق
هو الذي يسميه املنطقيون برهان اآلن وهذا الطريق هو الطريق الذي يسمونه برهان اللم وهو أشرف وأعلى 



  وأكمل وأفضل
 وثانيها كونه املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل وصف القرآن يف هذه اآلية بصفات أربعة أوهلا كونه موعظة من عند اهللا

شفاء ملا يف الصدور وثالثها كونه هدى ورابعها كونه رمحة للمؤمنني وال بد لكل واحد من هذه الصفات من فائدة 
خمصوصة فنقول إن األرواح ملا تعلقت باألجساد كان ذلك التعلق بسبب عشق طبيعي وجب للروح على اجلسد مث 

داين وطيباته بواسطة احلواس اخلمس ومترن على ذلك وألف هذه إن جوهر الروح التذ مبشتهيات هذا العامل اجلس
الطريقة واعتادها ومن املعلوم أن نور العقل إمنا حيصل يف آخر الدرجة حيث قويت العالئق احلسية واحلوادث 

اجلسدانية فصار ذلك االستغراق سبباً حلصول العقائد الباطلة واألخالق الذميمة يف جوهر الروح وهذه األحوال 
جتري جمرى األمراض الشديدة جلوهر الروح فال بد هلا من طبيب حاذق فإن من وقع يف املرض الشديد فإن مل يتفق 

له طبيب حاذق يعاجله بالعالجات الصائبة مات ال حمالة وإن اتفق أن صادفه مثل هذا الطبيب وكان هذا البدن قابالً 
  للعالجات الصائبة فرمبا حصلت الصحة وزال السقم

كان كالطبيب احلاذق وهذا القرآن عبارة عن جمموع ) صلى اهللا عليه وسلم ( عرفت هذا فنقول إن حممداً إذا 
  أدويته اليت بتركيبها تعاجل القلوب املريضة مث إن الطبيب إذا وصل إىل املريض فله معه مراتب أربعة

األشياء اليت بسببها وقع يف ذلك املرض  املرتبة األوىل أن ينهاه عن تناول ما ال ينبغي ويأمره باالحتراز عن تلك
وهذا هو املوعظة فإنه ال معىن للوعظ إال الزجر عن كل ما يبعد عن رضوان اهللا تعاىل واملنع عن كل ما يشغل 

  القلب بغري اهللا
اء املرتبة الثانية الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك األخالط الفاسدة املوجبة للمرض فكذلك األنبي

  عليهم السالم إذا منعوا اخللق عن فعل احملظورات صارت ظواهرهم مطهرة عن فعل ما ال

ينبغي فحينئذ يأمروهنم بطهارة الباطن وذلك باجملاهدة يف إزالة األخالق الذميمة وحتصيل األخالق احلميدة وأوائلها 
( ْحَساِن َوإِيَتآء ِذى الْقُْرَبى وََيْنَهى َعنِ الْفَْحَشاء َوالْمُْنكَرِ وَالَْبْغى ما ذكره اهللا تعاىل يف قوله إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َواْإل

وذلك ألنا ذكرنا أن العقائد الفاسدة واألخالق الذميمة جارية جمرى األمراض فإذا زالت فقد حصل )  ٩٠النحل 
  عامل امللكوت الشفاء للقلب وصار جوهر الروح مطهراً عن مجيع النقوش املانعة عن مطالعة

واملرتبة الثالثة حصول اهلدى وهذه املرتبة ال ميكن حصوهلا إال بعد املرتبة الثانية ألن جوهر الروح الناطقة قابل 
إن لربكم يف ( للجاليا القدسية واألضواء اإلهلية وفيض الرمحة عام غري منقطع على ما قال عليه الصالة والسالم 

وأيضاً فاملنع إمنا يكون إما للعجز أو للجهل أو للبخل والكل يف حق احلق ) ا أيام دهركم نفحات أال فتعرضوا هل
ممتنع فاملنع يف حقه ممتنع فعلى هذا عدم حصول هذه األضواء الروحانية إمنا كان ألجل أن العقائد الفاسدة 

ألحوال فقد زال العائق واألخالق الذميمة طبعها طبع الظلمة وعند قيام الظلمة ميتنع حصول النور فإذا زالت تلك ا
فال بد وأن يقع ضوء عامل القدس يف جوهر النفس القدسية وال معىن لذلك الضوء إال اهلدى فعند هذه احلالة تصري 

هذه النفس حبيث قد انطبع فيها نقش امللكوت وجتلى هلا قدس الالهوت وأول هذه املرتبة هو قوله أََحٌد يأَيَُّتَها 
وآخرها )  ٥٠الذاريات ( وأوسطها قوله تعاىل فَِفرُّواْ إِلَى اللَِّه )  ٢٧الفجر ( ةُ  اْرجِِعى إِلَى َرّبِك النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّ

وجمموعها قوله َوللَِّه غَْيُب السََّماوَاِت َواالْْرَض َوإِلَْيِه )  ٩١األنعام ( قوله قُلِ اللَُّه ثُمَّ ذَْرُهْم ِفى َخْوِضهِْم َيلَْعُبونَ 
وسيجيء تفسري هذه اآليات يف )  ١٢٣هود ( االْْمُر كُلُُّه فَاْعُبْدُه َوَتَوكَّلْ َعلَْيِه َوَما رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ ُيْرَجُع 

  مواضعها بإذن اهللا تعاىل وهذه املرتبة هي املراد بقوله سبحانه َوَهَدى
لدرجات الروحانية واملعارج الربانية حبيث تفيض أنوارها وأما املرتبة الرابعة فهي أن تصري النفس البالغة إىل هذه ا



على أرواح الناقصني فيض النور من جوهر الشمس على أجرام هذا العامل وذلك هو املراد بقوله َوَرْحَمةٌ  لّلُْمْؤِمنَِني 
سالم ألن اجلسم القابل وإمنا خص املؤمنني هبذا املعىن ألن أرواح املعاندين ال تستضيء بأنوار أرواح األنبياء عليهم ال

للنور عن قرص الشمس هو الذي يكون وجهه مقابالً لوجه الشمس فإن مل حتصل هذه املقابلة مل يقع ضوء الشمس 
عليه فكذلك كل روح ملا مل تتوجه إىل خدمة أرواح األنبياء املطهرين مل تنتفع بأنوارهم ومل يصل إليها آثار تلك 

األجسام اليت ال تكون مقابلة لقرص الشمس خمتلفة الدرجات واملراتب يف البعد  األرواح املطهرة املقدسة وكما أن
عن هذه املقابلة وال تزال تتزايد درجات هذا البعد حىت ينتهي ذلك اجلسم إىل غاية بعده عن مقابلة قرص الشمس 

ألنبياء وال تزال فال جرم يبقى خالص الظلمة فكذلك تتفاوت مراتب النفوس يف قبول هذه األنوار عن أرواح ا
تتزايد حىت تنتهي إىل النفس اليت كملت ظلمتها وعظمت شقاوهتا وانتهت يف العقائد الفاسدة واألخالق الذميمة إىل 

أقصى الغايات وأبعد النهايات فاحلاصل أن املوعظة إشارة إىل تطهري ظواهر اخللق عما ال ينبغي وهو الشريعة 
العقائد الفاسدة واألخالق الذميمة وهو الطريقة واهلدى وهو إشارة إىل ظهور  والشفاء إشارة إىل تطهري األرواح عن

نور احلق يف قلوب الصديقني وهو احلقيقة والرمحة وهي إشارة إىل كوهنا بالغة يف الكمال واإلشراق إىل حيث تصري 
  مكملة للناقصني وهي النبوة فهذه درجات عقلية ومراتب برهانية مدلول عليها هبذه

اظ القرآنية ال ميكن تأخري ما تقدم ذكره وال تقدمي ما تأخر ذكره وملا نبه اهللا تعاىل يف هذه اآلية على هذه األلف
ملقصود منه اإلشارة إىل األسرار العالية اآلهلية قال قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرحُواْ ُهَو َخْيٌر ّممَّا َيْجَمُعونَ وا

ره حكماء اإلسالم من أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات اجلسمانية وقد سبق يف مواضع كثرية من ما قر
  هذا الكتاب املبالغة يف تقرير هذا املعىن فال فائدة يف اإلعادة انتهى

فضل اهللا وبرمحته فليفرحوا مث يقول مرة املسألة الثانية قوله قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه وَبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرحُواْ وتقديره ب
ن أخرى فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحواْ والتكرير للتأكيد وأيضاً قوله فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحواْ يفيد احلصر يعين جيب أن ال يفرح اإلنسا

ل اجلسمانية إال بذلك واعلم أن هذا الكالم يدل على أمرين أحدمها أنه جيب أن ال يفرح اإلنسان بشيء من األحوا
ويدل عليه وجوه األول أن مجاعة من احملققني قالوا ال معىن هلذه اللذات اجلسمانية إال دفع اآلالم واملعىن العدمي ال 

يستحق أن يفرح به والثاين أن بتقدير أن تكون هذه اللذات صفات ثبوتية لكنها معنوية من وجوه األول أن التضرر 
ا أال ترى أن أقوى اللذات اجلسمانية لذة الوقاع وال شك أن االلتذاذ هبا أقل مرتبة بآالمها أقوى من االنتفاع بلذاهت

من االستضرار بأمل القولنج وسائر اآلالم القوية والثاين أن مداخل اللذات اجلسمانية قليلة فإنه ال سبيل إىل حتصيل 
م فإن كل جزء من أجزاء بدن اإلنسان معه اللذات اجلسمانية إال هبذين الطريقني أعين لذة البطن والفرج وأما اآلال

نوع آخر من اآلالم ولكل نوع منها خاصية ليست للنوع اآلخر والثالث أن اللذات اجلسمانية ال تكون خالصة 
ألبتة بل تكون ممزوجة بأنواع من املكاره فلو مل حيصل يف لذة األكل والوقاع إال إتعاب النفس يف مقدماهتا ويف 

ابع أن اللذات اجلسمانية ال تكون باقية فكلما كان االلتذاذ هبا أكثر كانت احلسرات احلاصلة من لواحقها لكفى الر
  خوف فواهتا أكثر وأشد ولذلك قال املعري إن حزنا يف ساعة املوت أضعا

  ف سرور يف ساعة امليالد
مس أن اللذات اجلسمانية فمن املعلوم أن الفرح احلاصل عند حدوث الولد ال يعادل احلزن احلاصل عند موته اخلا

حال حصوهلا تكون ممتنعة البقاء ألن لذة األكل ال تبقى حباهلا بل كما زال أمل اجلوع زال االلتذاذ باألكل وال ميكن 
استبقاء تلك اللذة السادس أن اللذات اجلسمانية التذاذ بأشياء خسيسة فإهنا التذاذ بكيفيات حاصلة يف أجسام 

ة للتغري فأما اللذات الروحانية فإهنا بالضد يف مجيع هذه اجلهات فثبت أن الفرح رخوة سريعة الفساد مستعد



باللذات اجلسمانية فرح باطل وأما الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات واجلواهر املقدسة وعامل اجلالل ونور 
  الكربياء

ب على العاقل أن ال يفرح هبا من والبحث الثاين من مباحث هذه اآلية أنه إذا حصلت اللذات الروحانية فإنه جي
حيث هي هي بل جيب أن يفرح هبا من حيث إهنا من اهللا تعاىل وبفضل اهللا وبرمحته فلهذا السبب قال الصديقون من 

فرح بنعمة اهللا من حيث إهنا تلك النعمة فهو مشرك أما من فرح بنعمة اهللا من حيث إهنا من اهللا كان فرحه باهللا 
ل وهناية السعادة فقوله سبحانه قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرحُواْ يعين فليفرحوا بتلك وذلك هو غاية الكما

النعم ال من حيث هي هي بل من حيث إهنا بفضل اهللا وبرمحة اهللا فهذه أسرار عالية اشتملت عليها هذه األلفاظ اليت 
خص عندنا يف هذا الباب أما املفسرون فقالوا فضل اهللا اإلسالم ورمحته ظهرت من عامل الوحي والتنزيل هذا ما تل

  القرآن وقال أبو سعيد

  اخلدري فضل اهللا القرآن ورمحته أن جعلكم من أهله
املسألة الرابعة قرىء فلتفرحوا بالتاء قال الفراء وقد ذكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ بالتاء وقال معناه فبذلك 

مد هو خري مما جيمع الكفار قال وقريب من هذه القراءة قراءة أيب فَبِذَِلَك واألصل يف األمر فلتفرحوا يا أصحاب حم
للمخاطب والغائب الالم حنو لتقم يا زيد وليقم زيد وذلك ألن حكم األمر يف الصورتني واحد إال أن العرب حذفوا 

أدخلوا ألف الوصل حنو اضرب واقتل ليقع الالم من فعل املأمور املخاطب لكثرة استعماله وحذفوا التاء أيضاً و
االبتداء به وكان الكسائي يعيب قوهلم فليفرحوا ألنه وجده قليالً فجعله عيباً إال أن ذلك هو األصل وروي عن 

يريد به خذوا هذا كله كالم الفراء ) لتأخذوا مصافكم ( أنه قال يف بعض املشاهد ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
بالتاء ووجهه أنه تعاىل عىن املخاطبني والغائبني إال أنه غلب املخاطب على الغائب كما يغلب وقرىء جتمعون 

التذكري على التأنيث فكأنه أراد املؤمنني هكذا قاله أهل اللغة وفيه دقيقة عقلية وهو أن اإلنسان حصل فيه معىن 
نيات وفيه معىن آخر يدعوه إىل عامل احلس يدعوه إىل خدمة اهللا تعاىل وإىل االتصال بعامل الغيب ومعارج الروحا

واجلسم واللذات اجلسدانية وما دام الروح متعلقاً هبذا اجلسد فإنه ال ينفك عن حب اجلسد وعن طلب اللذات 
اجلسمانية فكأنه تعاىل خاطب الصديقني العارفني وقال حصلت اخلصومة بني احلوادث العقلية اإلهلية وبني النوازع 

انية والترجيح جلانب العقل ألنه يدعو إىل فضل اهللا ورمحته والنفس تدعو إىل مجع الدنيا وشهواهتا النفسانية اجلسد
وفضل اهللا ورمحته خري لكم مما جتمعون من الدنيا ألن اآلخرة خري وأبقى وما كان كذلك فهو أوىل بالطلب 

  والتحصيل
فََجَعلُْتْم مِّْنُه حََراًما َوَحالَالً قُلْ َءآللَُّه أَِذنَ لَكُْم أَْم َعلَى اللَِّه َتفَْتُرونَ َوَما ظَنُّ قُلْ أََرأَيُْتْم مَّآ أَنَزلَ اللَُّه لَكُْم مِّن رِّْزقٍ 

  ُرونَرَُهْم الَ َيْشكُالَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َيْوَم الِْقَياَمةِ  إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ وَلَاِكنَّ أَكْثَ
  ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أن الناس ذكروا يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجوهاً وال أستحسن واحداً منها والذي خيطر 
بالبال والعلم عند اهللا تعاىل وجهان األول أن املقصود من هذا الكالم ذكر طريق ثالث يف إثبات النبوة وتقريره أنه 

إنكم حتكمون حبل بعض األشياء وحرمة بعضها فهذا احلكم تقولونه على سبيل ( ل للقوم عليه الصالة والسالم قا
واألول طريق باطل باالتفاق فلم يبق إال الثاين مث من ) االفتراء على اهللا تعاىل أو تعلمون أنه حكم حكم اهللا به 

حكام إمنا وصلت إليكم بقول رسول املعلوم أنه تعاىل ما خاطبكم به من غري واسطة وملا بطل هذا ثبت أن هذه األ
  أرسله اهللا إليكم ونيب بعثه اهللا إليكم وحاصل الكالم أن



حكمهم حبل بعض األشياء وحرمة بعضها مع اشتراك الكل يف الصفات احملسوسة واملنافع احملسوسة يدل على 
املبالغات العظيمة يف إنكار اعترافكم بصحة النبوة والرسالة وإذا كان األمر كذلك فكيف ميكنكم أن تبالغوا هذه 

  النبوة والرسالة ومحل اآلية على هذا الوجه الذي ذكرته طريق حسن معقول
الطريق الثاين يف حسن تعلق هذه اآلية مبا قبلها هو أنه عليه الصالة والسالم ملا ذكر الدالئل الكثرية على صحة نبوة 

ببيان فساد طريقتهم يف شرائعهم وأحكامهم وبني أن  نفسه وبني فساد سؤاالهتم وشبهاهتم يف إنكارها أتبع ذلك
التمييز بني هذه األشياء باحلل واحلرمة مع أنه مل يشهد بذلك ال عقل وال نقل طريق باطل ومنهج فاسد واملقصود 

  إبطال مذاهب القوم يف أدياهنم ويف أحكامهم وأهنم ليسوا على شيء يف باب من األبواب
شيء الذي جعلوه حراماً ما ذكروه من حترمي البحرية والسائبة والوصيلة واحلام وأيضاً قوله املسألة الثانية املراد بال

إىل قوله َوقَالُواْ َما ِفى ُبطُوِن َهاِذِه االْنَعامِ خَاِلَصةٌ  )  ١٣٨األنعام ( تعاىل َيفَْتُرونَ َوقَالُواْ َهاِذِه أَْنَعاٌم َوَحْرثٌ ِحْجٌر 
( وأيضاً قوله تعاىل ثَمَانَِيةَ  أَْزواجٍ ّمَن الضَّأْنِ اثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ )  ١٣٩األنعام ( َعلَى أَزْواجَِنا لِّذُكُورَِنا وَُمَحرٌَّم 

والدليل عليه أن قوله فََجَعلُْتْم ّمْنُه حََراًما إشارة إىل أمر تقدم منهم ومل حيك اهللا تعاىل عنهم إال هذا )  ١٤٣األنعام 
ه هذا الكالم إليه مث ملا حكى تعاىل عنهم ذلك قال لرسوله عليه الصالة والسالم قُلِ اللَُّه أَِذنَ لَكُمْ أَْم فوجب توج

َعلَى اللَِّه َتفَْتُرونَ وهذه القسمة صحيحة ألن هذه األحكام إما أن تكون من اهللا تعاىل أو مل تكن من اهللا فإن كانت 
  ِه أَِذنَ لَكُْم وإن كانت ليست من اهللا فهو املراد بقوله أَْم َعلَى اللَِّه َتفَْتُرونَمن اهللا تعاىل فهو املراد بقوله اللَّ

من مث قال تعاىل َوَما ظَنُّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب وهذا وإن كان يف صورة االستعالم فاملراد منه تعظيم وعيد 
على لفظ الفعل ومعناه أي ظن ظنوه يوم القيامة وجيء به على لفظ  يفتري على اهللا وقرأ عيسى بن عمر َوَما ظَنُّ

املاضي ملا ذكرنا أن أحوال القيامة وإن كانت آتية إال أهنا ملا كانت واجبة الوقوع يف احلكمة وال جرم عرب اهللا عنها 
  بصيغة املاضي

ال الرسل وإنزال الكتب َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْشكُُرونَ مث قال إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ أي بإعطاء العقل وإرس
  فال يستعملون للعقل يف التأمل يف دالئل اهللا تعاىل وال يقبلون دعوة أنبياء اهللا وال ينتفعون باستماع كتب اهللا

مبعىن الذي فينتصب برأيتم واآلخر أن  املسألة الثالثة ما يف قوله تعاىل قُلْ أَرَأَيُْتْم مَّا أَنَزلَ اللَُّه فيه وجهان أحدمها
يكون مبعىن أي يف االستفهام فينتصب بأنزل وهو قول الزجاج ومعىن أنزل ههنا خلق وأنشأ كقوله َوأَنَزلَ لَكُْم ّمَن 

من  وجاز أن يعرب عن اخللق باإلنزال ألن كل ما يف األرض من رزق فما أنزل)  ٦الزمر ( االْْنَعامِ ثََمانَِيةَ  أَْزواجٍ 
  السماء من ضرع وزرع وغريمها فلما كان إجياده باإلنزال مسي إنزاالً

إِذْ ُتفِيُضونَ ِفيِه َوَما َيْعُزبُ  َوَما َتكُونُ ِفى َشأٍْن َوَما َتْتلُواْ ِمْنُه ِمن قُْرَءاٍن َوالَ َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ إِالَّ كُنَّا َعلَْيكُْم ُشهُوًدا
  لِ ذَرَّةٍ  ِفي األرض َوالَ ِفى السََّمآِء َوالَ أَْصَغَر ِمن ذاِلَك َوال أَكَْبَر إِالَّ ِفى ِكَتابٍ مُّبِنيٍَعن رَّبَِّك ِمن مِّثْقَا

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه ملا أطال الكالم يف أمر الرسول بإيراد الدالئل على فساد مذاهب الكفار ويف أمره بإيراد 

مره بتحمل أذاهم وبالرفق معهم ذكر هذا الكالم ليحصل به متام السلوة والسرور اجلواب عن شبهاهتم ويف أ
للمطيعني ومتام اخلوف والفزع للمذنبني وهو كونه سبحانه عاملاً بعمل كل واحد ومبا يف قلبه من الدواعي 

خلبث ورمبا كان والصوارف فإن اإلنسان رمبا أظهر من نفسه نسكاً وطاعة وزهداً وتقوى ويكون باطنه مملوأ من ا
بالعكس من ذلك فإذا كان احلق سبحانه عاملاً مبا يف البواطن كان ذلك من أعظم أنواع السرور للمطيعني ومن 

  أعظم أنواع التهديد للمذنبني



املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل خصص الرسول يف أول هذه اآلية باخلطاب يف أمرين مث أتبع ذلك بتعميم اخلطاب مع 
ني يف شيء واحد أما األمران املخصوصان بالرسول عليه الصالة والسالم فاألول منهما قوله َوَما َتكُونُ كل املكلف

ِفى َشأٍْن واعلم أن َما ههنا جحد والشأن اخلطب واجلمع الشؤن تقول العرب ما شأن فالن أي ما حاله قال 
باس وما تكون يا حممد يف شأن يريد من األخفش وتقول ما شأنت شأنه أي ما عملت عمله وفيه وجهان قال ابن ع

أعمال الرب وقال احلسن يف شأن من شأن الدنيا وحوائجك فيها والثاين منهما قوله تعاىل َوَما َتكُونُ ِفى َشأٍْن َوَما 
واختلفوا يف أن الضمري يف قوله ِمْنُه إىل ماذا يعود وذكروا فيه ثالثة أوجه األول أنه راجع إىل الشأن ألن تالوة 

بل هو معظم شأنه وعلى هذا التقدير فكان هذا داخالً ) صلى اهللا عليه وسلم ( القرآن شأن من شأن رسول اهللا 
رِيلَ حتت قوله َوَما َتكُونُ ِفى َشأْنٍ إال أنه خصه بالذكر تنبيهاً على علو مرتبته كما يف قوله تعاىل َوَملِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْب

)  ٧األحزاب ( وكما يف قوله َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِّيْيَن ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمن نُّوحٍ َوإِبْراهِيَم )  ٩٨البقرة ( َوِميكَالَ 
والثاين أن هذا الضمري عائد إىل القرآن والتقدير وما تتلو من القرآن من قرآن وذلك ألن كما أن القرآن اسم 

ن واإلضمار قبل الذكر يدل على التعظيم الثالث أن يكون للمجموع فكذلك هو اسم لكل جزء من أجزاء القرآ
التقدير وما تتلو من قرآن من اهللا أي نازل من عند اهللا وأقول قوله َوَما َتكُونُ ِفى َشأٍْن َوَما َتْتلُواْ ِمْنُه ِمن قُْرءاٍن 

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( أمران خمصوصان بالرسول 
َعَملٍ فهذا خطاب مع النيب ومع مجيع األمة والسبب يف أن خص الرسول باخلطاب أوالً مث وأما قوله َوالَ َتْعَملُونَ ِمْن 

عمم اخلطاب مع الكل هو أن قوله َوَما َتكُونُ ِفى َشأٍْن َوَما َتْتلُواْ ِمْنُه ِمن قُْرءاٍن وإن كان حبسب الظاهر خطاباً 
ن املعلوم أنه إذا خوطب رئيس القوم كان القوم خمتصاً بالرسول إال أن األمة داخلون فيه ومرادون منه ألنه م

مث إنه تعاىل )  ١الطالق ( داخلني يف ذلك اخلطاب والدليل عليه قوله تعاىل الَْحِكيمُ يأيَُّها النَّبِى ُّ إِذَا طَلَّقُْتُم الّنَساء 
َعَملٍ فدل ذلك على كوهنم  بعد أن خص الرسول بذينك اخلطابني عمم الكل باخلطاب الثالث فقال َوالَ َتْعَملُونَ ِمْن

  داخلني يف اخلطابني األولني
  مث قال تعاىل إِالَّ كُنَّا َعلَْيكُْم ُشهُوًدا وذلك ألن اهللا تعاىل شاهد على كل شيء وعامل بكل شيء

 أما على أصول أهل السنة واجلماعة فاألمر فيه ظاهر ألنه ال حمدث وال خالق وال موجد إال اهللا تعاىل فكل ما يدخل
يف الوجود من أفعال العباد وأعماهلم الظاهرة والباطنة فكلها حصلت بإجياد اهللا تعاىل وإحداثه واملوجد للشيء ال بد 
وأن يكون عاملاً به فوجب كونه تعاىل عاملاً بكل املعلومات وأما على أصول املعتزلة فقد قالوا إنه تعاىل حي وكل من 

املعلومات واملوجب لتلك العاملية هو ذاته سبحانه فنسبة ذاته إىل اقتضاء كان حياً فإنه يصح أن يعلم كل واحد من 
حصول العاملية ببعض املعلومات كنسبة ذاته إىل اقتضاء حصول العاملية بسائر املعلومات فلما اقتضت ذاته حصول 

  ملاً جبميع املعلوماتالعاملية ببعض املعلومات وجب أن تقتضي حصول العاملية جبميع املعلومات فثبت كونه تعاىل عا
أما قوله تعاىل إِذْ لّلَْعالَِمَني ِفيِه فاعلم أن اإلفاضة ههنا الدخول يف العمل على جهة االنصباب إليه وهو االنبساط يف 

  العمل يقال أفاض القوم يف احلديث إذا اندفعوا فيه وقد أفاضوا من عرفة إذا دفعوا منه بكثرهتم فتفرقوا
ىن حني فيصري تقدير الكالم إال كنا عليكم شهوداً حني تفيضون فيه وشهادة اهللا تعاىل عبارة عن فإن قيل إِذْ ههنا مبع

  علمه فيلزم منه أن يقال إنه تعاىل ما علم األشياء إال عند وجودها وذلك باطل
عند وجود قلنا هذا السؤال بناء على أن شهادة اهللا تعاىل عبادة عن علمه وهذا ممنوع فإن الشهادة ال تكون إال 

املشهود عليه وأما العلم فال ميتنع تقدمه على الشيء والدليل عليه أن الرسول عليه السالم لو أخربنا عن زيد أنه 
يأكل غداً كنا من قبل حصول تلك احلالة عاملني هبا وال نوصف بكوننا شاهدين هلا واعلم أن حاصل هذه الكلمات 



أكد هذا الكالم زيادة تأكيد فقال َوَما َيعُْزُب َعن رَّّبَك ِمن ّمثْقَالِ ذَرَّةٍ  ِفي  أنه ال خيرج عن علم اهللا شيء مث إنه تعاىل
  االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء َوالَ أَْصَغَر ِمن ذاِلَك َوال أَكَْبَر إِالَّ وفيه مسائل

بله إذا أرسلها إىل املسألة األوىل أصل العزوب من البعد يقال كأل عازب إذا كان بعيد املطلب وعزب الرجل بإ
  موضع بعيد من املنزل والرجل مسي عزباً لبعده عن األهل وعزب الشيء عن علمي إذا بعد

  املسألة الثانية قرأ الكسائي َوَما َيْعُزبُ بكسر الزاي والباقون بالضم وفيه لغتان عزب يعزب وعزب يعزب
ال الشيء ما يساويه يف الثقل واملعىن ما يساوي ذرة والذر املسألة الثالثة قوله ِمن ّمثْقَالِ ذَرَّةٍ  أي وزن ذرة ومثق

  صغار النمل واحدها ذرة وهي تكون خفيفة الوزن جداً وقوله ِفي االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء فاملعىن ظاهر
َيْعُزُب َعْنهُ فإن قيل مل قدم اهللا ذكر األرض ههنا على ذكر السماء مع أنه تعاىل قال يف سورة سبأ َعاِلمِ الَْغْيبِ الَ 

  ) ٣سبأ ( ِمثْقَالُ ذَرَّةٍ  ِفى السََّماوَاِت َوالَ ِفى االْْرضِ 
قلنا حق السماء أن تقدم على األرض إال أنه تعاىل ملا ذكر يف هذه اآلية شهادته على أحوال أهل األرض وأعماهلم 

  عمث وصل ذلك قوله ال يعزب عنه ناسب أن تقدم األرض على السماء يف هذا املوض

  بمث قال َوالَ أَصَْغَر ِمن ذاِلَك َوال أَكَْبَر وفيه قراءتان قرأ محزة َوالَ أَْصَغَر َوال أَكَْبَر بالرفع فيهما والباقون بالنص
واعلم أن قوله َوَما َيعُْزُب َعن رَّّبَك ِمن ّمثْقَالِ ذَرَّةٍ  تقديره وما يعزب عن ربك مثقال ذرة فلفظ ِمثْقَالَ عند دخول 

ْن عليه جمرور حبسب الظاهر ولكنه مرفوع يف املعىن فاملعطوف عليه إن عطف على الظاهر كان جمروراً إال كلمة ِم
أن لفظ أصغر وأكرب غري منصرف فكان مفتوحاً وإن عطف على احملل وجب كونه مرفوعاً ونظريه قوله ما أتاين من 

  وغريه وقال الشاعر)  ٥٩األعراف ( أحد عاقل وعاقل وكذا قوله مَالَكُْم ّمْن إِلَاٍه غَيُْرُه 
  فلسنا باجلبال وال احلديدا

لو صح هذا العطف لصار تقدير هذه اآلية وما يعزب عنه شيء ) الكشاف ( هذا ما ذكره النحويون قال صاحب 
ه يف األرض وال يف السماء إال يف كتاب وحينئذ يلزم أن يكون الشيء الذي يف الكتاب خارجاً عن علم اهللا تعاىل وأن

  باطل
  وأجاب بعض احملققني عنه بوجهني

  الوجه األول أنا بينا أن العزوب عبارة عن مطلق البعد
وإذا ثبت هذا فنقول األشياء املخلوقة على قسمني قسم أوجده اهللا تعاىل ابتداء من غري واسطة كاملالئكة 

دثة يف عامل الكون والفساد وال والسموات واألرض وقسم آخر أوجده اهللا بواسطة القسم األول مثل احلوادث احلا
شك أن هذا القسم الثاين قد يتباعد يف سلسلة العلية واملعلولية عن مرتبة وجود واجب الوجود فقوله َوَما َيْعُزبُ 

بِنيٍ أي ال يبعد عن مرتبة َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرَّةٍ  ِفى االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء َوالَ أَصَْغَر ِمن ذاِلَك َوال أَكَْبَر إِالَّ ِفى ِكتَابٍ مُّ
وجوده مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء إال وهو يف كتاب مبني وهو كتاب كتبه اهللا تعاىل وأثبت صور تلك 

املعلومات فيه ومىت كان األمر كذلك فقد كان عاملاً هبا حميطاً بأحواهلا والغرض منه الرد على من يقول إنه تعاىل غري 
  ) ٢٩اجلاثية ( املراد من قوله إِنَّا كُنَّا َنْستَنِسُخ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ  عامل باجلزئيات وهو

والوجه الثاين يف اجلواب أن جنعل كلمة إِال يف قوله إِالَّ ِفى ِكتَابٍ مُّبِنيٍ استثناء منقطعاً لكن مبعىن هو يف كتاب مبني 
ل قوله َوَما َيعُْزُب َعن رَّّبَك ِمن ّمثْقَالِ ذَرَّةٍ  ِفي عنه جواباً آخر فقا) النظم ( وذكر أبو علي اجلرجاين صاحب 

 االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء َوالَ أَْصَغَر ِمن ذاِلَك َوال أَكَْبَر ههنا مت الكالم وانقطع مث وقع االبتداء بكالم آخر وهو قوله
كثرياً على معىن ) واو النسق ( موضع ) إال ( إِالَّ ِفى ِكتَابٍ مُّبِنيٍ أي وهو أيضاً يف كتاب مبني قال والعرب تضع 



يعين ومن ظلم وقوله لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ )  ١٠النمل ( االبتداء كقوله تعاىل الَ َيَخاُف لََدى َّ الْمُْرَسلُونَ إَالَّ َمن ظَلََم 
  وهذا الوجه يف غاية التعسف يعين والذين ظلموا)  ١٥٠البقرة ( َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ  إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ 

بوجه رابع فقال اإلشكال إمنا جاء إذا عطفنا قوله َوالَ أَصَْغَر ِمن ذاِلَك َوال أَكَْبَر على ) الكشاف ( وأجاب صاحب 
  قوله ِمن ّمثْقَالِ ذَرَّةٍ  ِفي االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء إما حبسب الظاهر أو حبسب احملل لكنا

الوجه يف القراءة بالنصب يف قوله َوالَ أَْصَغَر ِمن ذاِلَك احلمل على نفي اجلنس ويف القراءة ال نقول ذلك بل نقول 
  بالرفع احلمل على االبتداء وخربه قوله ِفى ِكَتابٍ مُّبِنيٍ وهذا الوجه اختيار الزجاج

َن ءاَمُنواْ َوكَاُنواْ َيتَّقُونَ لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الَْحيواةِ  الدُّْنَيا َوِفى أَال إِنَّ أَْولَِيآَء اللَِّه الَ خَْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ الَِّذي
  االٌّ خَِرةِ  الَ تَْبدِيلَ ِلكَِلمَاِت اللَِّه ذاِلَك ُهَو الْفَْوزُ الَْعظِيُم

مما يقوي قلوب املطيعني ومما )  ٦١يونس ( اعلم أنا بينا أن قوله تعاىل َوَما َتكُونُ ِفى َشأٍْن َوَما َتْتلُواْ ِمْنُه ِمن قُْرءاٍن 
يكسر قلوب الفاسقني فأتبعه اهللا تعاىل بشرح أحوال املخلصني الصادقني الصديقني وهو املذكور يف هذه اآلية وفيه 

  مسائل
ن عنه املسألة األوىل اعلم أنا حنتاج يف تفسري هذه اآلية إىل أن نبني أن الويل من هو مث نبني تفسري نفي اخلوف واحلز

فنقول أما إن الوحي من هو فيدل عليه القرآن واخلرب واألثر واملعقول أما القرآن فهو قوله يف هذه اآلية الَِّذينَ 
ال ءاَمُنواْ َوكَانُواْ َيتَّقُونَ فقوله ءاَمُنواْ إشارة إىل كمال حال القوة النظرية وقوله َوكَانُواْ َيتَّقُونَ إشارة إىل كمال ح

وفيه قيام آخر وهو أن حيمل اإلميان على جمموع االعتقاد والعمل مث نصف الويل بأنه كان متقياً يف القوة العملية 
الكل أما التقوى يف موقف العلم فألن جالل اهللا أعلى من أن حييط به عقل البشر فالصديق إذا وصف اهللا سبحانه 

راً على ذلك املقدار الذي عرفه ووصفه بصفة من صفات اجلالل فهو يقدس اهللا عن أن يكون كماله وجالله مقتص
به وإذا عبد اهللا تعاىل فهو يقدس اهللا تعاىل عن أن تكون اخلدمة الالئقة بكربيائه متقدرة بذلك املقدار فثبت أنه أبداً 

قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكون يف مقام اخلوف والتقوى وأما األخبار فكثرية روى عمر رضي اهللا عنه أن النيب 
م قوم حتابوا يف اهللا على غري أرحام بينهم وال أموال يتعاطوهنا فواهللا إن وجوههم لنور وإهنم لعلى منابر من نور ه( 

أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث قرأ هذه اآلية وعن النيب ) ال خيافون إذا خاف الناس وال حيزنون إذا حزن الناس 
أهل التحقيق السبب فيه أن مشاهدهتم تذكر أمر اآلخرة ملا يشاهد فيهم  قال) هم الذين يذكر اهللا تعاىل برؤيتهم ( 

 ٢٩الفتح ( من آيات اخلشوع واخلضوع وملا ذكر اهللا تعاىل سبحانه يف قوله ِسيَماُهْم ِفى ُوُجوِههِْم ّمْن أَثَرِ السُُّجوِد 
ايتهم بالربهان وتولوا القيام حبق عبودية اهللا وأما األثر فقال أبو بكر األصم أولياء اهللا هم الذين توىل اهللا تعاىل هد) 

تعاىل والدعوة إليه وأما املعقول فنقول ظهر يف علم االشتقاق أن تركيب الواو والالم والياء يدل على معىن القرب 
 فوىل كل شيء هو الذي يكون قريباً منه والقرب من اهللا تعاىل باملكان واجلهة حمال فالقرب منه إمنا يكون إذا كان

القلب مستغرقاً يف نور معرفة اهللا تعاىل سبحانه فإن رأى رأى دالئل قدرة اهللا وإن مسع مسع آيات اهللا وإن نطق نطق 
بالثناء على اهللا وإن حترك حترك حترك يف خدمة اهللا وإن اجتهد اجتهد يف طاعة اهللا فهنالك يكون يف غاية القرب من 

  ا كاناهللا فهذا الشخص يكون ولياً هللا تعاىل وإذ

البقرة ( النُّورِ  كذلك كان اهللا تعاىل ولياً له أيضاً كما قال اهللا تعاىل اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ ُيْخرُِجُهم ّمَن الظُّلُمَاِت إِلَى
وجيب أن يكون األمر كذلك ألن القرب ال حيصل إال من اجلانبني وقال املتكلمون ويل اهللا من يكون آتياً )  ٢٥٧
عتقاد الصحيح املبين على الدليل ويكون آتياً باألعمال الصاحلة على وفق ما وردت به الشريعة فهذا كالم باال



  خمتصر يف تفسري الويل
  وأما قوله تعاىل يف صفتهم الَ خَْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهمْ َيْحَزُنونَ ففيه حبثان

حدوث شيء يف املستقبل من املخوف واحلزن إمنا  البحث األول أن اخلوف إمنا يكون يف املستقبل مبعىن أنه خياف
  يكون على املاضي إما ألجل أنه كان قد حصل يف املاضي ما كرهه أو ألنه فات شيء أحبه

البحث الثاين قال بعض احملققني إن نفي احلزن واخلوف إما أن حيصل لألولياء حال كوهنم يف الدنيا أو حال انتقاهلم 
وه أحدها أن هذا ال حيصل يف دار الدنيا ألهنا دار خوف وحزن واملؤمن خصوصاً ال إىل اآلخرة واألول باطل لوج

حفت ( وعلى ما قال ) الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر ( خيلو من ذلك على ما قاله الرسول عليه الصالة والسالم 
فإنه ال خيلو من هم بأمر اآلخرة وثانيها أن املؤمن وإن صفا عيشه يف الدنيا ) اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات 

شديد وحزن على ما يفوته من القيام بطاعة اهللا تعاىل وإذا بطل هذا القسم وجب محل قوله تعاىل الَ َخْوٌف َعلَْيهِمْ 
َوالَ ُهْم َيْحَزنُونَ على أمر اآلخرة فهذا كالم حمقق وقال بعض العارفني إن الوالية عبارة عن القرب فوىل اهللا تعاىل 

الذي يكون يف غاية القرب من اهللا تعاىل وهذا التقرير قد فسرناه باستغراقه يف معرفة اهللا تعاىل حبيث ال خيطر  هو
بباله يف تلك اللحظة شيء مما سوى اهللا ففي هذه الساعة حتصل الوالية التامة ومىت كانت هذه احلالة حاصلة فإن 

ذلك واخلوف من الشيء واحلزن على الشيء ال حيصل  صاحبها ال خياف شيئاً وال حيزن بسبب شيء وكيف يعقل
إال بعد الشعور به واملستغرق يف نور جالل اهللا غافل عن كل ما سوى اهللا تعاىل فيمتنع أن يكون له خوف أو حزن 

وهذه درجة عالية ومن مل يذقها مل يعرفها مث إن صاحب هذه احلالة قد تزول عنه احلالة وحينئذ حيصل له اخلوف 
والرجاء والرغبة والرهبة بسبب األحوال اجلسمانية كما حيصل لغريه ومسعت أن إبراهيم اخلواص كان  واحلزن

بالبادية ومعه واحد يصحبه فاتفق يف بعض الليايل ظهور حالة قوية وكشف تام له فجلس يف موضعه وجاءت السباع 
كان فازعاً من تلك السباع فلما أصبح ووقفوا بالقرب منه واملريد تسلق على رأس شجرة خوفاً منها والشيخ ما 

وزالت تلك احلالة ففي الليلة الثانية وقعت بعوضة على يده فأظهر اجلزع من تلك البعوضة فقال املريد كيف تليق 
هذه احلالة مبا قبلها فقال الشيخ إنا إمنا حتملنا البارحة ما حتملناه بسبب قوة الوارد الغييب فلما غاب ذلك الوارد فأنا 

  ف خلق اهللا تعاىلأضع
املسألة الثانية قال أكثر احملققني إن أهل الثواب ال حيصل هلم خوف يف حمقل القيامة واحتجوا على صحة قوهلم بقوله 

( َوَتَتلَقَّاُهُم الَْملَِئكَةُ   كَْبُرتعاىل أَال إِنَّ أَوِْلَياء اللَِّه الَ خَْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهمْ َيْحَزُنونَ وبقوله تعاىل الَ َيْحُزنُُهُم الْفََزُع االْ
وأيضاً فالقيامة دار اجلزاء فال يليق به إيصال اخلوف ومنهم من قال بل حيصل فيه أنواع من اخلوف )  ١٠٣األنبياء 

  وذكروا فيه أخباراً تدل عليه إال أن ظاهر القرآن أوىل من خرب الواحد

نَ ففيه ثالثة أوجه األول النصب بكونه صفة لألولياء والثاين النصب على املدح وأما قوله الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوكَانُواْ َيتَّقُو
  والثالث الرفع على االبتداء وخربه هلم البشرى

( النيب وأما قوله تعاىل لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الَْحيواةِ  الدُّْنَيا َوِفى االِْخَرةِ  ففيه أقوال األول املراد منه الرؤيا الصاحلة عن 
( وعنه عليه الصالة والسالم ) البشرى هي الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له ( أنه قال ) هللا عليه وسلم صلى ا

الرؤيا الصاحلة من اهللا واحللم من الشيطان فإذا حلم ( وعنه عليه الصالة والسالم ) ذهبت النبوة وبقيت املبشرات 
) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وعنه ) الث مرات فإنه ال يضره أحدكم حلماً خيافه فليتعوذ منه وليبصق عن مشاله ث

وعن ابن مسعود الرؤيا ثالثة اهلم يهم به الرجل من النهار ) الرؤيا الصاحلة جزء من ستة وأربعني جزءاً من النبوة 
ن اهللا جزء من فرياه يف الليل وحضور الشيطان والرؤيا اليت هي الرؤيا الصادقة وعن إبراهيم الرؤيا ثالثة فاملبشرة م



سبعني جزءاً من النبوة والشيء يهم به أحدكم بالنهار فلعله يراه بالليل والتخويف من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما 
  حيزنه فليقل أعوذ مبا عاذت به مالئكة اهللا من شر رؤياي اليت رؤيتها أن تضرين يف دنياي أو يف آخريت

ى على الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضي أن ال حتصل هذه احلالة إال هلم واعلم أنا إذا محلنا قوله لَُهُم الُْبْشَر
والعقل أيضاً يدل عليه وذلك ألن ويل اهللا هو الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر اهللا ومن كان كذلك فهو 

يفيده إال احلق والصدق وأما  عند النوم ال يبقى يف روحه إال معرفة اهللا ومن املعلوم أن معرفة اهللا ونور جالل اهللا ال
من يكون متوزع الفكر على أحوال هذا العامل الكدر املظلم فإنه إذا نام يبقى كذلك فال جرم ال اعتماد على رؤياه 

  فلهذا السبب قال لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الَْحيواةِ  الدُّْنَيا على سبيل احلصر والتخصيص
ة عن حمبة الناس له وعن ذكرهم إياه بالثناء احلسن عن أيب ذر قال قلت يا القول الثاين يف تفسري البشرى أهنا عبار

  )تلك عاجل بشرى املؤمن ( رسول اهللا إن الرجل يعمل العمل هللا وحيبه الناس فقال 
واعلم أن املباحث العقلية تقوي هذا املعىن وذلك أن الكمال حمبوب لذاته ال لغريه وكل من اتصف بصفة من 

ر حمبوباً لكل أحد وال كمال للعبد أعلى وأشرف من كونه مستغرق القلب مبعرفة اهللا مستغرق صفات الكمال صا
اللسان بذكر اهللا مستغرق اجلوارح واألعضاء بعبودية اهللا فإذا ظهر عليه أمر من هذا الباب صارت األلسنة جارية 

هذه احملبة أقوى وأيضاً فنور معرفة  مبدحه والقلوب جمبولة على حبه وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر كانت
اهللا خمدوم بالذات ففي أي قلب حضر صار ذلك اإلنسان خمدوماً بالطبع أال ترى أن البهائم والسباع قد تكون 

  أقوى من اإلنسان مث إهنا إذا شاهدت اإلنسان هابته وفرت منه وما ذاك إال ملهابة النفس الناطقة
ا عبارة عن حصول البشرى هلم عند املوت قال تعاىل تََتَنزَّلُ َعلَيْهُِم الَْملَِئكَةُ  أَن والقول الثالث يف تفسري البشرى أهن

وأما البشرى يف اآلخرة فسالم املالئكة عليهم كما قال تعاىل )  ٣٠فصلت ( ال َتَخافُواْ َوالَ َتحَْزُنواْ َوأَْبِشُرواْ بِالَْجنَّةِ  
وسالم اهللا عليهم كما قال َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب )  ٢٣الرعد ( ْم ّمن كُلّ بَابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُُم َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِ

  ويندرج يف هذا الباب ما ذكره اهللا يف هذا الكتاب)  ٥٨يس ( رَّحِيمٍ 

  املبشرات الكرمي من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأمياهنم وما يلقون فيها من األحوال السارة فكل ذلك من
والقول الرابع إن ذلك عبارة عما بشر اهللا عباده املتقني يف كتابه وعلى ألسنة أنبيائه من جنته وكرمي ثوابه ودليله 

  ) ٢١التوبة ( قوله ُيَبّشرُُهْم َربُُّهم بَِرْحَمةٍ  ّمْنُه َورِْضواٍن 
ا كان كذلك دخل يف هذه اآلية واعلم أن لفظ البشارة مشتق من خرب سار يظهر أثره يف بشرة الوجه فكل م

وجمموع األمور املذكورة مشتركة يف هذه الصفة فيكون الكل داخالً فيه فكل ما يتعلق من هذه الوجوه بالدنيا فهو 
داخل حتت قوله لَُهُم الُْبشَْرى ِفي الَْحيواةِ  الدُّْنَيا وكل ما يتعلق باآلخرة فهو داخل حتت قوله َوِفي االِْخَرةِ  مث إنه 

عاىل ملا ذكر صفة أولياء اهللا وشرح أحواهلم قال تعاىل الَ تَْبدِيلَ ِلكَِلمَاِت اللَِّه واملراد أنه ال خلف فيها والكلمة ت
وهذا أحد ما يقوي أن املراد بالبشرى وعد اهللا بالثواب )  ٢٩ق ( والقول سواء ونظريه قوله َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََدى َّ 

قوله يَُبّشُرُهمْ َربُُّهم بَِرْحَمةٍ  ّمْنُه َورِضْواٍن مث بني تعاىل أن ذاِلَك ُهَو الْفَْوُز الْعَِظيُم وهو كقوله والكرامة ملن أطاعه ب
ى مث قال القاضي قوله الَ َتْبِديلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه يدل عل)  ٢٠اإلنسان ( تعاىل َوإِذَا رَأَْيَت ثَمَّ َرأَْيتَ َنِعيماً َوُملْكاً كَبِرياً 

أهنا قابلة للتبديل وكل ما قبل العدم امتنع أن يكون قدمياً ونظري هذا االستدالل حبصول النسخ على أن حكم اهللا 
  تعاىل ال يكون قدمياً وقد سبق الكالم على أمثال هذه الوجوه
إِنَّ للَِّه َمن ِفى السََّماوَات َوَمْن ِفى األرض َوَما َيتَّبِعُ  َوالَ َيْحزُنَك قَْولُُهمْ إِنَّ الِْعزَّةَ  للَِّه َجِميعاً ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم أَال

  الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه ُشَركَآَء إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوإِنْ ُهمْ إِالَّ َيخُْرُصونَ



من هذه السورة وأجاب اهللا عنها اعلم أن القوم ملا أوردوا أنواع الشبهات اليت حكاها اهللا تعاىل عنهم فيما تقدم 
باألجوبة اليت فسرناها وقررناها عدلوا إىل طريق آخر وهو أهنم هددوه وخوفوه وزعموا أنا أصحاب التبع واملال 
  عاًفنسعى يف قهرك ويف إبطال أمرك واهللا سبحانه أجاب عن هذا الطريق بقوله َوالَ َيحُْزنَك قَْولُُهْم إِنَّ الِْعزَّةَ  للَِّه َجِمي
واعلم أن اإلنسان إمنا حيزن من وعيد الغري وهتديده ومكره وكيده لو جوز كونه مؤثراً يف حاله فإذا علم من جهة 

عالم الغيوب أن ذلك ال يؤثر خرج من أن يكون سبباً حلزنه مث إنه تعاىل كما أزال عن الرسول حزن اآلخرة بسبب 
فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله َوالَ َيْحزُنَك )  ٦٢يونس ( َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ قوله أَال إِنَّ أَْوِلَياء اللَِّه الَ َخْوٌف 

قَْولُُهْم إِنَّ الِْعزَّةَ  للَِّه َجِميعاً فإذا كان اهللا تعاىل هو الذي أرسله إىل اخللق وهو الذي أمره بدعوهتم إىل هذا الدين 
  ن العزة والقهر والغلبة ليست إال له فقد حصل األمن وزال اخلوفكان ال حمالة ناصراً له ومعيناً وملا ثبت أ

  فإن قيل فكيف آمنه من ذلك ومل يزل خائفاً حىت احتاج إىل اهلجرة واهلرب مث من بعد ذلك خياف حاالً بعد حال
ال يكون قلنا إن اهللا تعاىل وعده الظفر والنصرة مطلقاً والوقت ما كان معيناً فهو يف كل وقت كان خياف من أن 

  هذا الوقت املعني ذلك الوقت فحينئذ حيصل االنكسار واالهنزام يف هذا الوقت
  وأما قوله تعاىل إِنَّ الْعِزَّةَ  للَِّه َجِميعاً ففيه أحباث

البحث األول قال القاضي إن العزة باأللف املكسورة ويف فتحها فساد يقارب الكفر ألنه يؤدي إىل أن القوم كانوا 
الِْعزَّةَ  للَِّه َجِميعاً وأن الرسول عليه الصالة والسالم كان حيزنه ذلك أما إذا كسرت األلف كان ذلك  يقولون إِنَّ

وقرأ أبو حيوة إِنَّ الْعِزَّةَ  بالفتح على حذف ) الكشاف ( استئنافاً وهذا يدل على فضيلة علم اإلعراب قال صاحب 
  الم العلة يعين ألن العزة على صريح التعليل

الثاين فائدة إِنَّ الْعِزَّةَ  للَِّه يف هذا املقام أمور األول املراد منه أن مجيع العزة والقدرة هي هللا تعاىل يعطي ما  البحث
يشاء لعباده والغرض منه أنه ال يعطي الكفار قدرة عليه بل يعطيه القدرة عليهم حىت يكون هو بذلك أعز منهم 

( لكفار به بالقتل واإليذاء ومثله قوله تعاىل كََتَب اللَُّه الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرسُِلى فآمنه اهللا تعاىل هبذا القول من إضرار ا
الثاين قال األصم املراد أن املشركني يتعززون بكثرة خدمهم وأمواهلم )  ٥١غافر ( إِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلََنا )  ٢١اجملادلة 

در على أن يسلب منهم كل تلك األشياء وأن ينصرك وينقل وخيوفونك هبا وتلك األشياء كلها هللا تعاىل فهو القا
  أمواهلم وديارهم إليك

  ) ٨املنافقون ( فإن قيل قوله إِنَّ الْعِزَّةَ  للَِّه َجِميعاً كاملضادة لقوله تعاىل َوِللَِّه الِْعزَّةُ  َوِلَرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني 
  هللا فهي هللاقلنا ال مضادة ألن عزة الرسول واملؤمنني كلها با

  أما قوله ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم أي يسمع ما يقولون ويعلم ما يعزمون عليه وهو يكافئهم بذلك
نَّ وأما قوله أَال إِنَّ للَِّه َمن ِفى السََّماَواِت َوَمن ِفى االْْرضِ ففيه وجهان األول أنه تعاىل ذكر يف اآليات املتقدمة أَال إِ

اَواِت وَاالْْرَض وهذا يدل على أن كل ما ال يعقل فهو ملك هللا تعاىل وملك له وأما ههنا فكلمة ِمْن للَِّه َما ِفى السََّم
خمتصة مبن يعقل فتدل على أن كل العقالء داخلون حتت ملك اهللا وملكه فيكون جمموع اآليتني داالً على أن الكل 

املميزون وهم املالئكة والثقالن وإمنا خصهم بالذكر ليدل ملكه وملكه والثاين أن املراد َمن ِفى السََّماَواِت العقالء 
على أن هؤالء إذا كانوا له ويف ملكه فاجلمادات أوىل هبذه العبودية فيكون ذلك قدحاً يف جعل األصنام شركاء هللا 

  تعاىل
إِالَّ الظَّنَّ ويف كلمة َما قوالن األول أنه نفي  مث قال تعاىل َوَما َيتَّبِعُ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه ُشَركَاء إِن يَتَّبُِعونَ

وجحد واملعىن أهنم ما اتبعوا شريك اهللا تعاىل إمنا اتبعوا شيئاً ظنوه شريكاً هللا تعاىل ومثاله أن أحدنا لو ظن أن زيداً يف 



خاطب من ظنه زيداً  الدار وما كان فيها فخاطب إنساناً يف الدار ظنه زيداً فإنه ال يقال إنه خاطب زيداً بل يقال
الثاين أن َما استفهام كأنه قيل أي شيء يتبع الذين يدعون من دون اهللا شركاء واملقصود تقبيح فعلهم يعين أهنم 

  ليسوا على شيء

ظن ال مث قال تعاىل إِن َيتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ واملعىن أهنم إمنا اتبعوا ظنوهنم الباطلة وأوهامهم الفاسدة مث بني أن هذا ال
إِالَّ  حكم له َوإِنْ ُهْم إِالَّ َيخُْرُصونَ وذكرنا معىن اخلرص يف سورة األنعام عند قوله إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم

  ) ١٦األنعام ( َيْخُرُصونَ 
  اِلَك آلَياٍت لِّقَْومٍ َيْسَمُعونَُهَو الَِّذى َجَعلَ لَكُُم الَّْيلَ ِلَتْسكُُنواْ ِفيِه وَالنَّهَاَر ُمْبِصراً إِنَّ ِفى ذ

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر قوله إِنَّ الِْعزَّةَ  للَِّه َجِميعاً احتج عليه هبذه اآلية واملعىن أنه تعاىل جعل الليل ليزول التعب 
والنهار  والكالل بالسكون فيه وجعل النهار مبصراً أي مضيئاً لتهتدوا به يف حوائجكم باألبصار واملبصر الذي يبصر

  يبصر فيه وإمنا جعله مبصراً على طريق نقل االسم من السبب إىل املسبب
ِفى فإن قيل إن قوله ُهَو الَِّذى جََعلَ لَكُُم الَّْيلَ ِلَتْسكُُنواْ ِفيِه يدل على أنه تعاىل ما خلقه إال هلذا الوجه وقوله إِنَّ 

  ىل أراد بتخليق الليل والنهار أنواعاً كثرية من الدالئلذاِلَك آلَياٍت لِّقَْومٍ َيْسَمُعونَ يدل على أنه تعا
  قلنا إن قوله تعاىل لَّتْسكُنُواْ ال يدل على أنه ال حكمة فيه إال ذلك بل ذلك يقتضي حصول تلك احلكمة

  أما قوله تعاىل إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَياٍت لِّقَْومٍ َيْسَمُعونَ فاملراد يتدبرون ما يسمعون ويعتربون به
اٍن بَِهاذَآ أَتقُولُونَ واْ اتََّخذَ اللَُّه َولَداً سُْبَحاَنُه ُهَو الْغَنِيُّ لَُه َما ِفى السََّماوَات َوَما ِفى األرض إِنْ ِعندَكُْم مِّن ُسلْطَقَالُ

  َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ
م اتََّخذَ اللَُّه وَلًَدا وحيتمل أن يكون اعلم أن هذا نوع آخر من األباطيل اليت حكاها اهللا تعاىل عن الكفار وهي قوهل

املراد حكاية قول من يقول املالئكة بنات اهللا وحيتمل أن يكون املراد قول من يقول األوثان أوالد اهللا وحيتمل أن 
ا ِفى يكون قد كان فيهم قوم من النصارى قالوا ذلك مث إنه تعاىل ملا استنكر هذا القول قال بعده ُهَو الْغَنِيُّ لَُه َم

  السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ
واعلم أن كونه تعاىل غنياً مالكاً لكل ما يف السموات واألرض يدل على أنه يستحيل أن يكون له ولد وبيان ذلك 
من وجوه األول أنه سبحانه غين مطلقاً على ما يف هذه اآلية والعقل أيضاً يدل عليه ألنه لو كان حمتاجاً الفتقر إىل 

  آخر وهو حمال وكل من كان غنياً فإنه ال بد أن يكون فرداً منزهاً عن األجزاءصانع 

واألبعاض وكل من كان كذلك امتنع أن ينفصل عنه جزء من أجزائه والولد عبارة عن أن ينفصل جزء من أجزاء 
  ت الولد لهاإلنسان مث يتولد عن ذلك اجلزء مثله وإذا كان هذا حماالً ثبت أن كونه تعاىل غنياً مينع ثبو

احلجة الثانية أنه تعاىل غين وكل من كان غنياً كان قدمياً أزلياً باقياً سرمدياً وكل من كان كذلك امتنع عليه 
االنقراض واالنقضاء والولد إمنا حيصل للشيء الذي ينقضي وينقرض فيكون ولده قائماً مقامه فثبت أن كونه تعاىل 

  دغنياً يدل على أنه ميتنع أن يكون له ول
احلجة الثالثة أنه تعاىل غين وكل من كان غنياً فإنه ميتنع أن يكون موصوفاً بالشهوة واللذة وإذا امتنع ذلك امتنع أن 

  يكون له صاحبة وولد
احلجة الرابعة أنه تعاىل غين وكل من كان غنياً امتنع أن يكون له ولد ألن اختاذ الولد إمنا يكون يف حق من يكون 

  ولده على املصاحل احلاصلة واملتوقعة فمن كان غنياً مطلقاً امتنع عليه اختاذ الولدحمتاجاً حىت يعينه 



احلجة اخلامسة ولد احليوان إمنا يكون ولداً له بشرطني إذا كان مساوياً له يف الطبيعة واحلقيقة ويكون ابتداء وجوده 
كان غنياً مطلقاً كان واجب الوجود لذاته وتكونه منه وهذا يف حق اهللا تعاىل حمال ألنه تعاىل غين مطلقاً وكل من 

فلو كان لواجب الوجود ولد لكان ولده مساوياً له فيلزم أن يكون ولد واجب الوجود أيضاً واجب الوجود لكن 
كونه واجب الوجود مينع من تولده من غريه وإذا مل يكن متولداً من غريه مل يكن ولداً فثبت أن كونه تعاىل غنياً من 

  ل على أنه تعاىل ال ولد له وهذه الثالثة مع الثالثة األول يف غاية القوةأقوى الدالئ
احلجة السادسة أنه تعاىل غين وكل من كان غنياً امتنع أن يكون له أب وأم وكل من تقدس عن الوالدين وجب أن 

  يكون مقدساً عن األوالد
  فإن قيل يشكل هذا بالوالد األول

ولداً لغريه ألنه سبحانه وتعاىل قادر على أن خيلق الوالد األول من أبوين يقدمانه أما قلنا الوالد األول ال ميتنع كونه 
  احلق سبحانه فإنه ميتنع افتقاره إىل األبوين وإال ملا كان غنياً مطلقاً

  احلجة السابعة إنه تعاىل غين مطلقاً وكل من كان غنياً مطلقاً امتنع أن يفتقر يف إحداث األشياء إىل غريه
بت هذا فنقول هذا الولد إما أن يكون قدمياً أو حادثاً فإن كان قدمياً فهو واجب الوجود لذاته آذ لو كان ممكن إذا ث

الوجود الفتقر إىل املؤثر وافتقار القدمي إىل املؤثر يقتضي إجياد املوجود وهو حمال وإذا كان واجب الوجود لذاته مل 
سه وأما إن كان هذا الولد حادثاً واحلق سبحانه غين مطلقاً فكان قادراً يكن ولداً لغريه بل كان موجوداً مستقالً بنف

على إحداثه ابتداء من غري تشريك شيء آخر فكان هذا عبداً مطلقاً ومل يكن ولداً فهذه مجلة الوجوه املستنبطة من 
نِى ُّ الدالة على أنه ميتنع أن يكون له ولد   قوله ُهَو الَْغ

سََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ فاعلم أنه نظري قوله إِن كُلُّ َمن ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض إِالَّ اِتى أما قوله لَُّه َما ِفي ال
وحاصله يرجع إىل أن ما سوى الواحد األحد احلق ممكن وكل ممكن حمتاج وكل حمتاج )  ٩٣مرمي ( الرَّْحَمنِ َعْبداً 

تعاىل حمدثه وخالقه وموجده وذلك يدل على فساد القول  حمدث فكل ما سوى الواحد األحد احلق حمدث واهللا
بإثبات الصاحبة والولد وملا بني تعاىل بالدليل الواضح امتناع ما أضافوا إليه عطف عليهم باإلنكار والتوبيخ فقال إِنْ 

اإلنكار فقال أََتقُولُونَ َعلَى  ِعنَدكُْم ّمن ُسلْطَاٍن بِهَاذَا منبهاً هبذا على أنه ال حجة عندهم يف ذلك ألبتة مث بالغ يف ذلك
اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ وقد ذكرنا أن هذه اآلية حيتج هبا يف إبطال التقليد يف أصول الديانات ونفاة القياس وأخبار اآلحاد 

  قد حيتجون هبا يف إبطال هذين األصلني وقد سبق الكالم فيه
الْكَِذَب الَ ُيفِْلُحونَ َمتَاٌع ِفى الدُّْنَيا ثُمَّ إِلَْيَنا مَْرجُِعُهمْ ثُمَّ ُنِذيقُُهُم الَْعذَاَب الشَّدِيَد بَِما قُلْ إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه 

  كَاُنواْ َيكْفُُرونَ
 اعلم أنه تعاىل ملا بني بالدليل القاهر أن إثبات الولد هللا تعاىل قول باطل مث بني أنه ليس هلذا القائل دليل على صحة
قوله فقد ظهر أن ذلك املذهب افتراء على اهللا ونسبه ملا ال يليق به إليه فبني أن من هذا حاله فإنه ال يفلح ألبتة أال 

وقال يف آخر هذه السورة إِنَُّه الَ ُيفِْلُح )  ١املؤمنون ( ترى أنه تعاىل قال يف أول سورة املؤمنون قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ 
  ) ١١٧املؤمنون ( الْكَاِفُرونَ 

رة واعلم أن قوله إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذبَ الَ ُيفِْلُحونَ يدخل فيه هذه الصورة ولكنه ال خيتص هبذه الصو
بل كل من قال يف ذات اهللا تعاىل ويف صفاته قوالً بغري علم وبغري حجة بينة كان داخالً يف هذا الوعيد ومعىن قوله 

وباجلملة )  ١٠٤آل عمران ( فِْلُح قد ذكرناه يف أول سورة البقرة يف قوله تعاىل َوأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ الَ ُي
فالفالح عبارة عن الوصول إىل املقصود واملطلوب فمعىن أنه ال يفلح هو أنه ال ينجح يف سعيه وال يفوز مبطلوبه بل 



طالب العاجلة واملقاصد اخلسيسة ظن أنه قد فاز باملقصد األقصى خاب وخسر ومن الناس من إذا فاز بشيء من امل
واهللا سبحانه أزال هذا اخليال بأن قال إن ذلك املقصود اخلسيس متاع قليل يف الدنيا مث ال بد من املوت وعند 

املتقدم املوت ال بد من الرجوع إىل اهللا وعند هذا الرجوع ال بد من أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر 
  وهذا كالم يف غاية االنتظام وهناية احلسن واجلزالة واهللا أعلم

لَِّه فََعلَى اللَِّه َتَوكَّلُْت فَأَْجِمُعوا َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ ُنوحٍ إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه ياقَْومِ إِن كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْم مَّقَاِمى وََتذِْكريِى بِآَياِت ال
أَلُْتكُْم مِّْن أَْجرٍ إِنْ كَآءَكُْم ثُمَّ الَ َيكُْن أَْمرُكُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً  ثُمَّ اقُْضوا إِلَى َّ َوالَ ُتنِظُرونَ فَإِن َتوَلَّْيُتْم فََما َسأَْمَركُْم َوُشَر

  أَجْرِىَ  إِالَّ َعلَى اللَِّه َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَني

يف تقرير الدالئل والبينات ويف اجلواب عن الشبه والسؤاالت شرع بعد ذلك يف بيان اعلم أنه سبحانه ملا بالغ 
قصص األنبياء عليهم السالم لوجوه أحدها أن الكالم إذا أطال يف تقرير نوع من أنواع العلوم فرمبا حصل نوع من 

طاب قلبه ووجد يف نفسه أنواع املاللة فإذا انتقل اإلنسان من ذلك الفن من العلم إىل فن آخر انشرح صدره و
رغبة جديدة وقوة حادثة وميالً قوياً وثانيها ليكون للرسول عليه الصالة والسالم وألصحابه أسوة مبن سلف من 

األنبياء فإن الرسول إذا مسع أن معاملة هؤالء الكفار مع الكل الرسل ما كانت إال على هذا الوجه خف ذلك على 
فت وثالثها أن الكفار إذا مسعوا هذه القصص وعلموا أن اجلهال وإن بالغوا يف قلبه كما يقال املصيبة إذا عمت خ

إيذاء األنبياء املتقدمني إال أن اهللا تعاىل أعاهنم باآلخرة ونصرهم وأيدهم وقهر أعداءهم كان مساع هؤالء الكفار 
لون من أنواع اإليذاء ألمثال هذه القصص سبباً النكسار قلوهبم ووقوع اخلوف والوجل يف صدورهم وحينئذ يقل

والسفاهة ورابعها أنا قد دللنا على أن حممداً عليه الصالة والسالم ملا مل يتعلم علماً ومل يطالع كتاباً مث ذكر هذه 
إمنا عرفها ) صلى اهللا عليه وسلم ( األقاصيص من غري تفاوت ومن غري زيادة ومن غري نقصان دل ذلك على أنه 

  بالوحي والتنزيل
  تعاىل ذكر يف هذه السورة من قصص األنبياء عليهم السالم ثالثة واعلم أنه

فالقصة األوىل قصة نوح عليه السالم وهي املذكورة يف هذه اآلية وفيها وجهان من الفائدة األول أن قوم نوح 
لقصة عليهم السالم ملا أصروا على الكفر واجلحد عجل اهللا هالكهم بالغرق فذكر اهللا تعاىل قصتهم لتصري تلك ا

عربة هلؤالء الكفار وداعية إىل مفارقة اجلحد بالتوحيد والنبوة والثاين أن كفار مكة كانوا يستعجلون العذاب الذي 
يذكره الرسول عليه السالم هلم وكانوا يقولون له كذبت فإنه ما جاءنا هذا العذاب فاهللا تعاىل ذكر هلم قصة نوح 

  هبذا العذاب وكانوا يكذبونه فيه مث باآلخرة وقع كما أخرب فكذا ههناعليه السالم ألنه عليه السالم كان خيوفهم 
لَِّه َتَوكَّلْتُ املسألة الثانية أن نوحاً عليه السالم قال لقومه إِن كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْم مَّقَاِمى وََتذِْكريِى بِآَياِت اللَِّه فََعلَى ال

  قيدين وهذا مجلة من الشرط واجلزاء أما الشرط فهو مركب من
يقال كرب يكرب كرباً يف السن وكرب األمر ) البسيط ( القيد األول قوله إِن كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْم مَّقَاِمى قال الواحدي يف 

والشيء إذا عظم يكرب كرباً وكبارة قال ابن عباس ثقل عليكم وشق عليكم وعظم أمره عندكم واملقام بفتح امليم 
أظهرهم مقاماً وإقامة واملقام بضم امليم املوضع الذي يقام فيه وأراد باملقام ههنا مكثه مصدر كاإلقامة يقال أقام بني 

  ولبثه فيهم وباجلملة فقوله كَُبَر َعلَْيكُْم مَّقَاِمى جار جمرى قوهلم فالن ثقيل الظل
ثاين أن أولئك واعلم أن سبب هذا الثقل أمران أحدمها أنه عليه السالم مكث فيهم ألف سنة إال مخسني عاماً وال

  الكفار كانوا قد ألفوا تلك املذاهب الفاسدة والطرائق الباطلة والغالب أن من ألف طريقة



يف الدين فإنه يثقل عليه أن يدعى إىل خالفها ويذكر له ركاكتها فإن اقترن بذلك طول مدة الدعاء كان أثقل وأشد 
املذهب كانت النفرة أشد فهذا هو السبب يف حصول كراهية فإن اقترن به إيراد الدالئل القاهرة على فساد تلك 

  ذلك الثقل
  والقيد الثاين هو قوله َوَتذْكِريِى بِآيَاِت اللَِّه

واعلم أن الطباع املشغوفة بالدنيا احلريصة على طلب اللذات اهلاجلة تكون شديدة النفرة عن األمر بالطاعات 
ر املوت وتقبيح صورة الدنيا ومن كان كذلك فإنه يستثقل والنهي عن املعاصي واملنكرات قوية الكراهة لسماع ذك

اإلنسان الذي يأمره باملعروف وينهاه عن املنكر ويف اآلية وجه آخر وهو أن يكون قوله إِن كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْم مَّقَاِمى 
هنم ليكون مكاهنم ظاهراً َوَتذِْكريِى بِآَياتِ اللَِّه معناه أهنم كانوا إذا وعظوا اجلماعة قاموا على أرجلهم يعظو

  وكالمهم مسموعاً كما حيكى عن عيسى عليه السالم أنه كان يعظ احلواريني قائماً وهم قعود
  واعلم أن هذا هو الشرط املذكور يف هذه اآلية أما اجلزاء ففيه قوالن

م على اإلقدام على إيذائي وأنا ال القول األول أن اجلزاء هو قوله فََعلَى اللَِّه َتَوكَّلُْت يعين أن شدة بغضكم يل حتملك
  أقابل ذلك الشر إال بالتوكل على اهللا

واعلم أنه عليه السالم كان أبداً متوكالً على اهللا تعاىل وهذا اللفظ يوهم أنه توكل على اهللا يف هذه الساعة لكن 
  املعىن أنه إمنا توكل على اهللا يف دفع هذا الشر يف هذه الساعة

ل األكثرين إن جواب الشرط هو قوله فَأَْجِمُعواْ أَْمَركُْم َوُشَركَاءكُْم وقوله فََعلَى اللَِّه َتَوكَّلُْت والقول الثاين وهو قو
كالم اعترض به بني الشرط وجوابه كما تقول يف الكالم إن كنت أنكرت علي شيئاً فاهللا حسيب فاعمل ما تريد 

  رتيبواعلم أن جواب هذا الشرط مشتمل على قيود مخسة على الت
  القيد األول قوله فَأَْجِمُعواْ أَْمَركُْم وفيه حبثان

  البحث األول قال الفراء اإلمجاع اإلعداد والعزمية على األمر وأنشد ف يا ليت شعري واملىن ال ينفع
  هل اغدون يوماً وأمري جممع

له مجيعاً بعد ما كان متفرقاً فإذا أردت مجع التفرق قلت مجعت القوم فهم جمموعون وقال أبو اهليثم أمجع أمره أي جع
قال وتفرقه أي جعل يتدبره فيقول مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذا فلما عزم على أمر واحد فقد مجعه أي جعله مجيعاً 

 مث صار مبعىن العزم)  ١٠٢يوسف ( فهذا هو األصل يف اإلمجاع ومنه قوله تعاىل َوَما كُنتَ لََدْيهِمْ إِذْ أَْجَمُعواْ أَْمرَُهْم 
  حىت وصل بعلى فقيل أمجعت على األمر أي عزمت عليه واألصل أمجعت األمر

البحث الثاين روى األصمعي عن نافع فَأَْجِمُعواْ أَْمرَكُْم بوصل األلف من اجلمع وفيه وجهان األول قال أبو علي 
ضاف لو ثبت الفارسي فامجعوا ذوي األمر منكم فحذف املضاف وجرى على املضاف إليه ما كان جيري على امل

  الثاين قال ابن األنباري املراد من األمر ههنا وجوه كيدهم ومكرهم

  فالتقدير وال تدعوا من أمركم شيئاً إال أحضرمتوه
  والقيد الثاين قوله َوُشرَكَاءكُْم وفيه أحباث

اقة وفصيلها البحث األول الواو ههنا مبعىن مع واملعىن فأمجعوا أمركم مع شركائكم ونظريه قوهلم لو تركت الن
  لرضعها ولو خليت نفسك واألسد ألكلك

البحث الثاين حيتمل أن يكون املراد من الشركاء األوثان اليت مسوها باآلهلة وحيتمل أن يكون املراد منها من كان 
هنا على مثل قوهلم ودينهم فإن كان املراد هو األول فإمنا حث الكفار على االستعانة باألوثان بناء على مذهبهم من أ



  تضر وتنفع وإن كان املراد هو الثاين فوجه االستعانة هبا ظاهر
البحث الثالث قرأ احلسن ومجاعة من القراء َوُشَركَاُؤكُمْ بالرفع عطفاً على الضمري املرفوع والتقدير فأمجعوا أنتم 

ألن )  ٣٥البقرة ( َجنَّةَ  وشركاؤكم قال الواحدي وجاز ذلك من غري تأكيد الضمري كقوله اْسكُْن أَنَت َوَزْوُجَك الْ
قوله أََمَركُُم فصل بني الضمري وبني املنسوق فكان كالعوض من التوكيد وكان الفراء يستقبح هذه القراءة ألهنا 

  توجب أن يكتب وشركاؤكم بالواو وهذا احلرف غري موجود يف املصاحف
ً قال أبو اهليثم أي مبهماً من قوهلم غم علينا اهلالل فهو مغموم إذا  القيد الثالث قوله ثُمَّ الَ َيكُْن أَْمرُكُْم َعلَْيكُْم غُمَّة
  التبس قال طرفة ف لعمري ما أمري علي بغمة

  هناري وال ليلي علي بسرمد
  وقال الليث إنه لفي غمة من أمره إذا مل يهتد له قال الزجاج أي ليكن أمركم ظاهراً منكشفاً

  َّ وفيه حبثان القيد الرابع قوله ثُمَّ اقْضُواْ إِلَى
البحث األول قال ابن األنباري معناه مث امضوا إيل مبكروهكم وما توعدونين به تقول العرب قضى فالن يريدون 

مات ومضى وقال بعضهم قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه وبه يسمى القاضي ألنه إذا حكم فقد فرغ 
كم وامضوا ما يف أنفسكم واقطعوا ما بيين وبينكم ومنه قوله تعاىل َوقَضَْيَنا فقوله ثُمَّ اقْضُواْ إِلَى َّ أي افرغوا من أمر

احلجر ( أي أعلمناهم إعالماً قاطعاً قال تعاىل َوقََضيَْنآ إِلَْيِه ذَِلَك االْْمَر )  ٤اإلسراء ( إِلَى َبنِى إِسْراءيلَ ِفى الِْكتَابِ 
إِلَى يف هذا املوضع من قوهلم برئت إليك وخرجت إليك من قال القفال رمحه اهللا تعاىل وجماز دخول كلمة )  ٦٦

  العهد وفيه معىن اإلخبار فكأنه تعاىل قال مث اقضوا ما يستقر رأيكم عليه حمكماً مفروغاً منه
البحث الثاين قرىء مث أفضوا إيل بالفاء مبعىن مث انتهوا إىل بشركم وقيل هو من أفضى الرجل إذا خرج إىل الفضاء 

  به إيل وأبرزوه إيلأي أصحروا 
القيد اخلامس قوله َوالَ ُتنِظُرونَ معناه ال متهلون بعد إعالمكم إياي ما اتفقتم عليه فهذا هو تفسري هذه األلفاظ وقد 

يف أول األمر فعلى اهللا توكلت فإين واثق ( نظم القاضي هذا الكالم على أحسن الوجوه فقال إنه عليه السالم قال 
مث ) ال خيلف امليعاد وال تظنوا أن هتديدكم إياي بالقتل واإليذاء مينعين من الدعاء إىل اهللا تعاىل بوعد اهللا جازم بأنه 

  فكأنه يقول) فأمجعوا أمركم ( إنه عليه السالم أورد ما يدل على صحة دعوته فقال 

أمرهم أن  هلم أمجعوا كل ما تقدرون عليه من األسباب اليت توجب حصول مطلوبكم مث مل يقتصر على ذلك بل
يضموا إىل أنفسهم شركائهم الذين كانوا يزعمون أن حاهلم يقوى مبكانتهم وبالتقرب إليهم مث مل يقتصر على هذين 

ة مث مل بل ضم إليهما ثالثاً وهو قوله ثُمَّ الَ َيكُْن أَْمرُكُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً  وأراد أن يبلغوا فيه كل غاية يف املكاشفة واجملاهر
ذلك حىت ضم إليها رابعاً فقال ثُمَّ اقُْضواْ إِلَى َّ واملراد أن وجهوا كل تلك الشرور إيل مث ضم إىل ذلك يقتصر على 

خامساً وهو قوله َوالَ ُتنِظُرونَ أي عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه من عري أنظار فهذا آخر هذا الكالم ومعلوم 
بلغ الغاية يف التوكل على اهللا تعاىل وأنه كان قاطعاً بأن  أن مثل هذا الكالم يدل على أنه عليه السالم كان قد

  كيدهم ال يصل إليه ومكرهم ال ينفذ فيه
م إىل وأما قوله تعاىل فَإِن َتوَلَّْيُتْم فََما سَأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ فقال املفسرون هذا إشارة إىل أنه ما أخذ منهم ماالً على دعوهت

ن فارغاً من الطمع كان قوله أقوى تأثرياً يف القلب وعندي فيه وجه آخر وهو أن دين اهللا تعاىل ومىت كان اإلنسا
يقال إنه عليه السالم بني أنه ال خياف منهم بوجه من الوجوه وذلك ألن اخلوف إمنا حيصل بأحد شيئني إما بإيصال 

اف منهم بسبب أن يقطعوا عنه خرياً الشر أو بقطع املنافع فبني فيما تقدم أنه ال خياف شرهم وبني هبذه اآلية أنه ال خي



  ألنه ما أخذ منهم شيئاً فكان خياف أن يقطعوا منه خرياً
إلسالم أو مث قال إِنْ أَجْرِىَ  إِالَّ َعلَى اللَِّه َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَني وفيه قوالن األول أنكم سواء قبلتم دين ا

ين اإلسالم والثاين أين مأمور باالستسالم لكل ما يصل إيل ألجل هذه الدعوة مل تقبلوا فأنا مأمور بأن أكون على د
وهذا الوجه أليق هبذا املوضع ألنه ملا قال ثُمَّ اقْضُواْ إِلَى َّ بني هلم أنه مأمور باالستسالم لكل ما يصل إليه يف هذا 

  الباب واهللا أعلم
لِْك َوَجَعلَْناُهْم َخالَِئَف َوأَغَْرقَْنا الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِآَياِتَنا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  فَكَذَّبُوُه فََنجَّيَْناُه َوَمن مََّعُه ِفى الْفُ

  الْمُْنذَرِيَن
اعلم أنه تعاىل ملا حكى الكلمات اليت جرت بني نوح وبني أولئك الكفار ذكر ما إليه رجعت عاقبة تلك الواقعة أما 

أحدمها أنه تعاىل جناهم من الكفار الثاين أنه جعلهم خالئف مبعىن أهنم خيلفون من هلك  يف حق نوح وأصحابه فأمران
بالغرق وأما يف حق الكفار فهو أنه تعاىل أغرقهم وأهلكهم وهذه القصة إذا مسعها من صدق الرسول ومن كذب به 

عية للمؤمنني على الثبات على كانت زجراً للمكلفني من حيث خيافون أن ينزل هبم مثل ما نزل بقوم نوح وتكون دا
اإلميان ليصلوا إىل مثل ما وصل إليه قوم نوح وهذه الطريقة يف الترغيب والتحذير إذا جرت على سبيل احلكاية 

  عمن تقدم كانت أبلغ من الوعيد املبتدأ وعلى هذا الوجه ذكر تعاىل أقاصيص األنبياء عليهم السالم
  سائر السوروأما تفاصيل هذه القصة فهي مذكورة يف 

واْ بِِه ِمن قَْبلُ كَذَِلَك َنطَْبُع َعلَى ثُمَّ َبعَثَْنا ِمن َبْعِدِه ُرُسالً إِلَى قَْوِمهِْم فََجآُءوُهْم بِالَْبيِّنَاِت فََما كَاُنواْ ِلُيؤِْمُنواْ بَِما كَذَُّب
  قُلوبِ الُْمْعَتِديَن
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

اعلم أن املراد مث بعثنا من بعد نوح رسالً ومل يسمهم وكان منهم هود وصاحل وإبراهيم ولوط وشعيب صلوات اهللا 
خرب تعاىل عنهم أهنم جروا على منهاج قوم نوح يف التكذيب ومل عليهم أمجعني بالبينات وهي املعجزات القاهرة فأ

ن يزجرهم ما بلغهم من إهالك اهللا تعاىل املكذبني من قوم نوح عن ذلك فلهذا قال فََما كَانُواْ ِلُيْؤِمنُواْ بَِما كَذَُّبواْ بِِه ِم
مبثل ما كذبوا به من البينات ألن البينات قَْبلُ وليس املراد عني ما كذبوا به ألن ذلك مل حيصل يف زمانه بل املراد 

  الظاهرة على األنبياء عليهم السالم أمجع كأهنا واحدة
مث قال تعاىل كَذَِلَك َنطَْبُع َعلَى قُلوبِ الُْمْعَتِديَن واحتج أصحابنا على أن اهللا تعاىل قد مينع املكلف عن اإلميان هبذه 

ع من اإلميان بدليل قوله تعاىل َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم فَالَ ُيْؤِمُنونَ اآلية وتقريره ظاهر قال القاضي الطبع غري مان
  ولو كان هذا الطبع مانعاً ملا صح هذا االستثناء)  ١٥٥النساء ( إِالَّ قَِليالً 

َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى  واجلواب أن الكالم يف هذه املسألة قد سبق على االستقصاء يف تفسري قوله تعاىل خََتَم اللَُّه
  فال فائدة يف اإلعادة)  ٧البقرة ( َسْمِعهِْم 

  القصة الثانية
  قصة موسى عليه السالم

آَءُهُم الَْحقُّ ِمْن مُّْجرِِمَني فَلَمَّا َج ثُمَّ َبعَثَْنا ِمن َبْعدِِهْم مُّوَسى َوهَاُرونَ إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه بِآَياتَِنا فَاْسَتكَْبُرواْ َوكَاُنواْ قَْوماً
  ِلُح السَّاِحُرونَِعنِدَنا قَالُوا إِنَّ َهاذَا لَِسْحٌر مُّبٌِني قَالَ ُموَسى أَتقُولُونَ ِللَْحقِّ لَمَّا َجآَءكُْم أَِسْحٌر َهاذَا َوالَ ُيفْ
ْحٌر مُّبٌِني فكيف حكى اعلم أن هذا الكالم غين عن التفسري وفيه سؤال واحد وهو أن القوم ملا قالوا إِنَّ َهاذَا لَِس

  موسى عليه السالم أهنم قالوا أَِسْحٌر َهاذَا على سبيل االستفهام
  وجوابه أن موسى عليه السالم ما حكى عنهم أهنم قالوا أَِسْحٌر هَاذَا بل قال أَتقُولُونَ لِلَْحّق لَمَّا َجاءكُْم

 قال مرة أخرى أَِسْحٌر َهاذَا وهذا استفهام على سبيل ما تقولون مث حذف عنه مفعول أََتقُولُونَ لداللة احلال عليه مث
اإلنكار مث احتج على أنه ليس بسحر وهو قوله َوالَ ُيفِْلُح السَّاِحُرونَ يعين أن حاصل صنعهم ختييل ومتويه َوالَ ُيفِْلحُ 

لتمويه فثبت أنه ليس السَّاِحُرونَ وأما قلب العصا حية وفلق البحر فمعلوم بالضرورة أنه ليس من باب التخييل وا
  بسحر

 لَكَُما بُِمْؤِمنَِني َوقَالَ ِفْرَعْونُ قَالُوا أَجِئْتََنا ِلَتلِْفَتَنا َعمَّا َوَجْدَنا َعلَْيِه ءاَباَءَنا وََتكُونَ لَكَُما الِْكْبرَِيآُء ِفى األرض َوَما َنْحُن
الَ لَُهْم مُّوَسى أَلْقُواْ َمآ أَنُتْم مُّلْقُونَ فَلَمَّآ أَلْقُواْ قَالَ ُموَسى َما جِئُْتمْ بِِه ائْتُونِى بِكُلِّ سَاِحرٍ َعِليمٍ فَلَمَّا َجآَء السََّحَرةُ  قَ

  نَ َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِموالسِّْحرُ إِنَّ اللََّه َسُيْبِطلُُه إِنَّ اللََّه الَ ُيصِْلُح َعَملَ الُْمفِْسِديَن وَُيِحقُّ اللَُّه الَْحقَّ بِكَِلَماِتِه
  وفيه مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل حكى عن فرعون وقومه أهنم مل يقبلوا دعوة موسى عليه السالم وعللوا عدم القبول 
وأصله بأمرين األول قوله أَجِئَْتَنا ِلَتلْفَِتَنا َعمَّا َوَجْدَنا َعلَْيِه ءاَباِئَنا قال الواحدي اللفت يف أصل اللغة الصرف عن أمر 

ال لفت عنقه إذا لواها ومن هذا يقال التفت إليه أي أمال وجهه إليه قال األزهري لفت الشيء وفتله إذا اللي يق



  لواه وهذا من املقلوب
واعلم أن حاصل هذا الكالم أهنم قالوا ال نترك الدين الذي حنن عليه ألنا وجدنا آبائنا عليه فقد متسكوا بالتقليد 

  ارودفعوا احلجة الظاهرة مبجرد اإلصر
والسبب الثاين يف عدم القبول قوله وََتكُونَ لَكَُما الِْكْبرَِياء ِفى االْْرضِ قال املفسرون املعىن ويكون لكما امللك والعز 

يف أرض مصر واخلطاب ملوسى وهرون قال الزجاج مسى امللك كربياء ألنه أكرب ما يطلب من أمر الدنيا وأيضاً 
  مقاليد أمر أمته إليه فصار أكرب القومفالنيب إذا اعترف القوم بصدقه صارت 

واعلم أن السبب األول إشارة إىل التمسكل بالتقليد والسبب الثاين إشارة إىل احلرص على طلب الدنيا واجلد يف 
  بقاء الرياسة وملا ذكر القوم هذين السببني صرحوا باحلكم وقالوا َوَما َنْحُن لَكَُما بُِمْؤِمنَِني

روا هذه املعاين حاولوا بعد ذلك وأرادوا أن يعارضوا معجزة موسى عليه السالم بأنواع من واعلم أن القوم ملا ذك
السحر ليظهروا عند الناس أن ما أتى به موسى من باب السحر فجمع فرعون السحرة وأحضرهم فَقَالَ لَُهُم مُّوَسى 

  أَلْقُواْ َما أَنُتْم مُّلْقُونَ

  مر بالكفر كفرفإن قيل كيف أمرهم بالكفر والسحر واأل
قلنا إنه عليه السالم أمرهم بإلقاء احلبال والعصي ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل فاسد وسعي باطل ال على طريق 
أنه عليه السالم أمرهم بالسحر فلما ألقوا حباهلم وعصيهم قال هلم موسى ما جئتم به هو السحر الباطل والغرض 

ه سحر فذكر موسى عليه السالم أن ما ذكرمتوه باطل بل احلق أن الذي منه أن القوم قالوا ملوسى إن ما جئت ب
جئتم به هو السحر والتمويه الذي يظهر بطالنه مث أخربهم بأن اهللا تعاىل حيق احلق ويبطل الباطل وقد أخرب اهللا تعاىل 

  والعصي يف سائر السور أنه كيف أبطل ذلك السحر وذلك بسبب أن ذلك الثعبان قد تلقف كل تلك اجلبال
املسألة الثانية قوله َما جِئُْتمْ بِِه السِّْحُر ما ههنا موصولة مبعىن الذي وهي مرتفعة باالبتداء وخربها السحر قال الفراء 

وإمنا قال السِّْحُر باأللف والالم ألنه جواب كالم سبق أال ترى أهنم قالوا ملا جاءهم موسى هذا سحر فقال هلم 
فوجب دخول األلف والالم ألن النكرة إذا عادت عادت معرفة يقول الرجل لغريه  موسى بل ما جئتم به السحر

لقيت رجالً فيقول له من الرجل فيعيده باأللف والالم ولو قال له من رجل مل يقع يف فهمه أنه سأله عن الرجل 
باالبتداء وجئتم به يف  الذي ذكره له وقرأ أبو عمرو السِّْحُر باالستفهام وعلى هذه القراءة ما استفهامية مرتفع

موضع اخلرب كأنه قيل أي شيء جئتم به مث قال على وجه التوبيخ والتقريع السِّْحُر كقوله تعاىل قُلَت ِللنَّاسِ 
والسحر بدل من املبتدأ ولزم أن يلحقه االستفهام ليساوي املبدل منه يف أنه استفهام كما )  ١١٦املائدة ( اتَِّخذُونِى 

رون أم ثالثون فجعلت أعشرون بدالً من كم وال يلزم أن يضمر للسحر خرب ألنك إذا أبدلته تقول كم مالك أعش
  من املبتدأ صار يف موضعه وصار ما كان خرباً عن املبدل منه خرباً عنه

ِسِديَن أي ال يقويه وال مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه َسُيْبِطلُُه أي سيهلكه ويظهر فضيحة صاحبه إِنَّ اللََّه الَ ُيْصِلُح َعَملَ الُْمفْ
  يكمله

مث قال َوُيِحقُّ اللَُّه الَْحقَّ ومعىن إحقاق احلق إظهاره وتقويته وقوله بِكَِلَماِتهِ أي بوعده موسى وقيل مبا سبق من قضائه 
  وقدره ويف كلمات اهللا أحباث غامضة عميقة عالية وقد ذكرناها يف بعض مواضع من هذا الكتاب

األرض وَإِنَُّه ى إِالَّ ذُرِّيَّةٌ  مِّن قَْوِمِه َعلَى َخْوٍف مِّن ِفْرَعْونَ َوَملَِئهِْم أَن َيفِْتَنُهْم َوإِنَّ ِفْرَعْونَ لََعالٍ ِفي فََمآ ءاَمَن ِلُموَس
  لَِمَن الُْمْسرِفَِني

العصا لكل  واعلم أنه تعاىل بني فيما تقدم ما كان من موسى عليه السالم من املعجزات العظيمة وما ظهر من تلقف



ما أحضروه من آالت السحر مث إنه تعاىل بني أهنم مع مشاهدة املعجزات العظيمة ما آمن به منهم إال ذرية من قومه 
  ألنه كان يغتم بسبب إعراض القوم عنه) صلى اهللا عليه وسلم ( وإمنا ذكر تعاىل ذلك تسلية حملمد 

األنبياء أسوة ألن الذي ظهر من موسى عليه السالم كان  واستمرارهم على الكفر فبني أن له يف هذا الباب بسائر
يف اإلعجاز يف مرأى العني أعظم ومع ذلك فما آمن به منهم إال ذرية واختلفوا يف املراد بالذرية على وجوه األول 

وال  أن الذرية ههنا معناها تقليل العدد قال ابن عباس لفظ الذرية يعرب به عن القوم على وجه التحقري والتصغري
سبيل إىل محله على التقدير على وجه اإلهانة يف هذا املوضع فوجب محله على التصغري مبعىن قلة العدد الثاين قال 

بعضهم املراد أوالد من دعاهم ألن اآلباء استمروا على الكفر إما ألن قلوب األوالد ألني أو دواعيهم على الثبات 
اؤهم من قوم فرعون وأمهاهتم من بين إسرائيل الرابع الذرية من آل على الكفر أخف الثالث أن الذرية قوم كان آب

فرعون آسية امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه وماشطتها وأما الضمري يف قوله ِمن قَْوِمِه فقد اختلفوا أن املراد من 
رب املذكورين وألنه قوم موسى أو من قوم فرعون ألن ذكرمها مجيعاً قد تقدم واألظهر أنه عائد إىل موسى ألنه أق

  نقل أن الذين آمنوا به كانوا من بين إسرائيل
  أما قوله َعلَى َخْوٍف ّمن ِفْرَعْونَ َوَملَِئهِْم أَن َيفِْتنَُهْم ففيه أحباث

البحث األول أن أولئك الذين آمنوا مبوسى كانوا خائفني من فرعون جداً ألنه كان شديد البطش وكان قد أظهر 
  إذا علم ميل القوم إىل موسى كان يبالغ يف إيذائهم فلهذا السبب كانوا خائفني منهالعداوة مع موسى ف

البحث الثاين إمنا قال َوَملَئِهِْم مع أن فرعون واحد لوجوه األول أنه قد يعرب عن الواحد بلفظ اجلمع واملراد التعظيم 
 أن املراد بفرعون آل فرعون الثالث أن هذا من باب حذف الثاين)  ٩احلجر ( قال اهللا تعاىل إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر 

  املضاف كأنه أريد بفرعون آل فرعون
  مث قال أَن َيفِْتنَُهْم أي يصرفهم عن دينهم بتسليط أنواع البالء عليهم

املراد أنه كثري القتل كثري التعذيب  مث قال َوإِنَّ ِفْرَعْونَ لََعالٍ ِفي االْْرضِ أي لغالب فيها قاهر َوإِنَُّه لَِمَن الُْمْسرِِفَني قيل
ملن خيالفه يف أمر من األمور والغرض منه بيان السبب يف كون أولئك املؤمنني خائفني وقيل إمنا كان مسرفاً ألنه كان 

  من أخس العبيد فادعى اإلهلية
كُْنُتم مُّْسِلِمَني فَقَالُواْ َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً   َوقَالَ ُموَسى ياقَْومِ إِن كُنُتْم ءاَمنُْتْم بِاللَِّه فََعلَْيِه َتَوكَّلُوا إِن

  لِّلْقَْومِ الظَّاِلِمَني وََنجَِّنا بَِرْحَمِتَك ِمَن الْقَْومِ الْكَافِرِيَن
  يف اآلية مسائل

ْم بِاللَِّه فََعلَْيِه َتَوكَّلُواْ جزاء معلق على شرطني أحدمها متقدم املسألة األوىل أن قوله َوقَالَ ُموَسى ياقَْومِ إِن كُنُتْم ءامَْنُت
واآلخر متأخر والفقهاء قالوا املتأخر جيب أن يكون متقدماً واملتقدم جيب أن يكون متأخراً ومثاله أن يقول الرجل 

  المرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيداً وإمنا كان األمر

ه إن دخلت الدار فأنت طالق صار مشروطاً بقوله إن كلمت زيداً واملشروط متأخر عن كذلك ألن جمموع قول
الشرط وذلك يقتضي أن يكون املتأخر يف اللفظ متقدماً يف املعىن وأن يكون املتقدم يف اللفظ متأخراً يف املعىن 

هذا التعليق قبل إن كلمت  والتقدير كأنه يقول المرأته حال ما كلمت زيداً إن دخلت الدار فأنت طالق فلو حصل
  زيداً مل يقع الطالق

مسلمني إذا عرفت هذا فنقول قوله َوقَالَ ُموَسى ياقَْومِ إِن كُنُتْم ءاَمنُْتْم بِاللَِّه فََعلَْيِه َتَوكَّلُواْ يقتضي أن يكون كوهنم 



كأنه تعاىل يقول للمسلم حال إسالمه إن كنت شرطاً ألن يصريوا خماطبني بقوله َوقَالَ ُموَسى ياقَْومِ إِن كُنُتْم ءاَمْنُتْم ف
من املؤمنني باهللا فعلى اهللا توكل واألمر كذلك ألن اإلسالم عبارة عن االستسالم وهو إشارة إىل االنقياد للتكاليف 
الصادرة عن اهللا تعاىل وإظهار اخلضوع وترك التمرد وأما اإلميان فهو عبارة عن صريورة القلب عارفاً بأن واجب 

ود لذاته واحد وأن ما سواه حمدث خملوق حتت تدبريه وقهره وتصرفه وإذا حصلت هاتان احلالتان فعند ذلك الوج
يفوض العبد مجيع أموره إىل اهللا تعاىل وحيصل يف القلب نور التوكل على اهللا فهذه اآلية من لطائف األسرار والتوكل 

  واالعتماد يف كل األحوال على اهللا تعاىل على اهللا عبارة عن تفويض األمور بالكلية إىل اهللا تعاىل
( واعلم أن من توكل على اهللا يف كل املهمات كفاه اهللا تعاىل كل امللمات لقوله َوَمن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبُه 

  ) ٣الطالق 
تعاىل عن نوح عليه السالم  املسألة الثانية أن هذا الذي أمر موسى قومه به وهو التوكل على اهللا هو الذي حكاه اهللا

وعند هذا يظهر التفاوت بني الدرجتني ألن نوحاً عليه السالم وصف )  ٧١يونس ( أنه قال فََعلَى اللَِّه َتَوكَّلُْت 
نفسه بالتوكل على اهللا تعاىل وموسى عليه السالم أمر قومه بذلك فكان نوحاً عليه السالم تاماً وكان موسى عليه 

  السالم فوق التمام
املسألة الثالثة إمنا قال فََعلَْيِه َتَوكَّلُواْ ومل يقل توكلوا عليه ألن األول يفيد احلصر كأنه عليه السالم أمرهم بالتوكل 

عليه وهناهم عن التوكل على الغري واألمر كذلك ألنه ملا ثبت أن كل ما سواه فهو ملكه وملكه وحتت تصرفه 
عقل أن يتوكل اإلنسان على غريه فلهذا السبب جاءت هذ الكلمة هبذه وتسخريه وحتت حكمه وتدبريه امتنع يف ال

العبارة مث بني تعاىل أن موسى عليه السالم ملا أمرهم بذلك قبلوا قوله َوقَالُواْ َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا أي توكلنا عليه وال 
ىل شيئني أحدمها أن قالوا َربََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتنَة نلتفت إىل أحد سواه مث ملا فعلوا ذلك اشتغلوا بالدعاء فطلبوا من اهللا تعا

ً لّلْقَْومِ الظَّاِلِمَني وفيه وجوه األول أن املراد ال تفنت بنا فرعون وقومه ألنك لو سلطتهم علينا لوقع يف قلوهبم أنا لو 
سليطهم علينا فتنة هلم الثاين كنا على احلق ملا سلطتهم علينا فيصري ذلك شبهة قوية يف إصرارهم على الكفر فيصري ت

أنك لو سلطتهم علينا الستوجبوا العقاب الشديد يف اآلخرة وذلك يكون فتنة هلم الثالث الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً  لَُهْم أي 
موضع فتنة هلم أي موضع عذاب هلم الرابع أن يكون املراد من الفتنة املفتون ألن إطالق لفظ املصدر على املفعول 

خللق مبعىن املخلوق والتكوين مبعىن املكون واملعىن ال جتعلنا مفتونني أي ال متكنهم من أن حيملونا بالظلم جائز كا
والقهر على أن ننصرف عن هذا الدين احلق الذي قبلناه وهذا التأويل متأكد مبا ذكره اهللا تعاىل قبل هذه اآلية وهو 

َملَِئهِْم أَن َيفْتَِنُهْم قوله فََما ءاَمَن ِلُموَسى إِالَّ ذُّريَّةٌ  ّمن ِه َعلَى َخْوٍف ّمن ِفْرَعْونَ َو   قَْوِم

  وأما املطلوب الثاين يف هذا الدعاء فهو قوله تعاىل َوَنّجَنا بَِرْحَمِتَك ِمَن الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن
ذلك ألنا إن محلنا واعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه كان اهتمام هؤالء بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم و

لدين قوهلم َربََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً  لّلْقَْومِ الظَّاِلِمَني على أهنم إن سلطوا على املسلمني صار ذلك شبهة هلم يف أن هذا ا
باطل فتضرعوا إيل تعاىل يف أن يصون أولئك الكفار عن هذه الشبهة وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة ألنفسهم 

دل على أن عنايتهم مبصاحل دين أعدائهم فوق عنايتهم مبصاحل أنفسهم وإن محلناه على أن ال ميكن اهللا تعاىل وذلك ي
أولئك الكفار من أن حيملوهم على ترك هذا الدين كان ذلك أيضاً دليالً على أن اهتمامهم مبصاحل أدياهنم فوق 

  شريفةاهتمامهم مبصاحل أبداهنم وعلى مجيع التقديرات فهذه لطيفة 
  يُمواْ الصَّلَواةَ  َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِنيَوأَْوحَْيَنآ إِلَى ُموَسى وَأَِخيِه أَن َتَبوََّءا ِلقَوِْمكَُما بِِمْصرَ ُبُيوًتا َواْجَعلُواْ ُبُيوَتكُْم ِقْبلَةً  َوأَِق

أتبعه بأن أمر موسى وهرون اعلم أنه ملا شرح خوف املؤمنني من الكافرين وما ظهر منهم من التوكل على اهللا تعاىل 



باختاذ املساجد واإلقبال على الصلوات يقال تبوأ املكان أي اختذه مبوأ كقوله توطنه إذا اختذه موطناً واملعىن اجعال 
  مبصر بيوتاً لقومكما ومرجعاً ترجعون إليه للعبادة والصالة

  مث قال َواْجَعلُواْ ُبُيوَتكُْم ِقْبلَةً  وفيه أحباث
من الناس من قال املراد من البيوت املساجد كما يف قوله تعاىل ِفى ُبيُوٍت أَِذنَ اللَُّه أَن ُتْرفَعَ َبْعِدى البحث األول 

ومنهم من قال املراد مطلق البيوت أما األولون فقد فسروا القبلة باجلانب الذي يستقبل يف )  ٣٦النور ( اْسُمُه 
ُبُيوَتكُْم ِقْبلَةً  أي اجعلوا بيوتكم مساجد تستقبلوهنا ألجل الصالة وقال  الصالة مث قالوا واملراد من قوله َواْجَعلُواْ

الفراء واجعلوا بيوتكم قبلة أي إىل القبلة وقال ابن األنباري واجعلوا بيوتكم قبلة أي قبالً يعين مساجد فأطلق لفظ 
رآن ال يدل على تعيينه إال أنه نقل الوحدان واملراد اجلمع واختلفوا يف أن هذه القبلة أين كانت فظاهر أن لفظ الق

عن ابن عباس أنه قال كانت الكعبة قبلة موسى عليه السالم وكان احلسن يقول الكعبة قبلة كل األنبياء وإمنا وقع 
العدول عنها بأمر اهللا تعاىل يف أيام الرسول عليه السالم بعد اهلجرة وقال آخرون كانت تلك القبلة جهة بيت 

لون بأن املراد من لفظ البيوت املذكورة يف هذه اآلية مطلق البيت فهؤالء هلم يف تفسري قوله ِقْبلَةَ  املقدس وأما القائ
وجهان األول املراد جبعل تلك البيوت قبلة أي متقابلة واملقصود منه حصول اجلمعية واعتضاد البعض بالبضع وقال 

  آخرون املراد واجعلوا دوركم قبلة أي صلوا يف بيوتكم

الثاين أنه تعاىل خص موسى وهرون يف أول هذه اآلية باخلطاب فقال ءاٍن َتَبوَّءا ِلقَوِْمكَُما بِِمْصرَ ُبُيوًتا مث عمم البحث 
هذا اخلطاب فقال وَاْجَعلُواْ ُبُيوَتكُْم ِقْبلَةً  والسبب فيه أنه تعاىل أمر موسى وهرون أن يتبوآ لقومهما بيوتاً للعبادة 

بياء مث جاء اخلطاب بعد ذلك عاماً هلما ولقومهما باختاذ املساجد والصالة فيها ألن ذلك وذلك مما يفوض إىل األن
واجب على الكل مث خص موسى عليه السالم يف آخر الكالم باخلطاب فقال وََبّشرِ الُْمْؤِمنَِني وذلك ألن الغرض 

بذلك على أن األصل يف الرسالة األصلي من مجيع العبادات حصول هذه البشارة فخص اهللا تعاىل موسى هبا ليدل 
  هو موسى عليه السالم وأن هرون تبع له

البحث الثالث ذكر املفسرون يف كيفية هذه الواقعة وجوهاً ثالثة األول أن موسى عليه السالم ومن معه كانوا يف 
عن دينهم كما أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا يف بيوهتم خفية من الكفرة لئال يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم 

كان املؤمنون على هذه احلالة يف أول اإلسالم يف مكة الثاين قيل إنه تعاىل ملا أرسل موسى إليهم أمر فرعون بتخريب 
مساجد بين إسرائيل ومنعهم من الصالة فأمرهم اهللا تعاىل أن يتخذوا مساجد يف بيوهتم ويصلوا فيها خوفاً من 

ى إليهم وأظهر فرعون تلك العداوة الشديدة أمر اهللا تعاىل موسى وهرون فرعون الثالث أنه تعاىل ملا أرسل موس
  وقومهما باختاذ املساجد على رغم األعداء وتكفل تعاىل أنه يصوهنم عن شر األعداء

بََّنا ِلُيِضلُّواْ َعن َسبِيِلَك رَبََّنا اطِْمْس َوقَالَ ُموَسى َربََّنآ إِنََّك ءاَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَمالُّه زِيَنةً  َوأَْمَواالً ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا َر
دَّْعوَُتكَُما فَاْستَِقيَما َوالَ َتتَّبَِعآنِّ  َعلَى أَْمَوالِهِْم وَاْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم فَالَ ُيْؤِمنُواْ حَتَّى َيرَُواْ الَْعذَاَب االٌّ لِيَم قَالَ قَْد أُجِيَبْت

  ونََسبِيلَ الَِّذيَن الَ َيْعلَُم
اعلم أن موسى ملا بالغ يف إظهار املعجزات الظاهرة القاهرة ورأى القوم مصرين على اجلحود والعناد واإلنكار أخذ 

يدعو عليهم ومن حق من يدعو على الغري أن يذكر أوالً سبب إقدامه على تلك اجلرائم وكان جرمهم هو أهنم 
ليه السالم رَبََّنا إِنََّك ءاَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَمالَُه زِيَنةً  َوأَْمَواالً ألجل حبهم الدنيا تركوا الدين فلهذا السبب قال موسى ع

والزينة عبارة عن الصحة واجلمال واللباس والدواب وأثاث البيت واملال ما يزيد على هذه األشياء من الصامت 
  والناطق



  مث قال ِلُيِضلُّواْ َعن َسبِيِلَك وفيه مسألتان
  زة والكسائي وعاصم ِلُيِضلُّواْ بضم الياء وقرأ الباقون بفتح الياءاملسألة األوىل قرأ مح

املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل يضل الناس ويريد إضالهلم وتقريره من وجهني األول أن الالم 
الزينة واألموال ألجل أن يضلوا يف قوله لُِيِضلُّواْ الم التعليل واملعىن أن موسى قال يا رب العزة إنك أعطيتهم هذه 

فدل هذا على أنه تعاىل قد يريد إضالل املكلفني الثاين أنه قال وَاْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم فقال اهللا تعاىل قَدْ أُجِيَبْت 
 دَّْعَوُتكَُما وذلك أيضاً يدل على املقصود قال القاضي ال جيوز أن يكون املراد من هذه اآلية ما ذكرمت ويدل عليه

وجوه األول أنه ثبت أنه تعاىل منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفر قبيحة والثاين أنه لو أراد ذلك لكان الكفار 
مطيعني هللا تعاىل بسبب كفرهم ألنه ال معىن للطاعة إال اإلتيان مبا يوافق اإلرادة ولو كانوا كذلك ملا استحقوا الدعاء 

ا لو جوزنا أن يريد إضالل العباد جلوزنا أن يبعث األنبياء عليهم عليهم بطمس األموال وشد القلوب والثالث أن
السالم للدعاء إىل الضالل وجلاز أن يقوي الكذابني الضالني املضلني بإظهار املعجزات عليهم وفيه هدم الدين 

الً لَّّيناً لََّعلَُّه يََتذَكَُّر أَوْ وإبطال الثقة بالقرآن والرابع أنه ال جيوز أن يقول ملوسى وهرون عليهما السالم فَقُوالَ لَُه قَْو
األعراف ( وأن يقول َولَقَْد أََخذَْنا ءالَ ِفْرَعْونَ بِالّسنَِني َونَقْصٍ ّمن الثَّمََراِت لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ )  ٤٤طه ( َيْخَشى 
فال بد من محل أحدمها على مث إنه تعاىل أراد الضاللة منهم وأعطاهم النعم لكي يضلوا ألن ذلك كاملناقضة )  ١٣٠

موافقة اآلخر اخلامس أنه ال جيوز أن يقال إن موسى عليه السالم دعا ربه بأن يطمس على أمواهلم ألجل أن ال 
  يؤمنوا مع تشدده يف إرادة اإلميان

  واعلم أنا بالغنا يف تكثري هذه الوجوه يف مواضع كثرية من هذا الكتاب
الكلمة وذلك من وجوه األول أن الالم يف قوله ِلُيِضلُّواْ الم العاقبة كقوله  وإذا ثبت هذا فنقول وجب تأويل هذه

وملا كانت عاقبة قوم فرعون هو الضالل وقد )  ٨القصص ( تعاىل فَالَْتقَطَُه ءالُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً 
ين أن قوله رَبََّنا لُِيِضلُّواْ َعن َسبِيِلَك أي لئال يضلوا عن أعلمه اهللا تعاىل ال جرم عرب عن هذا املعىن هبذا اللفظ الثا

واملراد أن ال تضلوا وكقوله )  ١٧٦النساء ( سبيلك فحذف ال لداللة املعقول عليه كقوله ُيَبّيُن اللَُّه لَكُمْ أَن َتِضلُّواْ 
واملراد لئال تقولوا ومثل هذا احلذف كثري يف )  ١٧٢عراف األ( تعاىل قَالُواْ َبلَى شَهِْدَنا أَن َتقُولُواْ َيْوَم الِْقَياَمةِ  

الكالم الثالث أن يكون موسى عليه السالم ذكر ذلك على سبيل التعجب املقرون باإلنكار والتقدير كأنك آتيتهم 
هللا مث ذلك الغرض فإهنم ال ينفقون هذه األموال إال فيه وكأنه قال آتيتهم زينة وأمواالً ألجل أن يضلوا عن سبيل ا

  حذف حرف االستفهام كما يف قول الشاعر كذبتك عينك أم رأيت بواسط
  غلس الظالم من الرباب خياال

أراد أكذبتك فكذا ههنا الرابع قال بعضهم هذه الالم الم الدعاء وهي الم مكسورة جتزم املستقل ويفتتح هبا الكالم 
ربنا ابتلهم بالضالل عن سبيلك اخلامس أن هذه الالم الم فيقال ليغفر اهللا للمؤمنني وليعذب اهللا الكافرين واملعىن 

التعليل لكن حبسب ظاهر األمر ال يف نفس احلقيقة وتقريره أنه تعاىل ملا أعطاهم هذه األموال وصارت تلك األموال 
عليل سبباً ملزيد البغي والكفر أشبهت هذه احلالة حالة من أعطى املال ألجل اإلضالل فورد هذا الكالم بلفظ الت

ألجل هذا املعىن السادس بينا يف تفسري قوله تعاىل ُيِضلُّ بِِه كَِثًريا يف أول سورة البقرة إن الضالل قد جاء يف القرآن 
  مبعىن اهلالك يقال املاء



  يف اللنب أي هلك فيه
ه تعاىل فَالَ تُْعجِْبَك أَمْوالُُهْم َوالَ إذا ثبت هذا فنقول قوله َربََّنا لُِيِضلُّواْ َعن َسبِيِلَك معناه ليهلكون وميوتوا ونظريه قول

  فهذا مجلة ما قيل يف هذا الباب)  ٥٥التوبة ( أَْولَادُُهْم إِنََّما يُرِيُد اللَُّه ِلُيَعذّبَُهْم بَِها ِفي الَْحيَواةِ  الدُّنَْيا 
ها يف هذا املقام فنقول الذي واعلم أنا قد أجبنا عن هذه الوجوه مراراً كثرية يف هذا الكتاب وال بأس بأن نعيد بعض

يدل على أن حصول اإلضالل من اهللا تعاىل وجوه األول أن العبد ال يقصد إال حصول اهلداية فلما مل حتصل اهلداية 
  بل حصل الضالل الذي ال يريده علمنا أن حصوله ليس من العبد بل من اهللا تعاىل

عه وأدخله يف الوجود فنقول فعلى هذا يكون إقدامه على فإن قالوا إنه ظن هبذا الضالل أنه هدى فال جرم قد أوق
حتصيل هذا اجلهل بسبب اجلهل السابق فلو كان حصول ذلك اجلهل السابق بسبب جهل آخر لزم التسلسل وهو 

حمال فثبت أن هذه اجلهاالت والضالالت ال بد من انتهائها إىل جهل أول وضالل أول وذلك ال ميكن أن يكون 
كوينه ألنه كرهه وإمنا اراد ضده فوجب أن يكون من اهللا تعاىل الثاين إنه تعاىل ملا خلق اخللق حبيث بإحداث العبد وت

حيبون املال واجلاه حبا شديدا ال ميكنه إزالة هذا احلب عن نفسه البتة وكان حصول هذا احلب يوجب اإلعراض 
الكفر فهذه األشياء بعضها يتأدى إىل عمن يستخدمه ويوجب التكرب عليه وترك االلتفات إىل قوله وذلك يوجب 

البعض تأديا على سبيل اللزوم وجب أن يكون فاعل هذا الكفر هو الذي خلق اإلنسان جمبوال على حب املال 
واجلاه الثالث وهو احلجة الكربى أن القدرة بالنسبة إىل الضدين على السوية فال يترجح أحد الطرفني على الثاين إال 

ليس من العبد وإال لعاد الكالم فيه فال بد وأن يكون من اهللا تعاىل وإذا كان كذلك كانت ملرجح وذلك املرجح 
اهلداية واإلضالل من اهللا تعاىل الرابع أنه تعاىل أعطى فرعون وقومه زينة وأمواال وقوى حب ذلك املال واجلاه يف 

د له ال سيما وكان فرعون كاملنعم يف قلوهبم وأودع يف طباعهم نفرة شديدة عن خدمة موسى عليه السالم واالنقيا
حقه واملريب له والنفرة عن خدمة من هذا شأنه راسخة يف القلوب وكل ذلك يوجب إعراضهم عن قبول دعوة 

موسى عليه السالم وإصرارهم على إنكار صدقه فثبت بالدليل العقلي أن إعطاء اهللا تعاىل فرعون وقومه زينة الدنيا 
يكون موجبا لضالهلم فثبت أن ما أشعر به ظاهر اللفظ فقد ثبت صحته بالعقل الصريح  وأموال الدنيا ال بد وأن

  فكيف ميكن ترك ظاهر اللفظ يف مثل هذا املقام وكيف حيسن محل الكالم على الوجوه املتكلفة الضعيفة جدا
  إذا عرفت هذا فنقول

  ه السالم ما كان عاملا بالعواقبأما الوجه األول وهو محل الالم على الم العاقبة فضعيف ألن موسى علي
  لك ١فإن قالوا إن اهللا تعاىل أخربه ب 

قلنا فلما أخرب اهللا عنهم أهنم ال يؤمنون كان صدور اإلميان منهم حماال ألن ذلك يستلزم انقالب خرب اهللا كذبا وهو 
  حمال واملفضي إىل احملال حمال

لك على أن املراد لئال يضلوا عن سبيلك فنقول إن هذا وأما الوجه الثاين وهو قوهلم حيمل قوله ليضلوا عن سبي
  التأويل ذكره أبو علي اجلبائي يف تفسريه وأقول إنه ملا شرع يف تفسري

نه قرأ فَِمن قوله تعاىل مَّا أََصاَبَك ِمْن َحَسَنةٍ  فَِمَن اللَِّه َوَما أََصاَبَك ِمن سَّيئَةٍ  فَِمن نَّفِْسَك مث نقل عن بعض أصحابنا أ
فِْسَك على سبيل االستفهام مبعىن اإلنكار مث إنه استبعد هذه القراءة وقال إهنا تقتضي حتريف القرآن وتغيريه وتفتح نَّ

باب تأويالت الباطنية وبالغ يف إنكار تلك القراءة وهذا الوجه الذي ذكره ههنا شر من ذلك ألنه قلب النفي إثباتاً 
بقى االعتماد على القرآن ال يف نفيه وال يف إثباته وحينئذ يبطل القرآن واإلثبات نفياً وجتويزه يفتح باب أن ال ي

بالكلية هذا بعينه هو اجلواب عن قوله املراد منه االستفهام مبعىن اإلنكار فإن جتويزه يوجب جتويز مثله يف سائر 



  التعجب وأما بقية اجلوابات فال خيفى ضعفهااملواطن فلعله تعاىل إمنا قال َوأَنْ أَِقيُمواْ َوإِذْ أََخذَْنا على سبيل اإلنكار و
مث إنه تعاىل حكى عن موسى عليه السالم أنه قال َربََّنا اطِْمْس َعلَى أَمْوالِهِْم وذكرنا معىن الطمس عند قوله تعاىل ّمن 

الدراهم والطمس هو املسخ قال ابن عباس رضي اهللا عنهما بلغنا أن )  ٤٧النساء ( قَْبلِ أَن نَّطِْمَس ُوُجوهاً 
  والدنانري صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً وأنصافاً وأثالثاً وجعل سكرهم حجارة

مث قال َواْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم ومعىن الشد على القلوب االستيثاق منها حىت ال يدخلها اإلميان قال الواحدي وهذا 
  من موسى عليه السالم هذا السؤالدليل على أن اهللا تعاىل يفعل ذلك مبن يشاء ولوال ذلك ملا حسن 

 مث قال فَالَ ُيْؤِمُنواْ َحتَّى َيَرُواْ الَْعذَاَب االِْليَم وفيه وجهان أحدمها أنه جيوز أن يكون معطوفاً على قوله ِلُيِضلُّواْ
اِلهِْم وَاْشُدْد َعلَى والتقدير ربنا ليضلوا عن سبيلك فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم وقوله َربََّنا اطِْمْس َعلَى أَْمو

قُلُوبِهِْم يكون اعتراضاً والثاين جيوز أن يكون جواباً لقوله وَاْشُدْد والتقدير اطبع على قلوهبم وقسها حىت ال يؤمنوا 
  فإهنا تستحق ذلك

كان يدعو  مث قال تعاىل قَْد أُجِيَبْت دَّْعوَُتكَُما وفيه وجهان األول قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما أن موسى
وهرون كان يؤمن فلذلك قال قَْد أُجِيَبْت دَّْعَوُتكَُما وذلك ألن من يقول عند دعاء الداعي آمني فهو أيضاً داع ألن 

قوله آمني تأويله استجب فهو سائل كما أن الداعي سائل أيضاً الثاين ال يبعد أن يكون كل واحد منهما ذكر هذا 
نه تعاىل حكى هذا الدعاء عن موسى بقوله َوقَالَ مُوَسى َربََّنا إِنََّك ءاتَْيَت ِفْرَعْونَ الدعاء غاية ما يف الباب أن يقال إ

  َوَمالَُه زِيَنةً  َوأَْمَواالً إال أن هذا ال ينايف أن يكون هرون قد ذكر ذلك الدعاء أيضاً
حلجة فقد لبث نوح يف قومه ألف سنة إال وأما قوله فَاْسَتِقيَما يعين فاستقيما على الدعوة والرسالة والزيادة يف إلزام ا

  قليالً فال تستعجال قال ابن جريج إن فرعون لبث بعد هذا الدعاء أربعني سنة
  وأما قوله َوالَ تَتَّبَِعانّ َسبِيلَ الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ ففيه حبثان

  جماباً كان املقصودالبحث األول املعىن ال تتبعان سبيل اجلاهلني الذين يظنون أنه مىت كان الدعاء 

حاصالً يف احلال فرمبا أجاب اهللا تعاىل دعاء إنسان يف مطلوبه إال أنه إمنا يوصله إليه يف وقته املقدر واالستعجال ال 
  ) ٤٦هود ( يصدر إال من اجلهال وهذا كما قال لنوح عليه السالم إِّنى أَِعظَُك أَن َتكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني 

ال يدل على أن ذلك قد صدر من موسى عليه السالم كما أن قوله لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ واعلم أن هذا النهي 
  ال يدل على صدور الشرك منه)  ٦٥الزمر ( َعَملَُك 

البحث الثاين قال الزجاج قوله َوالَ تَتَّبَِعانّ موضعه جزم والتقدير وال تتبعا إال أن النون الشديدة دخلت على النهي 
وكسرت لسكوهنا وسكون النون اليت قبلها فاختري هلا الكسرة ألهنا بعد األلف تشبه نون التثنية وقرأ ابن مؤكدة 

  عامر َوالَ َتتَّبَِعانّ بتخفيف النون
الْغََرُق قَالَ َءاَمنُت أَنَُّه ال إِِلاَه إِالَّ  َوَجاَوْزَنا بَِبنِى إِسَْراِءيلَ الَْبْحَر فَأَْتَبعَُهْم ِفْرَعْونُ َوُجُنوُدُه بَْغًيا َوَعْدًوا َحتَّى إِذَآ أَْدَركَُه

يَن فَالَْيْوَم نَُنجِّيكَ بَِبَدنِكَ الَِّذى َءاَمَنْت بِهِ َبنوا إِسَْراءِيلَ َوأََناْ ِمَن الُْمْسِلِمَني َءاأنَ َوقَْد َعصَْيَت قَْبلُ َوكُنَت ِمَن الُْمفِْسِد
  كَِثًريا مَِّن النَّاسِ َعْن ءاَياتَِنا لََغاِفلُونَ ِلَتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك ءَاَيةً  َوإِنَّ

اعلم أن تفسري اللفظ يف قوله َوَجاَوْزَنا بَِبنِى إِسْراءيلَ الَْبْحَر مذكور يف سورة األعراف واملعىن أنه تعاىل ملا أجاب 
ن غافالً عن ذلك فلما دعاءمها أمر بين إسرائيل باخلروج من مصر يف الوقت املعلوم ويسر هلم أسبابه وفرعون كا

مسع أهنم خرجوا وعزموا على مفارقة مملكته خرج على عقبهم وقوله فَأَْتَبَعُهمْ أي حلقهم يقال أتبعه حىت حلقه وقوله 
َبْغًيا َوَعْدًوا البغي طلب االستعالء بغري حق والعدو الظلم روي أن موسى عليه السالم ملا خرج مع قومه وصلوا إىل 



رعون مع عسكره منهم فوقعوا يف خوف شديد ألهنم صاروا بني حبر مغرق وجند مهلك فأنعم طرف البحر وقرب ف
اهللا عليهم بأن أظهر هلم طريقاً يف البحر على ما ذكر اهللا تعاىل هذه القصة بتمامها يف سائر السور مث إن موسى عليه 

مع فرعون وجوده يف التمكن من العبور السالم مع أصحابه دخلوا وخرجوا وأبقى اهللا تعاىل ذلك الطريق يبساً ليط
فلما دخل مع مجعه أغرقه اهللا تعاىل بأن أوصل أجزاء املاء ببعضها وأزال الفلق فهو معىن قوله فَأَْتَبَعُهْم ِفْرَعْونُ 

ىل َوُجُنوُدُه وبني ما كان يف قلوهبم من البغي وهي حمبة اإلفراط يف قتلهم وظلمهم والعدو وهوجتاوز احلد مث ذكر تعا
  أنه ملا أدركه الغرق أظهر كلمة اإلخالص ظناً منه أنه ينجيه من تلك اآلفات وههنا سؤاالن

  السؤال األول أن اإلنسان إذا وقع يف الغرق ال ميكنه أن يتلفظ هبذا اللفظ فكيف حكى اهللا تعاىل عنه أنه ذكر ذلك

س ال كالم اللسان فهو إمنا ذكر هذا الكالم واجلواب من وجهني األول أن مذهبنا أن الكالم احلقيقي هو كالم النف
بالنفس ال بكالم اللسان وميكن أن يستدل هبذه اآلية على إثبات كالم النفس ألنه تعاىل حكى عنه أنه قال هذا 

الكالم وثبت بالدليل أنه ما قاله باللسان فوجب االعتراف بثبوت كالم غري كالم اللسان وهو املطلوب الثاين أن 
  من الغرق مقدماته يكون املراد

لثها السؤال الثاين أنه آمن ثالث مرات أوهلا قوله ءاَمنُت وثانيها قوله ال إِِلاَه إِالَّ الَِّذى ءاَمَنْت بِِه َبنواْ إِسْراءيلَ وثا
ه ألجل قوله َوأََناْ ِمَن الُْمْسِلِمَني فما السبب يف عدم القبول واهللا تعاىل متعال عن أن يلحقه غيظ وحقد حىت يقال إن

  ذلك احلقد مل يقبل منه هذا اإلقرار
  واجلواب العلماء ذكروا فيه وجوهاً

الوجه األول أنه إمنا آمن عند نزول العذاب واإلميان يف هذا الوقت غري مقبول ألن عند نزول العذاب يصري احلال 
( كُ َينفَعُُهْم إِميَانُُهْم لَمَّا َرأَْواْ َبأَْسَنا وقت اإلجلاء ويف هذا احلال ال تكون التوبة مقبولة وهلذا السبب قال تعاىل فَلَْم َي

  ) ٨٥غافر 
الوجه الثاين هو أنه إمنا ذكر هذه الكلمة ليتوسل هبا إىل دفع تلك البلية احلاضرة واحملنة الناجزة فما كان مقصوده 

وعلى هذا التقدير فما كان ذكر من هذه الكلمة اإلقرار بوحدانية اهللا تعاىل واالعتراف بعزة الربوبية وذلة العبودية 
  هذه الكلمة مقروناً باإلخالص فلهذا السبب ما كان مقبوالً

الوجه الثالث هو أن ذلك اإلقرار كان مبنياً على حمض التقليد أال ترى أنه قال ال إِِلاهَ إِالَّ الَِّذى ءاَمَنْت بِِه َبنواْ 
ع من بين إسرائيل أن للعامل إهلاً فهو أقر بذلك اإلله الذي مسع من إِسْراءيلَ فكأنه اعترف بأنه ال يعرف اهللا إال أنه مس

بين إسرائيل أهنم أقروا بوجوده فكان هذا حمض التقليد فلهذا السبب مل تصر الكلمة مقبولة منه ومزيد التحقيق فيه 
ثل هذا االعتقاد أن فرعون على ما بيناه يف سورة طه كان من الدهرية وكان من املنكرين لوجود الصانع تعاىل وم

الفاحش ال تزول ظلمته إال بنو احلجج القطعية والدالئل اليقينية وأما بالتقليد احملض فهو ال يفيد ألنه يكون ضماً 
  لظلمة التقليد إىل ظلمة اجلهل السابق

فلما قال  الوجه الرابع رأيت يف بعض الكتب أن بعض أقوام من بين إسرائيل ملا جاوزوا البحر اشتغلوا بعبادة العجل
ذلك  فرعون أَنَُّه ال إِِلاَه إِالَّ الَِّذى الَِّذيَن بِِه َبنواْ إِْسراءيلَ إِسْراءيلَ انصرف ذلك إىل العجل الذي آمنوا بعبادته يف

  الوقت فكانت هذه الكلمة يف حقه سبباً لزيادة الكفر
السبب اشتغلوا بعبادة العجل لظنهم أنه  الوجه اخلامس أن اليهود كانت قلوهبم مائلة إىل التشبيه والتجسيم وهلذا

تعاىل حل يف جسد ذلك العجل ونزل فيه فلما كان األمر كذلك وقال فرعون َوَجاَوزَْنا بِبَنِى إِْسراءيلَ الَْبْحَر فَأَْتبََعُهمْ 
النزول وكل من اعتقد ذلك ِفْرَعْونُ َوُجُنوُدُه َبْغًيا َوَعدًْوا إِْسراءيلَ فكإنه آمن باإلله املوصوف باجلسمية واحللول و



  كان كافراً فلهذا السبب ما صح إميان فرعون
الوجه السادس لعل اإلميان إمنا كان يتم باإلقرار بوحدانية اهللا تعاىل واإلقرار بنبوة موسى عليه السالم فههنا ملا أقر 

  ارفرعون بالوحدانية ومل يقر بالنبوة ال جرم مل يصح إميانه ونظريه أن الواحد من الكف

  لو قال ألف مرة أشهد أن ال إله إال اهللا فإنه ال يصح إميان إال إذا قال معه وأشهد أن حممداً رسول اهللا فكذا ههنا
أن جربيل عليه السالم أتى فرعون بفتيا فيها ما قول األمري يف عبد نشأ يف ) الكشاف ( الوجه السابع روى صاحب 

ى السيادة دونه فكتب فرعون فيها يقول أبو العباس الوليد بن مال مواله ونعمته فكفر نعمته وجحد حقه وادع
مصعب جزاء العبد اخلارج على سيده الكافر بنعمته أن يغرق يف البحر مث إن فرعون ملا غرق رفع جربيل عليه 

  السالم فتياه إليه
  تأما قوله تعاىل ءالئََن َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ َوكُنَت ِمَن الُْمفِْسِديَن ففيه سؤاال

  السؤال األول من القائل له ءالئََن َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ
اجلواب األخبار دالة على أن قائل هذا القول هو جربيل وإمنا ذكر قوله َوكُنَت ِمَن الُْمفِْسِدينَ يف مقابلة قوله َوأََناْ 

بعده فَالَْيْوَم نَُنّجيَك بَِبَدنَِك إىل قوله ِمَن الُْمْسِلِمَني ومن الناس من قال إن قائل هذا القول هو اهللا تعاىل ألنه ذكر 
  فَالَْيْوَم نَُنّجيكَ بَِبَدنِكَ ِلَتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك ءاَيةً  وهذا الكالم ليس إال كالم اهللا تعاىل

 السؤال الثاين ظاهر اللفظ يدل على أنه إمنا مل تقبل توبته للمعصية املتقدمة والفساد السابق وصحة هذا التعليل ال
  متنع من قبول التوبة

واجلواب مذهب أصحابنا أن قبول التوبة غري واجب عقالً وأحد دالئلهم على صحة ذلك هذه اآلية وأيضاً فالتعليل 
  ما وقع مبجرد املعصية السابقة بل بتلك املعصية مع كونه من املفسدين

   يتوب غضباً عليهالسؤال الثالث هل يصح أن جربيل عليه السالم أخذ ميأل فمه من الطني لئال
واجلواب األقرب أنه ال يصح ألن يف تلك احلالة إما أن يقال التكليف كان ثابتاً أو ما كان ثابتاً فإن كان ثابتاً مل جيز 
على جربيل عليه السالم أن مينعه من التوبة بل جيب عليه أن يعينه على التوبة وعلى كل طاعة لقوله تعاىل َوَتَعاَونُواْ 

وأيضاً فلو منعه مبا ذكروه لكانت التوبة ممكنة ألن )  ٢املائدة ( وَالتَّقَْوى َوالَ تََعاَونُواْ َعلَى اِإلثْمِ وَالُْعدَْواِن  َعلَى الْربِ
األخرس قد يتوب بأن يندم بقلبه ويعزم على ترك معاودة القبيح وحينئذ ال يبقى ملا فعله جربيل عليه السالم فائدة 

ة لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضا بالكفر كفر وأيضاً فكيف يليق باهللا تعاىل أن وأيضاً لو منعه من التوب
مث يأمر جربيل عليه السالم )  ٤٤طه ( يقول ملوسى وهرون عليهما السالم فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّّيناً لََّعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو َيْخَشى 

ه السالم إمنا فعل ذلك من عند نفسه ال بأمر اهللا تعاىل فهذا يبطله قول بأن مينعه من اإلميان ولو قيل إن جربيل علي
وقوله )  ٢٨األنبياء ( وقوله تعاىل يف صفتهم َوُهْم ّمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفقُونَ )  ٦٤مرمي ( جربيل َوَما َنتََنزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ رَّبَك 
وأما إن قيل إن التكليف كان زائالً عن فرعون يف ذلك )  ٢٧األنبياء ( َملُونَ الَ َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ وَُهْم بِأَمْرِِه َيْع

  الوقت فحينئذ ال يبقى هلذا الفعل الذي نسب جربيل إليه فائدة أصالً
  مث قال تعاىل فَالَْيْوَم نَُنجّيَك بَِبدَنَِك وفيه وجوه األول ُنَنّجيَك بَِبدَنَِك أي نلقيك بنجوة من

املرتفع الثاين خنرجك من البحر وخنلصك مما وقع فيه قومك من قعر البحر ولكن بعد أن تغرق  األرض وهي املكان
وقوله بَِبَدنِكَ يف موضع احلال أي يف احلال اليت أنت فيه حينئذ ال روح فيك الثالث أن هذا وعد له بالنجاة على 

كأنه قيل له ننجيك لكن هذه النجاة إمنا حتصل )  ٢١آل عمران ( سبيل التهكم كما يف قوله فََبّشرُْهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ 



لبدنك ال لروحك ومثل هذا الكالم قد يذكر على سبيل االستهزاء كما يقال نعتقك ولكن بعد املوت وخنلصك من 
السجن ولكن بعد أن متوت الرابع قرأ بعضهم ُنَنّجيَك باحلاء املهملة أي نلقيك بناحية مما يلي البحر وذلك أنه طرح 

  د الغرق جبانب من جوانب البحر قال كعب رماه املاء إىل الساحل كأنه ثوربع
وأما قوله بَِبدَنَِك ففيه وجوه األول ما ذكرنا أنه يف موضع احلال أي يف احلال اليت كنت بدناً حمضاً من غري روح 

رجك من البحر عرياناً من غري لباس الثاين املراد ننجيك ببدنك كامالً سوياً مل تتغري الثالث نَُنجّيَك بَِبدَنَِك أي خن
الرابع نَُنّجيكَ بَِبَدنِكَ أي بدرعك قال الليث البدن هو الدرع الذي يكون قصري الكمني فقوله بَِبَدنِكَ أي بدرعك 

وهذا منقول عن ابن عباس قال كان عليه درع من ذهب يعرف هبا فأخرجه اهللا من املاء مع ذلك الدرع ليعرف 
  قد كان ذلك معجزة ملوسى عليه السالمأقول إن صح هذا ف

وأما قوله لَِتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك ءاَيةً  ففيه وجوه األول أن قوماً ممن اعتقدوا فيه اإلهلية ملا مل يشاهدوا غرقه كذبوا 
 بذلك وزعموا أن مثله ال ميوت فأظهر اهللا تعاىل أمره بأن أخرجه من املاء بصورته حىت شاهدوه وزالت الشبهة عن

قلوهبم وقيل كان مطرحه على ممر بين إسرائيل الثاين ال يبعد أنه تعاىل أراد أن يشاهده اخللق على ذلك الذل واملهانة 
ليكون ذلك زجراً للخلق عن مثل طريقته ويعرفوا أنه )  ٢٤النازعات ( بعد ما مسعوا منه قوله أََناْ رَبُّكُمُ االْْعلَى 

ظمة مث آل أمره إىل ما يرون الثالث قرأ بعضهم ِلَمْن َخلَقََك بالقاف أي لتكون كان باألمس يف هناية اجلاللة والع
خلالقك آية كسائر آياته الرابع أنه تعاىل ملا أغرقه مع مجيع قومه مث إنه تعاىل ما أخرج أحداً منهم من قعر البحر بل 

تعاىل وعلى صدق موسى عليه السالم خصه باإلخراج كان ختصيصه هبذه احلالة العجيبة داالً على كمال قدرة اهللا 
  يف دعوى النبوة

ال وأما قوله فَالَْيْوَم نَُنجّيَك بَِبدَنَِك لَِتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك ءاَيةً  فاألظهر أنه تعاىل ملا ذكر قصة موسى وفرعون وذكر ح
جراً ألمته عن عاقبة فرعون وختم ذلك هبذا الكالم وخاطب به حممداً عليه الصالة والسالم فيكون ذلك زا

اإلعراض عن الدالئل وباعثاً هلم على التأمل فيها واالعتبار هبا فإن املقصود من ذكر هذه القصص حصول االعتبار 
  ) ١١١يوسف ( كما قال تعاىل لَقَْد كَانَ ِفى قََصِصهِْم ِعبَْرةٌ  الّوِْلى االلْبَابِ 

قٍ َوَرَزقَْناُهْم مَِّن الطَّيِّبَاِت فََما اْخَتلَفُواْ َحتَّى َجآَءُهمُ الِْعلُْم إِنَّ رَبََّك َيقِْضى بَْيَنُهمْ َيْوَم َولَقَْد بَوَّأَْنا َبنِى إِسَْراءِيلَ ُمَبوَّأَ ِصْد
  الِْقَياَمةِ  ِفيَما كَاُنواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَ

آلية ما وقع عليه اخلتم يف أمر اعلم أنه تعاىل ملا ذكر ما وقع عليه اخلتم يف واقعة فرعون وجنوده ذكر أيضاً يف هذه ا
  بين إسرائيل وههنا حبثان

 البحث األول أن قوله َبوَّأَْنا َبنِى إِسْراءيلَ ُمبَوَّأَ ِصْدقٍ أي أسكناهم مكان صدق أي مكاناً حمموداً وقوله ُمَبوَّأَ ِصْدقٍ
كون املعىن منزالً صاحلاً فيه وجهان األول جيوز أن يكون مبوأ صدق مصدراً أي بوأناهم تبوأ صدق الثاين أن ي

مرضياً وإمنا وصف املبوأ بكونه صدقاً ألن عادة العرب أهنا إذا مدحت شيئاً أضافته إىل الصدق تقول رجل صدق 
والسبب فيه أن )  ٨٠اإلسراء ( وقدم صدق قال تعاىل َوقُل رَّّب أَْدِخلْنِى ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَْخرِجْنِى ُمْخَرجَ ِصْدقٍ 

ا كان كامالً يف وقت صاحلاً للغرض املطلوب منه فكل ما يظن فيه من اخلرب فإنه ال بد وأن يصدق ذلك الشيء إذ
  ذلك الظن

البحث الثاين اختلفوا يف أن املراد ببين إسرائيل يف هذه اآلية أهم اليهود الذين كانوا يف زمن موسى عليه السالم أم 
  الذين كانوا يف زمن حممد عليه السالم

ول فقد قال به قوم ودليلهم أنه تعاىل ملا ذكر هذه اآلية عقيب قصة موسى عليه السالم كان محل هذه أما القول األ



ك اآلية على أحواهلم أوىل وعلى هذا التقدير كان املراد بقوله َولَقَدْ َبوَّأَْنا بَنِى إِْسراءيلَ ُمبَوَّأَ ِصْدقٍ الشام ومصر وتل
اىل ُسْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيالً ّمَن الَْمْسجِدِ الْحََرامِ إِلَى الَْمْسجِِد االْقَْصى البالد فإهنا بالد كثرية اخلصب قال تع

واملراد من قوله َوَرَزقَْناُهْم ّمَن الطَّّيَباتِ تلك املنافع وأيضاً املراد منها أنه تعاىل )  ١اإلسراء ( الَِّذى بَاَركَْنا حَْولَُه 
يع ما كان حتت أيدي قوم فرعون من الناطق والصامت واحلرث والنسل كما قال َوأَْورَثَْنا أورث بين إسرائيل مج

  ) ١٣٧األعراف ( الْقَْوَم الَِّذيَن كَاُنواْ ُيسَْتْضَعفُونَ َمشَارِقَ االْْرضِ َوَمغَارِبََها 
عليه السالم بقوا على ملة واحدة ومقالة واحدة  مث قال تعاىل فََما اْخَتلَفُواْ َحتَّى َجاءُهُم الِْعلُْم واملراد أن قوم موسى

من غري اختالف حىت قرؤا التوراة فحينئذ تنبهوا للمسائل واملطالب ووقع االختالف بينهم مث بني تعاىل أن هذا 
  النوع من االختالف ال بد وأن يبقى يف دار الدنيا وأنه تعاىل يقضي بينهم يوم القيامة

راد ببين إسرائيل يف هذه اآلية اليهود الذين كانوا يف زمان حممد عليه الصالة والسالم وأما القول الثاين وهو أن امل
فهذا قال به قوم عظيم من املفسرين قال ابن عباس وهم قريظة والنضري وبنو قينقاع أنزلناهم منزل صدق ما بني 

مر اليت ليس مثلها طيباً يف البالد مث املدينة والشام ورزقناهم من الطيبات واملراد ما يف تلك البالد من الرطب والت
إهنم بقوا على دينهم ومل يظهر فيهم االختالف حىت جاءهم العلم واملراد من العلم القرآن النازل على حممد عليه 

الصالة والسالم وإمنا مساه علماً ألنه سبب العلم وتسمية السبب باسم املسبب جماز مشهور ويف كون القرآن سبباً 
الف وجهان األول أن اليهود كانوا خيربون مببعث حممد عليه الصالة والسالم ويفتخرون به على حلدوث االخت

سائر الناس فلما بعثه اهللا تعاىل كذبوه حسداً وبغياً وإيثاراً لبقاء الرياسة وآمن به طائفة منهم فبهذا الطريق صار 
الطائفة من بين إسرائيل كانوا قبل نزول القرآن نزول القرآن سبباً حلدوث االختالف فيهم الثاين أن يقال إن هذه 

  كفاراً حمضاً

  بالكلية وبقوا على هذه احلالة حىت جاءهم العلم فعند ذلك اختلفوا فآمن قوم وبقي أقوام آخرون على كفرهم
فُونَ فاملراد منه أن هذا النوع من االختالف ال وأما قوله تعاىل إِنَّ رَبََّك َيقِْضى َبيَْنُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِفيَما كَاُنواْ ِفيِه َيْخَتِل

  حيلة يف إزالته يف دار الدنيا وأنه تعاىل يف اآلخرة يقضي بينهم فيتميز احملق من املبطل والصديق من الزنديق
قَدْ َجآَءَك الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن فَإِن كُنَت ِفي َشكٍّ مِّمَّآ أَنزَلَْنآ إِلَْيَك فَاْسأَلِ الَِّذيَن َيقَْرُءونَ الِْكَتاَب ِمن قَْبِلَك لَ

ْت َعلَْيهِْم كَِلَمةُ  َربَِّك الَ الُْمْمتَرِيَن َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن الَِّذيَن كَذَّبُواْ بِآيَاِت اللَِّه فََتكُونَ ِمَن الْخَاسِرِيَن إِنَّ الَِّذيَن حَقَّ
  ءاَيةٍ  َحتَّى َيَرُواْ الَْعذَابَ االٌّ ِليَمُيْؤِمُنونَ َولَْو َجآَءتُْهْم كُلُّ 

يف هذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا ذكر من قبل اختالفهم عند ما جاءهم العلم أورد على رسول اهللا 
   اآلية مسائلاآلية ما يقوي قلبه يف صحة القرآن والنبوة فقال تعاىل فَإِن كُنَت ِفي َشّك ّممَّا أَنَزلَْنا إِلَْيَك ويف

املسألة األوىل قال الواحدي الشك يف وضع اللغة ضم بعض الشيء إىل بعض يقال شك اجلواهر يف العقد إذا ضم 
بعضها إىل بعض ويقال شككت الصيد إذا رميته فضممت يده أو رجله إىل رجله والشكائك من اهلوادج ما شك 

ء ألهنم يشكون أنفسهم إىل قوم ليسوا منهم أي يضمون بعضها ببعض والشكاك البيوت املصطفة والشكائك األدعيا
وشك الرجل يف السالح إذا دخل فيه وضمه إىل نفسه وألزمه إياها فإذا قالوا شك فالن يف األمور أرادوا أنه وقف 

  نفسه بني شيئني فيجوز هذا وجيوز هذا فهو يضم إىل ما يتومهه شيئاً آخر خالفه
يف أن املخاطب هبذا اخلطاب من هو فقيل النيب عليه الصالة والسالم وقيل غريه أما املسألة الثانية اختلف املفسرون 

  من قال باألول فاختلفوا على وجوه
الوجه األول أن اخلطاب مع النيب عليه الصالة والسالم يف الظاهر واملراد غريه كقوله تعاىل مُّنَتِظُرونَ ياأَيَُّها النَّبِىّ  



وكقوله )  ٦٥الزمر ( وكقوله لَِئْن أَْشَركَْت لََيحَْبطَنَّ َعَملَُك )  ١األحزاب ( عِ الْكَافِرِيَن َوالْمَُناِفِقَني اتَّقِ اللََّه َوالَ ُتِط
  ومن األمثلة املشهورة إياك أعين وامسعي يا جاره)  ١١٦املائدة ( اللَُّه ياعِيَسى اْبَن َمرَْيَم أَءنَت قُلَت ِللنَّاسِ 

كرناه وجوه األول قوله تعاىل يف آخر السورة قُلْ ياأَيَُّها النَّاُس إِن كُنُتْم ِفى َشّك ّمن والذي يدل على صحة ما ذ
  فبني أن املذكور يف أول اآلية على سبيل الرمز هم املذكورون يف هذه)  ١٠٤يونس ( ِدينِى 

 نبوته أوىل وهذا يوجب اآلية على سبيل التصريح الثاين أن الرسول لو كان شاكاً يف نبوة نفسه لكان شك غريه يف
سقوط الشريعة بالكلية والثالث أن بتقدير أن يكون شاكاً يف نبوة نفسه فكيف يزول ذلك الشك بأخبار أهل 

الكتاب عن نبوته مع أهنم يف األكثر كفار وإن حصل فيهم من كان مؤمناً إال أن قوله ليس حبجة ال سيما وقد تقرر 
يل فالكل مصحف حمرف فثبت أن احلق هو أن اخلطاب وإن كان يف الظاهر مع أن ما يف أيديهم من التوراة واإلجن

إال أن املراد هو األمة ومثل هذا معتاد فإن السلطان الكبري إذا كان له أمري وكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
هم بل يوجه ذلك اخلطاب حتت راية ذلك األمري مجع فإذا أراد أن يأمر الرعية بأمر خمصوص فإنه ال يوجه خطابه علي

  على ذلك األمري الذي جعله أمرياً عليهم ليكون ذلك أقوى تأثرياً يف قلوهبم
( الوجه الثاين أنه تعاىل علم أن الرسول مل يشك يف ذلك إال أن املقصود أنه مىت مسع هذا الكالم فإنه يصرح ويقول 

ونظريه قوله ) ما أنزلته علي من الدالئل الظاهرة يا رب ال أشك وال أطلب احلجة من قول أهل الكتاب بل يكفيين 
أن يصرحوا باجلواب احلق ويقولوا ُسْبَحاَنَك أَنَت َوِليَُّنا ِمن )  ٤٠سبأ ( تعاىل للمالئكة أَهَُؤالَء إِيَّاكُْم كَاُنواْ َيعُْبُدونَ 

السالم قُلَت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِى َوأُّمىَ  إِلَاَهْينِ ِمن وكما قال لعيسى عليه )  ٤١سبأ ( ُدونِهِْم َبلْ كَاُنواْ يَْعُبُدونَ الْجِنَّ 
  واملقصود منه أن يصرح عيسى عليه السالم بالرباءة عن ذلك فكذا ههنا)  ١١٦املائدة ( ُدوِن اللَِّه قَالَ 

الوجه الثالث هو أن حممداً عليه الصالة والسالم كان من البشر وكان حصول اخلواطر املشوشة واألفكار 
املضطربة يف قلبه من اجلائزات وتلك اخلواطر ال تندفع إال بإيراد الدالئل وتقرير البينات فهو تعاىل أنزل هذا النوع 
من التقريرات حىت أن بسببها تزول عن خاطره تلك الوساوس ونظريه قوله تعاىل فَلََعلََّك َتارِكٌ َبْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك 

وأقول متام التقرير يف هذا الباب إن قوله فَإِن كُنَت ِفي َشّك فافعل كذا وكذا قضية )  ١٢د هو( َوَضاِئٌق بِهِ َصْدُرَك 
شرطية والقضية الشرطية ال إشعار فيها ألبتة بأن الشرط وقع أو مل يقع وال بأن اجلزاء وقع أو مل يقع بل ليس فيها 

دليل عليه أنك إذا قلت إن كانت اخلمسة زوجاً إال بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة ملاهية ذلك اجلزاء فقط وال
كانت منقسمة مبتساويني فهو كالم حق ألن معناه أن كون اخلمسة زوجاً يستلزم كوهنا منقسمة مبتساويني مث ال 

يدل هذا الكالم على أن اخلمسة زوج وال على أهنا منقسمة مبتساويني فكذا ههنا هذه اآلية تدل على أنه لو حصل 
ان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا فأما إن هذا الشك وقع أو مل يقع فليس يف اآلية داللة عليه هذا الشك لك

والفائدة يف إنزال هذه اآلية على الرسول أن تكثري الدالئل وتقويتها مما يزيد يف قوة اليقني وطمأنينة النفس وسكون 
  النبوةالصدر وهلذا السبب أكثر اهللا يف كتابه من تقرير دالئل التوحيد و

والوجه الرابع يف تقرير هذا املعىن أن تقول املقصود من ذكر هذا الكالم استمالة قلوب الكفار وتقريبهم من قبول 
اإلميان وذلك ألهنم طالبوه مرة بعد أخرى مبا يدل على صحة نبوته وكأهنم استحيوا من تلك املعاودات واملطالبات 

ميان فقال تعاىل فَإِن كُنَت ِفي َشّك من نبوتك فتمسك بالدالئل القالئل وذلك االستحياء صار مانعاً هلم عن قبول اإل
يعين أوىل الناس بأن ال يشك يف نبوته هو نفسه مث مع هذا إن طلب هو من نفسه دليالً على نبوة نفسه بعد ما سبق 

  من الدالئل الباهرة والبينات القاهرة فإنه ليس فيه عيب



يستقبح منه ذلك يف حق نفسه فألن ال يستقبح من غريه طلب الدالئل كان أوىل وال حيصل بسببه نقصان فإذا مل 
  فثبت أن املقصود هبذا الكالم استمالة القوم وإزالة احلياء عنهم يف تكثري املناظرات

الوجه اخلامس أن يكون التقدير أنك لست شاكاً ألبتة ولو كنت شاكاً لكان لك طرق كثرية يف إزالة ذلك الشك 
واملعىن أنه لو فرض ذلك املمتنع واقعاً لزم منه )  ٢٢األنبياء ( عاىل لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسدََتا كقوله ت

احملال الفالين فكذا ههنا ولو فرضنا وقوع هذا الشك فارجع إىل التوراة واإلجنيل لتعرف هبما أن هذا الشك زائل 
  وهذه الشبهة باطلة

س قال الزجاج إن اهللا خاطب الرسول يف قوله فَإِن كُنَت ِفي َشّك وهو شامل للخلق وهو كقوله الوجه الساد
قال وهذا أحسن األقاويل قال القاضي هذا بعيد ألنه مىت كان )  ١الطالق ( الَْحِكيُم يأيَُّها النَّبِى ُّ إِذَا طَلَّقُْتُم الّنَساء 

ال سواء أريد معه غريه أو مل يرد وإن جاز أن يراد هو مع غريه فما الرسول داخالً حتت هذا اخلطاب فقد عاد السؤ
  الذي مينع أن يراد بانفراده كما يقتضيه الظاهر مث قال ومثل هذا التأويل يدل على قلة التحصيل

الوجه السابع هو أن لفظ ءاٍن يف قوله إِن كُنَت ِفى َشكّ للنفي أي ما كنت يف شك قبل يعين ال نأمرك بالسؤال 
  نك شاك لكن لتزداد يقيناً كما ازداد إبراهيم عليه السالم مبعاينة إحياء املوتى يقيناًأل

وأما الوجه الثاين وهو أن يقال هذا اخلطاب ليس مع الرسول فتقريره أن الناس يف زمانه كانوا فرقاً ثالثة املصدقون 
 هبذا اخلطاب فقال إن كنت أيها اإلنسان يف به واملكذبون له واملتوقفون يف أمره الشاكون فيه فخاطبهم اهللا تعاىل

شك مما أنزلنا إليك من اهلدى على لسان حممد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته وإمنا وحد اهللا تعاىل 
و )  ٧ ٦االنفطار (  ذلك وهو يريد اجلمع كما يف قوله وَأَخََّرتْ ياأَيَُّها اإلِنَسانُ َما غَرََّك بِرَّبَك الْكَرِميِ الَِّذى َخلَقََك

ومل يرد يف مجيع هذه )  ٤٩الزمر ( وقوله فَإِذَا َمسَّ اإلِنَسانَ ُضرٌّ )  ٦االنشقاق ( َوُحقَّْت يأَيَُّها اإلِنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح 
من أن اآليات إنساناً بعينه بل املراد هو اجلماعة فكذا ههنا وملا ذكر اهللا تعاىل هلم ما يزيل ذلك الشك عنهم حذرهم 

  َنيلحقوا بالقسم الثاين وهم املكذبون فقال َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن الَِّذيَن كَذَّبُواْ بِآيَاِت اللَِّه فََتكُونَ ِمَن الَْخاسِرِي
من املسألة الثالثة اختلفوا يف أن املسؤول منه يف قوله فَاْسأَلِ الَِّذيَن أُمُّ الِْكتَابِ من هم فقال احملققون هم الذين آمنوا 

أهل الكتاب كعبداهللا بن سالم وعبداهللا بن صوريا ومتيم الداري وكعب األحبار ألهنم هم الذين يوثق خبربهم ومنهم 
من قال الكل سواء كانوا من املسلمني أو من الكفار ألهنم إذا بلغوا عدد التواتر مث قرؤا آية من التوراة واإلجنيل 

  فقد حصل الغرض) صلى اهللا عليه وسلم  (وتلك اآلية دالة على البشارة مبقدم حممد 
  فإن قيل إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلها التحريف والتغيري فكيف ميكن التعويل عليها

قلنا إهنم إمنا حرفوها بسبب إخفاء اآليات الدالة على نبوة حممد عليه الصالة والسالم فإن بقيت فيها آيات دالة 
الئل على صحة نبوة حممد عليه الصالة والسالم ألهنا ملا بقيت مع توفر دواعيهم على نبوته كان ذلك من أقوى الد

  على إزالتها دل ذلك على أهنا كانت يف غاية الظهور وأما أن املقصود من ذلك

والثاين أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( السؤال معرفة أي األشياء ففيه قوالن األول أنه القرآن ومعرفة نبوة الرسول 
واألول أوىل ألنه هو األهم واحلاجة إىل )  ٩٣يونس ( لك إىل قوله تعاىل فََما اْخَتلَفُواْ َحتَّى َجاءُهُم الِْعلُْم رجع ذ

 َوالَ معرفته أمت واعلم أنه تعاىل ملا بني هذا الطريق قال بعده لَقَدْ َجاءَك الَْحقُّ ِمن رَّّبَك فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن
ِمَن الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِآَياتِ اللَِّه أي فأثبت ودم على ما أنت عليه من انتفاء املرية عنك وانتفاء التكذيب بآيات  َتكُوَننَّ

ال ( اهللا وجيوز أن يكون ذلك على طريق التهييج وإظهار التشدد ولذلك قال عليه الصالة والسالم عند نزوله 
  )أشك وال أسأل بل أشهد أنه احلق 



  الَ َتكُوَننَّ ِمَن الَِّذيَن كَذَّبُواْ بِآيَاِت اللَِّه لَكُنُتم ّمَن الَْخاِسرِيَنمث قال َو
واعلم أن فرق املكلفني ثالثة إما أن يكون من املصدقني بالرسول أو من املتوقفني يف صدقه أو من املكذبني وال شك 

الَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن مث أتبعه بذكر أن أمر املتوقف أسهل من أمر املكذب ال جرم قد ذكر املتوقف بقوله َو
املكذب وبني أنه من اخلاسرين مث إنه تعاىل ملا فصل هذا التفصيل بني أن له عباداً قضى عليهم بالشقاء فال يتغريون 

  ْؤِمُنونَ وفيه مسائلوعباداً قضى هلم بالكرامة فال يتغريون فقال إِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَْيهِْم كَِلَمةُ  رَّبَك الَ ُي
املسألة األوىل قرأ نافع وابن عامر كلمات على اجلمع وقرأ الباقون كلمة على لفظ الواحد وأقول إهنا كلمات 

  حبسب الكثرة النوعية أو الصنفية وكلمة واحدة حبسب الواحدة اجلنسية
 العبد جمموع القدرة والداعية الذي هو املسألة الثانية املراد من هذه الكلمة حكم اهللا بذلك وإخباره عنه وخلقه يف

موجب حلصول ذلك األثر أما احلكم واألخبار والعلم فظاهر وأما جمموع القدرة والداعي فظاهر أيضاً ألن القدرة 
ملا كانت صاحلة للطرفني مل يترجح أحد اجلانبني على اآلخر إال ملرجح وذلك املرجح من اهللا تعاىل قطعاً للتسلسل 

ذا اجملموع جيب الفعل وقد احتج أصحابنا هبذه اآلية على صحة قوهلم يف إثبات القضاء الالزم وعند حصول ه
  والقدر الواجب وهو حق وصدق وال حميص عنه

ليت ال الئل امث قال تعاىل َولَْو َجاءْتُهْم كُلُّ ءاَيةٍ  َحتَّى َيرَُواْ الَْعذَاَب االْلِيَم واملراد أهنم ال يؤمنون ألبتة ولو جاءهتم الد
  حد هلا وال حصر وذلك ألن الدليل ال يهدي إال بإعانة اهللا تعاىل فإذا مل حتصل تلك اإلعانة ضاعت تلك الدالئل

  القصة الثالثة
  من القصص املذكورة يف هذه السورة قصة يونس عليه السالم

ُنَس لَمَّآ َءاَمنُواْ كََشفَْنا َعْنُهْم َعذَاَب اخلِْزىِ  ِفى الَْحيَواةَ  الدُّنَْيا فَلَْوالَ كَاَنْت قَْرَيةٌ  َءاَمَنْت فََنفََعَهآ إِميَاُنَها إِالَّ قَْوَم ُيو
  َوَمتَّْعَناُهْم إِلَى حِنيٍ

رَُواْ الَْعذَاَب ةٍ  َحتَّى َياعلم أنه تعاىل ملا بني من قبل إِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَيْهِْم كَِلَمةُ  َرّبَك الَ ُيْؤِمُنونَ َولَْو َجاءْتُهْم كُلُّ ءاَي
أتبعه هبذه اآلية ألهنا دالة على أن قوم يونس آمنوا بعد كفرهم وانتفعوا بذلك اإلميان )  ٩٧ ٩٦يونس ( االِْليَم 

وذلك يدل على أن الكفار فريقان منهم من حكم عليه خبامتة الكفر ومنهم من حكم عليه خبامتة اإلميان وكل ما 
  مسائلقضى اهللا به فهو واقع ويف اآلية 

  املسألة األوىل يف كلمة لَْوالَ يف هذه اآلية طريقان
قال قال أبو مالك صاحب ابن عباس كل ما يف كتاب ) البسيط ( الطريق األول أن معناه النفي روى الواحدي يف 

َها معناه فما كانت قرية آمنت اهللا تعاىل من ذكر لوال فمعناه هال إال حرفني فَلَْوالَ كَاَنْت قَْرَيةٌ  ءاَمَنْت فََنفََعَها إِميَاُن
معناه فما كان من القرون فعلى هذا تقدير )  ١١٦هود ( فنفعها إمياهنا وكذلك فَلَْوالَ كَانَ ِمَن الْقُُروِن ِمن قَْبِلكُْم 

ع عن اآلية فما كانت قرية آمنت فنفعها إمياهنا إال قوم يونس وانتصب قوله إِالَّ قَْوَم ُيوُنَس على أنه استثناء منقط
األول ألن أول الكالم جرى على القرية وإن كان املراد أهلها ووقع استثناء القول من القرية فكان كقوله وما 

  بالربع من أحد
  أالأواري

  وقرىء أيضاً بالرفع على البدل
ر وأخلصت الطريق الثاين أن لَْوالَ معناه هال واملعىن هال كانت قرية واحدة من القرى اليت أهلكناها تابت عن الكف

يف اإلميان قبل معاينة العذاب إال قوم يونس وظاهر اللفظ يقتضي استثناء قوم يونس من القرى إال أن املعىن استثناء 



  قوم يونس من أهل القرى وهو استثناء منقطع مبعىن ولكن قوم يونس ملا آمنوا فعلنا هبم كذا وكذا
نوى من أرض املوصل فكذبوه فذهب عنهم مغاضباً فلما املسألة الثانية روي أن يونس عليه السالم بعث إىل ني

فقدوه خافوا نزول العقاب فلبسوا املسوح وعجوا أربعني ليلة وكان يونس قال هلم إن أجلكم أربعون ليلة فقالوا إن 
رأينا أسباب اهلالك آمنا بك فلما مضت مخس وثالثون ليلة ظهر يف السماء غيم أسود شديد السواد فظهر منه 

ديد وهبط ذلك الدخان حىت وقع يف املدينة وسود سطوحهم فخرجوا إىل الصحراء وفرقوا بني النساء دخان ش
والصبيان وبني الدواب وأوالدها فحن بعضها إىل بعض فعلت األصوات وكثرت التضرعات وأظهروا اإلميان 

وم اجلمعة وعن ابن مسعود والتوبة وتضرعوا إىل اهللا تعاىل فرمحهم وكشف عنهم وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء ي
بلغ من توبتهم أن يردوا املظامل حىت أن الرجل كان يقلع احلجر بعد أن وضع عليه بناء أساسه فريده إىل مالكه وقيل 

خرجوا إىل شيخ من بقية علمائهم فقالوا قد نزل بنا العذاب فما ترى فقال هلم قولوا يا حي حني الحي ويا حي يا 
إله إال أنت فقالوا فكشف اهللا العذاب عنهم وعن الفضل بن عباس أهنم قالوا اللهم إن ذنوبنا حميي املوتى ويا حي ال 

  قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل افعل بنا ما أنت أهله وال تفعل بنا ما حنن أهله
عن قوم يونس  املسألة الثالثة إن قال قائل إنه تعاىل حكى عن فرعون أنه تاب يف آخر األمر ومل يقبل توبته وحكى

  أهنم تابوا وقبل توبتهم فما الفرق

واجلواب أن فرعون إمنا تاب بعد أن شاهد العذاب وأما قوم يونس فإهنم تابوا قبل ذلك فإهنم ملا ظهرت هلم أمارات 
  دلت على قرب العذاب تابوا قبل أن شاهدوا فظهر الفرق

يًعا أَفَأَنَت ُتكْرِهُ النَّاسَ َحتَّى َيكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ أَن ُتْؤِمَن إِالَّ َولَْو َشآَء َربَُّك آلَمَن َمن ِفى األرض كُلُُّهْم َجِم
  بِإِذِْن اللَِّه َوَيجَْعلُ الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ َيْعِقلُونَ

نبوة مع اجلواب عنها اعلم أن هذه السورة من أوهلا إىل هذا املوضع يف بيان حكاية شبهات الكفار يف إنكار ال
كان يهددهم بنزول العذاب مع الكافرين وبعد اتباعه إن ) صلى اهللا عليه وسلم ( وكانت إحدى شبهاهتم أن النيب 

اهللا ينصرهم ويعلي شأهنم ويقوي جانبهم مث إن الكفار ما رأوا ذلك فجعلوا ذلك شبهة يف الطعن يف نبوته وكانوا 
لى سبيل السخرية مث إن اهللا سبحانه وتعاىل بني أن تأخري املوعود به ال يقدح يف يبالغون يف استعجال ذلك العذاب ع

صحة الوعد مث ضرب هلذا أمثلة وهي واقعة نوح وواقعة موسى عليهما السالم مع فرعون وامتدت هذه البيانات 
لغته يف تقرير الدالئل ويف إىل هذه املقامات مث يف هذه اآلية بني أن جد الرسول يف دخوهلم يف اإلميان ال ينفع ومبا

اجلواب عن الشبهات ال تفيد ألن اإلميان ال حيصل إال بتخليق اهللا تعاىل ومشيئته وإرشاده وهدايته فإذا مل حيصل هذا 
  املعىن مل حيصل اإلميان ويف اآلية مسائل

وا كلمة لو تفيد انتفاء الشيء املسألة األوىل احتج أصحابنا على صحة قوهلم بأن مجيع الكائنات مبشيئة اهللا تعاىل فقال
النتفاء غريه فقوله َولَْو َشاء رَبَُّك آلَمَن َمن ِفى االْْرضِ كُلُُّهْم يقتضي أنه ما حصلت تلك املشيئة وما حصل إميان 
أهل األرض بالكلية فدل هذا على أنه تعاىل ما أراد إميان الكل أجاب اجلبائي والقاضي وغريمها بأن املراد مشيئة 

اء أي لو شاء اهللا أن يلجئهم إىل اإلميان لقدر عليه ولصح ذلك منه ولكنه ما فعل ذلك ألن اإلميان الصادر من اإلجل
العبد على سبيل اإلجلاء ال ينفعه وال يفيده فائدة مث قال اجلبائي ومعىن إجلاء اهللا تعاىل إياهم إىل ذلك أن يعرفهم 

وبني ذلك وعند هذا ال بد وأن يفعلوا ما أجلئوا إليه كما أن من علم اضطراراً أهنم لو حاولوا تركه حال اهللا بينهم 
  منا أنه إن حاول قتل ملك فإنه مينعه منه قهراً مل يكن تركه لذلك الفعل سبباً الستحقاق املدح والثواب فكذا ههنا

قادراً على اإلميان واعلم أن هذا الكالم ضعيف وبيانه من وجوه األول أن الكافر كان قادراً على الكفر فهل كان 



أو ما كان قادراً عليه فإن قدر على الكفر ومل يقدر على اإلميان فحينئذ تكون القدرة على الكفر مستلزمة للكفر 
فإذا كان خالق تلك القدرة هو اهللا تعاىل لزم أن يقال إنه تعاىل خلق فيه قدرة مستلزمة للكفر فوجب أن يقال إنه 

القدرة صاحلة للضدين كما هو مذهب القوم فرجحان أحد الطرفني على اآلخر إن مل أراد منه الكفر وأما إن كانت 
يتوقف على املرجح فقد حصل الرجحان ال ملرجح وهذا باطل وإن توقف على مرجح فذلك املرجح إما أن يكون 

  من العبد أو من اهللا فإن كان من العبد عاد التقسيم فيه ولزم التسلسل

 تعاىل فحينئذ يكون جمموع تلك القدرة مع تلك الداعية موجباً لذلك الكفر فإذا كان وهو حمال وإن كان من اهللا
خالق القدرة والداعية هو اهللا تعاىل فحينئذ عاد اإللزام الثاين أن قوله َولَوْ َشاء رَبَُّك ال جيوز محله على مشيئة اإلجلاء 

إميان ال يفيدهم يف اآلخرة فبني تعاىل أنه ال قدرة ما كان يطلب أن حيصل هلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ألن النيب 
للرسول على حتصيل هذا اإلميان مث قال َولَْو َشاء رَبَُّك آلَمَن َمن ِفى االْْرضِ كُلُُّهْم َجِميًعا فوجب أن يكون املراد من 

للفظ على مشيئة القهر اإلميان املذكور يف هذه اآلية هو هذا اإلميان النافع حىت يكون الكالم منتظماً فأما محل ا
واإلجلاء فإنه ال يليق هبذا املوضع الثالث املراد هبذا اإلجلاء إما أن يكون هو أن يظهر له آيات هائلة يعظم خوفه عند 
رؤيتها مث يأيت باإلميان عندها وإما أن يكون املراد خلق اإلميان فيهم واألول باطل ألنه تعاىل بني فيما قبل هذه اآلية 

ٍ َحتَّى ذه اآليات ال يفيد وهو قوله إِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَْيهِْم كَِلَمةُ  َرّبَك الَ ُيْؤِمُنونَ َولَْو َجاءتُْهْم كُلُّ ءاَية أن إنزال ه
الَْمْوَتى َوَحشَْرَنا َعلَْيهِمْ  وقال أيضاً َولَْو أَنََّنا َنزَّلَْنا إِلَْيهُِم الَْملَِئكَةَ  َوكَلََّمُهُم)  ٩٧ ٩٦يونس ( َيَرُواْ الَْعذَابَ االِْليَم 

وإن كان املراد هو الثاين مل يكن هذا اإلجلاء إىل )  ١١١األنعام ( كُلَّ َشىْ ء قُُبالً مَّا كَاُنواْ ِلُيْؤِمُنواْ إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه 
على أنه ما أراد حصول اإلميان بل كان ذلك عبارة عن خلق اإلميان فيهم مث يقال لكنه ما خلق اإلميان فيهم فدل 

  اإلميان هلم وهذا عني مذهبنا
واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذا الكالم قال أَفَأَنَت ُتكْرُِه النَّاَس َحتَّى َيكُونُواْ ُمْؤِمنَِني واملعىن أنه ال قدرة لك على 

  حانه وتعاىلالتصرف يف أحد واملقصود منه بيان أن القدرة القاهرة واملشيئة النافذة ليست إال للحق سب
املسألة الثانية احتج أصحابنا على صحة قوهلم أنه ال حكم لألشياء قبل ورود الشرع بقوله َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَن ُتْؤِمَن 

إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه قالوا وجه االستدالل به أن اإلذن عبارة عن اإلطالق يف الفعل ورفع احلرج وصريح هذه اآلية يدل 
ول هذا املعىن ليس له أن يقدم على هذا اإلميان مث قالوا والذي يدل عليه من جهة العقل وجوه على أنه قبل حص

األول أن معرفة اهللا تعاىل واالشتغال بشكره والثناء عليه ال يدل العقل على حصول نفع فيه فوجب أن ال جيب 
أو إىل الشاكر واألول باطل ألن يف  ذلك حبسب العقل بيان األول أن ذلك النفع إما أن يكون عائداً إىل املشكور

الشاهد املشكور ينتفع بالشكر فيسره الشكر ويسوءه الكفران فال جرم كان الشكر حسناً والكفران قبيحاً أما اهللا 
سبحانه فإنه ال يسره الشكر وال يسوءه الكفران فال ينتفع هبذا الشكر أصالً والثاين أيضاً باطل ألن الشاكر يتعب 

ك الشكر ويبذل اخلدمة مع أن املشكور ال ينتفع به ألبتة وال ميكن أن يقال إن ذلك الشكر علة يف احلال بذل
الثواب ألن االستحقاق على اهللا تعاىل حمال فإن االستحقاق على الغري إمنا يعقل إذا كان ذلك الغري حبيث لو مل يعط 

ق سبحانه منزهاً عن النقصان والزيادة مل ألوجب امتناعه من إعطاء ذلك احلق حصول نقصان يف حقه وملا كان احل
يعقل ذلك يف حقه فثبت أن االشتغال باإلميان وبالشكر ال يفيد نفعاً حبسب العقل احملض وما كان كذلك امتنع أن 

لَِّه قال القاضي يكون العقل موجباً له فثبت هبذا الربهان القاطع صحة قوله تعاىل َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَن ُتْؤِمَن إِالَّ بِإِذِْن ال
  املراد أن اإلميان ال يصدر عنه إال بعلم اهللا أو بتكليفه أو بإقداره عليه



وجوابنا أن محل اإلذن على ما ذكرمت ترك للظاهر وذلك ال جيوز ال سيما وقد بينا أن الدليل القاطع العقلي يقوي 
  قولنا

  الباقون بالياء كناية عن اسم اهللا تعاىل املسألة الثالثة قرأ أبو بكر عن عاصم َوَنجَْعلُ بالنون وقرأ
املسألة الرابعة احتج أصحابنا على صحة قوهلم بأن خالق الكفر واإلميان هو اهللا تعاىل بقوله تعاىل َوَيجَْعلُ الّرْجسَ 

ُه لُِيذِْهَب َعنكُُم الّرْجسَ َعلَى الَِّذيَن الَ َيْعِقلُونَ وتقريره أن الرجس قد يراد به العمل القبيح قال تعاىل إِنََّما يُرِيدُ اللَّ
واملراد من الرجس ههنا العمل القبيح سواء كان كفراً أو معصية )  ٣٣األحزاب ( أَْهلَ الْبَْيِت َوُيطَّهرَكُْم َتطْهِرياً 

أن  وبالتطهري نقل العبد من رجس الكفر واملعصية إىل طهارة اإلميان والطاعة فلما ذكر اهللا تعاىل فيما قبل هذه اآلية
اإلميان ال حيصل إال مبشيئة اهللا تعاىل وختليقه ذكر بعده أن الرجس ال حيصل إال بتخليقه وتكوينه والرجس الذي 

  يقابل اإلميان ليس إال الكفر فثبت داللة هذه اآلية على أن الكفر واإلميان من اهللا تعاىل
دمها أن يكون املراد منه العذاب فقوله أجاب أبو علي الفارسي النحوي عنه فقال الرجس حيتمل وجهني آخرين أح

الُْمْشرِِكنيَ َوَيجَْعلُ الّرْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ َيْعِقلُونَ أي يلحق العذاب هبم كما قال َوُيَعذَّب الْمَُناِفِقَني َوالُْمَناِفقَاِت َو
)  ٢٨التوبة ( نََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس والثاين أنه تعاىل حيكم عليهم بأهنم رجس كما قال إِ)  ٦الفتح ( َوالُْمْشرِكَاِت 

  واملعىن أن الطهارة الثابتة للمسلمني مل حتصل هلم
واجلواب أنا قد بينا بالدليل العقلي أن اجلهل ال ميكن أن يكون فعالً للعبد ألنه ال يريده وال يقصد إىل تكوينه وإمنا 

ال ما قصده وأوردنا السؤاالت على هذه احلجة وأجبنا يريد ضده وإمنا قصد إىل حتصيل ضده فلو كان به ملا حصل إ
عنها فيما سلف من هذا الكتاب وأما محل الرجس على العذاب فهو باطل ألن الرجس عبارة عن الفاسد املستقذر 

املستكره فحمل هذا اللفظ على جهلهم وكفرهم أوىل من محله على عذاب اهللا مع كونه حقاً صدقاً صواباً وأما محل 
رجس على حكم اهللا برجاستهم فهو يف غاية البعد ألن حكم اهللا تعاىل بذلك صفته فكيف جيوز أن يقال إن لفظ ال

  صفة اهللا رجس فثبت أن احلجة اليت ذكرناها ظاهرة
  قُلِ انظُرُواْ َماذَا ِفى السََّماوَاِت واألرض َوَما ُتغْنِى اآليَاُت َوالنُّذُُر َعن قَْومٍ الَّ ُيْؤِمُنونَ

  ية مسائليف اآل
املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة قُلِ انظُُرواْ بكسر الالم اللتقاء الساكنني واألصل فيه الكسر والباقون بضمها نقلوا 

  حركة اهلمزة إىل الالم
ظر املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآليات السالفة أن اإلميان ال حيصل إال بتخليق اهللا تعاىل ومشيئته أمر بالن
  واالستدالل يف الدالئل حىت ال يتوهم أن احلق هو اجلرب احملض فقال قُلِ انظُُرواْ َماذَا ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض

واعلم أن هذا يدل على مطلوبني األول أنه ال سبيل إىل معرفة اهللا تعاىل إال بالتدبر يف الدالئل كما قال عليه الصالة 
  والثاين وهو أن الدالئل إما أن تكون) تتفكروا يف اخللق تفكروا يف اخللق وال( والسالم 

من عامل السموات أو من عامل األرض أما الدالئل السماوية فهي حركات األفالك ومقاديرها وأوضاعها وما فيها من 
يف الشمس والقمر والكواكب وما خيتص به كل واحد منها من املنافع والفوائد وأما الدالئل األرضية فهي النظر 

أحوال العناصر العلوية ويف أحوال املعادن وأحوال النبات وأحوال اإلنسان خاصة مث ينقسم كل واحد من هذه 
األجناس إىل أنواع ال هناية هلا ولو أن اإلنسان أخذ يتفكر يف كيفية حكمة اهللا سبحانه يف ختليق جناح بعوضة 

كم والفوائد وال شك أن اهللا سبحانه أكثر من ذكر النقطع عقله قبل أن يصل إىل أقل مرتبة من مراتب تلك احل



هذه الدالئل يف القرآن اجمليد فلهذا السبب ذكر قوله قُلِ انظُُرواْ َماذَا ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض ومل يذكر التفصيل 
واحد منها  فكأنه تعاىل نبه على القاعدة الكلية حىت أن العاقل يتنبه ألقسامها وحينئذ يشرع يف تفصيل حكمة كل

بقدر القوة العقلية والبشرية مث إنه تعاىل ملا أمر هبذا التفكر والتأمل بني بعد ذلك أن هذا التفكر والتدبر يف هذه 
اآليات ال ينفع يف حق من حكم اهللا تعاىل عليه يف األزل بالشقاء والضالل فقال َوَما تُْغنِى اآلَياُت وَالنُّذُُر َعن قَْومٍ الَّ 

  وفيه مسائل ُيْؤِمُنونَ
املسألة األوىل قال النحويون َما يف هذا املوضع حتتمل وجهني األول أن تكون نفياً مبعىن أن هذه اآليات والنذر ال 

تفيد الفائدة يف حق من حكم اهللا عليه بأنه ال يؤمن كقولك ما يغين عنك املال إذا مل تنفق والثاين أن تكون استفهاماً 
  هو استفهام مبعىن اإلنكاركقولك أي شيء يغين عنهم و

  املسألة الثانية اآليات هي الدالئل والنذر الرسل املنذرون أو اإلنذارات
  املسألة الثالثة قرىء َوَما ُيغْنِى بالياء من حتت

َن الْمُْنَتِظرِيَن ثُمَّ نَُنجِّى ُرُسلََنا َوالَِّذينَ فََهلْ َينتَِظُرونَ إِالَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلهِْم قُلْ فَانَْتِظُروا إِنَّى مََعكُْم مِّ
  ءاَمُنواْ كَذَِلَك حَقًّا َعلَْيَنا نُنجِ الُْمْؤِمنَِني

واعلم أن املعىن هل ينتظرون إال أياماً مثل أيام األمم املاضية واملراد أن األنبياء املتقدمني عليهم السالم كانوا 
مشتملة على أنواع العذاب وهم كانوا يكذبون هبا ويستعجلوهنا على سبيل  يتوعدون كفار زماهنم مبجيء أيام

السخرية وكذلك الكفار الذين كانوا يف زمان الرسول عليه الصالة والسالم هكذا كانوا يفعلون مث إنه تعاىل أمره 
  نَُنّجى ُرُسلََنا وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ وفيه مسائلبأن يقول هلم فَانتَِظُرواْ إِّنى مََعكُم ّمَن الُْمنتَِظرِيَن مث إنه تعاىل قال ثُمَّ 

املسألة األوىل قرأ الكسائي يف رواية نصري نَُنّجى خفيفة وقرأ الباقون مشددة ومها لغتان وكذلك يف قوله نُنجِى 
  الُْمْؤِمنَِني

  جي رسلنااملسألة الثانية مث حرف عطف وتقدير الكالم كانت عادتنا فيما مضى أن هنلكهم سريعاً مث نن

املسألة الثالثة ملا أمر الرسول يف اآلية األوىل أن يوافق الكفار يف انتظار العذاب ذكر التفصيل فقال العذاب ال ينزل 
  إال على الكفار وأما الرسول وأتباعه فهم أهل النجاة
  مث قال كَذَِلكَ َحقّا َعلَْيَنا نُنجِى الُْمْؤِمنَِني وفيه مسألتان

أي مثل ذلك اإلجناء ننصر املؤمنني وهنلك املشركني وحقاً علينا اعتراض ) الكشاف ( صاحب  املسألة األوىل قال
  يعين حق ذلك علينا حقاً

املسألة الثانية قال القاضي قوله َحقّاً َعلَْيَنا املراد به الوجوب ألن ختليص الرسول واملؤمنني من العذاب إىل الثواب 
ن يلزمهم األفعال الشاقة وإذا ثبت وجوبه هلذا السبب جرى جمرى قضاء واجب ولواله ملا حسن من اهللا تعاىل أ

  الدين للسبب املتقدم
واجلواب أنا نقول إنه حق بسبب الوعد واحلكم وال نقول إنه حق بسبب االستحقاق ملا ثبت أن العبد ال يستحق 

  على خالقه شيئاً
ى فَالَ أَْعُبدُ الَِّذيَن َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َولَاِكْن أَعُْبُد اللََّه الَِّذى َيَتَوفَّاكُمْ قُلْ ياأَيَُّها النَّاُس إِن كُنُتْم ِفى َشكٍّ مِّن ِدينِ

ِه َما الَ الَ َتْدُع ِمن ُدوِن اللََّوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني َوأَنْ أَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ َحنِيفًا َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني َو
  َينفَُعَك َوالَ َيضُرَُّك فَإِن فََعلَْت فَإِنََّك إِذًا مَِّن الظَّاِلمَِني

واعلم أنه تعاىل ملا ذكر الدالئل على أقصى الغايات وأبلغ النهايات أمر رسوله بإظهار دينه وبإظهار املباينة عن 



ن طريقة السر إىل اإلظهار فقال قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها املشركني لكي تزول الشكوك والشبهات يف أمره وخترج عبادة اهللا م
النَّاُس إِن كُنُتْم ِفى َشّك ّمن ِدينِى واعلم أن ظاهر هذه اآلية يدل على أن هؤالء الكفار ما كانوا يعرفون دين رسول 

اىل أن يبني هلم أنه على ويف اخلرب إهنم كانوا يقولون فيه قد صبأ وهو صاىبء فأمر اهللا تع) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
ولقوله َوجَّْهُت َوجْهِىَ  )  ١٢٠النحل ( دين إبراهيم حنيفاً مسلماً لقوله تعاىل إِنَّ إِْبراِهيَم كَانَ أُمَّةً  قَانًِتا ِللَِّه َحنِيفًا 

واملعىن أنكم إن )  ٢الكافرون ( ُدونَ ولقوله الَ أَْعُبُد َما تَْعُب)  ٧٩األنعام ( ِللَِّذى فَطََر السََّماوَاِت وَاالْْرَض حَنِيفاً 
  كنتم ال تعرفون ديين فأنا أبينه لكم على سبيل التفصيل مث ذكر فيه أموراً

فالقيد األول قوله فَالَ أَْعُبدُ الَِّذيَن َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه وإمنا وجب تقدمي هذا النفي ملا ذكرنا أن إزالة النقوش 
وأن تكون مقدمة على إثبات النقوش الصحيحة يف ذلك اللوح وإمنا وجب هذا النفي ألن الفاسدة عن اللوح ال بد 

العبادة غاية التعظيم وهي ال تليق إال مبن حصلت له غاية اجلالل واإلكرام وأما األوثان فإهنا أحجار واإلنسان 
  أشرف حاالً منها وكيف يليق باألشرف أن يشتغل بعبادة األخس

لَاِكْن أَعُْبُد اللََّه الَِّذى َيَتَوفَّاكُْم واملقصود أنه ملا بني أنه جيب ترك عبادة غري اهللا بني أنه جيب القيد الثاين قوله َو
  االشتغال بعبادة اهللا

  فإن قيل ما احلكمة يف ذكر املعبود احلق يف هذا املقام هبذه الصفة وهي قوله الَِّذى َيَتَوفَّاكُم
ن املراد أين أعبد اهللا الذي خلقكم أوالً مث يتوفاكم ثانياً مث يعيدكم ثالثاً وهذه قلنا فيه وجوه األول حيتمل أن يكو

املراتب الثالثة قد قررناها يف القرآن مراراً وأطواراً فههنا اكتفى بذكر التويف منها لكونه منبهاً على البواقي الثاين أن 
ليكون أقوى يف الزجر والردع الثالث أهنم ملا  املوت أشد األشياء مهابة فنخص هذا الوصف بالذكر يف هذا املقام

اْ إِنَّى َمَعكُْم ّمَن استعجلوا نزول العذاب قال تعاىل فََهلْ َينَتِظُرونَ إِالَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلهِْم قُلْ فَاْنَتِظرُو
فهذه اآلية تدل على أنه تعاىل يهلك أولئك الكفار )  ١٠٣ ١٠٢يونس ( الُْمْنتَِظرِيَن ثُمَّ نَُنّجى ُرُسلََنا وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ 

ويبقي املؤمنني ويقوي دولتهم فلما كان قريب العهد بذكر هذا الكالم ال جرم قال ههنا َولَاِكْن أَعُْبُد اللََّه الَِّذى 
  ذي وعدين بإهالكهم وبإبقائيَيَتَوفَّاكُْم وهو إشارة إىل ما قرره وبينه يف تلك اآلية كأنه يقول أعبد ذلك ال

والقيد الثالث من األمور املذكورة يف هذه اآلية قوله َوأُمِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني واعلم أنه ملا ذكر العبادة وهي 
من جنس أعمال اجلوارح انتقل منها إىل اإلميان واملعرفة وهذا يدل على أنه ما مل يصر الظاهر مزيناً باألعمال 

  لصاحلة فإنه ال حيصل يف القلب نور اإلميان واملعرفةا
  والقيد الرابع قوله َوأَنْ أَِقْم َوجَْهَك ِللّدينِ َحنِيفًا وفيه مسائل

املسألة األوىل الواو يف قوله َوأَنْ أَِقْم َوجَْهَك حرف عطف ويف املعطوف عليه وجهان األول أن قوله َوأُِمْرُت أَنْ 
وقيل يل كن من املؤمنني مث عطف عليه َوأَنْ أَِقْم َوْجَهكَ الثاين أن قوله َوأَنْ أَِقْم َوْجَهَك قائم  أَكُونَ قائم مقام قوله

  مقام قوله َوأُِمْرُت بإقامة الوجه فصار التقدير وأمرت بأن أكون من املؤمنني وبإقامة الوجه للدين حنيفاً
لية إىل طلب الدين ألن من يريد أن ينظر إىل شيء نظراً املسألة الثانية إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالك

باالستقصاء فإنه يقيم وجهه يف مقابلته حبيث ال يصرفه عنه ال بالقليل وال بالكثري ألنه لو صرفه عنه ولو بالقليل فقد 
ين كناية بطلت تلك املقابلة وإذا بطلت تلك املقابلة فقد اختل األبصار فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للد

عن صرف العقل بالكلية إىل طلب الدين وقوله َحنِيفاً أي مائالً إليه ميالً كلياً معرضاً عما سواه إعراضاً كلياً 
وحاصل هذا الكالم هو اإلخالص التام وترك االلتفات إىل غريه فقوله أوالً َوأُمِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني إشارة إىل 

وقوله َوأَنْ أَِقْم َوْجَهَك لِلّدينِ َحنِيفًا إشارة إىل االستغراق يف نور اإلميان واإلعراض بالكلية عما  حتصيل أصل اإلميان



  سواه
  والقيد اخلامس قوله َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِكََني

اآلية فَالَ أَعُْبُد  واعلم أنه ال ميكن أن يكون هذا هنياً عن عبادة األوثان ألن ذلك صار مذكوراً بقوله تعاىل يف هذه
الَِّذيَن َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه فوجب محل هذا الكالم على فائدة زائدة وهو أن من عرف مواله فلو التفت بعد ذلك 

  إىل غريه كان ذلك شركاً وهذا هو الذي تسميه أصحاب القلوب بالشرك اخلفي

ِه َما الَ َينفَُعَك َوالَ َيضُرَُّك واملمكن لذاته معدوم بالنظر إىل ذاته والقيد السادس قوله تعاىل َوالَ َتْدُع ِمن ُدوِن اللَّ
وموجود بإجياد احلق وإذا كان كذلك فما سوى احلق فال وجود له إال إجياد احلق وعلى هذا التقدير فال نافع إال 

جوع يف الدارين إال إىل احلق وال ضار إال احلق فكل شيء هالك إال وجهه وإذا كان كذلك فال حكم إال هللا وال ر
  اهللا

 مث قال يف آخر اآلية فَإِن فََعلَْت فَإِنََّك إِذًا ّمَن الظَّاِلِمَني يعين لو اشتغلت بطلب املنفعة واملضرة من غري اهللا فأنت من
الظاملني ألن الظلم عبارة عن وضع الشيء يف غري موضعه فإذا كان ما سوى احلق معزوالً عن التصرف كانت إضافة 

  لتصرف إىل ما سوى احلق وضعاً للشيء يف غري موضعه فيكون ظلماً
  فإن قيل فطلب الشبع من األكل والري من الشرب هل يقدح يف ذلك اإلخالص

قلنا ال ألن وجود اخلبز وصفاته كلها بإجياد اهللا وتكوينه وطلب االنتفاع بشيء خلقه اهللا لالنتفاع به ال يكون منافياً 
اهللا إال أن شرط هذا اإلخالص أن ال يقع بصر عقله على شيء من هذه املوجودات إال ويشاهد للرجوع بالكلية إىل 

بعني عقله أهنا معدومة بذواهتا وموجودة بإجياد احلق وهالكة بأنفسها وباقية بإبقاء احلق فحينئذ يرى ما سوى احلق 
  عدماً حمضاً حبسب أنفسها ويرى نور وجوده وفيض إحسانه عالياً علي الكل

َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو َوإِن َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَالَ كَاِشَف لَُه إِالَّ ُهَو َوإِن يُرِْدَك بَِخْيرٍ فَالَ َرآدَّ لِفَْضِلِه ُيصَيُب بِِه 
  الَْغفُوُر الرَّحِيُم
  وفيه مسائل

مجيع املمكنات مستندة إليه ومجيع الكائنات املسألة األوىل اعلم أنه سبحانه وتعاىل قرر يف آخر هذه السورة أن 
  حمتاجة إليه والعقول واهلة فيه والرمحة واجلود والوجود فائض منه

واعلم أن الشيء إما أن يكون ضاراً وإما أن يكون نافعاً وإما أن يكون ال ضاراً وال نافعاً وهذان القسمان مشتركان 
رم قال فيه َوإِن يَْمَسْسَك اللَُّه بُِضّر وملا كان اخلري قد يكون وجودياً يف اسم اخلري وملا كان الضر أمراً وجودياً ال ج

وقد يكون عدمياً ال جرم مل يذكر لفظ اإلمساس فيه بل قال َوإِن ُيرِْدَك بَِخْيرٍ واآلية دالة على أن الضر واخلري 
والسرور واآلفات واخلريات واآلالم  واقعان بقدرة اهللا تعاىل وبقضائه فيدخل فيه الكفر واإلميان والطاعة والعصيان

واللذات والراحات واجلراحات فبني سبحانه وتعاىل أنه إن قضى ألحد شراً فال كاشف له إال هو وإن قضى ألحد 
خرياً فال راد لفضله ألبتة مث يف اآلية دقيقة أخرى وهي أنه تعاىل رجح جانب اخلري على جانب الشر من ثالثة أوجه 

ا ذكر إمساس الضر بني أنه ال كاشف له إال هو وذلك يدل على أنه تعاىل يزيل املضار ألن األول أنه تعاىل مل
االستثناء من النفي إثبات وملا ذكر اخلري مل يقل بأنه يدفعه بل قال إنه ال راد لفضله وذلك يدل على أن اخلري 

  مطلوب بالذات وأن الشر مطلوب بالعرض

ا



الثاين أنه تعاىل قال يف ) سبقت رمحيت غضيب ( رواية عن رب العزة أنه قال )  صلى اهللا عليه وسلم( كما قال النيب 
صفة اخلري ُيَصيبُ بِِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه وذلك يدل على أن جانب اخلري والرمحة أقوى وأغلب والثالث أنه قال 

كالم يف هذه اآلية أنه سبحانه وتعاىل بني أنه َوُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم وهذا أيضاً يدل على قوة جانب الرمحة وحاصل ال
منفرد باخللق واإلجياد والتكوين واإلبداع وأنه ال موجد سواه وال معبود إال إياه مث نبه على أن اخلري مراد بالذات 

  والشر مراد بالعرض وحتت هذا الباب أسرار عميقة فهذا ما نقوله يف هذه اآلية
ه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل يف صفة األصنام أهنا ال تضر وال تنفع بني يف هذه اآلية املسألة الثانية قال املفسرون إن

أهنا ال تقدر أيضاً على دفع الضرر الواصل من الغري وعلى اخلري الواصل من الغري قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إِن 
  مبرض وفقر فال دافع له إال هو َيْمَسْسكُْم اللَُّه بُِضّر فَالَ كَاِشفَ لَُه إِالَّ ُهَو يعين

وأما قوله َوإِن يُرِْدَك بَِخْيرٍ فقال الواحدي هو من املقلوب معناه وإن يرد بك اخلري ولكنه ملا تعلق كل واحد منهما 
باآلخر جاز إبدال كل واحد منهما باآلخر وأقول التقدمي يف اللفظ يدل على زيادة العناية فقوله َوإِن ُيرِْدَك بَِخْيرٍ 

  يدل على أن املقصود هو اإلنسان وسائر اخلريات خملوقة ألجله فهذه الدقيقة ال تستفاد إال من هذا التركيب
آ أََناْ إِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َوَمقُلْ ياأَيَُّها النَّاُس قَْد َجآَءكُُم الَْحقُّ ِمن رَّبِّكُْم فََمُن اْهَتَدى فَإِنََّما يَْهَتِدى ِلَنفِْسِه َوَمن َضلَّ فَ

  َعلَْيكُْم بَِوكِيلٍ
واعلم أنه تعاىل ملا قرر الدالئل املذكورة يف التوحيد والنبوة واملعاد وزين آخر هذه السورة هبذه البيانات الدالة على 

كونه تعاىل مستبداً باخللق واإلبداع والتكوين واالختراع ختمها هبذه اخلامتة الشريفة العالية ويف تفسريها وجهان 
أنه من حكم له يف األزل باالهتداء فسيقع له ذلك ومن حكم له بالضالل فكذلك وال حيلة يف دفعه الثاين األول 

وهو الكالم الالئق باملعتزلة قال القاضي إنه تعاىل بني أنه أكمل الشريعة وأزاح العلة وقطع املعذرة فََمُن اْهَتَدى فَإِنََّما 
َما َيِضلُّ َعلَْيَها َوَما أََناْ َعلَْيكُْم بَِوكِيلٍ فال جيب علي من السعي يف إيصالكم إىل الثواب َيْهَتِدى ِلنَفِْسِه َوَمن َضلَّ فَإِنَّ

  العظيم ويف ختليصكم من العذاب األليم أزيد مما فعلت قال ابن عباس هذه اآلية منسوخة بآية القتال
ا يُوَحى إِلَْيَك وَاْصبِْر حَتَّى َيْحكَُم اللَُّه َوُهَو َخْيرُ مث إنه تعاىل ختم هذه اخلامتة خبامتة أخرى لطيفة فقال َواتَّبِْع َم

  الَْحاِكمَِني
  واملعىن أنه تعاىل أمره باتباع الوحي والتنزيل فإن وصل إليه بسبب ذلك االتباع مكروه فليصرب عليه

  جز الصرب عن صربيإىل أن حيكم اهللا فيه وهو خري احلاكمني وأنشد بعضهم يف الصرب شعراً فقال سأصرب حىت يع
  وأصرب حىت حيكم اهللا يف أمري
  أصرب حىت يعلم الصرب أنين

  صربت على شيء أمر من الصرب

  سورة هود

  فمدنية ١١٤و  ١٧و  ١٢مكية إال اآليات 
  نزلت بعد سورة يونس ١٢٣وآياهتا 

  ال ر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت ءاَياُتهُ ثُمَّ فُصِّلَْت ِمن لَُّدنْ َحكِيمٍ َخبِريٍ
  ية مسائليف اآل



املسألة األوىل اعلم أن قوله الر اسم للسورة وهو مبتدأ وقوله ِكَتابٌ خربه وقوله الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت ءاَياُتهُ صفة 
للكتاب قال الزجاج ال جيوز أن يقال الر مبتدأ وقوله ِكَتابٌ أُْحِكَمْت ءايَاُتُه ثُمَّ فُّصلَْت خرب ألن الر ليس هو 

وحده وهذا االعتراض فاسد ألنه ليس من شرط كون الشيء مبتدأ أن يكون خربه حمصوراً  املوصوف هبذه الصفة
فيه وال أدري كيف وقع للزجاج هذا السؤال مث إن الزجاج اختار قوالً آخر وهو أن يكون التقدير الر هذا كتاب 

الر كالماً باطالً ال فائدة أحكمت آياته وعندي أن هذا القول ضعيف لوجهني األول أن على هذا التقدير يقع قوله 
يكون إشارة إىل أقرب املذكورات وذلك هو قوله الر فيصري ) هذا ( فيه والثاين أنك إذا قلت هذا كتاب فقوله 

حينئذ الر خمرباً عنه بأنه كتاب أحكمت آياته فيلزمه على هذا القول ما مل يرض به يف القول األول فثبت أن 
  الصواب ما ذكرناه

نية يف قوله الر ِكَتاٌب وجوه األول الر ِكتَاٌب نظمت نظماً رصيفاً حمكماً ال يقع فيه نقص وال خلل كالبناء املسألة الثا
احملكم املرصف الثاين أن اإلحكام عبارة عن منع الفساد من الشيء فقوله الر ِكَتابٌ أي مل تنسخ بكتاب كما 

  نسخت الكتب والشرائع هبا
ن كل الكتاب حمكماً ألنه حصل فيه آيات منسوخة إال أنه ملا كان الغالب كذلك واعلم أن على هذا الوجه ال يكو

  صح إطالق هذا الوصف عليه إجراء للحكم الثابت يف الغالب جمرى احلكم الثابت يف

أُْحِكَمْت جيوز أن يكون نقالً باهلمزة من حكم بضم الكاف إذا صار حكيماً ) الكشاف ( الكل الثالث قال صاحب 
الرابع جعلت آياته حمكمة يف أمور أحدها أن معاين )  ١يونس ( حكيمة كقوله الْكَِتابِ الَْحكِيمِ أَكَانَ أي جعلت 

هذا الكتاب هي التوحيد والعدل والنبوة واملعاد وهذه املعاين ال تقبل النسخ فهي يف غاية اإلحكام وثانيها أن اآليات 
ذا خلت آياته عن التناقض فقد حصل اإلحكام وثالثها أن ألفاظ الواردة فيه غري متناقضة والتناقض ضد اإلحكام فإ

هذه اآليات بلغت يف الفصاحة واجلزالة إىل حيث ال تقبل املعارضة وهذا أيضاً مشعر بالقوة واإلحكام ورابعها أن 
لرسل واليوم اآلخر العلوم الدينية إما نظرية وإما عملية أما النظرية فهي معرفة اإلله تعاىل ومعرفة املالئكة والكتب وا

وهذا الكتاب مشتمل على شرائف هذه العلوم ولطائفها وأما العملية فهي إما أن تكون عبارة عن هتذيب األعمال 
الظاهرة وهو الفقه أو عن هتذيب األحوال الباطنة وهي علم التصفية ورياضة النفس وال جند كتاباً يف العامل يساوي 

ن هذا الكتاب مشتمل على أشرف املطالب الروحانية وأعلى املباحث اإلهلية هذا الكتاب يف هذه املطالب فثبت أ
فكان كتاباً حمكماً غري قابل للنقض واهلدم ومتام الكالم يف تفسري احملكم ذكرناه يف تفسري قوله تعاىل ُهَو الَِّذى أَنَزلَ 

  ) ٧آل عمران ( َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحكَمَاٌت 
الثالثة يف قوله فُّصلَْت وجوه أحدها أن هذا الكتاب فصل كما تفصل الدالئل بالفوائد الروحانية وهي دالئل املسألة 

التوحيد والنبوة واألحكام واملواعظ والقصص والثاين أهنا جعلت فصوالً سورة سورة وآية آية الثالث فُّصلَْت مبعىن 
وله تعاىل فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِمُ الطُّوفَانَ وَالَْجرَاَد َوالْقُمَّلَ َوالضَّفَاِدعَ أهنا فرقت يف التنزيل وما نزلت مجلة واحدة ونظريه ق

واملعىن جميء هذه اآليات متفرقة متعاقبة الرابع فصل ما حيتاج إليه العباد )  ١٣٣األعراف ( َوالدََّم ءاَياٍت مّفَصَّالٍَت 
ماً وأمثاالً وترغيباً وترهيباً ومواعظ وأمراً وهنياً لكل أي جعلت مبينة ملخصة اخلامس جعلت فصوالً حالالً وحرا

معىن فيها فصل قد أفرد به غري خمتلط بغريه حىت تستكمل فوائد كل واحد منها وحيصل الوقوف على كل باب 
  واحد منها على الوجه األكمل

احلال كما تقول هي حمكمة أحسن املسألة الرابعة معىن ثُمَّ يف قوله ثُمَّ فُّصلَْت ليس للتراخي يف الوقت لكن يف 
  اإلحكام مث مفصلة أحسن التفصيل وكما تقول فالن كرمي األصل مث كرمي الفعل



قرىء الر ِكَتابٌ أُْحِكَمْت ءايَاُتُه أي أحكمتها أنا مث فصلتها وعن عكرمة ) الكشاف ( املسألة اخلامسة قال صاحب 
  والضحاك ثُمَّ فُّصلَتْ أي فرقت بني احلق والباطل

املسألة السادسة احتج اجلبائي هبذه اآلية على أن القرآن حمدث خملوق من ثالثة أوجه األول قال احملكم هو الذي 
أتقنه فاعله ولوال أن اهللا تعاىل حيدث هذا القرآن وإال مل يصح ذلك ألن اإلحكام ال يكون إال يف األفعال وال جيوز 

كماً ألن هذا يقتضي يف بعضه الذي جعله حمكماً أن يكون حمدثاً ومل أن يقال كان موجوداً غري حمكم مث جعله اهللا حم
يقل أحد بأن القرآن بعضه قدمي وبعضه حمدث الثاين أن قوله ثُمَّ فُّصلَْت يدل على أنه حصل فيه انفصال وافتراق 

طلوب ويدل على أن ذلك االنفصال واالفتراق إمنا حصل جبعل جاعل وتكوين مكون وذلك أيضاً يدل على امل
  الثالث قوله ِمن لَُّدنْ َحكِيمٍ َخبِريٍ

واملراد من عنده والقدمي ال جيوز أن يقال إنه حصل من عند قدمي آخر ألهنما لو كانا قدميني مل يكن القول بأن 
  أحدمها حصل من عند اآلخر أوىل من العكس

بأهنا حمدثة خملوقة وإمنا الذي  أجاب أصحابنا بأن هذه النعوت عائدة إىل هذه احلروف واألصوات وحنن معترفون
  ندعي قدمه أمر آخر سوى هذه احلروف واألصوات

قوله ِمن لَُّدنْ َحكِيمٍ َخبِريٍ حيتمل وجوهاً األول أنا ذكرنا أن قوله ِكتَابٌ ) الكشاف ( املسألة السابعة قال صاحب 
ثانية والتقدير الر كتاب من لدن حكيم خبري  خرب و أُْحِكَمْت صفة هلذا اخلرب وقوله ِمن لَُّدنْ َحِكيمٍ خَبِريٍ صفة

والثاين أن يكون خرباً بعد خرب والتقدير الر من لدن حكيم خبري والثالث أن يكون ذلك صفة لقوله أُْحِكَمْت أي 
أحكمت وفصلت من لدن حكيم خبري وعلى هذا التقدير فقد حصل بني أول هذه اآلية وبني آخرها نكتة لطيفة 

  آياته من لدن حكيم وفصلت من لدن خبري عامل بكيفيات األموركأنه يقول أحكمت 
ْيِه ُيَمتِّْعكُْم مََّتاًعا َحسًَنا إِلَى أََجلٍ مُّسَمى أَالَّ َتعُْبُدوا إِالَّ اللََّه إِنَّنِى لَكُْم مِّْنُه َنذِيٌر َوَبِشٌري َوأَِن اْسَتْغِفُرواْ رَبَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا إِلَ

لَى كُلِّ َشىْ ٍء ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه َوإِن تََولَّْواْ فَإِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ كَبِريٍ إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َوُهَو َعَوُيْؤِت كُلَّ 
  قَِديٌر

  اعلم أن يف اآلية مسائل
ول أن يكون مفعوالً له والتقدير كتاب أحكمت املسألة األوىل اعلم أن يف قوله خَبِريٍ أَالَّ َتْعُبدُواْ إِالَّ اللََّه وجوهاً األ

آياته مث فصلت ألجل أال تعبدوا إال اهللا وأقول هذا التأويل يدل على أنه ال مقصود من هذا الكتاب الشريف إال 
هذا احلرف الواحد فكل من صرف عمره إىل سائر املطالب فقد خاب وخسر الثاين أن تكون ءاٍن مفسرة ألن يف 

عىن القول واحلمل على هذا أوىل ألن قوله َوأَنِ اْسَتغِْفُرواْ معطوف على قوله أَالَّ َتْعُبُدواْ فيجب أن تفصيل اآليات م
يكون معناه أي ال تعبدوا ليكون األمر معطوفاً على النهي فإن كونه مبعىن لئال تعبدوا مينع عطف األمر عليه والثالث 

من لدن حكيم خبري ليأمر الناس أن ال يعبدوا إال اهللا ويقول  أن يكون التقدير الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت
  هلم إنين لكم منه نذير وبشري واهللا أعلم

املسألة الثانية اعلم أن هذه اآلية مشتملة على التكليف من وجوه األول أنه تعاىل أمر بأن ال يعبدوا إال اهللا وإذا قلنا 
النهي عن عبادة غري اهللا تعاىل واألمر بعبادة اهللا تعاىل وذلك هو االستثناء من النفي إثبات كان معىن هذا الكالم 

احلق ألنا بينا أن ما سوى اهللا فهو حمدث خملوق مربوب وإمنا حصل بتكوين اهللا وإجياده والعبادة عبارة عن إظهار 
أن عبادة غري اهللا  اخلضوع واخلشوع وهناية التواضع والتذلل وهذا ال يليق إال باخلالق املدبر الرحيم احملسن فثبت

  منكرة واإلعراض عن عبادة اهللا منكر



واعلم أن عبادة اهللا مشروطة بتحصيل معرفة اهللا تعاىل قبل العبادة ألن من ال يعرف معبوده ال ينتفع بعبادته فكان 
( َها النَّاُس اْعُبدُواْ َربَّكُُم األمر بعبادة اهللا أمراً بتحصيل املعرفة أوالً ونظريه قوله تعاىل يف أول سورة البقرة قَِديٌر يَاأَيُّ

)  ٢١البقرة ( مث أتبعه بالدالئل الدالة على وجود الصانع وهو قوله الَِّذىْ  َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم )  ٢١البقرة 
  ةإمنا حسن ذلك ألن األمر بالعبادة يتضمن األمر بتحصيل املعرفة فال جرم ذكر ما يدل على حتصيل املعرف

  مث قال إِنَّنِى لَكُْم مِّْنُه َنِذيٌر وََبِشٌري وفيه مباحث
  البحث األول أن الضمري يف قوله ِمْنُه عائد إىل احلكيم اخلبري واملعىن إنين لكم نذير وبشري من جهته

غيب يف عبادة اهللا تعاىل فهو البحث الثاين أن قوله أَالَّ َتْعُبدُواْ إِالَّ اللََّه مشتمل على املنع عن عبادة غري اهللا وعلى التر
عليه الصالة والسالم نذير على األول بإحلاق العذاب الشديد ملن مل يأت هبا وبشري على الثاين بإحلاق الثواب العظيم 

  ملن أتى هبا
ما بعث إال هلذين األمرين وهو اإلنذار على فعل ما ال ينبغي والبشارة على فعل ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أنه 
  ما ينبغي

  املرتبة الثانية من األمور املذكورة يف هذه اآلية قوله َوأَنِ اْسَتغِْفُرواْ َربَّكُْم
  واملرتبة الثالثة قوله ثُمَّ تُوُبواْ إِلَْيِه واختلفوا يف بيان الفرق بني هاتني املرتبتني على وجوه

غفرة لذنوبكم مث بني الشيء الذي يطلب به ذلك وهو الوجه األول أن معىن قوله َوأَِن اْسَتْغِفرُواْ اطلبوا من ربكم امل
التوبة فقال ثُمَّ ُتوبُواْ إِلَْيِه ألن الداعي إىل التوبة واحملرض عليها هو االستغفار الذي هو عبارة عن طلب املغفرة وهذا 

ألن املذنب معرض يدل على أنه ال سبيل إىل طلب املغفرة من عند اهللا إال بإظهار التوبة واألمر يف احلقيقة كذلك 
عن طريق احلق واملعرض املتمادي يف التباعد ما مل يرجع عن ذلك اإلعراض ال ميكنه التوجه إىل املقصود بالذات 

فاملقصود بالذات هو التوجه إىل املطلوب إال أن ذلك ال ميكن إال باإلعراض عما يضاده فثبت أن االستغفار مطلوب 
متممات االستغفار وما كان آخراً يف احلصول كان أوالً يف الطلب فلهذا  بالذات وأن التوبة مطلوبة لكوهنا من
  السبب قدم ذكر االستغفار على التوبة

  الوجه الثاين يف فائدة هذا الترتيب أن املراد استغفروا من سالف الذنوب مث توبوا إليه يف املستأنف
  مال الباطلةالوجه الثالث وأن استغفروا من الشرك واملعاصي مث توبوا من األع

الوجه الرابع االستغفار طلب من اهللا إلزالة ما ال ينبغي والتوبة سعي من اإلنسان يف إزالة ما ال ينبغي فقدم 
االستغفار ليدل على أن املرء جيب أن ال يطلب الشيء إال من مواله فإنه هو الذي يقدر على حتصيله مث بعد 

سان ويتوسل به إىل دفع املكروه واالستعانة بفضل اهللا تعاىل مقدمة على االستغفار ذكر التوبة ألهنا عمل يأيت به اإلن
  االستعانة بسعي النفس

واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذه املراتب الثالثة ذكر بعدها ما يترتب عليها من اآلثار النافعة والنتائج املطلوبة ومن 
يف الدنيا أو يف اآلخرة أما املنافع الدنيوية فهي املراد املعلوم أن املطالب حمصورة يف نوعني ألنه إما أن يكون حصوهلا 

يا من قوله ُيَمّتْعكُْم مََّتاًعا َحَسًنا إِلَى أََجلٍ مَُّسمى وهذا يدل على أن املقبل على عبادة اهللا واملشتغل هبا يبقى يف الدن
  منتظم احلال مرفه البال ويف اآلية سؤاالت

خص ( وقال أيضاً ) الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر ( قال ) اهللا عليه وسلم صلى ( السؤال األول أليس أن النيب 
وقال تعاىل َولَْوالَ أَن َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً  واِحَدةً  لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُرُ ) البالء باألنبياء مث األولياء مت األمثل فاألمثل 

فهذه النصوص دالة على أن نصيب املشتغل بالطاعات يف الدنيا )  ٣٣الزخرف ( ٍ  بِالرَّْحَماِن لُِبُيوتِهِْم ُسقُفاً ّمن ِفضَّة



  هو الشدة والبلية ومقتضى هذه اآلية أن نصيب املشتغل بالطاعات الراحة يف الدنيا فكيف اجلمع بينهما
ن كفروا الثاين اجلواب من وجوه األول املراد أنه تعاىل ال يعذهبم بعذاب االستئصال كما استأصل أهل القرى الذي

ْزقاً أنه تعاىل يوصل إليهم الرزق كيف كان وإليه اإلشارة بقوله َوأُْمْر أَهْلََك بِالصَّلواةِ  َواْصطَبِْر َعلَْيَها الَ َنْسأَلَُك رِ
 الثالث وهو األقوى عندي أن يقال إن املشتغل بعبادة اهللا ومبحبة اهللا مشتغل حبب شيء)  ١٣٢طه ( نَّْحُن نَْرُزقَُك 

ميتنع تغريه وزواله وفناؤه فكل من كان إمعانه يف ذلك الطريق أكثر وتوغله فيه أمت كان انقطاعه عن اخللق أمت 
وأكمل وكلما كان الكمال يف هذا الباب أكثر كان االبتهاج والسرور أمت ألنه أمن من تغري مطلوبه وأمن من زوال 

يف أمل اخلوف من فوات احملبوب وزواله فكان عيشه منغصاً وقلبه  حمبوبه فأما من كان مشتغالً حبب غري اهللا كان أبداً
  ) ٩٧النحل ( مضطرباً ولذلك قال اهللا تعاىل يف صفة املشتغلني خبدمته فَلَُنْحيَِينَّهُ َحَيواةً  طَّيَبةً  

  والتأخريالسؤال الثاين هل يدل قوله إِلَى أََجلٍ مَُّسمى على أن للعبد أجلني وأنه يقع يف ذلك التقدمي 
واجلواب ال ومعىن اآلية أنه تعاىل حكم بأن هذا العبد لو اشتغل بالعبادة لكان أجله يف الوقت الفالين ولو أعرض 
عنها لكان أجله يف وقت آخر لكنه تعاىل عامل بأنه لو اشتغل بالعبادة أم ال فإن أجله ليس إال يف ذلك الوقت املعني 

  فثبت أن لكل إنسان أجالً واحداً فقط
  السؤال الثالث مل مسى منافع الدنيا باملتاع

اجلواب ألجل التنبيه على حقارهتا وقلتها ونبه على كوهنا منقضية بقوله تعاىل إِلَى أََجلٍ مَُّسمى فصارت هذه اآلية 
منه السعادات  دالة على كوهنا حقرية خسيسة منقضية مث ملا بني تعاىل ذلك قال َوُيْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه واملراد

  األخروية وفيها لطائف وفوائد
الفائدة األوىل أن قوله َوُيْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه معناه ويؤت كل ذي فضل موجب فضله ومعلوله واألمر كذلك 
 وذلك ألن اإلنسان إذا كان يف هناية البعد عن االشتغال بغري اهللا وكان يف غاية الرغبة يف حتصيل أسباب معرفة اهللا
تعاىل فحينئذ يصري قلبه فصاً لنقش امللكوت ومرآة يتجلى هبا قدس الالهوت إال أن العالئق اجلسدانية الظلمانية 

تكدر تلك األنوار الروحانية فإذا زالت هذه العالئق أشرقت تلك األنوار وتألألت تلك األضواء وتوالت موجبات 
  ي فَْضلٍ فَْضلَُهالسعادات فهذا هو املراد من قوله َويُْؤِت كُلَّ ِذ

الفائدة الثانية أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات يف اآلخرة خمتلفة وذلك ألهنا مقدرة مبقدار الدرجات احلاصلة 
يف الدنيا فلما كان اإلعراض عن غري احلق واإلقبال على عبودية احلق درجات غري متناهية فكذلك مراتب 

  السبب قال َوُيْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه السعادات األخروية غري متناهية فلهذا
فَْضلَُه الفائدة الثالثة أنه تعاىل قال يف منافع الدنيا ُيَمّتْعكُْم مََّتاًعا َحَسًنا وقال يف سعادات اآلخرة َويُْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ 

نه وإعطاءه وجوده وكان وذلك يدل على أن مجيع خريات الدنيا واآلخرة ليس إال منه وليس إال بإجياده وتكوي
الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا تعاىل يقول لوال األسباب ملا ارتاب مرتاب فأكثر الناس عقوهلم ضعيفة واشتغال 

عقوهلم هبذه الوسائط الفانية يعميها عن مشاهدة أن الكل منه فأما الذين توغلوا يف املعارف اإلهلية وخاضوا يف حبار 
ما سواه ممكن لذاته موجود بإجياده فانقطع نظرهم عما سواه وعلموا أنه سبحانه وتعاىل هو  أنوار احلقيقة علموا أن

  الضار والنافع واملعطي واملانع
شتغل مث إنه تعاىل ملا بني هذه األحوال قال َوإِن تََولَّْواْ فَإِّني أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ كَبِريٍ واألمر كذلك ألن من ا

)  ٧٢اإلسراء ( هللا صار يف الدنيا أعمى َمن كَانَ ِفى َهاِذِه أَْعَمى فَُهَو ِفى االْخَِرةِ  أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيالً بعبادة غري ا
والذي يبني ذلك أن من أقبل على طلب الدنيا ولذاهتا وطيباهتا قوي حبه هلا ومال طبعه إليها وعظمت رغبته فيها 



مليل التام وصار عاجزاً عن الوصول إىل حمبوبه فحينئذ يعظم البالء فإذا مات بقي معه ذلك احلب الشديد وا
ويتكامل الشقاء فهذا القدر املعلوم عندنا من عذاب ذلك اليوم وأما تفاصيل تلك األحوال فهي غائبة عنا ما دمنا 

  جُِعكُْم َوُهَو َعلَى َشىْ ء قَِديٌريف هذه احلياة الدنيوية مث بني أنه ال بد من الرجوع إىل اهللا تعاىل بقوله إِلَى اللَِّه َمْر
واعلم أن قوله إِلَى اهللا َمْرجُِعكُْم فيه دقيقة وهي أن هذا اللفظ يفيد احلصر يعين أن مرجعنا إىل اهللا ال إىل غريه فيدل 

وا هذا على أن ال مدبر وال متصرف هناك إال هو واألمر كذلك أيضاً يف هذه احلياة الدنيوية إال أن أقواماً اشتغل
بالنظر إىل الوسائط فعجزوا عن الوصول إىل مسبب األسباب فظنوا أهنم يف دار الدنيا قادرون على شيء وأما يف 

  دار اآلخرة فهذا احلال الفاسد زائل أيضاً فلهذا املعىن بني هذا احلصر بقوله إِلَى اهللا مَْرجُِعكُْم
ديد عظيم من بعض الوجوه وبشارة عظيمة من سائر الوجوه أما مث قال َوُهَو َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر وأقول إن هذا هت

 إنه هتديد عظيم فألن قوله تعاىل إِلَى اهللا مَْرجُِعكُْم يدل على أنه ليس مرجعنا إال إليه وقوله َوُهَو َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر
إىل احلاكم املوصوف هبذه الصفة  يدل على أنه قادر على مجيع املقدورات ال دافع لقضائه وال مانع ملشيئته والرجوع

مع العيوب الكثرية والذنوب العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فألن ذلك يدل على قدرة غالبة وجاللة عظيمة 
هلذا احلاكم وعلى ضعف تام وعجز عظيم هلذا العبد وامللك القاهر العايل الغالب إذا رأى عاجزاً مشرفاً على اهلالك 

  الك ومنه املثل املشهور ملكت فاسجحفإنه خيلصه من اهل
يقول مصنف هذا الكتاب قد أفنيت عمري يف خدمة العلم واملطالعة للكتب وال رجاء يل يف شيء إال أين يف غاية 
الذلة والقصور والكرمي إذا قدر غفر وأسألك يا أكرم األكرمني ويا أرحم الرامحني وساتر عيوب املعيوبني وجميب 

  يض سجال رمحتك على ولدي وفلذة كبدي وأن ختلصنا بالفضل والتجاوز واجلود والكرمدعوة املضطرين أن تف

ا ُيْعِلُنونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت أَال إِنَُّهمْ َيثُْنونَ ُصدُوَرُهْم ِلَيسَْتْخفُواْ ِمْنُه أَال ِحَني َيْستَْغُشونَ ثَِيابَُهْم َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَم
  الصُّدُورِ
عن ه تعاىل ملا قال َوإِن َتَولَّْواْ يعين عن عبادته وطاعته فَإِّني أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَابَ َيْومٍ كَبِريٍ بني بعده أن التويل اعلم أن

يثنون صدورهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك باطناً كالتويل عنه ظاهراً فقال أَالَ إِنَُّهْم يعين الكفار من قوم حممد 
  ليستخفوا منه

م أنه تعاىل حكى عن هؤالء الكفار شيئني األول أنه يثنون صدورهم يقال ثنيت الشيء إذا عطفته وطويته ويف واعل
  اآلية وجهان

الوجه األول روي أن طائفة من املشركني قالوا إذا أغلقنا أبوابنا وأرسلنا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا 
التقدير كان قوله َيثُْنونَ ُصُدوَرُهْم كناية عن النفاق فكأنه قيل يضمرون على عداوة حممد فكيف يعلم بنا وعلى هذا 

خالف ما يظهرون ليستخفوا من اهللا تعاىل مث نبه بقوله أَال ِحَني َيْستَْغُشونَ ِثيَابَُهْم على أهنم يستخفون منه حني 
  يستغشون ثياهبم

ىن صدره ووىل ظهره واستغشى ثيابه والتقدير كأنه الوجه الثاين روي أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول اهللا ث
قيل إهنم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حني يستغشون ثياهبم لئال يسمعوا كالم رسول اهللا وما يتلو من القرآن 

وليقولوا يف أنفسهم ما يشتهون من الطعن وقوله إِال للتنبيه فنبه أوالً على أهنم ينصرفوا عنه ليستخفوا مث كرر كلمة 
ال للتنبيه على ذكر االستخفاء لينبه على وقت استخفائهم وهو حني يستغشون ثياهبم كأنه قيل أال إهنم ينصرفون إِ

عنه ليستخفوا من اهللا أال إهنم يستخفون حني يستغشون ثياهبم مث ذكر أنه ال فائدة هلم يف استخفائهم بقوله َيْعلَُم َما 
  ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ



  آبَّةٍ  ِفي األرض إِالَّ َعلَى اللَِّه رِْزقَُها َوَيْعلَُم ُمْستَقَرََّها َوُمْسَتْودََعَها كُلٌّ ِفى ِكتَابٍ مُّبِنيٍَوَما ِمن َد
ع اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية األوىل أنه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ أردفه مبا يدل على كونه تعاىل عاملاً جبمي

ت فثبت أن رزق كل حيوان إمنا يصل إليه من اهللا تعاىل فلو مل يكن عاملاً جبميع املعلومات ملا حصلت هذه املعلوما
  املهمات ويف اآلية مسائل

  املسألة األوىل قال الزجاج الدابة اسم لكل حيوان ألن الدابة اسم مأخوذ من الدبيب وبنيت هذه

وح ذكراً كان أو أنثى إال أنه حبسب عرف العرب اختص اللفظة على هاء التأنيث وأطلق على كل حيوان ذي ر
بالفرس واملراد هبذا اللفظ يف هذه اآلية املوضوع األصلي اللغوي فيدخل فيه مجيع احليوانات وهذا متفق عليه بني 

املفسرين وال شك أن أقسام احليوانات وأنواعها كثرية وهي األجناس اليت تكون يف الرب والبحر واجلبال واهللا 
صيها دون غريه وهو تعاىل عامل بكيفية طبائعها وأعضائها وأحواهلا وأغذيتها ومسومها ومساكنها وما يوافقها وما حي

خيالفها فاإلله املدبر إلطباق السموات واألرضني وطبائع احليوان والنبات كيف ال يكون عاملاً بأحواهلا روي أن 
بأحوال أهله فأمره اهللا تعاىل أن يضرب بعصاه على صخرة موسى عليه السالم عند نزول الوحي إليه تعلق قلبه 

فانشقت وخرجت صخرة ثانية مث ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة مث ضرهبا بعصاه فانشقت 
فخرجت منها دودة كالذرة ويف فمها شيء جيري جمرى الغذاء هلا ورفع احلجاب عن مسع موسى عليه السالم فسمع 

  من يراين ويسمع كالمي ويعرف مكاين ويذكرين وال ينساين الدودة تقول سبحان
املسألة الثانية تعلق بعضهم بأنه جيب على اهللا تعاىل بعض األشياء هبذه اآلية وقال إن كلمة َعلَى للوجوب وهذا يدل 

  على أن إيصال الرزق إىل الدابة واجب على اهللا
  وجوابه أنه واجب حبسب الوعد والفضل واإلحسان

الثالثة تعلق أصحابنا هبذه اآلية يف إثبات أن الرزق قد يكون حراماً قالوا ألنه ثبت أن إيصال كل حيوان  املسألة
واجب على اهللا تعاىل حبسب الوعد وحبسب االستحقاق واهللا تعاىل ال حيل بالواجب مث قد نرى إنساناً ال يأكل من 

 ما أوصل رزقه إليه فيكون تعاىل قد أخل بالواجب وذلك احلالل طول عمره فلو مل يكن احلرام رزقاً لكان اهللا تعاىل
حمال فعلمنا أن احلرام قد يكون رزقاً وأما قوله َوَيْعلَُم ُمْستَقَرََّها َوُمْستَْوَدَعَها فاملستقر هو مكانه من األرض 

وي إليه ليالً واملستودع حيث كان مودعاً قبل االستقرار يف صلب أو رحم أو بيضة وقال الفراء مستقرها حيث تأ
أو هناراً ومستودعها موضعها الذي متوت فيه وقد مضى استقصاء تفسري املستقر واملستودع يف سورة األنعام مث قال 
كُلٌّ ِفى ِكَتابٍ مُّبِنيٍ قال الزجاج املعىن أن ذلك ثابت يف علم اهللا تعاىل ومنهم من قال يف اللوح احملفوظ وقد ذكرنا 

  ) ٥٩األنعام ( َوالَ يَابِسٍ إِالَّ ِفى ِكتَابٍ مُّبِنيٍ  ذلك يف قوله َوالَ رَطْبٍ
َسُن َعَمالً َولَِئن قُلَْت َوُهَو الَِّذى َخلََق السََّماَواِت واألرض ِفى ِستَّةِ  أَيَّامٍ َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْمآِء لَِيْبلَُوكُْم أَيُّكُمْ أَْح

  لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهاذَآ إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني إِنَّكُْم مَّْبُعوثُونَ ِمن َبْعِد الْمَْوِت
واعلم أنه تعاىل ملا أثبت بالدليل املتقدم كونه عاملاً باملعلومات أثبت هبذا الدليل كونه تعاىل قادراً على كل املقدورات 

  درتهويف احلقيقة فكل واحد من هذين الدليلني يدل على كمال علم اهللا وعلى كمال ق

واعلم أن قوله تعاىل َوُهَو الَِّذى َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض ِفي ِستَّةِ  أَيَّامٍ قد مضى تفسريه يف سورة يونس على سبيل 
االستقصاء بقي ههنا أن نذكر َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماء قال كعب خلق اهللا تعاىل ياقوتة خضراء مث نظر إليها باهليبة 

رتعد مث خلق الريح فجعل املاء على متنها مث وضع العرش على املاء قال أبو بكر األصم معىن قوله فصارت ماء ي



َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماء كقوهلم السماء على األرض وليس ذلك على سبيل كون أحدمها ملتصقاً باآلخر وكيف 
رض وقالت املعتزلة يف اآلية داللة على كانت الواقعة فذلك يدل على أن العرش واملاء كانا قبل السموات واأل

وجود املالئكة قبل خلقهما ألنه ال جيوز أن خيلق ذلك وال أحد ينتفع بالعرض واملاء ألنه تعاىل ملا خلقهما فإما أن 
 يكون قد خلقهما ملنفعة أو ال ملنفعة والثاين عبث فبقي األول وهو أنه خلقهما ملنفعة وتلك املنفعة إما أن تكون عائدة

إىل اهللا وهو حمال لكونه متعالياً عن النفع والضرر أو إىل الغري فوجب أن يكون ذلك الغري حياً ألن غري احلي ال 
ينتفع وكل من قال بذلك قال ذلك احلي كان من جنس املالئكة وأما أبو مسلم األصفهاين فقال معىن قوله َوكَانَ 

املاء وقد مضى تفسري ذلك يف سورة يونس وبني أنه تعاىل إذا بىن  َعْرُشُه َعلَى الَْماء أي بناؤه السموات كان على
السموات على املاء كانت أبدع وأعجب فإن البناء الضعيف إذا مل يؤسس على أرض صلبة مل يثبت فكيف هبذا 

  األمر العظيم إذا بسط على املاء وههنا سؤاالت
  خلق السموات واألرض السؤال األول ما الفائدة يف ذكر أن عرشه كان على املاء قبل

واجلواب فيه داللة على كمال القدرة من وجوه األول أن العرش كونه مع أعظم من السموات واألرض كان على 
املاء فلوال أنه تعاىل قادر على إمساك الثقيل بغري عمد ملا صح ذلك والثاين أنه تعاىل أمسك املاء ال على قرار وإال 

تناهية وذلك يدل على ما ذكرناه والثالث أن العرش الذي هو أعظم املخلوقات قد لزم أن يكون أقسام العامل غري م
  أمسكه اهللا تعاىل فوق سبع مسوات من غري دعامة حتته وال عالقة فوقه وذلك يدل أيضاً على ما ذكرنا

كان يف السؤال الثاين هل يصح ما يروى أنه قيل يا رسول اهللا أين كان ربنا قبل خلق السموات واألرض فقال 
  عماء فوقه هواء وحتته هواء

) صلى اهللا عليه وسلم ( واجلواب أن هذه الرواية ضعيفة واألوىل أن يكون اخلرب املشهور أوىل بالقبول وهو قوله 
  كان اهللا وما كان معه شيء مث كان عرشه على املاء

تضي أنه تعاىل خلق السموات واألرض البتالء املكلف السؤال الثالث الالم يف قوله ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً يق
فكيف احلال فيه واجلواب ظاهر هذا الكالم يقتضي أن اهللا تعاىل خلق هذا العامل الكثري ملصلحة املكلفني وقد قال 

هبذا القول طوائف من العقالء ولكل طائفة فيه وجه آخر سوى الوجه الذي قال به اآلخرون وشرح تلك املقاالت 
ليق هبذا الكتاب والذين قالوا إن أفعاله وأحكامه غري معللة باملصاحل قالوا الم التعليل وردت على ظاهر األمر ال ي

  ومعناه أنه تعاىل فعل فعالً لو كان يفعله من جتوز عليه رعاية املصاحل ملا فعله إال هلذا الغرض
عليه تعاىل حمال فكيف يعقل حصول معىن  السؤال الرابع االبتالء إمنا يصح على اجلاهل بعواقب األمور وذلك

  االبتالء يف حقه

( واجلواب أن هذا الكالم على سبيل االستقصاء ذكرناه يف تفسري قوله تعاىل يف أول سورة البقرة لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ 
  ) ٢١البقرة 

يوجب القطع حبصول احلشر والنشر واعلم أنه تعاىل ملا بني أنه خلق هذا العامل ألجل ابتالء املكلفني وامتحاهنم فهذا 
ألن االبتالء واالمتحان يوجب ختصيص احملسن بالرمحة والثواب وختصيص املسيء بالعقاب وذلك ال يتم إال مع 
االعتراف باملعاد والقيامة فعند هذا خاطب حممداً عليه الصالة والسالم وقال َولَِئن قُلَْت إِنَّكُْم مَّْبُعوثُونَ ِمن َبْعدِ 

  عثتِ لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ إِنْ َهاذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني ومعناه أهنم ينكرون هذا الكالم وحيكمون بفساد القول بالبالَْمْو
  فإن قيل الذي ميكن وصفه بأنه سحر ما يكون فعالً خمصوصاً وكيف ميكن وصف هذا القول بأنه سحر

معناه أن هذا القول خديعة منكم وضعتموها ملنع الناس عن لذات  قلنا اجلواب عنه من وجوه األول قال القفال



الدنيا وإحرازاً هلم إىل االنقياد لكم والدخول حتت طاعتكم الثاين أن معىن قوله إِنْ َهاذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني هو أن 
فقوله )  ٨١يونس ( إِنَّ اللََّه سَُيْبِطلُُه السحر أمر باطل قال تعاىل حاكياً عن موسى عليه السالم َما جِئُْتْم بِِه السِّْحُر 

إِنْ َهاذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني أي باطل مبني الثالث أن القرآن هو احلاكم حبصول البعث وطعنوا يف القرآن بكونه سحراً 
صلى اهللا ( ون النيب ألن الطعن يف األصل يفيد الطعن يف الفرع الرابع قرأ محزة والكسائي إِنْ َهاذَا إِالَّ َساِحٌر يريد

  والساحر كاذب) عليه وسلم 
ْيَس َمْصُروفاً َعْنُهْم َوَحاقَ بِهِم مَّا َولَِئْن أَخَّْرَنا َعنُْهُم الَْعذَاَب إِلَى أُمَّةٍ  مَّْعُدوَدةٍ  لََّيقُولُنَّ َما َيحْبُِسُه أَالَ َيْوَم َيأِْتيهِمْ لَ

  كَاُنواْ بِهِ َيسَْتْهزُِءونَ
بقوهلم إِنْ َهاذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني فحكى ) صلى اهللا عليه وسلم ( ىل حكى عن الكفار أهنم يكذبون الرسول اعلم أنه تعا

صلى اهللا عليه ( عنهم يف هذه اآلية نوعاً آخر من أباطيلهم وهو أنه مىت تأخر عنهم العذاب الذي توعدهم الرسول 
  الذي حبسه عنابه أخذوا يف االستهزاء ويقولون ما السبب ) وسلم 

فأجاب اهللا تعاىل بأنه إذا جاء الوقت الذي عينه اهللا لنزول ذلك العذاب الذي كانوا يستهزؤن به مل ينصرف ذلك 
  العذاب عنهم وأحاط هبم ذلك العذاب بقي ههنا سؤاالت

  السؤال األول املراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب اآلخرة
ألول قال احلسن معىن حكم اهللا يف هذه اآلية أنه ال يعذب أحداً منهم بعذاب اجلواب للمفسرين فيه وجوه ا

االستئصال وأخر ذلك إىل يوم القيامة فلما أخر اهللا عنهم ذلك العذاب قالوا على سبيل االستهزاء ما الذي حبسه 
  عنا والثاين أن املراد األمر باجلهاد وما نزل هبم يوم بدر وعلى هذا الوجه تأولوا

  َوَحاقَ بِهِم أي نزل هبم هذا العذاب يوم بدر قوله
  السؤال الثاين ما املراد بقوله إِلَى أُمَّةٍ  مَّْعُدوَدةٍ 

اجلواب من وجهني األول أن األصل يف األمة هم الناس والفرقة فإذا قلت جاءين أمة من الناس فاملراد طائفة جمتمعة 
أي بعد انقضاء )  ٤٥يوسف ( وقوله َوادَّكََر بَْعَد أُمَّةٍ  )  ٢٣القصص ( سِ َيْسقُونَ قال تعاىل َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً  ّمَن النَّا

انقرضت  أمة وفنائها فكذا ههنا قوله َولَِئْن أَخَّرَْنا َعْنُهُم الَْعذَابَ إِلَى أُمَّةٍ  مَّْعُدوَدةٍ  أي إىل حني تنقضي أمة من الناس
ه عنا وقد انقرض من الناس الذين كانوا متوعدين هبذا الوعيد وتسمية بعد هذا الوعيد بالقول لقالوا ماذا حيبس

الشيء باسم ما حيصل فيه كقولك كنت عند فالن صالة العصر أي يف ذلك احلني الثاين أن اشتقاق األمة من اَألم 
  وهو القصد كأنه يعين الوقت املقصود بإيقاع هذا املوعود فيه

  فظ املاضي مع أن ذلك مل يقعالسؤال الثالث مل قال َوحَاَق على ل
واجلواب قد مر يف هذا الكتاب آيات كثرية من هذا اجلنس والضابط فيها أنه تعاىل أخرب عن أحوال القيامة بلفظ 

  املاضي مبالغة يف التأكيد والتقرير
فُوٌر َولَِئْن أَذَقَْناهُ َنْعَمآَء َبْعدَ َضرَّآَء َمسَّْتُه لََيقُولَنَّ ذََهبَ َولَِئْن أَذَقَْنا اإلِْنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً  ثُمَّ َنَزْعَناَها ِمْنُه إِنَُّه لََيئُوٌس كَ

  َرةٌ  َوأَْجٌر كَبٌِريالسَّيِّئَاُت َعنِّي إِنَُّه لَفَرٌِح فَُخورٌ إِالَّ الَِّذيَن َصَبرُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت أُْولَاِئَك لَُهْم مَّْغِف
ن عذاب أولئك الكفار وإن تأخر إال أنه ال بد وأن حييق هبم ذكر بعده ما يدل على كفرهم اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أ

  وعلى كوهنم مستحقني لذلك العذاب فقال َولَِئْن أَذَقَْنا اِإلْنَسانَ وفيه مسائل
  املسألة األوىل لفظ اِإلنَسانَ يف هذه اآلية فيه قوالن
عليه وجوه األول أنه تعاىل استثىن منه قوله إِالَّ الَِّذيَن َصَبُرواْ َوَعِملُواْ  القول األول أن املراد منه مطلق اإلنسان ويدل



الصَّاِلحَاِت واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لدخل فثبت أن اإلنسان املذكور يف هذه اآلية داخل فيه املؤمن 
تقرير لقوله تعاىل وَالَْعْصرِ إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى والكافر وذلك يدل على ما قلناه الثاين أن هذه اآلية موافقة على هذا ال

وموافقة أيضاً لقوله تعاىل إِنَّ اإلنَسانَ ُخِلَق َهلُوعاً إِذَا )  ٣ ١العصر ( ُخْسرٍ إِالَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت 
الثالث أن مزاج اإلنسان جمبول على الضعف )  ٢١ ١٩عارج امل( َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً َوإِذَا َمسَُّه الْخَْيُر َمُنوعاً 

والعجز قال ابن جريج يف تفسري هذه اآلية يا ابن آدم إذا نزلت لك نعمة من اهللا فأنت كفور فإذا نزعت منك 
  فيؤس قنوط

أن حيمل على والقول الثاين أن املراد منه الكافر ويدل عليه وجوه األول ن األصل يف املفرد احمللى باأللف والالم 
املعهود السابق لوال املانع وههنا ال مانع فوجب محله عليه واملعهود السابق هو الكافر املذكور يف اآلية املتقدمة الثاين 

أن الصفات املذكورة لإلنسان يف هذه اآلية ال تليق إال بالكافر ألنه وصفه بكونه يؤساً وذلك من صفات الكافر 
ووصفه أيضاً بكونه كفوراً )  ٨٧يوسف ( بُواْ فََتَحسَُّسواْ ِمن يُوُسَف َوأَِخيِه َوالَ تَايْئَُسواْ ِمن لقوله تعاىل يبَنِى َّ اذَْه

وهو تصريح بالكفر ووصفه أيضاً بأنه عند وجدان الراحة يقول ذهب السيئات عين وذلك جراءة على اهللا تعاىل 
ووصفه أيضاً بكونه فخوراً وذلك ليس من )  ٧٦القصص ( َني ووصفه أيضاً بكونه فرحاً و اللََّه الَ ُيِحبُّ الْفَرِِح

صفات أهل الدين مث قال الناظرون هلذا القول وجب أن حيمل االستثناء املذكور يف هذه اآلية على االستثناء املنقطع 
  حىت ال تلزمنا هذه احملذورات

ملراد أن اإلنسان بوجدان أقل القليل من املسألة الثانية لفظ اإلذاقة والذوق يفيد أقل ما يوجد به الطعم فكان ا
اخلريات العاجلة يقع يف التمرد والطغيان وبإدراك أقل القليل من احملنة والبلية يقع يف اليأس والقنوط والكفران 
فالدنيا يف نفسها قليلة واحلاصل منها لإلنسان الواحد قليل واإلذاقة من ذلك املقدار خري قليل مث إنه يف سرعة 

شبه أحالم النائمني وخياالت املوسوسني فهذه اإلذاقة من قليل ومع ذلك فإن اإلنسان ال طاقة له بتحملها الزوال ي
وال صرب له على اإلتيان بالطريق احلسن معها وأما النعماء فقال الواحدي إهنا إنعام يظهر أثره على صاحبه والضراء 

لظاهرة حنو محراء وعوراء وهذا هو الفرق بني النعمة مضرة يظهر أثرها على صاحبها ألهنا خرجت خمرج األحوال ا
  والنعماء واملضرة والضراء

املسألة الثالثة اعلم أن أحوال الدنيا غري باقية بل هي أبداً يف التغري والزوال والتحول واالنتقال إال أن الضابط فيه 
كون بالعكس من ذلك وهو أن ينتقل من أنه إما أن يتحول من النعمة إىل احملنة ومن اللذات إىل اآلفات وإما أن ي

  املكروه إىل احملبوب ومن احملرمات إىل الطيبات
 كَفُوٌر وحاصل الكالم أما القسم األول فهو املراد من قوله َولَِئْن أَذَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً  ثُمَّ َنَزْعَناَها ِمْنهُ إِنَُّه لََيئُوٌس

بأنه يؤس كفور وتقريره أن يقال أنه حال زوال تلك النعمة يصري يؤساً وذلك ألن  أنه تعاىل حكم على هذا اإلنسان
الكافر يعتقد أن السبب يف حصول تلك النعمة سبب اتفاقي مث إنه يستبعد حدوث ذلك االتفاق مرة أخرى فال 

ت من اهللا تعاىل جرم يستبعد عود تلك النعمة فيقع يف اليأس وأما املسلم الذي يعتقد أن تلك النعمة إمنا حصل
وفضله وإحسانه وطوله فإنه ال حيصل له اليأس بل يقول لعله تعاىل يردها إىل بعد ذلك أكمل وأحسن وأفضل مما 
كانت وأما حال كون تلك النعمة حاصلة فإنه يكون كفوراً ألنه ملا اعتقد أن حصوهلا إمنا كان على سبيل االتفاق 

ده فحينئذ ال يشتغل بشكر اهللا تعاىل على تلك النعمة فاحلاصل أن أو بسبب أن اإلنسان حصلها بسبب جده وجه
  الكافر يكون عند زوال تلك النعمة يؤوساً وعند حصوهلا يكون كفوراً



وأما القسم الثاين وهو أن ينتقل اإلنسان من املكروه إىل احملبوب ومن احملنة إىل النعمة فههنا الكافر يكون فرحاً 
  ن منتهى طمع الكافر هو الفوز هبذه السعادات الدنيوية وهو منكرفخوراً أما قوة الفرح فأل

للسعادات األخروية الروحانية فإذا وجد الدنيا فكأنه قد فاز بغاية السعادات فال جرم يعظم فرحه هبا وأما كونه 
 بني أن الكافر فخوراً فألنه ملا كان الفوز بسائر املطلوب هناية السعادة ال جرم يفتخر به فحاصل الكالم أنه تعاىل

عند البالء ال يكون من الصابرين وعند الفوز بالنعماء ال يكون من الشاكرين مث ملا قرر ذلك قال إِالَّ الَِّذيَن َصَبرُواْ 
 َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت واملراد منه ضد ما تقدم فقوله إِالَّ الَِّذيَن صََبُرواْ املراد منه أن يكون عند البالء من الصابرين

ةٌ  وقوله َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت املراد منه أن يكون عند الراحة واخلري من الشاكرين مث بني حاهلم فقال أُْولَِئَك لَُهْم مَّْغِفَر
َوأَْجٌر كَبٌِري فجمع هلم بني هذين املطلوبني أحدمها زوال العقاب واخلالص منه وهو املراد من قوله لَُهم مَّْغِفَرةٌ  والثاين 

وز بالثواب وهو املراد من قوله وَأَْجٌر كَبٌِري ومن وقف على هذا التفصيل الذي ذكرناه علم أن هذا الكتاب الف
  الكرمي كما أنه معجز حبسب ألفاظه فهو أيضاً معجز حبسب معانيه

ُنزِلَ َعلَْيِه كَنٌز أَْو َجآَء َمَعُه َملٌَك إِنََّمآ أَنَت َنذِيٌر فَلََعلََّك َتارٌِك بَْعَض َما ُيوَحى إِلَْيَك َوضَآِئٌق بِِه َصْدُركَ أَن َيقُولُواْ لَْوالَ أُ
  َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء َوِكيلٌ

اعلم أن هذا نوع آخر من كلمات الكفار واهللا تعاىل بني أن قلب الرسول ضاق بسببه مث إنه تعاىل قواه وأيده 
  باإلكرام والتأييد وفيه مسائل

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رؤساء مكة قالوا يا حممد اجعل لنا جبال مكة ذهباً إن كنت املسألة األوىل روي 
رسوالً وقال آخرون ائتنا باملالئكة يشهدون بنبوتك فقال ال أقدر على ذلك فنزلت هذه اآلية واختلفوا يف املراد 

) صلى اهللا عليه وسلم (  عنهما قال املشركون للنيب بقوله تَارٌِك بَْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل
طه ( ائتنا بكتاب ليس فيه شتم آهلتنا حىت نتبعك ونؤمن بك وقال احلسن اطلبوا منه ال يقول إِنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  ( 
  وقال بعضهم املراد نسبتهم إىل اجلهل والتقليد واإلصرار على الباطل)  ١٥

ملسلمون على أنه ال جيوز على الرسول عليه الصالة والسالم أن خيون يف الوحي والتنزيل وأن املسألة الثانية أمجع ا
يترك بعض ما يوحى إليه ألن جتويزه يؤدي إىل الشك يف كل الشرائع والتكاليف وذلك يقدح يف النبوة وأيضاً 

ئدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فاملقصود من الرسالة تبليغ تكاليف اهللا تعاىل وأحكامه فإذا مل حتصل هذه الفا
فائدهتا املطلوبة منها وإذا ثبت هذا وجب أن يكون املراد من قوله فَلََعلََّك َتارٌِك َبْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك شيئاً آخر سوى 

ري يف أداء أنه عليه السالم فعل ذلك وللناس فيه وجوه األول ال ميتنع أن يكون يف معلوم اهللا تعاىل أنه إمنا ترك التقص
الوحي والتنزيل لسبب يرد عليه من اهللا تعاىل أمثال هذه التهيدات البليغة الثاين أهنم كانوا ال يعتقدون بالقرآن 

أن يلقي إليهم ما ال يقبلونه ويضحكون منه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ويتهاونون به فكان يضيق صدر الرسول 
الة بكلماهتم الفاسدة وترك االلتفات إىل استهزائهم والغرض منه التنبيه فهيجه اهللا تعاىل ألداء الرسالة وطرح املبا

  على أنه إن أدى ذلك الوحي وقع يف سخريتهم وسفاهتهم

وإن مل يؤد ذلك الوحي إليهم وقع يف ترك وحي اهللا تعاىل ويف إيقاع اخليانة فيه فإذا ال بد من حتمل أحد الضررين 
اخليانة يف وحي اهللا تعاىل والغرض من ذكر هذا الكالم التنبيه على هذه وحتمل سفاهتهم أسهل من حتمل إيقاع 

الدقيقة ألن اإلنسان إذا علم أن كل واحد من طريف الفعل والترك يشتمل على ضرر عظيم مث علم أن الضرر يف 
  جانب الترك أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف فاملقصود من ذكر هذا الكالم ما ذكرناه



  وله فَلََعلََّك كلمة شك فما الفائدة فيهافإن قيل ق
قلنا املراد منه الزجر والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمر لعلك تقدر أن تفعل كذا مع أنه ال شك فيه 

  ويقول لولده لو أمره لعلك تقصر فيما أمرتك به ويريد توكيد األمر فمعناه ال تترك
فالضائق مبعىن الضيق قال الواحدي الفرق بينهما أن الضائق يكون بضيق عارض غري وأما قوله َوضَاِئٌق بِِه َصْدُرَك 

كان أفسح الناس صدراً ومثله قولك زيد سيد جواد تريد السيادة ) صلى اهللا عليه وسلم ( الزم ألن رسول اهللا 
ن يقولوا لَْوالَ أُنزِلَ واجلود الثابتني املستقرين فإذا أردت احلدوث قلت سائد وجائد واملعىن ضائق صدرك ألجل أ

  َعلَْيِه
  فإن قيل الكنز كيف ينزل

قلنا املراد ما يكنز وجرت العادة على أنه يسمي املال الكثري هبذا االسم فكأن القوم قالوا إن كنت صادقاً يف أنك 
ابك من رسول اإلله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وإنك عزيز عنده فهال أنزل عليك ما تستغين به وتغين أحب

الكد والعناء وتستعني به على مهماتك وتعني أنصارك وإن كنت صادقاً فهال أنزل اهللا معك ملكاً يشهد لك على 
صدق قولك ويعينك على حتصيل مقصودك فتزول الشبهة يف أمرك فلما مل يفعل إهلك ذلك فأنت غري صادق فبني 

على إجياد هذه األشياء والذي أرسله هو القادر على تعاىل أنه رسول منذر بالعقاب ومبشر بالثواب وال قدرة له 
ذلك فإن شاء فعل وإن شاء مل يفعل وال اعتراض ألحد عليه يف فعله ويف حكمه ومعىن َوِكيلٌ حفيظ أي حيفظ 

َك َجنَّاتٍ عليهم أعماهلم أي جيازيهم هبا ونظري هذه اآلية قوله تعاىل َتبَاَرَك الَِّذى إِن َشاء جََعلَ لَكَ َخيْراً ّمن ذاِل
وقوله قَالُواْ لَن نُّْؤِمَن لََك إىل قوله قُلْ سُْبَحانَ َرّبى َهلْ )  ١٠الفرقان ( َتْجرِى ِمن َتحِْتَها االْنَْهاُر وََيجَْعل لََّك قُصُوراً 

  ) ٩٣ ٩٠اإلسراء ( كُنُت إَالَّ َبشًَرا رَّسُوالً 
  َورٍ مِّثِْلِه ُمفَْتَريَاٍت َواْدُعواْ َمنِ اْسَتطَعُْتْم مِّن ُدوِن اللَِّه إِن كُنُتمْ َصاِدقَِنيأَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ فَأْتُواْ بَِعْشرِ ُس

  اعلم أن القول ملا طلبوا منه املعجز قال معجزي هذا القرآن وملا حصل املعجز الواحد كان طلب

هذا الكالم باالستقصاء قد تقدم يف البقرة ويف  الزيادة بغياً وجهالً مث قرر كونه معجزاً بأن حتداهم باملعارضة وتقرير
  سورة يونس ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل الضمري يف قوله افْتََراُه عائد إىل ما سبق من قوله ُيوَحى إِلَْيَك أي إن قالوا إن هذا الذي يوحى إليك 
محال على كل واحد من تلك السور وال مفترى فقل هلم حىت يأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقوله مثله مبعىن أمثاله 
  يبعد أيضاً أن يكون املراد هو اجملموع ألن جمموع السور العشرة شيء واحد

املسألة الثانية قال ابن عباس هذه السورة اليت وقع هبا هذا التحدي معينة وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء 
وهود عليهما السالم وقوله فَأُْتواْ بَِعْشرِ سَُورٍ ّمثِْلِه ُمفَْتَريَاتٍ  واملائدة واألنعام واألعراف واألنفال والتوبة ويونس

إشارة إىل السور املتقدمة على هذه السورة وهذا فيه إشكال ألن هذه السورة مكية وبعض السور املتقدمة على هذه 
كالم فاألوىل أن يقال السورة مدنية فكيف ميكن أن يكون املراد من هذه العشر سور اليت ما نزلت عند هذا ال

  التحدي وقع مبطلق السور اليت يظهر فيها قوة تركيب الكالم وتأليفه
واعلم أن التحدي بعشر سور ال بد وأن يكون سابقاً على التحدي بسورة واحدة وهو مثل أن يقول الرجل لغريه 

  حد مثلهأكتب عشرة أسطر مثل ما أكتب فإذا ظهر عجزه عنه قال قد اقتصرت منها على سطر وا
إذا عرفت هذا فنقول التحدي بالسورة الواحدة ورد يف سورة البقرة ويف سورة يونس كما تقدم أما تقدم هذه 

السورة على سورة البقرة فظاهر ألن هذه السورة مكية وسورة البقرة مدنية وأما يف سورة يونس فاإلشكال زائل 



لذي ذكرناه يقتضي أن تكون سورة هود متقدمة يف النزول أيضاً ألن كل واحدة من هاتني السورتني مكية والدليل ا
  على سورة يونس حىت يستقيم الكالم الذي ذكرناه

املسألة الثالثة اختلف الناس يف الوجه الذي ألجله كان القرآن معجزاً فقال بعضهم هو الفصاحة وقال بعضهم هو 
لعلوم الكثرية وقال خامس هو الصرف وقال األسلوب وقال ثالث هو عدم التناقض وقال رابع هو اشتماله على ا

سادس هو اشتماله على اإلخبار عن الغيوب واملختار عندي وعند األكثرين أنه معجز بسبب الفصاحة واحتجوا 
على صحة قوهلم هبذه اآلية ألنه لو كان وجه اإلعجاز هو كثرة العلوم أو األخبار عن الغيوب أو عدم التناقض مل 

اٍت معىن أما إذا كان وجه اإلعجاز هو الفصاحة صح ذلك ألن فصاحة الفصيح تظهر بالكالم يكن لقوله ُمفَْتَرَي
سواء كان الكالم صدقاً أو كذباً وأيضاً لو كان الوجه يف كونه معجزاً هو الصرف لكان داللة الكالم الركيك 

 إنه تعاىل ملا قرر وجه التحدي النازل يف الفصاحة على هذا املطلوب أوكد من داللة الكالم العايل يف الفصاحة مث
أَْم  قال َواْدُعواْ َمنِ اْسَتطَْعُتْم ّمن ُدوِن اللَِّه إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني واملراد إن كنتم صادقني يف ادعاء كونه مفترى كما قال

  َيقُولُونَ افْتََراُه
لرباهني وذلك ألنه تعاىل أورد يف واعلم أن هذا الكالم يدل على أنه ال بد يف إثبات الدين من تقرير الدالئل وا

  إثبات نبوة حممد عليه السالم هذا الدليل وهذه احلجة ولوال أن الدين ال يتم إال بالدليل مل يكن يف ذكره فائدة

  مُّْسِلُمونَ فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُواْ لَكُْم فَاْعلَُموا أَنََّمآ أُنزِلِ بِِعلْمِ اللَِّه َوأَن الَّ إله إِالَّ ُهَو فََهلْ أَنُتْم
اعلم أن اآلية املتقدمة اشتملت على خطابني أحدمها خطاب الرسول وهو قوله قُلْ فَأْتُواْ بَِعْشرِ ُسَورٍ ّمثِْلِه ُمفْتََرَياتٍ 

سَْتجِيبُواْ فلما أتبعه بقوله فَإِن لَّْم َي)  ٣٨يونس ( والثاين خطاب الكفار وهو قوله وَاْدُعواْ َمنِ اْسَتطَعُْتْم ّمن ُدوِن اللَِّه 
لَكُْم احتمل أن يكون املراد أن الكفار مل يستجيبوا يف املعارضة لتعذرها عليهم واحتمل أن من يدعونه من دون اهللا 

) صلى اهللا عليه وسلم ( مل يستجيبوا فلهذا السبب اختلف املفسرون على قولني فبعضهم قال هذا خطاب للرسول 
ستجيبوا لكم يف اإلتيان باملعارضة فاعلموا أمنا أنزل بعلم اهللا واملعىن فاثبتوا على وللمؤمنني واملراد أن الكفار إن مل ي

العلم الذي أنتم عليه وازدادوا يقيناً وثبات قدم على أنه منزل من عند اهللا ومعىن قوله فََهلْ أَنُتْم مُّْسِلُمونَ أي فهل 
  ملسلمون للكفار اعلموا أمنا أنزل بعلم اهللاأنتم خملصون ومنهم من قال فيه إضمار والتقدير فقولوا أيها ا

والقول الثاين أن هذا خطاب مع الكفار واملعىن أن الذين تدعوهنم من دون اهللا إذا مل يستجيبوا لكم يف اإلعانة على 
لون املعارضة فاعلموا أيها الكفار أن هذا القرآن إمنا أنزل بعلم اهللا فهل أنتم مسلمون بعد لزوم احلجة عليكم والقائ
هبذا القول قالوا هذا أوىل من القول األول ألنكم يف القول األول احتجتم إىل أن محلتم قوله فَاْعلَُمواْ على األمر 

بالثبات أو على إضمار القول وعلى هذا االحتمال ال حاجة فيه إىل إضمار فكان هذا أوىل وأيضاً فعود الضمري إىل 
هذه اآلية هو هذا االحتمال الثاين وأيضاً أن اخلطاب األول كان مع  أقرب املذكورين واجب وأقرب املذكورين يف

واخلطاب الثاين كان مع مجاعة الكفار )  ١٣هود ( الرسول عليه الصالة والسالم وحده بقوله قُلْ فَأُْتواْ بَِعْشرِ سَُورٍ 
لَّْم َيسَْتجِيبُواْ لَكُْم خطاب مع اجلماعة فكان محله  وقوله فَإِن)  ٣٨يونس ( بقوله َواْدعُواْ َمنِ اْسَتطَعُْتْم ّمن ُدوِن اللَِّه 

  على هذا الذي قلناه أوىل بقي يف اآلية سؤاالت
  السؤال األول ما الشيء الذي مل يستجيبوا فيه

  اجلواب املعىن فإن مل يستجيبوا لكم يف معارضة القرآن وقال بعضهم فإن مل يستجيبوا لكم يف مجلة اإلميان وهو بعيد
  الثاين من املشار إليه بقوله لَكُْمالسؤال 

واجلواب إن محلنا قوله فَإِن لَّْم َيسَْتجِيبُواْ لَكُْم على املؤمنني فذلك ظاهر وإن محلناه على الرسول فعنه جوابان األول 



إن املراد فإن مل يستجيبوا لك وللمؤمنني ألن الرسول عليه السالم واملؤمنني كانوا يتحدوهنم وقال يف موضع آخر ف
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( مل يستجيبوا لك فاعلم والثاين جيوز أن يكون اجلمع لتعظيم رسول اهللا 

  السؤال الثالث أي تعلق بني الشرط املذكور يف هذه اآلية وبني ما فيها من اجلزاء
  نواجلواب أن القوم ادعوا كون القرآن مفترى على اهللا تعاىل فقال لو كان مفترى على اهللا لوجب أ

 يقدر اخللق على مثله وملا مل يقدروا عليه ثبت أنه من عند اهللا فقوله أَنََّما أُنزِلِ بِِعلْمِ اللَِّه كناية عن كونه من عند اهللا
  ومن قبله كما يقول احلاكم هذا احلكم جرى بعلمي

  السؤال الرابع أي تعلق لقوله َوأَن الَّ إله إِالَّ ُهَو يعجزهم عن املعارضة
حىت يطلب من الكفار أن يستعينوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( يه من وجوه األول أنه تعاىل ملا أمر حممداً واجلواب ف

باألصنام يف حتقيق املعارضة مث ظهر عجزهم عنها فحينئذ ظهر أهنا ال تنفع وال تضر يف شيء من املطالب ألبتة ومىت 
م املعارضة بعد االستعانة باألصنام مبطالً إلهلية كان كذلك فقد بطل القول بإثبات كوهنم آهلة فصار عجز القو

فكان قوله َوأَن الَّ إله إِالَّ ُهَو إشارة إىل ما ظهر من ) صلى اهللا عليه وسلم ( األصنام ودليالً على ثبوت نبوة حممد 
ل اليت ميكن فساد القول بإهلية األصنام الثاين أنه ثبت يف علم األصول أن القول بنفي الشريك عن اهللا من املسائ

إثباهتا بقول الرسول عليه السالم وعلى هذا فكأنه قيل ملا ثبت عجز اخلصوم عن املعارضة ثبت كون القرآن حقاً 
صادقاً يف دعوى الرسالة مث إنه كان خيرب عن أنه ال إله إال اهللا فلما ثبت ) صلى اهللا عليه وسلم ( وثبت كون حممد 

أَن الَّ إله إِالَّ ُهَو الثالث أن ذكر قوله َوأَن الَّ إله إِالَّ ُهَو جار جمرى التهديد كأنه  كونه حمقاً يف دعوى النبوة ثبت قوله
قيل ملا ثبت هبذا الدليل كون حممد عليه السالم صادقاً يف دعوى الرسالة وعلمتم إنه ال إله إال اهللا فكونوا خائفني 

الم ونظريه قوله تعاىل يف سورة البقرة عند ذكر آية من قهره وعذابه واتركوا اإلصرار على الكفر واقبلوا اإلس
  ) ٢٤البقرة ( لْكَافِرِيَن التحدي فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ َولَن َتفَْعلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَِّتى َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحجَاَرةُ  أُِعدَّْت ِل

  وأما قوله فََهلْ أَنُتْم مُّْسِلُمونَ
ب مع املؤمنني كان معناه الترغيب يف زيادة اإلخالص وإن قلنا إنه خطاب مع الكفار كان معناه فإن قلنا إنه خطا

  الترغيب يف أصل اإلسالم
لَْيسَ لَُهْم ِفى االٌّ  أُْولَاِئَك الَِّذيَنَمن كَانَ ُيرِيُد الَْحَيواةَ  الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها نَُوفِّ إِلَْيهِْم أَْعمَالَُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها الَ ُيْبَخُسونَ 

  ِخَرةِ  إِالَّ النَّاُر َوَحبِطَ َما َصَنعُواْ ِفيَها َوبَاِطلٌ مَّا كَانُواْ َيْعَملُونَ
يف أكثر األحوال فكانوا يظهرون من أنفسهم أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن الكفار كانوا ينازعون حممداً 

نازعته لتحقيق احلق وإبطال الباطل وكانوا كاذبني فيه بل كان غرضهم حممداً مبطل وحنن حمقون وإمنا نبالغ يف م
حمض احلسد واالستنكاف من املتابعة فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية لتقرير هذا املعىن ونظري هذه اآلية قوله تعاىل مَّن كَانَ 

وقوله َمن كَانَ ُيرِيُد َحْرثَ االِْخَرةِ  َنزِْد لَُه ِفى حَْرِثِه )  ١٨سراء اإل( ُيرِيُد الَْعاجِلَةَ  َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّرِيُد 
  وفيه اآلية مسائل)  ٢٠الشورى ( َوَمن كَانَ ُيرِيُد َحْرثَ الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها لَُه ِفى االِْخَرةِ  ِمن نَِّصيبٍ 

  املسألة األوىل اعلم أن يف اآلية قولني
صة بالكفار ألن قوله َمن كَانَ ُيرِيُد الَْحيَواةَ  الدُّْنَيا يندرج فيه املؤمن والكافر والصديق والزنديق القول األول أهنا خمت

ألن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباهتا واالنتفاع خبرياهتا وشهواهتا إال أن آخر اآلية يدل على أن املراد من 
أُْولَِئكَ الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ِفى االْخَِرةِ  إِالَّ النَّاُر َوَحبِطَ َما َصَنُعواْ ِفيَها  هذا العام اخلاص وهو الكافر ألن قوله تعاىل



َوَباِطلٌ مَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ ال يليق إال بالكفار فصار تقدير اآلية من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها فقط أي تكون 
يكن طالباً لسعادات اآلخرة كان حكمه كذا وكذا مث القائلون هبذا  إرادته مقصورة على حب الدنيا وزينتها ومل

القول اختلفوا فيه فمنهم من قال املراد منهم منكرو البعث فإهنم ينكرون اآلخرة وال يرغبون إال يف سعادات الدنيا 
  وهذا قول األصم وكالمه ظاهر

غزوهم مع الرسول عليه السالم الغنائم من دون أن القول الثاين أن اآلية نزلت يف املنافقني الذين كانوا يطلبون ب
  يؤمنوا باآلخرة وثواهبا

  والقول الثالث أن املراد اليهود والنصارى وهو منقول عن أنس
والقول الرابع وهو الذي اختاره القاضي أن املراد من كان يريد بعمل اخلري احلياة الدنيا وزينتها وعمل اخلري قسمان 

عة إىل احليوان ويدخل يف هذا القسم الثاين الرب وصلة الرحم والصدقة وبناء القناظر وتسوية العبادات وإيصال املنف
الطرق والسعي يف دفع الشرور وإجراء األهنار فهذه األشياء إذا أتى هبا الكافر ألجل الثناء يف الدنيا فإن بسببها 

 جرم هذه األعمال تكون طاعات سواء تصل اخلريات واملنافع إىل احملتاجني فكلها تكون من أعمال اخلري فال
صدرت من الكافر أو املسلم وأما العبادات فهي إمنا تكون طاعات بنيات خمصوصة فإذا مل يؤت بتلك النية وإمنا أتى 
  فاعلها هبا على طلب زينة الدنيا وحتصيل الرياء والسمعة فيها صار وجودها كعدمها فال تكون من باب الطاعات

  ول قوله َمن كَانَ ُيرِيُد الَْحَيواةَ  الدُّْنَيا َوزِينََتَها املراد منه الطاعات اليت يصح صدورها من الكافروإذا عرفت هذا فنق
القول الثاين وهو أن جتري اآلية على ظاهرها يف العموم ونقول إنه يندرج فيه املؤمن الذي يأيت بالطاعات على سبيل 

صفته وهذا القول مشكل ألن قوله أُْولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ِفى االِْخَرة  الرياء والسمعة ويندرج فيه الكافر الذي هذا
عمال الفاسدة ِ إِالَّ النَّارُ ال يليق املؤمن إال إذا قلنا املراد أُْولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس ِفى االِْخَرةِ  إِالَّ النَّاُر بسبب هذه األ

لقائلون هبذ القول ذكروا أخباراً كثرية يف هذا الباب روي أن الرسول عليه واألفعال الباطلة املقرونة بالرياء مث ا
واد يف جهنم يلقى فيه ( تعوذوا باهللا من جب احلزن قيل وما جب احلزن قال عليه الصالة والسالم ( السالم قال 

اس أن فيه خرياً وال خري فيه أشد الناس عذاباً يوم القيامة من يرى الن( وقال عليه الصالة والسالم ) القراء املراؤون 
إذا كان يوم القيامة يدعى برجل ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا ) 

مجع القرآن فيقال له ما عملت فيه فيقول يا رب قمت به آناء الليل والنهار فيقول اهللا تعاىل كذبت بل أردت أن 
قيل ذلك ويؤت بصاحب املال فيقول اهللا له أمل أوسع عليك فماذا عملت فيما آتيتك فيقول يقال فالن قارىء وقد 

  وصلت الرحم وتصدقت فيقول اهللا

تعاىل كذبت بل أردت أن يقال فالن جواد وقد قيل ذلك ويؤتى مبن قتل يف سبيل اهللا فيقول قاتلت يف اجلهاد حىت 
قال أبو هريرة رضي اهللا عنه مث ) الن جريء وقد قيل ذلك قتلت فيقول اهللا تعاىل كذبت بل أردت أن يقال ف

ركبيت وقال يا أبا هريرة أولئك الثالثة أول خلق تسعر هبم النار يوم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ضرب رسول اهللا 
 القيامة وروي أن أبا هريرة رضي اهللا عنه ذكر هذا احلديث عند معاوية قال الراوي فبكى حىت ظننا أنه هالك مث

  أفاق وقال صدق اهللا ورسوله َمن كَانَ يُرِيُد الَْحَيواةَ  الدُّنَْيا َوزِيَنَتَها نَُوّف إِلَْيهِمْ أَْعَمالَُهْم ِفيهَا
املسألة الثانية املراد من توفية أجور تلك األعمال هو أن كل ما يستحقون هبا من الثواب فإنه يصل إليهم حال 

الدنيا مل يبق معهم من تلك األعمال أثر من آثار اخلريات بل ليس هلم منها إال  كوهنم يف دار الدنيا فإذا خرجوا من
  النار

واعلم أن العقل يدل عليه قطعاً وذلك ألن من أتى باألعمال ألجل طلب الثناء يف الدنيا وألجل الرياء فذلك ألجل 



آلخرة وما فيها من السعادات أنه غلب على قلبه حب الدنيا ومل حيصل يف قلبه حب اآلخرة إذ لو عرف حقيقة ا
المتنع أن يأيت باخلريات ألجل الدنيا وينسى أمر اآلخرة فثبت أن اآليت بأعمال الرب ألجل الدنيا ال بد وأن يكون 
عظيم الرغبة يف الدنيا عدمي الطلب لآلخرة ومن كان كذلك فإذا مات فإنه يفوته مجيع منافع الدنيا ويبقى عاجزاً 

على حتصيلها ومن أحب شيئاً مث حيل بينه وبني املطلوب فإنه ال بد وأن تشتعل يف قلبه نريان  عن وجداهنا غري قادر
احلسرات فثبت هبذا الربهان العقلي أن كل من أتى بعمل من األعمال لطلب األحوال الدنيوية فإنه جيد تلك املنفعة 

لنار ويصري ذلك العمل يف الدار اآلخرة حمبطاً الدنيوية الالئقة بذلك العمل مث إذا مات فإنه ال حيصل له منه إال ا
  باطالً عدمي األثر

ْولَاِئَك ُيْؤِمُنونَ بِِه َوَمن َيكْفُرْ بِِه أَفََمن كَانَ َعلَى َبيَِّنةٍ  مِّن رَّبِِّه َوَيْتلُوُه َشاِهٌد مِّْنُه َوِمن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إََماًما َوَرْحَمةً  أُ
  نَالنَّاُر َمْوِعُدُه فَالَ َتُك ِفى مِْرَيةٍ  مِّْنُه إِنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ ُيْؤِمُنوِمَن االٌّ ْحزَابِ فَ

اعلم أن تعلق هذه اآلية مبا قبلها ظاهر والتقدير أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد احلياة الدنيا وزينتها وليس 
نار إال أنه حذف اجلواب لظهوره ومثله يف القرآن كثري كقوله تعاىل أَفََمن ُزّيَن لَُه ُسوء َعَمِلِه هلم يف اآلخرة إال ال

وقوله )  ٩الزمر ( وقوله أَمَّْن ُهَو قَانٌِت ءاَناء الَّْيلِ سَاجِداً َوقَاِئماً )  ٨فاطر ( فََرءاُه َحسَناً فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمن َيَشاء 
  ) ٩الزمر ( وِى الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ قُلْ َهلْ َيْسَت

واعلم أن أول هذه اآلية مشتمل على ألفاظ أربعة كل واحد حمتمل فاألول أن هذا الذي وصفه اهللا تعاىل بأنه على 
  بينة من ربه من هو والثاين أنه ما املراد هبذه البينة والثالث أن املراد بقوله يتلوه

آن أو كونه حاصالً عقيب غريه والرابع أن هذا الشاهد ما هو فهذه األلفاظ األربعة جمملة فلهذا كثر اختالف القر
  املفسرين يف هذه اآلية

أما األول وهو أن هذا الذي وصفه اهللا تعاىل بأنه على بينة من ربه من هو فقيل املراد به النيب عليه الصالة والسالم 
اليهود كعبداهللا بن سالم وغريه وهو األظهر لقوله تعاىل يف آخر اآلية ِتالََوِتِه أُوْلَِئكَ  وقيل املراد به من آمن من

واملراد بالبينة هو البيان والربهان ) صلى اهللا عليه وسلم ( ُيْؤِمُنونَ بِِه وهذا صيغة مجع فال جيوز رجوعه إىل حممد 
معىن البينة وهو البيان والربهان واملراد بالشاهد هو الذي عرف به صحة الدين احلق والضمري يف يتلوه يرجع إىل 

  القرآن ومنه أي من اهللا ومن قبله كتاب موسى أي ويتلو ذلك الربهان من قبل جميء القرآن كتاب موسى
واعلم أن كون كتاب موسى تابعاً للقرآن ليس يف الوجود بل يف داللته على هذا املطلوب و ِللُْمتَِّقَني إَِماماً نصب 

احلال فاحلاصل أنه يقول اجتمع يف تقرير صحة هذا الدين أمور ثالثة أوهلا داللة البينات العقلية على صحته  على
وثانيها شهادة القرآن بصحته وثالثها شهادة التوراة بصحته فعند اجتماع هذه الثالثة ال يبقى يف صحته شك وال 

  إىل مطابقة اللفظ وفيها أقوال أخرارتياب فهذا القول أحسن األقاويل يف هذه اآلية وأقرهبا 
فالقول األول أن الذي وصفه اهللا تعاىل بأنه على بينة من ربه هو حممد عليه السالم والبينة هو القرآن واملراد بقوله 
يتلوه هو التالوة مبعىن القراءة وعلى هذا التقدير فذكروا يف تفسري الشاهد وجوهاً أحدها أنه جربيل عليه السالم 

أن جربيل عليه السالم يقرأ القرآن على حممد عليه السالم وثانيها أن ذلك الشاهد هو لسان حممد عليه  واملعىن
السالم وهو قول احلسن ورواية عن حممد بن احلنفية عن علي رضي اهللا عنهما قال قلت أليب أنت التايل قال وما 

وملا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وددت أين هو ولكنه لسان رسول اهللا معىن التايل قلت قوله رَّّبِه وََيْتلُوُه َشاِهٌد ّمْنُه قال 
كان اإلنسان إمنا يقرأ القرآن ويتلوه بلسانه ال جرم جعل اللسان تالياً على سبيل اجملاز كما يقال عني باصرة وأذن 

البينة وقوله ِمْنُه أي  سامعة ولسان ناطق وثالثها أن املراد هو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه واملعىن أنه يتلو تلك



هذا الشاهد من حممد وبعض منه واملراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من حممد عليه السالم ورابعها أن ال 
يكون املراد بقوله َوَيْتلُوُه القرآن بل حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة وعلى هذا الوجه قالوا إن املراد أن 

هه وخمايله كل ذلك يشهد بصدقه ألن من نظر إليه بعقله علم أنه ليس مبجنون وال صورة النيب عليه السالم ووج
صلى اهللا عليه ( كاهن وال ساحر وال كذاب واملراد بكون هذا الشاهد منه كون هذه األحوال متعلقة بذات النيب 

  ) وسلم 
واملراد ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب القول الثاين أن الذي وصفه اهللا تعاىل بأنه على بينة هم املؤمنون وهم أصحاب 

بالبينة القرآن َوَيْتلُوُه أي ويتلو الكتاب الذي هو احلجة يعين ويعقبه شاهد من اهللا تعاىل وعلى هذا القول اختلفوا يف 
ذلك الشاهد فقال بعضهم إنه حممد عليه السالم وقال آخرون بل ذلك الشاهد هو كون القرآن واقعاً على وجه 

من نظر فيه أنه معجزة وذلك الوجه هو اشتماله على الفصاحة التامة والبالغة الكاملة وكونه حبيث ال يعرف كل 
يقدر البشر على اإلتيان مبثله وقوله َشاِهٌد ّمْنُه أي من تلك البينة ألن أحوال القرآن وصفاته من القراآت متعلقة به 

  اإلجنيل يتلو القرآن وإنوثالثها قال الفراء َوَيْتلُوُه َشاِهٌد ّمْنُه يعين 

يف اإلجنيل ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان قد أنزل قبله واملعىن أنه يتلوه يف التصديق وتقريره أنه تعاىل ذكر حممداً 
  وأمر باإلميان به

  واعلم أن هذين القولني وإن كانا حمتملني إال أن القول األول أقوى وأمت
الم بكونه إماماً ورمحة ومعىن كونه إماماً أنه كان مقتدى العاملني وإماماً واعلم أنه تعاىل وصف كتاب موسى عليه الس

هلم يرجعون إليه يف معرفة الدين والشرائع وأما كونه رمحة فألنه يهدي إىل احلق يف الدنيا والدين وذلك سبب 
  على السبب حلصول الرمحة والثواب فلما كان سبباً للرمحة أطلق اسم الرمحة عليه إطالقاً السم املسبب

  مث قال تعاىل أُوْلَِئَك ُيؤِْمُنونَ بِِه واملعىن أن الذين وصفهم اهللا بأهنم على بينة من رهبم يف صحة هذا الدين يؤمنون
واعلم أن املطالب على قسمني منها ما يعلم صحتها بالبديهة ومنها ما حيتاج يف حتصيل العلم هبا إىل طلب واجتهاد 

مني ألن طريق حتصيل املعارف إما احلجة والربهان املستنبط بالعقل وإما االستفادة من وهذا القسم الثاين على قس
الوحي واإلهلام فهذا الطريقان مها الطريقان اللذان ميكن الرجوع إليهما يف تعريف اجملهوالت فإذا اجتمعا واعتضد 

تعاىل كثرة فإذا توافقت كلمات األنبياء على  كل واحد منهما باآلخر بلغا الغاية يف القوة والوثوق مث إن يف أنبياء اهللا
صحته وكان الربهان اليقيين قائماً على صحته فهذه املرتبة قد بلغت يف القوة إىل حيث ال ميكن الزيادة فقوله أَفََمن 

هُ إشارة إىل الوحي الذي حصل كَانَ َعلَى َبّيَنةٍ  ّمن رَّّبِه املراد بالبينة الدالئل العقلية اليقينية وقوله وََيْتلُوُه َشاِهٌد ّمْن
حملمد عليه السالم وقوله َوِمن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إََماًما َوَرْحَمةً  إشارة إىل الوحي الذي حصل ملوسى عليه السالم 

  وعند اجتماع هذه الثالثة قد بلغ هذا اليقني يف القوة والظهور واجلالء إىل حيث ال ميكن الزيادة عليه
َوَمن َيكْفُْر بِِه ِمَن االْحَْزابِ فَالنَّاُر َمْوِعُدُه واملراد من األحزاب أصناف الكفار فيدخل فيهم اليهود مث قال تعاىل 

ال يسمع يب يهودي ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( والنصارى واجملوس روى سعيد بن جبري عن أيب موسى أن النيب 
ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال أبو موسى فقلت يف نفسي إن النيب ) وال نصراين فال يؤمن يب إال كان من أهل النار 

يقول مثل هذا إال عن القرآن فوجدت اهللا تعاىل يقول َوَمن َيكْفُْر بِِه ِمَن االْْحزَابِ فَالنَّاُر َمْوِعُدُه وقال بعضهم ملا 
  النار موعده دلت اآلية على أن من يكفر به فالنار موعده دلت على أن من ال يكفر به مل تكن

ن مث قال تعاىل فَالَ َتُك ِفى ِمْرَيةٍ  ّمْنُه إِنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّّبَك ففيه قوالن األول فال تك يف مرية من صحة هذا الدين وم
ين فال الثا)  ٣السجدة ( كون القرآن نازالً من عند اهللا تعاىل فكان متعلقاً مبا تقدم من قوله تعاىل أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه 



  تك يف مرية من أن موعد الكافر النار وقرىء ِمْرَيةٍ  بضم امليم
ل مث قال َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ ُيؤِْمُنونَ والتقدير ملا ظهر احلق ظهوراً يف الغاية فكن أنت متابعاً له وال تبال باجلها

  تقدم ذكره من وصف القرآنسواء آمنوا أو مل يؤمنوا واألقرب أن يكون املراد ال يؤمنون مبا 
 ِء الَِّذيَن كَذَبُواْ َعلَى َربِّهِمْ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أُْولَاِئكَ ُيعَْرُضونَ َعلَى َربِّهِْم َوَيقُولُ االٌّ ْشَهاُد َهاُؤال

  ن َسبِيلِ اللَِّه وََيْبُغونََها ِعَوًجا َوُهْم بِاالٌّ خَِرةِ  ُهْم كَاِفُرونَأَالَ لَْعَنةُ  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني الَِّذيَن َيُصدُّونَ َع

اعلم أن الكفار كانت هلم عادات كثرية وطرق خمتلفة فمنها شدة حرصهم على الدنيا ورغبتهم يف حتصيلها وقد 
إىل آخر اآلية ومنها أهنم كانوا )  ١٥هود ( َتَها أبطل اهللا هذه الطريقة بقوله َمن كَانَ يُرِيُد الَْحَيواةَ  الدُّْنَيا َوزِيَن

ويقدحون يف معجزاته وقد أبطل اهللا تعاىل بقوله أَفََمن كَانَ َعلَى َبّيَنةٍ  ) صلى اهللا عليه وسلم ( ينكرون نبوة الرسول 
هللا تعاىل ذلك هبذه ومنها أهنم كانوا يزعمون يف األصنام أهنا شفعاؤهم عند اهللا وقد أبطل ا)  ١٤حممد ( ّمن رَّّبِه 

  اآلية وذلك ألن هذا الكالم افتراء على اهللا تعاىل فلما بني وعيد املفترين على اهللا فقد دخل فيه هذا الكالم
ى اهللا واعلم أن قوله َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً إمنا يورد يف معرض املبالغة وفيه داللة على أن االفتراء عل

  اىل أعظم أنواع الظلمتع
مث إنه تعاىل بني وعيد هؤالء بقوله أُْولَِئَك ُيعَْرُضونَ َعلَى رَّبهِْم وما وصفهم بذلك ألهنم خمتصون بذلك العرض ألن 

وإمنا أراد به أهنم يعرضون فيفتضحون )  ٤٨الكهف ( العرض عام يف كل العباد كما قال َوُعرِضُواْ َعلَى َرّبكَ َصفَّا 
األشهاد عند عرضهم َهُؤالء الَِّذيَن كَذَبُواْ َعلَى َربّهِْم فحصل هلم من اخلزي والنكال ماال مزيد عليه وفيه بأن يقول 
  سؤاالت

السؤال األول إذا مل جيز أن يكون اهللا تعاىل يف مكان فكيف قال ُيعَْرُضونَ َعلَى رَّبهِْم واجلواب أهنم يعرضون على 
جيوز أيضاً أن يكون ذلك عرضاً على من شاء اهللا من اخللق بأمر اهللا من املالئكة األماكن املعدة للحساب والسؤال و

  واألنبياء واملؤمنني
  السؤال الثاين من األشهاد الذين أضيف إليهم هذا القول

كما اجلواب قال جماهد هم املالئكة الذين كانوا حيفظون أعماهلم عليهم يف الدنيا وقال قتادة ومقاتل االْْشَهاُد الناس 
يقال على رؤوس األشهاد يعين على رؤوس الناس وقال اآلخرون هم األنبياء عليهم الصالة والسالم قال اهللا تعاىل 

والفائدة يف اعتبار قول األشهاد املبالغة يف إظهار )  ٦األعراف ( فَلََنْسئَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَيْهِْم َولََنْسئَلَنَّ الْمُْرَسِلَني 
  الفضيحة

  لسؤال الثالث األشهاد مجع فما واحدها
واجلواب جيوز أن يكون مجع شاهد مثل صاحب وأصحاب وناصر وأنصار وجيوز أن يكون مجع شهيد مثل شريف 

  وأشراف قال أبو علي الفارسي وهذا كأنه أرجح ألن ما جاء من ذلك يف التنزيل جاء

مث ملا )  ٤١النساء ( جِئَْنا بِكُْم َعلَى َهُؤالء َشهِيداً )  ١٤٣البقرة (  على فعيل كقوله َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيًدا
أخرب عن حاهلم يف عذاب القيامة أخرب عن حاهلم يف احلال فقال أَالَ لَْعَنةُ  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني وبني أهنم يف احلال 

 ويبغوهنا عوجاً يعين أهنم كما ظلموا أنفسهم مللعونون من عند اهللا مث ذكر من صفاهتم أهنم يصدون عن سبيل اهللا
بالتزام الكفر والضالل فقد أضافوا إليه املنع من الدين احلق وإلقاء الشبهات وتعويج الدالئل املستقيمة ألنه ال يقال 

يف العاصي يبغي عوجاً وإمنا يقال ذلك فيمن يعرف كيفية االستقامة وكيفية العوج بسبب إلقاء الشبهات وتقرير 



  الضالالت
  كررت على جهة التوكيد لثبتهم يف الكفر) هم ( مث قال َوُهْم بِاالِْخَرةِ  ُهْم كَاِفُرونَ قال الزجاج كلمة 

 ذَاُب َما كَانُواْأُولَاِئَك لَْم َيكُونُواْ ُمْعجِزِيَن ِفى األرض َوَما كَانَ لَُهْم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَيآَء ُيَضاَعُف لَُهُم الَْع
َيفَْتُرونَ الَ َجَرَم أَنَُّهْم ِفى  َيْسَتِطيُعونَ السَّْمَع َوَما كَانُواْ يُْبِصُرونَ أُْولَاِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا أَنفُسَُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم مَّا كَاُنواْ

  االٌّ خَِرةِ  ُهُم االٌّ ْخَسُرونَ
  ة يف معرض الذماعلم أن اهللا تعاىل وصف هؤالء املنكرين اجلاحدين بصفات كثري

  ) ٩٣األنعام ( الصفة األوىل كوهنم مفترين على اهللا وهي قوله َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً 
والصفة الثانية أهنم يعرضون على اهللا يف موقف الذل واهلوان واخلزي والنكال وهي قوله أُْولَِئكَ ُيعَْرُضونَ َعلَى َربّهِمْ 

  ) ١٨هود ( 
والصفة الثالثة حصول اخلزي والنكال والفضيحة العظيمة وهي قوله َوَيقُولُ االْْشَهاُد هَُؤالء الَِّذيَن كَذَُبواْ َعلَى َرّبهِمْ 

  ) ١٨هود ( 
  ) ١٨هود ( والصفة الرابعة كوهنم ملعونني من عند اهللا وهي قوله أَالَ لَْعَنةُ  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني 

( مسة كوهنم صادين عن سبيل اهللا مانعني عن متابعة احلق وهي قوله الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه والصفة اخلا
  ) ٤٥األعراف 

  ) ٤٥األعراف ( والصفة السادسة سعيهم يف إلقاء الشبهات وتعويج الدالئل املستقيمة وهي قوله َوَيْبغُوَنَها ِعَوًجا 
  ) ١٩هود ( ي قوله َوُهمْ بِاالِْخَرةِ  ُهْم كَاِفُرونَ والصفة السابعة كوهنم كافرين وه

  والصفة الثامنة كوهنم عاجزين عن الفرار من عذاب اهللا وهي قوله أُولَِئَك لَْم َيكُونُواْ ُمْعجِزِيَن ِفى االْْرضِ

جزين يف قال الواحدي معىن اإلعجاز املنع من حتصيل املراد يقال أعجزين فالن أي منعين عن مرادي ومعىن مع
األرض أي ال ميكنهم أن يهربوا من عذابنا فإن هرب العبد من عذاب اهللا حمال ألنه سبحانه وتعاىل قادر على مجيع 

  املمكنات وال تتفاوت قدرته بالبعد والقرب والقوة والضعف
ألصنام بأهنا والصفة التاسعة أهنم ليس هلم أولياء يدفعون عذاب اهللا عنهم واملراد منه الرد عليهم يف وصفهم ا

شفعاؤهم عند اهللا واملقصود أن قوله أُولَِئَك لَْم َيكُوُنواْ مُْعجِزِيَن ِفى االْْرضِ دل على أهنم ال قدرة هلم على الفرار 
وقوله َوَما كَانَ لَُهْم ّمن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْولَِياء هو أن أحداً ال يقدر على ختليصهم من ذلك العذاب فجمع تعاىل بني ما 

يرجع إليهم وبني ما يرجع إىل غريهم وبني بذلك انقطاع حيلهم يف اخلالص من عذاب الدنيا واآلخرة مث اختلفوا 
فقال قوم املراد إن عدم نزول العذاب ليس ألجل أهنم قدروا على منع اهللا من إنزال العذاب وال ألجل أن هلم 

ه تعاىل أمهلهم كي يتوبوا فيزولوا عن كفرهم فإذا ناصراً مينع ذلك العذاب عنهم بل إمنا حصل ذلك اإلمهال ألن
أبوا إال الثبات عليه فال بد من مضاعفة العذاب يف اآلخرة وقال بعضهم بل املراد أن يكونوا معجزين هللا عما يريد 

  إنزاله عليهم من العذاب يف اآلخرة أو يف الدنيا وال جيدون ولياً ينصرهم ويدفع ذلك عنهم
تعاىل ُيَضاَعُف لَُهُم الَْعذَاُب قيل سبب تضعيف العذاب يف حقهم أهنم كفروا باهللا وبالبعث  والصفة العاشرة قوله

وبالنشور فكفرهم باملبدأ واملعاد صار سبباً لتضعيف العذاب واألصوب أن يقال إهنم مع ضالهلم الشديد سعوا يف 
  هماإلضالل ومنع الناس عن الدين احلق فلهذا املعىن حصل هذا التضعيف علي

الصفة احلادية عشرة قوله َما كَانُواْ َيْسَتِطيُعونَ السَّْمَع َوَما كَاُنواْ ُيْبِصُرونَ واملراد ما هم عليه يف الدنيا من صمم 
القلب وعمى النفس واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل قد خيلق يف املكلف ما مينعه اإلميان روي عن ابن 



أنه قال إنه تعاىل منع الكافر من اإلميان يف الدنيا واآلخرة أما يف الدنيا ففي قوله تعاىل َما عباس رضي اهللا تعاىل عنهما 
القلم ( ِطيُعونَ كَاُنواْ َيْسَتِطيُعونَ السَّْمَع َوَما كَانُواْ ُيْبِصُرونَ وأما يف اآلخرة فهو قوله ُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد فَالَ َيْسَت

ا االستدالل أنه تعاىل أخرب عنهم أهنم ال يستطيعون السمع فإما أن يكون املراد أهنم ما وحاصل الكالم يف هذ)  ٤٢
كانوا يستطيعون مسع األصوات واحلروف وإما أن يكون املراد كوهنم عاجزين عن الوقوف على دالئل اهللا تعاىل 

ب محل اللفظ على الثاين والقول األول باطل ألن البديهة دلت على أهنم كانوا يسمعون األصوات واحلروف وج
أجاب اجلبائي عنه بأن السمع إما أن يكون عبارة عن احلاسة املخصوصة أو عن معىن خيلقه اهللا تعاىل يف صماخ 

األذن وكالمها ال يقدر العبد عليه ألنه لو اجتهد يف أن يفعل ذلك أو يتركه لتعذر عليه وإذا ثبت هذا كان إثبات 
ن إثباهتا حماالً كان نفي االستطاعة عنه هو احلق فثبت أن ظاهر اآلية ال يقدح يف قولنا مث االستطاعة فيه حماالً وإذا كا

قال املراد بقوله َما كَانُواْ َيْسَتِطيُعونَ السَّْمعَ إمهاهلم له ونفورهم عنه كما يقول القائل هذا كالم ال أستطيع أن أمسعه 
ال إنه تعاىل نفى أن يكون هلم أولياء واملراد األصنام مث بني نفي وهذا مما ميجه مسعي وذكر غري اجلبائي عذراً آخر فق

  كوهنم أولياء بقوله َما كَاُنواْ َيْسَتِطيُعونَ السَّْمَع َوَما كَاُنواْ ُيْبِصُرونَ فكيف يصلحون للوالية

ذه اآلية وردت يف واجلواب أما محل اآلية على أنه ال قدرة هلم على خلق احلاسة وعلى خلق املعىن فيها فباطل ألن ه
معرض الوعيد فال بد وأن يكون ذلك معىن خمتصاً هبم واملعىن الذي قالوه حاصل يف املالئكة واألنبياء فكيف ميكن 

) صلى اهللا عليه وسلم ( محل اللفظ عليه وأما قوله إن ذلك حممول على أهنم كانوا يستثقلون مساع كالم رسول اهللا 
  وإبصار صورته

نفى االستطاعة فحمله على معىن آخر خالف الظاهر وأيضاً أن حصول ذلك االستثقال إما أن  فاجلواب أنه تعاىل
مينع من الفهم والوصول إىل الغرض أو مل مينع فإن منع فهو املقصود وإن مل مينع منه فحينئذ كان ذلك سبباً أجنبياً 

لم واملعرفة بسببه فكيف ميكن جعله ذماً هلم يف عن املعاين املعتربة يف الفهم واإلدراك وال ختتلف أحوال القلب يف الع
هذا املعرض وأيضاً قد بينا مراراً كثرية يف هذا الكتاب أن حصول الفعل مع قيام الصارف حمال فلما بني تعاىل كون 

اً عن قبول الدين احلق وبني فيه أنه حصل حصوالً على سبيل اللزوم حبيث ال يزول ألبتة يف ذلك هذا املعىن صارف
الوقت كان املكلف يف ذلك الوقت ممنوعاً عن اإلميان وحينئذ حيصل املطلوب وأما قوله فإنا جنعل هذه الصفة من 

ل َما كَانُواْ َيْسَتِطيُعونَ السَّْمَع فوجب أن يكون الضمري صفة األوثان فبعيد ألنه تعاىل قال ُيَضاَعُف لَُهُم الَْعذَاُب مث قا
يف هذه اآلية املتأخرة عائداً إىل عني ما عاد إليه الضمري املذكور يف هذه اآلية األوىل وأما قوله َوَما كَانُواْ يُْبِصُرونَ 

  فقيل املراد منه البصرية وقيل املراد منه أهنم عدلوا عن إبصار ما يكون حجة هلم
 الصفة الثانية عشرة قوله أُْولَِئكَ الَِّذيَن َخِسُرواْ أَنفَُسُهْم ومعناه أهنم اشتروا عبادة اآلهلة بعبادة اهللا تعاىل فكان هذا

  اخلسران أعظم وجوه اخلسران
فقد خسروا ألهنم أعطوا  الصفة الثالثة عشرة قوله َوَضلَّ َعْنُهْم مَّا كَاُنواْ يَفَْتُرونَ واملعىن أهنم ملا باعوا الدين بالدنيا

الشريف ورضوا بأخذ اخلسيس وهذا عني اخلسران يف الدنيا مث يف اآلخرة فهذا اخلسيس يضيع ويهلك وال يبقى منه 
  أثر وهو املراد بقوله َوَضلَّ َعْنُهْم مَّا كَاُنواْ يَفَْتُرونَ

ْخَسُرونَ وتقريره ما تقدم وهو أنه ملا أعطى الشريف الصفة الرابعة عشرة قوله الَ َجَرَم أَنَُّهْم ِفى االْخَِرةِ  ُهُم االْ
الرفيع ورضي باخلسيس الوضيع فقد خسر يف التجارة مث ملا كان هذا اخلسيس حبيث ال يبقى بل ال بد وأن يهلك 

الْْخَسُرونَ وقوله الَ ويفىن انقلبت تلك التجارة إىل النهاية يف صفة اخلسارة فلهذا قال الَ َجَرَم أَنَُّهْم ِفى االِْخَرةِ  ُهُم ا
َجَرَم قال الفراء إهنا مبنزلة قولنا ال بد وال حمالة مث كثر استعماهلا حىت صارت مبنزلة حقاً تقول العرب ال جرم أنك 



حمسن على معىن حقاً إنك حمسن وأما النحويون فلهم فيه وجوه األول ال حرف نفي وجزم أي قطع فإذا قلنا ال 
طع عنهم أهنم يف اآلخرة هم األخسرون الثاين قال الزجاج إن كلمة ال نفي ملا ظنوا أنه جرم معناه أنه ال قطع قا

ينفعهم و َجَرَم معناه كسب ذلك الفعل واملعىن ال ينفعهم ذلك وكسب ذلك الفعل هلم اخلسران يف الدنيا واآلخرة 
قال األزهري وهذا من أحسن ما )  ٢املائدة ( قَْوٌم  وذكرنا َجَرَم مبعىن كسب يف تفسري قوله تعاىل الَ َيْجرِمَنَّكُْم َعلَْيِه

قيل يف هذا الباب الثالث قال سيبويه واألخفش ال رد على أهل الكفر كما ذكرنا وجرم معناه حق وصحح 
  والتأويل أنه حق كفرهم وقوع العذاب واخلسران هبم واحتج سيبويه بقول الشاعر

  ولقد طعنت أبا عيينة طعنة
  ن يغضبواجرمت فزاة بعدها أ

  أراد حقت الطعنة فزارة أن يغضبوا
  ا َخاِلُدونَإِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت َوأَْخَبُتوا إِلَى َربِّهِْم أُْولَاِئَك أَْصَحابُ اجلَنَّةِ  ُهْم ِفيَه

خبات هو اخلشوع واخلضوع وهو اعلم أنه تعاىل ملا ذكر عقوبة الكافرين وخسراهنم أتبعه بذكر أحوال املؤمنني واإل
أي دخل يف اخلبت كما يقال فيمن ) أخبت ( مأخوذ من اخلبت وهو األرض املطمئنة وخبت ذكره أي خفي فقوله 

صار إىل جند أجند وإىل هتامة أهتم ومنه املخبت من الناس الذي أخبت إىل ربه أي اطمأن إليه ولفظ اإلخبات يتعدى 
  فالن إىل كذا فمعناه اطمأن إليه وإذا قلنا أخبت له فمعناه خشع لهبإىل وبالالم فإذا قلنا أخبت 

 إذا عرفت هذا فنقول قوله إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت إشارة إىل مجيع األعمال الصاحلة وقوله َوأَْخَبُتواْ
مث إن فسرنا اإلخبات بالطمأنينة كان املراد أهنم إشارة إىل أن هذه األعمال ال تنفع يف اآلخرة إال مع األحوال القلبية 

يعبدون اهللا وكانت قلوهبم عند أداء العبادات مطمئنة بذكر اهللا فارغة عن االلتفات إىل ما سوى اهللا تعاىل أو يقال 
إمنا قلوهبم صارت مطمئنة إىل صدق اهللا بكل ما وعدهم من الثواب والعقاب وأما إن فسرنا اإلخبات باخلشوع 

معناه أهنم يأتون باألعمال الصاحلة خائفني وجلني من أن يكونوا أتوا هبا مع وجود اإلخالل والتقصري مث بني أن  كان
  من حصل له هذه الصفات الثالثة فهم أصحاب اجلنة وحيصل هلم اخللود يف اجلنة

  َيْسَتوَِياِن مَثَالً أَفَالَ َتذَكَُّرونَ َمثَلُ الْفَرِيقَْينِ كَاالٌّ ْعَمى َواالٌّ َصمِّ وَالَْبِصريِ وَالسَِّميعِ َهلْ
واعلم أنه تعاىل ملا ذكر الفريقني ذكر فيهما مثاالً مطابقاً مث اختلفوا فقيل إنه راجع إىل من ذكر آخراً من املؤمنني 

ذكر من بعده مث )  ١٧هود ( والكافرين من قبل وقال آخرون بل رجع إىل قوله أَفََمن كَانَ َعلَى َبّيَنةٍ  ّمن رَّّبِه 
الكافرين ووصفهم بأهنم ال يستطيعون السمع وال يبصرون والسميع والبصري هم الذين وصفهم اهللا بأهنم على بينة 

  من رهبم
واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خلق اإلنسان مركباً من اجلسد ومن النفس وكما أن للجسد بصراً ومسعاً 

  ا أن اجلسد إذا كان أعمى أصم بقي متحرياً لفكذلك حصل جلوهر الروح مسع وبصر وكم

ا يهتدي إىل شيء من املصاحل بل يكون كالتائه يف حضيض الظلمات ال يبصر نوراً يهتدي به وال يسمع صوتاً 
  فكذلك اجلاهل الضال املضل يكون أعمى وأصم القلب فيبقى يف ظلمات الضالالت حائراً تائهاً

منبهاً على أنه ميكنه عالج هذا العمى وهذا الصمم وإذا كان العالج ممكناً من الضرر  مث قال تعاىل أَفَالَ َتذَكَُّرونَ
  احلاصل بسبب حصول هذا العمى وهذا الصمم وجب على العاقل أن يسعى يف ذلك العالج بقدر اإلمكان

ذكرها مؤكداً لتلك واعلم أنه قد جرت العادة بأنه تعاىل إذا ورد على الكافر أنواع الدالئل أتبعها بالقصص ليصري 



  الدالئل على ما قررنا هذا املعىن يف مواضع كثرية ويف هذه السورة ذكر أنواعاً من القصص
  القصة األوىل

  قصة نوح عليه السالم
  َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ أَِليمٍ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه إِنَّى لَكُمْ َنِذيٌر مُّبٌِني أَن الَّ َتْعُبدُوا إِالَّ اللََّه إِنِّى أََخاُف

اعلم أنه تعاىل قد بدأ بذكر هذه القصة يف سورة يونس وقد أعادها يف هذه السورة أيضاً ملا فيها من زوائد الفوائد 
  وبدائع احلكم وفيه مسألتان

أين لكم نذير مبني ومعناه املسألة األوىل قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي إِّنى بفتح اهلمزة واملعىن أرسلنا نوحاً ب
أرسلناه ملتبساً هبذا الكالم وهو قوله إِنَّى لَكُْم َنذِيٌر مُّبٌِني فلما اتصل به حرف اجلر وهو الباء فتح كما فتح يف كان 

  وأما سائر القراء فقرؤا إِّنى بالكسر على معىن قال إِنَّى لَكُْم َنِذيٌر مُّبٌِني
من النذير كونه مهدداً للعصاة بالعقاب ومن املبني كونه مبيناً ما أعد اهللا للمطيعني  املسألة الثانية قال بعضهم املراد

من الثواب واألوىل أن يكون املعىن أنه نذير للعصاة من العقاب وأنه مبني مبعىن أنه بني ذلك اإلنذار على الطريق 
النهي عن عبادة غري اهللا ويف األمر بعبادة  األكمل والبيان األقوى األظهر مث بني تعاىل أن ذلك اإلنذار إمنا حصل يف

  اهللا ألن قوله أَن الَّ َتعُْبُدواْ إِالَّ اللََّه استثناء من النفي وهو يوجب نفي غري املستثىن
  واعلم أن تقدير اآلية كأنه تعاىل قال ولقد أرسلنا نوحاً إىل قومه هبذا الكالم وهو قوله إِنَّى لَكُْم َنِذيٌر مُّبٌِني

ك بقوله إِّنى أََخافُ أَن الَّ َتعُْبُدواْ إِالَّ اللََّه فقوله أَن الَّ َتعُْبُدواْ إِالَّ اللََّه بدل من قوله إِنَّى لَكُمْ َنِذيٌر مث إنه أكد ذل مث قال
  َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ واملعىن أنه ملا حصل األمل العظيم يف ذلك اليوم أسند

  هلم هنارك صائم وليلك قائمذلك األمل إىل اليوم كقو
يَن ُهْم أََراِذلَُنا َباِدىَ  الرَّأْى َوَما َنَرى فَقَالَ الَْمُأل الَِّذيَن كَفَرُواْ ِمن ِقْوِمِه َما َنَراَك إِالَّ َبشًَرا مِّثْلََنا َوَما نََراَك اتَّبََعَك إِالَّ الَِّذ

  َنيلَكُْم َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ َبلْ نَظُنُّكُْم كَاِذبِ
اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن نوح عليه السالم أنه دعا قومه إىل عبادة اهللا تعاىل حكى عنهم أهنم طعنوا يف نبوته بثالثة 

  أنوع من الشبهات
فالشبهة األوىل أنه بشر مثلهم والتفاوت احلاصل بني آحاد البشر ميتنع انتهاؤه إىل حيث يصري الواحد منهم واجب 

  الطاعة جلميع العاملني
والشبهة الثانية كونه ما أتبعه إال أراذل من القوم كاحلياكة وأهل الصنائع اخلسيسة قالوا ولو كنت صادقاً التبعك 

الشعراء ( األكياس من الناس واألشراف منهم ونظريه قوله تعاىل يف سورة الشعراء أَُنْؤِمُن لََك وَاتََّبَعكَ االْْرذَلُونَ 
١١١ (  

اىل َوَما َنَرى لَكُْم َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ واملعىن ال نرى لكم علينا من فضل ال يف العقل وال يف رعاية والشبهة الثالثة قوله تع
املصاحل العاجلة وال يف قوة اجلدل فإذا مل نشاهد فضلك علينا يف شيء من هذه األحوال الظاهرة فكيف نعترف 

  كالم يف تقرير هذه الشبهاتبفضلك علينا يف أشرف الدرجات وأعلى املقامات فهذا خالصة ال
واعلم أن الشبهة األوىل ال تليق إال بالربامهة الذين ينكرون نبوة البشر على اإلطالق أما الشبهتان الباقيتان فيمكن 

  أن يتمسك هبما من أقر بنبوة سائر األنبياء ويف لفظ اآلية مسائل
وذ من قوهلم مليء بكذا إذا كان مطيقاً له وقد ملؤا املسألة األوىل املأل األشراف ويف اشتقاقه وجوه األول أنه مأخ

باألمر والسبب يف إطالق هذا اللفظ عليهم أهنم ملؤا بترتيب املهمات وأحسنوا يف تدبريها الثاين أهنم وصفوا بذلك 



به  ألهنم يتمالؤون أي يتظاهرون عليه الثالث وصفوا بذلك ألهنم ميلؤون القلوب هيبة واجملالس أهبة الرابع وصفوا
  ألهنم ملؤوا العقول الراجحة واآلراء الصائبة

مث حكى اهللا تعاىل عنهم الشبهة األوىل وهي قوهلم َما نََراَك إِالَّ َبَشًرا ّمثْلََنا وهو مثل ما حكى اهللا تعاىل عن بعض 
باشر األمة بالدليل وهذا جهل ألن من حق الرسول أن ي)  ٨األنعام ( العرب أهنم قالوا لَْوال أُنزِلَ َعلَْيِه َملٌَك 

والربهان والتثبت واحلجة ال بالصورة واخللقة بل نقول إن اهللا تعاىل لو بعث إىل البشر ملكاً لكانت الشبهة أقوى يف 
الطعن عليه يف رسالته ألنه خيطر بالبال أن هذه املعجزات اليت ظهرت لعل هذا امللك هو الذي أتى هبا من عند نفسه 

  ته أقوى فلهذه احلكمة ما بعث اهللا إىل البشر رسوالً إال من البشربسبب أن قوته أكمل وقدر

ما هلم وقلة مث حكى الشبهة الثانية وهي قوله َوَما نََراَك اتَّبََعَك إِالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا َباِدىَ  الرَّأْى واملراد منه قلة 
الدين ال تكون باحلسب واملال واملناصب العالية بل جاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم هذا أيضاً جهل ألن الرفعة يف 

الفقر أهون على الدين من الغىن بل نقول األنبياء ما بعثوا إال لترك الدنيا واإلقبال على اآلخرة فكيف جتعل قلة املال 
  يف الدنيا طعناً يف النبوة والرسالة

َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ وهذا أيضاً جهل ألن الفضيلة املعتربة عند مث حكى اهللا تعاىل الشبهة الثالثة وهي قوله َوَما َنَرى لَكُْم 
اهللا ليست إال بالعلم والعمل فكيف اطلعوا على بواطن اخللق حىت عرفوا نفي هذه الفضيلة مث قالوا بعد ذكر هذه 

خطاباً مع نوح ومع الشبهات لنوح عليه السالم ومن اتبعه َبلْ َنظُنُّكُْم كَاِذبَِني وفيه وجهان األول أن يكون هذا 
قومه واملراد منه تكذيب نوح يف دعوى الرسالة والثاين أن يكون هذا خطاباً مع األراذل فنسبوهم إىل أهنم كذبوا يف 

  أن آمنوا به واتبعوه
املسألة الثانية قال الواحدي األرذل مجع رذل وهو الدون من كل شيء يف منظره وحاالته ورجل رذل الثياب 

فعلى هذا ) أحاسنكم أخالقاً ( مجع األرذل كقوهلم أكابر جمرميها وقوله عليه الصالة والسالم  والفعل واألراذل
األراذل مجع اجلمع وقال بعضهم األصل فيه أن يقال هو أرذل من كذا مث كثر حىت قالوا هو األرذل فصارت األلف 

قولك بدا الشيء إذا ظهر ومنه يقال بادية  والالم عوضاً عن اإلضافة وقوله َباِدىَ  الرَّأْى البادي هو الظاهر من
لظهورها وبروزها للناظر واختلفوا يف بادي الرأي وذكروا فيه وجوهاً األول اتبعوك يف الظاهر وباطنهم خبالفه 

والثاين جيوز أن يكون املراد اتبعوك يف ابتداء حدوث الرأي وما احتاطوا يف ذلك الرأي وما أعطوه حقه من الفكر 
تدبر الوايف الثالث أهنم ملا وصفوا القوم بالرذالة قالوا كوهنم كذلك بادي الرأي أمر ظاهر لكل من الصائب وال

يراهم والرأي على هذا املعىن من رأي العني ال من رأي القلب ويتأكد هذا التأويل مبا نقل عن جماهد أنه كان يقرأ 
  يْنِإِالَّ الَِّذيَن ُهْم أََراِذلَُنا َباِدىَ  َرأْىَ  الَْع

املسألة الثالثة قرأ أبو عمرو ونصري عن الكسائي بادىء باهلمزة والباقون بالياء غري مهموز فمن قرأ بادىء باهلمزة 
فاملعىن أول الرأي وابتداؤه ومن قرأ بالياء غري مهموز كان من بدا يبدو أي ظهر و أَرَاِذلَُنا َباِدىَ  نصب على املصدر 

  كقولك ضربت أول الضرب
  ُمكُُموَها وَأَنُتْم لََها كَارُِهونَقَْومِ أََرأَيُْتْم إِن كُنُت َعلَى بَيَِّنةٍ  مِّن رَّبِّى َوءاَتانِى َرْحَمةً  مِّْن ِعنِدِه فَُعمَِّيْت َعلَْيكُْم أَُنلْزِقَالَ يا

  يف اآلية مسائل
م حكى بعده ما يكون جواباً املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا حكى شبهات منكري نبوة نوح عليه الصالة والسال

  عن تلك الشبهات



فالشبهة األوىل قوهلم َما أَنَت إِالَّ َبَشٌر ّمثْلَُنا فقال نوح حصول املساواة يف البشرية ال مينع من حصول املفارقة يف 
رَّّبى من معرفة ذات اهللا  صفة النبوة والرسالة مث ذكر الطريق الدال على إمكانه فقال أَرَأَيُْتْم إِن كُنُت َعلَى َبّيَنةٍ  ّمن

وصفاته وما جيب وما ميتنع وما جيوز عليه مث إنه تعاىل أتاين رمحة من عنده واملراد بتلك الرمحة إما النبوة وإما املعجزة 
الدالة على النبوة فَُعّمَيْت َعلَْيكُْم أي صارت مظنة مشتبهة ملتبسة يف عقولكم فهل أقدر على أن أجعلكم حبيث 

معرفتها شئتم أم أبيتم واملراد أين ال أقدر على ذلك ألبتة وعن قتادة واهللا لو استطاع نيب اهللا أللزمها تصلون إىل 
ذكر نوح عليه السالم )  ٢٧هود ( ولكنه مل يقدر عليه وحاصل الكالم أهنم ملا قالوا َوَما نََرى لَكُْم َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ 

فأما لو تركتم العناد واللجاج ونظرمت يف الدليل لظهر املقصود  أن ذلك بسبب أن احلجة عميت عليكم واشتبهت
  وتبني أن اهللا تعاىل آتانا عليكم فضالً عظيماً

املسألة الثانية قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم فَُعّمَيْت َعلَْيكُْم بضم العني وتشديد امليم على ما مل يسم فاعله 
  ففة امليم أي التبست واشتبهتمبعىن ألبست وشبهت والباقون بفتح العني خم

واعلم أن الشيء إذا بقي جمهوالً حمضاً أشبه املعمي ألن العلم نور البصرية الباطنة واألبصار نور البصر الظاهر 
فحسن جعل كل واحد منها جمازاً عن اآلخر وحتقيقه أن البينة توصف باألبصار قال تعاىل فَلَمَّا َجاءْتُهْم ءاَياُتَنا ُمْبِصرَة 

وقال يف هذه اآلية فَُعّمَيْت )  ٦٦القصص ( وكذلك توصف بالعمى قال تعاىل فََعِمَيْت َعلَْيهُِم االْنَباء )  ١٣النمل (  ً
  َعلَْيكُْم

املسألة الثالثة أَُنلْزُِمكُُموَها فيه ثالث مضمرات ضمري املتكلم وضمري الغائب وضمري املخاطب وأجاز الفراء إسكان 
لك عن أيب عمرو قال وذلك أن احلركات توالت فسكنت امليم وهي أيضاً مرفوعة وقبلها امليم األوىل وروي ذ

كسرة واحلركة اليت بعدها ضمة ثقيلة قال الزجاج مجيع النحوين البصريني ال جييزون إسكان حرف اإلعراب إال يف 
خيفف احلركة وخيتلسها ضرورة الشعر وما يروى عن أيب عمرو فلم يضبطه عنه الفراء وروي عن سيبويه أنه كان 

  وهذا هو احلق وإمنا جيوز اإلسكان يف الشعر كقول امرىء القيس فاليوم أشرب غري مستحقب
اكِنِّى أََراكُْم قَْوًما ُهْم مُّالَقُو َربِّهِْم َولََوياقَْومِ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه َماالً إِنْ أَْجرِىَ  إِالَّ َعلَى اللَِّه َوَمآ أََناْ بِطَارِِد الَِّذيَن ءاَمُنوا إِنَّ

 اللَِّه َوالَ أَْعلَمُ الْغَْيَب َوالَ َتْجَهلُونَ َوياقَْومِ َمن َينُصرُنِى ِمَن اللَِّه إِن طَرَدتُُّهْم أَفَالَ َتذَكَُّرونَ َوالَ أَقُولُ لَكُْم عِنِدى َخزَآِئُن
  ُنكُْم لَن يُْؤِتيَُهُم اللَُّه َخيًْرا اللَُّه أَْعلَُم بَِما ِفى أَنفُِسهِْم إِنِّى إِذًا لَِّمَن الظَّاِلِمَنيأَقُولُ إِنِّى َملٌَك َوالَ أَقُولُ ِللَِّذيَن َتزَْدرِى أَْعُي

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أن هذا هو اجلواب عن الشبهة الثانية وهي قوهلم ال يتبعك إال األراذل من الناس وتقرير هذا 

  اجلواب من وجوه
أنا ال أطلب على تبليغ دعوة الرسالة ماالً حىت يتفاوت احلال بسبب ( األول أنه عليه الصالة والسالم قال الوجه 

وإذا كان األمر كذلك فسواء ) كون املستجيب فقرياً أو غنياً وإمنا أجري على هذه الطاعة الشاقة على رب العاملني 
  كانوا فقراء أو أغنياء مل يتفاوت احلال يف ذلك

الثاين كأنه عليه الصالة والسالم قال هلم إنكم ملا نظرمت إىل ظواهر األمور وجدمتوين فقرياً وظننتم أين إمنا الوجه 
اشتغلت هبذه احلرفة ألتوسل هبا إىل أخذ أموالكم وهذا الظن منكم خطأ فإين ال أسئلكم على تبليغ الرسالة أجراً إن 

  سعادة الدين بسبب هذا الظن الفاسد أجري إال على رب العاملني فال حترموا أنفسكم من
هود ( ْضلٍ والوجه الثالث يف تقرير هذا اجلواب أهنم قالوا َما َنرَاَك إِالَّ َبشًَرا ّمثْلََنا إىل قوله َوَما نََرى لَكُْم َعلَْيَنا ِمن فَ

 طلب الدنيا وإمنا فهو عليه السالم بني أنه تعاىل أعطاه أنواعاً كثرية توجب فضله عليهم ولذلك مل يسع يف)  ٢٧



يسعى يف طلب الدين واإلعراض عن الدنيا من أمهات الفضائل باتفاق الكل فلعل املراد تقرير حصول الفضيلة من 
  هذا الوجه

فأما قوله َوَما أََناْ بِطَارِِد الَِّذيَن ءاَمُنواْ فهذا كالدليل على أن القوم سألوه طردهم رفعاً ألنفسهم عن مشاركة أولئك 
ء روى ابن جريج أهنم قالوا إن أحببت يا نوح أن نتبعك فاطردهم فإنا ال نرضى مبشاركتهم فقال عليه الصالة الفقرا

 ُهْم أََراِذلَُنا َباِدىَ  والسالم َوَما أََناْ بِطَارِِد الَِّذيَن ءاَمُنواْ وقوله تعاىل حكاية عنهم أهنم قالوا َوَما نََراَك اتََّبَعكَ إِالَّ الَِّذيَن
كالدليل على أهنم طلبوا منه طردهم ألنه كالدليل على أهنم كانوا يقولون لو اتبعك أشراف )  ٢٧هود ( أْى الرَّ

القوم لوافقناهم مث إنه تعاىل حكى عنه أنه ما طردهم وذكر يف بيان ما يوجب االمتناع من هذا الطرد أموراً األول 
قالوا هم منافقون فيما أظهروا فال تغتر هبم فأجاب بأن هذا  أهنم مالقو رهبم وهذا الكالم حيتمل وجوهاً منها أهنم

األمر ينكشف عند لقاء رهبم يف اآلخرة ومنها أنه جعله علة يف االمتناع من الطرد وأراد أهنم مالقوا ما وعدهم رهبم 
طردهم فال فإن طردهتم استخصموين يف اآلخرة ومنها أنه نبه بذلك األمر على أنا جنتمع يف اآلخرة فأعاقب على 

أجد من ينصرين مث بني أهنم يبنون أمرهم على اجلهل بالعواقب واالغترار بالظواهر فقال َولَاكِّنى أََراكُْم قَْوًما 
  َتْجَهلُونَ

تطابقا على أنه  مث قال بعده َتْجَهلُونَ وَياقَْومِ َمن َينُصرُنِى ِمَن اللَِّه إِن طَرَدتُُّهْم أَفَالَ َتذَكَُّرونَ واملعىن أن العقل والشرع
ال بد من تعظيم املؤمن الرب التقي ومن إهانة الفاجر الكافر فلو قلبت القصة وعكست القضية وقربت الكافر الفاجر 

  على سبيل التعظيم وطردت املؤمن التقي على سبيل اإلهانة كنت على ضد

من إيصال الثواب إىل احملقني  أمر اهللا تعاىل وعلى عكس حكمه وكنت يف هذا احلكم على ضد ما أمر اهللا تعاىل
والعقاب إىل املبطلني وحينئذ أصري مستوجباً للعقاب العظيم فمن ذا الذي ينصرين من اهللا تعاىل ومن الذي خيلصين 

من عذاب اهللا أفال تذكرون فتعلمون أن ذلك ال يصح مث أكد هذا البيان بوجه ثالث فقال َوال أَقُولُ لَكُْم ِعنِدى 
ِه أي كما ال أسألكم فكذلك ال أدعي أين أملك ماالً وال يل غرض يف املال ال أخذاً وال دفعاً وال أعلم َخزَاِئُن اللَّ

الغيب حىت أصل به إىل ما أريد لنفسي وال أتباعي وال أقول إين ملك حىت أتعظم بذلك عليكم بل طريقي اخلضوع 
لفقراء واملساكني وال يطلب جمالسة األمراء والتواضع ومن كان هذا شأنه وطريقه فإنه ال يستنكف عن خمالطة ا

والسالطني وإمنا شأنه طلب الدين وسريته خمالطة اخلاضعني واخلاشعني فلما كانت طريقيت توجب خمالطة الفقراء 
يُْؤِتيَُهُم اللَّهُ  فكيف جعلتم ذلك عيباً علي مث إنه أكد هذا البيان بطريق رابع فقال َوالَ أَقُولُ ِللَِّذيَن تَْزَدرِى أَْعُيُنكُْم لَن

ال  َخيًْرا اللَُّه أَْعلَُم بَِما ِفى أَنفُِسهِْم وهذا كالداللة على أهنم كانوا ينسبون أتباعه مع الفقر والذلة إىل النفاق فقال إين
أقول ذلك ألنه من باب الغيب والغيب ال يعلمه إال اهللا فرمبا كان باطنهم كظاهرهم فيؤتيهم اهللا ملك اآلخرة 

ن كاذباً فيما أخربت به فإين إن فعلت ذلك كنت من الظاملني لنفسي ومن الظاملني هلم يف وصفهم بأهنم ال خري فأكو
  هلم مع أن اهللا تعاىل آتاهم اخلري يف اآلخرة

املسألة الثانية احتج قوم هبذه اآلية على تفضيل املالئكة على األنبياء وقالوا إن اإلنسان إذا قال أنا ال أدعي كذا 
ذا فهذا إمنا حيسن إذا كان ذلك الشيء أشرف من أحوال ذلك القائل فلما كان قائل هذا القول هو نوح عليه وك

السالم وجب أن تكون درجة املالئكة أعلى وأشرف من درجات األنبياء مث قالوا وكيف ال يكون األمر كذلك 
تقوم الساعة ومتام التقرير أن الفضائل احلقيقية  واملالئكة داوموا على عبادة اهللا تعاىل طول الدنيا مذ خلقوا إىل أن

الروحانية ليست إال ثالثة أشياء أوهلا االستغناء املطلق وجرت العادة يف الدنيا أن من ملك املال الكثري فإنه يوصف 
ق وثانيها العلم التام وإليه بكونه غنياً فقوله َوال أَقُولُ لَكُْم ِعنِدى َخزَاِئُن اللَِّه إشارة إىل أين ال أدعي االستغناء املطل



اإلشارة بقوله َوال أَْعلَُم الَْغْيَب وثالثها القدرة التامة الكاملة وقد تقرر يف اخلواطر أن أكمل املخلوقات يف القدرة 
صل والقوة هم املالئكة وإليه اإلشارة بقوله َوال أَقُولُ إِّنى َملٌَك واملقصود من ذكر هذه األمور الثالثة بيان أن ما ح

عندي من هذه املراتب الثالثة إال ما يليق بالقوة البشرية والطاقة اإلنسانية فأما الكمال املطلق فأنا ال أدعيه وإذا 
كان األمر كذلك فقد ظهر أن قوله َوال أَقُولُ إِّنى َملٌَك يدل على أهنم أكمل من البشر وأيضاً ميكن جعل هذا 

م طعنوا يف أتباعه بالفقر فقال َوال أَقُولُ لَكُْم ِعنِدى خََزاِئُن اللَِّه حىت الكالم جواباً عما ذكروه من الشبهة فإهن
أجعلهم أغنياء وطعنوا فيهم أيضاً بأهنم منافقون فقال َوال أَْعلَُم الَْغْيَب حىت أعرف كيفية باطنهم وإمنا أُجري 

قال َوال أَقُولُ إِّنى َملٌَك حىت أكون مربأ األحوال على الظواهر وطعنوا فيهم بأهنم قد يأتون بأفعال ال كما ينبغي ف
  عن مجيع الدواعي الشهوانية والبواعث النفسانية

املسألة الثالثة احتج قوم هبذه اآلية على صدور الذنب من األنبياء فقالوا إن هذه اآلية دلت على أن طرد املؤمنني 
طرد فقراء املؤمنني لطلب مرضاة ) يه وسلم صلى اهللا عل( لطلب مرضاة الكفار من أصول املعاصي مث إن حممداً 

  ) ٥٢األنعام ( ُه الكفار حىت عاتبه اهللا تعاىل يف قوله َوالَ َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ رَبَُّهْم بِالَْغَداةِ  َوالَْعِشىّ  ُيرِيُدونَ َوْجَه

  على الذنب) صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك يدل على إقدام حممد 
( رد املذكور يف هذه اآلية على الطرد املطلق على سبيل التأبيد والطرد املذكور يف واقعة حممد واجلواب حيمل الط

  على التقليل يف أوقات معينة لرعاية املصاحل) صلى اهللا عليه وسلم 
صُُرنِى املسألة الرابعة احتج اجلبائي على أنه ال جتوز الشفاعة عند اهللا يف دفع العقاب بقول نوح عليه السالم َمن َين

ِمَن اللَِّه إِن طََردتُُّهْم معناه إن كان هذا الطرد حمرماً فمن ذا الذي ينصرين من اهللا أي من الذي خيلصين من عقابه ولو 
كانت الشفاعة جائزة لكانت يف حق نوح عليه السالم أيضاً جائزة وحينئذ يبطل قوله َمن َينُصرُنِى ِمَن اللَِّه واعلم أن 

ه استدالهلم يف هذه املسألة بقوله تعاىل وَاتَّقُواْ َيوًْما الَّ َتْجزِى نَفٌْس َعن نَّفْسٍ شَْيئًا إىل قوله َوالَ هذا االستدالل يشب
  واجلواب املذكور هناك هو اجلواب عن هذا الكالم)  ٤٨البقرة ( ُينَصُرونَ 

ا تَِعدَُنآ إِن كُنَت ِمَن الصَّاِدِقَني قَالَ إِنََّما يَأِْتيكُْم بِِه اللَُّه إِن َشآَء َوَمآ قَالُواْ ياُنوُح قَدْ َجاَدلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جِدَالََنا فَأْتَنِا بَِم
  ُعونَُهَو رَبُّكُْم وَإِلَْيِه ُتْرَج أَنُتْم بُِمْعجِزِيَن َوالَ َينفَُعكُْم ُنْصِحى إِنْ أََرْدتُّ أَنْ أَنَصَح لَكُْم إِن كَانَ اللَُّه ُيرِيُد أَن ُيغْوَِيكُْم

  يف اآلية مسائل
  املسألة األوىل اعلم أن الكفار ملا أوردوا تلك الشبهة

وأجاب نوح عليه السالم عنها باجلوابات املوافقة الصحيحة أورد الكفار على نوح كالمني األول أهنم وصفوه 
ن قد أكثر يف اجلدال بكثرة اجملادلة فقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا وهذا يدل على أنه عليه السالم كا

معهم وذلك اجلدال ما كان إال يف إثبات التوحيد والنبوة واملعاد وهذا يدل على أن اجلدال يف تقرير الدالئل ويف 
إزالة الشبهات حرفة األنبياء وعلى أن التقليد واجلهل واإلصرار على الباطل حرفة الكفار والثاين أهنم استعجلوا 

فقالوا فَأْتَِنا بَِما تَِعُدَنا إِن كُنَت ِمَن الصَّاِدِقَني مث إنه عليه السالم أجاب عنه جبواب  العذاب الذي كان يتوعدهم به
اهللا تعاىل  صحيح فقال إِنََّما َيأِْتيكُْم بِِه اللَُّه إِن َشاء َوَما أَنُتْم بِمُْعجِزِيَن واملعىن أن إنزال العذاب ليس إيل وإمنا هو خلق

وإذا أراد إنزال العذاب فإن أحداً ال يعجزه أي ال مينعه منه واملعجز هو الذي يفعل ما عنده فيفعله إن شاء كما شاء 
لتعذر مراد الغري فيوصف بأنه أعجزه فقوله َوَما أَنُتم بِمُْعجِزِيَن أي ال سبيل لكم إىل فعل ما عنده فال ميتنع على اهللا 

عناه وما أنتم مبانعني وقيل وما أنتم مبصونني وقيل وما أنتم تعاىل ما يشاء من العذاب إن أراد إنزاله بكم وقد قيل م
  بسابقني إىل اخلالص وهذه األقوال متقاربة



واعلم أن نوحاً عليه السالم ملا أجاب عن شبهاهتم ختم الكالم خبامتة قاطعة فقال َوالَ َينفَُعكُمْ ُنْصِحى إِنْ أََرْدتُّ أَنْ 
ن يغويكم فإنه ال ينفعكم نصحي ألبتة واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أن اهللا تعاىل أَنَصَح لَكُْم أي إن كان اهللا يريد أ

قد يريد الكفر من العبد وأنه إذا أراد منه ذلك فإنه ميتنع صدور اإلميان منه قالوا إن نوحاً عليه السالم قال َوالَ 
ُه ُيرِيُد أَن ُيغْوَِيكُْم والتقدير ال ينفعكم نصحي إن كان اهللا يريد َينفَُعكُْم ُنْصِحى إِنْ أََرْدتُّ أَنْ أَنَصَح لَكُْم إِن كَانَ اللَّ

أن يغويكم ويضلكم وهذا صريح يف مذهبنا أما املعتزلة فإهنم قالوا ظاهر اآلية يدل على أن اهللا تعاىل إن أراد إغواء 
عبد فإنه ال ينفعه نصح الناصحني  القوم مل ينتفعوا بنصح الرسول وهذا مسلم فإنا نعرف أن اهللا تعاىل لو أراد إغواء

لكن مل قلتم إنه تعاىل أراد هذا اإلغواء فإن النزاع ما وقع إال فيه بل نقول إن نوحاً عليه السالم إمنا ذكر هذا الكالم 
 ليدل على أنه تعاىل ما أغواهم بل فوض االختيار إليهم وبيانه من وجهني األول أنه عليه السالم بني أنه تعاىل لو أراد

إغوائهم ملا بقي يف النصح فائدة فلو مل يكن فيه فائدة ملا أمره بأن ينصح الكفار وأمجع املسلمون على أنه عليه 
السالم مأمور بدعوة الكفار ونصيحتهم فعلمنا أن هذا النصح غري خال عن الفائدة وإذا مل يكن خالياً عن الفائدة 

ا من هذا الوجه الثاين أنه لو ثبت احلكم عليهم بأن اهللا تعاىل وجب القطع بأنه تعاىل ما أغواهم فهذا صار حجة لن
أغواهم لصار هذا عذراً هلم يف عدم إتياهنم باإلميان ولصار نوح منقطعاً يف مناظرهتم ألهنم يقولون له إنك سلمت أن 

د أغوانا فقد جعلتنا اهللا أغوانا فإنه ال يبقى يف نصحك وال يف جدنا واجتهادنا فائدة فإذا ادعيت بأن اهللا تعاىل ق
معذورين فلم يلزمنا قبول هذه الدعوة فثبت أن األمر لو كان كما قاله اخلصم لصار هذا حجة للكفار على نوح 

عليه السالم ومعلوم أن نوحاً عليه السالم ال جيوز أن يذكر كالماً يصري بسببه مفحماً ملزماً عاجزاً عن تقرير حجة 
هذه اآلية ال تدل على قول اجملربة مث إهنم ذكروا وجوهاً من التأويالت األول أولئك اهللا تعاىل فثبت مبا ذكرنا أن 

الكفار كانوا جمربة وكانوا يقولون إن كفرهم بإرادة اهللا تعاىل فعند هذا قال نوح عليه السالم إن نصحه ال ينفعهم 
ال أقدر على غري ما أنا عليه فيقول  إن كان األمر كما قالوا ومثاله أن يعاقب الرجل ولده على ذنبه فيقول الولد

الوالد فلن ينفعك إذاً نصحي وال زجري وليس املراد أنه يصدقه على ما ذكره بل على وجه اإلنكار لذلك الثاين 
قال احلسن معىن ُيْغوَِيكُمْ أي يعذبكم واملعىن ال ينفعكم نصحي اليوم إذا نزل بكم العذاب فآمنتم يف ذلك الوقت 

د نزول العذاب ال يقبل وإمنا ينفعكم نصحي إذا آمنتم قبل مشاهدة العذاب الثالث قال اجلبائي ألن اإلميان عن
أي خيبة من خري اآلخرة قال الشاعر )  ٥٩مرمي ( الغواية هي اخليبة من الطلب بدليل قوله تعاىل فََسْوَف َيلْقُونَ غَّياً 

  ومن يغو ال يعدم على الغي الئماً
الكفر ومتادى فيه منعه اهللا تعاىل األلطاف وفوضه إىل نفسه فهذا شبيه ما إذا أراد إغواءه  الرابع أنه إذا أصر على

فلهذا السبب حسن أن يقال إن اهللا تعاىل أغواه هذا مجلة كلمات املعتزلة يف هذا الباب واجلواب عن أمثال هذه 
  الكلمات قد ذكرناه مراراً وأطواراً فال فائدة يف اإلعادة

شرط  ية قوله َوالَ َينفَُعكُْم ُنْصِحى إِنْ أَرَْدتُّ أَنْ أَنَصَح لَكُْم إِن كَانَ اللَُّه يُرِيُد أَن ُيْغوَِيكُْم جزاء معلق علىاملسألة الثان
  بعده شرط آخر وهذا يقتضي أن يكون الشرط املؤخر يف اللفظ مقدماً يف الوجود وذلك

ان املفهوم كون ذلك الطالق من لوازم ذلك الدخول فإذا ألن الرجل إذا قال المرأته أنت طالق إن دخلت الدار ك
ذكر بعده شرطاً آخر مثل أن يقول إن أكلت اخلبز كان املعىن أن تعلق ذلك اجلزاء بذلك الشرط األول مشروط 
حبصول هذا الشرط الثاين والشرط مقدم على املشروط يف الوجود فعلى هذا إن حصل الشرط الثاين تعلق ذلك 

الشرط األول إما إن مل يوجد الشرط املذكور ثانياً مل يتعلق ذلك اجلزاء بذلك الشرط األول هذا هو اجلزاء بذلك 
التحقيق يف هذا التركيب فلهذا املعىن قال الفقهاء إن الشرط املؤخر يف اللفظ مقدم يف املعىن واملقدم يف اللفظ مؤخر 



  يف املعىن
ين قال ُهَو َربُّكُْم وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ وهذا هناية الوعيد أي هو إهلكم الذي واعلم أن نوحاً عليه السالم ملا قرر هذه املعا

خلقكم ورباكم وميلك التصرف يف ذواتكم ويف صفاتكم قبل املوت وعند املوت وبعد املوت مرجعكم إليه وهذا 
  يفيد هناية التحذير

  إِجَْراِمى وَأََناْ بَرِى ٌء مِّمَّا ُتْجَرُمونَ أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ إِنِ افَْترَْيُتُه فََعلَى َّ
اعلم أن معىن افتراه اختلقه وافتعله وجاء به من عند نفسه واهلاء ترجع إىل الوحي الذي بلغه إليهم وقوله فََعلَى َّ 

مي ويف اآلية إِجَْراِمى اإلجرام اقتراح احملظورات واكتساهبا وهذا من باب حذف املضاف ألن املعىن فعليَّ عقاب إجرا
حمذوف آخر وهو أن املعىن إن كنت افتريته فعليَّ عقاب جرمي وإن كنت صادقاً وكذبتموين فعليكم عقاب ذلك 

ومل يذكر البقية )  ٩الزمر ( التكذيب إال أنه حذف هذه البقية لداللة الكالم عليه كقوله أَمَّْن ُهَو قَانٌِت ءاَناء الَّْيلِ 
ا ُتْجَرُمونَ أي أنا بريء من عقاب جرمكم وأكثر املفسرين على أن هذا من بقية كالم نوح عليه وقوله َوأََناْ َبرِىء ّممَّ

يف أثناء حكاية نوح وقوهلم بعيد جداً وأيضاً قوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( السالم وهذه اآلية وقعت يف قصة حممد 
  كان شاكاً إال أنه قول يقال على وجه اإلنكار عند اليأس من القبول قُلْ إِنْ افْتََرْيُتُه فََعلَى َّ إِجَْراِمى ال يدل على أنه

  َوأُوِحىَ  إِلَى ُنوحٍ أَنَُّه لَن ُيْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد َءاَمَن فَالَ َتْبتَِئْس بَِما كَانُواْ َيفَْعلُونَ
  فيه مسائل

عند اهللا تعاىل دعا على قومه فقال رَّبّ الَ َتذَْر َعلَى  املسألة األوىل قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا جاء هذا من
وقوله فَالَ َتبَْتِئْس أي ال حتزن قال أبو زيد ابتأس الرجل إذا بلغه شيء )  ٢٦نوح ( االْْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاراً 

  يكرهه وأنشد أبو عبيدة ما يقسم اهللا أقبل غري مبتئس
  به وأقعد كرمياً ناعم البال

  غري حزين وال كاره أي
  املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على صحة قوهلم يف القضاء والقدر وقالوا إنه تعاىل أخرب

عن قومه أهنم ال يؤمنون بعد ذلك فلو حصل إمياهنم لكان إما مع بقاء هذا اخلرب صدقاً ومع بقاء هذا العلم علماً أو 
هذا العلم جهالً واألول ظاهر البطالن ألن وجود اإلميان مع أن يكون  مع انقالب هذا اخلرب كذباً ومع انقالب

اإلخبار عن عدم اإلميان صدقاً ومع كون العلم بعدم اإلميان حاصالً حال وجود اإلميان مجع بني النقيضني والثاين 
 بد وأن يكون على هذين أيضاً باطل ألن انقالب خرب اهللا كذباً وعلم اهللا جهالً حمال وملا كان صدور اإلميان منهم ال

القسمني وثبت أن كل واحد منهما حمال كان صدور اإلميان منهم حماالً مع أهنم كانوا مأمورين به وأيضاً القوم 
كانوا مأمورين باإلميان ومن اإلميان تصديق اهللا تعاىل يف كل ما أخرب عنه ومنه قوله َوأُوِحىَ  إِلَى ُنوحٍ أَنَُّه لَن ُيْؤِمنَ 

فيلزم أن يقال إهنم كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بأهنم ال يؤمنون ألبتة وذلك تكليف اجلمع )  ٣٦هود ( ِمَك إِالَّ ِمن قَْو
  بني النقيضني وتقرير هذا الكالم قد مر يف هذا الكتاب مراراً وأطواراً

ى قوم كان يف املعلوم أن فيهم املسألة الثالثة اختلف املعتزلة يف أنه هل جيوز أن ينزل اهللا تعاىل عذاب االستئصال عل
من يؤمن أو كان يف أوالدهم من يؤمن فقال قوم إنه ال جيوز واحتجوا مبا حكى اهللا تعاىل عن نوح عليه السالم أنه 

 ٢٦نوح ( اْ إِالَّ فَاجِراً كَفَّاراً قال رَّّب الَ َتذَْر َعلَى االْْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاراً إِنَّكَ إِن َتذَْرُهمْ ُيِضلُّواْ ِعَباَدَك َوالَ َيِلدُو
وهذا يدل على أنه إمنا حسن منه تعاىل إنزال عذاب االستئصال عليهم ألجل أنه تعاىل علم أنه ليس من يؤمن )  ٢٧

وال يف أوالدهم أحد يؤمن قال القاضي وقال كثري من علمائنا إن ذلك من اهللا تعاىل جائز وإن كان منهم من يؤمن 



عليه السالم رَّبّ الَ َتذَْر َعلَى االْْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاراً فذلك يدل على أنه إمنا سأل ذلك من حيث  وأما قول نوح
إنه كان يف املعلوم أهنم يضلون عباده واليلدون إال فاجراً كفاراً وذلك يدل على أن ذلك احلكم كان قوالً مبجموع 

هنما لو مل حيصال ملا جاز إنزال اإلهالك واألقرب أن يقال إن نوحاً عليه هاتني العلتني وأيضاً فال دليل فيه على أ
السالم لشدة حمبته إلمياهنم كان سأل ربه أن يبقيهم فأعلمه أنه ال يؤمن منهم أحد ليزول عن قلبه ما كان قد حصل 

نَ أي ال حتزن من ذلك وال تغتم وال تظن أن فيه من تلك احملبة ولذلك قال تعاىل من بعد فَالَ َتْبتَِئْس بَِما كَاُنواْ َيفَْعلُو
  يف ذلك مذلة فإن الدين عزيز وإن قل عدد من يتمسك به والباطل ذليل وإن كثر عدد من يقول به

  َواْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعيُنَِنا َوَوْحيَِنا َوالَ ُتَخاِطْبنِى ِفى الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم مُّْغَرقُونَ
  مب قوله تعاىل

  َنعِ الْفُلَْك بِأَْعيُنَِنا َوَوْحيَِنا َوالَ ُتَخاِطْبنِى ِفى الَِّذيَن ظَلَُمواْ إِنَُّهْم مُّْغَرقُونََواْص
واعلم أن قوله تعاىل أَنَُّه لَن ُيْؤِمَن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد ءاَمَن يقتضي تعريف نوح عليه السالم أنه معذهبم ومهلكهم 

لتعذيب فعرفه اهللا تعاىل أنه يعذهبم هبذا اجلنس الذي هو الغرق وملا كان السبيل الذي فكان حيتمل أن يعذهبم بوجوه ا
به حيصل النجاة من الغرق تكوين السفينة ال جرم أمر اهللا تعاىل بإصالح السفينة وإعدادها فأوحى اهللا تعاىل إليه أن 

  يصنعها على مثال جوجؤ الطائر
  أمر إجياب أو أمر إباحة فإن قيل قوله تعاىل وَاْصَنعِ الْفُلَْك

قلنا األظهر أنه أمر إجياب ألنه ال سبيل له إىل صون روح نفسه وأرواح غريه عن اهلالك إال هبذا الطريق وصون 
النفس عن اهلالك واجب وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب وحيتمل أن ال يكون ذلك األمر أمر إجياب بل كان 

  إلنسان لنفسه داراً ليسكنها ويقيم هباأمر إباحة وهو مبنزلة أن يتخذ ا
أما قوله بِأَْعيُنَِنا فهذا ال ميكن أجراؤه على ظاهره من وجوه أحدها أنه يقتضي أن يكون هللا تعاىل أعني كثرية وهذا 
عني يناقض ظاهر قوله تعاىل َولُِتصَْنَع َعلَى َعْينِى وثانيها أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السالم ذلك الفلك بتلك األ

كما يقال قطعت بالسكني وكتبت بالقلم ومعلوم أن ذلك باطل وثالثها أنه ثبت بالدالئل القطعية العقلية كونه تعاىل 
منزهاً عن األعضاء واجلوارح واألجزاء واألبعاض فوجب املصري فيه إىل التأويل وهو من وجوه األول أن معىن 

يتخذ السفينة يقال فالن عني على فالن نصب عليه ليكون منفحصاً  بِأَْعُينَِنا أي بعني امللك الذي كان يعرفه كيف
عن أحواله وال حتول عنه عينه الثاين أن من كان عظيم العناية بالشيء فإنه يضع عينه عليه فلما كان وضع العني 

ه حبفظنا إياك على الشيء سبباً ملبالغة االحتياط والعناية جعل العني كناية عن االحتياط فلهذا قال املفسرون معنا
حفظ من يراك وميلك دفع السوء عنك وحاصل الكالم أن إقدامه على عمل السفينة مشروط بأمرين أحدمها أن ال 
مينعه أعداؤه عن ذلك العمل والثاين أن يكون عاملاً بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع الشر عنه وقوله 

  ليه أنه كيف ينبغي عمل السفينة حىت حيصل منه املطلوبَوَوْحيَِنا إشارة إىل أنه تعاىل يوحي إ
وأما قوله َوالَ ُتَخاِطْبنِى ِفى الَِّذيَن ظَلَُمواْ إِنَُّهْم ففيه وجوه األول يعين ال تطلب مين تأخري العذاب عنهم فإين قد 

ّب الَ َتذَْر َعلَى حكمت عليهم هبذا احلكم فلما علم نوح عليه السالم ذلك دعا عليهم بعد ذلك وقال نُوٌح رَّ
الثاين َوالَ ُتَخاطِْبنِى يف تعجيل ذلك العقاب على الذين ظلموا فإين ملا )  ٢٦نوح ( االْْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاراً 

  قضيت إنزال ذلك العذاب يف وقت معني كان تعجيله ممتنعاً الثالث املراد بالذين ظلموا امرأته وابنه كنعان
ا َتْسَخُرونَ فَسَْوَف َك َوكُلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمٌأل مِّن قَْوِمِه َسِخُرواْ ِمْنُه قَالَ إِن َتْسَخرُواْ ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر مِنكُْم كََمَوَيصَْنُع الْفُلْ

  َتْعلَُمونَ َمن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيْخزِيِه َوَيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب مُّقِيٌم



  لْفُلَْك ففيه مسألتانأما قوله تعاىل وََيْصَنعُ ا
املسألة األوىل يف قوله َوَيْصَنُع الْفُلَْك قوالن األول أنه حكاية حال ماضية أي يف ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه 

  يصنع الفلك الثاين التقدير وأقبل يصنع الفلك فاقتصر على قوله وََيْصَنُع الْفُلَْك

كثرية فأحدها أن نوحاً عليه السالم اختذ السفينة يف سنتني وقيل يف أربع  املسألة الثانية ذكروا يف صفة السفينة أقواالً
سنني وكان طوهلا ثلثمائة ذراع وعرضها مخسون ذراعاً وطوهلا يف السماء ثالثون ذراعاً وكانت من خشب الساج 

واألنعام ويف وجعل هلا ثالث بطون فحمل يف البطن األسفل الوحوش والسباع واهلوام ويف البطن األوسط الدواب 
البطن األعلى جلس هو ومن كان معه مع ما احتاجوا إليه من الزاد ومحل معه جسد آدم عليه السالم وثانيها قال 

  احلسن كان طوهلا ألفاً ومائيت ذراع وعرضها ستمائة ذراع
تها فائدة أصالً وكان واعلم أن أمثال هذه املباحث ال تعجبين ألهنا أمور ال حاجة إىل معرفتها ألبتة وال يتعلق مبعرف

اخلوض فيها من باب الفضول ال سيما مع القطع بأنه ليس ههنا ما يدل على اجلانب الصحيح والذي نعلمه إنه كان 
يف السعة حبيث يتسع للمؤمنني من قومه وملا حيتاجون إليه وحلصول زوجني من كل حيوان ألن هذا القدر مذكور يف 

  ذكورالقرآن فأما غري ذلك القدر فغري م
افهم أما قوله تعاىل َوكُلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمٌأل ّمن قَْوِمِه َسِخُرواْ ِمْنُه ففي تفسري املأل وجهان قيل مجاعة وقيل طبقة من أشر

وكربائهم واختلفوا فيما ألجله كانوا يسخرون وفيه وجوه أحدمها أهنم كانوا يقولون يا نوح كنت تدعي رسالة اهللا 
ك جناراً وثانيها أهنم كانوا يقولون له لو كنت صادقاً يف دعواك لكان إهلك يغنيك عن هذا تعاىل فصرت بعد ذل

العمل الشاق وثالثها أهنم ما رأوا السفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية االنتفاع هبا وكانوا يتعجبون منه ويسخرون 
اء جداً وكانوا يقولون ليس ههنا ماء ورابعها أن تلك السفينة كانت كبرية وهو كان يصنعها يف موضع بعيد عن امل

وال ميكنك نقلها إىل األهنار العظيمة وإىل البحار فكانوا يعدون ذلك من باب السفه واجلنون وخامسها أنه ملا طالت 
مدته مع القوم وكان ينذرهم بالغرق وما شاهدوا من ذلك املعىن خرباً وال أثراً غلب على ظنوهنم كونه كاذباً يف 

  ل فلما اشتغل بعمل السفينة ال جرم سخروا منه وكل هذه الوجوه حمتملةذلك املقا
إن مث إنه تعاىل حكى عنه أنه كان يقول إِن َتْسَخرُواْ ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر مِنكُْم كََما َتْسَخُرونَ وفيه وجوه األول التقدير 

قع عليكم الغرق يف الدنيا واخلزي يف تسخروا منا يف هذه الساعة فإنا نسخر منكم سخرية مثل سخريتكم إذا و
اآلخرة الثاين إن حكمتم علينا باجلهل فيما نصنع فإنا حنكم عليكم باجلهل فيما أنتم عليه من الكفر والتعرض 

لسخط اهللا تعاىل وعذابه فأنتم أوىل بالسخرية منا الثالث أن تستجهلونا فإنا نستجهلكم واستجهالكم أقبح وأشد 
  إال ألجل اجلهل حبقيقة األمر واالغترار بظاهر احلال كما هو عادة األطفال واجلهالألنكم ال تشتجهلون 

  فإن قيل السخرية من آثار املعاصي فكيف يليق ذلك باألنبياء عليهم الصالة والسالم
  ) ٤٠الشورى ( قلنا إنه تعاىل مسى املقابلة سخرية كما يف قوله تعاىل َوجََزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها 

أما قوله تعاىل فََسْوفَ َتْعلَُمونَ َمن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيْخزِيهِ أي فسوف تعلمون من هو أحق بالسخرية ومن هو أمحد عاقبة 
ويف قوله َمن َيأِْتيِه وجهان أحدمها أن يكون استفهاماً مبعىن أي كأنه قيل فسوف تعلمون أينا يأتيه عذاب وعلى هذا 

االبتداء والثاين أن يكون مبعىن الذي ويكون يف حمل النصب وقوله تعاىل َوَيِحلُّ َعلَْيِه رفع ب) من ( الوجه فمحل 
  َعذَاٌب مُّقِيٌم أي جيب عليه وينزل به



َعلَْيِه الْقَْولُ َوَمْن َءاَمَن َوَمآ َسَبَق َحتَّى إِذَا َجآَء أَمُْرَنا َوفَاَر التَّنُّوُر قُلَْنا اْحِملْ ِفيَها ِمن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَهْلََك إِالَّ َمن 
  َءاَمَن َمَعُه إِالَّ قَِليلٌ
  يف اآلية مسائل

حَتَّى هي اليت يبتدأ بعدها الكالم أدخلت على اجلملة من الشرط واجلزاء ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
  املوعدووقعت غاية لقوله وََيْصَنُع الْفُلَْك أي فكان يصنعها إىل أن جاء وقت 

 املسألة الثانية األمر يف قوله تعاىل َحتَّى إِذَا َجاء أَْمُرَنا حيتمل وجهني األول أنه تعاىل بني أنه ال حيدث شيء إال بأمر اهللا
الثاين أن يكون فكان املراد هذا و)  ٤٠النحل ( تعاىل كما قال إِنََّما قَْولَُنا ِلَشىْ ء إِذَا أَرَْدَناُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 

  املراد من األمر ههنا هو العذاب املوعد به
املسألة الثالثة يف التنور قوالن أحدمها أنه التنورالذي خيبز فيه والثاين أنه غريه أما األول وهو أنه التنور الذي خيبز فيه 

ال إنه تنور لنوح عليه فهو قول مجاعة عظيمة من املفسرين كابن عباس واحلسن وجماهد وهؤالء اختلفوا فمنهم من ق
السالم وقيل كان آلدم قال احلسن كان تنوراً من حجارة وكان حلواء حىت صار لنوح عليه السالم واختلفوا يف 

موضعه فقا الشعيب إنه كان بناحية الكوفة وعن علي رضي اهللا عنه أنه يف مسجد الكوفة قال وقد صلى فيه سبعون 
 وردان وهو قول مقاتل وقيل فار التنور باهلند وقيل إن امرأته كانت ختبز يف نبياً وقيل بالشام مبوضع يقال له عني

  ذلك التنور فأخربته خبروج املاء من ذلك التنور فاشتغل يف احلال بوضع تلك األشياء يف السفينة
من وجه األرض  القول الثاين ليس املراد من التنور تنور اخلبز وعلى هذا التقدير ففيه أقوال األول أنه انفجر املاء

قُِدَر والعرب تسمي وجه كما قال فَفََتْحَنا أَْبواَب السََّماء بَِماء مُّْنَهِمرٍ َوفَجَّْرَنا االْْرَض ُعُيوناً فَالَْتقَى املَاء َعلَى أَْمرٍ قَْد 
وضع األرض تنوراً الثاين أن التنور أشرف موضع يف األرض وأعلى مكان فيها وقد أخرج إليه املاء من ذلك امل

ليكون ذلك معجزة له وأيضاً املعىن أنه ملا نبع املاء من أعايل األرض ومن األمكنة املرتفعة فشبهت الرتفاعها بالتنانري 
الثالث َوفَارَ التَّنُّوُر أي طلع الصبح وهو منقول عن علي رضي اهللا عنه الرابع َوفَارَ التَّنُّوُر حيتمل أن يكون معناه أشد 

  ي الوطيس ومعىن اآلية إذا رأيت األمر يشتد واملاء يكثر فانجاألمر كما يقال مح

  بنفسك ومن معك إىل السفينة
  فإن قيل فما األصح من هذه اقوال

قلنا األصل محل الكالم على حقيقته ولفظ التنور حقيقة يف املوضع الذي خيبز فيه فوجب محل اللفظ عليه وال امتناع 
  الً من موضع معني وكان ذلك املوضع تنوراًيف العقل يف أن يقال إن املاء نبع أو

فإن قيل ذكر التنور باأللف والالم وهذا إمنا يكون معهود سابق معني معلوم عند السامع وليس يف األرض تنور هذا 
  شأنه فوجب أن حيمل ذلك على أن املراد إذا رأيت املاء يشتد نبوعه واألمر يقوى فانج بنفسك ومبن معك

ال إن ذلك التنور كان لنوح عليه السالم بأن كان تنور آدم أو حواء أو كان تنوراً عينه اهللا تعاىل قلنا ال يبعد أن يق
لنوح عليه السالم وعرفه أنك إذا رأيت املاء يفور فاعلم أن األمر قد وقع وعلى هذا التقدير فال حاجة إىل صرف 

  الكالم عن ظاهره
بيهاً بغليان القدر عند قوة النار وال شبهة يف أن نفس التنور ال يفور املسألة الرابعة معىن فار نبع على قوة وشدة تش

فاملراد فار املاء من التنور والذي روى أن فور التنور كان عالمة هلالك القوم ال ميتنع ألن هذه واقعة عظيمة وقد 
ال يبعد جعل هذه احلالة عالمة وعد اهللا تعاىل املؤمنني النجاة فال بد وأن جيعل هلم عالمة هبا يعرفون الوقت املعني ف

  حلدوث هذه الواقعة



املسألة اخلامسة قال الليث التنور لفظة عمت بكل لسان وصاحبه تنار قال األزهري وهذا يدل على أن االسم قد 
يكون أعجمياً فتعربه العرب فيصري عربياً والدليل على ذلك أن األصل تنار وال يعرف يف كالم العرب تنور قبل 

ه ما دخل يف كالم العرب من كالم العجم الديباج والدينار والسندس واالستربق فإن العرب ملا تكلموا هذا ونظري
  هبذه األلفاظ صارت عربية

واعلم أنه ملا فار التنور فعند ذلك أمره اهللا تعاىل بأن حيمل يف السفينة ثالثة أنواع من األشياء فاألول قوله التَّنُّوُر قُلَْنا 
( ا ِمن كُلّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ قال األخفش تقول االثنان مها زوجان قال تعاىل َوِمن كُلّ َشىْ ء َخلَقَْنا َزْوَجْينِ اْحِملْ ِفيَه
فالسماء زوج واألرض زوج والشتاء زوج والصيف زوج والنهار زوج والليل زوج وتقول للمرأة )  ٤٩الذاريات 

يعين املرأة وقال َوأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وَاالْنثَى )  ١النساء ( زَْوَجَها  هي زوج وهو زوجها قال تعاىل َوَخلََق ِمْنَها
فثبت أن الواحد قد يقال له زوج ومما يدل على ذلك قوله تعاىل ثَمَانَِيةَ  أَْزواجٍ ّمَن الضَّأِْن اثَْنْينِ َوِمَن )  ٤٥النجم ( 

  ) ١٤٣األنعام ( َنْينِ َوِمَن الَْبقَرِ اثَْنْينِ الَْمْعزِ اثَْنْينِ َوِمَن اِإلبِلِ اثْ
إذا عرفت هذا فنقول الزوجان عبارة عن كل شيئني يكون أحدمها ذكراً واآلخر أنثى والتقدير كل شيئني مها 

كذلك فامحل منهما يف السفينة اثنني واحد ذكر واآلخر أنثى ولذلك قرأ حفص ِمن كُلّ بالتنوين وأرادوا محل من 
زوجني اثنني الذكر زوج واألنثى زوج ال يقال عليه إن الزوجني ال يكونان إال اثنني فما الفائدة يف قوله  كل شيء

احلاقة ( وقوله نَفَْخةٌ  واِحَدةٌ  )  ٥١النحل ( َزْوَجْينِ اثَْنْينِ ألنا نقول هذا على مثال قوله الَ تَتَِّخذُواْ إِالَهْينِ اثَْنْينِ 
املشهورة فهذا السؤال غري وارد واختلفوا يف أنه هل دخل يف قوله َزْوَجْينِ اثَْنْينِ غري وأما على القراءة )  ١٣

احليوان أم ال فنقول أما احليوان فداخل ألن قوله ِمن كُلّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ يدخل فيه كل احليوانات وأما النبات فاللفظ 
الناس حمتاجون إىل النبات جبميع أقسامه وجاء يف الروايات  ال يدل عليه إال أنه حبسب قرينة احلال ال يبعد بسبب أن

عن ابن مسعود رضي اهللا عنهما أنه قال مل يستطع نوح عليه السالم أن حيمل األسد حىت ألقيت عليه احلمى وذلك 
اهللا  فسلط) فسوف أشغله عن الطعام ( أن نوحاً عليه السالم قال يا رب فمن أين أطعم األسد إذا محلته قال تعاىل 

تعاىل عليه احلمى وأمثال هذه الكلمات األوىل تركها فإن حاجة الفيل إىل الطعام أكثر وليس به محى الثاين من 
  األشياء اليت أمر اهللا نوحاً عليه السالم حبملها يف السفينة

م وثالثة أبناء له وهم سام وحام ويافث قوله تعاىل َوأَْهلََك إِالَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ قالوا كانوا سبعة نوح عليه السال
  ولكل واحد منهم زوجة وقيل أيضاً كانوا مثانية هؤالء وزوجة نوح عليه السالم

  وأما قوله إِالَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ فاملراد ابنه وامرأته وكانا كافرين حكم اهللا تعاىل عليهم باهلالك
  ت فما السبب أنه وقع االبتداء بذكر احليواناتفإن قيل اإلنسان أشرف من مجيع احليوانا

قلنا اإلنسان عاقل وهو لعقله كاملضطر إىل دفع أسباب اهلالك عن نفسه فال حاجة فيه إىل املبالغة يف الترغيب خبالف 
  السعي يف ختليص سائر احليوانات فلهذا السبب وقع االبتداء به

َعلَْيِه الْقَْولُ يف إثبات القضاء الالزم والقدر الواجب قالوا ألن قوله  واعلم أن أصحابنا احتجوا بقوله إِالَّ َمن َسَبَق
( َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ مشعر بأن كل من سبق عليه القول فإنه ال يتغري عن حاله وهو كقوله عليه الصالة والسالم 

  )السعيد من سعد يف بطن أمه والشقي من شقي يف بطن أمه 
ألشياء قوله َوَمْن ءاَمَن قالوا كانوا مثانني قال مقاتل يف ناحية املوصل قرية يقال هلا قرية النوع الثالث من تلك ا

الثمانني مسيت بذلك ألن هؤالء ملا خرجوا من السفينة بنوها فسميت هبذا االسم وذكروا ماهو أزيد منه وما هو 
  لة وهو قوله تعاىل َوَما ءاَمَن َمَعُه إِالَّ قَِليلٌأنقص منه وذلك مما ال سبيل إىل معرفته إال أن اهللا تعاىل وصفهم بالق



فإن قيل ملا كان الذين آمنوا معه ودخلوا يف السفينة كانوا مجاعة فلم مل يقل قليلون كما يف قوله إِنَّ َهُؤالء لَِشْرِذَمةٌ  
  ) ٥٤الشعراء ( قَِليلُونَ 

ليل فأما الذي يروي أن إبليس دخل السفينة فبعيد ألنه قلنا كال اللفظني جائز والتقدير ههنا وما آمن معه إال نفر ق
من اجلن وهو جسم ناري أو هوائي وكيف يؤثر الغرق فيه وأيضاً كتاب اهللا تعاىل مل يدل عليه وخرب صحيح ما ورد 

  فيه فاألوىل ترك اخلوض فيه
  لََغفُوٌر رَّحِيٌم َوقَالَ اْركَبُواْ ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمجَْراَها َومُْرَساَها إِنَّ َربِّى

أما قوله َوقَالَ يعين نوح عليه السالم لقومه اْركَبُواْ والركوب العلو على ظهر الشيء ومنه ركوب الدابة وركوب 
السفينة وركوب البحر وكل شيء عال شيئاً فقد ركبه يقال ركبه الدين قال الليث وتسمي العرب من يركب 

يف قوله اْركَُبواْ ) يف ( ركب من ركبوا الدواب واإلبل قال الواحدي ولفظة السفينة راكب السفينة وأما الركبان وال
ِفيَها ال جيوز أن تكون من صلة الركوب ألنه يقال ركبت السفينة وال يقال ركبت يف السفينة بل الوجه أن يقال 

لزيادة أنه أمرهم أن يكونوا مفعول اركبوا حمذوف والتقدير اركبوا املاء يف السفينة وأيضاً جيوز أن يكون فائدة هذه ا
  يف جوف الفلك ال على ظهرها فلو قال اركبوها لتومهوا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة

  أما قوله تعاىل بِْسمِ اللَِّه َمجَْراَها َومُْرَساَها ففيه مسائل
مليم واتفقوا يف مرساها أنه املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم جمريها بفتح امليم والباقون بضم ا

قرأ جماهد جمريها ومرسيها بلفظ اسم الفاعل جمروري احملل صفتني هللا تعاىل ) الكشاف ( بضم امليم وقال صاحب 
أَْدِخلْنِى ُمْدَخلَ ِصْدقٍ )  ٢٩املؤمنون ( قال الواحدي اجملرى مصدر كاإلجراء ومثله قوله رَّّب أَنزِلْنِى مُنَزالً مُّبَاَركاً 

وأما من قرأ جمريها بفتح امليم فهو أيضاً مصدر مثل اجلري واحتج صاحب )  ٨٠اإلسراء ( أَخْرِجْنِى ُمخَْرَج ِصْدقٍ َو
ولو كان جمراها لكان وهي جتريهم وحجة من ضم امليم أن )  ٤٢هود ( هذه القراءة بقوله رَِّحيٌم وَِهىَ  َتْجرِى بِهِْم 

فإذا قال َتْجرِى بِهِْم فكأنه قال جتريهم وأما املرسي فهو أيضاً مصدر كاإلرساء جرت هبم وأجرهتم يتقاربان يف املعىن 
قال ابن عباس يريد )  ٣٢النازعات ( يقال رسا الشيء يرسو إذا ثبت وأرساه غريه قال تعاىل َوالْجِبَالَ أَْرَساَها 

م قال بِْسمِ اللَِّه فتجري وإذا أراد أن جتري بسم اهللا وقدرته وترسو بسم اهللا وقدرته وقيل كان إذا أراد أن جتري هب
  ترسو قال بسم اهللا مرساها فترسو

املسألة الثانية ذكروا يف عامل اإلعراب يف بِْسمِ اللَِّه وجوهاً األول اركبوا بسم اهللا والثاين ابدؤا بسم اهللا والثالث 
ني من رجب فصارت ستة أشهر بسم اهللا إجراؤها وإرساؤها وقيل إهنا سارت ألول يوم من رجب وقيل لعشر مض

  واستوت يوم العاشر من احملرم على اجلودي
  املسألة الثالثة يف اآلية احتماالن

ل االحتمال األول أن يكون جمموع قوله َوقَالَ ارْكَُبواْ ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمْجَراَها َومُْرَساَها كالماً واحداً والتقدير وقا
  يعين ينبغي أن يكون الركوب مقروناً هبذا الذكراركبوا فيها بسم جمريها ومرساها 

واالحتمال الثاين أن يكونا كالمني والتقدير أن نوحاً عليه السالم أمرهم بالركوب مث أخربهم بأن جمريها ومرساها 
  ليس إال بسم اهللا وأمره وقدرته

ون يف وقت الشروع فيه ذاكراً فاملعىن األول يشري إىل أن اإلنسان ال ينبغي أن يشرع يف أمر من األمور إال ويك
  السم اهللا تعاىل باألذكار املقدسة حىت يكون بربكة ذلك الذكر سبباً لتمام ذلك املقصود

واملعىن الثاين يدل على أنه ملا ركب السفينة أخرب القوم بأن السفينة ليست سبباً حلصول النجاة بل الواجب ربط 



أنه تعاىل هو اجملري واملرسي للسفينة فإياكم أن تعولوا على السفينة بل  اهلمة وتعليق القلب بفضل اهللا تعاىل وأخربهم
جيب أن يكون تعويلكم على فضل اهللا فإنه هو اجملري واملرسي هلا فعلى التقدير األول كان نوح عليه السالم وقت 

القوة وقطع النظر عن ركوب السفينة يف مقام الذكر وعلى التقدير الثاين كان يف مقام الفكر والرباءة عن احلول و
  األسباب واستغراق القلب يف نور جالل مسبب األسباب

واعلم أن اإلنسان إذا تفكر يف طلب معرفة اهللا تعاىل بالدليل واحلجة فكأنه جلس يف سفينة التفكر والتدبر وأمواج 
كرة والروية باحلركة الظلمات والضالالت قد علت تلك اجلبال وارتفعت إىل مصاعد القالل فإذا ابتدأت سفينة الف

  وجب أن يكون هناك اعتماده على اهللا تعاىل وتضرعه إىل اهللا

تعاىل وأن يكون بلسان القلب ونظر العقل يقول بسم اهللا جمريها ومرساها حىت تصل سفينة فكره إىل ساحل النجاة 
  وتتخلص عن أمواج الضالالت

و أن ذلك الوقت وقت اإلهالك وإظهار القهر فكيف يليق به هذا وأما قوله إِنَّ َرّبى لََغفُوٌر رَِّحيٌم ففيه سؤال وه
  الذكر

وجوابه لعل القوم الذين ركبوا السفينة اعتقدوا يف أنفسهم أنا إمنا جنونا بربكة علمنا فاهللا تعاىل نبههم هبذا الكالم 
األحوال فهو حمتاج  إلزالة ذلك العجب منهم فإن اإلنسان ال ينفك عن أنواع الزالت وظلمات الشهوات ويف مجيع

  إىل إعانة اهللا وفضله وإحسانه وأن يكون رحيماً لعقوبته غفوراً لذنوبه
َتكُن مََّع الْكَاِفرِيَن قَالَ َوِهىَ  َتجْرِى بِهِْم ِفى َمْوجٍ كَالْجَِبالِ َونَاَدى نُوٌح اْبَنُه َوكَانَ ِفى َمْعزِلٍ يابَُنى َّ اْركََب مَّعََنا َوالَ 

ْوُج فَكَانَ ِمَن جََبلٍ َيْعِصمُنِى ِمَن الَْمآِء قَالَ الَ عَاِصمَ الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِالَّ َمن رَِّحَم َوحَالَ َبيَْنُهَما الَْمَسآوِى إِلَى 
  الُْمْغَرقَِني

  واعلم أن قوله َوِهىَ  َتْجرِى بِهِْم ِفى َمْوجٍ كَالْجَِبالِ مسائل
رِى بِهِْم ِفى َمْوجٍ متعلق مبحذوف والتقدير وقال اركبوا فيها فركبوا فيها يقولون بسم املسألة األوىل قوله َوِهىَ  َتْج

  اهللا وهي جتري هبم يف موج كاجلبال
املسألة الثانية األمواج العظيمة إمنا حتدث عند حصول الرياح القوية الشديدة العاصفة فهذا يدل على أنه حصل يف 

  ود منه بيان شدة اهلول والفزعذلك الوقت رياح عاصفة شديدة واملقص
املسألة الثالثة اجلريان يف املوج هو أن جتري السفينة داخل املوج وذلك يوجب الغرق فاملراد أن األمواج ملا أحاطت 

  بالسفينة من اجلوانب شبهت تلك السفينة مبا إذا جرت يف داخل تلك األمواج
  مث حكى اهللا تعاىل عنه أنه نادى ابنه وفيه مسائل

  سألة األوىل اختلفوا يف أنه كان ابناً له وفيه أقوالامل
القول األول أنه ابنه يف احلقيقة والدليل عليه أنه تعاىل نص عليه فقال َوَناَدى ُنوحٌ اْبَنُه ونوح أيضاً نص عليه فقال أَوْ 

ه إىل جمازه من غري َبنِى وصرف هذا اللفظ إىل أنه رباه فأطلق عليه اسم االبن هلذا السبب صرف للكالم عن حقيقت
ضرورة وأنه ال جيوز والذين خالفوا هذا الظاهر إمنا خالفوه ألهنم استبعدوا أن يكون ولد الرسول املعصوم كافراً 

كان كافراً ووالد إبراهيم عليه السالم كان كافراً ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهذا بعيد فإنه ثبت أن والد رسولنا 
قائلون هبذا القول اختلفوا يف أنه عليه السالم ملا قال رَّّب الَ َتذَْر َعلَى االْْرضِ ِمَن بنص القرآن فكذلك ههنا مث ال

  فكيف ناداه مع كفره)  ٢٦نوح ( الْكَاِفرِيَن دَيَّاراً 



فأجابوا عنه من وجوه األول أنه كان ينافق أباه فظن نوح أنه مؤمن فلذلك ناداه ولوال ذلك ملا أحب جناته والثاين 
يه السالم كان يعلم أنه كافر لكنه ظن أنه ملا شاهد الغرق واألهوال العظيمة فإنه يقبل اإلميان فصار قوله أنه عل

هم يف َمْعزِلٍ ياُبَنى َّ اْركََب مََّعَنا كالداللة على أنه طلب منه اإلميان وتأكد هذا بقوله َوالَ َتكُن مََّع الْكَافِرِيَن أي تابع
أن شفقة األبوة لعلها محلته على ذلك النداء والذي تقدم من قوله إِالَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه الكفر واركب معنا والثالث 

  الْقَْولُ كان كاجململ فلعله عليه السالم جوز أن ال يكون هو داخالً فيه
 عنه القول الثاين أنه كان ابن امرأته وهو قول حممد بن علي الباقر وقول احلسن البصري ويروى أن علياً رضي اهللا

قرأ َوَناَدى ُنوٌح والضمري المرأته وقرأ حممد بن علي وعروة بن الزبري نُوٌح اْبَنُه بفتح اهلاء يريد أن ابنها إال أهنما 
اكتفيا بالفتحة عن األلف وقال قتادة سألت احلسن عنه فقال واهللا ما كان ابنه فقلت إن اهللا حكى عنه أنه قال إِنَّ 

  تقول ما كان ابناً له فقال مل يقل إنه مين ولكنه قال من أهلي وهذا يدل على قويلابُنِى ِمْن أَْهِلى وأنت 
القول الثالث أنه ولد على فراشه لغري رشدة والقائلون هبذا القول احتجوا بقوله تعاىل يف امرأة نوح وامرأة لوط 

لى خالف نص القرآن أما فخانتامها وهذا قول خبيث جيب صون منصب األنبياء عن هذه الفضيحة ال سيما وهو ع
قوله تعاىل فَخَاَنَتاُهَما فليس فيه أن تلك اخليانة إمنا حصلت بالسبب الذي ذكروه قبل البن عباس رضي اهللا عنهما ما 

كانت تلك اخليانة فقال كانت امرأة نوح تقول زوجي جمنون وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا به مث 
ذا املذهب قوله تعاىل الَْخبِيثَاُت لِلَْخبِيِثَني َوالَْخبِيثُونَ ِللَْخبِيثَاِت َوالطَّّيبَاُت ِللطَّّيبِنيَ الدليل القاطع على فساد ه

ا إِالَّ وأيضاً قوله تعاىل الزَّانِى الَ َينِكُح إِالَّ زَانَِيةً  أَْو ُمْشرِكَةً  َوالزَّانَِيةُ  الَ َينِكُحَه)  ٢٦النور ( َوالطَّيُّبونَ ِللْطَّّيبَاِت 
  وباجلملة فقد دللنا على أن احلق هو مقول األول)  ٣النور ( َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك َوُحّرَم ذاِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَِني 

وأما قوله َوكَانَ ِفى َمْعزِلٍ فاعلم أن املعزل يف اللغة معناه موضع منقطع عن غريه وأصله من العزل وهو التنحية 
  عن كذا أي مبوضع قد عزل منهواإلبعاد تقول كنت مبعزل 

واعلم أن قوله َوكَانَ ِفى َمْعزِلٍ ال يدل على أنه يف معزل من أي شيء فلهذا السبب ذكروا وجوهاً األول أنه كان 
يف معزل من السفينة ألنه كان يظن أن اجلبل مينعه من الغرق الثاين أنه كان يف معزل عن أبيه وإخوته وقومه الثالث 

  من الكفار كأنه انفرد عنهم فظن نوح عليه السالم أن ذلك إمنا كان ألنه أحب مفارقتهم أنه كان يف معزل
آن أما قوله ياُبَنى َّ اْركََب مََّعَنا َوالَ َتكُن مََّع الْكَافِرِيَن فنقول قرأ حفص عن عاصم أَْو َبنِى بفتح الياء يف مجيع القر

الالم من ابن ياء أو واو فإذا صغرت أحلقت ياء التحقري  والباقون بالكسر قال أبو علي الوجه الكسر وذلك أن
فلزم أن ترد الالم احملذوفة وإال لزم أن حترك ياء التحقري حبركات اإلعراب لكنها ال حترك ألهنا لو حركت لزم أن 
ى تنقلب كما تنقلب سائر حروف املد واللني إذا كانت حروف إعراب حنو عصا وقفا ولو انقلبت بطلت داللتها عل

التحقري مث أضفت إىل نفسك اجتمعت ثالث آيات األوىل منها للتحقري والثانية الم الفعل والثالثة اليت لإلضافة تقول 
  هذا بين فإذا ناديته صار فيه وجهان إثبات الياء

الياء فإنه  وحذفها واالختيار حذف الياء اليت لإلضافة وإبقاء الكسرة داللة عليه حنو يا غالم ومن قرأ أَْو َبنِى بفتح
أراد اإلضافة أيضاً كما أرادها من قرأ بالكسر لكنه أبدل من الكسرة الفتحة ومن الياء األلف ختفيفا فصار يا بنيا 

  كما قال يا ابنة عما ال تلومي واهجعي
  مث حذف األلف للتخفيف

بنه أنه قال َساوِى إِلَى واعلم أنه تعاىل ملا حكى عن نوح عليه السالم أنه دعاه إىل أن يركب السفينة حكى عن ا
َجَبلٍ َيْعِصمُنِى ِمَن الَْماء وهذا يدل على أن االبن كان متمادياً يف الكفر مصراً عليه مكذباً ألبيه فيما أخرب عنه فعند 



اهللا معصوم هذا قال نوح عليه السالم الَ عَاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِالَّ َمن رَِّحَم وفيه سؤال وهو أن الذي رمحه 
  فكيف حيسن استثناء املعصوم من العاصم وهو قوله الَ َعاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه وذكروا يف اجلواب طرقاً كثرية

هود ( ِحيٌم  رَّالوجه األول أنه تعاىل قال قبل هذه اآلية َوقَالَ اْركَبُواْ ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمجَْراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َرّبى لََغفُوٌر
  فبني أنه تعاىل رحيم وأنه برمحته خيلص هؤالء الذين ركبوا السفينة من آفة الغرق)  ٤١

إذا عرفت هذا فنقول إن ابن نوح عليه السالم ملا قال سآوي إىل جبل يعصمين من املاء قال نوح عليه السالم 
َم واملعىن إال ذلك الذي ذكرت أنه برمحته خيلص هؤالء من الغرق أخطأت الَ َعاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِالَّ َمن رَِّح

فصار تقدير اآلية ال عاصم اليوم من عذاب اهللا إال اهللا الرحيم وتقديره ال فرار من اهللا إال إىل اهللا وهو نظري قوله 
  وهذا تأويل يف غاية احلسن) وأعوذ بك منك ( عليه السالم يف دعائه 
أن هذا االستثناء وقع من مضمر هو يف حكم ) حل العقد ( يل وهو الذي ذكره صاحب الوجه الثاين يف التأو

امللفوظ لظهور داللة اللفظ عليه والتقدير ال عاصم اليوم ألحد من أمر اهللا إال من رحم وهو كقولك ال نضرب 
  للفظ عليه فكذا ههنااليوم إال زيداً فإن تقديره ال تضرب أحداً إال زيداً إال أنه ترك التصريح به لداللة ا

الوجه الثالث يف التأويل أن قوله الَ َعاِصَم أي الذا عصمة كما قالوا رامح والبن ومعناه ذو رمح وذو لنب وقال 
ومعناه ما ذكرنا فكذا ههنا وعلى هذا التقدير )  ٢١احلاقة ( و ِعيَشةٍ  رَّاِضَيةٍ  )  ٦الطارق ( تعاىل ِمن مَّاء َداِفقٍ 
  لعصمة فيدخل فيه املعصوم وحينئذ يصح استثناء قوله إِالَّ َمن رَِّحَم منهالعاصم هو ذو ا

الذين  الوجه الرابع قوله الَ َعاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِالَّ َمن رَِّحَم عىن بقوله إال من رحم نفسه ألن نوحاً وطائفته هم
عىن أن بسببه حتصل رمحة اهللا كما أضيف اإلحياء إىل عيسى خصهم اهللا تعاىل برمحته واملراد ال عاصم لك إال اهللا مب

  ألجل أن اإلحياء حصل بدعائه)  ٤٩آل عمران ( عليه السالم يف قوله َوَرُسوالً إِلَى 
 الوجه اخلامس أن قوله إِالَّ َمن رَِّحَم استثناء منقطع واملعىن لكن من رحم اهللا معصوم ونظريه قوله تعاىل َما لَُهْم بِِه ِمْن

مث إنه تعاىل بني بقوله َوحَالَ َبيَْنُهَما الْمَْوُج أي بسبب هذه احليلولة خرج من )  ١٥٧النساء ( ِعلْمٍ إِالَّ اتِّبَاَع الظَّّن 
  أن خياطبه نوح فَكَانَ ِمَن الُْمْغَرقَِني

 ْمُر وَاْستََوْت َعلَى الُْجوِدى ِّ َوِقيلَ ُبْعًدا لِّلْقَْومِ َوِقيلَ ياأَْرُض اْبلَِعى َمآَءِك َوياَسَمآُء أَقِْلِعى َوِغيضَ الَْمآُء َوقُِضىَ  االٌّ
  الظَّاِلمَِني

اعلم أن املقصود من هذا الكالم وصف آخر لواقعة الطوفان فكان التقدير أنه ملا انتهى أمر الطوفان قيل كذا وكذا 
وابتلع الطعام ابتالعاً إذا مل ميضغه وقال أهل اللغة َوِقيلَ ياأَْرُض اْبلَِعى َماءِك يقال بلع املاء يبلعه بلعاً إذا شربه 

الفصيح بلع بكسر الالم يبلع بفتحها َماءِك َوياَسَماء أَقِْلِعى يقال أقلع الرجل عن عمله إذا كف عنه وأقلعت السماء 
من باب بعدما مطرت إذا أمسكت َوِغيضَ الَْماء يقال غاض املاء يغيض غيضاً ومغاضاً إذا نقص وغضته أنا وهذا 

فعل الشيء وفعلته أنا ومثله جرب العظم وجربته وفغر الفم وفغرته ودلع اللسان ودلعته ونقص الشيء ونقصته فقوله 
  َوِغيَض الَْماء أي نقص وما بقي منه شيء

واعلم أن هذه اآلية مشتملة على ألفاظ كثرية كل واحد منها دال على عظمة اهللا تعاىل وعلو كربيائه فأوهلا قوله 
ِقيلَ وذلك ألن هذا يدل على أنه سبحانه يف اجلالل والعلو والعظمة حبيث أنه مىت قيل قيل مل ينصرف العقل إال َو

إليه ومل يتوجه الفكر إال إىل أن ذلك القائل هو هو وهذا تنبيه من هذا الوجه على أنه تقرر يف العقول أنه ال حاكم 
 السفلي إال هو وثانيها قوله الُْمْغَرِقَني َوِقيلَ ياأَْرُض اْبلَِعى َماءِك يف العاملني وال متصرف يف العامل العلوي والعامل

َوياَسَماء أَقِْلِعى فإن احلس يدل على عظمة هذه األجسام وشدهتا وقوهتا فإذا شعر العقل بوجود موجود قاهر هلذه 



عقلية على كمال جالل اهللا األجسام مستول عليها متصرف فيها كيف شاء وأراد صار ذلك سبباً لوقوف القوة ال
تعاىل وعلو قهره وكمال قدرته ومشيئته وثالثها أن السماء واألرض من اجلمادات فقوله َوأَْوَحى ِفى كُلّ َسَماء 

مشعر حبسب الظاهر على أن أمره وتكليفه نافذ يف اجلمادات فعند هذا حيكم الوهم بأنه ملا كان األمر كذلك فألن 
عقالء كان أوىل وليس مرادي منه أنه تعاىل يأمر اجلمادات فإن ذلك باطل بل املراد أن يكون أمره نافذاً على ال

توجيه صيغة األمر حبسب الظاهر على هذه اجلمادات القوية الشديدة يقرر يف الوهم نوع عظمته وجالله تقريراً 
  كامالً

اء جزماً حتماً فقد وقع تنبيهاً على أن كل ما وأما قوله َوقُِضىَ  االْْمُر فاملراد أن الذي قضى به وقدره يف األزل قض
  قضى اهللا تعاىل فهو واقع يف وقته وأنه ال دافع لقضائه وال مانع من نفاذ حكمه يف أرضه ومسائه

  فإن قيل كيف يليق حبكمة اهللا تعاىل أن يغرق األطفال بسبب جرم الكفار
ون إن اهللا تعاىل أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق قلنا اجلواب عنه من وجهني األول أن كثرياً من املفسرين يقول

  بأربعني سنة فلم يغرق إال من بلغ سنه إىل األربعني
  ولقائل أن يقول لو كان األمر على ما ذكرمت لكان ذلك آية عجيبة قاهرة ويبعد مع ظهورها

حش مع أنه ال تكليف استمرارهم على الكفر وأيضاً فهب أنكم ذكرمت ما ذكرمت فما قولكم يف إهالك الطري والو
  عليها ألبتة

)  ٢٣األنبياء ( واجلواب الثاين وهو احلق أنه ال اعتراض على اهللا تعاىل يف أفعاله الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهمْ ُيْسئَلُونَ 
بهائم ويف وأما املعتزلة فهم يقولون إنه تعاىل أغرق األطفال واحليوانات وذلك جيري جمرى إذنه تعاىل يف ذبح هذه ال

  استعماهلا يف األعمال الشاقة الشديدة
وأما قوله تعاىل وَاْستََوْت َعلَى الُْجوِدىّ  فاملعىن واستوت السفينة على جبل باجلزيرة يقال له اجلودي وكان ذلك 

  عاشوراءاجلبل جبالً منخفضاً فكان استواء السفينة عليه دليالً على انقطاع مادة ذلك املاء وكان ذلك االستواء يوم 
وأما قوله تعاىل َوِقيلَ ُبْعًدا لّلْقَْومِ الظَّاِلِمَني ففيه وجهان األول أنه من كالم اهللا تعاىل قال هلم ذلك على سبيل اللعن 
والطرد والثاين أن يكون ذلك من كالم نوح عليه السالم وأصحابه ألن الغالب ممن يسلم من األمر اهلائل بسبب 

ا هلكوا وجنا منهم قال مثل هذا الكالم وألنه جار جمرى الدعاء عليهم فجعله من كالم اجتماع قوم من الظلمة فإذ
  البشر أليق

بداية اجلزء الثامن عشر من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى 
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -كتب العلمية دار ال: دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

 يانُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلكَ َوَناَدى نُوٌح رَّبَُّه فَقَالَ َربِّ إِنَّ اُبنِى ِمْن أَْهِلى َوإِنَّ َوْعَدَك الَْحقُّ وَأَنَت أَْحكَُم الَْحاِكِمَني قَالَ
ذُ بَِك أَنْ صَاِلحٍ فَالَ َتْسأَلْنِى َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنِّى أَِعظُكَ أَن َتكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني قَالَ َربِّ إِنِّى أَُعو إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر

  أَسْأَلََك َما لَْيَس ِلى بِِه ِعلٌْم َوإِالَّ َتْغِفْر ِلى َوتَْرَحْمنِى أَكُن مَِّن الْخَاسِرِيَن



  وفيه مسألتان
ألة األوىل اعلم أن قوله َرّب إِنَّ ابُنِى ِمْن أَْهِلى فقد ذكرنا اخلالف يف أنه هل كان ابناً له أم ال فال نعيده مث إنه املس

لَْيَس تعاىل ذكر أنه قال قَالَ ياُنوحُ إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك واعلم أنه ملا ثبت بالدليل أنه كان ابناً له وجب محل قوله إِنَُّه 
ْهِلَك على أحد وجهني أحدمها أن يكون املراد أنه ليس من أهل دينك والثاين املراد أنه ليس من أهلك الذين ِمْن أَ

  وعدتك أن أجنيهم معك والقوالن متقاربان
املسألة الثانية هذه اآلية تدل على أن العربة بقرابة الدين ال بقرابة النسب فإن يف هذه الصورة كانت قرابة النسب 

أقوى الوجوه ولكن ملا انتفت قرابة الدين ال جرم نفاه اهللا تعاىل بأبلغ األلفاظ وهو قوله إِنَّهُ لَْيَس ِمنْ حاصلة من 
  أَْهِلَك

مث قال تعاىل إِنَُّه َعَملٌ غَْيرُ َصاِلحٍ قرأ الكسائي عمل على صيغة الفعل املاضي وغري بالنصب واملعىن إن ابنك عمل 
وكلمة غَْيرِ نصب ألهنا نعت ملصدر حمذوف وقرأ الباقون عمل بالرفع والتنوين  عمالً غري صاحل يعين أشرك وكذب

وفيه وجهان األول أن الضمري يف قوله إنه عائد إىل السؤال يعين أن هذا السؤال عمل وهو قوله إِنَّ اُبنِى ِمْن أَْهِلى 
م اجلزم بأنه ال ينجي أحداً منهم سؤال باطل َوإِنَّ َوْعَدَك الَْحقُّ غري صاحل ألن طلب جناة الكافر بعد أن سبق احلك

الثاين أن يكون هذا الضمري عائداً إىل االبن وعلى هذا التقدير ففي وصفه بكوه عمالً غري صاحل وجوه األول أن 
الرجل إذا كثر عمله وإحسانه يقال له إنه علم وكرم وجود فكذا ههنا ملا كثر إقدام ابن نوح على األعمال الباطلة 

  يه بأنهحكم عل

يف نفسه عمل باطل الثاين أن يكون املراد أنه ذو عمل باطل فحذف املضاف لداللة الكالم عليه الثالث قال بعضهم 
  معىن قوله إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر صَاِلحٍ أي إنه ولد زنا وهذا القول باطل قطعاً

  ِه ِعلٌْم إِّنى أَِعظَُك أَن َتكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني وفيه مسألتانمث إنه تعاىل قال لنوح عليه السالم فَالَ َتسْأَلْىن َما لَْيَس لََك بِ
  املسألة األوىل احتج هبذه اآلية من قدح يف عصمة األنبياء عليهم السالم من وجوه

الوجه األول أن قراءة عمل بالرفع والتنوين قراءة متواترة فهي حمكمة وهذا يقتضي عود الضمري يف قوله إِنَُّه َعَملٌ 
غَْيُر َصاِلحٍ إما إىل ابن نوح وإما إىل ذلك السؤال فالقول بأنه عائد إىل ابن نوح ال يتم إال بإضمار وهو خالف 

الظاهر وال جيوز املصري إليه إال عند الضرورة وال ضرورة ههنا ألنا إذا حكمنا بعود الضمري إىل السؤال املتقدم فقد 
 عائد إىل هذا السؤال فكان التقدير أن هذا السؤال عمل غري صاحل استغنينا عن هذا الضمري فثبت أن هذا الضمري

  أي قولك إن ابين من أهلي لطلب جناته عمل غري صاحل وذلك يدل على أن هذا السؤال كان ذنباً ومعصية
ى فدل هذا على أنه الوجه الثاين أن قوله فَالَ َتْسأَلْىن هني له عن السؤال واملذكور السابق هو قوله إِنَّ اُبنِى ِمْن أَْهِل

  تعاىل هناه عن ذلك السؤال فكان ذلك السؤال ذنباً ومعصية
الوجه الثالث أن قوله فَالَ َتْسأَلْىن َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم يدل على أن ذلك السؤال كان قد صدر ال عن العلم والقول 

  ) ١٦٩البقرة ( َتْعلَُمونَ  بغري العلم ذنب لقوله تعاىل َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اللَِّه َما الَ
الوجه الرابع أن قوله تعاىل إِّنى أَِعظَُك أَن َتكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني يدل على أن ذلك السؤال كان حمض اجلهل وهذا 

يدل على غاية التقريع وهناية الزجر وأيضاً جعل اجلهل كناية عن الذنب مشهور يف القرآن قال تعاىل َيْعَملُونَ السُّوء 
  ) ٦٧البقرة ( وقال تعاىل حكاية عن موسى عليه السالم أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني )  ١٧النساء ( َجَهالَةٍ  بِ

الوجه اخلامس أن نوحاً عليه السالم اعترف بإقدامه على الذنب واملعصية يف هذا املقام فإنه قال إِّنى أَُعوذُ بَِك أَنْ 
  ْيَس ِلى بِِه ِعلٌْم َوإِالَّ َتْغِفْر ِلى َوتَْرَحْمنِى أَكُن ّمَن الْخَاسِرِيَن واعترافه بذلك يدل على أنه كان مذنباًأَسْأَلََك َما لَ



الوجه السادس يف التمسك هبذه اآلية أن هذه اآلية تدل على أن نوحاً نادى ربه لطلب ختليص ولده من الغرق 
اْبَنُه وقال َمعْزِلٍ ياُبَنى َّ اْركََب مََّعَنا تدل على أنه عليه السالم طلب من ابنه  واآلية املتقدمة وهي قوله َوَناَدى ُنوٌح

املوافقة فنقول إما أن يقال إن طلب هذا املعىن من اهللا كان سابقاً على طلبه من الولد أو كان بالعكس واألول باطل 
لبه من االبن لكان قد مسع من اهللا أنه تعاىل ال خيلص ألن بتقدير أن يكون طلب هذا املعىن من اهللا تعاىل سابقاً على ط

ذلك االبن من الغرق وأنه تعاىل هناه عن ذلك الطلب وبعد هذا كيف قال له َمعْزِلٍ يابَُنى َّ اْركََب مََّعَنا َوالَ َتكُن مَّعَ 
قوله َساوِى إِلَى َجَبلٍ يَْعِصُمنِى الْكَاِفرِيَن وأما إن قلنا إن هذا الطلب من االبن كان متقدماً فكان قد مسع من االبن 

  ِمَن الَْماء وظهر بذلك كفره فكيف طلب من اهللا ختليصه وأيضاً أنه تعاىل أخرب أن نوحاً ملا طلب ذلك منه

وامتنع هو صار من املغرقني فكيف يطلب من اهللا ختليصه من الغرق بعد أن صار من املغرقني فهذه اآلية من هذه 
  ى صدور املعصية من نوح عليه السالمالوجوه الستة تدل عل

واعلم أنه ملا دلت الدالئل الكثرية على وجوب تنزيه اهللا تعاىل األنبياء عليهم السالم من املعاصي وجب محل هذه 
الوجوه املذكورة على ترك األفضل واألكمل وحسنات األبرار سيئات املقربني فلهذا السبب حصل هذا العتاب 

يدل على سابقة الذنب كما قال إِذَا َجاء َنْصُر اللَِّه وَالْفَْتُح َوَرأَْيتَ النَّاَس َيْدُخلُونَ ِفى ِدينِ اللَِّه  واألمر باالستغفار وال
ومعلوم أن جميء نصر اهللا والفتح ودخول الناس يف دين اهللا )  ٣ ١النصر ( أَفْواجاً فََسّبحْ بِحَْمِد رَّبَك وَاْسَتْغِفْرُه 

وليس )  ١٩حممد ( وجب االستغفار وقال تعاىل وَاْسَتْغِفْر ِلذَنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت أفواجاً ليست بذنب ي
  مجيعهم مذنبني فدل ذلك على أن االستغفار قد يكون بسبب ترك ألفضل

ر ونافع برواية قالون املسألة الثانية قرأ نافع برواية ورش وإمسعيل بتشديد النون وإثبات الياء َتسْأَلْىن وقرأ ابن عام
بتشديد النون وكسرها من غري إثبات الياء وقرأ أبو عمرو بتخفيف النون وكسرها وحذف الياء تسألن أما التشديد 

  فللتأكيد وأما إثبات الياء فعلى األصل وأما ترك التشديد واحلذف فللتخيف من غري إخالل
قال قَالَ َرّب إِّنى أَُعوذُ بَِك أَنْ أَْسأَلََك َما لَْيَس ِلى بِِه ِعلٌْم واعلم أنه تعاىل ملا هناه عن ذلك السؤال حكى عنه أنه 

ِه ِعلٌْم فقال عند ذلك َوإِالَّ َتْغِفرْ ِلى وََتْرَحمْنِى أَكُن ّمَن الَْخاِسرِيَن واملعىن أنه تعاىل ملا قال له فَالَ َتسْأَلْىن َما لَْيَس لََك بِ
إليه إال أين ال أقدر على االحتراز منه إال بإعانتك وهدايتك فلهذا بدأ أوالً  قبلت يا رب هذا التكليف وال أعود

  بقوله إِّنى أَُعوذُ بَِك
 واعلم أن قوله إِّنى أَُعوذُ بَِك أَنْ أَسْأَلََك َما لَْيَس ِلى بِِه ِعلٌْم إخبار عما يف املستقبل أي ال أعود إىل هذا العمل مث

إِالَّ َتْغِفْر ِلى َوتَْرَحْمنِى أَكُن ّمَن الْخَاِسرِيَن وحقيقة التوبة تقتضي أمرين أحدمها يف أشتغل باالعتذار عما مضى فقال َو
اضي املستقبل وهو العزم على الترك وإليه اإلشارة بقوله إِّنى أَُعوذُ بِكَ أَنْ أَْسأَلََك َما لَْيَس ِلى بِِه ِعلٌْم والثاين يف امل

ارة بقوله َوإِالَّ َتغِْفْر ِلى َوَتْرَحمْنِى أَكُن ّمَن الَْخاِسرِيَن وخنتم هذا الكالم بالبحث وهو الندم على ما مضى وإليه اإلش
عن الزلة اليت صدرت عن نوح عليه السالم يف هذا املقام فنقول إن أمة نوح عليه السالم كانوا على ثالثة أقسام 

حكم املؤمنني هو النجاة وحكم الكافرين هو الغرق  كافر يظهر كفره ومؤمن يعلم إميانه ومجع من املنافقني وقد كان
وكان ذلك معلوماً وأما أهل النفاق فبقي حكمهم خمفياً وكان ابن نوح منهم وكان جيوز فيه كونه مؤمناً وكانت 

الشفقة املفرطة اليت تكون من األب يف حق االبن حتمله على محل أعماله وأفعاله ال على كونه كافراً بل على الوجوه 
لصحيحة فلما رآه مبعزل عن القوم طلب منه أن يدخل السفينة فقال َساوِى إِلَى َجَبلٍ يَْعِصُمنِى ِمَن الَْماء وذلك ال 

يدل على كفره جلواز أن يكون قد ظن أن الصعود على اجلبل جيري جمرى الركوب يف السفينة يف أنه يصونه عن 
رِ اللَِّه إِالَّ َمن رَِّحمَ ال يدل إال على أنه عليه السالم كان يقرر عند بنه أنه ال الغرق وقول نوح الَ َعاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْم

ا



ينفعه إال اإلميان والعمل الصاحل وهذا أيضاً ال يدل على أنه علم من ابنه أنه كان كافراً فعند هذه احلالة كان قد بقي 
  يف قلبه ظن أن ذلك االبن مؤمن فطلب من اهللا

ق من الطرق إما بأن ميكنه من الدخول يف السفينة وإما أن حيفظه على قلة جبل فعند ذلك أخربه تعاىل ختليصه بطري
اهللا تعاىل بأنه منافق وأنه ليس من أهل دينه فالزلة الصادرة عن نوح عليه السالم هو أنه مل يستقص يف تعريف ما 

أ يف ذلك االجتهاد ألنه كان كافراً فلم يدل على نفاقه وكفره بل اجتهد يف ذلك وكان يظن أنه مؤمن مع أنه أخط
يصدر عنه إال اخلطأ يف هذا االجتهاد كما قررنا ذلك يف أن آدم عليه السالم مل تصدر عنه تلك الزلة إال ألنه أخطأ 
يف هذا االجتهاد فثبت مبا ذكرنا أن الصادر عن نوح عليه السالم ما كان من باب الكبائر وإمنا هو من باب اخلطأ 

  تهاد واهللا أعلميف االج
  سُُّهْم مِّنَّا َعذَاٌب أَِليٌمِقيلَ ياُنوُح اْهبِطْ بَِسلَامٍ مِّنَّا َوَبركَاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ مِّمَّن مََّعَك َوأَُمٌم َسُنَمتِّعُُهْم ثُمَّ َيَم

  ويف اآلية مسائل
اك قد خرج نوح وقومه من السفينة ال حمالة مث املسألة األوىل أنه تعاىل أخرب عن السفينة أهنا استوت على اجلودي فهن

إهنم نزلوا من ذلك اجلبل إىل األرض فقوله اْهبِطْ حيتمل أن يكون أمراً باخلروج من السفينة إىل أرض اجلبل وأن 
  يكون أمراً باهلبوط من اجلبل إىل األرض املستوية

الربكة ثانياً أما الوعد بالسالمة فيحتمل وجهني األول املسألة الثانية أنه تعاىل وعده عند اخلروج بالسالمة أوالً مث ب
أنه تعاىل أخرب يف اآلية املتقدمة أن نوحاً عليه السالم تاب عن زلته وتضرع إىل اهللا تعاىل بقوله وَإِالَّ َتْغِفْر ِلى 

 تعاىل عن آدم عليه وهذا التضرع هو عني التضرع الذي حكاه اهللا)  ٤٧هود ( َوَتْرَحمْنِى أَكُن ّمَن الَْخاِسرِيَن 
األعراف ( َخاسِرِيَن السالم عند توبته من زلته وهو قوله َربََّنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا َوإِن لَّْم َتْغِفرْ لََنا َوتَْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ ِمَن الْ

قيل له ِقيلَ ياُنوحُ  فكان نوح عليه السالم حمتاجاً إىل أن بشره اهللا تعاىل بالسالمة من التهديد والوعيد فلما)  ٢٣
اْهبِطْ بَِسلَامٍ ّمنَّا حصل له األمن من مجبع املكاره املتعلقة بالدين والثاين أن ذلك الغرق ملا كان عاماً يف مجيع األرض 

فعند ما خرج نوح عليه السالم من السفينة علم أنه ليس يف األرض شيء مما ينتفع به من النبات واحليوان فكان 
كيف يعيش وكيف يدفع مجيع احلاجات عن نفسه من املأكول واملشروب فلما قال اهللا تعاىل اْهبِطْ  كاخلائف يف أنه

بَِسلَامٍ ّمنَّا زال عنه ذلك اخلوف ألن ذلك يدل على حصول السالمة من اآلفات وال يكون ذلك إال مع األمن 
عبارة عن الدوام والبقاء والثبات ونيل  وسعة الرزق مث إنه تعاىل ملا وعده بالسالمة أردفه بأن وعده بالربكة هي

األمل ومنه بروك اإلبل ومنه الربكة لثبوت املاء فيها ومنه تبارك وتعاىل أي ثبت تعظيمه مث اختلف املفسرون يف 
  تفسري هذا الثبات والبقاء

القائل إنه ملا خرج  فالقول األول أنه تعاىل صري نوحاً أبا البشر ألن مجيع من بقي كانوا من نسله وعند هذا قال هذا
  نوح من السفينة مات كل من كان معه ممن مل يكن من ذريته ومل حيصل النسل إال من

ذريته فاخللق كلهم من نسله وذريته وقال آخرون مل يكن يف سفينة نوح عليه السالم إال من كان من نسله وذريته 
( يل عليه قوله تعاىل َوَجَعلَْنا ذُّريََّتُه ُهُم الَْباِقَني وعلى التقديرين فاخللق كلهم إمنا تولدوا منه ومن أوالده والدل

  فثبت أن نوحاً عليه السالم كان آدم األصغر فهذا هو املراد من الربكات اليت وعده اهللا هبا)  ٧٧الصافات 
ون يف التزايد والقول الثاين أنه تعاىل ملا وعده بالسالمة من اآلفات وعده بأن موجبات السالمة والراحة والفراغة يك

والثبات واالستقرار مث إنه تعاىل ملا شرفه بالسالمة والربكة شرح بعده حال أولئك الذين كانوا معه فقال َوَعلَى أَُممٍ 



ّممَّن مََّعَك واختلفوا يف املراد منه على ثالثة أقوال منهم من محله على أولئك األقوام الذين جنوا معه وجعلهم أمماً 
كان يف ذلك الوقت يف مجيع األرض أحد من البشر إال هم فلهذا السبب جعلهم أمماً ومنهم من ومجاعات ألنه ما 

قال بل املراد ممن معك نسالً وتولداً قالوا ودليل ذلك أنه ما كان معه إال الذين آمنوا وقد حكم اهللا تعاىل عليهم 
ومنهم من قال املراد من ذلك جمموع احلاضرين مع الذين )  ٤٠هود ( بالقلة يف قوله تعاىل َوَما ءاَمَن َمَعُه إِالَّ قَِليلٌ 

سيولدون بعد ذلك واملختار هو القول الثاين ومن يف قوله ّممَّن مََّعَك البتداء الغاية واملعىن وعلى أمم ناشئة من 
  الذين معك

نوح يف وصول سالم  واعلم أنه تعاىل جعل تلك األمم الناشئة من الذين معه على قسمني أحدمها الذين عطفهم على
اهللا وبركاته إليهم وهم أهل اإلميان والثاين أمم وصفهم بأنه تعاىل سيمتعهم مدة يف الدنيا مث يف اآلخرة ميسهم عذاب 

أليم فحكم تعاىل بأن األمم الناشئة من الذين كانوا مع نوح عليه السالم ال بد وأن ينقسموا إىل مؤمن وإىل كافر 
السالمة كل مؤمن وكل مؤمنة إىل يوم القيامة ودخل يف ذلك املتاع ويف ذلك العذاب  قال املفسرون دخل يف تلك

كل كافر وكافرة إىل يوم القيامة مث قال أهل التحقيق إنه تعاىل إمنا عظم شأن نوح بإيصال السالمة والربكات منه 
من حيث إهنا نعمة ولكنهم إمنا يفرحون إليه ألنه قال بَِسلَامٍ ّمنَّا وهدا يدل على أن الصديقني ال يفرحون بالنعمة 

بالنعمة من حيث إهنا من احلق ويف التحقيق يكون فرحهم باحلق وطلبهم للحق وتوجههم إىل احلق وهذا مقام شريف 
ال يعرفه إال خواص اهللا تعاىل فإن الفرح بالسالمة وبالربكة من حيث مها سالمة وبركة غري والفرح بالسالمة 

ا من احلق غري واألول نصيب عامة اخللق والثاين نصيب املقربني وهلذا السبب قال بعضهم من والربكة من حيث إهنم
آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاين ومن آثر العرفان ال للعرفان بل للمعروف فقد خاض جلة الوصول وأما أهل 

ّمنَّا َعذَاٌب أَلِيٌم فحكم بأنه تعاىل يعطيهم نصيباً من  العقاب فقد قال يف شرح أحواهلم َوأَُمٌم َسُنَمتُّعُهْم ثُمَّ َيَمسُُّهْم
متاع الدنيا فدل ذلك على خساسة الدنيا فإنه تعاىل ملا ذكر أحوال املؤمنني مل يذكر ألبتة أنه يعطيهم الدنيا أم ال وملا 

ة والترغيب يف ذكر أحوال الكافرين ذكر أنه يعطيهم الدنيا وهذا تنبيه عظيم على خساسة السعادات اجلسماني
  املقامات الروحانية

   الَْعاِقَبةَ  ِللُْمتَِّقَنيِتلَْك ِمْن أَنَْبآِء الْغَْيبِ ُنوِحيَهآ إِلَْيَك َما كُنَت َتْعلَُمَهآ أَنَت َوالَ قَْوُمَك ِمن قَْبلِ َهاذَا فَاْصبِْر إِنَّ

أي تلك اآليات اليت ذكرناها وتلك  واعلم أنه تعاىل ملا شرح قصة نوح عليه السالم على التفصيل قال تِلَْك
التفاصيل اليت شرحناها من أنباء الغيب أي من األخبار اليت كانت غائبة عن اخللق فقوله ِتلَْك يف حمل الرفع على 

  االبتداء و ِمْن أَنَباء الَْغْيبِ اخلرب و نُوِحيَها إِلَْيَك خرب ثان وما بعده أيضاً خرب ثالث
ْعلَُمَها أَنَت َوالَ قَْوُمَك واملعىن أنك ما كنت تعرف هذه القصة بل قومك ما كانوا يعرفوهنا مث قال تعاىل َما كُنَت َت

  أيضاً ونظريه أن تقول إلنسان ال تعرف هذه املسألة ال أنت وال أهل بلدك
  فإن قيل أليس قد كانت قصة طوفان نوح عليه السالم مشهورة عند أهل العلم

  كانت مشهورة أما التفاصيل املذكورة فما كانت معلومةقلنا تلك القصة حبسب اإلمجال 
مث قال فَاْصبِْر إِنَّ الَْعاِقَبةَ  ِللُْمتَِّقَني واملعىن يا حممد اصرب أنت وقومك على أذى هؤالء الكفار كما صرب نوح وقومه 

كان لنوح عليه على أذى أولئك الكفار وفيه تنبيه على أن الصرب عاقبته النصر والظفر والفرح والسرور كما 
  السالم ولقومه

  فإن قال قائل إنه تعاىل ذكر هذه القصة يف سورة يونس مث إنه أعادها ههنا مرة أخرى فما الفائدة يف هذا التكرير
قلنا إن القصة الواحدة قد ينتفع هبا من وجوه ففي السورة األوىل كان الكفار يستعجلون نزول العذاب فذكر تعاىل 



( قومه كانوا يكذبونه بسبب أن العذاب ما كان يظهر مث يف العاقبة ظهر فكذا يف واقعة حممد قصة نوح يف بيان أن 
ويف هذه السورة ذكر هذه القصة ألجل أن الكفار كانوا يبالغون يف اإلحياش فذكر اهللا تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم 

 زمان نوح إال أنه عليه السالم ملا صرب نال هذه القصة لبيان أن إقدام الكفار على اإليذاء واإلحياش كان حاصالً يف
الفتح والظفر فكن يا حممد كذلك لتنال املقصود وملا كان وجه االنتفاع هبذه القصة يف كل سورة من وجه آخر مل 

  يكن تكريرها خالياً عن الفائدة
إِلَاٍه غَْيُرُه إِنْ أَنُتْم إِالَّ ُمفَْتُرونَ ياقَْومِ ال أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِنْ  َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ ياقَْومِ اْعُبدُواْ اللََّه َما لَكُْم مِّْن

  أَجْرِىَ  إِالَّ َعلَى الَِّذى فَطَرَنِى أَفَالَ َتْعِقلُونَ
  اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذه السورة واعلم أن هذا

والتقدير ولقد أرسلنا إىل عاد أخاهم هوداً وقوله ُهوًدا عطف )  ٢٦احلديد ( وله َولَقَْد أَْرَسلَْنا نُوًحا معطوف على ق
  بيان

واعلم أنه تعاىل وصف هوداً بأنه أخوهم ومعلوم أن تلك األخوة ما كانت يف الدين وإمنا كانت يف النسب ألن هوداً 
بيلة من العرب وكانوا بناحية اليمن ونظريه ما يقال للرجل يا أخا متيم كان رجالً من قبيلة عاد وهذه القبيلة كانت ق

  ويا أخا سليم واملراد رجل منهم
فبني أن قرابة النسب ال تفيد إذا مل حتصل قرابة )  ٤٦هود ( فإن قيل إنه تعاىل قال يف ابن نوح إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك 

  يف الدين فما الفرق بينهماالدين وههنا أثبت هذه األخوة مع االختالف 
ألن قومه كانوا يستعبدون يف حممد مع أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( قلنا املراد من هذا الكالم استمالة قوم حممد 

واحد من قبيلتهم أن يكون رسوالً إليهم من عند اهللا فذكر اهللا تعاىل أن هوداً كان واحداً من عاد وأن صاحلاً كان 
  الة هذا االستبعادواحداً من مثود إلز

  واعلم أنه تعاىل حكى عن هود عليه السالم أنه دعا قومه إىل أنواع من التكاليف
َتُرونَ وفيه سؤال فالنوع األول أنه دعاهم إىل التوحيد فقال ياقَْومِ اْعُبدُواْ اللََّه َما لَكُْم ّمْن إِلَاٍه غَْيُرُه إِنْ أَنُتْم إِالَّ ُمفْ

  عبادة اهللا تعاىل قبل أن أقام الداللة على ثبوت اإلله تعاىل وهو أنه كيف دعاهم إىل
قلنا دالئل وجود اهللا تعاىل ظاهرة وهي دالئل اآلفاق واألنفس وقلما توجد يف الدنيا طائفة ينكرون وجود اإلله تعاىل 

  لََيقُولُنَّ اللَُّه ولذلك قال تعاىل يف صفة الكفار َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض
قال مصنف هذا الكتاب حممد بن عمر الرازي رمحه اهللا وختم له باحلسن دخلت بالد اهلند فرأيت أولئك الكفار 
مطبقني على االعتراف بوجود اإلله وأكثر بالد الترك أيضاً كذلك وأمنا الشأن يف عبادة األوثان فإهنا آفة عمت 

يف الزمان القدمي أعين زمان نوح وهود وصاحل عليهم السالم فهؤالء األنبياء  أكثر أطراف األرض وهكذا األمر كان
صلوات اهللا وسالمه عليهم كانوا مينعوهنم من عبادة األصنام فكان قوله اعُْبُدواْ اللََّه معناه ال تعبدوا غري اهللا والدليل 

املقصود من هذا الكالم منعهم عن االشتغال بعبادة  عليه أنه قال عقيبه َمالَكُْم ّمْن إِلَاٍه غَْيُرُه وذلك يدل على أن
  األصنام

  وأما قوله َمالَكُْم ّمْن إِلَاٍه غَْيُرُه فقرىء غَْيُرُه بالرفع صفة على حمل اجلار واجملرور وقرىء باجلر صفة على اللفظ
ن عبادهتا أو يف قولكم إهنا تستحق مث قال إِنْ أَنُتْم إِالَّ ُمفَْتُرونَ يعين أنكم كاذبون يف قولكم إن هذه األصنام حتس

العبادة وكيف ال يكون هذا كذباً وافتراء وهي مجادات الحس هلا وال إدراك واإلنسان هو الذي ركبها وصورها 
فكيف يليق باإلنسان الذي صنعها أن يعبدها وأن يضع اجلبهة على التراب تعظيماً هلا مث إنه عليه الصالة والسالم ملا 



حيد ومنعهم عن عبادة األوثان قال و ُمفَْتُرونَ ياقَْومِ ال أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِنْ أَْجرِىَ  إِالَّ َعلَى الَِّذى أرشدهم إىل التو
فَطََرنِى وهو عني ما ذكره نوح عليه السالم وذلك ألن الدعوة إىل اهللا تعاىل إذا كانت مطهرة عن دنس الطمع قوي 

  تأثريها يف القلب

الَ َتْعِقلُونَ يعين أفال تعقلون أين مصيب يف املنع من عبادة األصنام وذلك ألن العلم بصحة هذا املنع كأنه مث قال أَفَ
  مركوز يف بدائه العقول

  قُوَِّتكُْم َوالَ َتَتَولَّْواْ ُمْجرِمَِنيلَى َوياقَْومِ اْسَتْغِفرُواْ َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه يُْرِسلِ السََّمآَء َعلَْيكُْم مِّْدرَاراً وََيزِْدكُْم قُوَّةً  إِ
اعلم أن هذا هو النوع الثاين من التكاليف اليت ذكرها هود عليه السالم لقومه وذلك ألنه يف املقام األول دعاهم 
و إىل التوحيد ويف هذا املقام دعاهم إىل االستغفار مث إىل التوبة والفرق بينهما قد تقدم يف أول هذه السورة قال أب

بكر األصم استغفروا أي سلوه أن يغفر لكم ما تقدم من شرككم مث توبوا من بعده بالندم على ما مضى وبالعزم 
إنكم مىت فعلتم ذلك فاهللا تعاىل يكثر النعم عندكم ويقويكم على ( على أن ال تعدوا إىل مثله مث إنه عليه السالم قال 

سعادات فإن النعم إن مل تكن حاصلة تعذر االنتفاع وإن كانت وهذا غاية ما يراد من ال) االنتفاع بتلك النعم 
حاصلة إال أن احليوان قام به املنع من االنتفاع هبا مل حيصل املقصود أيضاً أما إذا كثرت النعمة وحصلت القوة 

ْم مُّْدرَاراً إشارة إىل الكاملة على االنتفاع هبا فههنا حتصل غاية السعادة والبهجة فقوله تعاىل ُيْرِسلِ السََّماء َعلَْيكُ
تكثري النعم ألن مادة حصول النعم هي األمطار املوافقة وقوله وََيزِْدكُْم قُوَّةً  إِلَى قُوَِّتكُْم إشارة إىل كمال حال القوى 

اليت هبا ميكن االنتفاع بتلك النعمة وال شك أن هذه الكلمة جامعة يف البشارة بتحصيل السعادات وأن الزيادة 
تنعة يف صريح العقل وجيب على العاقل أن يتأمل يف هذه اللطائف ليعرف ما يف هذا الكتاب الكرمي من عليها مم

األسرار املخفية وأما املفسرون فإهنم قالوا القوم كانوا خمصوصني يف الدنيا بنوعني من الكمال أحدمها أن بساتينهم 
الفجر ( َرَم ذَاِت الِْعمَاِد الَِّتى لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفى الْبِلَاِد ومزارعهم كانت يف غاية الطيب والبهجة والدليل عليه قوله إِ

وملا كان القوم )  ١٥فصلت ( والثاين أهنم كانوا يف غاية القوة والبطش ولذلك قالوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّةً  )  ٨ ٧
لو تركوا عبادة األصنام واشتغلوا مفتخرين على سائر اخللق هبذين األمرين وعدهم هود عليه السالم أهنم 

باالستغفار والتوبة فإن اهللا تعاىل يقوي حاهلم يف هذين املطلوبني ويزيدهم فيها درجات كثرية ونقل أيضاً أن اهللا تعاىل 
ملا بعث هوداً عليه السالم إليهم وكذبوه وحبس اهللا عنهم املطر سنني وأعقم أرحام نسائهم فقال هلم هود إن آمنتم 

أحيا اهللا بالدكم ورزقكم املال والولد فذلك قوله ُيْرِسلِ السََّماء َعلَْيكُْم مُّْدرَاراً واملدرار الكثري الدر وهو من  باهللا
أبنية املبالغة وقوله َوَيزِدْكُْم قُوَّةً  إِلَى قُوَِّتكُْم ففسروا هذه القوة باملال والولد والشدة يف األعضاء ألن كل ذلكم ما 

  سانيتقوى به اإلن
فإن قيل حاصل الكالم هو أن هوداً عليه السالم قال لو اشتغلتم بعبادة اهللا تعاىل النفتحت عليكم أبواب اخلريات 

) خص البالء باألنبياء مث األولياء مث األمثل فاألمثل ( الدنيوية وليس األمر كذلك ألنه عليه الصالة والسالم قال 
لقرآن بالترغيب يف الطاعات بسبب ترتيب اخلريات الدنيوية فكيف اجلمع بينهما وأيضاً فقد جرت عادة ا

  واألخروية عليها فأما الترغيب يف الطاعات ألجل ترتيب اخلريات الدنيوية عليها فذلك

  ال يليق بالقرآن بل هو طريق مذكور يف التوراة
  لدنيا بقدر الكفايةاجلواب أنه ملا أكثر الترغيب يف السعادات األخروية مل يبعد الترغيب أيضاً يف خري ا

وأما قوله َوالَ َتتََولَّْواْ ُمْجرِِمَني فمعناه ال تعرضوا عين وعما أدعوكم إليه وأرغبكم فيه جمرمني أي مصرين على 



  إجرامكم وآثامكم
بُِمْؤِمنَِني إِن نَّقُولُ إِالَّ اْعتََراَك بَْعضُ  قَالُواْ ياهُوُد َما جِئْتََنا بِبَيَِّنةٍ  َوَما َنْحُن بَِتارِِكى ءالَِهِتَنا َعن قَْوِلَك َوَما َنْحُن لََك

ِميًعا ثُمَّ الَ ُتنِظُروِن إِنِّى َءاِلَهتَِنا بُِسو ٍء قَالَ إِنِّى أُشْهُِد اللَِّه وَاشَْهُدوا أَنِّى َبرِى ٌء مِّمَّا ُتْشرِكُونَ ِمن ُدونِِه فَكِيُدونِى َج
  ْم مَّا ِمن َدآبَّةٍ  إِالَّ ُهَو ءاِخذٌ بِنَاِصيَِتَهآ إِنَّ رَبِّى َعلَى ِصرَاٍط مُّْسَتقِيمٍَتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه رَبِّى َوَربِّكُ

اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن هود عليه السالم ما ذكره للقوم حكى أيضاً ما ذكره القوم له وهو أشياء أوهلا قوهلم َما 
هنا تبني احلق من الباطل ومن املعلوم أنه عليه السالم كان قد أظهر جِئَْتَنا بَِبّيَنةٍ  أي حبجة والبينة مسيت بينة أل

املعجزات إال أن القوم جبهلهم أنكروها وزعموا أنه ما جاء بشيء من املعجزات وثانيها قوهلم َوَما َنْحُن بِتَارِِكى 
اهللا تعاىل وأن األصنام ال تنفع وال ءاِلَهتَِنا َعن قَْوِلَك وهذا أيضاً ركيك ألهنم كانوا يعترفون بأن النافع والضار هو 

تضر ومىت كان األمر كذلك فقد ظهر يف بديهة العقل أنه ال جتوز عبادهتا وتركهم آهلتهم ال يكون عن جمرد قوله بل 
عن حكم نظر العقل وبديهة النفس وثالثها قوله َوَما َنْحُن لَكَ بُِمْؤِمنَِني وهذا يدل على اإلصرار والتقليد واجلحود 

بعها قوهلم إِن نَّقُولُ إِالَّ اْعتََراَك بَْعُض ءاِلَهِتَنا بُِسوء يقال اعتراه كذا إذا غشيه وأصابه واملعىن أنك شتمت آهلتنا ورا
فجعلتك جمنوناً وأفسدت عقلك مث إنه تعاىل ذكر أهنم ملا قالوا ذلك قال هود عليه السالم إِنِى أُشْهُِد اللَِّه وَاشَْهُدواْ 

  ّممَّا ُتْشرِكُونَ ِمن ُدونِِه وهو ظاهرأَّنى َبرِىء 
ْم إىل مث قال فَِكيُدونِى َجِميًعا ثُمَّ الَ ُتنِظُروِن وهذا نظري ما قاله نوح عليه السالم لقومه فَأَْجِمعُواْ أَْمرَكُْم َوُشَركَاءكُ

  ) ٧١يونس ( قوله َوالَ ُتنِظُرونَ 
أقبل على القوم العظيم وقال هلم بالغوا يف عداويت ويف  واعلم أن هذا معجزة قاهرة وذلك أن الرجل الواحد إذا

موجبات إيذائي وال تؤجلون فإنه ال يقول هذا إال إذا كان واثقاً من عند اهللا تعاىل بأنه حيفظه ويصونه عن كمد 
  األعداء

نبت الشعر يف مقدم الرأس ويسمى مث قال مَّا ِمن َدابَّةٍ  إِالَّ ُهَو ءاِخذٌ بِنَاصَِيِتَها قال األزهري الناصية عند العرب م
  الشعر النابت هناك ناصية باسم منبته

واعلم أن العرب إذا وصفوا إنساناً بالذلة واخلضوع قالوا ما ناصية فالن إال بيد فالن أي أنه مطيع له ألن كل من 
ليكون ذلك عالمة أخذت بناصيته فقد قهرته وكانوا إذا أسروا األسري فأرادوا إطالقه واملن عليه جزوا ناصيته 

 لقهره فخوطبوا يف القرآن مبا يعرفون فقوله مَّا ِمن َدابَّةٍ  إِالَّ ُهَو ءاِخذٌ بَِناِصَيِتَها أي ما من حيوان إال وهو حتت قهره
  وقدرته ومنقاد لقضائه وقدره

َدابَّةٍ  إِالَّ ُهَو ءاِخذٌ بِنَاصَِيِتَها أشعر ذلك  مث قال إِنَّ رَّبى َعلَى صِراٍط مُّْسَتقِيمٍ وفيه وجوه األول أنه تعاىل ملا قال مَّا ِمن
بقدرة عالية وقهر عظيم فأتبعه بقوله إِنَّ رَّبى َعلَى صِراٍط مُّْسَتِقيمٍ أي أنه وإن كان قادراً عليهم لكنه ال يظلمهم وال 

ُهَو ءاِخذٌ بِنَاِصيَِتَها يدل على التوحيد  يفعل هبم إال ما هو احلق والعدل والصواب قالت املعتزلة قوله مَّا ِمن َدابَّةٍ  إِالَّ
وقوله إِنَّ رَّبى َعلَى صِراٍط مُّْستَِقيمٍ يدل على العدل فثبت أن الدين إمنا يتم بالتوحيد والعدل والثاين أنه تعاىل ملا ذكر 

فى عليه مستتر وال يفوته هارب أن سلطانه قهر مجيع اخللق أتبعه بقوله إِنَّ َرّبى َعلَى ِصراٍط مُّْسَتِقيمٍ يعين أنه ال خي
( فذكر الصراط املستقيم وهو يعين به الطريق الذي ال يكون ألحد مسلك إال عليه كما قال إِنَّ َربََّك لَبِالْمِْرصَاِد 

  الثالث أن يكون املراد إِنَّ رَّبى يدل على الصراط املستقيم أي حيث أو حيملكم بالدعاء إليه)  ١٤الفجر 
إِنَّ َربِّى َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء اْ فَقَْد أَْبلَْغُتكُْم مَّآ أُْرِسلُْت بِهِ إِلَْيكُْم َوَيسَْتْخِلُف َربِّى قَْوًما غَْيَركُْم َوالَ َتُضرُّوَنُه شَْيئًا فَإِن َتَولَّْو
  َحِفيظٌ



مل أعاتب على تقصري يف  اعلم أن قوله فَإِن َتَولَّْواْ يعين فإن تتولوا مث فيه وجهان األول تقدير الكالم فإن تتولوا
بِِه اإلبالغ وكنتم حمجوبني كأنه يقول أنتم الذين أصررمت على التكذيب الثاين فَإِن َتَولَّْواْ فَقَْد أَْبلَغُْتكُْم مَّا أُْرِسلُْت 

  إِلَْيكُْم
ة إىل نزول عذاب مث قال َوَيسَْتْخِلُف رَّبى قَْوًما غَْيَركُْم يعين خيلق بعدكم من هو أطوع هللا منكم وهذا إشار

  االستئصال وال تضرونه شيئاً يعين أن إهالككم ال ينقص من ملكه شيئاً
  مث قال إِنَّ رَّبى َعلَى كُلّ َشىْ ء َحِفيظٌ وفيه ثالثة أوجه األول حفيظ ألعمال العباد حىت جيازيهم

  شاء ويهلكه إذا شاء عليها الثاين حيفظين من شركم ومكركم الثالث حفيظ على كل شيء حيفظه من اهلالك إذا
ِليٍظ َوِتلَْك َعاٌد َجَحُدواْ بِآَياتِ َولَمَّا َجآَء أَمُْرَنا َنجَّْيَنا ُهوًدا وَالَِّذيَن َءاَمُنواْ َمَعُه بَِرْحَمةٍ  مِّنَّا َوَنجَّْيَناُهْم مِّْن َعذَابٍ غَ

ٍد َوأُْتبُِعواْ ِفى َهاِذهِ الدُّنَْيا لَْعَنةً  َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  أَال إِنَّ َعاًدا كَفَُرواْ َربَُّهمْ َربِّهِْم َوَعَصْواْ ُرُسلَُه َواتََّبُعوا أَْمَر كُلِّ جَبَّارٍ َعنِي
  أَالَ بُْعًدا لَِّعاٍد قَْومِ ُهوٍد

انية أيام اعلم أن قوله َولَمَّا َجاء أَْمُرَنا أي عذابنا وذلك هو ما نزل هبم من الريح العقيم عذهبم اهللا هبا سبع ليال ومث
  تدخل يف مناخرهم وخترج من أدبارهم وتصرعهم على األرض على وجوههم حىت صاروا كأعجاز خنل خاوية

  فإن قيل فهذه الريح كيف تؤثر يف إهالكهم
قنال حيتمل أن يكون ذلك لشدة حرها أو لشدة بردها أو لشده قوهتا فتخطف احليوان من األرض مث تضربه على 

  األرض فكل ذلك حممل
ما قوله َنجَّْيَنا ُهوًدا فاعلم أنه جيوز إتيان البلية على املؤمن وعلى الكافر معاً وحينئذ تكون تلك البلية رمحة على وأ

املؤمن وعذاباً على الكافر فأما العذاب النازل مبن يكذب األنبياء عليهم السالم فإنه جيب يف حكمة اهللا تعاىل أن 
ونه عذاباً على كفرهم فلهذا السبب قال اهللا تعاىل ههنا َنجَّْيَنا ُهوًدا وَالَِّذيَن ينجي املؤمن منه ولوال ذلك ملا عرف ك

  ءاَمُنواْ َمعَُه
وأما قوله بَِرْحَمةٍ  ّمنَّا ففيه وجوه األول أراد أنه ال ينجو أحد وإن اجتهد يف اإلميان والعمل الصاحل إال برمحة من اهللا 

ه من اإلميان باهللا والعمل الصاحل الثالث أنه رمحهم يف ذلك الوقت وميزهم عن والثاين املراد من الرمحة ما هداهم إلي
  الكافرين يف العقاب

وأما قوله وََنجَّْيَناُهْم ّمْن َعذَابٍ غَِليٍظ فاملراد من النجاة األوىل هي النجاة من عذاب الدنيا والنجاة الثانية من عذاب 
ى أن العذاب الذي حصل هلم بعد موهتم بالنسبة إىل العذاب الذي وقعوا القيامة وإمنا وصفه بكونه غليظاً تنبيهاً عل

فيه كان عذاباً غليظاً واملراد من قوله تعاىل وََنجَّْيَناُهْم أي حكمنا بأهنم ال يستحقون ذلك العذاب الغليظ وال يقعون 
  فيه

ل َعاٌد َجَحدُواْ فهو إشارة إىل فقا) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أنه تعاىل ملا ذكر قصة عاد خاطب قوم حممد 
قبورهم وآثارهم كأنه تعاىل قال سريوا يف األرض فانظروا إليها واعتربوا مث إنه تعاىل مجع أوصافهم مث ذكر عاقبة 

  أحواهلم يف الدنيا واآلخرة فأما أوصافهم فهي ثالثة
عجزات على الصدق أو اجلحد وداللة احملدثات على الصفة األوىل قوله َجَحُدواْ بِآَياِت َربّهِْم واملراد جحدوا داللة امل

  وجود الصانع احلكيم إن ثبت أهنم كانوا زنادقة
الصفة الثانية قوله َوَعصَْواْ ُرُسلَُه والسبب فيه أهنم إذا عصوا رسوالً واحداً فقد عصوا مجيع الرسل لقوله تعاىل الَ 



  قيل مل يرسل إليهم إال هود عليه السالمو)  ٢٨٥البقرة ( ُنفَّرُق َبْيَن أََحٍد ّمن رُُّسِلِه 
  الصفة الثالثة قوله َواتََّبعُواْ أَْمَر كُلّ َجبَّارٍ َعنِيٍد واملعىن أن السفلة كانوا يقلدون الرؤساء يف قوهلم

  وهو املنازع املعارض واملراد من اجلبار املرتفع املتمرد العنيد العنود واملعاند)  ٢٤املؤمنون ( َما َهاذَا إِالَّ َبَشٌر ّمثْلُكُْم 
ِ أي جعل واعلم أنه تعاىل ملا ذكر أوصافهم ذكر بعد ذلك أحواهلم فقال وَأُْتبِعُواْ ِفى َهاِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً  َوَيْوَم الْقَِياَمة 
  ل خرياللعن رديفاً هلم ومتابعاً ومصاحباً يف الدنيا ويف اآلخرة ومعىن اللعنة اإلبعاد من رمحة اهللا تعاىل ومن ك

مث إنه تعاىل بني السبب األصلي يف نزول هذه األحوال املكروهة هبم فقال أَال إِنَّ َعاًدا كَفَرُواْ َربَُّهْم قيل أراد كفروا 
برهبم فحذف الباء وقيل الكفر هو اجلحد فالتقدير أال إن عاداً جحدوا رهبم وقيل هو من باب حذف املضاف أي 

  كفروا نعمة رهبم
  ْعًدا لَّعاٍد قَْومِ ُهوٍد وفيه سؤاالنمث قال أَالَ ُب

  ه أَالَ بُْعًدا لَّعاٍدالسؤال األول اللعن هو البعد فلما قال َوأُْتبِعُواْ ِفى َهاِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً  َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  فما الفائدة يف قول
  واجلواب التكرير بعبارتني خمتلفتني يدل على غاية التأكيد

   ما الفائدة يف قوله لَّعاٍد قَْومِ ُهوٍدالسؤال الثاين
اجلواب كان عاد عادين فاألوىل القدمية هم قوم هود والثانية هم إرم ذات العماد فذكر ذلك إلزالة االشتباه والثاين 

  أن املبالغة يف التنصيص تدل على مزيد التأكيد
للََّه َما لَكُْم مِّْن إِلَاٍه غَْيُرُه ُهَو أَنَشأَكُْم مَِّن األرض وَاْسَتْعَمرَكُْم ِفيَها َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلحاً قَالَ ياقَْومِ اْعُبدُواْ ا

ا َيعُْبدُ َهاذَا أََتْنَهاَنآ أَن نَّْعُبَد َمفَاْسَتْغِفُروُه ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه إِنَّ رَبِّى قَرِيٌب مُّجِيٌب قَالُواْ ياصَاِلُح قَْد كُنَت ِفيَنا َمْرجُوا قَْبلَ 
  ءاَباؤَُنا َوإِنََّنا لَِفى َشكٍّ مِّمَّا َتْدُعوَنآ إِلَْيِه مُرِيبٍ

اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص املذكورة يف هذه السورة وهي قصة صاحل مع مثود ونظمها مثل النظم 
  املذكور يف قصة هود إال أن ههنا ملا أمرهم بالتوحيد ذكر يف تقريره دليلني

  ل األول قوله ُهَو أَنَشأَكُْم ّمَن االْْرضِ وفيه وجهانالدلي
الوجه األول أن الكل خملوقون من صلب آدم وهو كان خملوقاً من األرض وأقول هذا صحيح لكن فيه وجه آخر 

  وهو أقرب منه وذلك ألن اإلنسان خملوق من املين ومن دم الطمث واملين إمنا تولد

والدم إمنا تولد من األغذية وهذه األغذية إما حيوانية وإما نباتية واحليوانات حاهلا من الدم فاإلنسان خملوق من الدم 
  كحال اإلنسان فوجب انتهاء الكل إىل النبات وظاهر أن تولد النبات من األرض فثبت أنه تعاىل أنشأنا من األرض

يف ألنه مىت أمكن محل الكالم على والوجه الثاين أن تكون كلمة ِمْن معناها يف التقدير أنشأكم يف األرض وهذا ضع
ظاهره فال حاجة إىل صرفه عنه وأما تقرير أن تولد اإلنسان من األرض كيف يدل على وجود الصانع فقد شرحناه 

  مراراً كثرية
حفر الدليل الثاين قوله وَاْسَتْعَمَركُْم ِفيَها وفيه ثالثة أوجه األول جعلكم عمارها قالوا كان ملوك فارس قد أكثروا يف 

األهنار وغرس األشجار ال جرم حصلت هلم األعمار الطويلة فسأل نيب من أنبياء زماهنم ربه ما سبب تلك األعمار 
فأوحى اهللا تعاىل إليه أهنم عمروا بالدي فعاش فيها عبادي وأخذ معاوية يف إحياء أرض يف آخر عمره فقيل له ما 

  الفىت بفىت ال يستضاء به محلك عليه فقال ما محلين عليه إال قول القائل ليس
  وال يكون له يف األرض آثار



الثاين أنه تعاىل أطال أعماركم فيها واشتقاق َواْسَتْعَمَركُْم من العمر مثل استبقاكم من البقاء والثالث أنه مأخوذ من 
  العمرى أي جعلها لكم طول أعماركم فإذا متم انتقلت إىل غريكم

رات النافعة لإلنسان وكون اإلنسان قادراً عليها داللة عظيمة على وجود واعلم أن يف كون األرض قابلة للعما
وذلك ألن )  ٣األعلى ( الصانع ويرجع حاصله إىل ما ذكره اهللا تعاىل يف آية أخرى وهي قوله َوالَِّذى قَدََّر فََهَدى 
على وجود الصانع  حدوث اإلنسان مع أنه حصل يف ذاته العقل اهلادي والقدرة على التصرفات املوافقة يدل

  احلكيم وكون األرض موصوفة بصفات مطابقة للمصاحل موافقة للمنافع يدل أيضاً على وجود الصانع احلكيم
  أما قوله فَاْسَتْغِفرُوُه ثُمَّ ُتوبُواْ إِلَْيِه فقد تقدم تفسريه

ء احملتاجني بفضله ورمحته مث بني تعاىل أن وأما قوله إِنَّ َرّبى قَرِيٌب مُّجِيٌب يعين أنه قريب بالعلم والسمع مُّجِيٌب دعا
نه ملا كان صاحلاً عليه السالم ملا قرر هذه الدالئل قَالُواْ يأَبَاَنا َصاِلٌح قَْد كُنَت ِفيَنا مَْرُجّوا قَْبلَ هَاذَا وفيه وجوه األول أ

هبهم ويقرر طريقتهم رجالً قوي العقل قوي اخلاطر وكان من قبيلتهم قوي رجاؤهم يف أن ينصر دينهم ويقوي مذ
ألنه مىت حدث رجل فاضل يف قوم طمعوا فيه من هذا الوجه الثاين قال بعضهم املراد أنك كنت تعطف على فقرائنا 

وتعني ضعفاءنا وتعود مرضانا فقوي رجاؤنا فيك أنك من األنصار واألحباب فكيف أظهرت العداوة والبغضة مث 
د من قوله فَقَالُواْ قَالُواْ ياَصاِلُح قَْد كُنَت ِفيَنا َمْرجُّوا واملقصود من هذا إهنم أضافوا إىل هذا الكالم التعجب الشدي

الكالم التمسك بطريق التقليد ووجوب متابعة اآلباء واألسالف ونظري هذا التعجب ما حكاه اهللا تعاىل عن كفار 
مث قالوا َوإِنََّنا لَِفى َشّك ّممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيهِ )  ٥ص ( ء ُعَجاٌب مكة حيث قالوا أََجَعلَ االِْلَهةَ  إِلَهاً واِحداً إِنَّ َهاذَا لََشىْ 

ُمرِيبٍ والشك هو أن يبقى اإلنسان متوقفاً بني النفي واإلثبات واملريب هو الذي يظن به السوء فقوله َوإِنََّنا لَِفى 
ه ترجح يف اعتقادهم فساد قوله وهذا مبالغة َشّك يعين به أنه مل يترجح يف اعتقادهم صحة قوله وقوله مُرِيبٍ يعين أن

  يف تزييف كالمه

 إِنْ َعَصْيُتُه فََما َتزِيُدوَننِى غَْيرَ قَالَ ياقَْومِ أََرءَْيُتْم إِن كُنُت َعلَى َبيَِّنةً  مِّن رَّبِّى َوَءاَتانِى ِمْنُه َرْحَمةً  فََمن َينُصُرنِى ِمَن اللَِّه
  َتْخسِريٍ

ُت َعلَى َبّيَنةٍ  ّمن رَّّبى ورد حبرف الشك وكان على يقني تام يف أمره إال أن خطاب املخالف اعلم أن قوله إِن كُن
على هذا الوجه أقرب إىل القبول فكأنه قال قدروا أين على بينة من ريب وأين نيب على احلقيقة وانظروا أين إن 

على هذاالتقدير غري ختسري ويف تفسري هذه  تابعتكم وعصيت ريب يف أوامره فمن مينعين من عذاب اهللا فما تزيدونين
الكلمة وجهان األول أن على هذا التقدير ختسرون أعمايل وتبطلوهنا الثاين أن يكون التقدير فما تزيدونين مبا 

تقولون يل وحتملوين عليه غري أن أخسركم أي أنسبكم إىل اخلسران وأقول لكم إنكم خاسرون والقول األول 
كالداللة على أنه أراد إن أتبعكم فيما أنتم عليه من )  ٦٣هود ( َينصُُرنِى ِمَن اللَِّه إِنْ َعَصْيُتُه  أقرب ألن قوله فََمن

  الكفر الذي دعومتوين إليه مل أزدد إال خسراناً يف الدين فأصري من اهلالكني اخلاسرين
ى أَْرضِ اللَِّه َوالَ تََمسُّوَها بُِسو ٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاٌب قَرِيٌب فََعقَُروَها َوياقَْومِ َهاِذِه َناقَةُ  اللَِّه لَكُْم ءَاَيةً  فَذَُروَها َتأْكُلْ ِف

  فَقَالَ َتَمتَُّعواْ ِفى َدارِكُْم ثَلَاثَةَ  أَيَّامٍ ذاِلَك َوْعٌد غَْيُر َمكْذُوبٍ
ة اهللا مث يتبعه بدعوى النبوة اعلم أن العادة فيمن يدعي النبوة عند قوم يعبدون األصنام أن يبتدىء بالدعوة إىل عباد

ال بد وأن يطلبوا منه املعجزة وأمر صاحل عليه السالم هكذا كان يروى أن قومه خرجوا يف عيد هلم فسألوه أن 
  يأتيهم بآية وأن خيرج هلم من صخرة معينة أشاروا إليها ناقة فدعا صاحل ربه فخرجت الناقة كما سألوا

وجوه األول أنه تعاىل خلقها من الصخرة وثانيها أنه تعاىل خلقها يف جوف  واعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من



اجلبل مث شق عنها اجلبل وثالثها أنه تعاىل خلقها حامالً من غري ذكر ورابعها أنه خلقها على تلك الصورة دفعة 
أنه كان  واحدة من غري والدة وخامسها ما روي أنه كان هلا شرب يوم ولكل القوم شرب يوم آخر وسادسها

حيصل منها لنب كثري يكفي اخللق العظيم وكل من هذه الوجوه معجز قوي وليس يف القرآن إال أن تلك الناقة كانت 
  آية ومعجزة فأما بيان أهنا كانت معجزة من أي الوجوه فليس فيه بيانه

وم مؤنتها فصارت مع كوهنا آية هلم تنفعهم مث قال فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفى أَْرضِ اللَِّه واملراد أنه عليه السالم رفع عن الق
وال تضرهم ألهنم كانوا ينتفعون بلبنها على ما روي أنه عليه السالم خاف عليها منهم ملا شاهد من إصرارهم على 

الكفر فإن اخلصم ال حيب ظهور حجة خصمه بل يسعى يف إخفاءها وإبطاهلا بأقصى اإلمكان فلهذا السبب كان 
ى قتلها فلهذا احتاط وقال َوالَ َتَمسُّوَها بُِسوء وتوعدهم إن مسوها بسوء بعذاب قريب وذلك خياف من إقدامهم عل

حتذير شديد هلم من اإلقدام على قتلها مث بني اهللا تعاىل أهنم مع ذلك عقروها وذحبوها وحيتمل أهنم عقروها إلبطال 
رغبوا يف شحمها وحلمها وقوله فَيَأُْخذَكُْم تلك احلجة وأن يكون ألهنا ضيقت الشرب على القوم وأن يكون ألهنم 

َعذَاٌب قَرِيٌب يريد اليوم الثالث وهو قوله َتَمتَُّعواْ ِفى َدارِكُْم مث بني تعاىل أن القوم عقروها فعند ذلك قال هلم صاحل 
الذ اليت تدرك باحلواس وملا كان التمتع ال عليه السالم َتَمتَُّعواْ ِفى َدارِكُْم ثَلَاثَةَ  أَيَّامٍ ومعىن التمتع التلذذ باملنافع وامل

حيصل إال للحي عرب به عن احلياة وقوله ِفى دَارِكُْم فيه وجهان األول أن املراد من الدار البلد وتسمى البالد بالديار 
كْذُوبٍ أي ألنه يدار فيها أي يتصرف يقال ديار بكر أي بالدهم الثاين أن املراد بالديار الدنيا وقوله ذاِلَك َوْعٌد َم

غري مكذب واملصدر قد يرد بلفظ املفعول كاجمللود واملعقول وبأيكم املفتون وقيل غري مكذوب فيه قال ابن عباس 
رضي اهللا عنهما أنه تعاىل ملا أمهلهم تلك األيام الثالثة فقد رغبهم يف اإلميان وذلك ألهنم ملا عقروا الناقة أنذرهم 

الوا وما عالمة ذلك فقال تصري وجوهكم يف اليوم األول مصفرة ويف الثاين صاحل عليه السالم بنزول العذاب فق
حممرة ويف الثالث مسودة مث يأتيكم العذاب يف اليوم الرابع فلما رأوا وجوههم قد اسودت أيقنوا بالعذاب فاحتاطوا 

  واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهي الصيحة والصاعقة والعذاب
  ن تظهر فيهم هذه العالمات مطابقة لقول صاحل عليه السالم مث يبقون مصرين على الكفرفإن قيل كيف يعقل أ

قلنا ما دامت األمارات غري بالغة إىل حد اجلزم واليقني مل ميتنع بقاؤهم على الكفر وإذا صارت يقينية قطعية فقد 
  انتهى األمر إىل حد اإلجلاء واإلميان يف ذلك الوقت غري مقبول

َو الْقَوِى ُّ الْعَزِيُز وَأََخذَ َء أَْمُرَنا َنجَّْيَنا صَاِلحاً وَالَِّذيَن َءاَمُنواْ َمَعُه بَِرْحَمةٍ  مِّنَّا َوِمْن ِخْزىِ  َيْوِمِئٍذ إِنَّ رَبََّك ُهفَلَمَّا َجآ
  ِفيَهآ أَالَ إِنَّ ثَُموَد كَفرُواْ رَبَُّهْم أَالَ بُْعًدا لِّثَُموَد الَِّذيَن ظَلَُمواْ الصَّْيَحةُ  فَأَْصَبحُواْ ِفى ِديَارِِهْم َجاِثِمَني كَأَن لَّْم َيْغنَْواْ

  اعلم أن مثل هذه اآلية قد مضى يف قصة عاد وقوله َوِمْن ِخْزىِ  َيْوِمِئٍذ فيه مسائل

لذين آمنوا املسألة األوىل الواو يف قوله َوِمْن ِخْزىِ  واو العطف وفيه وجهان األول أن يكون التقدير جنينا صاحلاً وا
معه برمحة منا من العذاب النازل بقومه ومن اخلزي الذي لزمهم وبقي العار فيه مأثوراً عنهم ومنسوباً إليهم ألن 

معىن اخلزي العيب الذي تظهر فضيحته ويستحيا من مثله فحذف ما حذف اعتماداً على داللة ما بقي عليه الثاين 
  جنيناهم من خزي يومئذأن يكون التقدير جنينا صاحلاً برمحة منا و

املسألة الثانية قرأ الكسائي ونافع يف رواية ورش وقالون وإحدى الروايات عن األعشى َيْومَِئٍذ بفتح امليم ويف املعارج 
والباقون بكسرامليم فيهما فمن قرأ بالفتح فعلى أن يوم مضاف إىل إذ وأن إذ مبين )  ١١املعارج ( َعذَابِ َيْوِمِئٍذ 
املبين جيوز جعله مبنياً أال ترى أن املضاف يكتسب من املضاف إليه التعريف والتنكري فكذا ههنا وأما واملضاف إىل 



الكسر يف إذ فالسبب أنه يضاف إىل اجلملة من املبتدأ واخلرب تقول جئتك إذ الشمس طالعة فلما قطع عن املضاف 
تنوين وأما القراءة بالكسر فعلى إضافة اخلزي إليه نون ليدل التنوين على ذلك مث كسرت الذال لسكوهنا وسكون ال

  إىل اليوم ومل يلزم من إضافته إىل املبين أن يكون مبنياً ألن هذه اإلضافة غري الزمة
( املسألة الثالثة اخلزي الذل العظيم حىت يبلغ حد الفضيحة ولذلك قال تعاىل يف احملاربني ذاِلَك لَُهْم خِْزىٌ  ِفى الدُّنَْيا 

وإمنا مسى اهللا تعاىل ذلك العذاب خزياً ألنه فضيحة باقية يعترب هبا أمثاهلم مث قال إِنَّ َربََّك ُهَو الْقَوِى ُّ )  ٣٣املائدة 
الْعَزِيُز وإمنا حسن ذلك ألنه تعاىل بني أنه أوصل ذلك العذاب إىل الكافر وصان أهل اإلميان عنه وهذا التمييز ال 

ر طبائع األشياء فيجعل الشيء الواحد بالنسبة إىل إنسان بالء وعذاباً يصح إال من القادر الذي يقدر على قه
  وبالنسبة إىل إنسان آخر راحة ورحياناً مث إنه تعاىل بني ذلك األمر فقال َوأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ وفيه مسألتان

فصل بني الفعل واالسم املؤنث  املسألة األوىل إمنا قال أََخذَ ومل يقل أخذت ألن الصيحة حممولة على الصياح وأيضاً
  بفاصل فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث وقد سبق هلا نظائر

املسألة الثانية ذكروا يف الصيحة وجهني قال ابن عباس رضي اهللا عنهما املراد الصاعقة الثاين الصيحة صيحة عظيمة 
ومساكنهم وجثومهم سقوطهم على وجوههم هائلة مسعوها فماتوا أمجع منها فأصبحوا وهم موتى جامثني يف دورهم 

يقال إنه تعاىل أمر جربيل عليه السالم أن يصيح هبم تلك الصيحة اليت ماتوا هبا وجيوز أن يكون اهللا تعاىل خلقها 
والصياح ال يكون إال الصوت احلادث يف حلق وفم وكذلك الصراخ فإن كان من فعل اهللا تعاىل فقد خلقه يف حلق 

ل جربيل عليه السالم فقد حصل يف فمه وحلقه والدليل عليه أن صوت الرعد أعظم من كل حيوان وإن كان فع
  صيحة وال يسمى بذلك وال بأنه صراخ

  فإن قيل فما السبب يف كون الصيحة موجبة للموت
قلنا فيه وجوه أحدها أن الصيحة العظيمة إمنا حتدث عند سبب قوي يوجب متوج اهلواء وذلك التموج الشديد رمبا 
يتعدى إىل صماخ اإلنسان فيمزق غشاء الدماغ فيورث املوت والثاين أهنا شيء مهيب فتحدث اهليبة العظيمة عند 

  حدوثها واألعراض النفسانية إذا قويت أوجبت املوت الثالث أن الصيحة

اس العظيمة إذا حدثت من السحاب فال بد وأن يصحبها برق شديد حمرق وذلك هو الصاعقة اليت ذكرها ابن عب
  رضي اهللا عنهما

مث قال تعاىل فَأَصَْبحُواْ ِفى ِديَارِِهْم َجاِثِمَني واجلثوم هو السكون يقال للطري إذا باتت يف أوكارها أهنا جثمت مث إن 
العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما ال يتحرك من املوت فوصف اهللا تعاىل هؤالء املهلكني بأهنم سكنوا عند اهلالك حىت 

ا أحياء وقوله كَأَن لَّْم يَْغَنْواْ ِفيَها أي كأهنم مل يوجدوا واملغىن املقام الذي يقيم احلي به يقال غين الرجل كأهنم ما كانو
  مبكان كذا إذا أقام به

ن يف كل مث قال تعاىل أَال إِنَّ ثَُموَد كَفُرواْ َربَُّهْم أَالَ ُبْعًدا لّثَُموَد قرأ محزة وحفص عن عاصم أَال إِنَّ ثَُموَد غري منو
القرآن وقرأ الباقون مثوداً بالتنوين ولثمود كالمها بالصرف والصرف للذهاب إىل احلي أو إىل األب األكرب ومنعه 

  للتعريف والتأنيث مبعىن القبيلة
ْجلٍ َحنِيٍذ فَلَمَّا َرأَى أَْيِديَُهْم الَ َتِصلُ َولَقَْد َجآَءْت ُرُسلَُنآ إِبَْراِهيمَ بِالُْبشَْرى قَالُواْ َسلَاماً قَالَ َسلَاٌم فََما لَبِثَ أَن َجآَء بِِع

َمةٌ  فََضِحكَْت فََبشَّْرَناَها بِإِْسحَاقَ إِلَْيِه َنِكرَُهْم َوأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفَةً  قَالُواْ الَ َتَخْف إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍط َوامَْرأَُتُه قَآِئ
  َوِمن َوَرآِء إِْسحَاَق َيْعقُوَب

  اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص املذكورة يف هذه السورة وههنا مسائل



ههنا ألن السامع لقصص األنبياء عليهم السالم يتوقع قصة بعد ) قد ( املسألة األوىل قال النحويون دخلت كلمة 
ه ثالثة فهذا يفيد القطع حبصول لتأكيد اخلرب ولفظ َجاءْت ُرُسلَُنا مجع وأقل) لقد ( قصة وقد للتوقع ودخت الالم يف 

ثالثة وأما الزائد على هذا العدد فال سبيل إىل إثباته إال بدليل آخر وأمجعوا على أن األصل فيهم كان جربيل عليه 
السالم مث اختلفت الروايات فقيل أتاه جربيل عليه السالم ومعه اثنا عشر ملكاً على صورة الغلمان الذين يكونون 

قال الضحاك كانوا تسعة وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما كانوا ثالثة جربيل وميكائيل وإسرافيل يف غاية احلسن و
)  ٢٤الذاريات ( عليهم السالم وهم الذين ذكرهم اهللا يف سورة والذاريات يف قوله َهلْ أََتاكَ َحِديثُ َضْيِف إِْبراهِيَم 

  ) ٥١ر احلج( ويف احلجر َونَّبئُْهْم َعن َضْيفِ إِبَْراهِيَم 
املسألة الثانية اختلفوا يف املراد بالبشرى على وجهني األول أن املراد ما بشره اهللا بعد ذلك بقوله فََبشَّْرَناَها بِإِْسحَاقَ 

  َوِمن َوَراء إِْسحَاَق َيْعقُوبَ الثاين أن املراد منه أنه بشر إبراهيم عليه السالم بسالمة لوط وبإهالك قومه

  لَاماً قَالَ َسلَاٌم ففيه مسائلوأما قوله قَالُواْ َس
املسألة األوىل قرأ محزة والكساين قَالُواْ َسلَاماً قَالَ َسلَاٌم بكسر السني وسكون الالم بغري ألف ويف والذاريات مثله 
قال الفراء ال فرق بني القراءتني كما قالوا حل وحالل وحرم وحرام ألن يف التفسري أهنم ملا جاؤا سلموا عليه قال 

بو علي الفارسي وحيتمل أن يكون سلم خالف العدو واحلرب كأهنم ملا امتنعوا من تناول ما قدمه إليهم نكرهم أ
وأوجس منهم خيفة قال إنا سلم ولست حبرب وال عدو فال متتنعوا من تناول طعامي كما ميتنع من تناول طعام 

تكلم إبراهيم عليه السالم هبذا اللفظ بعد  العدو وهذا الوجه عندي بعيد ألن على هذا التقدير ينبغي أن يكون
إحضار الطعام إال أن القرآن يدل على أن هذا الكالم إمنا وجد قبل إحضار الطعام ألنه تعاىل قال قَالُواْ َسلَاماً قَالَ 

عجل احلنيذ كان والفاء للتعقيب فدل ذلك على أن جميئه بذلك ال)  ٦٩هود ( َسلَاٌم فََما لَبِثَ أَن َجاء بِِعْجلٍ َحنِيٍذ 
  بعد ذكر السالم

املسألة الثانية قالوا سالماً تقديره سلمنا عليك سالماً قال سالم تقديره أمري سالم أي لست مريداً غري السالمة 
والصلح قال الواحدي وحيتمل أن يكون املراد سالم عليكم فجاء به مرفوعاً حكاية لقوله كما قال وحذف عنه 

وإمنا حيسن هذا احلذف إذا كان املقصود معلوماً بعد احلذف )  ١٨يوسف ( َصْبٌر َجمِيلٌ اخلرب كما حذف من قوله فَ
على )  ٨٩الزخرف ( وههنا املقصود معلوم فال جرم حسن احلذف ونظريه قوله تعاىل فَاصْفَْح َعْنُهْم َوقُلْ َسلَاٌم 

  حذف اخلرب
قوله تعاىل الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوتاً غَْيَر ُبيُوِتكُْم حَتَّى َتْستَأْنِسُواْ  واعلم أنه إمنا سلم بعضهم على بعض رعاية لإلذن املذكور يف

  َوُتَسلُّمواْ َعلَى أَْهِلهَا
  املسألة الثالثة أكثر ما يستعمل َسلَاٌم َعلَْيكُُم بغري ألف والم وذلك ألنه يف معىن الدعاء فهو مثل قوهلم خري بني يديك

  أفإن قيل كيف جاز جعل النكرة مبتد
قلنا النكرة إذا كانت موصوفة جاز جعلها مبتدأ فإذا قلت سالم عليكم فالتنكري يف هذا املوضع يدل على التمام 

والكمال فكأنه قيل سالم كامل تام عليكم ونظريه قولنا سالم عليك وقوله تعاىل قَالَ َسلَاٌم َعلَْيَك سَأَْسَتْغِفُر لََك َربِي 
)  ٧٩الصافات ( َسلَاٌم َعلَى ُنوحٍ ِفى الْعَالَِمَني )  ٥٨ي س ( الً ّمن رَّّب رَِّحيمٍ وقوله َسالٌَم قَْو)  ٤٧مرمي ( 

فأما قوله تعاىل َوالسَّلَاُم َعلَى َمنِ اتََّبَع )  ٢٤ ٢٣الرعد ( الَْملَاِئكَةَ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ َبابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُُم 
ائز واملراد منه املاهية واحلقيقة وأقول قوله َسلَاٌم َعلَْيكُمُ أكمل من قوله السالم فهذا أيضاً ج)  ٤٧طه ( الُْهَدى 

عليكم ألن التنكري يف قوله َسلَاٌم َعلَْيكُُم يفيد الكمال واملبالغة والتمام وأما لفظ السالم فإنه ال يفيد إال املاهية قال 



األلف والالم والتنوين والسبب يف ذلك كثرة  األخفش من العرب من يقول سالم عليكم فيعرى قوله سالم عن
  االستعمال أباح هذا التخفيف واهللا أعلم

مث قال تعاىل فََما لَبِثَ أَن َجاء بِِعْجلٍ َحنِيٍذ قالوا مكث إبراهيم مخس عشرة ليلة ال يأتيه ضيف فاغتم لذلك مث جاءه 
فََما لَبِثَ أَن َجاء بِِعْجلٍ حَنِيٍذ معناه فما لبت يف املالئكة فرأى أضيافاً مل ير مثلهم فعجل وجاء بعجل حنيذ فقوله 
  اجمليء به بل عجل فيه أو التقدير فما لبث جميئه والعجل ولد البقرة

أما احلنيذ فهو الذي يشوى يف حفرة من األرض باحلجارة احملماة وهو من فعل أهل البادية معروف وهو حمنوذ يف 
يذ الذي يقطر دمسه يقال حنذت الفرس إذا ألقيت عليه اجلل حىت تقطر األصل كما قيل طبيخ ومطبوخ وقيل احلن

  عرقاً
مث قال تعاىل فَلَمَّا َرأَى أَْيدَِيُهْم الَ َتِصلُ إِلَْيِه أي إىل العجل وقال الفراء إىل الطعام وهو ذلك العجل َنِكرَُهْم أي 

  أنكرهم يقال نكره وأنكره واستنكره
من الطعام ألهنم مالئكة واملالئكة ال يأكلون وال يشربون وإمنا أتوه يف صورة  واعلم أن األضياف إمنا امتنعوا

األضياف ليكونوا على صفة حيبها وهو كان مشغوفاً بالضيافة وأما إبراهيم عليه السالم فنقول إما أن يقال إنه عليه 
كان عاملاً بأهنم من املالئكة أما على السالم ما كان يعلم أهنم مالئكة بل كان يعتقد فيهم أهنم من البشر أو يقال إنه 

االحتمال األول فسبب خوفه أمران أحدمها أنه كان ينزل يف طرف من األرض بعيد عن الناس فلما امتنعوا من 
األكل خاف أن يريدوا به مكروهاً وثانيها أن من ال يعرف إذا حضر وقدم إليه طعام فإن أكل حصل األمن وإن مل 

الحتمال الثاين وهو أنه عرف أهنم مالئكة اهللا تعاىل فسبب خوفه على هذا التقدير أيضاً يأكل حصل اخلوف وأما ا
  أمران أحدها أنه خاف أن يكون نزوهلم ألمر أنكره اهللا تعاىل عليه والثاين أنه خاف أن يكون نزوهلم لتعذيب قومه

  فإن قيل فأي هذين االحتمالني أقرب وأظهر
أهنم مالئكة اهللا تعاىل فله أن حيتج بأمور أحدها أنه تسارع إىل إحضار الطعام ولو قلنا أما الذي يقول إنه ما عرف 

عرف كوهنم من املالئكة ملا فعل ذلك وثانيها أنه ملا رآهم ممتنعني من األكل خافهم ولو عرف كوهنم من املالئكة ملا 
لبشر وذلك ال يدل على كوهنم من استدل بترك األكل على حصول الشر وثالثها أنه رآهم يف أول األمر يف صورة ا

املالئكة وأما الذي يقول إنه عرف ذلك احتج بقوله الَ َتَخْف إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍط وإمنا يقال هذا ملن عرفهم ومل 
ا إِلَى قَْومِ لُوٍط يعرف بأي سبب أرسلوا مث بني تعاىل أن املالئكة أزالوا ذلك اخلوف عنه فقالوا الَ َتَخفْ إِنَّا أُْرِسلَْن

ومعناه أرسلنا بالعذاب إىل قوم لوط ألنه أضمر لقيام الدليل عليه يف سورة أخرى وهو قوله إِنَّآ أُْرِسلَْنآ إِلَى قَْومٍ 
  ) ٣٣الذاريات ( مُّْجرِِمَني لُِنْرِسلَ َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً  

ن باحورا بنت عم إبراهيم عليه السالم وقوله قَاِئَمةً  قيل كانت مث قال تعاىل َوامَْرأَُتُه قَاِئَمةٌ  يعين سارة بنت آزر ب
قائمة من وراء الستر تستمع إىل الرسل ألهنا رمبا خافت أيضاً وقيل كانت قائمة ختدم األضياف وإبراهيم عليه 

  السالم جالس معهم ويأكد هذا التأويل قراءة ابن مسعود َوامَْرأَُتُه قَاِئَمةٌ  وهو قاعد
عاىل فََضِحكَْت فََبشَّْرَناَها بِإِْسحَاَق واختلفوا يف الضحك على قولني منهم من محله على نفس الضحك ومنهم مث قال ت

من محل هذا اللفظ على معىن آخر سوى الضحك أما الذين محلوه على نفس الضحك فاختلفوا يف أهنا مل ضحكت 
ون سبباً جرى ذكره يف هذه اآلية وما ذاك إال أهنا وذكروا وجوهاً األول قال القاضي إن ذلك السبب ال بد وأن يك

فرحت بزوال ذلك اخلوف عن إبراهيم عليه السالم حيث قالت املالئكة الَ َتَخفْ إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍط وعظم 
  سرورها بسبب سروره بزوال خوفه ويف مثل هذه



قول املالئكة إلبراهيم عليه السالم الَ َتَخْف فكان احلالة قد يضحك اإلنسان وباجلملة فقد كان ضحكها بسبب 
كالبشارة فقيل هلا جنعل هذه البشارة بشارتني فكما حصلت البشارة بزوال اخلوف فقد حصلت البشارة أيضاً 

حبصول الولد الذي كنتم تطلبونه من أول العمر إىل هذا الوقت وهذا تأويل يف غاية احلسن الثاين حيتمل أهنا كانت 
اإلنكار على قوم لوط ملا كانوا عليه من الكفر والعمل اخلبيث فلما أظهروا أهنم جاؤا إلهالكهم حلقها  عظيمة

السرور فضحكت الثالث قال السدي قال إبراهيم عليه السالم هلم أَال َتأْكُلُونَ قالوا ال نأكل طعاماً إال بالثمن فقال 
حق ملثل هذا ( لى آخره فقال جربيل مليكائيل عليهما السالم مثنه أن تذكروا اسم اهللا تعاىل على أوله وحتمدوه ع

فضحكت امرأته فرحاً منها هبذا الكالم الرابع أن سارة قالت إلبراهيم عليه السالم ) الرجل أن يتخذه ربه خليالً 
املالئكة  أرسل إىل ابن أخيك وضمه إىل نفسك فإن اهللا تعاىل ال يترك قومه حىت يعذهبم فعند متام هذا الكالم دخل

على إبراهيم عليه السالم فلما أخربوه بأهنم إمنا جاؤا إلهالك قوم لوط صار قوهلم موافقاً لقوهلا فضحكت لشدة 
سرورها حبصول املوافقة بني كالمها وبني كالم املالئكة اخلامس أن املالئكة ملا أخربوا إبراهيم عليه السالم أهنم من 

اؤا إلهالك قوم لوط طلب إبراهيم عليه السالم منهم معجزة دالة على أهنم من املالئكة ال من البشر وأهنم إمنا ج
املالئكة فدعوا رهبم بإحياء العجل املشوي فطفر ذلك العجل املشوي من املوضع الذي كان موضوعاً فيه إىل مرعاه 

عه السادس أهنا وكانت امرأة إبراهيم عليه السالم قائمة فضحكت ملا رأت ذلك العجل املشوي قد طفر من موض
ضحكت تعجباً من أن قوماً أتاهم العذاب وهم يف غفلة السابع ال يبعد أن يقال إهنم بشروها حبصول مطلق الولد 

فضحكت إما على سبيل التعجب فإنه يقال إهنا كانت يف ذلك الوقت بنت بضع وتسعني سنة وإبراهيم عليه السالم 
ضحكت بشرها اهللا تعاىل بأن ذلك الولد هو إسحق ومن وراء إسحق ابن مائة سنة وإما على سبيل السرور مث ملا 

يعقوب الثامن أهنا ضحكت بسبب أهنا تعجبت من خوف إبراهيم عليه السالم من ثالث أنفس حال ما كان معه 
حشمه وخدمه التاسع أن هذا على التقدمي والتأخري والتقدير وامرأته قائمة فبشرناها بإسحق فضحكت سروراً 

ك البشارة فقدم الضحك ومعناه التأخري الثاين هو أن يكون معىن فضحكت حاضت وهو منقول عن بسبب تل
جماهد وعكرمة قاال ضحكت أي حاضت عند فرحها بالسالمة من اخلوف فلما ظهر حيضها بشرت حبصول الولد 

مل يعرفها هؤالء فقد وأنكر الفراء وأبو عبيدة أن يكون ضحكت مبعىن حاضت قال أبو بكر األنباري هذه اللغة إن 
عرفها غريهم حكى الليث يف هذه اآلية فََضِحكَْت طمثت وحكى األزهري عن بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة 

  يقال ضحكت الطلعة إذا انشقت
  واعلم أن هذه الوجوه كلها زوائد وإمنا الوجه الصحيح هو األول

  لتانمث قال تعاىل َوِمن َوَراء إِْسحَاَق َيْعقُوَب وفيه مسأ
املسألة األوىل قرأ ابن عامر ومحزة وحفص عن عاصم ويعقوب بالنصب والباقون بالرفع أما وجه النصب فهو أن 

يكون التقدير بشرناها بإسحق ومن وراء إسحق وهبنا هلا يعقوب وأما وجه الرفع فهو أن يكون التقدير ومن وراء 
  إسحق يعقوب مولود أو موجود

  ء قوالن األول وهو قول األكثرين أن معناه بعد أي بعد إسحق يعقوباملسألة الثانية يف لفظ ورا

وهذا هو الوجه الظاهر والثاين أن الوراء ولد الولد عن الشعيب أنه قيل له هذا ابنك فقال نعم من الوراء وكان ولد 
  ولده وهذا الوجه عندي شديد التعسف واللفظ كأنه ينبو عنه

هِ َناْ َعُجوٌز َوهَاذَا َبعِْلى شَْيًخا إِنَّ َهاذَا لََشىْ ٌء َعجِيٌب قَالُوا أََتْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَِّه َرْحَمُت اللَّقَالَْت ياَوْيلََتا َءأَِلُد َوأَ
  َوَبَركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت إِنَُّه َحمِيٌد مَّجِيٌد



  يف اآلية مسائل
زي ويقال وي لفالن أي خزي له فقوله ويلك أي خزي لك وقال املسألة األوىل قال الفراء أصل الويل وي وهو اخل

سيبويه ويح زجر ملن أشرف على اهلالك وويل ملن وقع فيه قال اخلليل ومل أمسع على بنائه إال ويح وويس وويك 
( وويه وهذه الكلمات متقاربة يف املعىن وأما قوله يا ويلتا فمنهم من قال هذه األلف ألف الندبة وقال صاحب 

األلف يف ويلتا مبدلة من ياء اإلضافة يف يا ويلىت وكذلك يف يا هلفا ويا عجبا مث أبدل من الياء والكسرة ) لكشاف ا
  األلف والفتحة ألن الفتح واأللف أخف من الياء والكسرة

  أما قوله ياَوْيلََتا ءأَِلُد َوأََناْ َعُجوٌز َوهَاذَا َبْعِلى شَْيًخا إِنَّ ففيه مسائل
  ألوىل قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو آلد هبمزة ومدة والباقون هبمزتني بال مداملسألة ا

املسألة الثانية لقائل أن يقول إهنا تعجبت من قدرة اهللا تعاىل والتعجب من قدرة اهللا تعاىل يوجب الكفر بيان املقدمة 
َعُجوٌز َوَهاذَا وثانيها قوله إِنَّ َهاذَا لََشىْ ء  األوىل من ثالثة أوجه أوهلا قوله تعاىل حكاية عنها يف معرض التعجب َوأََناْ

 َعجِيٌب وثالثها قول املالئكة هلا أَتَْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَِّه وأما بيان أن التعجب من قدرة اهللا تعاىل يوجب الكفر فألن هذا
  التعجيب يدل على جهلها بقدرة اهللا تعاىل وذلك يوجب الكفر

بت حبسب العرف والعادة ال حبسب القدرة فإن الرجل املسلم لو أخربه خمرب صادق بأن اهللا واجلواب أهنا إمنا تعج
تعاىل يقلب هذا اجلبل ذهباً إبريزاً فال شك أنه يتعجب نظراً إىل أحوال العادة ال ألجل أنه استنكر قدرة اهللا تعاىل 

  على ذلك
يخاً منصوب على احلال قال الواحدي رمحه اهللا وهذا من لطائف املسألة الثالثة قوله َوَهاذَا َبْعِلى شَْيًخا فاعلم أن ش

النحو وغامضه فإن كلمة هذا لإلشارة فكان قوله َوهَاذَا َبعِْلى شَْيًخا قائم مقام أن يقال أشري إىل بعلي حال كونه 
  شيخاً واملقصود تعريف هذه احلالة املخصوصة وهي الشيخوخة

َبْعِلى َشْيًخا على أنه خرب مبتدأ حمذوف أي هذا بعلي وهو شيخ أو بعلي بدل من املسألة الرابعة قرأ بعضهم َوَهاذَا 
  املبتدأ وشيخ خرب أو يكونان معاً خربين مث حكى تعاىل أن املالئكة قالوا أَتَْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَِّه

ِه َرْحَمُت واملقصود من هذا الكالم ذكر ما يزيل واملعىن أهنم تعجبوا من تعجبها مث قالوا قَالُواْ أََتْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَّ
ذلك التعجب وتقديره إن رمحة اهللا عليكم متكاثرة وبركاته لديكم متوالية متعاقبة وهي النبوة واملعجزات القاهرة 
ار والتوفيق للخريات العظيمة فإذا رأيت أن اهللا خرق العادات يف ختصيصكم هبذه الكرامات العالية الرفيعة ويف إظه

  خوارق العادات وإحداث البينات واملعجزات فكيف يليق به التعجب
وأما قوله أَْهلَ الَْبْيِت فإنه مدح هلم فهو نصب على النداء أو على االختصاص مث أكدوا ذلك بقوهلم إِنَُّه َحمِيٌد مَّجِيدٌ 

ومن حمامد األفعال إيصال العبد  واحلميد هو احملمود وهو الذي حتمد أفعاله واجمليد املاجد وهو ذو الشرف والكرم
املطيع إىل مراده ومطلوبه ومن أنواع الفضل والكرم أن ال مينع الطالب عن مطلوبه فإذا كان من املعلوم أنه تعاىل 
قادر على الكل وأنه محيد جميد فكيف يبقى هذا التعجب يف نفس األمر فثبت أن املقصود من ذكر هذه الكلمات 

  إزالة التعجب
  مُّنِيٌب ذََهَب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّْوُع َوَجآَءْتُه الُْبْشَرى ُيَجاِدلَُنا ِفى قَْومِ لُوٍط إِنَّ إِبَْراِهيمَ لََحلِيٌم أَوَّاٌه فَلَمَّا

اعلم أن هذا هو القصة اخلامسة وهي قصة لوط عليه السالم واعلم أن الروع هو اخلوف وهو ما أوجس من اخليفة 
ىن أنه ملا زال اخلوف وحصل السرور بسبب جميء البشرى حبصول الولد أخذ جيادلنا يف قوم حني أنكر أضيافه واملع

لوط وجواب ملا هو قوله أََخذَ إال أنه حذف يف اللفظ لداللة الكالم عليه وقيل تقديره ملا ذهب عن إبراهيم الروع 



  جادلنا
  واعلم أن قوله ُيَجاِدلَُنا أي جيادل رسلنا

إن كانت مع اهللا تعاىل فهي جراءة على اهللا واجلراءة على اهللا تعاىل من أعظم الذنوب وألن  فإن قيل هذه اجملادلة
املقصود من هذه اجملادلة إزالة ذلك احلكم وذلك يدل على أنه ما كان راضياً بقضاء اهللا تعاىل وأنه كفر وإن كانت 

ادلة أن يتركوا إهالك قوم لوط فإن كان قد هذه اجملادلة مع املالئكة فهي أيضاً عجيبة ألن املقصود من هذه اجمل
اعتقد فيهم أهنم من تلقاء أنفسهم جيادلون يف هذا اإلهالك فهذا سوء ظن هبم وإن اعتقد فيهم أهنم بأمر اهللا جاؤا 

  فهذه اجملادلة تقتضي أنه كان يطلب منهم خمالفة أمر اهللا تعاىل وهذا منكر
  واجلواب من وجهني

اإلمجايل أنه تعاىل مدحه عقيب هذه اآلية فقال إِنَّ إِْبراهِيَم لََحِليٌم أَوَّاٌه مُّنِيٌب ولو كان هذا الوجه األول وهو اجلواب 
  اجلدل من الذنوب ملا ذكر عقيبه ما يدل على املدح العظيم

من  والوجه الثاين وهو اجلواب التفصيلي أن املراد من هذه اجملادلة سعي إبراهيم يف تأخري العذاب عنهم وتقريره
  وجوه

الوجه األول أن املالئكة قالوا أََناْ ُمْهِلكُو أَْهلِ هَاِذِه الْقَْرَيةِ  فقال إبراهيم أرأيتم لو كان فيها مخسون رجالً من 
املؤمنني أهتلكوهنا قالوا ال قال فأربعون قالوا ال قال فثالثون قالوا ال حىت بلغ العشرة قالوا ال قال أرأيتم إن كان فيها 

أهتلكوهنا قالوا ال فعند ذلك قال إن فيها لوطاً وقد ذكر اهللا تعاىل هذا يف سورة العنكبوت فقال َولَمَّا  رجل مسلم
اً قَالُواْ َنحْنُ ِمَني قَالَ إِنَّ ِفيَها لُوطَجاءْت ُرُسلَُنا إِْبراِهيَم بِالُْبْشَرى قَالُواْ إِنَّا ُمْهِلكُو أَْهلِ َهاِذِه الْقَْرَيةِ  إِنَّ أَْهلََها كَانُواْ ظَاِل

  ) ٣٢ ٣١العنكبوت ( أَْعلَُم بَِمن ِفيَها لَنَُنّجَينَُّه َوأَْهلَُه إِالَّ امَْرأََتُه كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِيَن 
مَُنجُّوَك َوأَْهلََك إِالَّ مث قال َولَمَّا أَن َجاءتْ ُرُسلَُنا لُوطاً ِسىء بِهِْم َوضَاَق بِهِْم ذَْرعاً َوقَالُواْ الَ َتَخْف َوالَ َتْحَزنْ إِنَّا 
  فبان هبذا أن جمادلة إبراهيم عليه السالم إمنا كانت يف قوم لوط بسبب مقام لوط فيما بينهم

الوجه الثاين حيتمل أن يقال إنه عليه السالم كان مييل إىل أن تلحقهم رمحة اهللا بتأخري العذاب عنهم رجاء أهنم 
ي ورمبا وقعت تلك اجملادالت بسبب أن إبراهيم كان يقول إن أمر اهللا ورد أقدموا على اإلميان والتوبة عن املعاص

بإيصال العذاب ومطلق األمر ال يوجب الفور بل يقبل التراخي فاصربوا مدة أخرى واملالئكة كانوا يقولون إن 
الوجوه مطلق األمر يقبل الفور وقد حصلت هناك قرائن دالة على الفور مث أخذ كل واحد منهم يقرر مذهبه ب

  املعلومة فحصلت اجملادلة هبذا السبب وهذا الوجه عندي هو املعتمد
الوجه الثالث يف اجلواب لعل إبراهيم عليه السالم سأل عن لفظ ذلك األمر وكان ذلك األمر مشروطاً بشرط 

ء يف زماننا فاختلفوا يف أن ذلك الشرط هل حصل يف ذلك القوم أم ال فحصلت اجملادلة بسببه وباجلملة نرى العلما
  جيادل بعضهم بعضاً عند التمسك بالنصوص وذلك ال يوجب القدح يف واحد منها فكذا ههنا

مث قال تعاىل إِنَّ إِْبراِهيَم لََحِليمٌ أَوَّاٌه مُّنِيٌب وهذا مدح عظيم من اهللا تعاىل إلبراهيم أما احلليم فهو الذي ال يتعجل 
ن هذا حاله فإنه حيب من غريه هذه الطريقة وهذا كالداللة على أن جداله مبكافأة غريه بل يتأىن فيه فيؤخر ويعفو وم

كان يف أمر متعلق باحللم وتأخري العقاب مث ضم إىل ذلك ماله تعلق باحللم وهو قوله أَوَّاٌه مُّنِيبٌ ألن من يستعمل 
ألجل إهالك قوم لوط عظم  احللم يف غريه فإنه يتأوه إذا شاهد وصول الشدائد إىل الغري فلما رأى جميء املالئكة

حزنه بسبب ذلك وأخذ يتأوه عليه فلذلك وصفه اهللا تعاىل هبذه الصفة ووصفه أيضاً بأنه منيب ألن من ظهرت فيه 
هذه الشفقة العظيمة على الغري فإنه ينيب ويتوب ويرجع إىل اهللا يف إزالة ذلك العذاب عنهم أو يقال إن من كان ال 



د فأن ال يرضى بوقوع نفسه فيها كان أوىل وال طريق إىل صون النفس عن الوقوع يف يرضى بوقوع غريه يف الشدائ
  عذاب اهللا إال بالتوبة واإلنابة فوجب فيمن هذا شأنه يكون منيباً

مَّا َجآَءْت ُرُسلَُنا لُوطاً ِسى َء بِهِمْ يإِبَْراهِيُم أَعْرِْض َعْن َهاذَآ إِنَُّه قَْد َجآَء أَْمُر رَبَِّك وَإِنَُّهْم آِتيهِْم َعذَاٌب غَْيُر مَْرُدوٍد َولَ
  َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا َوقَالَ هَاذَا َيْوٌم َعِصيٌب

اعلم أن قوله مُّنِيٌب يإِبْراهِيُم أَعْرِْض َعْن َهاذَا معناه أن املالئكة قالوا له اترك هذه اجملادلة ألنه قد جاء أمر ربك 
اللة النص على هذا احلكم فال سبيل إىل دفعه فلذلك أمروه بترك اجملادلة بإيصال هذا العذاب إليهم وإذا الح وجه د

وملا ذكروا إِنَُّه قَدْ َجاء أَْمُر َرّبَك ومل يكن يف هذا اللفظ داللة على أن هذا األمر مباذا جاء ال جرم بني اهللا تعاىل أهنم 
  آتيهم عذاب غري مردود أي عذاب ال سبيل إىل دفعه ورده

ا َجاءْت ُرُسلَُنا لُوطاً ِسىء بِهِْم َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا وهؤالء الرسل هم الرسل الذين بشروا إبراهيم بالولد مث قال َولَمَّ
عليهم السالم قال ابن عباس رضي اهللا عنهما انطلقوا من عند إبراهيم إىل لوط وبني القريتني أربع فراسخ ودخلوا 

يف غاية احلسن ومل يعرف لوط أهنم مالئكة اهللا وذكروا فيه ستة عليه على صورة شباب مرد من بين آدم وكانوا 
أوجه األول أنه ظن أهنم من اإلنس فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجزوا عن مقاومتهم الثاين ساءه جميئهم ألنه ما 

إدخال  كان جيد ما ينفقه عليهم وما كان قادراً على القيام حبق ضيافتهم والثالث ساءه ذلك ألن قومه منعوه من
الضيف داره الرابع ساءه جميئهم ألنه عرف باحلذر أهنم مالئكة وأهنم إمنا جاؤا إلهالك قومه والوجه األول هو 

  وبقي يف اآلية ألفاظ ثالثة ال بد من تفسريها)  ٧٨هود ( األصح لداللة قوله تعاىل َوَجاء قَْوُمُه ُيْهَرُعونَ إِلَْيِه 
ناه ساء جميئهم وساء يسوء فعل الزم جماوز يقال سؤته فسيء مثل شغلته فشغل اللفظ األول قوله ِسىء بِهِْم ومع

  وسررته فسر قال الزجاج أصله سوىء هبم إال أن الواو سكنت ونقلت كسرهتا إىل السني
ريه اللفظ الثاين قوله َوَضاَق بِهِْم ذَْرًعا قال األزهري الذرع يوضع موضع الطاقة واألصل فيه البعري يذرع بيديه يف س

ذرعاً على قدر سعة خطوته فإذا محل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه فجعل ضيق 
الذرع عبارة عن قدر الوسع والطاقة فيقال مايل به ذرع وال ذراع أي مايل به طاقة والدليل على صحة ما قلناه أهنم 

  جيعلون الذراع يف موضع الذرع فيقولون ضقت باألمر ذراعاً
  اللفظ الثالث قوله َهاذَا َيْوٌم َعِصيٌب أي يوم شديد وإمنا قيل للشديد عصيب ألنه يعصب اإلنسان بالشرو

للََّه َوالَ نَّ أَطَْهُر لَكُْم فَاتَّقُواْ اَوَجآَءُه قَْوُمُه ُيْهَرُعونَ إِلَْيِه َوِمن قَْبلُ كَانُواْ َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت قَالَ ياقَْومِ َهاُؤال ِء َبنَاِتى ُه
لََتْعلَُم َما نُرِيُد قَالَ لَْو أَنَّ  ُتْخُزوِن ِفى َضيِْفى أَلَْيَس مِْنكُْم َرُجلٌ رَِّشيٌد قَالُواْ لَقَْد َعِلْمَت َما لََنا ِفى َبَناِتَك ِمْن َحقٍّ َوإِنََّك

  ِلى بِكُْم قُوَّةً  أَْو آوِى إِلَى ُركْنٍ َشدِيٍد

  وفيه مسائل
أنه ملا دخلت املالئكة دار لوط عليه السالم مضت امرأته عجوز السوء فقالت لقومه دخل دارنا قوم املسألة األوىل 

ما رأيت أحسن وجوهاً وال أنظف ثياباً وال أطيب رائحة منهم َوَجاءُه قَْوُمُه ُيْهَرُعونَ إِلَْيِه أي يسرعون وبني تعاىل أن 
قَْبلُ كَانُواْ َيْعَملُونَ السَّّيئَاِت نقل أن القوم دخلوا دار لوط إسراعهم رمبا كان لطلب العمل اخلبيث بقوله َوِمن 

وأرادوا أن يدخلوا البيت الذي كان فيه جربيل عليه السالم فوضع جربيل عليه السالم يده على الباب فلم يطيقوا 
نة وألهل اللغة فتحه حىت كسروه فمسح أعينهم بيده فعموا فقالوا يا لوط قد أدخلت علينا السحرة وأظهرت الفت

  يف ُيْهَرُعونَ قوالن



القول األول أن هذا من باب ما جاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ املفعول وال يعرف له فاعل حنو أولع فالن يف 
  األمر وأرعد زيد وزهى عمرو من الزهو

أولع زيد أنه أولعه  والقول الثاين أنه ال جيوز ورود الفاعل على لفظ املفعول وهذه األفعال حذف فاعلوها فتأويل
طبعه وأرعد الرجل أرعده غضبه وزهى عمرو معناه جعله ماله زاهياً وأهرع معناه أهرعه خوفه أو حرصه واختلفوا 

  أيضاً فقال بعضهم اإلهراع هو اإلسراع مع الرعدة وقال آخرون هو العدو الشديد
طَْهُر لَكُْم ففيه قوالن قال قتادة املراد بناته لصلبه وقال جماهد وسعيد أما قوله تعاىل قَالَ َياءاَدُم قَْوٌم َهُؤالء َبَناِتى ُهنَّ أَ

بن جبري املراد نساء أمته ألهنن يف أنفسهن بنات وهلن إضافة إليه باملتابعة وقبول الدعوة قال أهل النحو يكفي يف 
وهو أب )  ٦األحزاب ( أُمََّهاُتُهْم  حسن اإلضافة أدىن سبب ألنه كان نبياً هلم فكان كاألب هلم قال تعاىل َوأَزْواُجُه

هلم وهذا القول عندي هو املختار ويدل عليه وجوه األول أن إقدام اإلنسان على عرض بناته على األوباش والفجار 
اللوايت من  أمر متبعد ال يليق بأهل املروءة فكيف بأكابر األنبياء الثاين وهو أنه قال َهُؤالء َبنَاِتى ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم فبناته

صلبه ال تكفي للجمع العظيم أما نساء أمته ففيهن كفاية للكل الثالث أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان ومها زنتا 
وزعوراً وإطالق لفظ البنات على البنتني ال جيوز ملا ثبت أن أقل اجلمع ثالثة فأما القائلون بالقول األول فقد اتفقوا 

القوم إىل لزنا بالنسوان بل املراد أنه دعاهم إىل التزوج هبن وفيه قوالن أحدمها أنه  على أنه عليه السالم ما دعا
دعاهم إىل التزوج هبن بشرط أن يقدموا اإلميان والثاين أنه كان جيوز تزويج املؤمنة من الكافر يف شريعته وهكذا 

بن الربيع وكان مشركاً وزوج ابنته من كان يف أول اإلسالم بدليل أنه عليه السالم زوج ابنته زينب من أيب العاص 
وبقوله َوالَ تُنِكُحواْ )  ٢٢١البقرة ( عتبة بن أيب هلب مث نسخ ذلك بقوله َوالَ تَْنِكحُواْ الُْمْشرِكَاِت حَتَّى ُيْؤِمنَّ 

ا التقدير ذكر واختلفوا أيضاً فقال األكثرون كان له بنتان وعلى هذ)  ٢٢١البقرة ( الُْمِشرِِكَني حَتَّى ُيْؤِمُنواْ 
وقيل إهنن )  ٤التحرمي ( فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما )  ٢١النساء ( االثنتني بلفظ اجلمع كما يف قوله فَإِن كَانَ لَُه إِْخَوةٌ  

  كن أكثر من اثنتني
  أما قوله تعاىل ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم ففيه مسألتان

ضي كون العمل الذي يطلبونه طاهراً ومعلوم أنه فاسد وألنه ال طهارة يف املسألة األوىل ظاهر قوله ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم يقت
( نكاح الرجل بل هذا جار جمرى قولنا اهللا أكرب واملراد أنه كبري ولقوله تعاىل أَذاِلَك خَْيٌر نُُّزالً أَْم َشَجَرةُ  الزَّقُّومِ 

والمقاربة بني ) اهللا أعلى وأجل ( قال النيب  والخري فيها وملا قال أبو سفيان اعل أحداً واعل هبل)  ٦٢الصافات 
  اهللا وبني الصنم

املسألة الثانية روي عن عبد امللك بن مروان واحلسن وعيسى بن عمر أهنم قرؤا ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم بالنصب على احلال 
وا على أنه خطأ قالوا لو قرىء إال أن أكثر النحويني اتفق)  ٧٢هود ( كما ذكرنا يف قوله تعاىل َوَهاذَا َبْعِلى شَْيًخا 

قد وقعت يف البني وذلك مينع من ) هن ( َهُؤالء َبَناِتى ُهنَّ أَطَْهُر كان هذا نظري قوله َوهَاذَا َبْعِلى شَْيًخا إال أن كلمة 
  جعل أطهر حاالً وطولوا فيه مث قال فَاتَّقُواْ اللََّه َوالَ ُتْخُزوِن ِفى َضْيِفى وفيه مسائل

وىل قرأ أبو عمرو ونافع وال ختزوين بإثبات الياء على األصل والباقون حبذفها للتخفيف وداللة الكسر املسألة األ
  عليه

املسألة الثانية يف لفظ ال وجهان األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ال تفضحوين يف أضيايف يريد أهنم إذا هجموا 
 يف ضيفي أي ال ختجلوين فيهم ألن مضيف الضيف يلزمه على أضيافه باملكروه حلقته الفضيحة والثاين ال ختزوين

  اخلجالة من كل فعل قبيح يوصل إىل الضيف يقال خزي الرجل إذا استحيا



املسألة الثالثة الضيف ههنا قائم مقام األضياف كما قام الطفل مقام األطفال يف قوله تعاىل الّرجَالِ أَوِ الطّفْلِ الَِّذيَن 
وجيوز أن يكون الضيف مصدراً فيستغىن عن مجعه كما يقال رجال صوم مث قال أَلَْيسَ )  ٣١ور الن( لَْم َيظَْهُرواْ 

ِمْنكُْم َرُجلٌ رَِّشيٌد وفيه قوالن األول رَِّشيدٌ مبعىن مرشد أي يقول احلق ويرد هؤالء األوباش عن أضيايف والثاين رشيد 
الصالح وأسعده بالسداد والرشاد حىت مينع عن هذا مبعىن مرشد واملعىن أليس فيكم رجل أرشده اهللا تعاىل إىل 

  العمل القبيح واألول أوىل
دير مث قال تعاىل قَالُواْ لَقَْد َعِلْمَت َما لََنا ِفى َبنَاِتَك ِمْن َحّق وفيه وجوه األول مالنا يف بناتك من حاجة وال شهوة والتق

جعل نفي احلق كناية عن نفي احلاجة الثاين أن أن من احتاج إىل شيء فكأنه حصل له فيه نوع حق فلهذا السبب 
جنري اللفظ على ظاهره فنقول معناه إهنن لسن لنا بأزواج وال حق لنا فيهن ألبتة وال مييل أيضاً طبعنا إليهن فكيف 

نا إىل قيامهن مقام العمل الذي نريده وهو إشارة إىل العمل اخلبيث الثالث َما لََنا ِفى َبَناِتَك ِمْن َحّق ألنك دعوت
نكاحهن بشرط اإلميان وحنن ال جنيبك إىل ذلك فال يكون لنا فيهن حق مث إنه تعاىل حكى عن لوط أنه عند مساع 

  هذا الكالم قال لَْو أَنَّ ِلى بِكُْم قُوَّةً  أَْو اوِى إِلَى ُركْنٍ َشِديٍد وفيه مسألتان
ر ملنعتكم ولبالغت يف دفعكم ونظريه قوله تعاىل َولَْو حمذوف لداللة الكالم عليه والتقدي) لو ( املسألة األوىل جواب 

قال الواحدي وحذف )  ٢٧األنعام ( وقوله َولَوْ َتَرى إِذْ ُوِقفُواْ َعلَى النَّارِ )  ٣١الرعد ( أَنَّ قُْراًنا ُسيَّرْت بِِه الْجَِبالُ 
  اجلواب ههنا ألن الوهم يذهب إىل أنواع كثرية من املنع والدفع

انية لَْو أَنَّ بِكُْم قُوَّةً  أي لو أن يل ما أتقوى به عليكم وتسمية موجب القوة بالقوة جائز قال اهللا تعاىل املسألة الث
واملراد السالح وقال آخرون القدرة على )  ٦٠األنفال ( َوأَِعدُّواْ لَُهْم مَّا اْسَتطَعُْتم ّمن قُوَّةٍ  َوِمن ّرَباِط الْخَْيلِ 

  إِلَى ُركْنٍ َشِديدٍ املراد منه املوضع احلصني املنيع تشبيهاً له بالركن الشديد من اجلبلدفعهم وقوله أَْو اوِى 
  فإن قيل ما الوجه ههنا يف عطف الفعل على االسم

  قرىء أَْو اوِى بالنصب بإضمار أن كأنه قيل لو أن يل بكم قوة أو آوياً) الكشاف ( قلنا قال صاحب 
ْم قُوَّةً  أَْو اوِى إِلَى ُركْنٍ َشِديٍد ال بد من محل كل واحد من هذين الكالمني على فائدة واعلم أن قوله لَْو أَنَّ ِلى بِكُ

مستقلة وفيه وجوه األول املراد بقوله لَْو أَنَّ ِلى بِكُْم قُوَّةً  كونه بنفسه قادراً على الدفع وكونه متمكناً إما بنفسه 
بقوله أَْو اوِى إِلَى ُركْنٍ َشِديٍد هو أن ال يكون له قدرة على الدفع وإما مبعاونة غريه على قهرهم وتأديبهم واملراد 

لكنه يقدر على التحصن حبصن ليأمن من شرهم بواسطته الثالث أنه ملا شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء 
وهو األدب متىن حصول قوة قوية على الدفع مث استدرك على نفسه وقال بلى األوىل أن آوى إىل ركن شديد 

االعتصام بعناية اهللا تعاىل وعلى هذا التقدير فقوله أَْو اوِى إِلَى ُركْنٍ َشِديٍد كالم منفصل عما قبله وال تعلق له به 
رحم اهللا أخي لوطاً كان يأوي إىل ( وهبذا الطريق ال يلزم عطف الفعل على االسم ولذلك قال النيب عليه السالم 

  )ركن شديد 
رَأََتَك إِنَُّه ُمِصيُبَها ا ُرُسلُ رَبَِّك لَن َيِصلُوا إِلَْيَك فَأَْسرِ بِأَْهِلَك بِقِطْعٍ مَِّن الَّْيلِ َوالَ َيلَْتِفْت مِنكُْم أََحدٌ إِالَّ اْمقَالُواْ يالُوطُ إِنَّ

  َمآ أََصابَُهْم إِنَّ َمْوِعدَُهُم الصُّْبُح أَلَْيسَ الصُّْبُح بِقَرِيبٍ
)  ٨٠هود ( لوط عليه السالم أنه قال لَْو أَنَّ ِلى بِكُْم قُوَّةً  أَْو اوِى إِلَى ُركْنٍ َشِديٍد اعلم أن قوله تعاىل خمرباً عن 

يدل على أنه كان يف غاية القلق واحلزن بسبب إقدام أولئك األوباش على ما يوجب الفضيحة يف حق أضيافه فلما 
رسل اهللا وثانيها أن الكفار ال يصلون إىل ما مهوا  رأت املالئكة تلك احلالة بشروه بأنواع من البشارات أحدها أهنم

به وثالثها أنه تعاىل يهلكهم ورابعها أنه تعاىل ينجيه مع أهله من ذلك العذاب وخامسها إن ركنك شديد وإن 



ناصرك هو اهللا تعاىل فحصل له هذه البشارات وروي أن جربيل عليه السالم قال له إن قومك لن يصلوا إليك 
فدخلوا فضرب جربيل عليه السالم جبناحه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم فصاروا ال يعرفون فافتح الباب 

ومعىن قوله )  ٣٧القمر ( الطريق وال يهتدون إىل بيوهتم وذلك قوله تعاىل َولَقَْد َراَودُوُه َعن َضْيِفِه فَطََمْسَنا أَْعُينَُهْم 
بينهم وبني ذلك مث قال فَأَْسرِ بِأَهِْلَك قرأ نافع وابن كثري فَأَْسرِ موصولة لَن َيِصلُواْ إِلَْيَك أي بسوء ومكروه فإنا حنول 

  والباقون بقطع األلف ومها لغتان يقال سريت بالليل وأسريت وأنشد حسان

  أسرت إليك ومل تكن تسري
ومن )  ١اإلسراء ( ِدِه فجاء باللغتني فمن قرأ بقطع األلف فحجته قوله سبحانه وتعاىل سُْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بِعَْب

والسرى السري يف الليل يقال سرى يسري إذا سار بالليل وأسرى )  ٤الفجر ( وصل فحجته قوله َوالَّْيلِ إِذَا َيْسرِ 
بفالن إذا سري به بالليل والقطع من الليل بعضه وهو مثل القطعة يريد اخرجوا ليالً لتسبقوا نزول العذاب الذي 

ن األزرق لعبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أخربين عن قول اهللا بِقِطْعٍ ّمَن الَّْيلِ قال هو موعده الصبح قال نافع ب
  آخر الليل سحر وقال قتادة بعد طائفة من الليل وقال آخرون هو نصف الليل فإنه يف ذلك الوقت قطع بنصفني

ات نظر اإلنسان إىل ما وراءه والظاهر أن املراد أنه مث قال َوالَ َيلَْتِفْت ِمنكُْم أََحٌد هنى من معه عن االلتفات وااللتف
كان هلم يف البلدة أموال وأقمشة وأصدقاء فاملالئكة أمروهم بأن خيرجوا ويتركوا تلك األشياء وال يلتفتوا إليها ألبتة 

يونس ( َتَنا ِلَتلْفَِتَنا وكان املراد منه قطع القلب عن تلك األشياء وقد يراد منه االنصراف أيضاً كقوله تعاىل قَالُواْ أَجِئْ
  أي لتصرفنا وعلى هذا التقدير فاملراد من قوله َوالَ َيلَْتِفْت ِمنكُْم أََحٌد النهي عن التخلف)  ٧٨

مث قال إِالَّ امَْرأََتَك قرأ ابن كثري وأبو عمر إِالَّ امَْرأََتَك بالرفع والباقون بالنصب قال الواحدي من نصب وهو 
مستثناة من األهل على معىن فأسر بأهلك إال امرأتك والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن يف  االختيار فقد جعلها

ا فالتقدير قراءة عبداهللا فَأَْسرِ بِأَْهِلَك إِالَّ امَْرأََتَك فأسقط قوله َوالَ َيلْتَِفْت ِمنكُمْ أََحٌد من هذا املوضع وأما الذين رفعو
  امَْرأََتَك َوالَ َيلَْتِفْت ِمنكُْم أََحٌد إِالَّ

فإن قيل فهذه القراءة توجب أهنا أمرت بااللتفات ألن القائل إذا قال ال يقم منكم أحد إال زيد كان ذلك أمراً لزيد 
  بالقيام

وأجاب أبو بكر األنباري عنه فقال معىن إِال ههنا االستثناء املنقطع على معىن ال يلتفت منكم أحد لكن امرأتك 
وإذا ان هذا االستثناء منقطعاً كان التفاهتا معصية ويتأكد ما ذكرنا مبا روي عن قتادة أنه  تلتفت فيصيبها ما أصاهبم

  قال إهنا كانت مع لوط حني خرج من القرية فلما مسعت هذا العذاب التفتت وقالت يا قوماه فأصاهبا حجر فأهلكها
هله لكن على هذا التقدير االستثناء واعلم أن القراءة بالرفع أقوى ألن القراءة بالنصب متنع من خروجها مع أ

يكون من األهل كأنه أمر لوطاً بأن خيرج بأهله ويترك هذه املرأة فإهنا هالكة مع اهلالكني وأما القراءة بالنصب فإهنا 
أقوى من وجه آخر وذلك ألن مع القراءة بالنصب يبقى االستثناء متصالً ومع القراءة بالرفع يصري االستثناء منقطعاً 

ني اهللا تعاىل أهنم قالوا إنه مصيبها ما أصاهبم واملراد أنه مصيبها ذلك العذاب الذي أصاهبم مث قالوا إِنَّ َمْوِعدَُهمُ مث ب
الصُّْبُح روى أهنم ملا قالوا لوط عليه السالم إِنَّ َمْوِعَدُهمُ الصُّْبُح قال أريد أعجل من ذلك بل الساعة فقالوا أَلَْيسَ 

  قال املفسرون إن لوطاً عليه السالم ملا مسع هذا الكالم خرج بأهله يف الليل الصُّْبُح بِقَرِيبٍ

َمةً  ِعنَد رَبَِّك َوَما ِهى ِمَن فَلَمَّا َجآَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا عَاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها ِحَجاَرةً  مِّن ِسجِّيلٍ مَّْنُضوٍد مَُّسوَّ
  الظَّاِلِمَني بَِبعِيٍد



  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل يف األمر وجهان األول أن املراد من هذا األمر ما هو ضد النهي ويدل عليه وجوه األول أن لفظ 

األمر حقيقة يف هذا املعىن جماز يف غريه دفعاً لالشتراك الثاين أن األمر ال ميكن محله ههنا على العذاب وذلك ألنه 
َنا َجَعلَْنا َعاِليََها َساِفلََها وهذا اجلعل هو العذاب فدلت هذه اآلية على أن هذا األمر شرط تعاىل قال فَلَمَّا َجاء أَْمُر

والعذاب جزاء والشرط غري اجلزاء فهذا األمر غري العذاب وكل من قال بذلك قال إنه هو األمر الذي هو ضد 
فدل هذا على أهنم كانوا مأمورين )  ٧٠هود ( ى قَْومِ لُوٍط النهي والثالث أنه تعاىل قال قبل هذه اآلية إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَ

  من عند اهللا تعاىل بالذهاب إىل قوم لوط وبإيصال هذا العذاب إليهم
إذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل أمر مجعاً من املالئكة بأن خيربوا تلك املدائن يف وقت معني فلما جاء ذلك الوقت 

  فَلَمَّا َجاء أَْمرَُنا إشارة إىل ذلك التكليفأقدموا على ذلك العمل فكان قوله 
  فإن قيل لو كان األمر كذلك لوجب أن يقال فلما جاء أمرنا جعلوا عاليها سافلها ألن الفعل صدر عن ذلك املأمور

عاىل قلنا هذا ال يلزم على مذهبنا ألن فعل العبد فعل اهللا تعاىل عندنا وأيضاً أن الذي وقع منهم إمنا وقع بأمر اهللا ت
وبقدرته فلم يبعد إضافته إىل اهللا عز وجل ألن الفعل كما حتسن إضافته إىل املباشر فقد حتسن أيضاً إضافته إىل 

  السبب
النحل ( كُونُ القول الثاين أن يكون املراد من األمر ههنا قوله تعاىل إِنََّما قَْولَُنا ِلَشىْ ء إِذَا أََرْدَناهُ أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََي

  وقد تقدم تفسري ذلك األمر)  ٤٠
القول الثالث أن يكون املراد من األمر العذاب وعلى هذا التقدير فيحتاج إىل اإلضمار واملعىن وملا جاء وقت عذابنا 

  جعلنا عاليها سافلها
لَْنا َعاِلَيَها املسألة الثانية اعلم أن ذلك العذاب قد وصفه اهللا تعاىل يف هذه اآلية بنوعني من الوصف فاألول قوله َجَع

َساِفلََها روي أن جربيل عليه السالم أدخل جناحه الواحد حتت مدائن قوم لوط وقلعها وصعد هبا إىل السماء حىت 
مسع أهل السماء هنيق احلمري ونباح الكالب وصياح الديوك ومل تنكفىء هلم جرة ومل ينكب هلم إناء مث قلبها دفعة 

  واحدة وضرهبا على األرض
  هذا العمل كان معجزة قاهرة من وجهني أحدمها أن قلع األرض وإصعادها إىل قريب منواعلم أن 

السماء فعل خارق للعادات والثاين أن ضرهبا من ذلك البعد البعيد على األرض حبيث مل تتحرك سائر القرى احمليطة 
ع معجزة قاهرة أيضاً الثاين قوله هبا ألبتة ومل تصل اآلفة إىل لوط عليه السالم وأهله مع قرب مكاهنم من ذلك املوض

َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها ِحَجاَرةً  ّمن ِسّجيلٍ واختلفوا يف السجيل على وجوه األول أنه فارسي معرب وأصله سنككل وأنه 
شيء مركب من احلجر والطني بشرط أن يكون يف غاية الصالبة قال األزهري ملاعربته العرب صار عربياً وقد 

ة كالديباج والديوان واالستربق والثاين سجيل أي مثل السجل وهو الدلو العظيم والثالث عربت حروفاً كثري
سجيل أي شديد من احلجارة الرابع مرسلة عليهم من أسجلته إذا أرسلته وهو فعيل منه اخلامس من أسجلته أي 

وهو من السجل وهو الكتاب أعطيته تقديره مثل العطية يف اإلدرار وقيل كان كتب عليها أسامي املعذبني السادس 
تقديره من مكتوب يف األزل أي كتب اهللا أن يعذهبم هبا والسجيل أخذ من السجل وهو الدلو العظيمة ألنه يتضمن 
أحكاماً كثرية وقيل مأخوذ من املساجلة وهي املفاخرة والسابع من سجيل أي من جهنم أبدلت النون الماً والثامن 

 ٣٣الذاريات ( عن أيب زيد والتاسع السجيل الطني لقوله تعاىل ِحجَاَرةً  ّمن ِطنيٍ  من السماء الدنيا وتسمى سجيالً
وهو قول عكرمة وقتادة قال احلسن كان أصل احلجر هو من الطني إال أنه صلب مبرور الزمان والعاشر سجيل ) 



  ) ٤٣لنور ا( موضع احلجارة وهي جبال خمصوصة ومنه قوله تعاىل ِمن جَِبالٍ ِفيَها ِمن َبَرٍد 
  واعلم أنه تعاىل وصف تلك احلجارة بصفات

  فالصفة األوىل كوهنا من سجيل وقد سبق ذكره
الصفة الثانية قوله تعاىل مَّْنضُوٍد قال الواحدي هو مفعول من النضد وهو موضع الشيء بعضه على بعض وفيه وجوه 

يل املبالغة والثاين أن كل حجر فإن ما فيه األول أن تلك احلجارة كان بعضها فوق بعض يف النزول فأتى به على سب
من األجزاء منضود بعضها ببعض وملتصق بعضها ببعض والثالث أنه تعاىل كان قد خلقها يف معادهنا ونضد بعضها 

  فوق بعض وأعدها إلهالك الظلمة
  واعلم أن قوله مَّْنُضودٍ صفة للسجيل

املعلمة وقد مضى الكالم فيه يف تفسري قوله وَالَْخْيلِ الصفة الثالثة مسومة وهذه الصفة صفة لألحجار ومعناها 
واختلفوا يف كيفية تلك العالمة على وجوه األول قال احلسن والسدي كان عليها )  ١٤آل عمران ( الُْمَسوََّمةِ  

قال  أمثال اخلواتيم الثاين قال ابن صاحل رأيت منها عند أم هاىنء حجارة فيها خطوط محر على هيئة اجلزع الثالث
ابن جريج كان عليها سيما ال تشارك حجارة األرض وتدل على أنه تعاىل إمنا خلقها للعذاب الرابع قال الربيع 

  مكتوب على كل حجر اسم من رمى به
  مث قال تعاىل ِعنَد َرّبَك أي يف خزائنه اليت ال يتصرف فيها أحد إال هو

به كفار مكة واملقصود أنه تعاىل يرميهم هبا عن أنس أنه قال سأل رسول اهللا مث قال َوَما ِهى ِمَن الظَّاِلِمَني بِبَِعيٍد يعين 
جربيل عليه السالم عن هذا فقال يعين عن ظاملي أمتك ما من ظامل منهم إال وهو مبعرض ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

  حجر يسقط عليه من ساعة إىل ساعة وقيل الضمري يف قوله َوَما ِهىَ  للقرى أي وما تلك

  رى اليت وقعت فيها هذه الواقعة من كفار مكة ببعيد وذلك ألن القرى كانت يف الشأم وهي قريب من مكةالق
ْم بِخَْيرٍ ِمكْيَالَ َوالْمِيَزانَ إِنِّى أََراكَُوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيًبا قَالَ ياقَْومِ اْعُبدُواْ اللََّه َما لَكُْم مِّْن إِلَاٍه غَْيُرُه َوالَ َتنقُصُواْ الْ

واْ النَّاسَ أَشَْيآَءُهْم َوالَ َوإِنِّى أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ مُِّحيٍط َوياقَْومِ أَْوفُواْ الِْمكَْيالَ وَالِْميَزانَ بِالِْقْسِط َوالَ تَْبَخُس
  َني َوَمآ أََناْ َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظَتْعثَْواْ ِفى األرض ُمفِْسِديَن بَِقيَُّت اللَِّه َخْيٌر لَّكُْم إِن كُنُتم مُّْؤِمنِ

اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص املذكورة يف هذه السورة واعلم أن مدين اسم ابن إلبراهيم عليه 
السالم مث صار امساً للقبيلة وكثري من املفسرين يذهب إىل أن مدين اسم مدينة بناها مدين بن إبراهيم عليه السالم 

  ذا التقدير وأرسلنا إىل أهل مدين فحذف األهلواملعىن على ه
واعلم أنا بينا أن األنبياء عليهم السالم يشرعون يف أول األمر بالدعوة إىل التوحيد فلهذا قال شعيب عليه السالم 

ن أهل مدين َمالَكُْم ّمْن إِلَاٍه غَيُْرُه مث إهنم بعد الدعوة إىل التوحيد يشرعون يف األهم مث األهم وملا كان املعتاد م
البخس يف املكيال وامليزان دعاهم إىل ترك هذه العادة فقال َوالَ َتنقُصُواْ الِْمكْيَالَ َوالِْميَزانَ والنقص فيه على وجهني 

أحدمها أن يكون اإليفاء من قبلهم فينقصون من قدره واآلخر أن يكون هلم االستيفاء فيأخذون أزيد من الواجب 
ويف القسمني حصل النقصان يف حق الغري مث قال إِّنى أََراكُْم بَِخْيرٍ وفيه وجهان  وذلك يوجب نقصان حق الغري

األول أنه حذرهم من غالء السعر وزوال النعمة إن مل يتوبوا فكأنه قال اتركوا هذا التطفيف وإال أزال اهللا عنكم ما 
اخلري الكثري واملال والرخص والسعة فال حصل عندكم من اخلري والراحة والثاين أن يكون التقدير أنه تعاىل أتاكم ب

  حاجة بكم إىل هذا التطفيف مث قال َوإِّنى أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَابَ َيْومٍ مُِّحيٍط وفيه أحباث
البحث األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما أخاف أي أعلم حصول عذاب يوم حميط وقال آخرون بل املراد هو 



ك العمل خشية أن حيصل هلم العذاب وملا كان هذا التخويف قائماً فاحلاصل هو اخلوف ألنه جيوز أن يتركوا ذل
  الظن الالعلم

البحث الثاين أنه تعاىل توعدهم بعذاب حييط هبم حبيث ال خيرج منه أحد واحمليط من صفة اليوم يف الظاهر ويف املعىن 
  ) ٧٧هود ( من صفة العذاب وذلك جماز مشهور كقوله َهاذَا َيْوٌم َعِصيٌب 
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

البحث الثالث اختلفوا يف املراد هبذا العذاب فقال بعضهم هو عذاب يوم القيامة ألنه اليوم الذي نصب إلحاطة 
لدنيا واآلخرة وقال بعضهم بل املراد منه عذاب االستئصال يف العذاب باملعذبني وقال بعضهم بل يدخل فيه عذاب ا

الدنيا كما يف حق سائر األنبياء واألقرب دخول كل عذاب فيه وإحاطة العذاب هبم كإحاطة الدائرة مبا يف داخلها 
ياقَْومِ أَْوفُواْ مث قال مُِّحيٍط َو)  ٤٢الكهف ( فيناهلم من كل وجه وذلك مبالغة يف الوعد كقوله َوأُِحيطَ بِثََمرِِه 

  الِْمكَْيالَ وَالِْميَزانَ بِالِْقسِْط
ِمكَْيالَ فإن قيل وقع التكرير يف هذه اآلية من ثالثة أوجه ألنه قال أوالً َوالَ َتنقُصُواْ الِْمكْيَالَ َوالْمِيَزانَ مث قال أَْوفُواْ الْ

  أَشَْياءُهْم وهذا عني ما تقدم فما الفائدة يف هذا التكرير َوالِْميَزانَ وهذا عني األول مث قال َوالَ تَْبَخسُواْ النَّاَس
  قلنا إن فيه وجوهاً

الوجه األول أن القوم كانوا مصرين على ذلك العمل فاحتج يف املنع منه إىل املبالغة والتأكيد والتكرير يفيد التأكيد 
  وشدة العناية واالهتمام

يَالَ َوالْمِيَزانَ هني عن التنقيص وقوله أَْوفُواْ الِْمكْيَالَ وَالِْميَزانَ أمر بإيفاء والوجه الثاين أن قوله َوالَ َتنقُصُواْ الِْمكْ
العدل والنهي عن ضد الشيء مغاير لألمر به وليس لقائل أن يقول النهي عن ضد الشيء أمر به فكان التكرير 

األمر والشيء وبني النهي عن ضده  الزماً من هذا الوجه ألنا نقول اجلواب من وجهني األول أنه تعاىل مجع بني
للمبالغة كما تقول صل قرابتك وال تقطعهم فيدل هذا اجلمع على غاية التأكيد الثاين أن نقول ال نسلم أن األمر 
كما ذكرمت ألنه جيوز أن ينهى عن التنقيص وينهى أيضاً عن أصل املعاملة فهو تعاىل منع من التنقيص وأمر بإيفاء 

أنه تعاىل مل مينع عن املعامالت ومل ينه عن املبايعات وإمنا منع من التطفيف وذلك ألن طائفة من  احلق ليدل ذلك على
الناس يقولون إن املبايعات ال تنفك عن التطفيف ومنع احلقوق فكانت املبايعات حمرمة بالكلية فألجل إبطال هذا 

أمر باإليفاء وأما قوله ثالثاً َوالَ تَْبَخسُواْ النَّاسَ اخليال منع تعاىل يف اآلية األوىل من التطفيف ويف اآلية األخرى 
أَْشَياءُهْم فليس بتكرير ألنه تعاىل خص املنع يف اآلية السابقة بالنقصان يف املكيال وامليزان مث إنه تعاىل عم احلكم يف 

  مجيع األشياء فظهر هبذا البيان أهنا غري مكررة بل يف كل واحد منها فائدة زائدة
ِميَزانَ الثالث أنه تعاىل قال يف اآلية األوىل َوالَ َتنقُصُواْ الِْمكْيَالَ وَالِْميَزانَ ويف الثانية قال أَْوفُواْ الِْمكَْيالَ وَالْوالوجه 

واإليفاء عبارة عن اإلتيان به على سبيل الكمال والتمام ال حيصل ذلك إال إذا أعطى قدراً زائداً على احلق وهلذا 
اء إنه تعاىل أمر بغسل الوجه وذلك ال حيصل إال عند غسل جزء من أجزاء الرأس فاحلاصل أنه تعاىل املعىن قال الفقه

يف اآلية األوىل هنى عن النقصان ويف اآلية الثانية أمر بإعطاء قدر من الزيادة وال حيصل اجلزم واليقني بأداء الواجب 
عن سعي اإلنسان يف أن جيعل مال غريه ناقصاً لتحصل له  إال عند أداء ذلك القدر من الزيادة فكأنه تعاىل هنى أوالً

تلك الزيادة ويف الثاين أمر بالسعي يف تنقيص مال نفسه ليخرج باليقني عن العهدة وقوله بِالِْقْسِط يعين بالعدل 
حاصل مث ومعناه األمر بإيفاء احلق حبيث حيصل معه اليقني باخلروج عن العهدة فاألمر بإيتاء الزيادة على ذلك غري 

قال َوالَ تَْبَخسُواْ النَّاَس أَْشَياءُهْم والبخس هو النقص يف كل األشياء وقد ذكرنا أن اآلية األوىل دلت على املنع من 
  النقص



  يف املكيال وامليزان وهذه اآلية دلت على املنع من النقص يف كل االْشياء مث قال َوالَ َتْعثَْواْ ِفى االْْرضِ ُمفِْسِديَن
  العثو الفساد التام فقوله َوالَ َتْعثَْواْ ِفى االْْرضِ ُمفِْسِديَن جار جمرى أن يقال وال تفسدوا يف األرض مفسدين فإن قيل

قلنا فيه وجوه األول أن من سعى يف إيصال الضرر إىل الغري فقد محل ذلك الغري على السعي إىل إيصال الضرر إليه 
ِسِديَن معناه وال تسعوا يف إفساد مصاحل الغري فإن ذلك يف احلقيقة سعي منكم يف فقوله َوالَ َتْعثَْواْ ِفى االْْرضِ مُفْ

إفساد مصاحل أنفسكم والثاين أن يكون املراد من قوله َوالَ َتْعثَْواْ ِفى االْْرضِ ُمفِْسِديَن مصاحل دنياكم وآخرتكم 
لَِّه َخْيٌر لَّكُْم قرىء تقية اهللا وهي تقواه ومراقبته والثالث وال تعثوا يف األرض مفسدين مصاحل األديان مث قال بَِقيَُّت ال

اليت تصرف عن املعاصي مث نقول املعىن ما أبقى اهللا لكم من احلالل بعد إيفاء الكيل والوزن خري من البخس 
والتطفيف يعين املال احلالل الذي يبقى لكم خري من تلك الزيادة احلاصلة بطريق البخس والتطفيف وقال احلسن 

ية اهللا أي طاعة اهللا خري لكم من ذلك القدر القليل ألن ثواب الطاعة يبقى أبداً وقال قتادة حظكم من ربكم خري بق
لكم وأقول املراد من هذه البقية إما املال الذي يبقى عليه يف الدنيا وإما ثواب اهللا وأما كونه تعاىل راضياً عنه والكل 

ن الناس إذا عرفوا إنساناً بالصدق واألمانة والبعد عن اخليانة اعتمدوا عليه خري من قدر التطفيف أما املال الباقي فأل
ورجعوا يف كل املعامالت إليه فيفتح عليه باب الرزق وإذا عرفوه باخليانة واملكر انصرفوا عنه ومل خيالطوه ألبتة 

ل الدنيا تفىن وتنقرض وثواب فتضيق أبواب الرزق عليه وأما إن محلنا هذه البقية على الثواب فاألمر ظاهر ألن ك
اهللا باق وأما إن محلناه على حصول رضا اهللا تعاىل فاألمر فيه ظاهر فثبت هبذا الربهان أن بقية اهللا خري مث قال إِن 

كُنُتم مُّْؤِمنَِني وإمنا شرط اإلميان يف كونه خرياً هلم ألهنم إن كانوا مؤمنني مقرين بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي 
  صيل الثواب ويف احلذر من العقاب خري هلم من السعي يف حتصيل ذلك القليليف حت

واعلم أن املعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فهذه اآلية تدل بظاهرها على أن من مل حيترز عن هذا التطفيف فإنه 
  ال يكون مؤمناً

ون املعىن إين نصحتكم وأرشدتكم إىل اخلري َوَما أََناْ مث قال تعاىل َوَما أََناْ َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ وفيه وجهان األول أن يك
َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ أي ال قدرة يل على منعكم عن هذا العمل القبيح الثاين أنه قد أشار فيما تقدم إىل أن االشتغال 

تركوا هذا العمل القبيح بالبخس والتطفيف يوجب زوال نعمة اهللا تعاىل فقال َوَما أََناْ َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ يعين لو مل ت
  لزالت نعم اهللا عنكم وأنا ال أقدر على حفظها عليكم يف تلك احلالة

  َشُؤا إِنَّكَ الّنتَ الَْحِليمُ الرَّشِيُدقَالُواْ ياُشَعْيبُ أََصلََواُتَك َتأْمُُرَك أَن نَّتُْرَك َما َيعُْبُد ءاَباُؤَنآ أَوْ أَن نَّفَْعلَ ِفى أَْموَاِلَنا َما َن

  اآلية مسائل يف
  املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم أصالتك بغري واو والباقون ياُشَعْيُب أََصلَواُتَك على اجلمع
املسألة الثانية اعلم أن شعيباً عليه السالم أمرهم بشيئني بالتوحيد وترك البخس فالقوم أنكروا عليه أمره هبذين 

ُرَك َما يَْعُبُد ءاَباؤَُنا إشارة إىل أنه أمرهم بالتوحيد وقوله قَالُواْ ياُشعَْيُب أََصلَواُتَك َتأْمُُرَك النوعني من الطاعة فقوله أَن نَّْت
أَن نَّْتُرَك َما إشارة إىل أنه أمرهم بترك البخس أما األول فقد أشاروا فيه إىل التمسك بطريقة التقليد ألهنم استبعدوا 

يعبد آباؤهم يعين الطريقة اليت أخذناها من آبائنا وأسالفنا كيف نتركها وذلك منه أن يأمرهم بترك عبادة ما كان 
  متسك مبحض التقليد

املسألة الثالثة يف لفظ الصالة وههنا قوالن األول املراد منه الدين واإلميان ألن الصالة أظهر شعار الدين فجعلوا 
ومنه أخذ املصلي من اخليل الذي يتلو السابق ألن  ذكر الصالة كناية عن الدين أو نقول الصالة أصلها من اإلتباع

رأسه يكون على صلوى السابق ومها ناحيتا الفخذين واملراد دينك يأمرك بذلك والثاين أن املراد منه هذه األعمال 



املخصوصة روي أن شعيباً كان كثري الصالة وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا فقصدوا بقوهلم 
ك السخرية واهلزؤ وكما أنك إذا رأيت معتوهاً يطالع كتباً مث يذكر كالماً فاسداً فيقال له هذا من أصالتك تأمر

  مطالعة تلك الكتب على سبيل اهلزؤ والسخرية فكذا ههنا
فإن قيل تقدير اآلية أصلواتك تأمرك أن نفعل يف أموالنا ما نشاء وهم إمنا ذكروا هذا الكالم على سبيل اإلنكار 

  انوا ينكرون كوهنم فاعلني يف أمواهلم ما يشاؤن فكيف وجه التأويلوهم ما ك
قلنا فيه وجهان األول التقدير أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نترك فعل ما نشاء وعلى هذا فقوله أَوْ 

وناهية والتقدير أصلواتك تأمرك بأن أَن نَّفَْعلَ معطوف على ما يف قوله َما يَْعُبُد ءاَباؤَُنا والثاين أن جتعل الصالة آمرة 
نترك عبادة األوثان وتنهاك أن نفعل يف أموالنا ما نشاء وقرأ ابن أيب عبلة أَْو أَن َتفَْعلْ ِفى أَْموَاِلَنا َما َتَشاء بتاء 

اخلطاب فيهما وهو ما كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس واالقتناع باحلالل القليل وأنه خري من احلرام 
  الكثري

  مث قال تعاىل حكاية عنهم إِنََّك الَنَت الَْحلِيُم الرَّشِيُد وفيه وجوه
الوجه األول أن يكون املعىن إنك ألنت السفيه اجلاهل إال أهنم عكسوا ذلك على سبيل االستهزاء والسخرية به 

  كما يقال للبخيل اخلسيس لو رآك حامت لسجد لك
  صوف عند نفسك وعند قومك باحللم والرشدوالوجه الثاين أن يكون املراد إنك مو

والوجه الثالث أنه عليه السالم كان مشهوراً عندهم بأنه حليم رشيد فلما أمرهم مبفارقة طريقتهم قالوا له إنك 
ألنت احلليم الرشيد املعروف الطريقة يف هذا الباب فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا وأسالفنا واملقصود 

  ذا العمل ممن كان موصوفاً باحللم والرشد وهذا الوجه أصوب الوجوهاستبعاد مثل ه

اِلفَكُْم إِلَى َمآ أَنَْهاكُْم َعْنُه إِنْ قَالَ ياقَْومِ أََرءَْيُتْم إِن كُنُت َعلَى َبيَِّنةٍ  مِّن رَّبِّى َوَرَزقَنِى ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا وََمآ أُرِيُد أَنْ أَُخ
قَاِقى أَن ُيِصيَبكُم َح َما اسَْتطَْعُت َوَما َتْوِفيِقى إِالَّ بِاللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيهِ أُنِيُب َوياقَْومِ الَ َيْجرِمَنَّكُْم ِشأُرِيُد إِالَّ اِإلْصلَا

َواْسَتغِْفُرواْ َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّى مِّثْلُ َمآ أَصَاَب قَْوَم ُنوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصاِلحٍ َوَما قَْوُم لُوٍط مِّنكُم بَِبِعيٍد 
  َرحِيٌم َوُدوٌد

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل حكى عن شعيب عليه السالم ما ذكره يف اجلواب عن كلماهتم فاألول قوله قَالَ ياقَْومِ 

َزقَنِى ِمْنُه وفيه وجوه األول أن قوله إِن كُنُت َعلَى َبّيَنةٍ  ّمن رَّّبى إشارة إىل ما أََرءْيُتْم إِن كُنُت َعلَى َبّيَنةٍ  ّمن رَّّبى َوَر
الل آتاه اهللا تعاىل من العلم واهلداية والدين والنبوة وقوله َوَرَزقَنِى ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا إشارة إىل ما آتاه اهللا من املال احل

  ثري املالفإنه يروى أن شعيباً عليه السالم كان ك
واعلم أن جواب إن الشرطية حمذوف والتقدير أنه تعاىل ملا آتاين مجيع السعادات الروحانية وهي البينة والسعادات 

اجلسمانية وهي املال والرزق احلسن فهل يسعين مع هذا اإلنعام العظيم أن أخون يف وحيه وأن أخالفه يف أمره وهنيه 
وذلك ألهنم قالوا له إِنََّك الَنَت الَْحلِيُم الرَّشِيُد فكيف يليق بك مع حلمك وهذا اجلواب شديد املطابقة ملا تقدم 

ورشدك أن تنهانا عن دين آبائنا فكأنه قال إمنا أقدمت على هذا العمل ألن نعم اهللا تعاىل عندي كثرية وهو أمرين 
ره وتكليفه الثاين أن يكون التقدير هبذا التبليغ والرسالة فكيف يليق يب مع كثرة نعم اهللا تعاىل على أن أخالف أم

كأنه يقول ملا ثبت عندي أن االشتغال بعبادة غري اهللا واالشتغال بالبخس والتطفيف عمل منكر مث أنا رجل أريد 
إصالح أحوالكم وال أحتاج إىل أموالكم ألجل أن اهللا تعاىل آتاين رزقاً حسناً فهل يسعين مع هذه األحوال أن أخون 



اىل ويف حكمه الثالث قوله إِن كُنُت َعلَى بَّيَنةٍ  ّمن رَّّبى أي ما حصل عنده من املعجزة وقوله َوَرَزقَنِى يف وحي اهللا تع
ًرا إِنْ ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا املراد أنه ال يسأهلم أجراً وال جعالً وهو الذي ذكره سائر األنبياء من قوهلم ال أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْج

  َعلَى َربّ الْعَالَمَِني أَجْرِىَ  إِالَّ
املسألة الثانية قوله َوَرَزقَنِى ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا يدل على أن ذلك الرزق إمنا حصل من عند اهللا تعاىل وبإعانته وأنه ال 
نا مدخل للكسب فيه وفيه تنبيه على أن اإلعزاز من اهللا تعاىل واإلذالل من اهللا تعاىل وإذا كان الكل من اهللا تعاىل فأ

  ال أبايل مبخالفتكم وال أفرح مبوافقتكم وإمنا أكون على تقرير دين اهللا تعاىل

  وإيضاح شرائع اهللا تعاىل
قال وأما الوجه الثاين من األجوبة اليت ذكرها شعيب عليه السالم فقوله َوَما أُرِيُد أَنْ أُخَاِلفَكُْم إِلَى َما أَْنَهاكُْم َعْنُه 

 فالن إىل كذا إذا قصده وأنت مول عنه وخالفين عنه إذا ولَّى عنه وأنت قاصده يقال خالفين) الكشاف ( صاحب 
ويلقاك الرجل صادراً عن املاء فتسأله عن صاحبه فيقول خالفين إىل املاء يريد أنه قد ذهب إليه وارداً وأنا ذهب عنه 

ْنُه يعين أن أسبقكم إىل شهواتكم اليت هنيتكم عنها ألستبد هبا صادراً ومنه قوله َوَما أُرِيُد أَنْ أَُخالِفَكُمْ إِلَى َما أَْنَهاكُْم َع
دونكم فهذا بيان اللغة وحتقيق الكالم فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم رشيد وذلك يدل على كمال العقل وكمال 

عقلي العقل حيمل صاحبه على اختيار الطريق األصوب األصلح فكأنه عليه السالم قال هلم ملا اعترفتم بكمال 
فاعلموا أن الذي اختاره عقلي لنفسي ال بد وأن يكون أصوب الطرق وأصلحها والدعوة إىل توحيد اهللا تعاىل وترك 

البخس والنقصان يرجع حاصلهما إىل جزأين التعظيم ألمر اهللا تعاىل والشفقة على خلق اهللا تعاىل وأنا مواظب 
اعترفتم يل باحللم والرشد وترون أين ال أترك هذه الطريقة  عليهما غري تارك هلما يف شيء من األحوال ألبتة فلما

  فاعلموا أن هذه الطريقة خري الطرق وأشرف األديان والشرائع
وأما الوجه الثالث من الوجوه اليت ذكرها شعيب عليه السالم فهو قوله إِنْ أُرِيدُ إِالَّ اِإلْصلَاَح َما اْسَتطَْعُت واملعىن ما 

وعظيت ونصيحيت وقوله َما اْسَتطَْعُت فيه وجوه األول أنه ظرف والتقدير مدة استطاعيت أريد إال أن أصلحكم مب
لإلصالح وما دمت متمكناً منه ال آلو فيه جهداً والثاين أنه بدل من اإلصالح أي املقدار الذي استطعت منه 

  والثالث أن يكون مفعوالً له أي ما أريد إال أن أصلح ما استطعت إصالحه
املقصود من هذا الكالم أن القوم كانوا قد أقروا بأنه حليم رشيد وإما أقروا له بذلك ألنه كان مشهوراً  واعلم أن

فيما بني اخللق هبذه الصفة فكأنه عليه السالم قال هلم إنكم تعرفون من حايل أين ال أسعى إال يف اإلصالح وإزالة 
س فاعلموا أنه دين حق وأنه ليس غرضي منه إيقاع الفساد واخلصومة فلما أمرتكم بالتوحيد وترك إيذاء النا

اخلصومة وإثارة الفتنة فإنكم تعرفون أين أبغض ذلك الطريق وال أدور إال على ما يوجب الصلح والصالح بقدر 
طاقيت وذلك هو اإلبالغ واإلنذار وأما اإلجبار على الطاعة فال أقدر عليه مث إنه عليه السالم أكد ذلك بقوله َوَما 

وفيق اهللا ِفيِقى إِالَّ بِاللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه أُنِيُب وبني هبذا أن توكله واعتماده يف تنفيذ كل األعمال الصاحلة على تَتْو
  تعاىل وهدايته

واعلم أن قوله عليه السالم توكلت إشارة إىل حمض التوحيد ألن قوله عليه السالم توكلت يفيد احلصر وهو أنه ال 
ي لإلنسان أن يتوكل على أحد إال على اهللا تعاىل وكيف وكل ما سوى احلق سبحانه ممكن لذاته فإن بذاته وال ينبغ

حيصل إال بإجياده وتكوينه وإذا كان كذلك مل جيز التوكل إال على اهللا تعاىل وأعظم مراتب معرفة املبدأ هو الذي 
رفة املعاد وهو أيضاً يفيد احلصر ألن قوله وَإِلَْيِه أُنِيُب يدل على أنه ال ذكرناه وأما قوله وَإِلَْيِه أُنِيُب فهو إشارة إىل مع
( أنه كان إذا ذكر شعيب عليه السالم قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( مرجع للخلق إال إىل اهللا تعاىل وعن رسول اهللا 



  حلسن مراجعته يف كالمه بني قومه) ذاك خطيب األنبياء 
جوه اليت ذكرها شعيب عليه السالم فهو قوله أُنِيُب َوياقَْومِ الَ َيْجرَِمنَّكُْم ِشقَاِقى أَن وأما الوجه الرابع من الو

  ُيِصيَبكُم

جرم مثل كسب يف تعديته تارة إىل مفعول واحد وأخرى إىل مفعولني يقال جرم ذنباً ) الكشاف ( قال صاحب 
نَّكُْم ِشقَاِقى أَن ُيِصيَبكُم أي ال يكسبنكم شقاقي إصابة وكسبه وجرمه ذنباً وكسبه إياه ومنه قوله تعاىل الَ َيْجرَِم

العذاب وقرأ ابن كثري َيْجرَِمنَّكُْم بضم الياء من أجرمته ذنباً إذا جعلته جارماً له أي كاسباً له وهو منقول من جرم 
تان يف املعىن ال تفاوت املتعدي إىل مفعول واحد وعلى هذا فال فرق بني جرمته ذنباً وأجرمته إياه والقراءتان مستوي

  بينهما إال أن املشهورة أفصح لفظاً كما أن كسبه ماالً أفصح من أكسبه
إذا عرفت هذا فنقول املراد من اآلية ال تكسبنكم معاداتكم إياي أي يصيبكم عذاب االستئصال يف الدنيا مثل ما 

صاحل من الرجفة ولقوم لوط من  حصل لقوم نوح عليه السالم من الغرق ولقوم عود من الريح العقيم ولقوم
  اخلسف

وأما قوله َوَما قَْوُم لُوٍط ّمنكُم بَِبِعيٍد ففيه وجهان األول أن املراد نفي البعد يف املكان ألن بالد قوم لوط عليه السالم 
يت عرفها قريبة من مدين والثاين أن املراد نفي البعد يف الزمان ألن إهالك قوم لوط عليه السالم أقرب اإلهالكات ال

الناس يف زمان شعيب عليه السالم وعلى هذين التقديرين فإن القرب يف املكان ويف الزمان يفيد زيادة املعرفة 
وكمال الوقوف على األحوال فكأنه يقول اعتربوا بأحواهلم واحذروا من خمالفة اهللا تعاىل ومنازعته حىت ال ينزل 

  بكم مثل ذلك العذاب
  ُم لُوٍط ّمنكُم بَِبعِيٍد وكان الواجب أن يقال ببعيدينفإن قيل مل قال َوَما قَْو
من وجهني األول أن يكون التقدير ما إهالكهم شيء بعيد الثاين أنه جيوز أن ) الكشاف ( أجاب عنه صاحب 

  يسوى يف قريب وبعيد وكثري وقليل بني املذكر واملؤنث لورودها على زنة املصادر اليت هي الصهيل والنهيق وحنومها
أما الوجه اخلامس من الوجوه اليت ذكرها شعيب عليه السالم فهو قوله واستغفروا ربكم من عبادة األوثان مث و

توبوا إليه عن البخس والنقصان إن ريب رحيم بأوليائه ودود قال أبو بكر األنباري الودود يف أمساء اهللا تعاىل احملب 
وجيوز أن يكون ودود فعوالً ) كتاب شرح أمساء اهللا تعاىل ( لعباده من قوهلم وددت الرجل أوده وقال األزهري يف 

  مبعىن مفعول كركوب وحلوب ومعناه أن عباده الصاحلني يودونه وحيبونه لكثرة إفضاله وإحسانه على اخللق
واعلم أن هذا الترتيب الذي راعاه شعيب عليه السالم يف ذكر هذه الوجوه اخلمسة ترتيب لطيف وذلك ألنه بني 

أن ظهور البينة له وكثرة إنعام اهللا تعاىل عليه يف الظاهر والباطن مينعه عن اخليانة يف وحي اهللا تعاىل ويصده عن أوالً 
التهاون يف تكاليفه مث بني ثانياً أنه مواظب على العمل هبذه الدعوة ولو كانت باطلة ملا اشتغل هو هبا مع اعترافكم 

خر وهو أنه كان معروفاً بتحصيل موجبات الصالح وإخفاء موجبات بكونه حليماً رشيداً مث بني صحته بطريق آ
الفنت فلو كانت هذه الدعوة باطلة ملااشتغل هبا مث ملا بني صحة طريقته أشار إىل نفي املعارض وقال ال ينبغي أن 

بياء املتقدمني حتملكم عداويت على مذهب ودين تقعون بسببه يف العذاب الشديد من اهللا تعاىل كما وقع فيه أقوام األن
مث إنه ملا صحح مذهب نفسه هبذه الدالئل عاد إىل تقرير ما ذكره أوالً وهو التوحيد واملنع من البخس بقوله ثُمَّ 
ُتوبُواْ إِلَْيِه مث بني هلم أن سبق الكفر واملعصية منهم ال ينبغي أن مينعهم من اإلميان والطاعة ألنه تعاىل رحيم ودود 

  من الكافر والفاسق ألن رمحته وحبه هلم يوجب ذلك وهذا التقرير يف غاية الكمال يقبل اإلميان والتوبة



  َوَمآ أَنَت َعلَْيَنا بِعَزِيزٍ قَالُواْ ياُشَعْيُب َما َنفْقَُه كَِثًريا مِّمَّا َتقُولُ َوإِنَّا لَنََراَك ِفيَنا ضَِعيفًا َولَْوالَ َرْهطُكَ لََرَجمَْناَك
ا بالغ يف التقرير والبيان أجابوه بكلمات فاسدة فاألول قوهلم قَالُواْ ياُشَعْيُب َما َنفْقَُه كَِثًريا ّممَّا اعلم أنه عليه السالم مل

  َتقُولُ وفيه مسائل
املسألة األوىل لقائل أن يقول أنه عليه السالم كان خياطبهم بلساهنم فلم قالوا َما َنفْقَُه والعلماء ذكروا عنه أنواعاً من 

ألول أن املراد ما نفهم كثرياً مما تقول ألهنم كانوا ال يلقون إليه أفهامهم لشدة نفرهتم عن كالمه وهو اجلوابات فا
الثاين أهنم فهموه بقلوهبم ولكنهم ما أقاموا له وزناً )  ٢٥األنعام ( كقوله َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً  أَن َيفْقَُهوُه 

ستهانة كما يقول الرجل لصاحبه إذ مل يعبأ حبديثه ما أدري ما تقول الثالث أن هذه فذكروا هذا الكالم على وجه اال
الدالئل اليت ذكرها ما أقنعتهم يف صحة التوحيد والنبوة والبعث وما جيب من ترك الظلم والسرقة فقوهلم َما َنفْقَُه 

  أي مل نعرف صحة الدالئل اليت ذكرهتا على صحة هذه املطالب
ة من الناس من قال الفقه اسم لعلم خمصوص وهو معرفة غرض املتكلم من كالمه واحتجوا هبذه اآلية املسألة الثاني

وهي قوله َما َنفْقَُه كَِثًريا ّممَّا َتقُولُ فأضاف الفقه إىل القول مث صار امساً لنوع معني من علوم الدين ومنهم من قال 
من يرد اهللا به ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( أي فهماً وقال النيب  إنه اسم ملطلق الفهم يقال أويت فالن فقهاً يف الدين

  أي يفهمه تأويله) خرياً يفقهه يف الدين 
والنوع الثاين من األشياء اليت ذكروها قوهلم َوإِنَّا لَنََراَك ِفيَنا ضَِعيفًا وفيه وجهان األول أنه الضعيف الذي يتعذر عليه 

ف هو األعمى بلغة محري واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه األول أنه ترك منع القوم عن نفسه والثاين أن الضعي
للظاهر من غري دليل والثاين أن قوله ِفيَنا يبطل هذا الوجه أال ترى أنه لو قال إنا لنراك أعمى فينا كان فاسداً ألن 

َناَك فنفوا عنه القوة اليت أثبتوها يف األعمى أعمى فيهم ويف غريهم الثالث أهنم قالوا بعد ذلك َولَْوالَ َرهْطَُك لََرَجْم
رهطه وملا كان املراد بالقوة اليت أثبتوها للرهط هي النصرة وجب أن تكون القوة اليت نفوها عنه هي النصرة والذين 

  محلوا اللفظ على ضعف البصر لعلهم إمنا محلوه عليه ألنه سبب للضعف
أن هذا اللفظ ال حيسن االستدالل به يف إثبات هذا املعىن ملا بيناه واعلم أن أصحابنا حيوزون العمى على األنبياء إال 

وأما املعتزلة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال إنه ال جيوز لكونه متعبداً فإنه ال ميكنه االحتراز عن النجاسات وألنه 
ذه اآلية ألنا بينا أن اآلية ال ينحل جبواز كونه حاكماً وشاهداً فألن مينع من النبوة كان أوىل والكالم فيه ال يليق هب

  داللة فيها على هذا املعىن
  والنوع الثالث من األشياء اليت ذكروها قوهلم َولَْوالَ َرهْطَُك لََرَجْمَناَك وفيه مسألتان

الرهط من الثالثة إىل العشرة وقيل إىل السبعة وقد كان رهطه على ملتهم ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
ال حرمة رهطك عندنا بسبب كوهنم على ملتنا لرمجناك واملقصود من هذا الكالم أهنم بينوا أنه ال حرمة له قالوا لو

  عندهم وال وقع له يف صدورهم وأهنم إمنا مل يقتلوه ألجل احترامهم رهطه
ذا الرجم سبباً املسألة الثانية الرجم يف اللغة عبارة عن الرمي وذلك قد يكون باحلجارة عند قصد القتل وملا كان ه

وقوله )  ٢٢الكهف ( للقتل ال جرم مسوا القتل رمجاً وقد يكون بالقول الذي هو القذف كقوله َرْجماً بِالْغَْيبِ 
)  ٩٨النحل ( وقد يكون بالشتم واللعن ومنه قوله الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ )  ٥٣سبأ ( َوَيقِْذفُونَ بِالَْغْيبِ ِمن مَّكَاٍن بَِعيٍد 

  ) ٥امللك ( بالطرد كقوله ُرُجوماً لّلشَّيَاِطنيِ  وقد يكون
  إذا عرفت هذا ففي اآلية وجهان األول لََرَجْمَناكَ لقتلناك الثاين لشتمناك وطردناك

النوع الرابع من األشياء اليت ذكروها قوهلم َوَما أَنَت َعلَْيَنا بَِعزِيزٍ ومعناه أنك ملا مل تكن علينا عزيزاً سهل علينا 



  على قتلك وإيذائك اإلقدام
واعلم أن كل هذه الوجوه اليت ذكروها ليست دافعاً ملا قرره شعيب عليه السالم من الدالئل والبينات بل هي 

  جارية جمرى مقابلة الدليل واحلجة بالشتم والسفاهة
رِّياً إِنَّ رَبِّى بَِما َتْعَملُونَ ُمِحيطٌ َوياقَْومِ اْعَملُواْ َعلَى قَالَ ياقَْومِ أََرهِْطى أََعزُّ َعلَْيكُم مَِّن اللَِّه وَاتََّخذُْتُموُه َوَرآَءكُْم ظِْه

  كُمْ َرِقيٌبَمكَانَِتكُمْ إِنِّى َعاِملٌ َسْوفَ َتْعلَُمونَ َمن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيْخزِيِه َوَمْن ُهَو كَاِذٌب َواْرَتِقُبوا إِنِّى َمَع
بالقتل واإليذاء حكى اهللا تعاىل عنه ما ذكره يف هذا املقام وهو نوعان اعلم أن الكفار ملا خوفوا شعيباً عليه السالم 

  من الكالم
بَِما َتْعَملُونَ ُمِحيطٌ النوع األول قوله قَالَ ياقَْومِ أََرهِْطى أََعزُّ َعلَْيكُم ّمَن اللَِّه وَاتََّخذُْتُموُه َوَراءكُْم ِظهْرِّياً إِنَّ َرّبى 

تركوا إيذاءه رعاية جلانب قومه فقال أنتم تزعمون أنكم تتركون قتلي إكراماً لرهطي واملعىن أن القوم زعموا أهنم 
واهللا تعاىل أوىل أن يتبع أمره فكأنه يقول حفظتكم إياي رعاية ألمر اهللا تعاىل أوىل من حفظكم إياي رعاية حلق 

  رهطي
ه وجعلتموه كالشيء املنبوذ وراء الظهر ال يعبأ به قال وأما قوله َواتََّخذُْتُموُه َوَراءكُْم ظِْهرِّياً فاملعىن أنكم نسيتمو

والظهري منسوب إىل الظهر والكسر من تغريات النسب ونظريه قوهلم يف النسبة إىل األمس ) الكشاف ( صاحب 
  إمسي بكسر اهلمزة وقوله إِنَّ َرّبى بَِما َتْعَملُونَ ُمِحيطٌ يعين أنه عامل بأحوالكم فال خيفى عليه شيء منها

 النوع الثاين قوله قُلْ َياقَْومِ اْعَملُواْ َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِّنى َعاِملٌ واملكانة احلالة يتمكن هبا صاحبها من عمله واملعىنو
اعملوا حال كونكم موصوفني بغاية املكنة والقدرة وكل ما يف وسعكم وطاقتكم من إيصال الشرور إيل فإين أيضاً 

   من القدرةعامل بقدر ما آتاين اهللا تعاىل
  مث قال َسْوَف َتْعلَُمونَ َمن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه َوَمْن ُهَو كَاِذٌب وفيه مسألتان

املسألة األوىل لقائل أن يقول مل مل يقل فََسْوَف َتْعلَُمونَ واجلواب إدخال الفاء وصل ظاهر حبرف موضوع للوصل 
والتدير أنه ملا قال قُلْ َياقَْومِ اْعَملُواْ َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِّنى َعاِملٌ وإما حبذف الفاء فإنه جيعله جواباً عن سؤال مقدر 

فكأهنم قالوا فماذا يكون بعد ذلك فقال َسْوَف َتْعلَُمونَ فظهر أن حذف حرف الفاء ههنا أكمل يف باب الفظاعة 
عاقبة إين معكم رقيب أي منتظر والرقيب مبعىن الراقب والتهويل مث قال َواْرَتِقبُواْ إِّنى َمَعكُمْ َرِقيٌب واملعىن فانتظروا ال

من رقبه كالضريب والصرمي مبعىن الضارب والصارم أو مبعىن املراقب كالعشري والندمي أو مبعىن املرتقب كالفقري 
  والرفيع مبعىن املفتقر واملرتفع

ُه بَِرْحَمةٍ  مِّنَّا َوأََخذَِت الَِّذيَن ظَلَُمواْ الصَّْيَحةُ  فَأَصَْبُحواْ ِفى ِدَيارِِهمْ َولَمَّا َجآَء أَمُْرَنا َنجَّْيَنا ُشَعيًْبا َوالَِّذيَن َءاَمنُواْ َمَع
  َجاِثِمَني كَأَن لَّْم َيْغنَْواْ ِفيَهآ أَالَ ُبْعًدا لَِّمْدَيَن كََما َبِعَدْت ثَُموُد

عذاب واحد إال قوم شعيب وقوم صاحل روى الكليب عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مل يعذب اهللا تعاىل أمتني ب
فأما قوم صاحل فأخذهتم الصيحة من حتتهم وقوم شعيب أخذهتم من فوقهم وقوله َولَمَّا َجاء أَْمرَُنا حيتمل أن يكون 

املراد منه وملا جاء وقت أمرنا ملكاً من املالئكة بتلك الصيحة وحيتمل أن يكون املراد من األمر العقاب وعلى 
خرب اهللا أنه جنى شعيباً ومن معه من املؤمنني برمحة منه وفيه وجهان األول أنه تعاىل إمنا خلصه من ذلك التقديرين فأ

العذاب حملض رمحته تنبيهاً على أن كل ما يصل إىل العبد فليس إال بفضل اهللا ورمحته والثاين أن يكون املراد من 
ما حصلت إال بتوفيق اهللا تعاىل مث وصف كيفية ذلك  الرمحة اإلميان والطاعة وسائر األعمال الصاحلة وهي أيضاً

العذاب فقال َوأََخذَتِ الَِّذيَن ظَلَُمواْ الصَّْيَحةُ  وإمنا ذكر الصيحة باأللف والالم إشارة إىل املعهود السابق وهي 



ال يتحول عنه يعين أن جربيل  صيحة جربيل عليه السالم فَأَصَْبُحواْ ِفى ِدَيارِِهْم جَاِثِمَني واجلامث املالزم ملكانه الذي
عليه السالم ملا صاح هبم تلك الصيحة زهق روح كل واحد منهم حبيث يقع يف مكانه ميتاً كَأَن لَّْم يَْغَنْواْ ِفيَها أي 

  كأن مل يقيموا يف ديارهم أحياء متصرفني مترددين
تفسري هذه اللفظة وإمنا قاس حاهلم على مثود ملا ذكرنا أنه  مث قال تعاىل أَالَ ُبْعًدا لَّمْدَيَن كََما َبِعَدْت ثَُموُد وقد تقدم

  تعاىل عذهبم مثل عذاب مثود

َيْوَم آ أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرِشيٍد يَقُْدُم قَْوَمُه َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن مُّبِنيٍ إِلَى ِفْرَعْونَ َوَمِإلْيِه فَاتََّبُعوا أَْمَر ِفْرَعْونَ َوَم
  ةِ  بِئْسَ الرِّفُْد الَْمْرفُوُدالِْقَياَمةِ  فَأَْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِئَْس الْوِْرُد الَْمْورُوُد َوأُْتبُِعواْ ِفى َهاِذهِ لَْعَنةً  َوَيْوَم الِْقَياَم

ن هذه واعلم أن هذه هي القصة السابعة من القصص اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذه السورة وهي آخر القصص م
السورة أما قوله بِآيَاِتَنا َوُسلْطَاٍن مُّبِنيٍ ففيه وجوه األول أن املراد من اآليات التوراة مع ما فيها من الشرائع 

واألحكام ومن السلطان املبني املعجزات القاهرة الباهرة والتقدير ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف 
الثاين أن اآليات هي املعجزات والبينات وهو كقوله إِنْ ِعندَكُْم ّمن ُسلْطَاٍن  وأيدناه مبعجزات قاهرة وبينات باهرة

وعلى هذا التقدير ففي اآلية وجهان األول )  ٢٣النجم ( وقوله مَّا أَنَزلَ اللَُّه بَِها ِمن ُسلْطَاٍن )  ٦٨يونس ( بَِهاذَا 
ن يراد السلطان املبني العصا ألنه أشهرها وذلك أن هذه اآليات فيها سلطان مبني ملوسى على صدق نبوته الثاين أ

ألنه تعاىل أعطى موسى تسع آيات بينات وهي العصا واليد والطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم ونقص من 
الثمرات واألنفس ومنهم من أبدل نقص الثمرات واألنفس بإظالل اجلبل وفلق البحر واختلفوا يف أن احلجة مل 

فقال بعض احملققني ألن صاحب احلجة يقهر من ال حجة معه عند النظر كما يقهر السلطان غريه مسيت بالسلطان 
فلهذا توصف احلجة بأهنا سلطان وقال الزجاج السلطان هو احلجة والسلطان مسي سلطاناً ألنه حجة اهللا يف أرضه 

ثالث وهو أن السلطان مشتق من  واشتقاقه من السليط والسليط ما يضاء به ومن هذا قيل للزيت السليط وفيه قول
التسليط والعلماء سالطني بسبب كماهلم يف القوة العلمية وامللوك سالطني بسبب ما معهم من القدرة واملكنة إال أن 

سلطنة العلماء أكمل وأقوى من سلطنة امللوك ألن سلطنة العلماء ال تقبل النسخ والعزل وسلطنة امللوك تقبلهما 
ابعة لسلطنة العلماء وسلطنة العلماء من جنس سلطنة األنبياء وسلطنة امللوك من جنس سلطنة وألن سلطنة امللوك ت

  الفراعنة
فإن قيل إذا محلتم اآليات املذكورة يف قوله بِئَايَاِتَنا على املعجزات والسلطان أيضاً على الدالئل واملبني أيضاً معناه 

  الثةكونه سبباً للظهور فما الفرق بني هذه املراتب الث
قلنا اآليات اسم للقدر املشترك بني العالمات اليت تفيد الظن وبني الدالئل اليت تفيد اليقني وأما السلطان فهو اسم 
ملا يفيد القطع واليقني إال أنه اسم للقدر املشترك بني الدالئل اليت تؤكد باحلس وبني الدالئل اليت مل تتأكد باحلس 

  س فهو السلطان املبني وملا كانتوأما الدليل القاطع الذي تأكد باحل

معجزات موسى عليه السالم هكذا ال جرم وصفها اهللا بأهنا سلطان مبني مث قال إِلَى ِفْرَعْونَ يعين وأرسلنا موسى 
ملراد أمره بآياتنا مبثل هذه اآليات إىل فرعون ومالئه أي مجاعته مث قال وََمِإلْيِه فَاتََّبعُواْ أَْمَر ِفْرَعْونَ وحيتمل أن يكون ا

  إياهم بالكفر مبوسى ومعجزاته وحيتمل أن يكون املراد من األمر الطريق والشأن
  مث قال تعاىل َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرِشيٍد أي مبرشد إىل خري وقيل رشيد أي ذي رشد

قول ال إله للعامل وإمنا واعلم أن بعد طريق فرعون من الرشد كان ظاهراً ألنه كان دهرياً نافياً للصانع واملعاد وكان ي



جيب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطاهنم وعبوديته رعاية ملصلحة العامل وأنكر أن يكون الرشد يف عبادة 
اهللا ومعرفته فلما كان هو نافياً هلذين األمرين كان خالياً عن الرشد بالكلية مث إنه تعاىل ذكر صفته وصفة قومه فقال 

  ْوَم الِْقَياَمةِ  فَأَْوَرَدُهُم النَّاَر وفيه حبثانَيقُْدُم قَْوَمُه َي
البحث األول من حيث اللغة يقال قدم فالن فالناً مبعىن تقدمه ومنه قادمة الرجل كما يقال قدمه مبعىن تقدمه ومنه 

  مقدمة اجليش
لدنيا وكذلك مقدمهم والبحث الثاين من حيث املعىن وهو أن فرعون كان قدوة لقومه يف الضالل حال ما كانوا يف ا

إىل النار وهم يتبعونه أو يقال كما تقدم قومه يف الدنيا فأدخلهم يف البحر وأغرقهم فكذلك يتقدمهم يوم القيامة 
فيدخلهم النار وحيرقهم وجيوز أيضاً أن يريد بقوله َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرِشيدٍ أي وما أمره بصاحل محيد العاقبة ويكون 

  قَْوَمُه تفسرياً لذلك وأيضاحاً له أي كيف يكون أمره رشيداً مع أن عاقبته هكذا قوله َيقُْدُم
  فإن قيل مل مل يقل يقدم قومه فيوردهم النار بل قال يقدم قومه فأوردهم النار بلفظ املاضي

دل على غاية  قلنا ألن املاضي قد وقع ودخل يف الوجود فال سبيل ألبتة إىل دفعه فإذا عرب عن املستقبل بلفظ املاضي
  املبالغة مث قال وَبِئَْس الْوِْرُد الْمَْوُروُد وفيه حبثان

مذكر فكان ) الورد ( مؤنث فكان ينبغي أن يقال وبئست الورد املورود إال أن لفظ ) النار ( البحث األول لفظ 
زل ومن أنث بىن على التذكري والتأنيث جائزين كما تقول نعم املنزل دارك ونعمت املنزل دارك فمن ذكر غلب املن

  تأنيث الدار هكذا قاله الواحدي
البحث الثاين الورد قد يكون مبعىن الورود فيكون مصدراً وقد يكون مبعىن الوارد قال تعاىل وََنُسوقُ الُْمْجرِِمَني إِلَى 

الورد ) الكشاف ( وقد يكون مبعىن املورود عليه كاملاء الذي يورد عليه قال صاحب )  ٨٦مرمي ( َجهَنََّم وِْرداً 
املورود الذي حصل وروده فشبه اهللا تعاىل فرعون مبن يتقدم الواردة إىل املاء وشبه أتباعه بالواردين إىل املاء مث قال 

  بئس الورد الذي يوردونه النار ألن الورد إمنا يراد لتسكني العطش وتربيد األكباد والنار ضده
َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  واملعىن أهنم أتبعوا يف هذه الدنيا لعنة ويف يوم القيامة أيضاً ومعناه أن  مث قال َوأُْتبِعُواْ ِفى َهاِذِه لَْعَنةً 

اللعن من اهللا ومن املالئكة واألنبياء ملتصق هبم يف الدنيا ويف اآلخرة ال يزول عنهم ونظريه قوله يف سورة القصص 
  ) ٤٢القصص ( ْوَم الِقَياَمةِ  ُهْم ّمَن الَْمقُْبوِحَني َوأَْتَبعَْناُهم ِفى َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً  َوَي

  مث قال بِئَْس الّرفْدُ الَْمْرفُوُد والرفد هو العطية وأصله الذي يعني على املطلوب سأل نافع بن

دفت عليهم األزرق ابن عباس رضي اهللا عنهما عن قوله بِئَْس الّرفُْد الَْمْرفُوُد قال هو اللعنة بعد اللعنة قال قتادة ترا
  لعنتان من اهللا تعاىل لعنة يف الدنيا ولعنة يف اآلخرة وكل شيء جعلته عوناً لشيء فقد رفدته به
َهتَُهُم  فََما أَغَْنْت َعْنُهْم َءاِلذَاِلَك ِمْن أَنَْبآِء الْقَُرى َنقُصُُّه َعلَْيَك مِْنَها قَآِئٌم َوَحِصيٌد َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَاِكن ظَلَُموا أَنفُسَُهْم

  الَِّتى َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه ِمن َشىْ ٍء لَّمَّا َجآَء أَْمُر َربَِّك َوَما َزاُدوُهْم غَْيَر َتْتبِيبٍ
اعلم أنه تعاىل ملا ذكر قصص األولني قال ذاِلَك ِمْن أَْنَباء الْقَُرى َنقُصُُّه َعلَْيَك والفائدة يف ذكرها أمور أوهلا أن 

العقلي احملض إمنا حيصل لإلنسان الكامل وذلك إمنا يكون يف غاية الندرة فأما إذا ذكرت الدالئل مث  االنتفاع بالدليل
  أكدت بأقاصيص األولني صار ذكر هذه األقاصيص كاملوصل لتلك الدالئل العقلية إىل العقول

لسالم يتمسكون هبا ويذكر الوجه الثاين أنه تعاىل خلط هبذه األقاصيص أنواع الدالئل اليت كان األنبياء عليهم ا
مدافعات الكفار لتلك الدالئل وشبهاهتم يف دفعها مث يذكر عقيبهما أجوبة األنبياء عنها مث يذكر عقيبها أهنم ملا 

أصروا واستكربوا وقعوا يف عذاب الدنيا وبقي عليهم اللعن والعقاب يف الدنيا ويف اآلخرة فكان ذكر هذه القصص 



وابات عن الشبهات إىل قلوب املنكرين وسبباً إلزالة القسوة والغلظة عن قلوهبم فثبت أن سبباً إليصال الدالئل واجل
  أحسن الطرق يف الدعوة إىل اهللا تعاىل ما ذكرناه

الفائدة الثالثة أنه عليه السالم كان يذكر هذه القصص من غري مطالعة كتب وال تلمذ ألحد وذلك معجزة عظيمة 
  تدل على النبوة كما قررناه

لفائدة الرابعة إن الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق والزنديق واملوافق واملنافق إىل ترك ا
الدنيا واخلروج عنها إال أن املؤمن خيرج من الدنيا مع الثناء اجلميل يف الدنيا والثواب اجلزيل يف اآلخرة والكافر 

 اآلخرة فإذا تكررت هذه األقاصيص على السمع فال بد وأن يلني خيرج من الدنيا مع اللعن يف الدنيا والعقاب يف
القلب وختضع النفس وتزول العداوة وحيصل يف القلب خوف حيمله على النظر واالستدالل فهذا كالم جليل يف 

  فوائد ذكر هذه القصص
  أما قوله ذاِلَك ِمْن أَْنَباء الْقَُرى ففيه أحباث

ة إىل الغائب واملراد منه ههنا اإلشارة إىل هذه القصص اليت تقدمت وهي حاضرة البحث األول أو قوله ذاِلَك إشار
  ) ٢البقرة ( إال أن اجلواب عنه ما تقدم يف قوله ذاِلكَ الِْكتَاُب الَ َرْيَب ِفيِه 

َعَوانٌ َبْيَن ذاِلكَ  يشار به إىل الواحد واالثنني واجلماعة لقوله تعاىل الَّ فَارٌِض َوالَ بِكٌْر) ذلك ( البحث الثاين أن لفظ 
  ) ٦٨البقرة ( 

  وأيضاً حيتمل أن يكون املراد ذلك الذي ذكرناه هو كذا وكذا
مبتدأ ِمْن أَنَْباء الْقَُرى خرب نَقُصُُّه َعلَْيَك خرب بعد خرب أي ذلك ) ذلك ) ( الكشاف ( البحث الثالث قال صاحب 

قَاِئٌم َوَحصِيٌد والضمري يف قوله ِمنَْها يعود إىل القرى شبه ما املذكور بعض أنبار القرى مقصوص عليك مث قال ِمْنَها 
بقي من آثار القرى وجدراهنا بالزرع القائم على ساقه وما عفا منها وبطر باحلصيد واملعىن أن تلك القرى بعضها 

  بقي منه شيء وبعضها هلك وما بقي منه أثر ألبتة
لَُمواْ أَنفُسَُهْم وفيه وجوه األول وما ظلمناهم بالعذاب واإلهالك ولكن ظلموا مث قال تعاىل َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَاِكن ظَ

أنفسهم بالكفر واملعصية الثاين أن الذي نزل بالقوم ليس بظلم من اهللا بل هو عدل وحكمة ألجل أن القوم أوالً 
 ذلك العذاب الثالث ظلموا أنفسهم بسبب إقدامهم على الكفر واملعاصي فاستوجبوا ألجل تلك األعمال من اهللا

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد وما نقصناهم من النعيم يف الدنيا والرزق ولكن نقصوا حظ أنفسهم حيث 
  استخفوا حبقوق اهللا تعاىل

  يف شيء ألبتة مث قال فََما أَغَْنْت َعْنُهْم ءالَِهَتُهُم الَِّتى َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه ِمن َشىْ ء أي ما نفعتهم تلك اآلهلة
مث قال َوَما َزاُدوُهْم غَْيَر َتْتبِيبٍ قال ابن عباس رضي اهللا عنهما غري ختسري يقال تب إذا خسر وتببه غريه إذا أوقعه يف 
اخلسران واملعىن أن الكفار كانوا يعتقدون يف األصنام أهنا تعني على حتصيل املنافع ودفع املضار مث إنه تعاىل أخرب أهنم 

احلاجة إىل املعني ما وجدوا منها شيئاً ال جلب نفع وال دفع ضر مث كما مل جيدوا ذلك فقد وجدوا ضده عند مساس 
وهو أن ذلك االعتقاد زال عنهم به منافع الدنيا واآلخرة وجلب إليهم مضار الدنيا واآلخرة فكان ذلك من أعظم 

  موجبات اخلسران
ى َوِهىَ  ظَاِلَمةٌ  إِنَّ أَْخذَُه أَِليٌم َشدِيٌد إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَيةً  لَِّمْن َخاَف َعذَابَ االٌّ ِخَرةِ  َوكَذاِلَك أَْخذُ رَبَِّك إِذَا أََخذَ الْقَُر

  ذاِلَك َيْوٌم مَّْجمُوٌع لَُّه النَّاُس َوذَاِلكَ َيْوٌم مَّْشُهوٌد َوَما نَُؤخُِّرُه إِالَّ الًَّجلٍ مَّْعدُوٍد
  ويف اآلية مسائل



  قرأ عاصم واجلحدري إِذْ أََخذَ الْقَُرى بألف واحدة وقرأ الباقون بألفني املسألة األوىل
املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل ملا أخرب الرسول عليه السالم يف كتابه مبا فعل بأمم من تقدم من األنبياء ملا خالفوا 

يف الدنيا قال بعده َوكَذاِلَك  الرسل وردوا عليهم من عذاب االستئصال وبني أهنم ظلموا أنفسهم فحل هبم العذاب
أَْخذُ رَّبَك إِذَا أََخذَ الْقَُرى َوِهىَ  ظَاِلَمةٌ  فبني أن عذابه ليس مبقتصر على من تقدم بل احلال يف أخذ كل الظاملني 

  يكون كذلك وقوله وَِهىَ  ظَاِلَمةٌ  الضمري فيه عائد إىل القرى وهو يف

وقوله َوكَْم أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَية )  ١١األنبياء ( كَْم قََصْمَنا ِمن قَْرَيةٍ  كَاَنْت ظَاِلَمةً  احلقيقة عائد إىل أهلها ونظريه قوله َو
  ) ٥٨القصص ( ٍ َبِطَرْت َمِعيَشَتَها 

واعلم أنه تعاىل ملا بني كيفية أخذ األمم املتقدمة مث بني أنه إمنا يأخذ مجيع الظاملني على ذلك الوجه أتبعه مبا يزيده 
داً وتقوية فقال إِنَّ أَْخذَُه أَلِيٌم َشدِيٌد فوصف ذلك العذاب باإليالم وبالشدة وال منغصة يف الدنيا إال األمل وال تأكي

  تشديد يف الدنيا ويف اآلخرة ويف الوهم والعقل إال تشديد األمل
واإلنابة لئال يقع يف واعلم أن هذه اآلية تدل على أن من أقدم على ظلم فإنه جيب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة 

األخذ الذي وصفه اهللا تعاىل بأنه أليم شديد وال ينبغي أن يظن أن هذه األحكام خمتصة بأولئك املتقدمني ألنه تعاىل ملا 
 حكى أحوال املتقدمني قال َوكَذاِلَك أَْخذُ َرّبكَ إِذَا أََخذَ الْقَُرى َوِهىَ  ظَاِلَمةٌ  فبني أن كل من شارك أولئك املتقدمني

  يف فعل ما ال ينبغي فال بد وأن يشاركهم يف ذلك األخذ األليم الشديد
ا مث قال تعاىل إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَيةً  لَّمْن َخاَف َعذَاَب االِْخَرةِ  قال القفال تقرير هذا الكالم أن يقال إن هؤالء إمنا عذبو

لدنيا على ذلك وهي دار العمل فألن يعذبوا عليه يف يف الدنيا ألجل تكذيبهم األنبياء وإشراكهم باهللا فإذا عذبوا يف ا
  اآلخرة اليت هي دار اجلزاء كان أوىل

واعلم أن كثرياً ممن تنبه هلذا البحث من املفسرين عولوا على هذا الوجه بل هو ضعيف وذلك ألن على هذا الوجه 
بالقيامة والبعث والنشر حق  الذي ذكره القفال يكون ظهور عذاب االستئصال يف الدنيا دليالً على أن القول

وصدق وظاهر اآلية يقتضي أن العلم بأن القيامة حق كالشرط يف حصول االعتبار بظهور عذاب االستئصال وهذا 
املعىن كاملضاد ملا ذكره القفال ألن القفال جيعل العلم بعذاب االستئصال أصالً للعلم بأن القيامة حق فبطل ما ذكره 

يقال العلم بأن القيامة حق موقوف على العلم بأن املدبر لوجود هذه السموات القفال واألصوب عندي أن 
واألرضني فاعل خمتار ال موجب بالذات وما مل يعرف اإلنسان أن إله العامل فاعل خمتار وقادر على كل املمكنات وأن 

يعترب بعذاب االستئصال  مجيع احلوادث الواقعة يف السموات واألرضني ال حتصل إال بتكوينه وقضائه ال ميكنه أن
وذلك ألن الذين يزعمون أن املؤثر يف وجود هذا العامل موجب بالذات ال فاعل خمتار يزعمون أن هذه األحوال اليت 

ظهرت يف أيام األنبياء مثل الغرق واحلرق واخلسف واملسخ والصيحة كلها إمنا حدثت بسبب قرانات الكواكب 
كذلك فحينئذ ال يكون حصوهلا دليالً على صدق األنبياء فأما الذي يؤمن واتصال بعضها ببعض وإذا كان األمر 

بالقيامة فال يتم ذلك اإلميان إال إذا اعتقد أنه إله العامل فاعل خمتار وأنه عامل جبميع اجلزئيات وإذا كان األمر كذلك 
العامل خلقها وأوجدها وأهنا  لزم القطع بأن حدوث هذه احلوادث اهلائلة والوقائع العظيمة إمنا كان بسبب أن إله

ليست بسبب طوالع الكواكب وقراناهتا وحينئذ ينتفع بسماع هذه القصص ويستدل هبا على صدق األنبياء فثبت 
  هبذا صحة قوله إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَيةً  لَّمْن َخاَف َعذَاَب االِْخَرةِ 

  َيْوٌم مَّْشُهوٌد مث قال تعاىل ذاِلَك َيْوٌم مَّْجُموٌع لَُّه النَّاُس وَذاِلَك



واعلم أنه تعاىل ملا ذكر اآلخرة وصف ذلك اليوم بوصفني أحدمها أنه يوم جمموع له الناس واملعىن أن خلق األولني 
  واآلخرين كلهم حيشرون يف ذلك اليوم وجيمعون والثاين أنه يوم مشهود قال

السماء وأهل األرض واملراد من الشهود  ابن عباس رضي اهللا عنهما يشهده الرب والفاجر وقال آخرون يشهده أهل
احلضور واملقصود من ذكره أنه رمبا وقع يف قلب إنسان أهنم ملا مجعوا يف ذلك الوقت مل يعرف كل أحد إال واقعة 

  نفسه فبني تعاىل أن تلك الوقائع تصري معلومة للكل بسبب احملاسبة واملساءلة
مَّْعُدوٍد واملعىن أن تأخري اآلخرة وإفناء الدنيا موقوف على أجل معدود وكل ماله  مث قال تعاىل َوَما ُنَؤخُّرُه إِالَّ ِالَجلٍ

عدد فهو متناه وكل ما كان متناهياً فإنه ال بد وأن يفىن فيلزم أن يقال إن تأخري اآلخرة سينتهي إىل وقت ال بد وأن 
  يقيم اهللا القيامة فيه وأن خترب الدنيا فيه وكل ما هو آت قريب

يَها َزِفٌري َوَشهِيٌق خَاِلِديَن ِفيَها أِْت الَ َتكَلَّمُ َنفٌْس إِالَّ بِإِذْنِِه فَِمْنُهْم شَِقى ٌّ َوَسِعيٌد فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُواْ فَِفى النَّارِ لَُهْم ِفَيْوَم َي
رِيُد َوأَمَّا الَِّذيَن ُسِعدُواْ فَِفى الَْجنَّةِ  َخاِلِديَن ِفيَها َما َما َداَمِت السََّماَواُت واألرض إِالَّ َما َشآَء َربُّكَ إِنَّ رَبََّك فَعَّالٌ لَِّما ُي
  َداَمِت السََّماَواُت واألرض إِالَّ َما َشآَء رَبَُّك َعطَآًء غَْيَر َمْجذُوٍذ

  يف اآلية مسائل
وحذف ) الكشاف ( حب املسألة األوىل قرأ أبو عمرو وعاصم ومحزة يَأِْت حبذف الياء والباقون بإثبات الياء قال صا
  الياء واالجتزاء عنها بالكسرة كثري يف لغة هذيل وحنوه قوهلم ال أدر حكاه اخلليل وسيبويه

 ٢١٠البقرة ( فاعل يأيت هو اهللا تعاىل كقوله َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اللَُّه ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 
ويعضده قراءة من قرأ َوَما بالياء أقول ال يعجبين هذا التأويل ألن قوله )  ١٥٨األنعام ( بَُّك وقوله أَْو َيأِْتىَ  َر) 

 َحكِيٌم َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اللَُّه حكاه اهللا تعاىل عن أقوام والظاهر أهنم هم اليهود وذلك ليس فيه حجة وكذا
  و صريح كالم اهللا تعاىل وإسناد فعل اإلتيان إليه مشكلقوله أَْو َيأِْتىَ  َربَُّك أما ههنا فه

  فإن قالوا فما قولك يف قوله تعاىل َوَجاء رَبَُّك
قلنا هناك تأويالت وأيضاً فهو صريح فال ميكن دفعه فوجب االمتناع منه بل الواجب أن يقال املراد منه يوم يأيت 

  عيينه ليكون أقوى يف التخويفالشيء املهيب اهلائل املستعظم فحذف اهللا تعاىل ذكره بت
  العامل يف انتصاب الظرف هو قوله الَ َتكَلَُّم أو إضمار اذكر) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 

  أما قوله الَ َتكَلَُّم نَفٌْس إِالَّ بِإِذْنِِه ففيه حذف والتقدير ال تكلم نفس فيه إال بإذن اهللا تعاىل
وبني سائر اآليات اليت توهم كوهنا مناقضة هلذه اآلية منها قوله تعاىل َيْوَم َتأِْتى  فإن قيل كيف اجلمع بني هذه اآلية

ومنها أهنم يكذبون وحيلفون باهللا عليه وهو قوهلم َواللَِّه َرّبَنا َما كُنَّا )  ١١١النحل ( كُلُّ َنفْسٍ ُتَجاِدلُ َعن نَّفِْسَها 
ومنها قوله َهاذَا َيْوُم الَ َينِطقُونَ َوالَ )  ٢٤الصافات ( ِقفُوُهمْ إِنَُّهْم ومنها قوله تعاىل َو)  ٢٣األنعام ( ُمْشرِِكَني 

  ) ٣٥املرسالت ( ُيْؤذُونَ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ 
واجلواب من وجهني األول أنه حيث ورد املنع من الكالم فهو حممول على اجلوابات احلقية الصحيحة الثاين أن 

قف ففي بعضها جيادلون عن أنفسهم ويف بعضها يكفون عن الكالم ويف بعضها يؤذن ذلك اليوم يوم طويل وله موا
  هلم فيتكلمون ويف بعضها خيتم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم

  أما قوله فَِمْنُهْم شَِقى ٌّ َوَسِعيٌد ففيه مسائل
ملوقف ومل يذكر ألنه معلوم وألن قوله الَ الضمري يف قوله فَِمنُْهْم ألهل ا) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 



  ) ١٠٣هود ( َتكَلَُّم نَفٌْس إِالَّ بِإِذْنِِه يدل عليه ألنه قد مر ذكر الناس يف قوله مَّْجمُوٌع لَُّه النَّاُس 
  املسألة الثانية قوله فَِمنُْهْم َشِقى ٌّ َوَسِعيٌد يدل ظاهره على أن أهل املوقف ال خيرجون عن هذين القسمني

  فإن قيل أليس يف الناس جمانني وأطفال وهم خارجون عن هذين القسمني
  قلنا املراد من حيشر ممن أطلق للحساب وهم ال خيرجون عن هذين القسمني

  فإن قيل قد احتج القاضي هبذه اآلية على فساد ما يقال إن أهل األعراف ال يف اجلنة وال يف النار فما قولكم فيه
ل واجملانني خارجون عن هذين القسمني ألهنم ال حياسبون فلم ال جيوز أيضاً أن يقال إن قلنا ملا سلم أن األطفا

أصحاب األعراف خارجون عنه ألهنم أيضاً ال حياسبون ألن اهللا تعاىل علم من حاهلم أن ثواهبم يساوي عذاهبم فال 
  فائدة يف حساهبم

رصة القيامة فإنه ال بد وأن يكون ثوابه زائداً أو فإن قيل القاضي استدل هبذه اآلية أيضاً على أن كل من حضر ع
يكون عقابه زائداً فأما من كان ثوابه مساوياً لعقابه فإنه وإن كان جائزاً يف العقل إال أن هذا النص دل على أنه غري 

  موجود
لعقاب قلنا الكالم فيه ما سبق من أن السعيد هو الذي يكون من أهل الثواب والشقي هو الذي يكون من أهل ا

وختصيص هذين القسمني بالذكر ال يدل على نفي القسم الثالث والدليل على ذلك أن أكثر اآليات مشتملة على 
ذكر املؤمن والكافر فقط وليس فيه ذكر ثالث ال يكون ال مؤمناً وال كافراً مع أن القاضي أثبته فإذا مل يلزم من عدم 

  الثالث عدمه ذكر ذلك الثالث عدمه فكذلك ال يلزم من ذكر هذا

املسألة الثالثة اعلم أنه تعاىل حكم اآلن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد وعلى بعضهم بأنه شقي ومن حكم اهللا 
عليه حبكم وعلم منه ذلك األمر امتنع كونه خبالفه وإال لزم أن يصري خرب اهللا تعاىل كذباً وعلمه جاهالً وذلك حمال 

ن الشقي ال ينقلب سعيداً وتقرير هذا الدليل مر يف هذا الكتاب مراراً ال حتصى فثبت أن السعيد ال ينقلب شقياً وأ
وروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال ملا نزل قوله تعاىل فَِمْنُهْم شَِقى ٌّ َوَسِعيٌد قلت يا رسول اهللا فعلى ماذا نعمل 

يا عمر وجفت به األقالم وجرت على شيء قد فرغ منه ( على شيء قد فرغ منه أم على شيء مل يفرغ منه فقال 
  وقالت املعتزلة نقل عن احلسن أنه قال فمنهم شقي بعمله وسعيد بعمله) به األقدار ولكن كل ميسر ملا خلق له 

قلنا الدليل القاطع ال يدفع هبذه الروايات وأيضاً فال نزاع أنه إمنا شقي بعمله وإمنا سعد بعمله ولكن ملا كان ذلك 
  اهللا وقدره كان الدليل الذي ذكرناه باقياً العمل حاصالً بقضاء

واعلم أنه تعاىل ملا قسم أهل القيامة إىل هذين القسمني شرح حال كل واحد منهما فقال فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُواْ فَِفى النَّارِ 
  لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوَشهِيٌق وفيه مسائل

  وجوهاًاملسألة األوىل ذكروا يف الفرق بني الزفري والشهيق 
الوجه األول قال الليث الزفري أن ميأل الرجل صدره حال كونه يف الغم الشديد من النفس ومل خيرجه والشهيق أن 

خيرج ذلك النفس وقال الفراء يقال للفرس إنه عظيم الزفرة أي عظيم البطن وأقول إن اإلنسان إذا عظم غمه 
احلرارة وعظمت وعند ذلك حيتاج اإلنسان إىل النفس  احنصر روح قلبه يف داخل القلب فإذا احنصر الروح قويت

القوي ألجل أن يستدخل هواء كثرياً بارداً حىت يقوى على ترويح تلك احلرارة فلهذا السبب يعظم يف ذلك الوقت 
استدخال اهلواء يف داخل البدن وحينئذ يرتفع صدره وينتفخ جنباه وملا كانت احلرارة الغريزية والروح احليواين 

راً داخل القلب استولت الربودة على األعضاء اخلارجة فرمبا عجزت آالت النفس عن دفع ذلك اهلواء الكثري حمصو
املستنشق فيبقى ذلك اهلواء الكثري منحصراً يف الصدر ويقرب من أن خيتنق اإلنسان منه وحينئذ جتتهد الطبيعة يف 



ل اهلواء الكثري لترويح احلرارة احلاصلة يف القلب إخراج ذلك اهلواء فعلى قياس قول األطباء الزفري هو استدخا
بسبب احنصار الروح فيه والشهيق هو إخراج ذلك اهلواء عند جماهدة الطبيعة يف إخراجه وكل واحدة من هاتني 

  احلالتني تدل على كرب شديد وغم عظيم
احلمار بالنهيق وأما الشهيق فهو  الوجه الثاين يف الفرق بني الزفري والشهيق قال بعضهم الزفري مبنزلة ابتداء صوت

  مبنزلة آخر صوت احلمار
الوجه الثالث قال احلسن قد ذكرنا أن الزفري عبارة عن االرتفاع فنقول الزفري هليب جهنم يرفعهم بقوته حىت إذا 
رك وصلوا إىل أعلى درجات جهنم وطمعوا يف أن خيرجوا منها ضربتهم املالئكة مبقامع من حديد ويردوهنم إىل الد

األسفل من جهنم وذلك قوله تعاىل كُلََّما أََرادُواْ أَن َيخُْرُجواُ ِمْنَها أُِعيدُواْ ِفيَها فارتفاعهم يف النار هو الزفري 
  واحنطاطهم مرة أخرى هو الشهيق

  الوجه الرابع قال أبو مسلم الزفري ما جيتمع يف الصدر من النفس عند البكاء الشديد فينقطع النفس

  لذي يظهر عند اشتداد الكربة واحلزن ورمبا تبعهما الغشية ورمبا حصل عقيبه املوت والشهيق هوا
  الوجه اخلامس قال أبو العالية الزفري يف احللق والشهيق يف الصدر

  الوجه السادس قال قوم الزفري الصوت الشديد والشهيق الصوت الضعيف
َزِفٌري َوَشهِيٌق يريد ندامة ونفساً عالية وبكاء ال ينقطع وحزناً الوجه السابع قال ابن عباس رضي اهللا عنهما لَُهْم ِفيَها 

  ال يندفع
  الوجه الثامن الزفري مشعر بالقوة والشهيق بالضعف على ما قررناه حبسب اللغة

إذا عرفت هذا فنقول مل يبعد أن يكون املراد من الزفري قوة ميلهم إىل عامل الدنيا وإىل اللذات اجلسدانية واملراد من 
  الشهيق ضعفهم عن االستسعاد بعامل الروحانيات واالستكمال باألنوار اإلهلية واملعارج القدسية

  مث قال تعاىل خَاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواِت وَاالْْرَض إِال إِنَّ َربََّك وفيه مسألتان
آن واملعقول أما القرآن فآيات منها هذه املسألة األوىل قال قوم إن عذاب الكفار منقطع وهلا هناية واحتجوا بالقر

اآلية واالستدالل هبا من وجهني األول أنه تعاىل قال َما َداَمِت السََّماوَاِت وَاالْْرَض دل هذا النص على أن مدة 
عقاهبم مساوية ملدة بقاء السموات واألرض مث توافقنا على أن مدة بقاء السموات واألرض متناهية فلزم أن تكون 

اب الكفار منقطعة الثاين أن قوله إِالَّ َما َشاء َربَُّك استثناء من مدة عقاهبم وذلك يدل على زوال ذلك مدة عق
 ٢٣النبأ ( العذاب يف وقت هذا االستثناء ومما متسكوا به أيضاً قوله تعاىل يف سورة عم يتساءلون لَّابِِثَني ِفيَها أَحْقَاباً 

  ال يكون إال أحقاباً معدودةبني تعاىل أن لبثهم يف ذلك العذاب ) 
وأما العقل فوجهان األول أن معصية الكافر متناهية ومقابلة اجلرم املتناهي بعقاب ال هناية له ظلم وأنه ال جيوز الثاين 
أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحاً بيان خلوه عن النفع أن ذلك النفع ال يرجع إىل اهللا تعاىل لكونه 

النفع والضرر وال إىل ذلك املعاقب ألنه يف حقه ضرر حمض وال إىل غريه ألن أهل اجلنة مشغولون بلذاهتم  متعالياً عن
فال فائدة هلم يف االلتذاذ بالعذاب الدائم يف حق غريهم فثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن مجيع جهات النفع 

أن عذاب الكافر دائم وعند هذا احتاجوا إىل فوجب أن ال جيوز وأما اجلمهور األعظم من األمة فقد اتفقوا على 
اجلواب عن التمسك هبذه اآلية أما قوله َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواِت وَاالْْرَض فذكروا عنه جوابني األول قالوا 

لُ االْْرُض غَْيَر االْْرضِ املراد مسوات اآلخرة وأرضها قالوا والدليل على أن يف اآلخرة مساء وأرضاً قوله تعاىل َيْوَم ُتَبدَّ
وأيضاً ال بد ألهل اآلخرة )  ٧٤الزمر ( وقوله َوْعَدُه َوأَْوَرثََنا االْْرَض نََتَبوَّأُ ِمَن الَْجنَّةِ  َحْيثُ َنَشاء )  ٤٨إبراهيم ( 



  مما يقلهم ويظلهم وذلك هو األرض والسموات
ملشبه به معلوماً مقرراً فيشبه به غريه تأكيداً لثبوت احلكم ولقائل أن يقول التشبيه إمنا حيسن وجيوز إذا كان حال ا

يف املشبه ووجود السموات واألرض يف اآلخرة غري معلوم وبتقدير أن يكون وجوده معلوماً إال أن بقاءها على وجه 
  ال يفىن ألبتة غري معلوم فإذا كان أصل وجودمها جمهوالً ألكثر اخللق ودوامهما أيضاً

كان تشبيه عقاب األشقياء به يف الدوام كالماً عدمي الفائدة أقصى ما يف الباب أن يقال ملا ثبت جمهوالً لألكثر 
بالقرآن وجود مسوات وأرض يف اآلخرة وثبت دوامهما وجب االعتراف به وحينئذ حيسن التشبيه إال أنا نقول ملا 

السمع دل على دوام عقاب الكافر كان الطريق يف إثبات دوام مسوات أهل اآلخرة ودوام أرضهم هو السمع مث 
فحينئذ الدليل الذي دل على ثبوت احلكم يف األصل حاصل بعينه يف الفرع ويف هذه الصورة أمجعوا على أن القياس 

  ضائع والتشبيه باطل فكذا ههنا
ظريه أيضاً والوجه الثاين يف اجلواب قالوا إن العرب يعربون عن الدوام واألبد بقوهلم ما دامت السموات واألرض ون

قوهلم ما اختلف الليل والنهار وما طما البحر وما أقام اجلبل وأنه تعاىل خاطب العرب على عرفهم يف كالمهم فلما 
ذكروا هذه األشياء بناء على اعتقادهم أهنا باقية أبد اآلباد علمنا أن هذه األلفاظ حبسب عرفهم تفيد األبد والدوام 

  اخلايل عن االنقطاع
ول هل تسلمون أن قول القائل خالدين فيها ما دامت السموات واألرض مينع من بقائها موجودة بعد ولقائل أن يق

فناء السموات أو تقولون إنه ال يدل على هذا املعىن فإن كان األول فاإلشكال الزم ألن النص ملا دل على أنه جيب 
ول بقائهم يف النار بعد فناء السموات مث أن تكون مدة كوهنم يف النار مساوية ملدة بقاء السموات ومينع من حص

ثبت أنه ال بد من فناء السموات فعندها يلزمكم القول بانقطاع ذلك العقاب وأما إن قلتم هذا الكالم ال مينع بقاء 
كوهنم يف النار بعد فناء السموات واألرض فال حاجة بكم إىل هذا اجلواب ألبتة فثبت أن هذا اجلواب على كال 

  ائعالتقديرين ض
واعلم أن اجلواب احلق عندي يف هذا الباب شيء آخر وهو أن املعهود من اآلية أنه مىت كانت السموات واألرض 

دائمتني كان كوهنم يف النار باقياً فهذا يقتضي أن كلما حصل الشرط حصل املشروط وال يقتضي أنه إذا عدم 
  هو حيوانالشرط يعدم املشروط أال ترى أنا نقول إن كان هذا إنساناً ف

فإن قلنا لكنه إنسان فإنه ينتج أنه حيوان أما إذا قلنا لكنه ليس بإنسان مل ينتج أنه ليس حبيوان ألنه ثبت يف علم 
املنطق أن استثناء نقيض املقدم ال ينتج شيئاً فكذا ههنا إذا قلنا مىت دامت السموات دام عقاهبم فإذا قلنا لكن 

  اصالً أما إذا قلنا لكنه ما بقيت السموات مل يلزم عدم دوام عقاهبمالسموات دائمة لزم أن يكون عقاهبم ح
  فإن قالوا فإذا كان العقاب حاصالً سواء بقيت السموات أو مل تبق مل يبق هلذا التشبيه فائدة

فأما  قلنا بل فيه أعظم الفوائد وهو أنه يدل على نفاذ ذلك العذاب دهراً دهراً وزماناً ال حييط العقل بطوله وامتداده
أنه هل حيصل له آخر أم ال فذلك يستفاد من دالئل أخر وهذا اجلواب الذي قررته جواب حق ولكنه إمنا يفهمه 

  إنسان ألف شيئاً من املعقوالت
  وأما الشبهة الثانية وهي التمسك بقوله تعاىل إِالَّ َما َشاء َربَُّك فقد ذكروا فيه أنواعاً من األجوبة

هو الذي ذكره ابن قتيبة وابن األنباري والفراء قالوا هذا استثناء استثناه اهللا تعاىل وال الوجه األول يف اجلواب و
يفعله ألبتة كقولك واهللا ألضربنك إال أن أرى غري ذلك مع أن عزميتك تكون على ضربه فكذا ههنا وطولوا يف 

  تقرير هذا اجلواب ويف ضرب األمثلة فيه وحاصله ما ذكرناه



ضعيف ألنه إذا قال ألضربنك إال أن أرى غري ذلك معناه ألضربنك إال إذا رأيت أن األوىل  ولقائل أن يقول هذا
ترك مضرب وهذا ال يدل ألبتة على أن هذه الرؤية قد حصلت أم ال خبالف قوله خَاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواتِ 

فيها إال املدة اليت شاء ربك فههنا اللفظ يدل على أن هذه َواالْْرضَ إِالَّ َما َشاء َربَُّك فإن معناه احلكم خبلودهم 
  املشيئة قد حصلت جزماً فكيف حيصل قياس هذا الكالم على ذلك الكالم

الوجه الثاين يف اجلواب أن يقال إن كلمة إِال ههنا وردت مبعىن سوى واملعىن أنه تعاىل ملا قال خَاِلِديَن ِفيَها َما َداَمتِ 
ْرَض فهم منه أهنم يكونون يف النار يف مجيع مدة بقاء السموات واألرض يف الدنيا مث قال سوى ما السََّماَواِت َواالْ

يتجاوز ذلك من اخللود الدائم فذكر أوالً يف خلودهم ماليس عند العرب أطول منه مث زاد عليه الدوام الذي ال 
  لزيادة اليت ال آخر هلاآخر له بقوله إِالَّ َما َشاء رَبَُّك املعىن إال ما شاء ربك من ا

الوجه الثالث يف اجلواب وهو أن املراد من هذا االستثناء زمان وقوفهم يف املوقف فكأنه تعاىل قال فأما الذين شقوا 
ففي النار إال وقت وقوفهم للمحاسبة فإهنم يف ذلك الوقت ال يكونون يف النار وقال أبو بكر األصم املراد إال ما 

م يف القرب أو املراد إال ما شاء ربك حال عمرهم يف الدنيا وهذه األقوال الثالثة متقاربة شاء ربك وهو حال كوهن
  واملعىن خالدين فيها مبقدار مكثهم يف الدنيا أو يف الربزخ أو مقدار وقوفهم للحساب مث يصريون إىل النار

وتقريره أن نقول قوله )  ١٠٦هود (  َوَشهِيٌق الوجه الرابع يف اجلواب قالوا االستثناء يرجع إىل قوله لَُهْم ِفيَها َزِفٌري
لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوَشهِيٌق خَاِلِديَن ِفيَها يفيد حصول الزفري والشهيق مع اخللود فإذا دخل االستثناء عليه وجب أن 

ئه فكذلك حيصل وقت ال حيصل فيه هذا اجملموع لكنه ثبت يف املعقوالت أنه كما ينتفي اجملموع بانتفاء مجيع أجزا
ينتفي بانتفاء فرد واحد من أجزائه فإذا انتهوا آخر األمر إىل أن يصريوا ساكنني هامدين خامدين فحينئذ مل يبق هلم 
زفري وشهيق فانتفى أحد أجزاء ذلك اجملموع فحينئذ يصح ذلك االستثناء من غري حاجة إىل احلكم بانقطاع كوهنم 

  يف النار
ل هذا االستثناء على أن أهل العذاب ال يكونون أبداً يف النار بل قد ينقلون إىل الوجه اخلامس يف اجلواب أن حيم

  الربد والزمهرير وسائر أنواع العذاب وذلك يكفي يف صحة هذا االستثناء
ِفى الوجه السادس يف اجلواب قال قوم هذا االستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من النار ألن قوله فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُواْ فَ

النَّارِ يفيد أن مجلة األشقياء حمكوم عليهم هبذا احلكم مث قوله إِالَّ َما َشاء رَبَُّك يوجب أن ال يبقى ذلك احلكم على 
ذلك اجملموع ويكفي يف زوال حكم اخللود عن اجملموع زواله عن بعضهم فوجب أن ال يبقى حكم اخللود لبعض 

وجب أن يقال الذين زال حكم اخللود عنهم هم الفساق من أهل األشقياء وملا ثبت أن اخللود واجب للكفار 
  الصالة وهذا كالم قوي يف هذا الباب

فإن قيل فهذا الوجه إمنا يتعني إذا فسدت سائر الوجوه اليت ذكرمتوها فما الدليل على فسادها وأيضاً فمثل هذا 
سُِعُدواْ فَِفى الَْجنَّةِ  َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواتِ  االستثناء مذكور يف جانب السعداء فإنه تعاىل قال َوأَمَّا الَِّذيَن

  َواالْْرَض َما َشاء رَبَُّك َعطَاء غَْيَر َمْجذُوٍذ

قلنا إنا هبذا الوجه بينا أن هذه اآلية ال تدل على انقطاع وعيد الكفار مث إذا أردنا االستدالل هبذه اآلية على صحة 
  رج الفساق من أهل الصالة من النارقولنا يف أنه تعاىل خي
على سوى فهو عدول عن الظاهر وأما محل االستثناء على حال عمر الدنيا والربزخ ) إال ( قلنا أما محل كلمة 

واملوقف فبعيد أيضاً ألن االستثناء وقع عن اخللود يف النار ومن املعلوم أن اخللود يف النار كيفية من كيفيات 
ل احلصول يف النار امتنع حصول اخللود يف النار وإذا مل حيصل اخللود مل حيصل املستثىن منه احلصول يف النار فقب



وامتنع حصول االستثناء وأما قوله االستثناء عائد إىل الزفري والشهيق فهذا أيضاً ترك للظاهر فلم يبق لآلية حممل 
النار إىل الزمهرير فنقول لو كان األمر كذلك صحيح إال هذا الذي ذكرناه وأما قوله املراد من االستثناء نقله من 

لوجب أن ال حيصل العذاب بالزمهرير إال بعد انقضاء مدة السموات واألرض واألخبار الصحيحة دلت على أن 
النقل من النار إىل الزمهرير وبالعكس حيصل يف كل يوم مراراً فبطل هذا الوجه وأما قوله إن مثل هذا االستثناء 

لسعداء فنقول أمجعت األمة على أنه ميتنع أن يقال إن أحداً يدخل اجلنة مث خيرج منها إىل النار حاصل يف جانب ا
فألجل هذا اإلمجاع افتقرنا فيه إىل محل ذلك االستثناء على أحد تلك التأويالت أما يف هذه اآلية مل حيصل هذا 

  اإلمجاع فوجب إجراؤها على ظاهرها فهذا متام الكالم يف هذه اآلية
اعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذا االستثناء قال إِنَّ رَبََّك فَعَّالٌ لَّما ُيرِيُد وهذا حيسن انطباقه على هذه اآلية إذا محلنا و

االستثناء على إخراج الفساق من النار كأنه تعاىل يقول أظهرت القهر والقدرة مث أظهرت املغفرة والرمحة ألين فعال 
  ألبتةملا أريد وليس ألحد عليَّ حكم 

  َربَُّك وفيه مسألتانمث قال َوأَمَّا الَِّذيَن سُِعُدواْ فَِفى الَْجنَّةِ  َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواِت َواالْْرضَ إِالَّ َما َشاء 
ه املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم ُسِعدُواْ بضم السني والباقون بفتحها وإمنا جاز ضم السني ألن
  على حذف الزيادة من أسعد وألن سعد ال يتعدى وأسعد يتعدى وسعد وأسعد مبعىن ومنه املسعود من أمساء الرجال
املسألة الثانية االستثناء يف باب السعداء جيب محله على أحد الوجوه املذكورة فيما تقدم وههنا وجه آخر وهو أنه 

املنازل الرفيعة اليت ال يعلمها إال اهللا تعاىل قال اهللا تعاىل َوَعدَ  رمبا اتفق لبعضهم أن يرفع من اجلنة إىل العرش وإىل
َجنَّاِت َعْدٍن َورِضْوانٌ ّمَن  اللَُّه الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت جَنَّاٍت َتجْرِي ِمن َتْحتَِها االْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَّيَبةً  ِفى

  طَاء غَْيَر َمْجذُوٍذ فيه مسألتانوقوله َع)  ٧٢التوبة ( اللَِّه 
املسألة األوىل جذه جيذه جذاً إذا قطعه وجذ اهللا دابرهم فقوله غَْيَر َمْجذُوٍذ أي غري مقطوع ونظريه قوله تعاىل يف 

  ) ٣٣الواقعة ( صفة نعيم اجلنة الَّ َمقْطُوَعةٍ  َوالَ َمْمُنوَعةٍ  
ذه اآلية أنه ليس املراد من هذا االستثناء كون هذه احلالة منقطعة فلما املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل ملا صرح يف ه

خص هذا املوضع هبذا البيان ومل يذكر ذلك يف جانب األشقياء دل ذلك على أن املراد من ذلك االستثناء هو 
  االنقطاع فهذا متام الكالم يف هذه اآلية

  َما َيعُْبُدونَ إِالَّ كََما يَْعُبُد ءَاَباؤُهم مِّن قَْبلُ وَإِنَّا لَُمَوفُّوُهْم َنِصيَبُهْم غَْيَر َمنقُوصٍ فَالَ َتُك ِفى مِْرَيةٍ  مِّمَّا َيْعُبُد َهاُؤال ِء
اعلم أنه تعاىل ملا شرح أقاصيص عبدة األوثان مث أتبعه بأحوال األشقياء وأحوال السعداء شرح للرسول عليه 

الَ َتُك ِفى ِمْرَيةٍ  واملعىن فال تكن إال أنه حذف النون لكثرة الصالة والسالم أحوال الكفار من قومه فقال فَ
االستعمال وألن النون إذا وقع على طرف الكالم مل يبق عند التلفظ به إال جمرد الغنة فال جرم أسقطوه واملعىن فال 

  تك يف شك من حال ما يعبدون يف أهنا ال تضر وال تنفع
  كََما َيعُْبُد ءاَباؤُهم ّمن قَْبلُ واملراد أهنم أشبهوا آباءهم يف لزوم اجلهل والتقليدمث قال تعاىل َما َيْعُبُدونَ إِالَّ 

مث قال َوإِنَّا لَُمَوفُّوُهمْ َنصِيَبُهْم غَْيَر َمنقُوصٍ فيحتمل أن يكون املراد إنا موفوهم نصيبهم أي ما خيصهم من العذاب 
حلق فإنا موفوهم نصيبهم من الرزق واخلريات الدنيوية وحيتمل أن يكون املراد أهنم وإن كفروا وأعرضوا عن ا

وحيتمل أيضاً أن يكون املراد إنا موفوهم نصيبهم من إزالة العذر وإزاحة العلل وإظهار الدالئل وإرسال الرسل 
  وإنزال الكتب وحيتمل أيضاً أن يكون الكل مراداً

لَْوالَ كَِلَمةٌ  َسَبقَْت ِمن رَّبَِّك لَقُِضىَ  َبْيَنُهْم َوإِنَُّهْم لَِفى َشكٍّ مِّْنُه مُرِيبٍ َوإِنَّ َولَقَْد َءاَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َو



  كُالًّ لَّمَّا لَُيَوفَِّينَُّهمْ رَبَُّك أَْعَمالَُهْم إِنَُّه بَِما َيْعَملُونَ َخبٌِري
إنكار التوحيد بني أيضاً إصرارهم على إنكار نبوته عليه  اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل إصرار كفار مكة على

السالم وتكذيبهم بكتابه وبني تعاىل أن هؤالء الكفار كانوا على هذه السرية الفاسدة مع كل األنبياء عليهم السالم 
رون وضرب لذلك مثالً وهو أنه ملا أنزل التوراة على موسى عليه السالم اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخ

  وذلك يدل على أن عادة اخللق هكذا
تعاىل  مث قال تعاىل َولَْوالَ كَِلَمةٌ  َسَبقَْت ِمن رَّّبَك لَقُِضَي بَْيَنُهْم وفيه وجوه األول أن املراد ولوال ما تقدم من حكم اهللا

عذاب  بتأخري عذاب هذه األمة إىل يوم القيامة لكان الذي يستحقه هؤالء الكفار عند عظيم كفرهم إنزال
االستئصال عليهم لكن املتقدم من قضائه أخر ذلك عنهم يف دنياهم الثاين لوال كلمة سبقت من ربك وهي أن اهللا 

تعاىل إمنا حيكم بني املختلفني يوم القيامة وإال لكان من الواجب متييز احملق عن املبطل يف دار الدنيا الثالث َولَْوالَ 
أن رمحته سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهره وإال لقضى بينهم وملا قرر تعاىل  كَِلَمةٌ  َسَبقَْت ِمن رَّّبَك وهي

  هذا املعىن قال وَإِنَُّهْم لَِفى َشّك ّمْنُه ُمرِيبٍ يعين أن كفار قومك لفي شك من هذا القرآن مريب

  ائلمث قال تعاىل َوإِنَّ كُالًّ لَّمَّا لَُيَوفَّينَُّهْم َربَُّك أَْعمَالَُهْم وفيه مس
املسألة األوىل املعىن أن من عجلت عقوبته ومن أخرت ومن صدق الرسل ومن كذب فحاهلم سواء يف أنه تعاىل 

يوفيهم جزاء أعماهلم يف اآلخرة فجمعت اآلية الوعد والوعيد فإن توفية جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفية جزاء 
َخبٌِري توكيد الوعد والوعيد فإنه ملا كان عاملاً جبميع املعلومات كان املعاصي وعيد عظيم وقوله تعاىل إِنَّهُ بَِما َيْعَملُونَ 

عاملاً مبقادير الطاعات واملعاصي فكان عاملاً بالقدر الالئق بكل عمل من اجلزاء فحينئذ ال يضيع شيء من احلقوق 
  واألجزية وذلك هناية البيان

ّماً خفيفة قال أبو علي الالم يف لَّّماً هي اليت تقتضيه إن املسألة الثانية قرأ أبو عمرو والكسائي وإن مشددة النون لَّ
وقوله إِنَّ )  ١٨النحل ( وذلك ألن حرف إن يقتضي أن يدخل على خربها أو امسها الم كقوله إِنَّ اللََّه لََغفُورٌ رَّحِيٌم 

 لتفعلن وملا اجتمع المان دخلت والالم الثانية هي اليت جتيء بعد القسم كقولك واهللا)  ٧٧احلجر ( ِفى ذَِلَك آلَيةً  
ما لتفصل بينهما فكلمة ما على هذا التقدير زائدة وقال الفراء ما موصولة مبعىن من وبقية التقرير كما تقدم ومثله 

  ) ٧٢النساء ( َوإِنَّ ِمْنكُمْ لََمن لَُّيَبطّئَنَّ 
َوإِنَّ كُالًّ لَّمَّا خمففتان والسبب فيه أهنم أعملوا والقراءة الثانية يف هذه اآلية قرأ ابن كثري ونافع وأبو بكر عن عاصم 

إن خمففة كما تعمل مشددة ألن كلمة إن تشبه الفعل فكما جيوز أعمال الفعل تاماً وحمذوفاً يف قولك مل يكن زيد 
  قائماً ومل يك زيد قائماً فكذلك أن وإن

مشددتان قالوا وأحسن ما قيل فيه إن )  ١٩الفجر ( ا والقراءة الثالثة قرأ محزة وابن عامر وحفص َوإِنَّ كُالًّ لَّمَّ
  أصل ملا بالتنوين كقوله أَكْالً لَّّماً واملعىن أن كالً ملمومني أي جمموعني كأنه قيل وإن كالً مجيعاً

ا املسألة الثالثة مسعت بعض األفاضل قال إنه تعاىل ملا أخرب عن توفية األجزية على املستحقني يف هذه اآلية ذكر فيه
وهي أيضاً للتأكيد وثالثها الالم ) كل ( سبعة أنواع من التوكيدات أوهلا كلمة ءاٍن وهي للتأكيد وثانيها كلمة 

الداخلة على خرب ءاٍن وهي تفيد التأكيد أيضاً ورابعها حرف َما إذا جعلناه على قول الفراء موصوالً وخامسها 
يوفينهم وسادسها الالم الثانية الداخلة على جواب القسم القسم املضمر فإن تقدير الكالم وإن مجيعهم واهللا ل

وسابعها النون املؤكدة يف قوله لَُيَوفَّينَُّهْم فجميع هذه األلفاظ السبعة الدالة على التوكيد يف هذه الكلمة الواحدة 
قوله إِنَُّه بَِما َيْعَملُونَ تدل على أن أمر الربوبية والعبودية ال يتم إال بالبعث والقيامة وأمر احلشر والنشر مث أردفه ب



  َخبٌِري وهو من أعظم املؤكدات
يَن ظَلَُمواْ فََتَمسَّكُمُ النَّاُر َوَما فَاْسَتِقْم كََمآ أُِمْرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوالَ َتطْغَْواْ إِنَّهُ بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري َوالَ َتْركَنُوا إِلَى الَِّذ

  ْن أَْوِلَيآَء ثُمَّ الَ تُنَصُرونَلَكُْم مِّن ُدوِن اللَِّه ِم
  وفيه مسائل

  املسألة األوىل اعلم أنه تعلى ملا أطنب يف شرح الوعد والوعيد قال لرسوله فَاْسَتِقْم كََما أُِمْرَت

وهذ الكلمة كلمة جامعة يف كل ما يتعلق بالعقائد واألعمال سواء كان خمتصاً به أو كان متعلقاً بتبليغ الوحي وبيان 
رائع وال شك أن البقاء على االستقامة احلقيقية مشكل جداً وأنا أضرب لذلك مثاالً يقرب صعوبة هذا املعىن إىل الش

العقل السليم وهو أن اخلط املستقيم الذي يفصل بني الظل وبني الضوء جزء واحد ال يقبل القسمة يف العرض إال 
ذا قرب طرف الظل من طرف الضوء اشتبه البعض بالبعض أن عني ذلك اخلط مما ال يتميز يف احلس عن طرفيه فإنه إ

  يف احلس فلم يقع احلس على إدراك ذلك اخلط بعينه حبيث يتميز عن كل ما سواه
إذا عرفت هذا يف املثال فاعرف مثاله يف مجيع أبواب العبودية فأوهلا معرفة اهللا تعاىل وحتصيل هذه املعرفة على وجه 

ثبات عن التشبيه ويف طرف النفي عن التعطيل يف غاية الصعوبة واعترب سائر مقامات يبقى العبد مصوناً يف طرف اإل
املعرفة من نفسك وأيضاً فالقوة الغضبية والقوة الشهوانية حصل لكل واحدة منهما طرفا إفراط وتفريط ومها 

 العمل به أصعب فثبت مذمومان والفاصل هو املتوسط بينهما حبيث ال مييل إىل أحد اجلانبني والوقوف عليه صعب مث
أن معرفة الصراط املستقيم يف غاية الصعوبة بتقدير معرفته فالبقاء عليه والعمل به أصعب وملا كان هذا املقام يف غاية 

يف مجيع القرآن آية أشد وال أشق ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصعوبة ال جرم قال ابن عباس ما نزلت على رسول اهللا 
صلى اهللا ( شيبتين هود وأخواهتا وعن بعضهم قال رأيت النيب ( ذا قال عليه الصالة والسالم عليه من هذه اآلية وهل

فقلت وبأي آية فقال بقوله ) نعم ( يف النوم فقلت له روي عنك أنك قلت شيبتين هود وأخواهتا فقال ) عليه وسلم 
  فَاْسَتِقْم كََما أُمِْرَت

يم يف الشريعة وذلك ألن القرآن ملا ورد باألمر بأعمال الوضوء مرتبة يف املسألة الثانية اعلم أن هذه اآلية أصل عظ
اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله فَاْسَتِقْم كََما أُمِْرَت وملا ورد األمر يف الزكاة بأداء اإلبل من اإلبل والبقر من 

ه ال جيوز ختصيص النص بالقياس ألنه ملا البقر وجب اعتبارها وكذا القول يف كل ما ورد أمر اهللا تعاىل به وعندي أن
دل عموم النص على حكم وجب احلكم مبقتضاه لقوله فَاْستَِقْم كََما أُمِْرَت والعمل بالقياس احنراف عنه مث قال َوَمن 

  َتاَب َمَعَك وفيه مسائل
ملستتر يف قوله فَاْسَتِقمْ املسألة األوىل قال الواحدي من يف حمل الرفع من وجوه األول أن يكون عطفاً على الضمري ا

وأغىن الوصل باجلار عن تأكيده بضمري املتصل يف صحة العطف أي فاستقم أنت وهم والثاين أن يكون عطفاً على 
  الضمري ىف أمرت والثالث أن يكون ابتداء على تقدير ومن تاب معك فليستقم

الفسق ففي تلك احلالة ال يصح اشتغاهلما املسألة الثانية أن الكافر والفاسق جيب عليهما الرجوع عن الكفر و
باالستقامة وأما التائب عن الكفر والفسق فإنه يصح منه االشتغال باالستقامة على مناهج دين اهللا تعاىل والبقاء على 

عاىل وال طريق عبودية اهللا تعاىل مث قال َوالَ َتطَْغْواْ ومعىن الطغيان أن جياوز املقدار قال ابن عباس يريد تواضعوا هللا ت
تتكربوا على أحد وقيل وال تطغوا يف القرآن فتحلوا حرامه وحترموا حالله وقيل ال تتجاوزوا ما أمرمت به وحد لكم 
وقيل وال تعدلوا عن طريق شكره والتواضع له عند عظم نعمه عليكم واألوىل دخول الكل فيه مث قال َوالَ َتْركَُنواْ 



و السكون إىل الشيء وامليل إليه باحملبة ونقيضه النفور عنه وقرأ العامة بفتح التاء إِلَى الَِّذيَن ظَلَُمواْ والركون ه
  والكاف واملاضي من هذا ركن كعلم

وفيه لغة أخرى ركن يركن قال األزهري وليست بفصيحة قال احملققون الركون املنهي عنه هو الرضا مبا عليه 
م وعند غريهم ومشاركتهم يف شيء من تلك األبواب فأما الظلمة من الظلم وحتسني تلك الطريقة وتزيينها عنده

مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتالب منفعة عاجلة فغري داخل يف الركون ومعىن قوله فََتَمسَّكُُم النَّارُ أي أنكم إن ركنتم 
  نكم من عذاب اهللاإليهم فهذه عاقبة الركون مث قال لَُهْم ّمن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياء أي ليس لكم أولياء خيلصو

  مث قال ثُمَّ الَ ُتنَصُرونَ واملراد ال جتدون من ينصركم من تلك الواقعة
واعلم أن اهللا تعاىل حكم بأن من ركن إىل الظلمة ال بد وأن متسه النار وإذا كان كذلك فكيف يكون حال الظامل 

  يف نفسه
الَّْيلِ إِنَّ الَْحَسَناتِ ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذاِلَك ِذكَْرى ِللذَاِكرِيَن وَاْصبِْر فَإِنَّ اللََّه َوأَِقمِ الصَّلَواةَ  طََرفَىِ  النََّهارِ َوُزلَفاً مَِّن 

  الَ ُيضِيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني
اعلم أنه تعاىل ملا أمره باالستقامة أردفه باألمر بالصالة وذلك يدل على أن أعظم العبادات بعد اإلميان باهللا هو 

  ويف اآلية مسائلالصالة 
أن اخلوارج متسكوا هبذه اآلية يف إثبات أن الواجب ) كتب القاضي أيب بكر الباقالين ( املسألة األوىل رأيت يف بعض 

  ليس إال الفجر والعشاء من وجهني
لقدر الوجه األول أهنما واقعان على طريف النهار واهللا تعاىل أوجب إقامة الصالة طريف النهار فوجب أن يكون هذا ا

  كافياً
  فإن قيل قوله َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ يوجب صلوات أخرى

قلنا ال نسلم فإن طريف النهار موصوفان بكوهنما زلفاً من الليل فإن ما ال يكون هناراً يكون ليالً غاية ما يف الباب أن 
  هذا يقتضي عطف الصفة على املوصوف إال أن ذلك كثري يف القرآن والشعر

أنه تعاىل قال إِنَّ الَْحسََناِت ُيذِْهْبَن السَّيّئَاِت وهذا يشعر بأن من صلى طريف النهار كان إقامتهما كفارة  الوجه الثاين
لكل ذنب سوامها فبتقدير أن يقال إن سائر الصلوات واجبة إال أن إقامتهما جيب أن تكون كفارة لترك سائر 

  يلتفت إليهالصلوات واعلم أن هذا القول باطل بإمجاع األمة فال 
املسألة الثانية كثرت املذاهب يف تفسري طريف النهار واألقرب أن الصالة اليت تقام يف طريف النهار وهي الفجر 

والعصر وذلك ألن أحد طريف النهار طلوع الشمس والطرف الثاين منه غروب الشمس فالطرف األول هو صالة 
هنا داخلة حتت قوله َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ فوجب محل الطرف الثاين الفجر والطرف الثاين ال جيوز أن يكون صالة املغرب أل

  على صالة العصر

إذا عرفت هذا كانت اآلية دليالً على قول أيب حنيفة رمحه اهللا يف أن التنوير بالفجر أفضل ويف أن تأخري العصر 
وبينا أن طريف النهار مها الزمان أفضل وذلك ألن ظاهر هذه اآلية يدل على وجوب إقامة الصالة يف طريف النهار 

األول لطلوع الشمس والزمان الثاين لغروهبا وأمجعت األمة على أن إقامة الصالة يف ذلك الوقت من غري ضرورة 
غري مشروعة فقد تعذر العمل بظاهر هذه اآلية فوجب محله على اجملاز وهو أن يكون املراد أقم الصالة يف الوقت 

ار ألن ما يقرب من الشيء جيوز أن يطلق عليه امسه وإذا كان كذلك فكل وقت كان الذي يقرب من طريف النه



أقرب إىل طلوع الشمس وإىل غروهبا كان أقرب إىل ظاهر اللفظ وإقامة صالة الفجر عند التنوير أقرب إىل وقت 
إىل وقت  الطلوع من إقامتها عند التغليس وكذلك إقامة صالة العصر عندما يصري ظل كل شيء مثليه أقرب

الغروب من إقامتها عندما يصري ظل كل شيء مثله واجملاز كلما كان أقرب إىل احلقيقة كان محل اللفظ عليه أوىل 
  فثبت أن ظاهر هذه اآلية يقوي قول أيب حنيفة يف هاتني املسألتني

ل ألن أقل اجلمع ثالثة وللمغرب وأما قوله َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ فهو يقتضي األمر بإقامة الصالة يف ثالث زلف من اللي
والعشاء وقتان فيجب احلكم بوجوب الوتر حىت حيصل زلف ثالثة جيب إيقاع الصالة فيها وإذا ثبت وجوب الوتر 

ونظري هذه اآلية بعينها )  ٢٠سبأ ( وجب يف حق غريه لقوله تعاىل وَاتَّبُِعوُه ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف حق النيب 
فالذي هو قبل طلوع الشمس )  ٣٠طه ( َوسَّبْح بَِحْمِد َرّبَك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها  قوله سبحانه وتعاىل

  هو صالة الفجر والذي هو قبل غروهبا هو صالة العصر
  مث قال تعاىل َوِمْن ءاَناء الَّْيلِ فَسَّبْح وهو نطري قوله َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ

فقال ما تقولون يف رجل ) صلى اهللا عليه وسلم ( املفسرون نزلت هذه اآلية يف رجل أتى النيب  املسألة الثالثة قال
ليتوضأ وضوءاً حسناً ( أصاب من امرأة حمرمة كلما يصيبه الرجل من امرأته غري اجلماع فقال عليه الصالة والسالم 

بل هو للناس ( ة والسالم هذا له خاصة فقال فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فقيل للنيب عليه الصال) مث ليقم وليصل 
وقوله َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ قال الليث زلفة من أول الليل طائفة واجلمع الزلف قال الواحدي وأصل الكلمة من ) عامة 

  الزلفى والزلفى هي القرىب يقال أزلفته فازدلف أي قربته فاقترب
فاً بضمتني و زلفاً بإسكان الالم وزلفى بوزن قرىب فالزلف مجع قرىء زل) الكشاف ( املسألة الرابعة قال صاحب 

زلفة كظلم مجع ظلمة والزلف بالسكون حنو بسرة وبسر والزلف بضمتني حنو يسر يف يسر والزلفى مبعىن الزلفة 
القرىب كما أن القرىب مبعىن القربة وهو ما يقرب من آخر النهار من حنو يسر يف يسر والزلفى مبعىن الزلفة كما أن 

 مبعىن القربة وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل وقيل يف تفسري قوله النَّهَارِ َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ وقرباً من الليل مث قال
  إِنَّ الَْحَسَناتِ ُيذِْهْبَن السَّّيئَاِت وفيه مسألتان

الصلوات اخلمس كفارات لسائر الذنوب املسألة األوىل يف تفسري احلسنات قوالن األول قال ابن عباس املعىن أن 
بشرط االجتناب عن الكبائر والثاين روي عن جماهد أن احلسنات هي قول العبد سبحانه اهللا واحلمد هللا وال إله إال 

  اهللا واهللا أكرب
لها املسألة الثانية احتج من قال إن املعصية ال تضر مع اإلميان هبذه اآلية وذلك ألن اإلميان أشرف احلسنات وأج

وأفضلها ودلت اآلية على أن احلسنات يذهنب السيئات فاإلميان الذي هو أعلى احلسنات درجة يذهب الكفر الذي 
  هو أعلى درجة يف العصيان فألن يقوى على املعصية اليت هي أقل

  ؤبدالسيئات درجة كان أوىل فإن مل يفد إزالة العقاب بالكلية فال أقل من أن يفيد إزالة العذاب الدائم امل
عظة مث قال تعاىل ذاِلَك ِذكَْرى ِللذكِرِيَن فقوله ذاِلَك إشارة إىل قوله فَاْستَِقْم كََما أُِمْرتَ إىل آخرها ِذكَْرى ِللذكِرِيَن 

  للمتعظني وإرشاد للمسترشدين
( ُمْر أَْهلََك بِالصَّلواةِ  َواْصطَبِْر َعلَْيَها مث قال َواصْبِْر فَإِنَّ اللََّه الَ ُيِضيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني قيل على الصالة وهو كقوله َوأْ

  ) ١٣٢طه 
ْن أَجنَْيَنا ِمنُْهْم وَاتََّبَع الَِّذيَن فَلَْوالَ كَانَ ِمَن الْقُُروِن ِمن قَْبِلكُْم أُْولُواْ َبِقيَّةٍ  َيْنَهْونَ َعنِ الْفََساِد ِفى األرض إِالَّ قَِليالً مِّمَّ

  اْ ِفيِه َوكَاُنواْ ُمْجرِمَِنيظَلَُمواْ َمآ أُْترِفُو



  اعلم أنه تعاىل ملا بني أن األمم املتقدمني حل هبم عذاب االستئصال بني أن السبب فيه أمران
السبب األول أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد يف األرض فقال تعاىل فَلَْوالَ كَانَ ِمَن الْقُُروِن واملعىن فهال كان 

( ال كل ما كان يف القرآن من كلمة لوال فمعناه هال إال اليت يف الصافات قال صاحب وحكي عن اخلليل أنه ق
وما صحت هذه الرواية عنه بدليل قوله تعاىل يف غري الصافات لَّْوالَ أَن َتَداَركَُه نِْعَمةٌ  ن رَّّبِه لَُنبِذَ بِالَْعَراء ) الكشاف 

)  ٧٤اإلسراء ( لَّْوالَ أَن ثَبَّْتنَاَك لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَيْهِْم شَْيئًا قَِليالً )  ٢٥تح الف( لَْوالَ رِجَالٌ مُّْؤِمُنونَ )  ٤٩القلم ( 
وقوله أُْولُواْ َبِقيَّةٍ  فاملعىن أولو فضل وخري ومسي الفضل واجلود بقية ألن الرجل يستبقي مما خيرجه أجوده وأفضله 

بقية القيوم أي من خيارهم ومنه قوهلم يف الزوايا خبايا ويف الرجال فصار هذا اللفظ مثالً يف اجلودة يقال فالن من 
بقايا وجيوز أن تكون البقية مبعىن البقوى كالتقية مبعىن التقوى أي فهال كان منهم ذو بقاء على أنفسهم وصيانة هلا 

ره والبقية املرة من مصدره واملعىن من سخط اهللا تعاىل وقرىء أُْولُواْ بَِقيَّةٍ  بوزن لقية من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظ
فلوال كان منهم أولو مراقبة وخشية من انتقام اهللا تعاىل مث قال إِالَّ قَِليالً وال ميكن جعله استثناء متصالً ألنه على هذا 

مك التقدير يكون ذلك ترغيباً ألويل البقية يف النهي عن الفساد إال القليل من الناجني منهم كما تقول هال قرأ قو
القرآن إال الصلحاء منهم تريد استثناء الصلحاء من املرغبني يف قراءة القرآن وإذا ثبت هذا قلنا إنه استثناء منقطع 

  والتقدير لكن قليالً ممن أجنينا من القرون هنواعن الفساد وسائرهم تاركون للنهي
اْ َما أُْترِفُواْ ِفيِه والترفه النعمة وصيب مترف إذا كان والسبب الثاين لنزول عذاب االستئصال قوله وَاتََّبعَ الَِّذيَن ظَلَُمو

منعم البدن واملترف الذي أبطرته النعمة وسعة املعيشة وأراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن املنكرات أي مل يهتموا 
ذات مبا هو ركن عظيم من أركان الدين وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر واتبعوا طلب الشهوات والل

ا واشتغلوا بتحصيل الرياسات وقرأ أبو عمرو يف رواية اجلعفي وَاتََّبَع الَِّذيَن ظَلَُمواْ َما أُْترِفُواْ أي واتبعوا حراماً أترفو
  فيه مث قال َوكَاُنواْ ُمْجرِِمَني ومعناه ظاهر

َشآَء َربَُّك لَجََعلَ النَّاَس أُمَّةً  َواِحَدةً  َوالَ َيَزالُونَ ُمْخَتِلِفَني  َوَما كَانَ َربُّكَ ِلُيْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُمْصِلُحونَ َولَْو
   أَْجَمعَِنيإِالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك وَِلذاِلَك َخلَقَُهْم َوَتمَّْت كَِلَمةُ  َربَِّك الّْمالّنَّ َجَهنََّم ِمَن الْجِنَّةِ  َوالنَّاسِ

  ل القرى إال بظلم وفيه وجوهاعلم أنه تعاىل بني أنه ما أهلك أه
واملعىن أنه تعاىل ال )  ١٣لقمان ( الوجه األول أن املراد من الظلم ههنا الشرك قال تعاىل إِنَّ الّشْرَك لَظُلٌْم َعظِيٌم 

يهلك أهل القرى مبجرد كوهنم مشركني إذا كانوا مصلحني يف املعامالت فيما بينهم واحلاصل أن عذاب االستئصال 
جل كون القوم معتقدين للشرك والكفر بل إمنا ينزل ذلك العذاب إذا أساؤا يف املعامالت وسعوا يف ال ينزل أل

اإليذاء والظلم وهلذا قال الفقهاء إن حقوق اهللا تعاىل مبناها على املساحمة واملساهلة وحقوق العباد مبناها على 
لظلم فمعىن اآلية َوَما كَانَ رَبَُّك ِلُيْهِلكَ الْقَُرى الضيق والشح ويقال يف األثر امللك يبقى مع الكفر وال يبقى مع ا

بِظُلْمٍ أي ال يهلكهم مبجرد شركهم إذا كانوا مصلحني يعامل بعضهم بعضاً على الصالح والسداد وهذا تأويل أهل 
ال ملا السنة هلذه اآلية قالوا والدليل عليه أن قوم نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب إمنا نزل عليهم عذاب االستئص

  حكى اهللا تعاىل عنهم من إيذاء الناس وظلم اخللق
والوجه الثاين يف التأويل وهو الذي ختتاره املعتزلة هو أنه تعاىل لو أهلكهم حال كوهنم مصلحني ملا كان متعالياً عن 

  الظلم فال جرم ال يفعل ذلك بل إمنا يهلكهم ألجل سوء أفعاهلم
جََعلَ النَّاَس أُمَّةً  َواِحَدةً  واملعتزلة حيملون هذه اآلية على مشيئة اإلجلاء واإلجبار وقد مث قال تعاىل َولَْو َشاء َربَُّك لَ

  سبق الكالم عليه



  مث قال تعاىل َوالَ يََزالُونَ ُمْخَتِلِفَني إِالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك واملراد افتراق الناس يف األديان واألخالق واألفعال
بالرياض ( قصاء مذاهب العامل يف هذا املوضع ومن أراد ذلك فليطالع كتابنا الذي مسيناه واعلم أنه ال سبيل إىل است

إال أنا نذكر ههنا تقسيماً جامعاً للمذاهب فنقول الناس فريقان منهم من أقر بالعلوم احلسية كعلمنا بأن ) املونقة 
ال جيتمعان ومنهم من أنكرمها واملنكرون  النار حارة والشمس مضيئة والعلوم البديهية كعلمنا بأن النفي واإلثبات

  هم السفسطائية واملقرون هم اجلمهور األعظم من أهل

العامل وهم فريقان منهم من سلم أنه ميكن تركيب تلك العلوم البديهية حبيث يستنتج منها نتائج علمية نظرية ومنهم 
ولون هم اجلمهور األعظم من أهل العامل وهم من أنكره وهم الذين ينكرون أيضاً النظر إىل العلوم وهم قليلون واأل

فريقان منهم من ال يثبت هلذا العامل اجلسماين مبدأ أصالً وهم األقلون ومنهم من يثبت له مبدأ وهؤالء فريقان منهم 
من يقول ذلك املبدأ موجب بالذات وهم مجهور الفالسفة يف هذا الزمان ومنهم من يقول إنه فاعل خمتار وهم أكثر 

العامل مث هؤالء فريقان منهم من يقول إنه ما أرسل رسوالً إىل العباد ومنهم من يقول إنه أرسل الرسول أهل 
  فاألولون هم الربامهة

والقسم الثاين أرباب الشرائع واألديان وهم املسلمون والنصارى واليهود واجملوس ويف كل واحد من هذه الطوائف 
مضطربة واملطالب غامضة ومنازعات الوهم واخليال غري منقطعة وملا حسن اختالفات ال حدَّ هلا وال حصر والعقول 

من بقراط أن يقول يف صناعة الطب العمر قصري والصناعة طويلة والقضاء عسر والتجربة خطر فألن حيسن ذكره 
  يف هذه املطالب العالية واملباحث الغامضة كان ذلك أوىل

لُونَ ُمْخَتِلِفَني على االختالف يف األديان فما الدليل عليه ومل ال جيوز أن حيمل فإن قيل إنكم محلتم قوله تعاىل َوالَ يََزا
  على االختالف يف األلوان واأللسنة واألرزاق واألعمال

قلنا الدليل عليه أن ما قبل هذه اآلية هو قوله َولَْو َشاء َربُّكَ لَجََعلَ النَّاَس أُمَّةً  َواِحَدةً  فيجب محل هذا االختالف 
على ما خيرجهم من أن يكونوا أمة واحدة وما بعد هذه اآلية هو قوله إِالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك فيجب محل هذا االختالف 

  على معىن يصح أن يستثىن منه قوله إِالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك وذلك ليس إال ما قلنا
على أن اهلداية واإلميان ال حتصل إال بتخليق اهللا تعاىل وذلك مث قال تعاىل إِالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك احتج أصحابنا هبذه اآلية 

ألن هذه اآلية تدل على أن زوال االختالف يف الدين ال حيصل إال ملن خصه اهللا برمحته وتلك الرمحة ليست عبارة 
يبق  عن إعطاء القدرة والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة العذر فإن كل ذلك حاصل يف حق الكفار فلم

إال أن يقال تلك الرمحة هو أنه سبحانه خلق فيه تلك اهلداية واملعرفة قال القاضي معناه إال من رحم ربك بأن يصري 
من أهل اجلنة والثواب فريمحه اهللا بالثواب وحيتمل إال من رمحة اهللا بألطافه فصار مؤمناً بألطافه وتسهيله وهذان 

  اجلوابان يف غاية الضعف
قوله َوالَ َيزَالُونَ ُمْخَتِلِفَني إِالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك يفيد أن ذلك االختالف إمنا زال بسبب هذه الرمحة  أما األول فألن

فوجب أن تكون هذه الرمحة جارية جمرى السبب املتقدم على زوال هذا االختالف والثواب شيء متأخر عن زوال 
  ملعلول فحمل هذه الرمحة على الثواب بعيدهذا االختالف فاالختالف جار جمرى املسبب له وجمرى ا

وأما الثاين وهو محل هذه الرمحة على األلطاف فنقول مجيع األلطاف اليت فعلها يف حق املؤمن فهي مفعولة أيضاً يف 
حق الكافر وهذه الرمحة أمر خمتص به املؤمن فوجب أن يكون شيئاً زائداً على تلك األلطاف وأيضاً فحصول تلك 

يوجب رجحان وجود اإلميان على عدمه أو ال يوجبه فإن مل يوجبه كان وجود تلك األلطاف وعدمها األلطاف هل 



أنه مىت ) الكتب العقلية ( بالنسبة إىل حصول هذا املقصود سيان فلم يك لطفاً فيه وإن أوجب الرجحان فقد بينا يف 
  حصل الرجحان فقد وجب وحينئذ يكون حصول اإلميان

ى أن حصول اإلميان ال يكون إال خبلق اهللا أنه ما مل يتميز اإلميان عن الكفر والعلم عن اجلهل من اهللا ومما يدل عل
امتنع القصد إىل تكوين اإلميان والعلم وإمنا حيصل هذا االمتياز إذا علم كون أحد هذين االعتقادين مطابقاً للمعتقد 

ذلك املعتقد يف نفسه كيف يكون وهذا وكون اآلخر ليس كذلك وإمنا يصح حصول هذا العلم أن لو عرف أن 
يوجب أنه ال يصح من العبد القصد إىل تكوين العلم بالشيء إال بعد أن كان عاملاً وذلك يقتضي تكوين الكائن 

وحتصيل احلاصل وهو حمال فثبت أن زوال االختالف يف الدين وحصول العلم واهلداية ال حيصل إال خبلق اهللا تعاىل 
  وهو املطلوب

  تعاىل َوِلذاِلَك َخلَقَُهْم وفيه ثالثة أقوالمث قال 
القول األول قال ابن عباس وللرمحة خلقهم وهذا اختيار مجهور املعتزلة قالوا وال جيوز أن يقال ولالختالف خلقهم 
ويدل عليه وجوه األول أن عود الضمري إىل أقرب املذكورين أوىل من عوده إىل أبعدمها وأقرب املذكورين ههنا هو 

محة واالختالف أبعدمها والثاين أنه تعاىل لو خلقهم لالختالف وأراد منهم ذلك اإلميان لكان ال جيوز أن يعذهبم الر
عليه إذ كانوا مطيعني له بذلك االختالف الثالث إذا فسرنا اآلية هبذا املعىن كان مطابقاً لقوله تعاىل َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ 

  ) ٥٦الذاريات ( َواِإلنَس إِالَّ ِليَْعُبُدوِن 
  فإن قيل لو كان املراد وللرمحة خلقهم لقال ولتلك خلقهم ومل يقل ولذلك خلقهم

الكهف ( قلنا إن تأنيث الرمحة ليس تأنيثاً حقيقياً فكان حمموالً على الفضل والغفران كقوله َهاذَا َرْحَمةٌ  ّمن رَّّبى 
  ) ٥٦األعراف ( لَاِحَها وقوله َوالَ ُتفِْسدُواْ ِفى االْْرضِ بَْعَد إِْص)  ٩٨

  والقول الثاين أن املراد ولالختالف خلقهم
والقول الثالث وهو املختار أنه خلق أهل الرمحة للرمحة وأهل االختالف لالختالف روى أبو صاحل عن ابن عباس أنه 

وخلق النار وخلق هلا قال خلق اهللا أهل الرمحة لئال خيتلفوا وأهل العذاب ألن خيتلفوا وخلق اجلنة وخلق هلا أهالً 
أهالً والذي يدل على صحة هذا التأويل وجوه األول الدالئل القاطعة الدالة على أن العلم واجلهل ال ميكن 

حصوهلما يف العبد إال بتخليق اهللا تعاىل الثاين أن يقال إنه تعاىل ملا حكم على البعض بكوهنم خمتلفني وعلى اآلخرين 
امتنع انقالب ذلك وإال لزم انقالب العلم جهالً وهو حمال الثالث أنه تعاىل قال  بأهنم من أهل الرمحة وعلم ذلك

اً للهداية واجلنة بعده َوتَمَّْت كَِلَمةُ  َرّبَك الَْمالَنَّ َجهَنََّم ِمَن الْجِنَّةِ  َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني وهذا تصريح بأنه تعاىل خلق أقوام
  وي هذا التأويلوأقواماً آخرين للضاللة والنار وذلك يق

  َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني َوكُالًّ نَّقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء الرُُّسلِ َما ُنثَبُِّت بِِه فَُؤاَدَك َوَجآَءَك ِفى َهاِذِه الَْحقُّ َوَمْوِعظَةٌ 

  اعلم أنه تعاىل ملا ذكر القصص الكثرية يف هذه السورة ذكر يف هذه اآلية نوعني من الفائدة
ئدة األوىل تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصرب واحتمال األذى وذلك ألن اإلنسان إذا ابتلى مبحنة وبلية الفا

فإذا رأى له فيه مشاركاً خف ذلك على قلبه كما يقال املصيبة إذا عمت خفت فإذا مسع الرسول هذه القصص 
ذا سهل عليه حتمل األذى من قومه وأمكنه الصرب وعلم أن حال مجيع األنبياء صلوات اهللا عليهم مع أتباعهم هك

  عليه
 هذه والفائدة الثانية قوله َوَجاءَك ِفى َهاِذِه الَْحقُّ َوَمْوِعظَةٌ  َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني ويف قوله ِفى َهاِذِه وجوه أحدها يف



  وضعالسورة وثانيها يف هذه اآلية وثالثها يف هذه الدنيا وهذا بعيد غري الئق هبذا امل
واعلم أنه ال يلزم من ختصيص هذ السورة مبجيء احلق فيها أن يكون حال سائر السور خبالف ذلك الحتمال أن 

يكون احلق املذكور يف هذه السورة أكمل حاالً مما ذكر يف سائر السور ولو مل يكن فيها إال قوله فَاْسَتِقْم كََما أُمِْرتَ 
  نه تعاىل بني أنه جاء يف هذه السورة أمور ثالثة احلق واملوعظة والذكرىلكان األمر كما ذكرنا مث إ)  ١١٢هود ( 

  أما احلق فهو إشارة إىل الرباهني الدالة على التوحيد والعدل والنبوة
  وأما الذكرى فهي إشارة إىل اإلرشاد إىل األعمال الباقية الصاحلة

يف الدار اآلخرة واملذكرة ملا هنالك من السعادة وأما املوعظة فهي إشارة إىل التنفري من الدنيا وتقبيح أحواهلا 
والشقاوة وذلك ألن الروح إمنا جاء من ذلك العامل إال أنه الستغراقه يف حمبة اجلسد يف هذا العامل نسي أحوال ذلك 

  العامل فالكالم اإلهلي يذكره أحوال ذلك العامل فلهذا السبب صح إطالق لفظ الذكر عليه
بة وهي أن املعارف اإلهلية ال بد هلا من قابل ومن موجب وقابلها هو القلب والقلب ما مل مث ههنا دقيقة أخرى عجي

يكن كامل االستعداد لقبول تلك املعارف اإلهلية والتجليات القدسية مل حيصل االنتفاع بسماع الدالئل فلهذا 
القابل أردفه بذكر املوجب وهو  السبب قدم اهللا تعاىل ذكر إصالح القلب وهو تثبيت الفؤاد مث ملا ذكر صالح حال

  جميء هذه السورة املشتملة على احلق واملوعظة والذكرى وهذا الترتيب يف غاية الشرف واجلاللة
اَواِت واألرض وَإِلَْيهِ غَْيُب السََّم َوقُل لِّلَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ اْعَملُواْ َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنَّا َعاِملُونَ وَاْنَتِظرُوا إِنَّا ُمنَتِظُرونَ َوللَِّه

  ُيْرَجُع االٌّ ْمُر كُلُُّه فَاْعُبْدُه َوَتوَكَّلْ َعلَْيِه َوَما َربُّكَ بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ

اعلم أنه تعاىل ملا بلغ الغاية يف األعذار واإلنذار والترغيب والترهيب أتبع ذلك بأن قال للرسول َوقُل لّلَِّذيَن الَ 
مل تؤثر فيهم هذه البيانات البالغة اْعَملُواْ َعلَى َمكَانَِتكُْم إِنَّا َعاِملُونَ وهذا عني ما حكاه اهللا تعاىل عن شعيب ُيْؤِمُنونَ و

عليه السالم أنه قال لقومه واملعىن افعلوا كل ما تقدرون عليه يف حقي من الشر فنحن أيضاً عاملون وقوله اْعَملُواْ 
 أن املراد منها التهديد كقوله تعاىل إلبليس َواْسَتفْزِْز َمنِ اْسَتطَْعَت ِمنُْهْم بَِصوِْتَك وإن كانت صيغته صيغة األمر إال
)  ٢٩الكهف ( وكقوله فََمن َشاء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشاء فَلَْيكْفُْر )  ٦٤اإلسراء ( َوأَْجِلْب َعلَْيهِم بَِخيِْلَك َوَرجِِلَك 

فإنا منتظرون ما وعدنا الرمحن من أنواع الغفران واإلحسان قال ابن عباس  وانتظروا ما يعدكم الشيطان من اخلذالن
رضي اهللا عنهما َواْنَتِظُرواْ اهلالك فإنا منتظرون لكم العذاب مث إنه تعاىل ذكر خامتة شريفة عالية جامعة لكل املطالب 

  الشريفة املقدسة فقال َوللَِّه غَْيُب السََّماَواِت َواالْْرَض
موع ماحيتاج اإلنسان إىل معرفته أمور ثالثة وهي املاضي واحلاضر واملستقبل أما املاضي فهو أن يعرف واعلم أن جم

املوجود الذي كان موجوداً قبله وذلك املوجود املتقدم عليه هو الذي نقله من العدم إىل الوجود وذلك هو اإلله 
  تعاىل وتقدس

للبشر ألبتة وإمنا املعلوم للبشر صفاته مث إن صفاته قسمان واعلم أن حقيقة ذات اإلله وكنه هويته غري معلومة 
صفات اجلالل وصفات اإلكرام أما صفات اجلالل فهي سلوب كقولنا إنه ليس جبوهر وال جسم وال كذا وال كذا 

وهذه السلوب يف احلقيقة ليست صفات الكمال ألن السلوب عدم والعدم احملض والنفي الصرف ال كمال فيه 
أخذه سنة وال نوم إمنا أفاد الكالم لداللته على العلم احمليط الدائم املربأ عن التغري ولوال ذلك كان عدم فقولنا ال ت

( النوم ليس يدل على كمال أصالً أال ترى أن امليت واجلماد ال تأخذه سنة وال نوم وقوله َوُهَو ُيطِْعُم َوالَ ُيطَْعُم 
كربياء ألن قوله َوالَ ُيطَْعُم يفيد كونه واجب الوجود لذاته غنياً عن إمنا أفاد اجلالل والكمال وال)  ١٤األنعام 

الطعام والشراب بل عن كل ما سواه فثبت أن صفات الكمال والعز والعلو هي الصفات الثبوتية وأشرف الصفات 



ذه اآلية هبما يف الثبوتية الدالة على الكمال واجلالل صفتان العلم والقدرة فلهذا السبب وصف اهللا تعاىل ذاته يف ه
معرض التعظيم والثناء واملدح أما صفة العلم فقوله َوللَِّه غَْيُب السََّماوَاِت َواالْْرَض واملراد أن علمه نافذ يف مجيع 

الكليات واجلزئيات واملعدومات واملوجودات واحلاضرات والغائبات ومتام البيان والشرح يف داللة هذا اللفظ على 
وأما )  ٥٩األنعام ( رناه يف تفسري قوله سبحانه وتعاىل َوِعنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو هناية الكمال ما ذك

صفة القدرة فقوله َوإِلَْيِه يُْرَجُع االْْمُر كُلُُّه واملراد أن مرجع الكل إليه وإمنا يكون كذلك لو كان مصدر الكل ومبدأ 
جلميع املمكنات وإليه يكون مرجع كل احملدثات والكائنات كان عظيم القدرة نافذ  الكل هو هو والذي يكون مبدأ

املشيئة قهاراً للعدم بالوجود والتحصيل جباراً له بالقوة والفعل والتكميل فهذان الوصفان مها املذكوران يف شرح 
  جالل املبدأ ونعت كربيائه

ونه عاملاً هبا أن يعرف ما هو مهم له يف زمان حياته يف الدنيا وما واملرتبة الثانية من املراتب اليت جيب على اإلنسان ك
ذلك إال تكميل النفس باملعارف الروحانية واجلاليا القدسية وهذه املرتبة هلا بداية وهناية أما بدايتها فاالشتغال 

  بالعبادات اجلسدانية والروحانية أما العبادات اجلسدانية فأفضل احلركات

  كنات الصيام وأنفع الرب الصدقةالصالة وأكمل الس
وأما العبادة الروحانية فهي الفكر والتأمل يف عجائب صنع اهللا تعاىل يف ملكوت السموات واألرض كما قال تعاىل 

وأما هناية هذه املرتبة فاالنتهاء من األسباب إىل )  ١٩١آل عمران ( َوَيَتفَكَُّرونَ ِفى َخلْقِ السََّماَواِت َواالْْرَض 
ا وقطع النظر عن كل املمكنات واملبدعات وتوجيه حدقة العقل إىل نور عامل اجلالل واستغراق الروح يف مسببه

أضواء عامل الكربياء ومن وصل إىل هذه الدرجة رأى كل ما سواه مهروالً تائهاً يف ساحة كربيائه هالكاً فانياً يف فناء 
 تعاىل هو عبودية اهللا وآخرها التوكل على اهللا فلهذا سناء أمسائه وحاصل الكالم أن أول درجات السري إىل اهللا

  السبب قال فَاْعُبْدُه َوَتَوكَّلْ َعلَيِْه
واملرتبة الثالثة من املراتب املهمة لكل عامل معرفة املستقبل وهو أنه يعرف كيف يصري حاله بعد انقضاء هذه احلياة 

إلشارة بقوله تعاىل َوَما رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ واملقصود اجلسمانية وهل ألعماله أثر يف السعادة والشقاوة وإليه ا
أنه ال يضيع طاعات املطيعني وال يهمل أحوال املتمردين اجلاحدين وذلك بأن حيضروا يف موقف القيامة وحياسبوا 

ريق يف السعري فظهر أن هذه على النقري والقطمري ويعاتبوا يف الصغري والكبري مث حيصل عاقبة األمر فريق يف اجلنة وف
اآلية وافية باإلشارة إىل مجيع املطالب العلوية واملقاصد القدسية وأنه ليس وراءها للعقول مرتقى وال للخواطر منتهى 
واهللا اهلادي للصواب متت السورة حبمد اهللا وعونه وقد وجد خبط املصنف رضي اهللا عنه يف النسخة املنتقل منها مث 

ة قبل طلوع الصبح ليلة االثنني من شهر رجب ختمه اهللا باخلري والربكة سنة إحدى وستمائة وقد تفسري هذه السور
كان يل ولد صاحل حسن السرية فتوىف يف الغربة يف عنفوان شبابه وكان قليب كاحملترق لذلك السبب فأنا أنشد اهللا 

نتفع به أن يذكر ذلك الشاب بالرمحة إخواين يف الدين وشركائي يف طلب اليقني وكل من نظر يف هذا الكتاب وا
كَ َرْحَمةً  إِنَّكَ واملغفرة وأن يذكر هذا املسكني بالدعاء وهو يقول َربََّنا الَ تُزِغْ قُلُوَبَنا بَْعَد إِذْ َهَدْيتََنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدن

  وسلموصلى اهللا على خري خلقه حممد وعلى آله وصحبه )  ٨آل عمران ( أَنَت الَْوهَّاُب 

  سورة يوسف



  فمدنية ٧و  ٣و  ٢و  ١مكية إال اآليات 
  نزلت بعد سورة هود ١١١وآياهتا 

  ال ر تِلَْك ءايَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ إِنَّآ أَْنزَلَْناُه قُْرآًنا عََربِيا لََّعلَّكُْم َتْعِقلُونَ
فقوله ِتلَْك إشارة إىل آيات )  ١يونس ( َحكِيمِ وقد ذكرنا يف أول سورة يونس تفسري الر ِتلَْك ءاَياُت الِْكَتابِ الْ

هذه السورة أي تلك اآليات اليت أنزلت إليك يف هذه السورة املسماة الر هي الِْكَتابِ الُْمبِنيِ إِنَّا وهو القرآن وإمنا 
والثاين أنه ) م صلى اهللا عليه وسل( وصف القررن بكونه مبيناً لوجوه األول أن القرآن معجزة قاهرة وآية بينة حملمد 

بني فيه اهلدى والرشد واحلالل واحلرام وملا بينت هذه األشياء فيه كان الكتاب مبيناً هلذه األشياء الثالث أنه بينت 
  فيه قصص األولني وشرحت فيه أحوال املتقدمني

  مث قال إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وفيه مسائل
هود قالوا لكرباء املشركني سلوا حممداً مل انتقل آل يعقوب من الشام إىل مصر وعن املسألة األوىل روي أن علماء الي

كيفية قصة يوسف فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وذكر فيها أنه تعاىل عرب عن هذه القصة بألفاظ عربية ليتمكنوا من 
قصة يوسف يف حال كونه قرآناً  فهمها ويقدروا على حتصيل املعرفة هبا والتقدير إنا أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه
  عربياً ومسى بعض القرآن قرآناً ألن القرآن اسم جنس يقع على الكل والبعض

املسألة الثانية احتج اجلبائي هبذه اآلية على كون القرآن خملوقاً من ثالثة أوجه األول أن قوله إنا أنزلناه يدل عليه 
ال إىل حال الثاين أنه تعاىل وصفه بكونه عربياً والقدمي ال يكون عربياً فإن القدمي ال جيوز تنزيله وإنزاله وحتويله من ح

ك يدل وال فارسياً الثالث أنه ملا قال إِنَّا أَْنزَلَْناُه قُرْاًنا َعرَبِّيا دل على أنه تعاىل كان قادراً على أن ينزله ال عربياً وذل
  على حدوثه الرابع أن قوله ِتلَْك ءاَياُت الِْكَتابِ يدل

  لى أنه مركب من اآليات والكلمات وكل ما كان مركباً كان حمدثاًع
واجلواب عن هذه الوجوه بأسرها أن نقول إهنا تدل على أن املركب من احلروف والكلمات واأللفاظ والعبارات 

  حمدث وذلك ال نزاع فيه إمنا الذي ندعي قدمه شيء آخر فسقط هذا االستدالل
جيب محلها على اجلزم والتقدير إنا أنزلناه قرآناً ) لعل ( قوله لََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ فقال كلمة املسأل الثالثة احتج اجلبائي ب

عربياً لتعقلوا معانيه يف أمر الدين إذ ال جيوز أن يراد بلعلكم تعقلون الشك ألنه على اهللا حمال فثبت أن املراد أنه 
ىل أراد من كل العباد أن يعقلوا توحيده وأمر دينه من عرف أنزله إلرادة أن يعرفوا دالئله وذلك يدل على أنه تعا

  منهم ومن مل يعرف خبالف قول اجملربة
واجلواب هب أن األمر ما ذكرمت إال أنه يدل على أنه تعاىل أنزل هذه السورة وأراد منهم معرفة كيفية هذه القصة 

  ل الصاحلولكن مل قلتم إهنا تدل على أنه تعاىل أراد من الكل اإلميان والعم
  َغاِفِلَنيَنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ بَِمآ أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك َهاذَا الْقُْرَءانَ َوإِن كُنَت ِمن قَْبِلِه لَِمَن الْ

  وفيه مسائل
يتلوه وكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل روى سعيد بن جبري أنه تعاىل ملا أنزل القرآن على رسول اهللا 

على قومه فقالوا يا رسول اهللا لو قصصت علينا فنزلت هذه السورة فتالها عليهم فقالوا لو حدثتنا فنزل اللَُّه َنزَّلَ 
(  فقالوا لو ذكرتنا فنزل أَلَمْ َيأِْن ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ أَن َتْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلذِكْرِ اللَِّه)  ٢٣الزمر ( أَْحَسَن الَْحِديِث ِكتَاباً 

  ) ١٦احلديد 
)  ١١القصص ( املسألة الثانية القصص اتباع اخلرب بعضه بعضاً وأصله يف اللغة املتابعة قال تعاىل َوقَالَتْ الْخِتِه قُّصيِه 



أي اتباعاً وإمنا مسيت احلكاية قصصاً ألن )  ٦٤الكهف ( أي اتبعي أثره وقال تعاىل فَاْرَتدَّا َعلَى ءاثَارِِهَما قََصًصا 
يقص احلديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً كما يقال تال القرآن إذا قرأه ألنه يتلو أي يتبع ما حفظ منه آية  الذي

بعد آية والقصص يف هذه اآلية حيتمل أن يكون مصدراً مبعىن االقتصاص يقال قص احلديث يقصه قصاً وقصصاً إذا 
من باب تسمية املفعول باملصدر كقولك هذا قدرة اهللا طرده وساقه كما يقال أرسله يرسله إرساالً وجيوز أن يكون 

تعاىل أي مقدوره وهذا الكتاب علم فالن أي معلومه وهذا رجاؤنا أي مرجونا فإن محلناه على املصدر كان املعىن 
نقص عليك أحسن االقتصاص وعلى هذا التقدير فاحلسن يعود إىل حسن البيان ال إىل القصة واملراد من هذا احلسن 

هذه األلفاظ فصيحة بالغة يف الفصاحة إىل حد اإلعجاز أال ترى أن هذه القصة مذكورة يف كتب التواريخ مع كون 
أن شيئاً منها ال يشابه هذه السورة يف الفصاحة والبالغة وإن محلناه على املفعول كان معىن كونه أحسن القصص ملا 

ا فإن إحدى الفوائد اليت يف هذه القصة أنه ال دافع فيه من العرب والنكت واحلكم والعجائب اليت ليست يف غريه
  لقضاء

اهللا تعاىل وال مانع من قدر اهللا تعاىل وأنه تعاىل إذا قضى لإلنسان خبري ومكرمة فلو أن أهل العامل اجتمعوا عليه مل 
  يقدروا على دفعه

  والفائدة الثانية داللتها على أن احلسد سبب للخذالن والنقصان
ة أن الصرب مفتاح الفرج كما يف حق يعقوب عليه السالم فإنه ملا صرب فاز مبقصوده وكذلك يف حق والفائدة الثالث

  يوسف عليه السالم
مع الفعل ) ما ( فأما قوله بَِما أَْوحَْيَنا إِلَْيَك َهاذَا الْقُْرءانَ فاملعىن بوحينا إليك هذا القرآن وهذا التقدير إن جعلنا 

  مبنزلة املصدر
كُنَت ِمن قَْبِلِه يريد من قبل أن نوحي إليك لَِمَن الَْغاِفِلَني عن قصة يوسف وإخوته ألنه عليه السالم إمنا  مث قال َوإِن

علم ذلك بالوحي ومنهم من قال املراد أنه كان من الغافلني عن الدين والشريعة قبل ذلك كما قال تعاىل َما كُنتَ 
  ) ٥٢شورى ال( َتْدرِى َما الِْكتَاُب َوالَ اِإلَميانُ 

  يَنإِذْ قَالَ يُوُسُف الًّبِيِه ياأَبتِ إِنِّى رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكًَبا َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َرأَيُْتُهْم ِلى سَاجِِد
  وفيه مسائل

ربياً الصحيح أنه اسم عرباين ألنه لو كان ع) الكشاف ( املسألة األوىل تقدير اآلية اذكر إِذْ قَالَ يُوُسُف قال صاحب 
النصرف خللوه عن سبب آخر سوى التعريف وقرأ بعضهم يُوُسَف بكسر السني َوُيوُسَف بفتحها وأيضاً روى يف 

إذا قيل من الكرمي فقولوا الكرمي ابن الكرمي ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( يونس هذه اللغات الثالث وعن النيب 
  )م السالم ابن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليه

املسألة الثانية قرأ ابن عامر يا أبت بفتح التاء يف مجيع القرآن والباقون بكسر التاء أما الفتح فوجهه أنه كان يف 
األصل يا أبتاه على سبيل الندبة فحذفت األلف واهلاء وأما الكسر فأصله يا أيب فحذفت الياء واكتفى بالكسرة 

مث كثر استعماله حىت صار كأنه من نفس الكلمة فأدخلوا عليه اإلضافة وهذا عنها مث أدخل هاء الوقف فقال يا أبت 
  قول ثعلب وابن األنباري

  )كتبهم ( واعلم أن النحويني طولوا يف هذه املسألة ومن أراد كالمهم فليطالع 
كان له أحد املسألة الثالثة أن يوسف عليه السالم رأى يف املنام أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر سجدت له و

عشر نفراً من األخوة ففسر الكواكب باألخوة والشمس والقمر باألب واألم والسجود بتواضعهم له ودخوهلم 



حتت أمره وإمنا محلنا قوله الِبِيِه ياأَبتِ إِّنى رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكًَبا على الرؤيا لوجهني األول أن الكواكب ال تسجد 
( لكالم على الرؤيا والثاين قول يعقوب عليه السالم الَ تَقُْصْص رُءَياَك َعلَى إِخَْوِتَك يف احلقيقة فوجب محل هذا ا

  ويف اآلية سؤاالت)  ٥يوسف 

السؤال األول قوله رَأَْيتُُهْم ِلى سَاجِِديَن فقوله َساجِِديَن ال يليق إال بالعقالء والكواكب مجادات فكيف جازت 
  جلماداتاللفظة املخصوصة بالعقالء يف حق ا

قلنا إن مجاعة من الفالسفة الذين يزعمون أن الكواكب أحياء ناطقة احتجوا هبذه اآلية وكذلك احتجوا بقوله تعاىل 
واجلمع بالواو والنون خمتص بالعقالء وقال الواحدي إنه تعاىل ملا وصفها )  ٣٣األنبياء ( َوكُلٌّ ِفى فَلٍَك َيسَْبُحونَ 

 عنها كما خيرب عمن يعقل كما قال يف صفة األصنام َوتََراُهْم َينظُُرونَ إِلَْيَك وَُهْم بالسجود صارت كأهنا تعقل فأخرب
  ) ١٨النمل ( وكما يف قوله َنْملَةٌ  يأَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُواْ َمَساِكَنكُْم )  ١٩٨األعراف ( الَ ُيْبِصُرونَ 

وَالشَّْمَس َوالْقََمَر مث أعاد لفظ الرؤيا مرة ثانية وقال َرأَيُْتُهْم ِلى  السؤال الثاين قال إِّنى َرأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكًَبا
  َساجِِديَن فما الفائدة يف هذا التكرير

اجلواب قال القفال رمحه اهللا ذكر الرؤية األوىل لتدل على أنه شاهد الكواكب والشمس والقمر والثانية لتدل على 
ا قال إِّنى رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكًَبا وَالشَّْمَس َوالْقََمَر فكأنه قيل له كيف مشاهدة كوهنا ساجدة له وقال بعضهم إنه مل

رأيت فقال رأيتهم يل ساجدين وقال آخرون جيوز أن يكون أحدمها من الرؤية واآلخر من الرؤية وهذا القائل مل يبني 
  أن أيهما حيمل على الرؤيا وأيهما الرؤيا فذكر قوالً جممالً غري مبني

  السؤال الثالث مل أخر الشمس والقمر
قلنا أخرمها لفضلهما على الكواكب ألن التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف كما يف قوله َوَملِئكَِتِه َوُرُسِلِه 

  ) ٩٨البقرة ( َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ 
  السؤال الرابع املراد بالسجود نفس السجود أو التواضع كما يف قوله

  سجداً للحوافر ترى األكم فيه
قلنا كالمها حمتمل واألصل يف الكالم محله على حقيقته وال مانع أن يرى يف املنام أن الشمس والقمر والكواكب 

  سجدت له
  السؤال اخلامس مىت رأى يوسف عليه السالم هذه الرؤيا

رأى يوسف عليه السالم  قلنا ال شك أنه رآها حال الصغر فأما ذلك الزمان بعينه فال يعلم إال باألخبار قال وهب
وهو ابن سبع سنني أن إحدى عشرة عصاً طواالً كانت مركوزة يف األرض كهيئة الدائرة وإذا عصا صغرية وثبت 

عليها حىت ابتلعتها فذكر ذلك ألبيه فقال إياك أن تذكر هذا ألخوتك مث رأى وهو ابن ثنيت عشرة سنة الشمس 
فقال ال تذكرها هلم فيكيدوا لك كيداً وقيل كان بني رؤيا يوسف والقمر والكواكب تسجد له فقصها على أبيه 
  ومصري أخوته إليه أربعون سنة وقيل مثانون سنة

واعلم أن احلكماء يقولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبريها عن قريب والرؤيا اجليدة إمنا يظهر تعبريها بعد حني قالوا 
اإلعالم بوصول الشر إال عند قرب وصوله حىت يكون احلزن  والسبب يف ذلك أن رمحة اهللا تقتضي أن ال حيصل

  والغم أقل وأما اإلعالم باخلري فإنه حيصل متقدماً على ظهوره بزمان طويل حىت



  تكون البهجة احلاصلة بسبب توقع حصول ذلك اخلري أكثر وأمت
  السؤال السادس قال بعضهم املراد من الشمس والقمر أبوه وخالته فما السبب فيه

نا إمنا قالوا ذلك من حيث ورد يف اخلرب أن والدته توفيت وما دخلت عليه حال ما كان مبصر قالوا ولو كان قل
املراد من الشمس والقمر أباه وأمه ملا ماتت ألن رؤيا األنبياء عليهم السالم ال بد وأن تكون وحياً وهذه احلجة غري 

  األنبياءقوية ألن يوسف عليه السالم ما كان يف ذلك الوقت من 
  السؤال السابع وما تلك الكواكب

فقال يا حممد أخربين عن النجوم ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن يهودياً جاء إىل النيب ) الكشاف ( قلنا روى صاحب 
فنزل جربيل عليه السالم وأخربه بذلك فقال عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( اليت رآهن يوسف فسكت رسول اهللا 

جربان والطارق والذيال وقابس وعمودان ( قال نعم قال ) إن أخربتك هل تسلم ( ليهودي الصالة والسالم ل
والفليق واملصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفني رآها يوسف والشمس والقمر نزلت من السماء وسجدت 

  فقال اليهودي أي واهللا إهنا ألمساؤها) له 
   الكتب املصنفة يف صورة الكواكب واهللا أعلم حبقيقة احلالواعلم أن كثرياً من هذه األمساء غري مذكور يف

بٌِني َوكَذاِلَك َيْجَتبِيَك رَبُّكَ قَالَ ياُبَنى َّ الَ َتقُْصصْ ُرْءَياَك َعلَى إِْخوَِتَك فََيكِيُدواْ لََك كَْيًدا إِنَّ الشَّيْطَانَ ِلإلِْنَساِن َعُدوٌّ مُّ
دِيِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلَى ءالِ َيْعقُوَب كََمآ أََتمََّهآ َعلَى أَبََوْيَك ِمن قَْبلُ إِبَْراِهيمَ َوُيَعلُِّمَك ِمن َتأْوِيلِ االٌّ َحا

  َوإِْسحَاَق إِنَّ َربََّك َعِليٌم َحكِيٌم
  يف اآلية مسائل

  املسألة األوىل قرأ حفص أَوْ َبنِى بفتح الياء والباقون بالكسر
قوب عليه السالم كان شديد احلب ليوسف وأخيه فحسده إخوته هلذا السبب وظهر ذلك املعىن املسألة الثانية أن يع

ليعقوب عليه السالم باألمارات الكثرية فلما ذكر يوسف عليه السالم هذه الرؤيا وكان تأويلها أن إخوته وأبويه 
  خيضعون له فقال ال ختربهم برؤياك فإهنم يعرفون تأويلها فيكيدوا لك كيداً

سألة الثالثة قال الواحدي الرؤيا مصدر كالبشرى والسقيا والشورى إال أنه ملا صار امساً هلذا املتخيل يف املنام امل
  الرؤيا مبعىن الرؤية إال أهنا خمتصة) الكشاف ( جرى جمرى األمساء قال صاحب 

قربة والقرىب وقرىء روياك بقلب مبا كان منها يف املنام دون اليقطة فال جرم فرق بينهما حبريف التأنيث كما قيل ال
  اهلمزة واواً ومسع الكسائي يقرأ رياك ورياك باإلدغام وضم الراء وكسرها وهي ضعيفة

  مث قال تعاىل فََيكِيُدواْ لََك كَْيًدا وهو منصوب بإضمار أن واملعىن إن قصصتها عليهم كادوك
  ) ٥٥هود ( فإن قيل فلم مل يقل فيكيدوك كما قال فَِكيدُونِى 

لنا هذه الالم تأكيد للصلة كقوله ِللرُّْؤَيا َتعُْبُرونَ وكقولك نصحتك ونصحت لك وشكرتك وشكرت لك وقيل ق
هي من صلة الكيد على معىن فيكيدوا كيداً لك قال أهل التحقيق وهذا يدل على أنه قد كان هلم علم بتعبري الرؤيا 

  وإال مل يعلموا من هذه الرؤيا ما يوجب حقداً وغضباً
قال إِنَّ الشَّْيطَانَ ِلِإلْنَساِن َعُدوٌّ مُّبٌِني والسبب يف هذا الكالم أهنم لو أقدموا على الكيد لكان ذلك مضافاً إىل مث 

الشيطان ونظريه قول موسى عليه السالم هذا من عمل الشيطان مث إن يعقوب عليه السالم قصد هبذه النصيحة 
َوكَذاِلكَ َيْجَتبِيَك رَبَُّك يعين وكما اجتباك مبثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة  تعبري تلك الرؤيا وذكروا أموراً أوهلا قوله

على شرف وعز وكرب شأن كذلك جيتبيك ألمور عظام قال الزجاج االجتباء مشتق من جبيت الشيء إذا خلصته 



بك بالنبوة وقال آخرون لنفسك ومنه جبيت املاء يف احلوض واختلفوا يف املراد هبذا االجتباء فقال احلسن جيتبيك ر
املراد منه إعالء الدرجة وتعظيم املرتبة فأما تعيني النبوة فال داللة يف اللفظ عليه وثانيها قوله َوُيَعلُّمَك ِمن َتأْوِيلِ 
حاديث االَْحادِيِث وفيه وجوه األول املراد منه تعبري الرؤيا مساه تأويالً ألنه يؤل أمره إىل ما رآه يف املنام يعين تأويل أ

الناس فيما يرونه يف منامهم قالوا إنه عليه السالم كان يف علم التعبري غاية والثاين تأويل األحاديث يف كتب اهللا تعاىل 
واألخبار املروية عن األنبياء املتقدمني كما أن الواحد من علماء زماننا يشتغل بتفسري القرآن وتأويله وتأويل 

والثالث األحاديث مجع حديث واحلديث هو احلادث ) اهللا عليه وسلم  صلى( األحاديث املروية عن الرسول 
وتأويلها مآهلا ومآل احلوادث إىل قدرة اهللا تعاىل وتكوينه وحكمته واملراد من تأويل األحاديث كيفية االستدالل 

ِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيكَ بأصناف املخلوقات الروحانية واجلسمانية على قدرة اهللا تعاىل وحكمته وجاللته وثالثها قوله َوُي
  َوَعلَى ءالِ َيْعقُوَب

واعلم أن من فسر االجتباء بالنبوة ال ميكنه أن يفسر إمتام النعمة ههنا بالنبوة أيضاً وإال لزم التكرار بل يفسر إمتام 
اع والتوسع يف النعمة ههنا بسعادات الدنيا وسعادات اآلخرة أما سعادات الدنيا فاإلكثار من األوالد واخلدم واألتب

املال واجلاه واحلشم وإجالله يف قلوب اخللق وحسن الثناء واحلمد وأما سعادات اآلخرة فالعلوم الكثرية واألخالق 
الفاضلة واالستغراق يف معرفة اهللا تعاىل وأما من فسر االجتباء بنيل الدرجات العالية فههنا يفسر إمتام النعمة بالنبوة 

أن إمتام النعمة عبارة عما به تصري النعمة تامة كاملة خالية عن جهات النقصان وما ذاك ويتأكيد هذا بأمور األول 
يف حق البشر إال بالنبوة فإن مجيع مناصب اخللق دون منصب الرسالة ناقص بالنسبة إىل كمال النبوة فالكمال 

َها َعلَى أَبََوْيَك ِمن قَْبلُ إِبْراِهيَم َوإِْسحَاَق املطلق والتمام املطلق يف حق البشر ليس إال النبوة والثاين قوله كََما أََتمَّ
ومعلوم أن النعمة التامة اليت هبا حصل امتياز إبراهيم وإسحق عن سائر البشر ليس إال النبوة فوجب أن يكون املراد 

  بإمتام النعمة هو النبوة

كانوا أنبياء وذلك ألنه قال َويُِتمُّ نِْعَمَتهُ واعلم أنا ملا فسرنا هذه اآلية بالنبوة لزم احلكم بأن أوالد يعقوب كلهم 
َعلَْيَك َوَعلَى ءالِ َيْعقُوَب وهذا يقتضي حصول متام النعمة آلل يعقوب فلما كان املراد من إمتام النعمة هو النبوة لزم 

يضاً أن حصوهلا آلل يعقوب ترك العمل به يف حق من عدا أبناءه فوجب أن ال يبقى معموالً به يف حق أوالده وأ
يوسف عليه السالم قال إِّنى رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكًَبا وكان تأويله أحد عشر نفساً هلم فضل وكمال ويستضيء 

بعلمهم ودينهم أهل األرض ألنه ال شيء أضوأ من الكواكب وهبا يهتدى وذلك يقتضي أن يكون مجلة أوالد 
  يعقوب أنبياء ورسالً

  أنبياء وقد أقدموا على ما أقدموا عليه يف حق يوسف عليه السالمفإن قيل كيف جيوز أن يكونوا 
  قلنا ذاك وقع قبل النبوة وعندنا العصمة إمنا تعترب يف وقت النبوة ال قبلها

القول الثاين أن املراد من قوله َوُيِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيكَ خالصه من احملن ويكون وجه التشبيه يف ذلك بإبراهيم وإسحق 
  لسالم هو إنعام اهللا تعاىل على إبراهيم بإجنائه من النار وعلى ابنه إسحق بتخليصه من الذبحعليهما ا

والقول الثالث أن إمتام النعمة هو وصل نعمة اهللا عليه يف الدنيا بنعم اآلخرة بأن جعلهم يف الدنيا أنبياء وملوكاً 
  ونقلهم عنها إىل الدرجات العلى يف اجلنة

هو األول ألن النعمة التامة يف حق البشر ليست إال النبوة وكل ما سواها فهي ناقصة  واعلم أن القول الصحيح
بالنسبة إليها مث إنه عليه السالم ملا وعده هبذه الدرجات الثالثة ختم الكالم بقوله إِنَّ َربََّك َعِليمٌ َحكِيٌم فقوله َعِليٌم 

وقوله َحكِيٌم إشارة إىل أن اهللا تعاىل مقدس عن السفه )  ١٢٤األنعام ( لََتُه إشارة إىل قوله اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسا



  والعبث ال يضع النبوة إال يف نفس قدسية وجوهرة مشرقة علوية
فإن قيل هذه البشارات اليت ذكرها يعقوب عليه السالم هل كان قاطعاً بصحتها أم ال فإن كان قاطعاً بصحتها 

سالم وكيف جاز أن يشتبه عليه أن الذئب أكله وكيف خاف عليه من إخوته أن فكيف حزن على يوسف عليه ال
يهلكوه وكيف قال إلخوته وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون مع علمه بأن اهللا سبحانه سيجتبيه وجيعله 

م بوقوعها حكماً رسوالً فأما إذا قلنا إنه عليه السالم ما كان عاملاً بصحة هذه األحوال فكيف قطع هبا وكيف حك
  جازماً من غري تردد

قلنا ال يبعد أن يكون قوله َوكَذاِلَك َيْجَتبِيَك َربَُّك مشروطاً بأن ال يكيدوه ألن ذكر ذلك قد تقدم وأيضاً فبتقدير 
أن يقال إنه عليه السالم كان قاطعاً بأن يوسف عليه السالم سيصل إىل هذه املناصب إال أنه ال ميتنع أن يقع يف 

ضايق الشديدة مث يتخلص منها ويصل إىل تلك املناصب فكان خوفه هلذا السبب ويكون معىن قوله َوأَخَاُف أَن امل
  الزجر عن التهاون يف حفظه وإن كان يعلم أن الذئب ال يصل إليه)  ١٣يوسف ( َيأْكُلَُه الذّئُْب 

قَالُواْ لَُيوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّا وََنْحُن ُعْصَبةٌ  إِنَّ أََباَنا لَِفى  لَّقَْد كَانَ ِفى يُوُسَف َوإِخَْوِتِه ءاَياٌت لِّلسَّآِئِلَني إِذْ
  َضلَالٍ مُّبِنيٍ

  يف هذه اآلية مسائل
أمساء إخوة يوسف يهودا روبيل مشعون الوي ربالون يشجر دينة دان ) الكشاف ( املسألة األوىل ذكر صاحب 
سبعة األولون من ليا بنت خالة يعقوب واألربعة اآلخرون من سريتني زلفة وبلهة فلما نفتايل جاد آشر مث قال ال

  توفيت ليا تزوج يعقوب أختها راحيل فولدت له بنيامني ويوسف
املسألة الثانية قوله لّلسَّاِئِلَني إِذْ قرأ ابن كثري آية بغري ألف محله على شأن يوسف والباقون ءايَاُت على اجلمع ألن 

  وسف كانت كثرية وكل واحد منها آية بنفسهأمور ي
( املسألة الثالثة ذكروا يف تفسري قوله تعاىل لّلسَّاِئِلَني إِذْ وجوهاً األول قال ابن عباس دخل حرب من اليهود على النيب 

نطلق فسمع منه قراءة يوسف فعاد إىل اليهود فأعلمهم أنه مسعها منه كما هي يف التوراة فا) صلى اهللا عليه وسلم 
نفر منهم فسمعوا كما مسع فقالوا له من علمك هذه القصة فقال اهللا علمين فنزل لَّقَْد كَانَ ِفى يُوُسَف َوإِخَْوِتِه 

ءاَياتٌ لّلسَّاِئِلَني وهذا الوجه عندي بعيد ألن املفهوم من اآلية أن يف واقعة يوسف آيات للسائلني وعلى هذا الوجه 
عنها من غري ) صلى اهللا عليه وسلم (  قصة يوسف بل كانت اآليات يف أخبار حممد الذي نقلناه ما كانت اآليات يف

سبق تعلم وال مطالعة وبني الكالمني فرق ظاهر والثاين أن أهل مكة أكثرهم كانوا أقارب الرسول عليه الصالة 
 هذه القصة وبني أن والسالم وكانوا ينكرون نبوته ويظهرون العداوة الشديدة معه بسبب احلسد فذكر اهللا تعاىل

إخوة يوسف بالغوا يف إيذائه ألجل احلسد وباآلخرة فإن اهللا تعاىل نصره وقواه وجعلهم حتت يده ورايته ومثل هذه 
الواقعة إذا مسعها العاقل كانت زجراً له عن اإلقدام على احلسد والثالث أن يعقوب ملا عرب رؤيا يوسف وقع ذلك 

انني سنة فكذلك أن اهللا تعاىل ملا وعد حممداً عليه الصالة والسالم بالنصر والظفر التعبري ودخل يف الوجود بعد مث
على األعداء فإذا تأخر ذلك املوعود مدة من الزمان مل يدل ذلك على كون حممد عليه الصالة والسالم كاذباً فيه 

لكن اهللا تعاىل ملا وعده بالنصر فذكر هذه القصة نافع من هذا الوجه الرابع أن إخوة يوسف بالغوا يف إبطال أمره و
فإن ) صلى اهللا عليه وسلم ( والظفر كان األمر كما قدره اهللا تعاىل ال كما سعى فيه األعداء فكذلك واقعة حممد 

اهللا ملا ضمن له إعالء الدرجة مل يضره سعي الكفار يف إبطال أمره وأما قوله لّلسَّاِئِلَني فاعلم أن هذه القصة فيها 
  ) ١٠فصلت ( ملن سأل عنها وهو كقوله تعاىل ِفى أَْرَبَعةِ  أَيَّامٍ َسَواء لّلسَّاِئِلَني  آيات كثرية



  مث قال تعاىل إِذْ قَالُواْ لَيُوُسُف َوأَخُوُه أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبةٌ  وفيه مسألتان
يد وحتقيق ملضمون اجلملة أرادوا أن زيادة حمبته هلما أمر ال املسألة األوىل قوله ِلُيوُسَف الالم الم االبتداء وفيها تأك

شبهة فيه وأخوه هو بنيامني وإمنا قالوا أخوه وهم مجيعاً إخوة ألن أمهما كانت واحدة والعصبة والعصابة العشرة 
أ وََنْحُن فصاعداً وقيل إىل األربعني مسوا بذلك ألهنم مجاعة تعصب هبم األمور ونقل عن علي عليه السالم أنه قر

  ُعْصَبةٌ  بالنصب قيل معناه وحنن جنتمع عصبة
  املسألة الثانية املراد منه بيان السبب الذي ألجله قصدوا إيذاء يوسف وذلك أن يعقوب كان يفضل

يوسف وأخاه على سائر األوالد يف احلب وأهنم تأذوا منه لوجوه األول أهنم كانوا أكرب سناً منهما وثانيها أهنم كانوا 
ر قوة وأكثر قياماً مبصاحل األب منهما وثالثها أهنم قالوا إنا حنن القائمون بدفع املفاسد واآلفات واملشتغلون أكث

بتحصيل املنافع واخلريات إذا ثبت ما ذكرناه من كوهنم متقدمني على يوسف وأخيه يف هذه الفضائل مث إنه عليه 
أََباَنا لَِفى َضاللٍ مُّبِنيٍ يعين هذا حيف ظاهر وضالل بني  السالم كان يفضل يوسف وأخاه عليهم ال جرم قالوا إِنَّ

  وههنا سؤاالت
السؤال األول إن من األمور املعلومة أن تفضيل بعض األوالد على بعض يورث احلقد واحلسد ويورث اآلفات فلما 

ألنفع أفضل فلم قلب كان يعقوب عليه السالم عاملاً بذلك فلم أقدم على هذا التفضيل وأيضاً األسن واألعلم وا
  هذه القضية

واجلواب أنه عليه السالم ما فضلهما على سائر األوالد إال يف احملبة واحملبة ليست يف وسع البشر فكان معذوراً فيه 
  وال يلحقه بسبب ذلك لوم

فكيف اعترضوا السؤال الثاين أن أوالد يعقوب عليه السالم إن كانوا قد آمنوا بكونه رسوالً حقاً من عند اهللا تعاىل 
  عليه وكيف زيفوا طريقته وطعنوا يف فعله وإن كانوا مكذبني لنبوته فهذا يوجب كفرهم

واجلواب أهنم كانوا مؤمنني بنبوة أبيهم مقرين بكونه رسوالً حقاً من عند اهللا تعاىل إال أهنم لعلهم جوزوا من األنبياء 
االجتهاد مث إن اجتهادهم أدى إىل ختطئة أبيهم يف ذلك عليهم الصالة والسالم أن يفعلوا أفعاالً خمصوصة مبجرد 

االجتهاد وذلك ألهنم كانوا يقولون مها صبيان ما بلغا العقل الكامل وحنن متقدمون عليهما يف السن والعقل 
والكفاية واملنفعة وكثرة اخلدمة والقيام باملهمات وإصراره على تقدمي يوسف علينا خيالف هذا الدليل وأما يعقوب 

ليه السالم فلعله كان يقول زيادة احملبة ليست يف الوسع والطاقة فليس هللا علي فيه تكليف وأما ختصيصهما مبزيد ع
الرب فيحتمل أنه كان لوجوه أحدها أن أمهما ماتت ومها صغار وثانيها ألنه كان يرى فيه من آثار الرشد والنجابة ما 

م وإن كان صغرياً إال أنه كان خيدم أباه بأنواع من اخلدم أشرف مل جيد يف سائر األوالد وثالثها لعله عليه السال
وأعلى مبا كان يصدر عن سائر األوالد واحلاصل أن هذه املسألة كانت اجتهادية وكانت خملوطة مبيل النفس 

  وموجبات الفطرة فال يلزم من وقوع االختالف فيها طعن أحد اخلصمني يف دين اآلخر أو يف عرضه
أهنم نسبوا أباهم إىل الضالل املبني وذلك مبالغة يف الذم والطعن ومن بالغ يف الطعن يف الرسول كفر  السؤال الثالث

  ال سيما إذا كان الطاعن ولداً فإن حق األبوة يوجب مزيد التعظيم
  واجلواب املراد منه الضالل عن رعاية املصاحل يف الدنيا ال البعد عن طريق الرشد والصواب

قوهلم لَُيوُسُف وَأَُخوُه أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّا حمض احلسد واحلسد من أمهات الكبائر ال سيما وقد  السؤال الرابع أن
أقدموا على الكذب بسبب ذلك احلسد وعلى تضييع ذلك األخ الصاحل وإلقائه يف ذل العبودية وتبعيده عن األب 

وا على الكذب فما بقيت خصلة مذمومة وال طريقة يف املشفق وألقوا أباهم يف احلزن الدائم واألسف العظيم وأقدم



  الشر والفساد إال وقد أتوا هبا وكل ذلك يقدح يف العصمة والنبوة
واجلواب األمر كما ذكرمت إال أن املعترب عندنا عصمة األنبياء عليهم السالم يف وقت حصول النبوة وأما قبلها فذلك 

  غري واجب واهللا أعلم

َتقُْتلُواْ  وِ اطَْرُحوُه أَْرًضا َيْخلُ لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْم وََتكُونُواْ ِمن َبْعِدِه قَْوًما صَاِلِحَني قَالَ قَآِئلٌ مِّنُْهْم الَاقُْتلُواْ ُيوُسفَ أَ
  ُيوُسَف وَأَلْقُوُه ِفى غََياَبةِ  الُْجبِّ َيلَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّاَرةِ  إِن كُنُتْم فَاِعِلَني

ي احلسد وبلغ النهاية قالوا ال بد من تبعيد يوسف عن أبيه وذلك ال حيصل إال بأحد طريقني القتل واعلم أنه ملا قو
أو التغريب إىل أرض حيصل اليأس من اجتماعه مع أبيه وال وجه يف الشر يبلغه احلاسد أعظم من ذلك مث ذكروا 

شغله عنا وصرف وجهه إليه فإذا أفقده أقبل علينا العلة فيه وهي قوهلم َيْخلُ لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْم واملعىن أن يوسف 
بامليل واحملبة وََتكُوُنواْ ِمن َبْعِدِه قَْوًما َصاِلِحَني وفيه وجوه األول أهنم علموا أن ذلك الذي عزموا عليه من الكبائر 

الح الدين بل املعىن فقالوا إذا فعلنا ذلك تبنا إىل اهللا ونصري من القوم الصاحلني والثاين أنه ليس املقصود ههنا ص
يصلح شأنكم عند أبيكم ويصري أبوكم حمباً لكم مشتغالً بشأنكم الثالث املراد أنكم بسبب هذه الوحشة صرمت 

مشوشني ال تتفرغون إلصالح مهم فإذا زالت هذه الوحشة تفرغتم إلصالح مهماتكم واختلفوا يف أن هذا القائل 
أن بعض إخوته قال هذا والثاين أهنم شاوروا أجنبياً فأشار عليهم بقتله الذي أمر بالقتل من كان على قولني أحدمها 

  ومل يقل ذلك أحد من إخوته فأما من قال باألول فقد اختلفوا فقال وهب إنه مشعون وقال مقاتل روبيل
  فإن قيل كيف يليق هذا هبم وهم أنبياء

ا كانوا بالغني وهذا ضعيف ألنه يبعد من مثل قلنا من الناس من أجاب عنه بأهنم كانوا يف هذا الوقت مراهقني وم
نيب اهللا تعاىل يعقوب عليه السالم أن يبعث مجاعة من الصبيان من غري أن يكون معهم إنسان عاقل مينعهم من 
 وذلك القبائح وأيضاً أهنم قالوا َوَتكُوُنواْ ِمن َبْعِدِه قَْوًما صَاِلِحَني وهدا يدل على أهنم قبل التوبة ال يكونون صاحلني

ينايف كوهنم من الصبيان ومنهم من أجاب بأن هذا من باب الصغائر وهذا أيضاً بعيد ألن إيذاء األب الذي هو نيب 
معصوم والكذب معه والسعي يف إهالك األخ الصغري كل واحد من ذلك من أمهات الكبائر بل اجلواب الصحيح 

  هذه الواقعة إمنا أقدموا عليها قبل النبوة أن يقال إهنم ما كانوا أنبياء وإن كانوا أنبياء إال أن
مث إنه تعاىل حكى أن قائالً قال الَ َتقُْتلُواْ ُيوُسَف قيل إنه كان روبيل وكان ابن خالة يوسف وكان أحسنهم رأياً فيه 

  فمنعهم عن القتل وقيل يهودا وكان أقدمهم يف الرأي والفضل والسن
  ّب وفيه مسائلمث قال َوأَلْقُوُه ِفى غَيَاَبةِ  الُْج

املسألة األوىل قرأ نافع ِفى غََياَبةِ  الُْجّب على اجلمع يف احلرفني هذا والذي بعده والباقون غََياَبةِ  على الواحد يف 
احلرفني أما وجه الغيابات فهو أن للجب أقطاراً ونواحي فيكون فيها غيابات ومن وحد قال املقصود موضوع واحد 

  لتوحيد أخص وأدل على املعىنمن اجلب يغيب فيه يوسف فا

  املطلوب وقرأ اجلحدري ِفى غََياَبةِ  الُْجّب
املسألة الثانية قال أهل اللغة الغيابة كل ما غيب شيئاً وستره فغيابة اجلب غوره وما غاب منه عن عني الناظر وأظلم 

ها غري القطع من طي أو ما أشبه من أسفله واجلب البئر اليت ليست مبطوية مسيت جباً ألهنا قطعت قطعاً ومل حيصل في
ذلك وإمنا ذكرت الغيابة مع اجلب داللة على أن املشري أشار بطرحه يف موضع مظلم من اجلب ال يلحقه نظر 
  الناظرين فأفاد ذكر الغيابة هذا املعىن إذ كان حيتمل أن يلقى يف موضع من اجلب ال حيول بينه وبني الناظرين



يف اجلب تقتضي املعهود السابق اختلفوا يف ذلك اجلب فقال قتادة هو بئر ببيت املقدس  املسألة الثالثة األلف والالم
وقال وهب هو بأرض األردن وقال مقاتل هو على ثالثة فراسخ من منزل يعقوب وإمنا عينوا ذلك اجلب للعلة اليت 

معروفة وكانوا يردون عليها كثرياً وكان ذكروها وهي قوهلم َيلَْتِقطْهُ َبْعُض السَّيَّاَرةِ  وذلك ألن تلك البئر كانت 
يعلم أنه إذا طرح فيها يكون إىل السالمة أقرب ألن السيارة إذا جازوا وردوها وإذا وردوها شاهدوا ذلك اإلنسان 

  فيها وإذا شاهدوه أخرجوه وذهبوا به فكان إلقاؤه فيها أبعد عن اهلالك
منه اللقطة واللقيط وقرأ احلسن تلتقطه بالتاء على املعىن ألن املسألة الرابعة االلتقاط تناول الشيء من الطريق و

بعض السيارة أيضاً سيارة والسيارة اجلماعة الذين يسريون يف الطريق للسفر قال ابن عباس يريد املارة وقوله 
كان وال بد فاقتصروا على هذا السَّيَّاَرةِ  إِن كُنُتْم فَاِعِلَني فيه إشارة إىل أن األوىل أن ال تفعلوا شيئاً من ذلك وأما إن 

  يعين األوىل أن ال تفعلوا ذلك)  ١٢٦النحل ( القدر ونظريه قوله تعاىل َوإِنْ َعاقَبُْتْم فََعاِقُبواْ بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه 
  َعَنا غَداً َيرَْتْع َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَقَالُواْ يَاأََباَنا َما لََك الَ َتأَْمنَّا َعلَى ُيوُسَف َوإِنَّا لَُه لَنَاِصُحونَ أَْرِسلُْه َم

  اعلم أن هذا الكالم يدل على أن يعقوب عليه السالم كان خيافهم على يوسف ولوال ذلك وإال ملا قالوا هذا القول
اية الشفقة عليه واعلم أهنم ملا أحكموا العزم ذكروا هذا الكالم وأظهروا عند أبيهم أهنم يف غاية احملبة ليوسف ويف غ

وكانت عادهتم أن يغيبوا عنه مدة إىل الرعي فسألوه أن يرسله معهم وقد كان عليه السالم حيب تطييب قلب 
  يوسف فاغتر بقوهلم وأرسله معهم ويف اآلية مسائل

واملعىن مل ختافنا  الَ َتأَْمنَّا قرىء بإظهار النونني وباإلدغام بإمشام وبغري إمشام) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
  عليه وحنن حنبه ونريد اخلري به

  املسألة الثانية يف يَْرَتْع َوَيلَْعْب مخس قراآت
القراءة األوىل قرأ ابن كثري بالنون وبكسر عني نرتع من االرتعاء ويلعب بالياء واالرتعاء افتعال من رعيت يقال 

رتعاء لإلبل واملواشي وقد أضافوه إىل أنفسهم ألن املعىن نرتع رعت املاشية الكأل ترعاه رعياً إذا أكلته وقوله نرتع اال
إبلنا مث نسبوه إىل أنفسهم ألهنم هم السبب يف ذلك الرعي واحلاصل أهنم أضافوا االرتعاء والقيام حبفظ املال إىل 

  أنفسهم ألهنم بالغون كاملون وأضافوا اللعب إىل يوسف لصغره
لياء وكسر العني من يرتع أضاف االرتعاء إىل يوسف مبعىن أنه يباشر رعي اإلبل القراءة الثانية قرأ نافع كالمها با

  ليتدرب بذلك فمرة يرتع ومرة يلعب كفعل الصبيان
القراءة الثالثة قرأ أبو عمرو وابن عامر نرتع بالنون وجزم العني ومثله نلعب قال ابن األعرايب الرتع األكل بشره 

للعب اإلقدام على املباحات وهذا يوصف به اإلنسان وأما نلعب فروي أنه قيل وقيل إنه اخلصب وقيل املراد من ا
أليب عمرو كيف يقولون نلعب وهم أنبياء فقال مل يكونوا يومئذ أنبياء وأيضاً جاز أن يكون املراد من اللعب اإلقدام 

فهال بكراً تالعبها ( جلابر  أنه قال) صلى اهللا عليه وسلم ( على املباحات ألجل انشراح الصدر كما روي عن النيب 
وأيضاً كان لعبهم االستباق والغرض منه تعلم احملاربة واملقاتلة مع الكفار والدليل عليه قوهلم إنا ذهبنا ) وتالعبك 

  نستبق وإمنا مسوه لعباً ألنه يف صورته
  ب إىل يوسف عليه السالمالقراءة الرابعة قرأ أهل الكوفة كليهما بالياء وسكون العني ومعناه إسناد الرتع واللع

القراءة اخلامسة غَداً َيْرَتعْ بالياء َوَنلَْعُب بالنون وهذا بعيد ألهنم إمنا سألوا إرسال يوسف معهم ليفرح هو باللعب ال 
  ليفرحوا باللعب واهللا أعلم

ُتْم َعْنُه غَاِفلُونَ قَالُواْ لَِئْن أَكَلَُه الذِّئُْب وََنْحُن ُعْصَبةٌ  إِنَّآ قَالَ إِنِّى لََيحُْزُننِى أَن َتذَْهُبواْ بِِه َوأََخافُ أَن َيأْكُلَُه الذِّئُْب وَأَْن



  إِذَا لَّخَاِسُرونَ
اعلم أهنم ملا طلبوا منه أن يرسل يوسف معهم اعتذر إليهم بشيئني أحدمها أن ذهاهبم به ومفارقتهم إياه مما حيزنه ألنه 

الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم لقلة اهتمامهم به قيل إنه رأى  كان ال يصرب عنه ساعة والثاين خوفه عليه من
يف النوم أن الذئب شد على يوسف فكان حيذره فمن هذا ذكر ذلك وكأنه لقنهم احلجة ويف أمثاهلم البالء موكل 

تقاقه من باملنطق وقيل الذئاب كانت يف أراضيهم كثرية وقرىء الذّئْبُ باهلمز على األصل وبالتفخيف وقيل اش
تذاءبت الريح إذا أتت من كل جهة فلما ذكر يعقوب عليه السالم هذا الكالم أجابوا بقوهلم لَِئْن أَكَلَُه الذّئْبُ 

  َوَنْحُن ُعْصَبةٌ  إِنَّا إِذَا لَّخَاِسُرونَ وفيه سؤاالت
  السؤال األول ما فائدة الالم يف قوله لَِئْن أَكَلَُه الذّئُْب

ول أن كلمة إن تفيد كون الشرط مستلزماً للجزاء أي إن وقعت هذه الواقعة فنحن واجلواب من وجهني األ
هذه الالم تدل على إضمار ) الكشاف ( خاسرون فهذه الالم دخلت لتأكيد هذا االستلزام الثاين قال صاحب 

  القسم تقديره واهللا لئن أكله الذئب لكنا خاسرين
  ُن ُعْصَبةٌ السؤال الثاين ما فائدة الواو يف قوله وََنْح

اجلواب أهنا واو احلال حلفوا لئن حصل ما خافه من خطف الذئب أخاهم من بينهم وحاهلم أهنم عشرة رجال مبثلهم 
  تعصب األمور وتكفي اخلطوب إهنم إذاً لقوم خاسرون
  السؤال الثالث ما املراد من قوهلم إِنَّا إِذَا لَّخَاِسُرونَ

لكون ضعفاً وعجزاً ونظريه قوله تعاىل لَِئْن أَطَعُْتْم َبَشراً ّمثْلَكُْم إِنَّكُمْ إِذاً اجلواب فيه وجوه األول خاسرون أي ها
أي لعاجزون الثاين أهنم يكونون مستحقني ألن يدعى عليهم باخلسارة والدمار وأن يقال )  ٣٤املؤمنون ( لَّخَاِسُرونَ 

الث املعىن أنا إن مل نقدر على حفظ أخينا فقد خسرهم اهللا تعاىل ودمرهم حني أكل الذئب أخاهم وهم حاضرون الث
هلكت مواشينا وخسرناها الرابع أهنم كانوا قد أتعبوا أنفسهم يف خدمة أبيهم واجتهدوا يف القيام مبهماته وإمنا 
حتملوا تلك املتاعب ليفوزوا منه بالدعاء والثناء فقالوا لو قصرنا يف هذه اخلدمة فقد أحبطنا كل تلك األعمال 

  ا كل ما صدر منا من أنواع اخلدمةوخسرن
  السؤال الرابع أن يعقوب عليه السالم اعتذر بعذرين فلم أجابوا عن أحدمها دون اآلخر

  واجلواب أن حقدهم وغيظهم كان بسبب العذر األول وهو شدة حبه له فلما مسعوا ذكر ذلك املعىن تغافلوا عنه
  لُوُه ِفى غََياَبةِ  الُْجبِّ َوأَْوحَْيَنآ إِلَْيِه لَُتَنبِّئَنَُّهْم بِأَْمرِِهْم َهاذَا َوُهْم الَ َيْشُعُرونَفَلَمَّا ذََهُبواْ بِِه َوأَْجَمُعوا أَن َيْجَع

ا اعلم أنه ال بد من اإلضمار يف هذه اآلية يف موضعني األول أن تقدير اآلية قالوا لَِئْن أَكَلَُه الذّئُْب وََنْحُن ُعْصَبةٌ  إِنَّ
اْ ُرونَ فأذن له وأرسله معهم مث يتصل به قوله فَلَمَّا ذََهُبواْ بِِه والثاين أنه ال بد لقوله فَلَمَّا ذََهُبواْ بِِه وَأَْجَمُعوإِذَا لَّخَاِس

أَن َيْجَعلُوُه ِفى غَيَاَبةِ  الُْجّب من جواب إذ جواب ملا غري مذكور وتقديره فجعلوه فيها وحذف اجلواب يف القرآن 
املذكور دليالً عليه وههنا كذلك قال السدي إن يوسف عليه السالم ملا برز مع إخوته  كثري بشرط أن يكون

أظهروا له العداوة الشديدة وجعل هذا األخ يضربه فيستغيث باآلخر فيضربه وال يرى فيهم رحيماً فضربوه حىت 
موين موثقاً أن ال تقتلوه كادوا يقتلونه وهو يقول يا يعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك فقال يهودا أليس قد أعطيت

فانطلقوا به إىل اجلب يدلونه فيه وهو متعلق بشفري البئر فنزعوا قميصه وكان غرضهم أن يلطخوه بالدم ويعرضوه 
على يعقوب فقال هلم ردوا علي قميصي ألتوارى به فقالوا ادع الشمس والقمر واألحد عشر كوكباً لتؤنسك مث 

  ألقوه ليموتدلوه يف البئر حىت إذا بلغ نصفها 



وكان يف البئر ماء فسقط فيه مث آوى إىل صخرة فقام هبا وهو يبكي فنادوه فظن أنه رمحة أدركتهم فأجاهبم فأرادوا 
أن يرضخوه بصخرة فقام يهودا فمنعهم وكان يهودا يأتيه بالطعام وروي أنه عليه السالم ملا ألقي يف اجلب قال يا 

ويا غالباً غري مغلوب اجعل يل من أمري فرجاً وخمرجاً وروي أن إبراهيم عليه  شاهداً غري غائب ويا قريباً غري بعيد
السالم ملا ألقي يف النار جرد عن ثيابه فجاءه جربيل عليه السالم بقميص من حرير اجلنة وألبسه إياه فدفعه إبراهيم 

م فجاء جربيل عليه السالم إىل إسحق وإسحق إىل يعقوب فجعله يعقوب يف متيمة وعلقها يف عنق يوسف عليه السال
  فأخرجه وألبسه إياه

  مث قال تعاىل َوأَْوَحْيَنا إِلَْيِه لَُتَنّبئَنَُّهْم بِأَْمرِِهْم َهاذَا َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ وفيه مسائل
طائفة عظيمة من  املسألة األوىل يف قوله َوأَْوَحْيَنا إِلَْيِه قوالن أحدمها أن املراد منه الوحي والنبوة والرسالة وهذا قول

احملققني مث القائلون هبذا القول اختلفوا يف أنه عليه السالم هل كان يف ذلك الوقت بالغاً أو كان صبياً قال بعضهم 
إنه كان يف ذلك الوقت بالغاً وكان سنه سبع عشرة سنة وقال آخرون إنه كان صغرياً إال أن اهللا تعاىل أكمل عقله 

  لنبوة كما يف حق عيسى عليه السالموجعله صاحلاً لقبول الوحي وا
وقوله َوأَْوَحى )  ٧القصص ( والقول الثاين إن املراد من هذا الوحي اإلهلام كما يف قوله تعاىل وَأَْوَحيَْنا إِلَى أُّم ُموَسى 

  واألول ألن الظاهر من الوحي ذلك)  ٦٨النحل ( رَبَُّك إِلَى النَّْحلِ 
  لوقت وليس هناك أحد يبلغه الرسالةفإن قيل كيف جيعله نبياً يف ذلك ا

قلنا ال ميتنع أن يشرفه بالوحي والتنزيل ويأمره بتبليغ الرسالة بعد أوقات ويكون فائدة تقدمي الوحي تأنيسه وتسكني 
  نفسه وإزالة الغم والوحشة عن قلبه

وحى إىل يوسف إنك لتخربن إخوتك املسألة الثانية يف قوله َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ قوالن األول املراد أن اهللا تعاىل أ
بصنيعهم بعد هذا اليوم وهم ال يشعرون يف ذلك الوقت إنك يوسف واملقصود تقوية قلبه بأنه سيحصل له اخلالص 

عن هذه احملنة ويصري مستولياً عليهم ويصريون حتت قهره وقدرته وروي أهنم حني دخلوا عليه لطلب احلنطة 
ع فوضعه على يده مث نقره فظن فقال إنه ليخربين هذا اجلام أنه كان لكم أخ وعرفهم وهم له منكرون دعا بالصوا

من أبيكم يقال له يوسف فطرحتموه يف البئر وقلتم ألبيكم أكله الذئب والثاين أن املراد إنا أوحينا إىل يوسف عليه 
ليه والفائدة يف إخفاء نزول السالم يف البئر بأنك تنىبء إخوتك هبذه األعمال وهم ما كانوا يشعرون بنزول الوحي ع

  ذلك الوحي عنهم أهنم لو عرفوه فرمبا ازداد حسدهم فكانوا يقصدون قتله
املسألة الثالثة إذا محلنا قوله َوُهمْ الَ َيْشعُُرونَ على التفسري األول كان هذا أمراً من اهللا تعاىل حنو يوسف يف أن يستر 

السبب كتم أخبار نفسه عن أبيه طول تلك املدة مع علمه بوجد  نفسه عن أبيه وأن ال خيربه بأحوال نفسه فلهذا
أبيه به خوفاً من خمالفة أمر اهللا تعاىل وصرب على جترع تلك املرارة فكان اهللا سبحانه وتعاىل قد قضى على يعقوب 

تعلق فكره عن  عليه السالم أن يوصل إليه تلك الغموم الشديدة واهلموم العظيمة ليكثر رجوعه إىل اهللا تعاىل وينقطع
  الدنيا فيصل إىل درجة عالية يف العبودية ال ميكن الوصول إليها إال بتحمل احملن الشديدة واهللا أعلم

َمآ أَنَت بُِمْؤِمنٍ لَّنَا فَأَكَلَُه الذِّئُْب َوَوَجآُءو ا أََباُهْم ِعَشآًء يَْبكُونَ قَالُواْ َياأََباَنا إِنَّا ذََهْبَنا َنْسَتبُِق وََتَركَْنا يُوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا 
يلٌ وَاللَُّه الُْمْسَتَعانُ َولَْو كُنَّا صَاِدِقَني َوَجآُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ قَالَ َبلْ َسوَّلَْت لَكُْم أَنفُُسكُْم أَمًْرا فََصْبٌر َجِم

  َعلَى َما َتِصفُونَ
العشاء باكني ورواه ابن جين عشا بضم العني والقصر  اعلم أهنم ملا طرحوا يوسف يف اجلب رجعوا إىل أبيهم وقت

وقال عشوا من البكاء فعند ذلك فزع يعقوب وقال هل أصابكم يف غنمكم شيء قالوا ال قال فما فعل يوسف قالوا 



ه على وجهه حىت ذََهْبَنا َنْسَتبُِق َوَترَكَْنا يُوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا فَأَكَلَُه الذّئُْب فبكى وصاح وقال أين القميص فطرح
ختضب وجهه من دم القميص وروي أن امرأة حتاكمت إىل شريح فبكت فقال الشعيب يا أبا أمية ما تراها تبكي قال 
قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة ال ينبغي لإلنسان أن يقضي إال باحلق واختلفوا يف معىن االستباق قال 

) ال سبق إال يف خف أو نصل أو حافر ( قوله عليه الصالة والسالم الزجاج يسابق بعضهم بعضاً يف الرمي ومنه 
يعين بالنصل الرمي وأصل السبق يف الرمي بالسهم هو أن يرمي اثنان ليتبني أيهما يكون أسبق سهماً وأبعد غلوة مث 

ة هذا التفسري يوصف املتراميان بذلك فيقال استبقا وتسابقا إذا فعال ذلك ليتبني أيهما أسبق سهماً ويدل على صح
  ما روي أن يف قراءة عبداهللا إِنَّا ذََهبْنَا

  والقول الثاين يف تفسري االستباق ما قاله السدي ومقاتل ذََهْبَنا َنْسَتبُِق نشتد ونعدو ليتبني أينا أسرع عدواً
  فإن قيل كيف جاز أن يستبقوا وهم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان

االستباق يف اخليل وكانوا جيربون بذلك أنفسهم ويدربوهنا على العدو وألنه كاآللة هلم قلنا االستباق منهم كان مثل 
يف حماربة العدو ومدافعة الذئب إذا اختلس الشاة وقوله فَأَكَلَُه الذّئُْب قيل أكل الذئب يوسف وقيل عرَّضوا وأرادوا 

  أكل الذئب املتاع والوجه هو األول
  لََّنا َولَْو كُنَّا َصاِدِقَني وفيه مسائل مث قالوا َوَما أَنَت بُِمْؤِمنٍ

املسألة األوىل ليس املعىن أن يعقوب عليه السالم ال يصدق من يعلم أنه صادق بل املعىن لو كنا عندك من أهل الثقة 
والصدق الهتمتنا يف يوسف لشدة حمبتك إياه ولظننت أنا قد كذبنا واحلاصل أنا وإن كنا صادقني لكنك ال تصدقنا 

  نك تتهمنا وقيل املعىن إنا وإن كنا صادقني فإنك ال تصدقنا ألنه مل تظهر عندك أمارة تدل على صدقناأل

املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن اإلميان يف أصل اللغة عبارة عن التصديق ألن املراد من قوله َوَما أَنتَ 
ذلك يف أصل اللغة وجب أن يبقى يف عرف الشرع كذلك وقد سبق بُِمْؤِمنٍ لََّنا أي مبصدق وإذا ثبت أن األمر ك

  ) ٣البقرة ( االستقصاء فيه يف أول سورة البقرة يف تفسري قوله الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ 
  مث قال تعاىل َوَجاءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ وفيه مسائل

بالدم ليوهم كوهنم صادقني يف مقالتهم قيل ذحبوا جدياً ولطخوا ذلك املسألة األوىل إمنا جاؤا هبذا القميص امللطخ 
القميص بدمه قال القاضي ولعل غرضهم يف نزع قميصه عند إلقائه يف غيابة اجلب أن يفعلوا هذا توكيداً لصدقهم 

قوه مع لطخه ألنه يبعد أن يفعلوا ذلك طمعاً يف نفس القميص وال بد يف املعصية من أن يقرن هبذا اخلذالن فلو خر
  بالدم لكان اإليهام أقوى فلما شاهد يعقوب القميص صحيحاً علم كذهبم

  املسألة الثانية قوله َوَجاءوا َعلَى قَِميِصِه أي وجاؤا فوق قميصه بدم كما يقال جاؤا على مجاهلم بأمحال
مٍ كَِذبٍ أي مكذوب فيه إال أنه املسألة الثالثة قال أصحاب العربية وهم الفراء واملربد والزجاج وابن األنباري بَِد

وصف باملصدر على تقدير دم ذي كذب ولكنه جعل نفسه كذباً للمبالغة قالوا واملفعول والفاعل يسميان باملصدر 
( كما يقال ماء سكب أي مسكوب ودرهم ضرب األمري وثوب نسج اليمن والفاعل كقوله إِنْ أَصَْبَح َماُؤكُْم غَْوراً 

وصوم ونساء نوح وملا مسيا باملصدر مسي املصدر أيضاً هبما فقالوا للعقل املعقول وللجلد  ورجل عدل)  ٣٠امللك 
قال الشعيب قصة يوسف )  ٧سبأ ( وقوله إِذَا ُمّزقُْتْم كُلَّ ُممَزَّقٍ )  ٦القلم ( اجمللود ومنه قوله تعاىل بِأَّيكُُم الَْمفُْتونُ 

نزعوا قميصه ولطخوه بالدم وعرضوه على أبيه وملا شهد الشاهد قال كلها يف قميصه وذلك ألهنم ملا ألقوه يف اجلب 
وملا أيت بقميصه إىل يعقوب عليه السالم فألقى على وجهه ارتد بصرياً )  ٢٦يوسف ( إِن كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن قُُبلٍ 

الدم قال يعقوب عليه مث ذكر تعاىل أن أخوة يوسف ملا ذكروا ذلك الكالم واحتجوا على صدقهم بالقميص امللطخ ب



  السالم َبلْ سَوَّلَْت لَكُْم أَنفُُسكُْم أَْمرًا
قال ابن عباس معناه بل زينت لكم أنفسكم أمراً والتسويل تقدير معىن يف النفس مع الطمع يف إمتامه قال األزهري 

وأصله مهموز غري أن  كأن التسويل تفعيل من سؤال اإلنسان وهو أمنيته اليت يطلبها فتزين لطالبها الباطل وغريه
  سَوَّلَْت سهلت من السول وهو االسترخاء) الكشاف ( العرب استثقلوا فيه اهلمز وقال صاحب 

إذا عرفت هذا فنقول قوله َبلِ رد لقوهلم أَكَلَُه الذّئُْب كأنه قال ليس كما تقولون َبلْ سَوَّلَْت لَكُْم أَنفُُسكُمْ يف شأنه 
اً غري ما تصفون واختلفوا يف السبب الذي به عرف كوهنم كاذبني على وجوه ألول أْمراً أي زينت لكم أنفسكم أمر

أنه عرف ذلك بسبب أنه كان يعرف احلسد الشديد يف قلوهبم والثاين أنه كان عاملاً بأنه حي ألنه عليه الصالة 
  ) ٦يوسف ( والسالم قال ليوسف َوكَذاِلَك َيْجتَبِيَك َربَُّك 

  م كاذبون يف ذلكوذلك دليل قاطع على أهن
القول الثالث قال سعيد بن جبري ملا جاؤا على قميصه بدم كذب وما كان متخرقاً قال كذبتم لو أكله الذئب خلرق 

قميصه وعن السدي أنه قال إن يعقوب عليه السالم قال إن هذا الذئب كان رحيماً فكيف أكل حلمه ومل خيرق 
بعضهم بل قتله اللصوص فقال كيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إىل  قميصه وقيل إنه عليه السالم ملا قال ذلك قال

قميصه أحوج منه إىل قتله فلما اختلفت أقواهلم عرف بسبب ذلك كذهبم مث قال يعقوب عليه السالم فََصْبرٌ َجِميلٌ 
  وفيه مسائل

من اجلزع ومنهم من  املسألة األوىل منهم من قال إنه مرفوع باالبتداء وخربه حمذوف والتقدير فصرب مجيل أوىل
  أضمر املبتدأ قال اخلليل الذي أفعله صرب مجيل وقال قطرب معناه فصربي صرب مجيل وقال الفراء فهو صرب مجيل
املسألة الثانية كان يعقوب عليه السالم قد سقط حاجباه وكان يرفعهما خبرقة فقيل له ما هذا فقال طول الزمان 

يا يعقوب أتشكوين فقال يا رب خطيئة أخطأهتا فاغفرها يل وروي عن عائشة  وكثرة األحزان فأوحى اهللا تعاىل إليه
رضي اهللا عنها يف قصة اإلفك أهنا قالت واهللا لئن حلفت ال تصدقوين وإن اعتذرت ال تعذروين فمثلي ومثلكم كمثل 

  عز وجل يف عذرها ما أنزليعقوب وولده فََصْبرٌ َجِميلٌ َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتصِفُونَ فأنزل اهللا 
صرب ال شكوى فيه ( عن قوله فََصْبٌر َجمِيلٌ فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة عن احلسن أنه سئل النيب 

وقال جماهد )  ٨٦يوسف ( ويدل عليه من القرآن قوله تعاىل إِنََّما أَْشكُو َبثّى َوُحزْنِى إِلَى اللَِّه ) فمن بث مل يصرب 
مجيل أي من غري جزع وقال الثوري من الصرب أن ال حتدث بوجعك وال مبصيبتك وال تزكي نفسك وههنا  فصرب

حبث وهو أن الصرب على قضاء اهللا تعاىل واجب فأما الصرب على ظلم الظاملني ومكر املاكرين فغري واجب بل 
ا ظهر كذهبم وخيانتهم فلم صرب يعقوب الواجب إزالته ال سيما يف الضرر العائد إىل الغري وههنا أن إخوة يوسف مل

على ذلك ومل مل يبالغ يف التفتيش والبحث سعياً منه يف ختليص يوسف عليه السالم عن البلية والشدة إن كان يف 
  األحياء ويف إقامة القصاص إن صح أهنم قتلوه فثبت أن الصرب يف املقام مذموم

ن عاملاً بأنه حي سليم ألنه قال له َوكَذاِلَك َيْجتَبِيَك َربُّكَ ومما يقوي هذا السؤال أنه عليه الصالة والسالم كا
والظاهر أنه إمنا قال هذا الكالم من الوحي وإذا كان عاملاً بأنه حي )  ٦يوسف ( َوُيَعلُّمَك ِمن َتأْوِيلِ االَْحاِديِث 

ظيم القدر يف نفسه وكان من سليم فكان من الواجب أن يسعى يف طلبه وأيضاً إن يعقوب عليه السالم كان رجالً ع
بيت عظيم شريف وأهل العلم كانوا يعرفونه ويعتقدون فيه ويعظمونه فلو بالغ يف الطلب والتفحص لظهر ذلك 
واشتهر ولزال وجه التلبيس فما السبب يف أنه عليه السالم مع شدة رغبته يف حضور يوسف عليه السالم وهناية 

  لواجبات فثبت أن هذا الصرب يف هذا املقام مذموم عقالً وشرعاًحبه له مل يطلبه مع أن طلبه كان من ا



واجلواب عنه أن نقول ال جواب عنه إال أن يقال إنه سبحانه وتعاىل منعه عن الطلب تشديداً للمحنة عليه وتغليظاً 
وأنه لو بالغ  لألمر عليه وأيضاً لعله عرف بقرائن األحوال أن أوالده أقوياء وأهنم ال ميكنونه من الطلب والتفحص

يف البحث فرمبا أقدموا على إيذائه وقتله وأيضاً لعله عليه السالم علم أن اهللا تعاىل يصون يوسف عن البالء واحملنة 
وأن أمره سيعظم باآلخرة مث مل يرد هتك أستار سرائر أوالده وما رضي بإلقائهم يف ألسنة الناس وذلك ألن أحد 

 العذاب الشديد ألنه إن مل ينتقم حيترق قلبه على الولد املظلوم وإن انتقم فإنه الولدين إذا ظلم اآلخر وقع األب يف
حيترق قلبه على الولد الذي ينتقم منه فلما وقع يعقوب عليه السالم يف هذه البلية رأى أن األصوب الصرب 

  والسكوت وتفويض األمر إىل اهللا تعاىل بالكلية
مِيلٌ يدل على أن الصرب على قسمني منه ما قد يكون مجيالً وما قد يكون غري مجيل املسألة الرابعة قوله تعاىل فََصْبٌر َج

فالصرب اجلميل هو أن يعرف أن منزل ذلك البالء هو اهللا تعاىل مث يعلم أن اهللا سبحانه مالك امللك وال اعتراض على 
  من إظهار الشكاية املالك يف أن يتصرف يف ملك نفسه فيصري استغراق قلبه يف هذا املقام مانعاً له

والوجه الثاين أنه يعلم أن منزل هذا البالء حكيم ال جيهل وعامل ال يغفل عليم ال ينسى رحيم ال يطغى وإذا كان 
  كذلك فكان كل ما صدر عنه حكمة وصواباً فعند ذلك يسكت وال يعترض

بلى مينعه من االشتغال بالشكاية عن والوجه الثالث أنه ينكشف له أن هذا البالء من احلق فاستغراقه يف شهود نور امل
البالء ولذلك قيل احملبة التامة ال تزداد بالوفاء وال تنقص باجلفاء ألهنا لو ازدادت بالوفاء لكان احملبوب هو النصيب 

واحلظ وموصل النصيب ال يكون حمبوباً بالذات بل بالعرض فهذا هو الصرب اجلميل أما إذا كان الصرب ال ألجل 
ء احلق سبحانه بل كان لسائر األغراض فذلك الصرب ال يكون مجيالً والضابط يف مجيع األفعال واألقوال الرضا بقضا

( واالعتقادات أن كل ما كان لطلب عبودية اهللا تعاىل كان حسناً وإال فال وههنا يظهر صدق ما روي يف األثر 
الذي أتى به هل احلاصل والباعث عليه طلب فليتأمل الرجل تأمالً شافياً أن ) استفت قلبك ولو أفتاك املفتون 

العبودية أم ال فإن أهل العلم لو أفتونا بالشيء مع أنه ال يكون يف نفسه كذلك مل يظهر منه نفع ألبتة وملا ذكر 
إال مبعونة اهللا  يعقوب قوله فََصْبرٌ َجِميلٌ قال َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ واملعىن أن إقدامه على الصرب ال ميكن

تعاىل ألن الدواعي النفسانية تدعوه إىل إظهار اجلزع وهي قوية والدواعي الروحانية تدعوه إىل الصرب والرضا فكأنه 
 وقعت احملاربة بني الصنفني فما مل حتصر إعانة اهللا تعاىل مل حتصل الغلبة فقوله فَصَْبٌر َجِميلٌ جيري جمرى قوله إِيَّاَك َنعُْبُد

  ) ٥الفاحتة ( وقوله وَاللَُّه الُْمْستََعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ جيري جمرى قوله وَإِيَّاكَ َنْسَتِعُني )  ٥حتة الفا( 
َيْعَملُونَ  للَُّه َعِليٌم بَِماَوَجاَءْت سَيَّاَرةٌ  فَأَْرَسلُواْ وَارِدَُهْم فَأَْدلَى َدلَْوُه قَالَ ياُبْشَرى َهاذَا غُالٌَم وَأََسرُّوُه بَِضاَعةً  َوا

  َوَشَرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهَم َمْعدُوَدةٍ  َوكَاُنواْ ِفيِه ِمَن الَزاِهِديَن

اعلم أنه تعاىل بني كيف سهل السبيل يف خالص يوسف من تلك احملنة فقال َوَجاءْت َسيَّاَرةٌ  يعين رفقة تسري للسفر 
مصر فأخطؤا الطريق فانطلقوا يهيمون على غري طريق قال ابن عباس جاءت سيارة أي قوم يسريون من مدين إىل 

فهبطوا على أرض فيها جب يوسف عليه السالم وكان اجلب يف قفرة بعيدة عن العمران مل يكن إال للرعاة وقيل 
كان ماؤه ملحاً فعذب حني ألقي فيه يوسف عليه السالم فأرسلوا رجالً يقال له مالك بن ذعر اخلزاعي ليطلب هلم 

وارد الذي يرد املاء ليستقي القوم فَأَْدلَى َدلَْوُه ونقل الواحدي عن عامة أهل اللغة أنه يقال أدىل دلوه إذا املاء وال
أرسلها يف البئر ودالها إذا نزعها من البئر يقال أدىل يديل إدالء إذا أرسل ودال يدلو دلواً إذا جذب وأخرج والدلو 

َهاذَا غُالٌَم وههنا حمذوف والتقدير فظهر يوسف قال املفسرون ملا أدىل  معروف واجلمع دالء قَالَ َياءاَدُم ُبْشرىً 
الوارد دلوه وكان يوسف يف ناحية من قعر البئر تعلق باحلبل فنظر الوارد إليه ورأى حسنه نادى فقال يا بشرى 



  وفيه مسألتان
والباقون يا بشراي باأللف وفتح الياء املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة والكسائي ُبشْرىً  بغري األلف وبسكون الياء 

  على اإلضافة
  املسألة الثانية يف قوله الّريَاَح ُبْشرىً  قوالن

القول األول أهنا كلمة تذكر عند البشارة ونظريه قوهلم يا عجباً من كذا وقوله فَلَمَّا َدَخلُواْ َعلَى ُيوُسَف وعلى هذا 
اج معىن النداء يف هذه األشياء اليت ال جتيب تنبيه املخاطبني وتوكيد القول ففي تفسري النداء وجهان األول قال الزج

القصة فإذا قلت يا عجباه فكأنك قلت اعجبوا الثاين قال أبو علي كأنه يقول يا أيتها البشرى هذا الوقت وقتك 
  ولو كنت ممن خياطب خلوطبت اآلن وألمرت باحلضور

غاية احلسن وقالوا نبيعه بثمن عظيم ويصري ذلك سبباً حلصول  واعلم أن سبب البشارة هو أهنم وجدوا غالماً يف
  الغىن

والقول الثاين وهو الذي ذكره السدي أن الذي نادى صاحبه وكان امسه فقال يا بشرى كما تقول يا زيد وعن 
للبشارة وهو األعمش أنه قال دعا امرأة امسها بشرى الّريَاَح ُبْشرىً  قال أبو علي الفارسي إن جعلنا البشرى امساً 

الوجه جاز أن يكون يف حمل الرفع كما قيل يا رجل الختصاصه بالنداء وجاز أن يكون يف موضع النصب على 
يس ( تقدير أنه جعل ذلك النداء شائعاً يف جنس البشرى ومل خيص كما تقول يا رجالً َخاِمدُونَ ياَحْسَرةً  َعلَى الِْعَباِد 

٣٠ (  
  بَِضاَعةً  ففيه مسألتان وأما قوله تعاىل وَأََسرُّوُه

املسألة األوىل الضمري يف وَأََسرُّوُه إىل من يعود فيه قوالن األول أنه عائد إىل الوارد وأصحابه أخفوا من الرفقة أهنم 
وجدوه يف اجلب وذلك ألهنم قالوا إن قلنا للسيارة التقطناه شاركونا فيه وإن قلنا اشتريناه سألونا الشركة 

إن أهل املاء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه هلم مبصر والثاين نقل عن ابن عباس أنه قال فاألصوب أن نقول 
  َوأََسرُّوُه يعين إخوة يوسف أسروا شأنه واملعىن أهنم أخفوا كونه

ن أخاً هلم بل قالوا إنه عبد لنا أبق منا وتابعهم على ذلك يوسف ألهنم توعدوه بالقتل بلسان العربانية واألول أوىل أل
  قوله َوأََسرُّوُه بَِضاَعةً  يدل على أن املراد أسروه حال ما حكموا بأنه بضاعة وذلك إمنا يليق بالوارد ال بإخوة يوسف
املسألة الثانية البضاعة القطعة من املال جتعل للتجارة من بضعت اللحم إذا قطعته قال الزجاج وبضاعة منصوبة على 

  ه بضاعةاحلال كأنه قال وأسروه حال ما جعلو
مث قال تعاىل َواللَُّه َعِليٌم بَِما َيْعَملُونَ واملراد منه أن يوسف عليه السالم ملا رأى الكواكب والشمس والقمر يف النوم 

سجدت له وذكر ذلك حسده إخوته عليه واحتالوا يف إبطال ذلك األمر عليه فأوقعوه يف البالء الشديد حىت ال 
 جعل وقوعه يف ذلك البالء سبباً إىل وصوله إىل مصر مث متادت وقائعه وتتابع األمر يتيسر له ذلك املقصود وأنه تعاىل

إىل أن صار ملك مصر وحصل ذلك الذي رآه يف النوم فكان العمل الذي عمله األعداء يف دفعه عن ذلك املطلوب 
  ا َيْعَملُونَصريه اهللا تعاىل سبباً حلصول ذلك املطلوب فلهذا املعىن قال وَاللَُّه َعِليٌم بَِم

  مث قال تعاىل َوَشَرْوهُ بِثََمنٍ َبْخسٍ َدراِهَم مَْعُدوَدةٍ  أما قوله َوَشَرْوُه ففيه قوالن
  القول األول املراد من الشراء هو البيع وعلى هذا التقدير ففي ذلك البائع قوالن

ب ورجعوا عادوا بعد ثالث القول األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إن إخوة يوسف ملا طرحوا يوسف يف اجل
يتعرفون خربه فلما مل يروه يف اجلب ورأوا آثار السيارة طلبوهم فلما رأوا يوسف قالوا هذا عبدنا أبق منا فقالوا هلم 



فبيعوه منا فباعوه منهم واملراد من قوله َوَشَرْوهُ أي باعوه يقال شريت الشيء إذا بعته وإمنا وجب محل هذا الشراء 
ن الضمري يف قوله َوَشَرْوُه ويف قوله َوكَاُنواْ ِفيِه ِمَن الزِهِديَن عائد إىل شيء واحد لكن الضمري يف قوله على البيع أل

َوكَاُنواْ ِفيِه ِمَن الزِهِديَن عائد إىل اإلخوة فكذا يف قوله َوَشرَْوُه جيب أن يكون عائداً إىل اإلخوة وإذا كان كذلك 
  ى البيعفهم باعوه فوجب محل هذا الشراء عل

والقول الثاين أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البئر وقال حممد بن إسحق ربك أعلم أإخوته باعوه أم 
السيارة وههنا قول آخر وهو أنه حيتمل أن يقال املراد من الشراء نفس الشراء واملعىن أن القوم اشتروه وكانوا فيه 

يوسف كذابون يف قوهلم إنه عبدنا ورمبا عرفوا أيضاً أنه ولد يعقوب من الزاهدين ألهنم علموا بقائن احلال أن إخوة 
فكرهوا شراءه خوفاً من اهللا تعاىل ومن ظهور تلك الواقعة إال أهنم مع ذلك اشتروه باآلخرة ألهنم اشتروه بثمن قليل 

وحيتمل أيضاً أن  مع أهنم أظهروا من أنفسهم كوهنم فيه من الزاهدين وغرضهم أن يتوصلوا بذلك إىل تقليل الثمن
يقال إن األخوة ملا قالوا إنه عبدنا أبق صار املشتري عدمي الرغبة فيه قال جماهد وكانوا يقولون استوثقوا منه لئال 

  يأبق
  مث اعلم أنه تعاىل وصف ذلك الثمن بصفات ثالث

كتاب اهللا نقصان إال هذا الصفة األوىل كونه خبساً قال ابن عباس يريد حراماً ألن مثن احلر حرام وقال كل خبس يف 
  فإنه حرام قال الواحدي مسوا احلرام خبساً ألنه ناقص الربكة وقال قتادة خبس

 قليل وقيل ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراً وقيل ظلم والظلم نقصان يقال ظلمه أي نقصه وقال عكرمة والشعيب
كانت الدراهم زيوفاً ناقصة العيار قال الواحدي رمحه اهللا تعاىل وعلى األقوال كلها فالبخس مصدر وضع موضع 

  االسم واملعىن بثمن مبخوس
إال إذا بلغ أوقية وهي األربعون الصفة الثانية قوله َدراِهَم َمْعُدوَدةٍ  قيل تعد عداً وال توزن ألهنم كانوا ال يزنون 

ويعدون ما دوهنا فقيل للقليل معدود ألن الكثرية ميتنع من عدها لكثرهتا وعن ابن عباس كانت عشرين درمهاً وعن 
  السدي اثنني وعشرين درمهاً قالوا واإلخوة كانوا أحد عشر فكل واحد منهم أخذ درمهني إال يهوذا مل يأخذ شيئاً

َوكَاُنواْ ِفيِه ِمَن الزِهِديَن ومعىن الزهد قلة الرغبة يقال زهد فالن يف كذا إذا مل يرغب فيه وأصله الصفة الثالثة قوله 
القلة يقال رجل زهيد إذا كان قليل الطمع وفيه وجوه أحدها أن إخوة يوسف باعوه ألهنم كانوا فيه من الزاهدين 

هنم التقطوه وامللتقط للشيء متهاون به ال يبايل بأي شيء والثاين أن السيارة الذين باعوه كانوا فيه من الزاهدين أل
يبيعه أو ألهنم خافوا أن يظهر املستحق فينزعه من يدهم فال جرم باعوه بأوكس األمثان والثالث أن الذين اشتروه 

إىل  كانوا فيه من الزاهدين وقد سبق توجيه هذه األقوال فيما تقدم والضمري يف قوله ِفيِه حيتمل أن يكون عائد
  يوسف عليه السالم وحيتمل أن يكون عائداً إىل الثمن البخس واهللا أعلم

ِلَك َمكَّنَّا ِليُوُسَف ِفى األرض َوقَالَ الَِّذى اْشتََراُه ِمن مِّْصَر ِالمَْرأَِتهِ أَكْرِِمى َمثَْواُه َعَسى أَن َينفَعََنآ أَْو َنتَِّخذَُه وَلًَدا وَكَذا
  يلِ االٌّ حَاِديِث َواللَُّه غَاِلٌب َعلَى أَمْرِِه َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونََوِلُنَعلَِّمُه ِمن َتأْوِ
  وفيه مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه ثبت يف األخبار أن الذي اشتراه إما من اإلخوة أو من الواردين على املاء ذهب به إىل مصر 
إطفري وهو العزيز الذي كان يلي خزائن مصر وامللك يومئذ الريان بن  وباعه هناك وقيل إن الذي اشتراه قطفري أو

الوليد رجل من العماليق وقد آمن بيوسف ومات يف حياة يوسف عليه السالم فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه 
ريان  يوسف إىل اإلسالم فأىب واشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام يف منزله ثالث عشرة سنة واستوزره



بن الوليد وهو ابن ثالثني سنة وآتاه اهللا امللك واحلكمة وهو ابن ثالث وثالثني سنة وتويف وهو ابن مائة وعشرين 
سنة وقيل كان امللك يف أيامه فرعوه موسى عاش أربعمائة سنة بدليل قوله تعاىل َولَقَْد َجاءكُمْ ُيوُسُف ِمن قَْبلُ 

ون موسى من أوالد فرعون يوسف وقيل اشتراه العزيز بعشرين ديناراً وفيل وقيل فرع)  ٣٤غافر ( بِالَْبّينَاِت 
أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا يف مثنه حىت بلغ مثنه ما يساويه يف الوزن من املسك والورق واحلرير فابتاعه قطفري 

  بذلك الثمن وقالوا اسم تلك املرأة زليخا وقيل راعيل

مل يدل عليه القرآن ومل يثبت أيضاً يف خرب صحيح وتفسري كتاب اهللا تعاىل ال واعلم أن شيئاً من هذه الروايات 
  يتوقف على شيء من هذه الروايات فاألليق بالعاقل أن حيترز من ذكرها

أي منزله ومقامه عندك من قولك ثويت باملكان إذا أقمت به )  ٢٣يوسف ( املسألة الثانية قوله أَكْرِِمى َمثَْواُه 
واملعىن اجعلي منزله عندك كرمياً حسناً مرضياً بدليل قوله إِنَُّه َرّبى أَْحَسَن َمثْوَاى َّ وقال احملققون أمر  ومصدره الثواء

العزيز امرأته بإكرام مثواه دون إكرام نفسه يدل على أنه كان ينظر إليه على سبيل اإلجالل والتعظيم وهو كما 
بإكرام مثواه علل ذلك بأن قال َعَسى أَن َينفََعَنا أَْو نَتَِّخذَُه َولًَدا أي يقوم يقال سالم اهللا على اجمللس العايل وملا أمرها 

  بإصالح مهماتنا أو نتخذه ولداً ألنه كان ال يولد له ولد وكان حصوراً
ا عليه قلب مث قال تعاىل َوكَذاِلَك َمكَّنَّا ِليُوُسَف ِفى االْْرضِ أي كما أنعمنا عليه بالسالمة من اجلب مكناه بأن عطفن

  العزيز حىت توصل بذلك إىل أن صار متمكناً من األمر والنهي يف أرض مصر
واعلم أن الكماالت احلقيقية ليست إال القدرة والعلم وأنه سبحانه ملا حاول إعالء شأن يوسف ذكره هبذين 

ِفى االْْرضِ وأما تكميله يف صفة العلم الوصفني أما تكميله يف صفة القدرة واملكنة فإليه اإلشارة بقوله َمكَّنَّا ِلُيوُسَف 
  فإليه اإلشارة بقوله َوِلُنَعلَّمُه ِمن َتأْوِيلِ االَْحاِديِث وقد تقدم تفسري هذه الكلمة

)  ١٥يوسف ( واعلم أنا ذكرنا أنه عليه السالم ملا ألقى يف اجلب قال تعاىل َوأَْوَحْيَنا إِلَْيِه لَُتَنّبئَنَُّهْم بِأَْمرِِهْم َهاذَا 
وذلك يدل ظاهراً على أنه تعاىل أوحى إليه يف ذلك الوقت وعندنا اإلرهاص جائز فال يبعد أن يقال إن ذلك الوحي 

إليه يف ذلك الوقت ما كان ألجل بعثته إىل اخللق بل ألجل تقوية قلبه وإزالة احلزن عن صدره وألجل أن يستأنس 
ُنَعلَّمُه ِمن َتأْوِيلِ االْحَاِديِث واملراد منه إرساله إىل اخللق بتبليغ حبضور جربيل عليه السالم مث إنه تعاىل قال ههنا َوِل

التكاليف ودعوة اخللق إىل الدين احلق وحيتمل أيضاً أن يقال إن ذلك الوحي األول كان ألجل الرسالة والنبوة 
ادات ودرجات يصري هبا كل يوم أعلى حاالً وحيمل قوله َوِلُنَعلَّمُه ِمن َتأْوِيلِ االَْحادِيِث على أنه تعاىل أوحى إليه بزي

مما كان قبله وقال ابن مسعود أشد النار فراسة ثالثة العزيز حني تفرس يف يوسف فقال المرأته أكرمي مثواه عسى 
  وأبو بكر حني استخلف عمر)  ٢٦القصص ( أن ينفعنا واملرأة ملا رأت موسى فقالت إِْحَداُهَما ياأََبِت اسَْتجِْرُه 

تعاىل َواللَُّه غَاِلٌب َعلَى أَْمرِِه وفيه وجهان األول غالب على أمر نفسه ألنه فعال ملا يريد ال دافع لقضائه وال  مث قال
مانع عن حكمه يف أرضه ومسائه والثاين واهللا غالب على أمر يوسف يعين أن انتظام أموره كان إهلياً وما كان بسعيه 

أراد به اخلري فكان كما أراد اهللا تعاىل ودبر ولكن أكثر الناس ال يعلمون وإخوته أرادوا به كل سوء ومكروه واهللا 
أن األمر كله بيد اهللا واعلم أن من تأمل يف أحوال الدنيا وعجائب أحواهلا عرف وتيقن أن األمر كله هللا وأن قضاء 

  اهللا غالب
  زِى الُْمْحِسنَِنيَولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه آتَْيَناُه ُحكًْما َوِعلًْما َوكَذاِلَك َنْج



  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل وجه النظم أن يقال بني تعاىل أن إخوته ملا أساؤا إليه مث إنه صرب على تلك الشدائد واحملن مكنه اهللا 
 تعاىل يف االْرض مث ملا بلغ أشده آتاه اهللا احلكم والعلم واملقصود بيان أن مجيع ما فاز به من النعم كان كاجلزاء على
صربه على تلك احملن ومن الناس من قال إن النبوة جزاء على األعمال احلسنة ومنهم من قال إن من اجتهد وصرب 
على بالء اهللا تعاىل وشكر نعماء اهللا تعاىل وجد منصب الرسالة واحتجوا على صحة قوهلم بأنه تعاىل ملا ذكر صرب 

  يوسف على تلك احملن ذكر أنه أعطاه النبوة والرسالة
قال تعاىل َوكَذَِلَك َنْجزِى الُْمْحِسنَِني وهذا يدل على أن كل من أتى بالطاعات احلسنة اليت أتى هبا يوسف فإن اهللا  مث

  يعطيه تلك املناصب وهذا بعيد التفاق العلماء على أن النبوة غري مكتسبة
اهللا تعاىل فأحسن اهللا إليه وهذا القول  واعلم أن من قال إن يوسف ما كان رسوالً وال نبياً ألبتة وإمنا كان عبداً أطاع

( ْم َهاذَا باطل باإلمجاع وقال احلسن إنه كان نبياً من الوقت الذي قال اهللا تعاىل يف حقه َوأَْوحَْيَنا إِلَْيِه لَُتَنّبئَنَُّهْم بِأَْمرِِه
( غَ أَُشدَّهُ اتَْيَناُه ُحكًْما َوِعلًْما وما كان رسوالً مث إنه صار رسوالً من هذا الوقت أعين قوله َولَمَّا َبلَ)  ١٥يوسف 
  ومنهم من قال إنه كان رسوالً من الوقت الذي ألقى يف غيابة اجلب)  ٢٢يوسف 

املسألة الثانية قال أبو عبيدة تقول العرب بلغ فالن أشده إذا انتهى منتهاه يف شبابه وقوته قبل أن يأخذ يف النقصان 
مع يقال بلغ أشده وبلغوا أشدهم وقد ذكرنا تفسري األشد يف سورة األنعام عند وهذا اللفظ يستعمل يف الواحد واجل

وأما التفسري فروى ابن جرير عن جماهد عن ابن عباس وملا بلغ أشده قال )  ١٥٢األنعام ( قوله َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه 
ة وذلك ألن األطباء قالوا إن اإلنسان ثالثاً وثالثني سنة وأقول هذه الرواية شديدة االنطباق على القوانني الطبي

حيدث يف أول األمر ويتزايد كل يوم شيئاً فشيئاً إىل أن ينتهي إىل غاية الكمال مث يأخذ يف التراجع واالنتقاص إىل أن 
مث  ال يبقى منه شيء فكانت حالته شبيهة حبال القمر فإنه يظهر هالالً ضعيفاً مث ال يزال يزداد إىل أن يصري بدراً تاماً

  يتراجع إىل أن ينتهي إىل العدم واحملاق
إذا عرفت هذا فنقول مدة دور القمر مثانية وعشرون يوماً وكسر فإذا جعلت هذه الدورة أربعة أقسام كان كل 

قسم منها سبعة أيام فال جرم رتبوا أحوال األبدان على األسابيع فاإلنسان إذا ولد كان ضعيف اخللقة حنيف 
له سبع سنني مث إذا دخل يف السبعة الثانية حصل فيه آثار الفهم والذكاء والقوة مث ال يزال يف  التركيب إىل أن يتم

الترقي إىل أن يتم له أربع عشرة سنة فإذا دخل يف السنة اخلامسة عشرة دخل يف األسبوع الثالث وهناك يكمل 
ذه احلالة إىل أن يتم السنة احلادية العقل ويبلغ إىل حد التكليف وتتحرك فيه الشهوة مث ال يزال يرتقي على ه

والعشرين وهناك يتم األسبوع الثالث ويدخل يف السنة الثانية والعشرين وهذا األسبوع آخر أسابيع النشوء والنماء 
فإذا متت السنة الثامنة والعشرون فقد متت مدة النشوء والنماء وينتقل اإلنسان منه إىل زمان الوقوف وهو الزمان 

إلنسان فيه أشده وبتمام هذا األسبوع اخلامس حيصل لإلنسان مخسة وثالثون سنة مث إن هذه املراتب الذي يبلغ ا
خمتلفة يف الزيادة والنقصان فهذا األسبوع اخلامس الذي هو أسبوع الشدة والكمال يبتدأ من السنة التاسعة 

و الطريق املعقول يف هذا الباب واهللا أعلم والعشرين إىل الثالثة والثالثني وقد ميتد إىل اخلامسة والثالثني فهذا ه
  حبقائق األشياء

  املسألة الثالثة يف تفسري احلكم والعلم وفيه أقوال

القول األول أن احلكم واحلكمة أصلهما حبس النفس عن هواها ومنعها مما يشينها فاملراد من احلكم احلكمة العملية 
مة العملية هنا على العملية ألن أصحاب الرياضات يشتغلون واملراد من العلم احلكمة النظرية وإمنا قدم احلك



باحلكمة العملية مث يترقون منها إىل احلكمة النظرية وأما أصحاب األفكار العقلية واألنظار الروحانية فإهنم يصلون 
نه صرب على إىل احلكمة النظرية أوالً مث ينزلون منها إىل احلكمة العملية وطريقة يوسف عليه السالم هو األول أل

  البالء واحملنة ففتح اهللا عليه أبواب املكاشفات فلهذا السبب قال اتَْيَناُه ُحكًْما َوِعلًْما
  القول الثاين احلكم هو النبوة ألن النيب يكون حاكماً على اخللق والعلم علم الدين

فسه األمارة بالسوء مستعلية والقول الثالث حيتمل أن يكون املراد من احلكم صريورة نفسه املطمئنة حاكمة على ن
عليها قاهرة هلا ومىت صارت القوة الشهوانية والغضبية مقهورة ضعيفة فاضت األنوار القدسية واألضواء اإلهلية من 
عامل القدس على جوهر النفس وحتقيق القول يف هذا الباب أن جوهر النفس الناطقة خلقت قابلة للمعارف الكلية 

قد ثبت عندنا حبسب الرباهني العقلية وحبسب املكاشفات العلوية أن جواهر األرواح  واألنوار العقلية إال أنه
البشرية خمتلفة باملاهيات فمنها ذكية وبليدة ومنها حرة ونذلة ومنها شريفة وخسيسة ومنها عظيمة امليل إىل عامل 

املقامات قابل لألشد الروحانيات وعظيمة الرغبة يف اجلسمانيات فهذه األقسام كثرية وكل واحد من هذه 
واألضعف واألكمل واألنقص فإذا اتفق أن كان جوهر النفس الناطقة جوهراً مشرقاً شريفاً شديد االستعداد لقبول 

األضواء العقلية واللوائح اإلهلية فهذه النفس يف حال الصغر ال يظهر منها هذه األحوال ألن النفس الناطقة إمنا 
ال اآلالت اجلسدانية وهذه اآلالت يف حال الصغر تكون الرطوبات مستولية عليها تقوى على أفعاهلا بواسطة استعم

فإذا كرب اإلنسان واستولت احلرارة الغريزية على البدن نضجت تلك الرطوبات وقلت واعتدلت فصارت تلك 
كمال اآلالت  اآلالت البدنية صاحلة ألن تستعملها النفس اإلنسانية وإذا كانت النفس يف أصل جوهرها شريفة فعند

البدنية تكمل معارفها وتقوى أنوارها ويعظم ملعان األضواء فيها فقوله َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه إشارة إىل اعتدال اآلالت 
  البدنية وقوله اتَْيَناُه ُحكًْما َوِعلًْما إشارة إىل استكمال النفس يف قوهتا العملية والنظرية واهللا أعلم

َمثَْواى َّ إِنَُّه الَ َو ِفى بَْيِتَها َعن نَّفِْسِه َوغَلَّقَِت االٌّ بَْواَب َوقَالَْت َهْيَت لََك قَالَ َمَعاذَ اللَِّه إِنَُّه َربِّى أَْحَسَن َوَراوََدْتُه الَِّتى ُه
  ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ

أيضاً إن زوجها كان اعلم أن يوسف عليه السالم كان يف غاية اجلمال واحلسن فلما رأته املرأة طمعت فيه ويقال 
عاجزاً يقال راود فالن جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه إذا حاول كل واحد منها الوطء واجلماع َوغَلَّقَِت 

االْْبوَاَب والسبب أن ذلك العمل ال يؤتى به إال يف املواضع املستورة ال سيما إذا كان حراماً ومع قيام اخلوف 
ْبوَاَب أي أغلقتها قال الواحدي وأصل هذا من قوهلم يف كل شيء تشبث يف شيء فلزمه الشديد وقوله َوغَلَّقَِت االْ

  قد غلق يقال غلق يف الباطل وغلق يف غضبه ومنه غلق الرهن

مث يعدى باأللف فيقال أغلق الباب إذا جعله حبيث يعسر فتحه قال املفسرون وإمنا جاء غلقت على التكثري ألهنا 
  ته إىل نفسها مث قال تعاىل َوقَالَْت َهْيَت لََك وفيه مسائلغلقت سبعة أبواب مث دع

املسألة األوىل قال الواحدي هيت لك اسم للفعل حنو رويداً وصه ومه ومعناه هلم يف قول مجيع أهل اللغة وقال 
نذري أفادين األخفش َهْيتَ لََك مفتوحة اهلاء والتاء وجيوز أيضاً كسر التاء ورفعها قال الواحدي قال أبو الفضل امل

ابن التربيزي عن أيب زيد قال هيت لك بالعربانية هياحل أي تعال عربه القرآن وقال الفراء إهنا لغة ألهل حوران 
سقطت إىل بكة فتكلموا هبا قال ابن األنباري وهذا وفاق بني لغة قريش وأهل حوران كما اتفقت لغة العرب 

ولغة العرب واحلبشة ) الغساق ( السجيل ولغة العرب والترك يف ولغة العرب والفرس يف ) القسطاس ( والروم يف 
  )ناشئة الليل ( يف 

املسألة الثانية قرأ نافع وابن عامر يف رواية ابن ذكوان َهْيَت بكسر اهلاء وفتح التاء وقرأ ابن كثري َهْيتَ لََك مثل 



الياء وضم التاء مثل جئت من هتيأت لك  حيث وقرأ هشام بن عمار عن أيب عامر أَْحلَلَْنا لََك بكسر اهلاء ومهز
والباقون بفتح اهلاء وإسكان الياء وفتح التاء مث إنه تعاىل قال إن املرأة ملا ذكرت هذا الكالم قال يوسف عليه 

له أَنَُّه للشأن واحلديث السالم َمَعاذَ اللَِّه إِنَُّه رَّبى أَْحَسَن َمثَْواى َّ فقوله َمَعاذَ اللَِّه أي أعوذ باهللا معاذاً والضمري يف قو
رَّبى أَْحَسَن َمثَْواى َّ أي ريب وسيدي ومالكي أحسن مثواي حني قال لك أكرمي مثواه فال يليق بالعقل أن أجازيه 
على ذلك اإلحسان هبذه اخليانة القبيحة إِنَُّه الَ ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ الذين جيازون اإلحسان باإلساءة وقيل أراد الزناة 

  ظاملون أنفسهم أو ألن عملهم يقتضي وضع الشيء يف غري موضعه وههنا سؤاالت ألهنم
  السؤال األول أن يوسف عليه السالم كان حراً وما كان عبداً ألحد فقوله إِنَُّه َرّبى يكون كذباً وذلك ذنب وكبرية

فيه من كونه عبداً له واجلواب أنه عليه السالم أجرى هذا الكالم حبسب الظاهر وعلى وفق ما كانوا يعتقدون 
وأيضاً أنه رباه وأنعم عليه بالوجوه الكثرية فعىن بكونه رباً له كونه مربياً له وهذا من باب املعاريض احلسنة فإن أهل 

  الظاهر حيملونه على كونه رباً له وهو كان يعين به أنه كان مربياً له ومنعماً عليه
  َعاذَ اللَِّه على صحة مذهبنا يف القضاء والقدرالسؤال الثاين هل يدل قول يوسف عليه السالم َم

واجلواب أنه يدل عليه داللة ظاهرة ألن قوله عليه السالم أعوذ باهللا معاذاً طلب من اهللا أن يعيذه من ذلك العمل 
 وتلك اإلعاذة ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل واآللة وإزاحة األعذار وإزالة املوانع وفعل األلطاف ألن كل

ما كان يف مقدور اهللا تعاىل من هذا الباب فقد فعله فيكون ذلك إما طلباً لتحصيل احلاصل أو طلباً لتحصيل املمتنع 
وأنه حمال فعلمنا أن تلك اإلعاذة اليت طلبها يوسف من اهللا تعاىل ال معىن هلا إال أن خيلق فيه داعية جازمة يف جانب 

( وذلك هو املطلوب والدليل على أن املراد ما ذكرناه ما نقل أن النيب الطاعة وأن يزيل عن قلبه داعية املعصية 
وكان املراد منه ) يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك ( ملا وقع بصره على زينب قال ) صلى اهللا عليه وسلم 

  تقوية داعية الطاعة وإزالة داعية املعصية فكذا ههنا وكذا

فاملراد من األصبعني داعية الفعل وداعية الترك ) صبعني من أصابع الرمحن قلب املؤمن بني أ( قوله عليه السالم 
وهاتان الداعيتان ال حيصالن إال خبلق اهللا تعاىل وإال الفتقرت إىل داعية أخرى ولزم التسلسل فثبت أن قول يوسف 

  عليه السالم َمَعاذَ اللَِّه من أدل الدالئل على قولنا واهللا أعلم
يوسف عليه السالم يف اجلواب عن كالمها ثالثة أشياء أحدها قوله َمَعاذَ اللَِّه والثاين قوله تعاىل السؤال الثالث ذكر 

  عنه إِنَُّه رَّبى أَْحَسَن َمثْوَاى َّ والثالث قوله إِنَُّه الَ ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ فما وجه تعلق بعض هذا اجلواب ببعض
ن االنقياد ألمر اهللا تعاىل وتكليفه أهم األشياء لكثرة إنعامه وألطافه واجلواب هذا الترتيب يف غاية احلسن وذلك أل

يف حق العبد فقوله َمَعاذَ اللَِّه إشارة إىل أن حق اهللا تعاىل مينع عن هذا العمل وأيضاً حقوق اخللق واجبة الرعاية فلما 
صون النفس عن الضرر واجب وهذه كان هذا الرجل قد أنعم يف حقي يقبح مقابلة إنعامه وإحسانه باإلساءة وأيضاً 

اللذة لذة قليلة يتبعها خزي يف الدنيا وعذاب شديد يف اآلخرة واللذة القليلة إذا لزمها ضرر شديد فالعقل يقتضي 
تركها واالحتزاز عنها فقوله إِنَُّه الَ ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ إشارة إليه فثبت أن هذه اجلوابات الثالثة مرتبة على أحسن 

  الترتيبوجوه 
  إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمخْلَصَِنيَولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْوال أَن رَّأَى ُبرَْهانَ َربِِّه كَذَاِلَك لَِنْصرَِف َعْنُه السُّو َء وَالْفَْحَشآَء 
  اعلم أن هذه اآلية من املهمات اليت جيب االعتناء بالبحث عنها ويف هذه اآلية مسائل

لة األوىل يف أنه عليه السالم هل صدر عنه ذنب أم ال ويف هذه املسألة قوالن األول أن يوسف عليه السالم هم املسأ
قال املفسرون املوثوق بعلمهم املرجوع إىل روايتهم هم يوسف أيضاً ) البسيط ( بالفاحشة قال الواحدي يف كتاب 



فلما رأى الربهان من ربه زالت كل شهوة عنه قال  هبذه املرأة مها صحيحاً وجلس منها جملس الرجل من املرأة
جعفر الصادق رضي اهللا عنه بإسناده عن علي عليه السالم أنه قال طمعت فيه وطمع فيها فكان طمعه فيها أنه هم 

أن حيل التكة وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال حل اهلميان وجلس منها جملس اخلائن وعنه أيضاً أهنا استلقت له 
بني رجليها ينزع ثيابه مث إن الواحدي طول يف كلمات عدمية الفائدة يف هذا الباب وما ذكر آية حيتج هبا وجلس 

وال حديثاً صحيحاً يعول عليه يف تصحيح هذه املقالة وما أمعن النظر يف تلك الكلمات العارية عن الفائدة روي أن 
قال له جربيل عليه السالم وال حني )  ٥٢يوسف ( أَُخْنُه بِالَْغْيبِ يوسف عليه السالم ملا قال ذاِلكَ ِلَيْعلََم أَّنى لَْم 

مث قال والذين أثبتوا هذا العمل ليوسف )  ٥٣يوسف ( مهمت يا يوسف فقال يوسف عند ذلك َوَما أَُبّرىء نَفِْسى 
عنه فهذا خالصة كالمه  كانوا أعرف حبقوق األنبياء عليهم السالم وارتفاع منازهلم عند اهللا تعاىل من الذين نفوا هلم

  يف هذا الباب

والقول الثاين أن يوسف عليه السالم كان بريئاً عن العمل الباطل واهلم احملرم وهذا قول احملققني من املفسرين 
  واملتكلمني وبه نقول وعنه نذب

ة البقرة يف قصة واعلم أن الدالئل الدالة على وجوب عصمة األنبياء عليهم السالم كثرية ولقد استقصيناها يف سور
  آدم عليه السالم فال نعيدها إال أنا نزيد ههنا وجوهاً

فاحلجة األوىل أن الزنا من منكرات الكبائر واخليانة يف معرض األمانة أيضاً من منكرات الذنوب وأيضاً مقابلة 
أيضاً الصيب إذا ترىب اإلحسان العظيم باإلساءة املوجبة للفضيحة التامة والعار الشديد أيضاً من منكرات الذنوب و

يف حجر إنسان وبقي مكفي املؤنة مصون العرض من أول صباه إىل زمان شبابه وكما قوته فإقدام هذا الصيب على 
  إيصال أقبح أنواع اإلساءة إىل ذلك املنعم املعظم من منكرات األعمال

موصوفة جبميع هذه اجلهات األربع إذا ثبت هذا فنقول إن هذه املعصية اليت نسبوها إىل يوسف عليه السالم كانت 
ومثل هذه املعصية لو نسبت إىل أفسق خلق اهللا تعاىل وأبعدهم عن كل خري الستنكف منه فكيف جيوز إسنادها إىل 

الرسول عليه الصالة والسالما املؤيد باملعجزات القاهرة الباهرة مث إنه تعاىل قال يف غري هذه الواقعة كَذاِلَك لَِنْصرِفَ 
وذلك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه وال شك أن )  ٢٤يوسف ( السُّوء وَالْفَْحَشاء َعْنُه 

املعصية اليت نسبوها إليه أعظم أنواع وأفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب العاملني أن يشهد يف عني هذه 
والفحشاء وأيضاً فاآلية تدل على قولنا من الواقعة بكونه بريئاً من السوء مع أنه كان قد أتى بأعظم أنواع السوء 

وجه آخر وذلك ألنا نقول هب أن هذه اآلية ال تدل على نفي هذه املعصية عنه إال أنه ال شك أهنا تفيد املدح 
العظيم والثناء البالغ فال يليق حبكمة اهللا تعاىل أن حيكى عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة مث إنه ميدحه ويثين 

م الدمائح واألثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم فإن مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض عليه بأعظ
عبيده أقبح الذنوب وأفحش األعمال مث إنه يذكره باملدح العظيم والثناء البالغ عقيبه فإن ذلك يستنكر جداً فكذا 

لة أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها بإظهار ههنا واهللا أعلم الثالث أن األنبياء عليهم السالم مىت صدرت منهم ز
الندامة والتوبة والتواضع ولو كان يوسف عليه السالم أقدم ههنا على هذه الكبرية املنكرة لكان من احملال أن ال 
ن يتبعها بالتوبة واالستغفار ولو أتى بالتوبة حلكى اهللا تعاىل عنه إتيانه هبا كما يف سائر املواضع وحيث مل يوجد شيء م

ذلك علمنا أنه ما صدر عنه يف هذه الواقعة ذنب وال معصية الرابع أن كل من كان له تعلق بتلك الواقعة فقد شهد 
  برباءة يوسف عليه السالم من املعصية

واعلم أن الذين هلم تعلق هبذه الواقعة يوسف عليه السالم وتلك املرأة وزوجها والنسوة والشهود ورب العاملني 



الذنب وإبليس أقر برباءته أيضاً عن املعصية وإذا كان األمر كذلك فحينئذ مل يبق للمسلم توقف يف  شهد برباءته عن
هذا الباب أما بيان أن يوسف عليه السالم ادعى الرباءة عن الذنب فهو قوله عليه السالم ِهىَ  َراَودَْتنِى َعن نَّفِْسى 

وأما بيان أن املرأة )  ٣٣يوسف ( إِلَى َّ ِممَّا َيْدُعونَنِى إِلَْيِه  وقوله عليه السالم َربّ الّسْجُن أََحبُّ)  ٢٦يوسف ( 
وأيضاً قالت قَالَ َما خَطُْبكُنَّ إِذْ )  ٣٢يوسف ( اعترفت بذلك فألهنا قالت للنسوة َولَقَْد َراَودتُُّه َعن نَّفِْسِه فَاَسَتْعَصَم 

وأما بيان أن زوج املرأة أقر بذلك فهو قوله إِنَُّه ِمن كَْيِدكُنَّ إِنَّ )  ٥١ يوسف( َراوَدُتنَّ ُيوُسَف َعن نَّفِْسِه قُلَْن َحاَش 
  ) ٢٩ ٢٨يوسف ( كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم ُيوُسُف أَعْرِْض َعْن َهاذَا َواْسَتغِْفرِى ِلذَنبِِك 

يوسف ( لٍ فََصَدقَْت َوُهَو ِمَن الكَاِذبَِني وأما الشهود فقوله تعاىل َوشَهَِد َشاِهٌد ّمْن أَْهِلَها إِن كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن قُُب
يوسف ( وأما شهادة اهللا تعاىل بذلك فقوله كَذاِلكَ ِلَنْصرَِف َعْنُه السُّوء َوالْفَْحَشاء إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْخلَِصَني )  ٢٦
َف َعْنُه السُّوء والالم للتأكيد فقد شهد اهللا تعاىل يف هذه اآلية على طهارته أربع مرات أوهلا قوله لَِنْصرِ)  ٢٤

واملبالغة والثاين قوله َوالْفَْحَشاء أي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء والثالث قوله إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا مع أنه تعاىل 
والرابع )  ٦٣الفرقان ( قَالُواْ َسالَماً قال َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن يَْمُشونَ َعلَى االْْرضِ هَْوناً َوإِذَا َخاطََبُهمُ اجلَاِهلُونَ 

قوله الُْمْخلَِصَني وفيه قراءتان تارة باسم الفاعل وأخرى باسم املفعول فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتياً 
بالطاعات والقربات مع صفة األخالص ووروده باسم املفعول يدل على أن اهللا تعاىل استخلصه لنفسه واصطفاه 

كال الوجهني فإنه من أدل األلفاظ على كونه منزهاً عما أضافوه إليه وأما بيان أن إبليس أقر بطهارته  حلضرته وعلى
فأقر بأنه ال ميكنه إغواء املخلصني )  ٨٣ ٨٢ص ( فألنه قال فبعزتك ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني 

كنه إغواء املخلصني ويوسف من املخلصني لقوله فأقر بأنه ال مي)  ٨٣ ٨٢ص ( ويوسف من املخلصني لقوله تعاىل 
تعاىل إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْخلَِصَني فكان هذا إقراراً من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله عن طريقة اهلدى وعند هذا نقول 

فليقبلوا شهادة  هؤالء اجلهال الذين نسبوا إىل يوسف عليه السالم هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين اهللا تعاىل
اهللا تعاىل على طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يقولون كنا يف 
أول األمر تالمذة إبليس إىل أن خترجنا عليه فزدنا عليه يف السفاهة كما قال اخلوارزمي فوكنت امرأ من جند إبليس 

  فارتقى
  يس من جندييب الدهر حىت صار إبل

  فلو مات قبلي كنت أحسن بعده
  طرائق فسق ليس حيسنها بعدي

  فثبت هبذه الدالئل أن يوسف عليه السالم برىء عما يقوله هؤالء اجلهال
  وإذا عرفت هذا فنقول الكالم على ظاهر هذه اآلية يقع يف مقامني

يه أنه تعاىل قال َوَهمَّ بَِها لَْوال أَن رَّأَى املقام األول أن نقول ال نسلم أن يوسف عليه السالم هم هبا والدليل عل
ُبْرَهانَ َرّبِه وجواب لَْوالَ ههنا مقدم وهو كما يقال قد كنت من اهلالكني لوال أن فالناً خلصك وطعن الزجاج يف 

اب جواهبا هذا اجلواب من وجهني األول أن تقدمي جواب لَْوالَ شاذ وغري موجود يف الكالم الفصيح الثاين أن لَْوالَ جي
بالالم فلو كان األمر على ما ذكرمت لقال ولقد مهت وهلم هبا لوال وذكر غري الزجاج سؤاالً ثالثاً وهو أنه لو مل يوجد 

  اهلم ملا كان لقوله لَْوال أَن رَّأَى ُبْرَهانَ َرّبِه فائدة
أن جوازه ال مينع من جواز تقدمي واعلم أن ما ذكره الزجاج بعيد ألنا نسلم أن تأخري جواب لَْوالَ حسن جائز إال 

هذا اجلواب وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال إهنم يقدمون األهم فاألهم والذي هم بشأنه أعىن فكان األمر يف جواز 



التقدمي والتأخري مربوطاً بشدة االهتمام وأما تعيني بعض األلفاظ باملنع فذلك مما ال يليق باحلكمة وأيضاً ذكر جواب 
م جائز أما هذا ال يدل على أن ذكره بغري الالم ال جيوز مث إنا نذكر آية أخرى تدل على فساد قول لَْوالَ بالال

  ) ١٠القصص ( الزجاج يف هذين السؤالني وهو قوله تعاىل إِن كَاَدْت لَتُْبِدى بِهِ لَْوال أَن رََّبطَْنا َعلَى قَلْبَِها 

بق لقوله لَْوال أَن رَّأَى ُبْرَهانَ َرّبِه فائدة فنقول بل فيه أعظم الفوائد وأما السؤال الثالث وهو أنه لو مل يوجد اهلم مل ي
وهو بيان أن ترك اهلم هبا ما كان لعدم رغبته يف النساء وعدم قدرته عليهن بل ألجل أن دالئل دين اهللا منعته عن 

عي جواباً وهذا املذكور يصلح ذلك العمل مث نقول إن الذي يدل على أن جواب لَْوالَ ما ذكرناه أن لَْوالَ تستد
جواباً له فوجب احلكم بكونه جواباً له ال يقال إنا نضمر له جواباً وترك اجلواب كثري يف القرآن ألنا نقول ال نزاع 
أنه كثري يف القرآن إال أن األصل أن ال يكون حمذوفاً وأيضاً فاجلواب إمنا حيسن تركه وحذفه إذا حصل يف اللفظ ما 

ه وههنا بتقدير أن يكون اجلواب حمذوفاً فليس يف اللفظ ما يدل على تعني ذلك اجلواب فإن ههنا يدل على تعين
أنواعاً من اإلضمارات حيسن إضمار كل واحد منها وليس إضمار بعضها أوىل من إضمار الباقي فظهر الفرق واهللا 

  أعلم
حصل إال أنا نقول إن قوله َوَهمَّ بَِها ال ميكن محله املقام الثاين يف الكالم على هذه اآلية أن نقول سلمنا أن اهلم قد 

على ظاهره ألن تعليق اهلم بذات املرأة حمال ألن اهلم من جنس القصد والقصد ال يتعلق بالذوات الباقية فثبت أنه 
ال بد من إضمار فعل خمصوص جيعل متعلق ذلك اهلم وذلك الفعل غري مذكور فهم زعموا أن ذلك املضمر هو 

الفاحشة هبا وحنن نضمر شيئاً آخر يغاير ما ذكروه وبيانه من وجوه األول املراد أنه عليه السالم هم بدفعها إيقاع 
عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح ألن اهلم هو القصد فوجب أن حيمل يف حق كل أحد على القصد الذي يليق به 

ئق بالرسول املبعوث إىل اخللق القصد إىل زجر العاصي فالالئق باملرأة القصد إىل حتصيل اللذة والتنعيم والتمتع والال
  عن معصيته وإىل األمر باملعروف النهي عن املنكر يقال مهمت بفالن أي بضربه ودفعه

  فإن قالوا فعلى هذا التقدير ال يبقى لقوله لَْوال أَن رَّأَى ُبْرَهانَ َرّبِه فائدة
أنه تعاىل أعلم يوسف عليه السالم أنه لو هم بدفعها لقتلته أو  قلنا بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهني األول

لكانت تأمر احلاضرين بقتله فأعلمه اهللا تعاىل أن االمتناع من ضرهبا أوىل صوناً للنفس عن اهلالك والثاين أنه عليه 
تعاىل أن الشاهد السالم لو اشتغل بدفعها عن نفسه فرمبا تعلقت به فكان يتمزق ثوبه من قدام وكان يف علم اهللا 

يشهد بأن ثوبه لو متزق من قدام لكان يوسف هو اخلائن ولو كان ثوبه ممزقاً من خلف لكانت املرأة هي اخلائنة فاهللا 
تعاىل أعلمه هبذا املعىن فال جرم مل يشتغل بدفعها عن نفسه بل وىل هارباً عنها حىت صارت شهادة الشاهد حجة له 

  على براءته عن املعصية
لثاين يف اجلواب أن يفسر اهلم بالشهوة وهذا مستعمل يف اللغة الشائعة يقول القائل فيما ال يشتهيه مايهمين الوجه ا

هذا وفيما يشتهيه هذا أهم األشياء إيل فسمى اهللا تعاىل شهوة يوسف عليه السالم مهاً فمعىن اآلية ولقد اشتهته 
وجود الثالث أن يفسر اهلم حبديث النفس وذلك ألن املرأة واشتهاها لوال أن رأى برهان ربه لدخل ذلك العمل يف ال

الفائقة يف احلسن واجلمال إذا تزينت وهتيأت للرجل الشاب القوي فال بد وأن يقع هناك بني احلكمة والشهوة 
الطبيعية وبني النفس والعقل جماذبات ومنازعات فتارة تقوى داعية الطبيعة والشهوة وتارة تقوى داعية العقل 

كمة فاهلم عبارة عن جواذب الطبيعة ورؤية الربهان عبارة عن جواذب العبودية ومثال ذلك أن الرجل الصاحل واحل
الصائم يف الصيف الصائف إذا رأى اجلالب املربد بالثلج فإن طبيعته حتمله على شربه إال أن دينه وهداه مينعه منه 

  فهذا ال يدل على حصول



د كانت القوة يف القيام بلوازم العبودية أكمل فقد ظهر حبمد اهللا تعاىل صحة الذنب بل كلما كانت هذه احلالة أش
هذا القول الذي ذهبنا إليه ومل يبق يف يد الواحدي إال جمرد التصلف وتعديد أمساء املفسرين ولو كان قد ذكر يف 

  تقرير ذلك القول شبهة ألجبنا عنها إال أنه ما زاد على الرواية عن بعض املفسرين
ما كذب إبراهيم عليه السالم إال ثالث ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( م أن بعض احلشوية روي عن النيب واعل

فقلت األوىل أن ال نقبل مثل هذه األخبار فقار على طريق االستنكار فإن مل نقبله لزمنا تكذيب الرواة ) كذبات 
عليه السالم وإن رددناه لزمنا احلكم بتكذيب الرواة وال فقلت له يا مسكني إن قبلناه لزمنا احلكم بتكذيب إبراهيم 

  شك أن صون إبراهيم عليه السالم عن الكذب أوىل من صون طائفة من اجملاهيل عن الكذب
إذا عرفت هذا األصل فنقول للواحدي ومن الذي يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا القول عن هؤالء املفسرين كانوا 

  لمصادقني أم كاذبني واهللا أع
املسألة الثانية يف أن املراد بذلك الربهان ما هو أما احملققون املثبون للعصمة فقد فسروا رؤية الربهان بوجوه األول 

أنه حجة اهللا تعاىل يف حترمي الزنا والعلم مبا على الزاين من العقاب والثاين أن اهللا تعاىل طهر نفوس األنبياء عليهم 
قول إنه تعاىل طهر نفوس املتصلني به عنها كما قال إِنََّما يُرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعنكُمُ السالم عن األخالق الذميمة بل ن

فاملراد برؤية الربهان هو حصول تلك األخالق وتذكري )  ٣٣األحزاب ( الّرْجسَ أَْهلَ الْبَْيِت َوُيطَّهرَكُْم َتطْهِرياً 
الث أنه رأى مكتوباً يف سقف البيت َوالَ َتقَْرُبواْ الّزَنى إِنَُّه كَانَ األحوال الرادعة هلم عن اإلقدام على املنكرات والث

والرابع أنه النبوة املانعة من ارتكاب الفواحش والدليل عليه أن األنبياء عليهم )  ٣٢اإلسراء ( فَاِحَشةً  َوَساء َسبِيالً 
عنها مث أقدموا على أقبح أنواعها وأفحش السالم بعثوا ملنع اخللق عن القبائح والفضائح فلو أهنم منعوا الناس 

َد اللَِّه أَن َتقُولُواْ َما أقسامها لدخلوا حتت قوله تعاىل الَْحكِيُم يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ ِلَم َتقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ كَُبَر َمقْتاً عِن
 ٤٤البقرة ( وله أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِّر َوَتنَسْونَ أَنفَُسكُْم وأيضاً أن اهللا تعاىل عري اليهود بق)  ٣ ٢الصف ( الَ َتفَْعلُونَ 

  وما يكون عيباً يف حق اليهود كيف ينسب إىل الرسول املؤيد باملعجزات) 
وأما الذين نسبوا املعصية إىل يوسف عليه السالم فقد ذكروا يف تفسري ذلك الربهان أموراً األول قالوا إن املرأة 

نم مكلل بالدر والياقوت يف زاوية البيت فسترته بثوب فقال يوسف مل فعلت ذلك قالت أستحي من قامت إىل ص
إهلي هذا أن يراين على معصية فقال يوسف أتستحني من صنم ال يعقل وال يسمع وال أستحي من إهلي القائم على 

قلوا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه كل نفس مبا كسبت فواهللا ال أفعل ذلك أبداً قالوا فهذا هو الربهان الثاين ن
متثل له يعقوب فرآه عاضاً على أصابعه ويقول له أتعمل عمل الفجار وأنت مكتوب يف زمرة األنبياء فاستحى منه 
قال وهو قول عكرمة وجماهد واحلسن وسعيد بن جبري وقتادة والضحاك ومقاتل وابن سريين قال سعيد بن جبري 

دره فخرجت شهوته من أنامله والثالث قالوا إنه مسع يف اهلواء قائالً يقول يا ابن متثل له يعقوب فضرب يف ص
يعقوب ال تكن كالطري يكون له ريش فإذا زنا ذهب ريشه والرابع نقلوا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن يوسف 

من الشهوة إال خرج  عليه السالم مل ينزجر برؤية صورة يعقوب حىت ركضه جربيل عليه السالم فلم يبق فيه شيء
  وملا نقل الواحدي هذه الروايات تصلف وقال هذا الذي ذكرناه قول أئمة التفسري الذين أخذوا التأويل عمن شاهد

التنزيل فيقال له إنك ال تأتينا ألبتة إال هبذه التصلفات اليت ال فائدة فيها فأين هذا من احلجة والدليل وأيضاً فإن 
الواحد جائز وأنه عليه الصالة والسالم كان ممتنعاً عن الزنا حبسب الدالئل األصلية ترادف الدالئل على الشيء 

( فلما انضاف إليها هذه الزواجر قوي االنزجار وكمل االحتراز والعجب أهنم نقلوا أن جرواً دخل حجرة النيب 
دخول عليه أربعني يوماً وههنا وبقي هناك بغري عمله قالوا فامتنع جربيل عليه السالم من ال) صلى اهللا عليه وسلم 



زعموا أن يوسف عليه السالم حال اشتغاله بالفاحشة ذهب إليه جربيل عليه السالم والعجب أهنم زعموا أنه مل ميتنع 
عن ذلك العمل بسبب حضور جربيل عليه السالم ولو أن أفسق اخللق وأكفرهم كان مشتغالً بفاحشة فإذا دخل 

تحيا منه وفر وترك ذلك العمل وههنا أنه رأى يعقوب عليه السالم عض على عليه رجل على زي الصاحلني اس
أنامله فلم يلتفت إليه مث إن جربيل عليه السالم على جاللة قدره دخل عليه فلم ميتنع أيضاً عن ذلك القبيح بسبب 

يف الدين  حضوره حىت احتاج جربيل عليه السالم إىل أن يركضه على ظهره فنسأل اهللا أن يصوننا عن الغي
  واخلذالن يف طلب اليقني فهذا هو الكالم املخلص يف هذه املسألة واهللا أعلم

املسألة الثالثة يف الفرق بني السوء والفحشاء وفيه وجوه األول أن السوء جناية اليد والفحشاء هو الزنا الثاين 
له إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمخْلَِصَني أي الذين السوء مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة والفحشاء هو الزنا أما قو

أخلصوا دينهم هللا تعاىل ومن فتح الالم أراد الذين خلصهم اهللا من األسواء وحيتمل أن يكون املراد أنه من ذرية 
  ) ٤٦ص ( إبراهيم عليه السالم الذي قال اهللا فيهم إِنَّا أَخْلَْصناُهمْ بَِخاِلَصةٍ  

  أ ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو الُْمْخلَِصنيَ بكسر الالم يف مجيع القرآن والباقون بفتح الالماملسألة الرابعة قر
أَْهِلَك ُسو ًءا إِالَ أَن ُيْسَجَن َواُسَتبَقَا الَْباَب َوقَدَّْت قَِميَصُه ِمن ُدُبرٍ وَأَلْفََيا َسيَِّدَها لََدى الْبَابِ قَالَْت َما َجَزآُء َمْن أََرادَ بِ

 فََصَدقَْت َوُهَو ِمَن ْو َعذَاٌب أَلِيٌم قَالَ ِهىَ  َراوََدْتنِى َعن نَّفِْسى َوشَهَِد َشاِهٌد مِّْن أَْهِلَهآ إِن كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن قُُبلٍأَ
ِميَصُه قُدَّ ِمن ُدُبرٍ قَالَ إِنَُّه ِمن كَْيِدكُنَّ الكَاِذبَِني َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن ُدُبرٍ فَكَذََبْت َوُهَو ِمن الصَّاِدِقَني فَلَمَّا َرأَى قَ

  إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم يُوُسُف أَعْرِْض َعْن َهاذَا َواْسَتْغِفرِى ِلذَنبِِك إِنَِّك كُنِت ِمَن الَْخاِطئَِني
  اَب واملراد أنهاعلم أنه تعاىل ملا حكى عنها أهنا َهمَّْت أتبعه بكيفية طلبها وهربه فقال وَاُسَتَبقَا الَْب

هرب منها وحاول اخلروج من الباب وعدت املرأة خلفه لتجذبه إىل نفسها واالستباق طلب السبق إىل الشيء 
ومعناه تبادر إىل الباب جيتهد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه فإن سبق يوسف فتح الباب وخرج وإن سبقت 

( َباَب أي استبقا إىل الباب كقوله وَاْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعنيَ َرُجالً املرأة أمسكت الباب لئال خيرج وقوله وَاُسَتَبقَا الْ
  أي من قومه)  ١٥٥األعراف 

واعلم أن يوسف عليه السالم سبقها إىل الباب وأراد اخلروج واملرأة تعدو خلقه فلم تصل إال إىل دبر القميص 
راد من قوله َوأَلْفََيا َسيَِّدَها لََدى الْبَابِ أي صادفا بعلها فقدته أي قطعته طوالً ويف ذلك الوقت حضر زوجها وهو امل

تقول املرأة لبعلها سيدي وإمنا مل يقل سيدمها ألن يوسف عليه السالم ما كان مملوكاً لذلك الرجل يف احلقيقة فعند 
أََرادَ بِأَْهِلَك ُسوءا إِال  ذلك خافت املرأة من التهمة فبادرت إىل أن رمت يوسف بالفعل القبيح وقالت َما جََزاء َمْن

حيتمل أن تكون نافية أي ليس جزاؤه إال ) ما ( أَن ُيْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِليٌم واملعىن ظاهر ويف اآلية لطائف إحداها أن 
السجن وجيوز أيضاً أن تكون استفهامية يعين أي شيء جزاؤه إال أن يسجن كما تقول من يف الدار إال زيد وثانيها 

بها الشديد ليوسف محلها على رعاية دقيقتني يف هذا املوضع وذلك ألهنا بدأت بذكر السجن وأخرت ذكر أن ح
العذاب ألن احملب ال يسعى يف إيالم احملبوب وأيضاً أهنا مل تذكر أن يوسف جيب أن يعامل بأحد هذين األمرين بل 

يضاً قالت إِال أَن ُيْسَجَن واملراد أن يسجن يوماً ذكرت ذلك ذكراً كلياً صوناً للمحبوب عن الذكر بالسوء واألمل وأ
  أو أقل على سبيل التخفيف

فأما احلبس الدائم فإنه ال يعرب هبذه العبارة بل يقال جيب أن جيعل من املسجونني أال ترى أن فرعون هكذا قال حني 
وثالثها أهنا ملا )  ٢٩الشعراء ( َك ِمَن الَْمْسجُونَِني هتدد موسى عليه السالم يف قوله لَِئنِ اتََّخذَْت إِلَاَهاً غَْيرِى الْجَعلَنَّ

شاهدت من يوسف عليه السالم أنه استعصم منها أنه كان يف عنفوان العمر وكمال القوة وهناية الشهوة عظم 



اعتقادها يف طهارته ونزاهته فاستحيت أن تقول إن يوسف عليه السالم قصدين بالسوء وما وجدت من نفسها أن 
هبذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت هبذا التعريض فانظر إىل تلك املرأة ما وجدت من نفسها أن ترميه  ترميه

هبذا الكذب وأن هؤالء احلشوية يرمونه بعد قريب من أربعة آالف سنة هبذا الذنب القبيح ورابعها أن يوسف عليه 
ا جارياً جمرى السوء فقوهلا َما َجَزاء َمْن أََراَد بِأَْهِلكَ السالم أراد يضرهبا ويدفعها عن نفسه وكان ذلك بالنسبة إليه

جارياً جمرى التعريض فلعلها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعها ويف ظاهر األمر كانت توهم أنه قصدين مبا 
  ال ينبغي

إزالة هذه التهمة فقال واعلم أن املرأة ملا ذكرت هذا الكالم ولطخت عرض يوسف عليه السالم احتاج يوسف إىل 
هي راودتين عن نفسي وأن يوسف عليه السالم ما هتك سترها يف أول األمر إال أنه ملا خاف على النفس وعلى 

  العرض أظهر األمر
واعلم أن العالمات الكثرية كانت دالة على أن يوسف عليه السالم هو الصادق فاألول أن يوسف عليه السالم يف 

هلم والعبد ال ميكنه أن يتسلط على مواله إىل هذا احلد والثاين أهنم شاهدوا أن يوسف عليه  ظاهر األمر كان عبداً
السالم كان يعدو عدواً شديداً ليخرج والرجل الطالب للمرأة ال خيرج من الدار على هذا الوجه والثالث أهنم رأوا 

  نأن املرأة زينت نفسها على أكمل الوجوه وأما يوسف عليه السالم فما كا

عليه أثر من آثار تزيني النفس فكان إحلاق هذه الفتنة باملرأة أوىل الرابع أهنم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه 
السالم يف املدة الطويلة فما رأوا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل املنكر وذلك أيضاً مما يقوي الظن 

ة على سبيل التصريح بل ذكرت كالماً جممالً مبهماً وأما يوسف عليه اخلامس أن املرأة ما نسبته إىل طلب الفاحش
السالم فإنه صرح باألمر ولو أنه كان متهماً ملا قدر على التصريح باللفظ الصريح فإن اخلائن خائف السادس قيل 

أوىل فلما حصلت إن زوج املرأة كان عاجزاً وآثار طلب الشهوة يف حق املرأة كانت متكاملة فإحلاق هذه الفتنة هبا 
هذه األمارات الكثرية الدالة على أن مبدأ هذه الفتنة كان من املرأة استحيا الزوج وتوقف وسكت لعلمه بأن 

يوسف صادق واملرأة كاذبة مث إنه تعاىل أظهر ليوسف عليه السالم دليالً آخر يقوي تلك الدالئل املذكورة ويدل 
نبة وهو قوله هي راودتين عن نفسي وأن يوسف عليه السالم ما هتك على أنه بريء عن الذنب وأن املرأة هي املذ

  سترها يف أول األمر إال أنه ملا خاف على النفس وعلى العرض أظهر األمر
واعلم أن العالمات الكثرية كانت دالة على أن يوسف عليه السالم هو الصادق فاألول أن يوسف عليه السالم يف 

بد ال ميكنه أن يتسلط على مواله إىل هذا احلد والثاين أهنم شاهدوا أن يوسف عليه ظاهر األمر كان عبداً هلم والع
السالم كان يعدو عدواً شديداً ليخرج والرجل الطالب للمرأة ال خيرج من الدار على هذا الوجه والثالث أهنم رأوا 

ر من آثار تزيني النفس فكان أن املرأة زينت نفسها على أكمل الوجوه وأما يوسف عليه السالم فما كان عليه أث
إحلاق هذه الفتنة باملرأة أوىل الرابع أهنم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه السالم يف املدة الطويلة فما رأوا عليه 

حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل املنكر وذلك أيضاً مما يقوي الظن اخلامس أن املرأة ما نسبته إىل طلب 
ل التصريح بل ذكرت كالماً جممالً مبهماً وأما يوسف عليه السالم فإنه صرح باألمر ولو أنه كان الفاحشة على سبي

متهماً ملا قدر على التصريح باللفظ الصريح فإن اخلائن خائف السادس قيل إن زوج املرأة كان عاجزاً وآثار طلب 
حصلت هذه األمارات الكثرية الدالة على أن  الشهوة يف حق املرأة كانت متكاملة فإحلاق هذه الفتنة هبا أوىل فلما

مبدأ هذه الفتنة كان من املرأة استحيا الزوج وتوقف وسكت لعلمه بأن يوسف صادق واملرأة كاذبة مث إنه تعاىل 
أظهر ليوسف عليه السالم دليالً آخر يقوي تلك الدالئل املذكورة ويدل على أنه بريء عن الذنب وأن املرأة هي 



وله وأن يوسف عليه السالم ما هتك سترها يف أول األمر إال أنه ملا خاف على النفس وعلى العرض املذنبة وهو ق
  أظهر األمر

واعلم أن العالمات الكثرية كانت دالة على أن يوسف عليه السالم هو الصادق فاألول أن يوسف عليه السالم يف 
ه إىل هذا احلد والثاين أهنم شاهدوا أن يوسف عليه ظاهر األمر كان عبداً هلم والعبد ال ميكنه أن يتسلط على موال

السالم كان يعدو عدواً شديداً ليخرج والرجل الطالب للمرأة ال خيرج من الدار على هذا الوجه والثالث أهنم رأوا 
أن املرأة زينت نفسها على أكمل الوجوه وأما يوسف عليه السالم فما كان عليه أثر من آثار تزيني النفس فكان 

حلاق هذه الفتنة باملرأة أوىل الرابع أهنم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه السالم يف املدة الطويلة فما رأوا عليه إ
حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل املنكر وذلك أيضاً مما يقوي الظن اخلامس أن املرأة ما نسبته إىل طلب 

الً مبهماً وأما يوسف عليه السالم فإنه صرح باألمر ولو أنه كان الفاحشة على سبيل التصريح بل ذكرت كالماً جمم
متهماً ملا قدر على التصريح باللفظ الصريح فإن اخلائن خائف السادس قيل إن زوج املرأة كان عاجزاً وآثار طلب 

لدالة على أن الشهوة يف حق املرأة كانت متكاملة فإحلاق هذه الفتنة هبا أوىل فلما حصلت هذه األمارات الكثرية ا
مبدأ هذه الفتنة كان من املرأة استحيا الزوج وتوقف وسكت لعلمه بأن يوسف صادق واملرأة كاذبة مث إنه تعاىل 

أظهر ليوسف عليه السالم دليالً آخر يقوي تلك الدالئل املذكورة ويدل على أنه بريء عن الذنب وأن املرأة هي 
ّمْن أَْهِلَها ويف هذا الشاهد ثالثة أقوال األول أنه كان هلا ابن عم وكان رجالً  املذنبة وهو قوله نَّفِْسى َوَشهِدَ َشاِهٌد

حكيماً واتفق يف ذلك الوقت أنه كان مع امللك يريد أن يدخل عليها فقال قد مسعنا اجللبة من وراء الباب وشق 
قة والرجل كاذب وإن كان القميص إال أنا ال ندري أيكما قدام صاحبه فإن كان شق القميص من قدامه فأنت صاد

من خلفه فالرجل صادق وأنت كاذبة فلما نظروا إىل القميص ورأوا الشق من خلفه قال ابن عمها إِنَُّه ِمَن كَْيَدكُمْ 
إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم أي من عملكن مث قال ليوسف أعرض عن هذا واكتمه وقال هلا استغفري لذنبك وهذا قول طائفة 

ن والثاين وهو أيضاً منقول عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وسعيد بن جبري والضحاك إن ذلك عظيمة من املفسري
الشاهد كان صبياً أنطقه اهللا تعاىل يف املهد فقال ابن عباس تكلم يف املهد أربعة صغار شاهد يوسف وابن ماشطة 

لوجوه األول أنه تعاىل لو  بنت فرعون وعيسى بن مرمي وصاحب جريج الراهب قال اجلبائي والقول األول أوىل
أنطق الطفل هبذا الكالم لكان جمرد قوله إهنا كاذبة كافياً وبرهاناً قاطعاً ألنه من الرباهني القاطعة القاهرة واالستدالل 

بتمزيق القميص من قبل ومن دبر دليل ظين ضعيف والعدول عن احلجة القاطعة حال حضورها وحصوهلا إىل 
الثاين أنه تعاىل قال َوشَهَِد َشاِهٌد ّمْن أَْهِلَها وإمنا قال من أهلها ليكون أوىل بالقبول يف حق الداللة الظنية ال جيوز 

املرأة ألن الظاهر من حال من يكون من أقرباء املرأة ومن أهلها أن ال يقصدها بالسوء واإلضرار فاملقصود بذكر 
ت إمنا يصار إليها عند كون الداللة ظنية ولو كون ذلك الرجل من أهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه الترجيحا

كان هذا القول صادراً عن الصيب الذي يف املهد لكان قوله حجة قاطعة وال يتفاوت احلال بني أن يكون من أهلها 
وبني أن ال يكون من أهلها وحينئذ ال يبقى هلذا القيد أثر والثالث أن لفظ الشاهد ال يقع يف العرف إال على من 

  ه معرفة بالواقعة وإحاطة هباتقدمت ل
والقول الثالث أن ذلك الشاهد هو القميص قال جماهد الشاهد كون قميصه مشقوقاً من دبر وهذا يف غاية الضعف 

ألن القميص ال يوصف هبذا وال ينسب إىل األهل واعلم أن القول األول عليه أيضاً إشكال وذلك ألن العالمة 
يوسف عليه السالم عن املعصية ألن من احملتمل أن الرجل قصد املرأة لطلب الزنا  املذكورة ال تدل قطعاً على براءة



فاملرأة غضبت عليه فهرب الرجل فعدت املرأة خلف الرجل وجذبته لقصد أن تضربه ضرباً وجيعاً فعلى هذا الوجه 
  يكون القميص متخرقاً من دبر مع أن املرأة تكون برية عن الذنب والرجل يكون مذنباً

ابه أنا بينا أن عالمات كذب املرأة كانت كثرية بالغة مبلغ اليقني فضموا إليها هذه العالمة األخرى ال ألجل أن وجو
  يعولوا يف احلكم عليها بل ألجل أن يكون ذلك جارياً جمرى املقويات واملرجحات

وحيتمل الشاهد فلذلك اختلفوا فيه  مث إنه تعاىل أخرب وقال فَلَمَّا َرأَى قَِميَصُه وذلك حيتمل السيد الذي هو زوجها
  قال إِنَُّه ِمن كَْيِدكُنَّ أي أن قولك ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً من كيدكن إن كيدكن عظيم

فإن قيل إنه تعاىل ملا خلق اإلنسان ضعيفاً فكيف وصف كيد املرأة بالعظم وأيضاً فكيد الرجال قد يزيد على كيد 
  النساء

ة اإلنسان بالنسبة إىل خلقة املالئكة والسموات والكواكب خلقة ضعيفة وكيد واجلواب عن األول أن خلق
النسوات بالنسبة إىل كيد البشر عظيم وال منافاة بني القولني وأيضاً فالنساء هلن يف هذا الباب من املكر واحليل ما ال 

  يكون للرجال وألن كيدهن يف هذا الباب يورث من العار ما ال يورثه كيد الرجال
اعلم أنه ملا ظهر للقوم براءة يوسف عليه السالم عن ذلك الفعل املنكر حكى تعاىل عنه أنه قال ُيوُسفُ أَْعرِْض َعْن و

َهاذَا فقيل إن هذا من قول العزيز وقيل إنه من قول الشاهد ومعناه أعرض عن ذكر هذه الواقعة حىت ال ينتشر 
سف بكتمان هذه الواقعة أمر املرأة باالستغفار فقال َواْسَتْغِفرِى خربها وال حيصل العار العظيم بسببها وكما أمر يو

ِلذَنبِِك وظاهر ذلك طلب املغفرة وحيتمل أن يكون املراد من الزوج ويكون معىن املغفرة العفو والصفح وعلى هذا 
أولئك األقوام كانوا  التقدير فاألقرب أن قائل هذا القول هو الشاهد وحيتمل أن يكون املراد باالستغفار من اهللا ألن

يثبتون الصانع إال أهنم مع ذلك كانوا يعبدون األوثان بدليل أن يوسف عليه السالم قال مُّتَّفَّرقُونَ َخْيٌر أَمِ اللَُّه 
وعلى هذا التقدير فيجوز أن يكون القائل هو الزوج وقوله إِنَِّك كُنِت ِمَن )  ٢٩يوسف ( الَْواِحُد الْقَهَّاُر َما 

ِئنيَ نسبة هلا إىل أهنا كانت كثرية اخلطأ فيما تقدم وهذا أحد ما يدل على أن الزوج عرف يف أول األمر أن الَْخاِط
الذنب للمرأة ال ليوسف ألنه كان يعرف عنها إقدامها على ما ال ينبغي وقال أبو بكر األصم إن ذلك لزوج كان 

وإمنا قال من اخلاطئني بلفظ التذكري تغليباً للذكور ) الكشاف ( قليل الغرية فاكتفى منها باالستغفار قال صاحب 
على اإلناث وحيتمل أن يقال املراد إنك من نسل اخلاطئني فمن ذلك النسل سرى هذا العرق اخلبيث فيك واهللا 

  أعلم
ا ُحبا إِنَّا لََنَراَها ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ فَلَمَّا َسِمَعْت َوقَالَ نِْسَوةٌ  ِفى الَْمِديَنةِ  اْمَرأَُت الَْعزِيزِ تَُراوُِد فََتاَها َعن نَّفِْسِه قَْد َشَغفََه

 اخُْرْج َعلَْيهِنَّ فَلَمَّا َرأَْيَنُه أَكَْبْرَنهُ بَِمكْرِِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيهِنَّ َوأَعَْتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَئًا َوءَاَتْت كُلَّ َواِحَدةٍ  مَّْنُهنَّ ِسكِّيًنا َوقَالَِت
  أَْيدَِيُهنَّ َوقُلَْن َحاَش للَِّه َما َهاذَا َبَشًرا إِنْ َهاذَآ إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي َوقَطَّْعَن

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل مل مل يقل َوقَالَتِ نِْسَوةٌ  قلنا لوجهني األول أن النسوة اسم مفرد جلمع املرأة وتأنيثه غري حقيقي فلذلك 

قال الواحدي تقدمي الفعل يدعو إىل إسقاط عالمة التأنيث على قياس إسقاط عالمة  مل يلحق فعله تاء التأنيث الثاين
  التثنية واجلمع

املسألة الثانية قال الكليب هن أربع امرأة ساقي العزيز وامرأة خبازه وامرأة صاحب سجنه وامرأة صاحب دوابه 
تهرت وحتدث هبا النساء وامرأة العزيز هي وزاد مقاتل وامرأة احلاجب واألشبه أن تلك الواقعة شاعت يف البلد واش



  انهذه املرأة املعلومة ُتَراوُِد فََتاَها َعن نَّفِْسِه الفىت احلدث الشاب والفتاة اجلارية الشابة قَْد َشغَفََها ُحّبا وفيه مسألت
قال شغفت فالناً املسألة األوىل أن الشغاف فيه وجوه األول أن الشغاف جلدة حميطة بالقلب يقال هلا غالف القلب ي

إذا أصبت شغافه كما تقول كبدته أي أصبت كبده فقوله َشَغفََها ُحّبا أي دخل احلب اجللد حىت أصاب القلب 
والثاين أن حبه أحاط بقلبها مثل إحاطة الشغاف بالقلب ومعىن إحاطة ذلك احلب بقلبها هو أن اشتغاهلا حببه صار 

فال تعقل سواه وال خيطر بباهلا إال إياه والثالث قال الزجاج الشغاف حبة حجاباً بينها وبني كل ما سوى هذه احملبة 
القلب وسويداء القلب واملعىن أنه وصل حبه إىل سويداء قلبها وباجلملة فهذا كناية عن احلب الشديد والعشق 

  العظيم
عفه اهلوى إذا بلغ إىل حد املسألة الثانية قرأ مجاعة من الصحابة والتابعني شعفها بالعني قال ابن السكيت يقال ش

االحتراق وشعف اهلناء البعري إذا بلغ منه األمل إىل حد االحتراق وكشف أبو عبيدة عن هذا املعىن فقال الشعف 
بالعني إحراق احلب القلب مع لذة جيدها كما أن البعري إذا هىنء بالقطران يبلغ منه مثل ذلك مث يستروح إليه وقال 

  اجلبال ومعىن شعف بفالن إذا ارتفع حبه إىل أعلى املواضع من قلبه ابن األنباري الشعف رؤوس
  املسألة الثالثة قوله حبها نصب على التمييز

مُّبِنيٍ  مث قال ُحّبا إِنَّا لَنََراَها ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ أي يف ضالل عن طريق الرشد بسبب حبها إياه كقوله إِنَّ أََباَنا لَِفى َضاللٍ
  ) ٨يوسف ( 

  ل تعاىل فَلَمَّا َسِمَعْت بَِمكْرِِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيهِنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ مُتَّكَئًا ويف اآلية مسائلمث قا
املسألة األوىل املراد من قوله فَلَمَّا َسِمَعْت بَِمكْرِِهنَّ أهنا مسعت قوهلن وإمنا مسي قوهلن مكراً لوجوه األول أن النسوة 

تدعاء لرؤية يوسف عليه السالم والنظر إىل وجهه ألهنن عرفن أهنن إذا قلن ذلك إمنا ذكرت ذلك الكالم اس
عرضت يوسف عليهن ليتمهد عذرها عندهن الثاين أن امرأة العزيز أسرت إليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتمان 

تذكر على سبيل اخلفية هذا السر فلما أظهرن السر كان ذلك غدراً ومكراً الثالث أهنن وقعن يف غيبتها والغيبة إمنا 
  فأشبهت املكر

  املسألة الثانية أهنا ملا مسعت أهنن يلمنها على تلك احملبة املفرطة أرادت إبداء عذرها فاختذت

مائدة ودعت مجاعة من أكابرهن وأعتدت هلن متكأ ويف تفسريه وجوه األول املتكأ النمرق الذي يتكأ عليه الثاين أن 
واألصل فيه أن من دعوته ليطعم عندك فقد أعددت له وسادة تسمى الطعام متكأ على  املتكأ هو الطعام قال العتيب

االستعارة والثالث متكأ أترجاً وهو قول وهب وأنكر أبو عبيد ذلك ولكنه حممول على أهنا وضعت عندهن أنواع 
كان كذلك احتاج اإلنسان  الفاكهة يف ذلك اجمللس والرابع متكأ طعاماً حيتاج إىل أن يقطع بالسكني ألن الطعام مىت

إىل أن يتكأ عليه عند القطع مث نقول حاصل ذلك أهنا دعت أولئك النسوة وأعدت لكل واحدة منهن جملساً معيناً 
وآتت كل واحدة منهن سكيناً أي ألجل أكل الفاكهة أو ألجل قطع اللحم مث إهنا أمرت يوسف عليه السالم بأن 

السالم ما قدر على خمالتها خوفاً منها فَلَمَّا َرأَْيَنهُ أَكْبَْرَنُه َوقَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ وههنا خيرج إليهن ويعرب عليهن وأنه عليه 
  مسائل

املسألة األوىل يف أَكْبَْرَنُه قوالن األول أعظمنه والثاين أكربن مبعىن حضن قال األزهري واهلاء للسكت يقال أكربت 
ألهنا باحليض خترج من حد الصغر إىل حد الكرب وفيه وجه آخر وهو أن املرأة إذا حاضت وحقيقته دخلت يف الكرب 

املرأة إذا خافت وفزعت فرمبا أسقطت ولدها فحاضت فإن صح تفسري اإلكبار باحليض فالسبب فيه ما ذكرناه 
ت تظن أهنا وقوله قَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ كناية عن دهشتهن وحريهتن والسبب يف حسن هذه الكناية أهنا ملا دهشت فكان



تقطع الفاكهة وكانت تقطع يد نفسها أو يقال إهنا ملا دهشت صارت حبيث ال متيز نصاهبا من حديدها وكانت تأخذ 
  اجلانب احلاد من ذلك السكني بكفها فكان حيصل اجلراحة يف كفها

يل كان فضل يوسف على املسألة الثالثة اتفق األكثرون على أهنن إمنا أكربنه حبسب اجلمال الفائق واحلسن الكامل ق
( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الناس يف الفضل واحلسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وعن النيب 

مررت بيوسف عليه السالم ليلة عرج يب إىل السماء فقلت جلربيل عليه السالم من هذا فقال هذا يوسف فقيل يا 
وقيل كان يوسف إذا سار يف أزقة مصر يرى تأللؤ وجهه على ) لبدر رسول اهللا كيف رأيته قال كالقمر ليلة ا

اجلدران كما يرى نور الشمس من السماء عليها وقيل كان يشبه آدم يوم خلقه ربه وهذا القول هو الذي اتفقوا 
ر اخلضوع عليه وعندي أنه حيتمل وجهاً آخر وهو أهنن إمنا أكربنه ألهنن رأين عليه نور النبوة وسيما الرسالة وآثا

واالحتشام وشاهدن منها مهابة النبوة وهيئة امللكية وهي عدم االلتفات إىل املطعوم واملنكوح وعدم االعتداد هبن 
وكان اجلمال العظيم مقروناً بتلك اهليبة واهليئة فتعجنب من تلك احلالة فال جرم أكربنه وعظمنه ووقع الرعب 

  على هذا الوجه أوىل واملهابة منه يف قلوهبن وعندي أن محل اآلية
فإن قيل فإذا كان األمر كذلك فكيف ينطبق على هذا التأويل قوهلا فَذاِلكُنَّ الَِّذى لُْمُتنَّنِى ِفيِه وكيف تصري هذه 

  احلالة عذراً هلا يف قوة العشق وإفراط احملبة
امللكية الطاهرة املطهرة فحسنه قلنا قد تقرر أن املمنوع متبوع فكأهنا قالت هلن مع هذا اخللق العجيب وهذه السرية 

يوجب احلب الشديد وسريته امللكية توجب اليأس عن الوصول إليه فلهذا السبب وقعت يف احملبة واحلسرة واألرق 
  والقلق وهذا الوجه يف تأويل اآلية أحسن واهللا أعلم

  ني وهي رواية األصمعي عن نافعاملسألة الثالثة قرأ أبو عمرو َوقُلَْن َيْوَمِئٍذ ِللَِّه بإثبات األلف بعد الش

وهي األصل ألهنا من احملاشاة وهي التنحية والتبعيد والباقون حبذف األلف للتخفيف وكثرة دورها على األلسن 
كلمة يفيد معىن التنزيه واملعىن ههنا تنزيه اهللا تعاىل من املعجز حيث قدر على خلق ) وحاشا ( اتباعاً للمصحف 

  للَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمن ُسوء فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله مجيل مثله أما قوله حَاَش
  املسألة الرابعة قوله َما َهاذَا َبَشًرا إِنْ َهاذَا إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي فيه وجهان

 حي أحسن الوجه األول وهو املشهور أن املقصود منه إثبات احلسن العظيم له قالوا ألنه تعاىل ركز يف الطباع أن ال
من امللك كما ركز فيها أن ال حي أقبح من الشيطان ولذلك قال تعاىل يف صفة جهنم طَلُْعَها كَأَنَّهُ ُرءوُس الشَّياِطنيِ 

وذلك ملا ذكرنا أنه تقرر يف الطباع أن أقبح األشياء هو الشيطان فكذا ههنا تقرر يف الطباع أن )  ٦٥الصافات ( 
  أرادت النسوة املبالغة يف وصف يوسف عليه السالم باحلسن ال جرم شبهنه بامللكأحسن األحياء هو امللك فلما 

والوجه الثاين وهو األقرب عندي أن املشهور عند اجلمهور أن املالئكة مطهرون عن بواعث الشهوة وجواذب 
النسوة ملا رأين يوسف الغضب ونوازع الوهم واخليال فطعامهم توحيد اهللا تعاىل وشراهبم الثناء على اهللا تعاىل مث إن 

عليه السالم مل يلتفت إليهن ألبتة ورأين عليه هيبة النبوة وهيبة الرسالة وسيما الطهارة قلن إنا ما رأينا فيه أثراً من 
أثر الشهوة وال شيئاً من البشرية وال صفة من اإلنسانية فهذا قد تطهر عن مجيع الصفات املغروزة يف البشر وقد 

  ية ودخل يف امللكيةترقى عن حد اإلنسان
  فإن قالوا فإن كان املراد ما ذكرمت فكيف يتمهد عذر تلك املرأة عند النسوة فاجلواب قد سبق واهللا أعلم

املسألة اخلامسة القائلون بأن امللك أفضل من البشر احتجوا هبذه اآلية فقالوا ال شك إهنن إمنا ذكرت هذا الكالم يف 
ب أن يكون إخراجه من البشرية وإدخاله يف امللكية سبباً لتعظيم شأنه معرض تعظيم يوسف عليه السالم فوج



وإعالء مرتبته وإمنا يكون األمر كذلك لو كان امللك أعلى حاالً من البشر مث نقول ال خيلو إما أن يكون املقصود 
ن واألول باطل بيان كمال حاله يف احلسن الذي هو اخللق الظاهر أو كمال حاله يف احلسن الذي هو اخللق الباط

لوجهني األول أهنم وصفوه بكونه كرمياً وإمنا يكون كرمياً بسبب األخالق الباطنة ال بسبب اخللقة الظاهرة والثاين 
أنا نعلم بالضرورة أن وجه اإلنسان ال يشبه وجوه املالئكة ألبتة أما كونه بعيداً عن الشهوة والغضب معرضاً عن 

ودية اهللا تعاىل مستغرق القلب والروح فيه فهو أمر مشترك فيه بني اإلنسان الكامل اللذات اجلسمانية متوجهاً إىل عب
  وبني املالئكة

وإذا ثبت هذا فنقول تشبيه اإلنسان بامللك يف األمر الذي حصلت املشاهبة فيه على سبيل احلقيقة أوىل من تشبيهه 
ه السالم بامللك يف هذه اآلية إمنا وقع يف اخللق بامللك فيما مل حتصل املشاهبة فيه ألبتة فثبت أن تشبيه يوسف علي

الباطن ال يف الصورة الظاهرة وثبت أنه مىت كان األمر كذلك وجب أن يكون امللك أعلى حاالً من اإلنسان من 
  هذه الفضائل فثبت أن امللك أفضل من البشر واهللا أعلم

( د قوله َما َهاذَا َبشًَرا ومنها قوله مَّا ُهنَّ أُمَّهَاتِهِْم عمل ليس وهبا ور) ما ( املسألة السادسة لغة أهل احلجاز إعمال 
  ) ٢اجملادلة 

ومن قرأ على لغة بين متيم قرأ َما َهاذَا َبَشًرا وهي قراءة ابن مسعود وقرىء َما َهاذَا َبَشًرا أي ما هو بعبد مملوك 
اصل بشراً مبعىن هذا مشترى وتقول هذا لك بشراً أم للبشر إِنْ هَاذَا إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي مث نقول ما هذا بشراً أي ح

  بكراً والقراءة املعتربة هي األوىل ملوافقتها املصحف وملقابلة البشر للملك
ْسَجَننَّ َولََيكُوًنا مِّن اُمُرهُ لَُيقَالَْت فَذاِلكُنَّ الَِّذى لُْمُتنَّنِى ِفيِه َولَقَْد َراوَدتُُّه َعن نَّفِْسِه فَاَسَتْعَصَم َولَِئن لَّْم َيفَْعلْ َمآ َء

  الصَّاِغرِيَن
اعلم أن النسوة ملا قلن يف امرأة العزيز قد شغفها حباً إنا لنراها يف ضالل مبني عظم ذلك عليها فجمعتهن فَلَمَّا رَأَْيَنُه 

عظم مما ناهلا مع أنه طال مكثه أَكْبَْرَنُه َوقَطَّْعَن أَْيدَِيُهنَّ فعند ذلك ذكرت أهنن باللوم أحق ألهنن بنظرة واحدة حلقهن أ
  عندها

  فإن قيل فلم قالت فَذاِلكُنَّ مع أن يوسف عليه السالم كان حاضراً
واجلواب عنه من وجوه األول قال ابن األنباري أشارت بصيغة ذلكن إىل يوسف بعد انصرافه من اجمللس والثاين 

يقلن إهنا عشقت عبدها الكنعاين فلما  وهو أحسن ما قيل إن النسوة كن) الكشاف ( وهو الذي ذكره صاحب 
رأينه ووقعن يف تلك الدهشة قالت هذا الذي رأيتموه هو ذلك العبد الكنعاين الذي ملتنين فيه يعين أنكن مل تتصورنه 

  حق تصوره ولو حصلت يف خيالكن صورته لتركنت هذه املالمة
عن حقيقة احلال فقالت َولَقَْد َراَودتُُّه َعن نَّفِْسهِ واعلم أهنا ملا أظهرت عذرها عند النسوة يف شدة حمبتها له كشفت 

  فَاَسَتْعَصَم
واعلم أن هذا تصريح بأنه عليه السالم كان بريئاً عن تلك التهمة وعن السدي أنه قال فَاَستَْعَصَم بعد حل 

  السراويل وما الذي حيمله على إحلاق هذه الزيادة الفاسدة الباطلة بنص الكتاب
ن لَّْم َيفَْعلْ َما ءاُمُرُه لَُيْسَجَننَّ َولََيكُوًنا ّمن الصَّاِغرِيَن واملراد أن يوسف عليه السالم إن مل يوافقها على مث قال َولَِئ

مرادها يوقع يف السجن ويف الصغار ومعلوم أن التوعد بالصغار له تأثري عظيم يف حق من كان رفيع النفس عظيم 
لََيكُوًنا كان محزة والكسائي يقفان على وَلََيكُوًنا باأللف وكذلك قوله لََنْسفَعاً اخلطر مثل يوسف عليه السالم وقوله َو

  واهللا أعلم)  ١٥العلق ( 



فَاسَْتجَاَب أَكُن مَن الَْجاِهِلَني قَالَ َربِّ السِّْجُن أََحبُّ إِلَى َّ ِممَّا َيْدُعوَننِى إِلَْيِه وَإِالَّ َتْصرِْف َعنِّى كَْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيهِنَّ َو
  لَُه َربُُّه فَصََرَف َعْنُه كَْيَدُهنَّ إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم

وسائر النسوة مسعن )  ٣٢يوسف ( واعلم أن املرأة ملا قالت َولَِئن لَّْم َيفَْعلْ َما ءاُمُرُه لَُيْسَجَننَّ َولََيكُوًنا ّمن الصَّاغِرِيَن 
على يوسف عليه السالم وقلن ال مصلحة لك يف خمالفة أمرها وإال وقعت يف  هذا التهديد فالظاهر أهنن اجتمعن

السجن ويف الصغار فعند ذلك اجتمع يف حق يوسف عليه السالم أنواع من الوسوسة أحدها أن زليخا كانت يف 
على  غاية احلسن والثاين أهنا كانت ذات مال وثروة وكانت على عزم أن تبذل الكل ليوسف بتقدير أن يساعدها

مطلوهبا والثالث أن النسوة اجتمعن عليه وكل واحدة منهن كانت ترغبه وختوفه بطريق آخر ومكر النساء يف هذا 
الباب شديد والرابع أنه عليه السالم كان خائفاً من شرها وإقدامها على قتله وإهالكه فاجتمع يف حق يوسف مجيع 

خمالفتها فخاف عليه السالم أن تؤثر هذه األسباب  جهات الترغيب على موافقتها ومجيع جهات التخويف على
  القوية الكثرية فيه

واعلم أن القوة البشرية والطاقة اإلنسانية ال تفي حبصول هذه العصمة القوية فعند هذا التجأ إىل اهللا تعاىل وقال َربّ 
  لى املصدر وفيه سؤاالنالّسْجُن أََحبُّ إِلَى َّ ِممَّا َيْدُعوَننِى إِلَْيِه وقرىء الّسْجنِ بالفتح ع

  السؤال األول السجن يف غاية املكروهية وما دعونه إليه يف غاية املطلوبية فكيف قال املشقة أحب إيل من اللذة
واجلواب أن تلك اللذة كانت تستعقب آالماً عظيمة وهي الذم يف الدنيا والعقاب يف اآلخرة وذلك املكروه وهو 

عظيمة وهي املدح يف الدنيا والثواب الدائم يف اآلخرة فلهذا السبب قال اختيار السجن كان يستعقب سعادات 
  الّسْجُن أََحبُّ إِلَى َّ ِممَّا َيْدُعوَننِى إِلَيِْه

  السؤال الثاين أن حبسهم له معصية كما أن الزنا معصية فكيف جيوز أن حيب السجن مع أنه معصية
م أحد األمرين أعين الزنا والسجن فهذا أوىل ألنه مىت وجب واجلواب تقدير الكالم أنه إذا كان ال بد من التزا

  التزام أحد شيئني كل واحد منهما شر فأخفهما أوالمها بالتحمل
هو يصبو مث قال َوإِالَّ َتْصرِْف َعّنى كَْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيهِنَّ َوأَكُن ّمَن الَْجاِهِلَني أصب إليهن أمل إليهن يقال صبا إىل الل

مال واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أن اإلنسان ال ينصرف عن املعصية إال إذا صرفه اهللا تعاىل عنها قالوا صبواً إذا 
ألن هذه اآلية تدل على أنه تعاىل إن مل يصرفه عن ذلك القبيح وقع فيه وتقريره أن القدرة والداعي إىل الفعل 

ني ومرجوحية للطرف اآلخر وحصوهلما حال استواء والترك إن استويا امتنع الفعل ألن الفعل رجحان ألحد الطرف
الطرفني مجع بني النقيضني وهو حمال وإن حصل الرجحان يف أحد الطرفني فذلك الرجحان ليس من العبد وإال 

لذهبت املراتب إىل غري النهاية بل هو من اهللا تعاىل فالصرف عبارة عن جعله مرجوحاً ألنه مىت صار مرجوحاً صار 
ألن الوقوع رجحان فلو وقع حال املرجوحية حلصل الرجحان حال حصول املرجوحية وهو يقتضي  ممتنع الوقوع

  حصول اجلمع بني النقيضني وهو حمال

فثبت هبذا أن انصراف العبد عن القبيح ليس إال من اهللا تعاىل وميكن تقرير هذا الكالم من وجه آخر وهو أنه كان 
سباب املرغبة يف تلك املعصية وهو االنتفاع باملال واجلاه والتمتع قد حصل يف حق يوسف عليه السالم مجيع األ

باملنكوح واملطعوم وحصل يف اإلعراض عنها مجيع األسباب املنفرة ومىت كان األمر كذلك فقد قويت الدواعي يف 
ملعارضة الفعل وضعفت الدواعي يف الترك فطلب من اهللا سبحانه وتعاىل أن حيدث يف قلبه أنواعاً من الدواعي ا

النافية لدواعي املعصية إذ لو مل حيصل هذا املعارض حلصل املرجح للوقوع يف املعصية خالياً عما يعارضه وذلك 



  يوجب وقوع الفعل وهو املراد بقوله أَْصُب إِلَْيهِنَّ َوأَكُن ّمَن الَْجاِهِلَني
حَتَّى ِحنيٍ َوَدَخلَ َمَعُه السِّْجَن فََتَيانَ قَالَ أََحُدُهَمآ إِنِّى أََرانِى أَْعِصرُ َخْمًرا  ثُمَّ َبَدا لَُهْم مِّن َبْعِد َما َرأَُواْ اآلَياتِ لََيْسجُُننَُّه

  اَك ِمَن الُْمْحِسنَِنيَوقَالَ اآلَخُر إِنِّى أَرَانِى أَحِْملُ فَْوَق رَأِْسى ُخبًْزا َتأْكُلُ الطَّْيُر ِمْنُه نَبِّئَْنا بَِتأْوِيِلِه إِنَّا نََر
  اآلية مسائلويف 

املسألة األوىل اعلم أن زوج املرأة ملا ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السالم فال جرم مل يتعرض له فاحتالت املرأة 
بعد ذلك جبميع احليل حىت حتمل يوسف عليه السالم على موافقتها على مرادها فلم يلتفت يوسف إليها فلما أيست 

إن هذا العبد العرباين فضحين يف الناس يقول هلم إين راودته عن نفسه  منه احتالت يف طريق آخر وقالت لزوجها
وأنا ال أقدر على إظهار عذري فإما أن تأذن يل فأخرج وأعتذر وإما أن حتبسه كما حبستين فعند ذلك وقع يف قلب 

راد من العزيز أن األصلح حبسه حىت يسقط عن ألسنة الناس ذكر هذا احلديث وحىت تقل الفضيحة فهذا هو امل
عليه يف األول قوله ثُمَّ َبَدا لَُهْم ّمن َبْعِد َما َرأَُواْ اآلَياتِ لََيْسجُُننَُّه َحتَّى ِحنيٍ ألن البداء عبارة عن تغري الرأي عما كان 

كَْيَدكُنَّ واملراد من اآليات براءته بقد القميص من دبر ومخش الوجه وإلزام احلكم أياها بقوله إِنَُّه ِمن كَْيِدكُنَّ إِنَّ 
وذكرنا أنه ظهرت هناك أنواع أخر من اآليات بلغت مبلغ القطع ولكن القوم سكتوا عنها )  ٢٨يوسف ( َعِظيٌم 

  سعياً يف إخفاء الفضيحة
املسألة الثالثة قوله بداهلم فعل وفاعله يف هذا املوضع قوله اآليَاِت لََيْسجُُننَُّه وظاهر هذا الكالم يقتضي إسناد الفعل 

فعل آخر إال أن النحويني اتفقوا على أن إسناد الفعل إىل الفعل ال جيوز فإذا قلت خرج ضرب مل يفد ألبتة فعند إىل 
هذا قالوا تقدير الكالم مث بدا هلم سجنه إال أنه أقيم هذا الفعل مقام ذلك االسم وأقول الذوق يشهد بأن جعل 

فجعل اخلرب خمرباً عنه ال جيوز ألنا نقول االسم قد يكون  الفعل خمرب عنه ال جيوز وليس ألحد أن يقول الفعل خرباً
خرباً كقولك زيد قائم فقائم اسم وخرب فعلمنا أن كون الشيء خرباً ال ينايف كونه خمرباً عنه بل نقول يف هذا املقام 

  شكوك أحدها أنا إذا قلنا ضرب فعل

  فاملخرب عنه بأنه فعل هو ضرب فالفعل صار خمرباً عنه
املخرب عنه هو هذه الصيغة وهي اسم فنقول فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون املخرب عنه بأنه فعل اسم ال  فإن قالوا

فعل وذلك كذب وباطل بل نقول املخرب عنه بأنه فعل إن كان فعالً فقد ثبت أن الفعل يصح اإلخبار عنه وإن كان 
كتب ( طل ويف هذا الباب مباحث عميقة ذكرناها يف امساً كان معناه أنا أخربنا عن االسم بأنه فعل ومعلوم أنه با

  )املعقوالت 
املسألة الثالثة قال أهل اللغة احلني وقت من الزمان غري حمدود يقع على القصري منه وعلى الطويل وقال ابن عباس 

سنني وقال يريد إىل انقطاع املقالة وما شاع يف املدينة من الفاحشة مث قيل احلني ههنا مخس سنني وقيل بل سبع 
مقاتل بن سليمان حبس يوسف اثنيت عشر سنة والصحيح أن هذه املقادير غري معلومة وإمنا القدر املعلوم أنه بقي 

  ) ٤٥يوسف ( حمبوساً مدة طويلة لقوله تعاىل َوادَّكََر بَْعَد أُمَّةٍ  
أرادوا حبسه حبسوه وحذف ذلك لداللة قوله أما قوله تعاىل وََدَخلَ َمَعُه الّسْجَن فََتَيانَ فههنا حمذوف والتقدير ملا 

َوَدَخلَ َمَعُه الّسْجَن فََتَيانَ عليه قيل مها غالمان كانا للملك األكرب مبصر أحدمها صاحب طعامه واآلخر صاحب 
  شرابه رفع إليه أن صاحب طعامه يريد أن يسمه وظن أن اآلخر يساعده عليه فأمر حببسهما بقي يف اآلية سؤاالت

  ول كيف عرفا أنه عليه السالم عامل بالتعبريالسؤال األ
واجلواب لعله عليه السالم سأهلما عن حزهنما وغمهما فذكرا إنا رأينا يف املنام هذه الرؤيا وحيتمل أهنما رأياه وقد 



  أظهر معرفته بأمور منها تعبري الرؤيا فعندها ذكرا له ذلك
  السؤال الثاين كيف عرف أهنما كانا عبدين للملك

  ) ٤٢يوسف ( أي مواله ولقوله اذْكُْرنِى ِعندَ رَّبَك )  ٤١يوسف ( اب لقوله فََيسِْقى َربَُّه َخْمًرا اجلو
  السؤال الثالث كيف عرف أن أحدمها صاحب شراب امللك واآلخر صاحب طعامه

  أسه خبزاًواجلواب رؤيا كل واحد منهما تناسب حرفته ألن أحدمها رأى أنه يعصر اخلمر واآلخر كأنه حيمل فوق ر
  السؤال الرابع كيف وقعت رؤية املنام

  واجلواب فيه قوالن
القول األول أن يوسف عليه السالم ملا دخل السجن قال ألهله إين أعرب األحالم فقال أحد الفتيني هلم فلنخرب هذا 

رأيا شيئاً وإمنا حتاملا ليختربا العبد العرباين برؤيا خنترعها له فسأاله من غري أن يكونا رأيا شيئاً قال ابن مسعود ما كانا 
  علمه

  والقول الثاين قال جماهد كانا قد رأيا حني دخال السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه السالم فسأاله عنها

فقال الساقي أيها العامل إين رأيت كأين يف بستان فإذا بأصل عنبة حسنة فيها ثالثة أغصان عليها ثالثة عناقيد من 
امللك بيدي فعصرهتا فيه وسقيتها امللك فشربه فذلك قوله إِّنى أَرَانِى أَْعِصُر َخمًْرا وقال عنب فجنيتها وكأن كأس 

صاحب الطعام إين رأيت كأن فوق رأسي ثالث سالل فيها خبز وألوان وأطعمه وإذا سباع الطري تنهش منه فذلك 
  ًزا تَأْكُلُ الطَّْيُر ِمنُْهقوله تعاىل َوقَالَ اآلَخرُ إِّنى أََرانِى أَْحِملُ فَْوَق َرأِْسى خُْب

  السؤال اخلامس كيف عرف يوسف عليه السالم أن املراد من قوله إِّنى أَرَانِى أَْعِصُر َخمًْرا رؤيا املنام
اجلواب لوجوه األول أنه لو مل يقصد النوم كان ذكر قوله أَْعِصُر يغنيه عن ذكر قوله أَرَانِى والثاين دل عليه قوله 

  ) ٣٦يوسف ( أْوِيِلِه َنّبئَْنا بَِت
  السؤال السادس كيف يعقل عصر اخلمر

اجلواب فيه ثالثة أقوال أحدها أن يكون املعىن أعصر عنب مخر أي العنب الذي يكون عصريه مخراً فحذف املضاف 
خ الثاين أن العرب تسمي الشيء باسم ما يؤل إليه إذا انكشف املعىن ومل يلتبس يقولون فالن يطبخ دبساً وهو يطب
عصرياً والثالث قال أبو صاحل أهل عمان يسمون العنب باخلمر فوقعت هذه اللفظة إىل أهل مكة فنطقوا هبا قال 

  الضحاك نزل القرآن بألسنة مجيع العرب
  السؤال السابع ما معىن التأويل يف قوله نَّبئَْنا بَِتأْوِيلِِه

  ك األمراجلواب تأويل الشيء ما يرجع إليه وهو الذي يؤل إليه آخر ذل
  السؤال الثامن ما املراد من قوله إِنَّا نََراَك ِمَن الُْمْحِسنَِني

اجلواب من وجوه األول معناه إنا نراك تؤثر اإلحسان وتأيت مبكارم األخالق ومجيع األفعال احلميدة قيل إنه كان 
ل إنه كان شديد يعود مرضاهم ويؤنس حزينهم فقالوا إنك من احملسنني أي يف حق الشركاء واألصحاب وقي

املواظبة على الطاعات من الصوم والصالة فقالوا إنك من احملسنني يف أمر الدين ومن كان كذلك فإنه يوثق مبا يقوله 
يف تعبري الرؤيا ويف سائر األمور وقيل املراد إِنَّا َنَراَك ِمَن الُْمْحِسنَِني يف علم التعبري وذلك ألنه مىت عرب مل خيط كما 

  ) ١٠١يوسف ( ْمَتنِى ِمن َتأْوِيلِ االَْحاِديِث قال َوَعلَّ
  السؤال التاسع ما حقيقة علم التعبري

اجلواب القرآن والربهان يدالن على صحته أما القرآن فهو هذه اآلية وأما الربهان فهو أنه قد ثبت أنه سبحانه خلق 



ح احملفوظ واملانع هلا من ذلك اشتغاهلا جوهر النفس الناطقة حبيث ميكنها الصعود إىل عامل األفالك ومطالعة اللو
بتدبري البدن ويف وقت النوم يقل هذا التشاغل فتقوى على هذه املطالعة فإذا وقعت الروح على حالة من األحوال 
تركت آثاراً خمصوصة مناسبة لذلك اإلدراك الروحاين إىل عامل اخليال فاملعرب يستدل بتلك اآلثار اخليالية على تلك 

( والشريعة مؤكدة له روي عن النيب ) الكتب العقلية ( العقلية فهذا كالم جممل وتفصيله مذكور يف  اإلدراكات
  الرؤيا ثالثة رؤيا ما حيدث به الرجل( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم 

ال وهذا تقسيم صحيح يف العلوم العقلية وق) نفسه ورؤيا حتدث من الشيطان ورؤيا اليت هي الرؤيا الصادقة حقة 
  )رؤيا الرجل الصاحل جزء من ستة وأربعني جزءاً من النبوة ( عليه السالم 

لََّمنِى َربِّى إِنِّى َتَركُْت ِملَّةَ  قَْومٍ الَّ قَالَ الَ يَأِْتيكَُما طََعاٌم ُتْرَزقَانِِه إِالَّ َنبَّأُْتكَُما بَِتأْوِيِلِه قَْبلَ أَن َيأِْتَيكَُما ذاِلكَُما ِممَّا َع
ا كَانَ لََنآ أَن نُّْشرَِك بِاللَِّه ُنونَ بِاللَِّه َوُهْم بِاالٌّ ِخَرةِ  ُهْم كَاِفُرونَ َواتََّبْعُت ِملَّةَ  َءاَبآِءي إِبَْراهِيَم َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َمُيْؤِم

  الَ َيْشكُُرونَ ِمن َشىْ ٍء ذاِلَك ِمن فَْضلِ اللَِّه َعلَْيَنا َوَعلَى النَّاسِ َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ
  ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أن املذكور يف هذه اآلية ليس جبواب ملا سأال عنه فال بد ههنا من بيان الوجه الذي ألجله عدل 
عن ذكر اجلواب إىل هذا الكالم والعلماء ذكروا فيه وجوهاً األول أنه ملا كان جواب أحد السائلني أنه يصلب وال 

مسع ذلك عظم حزنه وتشتد نفرته عن مساع هذا الكالم فرأى أن الصالح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر  شك أنه مىت
معه بعلمه وكالمه حىت إذا جاء هبا من بعد ذلك خرج جوابه عن أن يكون بسبب هتمة وعداوة الثاين لعله عليه 

ألهنم طلبوا منه علم التعبري وال شك أن  السالم أراد أن يبني أن درجته يف العلم أعلى وأعظم مما اعتقدوا فيه وذلك
هذا العلم مبين على الظن والتخمني فبني هلما أنه ال ميكنه اإلخبار عن الغيوب على سبيل القطع واليقني مع عجز 
كل اخللق عنه وإذا كان األمر كذلك فبأن يكون فائقاً على كل الناس يف علم التعبري كان أوىل فكان املقصود من 

قدمة تقرير كونه فائقاً يف علم التعبري واصالً فيه إىل ما مل يصل غريه والثالث قال السدي الَ َيأْتِيكَُما ذكر تلك امل
طََعاٌم ُتْرَزقَانِِه يف النوم بني ذلك أن علمه بتأويل الرؤيا ليس مبقصور على شيء دون غريه ولذلك قال إِالَّ َنبَّأُْتكَُما 

السالم ملا علم أهنما اعتقدا فيه وقبال قوله فأورد عليهما ما دل على كونه رسوالً من عند بَِتأْوِيِلِه الرابع لعله عليه 
اهللا تعاىل فإن االشتغال بإصالح مهمات الدين أوىل من االشتغال مبهمات الدنيا واخلامس لعله عليه السالم ملا علم 

الكفر وال يستوجب العقاب الشديد أن ذلك الرجل سيصلب اجتهد يف أن يدخله يف اإلسالم حىت ال ميوت على 
والسادس قوله الَ يَأِْتيكَُما طََعاٌم ُتْرَزقَانِِه إِالَّ )  ٤٢األنفال ( لَّيْهِلَك َمْن َهلََك َعن َبّيَنةٍ  َوَيحَْيى َمْن َحى َّ َعن َبّيَنةٍ  

انه إال أخربتكما أي طعام هو وأي لون هو وكم َنبَّأُْتكَُما بَِتأْوِيِلِه حممول على اليقظة واملعىن أنه ال يأتيكما طعام ترزق
هو وكيف يكون عاقبته أي إذا أكله اإلنسان فهو يفيد الصحة أو السقم وفيه وجه آخر قيل كان امللك إذا أراد 

قتل إنسان صنع له طعاماً فأرسله إليه فقال يوسف ال يأتيكما طعام أال أخربتكما أن فيه مساً أم ال هذا هو املراد من 
ري جمرى ه الَ َيأِْتيكَُما طََعاٌم تُْرَزقَانِهِ إِالَّ َنبَّأُْتكَُما بَِتأْوِيِلِه وحاصله راجع إىل أنه ادعى اإلخبار عن الغيب وهو جيقول

  قوله عيسى عليه السالم

ول لتقرير كونه فائقاً يف علم فالوجوه الثالثة األ)  ٤٩آل عمران ( أَُنبّئُكُمْ بَِما َتأْكُلُونَ َوَما َتدَِّخُرونَ ِفى ُبُيوِتكُْم 
  التعبري والوجوه الثالثة األخر لتقرير كونه نبياً صادقاً من عند اهللا تعاىل

  فإن قيل كيف جيوز محل اآلية على ادعاء املعجزة مع أنه مل يتقدم ادعاء للنبوة



قوله ذاِلكَُما ِممَّا َعلََّمنِى َرّبى قلنا إنه وإن مل يذكر ذلك لكن يعلم أنه ال بد وأن يقال إنه كان قد ذكره وأيضاً ففي 
  ويف قوله َواتََّبْعُت ِملَّةَ  ءاَباءي ما يدل على ذلك

مث قال تعاىل ذاِلكَُما ِممَّا َعلََّمنِى رَّبى أي لست أخربكما على جهة الكهانة والنجوم وإمنا أخربتكما بوحي من اهللا 
  وعلم حصل بتعليم اهللا
  َ قَْومٍ الَّ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوُهْم بِاالِْخَرةِ  ُهْم كَاِفُرونَ وفيه مسائل مث قال إِّنى َتَركُْت ِملَّة

ه امللة املسألة األوىل لقائل أن يقول يف قوله إِّنى َتَركُْت ِملَّةَ  قَْومٍ الَّ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه توهم أنه عليه السالم كان يف هذ
رة عن عدم التعرض للشيء وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضاً فنقول جوابه من وجوه األول أن الترك عبا

فيه والثاين وهو األصح أن يقال إنه عليه السالم كان عبداً هلم حبسب زعمهم واعتقادهم الفاسد ولعله قبل ذلك 
جمرى ترك  كان ال يظهر التوحيد واإلميان خوفاً منهم على سبيل التقية مث إنه أظهره يف هذا الوقت فكان هذا جارياً

  ملة أولئك الكفرة حبسب الظاهر
املسألة الثانية تكرير لفظ ُهمْ يف قوله َوُهْم بِاالِْخَرةِ  ُهْم كَاِفُرونَ لبيان اختصاصهم بالكفر ولعل إنكارهم للمعاد 

  كان أشد من إنكارهم للمبدأ فألجل مبالغتهم يف إنكار املعاد كرر هذا اللفظ للتأكيد
 َترَكُْت ِملَّةَ  قَْومٍ الَّ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه إشارة إىل علم املبدأ وقوله َوُهمْ بِاالِْخَرةِ  ُهْم كَاِفُرونَ إشارة إىل واعلم أن قوله إِّنى

علم املعاد ومن تأمل يف القرآن اجمليد وتفكر يف كيفية دعوة األنبياء عليهم السالم علم أن املقصود من إرسال 
  لق إىل اإلقرار بالتوحيد وباملبدأ واملعاد وإن ما وراء ذلك عبثالرسل وإنزال الكتب صرف اخل

  مث قال تعاىل َواتََّبْعُت ِملَّةَ  ءاَباءي إِْبراهِيَم وَإِْسَحاَق َوَيعْقُوَب وفيه سؤاالت
  السؤال األول ما الفائدة يف ذكر هذا الكالم

الغيب قرن به كونه من أهل بيت النبوة وأن أباه اجلواب أنه عليه السالم ملا ادعى النبوة وحتدى باملعجزة وهو علم 
وجده وجد أبيه كانوا أنبياء اهللا ورسله فإن اإلنسان مىت ادعى حرفة أبيه وجده مل يستبعد ذلك منه وأيضاً فكما أن 
درجة إبراهيم عليه السالم وإسحاق ويعقوب كان أمراً مشهوراً يف الدنيا فإذا ظهر أنه ولدهم عظموه ونظروا إليه 

  بعني اإلجالل فكان انقيادهم له أمت وأثر قلوهبم بكالمه أكمل
  السؤال الثاين ملا كان نبياً فكيف قال إين اتبعت ملة آبائي والنيب ال بد وأن يكون خمتصاً بشريعة نفسه
م عليه قلنا لعل مراده التوحيد الذي مل يتغري وأيضاً لعله كان رسوالً من عند اهللا إال أنه كان على شريعة إبراهي

  السالم
  السؤال الثالث مل قال َما كَانَ لََنا أَن نُّْشرَِك بِاللَِّه ِمن َشىْ ء وحال كل املكلفني كذلك

واجلواب ليس املراد بقوله َما كَانَ لََنا أنه حرم ذلك عليهم بل املراد أنه تعاىل ظهر آباءه عن الكفر ونظريه قوله َما 
  ) ٣٥مرمي ( ٍد كَانَ للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن َولَ

  السؤال الرابع ما الفائدة يف قوله ِمن َشىْ ء
اجلواب أن أصناف الشرك كثرية فمنهم من يعبد األصنام ومنهم من يعبد النار ومنهم من يعبد الكواكب ومنهم من 

ؤالء الطوائف والفرق يعبد العقل والنفس والطبيعة فقوله َما كَانَ لََنا أَن نُّْشرَِك بِاللَِّه ِمن َشىْ ء رد على كل ه
  وإرشاد إىل الدين احلق وهو أنه ال موجد إال اهللا وال خالق إال اهللا وال رازق إال اهللا

ءمث قال ذاِلَك ِمن فَْضلِ اللَِّه َعلَْيَنا َوَعلَى النَّاسِ وفيه مسألة وهي أنه قال َما كَانَ لََنا أَن نُّْشرَِك بِاللَِّه ِم   ن َشىْ 
ْضلِ اللَِّه فقوله ذاِلَك إشارة إىل ما تقدم من عدم اإلشراك فهذا يدل على أن عدم اإلشراك مث قال ذاِلَك ِمن فَ



وحصول اإلميان من اهللا مث بني أن األمر كذلك يف حقه بعينه ويف حق الناس مث بني أن أكثر الناس ال يشكرون وجيب 
اً من أهل السنة دخل على بشر بن املعتمر أن يكون املراد أهنم ال يشكرون اهللا على نعمة اإلميان حكي أن واحد

وقال هل تشكر اهللا على اإلميان أم ال فإن قلت ال فقد خالفت اإلمجاع وإن شكرته فكيف تشكره على ما ليس 
فعالً له فقال له بشر إنا نشكره على أنه تعاىل أعطانا القدرة والعقل واآللة فيجب علينا أن نشكره على إعطاء 

ا أن نشكره على اإلميان مع أن اإلميان ليس فعالً له فذلك باطل وصعب الكالم على بشر فدخل القدرة واآللة فأم
عليهم مثامة بن األشرس وقال إنا ال نشكر اهللا على اإلميان بل اهللا يشكرنا عليه كما قال أُوالِئَك كَانَ َسعُْيُهم 

  فقال بشر ملا صعب الكالم سهل)  ١٩اإلسراء ( مَّْشكُوًرا 
أن الذين ألزمه مثامة باطل بنص هذه اآلية وذلك ألنه تعاىل بني أن عدم اإلشراك من فضل اهللا مث بني أن أكثر واعلم 

الناس ال يشكرون هذه النعمة وإمنا ذكره على سبيل الذم فدل هذا على أنه جيب على كل مؤمن أن يشكر اهللا 
ل القاضي قوله ذاِلَك إن جعلناه إشارة إىل التمسك تعاىل على نعمة اإلميان وحينئذ تقوى احلجة وتكمل الداللة قا

  بالتوحيد فهو من فضل اهللا تعاىل ألنه إمنا حصل بألطافه وتسهيله وحيتمل أن يكون إشارة إىل النبوة
واجلواب أن ذلك إشارة إىل املذكور السابق وذاك هو ترك اإلشراك فوجب أن يكون ترك اإلشراك من فضل اهللا 

ه إىل األلطاف والتسهيل فكان هذا تركاً للظاهر وأما صرفه إىل النبوة فبعيد ألن اللفظ الدال تعاىل والقاضي يصرف
  على اإلشارة جيب صرفه إىل أقرب املذكورات وهو ههنا عدم اإلشراك
ونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ أَسَْمآًء َسمَّْيُتُموَهآ أَنُتْم ياَصاحَِبىِ  السِّْجنِ َءأَرَْباٌب مُّتَّفَرِّقُونَ خَْيٌر أَمِ اللَُّه الْوَاِحدُ الْقَهَّاُر َما َتعُْبُد

ذاِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم َولَاِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  َوَءاَبآؤُكُْم مَّآ أَنَزلَ اللَُّه بَِها ِمن ُسلْطَاٍن إِِن الُْحكُْم إِالَّ للَِّه أََمَر أَالَّ َتعُْبُدوا إِالَّ إِيَّاُه
  الَ َيْعلَُمونَ

   اآلية مسائليف
املسألة األوىل قوله َيْشكُُرونَ ياصَاِحَبىِ  الّسْجنِ يريد صاحيب يف السجن وحيتمل أيضاً أنه ملا حصلت مرافقتهما يف 

السجن مدة قليلة أضيفا إليه وإذا كانت املرافقة القليلة كافية يف كونه صاحباً فمن عرف اهللا وأحبه طول عمره أوىل 
  ؤمن العارف احملببأن يبقى عليه اسم امل

املسألة الثانية اعلم أنه عليه السالم ملا ادعى النبوة يف اآلية األوىل وكان إثبات النبوة مبنياً على إثبات اإلهليات ال 
جرم شرع يف هذه اآلية يف تقرير اإلهليات وملا كان أكثر اخللق مقرين بوجود اإلله العامل القادر وإمنا الشأن يف أهنم 

اً على صورة األرواح الفلكية ويعبدوهنا ويتوقعون حصول النفع والضر منها ال جرم كان سعي أكثر يتخذون أصنام
األنبياء يف املنع من عبادة األوثان فكان األمر على هذا القانون يف زمان يوسف عليه السالم فلهذا السبب شرع 

  الدالئل واحلجج ههنا يف ذكر ما يدل على فساد القول بعبادة األصنام وذكر أنواعاً من
ن كثرة اآلهلة احلجة األوىل قوله مُّتَّفَّرقُونَ خَْيٌر أَمِ اللَُّه الْوَاِحُد الْقَهَّاُر َما وتقرير هذه احلجة أن نقول إن اهللا تعاىل بني أ

فكثرة اآلهلة )  ٢٢ألنبياء ا( توجب اخللل والفساد يف هذا العامل وهو قوله لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا 
توجب الفساد واخللل وكون اإلله واحداً يقتضي حصول النظام وحسن الترتيب فلما قرر هذا املعىن يف سائر 

  اآليات قال ههنا مُّتَّفَّرقُونَ َخْيرٌ أَمِ اللَُّه الْوَاِحُد الْقَهَّاُر َما واملراد منه االستفهام على سبيل اإلنكار
ن هذه األصنام معمولة ال عاملة ومقهورة ال قاهرة فإن اإلنسان إذا أراد كسرها وإبطاهلا قدر عليها واحلجة الثانية أ

فهي مقهورة ال تأثري هلا وال يتوقع حصول منفعة وال مضرة من جهتها وإله العامل فعال قهار قادر يقدر على إيصال 
قهورة الذليلة خري أم عبادة اهللا الواحد القهار فقوله اخلريات ودفع الشرور واآلفات فكان املراد أن عبادة اآلهلة امل



ءأَْربَاٌب إشارة إىل الكثرة فجعل يف مقابلته كونه تعاىل واحداً وقوله مُّتَّفَّرقُونَ إشارة إىل كوهنا خمتلفة يف الكرب 
مُّتَّفَّرقُونَ  والصغر واللون والشكل وكل ذلك إمنا حصل بسبب أن الناحت والصانع جيعله على تلك الصورة فقوله

إشارة إىل كوهنا مقهورة عاجزة وجعل يف مقابلته كونه تعاىل قهاراً فبهذا الطريق الذي شرحناه اشتملت هذه اآلية 
  على هذين النوعني الظاهرين

واحلجة الثالثة أن كونه تعاىل واحداً يوجب عبادته ألنه لو كان له ثان مل نعلم من الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور 
واآلفات عنا فيقع الشك يف أنا نعبد هذا أم ذاك وفيه إشارة إىل ما يدل على فساد القول بعبادة األوثان وذلك ألن 
بتقدير أن حتصل املساعدة على كوهنا نافعة ضارة إال أهنا كثرية فحينئذ ال نعلم أن نفعنا ودفع الضرر عنا حصل من 

ومعاونتهما وحينئذ يقع الشك يف أن املستحق للعبادة هو هذا هذا الصنم أو من ذلك اآلخر أو حصل مبشاركتهما 
  أم ذاك أما إذا كان املعبود واحداً ارتفع هذا الشك وحصل اليقني يف

  أنه ال يستحق للعبادة إال هو وال معبود للمخلوقات والكائنات إال هو فهذا أيضاً وجه لطيف مستنبط من هذه اآلية
د على أن هذه األصنام تنفع وتضر على ما يقوله أصحاب الطلسمات إال أنه ال احلجة الرابعة أن بتقدير أن يساع

نزاع يف أهنا تنفع يف أوقات خمصوصة وحبسب آثار خمصوصة واإلله تعاىل قادر على مجيع املقدورات فهو قهار على 
  اإلطالق نافذ املشيئة والقدرة يف كل املمكنات على اإلطالق فكان االشتغال بعبادته أوىل

حلجة اخلامسة وهي شريفة عالية وذلك ألن شرط القهار أن ال يقهره أحد سواه وأن يكون هو قهاراً لكل ما سواه ا
وهذا يقتضي أن يكون اإلله واجب الوجود لذاته إذ لو كان ممكناً لكان مقهوراً ال قاهراً وجيب أن يكون واحداً إذ 

ه فاإلله ال يكون قهاراً إال إذا كان واجباً لذاته وكان واحداً لو حصل يف الوجود واجبان ملا كان قاهراً لكل ما سوا
وإذا كان املعبود جيب أن يكون كذلك فهذا يقتضي أن يكون اإلله شيئاً غري الفلك وغري الكواكب وغري النور 
ذا والظلمة وغري العقل والنفس فأما من متسك بالكواكب فهي أرباب متفرقون وهي ليست موصوفة بأهنا قهارة وك
القول يف الطبائع واألرواح والعقول والنفوس فهذا احلرف الواحد كاف يف إثبات هذا التوحيد املطلق وأنه مقام 

  عال فهذا جمموع الدالئل املستنبطة من هذه اآلية بقي فيها سؤاالن
  السؤال األول مل مساها أرباباً وليست كذلك

رج على سبيل الفرض والتقدير واملعىن أهنا إن كانت أرباباً واجلواب العتقادهم فيها أهنا كذلك وأيضاً الكالم خ
  فهي خري أم اهللا الواحد القهار

  السؤال الثاين هل جيوز التفاضل بني األصنام وبني اهللا تعاىل حىت يقال إهنا خري أم اهللا الواحد القهار
   فهي خري أم اهللا الواحد القهاراجلواب أنه خرج على سبيل الفرض واملعىن لو سلمنا أنه حصل منها ما يوجب اخلري

اٍن وفيه سؤال وهو أنه تعاىل مث قال َما َتْعُبُدونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ أَْسَماء َسمَّْيُتُموَها أَنُتْم َوءاَباُؤكُْم مَّا أَنَزلَ اللَُّه بَِها ِمن ُسلْطَ
الْقَهَّاُر َما وذلك يدل على وجود هذه املسميات مث قال عقيب قال فيما قبل هذه اآلية مُّتَّفَّرقُونَ َخْيٌر أَمِ اللَُّه الْوَاِحدُ 

  تلك اآلية َما َتعُْبُدونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ أَْسَماء َسمَّْيُتُموَها وهذا يدل على أن املسمى غري حاصل وبينهما تناقض
أن ذوات األصنام وإن اجلواب أن الذات موجودة حاصلة إال أن املسمى باإلله غري حاصل وبيانه من وجهني األول 

كانت موجودة إال أهنا غري موصوفة بصفات اإلهلية وإذا كان كذلك كان الشيء الذي هو مسمى باإلله يف احلقيقة 
غري موجود وال حاصل الثاين يروى أن عبدة األوثان مشبهة فاعتقدوا أن اإلله هو النور األعظم وأن املالئكة أنوار 

نوار هذه األثان ومعبودهم يف احلقيقة هو تلك األنوار السماوية وهذا قول صغرية ووضعوا على صورة تلك األ



املشبهة فإهنم تصوروا جسماً كبرياً مستقراً على العرش ويعبدونه وهذا املتخيل غري موجود ألبتة فصح أهنم ال 
  يعبدون إال جمرد األمساء

صنام آهلة للعامل مبعىن أهنا هي اليت خلقت العامل إال واعلم أن مجاعة ممن يعبدون األصنام قالوا حنن ال نقول إن هذه األ
أنا نطلق عليها اسم اإلله ونعبدها ونعظمها العتقادنا أن اهللا أمرنا بذلك فأجاب اهللا تعاىل عنه فقال أما تسميتها 

اناً وليس لغري باآلهلة فما أمر اهللا تعاىل بذلك وما أنزل يف حصول هذه التسمية حجة وال برهاناً وال دليالً وال سلط
اهللا حكم واجب القبول وال أمر واجب االلتزام بل احلكم واألمر والتكليف ليس إال له مث إنه أمر أن أال تعبدوا إال 
أياه وذلك ألن العبادة هناية التعظيم واإلجالل فال تليق إال مبن حصل منه هناية اإلنعام وهو اإلله تعاىل ألن منه اخللق 

رزق واهلداية ونعم اهللا كثرية وجهات إحسانه إىل اخللق غري متناهية مث إنه تعاىل ملا بني هذه واإلحياء والعقل وال
األشياء قال َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ وتفسريه أن أكثر اخللق يسندون حدوث احلوادث األرضية إىل 

لعقول أن احلادث ال بد له من سبب فإذا رأوا أن تغري االتصاالت الفلكية واملناسبات الكوكبية ألجل أنه تقرر يف ا
أحوال هذا العامل يف احلر والربد والفصول األربعة إمنا حيصل عند تغري أحوال الشمس يف أرباع الفلك ربطوا 

الفصول األربعة حبركة الشمس مث ملا شاهدوا أن أحوال النبات واحليوان خمتلفة حبسب اختالف الفصول األربعة 
حدوث النبات وتغري أحوال احليوان باختالف الفصول األربعة فبهذا الطريق غلب على طباع أكثر اخللق أن ربطوا 

املدبر حلدوث احلوادث يف هذا العامل هو الشمس والقمر وسائر الكواكب مث إنه تعاىل إذا وفق إنساناً حىت ترقى من 
ومبدع قاهر قادر عليم حكيم فذلك الشخص يكون هذه الدرجة وعرف أهنا يف ذواهتا وصفاهتا مفتقرة إىل موجد 

  يف غاية الندرة فلهذا قال َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ
 ْمُر الَِّذى ِفيِه أِْسِه قُِضىَ  االٌّياَصاحَِبىِ  السِّْجنِ أَمَّآ أََحُدكَُما فََيسِْقى َربَُّه َخْمًرا َوأَمَّا االٌّ َخُر فَُيْصلَُب فََتأْكُلُ الطَّْيُر ِمن رَّ

  َتْسَتفِْتَياِن
اعلم أنه عليه السالم ملا قرر أمر التوحيد والنبوة عاد إىل اجلواب عن السؤال الذي ذكراه واملعىن ظاهر وذلك ألن 

الساقي ملا قص رؤياه على يوسف وقد ذكرنا كيف قص عليه قال له يوسف ما أحسن ما رأيت أما حسن العنبة 
ا األغصان الثالثة فثالثة أيام يوجه إليك امللك عند انقضائهن فريدك إىل عملك فتصري كما فهو حسن حالك وأم

كنت بل أحسن وقال للخباز ملا قص عليه بئسما رأيت السالل الثالث ثالثة أيام يوجه إليك امللك عند انقضائهن 
فقال قُِضىَ  االْْمُر الَِّذى ِفيِه َتْسَتفِْتَيانِ فيصلبك وتأكل الطري من رأسك مث نقل يف التفسري أهنما قاال ما رأينا شيئاً 

واختلف فيما ألجله قاال ما رأينا شيئاً فقيل إهنما وضعا هذا الكالم ليختربا علمه بالتعبري مع أهنما ما رأيا شيئاً وقيل 
  إهنما ملا كرها ذلك اجلواب قاال ما رأينا شيئاً

م ذكره بناء على الوحي من قبل اهللا تعاىل أو بناء على علم فإن قيل هذا اجلواب الذي ذكره يوسف عليه السال
التعبري واألول باطل ألن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما نقل أنه إمنا ذكره على سبيل التعبري وأيضاً قال تعاىل َوقَالَ 

  حي لكان احلاصل منهولو كان ذلك التعبري مبنياً على الو)  ٤٢يوسف ( ِللَِّذى ظَنَّ أَنَّهُ َناجٍ مّْنُهَما 

  القطع واليقني ال الظن والتخمني والثاين أيضاً باطل ألن علم التعبري مبين على الظن واحلسبان
اجلواب ال يبعد أن يقال إهنما ملا سأاله عن ذلك املنام صدقا فيه أو كذبا فإن اهللا تعاىل أوحى إليه أن عاقبة كل 

ل الوحي بذلك الغيب عند ذلك السؤال وقع يف الظن أنه ذكره واحد منهما تكون على الوجه املخصوص فلما نز
على سبيل التعبري وال يبعد أيضاً أن يقال إنه بىن ذلك اجلواب على علم التعبري وقوله قُِضىَ  االْْمُر الَِّذى ِفيِه 



  عنه ذلك الذي ذكره َتْسَتفِْتَياِن ما عىن به أن الذي ذكره واقع ال حمالة بل عىن به أنه حكمه يف تعبري ما سأاله
  السِّْجنِ بِْضَع ِسنَِني َوقَالَ ِللَِّذى ظَنَّ أَنَُّه نَاجٍ مِّْنُهَما اذْكُْرنِى عِنَد رَبَِّك فَأَْنَساُه الشَّيْطَانُ ِذكَْر َربِِّه فَلَبِثَ ِفى

  فيه مسائل
ى األول كان املعىن وقال الرجل املسألة األوىل اختلفوا يف أن املوصوف بالظن هو يوسف عليه السالم أو الناجي فعل

الذي ظن يوسف عليه السالم كونه ناجياً وعلى هذا القول وجهان األول أن حتمل هذا الظن على العلم واليقني 
وهذا إذا قلنا بأنه عليه السالم إمنا ذكر ذلك التعبري بناء على الوحي قال هذا القائل وورود لفظ الظن مبعىن اليقني 

احلاقة ( وقال إِّنى ظََننُت أَّنى ُملَاقٍ ِحَسابَِيْه )  ٤٦البقرة ( ل تعاىل الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم ُمالَقُواْ رَّبُُّهْم كثري يف القرآن قا
والثاين أن حتمل هذا الظن على حقيقة الظن وهذا إذا قلنا إنه عليه السالم ذكر ذلك التعبري ال بناء على )  ٢٠

  ورة يف ذلك العلم وهي ال تفيد إال الظن واحلسبانالوحي بل على األصول املذك
والقول الثاين أن هذا الظن صفة الناجي فإن الرجلني السائلني ما كانا مؤمنني بنبوة يوسف ورسالته ولكنهما كانا 

  حسين االعتقاد فيه فكان قوله ال يفيد يف حقهما إال جمرد الظن
جل الذي حكم بأنه خيرج من احلبس ويرجع إىل خدمة امللك املسألة الثانية قال يوسف عليه السالم لذلك الر

اذْكُْرنِى ِعنَد َرّبكَ أي عند امللك واملعىن اذكر عنده أنه مظلوم من جهة إخوته ملا أخرجوه وباعوه مث إنه مظلوم يف 
  هذه الواقعة اليت ألجلها حبس فهذا هو املراد من الذكر

كَْر َرّبِه وفيه قوالن األول أنه راجع إىل يوسف واملعىن أن الشيطان أنسى يوسف أن مث قال تعاىل فَأَْنسَاُه الشَّْيطَانُ ِذ
يذكر ربه وعلى هذا القول ففيه وجهان أحدمها أن متسكه بغري اهللا كان مستدركاً عليه وتقريره من وجوه األول أن 

حاجته على أحد سوى اهللا وأن  مصلحته كانت يف أن ال يرجع يف تلك الواقعة إىل أحد من املخلوقني وأن ال يعرض
يقتدي جبده إبراهيم عليه السالم فإنه حني وضع يف املنجنيق لريمى إىل النار جاءه جربيل عليه السالم وقال هل من 
حاجة فقال أما إليك فال فلما رجع يوسف إىل املخلوق ال جرم وصف اهللا ذلك بأن الشيطان أنساه ذلك التفويض 

  وذلك التوحيد ودعاه إىل

عرض احلاجة إىل املخلوقني مث ملا وصفه بذلك ذكر أنه بقي لذلك السبب يف السجن بضع سنني واملعىن أنه ملا عدل 
عن االنقطاع إىل ربه إىل هذا املخلوق عوقب بأن لبث يف السجن بضع سنني وحاصل األمر أن رجوع يوسف إىل 

شيطان عليه حىت أنساه ذكر ربه الثاين أنه صار سبباً املخلوق صار سبباً ألمرين أحدمها أنه صار سبباً الستيالء ال
  لبقاء احملنة عليه مدة طويلة

إنه ههنا  الوجه الثاين أن يوسف عليه السالم قال يف إبطال عبادة األوثان مُّتَّفَّرقُونَ َخْيرٌ أَمِ اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر َما مث
َك ومعاذ اهللا أن يقال إنه حكم عليه بكونه رباً مبعىن كونه إهلاً بل حكم أثبت رباً غريه حيث قال اذْكُرْنِى ِعنَد َرّب

  عليه بالربوبية كما يقال رب الدار ورب الثوب على أن إطالق لفظ الرب عليه حبسب الظاهر يناقض نفي األرباب
اإلطالق وتفويض الوجه الثالث أنه قال يف تلك اآلية ما كان لنا أن نشرك باهللا من شيء وذلك نفي للشرك على 

  األمور بالكلية إىل اهللا تعاىل فههنا الرجوع إىل غري اهللا تعاىل كاملناقض لذلك التوحيد
واعلم أن االستعانة بالناس يف دفع الظلم جائزة يف الشريعة إال أن حسنات األبرار سيئات املقربني فهذا وإن كان 

نظرهم عن األسباب بالكلية وأن ال يشتغلوا إال مبسبب  جائزاً لعامة اخللق إال أن األوىل بالصديقني أن يقطعوا
  األسباب

الوجه الثاين يف تأويل اآلية أن يقال هب أنه متسك بغري اهللا وطلب من ذلك الساقي أن يشرح حاله عند ذلك امللك 



هللا فلما أخاله إال أنه كان من الواجب عليه أن ال خيلي ذلك الكالم من ذكر اهللا مثل أن يقول إن شاء اهللا أو قدر ا
  عن هذا الذكر وقع هذا االستدراك

القول الثاين أن يقال إن قوله فَأَْنَساُه الشَّْيطَانُ ِذكَْر َرّبِه راجع إىل الناجي واملعىن أن الشيطان أنسى ذلك الفىت أن 
ن قال القول األول يذكر يوسف للملك حىت طال األمر فَلَبِثَ ِفى الّسْجنِ بِْضَع ِسنَِني هبذا السبب ومن الناس م

وعن قتادة أن ) رحم اهللا يوسف لو مل يقل اذكرين عند ربك ما لبث يف السجن ( أوىل ملا روي عنه عليه السالم قال 
يوسف عليه السالم عوقب بسبب رجوعه إىل غري اهللا وعن إبراهيم التيمي أنه ملا انتهى إىل باب السجن قال له 

رب سوى الرب الذي قال يوسف وعن مالك ملا قال يوسف للساقي صاحبه ما حاجتك قال أن تذكرين عند 
اذكرين عند ربك قيل يا يوسف اختذت من دوين وكيالً ألطيلن حبسك فبكى يوسف وقال طول البالء أنساين ذكر 

  املوىل فقلت هذه الكلمة فويل إلخويت
 آخره أن اإلنسان كلما عول يف قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازي رمحه اهللا والذي جربته من أول عمري إىل

أمر من األمور على غري اهللا صار ذلك سبباً إىل البالء واحملنة والشدة والرزية وإذا عول العبد على اهللا ومل يرجع إىل 
أحد من اخللق ذلك املطلوب على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت يل من أول عمري إىل هذا الوقت 

ابع واخلمسني فعند هذا استقر قليب على أنه ال مصلحة لإلنسان يف التعويل على شيء سوى الذي بلغت فيه إىل الس
فضل اهللا تعاىل وإحسانه ومن الناس من رجح القول الثاين ألن صرف وسوسة الشيطان إىل ذلك الرجل أوىل من 

  صرفها إىل يوسف الصديق وألن االستعانة بالعباد يف التخلص من الظلم جائزة
  احلق هو القول األول وما ذكره هذا القائل الثاين متسك بظاهر الشريعة وما قرره القائل واعلم أن

األول متسك بأسرار احلقيقة ومكارم الشريعة ومن كان له ذوق يف مقام العبودية وشرب من مشرب التوحيد عرف 
لو كان املراد ذلك لقال فأنساه أن األمر كما ذكرناه وأيضاً ففي لفظ اآلية ما يدل على أن هذا القول ضعيف ألنه 

  الشيطان ذكره لربه
املسألة الثالثة االستعانة بغري اهللا يف دفع الظلم جائزة يف الشريعة ال إنكار عليه إال أنه ملا كان ذلك مستدركاً من 

ري مؤاخذاً احملققني املتوغلني يف حبار العبودية ال جرم صار يوسف عليه السالم مؤاخذاً به وعند هذا نقول الذي يص
هبذا القدر ألن يصري مؤاخذاً باإلقدام على طلب الزنا ومكافأة اإلحسان باإلساءة كان أوىل فلما رأينا اهللا تعاىل 
آخذه هبذا القدر ومل يؤاخذه يف تلك القضية ألبتة وما عابه بل ذكره بأعظم وجوه املدح والثناء علمنا أنه عليه 

  حلشوية إليهالسالم كان مربأ مما نسبه اجلهال وا
املسألة الرابعة الشيطان ميكنه إلقاء الوسوسة وأما النسيان فال ألنه عبارة عن إزالة العلم عن القلب والشيطان ال 

  قدرة له عليه وإال لكان قد أزال معرفة اهللا تعاىل عن قلوب بين آدم
ن بسائر األعمال مينعه عن وجوابه أنه ميكنه من حيث إنه بوسوسته يدعو إىل سائر األعمال واشتغال اإلنسا

  استحضار ذلك العلم وتلك املعرفة
  املسألة اخلامسة قوله فَلَبِثَ ِفى الّسْجنِ بِْضَع ِسنَِني فيه حبثان

البحث األول حبسب اللغة قال الزجاج اشتقاقه من بضعت مبعىن قطعت ومعناه القطعة من العدد قال الفراء وال 
ىل التسعني وذلك يقتضي أن يكون خمصوصاً مبا بني الثالثة إىل التسعة وقال يذكر البضع إال مع عشرة أو عشرين إ

هكذا رأيت العرب يقولون وما رأيتهم يقولون بضع ومائة وروى الشعيب أن النيب عليه الصالة والسالم قال 
راد ههنا ببضع واتفق األكثرون على أن امل) ما دون العشرة ( قالوا اهللا ورسوله أعلم قال ) كم البضع ( ألصحابه 



سنني سبع سنني قالوا إن يوسف عليه السالم حني قال لذلك الرجل اذْكُرْنِى ِعنَد َرّبَك كان قد بقي يف السجن 
مخس سنني مث بقي بعد ذلك سبع سنني قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا تضرع يوسف عليه السالم إىل ذلك 

بث يف السجن بعده سبع سنني وروي أن احلسن روى قوله الرجل كان قد اقترب وقت خروجه فلما ذكر ذلك ل
مث بكى ) رحم اهللا يوسف لوال الكلمة اليت قاهلا ملا لبث يف السجن هذه املدة الطويلة ( صلوات اهللا عليه وسالمه 

  احلسن وقال حنن إذا نزل بنا أمر تضرعنا إىل الناس
ٍن َيأْكُلُُهنَّ سَْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع سُْنُبلَاٍت ُخْضرٍ وَأَُخَر َيابَِساٍت ياأَيَُّها الَْمألُ َوقَالَ الَْمِلُك إِنِّى أََرى َسْبَع بَقَرَاٍت ِسَما

  امِ بِعَاِلِمَنيأَفُْتونِى ِفى ُرْؤيَاىَ  إِن كُنُتمْ ِللرُّْؤَيا تَْعُبُرونَ قَالُوا أَْضَغاثُ أَْحلَامٍ َوَما َنْحُن بَِتأْوِيلِ االٌّ ْحلَ

إذا أراد شيئاً هيأ له أسباباً وملا دنا فرج يوسف عليه السالم رأى ملك مصر يف النوم سبع بقرات  اعلم أنه تعاىل
مسان خرجن من هنر يابس وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمان ورأى سبع سنبالت خضر قد انعقد حبها 

وذكرها هلم وهو املراد من قوله  وسبعاً أخر يابسات فالتوت اليابسات على اخلضر حىت غلنب عليها فجمع الكمنة
َيابَِساتٍ يأَيَُّها الَْمال أَفْتُونِى ِفى رُْؤَياىَ  فقال القوم هذه الرؤيا خمتلطة فال تقدر على تأويلها وتعبريها فهذا ظاهر 

  الكالم وفيه مسائل
واجلمع  املسألة األوىل قال الليث العجف ذهاب السمن والفعل عجف يعجف والذكر أعجف واألنثى عجفاء

عجاف يف الذكران واإلناث وليس يف كالم العرب أفعل وفعالء مجعاً على فعال غري أعجف وعجاف وهي شاذة 
محلوها على لفظ مسان فقالوا مسان وعجاف ألهنما نقيضان ومن دأهبم محل النظري على النظري والنقيض على النقيض 

جيوز أن ) الكشاف ( ض زائدة لتقدم املفعول على الفعل وقال صاحب والالم يف قوله ِللرُّْؤَيا َتعُْبُرونَ على قول البع
تكون الرؤيا خرب كان كما تقول كان فالن هلذا األمر إذا كان مستقالً به متمكناً منه وتعربون خرباً آخر أو حاالً 

هو جانب النهر ويقال عربت الرؤيا أعربها وعربهتا تعبرياً إذا فسرهتا وحكى األزهري أن هذا مأخوذ من العرب و
ومعىن عربت النهر والطريق قطعته إىل اجلانب اآلخر فقيل لعابر الرؤيا عابر ألنه يتأمل جانيب الرؤيا فيتفكر يف 

أطرافها وينتقل من أحد الطرفني إىل اآلخر واألضغاث مجع الضغث وهو احلزمة من أنواع النبت واحلشيش بشرط 
  ) ٤٤ص ( ىل َوُخذْ بَِيِدَك أن يكون مما قام على ساق واستطال قال تعا

  إذا عرفت هذا فنقول الرؤيا إن كانت خملوطة من أشياء غري متناسبة كانت شبيهة بالضغث
املسألة الثانية أنه تعاىل جعل تلك الرؤيا سبباً خلالص يوسف عليه السالم من السجن وذلك ألن امللك ملا قلق 

على الكامل القوي فشهدت فطرته بأن هذا ليس جبيد وأنه  واضطرب بسببه ألنه شاهد أن الناقص الضعيف استوىل
منذر بنوع من أنواع الشر إال أنه ما عرف كيفية احلال فيه والشيء إذا صار معلوماً من وجه وبقي جمهوالً من وجه 

آخر عظم تشوف الناس إىل تكميل تلك املعرفة وقويت الرغبة يف إمتام الناقص ال سيما إذا كان اإلنسان عظيم 
الشأن واسع اململكة وكان ذلك الشيء داالً على الشر من بعض الوجوه فبهذا الطريق قوى اهللا داعية ذلك امللك 
يف حتصيل العلم بتعبري هذه الرؤيا مث إنه تعاىل أعجز املعربين اللذين حضروا عند ذلك امللك عن جواب هذه املسألة 

  نةوعماه عليهم ليصري ذلك سبباً خلالص يوسف من تلك احمل
واعلم أن القوم ما نفوا عن أنفسهم كوهنم عاملني بعلم التعبري بل قالوا إن علم التعبري على قسمني منه ما تكون 

الرؤيا فيه منتسقة منتظمة فيسهل االنتقال من األمور املتخيلة إىل احلقائق العقلية الروحانية ومنه ما تكون فيه خمتلطة 
وهو املسمى باألضغاث والقوم قالوا إن رؤيا امللك من قسم األضغاث مث مضطربة وال يكون فيها ترتيب معلوم 

أخربوا أهنم غري عاملني بتعبري هذا القسم وكأهنم قالوا هذه الرؤيا خمتلطة من أشياء كثرية وما كان كذلك فنحن ال 



تدي إليها فعند هذه املقالة هنتدي إليها وال حييط عقلنا هبا وفيها إيهام أن الكامل يف هذا العلم واملتبحر فيه قد يه
  تذكر ذلك الشرايب واقعة يوسف فإنه كان يعتقد فيه كونه متبحراً يف هذا العلم

بَقَرَاٍت ِسَمانٍ  الصِّدِّيُق أَفْتَِنا ِفى َسْبعَِوقَالَ الَِّذى َنَجا ِمْنُهَما َوادَّكََر بَْعَد أُمَّةٍ  أََناْ أُنَبِّئُكُْم بَِتأْوِيِلِه فَأَْرِسلُوِن يُوُسُف أَيَُّها 
  لَُمونََيأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوسَْبعِ ُسنُبلَاٍت ُخْضرٍ َوأَُخَر يَابِسَاٍت لََّعلِّى أَْرجُِع إِلَى النَّاسِ لََعلَُّهمْ َيْع

اعلم أن امللك ملا سأل املأل عن الرؤيا واعترف احلاضرون بالعجز عن اجلواب قال الشرايب إن يف احلبس رجالً 
اضالً صاحلاً كثري العلم كثري الطاعة قصصت أنا واخلباز عليه منامني فذكر تأويلهما فصدق يف الكل وما أخطأ يف ف

  حرف فإن أذنت مضيت إليه وجئتك باجلواب فهذا هو قوله بِعَاِلِمَني َوقَالَ الَِّذى َنَجا ِمْنُهمَا
يف سورة القمر قال )  ٥١القمر ( تفسري قوله تعاىل ِمن مُّدَِّكرٍ وأما قوله َوادَّكَرَ َبْعَد أُمَّةٍ  فنقول سيجيء اذكر يف 

َوادَّكََر بالدال هو الفصيح عن احلسن َواذْكُرْ بالذال أي تذكر وأما األمة ففيه وجوه األول ) الكشاف ( صاحب 
مة إمنا حتصل عند اجتماع َبْعَد أُمَّةٍ  أي بعد حني وذلك ألن احلني إمنا حيصل عند اجتماع األيام الكثرية كما أن األ

اجلمع العظيم فاحلني كان أمة من األيام والساعات والثاين قرأ األشهب العقيلي َبْعدَ أُمَّةٍ  بكسر اهلمزة واإلمة النعمة 
  قال عدي

  مث بعد الفالح وامللك واإلمة وارهتم هناك القبور
بعد نسيان يقال أمه يأمه أمها إذا نسي والصحيح أهنا بفتح  واملعىن بعدما أنعم عليه بالنجاة الثالث قرىء َبْعدَ أُمُُّه أي

امليم وذكره أبو عبيدة بسكون امليم وحاصل الكالم أنه إما أن يكون املراد وادكر بعد مضي األوقات الكثرية من 
 الوقت الذي أوصاه يوسف عليه السالم بذكره عند امللك واملراد وادكر بعد وجدان النعمة عند ذلك امللك أو

  املراد وادكر بعد النسيان
  فإن قيل قوله َوادَّكََر بَْعَد أُمَّةٍ  يدل على أن الناسي هو الشرايب وأنتم تقولون الناسي هو يوسف عليه السالم

قلنا قال ابن األنباري اذكر مبعىن ذكر وأخرب وهذا ال يدل على سبق النسيان فلعل الساقي إمنا مل يذكره للملك 
لك اذكاراً لذنبه الذي من أجله حبسه فيزداد الشر وحيتمل أيضاً أن يقال حصل النسيان خوفاً من أن يكون ذ

ليوسف عليه السالم وحصل أيضاً لذلك الشرايب وأما قوله فَأَْرِسلُوِن خطاب إما للملك واجلمع أو للملك وحده 
أرسل وأتاه وقال أيها الصديق والصديق هو على سبيل التعظيم أما قوله ُيوُسُف أَيَُّها الّصِديُق ففيه حمذوف والتقدير ف

البالغ يف الصدق وصفه هبذه الصفة ألنه مل جيرب عليه كذباً وقيل ألنه صدق يف تعبري رؤياه وهذا يدل على أن من 
أراد أن يتعلم من رجل شيئاً فإنه جيب عليه أن يعظمه وأن خياطبه باأللفاظ املشعرة باإلجالل مث إنه أعاد السؤال 

لفظ الذي ذكره امللك ونعم ما فعل فإن تعبري الرؤيا قد خيتلف بسبب اختالف اللفظ كما هو مذكور يف بعني ال
  ذلك العلم

أما قوله تعاىل لَّعَلّى أَْرجُِع إِلَى النَّاسِ لََعلَُّهْم َيْعلَُمونَ فاملراد لعلي أرجع إىل الناس بفتواك لعلهم يعلمون فضلك 
الناس بفتواك ألنه رأى عجز سائر املعربين عن جواب هذه املسألة فخاف أن يعجز  وعلمك وإمنا قال لعلي أرجع إىل

  هو أيضاً عنها فلهذا السبب قال لََّعلّى أَْرجُِع إِلَى النَّاسِ
مَّ يَأِْتى ِمن َبْعِد ذاِلَك سَْبٌع ِشَدادٌ قَالَ َتْزَرُعونَ َسْبُع ِسنَِني َدأًَبا فََما َحَصدتُّْم فَذَُروُه ِفى سُنُبِلِه إِالَّ قَِليالً مِّمَّا َتأْكُلُونَ ثُ
  نَّاُس َوِفيِه َيْعِصُرونََيأْكُلَْن َما قَدَّْمُتْم لَُهنَّ إِالَّ قَِليالً مِّمَّا ُتْحِصُنونَ ثُمَّ يَأِْتى ِمن بَْعِد ذاِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاثُ ال

البقرة ( وهو خرب مبعىن األمر كقوله َوالُْمطَلَّقَاُت َيتََربَّْصَن  اعلم أنه عليه السالم ذكر تعبري تلك الرؤيا فقال َتْزَرُعونَ



وإمنا خيرج اخلرب مبعىن األمر وخيرج األمر يف صورة اخلري للمبالغة يف )  ٢٣٣البقرة ( َوالْواِلداُت ُيْرِضْعَن )  ٢٢٨
رُوُه ِفى ُسنُبِلِه وقوله دَأًَبا قال أهل اإلجياب فيجعل كأنه وجد فهو خيرب عنه والدليل على كونه يف معىن األمر قوله فَذَ

اللغة الدأب استمرار الشيء على حالة واحدة وهو دائب بفعل كذا إذا استمر يف فعله وقد دأب يدأب دأباً ودأباً 
أي زراعة متوالية يف هذه السنني قال أبو علي الفارسي األكثرون يف دأب اإلسكان ولعل الفتحة لغة فيكون كشمع 

ر وهنر قال الزجاج وانتصب دأباً على معىن تدأبون دأباً وقيل إنه مصدر وضع يف موضع احلال وتقديره ومشع وهن
تزرعون دائبني فما حصدمت فذروه يف سنبله إال قليالً مما تأكلون كل ما أردمت أكله فدوسوه ودعوا الباقي يف سنبله 

وجب بقاءها على الصالح ثُمَّ يَأِْتى ِمن َبْعِد ذاِلَك سَْبٌع حىت ال يفسد وال يقع السوس فيه ألن إبقاء احلبة يف سنبله ي
ِشَداٌد أي سبع سنني جمدبات والشداد الصعاب اليت تشتد على الناس وقوله َيأْكُلَْن َما قَدَّْمُتْم لَُهنَّ هذا جماز فإن 

ّممَّا ُتْحِصُنونَ اإلحصان اإلحراز وهو السنة ال تأكل فيجعل أكل أهل تلك السنني مسنداً إىل السنني وقوله إِالَّ قَِليالً 
إلقاء الشيء يف احلصن يقال أحصنه إحصاناً إذا جعله يف حرز واملراد إال قليالً مما حترزون أي تدخرون وكلها ألفاظ 

ة املتقدمة سنو ابن عباس رضي اهللا عنهما وقوله ثُمَّ َيأِْتى ِمن َبْعِد ذاِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاثُ النَّاُس قال املفسرون السبع
اخلصب وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهي معلومة من الرؤيا وأما حال هذه السنة فما حصل يف 

ذلك املنام شيء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحي فكأنه عليه السالم ذكر أنه حيصل بعد السبعة املخصبة 
  وعن قتادة زاده اهللا علم سنة والسبعة اجملدبة سنة مباركة كثرية اخلري والنعم

فإن قيل ملا كانت العجاف سبعاً دل ذلك على أن السنني اجملدبة ال تزيد على هذا العدد ومن املعلوم أن احلاصل بعد 
  انقضاء القحط هو اخلصب وكان هذا أيضاً من مدلوالت املنام فلم قلتم إنه حصل بالوحي واإلهلام

  وم من املنام أما تفصيل احلال فيه وهو قوله ِفيِه ُيَغاثُ النَّاُس َوِفيِه َيْعِصُرونَقلنا هب أن تبدل القحط باخلصب معل

ال يعلم إال بالوحي قال ابن السكيت يقال غاث اهللا البالد يغيثها غيثاً إذا أنزل فيها الغيث وقد غيثت األرض تغاث 
ه اهللا إذا أنقذه من كرب أو غم ومعناه ينقذ الناس وقوله ُيَغاثُ النَّاُس معناه ميطرون وجيوز أن يكون من قوهلم أغاث

فيه من كرب اجلدب وقوله َوِفيِه يَْعِصُرونَ أي يعصرون السمسم دهناً والعنب مخراً والزيتون زيتاً وهذا يدل على 
ذهاب اجلدب وحصول اخلصب واخلري وقيل حيلبون الضروع وقرىء يَْعِصُرونَ من عصره إذا جناه وقيل معناه 

  ) ١٤النبأ ( من أعصرت السحابة إذا عصرت باملطر ومنه قوله َوأَنَزلَْنا ِمَن الْمُْعِصرَاِت َماء ثَجَّاجاً  ميطرون
ُهنَّ إِنَّ رَبِّى لَّاِتى قَطَّْعَن أَْيدَِيَوقَالَ الَْمِلُك ائْتُونِى بِِه فَلَمَّا َجآَءُه الرَُّسولُ قَالَ اْرجِْع إِلَى َربَِّك فَاْسأَلُْه َما َبالُ النِّسَْوةِ  ا
ِمن ُسو ٍء قَالَِت اْمَرأَتُ  بِكَْيِدِهنَّ َعِليٌم قَالَ َما َخطُْبكُنَّ إِذْ َراَودُتنَّ يُوُسَف َعن نَّفِْسِه قُلَْن َحاَش للَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه

َن الصَّاِدِقَني ذاِلَك ِلَيْعلَمَ أَنِّى لَْم أَُخْنُه بِالْغَْيبِ َوأَنَّ اللََّه الَ الْعَزِيزِ اأنَ َحْصَحَص الَْحقُّ أََناْ َراَوْدتُُّه َعن نَّفِْسِه َوإِنَُّه لَِم
  َيْهِدى كَْيَد الَْخاِئنَِني

اعلم أنه ملا رجع الشرايب إىل امللك وعرض عليه التعبري الذي ذكره يوسف عليه السالم استحسنه امللك فقال ائتوين 
سبحانه جعل علمه سبباً خلالصه من احملنة الدنيوية فكيف ال يكون العلم سبباً به وهذا يدل على فضيلة العلم فإنه 

للخالص من احملن األخروية فعاد الشرايب إىل يوسف عليه السالم قال أجب امللك فأىب يوسف عليه السالم أن خيرج 
عجبت ( قال ) ه وسلم صلى اهللا علي( من السجن إال بعد أن ينكشف أمره وتزول التهمة بالكلية عنه وعن النيب 

من يوسف وكرمه وصربه واهللا يغفر له حني سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ملا أخربهتم حىت 
اشترطت أن خيرجوا يل ولقد عجبت منه حني أتاه الرسول فقال اْرجِعْ إِلَى رَّبَك ولو كنت مكانه ولبثت يف السجن 

  )ىل الباب وملا ابتغيت العذر أنه كان حليماً ذا أناة ما لبثت ألسرعت اإلجابة وبادرهتم إ



واعلم أن الذي فعله يوسف من الصرب والتوقف إىل أن تفحص امللك عن حاله هو الالئق باحلزم والعقل وبيانه من 
وجوه األول أنه لو خرج يف احلال فرمبا كان يبقى يف قلب امللك من تلك التهمة أثرها فلما التمس من امللك أن 

تفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك على براءته من تلك التهمة فبعد خروجه ال يقدر أحد أن يلطخه بتلك ي
الرذيلة وأن يتوسل هبا إىل الطعن فيه الثاين أن اإلنسان الذي بقي يف السجن اثنيت عشرة سنة إذا طلبه امللك وأمر 

نه يف هناية العقل والصرب والثبات وذلك يصري سبباً بإخراجه الظاهر أنه يبادر باخلروج فحيث مل خيرج عرف منه كو
ألن يعتقد فيه بالرباءة عن مجيع أنواع التهم وألن حيكم بأن كل ما قيل فيه كان كذباً وهبتاناً الثالث أن التماسه من 

  امللك أن يتفحص عن حاله من تلك

اً أن يذكر ما سبق الرابع أنه حني قال النسوة يدل أيضاً على شدة طهارته إذ لو كان ملوثاً بوجه ما لكان خائف
للشرايب اذْكُْرنِى ِعندَ رَّبَك فبقي بسبب هذه الكلمة يف السجن بضع سنني وههنا طلبه امللك فلم يلتفت إليه ومل يقم 
لطلبه وزناً واشتغل بإظهار براءته عن التهمة ولعله كان غرضه عليه السالم من ذلك أن ال يبقى يف قلبه التفات إىل 

د امللك وقبوله وكان هذا العمل جارياً جمرى التاليف ملا صدر من التوسل إليه يف قوله اذْكُرْنِى ِعنَد َرّبَك ليظهر ر
  أيضاً هذا املعىن لذلك الشرايب فإنه هو الذي كان واسطة يف احلالتني معاً

  سألتانأما قوله َوقَالَ الَْمِلُك ائُْتونِى بِِه فَلَمَّا َجاءُه الرَُّسولُ ففيه م
املسألة األوىل قرأ ابن كثري والكسائي فسله بغري مهز والباقون رَّبَك فَاسْأَلُْه باهلمز وقرأ عاصم برواية أيب بكر عنه 

  الّنْسَوةِ  بضم النون والباقون بكسر النون ومها لغتان
مللك يأن يسأل ما شأن تلك املسألة الثانية اعلم أن هذه اآلية فيها أنواع من اللطائف أوهلا أن معىن اآلية فسل ا

النسوة وما حاهلن ليعلم برايت عن تلك التهمة إال أنه اقتصر على أن يسأل امللك عن تلك الواقعة لئال يشتمل اللفظ 
على ما جيري جمرى أمر امللك بعمل أو فعل وثانيها أنه مل يذكر سيدته مع أهنا هي اليت سعت يف إلقائه يف السجن 

ذكر سائر النسوة وثالثها أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبنه إىل عمل قبيح وفعل شنيع عند الطويل بل اقتصر على 
امللك فاقتصر يوسف عليه السالم على جمرد قوله َما َبالُ الّنْسَوةِ  الَّاِتى قَطَّْعَن أَْيدَِيُهنَّ وما شكا منهن على سبيل 

ْيِدِهنَّ َعِليٌم ويف املراد من قوله إِنَّ َرّبى وجهان األول أنه هو التعيني والتفصيل مث قال يوسف بعد ذلك إِنَّ رَّبى بِكَ
اهللا تعاىل ألنه تعاىل هو العامل خبفيات األمور والثاين أن املراد امللك وجعله رباً لنفسه لكونه مربياً وله وفيه إشارة إىل 

  كون ذلك امللك عاملاً بكيدهن ومكرهن
أحدها أن كل واحدة منهن رمبا طمعت فيه فلما مل جتد املطلوب أخذت  واعلم أن كيدهن يف حقه حيتمل وجوهاً

تطعن فيه وتنسبه إىل القبيح وثانيها لعل كل واحدة منهن بالغت يف ترغيب يوسف يف موافقة سيدته على مرادها 
َعِليٌم إىل مبالغتهن يف  ويوسف علم أن مثل هذه اخليانة يف حق السيد املنعم ال جتوز فأشار بقوله إِنَّ رَّبى بِكَْيِدِهنَّ

الترغيب يف تلك اخليانة وثالثها أنه استخرج منهن وجوهاً من املكر واحليل يف تقبيح صورة يوسف عليه السالم عند 
امللك فكان املراد من هذا اللفظ ذاك مث إنه تعاىل حكى عن يوسف عليه السالم أنه ملا التمس ذلك أمر امللك 

ُبكُنَّ إِذْ َراوَدُتنَّ ُيوُسَف َعن نَّفِْسِه وفيه وجهان األول أن قوله إِذْ َراوَدُتنَّ ُيوُسَف َعن بإحضارهن وقال هلن َما َخطْ
آل ( لَكُْم نَّفِْسِه وإن كانت صيغة اجلمع فاملراد منها الواحدة كقوله تعاىل الَِّذيَن قَالَ لَُهمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاَس قَدْ َجَمُعواْ 

ين أن املراد منه خطاب اجلماعة مث ههنا وجهان األول أن كل واحدة منهن راودت يوسف عن والثا)  ١٧٣عمران 
نفسها والثاين أن كل واحدة منهن راودت يوسف ألجل امرأة العزيز فاللفظ حمتمل لكل هذه الوجوه وعند هذا 

كرن يف أول األمر يف حقه وهو قوهلن َما َهاذَا السؤال قُلَْن َحاَش للَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمن ُسوء وهذا كالتأكيد ملا ذ



  َبشًَرا إِنْ َهاذَا إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي
واعلم أن امرأة العزيز كانت حاضرة وكانت تعلم أن هذه املناظرات والتفحصات إمنا وقعت بسببها وألجلها 

  وإنه ملن الصادقنيفكشفت عن الغطاء وصرحت بالقول احلق وقالت اآلن حصص احلق أنا راودته عن نفسه 

  وفيه مسائل
املسألة األوىل هذه شهادة جازمة من تلك املرأة بأن بوسف صلوات اهللا عليه كان مربأ عن كل الذنوب مطهراً عن 

مجيع العيوب وههنا دقيقة وهي أن يوسف عليه السالم راعى جانب امرأة العزيز حيث قال َما َبالُ الّنْسَوةِ  الَّاِتى 
َيُهنَّ فذكرهن ومل يذكر تلك املرأة ألبتة فعرفت املرأة أنه إمنا ترك ذكرها رعاية حلقها وتعظيماً جلانبها قَطَّْعَن أَْيِد

وإخفاء لألمر عليها فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل احلسن فال جرم أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن الذنب 
الكل ورأيت يف بعض الكتب أن امرأة جاءت بزوجها  كله كان من جانبها وأن يوسف عليه السالم كان مربأ عن

إىل القاضي وادعت عليه املهر فأمر القاضي بأن يكشف عن وجهها حىت تتمكن الشهود من إقامة الشهادة فقال 
الزوج ال حاجة إىل ذلك فإين مقر بصدقها يف دعواها فقالت املرأة ملا أكرمتين إىل هذا احلد فاشهدوا أين أبرأت 

  ل حق يل عليكذمتك من ك
املسألة الثانية قال أهل اللغة َحْصَحَص الَْحقُّ معناه وضح وانكشف ومتكن يف القلوب والنفوس من قوهلم حصحص 
البعري يف بروكه إذا متكن واستقر يف األرض قال الزجاج اشتقاقه يف اللغة من احلصة أي بانت حصة احلق من حصة 

  الباطل
  وله ذاِلَك ِلَيْعلََم أَّنى لَْم أَُخْنُه بِالْغَْيبِ كالم من وفيه أقوالاملسألة الثالثة اختلفوا يف أن ق

القول األول وهو قول األكثرين أنه قول يوسف عليه السالم قال الفراء وال يبعد وصل كالم إنسان بكالم إنسان 
النمل ( ةً  أَفَْسُدوَها َوَجَعلُواْ أَِعزَّةَ  أَْهِلَها أَِذلَّةً  آخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله قوله تعاىل إِنَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُواْ قَْرَي

َب ِفيِه وهذا كالم بلقيس مث إنه تعاىل قال َوكَذاِلكَ َيفَْعلُونَ وأيضاً قوله تعاىل َربََّنا إِنََّك َجاِمُع النَّاسِ ِلَيْومٍ الَّ رَْي)  ٣٤
  كالم الداعي)  ٩آل عمران ( 

  الَ ُيْخِلُف الِْميَعاَد بقي على هذا القول سؤاالت مث قال إِنَّ اللََّه
  السؤال األول قوله ذاِلَك إشارة إىل الغائب واملراد ههنا اإلشارة إىل تلك احلادثة احلاضرة

وقيل ذلك إشارة إىل ما فعله من رد الرسول كأنه يقول )  ٢البقرة ( واجلواب أجبنا عنه يف قوله ذاِلَك الِْكتَاُب 
  لت من ردي الرسول إمنا كان ليعلم امللك أين مل أخنه بالغيبذلك الذي فع

  السؤال الثاين مىت قال يوسف عليه السالم هذا القول
اجلواب روى عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن يوسف عليه السالم ملا دخل على امللك قال ذلك ليعلم وإمنا 

ىل أنه عليه السالم إمنا قال ذلك عند عود الرسول إليه ألن ذكره على لفظ الغيبة تعظيماً للملك عن اخلطاب واألو
  ذكر هذا الكالم يف حضرة امللك سوء أدب

  السؤال الثالث هذه اخليانة وقعت يف حق العزيز فكيف يقول ذاِلكَ ِلَيْعلََم أَّنى لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ
يل إنه إذا خان وزيره فقد خانه من بعض الوجوه وقيل واجلواب قيل املراد ليعلم امللك أين مل أخن العزيز بالغيبة وق

إن الشرايب ملا رجع إىل يوسف عليه السالم وهو يف السجن قال ذلك ليعلم العزيز أين مل أخنه بالغيب مث ختم الكالم 
هللا تعاىل من هذه الورطة وحيث بقوله َوأَنَّ اللََّه الَ يَْهِدى ُيِحبُّ اخلَاِئنَِني ولعل املراد منه أين لو كنت خائناً ملا خلصين ا

  خلصين منها ظهر أين كنت مربأ عما نسبوين إليه



 والقول الثاين أن قوله ذاِلكَ ِلَيْعلََم أَّنى لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ كالم امرأة العزيز واملعىن أين وإن أحلت الذنب عليه عند
  يف السجن خالف حضوره لكين ما أحلت الذنب عليه عند غيبته أي مل أقل فيه وهو

يد احلق مث إهنا بالغت يف تأكيد احلق هبذا القول وقالت َوأَنَّ اللََّه الَ َيْهِدى كَْيَد الَْخاِئنَِني يعين أين ملا أقدمت على الك
واملكر ال جرم افتضحت وأنه ملا كان بريئاً عن الذنب ال جرم طهره اهللا تعاىل عنه قال صاحب هذا القول والذي 

ه أن يوسف عليه السالم ما كان حاضراً يف ذلك اجمللس حىت يقال ملا ذكرت املرأة قوهلا قَالَ َما يدل على صحت
 بِالْغَْيبِ بل َخطُْبكُنَّ إِذْ َراوَدُتنَّ ُيوُسَف َعن نَّفِْسِه قُلَْن حَاَش ففي تلك احلالة يقول يوسف ذاِلَك ِلَيْعلَمَ أَّنى لَمْ أَُخْنُه

لرسول من ذلك اجمللس إىل السجن ويذكر له تلك احلكاية مث إن يوسف يقول ابتداء ذاِلكَ حيتاج فيه إىل أن يرجع ا
 ِلَيْعلََم أَّنى لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ ومثل هذا الوصل بني الكالمني األجنبيني ما جاء ألبتة يف نثر وال نظم فعلمنا أن هذا من

  متام كالم املرأة
لى طهارة يوسف عليه السالم من الذنب من وجوه كثرية األول أن امللك ملا أرسل املسألة الرابعة هذه اآلية دالة ع

إىل يوسف عليه السالم وطلبه فلو كان يوسف متهماً بفعل قبيح وقد كان صدر منه ذنب وفحش الستحال حبسب 
إنه يطلبه من العرف والعادة أن يطلب من امللك أن يتفحص عن تلك الواقعة ألنه لو كان قد أقدم على الذنب مث 

امللك أن يتفحص عن تلك الواقعة كان ذلك سعياً منه يف فضيحة نفسه ويف جتديد العيوب اليت صارت مندرسة 
خمفية والعاقل ال يفعل ذلك وهب أنه وقع الشك لبعضهم يف عصمته أو يف نبوته إال أنه ال شك أنه كان عاقالً 

عداء على أن يبالغوا يف إظهار عيوبه والثاين أن النسوة شهدن والعاقل ميتنع أن يسعى يف فضيحة نفسه ويف محل األ
ويف املرة )  ٣١يوسف ( يف املرة األوىل بطهارته ونزاهته حيث قلن َحاَش للَِّه َما َهاذَا َبشًَرا إِنْ َهاذَا إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي 

ن امرأة العزيز أقرت يف املرة األوىل بطهارته حيث قالت الثانية حيث قلن َحاَش للَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمن ُسوء والثالث أ
  ويف املرة الثانية يف هذه اآلية)  ٣٢يوسف ( َولَقَْد َراوَدتُُّه َعن نَّفِْسِه فَاَسَتْعَصَم 

إِنَّهُ لَِمَن واعلم أن هذه اآلية دالة على طهارته من وجوه أوهلا قول املرأة أََناْ بِأَنفُِسهِْم َعن نَّفِْسِه وثانيها قوهلا َو
وثالثها قول يوسف عليه )  ٢٦يوسف ( الصَّاِدِقَني وهو إشارة إىل أنه صادق يف قوله ِهىَ  َراوََدْتنِى َعن نَّفِْسى 

السالم ذاِلكَ ِلَيْعلََم أَّنى لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ واحلشوية يذكرون أنه ملا قال يوسف هذا الكالم قال جربيل عليه السالم 
مهمت وهذا من رواياهتم اخلبيثة وما صحت هذه الرواية يف كتاب معتمد بل هم يلحقوهنا هبذا املوضع  وال حني

سعياً منهم يف حتريف ظاهر القرآن ورابعها قوله َوأَنَّ اللََّه الَ َيْهِدى كَْيَد الَْخاِئنَِني يعين أن صاحب اخليانة ال بد وأن 
مل افتضح وخلصين اهللا تعاىل من هذه الورطة فكل ذلك يدل على  يفتضح فلو كنت خائناً لوجب أن افتضح وحيث

أين ما كنت من اخلائنني وههنا وجه آخر وهو أقوى من الكل وهو أن يف هذا الوقت تلك الواقعة صارت مندرسة 
نه بأعظم وجوه اخليانة إقدام وتلك احملنة صارت منتهية فإقدامه على قوله ذاِلَك ِلَيْعلََم أَّنى لَْم أَُخْنُه بِالْغَْيبِ مع أنه خا

على وقاحة عظيمة وعلى كذب عظيم من غري أن يتعلق به مصلحة بوجه ما واإلقدام على مثل هذه الوقاحة من غري 
فائدة أصالً ال يليق بأحد من العقالء فكيف يليق إسناده إىل سيد العقالء وقدوة األصفياء فثبت أن هذه اآلية تدل 

  مما يقوله اجلهال واحلشويةداللة قاطعة على براءته 
  َوَمآ أَُبرِّى ُء َنفِْسى إِنَّ النَّفَْس ألَمَّاَرةٌ  بِالسُّو ِء إِالَّ َما َرِحَم رَبِّى إِنَّ َربِّى غَفُورٌ رَّحِيٌم

  ويف اآلية مسائل
ِلَيْعلََم أَّنى لَْم أَُخْنهُ  املسألة األوىل اعلم أن تفسري هذه اآلية خيتلف حبسب اختالف ما قبلها ألنا إن قلنا إن قوله ذاِلَك



كالم يوسف كان هذا أيضاً من كالم يوسف وإن قلنا إن ذلك من متام كالم املرأة كان هذا )  ٥٢يوسف ( بِالْغَْيبِ 
أيضاً كذلك وحنن نفسر هذه اآلية على كال التقديرين أما إذا قلنا إن هذا كالم يوسف عليه السالم فاحلشوية 

نه عليه السالم ملا قال ذاِلَك ِلَيعْلََم أَّنى لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ قال جربيل عليه السالم وال حني مهمت متسكوا به وقالوا إ
أي بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف َوَما أَُبّرىء َنفِْسى إِنَّ النَّفَْس المَّاَرةٌ  بِالسُّوء أي بالزنا إِالَّ َما َرِحَم َرّبى 

  غَفُورٌ للهم الذي مهمت به رَّحِيٌم أي لو فعلته لتاب عليعصم ريب إِنَّ َرّبى 
واعلم أن هذا الكالم ضعيف فإنا بينا أن اآلية املتقدمة برهان قاطع على براءته عن الذنب بقي أن يقال فما جوابكم 

  عن هذه اآلية فنقول فيه وجهان
أَُخْنهُ بِالَْغْيبِ كان ذلك جارياً جمرى مدح النفس وتزكيتها  الوجه األول أنه عليه السالم ملا قال ذاِلَك ِلَيعْلََم أَّنى لَْم

فاستدرك ذلك على نفسه بقوله َوَما أَُبّرىء َنفِْسى واملعىن وما أزكي )  ٣٢النجم ( وقال تعاىل فَالَ ُتَزكُّواْ أَنفَُسكُْم 
  نفسي إن النفس ألمارة بالسوء ميالة إىل القبائح راغبة يف املعصية

 يف اجلواب أن اآلية ال تدل ألبتة على شيء مما ذكروه وذلك ألن يوسف عليه السالم ملا قال أَّنى لَمْ والوجه الثاين
أَُخْنُه بِالْغَْيبِ بني أن ترك اخليانة ما كان لعدم الرغبة ولعدم ميل النفس والطبيعة ألن النفس أمارة بالسوء والطبيعة 

ا كان لعدم الرغبة بل لقيام اخلوف من اهللا تعاىل أما إذا قلنا إن هذا تواقة إىل الذات فبني هبذا الكالم أن الترك م
الكالم من بقية كالم املرأة ففيه وجهان األول وما أبرىء نفسي عن مراودته ومقصودها تصديق يوسف عليه 

قالت )  ٥٢يوسف ( ْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ السالم يف قوله ِهىَ  َراوََدتْنِى َعن نَّفِْسى الثاين أهنا ملا قالت ذاِلَك ِلَيْعلََم أَّنى لَ
وما أبرىء نفسي عن اخليانة مطلقاً فإين قد خنته حني قد أحلت الذنب عليه وقلت َما َجَزاء َمْن أََراَد بِأَهِْلَك ُسوءا 

  وأودعته السجن كأهنا أرادت االعتذار مما كان)  ٢٥يوسف ( إِال أَن ُيْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِليٌم 
  ل جعل هذا الكالم كالماً ليوسف أوىل أم جعله كالماً للمرأةفإن قي

كالم موصول )  ٥١يوسف ( قلنا جعله كالماً ليوسف مشكل ألن قوله قَالَتِ اْمرَأَُت الَْعزِيزِ الئََن َحْصَحصَ الَْحقُّ 
ة بني القولني بعضه ببعض إىل آخره فالقول بأن بعضه كالم املرأة والبعض كالم يوسف مع ختلل الفواصل الكثري

إِالَّ  وبني اجمللسني بعيد وأيضاً جعله كالماً للمرأة مشكل أيضاً ألن قوله َوَما أَُبّرىء نَفِْسى إِنَّ النَّفَْس المَّاَرةٌ  بِالسُّوء
َما َرِحمَ رَّبى كالم ال حيسن صدوره إال ممن احترز عن املعاصي مث يذكر هذا الكالم على سبيل كسر النفس وذلك 

  ليق باملرأة اليت استفرغت جهدها يف املعصيةال ي
والتقدير إال من رحم ريب وما ومن كل واحد منهما ) من ( املسألة الثانية قالوا َما يف قوله إِالَّ َما َرِحَم َرّبى مبعىن 

  وقال)  ٣النساء ( يقوم مقام اآلخر كقوله تعاىل فَانِكحُواْ َما طَاَب لَكُْم ّمَن الّنَساء 

وقوله إِالَّ َما َرِحَم رَّبى استثناء متصل أو منقطع فيه وجهان األول أنه )  ٤٥النور ( ْم مَّن َيْمِشى َعلَى أَرَْبعٍ َوِمْنُه
متصل ويف تقريره وجهان األول أن يكون قوله إِالَّ َما َرِحَم َرّبى أي إال البعض الذي رمحه ريب بالعصمة كاملالئكة 

  قت رمحة ريب يعين أهنا أمارة بالسوء يف كل وقت إال يف وقت العصمةالثاين إال ما رحم ريب أي إال و
)  ٤٨البقرة ( والقول الثاين أنه استثناء منقطع أي ولكن رمحة ريب هي اليت تصرف اإلساءة كقوله وَلَّاُهْم ُينَصُرونَ 

  ) ٤٤يس ( إِالَّ َرْحَمةً  ّمنَّا 
رة بالسوء ما هي واحملققون قالوا إن النفس اإلنسانية شيء واحد املسألة الثالثة اختلف احلكماء يف أن النفس اإلما

وهلا صفات كثرية فإذا مالت إىل العامل اإلهلي كانت نفساً مطمئنة وإذا مالت إىل الشهوة والغضب كانت أمارة 
لتذت هبا بالسوء وكوهنا أمارة بالسوء يفيد املبالغة والسبب فيه أن النفس من أول حدوثها قد ألفت احملسوسات وا



وعشقتها فأما شعورها بعامل اجملردات وميلها إليه فذلك ال حيصل إال نادراً يف حق الواحد فالواحد وذلك الواحد 
فإمنا حيصل له ذلك التجرد واالنكشاف طول عمره يف األوقات النادرة فلما كان الغالب هو اجنذاهبا إىل العامل 

األعلى نادراً ال جرم حكم عليها بكوهنا أمارة بالسوء ومن الناس من  اجلسداين وكان ميلها إىل الصعود إىل العامل
زعم أن النفس املطمئنة هي النفس العقلية النطقية وأما النفس الشهوانية والغضبية فهما مغايرتان للنفس العقلية 

  والكالم يف حتقيق احلق يف هذا الباب مذكور يف املعقوالت
أن الطاعة واإلميان ال حيصالن إال من اهللا بقوله إِالَّ َما َرِحَم َرّبى قالوا دلت اآلية املسألة الرابعة متسك أصحابنا يف 

على أن انصراف النفس من الشر ال يكون إال برمحته ولفظ اآلية مشعر بأنه مىت حصلت تلك الرمحة حصل ذلك 
قاله القاضي ألن كل ذلك  االنصراف فنقول ال ميكن تفسري هذه الرمحة بإعطاء العقل والقدرة واأللطاف كما

مشترك بني الكافر واملؤمن فوجب تفسريها بشيء آخر وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية املعصية وقد أثبتنا 
  ذلك أيضاً بالربهان القاطع وحينئذ حيصل منه املطلوب

إِنََّك الَْيْوَم لَدَْيَنا ِمِكٌني أَِمٌني قَالَ اْجَعلْنِى َعلَى َخَزآِئنِ األرض َوقَالَ الَْمِلُك ائْتُونِى بِهِ أَسَْتْخِلْصهُ ِلَنفِْسى فَلَمَّا كَلََّمُه قَالَ 
  إِنِّى َحِفيظٌ َعِليٌم
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اختلفوا يف هذا امللك فمنهم من قال هو العزيز ومنهم من قال بل هو الريان الذي هو امللك األكرب 
ن قول يوسف اْجَعلْنِى َعلَى َخزَاِئنِ االْْرضِ يدل عليه الثاين أن قوله أَسَْتْخِلْصهُ وهذا هو األظهر لوجهني األول أ

ِلَنفِْسى يدل على أنه قبل ذلك ما كان خالصاً له وقد كان يوسف عليه السالم قبل ذلك خالصاً للعزيز فدل هذا 
  على أن هذا امللك هو امللك األكرب

قل اللهم اجعل ( السالم دخل على يوسف عليه السالم وهو يف احلبس وقال  املسألة الثانية ذكروا أن جربيل عليه
فقبل اهللا دعاءه وأظهر هذا السبب يف ختليصه من ) يل من عندك فرجاً وخمرجاً وارزقين من حيث ال أحتسب 

ه ملا عجز السجن وتقرير الكالم أن امللك عظم اعتقاده يف يوسف لوجوه أحدها أنه عظم اعتقاده يف علمه وذلك ألن
القوم عن اجلواب وقدر هو على اجلواب املوافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع إليه وثانيها أنه عظم اعتقاده 

يف صربه وثباته وذلك ألنه بعد أن بقي يف السجن بضع سنني ملا أذن له يف اخلروج ما أسرع إىل اخلروج بل صرب 
مجيع لتهم وثالثها أنه عظم اعتقاده يف حسن أدبه وذلك ألنه اقتصر  وتوقف وطلب أوالً ما يدل على براءة حاله عن

وإن كان غرضه ذكر امرأة العزيز فستر ذكرها )  ٥٠يوسف ( على قوله َما َبالُ الّنْسَوةِ  الَّاِتى قَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ 
ن األدب العجيب ورابعها وتعرض ألمر سائر النسوة مع أنه وصل إليه من جهتها أنواع عظيمة من البالء وهذا م

براءة حاله عن مجيع أنواع التهم فإن اخلصم أقر له بالطهارة والنزاهة والرباءة عن اجلرم وخامسها أن الشرايب 
وصف له جده يف الطاعات واجتهاده يف اإلحسان إىل الذين كانوايف السجن وسادسها أنه بقي يف السجن بضع 

حسن االعتقاد يف اإلنسان فكيف جمموعها فلهذا السبب حسن اعتقاد سنني وهذه األمور كل واحد منها يوجب 
  امللك فيه وإذا أراد اهللا شيئاً مجع أسبابه وقواها

إذا عرفت هذا فنقول ملا ظهر للملك هذه األحوال من يوسف عليه السالم رغب أن يتخذه لنفسه فقال ائُْتونِى بِِه 
ليوسف عليه السالم مث إىل امللك متنظفاً من درن السجن بالثياب النظيفة أَسَْتْخِلْصُه ِلَنفِْسى روي أن الرسول قال 

واهليئة احلسنة فكتب على باب السجن هذه منازل البلوى وقبور األحياء ومشاتة األعداء وجتربة األصدقاء وملا دخل 
دعا له بالعربانية عليه قال اللهم إين أسألك خبريك من خريه وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره مث دخل عليه وسلم و



واالستخالص طلب خلوص الشيء من شوائب االشتراك وهذا امللك طلب أن يكون يوسف له وحده وأنه ال 
يشاركه فيه غريه ألن عادة امللوك أن ينفردوا باألشياء النفيسة الرفيعة فلما علم امللك أنه وحيد زمانه وفريد أقرانه 

  أراد أن ينفرد به
عليه السالم ما من شيء إال وأحب أن تشركين فيه إال يف أهلي ويف أن ال تأكل معي  روي أن امللك قال ليوسف

فقال يوسف عليه السالم أما ترى أن آكل معك وأنا يوسف بن يعقوب بن إسحق الذبيح بن إبراهيم اخلليل عليه 
عليه السالم قالوا ألن يف جمالس السالم مث قال فَلَمَّا كَلََّمُه وفيه قوالن أحدمها أن املراد فلما كلم امللك يوسف 

امللوك ال حيسن ألحد أن يبتدىء بالكالم وإمنا الذي يبتدىء به هو امللك والثاين أن املراد فلما كلم يوسف امللك 
قيل ملا صار يوسف إىل امللك وكان ذلك الوقت ابن ثالثني سنة فلما رآه امللك حدثاً شاباً قال للشرايب هذا هو 

ؤياي مع أن السحرة والكهنة ماعلموها قال نعم فأقبل على يوسف وقال إين أحب أن أمسع تأويل الذي علم تأويل ر
الرؤيا منك شفاهاً فأجاب بذلك اجلواب شفاهاً وشهد قلبه بصحته فعند ذلك قال له إِنَّكَ الَْيْوَم لَدَْيَنا ِمِكٌني أَِمنيٌ 

الة يتمكن هبا صاحبها مما يريد وقوله أَِمنيٌ أي قد عرفنا يقال فالن مكني عند فالن بني املكانة أي املنزلة وهي ح
  أمانتك وبراءتك مما نسبت إليه

  واعلم أن قوله ِمِكٌني أَِمٌني كلمة جامعة لكل ما حيتاج إليه من الفضائل واملناقب وذلك ألنه ال بد

ألن كونه متمكناً من أفعال اخلري ال يف كونه مكيناً من القدرة والعلم أما القدرة فألن هبا حيصل املكنة وأما العلم ف
حيصل إال به إذ لو مل يكن عاملاً مبا ينبغي ومبا ال ينبغي ال ميكنه ختصيص ما ينبغي بالفعل وختصيص ما ال ينبغي بالترك 

فثبت أن كونه مكيناً ال حيصل إال بالقدرة والعلم أما كونه أميناً فهو عبارة عن كونه حكيماً ال يفعل الفعل لداعي 
الشهوة بل إمنا يفعله لداعي احلكمة فثبت أن كونه مكيناً أميناً يدل على كونه قادراً وعلى كونه عاملاً مبواقع اخلري 
والشر والصالح والفساد وعلى كونه حبيث يفعل لداعي احلكمة ال لداعية الشهوة وكل من كان كذلك فإنه ال 

ملعتزلة إثبات أنه تعاىل ال يفعل القبيح قالوا إنه تعاىل ال يفعل يصدر عنه فعل الشر والسفه فلهذا املعىن ملا حاولت ا
القبيح ألنه تعاىل عامل بقبح القبيح عامل بكونه غنياً عنه وكل من كان كذلك مل يفعل القبيح قالوا وإمنا يكون غنياً عن 

ميناً هناية ما ميكن ذكره يف هذا القبيح إذا كان قادراً وإذا كان منزهاً عن داعية السفه فثبت أن وصفه بكونه مكيناً أ
الباب مث حكى تعاىل أن يوسف عليه السالم قال يف هذا املقام اْجَعلْنِى َعلَى خََزاِئنِ االْْرضِ إِّنى َحِفيظٌ َعِليٌم وفيه 

  مسائل
الصديق قال  املسألة األوىل قال املفسرون ملا عرب يوسف عليه السالم رؤيا امللك بني يديه قال له امللك فما ترى أيها

أرى أن تزرع يف هذه السنني املخصبة زرعاً كثرياً وتبين اخلزائن وجتمع فيها الطعام فإذا جاءت السنون اجملدبة بعنا 
الغالت فيحصل هبذا الطريق مال عظيم فقال امللك ومن يل هبذا الشغل فقال يوسف اْجَعلْنِى َعلَى َخزَاِئنِ االْْرضِ أي 

األلف والالم على األرض واملراد منه املعهود السابق روى ابن عباس رضي اهللا  على خزائن أرض مصر وأدخل
رحم اهللا أخي يوسف لو مل يقل اجعلين على خزائن ( يف هذه اآلية أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنهما عن النيب 

ألنه ملا تأىب عن اخلروج من وأقول هذا من العجائب ) األرض ألستعمله من ساعته لكنه ملا قال ذلك أخره عنه سنة 
السجن سهل اهللا عليه ذلك على أحسن الوجوه وملا تسارع يف ذكر االلتماس أخر اهللا تعاىل ذلك املطلوب عنه 

  وهذا يدل على أن ترك التصرف والتفويض بالكلية إىل اهللا تعاىل أوىل
ال ( ة والسالم قال لعبد الرمحن بن مسرة املسألة الثانية لقائل أن يقول مل طلب يوسف اإلمارة والنيب عليه الصال

وأيضاً فكيف طلب اإلمارة من سلطان كافر وأيضاً مل مل يصرب مدة ومل أظهر الرغبة يف طلب األمارة ) تسأل اإلمارة 



يف احلالة وأيضاً مل طلب أمر اخلزائن يف أول األمر مع أن هذا يورث نوع هتمة وأيضاً كيف جوز من نفسه مدح 
وأيضاً فما الفائدة يف قوله إِّنى )  ٣٢النجم ( إِّنى َحِفيظٌ َعِليٌم مع أنه تعاىل يقول فَالَ ُتَزكُّواْ أَنفَُسكُْم نفسه بقوله 

َحِفيظٌ َعِليٌم وأيضاً مل ترك االستثناء يف هذا فإن األحسن أن يقول إين حفيظ عليم إن شاء اهللا بدليل قوله تعاىل َوالَ 
فهذه أسئلة سبعة ال بد من جواهبا فنقول )  ٢٤ ٢٣الكهف ( فَاِعلٌ ذاِلَك غَداً إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه َتقْولَنَّ ِلَشىْ ء إِّنى 

األصل يف جواب هذه املسائل أن التصرف يف أمور اخللق كان واجباً عليه فجاز له أن يتوصل إليه بأي طريق كان 
ه كان رسوالً حقاً من اهللا تعاىل إىل اخللق والرسول جيب إمنا قلنا إن ذلك التصرف كان واجباً عليه لوجوه األول أن

عليه رعاية مصاحل األمة بقدر اإلمكان والثاين وهو أنه عليه السالم علم بالوحي أنه سيحصل القحط والضيق 
الشديد الذي رمبا أفضى إىل هالك اخللق العظيم فلعله تعاىل أمره بأن يدبر يف ذلك ويأيت بطريق ألجله يقل ضرر 

لك القحط يف حق اخللق والثالث أن السعي يف إيصال النفع إىل املستحقني ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن يف ذ
  العقول

وإذا ثبت هذا فنقول إنه عليه السالم كان مكلفاً برعاية مصاحل اخللق من هذه الوجوه وما كان ميكنه رعايتها إال 
كان هذا الطريق واجباً عليه وملا كان واجباً سقطت األسئلة هبذا الطريق وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ف

بالكلية وأما ترك االستثناء فقال الواحدي كان ذلك من خطيئة أوجبت عقوبة وهي أنه تعاىل أخر عنه حصول ذلك 
 قدرة له املقصود سنة وأقول لعل السبب فيه أنه لو ذكر هذا االستثناء العتقد فيه امللك أنه إمنا ذكره لعلمه بأنه ال

على ضبط هذه املصلحة كما ينبغي فألجل هذا املعىن ترك االستثناء وأما قوله مل مدح نفسه فجوابه من وجوه األول 
ال نسلم أنه مدح نفسه لكنه بني كونه موصوفاً هباتني الصفتني النافعتني يف حصول هذا املطلوب وبني البابني فرق 

ر هذا الوصف ألن امللك وإن علم كماله يف علوم الدين لكنه ما كان وكأنه قد غلب على ظنه أنه حيتاج إىل ذك
عاملاً بأنه يفي هبذا األمر مث نقول هب أنه مدح نفسه إال أن مدح النفس إمنا يكون مذموماً إذا قصد الرجل به 

 فَالَ ُتَزكُّواْ التطاول والتفاخر والتوصل إىل غري ما حيل فأما على غري هذا الوجه فال نسلم أنه حمرم فقوله تعاىل
املراد منه تزكية النفس حال مايعلم كوهنا غري متزكية والدليل عليه قوله تعاىل بعد هذه )  ٣٢النجم ( أَنفَُسكُْم 

  اآلية ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتَّقَى أما إذا كان اإلنسان عاملاً بأنه صدق وحق فهذا غري ممنوع منه واهللا أعلم
  نفسه بأنه حفيظ عليمقوله ما الفائدة يف وصفه 

قلنا إنه جار جمرى أن يقول حفيظ جبميع الوجوه اليت منها ميكن حتصيل الدخل واملال عليم باجلهات اليت تصلح ألن 
يصرف املال إليها ويقال حفيظ جبميع مصاحل الناس عليم جبهات حاجاهتم أو يقال حفيظ لوجوه أياديك وكرمك 

  ع وهذا باب واسع ميكن تكثريه ملن أرادهعليم بوجوب مقابلتها بالطاعة واخلضو
أَْجرَ الُْمْحِسنَِني َوالّْجرُ َوكَذاِلَك َمكَّنَّا ِليُوُسَف ِفى األرض َيَتبَوَّأُ ِمْنَها َحْيثُ َيَشآُء ُنِصيُب بَِرْحَمتَِنا َمن نََّشآُء َوالَ ُنِضيعُ 

  ونَاالٌّ خَِرةِ  َخْيٌر لِّلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوكَاُنواْ َيتَّقُ
  فيه مسائل

املسألة األوىل اعلم أن يوسف عليه السالم ملا التمس من امللك أن جيعله على خزائن األرض مل حيك اهللا عن امللك 
أنه قال قد فعلت بل اهللا سبحانه قال وَكَذاِلَك َمكَّنَّا ِليُوُسَف ِفى االْْرضِ فههنا املفسرون قالوا يف الكالم حمذوف 

فعلت إال أن متكني اهللا له يف األرض يدل على أن امللك امللك قد أجابه إىل ما سأل وأقول ما  وتقديره قال امللك قد
قالوه حسن إال أن ههنا ما هو أحسن منه وهو أن إجابة امللك له سبب يف عامل الظاهر وأما املؤثر احلقيقي فليس إال 

بول ومن الرد فنسبة قدرته إىل القبول وإىل الرد أنه تعاىل مكنه يف األرض وذلك ألن ذلك امللك كان متمكناً من الق



على التساوي وما دام يبقى هذ التساوي امتنع حصول القبول فال بد وأن يترجح القبول على الرد يف خاطر ذلك 
  امللك وذلك الترجح ال يكون إال

ليوسف يف األرض ليس إال من مبرجح خيلقه اهللا تعاىل إذا خلق اهللا تعاىل ذلك املرجح حصل القبول ال حمالة فالتمكن 
خلق اهللا تعاىل يف قلب ذلك امللك مبجموع القدرة والداعية اجلازمة اللتني عند حصوهلما جيب األثر فلهذا السبب 

  ترك اهللا تعاىل ذكر إجابة امللك واقتصر على ذكر التمكني اإلهلي ألن املؤثر احلقيقي ليس إال هو
أخرج خامت امللك وجعله يف أصبعه وقلد بسيفه ووضع له سريراً من ذهب املسألة الثانية روي أن امللك توجه و

مكلالً بالدر والياقوت فقال يوسف عليه السالم أما السرير فأشد به ملكك وأما اخلامت فأدبر به أمرك وأما التاج 
املعلومة ومات  فليس من لباسي وال لباس آبائي وجلس على السرير ودانت له القوم وعزل امللك قطفري زوج املرأة

بعد ذلك وزوجه امللك امرأته فلما دخل عليها قال أليس هذا خرياً مما طلبت فوجدها عذراء فولدت له ولدين 
أفرامي وميشا وأقام العدل مبصر وأحبته الرجال والنساء وأسلم على يده امللك وكثري من الناس وباع من أهل مصر 

 السنة األوىل مث باحللي واجلواهر يف السنة الثانية مث بالدواب مث بالضياع يف سين القحط الطعام بالدراهم والدنانري يف
والعقار مث برقاهبم حىت استرقهم سنني فقالوا واهللا ما رأينا ملكاً أعظم شأناً من هذا امللك حىت صار كل اخللق عبيداً 

م أمالكهم وكان ال يبيع ألحد له فلما مسع ذلك قال إين أشهد اهللا أين أعتقت أهل مصر عن آخرهم ورددت عليه
  واهللا أعلم) الكشاف ( ممن يطلب الطعام أكثر من محل البعري لئال يضيق الطعام على الباقني هكذا رواه صاحب 

املسألة الثالثة قوله وَكَذاِلَك الكاف منصوبة بالتمكني وذلك إشارة إىل ما تقدم يعين به ومثل ذلك اإلنعام الذي 
نا إياه من قلب امللك وإجنائنا إياه من غم احلبس وقوله َمكَّنَّا ِليُوُسَف ِفى االْْرضِ أي أقدرناه على أنعمنا عليه يف تقريب

ما يريد برفع املوانع وقوله َيَتبَوَّأُ ِمْنَها حَْيثُ َيَشاء يتبوأ يف موضع نصب على احلال تقديره مكناه متبوأ وقرأ ابن كثري 
  ىل والباقون بالياء مضافاً إىل يوسفَنَشاء بالنون مضافاً إىل اهللا تعا

واعلم أن قوله َيَتبَوَّأُ ِمْنَها َحْيثُ َيَشاء يدل على أنه صار يف امللك حبيث ال يدافعه أحد وال ينازعه منازع بل صار 
  مستقالً بكل ما شاء وأراد مث بني تعاىل ما يؤكد أن ذلك من قبله فقال ُنِصيُب بَِرْحَمِتَنا َمن نََّشاء

أنه تعاىل ذكر أوالً أن ذلك التمكني كان من اهللا ال من أحد سواه وهو قوله كَذاِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفى االْْرضِ  واعلم
  مث أكد ذلك ثانياً بقوله ُنِصيُب بَِرْحَمِتَنا َمن نََّشاء وفيه فائدتان

لكة ملا مل تتم إال باألمور فعلها اهللا تعاىل الفائدة األوىل أن هذا يدل على أن الكل من اهللا تعاىل قال القاضي تلك املم
  صارت كأهنا حصلت من قبله تعاىل

وجوابه أنا ندعي أن نفس تلك اململكة إمنا حصلت من قبل اهللا تعاىل ألن لفظ القرآن يدل على قولنا والربهان 
  القاطع الذي ذكرناه يقوي قولنا فصرف هذا اللفظ إىل اجملاز ال سبيل إليه

نية أنه أتاه ذلك مبحض املشيئة اإلهلية والقدرة النافذة قال القاضي هذه اآلية تدل على أنه تعاىل جيري أمر الفائدة الثا
  نعمه على ما يقتضيه الصالح

قلنا اآلية تدل على أن األمور معلقة باملشيئة اإلهلية والقدرة احملضة فأمارعاية قيد الصالح فأمر اعتربته أنت من 
  يدل عليهنفسك مع أن اللفظ ال 

مث قال تعاىل َوالَ ُنِضيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني وذلك ألن إضاعة األجر إما أن يكون للعجز أو للجهل أو للبخل والكل 
  ممتنع يف حق اهللا تعاىل فكانت اإلضاعة ممتنعة



جلس بني  واعلم أن هذا شهادة من اهللا تعاىل على أن يوسف عليه السالم كان من احملسنني ولو صدق القول بأنه
شعبها األربع المتنع أن يقال إنه كان من احملسنني فههنا لزم إما تكذيب اهللا يف حكمه على يوسف بأنه كان من 

  احملسنني وهو عني الكفر أو لزم تكذيب احلشوي فيما رواه وهو عني اإلميان واحلق
  واْ َيتَّقُونَ وفيه مسائلمث قال تعاىل َوالَْجُر االِْخَرةِ  َخْيٌر لّلَِّذيَن ءاَمُنواْ َوكَاُن

  املسألة األول يف تفسري هذه اآلية قوالن
القول األول املراد منه أن يوسف عليه السالم وإن كان قد وصل إىل املنازل العالية والدرجات الرفيعة يف الدنيا إال 

هذا الكتاب مراراً أن الثواب الذي أعده اهللا له يف اآلخرة خري وأفضل وأكمل وجهات الترجيح قد ذكرناها يف 
وأطواراً وحاصل تلك الوجوه أن اخلري املطلق هو الذي يكون نفعاً خالصاً دائماً مقروناً بالتعظيم وكل هذه القيود 

  األربعة حاصلة يف خريات اآلخرة ومفقودة يف خريات الدنيا
جلالب خري من املاء وقد القول الثاين أن لفظ اخلري قد يستعمل لكون أحد اخلريين أفضل من اآلخر كما يقال ا

يستعمل لبيان كونه يف نفسه خرياً من غري أن يكون املراد منه بيان التفضيل كما يقال الثريد خري من اهللا يعين الثريد 
  خري من اخلريات حصل بإحسان من اهللا

ذ الدنيا موصوفة باخلريية أيضاً إذا ثبت هذا فقوله َوالَْجُر االِْخَرةِ  َخْيٌر إن محلناه على الوجه األول لزم أن تكون مال
وأما إن محلناه على الوجه الثاين لزم أن ال يقال إن منافع الدنيا أيضاً خريات بل لعله يفيد أن خري اآلخرة هو اخلري 

  وأما ما سواه فعبث
واْ َيتَّقُونَ شرح حال يوسف عليه املسألة الثانية ال شك أن املراد من قوله َوالَْجُر االْخَِرةِ  َخْيٌر لّلَِّذيَن ءاَمُنواْ َوكَاُن

السالم فوجب أن يصدق يف حقه أنه من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهذا تنصيص من اهللا عز وجل على أنه كان يف 
الزمان السابق من املتقني وليس ههنا زمان سابق ليوسف عليه السالم حيتاج إىل بيان أنه كان فيه من املتقني إال ذلك 

فكان هذا شهادة من اهللا تعاىل على أنه عليه )  ٢٤يوسف ( ل اهللا فيه َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها الوقت الذي قا
السالم كان يف ذلك الوقت من املتقني وأيضاً قوله َوالَ ُنضِيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني شهادة من اهللا تعاىل على أنه عليه 

ْن ِعَباِدَنا الُْمْخلَِصنيَ شهادة من اهللا تعاىل على أنه من املخلصني فثبت أن اهللا السالم كان من احملسنني وقوله إِنَُّه ِم
تعاىل شهد بأن يوسف عليه السالم كان من املتقني ومن احملسنني ومن املخلصني واجلاهل احلشوي يقول إنه كان من 

  تأكيدات كان من األخسريناألخسرين املذنبني وال شك أن من مل يقل بقول اهللا سبحانه وتعاىل مع هذه ال
ول املرجئة املسألة الثالثة قال القاضي قوله تعاىل َوالَْجُر االِْخَرةِ  َخْيٌر لّلَِّذيَن ءاَمنُواْ َوكَانُواْ َيتَّقُونَ يدل على بطالن ق

  الذين يزعمون أن الثواب حيصل يف اآلخرة ملن مل يتق الكبائر

أفعل التفضيل لزم أن يكون الثواب احلاصل للمتقني أفضل وال يلزم أن  قلنا هذا ضعيف ألنا إن محلنا لفظ خري على
ال حيصل لغريهم أصالً وإن محلناه على أصل معىن اخلريية فهذا يدل على حصول هذا اخلري للمتقني وال يدل على 

  أن غريهم ال حيصل هلم هذا اخلري
َوُهْم لَُه ُمنِكُرونَ َولَمَّا جَهََّزُهم بِجََهازِِهْم قَالَ ائُْتونِى بِأَخٍ لَّكُْم مِّْن أَبِيكُمْ  َوَجآَء إِْخَوةُ  ُيوُسَف فََدَخلُواْ َعلَْيِه فََعَرفَُهْم

َسُنرَاوُِد َعْنُه أَبَاُه  َوالَ َتقَْرُبوِن قَالُواْأَالَ َترَْونَ أَنِّى أُوِفى الْكَْيلَ َوأََناْ َخْيُر الُْمْنزِِلَني فَإِن لَّْم تَأُْتونِى بِِه فَالَ كَْيلَ لَكُْم ِعنِدى 
  َوإِنَّا لَفَاِعلُونَ

اعلم أنه ملا عم القحط يف البالد ووصل أيضاً إىل البلدة اليت كان يسكنها يعقوب عليه السالم وصعب الزمان 
عليهم فقال لبنيه إن مبصر رجالً صاحلاً ميري الناس فاذهبوا إليه بدرامهكم وخذوا الطعام فخرجوا إليه وهم عشرة 



دخلوا على يوسف عليه السالم وصارت هذه الواقعة كالسبب يف اجتماع يوسف عليه السالم مع إخوته وظهور و
صدق ما أخرب اهللا تعاىل عنه يف قوله ليوسف عليه السالم حال ما ألقوه يف اجلب لَُتَنّبئَنَُّهْم بِأَْمرِِهْم هَاذَا َوُهمْ الَ 

يوسف عرفهم وهم ما عرفوه ألبتة أما أنه عرفهم فألنه تعاىل كان قد أخربه وأخرب تعاىل أن )  ١٥يوسف ( َيْشُعُرونَ 
يف قوله لَتَُنّبئَنَُّهْم بِأَْمرِِهْم بأهنم يصلون إليه ويدخلون عليه وأيضاً الرؤيا اليت رآها كانت دليالً على أهنم يصلون إليه 

وصل إىل بابه من البالد البعيدة يتفحص  فلهذا السبب كان يوسف عليه السالم مترصداً لذلك األمر وكان كل من
عنهم ويتعرف أحواهلم ليعرف أن هؤالء الواصلني هل هم إخوته أم ال فلما وصل إخوة يوسف إىل باب داره 

تفحص عن أحواهلم تفحصاً ظهر له أهنم إخوته وأما أهنم ما عرفوه فلوجوه األول أنه عليه السالم أمر حجابه بأن 
كان يتكلم معهم إال بالواسطة ومىت كان األمر كذلك ال جرم أهنم مل يعرفوه ال سيما مهابة يوقفوهم من البعد وما 

امللك وشدة احلاجة يوجبان كثرة اخلوف وكل ذلك مما مينع من التأمل التام الذي عنده حيصل العرفان والثاين هو 
الزي واهليئة فإهنم رأوه جالساً على سريره أهنم حني ألقوه يف اجلب كان صغرياً مث إهنم رأوه بعد وفور اللحية وتغري 

وعليه ثياب احلرير ويف عنقه طوق من ذهب وعلى رأسه تاج من ذهب والقوم أيضاً نسوا واقعة يوسف عليه 
السالم لطول املدة فيقال إن من وقت ما ألقوه يف اجلب إىل هذا الوقت كان قد مضى أربعون سنة وكل واحد من 

ل املعرفة ال سيما عند اجتماعها والثالث أن حصول العرفان والتذكري خبلق اهللا تعاىل هذه األسباب مينع من حصو
 فلعله تعاىل ما خلق ذلك العرفان والتذكري يف قلوهبم حتقيقاً ملا أخربه عنه بقوله لَُتَنّبئَنَُّهْم بِأَْمرِِهْم هَاذَا َوُهمْ الَ

  َيْشُعُرونَ وكان ذلك من معجزات يوسف عليه السالم
   قال تعاىل َولَمَّا جَهََّزُهم بَِجهَازِِهْم قال الليث جهزت القوم جتهيزاً إذا تكلفت هلم جهازهممث

للسفر وكذلك جهاز العروس وامليت وهو ما حيتاج إليه يف وجهه قال ومسعت أهل البصرة يقولون اجلهاز بالكسر 
ال املفسرون محل لكل رجل منهم بعرياً قال األزهري القراء كلهم على فتح اجليم والكسر لغة ليست جبيدة ق

وأكرمهم أيضاً بالنزول وأعطاهم ما احتاجوا إليه يف السفر فذلك قوله َجهَّزَُهْم بَِجهَازِِهْم مث بني تعاىل أنه ملا جهزهم 
  جبهازهم قال ائُْتونِى بِأَخٍ لَّكُْم ّمْن أَبِيكُْم

  بباً لسؤال يوسف عن حال أخيهم وذكروا فيه وجوهاًواعلم أنه ال بد من كالم سابق حىت يصري ذلك الكالم س
الوجه األول وهو أحسنها إن عادة يوسف عليه السالم مع الكل أن يعطيه محل بعري ال أزيد عليه وال أنقص وإخوة 
ا يوسف الذين ذهبوا إليه كانوا عشرة فأعطاهم عشرة أمحال فقالوا إن لنا أباً شيخاً كبرياً وأخاً آخر بقي معه وذكرو
أن أباهم ألجل سنه وشدة حزنه مل حيضر وأن أخاهم بقي يف خدمة أبيه وال بد هلما أيضاً من شيء من الطعام فجهز 

هلما أيضاً بعريين آخرين من الطعام فلما ذكروا ذلك قال يوسف فهذا يدل على أن أحب أبيكم له أزيد من حبه 
كانت حمبة أبيكم لذلك األخ أكثر من حمبته لكم لكم وهذا شيء عجيب ألنكم مع مجالكم وعقلكم وأدبكم إذا 

  دل هذا على أن ذلك أعجوبة يف العقل ويف الفضل واألدب فجيئوين به حىت أراه فهذا السبب حمتمل مناسب
والوجه الثاين أهنم ملا دخلوا عليه عليه السالم وأعطاهم الطعام قال هلم من أنتم قالوا حنن قوم رعاة من أهل الشام 

هد فجئنا منتار فقال لعلكم جئتم عيوناً فقالوا معاذ اهللا حنن إخوة بنو أب واحد شيخ صديق نيب امسه أصابنا اجل
يعقوب قال كم أنتم قالوا كنا اثين عشر فهلك منا واحد وبقي واحد مع األب يتسلى به عن ذلك الذي هلك 

بيكم ليبلغ إيل رسالة أبيكم فعند هذا وحنن عشرة وقد جئناك قال فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوين بأخ لكم من أ
  أقرعوا بينهم فأصابت القرعة مشعون وكان أحسنهم رأيا يف يوسف فخلفوه عنده

والوجه الثالث لعلهم ملا ذكروا أباهم قال يوسف فلم تركتموه وحيداً فريداً قالوا ما تركناه وحيداً بل بقي عنده 



املعىن ألجل نقص يف جسده فقالوا ال بل ألجل أنه حيبه أكثر من واحد فقال هلم مل استخلصه لنفسه ومل خصه هبذا 
حمبته لسائر األوالد فعند هذا قال يوسف ملا ذكرمت أن أباكم رجل عامل حكيم بعيد عن اجملازفة مث إنه خصه مبزيد 

نفسي  احملبة وجب أن يكون زائداً عليكم يف الفضل وصفات الكمال مع أين أراكم فضالء علماء حكماء فاشتاقت
  إىل رؤية ذلك األخ فائتوين به والسبب الثاين ذكره املفسرون واألول والثالث حمتمل واهللا أعلم

مث إنه تعاىل حكى عنه أنه قال أَالَ َتَرْونَ أَّنى أُوِفى الْكَْيلَ أي أمته وال أخبسه وأزيدكم محل بعري آخر ألجل أخيكم 
نزهلم أحسن ضيافتهم وأقول هذا الكالم يضعف الوجه الثاين وهو وأنا خري املنزلني أي خري املضيفني ألنه حني أ

الذي نقلناه عن املفسرين ألن مدار ذلك الوجه على أنه اهتمهم ونسبهم إىل أهنم جواسيس ولو شافههم بذلك 
أيضاً يبعد من يوسف عليه السالم مع الكالم فال يليق به أن يقوم هلم أَالَ َتَرْونَ أَّنى أُوِفى الْكَْيلَ وَأََناْ خَْيُر الْمُْنزِِلَني و

  كونه صديقاً أن يقول هلم أنتم جواسيس وعيون مع أنه

  يعرف براءهتم عن هذه التهمة ألن البهتان ال يليق حبال الصديق
  مث قال فَإِن لَّْم َتأْتُونِى بِِه فَالَ كَْيلَ لَكُْم ِعنِدى َوالَ َتقَْرُبوِن

إحضار ذلك األخ مجع بني الترغيب والترهيب أما الترغيب فهو قوله أَالَ َتَروْنَ  واعلم أنه عليه السالم ملا طلب منهم
نِدى َوالَ تَقَْرُبوِن وذلك أَّنى أُوِفى الْكَْيلَ وَأََناْ خَْيُر الْمُْنزِِلَني وأما الترهيب فهو قوله فَإِن لَّمْ َتأْتُونِى بِِه فَالَ كَْيلَ لَكُْم ِع

جة إىل حتصيل الطعام وما كان ميكنهم حتصيله إال من عنده فإذا منعهم من احلضور عنده ألهنم كانوا يف هناية احلا
كان ذلك هناية الترهيب والتخويف مث إهنم ملا مسعوا هذا الكالم من يوسف قالوا سَُنراوُِد َعْنُه أََباُه َوإِنَّا لَفَاِعلُونَ أي 

املراودة والغرض من التكرير التأكيد وحيتمل أن يكون سنجتهد وحنتال على أن ننزعه من يده وإنا لفاعلون هذه 
  َوإِنَّا لَفَاِعلُونَ أن جنيئك به وحيتمل َوإِنَّا لَفَاِعلُونَ كل ما يف وسعنا من هذا الباب

ْهلِهِْم لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ فَلَمَّا َرجُِعوا إِلَى َوقَالَ ِلِفْتيَانِِه اْجَعلُواْ بَِضاَعَتُهْم ِفى رِحَالِهِْم لََعلَُّهمْ َيْعرِفُونََهآ إِذَا اْنقَلَبُوا إِلَى أَ
لْ آَمُنكُْم َعلَْيِه إِالَّ كََمآ أَمِنُتكُْم َعلَى أَبِيهِْم قَالُواْ ياأَبَاَنا ُمنَِع ِمنَّا الْكَْيلُ فَأَْرِسلْ َمَعَنآ أَخَاَنا َنكَْتلْ َوإِنَّا لَهُ لََحاِفظُونَ قَالَ َه

  فَاللَُّه خَْيٌر َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحمُ الَراِحمَِنيأَِخيِه ِمن قَْبلُ 
  يف اآلية مسائل

املسائل األوىل قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم لفتيانه باأللف والنون والباقون لفتيته بالتاء من غري ألف ومها 
لعدد القليل والفتيان للكثري لغتان كالصبيان والصبية واإلخوان واإلخوة قال أبو علي الفارسي الفتية مجع فىت يف ا

فوجه البناء الذي للعدد القليل أن الذين حييطون مبا جيعلون بضاعتهم فيه من رحاهلم يكونون قليلني ألن هذا من 
باب األسرار فوجب صونه إال عن العدد القليل ووجه اجلمع الكثري أنه قال ِلِفْتيَانِِه اْجَعلُواْ بَِضاَعتَُهْم ِفى رِحَالِهِْم 

  الرحال تفيد العدد الكثري فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك العمل كثريينو
املسألة الثانية اتفق األكثرون على أن إخوة يوسف ما كانوا عاملني جبعل البضاعة يف رحاهلم ومنهم من قال إهنم 

السبب الذي ألجله أمر يوسف  كانوا عارفني به وهو ضعيف ألن قوله لََعلَُّهْم َيْعرِفُوَنَها يبطل ذلك مث اختلفوا يف
بوضع بضاعتهم يف رحاهلم على وجوه األول أهنم مىت فتحوا املتاع فوجدوا بضاعتهم فيه علموا أن ذلك كان كرماً 

من يوسف وسخاء حمضاً فيبعثهم ذلك على العود إليه واحلرص على معاملته الثاين خاف أن ال يكون عند أبيه من 
  الثالث أراد به التوسعة على الورق ما يرجعون به مرة أخرى



أبيه ألن الزمان كان زمان القحط الرابع رأى أن أخذ مثن الطعام من أبيه وإخوته مع شدة حاجتهم إىل الطعام لؤم 
اخلامس قال الفراء إهنم مىت شاهدوا بضاعتهم يف رحاهلم وقع يف قلوهبم أهنم وضعوا تلك البضاعة يف رحاهلم على 

وأوالد األنبياء فرجعوا ليعرفوا السبب فيه أو رجعوا لريدوا املال إىل مالكه السادس أراد أن  سبيل السهو وهم أنبياء
حيسن إليهم على وجه ال يلحقهم به عيب وال منة السابع مقصوده أن يعرفوا أنه ال يطلب ذلك األخ ألجل اإليذاء 

م وطلبه له ملزيد اإلكرام فال يثقل على أبيه والظلم وال لطلب زيادة يف الثمن الثامن أراد أن يعرف أبوه أنه أكرمه
إرسال أخيه التاسع أراد أن يكون ذلك املال معونة هلم على شدة الزمان وكان خياف اللصوص من قطع الطريق 
فوضع تلك الدراهم يف رحاهلم حىت تبقى خمفية إىل أن يصلوا إىل أبيهم العاشر أراد أن يقابل مبالغتهم يف اإلساءة 

   اإلحسان إليهممببالغته يف
وا مث إنه تعاىل حكى عنهم أهنم ملا رجعوا إىل أبيهم قالوا قَالُواْ يأََباَنا ُمنَِع ِمنَّا الْكَْيلُ وفيه قوالن األول أهنم ملا طلب
املستقبل  الطعام ألبيهم ولألخ الباقي عنده منعوا منه فقوهلم َمَنَع َوأَْوفُوا الْكَْيلَ إشارة إليه والثاين أنه منع الكيل يف

والدليل على أن املراد ذلك قوهلم )  ٦٠يوسف ( وهو إشارة إىل قول يوسف فَإِن لَّْم تَأُْتونِى بِِه فَالَ كَْيلَ لَكُْم ِعنِدى 
 فَأَْرِسلْ َمَعَنا أََخاَنا َنكَْتلْ قرأ محزة والكسائي يكتل بالياء والباقون بالنون والقراءة األوىل تقوى القول األول والقراءة

الثانية تقوي القول الثاين مث قالوا َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ ضمنوا كوهنم حافظني له فلما قالوا ذلك قال يعقوب 
سف عليه السالم َهلْ امَُنكُْم َعلَْيِه إِالَّ كََما أَمِنُتكُْم َعلَى أَِخيِه ِمن قَْبلُ واملعىن أنكم ذكرمت قبل هذا الكالم يف يو

مث ههنا ذكرمت هذا اللفظ بعينه فهل يكون ههنا )  ١٢يوسف ( يل حفظه حيث قلتم وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ وضمنتم 
  أماين إال ما كان هناك يعين ملا مل حيصل األمان هناك فكذلك ال حيصل ههنا
باأللف على التمييز والتفسري على تقدير هو  مث قال فَاللَُّه َخْيٌر َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم الرِحِمَني قرأ محزة والكسائي َحاِفظًا

خري لكم حافظاً كقوهلم هو خريهم رجالً وهللا دره فارساً وقيل على احلال والباقون َحاِفظًا بغري ألف على املصدر 
ي اهللا يعين خريكم حفظاً يعين حفظ اهللا لبنيامني خري من حفظكم وقرأ األعمش فَاللَُّه َخْيٌر َحاِفظًا وقرأ أبو هريرة رض

عنه َخْيٌر َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم الرِحِمَني وقيل معناه وثقت بكم يف حفظ يوسف عليه السالم فكان ما كان فاآلن أتوكل 
  على اهللا يف حفظ بنيامني

  فإن قيل مل بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد
هد أنه ليس بينهم وبني بنيامني من قلنا لوجوه أحدها أهنم كربوا ومالوا إىل اخلري والصالح وثانيها أنه كان يشا

احلسد واحلقد مثل ما كان بينهم وبني يوسف عليه السالم وثالثها أن ضرورة القحط أحوجته إىل ذلك ورابعها لعله 
  تعاىل أوحى إليه وضمن حفظه وإيصاله إليه

  ذلك الوقت فإن قيل هل يدل قوله فَاللَُّه َخْيرٌ َحاِفظًا على أنه أذن يف ذهاب ابنه بنيامني يف
قلنا األكثرون قالوا يدل عليه وقال آخرون ال يدل عليه وفيه وجهان األول التقدير أنه لو أذن يف خروجه معهم 
  لكان يف حفظ اهللا ال يف حفظهم الثاين أنه ملا ذكر يوسف قال فَاللَُّه َخْيٌر َحاِفظًا أي ليوسف ألنه كان يعلم أنه حي
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

َنِمُري أَْهلََنا وََنْحفَظُ ا ُردَّتْ إِلَْيَنا َوَولَمَّا فََتُحواْ مََتاَعُهْم َوَجُدواْ بَِضاعََتُهْم ُردَّْت إِلَيْهِْم قَالُواْ ياأَبَاَنا َما َنبِْغى َهاِذِه بَِضاَعُتَن
  أَخَاَنا َونَْزَداُد كَْيلَ َبِعريٍ ذاِلَك كَْيلٌ َيسٌِري

اعلم أن املتاع ما يصلح ألن يستمتع به وهو عام يف كل شيء وجيوز أن يراد به ههنا الطعام الذي محلوه وجيوز أن 
  يراد به أوعية الطعام

هِْم واختلف القراء يف ُردَّْت فاألكثرون بضم الراء وقرأ علقمة بكسر الراء قال مث قال َوَجُدواْ بَِضاعََتُهْم ُردَّْت إِلَْي
كسرة الدال املدغمة نقلت إىل الراء كما يف قيل وبيع وحكى قطرب أهنم قالوا يف قولنا ) الكشاف ( صاحب 

  قوالنضرب زيد على نقل كسرة الراء فيمن سكنها إىل الضاد وأما قوله َما َنبِْغى ففي كلمة َما 
القول األول أهنا للنفي وعلى هذا التقدير ففيه وجوه األول أهنم كانوا قد وصفوا يوسف بالكرم واللطف وقالوا إنا 

قدمنا على رجل يف غاية الكرم أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجالً من آل يعقوب ملافعل ذلك فقوهلم َما َنبِْغى أي 
شيء مل يكن الثاين أنه بلغ يف اإلكرام إىل غاية ما وراءها شيء آخر فإنه هبذا الوصف الذي ذكرناه كذباً وال ذكر 

بعد أن بالغ يف إكرامنا أمر ببضاعتنا فردت إلينا الثالث املعىن أنه رد بضاعتنا إلينا فنحن ال نبغي منك عند رجوعنا 
  إليه بضاعة أخرى فإن هذه اليت معنا كافية لنا

لالستفهام واملعىن ملا رأوا أنه رد إليهم بضاعتهم قالوا ما نبغي بعد هذا أي أعطانا  ههنا) ما ( والقول الثاين أن كلمة 
  الطعام مث رد علينا مثن الطعام على أحسن الوجوه فأي شيء نبغي وراء ذلك

على االستفهام صار التقدير أي شيء نبغي فوق هذا اإلكرام إن الرجل رد درامهنا إلينا ) ما ( واعلم أنا إذا محلنا 
فإذا ذهبنا إليه منري أهلنا وحنفظ أخانا ونزداد كيل بعري بسبب حضور أخينا قال األصمعي يقال ماره ميريه مرياً إذا 

أتاه مبرية أي بطعام ومنه يقال ما عنده خري وال مري وقوله وََنزَْداُد كَْيلَ َبِعريٍ معناه أن يوسف عليه السالم كان يكيل 
على النفي كان املعىن ) ما ( ه فال بد وأن يزداد ذلك احلمل وأما إذا محلنا كلمة لكل رجل محل بعري فإذا حضر أخو

  ال نبغي شيئاً آخر هذه بضاعتنا ردت إلينا فهي كافية لثمن الطعام يف الذهاب الثاين مث نفعل كذا وكذا
ل احملسن لسخائه وحرصه وأما قوله ذاِلَك كَْيلٌ َيِسٌري ففيه وجوه األول قال مقاتل ذلك كيل يسري على هذا الرج

على البذل وهو اختيار الزجاج والثاين ذلك كيل يسري أي قصري املدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب احلبس 
والتأخري والثالث أن يكون املراد ذلك الذي يدفع إلينا دون أخينا شيء يسري قليل فابعث أخانا معنا حىت نتبدل 

  تلك القلة بالكثرة

ْوثِقَُهْم قَالَ اللَُّه َعلَى َما ْرِسلَُه َمَعكُْم َحتَّى تُْؤُتوِن َمْوِثقًا مَِّن اللَِّه لََتأْتُنَّنِى بِهِ إِالَّ أَن ُيَحاطَ بِكُْم فَلَمَّآ َءاَتْوُه َمقَالَ لَْن أُ
  َنقُولُ َوكِيلٌ

ول يقول لن أرسله معكم حىت اعلم أن املوثق مصدر مبعىن الثقة ومعناه العهد الذي يوثق به فهو مصدر مبعىن املفع
تعطوين عهداً موثوقاً به وقوله ِمَن اللَِّه أي عهداً موثوقاً به بسبب تأكده بإشهاد اهللا وبسبب القسم باهللا عليه وقوله 

به وقوله إِالَّ  لََتأُْتنَّنِى بِِه دخلت الالم ههنا ألجل أنا بينا أن املراد باملوثق من اهللا اليمني فتقديره حىت حتلفوا باهللا لتأتنين



  أَن ُيَحاطَ بِكُْم فيه حبثان
هذا االستثناء متصل فقوله إِالَّ أَن ُيَحاطَ بِكُْم مفعوله له والكالم املثبت ) الكشاف ( البحث األول قال صاحب 

   لعلة واحدةالذي هو قوله لَتَأُْتنَّنِى بِِه يف تأويل املنفي فكان املعىن ال متتنعون من اإلتيان به لعلة من العلل إال
  البحث الثاين قال الواحدي للمفسرين فيه قوالن

القول األول أن قوله إِالَّ أَن ُيَحاطَ بِكُْم معناه اهلالك قال جماهد إال أن متوتوا كلكم فيكون ذلك عذراً عندي 
ما أهلكه وقال تعاىل أي أصابه )  ٤٢الكهف ( والعرب تقول أحيط بفالن إذا قرب هالكه قال تعاىل َوأُِحيطَ بِثََمرِِه 

وأصله أن من أحاط به العدو وانسدت عليه مسالك النجاة دنا هالكه فقيل )  ٢٢يونس ( َوظَنُّواْ أَنَُّهمْ أُِحيطَ بِهِْم 
  لكل من هلك قد أحيط به

  لرجوعوالقول الثاين ما ذكره قتادة إِالَّ أَن ُيَحاطَ بِكُْم إال أن تصريوا مغلوبني مقهورين فال تقدرون على ا
إليه  مث قال تعاىل فَلَمَّا ءاَتْوُه َمْوِثقَُهْم قَالَ اللَُّه َعلَى َما َنقُولُ َوكِيلٌ يريد شهيد ألن الشهيد وكيل مبعىن أنه موكول

  هذا العهد فإن وفيتم به جازاكم بأحسن اجلزاء وإن غدرمت فيه كافأكم بأعظم العقوبات
 ابٍ وَاِحٍد وَاْدُخلُواْ ِمْن أَْبوَابٍ مَُّتفَرِّقَةٍ  َوَمآ أُغْنِى َعنكُْم مَِّن اللَِّه ِمن َشىْ ٍء إِِن الُْحكُْم إِالََّوقَالَ ياَبنِى َّ الَ َتْدُخلُواْ ِمن َب

  للَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوَعلَْيِه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكِّلُونَ
موصوفني بالكمال واجلمال وأبناء رجل واحد قال هلم اعلم أن أبناء يعقوب ملا عزموا على اخلروج إىل مصر وكانوا 

  الَ َتْدُخلُواْ ِمن َبابٍ َواِحٍد َواْدُخلُواْ ِمْن أَْبوَابٍ مَُّتفَّرقَةٍ  وفيه قوالن األول وهو قول مجهور

  املفسرين أنه خاف من العني عليهم ولنا ههنا مقامان
األول إطباق املتقدمني من املفسرين على أن املراد من هذه املقام األول إثبات أن العني حق والذي يدل عليه وجوه 

أعيذ كما ( كان يعوذ احلسن واحلسني فيقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( اآلية ذلك والثاين ما روي أن رسول اهللا 
ويقول هكذا كان يعوذ إبراهيم إمسعيل وإسحق ) بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة 

يف أول ) صلى اهللا عليه وسلم ( ت اهللا عليهم والثالث ما روى عبادة بن الصامت قال دخلت على رسول اهللا صلوا
إن جربيل عليه السالم أتاين فرقاين فقال ( النهار فرأيته شديد الوجع مث عدت إليه آخر النهار فرأيته معاىف فقال 

قال فأفقت والرابع روي أن بين جعفر ) يشفيك  بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عني وحاسد اهللا
ابن أيب طالب كانوا غلمناً بيضاً فقالت أمساء يا رسول اهللا إن العني إليهم سريعة أفأسترقي هلم من العني فقال هلا نعم 

 بيت أم سلمة وعندها صيب يشتكي فقالوا يا رسول اهللا أصابته) صلى اهللا عليه وسلم ( واخلامس دخل رسول اهللا 
العني حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت ( العني فقال أفال تسترقون له من العني والسادس قوله عليه السالم 

  والسابع قالت عائشة رضي اهللا عنها كن يأمر العائن أن يتوضأ مث يغسل منه املعني الذي أصيب بالعني) العني القدر 
لي اجلبائي أنكر هذا املعىن إنكاراً بليغاً ومل يذكر يف إنكاره شبهة املقام الثاين يف الكشف عن ماهيته فنقول إن أبا ع

فضالً عن حجة وأما الذين اعترفوا به وأقروا بوجوده فقد ذكروا فيه وجوهاً األول قال احلافظ إنه ميتد من العني 
فاً يف جهة التأثري أجزاء فتصل بالشخص املستحسن فتؤثر فيه وتسري فيه كتأثري اللسع والسم والنار وإن كان خمال

هلذه األشياء قال القاضي وهذا ضعيف ألنه لو كان األمر كما قال لوجب أن يؤثر يف الشخص الذي ال يستحسن 
كتأثريه يف املستحسن واعلم أن هذا االعتراض ضعيف وذلك ألنه إذا استحسن شيئاً فقد حيب بقاءه كما إذا 

يضاً كما إذا أحس احلاسد بشيء حصل لعدوه فإن كان األول استحسن ولد نفسه وبستان نفسه وقد يكره بقاءه أ
فإنه حيصل له عند ذلك االستحسان خوف شديد من زواله واخلوف الشديد يوجب احنصار الروح يف داخل القلب 



فحينئذ يسخن القلب والروح جداً وحيصل يف الروح الباصرة كيفية قوية مسخنة وإن كان الثاين فإنه حيصل عند 
حسان حسد شديد وحزن عظيم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه واحلزن أيضاً يوجب احنصار الروح ذلك االست

يف داخل القلب وحيصل فيه سخونة شديدة فثبت أن عند االستحسان القوي تسخن الروح جداً فيسخن شعاع 
( السبب أمر الرسول  العني خبالف ما إذا مل يستحسن فإنه ال حتصل هذه السخونة فظهر الفرق بني الصورتني وهلذا

  العائن بالوضوء ومن أصابته العني باالغتسال) صلى اهللا عليه وسلم 
الوجه الثاين قال أبو هاشم وأبو القاسم البلخي إنه ال ميتنع أن تكون العني حقاً ويكون معناه أن صاحب العني إذا 

 ذلك الشخص وذلك الشيء حىت ال شاهد الشيء وأعجب به استحساناً كان املصلحة له يف تكليفه أن يغري اهللا
يبقى قلب ذلك املكلف متعلقاً به فهذا املعىن غري ممتنع مث ال يبعد أيضاً أنه لو ذكر ربه عند تلك احلالة وعدل عن 

  اإلعجاب وسأل ربه تقية ذلك فعنده تتعني املصلحة وملا كانت هذه العادة مطردة ال جرم قيل العني حق
  ماء قالوا هذا الكالم مبين على مقدمة وهي أنه ليس من شرط املؤثر أنالوجه الثالث وهو قول احلك

يكون تأثريه حبسب هذه الكيفيات احملسوسة أعين احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثري نفسانياً 
إذا كان موضوعاً  حمضاً وال يكون للقوى اجلسمانية هبا تعلق والذي يدل عليه أن اللوح الذي يكون قليل العرض

على األرض قدر اإلنسان على املشي عليه ولو كان موضوعاً فيما بني جدارين عاليني لعجز اإلنسان على املشي 
عليه وما ذاك إال ألن خوفه من السقوط منه يوجب سقوطه فعلمنا أن التأثريات النفسانية موجودة وأيضاً أن 

قلبه غضب ويسخن مزاجه جداً فمبدأ تلك السخونة ليس إال  اإلنسان إذا تصور كون فالن مؤذياً له حصل يف
ذلك التصور النفساين وألن مبدأ احلركات البدنية ليس إال التصورات النفسانية فلما ثبت أن تصور النفس يوجب 

نع يف تغري بدنه اخلاص مل يبعد أيضاً أن يكون بعض النفوس حبيث تتعدى تأثرياهتا إىل سائر األبدان فثبت أنه ال ميت
العقل كون النفس مؤثرة يف سائر األبدان وأيضاً جواهر النفوس املختلفة باملاهية فال ميتنع أن يكون بعض النفوس 

حبيث يؤثر يف تغيري بدن حيوان آخر بشرط أن يراه ويتعجب منه فثبت أن هذا املعىن أمر حمتمل والتجارب من 
  فعنده ال يبقى يف وقوعه شك الزمن األقدم ساعدت عليه والنفوس النبوية نطقت به

وإذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه املتقدمون من املفسرين يف تفسري هذه اآلية بإصابة العني كالم حق ال ميكن 
  رده

القول الثاين وهو قول أيب علي اجلبائي أن أبناء يعقوب اشتهروا مبصر وحتدث الناس هبم وحبسهم وكماهلم فقال الَ 
لُواْ تلك املدينة ِمن بَابٍ َواِحٍد على ما أنتم عليه من العدد واهليئة فلم يأمن عليهم حسد الناس أو يقال مل يأمن  َتْدُخ

عليهم أن خيافهم امللك األعظم على ملكه فيحبسهم واعلم أن هذا الوجه حمتمل ال إنكار فيه إال أن القول األول 
وا عليه فوجب املصري إليه ونقل عن احلسن أنه قال خاف قد بينا أنه ال امتناع فيه حبسب العقل واملفسرون أطبق

 عليهم العني فقال الَ َتْدُخلُواْ ِمن َبابٍ َواِحٍد مث رجع إىل علمه وقال َوَما أُغْنِى َعنكُْم ّمَن اللَِّه ِمن َشىْ ء وعرف أن
نِى َعنكُْم ّمَن اللَِّه ِمن َشىْ ء العني ليست بشيء وكان قتادة يفسر اآلية بإصابة العني ويقول ليس يف قوله َوَما أُغْ

  إبطال له ألن العني وإن صح فاهللا قادر على دفع أثره
القول الثالث أنه عليه السالم كان عاملاً بأن ملك مصر هو ولده يوسف إال أن اهللا تعاىل ما أذن له يف إظهار ذلك 

لُواْ ِمْن أَْبوَابٍ مَُّتفَّرقَةٍ  وكان غرضه أن يصل بنيامني إىل فلما بعث أبناءه إليه قال ال َتْدُخلُواْ ِمن َبابٍ وَاِحٍد َواْدُخ
يوسف يف وقت اخللوة وهذا قول إبراهيم النخعي فأما قوله َوَما أُغْنِى َعنكُْم ّمَن اللَِّه ِمن َشىْ ء فاعلم أن اإلنسان 

م بأنه ال يصل إليه إال ما قدره اهللا تعاىل مأمور بأن يراعي األسباب املعتربة يف هذا العامل ومأمور أيضاً بأن يعتقد وجيز



وأن احلذر ال ينجي من القدر فإن اإلنسان مأمور بأن حيذر عن األشياء املهلكة واألغذية الضارة ويسعى يف حتصيل 
 املنافع ودفع املضار بقدر اإلمكان مث إنه مع ذلك ينبغي أن يكون جازماً بأنه ال يصل إليه إال ما قدره اهللا وال حيصل

و إشارة إىل يف الوجود إال ما أراده اهللا فقوله عليه السالم الَ َتْدُخلُواْ ِمن بَابٍ َواِحٍد َواْدُخلُواْ ِمْن أَبَْوابٍ مُّتَفَّرقَةٍ  فه
سباب رعاية األسباب املعتربة يف هذا العامل وقوله َوَما أُغْنِى َعنكُْم ّمَن اللَِّه ِمن َشىْ ء إشارة إىل عدم االلتفات إىل األ

وإىل التوحيد احملض والرباءة عن كل شيء سوء اهللا تعاىل وقول القائل كيف السبيل إىل اجلمع بني هذين القولني 
  فهذا

السؤال غري خمتص به وذلك ألنه ال نزاع يف أنه ال بد من إقامة الطاعات واالحتراز عن املعاصي والسيئات مع أنا 
الشقي من شقي يف بطن أمه فكذا ههنا نأكل ونشرب وحنترز عن نعتقد أن السعيد من سعد يف بطن أمه وأن 

السموم وعن الدخول يف النار مع أن املوت واحلياة ال حيصالن إال بتقدير اهللا تعاىل فكذا ههنا فظهر أن هذا السؤال 
صى اجلهد غري خمتص هبذا املقام بل هو حبث عن سر مسألة اجلرب والقدر بل احلق أن العبد جيب عليه أن يسعى بأق

والقدرة وبعد ذلك السعي البليغ واجلد اجلهيد فإنه يعلم أن كل ما يدخل يف الوجود فال بد وأن يكون بقضاء اهللا 
  تعاىل ومشيئته وسابق حكمه وحكمته مث إنه تعاىل أكد هذا املعىن فقال إِِن الُْحكُْم إِالَّ للَِّه

اء والقدر وذلك ألن احلكم عبارة عن اإللزام واملنع من واعلم أن هذا من أدل الدالئل على صحة قولنا يف القض
النقيض ومسيت حكمة الدابة هبذا االسم ألهنا متنع الدابة عن احلركات الفاسدة واحلكم إمنا مسي حكماً ألنه يقتضي 
 ترجيح أحد طريف املمكن على اآلخر حبيث يصري الطرف اآلخر ممتنع احلصول فبني تعاىل أن احلكم هبذا التفسري

ليس إال هللا سبحانه وتعاىل وذلك يدل على أن مجيع املمكنات مستندة إىل قضائه وقدره ومشيئته وحكمه إما بغري 
ثبت أنه ال واسطة وإما بواسطة مث قال َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوَعلَْيِه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكّلُونَ ومعناه أنه ملا ثبت أن الكل من اهللا 

 وأن الرغبة ليست إال يف رجحان وجود املمكنات على عدمها وذلك الرجحان املانع عن النقيض توكل إال على اهللا
هو احلكم وثبت بالربهان أنه ال حكم إال هللا فلزم القطع بأن حصول كل اخلريات ودفع كل اآلفات من اهللا ويوجب 

لربهان احلق فيه والشيخ أبو حامد الغزايل أنه ال توكل إال على اهللا فهذا مقام شريف عال وحنن قد أشرنا إىل ما هو ا
فمن أراد االستقصاء فيه ) إحياء علوم الدين ( رمحه اهللا أطنب يف تقرير هذا املعىن يف كتاب التوكل من كتاب 

  فليطالع ذلك الكتاب
ن َشىْ ٍء إِالَّ َحاَجةً  ِفى َنفْسِ َيْعقُوَب قََضاَها َوإِنَّهُ َولَمَّا َدَخلُواْ ِمْن َحْيثُ أََمَرُهمْ أَُبوُهم مَّا كَانَ ُيْغنِى َعنُْهْم مَِّن اللَِّه ِم

  لَذُو ِعلْمٍ لَِّما َعلَّْمَناُه َولَاِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ
ان صدقه اهللا يف ذلك فقال وما ك)  ٦٧يوسف ( قال املفسرون ملا قال يعقوب َوَما أُغْنِى عَنكُْم ّمَن اللَِّه ِمن َشىْ ء 

  ذلك التفرق يغين من اهللا من شيء وفيه حبثان
البحث األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ذلك التفرق ما كان يرد قضاء اهللا وال أمراً قدره اهللا وقال الزجاج إن 
العني لو قدر أن تصيبهم ألصابتهم وهم متفرقون كما تصيبهم وهم جمتمعون وقال ابن األنباري لو سبق يف علم اهللا 
  أن العني هتلكهم عند االجتماع لكان تفرقهم كاجتماعهم وهذه الكلمات متقاربة وحاصلها أن احلذر ال يدفع القدر

  البحث الثاين قوله ِمن َشىْ ء حيتمل النصب باملفعولية والرفع بالفاعلية

فرقهم ما كان يغين من أما األول فهو كقوله ما رأيت من أحد والتقدير ما رأيت أحداً فكذا ههنا تقدير اآلية أن ت
  قضاء اهللا شيئاً أي ذلك التفرق ما كان خيرج شيئاً من حتت قضاء اهللا تعاىل



وأما الثاين فكقولك ما جاءين من أحد وتقديره ما جاءين أحد فكذا ههنا التقدير ما كان يغين عنهم من اهللا شيء مع 
  قضائه

ا فقال الزجاج إنه استثناء منقطع واملعىن لكن حاجة يف نفس يعقوب أما قوله إِالَّ َحاَجةً  ِفى َنفْسِ َيْعقُوَب قََضاَه
قضاها يعين أن الدخول على صفة التفرق قضاء حاجة يف نفس يعقوب قضاها مث ذكروا يف تفسري تلك احلاجة 

وجوهاً أحدها خوفه عليهم من إصابة العني وثانيها خوفه عليهم من حسد أهل مصر وثالثها خوفه عليهم من أن 
  قصدهم ملك مصر بشر ورابعها خوفه عليهم من أن ال يرجعوا إليه وكل هذه الوجوه متقاربةي

وأما قوله َوإِنَّهُ لَذُو ِعلْمٍ لَّما َعلَّْمَناُه فقال الواحدي حيتمل أن يكون َما مصدرية واهلاء عائدة إىل يعقوب والتقدير 
عىن الذي واهلاء عائدة إليها والتأويل وإنه لذو علم للشيء وإنه لذو علم من أجل تعليمنا إياه وميكن أن تكون َما مب

الذي علمناه يعين أنا ملا علمناه شيئاً حصل له العلم بذلك الشيء ويف اآلية قوالن آخران األول أن املراد بالعلم 
ارة إىل كونه احلفظ أي أنه لذو حفظ ملا علمناه ومراقبة له والثاين لذو علم لفوائد ما علمناه وحسن آثاره وهو إش

عامالً مبا علمه مث قال َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ وفيه وجهان األول ولكن أكثر الناس ال يعلمون مثل ما علم 
يعقوب والثاين ال يعلمون أن يعقوب هبذه الصفة والعلم واملراد بأكثر الناس املشركون فإهنم ال يعلمون بأن اهللا 

  إىل العلوم اليت تنفعهم يف الدنيا واآلخرة كيف أرشد أولياءه
 فَلَمَّا َجهََّزُهْم بَِجهَازِِهمْ َجَعلَ َولَمَّا َدَخلُواْ َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيهِ أَخَاُه قَالَ إِنِّى أََناْ أَُخوَك فَالَ َتْبتَِئْس بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ

صَُواعَ ُمَؤذِّنٌ أَيَُّتَها الِْعُري إِنَّكُْم لَسَارِقُونَ قَالُواْ َوأَقَْبلُواْ َعلَْيهِْم مَّاذَا َتفِْقُدونَ قَالُواْ َنفِْقُد  السِّقَاَيةَ  ِفى َرْحلِ أَِخيِه ثُمَّ أَذَّنَ
  الَْمِلِك َوِلَمن َجآَء بِهِ ِحْملُ َبِعريٍ َوأََناْ بِهِ َزِعيٌم

ل اثنني منهم على مائدة فبقي بنيامني وحده فبكى وقال اعلم أهنم ملا أتوه بأخيه بنيامني أكرمهم وأضافهم وأجلس ك
لو كان أخي يوسف حياً ألجلسين معه فقال يوسف بقي أخوكم وحيداً فأجلسه معه على مائدة مث أمر أن ينزل 
منهم كل اثنني بيتاً وقال هذا ال ثاين له فاتركوه معي فآواه إليه وملا رأى يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له 

  أن أكون أخاك بدل أخيك اهلالك قال من جيد أخاً مثلك ولكنك مل يلدكأحتب 

  يعقوب وال راحيل فبكى يوسف عليه السالم وقام إليه وعانقه وقال إين أنا أخوك فال تبتئس مبا كانوا يعملون
ّنى أََناْ أَُخوَك فيه قوالن إذا عرفت هذا فنقول قوله اَوى إِلَْيهِ أَخَاُه أي أنزله يف املوضع الذي كان يأوي إليه وقوله إِ

قال وهب مل يرد أنه أخوه من النسب ولكن أراد به إين أقوم لك مقام أخيك يف اإليناس لئال تستوحش بالتفرد 
والصحيح ما عليه سائر املفسرين من أنه أراد تعريف النسب ألن ذلك أقوى يف إزالة الوحشة وحصول األنس 

  وجه لصرفه عنها إىل اجملاز من غري ضرورةوألن األصل يف الكالم احلقيقة فال 
وأما قوله فَالَ تَْبَتِئْس فقال أهل اللغة تبتئس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة واالبتئاس اجتالب احلزن والبؤس 

راف وقوله بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ فيه وجوه األول املراد مبا كانوا يعملون من إقامتهم على حسدنا واحلرص على انص
وجه أبينا عنا الثاين أن يوسف عليه السالم ما بقي يف قلبه شيء من العداوة وصار صافياً مع إخوته فأراد أن جيعل 
قلب أخيه صافياً معه أيضاً فقال فَالَ َتْبتَِئْس بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ أي ال تلتفت إىل ما صنعوه فيما تقدم وال تلتفت إىل 

قدموا عليها الثالث أهنم إمنا فعلوا بيوسف ما فعلوه ألهنم حسدوه على إقبال األب عليه أعماهلم املنكرة اليت أ
وختصيصه مبزيد اإلكرام فخاف بنيامني أن حيسدوه بسبب أن امللك خصه مبزيد اإلكرام فأمنه منه وقال ال تلتفت 

عنهما أن إخوة يوسف عليه  إىل ذلك فإن اهللا قد مجع بيين وبينك الرابع روى الكليب عن ابن عباس رضي اهللا
السالم كانوا يعريون يوسف وأخاه بسبب أن جدمها أبا أمهما كان يعبد األصنام وأن أم يوسف امرأت يوسف 



فسرق جونة كانت ألبيها فيها أصنام رجاء أن يترك عبادهتا إذا فقدها فقال له فَالَ َتْبتَِئْس بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ أي من 
  ا كان عليه جدنا واهللا أعلمالتعيري لنا مب

سقاية مث قال تعاىل فَلَمَّا َجهََّزُهْم بَِجهَازِِهمْ َجَعلَ السّقَاَيةَ  ِفى َرْحلِ أَِخيِه وقد مضى الكالم يف اجلهاز والرحل أما ال
مشربة يسقي هبا وهو الصواع قيل كان يسقي هبا امللك مث جعلت صاعاً يكال به وهو ) الكشاف ( فقال صاحب 

يد ألن اإلناء الذي يشرب امللك الكبري منه ال يصلح أن جيعل صاعاً وقيل كانت الدواب تسقى هبا ويكال هبا بع
أيضاً وهذا أقرب مث قال وقيل كانت من فضة مموهة بالذهب وقيل كانت من ذهب وقيل كانت مرصعة باجلواهر 

واألوىل أن يقال كان ذلك اإلناء شيئاً له قيمة وهذا أيضاً بعيد ألن اآلنية اليت يسقى الدواب فيها ال تكون كذلك 
  أما إىل هذا احلد الذي ذكروه فال

وجهان قال مث قال تعاىل ثُمَّ أَذَّنَ ُمَؤذّنٌ أَيَُّتَها الِْعُري إِنَّكُْم لََسارِقُونَ يقال أذنه أي أعلمه ويف الفرق بني أذن وبني أذن 
م ألن فعل يوجب تكرير الفعل قال وجيوز أن يكون إعالماً واحداً من ابن األنباري أذن معناه أعلم إعالماً بعد إعال

قبيل أن العرب جتعل فعل مبعىن أفعل يف كثري من املواضع وقال سيبويه أذنت وأذنت معناه أعلمت ال فرق بينهما 
  والتأذين معناه النداء والتصويت باإلعالم

رِقُونَ قال أبو اهليثم كل ما سري عليه من اإلبل واحلمري والبغال فهو عري وقول وأما قوله تعاىل أَيَُّتَها الِْعريُ إِنَّكُْم لََسا
  من قال العري اإلبل خاصة باطل وقيل العري اإلبل اليت عليها األمحال ألهنا تعري أي

تذهب وجتيء وقيل هي قافلة احلمري مث كثر ذلك حىت قيل لكل قافلة عري كأهنا مجع عري ومجعها فعل كسقف 
  وسقف

ذا عرفت هذا فنقول أَيَُّتَها الِْعُري املراد أصحاب العري كقوله يا خيل اهللا اركيب وقرأ ابن مسعود َوجََعلَ الّسقَاَيةَ  إ
على حذف جواب ملا كأنه قيل فلما جهزهم جبهازهم وجعل السقاية يف رحل أخيه أمهلهم حىت انطلقوا ثُمَّ أَذَّنَ 

  ْم لَسَارِقُونَُمَؤذّنٌ أَيَّتَُها الِْعريُ إِنَّكُ
فإن قيل هل كان ذلك النداء بأمر يوسف أو ما كان بأمره فإن كان بأمره فكيف يليق بالرسول احلق من عند اهللا أن 

يتهم أقواماً وينسبهم إىل السرقة كذباً وهبتاناً وإن كان الثاين وهو أنه ما كان ذلك بأمره فهال أنكره وهال أظهر 
  براءهتم عن تلك التهمة

العلماء ذكروا يف اجلواب عنه وجوهاً األول أنه عليه السالم ملا أظهر ألخيه أنه يوسف قال له إين أريد أن قلنا 
أحبسك ههنا وال سبيل إليه إال هبذه احليلة فإن رضيت هبا فاألمر لك فرضي بأن يقال يف حقه ذلك وعلى هذا 

الثاين أن املراد إنكم لسارقون يوسف من أبيه إال أهنم التقدير مل يتأمل قلبه بسبب هذا الكالم فخرج عن كونه ذنباً و
ما أظهروا هذا الكالم واملعاريض ال تكون إال كذلك والثالث أن ذلك املؤذن رمبا ذكر ذلك النداء على سبيل 

االستفهام وعلى هذا التقدير خيرج عن أن يكون كذباً الرابع ليس يف القرآن أهنم نادوا بذلك النداء عن أمر يوسف 
عليه السالم واألقرب إىل ظاهر احلال أهنم فعلوا ذلك من أنفسهم ألهنم ملا طلبوا السقاية وما وجدوها وما كان 
هناك أحد إال هم غلب على ظنوهنم أهنم هم الذين أخذوها مث إن إخوة يوسف قَالُواْ َوأَقَْبلُواْ َعلَيْهِْم مَّاذَا َتفِْقُدونَ 

) الكشاف ( ِقُدونَ من أفقدته إذا وجدته فقيداً قالوا تفقد صواع امللك قال صاحب وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي َتفْ
قرىء صواع وصاع وصوع وصوع بفتح الصاد وضمها والعني معجمة وغري معجمة قال بعضهم مجع صواع 

 صيعان كغراب وغربان ومجع صاع أصواع كباب وأبواب وقال آخرون ال فرق بني الصاع والصواع والدليل عليه
قراءة أيب هريرة قَالُواْ َنفِْقُد َوقَالَ الَْمِلُك وقال بعضهم الصواع اسم والسقاية وصف كقوهلم كوز وسقاء فالكوز 



  اسم والسقاء وصف
مث قال َوِلَمن َجاء بِِه ِحْملُ َبِعريٍ أي من الطعام أََناْ بِِه َزعِيٌم قال جماهد الزعيم هو املؤذن الذي أذن وتفسري زعيم 

ل الكليب الزعيم الكفيل بلسان أهل اليمن وروى أبو عبيدة عن الكسائي زعمت به تزعم زعماً وزعامة أي كفيل قا
صلى اهللا عليه ( كفلت به وهذه اآلية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة يف شرعهم وقد حكم هبا رسول اهللا 

  )الزعيم غارم ( يف قوله ) وسلم 
  فإن قيل هذه كفالة بشيء جمهول

ل بعري من الطعام كان معلوماً عندهم فصحت الكفالة به إال أن هذه الكفالة مال لرد سرقة وهو كفالة مبا مل قلنا مح
  جيب ألنه ال حيل للسارق أن يأخذ شيئاً على رد السرقة ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم

رض َوَما كُنَّا َسارِِقَني قَالُواْ فََما َجَزآُؤُه إِن كُنُتْم كَاِذبَِني قَالُواْ َجزُؤُه َمن قَالُواْ تَاللَِّه لَقَْد َعِلْمُتْم مَّا جِئَْنا ِلنُفِْسَد ِفى األ
  ُوجَِد ِفى َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُؤُه كَذاِلَك َنجْزِى الظَّاِلمَِني

مساء وجعلت فيما قال البصريون الواو يف َواللَُّه بدل من التاء والتاء بدل من الواو فضعفت عن التصرف يف سائر األ
هو أحق بالقسم وهو اسم اهللا عز وجل قال املفسرون حلفوا على أمرين أحدمها على أهنم ما جاؤا ألجل الفساد يف 
األرض ألنه ظهر من أحواله امتناعهم من التصرف يف أموال الناس بالكلية ال باألكل وال بإرسال الدواب يف مزارع 

فواه دواهبم لئال تعبث يف زرع وكانوا مواظبني على أنواع الطاعات ومن الناس حىت روي أهنم كانوا قد سدوا أ
كانت هذه صفته فالفساد يف األرض ال يليق به والثاين أهنم ما كانوا سارقني وقد حصل هلم فيه شاهداً قاطع وهو 

يفعل ذلك ألبتة مث أهنم ملا وجدوا بضاعتهم يف رحاهلم محلوها من بالدهم إىل مصر ومل يستحلوا أخذها والسارق ال 
ملا بينوا براءهتم عن تلك التهمة قال أصحاب يوسف عليه السالم فََما َجَزاُؤُه إِن كُنُتْم كَاِذبَِني فأجابوا و قَالُواْ َجزُؤهُ 

َمن ُوجَِد ِفى َرْحِلِه فَُهَو جََزاُؤُه قال ابن عباس كانوا يف ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسرقته وكان استعباد 
سارق يف شرعهم جيري جمرى وجوب القطع يف شرعنا واملعىن جزاء هذا اجلرم من وجد املسروق يف رحله أي ال

ذلك الشخص هو جزاء ذلك اجلرم واملعىن أن استعباده هو جزاء ذلك اجلرم قال الزجاج وفيه وجهان أحدمها أن 
سان الذي وجد يف رحله السرقة ويكون يقال جزاؤه مبتدأ ومن وجد يف رحله خربه واملعىن جزاء السرقة هو اإلن

قوله فَُهَو َجَزاُؤُه زيادة يف البيان كما تقول جزاء السارق القطع فهو جزاؤه الثاين أن يقال َجزَاُؤُه مبتدأ وقوله َمن 
هو هو إال ُوجَِد ِفى َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُؤُه مجلة وهي يف موضع خرب املبتدأ والتقدير كأنه قيل جزاؤه من وجد يف رحله ف

  أنه أقام املضمر للتأكيد واملبالغة يف البيان وأنشد النحويون ال أرى املوت يسبق املوت شيء
  نغص املوت الغين والفقريا

وأما قوله كَذاِلكَ َنْجزِى الظَّاِلِمَني أي مثل هذا اجلزاء جزاء الظاملني يريد إذا سرق استرق مث قيل هذا من بقية كالم 
  م ملا قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه فقال أصحاب يوسف كَذاِلَك َنْجزِى الظَّاِلمَِنيأخوة يوسف وقيل إهن

 ِليَأُْخذَ أَخَاُه ِفى ِدينِ فََبَدأَ بِأَْوعَِيِتهِْم قَْبلَ وَِعآِء أَِخيهِ ثُمَّ اسَْتخَْرَجَها ِمن وَِعآِء أَِخيِه كَذاِلَك ِكْدَنا ِليُوُسَف َما كَانَ
  إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه َنْرفَُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشآُء َوفَْوَق كُلِّ ِذى ِعلْمٍ َعِليٌمالَْمِلِك 

اعلم أن إخوة يوسف ملا أقروا بأن من وجد املسروق يف رحله فجزاؤه أن يسترق قال هلم املؤذن إنه ال بد من 
لَ وَِعاء أَِخيهِ إلزالة التهمة واألوعية مجع الوعاء وهو كل تفتيش أمتعتكم فانصرف هبم إىل يوسف فََبَدأَ بِأَْوِعَيتِهِْم قَْب

ما إذا وضع فيه شيء أحاط به استخرجها من وعاء أخيه وقرأ احلسن وَِعاء أَِخيهِ بضم الواو وهي لغة وقرأ سعيد 



  بن جبري ِمْن أَِخيِه فقلب الواو مهزة
  فإن قيل مل ذكر ضمري الصواع مرات مث أنثه

مري املؤنث إىل السقاية وضمري املذكر إىل الصواع أو يقال الصواع يؤنث ويذكر فكان كل واحد قلنا قالوا رجع ض
منهما جائزاً أو يقال لعل يوسف كان يسميه سقاية وعبيده صواعاً فقد وقع فيما يتصل به من الكالم سقاية وفيما 

 تائباً مما قذفهم به حىت إنه ملا مل يبق إال أخوه يتصل هبم صواعاً عن قتادة أنه قال كان ال ينظر يف وعاء إال استغفر اهللا
قال ما أرى هذا قد أخذ شيئاً فقالوا ال نذهب حىت تتفحص عن حاله أيضاً فلما نظروا يف متاعه استخرجوا الصواع 

  من وعائه والقوم كانوا قد حكموا بأن من سرق يسترق فأخذوا برقبته وجروا به إىل دار يوسف
َك ِكْدَنا ِلُيوُسَف َما كَانَ ِلَيأُْخذَ أََخاُه ِفى ِدينِ الَْمِلِك وفيه حبثان األول املعىن ومثل ذلك الكيد مث قال تعاىل كَذاِل

كدنا ليوسف وذلك إشارة إىل احلكم باسترقاق السارق أي مثل هذا احلكم الذي ذكره إخوة يوسف حكمنا 
اهللا تعاىل حمال إال أنا ذكرنا قانوناً معترباً يف هذا ليوسف الثاين لفظ الكيد مشعر باحليلة واخلديعة وذلك يف حق 

الباب وهو أن أمثال هذه األلفاظ حتمل على هنايات األغراض ال على بدايات األغراض وقررنا هذا األصل يف 
اإلنسان من  فالكيد السعي يف احليلة واخلديعة وهنايته إلقاء)  ٢٦البقرة ( تفسري قوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيسَْتْحىِ  

حيث ال يشعر يف أمر مكروه وال سبيل له إىل دفعه فالكيد يف حق اهللا تعاىل حممول على هذا املعىن مث اختلفوا يف 
املراد بالكيد ههنا فقال بعضهم املراد أن إخوة يوسف سعوا يف إبطال أمر يوسف واهللا تعاىل نصره وقواه وأعلى 

و أنه تعاىل ألقى يف قلوب إخوته أن حكموا بأن جزاء السارق هو أن أمره وقال آخرون املراد من هذا الكيد ه
يسترق ال جرم ملا ظهر الصواع يف رحله حكموا عليه باالسترقاق وصار ذلك سبباً لتمكن يوسف عليه السالم من 

  إمساك أخيه عند نفسه
ان حكم امللك يف السارق أن يضرب ويغرم ضعفي ما مث قال تعاىل َما كَانَ ِليَأُْخذَ أََخاُه ِفى ِدينِ الَْمِلِك واملعىن أنه ك

سرق فما كان يوسف قادراً على حبس أخيه عند نفسه بناء على دين امللك وحكمه إال أنه تعاىل كاد له ما جرى 
على لسان إخوته أن جزاء السارق هو االسترقاق فقد بينا أن هذا الكالم توسل به إىل أخذ أخيه وحبسه عند نفسه 

  وله إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه مث قال َنْرفَُع َدَرجَاٍت مَّن نََّشاء وفيه مسألتانوهو معىن ق
  املسألة األوىل قرأ محزة وعاصم والكسائي َدَرَجاٌت بالتنوين غري مضاف والباقون باإلضافة

  واب يف بلوغاملسألة الثانية املراد من قوله َنْرفَُع َدَرجَاٍت مَّن نََّشاء هو أنه تعاىل يريه وجوه الص

  املراد وخيصه بأنواع العلوم وأقسام الفضائل واملراد ههنا هو أنه تعاىل رفع درجات يوسف على إخوته يف كل شيء
واعلم أن هذه اآلية تدل على أن العلم أشرف املقامات وأعلى الدرجات ألنه تعاىل ملا هدى يوسف إىل هذه احليلة 

َرَجاٍت مَّن نََّشاء وأيضاً وصف إبراهيم عليه السالم بقوله َنْرفَُع َدَرجَاٍت مَّن والفكرة مدحه ألجل ذلك فقال َنْرفَُع َد
عند إيراده ذكر دالئل التوحيد والرباءة عن إهلية الشمس والقمر والكواكب ووصف ههنا )  ٨٣األنعام ( نََّشاء 

  وكم بني املرتبتني من التفاوت يوسف أيضاً بقوله َنْرفَُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشاء ملا هداه إىل هذه احليلة
مث قال تعاىل َوفَْوَق كُلّ ِذى ِعلْمٍ َعِليٌم واملعىن أن إخوة يوسف عليه السالم كانوا علماء فضالء إال أن يوسف كان 

  زائداً عليهم يف العلم
بالعلم لكان ذا علم ولو  واعلم أن املعتزلة احتجوا هبذه اآلية على أنه تعاىل عامل بذاته ال بالعلم فقالوا لو كان عاملاً

  كان كذلك حلصل فوقه عليم متسكاً بعموم هذه اآلية وهذا باطل
لقمان ( واعلم أن أصحابنا قالوا دلت سائر اآليات على إثبات العلم هللا تعاىل وهي قوله إِنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ  



َما َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َوالَ َتَضعُ إِالَّ )  ٢٥٥البقرة ( نَ بَِشْيء ّمْن ِعلِْمِه ال ُيِحيطُو)  ١٦٦النساء ( أَنَزلَهُ بِِعلِْمِه )  ٣٤
وإذا وقع التعارض فنحن حنمل اآلية اليت متسك اخلصم هبا على واقعة يوسف وإخوته خاصة )  ١١فاطر ( بِِعلِْمِه 

ألن العامل مشتق من العلم واملشتق مركب  غاية ما يف الباب أنه يوجب ختصيص العموم إال أنه ال بد من املصري إليه
  واملشتق منه مفرد وحصول املركب بدون حصول املفرد حمال يف بديهة العقل فكان الترجيح من جانبنا

مْ َشرٌّ مَّكَاناً وَاللَُّه أَْعلَْم بَِما ُتقَالُوا إِن َيسْرِْق فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُّه ِمن قَْبلُ فَأََسرََّها ُيوُسُف ِفى نَفِْسِه وَلَْم ُيْبِدَها لَُهْم قَالَ أَْن
  َتِصفُونَ

اعلم أنه ملا خرج الصواع من رحل أخي يوسف نكس إخوته رؤسهم وقالوا هذه الواقعة عجيبة أن راحيل ولدت 
 ولدين لصني مث قالوا يا بين راحيل ما أكثر البالء علينا منكم فقال بنيامني ماأكثر البالء علينا منكم ذهبتم بأخي

وضيعتموه يف املفازة مث تقولون يل هذا الكالم قالوا له فكيف خرج الصواع من رحلك فقال وضعه يف رحلي من 
  وضع البضاعة يف رحالكم

واعلم أن ظاهر اآلية يقتضي أهنم قالوا للملك إن هذا األمر ليس بغريب منه فإن أخاه الذي هلك كان أيضاً سارقاً 
سنا على طريقته وال على سريته وهو وأخوه خمتصان هبذه الطريقة ألهنما من أم وكان غرضهم من هذا الكالم أنا ل

  أخرى واختلفوا يف السرقة اليت نسبوها إىل يوسف عليه السالم على أقوال األول

قال سعيد بن جبري كان جده أبو أمه كافراً يعبد األوثان فأمرته أمه بأن يسرق تلك األوثان ويكسرها فلعله يترك 
ألوثان ففعل ذلك فهذا هو السرقة والثاين أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه إىل الفقراء وقيل عبادة ا

سرق عناقاً من أبيه ودفعه إىل املسكني وقيل دجاجة والثالث أن عمته كانت حتبه حباً شديداً فأرادت أن متسكه عند 
ا يتربكون هبا فشدهتا على وسط يوسف مث قالت بأنه نفسها وكان قد بقي عندها منطقة السحق عليه السالم وكانو

سرقها وكان من حكمهم بأن من سرق يسترق فتوسلت هبذه احليلة إىل إمساكه عند نفسها والرابع أهنم كذبوا 
عليه وهبتوه وكانت قلوهبم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك الوقائع وبعد انقضاء تلك املدة الطويلة وهذه 

  ى أن قلب احلاسد ال يطهر عن الغل ألبتةالواقعة تدل عل
أي شيء  مث قال تعاىل فَأََسرََّها يُوُسُف ِفى نَفِْسِه َولَمْ ُيْبدَِها لَُهْم واختلفوا يف أن الضمري يف قوله فَأََسرََّها ُيوُسفُ إىل

أنث ألن قوله أَنُْتْم َشرٌّ يعود على قولني قال الزجاج فأسرها إضمار على شريطة التفسري تفسريه أنتم شر مكاناً وإمنا 
مَّكَاناً مجلة أو كلمة ألهنم يسمون الطائفة من الكالم كلمة كأنه قال فأسر اجلملة أو الكلمة اليت هي قوله أَْنُتْم َشرٌّ 

مَّكَاناً ويف قراءة ابن مسعود فَأَْسرِ بالتذكري يريد القول أو الكالم وطعن أبو علي الفارسي يف هذا الوجه فيما 
  دركه على الزجاج من وجهنياست

الوجه األول قال اإلضمار على شريطة التفسري يكون على ضربني أحدمها أن يفسر مبفرد كقولنا نعم رجالً زيد ففي 
نعم ضمري فاعلها ورجالً تفسري لذلك الفاعل املضمر واآلخر أن يفسر جبملة وأصل هذا يقع يف االبتداء كقوله فَإِذَا 

واملعىن القصة شاخصة أبصار )  ١الصمد ( قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد )  ٩٧األنبياء ( َصارُ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِهىَ  َشاِخَصةٌ  أَْب
الذين كفروا واألمر اهللا أحد مث إن العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب تدخل عليه أيضاً حنو إن كقوله إِنَُّه َمن يَأِْت 

  ) ٤٦احلج ( َها الَ ِالوِْلى االْْبَصارِ فَإِنَّ)  ٧٤طه ( َربَُّه ُمْجرِماً 
إذا عرفت هذا فنقول نفس املضمر على شريطة التفسري يف كال القسمني متصل باجلملة اليت حصل منها اإلضمار 
وال يكون خارجاً عن تلك اجلملة وال مبايناً هلا وههنا التفسري منفصل عن اجلملة اليت حصل منها اإلضمار فوجب 

الثاين أنه تعاىل قال أَنُْتْم َشرٌّ مَّكَاناً وذلك يدل على أنه ذكر هذا الكالم ولو قلنا إنه عليه السالم أن ال حيسن و



  أضمر هذا الكالم لكان قوله أنه قال ذلك كذباً واعلم أن هذا الطعن ضعيف لوجوه
  أما األول فألنه ال يلزم من حسن القسمني األولني قبح قسم ثالث

  مل ذلك على أنه عليه السالم قال ذلك على سبيل اخلفية وهبذا التفسري يسقط هذا السؤالوأما الثاين فألنا حن
 فأسر والوجه الثاين وهو أن الضمري يف قوله فَأََسرََّها عائد إىل اإلجابة كأهنم قالوا إِن َيسْرِْق فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُّه ِمن قَْبلُ

ا هلم يف تلك احلالة إىل وقت ثان وجيوز أيضاً أن يكون إضماراً يوسف إجابتهم يف نفسه يف ذلك الوقت ومل يبده
للمقالة واملعىن أسر يوسف مقالتهم واملراد من املقالة متعلق تلك املقالة كما يراد باخللق املخلوق وبالعلم املعلوم يعين 

  أسر يوسف يف نفسه كيفية تلك السرقة ومل يبني هلم

ب الذم والطعن روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال عوقب يوسف أهنا كيف وقعت وأنه ليس فيها ما يوج
عوقب باحلبس )  ٤٢يوسف ( عليه السالم ثالث مرات ألجل مهه هبا عوقب باحلبس وبقوله اذْكُرْنِى ِعنَد َرّبَك 

ْبلُ مث حكى تعاىل عن يوسف أنه عوقب بقوهلم فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُّه ِمن قَ)  ٧يوسف ( الطويل وبقوله إِنَّكُْم لَسَارِقُونَ 
قال أَنُْتْم َشرٌّ مَّكَاناً أي أنتم شر منزلة عند اهللا تعاىل ملا أقدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم فأخذمت أخاكم 
وطرحتموه يف اجلب مث قلتم ألبيكم إن الذئب أكله وأنتم كاذبون مث بعتموه بعشرين درمهاً مث بعد املدة الطويلة 

  املمتد ما زال احلقد والغضب عن قلوبكم فرميتموه بالسرقة والزمان
مث قال تعاىل َواللَُّه أَْعلَْم بَِما َتِصفُونَ يريد أن سرقة يوسف كانت رضا هللا وباجلملة فهذه الوجوه املذكورة يف سرقته 

يوجب عود مذمة إليه  ال يوجب شيء منها عود الذم واللوم إليه واملعىن واهللا أعلم بأن هذا الذي وصفتموه به هل
  أم ال

 قَالَ َمَعاذَ اللَِّه أَن نَّأُْخذَ إِالَّ َمن قَالُواْ ياأَيَُّها الَْعزِيُز إِنَّ لَُه أًَبا شَْيًخا كَبًِريا فَُخذْ أََحَدَنا َمكَاَنهُ إِنَّا َنرَاَك ِمَن الُْمْحِسنَِني
  َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعنَدُه إِنَّآ إِذًا لَّظَاِلُمونَ

أحبوا موافقته )  ٧٧يوسف ( اعلم أنه تعاىل بني أهنم بعد الذي ذكروه من قوهلم إِن َيسْرِْق فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُّه ِمن قَْبلُ 
والعدول إىل طريقة الشفاعة فإهنم وإن كانوا قد اعترفوا أن حكم اهللا تعاىل يف السارق أن يستعبد إال أن العفو وأخذ 

قالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبرياً أي يف السن وجيوز أن يكون يف القدر والدين وإمنا الفداء كان أيضاً جائزا ف
ذكروا ذلك ألن كونه ابناً لرجل كبري القدر يوجب العفو والصفح مث قالوا فَُخذْ أََحَدَنا َمكَاَنُه حيتمل أن يكون املراد 

ق الرهن حىت نوصل الفداء إليك مث قالوا إِنَّا نََراَك ِمَن على طريق االستبعاد وحيتمل أن يكون املراد على طري
الُْمْحِسنَِني وفيه وجوه أحدها إنا نراك من احملسنني لو فعلت ذلك وثانيها إنا نراك من احملسنني إلينا حيث أكرمتنا 

نقل أنه عليه وأعطيتنا البذل الكثري وحصلت لنا مطلوبنا على أحسن الوجوه ووردت إلينا مثن الطعام وثالثها 
السالم ملا اشتد القحط على القوم ومل جيدوا شيئاً يشترون به الطعام وكانوا يبيعون أنفسهم منه فصار ذلك سبباً 
لصريورة أكثر أهل مصر عبيداً له مث إنه أعتق الكل فلعلهم قالوا إِنَّا َنرَاَك ِمَن الُْمْحِسنَِني إىل عامة الناس باإلعتاق 

ىل هذا اإلنسان بإعتاقه من هذه احملنة فقال يوسف َمَعاذَ اللَِّه أي أعود باهللا معاذاً أن نأخذ إال من فكن حمسناً أيضاً إ
نصب واملعىن أعوذ باهللا من أخذ ) أن ( وجدنا متاعنا عنده أي أعوذ باهللا أن آخذ بريئاً مبذنب قال الزجاج موضع 

له إِنَّا إِذًا لَّظَاِلُمونَ أي لقد تعديت وظلمت إن آذيت انتصب الفعل عليه وقو) من ( أحد بغريه فلما سقطت كلمة 
  إنساناً جبرم صدر عن غريه

  فإن قيل هذه الواقعة من أوهلا إىل آخرها تزوير وكذب فكيف جيوز من يوسف عليه السالم مع



خاه عند نفسه رسالته اإلقدام على هذا التزوير والترويج وإيذاء الناس من غري سبب ال سيما ويعلم أنه إذا حبس أ
  هبذه التهمة فإنه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه فكيف يليق بالرسول املعصوم املبالغة يف التزوير إىل هذا احلد

واجلواب لعله تعاىل أمره بذلك تشديداً للمحنة على يعقوب وهناه عن العفو والصفح وأخذ البدل كما أمر تعاىل 
  صاحب موسى بقتل من لو بقي لطغى وكفر

قًا مَِّن اللَِّه َوِمن قَْبلُ َما فَرَّطُتمْ ا اْسَتْيأَسُواْ ِمْنُه َخلَصُواْ َنجِيا قَالَ كَبِريُُهْم أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ أََباكُْم قَْد أََخذَ َعلَْيكُْم مَّْوِثفَلَمَّ
  َوُهَو َخْيُر الَْحاِكمَِني ِفى ُيوُسَف فَلَْن أَْبَرحَ األرض َحتَّى َيأْذَنَ ِلى أَبِى أَْو َيْحكَُم اللَُّه ِلى

  يف اآلية مسائل
وهو هناية ما ميكنهم بذله فقال يوسف يف جوابه )  ٧٨يوسف ( املسألة األوىل اعلم أهنم ملا قالوا فَُخذْ أََحَدَنا َمكَاَنُه 

من يوسف عليه السالم يف رده فعند  فانقطع طمعهم)  ٧٩يوسف ( َمَعاذَ اللَِّه أَن نَّأُْخذَ إِالَّ َمن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا عِنَدُه 
ن سائر الناس هذا قال تعاىل فَلَمَّا اْسَتيْأَُسواْ ِمْنُه خَلَُصواْ َنجِّيا وهو مبالغة يف يأسهم من رده َوقَرَّْبَناُه َنجِّياً أي تفردوا ع

يامني من أبيهم بعد املواثيق يتناجون وال شبهة أن املراد يتشاورون ويتحيلون الرأي فيما وقعوا فيه ألهنم إمنا أخذوا بن
املؤكدة وبعد أن كانوا متهمني يف حق يوسف فلو مل يعيدوه إىل أبيهم حلصلت حمن كثرية أحدها أنه لو مل يعودوا إىل 

أبيهم وكان شيخاً كبرياً فبقاؤه وحده من غري أحد من أوالده حمنة عظيمة وثانيها أن أهل بيتهم كانوا حمتاجني إىل 
اجة وثالثها أن يعقوب عليه السالم رمبا كان يظن أن أوالده هلكوا بالكلية وذلك غم شديد ولو الطعام أشد احل

عادوا إىل أبيهم بدون بنيامني لعظم حياؤهم فإن ظاهر األمر يوهم أهنم خانوه يف هذا االبن كما أهنم خانوه يف االبن 
وزنا وال شك أن هذا املوضع موضع فكرة وحرية األول ولكان يوهم أيضاً أهنم ما أقاموا لتلك املواثيق املؤكدة 

  وذلك يوجب التفاوض والتشاور طلباً لألصلح األصوب فهذا هو املراد من قوله فَلَمَّا اْسَتيْأَُسواْ ِمْنُه َخلَُصواْ َنجِيّا
بغري مهز ويف )  ١١٠يوسف ( املسألة الثانية قال الواحدي روي عن ابن كثري استياسوا حَتَّى إِذَا اْسَتيْئََس الرُُّسلُ 

ييئس لغتان يئس وييأس مثل حسب وحيسب ومن قال استيأس قلب العني إىل موضع الفاء فصار استعفل وأصله 
استيأسوا يئسوا وزيادة السني والتاء للمبالغة كما يف قوله ) الكشاف ( استيأس مث خففت اهلمزة قال صاحب 

الواحدي يقال خلص الشيء خيلص خلوصاً إذا ذهب عنه الشائب وقوله ِمْنُه َخلَصُواْ قال )  ٣٢يوسف ( استعصم 
من غريه مث فيه وجهان األول قال الزجاج خلصوا أي انفردوا وليس معهم أخوهم والثاين قال الباقون متيزوا عن 

النجي على معنيني يكون مبعىن املناجي ) الكشاف ( األجانب وهذا هو األظهر وأما قوله َنجِّياً فقال صاحب 
  ) ٥٢مرمي ( لعشري والسمري مبعىن املعاشر واملسامر ومنه قوله تعاىل َوقَرَّْبنَاُه َنجِّياً كا

ومبعىن املصدر الذي هو التناجي كما قيل النجوى مبعىن املتناجني فعلى هذا معىن خَلَُصواْ َنجِّيا اعتزلوا وانفردوا عن 
َنْجَوى أي فوجاً َنجِّياً أي مناجياً ملناجاة بعضهم بعضاً الناس خالصني ال خيالطهم سواهم َنجِّياً أي مناجياً روي 

وأحسن الوجوه أن يقال إهنم متحضوا تناجياً ألن من كمل حصول أمر من األمور فيه وصف بأنه صار غري ذلك 
  الشيء فلما أخذوا يف التناجي على غاية اجلد صاروا كأهنم يف أنفسهم صاروا نفس التناجي حقيقة

قَالَ كَبِريُُهْم فقيل املراد كبريهم يف السن وهو روبيل وقيل كبريهم يف العقل وهو يهودا وهو الذي أما قوله تعاىل 
 اللَِّه َوِمن هناهم عن قتل يوسف مث حكى تعاىل عن هذا الكبري أنه قال أَلَْم َتْعلَُمواْ أَنَّ أََباكُْم قَْد أََخذَ َعلَْيكُْم مَّْوِثقًا ّمَن

  ِفى يُوُسَف وفيه مسألتان قَْبلُ َما فَرَّطُتْم
َنا املسألة األوىل قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا قال يوسف عليه السالم َمَعاذَ اللَِّه أَن نَّأُْخذَ إِالَّ َمن َوَجْدَنا مََتاَع

غضب يهودا وكان إذا غضب وصاح فال تسمع صوته حامل إال وضعت ويقوم شعره على )  ٧٩يوسف ( ِعنَدُه 



يسكن حىت يضع بعض آل يعقوب يده عليه فقال لبعض إخوته اكفوين أسواق أهل مصر وأنا أكفيكم  جسده فال
امللك فقال يوسف عليه السالم البن صغري له مسه فمسه فذهب غضبه وهم أن يصيح فركض يوسف عليه السالم 

قبول الشفاعة تذاكروا  رجله على األرض وأخذ مبالبسه وجذبه فسقط فعنده قال يا أيها العزيز فلما أيسوا من
  وقالوا إن أبانا قد أخذ علينا موثقاً عظيماً من اهللا وأيضاً حنن متهمون بواقعة يوسف فكيف املخلص من هذه الورطة
املسألة الثانية لفظ ما يف قوله َما فَرَّطُتْم فيها وجوه األول أن يكون أصله من قبل هذا فرطتم يف شأن يوسف عليه 

عهد أبيكم الثاين أن تكون مصدرية وحمله الرفع على االبتداء وخربه الظرف وهو من قبل ومعناه السالم ومل حتفظوا 
وقع من قبل تفريطكم يف يوسف الثالث النصب عطفاً على مفعول أَلَمْ َتْعلَُمواْ والتقدير أمل تعلموا أخذ أبيكم 

بل هذا ما فرطتموه أي قدمتموه يف حق موثقكم وتفريطكم من قبل يف يوسف الرابع أن تكون موصولة مبعىن ومن ق
يوسف من اخليانة العظيمة وحمله الرفع والنصب على الوجهني املذكورين مث قال فَلَْن أَْبَرَح االْْرَض أي فلن أفارق 

أرض مصر حىت يأذن يل أيب يف االنصراف إليه أو حيكم اهللا يل باخلروج منها أو باالنتصاف ممن أخذ أخي أو خبالصه 
بسبب من األسباب وهو خري احلاكمني ألنه ال حيكم إال بالعدل واحلق وباجلملة فاملراد ظهور عذر يزول  من يده

  معه حياؤه وخجله من أبيه أو غريه قاله انقطاعاً إىل اهللا تعاىل يف إظهار عذره بوجه من الوجوه
َما شَهِدَْنآ إِالَّ بَِما َعِلْمَنا َوَما كُنَّا ِللَْغْيبِ َحاِفِظَني وَاْسئَلِ الْقَْرَيةَ  الَِّتى اْرجُِعوا إِلَى أَبِيكُْم فَقُولُواْ ياأَبَاَنا إِنَّ ابَْنَك سََرَق َو
  كُنَّا ِفيَها َوالِّعْيَر الَِّتى أَقَْبلَْنا ِفيَها َوإِنَّا لََصاِدقُونَ

بيهم كيفية الواقعة على واعلم أهنم ملا تفكروا يف األصوب ما هو ظهر هلم أن األصوب هو الرجوع وأن يذكروا أل
الوجه من غري تفاوت والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكبري الذي قال فَلَْن أَبَْرَح االْْرَض حَتَّى َيأْذَنَ ِلى أَبِى قيل 

  إنه روبيل وبقي هو يف مصر وبعث سائر إخوته إىل األب
ب باجلواب الشايف فقال الذي جعل الصواع فإن قيل كيف حكموا عليه بأنه سرق من غري بينة ال سيما وهو قد أجا

  يف رحلي هو الذي جعل البضاعة يف رحلكم
  واجلواب عنه من وجوه

الوجه األول أهنم شاهدوا أن الصواع كان موضوعاً يف موضع ما كان يدخله أحد إال هم فلما شاهدوا أهنم 
وله وضع الصواع يف رحلي من أخرجوا الصواع من رحله غلب على ظنوهنم أنه هو الذي أخذ الصواع وأما ق

وضع البضاعة يف رحالكم فالفرق ظاهر ألن هناك ملا رجعوا بالبضاعة إليهم اعترفوا بأهنم هم الذين وضعوها يف 
رحاهلم وأما هذا الصواع فإن أحداً مل يعترف بأنه هو الذي وضع الصواع يف رحله فظهر الفرق فلهذا السبب غلب 

اء على هذا الظن مث بينهم غري قاطعني هبذا األمر بقوهلم َوَما َشهِْدَنا إِالَّ بَِما َعِلْمَنا على ظنوهنم أنه سرق فشهدوا بن
  َوَما كُنَّا ِللَْغْيبِ َحاِفظَِني

والوجه الثاين يف اجلواب أن تقدير الكالم إِنَّ اْبَنكَ سََرَق يف قول امللك وأصحابه ومثله كثري يف القرآن قال تعاىل 
أي )  ٤٩الدخان ( أي عند نفسك وقال تعاىل ذُقْ إِنََّك أَنَت الَْعزِيزُ الْكَرُِمي )  ٨٧هود ( الَْحِليمُ الرَّشِيُد إِنََّك الَنَت 

  عند نفسك وأما عندنا فال فكذا ههنا
الوجه الثالث يف اجلواب أن ابنك ظهر عليه ما يشبه السرقة ومثل هذا الشيء يسمى سرقة فإن إطالق اسم أحد 

  ) ٤٠الشورى ( لى الشبيه اآلخر جائز يف القرآن قال تعاىل َوَجَزاء سَّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها الشبيهني ع
الوجه الرابع أن القوم ما كانوا أنبياء يف ذلك الوقت فال يبعد أن يقال إهنم ذكروا هذا الكالم على سبيل اجملازفة ال 

  سيما وقد شاهدوا شيئاً يوهم ذلك



عباس رضي اهللا عنهما كان يقرأ إِنَّ ابَْنَك سََرَق بالتشديد أي نسب إىل السرقة فهذه القراءة الوجه اخلامس أن ابن 
ال حاجة هبا إىل التأويل ألن القوم نسبوه إىل السرقة إال أنا ذكرنا يف هذا الكتاب أن أمثال هذه القراآت ال تدفع 

والقراءة احلقة هي هذه أما إذا سلمنا أن القراءة األوىل  السؤال ألن اإلشكال إمنا يدفع إذا قلنا القراءة األوىل باطلة
حقة كان اإلشكال باقياً سواء صحت هذه القراءة الثانية أو مل تصح فثبت أنه ال بد من الرجوع إىل أحد الوجوه 

علم بدليل قوله تعاىل َوَما املذكورة أما قوله َوَما شَهِدَْنا إِالَّ بَِما َعِلْمَنا فمعناه ظاهر ألنه يدل على أن الشهادة غري ال
َشهِْدَنا إِالَّ بَِما َعِلْمَنا وذلك يقتضي كون الشهادة مغايرة للعلم وألنه عليه السالم قال إذا علمت مثل الشمس 

فاشهد وذلك أيضاً يقتضي ما ذكرنا وليست الشهادة أيضاً عبارة عن قوله أشهد ألن قوله أشهد إخبار عن الشهادة 
  دة غري الشهادةواإلخبار عن الشها

إذا ثبت هذا فنقول الشهادة عبارة عن احلكم الذهين وهو الذي يسميه املتكلمون بكالم النفس وأما قوله َوَما كُنَّا 
ِللَْغْيبِ َحاِفِظَني ففيه وجوه األول أنا قد رأينا أهنم أخرجوا الصواع من رحله وأما حقيقة احلال فغري معلومة لنا فإن 

  اهللا والثاين قال عكرمة معناه لعل الصواع دس يف متاعه الغيب ال يعلمه إال

بالليل فإن الغيب اسم لليل على بعض اللغات والثالث قال جماهد واحلسن وقتادة وما كنا نعلم أن ابنك يسرق ولو 
الم قال علمنا ذلك ما ذهبنا به إىل امللك وما أعطيناك موثقاً من اهللا يف رده إليك والرابع نقل أن يعقوب عليه الس

هلم فهب أنه سرق ولكن كيف عرف امللك أن شرع بين إسرائيل أن من سرق يسترق بل أنتم ذكرمتوه له لغرض 
لكم فقالوا عند هذا الكالم أنا قد ذكرنا له هذا احلكم قبل وقوعنا يف هذه الواقعة وما كنا نعلم أن هذه الواقعة نقع 

  إشارة إىل هذا املعىن فيها فقوله َوَما كُنَّا ِللَْغْيبِ َحاِفِظَني
  فإن قيل فهل جيوز من يعقوب عليه السالم أن يسعى يف إخفاء حكم اهللا تعاىل على هذا القول

قلنا لعله كان ذلك احلكم خمصوصاً مبا إذا كان املسروق منه مسلماً فلهذا أنكر ذكر هذا احلكم عند امللك الذي 
  ظنه كافراً

  لِ الْقَْرَيةَ  الَِّتى كُنَّا ِفيَها وَالِّعْيَر الَِّتى أَقَْبلَْنا ِفيهَامث حكى تعاىل عنهم أهنم قالوا َواسْئَ
واعلم أهنم ملا كانوا متهمني بسبب واقعة يوسف عليه السالم بالغوا يف إزالة التهمة عن أنفسهم فقالوا وَاسْئَلِ الْقَْرَية 

القرية مصر وقال قوم بل املراد منه قرية على باب مصر  َ الَِّتى كُنَّا ِفيَها واألكثرون اتفقوا على أن املراد من هذه
جرى فيها حديث السرقة والتفتيش مث فيه قوالن األول املراد واسأل أهل القرية إال أنه حذف املضاف لإلجياز 

واالختصار وهذا النوع من اجملاز مشهور يف لغة العرب قال أبو علي الفارسي ودافع جواز هذا يف اللغة كدافع 
وريات وجاحد احملسوسات والثاين قال أبو بكر األنباري املعىن اسأل القرية والعري واجلدار واحليطان فإهنا الضر

جتيبك وتذكر لك صحة ما ذكرناه ألنك من أكابر أنبياء اهللا فال يبعد أن ينطق اهللا هذه اجلمادات معجزة لك حىت 
ر ظهوراً تاماً كامالً فقد يقال فيه سل السماء واألرض خترب بصحة ما ذكرناه وفيه وجه ثالث وهو أن الشيء إذا ظه

  ومجيع األشياء عنه واملراد أنه بلغ يف الظهور إىل الغاية اليت ما بقي للشك فيه جمال
أما قوله َوالِّعْيَر الَِّتى أَقَْبلَْنا ِفيَها فقال املفسرون كان قد صحبهم قوم من الكنعانيني فقالوا سلهم عن هذه الواقعة مث 
إهنم ملا بالغوا يف التأكيد والتقرير قالوا وِإِنَّا لََصاِدقُونَ يعين سواء نسبتنا إىل التهمة أو مل تنسبنا إليها فنحن صادقون 

وليس غرضهم أن يثبتوا صدق أنفسهم بأنفسهم ألن هذا جيري جمرى إثبات الشيء بنفسه بل اإلنسان إذا قدم ذكر 
ول بعده وأنا صادق يف ذلك يعين فتأمل فيما ذكرته من الدالئل والبينات الدليل القاطع على صحة الشيء فقد يق

  لتزول عنك الشبهة



  لَْعِليُم الَْحكِيُمقَالَ َبلْ َسوَّلَْت لَكُْم أَنفُُسكُْم أَمًْرا فََصْبٌر َجمِيلٌ َعَسى اللَُّه أَن يَأِْتيَنِى بِهِْم َجِميًعا إِنَُّه ُهَو ا
  ملا مسع من أبنائه ذلك الكالم مل يصدقهم فيما ذكروا كما يف واقعةاعلم أن يعقوب عليه السالم 

ة يوسف فقال َبلْ سَوَّلَْت لَكُْم أَنفُُسكُمْ أَْمًرا فََصْبٌر َجمِيلٌ فذكر هذا الكالم بعينه يف هذه الواقعة إال أنه قال يف واقع
وقال ههنا َعَسى اللَُّه أَن َيأِْتَينِى بِهِْم َجِميًعا وفيه )  ١٨سف يو( يوسف عليه السالم وَاللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ 

  مسائل
املسألة األوىل قال بعضهم إن قوله َبلْ سَوَّلَْت لَكُْم أَنفُُسكُْم أَْمًرا ليس املراد منه ههنا الكذب واالحتيال كما يف قوله 

نفُُسكُْم أَْمًرا لكنه عىن سولت لكم أنفسكم إخراج بنيامني يف واقعة يوسف عليه السالم حني قال َبلْ سَوَّلَْت لَكُْم أَ
عين واملصري به إىل مصر طلباً للمنفعة فعاد من ذلك شر وضرر وأحلحتم علي يف إرساله معكم ومل تعلموا أن قضاء 

  سرقاهللا إمنا جاء على خالف تقديركم وقيل بل املعىن سولت لكم أنفسكم أمراً خيلت لكم أنفسكم أنه سرق وما 
املسألة الثانية قيل إن روبيل ملا عزم على اإلقامة مبصر أمره امللك أن يذهب مع إخوته فقال أتركوين وإال صحت 

صيحة ال تبقى مبصر امرأة حامل إال وتضع محلها فقال يوسف دعوه وملا رجع القوم إىل يعقوب عليه السالم 
رة إال ونقص بعضكم ذهبتم مرة فنقص يوسف ويف الثانية وأخربوه بالواقعة بكى وقال يا بين ال خترجوا من عندي م

نقص مشعون ويف هذه الثالثة نقص روبيل وبنيامني مث بكى وقال عسى اهللا أن يأتيين هبم مجيعاً وإمنا حكم هبذا احلكم 
لى سبيل لوجوه األول أنه ملا طال حزنه وبالؤه وحمنته علم أنه تعاىل سيجعل له فرجاً وخمرجاً عن قريب فقال ذلك ع

حسن الظن برمحة اهللا والثاين لعله تعاىل قد أخربه من بعد حمنة يوسف أنه حي أو ظهرت له عالمات ذلك وإمنا قال 
َعَسى اللَُّه أَن َيأِْتَينِى بِهِْم َجِميًعا ألهنم حني ذهبوا بيوسف كانوا إثين عشر فضاع يوسف وبقي أحد عشر وملا 

امني حبسه يوسف واحتبس ذلك الكبري الذي قال فَلَْن أَْبَرَح االْْرَض حَتَّى أرسلهم إىل مصر عادوا تسعة ألن بني
  فلما كان الغائبون ثالثة ال جرم قَالَ َعَسى اللَُّه أَن َيأِْتَينِى بِهِمْ َجِميعًا)  ٨٠يوسف ( َيأْذَنَ ِلى أَبِى أَْو َيْحكَُم اللَُّه ِلى 
يعين هو العامل حبقائق األمور احلكيم فيها على الوجه املطابق للفضل واإلحسان والرمحة مث قال إِنَُّه ُهَو الَْعلِيُم الَْحِكيمُ 

  واملصلحة
َتأُ َتذْكُُر يُوُسَف حَتَّى َتكُونَ َوَتوَلَّى َعْنُهْم َوقَالَ ياأََسفَا َعلَى ُيوُسَف َوابَْيضَّْت َعْيَناُه ِمَن الُْحْزِن فَُهَو كَِظيٌم قَالُواْ تَاهللا َتفْ

لَُمونَ ياَبنِى َّ اذَْهُبواْ ضاً أَْو َتكُونَ ِمَن الْهَاِلِكَني قَالَ إِنََّمآ أَْشكُو بَثِّى َوحُْزنِى إِلَى اللَِّه َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما الَ َتْعحََر
  رَّْوحِ اللَِّه إِالَّ الْقَْوُم الْكَاِفُرونَ فََتَحسَُّسواْ ِمن ُيوُسَف َوأَِخيِه َوالَ تَاْيأسُواْ ِمن رَّْوحِ اللَِّه إِنَُّه الَ َيايْأُس ِمن

واعلم أن يعقوب عليه السالم ملا مسع كالم أبنائه ضاق قلبه جداً وأعرض عنهم وفارقهم مث باآلخرة طلبهم وعاد 
  إليهم

  َعلَى يُوُسَف أما املقام األول وهو أنه أعرض عنهم وفر منهم فهو قوله َوتََولَّى َعنُْهْم َوقَالَ ياأََسفَا َدَخلُواْ
واعلم أنه ملا ضاق صدره بسبب الكالم الذي مسعه من أبنائه يف حق بنيامني عظم أسفه على يوسف عليه السالم 

  َوقَالَ يأََبِت َدَخلُواْ َعلَى يُوُسَف وإمنا عظم حزنه على مفارقة يوسف عند هذه الواقعة لوجوه
امن والقدح إذا وقع على القدح كان أوجع وقال متمم بن الوجه األول أن احلزن اجلديد يقوي احلزن القدمي الك

  نويرة وقد المين عند القبور على البكا
  رفيقي لتذراف الدموع السوافك

  فقال أتبكي كل قرب رأيته



  لقرب ثوى بني اللوى والدكادك
  فقلت له إن األسى يبعث األسى

  فدعين فهذا كله قرب مالك
لى أخيه مالك فالموه عليه فأجاب بأن األسى يبعث األسى وقال آخر فلم وذلك ألنه إذا رأى قرباً فتجدد حزنه ع

  تنسين أو يف املصيبات بعده
  ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع

والوجه الثاين أن بنيامني ويوسف كانا من أم واحدة وكانت املشاهبة بينهما يف الصورة والصفة أكمل فكان يعقوب 
  وسف عليه السالم فلما وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم األمل والوجدعليه السالم يتسلى برؤيته عن رؤية ي

الوجه الثالث أن املصيبة يف يوسف كانت أصل مصائبه اليت عليها ترتب سائر املصائب والرزايا وكان األسف عليه 
معرفتها والبحث عنها  أسفاً على الكل الرابع أن هذه املصائب اجلديدة كانت أسباهبا جارية جمرى األمور اليت ميكن

وأما واقعة يوسف فهو عليه السالم كان يعلم كذهبم يف السبب الذي ذكروه وأما السبب احلقيقي فما كان معلوماً 
له وأيضاً أنه عليه السالم كان يعلم أن هؤالء يف احلياة وأما يوسف فما كان يعلم أنه حي أو ميت فلهذه األسباب 

  صيبته على اجلهل حبالهعظم وجده على مفارقته وقويت م
املسألة الثانية من اجلهال من عاب يعقوب عليه السالم على قوله فَلَمَّا َدَخلُواْ َعلَى ُيوُسَف قال ألن هذا إظهار 

للجزع وجار جمرى الشكاية من اهللا وأنه ال جيوز والعلماء بينوا أنه ليس األمر كما ظنه هذا اجلاهل وتقريره أنه عليه 
ر هذه الكلمة مث عظم بكاؤه وهو املراد من قوله َواْبَيضَّْت َعيَْناُه ِمَن الُْحْزِن مث أمسك لسانه عن السالم مل يذك

النياحة وذكر ماال ينبغي وهو املراد من قوله فَُهَو كَِظيٌم مث إنه ما أظهر الشكاية مع أحد من اخللق بدليل قوله إِنََّما 
كل ذلك يدل على أنه ملا عظمت مصيبته وقويت حمنته فإنه صرب وجترع الغصة وما أَْشكُو َبثّى َوُحزْنِى إِلَى اللَِّه و

أظهر الشكاية فال جرم استوجب به املدح العظيم والثناء العظيم روي أن يوسف عليه السالم سأل جربيل هل لك 
  علم بيعقوب قال نعم قال وكيف حزنه

  فهل له فيه أجر قال نعم أجر مائة شهيد قال حزن سبعني ثكلى وهي اليت هلا ولد واحد مث ميوت قال
فإن قيل روي عن حممد بن علي الباقر قال مر بيعقوب شيخ كبري فقال له أنت إبراهيم فقال أنا ابن ابنه واهلموم 

حىت مىت تشكوين إىل عبادي وعزيت وجاليل لو مل تشكين ( غريتين وذهبت حبسين وقويت فأوحى اهللا تعاىل إليه 
( فكان من بعد يقول إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا وعن النيب ) اً من حلمك ودماً خرياً من دمك ألبدلنك حلماً خري

فقال له ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك فقال الذي ) كان ليعقوب أخ مواخ ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم 
أما تستحي تشكوين إىل ( اىل إليه أذهب بصري البكاء على يوسف وقوس ظهري احلزن على بنيامني فأوحى اهللا تع

فقال إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا فقال يا رب أما ترحم الشيخ الكبري قوست ظهري وأذهبت بصري ) غريي 
فاردد عليَّ رحيانيت يوسف وبنيامني فأتاه جربيل عليه السالم بالبشرى وقال لو كانا ميتني لنشرهتما لك فاصنع طعاماً 

بادي إيل األنبياء واملساكني وكان يعقوب عليه السالم إذا أراد الغداء نادى مناديه من أراد للمساكني فإن أحب ع
الغداء فليتغد مع يعقوب وإذا كان صائماً نادى مثله عند اإلفطار وروي أنه كان يرفع حاجبيه خبرقة من الكرب فقال 

فقال يارب ) أتشكوين يا يعقوب ( هللا إليه له رجل ما هذا الذي أراه بك قال طول الزمان وكثرة األحزان فأوحى ا
  خطيئة أخطأهتا فاغفرها يل

قلنا إنا قد دللنا على أنه مل يأت إال بالصرب والثبات وترك النياحة وروي أن ملك املوت دخل على يعقوب عليه 



البكاء  السالم فقال له جئت لتقبضين قبل أن أرى حبييب فقال ال ولكن جئت ألحزن حلزنك وأشجو لشجوك وأما
إن القلب ( فليس من املعاصي وروي أن النيب عليه الصالة والسالم بكى على ولده إبراهيم عليه السالم وقال 

وأيضاً فاستيالء احلزن على اإلنسان ) ليحزن والعني تدمع وال نقول ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم حملزونون 
ف وأما التأوه وإرسال البكاء فقد يصري حبيث ال يقدر على دفعه ليس باختياره فال يكون ذلك داخالً حتت التكلي

وأما ما ورد يف الروايات اليت ذكرمت فاملعاتبة فيها إمنا كانت ألجل أن حسنات األبرار سيئات املقربني وأيضاً ففيه 
يعقوب عليه السالم دقيقة أخرى وهي أن اإلنسان إذا كان يف موضع التحري والتردد ال بد وأن يرجع إىل اهللا تعاىل ف

ما كان يعلم أن يوسف بقي حياً أم صار ميتاً فكان متوقفاً فيه وبسبب توقفه كان يكثر الرجوع إىل اهللا تعاىل 
وينقطع قلبه عن االلتفات عن كل ما سوى اهللا تعاىل إال يف هذه الواقعة وكان أحواله يف هذه الواقعة خمتلفة فرمبا 

م بذكر اهللا تعاىل فإن عن تذكر هذا الواقعة فكان ذكرها كال سواها فلهذا صار يف بعض األوقات مستغرق اهل
  السبب صارت هذا الواقعة بالنسبة إليه جارية جمرى اإللقاء يف النار للخليل عليه السالم وجمرى الذبح البنه الذبيح

إِنَّا حىت )  ١٥٦البقرة ( إِلَْيهِ راجِعونَ  فإن قيل أليس أن األوىل عند نزول املصيبة الشديدة أن يقول إِنَّا ِللَِّه َو
البقرة ( يستوجب الثواب العظيم املذكور يف قوله أُولَِئَك َعلَيْهِْم َصلَواٌت ّمن رَّبْهِْم َوَرْحَمةٌ  َوأُولَِئَك ُهُم الْمُْهَتُدونَ 

١٥٧ (  
 إذا أصابتهم مصيبة وهذا عندي قلنا قال بعض املفسرين إنه مل يعط االسترجاع أمة إال هذه األمة فأكرمهم اهللا تعاىل

ال ضعيف ألن قوله إِنَّا ِللَِّه إشارة إىل أنا مملوكون هللا وهو الذي خلقنا وأوجدنا وقوله وَإِنَّا إِلَْيِه راجِعونَ إشارة إىل أنه 
ال بد بد من احلشر والقيامة ومن احملال أن أمة من األمم ال يعرفون ذلك فمن عرف عند نزول بعض املصائب به أنه 

  يف العاقبة من رجوعه إىل اهللا تعاىل فهناك حتصل السلوة التامة عند

  تلك املصيبة ومن احملال أن يكون ملؤمن باهللا غري عارف بذلك
والتقدير كأنه ينادي األسف ) يا عجباً ( املسألة الثالثة قوله فَلَمَّا َدَخلُواْ َعلَى يُوُسَف نداء األسف وهو كقوله 

( صولك وأوان جميئك وقد قررنا هذا املعىن يف مواضع كثرية منها يف تفسري قوله حَاَش للَِّه ويقول هذا وقت ح
واألسف احلزن على ما فات قال الليث إذا جاءك أمر فحزنت له ومل تطقه فأنت أسيف أي حزين )  ٣١يوسف 

  خلفة األلف والفتحة ومتأسف أيضاً قال الزجاج األصل يا أسفى إال أن ياء اإلضافة جيوز إبداهلا باأللف
  مث قال تعاىل َعلَى ُيوُسَف وَابَْيضَّْت َعْيَناُه ِمَن الُْحْزِن وفيه وجهان

الوجه األول أنه ملا قال يا أسفى على يوسف غلبه البكاء وعند غلبة البكاء يكثر املاء يف العني فتصري العني كأهنا 
ِمَن الُْحْزِن كناية عن غلبة البكاء والدليل على صحة هذا القول  ابيضت من بياض ذلك املاء وقوله وَاْبَيضَّْت َعْيَناُه

أن تأثري احلزن يف غلبة البكاء ال يف حصول العمى فلو محلنا االبيضاض على غلبة البكاء كان هذا التعليل حسناً ولو 
) البسيط ( الواحدي يف محلناه على العمى مل حيسن هذا التعليل فكان ما ذكرناه أوىل وهذا للتفسري مع الدليل رواه 

  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
والوجه الثاين أن املراد هو العمى قال مقاتل مل يبصر هبما ست سنني حىت كشف اهللا تعاىل عنه بقميص يوسف عليه 

على يوسف قيل إن جربيل عليه السالم دخل )  ٩٣يوسف ( السالم وهو قوله فَأَلْقُوُه َعلَى َوْجِه أَبِى َيأِْت َبصًِريا 
عليه السالم حينما كان يف السجن فقال إن بصر أبيك ذهب من احلزن عليك فوضع يده على رأسه وقال ليت أمي 

مل تلدين ومل أك حزناً على أيب والقائلون هبذا التأويل قالوا احلزن الدائم يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمى 
ن البكاء الدائم يوجب العمى ألنه يورث كدورة يف سوداء العني فاحلزن كان سبباً للعمى هبذه الواسطة وإمنا كا



ومنهم من قال ما عمي لكنه صار حبيث يدرك إدراكاً ضعيفاً قيل ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف عليه 
ب عليه السالم إىل حني لقائه وتلك املدة مثانون عاماً وما كان على وجه األرض عبداً أكرم على اهللا تعاىل من يعقو

  السالم
أما قوله تعاىل ِمَن الُْحْزِن فاعلم أنه قرىء ِمَن الُْحْزِن بضم احلاء وسكون الزاي وقرأ احلسن بفتح احلاء والزاي قال 

الواحدي واختلفوا يف احلزن واحلزن فقال قوم احلزن البكاء واحلزن ضد الفرح وقال قوم مها لغتان يقال أصابه 
ب أكثر أهل اللغة وروى يونس عن أيب عمرو قال إذا كان يف موضع النصب حزن شديد وحزن شديد وهو مذه

وإذا كان يف موضع اخلفض أو )  ٩٢التوبة ( فتحوا احلاء والزاي كقوله َتَولَّْوا وَّأَْعُينُُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّْمعِ حََزناً 
  إِلَى اللَِّه قال هو يف موضع رفع االبتداءالرفع ضموا احلاء كقوله ِمَن الُْحْزِن وقوله أَْشكُو بَثّى َوحُْزنِى 

وأما قوله تعاىل فَُهَو كَِظيٌم فيجوز أن يكون مبعىن الكاظم وهو املمسك على حزنه فال يظهره قال ابن قتيبة وجيوز أن 
يكون مبعىن املكظوم ومعناه اململوء من احلزن مع سد طريق نفسه املصدور من كظم السقاء إذا اشتد على ملئه 

  ز أيضاً أن يكون مبعىن مملوء من الغيظ على أوالدهوجيو
  واعلم أن أشرف أعضاء اإلنسان هذه الثالثة فبني تعاىل أهنا كانت غريقة يف الغم فاللسان كان

مشغوالً بقوله يا أسفى والعني بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذي يشبه الوعاء اململوء الذي شد وال ميكن 
  وهذه مبالغة يف وصف ذلك الغم خروج املاء منه

  أما قوله تعاىل قَالُواْ تَاللَِّه َتفَْتأُ َتذْكُُر يُوُسَف حَتَّى َتكُونَ حََرضاً أَْو َتكُونَ ِمَن الْهَاِلِكَني ففيه مسائل
حد املسألة األوىل قال ابن السكيت يقال ما زلت أفعله وما فتئت أفعله وما برحت أفعله وال يتكلم هبن إال مع اجل

قال ابن قتيبة يقال ما فتيت وما فتئت لغتان فتيا وفتوأ إذا نسيته وانقطعت عنه قال النحويون وحرف النفي ههنا 
مضمر على معىن قالوا ما تفتؤا وال تفتؤ وجاز حذفه ألنه لو أريد اإلثبات لكان بالالم والنون حنو واهللا لتفعلن فلما 

  ضمرة وأنشدوا قول امرىء القيسكان بغري الالم والنون عرف أن كلمة ال م
  فقلت ميني اهللا أبرح قاعداً

واملعىن ال أبرح قاعداً ومثله كثري وأما املفسرون فقال ابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة ال تزال تذكره وعن جماهد 
  ال تفتر من حبه كأنه جعل الفتور والفتوء أخوين

ل احلرض فساد اجلسم والعقل للحزن واحلب وقوله حرضت املسألة الثانية حكى الواحدي عن أهل املعاين أن أص
  ) ٦٥األنفال ( فالناً على فالن تأويله أفسدته وأمحيته عليه وقال تعاىل حَّرضِ الُْمْؤِمنَِني َعلَى الِْقَتالِ 

إذا عرفت هذا فنقول وصف الرجل بأنه حرض إما أن يكون إلرادة أنه ذو حرض فحذف املضاف أو إلرادة أنه ملا 
ناهى يف الفساد والضعف فكأنه صار عني احلرض ونفس الفساد وأما احلرض بكسر الراء فهو الصفة وجاءت ت

  القراءة هبما معاً
إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين فيه عبارات أحدها احلرض واحلارض هو الفاسد يف جسمه وعقله وثانيهما سأل 

وثالثها أنه الذي يكون ال كاألحياء وال كاألموات  نافع بن األزرق ابن عباس عن احلرض فقال الفاسد الدنف
وذكر أبو روق أن أنس بن مالك قرأ حَتَّى َتكُونَ حََرضاً بضم احلاء وتسكني الراء قال يعين مثل عود األشنان وقوله 

احلزن والبكاء عليه أَْو َتكُونَ ِمَن الَْهاِلِكَني أي من األموات ومعىن اآلية أهنم قالوا ألبيهم إنك ال تزال تذكر يوسف ب
حىت تصري بذلك إىل مرض ال تنتفع بنفسك معه أو متوت من الغم كأهنم قالوا أنت اآلن يف بالء شديد وخناف أن 

  حيصل ما هو أزيد منه وأقوى وأرادوا هبذا القول منعه عن كثرة البكاء واألسف



  فإن قيل مل حلفوا على ذلك مع أهنم مل يعلموا ذلك قطعاً
  وا هذا األمر على الظاهرقلنا إهنم بن

  فإن قيل القائلون هبذا الكالم وهو قوله تَاللَِّه من هم
قلنا األظهر أن هؤالء ليسوا هم اإلخوة الذين قد توىل عنهم بل اجلماعة الذين كانوا يف الدار من أوالد أوالده 

  وخدمه

ى َوحُْزنِى إِلَى اللَِّه يعين أن هذا الذي أذكره ال مث حكى تعاىل عن يعقوب عليه السالم أنه قال قَالَ إِنََّما أَْشكُو بَثّ
أذكره معكم وإمنا أذكره يف حضرة اهللا تعاىل واإلنسان إذا بث شكواه إىل اهللا تعاىل كان يف زمرة احملققني كما قال 

واهللا هو املوفق ) أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك منك ( عليه الصالة والسالم 
فاحلزن إذا ستره اإلنسان كان مهاً وإذا )  ١٦٤البقرة ( بث هو التفريق قال اهللا تعاىل وََبثَّ ِفيَها ِمن كُلّ دَابَّةٍ  وال

ذكره لغريه كان بثاً وقالوا البث أشد احلزن واحلزن أشد اهلم وذلك ألنه مىت أمكنه أن ميسك لسانه عن ذكره مل 
عظم وعجز اإلنسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء أم أىب كان ذلك يكن ذلك احلزن مستولياً عليه وأما إذا 

بثاً وذلك يدل على أن اإلنسان صار عاجزاً عنه وهو قد استوىل على اإلنسان فقوله َبثّى َوُحزْنِى إِلَى اللَِّه أي ال 
 بضمتني قيل دخل على يعقوب أذكر احلزن العظيم وال احلزن القليل إال مع اهللا وقرأ احلسن َوُحزْنِى بفتحتني وحزين

رجل وقال يا يعقوب ضعف جسمك وحنف بدنك وما بلغت سناً عالياً فقال الذي يب لكثرة غمومي فأوحى اهللا إليه 
يا يعقوب أتشكوين إىل خلقي فقال يارب خطيئة أخطأهتا فاغفرها يل فغفرها له وكان بعد ذلك إذا سئل قال إِنََّما 

لَى اللَِّه وروي أنه أوحى اهللا إليه إمنا وجدت عليكم ألنكم ذحبتم شاة فقام ببابكم مسكني فلم أَْشكُو َبثّى َوُحزْنِى إِ
تطعموه وإن أحب خلقي إيلَّ األنبياء واملساكني فاصنع طعاماً وادع إليه املساكني وقيل اشترى جارية مع ولدها 

  فباع ولدها فبكت حىت عميت
َن اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ أي أعلم من رمحته وإحسانه ما ال تعلمون وهو أنه تعاىل مث قال يعقوب عليه السالم َوأَْعلَُم ِم

يأيت بالفرج من حيث ال أحتسب فهو إشارة إىل أنه كان يتوقع وصول يوسف إليه وذكروا لسبب هذا التوقع أموراً 
ال يا نيب اهللا مث أشار إىل جانب أحدها أن ملك املوت أتاه فقال له يا ملك املوت هل قبضت روح ابين يوسف قال 

مصر وقال أطلبه ههنا وثانيها أنه علم أن رؤيا يوسف صادقة ألن أمارات الرشد والكمال كانت ظاهرة يف حق 
يوسف ورؤيا مثله عليه السالم ال ختطىء وثالثها لعله تعاىل أوحى إليه أنه سيوصله إليه ولكنه تعاىل ما عني الوقت 

رابعها قال السدي ملا أخربه بنوه بسرية امللك وكمال حاله يف أقواله وأفعاله طمع أن يكون هو فلهذا بقي يف القلق و
يوسف وقال يبعد أن يظهر يف الكفار مثله وخامسها علم قطعاً أن بنيامني ال يسرق ومسع أن امللك ما آذاه وما 

  ألولضربه فغلب على ظنه أن ذلك امللك هو يوسف فهذا مجلة الكالم يف املقام ا
واملقام الثاين أنه رجع إىل أوالده وتكلم معهم على سبيل اللطف وهو قوله َتْعلَُمونَ يَبنِى َّ اذَْهُبواْ فََتَحسَّسُواْ ِمن 

  ُيوُسَف وَأَِخيِه
واعلم أنه عليه السالم ملا طمع يف وجدان يوسف بناء على األمارات املذكورة قال لبنيه حتسسوا من يوسف 

ء باحلاسة وهو شبيه بالسمع والبصر قال أبو بكر األنباري يقال حتسست عن فالن وال يقال والتحسس طلب الشي
من فالن وقيل ههنا من يوسف ألنه أقام من مقام عن قال وجيوز أن يقال من للتبعيض واملعىن حتسسوا خرباً من 

ى التجيض وقرىء َتَجسَُّسواْ أخبار يوسف واستعلموا بعض أخبار يوسف فذكرت كلمة ِمْن ملا فيها من الداللة عل
  باجليم كما قرىء هبما يف احلجرات



مث قال َوالَ َتاْيئَسُواْ ِمن رَّْوحِ اللَِّه قال األصمعي الروح ما جيده اإلنسان من نسيم اهلواء فيسكن إليه وتركيب الراء 
قال ابن عباس ال تيئسوا من والواو احلاء يفيد احلركة واالهتزاز فكلما يهتز انسان له ويلتذ بوجوده فهو روح و

روح اهللا يريد من رمحة اهللا وعن قتادة من فضل اهللا وقال ابن زيد من فرج اهللا وهذه األلفاظ متقاربة وقرأ احلسن 
  وقتادة من روح اهللا بالضم أي من رمحته

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إن املؤمن من اهللا  مث قال يَبنِى َّ اذَْهُبواْ فََتَحسَُّسواْ ِمن ُيوُسَف َوأَِخيِه َوالَ تَاْيئَسُواْ ِمن
  على خري يرجوه يف البالء وحيمده يف الرخاء

واعلم أن اليأس من رمحة اهللا تعاىل ال حيصل إال إذا اعتقد اإلنسان أن اإلله غري قادر على الكمال أو غري عامل جبميع 
يوجب الكفر فإذا كان اليأس ال حيصل إال عند  املعلومات أو ليس بكرمي بل هو خبيل وكل واحد من هذه الثالثة

حصول أحد هذه الثالثة وكل واحد منها كفر ثبت أن اليأس ال حيصل إال ملن كان كافراً واهللا أعلم وقد بقي من 
  مباحث هذه اآلية سؤاالت

هللا فإن من السؤال األول أن بلوغ يعقوب يف حب يوسف إىل هذا احلد العظيم ال يليق إال مبن كان غافالً عن ا
عرف اهللا أحبه ومن أحب اهللا مل يتفرغ قلبه حلب شيء سوى اهللا تعاىل وأيضاً القلب الواحد ال يتسع للحب 

  املستغرق لشيئني فلما كان قلبه مستغرقاً يف حب ولده امتنع أن يقال إنه كان مستغرقاً يف حب اهللا تعاىل
ن من الواجب أن يشتغل بذكر اهللا تعاىل وبالتفويض إليه والسؤال الثاين أن عند استيالء احلزن الشديد عليه كا

  والتسليم لقضائه
  وأما قوله فَلَمَّا َدَخلُواْ َعلَى ُيوُسَف فذلك ال يليق بأهل الدين والعلم فضالً عن أكابر األنبياء

بياء والسؤال الثالث ال شك أن يعقوب كان من أكابر األنبياء وكان أبوه وجده وعمه كلهم من أكابر األن
املشهورين يف مجيع الدنيا ومن كذلك مث وقعت له واقعة هائلة صعبة يف أعز أوالده عليه مل تبق تلك الواقعة خفية بل 

ال بد وأن يبلغ يف الشهرة إىل حيث يعرفها كل أحد ال سيما وقد انقضت املدة الطويلة فيها وبقي يعقوب على 
ان يعقوب يف بعض بالد الشام قريباً من مصر فمع قرب حزنه الشديد وأسفه العظيم وكان يوسف يف مصر وك

  املسافة ميتنع بقاء هذه الواقعة خمفية
السؤال الرابع مل مل يبعث يوسف عليه السالم أحداً إىل يعقوب ويعلمه أنه يف احلياة ويف السالمة وال يقال إنه كان 

  إليه وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع الرسول خياف إخوته ألنه بعد أن صار ملكاً قاهراً كان ميكنه إرسال الرسول
والسؤال اخلامس كيف جاز ليوسف عليه السالم أن يضع الصاع يف وعاء أخيه مث يستخرجه منه ويلصق به هتمة 

  السرقة مع أنه كان بريئاً عنها
اد حزن أبيه السؤال السادس كيف رغب يف إلصاق هذه التهمة به ويف حبسه عند نفسه مع أنه كان يعلم أنه يزد

  ويقوى

واجلواب عن األول أن مثل هذه احملنة الشديدة تزيل عن القلب كل ما سواه من اخلواطر مث إن صاحب هذه احملنة 
  الشديدة يكون كثري الرجوع إىل اهللا تعاىل كثري االشتغال بالدعاء والتضرع فيصري ذلك سبباً لكمال االستغراق

( ية ال تزول يف احلياة العاجلة فتارة كان يقول فَلَمَّا َدَخلُواْ َعلَى ُيوُسَف واجلواب عن الثاين أن الداعي اإلنسان
وأما بقية األسئلة )  ١٨يوسف ( وتارة كان يقول فََصْبٌر َجمِيلٌ وَاللَُّه الُْمْستََعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ )  ٨٤يوسف 

لينا إما ميكن خترجيها على األحوال املعتادة أو فالقاضي أجاب عنها جبواب كلي حسن فقال هذه الوقائع اليت نقلت إ
ال ميكن فإن كان األول فال إشكال وإن كان الثاين فنقول كان ذلك الزمان زمان األنبياء عليهم السالم وخرق 



العادة يف هذا الزمان غري مستبعد فلم ميتنع أن يقال إن بلدة يعقوب عليه السالم مع أهنا كانت قريبة من بلدة 
  يه السالم ولكن مل يصل خرب أحدمها إىل اآلخر على سبيل نقض العادةيوسف عل

أَْوِف لََنا الْكَْيلَ وََتَصدَّْق َعلَْيَنآ إِنَّ اللَّهَ فَلَمَّا َدَخلُواْ َعلَْيِه قَالُواْ ياأَيَُّها الْعَزِيُز َمسََّنا َوأَْهلََنا الضُّرُّ َوجِئَْنا بِبَِضاَعةٍ  مُّْزَجاةٍ  فَ
وُسُف قَالَ أََناْ يُوُسُف الْمَُتَصدِِّقَني قَالَ َهلْ َعِلْمُتْم مَّا فََعلُْتم بُِيوُسَف وَأَِخيِه إِذْ أَنُتْم َجاِهلُونَ قَالُوا أَءِنََّك الّنَت ُيَيْجزِى 

  أَْجرَ الُْمْحِسنَِنيَوَهاذَا أَِخى قَْد َمنَّ اللَُّه َعلَْيَنآ إِنَُّه َمن َيتَّقِ َويِْصبِْر فَإِنَّ اللََّه الَ ُيِضيعُ 
اعلم أن املفسرين اتفقوا على أن ههنا حمذوفاً والتقدير أن يعقوب ملا قال لبنيه اذَْهُبواْ فََتَحسَُّسواْ ِمن ُيوُسَف َوأَِخيهِ 

  قبلوا من أبيهم هذه الوصية فعادوا إىل مصر ودخلوا على يوسف عليه السالم فقالوا له ُهَو الْقَوِى ُّ الْعَزِيُز
  قيل إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إىل الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل فإن

قلنا ألن املتحسسني يتوسلون إىل مطلوهبم جبميع الطرق واالعتراف بالعجز وضيق اليد ورقة احلال وقلة املال وشدة 
رق قلبه لنا ذكرنا له املقصود وإال سكتنا فلهذا السبب احلاجة مما يرقق القلب فقالوا جنربه يف ذكر هذه األمور فإن 

فقر قدموا ذكر هذه الواقعة وقالوا ُهَو الْقَوِى ُّ الَْعزِيُز والعزيز هو امللك القادر املنيع َمسََّنا َوأَْهلََنا الضُّرُّ وهوا ال
  ٍ مُّْزَجاةٍ  وفيه أحباث واحلاجة وكثرة العيال وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم َوجِئَْنا بِبَِضاَعة

البحث األول معىن اإلزجاء يف اللغة الدفع قليالً قليالً ومثله التزجية يقال الريح تزجي السحاب قال اهللا تعاىل أَلَمْ 
  وزجيت فالناً بالقول دافعته وفالن يزجي العيش أي يدفع الزمان باحليلة)  ٤٣النور ( َتَر أَنَّ اللََّه ُيْزجِى َسحَاباً 

البحث الثاين إمنا وصفوا تلك البضاعة بأهنا مزجاة إما لنقصاهنا أو لرداءهتا أو هلما مجيعاً واملفسرون ذكروا كل و
هذه األقسام قال احلسن البضاعة املزجاة القليلة وقال آخرون إهنا كانت رديئة واختلفوا يف تلك الرداءة فقال ابن 

ل يف مثن الطعام وقيل خلق الغرارة واحلبل وأمتعة رثة وقيل متاع عباس رضي اهللا عنهما كانت دراهم رديئة ال تقب
األعراب الصوف والسمن وقيل احلبة اخلضراء وقيل األقط وقيل النعال واألدم وقيل سويق املقل وقيل صوف املعز 

نت وقيل إن دراهم مصر كانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم اليت جاؤا هبا ما كان فيها صورة يوسف فما كا
  مقبولة عند الناس

البحث الثالث يف بيان أنه مل مسيت البضاعة القليلة الرديئة مزجاة وفيه وجوه األول قال الزجاج هي من قوهلم فالن 
يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقليل واملعىن أنا جئنا ببضاعة مزجاة ندافع هبا الزمان وليست مما ينتفع به وعلى هذا 

ة مزجاة هبا األيام الثاين قال أبو عبيد إمنا قيل للدراهم الرديئة مزجاة ألهنا مردودة مدفوعة غري الوجه فالتقدير ببضاع
مقبولة ممن ينفقها قال وهي من األزجاء واألزجاء عند العرب السوق والدفع الثالث ببضاعة مزجاة أي مؤخرة 

ها مما هو أجود منها الرابع قال الكليب مدفوعة عن اإلنفاق ال ينفق مثلها إال من اضطر واحتاج إليها لفقد غري
مزجاة لغة العجم وقيل هي من لغة القبط قال أبو بكر األنباري ال ينبغي أن جيعل لفظ عريب معروف االشتقاق 

  والتصريف منسوباً إىل القبط
  البحث الرابع قرأ محزة والكسائي مزجاة باإلمالة ألن أصله الياء والباقون بالنصب والتفخيم

أن حاصل الكالم يف كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصاهنا أو جملموعها وملا وصفوا شدة حاهلم ووصفوا  واعلم
بضاعتهم بأهنا مزجاة قالوا له فَأَْوفِ لََنا الْكَْيلَ واملراد أن يساهلهم إما بإن يقيم الناقص مقام الزائد أو يقيم الرديء 

ْيَنا واملراد املساحمة مبا بني الثمنني وأن يسعر هلم بالرديء كما يسع باجليد واختلف مقام اجليد مث قالوا َوَتَصدَّْق َعلَ
( الناس يف أنه هل كان ذلك طلباً منهم للصدقة فقال سفيان بن عيينة إن الصدقة كانت حالالً لألنبياء قبل حممد 

ائد على سبيل الصدقة وأنكر الباقون هبذه اآلية وعلى هذا التقدير كأهنم طلبوا القدر الز) صلى اهللا عليه وسلم 



ذلك وقالوا حال األنبياء وحال أوالد األنبياء ينايف طلب الصدقة ألهنم يأنفون من اخلضوع للمخلوقني ويغلب 
عليهم االنقطاع إىل اهللا تعاىل واالستغاثة به عمن سواه وروي عن احلسن وجماهد أهنما كرها أن يقول الرجل يف 

قالوا ألن اهللا ال يتصدق إمنا يتصدق الذي يبتغي الثواب وإمنا يقول اللهم أعطين أو تفضل  دعائه اللهم تصدق علي
فعلى هذا التصدق هو إعطاء الصدقة واملتصدق املعطي وأجاز الليث أن يقال للسائل متصدق وأباه األكثرون 

ه فعند ذلك قَالَ َهلْ َعِلْمُتْم مَّا فََعلُْتم بِيُوُسفَ وروي أهنم ملا قالوا َمسََّنا َوأَْهلََنا الضُّرُّ وتضرعوا إليه اغرورقت عينا
َوأَِخيِه وقيل دفعوا إليه كتاب يعقوب فيه من يعقوب إسرائيل اهللا ابن إسحق ذبيح اهللا ابن إبراهيم خليل اهللا إىل 

فنجاه اهللا  عزيز مصر أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البالء أما جدي فشدت يداه ورجاله ورمي يف النار ليحرق
  وجعلها برداً وسالماً عليه وأما أيب فوضع السكني على قفاه ليقتل ففداه اهللا وأما أنا فكان يل ابن وكان

أحب أوالدي إيل فذهب به إخوته إىل الربية مث أتوين بقميصه ملطخاً بالدم وقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناي من 
مه وكنت أتسلى به فذهبوا به إليك مث رجعوا وقالوا إنه قد سرق وإنك البكاء عليه مث كان يل ابن وكان أخاه من أ

حبسته عندك وإنا أهل بيت ال نسرق وال نلد سارقاً فإن رددته علي وإال دعوت عليك دعوة تدرك السابع من 
  ولدك فلما قرأ يوسف عليه السالم الكتاب مل يتمالك وعيل صربه وعرفهم أنه يوسف

ليه السالم يف هذا املقام أنه قال َهلْ َعِلْمُتْم مَّا فََعلُْتم بِيُوُسَف َوأَِخيِه قيل إنه ملا قرأ كتاب مث حكى تعاىل عن يوسف ع
أبيه يعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلده والن قلبه وكثر بكاؤه وصرح بأنه يوسف وقيل إنه ملا رأى إخوته 

أدركته الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسف وقوله َهلْ  تضرعوا إليه ووصفوا ما هم عليه من شدة الزمان وقلة احليلة
َعِلْمُتْم مَّا فََعلُْتم بُِيوُسَف استفهام يفيد تعظيم الواقعة ومعناه ما أعظم ما ارتكبتم يف يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه 

  وهو كما يقال للمذنب هل تدري من عصيت وعل تعرف من خالفت
وأما )  ١٥يوسف (  َوأَْوَحْيَنا إِلَْيهِ لَُتنَّبئَنَُّهمْ بِأَْمرِِهْم َهاذَا وَُهْم الَ َيشُْعُرونَ واعلم أن هذه اآلية تصديق لقوله تعاىل

قوله َوأَِخيِه فاملراد ما فعلوا به من تعريضه للغم بسبب إفراده عن أخيه ألبيه وأمه وأيضاً كانوا يؤذونه ومن مجلة 
وأما قوله إِذْ أَنُتمْ َجاِهلُونَ فهو )  ٧٧يوسف ( فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُّه ِمن قَْبلُ  أقسام ذلك اإليذاء قالوا يف حقه إِن َيسْرِْق

جيري جمرى العذر كأنه قال أنتم إمنا أقدمتم على ذلك الفعل القبيح املنكر حال ما كنتم يف جهالة الصبا أو يف جهالة 
قيل إمنا )  ٦األنفطار ( ىل َما غَرَّكَ بِرَّبَك الْكَرِميِ الغرور يعين واآلن لستم كذلك ونظريه ما يقال يف تفسري قوله تعا

ذكر تعاىل هذا الوصف املعني ليكون ذلك جارياً جمرى اجلواب وهو أن يقول العبد يا رب غرين كرمك فكذا ههنا 
ُسُف قَالَ أََناْ ُيوُسفُ إمنا ذكر ذلك الكالم إزالة للخجالة عنهم وختفيفاً لألمر عليهم مث إن إخوته قالوا أَءنََّك الَنَت يُو

قرأ ابن كثري إِنََّك على لفظ اخلرب وقرأ نافع أَءنََّك الَنَت يُوُسُف بفتح األلف غري ممدودة وبالياء وأبو عمرو آينك مبد 
األلف وهو رواية قالون عن نافع والباقون أئنك هبمزتني وكل ذلك على االستفهام وقرأ أيب أَوْ أَنتَ ُيوُسَف فحصل 

ه القراءات أن من القراء من قرأ باالستفهام ومنهم من قرأ باخلرب أما األولون فقالوا إن يوسف ملا قال هلم َهلْ من هذ
َعِلْمُتْم وتبسم فأبصروا ثناياه وكانت كاللؤلؤ املنظوم شبهوه بيوسف فقالوا له استفهاماً أَءنََّك الَنَت يُوُسُف ويدل 

ُيوُسُف وإمنا أجاهبم عما استفهموا عنه وأما من قرأ على اخلرب فحجته ما روي عن على صحة االستفهام أنه قَالَ أََناْ 
ابن عباس رضي اهللا عنهما أن إخوة يوسف مل يعرفوه حىت وضع التاج عن رأسه وكان يف فرقه عالمة وكان ليعقوب 

وُسَف وجيوز أن يكون ابن كثري وإسحق مثلها شبه الشامة فلما رفع التاج عرفوه بتلك العالمة فقالوا إِنََّك الَنَت ُي
  أراد االستفهام مث حذف حرف االستفهام وقوله قَالَ أََناْ ُيوُسُف فيه حبثان

  البحث األول الالم الم االبتداء وأنت مبتدأ ويوسف خربه واجلملة خرب إن



ر والنصر فكأنه قال أنا البحث الثاين أنه إمنا صرح باالسم تعظيماً ملا نزل به من ظلم إخوته وماعوضه اهللا من الظف
الذي ظلمتموين على أعظم الوجوه واهللا تعاىل أوصلين إىل أعظم املناصب أنا ذلك العاجز الذي قصدمت قتله وإلقاءه 

  يف البئر مث صرت كما ترون وهلذا قال َوهَاذَا أَِخى مع أهنم كانوا

صار منعماً عليه من قبل اهللا تعاىل كما  يعرفونه ألن مقصوده أن يقول وهذا أيضاً كان مظلوماً كما كنت مث إنه
ترون وقوله قَْد َمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا قال ابن عباس رضي اهللا عنهما بكل عز يف الدنيا واآلخرة وقال آخرون باجلمع بيننا 

اللََّه الَ ُيِضيعُ أَْجرَ  بعد التفرقة وقوله إِنَُّه َمن َيتَّقِ َويِصْبِْر معناه من يتق معاصي اهللا ويصرب على أذى الناس فَإِنَّ
الُْمْحِسنَِني واملعىن إنه من يتق ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجرهم فوضع احملسنني موضع الضمري الشتماله على املتقني 

  وفيه مسألتان
املسألة األوىل اعلم أن يوسف عليه السالم وصف نفسه يف هذا املقام الشريف بكونه متقياً ولو أنه قدم على ما 

له احلشوية يف حق زليخا لكان هذا القول كذباً منه وذكر الكذب يف مثل هذا املقام الذي يؤمن فيه الكافر يقو
  ويتوب فيه العاصي ال يليق بالعقالء

( املسألة الثانية قال الواحدي روي عن ابن كثري يف طريق قنبل إِنَُّه ِمَن َيتَِّقى بإثبات الياء يف احلالني ووجهه أن جيعل 
مبنزلة الذي فال يوجب اجلزم وجيوز على هذا الوجه أن يكون قوله َويِْصبِْر يف موضع الرفع إال أنه حذف ) من 

  الرفع طلباً للتخفيف كما خيفف يف عضد ومشع والباقون حبذف الياء يف احلالني
َتثَْريَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم َيغِْفُر اللَُّه لَكُْم َوُهَو أَْرَحُم الرَاِحِمَني  قَالُواْ تَاللَِّه لَقَْد آثََرَك اللَُّه َعلَْيَنا َوإِن كُنَّا لََخاِطِئَني قَالَ الَ

  اذَْهبُواْ بِقَِميِصى َهاذَا فَأَلْقُوُه َعلَى َوْجِه أَبِى يَأِْت َبِصًريا َوأْتُونِى بِأَهِْلكُْم أَْجَمعَِني
عليه وأن من يتق املعاصي ويصرب على أذى الناس فإنه اعلم أن يوسف عليه السالم ملا ذكر إلخوته أن اهللا تعاىل منَّ 

َني قال األصمعي ال يضيعه اهللا صدقوه فيه واعترفوا له بالفضل واملزية قَالُواْ َتاللَِّه لَقَْد اثََرَك اللَُّه َعلَْيَنا َوإِن كُنَّا لََخاِطِئ
ضله وصلته واملعىن لقد فضلك اهللا علينا يقال آثرك إيثاراً أي فضلك اهللا وفالن آثر عبد فالن إذا كان يؤثره بف

بالعلم واحللم والعقل والفضل واحلسن وامللك واحتج بعضهم هبذه اآلية على أن إخوته ما كانوا أنبياء ألن مجيع 
كَ املناصب اليت تكون مغايرة ملنصب النبوة كالعدم بالنسبة إليه فلو شاركوه يف منصب النبوة ملا قالوا تَاللَِّه لَقَْد اثََر

اللَُّه َعلَْيَنا وهبذا التقدير يذهب سؤال من يقول لعل املراد كونه زائداً عليهم يف امللك وأحوال الدنيا وإن شاركوه يف 
  النبوة ألنا بينا أن أحوال الدنيا ال يعبأ هبا يف جنب منصب النبوة

اً وفرق بني اخلاطىء واملخطىء فلهذا الفرق وأما قوله َوإِن كُنَّا لََخاِطِئَني قيل اخلاطىء هو الذي أتى باخلطيئة عمد
يقال ملن جيتهد يف األحكام فال يصيب إنه خمطىء وال يقال إنه خاطىء وأكثر املفسرين على أن الذي اعتذروا منه 

  هو إقدامهم على إلقائه يف اجلب وبيعه وتبعيده عن البيت واألب وقال

ذلك وقع منهم قبل البلوغ فال يكون ذنباً فال يعتذر منه وإمنا أبو علي اجلبائي إهنم مل يعتذروا إليه من ذلك ألن 
اعتذروا من حيث إهنم أخطؤا بعد ذلك بأن مل يظهروا ألبيهم ما فعلوه ليعلم أنه حي وأن الذئب مل يأكله وهذا 

  الكالم ضعيف من وجوه
الصبا ألنه من البعيد يف مثل يعقوب الوجه األول أنا بينا أنه ال جيوز أن يقال إهنم أقدموا على تلك األعمال يف زمن 

أن يبعث مجعاً من الصبيان غري البالغني من غري أن يبعث معهم رجالً عاقالً مينعهم عما ال ينبغي وحيملهم على ما 
  ينبغي



الوجه الثاين هب أن األمر على ما ذكره اجلبائي إال أنا نقول غاية ما يف الباب أنه ال جيب االعتذار عن ذلك إال أنه 
ميكن أن يقال إنه حيسن االعتذار عنه والدليل عليه أن املذنب إذا تاب زال عقابه مث قد يعيد التوبة واالعتذار مرة 

  أخرى فعلمنا أن اإلنسان أيضاً قد يتوب عند ما ال تكون التوبة واجبة عليه
َعلَْيكُُم الَْيْوَم َيْغِفرُ اللَُّه لَكُْم وفيه  واعلم أهنم ملا اعترفوا بفضله عليهم وبكوهنم جمرمني خاطئني قال يوسف الَ َتثْرَيَب

  حبثان
أي ) إذا زنت أمة أحدكم فليضرهبا احلد وال يثرهبا ( البحث األول التثريب التوبيخ ومنه قوله عليه الصالة والسالم 

الذي هو غاشية وال يعريها بالزنا فقوله الَ َتثْرَيَب أي ال توبيخ وال عيب وأصل التثريب من الثرب وهو الشحم 
الكرش ومعناه إزالة الثرب كما أن التجليد إزالة اجللد قال عطاء اخلراساين طلب احلوائج إىل الشباب أسهل منها 
( إىل الشيوخ أال ترى إىل قول يوسف عليه السالم إلخوته الَ َتثَْريَب َعلَْيكُُم وقوله يعقوب سَْوَف أَْسَتْغِفُر لَكُْم َرّبى 

  ) ٩٨يوسف 
  الثاين إن قوله الَْيْوَم متعلق مباذا وفيه قوالن البحث

القول األول إنه متعلق بقوله الَ تَثَْريَب أي ال أثر بكم اليوم وهو اليوم الذي هو مظنة التثريب فما ظنكم بسائر 
اهية ونفي األيام وفيه احتمال آخر وهو أين حكمت يف هذا اليوم بأن ال تثريب مطلقاً ألن قوله الَ َتثَْريَب نفي للم

املاهية يقتضي انتفاء مجيع أفراد املاهية فكان ذلك مفيداً للنفي املتناول لكل األوقات واألحوال فتقدير الكالم اليوم 
حكمت هبذا احلكم العام املتناول لكل األوقات واألحوال مث إنه ملا بني هلم أنه أزال عنهم مالمة الدنيا طلب من اهللا 

  فقال َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم واملراد منه الدعاء أن يزيل عنهم عقاب اآلخرة
والقول الثاين أن قوله الَْيْوَم متعلق بقوله َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم كأنه ملا نفى التثريب مطلقاً بشرهم بأن اهللا غفر ذنبهم يف 

فلذلك قال الَْيْوَم َيغِْفُر اللَّهُ  هذا اليوم وذلك ألهنم ملا انكسروا وخجلوا واعترفوا وتابوا فاهللا قبل توبتهم وغفر ذنبهم
ما تروين فاعالً ( لَكُْم روي أن الرسول عليه الصالة والسالم أخذ بعضاديت باب الكعبة يوم الفتح وقال لقريش 

أقول ما قال أخي يوسف ال تقريب عليكم اليوم ( فقالوا نظن خرياً أخ كرمي وابن أخ كرمي وقد قدرت فقال ) بكم 
فاتل عليه قَالَ الَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( سفيان ملا جاء ليسلم قال له العباس إذا أتيت رسول اهللا  وروي أن أبا) 

وروي أن إخوة ) غفر اهللا لك وملن علمك ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( َتثْرَيَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم ففعل فقال رسول اهللا 
  ك بكرة وعشيا وحنن نستحي منكيوسف ملا عرفوه أرسلوا إليه إنك حتضرنا يف مائدت

ملا صدر منا من اإلساءة إليك فقال يوسف عليه السالم إن أهل مصر وإن ملكت فيهم فإهنم ينظروين بالعني األوىل 
ويقولون سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درمهاً ما بلغ ولقد شرفت اآلن بإتيانكم وعظمت يف العيون ملا جئتم 

  ين من حفدة إبراهيم عليه السالموعلم الناس أنكم إخويت وإ
سف مث قال يوسف عليه السالم اذَْهُبواْ بِقَمِيِصى َهاذَا فَأَلْقُوُه َعلَى َوْجِه أَبِى يَأِْت َبِصًريا قال املفسرون ملا عرفهم يو
يوجب سأهلم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه فأعطاهم قميصه قال احملققون إمنا عرف أن إلقاء ذلك القميص على وجهه 

قوة البصر بوحي من اهللا تعاىل ولوال الوحي ملا عرف ذلك ألن العقل ال يدل عليه وميكن أن يقال لعل يوسف عليه 
السالم علم أن أباه ما صار أعمى إال أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فإذا ألقي عليه قميصه فال بد 

لك يقوي الروح ويزيل الضعف عن القوي فحينئذ يقوى أن ينشرح صدره وأن حيصل يف قلبه الفرح الشديد وذ
بصره ويزول عنه ذلك النقصان فهذا القدر مما ميكن معرفته بالقلب فإن القوانني الطبية تدل على صحة هذا املعىن 

ري وإمنا ويقال املراد يأت إيل وهو بص)  ٩٦يوسف ( وقوله َيأِْت َبصًِريا أي يصري بصرياً ويشهد له فَاْرَتدَّ َبِصًريا 



أفرده بالذكر تعظيماً له وقال يف الباقني وَأُْتونِى بِأَْهِلكُْم أَْجَمِعَني قال الكليب كان أهله حنواً من سبعني إنساناً وقال 
مسروق دخل قوم يوسف عليه السالم مصر وهم ثالثة وتسعون من بني رجل وامرأة وروي أن يهودا محل الكتاب 

امللطخ بالدم إليه فأفرحه كما أحزنته وقيل محله وهو حاف وحاسر من مصر إىل وقال أنا أحزنته حبمل القميص 
  كنعان وبينهما مسرية مثانني فرسخاً

فَلَمَّآ أَن َجآَء ِفى َضلَاِلَك الْقَِدميِ َولَمَّا فََصلَِت الِْعُري قَالَ أَُبوُهْم إِنِّى َألجُِد رِيَح ُيوُسفَ لَْوالَ أَن ُتفَنُِّدوِن قَالُواْ تَاللَِّه إِنََّك لَ
لَُمونَ قَالُواْ ياأَبَاَنا اْسَتْغِفْر لََنا ذُنُوبََنآ الَْبِشُري أَلْقَاُه َعلَى َوْجهِِه فَاْرَتدَّ َبصًِريا قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَّكُْم إِنِّى أَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما الَ َتْع

  مْ رَبِّى إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُمإِنَّا كُنَّا َخاِطِئَني قَالَ َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَكُ
يقال فصل فالن من عند فالن فصوالً إذا خرج من عنده وفصل مين إليه كتاباً إذا أنفذ به إليه وفصل يكون الزماً 

ومتعدياً وإذا كان الزماً فمصدره الفصول وإذا كان متعدياً فمصدره الفصل قال ملا خرجت العري من مصر متوجهة 
نعان قال يعقوب عليه السالم ملن حضر عنده من أهله وقرابته وولد ولده إِّنى الجُِد رِيحَ ُيوُسَف لَْوالَ أَن إىل ك

ُتفَّنُدوِن ومل يكن هذا القول مع أوالده ألهنم كانوا غائبني بدليل أنه عليه السالم قال هلم اذَْهُبواْ فََتَحسَُّسواْ ِمن 
  ختلفوا يف قدر املسافة فقيل مسرية مثانية أيام وقيل عشرة أياموا)  ٨٧يوسف ( ُيوُسَف وَأَِخيِه 

وقيل مثانون فرسخاً واختلفوا يف كيفية وصول تلك الرائحة إليه فقال جماهد هبت ريح فصفقت القميص ففاحت 
إال ما روائح اجلنة يف الدنيا واتصلت بيعقوب فوجد ريح اجلنة فعلم عليه السالم أنه ليس يف الدنيا من ريح اجلنة 

كان من ذلك القميص فمن مث قال إِّنى الجُِد رِيَح ُيوُسَف وروى الواحدي بإسناده عن أنس بن مالك عن رسول 
)  ٩٣يوسف ( أنه قال أما قوله اذَْهُبواْ بِقَمِيِصى هَاذَا فَأَلْقُوُه َعلَى َوْجهِ أَبِى يَأِْت َبصًِريا ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 

ملا ألقى إبراهيم يف النار نزل عليه جربيل عليه السالم بقميص من اجلنة وطنفسة من اجلنة فألبسه  فإن منروذ اجلبار
القميص وأجلسه على الطنفسة وقعد معه حيدثه فكسا إبراهيم عليه السالم ذلك القميص إسحاق وكساه إسحق 

ب القميص يف عنقه فذلك يعقوب وكساه يعقوب يوسف فجعله يف قصبة من فضة وعلقها يف عنقه فألقى يف اجل
قوله اذَْهُبواْ بِقَِميِصى َهاذَا والتحقيق أن يقال إنه تعاىل أوصل تلك الرائحة إليه على سبيل إظهار املعجزات ال 

وصول الرائحة إليه من هذه املسافة البعيدة أمر مناقض للعادة فيكون معجزة وال بد من كوهنا معجزة ألحدمها 
السالم حني أخرب عنه ونسبوه يف هذا الكالم إىل ما ال ينبغي فظهر أن األمر كما ذكر  واألقرب أنه ليعقوب عليه

فكان معجزة له قال أهل املعاين إن اهللا تعاىل أوصل إليه ريح يوسف عليه السالم عند انقضاء مدة احملنة وجميء وقت 
دتني من األخرى يف مدة مثانني سنة الروح والفرح من املكان البعيد ومنع من وصول خربه إليه مع قرب إحدى البل

وذلك يدل على أن كل سهل فهو يف زمان احملنة صعب وكل صعب فهو يف زمان اإلقبال سهل ومعىن ألجد ريح 
يوسف أشم وعرب عنه بالوجود ألنه وجدان له حباسة الشم وقوله لَْوالَ أَن ُتفَّنُدوِن قال أبو بكر ابن األنباري أفند 

عقله وفند إذا جهل ونسب ذلك إليه وعن األصمعي إذا كثر كالم الرجل من خرف فهو  الرجل إذا حزن وتغري
يقال شيخ مفند وال يقال عجوز مفندة ألهنا مل يكن يف شبيبتها ذات رأي حىت تفند ) الكشاف ( املفند قال صاحب 

قوب ذلك قال احلاضرون عنده تَاللَِّه يف كربها فقوله لَْوالَ أَن ُتفَّنُدوِن أي لوال أن تنسبوين إىل اخلرف وملا ذكر يع
إِنََّك لَِفى َضلَاِلَك الْقَِدميِ ويف الضالل ههنا وجوه األول قال مقاتل يعين بالضالل ههنا الشقاء يعين شقاء الدنيا 

( سُُعرٍ واملعىن إنك لفي شقائك القدمي مبا تكابد من األحزان على يوسف واحتج مقاتل بقوله إِنَّا إِذاً لَِّفى َضلَالٍ َو
يعنون لفي شقاء دنيانا وقال قتادة لفي ضاللك القدمي أي لفي حبك القدمي ال تنساه وال تذهل عنه )  ٢٤القمر 

مث قال قتادة قد قالوا كلمة غليظة ومل يكن جيوز أن يقولوها لنيب )  ٨يوسف ( وهو كقوهلم إِنَّ أََباَنا لَِفى َضاللٍ مُّبِنيٍ 



بوه بذلك العتقادهم أن يوسف قد مات وقد كان يعقوب يف ولوعه بذكره ذاهباً عن اهللا وقال احلسن إمنا خاط
قوالن األول أنه ال موضع هلا من اإلعراب وقد تذكر تارة ) أن ( الرشد والصواب وقوله فَلَمَّا أَن َجاء الَْبِشُري يف 

واملذهبان مجيعاً موجودان يف أشعار العرب )  ٧٤د هو( كما ههنا وقد حتذف كقوله فَلَمَّا ذََهَب َعْن إِْبراهِيَم الرَّْوُع 
يف موضع رفع بالفعل املضمر تقديره فلما ظهر أن جاء البشري أي ظهر جميء ) ما ( والثاين قال البصريون هي مع 

البشري فأضمر الرافع قال مجهور املفسرين البشري هو يهودا قال أنا ذهبت بالقميص امللطخ بالدم وقلت إن يوسف 
الذئب فأذهب اليوم بالقميص فأفرحه كما أحزنته قوله أَلْقَاُه َعلَى َوْجهِهِ أي طرح البشري القميص على وجه أكله 

يعقوب أو يقال ألقاه يعقوب على وجه نفسه فَارَْتدَّ َبِصًريا أي رجع بصرياً ومعىن االرتداد انقالب الشيء إىل حالة 
ريه اهللا بصرياً كما يقال طالت النخلة واهللا تعاىل أطاهلا واختلفوا فيه فقال قد كان عليها وقوله فَاْرَتدَّ َبصًِريا أي ص

بعضهم إنه كان قد عمي بالكلية فاهللا تعاىل جعله بصرياً يف هذا الوقت وقال آخرون بل كان قد ضعف بصره من 
  كثرة

م فرحه وانشرح صدره البكاء وكثرة األحزان فلما ألقوا القميص على وجهه وبشر حبياة يوسف عليه السالم عظ
ُمونَ وزالت أحزانه فعند ذلك قوي بصره وزال النقصان عنه فعند هذا قال أَلَْم أَقُلْ لَّكُْم إِّنى أَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما الَ َتْعلَ

ه واملراد علمه حبياة يوسف من جهة الرؤيا ألن هذا املعىن هو الذي له تعلق مبا تقدم وهو إشارة إىل ما تقدم من قول
روي أنه سأل البشري وقال كيف )  ٨٦يوسف ( إِنََّما أَْشكُو َبثّى َوُحزْنِى إِلَى اللَِّه َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونَ 

يوسف قال هو ملك مصر قال ما أصنع بامللك على أي دين تركته قال على دين اإلسالم قال اآلن متت النعمة مث 
 رَّبى ذرون إليه َوقَالُواْ يأَيَُّها أَبَاَنا اْسَتْغِفْر لََنا ذُنُوَبَنا إِنَّا كُنَّا َخاِطِئَني قَالَ َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَكُْمإن أوالد يعقوب أخذوا يعت

إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم وظاهر الكالم أنه مل يستغفر هلم يف احلال بل وعدهم بأنه يستغفر هلم بعد ذلك واختلفوا يف 
هذا املعىن على وجوه األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما واألكثرون أراد أن يستغفر هلم يف وقت السحر  سبب

ألن هذا الوقت أوفق األوقات لرجاء اإلجابة الثاين قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية أخرى أخر االستغفار 
أن يعرف أهنم هل تابوا يف احلقيقة أم ال وهل حصلت توبتهم إىل ليلة اجلمعة ألهنا أوفق األوقات لإلجابة الثالث أراد 

مقرونة باإلخالص التام أم ال الرابع استغفر هلم يف احلال وقوله َسأَْسَتغِْفُر لَكُْم معناه أين أداوم على هذا االستغفار يف 
قام إىل الصالة يف وقت  الزمان املستقبل فقد روي أنه كان يستغفر هلم يف كل ليلة مجعة يف نيف وعشرين سنة وقيل

اللهم اغفر يل جزعي على يوسف وقلة صربي عليه واغفر ألوالدي ما فعلوه ( فلما فرغ رفع يده إىل السماء وقال 
فأوحى اهللا تعاىل إليه قد غفرت لك وهلم أمجعني وروي أن أبناء يعقوب عليه السالم ) يف حق يوسف عليه السالم 

البكاء ما يغين عنا إن مل يغفر لنا فاستقبل الشيخ القبلة قائماً يدعو وقام يوسف قالوا ليعقوب وقد غلبهم اخلوف و
خلفه يؤمن وقاموا خلفهما أذلة خاشعني عشرين سنة حىت قل صربهم فظنوا أهنا اهللكة فنزل جربيل عليه السالم 

لف الناس يف نبوهتم وهو وقد اخت) إن اهللا تعاىل أجاب دعوتك يف ولدك وعقد مواثيقهم بعدك على النبوة ( وقال 
  مشهور

بََوْيِه َعلَى الْعَْرشِ َوَخرُّواْ لَهُ فَلَمَّا َدَخلُواْ َعلَى ُيوُسَف َءاَوى إِلَْيِه أَبََوْيِه َوقَالَ اْدُخلُواْ ِمْصَر إِن َشآَء اللَُّه َءاِمنَِني َوَرفَعَ أَ
لُ قَْد َجَعلََها رَبِّى َحقًّا َوقَْد أَْحَسَن َبى إِذْ أَخَْرجَنِى ِمَن السِّْجنِ َوَجآَء بِكُْم ُسجََّدا َوقَالَ ياأََبِت َهاذَا َتأْوِيلُ ُرْؤيَاى ِمن قَْب

   الَْعِليُم الَْحكِيُممَِّن الَْبْدوِ ِمن َبْعدِ أَن نَّزغَ الشَّْيطَانُ َبيْنِى َوَبْيَن إِْخوَِتى إِنَّ َربِّى لَِطيٌف لَِّما َيَشآُء إِنَُّه ُهَو
روي أن يوسف عليه السالم وجه إىل أبيه جهازاً ومائيت راحلة ليتجهز إليه مبن معه وخرج يوسف عليه  اعلم أنه

  السالم وامللك يف أربعة آالف من اجلند والعظماء وأهل مصر بأمجعهم تلقوا يعقوب عليه



ال ال هذا ولدك السالم وهو ميشي يتوكأ على يهودا فنظر إىل اخليل والناس فقال يا يهودا هذا فرعون مصر ق
يوسف فذهب يوسف يبدأ بالسالم فمنع من ذلك فقال يعقوب عليه السالم السالم عليك وقيل إن يعقوب وولده 

دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما بني رجل وامرأة وخرجوا منها مع موسى واملقاتلون منهم ستمائة ألف ومخسمائة 
  وبضع وسبعون رجالً سوى الصبيان والشيوخ

  ه إِلَْيِه أَبََوْيِه َوقَالَ ففيه حبثانأما قول
البحث األول يف املراد بقوله أبويه قوالن األول املراد أبوه وأمه وعلى هذا القول فقيل إن أمه كانت باقية حية إىل 

ذلك الوقت وقيل إهنا كانت قد ماتت إال أن اهللا تعاىل أحياها وأنشرها من قربها حىت سجدت له حتقيقاً لرؤية 
  عليه السالميوسف 

والقول الثاين أن املراد أبوه وخالته ألن أمه ماتت يف النفاس بأخيه بنيامني وقيل بنيامني بالعربانية ابن الوجع وملا 
ماتت أمه تزوج أبوه خبالته فسماها اهللا تعاىل بأحد األبوين ألن الرابة تدعى إما لقيامها مقام األم أو ألن اخلالة أم 

  ) ١٣٣البقرة ( قوله تعاىل َوإِلَاَه آَباِئَك إِْبراِهيَم وَإِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق كما أن العم أب ومنه 
  البحث الثاين آوى إليه أبويه ضمهما إليهما واعتنقهما

  فإن قيل ما معىن دخوهلم عليه قبل دخوهلم مصر
  وقال هلم اْدُخلُواْ ِمصَْرقلنا كأنه حني استقبلهم نزل هبم يف بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم إليه أبويه 

  أما قوله َدَخلُواْ َعلَى يُوُسَف ءاَوى إِلَْيِه أََبَوْيِه ففيه أحباث
البحث األول قال السدي إنه قال هذا القول قبل دخوهلم مصر ألنه كان قد استقبلهم وهذا هو الذي قررناه وعن 

  قيموا هبا آمنني مسى اإلقامة دخوالً القتران أحدمها باآلخرابن عباس رضي اهللا عنهما املراد بقوله اْدُخلُواْ ِمْصَر أي أ
البحث الثاين االستثناء وهو قول إِن َشاء اللَُّه فيه قوالن األول أنه عائد إىل األمن ال إىل الدخول واملعىن ادخلوا 

وقيل إنه عائد )  ٢٧الفتح ( للَُّه ءاِمنَِني مصر آمنني إن شاء اهللا ونظريه قوله تعاىل لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم إِن َشاء ا
  إىل الدخول على القول الذي ذكرناه إنه قال هلم هذا الكالم قبل أن دخلوا مصر

البحث الثالث معىن قوله ءاِمنَِني يعين على أنفسكم وأموالكم وأهليكم ال ختافون أحداً وكانوا فيما سلف خيافون 
  ة والفاقة وقيل آمنني من أن يضرهم يوسف باجلرم السالفملوك مصر وقيل آمنني من القحط والشد

)  ٢٣النمل ( أما قوله َوَرفََع أََبَوْيِه َعلَى الْعَْرشِ قال أهل اللغة العرش السرير الرفيع قال تعاىل َولََها عَْرٌش َعِظيٌم 
جََّدا ففيه إشكال وذلك ألن واملراد بالعرش ههنا السرير الذي كان جيلس عليه يوسف وأما قوله َوَخرُّواْ لَُه ُس

نِ يعقوب عليه السالم كان أبا يوسف وحق األبوة عظيم قال تعاىل َوقََضى رَبَُّك أَن الَّ تَْعُبدُواْ إِالَّ إِيَّاُه َوبِالْواِلَدْي
  ) ٢٣اإلسراء ( إِْحَساناً 

  فقرن حق الوالدين حبق نفسه وأيضاً أنه كان شيخاً والشاب جيب عليه تعظيم الشيخ
  والقول الثالث أنه كان من أكابر األنبياء ويوسف وإن كان نبياً إال أن يعقوب كان أعلى حاالً منه

والقول الرابع أن جد يعقوب واجتهاده يف تكثري الطاعات أكثر من جد يوسف وملا اجتمعت هذه اجلهات الكثرية 
  يعقوب هذا تقرير السؤال فهذا يوجب أن يبالغ يوسف يف خدمة يعقوب فكيف استجاز يوسف أن يسجد له

  واجلواب عنه من وجوه
الوجه األول وهو قول ابن عباس يف رواية عطاء أن املراد هبذه اآلية أهنم خروا له أي ألجل وجدانه سجداً هللا تعاىل 

وحاصل الكالم أن ذلك السجود كان سجوداً للشكر فاملسجود له هو اهللا إال أن ذلك السجود إمنا كان ألجله 



على صحة هذا التأويل أن قوله َوَرفََع أََبَوْيِه َعلَى الْعَْرشِ َوَخرُّواْ لَُه ُسجََّدا مشعر بأهنم صعدوا ذلك السرير  والدليل
  مث سجدوا له ولو أهنم سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السرير ألن ذلك أدخل يف التواضع

ِت َهاذَا َتأْوِيلُ رُْؤَياى ِمن قَْبلُ واملراد منه قوله إِّنى َرأَْيُت أََحَد َعَشرَ فإن قالوا فهذا التأويل ال يطابق قوله َوقَالَ يأََب
  ) ٤يوسف ( كَْوكًَبا َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َرأَْيتُُهْم ِلى سَاجِِديَن 

أي أهنا سجدت هللا لطلب  قلنا بل هذا مطابق ويكون املراد من قوله وَالشَّْمَس َوالْقََمَر َرأَْيُتُهمْ ِلى سَاجِِديَن ألجلي
مصلحيت وللسعي يف إعالء منصيب وإذا كان هذا حمتمالً سقط السؤال وعندي أن هذا التأويل متعني ألنه ال يستبعد 

من عقل يوسف ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه مع سابقته يف حقوق الوالدة والشيخوخة والعلم والدين 
  وكمال النبوة

أن يقال إهنم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا هللا شكراً لنعمة وجدانه وهذا التأويل حسن والوجه الثاين يف اجلواب 
  فإنه يقال صليت للكعبة كما يقال صليت إىل الكعبة قال حسان شعراً ما كنت أعرف أن األمر منصرف

  عن هاشم مث منها عن أيب حسن
  أليس أول من صلى لقبلتكم

  وأعرف الناس بالقرآن والسنن
لى أنه جيوز أن يقال فالن صلى للقبلة وكذلك جيوز أن يقال سجد للقبلة وقوله َوَخرُّواْ لَُه ُسجََّدا أي وهذا يدل ع

  جعلوه كالقبلة مث سجدوا هللا شكراً لنعمة وجدانه
  الوجه الثالث يف اجلواب قد يسمى التواضع سجوداً كقوله

  ترى األكم فيها سجداً للحوافر
أن هذا مشكل ألنه تعاىل قال َوَخرُّواْ لَُه ُسجََّدا واخلرور إىل السجدة مشعر باإلتيان وكان املراد ههنا التواضع إال 

بالسجدة على أكمل الوجوه وأجيب عنه بأن اخلرور قد يعين به املرور فقط قال تعاىل لَْم َيِخرُّواْ َعلَْيَها ُصّماً َوُعْمَياناً 
  يعين مل ميروا)  ٧٣الفرقان ( 

واب أن نقول الضمري يف قوله َوَخرُّواْ لَُه غري عائد إىل األبوين ال حمالة وإال لقال وخروا له الوجه الرابع يف اجل
ساجدين بل الضمري عائد إىل إخوته وإىل سائر من كان يدخل عليه ألجل التهنئة والتقدير ورفع أبويه على العرش 

  مبالغة يف تعظيمهما وأما اإلخوة وسائر الداخلني فخروا له ساجدين
  فإن قالوا فهذا ال يالئم قوله َوقَالَ يأََبِت َهاذَا َتأْوِيلُ رُْؤَياى ِمن قَْبلُ

قلنا إن تعبري الرؤيا ال جيب أن يكون مطابقاً للرؤيا حبسب الصورة والصفة من كل الوجوه فسجود الكواكب 
ده من كنعان إىل مصر والشمس والقمر تعبري عن تعظيم األكابر من الناس له وال شك أن ذهاب يعقوب مع أوال

ألجله يف هناية التعظيم له فكفى هذا القدر يف صحة الرؤيا فأما أن يكون التعبري مساوياً ألصل الرؤيا يف الصفة 
  والصورة فلم يوجبه أحد من العقالء

الوجه اخلامس يف اجلواب لعل الفعل الدال على التحية واإلكرام يف ذلك الوقت هو السجود وكان مقصودهم من 
السجود تعظيمه وهذا يف غاية البعد ألن املبالغة يف التعظيم كانت أليق بيوسف منها بيعقوب فلو كان األمر كما 

  قلتم لكان من الواجب أن يسجد يوسف ليعقوب عليه السالم
م والوجه السادس فيه أن يقال لعل إخوته محلتهم األنفة واالستعالء على أن ال يسجدوا له على سبيل التواضع وعل
يعقوب عليه السالم أهنم لو مل يفعلوا ذلك لصار ذلك سبباً لثوران الفنت ولظهور األحقاد القدمية بعد كموهنا فهو 



عليه السالم مع جاللة قدره وعظم حقه بسبب األبوة والشيخوخة والتقدم يف الدين والنبوة والعلم فعل ذلك 
لنفرة عن قلوهبم أال ترى أن السلطان الكبري إذا نصب السجود حىت تصري مشاهدهتم لذلك سبباً لزوال األنفة وا

حمتسباً فإذا أراد ترتيبه مكنه يف إقامة احلسبة عليه ليصري ذلك سبباً يف أن ال يبقى يف قلب أحد منازعة ذلك 
  احملتسب يف إقامة احلسبة فكذا ههنا

ا إال هو كما أنه أمر املالئكة بالسجود الوجه السابع لعل اهللا تعاىل أمر يعقوب بتلك السجدة حلكمة خفية ال يعرفه
  آلدم حلكمة ال يعرفها إال هو ويوسف ما كان راضياً بذلك يف قلبه إال أنه ملا علم أن اهللا أمره بذلك سكت

ى َحقّا وفيه مث حكى تعاىل أن يوسف ملا رأى هذه احلالة قَالَ َياءاَدُم يأََبِت َهاذَا َتأْوِيلُ رُْؤَياى ِمن قَْبلُ قَْد َجَعلََها َرّب
  حبثان

البحث األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إنه ملا رأى سجود أبويه وإخوته هاله ذلك واقشعر جلده منه وقال 
ليعقوب هذا تأويل رؤياي من قبل وأقول هذا يقوي اجلواب السابع كأنه يقول يا أبت ال يليق مبثلك على جاللتك 

دك إال أن هذا أمر أمرت به وتكليف كلفت به فإن رؤيا األنبياء حق كما أن يف العلم والدين والنبوة أن تسجد لول
رؤيا إبراهيم ذبح ولده صار سبباً لوجوب ذلك الذبح عليه يف اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا اليت رآها يوسف 

يه وحكاها ليعقوب سبباً لوجوب ذلك السجود فلهذا السبب حكى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن يوسف عل
السالم ملا رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه مل يقل شيئاً وأقول ال يبعد أن يكون ذلك من متام تشديد اهللا تعاىل 
على يعقوب كأنه قيل له إنك كنت دائم الرغبة يف وصاله ودائم احلزن بسبب فراقه فإذا وجدته فاسجد له فكان 

  ئق األموراألمر بذلك السجود من متام الشديد واهللا أعلم حبقا

البحث الثاين اختلفوا يف مقدار املدة بني هذا الوقت وبني الرؤيا فقيل مثانون سنة وقيل سبعون وقيل أربعون وهو 
قول األكثرين ولذلك يقولون إن تأويل الرؤيا إمنا صحت بعد أربعني سنة وقيل مثاين عشرة سنة وعن احلسن أنه 

العبودية والسجون مثانني سنة مث وصل إىل أبيه وأقاربه وعاش بعد  ألقي يف اجلب وهو ابن سبع عشرة سنة وبقي يف
  ذلك ثالثاً وعشرين سنة فكان عمره مائة وعشرين سنة واهللا أعلم حبقائق األمور

  مث قال َوقَْد أَْحَسَن َبى أي إيل يقال أحسن يب وإليه قال كثري أسيئي بنا أو أحسين ال ملومة
  لدينا وال مقلية إن ثقلت

جين من السجن ومل يذكر إخراجه من البئر لوجوه األول أنه قال إلخوته الَ تَثَْريَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم ولو ذكر إذا أخر
واقعة البئر لكان ذلك تثريباً هلم فكان إمهاله جاراً جمري الكرم الثاين أنه ملا خرج من البئر مل يصر ملكاً بل صريوه 

اً فكان هذا اإلخراج أقرب من أن يكون إنعاماً كامالً الثالث أنه ملا أخرج عبداً أما ملا خرج من السجن صريوه ملك
من البئر وقع يف املضار احلاصلة بسبب هتمة املرأة فلما أخرج من السجن وصل إىل أبيه وإخوته وزالت التهمة فكان 

يف السجن كان بسبب  هذا أقرب إىل املنفعة الرابع قال الواحدي النعمة يف إخراجه من السجن أعظم ألن دخوله
ذنب هم به وهذا ينبغي أن حيمل على ميل الطبع ورغبة النفس وهذا وإن كان يف حمل العفو يف حق غريه إال أنه رمبا 

  كان سبباً للمؤاخذة يف حقه ألن حسنات األبرار سيئات املقربني
  مث قال َوَجاء بِكُْم ّمَن الَْبْدوِ وفيه مسألتان

  قوالناملسألة األوىل يف اآلية 
القول األول جاء بكم من البدو أي من البداية وقال الواحدي البدو بسيط من األرض يظهر فيه الشخص من بعيد 

وأصله من بدا يبدو بدواً مث مسي املكان باسم املصدر فيقال بدو وحضر وكان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل 



  مواش وبرية
ان يعقوب قد حتول إىل بدا وسكنها ومنها قدم على يوسف وله هبا والقول الثاين قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ك

مسجد حتت جبلها قال ابن األنباري بدا اسم موضع معروف يقال هو بني شعب وبدا ومها موضعان ذكرمها مجيعاً 
  كثري فقال وأنت اليت حببت شعباً إىل بدا

  إىل وأوطاين بالد سوامها
ملوضع الذي يقال له بدا يقال بدا القوم يبدون بدوا إذا أتوا بدا كما يقال فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا ا

غار القوم غوراً إذا أتوا الغور فكان معىن اآلية وجاء بكم من قصد بدا وعلى هذا القول كان يعقوب وولده 
  )لبسيط ا( حضريني ألن البدو مل يرد به البادية لكن عىن به قصد بدا إىل ههنا كالم قاله الواحدي يف 

  املسألة الثانية متسك أصحابنا هبذه اآلية على أن فعل العبد خلق اهللا تعاىل ألن خروج العبد من

السجن أضافه إىل نفسه بقوله إِذْ أَْخَرَجنِى ِمَن الّسْجنِ وجميئهم من البدو وأضافه إىل نفسه سبحانه بقوله َوَجاء بِكُمْ 
بعينه فعل اهللا تعاىل ومحل هذا على أن املراد أن ذلك إمنا حصل بإقدار اهللا  ّمَن الَْبْدوِ وهذا صريح يف أن فعل العبد

  تعاىل وتيسريه عدول عن الظاهر
نَّزغَ أفسد بيننا وأغوى وأصله من ) الكشاف ( مث قال ِمن َبْعِد أَن نَّزغَ الشَّْيطَانُ َبيْنِى َوَبْيَن إِْخوَِتى قال صاحب 

  ري يقال نزغه ونسغه إذا خنسهنزغ الراكض الدابة ومحلها على اجل
واعلم أن اجلبائي والكعيب والقاضي احتجوا هبذه اآلية على بطالن اجلرب قالوا ألنه تعاىل أخرب عن يوسف عليه 

السالم أنه أضاف اإلحسان إىل اهللا وأضاف النزغ إىل الشيطان ولو كان ذلك أيضاً من الرمحن لوجب أن ال ينسب 
  إال إليه كما يف النعم

واب أن إضافته هذا الفعل إىل الشيطان جماز ألن عندكم الشيطان ال يتمكن من الكالم اخلفي وقد أخرب اهللا عنه واجل
فثبت أن ظاهر القرآن يقتضي )  ٢٢إبراهيم ( فقال َوَما كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم ّمن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدَعْوُتكُْم فَاسَْتجَْبُتْم ِلى 

الشيطان مع أنه ليس كذلك وأيضاً فإن كان إقدام املرء على املعصية بسبب الشيطان فإقدام إضافة هذا الفعل إىل 
الشيطان على املعصية إن كان بسبب شيطان آخر لزم التسلسل وهو حمال وإن مل يكن بسبب شيطان آخر فليقل 

إيضاً بسبب نفسه ألن مثله يف حق اإلنسان فثبت أن إقدام املرء على اجلهل والفسق ليس بسبب الشيطان وليس 
أحداً ال مييل طبعه إىل اختيار اجلهل والفسق الذي يوجب وقوعه يف ذم الدنيا وعقاب اآلخرة وملا كان وقوعه يف 
الكفر والفسق ال بد له من موقع وقد بطل القسمان مل يبق إال أن يقال ذلك من اهللا تعاىل مث الذي يؤكد ذلك أن 

  هي قوله إِذْ أَخَْرجَنِى ِمَن الّسْجنِ َوَجاء بِكُْم ّمَن الَْبْدوِ صريح يف أن الكل من اهللا تعاىلاآلية املتقدمة على هذه اآلية و
مث قال إِنَّ رَّبى لَِطيٌف لَّما َيَشاء واملعىن أن حصول االجتماع بني يوسف وبني أبيه وإخوته مع األلفة واحملبة وطيب 

ل إال أنه تعاىل لطيف فإذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل العيش وفراغ البال كان يف غاية البعد عن العقو
  وإن كان يف غاية البعد عن احلصول

ال مث قال إِنَُّه ُهَو الَْعلِيُم الَْحِكيمُ أعين أن كونه لطيفاً يف أفعاله إمنا كان ألجل أنه عليم جبميع االعتبارات املمكنة اليت 
حتصيل ذلك الصعب وحكيم أي حمكم يف فعله حاكم يف قضائه حكيم يف هناية هلا فيكون عاملاً بالوجه الذي يسهل 
  أفعاله مربأ عن العبث والباطل واهللا أعلم

ِفى الدُُّنَيا َواالٌّ ِخَرةِ  َربِّ قَْد آتَْيَتنِى ِمَن الُْملِْك َوَعلَّْمَتنِى ِمن َتأْوِيلِ االٌّ َحادِيِث فَاِطَر السََّماوَاِت واألرض أَنَت وَِلى ِّ 
  َتَوفَّنِى ُمْسِلًما وَأَلْحِقْنِى بِالصَّاِلحَِني



  يف اآلية مسائل
  املسألة األوىل روي أن يوسف عليه السالم أخذ بيد يعقوب وطاف به يف خزائنه فأدخله خزائن

الذهب والفضة وخزائن احللي وخزائن الثياب وخزائن السالح فلما أدخله خمازن القراطيس قال يا بين ما أغفلك 
ذه القراطيس وما كتبت إيل على مثان مراحل قال هناين جربيل عليه السالم عنه قال سله عن السبب قال عندك ه

أنت أبسط إليه فسأله فقال جربيل عليه السالم أمرين اهللا بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب فهال خفتين وروي 
ته أوصى إليه أن يدفنه بالشام إىل جنب أبيه أن يعقوب عليه السالم أقام معه أربعاً وعشرين سنة وملا قربت وفا

إسحق فمضى بنفسه ودفنه مث عاد إىل مصر وعاش بعد أبيه ثالثاً وعشرين سنة فعند ذلك متىن ملك اآلخرة فتمىن 
املوت وقيل ما متناه نيب قبله وال بعده فتوفاه اهللا طيباً طاهراً فتخاصم أهل مصر يف دفنه كل أحد حيب أن يدفه يف 

حىت مهوا بالقتال فرأوا أن األصلح أن يعملوا له صندوقاً من مرمر وجيعلوه فيه ويدفنوه يف النيل مبكان مير  حملتهم
املاء عليه مث يصل إىل مصر لتصل بركته إىل كل أحد وولد له افراثيم وميشا وولد الفراثيم نون ولنون يوشع فىت 

  امه من مصر ودفنها عند قرب أبيهموسى مث دفن يوسف هناك إىل أن بعث اهللا موسى فأخرج عظ
املسألة الثانية من يف قوله ّمَن الُْملِْك َوِمْن َتأْوِيلِ االَْحاِديِث للتبعيض ألنه مل يؤت إال بعض ملك الدنيا أو بعض ملك 

  مصر وبعض التأويل قال األصم إمنا قال من امللك ألنه كان ذو ملك فوقه
الذي ال يتأثر وهو اإلله تعاىل وتقدس واملتأثر الذي ال يؤثر وهو عامل  واعلم أن مراتب املوجودات ثالثة املؤثر

األجسام فإهنا قابلة للتشكيل والتصوير والصفات املختلفة واألعراض املتضادة فال يكون هلا تأثري يف شيء أصالً 
فخاصية جوهر  وهذان القسمان متباعدان جداً ويتوسطهما قسم ثالث وهو الذي يؤثر ويتأثر وهو عامل األرواح

األرواح أهنا تقبل األثر والتصرف عن عامل نور جالل اهللا مث إهنا إذا أقبلت على عامل األجسام تصرفت فيه وأثرت 
فيه فتعلق الروح بعامل األجسام بالتصرف والتدبري فيه وتعلقه بعامل اإلهليات بالعلم واملعرفة وقوله تعاىل قَْد اَتْيتَنِى ِمَن 

إىل تعلق النفس بعامل األجسام وقوله َوَعلَّْمَتنِى ِمن َتأْوِيلِ االْحَاِديِث إشارة إىل تعلقها حبضرة جالل اهللا الُْملِْك إشارة 
وملا كان ال هناية لدرجات هذين النوعني يف الكمال والنقصان والقوة والضعف واجلالء واخلفاء امتنع أن حيصل 

احلقيقة بعضاً من أبعاض امللك وبعضاً من أبعاض العلم فلهذا منهما لإلنسان إال مقدار متناه فكان احلاصل يف 
  ألهنا دالة على التبعيض مث قال فَاِطَر السََّماوَاِت َواالْْرَض وفيه أحباث) من ( السبب ذكر فيه كلمة 

البحث األول يف تفسري لفظ الفاطر حبسب اللغة قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ما كنت أدري معىن الفاطر حىت 
احتكم إيل أعرابيان يف بئر فقال أحدمها أنا فطرهتا وأنا ابتدأت حفرها قال أهل اللغة أصل الفطر يف اللغة الشق يقال 

فطر ناب البعري إذ بدا وفطرت الشيء فانفطر أي شققته فانشق وتفطر األرض بالنبات والشجر بالورق إذا 
ذلك الشيء حال عدمه كأنه يف ظلمة وخفاء فلما دخل تصدعت هذا أصله يف اللغة مث صار عبارة عن اإلجياد ألن 

  يف الوجود صار كأنه انشق عن العدم وخرج ذلك الشيء منه
البحث الثاين أن لفظ الفاطر قد يظن أنه عبارة عن تكوين الشيء عن العدم احملض بدليل االشتقاق الذي ذكرناه إال 

  ) ١فاطر ( الَْحْمُد للَِّه فَاِطرِ السََّماوَاِت َواالْْرَض  أن احلق أنه ال يدل عليه ويدل عليه وجوه أحدها أنه قال

فدل على أن )  ١١فصلت ( مث بني تعاىل أنه إمنا خلقها من الدخان حيث قال ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماء َوِهىَ  ُدَخانٌ 
( َرةَ  اللَِّه الَِّتى فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لفظ الفاطر ال يفيد أنه أحدث ذلك الشيء من العدم احملض وثانيها أنه قال تعاىل ِفطْ

مع أنه تعاىل إمنا خلق الناس من التراب قال تعاىل مِْنَها َخلَقَْناكُْم َوِفيَها ُنعِيُدكُْم َومِْنَها ُنخْرُِجكُْم َتاَرةً  )  ٣٠الروم 



ته مثل الكوز فإنه إمنا يكون وثالثها أن الشيء إمنا يكون حاصالً عند حصول مادته وصور)  ٥٥طه ( أُخَْرى 
موجوداً إذا صارت املادة املخصوصة موصوفة بالصفة املخصوصة فعند عدم الصورة ما كان ذلك اجملموع موجوداً 

وبإجياد تلك الصورة صار موجداً لذلك الكوز فعلمنا أن كونه موجداً للكون ال يقتضي كونه موجداً ملادة الكوز 
كونه تعاىل موجداً لألجزاء اليت منها تركبت السموات واألرض وإمنا صار إلينا كونه فثبت أن لفظ الفاطر ال يفيد 

  موجداً هلا حبسب الدالئل العقلية ال حبسب لفظ القرآن
واعلم أن قوله فَاِطَر السََّماَواِت وَاالْْرَض يوهم أن ختليق السموات مقدم على ختليق األرض عند من يقول الواو 

قل يؤكده أيضاً وذلك ألن تعني احمليط يوجب تعني املركز وتعينه فإنه ال يوجب تعني احمليط ألنه تفيد الترتيب مث الع
ميكن أن حييط باملركز الواحد حميطات ال هناية هلا أما ال ميكن أن حيصل للمحيط الواحد إال مركز واحد بعينه وأيضاً 

د ذكرناه يف قوله الَْحْمدُ للَِّه الَِّذى َخلََق اللفظ يفيد أن السماء كثرية واألرض واحدة ووجه احلكمة فيه ق
  ) ١األنعام ( السََّماَواِت َواالْْرَض 

البحث الثالث قال الزجاج نصبه من وجهني أحدمها على الصفة لقوله َرّب وهو نداء مضاف يف موضع النصب 
  والثاين جيوز أن ينصب على نداء ثان

االِْخَرةِ  واملعىن أنت الذي تتوىل إصالح مجيع مهمايت يف الدنيا واآلخرة فوصل امللك مث قال أَنَت وَِليَُّنا ِفى الدُُّنَيا َو
الفاين بامللك الباقي وهذا يدل على أن اإلميان والطاعة كلمة من اهللا تعاىل إذ لو كان ذلك من العبد لكان املتويل 

  ُملِْكملصاحله هو هو وحينئذ يبطل عموم قوله َرّب قَْد اَتيَْتنِى ِمَن الْ
  مث قال َتَوفَّنِى ُمْسِلًما َوأَلِْحقْنِى بِالصَّاِلِحَني وفيه مسائل

من شغله ( املسألة األوىل اعلم أن النيب عليه الصالة والسالم حكى عن جربيل عليه السالم عن رب العزة أنه قال 
 بد وأن يقدم عليه ذكر الثناء فلهذا املعىن من أراد الدعاء فال) ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطى السائلني 

على اهللا فههنا يوسف عليه السالم ملا أراد أن يذكر الدعاء قدم عليه الثناء وهو قوله َرّب قَْد اَتيَْتنِى ِمَن الُْملْكِ 
نِى ُمْسِلًما َوأَلِْحقْنِى َوَعلَّْمَتنِى ِمن َتأْوِيلِ االَْحادِيِث فَاِطَر السََّماَواِت وَاالْْرَض مث ذكر عقيبه الدعاء وهو قوله َتَوفَّ

من هنا إىل )  ٧٨الشعراء ( بِالصَّاِلِحَني ونظريه ما فعله اخلليل صلوات اهللا عليه يف قوله الَِّذى َخلَقَنِى فَُهَو َيْهِدينِ 
  ههناثناء على اهللا مث قوله َرّب َهْب ِلى إىل آخر الكالم دعاء فكذا )  ٨٣الشعراء ( قوله َرّب َهْب ِلى ُحكْماً 

املسألة الثانية اختلفوا يف أن قوله َتَوفَّنِى ُمْسِلًما هل هو طلب منه للوفاة أو ال فقال قتادة سأل ربه اللحوق به ومل 
  يتمن نيب قط املوت قبله وكثري من املفسرين على هذا القول وقال ابن عباس رضي

م فهذا طلب ألن جيعل اهللا وفاته على اإلسالم اهللا عنهما يف رواية عطاء يريد إذا توفيتين فتوفين على دين اإلسال
  وليس فيه ما يدل على أنه طلب الوفاة

واعلم أن اللفظ صاحل لألمرين وال يبعد يف الرجل العاقل إذا كمل عقله أن يتمىن املوت ويعظم رغبته فيه لوجوه 
ت ويف أن يكون ملكاً ومالكاً متصرفاً يف كثرية منها أن كمال النفس اإلنسانية على ما بيناه يف أن يكون عاملاً باإلهليا

اجلسمانيات وذكرنا أن مراتب التفاوت يف هذين النوعني غري متناهية والكمال املطلق فيهما ليس إال هللا وكل ما 
دون ذلك فهو ناقص والناقص إذا حصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكمال املطلق بقي يف القلق وأمل الطلب وإذا 

طلق ليس إال اهللا وما كان حصوله لإلنسان ممتنعاً لزم أن يبقى اإلنسان أبداً يف قلق الطلب وأمل التعب كان الكمال امل
  فإذا عرف اإلنسان هذه احلالة عرف أنه ال سبيل له إىل دفع هذا التعب عن النفس إال باملوت فحينئذ يتمىن املوت

وا يف مذمة الدنيا إال أن حاصل كالمهم يرجع إىل أمور والسبب الثاين لتمىن املوت أن اخلطباء والبلغاء وإن أطنب



ثالثة أحدها أن هذه السعادات سريعة الزوال مشرفة على الفناء واألمل احلاصل عند زواهلا أشد من اللذة احلاصلة 
ون عند وجداهنا وثانيها أهنا غري خالصة بل هي ممزوجة باملنغصات واملكدرات وثالثها أن األراذل من اخللق يشارك
األفاضل فيها بل رمبا كان حصة األراذل أعظم بكثري من حصة األفاضل فهذه اجلهات الثالثة منفرة عن هذه 

اللذات وملا عرف العاقل أنه ال سبيل إىل حتصيل هذه اللذات إال مع هذه اجلهات الثالثة املنفرة ال جرم يتمىن املوت 
  ليتخلص عن هذه اآلفات

د احملققني رمحهم اهللا أمجعني أن هذه اللذات اجلسمانية ال حقيقة هلا وإمنا حاصلها والسبب الثالث وهو األقوى عن
دفع اآلالم فلذة األكل عبارة عن دفع أمل اجلوع ولذة الوقاع عبارة عن دفع األمل احلاصل بسبب الدغدغة املتولدة 

اصل بسبب شهوة االنتقام وطلب من حصول املين يف أوعية املين ولذة اإلمارة والرياسة عبارة عن دفع األمل احل
الرياسة وإذا كان حاصل هذه اللذات ليس إال دفع األمل ال جرم صارت عند العقالء حقرية خسيسة نازلة ناقصة 

  وحينئذ يتمىن اإلنسان املوت ليتخلص عن االحتياج إىل هذه األحوال اخلسيسة
اع لذة األكل ولذة الوقاع ولذة الرياسة ولكل والسبب الرابع أن مداخل اللذات الدنيوية قليلة وهي ثالثة أنو

واحدة منها عيوب كثرية أما لذة األكل ففيها عيوب أحدها أن هذه اللذات ليست قوية فإن الشعور بأمل القولنج 
الشديد والعياذ باهللا منه أشد من الشعور باللذة احلاصلة عند أكل الطعام وثانيها أن هذه اللذة ال ميكن بقاؤها فإن 

نسان إذا أكل شبع وإذا شبع مل يبق شوقه لاللتذاذ باألكل فهذه اللذة ضعيفة ومع ضعفها غري باقية وثالثها أهنا يف اإل
نفسها خسيسة فإن األكل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق اجملتمع يف الفم وال شك أنه شيء منفر مستقذر مث 

د والننت والعفونة وذلك أيضاً منفر ورابعها أن مجيع احليوانات ملا يصل إىل املعدة تظهر فيه االستحالة إىل الفسا
اخلسيسة مشاركة فيها فإن الروث يف مذاق اجلعل كاللوزنيج يف مذاق اإلنسان وكما أن اإلنسان يكره تناول غذاء 

منا يطيب اجلعل فكذلك اجلعل يكره تناول غذاء اإلنسان وأما اللذة فمشتركة فيما بني الناس وخامسها أن األكل إ
عند اشتداد اجلوع وتلك حاجة شديدة واحلاجة نقص وافر وسادسها أن األكل يستحقر عند العقالء قيل من كان 

  مهته ما

يدخل يف بطنه فقيمته ما خيرج من بطنه فهذا هو اإلشارة املختصرة يف معايب األكل وأما لذة النكاح فكل ما 
أن النكاح سبب حلصول الولد وحينئذ تكثر األشخاص فتكثر  ذكرناه يف األكل حاصل ههنا مع أشياء أخرى وهي

احلاجة إىل املال فيحتاج اإلنسان بسببها إىل االحتيال يف طلب املال بطرق ال هناية هلا ورمبا صار هالكاً سبب طلب 
ون خادماً املال وأما لذة الرياسة فعيوهبا كثرية والذي نذكره ههنا بسبب واحد وهو أن كل أحد يكره بالطبع أن يك

مأموراً وحيب أن يكون خمدوماً آمراً فإذا سعى اإلنسان يف أن يصري رئيساً آمراً كان ذلك داالً على خمالفة كل ما 
سواه فكأنه ينازع كل اخللق يف ذلك وهو حياول حتصيل تلك الرياسة ومجيع أهل الشرق والغرب حياولون إبطاله 

ول األثر وإذا كان كذلك كان حصول هذه الرياسة كاملعتذر ودفعه وال شك أن كثرة األسباب توجب قوة حص
ولو حصل فإنه يكون على شرف الزوال يف كل حني وأوان بكل سبب من األسباب وكان صاحبها عند حصوهلا 

  يف اخلوف الشديد من الزوال وعند زواهلا يف األسف العظيم واحلزن الشديد بسبب ذلك الزوال
املعاين علم قطعاً أنه ال صالح له يف طلب هذه اللذات والسعي يف هذه اخلريات ألبتة  واعلم أن العاقل إذا تأمل هذه

مث إن النفس خلقت جمبولة على طلبها والعشق الشديد عليها والرغبة التامة يف الوصول إليها وحينئذ ينعقد ههنا 
هلذه اللذات وما دام يطلبها كان يف قياف وهو أن اإلنسان ما دام يكون يف هذه احلياة اجلسمانية فإنه يكون طالباً 

عني اآلفات ويف جلة احلسرات وهذا الالزم مكروه فامللزوم أيضاً مكروه فحينئذ يتمىن زوال هذه احلياة اجلسمانية 



والسبب يف األمور املرغبة يف املوت أن موجبات هذه اللذة اجلسمانية متكررة وال ميكن الزيادة عليها والتكرير 
  ما سعادات اآلخرة فهي أنواع كثرية غري متناهيةيوجب املاللة أ

قال اإلمام فخر الدين الرازي رمحة اهللا عليه وهو مصنف هذا الكتاب أنار اهللا برهانه أنا صاحب هذه احلالة 
واملتوغل فيها ولو فتحت الباب وبالغت يف عيوب هذه اللذات اجلسمانية فرمبا كتبت اجمللدات وما وصلت إىل 

لهذا السبب صرت مواظباً يف أكثر األوقات على ذكر هذا الذي ذكره يوسف عليه السالم وهو قوله القليل منها ف
َتنِى ِمَن الُْملِْك َرّب قَْد اَتْيتَنِى ِمَن الُْملِْك َوَعلَّْمَتنِى ِمن َتأْوِيلِ االْحَاِديِث فَاِطَر السََّماوَاِت وَاالْْرَض َرّب قَْد اتَْي

  وِيلِ االَْحادِيِثَوَعلَّْمَتنِى ِمن َتأْ
املسألة الثالثة متسك أصحابنا يف بيان أن اإلميان من اهللا تعاىل بقوله َتَوفَّنِى ُمْسِلًما وتقريره أن حتصيل اإلسالم وإبقاءه 

إذا كان من العبد كان طلبه من اهللا فاسداً وتقريره كأنه يقول افعل يا من ال يفعل واملعتزلة أبداً يشنعون علينا 
إذا كان الفعل من اهللا فكيف جيوز أن يقال للعبد افعل مع أنك لست فاعالً فنحن نقول ههنا أيضاً إذا  ويقولون

كان حتصيل اإلميان وإبقاؤه من العبد ال من اهللا تعاىل فكيف يطلب ذلك من اهللا قال اجلبائي والكعيب معناه اطلب 
واب ضعيف ألن السؤال وقع على السالم فحمله اللطف يل يف اإلقامة على اإلسالم إىل أن أموت عليه فهذا اجل

  على اللطف عدول عن الظاهر وأيضاً كل ما يف املقدور من األلطاف فقد فعله فكان طلبه من اهللا حماالً
املسألة الرابعة لقائل أن يقول األنبياء عليهم السالم يعلمون أهنم ميوتون ال حمالة على اإلسالم فكان هذا الدعاء 

  صيل احلاصل وأنه ال جيوزحاصله طلب حت

واجلواب أحسن ما قيل فيه أن كمال حال املسلم أن يستسلم حلكم اهللا تعاىل على وجه يستقر قلبه على ذلك 
اإلسالم ويرضى بقضاء اهللا وقدره ويكون مطمئن النفس منشرح الصدر منفسح القلب يف هذا الباب وهذه احلالة 

  طلوب ههنا هو اإلسالم هبذا املعىنزائدة على اإلسالم الذي هو ضد الكفر فامل
املسألة اخلامسة أن يوسف عليه السالم كان من أكابر األنبياء عليهم السالم والصالح أول درجات املؤمنني 

فالواصل إىل الغاية كيف يليق به أن يطلب البداية قال ابن عباس رضي اهللا عنهما وغريه من املفسرين يعين بآبائه 
حق ويعقوب واملعىن أحلقين هبم يف ثواهبم ومراتبهم ودرجاهتم وههنا مقام آخر من تفسري هذه إبراهيم وإمسعيل وإس

اآلية على لسان أصحاب املكاشفات وهو أن النفوس املفارقة أذا أشرقت باألنوار اإلهلية واللوامع القدسية فإذا 
بب تلك املالزمة واجملانسة فتعظم كانت متناسبة متشاكلة انعكس النور الذي يف كل واحدة منها إىل األخرى بس

تلك األنوار وتقوى تلك األضواء ومثال تلك األحوال املرآة الصقيلة الصافية إذا وضعت وضعاً مىت أشرقت 
الشمس عليها انعكس الضوء من كل واحدة منها إىل األخرى فهناك يقوى الضوء ويكمل النور وينتهي يف 

  قه العيون واألبصار الضعيفة فكذا ههنااإلشراق والربيق اللمعان إىل حد ال تطي
  ذَِلَك ِمْن أَنَبآِء الَْغْيبِ نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُنَت لََديْهِْم إِذْ أَْجَمُعوا أَْمَرُهْم َوُهمْ َيْمكُُرونَ

لَدَْيهِْم أي ما كنت عند اعلم أن قوله ذاِلَك رفع باالبتداء وخربه ِمْن أَنَباء الَْغْيبِ نُوِحيِه إِلَْيكَ خرب ثان َوَما كُنَت 
إخوة يوسف إِذْ أَْجَمعُواْ أَْمَرُهمْ أي عزموا على أمرهم وذكرنا الكالم يف هذا اللفظ عند قوله فَأَْجِمُعواْ أَْمرَكُْم وقوله 

َوُهْم َيْمكُُرونَ أي بيوسف واعلم أن املقصد من هذا إخبار عن الغيب فيكون معجزاً بيان إن إخبار عن الغيب أن 
ما طالع الكتب ومل يتلمذ ألحد وما كانت البلدة بلدة العلماء فإتيانه هبذه القصة ) صلى اهللا عليه وسلم ( مداً حم

الطويلة على وجه مل يقع فيه حتريف وال غلط من غري مطالعة وال تعلم ومن غري أن يقال إنه كان حاضراً معهم ال بد 
ر هذه املقدمة يف هذا الكتاب مراراً وقوله َوَما كُنَت لََديْهِْم وأن يكون معجزاً وكيف يكون معجزاً وقد سبق تقري



  ما كان معهم) صلى اهللا عليه وسلم ( أي وما كنت هناك ذكر على سبيل التهكم هبم ألن كل أحد يعلم أن حممداً 
رٍ إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكٌْر لِّلْعَالَِمَني َوكَأَيِّن مِّن َءاَيةٍ  ِفى َوَمآ أَكْثَُر النَّاسِ َولَوْ حََرْصَت بُِمْؤِمنَِني َوَما َتْسأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْج

رِكُونَ أَفَأَِمنُوا أَن َتأِْتيَُهمْ السََّماَواِت واألرض َيُمرُّونَ َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمعْرُِضونَ َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَرُُهْم بِاللَِّه إِالَّ َوُهْم مُّْش
  ابِ اللَِّه أَْو َتأِْتَيُهمُ السَّاَعةُ  َبْغَتةً  َوُهْم الَ َيْشُعُرونَغَاِشَيةٌ  مِّْن َعذَ

صلى ( اعلم أن وجه اتصال هذه اآلية مبا قبلها أن كفار قريش ومجاعة من اليهود طلبوا هذه القصة من رسول اهللا 
إذا ذكرها فرمبا آمنوا فلما أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( على سبيل التعنت واعتقد رسول اهللا ) اهللا عليه وسلم 

ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت هذه اآلية وكأنه إشارة إىل ما ذكره اهللا تعاىل يف قوله إِنََّك الَ تَْهِدى َمْن أَْحَبْبتَ 
 قال أبو بكر بن األنباري جواب لَْو حمذوف ألن جواب لَوْ ال يكون)  ٥٦القصص ( َولَاِكنَّ اللََّه يَْهِدى َمن َيَشاء 

يقال حرص حيرص حرصاً ولغة أخرى شاذة حرص حيرص ) املصادر ( مقدماً عليها فال جيوز أن يقال وقال الفراء يف 
حريصاً ومعىن احلرص طلب الشيء بأقصى ما ميكن من االجتهاد وقوله َوَما َتْسأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ معناه ظاهر وقوله 

َني أي هو تذكرة هلم يف دالئل التوحيد والعدل والنبوة واملعاد والقصص والتكاليف والعبادات إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكٌْر لِّلْعَالَِم
ومعناه أن هذا القرآن يشتمل على هذه املنافع العظيمة مث ال تطلب منهم ماالً وال جعالً فلو كانوا عقالء لقبلوا ومل 

وَاالْْرَض َيُمرُّونَ َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمعْرُِضونَ يعين أنه ال عجب  يتمردوا وقوله تعاىل َوكَأَّين ِمن ءاَيةٍ  ِفى السََّماوَاِت
إذا مل يتأملوا يف الدالئل الدالة على نبوتك فإن العامل مملوء من دالئل التوحيد والقدرة واحلكمة مث إهنم ميرون عليها 

  وال يلتفتون إليها
رمحة البد وأن تكون من أمور حمسوسة وهي إما األجرام واعلم أن دالئل التوحيد والعلم والقدرة واحلكمة وال

الفلكية وأما األجرام العنصرية أما األجرام الفلكية فهي قسمان إما األفالك وإما الكواكب أما األفالك فقد يستدل 
ما مبقاديرها املعينة على وجود الصانع وقد يستدل بكون بعضها فوق البعض أو حتته وقد يستدل بأحوال حركاهتا إ

بسبب أن حركاهتا مسبوقة بالعدم فال بد من حمرك قادر وإما بسبب كيفية حركاهتا يف سرعتها وبطئها وإما بسبب 
اختالف جهات تلك احلركات وأما األجرام الكوكبية فتارة يستدل على وجود الصانع مبقاديرها أحيازها وحركاهتا 

ضواء واألظالل والظلمات والنور وأما الدالئل املأخوذة من وتارة بألواهنا وأضوائها وتار بتأثرياهتا يف حصول األ
األجرام العنصرية فإما أن تكون مأخوذة من بسائط وهي عجائب الرب والبحر وإما من املواليد وهي أقسام أحدها 

ها اآلثار العلوية كالرعد والربق والسحاب واملطر والثلج واهلواء وقوس قزح وثانيها املعادن على اختالف طبائع
وصفاهتا وكيفياهتا وثالثها النبات وخاصية اخلشب والورق والثمر واختصاص كل واحد منها بطبع خاص وطعم 

خاص وخاصية خمصوصة ورابعها اختالف أحوال احليوانات يف أشكاهلا وطبائعها وأصواهتا وخلقتها وخامسها 
يها فهذه جمامع الدالئل ومن هذا الباب أيضاً تشريح أبدان الناس وتشريح القوى اإلنسانية وبيان املنفعة احلاصلة ف

قصص األولني وحكايات األقدمني وأن امللوك الذين استولوا على األرض وخربوا البالد وقهروا العباد ماتوا ومل يبق 
منهم يف الدنيا خرب وال أثر مث بقي الوزر والعقاب عليهم هذا ضبط أنواع هذه الدالئل والكتاب احملتوي على شرح 

الدالئل هو شرح مجلة العامل األعلى والعامل األسفل والعقل البشري ال يفي باإلحاطة به فلهذا السبب ذكره اهللا  هذه
قرىء واالْْرضِ بالرفع على أنه مبتدأ و َيُمرُّونَ عليها خربه وقرأ ) الكشاف ( تعاىل على سبيل اإلهبام قال صاحب 

له َيُمرُّونَ َعلَْيَها بقولنا يطوفوهنا ويف مصحف عبداهللا واالْْرضِ السدي واالْْرضِ بالنصب على تقدير أن يفسر قو
  َيْمُشونَ َعلَْيَها برفع األرض

  أما قوله َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَرُُهْم بِاللَِّه إِالَّ َوُهْم مُّْشرِكُونَ فاملعىن أهنم كانوا مقرين بوجود اإلله بدليل قوله



إال أهنم كانوا يثبتون له شريكاً يف املعبودية )  ٢٥لقمان ( سََّماوَاِت َواالْْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق ال
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما هم الذين يشبهون اهللا خبلقه وعنه أيضاً أنه قال نزلت هذه اآلية يف تلبية مشركي 

هو لك متلكه وما ملك وعنه أيضاً أن أهل مكة قالوا اهللا العرب ألهنم كانوا يقولون لبيك ال شريك لك إال شريك 
ربنا وحده ال شريك له املالئكة بناته فلم يوحدوا بل أشركوا وقال عبدة األصنام ربنا اهللا وحده واألصنام شفعاؤنا 

ابن اهللا عنده وقالت اليهود ربنا اهللا وحده وعزيز ابن اهللا وقالت النصارى ربنا اهللا وحده ال شريك له واملسيح 
وقال عبدة الشمس والقمر ربنا اهللا وحده وهؤالء أربابنا وقال املهاجرون واألنصار ربنا اهللا وحده وال شريك معه 

واحتجت الكرامية هبذه اآلية على أن اإلميان عبارة عن اإلقرار باللسان فقط ألنه تعاىل حكم بكوهنم مؤمنني مع أهنم 
رة عن جمرد اإلقرار باللسان وجوابه معلوم أما قوله أَفَأَِمُنواْ أَن َتأْتَِيُهمْ مشركون وذلك يدل على أن اإلميان عبا

ب غَاِشَيةٌ  ّمْن َعذَابِ اللَِّه أي عقوبة تغشاهم وتنبسط عليهم وتغمرهم أَوْ َتأِْتَيُهمُ السَّاَعةُ  َبْغَتةً  أي فجأة وبغتة نص
  من حيث مل يتوقعوا وقوله وَُهْم الَ َيشُْعُرونَ كالتأكيد لقوله َبْغَتةً  على احلال يقال بغتهم األمر بغتاً وبغتة إذا فاجأهم

  الُْمْشرِكَِنيقُلْ َهاِذِه َسبِيِلى أَْدُعو إِلَى اللَِّه َعلَى َبِصَريةٍ  أََناْ َوَمنِ اتَّبََعنِى َوُسْبَحانَ اللَِّه َوَمآ أََناْ ِمَن 
أدعو إليها والطريقة اليت أنا عليها سبيلي وسنيت ومنهاجي ومسي  قال املفسرون قل يا حممد هلم هذه الدعوة اليت

  ) ١٢٥النحل ( الدين سبيالً ألنه الطريق الذي يؤدي إىل الثواب ومثله قوله تعاىل اْدُع إِِلى سَبِيلِ رَّبَك 
ادعو اهللا على بصرية  واعلم أن السبيل يف أصل اللغة الطريق وشبهوا املعتقدات هبا ملا أن اإلنسان مير عليها إىل اجلنة

وحجة وبرهان أنا ومن اتبعين إىل سرييت وطريقيت وسرية أتباعي الدعوة إىل اهللا ألن كل من ذكر احلجة وأجاب عن 
الشبهة فقد دعا مبقدار وسعه إىل اهللا وهذا يدل على أن الدعاء إىل اهللا تعاىل إمنا حيسن وجيوز مع هذا الشرط وهو 

( ل وعلى هدى ويقني فإن مل يكن كذلك فهو حمض الغرور وقال عليه الصالة والسالم أن يكون على بصرية مما يقو
وقيل أيضاً جيوز أن ينقطع الكالم عند قوله ) العلماء أمناء الرسل على عباد اهللا من حيث حيفظون ملا تدعوهنم إليه 

َعنِى وقوله َوُسْبَحانَ اللَِّه عطف على قوله َهاِذِه َسبِيِلى أي قل اْدُعواْ إِلَى اللَِّه مث ابتدأ وقال َعلَى َبِصَريةٍ  أََناْ َوَمنِ اتََّب
هذه سبيلي وقل سبحان اهللا تنزيهاً هللا عما يشركون وما أنا من املشركني الذين اختذوا مع اهللا ضداً ونداً وكفؤاً 

وأن اهللا ما بعثهم إىل اخللق وولداً وهذه اآلية تدل على أن حرفة الكالم وعلم األصول حرفة األنبياء عليهم السالم 
  إال ألجلها

ُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الَِّذينَ َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رَِجاالً نُّوِحى إِلَْيهِْم مِّْن أَْهلِ الْقَُرى أَفَلَْم َيِسُريواْ ِفى األرض فََينظُ
  ِذيَن اتَّقَواْ أَفَالَ َتْعِقلُونَِمن قَْبِلهِْم َولَدَاُر االٌّ ِخَرةِ  َخْيٌر لِّلَّ

اعلم أنه قرأ حفص عن عاصم ُنوِحى بالنون والباقون بالياء أَفَالَ َيْعِقلُونَ قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو ورواية 
  حفص عن عاصم َتْعِقلُونَ بالتاء على اخلطاب والباقون بالياء على الغائب

صالة والسالم أن اهللا لو أراد إرسال رسول لبعث ملكاً فقال تعاىل َوَما واعلم أن من مجلة شبه منكري نبوته عليه ال
د واآلية أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رَِجاالً نُّوِحى إِلَْيهِْم ّمْن أَْهلِ الْقَُرى فلما كان الكل هكذا فكيف تعجبوا يف حقك يا حمم

اً مل يبعث رسوالً من أهل البادية قال عليه الصالة تدل على أن اهللا ما بعث رسوالً إىل احلق من النسوان وأيض
  )من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ( والسالم 

حلالة مث قال أَفَلَْم َيِسريُواْ ِفى االْْرضِ فََينظُُرواْ إىل مصارع األمم املكذبة وقوله وَلَدَاُر االِْخَرةِ  َخْيٌر واملعىن دار ا
وحال اآلخرة ومثله قوله صالة األوىل أي صالة الفريضة األوىل وأما بيان أن  اآلخرة ألن للناس حالتني حال الدنيا

  اآلخرة خري من األوىل فقد ذكرنا دالئله مراراً



  نِ الْقَْومِ الُْمْجرِمَِني بَأُْسَنا َعَحتَّى إِذَا اْستَْيأسَ الرُُّسلُ وَظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُِذبُواْ َجآَءُهْم َنْصرَُنا فَُنجِّىَ  َمن نََّشآُء َوالَ يَُردُّ
اعلم أنه قرأ عاصم ومحزة والكسائي كَذَّبُواْ بالتخفيف وكسر الذال والباقون بالتشديد ومعىن التخفيف من وجهني 

أحدمها أن الظن واقع بالقوم أي حىت إذا استيأس الرسل من إميان القوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فيما وعدوا من 
  النصر والظفر

  يل مل جير فيما سبق ذكر املرسل إليهم فكيف حيسن عود هذا الضمري إليهمفإن ق
قلنا ذكر الرسل يدل على املرسل إليهم وإن شئت قلت أن ذكرهم جرى يف قوله أَفَلَْم َيِسُريواْ ِفى االْْرضِ فََينظُرُواْ 

عائداً إىل الذين من قبلهم من مكذيب الرسل  فيكون الضمري)  ١٠٩يوسف ( كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم 
  والظن ههنا مبعىن التوهم واحلسبان

  والوجه الثاين أن يكون املعىن أن الرسل ظنوا أهنم قد كذبوا فيما وعدوا وهذا التأويل منقول عن ابن

ه بعيد ألن املؤمن أيب مليكة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قالوا وإمنا كان األمر كذلك ألجل ضعف البشرية إال أن
ال جيوز أن يطن باهللا الكذب بل خيرج بذلك عن اإلميان فكيف جيوز مثله على الرسل وأما قراءة التشديد ففيها 
وجهان األول أن الظن مبعىن اليقني أي وأيقنوا أن األمم كذبوهم تكذيباً ال يصدر منهم اإلميان بعد ذلك فحينئذ 

ه عليهم عذاب االستئصال وورود الظن مبعىن العلم كثري يف القرآن قال تعاىل دعوا عليهم فهنالك أنزل اهللا سبحان
أي يتيقنون ذلك والثاين أن يكون الظن مبعىن احلسبان والتقدير حىت )  ٤٦البقرة ( الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّلَاقُوا رَّبهِْم 

م كذبوهم وهذا التأويل منقول عن عائشة رضي إذا استيأس الرسل من إميان قومهم فظن الرسل أن الذين آمنوا هب
اهللا عنها وهو أحسن الوجوه املذكورة يف اآلية روي أن ابن أيب مليكة نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال 

( َمَتى َنْصُر اللَِّه  وظن الرسل أهنم كذبوا ألهنم كانوا بشراً أال ترى إىل قوله حَتَّى َيقُولَ الرَّسُولُ َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ َمَعُه
) صلى اهللا عليه وسلم ( قال فذكرت ذلك لعائشة رضي اهللا عنها فأنكرته وقالت ما وعد اهللا حممداً )  ٢١٤البقرة 

شيئاً إال وقد علم أنه سيوفيه ولكن البالء مل يزل باألنبياء حىت خافوا من أن يكذهبم الذين كانوا قد آمنوا هبم وهذا 
  غاية احلسن من عائشةالرد والتأويل يف 

وأما قوله َجاءُهمْ َنصُْرَنا أي ملا بلغ احلال إىل احلد املذكور َجاءُهْم َنْصرَُنا فَُنّجىَ  َمن نََّشاء قرأ عاصم وابن عامر 
فَُنّجىَ  َمن نََّشاء بنون واحدة وتشديد اجليم وفتح الياء على ما مل يسم فاعله واختاره أبو عبيدة ألنه يف املصحف 

ن واحدة وروي عن الكسائي إدغام إحدى النونني يف األخرى وقرأ بنون واحدة وتشديد اجليم وسكون الياء بنو
قال بعضهم هذا خطأ ألن النون متحركة فال تدغم يف الساكن وال جيوز إدغام النون يف اجليم والباقون بنونني 

  وختفيف اجليم وسكون الياء على معىن وحنن نفعل هبم ذلك
ذا حكاية حال أال ترى أن القصة فيما مضى وإمنا حكى فعل احلال كما أن قوله ِمن ِشيَعِتِه َوَهاذَا ِمْن واعلم أن ه

  إشارة إىل احلاضر والقصة ماضية)  ١٥القصص ( َعُدّوِه 
الَِّذى َبْيَن َيَدْيِه َوَتفِْصيلَ كُلِّ َشىْ ٍء  لَقَْد كَانَ ِفى قََصِصهِْم ِعْبَرةٌ  الْوِلى اَأللْبَابِ َما كَانَ َحِديثًا ُيفَْتَرى َولَاِكن َتْصِديَق

  َوُهًدى َوَرْحَمةً  لْقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ
اعلم أن االعتبار عبارة عن العبور من الطرف املعلوم إىل الطرف اجملهول واملراد منه التأمل والتفكر ووجه االعتبار 

يف اجلب وإعالئه بعد حبسه يف السجن ومتليكه  بقصصهم أمور األول أن الذي قدر على إعزاز يوسف بعد إلقائه
مصر بعد أن كانوا يظنون به أنه عبد هلم ومجعه مع والديه وإخوته على ما أحب بعد املدة الطويلة لقادر على إعزاز 

وإعالء كلمته الثاين أن اإلخبار عنه جار جمرى اإلخبار عن الغيب فيكون معجزة دالة ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 



( الثالث أنه ذكر يف أول السورة َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ ) صلى اهللا عليه وسلم ( لى صدق حممد ع
  مث ذكر يف آخرها لَقَْد كَانَ ِفى قََصصِهِْم ِعْبَرةٌ  الّْوِلى االلْبَابِ)  ٣يوسف 

ومعرفة احلكمة والقدرة واملراد من قصصهم تنبيهاً على أن حسن هذه القصة إمنا كان بسبب أنه حيصل منها العربة 
قصة يوسف عليه السالم وإخوته وأبيه ومن الناس من قال املراد قصص الرسل ألنه تقدم يف القرآن ذكر قصص 

  سائر الرسل إال أن األوىل أن يكون املراد قصة يوسف عليه السالم
كانوا ذوي عقول وأحالم وقد كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( فإن قيل مل قال ِعْبَرةٌ  الّْوِلى االلَْبابِ مع أن قوم حممد 

  الكثري منهم مل يعترب بذلك
قلنا إن مجيعهم كانوا متمكنني من االعتبار واملراد من وصف هذه القصة بكوهنا عربة كوهنا حبيث ميكن أن يعترب هبا 

ها وانتفعوا مبعرفتها ألن أُوِْلى االلْبَابِ لفظ العاقل أو نقول املراد من أويل األلباب الذين اعتربوا وتفكروا وتأملوا في
  يدل على املدح والثناء فال يليق إال مبا ذكرناه واعلم أنه تعاىل وصف هذه القصة بصفات

  الصفة األوىل كوهنا ِعْبَرةٌ  الّْوِلى االلْبَابِ وقد سبق تقريره
) صلى اهللا عليه وسلم ( ول أن املراد الذي جاء به وهو حممد الصفة الثانية قوله َما كَانَ َحدِيثًا ُيفَْتَرى وفيه قوالن األ

ال يصح منه أن يفتري ألنه مل يقرأ الكتب ومل يتلمذ ألحد ومل خيالط العلماء فمن احملال أن يفتري هذه القصة حبيث 
صح الكذب منه تكون مطابقة ملا ورد يف التوراة من غري تفاوت والثاين أن املراد أنه ليس يكذب يف نفسه ألنه ال ي

مث إنه تعاىل أكد كونه غري مفترى فقال َولَاِكن َتْصِديَق الَِّذى َبْيَن َيَدْيِه وهو إشارة إىل أن هذه القصة وردت على 
الوجه املوافق ملا يف التوراة وسائر الكتب اإلهلية ونصب تصديقاً على تقدير ولكن كان تصديق الذي بني يديه 

قاله الفراء والزجاج مث قال )  ٤٠األحزاب ( مَّدٌ أََبا أََحٍد ّمن ّرجَاِلكُْم َولَاِكن رَّسُولَ اللَِّه كقوله تعاىل مَّا كَانَ ُمَح
  وجيوز رفعه يف قياس النحو على معىن ولكن هو تصديق الذي بني يديه

يوسف عليه السالم  والصفة الثالثة قوله َوَتفْصِيلَ كُلّ َشىْ ء وفيه قوالن األول املراد وتفصيل كل شيء من واقعة
فإن جعل هذا )  ٣٨األنعام ( مع أبيه وإخوته والثاين أنه عائد إىل القرآن كقوله مَّا فَرَّطَْنا ِفى الِكتَابِ ِمن َشىْ ء 

الوصف وصفاً لكل القرآن أليق من جعله وصفاً لقصة يوسف وحدها ويكون املراد ما يتضمن من احلالل واحلرام 
ل الواحدي على التفسريين مجيعاً فهو من العام الذي أريد به اخلاص كقوله َوَرْحَمِتى وسائر ما يتصل بالدين قا

النمل ( يريد كل شيء جيوز أن يدخل فيها وقوله َوأُوِتَيْت ِمن كُلّ َشىْ ء )  ١٥٦األعراف ( َوِسَعْت كُلَّ َشىْ ء 
٢٣ (  

ة يف القيامة لقوم يؤمنون خصهم بالذكر ألهنم هم الصفة الرابعة واخلامسة كوهنا هدى يف الدنيا وسبباً حلصول الرمح
واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب قال )  ٢البقرة ( الذين انتفعوا به كما قررناه يف قوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 

ري والرضوان املصنف رمحه اهللا تعاىل مت تفسري هذه السورة حبمد اهللا تعاىل يوم األربعاء السابع من شعبان ختم باخل
سنة إحدى وستمائة وقد كنت ضيق الصدر جداً بسبب وفاة الولد الصاحل حممد تغمده اهللا بالرمحة والغفران وخصه 

  بدرجات الفضل واإلحسان وذكرت هذه األبيات يف مرثيته على

  سبيل اإلجياز فلو كانت األقدار منقادة لنا
  فديناك من محاك بالروح واجلسم

  خذ رشوةولو كانت األمالك تأ



  خضعنا هلا بالرق يف احلكم واالسم
  ولكنه حكم إذا حان حينه

  سرى من مقر العرش يف جلة اليم
  سأبكي عليك العمر بالدم دائما

  ومل أحنرف عن ذاك يف الكيف والكم
  سالم على قرب دفنت بتربه
  وأحتفك الرمحن بالكرم اجلم

  وما صدين عن جعل جفين مدفنا
  جلسمك إال أنه أبداً يهمي

  أقسم إن مسوا رفايت ورميتو
  أحسوا بنار احلزن يف مكمن العظم

  حيايت ومويت واحد بعد بعدكم
  بل املوت أوىل من مداومة الغم
  رضيت مبا أمضى اإلله حبكمه
  لعلمي بأين ال جياوزين حكمي

الفاحتة ويدعو  وأنا أوصي من طالع كتايب واستفاد ما فيه من الفوائد النفيسة العالية أن خيص ولدي وخيصين بقراءة
ملن قد مات يف غربة بعيداً عن اإلخوان واألب واألم بالرمحة واملغفرة فإين كنت أيضاً كثري الدعاء ملن فعل ذلك يف 

  حقي وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً آمني واحلمد هللا رب العاملني

  سورة الرعد

  دنزلت بعد سورة حمم ٤٣مدنية وآياهتا 
  سورة الرعد أربعون وثالث آيات مكية

( وقوله َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْكَتابِ )  ٣١الرعد ( سوى قوله تعاىل َوالَ َيزَالُ الَِّذيَن كَفَُرواْ ُتِصيبُُهم بَِما َصَنُعواْ قَارَِعةٌ  
  ) ٣١الرعد ( َرْت بِِه الْجَِبالُ قال األصم هي مدنية باإلمجاع سوى قوله تعاىل وَلَْو أَنَّ قُْراًنا ُسّي)  ٤٣الرعد 

  ال م ر ِتلَْك آيَاُت الْكَِتابِ وَالَِّذى أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك الَْحقُّ َولَاِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ ُيْؤِمُنونَ
عطاء أنا اهللا  اعلم أنا قد تكلمنا يف هذه األلفاظ قال ابن عباس رضي اهللا عنهما معناه أنا اهللا أعلم وقال يف رواية

امللك الرمحن وقد أماهلا أبو عمرو والكسائي وغريمها وفخمها مجاعة منهم عاصم وقوله ِتلَْك إشارة إىل آيات 
السورة املسماة باملر مث قال إهنا آيات الكتاب وهذا الكتاب الذي أعطاه حممداً بأن ينزله عليه وجيعله باقياً على وجه 

إِلَْيَك ِمن رَّّبَك مبتدأ وقوله الَْحّق خربه ومن الناس من متسك هبذه اآلية يف نفي القياس  الدهر وقوله َوالَِّذى أُنزِلَ
فقال احلكم املستنبط بالقياس غري نازل من عند اهللا وإال لكان من مل حيكم به كافراً لقوله تعاىل َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِما 

وباإلمجاع ال يكفر فثبت أن احلكم املثبت بالقياس غري نازل من عند )  ٤٤املائدة (  أَنَزلَ اللَُّه فَأُوْلَِئَك ُهمُ الْكَاِفُرونَ
اهللا وإذا كان كذلك وجب أن ال يكون حقاً ألجل أن قوله وَالَِّذى أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّّبَك الَْحقُّ يقتضي أنه ال حق إال 



ذا مل يكن حقاً وجب أن يكون باطالً لقوله تعاىل فََماذَا َبْعدَ ما أنزله اهللا فكل ما مل ينزله اهللا وجب أن ال يكون حقاً وإ
  ومثبتو القياس جييبون عنه بأن احلكم املثبت بالقياس نازل أيضاً من عند اهللا ألنه)  ٣٢يونس ( الَْحّق إِالَّ الضَّالَلُ 

( كر تعاىل أن املنزل على حممد ملا أمر بالعمل بالقياس كان احلكم الذي دل عليه القياس نازالً من عند اهللا وملا ذ
  هو احلق بني أن أكثر الناس ال يؤمنون به على سبيل الزجر والتهديد) صلى اهللا عليه وسلم 

َألَجلٍ مَُّسمى َر كُلٌّ َيْجرِى اللَُّه الَِّذى َرفَعَ السََّماوَاِت بَِغْيرِ َعَمٍد َتَرْوَنَها ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََم
  ُيَدبَُّر االٌّ ْمرَ ُيفَصِّلُ اآليَاِت لََعلَّكُْم بِِلقَآِء َربِّكُْم ُتوِقُنونَ

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أن أكثر الناس ال يؤمنون ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد واملعاد وهو هذه اآلية وفيه 
  مسائل

( تدأ والذي رفع السموات خربه بدليل قوله َوُهَو الَِّذى َمدَّ االْْرَض اهللا مب) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
وجيوز أن يكون الذي رفع السموات صفة وقوله ُيَدّبُر االْْمَر يُفَّصلُ اآلَياتِ خرباً بعد خرب وقال الواحدي )  ٣الرعد 

مد والعمد مجع العمود مثل أدمي العمد األساطني وهو مجع عماد يقال عماد وعمد مثل إهاب وأهب وقال الفراء الع
وادم وادم وقضيم وقضم وقضم والعماد والعمود ما يعمد به الشيء ومنه يقال فالن عمد قومه إذا كانوا يعتمدونه 

  فيما بينهم
املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل استدل بأحوال السموات وبأحوال الشمس والقمر وبأحوال األرض وبأحوال النبات 

ل بأحوال السموات بغري عمد تروهنا فاملعىن أن هذه األجسام العظيمة بقيت واقفة يف اجلو العايل أما االستدال
ويستحيل أن يكون بقاؤها هناك ألعياهنا ولذواهتا لوجهني األول أن األجسام متساوية يف متام املاهية ولو وجب 

خلالء ال هناية له واألحياز املعترضة حصول جسم يف حيز معني لوجب حصول كل جسم يف ذلك احلني والثاين أن ا
يف ذلك اخلالء الصرف غري متناهية وهي بأسرها متساوية ولو وجب حصول جسم يف حيز معني لوجب حصوله يف 

مجيع األحياز ضرورة أن األحياز بأسرها متشاهبة فثبت أن حصول األجرام الفلكية يف أحيازها وجهاهتا ليس أمراً 
ن خمصص ومرجح وال جيوز أن يقال إهنا بقيت بسلسلة فوقها وال عمد حتتها وإال لعاد واجباً لذاته بل ال بد م

الكالم يف ذلك احلافظ ولزم املرور إىل ما ال هناية له وهو حمال فثبت أن يقال األجرام الفلكية يف أحيازها العالية 
إلله القاهر القادر ويدل أيضاً على أن ألجل أن مدبر العامل تعاىل وتقدس أوقفها هناك فهذا برهان قاهر على وجود ا

اإلله ليس جبسم وال خمتص حبيز ألنه لو كان حاصالً يف حيز معني المتنع أن يكون حصوله يف ذلك احليز لذاته 
ولعينه ملا بينا أن األحياز بأسرها متساوية فيمتنع أن يكون حصوله يف حيز معني لذاته فال بد وأن يكون بتخصيص 

بالفاعل املختار فهو حمدث فاختصاصه باحليز املعني حمدث وذاته ال تنفك عن ذلك  خمصص وكل ما حصل
االختصاص وما ال خيلو عن احلادث فهو حادث فثبت أنه لو كان حاصالً يف احليز املعني لكان حادثاً وذلك حمال 

جوداً يف جهة فوق جهة لكان فثبت أنه تعاىل متعال عن احليز واجلهة وأيضاً كل ما مساك فهو مساء فلو كان تعاىل مو
  من مجلة السموات فدخل حتت قوله اللَُّه الَِّذى َرفَعَ السََّماوَاِت بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنهَا

فكل ما كان خمتصاً جبهة فوق جهة فهو حمتاج إىل حفظ اإلله حبكم هذه اآلية فوجب أن يكون اإلله منزهاً عن جهة 
وال األول أنه كالم مستأنف واملعىن رفع السموات بغري عمد مث قال َترَْوَنَها أي وأنتم فوق أما قوله َترَْوَنَها ففيه أق

  تروهنا أي مرفوعة بال عماد الثاين قال احلسن يف تقرير اآلية تقدمي وتأخري تقديره رفع السموات تروهنا بغري عمد
أخري غري جائز والثالث أن قوله َترَْوَنَها صفة واعلم أنه إذا أمكن محل الكالم على ظاهره كان املصري إىل التقدمي والت



للعمد واملعىن بغري عمد مرئية أي للسموات عمد ولكنا ال نراها قالوا وهلا عمد على جبل قاف وهو جبل من 
زبرجد حميط بالدنيا ولكنكم ال تروهنا وهذا التأويل يف غاية السقوط ألنه تعاىل إمنا ذكر هذا الكالم ليكون حجة 

اإلله القادر ولو كان املراد ما ذكروه ملا ثبتت احلجة ألنه يقال إن السموات ملا كانت مستقرة على  على وجود
جبل قاف فأي داللة لثبوهتا على وجود اإلله وعندي فيه وجه آخر أحسن من الكل وهو أن العماد ما يعتمد عليه 

درة اهللا تعاىل وحينئذ يكون عمدها هو قدرة اهللا وقد دللنا على أن هذه األجسام إمنا بقيت واقفة يف اجلو العايل بق
تعاىل فنتج أن يقال إنه رفع السماء بغري عمد تروهنا أي هلا عمد يف احلقيقة إال أن تلك العمد هي قدرة اهللا تعاىل 

  وحفظه وتدبريه وإبقاؤه إياها يف اجلو العايل وأهنم ال يرون ذلك التدبري وال يعرفون كيفية ذلك اإلمساك
قوله ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ فاعلم أنه ليس املراد منه كونه مستقراً على العرش ألن املقصود من هذه اآلية  وأما

ذكر ما يدل على وجود الصانع وجيب أن يكون ذلك الشيء مشاهداً معلوماً وأن أحداً ما رأى أنه تعاىل استقر 
قدير أن يشاهد كونه مستقراً على العرش إال أن ذلك ال يشعر على العرش فكيف ميكن االستدالل به عليه وأيضاً بت

بكمال حاله وغاية جالله بل يدل على احتياجه إىل املكان واحليز وأيضاً فهذا يدل على أنه ما كان هبذه احلالة مث 
مضطرباً  صار هبذه احلالة وذلك يوجب التغري وأيضاً االستواء ضد االعوجاج فظاهر اآلية يدل على أنه كان معوجاً

مث صار مستوياً وكل ذلك على اهللا حمال فثبت أن املراد استواؤه على عامل األجسام بالقهر والقدرة والتدبري واحلفظ 
يعين أن من فوق العرش إىل ما حتت الثرى يف حفظه ويف تدبريه ويف االحتياج إليه وأما االستدالل بأحوال الشمس 

  رَ الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِى الَجلٍ مَُّسمىوالقمر فهو قوله سبحانه وتعاىل َوَسخَّ
  واعلم أن هذا الكالم اشتمل على نوعني من الداللة

النوع األول قوله َوَسخَّرَ الشَّْمَس وَالْقََمَر وحاصله يرجع إىل االستدالل على وجود الصانع القادر القاهر حبركات 
ذه األجرام قابلة للحركة والسكون فاختصاصها باحلركة الدائمة دون هذه األجرام وذلك ألن األجسام متماثلة فه

السكون ال بد له من خمصص وأيضاً أن كل واحدة من تلك احلركات خمتصة بكيفية معينة من البطإ والسرعة فال بد 
ف أيضاً من خمصص ال سيما عند من يقول احلركة البطيئة معناها حركات خملوطة بسكنات وهذا يوجب االعترا

بأهنا تتحرك يف بعض األحياز وتسكن يف البعض فحصول احلركة يف ذلك احليز املعني والسكون يف احليز اآلخر ال 
  بد فيه أيضاً من مرجح

الوجه الثالث وهو أن تقدير تلك احلركات والسكنات مبقادير خمصوصة على وجه حتصل عوداهتا وأدوارها متساوية 
  مقدرحبسب املدة حالة عجيبة فال بد من 

والوجه الرابع أن بعض تلك احلركات مشرقية وبعضها مغربية وبعضها مائلة إىل الشمال وبعضها مائلة إىل اجلنوب 
  وهذا أيضاً ال يتم إال بتدبري كامل وحكمة بالغة

ابن عباس  النوع الثاين من الدالئل املذكورة يف هذه اآلية قوله كُلٌّ َيجْرِى ِالَجلٍ مَُّسمى وفيه قوالن األول قال
للشمس مائة ومثانون منزالً كل يوم هلا منزل وذلك يتم يف ستة أشهر مث إهنا تعود مرة أخرى إىل واحد منها يف ستة 

أشهر أخرى وكذلك القمر له مثانية وعشرون منزالً فاملراد بقوله كُلٌّ َيْجرِى ِالَجلٍ مَُّسمى هذا وحتقيقه أنه تعاىل قدر 
ب سرياً خاصاً إىل جهة خاصة مبقدار خاص من السرعة والبطء ومىت كان األمر كذلك لكل واحد من هذه الكواك

  لزم أن يكون هلا حبسب كل حلظة وحملة حالة أخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك
والقول الثاين أن املراد كوهنما متحركني إىل يوم القيامة وعند جميء ذلك اليوم تنقطع هذه احلركات وتبطل تلك 

إِذَا السََّماء )  ٢ ١التكوير ( وصف اهللا تعاىل ذلك يف قوله إِذَا الشَّْمُس كُّوَرْت َوإِذَا النُُّجوُم انكََدَرْت  السريات كما



وهو كقوله )  ٩القيامة ( َجَمَع الشَّْمُس َوالْقََمُر )  ١األنفطار ( إِذَا السََّماء انفَطََرْت )  ١اإلنشقاق ( انشَقَّْت 
مث إنه تعاىل ملا ذكر هذه الدالئل قال ُيَدّبُر االْْمرَ )  ٢األنعام ( َضى أََجالً َوأََجلٌ مُّسمى ِعنَدُه سبحانه وتعاىل ثُمَّ قَ

وكل واحد من املفسرين محل هذا على تدبري نوع آخر من أحوال العامل واألوىل محله على الكل فهو يدبرهم 
ار ويدخل فيه إنزال الوحي وبعثة الرسل وتكليف العباد وفيه باإلجياد واإلعدام وباإلحياء واإلماتة واإلغناء واإلفق

دليل عجيب على كمال القدرة والرمحة وذلك ألن هذا العامل املعلوم من أعلى العرش إىل ما حتت الثرى أنواع 
وأجناس ال حييط هبا إال اهللا تعاىل والدليل املذكور دل على أن اختصاص كل واحد منها بوضعه وموضعه وصفته 

بيعته وحليته ليس إال من اهللا تعاىل ومن املعلوم أن كل من اشتغل بتدبري شيء فإنه ال ميكنه شيء آخر إال الباري وط
سبحانه وتعاىل فإنه ال يشغله شأن عن شأن أما العاقل فإنه إذا تأمل يف هذه اآلية علم أنه تعاىل يدبر عامل األجسام 

 فال يشغله شأن عن شأن وال مينعه تدبري عن تدبري وذلك يدل على أنه وعامل األرواح ويدبر الكبري كما يدبر الصغري
  تعاىل يف ذاته وصفاته وعلمه وقدرته غري مشابه للمحدثات واملمكنات

مث قال ُيفَّصلُ اآلَياِت وفيه قوالن األول أنه تعاىل بني اآليات الدالة على إهليته وعلمه وحكمته والثاين أن الدالئل 
الصانع قسمان أحدمها املوجودات الباقية الدائمة كاألفالك والشمس والقمر والكواكب وهذا  الدالة على وجود

النوع من الدالئل هو الذي تقدم ذكره والثاين املوجودات احلادثة املتغرية وهي املوت بعد احلياة والفقر بعد الغىن 
األحوال فهذا النوع من املوجودات واهلرم بعد الصحة وكون األمحق يف أهنأ العيش والعاقل الذكي يف أشد 

واألحوال داللتها على وجود الصانع احلكيم ظاهرة باهرة وقوله ُيفَّصلُ اآليَاِت إشارة إىل أنه حيدث بعضها عقيب 
  بعض على سبيل التمييز والتفصيل

ود الصانع احلكيم فهي أيضاً تدل مث قال لََعلَّكُْم بِِلقَاء َرّبكُْم ُتوِقُنونَ واعلم أن الدالئل املذكورة كما تدل على وج
على صحة القول باحلشر والنشر ألن من قدر على خلق هذه االْشياء وتدبريها على عظمتها وكثرهتا فألن يقدر 

  على احلشر والنشر كان أوىل يروى أن رجالً قال لعلي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه أنه

هم اآلن دفعة واحدة وكما يسمع نداءهم وجييب دعاءهم تعاىل كيف حياسب اخللق دفعة واحدة فقال كما يرزق
اآلن دفعة واحدة وحاصل الكالم أنه تعاىل كما قدر على إبقاء األجرام الفلكية والنريات الكوكبية يف اجلو العايل 
وإن كان اخللق عاجزين عنه وكما ميكنه أن يدبر من فوق العرش إىل ما حتت الثرى حبيث ال يشغله شأن عن شأن 

ذلك حياسب اخللق حبيث ال يشغله شأن عن شأن ومن األصحاب من متسك بلفظ اللقاء على رؤية اهللا تعاىل وقد فك
  مر تقريره يف هذا الكتاب مراراً وأطواراً

بداية اجلزء التاسع عشر من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى 
  رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته الرازى الشافعى

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

جََعلَ ِفيَها زَْوَجْينِ اثَْنْينِ ُيْغِشى الَّْيلَ النََّهارَ إِنَّ َوُهَو الَِّذى َمدَّ األرض َوجََعلَ ِفيَها َروَاِسىَ  َوأَْنهَاراً َوِمن كُلِّ الثَّمََراِت 
  ِفى ذاِلَك آلَياٍت لِّقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ



  اعلم أنه تعاىل ملا قرر الدالئل السماوية أردفها بتقرير الدالئل األرضية فقال َوُهَو الَِّذى َمدَّ االْْرَض
ا من وجوه األول أن الشيء إذا تزايد حجمه ومقداره صار كأن ذلك واعلم أن االستدالل خبلقه األرض وأحواهل

احلجم وذلك املقدار ميتد فقوله َوُهَو الَِّذى َمدَّ االْْرَض إشارة إىل أن اهللا سبحانه هو الذي جعل األرض خمتصة بذلك 
ا هو اآلن وأنقص منه أمر املقدار املعني احلاصل له ال أزيد وال أنقص والدليل عليه أن كون األرض أزيد مقداراً مم

جائز ممكن يف نفسه فاختصاصه بذلك املقدار املعني ال بد أن يكون بتخصيص وتقدير الثاين قال أبو بكر األصم املد 
هو البسط إىل ما ال يدرك منتهاه فقوله َوُهَو الَِّذى َمدَّ االْْرَض يشعر بأنه تعاىل جعل حجم األرض حجماً عظيماً ال 

منتهاه ألن األرض لو كانت أصغر حجماً مما هي اآلن عليه ملا كمل االنتفاع به والثالث قال قوم  يقع البصر على
كانت األرض مدورة فمدها ودحا من مكة من حتت البيت فذهبت كذا وكذا وقال آخرون كانت جمتمعة عند 

  البيت املقدس فقال هلا اذهيب كذا وكذا
رض مسطحة ال كرة وأصحاب هذا القول احتجوا عليه بقوله وَاالْْرَض بَْعدَ اعلم أن هذا القول إمنا يتم إذا قلنا األ

وهذا القول مشكل من وجهني األول أنه ثبت بالدالئل أن األرض كرة فكيف ميكن )  ٣٠النازعات ( ذَِلَك َدَحاَها 
  املكابرة فيه

  فإن قالوا وقوله َمدَّ االْْرَض ينايف كوهنا كرة فكيف ميكن مدها
سلم أن األرض جسم عظيم والكرة إذا كانت يف غاية الكرب كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح قلنا ال ن

  والتفاوت احلاصل بينه وبني السطح ال حيصل إال يف علم اهللا أال ترى أنه قال وَالْجَِبالَ أَْوَتاداً

اين أن هذه اآلية إمنا ذكرت فجعلها أوتاداً مع أن العامل من الناس يستقرون عليها فكذلك ههنا والث)  ٧النبأ ( 
ليستدل هبا على وجود الصانع والشرط فيه أن يكون ذلك أمراً مشاهداً معلوماً حىت يصح االستدالل به على 

وجود الصانع وكوهنا جمتمعة حتت البيت أمر غري مشاهد وال حمسوس فال ميكن االستدالل به على وجود الصانع 
  فثبت أن التأويل احلق هو ما ذكرناه

والنوع الثاين من الدالئل االستدالل بأحوال اجلبال وإليه اإلشارة بقوله َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسىَ  من فوقها ثابتة باقية يف 
  أحيازها غري منتقلة عن أماكنها يقال رسا هذا الوتد وأرسيته واملراد ما ذكرنا

من وجوه األول أن طبيعة األرض واحدة واعلم أن االستدالل بوجود اجلبال على وجود الصانع القادر احلكيم 
فحصول اجلبل يف بعض جوانبها دون البعض ال بد وأن يكون بتخليق القادر احلكيم قالت الفالسفة هذه اجلبال إمنا 

تولدت ألن البحار كانت يف هذا اجلانب من العامل فكانت تتولد يف البحر طيناً لزجاً مث يقوي تأثري الشمس فيها 
ما يشاهد يف كوز الفقاع مث إن املاء كان يغور ويقل فيتحجر البقية فلهذا السبب تولدت هذه فينقلب حجراً ك

اجلبال قالوا وإمنا كانت البحار حاصلة يف هذا اجلانب من العامل ألن أوج الشمس وحضيضها متحركان ففي الدهر 
رب إىل األرض فكان األقدم كان حضيض الشمس يف جانب الشمال والشمس مىت كانت يف حضيضها كانت أق

التسخني أقوى وشدة السخونة توجب اجنذاب الرطوبات فحني كان احلضيض يف جانب الشمال كانت البحار يف 
جانب الشمال واآلن ملا انتقل األوج إىل جانب الشمال واحلضيض إىل جانب اجلنوب انتقلت البحار إىل جانب 

كالم القوم يف هذا الباب وهو ضعيف من وجوه األول اجلنوب فبقيت هذه اجلبال يف جانب الشمال هذا حاصل 
أن حصول الطني يف البحر أمر عام ووقوع الشمس عليها أمر عام فلم وصل هذا اجلبل يف بعض اجلوانب دون 
البعض والثاين وهو أنا نشاهد يف بعض اجلبال كأن تلك األحجار موضوعة سافا فسافاً فكأن البناء لبنات كثرية 

ى بعض ويبعد حصول مثل هذا التركيب من السبب الذي ذكروه والثالث أن أوج الشمس موضوع بعضها عل



اآلن قريب من أول السرطان فعلى هذا من الوقت الذي انتقل أوج الشمس إىل اجلانب الشمايل مضى قريب من 
قى من األحجار تسعة آالف سنة وهبذا التقدير أن اجلبال يف هذه املدة الطويلة كانت يف التفتت فوجب أن ال يب

  شيء لكن ليس األمر كذلك فعلمنا أن السبب الذي ذكروه ضعيف
والوجه الثاين من االستدالل بأحوال اجلبال على وجود الصانع ذي اجلالل ما حيصل فيها من معادن الفلزات السبعة 

فط والقري والكربيت ومواضع اجلواهر النفيسة وقد حيصل فيها معادن الزاجات واألمالح وقد حيصل فيها معادن الن
فكون األرض واحدة يف الطبيعة وكون اجلبل واحداً يف الطبع وكون تأثري الشمس واحداً يف الكل يدل دليالً ظاهراً 

  على أن الكل بتقدير قادر قاهر متعال عن مشاهبة احملدثات واملمكنات
وجه األرض وذلك أن احلجر جسم  والوجه الثالث من االستدالل بأحوال اجلبال أن بسببها تتولد األهنار على

صلب فإذا تصاعدت األخبرة من قعر األرض ووصلت إىل اجلبل احتبست هناك فال تزال تتكامل فيحصل حتت 
اجلبل مياه عظيمة مث إهنا لكثرهتا وقوهتا تثقب وخترج وتسيل على وجه األرض فمنفعة اجلبال يف تولد األهنار هو من 

ر األمر أينما ذكر اهللا اجلبال قرن هبا ذكر األهنار مثل ما يف هذه اآلية ومثل قوله هذا الوجه وهلذا السبب ففي أكث
  ) ٢٧املرسالت ( َوَجَعلَْنا ِفيَها رََواِسىَ  َشاِمَخاٍت وَأَْسقَيَْناكُم مَّاء فَُراتاً 

رة بقوله َوِمن كُلّ والنوع الثالث من الدالئل املذكورة يف هذه اآلية االستدالل بعجائب خلقة النبات وإليه اإلشا
  الثَّمَراِت جََعلَ ِفيَها زَْوَجْينِ اثَْنْينِ وفيه مسائل

املسألة األوىل أن احلبة إذا وضعت يف األرض وأثرت فيها نداوة األرض ربت وكربت وبسبب ذلك ينشق أعالها 
الغائصة يف أسفل  وأسفلها فيخرج من الشق األعلى الشجرة الصاعدة يف اهلواء وخيرج من الشق األسفل العروق

األرض وهذا من العجائب ألن طبيعة تلك احلبة واحدة وتأثري الطبائع واألفالك والكواكب فيها واحد مث إنه خرج 
من اجلانب األعلى من تلك احلبة جرم صاعد إىل اهلواء من اجلانب األسفل منه جرم غائص يف األرض ومن احملال أن 

تضادتان فعلمنا أن ذلك إمنا كان بسبب تدبري املدبر احلكيم واملقدر القدمي ال يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان م
بسبب الطبع واخلاصية مث إن الشجرة الثابتة من تلك احلبة بعضها يكون خشباً وبعضها يكون نوراً وبعضها يكون 

من القشور فالقشر األعلى وحتته مثرة مث إن تلك الثمرة أيضاً حيصل فيها أجسام خمتلفة الطبائع فاجلوز له أربعة أنواع 
القشرة اخلشبة وحتته القشرة احمليطة باللبنة وحتت تلك القشرة قشرة أخرى يف غاية الرقة متتاز عما فوقها حال كون 
اجلوز رطباً وأيضاً فقد حيصل يف الثمرة الواحدة الطباع املختلفة فاألترج قشره حار يابس وحلمه حار رطب ومحاضه 

ه حار يابس ونوره حار يابس وكذلك العنب قشره وعجمه باردان يابسان وحلمه وماؤه حاران بارد يابس وبزر
رطبان فتولد هذه للطبائع املختلفة من احلبة الواحدة مع تساوي تأثريات الطبائع وتأثريات األجنم واألفالك ال بد 

  وأن يكون ألجل تدبري احلكيم القادر القدمي
 اثنني صنفني اثنني واالختالف إما من حيث الطعم كاحللو واحلامض أو الطبيعة كاحلار املسألة الثانية املراد بزوجني

  والبارد أو اللون كاألبيض واألسود
  فإن قيل الزوجان ال بد وأن يكون اثنني فما الفائدة يف قوله زَْوَجْينِ اثَْنيْنِ
وع من األنواع اثنني فقط فلو قال خلق قلنا قيل إنه تعاىل أول ما خلق العامل وخلق فيه األشجار خلق من كل ن

زوجني مل يعلم أن املراد النوع أو الشخص أما ملا قال اثنني علمنا أن اهللا تعاىل أول ما خلق من كل زوجني اثنني ال 
أقل وال أزيد واحلاصل أن الناس فيهم اآلن كثرة إال أهنم ملا ابتدؤا من زوجني اثنني بالشخص مها آدم وحواء 

  ل يف مجيع األشجار والزرع واهللا أعلمفكذلك القو



النوع الرابع من الدالئل املذكورة يف هذه اآلية االستدالل بأحوال الليل والنهار وإليه اإلشارة بقوله َوُهَو الَِّذى َمدَّ 
( َنا ءاَيةَ  النََّهارِ مُْبِصَرةً  واملقصود أمن اإلنعام ال يكمل إال بالليل والنهار وتعاقبهما كما قال فََمَحْوَنا ءاَيةَ  الَّْيلِ َوَجَعلْ

وقد سبق االستقصاء يف تقريره فيما سلف من )  ٥٤األعراف ( ومنه قوله إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق )  ١٢اإلسراء 
اىل ملا هذا الكتاب قرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ُيْغِشى بالتشديد وفتح الغني والباقون بالتخفيف مث إنه تع

  ذكر هذه الدالئل النرية والقواطع القاهرة قال إِنَّ ِفى ذاِلَك آليَاٍت لّقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ
واعلم أنه تعاىل يف أكثر األمر حيث يذكر الدالئل املوجودة يف العامل السفلي يذكر عقبها إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَياٍت لّقَْومٍ 

عىن والسبب فيه أن الفالسفة يسندون حوادث العامل السفلي إىل االختالفات َيَتفَكَُّرونَ أو ما يقرب منه حبسب امل
  الواقعة يف األشكال الكوكبية فما مل تقم الداللة على دفع هذا السؤال ال يتم

بد بعد هذا املقصود فلهذا املعىن قال إِنَّ ِفى ذاِلكَ آليَاٍت لّقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ كأنه تعاىل يقول جمال الفكر باق بعد وال 
  املقام من التفكر والتأمل ليتم االستدالل

واعلم أن اجلواب عن هذا السؤال من وجهني األول أن نقول هب أنكم أسندمت حوادث العامل السفلي إىل األحوال 
الفلكية واالتصاالت الكوكبية إال أنا أقمنا الدليل القاطع على أن اختصاص كل واحد من األجرام الفلكية وطبعه 

ضعه وخاصيته ال بد أن يكون بتخصيص املقدر القدمي واملدبر احلكيم فقد سقط هذا السؤال وهذا اجلواب قد وو
قرره اهللا تعاىل يف هذا املقام ألنه تعاىل ابتدأ بذكر الدالئل السماوية وقد بينا أهنا كيف تدل على وجود الصانع مث إنه 

  تعاىل أتبعها بالدالئل األرضية
ال جيوز أن تكون هذه احلوادث األرضية ألجل األحوال الفلكية كان جوابنا أن نقول فهب أن فإن قال قائل مل 

األمر كذلك إال أنا دللنا فيما تقدم على افتقار األجرام الفلكية إىل الصانع احلكيم فحينئذ ال يكون هذا السؤال 
  قادحاً يف غرضنا

جيوز أن يكون حدوث احلوادث السفلية ألجل االتصاالت والوجه الثاين من اجلواب أن نقيم الداللة على أنه ال 
الفلكية وذلك هو املذكور يف اآلية اليت تأيت بعد هذه اآلية ومن تأمل يف هذه اللطائف ووقف عليها علم أن هذا 

  الكتاب اشتمل على علوم األولني واآلخرين
ْرٌع َوَنِخيلٌ ِصنَْوانٌ َوغَْيُر ِصنَْواٍن ُيسْقَى بَِمآٍء وَاِحٍد َوُنفَضِّلُ َوِفى األرض ِقطٌَع مَُّتَجاوَِراٌت َوَجنَّاٌت مِّْن أَْعَنابٍ َوَز

  َبْعَضَها َعلَى بَْعضٍ ِفى االٍّ كُلِ إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَياٍت لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ
  يف اآلية مسائل

ن يكون حدوث احلوادث يف هذا العامل املسألة األوىل اعلم أن املقصود من هذه اآلية إقامة الداللة على أنه ال جيوز أ
ألجل االتصاالت الفلكية واحلركات الكوكبية وتقريره من وجهني األول أنه حصل يف األرض قطع خمتلفة بالطبيعة 

واملاهية وهي مع ذلك متجاورة فبعضها تكون سبخية وبعضها تكون رخوة وبعضها تكون صلبة وبعضها تكون 
لية وبعضها يكون طيناً لزجاً مث إهنا متجاورة وتأثري الشمس وسائر الكواكب يف منبتة وبعضها تكون حجرية أو رم

تلك القطع على السوية فدل هذا على أن اختالفها يف صفاهتا بتقدير العليم القدير والثاين أن القطعة الواحدة من 
تلفة يف الطعم واللون والطبيعة األرض تسقى مباء واحد فيكون تأثري الشمس فيها متساوياً مث إن تلك الثمار جتيء خم

واخلاصية حىت أنك قد تأخذ عنقوداً من العنب فيكون مجيع حباته حلوة نضيجة إال حبة واحدة فإهنا بقيت حامضة 
يابسة وحنن نعلم بالضرورة أن نسبة الطباع واألفالك للكل على السوية بل نقول ههنا ما هو أعجب منه وهو أنه 



ما يكون أحد وجهيه يف غاية احلمرة والوجه الثاين يف غاية السواد مع أن ذلك الورد يوجد يف بعض أنواع الورد 
  يكون يف غاية الرقة والنعومة فيستحيل أن يقال وصل تأثري الشمس إىل أحد طرفيه دون الثاين وهذا يدل داللة

ن قوله سبحانه وتعاىل ُيْسقَى قطعية على أن الكل بتدبري الفاعل املختار ال بسبب االتصاالت الفلكية وهو املراد م
  بَِماء واِحٍد َوُنفَّضلُ بَْعَضَها َعلَى َبْعضٍ ِفى االْكُلِ فهذا متام الكالم يف تقرير هذه احلجة وتفسريها وبياهنا

واعلم أن بذكر هذا اجلواب قد متت احلجة فإن هذه احلوادث السفلية ال بد هلا من مؤثر وبينا أن ذلك املؤثر ليس 
ب واألفالك والطبائع فعند هذا جيب القطع بأنه ال بد من فاعل آخر سوى هذه األشياء وعندها يتم هو الكواك

الدليل وال يبقى بعده للفكر مقام ألبتة فلهذا السبب قال ههنا إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَياٍت لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ ألنه ال دافع هلذه 
ت ال ملؤثر ألبتة وذلك يقدح يف كمال العقل ألن العلم بافتقار احلجة إال أن يقال إن هذه احلوادث السفلية حدث

احلادث إىل احملدث ملا كان علماً ضرورياً كان عدم حصول هذا العلم قادحاً يف كمال العقل فلهذا قال إِنَّ ِفى ذاِلَك 
فهذه )  ١٣اجلاثية ) (  ٤٢الزمر ( َيَتفَكَُّرونَ آليَاٍت لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ وقال يف اآلية املتقدمة إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَياتٍ لّقَْومٍ 

  اللطائف نفيسة من أسرار علم القرآن ونسأل اهللا العظيم أن جيعل الوقوف عليها سبباً للفوز بالرمحة والغفران
بة املسألة الثانية قوله َوِفى االْْرضِ ِقطٌَع مَُّتَجاوِراٌت قال أبو بكر األصم أرض قريبة من أرض أخرى واحدة طي

وأخرى سبخة وأخرى حرة وأخرى رملة وأخرى تكون حصباء وأخرى تكون محراء وأخرى تكون سوداء وباجلملة 
قطعاً متجاورات ( فاختالف بقاع األرض يف االرتفاع واالخنفاض والطباع واخلاصية أمر معلوم ويف بعض املصاحف 

قوله َوجَنَّاٌت ّمْن أَْعنَابٍ َوَزْرٌع وََنخِيلٌ فنقول  والتقدير وجعل فيها رواسي وجعل يف األرض قطعاً متجاورات وأما) 
اجلنة البستان الذي حيصل فيه النخل والكرم والزرع وحتفه تلك األشجار والدليل عليه قوله تعاىل َجَعلَْنا ِالَحِدِهَما 

قرأ ابن كثري وأبو عمرو وحفص عن )  ٣٢الكهف  (َجنََّتْينِ ِمْن أَْعَنابٍ َوَحفَفَْناُهَما بَِنْخلٍ َوَجَعلَْنا َبْيَنُهَما َزْرًعا 
والباقون باجلر عطفاً على ) وجنات ( عاصم َوَزْرٌع وََنخِيلٌ ِصنْوانٌ َوغَْيُر صِْنواٍن كلها بالرفع عطفاً على قوله 

بضم الصاد والباقون بكسر الصاد ومها لغتان ) صنوان ( األعناب وقرأ حفص عن عاصم يف رواية القواس 
مجع صنو مثل قنوان وقنو وجيمع على أصناء مثل اسم وأمساء فإذا كثرت فهو الصين والصين بكسر  والصنوان

الصاد وفتحها والصنو أن يكون األصل واحداً وتنبت فيه النخلتان والثالثة فأكثر فكل واحدة صنو وذكر ثعلب 
  أي مثله) عم الرجل صنو أبيه أال إن ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( عن ابن األعرايب الصنو املثل ومنه قوله 

إذا عرفت هذا فنقول إذا فسرنا الصنو بالتفسري األول كان املعىن أن النخيل منها ما ينبت من أصل واحد شجرتان 
وأكثر ومنها ما ال يكون كذلك وإذا فسرناه بالتفسري الثاين كان املعىن أن أشجار النخيل قد تكون متماثلة متشاهبة 

  وقد ال تكون كذلك
بالياء على تقدير يسقى كله أو لتغليب املذكر على ) يسقى (  قال تعاىل َتسِْقى بَِماء واِحٍد قرأ عاصم وابن عامر مث

قال أبو عمرو ومما يشهد للتأنيث قوله تعاىل َونُفَّضلُ بَْعَضَها َعلَى بَْعضٍ ِفى ) جنات ( املؤنث والباقون بالتاء لقوله 
يف ( بالياء عطفاً على قوله ُيَدّبُر والباقون بالنون على تقدير وحنن نفضل و ) يفضل ( االْكُلِ قرأ محزة والكسائي 

قوالن حكامها الواحدي حكي عن الزجاج أن األكل الثمر الذي يؤكل وحكى عن غريه أن األكل املهيأ ) األكل 
  ) ٣٥الرعد ( اِئٌم لألكل وأقول هذا أوىل لقوله تعاىل يف صفة اجلنة َتْحِتَها االْنهَاُر أُكُلَُها َد

وهو عام يف مجيع املطعومات وابن كثري ونافع يقرآن األكل ساكنة الكاف يف مجيع القرآن والباقون بضم الكاف 
  ومها لغتان



بِّهِْم َوأُْولَِئكَ االٌّ غْلَالُ ِفى َوإِن َتْعَجْب فََعَجٌب قَْولُُهْم أَءِذَا كُنَّا تَُراًبا أَِءنَّا لَِفى َخلْقٍ َجِديدٍ أُْولَاِئَك الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِر
  أَْعَناِقهِْم َوأُْولَاِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلدونَ

  فيه مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا ذكر الدالئل القاهرة على ما حيتاج إليه يف معرفة املبدأ ذكر بعده مسألة املعاد فقال 

  قَْولُُهْم وفيه أقوال َوإِن َتْعَجْب فََعَجٌب
القول األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إن تعجب من تكذيبهم إياك بعد ما كانوا قد حكموا عليك أنك من 

الصادقني فهذا عجب والثاين إن تعجب يا حممد من عبادهتم ما ال ميلك هلم نفعاً وال ضراً بعد ما عرفوا الدالئل 
ثالث تقدير الكالم إن تعجب يا حممد فقد عجبت يف موضع العجب ألهنم ملا الدالة على التوحيد فهذا عجب وال

اعترفوا بأنه تعاىل مدبر السموات واألرض وخالق اخلالئق أمجعني وأنه هو الذي رفع السموات بغري عمد وهو الذي 
من كانت قدرته سخر الشمس والقمر على وفق مصاحل العباد وهو الذي أظهر يف العامل أنواع العجائب والغرائب ف

وافية هبذه األشياء العظيمة كيف ال تكون وافية بإعادة اإلنسان بعد موته ألن القادر على األقوى األكمل فإن يكون 
  قادراً على األقل األضعف أوىل فهذا تقرير موضع التعجب

يَن كَفَرُواْ بَِرّبهِْم وهذا يدل على أن مث إنه تعاىل ملا حكى هذا الكالم حكم عليهم بثالثة أشياء أوهلا قوله أُْولَِئَك الَِّذ
كل من أنكر البعث والقيامة فهو كافر وإمنا لزم من إنكار البعث الكفر برهبم من حيث إن إنكار البعث ال يتم إال 

بإنكار القدرة والعلم والصدق أما إنكار القدرة فكما إذا قيل إن إله العامل موجب بالذات ال فاعل باالختيار فال 
على اإلعادة أو قيل إنه وإن كان قادراً لكنه ليس تام القدرة فال ميكنه إجياد احليوان إال بواسطة األبوين  يقدر

وتأثريات الطبائع واألفالك وأما إنكار العلم فكما إذا قيل إنه تعاىل غري عامل باجلزئيات فال ميكنه متييز هذا املطيع عن 
ه وإن أخرب عنه لكنه ال يفعل ألن الكذب جائز عليه وملا كان كل هذه العاصي وأما إنكار الصدق فكما إذا قيل إن
  األشياء كفراً ثبت أن إنكار البعث كفر باهللا

الصفة الثانية قوله َوأُْولَِئَك االْغْلَالُ ِفى أَْعَناقِهِْم وفيه قوالن األول قال أبو بكر األصم املراد باألغالل كفرهم 
  قال الشاعر)  ٨يس ( ه قوله تعاىل إِنَّا َجَعلَْنا ِفى أَْعناقِهِْم أَغْلَاالً وذلتهم وانقيادهم لألصنام ونظري

  هلم عن الرشد أغالل وأقياد
ويقال للرجل هذا غل يف عنقك للعمل الرديء معناه أنه الزم لك وأنك جمازى عليه بالعذاب قال القاضي هذا وإن 

  ل ميكن نصرة قول األصم بأنكان حمتمالً إال أن محل الكالم على احلقيقة أوىل وأقو

ظاهر اآلية يقتضي حصول األغالل يف أعناقهم يف احلال وذلك غري حاصل وأنتم حتملون اللفظ على أنه سيحصل 
هذا املعىن وحنن حنمله على أنه حاصل يف احلال إال أن املراد باألغالل ما ذكرناه فكل واحد منا تارك للحقيقة من 

  ىل من قولنابعض الوجوه فلم كان قولكم أو
 والقول الثاين املراد أنه تعاىل جيعل األغالل يف أعناقهم يوم القيامة والدليل عليه قوله تعاىل إِِذ االْغْلَالُ ِفى أَْعَناقِهِْم

  ) ٧٢ ٧١غافر ( والسَّلَاِسلُ ُيْسَحُبونَ ِفى الَْحِميمِ ثُمَّ ِفى النَّارِ ُيْسَجُرونَ 
لِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ واملراد منه التهديد بالعذاب املخلد املؤبد واحتج والصفة الثالثة قوله تعاىل َوأُْو

أصحابنا رمحهم اهللا تعاىل على أن العذاب املخلد ليس إال للكفار هبذه اآلية فقالوا قوله ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ يفيد أهنم 
  أن أهل الكبائر ال خيلدون يف النار هم املوصوفون باخللود ال غريهم وذلك يدل على

املسألة الثانية قال املتكلمون العجب هو الذي ال يعرف سببه وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال فكان املراد وإن تعجب 



  فعجب عندك
ولقائل أن يقول قرأ بعضهم يف اآلية األخرى بإضافة العجب إىل نفسه تعاىل فحينئذ جيب تأويله وقد بينا أن أمثال 

ذه األلفاظ جيب تنزيهها عن مبادىء األعراض وجيب محلها على هنايات األعراض فإن اإلنسان إذا تعجب من ه
  الشيء أنكره فكان هذا حمموالً على اإلنكار

االستفهام املسألة الثالثة اختلف القراء يف قوله ُمّزقُْتْم كُلَّ ُممَزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفى َخلْقٍ َجدِيٍد وأمثاله إذا كان على صورة 
يف األول والثاين فمنهم من جيمع بني االستفهامني يف احلرفني وهم ابن كثري وأبو عمرو وعاصم ومحزة مث اختلف 

هؤالء فابن كثري يستفهم هبمزة واحدة إال أنه ال ميد وأبو عمرو يستفهم هبمزة مطولة ميد فيها ومحزة وعاصم 
ستفهامني مث اختلفوا فنافع وابن عامر والكسائي يستفهم يف األول هبمزتني يف كل القرآن ومنهم من ال جيمع بني اال

ويقرأ على اخلرب يف الثاين وابن عامر على اخلرب يف األول واالستفهام يف الثاين مث اختلف هؤالء من وجه آخر فنافع 
ر إال يف الواقعة هبمزة غري مطولة وابن عامر والكسائي هبمزتني أما نافع فكذلك إال يف الصافات وكذلك ابن عام

  وكذلك الكسائي إال يف العنكبوت والصافات
  املسألة الرابعة قال الزجاج العامل يف أَءذَا كُنَّا تَُراًبا حمذوف تقديره أئذا كنا تراباً نبعث ودل ما بعده على احملذوف

ُم الَْمثُلَاُت َوإِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغِفَرةٍ  لِّلنَّاسِ َعلَى ظُلِْمهِْم َوإِنَّ َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالسَّيِّئَةِ  قَْبلَ الَْحَسَنةِ  َوقَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهِ
  رَبََّك لََشدِيُد الْعِقَابِ

كان يهددهم تارة بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنيا والقوم كلما هددهم بعذاب ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه 
والنشر وهو الذي تقدم ذكره يف اآلية األوىل وكلما هددهم بعذاب الدنيا  القيامة أنكروا القيامة والبعث واحلشر

قالوا له فجئنا هبذا العذاب وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن فيه وإظهار أن الذي يقوله كالم ال أصل له 
ة ههنا نزول العذاب عليهم فلهذا السبب حكى اهللا عنهم أهنم يستعجلون الرسول بالسيئة قبل احلسنة واملراد بالسيئ

ويف قوله لَن نُّْؤِمَن لَكَ َحتَّى َتفُْجَر لََنا ِمَن )  ٣٢األنفال ( كما قال اهللا تعاىل عنهم يف قوله فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحجَاَرةً  
وإمنا قالوا ذلك )  ٩٢اإلسراء ( فًا إىل قوله أَْو ُتْسِقطَ السََّماء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَس)  ٩٠اإلسراء ( االْْرضِ َيْنُبوًعا 

يعدهم على اإلميان بالثواب يف اآلخرة وحبصول ) صلى اهللا عليه وسلم ( طعناً منهم فيما ذكره الرسول وكان 
النصر والظفر يف الدنيا فالقوم طلبوا منه نزول العذاب ومل يطلبوا منه حصول النصر والظفر فهذا هو املراد بقوله 

َك بِالسَّّيئَةِ  قَْبلَ الَْحَسَنةِ  ومنهم من فسر احلسنة ههنا باإلمهال والتأخري وإمنا مسوا العذاب سيئة ألنه َوَيْستَْعجِلُوَن
  يسوءهم ويؤذيهم

أما قوله َوقَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهُِم الَْمثُلَاُت فاعلم أن العرب يقولون العقوبة مثلة ومثلة صدقة وصدقة فاألوىل لغة احلجاز 
لغة متيم فمن قال مثلة فجمعه مثالت ومن قال مثلة فجمعه مثالت ومثالث بإسكان التاء هكذا حكاه الفراء والثانية 

والزجاج وقال ابن األنباري رمحه اهللا املثلة العقوبة املبينة يف املعاقب شيئاً وهو تغيري تبقى الصورة معه قبيحة وهو من 
ذنه أو أنفه أو مسل عينيه أو بقر بطنه فهذا هو األصل مث يقال للعار قوهلم مثل فالن بفالن إذا قبح صورته إما بقطع أ

الباقي واخلزي الالزم مثلة قال الواحدي وأصل هذا احلرف من املثل الذي هو الشبه وملا كان األصل أن يكون 
بضمتني ) املثالت ( قرىء ) الكشاف ( العقاب مشاهباً للمعاقب ومماثالً له ال جرم مسي هبذا االسم قال صاحب 

بفتح امليم وسكون الثاء كما يقال السمرة واملثالت بضم امليم وسكون الثاء ختفيف ) واملثالت ( التباع الفاء العني 
  املثالت بضمتني واملثالت مجع مثلة كركبة وركبات

تنا باألمم إذا عرفت هذا فنقول معىن اآلية ويستعجلونك بالعذاب الذي مل نعاجلهم به وقد علموا ما نزل من عقوبا



  اخلالية فلم يعتربوا هبا وكان ينبغي أن يردعهم خوف ذلك عن الكفر اعتباراً حبال من سلف
و عن أما قوله َوإِنَّ َربََّك لَذُو َمْغِفَرةٍ  لّلنَّاسِ َعلَى ظُلِْمهِْم فاعلم أن أصحابنا متسكوا هبذه اآلية على أنه تعاىل قد يعف

ستدالل به أن قوله تعاىل لَذُو َمْغِفَرةٍ  لّلنَّاسِ َعلَى ظُلِْمهِْم أي حال اشتغاهلم صاحب الكبرية قبل التوبة ووجه اال
بالظلم كما أنه يقال رأيت األمري على أكله أي حال اشتغاله باألكل فهذا يقتضي كونه تعاىل غافراً للناس حال 

ل هذا على أنه تعاىل قد يغفر الذنب قبل اشتغاهلم بالظلم ومعلوم أن حال اشتغال اإلنسان بالظلم ال يكون تائباً فد
االشتغال بالتوبة مث نقول ترك العمل هبذا الدليل يف حق الكفر فوجب أن يبقى معموالً به يف حق أهل الكبرية وهو 

عه قوله َوإِنَّ َربَّكَ املطلوب أو نقول إنه تعاىل مل يقتصر على قوله َوإِنَّ َربَّكَ لَذُو َمْغِفَرةٍ  لّلنَّاسِ َعلَى ظُلِْمهِْم بل ذكر م
  لََشِديدُ الِْعقَابِ فوجب أن حيمل األول على أصحاب الكبائر وأن حيمل الثاين على أحوال الكفار

فإن قيل مل ال جيوز أن يكون املراد لذو مغفرة ألهل الصغائر ألجل أن عقوبتهم مكفرة مث نقول مل ال جيوز أن يكون 
أنه تعاىل إمنا ال يعجل العقاب إمهاالً هلم يف اإلتيان بالتوبة فإن تابوا فهو ذو املراد إن ربك لذو مغفرة إذا تابوا و

مغفرة هلم ويكون من هذه املغفرة تأخري العقاب إىل اآلخرة بل نقول جيب محل اللفظ عليه ألن القوم ملا طلبوا 
طبق اجلواب على السؤال مث تعجيل العقاب فاجلواب املذكور فيه جيب أن يكون حمموالً على تأخري العقاب حىت ين

نقول مل ال جيوز أن يكون املراد وإن ربك لذو مغفرة أنه تعاىل إمنا ال يعجل العقوبة إمهاالً هلم يف اإلتيان بالتوبة فإن 
  تابوا فهو ذو مغفرة وإن عظم ظلمهم ومل يتوبوا فهو شديد العقاب
أن يقال الكفار كلهم مغفور هلم ألجل أن اهللا  واجلواب عن األول أن تأخري العقاب ال يسمى مغفرة وإال لوجب

تعاىل أخر عقاهبم إىل اآلخرة وعن الثاين أنه تعاىل متدح هبذا والتمدح إمنا حيصل بالتفضل أما بأداء الواجب فال متدح 
فيه وعندكم جيب غفران الصغائر وعن الثالث أنا بينا أن ظاهر اآلية يقتضي حصول املغفرة حال الظلم وبينا أن 

  حال حصول الظلم مينع حصول التوبة فسقطت هذه األسئلة وصح ما ذكرناه
  َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْوال أُنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ  مِّن رَّبِِّه إِنََّمآ أَنَت ُمنِذٌر َوِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد
لنشر أوالً مث طعنوا يف نبوته بسبب اعلم أنه تعاىل حكى عن الكفار أهنم طعنوا يف نبوته بسبب طعنهم يف احلشر وا

طعنهم يف صحة ما ينذرهم به من نزول عذاب االستئصال ثانياً مث طعنوا يف نبوته بأن طلبوا منه املعجزة والبينة ثالثاً 
  وهو املذكور يف هذه اآلية

تب وإتيان واعلم أن السبب فيه أهنم أنكروا كون القرآن من جنس املعجزات وقالوا هذا كتاب مثل سائر الك
اإلنسان بتصنيف معني وكتاب معني ال يكون معجزة ألبتة وإمنا املعجز ما يكون مثل معجزات موسى وعيسى 

  عليهما السالم
واعلم أن من الناس من زعم أنه مل يظهر معجز يف صدق حممد عليه الصالة والسالم سوى القرآن قالوا إن هذا 

معجزاً مع أنه ما ظهر عليه نوع آخر من املعجزات ألن بتقدير أن يكون الكالم إمنا يصح إذا طعنوا يف كون القرآن 
قد ظهر على يده نوع آخر من املعجزات المتنع أن يقولوا لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه ءاَيةٌ  ّمن رَّّبِه فهذا يدل على أنه عليه 

  السالم ما كان له معجز سوى القرآن
صلى اهللا ( املراد منه طلب معجزات سوى املعجزات اليت شاهدوا منه واعلم أن اجلواب عنه من وجهني األول لعل 

كحنني اجلذع ونبوع املاء من بني أصابعه وإشباع اخللق الكثري من الطعام القليل فطلبوا منه معجزات ) عليه وسلم 
  قاهرة غري هذه األمور مثل فلق البحر بالعصا وقلب العصا ثعباناً



  تعاىل منعهم وما أعطاهم فإن قيل فما السبب يف أن اهللا
  قلنا إنه ملا أظهر املعجزة الواحدة فقد مت الغرض فيكون طلب الباقي حتكماً وظهور القرآن معجزة

فما كان مع ذلك حاجة إىل سائر املعجزات وأيضاً فلعله تعاىل علم أهنم يصرون على العناد بعد ظهور تلك 
لعذاب االستئصال فلهذا السبب ما أعطاهم اهللا تعاىل مطلوهبم  املعجزات امللتمسة وكانوا يصريون حينئذ مستوجبني

)  ٢٣األنفال ( رُِضونَ وقد بني اهللا تعاىل ذلك بقوله َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِمْ َخيًْرا الْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمَعُهْم لََتَولَّواْ وَُّهم مُّْع
ون به وأيضاً ففتح هذا الباب يفضي إىل ما ال هناية له وهو أنه بني أنه مل يعطهم مطلوهبم لعلمه تعاىل أهنم ال ينتفع

كلما أتى مبعجزة جاء واحد آخر فطلب منه معجزة أخرى وذلك يوجب سقوط دعوة األنبياء عليهم السالم وأنه 
  باطل

كى عن الوجه الثاين ويف اجلواب لعل الكفار ذكروا هذا الكالم قبل مشاهدة سائر املعجزات مث إنه تعاىل ملا ح
  الكفار ذلك قال إِنََّما أَنَت ُمنِذٌر وَِلكُلّ قَْومٍ َهاٍد وفيه مسائل

املسألة األوىل اتفق القراء على التنوين يف قوله هَاٍد وحذف الياء يف الوصل واختلفوا يف الوقف فقرأ ابن كثري 
  فبالوقف على الياء والباقون بغري الياء وهو رواية ابن فليح عن ابن كثري للتخفي

املسألة الثانية يف تفسري هذه اآلية وجوه األول املراد أن الرسول عليه السالم منذر لقومه مبني هلم ولكل قوم من 
قبله هاد ومنذر وداع وأنه تعاىل سوى بني الكل يف إظهار املعجزة إال أنه كان لكل قوم طريق خمصوص ألجله 

لب يف زمان موسى عليه السالم هو السحر جعل معجزته استحق التخصيص بتلك املعجزة املخصوصة فلما كان الغا
ما هو أقرب إىل طريقتهم وملا كان الغالب يف أيام عيسى عليه السالم الطب جعل معجزته ما كان من جنس تلك 

) صلى اهللا عليه وسلم ( الطريقة وهو إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص وملا كان الغالب يف أيام الرسول 
البالغة جعل معجزته ما كان الئقاً بذلك الزمان وهو فصاحة القرآن فلما كان العرب مل يؤمنوا هبذه الفصاحة و

املعجزة مع كوهنا أليق بطباعهم فبأن ال يؤمنوا عند إظهار سائر املعجزات أوىل فهذا هو الذي قرره القاضي وهو 
  الوجه الصحيح الذي يبقى الكالم معه منتظماً

ن املعىن أهنم ال جيحدون كون القرآن معجزاً فال يضيق قلبك بسببه إمنا أنت منذر فما عليك إال والوجه الثاين وهو أ
أن تنذر إىل أن حيصل اإلميان يف صدورهم ولست بقادر عليهم ولكل قوم هاد قادر على هدايتهم بالتخليق وهو اهللا 

  هللا تعاىلسبحانه وتعاىل فيكون املعىن ليس لك إال اإلنذار وأما اهلداية فمن ا
واعلم أن أهل الظاهر من املفسرين ذكروا ههنا أقواالً األول املنذر واهلادي شيء واحد والتقدير إمنا أنت منذر 

) صلى اهللا عليه وسلم ( ولكل قوم منذر على حدة ومعجزة كل واحد منهم غري معجزة اآلخر الثاين املنذر حممد 
رضي اهللا عنهما وسعيد بن جبري وجماهد والضحاك والثالث املنذر واهلادي هو اهللا تعاىل روي ذلك عن ابن عباس 

( يده على صدره فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب واهلادي علي قال ابن عباس رضي اهللا عنهما وضع رسول اهللا 
  )عدي أنت اهلادي يا علي بك يهتدي املهتدون من ب( مث أومأ إىل منكب علي رضي اهللا عنه وقال ) أنا املنذر 

اِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ  الْكَبُِري اللَُّه َيْعلَُم َما َتْحِملُ كُلُّ أُنثَى َوَما َتغِيُض االٌّ ْرَحاُم َوَما َتزَْداُد َوكُلُّ َشىْ ٍء ِعنَدُه بِِمقَْدارٍ َع
  َو ُمْسَتْخٍف بِالَّْيلِ َوسَارٌِب بِالنََّهارِالُْمَتعَالِ َسَوآٌء مِّْنكُْم مَّْن أََسرَّ الْقَْولَ َوَمْن َجَهرَ بِِه َوَمْن ُه

  يف اآلية مسائل
( املسألة األوىل يف وجه النظم وجوه األول أنه تعاىل ملا حكى عنهم أهنم طلبوا آيات أخرى غري ما أتى به الرسول 



آلية األخرى لالسترشاد بني أنه تعاىل عامل جبميع املعلومات فيعلم من حاهلم أهنم هل طلبوا ا) صلى اهللا عليه وسلم 
وطلب البيان أو ألجل التعنت والعناد وهل ينتفعون بظهور تلك اآليات أو يزداد إصرارهم واستكبارهم فلو علم 
تعاىل أهنم طلبوا ذلك ألجل االسترشاد وطلب البيان ومزيد الفائدة ألظهره اهللا تعاىل وما منعهم عنه لكنه تعاىل ملا 

 ألجل حمض العناد ال جرم أنه تعاىل منعهم عن ذلك وهو كقوله تعاىل َوَيقُولُونَ لَْوالَ أُنزِلَ علم أهنم مل يقولوا ذلك إال
)  ٥٠العنكبوت ( وقوله قُلْ إِنََّما االْيَاُت ِعنَد اللَِّه )  ٢٠يونس ( َعلَْيِه ءاَيةٌ  ّمن رَّّبِه فَقُلْ إِنََّما الَْغْيُب للَِّه فَاْنتَِظُرواْ 

يف إنكار البعث وذلك ألهنم أنكروا )  ٥الرعد ( النظم أنه تعاىل ملا قال َوإِن َتْعَجْب فََعَجٌب قَْولُُهْم  والثاين أن وجه
البعث بسبب أن أجزاء أبدان احليوانات عند تفرقها وتفتتها خيتلط بعضها ببعض وال يبقى االمتياز فبني تعاىل أنه إمنا 

جبميع املعلومات أما يف حق من كان عاملاً جبميع املعلومات فإنه يبقى تلك ال يبقى االمتياز يف حق من ال يكون عاملاً 
األجزاء حبيث ميتاز بعضها عن البعض مث احتج على كونه تعاىل عاملاً جبميع املعلومات بأنه يعلم ما حتمل كل أنثى وما 

واملعىن أنه تعاىل عامل )  ٦الرعد ( لَ الَْحَسَنةِ  تغيض األرحام الثالث أن هذا متصل بقوله َوَيْسَتْعجِلُوَنَك بِالسَّّيئَةِ  قَْب
  جبميع املعلومات فهو تعاىل إمنا ينزل العذاب حبسب ما يعلم كونه فيه مصلحة واهللا أعلم

وإما أن يف قوله َما َتْحِملُ كُلُّ أُنثَى َوَما َتغِيُض االْْرَحاُم َوَما َتْزدَاُد إما أن تكون موصولة ) ما ( املسألة الثانية لفظ 
تكون مصدرية فإن كانت موصولة فاملعىن أنه يعلم ما حتمله من الولد أنه من أي األقسام أهو ذكر أم أنثى وتام أو 

  ناقص وحسن أو قبيح وطويل أو قصري وغري ذلك من األحوال احلاضرة واملترقبة فيه
متعدياً يقال غاض املاء وغضته أنا ومنه قوله  مث قال َوَما َتِغيُض االْْرَحاُم والغيض هو النقصان سواء كان الزماً أو

واملراد من اآلية وما تغيضه األرحام إال أنه حذف الضمري الراجع وقوله َوَما تَْزَدادُ )  ٤٤هود ( تعاىل َوِغيَض الَْماء 
مث )  ٢٥الكهف ( أي تأخذه زيادة تقول أخذت منه حقي وازددت منه كذا ومنه قوله تعاىل َواْزَدادُواْ ِتْسًعا 

اختلفوا فيما تغيضه الرحم وتزداده على وجوه األول عدد الولد فإن الرحم قد يشتمل على واحد واثنني وعلى 
ثالثة وأربعة يروي أن شريكاً كان رابع أربعة يف بطن أمه الثاين الولد قد يكون خمدجاً وقد يكون تاماً الثالث مدة 

ني عند أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل وإىل أربعة عند الشافعي وإىل مخس والدته قد تكون تسعة أشهر وأزيد عليها إىل سنت
عند مالك وقيل إن الضحاك ولد لسنتني وهرم بن حيان بقي يف بطن أمه أربع سنني ولذلك مسي هرماً الرابع الدم 

نقص بظهور دم فإنه تارة يقل وتارة يكثر اخلامس ما ينقص بالسقط من غري أن يتم وما يزداد بالتمام السادس ما ي
احليض وذلك ألنه إذا سال الدم يف وقت احلمل ضعف الولد ونقص ومبقدار حصول ذلك النقصان يزداد أيام 

  احلمل لتصري هذه الزيادة جابرة لذلك النقصان قال ابن عباس رضي اهللا عنهما كلما سال احليض يف وقت

األمر السابع أن دم احليض فضلة جتتمع يف بطن املرأة احلمل يوماً زاد يف مدة احلمل يوماً ليحصل به اجلرب ويعتدل 
فإذا امتألت عروقها من تلك الفضالت فاضت وخرجت وسالت من دواخل تلك العروق مث إذا سالت تلك املواد 

موصولة أما إذا قلنا إهنا مصدرية فاملعىن أنه تعاىل ) ما ( امتألت تلك العروق مرة أخرى هذا كله إذا قلنا إن كلمة 
  م محل كل أنثى ويعلم غيض األرحام وازديادها ال خيفى عليه شيء من ذلك وال من أوقاته وأحوالهيعل

اُه وأما قوله تعاىل َوكُلُّ َشىْ ء ِعنَدُه بِِمقْدَارٍ فمعناه بقدر واحد ال جياوزه وال ينقص عنه كقوله إِنَّا كُلَّ َشىْ ء َخلَقَْن
  ) ٢الفرقان ( قان َوَخلََق كُلَّ َشىْ ء فَقَدََّرُه تَقِْديراً وقوله يف أول الفر)  ٤٩القمر ( بِقََدرٍ 

واعلم أن قوله كُلّ َشىْ ء ِعنَدُه بِِمقَْدارٍ حيتمل أن يكون املراد من العندية العلم ومعناه أنه تعاىل يعلم كمية كل شيء 
لك املعلومات وحيتمل أن يكون وكيفيته على الوجه املفصل املبني ومىت كان األمر كذلك امتنع وقوع التغيري يف ت

املراد من العندية أنه تعاىل خصص كل حادث بوقت معني وحالة معينة مبشيئته األزلية وإرادته السرمدية وعند 



حكماء اإلسالم أنه تعاىل وضع أشياء كلية وأودع فيها قوى وخواص وحركها حبيث يلزم من حركاهتا املقدرة 
عينة ومناسبات خمصوصة مقدرة ويدخل يف هذه اآلية أفعال العباد وأحواهلم باملقادير املخصوصة أحوال جزئية م

  وخواطرهم وهو من أدل الدالئل على بطالن قول املعتزلة
مث قال تعاىل َعاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدةِ  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد علم ما غاب عن خلقه وما شهدوه قال 

أراد هبا الشاهد واختلفوا يف املراد بالغائب ) والشهادة ( مصدر يريد به الغائب )  الغيب( الواحدي فعلى هذا 
والشاهد قال بعضهم الغائب هو املعلوم والشاهد هو املوجود وقال آخرون الغائب ما غاب عن احلس والشاهد ما 

قسمان املعلومات  حضر وقال آخرون الغائب ما ال يعرفه اخللق والشاهد ما يعرفه اخللق ونقول املعلومات
واملوجودات واملعدومات منها معدومات ميتنع وجودها ومنها معدومات ال ميتنع وجودها واملوجودات أيضاً قسمان 
موجودات ميتنع عدمها وموجودات ال ميتنع عدمها وكل واحد من هذه األقسام األربعة له أحكام وخواص والكل 

عن أيب القاسم األنصاري عن إمام احلرمني رمحهم اهللا تعاىل أنه كان يقول معلوم هللا تعاىل وحكى الشيخ اإلمام الوالد 
هللا تعاىل معلومات ال هناية هلا وله يف كل واحد من تلك املعلومات معلومات أخرى ال هناية هلا ألن اجلوهر الفرد 

صفات ال هناية هلا على البدل يعلم اهللا تعاىل من حاله أنه ميكن وقوعه يف أحياز ال هناية هلا على البدل وموصوفاً ب
  وهو تعاىل عامل بكل األحوال على التفصيل وكل هذه األقسام داخل حتت قوله تعاىل َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ 

مث إنه تعاىل ذكر عقيبه قوله الْكَبُِري وهو تعاىل ميتنع أن يكون كبرياً حبسب اجلثة واحلجم واملقدار فوجب أن يكون 
سب القدرة واملقادير اإلهلية مث وصف تعاىل نفسه بأنه املتعال وهو املتنزه عن كل ما ال جيوز عليه وذلك كبرياً حب

يدل على كونه منزهاً يف ذاته وصفاته وأفعاله فهذه اآلية دالة على كونه تعاىل موصوفاً بالعلم الكامل والقدرة التامة 
ىل قادراً على البعث الذي أنكروه وعلى اآليات اليت اقترحوها ومنزهاً عن كل ما ال ينبغي وذلك يدل على كونه تعا

وعلى العذاب الذي استعجلوه وأنه إمنا يؤخر ذلك حبسب املشيئة اإلهلية عند قوم وحبسب املصلحة عند آخرين 
  بإثبات الياء يف) املتعايل ( وقرأ ابن كثري 

تخفيف مث إنه تعاىل أكد بيان كونه عاملاً بكل الوقف والوصل على األصل والباقون حبذف الياء يف احلالتني لل
  َهارِ وفيه مسائلاملعلومات فقال سََواء ّمْنكُْم مَّْن أََسرَّ الْقَْولَ َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمسَْتْخٍف بِالَّْيلِ َوَسارٌِب بِالنَّ

ن األول أن سواء مصدر واملعىن ذو يطلب اثنني تقول سواء زيد وعمرو مث فيه وجها) سواء ( املسألة األوىل لفظ 
سواء كما تقول عدل زيد وعمرو أي ذوا عدل الثاين أن يكون سواء مبعىن مستو وعلى هذا التقدير فال حاجة إىل 

  اإلضمار إال أن سيبويه يستقبح أن يقول مستو زيد وعمرو ألن أمساء الفاعلني إذا كانت نكرات ال يبدأ هبا
  ه أوىل ألن محل الكالم عليه يغين عن التزام اإلضمار الذي هو خالف األصلولقائل أن يقول بل هذا الوج

  املسألة الثانية يف املستخفي والسارب قوالن
القول األول يقال أخفيت الشيء أخفيه إخفاء فخفي واستخفى فالن من فالن أي توارى واستتر وقوله َوَسارٌِب 

 سربه أي طريقه يقال خال له سربه أي طريقه وقال األزهري تقول بِالنََّهارِ قال الفراء والزجاج ظاهر بالنهار يف
العرب سربت اإلبل تسرب سرباً أي مضت يف األرض ظاهرة حيث شاءت فإذا عرفت ذلك فمعىن اآلية سواء كان 

اإلنسان مستخفياً يف الظلمات أو كان ظاهراً يف الطرقات فعلم اهللا تعاىل حميط بالكل قال ابن عباس رضي اهللا 
عنهما سواء ما أضمرته القلوب وأظهرته األلسنة وقال جماهد سواء من يقدم على القبائح يف ظلمات الليايل ومن 

  يأيت هبا يف النهار الظاهر على سبيل التوايل
والقول الثاين نقله الواحدي عن األخفش وقطرب أنه قال املستخفي الظاهر والسارب املتواري ومنه يقال خفيت 



أي أظهرته واختفيت الشيء استخرجته ويسمى النباش املستخفي والسارب املتواري ومنه يقال  الشيء وأخفيته
للداخل سرباً والسرب الوحش إذا دخل يف السرب أي يف كناسة قال الواحدي وهذا الوجه صحيح يف اللغة إال أن 

ستتار والنهار على الظهور االختيار هو الوجه األول الطباق أكثر املفسرين عليه وأيضاً فالليل يدل على اال
  واالنتشار

ْومٍ حَتَّى ُيَغيِّرُواْ َما بِأَنفُسِهِْم َوإِذَآ أَرَاَد لَُه ُمَعقَِّباٌت مِّن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِنَّ اللََّه الَ يَُغيُِّر َما بِقَ
  لَُه َوَما لَُهْم مِّن ُدونِِه ِمن وَالٍ اللَُّه بِقَْومٍ ُسو ًءا فَالَ َمَردَّ

وقيل على )  ١٠الرعد ( يف قوله َسَواء ّمْنكُْم مَّْن أََسرَّ الْقَْولَ َوَمْن جََهَر بِِه ) من ( إىل ) له ( اعلم أن الضمري من 
الكلمة معتقبات اسم اهللا يف عامل الغيب والشهادة واملعىن هللا معقبات وأما املعقبات فيجوز أن يكون أصل هذه 

واملراد املعتذرون وجيوز أن يكون من )  ٩٠التوبة ( فأدغمت التاء يف القاف كقوله َوَجاء الُْمَعذُّرونَ ِمَن االْْعرَابِ 
  عقبه إذا جاء على عقبه فاسم املعقب من كل شيء ما خلف يعقب ما قبله

  واملعىن يف كال الوجهني واحد
عقبات قوالن األول وهو املشهور الذي عليه اجلمهور أن املراد منه املالئكة إذا عرفت هذا فنقول يف املراد بامل

احلفظة وإمنا صح وصفهم باملعقبات إما ألجل أن مالئكة الليل تعقب مالئكة النهار وبالعكس وإما ألجل أهنم 
هذا املراد من  يتعقبون أعمال العباد ويتبعوهنا باحلفظ والكتب وكل من عمل عمالً مث عاد إليه فقد عقب فعلى

املعقبات مالئكة الليل ومالئكة النهار روي عن عثمان رضي اهللا عنه أنه قال يا رسول اهللا أخربين عن العبد كم معه 
ملك عن ميينك يكتب احلسنات وهو أمني على الذي على الشمال فإذا عملت حسنة ( من ملك فقال عليه السالم 

الشمال لصاحب اليمني أكتب فيقول ال لعله يتوب فإذا قال ثالثاً  كتبت عشراً وإذا عملت سيئة قال الذي على
قال نعم أكتب أراحنا اهللا منه فبئس القرين ما أقل مراقبته هللا تعاىل واستحياءه منا وملكان من بني يديك ومن 

ك فإذا تواضعت لربك رفعك خلفك فهو قوله تعاىل لَُه ُمَعقّبَاٌت ّمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه وملك قابض على ناصيت
وإن جتربت قصمك وملكان على شفتك حيفظان عليك الصالة علي وملك علي فيك ال يدع أن تدخل احلية يف 

فيك وملكان على عينيك فهؤالء عشرة أمالك على كل آدمي تبدل مالئكة الليل مبالئكة النهار فهم عشرون ملكاً 
يتعاقب فيكم مالكئة بالليل ومالئكة بالنهار وجيتمعون يف صالة ( ) صلى اهللا عليه وسلم ( وعن ) على كل آدمي 

قيل )  ٧٨اإلسراء ( وهو املراد من قوله أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ الَّْيلِ ) الصبح وصالة العصر 
اىل َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الّشَمالِ تصعد مالئكة الليل وهي عشرة وتنزل مالئكة النهار وقال ابن جريج هو مثل قوله تع

صاحب اليمني يكتب احلسنات والذي عن يساره يكتب السيئات وقال جماهد ما من عبد إال وله )  ١٧ق ( قَِعيٌد 
  ملك حيفظه من اجلن واإلنس واهلوام يف نومه ويقظته ويف اآلية سؤاالت

  وهو املعقباتالسؤال األول املالئكة ذكور فلم ذكر يف مجعها مجع اإلناث 
واجلواب فيه قوالن األول قال الفراء املعقبات ذكران مجع مالئكة معقبة مث مجعت معقبة مبعقبات كما قيل ابناوات 
سعد ورجاالت بكر مجع رجال والذي يدل على التذكري قوله َيْحفَظُوَنُه والثاين وهو قول األخفش إمنا أنثت لكثرة 

  ذلك منها حنو نسابة وعالمة وهو ذكر
  السؤال الثاين ما املراد من كون أولئك املعقبات من بني يديه ومن خلفه

واجلواب أن املستخفي بالليل والسارب بالنهار قد أحاط به هؤالء املعقبات فيعدون عليه أعماله وأقواله بتمامها وال 
يع املهالك من بني يشذ من تلك األعمال واألقوال من حفظهم شيء أصالً وقال بعضهم بل املراد حيفظونه من مج



  يديه ومن خلفه ألن السارب بالنهار إذا سعى يف مهماته فإمنا حيذر من بني يديه ومن خلفه
  السؤال الثالث ما املراد من قوله ِمْن أَْمرِ اللَِّه

  واجلواب ذكر الفراء فيه قولني
  نهالقول األول أنه على التقدمي والتأخري والتقدير له معقبات من أمر اهللا حيفظو

  القول الثاين أن فيه إضماراً أي ذلك احلفظ من أمر اهللا أي مما أمر اهللا به فحذف االسم وأبقى خربه

  كما يكتب على الكيس ألفان واملراد الذي فيه ألفان
 معناها الباء والتقدير حيفظونه بأمر اهللا وباعانته والدليل على أنه) من ( والقول الثالث ذكره ابن األنباري أن كلمة 

  ال بد من املصري إليه أنه ال قدرة للمالئكة وال ألحد من اخللق على أن حيفظوا أحداً من أمر اهللا ومما قضاه عليه
  السؤال الرابع ما الفائدة يف جعل هؤالء املالئكة موكلني علينا

على حدة  واجلواب أن هذا الكالم غري مستبعد وذلك ألن املنجمني اتفقوا على أن التدبري يف كل يوم لكوكب
وكذا القول يف كل ليلة وال شك أن تلك الكواكب هلا أرواح عندهم فتلك التدبريات املختلفة يف احلقيقة لتلك 
األرواح وكذا القول يف تدبري القمر واهليالج والكدخدا على ما يقوله املنجمون وأما أصحاب الطلسمات فهذا 

 الطباعي التام ومرادهم بالطباعي التام أن لكل إنسان روحاً الكالم مشهور يف ألسنتهم ولذلك تراهم يقولون أخربين
فلكية يتوىل إصالح مهماته ودفع بلياته وآفاته وإذا كان هذا متفقاً عليه بني قدماء الفالسفة وأصحاب األحكام 

ها خرية فكيف يستبعد جميئه من الشرع ومتام التحقيق فيه أن األرواح البشرية خمتلفة يف جواهرها وطبائعها فبعض
وبعضها شريرة وبعضها معزة وبعضها مذلة وبعضها قوية القهر والسلطان وبعضها ضعيفة سخيفة وكما أن األمر يف 
األرواح البشرية كذلك فكذا القول يف األرواح الفلكية وال شك أن األرواح الفلكية يف كل باب وكل صفة أقوى 

تكون متشاركة يف طبيعة خاصة وصفة خمصوصة ملا أهنا تكون من األرواح البشرية وكل طائفة من األرواح البشرية 
يف تربية روح من األرواح الفلكية مشاكلة هلا يف الطبيعة واخلاصية وتكون تلك األرواح البشرية كأهنا أوالد لذلك 

ها الروح الفلكي ومىت كان األمر كذلك كان ذلك الروح الفلكي معيناً هلا على مهماهتا ومرشداً هلا إىل مصاحل
وعاصماً هلا عن صنوف اآلفات فهذا كالم ذكره حمققو الفالسفة وإذا كان األمر كذلك علمنا أن الذي وردت به 

الشريعة أمر مقبول عند الكل فكيف ميكن استنكاره من الشريعة مث يف اختصاص هؤالء املالئكة وتسلطهم على بين 
شياطني يدعون إىل الشرور واملعاصي وهؤالء املالئكة آدم فوائد كثرية سوى اليت مر ذكرها من قبل األول أن ال

يدعون إىل اخلريات والطاعات والثاين قال جماهد ما من عبد إال ومعه ملك حيفظه من اجلن واإلنس واهلوام يف نومه 
 ويقظته الثالث أنا نرى أن اإلنسان قد يقع يف قلبه داع قوي من غري سبب مث يظهر باآلخرة أن وقوع تلك الداعية
يف قلبه كان سبباً من أسباب مصاحله وخرياته وقد ينكشف أيضاً باآلخرة أنه كان سبباً لوقوعه يف آفة أو يف معصية 
فيظهر أن الداعي إىل األمر األول كان مريداً للخري والراحة وإىل األمر الثاين كان مريداً للفساد واحملنة واألول هو 

الرابع أن اإلنسان إذا علم أن املالئكة حتصي عليه أعماله كان إىل احلذر  امللك اهلادي والثاين هو الشيطان املغوي
من املعاصي أقرب ألن من آمن يعتقد جاللة املالئكة وعلو مراتبهم فإذا حاول اإلقدام على معصية واعتقد أهنم 

وإذا علم أن  يشاهدوهنا زجره احلياء منهم عن اإلقدام عليها كما يزجره عنها إذا حضره من يعطيه من البشر
  املالئكة حتصي عليه تلك األعمال كان ذلك أيضاً رادعاً له عنها وإذا علم أن املالئكة يكتبوهنا كان الردع أكمل

  السؤال اخلامس ما الفائدة يف كتبة أعمال العباد قلنا ههنا مقامات
  ة يف تلكاملقام األول أن تفسري الكتبة باملعىن املشهور من الكتبة قال املتكلمون الفائد



الصحف وزهنا ليعرف رجحان إحدى الكفتني على األخرى فإنه إذا رجحت كفة الطاعات ظهر للخالئق أنه من 
أهل اجلنة وإن كان بالضد فبالضد قال القاضي هذا بعيد ألن األدلة قد دلت على أن كل واحد قبل مماته عند 

ول تلك املعرفة على امليزان مث أجاب القاضي عن هذا املعاينة يعلم أنه من السعداء أو من األشقياء فال يتوقف حص
الكالم وقال ال ميتنع أيضاً ما روينا ألمر يرجع إىل حصول سروره عند اخللق العظيم أنه من أولياء اهللا يف اجلنة 

  وبالضد من ذلك يف أعداء اهللا
باالصطالح لتعريف املعاين  واملقام الثاين وهو قول حكماء اإلسالم أن الكتابة عبارة عن نقوش خمصوصة وضعت

  املخصوصة فلو قدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك املعاين ألعياهنا وذواهتا كانت تلك الكتبة أقوى وأكمل
إذا ثبت هذا فنقول إن اإلنسان إذا أتى بعمل من األعمال مرات وكرات كثرية متوالية حصل يف نفسه بسبب 

امللكة ملكة سارة باألعمال النافعة يف السعادات الروحانية عظم ابتهاجه تكررها ملكة قوية راسخة فإن كانت تلك 
  هبا بعد املوت وإن كانت تلك امللكة ملكة ضارة يف األحوال الروحانية عظم تضرره هبا بعد املوت

إذا ثبت هذا فنقول إن التكرير الكثري ملا كان سبباً حلصول تلك امللكة الراسخة كان لكل واحد من األعمال 
املتكررة أثر يف حصول تلك امللكة الراسخة وذلك األثر وإن كان غري حمسوس إال أنه حاصل يف احلقيقة وإذا 
عرفت هذا ظهر أنه ال حيصل لإلنسان حملة وال حركة وال سكون إال وحيصل منه يف جوهر نفسه أثر من آثار 

ل عند هؤالء واهللا أعلم حبقائق األمور وهذا كله السعادة أو آثار الشقاوة قل أو كثر فهذا هو املراد من كتبة األعما
  إذا فسرنا قوله تعاىل لَُه ُمَعقَّباٌت ّمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه باملالئكة

القول الثاين وهو أيضاً منقول عن ابن عباس رضي اهللا عنهما واختاره أبو مسلم األصفهاين املراد أنه يستوي يف علم 
هر واملستخفي بظلمة الليل والسارب بالنهار املستظهر باملعاونني واألنصار وهم امللوك واألمراء اهللا تعاىل السر واجل

فمن جلأ إىل الليل فلن يفوت اهللا أمره ومن سار هناراً باملعقبات وهم األحراس واألعوان الذين حيفظونه مل ينجه 
بد أن يبصر ذاك هذا فتصري بصرية كل واحد منهم  أحراسه من اهللا تعاىل واملعقب العون ألنه إذا أبصر هذا ذاك فال

معاقبة لبصرية اآلخرة فهذه املعقبات ال ختلص من قضاء اهللا ومن قدره وهم إن ظنوا أهنم خيلصون خمدومهم من أمر 
اهللا ومن قضائه فإهنم ال يقدرون على ذلك ألبتة واملقصود من هذا الكالم بعث السالطني واألمراء والكرباء على أن 

طلبوا اخلالص من املكاره عن حفظ اهللا وعصمته وال يعولوا يف دفعها على األعوان واألنصار ولذلك قال تعاىل ي
  بعده وَإِذَا أَرَاَد اللَُّه بِقَْومٍ ُسوءا فَالَ َمَردَّ لَُه َوَما لَُهْم ّمن ُدونِِه ِمن َوالٍ

ى ُيَغّيرُواْ َما بِأَنفُسِهِْم فكالم مجيع املفسرين يدل على أن املراد ال يغري ما هم أما قوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ ُيغَّيُر َما بِقَْومٍ َحتَّ
فيه من النعم بإنزال االنتقام إال بأن يكون منهم املعاصي والفساد قال القاضي والظاهر ال حيتمل إال هذا املعىن ألنه 

ا من دون تغيري يصدر من العبد فيما تقدم ألنه تعاىل ال شيء مما يفعله تعاىل سوى العقاب ال وقد يبتدىء به يف الدني
ابتدأ بالنعم دينا ودنياً ويفضل يف ذلك من شاء على من يشاء فاملراد مما ذكره اهللا تعاىل التغيري باهلالك والعقاب مث 

  اختلفوا فبعضهم قال هذا الكالم راجع إىل قوله

فبني تعاىل أنه ال ينزل هبم عذاب االستئصال إال واملعلوم منهم )  ٦الرعد ( ةِ  َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالسَّّيئَةِ  قَْبلَ الَْحَسَن
اإلصرار على الكفر واملعصية حىت قالوا إذا كان املعلوم أن فيهم من يؤمن أو يف عقبه من يؤمن فإنه تعاىل ال ينزل 

كل قوم بالغوا يف الفساد وغريوا  عليهم عذاب االستئصال وقال بعضهم بل الكالم جيري على إطالقه واملراد منه أن
طريقتهم يف إظهار عبودية اهللا تعاىل فإن اهللا يزيل عنهم النعم وينزل عليهم أنواعاً من العذاب وقال بعضهم إن 
املؤمن الذي يكون خمتلطاً بأولئك األقوام فرمبا دخل يف ذلك العذاب روي عن أيب بكر رضي اهللا عنه قال قال 



إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم اهللا تعاىل ) ( عليه وسلم  صلى اهللا( رسول اهللا 
  واحتج أبو علي اجلبائي والقاضي هبذه اآلية يف مسألتني) بعقاب 

م املسألة األوىل أنه تعاىل ال يعاقب أطفال املشركني بذنوب آبائهم ألهنم مل يغريوا ما بأنفسهم من نعمة فيغري اهللا حاهل
  من النعمة إىل العذاب

املسألة الثانية قالوا اآلية تدل على بطالن قول اجملربة إنه تعاىل يبتدىء العبد بالضالل واخلذالن أول ما يبلغ وذلك 
  أعظم من العقاب مع أنه ما كان منه تغيري

قوله تعاىل َوَما َيَشآءونَ إِالَّ واجلواب أن ظاهر هذه اآلية يدل على أن فعل اهللا يف التغيري مؤخر عن فعل العبد إال أن 
  يدل على أن فعل العبد مؤخر عن فعل اهللا تعاىل فوقع التعارض)  ٣٠اإلنسان ( أَن َيَشاء اللَُّه 

 وأما قوله َوإِذَا أََراَد اللَُّه بِقَْومٍ ُسوءا فَالَ َمَردَّ لَُه فقد احتج أصحابنا به على أن العبد غري مستقل يف الفعل قالوا
ألنه إذا كفر العبد فال شك أنه تعاىل حيكم بكونه مستحقاً للذم يف الدنيا والعقاب يف اآلخرة فلو كان العبد وذلك 

هُ مستقالً بتحصيل اإلميان لكان قادراً على رد ما أراده اهللا تعاىل وحينئذ يبطل قوله َوإِذَا اللَُّه بِقَْومٍ ُسوءا فَالَ َمَردَّ لَ
أشعرت مبذهبهم إال أن هذه اآلية من أقوى الدالئل على مذهبنا قال الضحاك عن ابن  فثبت أن اآلية السابقة وإن

عباس مل تغن املعقبات شيئاً وقال عطاء عنه ال راد لعذايب وال ناقض حلكمي َوَما لَُهْم ّمن ُدونِِه ِمن َوالٍ أي ليس هلم 
  يلي أمرهم ومينع العذاب عنهم من دون اهللا من يتوالهم ومينع قضاء اهللا عنهم واملعىن ما هلم والٍ

لْاِئكَةُ  ِمْن ِخيفَِتِه َوُيْرِسلُ ُهَو الَِّذى ُيرِيكُمُ الَْبْرقَ َخْوفًا َوطََمًعا َويُْنِشى ُء السََّحاَب الثِّقَالَ وَُيَسبِّحُ الرَّْعُد بَِحْمِدِه وَالَْم
  اللَِّه َوُهَو َشِديدُ الِْمَحالِ الصََّواِعَق فَُيِصيبُ بَِها َمن َيَشآُء َوُهْم ُيَجاِدلُونَ ِفى

اعلم أنه تعاىل ملا خوف العباد بإنزال ما ال مرد له أتبعه بذكر هذه اآليات وهي مشتملة على أمور ثالثة وذلك ألهنا 
دالئل على قدرة اهللا تعاىل وحكمته وأهنا تشبه النعم واإلحسان من بعض الوجوه وتشبه العذاب والقهر من بعض 

  الوجوه

  أنه تعاىل ذكر ههنا أموراً أربعة األول الربق وهو قوله تعاىل يُرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفاً َوطََمعاً وفيه مسائل واعلم
يف انتصاب قوله َخْوفًا َوطََمًعا وجوه األول ال يصح أن يكونا مفعوالً هلما ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

على تقدير حذف املضاف أي إرادة خوف وطمع أو على معىن إخافة ألهنما ليسا بفعل فاعل الفعل املعلل إال 
وإطماعاً الثاين جيوز أن يكونا منتصبني على احلال من الربق كأنه يف نفسه خوف وطمع والتقدير ذا خوف وذا طمع 

  أو على معىن إخيافاً وإطماعاً الثالث أن يكونا حاالً من املخاطبني أي خائفني وطامعني
ة يف كون الربق خوفاً وطمعاً وجوه األول أن عند ملعان الربق خياف وقوع الصواعق ويطمع يف نزول املسألة الثاني

  الغيث قال املتنيب فىت كالسحاب اجلون خيشى ويرجتى
  يرجى احليا منها وخيشى الصواعق

فيه نفع الثالث أن  الثاين أنه خياف املطر من له فيه ضرر كاملسافر وكمن يف جرابه التمر والزبيب ويطمع فيه من له
كل شيء حيصل يف الدنيا فهو خري بالنسبة إىل قوم وشر بالنسبة إىل آخرين فكذلك املطر خري يف حق من حيتاج إليه 

  يف أوانه وشر يف حق من يضره ذلك إما حبسب املكان أو حبسب الزمان
أن السحاب ال شك أنه جسم مركب  املسألة الثالثة اعلم أن حدوث الربق دليل عجيب على قدرة اهللا تعاىل وبيانه

يف أجزاء رطبة مائية ومن أجزاء هوائية ونارية وال شك أن الغالب عليه األجزاء املائية واملاء جسم بارد رطب والنار 
  جسم يابس وظهور الضد من الضد التام على خالف العقل فال بد من صانع خمتار يظهر الضد من الضد



الريح احتقن يف داخل جرم السحاب واستوىل الربد على ظاهره فاجنمد السطح  فإن قيل مل ال جيوز أن يقال إن
الظاهر منه مث إن ذلك الريح ميزقه متزيقاً عنيفاً فيتولد من ذلك التمزيق الشديد حركة عنيفة واحلركة العنيفة موجبة 

  للسخونة وهي الربق
ول أنه لو كان األمر كذلك لوجب أن يقال واجلواب أن كل ما ذكرمتوه على خالف املعقول وبيانه من وجوه األ

أينما حيصل الربق فال بد وأن حيصل الرعد وهو الصوت احلادث من متزق السحاب ومعلوم أنه ليس األمر كذلك 
فإنه كثرياً ما حيدث الربق القوي من غري حدوث الرعد الثاين أن السخونة احلاصلة بسبب قوة احلركة مقابلة 

بة للربد وعند حصول هذا العارض القوي كيف حتدث النارية بل نقول النريان العظيمة تنطفىء للطبيعة املائية املوج
بصب املاء عليها والسحاب كله ماء فكيف ميكن أن حيدث فيه شعلة ضعيفة نارية الثالث من مذهبكم أن النار 

ء السحاب لكن من أين حدث الصرفة ال لون هلا البتة فهب أنه حصلت النارية بسبب قوة احملاكة احلاصلة بأجزا
ذلك اللون األمحر فثبت أن السبب الذي ذكروه ضعيف وأن حدوث النار احلاصلة يف جرم السحاب مع كونه ماء 

  خالصاً ال ميكن إال بقدرة القادر احلكيم
  النوع الثاين من الدالئل املذكورة يف هذه اآلية قوله تعاىل وَُيْنِشىء السََّحاَب الثّقَالَ قال صاحب

السحاب اسم جنس والواحدة سحابة والثقال مجع ثقيلة ألنك تقول سحابة ثقيلة وسحاب ثقال كما ) الكشاف ( 
  تقول امرأة كرمية ونساء كرام وهي الثقال باملاء

واعلم أن هذا أيضاً من دالئل القدرة واحلكمة وذلك ألن هذه األجزاء املائية إما أن يقال إهنا حدثت يف جو اهلواء 
ل إهنا تصاعدت من وجه األرض فإن كان األول وجب أن يكون حدوثها باحداث حمدث حكيم قادر وهو أو يقا

املطلوب وإن كان الثاين وهو أن يقال إن تلك األجزاء تصاعدت من األرض فلما وصلت إىل الطبقة الباردة من 
فتارة تكون القطرات كبرية  اهلواء بردت فثقلت فرجعت إىل األرض فنقول هذا باطل وذلك ألن األمطار خمتلفة

وتارة تكون صغرية وتارة تكون متقاربة وأخرى تكون متباعدة وتارة تدوم مدة نزول املطر زماناً طويالً وتارة قليالً 
فاختالف األمطار يف هذه الصفات مع أن طبيعة األرض واحدة وطبيعة الشمس املسخنة للبخارات واحدة ال بد 

ختار وأيضاً فالتجربة دلت على أن للدعاء والتضرع يف نزول الغيث أثراً عظيماً وأن يكون بتخصيص الفاعل امل
  ولذلك كانت صالة االستسقاء مشروعة فعلمنا أن املؤثر فيه هو قدرة الفاعل ال الطبيعة واخلاصية

وَالَْملْاِئكَةُ  ِمْن ِخيفَِتِه وفيه النوع الثالث من الدالئل املذكورة يف هذه اآلية الرعد وهو قوله َوُيَسّبُح الرَّْعُد بِحَْمِدِه 
  أقوال

القول األول إن الرعد اسم ملك من املالئكة وهذا الصوت املسموع هو صوت ذلك امللك بالتسبيح والتهليل عن 
ملك من ( عن الرعد ما هو فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ابن عباس رضي اهللا عنهما أن اليهود سألت النيب 

قالوا فما الصوت الذي نسمع قال ) سحاب معه خماريق من نار يسوق هبا السحاب حيث شاء اهللا املالئكة موكل بال
وعن احلسن أنه خلق من خلق اهللا ليس مبلك فعلى هذا القول الرعد هو امللك املوكل ) زجره السحاب ( 

بن عباس رضي اهللا بالسحاب وصوته تسبيح هللا تعاىل وذلك الصوت أيضاً يسمى بالرعد ويؤكد هذا ما روي عن ا
إن اهللا ينشىء ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنهما كان إذا مسع الرعد قال سبحان الذي سبحت له وعن النيب 

  )السحاب الثقال فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك فنطقه الرعد وضحكه الربق 
شرطاً حلصول احلياة فال يبعد من اهللا واعلم أن هذا القول غري مستبعد وذلك ألن عند أهل السنة البنية ليست 

تعاىل أن خيلق احلياة والعلم والقدرة والنطق يف أجزاء السحاب فيكون هذا الصوت املسموع فعالً له وكيف يستبعد 



ذلك وحنن نرى أن السمندل يتولد يف النار والضفادع تتولد يف املاء البارد والدودة العظيمة رمبا تتولد يف الثلوج 
صلى اهللا ( أيضاً فإذا مل يبعد تسبيح اجلبال يف زمن داود عليه السالم وال تسبيح احلصى يف زمان حممد القدمية و

وعلى هذاالقول فهذا الشيء املسمى بالرعد ملك أو ليس مبلك ) فكيف يستبعد تسبيح السحاب ) ( عليه وسلم 
لْاِئكَةُ  ِمْن ِخيفَِتِه واملعطوف عليه مغاير فيه قوالن أحدمها أنه ليس مبلك ألنه عطف عليه املالئكة فقال وَالَْم

للمعطوف والثاين وهو أنه ال يبعد أن يكون من جنس املالئكة وإمنا إفراده بالذكر على سبيل التشريف كما يف قوله 
  ) ٧٠األحزاب ( ُهْم َوِمْنَك ِمْن ُنوٌح ويف قوله َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِّيْيَن ِميثَاقَ)  ٩٨البقرة ( َوَملِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ 

القول الثاين أن الرعد اسم هلذا الصوت املخصوص ومع ذلك فإن الرعد يسبح اهللا سبحانه ألن التسبيح والتقديس 
  وما جيري جمرامها ليس إال وجود لفظ يدل على حصول التنزيه والتقديس هللا سبحانه

ى وجود موجود متعال عن النقص واإلمكان كان ذلك يف احلقيقة وتعاىل فلما كان حدوث هذا الصوت دليالً عل
  ) ٤٤اإلسراء ( تسبيحاً وهو معىن قوله تعاىل َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيسَّبُح بِحَْمَدِه 

القول الثالث أن املراد من كون الرعد مسبحاً أن من يسمع الرعد فإنه يسبح اهللا تعاىل فلهذا املعىن أضيف هذا 
  يهالتسبيح إل

  القول الرابع من كلمات الصوفية الرعد صعقات املالئكة والربق زفرات أفئدهتم واملطر بكاؤهم
  فإن قيل وما حقيقة الرعد

  ) ١٩البقرة ( يف قوله ِفيِه ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق ) البقرة ( قلنا استقصينا القول يف سورة 
أن من املفسرين من يقول عىن هبؤالء املالئكة أعوان الرعد فإنه سبحانه جعل أما قوله َوالَْملْاِئكَةُ  ِمْن ِخيفَِتِه فاعلم 

له أعواناً ومعىن قوله َوالَْملْاِئكَةُ  ِمْن ِخيفَِتِه أي وتسبح املالئكة من خيفة اهللا تعاىل وخشيته قال ابن عباس رضي اهللا 
لى ميينه ومن على يساره وال يشغله عن عنهما إهنم خائفون من اهللا ال كخوف ابن آدم فإن أحدهم ال يعرف من ع

  عبادة اهللا طعام وال شراب وال شيء
واعلم أن احملققني من احلكماء يذكرون أن هذه اآلثار العلوية إمنا تتم بقوى روحانية فلكية فللسحاب روح معني 

لناه من أن الرعد اسم من األرواح الفلكية يدبره وكذا القول يف الرياح ويف سائر اآلثار العلوية وهذا عني ما نق
ملك من املالئكة يسبح اهللا فهذا الذي قاله املفسرون هبذه العبارة هو عني ما ذكره احملققون عن احلكماء فكيف 

  يليق بالعاقل اإلنكار
قد ذكرنا النوع الرابع من الدالئل املذكورة يف هذه اآلية قوله َويُْرِسلُ الصَّواِعَق فَُيصِيُب بَِها َمن َيَشاء واعلم أنا 

معىن الصواعق يف سورة البقرة قال املفسرون نزلت هذه اآلية يف عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة 
خياصمانه وجيادالنه ويريدان الفتك به فقال أربد بن ربيعة أخو لبيد بن ربيعة ) صلى اهللا عليه وسلم ( أتيا النيب 

  أخربنا عن ربنا أمن حناس هو أم من

  حديد مث إنه ملا رجع أربد أرسل عليه صاعقة فأحرقته ورمى عامراً بغدة كغدة البعري ومات يف بيت سلولية
واعلم أن أمر الصاعقة عجيب جداً وذلك ألهنا تارة تتولد من السحاب وإذا نزلت من السحاب فرمبا غاصت يف 

ووجه االستدالل أن النار حارة يابسة  البحر وأحرقت احليتان يف جلة البحر واحلكماء بالغوا يف وصف قوهتا
وطبيعتها ضد طبيعة السحاب فوجب أن تكون طبيعتها يف احلرارة واليبوسة أضعف من طبيعة النريان احلادثة عندنا 

على العادة لكنه ليس األمر كذلك فإهنا أقوى نريان هذا العامل فثبت أن اختصاصها مبزيد تلك القوة ال بد وأن 



  الفاعل املختاريكون بسبب ختصيص 
واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذه الدالئل األربعة قال َوُهْم ُيَجاِدلُونَ ِفى اللَِّه واملراد أنه تعاىل بني دالئل كمال علمه يف 

  وبني دالئل كمال القدرة يف هذه اآليات)  ٨الرعد ( قوله َيْعلَُم َما َتْحِملُ كُلُّ أُنثَى 
اللَِّه يعين هؤالء الكفار مع ظهور هذه الدالئل جيادلون يف اهللا وهو حيتمل وجوهاً أحدها أن مث قال َوُهْم ُيَجاِدلُونَ ِفى 

يكون املراد الرد على الكافر الذي قال أخربنا عن ربنا أمن حناس أم من حديد وثانيها أن يكون املراد الرد على 
الرد عليهم يف طلب سائر املعجزات ورابعها  جداهلم يف إنكار البعث وإبطال احلشر والنشر وثالثها أن يكون املراد

أن يكون املراد الرد عليهم يف استنزال عذاب االستئصال ويف هذه الواو قوالن األول أنه للحال واملعىن فيصيب 
بالصاعقة من يشاء يف حال جداله يف اهللا وذلك أن أربد ملا جادل يف اهللا أحرقته الصاعقة والثاين أهنا واو االستئناف 

  ه تعاىل ملا متم ذكر هذه الدالئل قال بعد ذلك َوُهْم ُيجَاِدلُونَ ِفى اللَِّهكأن
مث قال تعاىل َوُهَو َشِديُد الِْمَحالِ ويف لفظ احملال أقوال قال ابن قتيبة امليم زائدة وهو من احلول وحنوه ميم مكان 

سورة فهي أصلية حنو مهاد ومداس وقال األزهري هذا غلط فإن الكلمة إذا كانت على مثال فعال أوله ميم مك
ومداد واختلفوا مم أخذ على وجوه األول قيل من قوهلم حمل فالن بفالن إذا سعى به إىل السلطان وعرضه للهالك 
ومتحل لكذا إذا تكلف استعمال احليلة واجتهد فيه فكان املعىن أنه سبحانه شديد املكر ألعدائه يهلكهم بطريق ال 

ال عبارة عن الشدة ومنه تسمى السنة الصعبة سنة احملل وما حلت فالناً حماالً أي قاومته أينا يتوقعونه الثاين أن احمل
أشد قال أبو مسلم وحمال فعال من احملل وهو الشدة ولفظ فعال يقع على اجملازاة واملقابلة فكأن املعىن أنه تعاىل 

لقوة وقال أبو عبيدة شديد العقوبة وقال احلسن شديد املغالبة وللمفسرين ههنا عبارات فقال جماهد وقتادة شديد ا
شديد النقمة وقال ابن عباس شديد احلول الثالث قال ابن عرفة يقال ماحل عن أمره أي جادل فقوله َشدِيُد الِْمحَالِ 
 أي شديد اجلدال الرابع روي عن بعضهم َشِديدُ الِْمَحالِ أي شديد احلقد قالوا هذا ال يصح ألن احلقد ال ميكن يف
حق اهللا تعاىل إال أنا قد ذكرنا يف هذا الكتاب أن أمثال هذه األلفاظ إذا وردت يف حق اهللا تعاىل فإهنا حتصل على 

هنايات األعراض ال على مبادىء األعراض فاملراد باحلقد ههنا هو أنه تعاىل يريد إيصال الشر إليه مع أنه خيفي عنه 
  تلك اإلرادة

ا ُهوَ ِذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه الَ َيسَْتجِيُبونَ لَُهم بَِشىْ ٍء إِالَّ كََباِسِط كَفَّْيِه إِلَى الَْمآِء ِلَيْبلُغَ فَاُه َوَملَُه َدْعَوةُ  الَْحقِّ َوالَّ
  بَِباِلِغِه َوَما دَُعآُء الْكَاِفرِيَن إِالَّ ِفى َضلَالٍ

  ناعلم أن قوله لَُه َدْعَوةُ  الَْحّق أي هللا دعوة احلق وفيه حبثا
البحث األول يف أقوال املفسرين وهي أمور أحدها ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال َدْعَوةُ  
الَْحّق قول ال إله إال اهللا وثانيها قول احلسن إن اهللا هو احلق فدعاؤه هو احلق كأنه يومىء إىل أن االنقطاع إليه يف 

  ق والصدقالدعاء هو احلق وثالثها أن عبادته هي احل
واعلم أن احلق هو املوجود واملوجود قسمان قسم يقبل العدم وهو حق ميكن أن يصري باطالً وقسم ال يقبل العدم 
فال ميكن أن يصري باطالً وذلك هو احلق احلقيقي وإذا كان واجب الوجود لذاته موجوداً ال يقبل العدم كان أحق 

  قادات وأحق األذكار بأن يكون حقاً هواملوجودات بأن يكون حقاً هو هو وكان أحق االعت

اعتقاد ثبوته وذكر وجوده فثبت هبذا أن وجوده هو احلق يف املوجودات واعتقاد وجوده هو احلق يف االعتقادات 
  وذكره بالثناء واإلهلية والكمال هو احلق يف األذكار فلهذا قال لَُه َدْعَوةُ  الْحَّق

َوةُ  الَْحّق فيه وجهان أحدمها أن تضاف الدعوة إىل احلق الذي هو نقيض َدْع) الكشاف ( البحث الثاين قال صاحب 



الباطل كما تضاف إليه الكلمة يف قوله كَِلَمةَ  الَْحّق واملقصود منه الداللة على كون هذه الدعوة خمتصة بكوهنا حقة 
ن تضاف إىل احلق الذي هو اهللا وكوهنا خالية عن أمارات كونه باطالً وهذا من باب إضافة الشيء إىل صفته والثاين أ

  سبحانه على معىن دعوة املدعو احلق الذي يسمع فيجيب وعن احلسن احلق هو اهللا وكل دعاء إليه فهو دعوة احلق
ا مم مث قال تعاىل َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه يعين اآلهلة الذين يدعوهنم الكفار من دون اهللا الَ َيْسَتجِيُبونَ لَُهم بَِشىْ ء

يطلبونه إال استجابة كاستجابة باسط كفيه إىل املاء واملاء مجاد ال يشعر ببسط كفيه وال بعطشه وحاجته إليه وال 
يقدر أن جييب دعاءه ويبلغ فاه فكذلك ما يدعونه مجاد ال حيس بدعائهم وال يستطيع إجابتهم وال يقدر على نفعهم 

د أن يغرف املاء بيديه ليشربه فيبسطها ناشراً أصابعه ومل تصل كفاه وقيل شبهوا يف قلة فائد دعائهم آلهلتهم مبن أرا
لَى إىل ذلك املاء ومل يبلغ مطلوبه من شربه وقرىء َتْدُعونَ بالتاء كَبَاِسِط كَفَّْيِه بالتنوين مث قال َوَما ُدَعاء الْكَافِرِيَن إِ

  جيبهم وإن دعوا اآلهلة مل تستطع إجابتهمِفى َضلَالٍ أي إال يف ضياع ال منفعة فيه ألهنم إن دعوا اهللا مل 
  َوللَِّه َيْسُجُد َمن ِفى السََّماوَاِت واألرض طَْوًعا َوكَْرًها َوِظلَالُُهم بِالُْغُدوِّ َواالٌّ َصالِ

  اعلم أن يف املراد هبذا السجود قولني
فيه وجهان أحدمها أن اللفظ القول األول أن املراد منه السجود مبعىن وضع اجلبهة على األرض وعلى هذا الوجه ف

وإن كان عاماً إال أن املراد به اخلصوص وهم املؤمنون فبعض املؤمنني يسجدون هللا طوعاً بسهولة ونشاط ومن 
املسلمني من يسجد هللا كرهاً لصعوبة ذلك عليه مع أنه حيمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أىب والثاين أن 

لعام وعلى هذا ففي اآلية إشكال ألنه ليس كل من يف السموات واألرض يسجد هللا بل اللفظ عام واملراد منه أيضاً ا
  املالئكة يسجدون هللا واملؤمنون من اجلن واإلنس يسجدون هللا تعاىل وأما الكافرون فال يسجدون

أي وجيب على كل من يف  اجلواب عنه من وجهني األول أن املراد من قوله َوللَِّه َيْسُجُد َمن ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض
السموات واألرض أن يسجد هللا فعرب عن الوجوب بالوقوع واحلصول والثاين وهو أن املراد من السجود التعظيم 

واالعتراف بالعبودية وكل من يف السموات ومن يف األرض يعترفون بعبودية اهللا تعاىل على ما قال َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن 
  ) ٢٥لقمان ( وَاالْْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه  َخلََق السََّماَواِت

وأما القول الثاين يف تفسري اآلية فهو أن السجود عبارة عن االنقياد واخلضوع وعدم االمتناع وكل من يف 
  السموات واألرض ساجد هللا هبذا املعىن ألن قدرته ومشيئته نافذة يف الكل وحتقيق القول فيه أن ما

ن لذاته هو الذي تكون ماهيته قابلة للعدم والوجود على السوية وكل من كان كذلك سواه ممكن لذاته واملمك
امتنع رجحان وجوده على عدمه أو بالعكس إال بتأثري موجود ومؤثر فيكون وجود كل ما سوى احلق سبحانه 

ذلك هو السجود وهو بإجياده وعدم كل ما سواه بإعدامه فتأثريه نافذ يف مجيع املمكنات يف طريف اإلجياد واإلعدام و
لََم َمن التواضع واخلضوع واالنقياد ونظري هذه اآلية َبل لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َواالْْرَض كُلٌّ لَُّه قَانُِتونَ وقوله َولَُه أَْس

  ) ٨٣آل عمران ( ِفى السََّماَواِت َواالْْرَض 
ا مييل الطبع إىل حصوله كاحلياة والغىن وبعضها مما ينفر وأما قوله تعاىل طَْوًعا َوكَْرًها فاملراد أن بعض احلوادث مم

الطبع عنه كاملوت والفقر والعمى واحلزن والزمانة ومجيع أصناف املكروهات والكل حاصل بقضائه وقدره وتكوينه 
  وإجياده وال قدرة ألحد على االمتناع واملدافعة
  والنمث قال تعاىل َوِظلَالُُهم بِالُْغُدّو وَاالَْصالِ وفيه ق

القول األول قال املفسرون كل شخص سواء كان مؤمناً أو كافراً فإن ظله يسجد هللا قال جماهد ظل املؤمن يسجد 
هللا طوعاً وهو طائع وظل الكافر يسجد هللا كرهاً وهو كاره وقال الزجاج جاء يف التفسري أن الكافر يسجد لغري اهللا 



عد أن خيلق اهللا تعاىل للظالل عقوالً وأفهاماً تسجد هبا وختشع كما وظله يسجد هللا وعند هذا قال ابن األنباري ال يب
جعل اهللا للجبال أفهاماً حىت اشتغلت بتسبيح اهللا تعاىل وحىت ظهر أثر التجلي فيها كما قال فَلَمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِللْجََبلِ 

  ) ١٤٣األعراف ( َجَعلَُه َدكّا 
ظالل ميالهنا من جانب إىل جانب وطوهلا بسبب احنطاط الشمس وقصرها والقول الثاين وهو أن املراد من سجود ال

بسبب ارتفاع الشمس فهي منقادة مستسلمة يف طوهلا وقصرها وميلها من جانب إىل جانب وإمنا خصص الغدو 
  واآلصال بالذكر ألن الظالل إمنا تعظم وتكثر يف هذين الوقتني

للَُّه قُلْ أَفَاتََّخذُْتْم مِّن ُدونِِه أَْولَِيآَء الَ َيْمِلكُونَ َألْنفُسِهِْم َنفًْعا َوالَ ضَرا قُلْ َهلْ قُلْ َمن رَّبُّ السََّماوَاِت واألرض قُلِ ا
َه الَْخلُْق َعلَْيهِْم لِْقِه فََتَشاَبَيْستَوِى االٌّ ْعَمى وَالَْبِصُري أَْم َهلْ َتْسَتوِى الظُّلَُماُت وَالنُّورُ أَْم َجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَآَء َخلَقُواْ كََخ

  قُلِ اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َشىْ ٍء َوُهَو الَْواِحُد الْقَهَّاُر
اعلم أنه تعاىل ملا بني أن كل من يف السموات واألرض ساجد له مبعىن كونه خاضعاً له عاد إىل الرد على عبدة 

وملا كان هذا اجلواب جواباً يقر به املسؤول ويعترف به وال  األصنام فقال قُلْ َمن رَّبُّ السََّماوَاِت َواالْْرَض قُلِ اللَُّه
أن يكون هو الذاكر هلذا اجلواب تنبيهاً على أهنم ال ينكرونه ألبتة وملا بني أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ينكره أمره 

متلك ألنفسها سبحانه هو الرب لكل الكائنات قال قل هلم فلم اختذهتم من دون اهللا أولياء وهي مجادات وهي ال 
  نفعاً وال ضراً وملا كانت عاجزة عن حتصيل املنفعة ألنفسها ودفع املضرة عن أنفسها فبأن تكون عاجزة عن

حتصيل املنفعة لغريها ودفع املضرة عن غريها كان ذلك أوىل فإذا مل تكن قادرة على ذلك كانت عبادهتا حمض العبث 
جلاهل مبثل هذه احلجة يكون كاألعمى والعامل هبا كالبصري واجلهل مبثل والسفه وملا ذكر هذه احلجة الظاهرة بني أن ا

هذه احلجة كالظلمات والعلم هبا كالنور وكما أن كل أحد يعلم بالضرورة أن األعمى ال يساوي البصري والظلمة ال 
والكسائي وأبو  تساوي النور كذلك كل أحد يعلم بالضرورة أن اجلاهل هبذه احلجة ال يساوي العامل هبا قرأ محزة

بكر وعمرو عن عاصم َيْسَتوِى الظُّلَُماُت وَالنُّوُر بالياء ألهنا مقدمة على اسم اجلمع والباقون بالتاء واختاره أبو 
اء اليت زعموا شيعبيدة مث أكد هذا البيان فقال أَْم َجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَاء َخلَقُواْ كََخلِْقِه فََتشَاَبَه الَْخلُْق َعلَْيهِْم يعين هذه األ

أهنا شركاء هللا ليس هلا خلق يشبه خلق اهللا حىت يقولوا إهنا تشارك اهللا يف اخلالقية فوجب أن تشاركه يف اإلهلية بل 
هؤالء املشركون يعلمون بالضرورة أن هذه األصنام مل يصدر عنها فعل ألبتة وال خلق وال أثر وإذا كان األمر 

   اإلهلية حمض السفه واجلهل ويف اآلية مسائلكذلك كان حكمهم بكوهنا شركاء هللا يف
املسألة األوىل اعلم أن أصحابنا استدلوا هبذه اآلية يف مسألة خلق األفعال من وجوه األول أن املعتزلة زعموا أن 

احليوانات ختلق حركات وسكنات مثل احلركات والسكنات اليت خيلقها اهللا تعاىل وعلى هذا التقدير فقد جعلوا هللا 
ء خلقوا كخلقه ومعلوم أن اهللا تعاىل إمنا ذكر هذه اآلية يف معرض الذم واإلنكار فدلت هذه اآلية على أن شركا

العبد ال خيلق فعل نفسه قال القاضي حنن وإن قلنا إن العبد يفعل وحيدث إال أنا ال نطلق القول بأنه خيلق ولو أطلقناه 
اهللا وإمنا يفعل جللب منفعة ودفع مضرة واهللا تعاىل منزه عن ذلك مل نقل إنه خيلق كخلق اهللا ألن أحدنا يفعل بقدرة 

كله فثبت أن بتقدير كون العبد خالقاً إال أنه ال يكون خلقه كخلق اهللا تعاىل وأيضاً فهذا اإللزام الزم للمجربة ألهنم 
بد يف خلق تلك األفعال يقولون عني ما هو خلق اهللا تعاىل فهو كسب العبد وفعل له وهذا عني الشرك ألن اإلله والع

مبنزلة الشريكني اللذين ال مال ألحدمها إال ولآلخر فيه حق وأيضاً فهو تعاىل إمنا ذكر هذا الكالم عيباً للكفار وذماً 
لطريقتهم ولو كان فعل العبد خلقاً هللا تعاىل ملا بقي هلذا الذم فائدة ألن للكفار أن يقولوا على هذا التقدير إن اهللا 

اىل ملا خلق هذا الكفر فينا فلم يذمنا عليه وال ينسبنا إىل اجلهل والتقصري مع أنه قد حصل فينا ال بفعلنا سبحانه وتع



  وال باختيارنا
واجلواب عن السؤال األول أن لفظ اخللق إما أن يكون عبارة عن اإلخراج من العدم إىل الوجود أو يكون عبارة 

لعبد حمدثاً فإنه ال بد وأن يكون حادثاً أما قوله والعبد وإن كان خالقاً عن التقدير وعلى الوجهني فبتقدير أن يكون ا
  إال أنه ليس خلقه كخلق اهللا

قلنا اخللق عبارة عن اإلجياد والتكوين واإلخراج من العدم إىل الوجود ومعلوم أن احلركة الواقعة بقدرة العبد ملا 
ملخلوقني مثالً للمخلوق الثاين وحينئذ يصح أن يقال إن هذا كانت مثالً للحركة الواقعة بقدرة اهللا تعاىل كان أحد ا

الذي هو خملوق العبد مثل ملا هو خملوق هللا تعاىل بل ال شك يف حصول املخالفة يف سائر االعتبارات إال أن حصول 
قوله هذا املخالفة يف سائر الوجوه ال يقدح يف حصول املماثلة من هذا الوجه وهذا القدر يكفي يف االستدالل وأما 

الزم على اجملربة حيث قالوا إن فعل العبد خملوق هللا تعاىل فنقول هذا غري الزم ألن هذه اآلية دالة على أنه ال جيوز 
  أن يكون خلق العبد مثالً خللق اهللا تعاىل

ذم الكفار  وحنن ال نثبت للعبد خلقاً ألبتة فكيف يلزمنا ذلك وأما قوله لو كان فعل العبد خلقاً هللا تعاىل ملا حسن
  على هذا املذهب

قلنا حاصله يرجع إىل أنه ملا حصل املدح والذم وجب أن يكون العبد مستقالً بالفعل وهو منقوض ألنه تعاىل ذم أبا 
هلب على كفره مع أنه عامل منه أنه ميوت على الكفر وقد ذكرنا أن خالف املعلوم حمال الوقوع فهذا تقرير هذا 

  الوجه يف هذه اآلية
الوجه الثاين يف التمسك هبذه اآلية قوله قُلِ اللَُّه َخاِلُق كُلّ َشىْ ء وال شك أن فعل العبد شيء فوجب أن يكون وأما 

  خالقه هو اهللا وسؤاهلم عليه ما تقدم
 وملا والوجه الثالث يف التمسك هبذه اآلية وقوله َوُهَو الْوَاِحدُ الْقَهَّاُر وليس يقال فيه أنه تعاىل واحد يف أي املعاين

كان املذكور السابق هو اخلالقية وجب أن يكون املراد هو الواحد يف اخلالقية القهار لكل ما سواه وحينئذ يكون 
  دليالً أيضاً على صحة قولنا

املسألة الثانية زعم جهم أن اهللا تعاىل ال يقع عليه اسم الشيء اعلم أن هذا النزاع ليس إال يف اللفظ وهو أن هذا 
عليه أم ال وزعم أنه ال يقع هذا االسم على اهللا تعاىل واحتج عليه بأنه لو كان شيئاً لوجب كونه  االسم هل يقع

خالقاً لنفسه لقوله تعاىل اللَُّه خَاِلُق كُلّ َشىْ ء وملا كان ذلك حماالً وجب أن ال يقع عليه اسم الشيء وال يقال هذا 
كان املخصوص أقل من الباقي وأخس منه كما إذا قال عام دخله التخصيص ألن العام املخصوص إمنا حيسن إذا 

أكلت هذ الرمانة مع أنه سقطت منها حبات ما أكلها وههنا ذات اهللا تعاىل أعلى املوجودات وأشرفها فكيف ميكن 
  ذكر اللفظ العام الذي يتناوله مع كون احلكم خمصوصاً يف حقه

واملعىن ليس مثل مثله شيء ومعلوم أن كل )  ١١الشورى ( ىْ ء واحلجة الثانية متسك بقوله تعاىل لَْيَس كَِمثِْلِه َش
حقيقة فإهنا مثل مثل نفسها فالباري تعاىل مثل مثل نفسه مع أنه تعاىل نبه على أن مثل مثله ليس بشيء فهذا تنصيص 

  على أنه تعاىل غري مسمى باسم الشيء
دلت هذه اآلية على أنه ال جيوز أن )  ١٨٠األعراف ( اْدُعوُه بَِها واحلجة الثالثة قوله تعاىل َوللَِّه االْسَماء الُْحْسَنى فَ

يدعى اهللا إال باألمساء احلسىن ولفظ الشيء يتناول أخس املوجودات فال يكون هذا اللفظ مشعراً مبعىن حسن 
ب متسكوا فوجب أن ال يكون هذا اللفظ من األمساء احلسىن فوجب أن ال جيوز دعاء اهللا تعاىل هبذا اللفظ واألصحا

  ) ١٩األنعام ( يف إطالق هذا االسم عليه تعاىل بقوله قُلْ أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبُر شََهادةً  قُلِ اللَِّه َشهِيدٌ بِيْنِى َوَبيَْنكُْم 



َوبَْيَنكُْم وأجاب اخلصم عنه بأن قوله قُلْ أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبُر َشَهادةً  سؤال متروك اجلواب وقوله قُلِ اللَِّه َشهِيٌد بِيْنِى 
  كالم مبتدأ مستقل بنفسه ال تعلق له مبا قبله

املسألة الثالثة متسك املعتزلة هبذه اآلية يف أنه تعاىل عامل لذاته ال بالعلم وقادر لذاته ال بالقدرة قالوا ألنه لو حصل هللا 
باطل وإال لزم التسلسل تعاىل علم وقدرة وحياة لكانت هذه الصفات إما أن حتصل خبلق اهللا أو ال خبلقه واألول 

  والثاين باطل ألن قوله اللَُّه َخاِلُق كُلّ َشىْ ء يتناول الذات والصفات حكمنا

بدخول التخصيص فيه يف حق ذات اهللا تعاىل فوجب أن يبقى فيما سوى الذات على األصل وهو أن يكون تعاىل 
تعاىل خالقاً هلما وهو حمال وأيضاً متسكوا خالقاً لكل شيء سوى ذاته تعاىل فلو كان هللا علم وقدرة لوجب كونه 

هبذه اآلية يف خلق القرآن قالوا اآلية دالة على أنه تعاىل خالق لكل األشياء والقرآن ليس هو اهللا تعاىل فوجب أن 
  يكون خملوقاً وأن يكون داخالً حتت هذا العموم

  ت اهللا تعاىل بسبب الدالئل العقليةواجلواب أقصى ما يف الباب أن الصيغة عامة إال أنا خنصصها يف حق صفا
َعلَْيِه ِفى النَّارِ اْبِتَغآَء ِحلَْيةٍ  أَْو أَنََزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فََسالَتْ أَْوِدَيةٌ  بِقََدرَِها فَاْحَتَملَ السَّْيلُ زََبًدا رَّابًِيا َوِممَّا ُيوِقُدونَ 

الَْحقَّ وَالَْباِطلَ فَأَمَّا الزََّبُد فََيذَْهُب جُفَآًء َوأَمَّا َما َينفَُع النَّاَس فََيْمكُثُ ِفى األرض  َمَتاعٍ َزَبٌد مِّثْلُُه كَذاِلَك َيْضرُِب اللَُّه
مَّا ِفى األرض َجِميعاً لَْو أَنَّ لَُهْم كَذاِلَك َيضْرُِب اللَُّه االٌّ ْمثَالَ ِللَِّذيَن اسَْتَجابُواْ لَِربِّهُِم الُْحْسَنى َوالَِّذيَن لَْم َيسَْتجِيُبواْ لَهُ 
َيْعلَُم أَنََّمآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن َربِّكَ  َوِمثْلَُه َمَعُه الَفَْتَدْواْ بِِه أُْولَاِئَك لَُهْم ُسو ُء الِْحَسابِ َوَمأَْواُهمْ َجَهنَُّم َوبِئَْس الِْمهَاُد أَفََمن

  اَأللَْبابِ الَْحقُّ كََمْن ُهَو أَْعَمى إِنََّما َيَتذَكَُّر أُْولُواْ
اعلم أنه تعاىل ملا شبه املؤمن والكافر واإلميان والكفر باألعمى والبصري والظلمات والنور ضرب لإلميان والكفر مثالً 

آخر فقال أََنَزلَ ِمَن السََّماء َماء فََسالَْت أَْوِدَيةٌ  بِقََدرَِها ومن حق املاء أن يستقر يف األودية املنخفضة عن اجلبال 
مبقدار سعة تلك األودية وصغرها من حق املاء إذا زاد على قدر األودية أن ينبسط على األرض ومن حق والتالل 

الزبد الذي حيتمله املاء فيطفو ويربو عليه أن يتبدد يف األطراف ويبطل سواء كان ذلك الزبد ما جيري جمرى الغليان 
عاىل هذا الزبد الذي ال يظهر إال عند اشتداد جري املاء من البياض أو ما حيفظ باملاء من األجسام اخلفيفة وملا ذكر ت

ذكر الزبد الذي ال يظهر إال بالنار وذلك ألن كل واحد من األجساد السبعة إذا أذيب بالنار البتغاء حلية أو متاع 
ل يضيع آخر من األمتعة اليت حيتاج إليها يف مصاحل البيت فإنه ينفصل عنها نوع من الزبد واخلبث وال ينتفع به ب

ويبطل ويبقى اخلالص فاحلاصل أن الوادي إذا جرى طفا عليه زبد وذلك الزبد يبطل ويبقى املاء واألجساد السبعة 
إذا أذيبت ألجل اختاذ احللي أو ألجل اختاذ سائر األمتعة انفصل عنها خبث وزبد فيبطل ويبقى ذلك اجلوهر املنتفع 

  ة واإلحسان ماء وهو القرآن واألودية قلوب العباد وشبه القلوببه فكذا ههنا أنزل من مساء الكربياء واجلالل

باألودية ألن القلوب تستقر فيها أنوار علوم القرآن كما أن األودية تستقر فيها املياه النازلة من السماء وكما أن 
يه من أنوار علوم كل واحد فإمنا حيصل فيه من مياه األمطار ما يليق بسعته أو ضيقه فكذا ههنا كل قلب إمنا حيصل ف

القرآن ما يليق بذلك القلب من طهارته وخبثه وقوة فهمه وقصور فهمه وكما أن املاء يعلوه زبد األجساد السبعة 
املذابة خيالطها خبث مث إن ذلك الزبد واخلبث يذهب ويضيع ويبقى جوهر املاء وجوهر األجساد السبعة كذا ههنا 

مث إهنا باآلخرة تزول وتضيع ويبقى العلم والدين واحلكمة واملكاشفة يف بيانات القرآن ختتلط هبا شكوك وشبهات 
العاقبة فهذا هو تقرير هذا املثل ووجه انطباق املثل على املمثل به وأكثر املفسرين سكتوا عن بيان كيفية التمثيل 

  والتشبيه



  املسألة الثانية يف املباحث اللفظية اليت يف هذه اآلية يف لفظ األودية أحباث
  البحث األول األودية مجع واد ويف الوادي قوالن

  القول األول أنه عبارة عن الفضاء املنخفض عن اجلبال والتالل الذي جيري فيه السيل هذا قول عامة أهل اللغة
والقول الثاين قال السهروردي يسمى املاء وادياً إذا سال قال ومنه مسي الودى ودياً خلروجه وسيالنه وعلى هذا 

فالوادي اسم للماء السائل كاملسيل واألول هو القول املشهور إال أن على هذا التقدير يكون قوله فََسالَْت القول 
  أَْوِدَيةٌ  جمازاً فكان التقدير سالت مياه األودية إال أنه حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه

نعلم فاعالً مجع على أفعلة قال ويشبه أن يكون البحث الثاين قال أبو علي الفارسي رمحه اهللا األودية مجع واد وال 
ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحد كعامل وعليم وشاهد وشهيد وناصر ونصري مث إن وزن فاعل جيمع 

على أفعال كصاحب وأصحاب وطائر وأطيار ووزن فعيل جيمع على أفعلة كجريب وأجربة مث ملا حصلت املناسبة 
ل ال جرم جيمع الفاعل مجع الفعيل فيقال واد وأودية وجيمع الفعيل على مجع الفاعل فيقال املذكورة بني فاعل وفعي

يتيم وأيتام وشريف وأشراف هذا ما قاله أبو علي الفارسي رمحه اهللا وقال غريه نظري واد وأودية ناد وأندية 
  للمجالس

 إال على طريق املناوبة بني البقاع فتسيل البحث الثالث إمنا ذكر لفظ أودية على سبيل التنكري ألن املطر ال يأيت
  بعض أودية األرض دون بعض أما قوله تعاىل بِقََدرَِها ففيه حبثان

البحث األول قال الواحدي القدر والقدر مبلغ الشيء يقال كم قدر هذه الدراهم وكم قدرها ومقدارها أي كم 
  تبلغ يف الوزن فما يكون مساوياً هلا يف الوزن فهو قدرها

  بحث الثاين فََسالَتْ أَْوِدَيةٌ  بِقََدرَِها أي من املاء فإن صغر الوادي قل املاء وإن اتسع الوادي كثر املاءال
  أما قوله فَاْحَتَملَ السَّْيلُ زََبًدا رَّابًِيا ففيه حبثان

افياً عالياً فوق املاء وقال البحث األول قال الفراء يقال أزبد الوادي إزباداً والزبد االسم وقوله رَّابًِيا قال الزجاج ط
  غريه زائداً بسبب انتفاخه يقال ربا يربو إذا زاد

ضرب املثل بالزبد  أما قوله تعاىل َوِممَّا ُيوِقُدونَ َعلَْيِه ِفى النَّارِ اْبِتَغاء ِحلَْيةٍ  أَْو َمَتاعٍ َزَبٌد ّمثْلُُه فاعلم أنه تعاىل ملا
  د احلاصل من النار وفيه مباحثاحلاصل من املاء أتبعه بضرب املثل بالزب

البحث األول قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم ُيوِقُدونَ بالياء واختاره أبو عبيدة لقوله َينفَُع النَّاَس وأيضاً 
فليس ههنا خماطب والباقون بالتاء على اخلطاب وعلى هذا التقدير ففيه وجهان األول أنه خطاب للمذكورين يف 

والثاين أنه جيوز أن يكون خطاباً عاماً يراد به الكافة كأنه قال ومما )  ١٦الرعد ( ذُْتْم ّمن ُدونِِه أَْوِلَياء قوله قُلْ أَفَاتََّخ
  توقدون عليه يف النار أيها املوقدون

فَأَْوِقدْ ) البحث الثاين اإليقاد على الشيء على قسمني أحدمها أن ال يكون ذلك الشيء يف النار وهو كقوله تعاىل 
والثاين أن يوقد على الشيء ويكون ذلك الشيء يف النار فإن من )  ٣٨القصص ( ياَهاَمانُ ياَهاَمانُ َعلَى الطّنيِ  ِلى

  أراد تذويب األجساد السبعة جعلها يف النار فلهذا السبب قال ههنا َوِممَّا ُيوِقُدونَ َعلَْيِه ِفى النَّارِ
أهل املعاين الذي يوقد عليه البتغاء حلية الذهب والفضة والذي يوقد عليه  البحث الثالث يف قوله اْبِتَغاء ِحلَْيةٍ  قال

البتغاء األمتعة احلديد والنحاس والرصاص واألسرب يتخذ منها األواين واألشياء اليت ينتفع هبا واملتاع كل ما يتمتع 
  به وقوله زََبٌد ّمثْلُُه أي زبد مثل زبد املاء الذي حيمله السيل

كَذاِلكَ َيضْرُِب اللَُّه الَْحقَّ َوالَْباِطلَ واملعىن كذلك يضرب اهللا األمثال للحق والباطل مث قال أَمَّا الزََّبُد مث قال تعاىل َو



فََيذَْهُب ُجفَاء َوأَمَّا َما َينفَُع النَّاَس قال الفراء اجلفاء الرمي واالطراح يقال جفا الوادي غثاءه جيفوه جفاء إذا رماه 
تمع منه املنضم بعضه إىل بعض وموضع جفاء نصب على احلال واملعىن أن الزبد قد يعلو على واجلفاء اسم للمج

وجه املاء ويربو وينتفخ إال أنه باآلخرة يضمحل ويبقى اجلوهر الصايف من املاء ومن األجساد السبعة فكذلك 
ق ظاهراً ال يشوبه شيء من الشبهات واخلياالت قد تقوى وتعظم إال أهنا باآلخرة تبطل وتضمحل وتزول ويبقى احل

  الشبهات ويف قراءة رؤبة بن العجاج جفاالً وعن أيب حامت ال يقرأ بقراءة رؤبة ألنه كان يأكل الفار
لَ ُه االْْمثَاأما قوله تعاىل ِللَِّذيَن اْسَتَجابُواْ لَِرّبهِمُ الُْحْسَنى ففيه وجهان األول أنه مت الكالم عند قوله كَذاِلَك َيْضرِبُ اللَّ

مث استأنف الكالم بقوله لِلَِّذيَن اسَْتَجابُواْ لَِرّبهِمُ الُْحْسَنى وحمله الرفع باالبتداء وللذين خربه وتقديره هلم اخلصلة 
احلسىن واحلالة احلسىن الثاين أنه متصل مبا قبله والتقدير كأنه قال الذي يبقى هو مثل املستجيب والذي يذهب 

الوجه يف كونه مثالً وهو أنه ملن يستجيب احلسىن وهو اجلنة وملن ال يستجيب  جفاء مثل من ال يستجيب مث بني
أنواع احلسرة والعقوبة وفيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير كذلك يضرب اهللا األمثال للذين استجابوا لرهبم 

  االستجابة احلسىن فيكون احلسىن صفة ملصدر حمذوف
وأحوال األشقياء أما أحوال السعداء فهي قوله ِللَِّذيَن اسَْتجَاُبواْ لَِربّهُِم واعلم أنه تعاىل ذكر ههنا أحوال السعداء 

الُْحسَْنى واملعىن أن الذين أجابوه إىل ما دعاهم إليه من التوحيد والعدل والنبوة وبعث الرسل والتزام الشرائع 
احلسىن هي املنفعة العظمى يف احلسن الواردة على لسان رسوله فلهم احلسىن قال ابن عباس اجلنة وقال أهل املعاين 

  وهي املنفعة اخلالصة عن شوائب املضرة الدائمة اخلالية عن

االنقطاع املقرونة بالتعظيم واإلجالل ومل يذكر الزيادة ههنا ألنه تعاىل قد ذكرها يف سورة أخرى وهو قوله لّلَِّذينَ 
وال األشقياء فهي قوله وَالَِّذيَن لَْم َيسَْتجِيبُواْ لَُه فلهم أنواع أربعة وأما أح)  ٢٠٦يونس ( أَْحَسُنواْ الُْحسَْنى َوزَِياَدةٌ  

  من العذاب والعقوبة
بدالً من اآلخر  فالنوع األول قوله لَْو أَنَّ لَُهْم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً َوِمثْلَُه َمَعُه الَفَْتدَْواْ بِِه واالفتداء جعل أحد الشيئني

عائدة ) به ( ذوف تقديره الفتدوا به أنفسهم أي جعلوه فداء أنفسهم من العذاب والكناية يف ومفعول الفتدوا به حم
  يف قوله مَّا ِفى االْْرضِ) ما ( إىل 

واعلم أن هذا املعىن حق ألن احملبوب بالذات لكل إنسان هو ذاته وكل ما سواه فإمنا حيبه لكونه وسيله إىل مصاحل 
واألمل والتعب وكان مالكاً ملا يساوي عامل األجساد واألرواح فإنه يرضى بأن جيعله  ذاته فإذا كانت النفس يف الضرر

  فداء لنفسه ألن احملبوب بالعرض ال بد وأن يكون فداء ملا يكون حمبوباً بالذات
اك ألن كفرهم والنوع الثاين من أنواع العذاب الذي أعده اهللا هلم هو قوله أُْولَِئَك لَُهْم ُسوء الِْحَسابِ قال الزجاج ذ

أحبط أعماهلم وأقول ههنا حالتان فكل ما شغلك باهللا وعبوديته وحمبته فهي احلالة السعيدة الشريفة العلوية القدسية 
وكل ما شغلك بغري اهللا فهي احلالة الضارة املؤذية اخلسيسة وال شك أن هاتني احلالتني يقبالن األشد واألضعف 

على األعمال املناسبة هلذه األحوال توجب قوهتا ورسوخها ملا ثبت يف  واألقل واألزيد وال شك أن املواظبة
املعقوالت أن كثرة األفعال توجب حصول امللكات الراسخة وال شك أنه ملا كانت كثرة األفعال توجب حصول 
فإنه تلك امللكات الراسخة وكل واحدة من تلك األفعال حىت اللمحة واللحظة واخلطور بالبال وااللتفات الضعيف 

يوجب أثراً ما يف حصول تلك احلالة يف النفس فهذا هو احلساب وعند التأمل يف هذه الفصول يتبني لإلنسان صدق 
  ) ٨ ٧الزلزلة ( قوله فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َشّراً يََرُه 

تجابوا لرهبم يف اإلعراض عما سوى اهللا ويف اإلقبال بالكلية على عبودية اهللا إذا ثبت هذا فالسعداء هم الذين اس



  تعاىل وال جرم حصل هلم احلسىن
وأما األشقياء فهم الذين مل يستجيبوا لرهبم فلهذا السبب وجب أن حيصل هلم سوء احلساب واملراد بسوء احلساب 

رومني عن معشوقهم الذي هو الدنيا وبقوا حمرومني عن الفوز أهنم أحبوا الدنيا وأعرضوا عن املوىل فلما ماتوا بقوا حم
  خبدمة حضرة املوىل

والنوع الثالث قوله تعاىل َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم وذلك ألهنم كانوا غافلني عن االستسعاد خبدمة حضرة املوىل عاكفني على 
دهم شيء آخر جيرب هذه املصيبة فلذلك لذات الدنيا فإذا ماتوا فارقوا معشوقهم فيحترقون على مفارقتها وليس عن

  قال مَّأَْواُهمْ َجهَنَُّم مث إنه تعاىل وصف هذا املأوى فقال َوبِئْسَ الِْمهَاُد وال شك أن األمر كذلك
تقدم ذكره وهو أن مث قال تعاىل أَفََمن َيْعلَُم أَنََّما أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَك الَْحقُّ كََمْن ُهَو أَْعَمى فهذا إشارة إىل املثل امل

  العامل بالشيء كالبصري واجلاهل به كاألعمى وليس أحدمها كاآلخر ألن األعمى إذا

أخذ ميشي من غري قائد فالظاهر أنه يقع يف البئر ويف املهالك ورمبا أفسد ما كان على طريقه من األمتعة النافعة أما 
  البصري فإنه يكون آمناً من اهلالك واإلهالك

ا يََتذَكَُّر أُْولُواْ االلَْبابِ واملراد أنه ال ينتفع هبذه األمثلة إال أرباب األلباب الذين يطلبون من كل صورة مث قال إِنََّم
  معناها ويأخذون من كل قشرة لباهبا ويعربون بظاهر كل حديث إىل سره ولبابه

َن َيِصلُونَ َمآ أََمَر اللَُّه بِِه أَن يُوَصلَ َوَيْخَشْونَ َربَُّهْم َوَيَخافُونَ ُسوَء الَِّذيَن ُيوفُونَ بِعَْهِد اللَِّه َوالَ يِنقُُضونَ الِْميثَاَق وَالَِّذي
َنةِ  ا َوَعالَنَِيةً  َوَيْدَرُءونَ بِالَْحَساِحلسَابِ َوالَِّذينَ َصَبرُواْ اْبِتَغاَء َوْجِه َربِّهِْم َوأَقَامُواْ الصَّلَواةَ  َوأَْنفَقُواْ ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِر

ْم وَذُرِّيَّاتِهِْم َواملَلَاِئكَةُ  السَّيِّئَةَ  أُْولَاِئَك لَُهْم ُعقَْبى الدَّارِ جَنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح ِمْن َءاَبائِهِْم وَأَْزوَاجِهِ
  قَْبى الدَّارَِيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ َبابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُم بَِما صََبرُْتْم فَنِْعَم ُع
  اعلم أن هذه اآلية هل هي متعلقة مبا قبلها أم ال فيه قوالن

القول األول إهنا متعلقة مبا قبلها وعلى هذا التقدير ففيه وجهان األول أنه جيوز أن يكون قوله الَِّذيَن ُيوفُونَ بِعَْهِد 
  ) ١٩الرعد ( ْعلَُم أَنََّما أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن َرّبَك الَْحقُّ اللَِّه صفة ألويل األلباب والثاين أن يكون ذلك صفة لقوله أَفََمن َي

يَن َينقُُضونَ والقول الثاين أن يكون قوله الَِّذيَن ُيوفُونَ بَِعْهِد اللَِّه مبتدأ َوأُوْلَِئَك لَُهُم ُعقَْبى الدَّارِ خربه كقوله َوالَِّذ
واعلم أن هذه اآلية من أوهلا إىل آخرها مجلة واحدة شرط وجزاء )  ٢٥لرعد ا( َعْهَد اللَِّه أُْولَِئكَ لَُهمُ اللَّْعَنةُ  

  وشرطها مشتمل على قيود وجزاؤها يشتمل أيضاً على قيود أما القيود املعتربة يف الشرط فهي تسعة
ريد الذي عاهدهم عليه القيد األول قوله الَِّذيَن ُيوفُونَ بَِعْهدِ اللَِّه وفيه وجوه األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ي

حني كانوا يف صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم أَلَْسَت بِرَّبكُْم قَالُواْ َبلَى والثاين أن املراد بعهد اهللا كل أمر قام 
الدليل على صحته وهو من وجهني أحدمها األشياء اليت أقام اهللا عليها دالئل عقلية قاطعة ال تقبل النسخ والتغيري 

م اهللا عليها الدالئل السمعية وبني هلم تلك األحكام واحلاصل أنه دخل حتت قوله ُيوفُونَ بِعَْهِد اللَّهِ واآلخر اليت أقا
كل ما قام الدليل عليه ويصح إطالق لفظ العهد على احلجة بل احلق أنه ال عهد أوكد من احلجة والداللة على 

  ذلك أن من حلف على الشيء فإمنا

لدليل وجوبه ال مبجرد اليمني ولذلك رمبا يلزمه أن حيدث نفسه إذا كان ذلك خرياً له فال يلزمه الوفاء به إذا ثبت با
عهد أوكد من إلزام اهللا تعاىل إياه ذلك بدليل العقل أو بدليل السمع وال يكون العبد موفياً للعهد إال بأن يأيت بكل 

ه إال إذا فعل الكل ويدخل فيه االتيان جبميع تلك األشياء كما أن احلالف على أشياء كثرية ال يكون باراً يف ميين



املأمورات واالنتهاء عن كل املنهيات ويدخل فيه الوفاء بالعقود يف املعامالت ويدخل فيه أداء األمانات وهذا القول 
  هو املختار الصحيح يف تأويل اآلية

  القيد الثاين قوله َوالَ يِنقُُضونَ الِْميثَاَق وفيه أقوال
و قول األكثرين إن هذا الكالم قريب من الوفاء بالعهد فإن الوفاء بالعهد قريب من عدم نقض القول األول وه

امليثاق والعهد وهذا مثل أن يقول إنه ملا وجب وجوده لزم أن ميتنع عدمه فهذان املفهومان متغايران إال أهنما 
  متالزمان فكذلك الوفاء بالعهد يلزمه أن ال ينقض امليثاق

) ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن عهد له ( ء بالعهد من أجل مراتب السعادة قال عليه السالم واعلم أن الوفا
  واآليات الواردة يف هذا الباب كثرية يف القرآن

اهللا  والقول الثاين أن امليثاق ما وثقه املكلف على نفسه فاحلاصل أن قوله الَِّذيَن ُيوفُونَ بِعَْهِد اللَِّه إشارة إىل ما كلف
العبد به ابتداء وقوله َوالَ يِنقُُضونَ الِْميثَاَق إشارة إىل ما التزمه العبد من أنواع الطاعات حبسب اختياره نفسه كالنذر 

  بالطاعات واخلريات
يل والقول الثالث أن املراد بالوفاء بالعهد عهد الربوبية والعبودية واملراد بامليثاق املواثيق املذكورة يف التوراة واإلجن

  عند ظهوره) صلى اهللا عليه وسلم ( وسائر الكتب اإلهلية على وجوب اإلميان بنبوة حممد 
من عاهد اهللا فغدر كانت فيه خصلة ( واعلم أن الوفاء بالعهد أمر مستحسن يف العقول والشرائع قال عليه السالم 

مه خصمته رجل أعطى عهداً مث غدر ثالثة أنا خصمهم يوم القيام ومن كنت خص( وعنه عليه السالم ) من النفاق 
وقيل كان بني معاوية ) ورجل استأجر أجرياً استوىف عمله وظلمه أجره ورجل باع حراً فاسترق احلر وأكل مثنه 

وملك الروم عهد فأراد أن يذهب إليهم وينقض العهد فإذا رجل على فرس يقول وفاء بالعهد ال غدر مسعت رسول 
من كان بينه وبني قوم عهد فال ينبذن إليهم عهده وال حيلها حىت ينقضي األمد ( يقول  )صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 

  قال من هذا قالوا عمرو بن عيينة فرجع معاوية) وينبذ إليهم على سواء 
ض امليثاق اشتمل القيد الثالث َوالَِّذيَن َيِصلُونَ َما أََمَر اللَُّه بِِه أَن يُوَصلَ وههنا سؤال وهو أن الوفاء بالعهد وترك نق

  على وجوب اإلتيان جبميع املأمورات واالحتراز عن كل املنهيات فما الفائدة يف ذكر هذه القيود املذكورة بعدمها
واجلواب من وجهني األول أنه ذكر لئال يظن ظان أن ذلك فيما بينه وبني اهللا تعاىل فال جرم أفرد ما بينه وبني العباد 

  بالذكر والثاين أنه تأكيد
ثالث يأتني يوم ( ذا عرفت هذا فنقول ذكروا يف تفسريه وجوهاً األول أن املراد منه صلة الرحم قال عليه السالم إ

  )القيامة هلا ذلق الرحم تقول أي رب قطعت واألمانة تقول أي رب تركت والنعمة تقول أي رب كفرت 

  ه ونصرته يف اجلهادومؤازرت) صلى اهللا عليه وسلم ( والقول الثاين أن املراد صلة حممد 
والقول الثالث رعاية مجيع احلقوق الواجبة للعباد فيدخل فيه صلة الرحم وصلة القرابة الثابتة بسبب أخوة اإلميان 

ويدخل يف هذه الصلة امدادهم بإيصال اخلريات ودفع اآلفات )  ١٠احلجرات ( كما قال إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِخَْوةٌ  
املريض وشهود اجلنائز وإفشاء السالم على الناس والتبسم يف وجوههم وكف األذى عنهم بقدر اإلمكان وعيادة 

ويدخل فيه كل حيوان حىت اهلرة والدجاجة وعن الفضيل بن عياض رمحه اهللا أن مجاعة دخلوا عليه مبكة فقال من 
و أحسن كل اإلحسان وكان أين أنتم قالوا من خراسان فقال اتقوا اهللا وكونوا من حيث شئتم واعلموا أن العبد ل

ثَاقَ له دجاجة فأساء إليها مل يكن من احملسنني وأقول حاصل الكالم أن قوله الَِّذيَن ُيوفُونَ بِعَْهِد اللَِّه َوالَ يِنقُُضونَ الِْمي
  الشفقة على خلق اهللاإشارة إىل التعظيم ألمر اهللا وقوله َوالَِّذيَن َيِصلُونَ َما أََمَر اللَُّه بِِه أَن ُيوَصلَ إشارة إىل 



القيد الرابع قوله وََيْخَشْونَ َربَُّهْم واملعىن أنه وإن أتى بكل ما قدر عليه يف تعظيم أمر اهللا ويف الشفقة على خلق اهللا 
إال أنه ال بد وأن تكون اخلشية من اهللا واخلوف منه مستولياً على قلبه وهذه اخلشية نوعان أحدمها أن يكون خائفاً 

زيادة أو نقصان أو خلل يف عباداته وطاعاته حبيث يوجب فساد العبادة أو يوجب نقصان ثواهبا والثاين من أن يقع 
وهو خوف اجلالل وذلك ألن العبد إذا حضر عند السلطان املهيب القاهر فإنه وإن كان يف غري طاعته إال أنه ال 

  يزول عن قلبه مهابة اجلاللة والرفعة والعظمة
َيَخافُونَ ُسوء اِحلَسابِ اعلم أن القيد الرابع إشارة إىل اخلشية من اهللا وهذا القيد اخلامس إشارة القيد اخلامس قوله َو

إىل اخلوف واخلشية وسوء احلساب وهذا يدل على أن املراد من اخلشية من اهللا ما ذكرناه من خوف اجلالل واملهابة 
  والعظمة وإال لزم التكرار

ِذيَن َصَبرُواْ اْبتَِغاء َوْجِه رَّبهِْم فيدخل فيه الصرب على فعل العبادات والصرب على ثقل القيد السادس قوله تعاىل َوالَّ
األمراض واملضار والغموم واألحزان والصرب على ترك املشتهيات وباجلملة الصرب على ترك املعاصي وعلى أداء 

ا أكمل صربه وأشد قوته على حتمل الطاعات مث إن اإلنسان قد يقدم على الصرب لوجوه أحدها أن يصرب ليقال م
النوازل وثانيها أن يصرب لئال يعاب بسبب اجلزع وثالثها أن يصرب لئال حتصل مشاتة األعداء ورابعها أن يصرب لعلمه 

بأن ال فائدة يف اجلزع فاإلنسان إذا أتى بالصرب ألحد هذه الوجوه مل يكن ذلك داخالً يف كمال النفس وسعادة 
على البالء لعلمه بأن ذلك البالء قسمة حكم هبا القسام العالم املنزه عن العيب والباطل والسفه  القلب أما إذا صرب

بل ال بد أن تكون تلك القسمة مشتملة على حكمة بالغة ومصلحة راجحة ورضي بذلك ألنه تصرف املالك يف 
يف مشاهدة املبلى فكان استغراقه  ملكه وال اعتراض على املالك يف أن يتصرف يف ملكه أو يصرب ألنه صار مستغرقاً

يف جتلي نور املبلى أذهله على التأمل بالبالء وهذا أعلى مقامات الصديقني فهذه الوجوه الثالثة هي اليت يصدق عليها 
  أنه صرب ابتغاء وجه ربه ومعناه أنه صرب جملرد ثوابه وطلب رضا اهللا تعاىل

قيقة وهي أن العاشق إذا ضربه معشوقه فرمبا نظر العاشق لذلك الضارب واعلم أن قوله اْبِتَغاء َوْجِه َرّبهِْم فيه د
وفرح به فقوله اْبِتَغاء َوْجِه َرّبهِْم حممول على هذا اجملاز يعين كما أن العاشق يرضى بذلك الضرب اللتذاذه بالنظر 

  إىل وجه معشوقه فكذلك العبد يصرب على البالء واحملنة ويرضى به

  ور احلق وهذه دقيقة لطيفةالستغراقه يف معرفة ن
  القيد السابع قوله وَالَِّذيَن ُيَمّسكُونَ

واعلم أن الصالة والزكاة وإن كانتا داخلتني يف اجلملة األوىل إال أنه تعاىل أفردها بالذكر تنبيهاً على كوهنا أشرف 
  فل فيه أيضاًمن سائر العبادات وقد سبق يف هذا الكتاب تفسري إقامة الصالة وال ميتنع إدخال النوا

  القيد الثامن قوله تعاىل وَأَْنفَقُواْ ِممَّا َرَزقَْناُهمْ ِسّرا وََعالَنَِيةً  وفيه مسألتان
املسألة األوىل قال احلسن املراد الزكاة املفروضة فإن مل يتهم بترك أداء الزكاة فاألوىل أداؤها سراً وإن اهتم بترك 

السر ما يؤديه بنفسه والعالنية ما يؤديه إىل األمام وقال آخرون بل املراد الزكاة فاألوىل أداؤها يف العالنية وقيل 
الزكاة الواجبة والصدقة اليت يؤتى هبا على صفة التطوع فقوله سِّرا يرجع إىل التطوع وقوله عالنية يرجع إىل الزكاة 

  الواجبة
رزقاً وذلك يدل على أنه ال رزق إال احلالل املسألة الثانية قالت املعتزلة إنه تعاىل رغب يف االنفاق من كل ما كان 

  إذ لو كان احلرام رزقاً لكان قد رغب تعاىل يف إنفاق احلرام وأنه ال جيوز
وبة القيد التاسع قوله صََبُرواْ وََيْدَرُؤنَ بِالَْحَسَنةِ  السَّّيئَةَ  وفيه وجهان األول أهنم إذا أتوا مبعصية درؤها ودفعوها بالت



والثاين ) إذا عملت سيئة فاعمل جبنبها حسنة متحها ( قال ملعاذ بن جبل ) صلى اهللا عليه وسلم (  كما روى أن النيب
الفرقان ( أن املراد أهنم ال يقابلون الشر بالشر بل يقابلون الشر باخلري كما قال تعاىل َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّواْ كِراماً 

الوصول من وصل مث وصل تلك اجملازاة لكنه من قطع مث وصل وعطف  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما ليس)  ٧٢
على من مل يصله وليس احلليم من ظلم مث حلم حىت إذا هيجه قوم اهتاج لكن احلليم من قدر مث عفا وعن احلسن 

رك هم الذين إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا ويروى أن شقيق بن إبراهيم البلخي دخل على عبد اهللا بن املبا
متنكراً فقال من أين أنت فقال من بلخ فقال وهل تعرف شقيقاً قال نعم فقال كيف طريقة أصحابه فقال إذا منعوا 
صربوا وإن أعطوا شكروا فقال عبد اهللا طريقة كالبنا هكذا فقال وكيف ينبغي أن يكون فقال الكاملون هم الذين 

  إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا
  القيود التسعة هي القيود املذكورة يف الشرط أما القيود املذكورة يف اجلزاء فهي أربعة واعلم أن مجلة هذه

القيد األول قوله أُْولَِئكَ لَُهْم ُعقَْبى الدَّارِ أي عاقبة الدار وهي اجلنة ألهنا هي اليت أراد اهللا أن تكون عاقبة الدنيا 
ون مصدراً كالشورى والقرىب والرجعى وقد جييء مثل هذا ومرجع أهلها قال الواحدي العقىب كالعاقبة وجيوز أن تك

أيضاً على فَعلى كالنجوى والدعوى وعلى ِفعلى كالذكرى والضيزى وجيوز أن يكون امساً وهو ههنا مصدر مضاف 
  إىل الفاعل واملعىن أولئك هلم أن تعقب أعماهلم الدار اليت هي اجلنة

  وَنَها وفيه مسألتانالقيد الثاين قوله َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُ
  املسألة األوىل قال الزجاج جنات عدن بدل من عقىب والكالم يف جنات عدن ذكرناه مستقصى عند

  قوله تعاىل َوَمَساِكَن طَّيَبةً  ِفى َجنَّاِت َعْدٍن وذكرنا هناك مذهب املفسرين ومذهب أهل اللغة
م الياء وفتح اخلاء على ما مل يسم فاعله والباقون بفتح الياء املسألة الثانية قرأ ابن كثري وأبو عمرو َيْدُخلُوَنَها بض

  وضم اخلاء على إسناد الدخول إليهم
  القيد الثالث َوَمْن َصلََح ِمْن ءابَاِئهِْم َوأَزْواجِهِْم َوذُّريَّاِتهِْم وفيه مسائل

  بضم الالم قال صاحب الكشاف والفتح أفصح) صلح ( املسألة األوىل قرأ ابن علية 
سألة الثانية قال الزجاج موضع من رفع ألجل العطف على الواو يف قوله َيْدُخلُوَنَها وجيوز أن يكون نصباً كما امل

  تقول قد دخلوا وزيداً أي مع زيد
املسألة الثالثة يف قوله َوَمْن َصلََح قوالن األول قال ابن عباس يريد من صدق مبا صدقوا به وإن مل يعمل مثل أعماهلم 

اج بني تعاىل أن األنساب ال تنفع إذا مل حيصل معها أعمال صاحلة بل اآلباء واألزواج والذريات ال وقال الزج
يدخلون اجلنة إال باألعمال الصاحلة قال الواحدي والصحيح ما قال ابن عباس ألن اهللا تعاىل جعل من ثواب املطيع 

مة للمطيع اآليت باألعمال الصاحلة ولو دخلوها سروره حبضور أهله معه يف اجلنة وذلك يدل على أهنم يدخلوهنا كرا
بأعماهلم الصاحلة مل يكن يف ذلك كرامة للمطيع وال فائدة يف الوعد به إذ كل من كان مصلحاً يف عمله فهو يدخل 

  اجلنة
ذا واعلم أن هذه احلجة ضعيفة ألن املقصود بشارة املطيع بكل ما يزيده سروراً وهبجة فإذا بشر اهللا املكلف بأنه إ

دخل اجلنة فإنه حيضر معه آباؤه وأزواجه وأوالده فال شك أنه يعظم سرور املكلف بذلك وتقوى هبجته به ويقال إن 
من أعظم موجبات سروره هم أن جيتمعوا فيتذاكروا أحواهلم يف الدنيا مث يشكرون اهللا على اخلالص منها والفوز 

ون قَالَ يالَْيَت قَْوِمى َيْعلَُمونَ بَِما غَفََر ِلى َرّبى َوَجَعلَنِى ِمَن باجلنة ولذلك قال تعاىل يف صفة أهل اجلنة إهنم يقول
  ) ٢٧ ٢٦يس ( الُْمكَْرِمَني 



املسألة الرابعة قوله َوأَزْواجُُهْم ليس فيه ما يدل على التمييز بني زوجة وزوجة ولعل األوىل من مات عنها أو ماتت 
بطالقها قالت دعين يا رسول اهللا أحشر يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنه وما روي عن سودة أنه ملا هم الرسول 

  زمرة نسائك كالدليل على ما ذكرناه
  الدَّارِ وفيه مسائل والقيد الرابع قوله َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ َبابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُم بَِما َصَبرُْتْم فَنِْعَم ُعقَْبى

ل ابن عباس هلم خيمة من درة جموفة طوهلا فرسخ وعرضها فرسخ هلا ألف باب مصاريعها من ذهب املسألة األوىل قا
يدخلون عليهم املالئكة من كل باب يقولون هلم َسلَاٌم َعلَْيكُم بَِما صََبرُْتْم على أمر اهللا وقال أبو بكر األصم من كل 

  ولون ونعم ما أعقبكم اهللا بعد الدار األوىلباب من أبواب الرب كباب الصالة وباب الزكاة وباب الصرب ويق
واعلم أن دخول املالئكة إن محلناه على الوجه األول فهو مرتبة عظيمة وذلك ألن اهللا تعاىل أخرب عن هؤالء املطيعني 

أهنم يدخلون جنة اخللد وجيتمعون بآبائهم وأزواجهم وذرياهتم على أحسن وجه مث إن املالئكة مع جاللة مراتبهم 
  ون عليهم ألجل التحية واإلكرام عند الدخول عليهم يكرموهنم بالتحيةيدخل

والسالم ويبشروهنم بقوله فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ وال شك أن هذا غري ما يذكره املتكلمون من أن الثواب منفعة خالصة 
قبور الشهداء رأس كل  أنه كان يأيت) صلى اهللا عليه وسلم ( دائمة مقرونة باإلجالل والتعظيم وعن رسول اهللا 

واخللفاء األربعة هكذا كانوا يفعلون وأما إن محلناه على ) السالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار ( حول فيقول 
الوجه الثاين فتفسري اآلية أن املالئكة طوائف منهم روحانيون ومنهم كروبيون فالعبد إذا راض نفسه بأنواع 

قبة واحملاسبة ولكل مرتبة من هذه املراتب جوهر قدسي وروح علوي خيتص بتلك الراضيات كالصرب والشكر واملرا
الصفة مزيد اختصاص فعند املوت إذا أشرقت تلك اجلواهر القدسية جتلت فيها من كل روح من األرواح السماوية 

ظهر إال يف مقام ما يناسبها من الصفة املخصوصة هبا فيفيض عليها من مالئكة الصرب كماالت خمصوصة نفسانية ال ت
  الصرب ومن مالئكة الشكر كماالت روحانية ال تتجلى إال يف مقام الشكر وهكذا القول يف مجيع املراتب

املسألة الثانية متسك بعضهم هبذه اآلية على أن امللك أفضل من البشر فقال إنه سبحانه ختم مراتب سعادات البشر 
ام والعظيم فكانوا به أجل مرتبة من البشر ولو كانوا أقل مرتبة من بدخول املالئكة عليهم على سبيل التحية واإلكر

البشر ملا كان دخوهلم عليهم ألجل السالم والتحية موجباً علو درجاهتم وشرف مراتبهم أال ترى أن من عاد من 
على أن درجة سفره إىل بيته فإذا قيل يف معرض كمال مرتبته أنه يزوره األمري والوزير والقاضي واملفيت فهذا يدل 

  ذلك املزور أقل وأدىن من درجات الزائرين فكذلك ههنا
املسألة الثالثة قال الزجاج ههنا حمذوف تقديره املالئكة يدخلون عليهم من كل باب ويقولون سالم عليكم فأضمر 

يه وجهان أحدمها أنه متعلق بالسالم القول ههنا ألن يف الكالم دليالً عليه وأما قوله بَِما َصَبرُْتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ فف
واملعىن أنه إمنا حصلت لكم هذه السالمة بواسطة صربكم على الطاعات وترك احملرمات والثاين أنه متعلق مبحذوف 

  والتقدير أن هذه الكرامات اليت تروهنا وهذه اخلريات اليت تشاهدوهنا إمنا حصلت بواسطة ذلك الصرب
لَّْعَنة اللَِّه ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعونَ َمآ أََمَر اللَُّه بِِه أَن ُيوَصلَ َويُفِْسُدونَ ِفى األرض أُْولَاِئَك لَُهُم ال َوالَِّذيَن َينقُُضونَ َعْهَد
  ُ َولَُهْم ُسو ُء الدَّارِ

حال األشقياء  اعلم أنه تعاىل ملا ذكر صفات السعداء وذكر ما ترتب عليها من األحوال الشريفة العالية أتبعها بذكر
وذكر ما يترتب عليها من األحوال املخزية املكروهة وأتبع الوعد بالوعيد والثواب بالعقاب ليكون البيان كامالً 

لسمعية فقال َوالَِّذيَن َينقُُضونَ َعْهَد اللَِّه ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه وقد بينا أن عهد اهللا ما ألزم عباده بواسطة الدالئل العقلية وا
أوكد من كل عهد وكل ميني إذ األميان إمنا تفيد التوكيد بواسطة الدالئل الدالة على أهنا توجب الوفاء ألهنا 



مبقتضاها واملراد من نقض هذه العهود أن ال ينظر املرء يف األدلة أصالً فحينئذ ال ميكنه العمل مبوجبها أو بأن ينظر 
  ظر يف الشبهة فيعتقدفيها ويعلم صحتها مث يعاند فال يعمل بعمله أو بأن ين

خالف احلق واملراد من قوله ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه أي من بعد أن وثق اهللا تلك األدلة وأحكمها ألنه ال شيء أقوى مما دل 
  اهللا على وجوبه يف أن ينفع فعله ويضر تركه

  ِد ِميثَاِقِهفإن قيل إذا كان العهد ال يكون إال مع امليثاق فما فائدة اشتراطه تعاىل بقوله ِمن َبْع
قلنا ال ميتنع أن يكون املراد بالعهد هو ما كلف اهللا العبد واملراد بامليثاق األدلة املؤكدة ألنه تعاىل قد يؤكد إليك 

  العهد بدالئل أخرى سواء كانت تلك املؤكدة دالئل عقلية أو مسعية
وذلك يف مقابلة قوله وَالَِّذيَن َيِصلُونَ َما أََمرَ اللَُّه بِِه أَن )  ٢١رعد ال( مث قال تعاىل َوَيقْطَُعونَ َما أََمَر اللَُّه بِِه أَن يُوَصلَ 

ُيوَصلَ فجعل من صفات هؤالء القطع بالضد من ذلك الوصل واملراد به قطع كل ما أوجب اهللا وصله ويدخل فيه 
قال َوُيفِْسُدونَ ِفى  وصل الرسول باملواالة واملعاونة ووصل املؤمنني ووصل األرحام ووصل سائر من له حق مث

االْْرضِ وذلك الفساد هو الدعاء إىل غري دين اهللا وقد يكون بالظلم يف النفوس واألموال وختريب البالد مث إنه تعاىل 
بعد ذكر هذه الصفات قال أُْولَِئَك لَُهُم اللَّْعَنةُ  واللعنة من اهللا اإلبعاد من خريي الدنيا واآلخرة إىل ضدمها من 

  ة َولَُهْم ُسوء الدَّارِ ألن املراد جهنم وليس فيها إال ما يسوء الصائر إليهاعذاب ونقم
االٌّ خَِرةِ  إِالَّ َمتَاٌع َوَيقُولُ الَِّذينَ اللَُّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشآُء َوَيقَِدُر َوفَرِحُواْ بِالَْحيَواةِ  الدُّْنَيا َوَما الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا ِفى 

ِذيَن َءاَمُنواْ َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهمْ واْ لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه َءاَيةٌ  مِّن رَّبِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمن َيَشآُء وََيْهِدى إِلَْيِه َمْن أََناَب الَّكَفَُر
ِملُواْ الصَّاِلَحاِت طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن َمأابٍ كَذَِلَك أَْرَسلْنَاَك بِِذكْرِ اللَِّه أَالَ بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب الَِّذيَن آَمنُواْ َوَع

َماِن قُلْ ُهَو رَبِّى ال إله إِالَّ ُهوَ ِفى أُمَّةٍ  قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلَهآ أَُمٌم لَِّتْتلَُو َعلَْيهُِم الَِّذى أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك َوُهْم َيكْفُُرونَ بِالرَّْح
َتى َبل للَِّه االٌّ ْمُر َجِميعًا كَّلُْت َوإِلَْيِه َمتَابِ َولَْو أَنَّ قُْرآًنا ُسيَِّرْت بِِه الْجَِبالُ أَْو قُطَِّعْت بِهِ األرض أَْو كُلَِّم بِِه الْمَْوَعلَْيِه َتَو

َيزَالُ الَِّذيَن كَفَرُواْ ُتِصيبُُهم بَِما َصَنعُواْ قَارَِعةٌ  أَْو  أَفَلَْم َياْْيأسِ الَِّذيَن َءاَمنُوا أَن لَّْو َيَشآُء اللَُّه لََهَدى النَّاسَ َجِميًعا َوالَ
بُِرُسلٍ مِّن قَْبِلَك فَأَْملَْيُت ِللَِّذينَ  َتُحلُّ قَرِيًبا مِّن َدارِِهمْ َحتَّى َيأِْتىَ  َوْعُد اللَِّه إِنَّ اللََّه الَ ُيْخِلُف الِْميعَاَد َولَقَدِ اسُْتْهزِى َء

 قُلْ َسمُّوُهْم أَمْ ثُمَّ أََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ أَفََمْن ُهَو قَآِئٌم َعلَى كُلِّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َوَجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَآَءكَفَُرواْ 
َمكُْرُهْم َوُصدُّواْ َعنِ السَّبِيلِ َوَمن ُيضِْللِ اللَُّه ُتَنبِّئُوَنُه بَِما الَ َيعْلَُم ِفى األرض أَم بِظَاِهرٍ مَِّن الْقَْولِ َبلْ ُزيَِّن لِلَِّذيَن كَفَُرواْ 

ِمن َواقٍ مَّثَلُ الَْجنَّةِ  الَِّتى ُوِعَد  فََما لَُه ِمْن َهاٍد لَُّهْم َعذَاٌب ِفى الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا َولََعذَاُب االٌّ ِخَرةِ  أََشقُّ َوَما لَُهم مَِّن اللَِّه
  ن َتْحتَِها اَألْنهَاُر أُكُلَُها دَآِئٌم وِِظلَُّها تِلَْك ُعقَْبى الَِّذيَن اتَّقَواْ وَُّعقَْبى الْكَافِرِيَن النَّاُرالُْمتَّقُونَ َتجْرِى ِم

اعلم أنه تعاىل ملا حكم على من نقض عهد اهللا يف قبول التوحيد والنبوة بأهنم ملعونون يف الدنيا ومعذبون يف اآلخرة 
اهللا ملا فتح اهللا عليهم أبواب النعم واللذات يف الدنيا فأجاب اهللا تعاىل عنه هبذه اآلية وهو فكأنه قيل لو كانوا أعداء 

أنه يبسط الرزق على البعض ويضيقه على البعض وال تعلق له بالكفر واإلميان فقد يوجد الكافر موسعاً عليه دون 
ل الواحدي معىن القدر يف اللغة قطع الشيء املؤمن ويوجد املؤمن مضيقاً عليه دون الكافر فالدنيا دار امتحان قا
ههنا يضيق ومثله قوله تعاىل َوَمن قُِدَر ) يقدر ( على مساواة غريه من غري زيادة وال نقصان وقال املفسرون معىن 

  أي ضيق ومعناه أنه يعطيه بقدر كفايته ال يفضل عنه شيء)  ٧الطالق ( َعلَْيِه رِْزقُُه 
َحيَواةِ  الدُّْنَيا فهو راجع إىل من بسط اهللا له رزقه وبني تعاىل أن ذلك ال يوجب الفرح ألن وأما قوله َوفَرُِحواْ بِالْ

  احلياة العاجلة بالنسبة إىل اآلخرة كاحلقري القليل بالنسبة إىل ما ال هناية له



  قوله تعاىل
من أناب الذين آمنوا وتطمئن ويقول الذين كفروا لوال أنزل عليه آية من ربه قل إن اهللا يضل من يشاء ويهدي إليه 

  قلوهبم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب
اعلم أن الكفار قالوا يا حممد إن كنت رسوال فأتنا بآية ومعجزة قاهرة ظاهرة مثل معجوات موسى وعيسى عليهما 

  السالم
ية هذا اجلواب من وجوه فأجاب عن هذا السؤال بقوله قل إن اهللا يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب وبيان كيف

أحدها كأنه تعاىل يقول إن اهللا أنزل عليه آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة ولكن االضالل واهلداية من اهللا فأضلكم 
يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن تلك اآليات القاهرة الباهرة وهدى أقواما آخرين إليها حىت عرفوا هبا صدق حممد 

فائدة يف تكثري اآليات واملعجزات وثانيها أنه كالم جيري جمرى التعجب من قوهلم  دعوى النبوة وإذا كان كذلك فال
كانت أكثر من أن تصري ) صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك ألن اآليات الباهرة املتكاثرة اليت ظهرت على رسول اهللا 

قيل هلم ما أعظم عنادكم  مشتبهة على العاقل فلما طلبوا بعدها آيات أخرى كان موضعا للتعجب واالستنكار فكأنه
إن اهللا يضل من يشاء من كان عل صفتكم وثالثها أهنم ملا طلبوا سائر اآليات واملعجزات فكأنه قيل هلم ال فائدة من 

ظهور اآليات واملعجزات فإن اإلضالل واهلداية من اهللا فلو حصلت اآليات الكثرية ومل حتصل اهلداية فإنه مل حيصل 
ت آية واحدة فقط وحصلت اهلداية من اهللا فإنه حيصل االنتفاع هبا فال تشتغلوا بطلب اآليات االنتفاع هبا ولو حصل

ولكن تضرعوا إىل اهللا يف طلب اهلدايات ورابعها قال أبو علي اجلبائي املعىن أن اهللا يضل من يشاء عن رمحته وثوابه 
اقكم العذاب واإلضالل عن الثواب ويهدي إليه عقوبة له على كفره فلستم ممن جييبه اهللا تعاىل إىل ما يسأل الستحق

من أناب أي يهدي إىل جنته من تاب وآمن قال وهذا يبني أن اهلدى هو الثواب من حيث انه عقبه بقوله من أناب 
أي تاب واهلدى الذي يفعله باملؤمن هو الثواب ألنه يستحقه على إميانه وذلك يدل على أنه تعاىل إمنا يضل عن 

ب ال عن الدين بالكفر على ما ذهب إليه من خالفنا هذا متام كالم أيب علي وقوله أناب أي اقبل إىل الثواب بالعقا
  احلق وحقيقته دخل يف نوبة اخلري

قوله تعاىل الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوىب 
  هلم وحسن مآب

  الذين آمنوا بدل من قوله من أناب قال ابن عباس يريد إذا مسعوا القرآن خشعت قلوهبم واطمأنتاعلم أن قوله 
والوجل ضد  ٢فإن قيل أليس أنه تعاىل قال يف سورة األنفال إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم األنفال 

  االطمئنان فكيف وصفهم ههنا باالطمئنان
م إذا ذكروا العقوبات ومل يأمنوا من أن يقدموا على املعاصي فهناك وصفهم بالوجل واجلواب من وجوه األول أهن

وإذا ذكروا بوعده بالثواب والرمحة سكنت قلوهبم إىل ذلك وأحد األمرين ال ينايف اآلخر ألن الوجل هو بذكر 
ة عند اشتغاهلم العقاب والطمأنينة بذكر الثواب ويوجد الوجل يف حال فكرهم يف املعاصي وتوجد الطمأنين

  بالطاعات الثاين أن املراد أن علمهم بكون القرآن معجزا يوجب حصول

نبيا حقا من عند اهللا أما شكلهم يف أهنم أتوا بالطاعات على ) صلى اهللا عليه وسلم ( الطمأنينة هلم يف كون حممد 
الطمأنينة يف أن اهللا تعاىل  سبيل التمام والكمال فيوجب حصول الوجل يف قلوهبم الثالث أنه حصلت يف قلوهبم

صادق يف كل ما أخرب عنه إال أنه حصل الوجل ) صلى اهللا عليه وسلم ( صادق يف وعده ووعيده وأن حممدا 
  واخلوف يف قلوهبم اهنم هل أتوا بالطاعة املوجبة للثواب أم ال وهل احترزوا عن املعصية املوجبة للعقاب أم ال



  هللا تطمئن القلوب أحباثا دقيقة غامضة وهي من وجوهواعلم أن لنا يف قوله أال بذكر ا
الوجه األول أن املوجودات على ثالثة أقسام مؤثر ال يتأثر ومتأثر ال يؤثر وموجود يؤثر يف شيء ويتأثر يف شيء 
واآلثار  فاملؤثر الذي ال يتأثر هو اهللا سبحانه وتعاىل واملتأثر الذي ال يؤثر هو اجلسم فإنه ذات قابلة للصفات املختلفة

املتنافية وليس له خاصية إال القبول فقط وأما املوجود الذي يؤثر تارة ويتأثر تارة أخرى فهي املوجودات الروحانية 
وذلك ألهنا إذا توجهت إىل احلضرة اإلهلية صارت قابلة لآلثار الفائضة عن مشيئة اهللا تعاىل وقدرته وتكوينه وإجياده 

  تاقت إىل التصرف فيها ألن عامل األرواح مدبر لعامل األجساموإذا توجهت إىل عامل األجسام اش
وإذا عرفت هذا فالقلب كلما توجه إىل مطالعة عامل األجسام حصل فيه االضطراب والقلق وامليل الشديد إىل 
اء االستيالء عليها والتصرف فيها أما إذا توجه القلب إىل مطالعة احلضرة اإلهلية حصل فيه أنوار الصمدية واألضو

  اإلهلية فناك يكون ساكنا فلهذا السبب قال أال بذكر اهللا تطمئن القلوب
الوجه الثاين أن القلب كلما وصل إىل شيء فإنه يطلب االنتقال منه إىل حالة أشرف منها ألنه ال سعادة يف عامل 

سعاد باملعارف اإلهلية األجسام إال وفوقها مرتبة أخرى يف اللذة والغبطة أما إذا انتهى القلب والعقل إىل االست
واألضواء الصمدية بقي واستقر فلم يقدر على االنتقال منه البتة ألنه ليس هناك درجة أخرى يف السعادة أعلى منها 

  وأكمل فلهذا املعىن قال أال بذكر اهللا تطمئن القلوب
انقلب ذهبا باقيا على  والوجه الثالث يف تفسري هذه الكلمة أن االكسري إذا وقعت منه ذرة على اجلسم النحاسي

كر الدهور واألزمان صابرا على الذوبان احلاصل بالنار فإكسري جالل اهللا تعاىل إذا وقع يف القلب أوىل أن يقلبه 
  جوهرا باقيا صافيا نورانيا ال يقبل التغري والتدبل فلهذا قال أال بذكر اهللا تطمئن القلوب

  مث قال تعاىل
  ىب هلم وحسن مآبالذين آمنوا وعملوا الصاحلات طو

صلى ( املسألة األوىل يف تفسري كلمة طوىب ثالثة أقوال القول األول أهنا اسم شجرة يف اجلنة روي عن رسول اهللا 
طوىب شجرة يف اجلنة غرسها اهللا بيده تنبت احللي واحللل وأن أغصاهنا لترى من وراء { أنه قال ) اهللا عليه وسلم 

ويف ) صلى اهللا عليه وسلم ( رضي اهللا عنه أن أصل هذه الشجرة يف دار النيب وحكى أبو بكر األصم } سور اجلنة 
  دار كل مؤمن منها غصن

والقول الثاين وهوقول أهل اللغة أن طوىب مصدر من طاب كبشرى وزلفى ومعىن طوىب لك أصبت طيبا مث اختلفوا 
  على وجوه فقيل فرح وقرة عني هلم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وقيل نعم

ما هلم عن عكرمة وقيل غبطة هلم عن الضحاك وقيل حسن هلم عن قتادة وقيل خري وكرامة عن أيب بكر األصم 
  وقيل العيش الطيب هلم عن الزجاج

واعلم أن املعاين متقاربة والتفاوت يقرب من أن يكون يف اللفظ واحلاصل أنه مبالغة يف نيل الطيبات ويدخل فيه 
  ب األشياء يف كل األمور حاصل هلممجيع اللذات وتفسريه أن أطي

والقول الثالث أن هذه اللفظة ليست عربية مث اختلفوا فقال بعضهم طوىب اسم اجلنة باحلبشية وقيل اسم اجلنة 
باهلندية وقيل البستان باهلندية وهذا القول ضعيف ألنه ليس يف القرآن إال العريب ال سيما واشتقاق هذا اللفظ من 

  اللغة العربية ظاهر
املسألة الثانية قال صاحب الكشاف الذين آمنوا مبتتدأ و طوىب هلم خربه ومعىن طوىب لك أي أصبت طيبا وحملها 

النصب أو الرفع كقولك طيبا لك زطيب لك وسالما مل وسالم لك والقراءة يف قوله وحسن مآب بالرفع والنصب 



  تدلك على حملها وقرأ مكوزة األعرايب طيىب هلم
مآب فاملراد حسن املرجع واملقر وكل ذلك وعد من اهللا بأعظم النعيم ترغيبا يف طاعته وحتذيرا عن أما قوله وحسن 
  املعصية قوله تعاىل

كذلك أرسلنا يف أمة قد خلت من قبلها األمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرمحن قل هو ريب ال 
  إله إال هو عليه توكلت وإليه متاب

اف يف كذلك للتشبيه فقيل أرسلناك كما أرسلنا األنبياء قبلك يف أمة قد خلت من قبلها أمم وهو قول اعلم أن الك
ابن عباس واحلسن وقتادة وقيل كما أرسلنا إىل أمم وأعطيناهم كتبا تتلى عليهم كذلك أعطيناك هذا الكتاب وأنت 

ي مثل ذلك اإلرسال أرسلناك يعين تتلوه عليهم فماذا اقترحوا غريه وقال صاحب الكشاف كذلك أرسلناك أ
أرسلناك إرساال له شأن وفضل على سائر اإلرساالت مث فسر كيف أرسله فقال يف أمة قد خلت من قبلها أمم أي 

  أرسلناك يف أمة قد تقدمتها أمم فهي آخر األمم وأنت آخر األنبياء
العظيم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرمحن أما قوله لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك فاملراد لتقرأ عليهم الكتاب 

أي وحال هؤالء أهنم يكفرون بالرمحن الذي رمحته وسعت كل شيء وما هبم من نعمة فمنه وكفروا بنعمته يف إرسال 
مثلك إليهم وإنزال هذا القرآن املعجز عليهم قل هو ريب الواحد املتعال عن الشركاء ال إله إال هو عليه توكلت يف 

عليكم وإليه متاب فيعينين على مصابرتكم زجماهدتكم قيل نزل قوله وهم يكفرون بالرمحن يف عبد اهللا بن نصريت 
أمية املخزومي وكان يقول أما اهللا فنعرفه وأما الرمحن فال نقول نعرفه إال صاحب اليمامة يعنون مسيلمة الكذلب 

وكقوله وإذا قيل هلم اسجدوا  ١١٠اء احلسىن اإلسراء فقال تعاىل قل ادعوا أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األمس
  ٦٠للرمحن قالوا وما الرمحن الفرقان 

وقيل إنه عليه السالم حني صاحل قريشا من احلديبية كتب هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا فقال املشركون إن 
د اهللا فكتب كذلك وملا كتب يف كنت رسول اهللا وقد قاتلناك فقد ظلمنا ولكن اكتب هذا ما صاحل عليه حممد عب

اكتبوا { الكتاب بسم اهللا الرمحن الرحيم قالوا أما الرمحن فال نعرفه وكانوا يكتبون بامسك اللهم فقال عليه السالم 
  }كما تريدون 

ى واعلم أنه قوله وهم يكفرون بالرمحن إذا محلناه على هاتني الروايتني كان معناه أهنم كفروا بإطالق هذا اإلسم عل
اهللا تعاىل ال أهنم كفروا باهللا تعاىل وقال آخرون بل كفروا باهللا إنا جحدا له وإما إلثباهتم الشركاء معه قال القاضي 
وهذا القول أليق بالظاهر ألن قوله تعاىل وهم يكفرون بالرمحن يقتضي أهنم كفروا باهللا قال القاضي هذا القول أليق 

الرمحن يقتضي أهنم كفروا باهللا وهو املفهوم من الرمحن وليس املفهوم منه بالظاهر ألن قوله تعاىل وهم يكفرون ب
  االسم كما لو قال قائل كفروا مبحمد وكذبوا به لكان املفهوم هو دون امسه

ولو أن قرآنا سريت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى بل هللا األمر مجيعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو 
هلدى الناس مجيعا وال يزال الذين كفروا تصيبهم مبا صنعوا قارعة أو حتل قريبا من دارهم حىت يأيت وعد  يشاء اهللا

  اهللا إن اهللا ال خيلف امليعاد
وعرض اإلسالم عليهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه روي أن أهل مكة قعدوا يف فناء مكة فأتاهم الرسول 

أو  -ي سري لنا جبال مكة حىت ينفسح املكان علينا واجعل لنا فيها أهنارا نزرع فيها فقال له عبد اهللا بن أمية املخزوم
أحي لنا بعض أموالنا لنسأهلم أحق ما تقول أو باطل فقد كان عيسى حييي املوتى أو سخر لنا الريح حىت نركبها 

زل قوله ولو أن قرآنا ونسري يف البالد فقد كانت الريح مسخرة لسليمان فلست بأهون على ربك من سليمان فن



سريت به اجلبال أي من أماكنها أو قطعت به األرض أي شققت فجعلت أهنارا وعيونا أو كلم به املوتى لكان هو 
هذا القرآن الذي أنزلناه عليك وحذف جواب لو لكونه معلوما وقال الزجاج احملذوف هو أنه لو أن قرآنا سريت 

  ١١١ه ولو أننا نزلنا إليهم املالئكة وكلمهم املوتى األنعام به اجلبال وكذا وكذا ملا آمنوا به كقول
  مث قال تعاىل بل هللا األمر مجيعا يعين إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل وليس ألحد أن يتحكم عليه يف أفعاله وأحكامه

  مث قال تعاىل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعا وفيه مسألتان
  وىل يف قوله أفلم ييأس قوالناملسألة األ

  القول األول أفلم يعلموا وعلى هذا التقدير ففيه وجهان
الوجه األولك ييأس يعلم يف لغة النخع وهذا قول أكثر املفسرين مثل جماهد واحلسن وقتادة واحتجوا عليه بقول 

  الشاعر أمل ييأس األقوام أين أنا ابنه
  وإن كنت عن أرض العشرية نائيا

  عبيدة أقول هلم بالشعب إذ يأسرونين وأنشد أبو
  أمل تيأسوا أين ابن فارس زهدم

  أي أمل تعلموا وقال الكسائي ما وجدت العرب يئست مبعىن علمت البتة
والوجه الثاين ما روي ان عليا وابن عباس كانا يقرآن أفلم يأس الذين آمنوا فقيل البن عباس أفلم ييأس فقال أظن 

إنه كان يف اخلط يأس فزاد الكاتب سنة واحدة فصار ييأس فقرئ ييأس وهذا القول  أن الكاتب كتبها وهو ناعس
بعيد جدا ألنه يقتضي كون القرآن حمال للتحريف والتصحيف وذلك خيرجه عن كونه حجة قال صاحب الكشاف 

  ما هذا القول واهللا إال فرية بال مرية
إميان هؤالء ألن اهللا لو شاء هلدى الناس مجيعا وتقريره أن  والقول الثاين قال الزجاج املعىن أو يئس الذين آمنوا من

العلم بأن الشيء ال يكون يوجب اليأس من كونه واملالزمة توجب حسن اجملاز فلهذا السبب حسن إطالق لفظ 
  اليأس إلرادة العلم

فاء الشيء النتفاء غريه املسألة الثانية احتج أصحابنا بقوله أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعا وكلمة لو تفيد انت
واملعىن أنه تعاىل ما شاء هداية مجيع الناس واملعتزلة تارة حيملون هذه املشيئة على مشيئة اإلجلاء وتارة حيملون اهلداية 

على اهلداية إىل طريق اجلنة وفيهم من جيري الكالم على الظاهر ويقول إنه تعاىل ما شاء هداية مجيع الناس ألنه ما 
  ألطفال واجملانني فال يكون شائيا هلداية مجيع الناس والكالم يف هذه املسألة قد سبق مراراشاء هدابة ا

  أما قوله تعاىل وال يزال الذين كفروا تصيبهم مبا صنعوا قارعة أو حتل قريبا من دراهم ففيه مسألتان
  املسألة األوىل قوله الذين كفروا فيه قوالن

ر ألن الوقائع الشديدة اليت وقعت لبعض الكفار من القتل والسيب أوجب القول األول قيل أراد به مجيع الكفا
حصول الغم يف قلب الكل وقيل أراد بعض الكفار وهم مجاعة معينون واأللف والالم يف لفظ الكفار للمعهود 

  السابق وهو ذلك اجلمع املعني
ا صنعوا من كفرهم وسوء أعماهلم قارعة املسألة الثانية يف اآلية وجهان األول وال يزال الذين كفروا تصيبهم مب

داهية تقرعهم مبا حيل اهللا هبم يف كل وقت من صنوف الباليا واملصائب يف نفوسهم وأوالدهم وأمواهلم أو حتل 
القارعة قريبا منهم فيفزعون ويضطربون ويتطاير إليهم شرارهم ويتعدى إليهم شرورها حىت يأيت وعد اهللا وهو 

  موهتم أو القيامة



من العداوة والتكذيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( ول الثاين وال يزال كفار مكة تصيبهم مبا صنعوا برسول اهللا والق
كان ال يزال يبعث السرايا فتغري حول مكة وختتطف منهم وتصيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( قارعة ألن رسول اهللا 

حلديبية حىت يأيت وعد اهللا وهو فتح مكة وكان اهللا مواشيهم أو حتل أنت يا حممد قريبا من دراهم جبيشك كما حل با
  قد وعده ذلك

وإزالة احلزن عنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث قال إن اهللا ال خيلف امليعاد والغرض منه تقوية قلب الرسول 
ة يف حق القاضي وهذا يدل على بطالن قول من جيوز اخللف على اهللا تعاىل يف ميعاده وهذه اآلية وإن كانت وارد
  الكفار إال أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب إذ بعمومه يتناول كل وعيد ورد يف حق الفساق

وجوابنا أن احللف غرين وختصيص العموم غري وحنن ال نقول باخللف ولكنا خنصص عمومات الوعيد باآليات الدالة 
  على العفو
  وقوله تعاىل

ن كفروا مث أخذهتم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس مبا ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذي
كسبت وجعلوا هللا شركاء قل مسوهم أم تنبئونه مبا ال يعلم يف األرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا 
هلم  مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل اهللا فما له من هاد هلم عذاب يف احلياة الدنيا ولعذاب اآلخرة أش وما

  من واق
على سبيل االستهزاء والسخرية ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن القول ملا طلبوا سائر املعجزات من الرسول 

وكان يتأذى من تلك الكلمات فاهللا تعاىل أنزل هذه اآلية ) صلى اهللا عليه وسلم ( وكان ذلك يشق على رسول اهللا 
إن أقوام سائر األنبياء استهزؤا هبم كمت أن قومك يستهزئون بك  تسلية له وتصبريا له على سفاهة قومه فقال له

  فأمليت للذين كفروا أي أطلت هلم املدة بتأخري العقوبة مث أخذهتم فكيف كان عقايب هلم
واعلم أين سأنتقم من هؤالء الكفار كما امنتقمت من أولئك املتقدمني واإلمالء اإلمهال وأن يتركوا مدة من الزمان 

صلى ( من كالبهيمة ميلى هلا يف املرعى وهذا وعيد هلم وجواب عن اقتراحهم اآليات على رسول اهللا يف خفض وأ
على سبيل االستهزاء مث إنه تعاىل أورد على املشركني ما جيري جمرى احلجاج وما يكون توبيخا هلم ) اهللا عليه وسلم 

عىن أنه تعاىل قادر على كل املمكنات عامل وتعجيبا من عقوهلم فقال أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت وامل
جبميع املعلومات من اجلزيئات والكليات وإذا كان كذلك كان عاملا جبميع أحوال النفوس وقادرا على حتصيل 

مطالبها من حتصيل املنافع ودفع املضار ومن إيصال الثواب إليها على كل الطاعات وإيصال العقاب إليها على كل 
املراد من قوله قائم على كل نفس مبا كسبت وما ذاك إال احلق سبحانه ونظريه قوله تعاىل قائما املعاصي وهذا هو 

  ١٨بالقسط آل عمران 

  واعلم أنه ال بد هلذا الكالم من جواب واختلفوا فيه على وجوه
تنفع وال  الوجه األول التقدير أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت كمن ليس هبذه الصفة وهي األصنام اليت ال

تضر وهذا اجلواب مضمر يف قوله تعاىل وجعلوا هللا شركاء والتقدير أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت 
وما  ٢٢كشركائهم اليت ال تضر وال تنفع ونظريه قوله تعاىل أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو على نور ربه الزمر 

فكذا ههنا قال صاحب الكشاف جيوز  ٢٢من ذكر اهللا الزمر جاء جوابه ألنه مضمر يف قوله فويل للقاسية قلوهبم 
أن يقدر ما يقع خربا للمبتدأ أو يعطف عليه قوله وجعلوا والتقدير أفمن هو هبذه الصفة مل يوحدوه ومل ميجدوه 

  وجعلوا له شركاء



ل ونضمر للمبتدأ الوجه الثاين وهو الذي ذكره السيد صاحب حل العقد فقال جنعل الواو يف قوله وجعلوا واو احلا
خربا يكون املبتدأ معه مجلة مقررة إلمكان ما يقارهنا من احلال والتقدير أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت 

موجود واحلال أهنم جعلوا له شركاء مث أقيم الظاهر وهو قوله هللا مقام املضمر تقريرا لإلهلية وتصرحيا هبا وهذا كما 
  موجود وحيرم مثليتقول جواد يعطي الناس ويغنيهم 

واعلم أنه تعاىل ملا قرر هذه احلجة زاد يف احلجاج فقال قل مسوهم وإمنا يقال ذلك يف األمر املستحقر الذي بلغ يف 
احلقارة إىل أن ال يذكروا وال يوضع له اسم فعند ذلك يقال مسه إن شئت يعين أنه أخس من أن يسمى ويذكر 

أنه تعاىل قال مسوهم باآلهلة على سبيل التهديد واملعىن سواء مسيتموهم ولكنك إن شئت أن تضع له امسا فافعل فك
هبذا االسم أو مل تسموهم به فإهنا يف احلقارة حبيث ال تستحق أن يلتفت العاقل إليها مث زاد يف احلجاج فقال أم 

ال يعلمه وإمنا خص األرض تنبئونه مبا ال يعلم يف األرض واملراد أتقدرون على أن ختربوه وتعلموه بأمر تعلمونه وهو 
بنفي الشريك عنها وإن مل يكن شريك البتة ألهنم ادعوا أن له شركاء يف األرض ال يف غريها أم بظاهر من القول 

مث إنه تعاىل بني بعد هذا  ٣٠يعين متوهون بإظهار قول ال حقيقة له وهو كقوله تعاىل ذلك قوهلم بأفواههم التوبة 
لى وجه التحقري ملا هم عليه بل زين للذين كفروا مكرهم قال الواحدي معىن بل ههنا احلجاج سوء طريقتهم فقال ع

كأنه يقول دع ذكر ما كنا فيه زين هلم مكرهم وذلك ألنه تعاىل ملا ذكر الدالئل على إفساد قوهلم فكأنه يقول دع 
الدالئل قال القاضي ال شبهة يف  ذكر الدليل فإنه ال فائدة فيه ألنه زين هلم كفرهم ومكرهم فال ينتفعون بذكر هذه

أنه تعاىل إمنا ذكر ذلك ألجل أن يذمهم به وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ذلك املزين هو اهللا بل ال بد وأن يكون 
  إما شياطني اإلنس وإما شياطني اجلن

ين يف قلب ذلك واعلم أن هذا التأويل ضعيف لوجوه األول أنه لو كان املزين أحد شياطني اجلن أو األنس فاملز
الشيطان إن كان شيطانا آخر لزم التسلسل وإن كان هو اهللا فقد زال السؤال والثاين أن يقال القلوب ال يقدر 
  عليها إال اهللا والثالث أنا قد دللنا على أن ترجيح الداعي ال حيصل إال من اهللا تعاىل وعند حصوله جيب الفعل

عاصم ومحزة والكسائي وصدوا بضم الصاد ويف حم وصد عن السبيل أما قوله وصدوا عن السبيل فاعلم أنه قرأ 
على ما مل يسم فاعله مبعىن أن الكفار صدهم غريهم وعند أهل السنة أن اهللا صدهم وللمعتزلة فيه وجهان  ٣٧غافر 

  قيل الشيطان وقيل أنفسهم وبعضهم لبعض كما يقال فالن معجب وإن

اقون وصدوا بفتح الصاد يف السورتني يعين أن الكفار صدوا عن سبيل اهللا مل يكن مثة غريه وهو قول أيب مسلم والب
أي أعرضوا وقيل صرفوا غريهم وهو الزم ومتعد وحجة القراءة األوىل مشاكلتها ملا قبلها من بناء الفعل للمفعول 

  وحجة القراءة الثانية قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا
ن هاد اعلم أن أصحابنا متسكوا هبذه اآلية من وجوه أوهلا قوله بل زين للذين كفروا مث قال ومن يضلل اهللا فما له م

مكرهم وقد بينا بالدليل أن ذلك املزين هو اهللا وثانيها قوله وصدوا عن البسيل بضم الصاد وقد بينا أن ذلك الصاد 
ريح بأن ذلك املزين وذلك الصاد هو اهللا وثالثها قوله ومن يضلل اهللا فما له من هاد وهو صريح يف املقصود وتص

ليس إال اهللا ورابعها قوله تعاىل هلم عذاب يف احلياة الدنيا ولعذاب اآلخرة أشق أخرب عنهم أهنم سيقعون يف عقاب 
اآلخرة وإخبار اهللا ممتنع التغري وإذا امتنع وقوع التغري يف هذا اخلرب امتنع صدور اٌ ميان منه وكل هذه الوجوه لقد 

هذا الكتاب مرارا قال القاضي من يضلل اهللا أي عن ثواب اجلنة لكفره وقوله فما له من هاد منبئ  خلصناها يف
بذلك أن الثواب ال ينال إال بالطاعة خاصة فمن زاغ عنها مل جيد إليها سبيال وقيل املراد بذلك من حكم بأنه ضال 

  مث قال والوجه األول أقوى ومساه ضاال وقيل املراد من يضلله اهللا عن اإلميان بأن جيده كذلك



واعلم أن الوجه األول ضعيف جدا ألن الكالم إمنا وقع يف شرح إمياهنم وكفرهم يف الدنيا ومل جير ذكر ذهاهبم إىل 
اجلنة البتة فصرف الكالم عن املذكور إىل غري املذكور بعيد وأيضا فهب أن نساعد على أن األمر كما ذكرووه إال 

  م ال يدخلون اجلنة فقد حصل املقصود ألن خالف معلوم اهللا وخمربه حمال ممتنع الوقوعأنه تعاىل ملا أخرب أهن
واعلم أنه تعاىل ملا أخرب عنهم بتلك األمور املذكورة بني أنه مجع هلم بني عذاب الدنيا وبني عذاب اآلخرة الذي هو 

بالقتل والقتال واللعن والذم واإلهانة وهل أشق وأنه ال دافع هلم عنه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة أما عذاب الدنيا ف
دخيل املصائب واألمراض يف ذلك أم ال اختلفوا فيه قال بعضهم إهنا تدخل فيه وقال بعضهم إهنا تكون عقابا ألن 

كل أحد نزلت به مصيبة فإنه مأمور بالصرب عليها ولو كان عقابا مل جيب ذلك فاملراد على هذا القول من اآلية القتل 
واغتنام األموال واللعن وإمنا قال ولعذاب اآلخرة أشق ألنه أزيد إن شئت بسبب القوة والشدة وإن شئت  والسيب

بسبب كثرة األنواع وإن شئت بسبب أنه ال خيتلط هبا شيء من موجبات الراحة وإن شئت بسبب الدوام وعدم 
نزل هبم من عذاب اهللا قال الواحدي أكثر  االنقطاع مث بني بقوله وما هلم من اهللا من واق أي أن أحدا ال يقيهم ما

القراء وقفوا على القاف من غري إثبات ياء يف قوله واق وكذلك يف قوله ومن يضلل اهللا فما له من هاد وكذلك يف 
وهو الوجه ألنك تقول يف الوصل هذا هاد ووال وواق فتحذف الياء لسكوهنا والتقائها مع  ١قوله وال الرعد 
احنذفت التنوين يف الوقف يف الرفع واجلر والياء كانت احنذفت فيصادف الوقف احلركة اليت هي  التنوين فإذا وقفت

كسرة يف غري فاعل فتحذفها كما حتذف سائر احلركات اليت تقف عليها فيصري هاد ووال وواق وكان ابن كثري 
لعرب يقول هذا داعي فيقفون يقف بالياء يف هاجي ووايل وواقي ووجهه ما حكى سيبويه أن بعض من يوثق به من ا

  بالياء

  قوله تعاىل
  مثل اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األهنار أكلها دائم وظلها تلك عقىب الذين اتقوا وعقىب الكافرين النار

  ويف اآلية مسائل
قني ويف قوله مثل اجلنة املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا ذكر عذاب الكفار يف الدنيا واآلخرة أتبعه بذكر ثواب املت

أقوال األول قال سيبويه مثل اجلنة مبتدأ وخربه حمذوف والتقدير فيما قصصنا عليكم مثل اجلنة والثاين قال الزجاج 
مثل اجلنة من صفتها كذا وكذا والثالث مثل اجلنة مبتدأ وخربه جتري من حتتها األهنار كما تقول صفة زيد اسم 

ا دائم ألنه اخلارج عن العادة كأنه قال مثل اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األهنار والرابع اخلرب هو قوله أكله
  كما تعلمون من حال جناتكم إال أن هذه أكلها دائم

املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل وصف اجلنة بصفات ثالث أوهلا جتري من حتتها األهنار وثانيها أن أكلها دائم واملعىن أن 
يا ال يدوم ورقها ومثرها ومنافعها أما جنات اآلخرة فثمارها دائمة غري منقطعة وثالثها أن ظلها دائم أيضاً جنات الدن

( واملراد أنه ليس هناك حر وال برد وال مشس وال قمر وال ظلمة ونظريه قوله تعاىل الَ َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً َوالَ زَْمَهرِيراً 
صف اجلنة هبذه الصفات الثالثة بني أن ذلك عقىب الذين اتقوا يعين عاقبة أهل مث إنه تعاىل ملا و)  ١٣اإلنسان 

التقوى هي اجلنة وعاقبة الكافرين النار وحاصل الكالم من هذه اآلية أن ثواب املتقني منافع خالصة عن الشوائب 
  موصوفة بصفة الدوام

  واعلم أن قوله أُكُلَُها َداِئٌم فيه مسائل ثالث
  أنه يدل على أن أكل اجلنة ال تفىن كما حيكى عن جهم وأتباعهاملسألة األوىل 

  املسألة الثانية أنه يدل على أن حركات أهل اجلنة ال تنتهي إىل سكون دائم كما يقوله أبو اهلذيل وأتباعه



وأن ينقطع املسألة الثالثة قال القاضي هذه اآلية تدل على أن اجلنة مل ختلق بعد ألهنا لو كانت خملوقة لوجب أن تفىن 
لكن ال ينقطع )  ٨٨القصص ( و كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه )  ٢٦الرمحن ( أكلها لقوله تعاىل كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن 

أكلها لقوله تعاىل أُكُلَُها َداِئٌم فوجب أن ال تكون اجلنة خملوقة مث قال فال ننكر أن حيصل اآلن يف السموات جنات 
هبا املالئكة ومن يعد حياً من األنبياء والشهداء وغريهم على ما روي يف ذلك إال أن الذي نذهب إليه كثرية يتمتع 

  أن جنة اخللد خاصة إمنا ختلق بعد اإلعادة
فإذا  واجلواب أن دليلهم مركب من آيتني أحدمها قوله كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه واألخرى قوله أُكُلَُها دَاِئٌم وِِظلَُّها

أدخلنا التخصيص يف أحد هذين العمومني سقط دليلهم فنحن خنصص أحد هذين العمومني بالدالئل الدالة على أن 
  ) ١٣٣آل عمران ( اجلنة خملوقة وهو قوله تعاىل َوَجنَّةٍ  َعْرُضَها السََّماَواِت وَاالْْرَض أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني 

 يَفَْرُحونَ بَِمآ أُنزِلَ إِلَْيَك َوِمَن االٌّ حَْزابِ َمن يُنِكُر بَْعَضُه قُلْ إِنََّمآ أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد اللََّه َوالَوالَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب 
  أُشْرَِك بِِه إِلَْيِه أَْدُعو وَإِلَْيِه مَآبِ

أنزل على حممد من أنواع  اعلم أن يف املراد بالكتاب قولني األول أنه القرآن واملراد أن أهل القرآن يفرحون مبا
التوحيد والعدل والنبوة والبعث واألحكام والقصص ومن األحزاب اجلماعات من اليهود والنصارى وسائر الكفار 

  من ينكر بعضه وهو قول احلسن وقتادة
  فإن قيل األحزاب ينكرون كل القرآن

ىل وإثبات علمه وقدرته وحكمته وأقاصيص قلنا األحزاب ال ينكرون كل ما يف القرآن ألنه ورد فيه إثبات اهللا تعا
  األنبياء واألحزاب ما كانوا ينكرون كل هذه األشياء

والقول الثاين إن املراد بالكتاب التوراة واإلجنيل وعلى هذا التقدير ففي اآلية قوالن األول قال ابن عباس الذين 
أهل الكتاب كعبد اهللا بن سالم وكعب  من) صلى اهللا عليه وسلم ( آتيناهم الكتاب هم الذين آمنوا بالرسول 

وأصحاهبما ومن أسلم من النصارى وهم مثانون رجالً أربعون بنجران ومثانية باليمن واثنان وثالثون بأرض احلبشة 
وفرحوا بالقرآن ألهنم آمنوا به وصدقوه واألحزاب بقية أهل الكتاب وسائر املشركني قال القاضي وهذا الوجه أوىل 

ال شبهة يف أن من أويت القرآن فإهنم يفرحون بالقرآن أما إذا محلناه على هذا الوجه ظهرت الفائدة من األول ألنه 
وميكن أن يقال إن الذين أوتوا القرآن يزداد فرحهم به ملا رأوا فيه من العلوم الكثرية والفوائد العظيمة فلهذا 

اليهود أعطوا التوارة والنصارى أعطوا اإلجنيل  السبب حكى اهللا تعاىل فرحهم به والثاين والذين آتيناهم الكتاب
يفرحون مبا أنزل يف هذا القرآن ألنه مصدق ملا معهم ومن األحزاب من سائر الكفار من ينكر بعضه وهو قول 
ون جماهد قال القاضي وهذا ال يصح ألن قوله َيفَْرحُونَ بَِما أُنزِلَ إِلَْيَك يعم مجيع ما أنزل إليه ومعلوم أهنم ال يفرح

بكل ما أنزل إليه وميكن أن جياب فيقال إن قوله بَِما أَنَزلَ إِلَْيَك ال يفيد العموم بدليل جواز ادخال لفظيت الكل 
للعموم لكان إدخال لفظ الكل عليه تكريراً وإدخال لفظ البعض عليه نقصاً ) ما ( والبعض عليه ولو كانت كلمة 

املرء إليه يف معرفة املبدأ واملعاد يف ألفاظ قليلة منه فقال قُلْ إِنََّما أُمِْرُت أَنْ مث إنه تعاىل ملا بني هذا مجع كل ما حيتاج 
( أن كلمة  أَْعُبَد اللََّه َوال أُْشرَِك بِِه إِلَْيِه أَْدُعو َوإِلَْيِه مَابِ وهذا الكالم جامع لكل ما ورد التكليف به وفيه فوائد أوهلا

ال بعبادة اهللا تعاىل وذلك يدل على أنه ال تكليف وال أمر وال هني إال بذلك للحصر ومعناه إين ما أمرت إ) إمنا 
وثانيها أن العبادة غاية التعظيم وذلك يدل على أن املرء مكلف بذلك وثالثها أن عبادة اهللا تعاىل ال متكن إال بعد 

ستدالل يف معرفة ذات الصانع معرفته وال سبيل إىل معرفته إال بالدليل فهذا يدل على أن املرء مكلف بالنظر واال
  وصفاته وما جيب وجيوز ويستحيل عليه ورابعها أن عبادة اهللا واجبة



وهو يبطل قول نفاة التكليف ويبطل القول باجلرب احملض وخامسها قوله َوالَ أُْشرُِك بِِه وهذا يدل على نفي الشركاء 
معبوداً سوى اهللا تعاىل سواء قال إن ذلك املعبود واألنداد واألضداد بالكلية ويدخل فيه إبطال قول كل من أثبت 

هو الشمس أو القمر أو الكواكب أو األصنام واألوثان واألرواح العلوية أو يزدان وأهرمن على ما يقوله اجملوس أو 
ذه العبادات النور والظلمة على ما يقوله الثنوية وسادسها قوله إِلَْيِه اْدُعواْ واملراد منه أنه كما وجب عليه اإلتيان هب

فكذلك جيب عليه الدعوة إىل عبودية اهللا تعاىل وهو إشارة إىل نبوته وسابعها قوله َوإِلَْيِه مَابِ وهو إشارة إىل احلشر 
والنشر والبعث والقيامة فإذا تأمل اإلنسان يف هذه األلفاظ القليلة ووقف عليها عرف أهنا حمتوية على مجيع املطالب 

  املعتربة يف الدين
  ِه ِمن َوِلى ٍّ َوالَ َواقٍذاِلَك أَنَزلَْناُه ُحكًْما َعَربِيا َولَِئنِ اتََّبْعَت أَهَْواَءُهم بَْعَد َما َجآَءَك ِمَن الِْعلْمِ َما لََك ِمَن اللََّوكَ

  وفيه مسائل
ما أنزلنا الكتب على املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل شبه إنزاله حكماً عربياً مبا أنزل إىل ما تقدم من األنبياء أي ك

يف قوله َيفَْرُحونَ بَِما أُنزِلَ إِلَْيَك ) ما ( األنبياء بلساهنم كذلك أنزلنا عليك القرآن والكناية يف قوله أَنَزلْنَاُه تعود إىل 
  يعين القرآن

رب الثاين القرآن مشتمل املسألة الثانية قوله أَنَزلَْناهُ ُحكًْما َعرَبِّيا فيه وجوه األول حكمة عربية مترمجة بلسان الع
على مجيع أقسام التكاليف فاحلكم ال ميكن إال بالقرآن فلما كان القرآن سبباً للحكم جعل نفس احلكم على سبيل 

املبالغة الثالث أنه تعاىل حكم على مجيع املكلفني بقبول القرآن والعمل به فلما حكم على اخللق بوجوب قبوله جعله 
  حكماً

  ًما عََربِّيا نصب على احلال واملعىن أنزلناه حال كونه حكماً عربياًواعلم أن قوله ُحكْ
املسألة الثالثة قالت املعتزلة اآلية دالة على حدوث القرآن من وجوه األول أنه تعاىل وصفه بكونه منزالً وذلك ال 

حهم وما كان كذلك يليق إال باحملدث الثاين أنه وصفه بكونه عربياً والعريب هو الذي حصل بوضع العرب واصطال
كان حمدثاً الثالث أن اآلية دالة على أنه إمنا كان حكماً عربياً ألن اهللا تعاىل جعله كذلك ووصفه هبذه الصفة وكل ما 

  كان كذلك فهو حمدث
  واجلواب أن كل هذه الوجوه دالة على أن املركب من احلروف واألصوات حمدث وال نزاع فيه واهللا أعلم

ي أن املشركني كانوا يدعونه إىل ملة آبائه فتوعده اهللا تعاىل على متابعتهم يف تلك املذاهب مثل أن املسألة الرابعة رو
واملراد أمته وقيل ) صلى اهللا عليه وسلم ( يصلي إىل قبلتهم بعد أن حوله اهللا عنها قال ابن عباس اخلطاب مع النيب 

  الة وحتذيره من خالفها ويتضمنبل الغرض منه حث الرسول عليه السالم على القيام حبق الرس

  ذلك أيضاً حتذير مجيع املكلفني ألن من هو أرفع منزلة إذا حذر هذا التحذير فهم أحق بذلك وأوىل
بِإِذْنِ اللَِّه ِلكُلِّ أََجلٍ  أاَيةٍ  إِالََّولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً مِّن قَْبِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَزَْواًجا َوذُرِّيَّةً  َوَما كَانَ ِلَرسُولٍ أَن يَأِْتىَ  بِ

  ِكَتاٌب يَْمُحو اللَُّه َما َيَشآُء َويُثْبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ الِْكتَابِ
  اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعاً من الشبهات يف إبطال نبوته

وهذه الشبهة إمنا ذكرها اهللا )  ٧الفرقان (  فالشبهة األوىل قوهلم ِلَهاذَا الرَّسُولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َوَيْمِشى ِفى االْْسوَاقِ
  تعاىل يف سورة أخرى

والشبهة الثانية قوهلم الرسول الذي يرسله اهللا إىل اخللق ال بد وأن يكون من جنس املالئكة كما حكى اهللا عنهم يف 
  ) ٨األنعام ( لٌَك وقوله لَْوال أُنزِلَ َعلَْيِه َم)  ٧احلجر ( قوله لَّْو َما َتأِْتيَنا بِالَْملَِئكَةِ  



األنبياء الذين كانوا فأجاب اهللا تعاىل عنه ههنا بقوله َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً ّمن قَْبِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَزَْواًجا َوذُّريَّةً  يعين أن 
  قهقبله كانوا من جنس البشر ال من جنس املالئكة فإذا جاز ذلك يف حقهم فلم ال جيوز أيضاً مثله يف ح

بكثرة الزوجات وقالوا لو كان رسوالً من عند اهللا ملا كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( الشبهة الثالثة عابوا رسول اهللا 
مشتغالً بأمر النساء بل كان معرضاً عنهن مشتغالً بالنسك والزهد فأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً ّمن 

ُهْم أَزَْواًجا وَذُّريَّةً  وباجلملة فهذا الكالم يصلح أن يكون جواباً عن الشبهة املتقدمة ويصلح أن يكون قَْبِلَك َوَجَعلَْنا لَ
  جواباً عن هذه الشبهة فقد كان لسليمان عليه السالم ثلثمائة امرأة مهرية وسبعمائة سرية ولداود مائة امرأة

أي شيء طلبنا منه من املعجزات أتى به ومل يتوقف وملا مل  والشبهة الرابعة قالوا لو كان رسوالً من عند اهللا لكان
 يكن األمر كذلك علمنا أنه ليس برسول فأجاب اهللا عنه بقوله َوَما كَانَ لَِرُسولٍ أَن َيأِْتىَ  بِئَاَيةٍ  إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه

بينة فأما الزائد عليها فهو مفوض إىل وتقريره أن املعجزة الواحدة كافية يف إزالة العذر والعلة ويف إظهار احلجة وال
  مشيئة اهللا تعاىل إن شاء أظهرها وإن شاء مل يظهرها وال اعتراض ألحد عليه يف ذلك

الشبهة اخلامسة أنه عليه السالم كان خيوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة له ولقومه مث إن ذلك املوعود كان 
  على الطعن يف نبوته وقالوا لو كان نبياً صادقاً ملا ظهر كذبه يتأخر فلما مل يشاهدوا تلك األمور احتجوا هبا

فأجاب اهللا عنه بقوله ِلكُلّ أََجلٍ ِكتَاٌب يعين نزول العذاب على الكفار وظهور الفتح والنصر لألولياء قضى اهللا 
  حبصوهلا يف أوقات معينة خمصوصة ولكل حادث وقت معني َوِلكُلّ أََجلٍ ِكَتاٌب فقبل حضور

  لوقت ال حيدث ذلك احلادث فتأخر تلك املواعيد ال يدل على كونه كاذباًذلك ا
الشبهة السادسة قالوا لو كان يف دعوى الرسالة حمقاً ملا نسخ األحكام اليت نص اهللا تعاىل على ثوبتها يف الشرائع 

توراة واإلجنيل فوجب أن املتقدمة حنو التوراة واإلجنيل لكنه نسخها وحرفها حنو حتريف القبلة ونسخ أكثر أحكام ال
  ال يكون نبياً حقاً

ِلكُلّ فأجاب اهللا سبحانه وتعاىل عنه بقوله يَْمُحو اللَُّه َما َيَشاء َوُيثْبُِت َوِعنَدُه أُمُّ الْكَِتابِ وميكن أيضاً أن يكون قوله 
جيب اخللقة بديع الفطرة من أََجلٍ ِكَتاٌب كاملقدمة لتقرير هذا اجلواب وذلك ألنا نشاهد أنه تعاىل خيلق حيواناً ع

قطرة من النطفة مث يبقيه مدة خمصوصة مث مييته ويفرق أجزاءه وأبعاضه فلما مل ميتنع أن حييي أوالً مث مييت ثانياً فكيف 
ميتنع أن يشرع احلكم يف بعض األوقات مث ينسخه يف سائر األوقات فكان املراد من قوله ِلكُلّ أََجلٍ ِكتَاٌب ما 

ه تعاىل ملا قرر تلك املقدمة قال يَْمُحو اللَُّه َما َيَشاء َويُثْبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ الِْكَتابِ واملعىن أنه يوجد تارة ويعدم ذكرناه مث إن
أخرى وحييي تارة ومييت أخرى ويغين تارة ويفقر أخرى فكذلك ال يبعد أن يشرع احلكم تارة مث ينسخه أخرى 

أهل السنة أو حبسب ما اقتضته رعاية املصاحل عند املعتزلة فهذا امتام التحقيق يف حبسب ما اقتضته املشيئة اإلهلية عند 
  تفسري هذه اآلية مث ههنا مسائل

املسألة األوىل قوله تعاىل ِلكُلّ أََجلٍ ِكتَاٌب فيه أقوال األول أن لكل شيء وقتاً مقدراً فاآليات اليت سألوها هلا وقت 
حملفوظ فال يتغري عن ذلك احلكم بسبب حتكماهتم الفاسدة ولو أن اهللا أعطاهم ما معني حكم اهللا به وكتبه يف اللوح ا

التمسوا لكان فيه أعظم الفساد الثاين أن لكل حادث وقتاً معيناً قضى اهللا حصوله فيه كاحلياة واملوت والغىن والفقر 
واملعىن أن لكل كتاب منزل من والسعادة والشقاوة وال يتغري ألبتة عن ذلك الوقت والثالث أن هذا من املقلوب 

السماء أجالً ينزله فيه أي لكل كتاب وقت يعمل به فوقت العمل بالتوراة واإلجنيل قد انقضى ووقت العمل 
بالقرآن قد أتى وحضر والرابع لكل أجل معني كتاب عند املالئكة احلفظة فلالنسان أحوال أوهلا نطفة مث علقة مث 

كذا القول يف مجيع األحوال من اإلميان والكفر والسعادة والشقاوة واحلسن والقبح مضغة مث يصري شاباً مث شيخاً و



اخلامس كل وقت معني مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة ال يعلمها إال اهللا تعاىل فإذا جاء ذلك الوقت حدث ذلك 
ره وأن األمور مرهونة احلادث وال جيوز حدوثه يف غريه واعلم أن هذه اآلية صرحية يف أن الكل بقضاء اهللا وبقد

بأوقاهتا ألن قوله ِلكُلّ أََجلٍ ِكَتاٌب معناه أن حتت كل أجل حادث معني ويستحيل أن يكون ذلك التعيني ألجل 
خاصية الوقت فإن ذلك حمال ألن األجزاء املعروضة يف األوقات املتعاقبة متساوية فوجب أن يكون اختصاص كل 

 تعاىل واختياره وذلك يدل على أن الكل من اهللا تعاىل وهو نظري قوله عليه وقت باحلادث الذي حيدث فيه بفعل اهللا
  )جف القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة ( السالم 

 املسألة الثانية َيْمُحو اللَُّه َما َيَشاء َويُثْبُِت قرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم َويُثَّبْت ساكنة الثاء خفيفة الباء من أثبت
ون بفتح الثاء وتشديد الباء من التثبيت وحجة من خفف أن ضد احملو اإلثبات ال التثبت وألن التشديد يثبت والباق

)  ٦٦النساء ( للتكثري وليس القصد باحملو التكثري فكذلك ما يكون يف مقابلته ومن شدد احتج بقوله َوأََشدَّ تَثْبِيتاً 
  ) ١٢األنفال ( وقوله فَثَّبُتواْ 

حملو ذهاب أثر الكتابة يقال حماه ميحوه حمواً إذا أذهب أثره وقوله َوُيثَّبْت قال النحويون أراد ويثبته إال املسألة الثالثة ا
  ) ٣٥األحزاب ( أنه استغىن بتعدية للفعل األول عن تعدية الثاين وهو كقوله تعاىل وَالَْحاِفِظَني فُُروجَُهْم َوالَْحاِفظَاِت 

  الناملسألة الرابعة يف هذه اآلية قو
القول األول إهنا عامة يف كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ قالوا إن اهللا ميحو من الرزق ويزيد فيه وكذا القول يف 

األجل والسعادة والشقاوة واإلميان والكفر وهو مذهب عمر وابن مسعود والقائلون هبذا القول كانوا يدعون 
صلى اهللا عليه ( ياء وهذا التأويل رواه جابر عن رسول اهللا ويتضرعون إىل اهللا تعاىل يف أن جيعلهم سعداء ال أشق

  ) وسلم 
والقول الثاين أن هذه اآلية خاصة يف بعض األشقياء دون البعض وعلى هذا التقرير ففي اآلية وجوه األول املراد من 

ن ديوان احلفظة ما ليس احملو واإلثبات نسخ احلكم املتقدم وإثبات حكم آخر بدالً عن األول الثاين أنه تعاىل ميحو م
حبسنة وال سيئة ألهنم مأمورون بكتابة كل قول وفعل ويثبت غريه وطعن أبو بكر األصم فيه فقال إنه تعاىل وصف 

ْيراً َيَرهُ وقال أيضاً فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخ)  ٤٩الكهف ( الكتاب بقوله الَ ُيَغاِدُر َصِغَريةً  َوالَ كَبَِريةً  إِالَّ أَْحَصاَها 
  ) ٨ ٧الزلزلة ( َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َشّراً َيَرُه 

أجاب القاضي عنه بأنه ال يغادر صغرية وال كبرية من الذنوب واملباح ال صغرية وال كبرية ولألصم أن جييب عن 
كيرب وهذا جمرد هذا اجلواب فيقول إنكم باصطالحكم خصصتم الصغرية بالذنب الصغري والكبرية بالذنب ال

اصطالح املتكلمني أما يف أصل اللغة فالصغري والكبري يتناوالن كل فعل وعرض ألنه إن كان حقرياً فهو صغري وإن 
يتناول )  ٤٩الكهف ( كان غري ذلك فهو كبري وعلى هذا التقرير فقوله الَ يَُغاِدرُ َصِغَريةً  َوالَ كَبَِريةً  إِالَّ أَْحَصاَها 

الثالث أنه تعاىل أراد باحملو أن من أذنب أثبت ذلك الذنب يف ديوانه فإذا تاب عنه حمى من ديوانه  املباحات أيضاً
الرابع َيْمُحو اللَُّه َما َيَشاء وهو من جاء أجله ويدع من مل جييء أجله ويثبته اخلامس أنه تعاىل يثبت يف أول السنة 

لمستقبل السادس ميحو نور القمر ويثبت نور حكم تلك السنة فإذا مضت السنة حميت وأثبت كتاب آخر ل
الشمس السابع ميحو الدنيا ويثبت اآلخرة الثامن أنه يف األرزاق واحملن واملصائب يثبتها يف الكتاب مث يزيلها بالدعاء 
والصدقة وفيه حث على االنقطاع إىل اهللا تعاىل التاسع تغري أحوال العبد فما مضى منها فهو احملو وما حصل وحضر 

هو اإلثبات العاشر يزيل ما يشاء ويثبت ما يشاء من حكمه ال يطلع على غيبه أحداً فهو املنفرد باحلكم كما يشاء ف
  وهو املستقل باإلجياد واإلعدام واإلحياء واإلماتة واإلغناء واإلفقار حبيث ال يطلع على تلك الغيوب أحد من خلقه



  واعلم أن هذا الباب فيه جمال عظيم
ألستم تزعمون أن املقادير سابقة قد جف هبا القلم وليس األمر بأنف فكيف يستقيم مع هذا املعىن فإن قال قائل 
  احملو واإلثبات

  قلنا ذلك احملو واإلثبات أيضاً مما جف به القلم فال ميحو إال ما سبق يف علمه وقضائه حموه

قد شيئاً مث يظهر له أن األمر خبالف ما اعتقده املسألة اخلامسة قالت الرافضة البداء جائز على اهللا تعاىل وهو أن يعت
  ومتسكوا فيه بقوله َيْمُحو اللَُّه َما َيَشاء وَُيثْبُِت

  واعلم أن هذا باطل ألن علم اهللا من لوازم ذاته املخصوصة وما كان كذلك كان دخول التغري والتبدل فيه حماالً
اب والعرب تسمي كل ما جيري جمرى األصل للشيء أماً له ومنه املسألة السادسة أما أُمُّ الْكَِتابِ فاملراد أصل الكت

أم الرأس للدماغ وأم القرى ملكة وكل مدينة فهي أم ملا حوهلا من القرى فكذلك أم الكتاب هو الذي يكون أصالً 
  جلميع الكتب وفيه قوالن

( السفلي مثبت فيه عن النيب  القول األول أن أم الكتاب هو اللوح احملفوظ ومجيع حوادث العامل العلوي والعامل
كان اهللا وال شيء معه مث خلق اللوح وأثبت فيه أحوال مجيع اخللق إىل قيام الساعة ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم 

قال املتكلمون احلكمة فيه أن يظهر للمالئكة كونه تعاىل عاملاً جبميع املعلومات على سبيل التفصيل وعلى هذا ) 
 كتابان أحدمها الكتاب الذي يكتبه املالئكة على اخللق وذلك الكتاب حمل احملو واإلثبات والكتاب التقدير فعند اهللا

الثاين هو اللوح احملفوظ وهو الكتاب املشتمل على تعني مجيع األحوال العلوية والسفلية وهو الباقية روى أبو 
 يف ثالث ساعات بقني من الليل ينظر يف الكتاب أن اهللا سبحانه وتعاىل) ( صلى اهللا عليه وسلم ( الدرداء عن النيب 

الذي ال ينظر فيه أحد غريه فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وللحكماء يف تفسري هذين الكتابني كلمات عجيبة 
  وأسرار غامضة

وإن  والقول الثاين إن أم الكتاب هو علم اهللا تعاىل فإنه تعاىل عامل جبميع املعلومات من املوجودات واملعدومات
  تغريت إال أن علم اهللا تعاىل هبا باق منزه عن التغري فاملراد بأم الكتاب هو ذاك واهللا أعلم

  َوإِن مَّا ُنرَِينََّك بَْعَض الَِّذى َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفَّيَنََّك فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ َوَعلَْيَنا الِْحَساُب
ْعَض الَِّذى نَِعُدُهْم من العذاب أَْو َنَتَوفََّينََّك قبل ذلك واملعىن سواء أريناك ذلك أو توفيناك اعلم أن املعىن َوإِمَّا ُنرِيَنََّك َب

قبل ظهوره فالواجب عليك تبليغ أحكام اهللا تعاىل وأداء أمانته ورسالته وعلينا احلساب والبالغ اسم أقيم مقام 
  التبليغ كالسراج واألداء

ِذيَن ى األرض َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها وَاللَُّه َيْحكُُم الَ ُمَعقَِّب ِلُحكِْمِه َوُهَو سَرِيُع الِْحسَابِ َوقَْد َمكََر الَّأَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّا َنأِْت
ِه الَْمكُْر َجِميًعا َيْعلَُم َما َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ َوَسَيْعلَُم الْكُفَّاُر ِلَمْن ُعقَْبى الدَّ   ارِِمن قَْبِلهِْم فَِللَّ
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  مفاتيح الغيب: كتاب 
لرازي: املؤلف  تميمي ا لفهامة فخر الدين حممد بن عمر ال حر ا  اإلمام العامل العالمة واحلرب الب

اعلم أنه تعاىل ملا وعد رسوله بأن يريه بعض ما وعدوه أو يتوفاه قبل ذلك بني يف هذه اآلية أن آثار حصول 
  لَْم َيَرْواْ أَنَّا َنأِْتى االْْرَض َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها فيه أقوالتلك املواعيد وعالماهتا قد ظهرت وقويت وقوله أََو 

القول األول املراد أنا نأيت أرض الكفرة ننقصها من أطرافها وذلك ألن املسلمني يستولون على أطراف مكة 
العالمات واألمارات  ويأخذوهنا من الكفرة قهراً وجرباً فانتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة املسلمني من أقوى

( الَْغاِلُبونَ على أن اهللا تعاىل ينجز وعده ونظريه قوله تعاىل أَفَالَ َيَرْونَ أَنَّا َنأِْتى االْْرَض َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها أَفَُهُم 
  ) ٥٣فصلت ( وقوله َسُنرِيهِْم ءاَياِتَنا ِفى االْفَاقِ )  ٤٤األنبياء 

قول عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن قوله َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها املراد موت أشرافها والقول الثاين وهو أيضاً من
وكربائها وعلمائها وذهاب الصلحاء واألخيار وقال الواحدي وهذا القول وإن احتمله اللفظ إال أن الالئق هبذا 

وضع وتقريره أن يقال أومل يروا ما املوضع هو الوجه األول وميكن أن يقال هذا الوجه أيضاً ال يليق هبذا امل
حيدث يف الدنيا من االختالفات خراب بعد عمارة وموت بعد حياة وذل بعد عز ونقص بعد كمال وإذا كانت 

هذه التغريات مشاهدة حمسوسة فما الذي يؤمنهم من أن يقلب اهللا األمر على هؤالء الكفرة فيجعلهم ذليلني 
ين بعد أن كانوا قاهرين وعلى هذا الوجه فيحسن اتصال هذا الكالم مبا بعد أن كانوا عزيزين وجيعلهم مقهور

قبله وقيل َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها مبوت أهلها وختريب ديارهم وبالدهم فهؤالء الكفرة كيف أمنوا من أن حيدث 
  فيهم أمثال هذه الوقائع

َب ِلُحكِْمِه معناه ال راد حلكمه واملعقب هو الذي يعقبه بالرد مث قال تعاىل مؤكداً هلذا املعىن َواللَُّه َيْحكُُم الَ ُمَعقّ
  واإلبطال ومنه قيل لصاحب احلق معقب ألنه يعقب غرميه باالقتضاء والطلب

ا حمل قوله الَ ُمَعقَّب ِلُحكِْمِه   فإن قيل م
  واملعارض واملنازع قلنا هو مجلة حملها النصب على احلال كأنه قيل واهللا حيكم نافذاً حكمه خالياً عن املدافع

ُهَو َسرِيُع الِْحَسابِ قال ابن عباس يريد سريع االنتقام يعين أن حسابه للمجازاة باخلري والشر يكون  مث قال َو
  سريعاً قريباً ال يدفعه دافع

ْبِلهِْم يعين أن كفار األمم املاضية قد مكروا برسلهم وأنبيائهم مث ل منروذ مكر أما قوله َوقَْد َمكََر الَِّذيَن ِمن قَ
  بإبراهيم وفرعون مكر مبوسى واليهود مكروا بعيسى

ِه الَْمكُْر َجِميًعا قال الواحدي معناه أن مكر مجيع املاكرين له ومنه أي هو حاصل بتخليقه وإرادته ألنه  مث قال فَِللَّ
 تعاىل وال يؤثر إىل ثبت أن اهللا تعاىل هو اخلالق جلميع أعمال العباد وأيضاً فذلك املكر ال يضر إال بإذن اهللا

وأمان له من مكرهم كأنه قيل له إذا كان حدوث املكر من ) صلى اهللا عليه وسلم ( بتقديره وفيه تسلية للنيب 
  اهللا وتأثريه من املمكور به أيضاً من اهللا وجب أن ال يكون اخلوف إال من اهللا تعاىل وأن ال يكون الرجاء إال من

 أن املعىن فلله جزاء املكر وذلك ألهنم ملا مكروا باملؤمنني بني اهللا تعاىل أنه اهللا تعاىل وذهب بعض الناس إىل
جيازيهم على مكرهم قال الواحدي واألول أظهر لقولني بدليل قوله َيْعلَُم َما َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ يريد أن اكساب 

لك فكل ما علم اهللا وقوعه فهو العباد بأسرها معلومة هللا تعاىل وخالف املعلوم ممتنع الوقوع وإذا كان كذ



واجب الوقوع وكل ما علم اهللا عدمه كان ممتنع الوقوع وإذا كان كذلك فال قدرة للعبد على الفعل والترك 
ا َتكِْسُب  فكان الكل من اهللا تعاىل قالت املعتزلة اآلية األوىل إن دلت على قولكم فاآلية الثانية وهي قوله َيْعلَُم َم

جلب منفعة ولو كان حدوث كُلُّ َنفْسٍ دلت  دفع مضرة أو  على قولنا ألن الكسب هو الفعل املشتمل على 
  الفعل خبلق اهللا تعاىل مل يكن لقدرة العبد فيه أثر فوجب أن ال يكون للعبد كسب

وجوابه أن مذهبنا أن جمموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل وعلى هذا التقدير فالكسب حاصل للعبد مث إنه 
  كد ذلك التهديد فقال َوَسَيْعلَْم الْكَاِفُر ِلَمْن ُعقَْبى الدَّارِ وفيه مسألتانتعاىل أ

املسألة األوىل قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو َوَسَيْعلَْم الْكَاِفُر على لفظ املفرد والباقون على اجلمع قال صاحب 
وسيعلم ( قرأ جناح بن حبيش  أي أهله) الكفار والكافرون والذين كفروا والكفر ( قرىء ) الكشاف ( 

  من أعلمه أي سيخرب) الكافر 
واملعىن إهنم وإن كانوا )  ٢العصر ( املسألة الثانية املراد بالكافر اجلنس كقوله تعاىل إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ 
  جهاالً بالعواقب فسيعلمون ملن العاقبة احلميدة وذلك كالزجر والتهديد

  طاء يريد املستهزئني وهم مخسة واملقتسمني وهم مثانية وعشرونوالقول الثاين وهو قول ع
  والقول الثالث وهو قول ابن عباس يريد أبا اجلهل والقول األول هو الصواب

  َتابَِوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْسَت ُمْرَسالً قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيداً َبْينِي َوَبْيَنكُْم َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْك
اعلم أنه تعاىل حكى عن القوم أهنم أنكروا كونه رسوالً من عند اهللا مث إنه تعاىل احتج عليهم بأمرين األول 
شهادة اهللا على نبوته واملراد من تلك الشهادة أنه تعاىل أظهر املعجزات الدالة على كونه صادقاً يف ادعاء 

غلبة الظن بأن األمر كذلك أما املعجز فإنه فعل الرسالة وهذا أعلى مراتب الشهادة ألن الشهادة قول يفيد 
خمصوص يوجب القطع بكونه رسوالً من عند اهللا تعاىل فكان إظهار املعجزة أعظم مراتب الشهادة والثاين قوله 

 َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْكَتابِ وفيه قراءتان إحدامها القراءة املشهورة َوَمْن ِعنَدُه يعين والذي عنده علم الكتاب
ههنا البتداء الغاية أي ومن عند اهللا حصل علم الكتاب أما على ) من ( والثانية َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْكَتابِ وكلمة 
  القراءة األوىل ففي تفسري اآلية أقوال

وهم عبد اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( القول األول أن املراد شهادة أهل الكتاب من الذين آمنوا برسول اهللا 
  سالم وسلمانبن 

الفارسي ومتيم الداري ويروى عن سعيد بن جبري أنه كان يبطل هذا الوجه ويقول السورة مكية فال جيوز أن 
يراد به ابن سالم وأصحابه ألهنم آمنوا يف املدينة بعد اهلجرة وأجيب عن هذا السؤال بأن قيل هذه السورة وإن 

النبوة بقول الواحد واالثنني مع كوهنما غري معصومني عن  كانت مكية إال أن هذه اآلية مدنية وأيضاً فإثبات
  الكذب ال جيوز وهذا السؤال واقع

القول الثاين أراد بالكتاب القرآن أي أن الكتاب الذي جئتكم به معجز قاهر وبرهان باهر إال أنه ال حيصل 
ا يف هذا الكتاب من الفصاحة والبالغة واشتم اله على الغيوب وعلى العلوم العلم بكونه معجزاً إال ملن علم م

َمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْكَتابِ أي ومن عنده  الكثرية فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه علم كونه معجزاً فقوله َو
  علم القرآن وهو قول األصم



القول الثالث ومن عنده علم الكتاب املراد به الذي حصل عنده علم التوراة واإلجنيل يعين أن كل من كان 
فإذا أنصف ذلك العامل ومل ) صلى اهللا عليه وسلم ( عاملاً هبذين الكتابني علم اشتماهلما على البشارة مبقدم حممد 

  رسول حق من عند اهللا تعاىل) صلى اهللا عليه وسلم ( يكذب كان شاهداً على أن حممداً 
جبري والزجاج قال احلسن ال القول الرابع ومن عنده علم الكتاب هو اهللا تعاىل وهو قول احلسن وسعيد بن 

واهللا ما يعين إال اهللا واملعىن كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي ال يعلم علم ما يف اللوح إال هو شهيداً بيين 
وبينكم وقال الزجاج األشبه أن اهللا تعاىل ال يستشهد على صحة حكمه بغريه وهذا القول مشكل ألن عطف 

يف اجلملة إال أنه خالف األصل ال يقال شهد هبذا زيد والفقيه بل يقال  الصفة على املوصوف وإن كان جائزاً
شهد به زيد الفقيه وأما قوله إن اهللا تعاىل ال يستشهد بغريه على صدق حكمه فبعيد ألنه ملا جاز أن يقسم اهللا 

  جاجفأي امتناع فيما ذكره الز)  ١التني ( تعاىل على صدق قوله بقوله َوالّتنيِ َوالزَّْيُتوِن 
املعىن ومن لدنه علم الكتاب ألن أحداً ال  َمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْكَتابِ على من اجلارة ف وأما القراءة الثانية وهي قوله َو

يعلم الكتاب إال من فضله وإحسانه وتعليمه مث على هذه القراءة ففيه أيضاً قراءتان ومن عنده علم الكتاب 
  ا العلم إمنا حصل من عند اهللاواملراد العلم الذي هو ضد اجلهل أي هذ

اعله واملعىن أنه  ا مل يسم ف والقراءة الثانية ومن عنده علم الكتاب بضم العني وبكسر الالم وفتح امليم على م
ال معىن لشهادة اهللا تعاىل على نبوته إال  ا ذكرناه وكان  تعاىل ملا أمر نبيه أن حيتج عليهم بشهادة اهللا تعاىل على م

ى وفق دعواه وال يعلم كون القرآن معجزاً إال بعد اإلحاطة مبا يف القرآن وأسراره بني تعاىل أن إظهار القرآن عل
هذا العلم ال حيصل إال من عند اهللا واملعىن أن الوقوف على كون القرآن معجزاً ال حيصل إال إذا شرف اهللا تعاىل 

  ذلك العبد بأن يعلمه علم القرآن واهللا تعاىل أعلم بالصواب
سري هذه السورة يوم األحد الثامن عشر من شعبان سنة إحدى وستمائة وأنا ألتمس من كل من نظر يف مت تف

كتايب هذا وانتفع به أن خيص ولدي حممداً بالرمحة والغفران وأن يذكرين بالدعاء وأقول يف مرثية ذلك الولد 
  شعراً أرى معامل هذا العامل الفاين

  ممزوجة مبخافات وأحزان
  أحالم مفزعةخرياته مثل 

  وشره يف الربايا دائم داين

  سورة إبراهيم
  فمدنيتان ٢٩و  ٢٨مكية إال آييت 

  نزلت بعد سورة نوح ٥٢وآياهتا 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  َعزِيزِ الَْحِميِدالر ِكَتاٌب أَنَزلَْناُه إِلَْيَك ِلُتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذِْن َربِّهِْم إِلَى ِصَراِط الْ
  سورة إبراهيم

  عليه السالم مخسون وآيتان مكية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم



اعلم أن الكالم يف أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه اآلحاد ومىت مل يكن يف السورة ما يتصل باألحكام 
ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة الشرعية فنزوهلا مبكة واملدينة سواء وإمنا خيتلف الغرض يف ذلك إذا حصل فيه 

عظيمة وقوله الر ِكَتاٌب معناه أن السورة املسماة بالر كتاب أنزلناه إليك لغرض كذا وكذا فقوله الر مبتدأ 
  وقوله ِكَتاٌب خربه وقوله أَنَزلَْناُه إِلَْيَك صفة لذلك اخلرب وفيه مسائل

منزالً من عند اهللا تعاىل قالت املعتزلة النازل  املسألة األوىل دلت هذه اآلية على أن القرآن موصوف بكونه
  واملنزل ال يكون قدمياً

  وجوابنا أن املوصوف بالنازل واملنزل هو هذه احلروف وهي حمدثة بال نزاع
املسألة الثانية قالت املعتزلة الالم يف قوله ِلُتْخرَِج النَّاَس الم الغرض واحلكمة وهذا يدل على أنه تعاىل إمنا أنزل 

  الكتاب هلذا الغرض وذلك يدل على أن أفعال اهللا تعاىل وأحكامه معللة برعاية املصاحل هذا
أجاب أصحابنا عنه بأن من فعل فعالً ألجل شيء آخر فهذا إمنا يفعله لو كان عاجزاً عن حتصيل هذا املقصود 

فعال اهللا تعاىل وأحكامه بالعلل إال هبذه الواسطة وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال وإذا ثبت بالدليل أن ميتنع تعليل أ
  ثبت أن كل ظاهر أشعر به فإنه مؤول حممول على معىن آخر

املسألة الثالثة إمنا شبه الكفر بالظلمات ألنه هناية ما يتحري الرجل فيه عن طريق اهلداية وشبه اإلميان بالنور ألنه 
  هناية ما ينجلي به طريق هدايته

آلية فيها داللة على إبطال القول باجلرب من جهات أحدها أنه تعاىل لو كان املسألة الرابعة قال القاضي هذه ا
خيلق الكفر يف الكافر فكيف يصح إخراجه منه بالكتاب وثانيها أنه تعاىل أضاف اإلخراج من الظلمات إىل النور 

رسول عليه فإن كان خالق ذلك الكفر هو اهللا تعاىل فكيف يصح من ال) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل الرسول 
الصالة والسالم إخراجهم منه وكان للكافر أن يقول إنك تقول إن اهللا خلق الكفر فينا فكيف يصح منك أن 
خترجنا منه فإن قال هلم أنا أخرجكم من الظلمات اليت هي كفر مستقبل ال واقع فلهم أن يقولوا إن كان تعاىل 

صلى اهللا عليه ( رجون منه بال إخراج وثالثها أنه سيخلقه فينا مل يصح ذلك اإلخراج وإن مل خيلقه فنحن خا
إمنا خيرجهم من الكفر بالكتاب بأن يتلوه عليهم ليتدبروه وينظروا فيه فيعلموا بالنظر واالستدالل كونه ) وسلم 

وحينئذ يقبلوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( تعاىل عاملاً قادراً حكيماً ويعلموا بكون القرآن معجزة صدق الرسول 
كل ما أداه إليهم من الشرائع وذلك ال يصح إال إذا كان الفعل هلم ويقع باختيارهم ويصح منهم أن يقدموا منه 

  عليه ويتصرفوا فيه
واجلواب عن الكل أن نقول الفعل الصادر من العبد إما أن يصدر عنه حال استواء الداعي إىل الفعل والترك أو 

طل ألن صدور الفعل رجحان جلانب الوجود على جانب حال رجحان أحد الطرفني على اآلخر واألول با
العدم وحصول الرجحان حال حصول االستواء حمال والثاين عني قولنا ألنه ميتنع صدور الفعل عنه إال بعد 

حصول الرجحان فإن كان ذلك الرجحان منه عاد السؤال وإن مل يكن منه بل من اهللا تعاىل فحينئذ يكون املؤثر 
ماألول هو اهللا تع   اىل وذلك هو املطلوب واهللا أعل

املسألة اخلامسة احتج أصحابنا على صحة قوهلم يف أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل بقوله تعاىل بِإِذِْن َرّبهِْم فإن 
ال ميكنه إخراج الناس من الظلمات إىل النور إال بإذن رهبم ) صلى اهللا عليه وسلم ( معىن اآلية أن الرسول 



ذن إما األمر وإما العلم وإما املشيئة واخللق ومحل اإلذن على األمر حمال ألن اإلخراج من اجلهل واملراد هبذا اإل
إىل العلم ال يتوقف على األمر فإنه سواء حصل األمر أو مل حيصل فإن اجلهل متميز عن العلم والباطل متميز عن 

ا هو عليه فالعلم باخلروج من الظلمات إىل  احلق وأيضاً محل اإلذن على العلم حمال ألن العلم يتبع املعلوم على م
النور تابع لذلك اخلروج وميتنع أن يقال إن حصول ذلك اخلروج تابع للعلم حبصول ذلك اخلروج وملا بطل 

صلى اهللا ( هذان القسمان مل يبق إال أن يكون املراد من اإلذن املشيئة والتخليق وذلك يدل على أن الرسول 
  إخراج الناس من الظلمات إىل النور إال مبشيئة اهللا وختليقهال ميكنه ) عليه وسلم 

  فإن قيل مل ال جيوز أن يكون املراد من اإلذن اإللطاف
قلنا لفظ اللطف لفظ جممل وحنن نفصل القول فيه فنقول املراد باإلذن إما أن يكون أمراً يقتضي ترجيح جانب 

اين مل يكن فيه أمر ألبتة فامتنع أن يقال إنه مما حصل الوجود على جانب العدم أو ال يقتضي ذلك فإن كان الث
بسببه وألجله فبقي األول وهو أن املراد من اإلذن معىن يقتضي ترجيح جانب الوجود على جانب العدم وقد 

على أنه مىت حصل الرجحان فقد حصل الوجوب وال معىن لذلك إال الداعية ) الكتب العقلية ( دللنا يف 
  ولنا واهللا أعلماملوجبة وهو عني ق

) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة السادسة القائلون بأن معرفة اهللا تعاىل ال ميكن حتصيلها إال من تعليم الرسول 
واإلمام احتجوا عليه هبذه اآلية وقالوا إنه تعاىل صرح يف هذه اآلية بأن الرسول هو الذي خيرجهم من ظلمات 

  أن معرفة اهللا تعاىل ال حتصل إال من طريق التعليمالكفر إىل نور اإلميان وذلك يدل على 
  يكون كاملنبه وأما املعرفة فهي إمنا حتصل بالدليل واهللا أعلم) صلى اهللا عليه وسلم ( وجوابنا أن الرسول 

املسألة السابعة اآلية دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثرية وأن طريق اخلري ليس إال الواحد ألنه تعاىل قال 
رَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ فعرب عن اجلهل والكفر بالظلمات وهي صيغة مجع وعرب عن اإلميان ِلُتْخ

واهلداية بالنور وهو لفظ مفرد وذلك يدل على أن طرق اجلهل كثرية وأما طريق العلم واإلميان فليس إال 
  الواحد

َعزِيزِ الَْحِميِد وجهان األول أنه بدل من قوله إىل النور بتكرير العامل املسألة الثامنة يف قوله تعاىل إِلَى ِصَراِط الْ
الثاين جيوز أن يكون على وجه االستئناف كأنه قيل )  ٧٥األعراف ( كقوله ِللَِّذيَن اْسُتْضِعفُواْ ِلَمْن ءاَمَن ِمْنُهْم 

  إىل أي نور فقيل إِلَى ِصَراِط الْعَزِيزِ الَْحِميِد
قالت املعتزلة الفاعل إمنا يكون آتياً بالصواب والصالح تاركاً للقبيح والعبث إذا كان قادراً على املسألة التاسعة 

كل املقدورات عاملاً جبميع املعلومات غنياً عن كل احلاجات فإنه إن مل يكن قادراً على الكل فرمبا فعل القبيح 
بسبب اجلهل وإن مل يكن غنياً عن كل احلاجات  بسبب العجز وإن مل يكن عاملاً بكل املعلومات فرمبا فعل القبيح

فرمبا فعل القبيح بسبب احلاجة أما إذا كان قادراً على الكل عاملاً الكل غنياً عن الكل امتنع منه اإلقدام على 
 فعل القبيح فقوله الَْعزِيُز إشارة إىل كمال القدرة وقوله الَْحِميِد إشارة إىل كونه مستحقاً للحمد يف كل أفعاله
وذلك إمنا حيصل إذا كان عاملاً بالكل غنياً عن الكل فثبت مبا ذكرنا أن صراط اهللا إمنا كان موصوفاً بكونه 

شريفاً رفيعاً عالياً لكونه صراطاً مستقيماً لإلله املوصوف بكونه عزيزاً محيداً فلهذا املعىن وصف اهللا نفسه هبذين 
  الوصفني يف هذا املقام



دم ذكر العزيز على ذكر احلميد ألن الصحيح أن أول العلم باهللا العلم بكونه تعاىل قادراً مث املسألة العاشرة إمنا ق
بعد ذلك العلم بكونه عاملاً مث بعد ذلك العلم بكونه غنياً عن احلاجات والعزيز هو القادر واحلميد هو العامل 

دم اهللا ذكر الغين فلما كان العلم بكونه تعاىل قادراً متقدماً على العلم بكونه عا ملاً بالكل غنياً عن الكل ال جرم ق
م   العزيز على ذكر احلميد واهللا أعل

ونَ الَْحَيواةَ  الدُّْنَيا اللَِّه الَِّذى لَُه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفى األرض َوَوْيلٌ لِّلْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ َشِديٍد الَِّذيَن َيْسَتِحبُّ
  ُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا أُْولَاِئَك ِفى َضلَالٍ َبِعيٍدَعلَى االٌّ ِخَرةِ  َوَي

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل قرأ نافع وابن عامر اللَِّه مرفوعاً باالبتداء وخربه ما بعده وقيل التقدير هو اهللا والباقون باجلر عطفاً 

وهو أن مجاعة من احملققني ذهبوا إىل أن قولنا اهللا جار جمرى اإلسم العلم على قوله الَْعزِيزِ الَْحِميِد وههنا حبث 
لذات اهللا تعاىل وذهب قوم آخرون إىل أن لفظ مشتق واحلق عندنا هو األول ويدل عليه وجوه األول أن االسم 

ا حصل له السواد والناطق مفه ا حصل له املشتق منه فاألسود مفهومه شيء م ومه شيء املشتق عبارة عن شيء م
ما حصل له النطق فلو كان قولنا اهللا امساً مشتقاً من معىن لكان املفهوم منه أنه شيء ما حصل له ذلك املشتق 

ال ميتنع من حيث هو هو عن وقوع الشركة فيه فلو كان قولنا اهللا لفظاً مشتقاً لكان  منه وهذا املفهوم كلي 
لك ملا كان قولنا ال إله إال اهللا موجباً للتوحيد ألن املستثىن مفهومه صاحلاً لوقوع الشركة فيه ولو كان األمر كذ

ا اجتمعت األمة على أن قولنا ال إله إال اهللا يوجب التوحيد  هو قولنا اهللا وهو غري مانع من وقوع الشركة فيه ومل
واألمساء ذكرنا  احملض علمنا أن قولنا اهللا جارٍ جمرى االسم العلم الثاين أنه كلما أردنا أن نذكر سائر الصفات

أوالً قولنا اهللا مث وصفناه بسائر الصفات كقولنا هو اهللا الذي ال إله إال هو الرمحن الرحيم امللك القدوس وال 
ميكننا أن نعكس األمر فنقول الرمحن الرحيم اهللا فعلمنا أن اهللا هو اسم علم للذات املخصوصة وسائر األلفاظ 

ما سوى قولنا اهللا كلها دالة إما على الصفات السلبية كقولنا القدوس دالة على الصفات والنعوت الثالث أن 
السالم أو على الصفات اإلضافية كقولنا اخلالق الرازق أو على الصفات احلقيقية كقولنا العامل القادر أو على ما 

عاىل ألفاظاً دالة على يتركب من هذه الثالثة فلو مل يكن قولنا اهللا امساً للذات املخصوصة لكان مجيع أمساء اهللا ت
ا يدل على ذاته املخصوصة وذلك بعيد ألنه يبعد أن ال يكون له من حيث إنه هو اسم  صفاته ومل حيصل فيها م

ُم لَُه َسِمّياً  واملراد هل تعلم من امسه اهللا غري اهللا وذلك يدل )  ٦٥مرمي ( خمصوص والرابع قوله تعاىل َهلْ َتْعلَ
ته املخصوصة وإذا ظهرت هذه املقدمة فالترتيب احلسن أن يذكر عقيبه الصفات على أن قولنا اهللا اسم لذا

َو اللَُّه الَْخاِلُق الَْبارِىء الُْمَصّوُر  فإما أن يعكس فيقال هو اخلالق املصور البارىء اهللا )  ٢٤احلشر ( كقوله تعاىل ُه
  فذلك غري جائز

َما ِفى السََّماَواِت بالرفع أرادوا أن جيعلوا قوله اللَِّه مبتدأ وجيعلوا وإذا ثبت هذا فنقول الذين قرؤا اللَِّه الَِّذى لَُه 
اً على الَْعزِيزِ الَْحِميِد فهو مشكل ملا  ما بعده خرباً عنه وهذا هو احلق الصحيح فأما الذين قرؤا اللَِّه باجلر عطف

ا ال حيسن وعند هذا اختلفوا يف اجلواب بينا أن الترتيب احلسن أن يقال اهللا اخلالق وإما أن يقال اخلالق اهللا فهذ
على وجوه األول قال أبو عمرو بن العالء القراءة باخلفض على التقدمي والتأخري والتقدير صراط اهللا العزيز 
احلميد الذي له ما يف السموات والثاين أنه ال يبعد أن يذكر الصفة أوالً مث يذكر االسم مث يذكر الصفة مرة 



باإلمام األجل حممد الفقيه وهو بعينه نظري قوله ِصَراِط الَْعزِيزِ الَْحِميِد اللَِّه الَِّذى لَُه َما  أخرى كما يقال مررت
ِفى السََّماَواِت وحتقيق القول فيه أنا بينا أن الصراط إمنا يكون ممدوحاً حمموداً إذا كان صراطاً للعامل القادر الغين 

قوله الَْعزِيزِ الَْحِميِد مث ملا ذكر هذا املعىن وقعت الشبهة يف أن ذلك واهللا تعاىل عرب عن هذه األمور الثالثة ب
العزيز من هو فعطف عليها قوله اللَِّه الَِّذى لَُه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ إزالة لتلك الشبهة الثالث قال 

ررناه فيما تقدم الرابع قد ذكرنا يف اهللا عطف بيان للعزيز احلميد وحتقيق هذا القول ما ق) الكشاف ( صاحب 
  أول هذا الكتاب أن قولنا اهللا

يف أصل الوضع مشتق إال أنه بالعرف صار جارياً جمرى اإلسم العلم فحيث يبدأ بذكره ويعطف عليه سائر 
الصفات فذلك ألجل أنه جعل اسم علم وأما يف هذه اآلية حيث جعل وصفاً للعزيز احلميد فذاك ألجل أنه محل 

ى كونه لفظاً مشتقاً فال جرم بقي صفة اخلامس أن الكفار رمبا وصفوا الوثن بكونه عزيزاً محيداً فلما قال عل
ألوثان أنه رمبا ِلُتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذِْن َرّبهِْم إِلَى ِصَراِط الَْعزِيزِ الَْحِميِد بقي يف خاطر عبدة ا

حلميد هو الوثن فأزال اهللا تعاىل هذه الشبهة وقال اللَِّه الَِّذى لَُه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي كان ذلك العزيز ا
  االْْرضِ أي املراد من ذلك العزيز احلميد هو اهللا الذي له ما يف السموات وما يف األرض

ي االْْرضِ يدل على أنه تعاىل غري خمتص جبهة العلو ألبتة املسألة الثانية قوله اللَِّه الَِّذى لَُه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِف
وذلك ألن كل ما مساك وعالك فهو مساء فلو حصل ذات اهللا تعاىل يف جهة فوق لكان حاصالً يف السماء وهذه 

اآلية دالة على أن كل ما يف السموات فهو ملكه فلزم كونه ملكاً لنفسه وهو حمال فدلت هذه اآلية على أنه 
  احلصول يف جهة فوق منزه عن

ي السََّماَواِت َوَما ِفي  املسألة الثالثة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل خالق ألعمال العباد ألنه قال لَُّه َما ِف
مملوكة له  االْْرضِ وأعمال العباد حاصلة يف السموات واألرض فوجب القول بأن أفعال العباد له مبعىن كوهنا 

لقدرة فوجب كوهنا مقدورة هللا تعاىل وإذا ثبت أهنا مقدورة هللا تعاىل وجب وقوعها بقدرة اهللا وامللك عبارة عن ا
ل   تعاىل وإال لكان العبد قد منع اهللا تعاىل من إيقاع مقدوره وذلك حما

ي االْْرضِ يفيد احلصر واملعىن أن ما يف السموات  ا ِفي السََّماَواِت َوَما ِف وما يف األرض واعلم أن قوله تعاىل لَُّه َم
له ال لغريه وذلك يدل على أنه ال مالك إال اهللا وال حاكم إال اهللا مث إنه تعاىل ملا ذكر ذلك عطف على الكفار 

بالوعيد فقال َوَوْيلٌ لّلْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ َشِديٍد واملعىن أهنم ملا تركوا عبادة اهللا تعاىل الذي هو املالك للسموات 
ميلك ضراً وال نفعاً وخيلق وال خيلق وال إدراك هلا وال فعل فالويل مث واألرض ولكل ما فيه ما إىل عبادة ما ال 

الويل ملن كان كذلك وإمنا خص هؤالء بالويل ألن املعىن يولولون من عذاب شديد ويصيحون منه ويقولون يا 
تعاىل صفة هؤالء الكافرين الذين توعدهم مث بني )  ١٣الفرقان ( وياله ونظريه قوله تعاىل َدَعْواْ ُهَناِلَك ثُُبوراً 

بالويل الذي يفيد أعظم العذاب وذكر من صفاهتم ثالثة أنواع األول قوله الَِّذيَن َيسَْتِحبُّونَ الَْحيَواةَ  الدُّْنَيا َعلَى 
  االِْخَرةِ  وفيه مسائل

ئت جعلته مبتدأ وجعلت اخلرب صفة الكافرين يف اآلية املتقدمة وإن ش) الذين ( املسألة األوىل إن شئت جعلت 
  قوله أُْولَاِئَك وإن شئت نصبته على الذم

املسألة الثانية االستحباب طلب حمبة الشيء وأقول إن اإلنسان قد حيب الشيء ولكنه ال حيب كونه حمباً لذلك 



ب كونه حمباً الشيء مثل من مييل طبعه إىل الفسق والفجور ولكنه يكره كونه حمباً هلما أما إذا أحب الشيء وطل
له وأحب تلك احملبة فهذا هو هناية احملبة فقوله الَِّذيَن َيْسَتِحبُّونَ الَْحَيواةَ  الدُّْنَيا يدل على كوهنم يف هناية احملبة 

للحياة الدنيوية وال يكون اإلنسان كذلك إال إذا كان غافالً عن احلياة األخروية وعن معايب هذه احلياة العاجلة 
كان يف هناية الصفات املذمومة وذلك ألن هذه احلياة موصوفة بأنواع كثرية من العيوب ومن كان كذلك 

  فأحدها أن بسبب هذه احلياة انفتحت أبواب اآلالم واألسقام

والغموم واهلموم واملخاوف واألحزان وثانيها أن هذه اللذات يف احلقيقة ال حاصل هلا إال دفع اآلالم خبالف 
يف أنفسها لذات وسعادات وثالثها أن سعادات هذه احلياة منغصة بسبب االنقطاع  اللذات الروحانية فإهنا

واإلنقراض واالنقضاء ورابعها أهنا حقرية قليلة وباجلملة فال حيب هذه احلياة إال من كان غافالً عن معايبها 
فهذه )  ١٧األعلى ( ٌر َوأَْبقَى وكان غافالً عن فضائل احلياة الروحانية األخروية ولذلك قال تعاىل َواالِْخَرةُ  َخْي

  الكلمة جامعة لكل ما ذكرناه
نيا املسألة الثالثة إمنا قال َيْسَتِحبُّونَ الَْحَيواةَ  الدُّْنَيا َعلَى االِْخَرةِ  ألن فيه إضماراً والتقدير يستحبون احلياة الد

تحباب للدنيا وحده ال يكون ويؤثروهنا على اآلخرة فجمع تعاىل بني هذين الوصفني ليتبني بذلك أن االس
مذموماً إال بعد أن يضاف إليه إيثارها على اآلخرة فأما من أحبها ليصل هبا إىل منافع النفس وإىل خريات اآلخرة 

اً حىت إذا آثرها على آخرته بأن اختار منها ما يضره يف آخرته فهذه احملبة هي احملبة  فإن ذلك ال يكون مذموم
  املذمومة

  ن الصفات اليت وصف اهللا الكفار هبا قوله تعاىل َوَيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّهالنوع الثاين م
واعلم أن من كان موصوفاً باستحباب الدنيا فهو ضال ومن منع الغري من الوصول إىل سبيل اهللا ودينه فهو 

سبيل اهللا إشارة إىل مضل فاملرتبة األوىل إشارة إىل كوهنم ضالني وهذه املرتبة الثانية وهي كوهنم صادين عن 
  كوهنم مضلني

  والنوع الثالث من تلك الصفات قوله َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا واعلم أن اإلضالل على مرتبتني
  املرتبة األوىل أنه يسعى يف صد الغري ومنعه من الوصول إىل املنهج القومي والصراط املستقيم

املذهب احلق وحياول تقبيح صفته بكل ما يقدر عليه  واملرتبة الثانية أن يسعى يف إلقاء الشكوك والشبهات يف
) الكشاف ( من احليل وهذا هو النهاية يف الضالل واإلضالل وإليه اإلشارة بقوله َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا قال صاحب 

ثة األصل يف الكالم أن يقال ويبغون هلا عوجاً فحذف اجلار وأوصل الفعل وملا ذكر اهللا تعاىل هذه املراتب الثال
  ألحوال هؤالء الكفار قال يف صفتهم أُوْلَِئَك ِفى َضلَالٍ َبِعيٍد وإمنا وصف هذا الضالل بالبعد لوجوه

الوجه األول أنا بينا أن أقصى مراتب الضالل هو الذي وصفه اهللا تعاىل يف هذه املرتبة فهذه املرتبة يف غاية البعد 
تباعد مثل السواد والبياض فكذا ههنا الضالل الذي عن طريق احلق فإن شرط الضدين أن يكونا يف غاية ال

  يكون واقعاً على هذا الوجه يكون يف غاية البعد عن احلق فإنه ال يعقل ضالل أقوى وأكمل من هذا الضالل
  والوجه الثاين أن يكون املراد أنه يبعد ردهم عن طريقة الضالل إىل اهلدى ألنه قد متكن ذلك يف نفوسهم

يكون املراد من الضالل اهلالك والتقدير أولئك يف هالك يطول عليهم فال ينقطع وأراد بالبعد والوجه الثالث أن 
  امتداده وزوال انقطاعه



ِمِه ِلُيَبيَِّن لَُهْم فَُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشآُء َوَيْهِدى َمن َيَشآ   َحِكيُمُء َوُهَو الَْعزِيُز الَْوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْو
  يف اآلية مسائل

( النُّورِ  املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف أول السورة ِكَتاٌب أَنَزلَْناُه إِلَْيَك ِلُتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى
اخللق  كان هذا إنعاماً على الرسول من حيث إنه فوض إليه هذا املنصب العظيم وإنعاماً أيضاً على)  ١إبراهيم 

من حيث إنه أرسل إليهم من خلصهم من ظلمات الكفر وأرشدهم إىل نور اإلميان فذكر يف هذه اآلية ما جيري 
جمرى تكميل النعمة واإلحسان يف الوجهني أما بالنسبة إىل الرسول عليه الصالة والسالم فألنه تعاىل بني أن 

ا حممد فمبعوث إىل عامة اخللق فكان هذا اإلنعام يف سائر األنبياء كانوا مبعوثني إىل قومهم خاصة وأما أنت ي
حقك أفضل وأكمل وأما بالنسبة إىل عامة اخللق فهو أنه تعاىل ذكر أنه ما بعث رسوالً إىل قوم إال بلسان أولئك 

القوم فإنه مىت كان األمر كذلك كان فهمهم ألسرار تلك الشريعة ووقوفهم على حقائقها أسهل وعن الغلط 
  د فهذا هو وجه النظمواخلطأ أبع

ال حيصل إال  املسألة الثانية احتج بعض الناس هبذه اآلية على أن اللغات اصطالحية ال توفيقية قال ألن التوقيف 
بإرسال الرسل وقد دلت هذه اآلية على أن إرسال مجيع الرسل ال يكون إال بلغة قومهم وذلك يقتضي تقدم 

ذلك امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف فوجب حصوهلا حصول اللغات على إرسال الرسل وإذا كان ك
  باإلصطالح

املسألة الثالثة زعم طائفة من اليهود يقال هلم العيسوية أن حممداً رسول اهللا لكن إىل العرب ال إىل سائر الطوائف 
بب ما فيه ومتسكوا هبذه اآلية من وجهني األول أن القرآن ملا كان نازالً بلغة العرب مل يعرف كونه معجزة بس

من الفصاحة إال العرب وحينئذ ال يكون القرآن حجة إال على العرب ومن ال يكون عربياً مل يكن القرآن حجة 
ْوِمِه  املراد بذلك اللسان لسان العرب )  ٤إبراهيم ( عليه الثاين قالوا إن قوله َوَما أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَ

  ه ليس له قوم سوى العرب وذلك يدل على أنه مبعوث إىل العرب فقطوذلك يقتضي أن يقال إن
ِه أهل دعوته والدليل على عموم  ِه أهل بلده وليس املراد من قَْوِم واجلواب مل ال جيوز أن يكون املراد من قَْوِم

بل إىل الثقلني ألن )  ١٥٨األعراف ( ا الدعوة قوله تعاىل قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها النَّاُس إِّنى َرسُولُ اللَِّه إِلَْيكُْم َجِميًع
التحدي كما وقع مع اإلنس فقد وقع مع اجلن بدليل قوله تعاىل قُل لَِّئنِ اْجَتَمَعِت اِإلنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَن َيأُْتواْ 

  ) ٨٨سراء اإل( بِِمثْلِ َهاذَا الْقُْرءاِن الَ َيأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَانَ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ ظَهًِريا 
املسألة الرابعة متسك أصحابنا بقوله تعاىل فَُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشاء َوَيْهِدى َمن َيَشاء على أن الضالل واهلداية من اهللا 

  تعاىل واآلية صرحية يف هذا املعىن قال األصحاب ومما يؤكد هذا املعىن ما روي أن

فقال بعضهم يا ) ما هذا ( أصواهتما فقال عليه السالم  أبا بكر وعمر أقبال يف مجاعة من الناس وقد ارتفعت
رسول اهللا يقول أبو بكر احلسنات من اهللا والسيئات من أنفسنا ويقول عمر كالمها من اهللا وتبع بعضهم أبا بكر 

ما قاله أبو بكر وأعرض عنه حىت عرف ذلك يف وجهه ) صلى اهللا عليه وسلم ( وبعضهم عمر فتعرف الرسول 
أقضي بينكما كما قضى به اسرافيل بني ( لى عمر فتعرف ما قاله وعرف البشر يف وجهه مث قال مث أقبل ع

جربيل وميكائيل قال جربيل مثل مقالتك يا عمر وقال ميكائيل مثل مقالتك يا أبا بكر فقضاء اسرافيل أن القدر 
ال ميكن اجراؤها على ظاهرها  قالت املعتزلة هذه اآلية) كله خريه وشره من اهللا تعاىل وهذا قضائي بينكما 



ِه ِلُيَبّيَن لَُهْم واملعىن أنا إمن ا أرسلنا كل وبيانه من وجوه األول أنه تعاىل قال َوَما أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِم
ملقصود رسول بلسان قومه ليبني هلم تلك التكاليف بلساهنم فيكون إدراكهم لذلك البيان أسهل ووقوفهم على ا

ا  والغرض أكمل وهذا الكالم إمنا يصح لو كان مقصود اهللا تعاىل من إرسال الرسل حصول اإلميان للمكلفني فأم
لو كان مقصوده اإلضالل وخلق الكفر فيهم مل يكن ذلك الكالم مالئماً هلذا املقصود والثاين أنه عليه السالم 

أن يقولوا له فما الفائدة يف بيانك وما املقصود من إرسالك إذا قال هلم إن اهللا خيلق الكفر والضالل فيكم فلهم 
وهل ميكننا أن نزيل كفراً خلقه اهللا تعاىل فينا عن أنفسنا وحينئذ تبطل دعوة النبوة وتفسد بعثة الرسل الثالث 

هللا تعاىل أنه إذا كان الكفر حاصالً بتخليق اهللا تعاىل ومشيئته وجب أن يكون الرضا به واجباً ألن الرضا بقضاء ا
واجب وذلك ال يقوله عاقل والرابع أنا قد دللنا على أن مقدمة هذه اآلية وهو قوله ِلُتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت 

يدل على مذهب العدل وأيضاً مؤخرة اآلية يدل عليه وهو قوله َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيمُ )  ١إبراهيم ( إِلَى النُّورِ 
من كان خالقاً للكفر والقبائح ومريداً هلا فثبت هبذه الوجوه أنه ال ميكن محل قوله فَُيِضلُّ فكيف يكون حكيماً 

اللَُّه َمن َيَشاء َوَيْهِدى َمن َيَشاء على أنه تعاىل خيلق الكفر يف العبد فوجب املصري إىل التأويل وقد استقصينا ما 
وال بأس )  ٢٦البقرة ( ِضلُّ بِِه كَِثًريا َوَيْهِدي بِِه كَِثًريا يف هذه التأويالت يف سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل ُي

بإعادة بعضها فاألول أن املراد باإلضالل هو احلكم بكونه كافراً ضاالً كما يقال فالن يكفر فالناً ويضلله أي 
النار واهلداية حيكم بكونه كافراً ضاالً والثاين أن يكون اإلضالل عبارة عن الذهاب هبم عن طريق اجلنة إىل 

عبارة عن إرشادهم إىل طريق اجلنة والثالث أنه تعاىل ملا ترك الضال على إضالله ومل يتعرض له صار كأنه أضله 
املراد باإلضالل التخلية ومنع ) الكشاف ( واملهتدي ملا أعانه باأللطاف صار كأنه هو الذي هداه قال صاحب 

  األلطاف وباهلداية التوفيق واللطف
  عن قوهلم أوالً أن قوله تعاىل ِلُيَبّيَن لَُهُم ال يليق به أن يضلهم واجلواب

قلنا قال الفراء إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر فإن كان الفعل الثاين مشاكالً لألول نسقته عليه وإن مل يكن 
)  ٣٢التوبة ( فْواِههِْم َوَيأَْبى اللَُّه مشاكالً له استأنفته ورفعته ونظريه قوله تعاىل ُيرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ ُنوَر اللَِّه بِأَ

فقوله َوَيأَْبى اللَُّه يف موضع رفع ال جيوز إال ذلك ألنه ال حيسن أن يقال يريدون أن يأىب اهللا فلما مل ميكن وضع 
من ذلك قوهلم و)  ٥احلج ( الثاين موضع األول بطل العطف ونظريه أيضاً قوله لُّنَبّيَن لَكُْم َوُنِقرُّ ِفى االْْرَحامِ 

بله ملا ذكرناه ومثله قول الشاعر   أردت أن أزورك فيمنعين املطر بالرفع غري منسوق على ما ق

  يريد أن يعربه فيعجمه
ذكر فيضل بالرفع فدل على أنه  ا قال تعاىل ِلُيَبّيَن لَُهُم مث قال فَُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشاء  إذا عرفت هذا فنقول ههن

ناف وأنه غري معطوف على ما قبله وأقول تقرير هذا الكالم من حيث املعىن كأنه تعاىل مذكور على سبيل االستئ
قال وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليكون بيانه هلم تلك الشرائع بلساهنم الذي ألفوه واعتادوه مث قال 

ى أن تقوية البيان ال ومع أن األمر كذلك فإنه تعاىل يضل من يشاء ويهدي من يشاء والغرض منه التنبيه عل
توجب حصول اهلداية فرمبا قوي البيان وال حتصل اهلداية ورمبا ضعف البيان وحصلت اهلداية وإمنا كان األمر 
كذلك ألجل أن اهلداية والضالل ال حيصالن إال من اهللا تعاىل أما قوله ثانياً لو كان الضالل حاصالً خبلق اهللا 

الفائدة يف بيانك ودعوتك فنقول يعارضه أن اخلصم يسلم أن هذه اآليات تعاىل لكان الكافر أن يقول له ما 



ا أخرب إهلك عن كوين كافراً فإن آمنت صار إهلك كاذباً فهل أقدر على  أخبار عن كونه ضاالً فيقول له الكافر مل
ثبت أن هذا جعل إهلك كاذباً وهل أقدر على جعل علمه جهالً وإذا مل أقدر عليه فكيف يأمرين هبذا اإلميان ف

السؤال الذي أورده اخلصم علينا هو أيضاً وارد عليه وأما قوله ثالثاً يلزم أن يكون الرضا بالكفر واجباً ألن 
  الرضا بقضاء اهللا تعاىل واجب وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

ا أشد استحالة مما قلنا ويلزمك أيضاً على مذهبك أنه جيب على العبد السعي يف تكذيب اهللا ويف جتهيله وهذ
ألزمته علينا ألنه تعاىل ملا أخرب عن كفره وعلم كفره فإزالة الكفر عنه يستلزم قلب علمه جهالً وخربه الصدق 

يدل )  ١إبراهيم ( كذباً وأما قوله رابعاً إن مقدمة اآلية وهي قوله تعاىل ِلُتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ 
تزال فنقول قد ذكرنا أن قوله بِإِذِْن َرّبهِْم يدل على صحة مذهب أهل السنة وأما قوله خامساً على صحة االع

أنه تعاىل وصف نفسه يف آخر اآلية بكونه حكيماً وذلك ينايف كونه تعاىل خالقاً للكفر مريداً له فنقول وقد 
الكافر مع أنه ال حيصل أو أراد عمل  وصف نفسه بكونه عزيزاً والعزيز هو الغالب القاهر فلو أراد اإلميان من

الكفر منهم وقد حصل ملا بقي عزيزاً غالباً فثبت أن الوجوه اليت ذكروها ضعيفة وأما التأويالت الثالثة اليت 
  ذكروها فقد مر إبطاهلا يف هذا الكتاب مراراً فال فائدة يف اإلعادة

قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوذَكِّْرُهْم بِأَيَّامِ اللَِّه إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَياٍت لِّكُلِّ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُموَسى بِأاَياتَِنآ أَنْ أَْخرِْج 
ِه َعلَْيكُْم إِذْ أَجنَاكُْم مِّْن َءالِ ِفْرَعْونَ   َيُسوُموَنكُْم ُسو َءَصبَّارٍ َشكُورٍ َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُرواْ نِْعَمةَ  اللَّ

  الَْعذَابِ َوُيذَبُِّحونَ أَْبَنآَءكُْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِسآَءكُْم َوِفى ذاِلكُْم َبال ٌء مِّن رَّبِّكُْم َعِظيٌم

  ويف اآلية مسائل
إىل الناس ليخرجهم من ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا بني أنه إمنا أرسل حممداً 

كر كمال إنعامه عليه وعلى قومه يف ذلك اإلرسال ويف تلك البعثة أتبع ذلك بشرح بعثة الظلمات إىل النور وذ
سائر األنبياء إىل أقوامهم وكيفية معاملة أقوامهم معهم تصبرياً للرسول عليه السالم على أذى قومه وإرشاداً له 

بياء عليهم السالم فبدأ بذكر إىل كيفية مكاملتهم ومعاملتهم فذكر تعاىل على العادة املألوفة قصص بعض األن
قصة موسى عليه السالم فقال َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُموَسى بِئَاَياِتَنا قال األصم آيات موسى عليه السالم هي العصا واليد 

واجلراد والقمل والضفادع والدم وفلق البحر وانفجار العيون من احلجر وإظالل اجلبل وإنزال املن والسلوى 
سل اهللا تعاىل موسى عليه السالم إىل قومه من بين إسرائيل بآياته وهي دالالته وكتبه املنزلة عليه وقال اجلبائي أر

ِكَتاٌب ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأمره أن يبني هلم الدين وقال أبو مسلم األصفهاين إنه تعاىل قال يف صفة حممد 
يه السالم أَنْ أَْخرِْج )  ١إبراهيم ( إِلَى النُّورِ  أَنَزلَْناُه إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت وقال يف حق موسى عل

قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ واملقصود بيان أن املقصود من البعثة واحد يف حق مجيع األنبياء عليهم السالم 
  وهو أن يسعوا يف إخراج اخللق من ظلمات الضالالت إىل أنوار اهلدايات

سألة الثانية قال الزجاج قوله أَنْ أَْخرِْج قَْوَمَك أي بأن أخرج قومك مث قال ءاٍن ههنا تصلح أن تكون مفسرة امل
مبعىن أي ويكون املعىن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي أخرج قومك كأن املعىن قلنا له أخرج قومك ومثله قوله 

ي أمشوا والتأويل قيل هلم امشوا وتصلح أيضاً أن تكون املخففة اليت أ)  ٦ص ( َوانطَلََق الَْمال ِمْنُهْم أَِن اْمُشواْ 
بلفظ األمر ونظريه قولك كتبت ) أن ( هي للخرب واملعىن أرسلناه بأن خيرج قومه إال أن اجلار حذف ووصلت 



  إليه أن قم وأمرته أن قم مث إن الزجاج حكى هذين القولني عن سيبويه
مِ اللَِّه فاعلم أنه تعاىل أمر موسى عليه السالم يف هذا املقام بشيئني أحدمها أن خيرجهم من أما قوله َوذَكِّْرُهْم بِأَيَّا

  ظلمات الكفر والثاين أن يذكرهم بأيام اهللا وفيه مسألتان
املسألة األوىل قال الواحدي أيام مجع يوم واليوم هو مقدار املدة من طلوع الشمس إىل غروهبا وكانت األيام يف 

  م فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحدامها بالسكون فأدغمت إحدامها يف األخرى وغلبت الياءاألصل أيوا
املسألة الثانية أنه يعرب باأليام عن الوقائع العظيمة اليت وقعت فيها يقال فالن عامل بأيام العرب ويريد وقائعها ويف 

ه من رؤي يف يوم مسروراً مبصرع غريه ير يف يوم آخر حزيناً مبصرع نفسه وقال  املثل من ير يوماً ير له معنا
  ) ١٤٠آل عمران ( تعاىل َوِتلَْك االْيَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ 

إذا عرفت هذا فاملعىن عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد فالترغيب والوعد أن يذكرهم ما أنعم اهللا 
بلهم ممن آمن بالرسل يف سائر ما سل ف من األيام والترهيب والوعيد أن يذكرهم بأس اهللا عليهم وعلى من ق

وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل ممن سلف من األمم فيما سلف من األيام مثل ما نزل بعاد ومثود وغريهم من 
  العذاب لريغبوا يف الوعد فيصدقوا وجيذروا من الوعيد فيتركوا التكذيب

  ها ما كان أيام احملنة والبالء وهي األيام اليت كانت بنوواعلم أن أيام اهللا يف حق موسى عليه السالم من

ا كان أيام الراحة والنعماء مثل إنزال املن والسلوى وانفالق البحر  إسرائيل فيها حتت قهر فرعون ومنها م
  وتظليل الغمام

التنبيه دالئل ملن كان صباراً مث قال تعاىل إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَياٍت لّكُلّ َصبَّارٍ َشكُورٍ واملعىن أن يف ذلك التذكري و
شكوراً ألن احلال إما أن يكون حال حمنة وبلية أو حال منحة وعطية فإن كان األول كان املؤمن صباراً وإن 

كان الثاين كان شكوراً وهذا تنبيه على أن املؤمن جيب أن ال خيلو زمانه عن أحد هذين األمرين فإن جرى 
ا يالئم طبعه ويوافق إر   ادته كان مشغوالً بالشكر وإن جرى ما ال يالئم طبعه كان مشغوالً بالصربالوقت على م

  فإن قيل إن ذلك التذكريات آيات للكل فلماذا خص الصبار الشكور هبا
قلنا فيه وجوه األول أهنم ملا كانوا هم املنتفعون بتلك اآليات صارت كأهنا ليست آيات إال هلم كما يف قوله 

له إِنََّما أَنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها والثاين ال يبعد أن يقال االنتفاع هبذا النوع من التذكري ال ميكن ُهًدى لّلُْمتَِّقَني وقو
  حصوله إال ملن كان صابراً أو شاكراً أما الذي ال يكون كذلك مل ينتفع هبذه اآليات

ذكر أنه أمر موسى عليه السالم بأن يذكرهم بأيام اهللا تعا ىل حكى عن موسى عليه السالم أنه واعلم أنه تعاىل ملا 
ِه اذْكُُرواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ أَجنَاكُْم ّمْن ءالِ ِفْرَعْونَ َي ُسوُموَنكُْم ُسوء ذكرهم هبا فقال َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِم

كم يف ذلك الوقت بقي يف اآلية الَْعذَابِ فقوله إِذْ أَجنَاكُْم ظرف للنعمة مبعىن األنعام أي اذكروا إنعام اهللا علي
  سؤاالت

)  ٤١األعراف ( ويف سورة األعراف َيقُْتلُونَ )  ٤٩البقرة ( السؤال األول ذكر يف سورة البقرة ُيذَّبُحونَ 
  وههنا َوُيذَّبُحونَ مع الواو فما الفرق

َعذَابِ ويف التفسري ال حيسن ذكر واجلواب قال تعاىل يف سورة البقرة ُيذَّبُحونَ بغري واو ألنه تفسري لقوله ُسوء الْ
الواو تقول أتاين القوم زيد وعمرو ألنك أردت أن تفسر القوم هبما ومثله قوله تعاىل َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك َيلَْق أَثَاماً 



فاآلثام ملا صار مفسراً مبضاعفة العذاب ال جرم حذف عنه الواو أما )  ٦٩ ٦٨الفرقان ( ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب 
يف هذه السورة فقد أدخل الواو فيه ألن املعىن أهنم يعذبوهنم بغري التذبيح وبالتذبيح أيضاً فقوله َوُيذَّبُحونَ نوع 

بله   آخر من العذاب ال أنه تفسري ملا ق
  السؤال الثاين كيف كان فعل آل فرعون بالء من رهبم

ا فعلو ا كان بالء من اهللا والثاين وهو أن ذلك واجلواب من وجهني أحدمها أن متكني اهللا إياهم حىت فعلوا م
إشارة إىل اإلجناء وهو بالء عظيم والبالء هو االبتالء وذلك قد يكون بالنعمة تارة وباحملنة أخرى قال تعاىل 

ذْ قَالَ وهذا الوجه أوىل ألنه يوافق صدر اآلية وهو قوله تعاىل َوإِ)  ٣٥األنبياء ( َوَنْبلُوكُم بِالشَّّر َوالَْخْيرِ ِفْتَنةً  
  ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُرواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم

  السؤال الثالث هب أن تذبيح األبناء كان بالء أما استحياء النساء كيف يكون بالء
اجلواب كانوا يستخدموهنن باالستحياء يف اخلالص منه نعمة وأيضاً إبقاؤهن منفردات عن الرجال فيه أعظم 

  املضار

  أَذَّنَ َربُّكُْم لَِئن َشكَرُْتْم َألزِيَدنَّكُْم َولَِئن كَفَْرُتْم إِنَّ َعذَابِى لََشدِيٌدَوإِذْ َت
اعلم أن قوله َوإِذْ َتأَذَّنَ َربُّكُْم من مجلة ما قال موسى لقومه كأنه قيل وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة اهللا 

كم ونظري تأذن وآذن توعد وأوعد وتفضل وأفضل وال بد عليكم واذكروا حني تأذن ربكم ومعىن َتأَذَّنَ أذن رب
يف تفعل من زيادة معىن ليس يف أفعل كأنه قيل وإذ آذن ربكم إيذاناً بليغاً ينتفي عنده الشكوك وتنزاح الشبهة 

ود واملعىن وإذ تأذن ربكم فقال لَِئن َشكَْرُتْم فأجرى َتأَذَّنَ جمرى قال ألنه ضرب من القول ويف قراءة ابن مسع
  رضي اهللا عنه َوإِذْ قَالَ َربَُّك لَِئن َشكَْرُتْم

واعلم أن املقصود من اآلية بيان أن من اشتغل بشكر نعم اهللا زاده اهللا من نعمه وال بد ههنا من معرفة حقيقة 
الشكر ومن البحث عن تلك النعم الزائدة احلاصلة عن االشتغال بالشكر أما الشكر فهو عبارة عن االعتراف 

ة املنعم مع تعظيمه وتوطني النفس على هذه الطريقة وأما الزيادة يف النعم فهي أقسام منها النعم الروحانية بنعم
ومنها النعم اجلسمانية أما النعم الروحانية فهي أن الشاكر يكون أبداً يف مطالعة أقسام نعم اهللا تعاىل وأنواع 

حمالة فشغل النفس مبطالعة أنواع فضل اهللا وإحسانه فضله وكرمه ومن كثر إحسانه إىل الرجل أحبه الرجل ال 
يوجب تأكد حمبة العبد هللا تعاىل ومقام احملبة أعلى مقامات الصديقني مث قد يترقى العبد من تلك احلالة إىل أن 

يصري حبه للمنعم شاغالً له عن االلتفات إىل النعمة وال شك أن منبع السعادات وعنوان كل اخلريات حمبة اهللا 
ىل ومعرفته فثبت أن االشتغال بالشكر يوجب مزيد النعم الروحانية وأما مزيد النعم اجلسمانية فألن تعا

االستقراء دل على أن من كان اشتغاله بشكر نعم اهللا أكثر كان وصول نعم اهللا إليه أكثر وباجلملة فالشكر إمنا 
مل الغرور إىل عامل القدس فهو املقام الشريف حسن موقعه ألنه اشتغال مبعرفة املعبود وكل مقام حرك العبد من عا

  العايل الذي يوجب السعادة يف الدين والدنيا
وأما قوله َولَِئن كَفَْرُتْم إِنَّ َعذَابِى لََشدِيٌد فاملراد منه الكفران ال الكفر ألن الكفر املذكور يف مقابلة الشكر ليس 

عند اجلهل بكون تلك النعمة نعمة من اهللا واجلاهل هبا  إال الكفران والسبب فيه أن كفران النعمة ال حيصل إال
جاهل باهللا واجلهل باهللا من أعظم أنواع العقاب والعذاب وأيضاً فههنا دقيقة أخرى وهي أن ما سوى الواحد 



األحد احلق ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فوجوده إمنا حيصل بإجياد الواجب لذاته وعدمه إمنا حيصل بإعدام 
اته وإذا كان كذلك فكل ما سوى احلق فهو منقاد للحق مطواع له وإذا كانت املمكنات بأسرها الواجب لذ

منقادة للحق سبحانه فكل قلب حضر فيه نور معرفة احلق وشرف جالله انقاد لصاحب ذلك القلب ما سواه 
عف وصار ألن حضور ذلك النور يف قلبه يستخدم كل ما سواه بالطبع وإذا خال القلب عن ذلك النور ض

خسيساً فيستخدمه كل ما سواه ويستحقره كل ما يغايره فبهذا الطريق الذوقي حيصل العلم بأن االشتغال 
مبعرفة احلق يوجب انفتاح أبواب اخلريات يف الدنيا واآلخرة وأما اإلعراض عن معرفة احلق باالشتغال مبجرد 

  واآلخرةاجلسمانيات يوجب انفتاح أبواب اآلفات واملخافات يف الدنيا 

ِذيَن ِمن قَْبِلكُْم قَْومِ َوقَالَ ُموَسى إِن َتكْفُُروا أَنُتْم َوَمن ِفى األرض َجِميًعا فَإِنَّ اللََّه لََغنِى ٌّ َحِميٌد أَلَْم َيأِْتكُْم َنَبأُ الَّ
ْم إِالَّ اللَُّه َجآَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيَِّناِت فََردُّوا أَْيِدَيُهْم ِفى أَفَْواِههِْم  ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمن َبْعِدِهْم الَ َيْعلَُمُه

  َوقَالُوا إِنَّا كَفَْرَنا بَِمآ أُْرِسلُْتْم بِِه َوإِنَّا لَِفى َشكٍّ مِّمَّا َتْدُعوَنَنآ إِلَْيِه ُمرِيبٍ
دنيا ويف اآلخرة واالشتغال اعلم أن موسى عليه السالم ملا بني أن االشتغال بالشكر يوجب تزايد اخلريات يف ال

بكفران النعم يوجب العذاب الشديد وحصول اآلفات يف الدنيا واآلخرة بني بعده أن منافع الشكر ومضار 
الكفران ال تعود إال إىل صاحب الشكر وصاحب الكفران أما املعبود واملشكور فإنه متعال عن أن ينتفع 

ى االْْرضِ َجِميًعا فَإِنَّ اللََّه بالشكر أو يستضر بالكفران فال جرم قال تعاىل َو قَالَ ُموَسى إِن َتكْفُُرواْ أَنُتْم َوَمن ِف
لََغنِى ٌّ َحِميٌد والغرض منه بيان أنه تعاىل إمنا أمر هبذه الطاعات ملنافع عائدة إىل العابد ال ملنافع عائدة إىل املعبود 

اللََّه لََغنِى ٌّ وتفسريه أنه واجب الوجود لذاته واجب والذي يدل على أن األمر كذلك ما ذكره اهللا يف قوله إِنَّ 
الوجود حبسب مجيع صفاته واعتباراته فإنه لو مل يكن واجب الوجود لذاته الفتقر رجحان وجوده على عدمه إىل 
مرجح فلم يكن غنياً وقد فرضناه غنياً هذا خلف فثبت أن كونه غنياً يوجب كونه واجب الوجود يف ذاته وإذا 

نه واجب الوجود لذاته كان أيضاً واجب الوجود حبسب مجيع كماالته إذ لو مل تكن ذاته كافية يف ثبت أ
حصول ذلك الكمال الفتقر يف حصول ذلك الكمال إىل سبب منفصل فحينئذ ال يكون غنياً وقد فرضناه غنياً 

يداً لذاته ألنه ال معىن هذا خلف فثبت أن ذاته كافية يف حصول مجيع كماالته وإذا كان األمر كذلك كان مح
للحميد إال الذي استحق احلمد فثبت هبذا التقرير الذي ذكرناه أن كونه غنياً محيداً يقتضي أن ال يزداد بشكر 
 ى ٌّالشاكرين وال ينتقص بكفران الكافرين فلهذا املعىن قال إِن َتكْفُُرواْ أَنُتْم َوَمن ِفى االْْرضِ َجِميًعا فَإِنَّ اللََّه لََغنِ

  َحِميٌد وهذه املعاين من لطائف األسرار
واعلم أن قولنا إِن َتكْفُُرواْ أَنُتْم َوَمن ِفى االْْرضِ َجِميًعا سواء محل على الكفر الذي يقابل اإلميان أو على 
الكفران الذي يقابل الشكر فاملعىن ال يتفاوت ألبتة فإنه تعاىل غين عن العاملني يف كماالته ويف مجيع نعوت 

  ائه وجاللهكربي
حيتمل أن  مث إنه تعاىل قال أَلَْم َيأِْتكُْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد وذكر أبو مسلم األصفهاين أنه

يكون ذلك خطاباً من موسى عليه السالم لقومه واملقصود منه أنه عليه السالم كان خيوفهم مبثل هالك من تقدم 
كون خماطبة من اهللا تعاىل على لسان موسى لقومه يذكرهم أمر القرون األوىل واملقصود إمنا هو وجيوز أن ي



حصول العربة بأحوال املتقدمني وهذا املقصود حاصل على التقديرين إال أن األكثرين ذهبوا إىل أنه اتبداء 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( خماطبة لقوم الرسول 

  ثالثة وهم قوم نوح وعاد ومثودواعلم أنه تعاىل ذكر أقواماً 
فيه احتمالني األول أن يكون ) الكشاف ( مث قال تعاىل َوالَِّذيَن ِمن َبْعِدِهْم الَ َيْعلَُمُهْم إِالَّ اللَُّه وذكر صاحب 

يقال قوله َوالَِّذيَن ِمن  قوله َوالَِّذيَن ِمن َبْعِدِهْم الَ َيْعلَُمُهْم إِالَّ اللَُّه مجلة من مبتدأ وخرب وقعت اعتراضاً والثاين أن
ْعلَُمُهْم إِالَّ اللَُّه فيه قوالن   َبْعِدِهْم معطوف على قوم نوح وعاد ومثود وقوله الَ َي

القول األول أن يكون املراد ال يعلم كنه مقاديرهم إال اهللا ألن املذكور يف القرآن مجلة فأما ذكر العدد والعمر 
  والكيفية والكمية فغري حاصل

لثاين أن املراد ذكر أقوام ما بلغنا أخبارهم أصالً كذبوا رسالً مل نعرفهم أصالً وال يعلمهم إال اهللا والقول ا
والقائلون هبذا القول الثاين طعنوا يف قول من يصل األنساب إىل آدم عليه السالم كان ابن مسعود إذا قرأ هذه 

فى اهللا علمها عن العباد وعن ابن عباس بني اآلية يقول كذب النسابون يعين أهنم يدعون علم األنساب وقد ن
)  ٣٨الفرقان ( عدنان وبني إمساعيل ثالثون أباً ال يعرفون ونظري هذه اآلية قوله تعاىل َوقُُروناً َبْيَن ذاِلَك كَِثرياً 

) صلى اهللا عليه وسلم (  وعن النيب)  ٧٨عافر ( وقوله ِمْنُهم مَّن قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمْنُهْم مَّن لَّْم َنقُْصْص َعلَْيَك 
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وتعلموا ( أنه كان يف انتسابه ال جياوز معد بن عدنان بن أدد وقال 

قال القاضي وعلى هذا الوجه ال ميكن القطع على مقدار السنني من ) من النجوم ما تستدلون به على الطريق 
  ألنه إن أمكن ذلك مل يبعد أيضاً حتصيل العلم باألنساب املوصولة لدن آدم عليه السالم إىل هذا الوقت

  فإن قيل أي القولني أوىل
قلنا القول الثاين عندي أقرب ألن قوله تعاىل الَ َيْعلَُمُهْم إِالَّ اللَُّه نفى العلم هبم وذلك يقتضي نفي العلم بذواهتم 

وكيفية صفاهتم ملا صح نفي العلم بذواهتم وملا كان  إذ لو كانت ذواهتم معلومة وكان اجملهول هو مدد أعمارهم
ظاهر اآلية دليالً على نفي العلم بذواهتم ال جرم كان األقرب هو القول الثاين مث إنه تعاىل حكى عن هؤالء 

ْم ِفى األقوام الذين تقدم ذكرهم أنه ملا جاءهتم رسلهم بالبينات واملعجزات أتوا بأمور أوهلا قوله فََردُّواْ أَْيِدَيُه
أَفَْواِههِْم ويف معناه قوالن األول أن املراد باليد والفم اخلارجتان املعلومتان والثاين أن املراد هبما شيء غري هاتني 

  اجلارحتني وإمنا ذكرمها جمازاً وتوسعاً أما من قال بالقول األول ففيه ثالثة أوجه
ْم عائداً إىل الكفار وعلى هذا ففيه احتماالت األول أن الوجه األول أن يكون الضمري يف أَْيِديهِْم و أَفَْواِههِ

الكفار ردوا أيديهم يف أفواههم فعضوها من الغيظ والضجر من شدة نفرهتم عن رؤية الرسل واستماع كالمهم 
باس وابن وهذا القول مروي عن ابن ع)  ١١٩آل عمران ( ونظريه قوله تعاىل َعضُّواْ َعلَْيكُُم االَْناِملَ ِمَن الَْغْيِظ 

مسعود رمحهما اهللا تعاىل وهو اختيار القاضي والثاين أهنم ملا مسعوا كالم األنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل 
بة الضحك فوضع يده على فيه والثالث  السخرية فعند ذلك ردوا أيديهم يف أفواههم كما يفعل ذلك من غل

بياء أن كفوا عن هذا الكالم واسكتوا عن ذكر هذا أهنم وضعوا أيديهم على أفواههم مشريين بذلك إىل األن
احلديث وهذا مروي عن الكليب والرابع أهنم أشاروا بأيديهم إىل ألسنتهم وإىل ما تكلموا به من قوهلم إنا كفرنا 

  مبا أرسلتم به أي هذا هو اجلواب عندنا عما ذكرمتوه وليس



  َردُّواْ أَْيِدَيُهْم ِفى أَفَْواِههِْم َوقَالُواْ إِنَّا كَفَْرَنا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِهعندنا غريه إقناطاً هلم من التصديق أال ترى إىل قوله فَ
الوجه الثاين أن يكون الضمريان راجعني إىل الرسل عليهم السالم وفيه وجهان األول أن الكفار أخذوا أيدي 

ملا أيسوا منهم سكتوا ووضعوا  الرسل ووضعوها على أفواههم ليسكتوهم ويقطعوا كالمهم الثاين أن الرسل
أيدي أنفسهم على أفواه أنفسهم فإن من ذكر كالماً عند قوم وأنكروه وخافهم فذلك املتكلم رمبا وضع يد 

  نفسه على فم نفسه وغرضه أن يعرفهم أنه ال يعود إىل ذلك الكرم ألبتة
ىل الرسل وفيه وجهان األول أن الكفار الوجه الثالث أن يكون الضمري يف أيديهم يرجع إىل الكفار ويف األفواه إ

ملا مسعوا وعظ األنبياء عليهم السالم ونصائحهم وكالمهم أشاروا بأيديهم إىل أفواه الرسل تكذيباً هلم ورداً 
عليهم والثاين أن الكفار وضعوا أيديهم على أفواه األنبياء عليهم السالم منعاً هلم من الكالم ومن بالغ يف منع 

  م فقد يفعل به ذلك أما على القول الثاين وهو أن ذكر اليد والفم توسع وجماز ففيه وجوهغريه من الكال
الوجه األول قال أبو مسلم األصفهاين املراد باليد ما نطقت به الرسل من احلجج وذلك ألن امساع احلجة انعام 

د املراد منها صفقة البيع والعقد عظيم واإلنعام يسمى يداً يقال لفالن عندي يد إذا أواله معروفاً وقد يذكر الي
فالبينات اليت كان األنبياء )  ١٠الفتح ( كقوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ُيَبايُِعوَنَك إِنََّما ُيَبايُِعونَ اللََّه َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيدِيهِْم 

القوم أيادي ومجع اليد يف  عليهم السالم يذكروهنا ويقرروهنا نعم وأياد وأيضاً العهود اليت كانوا يأتون هبا مع
العدد القليل هو األيدي ويف العدد الكثري هو األيادي فثبت أن بيانات األنبياء عليهم السالم وعهودهم صح 

تسميتها باأليدي وإذا كانت النصائح والعهود إمنا تظهر من الفم فإذا مل تقبل صارت مردودة إىل حيث جاءت 
فلما كان القبول )  ١٥النور ( ُه بِأَلِْسَنِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفْواِهكُْم مَّا لَّْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم ونظريه قوله تعاىل إِذْ َتلَقَّْوَن

  تلقياً باألفواه عن األفواه كان الدفع رداً يف األفواه فهذا متام كالم أيب مسلم يف تقرير هذا الوجه
ه فََردُّواْ أَْيِدَيُهْم ِفى أَفَْواِههِْم أهنم سكتوا عن اجلواب الوجه الثاين نقل حممد بن جرير عن بعضهم أن معىن قول

يقال للرجل إذا أمسك عن اجلواب رد يده يف فيه وتقول العرب كلمت فالناً يف حاجة فرد يده يف فيه إذا 
  ا أُْرِسلُْتْم بِِهسكت عنه فلم جيب مث إنه زيف هذا الوجه وقال إهنم أجابوا بالتكذيب ألهنم قالوا إِنَّا كَفَْرَنا بَِم

الوجه الثالث املراد من األيدي نعم اهللا تعاىل على ظاهرهم وباطنهم وملا كذبوا األنبياء فقد عرضوا تلك النعم 
لإلزالة واإلبطال فقوله ُردُّواْ أَْيِدَيُهْم ِفى أَفَْواِههِْم أي ردوا نعم اهللا تعاىل عن أنفسهم بالكلمات اليت صدرت عن 

ال ميتنع إقامة بعضها مقام بعض) يف ( عد محل أفواههم وال يب   على معىن الباء ألن حروف اجلر 
النوع الثاين من األشياء اليت حكاها اهللا تعاىل عن الكفار قوهلم إِنَّا كَفَْرَنا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه واملعىن إنا كفرنا مبا 

  زعمتم أن اهللا أرسلكم فيه ألهنم ما أقروا بأهنم أرسلوا
  أن املرتبة األوىل هو أهنم سكتوا عن قبول قول األنبياء عليهم السالم وحاولوا اسكات األنبياء واعلم

  عن تلك الدعوى وهذه املرتبة الثانية أهنم صرحوا بكوهنم كافرين بتلك البعثة
وقرىء َتْدُعوَنا بادغام )  الكشاف( والنوع الثالث قوهلم َوإِنَّا لَِفى َشّك ّممَّا َتْدُعوَنَنا إِلَْيِه ُمرِيبٍ قال صاحب 

  النون ُمرِيبٍ موقع يف الريبة أو ذي ريبة من أرابه والريبة قلق النفس وأن ال تطمئن إىل األمر
فإن قيل ملا ذكروا يف املرتبة الثانية أهنم كافرون برسالتهم كيف ذكروا بعد ذلك كوهنم شاكني مرتابني يف صحة 

  قوهلم



افرين برسالتكم أو أن ندع هذا اجلزم واليقني فال أقل من أن نكون شاكني قلنا كأهنم قالوا إما أن نكون ك
  مرتابني يف صحة نبوتكم وعلى التقديرين فال سبيل إىل االعتراف بنبوتكم واهللا أعلم
كُْم َوُيَؤخَِّركُْم إِلَى أََجلٍ قَالَْت ُرُسلُُهْم أَِفى اللَِّه َشكٌّ فَاِطرِ السََّماَواِت واألرض َيْدُعوكُْم ِلَيْغِفَر لَكُْم مِّن ذُُنوبِ
  ا بُِسلْطَاٍن مُّبِنيٍمَُّسمى قَالُوا إِنْ أَنُتْم إِالَّ َبَشٌر مِّثْلَُنا ُترِيُدونَ أَن َتُصدُّوَنا َعمَّا كَانَ َيْعُبُد َءاَبآُؤَنا فَأُْتوَن

قالت رسلهم وهل )  ٩إبراهيم ( َنا إِلَْيِه ُمرِيبٍ اعلم أن أولئك الكفار ملا قالوا للرسل َوإِنَّا لَِفى َشّك ّممَّا َتْدُعوَن
تشكون يف اهللا ويف كونه فاطر السموات واألرض وفاطراً ألنفسنا وأرواحنا وأرزاقنا ومجيع مصاحلنا وإنا ال 

ندعوكم إال إىل عبادة هذا اإلله املنعم وال مننعكم إال عن عبادة غريه وهذه املعاين يشهد صريح العقل بصحتها 
  قلتم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وهذا النظم يف غاية احلسن ويف اآلية مسائل فكيف

املسألة األوىل قوله أَِفى اللَِّه َشكٌّ استفهام على سبيل اإلنكار فلما ذكر هذا املعىن أردفه بالداللة الدالة على 
د ذكرنا يف هذا الكتاب أن وجود السموات وجود الصانع املختار وهو قوله فَاِطَر السََّماَواِت َواالْْرَض وق

  واألرض كيف يدل على احتياجه إىل الصانع املختار احلكيم مراراً وأطواراً فال نعيدها ههنا
أدخلت مهزة اإلنكار على الظرف ألن الكالم ليس يف الشك إمنا هو ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

أقول من الناس من ذهب إىل أنه قبل الوقوف على الدالئل الدقيقة يف أن وجود اهللا تعاىل ال حيتمل الشك و
  فالفطرة شاهدة بوجود الصانع املختار ويدل على أن الفطرة األولية شاهدة بذلك وجوه

الوجه األول قال بعض العقالء إن من لطم على وجه صيب لطمة فتلك اللطمة تدل على وجوب الصانع وعلى 
  اجلزاء وعلى وجوب النيب أما داللتها على وجود حصول التكليف وعلى وجوب دار

الصانع املختار فألن الصيب العاقل إذا وقعت اللطمة على وجهه يصيح ويقول من الذي ضربين وما ذاك إال أن 
ا حدثت بعد عدمها وجب أن يكون حدوثها ألجل فاعل فعلها وألجل  شهادة فطرته تدل على أن اللطمة مل

فلما شهدت الفطرة األصلية بافتقار ذلك احلادث مع قلته وحقارته إىل الفاعل فبأن خمتار أدخلها يف الوجود 
تشهد بافتقار مجيع حوادث العامل إىل الفاعل كان أوىل وأما داللتها على وجوب التكليف فألن ذلك الصيب 

ية داخلة ينادي ويصيح ويقول مل ضربين ذلك الضارب وهذا يدل على أن فطرته شهدت بأن األفعال اإلنسان
حتت األمر والنهي ومندرجة حتت التكليف وأن اإلنسان ما خلق حىت يفعل أي فعل شاء واشتهى وأما داللتها 
طلب ذلك  على وجوب حصول دار اجلزاء فهو أن ذلك الصيب يطلب اجلزاء على تلك اللطمة وما دام ميكنه 

لى ذلك العمل القليل فبأن تشهد على اجلزاء فإنه ال يتركه فلما شهدت الفطرة األصلية بوجوب اجلزاء ع
وجوب اجلزاء على مجيع األعمال كان أوىل وأما داللتها على وجوب النبوة فألهنم حيتاجون إىل إنسان يبني هلم 
أن العقوبة الواجبة على ذلك القدر من اجلناية كم هي وال معىن للنيب إال اإلنسان الذي يقدر هذه األمور ويبني 

  ثبت أن فطرة العقل حاكمة بأن اإلنسان ال بد له من هذه األمور األربعةهلم هذه األحكام ف
الوجه الثاين يف التنبيه على أن اإلقرار بوجود الصانع بديهي هو أن الفطرة شاهد بأن حدوث دار منقوشة 

عامل وبان بالنقوش العجيبة مبنية على التركيبات اللطيفة املوافقة للحكم واملصلحة يستحيل إال عند وجود نقاش 
حكيم ومعلوم أن آثار احلكمة يف العامل العلوي والسفلي أكثر من آثار احلكمة يف تلك الدار املختصرة فلما 

شهدت الفطرة األصلية بافتقار النقش إىل النقاش والبناء إىل الباين فبأن تشهد بافتقار كل هذا العامل إىل الفاعل 



  املختار احلكيم كان أوىل
اإلنسان إذا وقع يف حمنة شديدة وبلية قوية ال يبقى يف ظنه رجاء املعاونة من أحد فكأنه بأصل الوجه الثالث أن 

خلفته ومقضىت جبلته يتضرع إىل من خيلصه منها وخيرجه عن عالئقها وحبائلها وما ذاك إال شهادة الفطرة 
  باإلفتقار إىل الصانع املدبر

املؤثر أو ال يكون فإن كان غنياً عن املؤثر فهو املوجود الواجب الوجه الرابع أن املوجود إما أن يكون غنياً عن 
لذاته فإنه ال معىن للواجب لذاته إال املوجود الذي ال حاجة به إىل غريه وإن مل يكن غنياً عن املؤثر فهو حمتاج 

  واحملتاج ال بد له من احملتاج إليه وذلك هو الصانع املختار
إلله املختار املكلف وبوجود املعاد أحوط فوجب املصري إليه فهذه مراتب الوجه اخلامس أن االعتراف بوجود ا

أربعة أوهلا أن اإلقرار بوجود اإلله أحوط ألنه لو مل يكن موجوداً فال ضرر يف اإلقرار بوجوده وإن كان موجوداً 
رر يف اإلقرار بكونه خمتاراً ففي إنكاره أعظم املضار وثانيها اإلقرار بكونه فاعالً خمتاراً ألنه لو كان موجباً فال ض

أما لو كان خمتاراً ففي إنكار كونه خمتاراً أعظم املضار وثالثها اإلقرار بأنه كلف عباده ألنه لو مل يكلف أحداً من 
عبيده شيئاً فال ضرر يف اعتقاد أنه كلف العباد أما إنه لو كلف ففي إنكار تلك التكاليف أعظم املضار ورابعها 

ملعاد فإنه إن كان احلق أنه ال معاد فال ضرر يف اإلقرار بوجوده ألنه ال يفوت إال هذه اللذات اإلقرار بوجود ا
اجلسمانية وهي حقرية ومنقوصة وإن كان احلق هو وجوب املعاد ففي إنكاره أعظم املضار فظهر أن اإلقرار هبذه 

دفع ا   لضرر عن النفس بقدر اإلمكاناملقامات أحوط فوجب املصري إليه ألن بديهة العقل حاكمة بأنه جيب 

املسألة الثالثة ملا أقام الداللة على وجود اإلله بدليل كونه فاطر السموات واألرض وصفه بكمال الرمحة والكرم 
لو قال ) الكشاف ( واجلود وبني ذلك من وجهني األول قوله َيْدُعوكُْم ِلَيْغِفَر لَكُْم ّمن ذُُنوبِكُْم قال صاحب 

ا جاء هكذا إال يف خطاب الكافرين كقوله أَِن اْعُبُدواْ قائل ما معىن الت بعيض يف قوله من ذنوبكم مث أجاب فقال م
طَرِيقٍ مُّْسَتِقيمٍ ياقَْوَمَنا أَجِيُبواْ َداِعىَ  اللَِّه َوءاِمُنواْ بِِه )  ٤ ٣نوح ( اللََّه َواتَّقُوُه َوأَِطيُعوِن َيْغِفْر لَكُْم ّمن ذُُنوبِكُْم 

لْ أَُدلُّكْم َعلَى ِتَجاَرةٍ  ُتنجِيكُم ّمْن َعذَابٍ أَِليمٍ )  ٣١األحقاف ( كُْم ّمن َيْغِفْر لَ ( وقال يف خطاب املؤمنني َه
واالستقراء يدل على صحة ما ذكرناه مث قال )  ٣١آل عمران ( إىل أن قال َيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم )  ١٠الصف 

وي بني الفريقني يف املعاد وقيل إنه أراد أنه يغفر هلم ما بينهم وبني اهللا وكأن ذلك للتفرقة بني اخلطابني ولئال يس
( قال أبو عبيدة ) البسيط ( تعاىل خبالف ما بينهم وبني العباد من املظامل هذا كالم هذا الرجل وقال الواحدي يف 

ن أحدمها أنه ذكر البعض زائدة وأنكر سيبويه زيادهتا يف الواجب وإذا قلنا إهنا ليست زائدة فههنا وجها) من 
ههنا للبدل واملعىن لتكون املغفرة بدالً من الذنوب فدخلت من ) من ( ههنا وأريد به اجلميع توسعاً والثاين أن 

ههنا تفيد التبعيض واملعىن ) من ( لتضمن املغفرة معىن البدل من السيئة وقال القاضي ذكر األصم أن كلمة 
نوب اليت هي من الكبائر فأما اليت تكون من باب الصغائر فال حاجة إىل غفراهنا أنكم إذا تبتم فإنه يغفر لكم الذ

ألهنا يف أنفسها مغفورة قال القاضي وقد أبعد يف هذا التأويل ألن الكفار صغائرهم ككبائرهم يف أهنا ال تغفر إال 
ى عقاهبا فأما من ال ثواب له بالتوبة وإمنا تكون الصغرية مغفورة من املؤمنني املوحدين من حيث يزيد ثواهبم عل

أصالً فال يكون شيء من ذنوبه صغرياً وال يكون شيء منها مغفوراً مث قال وفيه وجه آخر وهو أن الكافر قد 
ينسى بعض ذنوبه يف حال توبته وإنابته فال يكون املغفور منها إال ما ذكره وتاب منه فهذا مجلة أقوال الناس يف 



  هذه الكلمة
أقول هذه اآلية تدل على أنه تعاىل قد يغفر الذنوب من غري توبة يف حق أهل اإلميان والدليل عليه  املسألة الرابعة

أنه قال َيْدُعوكُْم ِلَيْغِفَر لَكُْم ّمن ذُُنوبِكُْم وعد بغفران بعض الذنوب مطلقاً من غري اشتراط التوبة فوجب أن 
هو الكفر إلنعقاد اإلمجاع على أنه تعاىل ال يغفر يغفر بعض الذنوب مطلقاً من غري التوبة وذلك البعض ليس 

ا عد الكفر  الكفر إال بالتوبة عنه والدخول يف اإلميان فوجب أن يكون البعض الذي يغفر له من غري التوبة هو م
  من الذنوب

الكل صلة على ما قاله أبو عبيدة أو نقول املراد من البعض ههنا هو ) من ( فإن قيل مل ال جيوز أن يقال كلمة 
على ما قاله الواحدي أو نقول املراد منها إبدال السيئة باحلسنة على ما قاله الواحدي أيضاً أو نقول املراد منه 

أو نقول املراد منه ختصيص هذا الغفران ) الكشاف ( متييز املؤمن عن الكافر يف اخلطاب على ما قاله صاحب 
لذنوب اليت يذكرها الكافر عند الدخول يف اإلميان على ما قاله بالكبائر على ما قاله األصم أو نقول املراد منه ا

القاضي فنقول هذه الوجوه بأسرها ضعيفة أما قوله إهنا صلة فمعناه احلكم على كلمة من كالم اهللا تعاىل بأهنا 
هنا ه) من ( حشو ضائع فاسد والعاقل ال جيوز املصري إليه من غري ضرورة فأما قول الواحدي املراد من كلمة 

هو الكل فهو عني ما قاله أبو عبيدة ألن حاصله أن قوله َيْغِفْر لَكُْم ّمن ذُُنوبِكُْم هو أنه يغفر لكم ذنوبكم وهذا 
ا نقله عن أيب عبيدة وحكي عن سيبويه إنكاره وأما   عني م

) الكشاف (  قوله املراد منه إبدال السيئة باحلسنة فليس يف اللغة أن كلمة من تفيد اإلبدال وأما قول صاحب
املراد متييز خطاب املؤمن عن خطاب الكافر مبزيد التشريف فهو من باب الطامات ألن هذا التبعيض إن حصل 

فال حاجة إىل ذكر هذا اجلواب وإن مل حيصل كان هذا اجلواب فاسداً وأما قول األصم فقد سبق إبطاله وأما 
التائب من الذنب ( رها مغفورة لقوله عليه السالم قول القاضي فجوابه أن الكافر إذا أسلم صارت ذنوبه بأس

فثبت أن مجيع ما ذكروه من التأويالت تعسف ساقط بل املراد ما ذكرنا أنه تعاىل يغفر بعض ) كمن ال ذنب له 
ذنوبه من غري توبة وهو ما عدا الكفر وأما الكفر فهو أيضاً من الذنوب وأنه تعاىل ال يغفره إال بالتوبة وإذا ثبت 

ا  أنه تعاىل يغفر كبائر كافر من غري توبة بشرط أن يأيت باإلميان فبأن حتصل هذه احلالة للمؤمن كان أوىل هذا م
ل   خطر بالبال على سبيل االرجتال واهللا أعلم حبقيقة احلا

األول املعىن أنكم إن النوع الثاين مما وعد اهللا تعاىل به يف هذه اآلية قوله َوُيَؤّخْركُْم إِلَى أََجلٍ مَُّسمى وفيه وجهان 
آمنتم أخر اهللا موتكم إىل أجل مسمى وإال عاجلكم بعذاب االستئصال الثاين قال ابن عباس املعىن ميتعكم يف 

  الدنيا بالطيبات واللذات إىل املوت
فكيف قال )  ٣٤األعراف ( فإن قيل أليس إنه تعاىل قال فَإِذَا َجاء أََجلُُهْم الَ َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً  َوالَ َيْسَتقِْدُمونَ 

  ههنا َوُيَؤّخْركُْم إِلَى أََجلٍ مَُّسمى
مث حكى )  ٢األنعام ( قلنا قد تكلمنا يف هذه املسألة يف سورة األنعام يف قوله ثُمَّ قََضى أََجالً َوأََجلٌ مُّسمى ِعنَدُه 

لُُهْم أَِفى اللَِّه َشكٌّ فَاِطرِ السََّماواِت تعاىل أن الرسل ملا ذكروا هذه األشياء ألولئك الكفار قالوا قَالَْت ُرُس
  َواالْْرضِ َيْدُعوكُْم ِلَيْغِفَر لَكُْم ّمن ذُُنوبِكُْم َوُيَؤّخَركُْم إِلَى
  واعلم أن هذا الكالم مشتمل على ثالثة أنوع من الشبه



اوت بني تلك األشخاص إىل فالشبهة األوىل أن األشخاص اإلنسانية متساوية يف متام املاهية فيمتنع أن يبلغ التف
هذا احلد وهو أن يكون الواحد منهم رسوالً من عند اهللا مطلعاً على الغيب خمالطاً لزمرة املالئكة والباقون 

يكونون غافلني عن كل هذه األحوال أيضاً كانوا يقولون إن كنت قد فارقتنا يف هذه األحوال العالية اإلهلية 
ال اخلسيسة ويف احلاجة إىل األكل والشرب واحلدث والوقاع وهذه الشبهة الشريفة وجب أن تفارقنا يف األحو

  هي املراد من قوهلم إِنْ أَنُتْم إِالَّ َبَشٌر ّمثْلَُنا
والشبهة الثانية التمسك بطريقة التقليد وهي أهنم وجدوا آباءهم وعلماءهم وكرباءهم مطبقني متفقني على 

ولئك القدماء على كثرهتم وقوة خواطرهم مل يعرفوا بطالن هذا الدين عبادة األوثان قالوا ويبعد أن يقال إن أ
وأن الرجل الواحد عرف فساده ووقف على بطالنه والعوام رمبا زادوا يف هذا الباب كالماً آخر وذلك أن 

ن الرجل العامل إذا بني ضعف كالم بعض املتقدمني قالوا له إن كالمك إمنا يظهر صحته لو كان املتقدمون حاضري
أما املناظرة مع امليت فسهلة فهذا كالم يذكره احلمقى والرعاع وأولئك الكفار أيضاً ذكروه وهذه الشبهة هي 

  املراد من قوله ُترِيُدونَ أَن َتُصدُّوَنا َعمَّا كَانَ َيْعُبُد ءاَباُؤنَا
ملعجز يدل على الصدق والشبهة الثالثة أن قالوا املعجز ال يدل على الصدق أصالً وإن كانوا سلموا على أن ا

  إال أن الذي جاء به أولئك الرسل طعنوا فيه وزعموا أهنا أمور معتادة وأهنا ليست من باب

املعجزات اخلارجة عن قدرة البشر وإىل هذا النوع من الشبهة اإلشارة بقوله فَأُْتوَنا بُِسلْطَاٍن مُّبِنيٍ فهذا تفسري 
  هذه اآلية حبسب الوسع واهللا أعلم

ا كَاقَالَْت  نَ لََنآ أَن نَّأِْتَيكُْم لَُهْم ُرُسلُُهْم إِن نَّْحُن إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُْم َولَاِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعلَى َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَم
َوكَّلَ َعلَى اللَِّه َوقَْد َهَداَنا ُسُبلََنا َولََنْصبَِرنَّ َعلَى بُِسلْطَاٍن إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه َوعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ َوَما لََنآ أَالَّ َنَت

َوكَّلِ الُْمَتَوكِّلُونَ ِه فَلَْيَت   َمآ آذَْيُتُموَنا َوَعلَى اللَّ
  اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن الكفار شبهاهتم يف الطعن يف النبوة حكى عن األنبياء عليهم السالم جواهبم عنها

 وهي قوهلم إِنْ أَنُتْم إِالَّ َبَشٌر ّمثْلَُنا فجوابه أن األنبياء سلموا أن األمر كذلك لكنهم بينوا أن أما الشبهة األوىل
التماثل يف البشرية واإلنسانية ال مينع من اختصاص بعض البشر مبنصب النبوة ألن هذا املنصب منصب مين اهللا 

  هذه الشبهةبه على من يشاء من عباده فإذا كان األمر كذلك فقد سقطت 
واعلم أن هذا املقام فيه حبث شريف دقيق وهو أن مجاعة من حكماء اإلسالم قالوا إن اإلنسان ما مل يكن يف 
نفسه وبدنه خمصوصاً خبواص شريفة علوية قدسية فإنه ميتنع عقالً حصول صفة النبوة له وأما الظاهريون من 

ن اهللا تعاىل يهبها لكل من يشاء من عباده وال يتوقف أهل السنة واجلماعة فقد زعموا أن حصول النبوة عطية م
حصوهلا على امتياز ذلك اإلنسان عن سائر الناس مبزيد إشراق نفساين وقوة قدسية وهؤالء متسكوا هبذه اآلية 

فإنه تعاىل بني أن حصول النبوة ليس إال مبحض املنة من اهللا تعاىل والعطية منه والكالم من هذا الباب غامض 
قيق واألولون أجابوا عنه بأهنم مل يذكروا فضائلهم النفسانية واجلسدانية تواضعاً منهم واقتصروا على غائص د

َه َيُمنُّ َعلَى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه بالنبوة ألنه قد علم أنه تعاىل ال خيصهم بتلك الكرامات إال وهم  قوهلم َولَاِكنَّ اللَّ
ُم َحْيثُ َيْجَعلُ رَِسالََتُه موصوفون بالفضائل اليت ألجلها استوجب ( وا ذلك التخصيص كما قال تعاىل اللَُّه أَْعلَ

  ) ١٢٤األنعام 



وأما الشبهة الثانية وهي قوهلم إطباق السلف على ذلك الدين يدل على كونه حقاً ألنه يبعد أن يظهر للرجل 
ألوىل ألن التمييز بني احلق والباطل الواحد ما مل يظهر للخلق العظيم فجوابه عني اجلواب املذكور عن الشبهة ا

والصدق والكذب عطية من اهللا تعاىل وفضل منه وال يبعد أن خيص بعض عبيده هبذه العطية وأن حيرم اجلمع 
  العظيم منها

  وأما الشبهة الثالثة وهي قوهلم إنا ال نرضى هبذه املعجزات اليت أتيتم هبا وإمنا نريد معجزات قاهرة قوية

ا كَانَ لََنا أَن نَّأِْتَيكُْم بُِسلْطَاٍن إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه وشرح هذا اجلواب أن املعجزة اليت جئنا فاجلواب عنها ق وله تعاىل َوَم
ا األشياء اليت طلبتموها فهي أمور زائدة واحلكم فيها هللا  هبا ومتسكنا هبا حجة قاطعة وبينة قاهرة ودليل تام فأم

ضل وإن مل خيلقها فله العدل وال حيكم عليه بعد ظهور قدر الكفاية مث إنه تعاىل تعاىل فإن خلقها وأظهرها فله الف
حكى عن األنبياء والرسل عليهم السالم أهنم قالوا بعد ذلك َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ والظاهر أن األنبياء 

التخويف والوعيد وعند هذا قالت األنبياء ملا أجابوا عن شبهاهتم بذلك اجلواب فالقوم أخذوا يف السفاهة و
عليهم السالم ال خناف من ختويفكم وال نلتفت إىل هتديدكم فإن توكلنا على اهللا واعتمادنا على فضل اهللا ولعل 
اهللا سبحانه كان قد أوحى إليهم أن أولئك الكفرة ال يقدرون على إيصال الشر واآلفة إليهم وإن مل يكن حصل 

عد منهم أن ال يلتفتوا إىل سفاهتهم ملا أن أرواحهم كانت مشرقة باملعارف اإلهلية مشرقة هذا الوحي فال يب
بأضواء عامل الغيب والروح مىت كانت موصوفة هبذه الصفات فقلما يبايل باألحوال اجلسمانية وقلما يقيم هلا 

هللا وعولوا على فضل اهللا وزناً يف حاليت السراء والضراء وطورى الشدة والرخاء فلهذا السبب توكلوا على ا
وقطعوا أطماعهم عما سوى اهللا والذي يدل على أن املراد ما ذكرناه قوله تعاىل حكاية عنهم َوَما لََنا أَالَّ َنَتَوكَّلَ 

ا اذَْيُتُموَنا يعين أنه تعاىل ملا خصنا هبذه الدرجات  الروحانية واملعارف َعلَى اللَِّه َوقَْد َهَداَنا ُسُبلََنا َولََنْصبَِرنَّ َعلَى َم
اإلهلية الربانية فكيف يليق بنا أن ال نتوكل على اهللا بل الالئق بنا أن ال نتوكل إال عليه وال نعول يف حتصيل 

املهمات إال عليه فإن من فاز بشرف العبودية ووصل إىل مكان اإلخالص واملكاشفة يقبح به أن يرجع يف أمر 
اً له أو ملكاً أو روحاً أو جسماً وهذه اآلية دالة على أنه تعاىل يعصم من األمور إىل غري احلق سواء كان ملك

أولياءه املخلصني يف عبوديته من كيد أعدائهم ومكرهم مث قالوا َولََنْصبَِرنَّ َعلَى َما اذَْيُتُموَنا فإن الصرب مفتاح 
ال بد وأن يصري غالباً قاهراً والباطل ال بد وأن  يصري مغلوباً مقهوراً مث أعادوا الفرج ومطلع اخلريات واحلق 

ن ال قوهلم َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكّلُونَ والفائدة فيه أهنم أمروا أنفسهم بالتوكل على اهللا يف قوله َوَما لََنا أَ
َيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكّلُونَ وذلك يدل َنَتَوكَّلَ َعلَى اللَِّه مث ملا فرغوا من أنفسهم أمروا أتباعهم بذلك وقالوا َوَعلَى اللَِّه فَلْ

على أن اآلمر باخلري ال يؤثر قوله إال إذا أتى بذلك اخلري أوالً ورأيت يف كالم الشيخ أيب حامد الغزايل رمحه اهللا 
فصالً حسناً وحاصله أن اإلنسان إما أن يكون ناقصاً أو كامالً أو خالياً عن الوصفني أما الناقص فإما أن يكون 

يف ذاته ولكنه ال يسعى يف تنقيص حال غريه وإما أن يكون ناقصاً ويكون مع ذلك ساعياً يف تنقيص حال  ناقصاً
الغري فاألول هو الضال والثاين هو الضال املضل وأما الكامل فإما أن يكون كامالً وال يقدر على تكميل الغري 

علماء ( هم األنبياء ولذلك قال عليه السالم وهم األولياء وإما أن يكون كامالً ويقدر على تكميل الناقصني و
وملا كانت مراتب النقصان والكمال ومراتب اإلكمال واإلضالل غري متناهية حبسب ) أميت كأنبياء بين إسرائيل 

الكمية والكيفية ال جرم كانت مراتب الوالية واحلياة غري متناهية حبسب الكمال والنقصان فالويل هو اإلنسان 



 يقوى على التكميل والنيب هو اإلنسان الكامل املكمل مث قد تكون قوته الروحانية النفسانية الكامل الذي ال
وافية بتكميل إنسانني ناقصني وقد تكون أقوى من ذلك فيفي بتكميل عشرة ومائة وقد تكون تلك القوة قاهرة 

طلب الدنيا  قوية تؤثر تأثري الشمس يف العامل فيقلب أرواح أكثر أهل العلم من مقام اجلهل إىل مقام املعرفة ومن 
فإن وقت ظهوره كان العامل مملوءاً من اليهود ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل طلب اآلخرة وذلك مثل روح حممد 

  وأكثرهم كانوا مشبهة ومن النصارى وهم حلولية ومن اجملوس وقبح مذاهبهم

صلى اهللا عليه ( ن فلما ظهرت دعوة حممد ظاهر ومن عبدة األوثان وسخف دينهم أظهر من أن حيتاج إىل بيا
سرت قوة روحه يف األرواح فقلب أكثر أهل العامل من الشرك إىل التوحيد ومن التجسيم إىل التنزيه ) وسلم 

  ومن االستغراق يف طلب الدنيا إىل التوجه إىل عامل اآلخرة فمن هذا املقام ينكشف لإلنسان مقام النبوة والرسالة
ا لََنا أَن ال َنَتَوكَّلَ َعلَى اللَِّه إشارة إىل ما كانت حاصلة هلم من كماالت نفوسهم إذا عرفت هذا فنق ول قوله َوَم

وقوهلم يف آخر األمر وعلى اهللا فليتوكل املتوكلون إشارة إىل تأثري أرواحهم الكاملة يف تكميل األرواح الناقصة 
اً من أسرار فهذه أسرار عالية خمزونة يف ألفاظ القرآن فمن نظر يف عل م القرآن وكان غافالً عنها كان حمروم

َوعلَى علوم القرآن واهللا أعلم ويف اآلية وجه آخر وهو أن قوله َوَما كَانَ لََنا أَن نَّأِْتَيكُْم بُِسلْطَاٍن إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه 
ات وجب عليهم أن يتوكلوا يف حصوهلا على اهللا اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ املراد منه أن الذين يطلبون سائر املعجز

  تعاىل ال عليها فإن شاء أظهرها وإن شاء مل يظهرها
مر بالتوكل على وأما قوله يف آخر اآلية َولََنْصبَِرنَّ َعلَى َما اذَْيُتُموَنا َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكّلُونَ املراد منه األ

َوكَّلِ اهللا يف دفع شر الناس الك ِه فَلَْيَت فار وسفاهتهم وعلى هذا التقدير فالتكرار غري حاصل ألن قوله َوَعلَى اللَّ
وارد يف موضعني خمتلفني حبسب مقصودين متغايرين وقيل أيضاً األول ذكر الستحداث التوكل والثاين للسعي 

  يف إبقائه وإدامته واهللا أعلم
ُنْخرِجَنَّكُْم مِّْن أَْرِضَنآ أَْو لََتُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتَنا فَأَْوَحى إِلَْيهِْم َربُُّهْم لَُنْهِلكَنَّ الظَّاِلِمَني َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِلُرُسِلهِْم لَ

ٍد مِّن َعنِي َولَُنْسِكَننَّكُُم األرض ِمن َبْعِدِهْم ذاِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمى َوَخاَف َوِعيِد َواْسَتفَْتُحواْ َوَخاَب كُلُّ َجبَّارٍ
َو بَِميٍِّت َوِمن َوَرآِئِه َجَهنَُّم َوُيْسقَى ِمن مَّآٍء َصِديٍد َيَتَجرَُّعُه َوالَ َيكَاُد ُيِسيُغُه َوَيأِْتيِه الَْمْوُت ِمن كُلِّ َمكَاٍن  َوَما ُه

  َوَرآِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ
رور أعدائهم بالتوكل عليه واالعتماد اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن األنبياء عليهم السالم أهنم اكتفوا يف دفع ش

ا على حفظه وحياطته حكى عن الكفار أهنم بالغوا يف السفاهة وقالوا لَُنخْرَِجنَّكُْم ّمْن أَْرِضَنا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتَن
كل زمان  واملعىن ليكونن أحد األمرين ال حمالة إما إخراجكم وإما عودكم إىل ملتنا والسبب فيه أن أهل احلق يف

يكونون قليلني وأهل الباطل يكونون كثريين والظلمة والفسقة يكونون متعاونني متعاضدين فلهذه األسباب 
  قدروا على هذه السفاهة

  فإن قيل هذا يوهم أهنم كانوا على ملتهم يف أول األمر حىت يعودوا فيها

  قلنا اجلواب من وجوه
إمنا نشأوا يف تلك البالد وكانوا من تلك القبائل يف أول األمر ما الوجه األول أن أولئك األنبياء عليهم السالم 

أظهروا املخالفة مع أولئك الكفار بل كانوا يف ظاهر األمر معهم من غري إظهار خمالفة فالقوم ظنوا هلذا السبب 



ا   أهنم كانوا يف أول األمر على دينهم فلهذا السبب قالوا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتَن
الثاين أن هذا حكاية كالم الكفار وال جيب يف كل ما قالوه أن يكونوا صادقني فيه فلعلهم تومهوا ذلك  الوجه

  مع أنه ما كان األمر كما تومهوه
الوجه الثالث لعل اخلطاب وإن كان يف الظاهر مع الرسل إال أن املقصود هبذا اخلطاب أتباعهم وأصحاهبم وال 

  لوقت على دين أولئك الكفاربأس أن يقال إهنم كانوا قبل ذلك 
  العود مبعىن الصريورة كثري يف كالم العرب) الكشاف ( الوجه الرابع قال صاحب 

الوجه اخلامس لعل أولئك األنبياء كانوا قبل إرساهلم على ملة من امللل مث إنه تعاىل أوحى إليهم بنسخ تلك امللة 
 صارت منسوخة مصرين على سبيل الكفر وعلى وأمرهم بشريعة أخرى وبقي األقوام على تلك الشريعة اليت

  هذا التقدير فال يبعد أن يطلبوا من األنبياء أن يعودوا إىل تلك امللة
ا أي إىل ما كنتم عليه قبل إدعاء الرسالة من السكوت  الوجه السادس ال يبعد أن يكون املعىن أو لتعودن يف ملتن

  دح وعلى مجيع هذه الوجوه فالسؤال زائل واهللا أعلمعن ذكر معايبة ديننا وعدم التعرض له بالطعن والق
االْْرَض ِمن  واعلم أن الكفار ملا ذكروا هذا الكالم قال تعاىل فَأَْوَحى إِلَْيهِْم َربُُّهْم لَُنْهِلكَنَّ الظَّاِلِمَني َولَُنْسِكنَنَّكُُم

ي إضمار القول أو إجراء اإلحياء جمرى القول لَُنْهِلكَنَّ الظَّاِلِمَني حكاية تقتض) الكشاف ( َبْعِدِهْم قال صاحب 
ألنه ضرب منه وقرأ أبو حيوة ليهلكن الظاملني وليسكننكم بالياء اعتباراً ألوحى فإن هذا اللفظ لفظ الغيبة 
لْقَْوَم ونظريه قولك أقسم زيد ليخرجن وألخرجن واملراد باألرض أَْرُض الْظَّاِلِمَني َوِدَياَرُهْم ونظريه قوله َوأَْوَرثَْنا ا

األحزاب ( َوأَْوَرثَكُْم أَْرَضُهْم َوِديَاَرُهْم )  ١٣٧األعراف ( الَِّذيَن كَاُنواْ ُيْسَتْضَعفُونَ َمَشارَِق االْْرضِ َوَمَغارَِبَها 
( صلى اهللا عليه وسلم ( وعن النيب )  ٢٧ واعلم أن هذه اآلية تدل على أن ) من آذى جاره أورثه اهللا داره ) 

ه اهللا أمر عدوهمن توكل على    ربه يف دفع عدوه كفا
مث قال تعاىل ذاِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمى َوَخاَف َوِعيِد فقوله ذلك إشارة إىل أن ما قضى اهللا تعاىل به من إهالك 
الظاملني وإسكان املؤمنني ديارهم أثر ذلك األمر حق ملن خاف مقامي وفيه وجوه األول املراد موقفي وهو 

ن ذلك املوقف موقف اهللا تعاىل الذي يقف فيه عباده يوم القيامة ونظريه قوله َوأَمَّا َمْن َخاَف موقف احلساب أل
الثاين أن املقام مصدر كالقيامة )  ٤٦الرمحن ( وقوله َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِه َجنََّتاِن )  ٤٠النازعات ( َمقَاَم َرّبِه 

ن خاف قيامي عليه ومراقبيت إياه كقوله أَفََمْن ُهَو قَاِئٌم َعلَى كُلّ َنفْسٍ يقال قام قياماً ومقاماً قال الفراء ذلك مل
الثالث ذاِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمى أي إقاميت على العدل والصواب فإنه تعاىل ال يقضي )  ٣٣الرعد ( بَِما كََسَبْت 

ال ينحرف ألبتة الرابع ذاِلَك ِلَمْن َخاَف إال باحلق وال حيكم إال بالعدل وهو تعاىل مقيم على العدل ال مييل عنه و
  َمقَاِمى أي مقام العائذ عندي وهو من باب إضافة املصدر إىل

ى أي مل خافين وذكر املقام ههنا مثل ما يقال سالم اهللا على اجمللس الفالين  املفعول اخلامس ذاِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِم
ا   العايل واملراد سالم اهللا على فالن فكذا ههن

مث قال تعاىل َوَخاَف َوِعيِد قال الواحدي الوعيد اسم من أوعد إيعاداً وهو التهديد قال ابن عباس خاف ما 
  أوعدت من العذاب

واعلم أنه تعاىل ذكر أوالً قوله ذاِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمى مث عطف عليه قوله َوَخاَف َوِعيِد فهذا يقتضي أن يكون 



للخوف من وعيد اهللا ونظريه أن حب اهللا تعاىل مغاير حلب ثواب اهللا وهذا مقام  اخلوف من اهللا تعاىل مغايراً
  شريف عال يف أسرار احلكمة والتصديق

  مث قال َواْسَتفَْتُحواْ وفيه مسألتان
املسألة األوىل لالستفتاح ههنا معنيان أحدمها طلب الفتح بالنصرة فقوله َواْسَتفَْتُحواْ أي واستنصروا اهللا على 

والثاين الفتح احلكم والقضاء فقول ربنا )  ١٩األنفال ( ئهم فهو كقوله إِن َتْسَتفِْتُحواْ فَقَْد َجاءكُُم الْفَْتُح أعدا
َواْسَتفَْتُحواْ أي واستحكموا وسألوه القضاء بينهم وهو مأخوذ من الفتاحة وهي احلكومة كقوله َربََّنا افَْتْح َبْيَنَنا 

  ) ١٩األعراف (  َوَبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحّق
إذا عرفت هذا فنقول كال القولني ذكره املفسرون أما على القول األول فاملستفتحون هم الرسل وذلك ألهنم 
استنصروا اهللا ودعوا على قومهم بالعذاب ملا أيسوا من إمياهنم قَالَ ُنوٌح رَّّب الَ َتذَْر َعلَى االْْرضِ ِمَن الْكَاِفرِيَن 

اآلية وقال لوط َرّب انُصْرنِى َعلَى الْقَْومِ الُْمفِْسِديَن )  ٨٨يونس ( وقال موسى َربََّنا اطِْمْس  ) ٢٦نوح ( َديَّاراً 
وأما على القول الثالث وهو طلب احلكمة والقضاء فاألوىل أن يكون املستفتحون هم األمم )  ٣٠العنكبوت ( 

َو الَْحقَّ وذلك أهنم قالوا اللهم إن كان هؤالء الرسل صادقني فعذبنا ومن ه قول كفار قريش اللَُّهمَّ إِن كَانَ َهاذَا ُه
وكقول آخرين ائِْتَنا بَِعذَابِ اللَِّه إِن كُنَت ِمَن )  ٣٢األنفال ( ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً  ّمَن السََّماء 

  ) ٢٩العنكبوت ( الصَّاِدِقَني 
ه َواْسَتفَْتُحواْ معطوف على قوله فَأَْوَحى إِلَْيهِْم وقرىء واستفتحوا قول) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

  بلفظ األمر وعطفه على قوله لَُنْهِلكَنَّ أي أوحى إليهم رهبم وقال هلم لَُنْهِلكَنَّ وقال هلم استفتحوا
  مث قال تعاىل َواْسَتفَْتُحواْ َوَخاَب كُلُّ َجبَّارٍ َعنِيٍد وفيه مسألتان

وىل إن قلنا املستفتحون هم الرسل كان املعىن أن الرسل استفتحوا فنصروا وظفروا مبقصودهم وفازوا املسألة األ
َوَخاَب كُلُّ َجبَّارٍ َعنِيٍد وهم قومهم وإن قلنا املستفتحون هم الكفرة فكان املعىن أن الكفار استفتحوا على 

َجبَّارٍ َعنِيٍد منهم وما أفلح بسبب استفتاحه  الرسل ظناً منهم أهنم على احلق والرسل على الباطل َوَخاَب كُلُّ
  على الرسل

قال )  ١٤مرمي ( املسألة الثانية اجلبار ههنا املتكرب على طاعة اهللا وعبادته ومنه قوله تعاىل َولَْم َيكُن َجبَّاراً َعِصّياً 
واجلرب بكسر اجليم أبو عبيدة عن األمحر يقال فيه جربية وجربوة وجربوت وجبورة وحكى الزجاج اجلربية 

( والباء والنجبار واجلربياء قال الواحدي فهي مثان لغات يف مصدر اجلبار ويف احلديث أن امرأة حضرت النيب 
ا) دعوها فإهنا جبارة ( فأمرها أمراً فأبت عليه فقال ) صلى اهللا عليه وسلم    أي مستكربة وأم

مشيل العنود اخلالف والتباعد والترك وقال غريه أصله العنيد فقد اختلف أهل اللغة يف اشتقاقه قال النضر بن 
من العند وهو الناحية يقال فالن ميشي عنداً أي ناحية فمعىن عاند وعند أخذ يف ناحية معرضاً وعاند فالن فالناً 

  إذا جانبه وكان منه على ناحية
يداً إشارة إىل األثر الصادر عن إذا عرفت هذا فنقول كونه جباراً متكرباً إشارة إىل اخللق النفساين وكونه عن

ذلك اخللق وهو كونه جمانباً عن احلق منحرفاً عنه وال شك أن اإلنسان الذي يكون خلقه هو التجرب والتكرب 
وفعله هو العنود وهو االحنراف عن احلق والصدق كان خائباً عن كل اخلريات خاسراً عن مجيع أقسام 



  السعادات
باخليبة ووصفه بكونه جباراً عنيداً وصف كيفية عذابه بأمور األول قوله مِّن َوَراِئِه  واعلم أنه تعاىل ملا حكم عليه

  َجَهنَُّم وفيه إشكال وهو أن املراد أمامه جهنم فكيف أطلق لفظ الوراء على القدام واألمام
الق لفظ اسم ملا يوارى عنك وقدام وخلف متوار عنك فصح إط) وراء ( وأجابوا عنه من وجوه األول أن لفظ 

  على كل واحد منهما قال الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه) وراء ( 
  يكون وراءه فرج قريب

ويقال أيضاً املوت وراء كل أحد الثاين قال أبو عبيدة وابن السكيت الوراء من األضداد يقع على اخللف 
س فال جرم جاز وقوع لفظ الوراء والقدام والسبب فيه أن كل ما كان خلفاً فإنه جيوز أن ينقلب قداماً وبالعك

أي أمامهم ويقال املوت من وراء )  ٧٩الكهف ( على القدام ومنه قوله تعاىل َوكَانَ َوَراءُهم مَِّلٌك َيأُْخذُ 
  مبعىن بعد قال الشاعر) وراء ( اإلنسان الثاين قال ابن األنباري 
  وليس وراء اهللا للمرء مذهب

  أي وليس بعد اهللا مذهب
  فنقول إنه تعاىل حكم عليه باخليبة يف قوله َوَخاَب كُلُّ َجبَّارٍ َعنِيٍد إذا ثبت هذا

  مث قال َوِمن َوَراِئِه َجَهنََّم أي ومن بعده اخليبة يدخل جهنم
اء َصِديٍد َيَتَجرَُّعُه َوالَ َيكَاُد ُيِسيُغ ُه وفيه النوع الثاين مما ذكره اهللا تعاىل من أحوال هذا الكافر قوله َوُيْسقَى ِمن مَّ

  سؤاالت
  السؤال األول عالم عطف َوُيْسقَى

  اجلواب على حمذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى من ماء صديد
  السؤال الثاين عذاب أهل النار من وجوه كثرية فلم خص هذه احلالة بالذكر

يِه الَْمْوُت ِمن كُلّ َمكَاٍن اجلواب يشبه أن تكون هذه احلالة أشد أنواع العذاب فخصص بالذكر مع قوله َوَيأِْت
ٍت   َوَما ُهَو بَِمّي

  السؤال الثالث ما وجه قوله ِمن مَّاء َصِديٍد

ا ذلك املاء فقال َصِديٍد والصديد ما  اجلواب أنه عطف بيان والتقدير أنه ملا قال َوُيْسقَى ِمن مَّاء فكأنه قيل وم
يد وذلك بأن خيلق اهللا تعاىل يف جهنم ما يشبه يسيل جلود أهل النار وقيل التقدير ويسقى من ماء كالصد

الصديد يف الننت والغلظ والقذارة وهو أيضاً يكون يف نفسه صديداً ألن كراهته تصد عن تناوله وهو كقوله 
يماً فَقَطََّع أَْمَعاءُهْم  ى الْوُجوَه بِئَْس الشََّرابُ َوإِن َيْسَتِغيثُواْ ُيَغاثُواْ بَِماء كَالُْمْهلِ َيْشوِ)  ١٥حممد ( َوُسقُواْ َماء َحِم

  ) ٢٩الكهف ( 
  السؤال الرابع ما معىن يتجرعه وال يكاد يسيغه

اجلواب التجرع تناول املشروب جرعة جرعة على االستمرار ويقال ساغ الشراب يف احللق يسوغ سوغاً 
  فيه قوالن) يكاد ( وأساغه إساغة واعلم أن 

فقوله َوالَ َيكَاُد ُيِسيُغُه أي ويسيغه بعد إبطاء ألن العرب تقول ما كدت القول األول أن نفيه إثبات وإثباته نفي 



يعين فعلوا بعد إبطاء والدليل على )  ٧البقرة ( أقوم أي قمت بعد إبطاء قال تعاىل فَذََبُحوَها َوَما كَاُدواْ َيفَْعلُونَ 
ى ُبطُونِهِْم َوالُْجلُ وال حيصل الصهر إال بعد اإلساغة )  ٢٠احلج ( وُد حصول اإلساغة قوله تعاىل ُيْصَهُر بِِه َما ِف

  وأيضاً فإن قوله َيَتَجرَُّعُه يدل على أهنم أساغوا الشيء بعد الشيء فكيف يصح أن يقال بعده إنه يسيغه ألبتة
ة والقول الثاين أن كاد للمقاربة فقول الَ َيكَاُدونَ لنفي املقاربة يعين ومل يقارب أن يسيغه فكيف حيصل اإلساغ

  أي مل يقرب من رؤيتها فكيف يراها)  ٤٠النور ( كقوله تعاىل لَْم َيكَْد َيَراَها 
  فإن قيل فقد ذكرمت الدليل على حصول اإلساغة فكيف اجلمع بينه وبني هذا الوجه

قلنا عنه جوابان أحدمها أن املعىن ال يسيغ مجيعه كأنه جيرع البعض وما ساغ اجلميع الثاين أن الدليل الذي 
مت إمنا دل على وصول بعض ذلك الشراب إىل جوف الكافر إال أن ذلك ليس بإساغة ألن اإلساغة يف اللغة ذكر

إجراء الشراب يف احللق بقبول النفس واستطابة املشروب والكافر يتجرع ذلك الشراب على كراهية وال 
ال يكاد على نفي املقاربة  يسيغه أي ال يستطيبه وال يشربه شرباً مبرة واحدة وعلى هذين الوجهني يصح محل

  واهللا أعلم
َو بَِمّيٍت  إبراهيم ( النوع الثالث مما ذكره اهللا تعاىل يف وعيد هذا الكافر قوله َوَيأِْتيِه الَْمْوُت ِمن كُلّ َمكَاٍن َوَما ُه

واملعىن أن موجبات املوت أحاطت به من مجيع اجلهات ومع ذلك فإنه ال ميوت وقيل من كل جزء من )  ١٧
  جزاء جسدهأ

النوع الرابع قوله َوِمن َوَراِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ وفيه وجهان األول أن املراد من العذاب الغليظ كونه دائماً غري 
منقطع الثاين أنه يف كل وقت يستقبله يتلقى عذاباً أشد مما قبله قال املفضل هو قطع األنفاس وحبسها يف 

  األجساد واهللا أعلم
ٍء فَُرواْ بَِربِّهِْم أَْعَمالُُهْم كََرَماٍد اشَْتدَّْت بِِه الرِّيُح ِفي َيْومٍ َعاِصٍف الَّ َيقِْدُرونَ ِممَّا كََسُبواْ َعلَمَّثَلُ الَِّذيَن كَ ى َشىْ 

كُْم َوَيأِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد َوَما ذاِلَك ُهَو الضَّالَلُ الَْبِعيُد أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض بِالْحقِّ إِن َيَشأْ ُيذِْهْب
  ذاِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أنواع عذاهبم يف اآلية املتقدمة بني يف هذه اآلية أن أعماهلم بأسرها تصري ضائعة باطلة ال 
قاب الشديد وكل ما ينتفعون بشيء منها وعند هذا يظهر كمال خسراهنم ألهنم ال جيدون يف القيامة إال الع
  عملوه يف الدنيا وجدوه ضائعاً باطالً وذلك هو اخلسران الشديد ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل يف ارتفاع قوله َمثَلُ الَِّذيَن وجوه األول قال سيبويه التقدير وفيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا 
لة مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول كيف مثلهم أو مثل الذين كفروا فيما يتلى عليكم وقوله كََرَماٍد مج

فقيل أعماهلم كرماد الثاين قال الفراء التقدير مثل أعمال الذين كفروا برهبم كرماد فحذف املضاف اعتماداً 
ُه  )  ٧دة السج( على ذكره بعد املضاف إليه وهو قوله أَْعَمالَُهْم ومثله قوله تعاىل الَِّذى أَْحَسَن كُلَّ َشىْ ء َخلَقَ

املعىن )  ٦٠الزمر ( أي خلق كل شيء وكذا قوله َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  َتَرى الَِّذيَن كَذَُبواْ َعلَى اللَِّه ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ  
ترى وجوه الذين كذبوا على اهللا مسودة الثالث أن يكون التقدير صفة الذين كفروا أعماهلم كرماد كقولك 

ه مبذول الرابع أن تكون أعماهلم بدالً من قوله مَّثَلُ الَِّذيَن كَفَُرواْ والتقدير مثل صفة زيد عرضه مصون ومال
َرَماٍد هو اخلرب اخلامس أن يكون املثل صلة وتقديره الذين كفروا أعماهلم   أعماهلم وقوله كَ



صف تطري الرماد وتفرق املسألة الثانية اعلم أن وجه املشاهبة بني هذا املثل وبني هذه األعمال هو أن الريح العا
أجزاءه حبيث ال يبقى لذلك الرماد أثر وال خرب فكذا ههنا أن كفرهم أبطل أعماهلم وأحبطها حبيث مل يبق من 

  تلك األعمال معهم خرب وال أثر مث اختلفوا يف املراد هبذه األعمال على وجوه
لرحم وبر الوالدين وإطعام اجلائع وذلك الوجه األول أن املراد منها ما عملوه من أعمال الرب كالصدقة وصلة ا

  ألهنا تصري حمبطة باطلة بسبب كفرهم ولوال كفرهم النتفعوا هبا
والوجه الثاين أن املراد من تلك األعمال عبادهتم لألصنام وما تكلفوه من كفرهم الذي ظنوه إمياناً وطريقاً إىل 

  الطويل لكي ينتفعوا هبا فصارت وباالً عليهم اخلالص والوجه يف خسراهنم أهنم أتعبوا أبداهنم فيها الدهر
والوجه الثالث أن املراد من هذه األعمال كال القسمني ألهنم إذا رأوا األعمال اليت كانت يف أنفسها خريات قد 
بطلت واألعمال اليت ظنوها خريات وأفنوا فيها أعمارهم قد بطلت أيضاً وصارت من أعظم املوجبات لعذاهبم 

  م حسرهتم وندامتهم فلذلك قال تعاىل َوذاِلَك ُهَو الضَّالَلُ الَْبِعيُدفال شك أنه تعظ
املسألة الثالثة قرىء الرياح يف يوم عاصف جعل العصف لليوم وهو ملا فيه وهو الريح أو الرياح كقولك يوم 

  ماطر وليلة ساكرة وإمنا السكور لرحيها قال الفراء وإن شئت قلت يف يوم ذي عصوف وإن

   يوم عاصف الريح فحذف ذكر الريح لكونه مذكوراً قبل ذلك وقرىء يف يوم عاصف باإلضافةشئت قلت يف
ء أي ال يقدرون مما كسبوا على شيء منتفع به ال يف الدنيا  املسألة الرابعة قوله الَّ َيقِْدُرونَ ِممَّا كََسُبواْ َعلَى َشىْ 

  لة على كون العبد مكتسباً ألفعالهوال يف اآلخرة وذلك ألنه ضاع بالكلية وفسد وهذه اآلية دا
  واعلم أنه تعاىل ملا متم هذا املثال قال أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض بِالَْحّق وفيه مسائل

اء املسألة األوىل وجه النظم أنه تعاىل ملا بني أن أعماهلم تصري باطلة ضائعة بني أن ذلك البطالن واإلحباط إمنا ج
بسبب صدر منهم وهو كفرهم باهللا وإعراضهم عن العبودية فإن اهللا تعاىل ال يبطل أعمال املخلصني ابتداء 

  وكيف يليق حبكمته أن يفعل ذلك وأنه تعاىل ما خلق كل هذا العامل إال لداعية احلكمة والصواب
اسم الفاعل على أنه خرب أن والسموات  املسألة الثانية قرأ محزة والكسائي خَاِلٌق السََّماَواِت َواالْْرَض على

و َجَعلَ )  ٩٥األنعام ( فَاِلُق اِإلْصَباحِ )  ١٠إبراهيم ( واألرض على اإلضافة كقوله فَاِطَر السََّماَواِت َواالْْرَض 
خلق على فعل املاضي السََّماء واالْْرضِ بالنصب ألنه مفعول)  ٩٦األنعام ( الَّْيلَ َسكَناً    والباقون 

ُه ذاِلَك إِالَّ بِالَْحّق املسأ ولقوله يف آل )  ٥يونس ( لة الثالثة قوله بِالَْحّق نظري لقوله يف سورة يونس َوَما َخلََق اللَّ
ا َخلَقَْنا السََّماء َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما )  ١٩١آل عمران ( عمران َربََّنا َما َخلَقَْت َهذا َباِطالً  ولقوله يف ص َوَم

أما أهل السنة فيقولون إال باحلق وهو داللتهما على وجود الصانع وعلمه وقدرته وأما )  ٢٧ص ( َباِطالً 
  املعتزلة فيقولون إال باحلق أي مل خيلق ذلك عبثاً بل لغرض صحيح

ض باحلق مث قال تعاىل إِن َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َوَيأِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد واملعىن أن من كان قادراً على خلق السموات واألر
فبأن يقدر على إفناء قوم وإماتتهم وعلى إجياد آخرين وإحيائهم كان أوىل ألن القادر على األصعب األعظم بأن 
يكون قادراً على األسهل األضعف أوىل قال ابن عباس هذا اخلطاب مع كفار مكة يريد أميتكم يا معشر الكفار 

اً خرياً منكم وأطوع منكم   وأخلق قوم
ا ذا ِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ أي ممتنع ملا ذكرنا أن القادر على إفناء كل العامل وإجياده بأن يكون قادراً على مث قال َوَم



  إفناء أشخاص خمصوصني وإجياده أمثاهلم أوىل وأحرى واهللا أعلم
ْم َتَبًعا فََهلْ أَنُتْم مُّْغُنونَ َعنَّا ِمْن َعذَابِ اللَِّه ِمن َشىْ ٍء َوَبَرُزواْ ِللَِّه َجِميًعا فَقَالَ الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا كُنَّا لَكُ

  قَالُواْ لَْو َهَداَنا اللَُّه لََهدَْيَناكُْم َسَوآٌء َعلَْيَنآ أََجزِْعَنآ أَْم َصَبْرَنا َما لََنا ِمن مَِّحيصٍ

أعماهلم تصري حمبطة باطلة ذكر يف هذه اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أصناف عذاب هؤالء الكفار مث ذكر عقيبه أن 
اآلية كيفية خجالتهم عند متسك أتباعهم وكيفية افتضاحهم عندهم وهذا إشارة إىل العذاب الروحاين احلاصل 

  بسبب الفضيحة واخلجالة وفيه مسائل
ل يف قوله َوَتَرى املسألة األوىل برز معناه يف اللغة ظهر بعد اخلفاء ومنه يقال للمكان الواسع الرباز لظهوره وقي

أي ظاهرة ال يسترها شيء وامرأة برزة إذا كانت تظهر للناس ويقال برز فالن )  ٤٧الكهف ( االْْرَض بَارَِزةً  
  على أقرانه إذا فاقهم وسبقهم وأصله يف اخليل إذا سبق أحدها قيل برز عليها كأنه خرج من غمارها فظهر

ا أحباث   إذا عرفت هذا فنقول ههن
ل قوله َوَبَرُزواْ ورد بلفظ املاضي وإن كان معناه االستقبال ألن كل ما أخرب اهللا تعاىل عنه فهو البحث األو

( صدق وحق فصار كأنه قد حصل ودخل يف الوجود ونظريه قوله َوَناَدى أَْصَحاُب النَّارِ أَْصَحاَب الَْجنَّةِ  
  ) ٥٠األعراف 

عن الظهور بعد االستتار وهذا يف حق اهللا تعاىل حمال فال بد فيه  البحث الثاين قد ذكرنا أن الربوز يف اللغة عبارة
من التأويل وهو من وجوه األول أهنم كانوا يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف 

الثاين أهنم على اهللا تعاىل فإذا كان يوم القيامة انكشفوا هللا تعاىل عند أنفسهم وعلموا أن اهللا ال خيفى عليه خافية 
خرجوا من قبورهم فربزوا حلساب اهللا وحكمه الثالث وهو تأويل احلكماء أن النفس إذا فارقت اجلسد فكأنه 

  زال الغطاء والوطاء وبقيت متجردة بذاهتا عارية عن كل ما سواها وذلك هو الربوز هللا
وله يف اآلية السابقة َوِمن َوَراِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ البحث الثالث قال أبو بكر األصم قوله َوَبَرُزواْ للَِّه هو املراد من ق

  ) ١٧إبراهيم ( 
وذلك )  ١٠ ٩الطارق ( واعلم أن قوله َوَبَرُزواْ للَِّه قريب من قوله َيْوَم ُتْبلَى السََّراِئُر فََما لَُه ِمن قُوَّةٍ  َوالَ َناِصرٍ 

ن كانوا من السعداء برزوا للحاكم احلكيم ألن البواطن تظهر يف ذلك اليوم واألحوال الكامنة تنكشف فإ
بصفاهتم القدسية وأحواهلم العلوية ووجوههم املشرقة وأرواحهم الصافية املستنرية فيتجلى هلا نور اجلالل ويعظم 

فيها إشراق عامل القدس فما أجل تلك األحوال وإن كانوا من األشقياء برزوا ملوقف العظمة ومنازل الكربياء 
خاضعني خاشعني واقعني يف خزي اخلجالة ومذلة الفضيحة وموقف املهانة والفزع نعوذ باهللا منها ذليلني مهينني 

مث حكى اهللا تعاىل أن الضعفاء يقولون للرؤساء هل تقدرون على دفع عذاب اهللا عنا واملعىن أنه إمنا اتبعناكم هلذا 
لَْيَنا أََجزِْعَنا أَْم َصَبْرَنا َما لََنا ِمن مَِّحيصٍ ومن اليوم مث إن الرؤساء يعترفون باخلزي والعجز والذل قالوا سََواء َع

املعلوم أن اعتراف الرؤساء والسادة واملتبوعني مبثل هذا العجز واخلزي والنكال يوجب اخلجالة العظيمة 
ا واخلزي الكامل التام فكان املقصود من ذكر هذه اآلية استيالء عذاب الفضيحة واخلجالة واخلزي عليهم مع م

  تقدم ذكره من سائر وجوه أنواع العذاب والعقاب نعوذ باهللا منها واهللا أعلم



املسألة الثانية كتبوا الضعفاء بواو قبل اهلمزة يف بعض املصاحف والسبب فيه أنه كتب على لفظ من يفخم 
  األلف قبل اهلمزة فيميلها إىل الواو ونظريه علماء بين إسرائيل

تباع والعوام والذين استكربوا هم السادة والكرباء قال ابن عباس املراد أكابرهم املسألة الثالثة الضعفاء األ
الذين استكربوا عن عبادة اهللا تعاىل إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتَبًعا أي يف الدنيا قال الفراء وأكثر أهل اللغة التبع تابع مثل 

ن يكون مصدراً مسي به أي كنا خادم وخدم وباقر وبقر وحارس وحرس وراصد ورصد قال الزجاج وجائز أ
  ذوي تبع

واعلم أن هذه التبعية حيتمل أن يقال املراد منها التبعية يف الكفر وحيتمل أن يكون املراد منها التبعية يف أحوال 
ء أي هل ميكنكم دفع عذاب اهللا عنا   الدنيا فََهلْ أَنُتْم مُّْغُنونَ َعنَّا ِمْن َعذَابِ اللَِّه ِمن َشىْ 

ءفإن قيل ف   ما الفرق بني من يف قوله ّمْن َعذَابِ اللَِّه وبينه يف قوله ِمن َشىْ 
قلنا كالمها للتبعيض مبعىن هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو عذاب اهللا أي بعض عذاب اهللا وعند هذا حكى 

ول قال ابن عباس معناه لو أرشدنا اهللا تعاىل عن الذين استكربوا أهنم قالوا لَْو َهَداَنا اللَُّه لََهَدْيَناكُْم وفيه وجوه األ
اهللا ألرشدناكم قال الواحدي معناه أهنم إمنا دعوهم إىل الضالل ألن اهللا تعاىل أضلهم ومل يهدهم فدعوا أتباعهم 

لعلهم قالوا ذلك مع أهنم كذبوا فيه ويدل ) الكشاف ( إىل الضالل ولو هداهم لدعوهم إىل اهلدى قال صاحب 
  ) ١٨اجملادلة ( عن املنافقني َيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَِّه َجِميعاً فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم عليه قوله تعاىل حكاية 

واعلم أن املعتزلة ال جيوزون صدور الكذب عن أهل القيامة فكان هذا القول منه خمالفاً ألصول مشاخيه فال 
املعىن لو كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا  جيوز أن يكون) الكشاف ( يقبل منه الثاين قال صاحب 

هلديناكم إىل اإلميان وذكر القاضي هذا الوجه وزيفه بأن قال ال جيوز محل هذا على اللطف ألن ذلك قد فعله 
اهللا تعاىل والثالث أن يكون املعىن لو خلصنا اهللا من العقاب وهدانا إىل طريق اجلنة هلديناكم والدليل على أن 

راد من اهلدى هذا الذي ذكرناه أن هذا هو الذي التمسوه وطلبوه فوجب أن يكون املراد من اهلداية هذا امل
  املعىن

مث قال َسَواء َعلَْيَنا أََجزِْعَنا أَْم َصَبْرَنا أي مستو علينا اجلزع والصرب واهلمزة وأم للتسوية ونظريه اْصبُِرواْ أَْو الَ 
ا لنا من حميص أي منجي ومهرب واحمليص قد يكون مصدراً )  ١٦الطور (  َتْصبُِرواْ َسَواء َعلَْيكُْم مث قالوا م

  كاملغيب واملشيب ومكاناً كاملبيت واملضيق ويقال حاص عنه وحاض مبعىن واحد واهللا أعلم
ا كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم مِّن َوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضىَ  االٌّ ْمُر إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعدتُّكُ ْم فَأَْخلَفُْتكُْم َوَم

آ أَنُتْم بُِمصْرِِخى َّ إِنِّى ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدَعْوُتكُْم فَاْسَتَجْبُتْم ِلى فَالَ َتلُوُمونِى َولُوُموا أَنفَُسكُْم مَّآ أََناْ بُِمْصرِِخكُْم َوَم
  الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم كَفَْرُت بَِمآ أَْشَركُْتُموِن ِمن قَْبلُ إِنَّ

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر املناظرة اليت وقعت بني الرؤساء واألتباع من كفرة اإلنس أردفها باملناظرة اليت وقعت بني 
قُِضىَ  االْْمُر  الشيطان وبني أتباعه من اإلنس فقال تعاىل َوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضىَ  االْْمُر ويف املراد بقوله لَمَّا

  وجوه
القول األول قال املفسرون إذا استقر أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار أخذ أهل النار يف لوم إبليس 

  وتقريعه فيقوم يف النار فيما بينهم خطيباً ويقول ما أخرب اهللا عنه بقوله َوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضىَ  االْْمُر



ملراد من قوله قُِضىَ  االْْمُر ملا انقضت احملاسبة والقول األول أوىل ألن آخر أمر أهل القيامة القول الثاين أن ا
  استقرار املطيعني يف اجلنة واستقرار الكافرين يف النار مث يدوم األمر بعد ذلك

د أن يكون والقول الثالث وهو أن مذهبنا أن الفساق من أهل الصالة خيرجون من النار ويدخلون اجلنة فال يبع
املراد من قوله لَمَّا قُِضىَ  االْْمُر ذلك الوقت ألن يف ذلك الوقت تنقطع األحوال املعتربة وال حيصل بعده إال 

دوام ما حصل فيه قبل ذلك وأما الشيطان فاملراد به إبليس ألن لفظ الشيطان لفظ مفرد فيتناول الواحد 
) صلى اهللا عليه وسلم ( وىل ال سيما وقد قال رسول اهللا وإبليس رأس الشياطني ورئيسهم فحمل اللفظ عليه أ

إذا مجع اهللا اخللق وقضى بينهم يقول الكافر قد وجد املسلمون من يشفع هلم فمن يشفع لنا ما هو إال إبليس ( 
  )هو الذي أضلنا فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول هذا القول 

  ّق َوَوَعدتُّكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم ففيه مباحثأما قوله إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْح
البحث األول املراد أن اهللا تعاىل وعدكم وعد احلق وهو البعث واجلزاء على األعمال فوىف لكم مبا وعدكم 

ووعدتكم خالف ذلك فأخلفتكم وتقرير الكالم أن النفس تدعو إىل هذه األحوال الدنيوية وال تتصور كيفية 
األعلى ( والكماالت النفسانية واهللا يدعو إليها ويرغب فيها كما قال َواالِْخَرةُ  َخْيٌر َوأَْبقَى  السعادات األخروية

١٧ (  
ومسجد اجلامع )  ٩ق ( البحث الثاين قوله َوْعَد الَْحّق من باب إضافة الشيء إىل نفسه كقوله ُحبَّ الَْحِصيِد 

هب البصريني يكون التقدير وعد اليوم احلق أو األمر على قول الكوفيني واملعىن وعدكم الوعد احلق وعلى مذ
  احلق أو يكون التقدير وعدكم احلق مث ذكر املصدر تأكيداً

البحث الثالث يف اآلية إضمار من وجهني األول أن التقدير إن اهللا وعدكم وعد احلق فصدقكم ووعدتكم 
انوا يشاهدوهنا وليس وراء العيان فأخلفتكم وحذف ذلك لداللة تلك احلالة على صدق ذلك الوعد ألهنم ك

بيان وألنه ذكر يف وعد الشيطان اإلخالف فدل ذلك على الصدق يف وعد اهللا تعاىل الثاين أن يف قوله 
َوَوَعدتُّكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم الوعد يقتضي مفعوالً ثانياً وحذف ههنا للعلم به والتقدير ووعدتكم أن ال جنة وال نار وال 

  حشر وال حساب

ا قوله َوَما كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم ّمن ُسلْطَاٍن أي قدرة ومكنة وتسلط وقهر فاقهركم على الكفر واملعاصي وأجلئكم أم
إليها إال أن دعوتكم أي إال دعائي إياكم إىل الضاللة بوسوسيت وتزييين قال النحويون ليس الدعاء من جنس 

ا حتيتهم إال الضرب وقال الواحدي إنه استثناء منقطع أي لكن السلطان فقوله إِالَّ أَن َدَعْوُتكُْم من جنس قوهل م م
ههنا استثناء حقيقي ألن قدرة اإلنسان على محل الغري على ) إال ( دعوتكم وعندي أنه ميكن أن يقال كلمة 

نوع عمل من األعمال تارة يكون بالقهر والقسر وتارة يكون بتقوية الداعية يف قلبه بإلقاء الوساوس إليه فهذا 
من أنواع التسلط مث إن ظاهر هذه اآلية يدل على أن الشيطان ال قدرة له على تصريع اإلنسان وعلى تعويج 
أعضائه وجوارحه وعلى إزالة العقل عنه كما يقوله العوام واحلشوية مث قال فَالَ َتلُوُمونِى َولُوُمواْ أَنفَُسكُْم يعين 

م دالئل اهللا وشاهدمت جميء أنبياء اهللا تعاىل فكان من الواجب ما كان مين إال الدعاء والوسوسة وكنتم مسعت
عليكم أن ال تغتروا بقويل وال تلتفتوا إيل فلما رجحتم قويل على الدالئل الظاهرة كان اللوم عليكم ال علي يف 

  هذا الباب ويف اآلية مسألتان



كان الكفر واملعصية من اهللا لوجب أن يقال املسألة األوىل قالت املعتزلة هذه اآلية تدل على أشياء األول أنه لو 
فال تلوموين وال أنفسكم فإن اهللا قضى عليكم الكفر وأجربكم عليه الثاين ظاهر هذه اآلية يدل على أن 

الشيطان ال قدرة له على تصريع اإلنسان وعلى تعويج أعضائه وعلى إزالة العقل عنه كما تقول احلشوية 
دل على أن اإلنسان ال جيوز ذمه ولومه وعقابه بسبب فعل الغري وعند هذا يظهر والعوام الثالث أن هذه اآلية ت

  أنه ال جيوز عقاب أوالد الكفار بسبب كفر آبائهم
  أجاب بعض األصحاب عن هذه الوجوه بأن هذا قول الشيطان فال جيوز التمسك به

ظهر إنكاره وأيضاً فال فائدة يف ذلك وأجاب اخلصم عنه بأنه لو كان هذا القول منه باطالً لبني اهللا بطالنه وأ
اليوم يف ذكر هذا الكالم الباطل والقول الفاسد أال ترى أن قوله إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحّق َوَوَعدتُّكُْم 

ُسلْطَاٍن قول حق بدليل قوله تعاىل إِنَّ ِع َباِدى لَْيَس لََك فَأَْخلَفُْتكُْم كالم حق وقوله َوَما كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم ّمن 
  ) ٤٢احلجر ( َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ إِالَّ َمنِ اتََّبَعَك ِمَن الَْغاوِيَن 

املسألة الثانية هذه اآلية تدل على أن الشيطان األصلي هو النفس وذلك ألن الشيطان بني أنه ما أتى إال 
يكن لوسوسته تأثري ألبتة فدل هذا بالوسوسة فلوال امليل احلاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم واخليال مل 

  على أن الشيطان األصلي هو النفس
  فإن قال قائل بينوا لنا حقيقة الوسوسة

قلنا الفعل إمنا يصدر عن اإلنسان عند حصول أمور أربعة يترتب بعضها على البعض ترتيباً الزماً طبيعياً وبيانه 
يعية صاحلة للفعل والترك واإلقدام واإلحجام فما مل أن أعضاء اإلنسان حبكم السالمة األصلية والصالحية الطب

حيصل يف القلب ميل إىل ترجيح الفعل على الترك أو بالعكس فإنه ميتنع صدور الفعل وذلك امليل هو اإلرادة 
اجلازمة والقصد اجلازم مث إن تلك اإلرادة اجلازمة ال حتصل إال عند حصول علم أو اعتقاد أو ظن بأن ذلك 

نفع أو سبب للضرر فإن مل حيصل فيه هذا اإلعتقاد مل حيصل امليل ال إىل الفعل وال إىل الترك الفعل سبب لل
فاحلاصل أن اإلنسان إذا أحس بشيء ترتب عليه شعوره بكونه مالئماً له أو بكونه منافراً له أو بكونه غري مالئم 

  إىل الفعلوال منافر فإن حصل الشعور بكونه مالئماً له ترتب عليه امليل اجلازم 

وإن حصل الشعور بكونه منافراً له ترتب عليه امليل اجلازم إىل الترك وإن مل حيصل ال هذا وال ذاك مل حيصل امليل 
ال إىل ذلك الشيء وال إىل ضده بل بقي اإلنسان كما كان وعند حصول ذلك امليل اجلازم تصري القدرة مع 

  ذلك امليل موجبة للفعل
الفعل عن جمموع القدرة والداعي احلاصل أمر واجب فال يكون للشيطان مدخل إذا عرفت هذا فنقول صدور 

فيه وصدور امليل عن تصور كونه خرياً أو تصور كونه شراً أمر واجب فال يكون للشيطان فيه مدخل وحصول 
طان كونه خرياً أو تصوراً كونه شراً عن مطلق الشعور بذاته أمر الزم فال مدخل للشيطان فيه فلم يبق للشي

مدخل يف شيء من هذه املقامات إال يف أن يذكره شيئاً بأن يلقي إليه حديثه مثل أن اإلنسان كان غافالً عن 
صورة امرأة فيلقي الشيطان حديثها يف خاطره فالشيطان ال قدرة له إال يف هذا املقام وهو عني ما حكى اهللا تعاىل 

لْ ا كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم ّمن ُس طَاٍن إِالَّ أَن َدَعْوُتكُْم فَاْسَتَجْبُتْم ِلى فَالَ َتلُوُمونِى يعين ما كان مين إال عنه أنه قال َوَم
  جمرد هذه الدعوة فأما بقية املراتب فما صدرت مين وما كان يل فيها أثر ألبتة بقي يف هذا املقام سؤاالن



  لقاء الوسوسة إليهالسؤال األول كيف يعقل متكن الشيطان من النفوذ يف داخل أعضاء اإلنسان وإ
  واجلواب للناس يف املالئكة والشياطني قوالن

القول األول أن ما سوى اهللا حبسب القسمة العقلية على أقسام ثالثة املتحيز واحلال يف املتحيز والذي ال يكون 
رية قامت على متحيزاً وال حاالً فيه وهذا القسم الثالث مل يقم الدليل ألبتة على فساد القول به بل الدالئل الكث

صحة القول به وهذا هو املسمى باألرواح فهذه األرواح إن كانت طاهرة مقدسة من عامل الروحانيات القدسية 
  فهم املالئكة وإن كانت خبيثة داعية إىل الشرور وعامل األجساد ومنازل الظلمات فهم الشياطني

تاج إىل الولوج يف داخل البدن بل هو إذا عرفت هذا فنقول فعلى هذا التقدير الشيطان ال يكون جسماً حي
جوهر روحاين خبيث الفعل جمبول على الشر والنفس اإلنسانية أيضاً كذلك فال يبعد على هذا التقدير يف أن 

يلقى شيء من تلك األرواح أنواعاً من الوساوس واألباطيل إىل جوهر النفس اإلنسانية وذكر بعض العلماء يف 
وهو أن النفوس الناطقة البشرية خمتلفة بالنوع فهي طوائف وكل طائفة منها يف تدبري  هذا الباب احتماالً ثانياً

روح من األرواح السماوية بعينها فنوع من النفوس البشرية تكون حسنة األخالق كرمية األفعال موصوفة 
خرى منها تكون بالفرح والبشر وسهولة األمر وهي تكون منتسبة إىل روح معني من األرواح السماوية وطائفة أ

موصوفة باحلدة والقوة والغلظة وعدم املباالة بأمر من األمور وهي تكون منتسبة إىل روح آخر من األرواح 
السماوية وهذه األرواح البشرية كاألوالد لذلك الروح السماوي وكالنتائج احلاصلة وكالفروع املتفرعة عليها 

مصاحلها وهو الذي خيصها باإلهلامات حاليت النوم واليقظة وذلك الروح السماوي هو الذي يتوىل إرشادها إىل 
والقدماء كانوا يسمون ذلك الروح السماوي بالطباع التام وال شك أن لذلك الروح السماوي الذي هو 

األصل والينبوع شعباً كثرية ونتائج كثرية وهي بأسرها تكون من جنس روح هذا اإلنسان وهي ألجل 
بعضها بعضاً على األعمال الالئقة هبا واألفعال املناسبة لطبائعها مث إهنا إن كانت خرية مشاكلتها وجمانستها يعني 

  طاهرة طيبة كانت مالئكة وكانت تلك اإلعانة مسماة باإلهلام وإن كانت

شريرة خبيثة قبيحة األعمال كانت شياطني وكانت تلك اإلعانة مسماة بالوسوسة وذكر بعض العلماء أيضاً فيه 
ثالثاً وهو أن النفوس البشرية واألرواح اإلنسانية إذا فارقت أبداهنا قويت يف تلك الصفات اليت احتماالً 

اكتسبتها يف تلك األبدان وكملت فيها فإذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس املفارقة يف بدن مشاكل 
لق بسبب املشاكلة احلاصلة بني لبدن تلك النفس املفارقة حدث بني تلك النفس املفارقة وبني هذا البدن نوع تع

هذا البدن وبني ما كان بدناً لتلك النفس املفارقة فيصري لتلك النفس املفارقة تعلق شديد هبذا البدن وتصري تلك 
النفس املفارقة معاونة هلذه النفس املتعلقة هبذا البدن ومعاضدة هلا على أفعاهلا وأحواهلا بسبب هذه املشاكلة مث 

ىن يف أبواب اخلري والربكات كان ذلك إهلاماً وإن كان يف باب الشر كان وسوسة فهذه وجوه إن كان هذا املع
حمتملة تفريعاً على القول بإثبات جواهر قدسية مربأة عن اجلسمية والتحيز والقول باألرواح الطاهرة واخلبيثة 

صلى اهللا عليه وسلم ( نا حممد كالم مشهور عند قدماء الفالسفة فليس هلم أن ينكروا إثباهتا على صاحب شريعت
 (  

وأما القول الثاين وهو أن املالئكة والشياطني ال بد وأن تكون أجساماً فنقول إن على هذا التقدير ميتنع أن يقال 
إهنا أجسام كثيفة بل ال بد من القول بأهنا أجسام لطيفة واهللا سبحانه ركبها تركيباً عجيباً وهي أن تكون مع 



التفرق والتمزق والفساد والبطالن ونفوذ األجرام اللطيفة يف عمق األجرام الكثيفة غري مستبعد لطافتها ال تقبل 
أال ترى أن الروح اإلنسانية جسم لطيف مث إنه نفذ يف داخل عمق البدن فإذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ 

 جرم الفحم وماء الورد أنواع كثرية من األجسام اللطيفة يف داخل هذا البدن أليس أن جرم النار يسري يف
يسري يف ورق الورد ودهن السمسم جيري يف جسم السمسم فكذا ههنا فظهر مبا قررنا أن القول بإثبات اجلن 

والشياطني أمر ال حتيله العقول وال تبطله الدالئل وأن اإلصرار على اإلنكار ليس إال من نتيجة اجلهل وقلة 
ن يف اجلملة فنقول األحق واألوىل أن يقال املالئكة على هذا القول الفطنة وملا ثبت أن القول بالشياطني ممك

خملوقون من النور والشياطني خملوقون من الدخان واللهب كما قال اهللا تعاىل َوالَْجآنَّ َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ 
ق بالعاقل أن يستبعده من وهذا الكالم من املشهورات عند قدماء الفالسفة فكيف يلي)  ٢٧احلجر ( السَُّمومِ 

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( صاحب شريعتنا حممد 
السؤال الثاين مل قال الشيطان فَالَ َتلُوُمونِى َولُوُمواْ أَنفَُسكُْم وهو أيضاً ملوم بسبب اقدامه على تلك الوسوسة 

  الباطلة
دلتم عما توجبه هداية اهللا تعاىل واجلواب أراد بذلك فال تلوموين على ما فعلتم ولوموا أنفسكم عليه ألنكم ع

  لكم مث قال اهللا تعاىل حكاية عن الشيطان أنه قال مَّا أََناْ بُِمْصرِِخكُْم َوَما أَنُتْم بُِمْصرِِخى َّ وفيه مسألتان
املسألة األوىل قال ابن عباس مبغيثكم وال منقذكم قال ابن األعرايب الصارخ املستغيث واملصرخ املغيث يقال 

  إذا استغاث وقال واغوثاه وأصرحته أغثته صرخ فالن
املسألة الثانية قرأ محزة مبصرخي بكسر الياء قال الواحدي وهي قراءة األعمش وحيىي بن وثاب قال الفراء 

ولعلها من وهم القراء فإنه قل من سلم منهم عن الوهم ولعله ظن أن الباء يف قوله بُِمْصرِِخى َّ خافضة جلملة 
  طأ ألن الياء من املتكلم خارجة من ذلك قال ومما نرىهذه الكلمة وهذا خ

ا َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم  جبزم اهلاء ظنوا واهللا أعلم أن اجلزم يف اهلاء )  ١١٥النساء ( أهنم ومهوا فيه قوله ُنَولِّه َم
تكلف يف ذكر  وهو خطأ ألن اهلاء يف موضع نصب وقد اجنزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه ومن النحويني من

  وجه لصحته إال أن األكثرين قالوا إنه حلن واهللا أعلم
  مث قال تعاىل حكاية عنه إِّنى كَفَْرُت بَِما أََبَوْيَك ِمن قَْبلُ وفيه مسائل

يف قوله إِّنى كَفَْرُت بَِما أََبَوْيَك ِمن قَْبلُ فيه قوالن األول إهنا مصدرية واملعىن كفرت ) ما ( املسألة األوىل 
إشراككم إياي مع اهللا تعاىل يف الطاعة واملعىن أنه جحد ما كان يعتقده أولئك األتباع من كون إبليس شريكاً ب

هللا تعاىل يف تدبري هذا العامل وكفر به أو يكون املعىن أهنم كانوا يطيعون الشيطان يف أعمال الشر كما كانوا قد 
ك والثاين وهو قول الفراء أن املعىن أن إبليس قال إين كفرت يطيعون اهللا يف أعمال اخلري وهذا هو املراد باإلشرا

ما ( باهللا الذي أشركتموين به من قبل كفركم واملعىن أنه كان كفره قبل كفر أولئك األتباع ويكون املراد بقوله 
الكالم  والقول هو األول ألن الكالم إمنا ينتظم بالتفسري األول وميكن أن يقال أيضاً) من ( يف هذا املوضع ) 

منتظم على التفسري الثاين والتقدير كأنه يقول ال تأثري لوسوسيت يف كفركم بدليل أين كفرت قبل أن وقعتم يف 
الكفر وما كان كفري بسبب وسوسة أخرى وإال لزم التسلسل فثبت هبذا أن سبب الوقوع يف الكفر شيء 

  آخر سوى الوسوسة وعلى هذا التقدير ينتظم الكالم



الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم فاألظهر أنه كالم اهللا عز وجل وأن كالم إبليس مت قبل هذا الكالم وال  أما قوله إِنَّ
اً ألطماع أولئك الكفار عن اإلعانة واإلغاثة واهللا أعلم   يبعد أيضاً أن يكون ذلك من بقية كالم إبليس قطع

َحاِت َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر خَاِلِديَن ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِْم َتِحيَُّتُهْم ِفيَها َوأُْدِخلَ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِل
  َسلَاٌم

  وفيه مسألتان
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف شرح أحوال األشقياء من الوجوه الكثرية شرح أحوال السعداء وقد 

منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم فاملنفعة اخلالصة إليها اإلشارة بقوله تعاىل  عرفت أن الثواب جيب أن يكون
له َخاِلِديَن َوأُْدِخلَ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْنَهاُر وكوهنا دائمة أشري إليه بقو

تلك املنافع إمنا حصلت بإذن اهللا تعاىل وأمره والثاين قوله َتِحيَُّتُهْم ِفيَها والتعظيم حصل من وجهني أحدمها أن 
 ِفيَها َسلَاٌم ألن بعضهم حييي بعضاً هبذه الكلمة واملالئكة حييوهنم هبا كما قال َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ

الً ّمن رَّّب رَِّحيمٍ والرب الرحيم حيييهم )  ٢٣الرعد ( َبابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُُم  ( أيضاً هبذه الكلمة كما قال َسالٌَم قَْو
  ) ٥٨يس 

  واعلم أن السالم مشتق من السالمة وإال ظهر أن املراد أهنم سلموا من آفات الدنيا وحسراهتا أو فنون

ا أصدق ما قالوا فإن السالمة من حمن عامل األجسام الك ائنة آالمها وأسقامها وأنواع غمومها ومهومها وم
  الفاسدة من أعظم النعم ال سيما إذا حصل بعد اخلالص منها الفوز بالبهجة الروحانية والسعادة امللكية

املسألة الثانية قرأ احلسن َوأُْدِخلَ الَِّذيَن ءاَمُنواْ على معىن وأدخلهم أنا وعلى هذه القراءة فقوله بِإِذِْن َرّبهِْم متعلق 
  ذن رهبم يعين أن املالئكة حييوهنم بإذن رهبممبا بعده أي حتيتهم فيها سالم بإ

ْرُعَها ِفى السََّم ِحنيٍ أَلَْم َتَر كَْيَف َضَرَب اللَُّه َمثَالً كَِلَمةً  طَيَِّبةً  كََشَجرةٍ  طَيَِّبةٍ  أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَ آِء ُتْؤِتى أُكُلََها كُلَّ 
اسِ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ َوَمثلُ كَِلَمةٍ  َخبِيثَةٍ  كََشَجَرةٍ  َخبِيثَةٍ  اْجُتثَّْت ِمن فَْوقِ بِإِذِْن َربَِّها َوَيْضرُِب اللَُّه اَألْمثَالَ ِللنَّ

  األرض َما لََها ِمن قََرارٍ
اعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال األشقياء وأحوال السعداء ذكر مثاالً يبني احلال يف حكم هذين القسمني وهو 

  هذا املثل وفيه مسائل
  ملسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ذكر شجرة موصوفة بصفات أربعة مث شبه الكلمة الطيبة هباا

فالصفة األوىل لتلك الشجرة كوهنا طيبة وذلك حيتمل أموراً أحدها كوهنا طيبة املنظر والصورة والشكل وثانيها 
ها تكون لذيذة مستطابة ورابعها كوهنا كوهنا طيبة الرائحة وثالثها كوهنا طيبة الثمرة يعين أن الفواكه املتولدة من

طيبة حبسب املنفعة يعين أهنا كما يستلذ بأكلها فكذلك يعظم االنتفاع هبا وجيب محل قوله شجرة طيبة على 
  جمموع هذه الوجوه ألن اجتماعها حيصل كمال الطيب

وال والفناء وذلك ألن الشيء والصفة الثانية قوله أَْصلَُها ثَابٌِت أي راسخ باق آمن االنقالع واالنقطاع والز
الطيب إذا كان يف معرض االنقراض واالنقضاء فهو وإن كان حيصل الفرح بسبب وجدانه إال أنه يعظم احلزن 

بسبب اخلوف من زواله وانقضائه أما إذا علم من حاله أنه باق دائم ال يزول وال ينقضي فإنه يعظم الفرح 
  بوجدانه ويكمل السرور بسبب الفوز به



ا ِفى السََّماء وهذا الوصف يدل على كمال حال تلك الشجرة من وجهني األول أن وال صفة الثالثة قوله َوفَْرُعَه
ارتفاع األغصان وقوهتا يف التصاعد يدل على ثبات األصل ورسوخ العروق والثاين أهنا مىت كانت متصاعدة 

  هتا نقية ظاهرة طيبة عن مجيع الشوائبمرتفعة كانت بعيدة عن عفونات األرض وقاذورات األبنية فكانت مثرا
  والصفة الرابعة قوله ُتْؤِتى أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ بِإِذِْن َرّبَها واملراد أن الشجرة املذكورة كانت موصوفة

هبذه الصفة وهي أن مثرهتا ال بد أن تكون حاضرة دائمة يف كل األوقات وال تكون مثل األشجار اليت يكون 
عض األوقات دون بعض فهذا شرح هذه الشجرة اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذا الكتاب مثارها حاضراً يف ب

الكرمي ومن املعلوم بالضرورة أن الرغبة يف حتصيل مثل هذه الشجرة جيب أن تكون عظيمة وأن العاقل مىت 
  أمكنه حتصيلها ومتلكها فإنه الجيوز له أن يتغافل عنها وأن يتساهل يف الفوز هبا

ذا فنقول معرفة اهللا تعاىل واالستغراق يف حمبته ويف خدمته وطاعته تشبه هذه الشجرة يف هذه إذا عرفت ه
  الصفات األربع

أما الصفة األوىل وهي كوهنا طيبة فهي حاصلة بل نقول ال طيب وال لذيذ يف احلقيقة إال هذه املعرفة وذلك ألن 
اك تلك الفاكهة أمر مالئم ملزاج البدن فألجل حصول اللذة احلاصلة بتناول الفاكهة املعينة إمنا حصلت ألن إدر

تلك املالءمة واملناسبة حصلت تلك اللذة العظيمة وههنا املالئم جلوهر النفس النطقية والروح القدسية ليس إال 
معرفة اهللا تعاىل وحمبته واالستغراق يف االبتهاج به فوجب أن تكون هذه املعرفة لذيذة جداً بل نقول اللذة 

لة من إدراك الفاكهة جيب أن تكون أقل حاالً من اللذة احلاصلة بسبب إشراق جوهر النفس مبعرفة اهللا احلاص
  وبيان هذا التفاوت من وجوه

ا  الوجه األول أن املدركات احملسوسة إمنا تصري مدركة بسبب أن سطح احلاس يالقي سطح احملسوس فقط فأم
ليس األمر كذلك ألن األجسام ميتنع تداخلها أما ههنا أن يقال إن جوهر احملسوس نفذ يف جوهر احلاس ف

فمعرفة اهللا تعاىل وذلك النور وذلك اإلشراق صار سارياً يف جوهر النفس متحداً به وكأن النفس عند حصول 
  ذلك اإلشراق تصري غري النفس اليت كانت قبل حصول ذلك اإلشراق فهذا فرق عظيم بني البابني

يف االلتذاذ بالفاكهة املدرك هو القوة الذائقة واحملسوس هو الطعم املخصوص وههنا  والوجه الثاين يف الفرق أن
املدرك هو جوهر النفس القدسية واملعلوم واملشعور به هو ذات احلق جل جالله وصفات جالله وإكرامه فوجب 

  أن تكون نسبة إحدى اللذتني إىل األخرى كنسبة أحد املدركني إىل اآلخر
الفرق أن اللذات احلاصلة بتناول الفاكهة الطيبة كلما حصلت زالت يف احلال ألهنا كيفية الوجه الثالث يف 

سريعة االستحالة شديدة التغري أما كمال احلق وجالله فإنه ممتنع التغري والتبدل واستعداد جوهر النفس لقبول 
  تلك السعادة أيضاً ممتنع التغري فظهر الفرق العظيم من هذا الوجه

لفرق بني النوعني يقرب أن يكون من وجوه غري متناهية فليكتف هبذه الوجوه الثالثة تنبيهاً للعقل واعلم أن ا
السليم على سائرها وأما الصفة الثانية وهي كون هذه الشجرة ثابتة األصل فهذه الصفة يف شجرة معرفة اهللا 

ية وهذا اجلوهر جوهر جمرد تعاىل أقوى وأكمل وذلك ألن عروق هذه الشجرة راسخة يف جوهر النفس القدس
عن الكون والفساد بعيد عن التغري والفناء وأيضاً مدد هذا الرسوخ إمنا هو من جتلي جالل اهللا تعاىل وهذا 

التجلي من لوازم كونه سبحانه يف ذاته نور النور ومبدأ الظهور وذلك مما ميتنع عقالً زواله ألنه سبحانه واجب 



مجيع صفاته والتغري والفناء والتبدل والزوال والبخل واملنع حمال يف حقه فثبت الوجود لذاته وواجب الوجود يف 
  أن الشجرة املوصوفة بكوهنا ثابتة األصل ليست إال هذه الشجرة
  الصفة الثالثة هلذه الشجرة كوهنا حبيث يكون فرعها يف السماء

  صاعدة يف هواء العامل اجلسماين واعلم أن شجرة املعرفة هلا أغصان صاعدة يف هواء العامل اإلهلي وأغصان
ويدخل فيه التأمل يف دالئل ) التعظيم ألمر اهللا ( وأما النوع األول فهي أقسام كثرية وجيمعها قوله عليه السالم 

معرفة اهللا تعاىل يف عامل األرواح ويف عامل األجسام ويف أحوال عامل األفالك والكواكب ويف أحوال العامل السفلي 
ذكر اهللا تعاىل واالعتماد بالكلية على اهللا تعاىل ويدخل فيه حمب ة اهللا تعاىل والشوق إىل اهللا تعاىل واملواظبة على 

واالنقطاع بالكلية عما سوى اهللا تعاىل واالستقصاء يف ذكر هذه األقسام غري مطموع فيه ألهنا أحوال غري 
  متناهية

ويدخل فيه الرمحة ) والشفقة على خلق اهللا ( سالم وأما النوع الثاين فهي أقسام كثرية وجيمعها قوله عليه ال
والرأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب والسعي يف إيصال اخلري إليهم ودفع الشر عنهم ومقابلة اإلساءة 

باإلحسان وهذه األقسام أيضاً غري متناهية وهي فروع ثابتة من شجرة معرفة اهللا تعاىل فإن اإلنسان كلما كان 
  معرفة اهللا تعاىل كانت هذه األحوال عنده أكمل وأقوى وأفضلأكثر توغالً يف 

وأما الصفة الرابعة فهي قوله تعاىل ُتْؤِتى أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ بِإِذِْن َرّبَها فهذه الشجرة أوىل هبذه الصفة من األشجار 
املسبب فأثر رسوخ  اجلسمانية ألن شجرة املعرفة موجبة هلذه األحوال ومؤثرة يف حصوهلا والسبب ال ينفك عن
وأن )  ٢احلشر ( شجرة املعرفة يف أرض القلب أن يكون نظر بالعربة كما قال فَاْعَتبُِرواْ ياأُْوِلى أُْوِلى االْْبَصارِ 

ونطقه بالصدق والصواب )  ١٨الزمر ( يكون مساعه باحلكمة كما قال الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه 
ِه َولَْو َعلَى أَنفُِسكُْم كم قولوا احلق ( وقال عليه السالم )  ١٣٥النساء ( ا قال كُوُنواْ قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط ُشَهَداء للَّ

وهذا اإلنسان كلما كان رسوخ شجرة املعرفة يف أرض قلبه أقوى وأكمل كان ظهور هذه ) ولو على أنفسكم 
اب فيصري حبيث كلما الحظ شيئاً الحظ احلق فيه ورمبا عظم ترقيه فيه اآلثار عنده أكثر ورمبا توغل يف هذا الب

فيصري ال يرى شيئاً إال وقد كان قد رأى اهللا تعاىل قبله فهذا هو املراد من قوله سبحانه وتعاىل ُتْؤِتى أُكُلََها كُلَّ 
ات الروحانية اليت حتصل يف جواهر ِحنيٍ بِإِذِْن َرّبَها وأيضاً فما ذكرناه إشارة إىل اإلهلامات النفسانية وامللك

األرواح مث ال يزال يصعد منها يف كل حني وحلظة وحملة كالم طيب وعمل صاحل وخضوع وخشوع وبكاء 
  وتذلل كثمرة هذه الشجرة

دقيقة عجيبة وذلك ألن عند حصول هذه األحوال السنية والدرجات العالية قد يفرح  وأما قوله بِإِذِْن َرّبَها ففيه 
هبا من حيث هي هي وقد يترقى فال يفرح هبا من حيث هي هي وإمنا يفرح هبا من حيث إهنا من املوىل  اإلنسان

وعند ذلك فيكون فرحه يف احلقيقة باملوىل ال هبذه األحوال ولذلك قال بعض احملققني من آثر العرفان للعرفان 
ال للعرفان بل للمعروف فقد خاض جل ة الوصول فقد ظهر هبذا التقرير الذي فقد قال بالفاين ومن آثر العرفان 

شرحناه والبيان الذي فصلناه أن هذا املثال الذي ذكره اهللا تعاىل يف هذا الكتاب مثال هاٍد إىل عامل القدس 
وحضرة اجلالل وسرادقات الكربياء فنسأل اهللا تعاىل مزيد االهتداء والرمحة إنه مسيع جميب وذكر بعضهم يف 



ال بأس به فقال إمنا مثل اهللا سبحانه وتعاىل اإلميان بالشجرة ألن الشجرة ال تستحق أن  تقرير هذا املثال كالماً
  تسمى شجرة إال بثالثة أشياء عرق راسخ

وأصل قائم وأغصان عالية كذلك اإلميان ال يتم إال بثالثة أشياء معرفة يف القلب وقول باللسان وعمل باألبدان 
  واهللا أعلم

ب الكشاف يف نصب قوله كَِلَمةً  طَّيَبةً  وجهان األول أنه منصوب مبضمر والتقدير املسألة الثانية قال صاح
جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة وهو تفسري لقوله َضَرَب اللَُّه َمثَالً الثاين قال وجيوز أن ينتصب مثالً وكلمة 

مبتدأ حمذوف والتقدير هي  بضرب أي ضرب كلمة طيبة مثالً مبعىن جعلها مثالً وقوله كََشَجرةٍ  طَّيَبةٍ  خرب
أظن أن األوجه أن جيعل قوله كَِلَمةَ  عطف بيان والكاف يف ) حل العقد ( كشجرة طيبة الثالث قال صاحب 

  قوله كََشَجَرةٍ  يف حمل النصب مبعىن مثل شجرة طيبة
ال إله إال اهللا والشجرة الطيبة هي ا لنخلة يف قول األكثرين املسألة الثالثة قال ابن عباس الكلمة الطيبة هي قول 

إهنا كل شجرة مثمرة طيبة الثمار كالنخلة وشجرة التني والعنب والرمان وأراد ) الكشاف ( وقال صاحب 
بشجرة طيبة الثمرة إال أنه مل يذكرها لداللة الكالم عليها أصلها أي أصل هذه الشجرة الطيبة ثابت وفرعها أي 

ما مساك وعالك فهو مساء ُتْؤِتى أي هذه الشجرة أُكُلَُها أي مثرها وما أعالها يف السماء واملراد اهلواء ألن كل 
يؤكل منها كل حني واختلفوا يف تفسري هذا احلني فقال ابن عباس ستة أشهر ألن بني محلها إىل صرامها ستة 

اىل أشهر جاء رجل إىل ابن عباس فقال نذرت أن ال أكلم أخي حىت حني فقال احلني ستة أشهر وتال قوله تع
ُتْؤِتى أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ وقال جماهد وابن زيد سنة ألن الشجرة من العام إىل العام حتمل الثمرة وقال سعيد بن 

املسيب شهران ألن مدة إطعام النخلة شهران وقال الزجاج مجيع من شاهدنا من أهل اللغة يذهبون إىل أن احلني 
قصرت واملراد من قوله ُتْؤِتى أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ أنه ينتفع هبا يف اسم كالوقت يصلح جلميع األزمان كلها طالت أم 

كل وقت ويف كل ساعة ليالً أو هناراً أو شتاء أو صيفاً قالوا والسبب فيه أن النخلة إذا تركوا عليها الثمر من 
فردات ألفاظ اآلية السنة إىل السنة انتفعوا هبا يف مجيع أوقات السنة وأقول هؤالء وإن أصابوا يف البحث عن م

إال أهنم بعدوا عن إدراك املقصود ألنه تعاىل وصف هذه الشجرة بالصفات املذكورة وال حاجة بنا إىل أن تلك 
الشجرة هي النخلة أم غريها فإنا نعلم بالضرورة أن الشجرة املوصوفة بالصفات األربع املذكورة شجرة شريفة 

ا لنفسه سواء كان هلا وجود يف الدنيا أو مل يكن ألن هذه الصفة ينبغي لكل عاقل أن يسعى يف حتصيلها ومتلكه
  أمر مطلوب التحصيل واختالفهم يف تفسري احلني أيضاً من هذا الباب واهللا أعلم باألمور

كري وتصوير مث قال َوَيْضرُِب اللَُّه االْمثَالَ ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ واملعىن أن يف ضرب األمثال زيادة إفهام وتذ
ا يساويها من احملسوسات  للمعاين وذلك ألن املعاين العقلية احملضة ال يقبلها احلس واخليال والوهم فإذا ذكر م
ترك احلس واخليال والوهم تلك املنازعة وانطبق املعقول على احملسوس وحصل به الفهم التام والوصول إىل 

  املطلوب
  يثَةٍ  كََشَجَرةٍ  َخبِيثَةٍ  اْجُتثَّْت ِمن فَْوقِ االْْرضِ َما لََها ِمن قََرارٍوأما قوله تعاىل َوَمثلُ كَِلَمةٍ  َخبِ

فاعلم أن الشجرة اخلبيثة هي اجلهل باهللا فإنه أول اآلفات وعنوان املخالفات ورأس الشقاوات مث إنه تعاىل 
  شبهها بشجرة موصوفة بصفات ثالثة



وصف الثوم بأهنا شجرة ) صلى اهللا عليه وسلم ( هنا الثوم ألنه الصفة األوىل أهنا تكون خبيثة فمنهم من قال إ
  خبيثة

  وقيل إهنا الكراث وقيل إهنا شجرة احلنظل لكثرة ما فيها من املضار وقيل إهنا شجرة الشوك
واعلم أن هذا التفصيل ال حاجة إليه فإن الشجرة قد تكون خبيثة حبسب الرائحة وقد تكون حبسب الطعم وقد 

لصورة واملنظر وقد تكون حبسب اشتماهلا على املضار الكثرية والشجرة اجلامعة لكل هذه تكون حبسب ا
ا كانت معلومة الصفة كان التشبيه هبا نافعاً يف املطلوب   الصفات وإن مل تكن موجودة إال أهنا مل

ثَابٌِت ومعىن اجتثت استؤصلت  والصفة الثانية قوله اْجُتثَّْت ِمن فَْوقِ االْْرضِ وهذه الصفة يف مقابلة قوله أَْصلَُها
وحقيقة اإلجتثاث أخذ اجلثة كلها وقوله ِمن فَْوقِ االْْرضِ معناه ليس هلا أصل وال عرق فكذلك الشرك باهللا 

  تعاىل ليس له حجة وال ثبات وال قوة
قرار يقال قر والصفة الثالثة قوله ما هلا من قرار وهذه الصفة كاملتممة للصفة الثانية واملعىن أنه ليس هلا است

  الشيء قراراً كقولك ثبت ثباتاً شبه هبا القول الذي مل يعضد حبجة فهو داحض غري ثابت
واعلم أن هذا املثال يف صفة الكلمة اخلبيثة يف غاية الكمال وذلك ألنه تعاىل بني كوهنا موصوفة باملضار الكثرية 

رة بقوله َخبِيثَةٍ  وأما كوهنا خالية عن كل املنافع وخالية عن كل املنافع أما كوهنا موصوفة باملضار فإليه اإلشا
  فإليه اإلشارة بقوله اْجُتثَّْت ِمن فَْوقِ االْْرضِ لََها ِمن قََرارٍ واهللا أعلم

  ُه الظَّاِلِمَني َوَيفَْعلُ اللَُّه َما َيَشآُءُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنواْ بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا َوِفى االٌّ ِخَرةِ  َوُيِضلُّ اللَّ
ال يكون هلا أصل  اعلم أنه تعاىل ملا بني أن صفة الكلمة الطيبة أن يكون أصلها ثابتاً وصفة الكلمة اخلبيثة أن 
ثابت بل تكون منقطعة وال يكون هلا قرار ذكر أن ذلك القول الثابت الصادر عنهم يف احلياة الدنيا يوجب 

مة اهللا هلم وثبات ثوابه عليهم واملقصود بيان أن الثبات يف املعرفة والطاعة يوجب الثبات يف الثواب ثبات كرا
َوِفى  والكرامة من اهللا تعاىل فقوله ُيثَّبُت اللَُّه أي على الثواب والكرامة وقوله بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا

  الذي كان يصدر عنهم حال ما كانوا يف احلياة الدنيااالِْخَرةِ  أي بالقول الثابت 
مث قال َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني يعين كما أن الكلمة اخلبيثة ما كان هلا أصل ثابت وال فرع باسق فكذلك أصحاب 

القول الكلمة اخلبيثة وهم الظاملون يضلهم اهللا عن كراماته ومينعهم عن الفوز بثوابه ويف اآلية قول آخر وهو 
املشهور أن هذه اآلية وردت يف سؤال امللكني يف القرب وتلقني اهللا املؤمن كلمة احلق يف القرب عند السؤال وتثبيته 

أنه قال يف قوله ُيثَّبُت اللَُّه الَِّذيَن ءاَمُنواْ بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفى ) صلى اهللا عليه وسلم ( إياه على احلق وعن النيب 
حني يقال له يف القرب من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ريب اهللا وديين ( دُّْنَيا َوِفى االِْخَرةِ  قال الَْحيَواةِ  ال

  واملراد يف الباء يف قوله بِالْقَْولِ الثَّابِِت هو أن اهللا تعاىل إمنا) ) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلسالم ونيب حممد 

يا على هذا القول وهلذا الكالم تقرير عقلي وهو أنه كلما كانت ثبتهم يف القرب بسبب مواظبتهم يف احلياة الدن
املواظبة على الفعل أكثر كان رسوخ تلك احلالة يف العقل والقلب أقوى فكلما كانت مواظبة العبد على ذكر ال 

وت أقوى إله إال اهللا وعلى التأمل يف حقائقها ودقائقها أكمل وأمت كان رسوخ هذه املعرفة يف عقله وقلبه بعد امل
وأكمل قال ابن عباس من داوم على الشهادة يف احلياة الدنيا يثبته اهللا عليها يف قربه ويلقنه إياها وإمنا فسر 

اآلخرة ههنا بالقرب ألن امليت انقطع باملوت عن أحكام الدنيا ودخل يف أحكام اآلخرة وقوله َوُيِضلُّ اللَُّه 



ا  الظَّاِلِمَني يعين أن الكفار إذا سئلوا يف قبورهم قالوا ال ندري وإمنا قال ذلك ألن اهللا أضله وقوله َوَيفَْعلُ اللَُّه َم
  َيَشاء يعين إن شاء هدى وإن شاء أضل وال اعتراض عليه يف فعله ألبتة
َم َيْصلَْوَنَها َوبِئَْس الْقَرَاُر َوَجَعلُواْ للَِّه أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُواْ نِْعَمَت اللَِّه كُفًْرا َوأََحلُّواْ قَْوَمُهْم َداَر الَْبَوارِ َجَهنَّ

  أَنَداًدا لُِّيِضلُّواْ َعن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَُّعواْ فَإِنَّ َمِصَريكُْم إِلَى النَّارِ
ِه كُفًْرا نزل يف اعلم أنه تعاىل عاد إىل وصف أحوال الكفار يف هذه اآلية فقال أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُواْ نِْعَمَت اللَّ

صلى اهللا عليه ( أهل مكة حيث أسكنهم اهللا تعاىل حرمه اآلمن وجعل عيشهم يف السعة وبعث فيهم حممداً 
  فلم يعرفوا قدر هذه النعمة مث إنه تعاىل حكى عنهم أنواعاً من األعمال القبيحة) وسلم 

وه األول جيوز أن يكون بدلوا شكر نعمة اهللا كفراً ألنه ملا النوع األول قوله َبدَّلُواْ نِْعَمَت اللَِّه كُفًْرا وفيه وج
وجب عليهم الشكر بسبب تلك النعمة أتوا بالكفر فكأهنم غريوا الشكر إىل الكفر وبدلوه تبديالً والثاين أهنم 

الثالث  بدلوا نفس نعمة اهللا كفراً ألهنم ملا كفروا سلب اهللا تلك النعمة عنهم فبقي الكفر معهم بدالً من النعمة
  أنه تعاىل أنعم عليهم بالرسول والقرآن فاختاروا الكفر على اإلميان

والنوع الثاين ما حكى اهللا تعاىل عنهم قوله َوأََحلُّواْ قَْوَمُهْم َداَر الَْبَوارِ وهو اهلالك يقال رجل بائر وقوم بور ومنه 
بوار جهنم بدليل أنه فسرها جبهنم فقال َجَهنََّم َيْصلَْوَنَها وأراد بدار ال)  ١٢الفتح ( قوله تعاىل َوكُنُتْم قَْوماً ُبوراً 

  َوبِئَْس الْقَرَاُر أي املقر وهو مصدر مسي به
ِه وفيه مسائل ِه أَنَداًدا لُّيِضلُّواْ َعن َسبِيِل   النوع الثالث من أعماهلم القبيحة قوله َوَجَعلُواْ للَّ

وا نعمة اهللا كفراً ذكر أهنم بعد أن كفروا باهللا جعلوا له أنداداً املسألة األوىل أنه تعاىل ملا حكى عنهم أهنم بدل
واملراد من هذا اجلعل احلكم واالعتقاد والقول واملراد يف األنداد األشباه والشركاء وهذا الشريك حيتمل 

ثانيها أهنم وجوهاً أحدها أهنم جعلوا لألصنام حظاً فيما أنعم اهللا به عليهم حنو قوهلم هذا هللا وهذا لشركائنا و
شركوا بني األصنام وبني خالق العامل يف العبودية وثالثها أهنم كانوا يصرحون بإثبات الشركاء هللا وهو قوهلم يف 

  احلج لبيك ال شريك لك إال شريك هو لك متلكه وما ملك

  اء من أضل غريه يضلاملسألة الثانية قرأ ابن كثري وأبو عمرو ِلُيِضلُّواْ بفتح الياء من ضل يضل والباقون بضم الي
ِه الم العاقبة ألن عبادة األوثان سبب يؤدي إىل الضالل وحيتمل أن  املسألة الثالثة الالم يف قوله لُّيِضلُّواْ َعن َسبِيِل
تكون الم كي أي الذين اختذوا الوثن كي يضلوا غريهم هذا إذا قرىء بالضم فإنه حيتمل الوجهني وإذا قرىء 

م العاقبة ألهنم مل يريدوا ضالل أنفسهم وحتقيق القول يف الم العاقبة أن املقصود من بالنصب فال حيتمل إال ال
الشيء ال حيصل إال يف آخر املراتب كما قيل أول الفكر آخر العمل وكل ما حصل يف العاقبة كان شبيهاً باألمر 

حسن ذكر الالم يف العاقبة وملا املقصود يف هذا املعىن واملشاهبة أحد األمور املصححة حلسن اجملاز فلهذا السبب 
ن حكى اهللا تعاىل عنهم هذه األنواع الثالثة من األعمال القبيحة قال قُلْ َتَمتَُّعواْ فَإِنَّ َمِصَريكُْم إِلَى النَّارِ واملراد أ
ملعىن حال الكافر يف الدنيا كيف كانت فإهنا بالنسبة إىل ما سيصل إليه من العقاب يف اآلخرة متتع ونعيم فلهذا ا

إِنَّ َمِصَريكُْم إِلَى النَّارِ وأيضاً إن هذا اخلطاب مع الذين حكى اهللا عنهم أهنم بدلوا نعمة اهللا كفر اً قال قُلْ َتَمتَُّعواْ فَ
 فأولئك كانوا يف الدنيا يف نعم كثرية فال جرم حسن قوله تعاىل قُلْ َتَمتَُّعواْ فَإِنَّ َمِصَريكُْم إِلَى النَّارِ وهذا األمر

وكقوله قُلْ َتَمتَّْع بِكُفْرَِك قَِليالً إِنََّك ِمْن )  ٤٠فصلت ( يسمى أمر التهديد ونظريه قوله تعاىل اْعَملُواْ َما ِشئُْتْم 



  ) ٨الزمر ( أَْصحَابِ النَّارِ 
 )٣١ (  

ا َرَزقَْن الَّ َبْيٌع ِفيِه َوالَ قُل لِِّعَباِدىَ  الَِّذيَن َءاَمُنواْ ُيِقيُمواْ الصَّالَةَ  َوُيْنِفقُواْ ِممَّ اُهْم ِسرا َوَعالنَِيةً  مِّن قَْبلِ أَن َيأِْتىَ  َيْوٌم 
  ِخلَالٌ

اعلم أنه تعاىل ملا أمر الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالتمتع بنعيم الدنيا أمر املؤمنني يف هذه اآلية بترك 
  مسائل التمتع بالدنيا واملبالغة يف اجملاهدة بالنفس واملال وفيه

  املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي لِّعَباِدىَ  بسكون الياء والباقون بفتح الياء اللتقاء الساكنني فحرك إىل النصب
املسألة الثانية يف قوله ُيِقيُمواْ وجهان األول جيوز أن يكون جواباً ألمر حمذوف هو املقول تقديره قل لعبادي 

يقيموا الصالة وينفقوا الثاين جيوز أن يكون هو أمراً مقوالً حمذوفاً منه الم الذين آمنوا أقيموا الصالة وأنفقوا 
األمر أي ليقيموا كقولك قل لزيد ليضرب عمراً وإمنا جاز حذف الالم ألن قوله قُلْ عوض منه ولو قيل ابتداء 

  يقيموا الصالة مل جيز
لى التصرف يف شيء إال يف نفسه أو يف ماله أما املسألة الثالثة أن اإلنسان بعد الفراغ من اإلميان ال قدرة له ع

النفس فيجب شغلها خبدمة املعبود يف الصالة وأما املال فيجب صرفه إىل البذل يف طاعة اهللا تعاىل فهذه الثالثة 
  هي الطاعات املعتربة وهي اإلميان والصالة والزكاة ومتام ما جيب أن يقال يف هذه

ا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ األمور الثالثة ذكرناه يف قوله تع   ) ٣البقرة ( اىل الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ َوُيِقيُمونَ الصَّلواةَ  َوِممَّ
املسألة الرابعة قالت املعتزلة اآلية تدل على أن الرزق ال يكون حراماً ألن اآلية دلت على أن االنفاق من الرزق 

مبمدو   ح فينتج أن الرزق ليس حبرام وقد مر تقرير هذا الكالم مراراًممدوح وال شيء من االنفاق من احلرام 
املسألة اخلامسة يف انتصاب قوله ِسّرا َوَعالَنَِيةً  وجوه أحدها أن يكون على احلال أي ذوي سر وعالنية مبعىن 
ة مسرين ومعلنني وثانيها على الظرف أي وقت سر وعالنية وثالثها على املصدر أي انفاق سر وانفاق عالني

  واملراد إخفاء التطوع وإعالن الواجب
الَ ِخلَالٌ قال أ الَّ َبْيٌع ِفيِه َو بو عبيدة واعلم أنه تعاىل ملا أمر بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة قال ّمن قَْبلِ أَن َيأِْتىَ  َيْوٌم 

اتل إمنا هو يوم ال البيع ههنا الفداء واخلالل املخالة وهو مصدر من خاللت خالالً وخمالة وهي املصادقة قال مق
بيع فيه وال شراء وال خمالة وال قرابة فكأنه تعاىل يقول أنفقوا أموالكم يف الدنيا حىت جتدوا ثواب ذلك اإلنفاق 
يف مثل هذا اليوم الذي ال حتصل فيه مبايعة وال خمالة ونظري هذه اآلية قوله تعاىل يف سورة البقرة الَّ َبْيٌع ِفيِه َوالَ 

اَعةٌ   ُخلَّةٌ  َوالَ   ) ٢٥٤البقرة ( َشفَ
فإن قيل كيف نفى املخالة يف هاتني اآليتني مع أنه تعاىل أثبتها يف قوله االِْخالء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ 

  ) ٦٧الزخرف ( الُْمتَِّقَني 
غبة النفس واآلية الدالة على قلنا اآلية الدالة على نفي املخالة حممولة على نفي املخالة بسبب ميل الطبيعة ور

م   ثبوت املخالة حممولة على حصول املخالة احلاصلة بسبب عبودية اهللا تعاىل وحمبة اهللا تعاىل واهللا أعل
َر لَكُُم الْفُلَْك َوَسخَّ اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت واألرض وَأَنَزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت رِْزقًا لَّكُْم

لَكُُم الَّْيلَ َوالنَّهَاَر ِلَتْجرِىَ  ِفى الَْبْحرِ بِأَْمرِِه َوَسخََّر لَكُُم اَألْنَهاَر َوَسخَّر لَكُُم الشَّْمَس َوالْقََمَر َدآِئَبَني َوَسخََّر 



لِّ َما َسأَلُْتُموُه َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْح ٌرَوآَتاكُم مِّن كُ   ُصوَها إِنَّ اإلْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّا
اعلم أنه ملا أطال الكالم يف وصف أحوال السعداء وأحوال األشقياء وكان العمدة العظمى واملنزلة الكربى يف 

ال جرم ختم اهللا تعاىل  حصول السعادات معرفة اهللا تعاىل بذاته وبصفاته ويف حصول الشقاوة فقدان هذه املعرفة 
  السعداء واألشقياء بالدالئل الدالة على وجود الصانع وكمال علمه وقدرتهوصف أحوال 

وذكر ههنا عشرة أنواع من الدالئل أوهلا خلق السموات وثانيها خلق األرض وإليهما اإلشارة بقوله تعاىل اللَُّه 
َرَج بِِه ِمَن الثََّمراِت رِْزقاً لَّكُْم ورابعها قوله الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض وثالثها َوأَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء فَأَْخ

َوَسخَّر  َوَسخََّر لَكُُم الْفُلَْك ِلَتْجرِىَ  ِفى الَْبْحرِ بِأَْمرِِه وخامسها قوله َوَسخََّر لَكُُم االْنهَاَر وسادسها وسابعها قوله
خَّر لَكُُم الشَّْمَس َوالْقََمَر وعاشرها قوله َواَتاكُم ّمن كُلّ َما لَكُُم الشَّْمَس َوالْقََمَر َداِئَبَني وثامنها وتاسعها قوله َوَس

َسأَلُْتُموُه وهذه الدالئل العشرة قد مر ذكرها يف هذا الكتاب وتقريرها وتفسريها مراراً وأطواراً وال بأس بأن 
ِه مبتدأ وقوله َوالَِّذى َخلََق خ ربه مث إنه تعاىل بدأ بذكر خلق نذكر ههنا بعض الفوائد فاعلم أن قوله تعاىل اللَّ

السموات واألرض وقد ذكرنا يف هذا الكتاب أن السماء واألرض من كم وجه تدل على وجود الصانع 
احلكيم وإمنا بدأ بذكرمها ههنا ألهنما مها األصالن اللذان يتفرع عليهما سائر األدلة املذكورة بعد ذلك فإنه قال 

  ء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمراِت رِْزقاً لَّكُْم وفيه مباحثبعده َوأَنَزلَ ِمَن السََّماء َما
البحث األول لوال السماء مل يصح إنزال املاء منها ولوال األرض مل يوجد ما يستقر املاء فيه فظهر أنه ال بد من 

  وجودمها حىت حيصل هذا املقصود وهذا املطلوب
وفيه قوالن األول أن املاء نزل من السحاب ومسي السحاب مساء  البحث الثاين قوله َوأَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء

اشتقاقاً من السمو وهو االرتفاع والثاين أنه تعاىل أنزله من نفس السماء وهذا بعيد ألن اإلنسان رمبا كان واقفاً 
ان هذا على قلة جبل عال ويرى الغيم أسفل منه فإذا نزل من ذلك اجلبل يرى ذلك الغيم ماطراً عليهم وإذا ك

  أمراً مشاهداً بالبصر كان النزاع فيه باطالً
البحث الثالث قال قوم إنه تعاىل أخرج هذه الثمرات بواسطة هذا املاء املنزل من السماء على سبيل العادة 

وذلك ألن يف هذا املعىن مصلحة للمكلفني ألهنم إذا علموا أن هذه املنافع القليلة جيب أن تتحمل يف حتصيلها 
واملتاعب فاملنافع العظيمة الدائمة يف الدار اآلخرة أوىل أن تتحمل املشاق يف طلبها وإذا كان املرء يترك املشاق 

الراحة واللذات طلباً هلذه اخلريات احلقرية فبأن يترك اللذات الدنيوية ليفوز بثواب اهللا تعاىل ويتخلص عن 
هللا تعاىل كل نفس مشتهاها من غري تعب وال نصب عقابه أوىل وهلذا السبب ملا زال التكليف يف اآلخرة أنال ا

هذا قول املتكلمني وقال قوم آخرون إنه تعاىل حيدث الثمار والزروع بواسطة هذا املاء النازل من السماء 
  واملسألة كالمية حمضة وقد ذكرناه يف سورة البقرة

على األشجار ويقع أيضاً على البحث الرابع قال أبو مسلم لفظ الثََّمراِت يقع يف األغلب على ما حيصل 
  ) ١٤١األنعام ( الزروع والنبات كقوله تعاىل كُلُواْ ِمن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوءاُتواْ َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه 

ل أن البحث اخلامس قال تعاىل فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمراِت رِْزقاً لَّكُْم واملراد أنه تعاىل إمنا أخرج هذه الثمرات ألج
تكون رزقاً لنا واملقصود أنه تعاىل قصد بتخليق هذه الثمرات إيصال اخلري واملنفعة إىل املكلفني ألن اإلحسان ال 

  يكون إحساناً إال إذا قصد احملسن بفعله إيصال النفع إىل احملسن إليه



قاً هو مثرات وجيوز أن قوله ِمَن الثََّمراِت بيان للرزق أي أخرج به رز) الكشاف ( البحث السادس قال صاحب 
يكون من الثمرات مفعول أخرج ورزقاً حال من املفعول أو نصباً على املصدر من أخرج ألنه يف معىن رزق 

  والتقدير ورزق من الثمرات رزقاً لكم

عاىل َوِمْن ءاَياِتِه الَْجوَارِ فأما احلجة الرابعة وهي قوله َوَسخََّر لَكُُم الْفُلَْك ِلَتْجرِىَ  ِفى الَْبْحرِ بِأَْمرِِه ونظريه قوله ت
  ففيها مباحث)  ٣٢الشور ( ِفى الَْبْحرِ كَاالْْعلَامِ 

البحث األول أن االنتفاع مبا ينبت من األرض إمنا يكمل بوجود الفلك اجلاري يف البحر وذلك ألنه تعاىل خص 
إىل اجلانب اآلخر من كل طرف من أطراف األرض بنوع آخر من أنعمه حىت أن نعمة هذا الطرف إذا نقلت 

األرض وبالعكس كثر الربح يف التجارات مث إن هذا النقل ال ميكن إال بسفن الرب وهي اجلمال أو بسفن البحر 
  وهي الفلك املذكور يف هذه اآلية فإن قيل ما معىن وسخر لكم الفلك مع أن تركيب السفينة من أعمال العباد

 تعاىل فال سؤال وأما على مذهب املعتزلة فقد أجاب القاضي عنه فقال قلنا أما على قولنا إن فعل العبد خلق اهللا
لوال أنه تعاىل خلق األشجار الصلبة اليت منها ميكن تركيب السفن ولوال خلقه للحديد وسائر اآلالت ولوال 

فينة تعريفه العباد كيف يتخذوه ولوال أنه تعاىل خلق املاء على صفة السيالن اليت باعتبارها يصح جري الس
ا جيوز جري  ولوال خلقه تعاىل الرياح وخلق احلركات القوية فيها ولوال أنه وسع األهنار وجعل فيها من العمق م

السفن فيها ملا وقع االنتفاع بالسفن فصار ألجل أنه تعاىل هو اخلالق هلذه األحوال وهو املدبر هلذه األمور 
  واملسخر هلا حسنت إضافة السفن إليه

نه تعاىل أضاف ذلك التسخري إىل أمره ألن امللك العظيم قلما يوصف بأنه فعل وإمنا يقال فيه إنه البحث الثاين أ
( ونُ أمر بكذا تعظيماً لشأنه ومنهم من محله على ظاهر قوله إِنََّما قَْولَُنا ِلَشىْ ء إِذَا أََرْدَناُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُ

  ىل ما ذكرناهوحتقيق هذا الوجه راجع إ)  ٤٠النحل 
البحث الثالث الفلك من اجلمادات فتسخريها جماز واملعىن أنه ملا كان جيري على وجه املاء كما يشتهيه املالح 

  صار كأنه حيوان مسخر له
احلجة اخلامسة قوله تعاىل َوَسخََّر لَكُُم االْنَهاَر واعلم أن ماء البحر قلما ينتفع به يف الزراعات ال جرم ذكر تعاىل 

امه على اخللق بتفجري األهنار والعيون حىت ينبعث املاء منها إىل مواضع الزرع والنبات وأيضاً ماء البحر ال إنع
  يصلح للشرب والصاحل هلذا املهم هو مياه األهنار

  احلجة السادسة والسابعة قوله َوَسخَّر لَكُُم الشَّْمَس َوالْقََمَر َداِئبََني
عظيم وقد ذكره اهللا تعاىل يف آيات منها قوله َوَجَعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ ُنوراً َوَجَعلَ  واعلم أن االنتفاع بالشمس والقمر

ومنها قوله َوَجَعلَ ِفيَها ِسَراجاً )  ٥الرمحن ( ومنها قوله الشَّْمُس َوالْقََمُر بُِحْسَباٍن )  ١٦نوح ( الشَّْمَس ِسَراجاً 
َو الَِّذى َجَعلَ الشَّْمَس ِضَياء َوالْقََمَر ُنوراً ومنها قول)  ٦١الفرقان ( َوقََمراً مُّنِرياً  وقوله َداِئَبَني )  ٥يونس ( ه ُه

معىن الدؤب يف اللغة مرور الشيء يف العمل على عادة مطردة يقال دأب يدأب دأباً ودؤباً وقد ذكرنا هذا يف 
قوله َداِئَبَني معناه يدأبان يف سريمها وإنارهتما قال املفسرون )  ٤٧يوسف ( قوله قَالَ َتْزَرُعونَ َسْبُع ِسنَِني َدأًَبا 

وتأثريمها يف إزالة الظلمة ويف إصالح النبات واحليوان فإن الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل ولوال 



الشمس ملا حصلت الفصول األربعة ولوالها الختلت مصاحل العامل بالكلية وقد ذكرنا منافع الشمس والقمر 
   أول هذا الكتابباالستقصاء يف

  احلجة الثامنة والتاسعة قوله َوَسخَّر لَكُُم الشَّْمَس َوالْقَمََر
)  ١١ ١٠النبأ ( واعلم أن منافعهما مذكورة يف القرآن كقوله تعاىل َوَجَعلَْنا الَّْيلَ ِلَباساً َوَجَعلَْنا النََّهاَر َمَعاشاً 

ْسكُنُواْ ِفيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصراً قال املتكلمون تسخري الليل والنهار جماز ألهنما وقوله اللَُّه الَِّذى َجَعلَ لَكُُم الَّْيلَ ِلَت
  عرضان واألعراض ال تسخر

ا ذكر تلك النعمة العظيمة بني بعد ذلك أنه مل  واحلجة العاشرة قوله َواَتاكُم ّمن كُلّ َما َسأَلُْتُموُه مث إنه تعاىل مل
نافع واملرادات ما ال يأيت على بعضها التعديد واإلحصاء فقال َواَتاكُم ّمن يقتصر عليها بل أعطى عباده من امل

كُلّ َما َسأَلُْتُموُه واملفعول حمذوف تقديره من كل مسؤول شيئاً وقرىء ِمن كُلّ بالتنوين و َما َسأَلُْتُموُه نفي وحمله 
موصولة والتقدير آتاكم من كل  )ما ( نصب على احلال أي آتاكم من مجيع ذلك غري سائليه وجيوز أن تكون 

ذلك ما احتجتم إليه ومل تصلح أحوالكم ومعايشكم إال به فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان احلال مث إنه 
تعاىل ملا ذكر هذه النعم ختم الكالم بقوله َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها قال الواحدي النعمة ههنا اسم أقيم 

ملصدر يقال أنعم اهللا عليه ينعم إنعاماً ونعمة أقيم االسم مقام اإلنعام كقوله أنفقت عليه إنفاقاً ونفقة مبعىن مقام ا
  واحد ولذلك مل جيمع ألنه يف معىن املصدر ومعىن قوله الَ ُتْحُصوَها أي ال تقدرون على تعديد مجيعها لكثرهتا

أقسام نعم اهللا ممتنع فعليه أن يتأمل يف شيء واحد ليعرف  واعلم أن اإلنسان إذا أراد أن يعرف أن الوقوف على
  عجز نفسه عنه وحنن نذكر منه مثالني

املثال األول أن األطباء ذكروا أن األعصاب قسمان منها دماغية ومنها خناعية أما الدماغية فإهنا سبعة مث أتعبوا 
ة مث مما ال شك فيه أن كل واحد من أنفسهم يف معرفة احلكم الناشئة من كل واحد من تلك األرواح السبع

األرواح السبعة تنقسم إىل شعب كثرية وكل واحد من تلك الشعب أيضاً إىل شعب دقيقة أدق من الشعر 
ولكل واحد منها ممر إىل األعضاء ولو أن شعبة واحدة اختلت إما بسبب الكمية أو بسبب الكيفية أو بسبب 

شعب الدقيقة تكون كثرية العدد جداً ولكل واحدة منها حكمة الوضع الختلت مصاحل البنية مث إن تلك ال
خمصوصة فإذا نظر اإلنسان يف هذا املعىن عرف أن اهللا تعاىل حبسب كل شظية من تلك الشظايا العصبية على 
العبد نعمة عظيمة لو فاتت لعظم الضرر عليه وعرف قطعاً أنه ال سبيل له إىل الوقوق عليها واالطالع على 

الَ ُتْحُصوَها وكما اعتربت هذا يف الشظايا أحواهلا  وعند هذا يقطع بصحة قوله تعاىل َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمَت اللَِّه 
العصبية فاعترب مثله يف الشرايني واألوردة ويف كل واحد من األعضاء البسيطة واملركبة حبسب الكمية والكيفية 

حبراً ال ساحل له وإذا اعتربت هذا يف بدن اإلنسان والوضع والفعل واإلنفعال حىت ترى أقسام هذا الباب 
الواحد فاعرف أقسام نعم اهللا تعاىل يف نفسه وروحه فإن عجائب عامل األرواح أكثر من عجائب عامل األجساد 
مث ملا اعتربت حالة احليوان الواحد فعند ذلك اعترب أحوال عامل األفالك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب 

والنبات واحليوان وعند هذا تعرف أن عقول مجيع اخلالئق لو ركبت وجعلت عقالً واحداً مث بذلك  الرب والبحر
العقل يتأمل اإلنسان يف عجائب حكمة اهللا تعاىل يف أقل األشياء ملا أدرك منها إال القليل فسبحانه تقدس عن 



  أوهام املتومهني
ا املثال الثاين أنك إذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها يف   الفم فانظر إىل ما قبلها وإىل ما بعدها أم

األمور اليت قبلها فاعرف أن تلك اللقمة من اخلبز ال تتم وال تكمل إال إذا كان هذا العامل بكليته قائماً على 
الوجه األصوب ألن احلنطة ال بد منها وأهنا ال تنبت إال معونة الفصول األربعة وتركيب الطبائع وظهور الرياح 

ر وال حيصل شيء منها إال بعد دوران األفالك واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه خمصوصة يف واألمطا
ال بد من آالت الطحن واخلبز وهي ال  احلركات ويف كيفيتها يف اجلهة والسرعة والبطء مث بعد أن تكون احلنطة 

إصالحها إال بآالت أخرى حديدية حتصل إال عند تولد احلديد يف أرحام اجلبال مث إن اآلالت احلديدية ال ميكن 
سابقة عليها وال بد من انتهائها إىل آلة حديدية هي أول هذه اآلالت فتأمل أهنا كيف تكونت على األشكال 

املخصوصة مث إذا حصلت تلك اآلالت فانظر أنه ال بد من اجتماع العناصر األربعة وهي األرض واملاء واهلواء 
يما تقدم على حصول هذه اللقمة وأما النظر فيما والنار حىت ميكن طبخ اخلبز من ذ لك الدقيق فهذا هو النظر ف

بعد حصوهلا فتأمل يف تركيب بدن احليوان وهو أنه تعاىل كيف خلق األبدان حىت ميكنها االنتفاع بتلك اللقمة 
من هذه وأنه كيف يتضرر احليوان باألكل ويف أي األعضاء حتدث تلك املضار وال ميكنك أن تعرف القليل 

األشياء إال مبعرفة علم التشريح وعلم الطب بالكلية فظهر مبا ذكرنا أن االنتفاع باللقمة الواحدة ال ميكن 
معرفته إال مبعرفة مجلة األمور والعقول قاصرة عن إدراك ذرة من هذه املباحث فظهر هبذا الربهان القاهر صحة 

ُتْحُصوَها مث إنه تعاىل قال إِنَّ اإلْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر قيل يظلم النعمة بإغفال  قوله تعاىل َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ
شكرها كفار شديد الكفران هلا وقيل ظلوم يف الشدة يشكو وجيزع كفار يف النعمة جيمع ومينع واملراد من 

  اإلنسان ههنا اجلنس يعين أن عادة هذا اجلنس هو هذا الذي ذكرناه وههنا حبثان
البحث األول أن اإلنسان جمبول على النسيان وعلى املاللة فإذا وجد نعمة نسيها يف احلال وظلمها بترك 

شكرها وإن مل ينسها فإنه يف احلال ميلها فيقع يف كفران النعمة وأيضاً أن نعم اهللا كثرية فمىت حاول التأمل يف 
  بعضها غفل عن الباقي

( ملوضع إِنَّ اإلْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر وقال يف سورة النحل إِنَّ اللََّه لََغفُوٌر رَِّحيٌم البحث الثاين أنه تعاىل قال يف هذا ا
ا تأملت فيه الحت يل فيه دقيقة كأنه يقول إذا حصلت النعم الكثرية فأنت الذي أخذهتا وأنا )  ١٨النحل  ومل

ويل وصفان عند إعطائها ومها كوين الذي أعطيتها فحصل لك عند أخذها وصفان ومها كونك ظلوماً كفاراً 
غفوراً رحيماً واملقصود كأنه يقول إن كنت ظلوماً فأنا غفور وإن كنت كفاراً فأنا رحيم أعلم عجزك وقصورك 

  فال أقابل تقصريك إال بالتوفري وال أجازي جفاء إال بالوفاء ونسأل اهللا حسن العاقبة والرمحة
اسِ لْ َهاذَا الَْبلََد آِمًنا َواْجُنْبنِى َوَبنِى َّ أَن نَّْعُبَد االٌّ ْصَناَم َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا مَِّن النََّوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ اجَْع

َمْن َعَصانِى فَإِنََّك غَفُوٌر رَِّحيٌم   فََمن َتبَِعنِى فَإِنَُّه ِمنِّى َو
  عبود إال اهللا سبحانه وأنه ال جيوز عبادة غريه تعاىلاعلم أنه تعاىل ملا بني بالدالئل املتقدمة أنه ال م

  ألبتة حكى عن إبراهيم عليه السالم مبالغته يف إنكار عبادة األوثان
واعلم أنه تعاىل حكى عن إبراهيم عليه السالم أنه طلب من اهللا أشياء أحدها قوله َرّب اْجَعلْ َهاذَا الَْبلََد اِمًنا 

  واملراد مكة آمناً ذا أمن



  وبني قوله اْجَعلْ َهاذَا الَْبلََد اِمًنا) اجعل هذا بلداً آمناً ( قيل أي فرق بني قوله  فإن
قلنا سأل يف األول أن جيعله من مجلة البالد اليت يأمن أهلها فال خيافون ويف الثاين أن يزيل عنها الصفة اليت 

ال هو بلد خموف فاجعله آمناً وقد كانت حاصلة هلا وهي اخلوف وحيصل هلا ضد تلك الصفة وهو األمن كأنه ق
  تقدم تفسريه يف سورة البقرة وثانيها قوله َواْجُنْبنِى َوَبنِى َّ أَن نَّْعُبَد االْْصَناَم وفيه مسائل

املسألة األوىل قرىء َواْجُنْبنِى وفيه ثالث لغات جنبه واجنبه وجنبه قال الفراء أهل احلجاز يقول جنبين جيبين 
  يقولون جنبين شره وأجنبين شره وأصله جعل الشيء عن غريه على جانب وناحيةبالتخفيف وأهل جند 

ملسألة الثانية لقائل أن يقول اإلشكال على هذه اآلية من وجوه أحدها أن إبراهيم عليه السالم دعا ربه أن جيعل ا
ا قبل اهللا دعاءه ألن مجاعة خربوا الكعبة وأغاروا على مكة وثانيها أن األنبياء عليهم السالم ال  مكة آمناً وم

قوله أجنبين عن عبادة األصنام وثالثها أنه طلب من اهللا تعاىل يعبدون الوثن ألبتة وإذا كان كذلك فما الفائدة يف 
أن ال جيعل أبناءه من عبدة األصنام واهللا تعاىل مل يقبل دعاءه وألن كفار قريش كانوا من أوالده مع أهنم كانوا 

  يعبدون األصنام
باألبناء فنقول فإذا كان املراد من فإن قالوا إهنم ما كانوا أبناء إبراهيم وإمنا كانوا أبناء أبنائه والدعاء خمصوص 

أولئك األبناء أبناءه من صلبه وهم ما كانوا إال إمساعيل وإسحاق ومها كانا من أكابر األنبياء وقد علم أن 
  األنبياء ال يعبدون الصنم فقد عاد السؤال يف أنه ما الفائدة يف ذلك الدعاء

عليه السالم ملا فرغ من بناء الكعبة ذكر هذا الدعاء  واجلواب عن السؤال األول من وجهني األول أنه نقل أنه
يوسف ( واملراد منه جعل تلك البلدة آمنة من اخلراب والثاين أن املراد جعل أهلها آمنني كقوله َواْسئَلِ الْقَْرَيةَ  

  أي أهل القرية وهذا الوجه عليه أكثر املفسرين وعلى هذا التقدير فاجلواب من وجهني)  ٨٢
ل ما اختصت به مكة من حصول مزيد من األمن وهو أن اخلائف كان إذا التجأ إىل مكة أمن وكان الوجه األو

الناس مع شدة العداوة بينهم يتالقون مبكة فال خياف بعضهم بعضاً ومن ذلك أمن الوحش فإهنم يقربون من 
حاصل يف مكة فوجب الناس إذا كانوا مبكة ويكونون مستوحشني عن الناس خارج مكة فهذا النوع من األمن 

  محل الدعاء عليه
والوجه الثاين أن يكون املراد من قوله اْجَعلْ َهاذَا الَْبلََد اِمًنا أي باألمر واحلكم جبعله آمناً وذلك األمر واحلكم 

  حاصل ال حمالة
البقرة ( َمْينِ لََك واجلواب عن السؤال الثاين قال الزجاج معناه ثبتين على اجتناب عبادهتا كما قال َواْجَعلَْنا ُمْسِل

  أي ثبتنا على اإلسالم)  ١٢٨
  ولقائل أن يقول السؤال باق ألنه ألنه ملا كان من املعلوم أنه تعاىل يثبت األنبياء عليهم السالم على

االجتناب من عبادة األصنام فما الفائدة يف هذا السؤال والصحيح عندي يف اجلواب وجهان األول أنه عليه 
يعلم أنه تعاىل يعصمه من عبادة األصنام إال أنه ذكر ذلك هضماً للنفس وإظهاراً للحاجة السالم وإن كان 

والفاقة إىل فضل اهللا يف كل املطالب والثاين أن الصوفية يقولون إن الشرك نوعان شرك جلي وهو الذي يقول 
ض هو أن ينقطع نظره به املشركون وشرك خفي وهو تعليق القلب بالوسايط وباألسباب الظاهرة والتوحيد احمل

عن الوسايط وال يرى متصرفاً سوى احلق سبحانه وتعاىل فيحتمل أن يكون قوله َواْجُنْبنِى َوَبنِى َّ أَن نَّْعُبَد 



  االْْصَناَم املراد منه أن يعصمه عن هذا الشرك اخلفي واهللا أعلم مبراده
أراد بنيه من صلبه ) وبين ( قوله ) الكشاف ( واجلواب عن السؤال الثالث من وجوه األول قال صاحب 

والفائدة يف هذا الدعاء عني الفائدة اليت ذكرناها يف قوله َواْجُنْبنِى والثاين قال بعضهم أراد من أوالده وأوالد 
أوالده كل من كانوا موجودين حال الدعاء وال شبهة أن دعوته جمابة فيهم الثالث قال جماهد مل يعبد أحد من 

السالم صنماً والصنم هو التمثال املصور ما ليس مبصور فهو وثن وكفار قريش ما عبدوا  ولد إبراهيم عليه
التمثال وإمنا كانوا يعبدون أحجاراً خمصوصة وأشجاراً خمصوصة وهذا اجلواب ليس بقوي ألنه عليه السالم ال 

أن هذا الدعاء خمتص باملؤمنني  جيوز أن يريد هبذا الدعاء إال عبادة غري اهللا تعاىل واحلجر كالصنم يف ذلك الرابع
من أوالده والدليل عليه أنه قال يف آخر اآلية فََمن َتبَِعنِى فَإِنَُّه ِمّنى وذلك يفيد أن من مل يتبعه على دينه فإنه ليس 

َك إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر َصاِلحٍ  له وإن كان عمم واخلامس لع)  ٤٦هود ( منه ونظريه قوله تعاىل لنوح إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِل
يف الدعاء إال أن اهللا تعاىل أجاب دعاءه يف حق البعض دون البعض وذلك ال يوجب حتقري األنبياء عليهم السالم 

حق إبراهيم عليه السالم قَالَ إِّنى َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما قَالَ َوِمن ذُّريَِّتى قَالَ الَ َيَنالُ َعْهِدي  ونظريه قوله تعاىل يف 
  ) ١٢٤البقرة ( اِلِمَني الظَّ

ير املسألة الثالثة احتج أصحابنا بقوله َواْجنُْبنِى َوَبنِى َّ أَن نَّْعُبَد االْْصَناَم على أن الكفر واإلميان من اهللا تعاىل وتقر
الدليل أن إبراهيم عليه السالم طلب من اهللا أن جينبه وجينب أوالده من الكفر فدل ذلك على أن التبعيد من 

والتقريب من اإلميان ليس إال من اهللا تعاىل وقول املعتزلة إنه حممول على األلطاف فاسد ألنه عدول عن  الكفر
  الظاهر وألنا قد ذكرنا وجوهاً كثرية يف إفساد هذا التأويل

ق كل الفرق على أن مث حكى اهللا تعاىل عن إبراهيم عليه السالم أنه قال َرّب إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن النَّاسِ واتف
قوله أَْضلَلَْن جماز ألهنا مجادات واجلماد ال يفعل شيئاً ألبتة إال أنه ملا حصل اإلضالل عند عبادهتا أضيف إليها 

  كما تقول فتنتهم الدنيا وغرهتم أي افتتنوا هبا واغتروا بسببها
فإنه مين أي جار جمرى بعضي لفرط اختصاصه يب  مث قال فََمن َتبَِعنِى فَإِنَُّه ِمّنى يعين من تبعين يف ديين واعتقادي

وقربه مين ومن عصاين يف غري الدين فإنك غفور رحيم واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أن إبراهيم عليه السالم 
ذكر هذا الكالم والغرض منه الشفاعة يف حق أصحاب الكبائر من أمته والدليل عليه أن قوله َوَمْن َعَصانِى 

وٌر رَِّحيٌم صريح يف طلب املغفرة والرمحة ألولئك العصاة فنقول أولئك العصاة إما أن يكونوا من فَإِنََّك غَفُ
الكفار أو ال يكونوا كذلك واألول باطل من وجهني األول أنه عليه السالم بني يف مقدمة هذه اآلية أنه مربأ عن 

اَم وأيضاً قوله فََمن َتبَِعنِى فَإِنَُّه ِمّنى يدل مبفهومه على أن من مل الكفار وهو قوله َواْجُنْبنِى َوَبنِى َّ أَن نَّْعُبَد االْْصَن
  يتبعه على دينه فإنه ليس منه وال يهتم باصالح مهماته والثاين أن األمة

ٌر  جممعة على أن الشفاعة يف إسقاط عقاب الكفر غري جائزة وملا بطل هذا ثبت أن قوله َوَمْن َعَصانِى فَإِنََّك غَفُو
  يٌم شفاعة يف العصاة الذين ال يكونون من الكفاررَِّح

وإذا ثبت هذا فنقول تلك املعصية إما أن تكون من الصغائر أو من الكبائر بعد التوبة أو من الكبائر قبل التوبة 
واألول والثاين باطالن ألن قوله َوَمْن َعَصانِى اللفظ فيه مطلق فتخصيصه بالصغرية عدول عن الظاهر وأيضاً 

ائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران عند اخلصوم فال ميكن محل اللفظ عليه فثبت أن هذه اآلية شفاعة فالصغ



يف إسقاط العقاب عن أهل الكبائر قبل التوبة وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة يف حق إبراهيم عليه السالم ثبت 
ائل بالفرق والثاين وهو أن هذا املنصب لوجوه األول أنه ال ق) صلى اهللا عليه وسلم ( حصوهلا يف حق حممد 

لكان ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( أعلى املناصب فلو حصل إلبراهيم عليه السالم مع أنه غري حاصل حملمد 
مأمور باالقتداء بإبراهيم عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( نقصاناً يف حق حممد عليه السالم والثالث أن حممداً 

وقوله ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ  )  ٩٠األنعام ( ْولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه السالم لقوله تعاىل أُ
ويف إسقاط العقاب عن ) صلى اهللا عليه وسلم ( إِْبراهِيَم َحنِيفًا فهذا وجه قريب يف إثبات الشفاعة حملمد 

  أصحاب الكبائر واهللا أعلم
ا عرفت هذا فلنذكر أقوال املفسرين قال السدي معناه ومن عصاين مث تاب وقيل إن هذا الدعاء إمنا كان قبل إذ

أن يعلم أن اهللا تعاىل ال يغفر الشرك وقيل من عصاين بإقامته على الكفر فإنك غفور رحيم يعين أنك قادر على 
ال يعاجلهم بالعقاب بل أن تغفر له وترمحه بأن تنقله عن الكفر إىل اإلسالم وقيل امل راد من هذه املغفرة أن 

  ميهلهم حىت يتوبوا أو يكون املراد أن ال تعجل اخترامهم فتفوهتم التوبة واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة
ه   أما األول وهو محل هذه الشفاعة على املعصية بشرط التوبة فقد أبطلنا

يعلم أن اهللا ال يغفر الشرك فنقول هذا أيضاً بعيد ألنا  وأما الثاين وهو قوله إن هذه الشفاعة إمنا كانت قبل أن
بينا أن مقدمة هذه اآلية تدل على أنه ال جيوز أن يكون مراد إبراهيم عليه السالم من هذا الدعاء هو الشفاعة 

  يف إسقاط عقاب الكفر
ميان فهو أيضاً بعيد ألن املغفرة وأما الثالث وهو قوله املراد من كونه غَفُوراً رَِّحيماً أن ينقله من الكفر إىل اإل

  والرمحة مشعرة بإسقاط العقاب وال إشعار فيهما بالنقل من صفة الكفر إىل صفة اإلميان واهللا أعلم
وأما الرابع وهو أن حتمل املغفرة والرمحة على تعجيل العقاب أو ترك تعجيل اإلمانة فنقول هذا باطل ألن كفار 

م اهللا تعاىل بالعقاب وال باملوت مع أن أهل اإلسالم متفقون على أهنم ليسوا زماننا هذا أكثر منهم ومل يعاجله
مغفورين وال مرحومني فبطل تفسري املغفرة والرمحة على ترك تعجيل العقاب هبذا الوجه وظهر مبا ذكرنا صحة 

  ما قررناه من الدليل واهللا أعلم
رِ ِذى َزْرعٍ ِعنَد َبْيِتَك الُْمَحرَّمِ َربََّنا ِلُيِقيُمواْ الصَّلواةَ  فَاْجَعلْ أَفِْئَدةً  مََّن النَّاسِ رَّبََّنآ إِنَّى أَْسكَنُت ِمن ذُرِّيَِّتى بَِواٍد غَْي

ِه ِمن ُن َوَما َيْخفَى َتْهوِى إِلَْيهِْم َواْرُزقُْهْم مَِّن الثََّمَراِت لََعلَُّهْم َيْشكُُرونَ َربََّنآ إِنََّك َتْعلَُم َما ُنْخِفى َوَما ُنْعِل َعلَى اللَّ
ى لََسِميُع َشىْ ٍء فَى األرض َوالَ ِفى السََّمآِء الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َوَهَب ِلى َعلَى الِْكَبرِ إِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق إِنَّ َربِّ

نَِني َيْوَم َيقُوُم الدَُّعآِء َربِّ اْجَعلْنِى ُمِقيَم الصَّلواةِ  َوِمن ذُرَِّيِتى َربََّنا َوَتقَبَّلْ ُدَعآِء َربَّ َنا اغِْفْر ِلى َوِلَواِلَدى َّ َوِللُْمْؤِم
  الِْحَساُب

  اعلم أنه سبحانه وتعاىل حكى عن إبراهيم عليه السالم يف هذا املوضع أنه طلب يف دعائه أموراً سبعة
واالبتداء بطلب )  ١٢٦لبقرة ا( املطلوب األول طلب من اهللا نعمة األمان وهو قوله َرّب اْجَعلْ َهاذَا الَْبلََد اِمًنا 

نعمة األمن يف هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم واخلريات وأنه ال يتم شيء من مصاحل الدين والدنيا 
إال به وسئل بعض العلماء األمن أفضل أم الصحة فقال األمن أفضل والدليل عليه أن شاة لو انكسرت رجلها 

على الرعي واألكل ولو أهنا ربطت يف موضع وربط بالقرب منها ذئب فإهنا  فإهنا تصح بعد زمان مث إهنا تقبل



متسك عن العلف وال تتناوله إىل أن متوت وذلك يدل على أن الضرر احلاصل من اخلوف أشد من الضرر 
  احلاصل من أمل اجلسد

إبراهيم ( نِى َّ أَن نَّْعُبَد االْْصَناَم واملطلوب الثاين أن يرزقه اهللا التوحيد ويصونه عن الشرك وهو قوله َواْجُنْبنِى َوَب
٣٥ (  

ن ذُّريَِّتى أي واملطلوب الثالث قوله رَّبََّنا إِنَّى أَْسكَنُت ِمن ذُّريَِّتى بَِواٍد غَْيرِ ِذى َزْرعٍ ِعنَد َبْيِتَك الُْمَحرَّمِ فقوله ِم
عٍ أي ليس فيه شيء من زرع كقوله بعض ذرييت وهو إمسعيل ومن ولد منه بَِواٍد هو وادي مكة غَْيرِ ِذى َزْر

مبعىن ال حيصل فيه اعوجاج عند بيتك احملرم وذكروا يف تسميته احملرم )  ٢٨الزمر ( قُْرءاناً َعَربِّياً غَْيَر ِذى ِعَوجٍ 
 وجوها األول أن اهللا حرم التعرض له والتهاون به وجعل ما حوله حرماً ملكانه الثاين أنه كان مل يزل ممتنعاً عزيزاً

يهابه كل جبار كالشيء احملرم الذي حقه أن جيتنب الثالث مسي حمرماً ألنه حمترم عظيم احلرمة ال حيل انتهاكه 
الرابع أنه حرم على الطوفان أي امتنع منه كما مسي عتيقاً ألنه أعتق منه فلم يستعل عليه اخلامس أمر الصائرين 

قبل السادس حرم موضع البيت حني خلق السموات إليه أن حيرموا على أنفسهم أشياء كانت حتل هلم من 
واألرض وحفه بسبعة من املالئكة وهو مثل البيت املعمور الذي بناه آدم فرفع إىل السماء السابعة السابع حرم 
على عباده أن يقربوه بالدماء واألقذار وغريها روي أن هاجر كانت أمة لسارة فوهبتها إلبراهيم عليه السالم 

  فولدت له

يل عليه السالم فقالت سارة كنت أرجو أن يهب اهللا يل ولداً من خليله فمنعنيه ورزقه خادميت وقالت إمسع
إلبراهيم أبعدمها مين فنقلهما إىل مكة وإمسعيل رضيع مث رجع فقالت هاجر إىل من تكلنا فقال إىل اهللا مث دعا اهللا 

اٍد إىل آخر اآلية مث إهنا عطشت وعطش الصيب فانتهت بالصيب إىل تعاىل بقوله رَّبََّنا إِنَّى أَْسكَنُت ِمن ذُّريَِّتى بَِو
رحم اهللا أم إمسعيل لوال أهنا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عيناً فقال رسول اهللا 

يل برفع مث إن إبراهيم عليه السالم عاد بعد كرب إمسعيل واشتغل هو مع إمسع) عجلت لكانت زمزم عيناً معيناً 
قواعد البيت قال القاضي أكثر األمور املذكورة يف هذه احلكاية بعيدة ألنه ال جيوز إلبراهيم عليه السالم أن 
ينقل ولده إىل حيث ال طعام وال ماء مع أنه كان ميكنه أن ينقلهما إىل بلدة أخرى من بالد الشام ألجل قول 

اء وطعام وأقول أما ظهور ماء زمزم فيحتمل أن يكون إرهاصاً سارة إال إذا قلنا إن اهللا أعلمه أنه حيصل هناك م
  إلمسعيل عليه السالم ألن ذلك عندنا جائز خالفاً للمعتزلة وعند املعتزلة أنه معجزة إلبراهيم عليه السالم

ذا الوادي مث قال رَّبََّنا إِنَّى أَْسكَنُت والالم متعلقة بأسكنت أي أسكنت قوماً من ذرييت وهم إمسعيل وأوالده هب
  الذي ال زرع فيه ليقيموا الصالة

  مث قال فَاْجَعلْ أَفِْئَدةً  ّمَن النَّاسِ َتْهوِى إِلَيْهِْم وفيه مباحث
البحث األول قال األصمعي هوى يهوي هوياً بالفتح إذا سقط من علو إىل سفل وقيل َتْهوِى إِلَْيهِْم تريدهم 

هم وتنزل يقال هوى احلجر من رأس اجلبل يهوي إذا احندر وقيل تسرع إليهم وقيل تنحط إليهم وتنحدر إلي
  وانصب وهوى الرجل إذا احندر من رأس اجلبل

البحث الثاين أن هذا الدعاء جامع للدين والدنيا أما الدين فألنه يدخل فيه ميل الناس إىل الذهاب إىل تلك 
يل الناس إىل نقل املعاشات إليهم بسبب البلدة بسبب النسك والطاعة هللا تعاىل وأما الدنيا فألنه يدخل فيه م



  التجارات فألجل هذا امليل يتسع عيشهم ويكثر طعامهم ولباسهم
البحث الثالث كلمة ِمْن يف قوله فَاْجَعلْ أَفِْئَدةً  ّمَن النَّاسِ َتْهوِى إِلَْيهِْم تفيد التبعيض واملعىن فاجعل أفئدة بعض 

ة الناس الزدمحت عليه فارس والروم والترك واهلند وقال سعيد بن الناس مائلة إليهم قال جماهد لو قال أفئد
  جبري لو قال أفئدة الناس حلجت اليهود والنصارى اجملوس ولكنه قال أَفِْئَدةً  ّمَن النَّاسِ فهم املسلمون

  مث قال َواْرُزقُْهْم ّمَن الثََّمراِت وفيه حبثان
َواْرُزقُْهْم ّمَن الثََّمراِت وذلك يدل على أن املطلوب بالدعاء البحث األول أنه مل يقل وارزقهم الثمرات بل قال 

  اتصال بعض الثمرات إليهم
البحث الثاين حيتمل أن يكون املراد بإيصال الثمرات إليهم إيصاهلا إليهم على سبيل التجارات وإمنا يكون املراد 

  عمارة القرى بالقرب منها لتحصيل الثمار منها
ْشكُُرونَ وذلك يدل على أن املقصود للعاقل من منافع الدنيا أن يتفرغ ألداء العبادات وإقامة مث قال لََعلَُّهْم َي

  الطاعات فإن إبراهيم عليه السالم بني أنه إمنا طلب تيسري املنافع على أوالده ألجل أن

  يتفرغوا إلقامة الصلوات وأداء الواجبات
  ا ُنْخِفى َوَما ُنْعِلُناملطلوب الرابع قوله َربََّنا إِنََّك َتْعلَُم َم

واعلم أنه عليه السالم ملا طلب من اهللا تيسري املنافع ألوالده وتسهيلها عليهم ذكر أنه ال يعلم عواقب األحوال 
 وهنايات األمور يف املستقبل وأنه تعاىل هو العامل هبا احمليط بأسرارها فقال َربََّنا إِنََّك َتْعلَُم َما ُنْخِفى َوَما ُنْعِلُن

واملعىن أنك أعلم بأحوالنا ومصاحلنا ومفاسدنا منا قيل ما خنفي من الوجد بسبب حصول الفرقة بيين وبني 
إمسعيل وما نعلن من البكاء وقيل ما خنفي من احلزن املتمكن يف القلب وما نعلن يريد ما جرى بينه وبني هاجر 

  ت آهللا أمرك هبذا قال نعم قالت إذن ال خنشىحيث قالت له عند الوداع إىل من تكلنا فقال إىل اهللا أكلكم قال
ء فَى االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء وفيه قوالن أحدمها أنه كالم اهللا عز وجل  ا َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمن َشىْ  مث قال َوَم

يم عليه السالم والثاين أنه من كالم إبراه)  ٣٤النحل ( تصديقاً إلبراهيم عليه السالم كقوله َوكَذاِلَك َيفَْعلُونَ 
يفيد االستغراق كأنه قيل وما ) من ( يعين وما خيفي على الذي هو عامل الغيب من شيء يف كل مكان ولفظ 

  خيفى عليه شيء ما
  مث قال الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َوَهَب ِلى َعلَى الِْكَبرِ إِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق وفيه مباحث

أنه تعاىل إمنا أعطى إبراهيم عليه السالم هذين الولدين أعين إمسعيل  البحث األول اعلم أن القرآن يدل على
وإسحق على الكرب والشيخوخة فأما مقدار ذلك السن فغري معلوم من القرآن وإمنا يرجع فيه إىل الروايات فقيل 

وقيل ولد  ملا ولد إمساعيل كان سن إبراهيم تسعاً وتسعني سنة وملا ولد إسحق كان سنه مائة واثنيت عشرة سنة
له إمسعيل ألربع وستني سنة وولد إسحق لتسعني سنة وعن سعيد بن جبري مل يولد إلبراهيم إال بعد مائة وسبع 

عشرة سنة وإمنا ذكر قوله َعلَى الِْكَبرِ ألن املنة هببة الولد يف هذا السن أعظم من حيث إن هذا الزمان زمان 
اليأس من أعظم النعم وألن الوالدة يف تلك السن العالية  وقوع اليأس من الوالدة والظفر باحلاجة يف وقت

  كانت آية إلبراهيم
فإن قيل إن إبراهيم عليه السالم إمنا ذكر هذا الدعاء عندما أسكن إمسعيل وهاجر أمه يف ذلك الوادي ويف ذلك 



  لِْكَبرِ إِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَقالوقت ما ولد له إسحق فكيف ميكنه أن يقول الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َوَهَب ِلى َعلَى ا
قلنا قال القاضي هذا الدليل يقتضي أن إبراهيم عليه السالم إمنا ذكر هذا الكالم يف زمان آخر ال عقيب ما 

تقدم من الدعاء وميكن أيضاً أن يقال إنه عليه السالم إمنا ذكر هذا الدعاء بعد كرب إمسعيل وظهور إسحق وإن 
  فهكان ظاهر الروايات خبال

  البحث الثاين على يف قوله َعلَى الِْكَبرِ مبعىن مع كقول الشاعر إين على ما ترين من كربي
  أعلم من حيث يؤكل الكتف

ه وهب يل يف حال الكرب   وهو يف موضع احلال ومعنا
ء فَى االْْرضِ البحث الثالث يف املناسبة بني قوله َربََّنا إِنََّك َتْعلَُم َما ُنْخِفى َوَما ُنْعِلُن َوَما َيْخفَ ى َعلَى اللَِّه ِمن َشىْ 

  َوالَ ِفى السََّماء

وبني قوله الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َوَهَب ِلى َعلَى الِْكَبرِ إِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق وذلك هو كأنه كان يف قلبه أن يطلب من 
بََّنا إِنََّك َتْعلَُم َما ُنْخِفى َوَما ُنْعِلُن اهللا إعانتهما وإعانة ذريتهما بعد موته ولكنه مل يصرح هبذا املطلوب بل قال َر

أي إنك تعلم ما يف قلوبنا وضمائرنا مث قال الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َوَهَب ِلى َعلَى الِْكَبرِ إِْسَماِعيلَ َوإِْسَحاَق وذلك 
هلما  باخلري واملعونة بعد موته يدل ظاهراً على أهنما يبقيان بعد موته وأنه مشغول القلب بسببهما فكان هذا دعاء 

على سبيل الرمز والتعريض وذلك يدل على أن االشتغال بالثناء عند احلاجة إىل الدعاء أفضل من الدعاء قال 
مث قال إِنَّ ) من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطى السائلني ( عليه السالم حاكياً عن ربه أنه قال 

  َرّبى لََسِميُع الدَُّعاء
م أنه ملا ذكر الدعاء على سبيل الرمز والتعريض ال على وجه اإليضاح والتصريح قال إِنَّ َرّبى لََسِميُع واعل

الدَُّعاء أي هو عامل باملقصود سواء صرحت به أو مل أصرح وقوله مسيع الدعاء من قولك مسع امللك كالم فالن 
  إذا اعتد به وقبله ومنه مسع اهللا ملن محده

  وله َرّب اْجَعلْنِى ُمِقيَم الصَّلواةِ  َوِمن ذُّرَيِتى وفيه مسائلاملطلوب اخلامس ق
املسألة األوىل احتج أصحابنا هبذا اآلية على أن أفعال العبد خملوقة هللا تعاىل فقالوا إن قوله تعاىل حكاية عن 

املنهيات ال حيصل إال من اهللا وقوله َرّب  إبراهيم عليه السالم َواْجُنْبنِى َوَبنِى َّ أَن نَّْعُبَد االْْصَناَم يدل على أن ترك
اْجَعلْنِى ُمِقيَم الصَّلواةِ  َوِمن ذُّرَيِتى يدل على أن فعل املأمورات ال حيصل إال من اهللا وذلك تصريح بأن إبراهيم 

  عليه السالم كان مصراً على أن الكل من اهللا
) من (  أي واجعل بعض ذرييت كذلك ألن كلمة املسألة الثانية تقدير اآلية رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت

يف قوله َوِمن ذُّرَيِتى للتبعيض وإمنا ذكر هذا التبعيض ألنه علم باعالم اهللا تعاىل أنه يكون يف ذريته مجع من 
  الكفار وذلك قوله الَ َيَنالُ َعْهِدي الظَّاِلمَِني

ذكورة دعا اهللا تعاىل يف أن يقبل دعاءه فقال َربََّنا املطلوب السادس أنه عليه السالم ملا دعا اهللا يف املطالب امل
  ) ٤٨مرمي ( َوَتقَبَّلْ ُدَعاء وقال ابن عباس يريد عباديت بدليل قوله تعاىل َوأَْعَتزِلُكُْم َوَما َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه 

ْو   َم َيقُوُم الِْحَساُب وفيه مسألتاناملطلوب السابع قوله َربََّنا اغِْفْر ِلى َوِلَواِلَدى َّ َوِللُْمْؤِمنَِني َي
املسألة األوىل لقائل أن يقول طلب املغفرة إمنا يكون بعد سابقة الذنب فهذا يدل على أنه كان قد صدر الذنب 



طلب حتصيل ما كان قاطعاً حبصوله اً بأن اهللا يغفر له فكيف    عنه وإن كان قاطع
  ع الطمع إال من فضله وكرمه ورمحتهواجلواب املقصود منه االلتجاء إىل اهللا تعاىل وقط

  املسألة الثانية إن قال قائل كيف جاز أن يستغفر ألبويه وكانا كافرين
ال يعلم إال بالتوقيف فلعله مل جيد منه منعاً فظن كونه حائزاً الثاين أراد  فاجلواب عنه من وجوه األول أن املنع منه 

  بوالديه آدم وحواء الثالث كان ذلك بشرط اإلسالم
ولقائل أن يقول لو كان األمر كذلك ملا كان ذلك االستغفار باطالً ولو مل يكن لبطل قوله تعاىل إِالَّ قَْولَ إِْبراِهيَم 

  وقال بعضهم كانت أمه مؤمنة وهلذا السبب خص أباه)  ٤املمتحنة ( ِالبِيِه الَْسَتْغِفَرنَّ لََك 

ا َتَبيََّن لَُه أَنَّ ْوَم َيقُوُم الِْحَسابُ )  ١١٤التوبة ( ُه َعُدوٌّ ِللَِّه َتَبرَّأَ ِمْنُه بالذكر يف قوله تعاىل فَلَمَّ واهللا أعلم ويف قوله َي
ام القائم على الرجل والدليل عليه قوهلم قامت احلرب على  قوالن األول يقوم أي يثبت وهو مستعار من قي

ى رجل الثاين أن يسند إىل ساقها ونظريه قوله ترجلت الشمس أي أشرقت وثبت ضوءها كأهنا قامت عل
  أي أهلها واهللا أعلم)  ٨٢يوسف ( احلساب قيام أهله على سبيل اجملاز مثل قوله َواْسئَلِ الْقَْرَيةَ  

ُمقْنِِعى ُرُءوِسهِْم الَ  ْهِطِعَنيَوالَ َتْحَسَبنَّ اللََّه غَاِفالً َعمَّا َيْعَملُ الظَّاِلُمونَ إِنََّما ُيَؤخُِّرُهْم ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِفيِه اَألْبَصاُر ُم
  َيْرَتدُّ إِلَْيهِْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئَدُتُهْم َهَوآٌء

اعلم أنه ملا بني دالئل التوحيد مث حكى عن إبراهيم عليه السالم أنه طلب من اهللا أن يصونه عن الشرك وطلب 
كر بعد ذلك ما يدل على وجود يوم منه أن يوفقه لألعمال الصاحلة وأن خيصه بالرمحة واملغفرة يف يوم القيامة ذ

القيامة وما يدل على صفة يوم القيامة أما الذي يدل على وجود القيامة فهو قوله َوالَ َتْحَسَبنَّ اللََّه غَاِفالً َعمَّا 
 عن َيْعَملُ الظَّاِلُمونَ فاملقصود منه التنبيه على أنه تعاىل لو مل ينتقم للمظلوم من الظامل لزم أن يكون إما غافالً

ذلك الظامل أو عاجزاً عن اإلنتقام أو كان راضياً بذلك الظلم وملا كانت الغفلة والعجز والرضا بالظلم حماالً على 
  اهللا امتنع أن ال ينتقم للمظلوم من الظامل

  أن حيسب اهللا موصوفاً بالغفلة) صلى اهللا عليه وسلم ( فإن قيل كيف يليق بالرسول 
ا كان عليه من أنه ال حيسب اهللا غافالً كقوله َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن واجلواب من وجوه األول امل راد به التثبيت على م

وكقوله ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ والثاين )  ٨٨القصص ( َوالَ َتْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً ءاَخَر )  ١٤األنعام ( الُْمْشرِكََني 
ا كان امتناع هذه الغفلة أن املقصود منه بيان أنه لو مل ينتقم  لكان عدم اإلنتقام ألجل غفلته عن ذلك الظلم ومل

معلوماً لكل أحد ال جرم كان عدم االنتقام حماالً والثالث أن املراد وال حتسبنه يعاملهم معاملة الغافل عما 
وإن كان خطاباً  يعملون ولكن معاملة الرقيب عليهم احملاسب على النقري والقطمري الرابع أن يكون هذا الكالم

يف الظاهر إال أنه يكون يف احلقيقة خطاباً مع األمة وعن سفيان بن عيينة أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( مع النيب 
  تسلية للمظلوم وهتديد للظامل مث بني تعاىل أنه إمنا يؤخر عقاب هؤالء الظاملني ليوم موصوف بصفات

بصر الرجل إذا بقيت عينه مفتوحة ال يطرفها وشخوص الصفة األوىل أنه تشخص فيه األبصار يقال شخص 
  البصر يدل على احلرية والدهشة وسقوط القوة

  والصفة الثانية قوله ُمْهِطِعَني ويف تفسري اإلهطاع أقوال أربعة



القول األول قال أبو عبيدة هو اإلسراع يقال أهطع البعري يف سريه واستهطع إذا أسرع وعلى هذا الوجه فاملعىن 
  لغالب من حال من يبقى بصره شاخصاً من شدة اخلوف أن يبقى واقفاً فبني اهللا تعاىلأن ا

  أن حاهلم خبالف هذا املعتاد فإهنم مع شخوص أبصارهم يكونون مهطعني أي مسرعني حنو وذلك البالء
  القول الثاين يف اإلهطاع قال أمحد بن حيىي املهطع الذي ينظر يف ذل وخشوع

  الساكت والقول الثالث املهطع
  والقول الرابع قال الليث يقال للرجل إذا قر وذل أهطع

الصفة الثالثة قوله ُمقْنِِعى ُرُؤوَسُهْم واإلقناع رفع الرأس والنظر يف ذل وخشوع فقوله ُمقْنِِعى ُرُؤوَسُهْم أي 
اىل أن حاهلم رافعي رؤوسهم واملعىن أن املعتاد فيمن يشاهد البالء أنه يطرق رأسه عنه لكي ال يراه فبني تع

  خبالف هذا املعتاد وأهنم يرفعون رؤوسهم
الصفة الرابعة قوله الَ َيْرَتدُّ إِلَيْهِْم طَْرفُُهْم واملراد من هذه الصفة دوام ذلك الشخوص فقوله َتْشَخُص ِفيِه 

هذا الشخوص وذلك يدل  االْبصَاُر ال يفيد كون هذا الشخوص دائماً وقوله الَ َيْرَتدُّ إِلَْيهِْم طَْرفُُهْم يفيد دوام
  على دوام تلك احلرية والدهشة يف قلوهبم

الصفة اخلامسة قوله َوأَفِْئَدُتُهْم َهَواء اهلواء اخلالء الذي مل تشغله األجرام مث جعل وصفاً فقيل قلب فالن هواء 
ر واألفكار لعظم ما إذا كان خالياً ال قوة فيه واملراد بيان أن قلوب الكفار خالية يوم القيامة عن مجيع اخلواط

يناهلم من احلرية ومن كل رجاء وأمل ملا حتققوه من العقاب ومن كل سرور لكثرة ما فيه من احلزن إذا عرفت 
هذه الصفات اخلمسة فقد اختلفوا يف وقت حصوهلا فقيل إهنا عند احملاسبة بدليل أنه تعاىل إمنا ذكر هذه 

ا يتميز فريق عن فريق الصفات عقيب وصف ذلك اليوم بأنه يوم يقوم احل ساب وقيل إهنا حتصل عند م
والسعداء يذهبون إىل اجلنة واألشقياء إىل النار وقيل بل حيصل عند إجابة الداعي والقيام من القبور واألول أوىل 

  للدليل الذي ذكرناه واهللا أعلم
وا َربََّنآ أَخِّرَْنآ إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ نُّجِْب َدْعَوَتَك َوَنتَّبِعِ الرُُّسلَ َوأَنِذرِ النَّاَس َيْوَم َيأِْتيهُِم الَْعذَاُب فََيقُولُ الَِّذيَن ظَلَُم

ا لَكُْم مِّن َزَوالٍ َوَسكَنُتْم ِفى َمَساِكنِ الَِّذيَن ظَلَُموا أَنفَُسُهْم  َعلَْنا أََولَْم َتكُونُوا أَقَْسْمُتْم مِّن قَْبلُ َم َوَتَبيََّن لَكُْم كَْيَف فَ
  َرْبَنا لَكُُم اَألْمثَالَبِهِْم َوَض

ْوَم َيأِْتيهُِم الَْعذَاُب فيه أحباث   اعلم أن قوله َي
  َيْوَم َيأِْتيهُِم الَْعذَاُب مفعول ثان لقوله َوأَنِذرِ وهو يوم القيامة) الكشاف ( البحث األول قال صاحب 

لناس يوم يأتيهم العذاب الذي تقدم البحث الثاين األلف والالم يف لفظ الَْعذَاَب للمعهود السابق يعين وأنذر ا
  ذكره وهو شخوص أبصارهم وكوهنم مهطعني مقنعي رؤوسهم

البحث الثالث اإلنذار هو التخويف بذكر املضار واملفسرون جممعون على أن قوله َيْوَم َيأِْتيهُِم الَْعذَاُب هو يوم 
ألنه تعاىل وصف اليوم بأن عذاهبم يأيت فيه القيامة ومحله أبو مسلم على أنه حال املعاينة والظاهر يشهد خبالفه 

مة وأهنم يسألون الرجعة ويقال هلم أََو لَْم َتكُوُنواْ أَقَْسْمُتْم ّمن قَْبلُ َما لَكُْم ّمن َزَوالٍ وال يليق ذلك إال بيوم القيا
ا َرَزقَْناكُْم ّمن قَْب لِ أَن َيأِْتىَ  أََحَدكُُم الَْمْوُت فََيقُولُ وحجة أيب مسلم أن هذه اآلية شبيهة بقوله تعاىل َوأَنِفقُواْ ِممَّ

مث حكى اهللا سبحانه ما يقول الكفار يف ذلك اليوم )  ١٠املنافقون ( َرّب لَْوال أَخَّْرتَنِى إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدََّق 



ْعَوَتَك َوَنتَّبِعِ الرُُّسلَ واختلفوا يف املراد بقوله أَّخْرَنا فقال فََيقُولُ الَِّذيَن ظَلَُمواْ َربََّنا أَّخْرَنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ نُّجِْب َد
إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ فقال بعضهم طلبوا الرجعة إىل الدنيا ليتالفوا ما فرطوا فيه وقال بل طلبوا الرجوع إىل حال 

هر فقال تعاىل التكليف بدليل قوهلم جنب دعوتك ونتبع الرسل وأما على قول أيب مسلم فتأويل هذه اآلية ظا
ا ذكره اهللا تعاىل يف آية أخرى وهو قوله ا لَكُْم ّمن َزَوالٍ ومعناه م تعاىل  جميباً هلم أََو لَْم َتكُوُنواْ أَقَْسْمُتْم ّمن قَْبلُ َم

وا يذكرونه من إنكار إىل غري ذلك مما كان)  ٣٨النحل ( َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم الَ َيْبَعثُ اللَُّه َمن َيُموُت 
املعاد فقرعهم اهللا تعاىل هبذا القول ألن التقريع هبذا اجلنس أقوى ومعىن ما لكم من زوال ال شبهة يف أهنم كانوا 

يقولون ال زوال لنا من هذه احلياة إىل حياة أخرى ومن هذه الدار إىل دار اجملازاة ال أهنم كانوا ينكرون أن 
ن شباب إىل هرم أو عن فقر إىل غىن مث إنه تعاىل زادهم تقريعاً آخر بقوله يزولوا عن حياة إىل موت أو ع

بلكم وهم قوم نوح وعاد  َوَسكَنُتْم ِفى َمَساِكنِ الَِّذيَن ظَلَُمواْ أَنفَُسُهْم يعين سكنتم يف مساكن الذين كفروا ق
عترب فإذا مل يعترب كان ومثود وظلموا أنفسهم بالكفر واملعصية ألن من شاهد هذه األحوال وجب عليه أن ي

  مستوجباً للذم والتقريع
َعلَْنا بِهِْم وظهر لكم أن عاقبتهم عادت إىل الوبال واخلزي والنكال   مث قال َوَتَبيََّن لَكُْم كَْيَف فَ

ا بِهِْم ومل يكن القوم يقرون بأنه تعاىل أهلكهم ألجل تكذي   بهمفإن قيل وملاذا قيل َوَتَبيََّن لَكُْم كَْيَف فََعلَْن
قلنا إهنم علموا أن أولئك املتقدمني كانوا طالبني للدنيا مث إهنم فنوا وانقرضوا فعند هذا يعلمون أنه ال فائدة يف 

طلب الدنيا والواجب اجلد واالجتهاد يف طلب الدين والواجب على من عرف هذا أن يكون خائفاً وجالً 
بالنون فال شبهة فيه ألن التقدير كأنه تعاىل قال أومل نبني فيكون ذلك زجراً له هذا إذا قرىء بالتاء أما إذا قرىء 

  لكم كيف فعلنا هبم وليس كل ما بني هلم تبينوه
أما قوله َوَضَرْبَنا لَكُُم االْمثَالَ فاملراد ما أورده اهللا يف القرآن مما يعلم به أنه قادر على اإلعادة كما قدر على 

  فعل اهلالك املعجل وذلك يف كتاب اهللا كثري واهللا أعلماإلبتداء وقادر على التعذيب املؤجل كما ي
  َوقَْد َمكَُرواْ َمكَْرُهْم َوِعنَد اللَِّه َمكُْرُهْم َوإِن كَانَ َمكُْرُهْم ِلَتُزولَ ِمْنُه الْجَِبالُ

  ائلاعلم أنه تعاىل ملا ذكر صفة عقاهبم أتبعها بذكر كيفية مكرهم فقال َوقَْد َمكَُرواْ َمكَْرُهْم وفيه مس
املسألة األوىل اختلفوا يف أن الضمري يف قوله َوقَْد َمكَُرواْ إىل ماذا يعود على وجوه األول أن يكون الضمري عائداً 

إىل الذين سكنوا يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم وهذا القول الصحيح ألن الضمري جيب عوده إىل أقرب 
( والدليل عليه قوله َوأَنِذرِ النَّاَس ) ى اهللا عليه وسلم صل( املذكورات والثاين أن يكون املراد به قوم حممد 

يا حممد وقد مكر قومك مكرهم وذلك املكر هو الذي ذكره اهللا تعاىل يف قوله َوإِذْ َيْمكُُر بَِك )  ٤٥إبراهيم 
ِهْم أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا وقوله َمكْرِ)  ٣٠األنفال ( الَِّذيَن كَفَُرواْ ِلُيثْبُِتوَك أَْو َيقُْتلُوَك أَْو ُيْخرُِجوَك 

فيه جهدهم الثالث أن املراد من هذا املكر ما نقل أن منروذ حاول الصعود إىل السماء فاختذ لنفسه تابوتاً وربط 
قوائمه األربع بأربعة نسور وكان قد جوعها ورفع فوق اجلوانب األربعة من التابوت عصياً أربعاً وعلق على كل 

حلم مث إنه جلس مع حاجبه يف ذلك التابوت فلما أبصرت النسور تلك اللحوم تصاعدت يف  واحدة منهن قطعة
جو اهلواء ثالثة أيام وغابت الدنيا عن عني منروذ ورأى السماء حباهلا فنكس تلك العصي اليت علق عليها اللحم 

داً ألن اخلطر فيه فسفلت النسور وهبطت إىل األرض فهذا هو املراد من مكرهم قال القاضي وهذا بعيد ج



  عظيم وال يكاد العاقل يقدم عليه وما جاء فيه خرب صحيح معتمد وال حجة يف تأويل اآلية ألبتة
املسألة الثانية قوله َوِعنَد اللَِّه َمكُْرُهْم فيه وجهان األول أن يكون املكر مضافاً إىل الفاعل كاألول واملعىن 

كر هو أعظم منه والثاين أن يكون املكر مضافاً إىل املفعول واملعىن ومكتوب عند اهللا مكرهم فهو جيازيهم عليه مب
  وعند اهللا مكرهم الذي ميكر هبم وهو عذاهبم الذي يستحقونه يأتيهم به من حيث ال يشعرون وال حيتسبون

ُه الْجَِبالُ فاعلم أنه قرأ الكسائي وحده ِلَت ُزولَ بفتح الالم األوىل ورفع أما قوله تعاىل َوإِن كَانَ َمكُْرُهْم ِلَتُزولَ ِمْن
  الالم األخرى منه والباقون بكسر األوىل ونصب الثانية

أما القراءة األوىل فمعناها أن مكرهم كان معداً ألن تزول منه اجلبال وليس املقصود من هذا الكالم اإلخبار عن 
  ) ٩٠مرمي ( ُه وقوعه بل التعظيم والتهويل وهو كقوله َتكَاُد السََّماَواِت الِْكَتاَب ِمْن

والالم املكسورة بعدها يعين هبا ) ما ( يف قوله َوإِن كَانَ َمكُْرُهْم مبعىن ) إن ( وأما القراءة الثانية فاملعىن أن لفظ 
ا كَانَ اللَُّه  اجلحد ومن سبيلها نصب الفعل املستقبل والنحويون يسموهنا الم اجلحد ومثله قوله تعاىل َوَم

واجلبال ههنا مثل )  ١٧٩آل عمران ( مَّا كَانَ اللَُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمنَِني )  ١٧٩آل عمران ( الَْغْيبِ ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى 
وألمر دين اإلسالم وإعالمه وداللته على معىن أن ثبوهتا كثبوت اجلبال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ألمر النيب 

ديان ويدل على صحة هذا املعىن قوله تعاىل بعد هذه الراسية ألن اهللا تعاىل وعد نبيه إظهار دينه على كل األ
أي قد وعدك الظهور عليهم والغلبة هلم واملعىن وما )  ٤٧إبراهيم ( اآلية فَالَ َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه 

يت هي دين كان مكرهم لتزول منه اجلبال أي وكان مكرهم أوهن وأضعف من أن تزول منه اجلبال الراسيات ال
ْم) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد    ودالئل شريعته وقرأ علي وعمرو إِن كَانَ َمكْرِِه

  فَالَ َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز ذُو انِتقَامٍ
ا َي وقال يف هذه )  ٤٢إبراهيم ( ْعَملُ الظَّاِلُمونَ اعلم أنه تعاىل قال يف اآلية األوىل َوالَ َتْحَسَبنَّ اللََّه غَاِفالً َعمَّ

اآلية فَالَ َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه واملقصود منه التنبيه على أنه تعاىل لو مل يقم القيامة ومل ينتقم 
ل السليمة أن كل ذلك للمظلومني من الظاملني لزم إما كونه غافالً وإما كونه خملفاً يف الوعد وملا تقرر يف العقو

)  ٥١غافر ( حمال كان القول بأنه ال يقيم القيامة باطالً وقوله ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه يعين قوله إِنَّا لََننُصُر ُرُسلََنا 
َبنَّ أََناْ َوُرُسِلى  ُه الَغِْل   ) ٢١اجملادلة ( وقوله كََتَب اللَّ

  ول الثاين على األولفإن قيل هال قيل خملف رسله وعده ومل قدم املفع
قلنا ليعلم أنه ال خيلف الوعد أصالً إن اهللا ال خيلف امليعاد مث قال ُرُسلَُه ليدل به على أنه تعاىل ملا مل خيلف وعده 
ُه  أحداً وليس من شأنه إخالف املواعيد فكيف خيلفه رسله الذين هم خريته وصفوته وقرىء ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَ

وعد والتقدير خملف رسله وعده وهذه القراءة يف الضعف كمن قرأ قتل أوالدهم شركائهم جبر الرسل ونصب ال
  مث قال إِنَّ اللََّه َعزِيزاً أي غالب ال مياكر ذو انتقام ألوليائه

َني َيْوَمِئٍذ مُّقَرَّنَِني ِفى االٌّ َيْوَم ُتَبدَّلُ األرض غَْيَر األرض َوالسََّماَواُت َوبََرُزواْ للَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ َوَتَرى الُْمْجرِِم
ا كََسَبْت إِنَّ اللَّ َه َسرِيُع الِْحَسابِ ْصفَاِد َسَرابِيلُُهم مِّن قَِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوَهُهْم النَّاُر ِلَيْجزِىَ  اللَُّه كُلَّ َنفْسٍ مَّ

  ا ُهَو إِلَاٌه َواِحٌد َوِلَيذَّكََّر أُْولُواْ األَلَْبابَِهاذَا َبلَاغٌ لِّلنَّاسِ َوِلُينذَُرواْ بِِه َوِلَيْعلَُموا أَنََّم
اعلم أن اهللا تعاىل ملا قال َعزِيٌز ذُو انِتقَامٍ بني وقت انتقامه فقال َيْوَم ُتَبدَّلُ االْْرُض غَْيَر االْْرضِ وعظم من حال 



  اآلية مسائل ذلك اليوم ألنه ال أمر أعظم من العقول والنفوس من تغيري السموات واألرض ويف
املسألة األوىل ذكر الزجاج يف نصب يوم وجهني إما على الظرف النتقام أو على البدل من قوله َيْوَم َيأِْتيهُِم 

  الَْعذَاُب
املسألة الثانية اعلم أن التبديل حيتمل وجهني أحدمها أن تكون الذات باقية وتتبدل صفتها بصفة أخرى والثاين 

ث ذات أخرى والدليل على أن ذكر لفظ التبدل إلرادة التغري يف الصفة جائز أنه أن تفىن الذات األوىل وحتد
يقال بدلت احللقة خامتاً إذا أذبتها وسويتها خامتاً فنقلتها من شكل إىل شكل ومنه قوله تعاىل فَأُْولَِئَك ُيَبّدلُ اللَُّه 

  قلت العني منويقال بدلت قميصي جبة أي ن)  ٧٠الفرقان ( َسّيئَاِتهِْم َحَسَناٍت 

صفة إىل صفة أخرى ويقال تبدل زيد إذا تغريت أحواله وأما ذكر لفظ التبديل عند وقوع التبدل يف الذوات 
( وقوله َبدَّلَْناُهْم بَِجنَّاِتهِْم َجنََّتْينِ )  ٥٦النساء ( فكقولك بدلت الدراهم دنانري ومنه قوله َبدَّلَْناُهْم ُجلُوداً غَْيَرَها 

  عرفت أن اللفظ حمتمل لكل واحد من هذين املفهومني ففي اآلية قوالن إذا)  ١٦سبأ 
القول األول أن املراد تبديل الصفة ال تبديل الذات قال ابن عباس رضي اهللا عنهما هي تلك األرض إال أهنا 
يرة تغريت يف صفاهتا فتسري عن األرض جباهلا وتفجر حبارها وتسوى فال يرى فيها عوج وال أمت وروى أبو هر

يبدل اهللا األرض غري األرض فيبسطها وميدها مد ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( رضي اهللا عنه عن النيب 
وقوله والسموات أي تبدل السموات غري السموات وهو كقوله ) األدمي العاكظي فال ترى فيها عوجاً وال أمتاً 

واملعىن وال ذو عهد يف عهده بكافر وتبديل ) ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده ( عليه السالم 
السموات بانتثار كواكبها وانفطارها وتكوير مشسها وخسوف قمرها وكوهنا أبواباً وأهنا تارة تكون كاملهل 

  وتارة تكون كالدهان
دم و مل والقول الثاين أن املراد تبديل الذات قال ابن مسعود تبدل بأرض كالفضة البيضاء النقية مل يسفك عليها 
تعمل عليها خطيئة فهذا شرح هذين القولني ومن الناس من رجح القول األول قال ألن قوله انِتقَامٍ َيْوَم ُتَبدَّلُ 
االْْرُض املراد هذه األرض والتبدل صفة مضافة إليها وعند حصول الصفة ال بد وأن يكون املوصوف موجوداً 

ه األرض باقية عند حصول ذلك التبدل وال ميكن فلما كان املوصوف بالتبدل هو هذه األرض وجب كون هذ
أن تكون هذه األرض باقية مع صفاهتا عند حصول ذلك التبدل وإال المتنع حصول التبدل فوجب أن يكون 
الباقي هو الذات فثبت أن هذه اآلية تقتضي كون الذات باقية والقائلون هبذا القول هم الذين يقولون إن عند 

  هللا الذوات واألجسام وإمنا يعدم صفاهتا وأحواهلاقيام القيامة ال يعدم ا
واعلم أنه ال يبعد أن يقال املراد من تبديل األرض والسموات هو أنه تعاىل جيعل األرض جهنم وجيعل السموات 

نَّ ِكَتاَب الْفُجَّارِ وقوله كَالَّ إِ)  ١٨املطففني ( اجلنة والدليل عليه قوله تعاىل كَالَّ إِنَّ ِكَتاَب االْْبَرارِ لَِفى ِعلّّيَني 
  واهللا أعلم)  ٧املطففني ( لَِفى ِسّجنيٍ 

ِميًعا وإمنا أما قوله تعاىل َوَبَرُزواْ للَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ فنقول أما الربوز هللا فقد فسرناه يف قوله تعاىل َوَبَرُزواْ ِللَِّه َج
الب ال يغالب قهار ال يقهر فال مستغاث ألحد إىل ذكر الواحد القهار ههنا ألن امللك إذا كان ملالك واحد غ

ِه الْواِحِد الْقَهَّارِ  وملا وصف )  ١٦غافر ( غريه فكال األمر يف غاية الصعوبة ونظريه قوله لَّمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَّ
  نفسه سبحانه بكونه قهاراً بني عجزهم وذلتهم فقال َوَتَرى الُْمْجرِِمَني َيْوَمِئٍذ



  نه تعاىل ذكر يف صفات عجزهم وذلتهم أموراًواعلم أ
فالصفة األوىل كوهنم مقرنني يف األصفاد يقال قرنت الشيء بالشيء إذا شددته به ووصلته والقرآن اسم للحبل 

  الذي يشد به شيئان وجاء ههنا على التكثري لكثرة أولئك القوم واألصفاد مجع صفد وهو القيد
رِنَِني ثالثة أوجه أحدها قال الكليب مقرنني كل كافر مع شيطان يف غل وقال إذا عرفت هذا فنقول يف قوله ُمقْ

أي قرنت فيقرن اهللا تعاىل نفوس املؤمنني باحلور العني )  ٧٠التكوير ( عطاء هو معىن قوله َوإِذَا النُّفُوُس ُزّوَجْت 
  ونفوس الكافرين بقرنائهم من الشياطني وأقول حظ البحث العقلي منه أن

إذا فارق الدنيا فإما أن يكون قد راض نفسه وهذهبا ودعاها إىل معرفة اهللا تعاىل وطاعته وحمبته أو ما  اإلنسان
فعل ذلك بل تركها متوغلة يف اللذات اجلسدانية مقبلة على األحوال الومهية واخليالية فإن كان األول فتلك 

لصمدانية وإن كان الثاين فتلك النفس تفارق مع النفس تفارق مع تلك اجلهة باحلضرة اإلهلية والسعادة بالعناية ا
األسف واحلزن والبالء الشديد بسبب امليل إىل عامل اجلسم وهذا هو املراد بقوله َوإِذَا النُّفُوُس ُزّوَجْت وشيطان 

النفس الكافرة هي امللكات الباطلة واحلوادث الفاسدة وهو املراد من قول عطاء إن كل كافر مع شيطانه يكون 
  وناً يف األصفادمقر

والقول الثاين يف تفسري قوله مُّقَرَّنَِني ِفى االْْصفَاِد هو قرن بعض الكفار ببعض واملراد أن تلك النفوس الشقية 
واألرواح املكدرة الظلمانية لكوهنا متجانسة متشاكلة ينضم بعضها إىل بعض وتنادي ظلمة كل واحدة منها إىل 

   األخرى يف تلك الظلمات واخلسارات هي املراد بقوله مُّقَرَّنَِني ِفى االْْصفَاِداألخرى فاحندار كل واحدة منها إىل
والقول الثالث قال زيد بن أرقم قرنت أيديهم وأرجلهم إىل رقاهبم باألغالل وحظ العقل من ذلك أن امللكات 

ا كانت تلك امللكات احلاصلة يف جوهر النفس إمنا حتصل بتكرير األفعال الصادرة من اجلوارح واألعضاء فإذ
ظلمانية كدرة صارت يف املثال كأن أيديها وأرجلها قرنت وغلت يف رقاهبا وأما قوله ِفى االْْصفَاِد ففيه وجهان 
أحدها أن يكون ذلك متعلقاً مبقرنني واملعىن يقربون باألصفاد والثاين أن ال يكون متعلقاً به واملعىن أهنم مقرنون 

سلفت اإلشارة إليهمقيدون وحظ العقل معلوم مم   ا 
الصفة الثانية قوله تعاىل َسَرابِيلُُهم ّمن قَِطَراٍن السرابيل مجع سربال وهو القميص والقطران فيه ثالث لغات 

قطران وقطران وقطرن بفتح القاف وكسرها مع سكون الطاء وبفتح القاف وكسر الطاء وهو شيء يتحلب 
رب فيحرق اجلرب حبرارته وحدته وقد تصل حرارته إىل من شجر يسمى األهبل فيطبخ ويطلى به اإلبل اجل

داخل اجلوف ومن شأنه أن يتسارع فيه اشتعال النار وهو أسود اللون مننت الريح فتطلى به جلود أهل النار 
حىت يصري ذلك الطلي كالسرابيل وهي القمص فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب لذع القطران وحرقته 

لودهم واللون الوحش وننت الريح وأيضاً التفاوت بني قطران القيامة وقطران الدنيا وإسراع النار يف ج
كالتفاوت بني النارين وأقول حظ العقل من هذا أن جوهر الروح جوهر مشرق المع من عامل القدس وغيبة 

ا حيصل اجلالل وهذا البدن جارٍ جمرى السربال والقميص له وكل ما حيصل للنفس من اآلالم والغموم فإمن
بسبب هذا البدن فلهذا البدن لذع وحرقة يف جوهر النفس ألن الشهوة واحلرص والغضب إمنا تتسارع إىل 

جوهر الروح بسببه وكونه للكثافة والكدورة والظلمة هو الذي خيفي ملعان الروح وضوءه وهو سبب حلصول 
ضهم ّمن قَِطَراٍن والقطر النحاس أو الننت والعفونة فتشبه هذا اجلسد بسرابيل من القطران والقطر وقرأ بع



الصفر املذاب واآلين املتناهي حره قال أبو بكر بن األنباري وتلك النار ال تبطل ذلك القطران وال تفنيه كما ال 
  هتلك النار أجسادهم واألغالل اليت كانت عليهم

(  أَفََمن َيتَِّقى بَِوْجهِِه ُسوء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمةِ  الصفة الثالثة قوله تعاىل َوَتْغَشى ُوُجوَهُهْم النَّاُر ونظريه قوله تعاىل
  ) ٤٨القمر ( وقوله َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفى النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم )  ٢٤الزمر 

  واعلم أن موضع املعرفة والنكرة والعلم واجلهل هو القلب وموضع الفكر والوهم واخليال هو

منا تظهر يف الوجه فلهذا السبب خص اهللا تعاىل هذين العضوين بظهور آثار العقاب الرأس وأثر هذه األحوال إ
وقال يف الوجه َوَتْغَشى )  ٧ ٦اهلمزة ( فيهما فقال يف القلب َناُر اللَِّه الُْموقََدةُ  الَِّتى َتطَِّلُع َعلَى االْفِْئَدةِ  

ات الثالثة قال ِلَيْجزِىَ  اللَُّه كُلَّ َنفْسٍ مَّا كََسَبْت قال ُوُجوَهُهْم النَّاُر مبعىن تتغشى وملا ذكر تعاىل هذه الصف
ال يليق أن يكون جزاء ألهل اإلميان وأقول ميكن إجراء  الواحدي املراد منه أنفس الكفار ألن ما سبق ذكره 
ا كان كس ب اللفظ على عمومه ألن لفظ اآلية يدل على أنه تعاىل جيزي كل شخص مبا يليق بعمله وكسبه ومل

هؤالء الكفار الكفر واملعصية كان جزاؤهم هو هذا العقاب املذكور وملا كان كسب املؤمنني األميان والطاعة 
  كان الالئق هبم هو الثواب وأيضاً أنه تعاىل ملا عاقب اجملرمني جبرمهم فألن يثيب املطيعني على طاعتهم كان أوىل

راد أنه تعاىل ال يظلمهم وال يزيد على عقاهبم الذي يستحقونه وحظ مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه َسرِيُع الِْحَسابِ وامل
العقل منه أن األخالق الظلمانية هي املبادي حلصول اآلالم الروحانية وحصول تلك األخالق يف النفس على 
فعال قدر صدور تلك األعمال منهم يف احلياة الدنيا فإن امللكات النفسانية إمنا حتصل يف جوهر النفس بسبب األ

املتكررة وعلى هذا التقدير فتلك اآلالم تتفاوت حبسب تلك األفعال يف كثرهتا وقلتها وشدهتا وضعفها وذلك 
  يشبه احلساب

مث قال تعاىل َهاذَا َبلَاغٌ لّلنَّاسِ أي هذا التذكري واملوعظة بالغ للناس أي كفاية يف املوعظة مث اختلفوا فقيل إن 
وقيل بل إشارة إىل كل هذه السورة وقيل بل إشارة إىل املذكور من قوله َوالَ قوله هذا إشارة إىل كل القرآن 

َتْحَسَبنَّ إىل قوله َسرِيُع الِْحسَابِ وأما قوله َوِلُينذَُرواْ بِِه فهو معطوف على حمذوف أي لينتصحوا َوِلُينذَُرواْ بِِه أي 
  هبذا البالغ

َو إِلَاٌه َو   اِحٌد َوِلَيذَّكََّر أُْولُواْ االلْبَابِ وفيه مسائلمث قال َوِلَيْعلَُمواْ أَنََّما ُه
املسألة األوىل قد ذكرنا يف هذا الكتاب مراراً أن النفس اإلنسانية هلا شعبتان القوة النظرية وكمال حاهلا يف 

 معرفة املوجودات بأقسامها وأجناسها وأنواعها حىت تصري النفس كاملرآة اليت يتجلى فيها قدس امللكوت ويظهر
  فيها جالل الالهوت ورئيس هذه املعارف واجلالء معرفة توحيد اهللا حبسب ذاته وصفاته وأفعاله

والشعبة الثانية القوة العملية وسعادهتا يف أن تصري موصوفة باألخالق الفاضلة اليت تصري مبادي لصدور األفعال 
  الكاملة عنها ورئيس سعادات هذه القوة طاعة اهللا وخدمته

فنقول قوله َوِلَيْعلَُمواْ أَنََّما ُهَو إِلَاٌه َواِحٌد إشارة إىل ما جيري جمرى الرئيس لكمال حال القوة  إذا عرفت هذا
النظرية وقوله َوِلَيذَّكََّر أُْولُواْ االلَْبابِ إشارة إىل ما جيري جمرى الرئيس لكمال حال القوة العملية فإن الفائدة يف 

عمال الباطلة واإلقبال على األعمال الصاحلة وهذه اخلامتة كالدليل القاطع هذا التذكر إمنا هو اإلعراض عن األ
  يف أنه ال سعادة لإلنسان إال من هاتني اجلهتني



املسألة الثانية هذه اآليات مشعرة بأن التذكري هبذه املواعظ والنصائح يوجب الوقوف على التوحيد واإلقبال 
مسع هذه التخويفات والتحذيرات عظم خوفه واشتغل بالنظر على العمل الصاحل والوجه فيه أن املرء إذا 

  والتأمل فوصل إىل معرفة التوحيد والنبوة واشتغل باألعمال الصاحلة

املسألة الثالثة قال القاضي أول هذه السورة وآخرها يدل على أن العبد مستقل بفعله إن شاء أطاع وإن شاء 
ذكرنا )  ١إبراهيم ( رَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ عصى أما أول هذه السورة فهو قوله تعاىل ِلُتْخ فإنا قد 

هناك أن هذا يدل على أن املقصود من إنزال الكتاب إرشاد اخللق كلهم إىل الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر 
تعاىل إمنا أنزل هذه السورة وإمنا ذكر  واملعصية وأما آخر السورة فألن قوله َوِلَيذَّكََّر أُْولُواْ االلَْبابِ يدل على أنه

هذه النصائح واملواعظ ألجل أن ينتفع اخللق هبا فيصريوا مؤمنني مطيعني ويتركوا الكفر واملعصية فظهر أن أول 
هذه السورة وآخرها متطابقان يف إفادة هذا املعىن واعلم أن اجلواب املستقصى عنه مذكور يف أول السورة فال 

  فائدة يف اإلعادة
املسألة الرابعة هذه اآلية دالة على أنه ال فضيلة لإلنسان وال منقبة له إال بسبب عقله ألنه تعاىل بني أنه إمنا أنزل 

هذه الكتب وإمنا بعث الرسل لتذكري أوىل األلباب فلوال الشرف العظيم واملرتبة العالية ألوىل األلباب ملا كان 
  األمر كذلك

  سورة احلجر

  مدنيةف ٨٧مكية إال آية 
  نزلت بعد سورة يوسف ٩٩وآياهتا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
َيأْكُلُواْ َوَيَتَمتَُّعواْ َوُيلْهِهُِم ال َر ِتلَْك ءاَياُت الِْكتَابِ َوقُْرَءاٍن مُّبِنيٍ رَُّبَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْو كَاُنواْ ُمْسِلِمَني ذَْرُهْم 

  االٌّ َملُ فََسْوَف َيْعلَُمونَ
َك إشارة إىل ما تضمنته السورة من اآليات واملراد بالكتاب والقرآن املبني الكتاب الذي وعد  اعلم أن قوله ِتلْ

وتنكري القرآن للتفخيم واملعىن تلك اآليات آيات ذلك الكتاب ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا تعاىل به حممداً 
  انالكامل يف كونه كتاباً ويف كونه قرآناً مفيداً للبي

  أما قوله رَُّبَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْو كَاُنواْ ُمْسِلِمَني ففيه مسائل
املسألة األوىل قرأ نافع وعاصم رَُّبَما خفيفة الباء والباقون مشددة قال أبو حامت أهل احلجاز خيففون رمبا وقيس 

ت مضمومة ومفتوحة أما إذا كانت وبكر يثقلوهنا وأقول يف هذه اللفظة لغات وذلك ألن الراء من رب ورد
مضمومة فالباء قد وردت مشددة وخمففة وساكنة وعلى كل التقديرات تارة مع حرف ما وتارة بدوهنا وأيضاً 

  تارة مع التاء وتارة بدوهنا وأنشدوا أمسى ما يدريك أن رب فتية
  باكرت لذهتم بأذكر مسرع

  القذال فإنين ورب بتسكني الباء وأنشدوا بيت اهلذيل أزهري أن يشب



  رب هيضل مرس كففت هبيضل
ا ( واهليضل مجاعة متسلحة وأيضاً هذه الكلمة قد جتيء حاليت تشديد الباء وختفيفها مع حرف    )م

كقولك ربتما وربتما هذا كله إذا كانت الراء من رب مضمونة ) ما ( كقولك رمبا ورمبا وتارة مع التاء وحرف 
ربتما حكاه قطرب قال أبو علي من احلروف ما دخل عليه حرف التأنيث وقد تكون مفتوحة فيقال رب ورمبا و

  )البسيط ( حنو مث ومثت ورب وربت وال والت فهذه اللغات بأسرها رواها الواحدي يف 
على وجهني أحدمها أن تكون نكرة مبعىن شيء وذلك ) ما ( املسألة الثانية رب حرف جر عند سيبويه ويلحقها 

  فوس من األمكقوله رب ما تكره الن
  ر له فرجة كحل العقال

فما يف هذا البيت اسم والدليل عليه عود الضمري إليه من الصفة فإن املعىن رب شيء تكرهه النفوس وإذا عاد 
)  ٥٥ن املؤمنو( الضمري إليه كان امساً ومل يكن حرفاً كما أن قوله تعاىل أََيْحَسُبونَ أَنََّما ُنِمدُُّهْم بِِه ِمن مَّالٍ َوَبنَِني 

قد يكون امساً إذا وقعت بعد رب وقوع من ) ماء ( ملا عاد الضمري إليه علمنا بذلك أنه اسم ومما يدل على أن 
  بعدها يف قول الشاعر يا رب من ينقص أزوادنا

  رحن على نقصانه واغتدين
ا ( وكانت نكرة فكذلك تدخل على كلمة ) من ( فكما دخلت رب على كلمة  فهذا ضرب والضرب ) م

اآلخر أن تدخل ما كافة كما يف هذه اآلية والنحويون يسمون ما هذه الكافة يريدون أهنا بدخلوها كفت 
احلرف عن العمل الذي كان له وإذا حصل هذا الكف فحينئذ تتهيأ للدخول على ما مل تكن تدخل عليه أال 

) ما ( الفعل فلما دخلت ترى أن رب إمنا تدخل على اإلسم املفرد حنو رب رجل يقول ذاك وال تدخل على 
  عليها هيأهتا للدخول على الفعل كهذه اآلية واهللا أعلم

املسألة الثالثة اتفقوا على أن رب موضوعة للتقليل وهي يف التقليل نظرية كم يف التكثري فإذا قال الرجل رمبا 
فهو ضد ما يعرفه أهل اللغة  زارنا فالن دل رمبا على تقليله الزيارة قال الزجاج ومن قال إن رب يعين هبا الكثرة

وعلى هذا التقدير فههنا سؤال وهو أن متين الكافر اإلسالم مقطوع به وكلما رب تفيد الظن وأيضاً أن ذلك 
  التمين يكثر ويتصل فال يليق به لفظة رَُّبَما مع أهنا تفيد التقليل

  واجلواب عنه من وجوه
تكثري ذكروا لفظاً وضع للتقليل وإذا أرادوا اليقني ذكروا الوجه األول أن من عادة العرب أهنم إذا أرادوا ال

ا  لفظاً وضع للشك واملقصود منه إظهار التوقع واالستغناء عن التصريح بالغرض فيقولون رمبا ندمت على م
  فعلت ولعلك تندم على فعلك وإن كان العلم حاصالً بكثرة الندم ووجوده بغري شك ومنه قول القائل

  راً أناملهقد أترك القرن مصف
والوجه الثاين يف اجلواب أن هذا التقليل أبلغ يف التهديد ومعناه أنه يكفيك قليل الندم يف كونه زاجراً عن هذا 

  الفعل فكيف كثريه
  والوجه الثالث يف اجلواب أن يشغلهم العذاب عن متين ذاك إال يف القليل



على املاضي كما يقال رمبا قصدين عبد اهللا وال خمتصة بالدخول ) رب ( املسألة الرابعة اتفقوا على أن كلمة 
  يكاد يستعمل املستقبل بعدها وقال بعضهم ليس األمر كذلك والدليل عليه قول الشاعر

  رمبا تكره النفوس من األمر
يف هذا البيت داخلة على اإلسم وكالمنا يف أهنا إذا دخلت ) رب ( وهذا االستدالل ضعيف ألنا بينا أن كلمة 

وجب كون ذلك الفعل ماضياً فأين أحدمها من اآلخر إال أين أقول قول هؤالء األدباء إنه ال جيوز على الفعل 
دخول هذه الكلمة على الفعل املستقبل ال ميكن تصحيحه بالدليل العقلي وإمنا الرجوع فيه إىل النقل 

حيح وكالم اهللا أقوى وأجل واالستعمال ولو أهنم وجدوا بيتاً مشتمالً على هذا االستعمال لقالوا إنه جائز ص
وأشرف فلم مل يتمسكوا بوروده يف هذه اآلية على جوازه وصحته مث نقول إن األدباء أجابوا عن هذا السؤال 

من وجهني األول قالوا إن املترقب يف أخبار اهللا تعاىل مبنزلة املاضي املقطوع به يف حتققه فكأنه قيل رمبا ودوا 
ه رَُّبَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ اسم و َيَودُّ صفة له والتقدير رب شيء يوده الذين كفروا يف قول) ما ( الثاين أن كلمة 

قال الزجاج ومن زعم أن اآلية على إضمار كان وتقديره رمبا يود الذين كفروا فقد خرج بذلك عن قول 
  ن عبد اهللا املقبولسيبويه أال ترى أن كان ال تضمر عنده ومل جيز عبد اهللا املقبول وأنت تريد كا

املسألة اخلامسة يف تفسري اآلية وجوه على مذهب املفسرين فإن كل أحد محل قوله رَُّبَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ على 
حممل آخر واألصح ما قاله الزجاج فإنه قال الكافر كلما رأى حاالً من أحوال العذاب ورأى حاالً من أحوال 

وهذا الوجه هو األصح وأما املتقدمون فقد ذكروا وجوهاً قال الضحاك املراد منه ما املسلم ود لو كان مسلماً 
يكون عند املوت فإن الكافر إذا شاهد عالمات العقاب ود لو كان مسلماً وقيل إن هذه احلالة حتصل إذا 

قَرِيبٍ نُّجِْب َدْعَوَتَك  اسودت وجوههم وقيل بل عند دخوهلم النار ونزول العذاب فإهنم يقولون أَّخْرَنا إِلَى أََجلٍ
إذا كان يوم القيامة ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروى أبو موسى أن النيب )  ٤٤إبراهيم ( َوَنتَّبِعِ الرُُّسلَ 

واجتمع أهل النار يف النار ومعهم من شاء من أهل القبلة قال الكفار هلم ألستم مسلمني قالوا بلى قالوا فما 
وقد صرمت معنا يف النار فيتفضل اهللا تعاىل بفضل رمحته فيأمر بإخراج كل من كان من أهل  أغىن عنكم إسالمكم

صلى اهللا عليه ( وقرأ رسول اهللا ) القبلة من النار فيخرجون منها فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني 
ا يزال  هذه اآلية وعلى هذا القول أكثر املفسرين وروى جماهد عن ابن عباس رضي) وسلم  اهللا عنهما قال م

اهللا يرحم املؤمنني وخيرجهم من النار ويدخلهم اجلنة بشفاعة األنبياء واملالئكة حىت أنه تعاىل يف آخر األمر يقول 
من كان من املسلمني فليدخل اجلنة قال فههنالك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني قال القاضي هذه 

أصحاب الكبائر من النار وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة يف إسقاط العقاب  الروايات مبنية على أنه تعاىل خيرج
وهذان األصالن عنده مردودان فعند هذا محل هذا اخلرب على وجه يطابق قوله ويوافق مذهبه وهو أنه تعاىل 

 إنه تعاىل يؤخر إدخال طائفة من املؤمنني اجلنة حبيث يغلب على ظن هؤالء الكفرة أنه تعاىل ال يدخلهم اجلنة مث
يدخلهم اجلنة فيزداد غم الكفرة وحسرهتم وهناك يودون لو كانوا مسلمني قال فبهذه الطريق تصحح هذه 

  األخبار واهللا أعلم
  فإن قيل إذا كان أهل القيامة قد يتمنون أمثال هذه األحوال وجب أن يتمىن املؤمن الذي يقل ثوابه



 جيده يكون يف الغصة وتأمل القلب وهذا يقضي أن يكون أكثر درجة املؤمن الذي يكثر ثوابه واملتمين ملا مل
  املؤمنني يف الغصة وتأمل القلب

قلنا أحوال أهل اآلخرة ال تقاس بأحوال أهل الدنيا فاهللا سبحانه أرضى كل أحد مبا فيه ونزع عن قلوهبم طلب 
ا ِفى ُصُدورِِهم ّمْن ِغلّ    واهللا أعلم ) ٤٧احلجر ( الزيادات كما قال َوَنَزْعَنا َم

  أما قوله تعاىل ذَْرُهْم َيأْكُلُواْ َوَيَتَمتَُّعواْ َوُيلْهِهُِم االَْملُ فََسْوَف َيْعلَُمونَ ففيه مسائل
املسألة األوىل املعىن دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك أخالقهم وال خالق هلم يف اآلخرة وقوله 

ء اهلى هلياً وجاء يف احلديث أن ابن الزبري كان إذا مسع صوت الرعد هلى عن َوُيلْهِهُِم االَْملُ يقال هليت عن الشي
  حديثه قال الكسائي واألصمعي كل شيء تركته فقد هليت عنه وأنشد صرمت حبالك فاله عنها زينب

  ولقد أطلت عتاهبا لو تعتب
هم عن اإلميان والطاعة فقوله فاله عنها أي اتركها وأعرض عنها قال املفسرون شغلهم األمل عند األخذ حبظ

  فسوف يعلمون
املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذة اآلية على أنه تعاىل قد يصد عن اإلميان ويفعل باملكلف ما يكون له مفسدة يف 

على التمتع  الدين والدليل عليه أنه تعاىل قال لرسوله ذَْرُهْم َيأْكُلُواْ َوَيَتَمتَُّعواْ َوُيلْهِهُِم االَْملُ فحكم بأن إقباهلم
واستغراقهم يف طول األمل يلهيهم عن اإلميان والطاعة مث إنه تعاىل أذن هلم فيها وذلك يدل على املقصود قالت 

  املعتزلة ليس هذا إذناً وجتويزاً بل هذا هتديد ووعيد
ضرهم يف دينهم قلنا ظاهر قوله ذَْرُهْم إذن أقصى ما يف الباب أنه تعاىل نبه على أن إقباهلم على هذه األعمال ي

ا ذكرناه من أنه تعاىل أذن يف شيء مع أنه نص على كون ذلك الشيء مفسدة هلم يف الدين   وهذا عني م
املسألة الثالثة دلت اآلية على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول األمل ليس من أخالق املؤمنني وعن 

صلى اهللا ( ر يف ذم األمل كثرية فمنها ما روي عن النيب بعضهم التمرغ يف الدنيا من أخالق اهلالكني واألخبا
صلى اهللا عليه ( وعنه ) يهرم ابن آدم ويشب فيه اثنان احلرص على املال وطول األمل ( أنه قال ) عليه وسلم 

هذا ابن آدم وهذا األمل وهذا األجل ودون األمل تسع وتسعون منية فإن ( أنه نقط ثالث وقال ) وسلم 
وعن علي عليه السالم أنه قال إمنا أخشى عليكم اثنني طول األمل ) ن وإال فاهلرم من ورائه أخذته إحداه

  واتباع اهلوى فإن طول األمل ينسي اآلخرة واتباع اهلوى يصد عن احلق واهللا أعلم
  َجلََها َوَما َيْسَتأِخُرونََوَمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيةٍ  إِالَّ َولََها ِكَتاٌب مَّْعلُوٌم مَّا َتْسبُِق ِمْن أُمَّةٍ  أَ

  ويف اآلية مسائل

بقوله ذَْرُهْم َيأْكُلُواْ ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا توعد من قبل من كذب الرسول 
أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيةٍ  إِالَّ َولََها  َوَيَتَمتَُّعواْ َوُيلْهِهُِم االَْملُ فََسْوَف َيْعلَُمونَ أتبعه مبا يؤكد الزجر وهو قوله تعاىل َوَمآ

ِكَتاٌب مَّْعلُوٌم يف اهلالك والعذاب وإمنا يقع فيه التقدمي والتأخري فالذين تقدموا كان وقت هالكهم يف الكتاب 
  معجالً والذين تأخروا كان وقت هالكهم يف الكتاب مؤخراً وذلك هناية يف الزجر والتحذير

ملراد هبذا اهلالك عذاب االستئصال الذي كان اهللا ينزله باملكذبني املعاندين كما بينه يف املسألة الثانية قال قوم ا
قوم نوح وقوم هود وغريهم وقال آخرون املراد هبذا اهلالك املوت قال القاضي واألقرب ما تقدم ألنه يف الزجر 



دخر فإن لكل أمة وقتاً معيناً يف نزول أبلغ فبني تعاىل أن هذا اإلمهال ال ينبغي أن يغتر به العاقل ألن العذاب م
العذاب ال يتقدم وال يتأخر وقال قوم آخرون املراد هبذا اهلالك جمموع األمرين وهو نزول عذاب االستئصال 
ونزول املوت ألن كل واحد منهما يشارك اآلخر يف كونه هالكاً فوجب محل اللفظ على القدر املشترك الذي 

  يدخل فيه القسمان معاً
ألة الثالثة قال الفراء لو مل تكن الواو مذكورة يف قوله َولََها ِكَتاٌب كان صواباً كما يف آية أخرى وهي قوله املس

وهو كما تقول ما رأيت أحداً إال وعليه ثياب وإن )  ٢٠٨الشعراء ( َوَما أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيةٍ  إِالَّ لََها ُمنِذُرونَ 
  شئت قلت إال عليه ثياب

ا َيْسَتِخُرونَ ففيه مسائلأما قوله مَّ   ا َتْسبُِق ِمْن أُمَّةٍ  أََجلََها َوَم
املسألة األوىل قال الواحدي من يف قوله ِمْن أُمَّةٍ  زائدة مؤكدة كقولك ما جاءين من أحد وقال آخرون إهنا 

ذلك يف إفادة ليست بزائدة ألهنا تفيد التبعيض أي هذا احلكم مل حيصل يف بعض من أبعاض هذه احلقيقة فيكون 
  عموم النفي آكد

معىن سبق إذا كان واقعاً على شخص كان معناه أنه جاز وخلف كقولك ) النظم ( املسألة الثانية قال صاحب 
ا بلغه وإذا كان واقعاً على زمان كان بالعكس يف  سبق زيد عمراً أي جازه وخلفه وراءه ومعناه أنه قصر عنه وم

ه مضى قبل إتيانه ومل يبلغه فقوله مَّا َتْسبُِق ِمْن أُمَّةٍ  أََجلََها َوَما َيْسَتِخُرونَ ذلك كقولك سبق فالن عام كذا معنا
معناه أنه ال حيصل ذلك األجل قبل ذلك الوقت وال بعده بل إمنا حيصل يف ذلك الوقت بعينه والسبب فيه أن 

االتفاق الواقع ال عن مرجح  اختصاص كل حادث بوقته املعني دون الوقت الذي قبله أو بعده ليس على سبيل
وال عن خمصص فإن رجحان أحد طريف املمكن على اآلخر ال ملرجح حمال وإمنا اختص حدوثه بذلك الوقت 

املعني ألن إله العامل خصصه به بعينه وإذا كان كذلك فقدرة اإلله وإرادته اقتضتا ذلك التخصيص وعلمه 
ري صفات اهللا تعاىل أعين القدرة واإلرادة والعلم واحلكمة وحكمته تعلقا بذلك االختصاص بعينه وملا كان تغ

  ممتنعاً كان تغري ذلك االختصاص ممتنعاً
إذا عرفت هذا فنقول هذا الدليل بعينه قائم يف أفعال العباد أعين أن الصادر من زيد هو اإلميان والطاعة ومن 

  عمرو هو الكفر واملعصية فوجب أن ميتنع دخول التغري فيهما
لوا هذا إمنا يلزم لو كان املقتضي حلدوث الكفر واإلميان من زيد وعمرو هو قدرة اهللا تعاىل ومشيئته أما فإن قا

  إذا قلنا املقتضى لذلك هو قدرة زيد وعمرو ومشيئتهما سقط ذلك

قلنا قدرة زيد وعمرو مشيئتهما إن كانتا موجبتني لذلك الفعل املعني فخالق تلك القدرة واملشيئة املوجبتني 
لذلك الفعل هو الذي قدر ذلك الفعل بعينه فيعود اإللزام وإن مل تكونا موجبتني لذلك الفعل بل كانتا صاحلتني 
له ولضده كان رجحان أحد الطرفني على اآلخر مل يكن ملرجح فقد عاد األمر إىل أنه حصل ذلك االختصاص 

اد البحث ولزم التسلسل وإن ال ملخصص وهو باطل وإن كان ملخصص فذلك املخصص إن كان هو العبد ع
كان هو اهللا تعاىل فحينئذ يعود البحث إىل أن فعل العبد إمنا تعني وتقدر بتخصيص اهللا تعاىل وحينئذ ال يعود 

  اإللزام
املسألة الثالثة دلت اآلية على أن كل من مات أو قتل فإمنا مات بأجله وأن من قال جيوز بأن ميوت قبل أجله 



  فمخطى ء
ا االستدالل إمنا يتم إذا محلنا قوله َوَمآ أَْهلَكَْنا على املوت أما إذا محلناه على عذاب االستئصال فإن قالوا هذ
  فكيف يلزم

قلنا قوله َوَمآ أَْهلَكَْنا إما أن يدخل حتته املوت أو ال يدخل فإن دخل االستدالل ظاهر الزم وإن مل يدخل فنقول 
يتقدم وال يتأخر عن وقته املعني قائم يف املوت فوجب أن يكون إن ما ألجله وجب يف عذاب االستئصال أن ال 

  احلكم ههنا كذلك واهللا أعم
ا ُنَنزِّلُ الَْملَاِئكَة َوقَالُواْ ياأَيَُّها الَِّذى ُنزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ لَّْو َما َتأِْتيَنا بِالَْملَاِئكَةِ  إِن كُنَت  ِمَن الصَّاِدِقَني َم

  َ إِالَّ بِاحلَقِّ َوَما كَاُنواْ إِذًا مُّنظَرِيَن إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ
  اعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف هتديد الكفار ذكر بعده شبههم يف إنكار نبوته

ليه السالم كان يظهر عليه عند فالشبهة األوىل أهنم كانوا حيكمون عليه باجلنون وفيه احتماالت األول أنه ع
ٌر  ا ُهَو إِالَّ ِذكْ نزول الوحي حالة شبيهة بالغشي فظنوا أهنا جنون والدليل عليه قوله َوَيقُولُونَ إِنَُّه لََمْجُنونٌ َوَم

والثاين أمن )  ١٨٤ف األعرا( وأيضاً قوله أََو لَْم َيَتفَكَُّرواْ َما بَِصاِحبِهِم ّمن جِنَّةٍ  )  ٥٢ ٥١القلم ( لّلَْعالَِمَني 
كانوا يستبعدون كونه رسوالً حقاً من عند اهللا تعاىل فالرجل إذا مسع كالماً مستبعداً من غريه فرمبا قال له هذا 

ا يذكره من طريقة العقل وقوله إِنََّك لََمْجُنونٌ يف هذه اآلية حيتمل الوجهني   جنون وأنت جمنون لبعد م
ِذى ُنّزلَ َعلَْيِه الذّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ ففيه وجهان األول أهنم ذكروه على سبيل االستهزاء أما قوله َوقَالُواْ يأَيَُّها الَّ

وكما قال قوم شعيب إِنََّك الَنَت )  ٢٧الشعراء ( كما قال فرعون إِنَّ َرُسولَكُُم الَِّذى أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ 
  ألن البشارة)  ٢١آل عمران ( قال تعاىل فََبّشْرُهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ وكما )  ٨٧هود ( الَْحِليُم الرَِّشيُد 

بالعذاب ممتنعة والثاين َوقَالُواْ يأَيَُّها الَِّذى ُنّزلَ َعلَْيِه الذّكُْر يف زعمه واعتقاده وعند أصحابه وأتباعه مث حكى 
  إِن كُنَت ِمَن الصَّاِدِقَني وفيه مسألتان عنهم أهنم قالوا يف تقرير شبههم لَّْو َما َتأِْتيَنا بِالَْملَِئكَةِ 

املسألة األوىل املراد لو كنت صادقاً يف ادعاء النبوة ألتيتنا باملالئكة يشهدون عندنا بصدقك فيما تدعيه من 
اً وطريق آخر  الرسالة ألن املرسل احلكيم إذا حاول حتصيل أمر وله طريق يفضي إىل حتصيل ذلك املقصود قطع

ال يفضي ويكون يف حمل الشكوك والشبهات فإن كان ذلك احلكيم أراد حتصيل ذلك املقصود قد يفضي وقد 
فإنه حياول حتصيله بالطريق األول ال بالطريق الثاين وإنزال املالئكة الذين يصدقونك ويقررون قولك طريق 

وك والشبهات يفضي إىل حصول هذا املقصود قطعاً والطريق الذي تقرر به صحة نبوتك طريق يف حمل الشك
فلو كنت صادقاً يف ادعاء النبوة لوجب يف حكمة اهللا تعاىل إنزال املالئكة الذين يصرحون بتصديقك وحيث مل 

تفعل ذلك علمنا أنك لست من النبوة يف شيء فهذا تقرير هذه الشبهة ونظريها قوله تعاىل يف سورة األنعام 
( وفيه احتمال آخر وهو أن النيب )  ٨األنعام ( أَنَزلَْنا َملَكاً لَّقُِضىَ  االْْمُر  َوقَالُواْ لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيَك َملٌَك َولَْو

كان خيوفهم بنزول العذاب إن مل يؤمنوا به فالقوم طالبوه بنزول العذاب وقالوا له لَّْو َما ) صلى اهللا عليه وسلم 
ك العذاب املوعود وهذا هو املراد بقوله تعاىل َتأِْتيَنا بِالَْملَِئكَةِ  الذين ينزلون عليك ينزلون علينا بذل

مث إنه تعاىل أجاب عن هذه )  ٥٣العنكبوت ( َوَيْسَتْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْوالَ أََجلٌ مَُّسمى لََّجاءُهُم الَْعذَاُب 
ا كَاُنواْ إِذًا مُّنظَرِي َن فنقول إن كان املراد من قوهلم لَّْو َما َتأِْتيَنا الشبهة بقوله َما ُنَنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  إِالَّ بِاحلَّق َوَم



بِالَْملَِئكَةِ  هو الوجه األول كان تقرير هذا اجلواب أن إنزال املالئكة ال يكون إال باحلق وعند حصول الفائدة 
 وقد علم اهللا تعاىل من حال هؤالء الكفار أنه لو أنزل عليهم املالئكة لبقوا مصرين على كفرهم وعلى هذا

التقرير فيصري إنزاهلم عبثاً باطالً وال يكون حقاً فلهذا السبب ما أنزهلم اهللا تعاىل وقال املفسرون املراد باحلق 
ههنا املوت واملعىن أهنم ال ينزلون إال باملوت وإال بعذاب االستئصال ومل يبق بعد نزوهلم إنظار وال إمهال وحنن 

السبب ما أنزلنا املالئكة وأما إن كان املراد من قوله تعاىل لَّْو َما ال نريد عذاب االستئصال هبذه األمة فلهذا 
َتأِْتيَنا بِالَْملَِئكَةِ  استعجاهلم يف نزول العذاب الذي كان الرسول عليه السالم يتوعدهم به فتقرير اجلواب أن 

أن ال نفعل هبم ذلك وأن ) صلى اهللا عليه وسلم ( املالئكة ال تنزل إال بعذاب االستئصال وحكمنا يف أمة حممد 
  منهلهم ملا علمنا من إميان بعضهم ومن إميان أوالد الباقني

املسألة الثانية قال الفراء والزجاج لوال ولو ما لغتان معنامها هال ويستعمالن يف اخلرب واالستفهام فاخلرب مثل 
واالستفهام كقوهلم لَْوال أُنزِلَ )  ٣١سبأ ( نَِني قولك لوال أنت لفعلت كذا ومنه قوله تعاىل لَْوالَ أَنُتْم لَكُنَّا ُمْؤِم

وكهذه اآلية وقال الفراء لو ما امليم فيه بدل عن الالم يف لوال ومثله استوىل على )  ٨األنعام ( َعلَْيِه َملٌَك 
  الشيء واستومى عليه وحكى األصمعي خاللته وخاملته إذا صادقته وهو خلى وخلمي أي صديقي

ا ُنَنّزلُ بالنون وبكسر املسألة الثالثة ق وله َما ُنَنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  إِالَّ بِاحلَّق قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم َم
الزاي والتشديد واملالئكة بالنصب لوقوع اإلنزال عليها واملنزل هو اهللا تعاىل وقرأ أبو بكر عن عاصم َما ُتَنزَّلَ 

اعله واملالئكة بالرفع  والباقون ما تنزل املالئكة على إسناد فعل النزول إىل املالئكة واهللا عن فعل ما مل يسمى ف
  أعلم

املسألة الرابعة قوله َوَما كَاُنواْ إِذًا مُّنظَرِيَن يعين لو نزلت املالئكة مل ينظروا أي ميهلوا فإن التكليف يزول عند 
اسم مبنزلة حني أال ترى أنك لفظ اذن مركبة من كلمتني من إذا وهو ) النظم ( نزول املالئكة قال صاحب 

تقول أتيتك إذ جئتين أي حني جئتين مث ضم إليها أن فصار إذ أن مث استثقلوا اهلمزة فحذفوها فصار إذن وجميء 
طلبوا وهذا تأويل حسن   لفظة إذن دليل على اضمار فعل بعدها والتقدير وما كانوا منظرين إذ كان ما 

  الذّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ وفيه مسائل مث قال تعاىل إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا
صلى ( ألجل أهنم مسعوا النيب )  ٦احلجر ( املسألة األوىل أن القوم إمنا قالوا َوقَالُواْ يأَيَُّها الَِّذى ُنّزلَ َعلَْيِه الذّكُْر 

يف هذه اآلية فقال إِنَّا َنْحُن  مث إنه تعاىل حقق قوله) إن اهللا تعاىل نزل الذكر علي ( كان يقول ) اهللا عليه وسلم 
  َنزَّلَْنا الذّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ

فأما قوله إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر فهذه الصيغة وإن كانت للجمع إال أن هذا من كالم امللوك عند إظهار التعظيم 
ا كذا  ا كذا فكذا ههنافإن الواحد منهم إذا فعل فعالً أو قال قوالً قال إنا فعلن   وقلن

  املسألة الثانية الضمري يف قوله لَُه لََحاِفظُونَ إىل ماذا يعود فيه قوالن
القول األول أنه عائد إىل الذكر يعين وإنا حنفظ ذلك الذكر من التحريف والزيادة والنقصان ونظريه قوله تعاىل 

ِفِه يف صفة القرآن الَّ َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمن َبْينِ َيَدْيِه  ِه )  ٤٢فصلت ( َوالَ ِمْن َخلْ ْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اللَّ وقال َولَ
  ) ٨٢النساء ( لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِتلَافاً كَِثرياً 

فإن قيل فلم اشتغلت الصحابة جبمع القرآن يف املصحف وقد وعد اهللا تعاىل حبفظه وما حفظه اهللا فال خوف 



  عليه
ن من أسباب حفظ اهللا تعاىل إياه فإنه تعاىل ملا أن حفظه قيضهم لذلك قال واجلواب أن مجعهم للقرآن كا

أصحابنا ويف هذه اآلية داللة قوية على كون التسمية آية من أول كل سورة ألن اهللا تعاىل قد وعد حبفظ القرآن 
ملا كان القرآن  واحلفظ ال معىن له إال أن يبقى مصوناً من الزيادة والنقصان فلو مل تكن التسمية من القرآن

ا كان حمفوظاً عن الزيادة ولو جاز أن يظن بالصحابة أهنم زادوا جلاز أيضاً أن يظن هبم  مصوناً عن التغيري ومل
  النقصان وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجة

حلافظون وهو واملعىن وإنا حملمد ) صلى اهللا عليه وسلم ( والقول الثاين أن الكناية يف قوله لَُه راجعة إىل حممد 
قول الفراء وقوى ابن األنباري هذا القول فقال ملا ذكر اهللا اإلنزال واملنزل دل ذلك على املنزل عليه فحسنت 

فإن هذه الكناية عائدة )  ١القدر ( الكناية عنه لكونه أمراً معلوماً كما يف قوله تعاىل إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ 
أنه مل يتقدم ذكره وإمنا حسنت الكناية للسبب املعلوم فكذا ههنا إال أن القول األول أرجح إىل القرآن مع 

  القولني وأحسنهما مشاهبة لظاهر التنزيل واهللا أعلم
املسألة الثالثة إذا قلنا الكناية عائدة إىل القرآن فاختلفوا يف أنه تعاىل كيف حيفظ القرآن قال بعضهم حفظه بأن 

يناً لكالم البشر فعجز اخللق عن الزيادة فيه والنقصان عنه ألهنم لو زادوا فيه أو نقصوا عنه جعله معجزاً مبا
  لتغري نظم القرآن فيظهر لكل العقالء أن هذا ليس من القرآن فصار كونه معجزاً كإحاطة السور

لق على معارضته باملدينة ألنه حيصنها وحيفظها وقال آخرون إنه تعاىل صانه وحفظه من أن يقدر أحد من اخل
وقال آخرون أعجز اخللق عن إبطاله وإفساده بأن قيض مجاعة حيفظونه ويدرسونه ويشهرونه فيما بني اخللق إىل 
آخر بقاء التكليف وقال آخرون املراد باحلفظ هو أن أحداً لو حاول تغيريه حبرف أو نقطة لقال له أهل الدنيا 

شيخ املهيب لو اتفق له حلن أو هفوة يف حرف من كتاب اهللا تعاىل هذا كذب وتغيري لكالم اهللا تعاىل حىت أن ال
  لقال له كل الصبيان أخطأت أيها الشيخ وصوابه كذا وكذا فهذا هو املراد من قوله َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ

يري واعلم أنه مل يتفق لشيء من الكتب مثل هذا احلفظ فإنه ال كتاب إال وقد دخله التصحيف والتحريف والتغ
إما يف الكثري منه أو يف القليل وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن مجيع جهات التحريف مع أن دواعي امللحدة 

واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من أعظم املعجزات وأيضاً أخرب اهللا تعاىل عن بقائه حمفوظاً عن 
  ن هذا إخباراً عن الغيب فكان ذلك أيضاً معجزاً قاهراًالتغيري والتحريف وانقضى اآلن قريباً من ستمائة سنة فكا

ن املسألة الرابعة احتج القاضي بقوله إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ على فساد قول بعض اإلمامية يف أ
لقرآن حمفوظاً وهذا القرآن قد دخله التغيري والزيادة والنقصان قال ألنه لو كان األمر كذلك ملا بقي ا

االستدالل ضعيف ألنه جيري جمرى إثبات الشيء بنفسه فاإلمامية الذين يقولون إن القرآن قد دخله التغيري 
والزيادة والنقصان لعلهم يقولون إن هذه اآلية من مجلة الزوائد اليت أحلقت بالقرآن فثبت أن إثبات هذا 

  سه وأنه باطل واهللا أعلماملطلوب هبذه اآلية جيري جمرى إثبات الشيء نف
َك ِفى ِشَيعِ االٌّ وَِّلَني َوَما َيأِْتيهِم مِّن رَُّسولٍ إِالَّ كَاُنواْ بِِه َيْسَتْهزِئُو نَ كَذَِلَك َنْسلُكُُه ِفى قُلُوبِ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِل

َخلَْت ُسنَّةُ  االٌّ وَِّلَني   الُْمْجرِِمَني الَ ُيْؤِمُنونَ بِِه َوقَْد 
ا أساؤوا يف األدب وخاطبوه بالسفاهة وقالوا إنك جملنون فاهللا تعاىل ذكر أن عادة هؤالء   اعلم أن القوم مل



اجلهال مع مجيع األنبياء هكذا كانت ولك أسوة يف الصرب على سفاهتهم وجهالتهم جبميع األنبياء عليهم السالم 
  فهذا هو الكالم يف نظم اآلية وفيه مسائل

يف اآلية حمذوف والتقدير ولقد أرسلنا من قبلك رسالً إال أنه حذف ذكر الرسل لداللة اإلرسال املسألة األوىل 
ى ِشَيعِ االْوَِّلَني أي يف أمم األولني وأتباعهم قال الفراء الشيع األتباع واحدهم شيعة وشيعة الرجل  عليه وقوله ِف

ْو  أتباعه والشيعة األمة مسوا بذلك ألن بعضهم شايع بعضاً وشاكله وذكرنا الكالم يف هذا احلرف عند قوله أَ
قال الفراء وقوله ِفى ِشَيعِ االْوَِّلَني من إضافة الصفة إىل املوصوف كقوله لََحقُّ )  ٦٥األنعام ( َيلْبَِسكُْم ِشَيعاً 

أما قوله )  ٥البينة ( ةِ  وقوله َوذَِلَك ِديُن القَّيَم)  ٤٤القصص ( وقوله بَِجانِبِ الَْغْربِىّ  )  ٥١احلاقة ( الَْيِقنيِ 
َوَما َيأِْتيهِم ّمن رَُّسولٍ إِالَّ كَاُنواْ بِِه أي عادة هؤالء اجلهال مع مجيع األنبياء والرسل ذلك االستهزاء هبم كما 

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( فعلوا بك ذكره تسلية للنيب 
مور األول أهنم يستثقلون التزام الطاعات واعلم أن السبب الذي حيمل هؤالء اجلهال على هذه العادة اخلبيثة أ

والعبادات واالحتراز عن الطيبات واللذات والثاين أن الرسول يدعوهم إىل ترك ما ألفوه من أدياهنم اخلبيثة 
ومذاهبهم الباطلة وذلك شاق شديد على الطباع والثالث أن الرسول متبوع خمدوم واألقوام جيب عليهم طاعته 

قد يكون فقرياً وال يكون له ) صلى اهللا عليه وسلم ( غاية املشقة والرابع أن الرسول  وخدمته وذلك أيضاً يف
أعوان وأنصار وال مال وال جاه فاملتنعمون والرؤساء يثقل عليهم خدمة من يكون هبذه الصفة واخلامس خذالن 

اب وما يشبهها تقع اجلهال اهللا هلم وإلقاء دواعي الكفر واجلهل يف قلوهبم وهذا هو السبب األصلي فلهذه األسب
  والضالل مع أكابر األنبياء عليهم السالم يف هذه األعمال القبيحة واألفعال املنكرة

  أما قوله تعاىل َيْسَتْهزِئُونَ كَذَِلَك َنْسلُكُُه ِفى قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني ففيه مسألتان
خيط والرمح يف املطعون وقيل يف قوله َما املسألة األوىل السلك إدخال الشيء يف الشيء كإدخال اخليط يف امل

  أي أدخلكم يف جهنم وذكر أبو عبيدة وأبو عبيد سلكته وأسلكته مبعىن واحد)  ٤٢املدثر ( َسلَكَكُْم ِفى َسفَرٍ 
املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل خيلق الباطل يف قلوب الكفار فقالوا قوله كَذَِلَك َنْسلُكُُه 
أي كذلك نسلك الباطل والضالل يف قلوب اجملرمني قالت املعتزلة مل جير للضالل والكفر ذكر فيما قبل هذا 
ئُونَ اللفظ فال ميكن أن يكون الضمري عائداً إليه ال يقال إنه تعاىل قال َوَما َيأِْتيهِم ّمن رَُّسولٍ إِالَّ كَاُنواْ بِِه َيْسَتْهزِ

ى االستهزاء فالضمري يف قوله كَذَِلَك َنْسلُكُُه عائد إليه واالستهزاء باألنبياء كفر وقوله َيْسَتْهزِئُونَ يدل عل
وضالل فثبت صحة قولنا املراد من قوله كَذَِلَك َنْسلُكُُه ِفى قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني هو أنه كذلك نسلك الكفر 

قول إن كان الضمري يف قوله كَذَِلَك َنْسلُكُُه والضالل واالستهزاء بأنبياء اهللا تعاىل ورسله يف قلوب اجملرمني ألنا ن
الَ ُيْؤِمُنونَ بِِه عائداً أيضاً إىل االستهزاء ألهنما ضمريان  عائداً إىل االستهزاء وجب أن يكون الضمري يف قوله 
تعاقبا وتالصقا فوجب عودمها إىل شيء واحد فوجب أن ال يكونوا مؤمنني بذلك االستهزاء وذلك يوجب 

ن الكافر ال بد وأن يكون مؤمناً بكفره والذي ال يكون كذلك هو املسلم العامل ببطالن الكفر فال التناقض أل
يصدق به وأيضاً فلو كان تعاىل هو الذي يسلك الكفر يف قلب الكافر وخيلقه فيه فما أحد أوىل بالعذر من 

م يف اآلخرة عليه فثبت أنه ال ميكن هؤالء الكفار ولكان على هذا التقدير ميتنع أن يذمهم يف الدنيا وأن يعاقبه
محل هذه اآلية على هذ الوجه فنقول التأويل الصحيح أن الضمري يف قوله تعاىل كَذَِلَك َنْسلُكُُه عائد إىل الذكر 

نسلك  الذي هو القرآن فإنه تعاىل قال قبل هذه اآلية إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر وقال بعده كَذَِلَك َنْسلُكُُه أي هكذا



القرآن يف قلوب اجملرمني واملراد من هذا السلك هو أنه تعاىل يسمعهم هذا القرآن وخيلق يف قلوهبم حفظ هذا 
القرآن وخيلق فيها العلم مبعانيه وبني أهنم جلهلهم وإصرارهم ال يؤمنون به مع هذه األحوال عناداً وجهالً فكان 

هذا التأويل وجهان األول أن الضمري يف قوله الَ ُيْؤِمُنونَ  هذا موجباً للحوق الذم الشديد هبم ويدل على صحة
بِِه عائد إىل القرآن باإلمجاع فوجب أن يكون الضمري يف قوله كَذَِلَك َنْسلُكُُه عائداً إليه أيضاً ألهنما ضمريان 

ا   متعاقبان فيجب عودمها إىل شيء واحد والثاين أن قوله كَذاِلَك معناه مثل م

نعمل هذا السلك فيكون هذا تشبيهاً هلذا السلك بعمل آخر ذكره اهللا تعاىل قبل هذه اآلية من عملنا كذا وكذا 
أعمال نفسه ومل جير لعمل من أعمال اهللا ذكر يف سابقة هذه اآلية إال قوله إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر فوجب أن يكون 

لضمري يف قوله َنْسلُكُُه عائداً إىل الذكر وهذا متام هذا معطوفاً عليه ومشبهاً به ومىت كان األمر كذلك كان ا
  تقرير كالم القوم

  واجلواب ال جيوز أن يكون الضمري يف قوله َنْسلُكُُه عائداً على الذكر ويدل عليه وجوه
ا الوجه األول أن قوله كَذَِلَك َنْسلُكُُه مذكور حبرف النون واملراد منه إظهار هناية التعظيم واجلاللة ومثل هذ

التعظيم إمنا حيسن ذكره إذا فعل فعالً يظهر له أثر قوي كامل حبيث صار املنازع واملدافع له مغلوباً مقهوراً فأما 
إذا فعل فعالً ومل يظهر له أثر ألبتة صار املنازع واملدافع غالباً قاهراً فإن ذكر اللفظ املشعر بنهاية العظمة 

يمه يف واجلاللة يكون مستقبحاً يف هذا املقام واأل مر ههنا كذلك ألنه تعاىل سلك أمساع القرآن وحتفيظه وتعل
قلب الكافر ألجل أن يؤمن به مث إنه مل يلتفت إليه ومل يؤمن به فصار فعل اهللا تعاىل كاهلدر الضائع وصار الكافر 

كُُه غري الئق والشيطان كالغالب الدافع وإذا كان كذلك كان ذكر النون املشعر بالعظمة واجلاللة يف قوله َنْسلُ
  هبذا املقام فثبت هبذا التأويل الذي ذكروه فاسد

والوجه الثاين أنه لو كان املراد ما ذكروه لوجب أن يقال كَذَِلَك َنْسلُكُُه ِفى قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني وال يؤمنون به أي 
ا  أن قوله الَ ُيْؤِمُنونَ بِِه كالتفسري ومع هذا السعي العظيم يف حتصيل إمياهنم ال ميؤمنون أما ما مل يذكر الواو فعلمن

  والبيان لقوله َنْسلُكُُه ِفى قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني وهذا إمنا يصح إذا كان املراد أنا نسلك الكفر والضالل يف قلوهبم
الضمري إىل أقرب  بعيد وقوله َيْسَتْهزِئُونَ قريب وعود)  ٩احلجر ( والوجه الثالث أن قوله إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر 

املذكورات هو الواجب أما قوله لو كان الضمري يف قوله َنْسلُكُُه عائداً إىل االستهزاء لكان يف قوله الَ ُيْؤِمُنونَ بِِه 
  عائداً إليه وحينئذ يلزم التناقض

  قلنا اجلواب عنه من وجوه
من اعتبار هذا الدليل يف الضمري  الوجه األول أن مقضىت الدليل عود الضمري إىل أقرب املذكورات وال مانع

األول وحصل املانع من اعتباره يف الضمري الثاين فال جرم قلنا الضمري األول عائد إىل االستهزاء والضمري الثاين 
عائد إىل الذكر وتفريق الضمائر املتعاقبة على األشياء املختلفة ليس بقليل يف القرآن أليس أن اجلبائي والكعيب 

ا َزْوَجَها ِلَيْسكَُن إِلَْيَها فَلَمَّا َتَغشَّا والقاضي قالوا َها يف قوله تعاىل ُهَو الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  َوَجَعلَ ِمْنَه
ا ءاَتاُهَما َصاِلحاً َجَعالَ لَُه ُشَركَاء ِفيَما ءاَتاُهَما فََتَع ( لَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ اَحَملَْت َحْمالً َخِفيفًا فََمرَّْت بِِه فَلَمَّا فَلَمَّ

اء عائدة إىل آدم وحواء وأما )  ١٩٠ ١٨٩األعراف  فقالوا هذه الضمائر من أول اآلية إىل قوله َجَعالَ لَُه ُشَركَ
عليه يف  يف قوله َجَعالَ لَُه ُشَركَاء ِفيَما ءاَتاُهَما فََتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ عائدة إىل غريمها فهذا ما اتفقوا



تفاسريهم وإذا ثبت هذا ظهر أنه ال يلزم من تعاقب الضمائر عودها إىل شيء واحد بل األمر فيه موقوف على 
  الدليل فكذا ههنا واهللا أعلم

والوجه الثاين يف اجلواب قال بعض األدباء من أصحابنا قوله الَ ُيْؤِمُنونَ بِِه تفسري للكناية يف قوله َنْسلُكُُه 
  ك نسلك يف قلوب اجملرمني أن ال يؤمنوا به واملعىن جنعل يف قلوهبم أن ال يؤمنوا بهوالتقدير كذل

والوجه الثالث وهو أنا بينا بالرباهني العقلية القاهرة أن حصول اإلميان والكفر ميتنع أن يكون بالعبد وذلك ألن 
كفر واجلهل والكذب فلما كان كل أحد إمنا يريد اإلميان والصدق والعلم واحلق وأن أحداً ال يقصد حتصيل ال

كل أحد ال يقصد إال اإلميان واحلق مث إنه الحيصل ذلك وإمنا حيصل الكفر والباطل علمنا أن حصول ذلك 
  الكفر ليس منه

فإن قالوا إمنا حصل ذلك الكفر ألنه ظن أنه هو اإلميان فنقول فعلى هذا التقدير إمنا رضي بتحصيل ذلك اجلهل 
يه فينقل الكالم إىل ذلك اجلهل السابق فإن كان ذلك ألجل جهل آخر لزم التسلسل ألجل جهل آخر سابق عل

وهو حمال وإال وجب انتهاء كل اجلهاالت إىل جهل أول سابق حصل يف قلبه ال بتحصيله بل بتخليق اهللا تعاىل 
الَ ُيْؤِمُنونَ واملعىن جنعل يف قلوهبم أن وذلك هو الذي قلناه أن املراد من قوله كَذَِلَك َنْسلُكُُه ِفى قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني 

ال يؤمنوا به وهو أنه تعاىل خيلق الكفر والضالل فيها وأيضاً قدماء املفسرين مثل ابن عباس وتالمذته أطبقوا على 
تفسري هذه اآلية بأنه تعاىل خيلق الكفر والضالل فيها والتأويل الذي ذكره املعتزلة تأويل مستحدث مل يقل به 

املتقدمني فكان مردوداً وروى القاضي عن عكرمة أن املراد كذلك نسلك القسوة يف قلوب اجملرمني  أحد من
مث قال القاضي إن القسوة ال حتصل إال من قبل الكافر بأن يستمر على كفره ويعاند فال يصح إضافته إىل اهللا 

نفسه نفرة شديدة عن قبول قول  تعاىل فيقال للقاضي إن هذا جيري جمرى املكابرة وذلك ألن الكافر جيد من
الرسول ونبوة عظيمة عنه حىت أنه كلما رآه تغري لونه واصفر وجهه ورمبا ارتعدت أعضاؤه وال يقدر على 

االلتفات إليه واالصغاء لقوله فحصول هذه األحوال يف قلبه أمر اضطراري ال ميكنه دفعها عن نفسه فكيف 
  يقال إهنا حصلت بفعله واختياره

ا إنه ميكنه ترك هذه األحوال والرجوع إىل االنقياد والقبول فنقول هذا مغالطة حمضة ألنك إن أردت فإن قالو
أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة يف القلب والنبوة العظيمة يف النفس ميكنه أن يعود إىل اإلنقياد والقبول 

سانية ميكنه العود إىل القبول والتسليم والطاعة والرضا فهذا مكابرة وإن أردت أن عند زوال هذه األحوال النف
فهذا حق إال أنه ال ميكنه إزالة هذه الدواعي والصوارف عن القلب فإنه إن كان الفاعل هلا هو اإلنسان الفتقر 

يف حتصيل هذه الدواعي والصوارف إىل دواعي سابقة عليها ولزم الذهاب إىل ما ال هناية له وذلك حمال وإن 
هللا تعاىل فحينئذ يصح أنه تعاىل هو الذي يسلك هذه الدواعي والصوارف يف القلوب وذلك كان الفاعل هلا هو ا

ا ذكرناه واهللا أعلم   عني م
أما قوله تعاىل َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ  االْوَِّلَني ففيه قوالن األول أنه هتديد لكفار مكة يقول قد مضت سنة اهللا بإهالك 

ين وهو قول الزجاج وقد مضت سنة اهللا يف األولني بأن يسلك الكفر من كذب الرسل يف القرون املاضية الثا
  والضالل يف قلوهبم وهذا أليق بظاهر اللفظ



ِه َيْعُرُجونَ لَقَالُواْ إِنََّما ُسكَِّرْت أَْبصَاُرَنا َب   لْ َنْحُن قَْوٌم مَّْسُحوُرونََولَْو فََتْحَنا َعلَْيهِم َباباً مَِّن السََّماِء فَظَلُّواْ ِفي
ُه بِأَْيِدي َك ِكَتاباً ِفى ِقْرطَاسٍ فَلََمُسو هِمْ اعلم أن هذا الكالم هو املذكور يف سورة األنعام يف قوله َولَْو َنزَّلَْنا َعلَْي

ا طلبوا نزول مالئكة يصرحون )  ٧األنعام ( لَقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ إِنْ َهاذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني  واحلاصل أن القوم مل
صديق الرسول عليه السالم يف كونه رسوالً من عند اهللا تعاىل بني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن بتقدير أن حيصل بت

هذا املعىن لقال الذين كفروا هذا من باب السحر وهؤالء الذين يظن أنا نراهم فنحن يف احلقيقة ال نراهم 
  ئكة فلهذا السبب ما أنزهلمواحلاصل أنه ملا علم اهللا تعاىل أنه ال فائدة يف نزول املال

فإن قيل كيف جيوز من اجلماعة العظيمة أن يصريوا شاكرين يف وجود ما يشاهدونه بالعني السليمة يف النهار 
  الواضح ولو جاز حصول الشك يف ذلك كانت السفسطة الزمة وال يبقى حينئذ اعتماد على احلس واملشاهدة

شك فيما يبصرون وإمنا وصفهم بأهنم يقولون هذا القول وقد جيوز أجاب القاضي عنه بأنه تعاىل ما وصفهم بال
أن يقدم اإلنسان على الكذب على سبيل العناد واملكابرة مث سأل نفسه وقال أفيصح من اجلمع العظيم أن 

يظهروا الشك يف املشاهدات وأجاب بأنه يصح ذلك إذا مجعهم عليه غرض صحيح معترب من مواطأة على دفع 
) صلى اهللا عليه وسلم ( خصم وأيضاً فهذه احلكاية إمنا وقعت عن قوم خمصومني سألوا الرسول  حجة أو غلبة

إنزال املالئكة وهذا السؤال ما كان إال من رؤساء القوم وكانوا قليلي العدد وإقدام العدد القليل على ما جيري 
  جمرى املكابرة جائز

ِه َيْع ُرُجونَ يقال ظل فالن هناره يفعل كذا إذا فعله بالنهار وال تقول العرب ظل املسألة الثانية قوله تعاىل فَظَلُّواْ ِفي
يظل إال لكل عمل عمل بالنهار كما ال يقولون بات يبيت إال بالليل واملصدر الظلول وقوله ِفيِه َيْعُرُجونَ يقال 

  قوالن عرج يعرج عروجاً ومنه املعارج وهي املصاعد اليت يصعد فيها وللمفسرين يف هذه اآلية
القول األول أن قوله فَظَلُّواْ ِفيِه َيْعُرُجونَ من صفة املشركني قال ابن عباس رضي اهللا عنهما لو ظل املشركون 

يصعدون يف تلك املعارج وينظرون إىل ملكوت اهللا تعاىل وقدرته وسلطانه وإىل عبادة املالئكة الذين هم من 
ن على كفرهم وجهلهم كما جحدوا سائر املعجزات من خشيته مشفقون لشكوا يف تلك الرؤية وبقوا مصري

من القرآن املعجز الذي ال يستطيع اجلن واإلنس أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( انشقاق القمر وما خص به النيب 
  يأتوا مبثله

اء القول الثاين أن هذه العروج للمالئكة واملعىن أنه تعاىل لو جعل هؤالء الكفار حبيث يروا أبواباً من السم
  مفتوحة وتصعد منها املالئكة وتنزل لصرفوا ذلك عن وجهه ولقالوا إن السحرة سحرونا وجعلونا

  حبيث نشاهد هذه األباطيل اليت ال حقيقة هلا وقوله لَقَالُواْ إِنََّما ُسكَّرْت أَْبَصاُرَنا فيه مسألتان
قال الواحدي سكرت غشيت وسددت  املسألة األوىل قرأ ابن كثري ُسكَّرْت بالتخفيف والباقون مشددة الكاف

بالسحر هذا قول أهل اللغة قالوا وأصله من السكر وهو سد الشق لئال ينفجر املاء فكأن هذه األبصار منعت 
بن العالء هو مأخوذ  من النظر كما مينع السكر املاء من اجلري والتشديد يوجب زيادة وتكثرياً وقال أبو عمرو 

ا يقع بالرجل السكران من تغري العقل  من سكر الشراب يعين أن األبصار حارت ووقع هبا من فساد النظر مثل م
فإذا كان هذا معىن التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا األمر مرة بعد أخرى وقال أبو عبيدة 
كرت ُسكَّرْت أَْبصَاُرَنا أي غشيت أبصارنا فوجب سكوهنا وبطالهنا وعلى هذا القول أصله من السكون يقال س



  الريح سكراً إذا سكنت وسكر احلر يسكر وليلة ساكرة ال ريح فيها وقال أوس جذلت على ليلة ساهرة
  فليست بطلق وال ساكره

ويقال سكرت عينه سكراً إذا حتريت وسكنت عن النظر وعلى هذا معىن سكرت أبصارنا أي سكنت عن النظر 
صارت حبيث ال ينفذ نورها وال تدرك األشياء على وهذا القول اختيار الزجاج وقال أبو علي الفارسي سكرت 

حقائقها وكان معىن السكر قطع الشيء عن سننه اجلاري فمن ذلك تسكري املاء وهو رده عن سننه يف اجلرية 
والسكر يف الشراب هو أن ينقطع عما كان عليه من املضاء يف حال الصحو فال ينفذ رأيه على حد نفاذه يف 

  ة يف تفسري ُسكَّرْت وهي يف احلقيقة متقاربة واهللا أعلمالصحو فهذه أقوال أربع
املسألة الثانية قال اجلبائي من جوز قدرة السحرة على أن يأخذوا بأعني الناس حىت يروهم الشيء على خالف 
ما هو عليه مل يصح إميانه باألنبياء والرسل وذلك ألهنم إذا جوزوا ذلك فلعل هذا الذي يرى أنه حممد بن عبد 

 ليس هو ذلك الرجل وإمنا هو شيطان ولعل هذه املعجزات اليت نشاهدها ليس هلا حقائق بل هي تكون من اهللا
  باب اآلراء الباطلة من ذلك الساحر وإذا حصل هذا التجويز بطل الكل واهللا أعلم

لِّ َشْيطَاٍن رَّجِيمٍ إِالَّ َمنِ اْسَتَرَق السَّْمَع فَأَْتَبَعُه َولَقَْد َجَعلَْنا ِفى السََّماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظرِيَن َوَحِفظَْناَها ِم ن كُ
  ِشَهاٌب مُّبٌِني

اعلم أنه تعاىل ملا أجاب عن شبهة منكري النبوة وكان قد ثبت أن القول بالنبوة مفرع على القول بالتوحيد 
أرضية بدأ منها بذكر الدالئل السماوية  أتبعه تعاىل بدالئل التوحيد وملا كانت دالئل التوحيد منها مساوية ومنها

ى السََّماء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظرِيَن قال الليث الربج واحد من بروج الفلك والربوج مجع  فقال َولَقَْد َجَعلَْنا ِف
  ) ٦١ الفرقان( وهي اثنا عشر برجاً ونظريه قوله تعاىل َتَباَرَك الَِّذى َجَعلَ ِفى السََّماء ُبُروجاً 

ووجه داللتها على وجود الصانع املختار هو أن طبائع هذه الربوج )  ١الربوج ( وقال َوالسََّماء ذَاِت الُْبُروجِ 
خمتلفة على ما هو متفق عليه بني أرباب األحكام وإذا كان األمر كذلك فالفلك مركب من هذه األجزاء 

ل مركب فال بد له من مركب يركب تلك األجزاء املختلفة يف املاهية واألبعاض املختلفة يف احلقيقة وك
واألبعاض حبسب االختيار واحلكمة فثبت أن كون السماء مركبة من الربوج يدل على وجود الفاعل املختار 

ْمَع فَأَْتَبَعُه ِشَهاٌب وهو املطلوب وأما قوله َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظرِيَن َوَحِفظَْناَها ِمن كُلّ َشْيطَاٍن رَّجِيمٍ إِالَّ َمنِ اْسَتَرَق السَّ
لَْناَها مُّبٌِني فقد استقصينا الكالم فيه يف سورة امللك يف تفسري قوله تعاىل َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح َوَجَع

ا أي بالشمس والقمر فال نعيد ههنا إال القدر الذي ال بد منه قوله َوَزيَّنَّاَه)  ٥امللك ( ُرُجوماً لّلشََّياِطنيِ 
  والنجوم ِللنَّاِظرِيَن أي للمعتربين هبا واملستدلني هبا على توحيد صانعها وقوله َوَحِفظَْناَها ِمن كُلّ َشْيطَاٍن رَّجِيمٍ

ا معىن وحفظناها من كل شيطان رجيم والشيطان ال قدرة له على هدم السماء فأي حاجة إىل حفظ  فإن قيل م
  السماء منه
ا من عه من القرب منها فقد حفظ السماء من مقاربة الشيطان فحفظ اهللا السماء منهم كما قد حيفظ منازلنا قلنا مل

عن متجسس خيشى منه الفساد مث نقول معىن الرجم يف اللغة الرمي باحلجارة مث قيل للقتيل رجم تشبيهاً له 
ه قوله الْرُجَمنََّك أي ألسبنك والرجم بالرجم باحلجارة والرجم أيضاً السب والشتم ألنه رمي بالقول القبيح ومن

أي مرامي هلم والرجم القول بالظن )  ٥امللك ( اسم لكل ما يرمى به ومنه قوله َوَجَعلَْناَها ُرُجوماً لّلشََّياِطنيِ 



ألنه يرميه بذلك الظن والرجم أيضاً اللعن والطرد وقوله الشيطان )  ٢٢الكهف ( ومنه قوله َرْجماً بِالَْغْيبِ 
رجيم قد فسروه بكل هذه الوجوه قال ابن عباس رضي اهللا عنهما كانت الشياطني ال حتجب عن السموات ال

فكانوا يدخلوهنا ويسمعون أخبار الغيوب من املالئكة فيلقوهنا إىل الكهنة فلما ولد عيسى عليه السالم منعوا من 
السموات كلها فكل واحد منهم إذا أراد  منعوا من) صلى اهللا عليه وسلم ( ثالثة مسوات فلما ولد رسول اهللا 

ا على االستثناء بدليل أن  استراق السمع رمى بشهاب وقوله إِالَّ َمنِ اْسَتَرَق السَّْمَع ال ميكن محل لفظة إِال ههن
إقدامهم على استراق السمع ال خيرج السماء من أن تكون حمفوظة منهم إال أهنم ممنوعون من دخوهلا وإمنا 

ب منها فال يصح أن يكون استثناء على التحقيق فوجب أن يكون معناه لكن من استرق السمع حياولون القر
قال الزجاج موضع ِمْن نصب على هذا التقدير قال وجائز أن يكون يف موضع خفض والتقدير إال ممن قال ابن 

د من الشياطني يعلو فريمى بالشهاب عباس يف قوله إِالَّ َمنِ اْسَتَرَق السَّْمَع يريد اخلطفة اليسرية وذلك ألن املار
فيحرقه وال يقتله ومنهم من حييله فيصري غوالً يضل الناس يف الرباري وقوله فَأَْتَبَعُه ذكرنا معناه يف سورة 

ه حلقه والشهاب شعلة نار )  ١٧٥األعراف ( األعراف يف قصة بلعم بن باعورا يف قوله فَأَْتَبَعُه الشَّْيطَانُ  معنا
  ى الكواكب شهاباً والسنان شهاباً ألجل أهنما ملا فيهما من الربيق يشبهان النارساطع مث يسم

واعلم أن يف هذا املوضع أحباثاً دقيقة ذكرناها يف سورة امللك ويف سورة اجلن ونذكر منها ههنا إشكاالً واحداً 
باملالئكة ويسمع أخبار وهو أن لقائل أن يقول إذا جوزمت يف اجلملة أن يصعد الشيطان إىل السموات وخيتلط 
  الغيوب عنهم مث إهنا تنزل وتلقي تلك الغيوب على الكهنة فعلى هذا التقدير وجب

قام فيه ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن خيرج األخبار عن املغيبات عن كونه معجزاً ألن كل غيب خيرب عنه الرسول 
يقال إن اهللا تعاىل أخرب أهنم عجزوا عن ذلك  هذا االحتمال وحينئذ خيرج عن كونه معجزاً دليالً على الصدق ال

ألنا نقول هذا العجز ال ميكن إثباته إال بعد القطع بكون حممد رسوالً ) صلى اهللا عليه وسلم ( بعد مولد النيب 
وكون القرآن حقاً والقطع هبذا ال ميكن إال بواسطة املعجز وكون اإلخبار عن الغيب معجزاً ال يثبت إال بعد 

صلى اهللا ( االحتمال وحينئذ يلزم الدور وهو باطل حمال وميكن أن جياب عنه بأنا نثبت كون حممد  إبطال هذا
رسوالً بسائر املعجزات مث بعد العلم بنبوته نقطع بأن اهللا تعاىل أعجز الشياطني عن تلقف الغيب ) عليه وسلم 

  دفع الدور واهللا أعلمهبذا الطريق وعند ذلك يصري اإلخبار عن الغيوب معجز وهبذا الطريق ين
ٍء مَّْوُزوٍن َوَجَعلَْنا لَكُْم  ِفيَها َمَعايَِش َوَمن لَّْسُتْم لَُه َواالٌّْرَض َمَددَْناَها َوأَلْقَْيَنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنَْبْتَنا ِفيَها ِمن كُلِّ َشىْ 

  بَِرازِقَِني
ا شرح الدالئل السماوية يف تقرير التوحيد أتب   عها بذكر الدالئل األرضية وهي أنواععلم أنه تعاىل مل

النوع األول قوله تعاىل َواالْْرَض َمَدْدَناَها قال ابن عباس بسطناها على وجه املاء وفيه احتمال آخر وذلك ألن 
األرض جسم واجلسم هو الذي يكون ممتداً يف اجلهات الثالثة وهي الطول والعرض والثخن وإذا كان كذلك 

ه اجلهات الثالثة خمتص مبقدار معني ملا ثبت أن كل جسم فإنه جيب أن يكون متناهياً فتمدد جسم األرض يف هذ
وإذا كان كذلك كان متدد جسم األرض خمتصاً مبقدار معني مع أن اإلزدياد عليه معقول واالنتقاص عنه أيضاً 

واألنقص معقول وإذا كان كذلك كان اختصاص ذلك التمدد بذلك القدر املقدر مع جواز حصول األزيد 
  اختصاصاً بأمر جائز وذلك جيب أن يكون بتخصيص خمصص وتقدير مقدر وهو اهللا سبحانه وتعاىل



  فإن قيل هل يدل قوله َواالْْرَض َمَدْدَناَها على أهنا بسيطة
قلنا نعم ألن األرض بتقدير كوهنا كرة فهي كرة يف غاية العظمة والكرة العظيمة يكون كل قطعة صغرية منها 

إليها فإهنا ترى كالسطح املستوي وإذا كان كذلك زال ما ذكروه من اإلشكال والدليل عليه قوله تعاىل إذا نظر 
  مساها أوتاداً مع أنه قد حيصل عليها سطوح عظيمة مستوية فكذا ههنا)  ٧النبأ ( َوالْجِبَالَ أَْوَتاداً 

ْيَنا ِفيَها َرواِسَي وهي اجلبال الثوابت واحدها النوع الثاين من الدالئل املذكورة يف هذه اآلية قوله تعاىل َوأَلْقَ
النحل ( راسي واجلمع راسية ومجع اجلمع رواسي وهو كقوله تعاىل َوأَلْقَى ِفى االْْرضِ َرَواِسىَ  أَن َتِميَد بِكُْم 

  ويف تفسريه وجهان)  ١٥
  السفينة فأرساها اهللالوجه األول قال ابن عباس ملا بسط اهللا تعاىل األرض على املاء مالت بأهلها ك

  تعاىل باجلبال الثقال لكيال متيل بأهلها
فإن قيل أتقولون إنه تعاىل خلق األرض بدون اجلبال فمالت بأهلها فخلق فيها اجلبال بعد ذلك أو تقولون إن اهللا 

  خلق األرض واجلبال معاً
  قلنا كال الوجهني حمتمل

ا َرواِسَي جيوز أن يكون املراد أنه تعاىل خلقها لتكون داللة للناس على والوجه الثاين يف تفسري قوله َوأَلْقَْيَنا ِفيَه
طرق األرض ونواحيها ألهنا كاألعالم فال متيل الناس عن اجلادة املستقيمة وال يقعون يف الضالل وهذا الوجه 

  ظاهر االحتمال
ء مَّْوُزوٍن وفيه حبثانالنوع الثالث من الدالئل املذكورة يف هذه اآلية قوله تعاىل َوأَْنَبْتَنا ِف   يَها ِمن كُلّ َشىْ 

البحث األول أن الضمري يف قوله َوأَنَبْتَنا ِفيَها حيتمل أن يكون راجعاً إىل األرض وأن يكون راجعاً إىل اجلبال 
لية الرواسي إال أن رجوعه إىل األرض أوىل ألن أنواع النبات املنتفع هبا إمنا تتولد يف األراضي فأما الفواكه اجلب

فقليلة النفع ومنهم من قال رجوع ذلك الضمري إىل اجلبال أوىل ألن املعادن إمنا تتولد يف اجلبال واألشياء 
  املوزونة يف العرف والعادة هي املعادن ال النبات

  البحث الثاين اختلفوا يف املراد باملوزون وفيه وجوه
قاضي وهذا الوجه أقرب ألنه تعاىل يعلم املقدار الذي الوجه األول أن يكون املراد أنه متقدر بقدر احلاجة قال ال

حيتاج إليه الناس وينتفعون به فينبت تعاىل يف األرض ذلك املقدار ولذلك أتبعه بقوله َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش 
الثاين ألن ذلك الرزق الذي يظهر بالنبات يكون معيشة هلم من وجهني األول حبسب األكل واالنتفاع بعينه و

أن ينتفع بالتجارة فيه والقائلون هبذا القول قالوا الوزن إمنا يراد ملعرفة املقدار فكان إطالق لفظ الوزن إلرادة 
معرفة املقدار من باب اطالق اسم السبب على املسبب قالوا ويتأكد ذلك أيضاً بقوله تعاىل َوكُلُّ َشىْ ء ِعنَدُه 

  ) ٢١احلجر ( ّمن َشىْ ء إِالَّ ِعنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنّزلُُه إِالَّ بِقََدرٍ مَّْعلُومٍ  وقوله َوإِن)  ٨الرعد ( بِِمقَْدارٍ 
والوجه الثاين يف تفسري هذا اللفظ أن هذا العامل عامل األسباب واهللا تعاىل إمنا خيلق املعادن والنبات واحليوان 

رض قدر خمصوص ومن املاء واهلواء كذلك ومن تأثري بواسطة تركيب طبائع هذا العامل فال بد وأن حيصل من األ
الشمس والكواكب يف احلر والربد مقدار خمصوص ولو قدرنا حصول الزيادة على ذلك القدر املخصوص أو 
النقصان عنه مل تتولد املعادن والنبات واحليوان فاهللا سبحانه وتعاىل قدرها على وجه خمصوص بقدرته وعلمه 



  هنا مبيزان احلكمة حىت حصلت هذه األنواعوحكمته فكأنه تعاىل وز
والوجه الثالث يف تفسري هذا اللفظ أن أهل العرف يقولون فالن موزون احلركات أي حركات متناسبة حسنة 
مطابقة للحكمة وهذا الكالم كالم موزون إذا كان متناسباً حسناً بعيداً عن اللغو والسخف فكان املراد منه أنه 

والعقل وباجلملة فقد جعلوا لفظ املوزون كناية عن احلسن والتناسب فقوله َوأَْنَبْتَنا ِفيَها موزون مبيزان احلكمة 
ء مَّْوُزوٍن أي متناسب حمكوم عليه عند العقول السليمة باحلسن   ِمن كُلّ َشىْ 

  واللطافة ومطابقة املصلحة
ملعادن والنبات أما املعادن فهي والوجه الرابع يف تفسري هذا اللفظ أن الشيء الذي ينبت من األرض نوعان ا

بأسرها موزونة وهي األجساد السبعة واألحجار واألمالح والزاجات وغريها وأما النبات فريجع عاقبتها إىل 
ا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش فيه مسألتان   الوزن ألن احلبوب توزن وكذلك الفواكه يف األكثر واهللا أعلم وقوله تعاىل َوَجَعلَْن

  وىل ذكرنا الكالم يف املعايش يف سورة األعراف وقوله َوَمن لَّْسُتْم لَُه بِرازِِقَني فيه قوالناملسألة األ
  القول األول أنه معطوف على حمل لكم والتقدير وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني

برازقني وعلى هذا القول  والقول الثاين أنه عطف على قوله َمَعايَِش والتقدير وجعلنا لكم معايش ومن لستم له
  ففيه احتماالت ثالثة

خمتصة بالعقالء فوجب أن يكون املراد من قوله َوَمن لَّْسُتْم لَُه بِرازِِقَني العقالء ) من ( االحتمال األول أن كلمة 
لعيال وهم العيال واملماليك واخلدم والعبيد وتقرير الكالم أن الناس يظنون يف أكثر األمر أهنم الذين يرزقون ا

واخلدم والعبيد وذلك خطأ فإن اهللا هو الرزاق يرزق اخلادم واملخدوم واململوك واملالك فإنه لوال أنه تعاىل خلق 
  األطعمة واألشربة وأعطى القوة الغاذية واهلاضمة وإال مل حيصل ألحد رزق

  َني الوحش والطريواالحتمال الثاين وهو قول الكليب قال املراد بقوله َوَمن لَّْسُتْم لَُه بِرازِِق
  فإن قيل كيف يصح هذا التأويل مع أن صيغة من خمتصة مبن يعقل

ُه َخلََق  قلنا اجلواب عنه من وجهني األول أن صيغة من قد وردت يف غري العقالء والدليل عليه قوله تعاىل َواللَّ
ْينِ َوِمْنُهْم مَّن َيْمِشى َعلَى أَْرَبعٍ كُلَّ َدابَّةٍ  ّمن مَّاء فَِمْنُهْم مَّن َيْمِشى َعلَى َبطْنِِه َوِمنُهْم  النور ( مَّن َيْمِشى َعلَى رِْجلَ

والثاين أنه تعاىل أثبت جلميع الدواب رزقاً على اهللا حيث قال َوَما ِمن َدابَّةٍ  ِفي االْْرضِ إِالَّ َعلَى اللَِّه )  ٤٥
فكأهنا عند احلاجة تطلب أرزاقها من خالقها فصارت شبيهة مبن )  ٦هود ( رِْزقَُها َوَيْعلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها 

( يعقل من هذه اجلهة فلم يبعد ذكرها بصيغة من يعقل أال ترى أنه قال َنْملَةٌ  يأَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُواْ َمَساِكَنكُْم 
ٍك )  ٧٧الشعراء ( فذكرها بصيغة مجع العقالء وقال يف األصنام فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى )  ١٨النحل  ى فَلَ وقال كُلٌّ ِف

فكذا ههنا ال يبعد إطالق اللفظة املختصة بالعقالء على الوحش والطري لكوهنا شبيهة )  ٣٣األنبياء ( َيْسَبُحونَ 
بالعقالء من هذه اجلهة ومسعت يف بطن احلكايات أنه قلت املياه يف األودية واجلبال واشتد احلر يف عام من 

ن بعضهم أنه رأى بعض الوحش رافعاً رأسه إىل السماء عند اشتداد عطشه قال فرأيت الغيوم األعوام فحكى ع
  قد أقبلت وأمطرت حبيث امتألت األودية منها

واالحتمال الثالث أنا حنمل قوله َوَمن لَّْسُتْم لَُه بِرازِِقَني على اإلماء والعبيد وعلى الوحش والطري وإمنا أطلق 



  جلانب العقالء على غريهم عليها صيغة من تغليباً
  املسألة الثانية قوله َوَمن لَّْسُتْم لَُه بِرازِِقَني ال جيوز أن يكون جمروراً عطفاً على الضمري اجملرور

يف لكم ألنه ال يعطف على الضمري اجملرور ال يقال أخذت منك وزيد إال بإعادة اخلافض كقوله تعاىل َوإِذْ أََخذَْنا 
  ) ٧األحزاب ( يثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمن نُّوحٍ ِمَن النَّبِّيْيَن ِم

باخلفض وقد ذكرنا هذه )  ١النساء ( واعلم أن هذا املعىن جائز على قراءة من قرأ َتَساءلُونَ بِِه َواالْْرَحاَم 
  املسألة هنالك واهللا أعلم

ٍء إِالَّ ِعنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنزِّلُُه إِالَّ بِقَ َدرٍ مَّْعلُومٍ َوأَْرَسلَْنا الرَِّياَح لََواِقَح فَأَنَزلَْنا ِمَن السََّمآِء َماًء َوإِن مِّن َشىْ 
  فَأَْسقَْيَناكُُموُه َوَمآ أَْنُتْم لَُه بَِخازِنَِني

اعلم أنه تعاىل ملا بني أنه أنبت يف األرض كل شيء موزون وجعل فيها معايش أتبعه بذكر ما هو كالسبب لذلك 
ء إِالَّ ِعنَدَنا َخَزاِئنُُهفقال َوإِن ّمن َش   ىْ 

  وهذا هو النوع الرابع من الدالئل املذكورة يف هذه السورة على تقرير التوحيد ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل قال الواحدي رمحه اهللا اخلزائن مجع اخلزانة وهو اسم املكان الذي خيزن فيه الشيء أي حيفظ 

ن الشيء خيزنه إذا أحرزه يف خزانة وعامة املفسرين على أن املراد بقوله واخلزانة أيضاً عمل اخلازن ويقال خز
ء إِالَّ ّمْن ِعْنِدَنا َخَزاِئُنُه هو املطر وذلك ألنه هو السبب لألرزاق وملعايش بين آدم وغريهم من  َوإِن ّمن َشىْ 

ذكر تعاىل أنه يعطيهم املعايش بني أن خزائن املطر الذي هو سبب املعايش عنده أي يف  الطيور والوحوش فلما 
ا ُنَنّزلُُه إِالَّ بِقََدرٍ مَّْعلُومٍ قال ابن عباس رمحهما اهللا يريد قدر الكفاية وقال احلكم  أمره وحكمه وتدبريه وقوله َوَم
ما من عام بأكثر مطراً من عام آخر ولكنه ميطر قوم وحيرم قوم آخرون ورمبا كان يف البحر يعين أن اهللا تعاىل 

  طر كل عام بقدر معلوم غري أنه يصرفه إىل من يشاء حيث شاء كما شاءينزل امل
 ولقائل أن يقول لفظ اآلية ال يدل على هذا املعىن فإن قوله تعاىل َوَما ُنَنّزلُُه إِالَّ بِقََدرٍ مَّْعلُومٍ ال يدل على أنه تعاىل

ذا املعىن حتكماً من غري دليل وأقول ينزله يف مجيع األعوام على قدر واحد وإذا كان كذلك كان تفسري اآلية هب
ء يتناول مجيع  ء إِالَّ ِعنَدَنا َخَزاِئُنُه باملطر حتكم حمض ألن قوله َوإِن ّمن َشىْ  أيضاً ختصيص قوله تعاىل َوإِن ّمن َشىْ 

ىل كون تلك األشياء إال ما خصه الدليل وهو املوجود القدمي الواجب لذاته وقوله أَنَّ ِعنَدَنا َخَزاِئُنُه إشارة إ
األشياء مقدورة له تعاىل وحاصل األمر فيه أن املراد أن مجيع املمكنات مقدورة له ومملوكة خيرجها من العدم إىل 

الوجود كيف شاء إال أنه تعاىل وإن كانت مقدوراته غري متناهية إال أن الذي خيرجه منها إىل الوجود جيب أن 
ء إِالَّ ِعنَدَنا َخَزاِئُنُه إشارة إىل كون  يكون متناهياً ألن دخول ما ال هناية له يف الوجود حمال فقوله َوإِن ّمن َشىْ 

مقدوراته غري متناهية وقوله َوَما ُنَنّزلُُه إِالَّ بِقََدرٍ مَّْعلُومٍ إشارة إىل أن كل ما يدخل منها يف الوجود فهو متناه ومىت 
اً يف احلدوث بوقت مقدر مع جواز حصوله قبل ذلك كان اخلارج منها إىل الوجود متناهياً كان ال حمالة خمتص

  الوقت أو بعده بدالً عنه

وكان خمتصاً حبيز معني مع جواز حصوله يف سائر األحياز بدالً عن ذلك احليز وكان خمتصاً بصفات معينة مع أنه 
ألشياء كان جيوز يف العقل حصول سائر الصفات بدالً عن تلك الصفات وإذا كان كذلك كان اختصاص تلك ا

املتناهية بذلك الوقت املعني واحليز املعني والصفات املعينة بدالً عن أضدادها ال بد وأن يكون بتخصيص خمصص 



ا ُنَنّزلُُه إِالَّ بِقََدرٍ مَّْعلُومٍ واملعىن أنه لوال القادر املختار الذي خصص تلك  وتقدير مقدر وهذا هو املراد من قوله َوَم
ائزة المتنع اختصاصها بتلك الصفات اجلائزة واملراد من اإلنزال اإلحداث واإلنشاء األشياء بتلك األحوال اجل

)  ٢٥احلديد ( وقوله َوأَنْزلَْنا الَْحِديَد )  ٦الزمر ( واإلبداع كقوله تعاىل َوأَنَزلَ لَكُْم ّمَن االْْنَعامِ ثََمانَِيةَ  أَْزواجٍ 
  واهللا أعلم

ء إِالَّ املسألة الثانية متسك بعض املعتزلة  هبذه اآلية يف إثبات أن املعدوم شيء قال ألن قوله تعاىل َوإِن ّمن َشىْ 
ِعنَدَنا َخَزاِئُنُه يقتضي أن يكون جلميع األشياء خزائن وأن تكون تلك اخلزائن حاصلة عند اهللا تعاىل وال جائز أن 

ن حيث إهنا موجودة ألنا بينا أن يكون املراد من تلك اخلزائن املوجودة عند اهللا تعاىل هي تلك املوجودات م
ا ُنَنّزلُُه إِالَّ بِقََدرٍ مَّْعلُومٍ اإلحداث واإلبداع واإلنشاء والتكوين وهذا يقتضي أن يكون  املراد من قوله تعاىل َوَم

حصول تلك اخلزائن عند اهللا متقدماً على حدوثها ودخوهلا يف الوجود وإذا بطل هذا وجب أن يكون املراد أن 
ات واحلقائق واملاهيات كانت متقررة عند اهللا تعاىل مبعىن أهنا كانت ثابتة من حيث إهنا حقائق تلك الذو

  وماهيات مث إنه تعاىل أنزل بعضها أي أخرج بعضها من العدم إىل الوجود
ولقائل أن جييب عن ذلك بقوله ال شك أن لفظ اخلزائن إمنا ورد ههنا على سبيل التمثيل والتخييل فلم ال جيوز 

أن يكون املراد منه جمرد كونه تعاىل قادراً على إجياد تلك األشياء وتكوينها وإخراجها من العدم إىل الوجود 
  وعلى هذا التقدير يسقط اإلستدالل واملباحثات الدقيقة باقية واهللا أعلم

  التوحيد وفيه مسائل أما قوله تعاىل َوأَْرَسلَْنا الّرَياَح لََواِقَح فاعلم أن هذا هو النوع اخلامس من دالئل
  املسألة األوىل يف وصف الرياح بأهنا لواقح أقوال

القول األول قال ابن عباس الرياح لواقح للشجر وللسحاب وهو قول احلسن وقتادة والضحاك وأصل هذا من 
قوهلم لقحت الناقة وألقحها الفحل إذا ألقى املاء فيها فحملت فكذلك الرياح جارية جمرى الفحل للسحاب 
ال ابن مسعود يف تفسري هذه اآلية يبعث اهللا الرياح لتلقح السحاب فتحمل املاء ومتجه يف السحاب مث إنه 

  يعصر السحاب ويدره كما تدر اللقحة فهذا هو تفسري إلقاحها للشجر فما ذكروه
  فإن قيل كيف قال لََواِقَح وهي ملقحة
 مالقح مجع ملقحة وأنشد لسهيل يرثي أخاه لبيك ههنا مبعىن) لواقح ( واجلواب ما ذهب إليه أبو عبيدة أن 

  يزيد يائس ذو ضراعة
  وأشعث مما طوحته الطوائح

ق

أراد املطوحات وقرر ابن األنباري ذلك فقال تقول العرب أبقل النبت فهل باقل يريدون هو مبقل وهذا بدل 
ح   على جواز ورود القح عبارة عن ملق

أن يقال هلا لواقح وإن أحلقت غريها ألن معناها النسبة وهو كما  والوجه الثاين يف اجلواب قال الزجاج جيوز
يقال درهم وازن أي ذو وزن ورامح وسائف أي ذو رمح وذو سيف قال الواحدي هذا اجلواب ليس مبغن ألنه 

كان جيب أن يصح الالقح مبعىن ذات اللقاح وهذا ليس بشيء ألن الالقح هو املنسوب إىل اللقحة ومن أفاد 
  قحة فله نسبة إىل اللقحة فصح هذا اجلواب واهللا أعلمغريه الل

  والوجه الثالث يف اجلواب أن الريح يف نفسها القح وتقريره بطريقني



َو الَِّذى ُيْرِسلُ الّريَاَح ُبْشًراَ َبْيَن َيَدىْ   الطريق األول أن الريح حاصلة للسحاب والدليل عليه قوله سبحانه َوُه
أي محلت فعلى هذا املعىن تكون الريح القحة مبعىن أهنا )  ٥٧األعراف ( قَلَّْت َسَحاًبا ِثقَاالً َرْحَمِتِه َحتَّى إِذَا أَ

  حاملة حتمل السحاب واملاء
والطريق الثاين قال الزجاج جيوز أن يقال للريح لقحت إذا أتت باخلري كما قيل هلا عقيم إذا مل تأت باخلري وهذا 

نتجت ولداً أنكد يشبهون ما تشتمل عليه من ضروب الشر مبا حتمله  كما تقول العرب قد لقحت احلرب وقد
  الناقة فكذا ههنا واهللا أعلم

املسألة الثانية الريح هواء متحرك وحركة اهلواء بعد أن مل يكن متحركاً ال بد له من سبب وذلك السبب ليس 
اته وذلك حمال فلم يبق إال أن يقال نفس كونه هواء وال شيئاً من لوازم ذاته وإال لدامت حركة اهلواء بدوام ذ

إنه يتحرك بتحريك الفاعل املختار واألحوال اليت تذكرها الفالسفة يف سبب حركة اهلواء عند حدوث الريح 
قد حكيناها يف هذا الكتاب مراراً فأبطلناها وبينا أنه ال ميكن أن يكون شيء منها سبباً حلدوث الرياح فبقي أن 

  حانهيكون حمركها هو اهللا سب
اء فَأَْسقَْيَناكُُموُه َوَمآ أَْنُتْم لَُه بَِخازِنَِني ففيه مباحث األول أن ماء املط ر هل ينزل من وأما قوله َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء َم

السماء أو ينزل من ماء السحاب وبتقدير أن يقال إنه ينزل من السحاب كيف أطلق اهللا على السحاب لفظ 
يس السبب يف حدوث املطر ما يذكره الفالسفة بل السبب فيه أن الفاعل املختار ينزله من السماء وثانيها أنه ل

السحاب إىل األرض لغرض اإلحسان إىل العباد كما قال ههنا فَأَْسقَْيَناكُُموُه قال األزهري تقول العرب لكل ما 
علت له منها مسقى فإذا كانت كان يف بطون األنعام ومن السماء أو هنر جيري أسقيته أي جعلته شرباً له وج

( السقيا لسقيه قالوا سقاه ومل يقولوا أسقاه والذي يؤكد هذا اختالف القراء يف قوله نُّْسِقيكُْم ّممَّا ِفى ُبطُونِِه 
ِذى ويف قوله َوالَّ)  ٢١اإلنسان ( فقرؤا باللغتني ومل خيتلفوا يف قوله َوَسقَاُهْم َربُُّهْم َشَراباً طَُهوراً )  ٦٦النحل 

قال أبو علي سقيته حىت روي وأسقيته هنراً أي جعلته شرباً له وقوله )  ٧٩الشعراء ( ُهَو ُيطِْعُمنِى َوَيْسِقنيِ 
  فَأَْسقَْيَناكُُموُه أي جعلناه سقياً لكم ورمبا قالوا يف أسقى سقى كقول لبيد يصف سحاباً أقول وصوبه مين بعيد

  حيط السيب من قلل اجلبال
  جند وأسقىسقى قومي بين 

  منريا والقبائل من هالل

فقوله سقى قومي ليس يريد به ما يروي عطاشهم ولكن يريد رزقهم سقياً لبالدهم خيصبون هبا وبعيد أن يسأل 
لقومه ما يروى العطاش وليغرهم ما خيصبون به وأما سقيا السقية فال يقال فيها أسقاه وأما قول ذي الرمة 

  وأسقيه حىت كاد مما أبنه
   أحجاره ومالعبهتكلمين

ه اهللا وقوله َوَمآ أَْنُتْم لَُه بَِخازِنَِني يعين به ذلك املاء املنزل من السماء  فمعىن أسقيه أدعو له بالسقاء وأقول سقا
  يعين لستم له حبافظني

ْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتأِخرِيَن َوإِنَّ َربََّك ُهَو َوإنَّا لََنْحُن ُنْحىِ  َوُنِميُت َوَنْحُن الَْوارِثُونَ َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتقِْدِمَني ِمنكُ
  َيْحُشُرُهْم إِنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم



اعلم أن هذا هو النوع السادس من دالئل التوحيد وهو االستدالل حبصول اإلحياء واإلماتة هلذه احليوانات 
  على وجود اإلله القادر املختار

ىِ  َوُنِميُت ففيه قوالن منهم من محله على القدر املشترك بني إحياء النبات واحليوان أما قوله َوإنَّا لََنْحُن ُنْح
ا ثبت بالدالئل العقلية أنه ال  ومنهم من يقول وصف النبات باإلحياء جماز فوجب ختصيصه بإحياء احليوان ومل

لى وجود اإلله الفاعل املختار قدرة على خلق احلياة إال للحق سبحانه كان حصول احلياة للحيوان دليالً قاطعاً ع
وقوله َوإنَّا لََنْحُن ُنْحىِ  َوُنِميُت يفيد احلصر أي ال قدرة على اإلحياء وال على اإلماتة إال لنا وقوله َوَنْحُن 

الْوارِثُونَ معناه أنه إذا مات مجيع اخلالئق فحينئذ يزول ملك كل أحد عند موته ويكون اهللا هو الباقي احلق 
  اململوكات وحده فكان هذا شبيهاً باإلرث فكان وارثاً من هذا الوجهاملالك لكل 

اهللا وأما قوله َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتقِْدِمَني ِمنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتِخرِيَن ففيه وجوه األول قال ابن عباس رضي 
خرين يريد املتخلفني عن طاعة اهللا الثاين أراد عنهما يف رواية عطاء املستقدمني يريد أهل طاعة اهللا تعاىل واملستأ

رغب ) صلى اهللا عليه وسلم ( باملستقدمني الصف األول من أهل الصالة وباملستأخرين الصف اآلخر روي أنه 
يف الصف األول يف الصالة فازدحم الناس عليه فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية واملعىن أنا جنزيهم على قدر نياهتم 

لضحاك ومقاتل يعين يف وصف القتال الرابع قال ابن عباس يف رواية أيب اجلوزاء كانت امرأة الثالث قال ا
وكان قوم يتقدمون إىل الصف األول لئال يروها ) صلى اهللا عليه وسلم ( حسناء تصلي خلف رسول اهللا 

ل اهللا تعاىل هذه وآخرون يتخلفون ويتأخرون لريوها وإذا ركعوا جافوا أيديهم لينظروا من حتت آباطهم فأنز
اآلية اخلامس قيل املستقدمون هم األموات واملستأخرون هم األحياء وقيل املستقدمون هم األمم السالفة 

  وقال عكرمة املستقدمون من خلق واملستأخرون من مل خيلق) صلى اهللا عليه وسلم ( واملستأخرون هم أمة حممد 

ىِ  َوُنِميُت أتبعه بقوله َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتقِْدِمَني ِمنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا واعلم أنه تعاىل ملا قال َوإنَّا لََنْحُن ُنْح
الُْمْسَتخِرِيَن تنبيهاً على أنه ال خيفى على اهللا شيء من أحواهلم فيدخل فيه علمه تعاىل بتقدمهم وتأخرهم يف 

   ينبغي أن خنص اآلية حبالة دون حالةاحلدوث والوجود وبتقدمهم وتأخرهم يف أنواع الطاعات واخلريات وال
َو َيْحُشُرُهْم فاملراد منه التنبيه على أن احلشر والنشر والبعث والقيامة أمر واجب وقوله  وأما قوله َوإِنَّ َربََّك ُه
ة إِنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم معناه أن احلكمة تقتضي وجوب احلشر والنشر على ما قررناه بالدالئل الكثرية يف أول سور

  يونس عليه السالم
  َولَقَْد َخلَقَْنا اِإلنَسانَ ِمن َصلَْصالٍ مِّْن َحَمإٍ مَّْسُنوٍن َوالَْجآنَّ َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ السَُّمومِ

  ويف اآلية مسائل
ت على املسألة األوىل اعلم أن هذا هو النوع السابع من دالئل التوحيد فإنه تعاىل ملا استدل بتخليق احليوانا

  صحة التوحيد يف اآلية املتقدمة أردفه باالستدالل بتخليق اإلنسان على هذا املطلوب
املسألة الثانية ثبت بالدالئل القاطعة أنه ميتنع القول بوجود حوادث ال أول هلا وإذا ثبت هذا ظهر وجوب انتهاء 

الناس إىل إنسان هو أول الناس احلوادث إىل حادث أول هو أول احلوادث وإذا كان كذلك فال بد من انتهاء 
ال حمالة بقدرة اهللا تعاىل فقوله َولَقَْد  وإذا كان كذلك فذلك اإلنسان األول غري خملوق مع األبوين فيكون خملوقاً 
َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ إشارة إىل ذلك اإلنسان األول واملفسرون أمجعوا على أن املراد منه هو آدم عليه السالم ونقل يف 



عن حممد بن علي الباقر عليه السالم أنه قال قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم ) الشيعة كتب ( 
أو أكثر وأقول هذا ال يقدح يف حدوث العامل بل ألمر كيف كان فال بد من االنتهاء إىل إنسان أول هو أول 

  جهة السمع الناس وأما أن ذلك اإلنسان هو أبونا آدم فال طريق إىل إثباته إال من
واعلم أن اجلسم حمدث فوجب القطع بأن آدم عليه السالم وغريه من األجسام يكون خملوقاً عن عدم حمض 

ُه ِمن ُتَرابٍ  ِه كََمثَلِ ءاَدَم َخلَقَ على أن آدم )  ٥٩آل عمران ( وأيضاً دل قوله تعاىل إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعنَد اللَّ
)  ٧١ص ( ه خملوق من الطني وهي قوله إِّنى َخاِلٌق َبَشراً ّمن ِطنيٍ خملوق من تراب ودلت آية أخرى على أن

وجاء يف هذه اآلية أن آدم عليه السالم خملوق من صلصال من محأ مسنون واألقرب أنه تعاىل خلقه أوالً من 
من تراب مث من طني مث من محأ مسنون مث من صلصال كالفخار وال شك أنه تعاىل قادر على خلقه من أي جنس 
األجسام كان بل هو قادر على خلقه ابتداء وإمنا خلقه على هذا الوجه إما حملض املشيئة أو ملا فيه من داللة 

املالئكة ومصلحتهم ومصلحة اجلن ألن خلق اإلنسان من هذه األمور أعجب من خلق الشيء من شكله 
  وجنسه

ذي يصلصل وهو غري مطبوخ وإذا طبخ فهو املسألة الثالثة يف الصلصال قوالن قيل الصلصال الطني اليابس ال
فخار قالوا إذا تومهت يف صوته مداً فهو صليل وإذا تومهت فيه ترجيعاً فهو صلصلة قال املفسرون خلق اهللا 

تعاىل آدم عليه السالم من طني فصوره وتركه يف الشمس أربعني سنة فصار صلصاالً كاخلزف وال يدري أحد 
الصور يشبهه إىل أن نفخ فيه الروح وحقيقة الكالم أنه تعاىل خلق آدم من طني على  ما يراد به ومل يروا شيئاً من

  صورة اإلنسان فجف فكانت الريح إذا مرت به مسع له صلصلة فلذلك مساه اهللا تعاىل صلصاالً
ىل والقول الثاين الصلصال واملننت من قوهلم صل اللحم وأصل إذا ننت وتغري وهذا القول عندي ضعيف ألنه تعا

إٍ مَّْسُنوٍن وكونه محأ مسنوناً يدل على الننت والتغري وظاهر اآلية يدل على أن هذا  قال ِمن َصلَْصالٍ ّمْن َحَم
الصلصال إمنا تولد من احلمأ املسنون فوجب أن يكون كونه صلصاالً مغايراً لكونه محأ مسنوناً ولو كان كونه 

ا احلمأ فقال الليث صلصاالً عبارة عن الننت والتغري مل يبق بني كون ه صلصاالً وبني كونه محأ مسنوناً تفاوت وأم
ة وقوله  احلمأة بوزن فعلة واجلمع احلمأ وهو الطني األسود املننت وقال أبو عبيدة واألكثرون محاة بوزن كمأ

اهليثم يقال مَّْسُنوٍن فيه أقوال األول قال ابن السكيت مسعت أبا عمر يقول يف قوله مَّْسُنوٍن أي متغري قال أبو 
أي مل يتغري الثاين املسنون )  ٢٥٩البقرة ( سن املاء فهو مسنون أي تغري والدليل عليه قوله تعاىل لَْم َيَتَسنَّْه 

احملكوك وهو مأخوذ من سننت احلجر إذا حككته عليه والذي خيرج من بينهما يقال له السنن ومسي املسن 
جاج هذا اللفظ مأخوذ من أي موضوع على سنن الطريق ألنه مىت مسناً ألن احلديد يسن عليه والثالث قال الز

كان كذلك فقد تغري الرابع قال أبو عبيدة املسنون املصبوب والسن والصب يقال سن املاء على وجهه سناً 
اخلامس قال سيبويه املسنون املصور على صورة ومثال من سنة الوجه وهي صورته السادس روي عن ابن 

سنون الطني الرطب وهذا يعود إىل قول أيب عبيدة ألنه إذا كان رطباً يسيل وينبسط على عباس أنه قال امل
  األرض فيكون مسنوناً مبعىن أنه مصبوب

أما قوله تعاىل َوالَْجآنَّ َخلَقَْناُه فاختلفوا يف أن اجلان من هو فقال عطاء عن ابن عباس يريد إبليس وهو قول 
يف رواية أخرى اجلان هو أب اجلن وهو قول األكثرين ومسي جاناً لتواريه  احلسن ومقاتل وقتادة وقال ابن عباس



عن األعني كما مسي اجلنني جنيناً هلذا السبب واجلنني متوارٍ يف بطن أمه ومعىن اجلان يف اللغة الساتر من قولك 
 آدم أو يكون من جن الشيء إذا ستره فاجلان املذكور ههنا حيتمل أنه مسي جاناً ألنه يستر نفسه عن أعني بين

باب الفاعل الذي يراد به املفعول كما يقال يف البن وتامر وماء دافق وعيشة راضية واختلفوا يف اجلن فقال 
بعضهم إهنم جنس غري الشياطني واألصح أن الشياطني قسم من اجلن فكل من كان منهم مؤمناً فإنه ال يسمى 

سم والدليل على صحة ذلك أن لفظ اجلن مشتق من بالشيطان وكل من كان منهم كافراً يسمى هبذا اإل
ُه ِمن قَْبلُ قال ابن عباس يريد من قبل خلق آدم  االستتار فكل من كان كذلك كان من اجلن وقوله تعاىل َخلَقَْنا

وقوله ِمن نَّارِ السَُّمومِ معىن السموم يف اللغة الريح احلارة تكون بالنهار وقد تكون بالليل وعلى هذا فالريح 
حلارة فيها نار وهلا لفح وأوار على ما ورد يف اخلرب أهنا لفح جهنم قيل مسيت مسوماً ألهنا بلطفها تدخل يف مسام ا

البدن وهي اخلروق اخلفية اليت تكون يف جلد اإلنسان يربز منها عرقه وخبار باطنه قال ابن مسعود هذه السموم 
  جزء

  ن وتال هذه اآليةمن سبعني جزأ من السموم اليت خلق اهللا هبا اجلا
  فإن قيل كيف يعقل خلق اجلان من النار

قلنا هذا على مذهبنا ظاهر ألن البنية عندنا ليست شرطاً إلمكان حصول احلياة فاهللا تعاىل قادر على خلق احلياة 
والعلم يف اجلواهر الفرد فكذلك يكون قادراً على خلق احلياة والعقل يف اجلسم احلار واستدل بعضهم على أن 
الكواكب ميتنع حصول احلياة فيها قال ألن الشمس يف غاية احلرارة وما كان كذلك امتنع حصول احلياة فيه 
  فننقضه عليه بقوله تعاىل َوالَْجآنَّ َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ السَُّمومِ بل املعتمد يف نفي احلياة عن الكواكب اإلمجاع

ِه ِمن رُّوِحى فَقَُعواْ  َوإِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَة ِ إِنِّى َخاِلٌق َبَشًرا مِّن َصلَْصالٍ مِّْن َحَمإٍ مَّْسُنوٍن فَإِذَا َسوَّْيُتُه َوَنفَْخُت ِفي
ُس َما لََك أَالَّ إِْبِليلَُه َساجِِديَن فََسَجَد الَْملَاِئكَةُ  كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ إِالَّ إِْبِليَس أََبى أَن َيكُونَ َمَع السَّاجِِديَن قَالَ يا

ْج ِمْنَها فَإِنََّك َتكُونَ َمَع السَّاجِِديَن قَالَ لَْم أَكُن الًّْسُجَد ِلَبَشرٍ َخلَقَْتُه ِمن َصلَْصالٍ مِّْن َحَمإٍ مَّْسُنوٍن قَالَ فَاْخُر
  َرجِيٌم َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعَنةَ  إِلَى َيْومِ الدِّينِ

نسان األول واستدل بذكره على وجود اإلله القادر املختار ذكر بعده واقعته اعلم أنه تعاىل ملا ذكر حدوث اإل
  وهو أنه تعاىل أمر املالئكة بالسجود له فأطاعوه إال إبليس فإنه أىب ومترد ويف اآلية مسائل

اً يباشر ويالقي واملالئكة واجلن ال ي باشرون املسألة األوىل ما تفسري كونه بشراً فاملراد منه كونه جسماً كثيف
للطف أجسامهم عن أجسام البشر والبشرة ظاهرة اجللد من كل حيوان وأما كونه صلصاالً من محأ مسنون فقد 
تقدم ذكره وأما قوله فَإِذَا َسوَّْيُتُه ففيه قوالن األول فإذا سويت شكله بالصورة اإلنسانية واخللقة البشرية والثاين 

( اسب األمشاج كما قال تعاىل إِنَّا َخلَقَْنا اِإلنَسانَ ِمن نُّطْفَةٍ  أَْمَشاجٍ فإذا سويت أجزاء بدنه باعتدال الطبائع وتن
  ) ٢اإلنسان 

ِه ِمن رُّوِحى ففيه مباحث األول أن النفخ إجراء الريح يف جتاويف جسم آخر وظاهر هذا  وأما قوله َوَنفَْخُت ِفي
أن البحث الكامل يف حقيقة الروح سيجيء يف  اللفظ يشعر بأن الروح هي الريح وإال ملا صح وصفها بالنفخ إال

وإمنا أضاف اهللا سبحانه روح آدم إىل نفسه تشريفاً له )  ٨٥اإلسراء ( قوله تعاىل قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َرّبى 



بلة وتكرمياً وقوله فَقَُعواْ لَُه َساجِِديَن فيه مباحث أحدها أن ذلك السجود كان آلدم يف احلقيقة أو كان آدم كالق
  لذلك السجود وهذا البحث قد تقدم ذكره يف سورة

البقرة وثانيها أن املأمورين بالسجود آلدم عليه السالم كل مالئكة السموات أو بعضهم أو مالئكة األرض من 
الناس من ال جيوز أن يقال إن أكابر املالئكة كانوا مأمورين بالسجود آلدم عليه السالم والدليل عليه قوله تعاىل 

َيْسُجُدونَ  آخر سورة االْْعَراِف يف صفة املالئكة إِنَّ الَِّذيَن ِعنَد َرّبَك الَ َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوُيَسّبُحوَنُه َولَُهيف 
يفيد احلصر وذلك يدل على أهنم ال يسجدون إال هللا تعاىل وذلك ينايف )  ٢٠األعراف ( فقوله َولَُه َيْسُجُدونَ 
ُه كوهنم ساجدين آل دم عليه السالم أو ألحد غري اهللا تعاىل أقصى ما يف الباب أن يقال إن قوله تعاىل فَقَُعواْ لَ

َساجِِديَن يفيد العموم إال أن اخلاص مقدم على العام وثالثها أن ظاهر اآلية يدل على أنه تعاىل كما نفخ الروح 
فَإِذَا َسوَّْيُتُه َوَنفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فَقَُعواْ لَُه يف آدم عليه السالم وجب على املالئكة أن يسجدوا له ألن قوله 

َساجِِديَن مذكور بفاء التعقيب وذلك مينع من التراخي وقوله فََسَجَد الَْملَاِئكَةُ  كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ قال اخلليل 
قال لو قال فسجد املالئكة احتمل وسيبويه قوله كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ توكيد بعد توكيد وسئل املربد عن هذه اآلية ف

أن يكون سجد بعضهم فلما قال كُلُُّهْم زال هذا االحتمال فظهر أهنم بأسرهم سجدوا مث بعد هذا بقي احتمال 
آخر وهو أهنم سجدوا دفعة واحدة أو سجد كل واحد منهم يف وقت آخر فلما قال أَْجَمُعونَ ظهر أن الكل 

هذا القول عن املربد قال وقول اخلليل وسيبويه أجود ألن أمجعني معرفة  سجدوا دفعة واحدة وملا حكى الزجاج
فال يكون حاالً وقوله إِالَّ إِْبِليَس أمجعوا على أن إبليس كان مأموراً بالسجود آلدم واختلفوا يف أنه هل كان من 

كُونَ َمَع السَّاجِِديَن استئناف املالئكة أم ال وقد سبقت هذه املسألة باالستقصاء يف سورة البقرة وقوله أََبى أَن َي
  وتقديره أن قائالً قال هال سجد فقيل أىب ذلك واستكرب عنه

ا لََك أَالَّ َتكُونَ َمَع السَّاجِِديَن فاعلم أهنم أمجعوا على أن املراد من قوله قَالَ َي اءاَدُم أما قوله قَالَ َياءاَدُم إِْبِليَس َم
إبليس وهذا يقتضي أنه تعاىل تكلم معه فعند هذا قال بعض املتكلمني إنه تعاىل إِْبِليَس أي قال اهللا تعاىل له يا 

أوصل هذا اخلطاب إىل إبليس على لسان بعض رسله إال أن هذا ضعيف ألن إبليس قال يف اجلواب لَْم أَكُن 
ُه خطاب احلضور ال خطاب الغيبة  وظاهره يقتضي أن اهللا تعاىل ِالْسُجَد لَِبَشرٍ َخلَقَْتُه ِمن َصلَْصالٍ فقوله َخلَقَْت

تكلم مع إبليس بغري واسطة وأن إبليس تكلم مع اهللا تعاىل بغري واسطة وكيف يعقل هذا مع أن مكاملة اهللا تعاىل 
بغري واسطة من أعظم املناصب وأشرف املراتب فكيف يعقل حصوله لرأس الكفرة ورئيسهم ولعل اجلواب عنه 

ا إذا كان على سبيل اإلهانة أن مكاملة اهللا تعاىل إمنا تكون من صباً عالياً إذا كان على سبيل اإلكرام واإلعظام فأم
إٍ مَّْسُنوٍن فيه حبثان   واإلذالل فال وقوله لَْم أَكُن ِالْسُجَد ِلَبَشرٍ َخلَقَْتُه ِمن َصلَْصالٍ ّمْن َحَم

  د لبشرالبحث األول الالم يف قوله ِالْسُجَد لتأكيد النفي ومعناه ال يصح مين أن أسج
البحث الثاين معىن هذا الكالم أن كونه بشراً يشعر بكونه جسماً كثيفاً وهو كان روحانياً لطيفاً فالتفرقة حاصلة 
بينهما يف احلال من هذا الوجه كأنه يقول البشر جسماين كثيف له بشرة وأنا روحاين لطيف واجلسماين الكثيف 

ون مسجوداً لألعلى وأيضاً أن آدم خملوق من صلصال تولد أدون حاالً من الروحاين اللطيف واألدون كيف يك
من محأ مسنون فهذا األصل يف غاية الدناءة وأصل إبليس هو النار وهي أشرف العناصر فكان أصل إبليس 

  أشرف من أصل آدم فوجب أن يكون إبليس أشرف من آدم واألشرف



احلاصل بسبب البشرية والروحانية وهو فرق  يقبح أن يؤمر بالسجود لألدون فالكالم األول إشارة إىل الفرق
حاصل يف احلال والكالم الثاين إشارة إىل الفرق احلاصل حبسب العنصر واألصل فهذا جمموع شبهة إبليس 

وقوله تعاىل قَالَ فَاْخُرْج ِمْنَها فَإِنََّك َرجِيٌم فهذا ليس جواباً عن تلك الشبهة على سبيل التصريح ولكنه جواب 
يل التنبيه وتقريره أن الذي قاله اهللا تعاىل نص والذي قاله إبليس قياس ومن عارض النص بالقياس عنها على سب

كان رجيماً ملعوناً ومتام الكالم يف هذا املعىن ذكرناه مستقصى يف سورة األعراف وقوله فَاْخُرْج ِمْنَها قيل املراد 
هذا الكالم مع تفسري الرجيم قد سبق ذكره يف من جنة عدن وقيل من السموات وقيل من زمرة املالئكة ومتام 

سورة األعراف وقوله َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعَنةَ  إِلَى َيْومِ الّدينِ قال ابن عباس يريد يوم اجلزاء حيث جيازي العباد 
  ) ٤الفاحتة ( بأعماهلم مثل قوله َماِلِك َيْومِ الّدينِ 

ا يشعر بأن اللعن ال حيصل إال إىل يوم القيامة وعند قيام القيامة تفيد انتهاء الغاية فهذ) إىل ( فإن قيل كلمة 
  يزول اللعن

أجابوا عنه من وجوه األول املراد منه التأبيد وذكر القيامة أبعد غاية يذكرها الناس يف كالمهم كقوهلم َما َداَمِت 
يك باللعنة يف السموات واألرض إىل يف التأبيد والثاين أنك مذموم مدعو عل)  ١٠٧هود ( السََّماَواِت َواالْْرَض 

يوم الدين من غري أن يعذب فإذا جاء ذلك اليوم عذب عذاباً ينسى اللعن معه فيصري اللعن حينئذ كالزائل 
  بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه

لَْوقِْت الَْمْعلُومِ قَالَ َربِّ بَِمآ أَغَْوْيَتنِى ُألَزيَِّننَّ قَالَ َربِّ فَأَنِظْرنِى إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ قَالَ فَإِنََّك ِمَن الُْمنظَرِيَن إِلَى َيْومِ ا
لَ َهذَا ِصَراطٌ َعلَى َّ ُمْسَتِق ٌملَُهْم ِفى األرض َوُألغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني إِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم الُْمْخلَِصَني قَا   ي

  يف اآلية مسائل
تقدم والتقدير إذا جعلتين رجيماً ملعوناً إىل يوم الدين فأنظرين فطلب املسألة األوىل قوله فَأَنِظْرنِى متعلق مبا 

اإلبقاء من اهللا تعاىل عند اليأس من اآلخرة إىل وقت قيام القيامة ألن قوله إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ املراد منه يوم البعث 
ْعلُومِ اعلم أن إبليس استنظر إىل يوم  والنشور وهو يوم القامية وقوله فَإِنََّك ِمَن الُْمنظَرِيَن إِلَى َيْومِ الَْوقِْت الَْم

ال ميوت قبل يوم القيامة وظاهره أن بعد قيام القيامة ال  البعث والقيامة وغرضه منه أن ال ميوت ألنه إذا كان 
رِيَن إِلَى َيْومِ ميوت أحد فحينئذ يلزم منه أن ال ميوت ألبتة مث إنه تعاىل منعه عن هذا املطلوب وقال إِنََّك ِمَن املُنظَ

الَْوقِْت الَْمْعلُومِ واختلفوا يف املراد منه على وجوه أحدها أن املراد من يوم الوقت املعلوم وقت النفخة األوىل 
حني ميوت كل اخلالئق وإمنا مسي هذا الوقت بالوقت املعلوم ألن من املعلوم أن ميوت كل اخلالئق فيه وقيل إمنا 

  سممساه اهللا تعاىل هبذا اال

ا ِعْنَد َرّبي الَ ُيَجلّيَها ِلَوقِْتَها إِالَّ ُه ( َو ألن العامل بذلك الوقت هو اهللا تعاىل ال غري كما قال تعاىل إِنََّما ِعلُْمَه
ُم السَّاَعةِ  )  ١٨٧األعراف  وثانيها أن املراد من يوم الوقت املعلوم هو )  ٣٤لقمان ( وقال إِنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعلْ
ه إبليس وهو قوله إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ وإمنا مساه تعاىل بيوم الوقت املعلوم ألن إبليس ملا عينه وأشار إليه الذي ذكر

  بعينه صار ذلك كاملعلوم
فإن قيل ملا أجابه اهللا تعاىل إىل مطلوبه لزم أن ال ميوت إىل وقت قيام الساعة وبعد قيام القيامة ال ميوت أيضاً 

  املوت بالكلية فيلزم أن يندفع عنه



قلنا حيمل قوله إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ إىل ما يكون قريباً منه والوقت الذي ميوت فيه كل املكلفني قريب من يوم البعث 
وعلى هذا الوجه فريجع حاصل هذا الكالم إىل الوجه األول وثالثها أن املراد بيوم الوقت املعلوم يوم ال يعلمه 

  اد منه يوم القيامةإال اهللا تعاىل وليس املر
  فإن قيل إنه ال جيوز أن يعلم املكلف مىت ميوت ألن فيه إغراء باملعاصي وذلك ال جيوز على اهللا تعاىل

ا إذا علم أنه تعاىل أمهله إىل  اً للمكلف فأم أجيب عنه بأن هذا اإللزام إمنا يتوجه إذا كان وقت قيام القيامة معلوم
ام القيامة إال أنه تعاىل ما   أعلمه الوقت الذي تقوم القيامة فيه فلم يلزم منه اإلغراء باملعاصي وقت قي

وأجيب عن هذا اجلواب بأنه وإن مل يعلم الوقت الذي فيه تقوم القيامة على التعيني إال أنه علم يف اجلملة أن من 
وت يف تلك املدة وقت خلقة آدم عليه الصالة والسالم إىل وقت قيام القيامة مدة طويلة فكأنه قد علم أنه ال مي

  الطويلة
  أما قوله تعاىل قَالَ َرّب بَِمآ أَغَْوْيَتنِى الَزّيَننَّ لَُهْم ِفى االْْرضِ َوالغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني ففيه حبثان

البحث األول الباء يف بَِمآ أَغَْوْيَتنِى للقسم وما مصدرية وجواب القسم ألزينن واملعىن أقسم بإغوائك إياي 
إال أنه يف ذلك املوضع أقسم بعزة اهللا وهي )  ٨٢ص ( ونظريه قوله تعاىل فَبِِعزَِّتَك الَغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني  ألزينن هلم

من صفات الذات ويف قوله بَِمآ أَغَْوْيَتنِى أقسم بإغواء اهللا وهو من صفات األفعال والفقهاء قالوا القسم بصفات 
فوا فيه ونقل الواحدي عن قوم آخرين أهنم قالوا الباء ههنا مبعىن الذات صحيح أما بصفات األفعال فقد اختل

  السبب أي بسبب كوين غاوياً ألزينن كقول القائل أقسم فالن مبعصيته ليدخلن النار وبطاعته ليدخلن اجلنة
عن  البحث الثاين اعلم أن أصحابنا قد احتجوا هبذه اآلية على أنه تعاىل قد يريد خلق الكفر يف الكافر ويصده

الدين ويغويه عن احلق من وجوه األول أن إبليس استمهل وطلب البقاء إىل قيام القيامة مع أنه صرح بأنه إمنا 
يطلب هذا اإلمهال واإلبقاء إلغواء بين آدم وإضالهلم وأنه تعاىل أمهله وأجابه إىل هذا املطلوب ولو كان تعاىل 

مان الطويل وملا مكنه من اإلغواء واإلضالل والوسوسة الثاين يراعي مصاحل املكلفني يف الدين ملا أمهله هذا الز
أن أكابر األنبياء واألولياء جمدون وجمتهدون يف إرشاد اخللق إىل الدين احلق وأن إبليس ورهطه وشيعته جمدون 

  وجمتهدون يف الضالل واإلغواء فلو كان مراد اهللا تعاىل هو

شدين واحملققني وإهالك املضلني واملغوين وحيث فعل بالضد منه اإلرشاد واهلداية لكان من الواجب إبقاء املر
علمنا أنه أراد هبم اخلذالن والكفر الثالث أنه تعاىل ملا أعلمه بأنه ميوت على الكفر وأنه ملعون إىل يوم الدين 

عاصي كان ذلك إغراء له بالكفر والقبيح ألنه أيس عن املغفرة والفوز باجلنة جيترىء حينئذ على أنواع امل
والكفر الرابع أنه ملا سأل اهللا تعاىل هذا العمر الطويل مع أنه تعاىل علم منه أنه ال يستفيد من هذا العمر الطويل 
إال زيادة الكفر واملعصية وبسبب تلك الزيادة يزداد استحقاقه ألنواع العذاب الشديد كان هذا اإلمهال سبباً 

ه أن يزداد عذابه وعقابه اخلامس أنه صرح بأن اهللا أغواه فقال َرّب ملزيد عذابه وذلك يدل على أنه تعاىل أراد ب
بَِمآ أَغَْوْيَتنِى وذلك تصريح بأن اهللا تعاىل أغواه ال يقال هذا كالم إبليس وهو ليس حبجة وأيضاً فهو معارض 

  بقول إبليس فَبِِعزَِّتَك الَغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني فأضاف اإلغواء إىل نفسه ألنا نقول
أما اجلواب عن األول فهو أنه ملا ذكر هذا الكالم فإن اهللا تعاىل ما أنكره عليه وذلك يدل على أنه كان صادقاً 

ل   فيما قا



ُهْم وأما اجلواب عن الثاين فهو أنه قال يف هذه اآلية َرّب بَِمآ أَغَْوْيَتنِى الَزّيَننَّ لَُهْم فاملراد ههنا من قوله الَزّيَننَّ لَ
قوله يف تلك اآلية الَغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني إال أنه بني يف هذه اآلية أنه إمنا أمكنه أن يزين هلم األباطيل  هو املراد من

ألجل أن اهللا تعاىل أغواه قبل ذلك وعلى هذا التقدير فقد زال التناقض ويتأكد هذا مبا ذكره اهللا تعاىل حكاية 
  ) ٦٣القصص ( أَغَْوْيَنا أَغَْوْيَناُهْم كََما غََوْيَنا عن الشياطني يف سورة القصص َهُؤالء الَِّذيَن 

السؤال السادس أنه اقل َرّب بَِمآ أَغَْوْيَتنِى وهذا اعتراف بأن اهللا تعاىل أغواه فنقول إما أن يقال إنه كان قد 
ا عرف ذلك فإن كان قد عرف بأن اهللا تعاىل أغواه امتنع كونه غاوي اً ألنه إمنا عرف بأن اهللا تعاىل أغواه أو م

يعرف أن اهللا تعاىل أغواه إذا عرف أن الذي هو عليه جهل وباطل ومن عرف ذلك امتنع بقاؤه على اجلهل 
والضاللة وأما إن قلنا بأنه ما عرف أن اهللا أغواه فكيف أمكنه أن يقول َرّب بَِمآ أَغَْوْيَتنِى فهذا جمموع 

  السؤاالت الواردة يف هذه اآلية
  فللمعتزلة فيه طريقان أما اإلشكال األول

الطريق األول وهو طريق اجلبائي أنه تعاىل إمنا أمهل إبليس تلك املدة الطويلة ألنه تعاىل علم أنه ال يتفاوت 
أحوال الناس بسبب وسوسته فبتقدير أن ال يوجد إبليس وال وسوسته فإن ذلك الكافر والعاصي كان يأيت 

  ال جرم أمهله هذه املدة بذلك الكفر واملعصية فلما كان األمر كذلك
الطريق الثاين وهو طريق أيب هاشم أنه ال يبعد أن يقال إنه تعاىل علم أن أقواماً يقعون بسبب وسوسته يف الكفر 
واملعصية إال أن وسوسته ما كانت موجبة لذلك الكفر واملعصية بل الكافر والعاصي بسبب اختياره اختار ذلك 

الباب أن يقال االحتراز عن القبائح حال عدم الوسوسة أسهل منه حال الكفر وتلك املعصية أقصى ما يف 
وجودها إال أن على هذا التقدير تصري وسوسته سبباً لزيادة املشقة يف أداء الطاعات وذلك ال مينع احلكيم من 

ذا ههنا فعله كما أن إنزال املشاق وإنزال املتشاهبات صار سبباً ملزيد الشبهات ومع ذلك فلم ميتنع فعله فك
  وهذان الطريقان مها بعينهما

  اجلواب عن السؤال الثاين
وأما السؤال الثالث وهو أن إعالمه بأنه ميوت على الكفر حيمله على اجلرأة على املعاصي واإلكثار منها فجوابه 

 تعاىل من أن هذا إمنا يلزم إذا كان علم إبليس مبوته على الكفر حيمله على الزيادة يف املعاصي أما إذا علم اهللا
  حاله أن ذلك اليوجب التفاوت ألبتة فالسؤال زائل وهذا بعينه هو اجلواب عن السؤال الرابع

وأما السؤال اخلامس وهو أن إبليس صرح بأن اهللا تعاىل أغواه وأضله عن الدين فقد أجابوا عنه بأنه ليس املراد 
يبنهم بالدعاء إىل معصيتك وثانيها املراد كما ذلك بل فيه وجوه أخرى أحدها املراد مبا خيبتين من رمحتك ألخ

أضللتين عن طريق اجلنة أضلهم أنا أيضاً عنه بالدعاء إىل املعصية وثالثها أن يكون املراد باإلغواء األول اخليبة 
أنه  وبالثاين اإلضالل ورابعها أن املراد بإغواء اهللا تعاىل إياه هو أنه أمره بالسجود آلدم فأفضى ذلك إىل غيه يعين

حصل ذلك الغي عقيبه باختيار إبليس فأما أن يقال إن ذلك األمر صار موجباً لذاته حلصول ذلك الغي فمعلوم 
أنه ليس األمر كذلك هذا مجلة كالم القوم يف هذا الباب وكله ضعيف أما قوله إنه ال يتفاوت احلال بسبب 

البقرة ( القرآن فقوله تعاىل فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ وسوسة إبليس فنقول هذا باطل ويدل عليه القرآن والربهان أما 
فأضاف اإلخراج )  ١١٧طه ( فأضاف تلك الزلة إىل الشيطان وقال فَالَ ُيْخرَِجنَّكَُما ِمَن الَْجنَّةِ  فََتْشقَى )  ٣٦



أن لعمل الشيطان  وكل ذلك يدل على)  ١٥القصص ( إليه وقال موسى عليه السالم َهاذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن 
يف تلك األفعال أثراً وأما الربهان فألن بداية العقول شاهدة بأنه ليس حال من ابتلى مبجالسة شخص يرغبه أبداً 

يف القبائح وينفره عن اخلريات مثل شخص كان حاله بالضد منه والعلم هبذا التفاوت ضروري وأما قوله إن 
فنقول تأثري زيادة املشقة إمنا هو يف كثرة الثواب على أحد التقديرين  وجوده يصري سبباً لزيادة املشقة يف الطاعة

ويف اإللقاء يف العذاب الشديد على التقدير الثاين وهو التقدير األكثر األغلب وكل من يراعي املصاحل فإن 
عي يف طلب رعاية هذا التقدير الثاين أوىل عنده من رعاية التقدير األول ألن دفع الضرر العظيم أوىل من الس

النفع الزائد الذي ال حاجة إىل حصوله أصالً وملا اندفع هذان اجلوابان عن هذا السؤال قويت سائر الوجوه 
املذكورة وأما قوله املراد من قوله َرّب بَِمآ أَغَْوْيَتنِى اخليبة عن الرمحة أو اإلضالل عن طريق اجلنة فنقول كل 

ة وهو الذي أضل نفسه عن طريق اجلنة ألنه ملا أقدم على الكفر هذا بعيد ألنه هو الذي خيب نفسه عن الرمح
باختياره فقد خيب نفسه عن الرمحة وأضل نفسه عن طريق اجلنة فكيف حيسن إضافته إىل اهللا تعاىل فثبت أن 

  اإلشكاالت الزمة وأن أجوبتهم ضعيفة واهللا أعلم
  مسائلوأما قوله إِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم الُْمْخلَِصَني ففيه 

املسألة األوىل اعلم أن إبليس استثىن املخلصني ألنه علم أن كيده ال يعمل فيهم وال يقبلون منه وذكرت يف 
جملس التذكري أن الذي محل إبليس على ذكر هذا اإلستثناء أن ال يصري كاذباً يف دعواه فلما احترز إبليس عن 

  الكذب علمنا أن الكذب يف غاية اخلساسة
ة قرأ ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو الُْمْخلَِصَني بكسر الالم يف كل القرآن والباقون بفتح الالم املسألة الثاني

  وجه القراءة األوىل أهنم الذين أخلصوا دينهم وعبادهتم عن كل شائب يناقض اإلميان والتوحيد

ذه القراءة تدل على أن ومن فتح الالم فمعناه الذين أخلصهم اهللا باهلداية واإلميان والتوفيق والعصمة وه
  اإلخالص واإلميان ليس إال من اهللا تعاىل

املسألة الثالثة اإلخالص جعل الشيء خالصاً عن شائبة الغري فنقول كل من أتى بعمل فإما أن يكون قد أتى به هللا 
راجحاً أو فقط أو لغري اهللا فقط أو جملموع األمرين وعلى هذا التقدير الثالث فإما أن يكون طلب رضوان اهللا 
  مرجوحاً أو معادالً والتقدير الرابع أنيأيت به ال لغرض أصالً وهذا حمال ألن الفعل بدون الداعية حمال

أما األول فهو اإلخالص يف حق اهللا تعاىل ألن احلامل له على ذلك الفعل طلب رضوان اهللا وما جعل هذه 
  فهذا هو اإلخالصالداعية مشوبة بداعية أخرى بل بقيت خالصة عن شوائب الغري 

  وأما الثاين وهو اإلخالص يف حق غري اهللا فظاهر أن هذا ال يكون إخالصاً يف حق اهللا تعاىل
وأما الثالث وهو أن يشتمل على اجلهتني إال أن جانب اهللا يكون راجحاً فهذا يرجى أن يكون من املخلصني ألن 

  املثل يقابله املثل فيبقى القدر الزائد خالصاً عن الشوب
أما الرابع واخلامس فظاهر أنه ليس من املخلصني يف حق اهللا تعاىل واحلاصل أن القسم األول إخالص يف حق و

اهللا تعاىل قطعاً والقسم الثاين يرجى من فضل اهللا أن جيعله من قسم اإلخالص وأما سائر األقسام فهو خارج عن 
  اإلخالص قطعاً واهللا أعلم

َعلَى َّ ُمْسَتِقيٌم ففيه وجوه األول أن إبليس ملا قال إِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم الُْمْخلَِصَني  أما قوله تعاىل قَالَ َهذَا ِصراطٌ



فلفظ املخلص يدل على اإلخالص فقوله هذا عائد إىل اإلخالص واملعىن أن اإلخالص طريق علي وإيل أي أنه 
آخرون هذا صراط من مر عليه فكأنه  يؤدي إىل كراميت وثوايب وقال احلسن معناه هذا صراط إيل مستقيم وقال

مر علي وعلى رضواين وكراميت وهو كما يقال طريقك علي الثاين أن اإلخالص طريق العبودية فقوله َهذَا 
ِصراطٌ َعلَى َّ ُمْسَتِقيٌم أي هذا الطريق يف العبودية طريق علي مستقيم الثالث قال بعضهم ملا ذكر إبليس أنه 

اهللا بتوفيقه تضمن هذا الكالم تفويض األمور إىل اهللا تعاىل وإىل إرادته فقال تعاىل  يغوي بين آدم إال من عصمه
َهذَا ِصراطٌ َعلَى َّ أي تفويض األمور إىل إراديت ومشيئيت طريق علي مستقيم الرابع معناه هذا صراط علي 

على أنه صفة لقوله ِصراِط  تقريره وتأكيده وهو مستقيم حق وصدق وقرأ يعقوب ِصراطٌ َعلَى َّ بالرفع والتنوين
أي هو علي مبعىن أنه رفيع مستقيم ال عوج فيه قال الواحدي معناه أن طريق التفويض إىل اهللا تعاىل واإلميان 

  بقضاء اهللا طريق رفيع مستقيم
انٌ إِالَّ َمنِ اتََّبَعَك ِمَن الَْغاوِيَن َوإِنَّ َجَهنَّ ْوِعُدُهْم أَْجَمِعَني لََها َسْبَعةُ  أَْبَوابٍ إِنَّ ِعَباِدى لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَ َم لََم

  ِلكُلِّ َبابٍ مِّْنُهْم ُجْزٌء مَّقُْسوٌم

أوهم هذا الكالم اعلم أن إبليس ملا قال الَزّيَننَّ لَُهْم ِفى االْْرضِ َوالغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني إِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم الُْمْخلَِصَني 
لى عباد اهللا الذين يكونون من املخلصني فبني تعاىل يف هذه اآلية أنه ليس له سلطان على أحد أن له سلطاناً ع

من عبيد اهللا سواء كانوا خملصني أو مل يكونوا خملصني بل من اتبع منهم إبليس باختياره صار متبعاً له ولكن 
جيربه عليها واحلاصل يف هذا القول حصول تلك املتابعة أيضاً ليس ألجل أن إبليس يقهره على تلك املتابعة أو 

أن إبليس أوهم أن له على بعض عباد اهللا سلطاناً فبني تعاىل كذبه فيه وذكر أنه ليس له على أحد منهم سلطان 
ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن  وال قدرة أصالً ونظري هذه اآلية قوله تعاىل حكاية عن إبليس أنه قال َوَما كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم ّمن 

وقال تعاىل يف آية أخرى إِنَُّه لَْيَس لَُه ُسلْطَانٌ َعلَى الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعلَى )  ٢٢إبراهيم ( ْوُتكُْم فَاْسَتَجْبُتْم ِلى َدَع
قال اجلبائي هذه )  ١٠٠ ٩٩النحل ( َرّبهِْم َيَتَوكَّلُونَ إِنََّما ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهم بِِه ُمْشرِكُونَ 

اآلية تدل على بطالن قول من زعم أن الشيطان واجلن ميكنهم صرع الناس وإزالة عقوهلم كما يقوله العامة 
ا  ورمبا نسبوا ذلك إىل السحرة قال وذلك خالف ما نص اهللا تعاىل عليه ويف اآلية قول آخر وهو أن إبليس مل

فذكر أنه ال يقدر على إغواء املخلصني صدقه اهللا يف هذا )  ٤٠احلجر (  قال إِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم الُْمْخلَِصَني
د املذكورون االستثناء فقال إِنَّ ِعَباِدى لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ إِالَّ َمنِ اتََّبَعَك ِمَن الَْغاوِيَن فلهذا قال الكليب العبا

  يف هذه اآلية هم الذين استثناهم إبليس
لقول األول ميكن أن يكون قوله إِالَّ َمنِ اتََّبَعَك استثناء ألن املعىن أن عبادي ليس لك عليهم واعلم أن على ا

  سلطان إال من اتبعك من الغاوين فإن لك عليهم سلطاناً بسبب كوهنم منقادين لك يف األمر والنهي
ن وقوله إِنَّ َجَهنََّم لََمْوِعُدُهْم مبعىن لك) إال ( وأما على القول الثاين فيمتنع أن يكون استثناء بل تكون لفظة 

  أَْجَمِعَني قال ابن عباس يريد إبليس وأشياعه ومن اتبعه من الغاوين
  مث قال تعاىل لََها َسْبَعةُ  أَْبَوابٍ وفيه قوالن

القول األول إهنا سبع طبقات بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات بالدركات ويدل على كوهنا كذلك 
  ) ١٤٥النساء ( نَّ الُْمَناِفِقَني ِفى الدَّْرِك االْْسفَلِ ِمَن النَّارِ قوله تعاىل إِ



والقول الثاين إن قرار جهنم مقسوم سبعة أقسام ولكل قسم باب وعن ابن جريج أوهلا جهنم مث لظى مث احلطمة 
بون على قدر أعماهلم مث مث السعري مث سقر مث اجلحيم مث اهلاوية قال الضحاك الطبقة األوىل فيها أهل التوحيد يعذ

خيرجون والثانية لليهود والثالثة للنصارى والرابعة للصابئني واخلامسة للمجوس والسادسة للمشركني والسابعة 
  للمنافقني وقوله ِلكُلّ َبابٍ ّمْنُهْم ُجْزء مَّقُْسوٌم وفيه مسألتان

) جز ( بتخفيف الزاي وقرأ الزهري ) جز ( ون املسألة األوىل قرأ عاصم يف رواية أيب بكر ُجْزء مَّقُْسوٌم والباق
  بالتشديد كأنه حذف اهلمزة وألقى حركتها على الزاي كقولك خب يف خبء مث وقف عليه بالتشديد

املسألة الثانية اجلزء بعض الشيء واجلمع األجزاء وجزأته جعلته أجزاء واملعىن أنه تعاىل جيزي أتباع إبليس إجزاء 
  اً وفرقاً ويدخل يف كل قسم من أقسام جهنم طائفة منمبعىن أنه جيعلهم أقسام

هؤالء الطوائف والسبب فيه أن مراتب الكفر خمتلفة بالغلظ واخلفة فال جرم صارت مراتب العذاب والعقاب 
  خمتلفة بالغلظ واخلفة واهللا أعلم

ا ِفى ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ إِْخَواًنا َعلَى ُسُررٍ مَُّتقَابِِلَني إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى َجنَّاٍت َوُعُيوٍن اْدُخلُوَها بَِسالمٍ َءاِمنَِني َوَنَز ْعَنا َم
ا بُِمْخَرجَِني   الَ َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم مِّْنَه

  اعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال أهل العقاب أتبعه بصفة أهل الثواب ويف اآلية مسائل
  ِقَني قوالناملسألة األوىل يف قوله إِنَّ الُْمتَّ

القول األول قال اجلبائي ومجهور املعتزلة القائلون بالوعيد املراد باملتقني هم الذين اتقوا مجيع املعاصي قالوا ألنه 
  اسم مدح فال يتناول إال من يكون كذلك

رك باهللا والقول الثاين وهو قول مجهور الصحابة والتابعني وهو املنقول عن ابن عباس أن املراد الذين اتقوا الش
تعاىل والكفر به وأقول هذا القول هو احلق الصحيح والذي يدل عليه هو أن املتقى هو اآليت بالتقوى مرة 

واحدة كما أن الضارب هو اآليت بالضرب مرة واحدة والقاتل هو اآليت بالقتل مرة واحدة فكما أنه ليس من 
ضرب والقتل فكذلك ليس من شرط صدق الوصف شرط الوصف كونه ضارباً وقاتالً كونه آتياً جبميع أنواع ال

بكونه متقياً كونه آتياً جبميع أنواع التقوى والذي يقوي هذا الكالم أن اآليت بفرد واحد من أفراد التقوى يكون 
آتياً بالتقوى ألن كل فرد من أفراد املاهية فإنه جيب كونه مشتمالً على تلك املاهية فاآليت بالتقوى جيب أن 

فثبت أن اآليت بفرد واحد من أفراد التقوى يصدق عليه كونه متقياً وهلذا التحقيق اتفق املفسرون  يكون متقياً
  على أن ظاهر األمر ال يفيد التكرار

إذا ثبت هذا فنقول ظاهر قوله إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى َجنَّاٍت َوُعُيوٍن يقتضي حصول اجلنات والعيون لكل من اتقى عن 
مة جممعة على أن التقوى عن الكفر شرط يف حصول هذا احلكم وأيضاً فإن هذه اآلية شيء واحد إال أن األ

وعقيب قول اهللا تعاىل إِنَّ ِعَباِدى لَْيَس لََك )  ٤٠احلجر ( وردت عقيب قول إبليس إِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم الُْمْخلَِصَني 
اإلميان يف هذا احلكم فوجب أن ال يزيد فيه قيد آخر  فألجل هذه الدالئل اعتربنا)  ٤٢احلجر ( َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ 

ألن ختصيص العام ملا كان خبالف الظاهر فكلما كان التخصيص أقل كان أوفق ملقتضى األصل والظاهر فثبت 
عتقاداً سواء أن قوله إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى َجنَّاٍت َوُعُيوٍن يتناول مجيع القائلني بال إله إال اهللا حممد رسول اهللا قوالً وا

  كانوا من أهل الطاعة أو من أهل املعصية وهذا تقرير بني وكالم ظاهر



اَم َرّبِه َجنََّتاِن  الرمحن ( املسألة الثانية قوله تعاىل ِفى َجنَّاٍت َوُعُيوٍن أما اجلنات فأربعة لقوله تعاىل َوِلَمْن َخاَف َمقَ
ُدونِهَِما َجنََّتاِن )  ٤٦ فيكون اجملموع أربعة وقوله َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِه َجنََّتاِن يؤكد )  ٤٦الرمحن ( مث قال َوِمن 

ما قلناه ألن من آمن باهللا ال ينفك قلبه عن اخلوف من اهللا تعاىل وقوله َوِلَمْن َخاَف يكفي يف صدقه حصول هذا 
ا ذكر اهللا   اخلوف مرة واحدة وأما العيون فيحتمل أن يكون املراد منها م

ُه َوأَْنَهاٌر  قوله مَّثَلُ الَْجنَّةِ  الَِّتى ُوِعَد الُْمتَّقُونَ ِفيَها أَْنَهاٌر ّمن مَّاء غَْيرِ ءاِسنٍ َوأَْنَهاٌر ّمن لََّبنٍ لَّْمتعاىل يف  َيَتَغيَّْر طَْعُم
  وحيتمل أن يكون املراد من هذه العيون ينابيع مغايرة لتلك األهنار)  ١٥حممد ( ّمْن 

إن كل واحد من املتقني خيتص بعيون أو جتري تلك العيون من بعض إىل بعض قيل ال ميتنع كل فإن قيل أتقولون 
واحد من الوجهني فيجوز أن خيتص كل أحد بعني وينتفع به كل من يف خدمته من احلور والولدان ويكون ذلك 

رون عن احلقد على قدر حاجتهم وعلى حسب شهواهتم وحيتمل أن يكون جيري من بعضهم إىل بعض ألهنم مطه
واحلسد وقوله اْدُخلُوَها بَِسالمٍ ءاِمنَِني حيتمل أن القائل لقوله اْدُخلُوَها هو اهللا تعاىل وأن يكون ذلك القائل بعض 
مالئكته وفيه سؤال ألنه تعاىل حكم قبل هذه اآلية بأهنم يف جنات وعيون وإذا كانوا فيها فكيف ميكن أن يقال 

  هلم اْدُخلُوَها
ه من وجهني األول لعل املراد به قيل هلم قبل دخوهلم فيها اْدُخلُوَها بَِسالمٍ الثاين لعل املراد ملا ملكوا واجلواب عن

ا بَِسالمٍ ءاِمنَِني املراد  جنات كثرية فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إىل أخرى قيل هلم ادخلوها وقوله اْدُخلُوَه
  حلال ومع القطع ببقاء هذه السالمة واألمن من زواهلاادخلوا اجلنة مع السالمة من كل اآلفات يف ا

ى ُصُدورِِهم ّمْن ِغلّ والغل احلقد الكامن يف القلب وهو مأخوذ من قوهلم أغل يف جوفه  مث قال تعاىل َوَنَزْعَنا َما ِف
وتغلغل أي إن كان ألحدهم يف الدنيا غل على آخر نزع اهللا ذلك من قلوهبم وطيب نفوسهم وعن علي عليه 
السالم أنه قال أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبري منهم وحكى عن احلرث بن األعور أنه كان جالساً 

عند علي عليه السالم إذ دخل زكريا بن طلحة فقال له علي مرحباً بك يا ابن أخي أما واهللا إين ألرجو أن 
ُصُدورِِهم ّمْن ِغلّ فقال احلرث كال بل اهللا أعدل من أكون أنا وأبوك ممن قال اهللا تعاىل يف حقهم َوَنَزْعَنا َما ِفى 

أن جيعلك وطلحة يف مكان واحد قال عليه السالم فلمن هذه اآلية ال أم لك يا أعور وروي أن املؤمنني حيبسون 
على باب اجلنة فيقتص لبعضهم من بعض مث يؤمر هبم إىل اجلنة وقد نقى اهللا قلوهبم من الغل والغش واحلقد 

وقوله إِْخَواًنا نصب على احلال وليس املراد األخوة يف النسب بل املراد األخوة يف املودة واملخالصة واحلسد 
وقوله َعلَى ُسُررٍ مَُّتقَابِِلَني السرير )  ٦٧الزخرف ( كما قال االِْخالء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقَني 

أبو عبيدة يقال سرر وسرر بفتح الراء وكذا كل فعيل من املضاعف فإن مجعه  معروف واجلمع أسرة وسرر قال
فعل وفعل حنو سرر وسرر وجدد وجدد قال املفضل بعض متيم وكلب يفتحون ألهنم يستثقلون ضمتني متواليتني 

لس يف حرفني من جنس واحد وقال بعض أهل املعاين السرير جملس رفيع مهيأ للسرور وهو مأخوذ منه ألنه جم
سرور قال الليث وسرير العيش مستقره الذي اطمأن إليه يف حال سروره وفرحه قال ابن عباس يريد على سرر 
َتقَابِِلَني التقابل التواجه  من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت والسرير مثل ما بني صنعاء إىل اجلابية وقوله مُّ

ال وقوله الَ َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب النصب اإلعياء والتعب وهو نقيض التدابر وال شك أن املواجهة أشرف األحو



ا بُِمْخَرجَِني واملراد به كونه خلوداً بال زوال وبقاء بال فناء وكماالً بال نقصان  أي ال يناهلم فيها تعب َوَما ُهْم ّمْنَه
  وفوزاً بال حرمان

  م خالصة عن الشوائب دائمةواعلم أن للثواب أربع شرائط وهي أن تكون منافع مقرونة بالتعظي
  أما القيد األول وهو كوهنا منفعة فإليه اإلشارة بقوله إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى َجنَّاٍت َوُعُيوٍن

وأما القيد الثاين وهو كوهنا مقرونة بالتعظيم فإليه اإلشارة بقوله اْدُخلُوَها بَِسالمٍ ءاِمنَِني ألن اهللا سبحانه إذا قال 
  أشعر ذلك بنهاية التعظيم وغاية اإلجالل لعبيده هذا الكالم

وأما القيد الثالث وهو كون تلك املنافع خالصة عن شوائب الضرر فاعلم أن املضار إما أن تكون روحانية وإما 
أن تكون جسمانية أما املضار الروحانية فهي احلقد واحلسد والغل والغضب وأما املضار اجلسمانية فكاإلعياء 

ْعَنا َما ِفى ُصُدورِِهم ّمْن ِغلّ إِْخَواًنا َعلَى ُسُررٍ مَُّتقَابِِلَني إشارة إىل نفي املضار الروحانية وقوله والتعب فقوله َوَنَز
  الَ َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب إشارة إىل نفي املضار اجلسمانية

ا ُهْم ّمْنَها بُِمْخَرجَِني فهذا وأما القيد الرابع وهو كون تلك املنافع دائمة آمنة من الزوال فإليه اإلشارة بقوله َوَم
ترتيب حسن معقول بناء على القيود األربعة املعتربة يف ماهية الثواب وحلكماء اإلسالم يف هذه اآلية مقال فإهنم 

قالوا املراد من قوله َوَنَزْعَنا َما ِفى ُصُدورِِهم ّمْن ِغلّ إشارة إىل أن األرواح القدسية النطقية نقية مطهرة عن 
ئق القوى الشهوانية والغضبية مربأة عن حوادث الوهم واخليال وقوله إِْخَواًنا َعلَى ُسُررٍ مَُّتقَابِِلَني معناه أن عال

تلك النفوس ملا صارت صافية عن كدورات عامل األجسام ونوازع اخليال واألوهام ووقع عليها أنوار عامل 
ت بتلك األضواء الصمدية فكل نور فاض على واحد منها الكربياء واجلالل فأشرقت بتلك األنوار اإلهلية وتألأل

انعكس منه على اآلخر مثل املزايا املتقابلة املتحاذية فلكوهنا هبذه الصفة وقع التعبري عنها بقوله إِْخَواًنا َعلَى ُسُررٍ 
م   مَُّتقَابِِلَني واهللا أعل

  َعذَابِى ُهَو الَْعذَاُب االٌّ ِليُم َنبِّى ْء ِعَباِدى أَنِّى أََنا الَْغفُوُر الرَِّحيُم َوأَنَّ
  يف اآلية مسألتان

ا أثبتت يف قوله ِدْفء ألن ما قبلها ساكن فهي حتذف ) نىبء ( املسألة األوىل أثبتت اهلمزة الساكنة يف  صورة وم
اكن س) نىبء ( يف اخلط على حتقيق اهلمزة وليس قبل مهزة ) نىبء ( كثرياً وتلقى حركتها على الساكن قبلها ف 

  فاجرؤها على قياس األصل
املسألة الثانية اعلم أن عباد اهللا قسمان منهم من يكون متقياً ومنهم من ال يكون كذلك فلما ذكر اهللا تعاىل 

  أحوال املتقني يف اآلية املتقدمة ذكر أحوال غري املتقني يف هذه اآلية فقال بُِمْخَرجَِني َنّبىء ِعَباِدى
قه أن ترتيب احلكم على الوصف املناسب مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك واعلم أنه ثبت يف أصول الف

احلكم فههنا وصفهم بكوهنم عباداً له مث أثبت عقيب ذكر هذا الوصف احلكم بكونه غفوراً رحيماً فهذا يدل 
اعترف بالعبودية ظهر يف حقه كونه اهللا غفوراً رحيماً ومن أنكر ذلك كان مستوجباً للعق اب على أن كل من 

ا أراد  األليم ويف اآلية لطائف أحدها أنه أضاف العباد إىل نفسه بقوله ِعَباِدى وهذا تشيف عظيم أال ترى أنه مل
  ليلة املعراج مل يزد على قوله ُسْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بَِعْبدِِه) صلى اهللا عليه وسلم ( أن يشرف حممداً 



غفرة بالغ يف التأكيد بألفاظ ثالثة أوهلا قوله إِّنى وثانيها قوله أََناْ وثانيها أنه ملا ذكر الرمحة وامل)  ١اإلسراء ( 
وثالثها ادخال حرف األلف والالم على قوله الَْغفُوُر الرَِّحيُم وملا ذكر العذاب مل يقل أين أنا املعذب وما وصف 

رسوله أن يبلغ إليهم هذا املعىن فكأنه أشهد نفسه بذلك بل قال َوأَنَّ َعذَابِى ُهَو الَْعذَاُب االْلِيُم وثالثها أنه أمر 
رسوله على نفسه يف التزام املغفرة والرمحة ورابعها أنه ملا قال َنّبىء ِعَباِدى كان معناه نىبء كل من كان معترفاً 

بعبودييت وهذا كما يدخل فيه املؤمن املطيع فكذلك يدخل فيه املؤمن العاصي وكل ذلك يدل على تغليب 
لو يعلم العبد قدر ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( من اهللا تعاىل وعن قتادة قال بلغنا عن النيب جانب الرمحة 

) صلى اهللا عليه وسلم ( أي قتلها وعن النيب ) عفو اهللا تعاىل ما تورع من حرام ولو علم قدر عقابه لبخع نفسه 
فنزل قوله َنّبىء ِعَباِدى أَّنى أََنا ) أيديكم أتضحكون والنار بني ( أنه مر بنفر من أصحابه وهم يضحكون فقال 

  الَْغفُوُر الرَِّحيُم واهللا أعلم
َتْوَجلْ إِنَّا ُنَبشُِّرَك بُِغلَامٍ  َوَنبِّئُْهْم َعن َضْيِف إِْبَراِهيَم إِذْ َدَخلُواْ َعلَْيِه فَقَالُواْ َسالًما قَالَ إِنَّا ِمْنكُْم َوجِلُونَ قَالُواْ الَ

انِِطَني قَالَ َوَمن أََبشَّْرُتُمونِى َعلَى أَن مَّسَّنِىَ  الِْكَبُر فَبَِم ُتَبشُِّرونَ قَالُواْ َبشَّْرَناَك بِالَْحقِّ فَالَ َتكُن مَِّن الْقَ َعِليمٍ قَالَ
  َيقَْنطُ ِمن رَّْحَمةِ  َربِِّه إِالَّ الضَّآلُّونَ

  يف اآلية مسائل
 تقرير أمر النبوة مث أردفه بذكر دالئل التوحيد مث ذكر عقيبه أحوال املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف

القيامة وصفة األشقياء والسعداء أتبعه بذكر قصص األنبياء عليهم السالم ليكون مساعها مرغباً يف الطاعة 
اهيم عليه املوجبة للفوز بدرجات األنبياء وحمذراً عن املعصية الستحقاق دركات األشقياء فبدأ أوالً بقصة إبر

السالم والضمري يف قوله َوَنّبئُْهْم راجع إىل قوله ِعَباِدى والتقدير ونىبء عبادي عن ضيف إبراهيم يقال أنبأت 
القوم إنباء ونبأهتم تنبئة إذا أخربهتم وذكر تعاىل يف اآلية أن ضيف إبراهيم عليه السالم بشروه بالولد بعد الكرب 

لعذاب وأخربوه أيضاً بأنه تعاىل سيعذب الكفار من قوم لوط بعذاب وباجناء املؤمنني من قوم لوط من ا
  االستئصال وكل ذلك يقوي ما ذكره من أنه غفور رحيم للمؤمنني وأن عذابه عذاب أليم يف حق الكفار

املسألة الثانية الضيف يف األصل مصدر ضاف يضيف إذا أتى إنساناً لطلب القرى مث مسى به ولذلك وحد يف 
  مجاعةاللفظ وهم 

  فإن قيل كيف مساهم ضيفاً مع امتناعهم عن األكل
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

قلنا ملا ظن إبراهيم أهنم إمنا دخلوا عليه لطلب الضيافة جاز تسميتهم بذلك وقيل أيضاً إن من يدخل دار اإلنسان 
تعاىل إِذْ َدَخلُواْ َعلَْيِه فَقَالُواْ َسالًما أي نسلم عليك سالماً أو سلمت ويلتجىء إليه يسمى ضيفاً وإن مل يأكل وقوله 

سالماً فقال إبراهيم إِنَّا ِمْنكُْم َوجِلُونَ أي خائفون وكان خوفه المتناعهم من األكل وقيل ألهنم دخلوا عليه بغري إذن 
أخافه وقرىء ال تأجل وال تواجل من واجله مبعىن وبغري وقت وقرأ احلسن الَ َتْوَجلْ بضم التاء من أوجله يوجله إذا 

  ثأو جله وهذه القصة قد مر ذكرها باالستقصاء يف سورة هود وقوله قَالُواْ الَ تَْوَجلْ إِنَّا ُنَبشُّرَك بُِغلَامٍ َعِليمٍ فيه أحبا
  التشديدالبحث األول قرأ محزة إِنَّا نَُبّشُرَك بفتح النون وختفيف الباء والباقون ُنَبشُّرَك ب

  البحث الثاين قوله ءانٍ ُنَبّشُرَك استئناف يف معىن التعليل للنهي عن الوجل واملعىن أنك مبثابة اآلمن املبشر فال توجل
البحث الثالث قوله إِنَّا نَُبشُّرَك بُِغلَامٍ َعِليمٍ بشروه بأمرين أحدمها أن الولد ذكر واآلخر أنه يصري عليماً واختلفوا يف 

فقيل بشروه بنبوته بعده وقيل بشروه بأنه عليم بالدين مث حكى اهللا تعاىل عن إبراهيم عليه السالم أنه  تفسري العليم
قال أبشرمتوين على أن مسين الكرب فيم تبشرون فمعىن َعلَى ههنا للحال أي حالة الكرب وقوله ِفيَم تَُبّشُرونَ فيه 

  مسألتان
  تعجب كأنه قال بأي أعجوبة تبشرويناملسألة األوىل لفظ ما ههنا استفهام مبعىن ال

فإن قيل يف اآلية إشكاالن األول أنه كيف استبعد قدرة اهللا تعاىل على خلق الولد منه يف زمان الكرب وإنكار قدرة 
اهللا تعاىل يف هذا املوضع كفر الثاين كيف قال ِفيمَ ُتَبشُّرونَ مع أهنم قد بينوا ما بشروه به وما فائدة هذا اإلستفهام 

ل القاضي أحسن ما قيل يف اجلواب عن ذلك أنه أراد أن يعرف أنه تعاىل يعطيه الولد مع أنه يبقيه على صفة قا
الشيخوخة أو يقلبه شاباً مث يعطيه الولد والسبب يف هذا االستفهام أن العادة جارية بأنه ال حيصل الولد حال 

  الشيخوخة التامة وإمنا حيصل يف حال الشباب
  ن معىن الكالم ما ذكرمت فلم قالوا بشرناك باحلق فال تكن من القانطنيفإن قيل فإذا كا

قلنا إهنم بينوا أن اهللا تعاىل بشره بالولد مع إبقائه على صفة الشيخوخة وقوله فال تكن من القانطني ال يدل على أنه 
ن رَّْحَمةِ  َرّبِه إِالَّ الضَّآلُّونَ كان كذلك بدليل أنه صرح يف جواهبم مبا يدل على أنه ليس كذلك فقال َوَمن َيقَْنطُ ِم

وفيه جواب آخر وهو أن اإلنسان إذا كان عظيم الرغبة يف شيء وفاته الوقت الذي يغلب على ظنه حصول ذلك 
املراد فيه فإذا بشر بعد ذلك حبصوله عظم فرحه وسروره ويصري ذلك الفرح القوي كاملدهش له واملزيل لقوة فهمه 

بكلمات مضطربة يف ذلك الفرح يف ذلك الوقت وقيل أيضاً إنه يستطيب تلك البشارة فرمبا وذكائه فلعله يتكلم 
يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرة أخرى ومرتني وأكثر طلباً لاللتذاذ بسماع تلك البشارة وطلباً لزيادة 

أيضاً استفهم أبأمر اهللا تبشرون أم من عند  وقيل)  ٢٦٠البقرة ( الطمأنينة والوثوق مثل قوله َولَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى 
  أنفسكم واجتهادكم

املسألة الثانية قرأ نافع تَُبّشُرونَ بكسر النون خفيفة يف كل القرآن وقرأ ابن كثري بكسر النون وتشديدها والباقون 
  بفتح النون خفيفة أما الكسر والتشديد فتقديره تبشرونين أدغمت نون اجلمع يف نون



ا الكسر والتخفيف فعلى حذف نون اجلمع استثقاالً الجتماع املثلني وطلباً للتخفيف قال أبو حامت اإلضافة وأم
حذف نافع الياء مع النون قال وإسقاط احلرفني ال جيوز وأجيب عنه بأنه أسقط حرفاً واحداً وهي النون اليت هي 

ويف موضع َوالَ َتكُن فأما فتح النون فعلى  عالمة للرفع وعلى أن حذف احلرفني جائز قال تعاىل يف موضع َوالَ َتُك
غري اإلضافة والنون عالمة الرفع وهي مفتوحة أبداً وقوله َبشَّرَْناَك بِالَْحّق قال ابن عباس يريد مبا قضاه اهللا تعاىل 

واملعىن أن اهللا تعاىل قضى أن خيرج من صلب إبراهيم إسحق عليه السالم وخيرج من صلب إسحق مثل ما أخرج 
صلب آدم فإنه تعاىل بشر بأنه خيرج من صلب إسحق أكثر األنبياء فقوله بِالَْحّق إشارة إىل هذا املعىن وقوله فَالَ  من

َتكُن ّمَن الْقَانِِطَني هني إلبراهيم عليه السالم عن القنوط وقد ذكرنا كثرياً أن هني اإلنسان عن الشيء ال يدل على 
مث حكى تعاىل عن إبراهيم )  ١األحزاب ( قوله َوالَ ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني  كون املنهى فاعالً للمنهى عنه كما يف

  عليه السالم أنه قال َوَمن َيقَْنطُ ِمن رَّْحَمةِ  َرّبِه إِالَّ الضَّآلُّونَ وفيه مسألتان
هل بأمور أحدها أن جيهل كونه املسألة األوىل هذا الكالم حق ألن القنوط من رمحة اهللا تعاىل ال حيصل إال عند اجل

تعاىل قادراً عليه وثانيها أن جيهل كونه تعاىل عاملاً باحتياح ذلك العبد إليه وثالثها أن جيهل كونه تعاىل منزهاً عن 
  ونَالبخل واحلاجة واجلهل فكل هذه األمور سبب للضالل فلهذا املعىن قال َوَمن َيقَْنطُ ِمن رَّْحَمةِ  َرّبِه إِالَّ الضَّآلُّ

بكسر النون وال تقطنوا كذلك والباقون بفتح النون ومها لغتان ) يقنط ( املسألة الثانية قرأ أبو عمرو والكسائي 
قنط يقنط حنو ضرب يضرب وقنط يقنط حنو علم يعلم وحكى أبو عبيدة قنط يقنط بضم النون قال أبو علي 

بل من أعلى اللغات يدل على ذلك اجتماعهم يف قوله الفارسي قنط يقنط بفتح النون يف املاضي وكسرها يف املستق
وحكاية أيب عبيدة تدل أيضاً على أن قنط بفتح النون أكثر ألن املضارع من فعل )  ٢٨الشورى ( ِمن َبْعِد َما قََنطُواْ 

  جييء على يفعل ويفعل مثل فسق يفسق ويفسق وال جييء مضارع فعل على يفعل واهللا أعلم
ا َتأْتِيَنا بِالَْملَاِئكَةِ  إِن أُمَّةٍ  أََجلََها َوَما َيْستَأِخُرونَ َوقَالُواْ ياأَيَُّها الَِّذى نُزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ لَّْو َممَّا َتْسبُِق ِمْن 

نظَرِيَن إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَهُ لََحاِفظُونَ َولَقَدْ كُنَت ِمَن الصَّاِدِقَني َما ُننَزِّلُ الَْملَاِئكَةَ  إِالَّ بِاحلَقِّ َوَما كَاُنواْ إِذًا مُّ
َك َنْسلُكُُه ِفى قُلُوبِ الُْمْجرِِمنيَ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِفى ِشَيعِ االٌّ وَِّلَني َوَما َيأِْتيهِم مِّن رَُّسولٍ إِالَّ كَانُواْ بِِه َيْسَتهْزِئُونَ كَذَِل

ونَ لَقَالُواْ إِنََّما ُسكَِّرتْ ُنونَ بِِه َوقَْد َخلَتْ ُسنَّةُ  االٌّ وَِّلَني َولَْو فََتحَْنا َعلَْيهِم بَاباً مَِّن السََّماِء فَظَلُّواْ ِفيِه َيْعُرُجالَ ُيْؤِم
اَها ِللنَّاِظرِيَن َوَحِفظَْناَها ِمن كُلِّ َشْيطَاٍن رَّجِيمٍ أَْبَصاُرَنا َبلْ َنْحُن قَْوٌم مَّْسُحوُرونَ َولَقَْد َجَعلَْنا ِفى السََّماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّ

ا ِفيَها ِمن كُلِّ َشىْ ٍء مَّْوُزوٍن إِالَّ َمنِ اسَْتَرقَ السَّْمَع فَأَْتَبَعُه ِشَهاٌب مُّبٌِني واألرض َمَدْدَناَها َوأَلْقَْيَنا ِفيَها رََواِسَي وَأَْنَبْتَن
ْعلُومٍ َوأَْرَسلَْنا َعايَِش َوَمن لَّسُْتْم لَُه بِرَازِِقَني َوإِن مِّن َشىْ ٍء إِالَّ ِعنَدَنا خََزاِئُنُه َوَما ُننَزِّلُُه إِالَّ بِقََدرٍ مََّوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َم

 َوإنَّا لََنْحُن ُنْحىِ  َوُنِميُت وََنْحُن الَْوارِثُونَ الرَِّياحَ لََواِقَح فَأَنَزلَْنا ِمَن السََّمآِء َماًء فَأَْسقَْيَناكُُموُه وََمآ أَنُْتْم لَُه بِخَازِنَِني
َحِكيٌم َعِليٌم َولَقَْد َخلَقَْنا اإلِنَسانَ َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتقِْدِمَني مِنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمسَْتأخِرِيَن َوإِنَّ َربََّك ُهَو َيْحشُُرُهْم إِنَُّه 

َشًرا مِّن إٍ مَّْسُنوٍن َوالَْجآنَّ َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ السَُّمومِ َوإِذْ قَالَ رَبَُّك ِللَْملَاِئكَةِ  إِنِّى َخاِلٌق َبِمن َصلَْصالٍ مِّْن َحَم
لَْملَاِئكَةُ  كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ إِالَّ َصلْصَالٍ مِّْن َحَمإٍ مَّْسُنوٍن فَإِذَا سَوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فَقَُعواْ لَُه سَاجِِديَن فََسَجَد ا

الًّْسُجَد لَِبَشرٍ َخلَقَْتُه مِن إِْبلِيَس أََبى أَن َيكُونَ َمَع السَّاجِِديَن قَالَ ياإِْبِليُس َما لََك أَالَّ َتكُونَ َمَع السَّاجِِديَن قَالَ لَْم أَكُن 
ْنَها فَإِنََّك َرجِيٌم َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعَنةَ  إِلَى َيْومِ الدِّينِ قَالَ َربِّ فَأَنِظرْنِى إِلَى َيْومِ َصلْصَالٍ مِّْن َحَمإٍ مَّْسُنوٍن قَالَ فَاخُْرْج ِم

رض َوُألغْوَِينَُّهمْ نَّ لَُهْم ِفى األُيْبَعثُونَ قَالَ فَإِنََّك ِمَن الُْمنظَرِيَن إِلَى َيْومِ الَْوقْتِ الَْمْعلُومِ قَالَ َربِّ بَِمآ أَغْوَْيَتنِى ُألَزيَِّن
يْهِْم ُسلْطَانٌ إِالَّ َمنِ اتََّبَعكَ أَْجَمِعَني إِالَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم الُْمْخلَِصَني قَالَ َهذَا ِصرَاطٌ َعلَى َّ ُمْسَتِقيٌم إِنَّ ِعَباِدى لَْيَس لََك َعلَ

َسْبَعةُ  أَبَْوابٍ ِلكُلِّ َبابٍ مِّْنُهْم ُجْزٌء مَّقُْسوٌم إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى َجنَّاتٍ ِمَن الَْغاوِيَن َوإِنَّ َجَهنَّمَ لََمْوِعُدُهْم أَْجَمِعَني لََها 



الَ َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما َوُعُيوٍن اْدُخلُوَها بَِسالمٍ َءاِمنَِني َوَنَزْعَنا َما ِفى ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ إِخَْواًنا َعلَى ُسُررٍ مَُّتقَابِِلَني 
 وََنبِّئُْهْم َعن َضْيِف إِْبَراهِيَم إِذْ ُهْم مِّْنَها بُِمْخَرجِنيَ َنبِّى ْء ِعَباِدى أَنِّى أََنا الَْغفُوُر الرَّحِيُم َوأَنَّ َعذَابِى ُهَو الَْعذَاُب االٌّ ِليُم

َجلْ إِنَّا ُنَبشُِّرَك بُِغلَامٍ َعِليمٍ قَالَ أََبشَّْرُتُمونِى َعلَى أَن مَّسَّنِىَ  َدَخلُواْ َعلَْيِه فَقَالُواْ َسالًما قَالَ إِنَّا مِْنكُْم َوجِلُونَ قَالُواْ الَ تَْو
َما َمةِ  َربِِّه إِالَّ الضَّآلُّونَ قَالَ فَالِْكَبُر فَبَِم ُتَبشُِّرونَ قَالُواْ َبشَّْرَناَك بِالَْحقِّ فَالَ َتكُن مَِّن الْقَانِِطَني قَالَ َوَمن َيقَْنطُ ِمن رَّْح
ْم أَْجَمِعَني إِالَّ امَْرأََتُه قَدَّرَْنآ إِنََّها َخطُْبكُْم أَيَُّها الُْمْرَسلُونَ قَالُواْ إِنَّآ أُْرِسلَْنآ إِلَى قَْومٍ مُّْجرِِمَني إِالَ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمَُنجُّوُه

  لَِمَن الَْغابِرِيَن
  يف اآلية مسائل

سؤال عما ألجله أرسلهم اهللا تعاىل واخلطب والشأن واألمر سواء إال أن لفظ  املسألة األوىل قوله فََما َخطُْبكُْم
  اخلطب أدل على عظم احلال

  فإن قيل إن املالئكة ملا بشروه بالولد الذكر العليم فكيف قال هلم بعد ذلك فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها الْمُْرَسلُونَ

توجهتم له سوى البشرى الثاين قال القاضي إنه علم أنه لو  قلنا فيه وجوه األول قال األصم معناه ما األمر الذي
كان كمال املقصود إيصال البشارة لكان الواحد من املالئكة كافياً فلما رأى مجعاً من املالئكة علم أن هلم غرضاً 

إهنم قالوا إنا نبشرك بغالم آخر سوى إيصال البشارة فال جرم قال فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها الُْمْرَسلُونَ الثالث ميكن أن يقال 
عليم يف معرض إزالة اخلوف والوجل أال ترى أن إبراهيم عليه الصالة والسالم ملا خاف قالوا له ال توجل إنا نبشرك 

بغالم عليم ولو كان متام املقصود من اجمليء هو ذكر تلك البشارة لكانوا يف أول ما دخلوا عليه ذكروا تلك 
ر كذلك علم إبراهيم عليه الصالة والسالم هبذا الطريق أنه ما كان جميئهم جملرد هذه البشارة فلما مل يكن األم

  البشارة بل كان لغرض آخر فال جرم سأهلم عن ذلك الغرض فقال فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها الُْمْرَسلُونَ
وإمنا اقتصروا على هذا القدر لعلم إبراهيم عليه  مث حكى تعاىل عن املالئكة أهنم قالوا إِنَّآ أُْرِسلَْنآ إِلَى قَْومٍ مُّْجرِِمَني

السالم بأن املالئكة إذا أرسلوا إىل اجملرمني كان ذلك إلهالكهم واستئصاهلم وأيضاً فقوهلم إِال ءالَ لُوطٍ إِنَّا 
  لَُمَنجُّوُهْم أَْجَمِعَني يدل على أن املراد بذلك اإلرسال إهالك القوم

  فاملراد من آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه أما قوله تعاىل إِال ءالَ لُوٍط
  فإن قيل قوله إِال ءالَ لُوٍط هل هو استثناء منقطع أو متصل

كان منقطعاً ألن القوم موصوفون بكوهنم ) قوم ( إن كان هذا االستثناء استثناء من ) الكشاف ( قلنا قال صاحب 
أن يكون االستثناء منقطعاً وإن كان استثناء من الضمري  جمرمني وآل لوط ما كانوا جمرمني فاختلف اجلنسان فوجب

كان متصالً كأنه قيل إىل قوم قد أجرموا كلهم إال آل لوط وحدهم كما قال فََما َوَجدَْنا ِفيَها غَْيَر ) جمرمني ( يف 
هذين الوجهني  وخيتلف املعىن حبسب اختالف) الكشاف ( مث قال صاحب )  ٣٦الذاريات ( َبْيٍت ّمَن الُْمْسِلِمَني 

وذلك ألن آل لوط خيرجون يف املنقطع من حكم اإلرسال ألن على هذا التقري املالئكة أرسلوا إىل القوم اجملرمني 
خاصة وما أرسلوا إىل آل لوط أصالً وأما يف املتصل فاملالئكة أرسلوا إليهم مجيعاً ليهلكوا هؤالء وينجوا هؤالء وأما 

  ْجَمِعَني فاعلم أنه قرأ محزة والكسائي منجوهم خفيفة والباقون مشددة ومها لغتانقوله إِنَّا لَمَُنجُّوُهْم أَ
هذا استثناء من الضمري اجملرور يف قوله لَمَُنجُّوُهْم وليس ) الكشاف ( أما قوله تعاىل أَْجَمِعَني إِالَّ اْمرَأََتُه قال صاحب 

تثناء إمنا يكون فيما احتد احلكم فيه كما لو قيل ذلك من باب االستثناء من االستثناء ألن االستثناء من اإلس
أهلكناهم إال آل لوط إال امرأته وكما لو قال املطلق المرأته أنت طالق ثالثاً إال ثنتني إال واحدة وكما إذا قال املقر 

لُوٍط متعلق  لفالن على عشرة دراهم إال ثالثة إال درمهاً فأما يف هذه اآلية فقد اختلف احلكمان ألن قوله إِال ءالَ



  بقوله أَْرَسلَْنا أو بقوله مُّْجرِِمَني وقوله إِالَّ امَْرأََتُه قد تعلق بقوله منجوهم فكيف يكون هذا استثناء من استثناء
  وأما قوله امَْرأََتُه قَدَّرَْنآ إِنََّها لَِمَن الْغَابِرِيَن ففيه مسائل
لشيء على مقدار غريه يقال قدر هذا الشيء هبذا أي اجعله على املسألة األوىل اعلم أن معىن التقدير يف اللغة جعل ا

  مقداره وقدر اهللا تعاىل األقوات أي جعلها على مقدار الكفاية مث يفسر التقدير

بالقضاء فقال قضى اهللا عليه كذا وقدره عليه أي جعله على مقدار ما يكفي يف اخلري والشر وقيل يف معىن قَدَّْرَنآ 
  برنا وقيل قضينا والكل متقاربكتبنا قال الزجاج د

املسألة الثانية قرأ أبو بكر عن عاصم قَدَّرَْنآ بتخفيف الدال ههنا ويف النمل وقرى الباقون فيهما بالتشديد قال 
خفيفاً وقراءة )  ٦٠الواقعة ( الواحدي يقال قدرت الشيء وقدرته ومنه قراءة ابن كثري َنْحُن قَدَّْرَنا َبيَْنكُمُ الَْمْوَت 

فصلت ( لكسائي وَالَِّذى قَدََّر فََهَدى مث قال واملشددة يف هذا املعىن أكثر استعماالً لقوله تعاىل َوقَدََّر ِفيَها أَقْواتََها ا
  وقوله َوَخلََق كُلَّ َشىْ ء فَقَدََّرُه تَقِْديراً)  ١٠

  نه هللا تعاىل ومل مل يقولوا قدر اهللا تعاىلاملسألة الثالثة لقائل أن يقول مل أسند املالئكة فعل التقدير إىل أنفسهم مع أ
واجلواب إمنا ذكروا هذه العبارة ملا هلم من القرب واالختصاص باهللا تعاىل كما يقول خاصة امللك دبرنا كذا وأمرنا 
بكذا واملدبر واآلمر هو امللك ال هم وإمنا يريدون بذكر هذا الكالم إظهار ما هلم من االختصاص بذلك امللك فكذا 

  نا واهللا أعلمهه
املسألة الرابعة قوله إِنََّها لَِمَن الْغَابِرِينَ يف موضع مفعول التقدير قضينا أهنا تتخلف وتبقى مع من يبقى حىت هتلك كما 

  يهلكون وال تكون ممن يبقى مع لوط فتصل إىل النجاة واهللا أعلم
مُّنكَُرونَ قَالُواْ َبلْ جِئَْناكَ بَِما كَاُنواْ ِفيِه َيمَْتُرونَ َوآَتْينَاَك بِالَْحقِّ وَإِنَّا  فَلَمَّا َجآَء َءالَ لُوٍط الُْمْرَسلُونَ قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم

  لََصاِدقُونَ
اعلم أن املالئكة ملا بشروا إبراهيم بالولد وأخربوه بأهنم مرسلون لعذاب قوم جمرمني ذهبوا بعد ذلك إىل لوط وإىل 

مالئكة اهللا فلهذا قال هلم إِنَّكُْم قَْوٌم مُّنكَُرونَ ويف تأويله وجوه األول أنه إمنا آله وأن لوط وقومه ما عرفوا أهنم 
وصفهم بأهنم منكرون ألنه عليه الصالة والسالم ما عرفهم فلما هجموا عليه استنكر منهم ذلك وخاف أهنم دخلوا 

رداً حسان الوجوه فخاف أن يهجم قومه عليه ألجل شر يوصلونه إليه فقال هذه الكلمة والثاين أهنم كانوا شباباً م
عليه بسبب طلبهم فقال هذه الكلمة والثالث أن النكرة ضد املعرفة فقوله إِنَّكُْم قَْوٌم مُّنكَُرونَ أي ال أعرفكم وال 

أعرف أنكم من أي األقوام وألي غرض دخلتم علي فعند هذه الكلمة قالت املالئكة بل جئناك مبا كانوا فيه ميترون 
لعذاب الذي كانوا يشكون يف نزوله مث أكدوا ما ذكروه بقوهلم َواَتْيَناَك بِالَْحّق قال الكليب بالعذاب وقيل أي با

  باليقني واألمر الثابت الذي ال شك فيه وهو عذاب أولئك األقوام مث أكدوا هذا التأكيد بقوهلم وِإِنَّا لََصاِدقُونَ
أَنَّ  وَاتَّبِْع أَْدبَاَرُهْم َوالَ َيلَْتِفْت ِمنكُْم أََحٌد َواْمُضواْ َحْيثُ ُتؤَْمُرونَ َوقََضيَْنآ إِلَْيِه ذَِلكَ االٌّ ْمَر فَأَْسرِ بِأَْهِلكَ بِِقطْعٍ مَِّن الَّْيلِ

  َدابَِر َهاُؤْآلِء َمقْطُوٌع مُّْصبِحَِني

سر ِمْن السري قرىء فَأَْسرِ بقطع اهلمزة ووصلها من أسرى وسرى وروى صاحب الكشاف عن صاحب اإلقليد ف
  والقطع آخر الليل قال الشاعر افتحي الباب وانظري يف النجوم

  كم علينا من قطع ليل هبيم
يتخلف  وقوله َواتَّبِْع أَدَْبارَُهْم معناه اتبع آثار بناتك وأهلك وقوله َوالَ َيلَْتِفْت ِمنكُْم أََحٌد الفائدة فيه أشياء أحدها لئال



يها لئال يرى عظيم ما ينزل هبم من البالء وثالثها معناه اإلسراع وترك االهتمام ملا منكم أحد فينا له العذاب وثان
خلف وراءه كما تقول امض لشأنك وال تعرج على شيء ورابعها لو بقي منه متاع يف ذلك املوضع فال يرجعن 

حيث يقول لكم جربيل وذلك ألن  بسببه ألبتة وقوله َواْمضُواْ حَْيثُ ُتْؤَمُرونَ قال ابن عباس يعين الشام قال املفضل
جربيل عليه السالم أمرهم أن ميضوا إىل قرية معينة أهلها ما عملوا مثل عمل قوم لوط وقوله َوقََضيَْنآ إِلَْيِه عدى 
( اءيلَ قضينا بإىل ألنه ضمن معىن أوحينا كأنه قيل وأوحيناه إليه مقضياً مبتوتاً ونظريه قوله تعاىل َوقََضيَْنا إِلَى بَنِى إِْسر

مث إنه فسر بعد ذلك القضاء املبتوت بقوله أَنَّ دَابَِر َهُؤْآلء َمقْطُوعٌ )  ٧١يونس ( وقوله ثُمَّ اقُْضواْ إِلَى َّ )  ٤اإلسراء 
ويف إهبامه أوالً وتفسريه ثانياً تفخيم لألمر وتعظيم له وقرأ األعمش ءانٍ بالكسر على االستئناف كان قائالً قال 

األمر فقال إن دابر هؤالء ويف قراءة ابن مسعود وقلنا أَنَّ َدابَِر هَُؤْآلء ودابرهم آخرهم يعين أخربنا عن ذلك 
  يستأصلون عن آخرهم حىت ال يبقى منهم أحد وقوله مُّصْبِِحَني أي حال ظهور الصبح

ُحوِن َواتَّقُواْ اللََّه َوالَ ُتْخُزوِن قَالُواْ أَوَلَْم َننَْهَك َعنِ َوَجآَء أَْهلُ الَْمِديَنةِ  َيْستَْبِشُرونَ قَالَ إِنَّ َهاُؤآلِء َضيِْفى فَالَ تَفَْض
ُهُم الصَّْيَحةُ  ُمْشرِِقَني فََجَعلَْنا الْعَالَِمَني قَالَ َهاُؤآلِء َبنَاِتى إِن كُْنُتْم فَاِعِلَني لََعْمُرَك إِنَُّهْم لَِفى َسكَْرِتهِمْ َيْعَمُهونَ فَأََخذَْت

ِقيمٍ إِنَّ ِفى ذَِلكَ آليَة لََها َوأَْمطَرَْنا َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً  مِّن ِسجِّيلٍ إِنَّ ِفى ذَِلَك آلَياتٍ ِللُْمَتَوسِِّمَني َوإِنََّها لَبَِسبِيلٍ مَُّعاِلَيَها َساِف
  ً ِللُْمْؤِمنَِني

  أن القصة تدل اعلم أن املراد بأهل املدينة قوم لوط وليس يف اآلية دليل على أن املكان الذي جاؤه إال

على أهنم جاؤوا دار لوط قيل إن املالئكة ملا كانوا يف غاية احلسن اشتهر خربهم حىت وصل إىل قوم لوط وقيل امرأة 
لوط أخربهتم بذلك وباجلملة فالقوم قالوا نزل بلوط ثالثة من املرد ما رأينا قط أصبح وجهاً وال أحسن شكالً منهم 

  ألولئك املرد واالستبشار إظهار السرور فقال هلم لوط ملا قصدوا أضيافه كالمنيفذهبوا إىل دار لوط طلبها منهم 
الكالم األول قال إِنَّ َهُؤآلء َضيِْفى فَالَ تَفَْضُحوِن يقال فضحه يفضحه فضحاً وفضيحة إذا أظهر من أمره ما يلزمه به 

ة يب مث أكد ذلك بقوله وَاتَّقُواْ اللََّه َوالَ العار واملعىن أن الضيف جيب إكرامه فإذا قصدمتوهم بالسوء كان ذلك إهان
ُتْخُزوِن فأجابوه بقوهلم أََو لَْم َننَْهَك َعنِ الَْعالَِمَني واملعىن ألسنا قد هنيناك أن تكلمنا يف أحد من الناس إذا قصدناه 

  بالفاحشة
قيل املراد بناته من صلبه وقيل املراد نساء قومه ألن والكالم الثاين مما قاله لوط قوله َهاُؤآلء َبنَاِتى إِن كُنُْتْم فَاِعِلَني 

 ٦األحزاب ( رسول األمة يكون كاألب هلم وهو كقوله تعاىل النَّبِى ُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَْنفُسِهِْم وَأَْزواُجُه أُمَّهَاُتُهْم 
   سورة هود عليه السالمويف قراءة أيب وهو أب هلم والكالم يف هذه املباحث قد مر باالستقصاء يف) 

  أما قوله لََعْمُرَك إِنَُّهْم لَِفى َسكَْرتِهِْم َيْعَمُهونَ فيه مسائل
  املسألة األوىل العمر والعمر واحد ومسي الرجل عمراً تفاؤالً أن يبقى ومنه قول ابن أمحر

  ذهب الشباب وأخلق العمر
وعمرك فتحوا العني ال غري قال الزجاج ألن الفتح وعمر الرجل يعمر عمراً وعمرا فإذا أقسموا به قالوا لعمرك 

  أخف عليهم وهم يكثرون القسم بلعمري ولعمرك فالتزموا األخف
السالم املسألة الثانية يف قوله لََعْمُرَك إِنَُّهْم لَِفى َسكَْرتِهِْم َيْعَمُهونَ قوالن األول أن املراد أن املالئكة قالت للوط عليه 

ِفى َسكْرَِتهِْم َيْعَمُهونَ أي يف غوايتهم يعمهون أي يتحريون فكيف يقبلون قولك ويلتفتون إىل لََعْمُرَك إِنَُّهْم لَ
وأنه تعاىل أقسم حبياته وما أقسم حبياة أحد وذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( نصيحتك والثاين أن اخلطاب لرسول اهللا 

وله لََعْمُرَك باالبتداء واخلرب حمذوف واملعىن لعمرك يدل على أنه أكرم اخللق على اهللا تعاىل قال النحويون ارتفع ق



قسمي وحذف اخلرب ألن يف الكالم دليالً عليه وباب القسم حيذف منه الفعل حنو باهللا ألفعلن واملعىن أحلف باهللا 
  فيحذف لعلم املخاطب بأنك حالف

أهل املعاين ليس يف اآلية داللة على أن تلك مث قالت عاىل فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ  أي صيحة جربيل عليه السالم قال 
الصيحة صيحة جربيل عليه السالم فإن ثبت ذلك بدليل قوي قيل به وإال فليس يف اآلية داللة إال على أنه جاءهتم 

صيحة عظيمة مهلكة وقوله ُمْشرِِقَني يقال شرق الشارق يشرق شروقاً لكل ما طلع من جانب الشرق ومنه قوهلم ما 
ي طلع طالع فقوله ُمْشرِِقَني أي داخلني يف الشروق يقال أشرق الرجل إذا دخل يف الشروق وهو بزوغ ذر شارق أ
  الشمس

واعلم أن اآلية تدل على أنه تعاىل عذهبم بثالثة أنواع من العذاب أحدها الصيحة اهلائلة املنكرة وثانيها أنه جعل 
  وكل هذه األحوال قد مرعاليها سافلها وثالثها أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل 

  تفسريها يف سورة هود
مث قال تعاىل إِنَّ ِفى ذَِلَك آلَياٍت ِللُْمتََوّسِمَني يقال تومست يف فالن خرياً أي رأيت فيه أثراً منه وتفرسته فيه واختلفت 

ن وقيل املتبصرين قال عبارات املفسرين يف تفسري املتومسني قيل املتفرسني وقيل الناظرين وقيل املتفكرين وقيل املعتربي
الزجاج حقيقة املتومسني يف اللغة املتثبتون يف نظرهم حىت يعرفوا مسة الشيء وصفته وعالمته واملتوسم الناظر يف 

  السمة الدالة تقول تومست يف فالن كذا أي عرفت وسم ذلك ومسته فيه
د إىل مدينة قوم لوط وقد سبق ذكرها يف قوله َوَجآء أَْهلُ مث قال َوإِنََّها لَبَِسبِيلٍ مُّقِيمٍ الضمري يف قوله َوإِنََّها عائ

الَْمِديَنةِ  وقوله لَبَِسبِيلٍ مُِّقيمٍ أي هذه القرى وما ظهر فيها من آثار قهر اهللا وغضبه لبسبيل مقيم ثابت مل يندرس ومل 
  خيف والذين ميرون من احلجاز إىل الشام يشاهدوهنا

لُْمْؤِمنَِني أي كل من آمن باهللا وصدق األنبياء والرسل عرف أن ذلك إمنا كان ألجل أن مث قال إِنَّ ِفى ذَِلكَ آلَيةً  ِل
اهللا تعاىل انتقم ألنبيائه من أولئك اجلهال أما الذين ال يؤمنون باهللا فإهنم حيملونه على حوادث العامل ووقائعه وعلى 

  حصول القرانات الكوكبية واالتصاالت الفلكية واهللا أعلم
  انَ أَْصحَاُب االٌّ ْيكَةِ  لَظَاِلِمَني فَانَتقَْمَنا مِْنُهْم وَإِنَُّهَما لَبِإَِمامٍ مُّبِنيٍَوإِن كَ

اعلم أن هذه هي القصة الثالثة من القصص املذكورة يف هذه السورة فأوهلا قصة آدم وإبليس وثانيها قصة إبراهيم 
لسالم كانوا أصحاب غياض فكذبوا شعيباً ولوط وثالثها هذه القصة وأصحاب األيكة هم قوم شعيب عليه ا

فأهلكهم اهللا تعاىل بعذاب يوم الظلة وقد ذكر اهللا تعاىل قصتهم يف سورة الشعراء واأليكة الشجر امللتف يقال أيكة 
وأيك كشجرة وشجر قال ابن عباس األيك هو شجر املقل وقال الكليب األيكة الغيضة وقال الزجاج هؤالء أهل 

قال الواحدي ومعىن إن والالم للتوكيد وإن ههنا هي املخففة من الثقيلة وقوله فَانَتقَْمَنا ِمنُْهْم موضع كان ذا شجر 
  قال املفسرون اشتد احلر فيهم أياماً مث اضطرم عليهم املكان ناراً فهلكوا عن آخرهم وقوله وَإِنَُّهَما فيه قوالن

  القول األول املراد قرى قوم لوط عليه السالم واأليكة
القول الثاين الضمري لأليكة ومدين ألن شعيباً عليه السالم كان مبعوثاً إليهما فلما ذكر األيكة دل بذكرها على و

مدين فجاء بضمريمها وقوله لَبِإَِمامٍ مُّبِنيٍ أي بطريق واضح واإلمام اسم ما يؤمت به قال الفراء والزجاج إمنا جعل 
بة ألن املسافر يأمت به حىت يصري إىل املوضع الذي يريده وقوله مُّبٌِني حيتمل أنه الطريق إماماً ألنه يؤم ويتبع قال ابن قتي

  مبني يف نفسه وحيتمل أنه مبني لغريه ألن الطريق يهدي إىل املقصد



انُواْ يَْنِحُتونَ ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوًتا َءاِمنِنيَ َولَقَْد كَذََّب أَْصَحاُب اِحلْجرِ الْمُْرَسِلَني َوَءاَتيَْناُهْم ءَاَياتَِنا فَكَانُواْ َعْنَها ُمعْرِِضَني َوكَ
  فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ  ُمْصبِِحَني فََمآ أَغَْنى َعْنُهْم مَّا كَاُنواْ َيكِْسُبونَ

هذه هي القصة الرابعة وهي قصة صاحل قال املفسرون احلجر اسم واٍد كان يسكنه مثود وقوله الُْمْرَسِلَني املراد منه 
 وحده ولعل القوم كانوا برامهة منكرين لكل الرسل وقوله َوءاَتيَْناُهْم ءاَياِتَنا يريد الناقة وكان يف الناقة آيات صاحل

كثرية كخروجها من الصخرة وعظم خلقها وظهور نتاجها عند خروجها وكثرة لبنها وأضاف اإليتاء إليهم وإن 
كَاُنواْ َعْنَها ُمعْرِِضَني يدل على أن النظر واالستدالل واجب وأن كانت الناقة آية لصاحل ألهنا آيات رسوهلم وقوله فَ

التقليد مذموم وقوله َوكَانُواْ يَْنِحُتونَ ِمَن الْجِبَالِ قد ذكرنا كيفية ذلك النحت يف سورة األعراف وقوله ءاِمنَِني يريد 
َنى َعْنُهْم مَّا كَانُواْ َيكِْسُبونَ أي ما دفع عنهم من عذاب اهللا وقال الفراء ءاِمنِنيَ أن يقع سقفهم عليهم وقوله فََمآ أَغْ

  الضر والبالء ما كانوا يعملون من حنت تلك اجلبال ومن مجع تلك األموال واهللا أعلم
الَْجمِيلَ إِنَّ رَبََّك ُهَو َوَما َخلَقَْنا السََّماوَاِت واألرض َوَما َبيَْنُهَمآ إِالَّ بِالَْحقِّ َوإِنَّ السَّاَعةَ  آلِتَيةٌ  فَاْصفَحِ الصَّفَْح 

  الَْخلَّاقُ الَْعلِيُم
اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أنه أهلك الكفار فكأنه قيل اإلهالك والتعذيب كيف يليق بالرحيم الكرمي فأجاب عنه بأين إمنا 

طهري خلقت اخللق ليكونوا مشتغلني بالعبادة والطاعة فإذا تركوها وأعرضوا عنها وجب يف احلكمة إهالكهم وت
وجه األرض منهم وهذا النظم حسن إال أنه إمنا يستقيم على قول املعتزلة قال اجلبائي دلت اآلية على أنه تعاىل ما 
خلق السموات واألرض وما بينهما إال حقاً وبكون احلق ال يكون الباطل ألن كل ما فعل باطالً وأريد بفعله كون 

وفيه بطالن مذهب اجلربية الذين يزعمون أن أكثر ما خلقه اهللا تعاىل الباطل ال يكون حقاً وال يكون خملوقاً باحلق 
  بني السموات واألرض من الكفر واملعاصي باطل

واعلم أن أصحابنا قالوا هذه اآلية تدل على أنه سبحانه هو اخلالق جلميع أعمال العباد ألهنا تدل على أنه سبحانه 
شك أن أفعال العباد بينهما فوجب أن يكون خالقها هو اهللا هو اخلالق للسموات واألرض ولكل ما بينهما وال 

سبحانه ويف اآلية وجه آخر يف النظم وهو أن املقصود من ذكر هذه القصص تصبري اهللا تعاىل حممداً عليه الصالة 
الت الفاسدة والسالم على سفاهة قومه فإنه إذا مسع أن األمم السالفة كانوا يعاملون أنبياء اهللا تعاىل مبثل هذه املعام

مث إنه تعاىل ملا بني أنه أنزل العذاب على األمم ) صلى اهللا عليه وسلم ( سهل حتمل تلك السفاهات على حممد 
َوإِنَّ السَّاَعةَ  آلِتَيةٌ  وإن اهللا لينتقم لك فيها من أعدائك ) صلى اهللا عليه وسلم ( السالفة فعند هذا قال حملمد 

ئاهتم فإنه ما خلق السموات واألرض وما بينهما إال باحلق والعدل واإلنصاف وجيازيك وإياهم على حسناتك وسي
فكيف يليق حبكمته إمهال أمرك مث إنه تعاىل ملا صربه على أذى قومه رغبه بعد ذلك يف الصفح عن سيئاهتم فقال 

  فَاْصفَحِ الصَّفْحَ الَْجمِيلَ أي فأعرض عنهم واحتمل ما تلقى منهم إعراضاً مجيالً

وإغضاء وقيل هو منسوخ بآية السيف وهو بعيد ألن املقصود من ذلك أن يظهر اخللق احلسن والعفو والصفح حبلم 
  فكيف يصري منسوخاً

مث قال إِنَّ رَبََّك ُهَو الَْخلَّاقُ الَْعلِيُم ومعناه أنه خلق اخللق مع اختالف طبائعهم وتفاوت أحواهلم مع علمه بكوهنم 
لقهم مع هذا التفاوت ومع العلم بذلك التفاوت أما على قول أهل السنة فلمحض كذلك وإذا كان كذلك فإمنا خ

  املشيئة واإلرادة وأما على قول املعتزلة فألجل املصلحة واحلكمة واهللا أعلم
ْعَنا بِِه أَْزوَاًجا مِّنُْهْم َوالَ َتْحَزنْ َعلَيْهِْم َولَقَْد ءاَتْيَناكَ َسْبًعا مَِّن الَْمثَانِي َوالْقُرَْءانَ الْعَِظيَم الَ َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّ



  َواخِْفْض َجنَاَحَك ِللُْمْؤِمنَِني
اعلم أنه تعاىل ملا صربه على أذى قومه وأمره بأن يصفح الصفح اجلميل أتبع ذلك بذكر النعم العظيمة اليت خص اهللا 

تذكر كثرة نعم اهللا عليه سهل عليه الصفح والتجاوز ويف  هبا ألن اإلنسان إذا) صلى اهللا عليه وسلم ( تعاىل حممداً 
  اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أن قوله َسْبًعا ّمَن حيتمل أن يكون سبعاً من اآليات وأن يكون سبعاً من السور وأن يكون سبعاً 
واملثناة كل شيء يثىن أي  من الفوائد وليس يف اللفظ ما يدل على التعيني وأما املثاين فهو صيغة مجع واحده مثناة

جيعل اثنني من قولك ثنيت الشيء إذا عطفته أو ضممت إليه آخر ومنه يقال لركبيت الدابة ومرفقيها مثاين ألهنا تثىن 
  بالفخذ والعضد ومثاين الوادي معاطفه

هذا القدر جممل إذا عرفت هذا فنقول سبعاً من املثاين مفهومه سبعة أشياء من جنس األشياء اليت تثىن وال شك أن 
وال سبيل إىل تعيينه إال بدليل منفصل وللناس فيه أقوال األول وهو قول أكثر املفسرين إنه فاحتة الكتاب وهو قول 
عمر وعلي وابن مسعود وأيب هريرة واحلسن وأيب العالية وجماهد والضحاك وسعيد بن جبري وقتادة وروي أن النيب 

وقال هي السبع املثاين رواه أبو هريرة والسبب يف وقوع هذا االسم على  قرأ الفاحتة) صلى اهللا عليه وسلم ( 
الفاحتة أهنا سبع آيات وأما السبب يف تسميتها باملثاين فوجوه األول أهنا تثىن يف كل صالة مبعىن أهنا تقرأ يف كل 

الفاحتة مثاين ألهنا قسمت  ركعة والثاين قال الزجاج مسيت مثاين ألهنا يثىن بعدها ما يقرأ معها الثالث مسيت آيات
يقول اهللا تعاىل قسمت الصالة بيين وبني ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( قسمني اثنني والدليل عليه ما روي أن النيب 

واحلديث مشهور الرابع مسيت مثاين ألهنا قسمان ثناء ودعاء وأيضاً النصف األول منها حق الربوبية ) عبدي نصفني 
الثاين حق العبودية وهو الدعاء اخلامس مسيت الفاحتة باملثاين ألهنا نزلت مرتني مرة مبكة يف أوائل وهو الثناء والنصف 

 ما نزل من القرآن ومرة باملدينة السادس مسيت باملثاين ألن كلماهتا مثناة مثل الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ إِيَّاكَ َنْعُبُد َوإِيَّاَك
غري املغضوب عليهم ( ويف قراءة عمر )  ٧ ٢الفاحتة ( ْسَتقِيَم ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم َنْسَتِعُني اْهدَِنا الصَّراطَ الُْم

  )وغري الضالني 

  السابع قال الزجاج مسيت الفاحتة باملثاين الشتماهلا على الثناء على اهللا تعاىل وهو محد اهللا وتوحيده وملكه
  الَْمثَانِي على سورة الفاحتة فههنا أحكامواعلم أنا إذا محلنا قوله َسْبًعا ّمَن 

  احلكم األول
نقل القاضي عن أيب بكر األصم أنه قال كان ابن مسعود يكتب يف مصحفه فاحتة الكتاب رأى أهنا ليست من 

القرآن وأقول لعل حجته فيه أن السبع املثاين ملا ثبت أنه هو الفاحتة مث إنه تعاىل عطف السبع املثاين على القرآن 
املعطوف مغاير للمعطوف عليه وجب أن يكون السبع املثاين غري القرآن إال أن هذا يشكل بقوله تعاىل وإذا أخذنا و

 ٩٨وكذلك قوله ومالئكته ورسله وجربيل وميكائيل البقرة  ٧من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح األحزاب 
عض أجزائه وأقسامه لكونه أشرف األقسام أما وللخصم أن جييب بأنه ال يبعد أن يذكر الكل مث يعطف عليه ذكر ب

إذا ذكر شيء مث عطف عليه شيء آخر كان املذكور أوال مغايرا للمذكور ثانيا وههنا ذكر السبع املثاين مث عطف 
  عليه القرآن العظيم فوجب حصول املغايرة

  يف حسن العطف واهللا أعلمواجلواب الصحيح أن بعض الشيء مغاير جملموعه فلم ال يكفي هذا القدر من املغايرة 
  احلكم الثاين

أنه ملا كان املراد بقوله سبعا من املثاين هو الفاحتة دل على أن هذه السورة أفضل سور القرآن من وجهني أحدمها أن 



إفرادها بالذكر مع كوهنا جزءا من أجزاء القرآن ال بد وأن يكون الختصاصها مبزيد الشرف والفضيلة والثاين أنه 
  ا أنزهلا مرتني دل ذلك على زيادة فضلها وشرفهاتعاىل مل

واظب على قراءهتا يف مجيع الصلوات طول ) صلى اهللا عليه وسلم ( وإذا ثبت هذا فنقول ملا رأينا أن رسول اهللا 
عمره وما أقام سورة أخرى مقامها يف شيء من الصلوات دل ذلك على أنه جيب على املكلف أن يقرأها يف صالته 

  سائر آيات القرآن مقامها وأن حيترز عن هذا اإلبدال فإن فيه خطرا عظيما واهللا أعلم وأن ال يقيم
القول الثاين يف تفسري قوله سبعا من املثاين أهنا السبع الطوال وهذا قول ابن عمر وسعيد بن جبري يف بعض الروايات 

فال والتوبة معا قالوا ومسيت هذه السور وجماهد وهي البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام واألعراف واألن
مثاين ألن الفرائض واحلدود واألمثال والعرب ثنيت فيها وأنكر الربيع هذا القول وقال هذه اآلية مكية وأكثر هذه 

  السور السبعة مدنية وما نزل شيء منها يف مكة فكيف ميكن محل هذه اآلية عليها
أنزل القرآن كله إىل السماء الدنيا مث أنزله على نبيه منها جنوما فلما وأجاب قوم عن هذا اإلشكال بأن اهللا تعاىل 

  أنزله إىل السماء الدنيا وحكم بإنزاله عليه فهو من مجلة ما آتاه وإن مل ينزل عليه بعد
(  ولقائل أن يقول إنه تعاىل قال ولقد آتيناك سبعا من املثاين وهذا الكالم إمنا يصدق إذا وصل ذلك الشيء إىل حممد

فأما الذي أنزله إىل السماء الدنيا وهو مل يصل بعد إىل حممد عليه السالم فهذا الكالم ال ) صلى اهللا عليه وسلم 
  كان ذلك جاريا جمرى ما نزل) صلى اهللا عليه وسلم ( يصدق فيه وأما قوله بأنه ملا حكم اهللا تعاىل بإنزاله على حممد 

  زل عليه مقام النازل عليه خمالف للظاهرعليه فهذا أيضا ضعيف ألن إقامة ما مل ين
والقول الثالث يف تفسري السبع املثاين أهنا هي السور اليت هي دون الطوال واملئني وفوق املفصل واختار هذا القول 

قال إن اهللا أعطاين السبع الطوال مكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( قوم واحتجوا عليه مبا روى ثوبان أن رسول اهللا 
أعطاين املئني مكان اإلجنيل وأعطاين املثاين مكان الزبور وفضلين ريب باملفصل قال الواحدي والقول يف تسمية  التوراة

صلى اهللا عليه وسلم ( هذه السور مثاين كالقول يف تسمية الطوال مثاين وأقول إن صح هذا التفسري عن رسول اهللا 
نا أن املسمى بالسبع املثانييجب أن يكون أفضل من سائر فال غبار عليه وإن مل يصح فهذا القول مشكل ألنا بي) 

السور وأمجعوا على أن هذه السور اليت مسوها باملثاين ليست أفضل من غريها فيمتنع محل السبع املثاين على تلك 
  السور

لوا والقول الرابع أن السبع املثاين هو القرآن كله وهو منقول عن ابن عباس يف بعض الروايات وقول طاوس قا
فوصف كل القرآن بكونه مثاين مث اختلف القائلون هبذا  ٢٣ودليل هذا القول قوله تعاىل كتابا متشاهبا مثاين الزمر 

القول يف أنه ما املراد بالسبع وما املراد باملثاين أما السبع فذكر فيه وجوها أحدها أن القرآن سبعة أسباع وثانيها أن 
علوم التوحيد والنبوة واملعاد والقضاء والقدر وأحوال العامل والقصص القرآن مشتمل على سبعة أنواع من ال

والتكاليف وثالثها أنه مشتمل على األمر والنهي واخلرب واالستخبار والنداء والقسم واألمثال وأما وصف كل 
ان املراد بالسبع القرآن باملثاين فألنه كرر فيه دالئل التوحيد والنبوة والتكاليف وهذا القول ضعيف أيضا ألنه لو ك

  املثاين القرآن لكان قوله والقرآن العظيم عطفا للشيء على نفسه وذلك غري جائز
  وأجيب عنه بأنه حسن إدخال حرف العطف فيه الختالف اللفظني كقول الشاعر إىل امللك القرم وابن اهلمام

  وليث الكتيبة يف املزدحم
  لبيت إال أهنم أمجعوا على أن األصل خالفهواعلم أن هذا وإن كان جائزا ألجل وروده يف هذا ا

والقول اخلامس جيوز أن يكون املراد بالسبع الفاحتة ألهنا سبع آيات ويكون املراد باملثاين كل القرآن ويكون التقدير 



ولقد آتيناك سبع آيات هي الفاحتة وهي من مجلة املثاين الذي هو القرآن وهذا القول عني األول والتفاوت ليس إال 
  قليل واهللا أعلمب

املسألة الثانية لفظة من يف قوله سبعا من املثاين قال الزجاج فيها وجهان أحدمها أن تكون للتبعيض من القرآن أي 
ولقد آتيناك سبع آيات من مجلة اآليات اليت يثىن هبا على اهللا تعاىل وآتيناك القرآن العظيم قال وجيوز أن تكون من 

املعىن اجتنبوا األوثان ال أن  ٣٠املثاين كما قال فاجتنبوا الرجس من األوثان احلج  صلة واملعىن آتيناك سبعا هي
  بعضها رجس واهللا أعلم

أما قوله تعاىل ال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم فاعلم أنه تعاىل ملا عرف رسوله عظم نعمه عليه فيما يتعلق 
العظيم هناه عن الرغبة يف الدنيا فحظر عليه أن ميد عينيه إليها رغبة فيها  بالدين وهو أنه آتاه سبعا من املثاين والقرآن

  ويف مد العني أقوال
  القول األول كأنه قيل له إنك أوتيت القرآن العظيم فال تشغل سرك وخاطرك بااللتفات إىل الدنيا ومنه

أن أحدا أويت من الدنيا أفضل مما أويت وقال أبو بكر من أويت القرآن فرأى } ليس منا من مل يتغن بالقرآن { احلديث 
فقد صغر عظيما وعظم صغريا وقيل وافت من بعض البالد سبع قوافل ليهود بين قريظة والنضري فيها أنواع البز 

والطيب واجلواهر وسائر األمتعة فقال املسلمون لو كانت هذه األموال لنا لتقوينا هبا وألنفقناها يف سبيل اهللا تعاىل 
  تعاىل لقد أعطيتكم سبع آيات هي خري من هذه القوافل السبعفقال اهللا 

القول الثاين قال ابن عباس ال متدن عينيك أي ال تتمن ما فضلنا به أحد من متاع الدنيا وقرر الواحدي هذا املعىن 
( ومتنيه وكان  فقال إمنا يكون مادا عينيه إىل الشيء إذا أدام النظر حنوه وإدامة النظر إىل الشيء تدل على استحسانه

ال ينظر إىل ما يستحسن من متاع الدنيا وروي أنه نظر إىل نعم بين املصطلق وقد عبست يف ) صلى اهللا عليه وسلم 
أبواهلا وأبعارها فتقنع يف ثوبه وقرأ هذه اآلية وقوله عبست يف أبواهلا وأبعارها هو أن جتف أبواهلا وأبعارها على 

  الربيع فتكثر شحومها وحلومها وهي أحسن ما تكون أفخاذها إذا تركت من العمل أيام
والقول الثالث قال بعضهم وال متدن عينيك أي ال حتسدن أحدا على ما أويت من الدنيا قال القاضي هذا بعيد ألن 
احلسد من كل أحد قبيح ألنه إرادة لزوال نعم الغري عنه وذلك جيري جمرى االعتراض على اهللا تعاىل واالستقباح 

  به) صلى اهللا عليه وسلم ( وقضائه وذلك من كل أحد قبيح فكيف حيسن ختصيص الرسول حلكمه 
أما قوله تعاىل أزواجا منهم قال ابن قتيبة أي أصنافا من الكفار والزوج يف اللغة الصنف مث قال وال حتزن عليهم إن 

متدن عينيك إال ما متعنا به أزواجا منهم مل يؤمنوا فيقوى مبكاهنم اإلسالم وينتعش هبم املؤمنون واحلاصل أن قوله وال 
  هني له عن االلتفات إىل أمواهلم وقوله وال حتزن عليهم هني له عن االلتفات إليهم وأن حيصل هلم يف قلبه قدر ووزن
مث قال واخفض جناحك للمؤمنني اخلفض معناه يف اللغة نقيض الرفع ومنه قوله تعاىل يف صفة القيامة خافضة رافعة 

أي أهنا ختفض أهل املعاصي وترفع أهل الطاعات فاخلفض معناه الوضع وجناح اإلنسان يده قال الليث  ٣ الواقعة
وخفض اجلناح كناية عن اللني  ٣٢يدا اإلنسان جناحاه ومنه قوله واضمم إليك جناحك من الرهب القصص 
اء من الكفار أمره بالتواضع لفقراء والرفق والتواضع واملقصود أنه تعاىل ملا هناه عن االلتفات إىل أولئك األغني

صلى ( وقال يف صفة أصحاب رسول اهللا  ٥٤املسلمني ونظريه قوله تعاىل أذلة املؤمنني أعزة على الكافرين املائدة 
  ٢٩أشداء على الكفار رمحاء بينهم الفتح ) اهللا عليه وسلم 

  ى الُْمقَْتِسِمَني الَِّذيَن َجَعلُواْ الْقُْرَءانَ ِعضَِنيَوقُلْ إِنِّى أََنا النَّذِيُر الُْمبُِني كََمآ أَنَْزلَْنا َعلَ
  اعلم أنه تعاىل ملا أمر رسوله بالزهد يف الدنيا وخفض اجلناح للمؤمنني أمره بأن يقول للقوم إِّنى أََنا النَِّذيُر الُْمبُِني



على تركه عقاب وكل ما كان  فيدخل حتت كونه نذيراً كونه مبلغاً جلميع التكاليف ألن كل ما كان واجباً ترتب
حراماً ترتب على فعله عقاب فكان األخبار حبصول هذا العقاب داخالً حتت لفظ النذير ويدخل حتته أيضاً كونه 
شارحاً ملراتب الثواب والعقاب واجلنة والنار مث أردفه بكونه مبيناً ومعناه كونه آتياً يف كل ذلك بالبيانات الشافية 

  قال بعده كََمآ أَنَْزلَْنا َعلَى الُْمقَْتِسِمَني وفيه حبثان والبينات الوافية مث
  البحث األول اختلفوا يف أن املقتسمني من هم وفيه أقوال

صلى اهللا عليه ( القول األول قال ابن عباس هم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن اإلميان برسول اهللا 
ن سليمان كانوا ستة عشر رجالً بعثهم الوليد بن املغرية أيام املوسم ويقرب عددهم من أربعني وقال مقاتل ب) وسلم 

فاقتسموا عقبات مكة وطرقها يقولون ملن يسلكها ال تغتروا باخلارج منا واملدعي للنبوة فإنه جمنون وكانوا ينفرون 
أنذرتكم مثل ما نزل  الناس عنه بأنه ساحر أو كاهن أو شاعر فأنزل اهللا تعاىل هبم خزياً فماتوا شر ميتة واملعىن

  باملقتسمني
والقول الثاين وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما يف بعض الروايات أن املقتسمني هم اليهود والنصارى واختلفوا 

يف أن اهللا تعاىل مل مساهم مقتسمني فقيل ألهنم جعلوا القرآن عضني آمنوا مبا وافق التوراة وكفروا بالباقي وقال 
موا القرآن استهزاء به فقال بعضهم سورة كذا يل وقال بعضهم سورة كذا يل وقال مقاتل بن عكرمة ألهنم اقتس

  حبان اقتسموا القرآن فقال بعضهم سحر وقال بعضهم شعر وقال بعضهم كذب وقال بعضهم أساطري األولني
هم املالئكة باحلجارة حىت والقول الثالث يف تفسري املقتسمني قال ابن زيد هم قوم صاحل تقامسوا لنبيتنه وأهله فرمت

  قتلوهم فعلى هذا واالقتسام من القسم ال من القسمة وهو اختيار ابن قتيبة
  البحث الثالث أن قوله كََمآ أَنَْزلَْنا َعلَى الُْمقَْتِسِمَني يتقضي تشبيه شيء بذلك فما ذلك الشيء

  واجلواب عنه من وجهني
ثاين والقرآن العظيم كما أنزلنا على أهل الكتاب وهم املقتسمون الذين الوجه األول التقدير ولقد آتيناك سبعاً من امل

جعلوا القرآن عضني حيث قالوا بعنادهم وجهلهم بعضه حق موافق للتوارة واإلجنيل وبعضه باطل خمالف هلما 
  فاقتسموه إىل حق وباطل

  إىل آخره)  ٨٨احلجر ( نَّ َعْينَْيَك فإن قيل فعلى هذا القول كيف توسط بني املشبه واملشبه به قوله َوالَ َتُمدَّ
عن تكذيبهم وعداوهتم اعترض مبا هو مدار ملعىن ) صلى اهللا عليه وسلم ( قلنا ملا كان ذلك تسلية لرسول اهللا 

  التسلية من النهي عن االلتفات إىل دنياهم والتأسف على كفرهم
  لنَِّذيرُ الُْمبُِنيوالوجه الثاين أن يتعلق هذا الكالم بقوله َوقُلْ إِّنى أََنا ا

واعلم أن هذا الوجه ال يتم إال بأحد أمرين إما التزام إضمار أو التزام حذف أما اإلضمار فهو أن يكون التقدير إين 
أنا النذير املبني عذاباً كما أنزلناه على املقتسمني وعلى هذا الوجه املفعول حمذوف وهو املشبه ودل عليه املشبه به 

  ت كالقمر يف احلسن أي رأيت إنساناً كالقمر يفوهذا كما تقول رأي

احلسن وأما احلذف فهو أن يقال الكاف زائدة حمذوفة والتقدير إين أنا النذير املبني ما أنزلناه على املقتسمني وزيادة 
ال حاجة والتقدير ليس مثله شيء وقال بعضهم )  ١١الشورى ( الكاف له نظري وهو قوله تعاىل لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء 

إىل اإلضمار واحلذف والتقدير إين أنا النذير أي أنذر قريشاً مثل ما أنزلنا من العذاب على املقتسمني وقوله الَِّذيَن 
  َجَعلُواْ الْقُْرءانَ ِعِضَني فيه حبثان

نَُّهْم وهو قول البحث األول يف هذا اللفظ قوالن األول أنه صفة للمقتسمني والثاين أنه مبتدأ وخربه هو قوله لََنْسئَلَ



  ابن زيد
  البحث الثاين ذكر أهل اللغة يف واحد عضني قولني

القول األول أن واحدها عضة مثل عزة وبرة وثبة وأصلها عضوة من عضيت الشيء إذا فرقته وكل قطعة عضة 
ا جعلتها وهي مما نقص منها واو هي الم الفعل والتعضية التجزئة والتفريق يقال عضيت اجلزور والشاة تعضية إذ

أي ال جتزئه فيما ال حيتمل القسمة ) ال تعضية يف مرياث إال فيما احتمل القسمة ( أعضاء وقسمتها ويف احلديث 
  كاجلوهرة والسيف فقوله َجَعلُواْ الْقُْرءانَ ِعِضَني يريد جزؤه أجزاء فقالوا سحر وشعر وأساطري األولني ومفترى

ة فاستثقلوا اجلمع بني هاءين فقالوا عضة كما قالوا شفة واألصل والقول الثاين أن واحدها عضة وأصلها عضه
شفهة بدليل قوهلم شافهت مشافهة وسنة وأصلها سنهة يف بعض األقوال وهو مأخوذ من العضة مبعىن الكذب ومنه 

ل وقال ابن السكيت العضة بأن يعضه اإلنسان ويقول فيه ما ليس فيه وهذا قول اخللي) إياكم والعضة ( احلديث 
فيما روى الليث عنه فعلى هذا القول معىن قوله تعاىل َجَعلُواْ الْقُْرءانَ ِعِضنيَ أي جعلوه مفترى ومجعت العضة مجع 

  ما يعقل ملا حلقها من احلذف فجعل اجلمع بالواو والنون عوضاً مما حلقها من احلذف
نَ فَاْصَدْع بَِما ُتْؤَمُر َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِِكنيَ إِنَّا كَفَيَْناَك الُْمْستَْهزِِءيَن الَِّذينَ فََوَربِّكَ لََنسْألَنَُّهْم أَْجَمِعَني َعمَّا كَاُنواْ َيْعَملُو
  َيْجَعلُونَ َمَع اللَِّه إِالًها ءَاَخَر فََسْوَف َيْعَملُو

  يف اآلية مسائل
ون راجعاً إىل املقتسمني الذين جعلوا القرآن عضني ألن املسألة األوىل قوله فََوَرّبَك لََنْسئَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني حيتمل أن يك

عود الضمري إىل األقرب أوىل ويكون التقدير أنه تعاىل أقسم بنفسه أن يسأل هؤالء املقتسمني عما كانوا يقولونه من 
َوقُلْ إِّنى اقتسام القرآن وعن سائر املعاصي وحيتمل أن يكون راجعاً إىل مجيع املكلفني ألن ذكرهم قد تقدم يف قوله 

أي جلميع اخللق وقد تقدم ذكر املؤمنني وذكر الكافرين فيعود قوله فََورَّبكَ )  ٨٩احلجر ( أََنا النَِّذيرُ الُْمبُِني 
  لََنْسئَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني على الكل وال معىن لقول من يقول إن

نَ

  مجيع األعمال ألن اللفظ عام فيتناول الكلالسؤال إمنا يكون عن الكفر أو عن اإلميان بل السؤال واقع عنهما وعن 
)  ٣٩الرمحن ( فإن قيل كيف اجلمع بني قوله فََورَّبَك لََنْسئَلَنَُّهْم وبني قوله فََيْوَمِئٍذ الَّ ُيسْئَلُ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوالَ َجانٌّ 

  أجابوا عنه من وجوه
تفهام ألنه تعاىل عامل بكل أعماهلم وإمنا يسئلون الوجه األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ال يسئلون سؤال االس

  سؤال التقريع يقال هلم مل فعلتم كذا
ولقائل أن يقول هذا اجلواب ضعيف ألنه لو كان املراد من قوله فََيْوَمِئٍذ الَّ ُيسْئَلُ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوالَ َجانٌّ سؤال 

  ة ألن مثل هذا السؤال على اهللا تعاىل حمال يف كل األوقاتاالستفهام ملا كان يف ختصيص هذا النفي بقوله يومئذ فائد
  والوجه الثاين يف اجلواب أن يصرف النفي إىل بعض األوقات واإلثبات إىل وقت آخر ألن يوم القيامة يوم طويل

بأنه ال حيصل السؤال يف  هذا تصريح)  ٣٩الرمحن ( ولقائل أن يقول قوله فََيْوَمِئٍذ الَّ ُيسْئَلُ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوالَ َجانٌّ 
  ذلك اليوم فلو حصل السؤال يف جزء من أجزاء ذلك اليوم حلصل التناقض

لَنَُّهْم والوجه الثالث أن نقول قوله فََيْومَِئٍذ الَّ ُيسْئَلُ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوالَ َجانٌّ يفيد عموم النفي وقوله فََورَّبَك لََنْسئَ
هذا خاص وال شك أن اخلاص مقدم على العام أما قوله فَاْصَدعْ بَِما ُتْؤَمُر فاعلم أن أَْجَمِعَني عائد إىل املقتسمني و

  معىن الصدع يف اللغة الشق والفصل وأنشد ابن السكيت جلرير هذا اخلليفة فارضوا ما قضى لكم
  باحلق يصدع ما يف قوله حيف



قال الفراء يتفرقون )  ٤٣الروم ( َيصَّدَُّعونَ  فقال يصدع يفصل وتصدع القوم إذا تفرقوا ومنه قوله تعاىل َيْوَمِئٍذ
والصدع يف الزجاجة اإلبانة أقول ولعل أمل الرأس إمنا مسي صداعاً ألن قحف الرأس عند ذلك األمل كأنه ينشق قال 

  األزهري ومسي الصبح صديعاً كما يسمى فلقاً وقد انصدع وانفلق الفجر وانفطر الصبح
بَِما ُتْؤَمُر أي فرق بني احلق والباطل وقال الزجاج فاصدع أظهر ما تؤمر به يقال  إذا عرفت هذا فقول فَاْصَدْع

صدع باحلجة إذا تكلم هبا جهاراً كقولك صرح هبا وهذا يف احلقيقة يرجع أيضاً إىل الشق والتفريق أما قوله بَِما 
  شرائع فحذف اجلار كقولهمبعىن الذي أي مبا تؤمر به من ال) ما ( ُتْؤَمُر ففيه قوالن األول أن يكون 
  أمرتك اخلري فافعل ما أمرت به

مستخفياً ) صلى اهللا عليه وسلم ( مصدرية أي فاصدع بأمرك وشأنك قالوا وما زال النيب ) ما ( الثاين أن تكون 
  حىت نزلت هذه اآلية

  على إظهار مث قال تعاىل َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِِكَني أي ال تبال هبم وال تلتفت إىل لومهم إياك

  الدعوة قال بعضهم هذا منسوخ بآية القتال وهو ضعيف ألن معىن هذا اإلعراض ترك املباالة هبم فال يكون منسوخاً
مث قال إِنَّا كَفَْينَاَك الُْمْسَتْهزِءيَن قيل كانوا مخسة نفر من املشركني الوليد بن املغرية والعاص بن وائل وعدي بن قيس 

أمرت أن أكفيكهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( سود بن عبد يغوث قال جربيل لرسول اهللا واألسود بن املطلب واأل
فأومأ إىل عقب الوليد فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف تعظماً ألخذه فأصاب عرقاً يف عقبه فقطعه فمات 

رت كالرحا وأومأ إىل أمخص العاص بن وائل فدخلت فيها شوكة فقال لدغت لدغت وانتفخت رجله حىت صا
ومات وأشار إىل عيين األسود بن املطلب فعمي وأشار إىل أنف عدي بن قيس فامتخط قيحاً فمات وأشار إىل 
  األسود بن عبد يغوث وهو قاعد يف أصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حىت مات

هم ويف كيفية طريق استهزائهم وال حاجة إىل واعلم أن املفسرين قد اختلفوا يف عدد هؤالء املستهزئني ويف أمسائ
شيء منها والقدر املعلوم أهنم طبقة هلم قوة وشوكة ورياسة ألن أمثاهلم هم الذين يقدرون على إظهار مثل هذه 

يف علو قدره وعظم منصبه ودل القرآن على أن اهللا تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( السفاهة مع مثل رسول اهللا 
  وأزال كيدهم واهللا أعلم أفناهم وأبادهم

  بََّك حَتَّى يَأْتَِيَك الَْيقُِنيَولَقَْد َنْعلَمُ أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك بَِما َيقُولُونَ فَسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َوكُْن مَِّن السَّاجِِديَن َواعُْبْد َر
لئك املستهزؤون قال له َولَقَْد َنْعلَمُ اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أن قومه يسفهون عليه وال سيما أولئك املقتسمون وأو

َك أَنََّك َيِضيقُ َصْدُرَك بَِما َيقُولُونَ ألن اجلبلة البشرية واملزاج اإلنساين يقتضي ذلك فعند هذا قال له فََسّبحْ بِحَْمِد رَّب
ال على هذه فأمره بأربعة أشياء بالتسبيح والتحميد والسجود والعبادة واختلف الناس يف أنه كيف صار اإلقب

الطاعات سبباً لزوال ضيق القلب واحلزن فقال العارفون احملققون إذا اشتغل اإلنسان هبذه األنواع من العبادات 
انكشفت له أضواء عامل الربوبية ومىت حصل ذلك اإلنكشاف صارت الدنيا بالكلية حقرية وإذا صارت حقرية خف 

هنا وال يستريح بوجداهنا وعند ذلك يزول احلزن والغم وقالت على القلب فقداهنا ووجداهنا فال يستوحش من فقدا
املعتزلة من اعتقد تنزيه اهللا تعاىل عن القبائح سهل عليه حتمل املشاق فإنه يعلم أنه عدل منزه عن إنزال املشاق به من 

اعات كأنه يقول غري غرض وال فائدة فحينئذ يطيب قلبه وقال أهل السنة إذا نزل بالعبد بعض املكاره فزع إىل الط
جتب على عبادتك سواء أعطيتين اخلريات أو ألقيتين يف املكروهات وقوله َواعُْبْد رَبََّك حَتَّى يَأِْتَيكَ الَْيِقُني قال ابن 

  عباس رضي اهللا عنهما يريد املوت ومسي املوت باليقني ألنه أمر متيقن
  ا مات سقطت عنه العباداتفإن قيل فأن فائدة هلذا التوقيت مع أن كل أحد يعلم أنه إذ



  قلنا املراد منه َواعُْبْد رَبََّك يف زمان حياتك وال ختل حلظة من حلظات احلياة عن هذه العبادة واهللا أعلم

  سورة النحل
  مكية إال اآليات الثالث األخرية فمدنية

  نزلت بعد سورة الكهف ١٢٨وآياهتا 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ُء ِمْن ِعَباِدِه َتْسَتْعجِلُوُه ُسْبَحاَنُه َوتََعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ يَُنزِّلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمن َيَشآ أََتى أَْمُر اللَِّه فَالَ
  أَنْ أَْنِذرُوا أَنَّهُ الَ إله إِالَ أََناْ فَاتَّقُوِن

  سورة النحل

  مكية غري ثالث آيات يف أخرها
عضهم أن كلها مدنية وقال آخرون من أوهلا إىل قوله كُْن فََيكُونُ مدين وما سواه فمكي وعن وحكى األصم عن ب

  قتادة بالعكس
  واعلم أن هذه السورة تسمى سورة النعم وهي مائة وعشرون ومثان آيات مكية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
َعمَّا ُيْشرِكُونَ يَُنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمن َيَشآء ِمْن ِعَباِدِه أََتى أَْمُر اللَِّه فَالَ َتْسَتْعجِلُوُه ُسْبَحاَنُه َوتََعالَى 

  أَنْ أَْنِذرُواْ أَنَّهُ ال إله إِال أََناْ فَاتَّقُوِن
  فيه مسائل

  املسألة األوىل اعلم أن معرفة تفسري هذه اآلية مرتبة على سؤاالت ثالثة
كان خيوفهم بعذاب الدنيا تارة وهو القتل واالستيالء عليهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ل اهللا فالسؤال األول أن رسو

كما حصل يف يوم بدر وتارة بعذاب يوم القيامة وهو الذي حيصل عند قيام الساعة مث إن القوم ملا مل يشاهدوا شيئاً 
لوا له ائتنا به وروي أنه ملا نزل قوله تعاىل من ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه وطلبوا منه اإلتيان بذلك العذاب وقا

قال الكفار فيما بينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن )  ١القمر ( اقَْترََبِت السَّاَعةُ  َوانَشقَّ الْقََمُر 
َربَ ِللنَّاسِ بعض ما تعملون حىت ننظر ما هو كائن فلما تأخرت قالوا ما نرى شيئاً مما ختوفنا به فنزل قوله اقَْت

فأشفقوا وانتظروا يومها فلما امتدت األيام قالوا يا حممد ما نرى شيئاً مما ختوفنا به فنزل قوله )  ١األنبياء ( ِحسَاُبُهْم 
  ورفع الناس رؤوسهم فنزل قوله فَالَ َتْسَتْعجِلُوُه) صلى اهللا عليه وسلم ( أََتى أَْمُر اللَِّه فوثب رسول اهللا 

  عليه السالم ملا أكثر من هتديدهم بعذاب الدنيا وعذاب اآلخرة ومل يروا شيئاً نسبوه إىل الكذبواحلاصل أنه 
  فأجاب اهللا تعاىل عن هذه الشبهة بقوله أََتى أَْمرُ اللَِّه فَالَ َتْستَْعجِلُوُه ويف تقرير هذا اجلواب وجهان

ع والشيء إذا كان هبذه احلالة والصفة فإنه يقال الوجه األول أنه وإن مل يأت ذلك العذاب إال أنه كان واجب الوقو
يف الكالم املعتاد أنه قد أتى ووقع إجراء ملا جيب وقوعه بعد ذلك جمرى الواقع يقال ملن طلب اإلغاثة وقرب 

  حصوهلا قد جاءك الغوث فال جتزع
م به فإمنا مل يقع ألنه تعاىل والوجه الثاين وهو أن يقال أن أمر اهللا بذلك وحكمه به قد أتى وحصل ووقع فأما احملكو

حكم بوقوعه يف وقت معني فقبل جميء ذلك الوقت ال خيرج إىل الوجود واحلاصل كأنه قيل أمر اهللا وحكمه بنزول 



العذاب قد حصل ووجد من األزل إىل األبد فصح قولنا أتى أمر اهللا إال أن احملكوم به واملأمور به إمنا مل حيصل ألنه 
  قت معني فال تستعجلوه وال تطلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقتتعاىل خصص حصوله بو

السؤال الثاين قالت الكفار هب أنا سلمنا لك يا حممد صحة ما تقوله من أنه تعاىل حكم بإنزال العذاب علينا إما يف 
لص من هذا العذاب الدنيا وإما يف اآلخرة إال أنا نعبد هذه األصنام فإهنا شفعاؤنا عند اهللا فهي تشفع لنا عنده فنتخ

  احملكوم به بسبب شفاعة هذه األصنام
فأجاب اهللا تعاىل عن هذه الشبهة بقوله سُْبحَاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ فنزه نفسه عن شركة الشركاء واألضداد 

رِكُونَ جيوز أن تكون واألنداد وأن يكون ألحد من األرواح واألجسام أن يشفع عنده إال بإذنه و َما يف قوله َعمَّا ُيْش
مصدرية والتقدير سبحانه وتعاىل عن إشراكهم وجيوز أن تكون مبعىن الذي أي سبحانه وتعاىل عن هذه األصنام اليت 
جعلوها شركاء هللا ألهنا مجادات خسيسة فأي مناسبة بينها وبني أدون املوجودات فضالً عن أن حيكم بكوهنا شركاء 

  ملدبر األرض والسموات
لثالث هب أنه تعاىل قضى على بعض عبيده بالسراء وعلى آخرين بالضراء ولكن كيف ميكنك أن تعرف السؤال ا

  هذه األسرار اليت ال يعلمها إال اهللا وكيف صرت حبيث تعرف أسرار اهللا وأحكامه يف ملكه وملكوته
لَى َمن َيَشآء ِمْن ِعَباِدِه أَنْ أَْنِذرُواْ أَنَّهُ ال إله إِال أََناْ فأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله يَُنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َع

فَاتَّقُوِن وتقرير هذا اجلواب أنه تعاىل ينزل املالئكة على من يشاء من عبيده ويأمر ذلك العبد بأن يبلغ إىل سائر 
ا ذلك فازوا خبريي الدنيا واآلخرة وإن اخللق أن إله العامل واحد كلفهم مبعرفة التوحيد والعبادة وبني أهنم إن فعلو

متردوا وقعوا يف شر الدنيا واآلخرة فبهذا الطريق صار خمصوصاً هبذه املعارف من دون سائر اخللق وظهر هبذا 
  الترتيب الذي خلصناه أن هذه اآليات منتظمة على أحسن الوجوه واهللا أعلم ويف اآلية مسائل

بالياء وكسر الزاي وتشديدها واملالئكة بالنصب وقرأ ابن ) ينزل ( والكسائي  املسألة األوىل قرأ نافع وعاصم ومحزة
  كثري وأبو عمرو ُينَّزلٍ بضم الياء وكسر الزاي وختفيفها واألول من التفعيل والثاين من

  األفعال ومها لغتان
وتسمية الواحد باسم املسألة الثانية روي عن عطاء عن ابن عباس قال يريد باملالئكة جربيل وحده قال الواحدي 

( َوأََنا أَنَزلَْناُه )  ١نوح ( اجلمع إذا كان ذلك الواحد رئيساً مقدماً جائز كقوله تعاىل إِنَّا أَْرَسلَْنا ُنوحاً إِلَى قَْوِمِه 
وفيه قول آخر سيأيت ويف حق الناس كقوله الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس )  ٩احلجر ( َوأََنا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر )  ٢يوسف 

  شرحه بعد ذلك وقوله بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه فيه قوالن
( القول األول أن املراد من الروح الوحي وهو كالم اهللا ونظريه قوله تعاىل َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُروحاً ّمْن أَْمرَِنا 

قال أهل التحقيق اجلسد موات )  ١٥غافر ( ن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه وقوله ُيلِْقى الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلَى َم)  ٥٢الشورى 
كثيف مظلم فإذا اتصل به الروح صار حياً لطيفاً نورانياً فظهرت آثار النور يف احلواس اخلمس مث الروح أيضاً 

ن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم الَ ظلمانية جاهلة فإذا اتصل العقل هبا صارت مشرقة نورانية كما قال تعاىل َواللَُّه أَْخَرَجكُم ّم
مث العقل أيضاً ليس بكامل النورانية والصفاء )  ٧٨النحل ( َتْعلَُمونَ َشْيئًا َوجََعلَ لَكُُم الْسَّْمَع وَاالْْبصَاَر َواالفِْئَدةَ  

مل الدنيا واإلشراق حىت يستكمل مبعرفة ذات اهللا تعاىل وصفاته وأفعاله ومعرفة أحوال عامل األرواح واألجساد وعا
  واآلخرة مث إن هذه املعارف الشريفة اإلهلية ال تكمل وال تصفو إال بنور الوحي والقرآن

إذا عرفت هذا فنقول القرآن والوحي به تكمل املعارف اإلهلية واملكاشفات الربانية وهذه املعارف هبا يشرق العقل 
سد وعند هذا يظهر أن الروح األصلي ويصفو ويكمل والعقل به يكمل جوهر الروح والروح به يكمل حال اجل



احلقيقي هو الوحي والقرآن ألن به حيصل اخلالص من رقدة اجلهالة ونوم الغفلة وبه حيصل االنتقال من حضيض 
البهيمية إىل أوج امللكية فظهر أن إطالق لفظ الروح على الوحي يف غاية املناسبة واملشاكلة ومما يقوى ذلك أنه 

)  ١٩٤ ١٩٣الشعراء ( على جربيل عليه السالم يف قوله نََزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك  تعاىل أطلق لفظ الروح
وإمنا حسن هذا اإلطالق ألنه حصل بسبب وجودمها )  ٨٧يوسف ( وعلى عيسى عليه السالم يف قوله رَّْوحِ اللَِّه 

عليهما هلذا املعىن فألن حيسن إطالق لفظ الروح حياة القلب وهي اهلداية واملعارف فلما حسن إطالق اسم الروح 
  على الوحي والتنزيل كان ذلك أوىل

والقول الثاين يف هذه اآلية وهو قول أيب عبيدة إن الروح ههنا جربيل عليه السالم والباء يف قوله بِالْرُّوحِ مبعىن مع 
فيكون املعىن ينزل املالئكة مع الروح كقوهلم خرج فالن بثيابه أي مع ثيابه وركب األمري بسالحه أي مع سالحه 

جربيل ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهو جربيل واألول أقرب وتقرير هذا الوجه أنه سبحانه وتعاىل ما أنزل على حممد 
وحده بل يف أكثر األحوال كان ينزل مع جربيل أفواجاً من املالئكة أال ترى أن يف يوم بدر ويف كثري من الغزوات 

تارة ملك ) صلى اهللا عليه وسلم ( ربيل عليه السالم أقوام من املالئكة وكان ينزل على رسول اهللا كان ينزل مع ج
اجلبال وتارة ملك البحار وتارة رضوان وتارة غريهم وقوله ِمْن أَْمرِِه يعين أن ذلك التنزيل والنزول ال يكون إال بأمر 

( وقوله الَ َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ َوُهمْ بِأَْمرِهِ َيْعلَُمونَ )  ٦٤مرمي ( بِأَْمرِ رَّبَك  اهللا تعاىل ونظريه قوله تعاىل َوَما َنَتنَزَّلُ إِالَّ
  ) ٢٨األنبياء ( وقوله َوُهْم ّمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفقُونَ )  ٢٧األنبياء 

له الَّ َيْعُصونَ اللََّه َما أََمرَُهْم َوَيفَْعلُونَ َما وقو)  ٥النحل ( وقوله َيَخافُونَ َربَُّهْم ّمن فَْوِقهِْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ 
فكل هذه اآليات دالة على أهنم ال يقدمون على عمل من األعمال إال بأمر اهللا تعاىل وإذنه )  ٦التحرمي ( ُيْؤَمُرونَ 

أَنْ أَْنِذرُواْ قال الزجاج ءاٍن بدل  وقوله َعلَى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه يريد األنبياء الذين خصهم اهللا تعاىل برسالته وقوله
  من الروح واملعىن ينزل املالئكة بأن أنذروا أي أعلموا اخلالئق أنه ال إله إال أنا واإلنذار هو اإلعالم مع التخويف

الئكة املسألة الثانية يف اآلية فوائد الفائدة األوىل أن وصول الوحي من اهللا تعاىل إىل األنبياء ال يكون إال بواسطة امل
 ٢٨٥البقرة ( ومما يقوى ذلك أنه تعاىل قال يف آخر سورة البقرة َوالُْمْؤِمنُونَ كُلٌّ ءاَمَن بِاللَِّه َوَملَِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه 

فبدأ بذكر اهللا سبحانه مث أتبعه بذكر املالئكة ألهنم هم الذين يتلقون الوحي من اهللا ابتداء من غري واسطة وذلك ) 
ي هو الكتب مث إن املالئكة يوصلون ذلك الوحي إىل األنبياء فال جرم كان الترتيب الصحيح هو االبتداء بذكر الوح

  اهللا تعاىل مث بذكر املالئكة مث بذكر الكتب ويف الدرجة الرابعة بذكر الرسل
 علم ضروري أو إذا عرفت هذا فنقول إذا أوحى اهللا تعاىل إىل امللك فعلم ذلك امللك بأن ذلك الوحي وحي اهللا

استداليل وبتقدير أن يكون استداللياً فكيف الطريق إليه وأيضاً امللك إذا بلغ ذلك الوحي إىل الرسول فعلم الرسول 
بكونه ملكاً صادقاً ال شيطاناً رجيماً ضروري أو استداليل فإن كان استداللياً فكيف الطريق إليه فهذه مقامات 

ال بالبحث عن حقيقة امللك وكيفية وحي اهللا إليه وكيفية تبليغ امللك ذلك الوحي ضيقة ومتام العلم هبا ال حيصل إ
إىل الرسول فأما إذا أجرينا هذه األمور على الكلمات املألوفة صعب املرام وزال النظام وذلك ألن آيات القرآن 

تدل على ذلك إال أن  ناطقة بأن هذا الوحي والتنزيل إمنا حصل من املالئكة أو نقول هب أن آيات القرآن مل
  احتمال كون األمر كذلك قائم يف بديهة العقل

وإذا عرفت هذا فنقول ال نعلم كون جربيل عليه السالم صادقاً معصوماً عن الكذب والتلبيس إال بالدالئل السمعية 
ذا القرآن صادق وصدقه يتوقف على أن ه) صلى اهللا عليه وسلم ( وصحة الدالئل السمعية موقوفة على أن حممداً 

معجز من قبل اهللا تعاىل ال من قبل شيطان خبيث والعلم بذلك يتوقف على العلم بأن جربيل صادق حمق مربأ عن 



التلبيس وعن أفعال الشيطان وحينئذ يلزم الدور فهذا مقام صعب أما إذا عرفنا حقيقة النبوة وعرفنا حقيقة الوحي 
  زالت هذه الشبهة بالكلية واهللا أعلم

الرابعة هذه اآلية تدل على أن الروح املشار إليها بقوله يَُنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه ليس إال جملرد قوله املسألة 
ال إله إِال أََناْ فَاتَّقُوِن وهذا كالم حق ألن مراتب السعادات البشرية أربعة أوهلا النفسانية وثانيها البدنية ويف املرتبة 

  فات البدنية اليت ال تكون من اللوازم ويف املرتبة الرابعة األمور املنفصلة عن البدنالثالثة الص
أما املرتبة األوىل وهي الكماالت النفسانية فاعلم أن النفس هلا قوتان إحدامها استعدادها لقبول صور املوجودات من 

قوة يف حصول املعارف وأشرف املعارف عامل الغيب وهذه القوة هي القوة املسماة بالقوة النظرية وسعادة هذه ال
 وأجلها معرفة أنه ال إله إال هو وإليه اإلشارة بقوله أَنْ أَْنِذُرواْ أَنَُّه ال إله إِال أََناْ والقوة الثانية للنفس استعدادها

  للتصرف يف أجسام هذا العامل وهذه القوة هي القوة

ن باألعمال الصاحلة وأشرف األعمال الصاحلة هو عبودية اهللا تعاىل املسماة بالقوة العملية وسعادة هذه القوة يف اإلتيا
وإليه اإلشارة بقوله فَاتَّقُوِن وملا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية ال جرم قدم اهللا تعاىل كماالت القوة 

  النظرية وهي قوله ال إله إِال أََناْ على كماالت القوة العملية وهي قوله فَاتَّقُوِن
وأما املرتبة الثانية وهي السعادات البدنية فهي أيضاً قسمان الصحة اجلسدانية وكماالت القوى احليوانية أعين 

  القوى السبع عشرة البدنية
وأما املرتبة الثالثة وهي السعادات املتعلقة بالصفات العرضية البدنية فهي أيضاً قسمان سعادة األصول والفروع 

  مال حال األوالدأعين كمال حال اآلباء وك
وأما املرتبة الرابعة وهي أخس املراتب فهي السعادات احلاصلة بسبب األمور املنفصلة وهي املال واجلاه فثبت أن 
أشرف مراتب السعادات هي األحوال النفسانية وهي حمصورة يف كماالت القوة النظرية والعملية فلهذا السبب 

  ال أَنْ أَْنِذُرواْ أَنَُّه ال إله إِال أََناْ فَاتَّقُوِنذكر اهللا ههنا أعلى حال هاتني القوتني فق
  َخلََق السََّماَواِت واألرض بِالَْحقِّ َتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ

اعلم أنه تعاىل ملا بني فيما سبق أن معرفة احلق لذاته وهي املراد من قوله أَنَّهُ ال إله إِال أََناْ ومعرفة اخلري ألجل العمل 
روح األرواح ومطلع السعادات ومنبع اخلريات والكرامات أتبعه بذكر )  ٢النحل ( ملراد من قوله فَاتَّقُوِن به وهي ا

  الدالئل على وجود الصانع اإلله تعاىل وكمال قدرته وحكمته
واعلم أنا بينا أن دالئل اإلهليات إما التمسك بطريقة اإلمكان يف الذوات أو يف الصفات أو التمسك بطريقة 

دوث يف الذوات أو يف الصفات أو مبجموع اإلمكان واحلدوث يف الذوات أو الصفات فهذه طرق ستة والطريق احل
املذكور يف كتب اهللا تعاىل املنزلة هو التمسك بطريقة حدوث الصفات وتغريات األحوال مث هذا الطريق يقع على 

خفى وهذا الطريق هو املذكور يف أول سورة وجهني أحدمها أن يتمسك باألظهر فاألظهر مترقياً إىل األخفى فاأل
البقرة فإنه تعاىل قال اْعُبدُواْ رَبَّكُمُ الَِّذىْ  َخلَقَكُْم فجعل تعاىل تغري أحوال نفس كل واحد دليالً على احتياجه إىل 

مث )  ٢١البقرة ( كُْم اخلالق مث ذكر عقيبه االستدالل بأحوال اآلباء واألمهات وإليه اإلشارة بقوله َوالَِّذيَن ِمن قَْبِل
ذكر عقيبه االستدالل بأحوال األرض وهي قوله الَِّذى جََعلَ لَكُُم االْْرَض ِفرَاشاً ألن األرض أقرب إلينا من السماء 
مث ذكر يف املرتبة الرابعة قوله َوالسََّماء بَِناء مث ذكر يف املرتبة اخلامسة األحوال املتولدة من تركيب السماء باألرض 

  ) ٢٢البقرة ( َوأَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمراِت رِْزقاً لَّكُْم فقال 
الثاين من الدالئل القرآنية أن حيتج اهللا تعاىل باألشرف فاألشرف نازالً إىل األدون فاألدون وهذا الطريق هو املذكور 



وجود اإلله املختار بذكر األجرام العالية الفلكية مث ثىن يف هذه السورة وذلك ألنه تعاىل ابتدأ يف االحتجاج على 
  بذكر االستدالل بأحوال اإلنسان مث ثلث بذكر االستدالل بأحوال احليوان

مث ربع بذكر االستدالل بأحوال النبات مث مخس بذكر االستدالل بأحوال العناصر األربعة وهذا الترتيب يف غاية 
  احلسن

  إذا عرفت هذه املقدمة فنقول
النوع األول من الدالئل املذكورة على وجود اإلله احلكيم االستدالل بأحوال السموات واألرض فقال ُخِلَق 

السََّماَواتِ السََّماَواِت َواالْْرَض بِالَْحّق َتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ وقد ذكرنا يف تفسري قوله تعاىل الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َخلََق 
إن لفظ اخللق من كم وجه يدل على االحتياج إىل اخلالق احلكيم وال بأس بأن نعيد تلك )  ١ام األنع( َواالْْرَض 

الوجوه ههنا فنقول اخللق عبارة عن التقدير مبقدار خمصوص وهذا املعىن حاصل يف السموات من وجوه األول أن 
اختصاصه بذلك القدر املعني دون كل جسم متناه فجسم السماء متناه وكل ما كان متناهياً يف احلجم والقدر كان 

األزيد واألنقص امراً جائزاً وكل جائز فال بد له من مقدر وخمصص وكل ما كان مفتقراً إىل الغري فهو حمدث الثاين 
  وهو أن احلركة األزلية ممتنعة ألن احلركة تقتضي املسبوقية بالغري واألزل ينافيه فاجلمع بني احلركة واألزل حمال

نقول إما أن يقال أن األجرام واألجسام كانت معدومة يف األزل مث حدثت أو يقال إهنا وإن كانت إذا ثبت هذا ف
موجودة يف األزل إال أهنا كانت ساكنة مث حتركت وعلى التقديرين فلحركتها أول فحدوث احلركة من ذلك املبدأ 

له الثالث أن جسم الفلك مركب دون ما قبله أو ما بعده خلق وتقدير فوجب افتقاره إىل مقدر وخالق وخمصص 
من أجزاء بعضها حصلت يف عمق جرم الفلك وبعضها يف سطحه والذي حصل يف العمق كان يعقل حصوله يف 
السطح وبالعكس وإذا ثبت هذا كان اختصاص كل جزء مبوضعه املعني أمراً جائزاً فيفتقر إىل املخصص واملقدر 

  وبقية الوجوه مذكورة يف أول سورة األنعام
اعلم أنه سبحانه ملا احتج باخللق والتقدير على حدوث السموات واألرض قال بعده َتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ واملراد و

أن القائلني بقدم السموات واألرض كأهنم أثبتوا هللا شريكاً يف كونه قدمياً أزلياً فنزه نفسه عن ذلك وبني أنه ال قدمي 
يف أول السورة )  ١٨يونس ( املطلوبة من قوله سُْبَحاَنُه َوتََعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ  إال هو وهبذا البيان ظهر أن الفائدة

غري الفائدة املطلوبة من ذكر هذه الكلمة ههنا ألن املطلوب هناك إبطال قول من يقول إن األصنام تشفع للكفار يف 
سموات واألرض أزلية فنزه اهللا سبحانه دفع العقاب عنهم واملقصود ههنا إبطال قول من يقول األجسام قدمية وال

  نفسه عن أن يشاركه غريه يف األزلية والقدم واهللا أعلم
  َخلََق اإلِْنَسانَ ِمن نُّطْفَةٍ  فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم مُّبٌِني

اعلم أن أشرف األجسام بعد األفالك والكواكب هو اإلنسان فلما ذكر اهللا تعاىل االستدالل على وجود اإلله 
  بأجرام األفالك أتبعه بذكر االستدالل على هذا املطلوب باإلنسان احلكيم

واعلم أن اإلنسان مركب من بدن ونفس فقوله تعاىل َخلََق اإلِْنَسانَ ِمن نُّطْفَةٍ  اشارة إىل االستدالل ببدنه على 
  سه على وجود الصانع احلكيموجود الصانع احلكيم وقوله فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم مُّبٌِني إشارة إىل االستدالل بأحوال نف

أما الطريق األول فتقريره أن نقول ال شك أن النطفة جسم متشابه األجزاء حبسب احلس واملشاهدة إال أن من 
األطباء من يقول إنه خمتلف األجزاء يف احلقيقة وذلك ألنه إمنا يتولد من فضلة اهلضم الرابع فإن الغذاء حيصل له يف 

د هضم ثان ويف العروق هضم ثالث وعند وصوله إىل جواهر األعضاء هضم رابع ففي املعدة هضم أول ويف الكب



هذا الوقت وصل بعض أجزاء الغذاء إىل العظم وظهر فيه أثر من الطبيعة العظيمة وكذا القول يف اللحم والعصب 
األعضاء وذلك هو والعروق وغريها مث عند استيالء احلرارة على البدن عند هيجان الشهوة حيصل ذوبان من مجلة 

  النطفة وعلى هذا التقدير تكون النطفة جسماً خمتلف األجزاء والطبائع
إذا عرفت هذا فنقول النطفة يف نفسها إما أن تكون جسماً متشابه األجزاء يف الطبيعة واملاهية أو خمتلف األجزاء 

الطبيعة احلاصلة يف جوهر النطفة ودم فيها فإن كان احلق هو األول مل جيز أن يكون املقتضى لتولد البدن منها هو 
الطمث ألن الطبيعة تأثريها بالذات واإلجياب ال بالتدبري واالختيار والقوة الطبيعية إذا عملت يف مادة متشاهبة 

األجزاء وجب أن يكون فعلها هو الكرة وعلى هذا احلرف عولوا يف قوهلم البسائط جيب أن تكون أشكاهلا الطبيعية 
ان املقتضى لتولد احليوان من النطفة هو الطبيعة لوجب أن يكون شكلها الكرة وحيث مل يكن األمر يف الكرة فلو ك

كذلك علمنا أن املقتضى حلدوث األبدان احليوانية ليس هو الطبيعة بل فاعل خمتار وهو خيلق باحلكمة والتدبري 
  واالختيار

تلفة يف الطبيعة واملاهية فنقول بتقدير أن يكون وأما القسم الثاين وهو أن يقال النطفة جسم مركب من أجزاء خم
  األمر كذلك فإنه جيب أن يكون تولد البدن منها بتدبري فاعل خمتار حكيم وبيانه من وجوه

الوجه األول أن النطفة رطوبة سريعة االستحالة وإذا كان كذلك كانت األجزاء املوجودة فيها ال حتفظ الوضع 
الدماغ ميكن حصوله يف األسفل واجلزء الذي هو مادة القلب قد حيصل يف الفوق والنسبة فاجلزء الذي هو مادة 

وإذا كان األمر كذلك وجب أن ال تكون أعضاء احليوان على هذا الترتيب املعني أمراً دائماً وال أكثرياً وحيث كان 
  املختار احلكيم األمر كذلك علمنا أن حدوث هذه األعضاء على هذا الترتيب اخلاص ليس إال بتدبريالفاعل

والوجه الثاين أن النطفة بتقدير أهنا جسم مركب من أجزاء خمتلفة الطبائع إال أنه جيب أن ينتهي حتليل تركيبها إىل 
أجزاء يكون كل واحد منها يف نفسه جسماً بسيطاً وإذا كان األمر كذلك فلو كان املدبر هلا قوة طبيعية لكان كل 

ون شكله هو الكرة فكان يلزم أن يكون احليوان على شكل كرات مضمومة واحد من تلك البسائط جيب أن يك
بعضها إىل بعض وحيث مل يكن األمر كذلك علمنا أن مدبر أبدان احليوانات ليس هي الطبائع وال تأثريات األجنم 

ب هذا هو واألفالك ألن تلك التأثريات متشاهبة فعلمنا أن مدبر أبدان احليوانات فاعل خمتار حكيم وهو املطلو
االستدالل بأبدان احليوانات على وجود اإلله املختار وهو املراد من قوله سبحانه وتعاىل َخلََق اِإلْنَسانَ ِمن نُّطْفَةٍ  

وأما االستدالل على وجود الصانع املختار احلكيم بأحوال النفس اإلنسانية فهو املراد من قوله فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم مُّبِنيٌ 
  وفيه مسائل

ملسألة األوىل يف بيان وجه االستدالل وتقريره أن النفوس اإلنسانية يف أول الفطرة أقل فهماً وذكاء وفطنة من ا
  نفوس سائر احليوانات أال ترى أن ولد الدجاجة كما خيرج من قشر البيضة مييز بني العدو

غذاء الذي ال يوافقه وأما ولد اإلنسان والصديق فيهرب من اهلرة ويلتجىء إىل األم ومييز بني الغذاء الذي يوافقه وال
فإنه حال انفصاله عن بطن األم ال مييز ألبتة بني العدو والصديق وال بني الضار والنافع فظهر أن اإلنسان يف أول 

احلدوث أنقص حاالً وأقل فطنة من سائر احليوانات مث إن اإلنسان بعد كربه يقوى عقله ويعظم فهمه ويصري حبيث 
حة السموات واألرض ويقوى على معرفة ذات اهللا وصفاته وعلى معرفة أصناف املخلوقات من يقوى على مسا

األرواح واألجسام والفلكيات والعنصريات ويقوى على إيراد الشبهات القوية يف دين اهللا تعاىل واخلصومات 
املفرطة ال بد وأن يكون  الشديدة يف كل املطالب فانتقال نفس اإلنسان من تلك البالد املفرطة إىل هذه الكياسة

بتدبري إله خمتار حكيم ينقل األرواح من نقصاهنا إىل كماالهتا ومن جهاالهتا إىل معارفها حبسب احلكمة واالختيار 



  فهذا هو املراد من قوله سبحانه وتعاىل َخلََق اإلِْنَسانَ ِمن نُّطْفَةٍ  فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم مُّبٌِني
  نك التنبيه لوجوه كثريةوإذا عرفت هذه الدقيقة أمك

املسألة الثانية أنه تعاىل إمنا خيلق اإلنسان من النطفة بواسطة تغريات كثرية مذكورة يف القرآن العزيز منها قوله تعاىل 
إال أنه تعاىل اختصر )  ١٣ ١٢املؤمنون ( َولَقَْد َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ ثُمَّ َجَعلَْناُه ُنطْفَةً  ِفى قََرارٍ مَِّكنيٍ 

  ههنا ألجل أن ذلك االستقصاء مذكور يف سائر اآليات وقوله فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم مُّبٌِني فيه حبثان
البحث األول قال الواحدي اخلصيم مبعىن املخاصم قال أهل اللغة خصيمك الذي خياصمك وفعيل مبعىن مفاعل 

املعاشر واألكيل والشريب وجيوز أن يكون خصيم فاعالً من خصم معروف كالنسيب مبعىن املناسب والعشري مبعىن 
  ) ٤٩يس ( خيصم مبعىن اختصم ومنه قراءة محزة تَأُُخذُُهْم َوُهْم َيِخّصُمونَ 

البحث الثاين لقوله فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم مُّبٌِني وجهان أحدمها فإذا هو منطبق جمادل عن نفسه منازع للخصوم بعد أن 
ومجاداً ال حس له وال حركة واملقصود منه أن االنتقال من تلك احلالة اخلسيسة إىل هذه احلالة كان نطفة قذرة 

العالية الشريفة ال حيصل إال بتدبري مدبر حكيم عليم والثاين فإذا هو خصيم لربه منكر على خالقه قائل َمن ُيحىِ  
اإلفراط يف الوقاحة واجلهل والتمادي يف كفران والغرض منه وصف اإلنسان ب)  ٧٨يس ( الِْعظَاَم َوِهىَ  َرِميٌم 

النعمة والوجه األول أوفق ألن هذه اآليات مذكورة لتقرير وجه االستدالل على وجود الصانع احلكيم ال لتقرير 
  وقاحة الناس ومتاديهم يف الكفر والكفران

كُلُونَ َولَكُْم ِفيَها َجمَالٌ ِحَني ُترُِحيونَ َوِحَني َتْسَرُحونَ وََتحِْملُ َواالٌّ ْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتأْ
  أَثْقَالَكُْم إِلَى َبلَدٍ لَّْم َتكُونُواْ بَاِلِغيِه إِالَّ بِِشقِّ اَألنفُسِ إِنَّ َربَّكُْم لََرؤُوٌف رَِّحيٌم

  وفيه مسائل
لعامل السفلي بعد اإلنسان سائر احليوانات الختصاصها بالقوى املسألة األوىل اعلم أن أشرف األجسام املوجودة يف ا

الشريفة وهي احلواس الظاهرة والباطنة والشهوة والغضب مث هذه احليوانات قسمان منها ما ينتفع اإلنسان هبا ومنها 
ان ما ال يكون كذلك والقسم األول أشرف من الثاين ألنه ملا كان اإلنسان أشرف احليوانات وجب يف كل حيو

يكون انتفاع اإلنسان به أكمل وأكثر أن يكون أكمل وأشرف من غريه مث نقول واحليوان الذي ينتفع اإلنسان به 
إما أن ينتفع به يف ضروريات معيشته مثل األكل واللبس أو ال يكون كذلك وإمنا ينتفع به يف أمور غري ضرورية 

لقسم هو األنعام فلهذا السبب بدأ اهللا بذكره يف هذه اآلية مثل الزينة وغريها والقسم األول أشرف من الثاين وهذا ا
  فقال َواالْْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم

واعلم أن األنعام عبارة عن األزواج الثمانية وهي الضأن واملعز واإلبل والبقر وقد يقال أيضاً األنعام ثالثة اإلبل 
ظ على اإلبل وقوله َواالْْنَعاُم منصوبة وانتصاهبا وأكثر ما يقع هذا اللف) الكشاف ( والبقر والغنم قال صاحب 

وجيوز أن يعطف على اإلنسان أي خلق )  ٣٩يس ( مبضمر يفسره الظاهر كقوله تعاىل وَالْقََمَر قَدَّْرَناُه َمنَازِلَ 
ا ِدْفء وجيوز أيضاً أن اإلنسان واألنعام قال الواحدي مت الكالم عند قوله َواالْْنَعاَم َخلَقََها مث ابتدأ وقال لَكُْم ِفيَه

أحسن الوجهني أن يكون الوقف ) النظم ( يكون متام الكالم عند قوله لَكُْم مث ابتدأ وقال ِفيَها ِدْفء قال صاحب 
  عند قوله َخلَقََها والدليل عليه أنه عطف عليه قوله َولَكُْم ِفيَها َجمَالٌ والتقدير لكم فيها دفء ولكم فيها مجال

أنه تعاىل ملا ذكر أنه خلق األنعام للمكلفني أتبعه بتعديد تلك املنافع واعلم أن منافع النعم منها املسألة الثانية 
  ضرورية ومنها غري ضرورية واهللا تعاىل بدأ بذكر املنافع الضرورية

( ْوَبارَِها َوأَْشعَارَِها فاملنفعة األوىل قوله لَكُْم ِفيَها ِدْفء وقد ذكر هذه املعىن يف آية أخرى فقال َوِمْن أَصَْواِفَها َوأَ



والدفء عند أهل اللغة ما يستدفأ به من األكسية قال األصمعي ويكون الدفء السخونة يقال أقعد )  ٨٠النحل 
  يف دفء هذا احلائط أي يف كنه وقرىء دف بطرح اهلمزة وإلقاء حركتها على الفاء

سلها ودرها وإمنا عرب اهللا تعاىل عن نسلها ودرها بلفظ املنفعة وهو واملنفعة الثانية قوله كَبٌِري َومََناِفُع قالوا املراد ن
اللفظ الدال على لوصف األعم ألن النسل والدر قد ينتفع به يف األكل وقد ينتفع به يف البيع بالنقود وقد ينتفع به 

  بأن يبدل بالثياب وسائر الضروريات فعرب عن مجلة هذه األقسام بلفظ املنافع ليتناول الكل
  املنفعة الثالثة قوله َومِْنَها َتأْكُلُونَو

فإن قيل قوله َوِمْنَها َتأْكُلُونَ يفيد احلصر وليس األمر كذلك فإنه قد يؤكل من غريها وأيضاً منفعة األكل مقدمة على 
  منفعة اللبس فلم أخر منفعته يف الذكر

معايشهم وأما األكل من غريها كالدجاج  قلنا اجلواب عن األول إن األكل منها هو األصل الذي يعتمده الناس يف
والبط وصيد الرب والبحر فيشبه غري املعتاد وكاجلاري جمرى التفكه وحيتمل أيضاً أن غالب أطعمتكم منها ألنكم 

  حترثون بالبقر واحلب والثمار اليت تأكلوهنا منها وأيضاً تكتسبون باكراء اإلبل

  هبا مجيع أطعمتكموتنتفعون بألباهنا ونتاجها وجلودها وتشترون 
  واجلواب عن السؤال الثاين أن امللبوس أكثر بقاء من املطعوم فلهذا قدمه عليه يف الذكر

واعلم أن هذه املنافع الثالثة هي املنافع الضرورية احلاصلة من األنعام وأما املنافع احلاصلة من األنعام اليت هي ليست 
  بضرورية فأمور

كُْم ِفيَها َجمَالٌ ِحَني ُترُِحيونَ َوِحَني َتْسَرُحونَ اإلراحة رد اإلبل بالعشي إىل مراحها حيث املنفعة األوىل قوله تعاىل َولَ
تأوي إليه ليالً ويقال سرح القوم إبلهم سرحاً إذا أخرجوها بالغداة إىل املرعى قال أهل اللغة هذه اإلراحة أكثر ما 

  رب للنجعة وأحسن ما يكون النعم يف ذلك الوقتتكون أيام الربيع إذا سقط الغيث وكثر الكأل وخرجت الع
واعلم أن وجه التجمل هبا أن الراعي إذا روحها بالعشي وسرحها بالغداة تزينت عند تلك اإلراحة والتسريح األفنية 

  وجتاوب فيها الثغاء والرغاء وفرحت أرباهبا وعظم وقعهم عند الناس بسبب كوهنم مالكني هلا
  على التسريحفإن قيل مل قدمت اإلراحة 

قلنا ألن اجلمال يف اإلراحة أكثر ألهنا تقبل مألى البطون حافلة الضروع مث اجتمعت يف احلظائر حاضرة ألهلها 
خبالف التسريح فإهنا عند خروجها إىل املرعى خترج جائعة عادمة اللنب مث تأخذ يف التفرق واإلنتشار فظهر أن 

  اجلمال يف اإلراحة أكثر منه يف التسريح
  َرُؤوٌف رَّحِيٌم وفيه مسألتاننفعة الثانية قوله َوَتحِْملُ أَثْقَالَكُْم إِلَى َبلٍَد لَّمْ َتكُوُنواْ َباِلِغيهِ إِالَّ بِِشّق االنفُسِ إِنَّ رَبَّكُْم لَوامل

مكة إىل  املسألة األوىل األثقال مجع ثقل وهو متاع املسافر مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس قال ابن عباس يريد من
املدينة أو إىل اليمن أو إىل الشام أو إىل مصر قال الواحدي هذا قوله واملراد كل بلد لو تكلفتم بلوغه على غري إبل 

لشق عليكم وخص ابن عباس هذه البالد ألن متاجر أهل مكة كانت إىل هذه البالد وقرىء بِِشّق االنفُسِ بكسر 
والشق املشقة والشق نصف الشيء ومحل اللفظ ههنا على كال  الشني وفتحها وأكثر القراء على كسر الشني

املعنيني جائز فإن محلناه على املشقة كان املعىن مل يكونوا بالغيه إال باملشقة وإن محلناه على نصف الشيء كان املعىن مل 
الناس من قال يكونوا بالغيه إال عند ذهاب النصف من قوتكم أو من بدنكم ويرجع عند التحقيق إىل املشقة ومن 

ْم َتكُونُواْ املراد من قوله َواالْْنَعاَم َخلَقََها اإلبل فقط بدليل أنه وصفها يف آخر اآلية بقوله وََتْحِملُ أَثْقَالَكُْم إِلَى َبلَدٍ لَّ
  َباِلِغيِه وهذا الوصف ال يليق إال باإلبل



حاصلة يف الكل وبعضها خمتص بالبعض والدليل  قلنا املقصود من هذه اآليات تعديد منافع األنعام فبعض تلك املنافع
  عليه أن قوله َولَكُْم ِفيَها َجَمالٌ حاصل يف البقر والغنم مثل حصوله يف اإلبل واهللا أعلم

  املسألة الثانية احتج منكرو كرامات األولياء هبذه اآلية فقالوا هذه اآلية تدل على أن اإلنسان ال

بشق األنفس ومحل األثقال على اجلمال ومثبتو الكرامات يقولون إن األولياء قد  ميكنه االنتقال من بلد إىل بلد إال
ينتقلون من بلد إىل بلد آخر بعيد يف ليلة واحدة من غري تعب وحتمل مشقة فكان ذلك على خالف هذه اآلية 

   قائل بالفرقفيكون باطالً وملا بطل القول بالكرامات يف هذه الصورة بطل القول هبا يف سائر الصور ألنه ال
  وجوابه أنا خنصص عموم هذه اآلية باألدلة الدالة على وقوع الكرمات واهللا أعلم

  َوالْخَْيلَ َوالْبَِغالَ َوالَْحِمَري ِلَترْكَُبوَها َوزِيَنةً  َوَيْخلُُق َما الَ َتْعلَُمونَ
الضرورية واحلاجات األصلية ذكر بعده اعلم أنه تعاىل ملا ذكر منافع احليوانات اليت ينتفع اإلنسان هبا يف املنافع 

 منافع احليوانات اليت ينتفع هبا اإلنسان يف املنافع اليت ليست بضرورية فقال وَالَْخْيلَ َوالْبَِغالَ وَالَْحِمَري ِلَتْركَُبوَها
  َوزِيَنةً  ويف اآلية مسائل

نعام أي وخلق األنعام لكذا وكذا وخلق هذه األشياء املسألة األوىل قوله وَالَْخْيلَ َوالْبَِغالَ وَالَْحِمَري عطف على األ
املعىن )  ١٢فصلت ( للركوب وقوله َوزِيَنةٌ  أي وخلقها زينة ونظريه قوله تعاىل َزيَّنَّا السََّماء الدُّنَْيا بَِمصَابِيَح َوِحفْظاً 

  ا للزينةوحفظناها حفظاً قال الزجاج نصب قوله َوزِيَنةٌ  على أنه مفعول له واملعىن وخالقه
املسألة الثانية احتج القائلون بتحرمي حلوم اخليل هبذه اآلية فقالوا منفعة األكل أعظم من منفعة الركوب فلو كان 
أكل حلم اخليل جائزاً لكان هذا املعىن أوىل بالذكر وحيث مل يذكره اهللا تعاىل علمنا أنه حيرم أكله وميكن أيضاً أن 

وهذه الكلمة )  ٥النحل ( يقال إنه تعاىل قال يف صفة األنعام َوِمْنَها َتأْكُلُونَ يقوي هذا االستدالل من وجه آخر ف
تفيد احلصر فيقتضي أن ال جيوز األكل من غري األنعام فوجب أن حيرم أكل حلم اخليل مبقتضى هذا احلصر مث إنه 

يقتضي أن منفعة األكل خمصوصة  تعاىل بعد هذا الكالم ذكر اخليل والبغال واحلمري وذكر أهنا خملوقة للركوب فهذا
باألنعام وغري حاصلة يف هذه األشياء وميكن االستدالل هبذه اآلية من وجه ثالث وهو أن قوله ِلَتْركَُبوَها يقتضي أن 

متام املقصود من خلق هذه األشياء الثالثة هو الركوب والزينة ولو حل أكلها ملا كان متام املقصود من خلقها هو 
حل أكلها أيضاً مقصوداً وحينئذ خيرج جواز ركوهبا عن أن يكون متام املقصود بل يصري بعض  الركوب بل كان

  املقصود
وأجاب الواحدي جبواب يف غاية احلسن فقال لو دلت هذه اآلية على حترمي أكل هذه احليوانات لكان حترمي أكلها 

قول عامة املفسرين واحملدثني أن حلوم احلمر معلوماً يف مكة ألجل أن هذه السورة مكية ولو كان األمر كذلك لكان 
األهلية حرمت عام خيرب باطالً ألن التحرمي ملا كان حاصالً قبل هذا اليوم مل يبق لتخصيص هذا التحرمي هبذه الشبهة 

  فائدة وهذا جواب حسن متني
هذه اآلية فإنه يقتضي أن هذه املسألة الثالثة القائلون بأن أفعال اهللا تعاىل معللة باملصاحل واحلكم احتجوا بظاهر 

( النُّورِ احليوانات خملوقة ألجل املنفعة الفالنية ونظريه قوله ِكَتابٌ أَنَزلَْناهُ إِلَْيَك لُِتخْرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى 
  ) ١إبراهيم 

  كالم فيه معلوموال)  ٥٦الذاريات ( وقوله َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ َواِإلنسَ إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن 
املسألة الرابعة لقائل أن يقول ملا كان معىن اآلية أنه تعاىل خلق اخليل والبغال واحلمري لتركبوها وليجعلها زينة لكم 



  فلم ترك هذه العبارة
غري  وجوابه أنه تعاىل لو ذكر هذا الكالم هبذه العبارة لصار املعىن أن التزين هبا أحد األمور املعتربة يف املقصود وذلك

جائز ألن التزين بالشيء يورث العجب والتيه والتكرب وهذه أخالق مذمومة واهللا تعاىل هنى عنها وزجر عنها فكيف 
يقول إين خلقت هذه احليوانات لتحصيل هذه املعاين بل قال خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر 

األمر ولكنه غري مقصود بالذات فهذا هو الفائدة يف اختيار هذه اإلعياء واملشقة وأما التزين هبا فهو حاصل يف نفس 
  العبارة

أو اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أوالً أحوال احليوانات اليت ينتفع اإلنسان هبا انتفاعاً ضرورياً وثانياً أحوال احليوانات اليت 
ألشياء اليت ال ينتفع اإلنسان هبا يف ينتفع اإلنسان هبا انتفاعاً غري ضروري بقي القسم الثالث من احليوانات وهي ا

الغالب فذكرها على سبيل اإلمجال فقال وََيْخلُُق َما الَ َتْعلَُمونَ وذلك ألن أنواعها وأصنافها وأقسامها كثرية خارجة 
عن احلد واإلحصاء ولو خاض اإلنسان يف شرح عجائب أحواهلا لكان املذكور بعد كتبة اجمللدات الكثرية كالقطرة 

بحر فكان أحس األحوال ذكرها على سبيل اإلمجال كما ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية وروى عطاء ومقاتل يف ال
والضحاك عن ابن عباس أنه قال إن على ميني العرش هنراً من نور مثل السموات السبع واألرضني السبع والبحار 

 نوره ومجاالً إىل مجاله مث ينتفض فيخلق اهللا السبعة يدخل فيه جربيل عليه السالم كل سحر ويغتسل فيزداد نوراً إىل
من كل نقطة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون ألفاً البيت املعمور ويف الكعبة أيضاً 

  سبعون ألفاً مث ال يعودون إليه إىل أن تقوم الساعة
  َء لََهَداكُْم أَْجَمِعَنيَوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ َوِمنَْها جَآِئٌر َولَوْ َشآ

اعلم أنه تعاىل ملا شرح دالئل التوحيد قال َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ أي إمنا ذكرت هذه الدالئل وشرحتها إزاحة 
  للعذر وإزالة للعلة ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حىي عن بينة ويف اآلية مسائل

مة الطريق يقال طريق قصد وقاصد إذا أداك إىل مطلوبك إذا عرفت هذا املسألة األوىل قال الواحدي القصد استقا
ففي اآلية حذف والتقدير وعلى اهللا بيان قصد السبيل مث قال َوِمْنَها جَاِئٌر أي عادل مائل ومعىن اجلور يف اللغة امليل 

جاز يعين ومن السبيل ما هو جائر غري عن احلق والكناية يف قوله َوِمنَْها َجاِئٌر تعود على السبيل وهي مؤنثة يف لغة احل
  قاصد للحق وهو أنواع الكفر والضالل واهللا أعلم

  املسألة الثانية قالت املعتزلة دلت اآلية على أنه جيب على اهللا تعاىل اإلرشاد واهلداية إىل الدين

للوجوب قال تعاىل َوللَِّه َعلَى النَّاسِ )  على( وإزاحة العلل واألعذار ألنه تعاىل قال َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ وكلمة 
ودلت اآلية أيضاً على أنه تعاىل ال يضل أحداً وال يغويه وال يصده عنه وذلك ألنه )  ٩٧آل عمران ( ِحجُّ الْبَْيِت 

مل يقل كذلك بل  تعاىل لو كان فاعالً للضالل لقال َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ وعليه جائرها أو قال وعليه اجلائر فلما
قال يف قصد السبيل أنه عليه ومل يقل يف جور السبيل أنه عليه بل قال َوِمْنَها جَاِئٌر دل على أنه تعاىل ال يضل عن 

  الدين أحداً
أجاب أصحابنا أن املراد على اهللا حبسب الفضل والكرم أن يبني الدين احلق واملذهب الصحيح فإما أن يبني كيفية 

  ل فذلك غري واجب فهذا هو املراد واهللا أعلماالغواء واإلضال
املسألة الثالثة قوله َولَْو َشآء لََهدَاكُْم أَْجَمِعَني يدل على أنه تعاىل ما شاء هداية الكفار وما أراد منهم اإلميان ألن 

م هلداكم وذلك يفيد تفيد انتفاء شيء النتفاء شيء غريه قوله َولَْو َشآء لََهَداكُْم معناه لو شاء هدايتك) لو ( كلمة 
  أنه تعاىل ما شاء هدايتهم فال جرم ما هداهم وذلك يدل على املقصود



  وأجاب األصم عنه بأن املراد لو شاء أن يلجئكم إىل اإلميان هلداكم وهذا يدل على أن مشيئة اإلجلاء مل حتصل
يفعل ذلك إال مبن يستحقه ومل يرد به  وأجاب اجلبائي بأن املعىن ولو شاء هلداكم إىل اجلنة وإىل نيل الثواب لكنه ال

  اهلدى إىل اإلميان ألنه مقدور مجيع املكلفني
وأجاب بعضهم فقال املراد ولو شاء هلداكم إىل اجلنة ابتداء على سبيل التفضل إال أنه تعاىل عرفكم للمنزلة العظيمة 

  ته وصار إىل العذاب واهللا أعلممبا نصب من األدلة وبني فمن متسك هبا فاز بتلك املنازل ومن عدل عنها فات
  واعلم أن هذه الكلمات قد ذكرناها مراراً وأطواراً مع اجلواب فال فائدة يف اإلعادة

النَِّخيلَ ْرَع وَالزَّْيُتونَ َوُهَو الَِّذى أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َمآًء لَّكُم مَّْنُه َشرَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ ُينبُِت لَكُْم بِِه الزَّ
  َواَألْعنَاَب َوِمن كُلِّ الثََّمرَاِت إِنَّ ِفى ذَِلَك آلَيةً  لِّقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ

اعلم أن أشرف أجسام العامل السفلي بعد احليوان النبات فلما قرر اهللا تعاىل االستدالل على وجود الصانع احلكيم 
  تدالل على وجود الصانع احلكيم بعجائب أحوال النباتبعجائب أحوال احليوانات أتبعه يف هذه اآلية بذكر االس

واعلم أن املاء املنزل من السماء هو املطر وأما أن املطر نازل من السحاب أو من السماء فقد ذكرناه يف هذا 
  الكتاب مراراً واحلاصل أن ماء املطر قسمان أحدمها هو الذي جعله اهللا تعاىل شراباً لنا ولكل

ه لَّكُم مَّْنُه شََراٌب وقد بني اهللا تعاىل يف آية أخرى أن هذه النعمة جليلة فقال َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماء حي وهو املراد بقول
  ) ٣٠األنبياء ( كُلَّ َشىْ ء َحىّ  

فإن قيل أفتقولون إن شرب اخللق ليس إال من املطر أو تقولون قد يكون منه وقد يكون من غريه وهو املاء املوجود 
  ضيف قعر األر

  أجاب القاضي بأنه تعاىل بني أن املطر شرابنا ومل ينف أن نشرب من غريه
  ولقائل أن يقول ظاهر اآلية يدل على احلصر ألن قوله لَّكُم مَّْنُه شََراٌب يفيد احلصر ألن معناه منه ال من غريه

هناك والدليل عليه قوله  إذا ثبت هذا فنقول ال ميتنع أن يكون املاء العذب حتت األرض من مجلة ماء املطر يسكن
وال ميتنع أيضاً يف غري )  ١٨املؤمنون ( تعاىل يف سورة املؤمنني َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء َماء بِقََدرٍ فَأَْسكَنَّاُه ِفى االْْرضِ 

باً لتكوين العذب وهو البحر أن يكون من مجلة ماء املطر والقسم الثاين من املياه النازلة من السماء ما جيعله اهللا سب
  النبات وإليه اإلشارة بقوله َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ إىل آخر اآلية وفيه مباحث

البحث األول ظاهر هذه اآلية يقتضي أن أسامة الشجر ممكنة وهذا إمنا يصح لو كان املراد من الشجر الكأل 
  والعشب وههنا قوالن

  هو شجر وأنشدالقول األول قال الزجاج كل ما ثبت على األرض ف
  يطعمها اللحم إذا عز الشجر

يعين أهنم يسقون اخليل اللنب إذا أجدبت األرض وقال ابن قتيبة يف هذه اآلية املراد من الشجر الكأل ويف حديث 
  عكرمة ال تأكلوا مثن الشجر فإنه سحت يعين الكأل

واملراد من النجم ما ينجم من األرض مما )  ٦لرمحن ا( ولقائل أن يقول إنه تعاىل قال وَالنَّْجُم وَالشََّجرُ َيْسُجَداِن 
ليس له ساق ومن الشجر ما له ساق هكذا قال املفسرون وباجلملة فلما عطف الشجر على النجم دل على التغاير 

بينهما وميكن أن جياب عنه بأنه عطف اجلنس على النوع وبالضد مشهور وأيضاً فلفظ الشجر مشعر باالختالط 
وم إذا اختلط أصوات بعضهم بالبعض وتشاجرت الرماح إذا اختلطت وقال تعاىل َحتَّى ُيَحكُّموكَ يقال تشاجر الق

  ومعىن االختالط حاصل يف العشب والكأل فوجب جواز إطالق لفظ الشجر عليه)  ٦٥النساء ( ِفيَما َشَجَر َبْينَُهْم 



التقدير فال حاجة إىل ما ذكرناه يف القول  القول الثاين أن اإلبل تقدر على رعي ورق األشجار الكبار وعلى هذا
  األول

البحث الثاين قوله ِفيِه ُتِسيُمونَ أي يف الشجر ترعون مواشيكم يقال أمست املاشية إذا خليتها ترعى وسامت هي 
تسوم سوماً إذا رعت حيث شاءت فهي سوام وسائمة قال الزجاج أخذ ذلك من السومة وهي العالمة وتأويلها أهنا 

   األرض برعيها عالمات وقال غريه ألهنا تعلم لإلرسال يف املرعىتؤثر يف

  ) ١٤آل عمران ( ومتام الكالم يف هذا اللفظ قد ذكرناه يف سورة آل عمران يف قوله تعاىل َوالْخَْيلِ الُْمَسوََّمةِ  
  ففيه مباحث أما قوله تعاىل ُينبُِت لَكُْم بِهِ الزَّْرَع َوالزَّْيُتونَ َوالنَّخِيلَ وَاالْعَناَب

البحث األول هو أن النبات الذي ينبته اهللا من ماء السماء قسمان أحدمها معد لرعي األنعام وأسامة احليوانات وهو 
  تُونَاملراد من قوله ِفيِه ُتِسيُمونَ والثاين ما كان خملوقاً ألكل اإلنسان وهو املراد من قوله ُينبُِت لَكُمْ بِِه الزَّْرَع َوالزَّْي

يل إنه تعاىل بدأ يف هذه اآلية بذكر ما يكون مرعى للحيوانات وأتبعه بذكر ما يكون غذاء لإلنسان ويف آية فإن ق
طه ( أخرى عكس هذا الترتيب فبدأ بذكر مأكول اإلنسان مث مبا يرعاه سائر احليوانات فقال كُلُواْ َواْرَعْوا أَْنَعاَمكُْم 

  فما الفائدة فيه)  ٥٤
ذكور يف هذه اآلية فينبه على مكارم األخالق وهو أن يكون اهتمام اإلنسان مبن يكون حتت يده قلنا أما الترتيب امل

أكمل من اهتمامه حبال نفسه وأما الترتيب املذكور يف اآلية األخرى فاملقصود منه ما هو املذكور يف قوله عليه 
  )ابدأ بنفسك مث مبن تعول ( السالم 

 بكر ننبت بالنون على التفخيم والباقون بالياء قال الواحدي والياء أشبه مبا البحث الثاين قرأ عاصم يف رواية أيب
  تقدم

البحث الثالث اعلم أن اإلنسان خلق حمتاجاً إىل الغذاء والغذاء إما أن يكون من احليوان أو من النبات والغذاء 
وان أسهل من تولدها عند أكل احليواين أشرف من الغذاء النبايت ألن تولد أعضاء اإلنسان عند أكل أعضاء احلي

النبات ألن املشاهبة هناك أكمل وأمت والغذاء احليواين إمنا حيصل من أسامة احليوانات والسعي يف تنميتها بواسطة 
الرعي وهذا هو الذي ذكره اهللا تعاىل يف األسامة وأما الغذاء النبايت فقسمان حبوب وفواكه أما احلبوب فإليها 

أما الفواكه فأشرفها الزيتون والنخيل واألعناب أما الزيتون فألنه فاكهة من وجه وإدام من اإلشارة بلفظ الزرع و
وجه آخر لكثرة ما فيه من الدهن ومنافع األدهان كثرية يف األكل والطلي واشتعال السرج وأما امتياز النخيل 

ليت ينتفع الناس هبا على التفصيل مث قال واألعناب من سائر الفواكه فظاهر معلوم وكما أنه تعاىل ملا ذكر احليوانات ا
فكذلك ههنا ملا ذكر األنواع املنتفع هبا من النبات قال يف )  ٨النحل ( يف صفة البقية َوزِيَنةً  َوَيْخلُُق َما الَ َتْعلَُمونَ 

فعها ال ميكن ذكره يف صفة البقية َوِمن كُلّ الثََّمراِت تنبيهاً على أن تفصيل القول يف أجناسها وأنواعها وصفاهتا ومنا
  جملدات فاألوىل االقتصار فيه على الكالم اجململ

  مث قال إِنَّ ِفى ذَِلكَ آلَيةً  لّقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ وههنا حبثان
البحث األول يف شرح كون هذه األشياء آيات دالة على وجود اهللا تعاىل فنقول إن احلبة الواحدة تقع يف الطني فإذا 

الة مقادير معينة من الوقت نفذت يف داخل تلك احلبة أجزاء من رطوبة األرض ونداوهتا فتنتفخ مضت على هذه احل
احلبة فينشق أعالها وأسفلها فيخرج من أعلى تلك احلبة شجرة صاعدة من داخل األرض إىل اهلواء ومن أسفلها 

  شجرة أخرى غائصة يف قعر األرض وهذه الغائصة هي املسماة بعروق



تلك الشجرة ال تزال تزداد وتنمو وتقوى مث خيرج منها األوراق واألزهار واألكمام والثمار مث إن الشجرة مث إن 
تلك الثمرة تشتمل على أجسام خمتلفة الطبائع مثل العنب فإن قشره وعجمه باردان يابسان كثيفان وحلمه وماؤه 

  حاران رطبان لطيفان
اجلسم متشاهبة ونسبة التأثريات الفلكية والتحريكات الكوكبية  إذا عرفت هذا فنقول نسبة الطبائع السفلية إىل هذا

إىل الكل متشاهبة ومع تشابه نسب هذه األشياء ترى هذه األجسام خمتلفة يف الطبع والطعم واللون والرائحة 
  والصفة فدل صريح العقل على أن ذلك ليس إال ألجل فاعل قادر حكيم رحيم فهذا تقدير هذه الداللة

ين أنه تعاىل ختم هذه اآلية بقوله ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ والسبب فيه أنه تعاىل ذكر أنه أَنَزلَ ِمَن الْسََّماء َمآء ُينبِتُ البحث الثا
  لَكُْم بِِه الزَّْرَع وَالزَّْيُتونَ َوالنَِّخيلَ وَاالْعنَاَب

هذه األشياء إمنا حدثت وتولدت بسبب  ولقائل أن يقول ال نسلم أنه تعاىل هو الذي أنبتها ومل ال جيوز أن يقال إن
تعاقب الفصول األربعة وتأثريات الشمس والقمر والكواكب وإذا عرفت هذا السؤال فما مل يقم الدليل على فساد 
هذا االحتمال ال يكون هذا الدليل تاماً وافياً بإفادة هذا املطلوب بل يكون مقام الفكر والتأمل باقياً فلهذا السبب 

  ية بقوله ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَختم هذه اآل

بداية اجلزء العشرين من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى الرازى 
  الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 
  ٣٢/ جزاء عدد األ

 لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ َوَما ذََرأَ لَكُْم َوَسخََّر لَكُُم الَّْيلَ َوالْنََّهاَر وَالشَّْمَس وَالْقََمَر َوالْنُُّجوُم ُمَسخََّراٌت بِأَْمرِِه إِنَّ ِفى ذَِلكَ آليَاٍت
  ُرونَِفى األرض ُمْخَتِلفًا أَلْوَاُنُه إِنَّ ِفى ذَِلَك آلَيةً  لِّقَْومٍ َيذَّكَّ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أن اهللا تعاىل ملا أجاب يف هذه اآلية عن السؤال الذي ذكرناه من وجهني األول أن نقول إن 

حدوث احلوادث يف هذا العامل السفلي مسندة إىل االتصاالت الفلكية والتشكالت الكوكبية إال أنه ال بد حلركاهتا 
تلك احلركات إما ذواهتا وإما أمور مغايرة هلا واألول باطل لوجهني األول أن  واتصاالهتا من أسباب وأسباب

األجسام متماثلة فلو كان جسم علة لصفة لكان كل جسم واجب االتصاف بتلك الصفة وهو حمال والثاين أن ذات 
ذات ولو كان اجلسم لو كانت علة حلصول هذا اجلزء من احلركة لوجب دوام هذا اجلزء من احلركة بدوام تلك ال

كذلك لوجب بقاء اجلسم على حالة واحدة من غري تغري أصالً وذلك يوجب كونه ساكناً ومينع من كونه متحركاً 
فثبت أن القول بأن اجلسم متحرك لذاته يوجب كونه ساكناً لذاته وما أفضى ثبوته إىل عدمه كان باطالً فثبت أن 

أن يكون متحركاً لغريه وذلك الغري إما أن يكون سارياً فيه أو  اجلسم ميتنع أن يكون متحركاً لكونه جسماً فبقي
مبايناً عنه واألول باطل ألن البحث املذكور عائد يف أن ذلك اجلسم بعينه مل اختص بتلك القوة بعينها دون سائر 

مانياً عاد األجسام فثبت أن حمرك أجسام األفالك والكواكب أمور مباينة عنها وذلك املباين إن كان جسماً أو جس
التقسم األول فيه وإن مل يكن جسماً وال جسمانياً فإما أن يكون موجباً بالذات أو فاعالً خمتاراً واألول باطل ألن 
نسبة ذلك املوجب بالذات إىل مجيع األجسام على السوية فلم يكن بعض األجسام بقبول بعض اآلثار املعينة أوىل 



الك والكواكب هو الفاعل املختار القادر املنزه عن كونه جسماً وجسمانياً من بعض وملا بطل هذا ثبت أن حمرك األف
وذلك هو اهللا تعاىل فاحلاصل أنا ولو حكمنا بإسناد حوادث العامل السفلي إىل احلركات الفلكية والكوكبية فهذه 

  احلركات الكوكبية والفلكية ال ميكن إسنادها إىل أفالك أخرى وإال لزم التسلسل وهو

وجب أن يكون خالق هذه احلركات ومدبرها هو اهللا تعاىل وإذا كانت احلوادث السفلية مستندة إىل حمال ف
احلركات الفلكية وثبت أن احلركات الفلكية حادثة بتخليق اهللا تعاىل وتقديره وتكوينه فكان هذا اعترافاً بأن الكل 

رَ لَكُُم الَّْيلَ وَالْنََّهاَر وَالشَّْمَس َوالْقََمرَ يعين إن كانت من اهللا تعاىل وبإحداثه وختليقه وهذا هو املراد من قوله َوَسخَّ
تلك احلوادث السفلية ألجل تعاقب الليل والنهار وحركات الشمس والقمر فهذه األشياء ال بد وأن يكون حدوثها 

ه اآلية بقوله إِنَّ ِفى ذاِلَك بتخليق اهللا تعاىل وتسخريه قطعاً للتسلسل وملا مت هذا الدليل يف هذا املقام ال جرم ختم هذ
آليَاٍت لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ يعين أن كل من كان عاقالً علم أن القول بالتسلسل باطل وال بد من االنتهاء يف آخر األمر إىل 

  الفاعل املختار القدير فهذا تقرير أحد اجلوابني
ال جيوز أن يكون حدوث النبات واحليوان واجلواب الثاين عن ذلك السؤال أن نقول حنن نقيم الداللة على أنه 

ألجل تأثري الطباع واألفالك واألجنم وذلك ألن تأثري الطبائع واألفالك واألجنم والشمس والقمر بالنسبة إىل الكل 
واحد مث نرى أنه إذا تولد العنب كان قشره على طبع وعجمه على طبع وحلمه على طبع ثالث وماؤه على طبع 

رى يف الورد ما يكون أحد وجهي الورقة الواحدة منه يف غاية الصفرة والوجه الثاين من تلك رابع بل نقول إنا ن
الورقة يف غاية احلمرة وتلك الورقة تكون يف غاية الرقة واللطافة ونعلم بالضرورة أن نسبة األجنم واألفالك إىل 

دة ال تفعل إال فعالً واحداً أال ترى أهنم وجهي تلك الورقة الرقيقة نسبة واحدة والطبيعة الواحدة يف املادة الواح
قالوا شكل البسيط هو الكرة ألن تأثري الطبيعة الواحدة يف املادة الواحدة جيب أن يكون متشاهباً والشكل الذي 

يتشابه مجيع جوانبه هو الكرة وأيضاً إذا وضعنا الشمع فإذا استضاء مخسة أذرع من ذلك الشمع من أحد اجلوانب 
  مثل هذا األثر يف مجيع اجلوانب ألن الطبيعة املؤثرة جيب أن تتشابه نسبتها إىل كل اجلوانب وجب أن حيصل

إذا ثبت هذا فنقول ظهر أن نسبة الشمس والقمر واألجنم واألفالك والطبائع إىل وجهي تلك الورقة اللطيفة الرقيقة 
ثر متشاهباً وثبت أن األثر غري متشابه ألن نسبة واحدة وثبت أن الطبيعة املؤثرة مىت كانت نسبتها واحدة كان األ

أحد جانيب تلك الورقة يف غاية الصفرة والوجه الثاين يف غاية احلمرة فهذا يفيد القطع بأن املؤثر يف حصول هذه 
الصفات واأللوان واألحوال ليس هو الطبيعة بل املؤثر فيها هو الفاعل املختار احلكيم وهو اهللا سبحانه وتعاىل وهذا 

  املراد من قوله َوَما ذََرأَ لَكُْم ِفى االْْرضِ ُمْخَتِلفًا أَلْوَانُُههو 
واعلم أنه ملا كان مدار هذه احلجة على أن املؤثر املوجب بالذات وبالطبيعة جيب أن يكون نسبته إىل الكل نسبة 

ن املؤثر فيها ليس واجباً واحدة فلما دل احلس يف هذه األجسام النباتية على اختالف صفاهتا وتنافر أحواهلا ظهر أ
بالذات بل فاعالً خمتاراً فهذا متام تقرير هذه الدالئل وثبت أن ختم اآلية األوىل بقوله ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ واآلية الثانية 

الدالئل الظاهرة بقوله لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ واآلية الثالثة بقوله ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ هو الذي نبه على هذه الفوائد النفيسة و
  واحلمد هللا على ألطافه يف الدين والدنيا

املسألة الثانية قرأ ابن عامر وَالشَّْمَس َوالْقََمَر وَالنُُّجوَم كلها بالرفع على االبتداء واخلرب هو قوله ُمَسخَّراٍت وقرأ 
ها على هذا لئال يتكرر لفظ التسخري حفص عن عاصم وَالنُُّجوَم بالرفع على أن يكون قوله َوالنُُّجوَم ابتداء وإمنا محل

  إذ العرب ال تقول سخرت هذا الشيء مسخراً فجوابه أن املعىن أنه تعاىل



سخر لنا هذه األشياء حال كوهنا مسخرة حتت قدرته وإرادته وهذا هو الكالم الصحيح والتقدير أنه تعاىل سخر 
حتت قدرة اهللا تعاىل وأمره وإذنه وعلى هذا التقدير للناس هذه األشياء وجعلها موافقة ملصاحلها حال كوهنا مسخرة 

  فالتكرير اخلايل عن الفائدة غري الزم واهللا علم بقي يف اآلية سؤاالت
السؤال األول التسخري عبارة عن القهر والقسر وال يليق ذلك إال مبن هو قادر جيوز أن يقهر فكيف يصح ذلك يف 

  الليل والنهار ويف اجلمادات والشمس والقمر
واجلواب من وجهني األول أنه تعاىل ملا دبر هذه األشياء على طريقة واحدة مطابقة ملصاحل العباد صارت شبيهة 

بالعبد املنقاد املطواع فلهذا املعىن أطلق على هذا النوع من التدبري لفظ التسخري وعن الوجه الثاين يف اجلواب وهو 
ألهنم يقولون احلركة الطبيعية للشمس والقمر هي احلركة من ال يستقيم إال على مذهب أصحاب علم اهليئة وذلك 

املغرب إىل املشرق واهللا تعاىل حيرك هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك األعظم من املشرق إىل املغرب فكانت هذه 
  احلركة قسرية فلهذا السبب ورد فيها اللفظ التسخري
ال بسبب حركات الشمس كان ذكر النهار والليل مغنياً عن السؤال الثاين إذا كان ال حيصل للنهار والليل وجود إ

  ذكر الشمس
واجلواب أن حدوث النهار والليل ليس بسبب حركة الشمس بل حدوثهما بسبب حركة الفلك األعظم الذي 
  دللنا على أن حركته ليست إال بتحريك اهللا سبحانه وأما حركة الشمس فإهنا علة حلدوث السنة ال حلدوث اليوم

  ل الثالث ما معىن قوله ُمَسخَّراٍت بِأَْمرِِه واملؤثر يف التسخري هو القدرة ال األمرالسؤا
واجلواب أن هذه اآلية مبنية على أن األفالك والكواكب مجادات أم ال وأكثر املسلمني عليها أهنا مجادات فال جرم 

الفعل كثري قال تعاىل إِنََّما قَوْلَُنا إِذَا أََرْدنَاُه أَن محلوا األمر يف هذه اآلية على اخللق والتقدير ولفظ األمر مبعىن الشأن و
ومن الناس من يقول إهنا ليست مجادات فههنا حيمل األمر على األذن والتكليف )  ٤٠النحل ( نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 

  واهللا أعلم
َوَتسَْتخْرُِجواْ ِمْنُه ِحلَْيةً  َتلَْبُسوَنَها َوَتَرى الْفُلَْك مََواِخَر ِفيِه وَِلَتْبَتغُواْ ِمن  َوُهَو الَِّذى َسخََّر الَْبْحَر ِلَتأْكُلُواْ ِمْنُه لَْحًما طَرِيا

  فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ
اعلم أنه تعاىل ملا احتج على إثبات اإلله يف املرتبة األوىل بأجرام السموات ويف املرتبة الثانية ببدن اإلنسان ونفسه 

املرتبة الثالثة بعجائب خلقة احليوانات ويف املرتبة الرابعة بعجائب طبائع النبات ذكر يف املرتبة اخلامسة ويف 
  االستدالل على وجود الصانع بعجائب أحوال العناصر فبدأ منها باالستدالل بعنصر املاء

بحر احمليط وهو كلية عنصر املاء واعلم أن علماء اهليئة قالوا ثالثة أرباع كرة األرض غائصة يف املاء وذاك هو ال
)  ٢٧لقمان ( وحصل يف هذا الربع املسكون سبعة من البحار كما قال بعده َوالَْبْحُر َيُمدُُّه ِمن بَْعِدِه َسْبَعةُ  أَْبُحرٍ 

س والبحر الذي سخره اهللا تعاىل للناس هو هذه البحار ومعىن تسخري اهللا تعاىل إياها للخلق جعلها حبيث يتمكن النا
  من االنتفاع هبا إما بالركوب أو بالغوص

  واعلم أن منافع البحار كثرية واهللا تعاىل ذكر منها يف هذه اآلية ثالثة أنواع
  املنفعة األوىل قوله تعاىل ِلَتأْكُلُواْ ِمْنهُ لَْحًما طَرِّيا وفيه مسائل

وقال الفراء طرا يطرا طراء ممدوداً  املسألة األوىل قال ابن األعرايب حلم طري غري مهموز وقد طرو يطرو طراوة
  وطراوة كما يقال شقى يشقى شقاء وشقاوة

واعلم أن يف ذكر الطري مزيد فائدة وذلك ألنه لو كان السمك كله ماحلاً ملا عرف به من قدرة اهللا تعاىل ما يعرف 



أنه إمنا حدث ال حبسب  بالطري فإنه ملا خرج من البحر امللح الزعاق احليوان الذي حلمه يف غاية العذوبة علم
  الطبيعة بل بقدرة اهللا وحكمته حيث أظهر الضد من الضد

املسألة الثانية قال أبو حنيفة رمحه اهللا لو حلف ال يأكل اللحم فأكل حلم السمك ال حينث قالوا ألن حلم السمك 
بيان اهللا بيان روي أن أبا  ليس بلحم وقال آخرون إنه حينث ألنه تعاىل نص على كونه حلماً يف هذه اآلية وليس فوق

حنيفة رمحه اهللا ملا قال هبذا القول ومسعه سفيان الثوري فأنكر عليه ذلك واحتج عليه هبذه اآلية بعث إليه رجالً 
وسأله عن رجل حلف ال يصلي على البساط فصلى على األرض هل حينث أم ال قال سفيان ال حينث فقال السائل 

  قال فعرف سفيان أن ذلك كان بتلقني أيب حنيفة)  ١٩نوح ( ُه جََعلَ لَكُُم االْْرَض بَِساطاً أليس أن اهللا تعاىل قال َواللَّ
ولقائل أن يقول هذا الكالم ليس بقوي ألن أقصى ما يف الباب أنا تركنا العمل بظاهر القرآن يف لفظ البساط 

ى والفرق بني الصورتني من وجهني األول للدليل الذي قام عليه فكيف يلزمنا ترك العمل بظاهر القرآن يف آية أخر
أنه ملا حلف ال يصلي على البساط فلو أدخلنا األرض حتت لفظ البساط لزمنا أن مننعه من الصالة ألنه إن صلى 

على األرض املفروشة بالبساط لزمه احلنث ال حمالة ولو صلى على األرض اليت ال تكون مفروشة لزمه احلنث أيضاً 
األرض حتت لفظ البساط فهذا يقتضي منعه من الصالة وذلك مما ال سبيل إليه خبالف ما إذا  على تقدير أن يدخل

أدخلنا حلم السمك حتت لفظ اللحم ألنه ليس يف منعه من أكل اللحم على اإلطالق حمذور فظهر الفرق الثاين أنا 
أما وقوع اسم اللحم على حلم  نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة أن وقوع اسم البساط على األرض اخلالصة جماز

  السمك فلم يعرف أنه جماز فظهر الفرق واهللا أعلم
وحجة أيب حنيفة رمحه اهللا أن مبىن األميان على العادة وعادة الناس إذا ذكر اللحم على اإلطالق أن ال يفهم منه حلم 

  كان حقيقاً باإلنكارالسمك بدليل أنه إذا قال الرجل لغالمه اشتر هبذه الدراهم حلماً فجاء بالسمك 
  واجلواب أنا رأيناكم يف كتاب األميان تارة تعتربون اللفظ وتارة تعتربون العرف وما رأيناكم ذكرمت

ضابطاً بني القسمني والدليل عليه أنه إذا قال لغالمه اشتر هبذه الدراهم حلماً فجاء بلحم العصفور كان حقيقاً 
أكل حلم العصفور فثبت أن العرف مضطرب والرجوع إىل نص القرآن باإلنكار عليه مع أنكم تقولون إنه حينث ب

  متعني واهللا أعلم
ما قال املنفعة الثانية من منافع البحر قوله تعاىل َوَتسَْتخْرُِجواْ ِمْنُه ِحلَْيةً  َتلَْبُسونََها واملراد باحللية اللؤلؤ واملرجان ك

واملراد بلبسهم لبس نسائهم ألهنن من مجلتهم وألن إقدامهن )  ٢٢الرمحن (  تعاىل َيْخُرُج مِْنُهَما الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ
على التزين هبا إمنا يكون من أجلهم فكأهنا زينتهم ولباسهم ورأيت بعض أصحابنا متسكوا يف مسألة أنه ال جيب 

فقلت هذا ) يف احللي ال زكاة ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الزكاة يف احللي املباح حبديث عروة عن النيب 
احلديث ضعيف الرواية وبتقدير الصحة فيمكن أن يقال فيه لفظ احللي لفظ مفرد حملى باأللف والالم وقد بينا يف 

أصول الفقه أن هذا اللفظ جيب محله على املعهود السابق واحللي الذي هو املعهود السابق هو الذي ذكره اهللا تعاىل 
له َوَتسَْتخْرُِجونَ ِمْنُه ِحلَْيةً  َتلَْبُسوَنَها فصار بتقدير صحة ذلك اخلرب ال زكاة يف الآلىلء يف كتابه يف هذه اآلية وهو قو

  وحينئذ يسقط االستدالل به واهللا أعلم
ملاء بصدرها املنفعة الثالثة قوله تعاىل َوَتَرى الْفُلَْك مََواِخَر ِفيِه وَِلَتْبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه قال أهل اللغة خمر السفينة شقها ا

  وعن الفراء أنه صوت جري الفلك بالرياح
إذا عرفت هذا فقول ابن عباس َموَاِخَر أي جواري إمنا حسن التفسري به ألهنا ال تشق املاء إال إذا كانت جارية 

اهللا تعاىل وقوله تعاىل َوِلتَْبَتُغواْ ِمن فَْضِلِه يعين لتركبوه للتجارة فتطلبوا الربح من فضل اهللا وإذا وجدمت فضل 



  وإحسانه فلعلكم تقدمون على شكره واهللا أعلم
  ْم َيْهَتدُونََوأَلْقَى ِفى األرض َروَاِسىَ  أَن َتِميَد بِكُْم وَأَْنهَاراً َوسُُبالً لََّعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ َوَعالمَاٍت َوبِالنَّْجمِ ُه

  ىل يف األرضاعلم أن املقصود من هذه اآلية ذكر بعض النعم اليت خلقها اهللا تعا
  فالنعمة األوىل قوله وَأَلْقَى ِفى االْْرضِ َروَاِسىَ  أَن َتِميَد بِكُْم وفيه مسألتان

املسألة األوىل قوله أَن َتِميَد بِكُمْ يعين لئال متيد بكم على قول الكوفيني وكراهة أن متيد بكم على قول البصريني 
وامليد احلركة واالضطراب مييناً ومشاالً يقال )  ١٧٦النساء ( ْم أَن َتِضلُّواْ وذكرنا هذا عند قوله تعاىل ُيَبّيُن اللَُّه لَكُ

  ماد مييد ميداً
املسألة الثانية املشهور عن اجلمهور يف تفسري هذه اآلية أن قالوا إن السفينة إذا ألقيت على وجه املاء فإهنا متيد من 

ك السفينة استقرت على وجه املاء فاستوت قالوا جانب إىل جانب وتضطرب فإذا وضعت األجرام الثقيلة يف تل
فكذلك ملا خلق اهللا تعاىل األرض على وجه املاء اضطربت ومادت فخلق اهللا تعاىل عليها هذه اجلبال الثقال 

  فاستقرت على وجه املاء بسبب ثقل هذه اجلبال

م كون األرض واملاء ثقيلة ولقائل أن يقول هذا يشكل من وجوه األول أن هذا التعليل إما أن يذكر مع تسلي
بالطبع أو مع املنع من هذا األصل ومع القول بأن حركات هذه األجسام بطباعها أو ليست بطباعها بل هي واقعة 

بتخليق الفاعل املختار أما على التقدير األول فهذا التعليل مشكل ألن على هذا األصل ال شك أن األرض أثقل من 
يف املاء وال يبقى طافياً عليه وإذا مل يبق طافياً عليه امتنع أن يقال إهنا متيد ومتيل املاء واألثقل من املاء يغوص 

وتضطرب وهذا خبالف السفينة ألهنا متخذة من اخلشب ويف داخل اخلشب جتويفات مملوءة من اهلواء فلهذا السبب 
رسيت باألجسام الثقيلة استقرت تبقى اخلشبة طافية على املاء فحينئذ تضطرب ومتيد ومتيل على وجه املاء فإذا أ

وسكنت فظهر الفرق وأما على التقدير الثاين وهو أن يقال ليس لألرض وال للماء طبائع توجب الثقل والرسوب 
واألرض إمنا تنزل ألن اهللا تعاىل أجرى عادته جبعلها كذلك وإمنا صار املاء حميطاً باألرض جملرد إجراء العادة وليس 

للماء توجب حالة خمصوصة فنقول فعلى هذا التقدير علة سكون األرض هي أن اهللا تعاىل  ههنا طبيعة لألرض وال
خيلق فيها السكون وعلة كوهنا مائدة مضطربة هي أن اهللا تعاىل خيلق فيها احلركة وعلى هذا التقدير فإنه يفسد 

ا إمنا يصح إذا كان طبيعة القول بأن األرض كانت مائلة فخلق اهللا اجلال وأرساها عليها لتبقى ساكنة ألن هذ
األرض توجب امليدان وطبيعة اجلبال توجب اإلرساء والثبات وحنن إمنا نتكلم اآلن على تقدير نفي الطبائع املوجبة 

  هلذه األحوال فثبت أن هذا التعليل مشكل على كل التقديرات
ى وجه املاء من غري أن متيد ومتيل من السؤال الثاين هو أن إرساء األرض باجلبال إمنا يعقل ألجل أن تبقى األرض عل

جانب إىل جانب وهذا إمنا يعقل إذا كان املاء الذي استقرت األرض على وجهه واقفاً فنقول فما املقتضى لسكون 
ذلك املاء ووقوفه يف حيزه املخصوص فإن قلت املقتضي لسكونه يف ذلك احليز املخصوص هو أن طبيعته املخصوصة 

عني فلم ال تقول مثله يف األرض وهو أن الطبيعة املخصوصة اليت لألرض توجب وقوفها يف توجب وقوفه يف ذلك امل
ذلك احليز املعني وذلك يفيد القول بأن األرض إمنا وقفت بسبب أن اهللا تعاىل أرساها باجلبال فإن قلت املقتضى 

ز املخصوص فلم ال تقول مثله يف سكون لسكون املاء يف حيزه املعني هو أن اهللا تعاىل سكن املاء بقدرته يف ذلك احلي
  األرض وحينئذ يفسد هذا التعليل أيضاً

السؤال الثالث أن جمموع األرض جسم عظيم فبتقدير أن متيد كليته وتضطرب على وجه البحر احمليط مل تظهر تلك 
  احلالة للناس



هر تلك احلركات للناس فبم فإن قيل أليس أن األرض حتركها البخارات احملتقنة يف داخلها عند الزالزل وتظ
تنكرون على من يقول إنه لوال اجلبال لتحركت األرض إال أنه تعاىل ملا أرساها باجلبال الثقال مل تقو الرياح على 

  حتريكها
قلنا تلك البخارات إمنا احتقنت يف داخل قطعة صغرية من األرض فلما حصلت احلركة يف تلك القطعة الصغرية 

القائلون هبذا القول إن ظهور احلركة يف تلك القطعة املعينة من األرض جيري جمرى اختالج ظهرت تلك احلركة قال 
حيصل يف عضو معني من بدن اإلنسان أما لو حركت كلية األرض مل تظهر تلك احلركة أال ترى أن الساكن يف 

  السفينة ال حيس حبركة كلية السفينة وإن كانت واقعة على أسرع الوجوه

ههنا فهذا ما يف هذا املوضع من املباحث الدقيقة العميقة والذي عندي يف هذا املوضع املشكل أن وأقواها فكذا 
يقال ثبت بالدالئل اليقينية أن األرض كرة وثبت أن هذه اجلبال على سطح هذه الكرة جارية جمرى خشونات 

  حتصل على وجه هذه الكرة
ت حاصلة بل كانت األرض كرة حقيقية خالية عن إذا ثبت هذا فنقول لو فرضنا أن هذه اخلشونات ما كان

اخلشونات والتضريسات لصارت حبيث تتحرك باالستدارة بأدىن سبب ألن اجلرم البسيط املستدير إما أن جيب كونه 
متحركاً باالستدارة على نفسه وإن مل جيب ذلك عقالً إال أنه بأدىن سبب يتحرك على هذا الوجه أما ملا حصل على 

ة األرض هذه اجلبال وكانت كاخلشونات الواقعة على وجه الكرة فكل واحد من هذه اجلبال إمنا ظاهر سطح كر
يتوجه بطبعه حنو مركز العامل وتوجه ذلك اجلبل حنو مركز العامل بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون جارياً جمرى 

ه األرض كاألوتاد املغروزة يف الكرة الوتد الذي مينع كرة األرض من االستدارة فكان ختليق هذه اجلبال على وج
املانعة هلا عن احلركة املستديرة فكانت مانعة لألرض من امليد وامليل واالضطراب مبعىن أهنا منعت األرض من احلركة 

  املستديرة فهذا ما وصل إليه حبثي يف هذا الباب واهللا أعلم مبراده
وجه األرض هي أنه تعاىل أجرى األهنار على وجه األرض واعلم  النعمة الثانية من النعم اليت أظهرها اهللا تعاىل على

  أنه حصل ههنا حبثان
البحث األول أن قوله َوأَْنَهاٌر معطوف على قوله وَأَلْقَى ِفى االْْرضِ َروَاِسىَ  والتقدير ألقى رواسي وأهناراً وخلق 

واإللقاء معناه )  ٧َق ( كما قال وَأَلْقَْيَنا ِفيَها َرواِسَي األهنار ال يبعد أن يسمى باإللقاء فيقال ألقى اًّ يف األرض أهناراً 
واإللقاء يقارب  ١٠فصلت ( اجلعل أال تر أنه تعاىل قال يف آية أخرى َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسىَ  ِمن فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها 
من هذا اإللقاء اجلعل واخللق قال  اإلنوال ألن اإللقاء يدل على طرح الشيء من األعلى إىل األسفل إال أن املراد

تعاىل واإللقاء يقارب اإلنوال ألن اإللقاء يدل على طرح الشيء من األعلى إىل األسفل إال أن املراد من هذا اإللقاء 
  ) ٣٩طه ( اجلعل واخللق قال تعاىل َوأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً  ّمّنى 

أكثر األهنار إمنا تتفجر منابعها يف اجلبال فلهذا السبب ملا ذكر اهللا تعاىل البحث الثاين أنه ثبت يف العلوم العقلية أن 
  اجلبال أتبع ذكرها بتفجري العيون واألهنار

األرض  النعمة الثالثة قوله َوسُُبالً لََّعلَّكُْم تَْهَتُدونَ وهي أيضاً على قوله َوأَلْقَى ِفى االْْرضِ رََواِسىَ  والتقدير وألقى يف
اه أنه تعاىل أظهرها وبينها ألجل أن هتتدوا هبا يف أسفاركم ونظريه قوله تعاىل يف آية أخرى َوَسلَكَ لَكُْم سبالً ومعن
  وقوله لََعلَّكُْم َتْهَتُدونَ أي لكي هتتدوا)  ٥٣طه ( ِفيَها سُُبالً 

ة حىت يتمكن املكلف واعلم أنه تعاىل ملا ذكر أنه أظهر يف األرض سبالً معينة ذكر أنه أظهر فيها عالمات خمصوص
من االستدالل هبا فيصل بواسطتها إىل مقصوده فقال َوَعالمَاٍت وهي أيضاً معطوفة على قوله ِفى االْْرضِ َروَاِسىَ  



والتقدير وألقى يف األرض رواسي وألقى فيها أهناراً وسبالً وألقى فيها عالمات واملراد بالعالمات معامل الطرق وهي 
دي وهذه العالمات هي اجلبال والرياح ورأيت مجاعة يشمون التراب وبواسطة ذلك الشم األشياء اليت هبا يهت

يتعرفون الطرق قال األخفش مت الكالم عند قوله َوَعالَماٍت وقوله وَبِالنَّْجمِ ُهْم َيهَْتُدونَ كالم منفصل عن األول 
  واملراد بالنجم اجلنس كقولك كثر الدرهم يف

لثريا والفرقدان وبنات نعش واجلدي وقرأ احلسن َوبِالنَّْجمِ بضمتني وبضمة فسكون أيدي الناس وعن السدي هو ا
  وهو مجع جنم كرهن ورهن والسكون ختفيف وقيل حذف الواو من النجم ختفيفاً

  فإن قيل قوله أَن َتِميَد بِكُمْ خطاب احلاضرين وقوله َوبِالنَّْجمِ ُهْم َيهَْتُدونَ خطاب للغائبني فما السبب فيه
قلنا إن قريشاً كانت تكثر أسفارها لطلب املال ومن كثرت أسفاره كان علمه باملنافع احلاصلة من االهتداء بالنجوم 

  أكثر وأمت فقوله وَبِالنَّْجمِ ُهْم يَْهَتُدونَ إشارة إىل قريش للسبب الذي ذكرناه واهللا أعلم
ُدونَ خمتص بالبحر ألنه تعاىل ملا ذكر صفة البحر وما فيه من واختلف املفسرون فمنهم من قال قوله َوبِالنَّْجمِ ُهْم َيْهَت

املنافع بني أن من يسريون فيه يهتدون بالنجم ومنهم من قال بل هو مطلق يدخل فيه السري يف الرب والبحر وهذا 
ل ذلك دليالً القول أوىل ألنه أعم يف كونه نعمة وألن االهتداء بالنجم قد حيصل يف الوقتني معاً ومن الفقهاء من جيع

على أن املسافر إذا عميت عليه القبلة فإنه جيب عليه أن يستدل بالنجوم وبالعالمات اليت يف األرض وهي اجلبال 
والرياح وذلك صحيح ألنه كما ميكن االهتداء هبذه العالمات يف معرفة الطرق واملسالك فكذلك ميكن االستدالل 

  هبا يف معرفة طلب القبلة
القبلة إما أن يكون بعالمات الئحة أو ال يكون فإن كانت الئحة وجب أن جيب االجتهاد ويتوجه واعلم أن اشتباه 

إىل حيث غلب على الظن أنه هو القبلة فإن تبني اخلطأ وجب اإلعادة ألنه كان مقصراً فيما وجب عليه وإن مل تظهر 
  العالمات فههنا طريقان

  جهة شاء ألن اجلهات ملا تساوت وامتنع الترجيح مل يبق إال التخيري الطريق األول أن يكون خمرياً يف الصالة إىل أي
والطريق الثاين أن يصلي إىل مجيع اجلهات فحينئذ يعلم بيقني أنه خرج عن العهدة وهذا كما يقوله الفقهاء فيمن 

من قضاء ما نسي صالة ال يعرفها بعينها أن الواجب عليه يف القضاء أن يأيت بالصلوات اخلمس ليكون على يقني 
لزمه ومنهم من يقول الواجب منها واحدة فقط وهذا غلط ألنه ملا لزمه أن يفعل الكل كان الكل واجباً وإن كان 

  سبب وجوب كل هذه الصلوات فوت الصالة الواحدة واهللا أعلم
الَ ُتْحُصوَهآ إِنَّ اللََّه لََغفُوٌر رَِّحيٌم َواللَُّه َيْعلَُم َما  أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق أَفَال َتذَكَُّرونَ َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه

ُر أَحَْيآٍء َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه الَ َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهْم ُيْخلَقُونَ أَمْواٌت غَْي
  ُيْبَعثُونَ

  ية مسائليف اآل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا ذكر الدالئل الدالة على وجود القادر احلكيم على الترتيب األحسن والنظم األكمل 

وكانت تلك الدالئل كما أهنا كانت دالئل فكذلك أيضاً كانت شرحاً وتفصيالً ألنواع نعم اهللا تعاىل وأقسام 
تعاىل واملقصود أنه ملا دلت هذه الدالئل الباهرة والبينات الزاهرة القاهرة إحسانه أتبعه بذكر إبطال عبادة غري اهللا 

على وجود إله قادر حكيم وثبت أنه هو املويل جلميع هذه النعم واملعطي لكل هذه اخلريات فكيف حيسن يف العقول 
وجه قال بعد تلك اآليات االشتغال بعبادة موجود سواه ال سيما إذا كان املوجود مجاداً ال يفهم وال يدر فلهذا ال



بتة أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق أَفَال َتذَكَُّرونَ واملعىن أفمن خيلق هذه األشياء اليت ذكرناها كمن ال خيلق بل ال يقدر ال
على شيء أفال تذكرون فإن هذا القدر ال حيتاج إىل تدبر وتفكر ونظر ويكفي فيه أن تتنبهوا على ما يف عقولكم من 

أن العبادة ال تليق إال باملنعم األعظم وأنتم ترون يف الشاهد إنساناً عاقالً فامهاً ينعم بالنعمة العظيمة ومع ذلك 
فتعلمون أنه يقبح عبادته فهذه األصنام مجادات حمضة وليس هلا فهم وال قدرة وال اختيار فكيف تقدمون على 

  عبادهتا وكيف جتوزون االشتغال خبدمتها وطاعتها
ألهنا ألويل العلم وأجيب عنه ) من ( سألة الثانية املراد بقوله مَّن الَّ َيْخلُُق األصنام وأهنا مجادات فال يليق هبا لفظة امل

  من وجوه
الوجه األول أن الكفار ملا مسوها آهلة وعبدوها ال جرم أجريت جمرى أويل العلم أال ترى إىل قوله على أثره َوالَِّذينَ 

  ِن اللَِّه الَ َيْخلُقُونَ َشْيئًا وَُهْم ُيْخلَقُونََيْدُعونَ ِمن ُدو
  والوجه الثاين يف اجلواب أن السبب فيه املشاكلة بينه وبني من خيلق

والوجه الثالث أن يكون املعىن أن من خيلق ليس كمن ال خيلق من أويل العلم فكيف من ال علم عنده كقوله أَلَُهمْ 
اآلهلة اليت تدعوهنا حاهلم منحطة عن حال من هلم أرجل وأيد وآذان وقلوب ألن هؤالء أَْرُجلٌ يَْمُشونَ بَِها يعين أن 

  أحياء وهم أموات فكيف يصح منهم عبادهتا وليس املراد أنه لو صحت هلم هذه األعضاء لصح أن يعبدوا
لوا غري اخلالق مثل اخلالق يف فإن قيل قوله أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق املقصود منه إلزام عبدة األوثان حيث جع

  التسمية باإلله ويف االشتغال بعبادهتا فكان حق اإللزام أن يقال أفمن ال خيلق كمن خيلق
واجلواب املراد منه أن من خيلق هذه األشياء العظيمة ويعطي هذه املنافع اجلليلة كيف يسوى بينه وبني هذه 

شتغال بعبادهتا واإلقدام على غاية تعظيمها فوقع التعبري عن هذا اجلمادات اخلسيسة يف التسمية باسم اإلله ويف اال
  املعىن بقوله أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق

املسألة الثالثة احتج بعض أصحابنا هبذه اآلية على أن العبد غري خالق ألفعال نفسه فقال إنه تعاىل ميز نفسه عن سائر 
خلالقية ألن قوله أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق الغرض منه بيان كونه ممتازاً عن األشياء اليت كانوا يعبدوهنا بصفة ا

  األنداد بصفة اخلالقية وأنه إمنا استحق اإلهلية واملعبودية بسبب كونه خالقاً فهذا

أن العبد ال يقدر يقتضي أن العبد لو كان خالقاً لبعض األشياء لوجب كونه إهلاً معبوداً وملا كان ذلك باطالً علمنا 
  على اخللق واإلجياد قالت املعتزلة اجلواب عنه من وجوه

الوجه األول أن املراد أفمن خيلق ما تقدم ذكره من السموات واألرض واإلنسان واحليوان والنبات والبحار 
ه يكون إهلاً ومل والنجوم واجلبال كمن ال يقدر على خلق شيء أصالً فهذا يقتضي أن من كان خالقاً هلذه األشياء فإن

  يلزم منه أن من يقدر على أفعال نفسه أن يكون إهلاً
والوجه الثاين أن معىن اآلية أن من كان خالقاً كان أفضل ممن ال يكون خالقاً فوجب امتناع التسوية بينهما يف اإلهلية 

دليل عليه قوله تعاىل أَلَُهْم واملعبودية وهذا القدر ال يدل على أن كل من كان خالقاً فإنه جيب أن يكون إهلاً وال
ومعناه أن الذي حصل له رجل ميشي هبا يكون أفضل من الذي حصل له )  ١٩٥األعراف ( أَْرُجلٌ يَْمُشونَ بَِها 

رجل ال يقدر أن ميشي هبا وهذا يوجب أن يكون اإلنسان أفضل من الصنم واألفضل ال يليق به عبادة األخس فهذا 
 إهنا ال تدل على أن من حصل له رجل ميشي هبا أن يكون إهلاً فكذلك ههنا املقصود هو املقصود من هذه اآلية مث

من هذه اآلية بيان أن اخلالق أفضل من غري اخلالق فيمتنع التسوية بينهما يف اإلهلية واملعبودية وال يلزم منه أن ميجرد 
  حصول صفة اخلالقية يكون إهلاً



إنا ال ) تفسريه ( املعتزلة ال يطلقون لفظ اخلالق على العبد قال الكعيب يف والوجه الثالث يف اجلواب أن كثرياً من 
نقول إنا خنلق أفعالنا قال ومن أطلق ذلك فقد أخطأ إال يف مواضع ذكرها اهللا تعاىل كقوله وَإِذَا َتْخلُُق ِمَن الطّنيِ 

  ) ١٤املؤمنون ( ُن الَْخاِلِقَني وقوله فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَس)  ١١٠املائدة ( كََهْيئَةِ  الطَّْيرِ 
واعلم أن أصحاب أيب هاشم يطلقون لفظ اخلالق على العبد حىت أن أبا عبد اهللا البصري بالغ وقال إطالق لفظ 

اخلالق على العبد حقيقة وعلى اهللا جماز ألن اخلالق عبارة عن التقدير وذلك عبارة عن الظن واحلسبان وهو يف حق 
   تعاىل حمالالعبد حاصل ويف حق اهللا

  واعلم أن هذه األجوبة قوية واالستدالل هبذه اآلية على صحة مذهبنا ليس بقوي واهللا أعلم
  أما قوله تعاىل َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها ففيه مسألتان

باطل وخطأ بني هبذه اآلية أن العبد ال  املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا بني باآلية املتقدمة أن االشتغال بعبادة غري اهللا
ميكنه اإلتيان بعبادة اهللا تعاىل وشكر نعمه والقيام حبقوق كرمه على سبيل الكمال والتمام بل العبد وإن أتعب نفسه 

يف القيام بالطاعات والعبادات وبالغ يف شكر نعمة اهللا تعاىل فإنه يكون مقصراً وذلك ألن االشتغال بشكر النعم 
بعلمه بتلك النعم على سبيل التفصيل والتحصيل فإن من ال يكون متصوراً وال مفهوماً وال معلوماً امتنع مشروط 

االشتغال بشكره إال أن العلم بنعم اهللا تعاىل على سبيل التفصيل غري حاصل للعبد ألن نعم اهللا تعاىل كثرية وأقسامها 
باديها فضالً عن غاياهتا وأهنا غري معلومة على سبيل وشعبها واسعة عظيمة وعقول اخللق قاصرة عن اإلحاطة مب

التفصيل وما كان كذلك امتنع االشتغال بشكره على الوجه الذي يكون ذلك الشكر الئقاً بتلك النعم فهذا هو 
مال وإذا مل تعرفوها املفهوم من قوله َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها يعين أنكم ال تعرفوهنا على سبيل التمام والك

  امتنع منكم القيام بشكرها

على سبيل التمام والكمال وذلك يدل على أن شكر اخلالق قاصر عن نعم احلق وعلى أن طاعات اخللق قاصرة عن 
ربوبية احلق وعلى أن معارف اخللق قاصرة عن كنه جالل احلق ومما يدل قطعاً على أن عقول اخللق قاصرة عن 

هللا تعاىل أن كل جزء من أجزاء البدن اإلنساين لو ظهر فيه أدىن خلل لتنغص العيش على اإلنسان معرفة أقسام نعم ا
ولتمىن أن ينفق كل الدنيا حىت يزول عنه ذلك اخللل مث إنه تعاىل يدبر أحوال بدن اإلنسان على الوجه األكمل 

 بدفع مفاسده فليكن هذا املثال حاضراً األصلح مع أن اإلنسان ال علم له بوجود ذلك اجلزء وال بكيفية مصاحله وال
يف ذهنك مث تأمل يف مجيع ما خلق اهللا يف هذا العامل من املعادن والنبات واحليوان وجعلها مهيأة النتفاعك هبا حىت 

  تعلم أن عقول اخللق تفىن يف معرفة حكمة الرمحن يف خلق اإلنسان فضالً عن سائر وجوه الفضل واإلحسان
مت أن االشتغال بالشكر موقوف على حصول العلم بأقسام النعم ودللتم على أن حصول العامل فإن قيل فلما قرر

  بأقسام النعم حمال أو غري واقع فكيف أمر اهللا اخللق بالقيام بشكر النعم
قلنا الطريق إليه أن يشكر اهللا تعاىل على مجيع نعمه مفصلها وجمملها فهذا هو الطريق الذي به ميكن اخلروج عن 

  دة الشكر واهللا أعلمعه
املسألة الثانية قال بعضهم إنه ليس هللا على الكفار نعمة وقال األكثرون هللا على الكافر واملؤمن نعم كثرية والدليل 

عليه أن اإلنعام خبلق السموات واألرض واإلنعام خبلق اإلنسان من النطفة واإلنعام خبلق اإلنعام وخيلق اخليل والبغال 
اف النعم من الزرع والزيتون والنخيل واألعناب وبتسخري البحر ليأكل اإلنسان منه حلماً طرياً واحلمري وخيلق أصن

ويستخرج منه حلية يلبسها كل ذلك مشترك فيه بني املؤمن والكافر مث أكد تعاىل ذلك بقوله تعاىل َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  
ء نعم من اهللا تعاىل يف حق الكل وهذا يدل على أن نعم اهللا اللَِّه الَ ُتْحُصوَها وذلك يدل على أن كل هذه األشيا



  واصلة إىل الكفار واهللا أعلم
ا إِنَّ اإلْنَسانَ أما قوله إِنَّ اللََّه لََغفُوٌر رَّحِيٌم اعلم أنه تعاىل قال يف سورة إبراهيم َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَه

واملعىن أنه ملا بني أن اإلنسان ال ميكنه القيام بأداء ) وقال ههنا إن اهللا لغفور رحيم )  ٣٤ إبراهيم( لَظَلُوٌم كَفَّاٌر 
أي غفور للتقصري الصادر عنكم يف القيام بشكر نعمه رحيم ) إن اهللا لغفور رحيم ( الشكر على سبيل التفصيل قال 

  بكم حيث مل يقطع نعمه عليكم بسبب تقصريكم
تسرون وما تعلنون ففيه وجهان األول أن الكفار كانوا مع اشتغاهلم بعبادة غري اهللا تعاىل أما قوله واهللا يعلم ما 

يسرون ضروباً من الكفر يف مكايد الرسول عليه السالم فجعل هذا زجراً هلم عنها والثاين أنه تعاىل زيف يف اآلية 
 هذه اآلية أيضاً عبادهتا بسبب أن اإلله األوىل عبادة األصنام بسبب أنه ال قدرة هلا على اخللق واإلنعام وزيف يف

  جيب أن يكون عاملاً بالسر والعالنية وهذه األصنام مجادات ال معرفة هلا بشيء أصالً فكيف حتسن عبادهتا
صنام بصفات أما قوله َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه الَ َيْخلُقُونَ َشْيئًا وَُهْم ُيْخلَقُونَ فاعلم أنه تعاىل وصف هذه األ

  كثرية
فالصفة األوىل أهنم ال خيلقون شيئاً وهم خيلقون قرأ حفص عن عاصم يسرون ويعلنون ويدعون كلها بالياء على 

  احلكاية عن الغائب وقرأ أبو بكر عن عاصم َيدَُّعونَ بالياء خاصة على املغايبة وتسرون

  عطفاً على ما قبلهوتعلنون بالتاء على اخلطاب والباقون كلها بالتاء على اخلطاب 
فإن قيل أليس أن قوله يف أول اآلية أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق يدل على أن هذه األصنام ال ختلق شيئاً وقوله ههنا 

  الَ َيْخلُقُونَ َشْيئًا يدل على نفس هذا املعىن فكان هذا حمض التكرير
واملذكور ههنا أهنم ال خيلقون شيئاً وأهنم خملوقون لغريهم فكان  وجوابه أن املذكور يف أول اآلية أهنم ال خيلقون شيئاً

هذا زيادة يف املعىن وكأنه تعاىل بدأ بشرح نقصهم يف ذواهتم وصفاهتم فبني أوالً أهنا ال ختلق شيئاً مث ثانياً أهنا كما ال 
  ختلق غريها فهي خملوقة لغريها

عىن أهنا لو كانت آهلة على احلقيقة لكانوا أحياء غري أموات أي غري جائز والصفة الثانية قوله أَْمواٌت غَْيُر أَْحَياء وامل
  عليها املوت كاحلي الذي ال ميوت سبحانه وتعاىل وأمر هذه األصنام على العكس من ذلك

  فإن قيل ملا قال أَْمَواٌت علم أهنا غري أحياء فما القائدة يف قوله غَْيُر أَْحَياء
اإلله هو احلي الذي ال حيصل عقيب حياته موت وهذه األصنام أموات ال حيصل واجلواب من وجهني األول أن 

عقيب موهتا احلياة والثاين أن هذا الكالم مع الكفار الذين يعبدون األوثان وهم يف هناية اجلهالة والضاللة ومن تكلم 
ه منه اإلعالم بكون ذلك مع اجلاهل الغر الغيب فقد حيسن أن يعرب عن املعىن الواحد بالعبارات الكثرية وغرض

املخاطب يف غاية الغباوة وأنه إمنا يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع يف هناية اجلهالة وأنه ال يفهم املعىن املقصود 
  بالعبارة الواحدة

صنام ويف الضمري يف قوله الصفة الثالثة قوله َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ والضمري يف قوله َوَما َيْشُعُرونَ عائد إىل األ
ُيْبَعثُونَ قوالن أحدمها أنه عائد إىل العابدين لألصنام يعين أن األصنام ال يشعرون مىت تبعث عبدهتم وفيه هتكم 

باملشركني وأن آهلتهم ال يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون هلم وقت جزاء منهم على عبادهتم والثاين أنه عائد إىل 
صنام ال تعرف مىت يبعثها اهللا تعاىل قال ابن عباس إن اهللا يبعث األصنام وهلا أرواح ومعها األصنام يعين أن هذه األ

  شياطينها فيؤمر هبا إىل النار
  فإن قيل األصنام مجادات واجلمادات ال توصف بأهنا أموات وال توصف بأهنم ال يشعرون كذا وكذا



)  ١٩الروم ( قال تعاىل ُيخْرُِج الَْحى َّ ِمَن الَْمّيِت  واجلواب عنه من وجوه األول أن اجلماد قد يوصف بكونه ميتاً
والثاين أن القوم ملا وصفوا تلك األصنام باإلهلية واملعبودية قيل هلم ليس األمر كذلك بل هي أموات وال يعرفون 

ِمن ُدوِن اللَِّه املالئكة شيئاً فنزلت هذه العبارات على وفق معتقدهم والثالث أن يكون املراد بقوله َوالَِّذيَن َيْدُعونَ 
وكان ناس من الكفار يعبدوهنم فقال اهللا إهنم أموات ال بد هلم من املوت غري أحياء أي غري باقية حياهتم َوَما 

  َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ أي ال علم هلم بوقت بعثهم واهللا أعلم
االٌّ خَِرةِ  قُلُوُبُهم مُّنِكَرةٌ  َوُهم مُّسَْتكْبُِرونَ الَ َجَرَم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما إِلَاُهكُْم إِالٌه وَاِحٌد فَالَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِ

  ُيْعِلُنونَ إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمْسَتكْبِرِيَن

قاهرة قال إِلَاُهكُْم إِلَاهٌ اعلم أنه تعاىل ملا زيف فيما تقدم طريقة عبدة األوثان واألصنام وبني فساد مذهبهم بالدالئل ال
واِحٌد مث ذكر اهللا تعاىل ما ألجله أصر الكفار على القول بالشرك وإنكار التوحيد فقال فَالَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالِْخَرةِ  

الدائم وخيافون الوقوع  قُلُوُبُهم مُّنكَِرةٌ  َوُهم مُّسَْتكْبُِرونَ واملعىن أن الذين يؤمنون باآلخرة ويرغبون يف الفوز بالثواب
يف العقاب الدائم إذا مسعوا الدالئل والترغيب والترهيب خافوا العقاب فتأملوا وتفكروا فيما يسمعونه فال جرم 

ينتفعون بسماع الدالئل ويرجعون من الباطل إىل احلق أما الذين ال يؤمنون باآلخرة وينكروهنا فإهنم ال يرغبون يف 
ن الوقوع يف العقاب فيبقون منكرين لكل كالم خيالف قوهلم ويستكربون عن الرجوع حصول الثواب وال يرهبون م

  إىل قول غريهم فال جرم يبقون مصرين على ما كانوا عليه من اجلهل والضالل
على هذه املذاهب  مث قال تعاىل الَ َجَرَم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ واملعىن أنه تعاىل يعلم أن إصرارهم

الفاسدة ليس ألجل شبهة تصوروهاأو إشكال ختيلوه بل ذلك ألجل التقليد والنفرة عن الرجوع إىل احلق والشغف 
  بنصرة مذاهب األسالف والتكرب والنخوة فلهذا قال إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمْسَتكْبِرِيَن وهذا الوعيد يتناول كل املتكربين

ْوزَارِ الَِّذينَ اذَآ أَنَزلَ َربُّكُْم قَالُوا أَسَاِطُري االٌّ وَِّلَني لَِيْحِملُواْ أَْوزَاَرُهْم كَاِملَةً  َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوِمْن أََوإِذَا قِيلَ لَُهْم مَّ
  ُيِضلُّوَنُهْم بِغَْيرِ ِعلْمٍ أَالَ َسآَء َما َيزِرُونَ

لدالئل القاهرة يف إبطال مذاهب عبدة األصنام ذكر بعد ذلك اعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف تقرير دالئل التوحيد وأورد ا
  شبهات منكري النبوة مع اجلواب عنها

ملا احتج على صحة نبوة نفسه بكون القرآن معجزة طعنوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( فالشبهة األوىل أن رسول اهللا 
  آلية مسائليف القرآن وقالوا إنه أساطري األولني وليس هو من جنس املعجزات ويف ا

املسألة األوىل اختلفوا يف أن ذلك السائل من كان قيل هو كالم بعضهم لبعض وقيل هو قول املسلمني هلم وقيل هو 
إذا سأهلم وفود احلاج ) صلى اهللا عليه وسلم ( قول املقتسمني الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول اهللا 

  ) سلم صلى اهللا عليه و( عما أنزل على رسول اهللا 
  املسألة الثانية لقائل أن يقول كيف يكون تنزيل رهبم أساطري األولني

( وجوابه من وجوه األول أنه مذكور على سبيل السخرية كقوله تعاىل عنهم إِنَّ َرُسولَكُمُ الَِّذى أُْرِسلَ إِلَْيكُْم 
وقوله يأَيَُّه السَّاِحُر اْدعُ لََنا )  ٦احلجر ( إِنََّك لََمْجُنونٌ  وقوله َوقَالُواْ يأَيَُّها الَِّذى ُنّزلَ َعلَْيِه الذّكُْر)  ٢٧الشعراء 

  ) ٤٩الزخرف ( رَبََّك 

الثاين أن يكون التقدير هذا الذي تذكرون أنه منزل من ربكم هو أساطري األولني الثالث حيتمل أن يكون املراد أن 
  لني ليس فيه شيء من العلوم والفصاحة والدقائق واحلقائقهذا القرآن بتقدير أن يكون مما أنزله اهللا لكنه أساطري األو



لك أهنم مل واعلم أنه تعاىل ملا حكى شبههم قال ِلَيْحِملُواْ أَْوَزارَُهْم كَاِملَةً  َيْوَم الِْقَياَمةِ  الالم يف ليحملوا الم العاقبة وذ
انت عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه الالم يصفوا القرآن بكونه أساطري األولني ألجل أن حيملوا األوزار ولكن ملا ك

وقوله كَاِملَةٌ  معناه أنه تعاىل ال خيفف من عقاهبم شيئاً )  ٨القصص ( كقوله ءالُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً إِنَّ 
 إذ لو كان بل يوصل ذلك العقاب بكليته إليهم وأقول هذا يدل على أنه تعاىل قد يسقط بعض العقاب عن املؤمنني

هذا املعىن حاصالً يف حق الكل مل يكن لتخصيص هؤالء الكفار هبذا التكميل معىن وقوله َوِمْن أَْوَزارِ الَِّذيَن ُيِضلُّوَنُهمْ 
أميا ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( معناه وحيصل للرؤساء مثل أوزار األتباع والسبب فيه ما روي عن رسول اهللا 

دى فاتبع كان له مثل أجر من اتبعه ال ينقص من أجورهم شيء وأميا داع دعا إىل ضاللة فاتبع كان داع دعا إىل اهل
  )عليه مثل وزر من اتبعه ال ينقص من آثامهم شيء 

واعلم أنه ليس املراد منه أنه تعاىل يوصل العقاب الذي يستحقه األتباع إىل الرؤساء وذلك ألن هذا ال يليق بعدل 
( وقوله َوالَ تَزُِر وازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى )  ٣٩النجم ( يل عليه قوله تعاىل َوأَن لَّْيَس ِلإلنَسانِ إِالَّ َما سََعى اهللا تعاىل والدل

بل املعىن أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظم عقابه حىت أن ذلك العقاب يكون مساوياً لكل ما )  ١٥اإلسراء 
ولفظه ِمْن يف قوله َوِمْن أَْوَزارِ الَِّذيَن ُيِضلُّونَُهْم ليست للتبعيض ألهنا لو  يستحقه كل واحد من األتباع قال الواحدي

من غري أن ينقص من ( كانت للتبعيض خلف عن األتباع بعض أوزارهم وذلك غري جائز لقوله عليه السالم 
يعين أن هؤالء الرؤساء إمنا  ولكنها للجنس أي ليحملوا من جنس أوزار األتباع وقوله بَِغْيرِ ِعلْمٍ) أوزارهم شيء 

يقدمون على هذا اإلضالل جهالً منهم مبا يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك اإلضالل مث إنه تعاىل ختم 
  الكالم بقوله أَالَ َساء َما يَزُِرونَ واملقصود املبالغة يف الزجر

  ر على حمض الوعيد فما السبب فيهفإن قيل إنه تعاىل ملا حكى عن القوم هذه الشبهة مل جيب عليها بل اقتص
حتداهم بكل القرآن ) صلى اهللا عليه وسلم ( قلنا السبب فيه أنه تعاىل بني كون القرآن معجزاً بطريقني األول أنه 

وتارة بعشر سور وتارة بسورة واحدة وتارة حبديث واحد وعجزوا عن املعارضة وذلك يدل على كونه معجزاً الثاين 
)  ٥الفرقان ( الشبهة بعينها يف آية أخرى وهو قوله اكَْتتََبَها فَهِىَ  ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً  َوأَِصيالً أنه تعاىل حكى هذه 

ومعناه أن القرآن مشتمل على )  ٦الفرقان ( وأبطلها بقوله قُلْ أَنَزلَهُ الَِّذى َيْعلَمُ الّسرَّ ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض 
 يتأتى إال ممن يكون عاملاً بأسرار السموات واألرض فلما ثبت كون القرآن معجزاً األخبار عن الغيوب وذلك ال

هبذين الطريقني وتكرر شرح هذين الطريقني مراراً كثرية ال جرم اقتصر يف هذه اآلية على جمرد الوعيد ومل يذكر ما 
  جيري جمرى اجلواب عن هذه الشبهة واهللا أعلم

ْن َحْيثُ الَ ِلهِْم فَأََتى اللَُّه بُْنَياَنُهْم مَِّن الْقََواِعِد فََخرَّ َعلَيْهُِم السَّقُْف ِمن فَْوِقهِْم َوأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمقَْد َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَْب
قَالَ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم إِنَّ الِْخْزىَ   َيْشُعُرونَ ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ  ُيخْزِيهِْم َويَقُولُ أَْيَن ُشَركَآِئىَ  الَِّذيَن كُنُتمْ ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم
َم َما كُنَّا َنْعَملُ ِمن ُسو ٍء َبلَى إِنَّ الَْيْوَم وَالْسُّو َء َعلَى الْكَاِفرِيَن الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهمُ الَْملَاِئكَةُ  ظَاِلِمى أَنفُِسهِْم فَأَلْقَُواْ السَّلَ

  ْعَملُونَاللََّه َعِليٌم بَِما كُنُتمْ َت
  اعلم أن املقصود من اآلية املبالغة يف وصف وعيد أولئك الكفار ويف املراد بالذين من قبلهم قوالن

القول األول وهو قول األكثر من املفسرين أن املراد منه منروذ بن كنعان بىن صرحاً عظيماً ببابل طوله مخسة آالف 
  اتل أهلها فاملراد باملكر ههنا بناء الصرح ملقاتلة أهل السماءذراع وقيل فرسخان ورام منه الصعود إىل السماء ليق

  والقول الثاين وهو األصح أن هذا عام يف مجيع املبطلني الذين حياولون إحلاق الضرر واملكر باحملقني
  أما قوله تعاىل فَأََتى اللَُّه ُبْنيَاَنُهْم ّمَن الْقََواِعِد ففيه مسألتان



واحلركة على اهللا حمال فاملراد أهنم ملا كفروا أتاهم اهللا بزالزل قلع هبا بنياهنم من القواعد املسألة األوىل أن اإلتيان 
  واألساس

  املسألة الثانية يف قوله فَأََتى اللَُّه بُْنَيانَُهْم ّمَن الْقََواِعِد قوالن
 تعاىل فجعل اهللا تعاىل حاهلم يف القول األول أن هذا حمض التمثيل واملعىن أهنم رتبوا منصوبات ليمكروا هبا أنبياء اهللا

تلك املنصوبات مثل حال قوم بنوا بنياناً وعمدوه باألساطني فاهندم ذلك البناء وضعفت تلك األساطني فسقط 
  السقف عليهم ونظريه قوهلم من حفر بئراً ألخيه أوقعه اهللا فيه

ليهم السقف وأماهتم حتته واألول أقرب إىل والقول الثاين أن املراد منه ما دل عليه الظاهر وهو أنه تعاىل أسقط ع
  املعىن

  أما قوله تعاىل فََخرَّ َعلَْيهُِم السَّقُْف ِمن فَْوِقهِْم ففيه سؤال وهو أن السقف ال خير إال من فوقهم فما معىن هذا الكالم

فلما قال فََخرَّ وجوابه من وجهني األول أن يكون املقصود بالتأكيد والثاين رمبا خر السقف وال يكون حتته أحد 
َعلَْيهُِم السَّقُْف ِمن فَْوِقهِْم دل هذا الكالم على أهنم كانوا حتته وحينئذ يفيد هذا الكالم أن األبنية قد هتدمت وهم 
ىن ماتوا حتتها وقوله َوأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ الَ َيشُْعُرونَ إن محلنا هذا الكالم على حمض التمثيل فاألمر ظاهر واملع

أهنم اعتمدوا على منصوباهتم مث تولد البالء منها بأعياهنا وإن محلناه على الظاهر فاملعىن أنه نزل ذلك السقف عليهم 
بغتة ألنه إذا كان كذلك كان أعظم يف الزجر ملن سلك مثل سبيلهم مث بني تعاىل أن عذاهبم ال يكون مقصوراً على 

مة واخلزي هو العذاب مع اهلوان وفسر تعاىل ذلك اهلوان بأنه تعاىل يقول هلم هذا القدر بل اهللا تعاىل خيزيهم يوم القيا
  أَْيَن ُشرَكَآِئىَ  الَِّذيَن كُنُتْم ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم وفيه أحباث

البحث األول قال الزجاج قوله أَْيَن ُشَركَاِئىَ  معناه أين شركائي يف زعمكم واعتقادكم ونظريه قوله تعاىل أَْينَ 
)  ٢٨يونس ( وقال أيضاً َوقَالَ ُشَركَاؤُُهْم مَّا كُنُتْم إِيَّاَنا َتعُْبُدونَ )  ٢٢األنعام ( اؤُُهْم الَِّذيَن كُنُتْم َتْزُعُمونَ ُشَركَ

وإمنا حسنت هذه اإلضافة ألنه يكفي يف حسن اإلضافة أدىن سبب وهذا كما يقال ملن حيمل خشبة خذ طرفك 
  وآخذ طريف فأضيف الطرف إليه

حث الثاين قوله ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم أي تعادون وختاصمون املؤمنني يف شأهنم وقيل املشاقة عبارة عن كون أحد الب
  اخلصمني يف شق وكون اآلخر يف الشق اآلخر

  البحث الثالث قرأ نافع ُتَشاقُّونَ بكسر النون على اإلضافة والباقون بفتح النون على اجلمع
  أُوُتواْ الِْعلْمَ إِنَّ الْخِْزىَ  الَْيْوَم وَالْسُّوء َعلَى الْكَافِرِيَن وفيه حبثان مث قال تعاىل قَالَ الَِّذيَن

البحث األول قَالَ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم قال ابن عباس يريد املالئكة وقال آخرون هم املؤمنون يقولون حني يرون 
رين والفائدة فيه أن الكفار كانوا ينكرون على املؤمنني خزي الكفار يوم القيامة إن اخلزي اليوم والسوء على الكاف

يف الدنيا فإذا ذكر املؤمن هذا الكالم يوم القيامة يف معرض إهانة الكافر كان وقع هذا الكالم على الكافر وتأثريه يف 
  إيذائه أكمل وحصول الشماتة به أقوى

بالكافر قالوا ألن قوله تعاىل إِنَّ الْخِْزىَ  الَْيْومَ البحث الثاين املرجئة احتجوا هبذه اآلية على أن العذاب خمتص 
َوالْسُّوء َعلَى الْكَافِرِيَن يدل على أن ماهية اخلزي والسوء يف يوم القيامة خمتصة بالكافر وذلك ينفي حصول هذه 

( َعذَاَب َعلَى َمن كَذََّب َوتََولَّى املاهية يف حق غريهم وتأكد هذا بقول موسى عليه السالم إِنَّا قَدْ أُوِحىَ  إِلَْيَنا أَنَّ الْ
مث أنه تعاىل وصف عذاب هؤالء الكفار من وجه آخر فقال الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ  ظَاِلِمى أَنفُسِهِْم قرأ )  ٤٨طه 



  محزة ُننَّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بالياء ألن املالئكة ذكور والباقون بالتاء للفظ
  ُواْ السَّلََم َما كُنَّا َنْعَملُ ِمن ُسوء وفيه قوالنمث قال فَأَلْقَ

القول األول أنه تعاىل حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب من املوت قال ابن عباس أسلموا وأقروا هللا بالعبودية عند 
رك فقالت املالئكة رداً املوت وقوله َما كُنَّا َنْعَملُ ِمن ُسوء أي قالوا ما كنا نعمل من سوءا واملراد من هذا السوء الش

عليهم وتكذيباً بلى إن اهللا عليم مبا كنتم تعملون من التكذيب والشرك ومعىن بلى رداً لقوهلم َما كُنَّا َنعَْملُ ِمن ُسوء 
  وفيه قوالن

  القول األول أنه تعاىل حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب من املوت
ى أَنفُسِهِْم مث عاد الكالم إىل حكاية كالم املشركني يوم القيامة واملعىن أهنم والقول الثاين أنه مت الكالم عند قوله ظَاِلِم

يوم القيامة ألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل يف الدنيا من سوء مث ههنا اختلفوا فالذين جوزوا الكذب على أهل 
ة اخلوف والذين قالوا إن القيامة قالوا هذا القول منهم على سبيل الكذب وإمنا أقدموا على هذا الكذب لغاي

الكذب ال جيوز عليهم قالوا معىن اآلية ما كنا نعمل من سوء عند أنفسنا أو يف اعتقادنا وأما بيان أن الكذب على 
للَِّه َرّبنَا اأهل القيامة هل جيوز أم ال فقد ذكرناه يف سورة األنعام يف تفسري قوله تعاىل ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنُتُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ َو

واعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم أهنم قالوا ما كنا نعمل من سوء قال بلى إن اهللا عليم )  ٢٣األنعام ( َما كُنَّا ُمْشرِِكَني 
مبا كنتم تعملون وال يبعد أن يكون قائل هذا القول هو اهللا تعاىل أو بعض املالئكة رداً عليهم وتكذيباً هلم ومعىن بلى 

َما كُنَّا َنْعَملُ ِمن ُسوء وقوله إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ يعين أنه عامل مبا كنتم عليه يف الدنيا فال  الرد لقوهلم
  ينفعكم هذا الكذب فإنه جيازيكم على الكفر الذي علمه منكم مث صرح بذكر العقاب فقال

  لَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَبِّرِيَنفَاْدُخلُوا أَْبوَاَب َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها فَ
وهذا يدل على تفاوت منازهلم يف العقاب فيكون عقاب بعضم أعظم من عقاب بعض وإمنا صرح تعاىل بذكر اخللود 

  ليكون الغم واحلزن أعظم
قد مر يف هذا الكتاب مث قال فَلَبِئَْس َمثَْوى الْمَُتكَبّرِيَن على قبول التوحيد وسائر ما أتت به األنبياء وتفسري التكرب 

  غري مرة واهللا أعلم
ةٌ  َولَدَاُر االٌّ ِخَرةِ  َخْيٌر َولَنِْعَم دَاُر َوِقيلَ ِللَِّذيَن اتَّقَْواْ َماذَا أَنَزلَ رَبُّكُْم قَالُواْ َخْيًرا لِّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ ِفى هاِذِه الْدُّْنَيا َحَسَن

َها َتجْرِى ِمن َتْحتَِها اَألْنهَاُر لَُهْم ِفيَها َما َيَشآُءونَ كَذَِلَك َيجْزِى اللَُّه الُْمتَِّقَني الَِّذينَ الُْمتَِّقَني جَنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَن
  َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ  طَيِّبَِني َيقُولُونَ َسلَاٌم َعلَْيكُُم اْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ

بني أحوال األقوام الذين إذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطري األولني وذكر أهنم حيملون  اعلم أنه تعاىل ملا
أوزارهم ومن أوزار أتباعهم وذكر أن املالئكة تتوفاهم ظاملي أنفسهم وذكر أهنم يف اآلخرة يلقون السلم وذكر أنه 

ن إذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم قالوا خريا وذكر تعاىل يقول هلم ادخلوا أبواب جهنم أتبعه بذكر وصف املؤمنني الذي
  ما أعده هلم يف الدنيا واآلخرة من منازل اخلريات ودرجات السعادات

  ليكون وعد هؤالء مذكوراً مع وعيد أولئك ويف اآلية مسائل
مجع بني املسألة األوىل قال القاضي يدخل حتت التقوى أن يكون تاركاً لكل احملرمات فاعالً لكل الواجبات ومن 

هذين األمرين فهو مؤمن كامل اإلميان وقال أصحابنا يريد الذين اتقوا الشرك وأيقنوا أنه ال إله إال اهللا حممد رسول 
اهللا وأقول هذا أوىل مما قاله القاضي ألنا بينا أنه يكفي يف صدق قوله فالن قاتل أو ضارب كونه آتياً بقتل واحد 



م على كونه آتياً جبميع أنواع القتل ومجيع أنواع الضرب فعلى هذا قوله وضرب واحد وال يتوقف صدق هذا الكال
َوِقيلَ ِللَِّذيَن اتَّقَْواْ يتناول كل من أتى بنوع واحد من أنواع التقوى إال أنا أمجعنا على أنه ال بد من التقوى عن الكفر 

األصل كان تقييد املقيد أكثر خمالفة والشرك فوجب أن ال يزيد على هذا القيد ألنه ملا كان تقييد املطلق خالف 
وأيضاً فألنه تعاىل إمنا ذكر هؤالء يف مقابلة أولئك الذين كفروا وأشركوا فوجب أن يكون املراد من اتقى عن ذلك 

  الكفر والشرك واهللا أعلم
وا خرياً فلم رفع األول املسألة الثانية لقائل أن يقول إنه قال يف اآلية األوىل قالوا أساطري األولني ويف هذه اآلية قال

  ونصب هذا
عنه بأن قال املقصود منه الفصل بني جواب املقر وجواب اجلاحد يعين أن هؤالء ملا ) الكشاف ( أجاب صاحب 

سئلوا مل يتلعثموا وأطبقوا اجلواب على السؤال بينا مكشوفاً مفعوالً لإلنزال فقالوا خرياً أي أنزل خرياً وأولئك 
  ؤال فقالوا هو أساطري األولني وليس من اإلنزال يف شيءعدلوا باجلواب عن الس

املسألة الثالثة قال املفسرون هذا كان يف أيام املوسم يأيت الرجل مكة فيسأل املشركني عن حممد وأمره فيقولون إنه 
اً وحيتمل ساحر وكاهن وكذاب فيأيت املؤمنني ويسأهلم عن حممد وما أنزل اهللا عليه فيقولون خرياً واملعىن أنزل خري

أن يكون املراد الذي قالوه من اجلواب موصوف بأنه خري وقوهلم خري جامع لكونه حقاً وصواباً ولكوهنم معترفني 
  بصحته ولزومه فهو بالضد من قول الذين ال يؤمنون باآلخرة أن ذلك أساطري األولني على وجه التكذيب

ه بدل من قوله َخيًْرا وهو حكاية لقول الذين اتقوا أي قالوا هذا القول املسألة الرابعة قوله لّلَِّذيَن أَْحسَُنواْ وما بعد
واْ َخيًْرا مث وجيوز أيضاً أن يكون قوله لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ إخباراً عن اهللا والتقدير إن املتقني ملا قيل هلم َماذَا أَنَزلَ َربُّكُْم قَالُ

ِفى هاِذِه الْدُّْنَيا َحَسَنةٌ  ويف املراد بقوله لّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ قوالن أما الذين  إنه تعاىل أكد قوهلم وقال لّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ
يقولون إن أهل ال إله إال اهللا خيرجون من النار فإهنم حيملونه على قول ال إله إال اهللا مع االعتقاد احلق وأما املعتزلة 

حيلوم قوله أَْحَسنُواْ على من أتى باإلميان ومجيع الواجبات الذين يقولون إن فساق أهل الصالة ال خيرجون من النار 
  واحترز عن كل احملرمات وأما قوله ِفى َهاِذِه الدُّْنَيا ففيه قوالن

القول األول أنه متعلق بقوله أَْحَسنُواْ والتقدير للذين اتقوا بعمل احلسنة يف الدنيا فلهم يف اآلخرة حسنة وتلك 
  وقيل تلك احلسنة هو أن ثواهبا يضاعف بعشر مرات وبسبعمائة وإىل ما ال هناية لهاحلسنة هي الثواب العظيم 

  والقول الثاين أن قوله ِفى َهاِذِه الدُّْنَيا متعلق بقوله َحَسَنةٌ  والتقدير للذين أحسنوا أن حتصل

هذا التقدير ففي تفسري هذه احلسنة  هلم احلسنة يف الدنيا وهذا القول أوىل ألنه قال بعده َولََداُر االِْخَرةِ  َخْيٌر وعلى
احلاصلة يف الدنيا وجوه األول حيتمل أن يكون املراد ما يستحقونه من املدح والتعظيم والثناء والرفعة ومجيع ذلك 

جزاء على ما عملوه والثاين حيتمل أن يكون املراد به الظفر على أعداء الدين باحلجة وبالغلبة هلم وباستغنام أمواهلم 
الدهم كما جرى ببدر وعند فتح مكة وقد أجلوهم عنها وأخرجوهم إىل اهلجرة وإخالء الوطن ومفارقة وفتح ب

األهل والولد وكل ذلك مما يعظم موقعه والثالث حيتمل أن يكون املراد أهنم ملا أحسنوا مبعىن أهنم أتوا بالطاعات فتح 
  ) ١٧حممد (  َوالَِّذيَن اْهَتدَْواْ زَاَدُهْم ُهًدى اهللا عليهم أبواب املكاشفات واملشاهدات واأللطاف كقوله تعاىل

)  ٣٢األنعام ( وأما قوله َولََدارُ االِْخَرةِ  َخْيٌر فقد بينا يف سورة األنعام يف قوله َولَلدَّاُر االْخَِرةُ  َخْيٌر لّلَِّذيَن َيتَّقُونَ 
الُْمتَِّقَني أي لنعم دار املتقني دار اآلخرة فحذفت لسبق  بالدالئل القطعية العقلية حصول هذا اخلري مث قال وَلَنِْعَم َداُر

ذكرها هذا إذا مل جتعل هذه اآلية متصلة مبا بعدها فإن وصلتها مبا بعدها قلت ولنعم دار املتقني جنات عدن فترفع 
  لجنات على أهنا اسم لنعم كما تقول نعم الدار دار ينزهلا زيد وأما قوله َجنَّاِت َعْدٍن ففيه مسائ



املسألة األوىل اعلم أهنا إن كانت موصولة مبا قبلها فقد ذكرنا وجه ارتفاعها وأما إن كانت مقطوعة فقال الزجاج 
كأنك ملا قلت ولنعم دار املتقني قيل أي دار هي هذه املمدوحة فقلت هي ) هي ( جنات عدن مرفوعة بإضمار 

خربه وإن شئت قلت نعم دار املتقني خربه  جنات عدن وإن شئت قلت جنات عدن رفع باإلبتداء ويدخلوهنا
  والتقدير جنات عدن نعم دار املتقني

املسألة الثانية قوله َجنَّاتُ يدل على القصور والبساتني وقوله َعْدٍن يدل على الدوام وقوله َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْنَهارُ 
من حتتهم مث إنه تعاىل قال لَُهْم ِفيَها َما َيَشآءونَ يدل على أنه حصل هناك أبنية يرتفعون عليها وتكون األهنار جارية 

وفيه حبثان األول أن هذه الكلمة تدل على حصول كل اخلريات والسعادات وهذا أبلغ من قوله ِفيَها َما َتْشتَهِيِه 
مع أقسام أخرى الثاين قوله  ألن هذين القسمني داخالن يف قوله لَُّهْم ِفيَها َما)  ٧١الزخرف ( االْْنفُُس َوتَلَذُّ االْْعُيُن 

لَُّهْم ِفيَها َما يعين هذه احلالة ال حتصل إال يف اجلنة ألن قوله لَُّهْم ِفيَها َما يفيد احلصر وذلك يدل على أن اإلنسان ال 
  جيد كل ما يريده يف الدنيا

مث إنه تعاىل عاد إىل وصف املتقني فقال  مث قال تعاىل َيَشآءونَ كَذَِلَك َيْجزِى اللَُّه الُْمتَِّقنيَ أي هكذا جزاء التقوى
)  ٢٨النخل ( ى أَنفُسِهِْم الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ  طَّيبَِني وهذا مذكور يف مقابلة قوله الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ  ظَاِلِم

َيَشآءونَ كَذَِلَك َيجْزِى اللَُّه الُْمتَِّقَني وقوله طَّيبَِني كلمة خمتصرة جامعة وقوله الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ  لَُهْم ِفيَها َما 
للمعاين الكثرية وذلك ألنه يدخل فيه إتياهنم بكل ما أمروا به واجتناهبم عن كل ما هنوا عنه ويدخل فيه كوهنم 

ئني عن العالئق اجلسمانية متوجهني موصوفني باألخالق الفاضلة مربئني عن األخالق املذمومة ويدخل فيه كوهنم مرب
إىل حضرة القدس والطهارة ويدخل فيه أنه طاب هلم قبض األرواح وأهنا مل تقبض إال مع البشارة باجلنة حىت صاروا 

كأهنم مشاهدون هلا ومن هذا حاله ال يتأمل باملوت وأكثر املفسرين على أن هذا التويف هو قبض األرواح وإن كان 
  وفاة احلشر مثاحلسن يقول إنه 

بني تعاىل أنه يقال هلم عند هذه احلالة اْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  فاحتج احلسن هبذا على أن املراد بذلك التويف وفاة احلشر ألنه 
ال يقال عند قبض األرواح يف الدنيا ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون ومن ذهب إىل القول األول وهم األكثرون 

بشروهم باجلنة صارت اجلنة كأهنا دارهم وكأهنم فيها فيكون املراد بقوهلم ادخلوا اجلنة أي  يقولون إن املالئكة ملا
  هي خاصة لكم كأنكم فيها

ُه َوالِكن كَاُنواْ  َوَما ظَلََمُهُم اللََّهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ أَن َتأْتَِيُهُم الَْمالِئكَةُ  أَْو َيأِْتىَ  أَْمُر َربَِّك كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم
  أَنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ فَأََصابَُهْم سَيِّئَاُت َما َعِملُواْ َوحَاَق بِهِم مَّا كَانُواْ بِِه َيْسَتْهزُِءونَ

أن ينزل اهللا تعاىل ملكاً ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن هذا هو الشبهة الثانية ملنكري النبوة فإهنم طلبوا من النيب 
يشهد على صدقه يف ادعاء النبوة فقال تعاىل َهلْ َينظُُرونَ يف التصديق بنبوتك إال أن تأتيهم املالئكة  من السماء

شاهدين بذلك وحيتمل أن يقال إن القوم ملا طعنوا يف القرآن بأن قالوا إنه أساطري األولني وذكر اهللا تعاىل أنواع 
قرآن بكونه خرياً وصدقاً وصواباً عاد إىل بيان أن أولئك التهديد والوعيد هلم مث أتبعه بذكر الوعد ملن وصف ال

الكفار ال ينزجرون عن الكفر بسبب البيانات اليت ذكرناها بل كانوا ال ينزجرون عن تلك األقوال الباطلة إال إذا 
  جاءهتم املالئكة بالتهديد وأتاهم أمر ربك وهو عذاب االستئصال

َعلَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم أي كالم هؤالء وأفعاهلم يشبه كالم الكفار ىل كَذَِلَك فَواعلم أن على كال التقديرين فقد قال تعا
  املتقدمني وأفعاهلم

جل مث قال َوَما ظَلََمُهُم اللَُّه َوالِكن كَانُواْ أَنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ والتقدير كذلك فعل الذين من قبلهم فأصاهبم اهلالك املع



تحقوه بكفرهم ولكنهم ظلموا أنفسهم بأن كفروا وكذبوا الرسول وما ظلمهم اهللا بذلك فإنه أنزل هبم ما اس
  فاستوجبوا ما نزل هبم

مث قال فَأََصاَبُهْم َسّيئَاُت َما َعِملُواْ واملراد أصاهبم عقاب سيئات ما عملوا َوحَاَق بِهِم أي نزل هبم على وجه أحاط 
  جبوانبهم مَّا كَانُواْ بِِه َيْسَتْهزِءونَ أي عقاب استهزائهم

َنا ِمن ُدونِِه ِمن َشىْ ٍء كَذاِلَك َوقَالَ الَِّذيَن أَْشَركُواْ لَْو َشآَء اللَُّه َما َعَبْدَنا ِمن ُدونِِه ِمن َشىْ ٍء نَّْحُن َوال َءاَباُؤَنا َوالَ َحرَّْم
َبَعثَْنا ِفى كُلِّ أُمَّةٍ  رَّسُوالً أَِن اعُْبُدواْ اللََّه َواجَْتنُِبواْ فََعلَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فََهلْ َعلَى الرُُّسلِ إِالَّ الَْبلَاغُ الُْمبُِني َولَقَدْ 

ْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الْطَّاغُوَت فَِمْنُهم مَّْن َهَدى اللَُّه َوِمنُْهْم مَّْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّلَالَةُ  فَِسُريواْ ِفى األرض فَانظُُرواْ كَ
  لَى ُهَداُهْم فَإِنَّ اللََّه الَ يَْهِدى َمن ُيِضلُّ َوَما لَُهْم مِّن نَّاِصرِيَنالُْمكَذِّبِنيَ إِن َتْحرِْص َع

اعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة ملنكري النبوة وتقريرها أهنم متسكوا بصحة القول باجلرب على الطعن يف النبوة فقالوا 
اهللا الكفر فإنه حيصل الكفر سواء جئت أو مل جتىء لو شاء اهللا اإلميان حلصل اإلميان سواء جئت أو مل جتىء ولو شاء 

  وإذا كان األمر كذلك فالكل من اهللا تعاىل وال فائدة يف جميئك وإرسالك فكان القول بالنبوة باطالً ويف اآلية مسائل
ِذيَن أَْشَركُواْ املسألة األوىل اعلم أن هذه الشبهة هي عني ما حكى اهللا تعاىل عنهم يف سورة األنعام يف قوله َسَيقُولُ الَّ

)  ١٤٨األنعام ( لَْو َشاء اللَُّه َما أَْشَركَْنا َوالَ ىَ اَباُؤَنا َوالَ َحرَّْمَنا ِمن َشىْ ء كَذاِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم 
 فائدة يف واستدالل املعتزلة به مثل استدالهلم بتلك اآلية والكالم فيه استدالالً واعتراضاً عني ما تقدم هناك فال

اإلعادة وال بأس بأن نذكر منه القليل فنقول اجلواب عن هذه الشبهة هي أهنم قالوا ملا كان الكل من اهللا تعاىل كان 
بعثة األنبياء عبثاً فنقول هذا اعتراض على اهللا تعاىل فإن قوهلم إذا مل يكن يف بعثة الرسول مزيد فائدة يف حصول 

ألنبياء غري جائزة من اهللا تعاىل فهذا القول جار جمرى طلب العلة يف أحكام اهللا تعاىل اإلميان ودفع الكفر كانت بعثة ا
ويف أفعاله وذلك باطل بل اهللا تعاىل أن حيكم يف ملكه وملكوته ما يشاء ويفعل ما يريد وال جيوز أن يقال له مل فعلت 

ىن أنه تعاىل صرح يف آخر هذه اآلية هبذا املعىن هذا ومل مل تفعل ذلك والدليل على أن اإلنكار إمنا توجه إىل هذا املع
الرسل إليهم فقال َولَقَْد بََعثَْنا ِفى كُلّ أُمَّةٍ  رَّسُوالً أَِن اْعُبدُواْ اللََّه َواجَْتنُِبواْ فبني تعاىل أن سنته يف عبيده إرسال 

  وأمرهم بعبادة اهللا وهنيهم عن عبادة الطاغوت
مَّْن َهَدى اللَُّه َوِمنُْهْم مَّْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّلَالَةُ  واملعىن أنه تعاىل وإن أمر الكل باإلميان وهنى مث قال الْطَّاغُوَت فَِمنُْهم 

الكل عن الكفر إال أنه تعاىل هدى البعض وأضل البعض فهذه سنة قدمية هللا تعاىل مع العباد وهي أنه يأمر الكل 
يف البعض والكفر يف البعض وملا كانت سنة اهللا تعاىل يف هذا املعىن سنة  باإلميان وينهاهم عن الكفر مث خيلق اإلميان

قدمية يف حق كل األنبياء وكل األمم وامللل وإمنا حيسن منه تعاىل ذلك حبكم كونه إهلاً منزهاً عن اعتراضات 
والبعد عن اهللا فثبت  املعترضني ومطالبات املنازعني كان إيراد هذا السؤال من هؤالء الكفار موجباً للجهل والضالل

أن اهللا تعاىل إمنا حكم على هؤالء باستحقاق اخلزي واللعن ال ألهنم كذبوا يف قوهلم لَْو َشآء اللَُّه َما َعَبْدَنا ِمن ُدونِهِ 
بل ألهنم اعتقدوا أن كون األمر كذلك مينع من جواز بعثة األنبياء والرسل وهذا باطل فال جرم استحقوا على هذا 

مزيد الذم واللعن فهذا هو اجلواب الصحيح الذي يعول عليه يف هذا الباب وأما من تقدمنا من املتكلمني االعتقاد 
واملسفرين فقد ذكروا فيه وجهاً آخر فقالوا إن املشركني ذكروا هذا الكالم على جهة االستهزاء كما قال قوم 

ولو قالوا ذلك معتقدين لكانوا مؤمنني واهللا )  ٨٧هود ( يُد شعيب عليه السالم له َنشَُؤا إِنََّك الَنَت الَْحلِيُم الرَِّش
  أعلم



املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل ملا حكى هذه الشبهة قال كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم أي هؤالء للكفار ألداً كانوا 
  متمسكني هبذه الشبهة

ُمبِنيُ أما املعتزلة فقالوا معناه أن اهللا تعاىل ما منع أحداً من اإلميان وما أوقعه يف مث قال فََهلْ َعلَى الرُُّسلِ إِالَّ الَْبلَاغُ الْ
الكفر والرسل ليس عليهم إال التبليغ فلما بلغوا التكاليف وثبت أنه تعاىل ما منع أحداً عن احلق كانت هذه الشبهة 

التبليغ واجب عليهم فأما أن اإلميان هل حيصل أم  ساقطة أما أصحابنا فقالوا معناه أنه تعاىل أمر الرسل بالتبليغ فهذا
  ال حيصل فذلك ال تعلق للرسول به ولكنه تعاىل يهدي من يشاء بإحسانه ويضل من يشاء خبذالنه

دُواْ اللَّهَ املسألة الثالثة احتج أصحابنا يف بيان أن اهلدي والضالل من اهللا بقوله َولَقَْد َبعَثَْنا ِفى كُلّ أُمَّةٍ  رَُّسوالً أَنِ اْعُب
  َواْجتَنُِبواْ الْطَّاغُوَت وهذا يدل على أنه تعاىل كان أبداً يف مجيع امللل واألمم آمراً باإلميان وناهياً عن الكفر
واحلق  دقمث قال فَِمْنُهم مَّْن َهَدى اللَُّه َوِمْنُهْم مَّْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّلَالَةُ  يعين فمنهم من هداه اهللا إىل اإلميان والص

ومنهم من أضله عن احلق وأعماه عن الصدق وأوقعه يف الكفر والضالل وهذا يدل على أن أمر اهللا تعاىل ال يوافق 
إرادته بل قد يأمر بالشيء وال يريده وينهى عن الشيء ويريده كما هو مذهبنا واحلاصل أن املعتزلة يقولون األمر 

تلفان ولفظ هذه اآلية صريح يف قولنا وهو أن األمر باإلميان عام يف حق واإلرادة متطابقان أما العلم واإلرادة فقد خي
  الكل أما إرادة اإلميان فخاصة بالبعض دون البعض

قاب قال ويف أجاب اجلبائي بأن املراد فَِمْنُهم مَّْن َهَدى اللَُّه لنيل ثوابه وجنته َوِمْنُهْم مَّْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّلَالَةُ  أي الع
له َحقَّْت َعلَْيِه داللة على أهنا العذاب دون كلمة الكفر ألن الكفر واملعصية ال جيوز وصفهما بأنه حق وأيضاً صفة قو

دم من قال تعاىل بعده فَِسُريواْ ِفى االْْرضِ فَاْنظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمكَذّبَِني وهذه العاقبة هي آثار اهلالك ملن تق
  م اهللا تعاىل بالعذاب وذلك يدل على أن املراد بالضالل املذكور هو عذاب االستئصالاألمم الذين استأصله

وأجاب الكعيب عنه بأنه قال قوله فَِمْنُهم مَّْن َهَدى اللَُّه أي من اهتدى فكان يف حكم اهللا مهتدياً َوِمْنُهْم مَّْن َحقَّتْ 
امل حق ظلمك وتبني وجيوز أن يكون املراد حق عليهم من اهللا َعلَْيِه الضَّلَالَةُ  يريد من ظهرت ضاللته كما يقال للظ

  ) ٢٧إبراهيم ( أن يضلهم إذا ضلوا كقوله َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني 
واعلم أنا بينا يف آيات كثرية بالدالئل العقلية القاطعة أن اهلدى واإلضالل ال يكونان إال من اهللا تعاىل فال فائدة يف 

جوه املتعسفة والتأويالت املستكرهة قد بينا ضعفها وسقوطها مراراً فال حاجة إىل اإلعادة واهللا اإلعادة وهذه الو
  أعلم

املسألة الرابعة يف الطاغوت قوالن أحدمها أن املراد به اجتنبوا عبادة ما تعبدون من دون اهللا فسمى الكل طاغوتاً وال 
  لكم ميتنع أن يكون املراد اجتنبوا طاعة الشيطان يف دعائه

ه املسألة اخلامسة قوله تعاىل َوِمْنُهْم مَّْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّلَالَةُ  يدل على مذهبنا ألنه تعاىل ملا أخرب عنه أنه حقت علي
  الضاللة امتنع أن ال يصدر منه الضاللة وإال النقلب خرب اهللا الصدق كذباً وذلك حمال

االً ووجود الضاللة منهم واجباً عقالً فهذه اآلية دالة على صحة ومستلزم احملال حمال فكان عدم الضاللة منهم حم
( ةُ  مذهبنا يف هذه الوجوه الكثرية واهللا أعلم ونظائر هذه اآلية كثرية منها قوله فَرِيقًا َهَدى َوفَرِيقًا َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّلَالَ

وقوله لَقَْد َحقَّ الْقَْولُ َعلَى )  ٩٦يونس ( َرّبَك الَ ُيؤِْمُنونَ  وقوله إِنَّ الَِّذيَن حَقَّْت َعلَْيهِْم كَِلَمةُ )  ٣٠األعراف 
  ) ٧يس ( أَكْثَرِِهْم فَُهْم الَ ُيؤِمُنونَ 

وا أن مث قال تعاىل فَِسُريواْ ِفى االْْرضِ فَانْظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمكَذّبَِني واملعىن سريوا يف األرض معتربين لتعرف
ل بكم كما نزل هبم مث أكد أن من حقت عليه الضاللة فإنه ال يهتدي فقال إِن َتْحرِْص َعلَى ُهَداُهْم أي العذاب ناز



  إن تطلب جبهدك ذلك فإن اهللا ال يهدي من يضل وفيه مسائل
  تح الدالاملسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة والكسائي َيْهِدى بفتح الياء وكسر الذال والباقون الَّ يَهِدِّى بضم الياء وف

أما القراءة األوىل ففيها وجهان األول فإن اهللا ال يرشد أحداً أضله وهبذا فسره ابن عباس رضي اهللا عنهما والثاين أن 
يهدي مبعىن يهتدي قال الفراء العرب تقول قد هدى الرجل يريدون قد اهتدى واملعىن أن اهللا إذا أضل أحداً مل يصر 

  ذلك مهتدياً
رة فالوجه فيها إن اهللا ال يهدي من يضل أي من يضله فالراجع إىل املوصول الذي هو من وأما القراءة املشهو

اجلاثية ( وكقوله فََمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد اللَِّه )  ١٨٦األعراف ( حمذوف مقدر وهذا كقوله َمن ُيضِْللِ اللَُّه فَالَ هَاِدَي لَُه 
  أي من بعد إضالل اهللا إياه)  ٢٣

َما لَُهم ّمن نَّاصِرِيَن أي وليس هلم أحد ينصرهم أي يعينهم على مطلوهبم يف الدنيا واآلخرة وأقول أول مث قال تعاىل َو
هذه اآليات موهم ملذهب املعتزلة وآخرها مشتمل على الوجوه الكثرية الدالة على قولنا وأكثر اآليات كذلك 

  مشتملة على الوجهني واهللا أعلم
ُيَبيَِّن لَُهمُ أَْيمَانِهِْم الَ َيْبَعثُ اللَُّه َمن َيُموُت َبلَى َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا َولَاِكنَّ أَكْثََر الْنَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ ِل َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه جَْهَد

  َشىْ ٍء إِذَآ أَرَْدَناُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُالَِّذى َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْعلََم الَِّذيَن كَفَُرواْ أَنَُّهْم كَاُنواْ كَاِذبَِني إِنََّما قَْولَُنا ِل
  وفيه مسألتان

املسألة األوىل اعلم أن هذا هو الشبهة الرابعة ملنكري النبوة فقالوا القول بالبعث واحلشر والنشر باطل فكان القول 
  بالنبوة باطالً

وصة فإذا مات وتفرقت أجزاؤه وبطل ذلك املزاج أما املقام األول فتقريره أن اإلنسان ليس إال هذه البينة املخص
واالعتدال امتنع عوده بعينه ألن الشيء إذا عدم فقد فىن ومل يبق له ذات وال حقيقة بعد فنائه وعدمه فالذي يعود 

  جيب أن يكون شيئاً مغايراً لألول فال يكون عينه
بوة وتقريره من وجهني األول أن حممداً كان داعياً إىل وأما املقام الثاين وهو أنه ملا بطل القول بالبعث بطل القول بالن

تقرير القول باملعاد فإذا بطل ذلك ثبت أنه كان داعياً إىل القول الباطل ومن كان كذلك مل يكن رسوالً صادقاً الثاين 
  نبوته أنه يقرر نبوة نفسه ووجوب طاعته بناء على الترغيب يف الثواب والترهيب عن العقاب وإذا بطل ذلك بطلت

العلم إذا عرفت هذا فنقول قوله َوأَقَْسمُواْ بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم الَ َيْبَعثُ اللَُّه َمن َيُموُت معناه أهنم كانوا يدعون 
الضروري بأن الشيء إذا فىن وصار عدماً حمضاً ونفياً صرفاً فإنه بعد هذا العدم الصرف ال يعود بعينه بل العائد 

ر غريه وهذا القسم واليمني إشارة إىل أهنم كانوا يدعون العلم الضروري بأن عوده بعينه بعد عدمه يكون شيئاً آخ
حمال يف بديهة العقل َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم على أهنم جيحدون يف قلوهبم وعقوهلم هذا العلم الضروري وأما 

نبوة فلم يذكره على سبيل التصريح ألنه كالم جلي متبادر إىل العقول بيان أنه ملا بطل القول بالبعث بطل القول بال
  فتركوه هلذا العذر مث إنه تعاىل بني أن القول بالبعث ممكن ويدل عليه وجهان

الوجه األول أنه وعد حق على اهللا تعاىل فوجب حتقيقه مث بني السبب الذي ألجله كان وعداً حقاً على اهللا تعاىل 
املطيع وبني العاصي وبني احملقق واملبطل وبني الظامل واملظلوم وهو قوله ِلُيَبّيَن لَُهُم الَِّذيَن َيْخَتِلفُونَ ِفيِه وهو التمييز بني 

  َوِلَيْعلََم الَِّذيَن كَفَُرواْ أَنَُّهْم كَاُنواْ كَاِذبَِني وهذه الطريقة قد بالغنا يف شرحها وتقريرها يف سورة يونس
إمكان احلشر والنشر أن كونه تعاىل موجداً لألشياء ومكوناً هلا ال يتوقف على سبق مادة وال والوجه الثاين يف بيان 

مدة وال آلة وهو تعاىل إمنا يكوهنا مبحض قدرته ومشئته وليس لقدرته دافع وال ملشيئته مانع فعرب تعاىل عن هذا 



رَْدَناُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ وإذا كان كذلك فكما أنه تعاىل النفاذ اخلايل عن املعارض بقوله إِنََّما قَْولَُنا ِلَشىْ ء إِذَا أَ
قدر على اإلجياد يف اإلبتداء وجب أن يكون قادراً عليه يف اإلعادة فثبت هبذين الدليلني القاطعني أن القول باحلشر 

عن يف هذا األصل فلما بطل والنشر والبعث والقيامة حق وصدق والقول إمنا طعنوا يف صحة النبوة بناء على الط
  هذا الطعن بطل أيضاً طعنهم يف النبوة واهللا أعلم

ى املسألة الثانية قوله َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم حكاية عن الذين أشركوا وقوله بَلَى إثبات ملا بعد النفي أي بل
عث وعداً حقاً ال خلف فيه ألن قوله يبعثهم دل على قوله يبعثهم وقوله َوْعًدا َعلَْيِه َحقّا مصدر مؤكد أي وعد بالب

وعد بالبعث وقوله ِليَُبّيَن لَُهمُ الَِّذى َيْخَتِلفُونَ ِفيِه من أمور البعث أي بلى يبعثهم ليبني هلم وليعلم الذين كفروا أهنم 
  كانوا كاذبني فيما أقسموا فيه

  رَْدَناُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ وفيه مسائلمث قال تعاىل إِنََّما قَْولَُنا ِلَشىْ ء إِذَا أَ
املسألة األوىل لقائل أن يقول قوله كُنَّ إن كان خطاباً مع املعدوم فهو حمال وإن كان خطاباً مع املوجود كان هذا 

  أمراً بتحصيل احلاصل وهو حمال

لون وليس خطاباً للمعدوم ألن ما أراده اهللا واجلواب أن هذا متثيل لنفي الكالم واملعاياة وخطاب مع اخللق مبا يعق
تعاىل فهو كائن على كل حال وعلى ما أراده من اإلسراع ولو أراد خلق الدنيا واآلخرة مبا فيهما من السموات 

  واألرض يف قدر ملح البصر لقدر على ذلك ولكن العباد خوطبوا بذلك على قدر عقوهلم
بتدأ و إِن نَّقُولُ خربه و كُْن فََيكُونُ من كان التامة اليت مبعىن احلدوث والوجود أي املسألة الثانية قوله تعاىل قَْولَُنا م

  إذا أردنا حدوث شيء فليس إال أن نقول له أحدث فيحدث عقيب ذلك من غري توقف
وجهها أن  املسألة الثالثة قرأ ابن عامر والكسائي فََيكُونُ بنصب النون والباقون بالرفع قال الفراء القراءة بالرفع

جيعل قوله أَن نَّقُولَ لَُه كالماً تاماً مث خيرب عنه بأنه سيكون كما يقال إن زيداً يكفيه إن أمر فيفعل فترفع قولك فيفعل 
على أن جتعله كالماً مبتدأ وأما القراءة بالنصب فوجهه أن جتعله عطفاً على أن نقول واملعىن أن نقول كن فيكون 

وإن كانت ) كن ( ل الزجاج وجيوز أن يكون نصباً على جواب كُنَّ قال أبو علي لفظة هذا قول مجيع النحويني قا
على لفظة األمر فليس القصد هبا ههنا األمر إمنا هو واهللا أعلم اإلخبار عن كون الشيء وحدوثه وإذا كان األمر 

  كذلك فحينئذ يبطل قوله إنه نصب على جواب كُنَّ واهللا أعلم
بعض أصحابنا هبذه اآلية على قدم القرآن فقالوا قوله تعاىل إِنََّما قَوْلَُنا ِلَشىْ ء إِذَا أَرَْدَناهُ أَن  املسألة الرابعة احتج

نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ يدل على أنه تعاىل إذا أراد إحداث شيء قال له كن فيكون فلو كان قوله كُنَّ حادثاً الفتقر 
  التسلسل وهو حمال فثبت أن كالم اهللا قدمي إحداثه إىل أن يقول له كن وذلك يوجب

  واعلم أن هذا الدليل عندي ليس يف غاية القوة وبيانه من وجوه
الوجه األول أن كلمة إِذَا ال تفيد التكرار والدليل عليه أن الرجل إذا قال المرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق 

طلق طلقة ثانية فعلمنا أن كلمة إذا ال تفيد التكرار وإذا فدخلت الدار مرة طلقت طلقة واحدة فلو دخلت ثانياً مل ت
  كان كذلك ثبت أنه ال يلزم يف كل ما حيدثه اهللا تعاىل أن يقول له كن فلم يلزم التسلسل

وهذا معلوم البطالن بالضرورة ألن لفظة كن ) كن ( والوجه الثاين أن هذا الدليل إن صح لزم القول بقدم لفظه 
نون وعند حضور الكاف مل تكن النون حاضرة وعند جميء النون تتوىل الكاف وذلك يدل مركبة من الكاف وال

على أن كلمة كن ميتنع كوهنا قدمية وإمنا الذي يدعي أصحابنا كونه قدمياً صفة مغايرة للفظة كن فالذي تدل عليه 
  اآلية ال يقول به أصحابنا والذي يقولون به ال تدل عليه اآلية فسقط التمسك به



لوجه الثالث أن الرجل إذا قال إن فالناً ال يقدم على قول وال على فعل إال ويستعني فيه باهللا تعاىل فإن عاقالً ال وا
يقول إن استعانته باهللا فعل من أفعاله فيلزم أن يكون كل استعانة مسبوقة باستعانة أخرى إىل غري النهاية ألن هذا 

  الكالم حبسب العرف باطل فكذلك ما قالوه
  لوجه الرابع أن هذه اآلية مشعرة حبدوث الكالم من وجوهوا

الوجه األول أن قوله تعاىل إِنََّما قَْولَُنا ِلَشىْ ء إِذَا أَرَْدَناُه يقتضي كون القول واقعاً باإلرادة وما كان كذلك فهو 
  حمدث

  تدخل لالستقبال) إذا ( والوجه الثاين أنه علق القول بكلمة إذا وال شك أن لفظة 
  لوجه الثالث أن قوله أَن نَّقُولَ لَُه ال خالف أن ذلك ينىبء عن االستقبالوا

والوجه الرابع أن قوله كُْن فََيكُونُ يدل على أن حدوث الكون حاصل عقيب قوله كُنَّ فتكون كلمة كُنَّ متقدمة 
  على حدوث الكون بزمان واحد واملتقدم على احملدث بزمان واحد جيب أن يكون حمدثاً

( َوكَانَ أَْمُر اللَِّه قََدراً مَّقُْدوراً )  ٤٧النساء ( جه اخلامس أنه معارض بقوله تعاىل َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعوالً والو
 َوِمن قَْبِلِه ِكَتاُب)  ٣٤الطيور ( فَلَْيأُْتواْ بَِحِديٍث ّمثِْلِه )  ٢٣الزمر ( اللَُّه نَزَّلَ أَْحَسَن الَْحدِيِث )  ٣٨األحزاب 

  ) ١٢األحقاف ( ُموَسى مََّودَّةً  َوَرْحَمةً  
  فإن قيل فهب أن هذه اآلية ال تدل على قدم الكالم ولكنكم ذكرمت أهنا تدل على حدوث الكالم فما اجلواب عنه
قلنا نصرف هذه الدالئل إىل الكالم املسموع الذي هو مركب من احلروف واألصوات وحنن نقول بكونه حمدثاً 

  أعلم خملوقاً واهللا
ِ أَكَْبُر لَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ الَِّذينَ َوالَِّذيَن َهاَجرُواْ ِفى اللَِّه ِمْن َبْعِد َما ظُِلُمواْ لَُنبَوِّئَنَُّهْم ِفى الدُّنَْيا َحَسَنة َوالّْجُر االٌّ ِخَرة 

  َصَبرُواْ َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ
م أقسموا باهللا جهد أمياهنم على إنكار البعث والقيامة دل ذلك على أهنم متادوا اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن الكفار أهن

يف الغي واجلهل والضالل ويف مثل هذه احلالة ال يبعد إقدامهم على إيذاء املسلمني وضرهم وإنزال العقوبات هبم 
اآلية حكم تلك اهلجرة وبني ما وحينئذ يلزم على املؤمنني أن يهاجروا عن تلك الديار واملساكن فذكر تعاىل يف هذه 

هلؤالء املهاجرين من احلسنات يف الدنيا واألجر يف اآلخرة من حيث هاجروا وصربوا وتوكلوا على اهللا وذلك 
ترغيب لغريهم يف طاعة اهللا تعاىل قال ابن عباس رضي اهللا عنهما نزلت هذه اآلية يف ستة من الصحابة صهيب 

وليني لقريش فجعلوا يعذبوهنم لريدوهم عن اإلسالم أما صهيب فقال هلم أنا وبالل وعمار وخباب وعابس وجبري م
رجل كبري إن كنت لكم مل أنفعكم وإن كنت عليكم مل أضركم فافتدى منهم مباله فلما رآه أبو بكر قال ربح البيع 

اهللا النار ألطاعه يا صهيب وقال عمر نعم الرجل صهيب لو مل خيف اهللا مل يعصه وهو ثناء عظيم يريد لو مل خيلق 
فكيف ظنك به وقد خلقها وأما سائرهم فقد قالوا بعض ما أراد أهل مكة من كلمة الكفر والرجوع عن اإلسالم 
فتركوا عذاهبم مث هاجروا فنزلت هذه اآلية وبني اهللا تعاىل هبذه اآلية عظم حمل اهلجرة وحمل املهاجرين فالوجه فيه 

سالم كما أن بنصرة األنصار قويت شوكتهم ودل تعاىل بقوله وَالَِّذيَن ظاهر ألن بسبب هجرهتم ظهرت قوة اإل
  َهاَجرُواْ ِفى اللَِّه أن اهلجرة إذا مل تكن هللا بل مل يكن هلا موقع وكانت مبنزلة االنتقال من بلد إىل

  ذبوهنمبلد وقوله ِمْن َبْعِد َما ظُِلُمواْ معناه أهنم كانوا مظلومني يف أيدي الكفار ألهنم كانوا يع
دُّْنَيا مث قال لَُنَبوّئَنَُّهْم ِفى الدُّْنَيا َحَسَنة وفيه وجوه األول أن قوله َحَسَنةٌ  صفة للمصدر من قوله لَُنَبّوئَنَُّهْم ِفى ال



الثاين لننزلنهم يف الدنيا منزلة ) لنبوئنهم إبواءة حسنة ( والتقدير لنبوئنهم تبوئة حسنة ويف قراءة علي عليه السالم 
ة وهي الغلبة على أهل مكة الذين ظلموهم وعلى العرب قاطبة وعلى أهل املشرق واملغرب وعن عمر أنه كان حسن

إذا أعطى رجالً من املهاجرين عطاء قال خذ بارك اهللا لك فيه هذا ما وعدك اهللا يف الدنيا وما ذخر لك يف اآلخرة 
  أكرب

واهم أهلها ونصروهم وهذا قول احلسن والشعيب وقتادة والقول الثالث لنبوئنهم مباءة حسنة وهي املدينة حيث آ
  والتقدير لنبوئنهم يف الدنيا داراً حسنة أو بلدة حسنة يعين املدينة

مث قال تعاىل َوالَْجُر االِْخَرةِ  أَكَْبُر وأعظم وأشرف َولَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ والضمري إىل من يعود فيه قوالن األول أنه 
لو علموا أن اهللا تعاىل جيمع هلؤالء املستضعفني يف أيديهم الدنيا واآلخرة لرغبوا يف دينهم والثاين  عائد إىل الكفار أي

  أنه راجع إىل املهاجرين أي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا يف اجتهادهم وصربهم
أنه بدل من قوله َوالَِّذيَن هَاَجُرواْ والثاين أن مث قال الَِّذيَن صََبُرواْ َوَعلَى َرّبهِمْ َيَتَوكَّلُونَ ويف حمل الَِّذيَن وجوه األول 

يكون التقدير هم الذين صربوا والثالث أن يكون التقدير أعين الذين صربوا وكال الوجهني مدح واملعىن أهنم صربوا 
ة على العذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هو حرم اهللا وعلى اجملاهدة وبذل األموال واألنفس يف سبيل اهللا وباجلمل

فقد ذكر فيه الصرب والتوكل أما الصرب فللسعي يف قهر النفس وأما التوكل فلالنقطاع بالكلية من اخللق والتوجه 
  بالكلية إىل احلق فاألول هو مبدأ السلوك إىل اهللا تعاىل والثاين آخر هذا الطريق وهنايته واهللا أعلم

إِلَْيهِْم فَاْسأَلُواْ أَْهلَ الذِّكْرِ إِن كُنُْتم الَ َتْعلَُمونَ بِالْبَيَِّناِت وَالزُُّبرِ وَأَنزَلَْنا إِلَْيكَ َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رَِجاالً نُّوِحى 
ِسفَ اللَُّه بِهُِم األرض أَوْ اِت أَن َيْخالذِّكَْر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم َولََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ أَفَأَِمَن الَِّذيَن َمكَُرواْ السَّيِّئَ

ُهْم َعلَى َتَخوٍُّف فَإِنَّ رَبَّكُمْ َيأْتَِيُهُم الَْعذَاُب ِمْن حَْيثُ الَ َيْشُعُرونَ أَْو يَأُْخذَُهْم ِفى َتقَلُّبِهِْم فََما ُهم بُِمْعجِزِيَن أَْو يَأُْخذَ
  لََرُؤوٌف رَّحِيٌم

  ويف اآلية مسائل

هو الشبهة اخلامسة ملنكري النبوة كانوا يقولون اهللا أعلى وأجل من أن يكون رسوله  املسألة األوىل اعلم أن هذا
واحداً من البشر بل لو أراد بعثة رسول إلينا لكان يبعث ملكاً وقد ذكرنا تقرير هذه الشبهة يف سورة األنعام فال 

وقالوا أَُنْؤِمُن ِلَبَشَرْينِ )  ٨األنعام ( لَ َعلَْيِه َملٌَك نعيده ههنا ونظري هذه اآلية قوله تعاىل حكاية عنهم َوقَالُواْ لَْوال أُنزِ
ْم َبَشراً وقالوا َما َهاذَا إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُْم َيأْكُلُ ِممَّا َتأْكُلُونَ ِمْنُه َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبونَ وَلَِئْن أَطَعُْت)  ٤٧املؤمنون ( ِمثِْلَنا 

وقالوا لَْوال أُنزِلَ إِلَْيِه )  ٢يونس ( وقال أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجًبا أَنْ أَْوَحيَْنا إِلَى َرُجلٍ ّمنُْهْم  ) ٣٤ ٣٣املؤمنون ( ّمثْلَكُْم 
  ) ٧الفرقان ( َملٌَك فََيكُونَ َمَعُه َنذِيراً 

ْيهِْم واملعىن أن عادة اهللا تعاىل من فأجاب اهللا تعاىل عن هذه الشبهة بقوله َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رَِجاالً نُّوِحى إِلَ
أول زمان اخللق والتكليف أنه مل يبعث رسوالً إال من البشر فهذه العادة مستمرة هللا سبحانه وتعاىل وطعن هؤالء 

  اجلهال هبذا السؤال الركيك أيضاً طعن قدمي فال يلتفت إليه
نساء ودلت أيضاً على أنه ما أرسل ملكاً لكن ظاهر قوله املسألة الثانية دلت اآلية على أنه تعاىل ما أرسل أحداً من ال

يدل على أن املالئكة رسل اهللا إىل سائر املالئكة فكان ظاهر هذه اآلية دليالً على )  ١فاطر ( َجاِعلِ الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً 
ث إىل األنبياء عليهم السالم أنه ما أرسل رسوالً من املالئكة إىل الناس قال القاضي وزعم أبو علي اجلبائي أنه مل يبع

إال من هو بصورة الرجال من املالئكة مث قال القاضي لعله أراد أن امللك الذي يرسل إىل األنبياء عليهم السالم 
حبضرة أممهم ألنه إذا كان كذلك فال بد من أن يكون أيضاً بصورة الرجال كما روي أن جربيل عليه السالم حضر 



يف صورة دحية الكليب ويف صورة سراقة وإمنا قلنا ذلك ألن املعلوم من ) عليه وسلم  صلى اهللا( عند رسول اهللا 
حال املالئكة أن عند إبالغ الرسالة من اهللا تعاىل إىل الرسول قد يبقون على صورهتم األصلية امللكية وقد روي أن 

ها مرتني وعليه تأولوا قوله تعاىل رأى جربيل عليه السالم على صورته اليت هو علي) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
وملا ذكر اهللا تعاىل هذا الكالم أتبعه بقوله فَاسْأَلُواْ أَْهلَ الذّكْرِ إِن كُْنُتم الَ )  ١٣النجم ( َولَقَْد َرءاُه نَْزلَةً  أُخَْرى 
  َتْعلَُمونَ وفيه مسائل

هللا عنهما يريد أهل التوراة والذكر هو املسألة األوىل يف املراد بأهل الذكر وجوه األول قال ابن عباس رضي ا
يعين التوراة الثاين قال )  ١٠٥األنبياء ( التوراة والدليل عليه قوله تعاىل َولَقَْد كََتْبَنا ِفى الزَُّبورِ ِمن َبْعدِ الذّكْرِ 

والثالث أهل  الزجاج فاسألوا أهل الكتب الذين يعرفون معاين كتب اهللا تعاىل فإهنم يعرفون أن األنبياء كلهم بشر
الذكر أهل العلم بأخبار املاضني إذ العامل بالشيء يكون ذاكراً له والرابع قال الزجاج معناه سلوا كل من يذكر بعلم 

وحتقيق وأقول الظاهر أن هذه الشبهة وهي قوهلم اهللا أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحداً من البشر إمنا متسك 
بأن اليهود والنصارى أصحاب العلوم والكتب فأمرهم اهللا بأن يرجعوا يف هذه  هبا كفار مكة مث إهنم كانوا مقرين

املسألة إىل اليهود والنصارى ليبينوا هلم ضعف هذه الشبهة وسقوطها فإن اليهودي والنصراين ال بد هلما من تزييف 
  هذه الشبهة وبيان سقوطها

اجملتهد منهم من حكم باجلواز واحتج هبذه اآلية فقال ملا  املسألة الثانية اختلف الناس يف أنه هل جيوز للمجتهد تقليد
مل يكن أحد اجملتهدين عاملاً وجب عليه الرجوع إىل اجملتهد اآلخر الذي يكون عاملاً لقوله تعاىل فَاْسأَلُواْ أَْهلَ الذّكْرِ إِن 

  كُْنُتم الَ َتْعلَُمونَ فإن مل جيب فال أقل من اجلواز
  ة القياس هبذه اآلية فقالوا املكلف إذا نزلت به واقعة فإن كان عاملاً حبكمهااملسألة الثالثة احتج نفا

مل جيز له القياس وإن مل يكن عاملاً حبكمها وجب عليه سؤال من كان عاملاً هبا لظاهر هذه اآلية ولو كان القياس حجة 
ثبت أن جتويز العمل بالقياس ملا وجب عليه سؤال العامل ألجل أنه ميكنه استنباط ذلك احلكم بواسطة القياس ف

  يوجب ترك العمل بظاهر هذه اآلية فوجب أن ال جيوز واهللا أعلم
  وجوابه أنه ثبت جواز العمل بالقياس بإمجاع الصحابة واإلمجاع أقوى من هذا الدليل واهللا أعلم

  مث قال تعاىل بِالَْبّينَاِت وَالزُُّبرِ وفيه مسألتان
هلذه الباء وجوهاً األول أن التقدير وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إال رجاالً  املسألة األوىل ذكروا يف اجلالب

يوحى إليهم وأنكر الفراء ذلك وقال إن صلة ما قبل إال ال يتأخر إىل بعد والدليل عليه أن املستثىن عنه هو جمموع 
االستثناء عليه الثاين أن التقدير وما أرسلنا  ما قبل إال مع صلته فما مل يصر هذا اجملموع مذكوراً بتمامه امتنع إدخال

من قبلك إال رجاالً يوحى إليهم بالبينات والزبر وعلى هذا التقدير فقوله بِالَْبّينَاِت َوالزُُّبرِ متعلق باملستثىن والثالث 
أخوك بزيد ما مر أن اجلالب هلذا الباء حمذوف والتقدير أرسلناهم بالبينات وهذا قول الفراء قال ونظريه ما مر إال 

إال أخوك مث يقول مر بزيد الرابع أن يقال الذكر مبعىن العلم والتقدير فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر إن كنتم 
  ال تعلمون اخلامس أن يكون التقدير إن كنتم ال تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر

زُُّبرِ لفظة جامعة لكل ما تكامل به الرسالة ألن مدار أمرها على املعجزات الدالة املسألة الثانية قوله تعاىل بِالَْبّينَاِت وَال
  على صدق من يدعي الرسالة وهي البينات وعلى التكاليف اليت يبلغها الرسول من اهللا تعاىل إىل العباد وهي الزبر

  إِلَيْهِْم وفيه مسائل مث قال تعاىل َوأَنَزلَْنا إِلَْيَك الذّكْرَ ِلُتَبّيَن ِللنَّاسِ َما ُنّزلَ
املسألة األوىل ظاهر هذا الكالم يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إىل بيان رسول اهللا واملفتقر إىل البيان جممل فظاهر هذا 



النص يقتضي أن القرآن كله جممل فلهذا املعىن قال بعضهم مىت وقع التعارض بني القرآن وبني اخلرب وجب تقدمي 
  والدليل عليه هذه اآلية واخلرب مبني له بداللة هذه اآلية واملبني مقدم على اجململ اخلرب ألن القرآن جممل

واجلواب أن القرآن منه حمكم ومنه متشابه واحملكم جيب كونه مبيناً فثبت أن القرآن ليس كله جممالً بل فيه ما 
  مالتيكون جممالً فقوله لُِتَبّيَن ِللنَّاسِ َما نُّزلَ إِلَْيهِْم حممول على اجمل

هو املبني لكل ما أنزله اهللا تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية ظاهر هذه اآلية يقتضي أن يكون الرسول 
على املكلفني فعند هذا قال نفاة القياس لو كان القياس حجة ملا وجب على الرسول بيان كل ما أنزله اهللا تعاىل على 

 املكلف ذلك احلكم بطريقة القياس وملا دلت هذه اآلية على أن املبني لكل املكلفني من األحكام الحتمال أن بني
  علمنا أن القياس ليس حبجة) صلى اهللا عليه وسلم ( التكاليف واألحكام هو الرسول 

ملا بني أن القياس حجة فمن رجع يف تبيني األحكام والتكاليف إىل القياس ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأجيب عنه بأنه 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك يف احلقيقة رجوعاً إىل بيان الرسول كان 

  مث قال تعاىل أَفَأَِمَن الَِّذيَن َمكَرُواْ السَّّيئَاتِ املكر يف اللغة عبارة عن السعي بالفساد على سبيل

الكليب املراد هبذا اإلخفاء وال بد ههنا من إضمار والتقدير املكرات السيئات واملراد أهل مكة ومن حول املدينة قال 
وأصحابه ) صلى اهللا عليه وسلم ( املكر اشتغاهلم بعبادة غري اهللا تعاىل واألقرب أن املراد سعيهم يف إيذاء الرسول 

على سبيل اخلفية مث إنه تعاىل ذكر يف هتديدهم أموراً أربعة األول أن خيسف اهللا هبم األرض كما خسف بقارون 
يث ال يشعرون واملراد أن يأتيهم العذاب من السماء من حيث يفجؤهم فيهلكهم بغتة الثاين أن يأتيهم العذاب من ح

كما فعل بقوم لوط والثالث أن يأخذهم يف تقلبهم فما هم مبعجزين ويف تفسري هذا التقلب وجوه األول أنه يأخذهم 
كهم يف احلضر وهم ال يعجزون بالعقوبة يف أسفارهم فإنه تعاىل قادر على إهالكهم يف السفر كما أنه قادر على إهال

اهللا بسبب ضرهبم يف البالد البعيدة بل يدركهم اهللا حيث كانوا ومحل لفظ التقلب على هذا املعىن مأخوذ من قوله 
ليل وثانيهما تفسري هذا اللفظ بأنه يأخذهم بال)  ١٩٦آل عمران ( تعاىل الَ َيغُرَّنَّكَ َتقَلُُّب الَِّذيَن كَفَرُواْ ِفى الْبِلَاِد 

والنهار يف أحوال إقباهلم وإدبارهم وذهاهبم وجميئهم وحقيقته يف حال تصرفهم يف األمور اليت يتصرف فيها أمثاهلم 
وثالثها أن يكون املعىن أو يأخذهم يف حال ما ينقلبون يف قضايا أفكارهم فيحول اهللا بينهم وبني إمتام تلك احليل 

ومحل لفظ التقلب على )  ٦٦يس ( َعلَى أَْعُينِهِْم فَاْسَتَبقُواْ الصّراطَ فَأَنَّى يُْبِصُرونَ قسراً كما قال َولَْو َنَشاء لَطََمسَْنا 
  فإهنم إذا قلبوها فقد تقلبوا فيها)  ٤٨التوبة ( هذا املعىن مأخوذ من قوله َوقَلَُّبواْ لََك االُموَر 

سبيل التهديد قوله تعاىل أَْو يَأُْخذَُهْم َعلَى َتَخوُّفٍ  والنوع الرابع من األشياء اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذه اآلية على
  ويف تفسري التخوف قوالن

القول األول التخوف تفعل من اخلوف يقال خفت الشيء وختوفته واملعىن أنه تعاىل ال يأخذهم بالعذاب أوالً بل 
 تليها فيكون هذا أخذاً ورد عليهم خييفهم أوالً مث يعذهبم بعده وتلك اإلخافة هو أنه تعاىل يهلك فرقة فتخاف اليت

  بعد أن مير هبم قبل ذلك زماناً طويالً يف اخلوف والوحشة
والقول الثاين أن التخوف هو التنقص قال ابن األعرايب يقال ختوفت الشيء وختفيته إذا تنقصته وعن عمر أنه قال 

ه لغتنا التخوف التنقص فقال عمر هل على املنرب ما تقولون يف هذه اآلية فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال هذ
  تعرف العرب ذلك يف أشعارها قال نعم قال شاعرنا وأنشد

  ختوف الرحل منها تامكا قردا
كما ختوف عود النبعة السفن فقال عمر أيها الناس عليكم بديوانكم ال تضلوا قالوا وما ديواننا قال شعر اجلاهلية 



  فيه تفسري كتابكم
التنقص حيتمل أن يكون املراد منه ما يقع يف أطراف بالدهم كما قال تعاىل أَفَالَ َيَرْونَ أَنَّا  إذا عرفت هذا فنقول هذا

واملعىن أنه تعاىل ال يعاجلهم بالعذاب ولكن ينقص من أطراف )  ٤٤األنبياء ( َنأِْتى االْْرَض َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها 
إليهم فحينئذ يهلكهم وحيتمل أن يكون املراد أنه ينقص أمواهلم  بالدهم إىل القرى اليت جتاورهم حىت خيلص األمر

وأنفسهم قليالً قليالً حىت يأيت الفناء على الكل فهذا تفسري هذه األمور األربعة واحلاصل أنه تعاىل خوفهم خبسف 
ماهتا حيصل يف األرض أو بعذاب ينزل من السماء أو بآفات حتدث دفعة واحدة حال ما ال يكونون عاملني بعال

ودالئلها أو بآفات حتدث قليالً قليالً إىل أن يأيت اهلالك على آخرهم مث ختم اآلية بقوله فَإِنَّ َربَّكُْم لََرؤُوٌف رَِّحيمٌ 
  واملعىن أنه ميهل يف أكثر األمور ألنه رؤوف رحيم فال يعاجل بالعذاب

يَّأُ ِظلَالُُه َعنِ الَْيِمنيِ وَالْشََّمآِئلِ ُسجًَّدا ِللَِّه َوُهْم دَاِخُرونَ َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفى أََو لَْم َيَرْواْ إِلَى َما َخلََق اللَُّه ِمن َشىْ ٍء َيَتفَ
  ْؤَمُرونََوَيفَْعلُونَ َما ُي السََّماَواِت َوَما ِفى األرض ِمن َدآبَّةٍ  َوالَْملَاِئكَةُ  َوُهْم الَ َيسَْتكْبُِرونَ َيَخافُونَ َربَُّهْم مِّن فَْوِقهِْم

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا خوف املشركني باألنواع األربعة املذكورة من العذاب أردفه بذكر ما يدل على 

كمال قدرته يف تدبري أحوال العامل العلوي والسفلي وتدبري أحوال األرواح واألجسام ليظهر هلم أن مع كمال هذه 
  لغري املتناهية ال يعجز عن إيصال العذاب إليهم على أحد تلك األقسام األربعةالقدرة القاهرة والقوة ا

املسألة الثانية قرأ محزة والكسائي أََو لَْم َترَْواْ بالتاء على اخلطاب وكذلك يف سورة العنكبوت أَوَ لَْم َتَرْواْ كَْيفَ 
اء على اخلطاب والباقون بالياء فيهما كناية عن الذين مكروا بالت)  ١٩العنكبوت ( ُيْبِدىء اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه 

 ٤٥النحل ( السيئات وأيضاً أن ما قبله غيبة وهو قوله أَن َيْخِسَف اللَُّه بِهِمُ االْْرضَ أَْو َيأِْتَيُهمُ الَْعذَاُب أَْو يَأُْخذَُهْم 
  ء والباقون بالياء وكالمها جائز لتقدم الفعل على اجلمعفكذا قوله أََو لَْم َيرَْواْ وقرأ أبو عمرو وحده تتفيؤ بالتا)  ٤٦

عتبار املسألة الثالثة قوله أََو لَْم َيَرْواْ إِلَى َما َخلََق اللَُّه ملا كانت الرؤية ههنا مبعىن النظر وصلت بإىل ألن املراد به اال
قوله إِلَى َما َخلََق اللَُّه ِمن َشىْ ء والعتبار ال يكون بنفس الرؤية حىت يكون معها نظر إىل الشيء وتأمل ألحواله و

قال أهل املعاين أراد من شيء له ظل من جبل وشجر وبناء وجسم قائم ولفظ اآلية يشعر هبذا القيد ألن قوله ِمن 
َيتَفَيَّأُ ِظلَالُهُ َشىْ ء َيَتفَيَّأُ ِظلَالُُه َعنِ الَْيِمنيِ َوالْشَّمَآِئلِ يدل على أن ذلك الشيء كثيف يقع له ظل على األرض وقوله 

إخبار عن قوله َشىْ ء وليس بوصف له ويتفيأ يتفعل من الفيء يقال فاء الظل يفيء فيئاً إذا رجع وعاد بعد ما نسخه 
( ضياء الشمس وأصل الفيء الرجوع ومنه يفء املويل وذكرنا ذلك يف قوله تعاىل فَاٍن انَتهَْواْ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم 

وكذلك يفء املسلمني ملا يعود على املسلمني من مال من خالف دينهم ومنه قوله تعاىل مَّا أَفَاء اللَّهُ )  ٢٢٦ البقرة
  وأصل هذا كله من الرجوع)  ٦احلشر ( َعلَى َرُسوِلِه ِمنُْهْم 

دة اهلمزة كقوله مَّا إذا عرفت هذا فنقول إذا عدي فاء فإنه يعدى إما بزيادة اهلمزة إو بتضعيف العني أما التعدية بزيا
أَفَاء اللَُّه وأما بتضعيف العني فكقوله فيأ اهللا الظل فتفيأ وتفيأ مطاوع فيأ قال األزهري تفيؤ الظالل رجوعها بعد 
انتصاف النهار فالتفيؤ ال يكون إال بالعشي بعدما انصرفت عنه الشمس والظل ما يكون بالغداة وهو ما مل تنله 

  الشمس كمال قال الشاعر

  ال الظل من برد الضحى تستطيعهف
وال الفيء من برد العشي تذوق قال ثعلب أخربت عن أيب عبيدة أن رؤبة قال كل ما كانت عليه الشمس فزالت 



  عنه فهو يفء وما مل يكن عليه الشمس فهو ظل ومنهم من أنكر ذلك فإن أبا زيد أنشد للنابغة اجلعدي
  فالم اإلله يغدو عليهم
ظالل فهذا الشعر قد أوقع فيه لفظ الفيء على ما مل تنسخه الشمس ألن ما يف اجلنة من الظل وفيؤ الغروس ذات ال

ما صحل بعد أن كان زائالً بسبب نور الشمس وتقول العرب يف مجع يف أفياء وهي للعدد القليل وفيؤ للكثري 
الظالل وإمنا حسن هذا ألن الذي  كالنفوس والعيون وقوله ِظلَالُُه أضاف الظالل إىل مفرد ومعناه اإلضافة إىل ذوي

عاد إليه الضمري وإن كان واحداً يف اللفظ وهو قوله إىل ما خلق اهللا إال أنه كثري يف املعىن ونظريه قوله تعاىل ِلَتْسَتُوواْ 
فأضاف الظهور وهو مجع إىل ضمري مفرد ألنه يعود إىل واحد أريد به الكثرة وهو )  ١٣الزخرف ( َعلَى ظُُهورِِه 

  له َما َتْركَُبونَ هذا كله كالم الواحدي وهو حبث حسن أما قوله َعنِ الَْيِمنيِ َوالْشََّمآِئلِ ففيه حبثانقو
  البحث األول يف املراد باليمني والشمائل قوالن

القول األول أن ميني الفلك هو املشرق ومشاله هو املغرب والسبب يف ختصيص هذين االمسني هبذين اجلانبني أن أقوى 
نيب اإلنساين ميينه ومنه تظهر احلركة القوية فلما كانت احلركة الفلكية اليومية آخذة من املشرق إىل املغرب ال جا

  جرم كان املشرق ميني الفلك واملغرب مشاله
إذا عرفت هذا فنقول إن الشمس عند طلوعها إىل وقت انتهائها إىل وسط الفلك تقع اإلظالل إىل اجلانب الغريب 

الشمس من وسط الفلك إىل اجلانب الغريب وقع اإلظالل يف اجلانب الشرقي فهذا هو املراد من تفيؤ  فإذا احندرت
الظالل من اليمني إىل الشمال وبالعكس وعلى هذا التقدير فاإلظالل يف أول النهار تبتدىء من ميني الفلك على 

ظالل من مشال الفلك واقعة على الربع الغريب من األرض ومن وقت احندار الشمس من وسط الفلك تبتدىء اإل
  الربع الشرقي من األرض

القول الثاين أن البلدة اليت يكون عرضها أقل من مقدار امليل فإن يف الصيف حتصل الشمس على يسارها وحينئذ 
ذا يقع اإلظالل على ميينهم فهذا هو املراد من انتقال اإلظالل عن األميان إىل الشمائل وبالعكس هذا ما حصلته يف ه

  الباب وكالم املفسرين فيه غري ملخص
  البحث الثاين لقائل أن يقول ما السبب يف أن ذكر اليمني بلفظ الواحد والشمائل بصيغة اجلمع

وأجيب عنه بأشياء أحدها أنه وحد اليمني واملراد اجلمع ولكنه اقتصر يف اللفظ على الواحد كقوله تعاىل َوُيَولُّونَ 
ثانيها قال الفراء كأنه إذا وحد ذهب إىل واحدة من ذوات األظالل وإذا مجع ذهب إىل كلها و)  ٤٥القمر ( الدُُّبَر 

وذلك ألن قوله َما َخلََق اللَُّه ِمن َشىْ ء لفظه واحد ومعناه اجلمع على ما بيناه فيحتمل كال األمرين وثالثها أن 
)  ١األنعام (  َوجََعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر العرب إذا ذكرت صيغيت مجع عربت عن إحدامها بلفظ الواحد كقوله تعاىل

ورابعها أنا إذا فسرنا اليمني باملشرق كانت النقطة اليت هي )  ٧البقرة ( وقوله َخَتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم 
  مشرق الشمس واحدة بعينها فكانت اليمني

الواقعة يف تلك األظالل بعد وقوعها على األرض وهي كثرية  واحدة وأما الشمائل فهي عبارة عن االحنرافات
  فلذلك عرب اهللا تعاىل عنها بصيغة اجلمع واهللا أعلم

املسألة الرابعة أما قوله ُسجًَّدا ِللَِّه ففيه احتماالت األول أن يكون املراد من السجود االستسالم واالنقياد يقال 
خلة إذا مالت لكثرة احلمل ويقال أسجد لقرد السوء يف زمانه أي سجد البعري إذا طأطأ رأسه لريكب وسجدت الن

  أخضع له قال الشاعر
  ترى األكم فيها سجداً للحوافر



أي متواضعة إذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل دبر النريات الفلكية واألشخاص الكوكبية حبيث يقع أضواؤها على 
تلك األضواء وتلك اإلظالل ال تقع يف هذا العامل إال على هذا العامل السفلي على وجوه خمصوصة مث إنا نشاهد أن 

وفق تدبري اهللا تعاىل وتقديره فنشاهد أن الشمس إذا طلعت وقعت األجسام الكثيفة أظالل ممتدة يف اجلانب الغريب 
قي إىل من األرض مث كلما ازدادت الشمس طلوعاً وارتفاعاً ازدادت تلك األظالل تقلصاً وانتقاصاً إىل اجلانب الشر

أن تصل الشمس إىل وسط الفلك فإذا احندرت إىل اجلانب الغريب ابتدأت األظالل بالوقوع يف اجلانب الشرقي 
وكلما ازدادت الشمس احنداراً ازدادت األظالل متدداً وتزايداً يف اجلانب الشرقي وكما أنا نشاهد هذه احلالة يف 

 التيامن والتياسر يف طول السنة بسبب اختالف أحوال اليوم الواحد فكذلك نشاهد أحوال األظالل خمتلفة يف
الشمس يف احلركة من اجلنوب إىل الشمال وبالعكس فلما شاهدنا أحوال هذه األظالل خمتلفة بسبب االختالفات 

اليومية الواقعة يف شرق األرض وغرهبا وحبسب االختالفات الواقعة يف طول السنة يف ميني الفلك ويساره ورأينا أهنا 
اقعة على وجه خمصوص وترتيب معني علمنا أهنا منقادة لقدرة اهللا خاضعة لتقديره وتدبريه فكانت السجدة عبارة و

  عن هذه احلالة
فإن قيل مل ال جيوز أن يقال اختالف حال هذه األظالل معلل باختالف سري النري األعظم الذي هو الشمس ال ألجل 

  تقدير اهللا تعاىل وتدبريه
على أن اجلسم ال يكون متحركاً لذاته إذ لو كانت ذاته علة هلذا اجلزء املخصوص من احلركة لبقي قلنا قد دللنا 

هذا اجلزء من احلركة لبقاء ذاته ولو بقي ذلك اجلزء من احلركة المتنع حصول اجلزء اآلخر من احلركة ولو كان 
يوجب القول بكونه ساكناً لذاته وأنه األمر كذلك لكان هذا سكوناً ال حركة فالقول بأن اجلسم املتحرك لذاته 

حمال وما أفضى ثبوته إىل نفيه كان باطالً فعلمنا أن اجلسم ميتنع كونه متحركاً لذاته وأيضاً فقد دللنا على أن 
األجسام متماثلة يف متام املاهية فاختصاص جرم الشمس بالقوة املعينة واخلاصية املعينة ال بد وأن يكون بتدبري اخلالق 

  ار احلكيماملخت
إذا ثبت هذا فنقول هب أن اختالف أحوال األظالل إمنا كان ألجل حركات الشمس إال أنا ملا دللنا على أن حمرك 
الشمس باحلركة اخلاصة ليس إال اهللا سبحانه كان هذا دليالً على أن اختالف أحوال األظالل مل يقع إال بتدبري اهللا 

)  ٦الرمحن ( ود االنقياد والتواضع ونظريه قوله َوالنَّْجُم وَالشََّجُر َيْسُجَداِن تعاىل وختليقه فثبت أن املراد هبذا السج
  قد مر بيانه وشرحه)  ١٥الرعد ( وقوله َوِظلَالُُهم بِالُْغُدّو وَاالَْصالِ 

  والقول الثاين يف تفسري هذا السجود أن هذه األظالل واقعة على األرض ملتصقة هبا على هيئة

  العالء املعري يف صفة وادالساجد قال أبو 
  حبرف يطيل اجلنح فيه سجوده

ولألرض زي الراهب املتعبد فلما كانت األظالل تشبه بشكلها شكل الساجدين أطلق اهللا عليها هذا اللفظ وكان 
احلسن يقول أما ظلك فسجد لربك وأما أنت فال تسجد له بئسما صنعت وقال جماهد ظل الكافر يصلي وهو ال 

  كل شيء يسجد هللا سواء كان ذلك ساجداً أم ال يصلي وقيل ظل
  واعلم أن الوجه األول أقرب إىل احلقائق العقلية والثاين أقرب إىل الشبهات الظاهرة

املسألة اخلامسة وقوله ُسجًَّدا حال من الظالل وقوله َوُهْم داِخُرونَ أي صاغرون يقال دخر يدخر دخوراً أي صغر 
تأمره شاء أم أىب وذلك ألن هذه األشياء منقادة لقدرة اهللا تعاىل وتدبريه وقوله  يصغر صغاراً وهو الذي يفعل ما

  َوُهْم داِخُرونَ حال أيضاً من الظالل



  فإن قيل الظالل ليست من العقالء فكيف جاز مجعها بالواو والنون
  قلنا ألنه تعاىل ملا وصفهم بالطاعة والدخور أشبهوا العقالء

  َيْسُجُد َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ َمن َدآبَّةٍ  َوالَْملَِئكَةُ  ففيه مسائلأما قوله تعاىل َوِللَِّه 
املسألة األوىل قد ذكرنا أن السجود على نوعني سجود هو عبادة كسجود املسلمني هللا تعاىل وسجود هو عبارة عن 

سها ممكنة الوجود والعدم قابلة هلما وأنه ال االنقياد هللا تعاىل واخلضوع ويرجع حاصل هذا السجود إىل أهنا يف نف
  يترجح أحد الطرفني على اآلخر إال ملرجح

إذا عرفت هذا فنقول من الناس من قال املراد بالسجود املذكور يف هذه اآلية السجود باملعىن الثاين وهو التواضع 
ال املراد بالسجود ههنا هو املعىن األول واالنقياد والدليل عليه أن الالئق بالدابة ليس إال هذا السجود ومنهم من ق

ألن الالئق باملالئكة هو السجود هبذا املعىن ألن السجود باملعىن الثاين حاصل يف كل احليوانات والنباتات 
واجلمادات ومنهم من قال السجود لفظ مشترك بني املعنيني ومحل اللفظ املشترك إلفادة جمموع معنييه جائز فحمل 

ذه اآلية على األمرين معاً أما يف حق الدابة فبمعىن التواضع وأما يف حق املالئكة فبمعىن سجود لفظ السجود يف ه
  املسلمني هللا تعاىل وهذا القول ضعيف ألنه ثبت أن استعمال اللفظ املشترك إلفادة مجيع مفهوماته معاً غري جائز

أخرب بالواحد كما تقول ما أتاين من رجل مثله وما املسألة الثانية قوله ِمن دَابَّةٍ  قال األخفش يريد من الدواب و
  أتاين من الرجال مثله وقال ابن عباس يريد كل ما دب على األرض

  املسألة الثالثة لقائل أن يقول ما الوجه يف ختصبص الدواب واملالئكة بالذكر فنقول فيه وجوه
دة هللا تعاىل وبني هبذه اآلية أن احليوانات بأسرها الوجه األول أنه تعاين بني يف آية الظالل أن اجلمادات بأسرها منقا

منقادة هللا تعاىل ألن أخسها الدواب وأشرفها املالئكة فلما بني يف أخسها ويف أشرفها كوهنا منقادة هللا تعاىل كان 
  ذلك دليالً على أهنا بأسرها منقادة خاضعة هللا تعاىل

  الدبيب والدبيب عبارة عن احلركة والوجه الثاين قال حكماء اإلسالم الدابة اشتقاقها من

اجلسمانية فالدابة اسم لكل حيوان جسماين يتحرك ويدب فلما بني اهللا تعاىل املالئكة عن الدابة علمنا أهنا ليست مما 
يدب بل هي أرواح حمضة جمردة وميكن اجلواب عنه بأن اجلناح للطريان مغاير للدبيب بدليل قوله تعاىل َوَما ِمن َدابَّة 

  واهللا أعلم)  ٣٨األنعام ( ى االْْرضِ َوالَ طَاِئرٍ َيِطريُ بَِجَناَحْيِه ٍ ِف
  أما قوله تعاىل َوُهمْ الَ َيسَْتكْبُِرونَ َيَخافُونَ َربَُّهْم ّمن فَْوِقهِْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ ففيه مسائل

قاهرة قاطعة على عصمة املالئكة عن مجيع املسألة األوىل املقصود من هذه اآلية شرح صفات املالئكة وهي داللة 
الذنوب ألن قوله َوُهْم الَ َيسَْتكْبُِرونَ يدل على أهنم منقادون لصانعهم وخالقهم وأهنم ما خالفوه يف أمر من األمور 

 ٢٧األنبياء ( َوُهْم بِأَْمرِِه َيْعَملُونَ  وقوله الَ َيْسبِقُوَنهُ بِالْقَْولِ)  ٦٤مرمي ( ونظريه قوله تعاىل َوَما َنَتنَزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ َرّبَك 
وأما قوله َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ فهذا أيضاً يدل على أهنم فعلوا كل ما كانوا مأمورين به وذلك يدل على عصمتهم ) 

  عن كل الذنوب
  أهنم تركوا كل ما هنوا عنهفإن قالوا هب أن هذه اآلية تدل على أهنم فعلوا كل ما أمروا به فلم قلتم إهنا تدل على 

قلنا ألن كل ما هني عن شيء فقد أمر بتركه وحينئذ يدخل يف اللفظ وإذا ثبت هبذه اآلية كون املالئكة معصومني 
من كل الذنوب وثبت أن إبليس ما كان معصوماً من الذنوب بل كان كافراً لزم القطع بأن إبليس ما كان من 

  املالئكة
ذا املقصود أنه تعاىل قال يف صفة املالئكة َوُهمْ الَ َيْسَتكْبُِرونَ مث قال إلبليس أَْسَتكَْبْرَت أَمْ والوجه الثاين يف بيان ه



فثبت أن )  ١٣األعراف ( وقال أيضاً له فَاْهبِطْ ِمْنَها فََما َيكُونُ لََك أَن تََتكَبََّر ِفيَها )  ٧٥ص ( كُنَت ِمَن الَْعاِلَني 
أن إبليس تكرب واستكرب فوجب أن ال يكون من املالئكة وأيضاً ملا ثبت هبذه اآلية  املالئكة ال يستكربون وثبت

وجوب عصمة املالئكة ثبت أن القصة اخلبيثة اليت يذكروهنا يف حق هاروت وماروت كالم باطل فإن اهللا تعاىل وهو 
لقطع بأن تلك القصة أصدق القائلني ملا شهد يف هذه اآلية على عصمة املالئكة وبراءهتم عن كل ذنب وجب ا

كاذبة باطلة واهللا أعلم واحتج الطاعنون يف عصمة املالئكة هبذه اآلية فقالوا إنه تعاىل وصفهم باخلوف ولوال أهنم 
  جيوزون على أنفسهم اإلقدام على الكبائر والذنوب وإال مل حيصل اخلوف
لْ ِمْنُهمْ إِّنى إِلَاٌه ّمن ُدونِِه فَذاِلَك َنجْزِيِه جََهنَّمَ واجلواب من وجهني األول أنه تعاىل منذرهم من العقاب فقال َوَمن يَقُ

وهم هلذا اخلوف يتركون الذنب والثاين وهو األصح أن ذلك اخلوف خوف اإلجالل هكذا نقل )  ٢٩األنبياء ( 
)  ٢٨فاطر ( الُْعلََماء  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما والدليل على صحته قوله تعاىل إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه

وهذا يدل على أنه كلما كانت معرفة اهللا تعاىل أمت كان اخلوف منه أعظم وهذا اخلوف ال يكون إال خوف اإلجالل 
  والكربياء واهللا أعلم

  م بالذاتاملسألة الثانية قالت املشبهة قوله تعاىل َيَخافُونَ َربَُّهْم ّمن فَْوِقهِْم هذا يدل على أن اإلله تعاىل فوقه

والذي )  ١٨األنعام ( واعلم أنا بالغنا يف اجلواب عن هذه الشبهة يف تفسري قوله تعاىل َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه 
نزيده ههنا أن قوله َيَخافُونَ رَبَُّهْم ّمن فَْوِقهِْم معناه خيافون رهبم من أن ينزل عليهم العذاب من فوقهم وإذا كان 

ذا املعىن سقط قوهلم وأيضاً جيب محل هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة والقهر كقوله َوإِنَّا فَْوقَُهمْ اللفظ حمتمالً هل
والذي يقوي هذا الوجه أنه تعاىل ملا قال َيَخافُونَ َربَُّهْم ّمن فَْوِقهِْم وجب أن يكون )  ١٢٧األعراف ( قَاِهُرونَ 

ثبت يف أصول الفقه أن احلكم املرتب على الوصف يشعر بكون احلكم املقتضى هلذا اخلوف هو كون رهبم فوقهم ملا 
  معلالً بذلك الوصف

إذا ثبت هذا فنقول هذا التعطيل إمنا يصح لو كان املراد بالفوقية الفوقية بالقهر والقدرة ألهنا هي املوجبة للخوف 
مللك باملكان واجلهة مع أنه أخس أما الفوقية باجلهة واملكان فهي ال توجب اخلوف بدليل أن حارس البيت فوق ا

  عبيده فسقطت هذه الشبهة
املسألة الثالثة دلت هذه اآلية على أن املالئكة مكلفون من قبل اهللا تعاىل وأن األمر والنهي متوجه عليهم كسائر 

  املكلفني ومىت كانوا كذلك وجب أن يكونوا قادرين على اخلري والشر
  ة يف بيان أن امللك أفضل من البشر يف وجوهاملسألة الرابعة متسك قوم هبذه اآلي

ن ختصيص الوجه األول أنه تعاىل قال َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ َمن َدآبَّةٍ  َوالَْملَِئكَةُ  وذكرنا أ
رفها حىت يكون ذكر هذين النوعني بالذكر إمنا حيسن إذا كان أحد الطرفني أخس املراتب وكان الطرف الثاين أش

  هذين الطرفني منبهاً على الباقي وإذا كان كذلك وجب أن يكون املالئكة أشرف خلق اهللا تعاىل
 الوجه الثاين أن قوله تعاىل وَُهْم الَ َيْسَتكْبُِرونَ يدل على أنه ليس يف قلوهبم تكرب وترفع وقوله َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ

عن الذنب واملعصية فمجموع هذين الكالمني يدل على أن بواطنهم وظواهرهم مربأة يدل على أن أعماهلم خالية 
عن األخالق الفاسدة واألفعال الباطلة وأما البشر فليسوا كذلك ويدل عليه القرآن واخلرب أما القرآن فقوله تعاىل 

اتبه أن تكون طبيعة اإلنسان مقتضية هلذه وهذا احلكم عام يف اإلنسان وأقل مر)  ١٧عبس ( قُِتلَ اِإلنسَانُ َما أَكْفََرُه 
ومن ) ما منا إال وقد عصى أو هم باملعصية غري حيىي بن زكريا ( األحوال الذميمة وأما اخلرب فقوله عليه السالم 

  املعلوم بالضرورة أن املربأ عن املعصية واهلم هبا أفضل ممن عصى أو هم هبا



املالئكة قبل البشر بأدوار متطاولة وأزمان ممتدة مث إنه وصفهم بالطاعة الوجه الثالث أنه ال شك أن اهللا تعاىل خلق 
واخلضوع واخلشوع طول هذه املدة وطول العمر مع الطاعة يوجب مزيد الفضيلة لوجهني األول قوله عليه السالم 

الظاهر أن طاعته فضل الشيخ على الشاب وما ذاك إال ألنه ملا كان عمره أطول ف) الشيخ يف قومه كالنيب يف أمته ( 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أكثر فكان أفضل والثاين أنه 

يوم القيامة فلما كان شروع املالئكة يف الطاعات قبل شروع البشر فيها لزم أن يقال إهنم هم الذين سنوا هذه 
رحيم والبشر إمنا جاؤوا بعدهم واستنوا سنتهم فوجب مبقتضى هذا اخلرب السنة احلسنة وهي طاعة اخلالق القدمي ال

أن كل ما حصل للبشر من الثواب فقد حصل مثله للمالئكة وهلم ثواب القدر الزائد من الطاعة فوجب كوهنم 
  أفضل من غريهم

وقد بينا بالدليل أن هذه الفوقية عبارة عن  الوجه الرابع يف داللة اآلية على هذا املعىن قوله َيَخافُونَ رَبَُّهْم ّمن فَْوِقهِْم
الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة فظاهر اآلية يدل على أنه ال شيء فوقهم يف الشرف والرتبة إال اهللا تعاىل 

  وذلك يدل على كوهنم أفضل املخلوقات واهللا أعلم
ا ُهَو إِالٌه َواِحٌد فَإيَّاَي فَارَْهُبوِن َولَُه َما ِفى الْسََّماوَاِت واألرض َولَُه الدِّيُن وَاِصبًا َوقَالَ اللَُّه الَ َتتَِّخذُواْ إِالَهْينِ اثَْنْينِ إِنََّم

رَّ َعْنكُْم إِذَا فَرِيقٌ ثُمَّ إِذَا كََشَف الضُّ أَفََغْيَر اللَِّه َتتَّقُونَ َوَما بِكُم مِّن نِّْعَمةٍ  فَِمَن اللَِّه ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فَإِلَْيِه َتجْأُرونَ
 َيْعلَُمونَ َنِصيًبا مِّّما َرَزقَْناُهمْ مِّْنكُم بَِربِّهِْم ُيْشرِكُونَ لَِيكْفُرُواْ بَِمآ ءاَتْيَناُهْم فََتَمتَُّعواْ فََسْوَف َتْعلَُمونَ وََيْجَعلُونَ ِلَما الَ

لُونَ ِللَِّه الَْبنَاِت سُْبحَاَنُه َولَُهْم مَّا َيشَْتُهونَ َوإِذَا ُبشَِّر أََحُدُهمْ بِاالٍّ ْنثَى ظَلَّ َوْجُههُ َتاللَِّه لَُتسْألُنَّ َعمَّا كُْنُتْم َتفَْتُرونَ وََيْجَع
الَ َسآَء َما لتُّرَابِ أَُمْسَودا َوُهَو كَِظيمٌ َيَتوَاَرى ِمَن الْقَْومِ ِمن ُسو ِء َما ُبشَِّر بِهِ أَُيْمِسكُُه َعلَى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِفى ا

َحكِيُم َولَْو يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّاسَ َيْحكُُمونَ ِللَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالٌّ خَِرةِ  َمثَلُ السَّْوِء َوِللَِّه الْمَثَلُ االٌّ ْعلَى َوُهَو الْعَزِيُز الْ
أََجلٍ مَُّسمى فَإِذَا َجآَء أََجلُُهمْ الَ َيْسَتأِخُرونَ َساَعةً  َوالَ  بِظُلِْمهِْم مَّا َتَرَك َعلَْيَها ِمن َدآبَّةٍ  َوالِكن ُيَؤخُِّرُهْم إلَى

نَّ لَُهُم الْنَّاَر وَأَنَُّهْم مُّفَْرطُونَ َيْستَقِْدُمونَ وََيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ َوَتِصُف أَلْسَِنُتُهمُ الْكَِذَب أَنَّ لَُهُم الُْحسَْنى الَ َجَرَم أَ
ْم َعذَاٌب أَِليٌم َوَمآ أَنَْزلَْنا َعلَْيكَ لَقَْد أَْرَسلَْنآ إِلَى أَُممٍ مِّن قَْبِلَك فََزيََّن لَُهُم الشَّْيطَُِّن أَْعَمالَُهْم فَُهَو َوِليُُّهُم الَْيْوَم َولَُه َتاللَِّه

  لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ الِْكَتابَ إِالَّ ِلُتَبيَِّن لَُهُم الَِّذى اْخَتلَفُواْ ِفيِه َوُهًدى َوَرْحَمةً 
اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل أن كل ما سوى اهللا سواء كان من عامل األرواح أو من عامل األجسام فهو منقاد 

خاضع جلالل اهللا تعاىل وكربيائه أتبعه يف هذه اآلية بالنهي عن الشرك وباألمر بأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه 
  فقال الَ تَتَِّخذُواْ إِالَهْينِ اثَْنْينِ إِنََّما ُهَو إِالٌه وَاِحٌد ويف اآلية مسائلوأنه غين عن الكل 

  املسألة األوىل لقائل أن يقول إن اإلهلني ال بد وأن يكونا اثنني فما الفائدة يف قوله إِالَهْينِ اثَْنيْنِ
ال تتخذوا اثنني إهلني وثانيها وهو  فيه تقدمي وتأخري والتقدير) النظم ( وجوابه من وجوه أحدها قال صاحب 

األقرب عندي أن الشيء إذا كان مستنكراً مستقبحاً فمن أراد املبالغة يف التنفري عنه عرب عنه بعبارات كثرية ليصري 
  توايل تلك العبارات سبباً لوقوف العقل على ما فيه من القبح

ذا املعىن فإن أحداً من العقالء مل يقل بوجود إهلني إذا عرفت هذا القول بوجود اإلهلني قول مستقبح يف العقول وهل
متساويني يف الوجوب والقدم وصفات الكمال فقوله الَ تَتَِّخذُواْ إِالَهْينِ اثَْنْينِ املقصود من تكريره تأكيد التنفري عنه 

ن ثبوت اإلله وثبوت وتكميل وقوف العقل على ما فيه من القبح وثالثها أن قوله إِالَهْينِ لفظ واحد يدل على أمري
التعدد فإذا قيل ال تتخذوا إهلني مل يعرف من هذا الفظ أن النهي وقع عن إثبات اإلله أو عن إثبات التعدد أو عن 

ها أن جمموعهما فلما قال الَ َتتَِّخذُواْ إِالَهْينِ اثَْنْينِ ثبت أن قوله الَ تَتَِّخذُواْ إِالَهْينِ هني عن إثبات التعدد فقط ورابع



ألثينية منافية لإلهلية وتقريره من وجوه األول أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهما واجباً لذاته لكانا ا
مشتركني يف الوجوب الذايت ومتباينني بالتعني وما به املشاركة غري ما به املباينة فكل واحد منهما مركب من جزأين 

ود أكثر من واحد ينفي القول بكوهنما واجيب الوجود وكل مركب فهو ممكن فثبت أن القول بأن واجب الوج
  والثاين أنا لو فرضنا إهلني وحاول

أحدمها حتريك جسم واآلخر تسكينه امتنع كون أحدمها أوىل بالفعل من الثاين ألن احلركة الواحدة والسكون 
رة على أحدمها أكمل من الواحد ال يقبل القسمة أصالً وال التفاوت أصالً وإذا كان كذلك امتنع أن تكون القد

القدرة على الثاين وإذا ثبت هذا امتنع كون إحدى القدرتني أوىل بالتأثري من الثانية وإذا ثبت هذا فإما أن حيصل 
مراد كل واحد منهما وهو حمال أو ال حيصل مراد كل واحد منهما وهو حمال أو ال حيصل مراد كل واحد منهما 

عاجزاً والعاجز ال يكون إهلاً فثبت أن كوهنما اثنني ينفي كون كل واحد منهما  ألبتة فحينئذ يكون كل واحد منهما
إهلاً الثالث أنا لو فرضنا إهلني اثنني لكان إما أن يقدر أحدمها على أن يستر ملكه عن اآلخر أو ال يقدر فإن قدر ذاك 

على خمالفة اآلخر أو ال يقوى عليه إله واآلخر ضعيف وإن مل يقدر فهو ضعيف والرابع وهو أن أحدمها إما أن يقوى 
فإن مل يقو عليه فهو ضعيف وإن قوي عليه فذاك اآلخر إن مل يقو على الدفع فهو ضعيف وإن قوي عليه فاألول 

املغلوب ضعيف فثبت أن األثنينية واإلهلية متضادتان فقوله الَ تَتَِّخذُواْ إِالَهْينِ اثَْنْينِ املقصود منه التنبيه على حصول 
  نافاة واملضادة بني اإلهلية وبني األثينية واهللا أعلمامل

واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذا الكالم قال إِنََّما ُهَو إِالٌه َواِحٌد واملعىن أنه ملا دلت الدالئل السابقة على أنه ال بد للعامل 
  الصمدمن اإلله وثبت أن القول بوجود اإلهلني حمال ثبت أنه ال إله إال الواحد األحد احلق 

مث قال بعده فَإيَّاَي فَاْرَهُبوِن وهذا رجوع من الغيبة إىل احلضور والتقدير أنه ملا ثبت أن اإلله واحد وثبت أن املتكلم 
هبذا الكالم إله فحينئذ ثبت إنه ال إله للعامل إال املتكلم هبذا الكالم فحينئذ حيسن منه أن يعدل من الغيبة إىل احلضور 

ْرَهُبوِن وفيه دقيقة أخرى وهو أن قوله فَإيَّاَي فَاْرَهُبوِن يفيد احلصر وهو أن ال يرهب اخللق إال منه ويقول فَإيَّاَي فَا
وأن ال يرغبوا إال يف فضله وإحسانه وذلك ألن املوجود إما قدمي وإما حمدث أما القدمي الذي هو اإلله فهو واحد 

اده وإذا كان كذلك فال رغبة إال إليه وال رهبة إال منه وأما ما سواه فمحدث وإمنا حدث بتخليق ذلك القدمي وبإجي
  فبفضله تندفع احلاجات وبتكوينه وبتخليقه تنقطع الضرورات

مث قال بعده َولَُه َما ِفى السََّماَواِت َواالْْرَض وهذا حق ألنه ملا كان اإلله واحداً والواجب لذاته واحداً كان كل ما 
اده فثبت هبذا الربهان صحة قوله َولَُه َما ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض واحتج أصحابنا سواه حاصالً بتخليقه وتكوينه وإجي

هبذه اآلية على أن أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل ألن أفعال العباد من مجلة ما يف السموات واألرض فوجب أن تكون 
لة هللا ألجله ولغرض طاعته ألن فيها املباحات أفعال العباد هللا تعاىل وليس املراد من كوهنا هللا تعاىل أهنا مفعو

واحملظورات اليت يؤتى هبا لغرض الشهوة واللذة ال لغرض الطاعة فوجب أن يكون املراد من قولنا إهنا هللا أهنا واقعة 
  بتكوينه وختليقه وهو املطلوب

الشيء يصب وصوباً إذا دام قال  مث قال بعده َولَهُ الّديُن وَاِصًبا الدين ههنا الطاعة والواصب الدائم يقال وصب
ويقال واظب على الشيء وواصب عليه إذا داوم ومفازة واصبة أي )  ٩الصافات ( تعاىل َولَُهْم َعذاٌب وَاِصٌب 

بعيدة ال غاية هلا ويقال للعليل واصب ليكون ذلك املرض الزماً له قال ابن قتيبة ليس من أحد يدان له ويطاع إال 
  ل احلياة أو باملوت إال احلق سبحانه فإنانقطع ذلك بسبب يف حا



  طاعته واجبة أبداً
واعلم أن قوله واصبا حال والعامل فيه ما يف الظرف من معىن الفعل وأقول الدين قد يعين به األنقياد يقال يا من 

ه له معلل بأن دانت له الرقاب أي انقادت فقوله وله الدين واصبا أي انقياد كل ما سواه ال الزم أبدا ألن انقياد غري
غريه ممكن لذاته واملمكن لذاته يلزمه أن يكون حمتاجا إىل السبب يف طريف الوجود والعدم واملاهيات يلزمها اإلمكان 

لزوما ذاتيا واإلمكان يلزمه االحتياج إىل املؤثر لزوما ذاتيا ينتج أن املاهيات يلزمها االحتياج إىل املؤثر لزوما ذاتيا 
فة باالنقياد هللا تعاىل اتصافا دائما واجبا الزما ممتنع التغري وأقول يف اآلية دقيقة أخرى وهي أن فهذه املاهيات موصو

العقالء اتفقوا على أن املمكن حال حدوثه حمتاج إىل السبب املرجح واختلفوا يف املمكن حال بقائه هل هو حمتاج 
واإلمكان من لوازم املاهية فيكون حاصال للماهية إىل السبب قال احملققون إنه حمتاج ألن علة احلاجة هي االمكان 

حال حدوثها وحال بقائها فتكون علة احلاجة حال حدوث املمكن وحال بقائه فوجب أن تكون احلاجة حاصلة 
  حال حدوثها وحال بقائها

لعدم إىل إذا عرفت هذا فقوله وله ما يف السموات واألرض معناه أن كل ما سوى احلق فإنه حمتاج يف انقالبه من ا
الوجود أو من الوجود إىل العدم إىل مرجح وخمصص وقوله وله الدين واصبا معناه أن هذا االنقياد وهذا االحتياج 

حاصل دائما أبدا وهو إشارة إىل ما ذكرناه من أن املمكن حال بقائه ال يستغين عن املرجح واملخصص وهذه دقائق 
  اظ الفائضة من عامل الوحي والنبوةمن أسرار العلوم اإلهلية مودعة يف هذه األلف

مث قال تعاىل أفغري اهللا تتقون واملعىن أنكم بعدما عرفتم أن إله العامل واحد وعرفتم أن كل ما سواه حمتاج إليه يف وقت 
حدوثه وحمتاج إليه أيضا يف وقت دوامه وبقائه فبعد العلم هبذه األصول كيف يعقل أن يكون لإلنسان رغبة يف غري 

  اىل أو رهبة عن غري اهللا تعاىل فلهذا املعىن قال على سبيل التعجب أفغري اهللا تتقوناهللا تع
  مث قال وما بكم من نعمة فمن اهللا وفيه مسائل

املسألة األوىل أنه ملا بني باآلية أن الواجب على العاقل أن ال يتقي غري اهللا بني يف هذه اآلية أنه جيب عليه أن ال 
ىل ألن الشكر إمنا يلزم على النعمة وكل نعمة حصلت لإلنسان فهي من اهللا تعاىل لقوله وما يشكر أحدا إال اهللا تعا

بكم من نعمة فمن اهللا فثبت هبذا أن العاقل جيب عليه أن ال خياف وأن ال يتقي أحدا إال اهللا وأن ال يشكر أحدا إال 
  اهللا تعاىل

ن حصل خبلق اهللا تعاىل فقالوا اإلميان نعمة وكل نعمة فهي من املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن اإلميا
اهللا تعاىل لقوله وما بكم من نعمة فمن اهللا ينتج أن اإلميان من اهللا وإمنا قلنا إن اإلميان نعمة ألن املسلمني مطبقون 

م األشياء يف النفع هو على قوهلم احلمد هللا على نعمة اإلميان وأيضا فالنعمة عبارة عن كل ما يكون منتفعا به وأعظ
  اإلميان فثبت أن اإلميان نعمة

  وإذا ثبت هذا فنقول وكل نعمة فهي من اهللا تعاىل لقوله تعاىل وما بكم من نعمة فمن اهللا وهذه

اللفظة تفيد العموم وأيضا مما يدل على أن كل نعمة فهي من اهللا ألن كل ما كان موجودا فهو إما واجب لذاته وإما 
الواجب لذاته ليس إال اهللا تعاىل واملمكن لذاته ال يوجد إال ملرجح وذلك املرجح إن كان واجبا لذاته ممكن لذاته و

كان حصول ذلك املمكن بإجياد اهللا تعاىل وإن كان ممكنا لذاته عاد التقسيم األول فيه وال يذهب إىل التسلسل بل 
  فهي من اهللا تعاىلينتهي إىل إجياد الواجب لذاته فثبت هبذا البيان أن كل نعمة 

املسألة الثالثة النعم إما دينية وإما دنيوية أما النعم الدينية فهي إما معرفة احلق لذاته وإما معرفة اخلري ألجل العمل به 
وأما النعم الدنيوية فهي إما نفسانية وأما بدنية وإما خارجية وكل واحد من هذه الثالثة جنس حتته أنواع خارجة عن 



واإلشارة إىل تفصيل تلك األنواع قد  ٣٤د كما قال وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إبراهيم احلصر والتحدي
  ذكرناها مرارا فال نعيدها

املسألة الرابعة إمنا دخلت الفاء يف قوله فمن اهللا ألن الباء يف قوله بكم متصلة بفعل مضمر واملعىن ما ميكن بكم أو 
  ما حل بكم من نعمة فمن اهللا

اىل مث إذا مسكم الضر قال ابن عباس يريد األسقام واألمراض واحلاجة فإليه جتأرون أي ترفعون أصواتكم مث قال تع
باالستغاثة وتتضرعون إليه بالدعاء يقال جأر جيأر جؤارا وهو الصوت الشديد كصوت البقرة وقال األعشى يصف 

  راهبا يراوح من صلوات املليك
  طورا سجودا وطورا جؤارا

تعاىل بني أن مجيع النعم من اهللا تعاىل مث إذا اتفق ألحد مضرة توجب زوال شيء من تلك النعم فإىل اهللا واملعىن أنه 
جيأر أي ال يستغيث أحدا إال اهللا تعاىل لعلمه بأنه ال مفزع للخلق إال هو فكأنه تعاىل قال هلم فأين أنتم عن هذه 

ف الضر عنكم إذا فريق منكم برهبم يشركون فبني تعاىل الطريقة يف حال الرخاء والسالمة مث قال بعده مث إذا كش
أن عند كشف الضر وسالمة األحوال يفترقون ففريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند الضر يف أن ال يفزع 

إال إىل اهللا تعاىل وفريق منهم عند ذلك يتغريون فيشركون باهللا غريه وهذا جهل وضالل ألنه ملا شهدت فطرته 
وخلقته الغريزية عند نزول البالء والضراء واآلفات واملخافات أن ال مفزع إال إىل الواحد وال مستغاث إال األصلية 

الواحد فعند زوال البالء والضراء وجب أن يبقى على ذلك االعتقاد فأما أنه عند نزول البالء يقر بأنه ال مستغاث 
ء فهذا جعل عظيم وضالل كامل ونظري هذه اآلية قوله تعاىل إال اهللا تعاىل وعند زوال البالء يثبت األضداد والشركا

  ٦٥فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون العنكبوت 
مث قال تعاىل ليكفروا مبا آتيناهم ويف هذه الالم وجهان األول أهنا الم كي واملعىن أهنم شركوا باهللا غريه يف كشف 

ذلك اإلنعام من اهللا تعاىل أال ترى أن العليل إذا اشتد  ذلك الضر عنهم وغرضهم منذلك اإلشراك أن ينكروا كون
وجعه تضرع إىل اهللا تعاىل يف إزالة ذلك الوجع فإذا زال أحال زواله على الدواء الفالين والعالج الفالين وهذا أكثر 

راق أحوال اخللق وقال مصنف هذا الكتاب حممد بن عمر الرازي رمحه اهللا يف اليوم الذي كنت أكتب هذه األو
وهو اليوم األول من حمرم سنة اثنتني وستمائة حصلت زلزلة شديدة وهدة عظيمة وقت الصبح ورأيت الناس 

  يصيحون بالدعاء والتضرع فلما سكتت وطاب

اهلواء وحسن أنواع الوقت نسوا يف احلال تلك الزلزلة وعادوا إىل ما كانوا عليه من تلك السفاهة واجلهالة وكان 
  رحها اهللا تعاىل يف هذه اآلية جتري جمرى الصفة الالزمة جلوهر نفس اإلنسانهذه احلالة اليت ش

يعين ان  ٨والقول الثاين أن هذه الالم الم العاقبة كقوله تعاىل فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا القصص 
  عاقبة تلك التضرعات ما كانت إال هذا الكفر

والن األول أنه عبارة عن كشف الضر وإزالة املكروه والثاين قال بعضهم واعلم أن املراد بقوله مبا آتيناهم فيه ق
  من النبوة والشرائع) صلى اهللا عليه وسلم ( املراد به القرآن وما جاء به حممد 

واعلم أنه تعاىل توعدهم بعد ذلك فقال فتمتعوا وهذا لفظ أمر واملراد منه التهديد كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
  ١٠٧وقوله قل آمنوا به أو ال تؤمنوا اإلسراء  ٢٩كهف فليكفر ال

  مث قال تعاىل فسوف تعلمون أي عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب واهللا أعلم
  قوله تعاىل



وجيعلون ملا ال يعلمون نصيبا مما رزقناهم تاهللا لتسألن عما كنتم تفترون وجيعلون هللا البنات سبحانه وهلم ما يشتهون 
دهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أميسكه على هون أم وإذا بشر أح

  يدسه يف التراب أال ساء ما حيكمون للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء وهللا املثل األعلى وهو العزيز احلكيم
يه شرح يف هذه اآلية تفاصيل أقواهلم وبني اعلم أنه تعاىل ملا بني بالدالئل القاهرة فساد أقوال أهل الشرك والتشب

  فسادها وسخافتها
  فالنوع األول من كلماهتم الفاسدة أهنم جيعلون ملا ال يعلمون نصيبا وفيه مسألتان

املسألة األوىل الضمري يف قوله ملا ال يعلمون إىل ماذا يعود فيه قوالن األول أنه عائد إىل املشركني املذكورين يف قوله 
منكم برهبم يشركون واملعىن أن املشركني ال يعلمون والثاين أنه عائد إىل األصنام أي ال يعلم األصنام ما إذا فؤيق 

يفعل عبادها قال بعضهم األول أوىل لوجوه أحدها أن نفي العلم عن احلي حقيقة وعن اجلماد جماز وثانيها أن 
ال يعلمون جيب أن يكون عائد إليهم وثالثها أن قوله  الضمري يف قوله وجيعلون عائد إىل املشركني فكذلك يف قوله ملا

ملا ال يعلمون مجع بالواو والنون وهو بالعقالء أليق منه باألصنام اليت هي مجادات ومنهم من قال بل القول الثاين أوىل 
لمون إهلا أو ملا ال لوجوه األول أنا إذا قلنا إنه عائد إىل املشركني افتقرنا إىل إضمار فإن التقدير وجيعلون ملا ال يع

  يعلمون كونه نافعا ضارا وإذا قلنا إنه عائد إىل األصنام مل نفتقر إىل اإلضمار ألن التقدير وجيعلون

ملا ال علم هلا وال فهم والثاين أنه لو كان العلم مضافا إىل املشركني لفسد املعىن ألن من احملال أن جيعلوا نصيبا من 
  قيل يف ترجيح أحد هذين القولني على اآلخررزقهم ملا ال يعلمونه فهذا ما 

واعلم أنا إذا قلنا بالقول األول افتقرنا فيه إىل اإلضمار وذلك حيتمل وجة ها أحدها وجيعلون ملا ال يعلمون له حقا 
وال يعلمون يف طاعته نفعا وال يف االعراض عنه ضررا قال جماهد يعلمون أن اهللا خلقهم ويضرهم وينفعهم مث جيعلون 

ا ال يعلمون أنه ينفعهم ويضرهم نصيبا وثانيها وجيعلون ملا ال يعلمون إهليتها وثالثها وجيعلون ملا ال يعلمون السبب مل
  يف صريورهتا معبودة ورابعها املراد استحقار األصنام حىت كأهنا لقلتها ال تعلم
هللا نصيبا من احلرث واألنعام يتقربون إىل املسألة الثانية يف تفسري ذلك نصيب احتماالت األول املراد منه أهنم جعلوا 

اهللا تعاىل به ونصيبا إىل األصنام يتقربون به إليها وقد شرحنا ذلك يف آخر سورة األنعام والثاين أن املراد من هذا 
النصيب البحرية والسائبة والوصيلة واحلام وهي قول احلسن والثالث رمبا اعتقدوا يف بعض األشياء أنه إمنا حصل 

نة بعض تلك األصنام كما أن املنجمني يوزعون موجودات هذا العامل على الكواكب السبعة فيقولون لزحل كذا بإعا
  من املعادن والنبات واحليوانات وللمشتري أشياء أخرى فكذا ههنا

وله واعلم أنه تعاىل ملا حكى عن املشركني هذا املذهب قال تاهللا لتسألن وهذا يف هؤالء األقوام خاصة مبنزلة ق
وعلى التقديرين فأقسم اهللا تعاىل بنفسه أنه يسأهلم وهذا هتديد  ٩٢فوربك لنسألن أمجعني عما كانوا يعملون احلجر 

منه شديد ألن املراد أنه يسأهلم سؤال توبيخ وهتديد ويف وقت هذا السؤال احتماالن األول أنه يقع ذلك السؤال 
ل عند عذاب القرب والثاين أنه يقع ذلك يف اآلخرة وهذا أوىل ألنه عند القرب من املوت ومعاينة مالئكة العذاب وقي

  تعاىل قد أخرب مبا جيري هناك من ضروب التوبيخ عند املسألة فهو إىل الوعيد أقرب
النوع الثاين من كلماهتم الفاسدة أهنم جيعلون هللا البنات ونظريه قوله تعاىل وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن 

كانت خزاعة وكنانة تقول املالئكة بنات اهللا أقول أظن أن العرب إمنا أطلقوا لفظ البنات ألن  ١٩زخرف إناثا ال
املالئكة ملا كانوا مستترين عن العيون أشبهوا النساء يف االستتار فأطلقوا عليهم لفظ البنات وأيضا قرص الشمس 

فأطلقوا عليه لفظ التأنيث فهذا ما يغلب على  جيري جمرى املستتر عن العيون بسبب ضوئه الباهر ونوره القاهر



الظن يف سبب إقدامهم على هذا القول الفاسد واملذهب الباطل وملا حكى اهللا تعاىل عنهم هذا القول قال سبحانه 
وفيه وجوه األول أن يكون املراد تنزيه ذاته عن نسبة الولد إليه والثاين تعجيب اخللق من هذا اجلهل القبيح وهو 

الئكة باألنوثة مث نسبتها بالولدية إىل اهللا تعاىل والثالث قيل يف التفسري معناه معاذ اهللا وذلك مقارب للوجه وصف امل
  األول

مث قال تعاىل وهلم ما يشتهون أجاز الفراء يف ما وجهني األول أن يكون يف حمل النصب على معىن وجيعلون ألنفسهم 
داء كأنه مت الكالم عند قوله سبحانه مث ابتدأ فقال وهلم ما يشتهون يعين ما يشتهون والثاين أن يكون رفعا على االبت

مث اختار الوجه الثاين وقال لو كان نصيبا لقال وألنفسهم ما  ٣٩البنني وهو كقوله أم له البنات ولكم البنون الطور 
  يشتهون ألنك تقول جعلت لنفسك كذا

ألول وقال ما يف موضع رفع ال غري والتقدير وهلم الشيء وكذا وال تقول جعلت لك وأىب الزجاج إجازة الوجه ا
الذي يشتهونه وال جيوز النصب ألن العرب تقول جعل لنفسه ما تشتهي وال تقول جعل له ما يشتهي وهو يعين 
نفسه مث إنه تعاىل ذكر أن الواحد من هؤالء املشركني ال يرضى بالولد البنت لنفسه فما ال يرتضيه لنفسه كيف 

   تعاىل فقال وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وفيه مسائلينسبه هللا
املسألة األوىل التبشري يف عرف اللغة خمتص باخلرب الذي يفيد السرور إال أنه حبسب أصل اللغة عبارة عن اخلرب الذي 

به فوجب أن يكون لفظة يؤثر يف تغري بشرة الوجه ومعلوم أن السرور كما يوجب تغري البشرة فكذلك احلزن يوج
ومنهم من قال املراد بالتبشري  ٢١التبشري حقيقة يف القسمني ويتأكد هذا بقوله فبشرهم بعذاب أليم آل عمران 

  ههنا األخبار والقول األول أدخل يف التحقيق
ما وحزنا أما قوله ظل وجهه مسودا فاملعىن أنه يصري متغريا تغري مغتم ويقال ملن لقي مكروها قد اسود وجهه غ

وأقول إمنا جعل اسوداد الوجه كناية عن الغم وذلك ألن اإلنسان إذا قوي فرحه انشرح صدره وانبسط روح قلبه 
من داخل القلب ووصل إىل األطراف وال سيما إىل الوجه ملا بينهما من التعلق الشديد وإذا وصل الروح إىل ظاهر 

م اإلنسان احتقن الروح يف باطن القلب ومل يبق منه أثر قوي يف الوجه أشرق الوجه وتألأل واستنار وأما إذا قوي غ
ظاهر الوجه فال جرم يربد الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثر األرضية والكثافة فثبت أن من لوازم الفرح استنارة 

ية عن الوجه وإشراقه ومن لوازم الغم كمودة الوجه وغربته وسواده فلهذا السبب جعل بياض الوجه وإشراقه كنا
الفرح وغربته وكمودته وسوداه كناية عن الغم واحلزن والكراهية وهلذا املعىن قال ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي 

  ممتلئ غما وحزنا
مث قال تعاىل يتوارى من القوم من سوء أي خيتفي ويتغيب من سوء ما بشر به قال املفسرون كان الرجل يف اجلاهلية 

وارى واختفى عن القوم إىل أن يعلم ما يولد له فإن كان ذكرا ابتهج به وإن كان أنثى إذا ظهر آثار الطلق بامرأته ت
حزن ومل يظهر للناس أياما فيها أنه ماذا يصنع هبا وهو قوله أميسكه على هون أم يدسه يف التراب واملعىن أحيسبه 

كه ذكره بضمري الذكران وإمنا قال أميس ٣٧واإلمساك ههنا مبعىن احلبس كقوله أمسك عليك زوجك األحزاب 
ألن هذا الضمري عائد على ما يف قوله بشر به واهلون اهلوان قال النضر بن مشيل يقال إنه أهون عليه هونا وهوانا 

وأهنته هونا وهوانا وذكرنا هذا يف سورة األنعام عند قوله عذاب اهلون ويف أن هذا اهلون صفة من قوالن األول أنه 
ميسكها عن هون منه هلا والثاين قال عطاء عن ابن عباس إنه صفة لألب ومعناه أنه ميسكها  صفة املولودة ومعناه أنه

  مع الرضا هبوان نفسه وعلى رغم أنفه
مث قال أم يدسه يف التراب والدس إخفاء الشيء يف الشيء يروى أن العرب كانوا حيفرون حفرية وجيعلوهنا فيها حىت 



أعتق { رسول اهللا إين واريت مثاين بنات يف اجلاهلية فقال عليه السالم  متوت وروي عن قيس بن عاصم أنه قال يا
وروي أن رجال } اهد عن كل واحدة منهن هديا { فقال يا نيب اهللا إن ذو إبل فقال } عن كل واحدة منهن رقبة 

أن تزينها  قال يا رسول اهللا ما أجد حالوة اإلسالم منذ أسلمت فقد كانت يل يف اجلاهلية ابنة فأمرت امرأيت
  فأخرجتها إيل فانتهيت هبا إىل واد بعيد القعر فألقيتها فيه فقالت يا

ما كان يف اجلاهلية فقد هدمه اإلسالم وما كان { أبت قتلتين فكلما ذكرت قوهلا مل ينفعين شيء فقال عليه السالم 
من حيفر احلفرية ويدفنها فيها إىل أن واعلم أهنم كانوا خمتلفني يف قتل البنات فمنهم } يف اإلسالم يهدمه االستغفار 

متوت ومنهم من يرميها من شاهق جبل ومنهم من يغرقها ومنهم من يذحبها وهم كانوا يفعلون ذلك تارة للغرية 
واحلمية وتارة خوفا من الفقر والفاقة ولزوم النفقة مث إنه قال أال ساء ما حيكمون وذلك ألهنم بلغوا من االستنكاف 

عظم الغايات فأوهلا أن يسود وجهه وثانيها أنه خيتفي عن القوم من شدة نفرته عن البنت وثالثها أن من البنت إىل أ
الولد حمبوب حبسب الطبيعة مث إنه بسبب شدة نفرته عنها يقدم على قتلها وذلك يدل على أن النفرة عن البنت 

ي بلغ االستنكاف منه إىل هذا احلد العظيم واالستنكاف عنها قد بلغ مبلغا ال يزداد عليه إذا ثبت هذا فالشيء الذ
كيف يليق بالعاقل أن ينسبه إلله العامل املقدس العايل عن مشاهبة مجيع املخلوقات ونظري هذه اآلية قوله تعاىل ألكم 

  ٢٢الذكر وله األنثى تلك إذا قسمة ضيزى النجم 
يضيقون إىل اهللا تعاىل من الظلم والفواحش ما إذا املسألة الثانية قال القاضي هذه اآلية تدل على بطالن اخلرب ألهنم 

أضيف إىل أحدهم أجهد نفسه يف الرباءة منه والتباعد عنه فحكمهم يف ذلك مشاهبة حلكم هؤالء املشركني مث قال 
بل أعظم ألن إضافة البنات إليه إضافة قبح واحد وذلك أسهل من إضافة كل القبائح والفواحش إىل اهللا تعاىل فيقال 

اضي إنه ملا ثبت بالدليل استحالة الصاحبة والولد على اهللا تعاىل أردفه اهللا تعاىل بذكر هذا الوجه االقناعي وإال للق
فليس كل ما قبح منا يف العرف قبح من اهللا تعاىل أال ترى رجال زين إماءه وعبيده وبالغ يف حتسني صورهن مث بالغ 

وأزال احلائل واملانع فإن هذا باالتفاق حسن من اهللا تعاىل وقبيح من يف تقوية الشهوة فيهم وفيهن مث مجع بني الكل 
كل خلق فعلمنا أن التعويل على هذه الوجوه املبنية على العرف فال جرم حسنت تقويتها هبذه الوجوه االقناعية أما 

أحد البابني باآلخر لوال  أفعال العباد فقد ثبت بالدالئل اليقينية القاطعة أن خالقها هو اهللا تعاىل فكيف ميكن إحلاق
  شدة التعصب واهللا أعلم

مث قال تعاىل للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء وهللا املثل األعلى واملثل السوء عبارة عن الصفة السوء وهي 
احتياجهم إىل الولد وكراهتهم اإلناث خوف الفقر والعار وهللا املثل األعلى أي الصفة العالية املقدسة وهي كونه 

  اىل منزها عن الولدتع
  ٧٤فإن قيل كيف جاء وهللا املثل األعلى مع قوله فال تضربوا هللا األمثال النحل 

  قلنا املثل الذي يذكره اهللا حق وصدق والذي يذكره غريه فهو الباطل واهللا أعلم

  قوله تعاىل
جاء أجلهم ال يستأخرون  ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إىل أجل مسمى فإذا

ساعة وال يستقدمون وجيعلون هللا ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن هلم احلسىن ال جرم أمن هلم عذاب أليم 
  وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبني هلم الذي اختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم يؤمنون

أنه ميهل هؤالء الكفار وال يعاجلهم بالعقوبة إظهارا  اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن القوم عظيم كفرهم وقبيح قوهلم بني



  للفضل والرمحة والكرم ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل احتج الطاعنون يف عصمة األنبياء عليهم السالم بقوله تعاىل ولو يؤاخ اهللا الناس بظلمهم ما ترك عليها 

م فأضاف الظلم إىل كل الناس وال شك أن الظلم من من دابة من وجهني األول أنه قال ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمه
املعاصي فهذا يقتضي كون كل إنسان آتيا بالذنب واملعصية واألنبياء عليهم السالم من الناس فوجب كوهنم آتني 

بالذنب واملعصية والثاين أنه تعاىل قال ما ترك على ظهرها من دابة وهذا يقتضي أن كل من كان على ظهر األرض 
الظلم والذنب حىت يلزم من إفناء كل من كان ظاملا إفناء كل الناس أما إذا قلنا األنبياء عليهم السالم مل فهو آت ب

يصدر عنهم ظلم فال جيب إفناؤهم وحينئذ ال يلزم من إفناء كل الظاملني إفناء كل الناس وأن ال يبقى على ظهر 
  من األنبياء أو مل يكونوا كذلك األرض دابة وملا لزم علمنا أن كل البشر ظاملون سواء كانوا

واجلواب ثبت بالدليل أن كل الناس ليسوا ظاملني ألنه تعاىل قال مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
أي فمن العباد من هو ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم  ٣٢ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات فاطر 

صد والسابق ظاملا لفسد ذلك التقسيم فعلمنا أن املقتصدين والسابقني ليسوا ظاملني فثبت هبذا سابق ولو كان املقت
  الدليل أنه ال جيوز أن يقال كل اخللق ظاملون

وإذا ثبت هذا فنقول الناس املذكورون يف قوله ولو يؤاخذ اهللا الناس إما كل العصاة املستحقني للعقاب أو الذين 
  الذين أثبتوا هللا البنات وعلى هذا التقدير فيسقط االستدالل واهللا أعلمذكرهم من املشركني ومن 

املسألة الثانية من الناس من احتج هبذه اآلية على أن األصل يف املضمار احلرمة فقال لو كان الضرر مشروعا لكان 
باطالن فوجب  إما أن يكون مشروعا على وجه يكون جزاء على جرم صادر منهم أو ال على هذا الوجه والقسمان

  أن ال يكون مشروعا أصال
  أما بيان فساد القسم األول فقوله تعاىل ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة

واالستدالل به من وجهني األول أن كلمة لو وضعت النتفاء الشيء النتفاء غريه فقوله لول يؤاخذ اهللا الناس 
ة يقتضي أنه تعاىل ما أخذهم بظلمهم وأنه ترك على ظهرها من دابة والثاين أنه بظلمهم ما ترك على ظهرها من داب

ملا دلت اآلية على أن الزمة اهللا الناس بظلمهم هو أن ال يترك على ظهرها دابة مث إنا نشاهد أنه تعاىل ترك على 
جيوز أن تكون املضار  ظهرها دواب كثريين فوجب القطع بأنه تعاىل ال يؤاخذ الناس بظلمهم فثبت هبذا أنه ال

  مشروعة على وجه تقع أجزية عن اجلرائم
وأما القسم الثاين وهو أن يكون مشروعا ابتداء ال على وجه يقع أجزية عن جرم سابق فهذا باطل باالمجاع فثبت 

عد أن مقتضى هذه اآلية حترمي املضار مطلقا ويتأكد هذا أيضا بآيات أخرى كقوله تعاىل وال تفسدوا يف األرض ب
وكقوله يريد اهللا بكم اليسر وال  ٧٨وكقوله وما جعل عليكم يف الدين من حرج احلج  ٥٦إصالحها األعراف 

ملعون من ضر { وكقوله } ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم { وكقوله عليه السالم  ١٨٥يريد بكم العسر البقرة 
رمة فنقول إذا وقعت حادثة مشتملة على فثبت مبجموع هذه اآليات واألخبار أن األصل يف املضار احل} مسلما 

الضرر من كل الوجوه فإن وجدنا نصا خاصا يدل على كونه مشروعا قضينا به تقدميا للخاص على العام وإال 
قضينا عليه باحلرمة بناء على هذا األصل الذي قررناه ومنهم من قال هذه القاعدة تدل على أن كل ما يريده 

ألن املنع منه ضرر والضرر غري مشروع مبقتضى هذا األصل وكل ما يكرهه  اإلنسان وجب أن يكون يف حقه
اإلنسان وجب أن حيرم ألن وجوده ضرر والضرر غري مشروع فثبت أن هذا األصل يتناول مجيع الوقائع املمكنة إىل 

أو على خالفها يوم القيامة مث نقول القياس الذي يتمسك به يف إثبات األحكام إما أن يكون ىل وفق هذه القاعدة 



  واألول باطل ألن هذا األصل يغين عنه والثاين باطل ألن النص راجح على القياس واهللا أعلم
املسألة الثالثة قالت املعتزلة هذه اآلية دالة على أن الظلم واملعاصي ليست فعال هللا تعاىل بل تكون أفعاال للعباد ألنه 

سه فقال ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم وأيضا فلو كان خلقا هللا تعاىل تعاىل أضاف ظلم العباد إليهم وما أضافه إىل نف
لكانت مؤاخذهتم هبا ظلما من اهللا تعاىل وملا منع اهللا تعاىل العباد من الظلم يف هذه اآلية فبأن يكون منزها عن الظلم 

لمهم الباء فيه تدل على كان أوىل قالوا ويدل أيضا على أن أعماهلم مؤثرة يف وجوب الثواب والعقاب أن قوله بظ
  ١٣العلية كما يف قوله ذلك بأهنم شاقوا اهللا األنفال 

  واعلم أن الكالم يف هذه املسائل قد ذكرناه مرارا فال نعيده واهللا أعلم
املسألة الرابعة ظاهر اآلية يدل على أن إقدام الناس على الظلم يوجب إهالك مجيع الدواب وذلك غري جائز ألن 

  ر عنها ذنب فكيف جيوز إهالكها بسبب ظلم الناسالدابة مل يصد
  واجلواب عنه من وجهني

الوجه األول أنا ال نسلم أن قوله ما ترك على ظهرها من دابة يتناول مجيع الدواب وأجاب أبو علي اجلبائي عنه أن 
من املعلوم أنه ال املراد لو يؤاخذهم اهللا مبا كسبوا من كفر ومعصية لعجل هاللكهم وحينئذ ال يبقى هلم نسل مث 

أحدا إال ويف أحد آبائه من يستحق العذاب وإذا هلكوا فقد بطل نسلهم فكان يلزمه أن ال يبقى يف العامل أحد من 
  الناس وإذا بطلوا وجب أن ال يبقى أحد من الدواب أيضا ألن الدواب

  خملوقة ملنافع العباد ومصاحلهم فهذا وجه لطيف حسن
ذا ورد على الظلمة ورد أيضا على سائر الناس والدواب فكان ذلك اهلالك يف حق الظلمة والوجه الثاين أن اهلالك إ

  عذابا ويف حق غريهم امتحانا وقد وقعت هذه الواقعة يف زمان نوح عليه السالم
والوجه الثالث أنه تعاىل لو آخذهم ال نقطع القطر ويف انقطاعه انقطاع النبت فكان ال تبقى على ظهرها دابة وعن 

يب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع رجال يقول إن الظامل ال يضري إال نفسه فقال ال واهللا بل إن احلبارى يف وكرها أ
لتموت بظلم الظامل وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه كاد اجلعل يهلك يف جحره بذنب ابن آدم فهذه الوجوه الثالثة 

  ع الدوابمن اجلواب مفرعة على تسليم أن لفظة الدابة يتناول مجي
واجلواب الثاين أن املراد من قوله ما ترك على ظهرها من دابة أي ما ترك على ظهرها من كافر فاملراد بالدابة 

  واهللا أعلم ١٧٩الكافر والدليل عليه قوله تعاىل أولئك كاألنعام بل هم أضل األعراف 
ذكر إال أن ذكر الدابة يدل على األرض فإن  املسألة اخلامسة الكناية يف قوله عليها عائدة على األرض ومل يسبق هلا

الدابة إمنا تدب عليها وكثريا ما يكىن عن األرض وإن مل يتقدم ذكرها ألهنم يقولون ما عليها مثل فالن وما عليها 
  أكرم من فالن يعنون على األرض

  مث قال تعاىل ولكن يؤخرهم إىل أجل مسمى ليتوالدوا ويف تفسري هذا األجل قوالن
  األول وهو قول عطاء عن ابن عباس أنه يريد أجل القيامةالقول 

والقول الثاين أن املراد منتهى العمر وجه القول األول أن معظم العذاب يوافيهم يوم القيامة ووجه القول الثاين أن 
  املشركني يؤاخذهم بالعقوبة إذا انقضت أعمارهم وخرجوا من الدنيا

  يت كان يذكرها الكفار وحكاها اهللا تعاىل عنهم قوله وجيعلون هللا ما يكرهونالنوع الثالث من األقاويل الفاسدة ال
واعلم أن املراد من قوله وجيعلون أي البنات اليت يكرهوهنا ألنفسهم ومعىن قوله جيعلون يصفون اهللا بذلك 

ا جعل اهللا من وحيكمون به له كقوله جعلت زيدا على الناس أي حكمت هبذا احلكم وذكرنا معىن اجلعل عند قوله م



  ١٠٣حبرية وال سائبة املائدة 
مث قال تعاىل وتصف ألسنتهم الكذب أن هلم احلسىن قال الفراء والزجاج موضع أن نصب ألن قوله أن هلم احلسىن 

بدل نت الكذب وتقدير الكالم وتصف ألسنتهم أن هلم احلسىن ويف تفسري احلسىن ههنا قوالن األول املراد منه 
م قالوا هللا البنات ولنا البنون والثاين أهنم مع قوهلم بإثبات البنات هللا تعاىل يصفون أنفسهم بأهنم فازوا البنون يعين أهن

برضوان اهللا تعاىل بسبب هذا القول وأهنم على الدين احلق واملذهب احلسن الثالث أهنم حكموا ألنفسهم باجلنة 
  والثواب من اهللا تعاىل

  وا منكرين للقيامةفإن قيل كيف حيكمون بذلك وهم كان
قلنا كلهم ما كانوا منكرين للقيامة فقد قيل إنه كان يف العرب مجع يقرون بالبعث والقيامة ولذلك فإهنم كانوا 

  يربطون البعري النفيس على قرب امليت ويتركونه إىل أن ميوت ويقولون أن ذلك امليت إذا

ين للقيامة فلعلهم قالوا إن كان حممد صادقا يف قوله حشر فإنه حيشر معه مركوبه وأيضا فبتقدير أهنم كانوا منكر
بالبعث والنشور فإنه حيصل لنا اجلنة والثواب بسبب هذا الدين احلق الذي حنن عليه ومن الناس من قال األوىل أن 

فدل  حيمل احلسىن على هذا الوجه بدليل أنه تعاىل قال بعده ال جرم أن هلم النار فرد عليهم قوهلم وأثبت هلم النار
هذا على أهنم حكموا ألنفسهم باجلنة قال الزجاج ال رد لقوهلم واملعىن ليس األمر كما وصفوا جرم فعلهم أي 

كسب ذلك القول هلم النار فعلى هذا اللفظ أن يف حمل النصب بوقوع الكسب عليه وقال قطرب أن يف موضع 
ه حيق هلم النار وجيب ويثبت وقوله وأهنم مفرطون رفع واملعىن وجب أن هلم النار وكيف كان اإلعراب فاملعىن هو أن

قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي مفرطون بكسر الراء والباقون مفرطون بفتح الراء أما قراءة نافع فقال الفراء املعىن 
من أهنم كانوا مفرطني على أنفسهم يف الذنوب وقيل أفرطوا يف االفتراء على اهللا تعاىل وقال أبو علي الفارسي كأنه 

أفرط أي صار ذا فرط مثل أجرب أي صار ذا جرب واملعىن أهنم ذوو فرط إىل النار كأهنم قد أرسلوا من يهيء هلم 
  مواضع فيها وأما قراءة قوله مفرطون بفتح الراء ففيه قوالن

الفراء القول األول املعىن أهنم متركون يف النار قال الكسائي يقال ما أفرطت من القوم أحدا أي ما تركت وقال 
  تقول العرب أفرطت منهم ناسا أي خلفتهم وأنسيتهم

والقول الثاين مفرطون أي معجلون قال الواحدي رمحه اهللا وهو االختيار ووجهه ما قال أبو زيد وغريه فرط الرجل 
دموه أصحابه يفرطهم فرطا وفروطا إذا تقدمهم إىل املاء ليصلح الدالء واألرسان وأفرط القوم الفارط وفرطوه إذا ق

فمعىن قوله مفرطون على هذا التقدير كأهنم قدموا إىل النار فهم فيها فرط للذين يدخلون بعدهم مث بني تعاىل أن 
مثل هذا الصنع الذي يصدر من مشركي قريش قد صدر من سائر األمم السابقني يف حق األنبياء املتقدمني عليهم 

صلى ( ن هلم الشيطان أعماهلم وهذا جيري جمرى التسلية للرسول السالم فقال تاهللا لقد أرسلنا إىل أمم من قبلك فزي
فيما كان يناله من الغم بسبب جهاالت القوم قالت املعتزلة اآلية تدل على فساد قول اجملربة من ) اهللا عليه وسلم 

 ملا كان خبلق اهللا وجوه األول أنه إذا كان خالق أعماهلم هو اهللا تعاىل فال فائدة يف التزيني والثاين أن ذلك التزيني
تعاىل مل جيز ذم الشيطان بسببه والثالث أن التزيني هو الذي يدعة اإلنسان إىل الفعل وإذا كان حصول الفعل فيه 

خبلق اهللا تعاىل كان ضروريا فلم يكن التزيني داعيا والرابع أن على قوهلم اخلالق لذلك العمل أجدر أن يكون وليا 
أنه تعاىل أضاف التزيني إىل الشيطان ولو كان ذلك املزين هو اهللا تعاىل لكانت إضافته  هلم من الداعي إليه واخلامس

  إىل الشيطان كذبا
وجوابه إن كان مزين القبائح يف أعني الكفار هو الشيطان فمزين تلك الوساوس يف عني الشيطان إن كان شيطاناً 



  آخر لزم التسلسل وإن كان هو اهللا تعاىل فهو املطلوب
تعاىل فَُهَو َوِليُُّهُم الَْيْوَم وفيه احتماالن األول أن املراد منه كفار مكة وبقوله فَُهَو َولِيُُّهُم الَْيْوَم أي الشيطان  مث قال

ويتوىل إغواءهم وصرفهم عنك كما فعل بكفار األمم قبلك فيكون على هذا التقدير رجع عن أخبار األمم املاضية 
أنه أراد باليوم يوم القيامة يقول فهو ويل أولئك الذين كفروا يزين هلم أعماهلم يوم  إىل األخبار عن كفار مكة الثاين

  القيامة وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم

 واملقصود من قوله فَُهَو َوِليُُّهمُ الَْيْوَم هو أنه ال ويل هلم ذلك اليوم وال ناصر وذلك ألهنم إذا عاينوا العذاب وقد نزل
بالشيطان كنزوله هبم ورأوا أنه ال خملص له منه كما ال خملص هلم منه جاز أن يوخبوا بأن يقال هلم هذا وليكم اليوم 
على وجه السخرية مث ذكر تعاىل أن مع هذا الوعيد الشديد أقام احلجة وأزاح العلة فقال وََمآ أَْنَزلَْنا َعلَْيكَ الِْكتَاَب 

  ِذى اْخَتلَفُواْ ِفيِه َوُهًدى َوَرْحَمةً  وفيه مسائلإِالَّ لُِتَبّيَن لَُهُم الَّ
املسألة األوىل املعىن أنا ما أنزلنا عليك القرآن إال لتبني هلم بواسطة بيانات هذا القرآن األشياء اليت اختلفوا فيها 

در وإثبات املعاد واملختلفون هم أهل امللل واألهواء وما اختلفوا فيه هو الدين مثل التوحيد والشرك واجلرب والق
  ونفيه ومثل األحكام مثل أهنم حرموا أشياء حتل كالبحرية والسائبة وغريمها وحللوا أشياء حترم كامليتة

املسألة الثانية الالم يف قوله لُِتَبّيَن تدل على أن أفعال اهللا تعاىل معللة باألغراض ونظريه آيات كثرية منها قوله ِكتَابٌ 
  ) ٥٦الذاريات ( وقوله َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن )  ١إبراهيم ( ُتخْرَِج النَّاَس أَنَزلَْناهُ إِلَْيَك ِل

  وجوابه أنه ملا ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إىل التأويل
َبّيَن إال أهنما انتصبا على أنه قوله ُهًدى َوَرْحَمةً  معطوفان على حمل قوله ِلُت) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 

مفعول هلما ألهنما فعال الذي أنزل الكتاب ودخلت الالم يف قوله ِلُتَبّيَن ألنه فعل املخاطب ال فعل املنزل وإمنا 
  ينتصب مفعوالً له ما كان فعالً لذلك الفاعل

كونه كذلك يف حق الكل كما أن املسألة الرابعة قال الكليب وصف القرآن بكونه هدى ورمحة لقوم يؤمنون ال ينفي 
ال ينفي كونه هدى لكل الناس كما ذكره يف قوله ُهًدى )  ٢البقرة ( قوله تعاىل يف أول سورة البقرة ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 

تفعوا به كما وإمنا خص املؤمنني بالذكر من حيث إهنم قبلوه فان)  ١٨٥البقرة ( لّلنَّاسِ َوَبيِّنَاٍت مَِّن الُْهَدى وَالْفُْرقَاِن 
  ألنه إمنا انتفع بإنذاره هذا القوم فقط واهللا أعلم)  ٤٥النازعات ( يف قوله إِنََّما أَنَت مُنِذُر َمن َيْخَشاَها 

لَكُْم ِفى االٌّ نَْعامِ لَِعْبَرةً   َوإِنََّواللَُّه أَنَزلَ ِمَن الْسََّمآِء َمآًء فَأَْحَيا بِِه األرض َبْعَد مَْوِتَهآ إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَيةً  ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ 
يلِ وَاالٌّ ْعَنابِ َتتَِّخذُونَ ِمْنهُ نُّْسقِيكُْم مِّمَّا ِفى ُبطُونِِه ِمن َبْينِ فَْرٍث َوَدمٍ لََّبًنا َخاِلًصا سَآِئًغا لِلشَّارِبَِني َوِمن ثََمرَاِت النَِّخ

  قَْومٍ َيْعِقلُونََسكًَرا َورِْزقًا َحسًَنا إِنَّ ِفى ذاِلكَ آلَيةً  لِّ
اعلم أنا قد ذكرنا أن املقصود األعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة اإلهليات والنبوات واملعاد وإثبات 

  القضاء والقدر واملقصود األعظم من هذه األصول األربعة تقرير اآلهليات فلهذا السبب

اد إىل تقرير اآلهليات وقد ذكرنا يف أول هذه السورة أنه كلما امتد الكالم يف فصل من الفصول يف وعيد الكفار ع
تعاىل ملا أراد ذكر دالئل اآلهليات ابتدأ باألجرام الفلكية وثىن باإلنسان وثلث باحليوان وربع بالنبات ومخس بذكر 

فقال وَاللَُّه أَنَزلَ  أحوال البحر واألرض فههنا يف هذه اآلية ملا عاد إىل تقرير دالئل اإلهليات بدأ أوالً بذكر الفلكيات
ملاء ِمَن الْسََّماء َمآء فَأَْحَيا بِهِ االْْرضَ َبْعَد َموِْتَها واملعىن أنه تعاىل خلق السماء على وجه ينزل منه املاء ويصري ذلك ا
كان سبباً حلياة األرض واملراد حبياة األرض نبات الزرع والشجر والنور والثمر بعد أن كان ال يثمر وينفع بعد أن 



  ال ينفع وتقرير هذه الدالئل قد ذكرناه مراراً كثرية
  مث قال إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَيةً  ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ مساع إنصاف وتدبر ألن من مل يسمع بقلبه فكأنه أصم مل يسمع
نَّ لَكُْم ِفى والنوع الثاين من الدالئل املذكورة يف هذه اآليات االستدالل بعجائب أحوال احليوانات وهو قوله َوإِ

وفيه )  ١٣آل عمران ( االْْنَعامِ لَِعْبَرةً  نُّْسقِيكُْم ّممَّا ِفى ُبطُونِِه قد ذكرنا معىن العربة يف قوله لَِعْبَرةً  ِالْوِلى االْْبصَارِ 
  مسائل

اقون بالفتح أما املسألة األوىل قرأ ابن كثري وأبو عمرو وحفص عن عاصم ومحزة والكسائي نُّْسقِيكُْم بضم النون والب
)  ٢١اإلنسان ( من فتح النون فحجته ظاهرة تقول سقيته حىت روى أسقيه قال تعاىل َوَسقَاُهْم رَبُُّهْم َشرَاباً طَهُوراً 

ومن ضم النون فهو من )  ١٥حممد ( وقال َوُسقُواْ َماء َحِميماً )  ٧٩الشعراء ( وقال َوالَِّذى ُهَو ُيطِْعُمنِى َوَيْسِقنيِ 
)  ٢٢احلجر ( وقوله فَأَْسقَْيَناكُُموُه )  ٢٧املرسالت ( أسقاه إذا جعل له شراباً كقوله وَأَْسقَْيَناكُم مَّاء فَُراتاً قولك 

واملعىن ههنا أنا جعلناه يف كثرته وإدامته كالسقيا واختار أبو عبيد الضم قال ألنه شرب دائم وأكثر ما يقال يف هذا 
  املقام أسقيت

مما يف بطونه الضمري عائد إىل األنعام فكان الواجب أن يقال مما يف بطوهنا وذكر النحويون فيه  ٦قوله املسألة الثانية 
وجوهاً األول أن لفظ األنعام مفرد وضع إلفادة مجع كالرهط والقوم والبقر والنعم فهو حبسب اللفظ لفظ مفرد 

مريه ضمري اجلمع وهو التأنيث فلهذا فيكون ضمريه ضمري الواحد وهو التذكري وحبسب املعىن مجع فيكون ض
السبب قال ههنا الضمري عائد إىل األنعام فكان الواجب أن يقال مما يف بطوهنا وذكر النحويون فيه وجوهاً األول أن 

لفظ األنعام مفرد وضع إلفادة مجع كالرهط والقوم والبقر والنعم فهو حبسب اللفظ لفظ مفرد فيكون ضمريه 
ذكري وحبسب املعىن مجع فيكون ضمريه ضمري اجلمع وهو التأنيث فلهذا السبب قال ههنا ِفى ضمري الواحد وهو الت

الثاين قوله ِفى ُبطُونِِه أي يف بطون ما ذكرنا وهذا جواب )  ٢١املؤمنون ( ُبطُونِِه وقال يف سورة املؤمنني ِفى ُبطُونَِها 
يعين هذا )  ٧٨األنعام ( َرأَى الشَّْمَس كَْوكَباً قَالَ َهاذَا َرّبى  الكسائي قال املربد هذا شائع يف القرآن قال تعاىل فَلَماَّ

  أي ذكر هذا الشيء)  ٥٥ ٥٤املدثر ( الشيء الطالع ريب وقال كَالَّ إِنََّها َتذْكَِرةٌ  فََمن َشاء ذَكََرُه 
 جيوز فإنه ال جيوز يف مستقيم واعلم أن هذا إمنا جيوز فيما يكون تأنيثه غري حقيقي أما الذي يكون تأنيثه حقيقياً فال

الكالم أن يقال جاريتك ذهب وال غالمك ذهب على تقدير أن حنمله على النسمة الثالث أن فيه إضماراً والتقدير 
  نسقيكم مما يف بطونه اللنب إذ ليس كلها ذات لنب

ا استقر العلف يف الكرش املسألة الثالثة الفرث سرجني الكرش روى الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس أنه قال إذ
  صار أسفله فرثاً وأعاله دماً وأوسطه لبناً فيجري الدم يف العروق واللنب يف

  الضرع ويبقى الفرث كما هو فذاك هو قوله تعاىل ِمن َبْينِ فَْرٍث َوَدمٍ لََّبًنا خَاِلًصا ال يشوبه الدم وال الفرث
رش والدليل عليه احلس فإن هذه احليوانات تذبح ذحباً متوالياً ولقائل أن يقول الدم واللنب ال يتولدان ألبتة يف الك

وما رأى أحد يف كرشها ال دماً وال لبناً ولو كان تولد الدم واللنب يف الكرش لوجب أن يشاهد ذلك يف بعض 
صل األحوال والشيء الذي دلت املشاهدة على فساده مل جيز املصري إليه بل احلق أن احليوان إذا تناول الغذاء و

ذلك العلف إىل معدته إن كان إنساناً وإىل كرشه إن كان من األنعام وغريها فإذا طبخ وحصل اهلضم األول فيه فما 
كان منه صافياً اجنذب إىل الكبد وما كان كثيفاً نزل إىل األمعاء مث ذلك الذي حيصل منه يف الكبد ينطبخ فيها 

خملوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة املائية أما الصفراء فتذهب  ويصري دماً وذلك هو اهلضم الثاين ويكون ذلك الدم
إىل املرارة والسوداء إىل الطحال واملاء إىل الكلية ومنها إىل املثانة وأما ذلك الدم فإنه يدخل يف األوردة وهي 



دم يف تلك العروق النابتة من الكبد وهناك حيصل اهلضم الثالث وبني الكبد وبني الضرع عروق كثرية فينصب ال
العروق إىل الضرع والضرع حلم غددي رخو أبيض فيقلب اهللا تعاىل الدم عند انصبابه إىل ذلك اللحم الغددي 

  الرخو األبيض من صورة الدم إىل صورة اللنب فهذا هو القول الصحيح يف كيفية تولد اللنب
  فإن قيل فهذه املعاين حاصلة يف احليوان الذكر فلم مل حيصل منه اللنب

لنا احلكمة اإلهلية اقتضت تدبري كل شيء على الوجه الالئق به املوافق ملصلحته فمزاج الذكر من كل حيوان جيب ق
أن يكون حاراً يابساً ومزاج األنثى جيب أن يكون بارداً رطباً واحلكمة فيه أن الولد إمنا يتكون يف داخل بدن األنثى 

هني األول أن الولد إمنا يتولد من الرطوبات فوجب أن حيصل يف فوجب أن تكون األنثى خمتصة مبزيد الرطوبات لوج
بدن األنثى رطوبات كثرية لتصري مادة التولد الولد والثاين أن الولد إذا كرب وجب أن يكون بدن األم قابالً للتمدد 

ولد فثبت مبا حىت يتسع لذلك الولد فإذا كانت الرطوبات غالبة على بدن األم كان بدهنا قابالً للتمدد فيتسع لل
ذكرنا أنه تعاىل خص بدن األنثى من كل حيوان مبزيد الرطوبات هلذه احلكمة مث إن الرطوبات اليت كانت تصري مادة 

الزدياد بدن اجلنني حني كان يف رحم األم فعند انفصال اجلنني تنصب إىل الثدي والضرع ليصري مادة لغذاء ذلك 
  الطفل الصغري

بب الذي إجله يتولد اللنب من الدم يف حق األنثى غري حاصل يف حق الذكر فظهر إذا عرفت هذا فاعلم أن الس
  الفرق

إذا عرفت هذا التصوير فنقول املفسرون قالوا املراد من قوله ِمن َبْينِ فَْرٍث َوَدمٍ هو أن هذه الثالثة تتولد يف موضع 
 الوسط وقد دللنا على أن هذا القول واحد فالفرث يكون يف أسفل الكرش والدم يكون يف أعاله واللنب يكون يف

على خالف احلس والتجربة وألن الدم لو كان يتولد يف أعلى املعدة والكرش كان جيب إذاقاء أن يقيء الدم وذلك 
باطل قطعاً وأما حنن فنقول املراد من اآلية هو أن اللنب إمنا يتولد من بعض أجزاء الدم والدم إمنا يتولد من األجزاء 

ليت يف الفرث وهو األشياء املأكولة احلاصلة يف الكرش وهذا اللنب متولد من األجزاء اليت كانت حاصلة اللطيفة ا
فيما بني الفرث أوالً مث كانت حاصلة فيما بني الدم ثانياً فصفاه اهللا تعاىل عن تلك األجزاء الكثيفة الغليظة وخلق 

  فيها الصفات اليت

  لطفل فهذا ما حصلناه يف هذا املقام واهللا أعلمباعتبارها صارت لبناً موافقاً لبدن ا
املسألة الرابعة اعلم أن حدوث اللنب يف الثدي واتصافه بالصفات اليت باعتبارها يكون موافقاً لتغذية الصيب مشتمل 

على حكم عجيبة وأسرار بديعة يشهد صريح العقل بأهنا ال حتصل إال بتدبري الفاعل احلكيم واملدبر الرحيم وبيانه 
من وجوه األول أنه تعاىل خلق يف أسفل املعدة منفذاً خيرج منه ثقل الغذاء فإذا تناول اإلنسان غذاء أو شربة رقيقة 

انطبق ذلك املنقذ انطباقاً كلياً ال خيرج منه شيء من ذلك املأكول واملشروب إىل أن يكمل اهنضامه يف املعدة 
حينئذ ينفتح ذلك املنفذ ويترك منه ذلك الثقل وهذا من وينجذب ما صفا منه إىل الكبد ويبقى الثقل هناك ف

العجائب اليت ال ميكن حصوهلا إال بتدبري الفاعل احلكيم ألنه مىت كانت احلاجة إىل بقاء الغذاء يف املعدة حاصلة 
انطبق ذلك املنفذ وإذا حصلت احلاجة إىل خروج ذلك اجلسم عن املعدة انفتح فحصول االنطباق تارة واالنفتاح 

أخرى حبسب احلاجة وتقدير املنفعة مما ال يتأتى إال بتقدير الفاعل احلكيم الثاين أنه تعاىل أودع يف الكبد قوة جتذب 
األجزاء اللطيفة احلاصلة يف ذلك املأكول أو املشروب وال جتذب األجزاء الكثيفة وخلق يف األمعاء قوة جتذب تلك 

جزاء اللطيفة ألبتة ولو كان األمر بالعكس الختلفت مصلحة البدن األجزاء الكثيفة اليت هي الثقل وال جتذب األ
ولفسد نظام هذا التركيب الثالث أنه تعاىل أودع يف الكبد قوة هاضمة طاخبة حىت أن تلك األجزاء اللطيفة تنطبخ 



داء ويف الكلية يف الكبد وتنقلب دماً مث إنه تعاىل أودع يف املرارة قوة جاذبة للصفراء ويف الطحال قوة جاذبة للسو
قوة جاذبة لزيادة املائية حىت يبقى الدم الصايف املوافق لتغذية البدن وختصيص كل واحد من هذه األعضاء بتلك 

القوة واخلاصية ال ميكن إال بتقدير احلكيم العليم الرابع أن يف الوقت الذي يكون اجلنني يف رحم األم ينصب من 
دة لنمو أعضاء ذلك الولد وازدياده فإذا انفصل ذلك اجلنني عن الرحم ذلك الدم نصيب وافر إليه حىت يصري ما

ينصب ذلك النصيب إىل جانب الثدي ليتولد منه اللنب الذي يكون غذاء له فإذا كرب الولد مل ينصب ذلك النصيب 
آخر ال إىل الرحم وال إىل الثدي بل ينصب على جمموع بدن املغتذي فانصباب ذلك الدم يف كل وقت إىل عضو 

انصباباً موافقاً للمصلحة واحلكمة ال يتأتى إال بتدبري الفاعل املختار احلكيم واخلامس أن عند تولد اللنب يف الضرع 
أحدث تعاىل يف حلمة الثدي ثقوباً صغرية ومسام ضيقة وجعلها حبيث إذا اتصل املص أو احللب بتلك احللمة انفصل 

ت تلك املسام ضيقة جداً فحينئذ ال خيرج منها إال ما كان يف غاية الصفاء اللنب عنها يف تلك املسام الضيقة وملا كان
واللطافة وأما األجزاء الكثيفة فإنه ال ميكنها اخلروج من تلك املنافذ الضيقة فتبقى يف الداخل واحلكمة يف إحداث 

كان لطيفاً خرج وكل  تلك الثقوب الصغرية واملنافذ الضيقة يف رأس حلمة الثدي أن يكون ذلك كاملصفاة فكل ما
ما كان كثيفاً احتبس يف الداخل ومل خيرج فبهذا الطريق يصري ذلك اللنب خالصاً موافقاً لبدن الصيب سائغاً للشاربني 
السادس أنه تعاىل أهلم ذلك الصيب إىل املص فإن األم كلما ألقمت حلمة الثدي يف فم الصيب فذلك الصيب يف احلال 

لفاعل املختار الرحيم أهلم ذلك الطفل الصغري ذلك العمل املخصوص وإال مل حيصل يأخذ يف املص فلوال أن ا
االنتفاع بتخليق ذلك اللنب يف الثدي السابع أنا بينا أنه تعاىل إمنا خلق اللنب من فضلة الدم وإمنا خلق الدم من لطيف 

زاء ثالثة على طبائع متضادة فما تلك األجزاء مث خلق اللنب من بعض أجزاء ذلك الدم مث إن اللنب حصلت فيه أج
  فيه من الدهن

يكون حاراً رطباً وما فيه من املائية يكون بارداً رطباً وما فيه من اجلبنية يكون بارداً يابساً وهذه الطبائع ما كانت 
ة حاصلة يف ذلك العشب الذي تناولته الشاة فظهر هبذا أن هذه األجسام ال تزال تنقلب من صفة إىل صفة ومن حال

إىل حالة مع أنه ال يناسب بعضها بعضاً وال يشاكل بعضها بعضاً وعند ذلك يظهر أن هذه األحوال إمنا حتدث بتدبري 
فاعل حكيم رحيم يدبر أحوال هذا العامل على وفق مصاحل العباد فسبحان من تشهد مجيع ذرات العامل األعلى 

  مر تبارك اهللا رب العاملنيواألسفل بكمال قدرته وهناية حكمته ورمحته له اخللق واأل
أما قوله سَآِئًغا لِلشَّارِبَِني فمعناه جارياً يف حلوقهم لذيذاً هنيئاً يقال ساغ الشراب يف احللق وأساغه صاحبه ومنه قوله 

  ) ١٧إبراهيم ( َوالَ َيكَاُد ُيِسيُغُه 
نع املختار سبحانه فكذلك يدل املسألة اخلامسة قال أهل التحقيق اعتبار حدوث اللنب كما يدل على وجود الصا

على إمكان احلشر والنشر وذلك ألن هذا العشب الذي يأكله احليوان إمنا يتولد من املاء واألرض فخالق العامل دبر 
تدبرياً فقلب ذلك الطني نباتاً وعشباً مث إذا أكله احليوان دبر تدبرياً آخر فقلب ذلك العشب دماً مث دبر تدبرياً آخر 

دم لبناً مث دبر تدبرياً آخر فحدث من ذلك اللنب الدهن واجلنب فهذا يدل على أنه تعاىل قادر على أن فقلب ذلك ال
يقلب هذه األجسام من صفة إىل صفة ومن حالة إىل حالة فإذا كان كذلك مل ميتنع أيضاً أن يكون قادراً على أن 

لك فهذا االعتبار يدل من هذا الوجه على أن يقلب أجزاء أبدان األموات إىل صفة احلياة والعقل كما كانت قبل ذ
  البعث والقيامة أمر ممكن غري ممتنع واهللا أعلم

منافع  مث قال تعاىل َوِمن ثََمراتِ النَّخِيلِ وَاالْْعَنابِ َتتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكًَرا َورِْزقًا َحَسًنا اعلم أنه تعاىل ملا ذكر بعض
  اآلية بعض منافع النبات وفيه مسائل احليوانات يف اآلية املتقدمة ذكر يف هذه



  املسألة األوىل فإن قيل مب تعلق قوله َوِمن ثََمراِت النَّخِيلِ وَاالْْعَنابِ
قلنا مبحذوف تقديره ونسقيكم من مثرات النخيل واألعناب أي من عصريها وحذف لداللة نسقيكم قبله عليه 

  اإلسقاءوقوله َتتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكًَرا بيان وكشف عن كنه 
املسألة الثانية قال الواحدي األعناب عطف على الثمرات ال على النخيل ألنه يصري التقدير ومن مثرات األعناب 

  والعنب نفسه مثرة وليست له مثرة أخرى
املسألة الثالثة يف تفسري السكر وجوه األول السكر اخلمر مسيت باملصدر من سكر سكراً وسكراً حنو رشد رشداً 

  ما الرزق احلسن فسائر ما يتخذ من النخيل واألعناب كالرب واخلل والدبس والتمر والزبيبورشداً وأ
  فإن قيل اخلمر حمرمة فكيف ذكرها اهللا يف معرض اإلنعام

أجابوا عنه من وجهني األول أن هذه السورة مكية وحترمي اخلمر نزل يف سورة املائدة فكان نزول هذه اآلية يف 
فيه غري حمرمة الثاين أنه ال حاجة إىل التزام هذا النسخ وذلك ألنه تعاىل ذكر ما يف هذه  الوقت الذي كانت اخلمر

األشياء من النافع وخاطب املشركني هبا واخلمر من أشربتهم فهي منفعة يف حقهم مث إنه تعاىل نبه يف هذه اآلية أيضاً 
  على حترميها وذلك ألنه ميز بينها وبني الرزق احلسن يف

أن ال يكون السكر رزقاً حسناً وال شك أنه حسن حبسب الشهوة فوجب أن يقال الرجوع عن كونه  الذكر فوجب
  حسناً حبسب الشريعة وهذا إمنا يكون كذلك إذا كانت حمرمة

القول الثاين أن السكر هو النبيذ وهو عصري العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حىت يذهب ثلثاه مث يترك حىت يشتد 
 حنيفة رمحه اهللا إىل حد السكر وحيتج بأن هذه اآلية تدل على أن السكر حالل ألنه تعاىل ذكره وهو حالل عند أيب

وهذا يقتضي أن ) اخلمر حرام لعينها ( يف معرض اإلنعام واملنة ودل احلديث على أن اخلمر حرام قال عليه السالم 
  بيذ املطبوخيكون السكر شيئاً غري اخلمر وكل من أثبت هذه املغايرة قال إنه الن

  والقول الثالث أن السكر هو الطعام قاله أبو عبيدة واحتج عليه بقول الشاعر
  جعلت أعراض الكرام سكراً

أي جعلت ذمهم طعاماً لك قال الزجاج هذا باخلمر أشبه منه بالطعام واملعىن أنك جعلت تتخمر بأغراض الكرام 
  رياً جمرى شرب اخلمرواملعىن أنه جعل شغفه بغيبة الناس ومتزيق أعراضهم جا

واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذه الوجوه اليت هي دالئل من وجه وتعديد للنعم العظيمة من وجه آخر قال َحَسًنا إِنَّ ِفى 
ذاِلَك آلَيةً  لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ واملعىن أن من كان عاقالً علم بالضرورة أن هذه األحوال ال يقدر عليها إال اهللا سبحانه 

  فيحتج حبصوهلا على وجود اإلله القادر احلكيم واهللا أعلموتعاىل 
ن كُلِّ الثََّمرَاِت فَاْسلُِكى َوأَْوَحى رَبَُّك إِلَى النَّْحلِ أَِن اتَِّخِذى ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوًتا َوِمَن الشََّجرِ َوِممَّا يَْعرُِشونَ ثُمَّ كُِلى ِم

  ا َشرَاٌب مُّْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه ِفيِه ِشفَآٌء ِللنَّاسِ إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَيةً  لِّقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَُسُبلَ رَبِِّك ذُلُالً َيخُْرُج ِمن ُبطُونَِه
اعلم أنه تعاىل ملا بني أن إخراج األلبان من النعم وإخراج السكر والرزق احلسن من مثرات النخيل واألعناب دالئل 

اً قادراً خمتاراً حكيماً فكذلك إخراج العسل من النحل دليل قاطع وبرهان قاهرة وبينات باهرة على أن هلذا العامل إهل
  ساطع على إثبات هذا املقصود ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل قوله َوأَْوَحى رَبَُّك إِلَى النَّْحلِ يقال وحى وأوحى وهو اإلهلام واملراد من اإلهلام أنه تعاىل قرر يف أنفسها 
اليت تعجز عنها العقالء من البشر وبيانه من وجوه األول أهنا تبين البيوت املسدسة من أضالع هذه األعمال العجيبة 

متساوية ال يزيد بعضها على بعض مبجرد طباعها والعقالء من البشر ال ميكنهم بناء مثل تلك البيوت إال بآالت 



لو كانت مشكلة بأشكال سوى وأدوات مثل املسطر والفرجار والثاين أنه ثبت يف اهلندسة أن تلك البيوت 
  املسدسات فإنه يبقى بالضرورة فيما بني تلك البيوت فرج خالية ضائعة

أما إذا كانت تلك البيوت مسدسة فإنه ال يبقى فيما بينها فرج ضائعة فإهداء ذلك احليوان الضعيف إىل هذه 
بينها واحد يكون كالرئيس للبقية  احلكمة اخلفية والدقيقة اللطيفة من األعاجيب والثالث أن النحل حيصل فيما

وذلك الواحد يكون أعظم جثة من الباقي ويكون نافذ احلكم على تلك البقية وهم خيدمونه وحيملونه عند الطريان 
وذلك أيضاً من األعاجيب والرابع أهنا إذا نفرت من وكرها ذهبت مع اجلمعية إىل موضع آخر فإذا أرادوا عودها 

ر واملالهي وآالت املوسيقى وبواسطة تلك األحلان يقدرون على ردها إىل وكرها وهذا إىل وكرها ضربوا الطنبو
أيضاً حالة عجيبة فلما امتاز هذا احليوان هبذه اخلواص العجيبة الدالة على مزيد الذكاء والكياسة وكان حصول 

قال تعاىل يف حقها َوأَْوَحى هذه األنواع من الكياسة ليس إال على سبيل اإلهلام وهي حالة شبيهة بالوحي ال جرم 
  رَبَُّك إِلَى النَّْحلِ

ويف )  ٥١الشورى ( واعلم أن الوحي قد ورد يف حق األنبياء لقوله تعاىل َوَما كَانَ لَِبَشرٍ أَن ُيكَلَّمُه اللَُّه إِالَّ َوْحياً 
هلام يف حق البشر قال تعاىل َيْحذَرونَ ومبعىن اإل)  ١١١املائدة ( حق األولياء أيضاً قال تعاىل َوإِذْ أَْوَحْيتُ إِلَى 

ويف حق سائر احليوانات كما يف قوله َوأَْوَحى َربُّكَ إِلَى النَّْحلِ ولكل واحد )  ٧القصص ( َوأَْوحَْيَنا إِلَى أُّم ُموَسى 
  من هذه األقسام معىن خاص واهللا أعلم

ألن اهللا تعاىل حنل الناس العسل الذي خيرج من بطوهنا  املسألة الثانية قال الزجاج جيوز أن يقال مسي هذا احليوان حنالً
وقال غريه النحل يذكر ويؤنث وهي مؤنثة يف لغة احلجاز ولذلك أنثها اهللا تعاىل وكذلك كل مجع ليس بينه وبني 

  واحده إال اهلاء
  ونَ وفيه مسائلمث قال تعاىل أَِن اتَِّخِذى ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوًتا َوِمَن الشََّجرِ َوِممَّا َيْعرُِش

املفسرة ألن اإلحياء فيه معىن القول وقرىء ُبيُوًتا ) أن ( أَِن اتَِّخِذى هي ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
بكسر الباء َوِمَن الشََّجرِ َوِممَّا َيعْرُِشونَ أي يبنون ويسقفون وفيه لغتان قرىء هبما ضم الراء وكسرها مثل يعكفون 

  ويعكفون
  النحل نوعانواعلم أن 

  النوع األول ما يسكن يف اجلبال والغياض وال يتعهدها أحد من الناس
والنوع الثاين اليت تسكن بيوت الناس وتكون يف تعهدات الناس فاألول هو املراد بقوله أَِن اتَِّخِذى ِمَن الْجَِبالِ ُبُيوًتا 

  وهو خاليا النحل َوِمَن الشََّجرِ والثاين هو املراد بقوله َوِممَّا َيْعرُِشونَ
يف قوله أَِن اتَِّخِذى ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوًتا َوِمَن الشََّجرِ َوِممَّا َيْعرُِشونَ وهال قيل يف اجلبال ويف ) من ( فإن قيل ما معىن 

  الشجر
  قلنا أريد به معىن البعضية وأن ال تبين بيوهتا يف كل جبل وشجر بل يف مساكن توافق مصاحلها وتليق هبا

لة الثانية ظاهر قوله تعاىل أَنِ اتَِّخِذى ِمَن الْجَِبالِ ُبُيوًتا أمر وقد اختلفوا فيه فمن الناس من يقول ال يبعد أن املسأ
يكون هلذه احليوانات عقول وال يبعد أن يتوجه عليها من اهللا تعاىل أمر وهني وقال آخرون ليس األمر كذلك بل 

  ائع توجب هذه األحوال والكالماملراد منه أنه تعاىل خلق فيها غرائز وطب



  ) ١٨النمل ( املستقصى يف هذه املسألة مذكور يف تفسري قوله تعاىل َنْملَةٌ  يأَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُواْ َمَساكَِنكُْم 
أنه ) كتب الطب ( ههنا للتبعيض أو البتداء الغاية ورأيت يف ) من ( مث قال تعاىل ثُمَّ كُِلى ِمن كُلّ الثََّمراِت لفظة 

تعاىل دبر هذا العامل على وجه وهو أنه حيدث يف اهلواء طل لطيف يف الليايل ويقع ذلك الطل على أوراق األشجار 
فقد تكون تلك األجزاء الطلية لطيفة صغرية متفرقة على األوراق واألزهار وقد تكون كثرية حبيث جيتمع منها 

  أجزاء حمسوسة
فإنه طل ينزل من اهلواء وجيتمع على أطراف الطرفاء يف بعض البلدان وذلك أما القسم الثاين فهو مثل الترجنبني 

  حمسوس
وأما القسم األول فهو الذي أهلم اهللا تعاىل هذا النحل حىت أهنا تلتقط تلك الذرات من األزهار وأوراق األشجار 

جزاء وذهبت هبا إىل بيوهتا بأفواهها وتأكلها وتغتذي هبا فإذا شبعت التقطت بأفواهها مرة أخرى شيئاً من تلك األ
ووضعتها هناك ألهنا حتاول أن تدخر لنفسها غذاءها فإذا اجتمع يف بيوهتا من تلك األجزاء الطلية شيء كثري فذاك 
هو العسل ومن الناس من يقول إن النحل تأكل من األزهار الطيبة واألوراق املعطرة أشياء مث إنه تعاىل يقلب تلك 

عسالً مث إهنا تقيء مرة أخرى فذاك هو العسل والقول األول أقرب إىل العقل وأشد مناسبة  األجسام يف داخل بدهنا
إىل االستقراء فإن طبيعة الترجنبني قريبة من العسل يف الطعم والشكل وال شك أنه طل حيدث يف اهلواء ويقع على 

تغذى بالعسل ولذلك فإنا إذا أطراف األشجار واألزهار فكذا ههنا وأيضاً فنحن نشاهد أن هذا النحل إمنا ي
استخرجنا العسل من بيوت النحل نترك هلا بقية من ذلك ألجل أن تغتذي هبا فعلمنا أهنا إمنا تغتذي بالعسل وأهنا إمنا 

  تقع على األشجار واألزهار ألهنا تغتذي بتلك األجزاء الطلية العسلية الواقعة من اهلواء عليها
ههنا تكون البتداء الغاية وال تكون ) من ( مَّ كُِلى ِمن كُلّ الثََّمراِت كلمة إذا عرفت هذا فنقول قوله تعاىل ثُ

  للتبعيض على هذا القول
مث قال تعاىل فَاْسلُِكى سُُبلَ رَّبِك واملعىن مث كلي كل مثرة تشتهينها فإذا أكلتها فاسلكي سبل ربك يف الطرق اليت 

كي يف طلب تلك الثمرات سبل ربك أما قوله ذُلُالً ففيه قوالن أهلمك وأفهمك يف عمل العسل أو يكون املراد فاسل
امللك ( األول أنه حال من السبل ألن اهللا تعاىل ذللها هلا ووطأها وسهلها كقوله ُهَو الَِّذى َجَعلَ لَكُُم االْْرَض ذَلُوالً 

  أمرت به غري ممتنعة الثاين أنه حال من الضمري يف فَاْسلُِكى أي وأنت أيها النحل ذلل منقادة ملا)  ١٥
  مث قال تعاىل َيْخُرُج ِمن ُبطُونَِها وفيه حبثان

البحث األول أن هذا رجوع من اخلطاب إىل الغيبة والسبب فيه أن املقصود من ذكر هذه األحوال أن حيتج 
اىل ملا اإلنسان املكلف به على قدرة اهللا تعاىل وحكمته وحسن تدبريه ألحوال العامل العلوي والسفلي فكأنه تع

خاطب النحل مبا سبق ذكره خاطب اإلنسان وقال إنا أهلمنا هذا النحل هلذه العجائب ألجل أن خيرج من بطوهنا 
  شراب خمتلف ألوانه

  البحث الثاين أنه قد ذكرنا أن من الناس من يقول العسل عبارة عن أجزاء طلية حتدث يف اهلواء وتقع

فيلقطها الزنبور بفمه فإذا ذهبنا إىل هذا الوجه كان املراد من قوله  على أطراف األشجار وعلى األوراق واألزهار
َيْخُرُج ِمن ُبطُونَِها أي من أفواهها وكل جتويف يف داخل البدن فإنه يسمى بطناً أال ترى أهنم يقولون بطون الدماغ 

الظاهر وهو أن النحلة  وعنوا أهنا جتاويف الدماغ وكذا ههنا خيرج من بطوهنا أي من أفواهها وأما على قول أهل
  تأكل األوراق والثمرات مث تقيء فذلك هو العسل فالكالم ظاهر

  مث قال تعاىل شََراٌب مُّْخَتِلٌف أَلَْواُنُه ِفيِه شِفَآء ِللنَّاسِ اعلم أنه تعاىل وصف العسل هبذه الصفات الثالثة



  يتخذ من األشربةفالصفة األوىل كونه شراباً واألمر كذلك ألنه تارة يشرب وحده وتارة 
والصفة الثانية قوله مُّْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه واملعىن أن منه أمحر وأبيض وأصفر ونظريه قوله تعاىل َوِمَن الْجِبَالِ ُجَدٌد بِيٌض 

نه واملقصود منه إبطال القول بالطبع ألن هذا اجلسم مع كو)  ٢٧فاطر ( َوُحْمٌر مُّْخَتِلٌف أَلْواُنَها َوغَرَابِيبُ ُسوٌد 
متساوي الطبيعة ملا حدث على ألوان خمتلفة دل ذلك على أن حدوث تلك األلوان بتدبري الفاعل املختار ال ألجل 

  إجياد الطبيعة
  والصفة الثالثة قوله ِفيِه شِفَآء ِللنَّاسِ وفيه قوالن
  القول األول وهو الصحيح أنه صفة للعسل

  ويهيج املرارةفإن قالوا كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء 
قلنا إنه تعاىل مل يقل إنه شفاء لكل الناس ولكل داء ويف كل حال بل ملا كان شفاء للبعض من بعض األدواء صلح 
بأن يوصف بأنه فيه شفاء والذي يدل على أنه شفاء يف اجلملة أنه قال معجون من املعاجني إال ومتامه وكماله إمنا 

  املتخذة منه يف األمراض البلغمية عظيمة النفعحيصل بالعجن بالعسل وأيضاً فاألشربة 
والقول الثاين وهو قول جماهد أن املراد أن القرآن شفاء للناس وعلى هذا التقدير فقصة تولد العسل من النحل متت 

هذا القرآن حصل ما هو  عند قوله َيْخُرُج ِمن ُبطُونَِها شََراٌب مُّْخَتِلٌف أَلَْواُنُه مث ابتدأ وقال ِفيِه شِفَآء ِللنَّاسِ أي يف
شفاء للناس من الكفر والبدعة مثل هذا الذي يف قصة النحل وعن ابن مسعود أن العسل شفاء من كل داء 

  والقرآن شفاء ملا يف الصدور
واعلم أن هذا القول ضعيف ويدل عليه وجهان األول أن الضمري يف قوله ِفيِه ِشفَآء ِللنَّاسِ جيب عوده إىل أقرب 

وما ذاك إال قوله شََراٌب مُّْخَتِلٌف أَلَْواُنُه وأما احلكم بعود هذا الضمري إىل القرآن مع أنه غري مذكور فيما املذكورات 
وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( سبق فهو غري مناسب والثاين ما روى أبو سعيد اخلدري أنه جاء رجل إىل رسول اهللا 

 رجع فقال قد سقيته فلم يغن عنه شيئاً فقال عليه الصالة فذهب مث) اسقه عسالً ( إن أخي يشتكي بطنه فقال 
) صدق اهللا وكذب بطن أخيك ( فذهب فسقاه فكأمنا نشط من عقال فقال ) اذهب واسقه عسالً ( والسالم 

  على قوله ِفيِه ِشفَآء ِللنَّاسِ وذلك إمنا يصح لو كان هذا صفة للعسل) صدق اهللا وكذب بطن أخيك ( ومحلوا قوله 
  )صدق اهللا وكذب بطن أخيك ( قال قائل ما املراد بقوله عليه السالم فإن 

قلنا لعله عليه السالم علم بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك فلما مل يظهر نفعه يف احلال مع أنه 
  عليه هذا اللفظ عليه السالم كان عاملاً بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك كان هذا جارياً جمرى الكذب فلهذا السبب أطلق

مث أنه تعاىل ختم اآلية بقوله إِنَّ ِفى ذَِلَك آلَيةً  لّقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ واعلم أن تقرير هذه اآلية من وجوه األول اختصاص 
النحل بتلك العلوم الدقيقة واملعارف الغامضة مثل بناء البيوت املسدسة وسائر األحوال اليت ذكرناها والثاين 

يع تلك األجزاء العسلية من أطراف األشجار واألوراق والثالث خلق اهللا تعاىل األجزاء النافعة يف اهتداؤها إىل مج
جو اهلواء مث إلقاؤها على أطراف األشجار واألوراق مث إهلام النحل إىل مجعها بعد تفريقها وكل ذلك أمور عجيبة 

  واهللا أعلمدالة على أن إله العامل بىن ترتيبه على رعاية احلكمة واملصلحة 
  ْيئًا إِنَّ اللََّه َعِليٌم قَِديٌرَواللَُّه َخلَقَكُْم ثُمَّ َيَتَوفَّاكُْم َومِنكُم مَّن ُيَردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ ِلكَىْ  الَ َيْعلََم َبْعَد ِعلْمٍ َش

  يف اآلية مسائل
عجائب أحوال الناس فمنها ما هو املسألة األوىل ملا ذكر تعاىل بعض عجائب أحوال احليوانات ذكر بعده بعض 

مذكور يف هذه اآلية وهو إشارة إىل مراتب عمر اإلنسان والعقالء ضبطوها يف أربع مراتب أوهلا سن النشو والنماء 



وثانيهما سن الوقوف وهو سن الشباب وثالثها سن االحنطاط القليل وهو سن الكهولة ورابعها سن االحنطاط الكبري 
ج تعاىل بانتقال احليوان من بعض هذه املراتب إىل بعض على أن ذلك الناقل هو اهللا تعاىل وهو سن الشيخوخة فاحت

واألطباء الطبائعيون قالوا املقتضي هلذا االنتقال هو طبيعة اإلنسان وأنا أحكي كالمهم على الوجه امللخص وأبني 
لدليل العقلي ما ذكر اهللا تعاىل يف ضعفه وفساده وحينئذ يبقى أن ذلك الناقل هو اهللا سبحانه وعند ذلك يصح با

هذه اآلية قال الطبائعيون إن بدن اإلنسان خملوق من املين ومن دم الطمث واملين والدم جوهران حاران رطبان 
واحلرارة إذا عملت يف اجلسم الرطب قللت رطوبته وأفادته نوع يبس وهذا مشاهد معلوم قالوا فال يزال ما يف 

رارة يقلل ما فيه من الرطوبة حىت تتصلب األعضاء ويظهر فيه االنعقاد وحيدث العظم هذين اجلوهرين من قوة احل
والغضروف والعصب والوتر والرباط وسائر األعضاء فإذا مت تكون البدن وكمل فعند ذلك ينفصل اجلنني من رحم 

م لينة لطيفة وعظامه لينة األم ومع ذلك فالرطوبات زائدة والدليل عليه أنك ترى أعضاء الطفل بعد انفصاله من األ
قريبة الطبع من الغضاريف مث إن ما يف البدن من احلرارة يعمل يف تلك الرطوبات ويقللها قالوا وحيصل للبدن ثالثة 

  أحوال
احلالة األوىل أن تكون رطوبة البدن زائدة على حرارته وحينئذ تكون األعضاء قابلة للتمدد واالزدياد والنماء وذلك 

  والنماء وهنايته إىل ثالثني سنة أو مخس وثالثني سنةهو سن النشو 
  احلالة الثانية أن تصري رطوبات البدن أقل ما كانت فتكون وافية حبفظ احلرارة الغريزية األصلية إال

  أهنا ال تكون زائدة على هذا القدر وهذا هو سن الوقوف وسن الشباب وغايته مخس سنني وعند متامه يتم األربعون
ثالثة أن تقل الرطوبات وتصري حبيث ال تكون وافية حبفظ احلرارة الغريزية وعند ذلك يظهر النقصان مث واحلالة ال

هذا النقصان قد يكون خفياً وهو سن الكهولة ومتامه إىل ستني سنة وقد يكون ظاهراً وهو سن الشيخوخة ومتامه إىل 
دي أن هذا التعليل ضعيف ويدل على ضعفه مائة وعشرين سنة فهذا هو الذي حصله األطباء يف هذا الباب وعن

  وجوه
الوجه األول أنا نقول إن يف أول ما كان املين منياً وكان الدم ماً كانت الرطوبات غالبة وكانت احلرارة الغريزية 

مغمورة وكانت ضعيفة هبذا السبب مث إهنا مع ضعفها قويت على حتليل أكثر تلك الرطوبات وأبانتها من حد 
نوية إىل أن صارت عظماً وغضروفاً وعصباً ورباطاً وعندما تولدت األعضاء وكمل البدن قلت الدموية وامل

الرطوبات فوجب أن تكون للحرارة الغريزية قوة أزيد مما كانت قبل ذلك فوجب أن يكون حتليل الرطوبات بعد 
ن قبل تولد البدن انتقل جسم تولد البدن وكماله أزيد من حتللها قبل تولد البدن ومعلوم أنه ليس األمر كذلك أل

املين والدم إىل أن صار عظماً وعصباً وأما بعد تولد البدن فلم حيصل مثل هذا االنتقال وال عشر عشره فلو كان 
تولد هذه األعضاء بسبب تأثري احلرارة يف الرطوبة لوجب أن يكون حتلل الرطوبات بعد كمال البدن أكثر من 

يكن األمر كذلك علمنا أن تولد البدن إمنا كان بتدبري قادر حكيم يدبر أبدان  حتللها قبل تكون البدن وملا مل
  احليوانات على وفق مصاحلها وأنه ما كان تولد البدن ألجل ما قالوه من تأثري احلرارة يف الرطوبة

إما أن تكون هي والوجه الثاين يف إبطال هذا الكالم أن نقول إن احلرارة الغريزية احلاصلة يف بدن اإلنسان الكامل 
عني ما كان حاصالً يف جوهر النطفة أو صارت أزيد مما كانت واألول باطل ألن احلار الغريزي احلاصل يف جوهر 
النطفة كان مبقدار جرم النفطة وال شك أن جرم النطفة كان قليالً صغرياً فهذا البدن بعد كربه لو مل حيصل فيه من 

يف غاية القلة ومل يظهر منه يف هذا البدن أثر أصالً وأما الثاين ففيه تسليم أن احلرارة الغريزية إال ذلك القدر كان 
احلرارة الغريزية تتزايد حبسب تزايد اجلثة والبدن وإذا تزايدت احلرارة الغريزية ساعة فساعة وثبت أن تزايدها 



ايد والتكامل وحيث مل يكن يوجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة فوجب أن يبقى البدن احليواين أبداً يف التز
  األمر كذلك علمنا أن ازدياد حال البدن احليواين وانتقاصه ليس حبسب الطبيعة بل بسبب تدبري الفاعل املختار

فقلنا هي أن الرطوبة الغريزية صارت ) كتابنا الكبري يف الطب ( والوجه الثالث وهو الذي أوردناه على األطباء يف 
فلم قلتم إن احلرارة الغريزية جيب أن تصري أقل مما كانت وأن ينتقل اإلنسان من سن معادلة للحرارة الغريزية 

الشباب إىل سن النقصان قالوا السبب فيه أنه إذا حصل هذا االستواء فاحلرارة الغريزية بعد ذلك تؤثر يف ختفيف 
لغريزية وإذا حصلت هذه احلالة الرطوبة الغريزية فتقل الرطوبات الغريزية حىت صارت حبيث ال تقي حبفظ احلرارة ا

ضعفت احلرارة الغريزية أيضاً ألن الرطوبة الغريزية كالغذاء للحرارة الغريزية فإذا قل الغذاء ضعف املغتذي 
فاحلاصل أن احلرارة الغريزية توجب قلة الرطوبة الغريزية وقلتها توجب ضعف احلرارة الغريزية ويلم من ضعف 

  نتهيإحدامها ضعف األخرى إىل أن ت

إىل حيث ال يبقى من الرطوبة الغريزية شيء وحينئذ تنطفىء احلرارة الغريزية وحيصل املوت هذا منتهى ما قالوه يف 
هذا الباب وهو ضعيف ألنا نقول إن احلرارة الغريزية إذا أثرت يف جتفيف الرطوبة الغريزية وقلتها فلم ال جيوز أن 

ا قالوا القوة الغاذية إمنا تقوى على إيراد بدهلا لو كانت احلرارة الغريزية يقال إن القوة الغاذية تورد بدهلا فعند هذ
قوية فأما عند ضعفها فال فنقول فههنا لزم الدور ألن الرطوبة الغريزية إمنا تقل وتنقص لو مل تكن القوة الغاذية وافية 

لغريزية ضعيفة وإمنا تكون احلرارة الغريزية بإيراد بدهلا وإمنا تعجز القوة الغاذية عن هذا اإليراد إذا كانت احلرارة ا
ضعيفة أن لو قلت الرطوبة الغريزية وإمنا حتصل هذه القلة إذا عجزت الغاذية عن إيراد البدل فثبت أن على القول 

الذي قالوه يلزوم الدور وأنه باطل فثبت أن تعليل انتقال اإلنسان من سن إىل سن مبا ذكروه من اعتبار الطبائع 
يهم هذه احملاوالت املذكورة فكان القول به باطالً وملا بطل هذا القول وجب القطع بإسناد هذه األحوال يوجب عل

إىل اإلله القادر املختار احلكيم الرحيم الذي يدبر أبدان احليوانات على الوجه املوافق ملصاحلها وذلك هو املطلوب 
إىل قوله تعاىل أَلَْم َنْخلُقكُّم ّمن مَّاء مَّهِنيٍ فََجَعلَْناُه ِفى  وقد كنت أقرأ يوماً من األيام سورة املرسالت فلما وصلت

فقلت ال شك أن )  ٢٤ ٢٠املرسالت ( قََرارٍ مَِّكنيٍ إِلَى قََدرٍ مَّْعلُومٍ فَقََدْرَنا فَنِْعمَ الْقَاِدُرونَ وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لّلُْمكَذّبَِني 
ن األبدان احليوانية إىل الطبائع وتأثري احلرارة يف الرطوبة وأنا أؤمن من املراد هبؤالء املكذبني هم الذين نسبوا تكو

صميم قليب يا رب العزة بأن هذه التدبريات ليست من الطبائع بل من خالق العامل الذي هو أحكم احلاكمني وأكرم 
  األكرمني

أن خالق أبدان الناس وسائر احليوانات إذا عرفت هذا فقد صح بالدليل العقلي صدق قوله َواللَُّه َخلَقَكُْم ألنه ثبت 
ليس هو الطبائع بل هو اهللا سبحانه وتعاىل وقوله ثُمَّ َيَتَوفَّاكُْم قد بينا أن السبب الذي ذكروه يف صريورة املوت 

فاسد باطل وأنه يلزم عليه القول بالدور وملا بطل ذلك ثبت أن احلياة واملوت إمنا حصال بتخليق اهللا وبتقديره وقوله 
َوِمنكُم مَّن ُيَردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ قد بينا بالدليل أن الطبائع ال جيوز أن تكون علة النتقال اإلنسان من الكمال إىل 
النقصان ومن القوة إىل الضعف فلزم القطع بأن انتقال اإلنسان من الشباب إىل الشيخوخة ومن الصحة إىل اهلرم 

اً غافالً ليس مبقتضى الطبيعة بل بفعل الفاعل املختار وإذا ثبت ما ذكرنا ظهر أن ومن العقل الكامل إىل أن صار حرف
  الذي دل عليه لفظ القرآن قد ثبت صحته بقاطع القرآن

مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه َعِليٌم قَِديٌر وهذا كاألصل الذي عليه تفريع كل ما ذكرناه وذلك ألن الطبيعة جاهلة ال متيز بني 
ووقت املفسدة فهذه اإلنفعاالت يف هذا اإلنسان ال ميكن إسنادها إليها أما إله العامل ومدبره وخالقه  وقت املصلحة

فهو الكامل يف العلم الكامل يف القدرة فألجل كمال علمه يعلم مقادير املصاحل واملفاسد وألجل كمال قدرته يقدر 



احليوانات إىل إله العامل فال ميكن إسناده إىل الطبائع على حتصيل املصاحل ودفع املفاسد فال جرم أمكن إسناد ختليق 
  واهللا أعلم

املسألة الثانية يف تفسري ألفاظ اآلية قال املفسرون واهللا خلقكم ومل تكونوا شيئاً مث يتوفاكم عند انقضاء آجالكم 
منه قوله إِالَّ الَِّذيَن ومنكم من يرد إىل أرذل العمر وهو أردؤه وأضعفه يقال رذل الشيء يرذل رذالة وأرذلة غريه و

  وقوله َوِمنكُم مَّن ُيَردُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ)  ١١١الشعراء ( ُهْم َوأَِطيُعوِن قَالُواْ أَُنْؤِمُن لََك وَاتَّبََعَك االْرْذَلُونَ 

  هل يتناول املسلم أو هو خمتص بالكافر فيه قوالن
وعلى هذا الوجه نقل عن علي عليه السالم أنه قال أرذل العمر مخس القول األول أنه يتناوله قيل إنه العمر الطويل 

وسبعون سنة وقال قتادة تسعون سنة وقال السدي إنه اخلرف والقول األول أوىل ألن اخلرف معناه زوال العقل 
ل على أنه تعاىل إمنا رده إىل أرذل العمر ألجل أن فقوله َوِمنكُْم مَّن ُيَردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْيالَ َيْعلََم بَْعَد ِعلْمٍ َشْيئًا يد

  يزيل عقله فلو كان املراد من أرذل العمر هو زوال العقل لصار الشيء عني الغاية املطلوبة منه وأنه باطل
والقول الثاين أن هذا ليس يف املسلمني واملسلم ال يزداد بسبب طول العمر إال كرامة على اهللا تعاىل وال جيوز أن 

لُواْ يف حقه إنه يرد إىل أرذل العمر والدليل عليه قوله تعاىل ثُمَّ رََدْدَناهُ أَسْفَلَ َساِفِلَني إِالَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِم يقال
فبني تعاىل أن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ما ردوا إىل أسفل سافلني وقال عكرمة من )  ٦ ٥التبني ( الصَّاِلحَاِت 

على ما  ٥رد إىل أرذل العمر وقوله إِنَّ اللََّه َعِليٌم قال ابن عباس يريد مبا صنع أولياؤه وأعداؤه قدير قرأ القرآن مل ي
  يريد

املسألة الثالثة هذه اآلية كما تدل على وجود إله العامل الفاعل املختار فهي أيضاً تدل على صحة البعث والقيامة 
 مث أعدمه مرة ثانية فدل عهذا على أنه ملا كان معدوماً يف املرة وذلك ألن اإلنسان كان عدماً حمضاً فأوجده اهللا

األوىل وكان عوده إىل العدم يف املرة الثانية جائزاً فكذلك ملا صار موجوداً مث عدم وجب أن يكون عوده إىل 
وت األول جائزاً كان الوجود يف املرة الثانية جائزاً وأيضاً كان ميتاً حني كان نطفة مث صار حياً مث مات فلما كان امل

عود املوت جائزاً فكذلك ملا كانت احلياة األوىل جائزة وجب أن يكون عود احلياة جائزاً يف املرة الثانية وأيضاً 
اإلنسان يف أول طفوليته جاهل ال يعرف شيئاً مث صار عاملاً عاقالً فامهاً فلما بلغ أرذل العمر عاد إىل ما كان عليه يف 

عدم العقل والفهم فعدم العقل والفهم يف املرة األوىل عاد بعينه يف آخر العمر فكذلك العقل  زمان الطفولية وهو
الذي حصل مث زال وجب أن يكون جائز العود يف املرة الثانية وإذا ثبتت هذه اجلملة ثبت أن الذي مات وعدم فإنه 

بت أن القول بالبعث واحلشر جيوز عود وجوده وعود حياته وعود عقله مرة أخرى ومىت كان األمر كذلك ث
  والنشر حق واهللا أعلم

ْيمَانُُهْم فَُهْم ِفيِه َسَوآٌء َواللَُّه فَضَّلَ َبْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ ِفى الْرِّْزقِ فََما الَِّذيَن فُضِّلُواْ بَِرآدِّى رِْزقِهِْم َعلَى َما َملَكَْت أَ
  أَفَبِنِْعَمةِ  اللَِّه َيْجَحُدونَ

تبار حال أخرى من أحوال اإلنسان وذلك أنا نرى أكيس الناس وأكثرهم عقالً وفهماً يفين عمره يف اعلم أن هذا اع
طلب القدر القليل من الدنيا وال يتيسر له ذلك ونرى أجهل اخللق وأقلهم عقالً وفهماً تنفتح عليه أبواب الدنيا 

  لسبب جهدوكل شيء خطر بباله ودار يف خياله فإنه حيصل له يف احلال ولو كان ا

اإلنسان وعقله لوجب أن يكون األعقل أفضل يف هذه األحوال فلما رأينا أن األعقل أقل نصيباً وأن األجهل 
 األخس أوفر نصيباً علمنا أن ذلك بسبب قسمة القسام كما قال تعاىل أَُهمْ َيقِْسُمونَ َرْحَمةَ  َرّبكَ َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهْم



  وقال الشافعي رمحه اهللا تعاىل ومن الدليل على القضاء وكونه)  ٣٢الزخرف ( يَواةِ  الدُّْنَيا مَِّعيَشتَُهْم ِفى الَْح
  بؤس اللبيب وطيب عيش األمحق

واعلم أن هذا التفاوت غري خمتص باملال بل هو حاصل يف الذكاء والبالدة واحلسن والقبح والعقل واحلمق والصحة 
ا حبر ال ساحل له وقد كنت مصاحباً لبعض امللوك يف بعض األسفار والسقم واالسم احلسن واالسم القبيح وهذ

وكان ذلك امللك كثري املال واجلاه وكانت اجلنائب الكثرية تقاد بني يديه وما كان ميكنه ركوب واحد منها ورمبا 
ملزاج حضرت األطعمة الشهية والفواكه العطرة عنده وما كان ميكنه تناول شيء منها وكان الواحد منا صحيح ا

قوي البنية كامل القوة وما كان جيد ملء بطنه طعاماً فذلك امللك وإن كان يفضل على هذا الفقري يف املال إال أن 
  هذا الفقري كان يفضل على ذلك امللك يف الصحة والقوة وهذا باب واسع إذا اعتربه اإلنسان عظم تعجبه منه

  قِهِْم َعلَى َما َملَكَْت أَْيمَانُُهْم ففيه قوالنأما قوله فََما الَِّذيَن فُّضلُواْ بَِرآّدى رِْز
القول األول أن املراد من هذا الكالم تقرير ما سبق يف اآلية املتقدمة من أن السعادة والنحوسة ال حيصالن إال من 

يردون على مماليكهم اهللا تعاىل واملعىن أن املوايل واملماليك أنا رازقهم مجيعاً فهم يف رزقي سواء فال حيسنب املوايل أهنم 
من عندهم شيئاً من الرزق وأن املالك ال يرزق العبد بل الرازق للعبد واملوىل هو اهللا تعاىل وحتقيق القول أنه رمبا 
كان العبد أكمل عقالً وأقوى جسماً وأكثر وقوفاً على املصاحل واملفاسد من املوىل وذلك يدل على أن ذلة ذلك 

  ) ٢٦آل عمران (  تعاىل كما قال َوُتِعزُّ َمن َتَشاء وَُتِذلُّ َمن َتَشاء العبد وعزة ذلك املوىل من اهللا
والقول الثاين أن املراد من هذه اآلية الرد على من أثبت شريكاً هللا تعاىل مث على هذا القول ففيه وجهان األول أن 

مماليكهم فجعل اململوك ال يقدر  يكون هذا رداً على عبدة األوثان واألصنام كأنه قيل إنه تعاىل فضل امللوك على
على ملك مع مواله فلما مل جتعلوا عبيدكم معكم سواء يف امللك فكيف جتعلون هذه اجلمادات معي سواء يف 

املعبودية والثاين قال ابن عباس رضي اهللا عنهما نزلت هذه اآلية يف نصارى جنران حني قالوا إن عيسى ابن مرمي ابن 
  ركون عبيدكم فيما ملكتم فتكونوا سواء فكيف جعلتم عبدي ولداً يل وشريكاً يف اإلهليةاهللا فاملعىن أنكم ال تش

مث قال تعاىل فَُهْم ِفيِه َسَوآء معىن الفاء يف قوله فَُهمُ حىت واملعىن فما الذين فضلوا جباعلي رزقهم لعبيدهم حىت تكون 
  عبيدهم فيه معهم سواء يف امللك

  َيْجَحُدونَ وفيه مسألتان مث قال أَفَبِنِْعَمةِ  اللَِّه
املسألة األوىل قرأ عاصم يف رواية أيب بكر َيْجَحُدونَ بالتاء على اخلطاب لقوله َخلَقَكُْم َوفَضَّلَ َبْعُضكُْم والباقون 

  بالياء لقوله فَُهْم ِفيِه َسَوآء واختاره أبو عبيدة وأبو حامت لقرب اخلرب عنه وأيضاً فظاهر

  لمني واملسلمون ال خياطبون جبحد نعمة اهللا تعاىلاخلطاب أن يكون مع املس
ذه املسألة الثانية ال شبهة يف أن املراد من قوله أَفَبِنِْعَمةِ  اللَِّه َيْجَحُدونَ اإلنكار على املشركني الذين أورد اهللا تعاىل ه

  احلجة عليهم
  فإن قيل كيف يصريون جاحدين بنعمة اهللا عليهم بسبب عبادة األصنام

  ه وجهانقلنا في
الوجه األول أنه ملا كان املعطي لكل اخلريات هو اهللا تعاىل فمن أثبت هللا شريكاً فقد أضاف إليه بعض تلك اخلريات 

فكان جاحداً لكوهنا من عند اهللا تعاىل وأيضاً فإن أهل الطبائع وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النعم إىل الطبائع 
  لكوهنا من اهللا تعاىلوإىل النجوم وذلك يوجب كوهنم جاحدين 

والوجه الثاين قال الزجاج املراد أنه تعاىل ملا قرر هذه الدالئل وبينها وأظهرها حبيث يفهمها كل عاقل كان ذلك 



  إنعاماً عظيماً منه على اخللق فعند هذا قال أَفَبِنِْعَمةِ  اللَِّه يف تقريره هذه البيانات وإيضاح هذه البينات َيْجَحُدونَ
ثالثة الباء يف قوله أَفَبِنِْعَمةِ  اللَِّه جيوز أن تكون زائدة ألن اجلحود ال يعدى بالباء كما تقول خذ اخلطام املسألة ال

  وباخلطام وتعلقت زيداً وبزيد وجيوز أن يراد باجلحود الكفر فعدي بالباء لكونه مبعىن الكفر واهللا أعلم
ا َوَجَعلَ لَكُْم مِّْن أَْزوَاجِكُم َبنَِني َوحَفََدةً  َوَرَزقَكُم مَِّن الطَّيِّبَاِت أَفَبِالَْباِطلِ ُيْؤِمُنونَ َواللَُّه جََعلَ لَكُْم مِّْن أَنفُِسكُمْ أَزَْواًج

  َوبِنِْعَمِت اللَِّه ُهمْ َيكْفُُرونَ
ك اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال الناس ذكره اهللا تعاىل ليستدل به على وجود اإلله املختار الكرمي وليكون ذل

اىل تنبيهاً على إنعام اهللا تعاىل على عبيده مبثل هذه النعم فقوله جََعلَ لَكُْم ّمْن أَنفُِسكُمْ أَزَْواًجا قال بعضهم املراد أنه تع
خلق حواء من ضلع آدم وهذا ضعيف ألن قوله َجَعلَ لَكُْم ّمْن أَنفُِسكُمْ أَزَْواًجا خطاب مع الكل فتخصيصه بآدم 

بل هذا احلكم عام يف مجيع الذكور واإلناث واملعىن أنه تعاىل خلق النساء ليتزوج هبن الذكور وحواء خالف الدليل 
أي بعضكم )  ٦١النور ( وقوله فََسلُّمواْ َعلَى أَنفُِسكُْم )  ٥٤البقرة ( ومعىن ّمْن أَنفُِسكُْم مثل قوله فَاقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم 
قال األطباء وأهل )  ٢١ءايَاِتِه أَنْ َخلََق لَكُم ّمْن أَنفُِسكُْم أَزْواجاً الروم  على بعض ونظري هذه اآلية قوله تعاىل َوِمْن

الطبيعة التفاوت بني الذكر واألنثى إمنا كان ألجل أن كل من كان أسخن مزاجاً فهو الذكر وكل من كان أكثر 
كر مث انصب منه إىل اجلانب األمين من برداً ورطوبة فهو املرأة مث قالوا املين إذا انصب إىل اخلصية اليمىن من الذ

  الرحم كان الولد ذكراً تاماً يف الذكورة وإن انصب إىل اخلصية اليسرى من الرجل مث انصب منها إىل اجلانب

األيسر من الرحم كان الولد أنثى تاماً يف األنوثة وإن انصب إىل اخلصية اليمىن مث انصب منها إىل اجلانب األيسر من 
ولد ذكراً يف طبيعة اإلناث وإن انصب إىل اخلصية اليسرى من الرجل مث انصب منها إىل اجلانب األمين الرحم كان ال

  من الرحم كان هذا الولد أنثى يف طبيعة الذكور
واعلم أن حاصل هذا الكالم أن الذكورة علتها احلرارة واليبوسة واألنوثة علتها الربودة والرطوبة وهذه العلة يف 

رأينا يف النساء من كان مزاجه يف غاية السخونة ويف الرجال من كان مزاجه يف غاية الربودة ولو  غاية الضعف فقد
كان املوجب للذكورة واألنوثة ذلك المتنع ذلك فثبت أن خالق الذكر واألنثى هو اإلله القدمي احلكيم وظهر 

  ِسكُمْ أَزَْواجًابالدليل الذي ذكرناه صحة قوله تعاىل َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ّمْن أَنفُ
مث قال تععاىل َوَجَعلَ لَكُْم ّمْن أَْزواجِكُم َبنَِني َوَحفََدةً  قال الواحدي إصل احلفدة من احلفد وهو اخلفة يف اخلدمة 

والعمل يقال حفد حيفد حفداً وحفوداً وحفداناً إذا أسرع ومنه يف دعاء القنوت وإليك نسعى وحنفد واحلفدة مجع 
ل من خيف يف خدمتك ويسرع يف العمل بطاعتك يقال يف مجعه احلفد بغري هاء كما يقال الرصد احلافد واحلافد ك

فمعىن احلفدة يف اللغة األعوان واخلدام مث جيب أن يكون املراد من احلفدة يف هذه اآلية األعوان الذين حصلوا 
َني َوَحفََدةً  فاألعوان الذين ال يكونون من قبل املرأة للرجل من قبل املرأة أنه تعاىل قال َوَجَعلَ لَكُْم ّمْن أَْزواجِكُم َبنِ

  ال يدخلون حتت هذه اآلية
إذا عرفت هذا فنقول قيل هم األختان وقيل هم األصهار وقيل ولد الولد واألوىل دخول الكل فيه ملا بينا أن اللفظ 

  حمتمل للكل حبسب املعىن املشترك الذي ذكرناه
الطَّّيَباِت ملا ذكر تعاىل إنعامه على عبيده باملنكوح وما فيه من املنافع واملصاحل ذكر إنعامه  مث قال تعاىل َوَرزَقَكُم ّمَن

عليهم باملطعومات الطيبة سواء كانت من النبات وهي الثمار واحلبوب واألشربة أو كانت من احليوان مث قال 
ألصنام وقال مقاتل يعين بالشيطان وقال عطاء يصدقون أن أَفَبِالَْباِطلِ ُيْؤِمُنونَ قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يعين با

يل شريكاً وصاحبة وولداً َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ّمْن أي بأن يضيفوها إىل غري اهللا ويتركوا إضافتها إىل اهللا تعاىل ويف اآلية 



لَ لَكُْم ّمْن أَنفُِسكُمْ أَزَْواًجا واملراد منه أهنم قول آخر وهو أنه تعاىل ملا قال َوَرَزقَكُم ّمَن الطَّّيَباِت قال بعده َواللَُّه جََع
حيرمون على أنفسهم طيبات أحلها اهللا هلم مثل البحرية والسائبة والوصيلة ويبيحون ألنفسهم حمرمات حرمها اهللا 

اهللا يف  عليهم وهي امليتة والدم وحلم اخلنزير وما ذبح على النصب يعين مل حيكمون بتلك األحكام الباطلة وبإنعام
  حتليل الطيبات وحترمي اخلبيثات جيحدون ويكفرون واهللا أعلم

َتضْرُِبواْ ِللَِّه االٌّ ْمثَالَ  َوَيْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َيْمِلكُ لَُهمْ رِْزقًا مَِّن السََّماوَاِت واألرض َشيْئًا َوالَ َيْسَتِطيُعونَ فَالَ
  الَ َتْعلَُمونَ إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َوأَنُتْم

اعلم أنه تعاىل ملا شرح أنواعاً كثرية يف دالئل التوحيد وتلك األنواع كما أهنا دالئل على صحة التوحيد فكذلك بدأ 
  بذكر أقسام النعم اجلليلة الشريفة مث أتبعها يف هذه اآلية بالرد على عبدة األصنام

ُك لَُهْم رِْزقًا ّمَن السََّماوَاِت وَاالْْرَض شَْيئًا َوالَ َيْسَتِطيُعونَ أما الرزق الذي يأيت فقال َوَيْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َيْمِل
من جانب السماء فيعين به الغيث الذي يأيت من جهة السماء وأما الذي يأيت من جانب األرض فهو النبات والثمار 

النكرة اليت هي قوله رِْزقاً كأنه قيل ال ميلك هلم رزقاً من  اليت خترج منها وقوله ِمْن السََّماوَاِت َواالْْرَض من صفة
الغيث والنبات وقوله َشْيئاً قال األخفش جعل قوله َشْيئاً بدالً من قوله رِْزقاً واملعىن ال ميلكون رزقاً ال قليالً وال كثرياً 

يكون موصوفاً باستطاعته أن يتملكه بطريق مث قال َوالَ َيْستَِطيُعونَ والفائدة يف هذه اللفظة أن من ال ميلك شيئاً قد 
  من الطرق فبني تعاىل أن هذه األصنام ال متلك وليس هلا أيضاً استطاعة حتصيل امللك

وهي لغري أويل العلم مث قال ) ما ( فإن قيل إنه تعاىل قال َوَيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َيْمِلُك فعرب عن األصنام بصيغة 
  ِطيُعونَ واجلمع بالواو والنون خمتص بأوىل العلم فكيف اجلمع بني األمرينَوالَ َيْسَت

اعتباراً ملا هو احلقيقة يف نفس األمر وذكر اجلمع بالواو والنون اعتباراً ملا ) ما ( واجلواب أنه عرب عنها بلفظ 
  يعتقدون فيها أهنا آهلة

وجوه األول قال املفسرون يعين ال تشبهوه خبلقه الثاين قال الزجاج أي ال  مث قال تعاىل فَالَ َتْضرِبُواْ ِللَِّه االْْمثَالَ وفيه
جتعلوا هللا مثالً أونه واحد ال مثل له والثالث أقول حيتمل أن يكون املراد أن عبدة األوثان كانوا يقولون إن إله العامل 

مث إن الكواكب واألصنام عبيد  أجل وأعظم من أن يعبده الواحد منا بل حنن نعبد الكواكب أو نعبد هذه األصنام
اإلله األكرب األعظم والدليل عليه العرف فإن أصاغر الناس خيدمون أكابر حضرة امللك وأولئك األكابر خيدمون 

امللك فكذا ههنا فعند هذا هذا قال اهللا تعاىل هلم اتركوا عبادة هذا األصنام والكواكب وال تضربوا اهللا األمثال اليت 
  خملصني يف عبادة اإلله احلكيم القدير ذكرمتوها وكونوا

مث قال إِنَّ اللََّه َيْعلَُم وَأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ وفيه وجهان األول أن اهللا تعاىل يعلم ما عليكم من العقاب العظيم بسبب 
عن عبادة هذه عبادة هذه األصنام وأنتم ال تعلمون ذلك ولو علمتموه لتركتم عبادهتا الثاين أن اهللا تعاىل ملا هناكم 

األصنام فاتركوا عبادهتا واتركوا دليلكم الذي عولتم عليه وهو قولكم االشتغال بعبادة عبيد امللك أدخل يف 
التعظيم من االشتغال بعبادة نفس امللك ألن هذا قياس والقياس جيب تركه عند ورود النص فلهذا قال إِنَّ اللََّه َيعْلَُم 

  قال تعاىلَوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ مث 
ُق ِمْنُه ِسرا َوَجهًْرا َهلْ َيْسَتُوونَ ضََرَب اللَُّه مَثَالً َعْبًدا مَّْملُوكًا الَّ يَقِْدُر َعلَى َشىْ ٍء َوَمن رََّزقَْناُه ِمنَّا رِْزقًا َحسًَنا فَُهَو ُينِف

  الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ َيْعلَُمونَ
  مذهب عبدة األصنام هبذا املثال وفيه مسائلاعلم أنه تعاىل أكد إبطال 

  املسألة األوىل يف تفسري هذ املثل قوالن



القول األول أن املراد أنا لو فرضنا عبداً مملوكاً ال يقدر على شيء وفرضنا حراً كرمياً غنياً كثري اإلنفاق سراً وجهراً 
الل ملا مل جتز التسوية بينهما مع استهوائهما يف فصريح العقل يشهد بأنه ال جتوز التسوية بينهما يف التعظيم واإلج

اخللقة والصورة والبشرية فكيف جيوز للعاقل أن يسوي بني اهللا القادر على الرزق واإلفضال وبني األصنام اليت ال 
  متلك وال تقدر ألبتة

ه بقي حمروماً عن عبودية والقول الثاين أن املراد بالعبد اململوك الذي ال يقدر على شيء هو الكافر فإنه من حيث إن
اهللا تعاىل وغعن طاعته صار كالعبد الذليل الفقري العاجز واملراد بقوله َوَمن رََّزقَْناُه ِمنَّا رِْزقًا َحَسًنا هو املؤمن فإنه 
 مشتغل بالتعظيم ألمر اهللا تعاىل والشفقة على خلق اهللا فبني تعاىل أهنما ال يستويان يف املرتبة والشرف والقرب من

  رضوان اهللا تعاىل
واعلم أن القول األول أقرب ألن ما قبل هذه اآلية وما بعدها إمنا ورد يف إثبات التوحيد ويف الرد على القائلني 

  بالشرك فحمل هذه اآلية على هذا املعىن أوىل
ه عبد بدليل قوله إن كل املسألة الثانية اختلوفا يف املراد بقوله عبد مملوكا ال يقدر على شيء فقيل املراد به الصنم ألن

وأما أنه مملوك وال يقدر على شيء فظاهر واملراد بقوله  ٩٣من يف السموات واألرض إال آت الرمحن عبدا مرمي 
ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا عابد الصنم ألن اهللا تعاىل رزقه املال وهو ينفق من ذلك املال 

  هراعلى نفسه وعل أتباعه سرا وج
إذا ثبت هذا فنقول مها ال يستويان يف بديهة العقل بل صريح العقل يشهد بأن ذلك القادر أكمل حاال وأفضل 

مرتبة من ذلك العاجز فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصنم أفضل من ذلك الصنم فكيف جيوز احلكم بكونه 
  مساويا لرب العاملني يف العبودية

وله عبدا مملوكا عبد معني وقيل هو عبد لعثمان بن عفان ومحلوا قوله ومن رزقناه منا رزقا والقول الثاين أن املراد بق
  حسنا على عثمان خاصة

والقول الثالث أنه عام يف كل عبد هبذه الصفة ويف كل حر هبذه الصفة وهذا القول هو األظهر ألنه هو املوافق ملا 
  أراده اهللا تعاىل يف هذه اآلية واهللا أعلم

  ة الثالثة احتج الفقهاء هبذه اآلية على أن العبد ال ميلك شيئااملسأل
فإن قالوا ظاهر اآلية يدل على أن عبدا من العبيد ال يقدر على شيء فلم قلتم إن كل عبد كذلك فنقول الذي يدل 

عليه وجهان األول أنه ثبت يف أصول الفقه أن احلكم املذكور عقيب الوصف املناسب يدل على كون ذلك 
صف علة لذلك احلكم وكونه عبدا وصف مشعر بالذل واملقهورية وقوله ال يقدر على شيء حكم مذكور الو

عقيبه فهذا يقتضي أن العلة لعدم القدرة على شيء هو كونه عبدا وهبذا الطريق يثبت العموم الثاين أنه تعاىل قال 
ول وهو العبد هبذه الصفة وهو أنه يرزقه رزقا بعده ومن رزقناه منا رزقا حسنا فميز هذا القسم الثاين عن القسم األ

فوجب أن ال حيصل هذا الوصف للعبد حىت حيصل االمتياز بني القسم الثاين وبني القسم األول ولو ملك العبد 
لكان اهللا قد آتاه رزقا حسنا ألن امللك احلالل رزق حسن سواء كان قليال أو كثريا فثبت هبذين الوجهني أن ظاهر 

  أن العبد ال يقدر على شيء وال اآلية يقتضي

ميلك شيئا مث اختلفوا فروي عن ابن عباس وغريه التشدد يف ذلك حىت قال ال ميلك الطالق أيضا وأكثر الفقهاء 
قالوا ميلك الطالق إمنا ال ميلك املال وال ماله تعلق باملال واختلفوا يف أن املالك إذا ملكه شيئا فهل ميلكه أم ال 

  ه بقي يف اآلية سؤاالتوظاهر اآلية ينفي



السؤال األول مل قال مملوكا ال يقدر على شيء وكل عبد فهو مملوك وغري قادر على التصرف قلنا أما ذكر اململوك 
فليحصل االمتياز بينه وبني احلر ألن احلر قد يقال إنه عبد اهللا وأما قوله ال يقدر على شيء قد حيصل االمتياز بينه 

  د املأذون ألهنما ال يقدران على التصرفوبني املكاتب وبني العب
  السؤال الثاين من يف قوله ومن رزقناه ما هي

  قلنا الظاهر أهنا موصوفة كأنه قيل وحرا رزقناه ليطابق عبدا وال ميتنع أن تكون موصولة
  السؤال الثالث مل قال يستوون على اجلمع

ه وجوه األول قال ابن عباس احلمد هللا على ما فعل قلنا معناه هل يستوي األحرار والعبيد مث قال احلمد هللا وفي
باوليائه وأنعم عليهم بالتوحيد والثاين املعىن أن كل احلمد هللا وليس شيء من احلمد لألصنام ألهنا ال نعمة هلا على 
قاضي أحد وقوله بل أكثرهم ال يعلمون يعين أهنم ال يعلمون أن كل احلمد هللا وليس شيء منه لألصنام الثالث قال ال

يف التفسري قال للرسول عليه الصالة والسالم قل احلمد هللا وحيتمل أن يكون خطابا ملن رزقه اهللا رزقا حسنا أن 
يقول احلمد هللا على أن ميزه يف هذه القدرة عن ذلك العبد الضعيف الرابع حيتمل أن يكون املراد أنه تعاىل ملا ذكر 

ا عن املقصود قال بعده احلمد هللا يعين احلمد هللا على قوة هذه احلجة هذا املثل وكان هذا مثال مطابقا للغرض كاشف
وظهور هذه البينة مث قال بل أكثرهم ال يعلمون يعين أهنا مع غاية ظهورها وهناية وضوحها ال يعلمها وال يفهمها 

  هؤالء الضالل
ى َشىْ ٍء َوُهَو كَلٌّ َعلَى َمْوالُه أَْيَنَما يَُوجِّههُّ الَ يَأِْت بَِخْيرٍ َهلْ َوضََرَب اللَُّه مَثَالً رَُّجلَْينِ أََحُدهَُمآ أَْبكَمُ الَ َيقِْدُر َعلَ

  َيْستَوِى ُهَو َوَمن َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوُهَو َعلَى صَِراٍط مُّْسَتِقيمٍ
العقول أن األبكم اعلم أنه تعاىل أبطل قول عبدة األوثان واألصنام هبذا املثل الثاين وتقريره أنه كما تقرر يف أوائل 

العاجز ال يكون مساويا يف الفضل والشرف للناطق القادر الكامل مع استوائهما يف البشرية فألن حيكم بأن اجلماد 
  ال يكون مساويا لرب العاملني يف املعبودية كان أوىل مث نقول يف اآلية مسألتان

  املسألة األوىل أنه تعاىل وصف الرجل األول بصفات

األبكم ويف تفسريه أقوال نقلها الواحدي األول قال أبو زيد رجل أبكم وهو العيي املقحم وقد بكم الصفة األوىل 
بكما وبكامة وقال أيضا األبكم األقطع اللسان وهو الذي ال حيسن الكالم الثاين روى ثعلب عن ابن األعرايب 

   يبصراألبكم الذي ال يعقل الثالث قال الزجاج األبكم املطبق الذي ال يسمع وال
  الصفة الثانية قوله ال يقدر على شيء وهو إشارة إىل العجز التام والنقصان الكامل

والصفة الثالثة قوله كل على مواله أي هذا األبكم العاجز كل على مواله قال أهل املعاين أصله من الغلظ الذي هو 
فلم يقدر على الكالم وكل فالن  نقيض احلدة يقال كل السكني إذا غلظت شفرته فلم يقطع وكل لسانه إذا غلظ

  عن األمر إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيه فقوله كل على مواله أي غليظ وثقيل على مواله
الصفة الرابعة أينما يوجهه ال يأت خبري أي أينما يرسله ومعىن التوجيه أن ترسل صاحبك يف وجه معني من الطريق 

يأت خبري معناه ألنه عاجز ال حيسن وال يفهم مث قال تعاىل هل يقال وجهته إىل موضع كذا فتوجه إليه وقوله ال 
يستوي هو أي هذا املوصوف هبذه الصفات األربع ومن يأمر بالعدل واعلم أنه اآلمر بالعدل جيب أن يكون موصوفا 

ادرا بالنطق وإال مل يكن آمرا وجيب أن يكون قادرا ألن األمر مشعر بعلة املرتبة وذلك ال حيصل إال مع كونه ق
وجيب أن يكون عاملا حىت ميكنه التمييز بني العدل وبني اجلور فثبت أن وصفه بانه يامر بالعدل يتضمن وصفه بكونه 
قادرا عاملا وكونه آمرا يناقض كون األول أبكم وكونه قادرا يناقض وصف األول بأنه ال يقدر على شيء وبأنه كل 



   يأت خبريعلى مواله وكونه عاملا يناقض وصف األول بأنه ال
  مث قال وهو على صراط مستقيم معناه كونه عادال مربأ عن اجلور والعبث

  إذا ثبت هذا فنقول ظاهر يف بديهة العقل أن األول والثاين ال يستويان فكذا ههنا واهللا أعلم
  املسألة الثانية يف املراد هبذا املثل أقوال كما يف املثل املتقدم

مثل إله اخللق وما يدعي من دونه من الباطل وأما األبكم فمثل الصنم ألنه ال  فالقول األول قال جماهد كل هذا
ينطق البتة وكذلك ال يقدر على شيء وأيضا كل على عابديه ألنه ال ينفق عليهم وهم ينفقون عليه وأيضا إىل أي 

  مهم توجه الصنم مل يأت خبري وأما الذي يأمر بالعدل فهو اهللا سبحانه وتعاىل
اين أن املراد من هذا األبكم هو عبد لعثمان بن عفان كان ذلك العبد يكره اإلسالم وما كان فيه خري والقول الث

  ومواله هو عثمان بن عفان كان يأمر بالعدل وكان على الدين القومي والصراط املستقيم
فات احلميدة والقول الثالث أن املقصود منه كل عبد موصوف هبذه الصفات املذمومة وكل حر موصوف بتلك الص

وهذا القول أوىل من القول األول ألن وصفه تعاىل إيامها بكوهنما رجلني مينع من محل ذلك على الوثن وكذلك 
بالبكم وبالكل والتوجه يف جهات املنافع وكذلك وصف اآلخر بأنه على صراط مستقيم مينع من محله على اهللا تعاىل 

األمور وذلك التشبيه ال يتم إال عند كون أحد الصورتني مغايرة وأيضا فاملقصود تشبيه صورة بصورة يف أمر من 
  لألخرى

وأما القول الثاين فضعيف أيضا ألن املقصود إبانة التفرقة بني رجلني موصوفني بالصفات املذكورة وذلك غري خمتص 
  بشخص معني بل أميا حصل التفاوت يف الصفات املذكورة حصل املقصود واهللا أعلم

ٍء قَِديٌر َواللَّهُ ُب السََّماَواِت واألرض وََمآ أَْمُر السَّاَعةِ  إِالَّ كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو أَقَْرُب إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ َوِللَِّه غَْي
َألفِْئَدةَ  لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ أَلَْم َيرَْواْ إِلَى أَخَْرَجكُم مِّن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم الَ َتْعلَُمونَ َشْيئًا َوَجَعلَ لَكُُم الْسَّْمَع وَاالٌّ ْبصَاَر وَا

  الطَّْيرِ ُمَسخَّرَاٍت ِفى َجوِّ السََّمآِء َما يُْمِسكُُهنَّ إِالَّ اللَُّه إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَياتٍ لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ
سه بالذي يأمر بالعدل وهو على صراط اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية األة ىل مثل الكفار باألبكم العاجز ومثل نف

مستقيم ومعلوم أنه ميتنع أن يكون آمرا بالعدل وأن يكون على صراط مستقيم إال إذا كان كامال يف العلم والقدرة 
ذكر يف هذه اآلية بيان كونه كامال يف العلم والقدرة أما بيان كمال العلم فهو قوله وهللا غيب السموات واألرض 

 غيب السموات واألرض وأيضا فقوله وهللا غيب السموات واألرض يفيد احلصر معناه أن العلم هبذه واملعىن علم اهللا
الغيوب ليس إال هللا وأما بيان كمال القدرة فقوله وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب والساعة هي الوقت 

ت اخللق بصيحة واحدة وقوله إال كلمح البصر الذي تقوم فيه القيامة مسيت ساعة ألهنا تفجأ اإلنسان يف ساعة فيمو
اللمح النظر بسرعة يقال حمله ببصره حملا وحملانا واملعىن وما أمر القيامة يف السرعة إال كطرف العني واملراد منه تقرير 
 كمال القدرة وقوله أو هو أقرب معناه أن ملح البصر عبارة عن انتقال اجلسم املسمى بالطرف من أعلى احلدقة إىل

أسفلها وال شك أن احلدقة مؤلفة من أجزاء ال تتجزأ فلمح البصر عبارة عن املرور على مجلة تلك األجزاء اليت منها 
تألف سطح احلدقة وال شك أن تلك األجزاء كثرية والزمان الذي حيصل فيه ملح البصر مركب من آنات متعاقبة 

ك اآلنات فلهذا قال أو هو أقرب إال أنه ملا كان أسرع واهللا تعاىل قادر على إقامة القيامة يف آن واحد من تل
األحوال واحلوادث يف عقولنا وأفكارنا هو ملح البصر ال جرم ذكره مث قال أو هو أقرب تنبيها على ما ذكرناه وال 

تعاىل  شبهة يف أنه ليس املراد طريقة الشك بل املراد بل هو أقرب وقال الزجاج املراد به اإلهبام عن املخاطبني أنه
يأيت بالساعة إما بقدر ملح البصر أو مبا هو أسرع قال القاضي هذا ال يصح ألن إقامة الساعة ليست حال تكليف 



خىت يقال إنه تعاىل يأيت هبا يف زمان بل الواجب أن خيلقها دفعة واحدة يف وقت واحد ويفارق ما ذكرناه يف ابتداء 
  فلم ميتنع أن خيلقها كذلك ملا فيه من مصلحة املالئكة خلق السموات واألرض ألن تلك احلال حال تكليف

  واعلم أن هذا االعرتاض إمنا يستقيم على مذهب القاضي أما على قولنا يف أنه تعاىل يفعل ما يشاء

وحيكم ما يريد فليس له قوة واهللا أعلم مث إنه تعاىل عاد إىل الدالئل على وجود الصانع املختار فقال واهللا أخرجكم 
  ن أمهاتكم ال تعلمون شيئا وفيه مسائلمن بطو

  املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي إمهاتكم بكسر اهلمزة والباقون بضمها
املسألة الثانية أمهاتكم أصله أماتكم إال أنه زيد اهلاء فيه كما زيد يف أراق فقيل أهراق وشذت زيادهتا يف الواحدة يف 

  قوله أمهيت خندق واليأس أيب
  ثة اإلنسان خلق يف مبدأ الفطرة خاليا عن معرفة األشياءاملسألة الثال

مث قال وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة املعىن أن املفس اإلنسانية ملا كانت يف أول اخللقة خالية عن املعارف 
مزيد تقرير  والعلوم باهللا فاهللا أعطاه هذه احلواس ليستفيد هبا املعارف والعلوم ومتام الكالم يف هذا الباب يستدعي

فنقول التصورات والتصديقات إما أن تكون كسبية وإما أن تكون بديهية والكسبيات إمنا ميكن حتصيلها بواسطة 
تركيبات البديهيات فال بد من سبق هذه العلوم البديهية وحينئذ لسائل أن يسأل فيقول هذه العلوم البديهية إما أن 

نت حاصلة واألول باطل ألنا بالضرورة نعلم أنا حني كنا جنينا يف رحم يقال أهنا كانت حاصلة منذ خلقنا أو ما كا
  األم ما كنا نعرف أن النفي واإلثبات ال جيتمعان وما كنا نعرف أن الكل أعظم من اجلزء

وأما القسم الثاين فإنه يقتضي أن هذه العلوم البديهية حصلت يف نفوسنا بعد أهنا ما كانت حاصلة فحينئذ ال ميكن 
ا إال بكسب وطلب وكل ما كان كسبيا فهو مسبوق بعلوم أخرى فهذه العلوم البديهية تصري كسبية وجيب حصوهل

  أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إىل غري هناية وكل ذلك حمال وهذا سؤال قوي مشكل
  وجوابه أن نقول احلق أن هذه العلوم البديهية ما كانت حاصلة يف نفوسنا مث إهنا حدثت وحصلت

  ه فيلزم أن تكون كسبيةأما قول
قلنا هذه املقدمة ممنوعة بل نقول إهنا إمنا حدثت يف نفوسنا بعد عدمها بواسطة إعانة احلواس اليت هي السمع والبصر 

وتقريره أن النفس كانت يف مبدأ اخللقة خالية عن مجيع العلوم إال أنه تعاىل خلق السمع والبصر فإذا أبصر الطفل 
سم يف خياله ماهية ذلك املبصر وكذلك إذا مسع شيئا مرة بعد أخرى ارتسم يف مسعه وخياله شيئا مرة بعد أخرى ارت

ماهية ذلك املسموع وكذا الطول يف سائر احلواس فيصري حصول احلواس سببا حلضور ماهيات احملسوسات يف 
ا يف جزم الذهن النفس والعقل مث إن تلك املاهيات على قسمني أحد القسمني ما يكون نفس حضوره موجبا تام

بإسناد بعضها إىل بعض بالنفي أو اإلثبات مثل أنه إذا حضر يف الذهن أن الواحد ما هو وأن نصف االثنني ما هو 
كان حضور هذين التصورين يف الذهن علة تامة يف جزم الذهن بأن الواحد حمكوك عليه بانه نصف االثنني وهذا 

  القسم هو عني العلوم البديهية
 ما ال يكون كذلك وهو العلوم النظرية مثل أنه إذا حضر يف الذهن أن اجلسم ما هو وأن احملدث ما والقسم الثاين

  هو فإن جمرد هذين التصورين يف الذهن ال يكفي يف جزم الذهن بأن اجلسم حمدث بل
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

ال بد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة واحلاصل أن العلوم الكسبية إمنا ميكن اكتساهبا بواسطة العلوم البديهية 
تصور موضوعاهتا وتصور حمموالهتا وحدوث هذه التصورات  وحدوث هذه العلوم البديهية إمنا كان عند حدوث

إمنا كان بسبب إعانة هذه احلواس على جزئياهتا فظهر أن السبب األول حلدوث هذه املعارف يف النفوس والعقول 
هو أنه تعاىل أعطى هذه احلواس فلهذا السبب قال تعاىل واهللا أخرجكم نت بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل 

لسمع واألبصار واألفئدة ليصري حصول هذه احلواس سببا النتقال نفوسكم من اجلهل إىل العلم بالطريق الذي لكم ا
ذكرناه وهذه أحباث شريفة عقلية حمضة مدرجة يف هذه اآليات وقال املفسرون وجعل لكم السمع لتسمعوا مواعظ 

األفئدة مجع فؤاد حنو أغربة وغراب قال الزجاج ومل اهللا واألبصار لتبصروا دالئل اهللا واألفئدة لتعقلوا عظمة اهللا و
جيمع فؤاد على أكثر العدد وما قيل فيه فئدان كما قيل غراب غران وأقول لعل الفؤاد إمنا مجع على بناء مجع القلة 

ة وأكثر تنبيها على أن السمع والبصر كثريان وأن الفؤاد قليل ألن الفؤاد إمنا خلق للمعارف احلقيقية والعلوم اليقيني
اخللق ليسوا كذلك بل يكونون مشغولني باألفعال البهيمية والصفات السبعية فكأن فؤادهم ليس بفؤاد فلهذا 

  السبب ذكر يف مجعه صيغة مجع القلة
فإن قيل قوله تعاىل وجعل لكم السمع واألبصار عطف على قوله أخرجكم وهذا يقتضي أن يكون جعل السمع 

  ن البطن ومعلوم أنه ليس كذلكوالبصر متأخرا عن اإلخراج ع
واجلواب أن حرف الواو ال يوجب الترتيب وأيضا إذا محلنا السمع على االستماع واألبصار على الرؤية زال 

  السؤال واهللا أعلم
  أما قوله أمل يروا إىل الطري مسخرات يف جو السماء ما ميسكهن إال اهللا ففيه مسألتان

  الكسائي أمل تروا بالتاء وبالباقون بالياء على احلكاية ملن تقدم ذكره من الكفاراملسألة األوىل قرأ بن عامر ومحزة و
املسألة الثانية هذا دليل آخر على كمال قدرة اهللا تعاىل وحكمته فإنه لوال أنه تعاىل خلق الطري خلقة معها ميكنه 

ى الطري جناحا يبسطه مرة ويكسره الطريان وخلق اجلو خلقة معها ميكن الطريان فيه ملا أمكن ذلك فإنه تعاىل أعط
أخرى مثل ما يعمله السابح يف املاء وخلق اهلواء خلقة لطيفة رقيقة يسهل بسببها خرقه والنفاذ فيه ولوال ذلك ملا 
كان الطريان ممكنا وأما قوله تعاىل ما ميسكهن إال اهللا فاملعىن أن جسد الطري جسم ثقيل واجلسم الثقيل ميتنع بقاؤه 

لقا من غري دعامة حتته وال عالقة فوقه فوجب أن يكون املمسك له يف ذلك اجلوهر اهللا تعاىل مث من يف اجلو مع
الظاهر أن بقاءه يف اجلو معلقا فعله وحاصل باختياره فثبت أن خالق فعل العبد هو اهللا تعاىل قال القاضي إمنا أضاف 

آلالت اليت ألجلها ميكن الطري من تلك األفعال فلما اهللا تعاىل هذا اإلمساك إىل نفسه ألنه تعاىل هو الذي أعطى ا
  كان تعاىل هو املسبب لذلك ال جرم صحت هذه اإلضافة إىل اهللا تعاىل

واجلواب أن هذا ترك للظاهر بغري دليل وأنه ال جيوز ال سيما والدالئل العقليلة ذلت على أن أفعال العباد خملوقة هللا 
  تعاىل



يف ذلك آليات لقوم يؤمنون وخص هذه اآليات باملؤمنني ألهنم هم املنتفعون هبا وإن  مث قال تعاىل يف آخر اآلية إن
  كانت هذه اآليات لكل العقالء واهللا اعلم

َيْوَم إِقَامَِتكُْم َوِمنْ ظَْعنِكُْم َو َواللَُّه جََعلَ لَكُْم مِّن ُبُيوِتكُْم َسكًَنا َوَجَعلَ لَكُْم مِّن ُجلُوِد االٌّ ْنَعامِ ُبيُوًتا َتسَْتِخفُّوَنَها َيْوَم
  أَصَْواِفَها َوأَْوَبارَِها َوأَشَْعارَِهآ أَثَاثاً َوَمَتاعاً إِلَى حِنيٍ

اعلم أن هذا نوع آخر من دالئل التوحيد وأقسام النعم والفضل والسكن واملسكن وأنشد الفراء جاء الشتاء وملا 
  اختذ سكنا

  يا ريح كفي من حفر القراميص
إليه وما سكنت فيه قال صاحب الكشاف السكن فعل مبعىن مفعول وهو ما يسكن إليه وينقطع والسكن ما سكنت 
  إليه من بيت أو ألف

  واعلم أن البيوت اليت يسكن اإلنسان فيها على قسمني
القسم األول البيوت املتخذة من اخلشب والطني واآلالت اليت هبا ميكن تسقيف البيوت وإليها اإلشارة بقوله واهللا 

  لكم من بيوتكم سكنا وهذا القسم من البيوت ال ميكن نقله ال اإلنسان ينتقل إليه جعل
والقسم الثاين القباب واخليام والفساطيط وإليها اإلشارة بقوله وجعل لكم من جلود األنعام بيوتا تسخفوهنا يوم 

اعلم أن املراد األنطاع وقد ظعنكم ويوم إقامتكم وهذا القسم من البيوت ميكن نقله وحتويله من مكان إىل مكان و
تعمل العرب البيوت من األدم وهي جلود األنعام أي خيف عليكم محلها يف أسفاركم قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو 

  يوم ظعنكم بفتح العني والباقون ساكنة العني قال الواحدي ومها لغتان كالشعر والشعر والنهر والنهر
أو حضور ماء أو طلب مرتع وقد يقال لكل شاخص لسفر ظاعن وهو ضد واعلم أن الظعن سري البادية لنجعة 

اخلافض وقوله ويوم إقامتكم مبعىن ال يثقل عليكم يف احلالني وقوله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها قال املفسرون 
من الفرش وأهل اللغة األصواف للضأن واألوبار لإلبل واألشعار للمعز وقوله أثاثا األثاث أنواع متاع البيت 

واألكسية قال الفراء وال واحد له كما أن املتاع ال واحد له قال ولو مجعت فقلت آثثة يف القليل وأثث يف الكثري مل 
يبعد وقال أبو زيد وأحدها أثاثة قال ابن عباس يف قوله أثاثا يريد طنافس وبسطا وثيابا وكسوة قال اخلليل وأصله 

وقوله متاعا أي ما يتمتعون به وقوله إىل حني يريد إىل حني البال وقيل إىل حني من قوهلم أث النبات والشعر إذا كثر 
  املوت وقيل إىل حني بعد حني وقيل إىل يوم القيامة

  فإن قيل عطف املتاع على األثاث والعطف يقتضي املغايرة وما الفرق بني األثاث واملتاع
  الغطاء والوطاء واملتاع ما يفرش يف املنازل ويزين بهقلنا األقرب أن األثاث ما يكتسي به املرء ويستعمله يف 

ُم الَْحرَّ َوَسرَابِيلَ َتقِيكُم َواللَُّه جََعلَ لَكُْم مِّمَّا َخلََق ِظلَاالً َوَجَعلَ لَكُْم مَِّن الْجَِبالِ أَكْنَاناً َوجََعلَ لَكُْم سََرابِيلَ تَِقيكُ
نِكرُوَنهَا كُْم لََعلَّكُْم ُتْسِلُمونَ فَإِن َتَولَّْواْ فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ الُْمبِنيُ َيْعرِفُونَ نِْعَمَت اللَِّه ثُمَّ ُيَبأَْسكُْم كَذَِلكَ ُيِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْي

  َوأَكْثَرُُهُم الْكَاِفُرونَ
م والفساطيط أو اعلم أن اإلنسان إما أن يكون مقيما أو مسافرا واملسافر إما أن يكون غنيا ميكنه استصحاب اخليا

  ال ميكنه ذلك فهذه أقسام ثالثة
  أما القسم األول فإليه اإلشارة بقوله واهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا
  وأما القسم الثاين فإليه اإلشارة بقوله وجعل لكم من جلود األنعام بيوتا

سافر إذا مل يكن له خيمة يستظل أما القسم الثالث فإليه اإلشارة بقوله واهللا جعل لكم مما خلق ظالال وذلك ألن امل



هبا فإنه ال بد وأن يستظل بشيء آخر كاجلدران واألشجار وقد يستظل بالغمام كما قال وظللنا عليكم الغمام البقرة 
٥٧  

مث قال وجعل لكم من اجلبال أكنانا واحد األكنان كن على قياس أمحال ومحل ولكن املراد كل شيء وقى شيئا 
  صار يف كنويقال استكن وأكن إذا 

واعلم أن بالد العرب شديدة احلر وحاجتهم إىل الظل ودفع احلر شديدة فلهذا السبب ذكر اهللا تعاىل هذه املعاين يف 
معرض النعمة العظيمة وأيضا البالد املعتدلة واألوقات املعتدلة نادرة جدا والغالب إما غلبة احلر أو غلبة الربد وعلى 

ن مسكن يأوي إليه فكان اإلنعام بتحصيله عظيما وملا ذكر تعاىل أمر املسكن ذكره كل التقديرات فال بد لإلنسان م
بعدع أمر امللبوس فقال وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر وسرابيل تقيكم بأسكم السرابيل القمص واحدها سربال 

ا القول أنه قال الزجاج كل ما لبسته فهو سربال من قميص أو درع أو جوشن أو غريه والذي يدل على صحة هذ
جعل السرابيل على قسمني أحدمها ما يكون واقيا من احلر والربد والثاين ما يتقى به عن البأس واحلروب وذلك هو 

  اجلوشن وغريه وذلك يدل على أن كل واحد من القسمني من السرابيل
  فإن قيل مل ذكر احلر ومل يذكر الربد

  أجابوا عنه من وجوه
ين املخاطبون هبذا الكالم هم العرب وبالدهم حارة فكانت حاجتهم إىل ما يدفع احلر الوجه األول قال عطاء اخلرسا

فوق حاجتهم إىل ما يدفع الربد كما قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وسائر أنواع الثياب أشرف إال أنه تعاىل 
ل وينزل من السماء من جبال ذكر ذلك النوع األول ألنه كان إلفتهم هبا أشد واعتيادهم للبسها أكثر ولذلك قا

  ملعرفتهم بذلك وما أنزل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا ال يعرفونه ٤٣فيها برد النور 
والوجه الثاين يف اجلواب قال املربد إذا ذكر أحد الضدين تنبيه على اآلخر قلت ثبت يف العلوم العقلية أن العلم 

ان مىت خطر بباله احلر خطر بباله أيضا الربد وكذا القول يف بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد اآلخر فإن اإلنس
النور والظلمة والسواد والبياض فلما كان الشعور بأحدمها مستتبعا للشعور باآلخر كان ذكر أحدمها مغنيا غن ذكر 

  اآلخر
  والوجه الثالث قال الزجاج ما وقى من احلر وقى من الربد فكان ذكر أحدمها مغنيا عن ذكر اآلخر

إن قيل هذا بالضد أوىل ألن دفع احلر يكفي فيه السرابيل اليت هي القمص من دون تكلف زيادة وأما الربد فإنه ال ف
  يندفع إال بتكلف زائد

قلنا القميص الواحد ملا كان دافعا للحر كان االستكثار من القميص نافعا للربد فصح ما ذكرناه وقوله وسرابيل 
  ومعىن البأس الشدة ويريد ههنا شدة الطعن والضرب والرميتقيكم بأسكم يعين دروع احلديد 

واعلم أنه تعاىل ملا عدد أقسام نعمة الدنيا قال كذلك يتم نعمته عليكم أي مثل ما خلق هذه األشياء لكم وأنعم هبا 
ربوبية عليكم فإنه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم لعلكم تسلمون قال ابن عباس لعلكم يا أهل مكة ختلصون هللا ال

وتعلمون أنه ال يقدر على هذه اإلنعامات أحد سواه ونقل عن ابن عباس أنه قرأ لعلكم تسلمون بفتح التاء واملعىن 
أنا أعطيناكم هذه السرابيالت لتسلموا عن بأس احلرب وقيل أعطيتكم هذه النعم لتتفكروا فيها فتؤمنوا فتسلموا 

  من عذاب اهللا
ليكم البالغ املبني أي فإن تولوا يا حممد وأعرضوا وآثروا لذات الدنيا ومتابعة اآلباء مث قال تعاىل فإن تولوا فإمنا ع

واملعاداة يف الكفر فعلى أنفسهم جنوا ذلك وليس عليك إال ما فعلت من التبليغ التام مث إنه تعاىل ذمهم بأهنم 



  يعرفون نعمة اهللا مث ينكروهنا وذلك هناية يف كفران النعمة
  مث فإن قيل ما معىن

قلنا الداللة على أن إنكارهم أمر يستبعد بعد حصول املعرفة ألن حق من عرف النعمة أن يعترف ال أن ينكر ويف 
املراد هبذه النعمة وجوه األول قال القاضي املراد هبا مجيع ما ذكره اهللا تعاىل يف اآليات املتقدمة من مجيع أنواع النعم 

تعاىل بالشكر والعبادة بل شكروا على تلك النعم غري اهللا تعاىل وألهنم قالوا ومعىن أهنم انكروه هو أهنم ما أفردوه 
حق ) صلى اهللا عليه وسلم ( إمنا حصلت هذه النعم بشفاعة هذه األصنام والثاين أن املراد أهنم عرفوا أن نبوة حممد 

  ١٠٧نبياء مث ينكروهنا ونبوته نعمة عظيمة كما قال تعاىل وما أرسلناك إال رمحة للعاملني األ

  الثالث يعرفون نعمة اهللا مث ينكروهنا أي ال يستعملوهنا يف طلب رضوان اهللا تعاىل
  مث قال تعاىل وأكثرهم الكافرون

  فإن قيل ما معىن قوله وأكثرهم الكافرون مع أنه كان كلهم كافرين
ممن مل يبلغ حد التكليف أو  قلنا اجلواب من وجوه األول إمنا قال وأكثرهم ألنه كان فيهم من مل تقم عليه احلجة

كان ناقص العقل معتوها فأراد باألكثر البالغنب األصحاء الثاين أن يكون املراد بالكافر اجلاحد املعاند وحينئذ نقول 
إمنا قال وأكثرهم ألنه كان فيهم من مل يكن معاندا بل كان جاهال بصدق الرسول عليه الصالة والسالم وما ظهر له 

ن عند اهللا الثالث أنه ذكر األكثر واملراد اجلميع ألن أكثر الشيء يقوم مقام الكل فذكر األكثر كونه نبيا حقا م
  واهللا أعلم ٧٥كذكر اجلميع وهذا كقوله احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون النحل 
مْ ُيْستَْعَتُبونَ َوإِذَا َرأى الَِّذيَن ظَلَُمواْ الَْعذَاَب فَالَ َوَيْوَم َنْبَعثُ ِمن كُلِّ أُمَّةٍ  َشهِيًدا ثُمَّ الَ ُيْؤذَنُ ِللَِّذيَن كَفَُرواْ َوالَ ُه

  ُيَخفَُّف َعنُْهْم َوالَ ُهْم ُينظَُرونَ
اعلم أنه تعاىل ملا بني من حال القوم أهنم عرفوا نعمة اهللا مث أنكروها وذكر أيضا من حاهلم أن أكثرهم الكافرون 

ويوم نبعث من كل أمة شهيدا وذلك يدل على أن أولئك الشهداء  أتبعه بالوعيد فذكر حال يوم القيامة فقال
يشهدون عليهم بذلك اإلنكار وبذلك الكفر واملراد هبؤالء الشهداء األنبياء كما قال تعاىل فكيف إذا جئنا من كل 

ن هلم وقوله مث ال يؤذن للذين كفروا فيه وجوه أحدها ال يؤذ ٤١أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا النساء 
وثانيها ال يؤذن هلم يف كثرة الكالم وثالثها ال يؤذن هلم يف  ٣٦يف االعتذار لقوله وال يؤذن هلم فيعتذرون املرسالت 

الرجوع إىل دار الدنيا وإىل التكليف ورابعها ال يؤذن هلم يف حال شهادة الشهود بل يسكت أهل اجلمع كلهم 
لكالم ليظهر هلم كوهنم آيسني من رمحة اهللا تعاىل مث قال وال هم ليشهد الشهود وخامسها ال يؤذن هلم يف كثرة ا

يستعتبون االستعتاب طلب العتاب والرجل يطلب العتاب من خصمه إذا كان على جزم أنه إذا عاتبه رجع إىل 
أى الرضا فإذا مل يطلب العتاب منه دل على أنه راسخ يف غضبه وسطوته مث إنه تعاىل أكد هذا الوعيد فقال وإذا ر

الذين ظلموا العذاب فال خيفف عنهم واملعىن أن املشركني إذا رأوا العذاب ووصلوا إليه فعند ذلك ال خيفف عنهم 
العذاب وال هم أيضا ينظرون أي ال يؤخرون وال ميهلون ألن التوبة هناك غري موجودة وحتقيقه ما يقوله املتكلمون 

وهو املراد من قوله ال خيفف عنهم العذاب وجيب أن يكون من أن العذاب جيب أن يكون خالصا عن شوائب النفع 
  العذاب دائما وهو املراد من قوله وال هم ينظرون

لَ إِنَّكُمْ نَِك فَألْقَْوا إِلَْيهُِم الْقَْوَوإِذَا رََءا الَِّذيَن أَْشَركُواْ ُشرَكَآَءُهْم قَالُواْ رَبََّنا َهاُؤآلِء ُشَركَآُؤَنا الَِّذيَن كُنَّا َنْدُعْوا ِمن ُدو
  لَكَاِذُبونَ وَأَلْقَْواْ إِلَى اللَِّه َيْومَِئٍذ السَّلََم َوَضلَّ َعنُْهم مَّا كَانُواْ َيفَْتُرونَ



  اعلم أن هذا أيضاً من بقية وعيد املشركني ويف الشركاء قوالن
ن املشركني يشاهدوهنا يف القول األول أنه تعاىل يبعث األصنام اليت كان يعبدها املشركون واملقصود من إعادهتا أ

غاية الذلة واحلقارة وأيضاً أهنا تكذب املشركني وكل ذلك مما يوجب زيادة الغم واحلسرة يف قلوهبم وإمنا وصفهم 
اهللا بكوهنم شركاء لوجهني األول أن الكفار كانوا يسموهنا بأهنا شركاء اهللا والثاين أن الكفار جعلوا هلم نصيباً من 

  أمواهلم
اين أن املراد بالشركاء الشياطني الذين دعوا الكفار إىل الكفر وهو قول احلسن وإمنا ذهب إىل هذا القول والقول الث

ألنه تعاىل حكى عن أولئك الشركاء أهنم ألقوا إىل الذين أشركوا إهنم لكاذبون واألصنام مجادات فال يصح منهم 
ح منهم هذا القول وهذا بعيد ألنه تعاىل قادر على هذا القول فوجب أن يكون املراد من الشركاء الشياطني حىت يص

خلق احلياة يف تلك األصنام وعلى خلق العقل والنطق فيها وحينئذ يصح منها هذا القول مث حكى تعاىل عن 
  املشركني أهنم إذا رأوا تلك الشركاء قالوا ربنا هؤالء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك

  ولفإن قيل فما فائدهتم يف هذا الق
قلنا فيه وجهان األول قال أبو مسلم األصفهاين مقصود املشركني إحالة الذنب على هذه األصنام وظنوا أن ذلك 
ينجيهم من عذاب اهللا تعاىل أو ينقص من عذاهبم فعند هذا تكذهبم تلك األصنام قال القاضي هذا بعيد ألن الكفار 

  وأنه ال نصرة وال فدية وال شفاعة يعلمون علماً ضرورياً يف اآلخرة أن العذاب سينزل هبم
والقول الثاين أن املشركني يقولون هذا الكالم تعجباً من حضور تلك األصنام مع أنه ال ذنب هلا واعترافاً بأهنم 

املعىن أنه تعاىل كانوا خمطئني يف عبادهتا مث حكى تعاىل أن األصنام يكذبوهنم فقال فَألْقَْوا إِلَيْهُِم الْقَْولَ إِنَّكُْم لَكَاذُِبونَ و
خيلق احلياة والعقل والنطق يف تلك األصنام حىت تقول هذا القول وقوله إِنَّكُْم لَكَاِذُبونَ بدل من القول والتقدير 

  فألقوا إليهم إنكم لكاذبون
دونك  فإن قيل إن املشركني ما قالوا إال أهنم ملا أشاروا إىل األصنام قالوا إن هؤالء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من

  وقد كانوا صادقني يف كل ذلك فكيف قالت األصنام إنكم لكاذبون
  قلنا فيه وجوه واألصح أن يقال املراد من قوهلم هؤالء شركاؤنا هو أن هؤالء الذين كنا نقول إهنم

حق شركاء اهللا يف املعبودية فاألصنام كذبوهم يف إثبات هذه الشركة وقيل املراد إنكم لكاذبون يف قولكم إنا نست
  ) ٨٢مرمي ( العبادة ويدل عليه قوله تعاىل كَالَّ َسَيكْفُُرونَ بِِعبَاَدتِهِْم 

عن  مث قال تعاىل َوأَلْقَْواْ إِلَى اللَِّه َيْوَمِئذٍ السَّلََم قال الكليب استسلم العابد واملعبود وأقروا هللا بالربوبية وبالرباءة
َيفَْتُرونَ وفيه وجهان وقيل ذهب عنهم ما زين هلم الشيطان من أن هللا شريكاً  الشركاء واألنداد َوَضلَّ َعنُْهْم مَّا كَانُواْ

  وصاحبة وولداً وقيل بطل ما كانوا يأملون من أن آهلتهم تشفع هلم عند اهللا تعاىل
  يُفِْسُدونَالَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه زِْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَْعذَابِ بَِما كَاُنواْ 

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر وعيد الذين كفروا أتبعه بوعيد من ضم إىل كفره صد الغري عن سبيل اهللا ويف تفسري قوله 
َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه وجهان قيل معناه الصد عن املسجد احلرام واألصح أنه يتناول مجلة اإلميان باهللا والرسول 

 معىن للتخصيص وقوله زِدَْناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَْعذَابِ فاملعىن أهنم زادوا على كفرهم صد وبالشرائع ألن اللفظ عام فال
غريهم عن اإلميان فهم يف احلقيقة ازدادوا كفراً على كفر فال جرم يزيدهم اهللا تعاىل عذاباً على عذاب وأيضاً 

باعهم لقوله تعاىل َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَاالً مََّع أتباعهم إمنا اقتدوا هبم يف الكفر فوجب أن حيصل هلم مثل عقاب أت
) من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة ( ولقوله عليه السالم )  ١٣العنكبوت ( أَثْقَاِلهِْم 



أهنار من نار تسيل من حتت ومن املفسرين من ذكر تفصيل تلك الزيادة فقال ابن عباس املراد بتلك الزيادة مخسة 
العرش يعذبون هبا ثالثة بالليل واثنان بالنهار وقال بعضهم زدناهم عذاباً حبيات وعقارب كأمثال البخث فيستغيثون 

باهلرب منها إىل النار ومنهم من ذكر لكل عقرب ثلثمائة فقرة يف ثلثمائة قلة من سلم وقيل عقارب هلا أنياب 
  كالنخل الطوال
 بَِما كَانُواْ ُيفِْسُدونَ أي هذه الزيادة من العذاب إمنا حصلت معللة بذلك الصد وهذا يدل على أن من مث قال تعاىل

دعا غريه إىل الكفر والضالل فقد عظم عذابه فكذلك إذا دعا إىل الدين واليقني فقد عظم قدره عند اهللا تعاىل واهللا 
  أعلم

َعلَْيهِْم مِّْن أَنفُِسهِْم َوجِئَْنا بَِك َشهِيًدا َعلَى َهاُؤآلِء َونَزَّلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب ِتْبيَاًنا لِّكُلِّ  َوَيْوَم َنْبَعثُ ِفى كُلِّ أُمَّةٍ  َشهِيًدا
  َشىْ ٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً  َوُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني

  رة عن الفرن واجلماعةاعلم أن هذا نوع آخر من التهديدات املانعة للمكلفني عن املعاصي واعلم أن األمة عبا

إذا ثبت هذا فنقول يف اآلية قوالن األول أن املراد أن كل نيب شاهد على أمته والثاين أن كل مجع وقرن حيصل يف 
صلى ( الدنيا فال بد وأن حيصل فيهم واحد يكون شهيداً عليهم أما الشهيد على الذين كانوا يف عصر رسول اهللا 

ليل قوله تعاىل َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا لَّتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ وََيكُونَ فهو الرسول بد) اهللا عليه وسلم 
وثبت أيضاً أنه ال بد يف كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد فحصل )  ١٤٣البقرة ( الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيًدا 

على الناس وذلك الشهيد ال بد وأن يكون غري جائز اخلطأ وإال من هذا أن عصراً من اإلعصار ال خيلو من شهيد 
الفتقر إىل شهيد آخر وميتد ذلك إىل غري النهاية وذلك باطل فثبت أنه ال بد يف كل عصر من أقوام تقوم احلجة 
شرة بقوهلم وذلك يقتضي أن يكون إمجاع األمة حجة قال أبو بكر األصم املراد بذلك الشهيد هو أنه تعاىل ينطق ع

من أعضاء اإلنسان حىت أهنا تشهد عليه وهي األذنان والعينان والرجالن واليدان واجللد واللسان قال والدليل عليه 
  أنه قال يف صفة الشهيد أنه من أنفسهم وهذه األعضاء ال شك أهنا من أنفسهم
فيجب أن يكون غريهم الثاين أنه قال  أجاب القاضي عنه من وجوه األول أنه تعاىل قال َشهِيًدا َعلَْيهِْم أي على األمة

ِمن كُلّ أمَّةٍ  فوجب أن يكون ذلك الشهيد من األمة وآحاد األعضاء ال يصح وصفها بأهنا من األمة وأما محل 
هؤالء الشهداء على األنبياء فبعيد وذلك ألن كوهنم أنبياء مبعوثني إىل اخللق أمر معلوم بالضرورة فال فائدة يف محل 

  ليههذه اآلية ع
  مث قال تعاىل َونَزَّلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب ِتْبَياًنا لّكُلّ َشىْ ء وفيه مسائل

املسألة األوىل وجه تعلق هذا الكالم مبا قبله أنه تعاىل ملا قال َوجِئَْنا بَِك شَهِيًدا َعلَى َهُؤآلء بني أنه أزاح علتهم فيما 
  كلفوا فال حجة هلم وال معذرة

الناس من قال القرآن تبيان لكل شيء وذلك ألن العلوم إما دينية أو غري دينية أما العلوم اليت  املسألة الثانية من
ليست دينية فال تعلق هلا هبذه اآلية ألن من املعلوم بالضرورة أن اهللا تعاىل إمنا مدح القرآن بكونه مشتمالً على علوم 

ما علوم الدين فإما األصول وإما الفروع أما علم األصول الدين فأما ما ال يكون من علوم الدين فال التفات إليه وأ
فهو بتمامه موجود يف القرآن وأما علم الفروع فاألصل براءة الذمة إال ما ورد على سبيل التفصيل يف هذا الكتاب 

طالً وذلك يدل على أنه ال تكليف من اهللا تعاىل إال ما ورد يف هذا القرآن وإذا كان كذلك كان القول بالقياس با
وكان القرآن وافياً ببيان كل األحكام وأما الفقهاء فإهنم قالوا القرآن إمنا كان تبياناً لكل شيء ألنه يدل على أن 

اإلمجاع وخرب الواحد والقياس حجة فإذا ثبت حكم من األحكام بأحد هذه األوصل كان ذلك احلكم ثابتاً بالقرآن 



  ورة األعراف واهللا أعلموهذه املسألة قد سبق ذكرها باالستقصاء يف س
املسألة الثالثة روى الواحدي بإسناده عن الزجاج أنه قال تبياناً يف معىن اسم البيان ومثل التبيان التلقاء وروى ثعلب 
عن الكوفيني واملربد عن البصريني أهنم قالوا مل يأت من املصادر على تفعل إال حرفان تبياناً وتلقاء وإذا تركت هذين 

وى لك القياس فقلت يف كل مصدر تفعال بفتح التاء مثل تسيار وتذكار وتكرار وقلت يف كل اسم اللفظني است
  تفعال بكسر التاء مثل تقصار ومتثال

  لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونَ ى َيعِظُكُْمإِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َواْإلْحَساِن َوإِيَتآِء ِذى الْقُرَْبى َويَْنَهى َعنِ الْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َوالَْبْغ
 واعلم أنه تعاىل ملا استقصى يف شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب أتبعه بقوله إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ وَاْإلْحَساِن

فجمع يف هذه اآلية ما يتصل بالتكليف فرضاً ونفالً وما يتصل باألخالق واآلداب عموماً وخصوصاً ويف اآلية 
  ئلمسا

املسألة األوىل يف بيان فضائل هذه اآلية روي عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون اجلمحي قال ما أسلمت أوالً إال 
حياء من حممد عليه السالم ومل يتقرر اإلسالم يف قليب فحضرته ذات يوم فبينما هو حيدثين إذ رأيت بصره شخص 

بينما أنا أحدثك إذا جبربيل نزل عن مييين فقال يا ( فقال  إىل السماء مث خفضه عن ميينه مث عاد ملثل ذلك فسألته
حممد إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان العدل شهادة أن ال إله إال اهللا واإلحسان القيام بالفراض وإيتاء ذي القرىب أي 

قال عثمان )  صلة ذي القرابة وينهى عن الفحشاء والزنا واملنكر ما ال يعرف يف شريعة وال سنة والبغي االستطالة
فوقع اإلميان يف قليب فأتيت أبا طالب فأخربته فقال يا معشر قريش اتبعوا ابن أخي ترشدوا ولئن كان صادقاً أو 

من عمه اللني قال يا عماه ) صلى اهللا عليه وسلم ( كاذباً فإنه ما يأمركم إال مبكارم األخالق فلما رأى رسول اهللا 
 ٥٦القصص ( وجهد عليه فأىب أن يسلم فنزل قوله إِنََّك الَ تَْهِدى َمْن أَْحَبْبَت  أتأمر الناس أن يتبعوين وتدع نفسك

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه إن أمجع آية يف القرآن خلري وشر هذه اآلية وعن قتادة ليس من خلق حسن كان ) 
ال هنى اهللا عنه يف هذه اآلية يف اجلاهلية يعمل ويستحب إال أمر اهللا تعاىل به يف هذه اآلية وليس من خلق سيء إ

عن ابن ماجه عن علي عليه السالم أنه قال أمر اهللا تعاىل نبيه أن يعرض نفسه على ) تفسريه ( وروى القاضي يف 
قبائل العرب فخرج وأنا معه وأبو بكر فوقفنا على جملس عليهم الوقار فقال أبو بكر ممن القوم فقالوا من شيبان بن 

إىل الشهادتني وإىل أن ينصروه فإن قريشاً كذبوه فقال مقرون بن ) صلى اهللا عليه وسلم ( هللا ثعلبة فدعاهم رسول ا
إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َواْإلْحَسانِ اآلية فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عمرو إالم تدعونا أخا قريش فتال رسول اهللا 

اسن األعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك وعن مقرون بن عمرو دعوت واهللا إىل مكارم األخالق وحم
قرأ هذه اآلية على الوليد فاستعاده مث قال إن له حلالوة وإن عليه لطالوة ) صلى اهللا عليه وسلم ( عكرمة أن النيب 

تم إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحب) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وعن النيب 
  واهللا أعلم) فأحسنوا الذحبة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته 

املسألة الثانية يف تفسري هذه اآلية أكثر الناس يف تفسري هذه اآلية قال ابن عباس يف بعض الروايات العدل شهادة أن 
ن تعبد اهللا كأنك تراه ال إله إال اًّ واإلحسان أداء الفرائض وقال يف رواية أخرى العدل خلع األنداد واإلحسان أ

  وأن حتب للناس ما حتب لنفسك فإن كان مؤمناً أحببت أن يزداد إمياناً وإن

كان كافراً أحببت أن يصري أخاك يف اإلسالم وقال يف رواية ثالثة العدل هو التوحيد واإلحسان اإلخالص فيه وقال 
ما هو عدل وال تقل إال ما هو إحسان وقوله  آخرون يعين بالعدل يف األفعال واإلحسان يف األقوال فال تفعل إال



صلى اهللا ( َوإِيَتآء ِذى الْقُرَْبى يريد صلة الرحم باملال فإن مل يكن فبالدعاء روى أبو مسلم عن أبيه أن رسول اهللا 
إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم إن أهل البيت لكونوا فجاراً فتنمى أمواهلم ويكثر عددهم ( قال ) عليه وسلم 

وقوله وََيْنَهى َعنِ الْفَْحَشاء قيل الزنا وقيل البخل وقيل كل الذنوب سواء كانت صغرية أو ) إذا وصلوا أرحامهم 
كبرية وسواء كانت يف القول أو يف الفعل وأما املنكر فقيل إنه الكفر باهللا تعاىل وقيل املنكر ما ال يعرف يف شريعة 

  يل أن تبغي على أخيكوال سنة وأما البغي فقيل الكرب والظلم وق
واعلم أن يف املأمورات كثرة ويف املنهيات أيضاً كثرة وإمنا حسن تفسري لفظ معني لشيء معني إذا حصل بني ذلك 

اللفظ وبني ذلك املعىن مناسبة أما إذا مل حتصل هذه احلالة كان ذلك التفسري فاسداً فإذا فسرنا العدل بشيء 
لفظ العدل يناسب ذلك املعىن ولفظ اإلحسان يناسب هذا املعىن فلما مل واإلحسان بشيء آخر وجب أن نبني أن 

نبني هذا املعىن كان ذلك جمرد التحكم ومل يكن جعل بعض تلك املعىن تفسرياً لبعض تلك األلفاظ أوىل من العكس 
أنه تعاىل أمر  فثبت أن هذه الوجود اليت ذكرناها ليست قوية يف تفسري هذه اآلية وأقول ظاهر هذه اآلية يدل على

بثالثة أشياء وهي العدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وهنى عن ثالثة أشياء هي الفحشاء واملنكر والبغي فوجب أن 
يكون العدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب ثالثة أشياء متغايرة ووجب أن تكون الفحشاء واملنكر والبغي ثالثة أشياء 

نقول أما العدل فهو عبارة عن األمر املتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط متغايرة ألن العطف يوجب املغايرة ف
وذلك أمر واجب الرعاية يف مجيع األشياء وال بد من تفصيل القول فيه فنقول األحوال اليت وقع التكليف هبا إما 

بن عباس إن املراد االعتقادات وإما أعمال اجلوارح أما االعتقادات فالعدل يف كلها واجب الرعاية فأحدها قال ا
بالعدل هو قول ال إله إال اهللا وحتقيق القول فيه أن نفي اإلله تعطيل حمض وإثبات أكثر من إله واحد تشريك وتشبيه 

ومها مذمومان والعدل هو إثبات اإلله الواحد وهو قول ال إله إال اهللا وثانيها أن القول بأن اإلله ليس مبوجود وال 
نه جسم وجوهر مركب من األعضاء وخمتص باملكان تشبيه حمض والعدل إثبات إله شيء تعطيل حمض والقول بأ

موجود متحقق بشرط أن يكون منزهاً عن اجلسمية واجلوهرية واألعضاء واألجزاء واملكان وثالثها أن القول بأن 
حمض والعدل  اإلله غري موصوف بالصفات من العلم والقدرة تعطيل حمض والقول بأن صفاته حادثة متغرية تشبيه

هو إثبات أن اإلله عامل قادر حي مع اإلعتراف بأن صفاته ليست حادثة وال متغرية ورابعها أن القول بأن العبد ليس 
له قدرة وال اختيار جرب حمض والقول بأن العبد مستقل بأفعاله قدر حمض ومها مذمومان والعدل أن يقال إن العبد 

لقهما اهللا تعاىل فيه وخامسها القول أن اهللا تعاىل ال يؤاخذ عبده على شيء يفعل الفعل لكن بواسطة قدرة وداعية خي
من الذنوب مساهلة عظيمة والقول بأنه تعاىل خيلد يف النار عبده العارف باملعصية الواحدة تشديد عظيم والعدل أنه 

معىن العدل يف االعتقادات وأما  خيرج من النار كل من قال واعتقد أنه ال إله إال اهللا فهذه أمثلة ذكرناها يف رعاية
رعاية العدل فيما يتعلق بأفعال اجلوارح فنذكر ستة أمثلة منها أحدها أن قوماً من نفاة التكاليف يقولون ال جيب 

على العبد االشتغال بشيء من الطاعات وال جيب عليه االحتراز عن شيء من املعاصي وليس هللا عليه تكليف أصالً 
  من املانوية إنه جيب على اإلنسان أن جيتنب عن كل الطيبات وأن يبالغ يف تعذيبوقال قوم من اهلند و

نفسه وأن حيترز عن كل ما مييل الطبع إليه حىت أن املانوية خيصون أنفسهم وحيترزون عن التزوج وحيترزون عن 
ذمومان والوسط أكل الطعام الطيب واهلند حيرقون أنفسهم ويرمون أنفسهم من شاهق اجلبل فهذان الطريقان م

وثانيها أن التشديد يف دين موسى عليه السالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( املعتدل هو هذا الشرع الذي جاءنا به حممد 
) صلى اهللا عليه وسلم ( غالب جداً والتساهل يف دين عيسى عليه السالم غالب جداً والوسط العدل شريعة حممد 

ل العمد استيفاء القصاص ال حمالة ويف شرع عيسى عليه السالم العفو أما قيل كان شرع موسى عليه السالم يف القت



يف شرعنا فإن شاء استوىف القصاص على سبيل املماثلة وإن شاء استوىف الدية وإن شاء عفا وأيضاً شرع موسى 
عنا يقتضي االحتراز العظيم عن املرأة حال حيضها وشرع عيسى يقتضي حل وطء احلائض والعدل ما حكم به شر

وهو أنه حمرم وطؤها احترازاً عن التلطخ بتلك الدماء اخلبيثة أما ال جيب إخراجها عن الدار وثالثها أنه تعاىل قال 
يعين متباعدين عن طريف اإلفراط والتفريط يف كل األمور وقال )  ١٤٣البقرة ( َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا 

وقال َوالَ َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً  إِلَى )  ٦٧الفرقان ( ْم ُيْسرِفُواْ وَلَْم َيقُْترُواْ َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواماً َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُواْ لَ
يف العبادات قال تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( وملا بالغ رسول اهللا )  ٢٩اإلسراء ( ُعُنِقَك َوالَ تَْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسِط 

( وملا أخذ قوم يف املساهلة قال أَفََحسِْبُتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً )  ٢ ١طه ( أَنََزلَْنا َعلَْيَك الْقُْرءانَ ِلَتشْقَى  طه َما
واملراد من الكل رعاية العدل والوسط ورابعها أن شريعتنا أمرت باخلتان واحلكمة فيه أن رأس )  ١١٥املؤمنون 

جله عظم االلتذاذ عند الوقاع فلو بقيت اجللدة على ذلك العضو بقي ذلك العضو العضو جسم شديد احلس وأل
على كمال القوة وشدة اإلحساس فيعظم اإللتذاذ أما إذا قطعت تلك اجللدة وبقي ذلك العضو عارياً فيلقى الثياب 

أن الشريعة إمنا وسائر األجسام فيتصلب ويضعف حسه ويقل شعوره فيقل االلتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة فيه فك
أمرت باخلتان سعياً يف تقليل تلك اللذة حىت يصري ميل اإلنسان إىل قضاء شهوة اجلماع إىل حد االعتدال وأن ال 

تصري الرغبة فيه غالبة على الطبع فاإلخصاء وقطع اآلالت على ما تذهب إليه املانوية مذموم ألنه إفراط وإبقاء تلك 
ذة والعدل الوسط هو اإلتيان باخلتان فظهر هبذه األمثلة أن العدل واجب الرعاية يف اجللدة مبالغة يف تقوية تلك الل

مجيع األحوال ومن الكلمات املشهورة قوهلم وبالعدل قامت السموات واألرض ومعناه أن مقادير العناصر لو مل 
 الغالب على املغلوب تكن متعادلة متكافئة بل كان بعضها أزيد حبسب الكمية وحبسب الكيفية من اآلخر الستوىل

ووهى املغلوب وتنقلب الطبائع كلها إىل طبيعة اجلرم الغالب ولو كان بعد الشمس من األرض أقل مما هو اآلن 
لعظمت السخونة يف هذا العامل واحترق كل ما يف هذا العامل ولو كان بعدها أزيد مما هو اآلن الستوىل الربد واجلمود 

مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئها فإن الواحد منها لو كان أزيد مما  على هذا العامل وكذا القول يف
هو اآلن أو كان أنقص مما هو اآلن الختلت مصاحل هذا العامل فظهر هبذا السبب الذي ذكرناه صدق قوهلم وبالعدل 

الزيادة على العدل  قامت السموات واألرض فهذه إشارة خمتصرة إىل شرح حقيقة العدل وأما اإلحسان فاعلم أن
قد تكون إحساناً وقد تكون إساءة مثاله أن العدل يف الطاعات هو أداء الواجبات أما الزيادة على الواجبات فهي 

أيضاً طاعات وذلك من باب اإلحسان وباجلملة فاملبالغة يف أداء الطاعات حبسب الكمية وحبسب الكيفية هو 
اإلحسان أن تعبد اهللا ( عن اإلحسان قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب اإلحسان والدليل عليه أن جربيل ملا سأل 

  )كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك 

  فإن قالوا مل مسي هذا املعىن باإلحسان
قلنا كأنه باملبالغة يف الطاعة حيسن إىل نفسه ويوصل اخلري والفعل احلسن إىل نفسه واحلاصل أن العدل عبارة عن 

جب من اخلريات واإلحسان عبارة عن الزيادة يف تلك الطاعات حبسب الكمية وحبسب الكيفية وحبسب القدر الوا
  الدواعي والصوارف وحبسب االستغراق يف شهود مقامات العبودية والربوبية فهذا هو اإلحسان
هللا ومن الظاهر أن واعلم أن اإلحسان بالتفسري الذي دكرنا دخل فيه التعظيم ألمر اهللا تعاىل والشفقة على خلق ا

الشفقة على خلق اهللا أقسام كثرية وأشرفها وأجلها صلة الرحم ال جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر فقال َوإِيَتآء ِذى 
الْقُْرَبى فهذا تفصيل القول يف هذه الثالثة اليت أمر اهللا تعاىل هبا وأما الثالثة اليت هنى اهللا عنها وهي الفحشاء واملنكر 

إنه تعاىل أودع يف النفس البشرية قوى أربعة وهي الشهوانية البهيمية والعصبية السبعية والومهية  والبغي فنقول



الشيطانية والعقلية امللكية وهذه القوة الرابعة أعين العقلية امللكية ال حيتاج اإلنسان إىل تأديبها وهتذيبها ألهنا من 
منا احملتاج إىل التأديب والتهذيب تلك القوى الثالثة األوىل أما جواهر املالئكة ومن نتائج األرواح القدسية العلوية إ

القوة الشهوانية فهي إمنا ترغب يف حتصيل اللذات الشهوانية وهذا النوع خمصوص باسم الفحش إال ترى أنه تعاىل 
تعاىل َويَْنَهى َعنِ الْفَْحَشاء املراد منه فقوله )  ٢٢النساء ( مسى الزنا فاحشة فقال إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً  َوَمقْتاً َوَساء َسبِيالً 

املنع من حتصيل اللذات الشهوانية اخلارجة عن إذن الشريعة وأما القوة الغضبية السبعية فهي أبداً تسعى يف إيصال 
الشر والبالء واإليذاب إىل سائر الناس وال شك أن الناس ينكرون تلك احلالة فاملنكر عبارة عن اإلفراط احلاصل يف 

آثار القوة الغضبية وأما القوة الومهية الشيطانية فهي أبداً تسعى يف االستعالء على الناس والترفع وإظهار الرياسة 
والتقدم وذلك هو املراد من البغي فإنه ال معىن للبغي إال التطاول على الناس والترفع عليهم فظهر مبا ذكرنا أن هذه 

لقوى الثالثة ومن العجائب يف هذا الباب أن العقالء قالوا أخس هذه األلفاظ الثالثة منطبقة على أحوال هذه ا
القوى الثالثة هي الشهوانية وأوسطها الغضبية وأعالها الومهية واهللا تعاىل راعى هذا الترتيب فبدأ بالفحشاء اليت هي 

ة القوة الومهية فهذا ما وصل نتيجة القوة الشهوانية مث باملنكر الذي هو نتيجة القوة الغضبية مث بالبغي الذي هو نتيج
إليه عقلي وخاطري يف تفسري هذه األلفاظ فإن يك صواباً فمن الرمحن وإن يكن خطأ فمين ومن الشيطان واهللا 

  ورسوله عنه بريئان واحلمد هللا على ما خصنا هبذا النوع من الفضل واإلحسان إنه امللك الديان
ُرونَ واملراد بقوله تعاىل َيعِظُكُُم أمره تعاىل بتلك الثالثة وهنيه عن هذه الثالثة لََعلَّكُمْ مث قال تعاىل َيِعظُكُْم لََعلَّكُْم َتذَكَّ

  َتذَكَُّرونَ وفيه مسألتان
 أردفه هبذه اآلية)  ٨٩النحل ( املسألة األوىل أنه تعاىل ملا قال يف اآلية األوىل َونَزَّلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب تِْبَياًنا لّكُلّ َشىْ ء 

مشتملة على األمر هبذه الثالثة والنهي عن هذه الثالثة كان ذك تنبيهاً على أن املراد بكون القرآن تبياناً لكل شيء 
هو هذه التكاليف الستة وهي يف احلقيقة كذلك ألن جوهر النفس من زمرة املالئكة ومن نتائج األرواح العالية 

عن التعلقات فتلك الثالثة اليت أمر اهللا هبا هي اليت ترقيها باملعارف  القدسية إال أنه دخل يف هذا العامل خالياً عارياً
  اإلهلية واألعمال الصاحلة وتلك املعارف واألعمال هي اليت

ترقيها إىل عامل الغيب وسرادقات القدس وجماورة املالئكة املقربني يف جوار رب العاملني وتلك الثالثة اليت هنى اهللا 
تلك السعادات ومتنعها عن الفوز بتلك اخلريات فلما أمر اهللا تعاىل بتلك الثالثة وهنى عن عنها هي اليت تصدها عن 

  هذه الثالثة فقد نبه على كل ما حيتاج إليه املسافرون من عامل الدنيا إىل مبدأ عرصة القيامة
وه األول أنه تعاىل كيف املسألة الثانية قال الكعيب اآلية تدل على أنه تعاىل ال خيلق اجلور والفحشاء وذلك من وج

ينهاهم عما خيترعه فيهم وكيف ينهى عما يريد حتصيله فيهم ولو كان األمر كما قالوا لكان كأنه تعاىل قال إن اهللا 
يأمركم أن تفعلوا خالف ما خلقه فيكم وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم ومعلوم أن ذلك باطل يف بديهة العقل 

دل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وهنى عن الفحشاء واملنكر والبغي فلو أنه تعاىل أمر بتلك والثاين أنه تعاىل ملا أمر بالع
الثالث أن قوله لََعلَّكُْم )  ٣ ٢البقرة ( الثالثة مث إنه ما فعلها لدخل حتت قوله أََتأُْمُرونَ النَّاسَ بِالْبِّر َوتَنَسْونَ أَنفَُسكُْم 

التمين فإن ذلك حمال على اهللا تعاىل فوجب أن يكون معناه أنه تعاىل يعظكم إلرادة َتذَكَُّرونَ ليس املراد منه الترجي و
أن تتذكروا طاعته وذلك يدل على أنه تعاىل يريد اإلميان من الكل الرابع أنه تعاىل لو صرح وقال إن اهللا يأمر 

مث قال َويَْنَهى َعنِ الْفَْحَشاء بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب ولكنه متنع منه ويصد عنه وال ميكن العبد منه 
َوالْمُْنكَرِ وَالَْبْغى ولكنه يوجد كل هذه الثالثة يف العبد شاء أم أىب وأراده منه ومنعه من تركه ومن االحتراز عنه 
  حلكم كل أحد عليه بالركاكة وفساد النظم والتركيب وذلك يدل على كونه سبحانه متعالياً عن فعل القبائح



النوع من االستدالل كثري وقد مر اجلواب عنه واملعتمد يف دفع هذه املشاغبات التعويل على سؤال واعلم أن هذا 
  الداعي وسؤال العلم واهللا أعلم

املسألة الثالثة اتفق املتكلمون من أهل السنة ومن املعتزلة على أن تذكر األشياء من فعل هللا ال من فعل العبد والدليل 
عن طلب املتذكر فحال الطلب إما أن يكون له به شعور أو ال يكون له به شعور فإن عليه هو أن التذكرة عبارة 

كان له شعور فذلك الذكر حاصل واحلاصل ال يطلب حتصيله وإن مل يكن له به شعور فكيف يطلبه بعينه ألن توجيه 
  الطلب إليه بعينه حال ما ال يكون هو بعينه متصوراً حمال

لَّكُْم َتذَكَُّرونَ معناه أن املقصود من هذا الوعظ أن يقدموا على حتصيل ذلك التذكر فإذا إذا ثبت هذا فنقول قوله لََع
مل يكن التذكر فعالً له فكيف طلب منه حتصيله وهذا هو الذي حيتج به أصحابنا على أن قوله تعاىل لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 

  ال يدل على أنه تعاىل يريد منه ذلك واهللا أعلم
كَفِيالً إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما  اْ بِعَْهِد اللَِّه إِذَا َعاَهدتُّْم َوالَ َتنقُُضواْ االٌّ ْيَمانَ بَْعَد َتْوكِيِدَها َوقَْد َجَعلُْتمُ اللََّه َعلَْيكُْمَوأَْوفُو

ذُونَ أَْيمَاَنكُْم َدَخالً بَْيَنكُْم أَن َتكُونَ أُمَّةٌ  ِهىَ  أَْرَبى َتفَْعلُونَ َوالَ َتكُوُنواْ كَالَِّتى َنقََضْت غَْزلََها ِمن َبْعِد قُوَّةٍ  أَنكَاثًا تَتَِّخ
  ِمْن أُمَّةٍ  إِنََّما َيْبلُوكُُم اللَُّه بِِه َولَيَُبيَِّننَّ لَكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  َما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ

األوىل على سبيل اإلمجال ذكر يف هذه اآلية بعض تلك اعلم أنه تعاىل ملا مجع كل املأمورات واملنهيات يف اآلية 
  األقسام فبدأ تعاىل باألمر بالوفاء بالعهد ويف اآلية مسائل

عهد اهللا هي البيعة لرسول ) الكشاف ( املسألة األوىل ذكروا يف تفسري قوله بَِعْهِد اللَِّه وجوهاً األول قال صاحب 
الفتح ( لقوله إِنَّ الَِّذيَن ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيَبايُِعونَ اللََّه َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيِديهِْم على اإلسالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
أي وال تنقضوا أميان البيعة بعد توكيدها أي بعد توثيقها باسم اهللا الثاين أن املراد منه كل عهد يلتزمه اإلنسان )  ١٠

وقال ميمون بن مهران من عاهدته وف بعهده مسلماً كان أو كافراً فإمنا  باختياره قال ابن عباس والوعد من العهد
تعاىل الثالث قال األصم املراد منه اجلهاد وما فرض اهللا يف األموال من حق الرابع ) صلى اهللا عليه وسلم ( العهد 

يف خالفه ألنه عليه السالم قال  عهد اهللا هو اليمني باهللا وقال هذا القائل إمنا جيب الوفاء باليمني إذا مل يكن الصالح
اخلامس قال القاضي العهد يتناول كل ) من حلف على ميني ورأى غريها خرياً منها فليأت الذي هو خري مث ليكفر ( 

أمر جيب الوفاء مبقتضاه ومعلوم أن أدلة العقل والسمع أوكد يف لزوم الوفاء مبا يدالن على وجوبه من اليمني 
  الدليلني التغري واالختالف ويصح ذلك يف اليمني ورمبا ندب فيه خالف الوفاءولذلك ال يصح يف هذين 

سان ولقائل أن يقول إنه تعاىل قال َوأَْوفُواْ بِعَْهِد اللَِّه إِذَا َعاَهدتُّْم فهذا جيب أن يكون خمتصاً بالعهود اليت يلتزمها اإلن
ىن وحينئذ ال يبقى املعىن الذي ذكره القاضي معترباً وألنه تعاىل باختيار نفسه ألن قوله إِذَا َعاَهدتُّمْ يدل على هذا املع

قال يف آخر اآلية َوقَْد َجَعلُْتُم اللََّه َعلَْيكُْم كَفِيالً وهذا يدل على أن اآلية واردة فيمن آمن باهللا والرسول وأيضاً جيب 
َوالَ َتنقُُضواْ االْْيَمانَ َبْعَد َتْوِكيِدَها تكراراً  أن ال حيمل هذا العهد على اليمني ألنا لو محلناه عليه لكان قوله بعد ذلك

ألن الوفاء بالعهد واملنع من النقض متقاربان ألن األمر بالفعل يستلزم النهي عن الترك إال إذا قيل إن الوفاء بالعهد 
ب الرعاية وعند هذا عام فدخل حتته اليمني مث إنه تعاىل خص اليمني بالذر تنبيهاً على أنه أوىل أنواع العهد بوجو

نقول األوىل أن حيمل هذا العهد على ما يلتزمه اإلنسان باختياره ويدخل فيه املبايعة على اإلميان باهللا وبرسوله 
ويدخل فيه عهد اجلهاد وعهد الوفاء بامللتزمات من املنذورات واألشياء اليت أكدها باحللف واليمني ويف قوله َوالَ 

  ْعَد َتْوكِيِدَها مباحثَتنقُضُواْ االْْيَمانَ َب
  البحث األول قال الزجاج يقال وكدت وأكدت لغتان جيدتان واألصل الواو واهلمزة بدل منها



البحث الثاين قال أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا ميني اللغو هي ميني الغموس والدليل عليه أنه تعاىل قال ال َتنقُُضواْ 
هذه اآلية عن نقض األميان فوجب أن يكون كل ميني قابالً للرب واحلنث وميني الغموس  االْْيَمانَ َبْعَد َتوِْكيِدَها فنهى يف

غري قابلة للرب واحلنث فوجب أن ال تكون من األميان واحتج الواحدي هبذه اآلية على أن ميني اللغو هي قول العرب 
  ميان املؤكدة بالعزم وبالعقد وبني لغو اليمنيال واهللا وبلى واهللا قال إمنا قال تعاىل َبْعَد َتْوِكيِدَها للفرق بني األ

البحث الثالث قوله َوالَ َتنقُضُواْ االْْيَمانَ بَْعَد َتْوكِيِدَها عام دخله التخصيص ألنا بينا أن اخلرب دل على أنه مىت كان 
  الصالح يف نقض األميان جاز نقضها

او احلال أي ال تنقضوها وقد جعلتم اهللا كفيالً عليكم بالوفاء وذلك أن مث قال َوقَْد َجَعلُْتُم اللََّه َعلَْيكُْم كَِفيالً هذه و
  من حلف باهللا تعاىل فكأنه قد جعل اهللا كفيالً بالوفاء بسبب ذلك احللف

مث قال إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ وفيه ترغيب وترهيب واملراد فيجازيكم على ما تفعلون إن خرياً فخري وإن شراً فشر 
  يه مسائلمث إنه تعاىل أكد وجوب الوفاء وحترمي النقض وقال َوالَ َتكُونُواْ كَالَِّتى نَقََضْت غَْزلََها ِمن َبْعِد قُوَّةٍ  أَنكَاثًا وف

  املسألة األوىل يف املشبه به قوالن
الغزل هي  القول األول أهنا امرأة من قريش يقال هلا رايطة وقيل ريطة وقيل تلقب جعراء وكانت محقاء تغزل

  وجواريها فإذا غزلت وأبرمت أمرهتن فنقضن ما غزلن
والقول الثاين أن املراد باملثل الوصف دون التعني ألن القصد باألمثال صرف املكلف عنه إذا كان قبيحاً والدعاء 

  إليه إذا كان حسناً وذلك يتم به من دون التعيني
  ه قوة الغزل بإبرامها وفتلهااملسألة الثانية قوله ِمن َبْعِد قُوَّةٍ  أي من ب

املسألة الثالثة قوله أَنكَاثًا قال األزهري واحدها نكث وهو الغزل من الصوف والشعر يربم وينسج فإذا أحكمت 
النسيجة قطعتها ونكثت خيوطها املربمة ونفشت تلك اخليوط وخلطت بالصوف مث غزلت ثانية والنكث املصدر 

  بعد إحكامه كما ينكث خيط الصوف بعد إبرامه ومنه يقال نكث فالن عهده إذا نقضه
املسألة الرابعة يف انتصاب قوله أَنكَاثًا وجوه األول قال الزجاج أنكاثاً منصوب ألنه مبعىن املصدر ألن معىن نكثت 
نقضت ومعىن نقضت نكثت وهذا غلط منه ألن األنكاث مجع نكث وهو اسم ال مصدر فكيف يكون قوله أَنكَاثًا 

در الثاين قال الواحدي أنكاثاً مفعول ثان كما تقول كسره أقطاعاً وفرقه أجزاء على معىن جعله أقطاعاً مبعىن املص
  وأجزاء فكذا ههنا قوله نقضت غزهلا أنكاثاً أي جعلت غزهلا أنكاثاً الثالث إن قوله أَنكَاثًا حال مؤكدة

ير وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد املسألة اخلامسة قال ابن قتيبة هذه اآلية متصلة مبا قبلها والتقد
  توكيدها فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل املرأة اليت غزلت غزالً وأحكمته فلما استحكم نقضته فجعلته أنكاثاً

الزجاج كل ما دخله مث قال تعاىل تَتَِّخذُونَ أَْيَماَنكُْم َدَخالً َبيَْنكُْم قال الواحدي الدخل والدغل الغش واخليانة قال 
  عيب قيل هو مدخول وفيه دخل وقال غريه الدخل ما أدخل يف الشيء على فساد

مث قال أَن َتكُونَ أُمَّةٌ  ِهىَ  أَرَْبى ِمْن أُمَّةٍ  أرىب أي أكثر من ربا الشيء يربو إذا زاد وهذه الزيادة قد تكون يف العدد 
حللفاء مث حيدون من كان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف ويف القوة ويف الشرف قال جماهد كانوا حيالفون ا

  األولني وحيالفون هؤالء الذين هم أعز فنهاهم اهللا تعاىل عن ذلك وقوله أَن َتكُونَ

معناه أنكم تتخذون أميانكم دخالً بينكم بسبب أن تكون أمة أرىب من أمة يف العدد والقوة والشرف فقوله تَتَِّخذُونَ 
الً َبيَْنكُمْ استفهام على سبيل اإلنكار واملعىن أتتخذون أميانكم دخالً بينكم بسبب أن أمة أزيد يف القوة أَْيَماَنكُْم َدَخ



  والكثرة من أمة أخرى
ةِ  َما الْقَِياَممث قال تعاىل إِنََّما َيْبلُوكُُم اللَُّه بِِه أي مبا يأمركم وينهاكم وقد تقدم ذكر األمر والنهي َولَُيبَّيَننَّ لَكُْم َيْوَم 

  كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ فيتميز احملق من املبطل مبا يظهر من درجات الثواب والعقاب واهللا أعلم
  كُنُتْم َتْعَملُونَ َولَْو َشآَء اللَُّه لََجعَلَكُْم أُمَّةً  َواِحَدةً  َوالِكن ُيِضلُّ َمن َيَشآُء َويَْهِدى َمن َيَشآُء َولَُتْسألُنَّ َعمَّا

أنه تعاىل ملا كلف القوم بالوفاء بالعهد وحترمي نقضه أتبعه ببيان أنه تعاىل قادر على أن جيمعهم على هذا الوفاء اعلم 
وعلى سائر أبواب األميان ولكنه سبحانه حبكم اإلهلية يضل من يشاء ويهدي من يشاء أما املعتزلة فإهنم محلوا ذلك 

أو إىل الكفر لقدر عليه إال أن ذلك يبطل التكليف فال جرم ما  على اإلجلاء أي لو أراد أن يلجئهم إىل اإلميان
أجلأهم إليه وفوض األمر إىل اختيارهم يف هذه التكاليف وأما قول أصحابنا فيه فهو ظاهر وهذه املناظرة قد تكررت 

عزيز مراراً كثرية وروى الواحدي أن عزيراً قال يا رب خلقت اخللق فتضل من تشاء وهتدي من تشاء فقال يا 
أعرض عن هذا فأعاده ثانياً فقال أعرض عن هذا فأعاده ثالثاً فقال أعرض عن هذا وإال حموت امسك من النبوة 

قالت املعتزلة ومما يدل على أن املراد من هذه املشيئة مشيئة اإلجلاء أنه تعاىل قال بعده َولَْو َشآء اللَُّه لََجَعلَكُْم فلو 
  اىل لكان سؤاهلم عنها عبثاً واجلواب عنه قد سبق مراراً واهللا أعلمكانت أعمال العباد خبلق اهللا تع

 َعن َسبِيلِ اللَِّه وَلَكُْم َعذَابٌ َوالَ تَتَِّخذُوا أَْيمَاَنكُْم َدَخالً َبْيَنكُْم فََتزِلَّ قََدٌم بَْعَد ثُبُوِتَها وََتذُوقُواْ الْسُّو َء بَِما َصدَدتُّْم
َما ِعنَد اللَِّه بَاقٍ َعْهدِ اللَِّه ثََمناً قَِليالً إِنََّما ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْيٌر لَّكُمْ إِن كُْنُتْم َتْعلَُمونَ َما ِعندَكُْم َينفَُد َوَعِظيٌم َوالَ َتْشَتُرواْ بِ

ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَّهُ  َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصَبرُوا أَْجَرُهمْ بِأَْحَسنِ َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ َمْن َعِملَ َصاِلحاً مِّن
  َحَيواةً  طَيَِّبةً  َولََنْجزَِينَُّهْم أَْجرَُهم بِأَْحَسنِ َما كَانُواْ َيْعَملُونَ

 اعلم أنه تعاىل ملا حذر فء اآلية األوىل عن نقض العهود واإلميان على اإلطالق حذر يف هذه اآلية فقال َوالَ تَتَِّخذُواْ
أَْيَماَنكُْم َدَخالً َبيَْنكُْم وليس املراد منه التحذير عن نقض مطلق اإلميان وإال لزم التكرير اخلايل عن الفائدة يف موضع 

واحد بل املراد هني أولئك األقوام املخاطبني هبذا اخلطاب عن نقض أميان خمصوصة أقدموا عليها فلهذا املعىن قال 
عن نقض عهده ألن هذا الوعيد ) صلى اهللا عليه وسلم ( ي الذين بايعوا رسول اهللا املفسرون املراد من هذه اآلية هن

) صلى اهللا عليه وسلم ( هو قوله فََتزِلَّ قََدٌم َبْعَد ثُبُوِتَها ال يليق بنقض عهده قبله وإمنا يليق بنقض عهد رسول اهللا 
ا مثل يذكر لكل من وقع يف بالء بعد عافية فإن من نقض عهد على اإلميان به وشرائعه وقوله فَتَزِلَّ قََدٌم َبْعَد ثُبُوِتَه

اإلسالم فقد سقط عن الدرجات العالية ووقع يف مثل هذه الضاللة ويدل على هذا قوله تعاىل وََتذُوقُواْ الْسُّوء أي 
لذي تذوقونه سوء عظيم العذاب بَِما َصَددتُّْم أي بصدكم َعن َسبِيلِ اللَِّه وَلَكُْم َعذَاٌب َعظِيٌم أي ذلك السوء ا

ما وعقاب شديد مث أكد هذا التحذير فقال َوالَ َتْشَتُرواْ بَِعْهدِ اللَِّه ثََمناً قَِليالً يريد عرض الدنيا وإن كان كثرياً إال أن 
عند اهللا هو خري لكم إن كنتم تعلمون يعين أنكم وإن وجدمت على نقض عهد اإلسالم خرياً من خريات الدنيا فال 

ا إليه ألن الذي أعهد اهللا تعاىل على البقاء على اإلسالم خري وأفضل وأكمل مما جيدونه يف الدنيا على نقض تلتفتو
عهد اإلسالم إن كنتم تعلمون التفاوت بني خريات الدنيا وبني خريات اآلخرة مث ذكر الدليل القاطع على أن ما 

  مْ َينفَُد َوَما عِنَد اللَِّه بَاقٍ وفيه حبثانعند اهللا خري مما جيدونه من طيبات الدنيا فقال َما ِعنَدكُ
البحث األول احلس شاهد بأن خريات الدنيا منقطعة والعقل دل على أن خريات اآلخرة باقية والباقي خري من 
إنه  املنقطع والدليل عليه أن هذا املنقطع إما أن يقال إنه كان خرياً عالياً شريفاً أو كان خرياً دنياً خسيساً فإن قلنا

كان خرياً عالياً شريفاً فالعلم بأنه سينقطع جيعله منغصاً حال حصوله وأما حال حصول ذلك االنقطاع فإهنا تعظم 
احلسرة واحلزن وكون تلك النعمة العالية الشريفة كذلك ينغص فيها ويقلل مرتبتها وتفتر الرغبة فيها وأما إن قلنا 



سيسة فهمنا من الظاهر أن ذلك اخلري الدائم وجب أن يكون أفضل إن تلك النعمة املنقطعة كانت من اخلريات اخل
من ذلك اخلري املنقطع فثبت هبذا أن قوله تعاىل َما ِعندَكُْم َينفَُد َوَما ِعنَد اللَِّه َباقٍ برهان قاطع على أن خريات 

  اآلخرة أفضل من خريات الدنيا
لى أن نعيم أهل اجلنة باق ال ينقطع وقال جهم بن صفوان إنه منقطع البحث الثاين أن قوله َوَما ِعنَد اللَِّه َباقٍ يدل ع

  واآلية حجة عليه
واعلم أن املؤمن إذا آمن باهللا فقد التزم شرائع اإلسالم واإلميان وحينئذ جيب عليه أمران أحدمها أن يصرب على ذلك 

  هو من شرائع اإلسالم ولوازمه اإللتزام وأن ال يرجع عنه وأن ال ينقضه بعد ثبوته والثاين أن يأيت بكل ما
إذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل رغب املؤمنني يف القسم األول وهو الصرب على ما التزموه فقال َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن 

  َصَبرُواْ أي على ما الزموه من شرائع اإلسالم بِأَْحَسنِ َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ أي جيزيهم

ن املؤمن قد يأيت باملباحثات وباملندوبات وبالواجبات وال شك أنه على فعل املندوبات على أحسن أعماهلم وذلك أل
ونَ مث إنه والواجبات يثاب ال على فعل املباحثات فلهذا قال َولََنجْزَِينَّ الَِّذيَن صََبُرواْ أَْجرَُهْم بِأَْحَسنِ َما كَانُواْ َيْعَملُ

إلتيان بكل ما كان من شرائع اإلسالم فقال َمْن َعِملَ صَاِلحاً ّمن ذَكَرٍ أَْو تعاىل رغب املؤمنني يف القسم الثاين وهو ا
  نَ ويف اآلية سؤاالتأُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَُّه َحيَواةً  طَّيَبةً  َولََنجْزَِينَُّهْم أَْجَرُهم بِأَْحَسنِ َما كَاُنواْ َيْعَملُو

  ْن َعِملَ َصاِلحاً تفيد العموم فما الفائدة يف ذكر الذكر واألنثىيف قوله مَّ) من ( السؤال األول لفظة 
واجلواب أن هذه اآلية للوعد باخلريات واملبالغة يف تقرير الوعد من أعظم دالئل الكرم والرمحة إثباتاً للتأكيد وإزالة 

  لوهم التخصيص
  السؤال الثاين هل تدل هذه اآلية على أن األميان مغاير للعمل الصاحل

  واجلواب نعم ألنه تعاىل جعل اإلميان شرطاً يف كون العمل الصاحل موجباً للثواب وشرط الشيء مغاير لذلك الشيء
السؤال الثالث ظاهر اآلية يقتضي أن العمل الصاحل إمنا يفيد األثر بشرط اإلميان فظاهر قوله فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  

  الصاحل يفيد األثر سواء كان مع اإلميان أو كان مع عدمهَخيْراً َيَرُه يدل على أن العمل 
واجلواب أن إفادة العمل الصاحل للحياة الطيبة مشروط باإلميان أما إفادته ألثر غري هذه احلياة الطيبة وهو ختفيف 

  العقاب فإنه ال يتوقف على اإلميان
   اآلخرةالسؤال الرابع هذه احلياة الطيبة حتصل يف الدنيا أو يف القرب أو يف

  واجلواب فيه ثالثة أقوال
القول األول قال القاضي األقرب أهنا حتصل يف الدنيا بدليل أنه تعاىل أعقبه بقوله َولََنْجزَِينَُّهمْ أَْجرَُهم بِأَْحَسنِ َما 

  كَاُنواْ َيْعَملُونَ وال شبهة يف أن املراد منه ما يكون يف اآلخرة
اد من احلياة الطيبة ما حيصل يف اآلخرة مث إنه مع ذلك وعدهم اهللا على أنه إمنا ولقائل أن يقول ال يبعد أن يكون املر

  جيزيهم على ما هو أحسن أعماهلم فهذا ال امتناع فيه
  فإن قيل بتقدير أن تكون هذه احلياة الطيبة إمنا حتصل يف الدنيا فما هي
هللا مع أكل احلالل وقيل القناعة وقيل رزق واجلواب ذكروا فيه وجوهاً قيل هو الرزق احلالل الطيب وقيل عبادة ا

صلى اهللا ( وعن أيب هريرة عن النيب ) قنعين مبا رزقين ( يقول يف دعائه ) صلى اهللا عليه وسلم ( يوم بيوم كان النيب 
قال الواحدي وقول من يقول إن القناعة حسن ) أللهم اجعل رزق آل حممد كفافاً ( أنه كان يدعو ) عليه وسلم 

  نه ال يطيب عيش أحد يف الدنيا إال عيش القانع وأما احلريص فإنه يكون أبداً يف الكد والعناءخمتار أل



واعلم أن عيش املؤمن يف الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه األول أنه ملا عرف أن رزقه إمنا حصل بتدبري اهللا 
ما قضاه وقدره وعلم أن مصلحته يف ذلك تعاىل وعرف أنه تعاىل حمسن كرمي ال يفعل إال الصواب كان راضياً بكل 

أما اجلاهل فال يعرف هذه األصول فكان أبداً يف احلزن والشقاء وثانيها أن املؤمن أبداً يستحضر يف عقله أنواع 
املصائب واحملن ويقدر وقوعها وعلى تقدير وقوعها يرضى هبا ألن الرضا بقضاء اهللا تعاىل واجب فعند وقوعها ال 

اجلاهل فإنه يكون غافالً عن تلك املعارف فعند وقوع املصائب يعظم تأثريها يف قلبه وثالثها أن  يستعظمها خبالف
قلب املؤمن منشرح بنور معرفة اهللا تعاىل والقلب إذا كان مملوءاً من هذه املعارف مل يتسع لألحزان الواقعة بسبب 

جرم يصري مملوءاً من األحزان الواقعة بسبب مصائب  أحوال الدنيا أما قلب اجلاهل فإنه خال عن معرفة اهللا تعاىل فال
الدنيا ورابعها أن املؤمن عارف بأن خريات احلياة اجلسمانية خسيسة فال يعظم فرحه بوجداهنا وغمه بفقداهنا أما 

ن اجلاهل فإنه ال يعرف سعادة أخرى تغايرها فال جرم يعظم فرحه بوجداهنا وغمه بفقداهنا وخامسها أن املؤمن يعلم أ
  خريات الدنيا واجبة التغري سريعة التقلب فلوال تغريها وانقالهبا مل تصل من غريه إليه

واعلم أن ما كان واجب التغري فإنه عند وصوله إليه ال تنقلب حقيقته وال تتبدل ماهيته فعند وصوله إليه يكون 
ه وزناً خبالف اجلاهل فإنه يكون غافالً عن أيضاً واجب التغري فعند ذلك ال يطبع العاقل قلبه عليه وال يقيم له يف قلب

هذه املعارف فيطبع قلبه عليها ويعانقها معانقة العاشق ملعشوقه فعند فوته وزواله حيترق قلبه ويعظم البالء عنده فهذه 
  ياوجوه كافية يف بيان أن عيش املؤمن العارف أطيب من عيش الكافر هذا كله إذا فسرنا احلياة الطيبة بأهنا يف الدن

  والقول الثاين وهو قول السدي إن هذه احلياة الطيبة إمنا حتصل يف القرب
والقول الثالث وهو قول احلسن وسعيد بن جبري إن هذه احلياة الطيبة ال حتصل إال يف اآلخرة والدليل عليه قوله 

فبني أن هذا الكدح باقٍ إىل أن )  ٦اإلنشقاق ( يِه تعاىل َوُحقَّْت يأَيَُّها اِإلنَسانُ إِنََّك كَاِدحٌ إِلَى رَّبَك كَْدحاً فَُملَاِق
يصل إىل ربه وذلك ما قلناه وأما بيان أن احلياة الطيبة يف اجلنة فألهنا حياة بال موت وغىن بال فقر وصحة بال مرض 

له َصَبُرواْ وملك بال زوال وسعادة بال شقاء فثبت أن احلياة الطيبة ليست إال تلك احلياة مث إنه تعاىل ختم اآلية بقو
  أَْجرَُهْم بِأَْحَسنِ َما كَانُواْ َيْعَملُونَ وقد سبق تفسريه واهللا أعلم

  َءاَمُنواْ َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَفَإِذَا قََرأْتَ الْقُرَْءانَ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَانِ الرَّجِيمِ إِنَُّه لَْيَس لَهُ ُسلْطَانٌ َعلَى الَِّذيَن
  إِنََّما ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيتََولَّْوَنُه وَالَِّذيَن ُهم بِِه ُمْشرِكُونَ

أرشد إىل العمل الذي به )  ٩٧النحل ( اعلم أنه ملا قال قبل هذه اآلية َولََنجْزَِينَُّهْم أَْجَرُهم بِأَْحَسنِ َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ 
  قََرأْتَ الْقُرْءانَ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَانِ الرَّجِيمِ ويف اآلية مسائلختلص أعماله عن الوساوس فقال فَإِذَا 

املسألة األوىل الشيطان ساع يف إلقاء الوسوسة يف القلب حىت يف حق األنبياء بدليل قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك 
واالستعاذة باهللا مانعة للشيطان من إلقاء )  ٥٢احلج ( أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفى أُْمنِيَِّتِه  ِمن رَُّسولٍ َوالَ َنبِىّ  إِالَّ إِذَا َتَمنَّى

 ٢٠١األعراف ( ُرونَ الوسوسة بدليل قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْواْ إِذَا َمسَُّهْم طَِئٌف ّمَن الشَّيْطَاِن َتذَكَُّرواْ فَإِذَا ُهم مُّْبِص
  هللا تعاىل رسوله باالستعاذة عند القراءة حىت تبقى تلك القراءة مصونة عن الوسوسةفلهذا السبب أمر ا) 

إال أن املراد به الكل ألن الرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية قوله فَإِذَا قََرأْتَ الْقُرْءانَ خطاب للرسول 
  املا كان حمتاجاً إىل االستعاذة عند القراءة فغري الرسول أوىل هب

املسألة الثالثة الفاء يف قوله فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه للتعقيب فظاهر هذه اآلية يدل على أن االستعاذة بعد قراءة القرآن وإليه 
ذهب مجاعة من الصحابة والتابعني قال الواحدي وهو قول أيب هريرة ومالك وداود قالوا والفائدة فيه أنه إذا قرأ 

فإن مل يأت باالستعاذة وقعت الوسوسة يف قلبه وتلك الوسوسة حتبط ثواب القراءة القرآن استحق به ثواباً عظيماً 



أما إذا استعاذ بعد القراءة اندفعت الوساوس وبقي الثواب مصوناً عن اإلحباط أما األكثرون من علماء الصحابة 
دت أن تقرأ القرآن فاستعذ والتابعني فقد اتفقوا على أن االستعاذة مقدمة على القراءة وقالوا معىن اآلية إذا أر

وليس معناه استعذ بعد القراءة ومثله إذا أكلت فقل بِْسمِ اللَِّه وإذا سافرت فتأهب ونظريه قوله تعاىل يَأَيَُّها الَِّذيَن 
سوسة يف أي إذا أردمت القيام إىل الصالة فاغسلوا وأيضاً ملا ثبت أن الشيطان ألقى الو)  ٦املائدة ( ءاَمُنواْ إِذَا قُْمُتْم 

لشَّْيطَانُ ِفى أُْمنِيَِّتهِ أثناء قراءة الرسول بدليل قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َوالَ َنبِىّ  إِالَّ إِذَا َتمَنَّى أَلْقَى ا
املقصود إمنا  ومن الظاهر أنه تعاىل إمنا أمر الرسول باالستعاذة عند القراءة لدفع تلك الوساوس فهذا)  ٥٢احلج ( 

  حيصل عند تقدمي اإلستعاذة
املسألة الرابعة مذهب عطاء أنه جتب االستعاذة عند قراءة القرآن سواء كانت القراءة يف الصالة أو غريها وسائر 

الفقهاء اتفقوا على أنه ليس كذلك ألنه ال خالف بينهم أنه إن مل يتعوذ قبل القراءة يف الصالة فصالته ماضية 
  لقراءة يف غري الصالة لكن حال القراءة يف الصالة آكدوكذلك حال ا

املسألة اخلامسة املراد بالشيطان يف هذه اآلية قيل إبليس واألقرب أنه للجنس ألن جلميع املردة من الشياطني حظاً يف 
  الوسوسة

لتصرف يف أبدان واعلم أنه تعاىل ملا أمر رسوله باالستعاذة من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان قدرة على ا
 الناس فأزال اهللا تعاىل هذا الوهم وبني أنه ال قدرة له ألبتة إال على الوسوسة فقال إِنَُّه لَْيَس لَُه ُسلْطَانٌ َعلَى الَِّذيَن
نه ال ءاَمُنواْ َوَعلَى رَّبهِْم َيَتَوكَّلُونَ ويظهر من هذا أن االستعاذة إمنا تفيد إذا حضر يف قلب اإلنسان كونه ضعيفاً وأ

ميكنه التحفظ عن وسوسة الشيطان إال بعصمة اهللا تعاىل وهلذا املعىن قال احملققون ال حول عن معصية اهللا تعاىل إال 
بعصمة اهللا وال قوة على طاعة اهللا إال بتوفيق اهللا تعاىل والتفويض احلاصل على هذا الوجه هو املراد من قوله َوَعلَى 

  َربّهِْم َيَتَوكَّلُونَ
إِنََّما ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيتََولَّْوَنُه قال ابن عباس يطيعونه يقال توليته أي أطعته وتوليت عنه أي أعرضت عنه مث قال 

  إىل ماذا يعود فيه قوالن األول أنه) به ( َوالَِّذيَن ُهم بِِه ُمْشرِكُونَ الضمري يف قوله 

ىن بسببه وهذا كما تقول للرجل إذا تكلم بكلمة مؤدية إىل الكفر راجع إىل رهبم والثاين أنه راجع إىل الشيطان واملع
كفرت هبذه الكلمة أي من أجلها فكذلك قوله وَالَِّذيَن ُهم بِِه ُمْشرِكُونَ أي من أجله ومن أجل محله إياهم على 

  الشرك باهللا صاروا مشركني
بَِما ُينَزِّلُ قَالُوا إِنََّمآ أَنَت ُمفَْترٍ َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ َيْعلَُمونَ قُلْ نَزَّلَُه رُوُح الْقُُدسِ  َوإِذَا َبدَّلَْنآ ءَاَيةً  مَّكَانَ َءاَيةٍ  َواللَُّه أَْعلَُم

  ِمن رَّبَِّك بِالَْحقِّ ِلُيثَبَِّت الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوُهًدى وَُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني
  وفيه مسائل) صلى اهللا عليه وسلم ( كري نبوة حممد اعلم أنه تعاىل شرع من هذا املوضوع يف حكاية شبهات من

املسألة األوىل قال ابن عباس رضي اهللا عنهما كان إذا نزلت آية فيها شدة مث نزلت آية ألني منها تقول كفار قريش 
فأنزل  واهللا ما حممد إال يسخر بأصحابه اليوم يأمر بأمر وغداً ينهى عنه وإنه ال يقول هذه األشياء إال من عند نفسه

 اهللا تعاىل قوله َوإِذَا َبدَّلَْنآ ءاَيةً  مَّكَانَ ءاَيةٍ  ومعىن التبديل رفع الشيء مع وضع غريه مكانه وتبديل اآلية رفعها بآية
أخرى غريها وهو نسخها بآية سواها وقوله وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما يَُنّزلُ اعتراض دخل يف الكالم واملعىن واهللا أعلم مبا ينزل 

الناسخ واملنسوخ والتغليظ والتخفيف أي هو أعلم جبميع ذلك يف مصاحل العباد وهذا توبيخ للكفار على قوله  من
إىل االفتراء ألجل ) صلى اهللا عليه وسلم ( إِنََّما أَنَت ُمفَْترٍ أي إذا كان هو أعلم مبا ينزل فما باهلم ينسبون حممد 

َيْعلَُمونَ أي ال يعلمون حقيقة القرآن وفائدة النسخ والتبديل وأن ذلك ملصاحل  التبديل والنسخ وقوله َبلْ أَكْثَُرُهمْ الَ



العباد كما أن الطبيب يأمر املريض بشربة مث بعد مدة ينهاه عنها ويأمره بضد تلك الشربة وقوله قُلْ َنزَّلَُه رُوحُ 
روح القدس جربيل عليه ) الكشاف (  الْقُُدسِ ِمن رَّّبَك تفسري روح القدس مر ذكره يف سورة البقرة وقال صاحب

السالم أضيف إىل القدس وهو الطهر كما يقال حامت اجلود وزيد اخلري واملراد الروح املقدس وحامت اجلواد وزيد 
يف قوله ِمن َرّبَك صلة للقرآن أي أن جربيل نزل القرآن من ربك ليثبت ) من ( اخلري واملقدس املطهر من املاء و 

يبلوهم بالنسخ حىت إذا قالوا فيه هو احلق من ربنا حكم هلم بثبات القدم يف الدين وصحة اليقني الذين آمنوا أي ل
بأن اهللا حكيم فال يفعل إال ما هو حكمة وصواب َوُهًدى وَُبْشَرى مفعول هلما معطوف على حمل ليثبت والتقدير 

  همتثبيتاً هلم وإرشاداً وبشارة وفيه تعريض حبصول أضداد هذه الصفات لغري
املسألة الثانية قد ذكرنا أن مذهب أيب مسلم األصفهاين أن النسخ غري واقع يف هذه الشريعة فقال املراد ههنا إذا 

بدلنا آية مكان آية يف الكتب املتقدمة مثل أنه حول القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة قال املشركون أنت مفتر يف 
  نسخ واقع يف هذه الشريعة والكالم فيه على االستقصاء يف سائر السورهذا التبديل وأما سائر املفسرين فقالوا ال

  املسألة الثالثة قال الشافعي رمحه اهللا القرآن ال ينسخ بالسنة واحتج على صحته بقوله تعاىل

ن هذه تدل على َوإِذَا َبدَّلَْنآ ءاَيةً  مَّكَانَ ءاَيةٍ  وهذا يقتضي أن اآلية ال تصري منسوخة إال بآية أخرى وهذا ضعيف أل
أنه تعاىل يبدل آية بآية أخرى وال داللة فيها على أنه تعاىل ال يبدل آية إال بآية وأيضاً فجربيل عليه السالم قد ينزل 
بالسنة كما ينزل باآلية وأيضاً فالسنة قد تكون مثبتة لآلية وأيضاً فهذا حكاية كالم الكفار فكيف يصح التعلق به 

  واهللا أعلم
بِى ٌّ مُّبٌِني إِنَّ الَِّذيَن الَ لَمُ أَنَُّهْم َيقُولُونَ إِنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر لَِّسانُ الَِّذى ُيلِْحُدونَ إِلَْيهِ أَْعَجِمى ٌّ َوَهاذَا ِلَسانٌ َعَرَولَقَْد َنْع

رِى الْكَِذَب الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِآَياتِ اللَِّه َوأُْوالِئَك ُهُم ُيْؤِمُنونَ بِآيَاِت اللَِّه الَ َيْهِديهُِم اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ إِنََّما يَفَْت
  الْكَاِذبُونَ

وذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن املراد من هذه اآلية حكاية شبهة أخرى من شبهات منكري نبوة حممد 
فيدها من إنسان آخر ويتعلمها منه ألهنم كانوا يقولون إن حممداً إمنا يذكر هذه القصص وهذه الكلمات ألنه يست

إىل التعلم منه قيل هو عبد لبين عامر ) صلى اهللا عليه وسلم ( واختلفوا يف هذا البشر الذي نسب املشركون النيب 
بن لؤي يقال له يعيش وكان يقرأ الكتب وقيل عداس غالم عتبة بن ربيعة وقيل عبد لبين احلضرمي صاحب كتب 

يش تقول عبد بين احلضرمي يعلم خدجية وخدجية تعلم حممداً وقيل كان مبكة نصراين وكان امسه جربا وكانت قر
أعجمي اللسان امسه بلعام ويقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية وقيل سلمان الفارسي وباجلملة فال فائدة يف العديد 

ظهرها من نفسه ويزعم أنه إمنا هذه األمساء واحلاصل أن القوم اهتموه بأنه يتعلم هذه الكلمات من غريه مث إنه ي
  عرفها بالوحي وهو كاذب فيه

حلاد يف اللغة مث إنه تعاىل أجاب عنه بأن قال لَّسانُ الَِّذى يُلِْحُدونَ إِلَْيهِ أَْعَجِمى ٌّ َوَهاذَا ِلَسانٌ َعَربِى ٌّ مُّبٌِني ومعىن اإل
ق ملحد وقرأ محزة والكسائي يُلِْحُدونَ بفتح الياء امليل يقال حلد وأحلد إذا مال عن القصد ومنه يقال للعادل عن احل

واحلاء والباقون بضم الياء وكسر احلاء قال الواحدي واألوىل ضم الياء ألنه لغة القرآن والدليل عليه قوله َوَمن ُيرِْد 
إذا حفرته يف جانب القرب  واإلحلاد قد يكون مبعىن اإلمالة ومنه يقال أحلدت له حلداً)  ٢٥احلج ( ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ 

مائالً عن االستواء وقرب ملحد وملحود ومنه امللحد ألنه أمال مذهبه عن األديان كلها مل ميله عن دين إىل دين آخر 
وفسر اإلحلاد يف هذه اآلية بالقولني قال الفراء مييلون من امليل وقال الزجاج مييلون من اإلمالة أي لسان الذين 

أعجمي وأما قوله أَْعَجِمى ٌّ فقال أبو الفتح املوصلي تركيب ع ج م وضع يف كالم العرب لإلهبام مييلون القول إليه 



واإلخفاء وضد الباين واإليضاح ومنه قوهلم رجل أعجم وامرأة عجماء إذا كانا ال يفصحان وعجم الذنب مسي 
  ا صاليت الظهر والعصر عجماوين ألنبذلك الستتاره واختفائه والعجماء البهيمة ألهنا ال توضح ما يف نفسها ومسو

القراءة حاصلة فيهما بالسر ال باجلهر فأما قوهلم أعجمت الكتاب فمعناه أزلت عجمته وأفعلت قد يأيت واملراد منه 
السلب كقوهلم أشكيت فالناً إذا أزلت ما يشكوه فهذا هو األصل يف هذه الكلمة مث إن العرب تسمي كل من ال 

بلساهنم أعجم وأعجمياً قال الفراء وأمحد بن حيىي األعجم الذي يف لسانه عجمة وإن كان  يعرف لغتهم وال يتكلم
من العرب واألعجمي والعجمي الذي أصله من العجم قال أبو علي الفارسي األعجم الذي ال يفصح سواء كان 

أنه كان عربياً وأما معىن من العرب أو من العجم أال ترى أهنم قالوا زيادة األعجم ألنه كانت يف لسانه عجمة مع 
وقال الفراء والزجاج يف هذه اآلية )  ٩٧التوبة ( العريب واشتقاقه فقد ذكرناه عند قوله االْعَْراُب أََشدُّ كُفًْرا َونِفَاقًا 

  يقال عرب لسانه عرباة وعروبة هذا تفسري ألفاظ اآلية
إمنا كان معجزاً ملا فيه من الفصاحة العائدة إىل اللفظ وأما تقرير ووجه اجلواب فاعلم أنه إمنا يظهر إذا قلنا القرآن 

وكأنه قيل هب أنه يتعلم املعاين من ذلك األعجمي إال أن القرآن إمنا كان معجزاً ملا يف ألفاظه من الفصاحة فبتقدير 
يقدح ذلك يف  يتعلم تلك املعاين من ذلك الرجل إال أنه ال) صلى اهللا عليه وسلم ( أن تكونوا صادقني يف أن حممداً 

املقصود إذ القرآن إمنا كان معجزاً لفصاحته وما ذكرمتوه ال يقدح يف ذلك املقصود وملا ذكر اهللا تعاىل هذا اجلواب 
 آلية فظاهرأردفه بالتهديد والوعيد فقال إِنَّ الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ بِآيَاِت اللَِّه الَ َيْهِديهُِم اللَُّه أما تفسري أصحابنا هلذه ا

وقال القاضي أقوى ما قيل يف ذلك إنه ال يهديهم إىل طريق اجلنة ولذلك قال بعده َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم واملراد أهنم ملا 
تركوا اإلميان باهللا ال يهديهم اهللا إىل اجلنة بل يسوقهم إىل النار مث إنه تعاىل بني كوهنم كذابني يف ذلك القول فقال 

  َب الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِآَياِت اللَِّه َوأُوْلِئَك ُهمُ الْكَاِذُبونَ وفيه مسائلإِنََّما َيفَْترِى الْكَِذ
املسألة األوىل املقصود منه أنه تعاىل بني يف اآلية السابقة أن الذي قالوه بتقدير أن يصح مل يقدح فيه املقصود مث إنه 

والدليل على كوهنم كاذبني يف ذلك القول وجوه األول تعاىل يف هذه اآلية أن الذي قالوه مل يصح وهم كذبوا فيه 
) صلى اهللا عليه وسلم ( أهنم ال يؤمنون بآيات اهللا وهم كافرون ومىت كان األمر كذلك كانوا أعداء للرسول 

 وكالم العدا ضرب من اهلذيان وال شهادة ملتهم والثاين أن أمر التعلم ال يتأتى يف جلسة واحدة وال يتم يف اخلفية بل
التعلم إمنا يتم إذا اختلف املعلم إىل املتعلم أزمنة متطاولة ومدداً متباعدة ولو كان األمر كذلك الشتهر فيما بني 

اخللق أن حممداً عليه السالم يتعلم العلوم من فالن وفالن الثالث أن العلوم املوجودة يف القرآن كثرية وتعلمها ال 
والتحقيق فلو حصل فيهم إنسان بلغ يف التعليم والتحقيق إىل هذا احلد لكان  يتأتى إال إذا كان املعلم يف غاية الفضل

مشاراً إليه باألصابع يف التحقيق والتدقيق يف الدنيا فكيف ميكن حتصيل هذه العلوم العالية واملباحث النفيسة من عند 
  فالن وفالن

ذه الكلمات الركيكة يدل على أن احلجة بأمثال ه) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن الطعن يف نبوة رسول اهللا 
كانت ظاهرة باهرة فإن اخلصوم كانوا عاجزين عن الطعن فيها وألجل غاية ) صلى اهللا عليه وسلم ( لرسول اهللا 

  عجزهم عدلوا إىل هذه الكلمات الركيكية
( والدليل عليه أن كلمة املسألة الثانية يف هذه اآلية داللة قوية على أن الكذب من أكرب الكبائر وأفحش الفواحش 

  للحصر واملعىن أن الكذب والفرية ال يقدم عليهما إال من كان غري مؤمن بآيات اهللا) إمنا 



  تعاىل وإال من كان كافراً وهذا هتديد يف النهاية
اإلمسية على اجلملة الفعلية  فإن قيل قوله الَ ُيْؤِمُنونَ بِآيَاِت اللَِّه فعل وقوله َوأُْولِئَك ُهُم الْكَاِذُبونَ اسم وعطف اجلملة

  قبيح فما السبب يف حصوله ههنا
جُُننَُّه قلنا الفعل قد يكون الزماً وقد يكون مفارقاً والدليل عليه قوله تعاىل ثُمَّ َبَدا لَُهْم ّمن َبْعِد َما َرأَُواْ اآلَياتِ لََيْس

ن ال يدوم وقال فرعون ملوسى عليه السالم ذكره بلفظ الفعل تنبيهاً على أن ذلك السج)  ٣٥يوسف ( َحتَّى ِحنيٍ 
ذكره بصيغة االسم تنبيهاً على الدوام وقال )  ٢٩الشعراء ( لَِئنِ اتََّخذَْت إِلَاَهاً غَْيرِى الْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسُجونَِني 

صٍ وغاوٍ ألن صيغة الفعل وال جيوز أن يقال إن آدم عا)  ١٢١طه ( أصحابنا إنه تعاىل قال َوَعَصى ءاَدَم َربَُّه فََغَوى 
  ال تفيد الدوام وصيغة االسم تفيده

ن من إذا عرفت هذه املقدمة فنقول قوله إِنََّما َيفَْترِى الْكَِذَب الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِآَياِت اللَِّه ذكر ذلك تنبيهاً على أ
نَ تنبيهاً على أن صفة الكذب فيهم ثابتة راسخة أقدم على الكذب فكأنه دخل يف الكفر مث قال َوأُْولِئَك ُهُم الْكَاِذُبو

دائمة وهذا كما تقول كذبت وأنت كاذب فيكون قولك وأنت كاذب زيادة يف الوصف بالكذب ومعناه أن 
  عادتك أن تكون كاذباً

للكفر املسألة الثانية ظاهر اآلية يدل على أن الكاذب املفتري الذي ال يؤمن بآيات اهللا واألمر كذلك ألنه ال معىن 
) صلى اهللا عليه وسلم ( إال إنكار اإلهلية ونبوة األنبياء وهذا اإلنكار مشتمل على الكذب واالفتراء وروي أن النيب 

  مث قرأ هذه اآلية واهللا أعلم) ال ( قيل له هل يكذب املؤمن قال 
ِئنٌّ بِاِإلَمياِن َولَاِكن مَّن َشَرَح بِالْكُفْرِ َصْدًرا فََعلَْيهِْم غََضٌب مَِّن اللَّهِ َمن كَفََر بِاللَِّه ِمن َبْعِد إميَانِِه إِالَّ َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْم

كَ ْهِدى الْقَْوَم الْكَافِرِيَن أُولَاِئَولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم ذاِلَك بِأَنَُّهُم اْسَتَحبُّواْ الَْحَيواةَ  الْدُّْنَيا َعلَى االٌّ خَِرةِ  َوأَنَّ اللََّه الَ َي
  ِفى االٌّ ِخَرةِ  ُهُم الْخَاِسرونَالَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَسْمعِهِْم َوأَْبَصارِِهْم َوأُولَاِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ الَ َجَرَم أَنَُّهْم 

لبه ومن يكفر بلسان اعلم أنه تعاىل ملا عظم هتديد الكافرين ذكر يف هذه اآلية تفصيالً يف بيان من يكفر بلسانه ال بق
  وقلبه معاً ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل قوله َمن كَفََر بِاللَِّه ِمن َبْعدِ إميَانِِه مبتدأ خربه غري مذكور فلهذا السبب اختلف املفسرون وذكروا فيه 
  ِهوجوهاً األول أن يكون قوله َمن كَفََر بدالً من قوله الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِآَياِت اللَّ

والتقدير إمنا يفتري من كفر باهللا من بعد إميانه واستثىن منهم املكره فلم يدخل حتت حكم االفتراء وعلى هذا 
التقدير فقوله َوأُْولِئَك ُهُم الْكَاِذُبونَ اعتراض وقع بني البدل واملبدل منه الثاين جيوز أيضاً أن يكون بدالً من اخلرب 

ئك هم من كفر باهللا من بعد إميانه والثالث جيوز أن ينتصب على الذم والتقدير الذي هو الكاذبون والتقدير وأول
وأولئك هم الكاذبون أعين من كفر باهللا من بعد إميانه وهو أحسن الوجوه عندي وأبعدها عن التعسف والرابع أن 

اب الشرط املذكور بعده يدل على جوابه يكون قوله َمن كَفََر بِاللَِّه ِمن َبْعِد إميَانِِه شرطاً مبتدأ وحيذف جوابه ألن جو
كأنه قيل من كفر باهللا من بعد إميانه فعليهم غضب من اهللا إال من أكره ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم 

  غضب من اهللا
املسألة الثانية أمجعوا على أنه ال جيب عليه التكلم بالكفر يدل عليه وجوه أحدها أنا روينا أن بالالً صرب على ذلك 
العذاب وكان يقول أحد أحد روي ناساً من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن اإلسالم بعد دخوهلم فيه وكان فيهم من 
أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه مع أنه كان بقلبه مصراً على اإلميان منهم عمار وأبواه ياسر ومسية وصهيب 

وخزت يف قبلها حبربة وقالوا إنك أسلمت من أجل وبالل وخباب وسامل عذبوا فأما مسية فقيل ربطت بني بعريين و



الرجال وقتلت وقتل ياسر ومها أول قتيلني قتالً يف اإلسالم وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً فقيل يا 
عمار  رسول اهللا إن عماراً كفر فقال كال إن عماراً مليء إمياناً من فرقه إىل قدمه واختلط اإلميان بلحمه ودمه فأتى

ما ( ميسح عينيه ويقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهو يبكي فجعل رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
ومنهم جرب موىل احلضرمي أكرهه سيده فكفر مث أسلم مواله وأسلم وحسن ) لك إن عادوا لك فعد هلم مبا قلت 

  إسالمهما وهاجرا
كْرَِه ليس باستثناء ألن املكره ليس بكافر فال يصح استثناؤه من الكافر لكن املكره ملا املسألة الثالثة قوله إِالَّ َمْن أُ

  ظهر منه بعد اإلميان ما مثله يظهر من الكافر طوعاً صح هذا االستثناء هلذه املشاكلة
طاقة له به مثل  املسألة الرابعة جيب ههنا بيان اإلكراه الذي عنده جيوز التلفظ بكلمة الكفر وهو أن يعذبه بعذاب ال

صلى ( التخويف بالقتل ومثل الضرب الشديد واإليالمات القوية قال جماهد أول من أظهر اإلسالم سبعة رسول اهللا 
وأبو بكر وخباب وصهيب وبالل وعمار ومسية أما الرسول عليه السالم فمنعه أبو طالب وأما أبو ) اهللا عليه وسلم 

دروع احلديد مث أجلسوا يف الشمس فبلغ منهم اجلهد حبر احلديد  بكر فمنعه قومه وأخذ اآلخرون وألبسوا
والشمس وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوخبهم ويشتم مسية مث طعن احلربة يف فرجها وقال اآلخرون ما نالوا منهم غري 

بياهنم بالل فإهنم جعلوا يعذبونه فيقول أحد أحد حىت ملوا فكتفوه وجعلوا يف عنقه حبالً من ليف ودفعوه إىل ص
يلعبون به حىت ملوه فتركوه قال عمار كلنا تكلم بالذي أرادوا غري بالل فهانت عليه نفسه فتركوه قال خباب لقد 

  أوقدوا يل ناراً ما أطفأها إال ودك ظهري
املسألة اخلامسة أمجعوا على أن عند ذكر كلمة الكفر جيب عليه أن يربىء قلبه من الرضا به وأن يقتصر على 

مثل أن يقول إن حممداً كذاب ويعين عند الكفار أو يعين به حممداً آخر أو يذكره على نية االستفهام  التعريضات
  مبعىن اإلنكار وههنا حبثان

  البحث األول أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه النية أو ألنه ملا عظم خوفه زال عن قلبه ذكر

  هذه النية كان ملوماً وعفو اهللا متوقع
ثاين لو ضيق املكره األمر عليه وشرح له كل أقسام التعريضات وطلب منه أن يصرح بأنه ما أراد شيئاً البحث ال

منها وما أراد إال ذلك املعىن فههنا يتعني إما التزام الكذب وإما تعريض النفس للقتل فمن الناس من قال يباح له 
قال ألن الكذب إمنا يقبح لكونه كذباً فوجب  الكذب هنا ومنهم من يقول ليس له ذلك وهو الذي اختاره القاضي

أن يقبح على كل حال ولو جاز أن خيرج عن القبيح لرعاية بعض املصاحل مل مينع أن يفعل اهللا الكذب لرعاية بعض 
املصاحل وحينئذ ال يبقى وثوق بوعد اهللا تعاىل وال بوعيده الحتمال أنه فعل ذلك الكذب لرعاية بعض املصاحل اليت ال 

  ها إال اهللا تعاىليعرف
املسألة السادسة أمجعوا على أنه ال جيب عليه التكلم بكلمة الكفر ويدل عليه وجوه أحدها أنا روينا أن بالالً صرب 

بئيس ما صنعت بل عظمه ) صلى اهللا عليه وسلم ( على ذلك العذاب وكان يقول أحد أحد ومل يقل رسول اهللا 
كلمة الكفر وثانيها ما روي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلني فقال ألحدمها عليه فدل ذلك على أنه ال جيب التكلم ب

فقال ما تقول يف قال أنت أيضاً فخاله وقال لآلخر ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( ما قتلو يف حممد فقال رسول اهللا 
تله فبلغ ذلك رسول اهللا تقول يف حممد قال رسول اهللا قال ما تقول يف قال أنا أصم فأعاد عليه ثالثاً فأعاد جوابه فق

وجه ) أما األول فقد أخذ برخصة اهللا وأما الثاين فقد صدع باحلق فهنيئاً له ( فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
االستدالل هبذا اخلرب من وجهني األول أنه مسى التلفظ بكلمة الكفر رخصة والثاين أنه عظم حال من أمسك عنه 



أفضل العبادات ( تقرير احلق أشق فوجب أن يكون أكثر ثواباً لقوله عليه السالم  حىت فتل وثالثها أن بذل النفس يف
أي أشقها ورابعها أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قلبه ولسانه عن الكفر أما الذي تلفظ هبا فهب ) أمحزها 

حال األول أفضل واهللا أن قلبه طاهر عنه إال أن لسانه يف الظاهر قد تلطخ بتلك الكلمة اخلبيثة فوجب أن يكون 
  أعلم

  املسألة السابعة اعلم أن لإلكراه مراتب
املرتبة األوىل أن جيب الفعل املكره عليه مثل ما إذا أكرهه على شرب اخلمر وأكل اخلنزير وأكل امليتة فإذا أكرهه 

صورة إال هبذا عليه بالسيف فههنا جيب األكل وذلك ألن صون الروح عن الفوات واجب وال سبيل إليه يف هذه ال
األكل وليس يف هذا األكل ضرر على حيوان وال فيه إهانة حلق اهللا تعاىل فوجب أن جيب لقوله تعاىل َوالَ ُتلْقُواْ 

  ) ١٩٥البقرة ( بِأَْيدِيكُْم إِلَى التَّْهلُكَةِ  
فظ بكلمة الكفر فههنا يباح املرتبة الثانية أن يصري ذلك الفعل مباحاً وال يصري واجباً ومثاله ما إذا أكرهه على التل

  له ولكنه ال جيب كما قررناه
املرتبة الثالثة أن ال جيب وال يباح بل حيرم وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل إنسان آخر أو على قطع عضو 
يف  من أعضائه فههنا يبقى الفعل على احلرمة األصلية وهل يسقط القصاص عن املكره أم ال قال الشافعي رمحه اهللا

أحد قوليه جيب القصاص ويدل عليه وجهان األول أنه قتله عمداً عدواناً فيجب عليه القصاص لقوله تعاىل الُْمتَّقُونَ 
والثاين أمجعنا على أن املكره إذا قصد قتله فإنه )  ١٧٨البقرة ( يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ كُِتَب َعلَْيكُمُ الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى 

أن يدفعه عن نفسه ولو بالقتل فلما كان توهم إقدامه على القتل يوجب إهدار دمه فألن يكون عند صدور حيل له 
  القتل منه حقيقة يصري دمه مهدراً كان أوىل واهللا أعلم

 املسألة الثامنة من األفعال ما يقبل اإلكراه عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر ومنه ما ال يقبل اإلكراه عليه قيل وهو
الزنا ألن اإلكراه يوجب اخلوف الشديد وذلك مينع من انتشار اآللة فحيث دخل الزنا يف الوجود علم أنه وقع 

  باالختيار ال على سبيل اإلكراه
املسألة التاسعة قال الشافعي رمحه اهللا طالق املكره ال يقع وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يقع وحجة الشافعي رمحه اهللا 

ِفى الّدينِ وال ميكن أن يكون املراد نفي ذاته ألن ذاته موجودة فوجب محله على نفي آثاره واملعىن أنه  قوله ال إِكْرَاَه
وأيضاً قوله عليه ) رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( ال أثر له وال عربة به وأيضاً قوله عليه السالم 

)  ٢٣٠البقرة ( طلقها فتدخل حتت قوله فَإِن طَلَّقََها فَالَ َتِحلُّ لَُه  أي إكراه فإن قالوا) ال طالق يف إغالق ( السالم 
  فاجلواب ملا تعارضت الدالئل وجب أن يبقى ما كان على ما كان على ما هو قولنا واهللا أعلم

ه القلب إما االعتقاد وإما املسألة العاشرة قوله َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِاِإلَمياِن يدل على أنه حمل اإلميان هو القلب والذي حمل
  كالم النفس فوجب أن يكون اإلميان عبارة إما عن املعرفة وإما عن التصديق بكالم النفس واهللا أعلم

مث قال تعاىل َولَاِكن مَّن َشَرَح بِالْكُفْرِ َصْدًرا أي فتحه ووسعه لقبول الكفر وانتصب صدراً على أنه مفعول لشرح 
ر صدره وحذف الضمري ألنه ال يشكل بصدر غريه إذ البشر ال يقدر على شرح والتقدير ولكن من شرح بالكف

  صدر غريه فهو نكرة يراد هبا املعرفة
مث قال فََعلَْيهِْم غََضٌب ّمَن اللَِّه واملعىن أنه تعاىل حكم عليهم بالعذاب مث وصف ذلك العذاب فقال َولَُهْم َعذَابٌ 

  عِظيٌم
اْسَتَحبُّواْ الَْحَيواةَ  الْدُّْنَيا َعلَى االِْخَرةِ  أي رجحوا الدنيا على اآلخرة واملعىن أن ذلك  مث قال تعاىل ذاِلَك بِأَنَُّهُم



االرتداد وذلك اإلقدام على الكفر ألجل أنه تعاىل ما هداهم إىل اإلميان وما عصمهم عن الكفر قال القاضي املراد 
وله َوأَنَّ اللََّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن معطوف على قوله أن اهللا ال يهديهم إىل اجلنة فيقال له هذا ضعيف ألن ق

قَْوَم الْكَاِفرِيَن علة ذاِلَك بِأَنَُّهمُ اسَْتَحبُّواْ الَْحَيواةَ  الْدُّْنَيا َعلَى االْخَِرةِ  فوجب أن يكون قوله َوأَنَّ اللََّه الَ َيْهِدى الْ
تداد وعدم اهلداية يوم القيامة إىل اجلنة ليس سبباً لذلك االرتداد وال علة له وسبباً موجباً إلقدامهم على ذلك االر

بل مسبباً عنه ومعلوالً له فبطل هذا التأويل مث أكد بيان أنه تعاىل صرفهم عن اإلميان فقال أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه 
لطبع ليس مينع من اإلميان ويدل عليه وجوه األول أنه تعاىل ذكر َعلَى قُلُوبِهِْم َوَسْمِعهِْم وَأَْبَصارِِهْم قال القاضي ا

ذلك يف معرض الذم هلم ولو كانوا عاجزين عن اإلميان به ملا استحقوا الذم بتركه والثاين أنه تعاىل أشرك بني السمع 
مناً فضالً والبصر وبني القلب يف هذا الطبع ومعلوم من حال السمع والبصر أن مع فقدمها قد يصح أن يكون مؤ

عن طبع يلحقهما يف القلب والثالث وصفهم بالغفلة ومن منع من الشيء ال يوصف بأنه غافل عنه فثبت أن املراد 
هبذا الطبع السمة والعالمة اليت خيلقها يف القلب وقد ذكرنا يف سورة البقرة معىن الطبع واخلتم وأقول هذه الكلمات 

  وية مذكورة يف أول سورة البقرة ويف سائر اآليات فال فائدة يف اإلعادةمع التقريرات الكثرية ومع اجلوابات الق

  مث قال تعاىل َوأُولَِئَك ُهمُ الَْغاِفلُونَ قال ابن عباس أي عما يراد هبم يف اآلخرة
 وصفهم يف اآليات مث قال الَ َجَرَم أَنَُّهْم ِفى االِْخَرةِ  ُهُم الْخَاِسرونَ واعلم أن املوجب هلذا اخلسران هو أن اهللا تعاىل

  املتقدمة بصفات ستة
  الصفة األوىل أهنم استوجبوا غضب اهللا

  والصفة الثانية أهنم استحقوا العذاب األليم
  والصفة الثالثة أهنم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة

  والصفة الرابعة أنه تعاىل حرمهم من اهلداية
  وأبصارهم والصفة اخلامسة أنه تعاىل طبع على قلوهبم ومسعهم

والصفة السادسة أنه جعلهم من الغافلني عما يراد هبم من العذاب الشديد يوم القيامة فال جرم ال يسعون يف دفعها 
فثبت أنه حصل يف حقهم هذه الصفات الستة اليت كل واحد منها من أعظم األحوال املانعة عن الفوز باخلريات 

ن الدنيا ليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعاته سعادات اآلخرة فإذا والسعادات ومعلوم أنه تعاىل إمنا أدخل اإلنسا
حصلت هذه املوانع العظيمة عظم خسرانه فلهذا السبب قال الَ َجَرَم أَنَُّهْم ِفى االِْخَرةِ  ُهُم الَْخاِسرونَ أي هم 

  اخلاسرون ال غريهم واملقصود التنبيه على عظم خسراهنم واهللا أعلم
ْوَم َتأِْتى كُلُّ نَفْسٍ ِللَِّذيَن هَاَجُرواْ ِمن َبْعِد َما فُِتنُواْ ثُمَّ َجاَهُدواْ َوَصَبرُواْ إِنَّ رَبََّك ِمن َبْعِدَها لََغفُوٌر رَّحِيٌم َيثُمَّ إِنَّ َربَّكَ 

  ُتجَاِدلُ َعن نَّفْسَِها َوُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ مَّا َعِملَْت َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ
  ويف اآلية مسائل

سألة األوىل أنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية املتقدمة حال من كفر باهللا من بعد إميانه وحال من أكره على الكفر فذكر امل
بسبب اخلوف كلمة الكفر وحال من مل يذكرها ذكر بعده حال من هاجر من بعد ما فنت فقال إِنَّ َربََّك لِلَِّذينَ 

  َهاَجرُواْ ِمن َبْعِد َما فُِتُنواْ
الثانية قرأ ابن عامر فََتُنواْ بفتح الفاء على إسناد الفعل إىل الفاعل والباقون بضم الفاء على فعل ما مل يسم املسألة 

فاعله أما وجه القراءة األوىل فأمور األول أن يكون املراد أن أكابر املشركني وهم الذين آذوا فقراء املسلمني لو 



الثاين أن فنت وأفنت مبعىن واحد كما يقال مان وأمان مبعىن واحد تابوا وهاجروا وصربوا فإن اهللا يقبل توبتهم و
  والثالث أن أولئك الضعفاء ملا ذكروا كلمة الكفر على سبيل التقية

فكأهنم فتنوا أنفسهم وإمنا جعل ذلك فتنة ألن الرخصة يف إظهار كلمة الكفر ما نزلت يف ذلك الوقت وأما وجه 
ر ألن أولئك املفتونني هم املستضعفون الذين محلهم أقوياء املشركني على الردة القراءة بفعل ما مل يسم فاعله فظاه

  والرجوع عن اإلميان فبني تعاىل أهنم إذا هاجروا وجاهدوا وصربوا فإن اهللا تعاىل يغفر هلم تكلمهم بكلمة الكفر
أهنم عذبوا وحيتمل أن يكون املراد هو أهنم املسألة الثانية قوله ِمن َبْعِد َما فُِتنُواْ حيتمل أن يكون املراد بالفتنة هو 

خوفوا بالتعذيب وحيتمل أن يكون املراد أن أولئك املسلمني ارتدوا قال احلسن هؤالء الذين هاجروا من املؤمنني 
مث إهنم أسلموا وهاجروا فنزلت ) صلى اهللا عليه وسلم ( كانوا مبكة فعرضت هلم فتنة فارتدوا وشكوا يف الرسول 

صلى اهللا عليه ( فيهم وقيل نزلت يف عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح ارتد فلما كان يوم الفتح أمر النيب هذه اآلية 
مث إنه أسلم وحسن إسالمه وهذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( بقتله فاستجار له عثمان فأجاره رسول اهللا ) وسلم 

منها مدنية وحيتمل أن يكون املراد أن أولئك الرواية إمنا تصح لو جعلنا هذه السورة مدنية أو جعلنا هذه اآلية 
الضعفاء املعذبني تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقية فقوله ِمن َبْعِد َما فُِتُنواْ حيتمل كل واحد من هذه الوجوه 

  األربعة وليس يف اللفظ ما يدل على التعيني
راد أن ذلك مما ال إمث فيه وأن حاله إذا هاجر إذا عرفت هذا فنقول إن كانت هذه اآلية نازلة فيمن أظهر الكفر فامل

وجاهد وصرب كحال من مل يكره وإن كانت واردة فيمن ارتد فاملراد أن التوبة والقيام مبا جيب عليه يزيل ذلك 
العقاب وحيصل له الغفران والرمحة فاهلاء يف قوله ِمن َبْعِدَها تعود إىل األعمال املذكورة فيما قبل وهي اهلجرة 

  هاد والصربواجل
  أما قوله َيْوَم تَأِْتى كُلُّ َنفْسٍ ُتجَاِدلُ َعن نَّفِْسَها ففيه أحباث

منصوب على وجهني أحدمها أن يكون املعىن إِنَّ رَبََّك ِمن َبْعِدَها لََغفُوٌر رَِّحيٌم َيوْمَ ) يوم ( البحث األول قال الزجاج 
ك اليوم الذي يعظم احتياج اإلنسان فيه إىل الرمحة والغفران والثاين َتأِْتى يعين أنه تعاىل يعطي الرمحة والغفران يف ذل

  أن يكون التقدير وذكرهم أو اذكر يوم كذا وكذا ألن معىن القرآن العظمة واإلنذار والتذكري
  البحث الثاين لقائل أن يقول النفس ال تكون هلا نفس أخرى فما معىن قوله كُلُّ َنفْسٍ ُتَجاِدلُ َعن نَّفِْسهَا

واجلواب النفس قد يراد به بدن احلي وقد يراد به ذات الشيء وحقيقته فالنفس األوىل هي اجلثة والبدن والثانية 
عينها وذاهتا فكأنه قيل يوم يأيت كل إنسان جيادل عن ذاته وال يهمه شأن غريه قال تعاىل ِلكُلّ امْرِىء ّمْنُهْم َيوَْمِئذٍ 

عهم تزفر جهنم زفرة ال يبقى ملك مقرب وال نيب مرسل إال جثا على ركبتيه وعن بعض)  ٣٧عبس ( َشأْنٌ ُيْغنِيِه 
يقول يا رب نفسي نفسي حىت أن إبراهيم اخلليل عليه السالم يفعل ذلك ومعىن اجملادلة عنها االعتذار عنها كقوهلم 

  ) ٢٣األنعام ( وقوهلم وَاللَِّه َربَّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني )  ٣٨األعراف ( َهُؤالء أََضلُّوَنا 
  مث قال تعاىل َوُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ مَّا َعِملَْت فيه حمذوف واملعىن توىف كل نفس جزاء ما عملت من

غري خبس وال نقصان وقوله وَُهْم الَ ُيظْلَُمونَ قال الواحدي معناه ال ينقضون قال القاضي هذه اآلية من أقوى ما يدل 
تدل على أنه تعاىل يوصل إىل كل أحد حقه من غري نقصان ولو أنه تعاىل أزال على ما نذهب إليه يف الوعيد ألهنا 

  عقاب املذنب بسبب الشفاعة مل يصح ذلك
واجلواب ال نزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولكم إال أن مذهبنا أن التمسك بظواهر العمومات ال يفيد القطع 



يف سورة البقرة يف تفسري قوله بَلَى َمن كََسَب َسّيئَةً  َوأََحاطَتْ وأيضاً فظواهر الوعيد معارضة بظواهر الوعد مث بينا 
  أن جانب الوعد راجح على جانب الوعيد من وجوه كثرية واهللا أعلم)  ٨١البقرة ( بِِه َخِطيئَُتُه 

ا مِّن كُلِّ َمكَاٍن فَكَفََرْت بِأَنُْعمِ اللَِّه فَأَذَاقََها اللَُّه ِلبَاَس َوضََرَب اللَُّه مَثَالً قَْرَيةً  كَاَنْت َءاِمَنةً  مُّطَْمِئنَّةً  َيأِْتيَها رِْزقَُها َرغًَد
  الْجُوعِ َوالَْخْوفِ بَِما كَاُنواْ َيْصَنُعونَ

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا هدد الكفار بالوعيد الشديد يف اآلخرة هددهم أيضاً بآفات الدنيا وهو الوقوع يف 

  وع واخلوف كما ذكره يف هذه اآليةاجل
املسألة الثانية املثل قد يضرب بشيء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الشيء موجوداً أو مل يكن موجوداً وقد 

يضرب بشيء موجود معني فهذه القرية اليت ضرب اهللا هبا هذا املثل حيتمل أن تكون شيئاً مفروضاً وحيتمل أن تكون 
التقدير الثاين فتلك القرية حيتمل أن تكون مكة أو غريها واألكثرون من املفسرين على أهنا  قرية معينة وعلى هذا

  مكة واألقرب أهنا غري مكة ألهنا ضربت مثالً ملكة ومثل مكة يكون غري مكة
  املسألة الثالثة ذكر اهللا تعاىل هلذه القرية صفات

قال أََو لَْم َيرَْواْ أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً ءاِمناً َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن الصفة األوىل كوهنا آمنة أي ذات أمن ال يغار عليهم كما 
واألمر يف مكة كان كذلك ألن العرب كان يغري بعضهم على بعض أما أهل مكة فإهنم )  ٦٧العنكبوت ( َحْولِهِْم 

  كانوا أهل حرم اهللا والعرب كانوا حيترموهنم وخيصوهنم بالتعظيم والتكرمي
علم أنه جيوز وصف القرية باألمن وإن كان ذلك ألهلها ألجل أهنا مكان األمن وظرف له والظروف من األزمنة وا

  واألمكنة توصف مبا حلها كما يقال طيب وحار وبارد
أو ضيق والصفة الثانية قوله مُّطَْمِئنَّةً  قال الواحدي معناه أهنا قارة ساكنة فأهلها ال حيتاجون إىل االنتقال عنها خلوف 

أقول إن كان املراد من كوهنا مطمئنة أهنم ال حيتاجون إىل االنتقال عنها بسبب اخلوف فهذا هو معىن كوهنا آمنة وإن 
كان املراد أهنم ال حيتاجون إىل االنتقال عنها بسبب الضيق فهذا هو معىن قوله َيأِْتيَها رِْزقَُها َرغًَدا ّمن كُلّ َمكَاٍن 

  نه يلزم التكراروعلى كال التقديرين فإ

  واجلواب أن العقالء قالوا
  ثالثة ليس هلا هناية

األمن والصحة والكفاية قوله ءاِمَنةً  إشارة إىل األمن وقوله مُّطَْمِئنَّةً  إشارة إىل الصحة ألن هواء ذلك البلد ملا كان 
ّمن كُلّ َمكَاٍن إشارة إىل الكفاية قال املفسرون  مالئماً ألمزجتهم اطمأنوا إليه واستقروا فيه وقوله يَأِْتيَها رِْزقَُها َرغًَدا

ْم وقوله ّمن كُلّ َمكَاٍن السبب فيه إجابة دعوة إبراهيم عليه السالم وهو قوله فَاْجَعلْ أَفِْئَدةً  ّمَن النَّاسِ َتْهوِى إِلَيْهِ
الصفات الثالثة قال فَكَفََرتْ بِأَنُْعمِ اللَّهِ مث إنه تعاىل ملا وصف القرية هبذه )  ٣٧إبراهيم ( َواْرُزقُْهْم ّمَن الثَّمَراِت 

األنعم مجع نعمة مثل أشد وشدة أقول ههنا سؤال وهو أن األنعم مجع قلة فكان املعىن أن أهل تلك القرية كفرت 
يف  بأنواع قليلة من النعم فعذهبا اهللا وكان الالئق أن يقال إهنم كفروا بنعم عظيمة هللا فاستوجبوا العذاب فما السبب

  ذكر مجع القلة
واجلواب املقصود التنبيه باألدىن على األعلى يعين أن كفران النعم القليلة ملا أوجب العذاب فكفران النعم الكثرية 

أوىل بإجياب العذاب وهذا مثل أهل مكة ألهنم كانوا يف األمن والطمأنينة واخلصب مث أنعم اهللا عليهم بالنعمة 
فكفروا به وبالغوا يف إيذائه فال جرم سلط اهللا عليهم البالد قال ) عليه وسلم صلى اهللا ( العظيمة وهو حممد 



صلى اهللا ( املفسرون عذهبم اهللا باجلوع سبع سنني حىت أكلوا اجليف والعظام والعلهز والقد أما اخلوف فهو أن النيب 
البن األعرايب األديب هل يذاق كان يبعث إليهم السرايا فيغريون عليهم ونقل أن ابن الراوندي قال ) عليه وسلم 

اللباس قال ابن األعرايب ال باس وال لباس يا أيها النسناس هب أنك تشك أن حممداً ما كان نبياً أما كان عربياً 
وكان مقصود ابن الراوندي الطعن يف هذه اآلية وهو أن اللباس ال يذاق بل يلبس فكان الواجب أن يقال فكساهم 

  ل فأذاقهم اهللا طعم اجلوع وأقول جوابه من وجوهاهللا لباس اجلوع أو يقا
الوجه األول أن األحوال اليت حصلت هلم عند اجلوع نوعان أحدمها أن املذوق هو الطعم فلما فقدوا الطعام صاروا 
كأهنم يذوقون اجلوع والثاين أن ذلك اجلوع كان شديداً كامالً فصار كأنه أحاط هبم من كل اجلهات فأشبه اللباس 

صل أنه حصل يف ذلك اجلوع حالة تشبه املذوق وحالة تشبه امللبوس فاعترب اهللا تعاىل كال االعتبارين فقال فاحلا
  فَأَذَاقََها اللَُّه ِلبَاَس الْجُوعِ وَالْخَْوِف

والوجه الثاين أن التقدير أن اهللا عرفها لباس اجلوع واخلوف إال أنه تعاىل عرب عن التعريف بلفظ اإلذاقة وأصل 
  ق بالفم مث قد يستعار فيوضع موضع التعرف وهو االختبار تقول ناظر فالناً وذق ما عنده قال الشاعرالذو

  ومن يذق الدنيا فإين طعمتها
وسيق إلينا عذهبا وعذاهبا ولباس اجلوع واخلوف هو ما ظهر عليهم من الضمور وشحوب اللون وهنكة البدن وتغري 

أثر اخلوف واجلوع على فالن كذلك جيوز أن تقول ذقت لباس  احلال وكسوف البال فكما تقول تعرفت سوء
  اجلوع واخلوف على فالن

  والوجه الثالث أن حيمل لفظ اللبس على املماسة فصار التقدير فأذاقها اهللا مساس اجلوع واخلوف

حني كذبوه وأخرجوه )  صلى اهللا عليه وسلم( مث قال تعاىل بَِما كَانُواْ َيْصَنُعونَ قال ابن عباس يريد بفعلهم بالنيب 
من مكة ومهوا بقتله قال الفراء ومل يقل مبا صنعت ومثله يف القرآن كثري ومنه قوله تعاىل فََجاءَها بَأُْسَنا َبَياًتا أَْو ُهمْ 

ومل يقل قائلة وحتقيق الكالم أنه تعاىل وصف القرية بأهنا مطمئنة يأتيها رزقها رغداً فكفرت )  ٤األعراف ( قَاِئلُونَ 
بأنعم اهللا فكل هذه الصفات وإن أجريت حبسب اللفظ على القرية إال أن املراد يف احلقيقة أهلها فال جرم قال يف 

  آخر اآلية بَِما كَاُنواْ َيْصَنُعونَ واهللا أعلم
مَّا َرَزقَكُُم اللَُّه حَلَالً طَيِّباً َواْشكُُرواْ نِْعَمَت َولَقَْد َجآَءُهْم َرُسولٌ مِّنُْهْم فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهمُ الَْعذَاُب َوُهْم ظَاِلُمونَ فَكُلُواْ ِم

  اللَِّه إِن كُنُْتْم إِيَّاُه َتعُْبُدونَ
اعلم أنه تعاىل ملا ذكر املثل ذكر املمثل فقال َولَقَْد َجاءُهْم يعين أهل مكة َرُسولٌ ّمنُْهْم يعين من أنفسهم يعرفونه 

ُم الَْعذَاُب قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يعين اجلوع الذي كان مبكة وقيل القتل يوم بأصله ونسبه فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُه
ذلك اجلوع بدر وأقول قول ابن عباس أوىل ألنه تعاىل قال بعده فَكُلُواْ ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه إِن كُنُتمْ إِيَّاهُ َتْعُبُدونَ يعين أن 

أكلوا فلهذا السبب قال فَكُلُواْ ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه قال ابن عباس رضي إمنا كان بسبب كفركم فاتركوا الكفر حىت ت
( اهللا عنهما فكلوا يا معشر املسلمني مما رزقكم اهللا يريد من الغنائم وقال الكليب إن رؤساء مكة كلموا رسول اهللا 

ان وكانت املرية قد قطعت عنهم حني جهدوا وقالوا عاديت الرجال فما بال النسوان والصبي) صلى اهللا عليه وسلم 
فأذن يف محل الطعام إليهم فحمل إليهم العظام فقال اهللا تعاىل فَكُلُواْ ِممَّا ) صلى اهللا عليه وسلم ( بأمر رسول اهللا 

َما َحرََّم َرَزقَكُُم اللَُّه َحلَالً طَيّباً والقول ما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ويدل عليه قوله تعاىل بعد هذه اآلية إِنَّ
اآلية يعين أنكم ملا آمنتم وتركتم الكفر فكلوا احلالل )  ١١٥النحل ( َعلَْيكُُم الْمَْيَتةَ  َوالدََّم َولَْحَم الِْخنزِيرِ َوَما أُِهلَّ 

  الطيب وهو الغنيمة واتركوا اخلبائث وهي امليتة والدم



َم الْخَْنزِيرِ وََمآ أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الْمَْيَتةَ  َوالْدََّم َولَْح
  رَّحِيٌم

اعلم أن هذه اآلية إىل آخرها مذكورة يف سورة البقرة مفسرة هناك وال فائدة يف اإلعادة وأقول إنه تعاىل حصر 
بعة يف هذه السورة ألن لفظة إِنََّما تفيد احلصر وحصرها أيضاً يف هذه األربعة يف سورة احملرمات يف هذه األشياء األر

  ) ١٤٥األنعام ( األنعام يف قوله تعاىل قُل ال أَجُِد ِفيَما أُْوِحىَ  إِلَى َّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ 

ذه اآلية هبذه اللفظة وردت يف سورة وهاتان السورتان مكيتا وحصرها أيضاً يف هذه األربعة يف سورة البقرة ألن ه
ى البقرة وحصرها أيضاً يف سورة املائدة فإنه تعاىل قال يف أول هذه السورة أُِحلَّتْ لَكُْم َبهِيَمةُ  االْْنَعامِ إِالَّ َما ُيْتلَ

و قوله تعاىل يف تلك فأباح الكل إال ما يتلى عليهم وأمجعوا على أن املراد بقوله َعلَْيكُْم ه)  ١املائدة ( َعلَْيكُْم 
فذكر تلك األربعة املذكورة )  ٣املائدة ( السورة ُحّرَمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةُ  َوالْدَُّم وَلَْحُم الِْخنْزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلغَْيرِ اللَِّه بِِه 

 ٣املائدة ( لنَِّطيَحةُ  َوَما أَكَلَ السَُّبعُ إِالَّ َما ذَكَّيُْتْم يف تلك السور الثالثة مث قال وَالُْمْنَخنِقَةُ  َوالَْمْوقُوذَةُ  َوالُْمَترَّدَيةُ  َوا
 وهذه األشياء داخلة يف امليتة مث قال َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ وهو أحد األقسام الداخلة حتت قوله َوَما أُِهلَّ بِِه ِلغَْيرِ) 

 هذه األربع سورتان مكيتان وسورتان مدنيتان فإن اللَِّه فثبت أن هذه السور األربعة دالة على حصر احملرمات يف
سورة البقرة مدنية وسورة املائدة من آخر ما أنزل اهللا تعاىل باملدينة فمن أنكر حصر التحرمي يف هذه األربع إال ما 

خصه اإلمجاع والدالئل القاطعة كان يف حمل أن خيشى عليه ألن هذه السورة دلت على أن حصر احملرمات يف هذه 
ألربع كان شرعاً ثابتاً يف أول أمر مكة وآخرها وأول املدينة وآخرها وأنه تعاىل أعاد هذا البيان يف هذه السور ا

  األربع قطعاً لألعذار وإزالة للشبهة واهللا أعلم
ى اللَِّه الْكَِذَب إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه َوالَ َتقُولُواْ ِلَما َتِصُف أَلِْسنَُتكُمُ الْكَِذَب َهاذَا َحلَالٌ َوَهاذَا حََراٌم لَِّتفَْترُواْ َعلَ

  الْكَِذَب الَ ُيفِْلُحونَ مََتاٌع قَِليلٌ َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم
  ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا حصر احملرمات يف تلك األربع بالغ يف تأكيد ذلك احلصر وزيف طريقة الكفار يف 
ادة على هذه األربع ويف النقصان عنها أخرى فإهنم كانوا حيرمون البحرية والسائبة والوصيلة واحلام وكانوا الزي

يقولون ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا فقد زادوا يف احملرمات وزادوا أيضاً يف احمللالت 
أهل به لغري اهللا تعاىل فاهللا تعاىل بني أن احملرمات هي هذه األربعة وذلك ألهنم حللوا امليتة والدم وحلم اخلنزير وما 

وبني أن األشياء اليت يقولون إن هذا حالل وهذا حرام كذب وافتراء على اهللا مث ذكر الوعيد الشديد على هذا 
عليها والنقصان  الكذب وأقول إنه تعاىل ملا بني هذا احلصر يف هذه السور األربع مث ذكر يف هذه اآلية أن الزيادة

  عنها كذب وافتراء على اهللا تعاىل وموجب للوعيد الشديد علمنا أنه ال مزيد على هذا احلصر واهللا أعلم
) ما ( املسألة الثانية يف انتصاب الكذب يف قوله ِلَما َتِصُف أَلِْسنَُتكُُم الْكَِذَب وجهان األول قال الكسائي والزجاج 

جل وصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام نظريه أن يقال ال تقولوا لكذا مصدرية والتقدير وال تقولوا أل
  كذا وكذا

  فإن قالوا محل اآلية عليه يؤدي إىل التكرار ألن قوله تعاىل لّتَفَْتُرواْ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب عني ذلك

اهللا تعاىل فأعاد قوله لَّتفَْتُرواْ َعلَى اللَّهِ  واجلواب أن قوله ِلَما َتِصُف أَلِْسنَُتكُمُ الْكَِذَب ليس فيه بيان كذب على
الْكَِذَب ليحصل فيه هذا البيان الزائد ونظائره يف القرآن كثرية وهو أنه تعاىل يذكر كالماً مث يعيده بعينه مع فائدة 



ذا حرام موصولة والتقدير وال تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا حالل وه) ما ( زائدة الثاين أن تكون 
  وحذف لفظ فيه لكونه معلوماً

املسألة الثالثة قوله تعال َتِصُف أَلْسَِنُتكُُم الْكَِذَب من فصيح الكالم وبليغه كأن ماهية الكذب وحقيقته جمهولة 
وكالمهم الكذب يكشف حقيقة الكذب ويوضح ماهيته وهذا مبالغ يف وصف كالمهم بكونه كذباً ونظريه قول 

  أيب العالء املعري
  سرى برق املعرة بعد وهن

  فبات برامة يصف الكالال واملعىن أن سرى ذلك الربق يصف الكالل فكذا ههنا واهللا أعلم
مث قال تعاىل لَّتفَْتُرواْ َعلَى اللَِّه الْكَِذبَ املعىن أهنم كانوا ينسبون ذلك التحرمي والتحليل إىل اهللا تعاىل ويقولون إنه 

ليس الم الغرض ألن ذلك االفتراء ما كان غرضاً هلم بل كان الم العاقبة كقوله أمرنا بذلك وأظن أن هذا الالم 
قال الواحدي وقوله لَّتفَْترُواْ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب بدل من قوله ِلَما َتِصُف )  ٨القصص ( تعاىل لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً 

اء على اهللا تعاىل ففسر وصفهم الكذب باالفتراء على اهللا تعاىل مث أَلِْسَنُتكُُم الْكَِذَب ألن وصفهم الكذب هو افتر
ول عنهم أوعد املفترين وقال إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذبَ الَ ُيفِْلُحونَ مث بّين أن ما هم فيه من نعيم الدنيا يز

ليل وقال ابن عباس بل متاع كل الدنيا متاع قليل مث من قريب فقال َمَتاٌع قَِليلٌ قال الزجاج املعىن متاعهم متاع ق
  يردون إىل عذاب أليم وهو قوله َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم

  ِلُمونََوَعلَى الَِّذيَن َهاُدواْ َحرَّْمَنا َما قََصْصَنا َعلَْيَك ِمن قَْبلُ َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَاِكن كَاُنوا أَنفُسَُهْم َيظْ
ني ما حيل وما حيرم ألهل اإلسالم أتبعه ببيان ما خص اليهود به من احملرمات فقال َوَعلَى الَِّذيَن اعلم أنه تعاىل ملا ب

  َهاُدواْ َحرَّْمَنا َما قََصْصَنا َعلَْيَك ِمن قَْبلُ وهو الذي سبق ذكره يف سورة األنعام
وتفسريه هو املذكور يف قوله تعاىل فَبِظُلْمٍ ّمَن الَِّذيَن َهادُواْ  مث قال تعاىل َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَاِكن كَاُنواْ أَنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ

  ) ١٦٠النساء ( َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَّيبَاٍت أُِحلَّْت لَُهْم 
  ِمن َبْعِدَها لََغفُوٌر رَِّحيٌم ثُمَّ إِنَّ َربَّكَ ِللَِّذيَن َعِملُواْ السُّو َء بِجََهالَةٍ  ثُمَّ تَاُبواْ ِمن َبْعِد ذَِلَك وَأَصْلَُحوا إِنَّ رَبََّك

اعلم أن املقصود بيان أن االفتراء على اهللا وخمالفة أمر اهللا ال مينعهم من التوبة وحصول املغفرة والرمحة ولفظ السوء 
يتناول كل ما ال ينبغي وهو الكفر واملعاصي وكل من عمل السوء فإمنا يفعله باجلهالة أما الكفر فألن أحداً ال يرضى 

ه مع العلم بكونه كفراً فإنه ما مل يعتقد كون ذلك املذهب حقاً وصدقاً فإنه ال خيتاره وال يرتضيه وأما املعصية فما مل ب
تصر الشهوة غالبة للعقل والعلم مل تصدر عنه تلك املعصية فثبت أن كل من عمل السوء فإمنا يقدم عليه بسبب 

لئك الكفار الذين حيللون وحيرمون مبقتضى السهوة والفرية على اهللا تعاىل اجلهالة فقال تعاىل إنا قد بالغنا يف هتديد أو
مث إنا بعد ذلك نقول إن ربك يف حق الذين عملوا السوء بسبب اجلهالة مث تابوا من بعد ذلك أي من بعد تلك 

  اهللالسيئة وقيل من بعد تلك اجلهالة مث إهنم بعد التوبة عن تلك السيئات أصلحوا أي آمنوا وأطاعوا 
مث أعاد قوله إِنَّ رَبََّك ِمن َبْعِدَها على سبيل التأكيد مث قال لََغفُوٌر رَِّحيٌم واملعىن إنه لغفور رحيم لذلك السوء الذي 
صدر عنهم بسبب اجلهالة وحاصل الكالم أن اإلنسان وإن كان قد أقدم على الكفر واملعاصي دهراً دهرياً وأمداً 

  تى باألعمال الصاحلة فإن اهللا غفور رحيم يقبل توبته وخيلصه من العذابمديداً فإذا تاب عنه وآمن وأ
َهَداهُ إِلَى صَِراٍط مُّْسَتِقيمٍ َوءاَتْينَاُه إِنَّ إِبَْراهِيَم كَانَ أُمَّةً  قَانًِتا ِللَِّه َحنِيفًا وَلَْم َيُك ِمَن الُْمْشرِِكَني َشاِكراً الْنُعِمِه اْجَتَباُه َو

يفًا َوَما كَانَ ِمَن َحَسَنةً  َوإِنَُّه ِفى االٌّ ِخَرةِ  لَِمَن الصَّاِلِحنيَ ثُمَّ أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك أَنِ اتَّبِْع ِملَّةَ  إِْبَراهِيَم حَنِ ِفى الْدُّْنَيا
  الُْمْشرِكَِني



اد هللا تعاىل ومنها اعلمأنه تعاىل ملا زيف يف هذه السورة مذاهب املشركني يف أشياء منها قوهلم بإثبات الشركاء واألند
طعنهم يف نبوة األنبياء والرسل عليهم السالم وقوهلم لو أرسل اهللا رسوالً لكان ذلك الرسول من املالئكة ومنها 
قوهلم بتحليل أشياء حرمها اهللا وحترمي أشياء أباحها اهللا تعاىل فلما بالغ يف إبطال مذاهبهم يف هذه األقوال وكان 

املوحدين وقدوة األصوليني وهو الذي دعا الناس إىل التوحيد وإبطال الشرك وإىل إبراهيم عليه السالم رئيس 
الشرائع واملشركون كانوا مفتخرين به معترفني حبسن طريقته مقرين بوجوب االقتداء به ال جرم ذكره اهللا تعاىل يف 

ى اإلقرار بالتوحيد آخر هذه السورة وحكى عنه طريقته يف التوحيد ليصري ذلك حامالً هلؤالء املشركني عل
  والرجوع عن الشرك واعلم أنه تعاىل وصف إبراهيم عليه السالم بصفات

  الصفة األول أنه كان أمة ويف تفسريه وجوه األول أنه كان وحده أمة من األمم لكماله يف صفات اخلري كقوله
  ليس على اهللا مبستنكر
  أن جيمع العامل يف واحد

صلى ( ه والناس كلهم كانوا كفاراً فلهذا املعىن كان وحده أمة وكان رسول اهللا الثاين قال جماهد كان مؤمناً وحد
الثالث أن يكون أمة فعلة مبعىن مفعول ) يبعثه اهللا أمة وحدة ( يقول يف زيد بن عمرو بن نفيل ) اهللا عليه وسلم 

الرابع أنه عليه )  ١٢٤البقرة ( إَِماًما كالرحلة والبغية فاألمة هو الذي يؤمت به ودليله قوله إِّنى َجاِعلَُك ِللنَّاسِ 
السالم هو السبب الذي ألجله جعلت أمته ممتازين عمن سواهم بالتوحيد والدين احلقا وملا جرى جمرى السبب 
حلصول تلك األمة مساه اهللا تعاىل باألمة إطالقاً السم املسبب على السبب وعن شهر بن حوشب مل تبق أرض إال 

  ع اهللا هبم عن أهل األرض إال زمن إبراهيم عليه السالم فإنه كان وحدهوفيها أربعة عشر يدف
الصفة الثانية كونه قانتاً هللا والقانت هو القائم مبا أمره اهللا تعاىل به قال ابن عباس رضي اهللا عنهما معناه كونه مطيعاً 

  هللا
ل عنه قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إنه أول الصفة الثالثة كونه حنيفاً واحلنيف املائل إىل ملة اإلسالم ميالً ال يزو

  من اختنت وأقام مناسك احلج وضحى وهذه صفة احلنيفية
الصفة الرابعة قوله َولَْم َيُك ِمَن الُْمْشرِِكَني معناه أنه كان من املوحدين يف الصغر والكرب والذي يقرر كونه كذلك 

كر دليل إثبات الصانع مع ملك زمانه وهو قوله َرّبيَ الَِّذى أن أكثر مهته عليه السالم كان يف تقرير علم األصول فذ
مث كسر )  ٧٦األنعام ( مث أبطل عبادة األصنام والكواكب بقوله ال أُِحبُّ االِْفِلَني )  ٢٥٨البقرة ( ُيْحىِ  َوُيِميُت 

ملوتى ليحصل له مزيد تلك األصنام حىت آل األمر إىل أن ألقوه يف النار مث طلب من اهللا أن يريه كيفية إحياء ا
  الطمأنينة ومن وقف على علم القرآن علم أن إبراهيم عليه السالم كان غارقاً يف حبر التوحيد

الصفة اخلامسة قوله َشاكِراً الّْنُعِمِه روي أنه عليه السالم كان ال يتغدى إال مع ضيف فلم جيد ذات يوم ضيفاً فأخر 
البشر فدعاهم إىل الطعام فأظهروا أن هبم علة اجلذام فقال اآلن جيب عليّ غداءه فإذا هو بقوم من املالئكة يف صورة 

  مؤاكلتكم فلوال عزتكم على اهللا تعاىل ملا ابتالكم هبذا البالء
  فإن قيل لفظ األنعم مجع قلة ونعم اهللا تعاىل على إبراهيم عليه السالم كانت كثرية فلم قال َشاِكراً الّْنُعمِِه

  شاكراً جلميع نعم اهللا إن كانت قليلة فكيف الكثريةقلنا املراد أنه كان 
الصفة السادسة قوله اْجَتَباُه أي اصطفاه للنبوة واالجتباء هو أن تأخذ الشيء بالكلية وهو افتعال من جبيت وأصله 

  مجع املال يف احلوض واجلابية هي احلوض
دعوة إىل اهللا والترغيب يف الدين احلق والتنفري عن الدين الصفة السابعة قوله وََهَداهُ إِلَى صِراٍط مُّْسَتِقيمٍ أي يف ال



  ) ١٥٣األنعام ( الباطل نظريه قوله تعاىل َوأَنَّ هَاذَا ِصراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّبُِعوُه 
يقرون به أما الصفة الثامنة قوله َوءاَتْيَناُه ِفى الْدُّْنَيا َحَسَنةً  قال قتادة إن اهللا حببه إىل كل اخللق فكل أهل األديان 

املسلمون واليهود والنصارى فظاهر وأما كفار قريش وسائر العرب فال فخر هلم إال به وحتقيق الكالم أن اهللا أجاب 
  وقال)  ٨٤الشعراء ( دعاءه يف قوله َواجَْعل لّى ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفى االِْخرِيَن 

  وقيل الصدق والوفاء والعبادة آخرون هو قول املصلي منا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
  الصفة التاسعة قوله وَإِنَُّه ِفى االْخَِرةِ  لَِمَن الصَّاِلحَِني

  فإن قيل مل قال َوإِنَُّه ِفى االِْخَرةِ  لَِمَن الصَّاِلِحَني ومل يقل وإنه يف اآلخرة يف أعلى مقامات الصاحلني
فقال ههنا َوإِنَُّه ِفى )  ١٣٠البقرة ( وَأَلْحِقْنِى بِالصَّاِلِحَني  قلنا ألنه تعاىل حكى عنه أنه قال َرّب َهْب ِلى ُحكْماً

االِْخَرةِ  لَِمَن الصَّاِلِحَني تنبيهاً على أنه تعاىل أجاب دعاءه مث إن كونه من الصاحلني ال ينفي أن يكون يف أعلى 
ُتَنا ءاتَْيَناَها إِبْراِهيَم َعلَى قَْوِمِه َنْرفَعُ مقامات الصاحلني فإن اهللا تعاىل بني ذلك يف آية أخرى وهي قوله َوِتلَْك ُحجَّ

  ) ٨٣األنعام ( َدَرجَاٍت مَّن نََّشاء 
 واعلم أنه تعاىل ملا وصف إبراهيم عليه السالم هبذه الصفات العالية الشريفة قال ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ 

  إِبْراهِيَم َحنِيفًا وفيه مباحث
كان على شريعة إبراهيم عليه السالم وليس له شرع هو ) صلى اهللا عليه وسلم ( حث األول قال قوم إن النيب الب

به منفرد بل املقصود من بعثته عليه السالم إحياء شرع إبراهيم عليه السالم وعول يف إثبات مذهبه على هذه اآلية 
هذه اآلية بأنه ما كان من املشركني فلما قال اتَّبِْع ِملَّةَ   وهذا القول ضعيف ألنه تعاىل وصف إبراهيم عليه السالم يف

  إِبْراهِيَم كان املراد ذلك
إمنا نفى الشرك وأثبت التوحيد بناء على الدالئل القطعية وإذا كان كذلك مل ) صلى اهللا عليه وسلم ( فإن قيل النيب 

   فوجب محله على الشرائع اليت يصح حصول املتابعة فيهايكن متابعاً له فيمتنع محل قوله إِنْ أَتَّبُِع على هذا املعىن
قلنا حيتمل أن يكون املراد األمر مبتابعته يف كيفية الدعوة إىل التوحيد وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة 

  وإيراد الدالئل مرة بعد أخرى بأنواع كثرية على ما هو الطريقة املألوفة يف القرآن
( يف قوله ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك تدل على تعظيم منزلة رسول اهللا ) مث ( لفظة ) الكشاف ( حب البحث الثاين قال صا
وإجالل حمله واإليذان بأن أشرف ما أويت خليل اهللا من الكرامة وأجل ما أويت من النعمة ) صلى اهللا عليه وسلم 

لفظة دلت على تباعد هذا النعت يف املرتبة عن ملته من قبل إن هذه ال) صلى اهللا عليه وسلم ( اتباع رسول اهللا 
  سائر املدائح اليت مدحه اهللا هبا

  ا كَاُنواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَإِنََّما جُِعلَ السَّْبُت َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُواْ ِفيِه َوإِنَّ رَبََّك لََيْحكُُم َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِفيَم
  مبتابعة إبراهيم عليه السالم وكان حممد عليه السالم اختار يوم) صلى اهللا عليه وسلم ( مداً اعلم أنه تعاىل ملا أمر حم

اجلمعة فهذه املتابعة إمنا حتصل إذا قلنا إن إبراهيم عليه السالم كان قد اختار يف شرعه يوم اجلمعة وعند هذا لسائل 
  أن يقول فلم اختار اليهود يوم السبت

  وله إِنََّما ُجِعلَ السَّْبُت َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُواْ ِفيِه ويف اآلية قوالنفأجاب اهللا تعاىل عنه بق
القول األول روى الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال أمرهم موسى باجلمعة وقال تفرغوا 

الكم فأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا ال نريد هللا يف كل سبعة أيام يوماً واحداً وهو يوم اجلمعة ال تعملوا فيه شيئاً من أعم



إال اليوم الذي فرغ فيه من اخللق وهو يوم السبت فجعل اهللا تعاىل السبت هلم وشدد عليهم فيه مث جاءهم عيسى 
عليه السالم أيضاً باجلمعة فقالت النصارى ال نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا واختذوا األحد وروى أبو هريرة عن 

إن اهللا كتب يوم اجلمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا اهللا له ( أنه قال ) اهللا عليه وسلم  صلى( النيب 
  )فالناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد 

لسبت إذا عرفت هذا فنقول قوله تعاىل َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُواْ ِفيِه أي على نبيهم موسى حيث أمرهم باجلمعة فاختاروا ا
فاختالفهم يف السبت كان اختالفهم على نبيهم يف ذلك اليوم أي ألجله وليس معىن قوله اْخَتلَفُواْ ِفيِه أن اليهود 

اختلفوا فيه فمنهم من قال بالسبت ومنهم من مل يقل به ألن اليهود اتفقوا على ذلك فال ميكن تفسري قوله اْخَتلَفُواْ 
  ِفيِه هبذا بل الصحيح ما قدمناه

ن قال قائل هل يف العقل وجه يدل على أن يوم اجلمعة أفضل من يوم السبت وذلك ألن أهل امللل اتفقوا على أنه فإ
تعاىل خلق العامل يف ستة أيام وبدأ تعاىل باخللق والتكوين من يوم األحد ومت يف يوم اجلمعة فكان يوم السبت يوم 

فعينوا السبت هلذا املعىن وقالت النصارى مبدأ اخللق والتكوين  الفراغ فقالت اليهود حنن نوافق ربنا يف ترك األعمال
  هو يوم األحد فنجعل هذا اليوم عيداً لنا فهذان الوجهان معقوالن فما الوجه يف جعل يوم اجلمعة عيداً لنا

يوم قلنا يوم اجلمعة هو يوم الكمال والتمام وحصول التمام والكمال يوجب الفرح الكامل والسرور العظيم فجعل 
  اجلمعة يوم العيد أوىل من هذا الوجه واهللا أعلم

والقول الثاين يف اختالفهم يف السبت أهنم أحلوا الصيد فيه تارة وحرموه تارة وكان الواجب عليهم أن يتفقوا يف 
  حترميه على كلمة واحدة

اُنواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَ واملعىن أنه تعاىل سيحكم يوم القيامة مث قال تعاىل َوإِنَّ َربََّك لََيْحكُُم َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِفيَما كَ
  للمحقني بالثواب وللمبطلني بالعقاب

ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن اْدُع إِِلى َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمةِ  َوالَْمْوِعظَةِ  الَْحَسَنةِ  َوَجاِدلُْهم بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن إِنَّ رَبََّك 
  يِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهَتِديَنَسبِ

بإتباع إبراهيم عليه السالم بني الشيء الذي أمره مبتابعته فيه ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا أمر حممداً 
  فقال اْدُع إِِلى سَبِيلِ َرّبكَ بِالِْحكَْمةِ 

لثالثة وهي احلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة بالطريق واعلم أنه تعاىل أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق ا
( األحسن وقد ذكر اهللا تعاىل هذا اجلدل يف آية أخرى فقال َوالَ ُتَجاِدلُواْ أَْهلَ الِْكتَابِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن 

ون طرقاً متغايرة وملا ذكر اهللا تعاىل هذه الطرق الثالثة وعطف بعضها على بعض وجب أن تك)  ٤٦العنكبوت 
  متباينة وما رأيت للمفسرين فيه كالماً ملخصاً مضبوطاً

واعلم أن الدعوة إىل املذهب واملقالة ال بد وأن تكون مبنية على حجة وبينة واملقصود من ذكر احلجة إما تقرير 
  ذلك املذهب وذلك االعتقاد يف قلوب املستمعني وإما أن يكون املقصود إلزام اخلصم وإفحامه

أما القسم األول فينقسم أيضاً إىل قسمني ألن احلجة إما أن تكون حجة حقيقية يقينية قطعية مربأة عن احتمال 
النقيض وإما أن ال تكون كذلك بل تكون حجة تفيد الظن الظاهر واإلقناع الكامل فظهر هبذا التقسيم إحنصار 

للعقائد اليقينية وذلك هو املسمى باحلكمة وهذه أشرف احلجج يف هذه األقسام الثالثة أوهلا احلجة القطعية املفيدة 
)  ٢٦٩البقرة ( الدرجات وأعلى املقامات وهي اليت قال اهللا يف صفتها َوَمن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ  فَقَْد أُوِتىَ  َخْيًرا كَِثًريا 

يكون املقصود من ذكرها إلزام  وثانيها األمارات الظنية والدالئل اإلقناعية وهي املوعظة احلسنة وثالثها الدالئل اليت



  اخلصوم وإفحامهم وذلك هو اجلدل مث هذا اجلدل على قسمني
القسم األول أن يكون دليالً مركباً من مقدمات مسلمة يف املشهور عند اجلمهور أو من مقدمات مسلمة عند ذلك 

  القائل وهذا اجلدل هو اجلدل الواقع على الوجه األحسن
ك الدليل مركباً من مقدمات باطلة فاسدة إال أن قائلها حياول تروجيها على املستمعني القسم الثاين أن يكون ذل

بالسفاهة والشغب واحليل الباطلة والطرق الفاسدة وهذا القسم ال يليق بأهل الفضل إمنا الالئق هبم هو القسم 
مبا ذكرنا احنصار الدالئل واحلجج يف هذه  األول وذلك هو املراد بقوله تعاىل َوَجاِدلُْهم بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن فثبت

  األقسام الثالثة املذكورة يف هذه اآلية
إذا عرفت هذا فنقول أهل العلم ثالث طوائف الكاملون الطالبون للمعارف احلقيقية والعلوم اليقينية واملكاملة مع 

تغلب على طباعهم املشاغبة  هؤالء ال متكن إال بالدالئل القطعية اليقينية وهي احلكمة والقسم الثاين الذي
واملخاصمة ال طلب املعرفة احلقيقية والعلوم اليقينية واملكاملة الالئقة هبؤالء اجملادلة اليت تفيد اإلفحام واإللزام وهذان 

  القسمان مها الطرفان فاألول هو طرف الكمال والثاين طرف النقصان
الكمال إىل حد احلكماء احملققني ويف النقصان والرذالة إىل  وأما القسم الثاين فهو الواسطة وهم الذين ما بلغوا يف

حد املشاغبني املخاصمني بل هم أقوام بقوا على الفطرة األصلية والسالمة اخللقية وما بلغوا إىل درجة االستعداد 
  لفهم الدالئل اليقينية واملعارف احلكمية واملكاملة مع هؤالء ال متكن إال

اجملادلة وأعلى مراتب اخلالئق احلكماء احملققو وأوسطهم عامة اخللق وهم أرباب السالمة باملوعظة احلسنة وأدناها 
وفيهم الكثرية والغلبة وأدىن املراتب الذين جبلوا على طبيعة املنازعة واملخاصمة فقوله تعاىل اْدُع إِِلى َسبِيلِ رَّبكَ 

اهني القطعية اليقينية وعوام اخللق باملوعظة احلسنة معناه ادع األقوياء الكاملني إىل الدين احلق باحلكمة وهي الرب
  وهي الدالئل اليقينية اإلقناعية الظنية والتكلم مع املشاغبني باجلدل على الطريق األحسن األكمل

فقصر الدعوة على ومن لطائف هذه اآلية أنه قال َيْخَتِلفُونَ اْدعُ إِِلى َسبِيلِ َرّبَك بِالِْحكَْمةِ  َوالَْمْوِعظَةِ  الَْحَسَنةِ  
ذكر هذين القسمني ألن الدعوة إذا كانت بالدالئل القطعية فهي احلكمة وإن كانت بالدالئل الظنية فهي املوعظة 

احلسنة أما اجلدل فليس من باب الدعوة بل املقصود منه غرض آخر مغاير للدعوة وهو اإللزام واإلفحام فهلذا 
املوعظة احلسنة واجلدل األحسن بل قطع اجلدل عن باب الدعوة تنبيهاً السبب مل يقل ادع إىل سبيل ربك باحلكمة و

  على أنه ال حيصل الدعوة وإمنا الغرض منه شيء آخر واهللا أعلم
واعلم أن هذه املباحث تدل على أنه تعاىل أدرج يف هذه اآلية هذه األسرار العالية الشريفة مع أن أكثر اخللق كانوا 

  كتاب الكرمي ال يهتدي إىل ما فيه من األسرار إال من كان من خواص أويل األبصارغافلني عنها فظهر أن هذا ال
إىل اهللا تعاىل مث قال تعاىل إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالْمُْهَتِديَن واملعىن أنك مكلف بالدعوة 

يتعلق بك فهو تعاىل أعلم بالضالني وأعلم باملهتدين والذي عندي يف هذا هبذه الطرق الثالية فأما حصول اهلداية فال 
الباب أن جواهر النفوس البشرية خمتلفة باملاهية فبعضها نفوس مشرقة صافية قلية التعلق باجلسمانيات كثرية 

الروحانيات وملا  االجنذاب إىل عامل الروحانيات وبعضها مظلمة كدرة قوية التعلق باجلسمانيات عدمية االلتفات إىل
كانت هذه االستعدادات من لوازم جواهرها ال جرم ميتنع انقالهبا وزواهلا فلهذا قال تعاىل اشتغل أنت بالدعوة وال 
تطمع يف حصول اهلداية للكل فإنه تعاىل هو العامل بضالل النفوس الضالة اجلاهلة وبإشراق النفوس املشرقة الصافية 

الروم ( خمصوصة كما قال ِفطَْرةَ  اللَِّه الَِّتى فَطََر النَّاَس َعلَْيَها الَ َتْبِديلَ ِلَخلْقِ اللَِّه  فلكل نفس فطرة خمصوصة وماهية
  واهللا أعلم)  ٣٠



إِالَّ بِاللَِّه َوالَ َتْحَزنْ َعلَْيهِمْ  صَْبُرَك َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه وَلَِئن َصبَْرُتمْ لَُهَو خَْيٌر لِّلصَّابِريَن وَاصْبِْر َوَما
  َوالَ َتُك ِفى َضْيقٍ مِّمَّا َيْمكُُرونَ إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَواْ وَّالَِّذيَن ُهم مُّْحِسُنونَ

  يف اآلية مسائل
  املسألة األوىل قال الواحدي هذه اآلية فيها ثالثة أقوال

واهللا ألمثلن ( ملا رأى محزة وقد مثلوا به قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ة أن النيب القول األول وهو الذي عليه العام
) صلى اهللا عليه وسلم ( فنزل جربيل عليه السالم خبواتيم سورة النحل فكف رسول اهللا ) بسبعني منهم مكانك 

  وأمسك عما أراد
عيب وعلى هذا قالوا إن سورة النحل كلها وهذا قول ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية عطاء وأيب بن كعب والش

  مكية إال هذه اآليات الثالث
والقول الثاين أن هذا كان قبل األمر بالسيف واجلهاد حني كان املسلمون قد أمروا بالقتال مع من يقاتلهم وال 

البقرة ( َوالَ َتعَْتُدواْ إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن  يبدؤوا بالقتال وهو قوله تعاىل َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم
  ويف هذه اآلية أمر اهللا بأن يعاقبوا مبثل ما يصيبهم من العقوبة وال يزيدوا)  ١٩٠

والقول الثالث أن املقصود من هذه اآلية هني املظلوم عن استيفاء الزيادة من الظامل وهذا قول جماهد والنخعي وابن 
ين قال ابن سريين إن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثله وأقول إن محل هذه اآلية على قصة ال تعلق هلا مبا قبلها سري

يوجب حصول سوء الترتيب يف كالم اهللا تعاىل وذلك يطرق الطعن إليه وهو يف غاية البعد بل األصوب عندي أن 
أن يدعو اخللق إىل الدين احلق بأحد الطرق الثالثة وهي )  صلى اهللا عليه وسلم( يقال املراد أنه تعاىل أمر حممداً 

احلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال بالطريق األحسن مث إن تلك الدعوة تتضمن أمرهم بالرجوع عن دين آبائهم 
وأسالفهم وباإلعراض عنه واحلكم عليه بالكفر والضاللة وذلك مما يشوش القلوب ويوحش الصدور وحيمل أكثر 

 على قصد ذلك الداعي بالقتل تارة وبالضرب ثانياً وبالشتم ثالثاً مث إن ذلك احملق إذا شاهد تلك املستعمني
السفاهات ومسع تلك املشاغبات ال بد وأن حيمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب فعند 

ادة فهذا هو الوجه الصحيح الذي جيب محل اآلية هذا أمر احملقني يف هذا املقام برعاية العدل واإلنصاف وترك الزي
  عليه

  فإن قيل فهل تقدحون فيما روي أنه عليه السالم ترك العزم على املثلة وكفر عن ميينه بسبب هذه اآلية
قلنا ال حاجة إىل القدح يف تلك الرواية ألنا نقول تلك الواقعة داخلة يف عموم هذه اآلية فيمكن التمسك يف تلك 

عموم هذه اآلية إمنا الذي ينازع فيه أنه ال جيوز قصر هذه اآلية على هذه الواقعة ألن ذلك يوجب سوء الواقعة ب
  الترتيب يف كالم اهللا تعاىل

  املسألة الثالثة اعلم أنه تعاىل أمر برعاية العدل واإلنصاف يف هذه اآلية ورتب ذلك على أربع مراتب
َعاِقُبواْ بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه يعين إن رغبتم يف استقباء القصاص فاقنعوا باملثل وال تزيدوا املرتبة األوىل قوله َوإِنْ َعاقَبُْتْم فَ

ُتْم بِِه عليه فإن استيفاء الزيادة ظلم والظلم ممنوع منه يف عدل اهللا ورمحته ويف قوله َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقبُواْ بِِمثْلِ َما ُعوِقْب
أن ال يفعلن كما أنك إذا قلت للمريض إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح كان معناه أن  دليل على أن األوىل له

  األوىل بك أن ال تأكله فذكر تعاىل بطريق الرمز والتعريض على أن األوىل تركه
وهذا تصريح بأن األوىل  واملرتبة الثانية االنتقال من التعريض إىل التصريح وهو قوله َولَِئن َصبَْرُتْم لَُهَو َخْيٌر لّلصَّابِريَن

  ترك ذلك االنتقام ألن الرمحة أفضل من القسوة واإلنفاع أفضل من اإليالم



املرتبة الثالثة وهو ورود األمر باجلزم بالترك وهو قوله وَاصْبِْر ألنه يف املرتبة الثانية ذكر أن الترك خري وأوىل ويف 
صرب يف هذا املقام شاقاً شديداً ذكر بعده ما يفيد سهولته فقال َوَما هذه املرتبة الثالثة صرح باألمر بالصرب وملا كان ال

َصبُْرَك إِالَّ بِاللَِّه أي بتوفيقه ومعونته وهذا هو السبب الكلي األصلي املفيد يف حصول الصرب ويف حصلو مجيع أنواع 
ال َوالَ َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َوالَ الطاعات وملا ذكر هذا السبب الكلي األصلي ذكر بعده ما هو السبب اجلزئي القريب فق

َتُك ِفى َضْيقٍ ّممَّا َيْمكُُرونَ وذلك ألن إقدام اإلنسان على االنتقام وعلى إنزال الضرر بالغري ال يكون إال عند 
هيجان الغضب وشدة الغضب ال حتصل إال ألحد أمرين أحدمها فوات نفع كان حاصالً يف املاضي وإليه اإلشارة 

ْحَزنْ َعلَيْهِْم قيل معناه وال حتزن على قتلى أحد ومعناه ال حتزن بسبب فوت أولئك األصدقاء ويرجع بقوله َوالَ َت
حاصله إىل فوت النفع والسبب الثاين لشدة الغضب توقع ضرر يف املستقبل وإليه اإلشارة بقوله َوالَ َتُك ِفى َضْيقٍ 

 ميكن كالم أدخل يف حسن والضبط من هذا الكالم بقي ّممَّا َيْمكُُرونَ ومن وقف على هذه اللطائف عرف أنه ال
  يف لفظ اآلية مباحث

البحث األول قرأ ابن كثري َوالَ َتُك ِفى َضْيقٍ بكسر الضاد ويف النمل مثله والباقون بفتح الضاد يف احلرفني أما 
ن وما كان يف القلب فإنه الوجه يف القراءة املشهورة فأمور قال أبو عبيدة الضيق بالكسر يف قلة املعاش واملساك

الضيق وقال أبو عمرو الضيق بالكسر الشدة والضيق بفتح الضاد الغم وقال القتييب ضيق ختفيف ضيق مثل هني 
  وهني ولني ولني وهبذا الطريق قلنا إنه تصح قراءة ابن كثري

  البحث الثاين قرىء َوالَ َتكُن ِفى َضْيقٍ
لضيق صفة والصفة تكون حاصلة يف املوصوف وال يكون املصوف البحث الثالث هذا من كالم املقلوب ألن ا

حاصالً يف الصفة فكان املعىن فال يكون الضيق فيك إال أن الفائدة يف قوله َوالَ َتُك ِفى َضْيقٍ هو أن الضيق إذا عظم 
هذا اللفظ وقوي صار كالشيء احمليط باإلسنان من كل اجلوانب وصار كالقميص احمليط به فكانت الفائدة يف ذكر 

  هذا املعىن واهللا أعلم
بة األوىل رغب املرتبة الرابعة قوله إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَواْ وَّالَِّذيَن ُهم مُّْحِسُنونَ وهذا جيري جمرى التهديد ألن يف املرت

َولَِئن َصبَْرُتمْ لَُهَو خَْيٌر يف ترك االنتقام على سبيل الرمز ويف املرتبة الثانية عدل عن الرمز إىل التصريح وهو قوله 
لّلصَّابِريَن ويف املرتبة الثالثة أمرنا بالصرب على سبيل اجلزم ويف هذه املرتبة الرابعة كأنه ذكر الوعيد يف فعل االنتقام 

النتقام فإن أردت أن أكون فقال إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَواْ عن استيفاء الزيادة وَّالَِّذيَن ُهم مُّْحِسُنونَ يف ترك أصل ا
معك فكن من املتقني ومن احملسنني ومن وقف على هذا التريب عرف أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر جيب أن 

يكون على سبيل الرفق واللطف مرتبة فمرتبة وملا قال اهللا لرسوله اْدعُ إِِلى َسبِيلِ َرّبَك بِالِْحكَْمةِ  َوالَْمْوِعظَةِ  
ِ ذكر هذه املراتب األربعة تنبيهاً على أن الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة جيب أن تكون واقعة على هذا  الَْحَسَنة

  الوجه وعند الوقوف على هذه اللطائف يعلم العاقل أن هذا الكتاب الكرمي حبر ال ساحل له
الفضل والرتبة وقوله الَِّذيَن اتَّقَْواْ إشارة إىل التعظيم ألمر املسألة الثالثة قوله إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَواْ معيته بالرمحة و

  اهللا تعاىل وقوله وَّالَِّذيَن ُهم مُّْحِسُنونَ إشارة إىل الشفقة على خلق اهللا وذلك

يدل على أن كمال السعادة لإلنسان يف هذين األمرين أعين التعظيم ألمر اهللا تعاىل والشفقة على خلق اهللا وعرب عنه 
املشايخ فقال كمال الطريق صدق مع احلق وخلق مع اخللق وقال احلكماء كمال اإلنسان يف أن يعرف احلق  بعض

لذاته واخلري ألجل العمل به وعن هرم بن حيان أنه قيل له عند القرب من الوفاة أوص فقال إمنا الوصية من املال 
  وال مال يل ولكين أوصيكم خبواتيم سورة النحل



ابِريَن قال بعهضم إن قوله تعاىل َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ بِِمثْلِ َما ُعوِقْبُتمْ بِِه َولَِئن َصَبرُْتْم لَُهَو َخْيٌر لّلصَّ املسألة الرابعة
منسوخ بآية السيف وهذا يف غاية البعد ألن املقصود من هذه اآلية تعليم حسن األدب يف كيفية الدعوة إىل اهللا 

لب الزيادة وال تعلق هلذه األشياء بآية السيف وأكثر املفسرين مشغوفون بتكثري القول تعاىل وترك التعدي وط
  بالنسخ وال أرى فيه فائدة واهللا أعلم بالصواب

  سورة اإلسراء

  فمدنية ٨٠إىل غاية آية  ٧٣ومن آية  ٥٧و  ٣٣و  ٣٢و  ٢٦مكية إال اآليات 
  نزلت بعض القصص ١١١وآياهتا 

ايَاِتَنآ إِنَّهُ ى بَِعْبِدِه لَْيالً مَِّن الَْمْسجِدِ الْحََرامِ إِلَى الَْمْسجِِد االٌّ قَْصى الَِّذى بَاَركَْنا حَْولَُه ِلنُرَِيُه ِمْن ْءسُْبَحانَ الَِّذى أَْسَر
  ُهَو السَِّميعُ الَبصُِري
  سورة بين إسرائيل

  عددها مائة آية وعشر آيات
  عن ابن عباس أهنا مكية غري قوله

  ئيلسورة بين إسرا
  عددها مائة آية وعشر آيات

إىل قوله َواجَْعل لّى ِمن لَّدُْنَك )  ٧١اإلسراء ( عن ابن عباس أهنا مكية غري قوله َوإِن كَاُدواْ لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن االْْرضِ 
  فإهنا مدنيات نزلت حني جاء وفد ثقيف)  ٨٠اإلسراء ( ُسلْطَاناً نَِّصًريا 

  َنا إِنَُّه هَُوبَِعْبِدِه لَْيالً ّمَن الَْمْسجِدِ الْحََرامِ إِلَى الَْمْسجِِد االْقَْصى الَِّذى بَاَركَْنا َحْولَُه لُِنرَِيُه ِمْن ءايَاِتسُْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى 
  يف اآلية مسائل

املصدر املسألة األوىل قال النحويون سُْبَحانَ اسم علم للتسبيح يقال سبحت اهللا تسبيحاً وسبحاناً فالتسبيح هو 
وسبحان اسم علم للتسبيح كقولك كفرت اليمني تكفرياً وكفراناً وتفسريه تنزيه اهللا تعاىل من كل سوء قال 

أي تباعداً )  ٧املزمل ( السبح يف اللغة التباعد يدل عليه قوله تعاىل إِنَّ لََك ِفى النَّهَارِ سَْبَحاً ) النظم ( صاحب 
عما ال ينبغي ومتام املباحث العقلبية يف لفظ التسبيح قد ذكرناها يف أول سورة فمعىن سبح اهللا تعاىل أي بعده ونزهه 

احلديد وقد جاء يف لفظ التسبيح معان آخرى أحدها أن التسبيح يذكر مبعىن الصالة ومنه قوله تعاىل فَلَْوالَ أَنَُّه كَانَ 
  افلة وإمنا قيل للمصلي مسبحأي من املصلني والسبحة الصالة الن)  ١٤٣الصفات ( ِمَن الُْمسَّبِحَني 

 ألنه معظم هللا بالصالة ومنزه له عما ال ينبغي وثانيها ورد التسبيح مبعىن االستثناء يف قوله تعاىل قَالَ أَْوَسطُُهْم أَلَْم أَقُلْ
اء مبشيئته وثالثها أي تستثنون وتأويله أيضاً يعود إىل تعظيم اهللا تعاىل يف االستثن)  ٢٨القلم ( لَّكُْم لَْوالَ ُتسَّبُحونَ 

قيل معناه نور وجهه وقيل سبحات وجهه نور ) ألحرقت سبحات وجهه ما أدركت من شيء ( جاء يف احلديث 
وجهه الذي إذا رآه الرائي قال سبحان اهللا وقوله أَْسَرى قال أهل اللغة أسرى وسرى لغتان وقوله بِعَْبِدِه أمجع 

والسالم ومسعت الشيخ اإلمام الوالد عمر بن احلسني رمحه اهللا قال املفسرون على أن املراد حممد عليه الصالة 
مسعت الشيخ اإلمام أبا القاسم سليمان األنصاري قال ملا وصل حممد صلوات اهللا عليه إىل الدرجات العالية 

) لعبودية رب بأن تنسبين إىل نفسك با( واملراتب الرفيعة يف العارج أوحى اهللا تعاىل إليه يا حممد مب أشرفك قال 



  فأنزل اهللا فيه سُْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بِعَْبِدِه وقوله لَْيالً نصب على الظرف
  فإن قيل اإلسراء ال يكون إال بالليل فما معىن ذكر الليل

قلنا أراد بقوله لَْيالً بلفظ التنكري تقليل مدة اإلسراء وأنه أسرى به يف بعض الليل من مكة إىل الشام مسرية أربعني 
يلة وذلك أن التنكري فيه قد دل على معىن البعضية واختلفوا يف ذلك الليل قال مقاتل كان ذلك الليل قبل اهلجرة ل

عن أنس واحلسن أنه كان ذلك قبل البعثة وقوله ّمَن الَْمْسجِدِ الْحََرامِ اختلفوا يف ) الكشاف ( بسنة ونقل صاحب 
( م بعينه وهو الذي يدل عليه ظاهر لفظ القرآن وروي عن النيب املكان الذي أسرى به منه فقيل هو املسجد احلرا

بينا أنا يف املسجد احلرام يف احلجر عند البيت بني النائم واليقظان إذ أتاين جربيل ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم 
م احلرم إلحاطته وقيل أسري به من دار أم هاينء بنت أيب طالب واملراد على هذا القول باملسجد احلرا) بالرباق 

باملسجد والتباسه به وعن ابن عباس احلرم كله مسجد وهذا قول األكثرين وقوله إِلَى الَْمْسجِدِ االْقَْصى اتفقوا على 
أن املراد منه بيت املقدس ومسي باألقصى لبعد املسافة بينه وبني املسجد احلرام وقوله الَِّذى َباَركَْنا َحْولَُه قيل بالثمار 

  وقيل بسبب أنه مقر األنبياء ومهبط املالئكة واألزهار
واعلم أن كلمة إِلَى النتهاء الغاية فمدلول قوله إِلَى الَْمْسجِِد االْقَْصى أنه وصل إىل حد ذلك املسجد فأما أنه دخل 

ة من العجائب ذلك املسجد أم ال فليس يف اللفظ داللة عليه وقوله ِلنُرَِيُه ِمْن ءاَياتَِنا يعين ما رأى يف تلك الليل
  واآليات اليت تدل على قدرة اهللا تعاىل

فإن قالوا قوله ِلنُرَِيُه ِمْن ءاَياِتَنا يدل على أنه تعاىل ما أراه إال بعض اآليات ألن كلمة ِمْن تفيد التبعيض وقال يف حق 
فيلزم أن يكون معراج إبراهيم عليه )  ٧٥األنعام ( إبراهيم َوكَذَِلَك ُنرِى إِبْراهِيَم َملَكُوَت السََّماَواِت َواالْْرَض 

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( السالم أفضل من معراج حممد 
بعض آيات اهللا تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( قلنا الذي رآه إبراهيم ملكوت السموات واألرض والذي رآه حممد 

  وال شك أن آيات اهللا أفضل
أن الذي أسرى بعبده هو السميع ألقوال حممد البصري بأفعاله العامل بكوهنا مهذبة مث قال إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم أي 

خالصة عن شوائب الرياء مقرونة بالصدق والصفاء فلهذا السبب خصه اهللا تعاىل هبذه الكرامات وقيل املراد مسيع 
  ملا يقولون للرسول يف هذا األمر بصري مبا يعملون يف هذه الواقعة

اختلف يف كيفية ذلك اإلسراء فاألكثرون من طوائف املسلمني اتفقوا على أنه أسرى جبسد رسول اهللا املسألة الثانية 
عن ) تفسريه ( واألقلون قالوا إنه ما أسري إال بروحه حكي عن حممد بن جرير الطربي يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

وإمنا أسري بروحه وحكي هذا ) يه وسلم صلى اهللا عل( حذيفة أنه قال ذلك رؤيا وأنه ما فقد جسد رسول اهللا 
القول أيضاً عن عائشة رضي اهللا عنها وعن معاوية رضي اهللا عنه واعلم أن الكالم يف هذا الباب يقع يف مقامني 

  أحدمها يف إثبات اجلواز العقلي الثاين يف الوقوع
ة إىل هذا احلد ممكنة يف نفسها واهللا تعاىل أما املقام األول وهو إثبات اجلواز العقللي فنقول احلركة الواقعة يف السرع

قادر على مجيع املمكنات وذلك يدل على أن حصول احلركة يف هذا احلد من السرعة غري ممتنع فنفتقر ههنا إىل بيان 
  مقدمتني

  املقدمة األوىل يف إثبات أن احلركة الواقعة إىل هذا احلد ممكنة يف نفسها ويدل عليه وجوه
فلك األعظم يتحرك من أول الليل إىل آخره ما يقرب من نصف الدور وقد ثبت يف اهلندسة أن الوجه األول أن ال

نسبة القطر الواحد إىل الدور نسبة الواحد إىل ثالثة وسبع فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر إىل نصف الدور نسبة 



ارتفع من مكة إىل ما فوق الفلك )  صلى اهللا عليه وسلم( الواحد إىل ثالثة وسبع وبتقدير أن يقال أن رسول اهللا 
األعظم فهو مل يتحرك إال مبقدار نصف القطر فلما حصل يف ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور فكان 

حصول احلركة مبقدار نصف القطر أوىل باإلمكان فهذا برهان قاطع على أن االرتقاء من مكة إىل ما فوق العرش يف 
  يف نفسه وإذا كان كذلك كان حصوله يف كل الليل أوىل باإلمكان واهللا أعلممقدار ثلث من الليل أمر ممكن 

الوجه الثاين وهو أنه ثبت يف اهلندسة أن قرص الشمس يساوي كرة األرض مائة وستني وكذا مرة مث إنا نشاهد أن 
ور أمر ممكن طلوع القرص حيصل يف زمان لطيف سريع وذلك يدل على أن بلوغ احلركة يف السرعة إىل احلد املذك

  يف نفسه
الوجه الثالث أنه كما يستبعد يف العقل صعود اجلسم الكثيف من مركز العامل إىل ما فوق العرش فكذلك يستبعد 

صلى اهللا عليه وسلم ( نزول اجلسم اللطيف الروحاين من فوق العرش إىل مركز العامل فإن كان القول مبرعاج حممد 
عقول كان القول بنزول جربيل عليه الصالة والسالم من العرش إىل مكة يف اللحظة يف الليلة الواحدة ممتنعاً يف ال) 

الواحدة ممتنعاً ولو حكمنا هبذا االمتناع كان ذلك طعناً يف نبوة مجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم والقول بثبوت 
سريعة إىل هذا احلد يلزمهم  املعراج فرع على تسليم جواز أصل النبوة فثبت أن القائلني بامتناع حصول حركة

القول بامتناع نزول جربيل عليه الصالة والسالم يف اللحظة ممن العرش إىل مكة وملا كان ذلك باطالً كان ما ذكروه 
  أيضاً باطالً

فإن قالوا حنن ال نقول إن جربيل عليه الصالة والسالم جسم ينتقل من مكان إىل مكان وإمنا نقول املراد من نزول 
حىت يظهر يف روحه من ) صلى اهللا عليه وسلم ( عليه السالم هو زوال احلجب اجلسمانية عن روح حممد جربيل 

  املكاشفات واملشاهدات بعض ما كان حاضراً متجلياً يف ذات جربيل عليه الصالة والسالم
  يهقلنا تفسري الوحي هبذا الوجه هو قول احلكماء فأما مجهور املسلمني فهم مقرون بأن جربيل عل

الصالة والسالم جسم وأن نزوله عبارة عن انتقاله من عامل األفالك إىل مكة وإذاكان كذلك كان اإللزام املذكور 
قوياً روي أنه عليه الصالة والسالم ملا ذكر قصة املعراج كذبه الكل وذهبوا إىل أيب بكر وقالوا له إن صاحبك يقول 

فذكر ) صلى اهللا عليه وسلم ( صادق مث جاء إىل رسول اهللا  كذا وكذا فقال أبو بكر إن كان قد قال ذلك فهو
الرسول له تلك التفاصيل فكلما ذكر شيئاً قال أبو بكر صدقت فلما متم الكالم قال أبو بكر أشهد أنك رسول اهللا 

مت حقاً فقال له الرسول وأنا أشهد أنك الصديق حقاً وحاصل الكالم أن أبا بكر رضي اهللا عنه كأنه قال ملا سل
  رسالته فقد صدقته فيما هو أعظم من هذا فكيف أكذبه يف هذا

الوجه الرابع أن أكثر أرباب امللل والنحل يسلمون وجود إبليس ويسلمون أنه هو الذي يتوىل إلقاء الوسوسة يف 
لما قلوب بين آدم ويسلمون أنه ميكنه االنتقال من املشرق إىل املغرب ألجل إلقاء الوساوس يف قلوب بين آدم ف

سلموا جواز مثل هذه احلركة السريعة يف حق إبليس فألن يسلموا جواز مثلها يف حق أكابر األنبياء كان أوىل وهذا 
اإللزام قوي على من يسلم أن إبليس جسم ينتقل من مكان إىل مكان أما الذين يقولون إنه من األرواح اخلبيثة 

 وارد عليهم إال أن أكثر أرباب امللل والنحل يوافقون على الشريرة وأنه ليس جبسم وال جسماين فهذا اإللزام غري
  أنه جسم لطيف متنقل

فإن قالوا هب أن املالئكة والشياطني يصح يف حقهم حصول مثل هذه احلركة السريعة ألهنم أجسام لطيفة وال ميتنع 
مثل هذه احلركة  حصول مثل هذه احلركة السريعة يف ذواهتا أما اإلنسان فإنه جسم كثيف فكيف يعقل حصول

  السريعة فيه



قلنا حنن إمنا استدللنا بأحوال املالئكة والشياطني على أن حصول حركة منتهية يف السرعة إىل هذا احلد ممكن يف 
نفس األمر وأما بيان أن هذه احلركة ملا كانت ممكنة الوجود يف نفسها كانت أيضاً ممكنة احلصول يف جسم البدن 

  سيأيت تقريره إن شاء اهللا تعاىل اإلنساين فذاك مقام آخر
الوجه اخلامس أنه جاء يف القرآن أن الرياح كانت تسري بسليمان عليه الصالة والسالم إىل املواضع البعيدة يف 

بل )  ١٢سبأ ( األوقات القليلة قال تعاىل يف صفال مسري سليمان عليه الصالة والسالم غُُدوَُّها َشْهٌر َورََواحَُها َشْهٌر 
احلس يدل على أن الرياح تنتقل عند شدة هبوهبا من مكان إىل مكان يف غاية البعد يف اللحظة الواحدة وذلك  نقول

  أيضاً يدل على أن مثل هذه احلركة السريعة يف نفسها ممكنة
الوجه السادس أن القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش بقليس من أقصى اليمن إىل أقصى 

ْيَك طَْرفُكَ يف مقدار ملح البصر بدليل قوله تعاىل قَالَ الَِّذى ِعنَدُه ِعلٌْم ّمَن الِْكتَابِ أََناْ ءاتِيَك بِِه قَْبلَ أَن يَْرَتدَّ إِلَالشام 
  وإذاكان ممكناً يف حق بعض الناس علمنا أنه يف نفسه ممكن الوجود)  ٤٠النمل ( 

منا يبصر املبصرات ألجل أن الشعاع خيرج من عينيه ويتصل باملبصر الوجه السابع إن من الناس من يقول احليوان إ
مث إنا إذا فتحنا العني ونظرنا إىل رجل رأيناه فعلى قول هؤالء انتقل شعاع العني من أبصارنا إىل رجل يف تلك 

تنعات فثبت اللحظة اللطيفة وذلك يدل على أن احلركة الواقعة على هذا احلد من السريعة من املمكنات ال من املم
  هبذه الوجوه أن حصول احلركة املنتهية يف السرعة إىل هذا احلد أمر ممكن الوجود يف نفسه

( املقدمة الثانية يف بيان أن هذه احلركة ملا كانت ممكنة الوجود يف نفسها وجب أن ال يكون حصوهلا يف جسد حممد 
الئل القطعية أن األجسام متماثلة يف متام ماهياهتا فلما صح ممتنعاً والذي يدل عليه أنا بينا بالد) صلى اهللا عليه وسلم 

حصول مثل هذه احلركة يف حق بعض األجسام وجب إمكان حصوهلا يف سائر األجسام وذلك يوجب القطع بأن 
  أمر ممكن الوجود يف نفسه) صلى اهللا عليه وسلم ( حصول مثل هذه احلركة يف جسد حممد 

ل أن خالق العامل قادر على كل املمكنات وثبت أن حصول احلركة البالغة يف وإذا ثبت هذا فنقول ثبت بالدلي
ممكن فوجب كونه تعاىل قادراً عليه وحينئذ يلزم من ) صلى اهللا عليه وسلم ( السرعة إىل هذا احلد يف جسد حممد 

اب أنه يبقى التعجب جمموع هذه املقدمات أن القول بثبوت هذا املعراج أمر ممكن الوجود يف نفسه أقصى ما يف الب
إال أن هذا التعجب غري خمصوص هبذا املقام بل هو حاصل يف مجيع املعجزات فانقالت العصا ثعباناً تبلغ سبعني ألف 

حبل من احلبال والعصي مث تعود يف احلال عصا صغرية كما كانت أمر عجيب وخروج الناقة العظيمة من اجلبل 
عجيب وكذا القول يف مجيع املعجزات فإن كان جمرد التعجب يوجب اإلنكار األصم وإظالل اجلبل العظيم يف اهلواء 

والدفع لزم اجلزم بفساد القول بإثبات املعجزات وإثبات املعجزات فرع على تسليم أصل النبوة وإن كان جمرد 
   ممتنع واهللا أعلمالتعجب ال يوجب اإلنكار واإلبطال فكذا ههنا فهذا متام القول يف بيان أن القول باملعراج ممكن غري

صلى اهللا ( املقام الثاين يف البحث عن وقوع املعراج قال أهل التحقيق الذي يدل على أنه تعاىل أسرى بروح حممد 
وجسده من مكة إىل املسجد األقصى القرآن واخلرب أما القرآن فهو هذه اآلية وتقرير الدليل أن العبد ) عليه وسلم 

  أن يكون اإلسراء حاصالً جملموع اجلسد والروح اسم جملموع اجلسد والروح فوجب
واعلم أن هذا االستدالل موقوف على أن اإلنسان هو الروح وحده أو اجلسد وحده أو جمموع اجلسد والروح أما 
القائلون بأن اإلنسان هو الروح وحده فقد احتجوا عليه بوجوه أحدها أن اإلنسان شيء واحد باق من أول عمره 

ء البدنية يف التبدل والتغري واالنتقال والباقي غري متبدل فاإلنسان مغاير هلذا البدن وثانيها إن إىل آخر واألجزا
اإلنسان قد يكون عارفاً بذاته املخصوصة حال ما يكون غافالً عن مجيع أجزائه البدنية واملعلوم مغاير للمغفول عنه 



فطرته السليمة يدي ورجلي ودماغي وقليب وكذا القول  فاإلنسان مغاير هلذا البدن وثالثها أن اإلنسان يقول مبقتضى
يف سائر األعضاء فيضيف كلها إىل ذاته املخصوصة واملضاف غري املضاف إليه فذاته املخصوصة وجب أن تكون 

  مغايرة لكل هذه األعضاء
  وهذا حمال فإن قالوا أليس أنه يضيف ذاته إىل نفسه فيقول ذايت ونفسي فيلزمكم أن تكون نفسه مغايرة لذاته

قلنا حنن ال نتمسك مبجرد اللفظ حىت يلزمنا ما ذكرمتوه بل إمنا نتمسك مبحض العقل فإن صريح العقل يدل على 
أن اإلنسان موجود واحد وذلك الشيء الواحد يأخذ بآله اليد ويبصر بآلة العني ويسمع بآلة األذن فاإلنسان شيء 

لك يدل على أن اإلنسان شيء مغاير هلذه األعضاء واآلالت واحد وهذه األعضاء آالت له يف هذه األفعال وذ
  فثبت هبذه الوجوه أن اإلنسان شيء مغاير هلذه البنية وهلذا اجلسد

  إذا ثبت هذا فنقول سُْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بِعَْبِدِه املراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا التقرير فلم

  اجلسديبقى يف اآلية داللة على حصول اإلسراء ب
  فإن قالوا فاإلسرا بالروح ليس بأمر خمالف للعادة فال يليق به أن يقال سُْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بِعَْبدِِه

قلنا هذا أيضاً بعيد ألنه ال يبعد أن يقال إنه حصل لروحه من أنواع املكاشفات واملشاهدات ما مل حيصل لغريه ألبتة 
تقرير وجه السؤال على االستدالل هبذه اآلية يف إثبات املعراج بالروح فال جرم كان هذا الكالم الئقاً به فهذا 

  واجلسد معاً
واجلواب أن لفظ العبد ال يتناول إال جمموع الروح واجلسد والدليل عليه قوله تعاىل أَرَأَْيَت الَِّذى َيْنَهى عَْبداً إِذَا 

الروح واجلسد وقال أيضاً يف سورة اجلن َوأَنَّهُ لََّما وال شك أن املراد من العبد ههنا جمموع )  ١٠ ٩العلق ( َصلَّى 
واملراد جمموع الروح واجلسد فكذا ههنا وأما اخلرب فهو )  ١٩اجلن ( قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه كَادُواْ َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبداً 

قدس مث منه إىل السموات احلديث املروي يف الصحاح وهو مشهور وهو يدل على الذهاب من مكة إىل بيت امل
واحتج املنكرون له بوجوه أحدها بالوجوه العقلية وهي ثالثة أوهلا أن احلركة البالغة يف السرعة إىل هذا احلد غري 
معقولة وثانيها أن صعود اجلرم الثقيل إىل السموات غري معقول وثالثها أن صعوده إىل السموات يوجب احنراق 

  األفالك وذلك حمال
الثانية أن هذا املعىن لو صح لكان أعظم من سائر املعجزات وكان جيب أن يظهر ذلك عند اجتماع الناس والشبهة 

حىت يستدلوا به على صدقه يف ادعاء النبوة فأما أن حيصل ذلك يف وقت ال يراه أحد وال يشاهده أحد فإنه يكون 
  ذلك عبثاً وذلك ال يليق باحلكيم
وما تلك الرؤيا إال )  ٦٠اإلسراء ( َما َجَعلَْنا الرُّءَيا الَِّتى أََرْيَناكَ إِالَّ ِفْتَنةً  لّلنَّاسِ والشبهة الثالثة متسكوا بقوله َو

حديث املعراج وإمنا كان فتنة للناس ألن كثرياً ممن آمن به ملا مسع هذا الكالم كذبه وكفر به فكان حديث املعراج 
نام الشبهة الرابعة أن حديث املعراج اشتمل على أشياء بعيدة منها ما سبباً لفتنة الناس فثبت أن ذلك رؤيا رآه يف امل

روي من شق بطنه وتطهريه مبا زمزم وهو بعيد ألن الذي ميكن غسله باملاء هو النجاسات العينية وال تأثري لذلك يف 
ألنه تعاىل ملا سريه تطهري القلب عن العقائد الباطلة واألخالق املذمومة ومنها ما روي من ركوب الرباق وهو بعيد 

صلى ( من هذا العامل إىل عامل األفالك فأي حاجة إىل الرباق ومنها ما روي أنه تعاىل أوجب مخسني صالة مث إن حممداً 
مل يزل يتردد بني اهللا تعاىل وبني موسى إىل أن عاد اخلمسون إىل مخس بسبب شفقة موسى عليه ) اهللا عليه وسلم 

وهذا يقتضي نسخ احلكم قبل حضوره وأنه يوجب البداء وذلك على اهللا تعاىل حمال  الصالة والسالم قال القاضي
  فثبت أن ذلك احلديث مشتمل على ما جيوز قبوله فكان مردوداً



  واجلواب عن الوجوه العقلية قد سبق فال نعيدها
هذا كالم جممل ويف تفصيله وشرحه واجلواب عن الشبهة الثانية ما ذكره اهللا تعاىل وهو قوله ِلنُرَِيُه ِمْن ءايَاِتَنا و

وجوه األول أن خريات اجلنة عطيمة وأهوال النار شديدة فلو أنه عليه الصالة والسالم ما شاهدمها يف الدنيا مث 
  شاهدمها يف ابتداء يوم القيامة فرمبا رغب يف خريات اجلنة أو خاف من أهوال

نئذ ال يعظم وقعهما يف قلبه يوم القيامة فال يبقى مشغول القلب النار أما ملا شاهدمها يف الدنيا يف ليلة املعراج فحي
هبما وحينئذ يتفرغ للشفاعة الثاين ال ميتنع أن تكون مشاهدته ليلة املعراج لألنبياء واملالئكة صارت سبباً لتكامل 

ش صارت مصلحته أو مصلحتهم الثالث أنه ال يبعد أنه إذا صعد الفلك وشاهد أحوال السموات والكرسي والعر
مشاهدة أحوال هذا العامل وأهواله حقرية يف عينه فتحصل له زيادة قوة يف القلب باعتبارها يكون يف شروعه يف 

الدعوة إىل اهللا تعاىل أكمل وقلة التفاته إىل أعداء اهللا تعاىل أقوى يبني ذلك أن من عاين قدرة اهللا تعاىل يف هذا الباب 
لقلب على احتمال املكاره يف اجلهاد وغريه إال أضعاف ما يكون عليه حال من ال يكون حاله يف قوة النفس وثبات ا

  مل يعاين
  واعلم أن قوله ِلنُرَِيُه ِمْن ءايَاِتَنا كالداللة على أن فائدة ذلك اإلسراءة خمتصة به وعائدة إىل على بسل التعيني

هذه السورة نبني أن تلك الرؤيا رؤيا عيان ال  واجلواب عن الشبهة الثالثة أنا عند االنتهاء إىل تفسري تلك اآلية يف
  رؤيا منام

  واجلواب عن الشبهة الرابعة ال اعتراض على اهللا تعاىل يف أفعاله فهو يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد واهللا أعلم
بأول  املسألة الرابعة أما العروج إىل السموات وإىل ما فوق العرش فهذه اآلية ال تدل عليه ومنهم من استدل عليه

وتفسريمها مذكور يف )  ١٩اإلنشقاق ( سورة والنجم ومنهم من استدل عليه بقوله تعاىل لََتْركَُبنَّ طََبقاً َعن طَبقٍ 
  موضعه وأما داللة احلديث فكما سلف واهللا أعلم

ن ُدونِى َوِكيالً ذُرِّيَّةَ  َمْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ إِنَُّه كَانَ َوَءاَتيَْنآ ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعلَْناُه ُهًدى لِّبَنِى إِْسَراِءيلَ أَالَّ تَتَِّخذُواْ ِم
  َعْبًدا َشكُورًا

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أن الكالم يف اآلية اليت قبل هذه اآلية وفيها انتقل من الغيبة إىل اخلطاب ومن اخلطاب إىل الغيبة 

ر اهللا على سبيل الغيبة وقوله بَاَركَْنا حَْولَُه ِلنُرَِيُه ِمْن ءايَاِتَنا فيه ثالثة ألفاظ دالة ألن قوله سُْبَحانَ الَِّذى أَسَْرى فيه ذك
على احلضور وقوله إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَبِصُري يدل على الغيبة وقوله َوءاَتْيَنآ مُوَسى الْكَِتاَب اخل يدل على احلضور 

  العكس يسمى صنعة االلتفاتوانتقال الكالم من الغيبة إىل احلضور وب
بأن أسرى به وذكر يف هذه اآلية ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية ذكر اهللا تعاىل يف اآلية األوىل إكرامه حممداً 

 أنه أكرم موسى عليه الصالة والسالم قبله بالكتاب الذي آتاه فقال َوءاَتيَْنآ ُموَسى الِْكتَاَب يعين التوراة َوَجَعلْنَاُه
  ُهًدى

أي خيرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات اجلهل والكفر إىل نور العلم والدين احلق وقوه أَالَّ تَتَِّخذُواْ ِمن ُدونِى 
  َوِكيالً وفيه أحباث

البحث األول قرأ أبو عمرو أَالَّ تَتَِّخذُواْ بالياء خرباً عن بين إسرائيل والباقون بالتاء على اخلطاب أي قلنا هلم ال 
  تخذوات



ناصبة للفعل فيكون ) أن ( البحث الثاين قال أبو علي الفارسي إن قوله أَالَّ تَتَِّخذُواْ فيه ثالثة أوجه أحدها أن تكون 
مبعىن أي اليت للتفسري وانصرف الكالم من الغيبة إىل ) أن ( املعىن وجعلناه هدى لئال تتخذوا وثانيها أن تكون 

)  ٦ص ( ف منها إىل اخلطاب واألمر يف قوله وَانطَلََق الَْمال ِمْنُهمْ أَِن اْمشُواْ اخلطاب يف قراءة العامة كما انصر
زائدة وجيعل تتخذوا على القول ) أن ( فكذلك انصرف من الغيبة إىل النهي يف قوله أَالَّ َتتَِّخذُواْ وثالثها أن تكون 

  وين وكيالًاملضمر والتقدير وجعلناه هدى لبين إسرائيل فقلنا ال تتخذوا من د
( البحث الثالث قوله َوكِيالً أي رباً تكلون أموركم إليه أقول حاصل الكالم يف اآلية أنه تعاىل ذكر تشريف حممد 

باإلسراء مث ذكر عقيبه تشريف موسى عليه الصالة والسالم بإنزال التوراة عليه مث وصف ) صلى اهللا عليه وسلم 
منا كان هدى الشتماله على النهي عن اختاذ غري اهللا وكيالً وذلك هو التوحيد التوراة بكوهنا هدى مث بني أن التوراة إ

فرجع حاصل الكالم بعد رعاية هذه املراتب أنه ال معراج أعلى وال درجة أشرف وال منقبة أعظم من أن يصري املرء 
هللا وإن تفكر تفكر يف دالئل غرقاً يف حبر التوحيد وأن ال يعول يف أمر من األمور إال على اهللا فإن نطق نطق بذكر ا

تنزيه اهللا تعاىل وإن طلب طلب من اهللا فيكون كله هللا وباهللا مث قال ذُّريَّةَ  َمْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ ويف نصب ذُّريَّةِ  
  وجهان

 الوجه األول أن يكون نصباً على النداء يعين يا ذرية من محلنا مع نوح وهذا قول جماهد ألنه قال هذا نداء قال
الواحدي وإمنا يصح هذا على قراءة من قرأ بالتاء كأنه قيل هلم ال تتخذوا من دوين وكيالً يا ذرية من محلنا مع نوح 
يف السفينة قال قتادة الناس كلهم ذرية نوح ألنه كان معه يف السفينة ثالثة بنني سام وحام ويافث فالناس كلهم من 

  نوح قائماً مقام قوله ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها النَّاُسذرية أولئك فكان قوله يا ذرية من محلنا مع 
النساء ( الوجه الثاين يف نصب قوله ذُّريَّةِ  أن االختاذ فعل يتعدى إىل مفعولني كقوله وَاتََّخذَ اللَُّه إِبْراهِيَم َخلِيالً 

لى نوح فقال إِنَُّه كَانَ َعْبًدا والتقدير ال تتخذوا ذرية من محلنا مع نوح من دوين وكيالً مث إنه تعاىل أثىن ع)  ١٢٥
احلمد هللا الذي ( أي كان كثري الشكر روي أنه عليه الصالة والسالم كان إذا أكل قال )  ٣اإلسراء ( َشكُوًرا 

احلمد هللا ( وإذا اكتسى قال ) احلمد هللا الذي أسقاين ولو شاء أظمأين ( وإذا شرب قال ) أطعمين ولو شاء أجاعين 
( وإذا قضى حاجته قال ) احلمد هللا الذي حذاين ولو شاء أحفاين ( وإذا احتذى قال ) شاء أعراين الذي كساين ولو 

وروي أنه كان إذا أراد اإلفطار عرض طعامه على من ) احلمد هللا الذي أخرج عين أذاه يف عافية ولو شاء حبسه 
  آمن به فإن وجده حمتاجاً آثره به

  َشكُوًرا ما وجه مالميته ملا قبلهفإن قيل قوله إِنَُّه كَانَ َعْبًدا 

قلنا التقدير كأنه قال ال تتخذوا من دوين وكيالً وال تشركوا يب ألن نوحاً عليه الصالة والسالم كان عبداً شكوراً 
وإمنا يكون العبد شكوراً لو كان موحداً ال يرى حصول شيء من النعم إال من فضل اهللا وأنتم ذرية قومه فاقتدوا 

  سالم كما أن آباءكم اقتدوا به واهللا أعلمبنوح عليه ال
ا َجآَء َوْعُد أُولَاُهَما َبَعثَْنا َوقََضْيَنآ إِلَى َبنِى إِسَْراءِيلَ ِفى الِْكتَابِ لَتُفِْسُدنَّ ِفى األرض مَرََّتْينِ َولََتْعلُنَّ ُعلُّواً كَبِرياً فَإِذَ

اسُواْ ِخلَالَ الدِّيَارِ َوكَانَ َوْعًدا مَّفْعُوالً ثُمَّ َردَْدَنا لَكُُم الْكَرَّةَ  َعلَْيهِْم َوأَْمَدْدَناكُم َعلَْيكُْم ِعَباًدا لََّنآ أُوِْلى بَأْسٍ َشِديٍد فََج
  بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَجَعلَْناكُْم أَكْثََر َنفِريًا

اة هدى هلم بني أهنم ما اهتدوا اعلم أنه تعاىل ملا ذكر إنعامه على بين إسرائيل بإنزال التوراة عليهم وبأنه جعل التور
  ية مسائلهبداه بل وقعوا يف الفساد فقال َوقََضْيَنا إِلَى َبنِى إِسْراءيلَ ِفى الِْكتَابِ لَتُفِْسُدنَّ ِفى االْْرضِ مَرََّتْينِ ويف اآل

)  ١٢فصلت ( َسَماوَاٍت املسألة األوىل القضاء يف اللغة عبارة عن قطع األشياء عن إحكام ومنه قوله فَقََضاُهنَّ َسْبعَ 



  وقول الشاعر
  وعليهما مسرودتان قضامها داود

فقوله َوقََضْيَنا أي أعلمناهم وأخربناهم بذلك وأوحينا إليهم ولفظ إِلَى صلة لإلحياء ألن معىن قضينا أوحينا إليهم 
رض مصر وقوله وَلََتْعلُنَّ ُعلُّواً كذا وقوله لَتُفِْسُدنَّ يريد املعاصي وخالف أحكام التوراة وقوله ِفى االْْرضِ يعين أ

كَبِرياً يعين أنه يكون استعالؤكم على الناس بغري احلق استعالء عظيماً ألنه يقال لكل متجرب قد عال وتعظم مث قال 
ملعىن أنه إذا جاء وعد الفساق يف فَإِذَا َجآء َوْعُد أُولَاُهَما يعين أوىل املرتني بََعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباًدا لََّنا أُْوِلى َبأْسٍ َشِديٍد وا

البقرة ( املرة األوىل أرسلنا عليكم قوماً أوىل بأس شديد وجندة وشدة والبأس القتال ومنه قوله تعاىل َوِحَني الْبَأْسِ 
ومعىن بعثنا عليكم أرسلنا عليكم وخلينا بينكم وبينهم خاذلني إياكم واختلفوا يف أن هؤالء العباد من هم )  ١٧٧
بين إسرائيل تعظموا وتكربوا واستحلوا احملارم وقتلوا األنبياء وسفكوا الدماء وذلك أول الفسادين فسلط  قيل إن

اهللا عليهم خبتنصر فقتل منهم أربعني ألفاً ممن يقرأ التوراة وذهب بالبقية إىل أرض نفسه فبقوا هناك يف الذل إىل أن 
مرأة من بين إسرائيل فطلبت تلك املرأة من ذلك امللك أن يرد قيض اهللا ملكاً آخر غزا أهل بابل واتفق أن تزوج با

بين إسرائيل إىل بيت املقدس ففعل وبعد مدة قامت فيهم األنبياء ورجعوا إىل أحسن ما كانوا فهو قوله ثُمَّ َردَْدَنا 
  لَكُُم الْكَرَّةَ  َعلَْيهِْم

ا لََّنا أن اهللا تعاىل سلط عليهم جالوت حىت أهلكهم وأبادهم وقوله والقول الثاين إن املراد من قوله َبَعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباًد
ثُمَّ رََدْدَنا لَكُُم الْكَرَّةَ  هو أنه تعاىل قوى طالوت حىت حارب جالوت ونصر داود حىت قتل جالوت فذاك هو عود 

  الكرة
الرعب من بين إسرائيل يف قلوب اجملوس فلما كثرت  والقول الثالث إن قوله َبَعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباًدا لََّنا هو أنه تعاىل ألقى

  املعاصي فيهم أزال ذلك الرعب عن قلوب اجملوس فقصدوهم وبالغوا يف قتلهم وإفنائهم وإهالكهم
واعلم أنه ال يتعلق كثري غرض يف معرفة أولئك األقوام بأعياهنم بل املقصود هو أهنم ملا أكثروا من املعاصي سلط 

  هم وأفنوهمعليهم أقواماً قتلو
مث قال تعاىل فَجَاُسواْ ِخلَالَ الدَّيارِ قال الليث اجلوس واجلوسان التردد خالل الديار والبيوت يف الفساد واخلالل هو 
االنفراج بني الشيئني والديار ديار بيت املقدس واختلفت عبارات املفسرين يف تفسري جاسوا فعن ابن عباس فتشوا 

ا وقال ابن قتيبة عاثوا وأفسدوا وقال الزجاج طافوا خالل الديار هل بقي أحد مل وقال أبو عبيدة طلبوا من فيه
  يقتلوه قال الواحدي اجلوس هو التردد والطلب وذلك حمتمل لكل ما قالوه

مَّ مث قال تعاىل َوكَانَ َوْعًدا مَّفُْعوالً أي كان قضاء اهللا بذلك قضاء جزماً حتماً ال يقبل النقض والنسخ مث قال تعاىل ثُ
لرجال َردَْدَنا لَكُُم الْكَرَّةَ  أي أهلكنا أعداءكم ورددنا الدولة والقوة عليكم َوَجَعلَْناكُمْ أَكْثََر َنفًِريا النفري العدد من ا

وأصله من نفر مع الرجل من عشريته وقومه والنفري والنافر واحد كالقدير والقادر وذكرنا معىن نفر عند قوله فَلَْوالَ 
  ) ٤١التوبة ( وقوله انِْفُرواْ خِفَافًا )  ١٢٢التوبة ( كُلّ ِفْرقَةٍ   َنفََر ِمن

املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على صحة قوهلم يف مسألة القضاء والقدر من وجوه األول أنه تعاىل قال 
َتْينِ َولََتْعلُنَّ ُعلُّواً كَبِرياً وهذا القضاء أقل احتماالته َوقََضْيَنا إِلَى َبنِى إِسْراءيلَ ِفى الِْكتَابِ لَتُفِْسُدنَّ ِفى االْْرضِ َمرَّ

احلكم اجلزم واخلرب احلتم فثبت أنه تعاىل أخرب عنهم أهنم سيقدمون على الفساد واملعاصي خرباً جزماً ال يقبل النسخ 
  د فقال َوكَانَ َوْعًدا مَّفُْعوالًألن القضاء معناه احلكم اجلزم على ما شرحناه مث إنه تعاىل أكد ذلك القضاء مزيد تأكي

إذا ثبت هذا فنقول عدم وقوع ذلك الفساد عنهم يستلزم انقالب خرب اهللا تعاىل الصدق كذباً وانقالب حكمه 



اجلازم باطالً وانقالب علمه احلق جهالً وكل ذلك حمال فكان عدم إقدامهم على ذلك الفساد حماالً فكان إقدامهم 
 يقبل النسخ والرفع مع أهنم كلفوا بتركه ولعنوا على فعله وذلك يدل على قولنا إن اهللا قد عليه واجباً ضرورياً ال

  يأمر بشيء ويصد عنه وقد ينهى عن شيء ويقضي بتحصيله فهذا أحد وجوه االستدالل هبذه اآلية
ْوِلى بَأْسٍ َشدِيٍد واملراد أولئك الذين تسلطوا الوجه الثاين يف االستدالل هبذه اآلية قوله تعاىل بََعثَْنا َعلَْيكُْم ِعبَاًدا لََّنا أُ

  على بين إسرائيل بالقتل والنهب واألسر فبني تعاىل أنه هو الذي بعثهم على بين

إسرائيل وال شك أن قتل بين إسرائيل وهنب أمواهلم وأسر أوالدهم كان مشتمالً على الظلم الكثري واملعاصي 
 نفسه بقوله ثُمَّ َبعَثَْنا َعلَْيكُْم وذلك يدل على أن اخلري والشر والطاعة العظيمة مث إنه تعاىل أضاف كل ذلك إىل

  واملعصية من اهللا تعاىل
بين إسرائيل ملا ظهر  أجاب اجلبائي عنه من وجهني األول املراد من َبَعثَْنا َعلَْيكُْم هو أنه تعاىل أمر أولئك األقوام بغزو

فيهم من الفساد فأضيف ذلك الفعل إىل اهللا تعاىل من حيث األمر والثاين أن يكون املراد خلينا بينهم وبني بين 
  إسرائيل وما ألقينا اخلوف من بين إسرائيل يف قلوهبم وحاصل الكالم أن املراد من هذا البعث التخلية وعدم املنع

ألن الذين قصدوا ختريب بيت املقدس وإحراق التوراة وقتل حفاظ التوراة ال جيوز واعلم أن اجلواب األول ضعيف 
أن يقال إهنم فعلوا ذلك بأمر اهللا تعاىل واجلواب الثاين أيضاً ضعيف ألن البعث على الفعل عبارة عن التقوية عليه 

والثاين ترك فتفسري البعث بالتخلية وإلقاء الدواعي القوية يف القلب وأما التخلية فعبارة عن عدم املنع واألول فعل 
  تفسري ألحد الضدين باآلخر وأنه ال جيوز فثبت صحة ما ذكرناه واهللا أعلم

َد كََما ْم َوِلَيْدُخلُواْ الَْمْسجِإِنْ أَْحَسنُتْم أَْحَسنُتْم الًّنفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها فَإِذَا َجآَء َوْعُد االٌّ ِخَرةِ  ِلَيُسوُءواْ ُوُجوَهكُ
  َوَجَعلَْنا َجهَنََّم ِللْكَافِرِيَن َحصِريًاَدَخلُوُه أَوَّلَ مَرَّةٍ  َوِلُيتَبُِّرواْ َما َعلَْواْ َتْتبًِريا َعَسى رَبُّكُْم أَن َيْرحََمكُْم َوإِنْ ُعدتُّْم ُعْدَنا 

  وفيه مسائل
واماً قصدوهم بالقتل والنهب والسيب وملا تابوا املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل حكى عنهم أهنم ملا عصوا سلط عليهم أق

أزال عنهم تلك احملنة وأعاد عليهم الدولة فعند ذلك ظهر أهنم إن أطاعوا فقد أحسنوا إىل أنفسهم وإن أصروا على 
املعصية فقد أساؤا إىل أنفسهم وقد تقرر يف العقول أن اإلحسان إىل النفس حسن مطلوب وأن اإلساءة إليها قبيحة 

  ا املعىن قال تعاىل إِنْ أَْحَسنُتْم أَْحَسنُتْم ِالنفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلَهَافلهذ
املسألة الثانية قال الواحدي ال بد ههنا من إضمار والتقدير وقلنا إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم واملعىن إن أحسنتم 

يفتح اهللا عليكم أبواب اخلريات بفعل الطاعات فقد أحسنتم إىل أنفسكم من حيث إن بربكة تلك الطاعات 
والربكات وإن أسأمت بفعل احملرمات أسأمت إىل أنفسكم من حيث إن بشؤم تلك املعاصي يفتح اهللا عليكم أبواب 

  العقوبات

وم املسألة الثالثة قال النحويون إمنا قال َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها للتقابل واملعىن فإليها أو فعليها مع أن حروف اإلضافة يق
  أي إليها)  ٥ ٤الزلزلة ( بعضها مقام بعض كقوله تعاىل َيْوَمِئذٍ ُتَحّدثُ أَخَْباَرَها بِأَنَّ رَبََّك أَْوَحى لََها 

املسألة الرابعة قال أهل اإلشارات هذه اآلية تدل على أن رمحة اهللا تعاىل غالبة على غضبه بدليل أنه ملا حكى عنهم 
أَْحَسنُتْم أَْحسَنُتْم ِالنفُِسكُْم وملا حكى عنهم اإلساءة اقتصر على ذكرها مرة واحدة اإلحسان أعاده مرتني فقال إِنْ 

  فقال َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها ولوال أن جانب الرمحة غالب وإال ملا كان كذلك
  مث قال تعاىل فَإِذَا َجاء َوْعُد االِْخَرةِ  وفيه مسائل



رة األخرية وهذه املرة األخرية هي إقدامهم على قتل زكريا وحيىي عليهما املسألة األوىل قال املفسرون معناه وعد امل
الصالة والسالم قال الواحدي فبعث اهللا تعاىل عليهم خبتنصر البابلي اجملوسي أبغض خلقه إليه فسىب بين إسرائيل 

سالم وحيىي وقتل وخرب بيت املقدس أقول التواريخ تشهد بأن خبتنصر كان قبل وقت عيسى عليه الصالة وال
وزكريا عليهما الصالة والسالم بسنني متطاولة ومعلوم أن امللك الذي انتقم من اليهود بسبب هؤالء ملك من 

الروم يقال له قسطنطني امللك واهللا أعلم بأحواهلم وال يتعلق غرض من أغراض تفسري القرآن مبعرفة أعيان هؤالء 
  األقوام

اء حمذوف تقديره فإذا جاء وعد اآلخرة بعثناهم ليسوؤا وجوهكم وإمنا حسن هذا املسألة الثانية جواب قوله فَإِذَا َج
  مث قال فََولُّواْ ُوُجوَهكُْم وفيه مسألتان)  ٥اإلسراء ( احلذف لداللة ما تقدم عليه من قوله َبَعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباًدا لََّنا 
ة إىل الوجوه ألن آثار األعراض النفسانية احلاصلة يف املسألة األوىل يقال ساءه يسوءه أي أحزنه وإمنا عزا اإلساء

القلب إمنا تظهر على الوجه فإن حصل الفرح يف القلب ظهرت النضرة واإلشراق واإلسفار يف الوجه وإن حصل 
احلزن واخلوف يف القلب ظهر الكلوح والغربة والسواد يف الوجه فلهذا السبب عزيت اإلساءة إىل الوجوه يف هذه 

  ظري هذا املعىن كثري يف القرآناآلية ون
املسألة الثانية قرأ العامة ليسوؤا على صيغة املغايبة قال الواحدي وهي موافقة للمعىن وللفظ أما املعىن فهو أن 

املبعوثني هم الذين يسوؤهنم يف احلقيقة ألهنم هم الذين يقتلون ويأسرون وأما اللفظ فألنه يوافق قوله َوِلَيْدُخلُواْ 
َد وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ومحزة ليسوء على إسناد الفعل إىل الواحد وذلك الواحد حيتمل أن الَْمْسجِ

يكون أحد أشياء ثالثة إما اسم اهللا سبحانه ألن الذي تقدم هو قوله مث ردنا وأمددنا وكل ذلك ضمري عائد إىل اهللا 
ولَاُهَما َبعَثَْنا والفعل املتقدم يدل على املصدر كقوله تعاىل وإما أن يكون ذلك الواحد هو البعث ودل عليه قوله أُ

وقال الزجاج ليسوء )  ١٨آل عمران ( تعاىل َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ بَِما ءاَتاُهُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه ُهَو َخْيراً لَُّهْم 
  تعاىل كقوله بعثنا عليكم وأمددنا الوعد وجوهكم وقرأ الكسائي بالنون وهذا على إسناد الفعل إىل اهللا

مث قال تعاىل َوِليَُتّبُرواْ َما َعلَْواْ تَْتبًِريا يقال ترب الشيء ترباً إذا هلك وتربه أهلكه قال الزجاج كل شيء جعلته مكسراً 
ا ُهْم ِفيِه َوَباِطلٌ مَّا كَانُواْ ومفتتاً فقد تربته ومنه قيل ترب الزجاج وترب الذهب ملكسره ومنه قوله تعاىل إِنَّ َهُؤالء ُمَتبٌَّر مَّ

  ) ١٣٩األعراف ( َيْعَملُونَ 

وقوله َوِليَُتّبُرواْ َما َعلَْواْ حيتمل ما غلبوا عليه وظفروا به وحيتمل ويتربوا ما )  ٢٨نوح ( وقوله َوالَ َتزِِد الظَّاِلِمَني 
بًِريا ذكر للمصدر على معىن حتقيق اخلرب وإزالة داموا غالبني أي ما دام سلطاهنم جارياً على بين إسرائيل وقوله َتْت

  أي حقاً واملعىن وليدمروا وخيربوا ما غلبوا عليه)  ١٦٤النساء ( الشك يف صدقه كقوله َوكَلَّمَ اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً 
  امه منكم يا بين إسرائيلمث قال تعاىل َعَسى َربُّكُْم أَن يَْرَحَمكُْم واملعىن لعل ربكم أن يرمحكم ويعفو عنكم بعد انتق

مث قال َوإِنْ ُعدتُّْم ُعْدَنا يعين أن بعثنا عليكم من بعثنا ففعلوا بكم ما فعلوا عقوبة لكم وعظة لتنتفعوا به وتنزجروا به 
عن ارتكاب املعاصي مث رمحكم فأزال هذا العذاب عنكم فإن عدمت مرة أخرى إىل املعصية عدنا إىل صب البالء 

مرة أخرى قال القفال إمنا محلنا هذه اآلية على عذاب الدنيا لقوله تعاىل يف سورة األعراف خرباً عن  عليكم يف الدنيا
مث قال َوإِنْ )  ١٦٧األعراف ( بين إسرائيل َوإِذْ َتأَذَّنَ رَبَُّك لََيبَْعثَنَّ َعلَْيهِْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  َمن َيُسوُمُهْم ُسوء الَْعذَابِ 

وكتمان ما ورد يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( ْدَنا أي وإهنم قد عادوا إىل فعل ما ال ينبغي وهو التكذيب حملمد ُعدتُّْم ُع
التوراة واإلجنيل فعاد اهللا عليهم بالتعذيب على أيدي العرب فجرى على بين النضري وقريظة وبين قينقاع ويهود 

  ن باجلزية ال ملك هلم وال سلطانخيرب ما جرى من القتل واجلالء مث الباقون منهم مقهورو



مث قال تعاىل َوَجَعلَْنا جََهنََّم لِلْكَاِفرِيَن َحِصًريا واحلصري فعيل فيحتمل أن يكون مبعىن الفاعل أي وجعلنا جهنم حاصرة 
إال  هلم وحيتمل أن يكون مبعىن مفعول أي جعلناها موضعاً حمصوراً هلم واملعىن أن عذاب الدنيا وإن كان شديداً قوياً
أنه قد يتفلت بعض الناس عنه والذي يقع يف ذلك العذاب يتخلص عنه إما باملوت وإما بطريق آخر وأما عذاب 

اآلخرة فإنه يكون حاصراً لإلنسان حميطاً به ال رجاء يف اخلالص عنه فهؤالء األقوام هلم من عذاب الدنيا ما وصفناه 
  هبم من مجيع اجلهات وال يتخلصون منه أبداً ويكون هلم بعد ذلك من عذاب اآلخرة ما يكون حميطاً

 لَُهْم أَْجًرا كَبًِريا وأَنَّ الَِّذيَن الَ إِنَّ َهاذَا الْقُْرَءانَ يِْهِدى ِللَِّتى ِهىَ  أَقَْوُم َوُيَبشُِّر الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلَحاتِ أَنَّ
  ُهْم َعذَاًبا أَِليمًاُيْؤِمُنونَ بِاالٌّ ِخَرةِ  أَْعَتدَْنا لَ

وإيتاء ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا شرح ما فعله يف حق عباده املخلصني وهو اإلسراء برسول اهللا 
الكتاب ملوسى عليه الصالة والسالم وما فعله يف حق العصاة واملتمردين وهو تسليط أنواع البالء عليهم كان ذلك 

توجب كل خري وكرامة ومعصيته توجب كل بلية وغرامة ال جرم أثىن على القرآن فقال إِنَّ  تنبيهاً على أن طاعة اهللا
  َهاذَا الْقُْرءانَ يِْهِدى ِللَِّتى ِهىَ  أَقَْوُم

يدل على كون هذا الدين مستقيماً وقوله يف )  ١٦١إبراهيم ( واعلم أن قوله تعاىل ِديًنا ِقَيًما ّملَّةَ  إِْبَراهِيَم حَنِيفًا 
ذه اآلية ِللَِّتى ِهىَ  أَقَْوُم يدل على أن هذا الدين أقوم من سائر األديان وأقول قولنا هذا الشيء أقوم من ذاك إمنا ه

يصح يف شيئني يشتركان يف معىن االستقامة مث كان حصول معىن االستقامة يف إحدى الصورتني أكثر وأكمل من 
من كونه مستقيماً كونه حقاً وصدقاً ودخول التفاوت يف كون حصوله يف الصورة الثانية وهذا حمال ألن املراد 

الشيء حقاً وصدقاً حمال فكان وصفه بأنه أقوم جمازاً إال أن لفظ األفعل قد جاء مبعىن الفاعل كقولنا اهللا أكرب أي اهللا 
هر املتعارف واهللا كبري وقولنا األشج والناقص أعدال بين مروان أي عادالً بين مروان أو حيمل هذا اللفظ على الظا

  أعلم
البحث الثاين قوله ِللَِّتى ِهىَ  أَقَْوُم نعت ملوصوف حمذوف والتقدير يهدي للملة أو الشريعة أو الطريقة اليت هي أقوم 

 ٣٤فصلت ( امللل والشرائع والطرق ومثل هذه الكناية كثرية االستعمال يف القرآن كقوله اْدفَْع بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن 
  باخلصلة اليت هي أحسنأي ) 

آن بثالثة أنواع أما قوله َويَُبّشُر الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلَحاِت أَنَّ لَُهمْ أَجًْرا كَبًِريا فاعلم أنه تعاىل وصف القر
  من الصفات

  الصفة األوىل أنه يهدي لليت هي أقوم وقد مر تفسريه
ن الصاحلات باألجر الكبري وذلك ألن الصفة األوىل ملا دلت على كون القرآن والصفة الثانية أنه يبشر الذين يعملو

هادياً إىل االعتقاد األصوب والعمل األصلح وجب أن يظهر هلذا الصواب والصالح أثر وذلك هو األجر الكبري 
  ألن الطريق األقوم ال بد وأن يفيد الربح األكرب والنفع األعظم

لَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالْخَِرةِ  أَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما وذلك ألن االعتقاد األصوب والعمل والصفة الثالثة قوله وأَنَّ ا
  األصلح كما يوجب لفاعله النفع األكمل األعظم فكذلك تركه يوجب لتاركه الضرر األعظم األكمل

طف على قوله أَنَّ لَُهْم أَجًْرا كَبًِريا واملعىن أنه تعاىل بشر املؤمنني واعلم أن قوله وأَنَّ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالِْخَرةِ  ع
  بنوعني من البشارة بثواهبم وبعقاب أعدائهم ونظريه قوله بشرت زيداً أنه سيعطى وبأن عدوه سيمنع

  فإن قيل كيف يليق لفظ البشارة بالعذاب
الضدين على اآلخر كقوله َوجََزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  قلنا مذكور على سبيل التهكم أو يقال إنه من باب إطالق اسم 



  ) ٤٠الشورى ( ّمثْلَُها 
فإن قيل هذه اآلية واردة يف شرح أحوال اليهود وهم ما كانوا ينكرون اإلميان باآلخرة فكيف يليق هبذا املوضع 

  ا أَِليمًاقوله وأَنَّ الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ بِاالْخَِرةِ  أَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاًب
قلنا عنه جوابان أحدمها أن أكثر اليهود ينكرون الثواب والعقاب اجلسمانيني والثاين أن بعضهم قال لَن َتَمسََّنا النَّارُ 

  فهم يف هذا القول صاروا كاملنكرين لآلخرة واهللا أعلم)  ٢٤آل عمران ( إِال أَيَّاًما مَّْعدُوداٍت 

  َعآَءُه بِالْخَْيرِ َوكَانَ اِإلْنَسانُ َعُجوالًَوَيْدُع اِإلْنَسانُ بِالشَّرِّ ُد
  ويف اآلية مباحث

البحث األول اعلم أن وجه النظم هو أن اإلنسان بعد أن أنزل اهللا عليه القرآن وخصه هبذه النعمة العظيمة 
وََيْدعُ  والكرامة الكاملة قد يعدل عن التمسك بشرائعه والرجوع إىل بياناته ويقدم على ما ال فائدة فيه فقال

  اِإلْنَسانُ بِالشَّّر ُدَعاءُه بِالَْخيْرِ
  البحث الثاين اختلفوا يف املراد من دعاء اإلنسان بالشر على أقوال

فأجاب )  ٣٢األنفال ( القول األول املراد منه النضر بن احلرث حيث قال اللَُّهمَّ إِن كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك 
قبته فكان بعضهم يقول ائتنا بعذاب اهللا وآخرون يقولون مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني وإمنا اهللا دعاءه وضربت ر

  فعلوا ذلك للجهل واعتقاد أن حممداً كاذب فيما يقول
والقول الثاين املراد أنه يف وقت الضجر يلعن نفسه وأهله وولده وماله ولو استجيب له يف الشر كما يستجاب له يف 

دفع إىل سودة بنت زمعة أسرياً فأقبل يئن بالليل فقالت له ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن النيب  اخلري هللك وروي
لك تئن فشكى أمل القيد فأرخت له من كتافه فلما نامت أخرج يده وهرب فلما أصبح النيب عليه الصالة والسالم 

رفعت سودة يدها تتوقع أن يقطع اهللا يدها ف) اللهم اقطع يدها ( دعا به فأعلم بشأنه فقال عليه الصالة والسالم 
إين سألت اهللا أن جيعل دعائي على من ال يستحق عذاباً من أهلي رمحة ألين ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فقال النيب 

  )بشر أغضب كما تغضبون فلترد سودة يدها 
لشيء يعتقد أن خريه فيه مع أن  والقول الثالث أقول حيتمل أن يكون املراد أن اإلنسان قد يبالغ يف الدعاء طلباً

ذلك الشيء يكون منبع شره وضرره وهو يبالغ يف طلبه جلهله حبال ذلك الشيء وإمنا يقدم على مثل هذا العمل 
  لكونه عجوالً مغتراً بظواهر األمور غري متفحص عن حقائقها وأسرارها

املصحف من الكتابة ألنه ال يظهر يف اللفظ أما مل  البحث الرابع القياس إثبات الواو يف قوله َوَيْدُع إال أنه حذف يف
املؤمنني ( َوَسْوَف ُيْؤِت اللَُّه الُْمْؤِمنَِني )  ١٨العلق ( حتذف يف املعىن ألهنا يف موضع الرفع ونظريه َسَنْدُع الزََّبانَِيةَ  

ولو كان بالواو والياء لكان صواباً هذا كالم )  ٥ر القم( فََما ُتْغنِى النُّذُُر )  ٤١ق ( َوَيْوَم ُيَنادِيهِْم الُْمَناِد )  ١٤٦
الفراء وأقول إن هذا يدل على أنه سبحانه قد عصم هذا القرآن اجمليد عن التحريف والتغيري فإن إثبات الياء والواو 

اً مل يف أكثر ألفاظ القرآن وعدم إثباهتما يف هذه املواضع املعدودة يدل على أن هذا القرآن نقل كما مسع وأن أحد
  يتصرف فيه مبقدار فهمه وقوة عقله

  مث قال تعاىل َوكَانَ اِإلْنَسانُ َعُجوالً ويف هذا اإلنسان قوالن
القول األول آدم عليه السالم وذلك ألنه ملا انتهت الروح إىل سرته نظر إىل جسده فأعجبه فذهب لينهض فلم 

  يقدر فهو قوله َوكَانَ اإلِْنَسانُ َعجُوالً



أنه حممول على اجلنس ألن أحداً من الناس ال يعرى عن عجلة ولو تركها لكان تركها أصلح له يف  والقول الثاين
  الدين والدنيا وأقول بتقدير أن يكون املراد هو القول األول كان املقصود عائداً إىل

ان أصل البشر ملا كان القول الثاين ألنا إذا محلنا اإلنسان على آدم عليه الصالة والسالم كان املعىن أن آدم الذي ك
  موصوفاً هبذه العجلة وجب أن تكون هذه صفة الزمة للكل فكان املقصود عائداً إىل القول الثاين واهللا أعلم

ْضالً مِّن رَّبِّكُْم َوِلَتْعلَُمواْ َعَددَ َتُغواْ فََوَجَعلَْنا الَّْيلَ وَالنََّهاَر ءَاَيَتْينِ فََمَحوَْنآ َءاَيةَ  الَّْيلِ َوَجَعلَْنآ ءَاَيةَ  النََّهارِ مُْبِصَرةً  ِلَتْب
  السِّنَِني َوالِْحَساَب وَكُلَّ َشىْ ٍء فَصَّلَْناُه َتفْصِيالً

  يف اآلية مسائل
  املسألة األوىل يف تقرير النظم وجوه

بيان ما أوصل الوجه األول أنه تعاىل ملا بني يف اآلية املتقدمة ما أوصل إىل اخللق من نعم الدين وهو القرآن أتبعه ب
إليهم من نعم الدنيا فقال َوَجَعلَْنا الَّْيلَ َوالنََّهاَر ءاَيَتْينِ وكما أن القرآن ممتزج من احملكم واملتشابه فكذلك الدهر 

مركب من النهار والليل فاحملكم كالنهار واملتشابه كالليل وكما أن املقصود من التكليف ال يتم إال بذكر احملكم 
  الوقت والزمان ال يكمل االنتفاع به إال بالنهار والليل واملتشابه فكذلك

والوجه الثاين يف تقرير النظم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية املتقدمة أن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم وذلك األقوم ليس 
  مل العلوي والسفليإال ذكر الدالئل الدالة على التوحيد والنبوة ال جرم أردفه بذكر دالئل التوحيد وهو عجائب العا

الوجه الثالث أنه ملا وصف اإلنسان بكونه عجوالً أي منتقالً من صفة إىل صفة ومن حالة إىل حالة بني أن كل 
أحوال هذا العامل كذلك وهو االنتقال من النور إىل الظلمة وبالضد وانتقال نور القمر من الزيادة إىل النقصان 

  وبالضد واهللا أعلم
   قوله َوَجَعلَْنا الَّْيلَ َوالنَّهَاَر ءايََتْينِ قوالناملسألة الثانية يف

القول األول أن يكون املراد من اآليتني نفس الليل والنهار واملعىن أنه تعاىل جعلهما دليلني للخلق على مصاحل الدين 
م من أقوى الدالئل والدنيا أما يف الدين فألن كل واحد منهما مضاد لآلخر مغاير له مع كوهنما متعاقبني على الدوا

على أهنما غري موجودين لذاهتما بل ال بد هلما من فاعل يدبرمها ويقدرمها باملقادير املخصوصة وأما يف الدنيا فألن 
مصاحل الدنيا ال تتم إال بالليل والنهار فلوال الليل ملا حصل السكون والراحة ولوال النهار ملا حصل الكسب 

  والتصرف يف وجوه املعاش
تعاىل فََمَحْوَنا ءاَيةَ  الَّْيلِ وعلى هذا القول تكون اإلضافة يف آية الليل والنهار للتبيني والتقدير فمحونا اآلية  مث قال

  اليت هي الليل وجعلنا اآلية اليت هي نفس النهار مبصرة ونظريه قولنا نفس الشيء

دخلت البالد اليت هي خراسان  وذاته فكذلك آية الليل هي نفس الليل ويقال أيضاً دخلت بالد خراسان أي
  فكذلك ههنا

القول الثاين أن يكون املراد وجعلنا نريي الليل والنهر آيتني يريد الشمس والقمر فمحونا آية الليل وهي القمر ويف 
  تفسري حمو القمر قوالن

يف صورة اهلالل مث ال  القول األول املراد منه ما يظهر يف القمر من الزيادة والنقصان يف النور فيبدو يف أول األمر
  يزال يتزايد نوره حىت يصري بدراً كامالً مث يأخذ يف االنتقاص قليالً قليالً وذلك هو احملو إىل أن يعود إىل احملاق
والقول الثاين املراد من حمو القمر الكلف الذي يظهر يف وجهه يروى أن الشمس والقمر كانا سواء يف النور 



يه الصالة والسالم فأمر جناحه على وجه القمر فطمس عنه الضوء ومعىن احملو يف والضوء فأرسل اهللا جربيل عل
اللغة إذهاب األثر تقول حموته أحموه وامنحى وامتحى إذا ذهب أثره وأقول محل احملو يف هذه اآلية على الوجه األول 

واْ َعَددَ السِّنَِني وَالِْحسَاَب متعلق مبا هو مذكور قبل أوىل وذلك ألن الالم يف قوله ِلَتْبَتغُواْ فَْضالً ّمن رَّّبكُْم َوِلَتْعلَُم
وهو حمو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة وحمو آية الليل إمنا يؤثر يف ابتغاء فضل اهللا إذا محلنا احملو على زيادة نور 

ختالف أحوال القمر ونقصانه ألن سبب حصول هذه احلالة خيتلف بأحوال نور القمر وأهل التجارب يبنوا أن ا
القمر يف مقادير النور له أثر عظيم يف أحوال هذا العامل ومصاحله مثل أحوال البحار يف املد واجلزر ومثل أحوال 

التجربات على ما تذكره األطباء يف كتبهم وأيضاً بسبب زيادة نور القمر ونقصانه حيصل الشهور وبسبب معاودة 
رؤية األهلة كما قال َوِلَتْعلَُمواْ َعَددَ السِّنَِني َوالِْحَساَب فثبت أن محل احملو الشهور حيصل السنون العربية املبنية على 

على ما ذكرناه أوىل وأقول أيضاً لو محلنا احملو على الكلف احلاصل يف وجه القمر فهو أيضاً برهان عظيم قاهر على 
بدأ فألن جرم القمر جرم بسيط عند الفالسفة صحة قول املسلمني يف املبدأ واملعاد أما داللته على صحة قوهلم يف امل

فوجب أن يكون متشابه الصفات فحصول األحوال املختلفة احلاصلة بسبب احملو يدل على أنه ليس بسبب الطبيعة 
بل ألجل أن الفاعل املختار خصص بعض أجزائه بالنور القوي وبعض أجزائه بالنور الضعيف وذلك يدل على أن 

ار ال موجب بالذت وأحسن ما ذكره الفالسفة يف االعتذار عنه أنه ارتكز يف وجه القمر أجسام مدبر العامل فاعل خمت
قليلة الضوء مثل ارتكاز الكواكب يف أجرام األفالك فلما كانت تلك األجرام أقل ضوأ من جرم القمر ال جرم 

خلصم ألن جرم القمر ملا شوهدت تلك األجرام يف وجه القمر كالكلف يف وجه اإلنسان وهذا ال يفيد مقصود ا
كان متشابه األجزاء فلم ارتكزت تلك األجرام الظلمانية يف بعض أجزاء القمر دون سائر األجزاء ومبثل هذا 
الطريق يتمسك يف أحوال الكواكب وذلك ألن الفلك جرم بسيط متشابه األجزاء فلم مل يكن حصول جرم 

وانب وذلك يدل على أن اختصاص ذلك الكوكب بذلك الكواكب يف بعض جوانبه أوىل من حصوله يف سائر اجل
املوضع املعني من الفلك ألجل ختصيص الفاعل املختار وكل هذه الدالئل إمنا يراد من تقريرها وإيرادها التنبيه على 

  أن املؤثر يف العامل فاعل باالختيار ال موجب بالذات واهللا أعلم
  ءاَيَتْينِ ففيه وجهان األول أن معىن كوهنا مبصرة أي مضيئة وذلك ألنأما قوله َوَجَعلَْنا الَّْيلَ َوالنَّهَاَر 

اإلضاءة سبب حلصول اإلبصار فأطلق اسم األبصار على اإلضاءة إطالقاً السم املسبب على السبب والثاين قال أبو 
رجل مضعف عبيدة يقال قد أبصر النهار إذا صار الناس يبصرون فيه كقوله رجل خمبث إذا كان أصحابه خبثاء و

  إذا كانت ذراريه ضعافاً فكذا قوله والنهار مبصراً أي أهله بصراء
و  ١٠النبأ ( واعلم أنه تعاىل ذكر يف آيات كثرية منافع الليل والنهار قال َوَجَعلَْنا الَّْيلَ ِلبَاساً َوَجَعلَْنا النََّهاَر َمعَاشاً 

  ) ٧٣القصص ( ِلَتْسكُُنواْ ِفيِه َولَِتبَتُغواْ ِمن فَْضِلِه وقال أيضاً َجَعلَ لَكُُم الَّْيلَ وَالنََّهاَر )  ١١
  َساَبمث قال تعاىل َوِلتَْبَتُغواْ فَْضالً ّمن رَّّبكُْم أي لتبصروا كيف تتصرفون يف أعمالكم َوِلَتْعلَُمواْ َعَدَد السِّنَِني َوالِْح

سنون فالعدد للسنني واحلساب ملا دون واعلم أن احلساب مبين على أربع مراتب الساعات واأليام والشهور وال
السنني وهي الشهور واأليام والساعات وبعد هذه املراتب األربع ال حيصل إال التكرار كما أهنم رتبوا العدد على 

  أربع مراتب اآلحاد والعشرات واملئات واأللوف وليس بعدها إال التكرار واهللا أعلم
يالً واملعىن أنه تعاىل ملا ذكر أحوال آييت الليل والنهار ومها من وجه دليالن قاطعان مث قال َوكُلَّ َشىْ ء فَصَّلَْناُه َتفِْص

على التوحيد ومن وجه آخر نعمتان عظيمتان من اهللا تعاىل على أهل الدنيا فلما شرح اهللا تعاىل حاهلما وفصل ما 
ذلك تفصيالً نافعاً وبياناً كامالً فال فيهما من وجوه الداللة على اخلالق ومن وجوه النعم العظيمة على اخللق كان 



جرم قال َوكُلَّ َشىْ ء فَصَّلَْناُه َتفِْصيالً أي كل شيء بكم إليه حاجة يف مصاحل دينكم ودنياكم فقد فصلناه وشرحناه 
( َتاَب تِْبَياًنا لّكُلّ َشىْ ء وقوله َونَزَّلَْنا َعلَْيَك الِْك)  ٣٨األنعام ( وهو كقوله تعاىل مَّا فَرَّطَْنا ِفى الكَِتابِ ِمن َشىْ ء 

وإمنا ذكر املصدر وهو قوله َتفْصِيالً ألجل تأكيد )  ٢٥األحقاف ( وقوله ُتَدّمُر كُلَّ َشىْ ء بِأَْمرِ َربَّها )  ٨٩النحل 
  الكالم وتقريره كأنه قال وفصلناه حقاً وفصلناه على الوجه الذي ال مزيد عليه واهللا أعلم

بِنَفِْسكَ الَْيْوَم َعلَْيكَ  لَْزْمنَاُه طَاِئَرُه ِفى ُعُنِقِه َوُنْخرُِج لَهُ َيْوَم الْقَِياَمةِ  ِكَتاًبا َيلْقَاُه مَْنُشوراً اقَْرأْ كََتاَبَك كَفَىَوكُلَّ إِْنَساٍن أَ
  َحِسيبًا

  اعلم أن يف اآلية مسائل
  املسألة األوىل يف كيفية النظم وجوه
لَّ َشىْ ء فَصَّلَْناُه َتفِْصيالً كان معناه أن كل ما حيتاج إليه من دالئل التوحيد والنبوة الوجه األول أنه تعاىل ملا قال َوكُ

واملعاد فقد صار مذكوراً وكل ما حيتاج إليه من شرح أحوال الوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقد صار 
من ورد عرصة القيامة فقد ألزمناه مذكوراً وإذا كان األمر كذلك فقد أزحيت األعذار وأزيلت العلل فال جرم كل 

  طائره يف عنقه ونقول له اقَْرأْ كَتَاَبَك كَفَى بِنَفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسيبًا

الوجه الثاين أنه تعاىل ملا بني أنه أوصل إىل اخللق أصناف األشياء النافعة هلم يف الدين والدنيا مثل آييت الليل والنهار 
هم بأعظم وجوه النعم وذلك يقتضي وجوب اشتغاهلم خبدمته وطاعته فال جرم كل من ورد وغريمها كان منعماً علي

  عرصة القيامة فإنه يكون مسؤوالً عن أعماله وأقواله
الوجه الثالث يف تقرير النظم أنه تعاىل ملا بني أنه ما خلق اخللق إال ليشتغلوا بعبادته كما قال َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ 

فلما شرح أحوال الشمس والقمر والليل والنهار كان املعىن إين إمنا خلقت )  ٥٦الذاريات ( ِليَْعُبُدوِن  َواِإلنَس إِالَّ
هذه األشياء لتنتفعوا هبا فتصريوا متمكنني من االشتغال بطاعيت وخدميت وإذا كان كذلك فكل من ورد عرصة 

  وبغى فهذا هو الوجه يف تقرير النظمالقيامة سألته أنه هل أتى بتلك اخلدمة والطاعة أو مترد وعصى 
  املسألة الثانية يف تفسري لفظ الطائر قوالن

القول األول أن العرب إذا أرادوا اإلقدام على عمل من األعمال وأرادوا أن يعرفوا أن ذلك العمل يسوقهم إىل 
ار فهل يطري متيامناً أو متياسراً خري أو إىل شر اعتربوا أحوال الطري وهو أنه يطري بنفسه أو حيتاج إىل ازعاجه وإذا ط

أو صاعداً إىل اجلو إىل غري ذلك من األحوال اليت كانوا يعتربوهنا ويستدلون بكل واحد منها على أحوال اخلري 
والشر والسعادة والنحوسة فلما كثر ذلك منهم مسي اخلري والشر بالطائر تسمية للشيء باسم الزمه ونظريه قوله 

فقوله َوكُلَّ إِْنَساٍن )  ١٩يس ( إىل قوله قَالُواْ طَاِئرُكُم مََّعكُْم )  ١٨يس ( لُواْ إِنَّا َتطَيَّْرَنا بِكُْم تعاىل يف سورة يس قَا
أَلَْزمَْناُه طَئَِرُه ِفى ُعُنِقِه أي كل إنسان ألزمناه عمله يف عنقه وتدل على صحة هذا الوجه قراءة احلسن وجماهد أَلَْزمَْناهُ 

  ُنقِِهطَِئَرُه ِفى ُع
القول الثاين قال أبو عبيدة الطائر عند العرب احلظ وهو الذي تسميه الفرس البخت وعلى هذا جيوز أن يكون معىن 
الطائر ما طار له من خري وشر والتحقيق يف هذا الباب أنه تعاىل خلق اخللق وخص كل واحد منهم مبقدار خمصوص 

ة واإلنسان ال ميكنه أن يتجاوز ذلك القدر وأن ينحرف عنه بل من العقل والعلم والعمر والرزق والسعادة والشقاو
ال بد وأن يصل إىل ذلك القدر حبسب الكمية والكيفية فتلك األشياء املقدورة كأهنا تطري إليه وتصري إليه فبهذا 

طَِئَرُه ِفى ُعُنِقِه كناية عن أن  املعىن ال يبعد أن يعرب عن تلك األحوال املقدرة بلفظ الطائر فقوله َوكُلَّ إِْنَسانٍ أَلْزَْمَناُه
  كل ما قدره اهللا تعاىل ومضى يف علمه حصوله فهو الزم له واصل إليه غري منحرف عنه



واعلم أن هذا من أدل الدالئل على أن كل ما قدره اهللا تعاىل لإلنسان وحكم عليه به يف سابق علمه فهو واجب 
  الوقوع ممتنع العدم وتقريره من وجهني

ول أن تقدير اآلية وكل إنسان ألزمناه عمله يف عنقه فبني تعاىل أن ذلك العمل الزم له وما كان الزماً الوجه األ
  للشيء كان ممتنع الزوال عنه واجب احلصول له وهو املقصود

نه ونظريه والوجه الثاين أنه تعاىل أضاف ذلك اإللزام إىل نفسه ألن قوله أَلَْزْمنَاُه تصريح بأن ذلك اإللزام إمنا صدر م
وهذه اآلية دالة على أنه ال يظهر يف األبد إال ما حكم اهللا به يف )  ٢٦الفتح ( قوله تعاىل َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ  التَّقَْوى 

  واهللا أعلم) جف القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة ( األزل وإليه اإلشارة بقوله عليه الصالة والسالم 

ُعُنِقِه كناية عن اللزوم كما يقال جعلت هذا يف عنقك أي قلدتك هذا العمل وألزمتك املسألة الثالثة قوله ِفى 
االحتفاظ به ويقال قلدتك كذا وطوقتك كذا أي صرفته إليك وألزمته إياك ومنه قلده السلطان كذا أي صارت 

ذلك االعتقاد كالقالدة  الوالية يف لزومها له يف موضع القالدة ومكان الطوق ومنه يقال فالن يقلد فالناً أي جعل
املربوطة على عنقه قال أهل املعاين وإمنا خص العنق من بني سائر األعضاء هبذا املعىن ألن الذي يكون عليه إما أن 
يكون خرياً يزينه أو شراً يشينه وما يزين يكون كالطوق واحللي والذي يشني فهو كالغل فههنا عمله إن كان من 

  ان من املعاصي كان كالغل على رقبتهاخلريات كان زينة له وإن ك
كان مث قال تعاىل وَُنْخرِجُ لَُه َيْوَم الْقَِياَمِة ِكَتاًبا َيلْقَاُه َمْنشُوراً قال احلسن يا ابن آدم بسطنا لك صحيفة ووكل بك مل
مت فهما عن ميينك ومشالك فأما الذي عن ميينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن مشالك فيحفظ سيئاتك حىت إذا 

طويت صحيفتك وجعلت معك يف قربك حىت خترج لك يوم القيامة قوله َوُنْخرُِج لَهُ أي من قربه جيوز أن يكون 
وخيرج له ( معناه خنرج له ذلك ألنه مل ير كتابه يف الدنيا فإذا بعث أظهر له ذلك وأخرج من الستر وقرأ يعقوب 

)  ١٠التكوير ( اً منشوراً كقوله تعاىل َوإِذَا الصُُّحفُ ُنشَِرْت أي خيرج له الطائر أي عمله كتاب) يوم القيامة كتاباً 
اإلنسان ( من قوهلم لقيت فالناً الشيء أي استقبلته به قال تعاىل َولَقَّاُهْم َنْضَرةً  َوُسُروراً ) يلقاه ( وقرأ ابن عمر 

  وهو منقول بالتشديد من لقيت الشيء ولقانيه زيد)  ١١
تَاَبَك والتقدير يقال له وهذا القائل هو اهللا تعاىل على ألسنة املالئكة اقَْرأْ كَتَاَبَك قال احلسن مث قال تعاىل اقَْرأْ كَ

يقرؤه أمياً كان أو غري أمي وقال بكر بن عبد اهللا يؤتى باملؤمن يوم القيامة بصحيفته وهو يقرؤها وحسناته يف ظهرها 
اذهب فقد غفرهتا ( ها حىت إذا ظن أهنا أوبقته قال اهللا تعاىل يغبطه الناس عليها وسيئاته يف جوف صحيفته وهو يقرؤ

( فيعظم سروره ويصري من الذين قال يف حقهم ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ مُّْسِفَرةٌ  َضاِحكَةٌ  مُّْستَْبِشَرةٌ  ) لك فيما بيين وبينك 
  ) ١٩احلاقة ( مث يقول َهاُؤُم اقَْرُؤاْ ِكَتابَيْه )  ٣٩ ٣٨عبس 

فَى بِنَفِْسكَ الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسيًبا أي حماسباً قال احلسن عدل واهللا يف حقك من جعلك حسيب نفسك وأما قوله كَ
قال السدي يقول الكافر يومئذ إنك قضيت أنك لست بظالم للعبيد فاجعلين أحاسب نفسي فيقال له اقَْرأْ كَتَاَبكَ 

  لمكَفَى بَِنفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسيًبا واهللا أع
  املسألة الرابعة قال حكماء اإلسالم هذه اآلية يف غاية الشرف وفيها أسرار عجيبة يف أحباث

البحث األول أنه تعاىل جعل فعل العبد كالطري الذي يطري إليه وذلك ألنه تعاىل قدر لكل أحد يف األزل مقداراً من 
بد وأن يصل إليه فذلك احلكم كأنه طائر  اخلري والشر فذلك احلكم الذي سبق يف علمه األزيل وحكمه األزيل ال

يطري إليه من األزل إىل ذلك الوقت فإذا حضر ذلك الوقت وصل إليه ذلك الطائر وصوالً ال خالص له ألبتة وال 
احنراف عنه ألبتة وإذا علم اإلنسان يف كل قول وفعل وحملة وفكرة أنه كان ذلك مبنزلة طئر طريه اهللا إليه على منهج 



معني وأنه ال بد وأن يصل إليه ذلك الطائر فعند ذلك عرف أن الكفاية األبدية ال تتم إال بالعناية  معني وطريق
  األزلية

والبحث الثاين أن هذه التقديرات إمنا تقدرت بإلزام اهللا تعاىل وذلك باعتبار أنه تعاىل جعل لكل حادث حادثاً 
لسلسلة من اهللا ال جرم كان الكل من اهللا وعند هذا متقدماً عليه حلصول احلادث املتأخر فلما كان وضع هذه ا

يتخيل اإلنسان طيوراً ال هناية هلا وال غاية ألعدادها فإنه تعاىل طريها من وكر األزل وظلمات عامل الغيب وأهنا 
ملعني صارت وطارت طرياناً ال بداية له وال غاية له وكان كل واحد منها متوجهاً إىل ذلك اإلنسان املعني يف الوقت ا

  بالصفة املعينة وهذا هو املراد من قوله أَلَْزْمنَاُه طَِئَرُه ِفى ُعُنقِِه
البحث الثالث أن التجربة تدل على أن تكرار األعمال االختيارية تفيد حدوث امللكة النفسانية الراسخة يف جوهر 

من واظب على عمل واحد النفس أال ترى أن من واظب على تكرار قراءة درس واحد صار ذلك الدرس حمفوظاً و
  مدة مديدة صار ذلك العمل ملكة له

إذا عرفت هذا فنقول ملا كان التكرار الكثري يوجب حصول امللكة الراسخة وجب أن حيصل لكل واحد من تلك 
األعمال أثر ما يف جوهر النفس فإنا ملا رأينا أن عند توايل القطرات الكثرية من املاء على احلجر حصلت الثقبة يف 

حلجر علمنا أن لكل واحد من تلك القطرات أثراً ما يف حصول ذلك الثقب وإن كان ضعيفاً قليالً وإن كانت 
الكتابة أيضاً يف عرف الناس عبارة عن نقوش خمصوصة اصطلح الناس على جعلها معرفات أللفاظ خمصوصة فعلى 

واجبة الثبوت ممتنعة الزوال كان الكتاب  هذا داللة تلك النقوش على تلك املعاين املخصوصة داللة كائنة جوهرية
  املشتمل على تلك النقوش أوىل باسم الكتاب من الصحيفة املشتملة على النقوش الدالة بالوضع واالصطالح

وإذا عرفت هاتني املقدمتني فنقول إن كل عمل يصدر من اإلنسان كثرياً كان أو قليالً قوياً كان أو ضعيفاً فإنه 
يف جوهر النفس اإلنسانية أثر خمصوص فإن كان ذلك األثر أثراً جلذب جوهر الروح من اخللق حيصل منه ال حمالة 

إىل حضرة احلق كان ذلك من موجبات السعادات والكرامات وإن كان ذلك األثر أثراً جلذب الروح من حضرة 
فى ما دام الروح متعلقاً احلق إىل االشتغال باخللق كان ذلك من موجبات الشقاوة واخلذالن إال أن تلك اآلثار خت

بالبدن ألن اشتغال الروح بتدبري البدن مينع من انكشاف هذه األحوال وجتليها وظهورها فإذا انقطع تعلق الروح 
ومعىن كون هذه ) من مات فقد قامت قيامته ( عن تدبري البدن فهناك حتصل القيامة لقوله عليه الصالة والسالم 

ة كأهنا كانت ساكنة مستقرة يف هذا اجلسد السفلي فإذا انقطع ذلك التعلق قامت احلالة قيامة أن النفس الناطق
النفس وتوجهت حنو الصعود إىل العامل العلوي فهذا هو املراد من كون هذه احلالة قيامة مث عند حصول القيامة هبذا 

وقوله َوُنْخرُِج لَهُ )  ٢٢ق ( الَْيْوَم َحِديٌد  املعىن زال الغطاء وانكشف الوطاء وقيل له فَكََشفَْنا َعنَك ِغطَاءَك فََبَصُرَك
 َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِكَتاًبا َيلْقَاُه مَْنُشوراً معناه وخنرج له عند حصول هذه القيامة من عمق البدن املظلم كتاباً مشتمالً على

راً ألن الروح حني مجيع تلك اآلثار احلاصلة بسبب األحوال الدنيوية ويكون هذا الكتاب يف هذا الوقت منشو
كانت يف البدن كانت هذه األحوال فيه خمفية فكانت كاملطوية أما بعد انقطاع التعلق اجلسداين ظهرت هذه 

األحوال وجلت وانكشفت فصارت كأهنا مكشوفة منشورة بعد أن كانت مطوية وظاهرة بعد أن كانت خمفية وعند 
بالكتابة الذاتية يف جوهر الروح فيقال له يف تلك احلالة اقَْرأْ ذلك تشاهد القوة العقلية مجيع تلك اآلثار مكتوبة 

  كََتاَبَك مث يقال له كَفَى بَِنفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسيًبا فإن تلك اآلثار إن كانت من موجبات السعادة

ا



آلية حبسب حصلت السعادة ال حمالة وإن كانت من موجبات الشقاوة حصلت الشقاوة ال حمالة فهذا تفسري هذه ا
  األحوال الروحانية

واعلم أن احلق أن األحوال الظاهرة اليت وردت فيها الروايات حق وصدق ال مرية فيها واحتمال اآلية هلذه املعاين 
  الروحانية ظاهر أيضاً واملنهج القومي والصراط املستقيم هو اإلقرار بالكل واهللا أعلم حبقائق األمور

تَّى َنْبَعثَ ْهَتدى ِلَنفِْسِه َوَمن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َوالَ تَزُِر َوازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى َوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني َحمَّنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َي
  َرسُوالً

  يف اآلية مسائل
ومعناه أن كل أحد )  ١٣اإلسراء ( ى ُعُنِقِه املسألة األوىل أنه تعاىل ملا قال يف اآلية األوىل َوكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزمَْناُه طَئَِرُه ِف

خمتص بعمل نفسه عرب عن هذا املعىن بعبارة أخرى أقرب إىل األفهام وأبعد عن الغلط فقال مَّنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتدى 
عدى منه إىل غريه ويتأكد هذا ِلَنفِْسِه َوَمن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها يعين أن ثواب العمل الصاحل خمتص بفاعله وال يت

قال الكعيب اآلية دالة على أن العبد )  ٤٠ ٣٩النجم ( بقوله َوأَن لَّْيَس ِلإلنَسانِ إِالَّ َما سََعى َوأَنَّ َسْعَيهُ َسْوَف يَُرى 
ِلَنفِْسِه َوَمن َضلَّ  متمكن من اخلري والشر وأنه غري جمبور على عمل بعينه أصالً ألن قوله مَّنِ اهَْتَدى فَإِنََّما يَْهَتدى

فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها إمنا يليق بالقادر على الفعل املتمكن منه كيف شاء وأراد أما اجملبور على أحد الطرفني املمنوع من 
  الطرف الثاين فهذا ال يليق به

ُر وَازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى قال الزجاج املسألة الثانية أنه تعاىل أعاد تقرير أن كل أحد خمتص بأثر عل نفسه بقوله َوالَ تَزِ
يقال وزر يزر فهو وازر ووزر وزرا وزرة ومعناه أمث يأمث إمثاً قال ويف تأويل اآلية وجهان األول أن املذنب ال يؤاخذ 
بذنب غريه وأيضاً غريه ال يؤاخذ بذنبه بل كل أحد خمتص بذنب نفسه والثاين أنه ال ينبغي أن يعمل اإلنسان باإلمث 

  ) ٣٢الزخرف ( ألن غريه عمله كما قال الكفار َوكَذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِفى قَْرَيةٍ  ّمن نَِّذيرٍ 
  واعلم أن الناس متسكوا هبذه اآلية يف إثبات أحكام كثرية

  احلكم األول
لطفل مؤاخذاً بذنب أبيه وذلك قال اجلبائي يف اآلية داللة على أنه تعاىل ال يعذب األطفال بكفر آبائهم وإال لكان ا

  على خالف ظاهر هذه اآلية
  احلكم الثاين

فعائشة طعنت يف صحة ) إن امليت ليعذب ببكاء أهله ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( روى ابن عمر عن النيب 
  هذا

تعذيب امليت بسبب بكاء أهله اخلرب واحتجت على صحة ذلك الطعن بقوله تعاىل َوالَ َتزُِر َوازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى فإن 
  أخذ لإلنسان جبرم غريه وذلك خالف هذه اآلية

  احلكم الثالث
قال القاضي دلت هذه اآلية على أن الوزر واإلمث ليس من فعل اهللا تعاىل وبيانه من وجوه أحدها أنه لو كان كذلك 

تفاع الوزر أصالً ألن الوازر إمنا يصح أن المتنع أن يؤاخذ العبد به كما ال يؤاخذ بوزر غريه وثانيها أنه كان جيب ار
  يوصف بذلك إذا كان خمتاراً ميكنه التحرز وهلذا املعىن ال يوصف الصيب هبذا

  احلكم الرابع
أن مجاعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلة وقالوا ألن ذلك يقتضي مؤاخذة اإلنسان بسبب 



  يةفعل الغري وذلك على مضادة هذه اآل
وأجيب عنه بأن املخطىء ليس مبؤاخذ على ذلك الفعل فكيف يصري غريه مؤاخذاً بسبب ذلك الفعل بل ذلك 

  تكليف واقع على سبيل االبتداء من اهللا تعاىل
املسألة الثالثة قال أصحابنا وجوب شكر املنعم ال يثبت بالعقل بل بالسمع والدليل عليه قوله تعاىل َوَما كُنَّا ُمَعذّبِنيَ 

َحتَّى َنْبَعثَ َرُسوالً وجه االستدالل أن الوجوب ال تتقرر ماهيته إال بترتيب العقاب على الترك وال عقاب قبل 
الشرع حبكم هذه اآلية فوجب أن ال يتحقق الوجوب قبل الشرع مث أكدوا هذه اآلية بقوله تعاىل رُُّسالً مَُّبّشرِينَ 

وبقوله َولَْو أَنَّا أَْهلَكَْناُهمْ بَِعذَابٍ ّمن قَْبِلِه )  ١٦٥النساء ( لَى اللَِّه ُحجَّةٌ  َبْعَد الرُُّسلِ َوُمنِذرِيَن لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َع
  ) ١٣٤طه ( لَقَالُواْ رَبََّنا لَْوال أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوالً فَنَتَّبَِع ءاَياِتَك ِمن قَْبلِ أَن نَِّذلَّ وََنْخَزى 

االستدالل ضعيف وبيانه من وجهني األول أن نقول لو مل يثبت الوجوب العقلي مل يثبت ولقائل أن يقول هذا 
الوجوب الشرعي ألبتة وهذا باطل فذاك باطل بيان املالزمة من وجوه أحدها أنه إذا جاء املشرع وادعى كونه نبياً 

معجزاته أو ال جيب فإن مل جيب  من عند اهللا تعاىل وأظهر املعجزة فهل جيب على املستمع استماع قوله والتأمل يف
فقد بطل القول بالنبوة وإن وجب فإما أن جيب بالعقل أو بالشرع فإن وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب العقلي وإن 
وجب بالشرع فهو باطل ألن ذلك الشرع إما أن يكون هو ذلك املدعي أو غريه واألول باطل ألنه يرجع حاصل 

دليل على أنه جيب قبول قويل أين أقول إنه جيب قبول قويل وهذا إثبات للشيء الكالم إىل أن ذلك الرجل يقول ال
بنفسه وإن كان ذلك الشارع غريه كان الكالم فيه كما يف األول ولزم إما الدور أو التسلسل ومها حماالن وثانيها 

ول لو تركت كذا أن الشرع إذا جاء وأوجب بعض األفعال وحرم بعضها فال معىن لإلجياب والتحرمي إال أن يق
وفعلت كذا لعاقبتك فنقول إما أن جيب عليه االحتراز عن العقاب أو ال جيب فلو مل جيب عليه االحتراز عن العقاب 

مل يتقرر معىن الوجوب ألبتة وهذا باطل فذاك باطل وإن وجب عليه االحتراز عن العقاب فإما أن جيب بالعقل أو 
  ن وجب بالسمع مل يتقرر معىن هذا الوجوب إال بسبب ترتيببالسمع فإن وجب بالعقل فهو املقصود وإ

العقاب عليه وحينئذ يعود التقسيم األول ويلزم التسلسل وهو حمال وثالثها أن مذهب أهل السنة أنه جيوز من اهللا 
تعاىل أن يعفو عن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب فلم 

إال أن يقال إن ماهية الواجب إمنا تتقرر بسبب حصول اخلوف من العقاب وهذا اخلوف حاصل مبحض العقل يبق 
فثبت أن ماهية الوجوب إمنا حتصل بسبب هذا اخلوف وثبت أن هذا اخلوف حاصل مبجرد العقل فلزم أن يقال 

  الوجوب حاصل مبحض العقل
  وف من الذمفإن قالوا ماهية الوجوب إمنا تتقرر بسبب حصول اخل

قلنا إنه تعاىل إذا عفا فقد سقط الذم فعلى هذا ماهية الوجوب إمنا تتقرر بسبب حصول اخلوف من الذم وذلك 
  حاصل مبحض العقل فثبت هبذه الوجوه أن الوجوب العقلي ال ميكن دفعه

اهللا إىل اخللق بل هو  وإذا ثبت هذا فنقول يف اآلية قوالن األول أن جنري اآلية على ظاهرها ونقول العقل هو رسول
الرسول الذي لواله ملا تقررت رسالة أحد من األنبياء فالعقل هو الرسول األصلي فكان معىن اآلية وما كنا معذبني 

حىت نبعث رسول العقل والثاين أن خنصص عموم اآلية فنقول املراد وما كنا معذبني يف األعمال اليت ال سبيل إىل 
 بعد جميء الشرع وختصيص العموم وإن كان عدوالً عن الظاهر إال أنه جيب املصري إليه معرفة وجوهبا إال بالشرع إال

عند قيام الدالئل وقد بينا قيام الدالئل الثالثة على أنا لو نفينا الوجوب العقلي لزمنا نفي الوجوب الشرعي واهللا 
  أعلم



نا فعل ما ينتفع به وترك ما يتضرر به أما واعلم أن الذي نرتضيه ونذهب إليه أن جمرد العقل سبب يف أن جيب علي
جمرد العقل ال يدل على أنه جيب على اهللا تعاىل شيء وذلك ألنا جمبولون على طلب النفع واالحتراز عن الضرر فال 

جرم كان العقل وحده كافياً يف الوجوب يف حقنا واهللا تعاىل منزه عن طلب النفع واهلرب من الضرر فامتنع أن 
  ليه بوجوب فعل أو ترك فعل واهللا أعلمحيكم العقل ع

ا َتْدِمًريا وَكَْم أَْهلَكَْنا ِمَن الْقُُروِن ِمن َوإِذَآ أََردَْنآ أَن نُّهِْلَك قَْرَيةً  أََمرَْنا ُمْتَرِفيَها فَفََسقُواْ ِفيَها فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْولُ فََدمَّْرَناَه
  َباِدِه َخبَِريا َبِصريًاَبْعِد نُوحٍ َوكَفَى بَِربِّكَ بِذُُنوبِ ِع

  يف اآلية مسائل
  املسألة األوىل قوله أََمْرَنا مُْتَرِفيَها يف تفسري هذا األمر قوالن

القول األول أن املراد منه األمر بالفعل مث إن لفظ اآلية ال يدل على أنه تعاىل مباذا يأمرهم فقال األكثرون معناه أنه 
ظاهر اللفظ يدل ) الكشاف ( إهنم خيالفون ذلك األمر ويفسقون وقال صاحب  تعاىل يأمرهم بالطاعات واخلريات مث

على أنه تعاىل يأمرهم بالفسق فيفسقون إال أن هذا جماز ومعناه أنه فتح عليهم أبواب اخلريات والراحات فعند ذلك 
حذف ألن قوله فَفََسقُواْ  متردوا وطغوا وبغوا قال والدليل على أن ظاهر اللفظ يقتضي ما ذكرناه أن املأمور به إمنا

  يدل عليه يقال أمرته فقام وأمرته فقرأ ال يفهم منه إال أن

 املأمور به قيام أو قراءة فكذا ههنا ملا قال أََمرَْنا ُمْتَرِفيَها فَفََسقُواْ ِفيَها وجب أن يكون املعىن أمرناهم بالفسق ففسقوا
فإن هذا ال يفهم منه أين أمرته باملعصية واملخالفة ألنا نقول إن ال يقال يشكل هذا بقوهلم أمرته فعصاين أو فخالفين 

املعصية منافية لألمر ومناقضة له فكذلك أمرته ففسق يدل على أن املأمور به شيء غري الفسق ألن الفسق عبارة عن 
موراً هبا فوجب أن يدل اإلتيان بضد املأمور به فكونه فسقاً ينايف كونه مأموراً به كما أن كوهنا معصية ينايف كوهنا مأ

على ) الكشاف ( هذا اللفظ على أن املأمور به ليس بفسق وهذا الكالم يف غاية الظهور فال أدري مل أصر صاحب 
قوله مع ظهور فساده فثبت أن احلق ما ذكره الكل وهو أن املعىن أمرناهم باألعمال الصاحلة وهي اإلميان والطاعة 

  وأقدموا على الفسق والقوم خالفوا ذلك األمر عناداً
القول الثاين يف تفسري قوله أَمَْرَنا ُمْتَرفِيَها أي أكثرنا فساقها قال الواحدي العرب تقول أمر القوم إذا كثروا وأمرهم 
اهللا إذ كثرهم وآمرهم أيضاً باملد روى اجلرمي عن أيب زيد أمر اهللا القوم وآمرهم أي كثرهم واحتج أبو عبيدة على 

واملعىن مهرة قد كثر ) خري املال مهرة مأمورة وسكة مأبورة ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( بقوله صحة هذه اللغة 
نسلها يقولون أمر اهللا املهرة أي كثر ولدها ومن الناس من أنكر أن يكون أمر مبعىن كثر وقالوا أمر القوم إذا كثروا 

على أن املراد كوهنا مأمورة بتكثري ) مهر مأمورة  (وآمرهم اهللا باملد أي كثرهم ومحلوا قوله عليه الصالة والسالم 
النسل على سبيل االستعارة وأما املترف فمعناه يف اللغة املتنعم الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيش فَفََسقُواْ ِفيَها أي 

ىل َوَما كُنَّا ُمَعذّبَِني حَتَّى خرجوا عما أمرهم اهللا فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْولُ يريد استوجبت العذاب وهذا كالتفسري لقوله تعا
)  ٥٩القصص ( وقوله َوَما كَانَ رَبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى َحتَّى َيبَْعثَ ِفى أُّمَها َرسُوالً )  ١٥اإلسراء ( َنْبَعثَ َرُسوالً 

فلما حكم تعاىل يف هذه اآليات )  ١٣١نعام األ( وقوله ذاِلَك أَن لَّْم َيكُْن رَّبَُّك ُمهِْلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ 
أنه تعاىل ال يهلك قرية حىت خيالفوا أمر اهللا فال جرم ذكر أنه ها هنا يأمرهم فإذا خالفوا األمر فعند ذلك استوجبوا 

ستئصال والدمار هالك األهالك املعرب عنه بقوله فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْولُ وقوله فََدمَّرَْناَها َتدِْمًريا أي أهلكناها إهالك اال
  على سبيل االستئصال

املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على صحة مذهبهم من وجوه األول أن ظاهر اآلية يدل على أنه تعاىل أراد 



إيصال الضرر إليهم ابتداء مث توسل إىل إهالكهم هبذا الطريق الثاين أن ظاهر اآلية يدل على أنه تعاىل إمنا خص 
ني بذلك األمر لعلمه بأهنم يفسقون وذلك يدل على أنه تعاىل أراد منهم الفسق والثالث أنه تعاىل قال فََحقَّ املترف

َعلَْيَها الْقَْولُ بالتعذيب والكفر ومىت حق عليها القول بذلك امتنع صدور اإلميان منهم ألن ذلك يستلزم انقالب 
 احملال حمال قال الكعيب إن سائر اآليات دلت على أنه تعاىل ال خرب اهللا تعاىل الصدق كذباً وذلك حمال واملفضي إىل

وقوله مَّا َيفَْعلُ اللَّهُ )  ١١الرعد ( يبتدىء بالتعذيب واإلهالك لقوله إِنَّ اللََّه الَ يَُغّيُر َما بِقَْومٍ حَتَّى ُيَغّيرُواْ َما بِأَنفُِسهِْم 
)  ٥٩القصص ( وقوله َوَما كُنَّا ُمْهِلِكى الْقَُرى إِالَّ َوأَْهلَُها ظَاِلُمونَ )  ١٤٧نساء ال( بَِعذَابِكُْم إِن َشكَْرُتْم َوءامَْنُتْم 

فكل هذه اآليات تدل على أنه تعاىل ال يبتدىء باإلضرار وأيضاً ما قبل هذه اآلية يدل على هذا املعىن وهو قوله مَّنِ 
ومن احملال أن )  ١٥اإلسراء ( إِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َوالَ َتزُِر وَازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتدى ِلَنفِْسِه َوَمن َضلَّ فَ

يقع بني آيات القرآن تناقض فثبت أن اآليات اليت تلوناها حمكمة وكذا اآلية اليت حنن يف تفسريها فيجب محل هذه 
  اآلية

اس كالماً يف تأويل هذه اآلية على وجه يوافق قول املعتزلة على تلك اآليات هذا ما قاله الكعيب واعلم أن أحسن الن
  القفال فإنه ذكر فيه وجهني

الوجه األول قال إنه تعاىل أخرب أنه ال يعذب أحداً مبا يعلمه منه ما مل يعمل به أي ال جيعل علمه حجة على من علم 
ه َوإِذَا أََرْدَنا أَن نُّْهِلَك قَْرَيةً  أََمْرَنا مُْتَرِفيَها أنه إن أمره عصاه بل يأمره فإذا ظهر عصيانه للناس فحينئذ يعاقبه فقول

معناه وإذا أردنا إمضاء ما سبق من القضاء بإهالك قوم أمرنا املتنعمني املتعززين الظانني أن أمواهلم وأوالدهم 
فحينئذ حيق عليهم  وأنصارهم ترد عنهم بأسنا باإلميان يب والعمل بشرائع ديين على ما بلغهم عين رسويل ففسقوا

القضاء السابق بإهالكهم لظهور معاصيهم فحينئذ دمرناها واحلاصل أن املعىن وإذا أردنا أن هنلك قرية بسبب علمنا 
بأهنم ال يقدمون إال على املعصية مل نكتف يف حتقيق ذلك اإلهالك مبجرد ذلك العلم بل أمرنا مترفيها ففسقوا فإذا 

  وقع عليهم العذاب املوعود بهظهر منهم ذلك الفسق فحينئذ ن
والوجه الثاين يف التأويل أن نقول وإذا أردنا أن هنلك قرية بسبب ظهور املعاصي من أهلها مل نعاجلها بالعذاب يف 

أول ظهور املعاصي منهم بل أمرنا مترفيها بالرجوع عن تلك املعاصي وإمنا خص املترفني بذلك األمر ألن املترف هو 
نعم اهللا عليه كان قيامه بالشكر أوجب فإذا أمرهم بالتوبة والرجوع مرة بعد أخرى مع أنه تعاىل املتنعم ومن كثرت 

ال يقطع عنهم تلك النعم بل يزيدها حاالً بعد حال فحينئذ يظهر عنادهم ومتردهم وبعدهم عن الرجوع عن الباطل 
أويالن راجعان إىل أن اهللا تعاىل أخرب عباده أنه إىل احلق فحينئذ يصب اهللا البالء عليهم صباً مث قال القفال وهذان الت

ال يعاجل بالعقوبة أمة ظاملة حىت يعذر إليهم غاية األعذار الذي يقع منه اليأس من إمياهنم كما قال يف قوم نوح َوالَ 
وقال يف )  ٣٦هود ( ن قَْوِمَك إِالَّ وقال َوأُوِحىَ  إِلَى ُنوحٍ أَنَُّه لَن ُيْؤِمَن ِم)  ٢٧نوح ( َيِلُدواْ إِالَّ فَاجِراً كَفَّاراً 

فأخرب تعاىل أوالً أنه ال يظهر العذاب إال بعد بعثة )  ٧٤يونس ( غريهم فََما كَاُنواْ ِلُيْؤِمنُواْ بَِما كَذَُّبواْ بِِه ِمن قَْبلُ 
يعاجلهم بالعذاب بل  الرسول عليه الصالة والسالم مث أخرب ثانياً يف هذه اآلية أنه إذا بعث الرسول أيضاً فكذبوا مل

يتابع عليهم النصائح واملواعظ فإن بقوا مصرين على الذنوب فهناك ينزل عليهم عذاب االستئصال وهذا التأويل 
  الذي ذكره القفال يف تطبيق اآلية على قول املعتزلة مل يتيسر ألحد من شيوخ املعتزلة مثله

يريد إهالكهم قبل أن يعصوا ويستحقوا وذلك ألنه ظلم وهو  وأجاب اجلبائي بأن قال ليس املراد من اآلية أنه تعاىل
على اهللا حمال بل املراد من اإلرادة قرب تلك احلالة فكان التقدير وإذا قرب وقت إهالك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 

اخلسران من فيها وهو كقول القائل إذا أراد املريض أن ميوت ازدادت أمراضه شدة وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه 



  كل جهة وليس املراد أن املريض يريد أن ميوت والتاجر يريد أن يفتقر وإمنا يعنون أنه سيصري كذلك فكذا ههنا
واعلم أن مجيع الوجوه الثالثة اليت ذكرناها يف التمسك هبذه اآلية ال شك أن كلها عدول عن ظاهر اللفظ أما 

  واهللا أعلم الوجه الثاين والثالث فقد بقي سليماً عن الطعن
املسألة الثالثة املشهور عند القراء السبعة أََمرَْنا ُمْتَرِفيَها بالتخفيف غري ممدودة األلف وروي برواية غري مشهورة عن 

  نافع وابن عباس أَمُْرَنا باملد وعن أيب عمرو أَْمُرَنا بالتشديد فاملد على الكثري يقال أمر

باملد أي كثرهم اهللا والتشديد على التسليط أي سلطنا مترفيها ومعناه  القوم بكسر امليم إذا كثروا وآمرهم اهللا
  التخلية وزوال املنع بالقهر واهللا أعلم

أما قوله تعاىل َوكَمْ أَْهلَكَْنا ِمَن الْقُُروِن ِمن َبْعِد نُوحٍ فاعلم أن املراد أن الطريق الذي ذكرناه هو عادتنا مع الذين 
القرون الذين كانوا بعد نوح وهم عاد ومثود وغريهم مث إنه تعاىل خاطب رسوله  يفسقون ويتمردون فيما تقدم من

  مبا يكون خطاباً لغريه وردعاً وزجراً للكل فقال َوكَفَى بَِرّبَك بِذُنُوبِ ِعَباِدِه َخبَِريا َبصًِريا وفيه حبثان
عليه شيء من أحوال اخللق وثبت أنه البحث األول أنه تعاىل عامل جبميع املعلومات راء جلميع املرئيات فال خيفى 

قادر على كل املمكنات فكان قادراً على إيصال اجلزاء إىل كل أحد بقدر استحقاقه وأيضاً أنه منزه عن العبث 
والظلم وجمموع هذه الصفات الثالث أعين العلم التام والقدرة الكاملة والرباءة عن الظلم بشارة عظيمة ألهل 

  لكفر واملعصيةالطاعة وخوف عظيم ألهل ا
البحث الثاين قال الفراء لو ألغيت الباء من قولك بربك جاز وإمنا جيوز دخول الباء يف املرفوع إذا كان ميدح به 

صاحبه أو يذم كقولك كفاك به وأكرم به رجالً وطاب بطعامك طعاماً وجاد بثوبك ثوباً أما إذا مل يكن مدحاً أو ذماً 
  قام بأخيك وأنت تريد قام أخوك واهللا أعلم مل جيز دخوهلا فال جيوز أن يقال

َمذُْموًما مَّْدحُوًرا َوَمْن أََراَد االٌّ مَّن كَانَ ُيرِيُد الْعَاجِلَةَ  َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما َنَشآُء ِلَمن نُّرِيُد ثُمَّ َجَعلَْنا لَُه َجَهنََّم َيْصلَاَها 
فَأُولَاِئَك كَانَ َسْعيُُهم مَّْشكُوًرا كُالًّ نُِّمدُّ َهاُؤال ِء َوَهاُؤال ِء ِمْن َعطَآِء َربَِّك َوَما  ِخَرةَ  َوَسَعى لََها سَْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن

  ُر تَفْضِيالًكَانَ َعطَآُء َربَِّك َمْحظُوًرا انظُْر كَْيَف فَضَّلَْنا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ وَلَالٌّ ِخَرةُ  أَكَْبُر َدَرجَاٍت َوأَكَْب
  ية مسائليف اآل

)  ١٣اإلسراء ( املسألة األوىل قال القفال رمحه اهللا هذه اآلية داخلة يف معىن قوله َوكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزمَْناُه طَئَِرُه ِفى ُعُنِقِه 
ومعناه أن الكمال يف الدنيا قسمان فمنهم من يريد بالذي يعمله الدنيا ومنافعها والرياسة فيها فهذا يأنف من 

نبياء عليهم الصالة والسالم والدخول يف طاعتهم واإلجابة لدعوهتم اشفاقاً من زوال الرياسة عنه فهذا االنقياد لأل
قد جعل طائر نفسه شؤماً ألنه يف قبضة اهللا تعاىل فيؤتيه اهللا يف الدنيا منها قدراً ال كما يشاء ذلك اإلنسان بل كما 

  مذموماً ملوماً مدحوراً منفياً يشاء اهللا إال أن عاقبته جهنم يدخلها فيصالها حبرها

  مطروداً من رمحة اهللا تعاىل ويف لفظ هذه اآلية فوائد
الفائدة األوىل أن العقاب عبارة عن مضرة مقرونة باإلهانة والذم بشرط أن تكون دائمة وخالية عن شوب املنفعة 

وقوله َمذُْموًما إشارة إىل اإلهانة والذم وقوله مَّْدُحوًرا  فقوله ثُمَّ َجَعلَْنا لَُه َجهَنََّم َيْصلَاَها إشارة إىل املضرة العظيمة
إشارة إىل البعد والطرد عن رمحة اهللا وهي تفيد كون تلك املضرة خالية عن شوب النفع والرمحة وتفيد كوهنا دائمة 

  وخالية عن التبدل بالراحة واخلالص
وظن أن ذلك ألجل كرامته على اهللا تعاىل وأنه تعاىل بني  الفائدة الثانية أن من اجلهال من إذا ساعدته الدنيا اغتر هبا



أن مساعدة الدنيا ال ينبغي أن يستدل هبا على رضا اهللا تعاىل ألن الدنيا قد حتصل مع أن عاقبتها هي املصري إىل 
  عذاب اهللا وإهانته فهذا اإلنسان أعماله تشبه طائر السوء يف لزومها له وكوهنا سائقة له إىل أشد العذاب

الفائدة الثالثة قوله تعاىل ِلَمن نُّرِيُد يدل على أنه ال حيصل الفوز بالدنيا لكل أحد بل كثري من الكفار والضالل 
يعرضون عن الدين يف طلب الدنيا مث يبقون حمرومني عن الدنيا وعن الدين وهذا أيضاً فيه زجر عظيم هلؤالء الكفار 

نه رمبا فاتتهم الدنيا فهم األخسرون أعماالً الذين ضل سعيهم يف احلياة الضالل الذين يتركون الدين لطلب الدنيا فإ
  الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً

  ثةوأما القسم الثاين وهو قوله تعاىل َوَمْن أَرَاَد االِْخَرةَ  َوَسَعى لََها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فشرط تعاىل فيه شروطاً ثال
ه اآلخرة أي ثواب اآلخرة فإنه إن مل حتصل هذه اإلرادة وهذه النية مل ينتفع بذلك العمل الشرط األول أن يريد بعمل

) إمنا األعمال بالنيات ( ولقوله عليه الصالة والسالم )  ٣٩النجم ( لقوله تعاىل َوأَن لَّْيَس ِلإلنَساِن إِالَّ َما َسَعى 
 وحمبته وهذا ال حيصل إال إن نوى بعمله عبودية اهللا تعاىل وألن املقصود من األعمال استنارة القلب مبعرفة اهللا تعاىل

  وطلب طاعته
والشرط الثاين قوله َوسََعى لََها َسْعَيَها وذلك هو أن يكون العمل الذي يتوصل به إىل الفوز بثواب اآلخرة من 

كثري من الناس األعمال اليت هبا ينال ثواب اآلخرة وال يكون كذلك إال إذا كان من باب القرب والطاعات و
  يتقربون إىل اهللا تعاىل بأعمال باطلة فإن الكفار يتقربون إىل اهللا تعاىل بعبادة األوثان وهلم فيه تأويالن

التأويل األول يقولون إله العامل أجل وأعظم من أن يقدر الواحد منا على إظهار عبوديته وخدمته فليس لنا هذا 
بعبودية بعض املقربني من عباد اهللا تعاىل مثل أن نشتغل بعبادة كوكب  القدر والدرجة ولكن غاية قدرنا أن نشتغل

أو عبادة ملك من املالئكة مث إن امللك والكوكب يشتغلون بعبادة اهللا تعاىل فهؤالء يتقربون إىل اهللا تعاىل هبذا الطريق 
  إال أنه ملا كان فاسداً يف نفسه ال جرم مل حيصل االنتفاع به

أهنم قالوا حنن اختذنا هذه التماثيل على صور األنبياء واألولياء ومرادنا من عبادهتا أن تصري أولئك  والتأويل الثاين هلم
األنبياء واألولياء شفعاء لنا عند اهللا تعاىل وهذا الطريق أيضاً فاسد وأيضاً نقل عن اهلند أهنم يتقربون إىل اهللا تعاىل 

  يف تعظيم اهللا تعاىل بقتل أنفسهم تارة وبإحراق أنفسهم أخرى ويبالغون

إال أنه ملا كان الطريق فاسداً ال جرم مل ينتفع به وكذلك القول يف مجيع فرق املبطلني الذين يتقربون إىل اهللا تعاىل 
  مبذاهبهم الباطلة وأقواهلم الفاسدة وأعماهلم املنحرفة عن قانون الصدق والصواب

رط معترب ألن الشرط يف كون أعمال الرب موجبة للثواب تقدم والشرط الثالث قوله تعاىل َوُهَو ُمْؤِمٌن وهذا الش
اإلميان فإذا مل يوجد الشرط مل حيصل املشروط مث إنه تعاىل أخرب أن عند حصول هذه الشرائط يصري السعي مشكوراً 

  والعمل مربوراً
عليه بالقول واإلتيان  واعلم أن الشكر عبارة عن جمموع أمور ثالثة اعتقاد كونه حمسناً يف تلك األعمال والثناء

بأفعال تدل على كونه معظماً عن ذلك الشاكر واهللا تعاىل يعامل املطيعني هبذه األمور الثالثة فإنه تعاىل عامل بكوهنم 
حمسنني يف تلك األعمال وأنه تعاىل يثين عليهم بكالمه وأنه تعاىل يعاملهم مبعامالت دالة على كوهنم معظمني عند اهللا 

ن جمموع هذه الثالثة حاصالً كانوا مشكورين على طاعاهتم من قبل اهللا تعاىل ورأيت يف كتب املعتزلة تعاىل وإذا كا
أن جعفر بن حرب حضر عنده واحد من أهل السنة وقال الدليل على أن اإلميان حصل خبلق اهللا تعاىل أنا نشكر اهللا 

ه عليه ألن مدح اإلنسان وشكره على ما ليس من على اإلميان ولو مل يكن اإلميان حاصالً بإجياده المتنع أن نشكر
فعجز احلاضرون عن اجلواب )  ١٨٨آل عمران ( عمله قبيح قال اهللا تعاىل وَُّيِحبُّونَ أَن ُيْحَمدُواْ بَِما لَْم َيفَْعلُواْ 



كتب وإيضاح فدخل مثامة بن األشرس وقال إمنا مندح اهللا تعاىل ونشكره على ما أعطانا من القدرة والعقل وإنزال ال
الدالئل واهللا تعاىل يشكرنا على فعل اإلميان قال تعاىل فَأُولَِئَك كَانَ َسْعيُُهم مَّْشكُوًرا قال فضحك جعفر بن حرب 

  وقال صعب املسألة فسهلت
واعلم أن قولنا جمموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل كالم واضح ألنه تعاىل هو الذي أعطى املوجب التام 

ن فكان هو املستحق للشكر وملا حصل اإلميان للعبد وكان اإلميان موجباً للسعادة التامة صار العبد حلصول اإلميا
  أيضاً مشكوراً وال منافاة بني األمرين

املسألة الثانية اعلم أن كل من أتى بفعل فإما أن يقصد بذلك الفعل حتصيل خريات الدنيا أو حتصيل خريات اآلخرة 
مل يقصد به واحداً منهما هذا هو التقسيم الصحيح أما إن قصد به حتصيل الدنيا فقط أو أو يقصد به جمموعهما أو 

  حتصيل اآلخرة فقط فاهللا تعاىل ذكر حكم هذين القسمني يف هذه اآلية
أما القسم الثالث فهو ينقسم إىل ثالثة أقسام ألنه إما أن يكون طلب اآلخرة راجحاً أو مرجوحاً أو يكون الطلبان 

  متعادلني
أما القسم األول وهو أن يكون طلب اآلخرة راجحاً فهل يكون هذا العمل مقبوالً عند اهللا تعاىل فيه حبث حيتمل أن 

أنا أغىن األغنياء عن ( حكى عن رب العزة أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( يقال إنه غري مقبول ملا روي أن النيب 
وأيضاً فطلب رضوان اهللا إما أن يقال إنه كان سبباً مستقالً ) ه الشرك من عمل عمالً أشرك فيه غريي تركته وشريك

بكونه باعثاً على ذلك الفعل أو داعياً إليه وإما أن يقال ما كان كذلك فإن كان األول امتنع أن يكون لغريه مدخل 
  يف ذلك البعث والدعاء ألن احلكم إذا حصل مسنداً إىل سبب تام كامل امتنع أن يكون لغريه

يه وإن كان الثاين فحينئذ يكون احلامل على ذلك الفعل والداعي إليه ذلك اجملموع وذلك اجملموع ليس هو مدخل ف
طلب رضوان اهللا تعاىل ألن اجملموع احلاصل من الشيء ومن غريه جيب كونه مغايراً لكل واحد من جزئيه فهذا 

 تعاىل فوجب أن يكون مقبوالً وميكن أن يقال القسم التحق بالقسم الذي كان الداعي إليه مغايراً لطلب رضوان اهللا
ملا كان طلب اآلخرة راجحاً على طلب الدنيا تعارض املثل باملثل فيبقى القدر الزائد داعية خالصة لطلب اآلخرة 

فوجب كونه مقبوالً وأما إذا كان طلب الدنيا وطلب اآلخرة متعادلني أو كان طلب الدنيا راجحاً فهذا قد اتفقوا 
  غري مقبول إال أنه على كل حال خري مما إذا كان طلب الدنيا خالياً بالكلية عن طلب اآلخرة على أنه

وأما القسم الرابع وهو أن يقال إنه أقدم على ذلك الفعل من غري داع فهذا بناء على أن صدور الفعل من القادر 
سم ممتنع احلصول والذين قالوا إنه ال هل يتوقف على حصول الداعي أم ال فالذين يقولون إنه متوقف قالوا هذا الق

  يتوقف قالوا هذا الفعل ال أثر له يف الباطن وهو حمرم يف الظاهر ألنه عبث واهللا أعلم
مث قال تعاىل كَالَّ أي كل واحد من الفريقني والتنوين عوض من املضاف إليه نُِّمدُّ َهُؤالء َوَهُؤالء ِمْن َعطَاء َرّبَك أي 

قني باألموال ويوسع عليهما يف الرزق مثل األموال واألوالد وغريمها من أسباب العز والزينة يف أنه تعاىل ميد الفري
الدنيا ألن عطاءنا ليس يضيق عن أحد مؤمناً كان أو كافراً ألن الكل خملوقون يف دار العمل فوجب إزاحة العذر 

قتضيه الصالح فبني تعاىل أن عطاءه ليس وإزالة العلة عن الكل وإيصال متاع الدنيا إىل الكل على القدر الذي ي
  مبحظور أي غري ممنوع يقال حظره حيظره وكل من حال بينه وبني شيء فقد حظره عليك

  مث قال تعاىل انظُْر كَْيَف فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ وفيه قوالن
لنا بعضهم على بعض فأوصلناه إىل مؤمن القول األول املعىن انظر إىل عطائنا املباح إىل الفريقني يف الدنيا كيف فض

وقبضناه عن مؤمن آخر وأوصلناه إىل كافر وقبضناه عن كافر آخر وقد بني تعاىل وجه احلكمة يف هذا التفاوت 



لَّيتَِّخذَ بَْعُضُهم َبْعضاً ُسْخرِّياً  فقال َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهْم مَِّعيشََتُهْم ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا َوَرفَْعَنا بَْعَضُهْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرجَاٍت
األنعام ( وقال يف آخر سورة األنعام َوَرفَعَ َبْعَضكُْم فَْوقَ َبْعضٍ َدَرجَاٍت لَّيْبلُوَكُْم ِفيَما ءاَتاكُُم )  ٣٢الزخرف ( 

١٦٥ (  
لق يف درجات منافع الدنيا حمسوس فتفاضلهم يف مث قال َولَالِْخَرةُ  أَكَْبُر َدَرَجاٍت َوأَكَْبُر تَفْضِيالً واملعىن أن تفاضل اخل

درجات منافع اآلخرة أكرب وأعظم فإن نسبة التفاضل يف درجات اآلخرة إىل التفاضل يف درجات الدنيا كنسبة 
  اآلخرة إىل الدنيا فإذا كان االنسان تشتد رغبته يف طلب فضيلة الدنيا فبأن تقوى رغبته يف طلب فضيلة اآلخرة أوىل

اين أن املراد أن اآلخرة أعظم وأشرف من الدنيا واملعىن أن املؤمنني يدخلون اجلنة والكافرين يدخلون النار القول الث
الفرقان ( فيظهر فضل املؤمنني على الكافرين ونظريه قوله تعاىل أَْصَحاُب الَْجنَّةِ  َيْوَمِئٍذ َخْيٌر مُّْسَتقَّراً َوأَْحَسُن َمِقيالً 

٢٤ (  

  اللَِّه إِلًَها َءاَخَر فََتقُْعَد َمذُْموًما مَّْخذُوالً الَّ َتجَْعل َمَع
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل يف بيان وجه النظم فنقول إنه تعاىل ملا بني أن الناس فريقان منهم من يريد بعمله الدنيا فقط وهم أهل 
رائط ثالثة أوهلا إرادة اآلخرة العقاب والعذاب ومنهم من يريد به طاعة اهللا وهم أهل الثواب مث شرط ذلك بش

وثانيها أن يعمل عمالً ويسعى سعياً موافقاً لطلب اآلخرة وثالثها أن يكون مؤمناً ال جرم فصل يف هذه اآلية تلك 
اجملمالت فبدأ أوالً بشرح حقيقة اإلميان وأشرف أجزاء اإلميان هو التوحيد ونفي الشركاء واألضداد فقال الَّ َتجَْعل 

إِلًَها ءاَخَر مث ذكر عقيبه سائر األعمال اليت يكون املقدم عليها واملشتغل هبا ساعياً سعياً يليق بطلب اآلخرة  َمَع اللَِّه
  وصار من الذين سعد طائرهم وحسن خبتهم وكملت أحواهلم

ميع ولكن يف املعىن عام جل) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية قال املفسرون هذا يف الظاهر خطاب للنيب 
وحيتمل أيضاً أن يكون اخلطاب لإلنسان كأنه )  ١الطالق ( املكلفني كقوله الَْحِكيمُ يأيَُّها النَّبِى ُّ إِذَا طَلَّقُْتُم الّنَساء 

قيل أيها اإلنسان ال جتعل مع اهللا إهلاً آخر وهذا االحتمال عندي أوىل ألنه تعاىل عطف عليه قوله َوقََضى َربُّكَ أَالَّ 
وهذا ال يليق )  ٢٣اإلسراء ( إىل قوله إِمَّا َيْبلَُغنَّ ِعنَدَك الْكَِبَر أََحُدُهَما أَْو ِكالَُهَما )  ٢٣اإلسراء ( واْ إِالَّ إِيَّاُه َتْعُبُد

  بالنيب عليه السالم ألن أبويه ما بلغا الكرب عنده فعلمنا أن املخاطب هبذا هو نوع اإلنسان
أشرك باهللا كان مذموماً خمذوالً والذي يدل على أن األمر كذلك وجوه األول أن املسألة الثالثة معىن اآلية أن من 

املشرك كاذب والكاذب يستوجب الذم واخلذالن الثاين أنه ملا ثبت بالدليل أنه ال إله وال مدبر وال مقدر إال الواحد 
قد أضاف بعض تلك النعم إىل غري األحد فعلى هذا التقدير تكون مجيع النعم حاصلة من اهللا تعاىل فمن أشرك باهللا ف

اهللا تعاىل مع أن احلق أن كلها من اهللا فحينئذ يستحق الذم ألن اخلالق تعاىل استحق الشكر بإعطاء تلك النعم فلما 
جحد كوهنا من اهللا فقد قابل إحسان اهللا تعاىل باإلساءة واجلحود والكفران فاستوجب الذم وإمنا قلنا إنه يستحق 

ا أثبت شريكاً هللا تعاىل استحق أن يفوض أمره إىل ذلك الشريك فلما كان ذلك الشريك معدوماً بقي اخلذالن ألنه مل
بال ناصر وال حافظ وال معني وذلك عني اخلذالن الثالث أن الكمال يف الوحدة والنقصان يف الكثرة فمن أثبت 

دل لفظ اآلية على أن املشرك مذموم الشريك فقد وقع يف جانب النقصان واستوجب الذم واخلذالن واعلم أنه ملا 
  خمذول وجب حبكم اآلية أن يكون املوحد ممدوحاً منصوراً واهللا أعلم

املسألة الرابعة القعود املذكور يف قوله فََتقُْعَد َمذُْموًما مَّْخذُوالً فيه وجوه األول أن معناه املكث أي فتمكث يف الناس 
لسان العرب والفرس يف هذا املعىن فإذا سأل الرجل غريه ما يصنع فالن مذموماً خمذوالً وهذه اللفظة مستعملة يف 



يف تلك البلدة فيقول اجمليب هو قاعد بأسوأ حال معناه املكث سواء كان قائماً أو جالساً الثاين إن من شأن املذموم 
عى يف حتصيلها والسعي املخذول أن يقعد نادماً متفكراً على ما فرط منه الثالث أن املتمكن من حتصيل اخلريات يس

إمنا يتأتى بالقيام وأما العاجز عن حتصيلها فإنه ال يسعى بل يبقى جالساً قاعداً عن الطلب فلما كان القيام على 
الرجل أحد األمور اليت هبا يتم الفوز باخلريات وكان القعود واجللوس عالمة على عدم تلك املكنة والقدرة ال جرم 

  رة على حتصيل اخلريات والقعود كناية عن العجز والضعفجعل القيام كناية عن القد

) أن ( انتصب ألنه وقع بعد الفاء جواباً للنهي وانتصابه بإضمار ) فتقعد ( املسألة اخلامسة قال الواحدي قوله 
دمة كقولك ال تنقطع عنا فنجفوك والتقدير ال يكن منك انقطاع فيحصل أن جنفوك فما بعد الفاء متعلق باجلملة املتق

حبرف الفاء اليت هي حرف العطف وإمنا مساه النحويون جواباً لكونه مشاهباً للجزاء يف أن الثاين مسبب عن األول 
  أال ترى أن املعىن إن انقطعت جفوتك كذلك تقدير اآلية إن جعلت مع اهللا إهلاً آخر قعدت مذموماً خمذوالً

 وَبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاناً إِمَّا َيْبلَُغنَّ ِعنَدَك الِْكَبرَ أََحُدُهَما أَْو ِكالَُهَما فَالَ َتقُل لَُّهَمآ أُفٍّ َوالََوقََضى َربَُّك أَالَّ َتعُْبُدوا إِالَّ إِيَّاُه 
  َتْنَهْرُهَما َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرِميًا

شعائر اإلميان وشرائطه وهي  اعلم أنه ملا ذكر يف اآلية األوىل ما هو الركن األعظم يف األميان أتبعه بذكر ما هو من
  أنواع

النوع األول أن يكون اإلنسان مشتغالً بعبادة اهللا تعاىل وأن يكون حمترزاً عن عبادة غري اهللا تعاىل وهذا هو املراد من 
  قوله َوقََضى َربَُّك أَالَّ َتعُْبُدواْ إِالَّ إِيَّاُه وفيه حبثان
لذي ال يقبل النسخ والدليل عليه أن الواحد منا إذا أمر غريه بشيء البحث األول القضاء معناه احلكم اجلزم البت ا

فإنه ال يقال إنه قضى عليه أما إذا أمره أمراً جزماً وحكم عليه بذلك احلكم على سبيل البت والقطع فههنا يقال 
ن عباس أنه قضى عليه ولفظ القضاء يف أصل اللغة يرجع إىل إمتام الشيء وانقطاعه وروى ميمون بن مهران عن اب

قال يف هذه اآلية كان األصل ووصى ربك فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرىء َوقََضى َربَُّك مث قال ولو كان 
على القضاء ما عصى اهللا أحد قط ألن خالف قضاء اهللا ممتنع هكذا رواه عنه الضحاك وسعيد بن جبري وهو قراءة 

  علي وعبد اهللا
نه يفتح باب أن التحريف والتغيري قد تطرق إىل القرآن ولو جوزنا ذلك الرتفع واعلم أن هذا القول بعيد جداً أل

  األمان عن القرآن وذلك خيرجه عن كونه حجة وال شك أنه طعن عظيم يف الدين
البحث الثاين قد ذكرنا أن هذه اآلية تدل على وجوب عبادة اهللا تعاىل وتدل على املنع عن عبادة غري اهللا تعاىل 

ق وذلك ألن العبادة عبارة عن الفعل املشتمل على هناية التعظيم وهناية التعظيم ال تليق إال مبن يصدر وهذا هو احل
عنه هناية اإلنعام وهناية اإلنعام عبارة عن إعطاء الوجود واحلياة والقدرة والشهوة والعقل وقد ثبت بالدالئل أن 

نعم جبميع النعم هو اهللا ال غريه ال جرم كان املستحق للعبادة املعطي هلذه األشياء هو اهللا تعاىل ال غريه وإذا كان امل
  هو اهللا تعاىل ال غريه فثبت بالدليل العقلي صحة قوله َوقََضى َربَُّك أَالَّ َتعُْبُدواْ إِالَّ إِيَّاُه

ى َصِغًريا رَّبُّكُْم أَْعلَُم بَِما ِفى ُنفُوِسكُْم إِن َتكُوُنواْ َواخِْفْض لَُهَما جََناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمةِ  َوقُل رَّبِّ اْرَحْمُهَما كََما َربَّيَانِ
  َصاِلِحَني فَإِنَُّه كَانَ ِلالٌّ وَّابَِني غَفُوراً

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل أمر بعبادة نفسه مث أتبعه باألمر برب الوالدين وبيان املناسبة بني األمر بعبادة اهللا تعاىل 



  بني األمر برب الوالدين من وجوهو
الوجه األول أن السبب احلقيقي لوجود اإلنسان هو ختليق اهللا تعاىل وإجياده والسبب الظاهري هو األبوان فأمر 

  بتعظيم السبب احلقيقي مث أتبعه باألمر بتعظيم السبب الظاهري
نسان مع اإلله القدمي بالتعظيم والعبودية ومع الوجه الثاين أن املوجود إما قدمي وإما حمدث وجيب أن تكون معاملة اإل

وأحق اخللق ) التعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلق اهللا ( احملدث بإظهار الشفقة وهو املراد من قوله عليه السالم 
يَّاُه إشارة إىل التعظيم بصرف الشفقة إليه هو األبوان لكثرة إنعامهما على اإلنسان فقوله َوقََضى َربَُّك أَالَّ َتعُْبُدواْ إِالَّ إِ

  ألمر اهللا وقوله َوبِالْواِلَدْينِ إِْحَساناً إشارة إىل الشفقة على خلق اهللا
الوجه الثالث أن االشتغال بشكر املنعم واجب مث املنعم احلقيقي هو اخلالق سبحانه وتعاىل وقد يكون أحد من 

وليس ألحد من ) من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا (  املخلوقني منعماً عليك وشكره أيضاً واجب لقوله عليه السالم
( اخلالئق نعمة على اإلنسان مثل ما للوالدين وتقريره من وجوه أحدها أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه السالم 

عي وثانيها أن شفقة األبوين على الولد عظيمة وجدمها يف إيصال اخلري إىل الولد كاألمر الطبي) فاطمة بضعة مين 
واحترازمها عن إيصال الضرر إليه كاألمر الطبيعي ومىت كانت الدواعي إىل إيصال اخلري متوفرة والصوارف عنه 

زائلة ال جرم كثر إيصال اخلري فوجب أن تكون نعم الوالدين على الولد كثرية أكثر من كل نعمة تصل من إنسان 
ف وهناية العجز يكون يف إنعام األبوين فاصناف نعمهما يف إىل إنسان وثالثها أن اإلنسان حال ما يكون يف غاية الضع

ذلك الوقت واصلة إليه وأصناف رمحة ذلك الولد واصلة إىل الوالدين يف ذلك الوقت ومن املعلوم أن اإلنعام إذا 
 إليه كان واقعاً على هذا الوجه كان موقعه عظيماً ورابعها أن إيصال اخلري إىل الغري قد يكون لداعية إيصال اخلري

وقد ميتزج هبذا الغرض سائر األغراض وإيصال اخلري إىل الولد ليس هلذا الغرض فقط فكان اإلنعام فيه أمت وأكمل 
فثبت أنه ليس ألحد من املخلوقني نعمة على غريه مثل ما للوالدين على الولد فبدأ اهللا تعاىل بشكر نعمة اخلالق وهو 

إِالَّ إِيَّاُه مث أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو قوله َوبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً والسبب فيه ما بينا  قوله َوقََضى َربَُّك أَالَّ َتعُْبُدواْ
  أن أعظم النعم بعد إنعام اإلله اخلالق نعمة الوالدين

فإن قيل الوالدان إمنا طلبا حتصيل اللذة لنفسيهما فلزم منه دخول الولد يف الوجود وحصوله يف عامل اآلفات 
ملخافات فأي إنعام لألبوين على الولد حكي أن واحداً من املتسمني باحلكمة كان يضرب أباه ويقول هو الذي وا

أدخلين يف عامل الكون والفساد وعرضين للموت والفقر والعمى والزمانة وقيل أليب العالء املعري ماذا نكتب على 
  قربك قال اكتبوا عليه

  هذا جناه أيب علي
  وقال يف ترك التزوج والولدوما جنيت على أحد 

  وتركت أوالدي وهم يف نعمة ال
  عدم اليت سبقت نعيم العاجل ولو أهنم ولدوا لعانوا شدة

ترمي هبم يف موبقات اآلجل وقيل لإلسكندر أستاذك أعظم منة عليك أم والدك فقال األستاذ أعظم منة ألنه حتمل 
لم وأما الوالد فإنه طلب حتصيل لذة الوقاع لنفسه وأخرجين إىل أنواع الشدائد واحملن عند تعليمي أرتعين يف نور الع

  آفات عامل الكون والفساد ومن الكلمات املشهورة املأثورة خري اآلباء من علمك
واجلواب هب أهنما يف أول األمر طلبا لذة الوقاع إال أن االهتمام بإيصال اخلريات ويف دفع اآلفات من أول دخوله 

لوغه الكرب أليس أنه أعظم من مجيع ما يتخيل من جهات اخلريات واملربات فسقطت هذه يف الوجود إىل وقت ب



  الشبهات واهللا أعلم
املسألة الثانية قوله َوبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً قال أهل اللغة تقدير اآلية وقضى ربك أال تعبدوا إال اهللا وأن حتسنوا أو يقال 

وال جيوز أن تتعلق الباء يف ) الكشاف ( والدين إحساناً قال صاحب وقضى أال تعبدوا إال إياه وأحسنوا بال
َوبِالْواِلَدْينِ باإلحسان ألن املصدر ال تتقدم عليه صلته مث مل يذكر دليالً على أن املصدر ال جيوز أن تتقدم عليه صلته 

ه كما تقول بزيد فامرر وهذا املثال الباء يف َوبِالْواِلَدْينِ من صلة اإلحسان وقدمت علي) البسيط ( وقال الواحدي يف 
  الذي ذكره الواحدي غري مطابق ألن املطلوب تقدمي صلة املصدر عليه واملثال املذكور ليس كذلك

املسألة الثالثة قال القفال لفظ اإلحسان قد يوصل حبرف الباء تارة وحبرف إىل أخرى وكذلك اإلساءة يقال أحسنت 
  وقال القائل)  ١٠٠يوسف ( تعاىل َوقَْد أَْحَسَن َبى  به وإليه وأسأت به وإليه قال اهللا
  أسيئي بنا أو أحسين ال ملومة

لدينا وال مقلية إن تقلت وأقول لفظ اآلية مشتمل على قيود كثرية كل واحد منها يوجب املبالغة يف اإلحسان إىل 
َوَسَعى لََها َسْعيََها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك كَانَ َسْعيُُهم  الوالدين أحدها أنه تعاىل قال يف اآلية املتقدمة َوَمْن أََراَد االْخَِرةَ 

مث إنه تعاىل أردفه هبذه اآلية املشتملة على األعمال اليت بواسطتها حيصل الفوز بسعادة )  ١٩اإلسراء ( مَّْشكُوًرا 
ات اليت تفيد سعادة اآلخرة اآلخرة فذكر من مجلتها الرب بالوالدين وذلك يدل على أن هذه الطاعة من أصول الطاع

وثانيها أنه تعاىل بدأ بذكر األمر بالتوحيد وثىن بطاعة اهللا تعاىل وثلث بالرب بالوالدين وهذه درجة عالية ومبالغة 
عظيمة يف تعظيم هذه الطاعة وثالثها أنه تعاىل مل يقل وإحساناً بالوالدين بل قال وَبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً فتقدمي ذكرمها 

دل على شدة االهتمام ورابعها أنه قال إِْحَساناً بلفظ التنكري والتنكري يدل على التعظيم واملعىن وقضى ربك أن ي
حتسنوا إىل الوالدين إحساناً عظيماً كامالً وذلك ألنه ملا كان إحساهنما إليك قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون 

 حتصل املكافأة ألن إنعامهما عليك كان على سبيل االبتداء ويف إحسانك إليهما كذلك مث على مجيع التقديرات فال
  األمثال املشهورة أن البادي بالرب ال يكافأ

  مث قال تعاىل إِمَّا َيْبلَُغنَّ ِعنَدكَ الِْكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكالَُهَما وفيه مسائل
فهي أيضاً ) ما ( ن فهي للشرط وأما كلمة لفظة مركبة من لفظتني إن وما أما كلمة إ) إما ( املسألة األوىل لفظ 

فلما مجع بني هاتني الكلمتني أفاد التأكيد يف معىن االشتراط )  ١٠٦البقرة ( للشرط كقوله تعاىل َما نَنَسْخ ِمْن ءاَيةٍ  
تأكيد إال أن عالمة اجلزم مل تظهر مع نون التوكيد ألن الفعل يبىن مع نون التأكيد وأقول لقائل أن يقول إن نون ال

إمنا يليق باملوضع الذي يكون الالئق به تأكيد ذلك احلكم املذكور وتقريره وإثباته على أقوى الوجوه إال أن هذا 
املعىن ال يليق هبذا املوضع ألن قول القائل الشيء إما كذا وإما كذا فاملطلوب منه ترديد احلكم بني ذينك الشيئني 

  ير والتأكيد فكيف يليق اجلمع بني كلمة إما وبني نون التأكيداملذكورين وهذا املوضع ال يليق به التقر
  وجوابه أن املراد أن هذا احلكم املتقرر املتأكد إما أن يقع وإما أن ال يقع واهللا أعلم

ه َيْبلَُغنَّ فعل وفاعله املسألة الثانية قرأ األكثرون أَمَّا َيْبلَُغنَّ ِعنَدَك الِْكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكالَُهَما وعلى هذا التقدير فقول
هو قوله أََحُدُهَما وقوله أَْو ِكالَُهَما عطف عليه كقولك ضرب زيد أو عمرو ولو أسند قوله َيْبلَُغنَّ إىل قوله ِكالَُهَما 

جاز لتقدم الفعل تقول قال رجل وقال رجالن وقالت الرجال وقرأ محزة والكسائي يبلغان وعلى هذه القراءة فقوله 
  أََحُدُهَما بدل من ألف الضمري الراجع إىل الوالدين وكالمها عطف على أحدمها فاعالً أو بدالً رَُّجلَْينِ

  فإن قيل لو قيل إما يبلغان كالمها كان كالمها توكيداً ال بدالً فلم زعمتم أنه بدل
  يف كونه بدالً قلنا ألنه معطوف على ما ال يصح أن يكون توكيداً لالثنني فانتظم يف حكمه فوجب أن يكون مثله



  فإن قيل مل ال جيوز أن يقال قوله أََحُدُهَما بدل وقوله أَْو ِكالَُهَما توكيد ويكون ذلك عطفاً للتوكيد على البدل
  قلنا العطف يقتضي املشاركة فجعل أحدمها بدالً واآلخر توكيداً خالف األصل واهللا أعلم

ملوصلي وأبو علي اجلرجاين إن كالً اسم مفرد يفيد معىن التثنية املسألة الثالثة قال أبو اهليثم الرازي وأبو الفتح ا
ووزنه فعل والمه معتل مبنزلة الم حجي ورضي وهي كلمة وضعت على هذه اخللقة يؤكد هبا االثنان خاصة وال 

تكون إال مضافة والدليل عليه أهنا لو كانت تثنية لوجب أن يقال يف النصب واخلفض مررت بكلى الرجلني بكسر 
لياء كما تقول بني يدي الرجل ومن ثلثي الليل ويا صاحيب السجن وطريف النهار وملا مل يكن األمر كذلك علمنا أهنا ا

ليست تثنية بل هي لفظة مفردة وضعت للداللة على التثنية كما أن لفظة كل اسم واحد موضوع للجماعة فاذن 
وكذلك إذا أخربت )  ٩٥مرمي ( ْم ءاِتيِه َيْوَم الِْقَياَمةِ  فَْرداً أخربت عن لفظة كما خترب عن الواحد كقوله تعاىل َوكُلُُّه

ومل )  ٣٣الكهف ( عن كال أخربت عن واحد فقلت كال إخوتك كان قائماً قال اهللا تعاىل ِكلَْتا الَْجنََّتْينِ اَتْت أُكُلََها 
  يقل آتتا واهللا أعلم

أََحُدُهَما أَْو ِكالَُهَما معناه أهنما يبلغان إىل حالة الضعف والعجز فيصريان  املسألة الرابعة قوله َيْبلَُغنَّ ِعنَدَك الِْكَبَر
  عندك يف آخر العمر كما كنت عندمها يف أول العمر

  واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذه اجلملة فعند هذا الذكر كلف اإلنسان يف حق الوالدين خبمسة أشياء
  أُّف وفيه مسائل النوع األول قوله تعاىل فَالَ تَقُل لَُّهَما

املسألة األوىل قال الزجاج فيه سبع لغات كسر الفاء وضمها وفتحها وكل هذه الثالثة بتنوين وبغري تنوين فهذه ستة 
واللغة السابعة أيف بالياء قال األخفش كأنه أضاف هذا القول إىل نفسه فقال قويل هذا وذكر ابن األنباري من لغات 

ما ذكره الزجاج أُفّ بكسر األلف وفتح الفاء وافه بضم األلف وادخال اهلاء و أُفّ هذه اللفظة ثالثة زائدة على 
  بضم األلف وتسكني الفاء

املسألة الثانية قرأ ابن كثري وابن عامر بفتح الفاء من غري تنوين ونافع وحفص بكسر الفاء والتنوين والباقون بكسر 
ويف األحقاف أُفّ )  ٦٧األنبياء ( سورة األنبياء أُّف لَّكُْم  الفاء من غري تنوين وكلها لغات وعلى هذا اخلالف يف

وأقول البحث املشكل ههنا أنا ملا نقلنا عشرة أنواع من اللغات يف هذه اللفظة فما السبب )  ١٧األحقاف ( لَّكَُما 
  يف أهنم تركوا أكثر تلك اللغات يف قراءة هذه اللفظة واقتصروا على وجوه قليلة منها

لثالثة ذكروا يف تفسري هذه اللفظة وجوهاً األول قال الفراء تقول العرب جعل فالن يتأفف من ريح وجدها املسألة ا
معناه يقول أف أف الثاين قال األصمعي األف وسخ األذن والتف وسخ الظفر يقال ذلك عند استقذار الشيء مث 

قلة وهو مأخوذ من األفيف وهو الشيء كثر حىت استعملوا عند كل ما يتأذون به الثالث قال بعضهم أف معناه 
القليل وتف أتباع له كقوهلم شيطان ليطان خبيث نبيث الرابع روى ثعلب عن ابن األعرايب األف الضجر اخلامس 

قال القتيب أصل هذه الكلمة أنه إذا سقط عليك تراب أو رماد نفخت فيه لتزيله والصوت احلاصل عند تلك 
عوا فذكروا هذه اللفظة عند كل مكروه يصل إليهم السادس قال الزجاج أف النفخة هو قولك أف مث إهنم توس

معناه الننت وهذا قول جماهد ألنه قال معىن قوله َوالَ َتقُل لَُّهَما أُّف أي ال تتقذرمها كما أهنما مل يتقذراك كنت ختر أو 
  ا أفتبول ويف رواية أخرى عن جماهد أنه إذا وجدت منهما رائحة تؤذيك فال تقل هلم

املسألة الرابعة قول القائل ال تقل لفالن أف مثل يضرب للمنع من كل مكروه وأذية وإن خف وقل واختلف 
األصوليون يف أن داللة هذا للفظ على املنع من سائر أنواع اإليذاء داللة لفظية أو داللة مفهومة مبقتضى القياس قال 

 تقل لفالن أف عنوا به أنه ال يتعرض له بنوع من أنواع اإليذاء بعضهم إهنا داللة لفظية ألن أهل العرف إذا قالوا ال



  واالحياش وجرى هذا جمرى قوهلم فالن ال ميلك نقرياً وال قطمرياً يف أنه حبسب العرف يدل على أنه ال ميلك شيئاً
يره أن الشرع إذا والقول الثاين أن هذا اللفظ إمنا يدل على املنع من سائر أنواع اإليذاء حبسب القياس اجللي وتقر

نص على حكم صورة وسكت عن حكم صورة أخرى فإذا أردنا إحلاق الصورة املسكوت عن حكمها بالصورة 
املذكور حكمها فهذا على ثالثة أقسام أحدها أن يكون ثبوت ذلك احلكم يف حمل السكوت أوىل من ثبوته يف حمل 

لتأفيف والضرب أوىل باملنع من التأفيف وثانيها أن يكون الذكر مثل هذه الصورة فإن اللفظ إمنا دل على املنع من ا
احلكم يف حمل السكوت مساوياً للحكم يف حمل الذكر وهذا هو الذي يسميه األصوليون القياس يف معىن األصل 

  وضربوا هلذا مثالً وهو قوله عليه

عبد متساويان وثالثها أن يكون احلكم فإن احلكم يف األمة وال) من أعتق نصيباً له من عبد قوم عليه الباقي ( السالم 
  يف حمل السكوت أخفى من احلكم يف حمل الذكر وهو أكرب القياسات

إذا عرفت هذا فنقول املنع من التأفيف إمنا يدل على املنع من الضرب بواسطة القياس اجللي الذي يكون من باب 
ب فاملنع من التأفيف ال يكون منعاً من الضرب االستدالل باألدىن على األعلى والدليل عليه أن التأفيف غري الضر

وأيضاً املنع من التأفيف ال يستلزم املنع من الضرب عقالً ألن امللك الكبري إذا أخذ ملكاً عظيماً كان عدواً له فقد 
يقول للجالد إياك وأن تستخف به أو تشافهه بكلمة موحشة لكن اضرب رقبته وإذا كان هذا معقوالً يف اجلملة 

أن املنع من التأفيف مغاير للمنع من الضرب وغري مستلزم للمنع من الضرب عقالً يف اجلملة إال أنا علمنا يف  علمنا
هذه الصورة أن املقصود من هذا الكالم املبالغة يف تعظيم الوالدين بدليل قوله َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرًِميا َواخِْفْض لَُهَما 

ةِ  فكانت داللة املنع من التأفيف على املنع من الضرب من باب القياس باألدىن على األعلى َجَناحَ الذُّلّ ِمَن الرَّْحَم
  واهللا أعلم

النوع الثاين من األشياء اليت كلف اهللا تعاىل العباد هبا يف حق األبوين قوله َوالَ تَْنَهْرُهَما يقال هنره وانتهره إذا استقبله 
  ) ١٠الضحى ( اِئلَ فَالَ َتنَْهْر بكالم يزجره قال تعاىل َوأَمَّا السَّ

فإن قيل املنع من التأفيف يدل على املنع من االنتهار بطريق األوىل فلما قدم املنع من التأفيف كان ذكر املنع من 
 االنتهار بعده عبثاً أما لو فرضنا أنه قدم املنع من االنتهار مث أتبعه باملنع من التأفيف كان مفيداً حسناً ألنه يلزم من

  املنع من االنتهار املنع من التأفيف فما السبب يف رعاية هذا الترتيب
ه من قلنا املراد من قوله فَالَ َتقُل لَُّهَما أُّف املنع من إظهار الضجر بالقليل أو الكثري واملراد من قوله َوالَ َتنَْهْرُهَما املن

  إظهار املخالفة يف القول على سبيل الرد عليه والتكذيب له
ع الثالث قوله تعاىل َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرًِميا واعلم أنه تعاىل ملا منع اإلنسان باآلية املتقدمة عن ذكر القول املؤذي النو

املوحش والنهي عن القول املؤذي ال يكون أمراً بالقول الطيب ال جرم أردفه بأن أمره بالقول احلسن والكالم 
رًِميا واملراد منه أن خياطبه بالكالم املقرون بأمارات التعظيم واالحترام قال عمر بن الطيب فقال َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَ

اخلطاب رضي اهللا عنه هو أن يقول له يا أبتاه يا أماه وسئل سعيد بن املسيب عن القول الكرمي فقال هو قول العبد 
يهما صوتك وال تشد إليهما نظرك املذنب للسيد الفظ وعن عطاء أن يقال هو أن تتكلم معه بشرط أن ال ترفع عل

  وذلك ألن هذين الفعلني ينافيان القول الكرمي
فإن قيل إن إبراهيم عليه السالم كان أعظم الناس حلماً وكرماً وأدباً فكيف قال ألبيه يا آزر على قراءة من قرأ َوإِذْ 

فخاطبه باالسم وهو إيذاء مث نسبه )  ٧٤األنعام ( لَالٍ مُّبِنيٍ قَالَ إِبْراهِيُم الِبِيِه ءاَزَر بالضم إِّنى أََراَك َوقَْوَمَك ِفى َض
  ونسب قومه إىل الضالل وهو أعظم أنواع اإليذاء



قدم على حق قلنا إن قوله تعاىل َوقََضى َربَُّك أَالَّ َتعُْبُدواْ إِالَّ إِيَّاُه َوبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً يدل على أن حق اهللا تعاىل م
  إبراهيم عليه السالم على ذلك اإليذاء إمنا كان تقدمياً حلق اهللا تعاىل على حق األبوين األبوين فإقدام

  النوع الرابع قوله وَاْخِفضْ لَُهَما جََناَح الذُّلّ ِمَن الرَّْحَمةِ  واملقصود منه املبالغة يف التواضع وذكر

ه إليه للتربية خفض له جناحه وهلذا السبب القفال رمحه اهللا يف تقريره وجهني األول أن الطائر إذا أراد ضم فرخ
صار خفض اجلناح كناية عن حسن التربية فكأنه قال للولد اكفل والديك بأن تضمهما إىل نفسك كما فعال ذلك 
بك حال صغرك والثاين أن الطائر إذا أراد الطريان واالرتفاع نشر جناحه وإذا أراد ترك الطريان وترك االرتفاع 

  فض اجلناح كناية عن فعل التواضع من هذا الوجهخفض جناحه فصار خ
  فإن قيل كيف أضاف اجلناح إىل الذل والذل ال جناح له

قلنا فيه وجهان األول أنه أضيف اجلناح إىل الذل كما يقال حامت اجلود فكما أن املراد هناك حامت اجلواد فكذلك 
مدار االستعارة على اخلياالت فههنا ختيل للذل ههنا املراد واخفض هلما جناحك الذليل أي املذلول والثاين أن 

  جناحاً وأثبت لذلك اجلناح ضعفاً تكميالً ألمر هذه االستعارة كما قال لبيد
  إذ أصبحت بيد الشمال زمامها

فأثبت للشمال يداً ووضع زمامها يف يد الشمال فكذا ههنا وقوله ِمَن الرَّْحَمةِ  معناه ليكن خفض جناحك هلما 
  تك هلما وعطفك عليهما بسبب كربمها وضعفهمابسبب فرط رمح

  والنوع اخلامس قوله َوقُل رَّّب اْرَحْمُهَما كََما رَبََّيانِى َصغًِريا وفيه مباحث
البحث األول قال القفال رمحه اهللا تعاىل إنه مل يقتصر يف تعليم الرب بالوالدين على تعليم األقوال بل أضاف إليه تعليم 

هلما بالرمحة فيقول رَّّب اْرَحْمُهَما ولفظ الرمحة جامع لكل اخلريات يف الدين والدنيا مث يقول  األفعال وهو أن يدعو
كََما َربَّيَانِى َصِغًريا يعني رب افعل هبما هذا النوع من اإلحسان كما أحسنا إيل يف تربيتهما إياي والتربية هي التنمية 

  ) ٣٩فصلت ( ىل فَإِذَا أَنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماء اْهتَزَّْت َوَرَبْت وهي من قوهلم ربا الشيء إذا انتفع ومنه قوله تعا
  البحث الثاين اختلف املفسرون يف هذه اآلية على ثالثة أقوال

فال )  ١١٣التوبة ( القول األول أهنا منسوخة بقوله تعاىل َما كَانَ ِللنَّبِىّ  َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ أَن َيْسَتْغِفرُواْ ِللُْمْشرِِكَني 
  ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركني وال يقول رب ارمحهما

والقول الثاين أن هذه اآلية غري منسوخة ولكنها خمصوصة يف حق املشركني وهذا أوىل من القول األول ألن 
  التخصيص أوىل من النسخ

فله أن يدعو هلما باهلداية واإلرشاد وأن  والقول الثالث أنه ال نسخ وال ختصيص ألن الوالدين إذا كانا كافرين
  يطلب الرمحة هلما بعد حصول اإلميان

البحث الثالث ظاهر األمر للوجوب فقوله َوقُل رَّبّ اْرَحْمُهَما أمر وظاهر األمر ال يفيد التكرار فيكفي يف العمل 
ه أيف اليوم مرة أو يف الشهر أو مبقتضى هذه اآلية ذكر هذا القول مرة واحدة سئل سفيان كم يدعو اإلنسان لوالدي

يف السنة فقال نرجو أن جنزئه إذا دعا هلما يف أواخر التشهدات كما أن اهللا تعاىل قال النَّبِىّ  ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ 
وكما  )صلى اهللا عليه وسلم ( فكانوا يرون أن التشهد جيزي عن الصالة على النيب )  ٥٦األحزاب ( َصلُّواْ َعلَْيِه 

  فهم يكررون يف أدبار الصلوات)  ٢٠٣البقرة ( أن اهللا تعاىل قال وَاذْكُُرواْ اللََّه ِفى أَيَّامٍ مَّْعُدوداٍت 



لعبادة هللا مث قال تعاىل رَّبُّكُمْ أَْعلَُم بَِما ِفى ُنفُوِسكُمْ إِن َتكُوُنواْ صَاِلِحَني واملعىن أنا قد أمرناكم يف هذه اآلية بإخالص ا
وباإلحسان بالوالدين وال خيفى على اهللا ما تضمرونه يف أنفسكم من اإلخالص يف الطاعة وعدم اإلخالص فيها تعاىل 

فاعلموا أن اهللا تعاىل مطلع على ما يف نفوسكم بل هو أعلم بتلك األحوال منكم هبا ألن علوم البشر قد خيتلط هبا 
عن كل هذه األحوال وإذا كان األمر كذلك كان عاملاً  السهو والنسيان وعدم اإلحاطة بالكل فأما علم اهللا فمنزه

  بكل ما يف قلوبكم واملقصود منه التحذير عن ترك اإلخالص
مث قال تعاىل إِن َتكُونُواْ صَاِلِحَني أي إن كنتم برآء عن جهات الفساد يف أحوال قلوبكم كنتم أوابني أي رجاعني إىل 

وحكمه يف األوابني أنه غفور هلم يكفر عنهم سيآهتم واألواب هو الذي  اهللا منقطعني إليه يف كل األعمال وسنة اهللا
من عادته وديدنه الرجوع إىل أمر اهللا تعاىل وااللتجاء إىل فضله وال يلتجىء إىل شفاعة شفيع كما يفعله املشركون 

املداومة والكثرة  الذين يعبدون من دون اهللا مجاداً يزعمون أنه يشفع هلم ولفظ األواب على وزن فعال وهو يفيد
كقوهلم قتال وضراب واملقصود من هذه اآلية أن اآلية األوىل ملا دلت على وجوب تعظيم الوالدين من كل الوجوه 
 مث إن الولد قد يظهر منه نادرة خملة بتعظيمهما فقال رَّبُّكُْم أَْعلَُم بَِما ِفى ُنفُوِسكُْم يعين أنه تعاىل عامل بأحوال قلوبكم

  ك اهلفوة ليست ألجل العقوق بل ظهرت مبقتضى اجلبلة البشرية كانت يف حمل الغفران واهللا أعلمفإن كانت تل
انَ الشََّياِطنيِ َوكَانَ الشَّْيطَانُ َوَءاِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه َوالِْمْسِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ َوالَ تَُبذِّرْ َتْبِذيًرا إِنَّ الُْمَبذرِيَن كَانُوا إِخَْو

  بِِّه كَفُوًرا َوإِمَّا ُتعْرَِضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغآَء َرْحَمةٍ  مِّن رَّبَِّك تَْرُجوَها فَقُل لَُّهْم قَْوالً مَّْيُسورًاِلَر
  اعلم أن هذا هو النوع الرابع من أعمال اخلري والطاعة املذكورة يف هذه اآليات وفيه مسائل

  ناملسألة األوىل قوله َوءاِت خطاب مع من فيه قوال
فأمره اهللا أن يؤيت أقاربه احلقوق اليت وجبت هلم يف الفيء ) صلى اهللا عليه وسلم ( القول األول أنه خطاب للرسول 

  والغنيمة وأوجب عليه أيضاً إخراج حق املساكني وأبناء السبيل أيضاً من هذين املثالني
)  ٢٣اإلسراء ( ى َربُّكَ أَالَّ تَْعُبدُواْ إِالَّ إِيَّاُه والقول الثاين أنه خطاب للكل والدليل عليه أنه معطوف على قوله َوقََض

واملعىن أنك بعد فراغك من بر الوالدين جيب أن تشتغل برب سائر األقارب األقرب فاألقرب مث بإصالح أحوال 
  املساكني وأبناء السبيل

احلق ما هو وعند الشافعي رمحه اهللا أنه ال  واعلم أن قوله تعاىل َوءاِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه جممل وليس فيه بيان أن ذلك
  جيب االنفاق إال على الولد والوالدين وقال قوم جيب اإلنفاق على احملارم بقدر

احلاجة واتفقوا على أن من مل يكن من احملارم كأبناء العم فال حق هلم إال املوادة والزيارة وحسن املعاشرة واملؤالفة يف 
وابن السبيل فقد تقدم وصفهما يف سورة التوبة يف تفسري آية الزكاة وجيب أن يدفع  السراء والضراء أما املسكني

  إىل املسكني ما يفي بقوته وقوت عياله وأن يدفع إىل ابن السبيل ما يكفيه من زاده وراحلته إىل أن يبلغ مقصده
يف السرف قال عثمان بن األسود كنت أطوف يف  مث قال تعاىل َوالَ تَُبذّْر َتْبِذيًرا والتبذير يف اللغة إفساد املال وإنفاقه

املساجد مع جماهد حول الكعبة فرفع رأسه إىل أيب قبيس وقال لو أن رجالً أنفق مثل هذا يف طاعة اهللا مل يكن من 
املسرفني ولو أنفق درمهاً واحداً يف معصية اهللا كان من املسرفني وأنفق بعضهم نفقة يف خري فأكثر فقيل له ال خري يف 

بسعد وهو يتوضأ ) صلى اهللا عليه وسلم ( السرف فقال ال سرف يف اخلري وعن عبد اهللا بن عمر قال مر رسول اهللا 
فقال ما هذا السرف يا سعد فقال أو يف الوضوء سرف قال نعم وإن كنت على هنر جارٍ مث نبه تعاىل على قبح 

ذِّرِيَن كَاُنواْ إِخْوانَ الشََّياِطنيِ واملراد من هذه األخوة التشبه هبم التبذير بإضافته إياه إىل أفعال الشياطني فقال إِنَّ الْمَُب
يف هذا الفعل القبيح وذلك ألن العرب يسمون املالزم للشيء أخاً له فيقولون فالن أخو الكرم واجلود وأخو السفر 



 الدنيا واآلخرة كما قال َوَمن َيْعشُ إذا كان مواظباً على هذه األعمال وقيل قوله إِخْوانَ الشَّيَاِطنيِ أي قرناءهم يف
( وقال تعاىل اْحُشرُواْ الَِّذيَن ظَلَُمواْ َوأَزْواجَُهْم )  ٣٦األعراف ( َعن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُنقَّيْض لَُه َشيْطَاناً فَُهَو لَُه قَرِيٌن 

الشَّْيطَانُ ِلَرّبِه كَفُوًرا ومعىن  أي قرناءهم من الشياطني مث إنه تعاىل بني صفة الشيطان فقال َوكَانَ)  ٢٢الصافات 
كون الشيطان كفوراً لربه هو أنه يستعمل بدنه يف املعاصي واإلفساد يف األرض واإلضالل للناس وكذلك كل من 

رزقه اهللا تعاىل ماالً أو جاهاً فصرفه إىل غري مرضاة اهللا تعاىل كان كفوراً لنعمة اهللا تعاىل واملقصود أن املبذرين إخوان 
لشياطني مبعىن كوهنم موافقني للشياطني يف الصفة والفعل مث الشيطان كفور لربه فيلزم كون املبذر أيضاً كفوراً لربه ا

وقال بعض العلماء خرجت هذه اآلية على وفق عادة العرب وذلك ألهنم كانوا جيمعون األموال بالنهب والغارة مث 
شركون من قريش وغريهم ينفقون أمواهلم ليصدوا الناس عن كانوا ينفقوهنا يف طلب اخليالء والتفاخر وكان امل

  اإلسالم وتوهني أهله وإعانة أعدائه فنزلت هذه اآلية تنبيهاً على قبح أعماهلم يف هذا الباب
رىب واملسكني مث قال تعاىل َوإِمَّا ُتعْرَِضنَّ َعْنُهمُ اْبتَِغاء َرْحَمةٍ  ّمن رَّّبَك َتْرُجوَها واملعىن أنك إن أعرضت عن ذي الق

ٍ وابن السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة فَقُل لَُّهْم قَْوالً مَّْيسُوًرا أي سهالً ليناً وقوله اْبِتَغاء َرْحَمة 
ا ّمن رَّّبَك تَْرُجوَها كناية عن الفقر ألن فاقد املال يطلب رمحة اهللا وإحسانه فلما كان فقد املال سبباً هلذا الطلب وهلذ
االبتغاء أطلق اسم السبب على املسبب فسمى الفقر بابتغاء رمحة اهللا تعاىل واملعىن أن عند حصول الفقر والقلة ال 
تترك تعهدهم بالقول اجلميل والكالم احلسن بل تعدهم بالوعد اجلميل وتذكر هلم العذر وهو حصول القلة وعدم 

ور وجوه األول القول امليسور هو الرد بالطريق األحسن والثاين املال أو تقول هلم اهللا يسهل ويف تفسري القول امليس
القول امليسور اللني السهل قال الكسائي يسرت أيسر له القول أي لينته له الثالث قال بعضهم القول امليسور مثل 

لوا وامليسور هو املعروف ألن القول قا)  ٣٦٣البقرة ( قوله قَْولٌ مَّْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ  َخْيٌر ّمن َصَدقَةٍ  َيْتَبُعَها أَذًى 
  املتعارف ال حيوج إىل تكلف واهللا أعلم

َك يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمن َيَشآُء َوالَ َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً  إِلَى ُعُنِقَك َوالَ َتْبسُطَْها كُلَّ الَْبْسِط فََتقُْعَد َملُوًما مَّْحسُوراً إِنَّ رَبَّ
  نَ بِِعَباِدهِ َخبًِريا َبصِريًاَوَيقِْدُر إِنَُّه كَا

اعلم أنه تعاىل ملا أمره باالنفاق يف اآلية املتقدمة علمه يف هذه اآلية أدب اإلنفاق واعلم أنه تعاىل شرح وصف عبادة 
الفرقان ( َبْيَن ذَِلَك قََواماً  املؤمنني يف اإلنفاق يف سورة الفرقان فقال َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُواْ لَْم ُيْسرِفُواْ َولَْم َيقُْتُرواْ َوكَانَ

فههنا أمر رسوله مبثل ذلك الوصف فقال َوالَ َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً  إِلَى ُعنُِقَك أي ال متسك عن اإلنفاق حبيث )  ٦٧
تضيق على نفسك وأهلك يف وجوه صلة الرحم وسبيل اخلريات واملعىن ال جتعل يدك يف انقباضها كاملغلولة املمنوعة 
من االنبساط َوالَ َتْبسُطَْها كُلَّ الَْبْسِط أي وال تتوسع يف اإلنفاق توسعاً مفرطاً حبيث ال يبقى يف يدك شيء وحاصل 

أن لكل خلق طريف إفراط وتفريط ومها مذمومان فالبخل إفراط يف ) األخالق ( الكالم أن احلكماء ذكروا يف كتب 
مومان واخللق الفاضل هو العدل والوسط كما قال تعاىل َوكَذاِلكَ اإلمساك والتبذير إفراط يف اإلنفاق ومها مذ

  َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا
مث قال تعاىل فََتقُْعَد َملُوًما مَّْحسُوراً أما تفسري تقعد فقد سبق يف اآلية املتقدمة وأما كونه ملوماً فألنه يلوم نفسه 

وإبقاء األهل والولد يف الضر واحملنة وأما كونه حمسوراً فقال الفراء  وأصحابه أيضاً يلومونه على تضييع املال بالكلية
تقول العرب للبعري هو حمسور إذا انقطع سريه وحسرت الدابة إذا سريها حىت ينقطع سريها ومنه قوله تعاىل َينقَِلبْ 

رعى وقال القفال املقصود تشبيه ومجع احلسري حسرى مثل قتلى وص)  ٤امللك ( إِلَْيَك الَبَصرُ َخاِسئًا َوُهَو َحِسٌري 
حال من أنفق كل ماله ونفقاته مبن انقطع يف سفره بسبب انقطاع مطيته ألن ذلك املقدار من املال كأنه مطية حيمل 



اإلنسان ويبلغه إىل آخر الشهر أو السنة كما أن ذلك البعري حيمله ويبلغه إىل آخر املنزل فإذا انقطع ذلك البعري بقي 
ق عاجزاً متحرياً فكذلك إذا أنفق اإلنسان مقدار ما حيتاج إليه يف مدة شهر بقي يف وسط ذلك الشهر يف وسط الطري

عاجزاً متحرياً ومن فعل هذا حلقه اللوم من أهله واحملتاجني إىل إنفاقه عليهم بسبب سوء تدبريه وترك احلزم يف 
  مهمات معاشه

كونه رباً ) صلى اهللا عليه وسلم ( ن َيَشاء َوَيقِْدُر واملقصود أنه عرف رسوله مث قال تعاىل إِنَّ َربََّك يَْبُسطُ الّرْزَق ِلَم
والرب هو الذي يريب املربوب ويقوم بإصالح مهماته ودفع حاجاته على مقدار الصالح والصواب فيوسع الرزق 

وقوله )  ٧الطالق ( ْيِه رِْزقُُه على البعض ويضيقه على البعض والقدر يف اللغة التضييق ومنه قوله تعاىل َوَمن قُِدَر َعلَ
أي ضيق وإمنا وسع على البعض ألن ذلك هو الصالح هلم )  ١٦الفجر ( تعاىل َوأَمَّا إِذَا َما اْبَتلَاُه فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه 

  ) ٢٧الشورى ( قََدرٍ مَّا َيَشاء قال تعاىل َولَْو َبَسطَ اللَُّه الّرْزقَ ِلِعَباِدِه لََبغَْواْ ِفى االْْرضِ َولَاِكن ُينَّزلُ بِ
  مث قال تعاىل إِنَُّه كَانَ بِِعَباِدهِ َخبًِريا َبصًِريا يعىن أنه تعاىل عامل بأن مصلحة كل إنسان يف أن ال

  يعطيه إال ذلك القدر فالتفاوت يف أرزاق العباد ليس ألجل البخل بل ألجل رعاية املصاحل
  ةَ  إِْملَاقٍ نَّْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِيَّاكُم إنَّ قَْتلَُهْم كَانَ خِطْئًا كَبِريًاَوالَ َتقُْتلُوا أَْوالدَكُْم َخْشَي

  هذا هو النوع اخلامس من الطاعات املذكورة يف هذه اآليات ويف اآلية مسائل
  املسألة األوىل يف تقرير النظم وجوه

اق العباد حيث قال إِنَّ َربَّكَ َيْبُسطُ الّرْزَق ِلَمن َيَشاء الوجه األول أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل أنه هو املتكفل بأرز
  أتبعه بقوله َوالَ َتقُْتلُواْ أَْوالدَكُْم َخْشَيةَ  إِْملَاقٍ نَّْحُن َنْرُزقُُهْم َوإِيَّاكُم)  ٣٠اإلسراء ( َوَيقِْدُر 

لم يف هذه اآلية كيفية الرب باألوالد وهلذا قال الوجه الثاين أنه تعاىل ملا علم كيفية الرب بالوالدين يف اآلية املتقدمة ع
بعضهم إن الذين يسمون باألبرار إمنا مسوا بذلك ألهنم بروا اآلباء واألبناء وإمنا وجب بر اآلباء مكافأة على ما صدر 

  منهما من أنواع الرب باألوالد وإمنا وجب الرب باألوالد ألهنم يف غاية الضعف وال كافل هلم غري الوالدين
لوجه الثالث أن امتناع األوالد من الرب باآلباء يوجب خراب العامل ألن اآلباء إذا علموا ذلك قلت رغبتهم يف تربية ا

األوالد فيلزم خراب العامل من الوجه الذي قررناه فثبت أن عمارة العامل إمنا حتصل إذا حصلت املربة بني اآلباء 
  واألوالد من اجلانبني

والد إن كان خلوف الفقر فهو سوء ظن باهللا وإن كان ألجل الغرية على البنات فهو سعي يف الوجه الرابع أن قتل األ
  ختريب العامل فاألول ضد التعظيم ألمر اهللا تعاىل والثاين ضد الشفقة على خلق اهللا تعاىل وكالمها مذموم واهللا أعلم

املوجبات للمحبة فلو مل حتصل احملبة دل ذلك  الوجه اخلامس أن قرابة األوالد قرابة اجلزئية والبعضية وهي من أعظم
على غلظ شديد يف الروح وقسوة يف القلب وذلك من أعظم األخالق الذميمة فرغب اهللا يف اإلحسان إىل األوالد 

  إزالة هلذه اخلصلة الذميمة
دامهم على النهب املسألة الثانية العرب كانوا يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسب وقدرة البنني عليه بسبب إق

والغارة وأيضاً كانوا خيافون أن فقرها ينفر كفأها عن الرغبة فيها فيحتاجون إىل إنكاحها من غري األكفاء ويف ذلك 
عار شديد فقال تعاىل َوالَ َتقُْتلُواْ أَْوالَدكُْم وهذا لفظ عام للذكور واإلناث واملعىن أن املوجب للرمحة والشفقة هو 

عىن وصف مشترك بني الذكور وبني اإلناث وأما ما خياف من الفقر من البنات فقد خياف مثله يف كونه ولداً وهذا امل
  الذكور يف حال الصغر وقد خياف أيضاً يف العاجزين من البنني

جال فكذلك مث قال تعاىل نَّْحُن َنْرُزقُُهْم وَإِيَّاكُم يعين األرزاق بيد اهللا تعاىل فكما أنه تعاىل فتح أبواب الرزق على الر



  يفتح أبواب الرزق على النساء
  املسألة الثالثة اجلمهور قرؤا إن قتلهم كان خطأ كبرياً أي إمثاً كبرياً يقال خطىء خيطأ خطأ مثل

أي آمثني وقرأ ابن عامر خطأ بالفتح يقال أخطأ خيطىء إخطاء )  ٩٧يوسف ( أمث يأمث إمثاً قال تعاىل إِنَّا كُنَّا َخاِطِئَني 
أتى مبا ال ينبغي من غري قصد ويكون اخلطأ امساً للمصدر واملعىن على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب  وخطأ إذا

  قال القفال رمحه اهللا وقرأ ابن كثري خطاء بكسر اخلاء ممدودة ولعلهما لغتان مثل دفع ودفاع ولبس ولباس
  بِيالًَوالَ َتقْرَُبواْ الزَِّنى إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً  َوَسآَء َس

اعلم أنه تعاىل ملا أمر باألشياء اخلمسة اليت تقدم ذكرها وحاصلها يرجع إىل شيئني التعظيم ألمر اهللا والشفقة على 
خلق اهللا أتبعها بذكر النهي عن أشياء أوهلا أنه تعاىل هنى عن الزنا فقال َوالَ َتقَْربُواْ قال القفال إذا قيل لإلنسان ال 

  أن يقول له ال تفعله مث إنه تعاىل علل هذا النهي بكونه كَانَ فَاِحَشةً  َوَساء َسبِيالًتقربوا هذا فهذا آكد من 
واعلم أن الناس قد اختلفوا يف أنه تعاىل إذا أمر بشيء أو هنى عن شيء فهل يصح أن يقال إنه تعاىل إمنا أمر بذلك 

وتقبيحه األمر كذلك وقال املنكرون لتحسني  الشيء أو هنى عنه لوجه عائد إليه أم ال فقال القائلون بتحسني العقل
العقل وتقبيحه ليس األمر كذلك احتج القائلون بتحسني العقل وتقبيحه على صحة قوهلم هبذه اآلية قالوا إنه تعاىل 

هنى عن الزنا وعلل ذلك النهي بكونه فاحشة فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة عن كونه منهياً عنه وإال لزم 
ء بنفسه وهو حمال فوجب أن يقال كونه فاحشة وصف حاصل له باعتبار كونه زنا وذلك يدل على أن تعليل الشي

األشياء حتسن وتقبح لوجوه عائدة إليها يف أنفسها ويدل أيضاً على أن هني اهللا تعاىل عنها معلل بوقوعها يف أنفسها 
ء يف نفسه مصلحة أو مفسدة أمر ثابت على تلك الوجوه وهذا االستدالل قريب واألوىل أن يقال إن كون الشي

  لذاته ال بالشرع فإن تناول الغذاء املوافق مصلحة والضرب املؤمل مفسدة وكونه كذلك أمر ثابت بالعقل ال بالشرع
وإذا ثبت هذا فنقول تكاليف اهللا تعاىل واقعة على وفق مصاحل العامل يف املعاش واملعاد فهذا هو الكالم الظاهري وفيه 

  ائلة ومباحث عميقة نسأل اهللا التوفيق لبلوغ الغاية فيهامشكالت ه
إذا عرفت هذا فنقول الزنا اشتمل على أنواع من املفاسد أوهلا اختالط األنساب واشتباهها فال يعرف اإلنسان أن 

والد الولد الذي أتت به الزانية أهو منه أو من غريه فال يقوم بتربيته وال يستمر يف تعهده وذلك يوجب ضياع األ
وذلك يوجب انقطاع النسل وخراب العامل وثانيها أنه إذا مل يوجد سبب شرعي ألجله يكون هذا الرجل أوىل هبذه 

املرأة من غريه مل يبق يف حصول ذلك االختصاص إال التواثب والتقاتل وذلك يفضي إىل فتح باب اهلرج واملرج 
رأة الواحدة على الزنا وثالثها أن املرأة إذا باشرت الزنا واملقاتلة وكم مسعنا وقوع القتل الذريع بسبب إقدام امل

ومترنت عليه يستقذرها كل طبع سليم وكل خاطر مستقيم وحينئذ ال حتصل األلفة واحملبة وال يتم السكن 
نا واإلزدواج ولذلك فإن املرأة إذا اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارنتها طباع أكثر اخللق ورابعها أنه إذا انفتح باب الز

فحينئذ ال يبقى لرجل اختصاص بامرأة وكل رجل ميكنه التواثب على كل امرأة شاءت وأرادت وحينئذ ال يبقى بني 
  نوع اإلنسان وبني سائر البهائم

فرق يف هذا الباب وخامسها أنه ليس املقصود من املرأة جمرد قضاء الشهوة بل أن تصري شريكة للرجل يف ترتيب 
املطعوم واملشروب وامللبوس وأن تكون ربة البيت وحافظة للباب وأن تكون قائمة بأمور  املنزل وإعداد مهماته من

األوالد والعبيد وهذه املهمات ال تتم إال إذا كانت مقصورة اهلمة على هذا الرجل الواحد منقطعة الطمع عن سائر 
وطء يوجب الذل الشديد والدليل الرجال وذلك ال حيصل إال بتحرمي الزنا وسد هذا الباب بالكلية وسادسها أن ال



عليه أن أعظم أنواع الشتم عند الناس ذكر ألفاظ الوقاع ولوال أن الوطء يوجب الذل وإال ملا كان األمر كذلك 
وأيضاً فإن مجيع العقالء ال يقدمون على الوطء إال يف املواضع املستورة ويف األوقات اليت ال يطلع عليهم أحد وأن 

ون عن ذكر أزواج بناهتم وأخواهتم وأمهاهتم ملا يقدمون على وطئهن ولوال أن الوطء ذل وإال مجيع العقالء يستنكف
  ملا كان كذلك

وإذا ثبت هذا فنقول ملا كان الوطء ذالً كان السعي يف تقليله موافقاً للعقول فاقتصار املرأة الواحدة على الرجل 
يصري جمبوراً باملنافع احلاصلة يف النكاح أما الزنا فإنه فتح الواحد سعى يف تقليل ذلك العمل وأيضاً ما فيه من الذل 

باب لذلك العمل القبيح ومل يصر جمبوراً بشيء من املنافع فوجب بقاؤه على أصل املنع واحلجر فثبت مبا ذكرنا أن 
  العقول السليمة تقضي على الزنا بالقبح

فاحشة ومقتاً يف آية أخرى َوَساء َسبِيالً أما كونه وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعاىل وصف الزنا بصفات ثالثة كونه 
فاحشة فهو إشارة إىل اشتماله على فساد األنساب املوجبة خلراب العامل وإىل اشتماله على التقاتل والتواثب على 
الفروج وهو أيضاً يوجب خراب العامل وأما املقت فقد ذكرنا أن الزانية تصري ممقوتة مكروهة وذلك يوجب عدم 

ل السكن واالزدواج وأن ال يعتمد اإلنسان عليها يف شيء من مهماته ومصاحله وأما أنه ساء سبيالً فهو ما حصو
ذكرنا أنه ال يبقى فرق بني اإلنسان وبني البهائم يف عدم اختصاص الذكران باإلناث وأيضاً يبقى ذل هذا العمل 

نافع فقد ذكرنا يف قبح الزنا ستة أوجه واهللا تعاىل ذكر وعيبه وعاره على املرأة من غري أن يصري جمبوراً بشيء من امل
  ألفاظاً ثالثة فحملنا كل واحد من هذه األلفاظ الثالثة على وجهني من تلك الوجوه الستة واهللا أعلم مبراده

لَْنا ِلَوِليِّهِ ُسلْطَاناً فَالَ ُيسْرِف فِّى الْقَْتلِ إِنَُّه كَانَ َوالَ َتقُْتلُواْ النَّفَْس الَِّتى َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِاحلَقِّ َوَمن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَع
  َمْنُصورًا

  هذا هو النوع الثاين مما هنى اهللا عنه يف هذه اآلية وفيه مسائل
نهي املسألة األوىل لقائل أن يقول إن أكرب الكبائر بعد الكفر باهللا القتل فما السبب يف أن اهللا تعاىل بدأ أوالً بذكر ال

  عن الزنا وثانياً بذكر النهي عن القتل
وجوابه أنا بينا أن فتح باب الزنا مينع من دخول اإلنسان يف الوجود والقتل عبارة عن إبطال اإلنسان بعد دخوله يف 

  الوجود ودخوله يف الوجود مقدم على إبطاله وإعدامه بعد وجوده فلهذا السبب ذكر اهللا تعاىل

  ل ثانياًالزنا أوالً مث ذكر القت
املسألة الثانية اعلم أن األصل يف القتل هو احلرمة املغلظة واحلل إمنا يثبت بسبب عارضي فلما كان األمر كذلك ال 

جرم هنى اهللا عن القتل مطلقاً بناء على حكم األصل مث استثىن عنه احلالة اليت حيصل فيها حل القتل وهو عند 
ّق فنفتقر ههنا إىل بيان أن األصل يف القتل التحرمي والذي يدل عليه وجوه حصول األسباب العرضية فقال إِالَّ بِالَْح

وال يريد )  ٧٨احلج ( األول أن القتل ضرر واألصل يف املضار احلرمة لقوله مَّا َجَعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ ِمْن حََرجٍ 
الثالث ) ب ملعون من هدم بنيان الرب اآلدمي بنيان الر( بكم العسر وال ضرر وال ضرار الثاين قوله عليه السالم 

ولقوله عليه )  ٥٦الذاريات ( أن اآلدمي خلق لالشتغال بالعبادة لقوله َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن 
قتل الرابع واالشتغال بالعبادة ال يتم إال عند عدم ال) حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً ( السالم 

اخلامس أنه إذا تعارض دليل حترمي القتل )  ٨٥األعراف ( أن القتل إفساد فوجب أن حيرم لقوله تعاىل َوالَ ُتفِْسُدواْ 
ودليل إباحته فقد أمجعوا على أن جانب احلرمة راجح ولوال أن مقتضى األصل هو التحرمي وإال لكان ذلك ترجيحاً 

مل نعرف يف اإلنسان صفة من الصفات إال جمرد كونه إنساناً عاقالً حكمنا فيه  ال ملرجح وهو حمال السادس أنا إذا



بتحرمي قتله وما مل نعرف شيئاً زائداً على كونه إنساناً مل حنكم فيه حبل دمه ولوال أن أصل اإلنسانية يقتضي حرمة 
  له ال يثبت إال بأسباب عرضيةالقتل وإال ملا كان كذلك فثبت هبذه الوجوه أن األصل يف القتل هو التحرمي وأن ح

 وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعاىل حكم بأن األصل يف القتل هو التحرمي فقال َوالَ َتقُْتلُواْ النَّفَْس الَِّتى َحرََّم اللَُّه إِالَّ
د مث استثىن عنه األسباب بِالَْحّق فقوله َوالَ َتقُْتلُواْ هني وحترمي وقوله َحرََّم اللَُّه إعادة لذكر التحرمي على سبيل التأكي

  العرضية االتفاقية فقال إِالَّ بِالَْحّق مث ههنا طريقان
الطريق األول أن جمرد قوله إِالَّ بِالَْحّق جممل ألنه ليس فيه بيان أن ذلك احلق ما هو وكيف هو مث إنه تعاىل قال َوَمن 

استيفاء القصاص من القاتل وهذا الكالم يصلح جعله بياناً لذلك اجململ  قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِلّيهِ ُسلْطَاناً أي يف
د جعلنا وتقريره كأنه تعاىل قال َوالَ َتقُْتلُواْ النَّفَْس الَِّتى َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحّق وذلك احلق هو أن من قتل مظلوماً فق

املراد من احلق هذه الصورة فقط فصار تقدير اآلية  لوليه سلطاناً يف استيفاء القصاص وإذا ثبت هذا وجب أن يكون
وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال عند القصاص وعلى هذا التقدير فتكون اآلية نصاً صرحياً يف حترمي القتل إال هبذا 

  السبب الواحد فوجب أن يبقى على احلرمة فيما سوى هذه الصورة الواحدة
ال حيل دم ( على أن ذلك احلق هو أحد أمور ثالثة وهو قوله عليه السالم  والطريق الثاين أن نقول دلت السنة

  )امرىء مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إميان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغري حق 
فسري لقوله إِالَّ واعلم أن هذا اخلرب من باب اآلحاد فإن قلنا إن قوله َوَمن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِلّيِه ُسلْطَاناً ت

بِالَْحّق كانت اآلية صرحية يف أنه ال حيل القتل إال هبذا السبب الواحد فحينئذ يصري هذا اخلرب خمصصاً هلذه اآلية 
ويصري ذلك فرعاً لقولنا إنه جيوز ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد وأما إن قلنا إن قوله َوَمن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد 

  ّيِه ُسلْطَاناً ليس تفسرياً لقوله إِالَّ بِالَْحّق فحينئذ يصري هذاَجَعلَْنا ِلوَِل

اخلرب مفسراً للحق املذكور يف اآلية وعلى هذا التقدير ال يصري هذا فرعاً على مسألة جواز ختصيص عموم القرآن 
  خبرب الواحد فلتكن هذه الدقيقة معلومة واهللا أعلم

سبب حلل القتل إال قتل املظلوم وظاهر اخلرب يقتضي ضم شيئني آخرين إليه  املسألة الثالثة ظاهر هذه اآلية أنه ال
وهو الكفر بعد اإلميان والزنا بعد اإلحصان ودلت آية أخرى على حصول سبب رابع وهو قوله تعاىل إِنََّما َجَزاء 

ودلت آية أخرى على )  ٣٣املائدة ( قَتَّلُواْ أَوْ ُيَصلَّبُواْ الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرسُولَُه َوَيْسَعْونَ ِفى االْْرضِ فَسَاداً أَن ُي
وقال )  ٢٩التوبة ( حصول سبب خامس وهو الكفر قال تعاىل قَاِتلُواْ الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَ بِالَْيْومِ االِْخرِ 

ا واختلفوا يف أشياء أخرى فمنها أن تارك الصالة هل والفقهاء تكلمو)  ٨٩النساء ( َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم 
يقتل أم ال فعند الشافعي رمحه اهللا يقتل وعن أيب حنيفة رمحه اهللا ال يقتل وثانيها أن فعل اللواط هل يوجب القتل 

فعند الشافعي يوجب وعند أيب حنيفة ال يوجب وثالثها أن الساحر إذا قال قتلت بسحري فالناً فعند الشافعي 
جب القتل وعند أيب حنيفة ال يوجب ورابعها أن القتل باملثقل هل يوجب القصاص فعند الشافعي يوجب وعند يو

أيب حنيفة ال يوجب وخامسها أن االمتناع من أداء الزكاة هل يوجب القتل أم ال اختلفوا فيه يف زمان أيب بكر 
يوجب وعند قوم يوجب حجة القائلني بأنه ال وسادسها أن إتيان البهيمة هل يوجب القتل فعند أكثر الفقهاء ال 

جيوز القتل يف هذه الصور هو أن اآلية صرحية يف منع القتل على اإلطالق إال لسبب واحد وهو قتل املظلوم ففيما 
عدا هذا السببب الواحد وجب البقاء على أصل احلرمة مث قالوا وهذا النص قد تأكد بالدالئل الكثرية املوجبة حلرمة 

ى اإلطالق فترك العمل هبذه الدالئل ال يكون إال ملعارض وذلك املعارض إما أن يكون نصاً متواتراً أو نصاً الدم عل
من باب اآلحاد أو يكون قياساً أما النص املتواتر فمفقود وإال ملا بقي اخلالف وأما النص من باب اآلحاد فهو 



قياس فال يعارض النص فثبت مبقتضى هذا األصل القوي مرجوح بالنسبة إىل هذه النصوص املتواترة الكثرية وأما ال
  القاهر أن األصل يف الدماء احلرمة إال يف الصور املعدودة واهللا أعلم

  املسألة الرابعة قوله تعاىل َوَمن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِلّيهِ ُسلْطَاناً فَالَ ُيسْرِف فيه حبثان
على أنه أثبت لويل الدم سلطاناً فأما بيان أن هذه السلطنة حتصل فيما ذا فليس يف  البحث األول أن هذه اآلية تدل

 عرف أن قوله فَقَْد َجَعلَْنا ِلوَِلّيِه ُسلْطَاناً داللة عليه مث ههنا طريقان األول أنه تعاىل ملا قال بعده فَالَ ُيْسرِف فّى الْقَْتلِ
ضعيف الحتمال أن يكون املراد َوَمن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِلّيهِ تلك السلطنة إمنا حصلت يف استيفاء القتل وهذا 

ُسلْطَاناً فال ينبغي أن يسرف الظامل يف ذلك القتل ألن ذلك املقتول منصور بواسطة إثبات هذه السلطنة لوليه والثاين 
عاىل يف سورة البقرة الُْمتَّقُونَ يأَيَُّها الَِّذيَن أن تلك السلطنة جمملة مث صارت مفسرة باآلية واخلرب أما اآلية فقوله ت

إىل قوله فََمْن ُعِفىَ  لَُه ِمْن أَِخيِه َشىْ ء فَاِتَباٌع بِالَْمْعرُوِف )  ١٧٨البقرة ( ءاَمُنواْ كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى 
فسري هذه اآلية أهنا تدل على أن الواجب هو كون املكلف خمرياً وقد بينا يف ت)  ١٧٨البقرة ( َوأََداء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن 

من قتل قتيالً فأهله بني خريتني إن أحبوا قتلوا ( بني القصاص وبني الدية وأما اخلرب فهو قوله عليه السالم يوم الفتح 
ا حصلت له سلطنة استيفاء وعلى هذا الطريق فقوله فَالَ ُيْسرِف فّى الْقَْتلِ معناه أنه مل) وإن أحبوا أخذوا الدية 

  القصاص إن شاء

وسلطنة استيفاء الدية إن شاء قال بعده فَالَ ُيْسرِف فّى الْقَْتلِ معناه أن األوىل أن ال يقدم على استيفاء القتل وأن 
إقدامه حممولة على الباء واملعىن فال يصري مسرفاً بسبب ) يف ( يكتفي بأخذ الدية أو مييل إىل العفو وباجلملة فلفظة 

  ) ٢٣٧البقرة ( على القتل ويصري معناه الترغيب يف العفو واالكتفاء بالدية كما قال َوأَن َتْعفُواْ أَقَْرُب ِللتَّقَْوى 
البحث الثاين أن يف قوله َوَمن قُِتلَ َمظْلُوًما ذكر كونه مظلوماً بصيغة التنكري وصيغة التنكري على ما عرف تدل على 

ول ما مل يكن كامالً يف وصف املظلومية مل يدخل حتت هذا النص قال الشافعي رمحه اهللا قد الكمال فاإلنسان املقت
دللنا على أن املسلم إذا قتل الذمي مل يدخل حتت هذه اآلية بدليل أن الذمي مشرك واملشرك حيل دمه إمنا قلنا إنه 

حكم بأن ما سوى )  ١١٦النساء ( ِفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمن َيَشاء مشرك لقوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفرُ أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغ
الشرك مغفور يف حق البعض فلو كان كفر اليهودي والنصراين شيئاً مغايراً للشرك لوجب أن يصري مغفوراً يف حق 

قال لَّقَْد كَفََر بعض الناس مبقتضى هذه اآلية فلما مل يصر مغفوراً يف حق أحد دل على أن كفرهم شرك وألنه تعاىل 
فهذا التثليث الذي قال به هؤالء إما أن يكون تثليثاً يف الصفات وهو )  ٧٣البقرة ( الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَلَاثَةٍ  

باطل ألن ذلك هو احلق وهو مذهب أهل السنة واجلماعة فال ميكن جعله تثليثاً للكفر وإما أن يكون تثليثاً يف 
ت وذلك هو احلق وال شك أن القائل به مشرك فثبت أن الذمي مشرك وإمنا قلنا إن املشرك جيب قتله لقوله الذوا

ومقتضى هذا الدليل إباحة دم الذمي فإن مل تثبت اإلباحة فال أقل من حصول )  ٥التوبة ( تعاىل اقُْتلُواْ الُْمْشرِِكَني 
  شبهة اإلباحة

الً يف املظلومية فلم يندرج حتت قوله تعاىل َوَمن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا لَِوِلّيهِ وإذا ثبت هذا فنقول ثبت أنه ليس كام
ُحرُّ ُسلْطَاناً وأما احلر إذا قتل عبداً فهو داخل حتت هذه اآلية إال أنا بينا أن قوله كُِتَب َعلَْيكُمُ الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الْ

يدل على املنع من قتل احلر بالعبد من وجوه كثرية وتلك اآلية أخص من قوله )  ١٧٨البقرة ( ِد بِالُْحّر وَالْعَْبُد بِالَْعْب
مسألة َوَمن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِلّيِه ُسلْطَاناً واخلاص مقدم على العام فثبت أن هذه اآلية ال جيوز التمسك هبا يف 

أنه جيب قتل املسلم بالذمي وال يف مسألة أنه جيب قتل احلر بالعبد واهللا  أن موجب العمد هو القصاص وال يف مسألة
  أعلم



  أما قوله تعاىل فَالَ ُيسْرِف فّى الْقَْتلِ ففيه مباحث
البحث األول فيه وجوه األول املراد هو أن يقتل القاتل وغري القاتل وذلك ألن الواحد منهم إذا قتل واحداً من 

املقتول كانوا يقتلون خلقاً من القبيلة الدنيئة فنهى اهللا تعاىل عنه وأمر باالقتصار على قتل قبيلة شريفة فأولياء ذلك 
القاتل وحده الثاين هو أن ال يرضى بقتل القاتل فإن أهل اجلاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل مث كانوا 

قتل القاتل بل ميثل به ويقطع أعضاؤه قال يقتلون منهم قوماً معينني ويتركون القاتل والثالث هو أن ال يكتفي ب
  القفال وال يبعد محله على الكل ألن مجلة هذه املعاين مشتركة يف كوهنا إسرافاً

البحث الثاين قرأ األكثرون فَالَ ُيْسرِف بالياء وفيه وجهان األول التقدير فال ينبغي أن يسرف الويل يف القتل الثاين 
  أي فال ينبغي أن يسرف ذلك الظامل وإسرافه عبارة أن الضمري للقاتل الظامل ابتداء

عن إقدامه على ذلك القتل الظلم وقرأ محزة والكسائي فَال بالتاء على اخلطاب وهذه القراءة حتتمل وجهني أحدمها 
أن يكون اخلطاب للمبتدىء القاتل ظلماً كأنه قيل له ال تسرف أيها اإلنسان وذلك اإلسراف هو إقدامه على ذلك 

ل الذي هو ظلم حمض واملعىن ال تفعل فإنك إن قتلته مظلوماً استوىف القصاص منك واآلخر أن يكون اخلطاب القت
للويل فيكون التقدير ال تسرف يف القتل أيها الويل أي اكتف باستيفاء القصاص وال تطلب الزيادة وأما قوله الْقَْتلِ 

قيل للظامل املبتدىء بذلك القتل على سبيل الظلم ال تفعل ذلك فإن  إِنَُّه كَانَ َمْنصُوًرا ففيه ثالثة أوجه األول كأنه
ذلك املقتول يكون منصوراً يف الدنيا واآلخرة أما نصرته يف الدنيا فبقتل قاتله وأما يف اآلخرة فبكثرة الثواب له 

  وكثرة العقاب لقاتله
ليكتف هبذا القدر فإنه يكون منصوراً فيه وال والقول الثاين أن هذا الويل يكون منصوراً يف قتل ذلك القاتل الظامل ف

  ينبغي أن يطمع يف الزيادة منه ألن من يكون منصوراً من عند اهللا حيرم عليه طلب الزيادة
  والقول الثالث أن هذا القاتل الظامل ينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص وأن ال يطلب الزيادة

تول وويل دمه يكونان منصورين من عند اهللا تعاىل وعن ابن عباس واعلم أن على القول األول والثاين ظهر أن املق
رضي اهللا عنهما أنه قال قلت لعلي بن أيب طالب عليه السالم وأمي اهللا ليظهرن عليكم ابن أيب سفيان ألن اهللا تعاىل 

صر معاوية على علي عليه السالم إال بقول يقول َوَمن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلوَِلّيِه ُسلْطَاناً وقال احلسن واهللا ما ن
  اهللا تعاىل َوَمن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِلّيهِ ُسلْطَاناً واهللا أعلم

  كَانَ َمْسؤُوالً َعْهَدَوالَ َتقْرَُبواْ َمالَ الَْيِتيمِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن حَتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُواْ بِالْعَْهِد إِنَّ الْ
  اعلم أن هذا هو النوع الثالث من األشياء اليت هنى اهللا عنها يف هذه اآليات

اعلم أنا ذكرنا أن الزنا يوجب اختالط األنساب وذلك يوجب منع االهتمام بتربية األوالد وذلك يوجب انقطاع 
عن إعدام الناس بعد دخوهلم يف النسل وذلك يوجب املنع من دخول الناس يف الوجود وأما القتل فهو عبارة 

الوجود فثبت أن النهي عن الزنا والنهي عن القتل يرجع حاصله إىل النهي عن إتالف النفوس فلما ذكر اهللا تعاىل 
ذلك أتبعه بالنهي عن إتالف األموال ألن أعز األشياء بعد النفوس األموال وأحق الناس بالنهي عن إتالف أمواهلم 

وضعفه وكمال عجزه يعظم ضرره بإتالف ماله فلهذا السبب خصهم اهللا تعاىل بالنهي عن  هو اليتيم ألنه لصغره
ْسَرافاً وَبِدَاراً أَن إتالف أمواهلم فقال َوالَ َتقَْرُبواْ مَالَ الَْيتِيمِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن ونظريه قوله تعاىل َوالَ َتأْكُلُوَها إِ

ويف تفسري قوله إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  )  ٦النساء ( اً فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمن كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعرُوِف َيكَْبُرواْ َوَمن كَانَ غَنِّي
أَْحَسُن وجهان األول إال بالتصرف الذي ينميه ويكثره الثاين املراد هو أن تأكل معه إذا احتجت إليه وروى جماهد 



  باملعروف فإذا أيسر قضاه فإن مل يوسر فال شيء عليه عن ابن عباس قال إذا احتاج أكل
  واعلم أن الويل إمنا تبقى واليته على اليتيم إىل أن يبلغ أشده وهو بلوغ النكاح كما بينه اهللا تعاىل

( داً فَاْدفَُعواْ إِلَْيهِْم أَمْوالَُهْم يف آية أخرى وهو قوله وَاْبَتلُواْ الَْيَتاَمى حَتَّى إِذَا َبلَُغواْ الّنكَاَح فَإِنْ ءاَنسُْتْم ّمْنُهمْ ُرْش
واملراد باألشد بلوغه إىل حيث ميكنه بسبب عقله ورشده القيام مبصاحل ماله وعند ذلك تزول والية )  ٦النساء 

غريه عنه وذلك حد البلوغ فأما إذا بلغ غري كامل العقل مل تزل الوالية عنه واهللا أعلم وبلوغ العقل هو أن يكمل 
  واه احلسية واحلركية واهللا أعلمعقله وق

  َوأَْوفُوا الْكَْيلَ إِذا ِكلُْتْم َوزُِنواْ بِالِقْسطَاسِ الُْمْسَتقِيمِ ذاِلَك خَْيٌر َوأَْحَسُن َتأْوِيالً
اعلم أنه تعاىل أمر خبمسة أشياء أوالً مث أتبعه بالنهي عن ثالثة أشياء وهي النهي عن الزنا وعن القتل إال باحلق وعن 

  ن مال اليتيم إال باليت هي أحسن مث أتبعه هبذه األوامر الثالثة فاألول قوله َوأَْوفُواْ بِالْعَْهِدقربا
واعلم أن كل عقد تقدم ألجل توثيق األمر وتوكيده فهو عهد فقوله َوأَْوفُواْ بِالْعَْهِد نظري لقوله تعاىل َعِليٌم َيأَيَُّها 

فدخل يف قوله أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة )  ١املائدة ( وِد الَِّذيَن ءاَمُنواْ أَْوفُواْ بِالُْعقُ
وعقد اليمني والنذر وعقد الصلح وعقد النكاح وحاصل القول فيه أن مقتضى هذه اآلية أن كل عقد وعهد جرى 

دليل منفصل على أنه ال جيب الوفاء به بني إنسانني فإنه جيب عليهما الوفاء مبقتضى ذلك العقد والعهد إال إذا دل 
فمقتضاه احلكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي هبا ويؤكد هذا النص بسائر 

 وقوله َوالَِّذيَن ُهْم)  ١٧٧البقرة ( اآليات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله وَالُْموفُونَ بَِعْهِدِهْم إِذَا َعاَهدُواْ 
وقوله الَ َتأْكُلُواْ أَمْوالَكُْم َبْيَنكُْم )  ٢٧٥البقرة ( وقوله وَأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع )  ٨املؤمنون ( ِالَمانَاتِهِْم َوَعْهِدِهمْ راُعونَ 

وقوله )  ٢٨٢البقرة ( اَيعُْتْم وقوله َوأَْشهِدُواْ إِذَا َتَب)  ٢٩النساء ( بِالَْباِطلِ إِالَّ أَن َتكُونَ ِتجَاَرةً  َعن َتَراضٍ ّمْنكُْم 
إذا اختلف اجلنسان فبيعوا كيف شئتم يداً ( وقوله ) ال حيل مال امرىء مسلم إال عن طيبة من نفسه ( عليه السالم 

فجميع هذه اآليات واألخبار دالة على أن األصل يف ) من اشترى شيئاً مل يره فهو باخليار إذا رآه ( وقوله ) بيد 
  د والعقود الصحة ووجوب االلتزامالبيوعات والعهو

إذا ثبت هذا فنقول إن وجدنا نصاً أخص من هذه النصوص يدل على البطالن والفساد قضينا به تقدمياً للخاص 
على العام وإال قضينا بالصحة يف الكل وأما ختصيص النص بالقياس فقد أبطلناه وهبذا الطريق تصري أبواب املعامالت 

وطة معلومة هبذه اآلية الواحدة ويكون املكلف آمن القلب مطمئن النفس يف العمل ألنه ملا على طوهلا وأطناهبا مضب
  دلت هذه النصوص على صحتها فليس بعد بيان اهللا بيان وتصري الشريعة مضبوطة معلومة

يم املضاف إليه مث قال تعاىل إِنَّ الَْعْهَد كَانَ وفيه وجوه أحدها أن يراد صاحب العهد كان مسؤالً فحذف املضاف وأق
وثانيها أن العهد كان مسؤال أي مطلوباً يطلب من املعاهد أن )  ٨٢يوسف ( مقامه كقوله َحاِفِظَني َواْسئَلِ الْقَْرَيةَ  

ال يضيعه ويفي به وثالثها أن يكون هذا ختييالً كأنه يقال للعهد مل نكثت وهال ويف بك تبكيتاً للناكث كما يقال 
اآلية )  ١١٦املائدة ( وكقوله قُلَت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِى َوأُّمىَ  إِلَاَهْينِ ِمن )  ٩التكوير ( قُِتلَْت  للموؤدة بِأَىّ  ذَنبٍ

  فاملخاطبة لعيسى عليه السالم واإلنكار على غريه
ام الكيل وذكر الوعيد النوع الثاين من األوامر املذكورة يف هذه اآلية قوله َوأَْوفُوا الْكَْيلَ إِذا ِكلُْتْم واملقصود منه إمت

ْو وََّزُنوُهْم ُيْخِسُرونَ الشديد يف نقصانه يف قوله َوْيلٌ لّلُْمطَفِّفَني الَِّذيَن إِذَا اكَْتالُواْ َعلَى النَّاسِ َيسَْتْوفُونَ َوإِذَا كَالُوُهْم أَ
  ) ٣ ١املطففني ( 



لِْقْسطَاسِ الُْمْسَتقِيمِ فاآلية املتقدمة يف إمتام الكيل وهذه النوع الثالث من األوامر املذكورة يف هذه اآلية قوله َوزُِنواْ بِا
وقوله َوالَ تَْبَخسُواْ )  ٩الرمحن ( اآلية يف إمتام الوزن ونظريه قوله تعاىل َوأَِقيُمواْ الَْوْزنَ بِالِْقْسِط َوالَ ُتْخِسُرواْ الِْميَزانَ 

  ) ٨٥هود ( ُمفِْسِديَن النَّاَس أَْشَياءُهْم َوالَ َتْعثَْواْ ِفى االْْرضِ 
واعلم أن التفاوت احلاصل بسبب نقصان الكيل والوزن قليل والوعيد احلاصل عليه شديد عظيم فوجب على 
العاقل االحتراز منه وإمنا عظم الوعيد فيه ألن مجيع الناس حمتاجون إىل املعاوضات والبيع والشراء وقد يكون 

لشارع بالغ يف املنع من التطفيف والنقصان سعياً يف إبقاء األموال على اإلنسان غافالً ال يهتدي إىل حفظ ماله فا
املالك ومنعاً من تلطيخ النفس بسرقة ذلك املقدار احلقري والقسطاس يف معىن امليزان إال أنه يف العرف أكرب منه وهلذا 

غة العرب وهو مأخوذ من القسط اشتهر يف ألسنة العامة أنه القبان وقيل أنه بلسان الروم أو السرياين واألصح أنه ل
وهو الذي حيصل فيه االستقامة واالعتدال وباجلملة فمعناه املعتدل الذي ال مييل إىل أحد اجلانبني وأمجعوا على جواز 

  اللغتني فيه ضم القاف وكسرها فالكسر قراءة محزة والكسائي وحفص عن عاصم والباقون بالضم
ء بالتمام والكمال خري من التطفيف القليل من حيث أن اإلنسان يتخلص بواسطته مث قال تعاىل ذاِلَك َخْيٌر أي اإليفا

عن الذكر القبيح يف الدنيا والعقاب الشديد يف اآلخرة وَأَْحَسُن َتأْوِيالً والتأويل ما يؤل إليه األمر كما قال يف موضع 
وإمنا حكم تعاىل بأن عاقبة هذا )  ٤٤الكهف ( أََمالً َخْيٌر )  ٤٦الكهف ( َخْيٌر ُعقًْبا )  ٧٦مرمي ( آخر َخْيٌر مََّرّداً 

األمر أحسن العواقب ألنه يف الدنيا إذا اشتهر باالحتراز عن التطفيف عول الناس عليه ومالت القلوب إليه وحصل 
انة أقبلت له االستغناء يف الزمان القليل وكم قد رأينا من الفقراء ملا اشتهروا عند الناس باألمانة واالحتراز عن اخلي

القلوب عليهم وحصلت األموال الكثرية هلم يف املدة القليلة وأما يف اآلخرة فالفوز بالثواب العظيم واخلالص من 
  العقاب األليم

  َوالَ َتقُْف َما لَْيَس لَكَ بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّْمَع َوالَْبَصَر َوالْفَُؤاَد كُلُّ أُوالِئَك كَانَ َعْنُه َمْسُؤوالً

  ية مسائليف اآل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا شرح األوامر الثالثة عاد بعده إىل ذكر النواهي فنهى عن ثالثة أشياء أوهلا قوله َوالَ 
َتقُْف َما لَْيسَ لََك بِِه ِعلٌْم وقوله َتقُْف مأخوذ من قوهلم قفوت أثر فالن أقفو قفواً وقفواً إذا اتبعت أثره ومسيت قافية 

ية ألهنا تقفو البيت ومسيت القبيلة املشهورة بالقافة ألهنم يتبعون آثار أقدام الناس ويستدلون هبا على الشعر قاف
ومسي القفا قفا ألنه مؤخر بدن اإلنسان )  ٢٧احلديد ( أحوال اإلنسان وقال تعاىل ثُمَّ قَفَّْيَنا َعلَى ءاثَارِِهم بُِرُسِلَنا 

قُْف أي وال تتبع وال تقتف ما ال علم لك به من قول أو فعل وحاصله يرجع إىل كأنه شيء يتبعه ويقفوه فقوله َوالَ َت
النهي عن احلكم مبا ال يكون معلوماً وهذه قضية كلية يندرج حتتها أنواع كثرية وكل واحد من املفسرين محله على 

  واحد من تلك األنواع وفيه وجوه
نوا يعتقدوهنا يف اإلهليات والنبوات بسبب تقليد أسالفهم ألنه الوجه األول املراد هني املشركني عن املذاهب اليت كا

أَنُتمْ تعاىل نسبهم يف تلك العقائد إىل اتباع اهلوى فقال إِنْ ِهىَ  إِالَّ أَْسَماء ِضيَزى إِنْ ِهىَ  إِالَّ أَْسَماء َسمَّْيُتُموَها 
وقال يف إنكارهم البعث َبلِ ادَرَك ِعلُْمُهْم ِفى )  ٢٣النجم ( ُعونَ َوءاَباؤُكُم مَّا أَنَزلَ اللَُّه بَِها ِمن ُسلْطَاٍن إِن َيتَّبِ

وحكي عنهم أهنم قالوا إِن نَّظُنُّ إِالَّ ظَّناً َوَما َنْحُن )  ٦٦النمل ( االِْخَرةِ  َبلْ ُهْم ِفى َشّك مّْنَها َبلْ ُهم ّمْنَها َعُمونَ 
وقال َوالَ َتقُولُواْ ِلَما )  ٥٠القصص ( لُّ ِممَّْن اتََّبَع َهَواهُ بَِغْيرِ ُهًدى ّمَن اللَِّه وقال َوَمْن أََض)  ٣٢اجلاثية ( بُِمْسَتْيِقنَِني 

اآلية وقال َهلْ عِنَدكُم ّمْن ِعلْمٍ فَُتْخرِجُوُه لََنا إِن )  ١١٦النحل ( َتِصُف أَلْسَِنُتكُُم الْكَِذَب َهاذَا َحلَالٌ َوَهاذَا حََراٌم 
  ) ١٤٨األنعام ( الظَّنَّ  َتتَّبُِعونَ إِالَّ



والقول الثاين نقل عن حممد بن احلنفية أن املراد منه شهادة الزور وقال ابن عباس ال تشهد إال مبا رأته عيناك ومسعته 
  أذناك ووعاه قلبك

والقول الثالث املراد منه النهي عن القذف ورمي احملصنني واحملصنات باألكاذيب وكانت عادة العرب جارية بذلك 
  يذكروهنا يف اهلجاء ويبالغون فيه

  والقول الرابع املراد منه النهي عن الكذب قال قتادة ال تقل مسعت ومل تسمع ورأيت ومل تر وعلمت ومل تعلم
والقول اخلامس أن القفو هو البهت وأصله من القفا كأنه قول يقال خلفه وهو يف معىن الغيبة وهو ذكر الرجل يف 

األخبار من قفا مسلماً مبا ليس فيه حبسه اهللا يف ردغة اخلبال واعلم أن اللفظ عام يتناول  غيبته مبا يسوءه ويف بعض
  الكل فال معىن للتقليد واهللا أعلم

املسألة الثانية احتج نفاة القياس هبذه اآلية فقالوا القياس ال يفيد إال الظن والظن مغاير للعلم فاحلكم يف دين اهللا 
  فوجب أن ال جيوز لقوله تعاىل َوالَ َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْمبالقياس حكم بغري املعلوم 

  أجيب عنه من وجوه األول أن احلكم يف الدين مبجرد الظن جائز بإمجاع األمة يف صور كثرية

 أحدها أن العمل بالفتوى عمل بالظن وهو جائز وثانيها العمل بالشهادة عمل بالظن وأنه جائز وثالثها االجتهاد يف
طلب القبلة ال يفيد إال الظن وأنه جائز ورابعها قيم املتلفات وأروش اجلنايات ال سبيل إليها إال بالظن وأنه جائز 

وخامسها الفصد واحلجامة وسائر املعاجلات بناء على الظن وأنه جائز وسادسها كون هذه الذبيحة ذبيحة للمسلم 
ل تعاىل َوإِنْ خِفُْتْم ِشقَاَق َبْينِهَِما فَاْبعَثُواْ َحكَماً ّمْن أَْهِلِه َوَحكَماً مظنون ال معلوم وبناء احلكم عليه جائز وسابعها قا

وحصول ذلك الشقاق مظنون ال معلوم وثامنها احلكم على الشخص املعني بكونه مؤمناً )  ٣٥النساء ( ّمْن أَْهِلَها 
الدفن يف مقابر املسلمني وغريمها وتاسعها  مظنون مث نبين على هذا الظن أحكاماً كثرية مثل حصول التوارث ومثل

مجيع األعمال املعتربة يف الدنيا من األسفار وطلب األرباح واملعامالت إىل اآلجال املخصوصة واالعتماد على صداقة 
حنن حنكم ( األصدقاء وعداوة األعداء كلها مظنونة وبناء األمر على تلك الظنون جائز وعاشرها قال عليه السالم 

وذلك تصريح بأن الظن معترب يف هذه األنواع العشرة فبطل قول من يقول إنه ال جيوز ) هر واهللا يتوىل السرائر بالظا
  بناء األمر على الظن

هُ واجلواب الثاين أن الظن قد يسمى بالعلم والدليل عليه قوله تعاىل إِذَا َجاءكُمُ الُْمْؤِمنَاُت ُمهَاجِراٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَّ
ومن املعلوم أنه إمنا ميكن العلم )  ١٠املمتحنة ( لَُم بِإَِميانِهِنَّ فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت فَالَ َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ أَْع

  بأمياهنن بناء على اقرارهن وذلك ال يفيد إال الظن فههنا اهللا تعاىل مسى الظن علماً
ملا دل على وجوب العمل بالقياس وكان ذلك الدليل دليالً على أنه مىت حصل واجلواب الثالث أن الدليل القاطع 

ظن أن حكم اهللا يف هذه السورة يساوي حكمه يف حمل النص فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن فههنا 
  الظن وقع يف طريق احلكم فأما ذلك احلكم فهو معلوم متيقن

ا قوله تعاىل َوالَ تَقُْف َما لَْيسَ لََك بِِه ِعلٌْم عام دخله التخصيص يف الصور أجاب نفاة القياس عن السؤال األول فقالو
العشرة املذكورة فيبقى هذا العموم فيما وراء هذه الصور حجة مث نقول الفرق بني هذه الصور العشر وبني حمل 

يف أوقات معينة فإن  النزاع أن هذه الصور العشر مشتركة يف أن تلك األحكام أحكام خمتصة بأشخاص معينني
الواقعة اليت يرجع فيها اإلنسان املعني إىل املعىن املعني واقعة متعلقة بذلك الشخص املعني وكذلك القول يف الشهادة 
ويف طلب القبلة ويف سائر الصور والتنصيص على وقائع األشخاص املعينني يف األوقات املعينة جيري جمرى التنصيص 

متعذر فلهذه الضرورة اكتفينا بالظن أما األحكام املثبتة باألقيسة فهي أحكام كلية معتربة  على ما ال هناية له وذلك



يف وقائع كلية وهي مضبوطة قليلة والتنصيص عليها ممكن ولذلك فإن الفقهاء الذين استخرجوا تلك األحكام 
  بطريق القياس ضبطوها وذكروها يف كتبهم
م يف الصور العشر اليت ذكرمتوها غري ممكن فال جرم اكتفى الشارع إذا عرفت هذا فنقول التنصيص على األحكا

  فيها بالظن أما املسائل املثبتة بالطرق القياسية التنصيص عليها ممكن فلم جيز االكتفاء فيها بالظن فظهر الفرق
وغري معلوم وأما اجلواب الثاين وهو قوهلم الظن قد يسمى علماً فنقول هذا باطل فإنه يصح أن يقال هذا مظنون 

  وهذا معلوم وغري مظنون وذلك يدل على حصول املغايرة مث الذي يدل عليه قوله تعاىل

نفي العلم واثبات للظن وذلك يدل على )  ١٤٨األنعام ( قُلْ َهلْ ِعنَدكُم ّمْن ِعلْمٍ فَُتخْرُِجوُه لََنا إِن تَتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ 
  فاملؤمن هو املقر وذلك اإلقرار هو العلم)  ١٠املمتحنة ( نْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت حصول املغايرة وأما قوله تعاىل فَإِ

وأما اجلواب الثالث فهو أيضاً ضعيف ألن ذلك الكالم إمنا يتم لو ثبت أن القياس حجة بدليل قاطع وذلك باطل 
يفيد الظن ال جيب عقالً أن يكون حجة  ألن تلك احلجة إما أن تكون عقلية أو نقلية واألول باطل ألن القياس الذي

والدليل عليه أنه ال نزاع أن يصح من الشرع أن يقول هنيتكم عن الرجوع إىل القياس ولو كان كونه حجة أمراً 
عقلياً حمضاً المتنع ذلك والثاين أيضاً باطل ألن الدليل النقلي يف كون القياس حجة إمنا يكون قطعياً لو كان منقوالً 

اتراً وكانت داللته على ثبوت هذا املطلوب داللة قطعية غري حمتملة النقيض ولو حصل مثل هذا الدليل نقالً متو
لوصل إىل الكل ولعرفه الكل والرتفع اخلالف وحيث مل يكن كذلك علمنا أنه مل حيصل يف هذه املسألة دليل مسعي 

فبطل قولكم كون احلكم املثبت بالقياس حجة قاطع فثبت أنه مل يوجد يف إثبات كون القياس حجة دليل قاطع ألبتة 
معلوم ال مظنون فهذا متام الكالم يف تقرير هذا الدليل وأحسن ما ميكن أن يقال يف اجلواب عنه إن التمسك هبذه 
اآلية اليت عولتم عليها متسك بعام خمصوص والتمسك بالعام املخصوص ال يفيد إال الظن فلو دلت هذه اآلية على 

لظن غري جائز لدلت على أن التمسك هبذه اآلية غري جائز فالقول بكون هذه اآلية حجة يفضي ثبوته أن التمسك با
إىل نفيه فكان تناقضاً فسقط االستدالل به واهللا أعلم وللمجيب أن جييب فيقول نعلم بالتواتر الظاهر من دين حممد 

وميكن أن جياب عن هذا اجلواب بأن كون أن التمسك بآيات القرآن حجة يف الشريعة ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
  العام املخصوص حجة غري معلوم بالتواتر واهللا أعلم

  املسألة الثالثة قوله إِنَّ السَّْمَع َوالَْبَصَر َوالْفَُؤاَد كُلُّ أُوالِئَك كَانَ َعْنُه فيه حبثان
ل فإليه اإلشارة بذكر السمع والبصر البحث األول أن العلوم إما مستفادة من احلواس أو من العقول أما القسم األو

فإن اإلنسان إذا مسع شيئاً ورآه فإنه يرويه وخيرب عنه وأما القسم الثاين فهو العلوم املستفادة من العقل وهي قسمان 
  البديهية والكسبية وإىل العلوم العقلية اإلشارة بذكر الفؤاد

  وفيه وجوهالبحث الثاين ظاهر اآلية يدل على أن هذه اجلوارح مسؤولة 
الوجه األول أن املراد أن صاحب السمع والبصر والفؤاد هو املسؤول ألن السؤال ال يصح إال ممن كان عاقالً 

)  ٨٢يوسف ( وهذه اجلوارح ليست كذلك بل العاقل الفاهم هو اإلنسان فهو كقوله تعاىل َحاِفِظَني َواْسئَلِ الْقَْرَيةَ  
حيل لك مساعه ومل نظرت إىل ما ال حيل لك النظر إليه ومل عزمت على ما ال حيل واملراد أهلها يقال له مل مسعت ما ال

  لك العزم عليه
والوجه الثاين أن تقرير اآلية أن أولئك األقوام كلهم مسؤولون عن السمع والبصر والفؤاد فيقال هلم استعملتم 

وذلك ألن هذه احلواس آالت النفس السمع فيماذا أيف الطاعة أو يف املعصية وكذلك القول يف بقية األعضاء 



والنفس كاألمري هلا واملستعمل هلا يف مصاحلها فإن استعملتها النفس يف اخلريات استوجبت الثواب وإن استعملتها يف 
  املعاصي استحقت العقاب

عليه قوله تعاىل والوجه الثالث أنه ثبت بالقرآن أنه تعاىل خيلق احلياة يف األعضاء مث إهنا تشهد على اإلنسان والدليل 
ولذلك ال يبعد أن خيلق احلياة والعقل )  ٢٤النور ( َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلْسَِنُتُهْم َوأَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهمْ بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ 

  والنطق يف هذه األعضاء مث إنه تعاىل يوجه السؤال عليها
  ن َتخْرَِق األرض َولَن َتْبلُغَ الْجِبَالَ طُوالً كُلُّ ذاِلَك كَانَ سَيِّئُُه ِعْنَد َربَِّك َمكُْروهًاَوالَ َتْمشِ ِفى األرض مََرًحا إِنََّك لَ

  اعلم أن هذا هو النوع الثاين من األشياء اليت هنى اهللا عنها يف هذه اآليات وفيه مسائل
من اآلية النهي عن أن ميشي اإلنسان مشياً املسألة األوىل املرح شدة الفرح يقال مرح ميرح مرحاً فهو مرح واملراد 

يدل على الكربياء والعظمة قال الزجاج ال متش يف األرض خمتاالً فخوراً ونظريه قوله تعاىل يف سورة الفرقان َوِعبَاُد 
شْيَِك َواغُْضْض ِمن وقال يف سورة لقمان َواقِْصْد ِفى َم)  ٦٣الفرقان ( الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى االْْرضِ َهْوناً 

 ١٨لقمان ( وقال أيضاً فيها َوالَ َتْمشِ ِفى االْْرضِ مََرحاً إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ ُمْختَالٍ فَُخورٍ )  ١٩لقمان ( َصوِْتَك 
(  

سم املسألة الثانية قال األخفش ولو قرى َمَرحاً بالكسر كان أحسن يف القراءة قال الزجاج مرحاً مصدر ومرحاً ا
الفاعل وكالمها جائز إال أن املصدر أحسن ههنا وأوكد تقول جاء زيد ركضاً وراكضاً فركضاً أوكد ألنه يدل على 

راد توكيد الفعل مث إنه تعاىل أكد النهي عن اخليالء والتكرب فقال إِنََّك لَن َتخْرَِق االْْرَض َولَن َتْبلُغَ الْجِبَالَ طُوالً وامل
رض مث ذكروا فيه وجوهاً األول أن املشي إمنا يتم باالرتفاع واالخنفاض فكأنه قيل إنك من اخلرق ههنا نقب األ

حال االخنفاض ال تقدر على خرق األرض ونقبها وحال االرتفاع ال تقدر على أن تصل إىل رؤوس اجلبال واملراد 
األرض اليت ال تقدر على خرقها وفوقك التنبيه على كونه ضعيفاً عاجزاً فال يليق به التكرب الثاين املراد منه أن حتتك 

اجلبال اليت ال تقدر على الوصول إليها فأنت حماط بك من فوقك وحتتك بنوعني من اجلماد وأنت أضعف منهما 
بكثري والضعيف احملصور ال يليق به التكرب فكأنه قيل له تواضع وال تتكرب فإنك خلق ضعيف من خلق اهللا احملصور 

  فعل فعل املقتدر القويبني حجارة وتراب فال ت
  مث قال تعاىل كُلُّ ذاِلَك كَانَ َسّيئُُه ِعْنَد َرّبَك َمكُْروًها وفيه مسائل

املسألة األوىل األكثرون قرؤا سيئه بضم اهلاء واهلمزة وقرى نافع وابن كثري وأبو عمرو سيئه منصوبة أما وجه قراءة 
  األكثرين فظاهر من وجهني
تعاىل ذكر قبل هذا أشياء أمر ببعضا وهنى عن بعضها فلو حكم على الكل بكونه سيئه  الوجه األول قال احلسن إنه

لزم كون املأمور به سيئة وذلك ال جيوز أما إذا قرأناه باإلضافة كان املعىن أن ما كان من تلك األشياء املذكورة سيئة 
  فهو مكروه عند اهللا واستقام الكالم

ما تقدم ذكره بكونه سيئه لوجب أن يقال إهنا مكروهة وليس األمر كذلك والوجه الثاين أنا لو حكمنا على كل 
ألنه تعاىل قال َمكُْروًها أما إذا قرأناه بصيغة اإلضافة كان املعىن أن سىيء تلك األقسام يكون مكروهاً وحينئذ 

ه ذاِلَك َخْيٌر وَأَْحَسنُ يستقيم الكالم أما قراءة نافع وابن كثري وأيب عمرو فيها وجوه األول أن الكالم مت عند قول
( َوالَ َتْمشِ ِفى االْْرضِ َمَرًحا )  ٣٦اإلسراء ( مث ابتدأ وقال َوالَ َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم )  ٥٩النساء ( َتأْوِيالً 

  ) ٣٧اإلسراء 



ثاين أن املراد بقوله كُلُّ ذاِلَك أي كل مث قال كُلُّ ذاِلَك كَانَ سَّيئُُه واملراد هذه األشياء األخرية اليت هنى اهللا عنها وال
ما هنى اهللا عنه فيما تقدم وأما قوله َمكُْروًها فذكروا يف تصحيحه على هذه القراءة وجوهاً األول التقدير كل ذلك 

السيئة يف حكم األمساء مبنزلة الذنب واإلمث زال عنه حكم ) الكشاف ( كان سيئة وكان مكروهاً الثاين قال صاحب 
ت فال اعتبار بتأنيثه وال فرق بني من قرأ سيئة ومن قرأ سيئه أال ترى أنك تقول الزنا سيئة كما تقول السرقة الصفا

سيئة فال تفرق بني إسنادها إىل مذكر ومؤنث الثالث فيه تقدمي وتأخري والتقدير كل ذلك كان مكروهاً وسيئة عند 
  وهو مذكر ربك الرابع أنه حممول على املعىن ألن السيئة هي الذنب

املسألة الثانية قال القاضي دلت هذه اآلية على أن هذه األعمال مكروهة عند اهللا تعاىل واملكروه ال يكون مراداً له 
فهذه األعمال غري مرادة هللا تعاىل فبطل قول من يقول كل ما دخل يف الوجود فهو مراد هللا تعاىل وإذا ثبت أهنا 

كون خملوقة له ألهنا لو كانت خملوقة هللا تعاىل لكانت مرادة له ال يقال املراد من ليست بإرادة اهللا تعاىل وجب أن ال ت
كوهنا مكروهة أن اهللا تعاىل هنى عنها وأيضاً معىن كوهنا مكروهة أن اهللا تعاىل كره وقوعها وعلى هذا التقدير فهذا 

هر وأيضاً فكوهنا سيئة عند ربك يدل ال مينع أن اهللا تعاىل أراد وجودها ألن اجلواب عن األول أنه عدول عن الظا
  على كوهنا منهياً عنها فلو محلنا املكروه على النهي لزم التكرار

واجلواب عن الثاين أنه تعاىل إمنا ذكر هذه اآلية يف معرض الزجر عن هذه األفعال وال يليق هبذا املوضع أن يقال إنه 
  يكره وقوعها هذا متام هذا االستدالل

  د من املكروه املنهي عنه وال بأس بالتكرير ألجل التأكيد واهللا أعلمواجلواب أن املرا
املسألة الثالثة قال القاضي دلت هذه اآلية على أنه تعاىل كما أنه موصوف بكونه مريداً فكذلك أيضاً موصوف 

   أعلمبكونه كارهاً وقال أصحابنا الكراهية يف حقه تعاىل حممولة إما على النهي أو على إرادة العدم واهللا
َملُوًما مَّْدحُوًرا أَفَأَْصفَاكُْم  ذَاِلَك ِممَّآ أَْوَحى إِلَْيكَ رَبَُّك ِمَن الِْحكَْمةِ  َوالَ َتْجَعلْ َمعَ اللَِّه إِلًَها َءاَخَر فَُتلْقَى ِفى َجهَنََّم

  قَْوالً َعِظيمًا رَبُّكُم بِالَْبنَِني َواتََّخذَ ِمَن الَْملَاِئكَةِ  إَِناثًا إِنَّكُْم لََتقُولُونَ

( اعلم أنه تعاىل مجع يف هذه اآلية مخسة وعشرين نوعاً من التكاليف فأوهلا قوله َوالَ َتْجَعلْ َمعَ اللَِّه إِلًَها ءاَخَر 
 تعاىل مشتمل على تكليفني األمر بعبادة اهللا)  ٢٣اإلسراء ( وقوله َوقََضى َربُّكَ أَالَّ تَْعُبدُواْ إِالَّ إِيَّاُه )  ٢٢اإلسراء 

هو الرابع مث ذكر يف شرح )  ٢٣اإلسراء ( والنهي عن عبادة غري اهللا فكان اجملموع ثالثة وقوله وَبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً 
احَ ا َجَنذلك اإلحسان مخسة أخرى وهي قوله فَالَ تَقُل لَُّهَما أُّف َوالَ تَْنَهْرُهَما َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرًِميا وَاْخِفضْ لَُهَم

فيكون اجملموع تسعة مث قال َوءاِت ذَا الْقُرَْبى َحقَُّه )  ٢٤ ٢٣اإلسراء ( الذُّلّ ِمَن الرَّْحَمةِ  َوقُل رَّّب اْرحَْمُهَما 
 فيصري ثالثة)  ٢٦اإلسراء ( َوالِْمْسِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ وهو ثالثة فيكون اجملموع إثين عشر مث قال َوالَ ُتَبذّْر تَْبِذيًرا 

ابع عشر مث قال َوالَ عشر مث قال َوإِمَّا ُتعْرَِضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاء َرْحَمةٍ  ّمن رَّّبَك َتْرُجوَها فَقُل لَُّهْم قَْوالً مَّْيُسوًرا وهو الر
( لُواْ أَْوالَدكُْم إىل آخر اآلية وهو اخلامس عشر مث قال َوالَ َتقُْت)  ٢٩ ٢٨اإلسراء ( َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً  إِلَى ُعُنِقَك 

وهو السادس عشر مث قال َوالَ تَقُْتلُواْ النَّفْسَ الَِّتى َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحّق وهو السابع عشر مث قال َوَمن )  ٣١اإلسراء 
وهو التاسع )  ٣٣اإلسراء ( ْتلِ قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِلّيهِ ُسلْطَاناً وهو الثامن عشر مث قال فَالَ ُيسْرِف فّى الْقَ

وهو العشرون مث قال َوأَْوفُوا الْكَْيلَ إِذا ِكلُْتْم وهو احلادي والعشرون )  ٣٤اإلسراء ( عشر مث قال َوأَْوفُواْ بِالْعَْهِد 
( َما لَْيَس لَكَ بِِه ِعلٌْم  وهو الثاين والعشرون مث قال َوالَ َتقُْف)  ٣٥اإلسراء ( مث قال َوزُِنواْ بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتقِيمِ 

وهو الرابع والعشرون )  ٣٧اإلسراء ( وهو الثالث والعشرون مث قال َوالَ تَْمشِ ِفى االْْرضِ َمَرًحا )  ٣٦اإلسراء 
 مث قال َوالَ َتجَْعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها ءاَخَر وهو اخلامس والعشرون فهذه مخسة وعشرون نوعاً من التكاليف بعضها أوامر



مَّْخذُوالً  وبعضها نواه مجعها اهللا تعاىل يف هذه اآليات وجعل فاحتتها قوله َوالَ َتجَْعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها ءاَخَر فََتقُْعَد َمذُْموًما
  وخامتتها قوله َوالَ َتجَْعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها ءاَخَر فَُتلْقَى ِفى َجَهنََّم َملُوًما مَّْدُحورًا)  ٢٢اإلسراء ( 

  إذا عرفت هذا فنقول ههنا فوائد
الفائدة األوىل قوله ذاِلَك إشارة إىل كل ما تقدم ذكره من التكاليف ومساها حكمة وإمنا مساها هبذا االسم لوجوه 

أحدها أن حاصلها يرجع إىل األمر بالتوحيد وأنواع الطاعات واخلريات واإلعراض عن الدنيا واإلقبال على اآلخرة 
حتها فاأليت مبثل هذه الشريعة ال يكون داعياً إىل دين الشيطان بل الفطرة األصلية تشهد بأنه والعقول تدل على ص

 يكون داعياً إىل دين الرمحن ومتام تقرير هذا ما نذكره يف سورة الشعراء يف قوله َهلْ أَُنبّئُكُْم َعلَى َمن َتنَزَّلُ الشََّياِطُني
وثانيها أن األحكام املذكورة يف هذه اآليات شرائع واجبة )  ٢٢٢ ٢٢١الشعراء ( َتنَزَّلُ َعلَى كُلّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ 

الرعاية يف مجيع األديان وامللل وال تقبل النسخ واإلبطال فكانت حمكمة ومحكة من هذا االعتبار وثالثها أن احلكمة 
األول وسائر التكاليف عبارة  عبارة عن معرفة احلق لذاته واخلري ألجل العمل به فاألمر بالتوحيد عبارة عن القسم

عن تعليم اخلريات حىت يواظب اإلنسان عليها وال ينحرف عنها فثبت أن هذه األشياء املذكورة يف هذه اآليات عني 
احلكمة وعن ابن عباس أن هذه اآليات كانت يف ألواح موسى عليه الصالة والسالم أوهلا َوالَ َتْجَعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها 

  ) ١٤٥األعراف ( تعاىل َوكََتْبَنا لَُه ِفى االْلْوَاحِ ِمن كُلّ َشىْ ء مَّْوِعظَةً  َوَتفِْصيالً لّكُلّ َشىْ ء  ءاَخَر قال
  والفائدة الثانية من فوائد هذه اآلية أنه تعاىل بدأ يف هذه التكاليف باألمر بالتوحيد والنهي عن الشرك

ى أن أول كل عمل وقول وفكر وذكر جيب أن يكون ذكر التوحيد وختمها بعني هذا املعىن واملقصود منه التنبيه عل
وآخره جيب أن يكون ذكر التوحيد تنبيهاً على أن املقصود من مجيع التكاليف هو معرفة التوحيد واالستغراق فيه 

صاحبه فهذا التكرير حسن موقعه هلذه الفائدة العظيمة مث إنه تعاىل ذكر يف اآلية األوىل أن الشرك يوجب أن يكون 
مذموماً خمذوالً وذكر يف اآلية األخرية أن الشرك يوجب أن يلقي صاحبه يف جهنم ملوماً مدحوراً فاللوم واخلذالن 

حيصل يف الدنيا وإلقاؤه يف جهنم حيصل يوم القيامة وجيب علينا أن نذكر الفرق بني املذموم املخذول وبني امللوم 
امللوم فهو أن كونه مذموماً معناه أن يذكر له أن الفعل الذي أقدم عليه  املدحور فنقول أما الفرق بني املذموم وبني

قبيح ومنكر فهذا معىن كونه مذموماً وإذا ذكر له ذلك فبعد ذلك يقال له مل فعلت مثل هذا الفعل وما الذي محلك 
أن يصري مذموماً  عليه وما استفدت من هذا لعمل إال إحلاق الضرر بنفسك وهذا هو اللوم فثبت أن أول األمر هو

وآخره أن يصري ملوماً وأما الفرق بني املخذول وبني املدحور فهو أن املخذول عبارة عن الضعيف يقال ختاذلت 
أعضاؤه أي ضعفت وأما املدحور فهو املطرود والطرد عبارة عن االستخفاف واإلهانة قال تعاىل َوَيخْلُْد ِفيِه ُمَهاناً 

عانته وتفويضه إىل نفسه وكونه مدحوراً عبارة عن إهانته واالستخفاف به فثبت أن فكونه خمذوالً عبارة عن ترك إ
  أول األمر أن يصري خمذوالً وآخره أن يصري مدحوراً واهللا أعلم مبراده

فساد طريقة من أثبت هللا  وأما قوله أَفَأَْصفَاكُمْ رَبُّكُم بِالَْبنَِني َواتََّخذَ ِمَن الَْملَِئكَةِ  إَِناثًا فاعلم أنه تعاىل ملا نبه على
شريكاً ونظرياً نبه على طريقة من أثبت له الولد وعلى كمال جهل هذه الفرقة وهي أهنم اعتقدوا أن الولد قسمان 
فأشرف القسمني البنون وأخسهما البنات مث إهنم أثبتوا البنني ألنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم ونقصهم وأثبتوا 

 تعاىل هو املوصوف بالكمال الذي ال هناية له واجلالل الذي ال غاية له وذلك يدل على البنات هللا مع علمهم بأن اهللا
وقوله أَلَكُُم الذَّكَُر َولَهُ )  ٣٩الطور ( هناية جهل القائل هبذا القول ونظريه قوله تعاىل أَْم لَُه الَْبنَاُت وَلَكُُم الَْبُنونَ 

يقال أصفاه بالشيء إذا آثر به ويقال للضياع اليت يستخصها السلطان  وقوله أَفَأَْصفَاكُْم)  ٢١النجم ( االْنثَى 
خباصية الصوايف قال أبو عبيدة يف قوله أَفَأَْصفَاكُمْ أفخصكم وقال املفضل أخلصكم قال النحويون هذه اهلمزة مهزة 



  الفضيحة تدل على اإلنكار على صيغة السؤال عن مذهب ظاهر الفساد ال جواب لصاحبه إال مبا فيه أعظم
مث قال تعاىل إِنَّكُمْ لََتقُولُونَ قَْوالً َعِظيًما وبيان هذا التعظيم من وجهني األول أن إثبات الولد يقتضي كونه تعاىل 

مركباً من األجزاء واألبعاض وذلك يقدح يف كونه قدمياً واجب الوجود لذاته وذلك عظيم من القول ومنكر من 
لولد فقد جعلتم أشرف القسمني ألنفسكم وأخس القسمني هللا وهذا أيضاً جهل الكالم والثاين أن بتقدير ثبوت ا

  عظيم
ةٌ  كََما َيقُولُونَ إِذًا الَّْبَتغَْواْ إِلَى ِذى َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفى َهاذَا الْقُْرَءاِن لَِيذَّكَّرُواْ َوَما َيزِيُدُهمْ إِالَّ ُنفُوًرا قُلْ لَّْو كَانَ َمَعُه َءاِلَه

يهِنَّ َوإِن مِّن َشىْ ٍء شِ سَبِيالً سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا َيقُولُونَ ُعلُوا كَبًِريا ُتسَبُِّح لَُه السََّماَواتُ السَّْبُع واألرض َوَمن ِفالْعَْر
  إِالَّ ُيسَبُِّح بَِحْمَدِه وَلَاِكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم إِنَُّه كَانَ َحِليًما غَفُورًا

أن التصريف يف اللغة عبارة عن صرف الشيء من جهة إىل جهة حنو تصريف الرياح وتصريف األمور هذا هو  اعلم
األصل يف اللغة مث جعل لفظ التصريف كناية عن التبيني ألن من حاول بيان شيء فإنه يصرف كالمه من نوع إىل 

لَقَدْ َصرَّفَْنا أي بينا ومفعول التصريف نوع آخر ومن مثال إىل مثال آخر ليكمل اإليضاح ويقوي البيان فقوله َو
زائدة ) يف ( حمذوف وفيه وجوه أحدها ولقد صرفنا يف هذا القرآن ضروباً من كل مثل وثانيها أن تكون لفظة 

  أي أصلح يل ذرييت أما قوله لَّيذْكُُرواْ ففيه مسألتان)  ١٥األحقاف ( كقوله وَأَْصِلْح ِلى ِفى ذُّريَِّتى 
ىل قرأ اجلمهور لَّيذْكُرُواْ بفتح الذال والكاف وتشديدمها واملعىن ليتذكروا فأدغمت التاء يف الذال لقرب املسألة األو

خمرجيهما وقرأ محزة والكسائي ليذكروا ساكنة الذال مضمومة الكاف ويف سورة الفرقان مثله من الذكر قال 
لتفكر وليس املراد منه الذكر الذي حيصل بعد الواحدي والتذكر ههنا أشبه من الذكر ألن املراد منه التدبر وا

النسيان مث قال وأما قراءة محزة والكسائي ففيها وجهان األول أن الذكر قد جاء مبعىن التأمل والتدبر كقوله تعاىل 
يكون املعىن صرفنا هذه واملعىن وافهموا ما فيه والثاين أن )  ٦٣البقرة ( ُخذُواْ َما ءاَتيَْناكُم بِقُوَّةٍ  َواذْكُرُواْ َما ِفيِه 

  الدالئل يف هذا القرآن ليذكروه بألسنتهم فإن الذكر باللسان قد يؤدي إىل تأثر القلب مبعناه
لقرآن وإمنا املسألة الثانية قال اجلبائي قوله َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفى َهاذَا الْقُرْءاِن لَِيذَّكَُّرواْ يدل على أنه تعاىل إمنا أنزل هذا ا

ن ذكر الدالئل ألنه تعاىل أراد منهم فهمها واإلميان هبا وهذا يدل على أنه تعاىل يفعل أفعاله ألغراض أكثر فيه م
  حكمية ويدل على أنه تعاىل أراد اإلميان من الكل سواء آمنوا أو كفروا واهللا أعلم

  مث قال تعاىل َوَما َيزِيُدُهمْ إِالَّ ُنفُوًرا وفيه مسألتان
( م شبههم بالدواب النافرة أي ما ازدادوا من احلق إال بعداً وهو كقوله فََزاَدْتُهمْ رِْجًسا املسألة األوىل قال األص

  ) ١٢٥التوبة 
املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل ما أراد اإلميان من الكفار وقالوا إنه تعاىل عامل بأن تصريف 

ان منهم ملا أنزل عليهم ما يزيدهم نفرة ونبوة عنه ألن احلكيم إذا أراد القرآن ال يزيدهم إال نفوراً فلو أراد اإلمي
حتصيل أمر من األمور وعلم أن الفعل الفالين يصري سبباً ملزيد النفرة والنبوة عنه فإنه عندما حياول حتصيل ذلك 

فوراً علمنا أنه ما أراد املقصود حيترز عما يوجب مزيد النفرة والنبوة فلما أخرب تعاىل أن هذا التصريف يزيدهم ن
  اإلميان منهم واهللا أعلم

  تانأما قوله تعاىل قُلْ لَّْو كَانَ َمَعُه ءاِلَهةٌ  كََما َتقُولُونَ إِذًا الَّْبَتَغْواْ إِلَى ِذى الَْعْرشِ َسبِيالً ففيه مسأل
  املسألة األوىل يف تفسريه وجهان



اْ إِلَى ِذى الْعَْرشِ سَبِيالً هو أنا لو فرضنا وجود آهلة مع اهللا تعاىل لغلب الوجه األول أن املراد من قوله إِذًا الَّْبَتغَْو
بعضهم بعضاً وحاصله يرجع إىل دليل التمانع وقد شرحناه يف سورة األنبياء يف تفسري قوله لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ 

  فال فائدة يف اإلعادة)  ٢٢األنبياء ( اللَُّه لَفََسدََتا 
جه الثاين أن الكفار كانوا يقولون ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى فقال اهللا لو كانت هذه األصنام كما الو

تقولون من أهنا تقربكم إىل اهللا زلفى لطلبت ألنفسها أيضاً قربة إىل اهللا تعاىل وسبيالً إليه ولطلبت ألنفسها املراتب 
يعة فلما مل تقدر أن تتخذ ألنفسها سبيالً إىل اهللا فكيف يعقل أن تقربكم العالية والدرجات الشريفة من األحوال الرف

  إىل اهللا
املسألة الثانية قرأ ابن كثري كما يقولون وعما يقولون ويسبح بالياء يف هذه الثالثة واملعىن كما يقول املشركون من 

وقرأ محزة والكسائي )  ١٢آل عمران ( ونَ وَُتْحَشُرونَ إثبات اآلهلة من دونه فهو مثل قوله قُلْ لّلَِّذيَن كَفَُرواْ َسُتْغلَُب
كلها بالتاء وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم يف األول بالتاء على اخلطاب ويف الثاين والثالث بالياء على 

  ط بالياءاحلكاية وقرأ حفص عن عاصم األولني بالياء واألخري بالتاء وقرأ أبو عمرو األول واألخري بالتاء واألوس
  مث قال تعاىل سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا َيقُولُونَ ُعلُّوا كَبًِريا وفيه مسألتان

املسألة األوىل ملا أقام الدليل القاطع على كونه منزهاً عن الشركاء وعلى أن القول بإثبات اآلهلة قول باطل أردفه مبا 
وقد ذكرنا أن التسبيح عبارة عن تنزيه اهللا تعاىل عما ال يليق به  يدل على تنزيهه عن هذا القول الباطل فقال سُْبحَاَنُه

مث قال َوَتَعالَى واملراد من هذا التعايل االرتفاع وهو العلو وظاهر أن املراد من هذا التعايل ليس هو التعايل يف املكان 
باملكان واجلهة فعلمنا أن لفظ  واجلهة ألن التعايل عن الشريك والنظري والنقائص واآلفات ال ميكن تفسريه بالتعايل

  التعايل يف حق اهللا تعاىل غري مفسر بالعلو حبسب املكان واجلهة
املسألة الثانية جعل العلو مصدر التعايل فقال تعاىل ُعلُّواً كَبِرياً وكان جيب أن يقال تعاىل تعالياً كبرياً إال أن نظريه 

  ) ١٧نوح ( َنبَاتاً قوله تعاىل َواللَُّه أَنبََتكُْم ّمَن االْْرضِ 
  فإن قيل ما الفائدة يف وصف ذلك العلو بالكبري

قلنا ألن املنافاة بني ذاته وصفاته سبحانه وبني ثبوت الصاحبة والولد والشركاء واألضداد واألنداد منافاة بلغت يف 
اته وبني القدمي واحملدث القوة والكمال إىل حيث ال تعقل الزيادة عليها ألن املنافاة بني الواجب لذاته واملمكن لذ

  وبني الغين واحملتاج منافاة ال تعقل الزيادة عليها فلهذا السبب وصف اهللا تعاىل ذلك العلو بالكبري
  مث قال تعاىل ُتَسّبُح لَهُ السََّماوَاِت َواالْْرَض َوَمن ِفيهِنَّ وفيه مسألتان

القول كقوله باللسان سبحان اهللا والثاين بداللة أحواله املسألة األوىل اعلم أن احلي املكلف يسبح هللا بوجهني األول ب
على توحيد اهللا تعاىل وتقديسه وعزته فأما الذي ال يكون مكلفاً مثل البهائم ومن ال يكون حياً مثل اجلمادات فهي 

  إمنا تسبح هللا تعاىل بالطريق الثاين ألن التسبيح بالطريق األول ال حيصل إال

  والنطق وكل ذلك يف اجلماد حمال فلم يبق حصول التسبيح يف حقه إال بالطريق الثاين مع الفهم والعلم واإلدراك
واعلم أنا لو جوزنا يف اجلماد أن يكون عاملاً متكلماً لعجزنا عن االستدالل بكونه تعاىل عاملاً قادراً على كونه حياً 

يف اجلمادات أن تكون عاملة بذات اهللا تعاىل وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حياً وذلك كفر فإنه يقال إذا جاز 
وصفاته وتسبحه مع أهنا ليست بأحياء فحينئذ ال يلزم من كون الشيء عاملاً قادراً متكلماً كونه حياً فلم يلزم من 
كونه تعاىل عاملاً قادراً كونه حياً وذلك جهل وكفر ألن من املعلوم بالضرورة أن من ليس حبي مل يكن عاملاً قادراً 

متكلماً هذا هو القول الذي أطبق العلماء احملققون عليه ومن الناس من قال إن اجلمادات وأنواع النبات واحليوان 



كلها تسبح اهللا تعاىل واحتجوا على صحة قوهلم بأن قالوا دل هذا النص على كوهنا مسبحة هللا تعاىل وال ميكن 
عاىل وحكمته ألنه تعاىل قال َولَاِكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم تفسري هذا التسبيح بكوهنا دالئل على كمال قدرة اهللا ت

فهذا يقتضي أن تسبيح هذه األشياء غري معلوم لنا وداللتها على وجود قدرة اهللا وحكمته معلوم واملعلوم مغاير ملا 
تسبيح املذكور يف هذه هو غري معلوم فدل على أهنا تسبح اهللا تعاىل وأن تسبيحها غري معلوم لنا فوجب أن يكون ال

  اآلية مغايراً لكوهنا دالة على وجود قدرة اهللا تعاىل وحكمته
  واجلواب عنه من وجوه

الوجه األول أنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة مركبة من عدد كثر من األجزاء اليت ال تتجزأ وكل واحد 
ن تلك األجزاء اليت ال تتجزأ حفاة خمصوصة من من تلك األجزاء دليل تام مستقل على وجود اإلله ولكل واحد م

الطبع والطعم واللون والرائحة واحليز واجلهة واختصاص ذلك اجلوهر الفرد بتلك الصفة املعينة من اجلائزات فال 
  حيصل ذلك االختصاص إال بتخصيص خمصص قادر حكيم

وجود اإلله وكل صفة من الصفات إذا عرفت هذا فقد ظهر أن كل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على 
القائمة بذلك اجلزء الواحد فهو أيضاً دليل تام على وجود اإلله تعاىل مث عدد تلك األجزاء غري معلوم وأحوال تلك 

  الصفات غري معلومة فلهذا املعىن قال تعاىل وَلَاِكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم
ون بألسنتهم بإثبات إله العامل إال أهنم ما كانوا يتفكرون يف أنواع الدالئل والوجه الثاين هو أن الكفار وإن كانوا يقر

ن املراد من وهلذا املعىن قال تعاىل َوكَأَّين ِمن ءاَيةٍ  ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض َيُمرُّونَ َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمعْرُِضونَ فكا
  ذا املعىنقوله َولَاِكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم ه

والوجه الثالث أن القوم وإن كانوا مقرين بألسنتهم بإثبات إله العامل إال أهنم ما كانوا عاملني بكمال قدرته ولذلك 
صلى اهللا عليه ( فإهنم استبعدوا كونه تعاىل قادراً على احلشر والنشر فكان املراد ذلك وأيضاً فإنه تعاىل قال حملمد 

ُه ءاِلَهةٌ  كََما َتقُولُونَ إِذًا الَّْبَتغَْواْ إِلَى ِذى الْعَْرشِ َسبِيالً فهم ما كانوا عاملني هبذا الدليل فلما قُلْ لَّْو كَانَ َمَع) وسلم 
ذكر هذا الدليل قال ُتسَّبُح لَُه السََّماَواِت السَّْبُع َواالْْرُض َوَمن ِفيهِنَّ فتسبيح السموات واألرض ومن فيهن يشهد 

ته وأنتم ال تفقهون هذا الدليل وال تعرفونه بل نقول إن القوم كانوا غافلني عن أكثر دالئل بصحة هذا الدليل وقو
التوحيد والعدل والنبوة واملعاد فكان املراد من قوله َولَاِكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيَحُهْم ذلك ومما يدل على أن األمر كما 

  احلليمذكرناه قوله إِنَُّه كَانَ َحِليًما غَفُوًرا فذكر 
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  مفاتيح الغيب: كتاب 
لرازي: املؤلف  تميمي ا لفهامة فخر الدين حممد بن عمر ال حر ا  اإلمام العامل العالمة واحلرب الب

والغفور ههنا يدل على أن كوهنم حبيث ال يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر عنهم وهذا إمنا يكون جرماً 
درة اهللا تعاىل وحكمته مث إهنم لغفلتهم وجهلهم ما إذا كان املراد من ذلك التسبيح كوهنا دالة على كمال ق

عرفوا وجه داللة تلك الدالئل أما لو محلنا هذا التسبيح على أن هذه اجلمادات تسبح اهللا بأقواهلا وألفاظها مل 
ِليًما يكن عدم الفقه لتلك التسبيحات جرماً وال ذنباً وإذا مل يكن ذلك جرماً وال ذنباً مل يكن قوله إِنَُّه كَانَ َح

غَفُوًرا الئقاً هبذا املوضع فهذا وجه قوي يف نصرة القول الذي اخترناه واعلم أن القائلني بأن هذه اجلمادات 
واحليوانات تسبح اهللا بألفاظها أضافوا إىل كل حيوان نوعاً آخر من التسبيح وقالوا إهنا إذا ذحبت مل تسبح مع 

كونه مجاداً ال مينع من كونه مسبحاً فكيف صار ذبح احليوان  أهنم يقولون إن اجلمادات تسبح اهللا فإذا كان
مانعاً له من التسبيح وقالوا أيضاً إن غصن الشجرة إذا كسر مل يسبح وإذا كان كونه مجاداً مل مينع من كونه 

م   مسبحاً فكسره كيف مينع من ذلك فعلم أن هذه الكلمات ضعيفة واهللا أعل
ُه السََّماَواِت السَّْبُع َواالْْرُض َوَمن ِفيهِنَّ تصريح بإضافة التسبيح إىل السموات املسألة الثانية قوله ُتَسّبُح لَ

واألرض وإىل املكلفني احلاصلني فيهن وقد دللنا على أن التسبيح املضاف إىل اجلمادات ليس إال مبعىن الداللة 
سبيح الصادر عن املكلفني وهو قوهلم على تنزيه اهللا تعاىل وإطالق لفظ التسبيح على هذا املعىن جماز وأما الت

سبحان اهللا فهذا حقيقة فيلزم أن يكون قوله ُتَسّبُح لفظاً واحداً قد استعمل يف احلقيقة واجملاز معاً وأنه باطل على 
ما ثبت دليله يف أصول الفقه فاألوىل أن حيمل هذا التسبيح على الوجه اجملازي يف حق اجلمادات ال يف حق 

  لزم ذلك احملذور واهللا أعلمالعقالء لئال ي
لَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً  أَن َوإِذَا قََرأَْت الْقُرَءانَ َجَعلَْنا َبْيَنَك َوَبْيَن الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالٌّ ِخَرةِ  ِحَجاًبا مَّْسُتوًرا َوَجَع

ِفى الْقُْرَءاِن َوْحَدُه َولَّْواْ َعلَى أَْدَبارِِهْم ُنفُوراً نَّْحُن أَْعلَُم بَِما َيفْقَُهوُه َوِفى َءاذَانِهِْم َوقًْرا َوإِذَا ذَكَْرَت َربََّك 
مَّْسُحوًرا اْنظُْر كَْيَف  َيْسَتِمُعونَ بِِه إِذْ َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك َوإِذْ ُهْم َنْجَوى إِذْ َيقُولُ الظَّاِلُمونَ إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ َرُجالً

  االٌّ ْمثَالَ فََضلُّواْ فَالَ َيْسَتِطيْعونَ َسبِيالًَضَرُبواْ لََك 
اعلم أنه تعاىل ملا تكلم يف اآلية املتقدمة يف املسائل اإلهلية تكلم يف هذه اآلية فيما يتعلق بتقرير النبوة ويف اآلية 

  مسائل
  املسألة األوىل يف قوله َوإِذَا قََرأَْت الْقُرءانَ قوالن

إذا قرأ القرآن على ) صلى اهللا عليه وسلم ( نزلت يف قوم كانوا يؤذون رسول اهللا  القول األول أن هذه اآلية
ام عن ميينه رجالن وعن يساره آخران من ولد  الناس روي أنه عليه الصالة والسالم كان كلما قرأ القرآن ق

الساً ومعه أبو كان ج) صلى اهللا عليه وسلم ( قصي يصفقون ويصفرون وخيلطون عليه باألشعار وعن أمساء أنه 
  بكر إذ أقبلت امرأة أيب هلب

  وهي تقول) صلى اهللا عليه وسلم ( ومعها فهر تريد رسول اهللا 
  مذمماً أتينا ودينه قلينا وأمره عصينا

هذه اآلية فجاءت ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقال أبو بكر يا رسول اهللا معها فهر أخشاها عليك فتال رسول اهللا 



ليه الصالة والسالم وقالت إن قريشاً قد علمت أين ابنة سيدها وأن صاحبك هجاين فقال فما رأت رسول اهللا ع
أبو بكر ال ورب هذا البيت ما هجاك وروى ابن عباس أن أبا سفيان والنضر بن احلرث وأبا جهل وغريهم 

ي ما يقول حممد ويستمعون إىل حديثه فقال النضر يوماً ما أدر) صلى اهللا عليه وسلم ( كانوا جيالسون النيب 
ا يقوله حقاً وقال أبو جهل هو جمنون وقال  غري أين أرى شفتيه تتحرك بشيء وقال أبو سفيان أين ألرى بعض م

صلى اهللا عليه ( أبو هلب هو كاهن وقال حويطب بن عبد العزى هو شاعر فنزلت هذه اآلية وكان رسول اهللا 
ت وهي قوله يف سورة الكهف َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن ذُكَّر بِئَايِاِت َرّبِه إذا أراد تالوة القرآن قرأ قبلها ثالثة آيا) وسلم 

ا  ويف )  ١٠٨النحل ( ويف النحل أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم )  ٥٧الكهف ( فَأَْعَرَض َعْنَها َوَنِسىَ  َم
إىل آخر اآلية فكان اهللا تعاىل حيجبه بربكات هذه اآليات )  ٢٣اجلاثية ( حم اجلاثية أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلَاَهُه َهَواُه 

وًرا وفيه عن عيون املشركني وهو املراد من قوله تعاىل َجَعلَْنا َبْيَنَك َوَبْيَن الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالِْخَرةِ  ِحَجاًبا مَّْسُت
  سؤال وهو أنه كان جيب أن يقال حجاباً ساتراً

  عنه من وجوهواجلواب 
( الوجه األول أن ذلك احلجاب حجاب خيلقه اهللا تعاىل يف عيوهنم حبيث مينعهم ذلك احلجاب عن رؤية النيب 

وذلك احلجاب شيء ال يراه فكان مستوراً من هذا الوجه احتج أصحابنا هبذه اآلية على ) صلى اهللا عليه وسلم 
املرئي حاضراً مع أنه ال يراه ذلك اإلنسان ألجل أن اهللا  صحة قوهلم يف أنه جيوز أن تكون احلاسة سليمة ويكون

كان حاضراً وكانت ) صلى اهللا عليه وسلم ( تعاىل خلق يف عينيه مانعاً مينعه عن رؤيته هبذه اآلية قالوا إن النيب 
ينهم حجاباً حواس الكفار سليمة مث إهنم ما كانوا يرونه وأخرب اهللا تعاىل أن ذلك إمنا كان ألجل أنه جعل بينه وب

مستوراً واحلجاب املستور ال معىن له إال املعىن الذي خلقه اهللا تعاىل يف عيوهنم وكان ذلك املعىن مانعاً هلم من أن 
  يروه ويبصروه

والوجه الثاين يف اجلواب أنه كما جيوز أن يقال البن وتامر مبعىن ذو لنب وذو متر فكذلك ال يبعد أن يقال 
ذو رطوبة وال يقال رطيبة ويقال مكان مهول أي فيه مستوراً معناه ذو ستر و الدليل عليه قوله مرطوب أي 

  هول وال يقال هلت املكان مبعىن جعلت فيه اهلول ويقال جارية مغنوجة ذات غنج وال يقال غنجتها
ا يقال والوجه الثالث يف اجلواب قال األخفش املستور ههنا مبعىن الساتر فإن الفاعل قد جييء بلفظ املفعول كم

إنك ملشؤم علينا وميمون وإمنا هو شائم ويامن ألنه من قوهلم شأمهم ومينهم هذا قول األخفش وتابعه عليه قوم 
  إال أن كثرياً منهم طعن يف هذا القول واحلق هو اجلواب األول

ائف القرآن القول الثاين أن معىن احلجاب الطبع الذي على قلوهبم والطبع واملنع الذي منعهم عن أن يدركوا لط
  وحماسنه وفوائده فاملراد من احلجاب املستور ذلك الطبع الذي خلقه اهللا يف قلوهبم

ُه َوِفى ءاذَانِهِْم َوقْراً وهذه اآلية مذكورة بعينها يف   مث قال تعاىل َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً  أَن َيفْقَُهو

نا سؤاالت املعتزلة وال بأس بإعادة بعضها قال األصحاب دلت سورة األنعام وذكرنا استدالل أصحابنا هبا وذكر
ا ستر الشيء مثل كنان النبل وقوله أَن  هذه اآلية على أنه تعاىل جعل قلوهبم يف األكنة واألكنة مجع كنان وهو م

املراد منعهم َيفْقَُهوُه أي لئال يفقهوه وجعل يف آذاهنم وقراً ومعلوم أهنم كانوا عقالء سامعني فامهني فعلمنا أن 
دقائقه وحقائقه قالت املعتزلة  عن اإلميان ومنعهم عن مساع القرآن حبيث ال يقفون على أسراره وال يفهمون 



ليس املراد من اآلية ما ذكرمت بل املراد منه وجوه أخرى األول قال اجلبائي كانوا يطلبون موضعه يف الليايل 
ماع قراءته فأمنه اهللا تعاىل من شرهم وذكر له أنه جعل بينه لينتهوا إليه ويؤذونه ويستدلون على مبيته باست

وبينهم حجاباً ال ميكنهم الوصول إليه معه وبني أنه جعل يف قلوهبم ما يشغلهم عن فهم القرآن ويف آذاهنم ما 
كن مينع من مساع صوته وجيوز أن يكون ذلك مرضاً شاغالً مينعهم من املصري إليه والتفرغ له ال أنه حصل هناك 

) صلى اهللا عليه وسلم ( للقلب ووقر يف األذن الثاين قال الكعيب إن القوم لشدة امتناعهم عن قبول دالئل حممد 
صاروا كأنه حصل بينهم وبني تلك الدالئل حجاب مانع وساتر وإمنا نسب اهللا تعاىل ذلك احلجاب إىل نفسه 

تلك التخلية كأهنا هي السبب لوقوعهم يف ألنه ملا خالهم مع أنفسهم وما منعهم عن ذلك األعراض صارت 
تلك احلالة وهذا مثل أن السيد إذا مل يراقب أحوال عبده فإذا ساءت سريته فالسيد يقول أنا الذي ألقيتك يف 
هذه احلالة بسبب أين خليتك مع رأيك وما راقبت أحوالك الثالث قال القفال إنه تعاىل ملا خذهلم مبعىن أنه مل 

  اعية هلم إىل اإلميان صح أن يقال إنه فعل احلجاب السائريفعل األلطاف الد
  واعلم أن هذه الوجوه مع كلمات أخرى ذكرناها يف سورة األنعام وأجبنا عنها فال فائدة يف اإلعادة

ُه َوِفى ءاذَانِهِْم َوقًْرا َوإِذَا واعلم أ ن املراد أن القوم كانوا عند مث قال تعاىل َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً  أَن َيفْقَُهو
استماع القرآن على حالتني ألهنم إذا مسعوا من القرآن ما ليس فيه ذكر اهللا تعاىل بقوا مبهوتني متحريين ال 
يفهمون منه شيئاً وإذا مسعوا آية فيها ذكر اهللا تعاىل وذم الشرك باهللا ولوا نفوراً وتركوا ذلك اجمللس وذكر 

َعلَى أَْدَبارِِهْم ُنفُوراً وجهني األول املصدر واملعىن ولوا نافرين نفورا والثاين أن يكون نفوراً  الزجاج يف قوله َولَّْواْ
  مجع نافر مثل شهود وشاهد وركوع وراكع وسجود وساجد وقعود وقاعد
وجه الذي يستمعون به وهو اهلزؤ مث قال تعاىل نَّْحُن أَْعلَُم بَِما َيْسَتِمُعونَ بِِه إِذْ َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك أي حنن أعلم بال

والتكذيب و بِِه يف موضع احلال كما تقول مستمعني باهلزؤ و إِذْ َيْسَتِمُعونَ نصب بأعلم أي أعلم وقت 
استماعهم مبا به يستمعون َوإِذَا ُهْم َنْجَوى أي ومبا يتناجون به إذ هم ذو جنوى إِذْ َيقُولُ الظَّاِلُمونَ بدل من قوله 

صلى اهللا عليه ( َنْجَوى إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ َرُجالً مَّْسُحوًرا وفيه مباحث األول قال املفسرون أمر رسول اهللا َوإِذْ ُهْم 
علياً أن يتخذ طعاماً ويدعو إليه أشراف قريش من املشركني ففعل علي عليه السالم ذلك ودخل عليهم ) وسلم 

قرآن ودعاهم إىل التوحيد وقال قولوا ال إله إال اهللا حىت وقرأ عليهم ال) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
) صلى اهللا عليه وسلم ( تطيعكم العرب وتدين لكم العجم فأبوا عليه ذلك وكانوا عند استماعهم من النيب 

القرآن والدعوة إىل اهللا تعاىل يقولون بينهم متناجني هو ساحر وهو مسحور وما أشبه ذلك من القول فأخرب اهللا 
  ىل نبيه بأهنم يقولون إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ َرُجالً مَّْسُحورًاتعا

  فإن قيل إهنم مل يتبعوا رسول اهللا فكيف يصح أن يقولوا إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ َرُجالً مَّْسحُورًا

عن  قلنا معناه أنكم إن اتبعتموه فقد اتبعتم رجالً مسحوراً واملسحور الذي قد سحر فاختلط عليه عقله وزال
حد االستواء هذا هو القول الصحيح وقال بعضهم املسحور هو الذي أفسد يقال طعام مسحور إذا أفسد عمله 

وأرض مسحورة أصاهبا من املطر أكثر مما ينبغي فأفسدها قال أبو عبيدة يريد بشراً ذا سحر أي ذارئة قال ابن 
السلف فسروه بالوجوه الواضحة وقال جماهد  قتيبة وال أدري ما الذي محله على هذا التفسري املستكره مع أن

مَّْسُحوًرا أي خمدوعاً ألن السحر حيلة وخديعة وذلك ألن املشركني كانوا يقولون إن حممداً يتعلم من بعض 



الناس هذه الكلمات وأولئك الناس خيدعونه هبذه الكلمات وهذه احلكايات فلذلك قالوا إنه مسحور أي 
  إن الشيطان يتخيل له فيظن أنه ملك فقالوا إنه خمدوع من قبل الشيطانخمدوع وأيضاً كانوا يقولون 

مث قال اْنظُْر كَْيَف َضَرُبواْ لََك االْْمثَالَ أي كل أحد شبهك بشيء آخر فقالوا إنه كاهن وساحر وشاعر ومعلم 
  وجمنون فضلوا عن احلق والطريق املستقيم فال يستطيعون سبيالً إىل اهلدى واحلق

اً َجِديداً قُلْ كُوُنواْ ِحَجاَرةً  أَْو َحِديداً أَْو َخلْقًَوقَالُوا  اً َوُرفَاتاً أَِءنَّا لََمْبُعوثُونَ َخلْق ا مِّمَّا َيكُْبُر ِفى أَِءذَا كُنَّا ِعظَام
َو قُلْ  ُصُدورِكُْم فََسَيقُولُونَ َمن ُيِعيُدَنا قُلِ الَِّذى فَطََركُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  فََسُيْنِغُضونَ إِلَْيَك ُرُؤوَسُهْم َوَيقُولُونَ َمَتى ُه

ْم فََتْسَتجِيُبونَ بَِحْمِدِه َوَتظُنُّونَ إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ قَِليالً   َعَسى أَن َيكُونَ قَرِيًبا َيْوَم َيْدُعوكُ
ات القوم يف اعلم أنه تعاىل ملا تكلم أوالً يف اإلهليات مث أتبعه بذكر شبهاهتم يف النبوات ذكر يف هذه اآلية شبه

إنكار املعاد والبعث والقيامة وقد ذكرنا كثرياً أن مدار القرآن على املسائل األربعة وهي اإلهليات والنبوات 
بكونه مسحوراً فاسد العقل ) صلى اهللا عليه وسلم ( واملعاد والقضاء والقدر وأيضاً أن القوم وصفوا رسول اهللا 

ه يدعي أن اإلنسان بعدما يصري عظاماً ورفاتاً فإنه يعود حياً عاقالً فذكروا من مجلة ما يدل على فساد عقله أن
كما كان فذكروا هذا الكالم رواية عنه لتقرير كونه خمتل العقل قال الواحدي رمحه اهللا الرفت كسر الشيء 

كسر يقال بيدك تقول رفته أرفته بالكسر كما يرفت املدر والعظم البايل والرفات األجزاء املتفتتة من كل شيء ي
رفت عظام اجلزور رفتاً إذا كسرها ويقال للتنب الرفت ألنه دقاق الزرع قال األخفش رفت رفتاً فهو مرفوت 

حنو حطم حطماً فهو حمطوم والرفات واحلطام االسم كاجلذاد والرضاض والفتات فهذا ما يتعلق باللغة أما تقرير 
ثرت وتفرقت يف حوايل العامل فاختلط بتلك األجزاء شبهة القوم فهي أن اإلنسان إذا مات جفت أعضاؤه وتنا

سائر أجزاء العامل أما األجزاء املائية يف البدن فتختلط مبياه العامل وأما األجزاء الترابية فتختلط بتراب العامل وأما 
ك فكيف يعقل األجزاء اهلوائية فتختلط هبواء العامل وأما األجزاء النارية فتختلط بنار العامل وإذا صار األمر كذل

  اجتماعها بأعياهنا مرة أخرى وكيف يعقل عود احلياة

  إليها بأعياهنا مرة أخرى فهذا هو تقرير الشبهة
واجلواب عنها أن هذا اإلشكال ال يتم إال بالقدح يف كمال علم اهللا ويف كمال قدرته أما إذا سلما كونه تعاىل 

طت بأجزاء العامل إال أهنا متمايزة يف علم اهللا تعاىل وملا سلمنا عاملاً جبميع اجلزئيات فحينئذ هذه األجزاء وإن اختل
كونه تعاىل قادراً على كل املمكنات كان قادراً على إعادة التأليف والتركيب واحلياة والعقل إىل تلك األجزاء 

  بأعياهنا فثبت أنا مىت سلمنا كمال علم اهللا وكمال قدرته زالت هذه الشبهة بالكلية
ىل قُلْ كُوُنواْ ِحَجاَرةً  أَْو َحِديداً فاملعىن أن القوم استبعدوا أن يردهم إىل حال احلياة بعد أن صاروا أما قوله تعا

افية لقبول احلياة حبسب الظاهر لكن قدروا انتهاء هذه األجسام بعد  عظاماً ورفاتاً وهي وإن كانت صفة من
اماً ورفاتاً مثل أن تصري حجارة أو حديداً فإن املوت إىل صفة أخرى أشد منافاة لقبول احلياة من كوهنا عظ

املنافاة بني احلجرية واحلديدية وبني قبول احلياة أشد من املنافاة بني العظمية وبني قبول احلياة وذلك أن العظم قد 
كان جزءاً من بدن احلي أما احلجارة واحلديد فما كانا البتة موصوفني باحلياة فبتقدير أن تصري أبدان الناس 

موصوفة بصفة احلجرية واحلديدية بعد املوت فإن اهللا تعاىل يعيد احلياة إليها وجيعلها حياً عاقالً كما كان والدليل 
على صحة ذلك أن تلك األجسام قابلة للحياة والعقل إذ لو مل يكن هذا القبول حاصالً ملا حصل العقل واحلياة 



ت فال تشتبه عليه أجزاء بدن زيد املطيع بأجزاء بدن عمر والعاصي هلا يف أول األمر وإله العامل عامل جبميع اجلزئيا
وقادر على كل املمكنات وإذا ثبت أن عود احلياة إىل تلك األجزاء ممكن يف نفسه وثبت أن إله العامل عامل جبميع 

ورفاتاً أو  املعلومات قادر على كل املمكنات كان عود احلياة إىل تلك األجزاء ممكناً قطعاً سواء صارت عظاماً
صارت شيئاً أبعد من العظم يف قبول احلياة وهي أن تصري حجارة أو حديداً فهذا تقرير هذا الكالم بالدليل 

العقلي القاطع وقوله كُوُنواْ ِحَجاَرةً  أَْو َحِديداً ليس املراد منه األمر بل املراد أنكم لو كنتم كذلك ملا أعجزمت 
القائل للرجل أتطمع يف وأنا فالن فيقول كن من شئت كن ابن اخلليفة اهللا تعاىل عن اإلعادة وذلك كقول 

  فسأطلب منك حقي
ا ا املراد بقوله أَْو َخلْقً   فإن قيل م

قلنا املراد أن كون احلجر واحلديد قابالً للحياة أمر مستبعد فقيل هلم فافرضوا شيئاً آخر أبعد عن قبول احلياة 
ونه قابالً للحياة وعلى هذا الوجه فال حاجة إىل أن يتعني ذلك من احلجر واحلديد حبيث يستبعد عقلكم ك

الشيء ألن املراد أن أبدان الناس وإن انتهت بعد موهتا إىل أي صفة فرضت وأي حالة قدرت وإن كانت يف 
 فال غاية البعد عن قبول احلياة فإن اهللا تعاىل قادر على إعادة احلياة إليها وإذا كان املراد من اآلية هذا املعىن

حاجة إىل تعيني ذلك الشيء وقال ابن عباس املراد منه املوت يعين لو صارت أبدانكم نفس املوت فإن اهللا تعاىل 
يعيد احلياة إليها واعلم أن هذا الكالم إمنا حيسن ذكره على سبيل املبالغة مثل أن يقال لو كنت عني احلياة فاهللا 

ذا قد ذكر على سبيل املبالغة أما يف نفس األمر فهذا حمال ألن مييتك ولو كنت عني الغىن فإن اهللا يفقرك فه
أبدان الناس أجسام واملوت عرض واجلسم ال ينقلب عرضاً مث بتقدير أن ينقلب عرضاً فاملوت ال يقبل احلياة 

  ألن أحد الضدين ميتنع اتصافه بالضد اآلخر وقال جماهد يعين السماء واألرض
ا قال هلم كونوا حجارة أومث قال فََسَيقُولُونَ َمن ُيِع   يُدَنا قُلِ الَِّذى فَطََركُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  واملعىن أنه مل

حديداً أو شيئاً أبعد يف قبول احلياة من هذين الشيئني فإن إعادة احلياة إليه ممكنة فعند ذلك قالوا من هذا الذي 
ل مرة يعين أن القول بصحة اإلعادة فرع على يقدر على إعادة احلياة إليه قال تعاىل قل يا حممد الذي فطركم أو

  تسليم أن خالق احليوانات هو اهللا تعاىل
فإذا ثبت ذلك فنقول إن تلك األجسام قابلة للحياة والعقل وإله العامل قادر لذاته عامل لذاته فال يبطل علمه 

  تام وبرهان قويوقدرته ألبتة فالقادر على االبتداء جيب أن يبقى قادراً على اإلعادة وهذا كالم 
مث قال تعاىل فََسُيْنِغُضونَ إِلَْيَك قال الفراء يقال أنغض فالن رأسه ينغضه إنغاضاً إذا حركه إىل فوق وإىل أسفل 

ومسي الظليم نغضاً ألنه حيرك رأسه وقال أبو اهليثم يقال للرجل إذا أخرب بشيء فحرك رأسه إنكاراً له قد أنغض 
لَْيَك يعين حيركوهنا على سبيل التكذيب واالستبعاد مث قال تعاىل ُرُؤوَسُهْم َوَيقُولُونَ َمَتى رأسه فقوله فََسُيْنِغُضونَ إِ

ُهَو واعلم أن هذا السؤال فاسد ألهنم حكموا بامتناع احلشر والنشر بناء على الشبهة اليت حكيناها مث إن اهللا 
كالم ال تعلق له بالبحث األول فإنه ملا ثبت بالدليل  تعاىل بني بالربهان الباهر كونه ممكناً يف نفسه فقوهلم مىت هو

العقلي كونه ممكن الوجود يف نفسه وجب االعتراف بامكانه فأما أنه مىت يوجد فذاك ال ميكن إثباته من طريق 
العقل بل إمنا ميكن إثباته بالدالئل السمعية فإن أخرب اهللا تعاىل عن ذلك الوقت املعني عرف وإال فال سبيل إىل 

  عرفتهم



َه ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ   ( واعلم أنه تعاىل بني يف القرآن أنه ال يطلع أحداً من اخللق على وقته املعني فقال إِنَّ اللَّ
)  ١٥طه ( وقال إِنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  أَكَاُد أُْخِفيَها )  ١٨٧األعراف ( وقال إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد َرّبي )  ٣٤لقمان 
  جرم قال تعاىل قُلْ َعَسى أَن َيكُونَ قَرِيًبا قال املفسرون عسى من اهللا واجب معناه أنه قريب فال

  فإن قالوا كيف يكون قريباً وقد انقرض ستمائة سنة ومل يظهر
ا مضى أكثر مما بقي كان الباقي قريباً قليالً مث قال تعاىل َيْوَم َيْدُعوكُْم وفيه قوالن األول أ نه قلنا إذا كان م

خطاب مع الكفار بدليل أن ما قبل هذه اآلية كله خطاب مع الكفار مث نقول انتصب يوماً على البدل من قوله 
قريباً واملعىن عسى أن يكون البعث يوم يدعوكم أي بالنداء الذي يسمعكم وهو النفحة األخرية كما قال َيْوَم 

إن إسرافيل ينادي أيتها األجساد البالية والعظام النخرة واألجزاء يقال )  ٤١ق ( ُيَناِد الُْمَناِد ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ 
 ٦القمر ( املتفرقة عودي كما كنت بقدرة اهللا تعاىل وبإذنه وتكوينه وقال تعاىل َيْوَم َيْدُعو الدَّاعِ إِلَى َشىْ ء نُّكُرٍ 

ما دعا إليه وهي اإلجابة إال أن االستجابة وقوله فََتْسَتجِيُبونَ بَِحْمِدِه أي جتيبون واالستجابة موافقة الداعي في) 
تقتضي طلب املوافقة فهي أوكد من اإلجابة وقوله بَِحْمِدِه قال سعيد بن جبري خيرجون من قبورهم وينفضون 

التراب عن رؤسهم ويقولون سبحانك وحبمدك فهو قوله فََتْسَتجِيُبونَ بَِحْمِدِه وقال قتادة مبعرفته وطاعته وتوجيه 
أهنم ملا أجابوا بالتسبيح والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة ولكنهم ال ينفعهم ذلك يف ذلك  هذا القول

اليوم فلهذا قال املفسرون محدوا حني ال ينفعهم احلمد وقال أهل املعاين تستجيبون حبمده أي تستجيبون 
) الكشاف ( ل صاحب حامدين كما يقال جاء بغضبه أي جاء غضبان وركب األمري بسيفه أي وسيفه معه وقا

حبمده حال منهم أي حامدين وهذا مبالغة يف انقيادهم للبعث كقولك ملن تأمره بعمل يشق عليه ستأيت به وأنت 
  حامد شاكر أي

  ستنتهي إىل حالة حتمد اهللا وتشكره على أن اكتفي منك بذلك العمل وهذا يذكر يف معرض التهديد
 قَِليالً قال ابن عباس يريد بني النفختني األوىل والثانية فإنه يزال عنهم العذاب يف مث قال َوَتظُنُّونَ إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ

فظنهم بأن هذا لبث قليل عائد )  ٥٢يس ( ذلك الوقت والدليل عليه قوله يف سورة يس َمن َبَعثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا 
أنك بالدنيا مل تكن وباآلخرة مل تزل فهذا إىل لبثهم فيما بني النفختني وقال احلسن معناه تقريب وقت البعث فك

يرجع إىل استقالل مدة اللبث يف الدنيا وقيل املراد استقالل لبثهم يف عرصة القيامة ألنه ملا كانت عاقبة أمرهم 
  الدخول يف النار استقصروا مدة لبثهم يف برزخ القيامة

نَ قَرِيًبا وأما قوله َيْوَم َيْدُعوكُْم فََتْسَتجِيُبونَ بَِحْمِدِه القول الثاين أن الكالم مع الكفار مت عند قوله َعَسى أَن َيكُو
فهو خطاب مع املؤمنني ال مع الكافرين ألن هذا الكالم هو الالئق باملؤمنني ألهنم يستجيبون هللا حبمده وحيمدونه 

  على إحسانه إليهم والقول األول هو املشهور والثاين ظاهر االحتمال
ا رَّبُّكُْم أَْعلَُم قُولُواْ الَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن إِنَّ الشَّْيطَانَ َينَزغُ َبيَْنُهْم إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ ِلِإلْنَساِن َعُدوا مُّبِيًنَوقُل لِِّعَباِدى َي

َك أَْعلَُم بَِمْن ِفى السََّماَواِت واألرض بِكُْم إِن َيَشأْ َيْرَحْمكُْم أَْو إِن َيَشأْ ُيَعذِّْبكُْم َوَمآ أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َوِكيالً َوَربُّ
  َولَقَْد فَضَّلَْنا َبْعَض النَّبِيَِّني َعلَى َبْعضٍ َوَءاَتْيَنا َداُووَد َزُبورًا

  اعلم أن قوله قُل لِّعَباِدىَ  فيه قوالن
 قال تعاىل فََبّشْر القول األول أن املراد به املؤمنون وذلك ألن لفظ العباد يف أكثر آيات القرآن خمتص باملؤمنني



وقال َعْيناً َيْشَرُب بَِها )  ٢٩الفجر ( وقال فَاْدُخِلى ِفى ِعَباِدى )  ١٨ ١٧الزمر ( ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ 
  ) ٦اإلنسان ( ِعَباُد اللَِّه 

ُه ءاِلَهةٌ  كََما َيقُولُونَ إذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل ملا ذكر احلجة اليقينية يف إبطال الشرك وهو قوله لَّ ْو كَانَ َمَع
وذكر احلجة اليقينية يف صحة املعاد وهو قوله قُلِ الَِّذى )  ٤٢اإلسراء ( إِذًا الَّْبَتَغْواْ إِلَى ِذى الَْعْرشِ سَبِيالً 

يراد احلجة على املخالفني قال يف هذه اآلية وقل يا حممد لعبادي إذا أردمت إ)  ٥١اإلسراء ( فَطََركُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  
فاذكروا تلك الدالئل بالطريق األحسن وهو أن ال يكون ذكر احلجة خملوطاً بالشتم والسب ونظري هذه اآلية 

إِالَّ وقوله َوالَ ُتَجاِدلُواْ أَْهلَ الِْكَتابِ )  ١٢٥النحل ( قوله اْدُع إِِلى َسبِيلِ َرّبَك بِالِْحكَْمةِ  َوالَْمْوِعظَةِ  الَْحَسَنةِ  
وذلك ألن ذكر احلجة لو اختلط به شيء من السب والشتم لقابلوكم )  ٤٦العنكبوت ( بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن 

ويزداد )  ١٠٨األنعام ( مبثله كما قال َوالَ َتُسبُّواْ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّواْ اللََّه َعْدواً بَِغْيرِ ِعلْمٍ 
  ل النفرة وميتنع حصول املقصود أما إذا وقع االقتصار على ذكر احلجة بالطريقالغضب وتتكام

األحسن اخلايل عن الشتم واإليذاء أثر يف القلب تأثرياً شديداً فهذا هو املراد من قوله َوقُل لِّعَباِدى َيقُولُواْ الَِّتى 
ل إِنَّ الشَّْيطَانَ َينَزغُ َبْيَنُهْم جامعاً للفريقني أي ِهىَ  أَْحَسُن مث إنه تعاىل نبه على وجه املنفعة يف هذا الطريق فقا

  مىت صارت احلجة مرة ممزوجة بالبذاءة صارت سبباً لثوران الفتنة
ة مث قال إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ ِلِإلْنَساِن َعُدّوا مُّبِيًنا واملعىن أن العداوة احلاصلة بني الشيطان وبني اإلنسان عداوة قدمي

َشَماِئِلهِْم قال تعاىل  )  ١٧األعراف ( حكاية عنه ثُمَّ آلِتَينَُّهم ّمن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعن 
احلشر ( َعالَِمَني  الْوقال كََمثَلِ الشَّْيطَاِن إِذَا قَالَ ِلِإلنَساِن اكْفُْر فَلَمَّا كَفََر قَالَ إِّنى َبرِىء ّمنَك إِّنى أََخاُف اللََّه َربَّ

وقال الَ غَاِلَب لَكُُم الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ َوإِّني جَاٌر لَّكُمْ )  ٤٨األنفال ( وقال َوإِذْ َزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم )  ١٦
  ) ٤٨األنفال ( إىل قوله إِّني َبرِىء ّمْنكُْم 

َشأْ َيْرَحْمكُْم أَْو إِن َيَشأْ ُيَعذّْبكُْم واعلم أنا إمنا نتكلم اآلن على تقدير أن قوله مث قال تعاىل رَّبُّكُْم أَْعلَُم بِكُْم إِن َي
تعاىل قُل لِّعَباِدىَ  املراد به املؤمنون وعلى هذا التقدير فقوله رَّبُّكُْم أَْعلَُم بِكُْم خطاب مع املؤمنني واملعىن إن يشأ 

ر مكة وأذاهم أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم مث قال َوَما يرمحكم واملراد بتلك الرمحة اإلجناء من كفا
أَْرَسلَْناَك يا حممد َعلَْيهِْم َوِكيالً أي حافظاً وكفيالً فاشتغل أنت بالدعوة وال شيء عليك من كفرهم فإن شاء اهللا 

  هدايتهم هداهم وإال فال
ألن املقصود من هذه اآليات الدعوة فال يبعد يف مثل والقول الثاين أن املراد من قوله َوقُل لِّعَباِدى الكفار وذلك 

هذا املوضع أن خياطبوا باخلطاب احلسن ليصري ذلك سبباً جلذب قلوهبم وميل طباعهم إىل قبول الدين احلق 
فكأنه تعاىل قال يا حممد قل لعبادي الذين أقروا بكوهنم عباداً يل يقولوا اليت هي أحسن وذلك ألنا قبل النظر يف 

ئل والبينات نعلم بالضرورة أن وصف اهللا تعاىل بالتوحيد والرباءة عن الشركاء واألضداد أحسن من الدال
إثبات الشركاء واألضداد ووصفه بالقدرة على احلشر والنشر بعد املوت أحسن من وصفه بالعجز عن ذلك 

احلامل على مثل هذا  وعرفهم أنه ال ينبغي هلم أن يصروا على تلك املذاهب الباطلة تعصباً لألسالف ألن
التعصب هو الشيطان والشيطان عدو فال ينبغي أن يلتفت إىل قوله مث قال هلم رَّبُّكُْم أَْعلَُم بِكُْم إِن َيَشأْ َيْرَحْمكُْم 

بأن يوفقكم لإلميان واهلداية واملعرفة وإن يشأ ميتكم على الكفر فيعذبكم إال أن تلك املشيئة غائبة عنكم 



طلب الدين احلق وال تصروا على الباطل واجلهل لئال تصريوا حمرومني عن السعادات األبدية  فاجتهدوا أنتم يف
ا أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َوِكيالً أي ال تشدد األمر عليهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( واخلريات السرمدية مث قال حملمد  َوَم

اللني والرفق هلم عند الدعوة فإن ذلك هو الذي وال تغلظ هلم يف القول واملقصود من كل هذه الكلمات إظهار 
  يؤثر يف القلب ويفيد حصول املقصود

َربََّك  مث قال َوَربَُّك أَْعلَُم بَِمْن ِفى السََّماَواِت َواالْْرَض واملعىن أنه ملا قال قبل ذلك رَّبُّكُْم أَْعلَُم بِكُْم قال بعده
مبعىن أن علمه غري مقصور عليكم وال على أحوالكم بل علمه متعلق جبميع أَْعلَُم بَِمْن ِفى السََّماَواِت َواالْْرَض 

املوجودات واملعدومات ومتعلق جبميع ذوات األرضني والسموات فيعلم حال كل واحد ويعلم ما يليق به من 
ل املصاحل واملفاسد فلهذا السبب فضل بعض النبيني على بعض وآتى موسى التوراة وداود الزبور وعيسى اإلجني

  فلم يبعد أيضاً أن يؤيت حممداً القرآن ومل يبعد أن يفضله على مجيع اخللق

ا السبب يف ختصيص داود عليه الصالة والسالم يف هذا املقام بالذكر    ٠فإن قيل م
  قلنا فيه وجوه

  الوجه األول أنه تعاىل ذكر أنه فضل بعض النبيني على بعض
أن داود كان ملكاً عظيماً مث إنه تعاىل مل يذكر ما آتاه من امللك وذكر ما آتاه مث قال َوءاَتْيَنا َداُووُد َزُبوراً يعين 

  من الكتاب تنبيهاً على أن التفضيل الذي ذكره قبل ذلك املراد منه التفضيل بالعلم والدين ال باملال
وأن أمته خري األمم  والوجه الثاين أن السبب يف ختصيصه بالدكر أنه تعاىل كتب يف الزبور أن حممداً خامت النبيني

وهم حممد )  ١٠٥األنبياء ( قال تعاىل َولَقَْد كََتْبَنا ِفى الزَُّبورِ ِمن َبْعِد الذّكْرِ أَنَّ االْْرَض َيرِثَُها ِعَباِدىَ  الصَّاِلُحونَ 
  وأمته

  ٥فإن قيل هل عرف كما يف فقوله ولقد كتبنا يف الزبور 
ن الزبور عبارة عن املزبور فكان معناه الكتاب فكان معىن التنكري أنه قلنا التنكري ههنا يدل على تعظيم حاله أل

  كامل يف كونه كتاباً
والوجه الثالث أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل بل كانوا يرجعون إىل اليهود يف 

بنقض اهللا تعاىل عليهم استخراج الشبهات واليهود كانوا يقولون إنه ال نيب بعد موسى وال كتاب بعد التوراة 
 ١٦٣النساء ( كالمهم بإنزال الزبور على داود وقرأ محزة زبوراً بضم الزاي وذكرنا وجه ذلك يف آخر سورة 

(  
ُدونِِه فَالَ َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّرِّ َعْنكُْم َوالَ َتْحوِيالً أُولَاِئَك الَِّذي نَ َيْبَتُغونَ إِلَى َن َيْدُعوقُلِ اْدُعواْ الَِّذيَن َزَعْمُتم مِّن 
  اَربِّهُِم الَْوِسيلَةَ  أَيُُّهْم أَقَْرُب َوَيْرُجونَ َرْحَمَتُه َوَيَخافُونَ َعذَاَبُه إِنَّ َعذَاَب َربَِّك كَانَ َمْحذُوًر

اعلم أن املقصود من هذه اآلية الرد على املشركني وقد ذكرنا أن املشركني كانوا يقولون ليس لنا أهلية أن 
بادة اهللا تعاىل فنحن نعبد بعض املقربني من عباد اهللا وهم املالئكة مث إهنم اختذوا لذلك امللك الذي نشتغل بع

عبدوه متثاالً وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل واهللا تعاىل احتج على بطالن قوهلم يف هذه اآلية فقال قُلِ 
د األصنام ألنه تعاىل قال يف صفتهم أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إِلَى اْدُعواْ الَِّذيَن َزَعْمُتم ّمن ُدونِِه وليس املرا

  َرّبهُِم الَْوِسيلَةَ  وابتغاء الوسيلة إىل اهللا تعاىل ال يليق باألصنام ألبتة



يح إذا ثبت هذا فنقول إن قوماً عبدوا املالئكة فنزلت هذه اآلية فيهم وقيل إهنا نزلت يف الذين عبدوا املس
اً عبدوا نفراً من اجلن فأسلم النفر من اجلن وبقي أولئك الناس متمسكني   وعزيراً وقيل إن قوم

بعبادهتم فنزلت هذه اآلية قال ابن عباس كل موضع يف كتاب اهللا تعاىل ورد فيه لفظ زعم فهو كذب مث إنه 
الضرر وإيصال املنفعة وهذه  تعاىل احتج على فساد مذهب هؤالء أن اإلله املعبود هو الذي يقدر على إزالة

األشياء اليت يعبدوهنا وهي املالئكة واجلن واملسيح وعزير ال يقدرون على كشف الضر وال على حتصيل النفع 
  فوجب القطع بأهنا ليست آهلة

ولقائل أن يقول هذا الدليل إمنا يتم إذا دللتم على أن املالئكة ال قدرة هلا على كشف الضر وال على حتصيل 
ع فما الدليل على أن األمر كذلك حىت يتم دليلكم فإن قلتم ألنا نرى أن أولئك الكفار كانوا يتضرعون النف

  إليها فال حتصل اإلجابة
قلنا معارضة لذلك قد نرى أيضاً أن املسلمني يتضرعون إىل اهللا تعاىل فال حتصل اإلجابة واملسلمون يقولون إن 

إمنا حيصل من اهللا تعاىل ال من املالئكة وأولئك الكفار يقولون إنه  القدر احلاصل من كشف الضر وحتصيل النفع
  حيصل من املالئكة ال من اهللا تعاىل وعلى هذا التقدير فالدليل غري تام

واجلواب أن الدليل تام كامل وذلك ألن الكفار كانوا مقرين بأن املالئكة عباد اهللا وخالق املالئكة وخالق العامل 
  ر من املالئكة وأقوى منهم وأكمل حاالً منهمال بد وأن يكون أقد

وإذا ثبت هذا فنقول كمال قدرة اهللا تعاىل معلوم متفق عليه وكمال قدرة املالئكة غري معلوم وال متفق عليه بل 
املتفق عليه أن قدرهتم بالنسبة إىل قدرة اهللا تعاىل قليلة حقرية وإذا كان كذلك وجب أن يكون االشتغال بعبادة 

اىل أوىل من االشتغال بعبادة املالئكة ألن كون اهللا مستحقاً للعبادة معلوم وكون املالئكة كذلك جمهول اهللا تع
واألخذ باملعلوم أوىل وأما أصحابنا املتكلمون من أهل السنة واجلماعة فلهم يف هذا الباب طريقة أخرى وهو 

   خمرج لشيء من العدم إىل الوجود إال اهللا تعاىلأهنم يقيمون باحلجة العقلية على أنه ال موجد إال اهللا تعاىل وال
وإذا ثبت هذا ثبت أنه ال ضار وال نافع إال اهللا تعاىل فوجب القطع بأنه ال معبود إال اهللا تعاىل وهذه الطريقة ال 

هلا تتم للمعتزلة ألهنم ملا ججوزوا كون العبد موجداً ألفعاله امتنع عليهم االستدالل على أن املالئكة ال قدرة 
على اإلحياء واإلماتة وخلق اجلسم وإذا عجزوا عن ذلك مل يتم هلم هذا الدليل فهذا هو ذكر الدليل القاطع 

على صحة قوله الَّ َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّّر َعْنكُْم َوالَ َتْحوِيالً والتحويل عبارة عن النقل من حال إىل حال ومكان 
  إىل مكان يقال حوله فتحول

أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إِلَى َرّبهُِم الَْوِسيلَةَ  وفيه قوالن األول قال الفراء قوله َيدَُّعونَ فعل مث قال تعاىل 
اآلدميني العابدين وقوله َيْبَتُغونَ فعل املعبودين ومعناه أولئك املعبودين يبتغون إىل رهبم الوسيلة فإنه ال نزاع أن 

يف طلب املنافع ودفع املضار ويرجون رمحته وخيافون عذابه وإذا كان كذلك كانوا  املالئكة يرجعون إىل اهللا
  موصوفني بالعجز واحلاجة واهللا تعاىل أغىن األغنياء فكان االشتغال بعبادته أوىل

ا فإن قالوا ال نسلم أن املالئكة حمتاجون إىل رمحة اهللا وخائفون من عذابه فنقول هؤالء املالئكة إما أن يقال إهن
  واجبة الوجود لذواهتا أو يقال ممكنة الوجود لذواهتا واألول باطل ألن مجيع الكفار كانوا



معترفني بأن املالئكة عباد اهللا وحمتاجون إليه وأما الثاين فهو يوجب القول بكون املالئكة حمتاجني يف ذواهتا ويف 
  تغال بعبادة املالئكةكماالهتا إىل اهللا تعاىل فكان االشتغال بعبادة اهللا أوىل من االش

بِّيَني والقول الثاين أن قوله أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ هم األنبياء الذين ذكرهم اهللا تعاىل بقوله َولَقَْد فَضَّلَْنا َبْعَض النَّ
ال وتعلق هذا الكالم مبا سبق هو أن الذين عظمت منزلتهم وهم األنبياء ال يعبدون إ)  ٥٥اإلسراء ( َعلَى َبْعضٍ 

اهللا تعاىل وال يبتغون الوسيلة إال إليه فأنتم باالقتداء هبم حق فال تعبدوا غرب اهللا تعاىل واحتج القائلون هبذا القول 
على صحته بأن قالوا املالئكة ال يعصون اهللا فال خيافون عذابه فثبت أن هذا غري الئق باملالئكة وإمنا هو الئق 

  باألنبياء
اهللا لو أقدموا على الذنب والدليل عليه قوله تعاىل َوَمن َيقُلْ ِمْنُهْم إِّنى إِلَاٌه ّمن ُدونِِه  قلنا املالئكة خيافون عذاب

  ) ٢٩األنبياء ( فَذاِلَك َنجْزِيِه َجَهنََّم 
ال خيرج  أما قوله إِنَّ َعذَاَب َرّبَك كَانَ َمْحذُوًرا فاملراد أن من حقه أن حيذر فإن مل حيذره بعض الناس جلهله فهو 

  من كونه حبيث جيب احلذر عنه
ْهِلكُوَها قَْبلَ َيْومِ الِْقَياَمةِ  أَْو ُمَعذُِّبوَها َعذَاًبا َشِديًدا كَانَ ذاِلك    ِفى الِْكَتابِ َمْسطُورًاَوإِن مِّن قَْرَيةٍ  إِالَّ َنْحُن ُم

بني أن كل قرية مع أهلها فال بد وأن )  ٥٧اإلسراء ( واعلم أنه تعاىل ملا قال إِنَّ َعذَاَب َرّبَك كَانَ َمْحذُوًرا 
يرجع حاهلا إىل أحد أمرين إما اإلهالك وإما التعذيب قال مقاتل أما الصاحلة فباملوت وأما الطاحلة فبالعذاب 

وقيل املراد من قوله َوإِن ّمن قَْرَيةٍ  قرى الكفار وال بد أن تكون عاقبتها أحد أمرين إما االستئصال بالكلية وهو 
اإلهالك أو بعذاب شديد دون ذلك من قتل كربائهم وتسليط املسلمني عليهم بالسيب واغتنام األموال  املراد من

  وأخذ اجلزية مث بني تعاىل أن هذا احلكم حكم جمزوم به واقع فقال كَانَ ذاِلك ِفى الِْكَتابِ َمْسطُوًرا ومعناه ظاهر
كَذََّب بَِها االٌّ وَّلُونَ َوَءاَتْيَنا ثَُموَد النَّاقَةَ  ُمْبِصَرةً  فَظَلَُمواْ بَِها َوَما ُنْرِسلُ بِاالٌّ  َوَما َمَنَعَنآ أَن نُّْرِسلَ بِاالٌّ َياِت إِالَّ أَن

لِّلنَّاسِ َوالشََّجَرةَ   الَّ ِفْتَنةً َياِت إِالَّ َتخْوِيفًا َوإِذْ قُلَْنا لََك إِنَّ َربََّك أََحاطَ بِالنَّاسِ َوَما َجَعلَْنا الرُّْءَيا الَِّتى أَرَْيَناَك إِ
  الَْملُْعوَنةَ  ِفى القُْرَءاِن َوُنَخوِّفُُهْم فََما َيزِيُدُهْم إِالَّ طُْغَياًنا كَبًِريا

اعلم تعاىل أنه ملا ذكر الدليل على فساد قول املشركني وأتبعه بالوعيد أتبعه بذكر مسألة النبوة وذلك ألن كفار 
إظهار معجزات عظيمة قاهرة كما حكى اهللا عنهم أهنم ) اهللا عليه وسلم  صلى( قريش اقترحوا من رسول اهللا 

طلبوه بقوهلم لَن )  ٥األنبياء ( كََما أُْرِسلَ االْوَّلُونَ )  ١٣٣طه ( قالوا لَْوالَ َيأِْتيَنا بِئَاَيةٍ   وقال آخرون املراد ما 
وعن سعيد بن جبري أن القوم قالوا إنك تزعم أنه )  ٩٠اإلسراء ( ا نُّْؤِمَن ذاِلَك َحتَّى َتفُْجَر لََنا ِمَن االْْرضِ َيْنُبوًع

كان قبلك أنبياء فمنهم من سخرت له الريح ومنهم من كان حييي املوتى فأتنا بشي من هذه املعجزات فأجاب 
االْوَّلُونَ ويف تفسري هذا اجلواب اهللا تعاىل عن هذه الشبهة بقوله َوَما َمَنَعَنا أَن نُّْرِسلَ بِاالَْياِت إِالَّ أَن كَذََّب بَِها 

  وجوه
الوجه األول املعىن أنه تعاىل لو أظهر تلك املعجزات القاهرة مث مل يؤمنوا هبا بل بقوا مصرين على كفرهم فحينئذ 

يصريون مستحقني لعذاب االستئصال لكن إنزال عذاب االستئصال على هذه األمة غري جائز ألن اهللا تعاىل 
يؤمن أو يؤمن أوالدهم فلهذا السبب ما أجاهبم اهللا تعاىل إىل مطلوهبم وما أظهر تلك أعلم أن فيهم من س

أن جيعل هلم الصفا ) صلى اهللا عليه وسلم ( املعجزات القاهرة روى ابن عباس أن أهل مكة سألوا الرسول 



ذلك من اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذهباً وأن يزيل هلم اجلبال حىت يزرعوا تلك األراضي فطلب الرسول 
صلى اهللا عليه ( تعاىل فقال اهللا تعاىل إن شئت فعلت ذلك لكن بشرط أهنم إن كفروا أهلكتهم فقال الرسول 

  فنزلت هذه اآلية) ال أريد ذلك بل تتأىن هبم ) ( وسلم 
ا وأنتم الوجه الثاين يف تفسري هذا اجلواب أنا ال نظهر هذه املعجزات ألن آباءكم الذين رأوها مل يؤمنوا هب

  مقلدون هلم فلو رأيتموها أنتم مل تؤمنوا هبا أيضاً
الوجه الثالث أن األولني شاهدوا هذه املعجزات وكذبوا هبا فعلم اهللا منكم أيضاً أنكم لو شاهدمتوها لكذبتم 

  فكان إظهارها عبثاً والعبث ال يفعله احلكيم
  أحباثوآتينا مثود الناقة مبصرة فظلموا هبا وفيه  ٦مث قال تعاىل 

البحث األول املعىن أن اآلية اليت التمسوها هي مثل آية مثود وقد آتيناها مثود واضحة بينة مث كفروا هبا 
  فاستحقوا عذاب االستئصال فكيف يتمناها هؤالء على سبيل االقتراح والتحكم على اهللا تعاىل

  البحث الثاين قوله تعاىل وفيه أحباث
التمسوها هي مثل آية مثود وقد آتيناها مثود واضحة بينة مث كفروا هبا  البحث األول املعىن أن اآلية اليت

  فاستحقوا عذاب االستئصال فكيف يتمناها هؤالء على سبيل االقتراح والتحكم على اهللا تعاىل
( َر ُمْبِصراً البحث الثاين قوله تعاىل ُمْبِصَرةً  وفيه وجهان األول قال الفراء ُمْبِصَرةً  أي مضيئة قال تعاىل َوالنََّها

أي مضيئاً والثاين ُمْبِصَرةً  أي ذات أبصار أي فيها أبصار ملن تأملها يبصر هبا رشده ويستدل هبا )  ٦٧يونس 
  على صدق ذلك الرسول

ظَلَُمواْ بَِها أي جحدوا بأهنا من  ظلموا أنفسهم بتكذيبهم هبا وقال ابن قتيبة  البحث الثالث قوله فَظَلَُمواْ بَِها أي 
  تعاىلاهللا 

مث قال تعاىل َوَما ُنْرِسلُ بِاالَْياِت إِالَّ َتْخوِيفًا قيل ال آية إال وتتضمن التخويف هبا عند التكذيب إما من العذاب 
  املعجل أو من عذاب اآلخرة

فإن قيل املقصود األعظم من إظهار اآليات أن يستدل هبا على صدق املدعي فكيف حصر املقصود من إظهارها 
  يف التخويف

  لنا املقصود أن مدعي النبوة إذا أظهر اآلية فإذا مسع اخللق أنه أظهر آية فهم ال يعلمون أن تلكق

اآلية معجزة أو خموفة إال أهنم جيوزون كوهنا معجزة وبتقدير أن تكون معجزة فلو مل يتفكروا فيها ومل يستدلوا هبا 
على التفكر والتأمل يف تلك املعجزات  على الصدق الستحقوا العقاب الشديد فهذا هو اخلوف الذي حيملهم

  فاملراد من قوله َوَما ُنْرِسلُ بِاالَْياِت إِالَّ َتْخوِيفًا هذا الذي ذكرناه واهللا أعلم
باملعجزات القاهرة وأجاب اهللا تعاىل بأن إظهارها ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن القوم ملا طالبوا رسول اهللا 

رأة أولئك الكفار بالطعن فيه وأن يقولوا له لو كنت رسوالً حقاً من عند اهللا ليس مبصلحة صار ذلك سبباً جل
تعاىل ألتيت هبذه املعجزات اليت اقترحناها منك كما أتى هبا موسى وغريه من األنبياء فعند هذا قوى اهللا قلبه 

  بِالنَّاسِ وفيه قوالنوبني له أنه تعاىل ينصره ويؤيده فقال َوإِذَا قُلَْنا لََك إِنَّ َربََّك أََحاطَ 
القول األول املعىن أن حكمته وقدرته حميطة بالناس فهم يف قبضته وقدرته ومىت كان األمر كذلك فهم ال 



يقدرون على أمر من األمور إال بقضائه وقدره واملقصود كأنه تعاىل يقول له ننصرك ونقويك حىت تبلغ رسالتنا 
  ) ٦٧املائدة ( يقتلوه كما قال تعاىل َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ  وتظهر ديننا قال احلسن حال بينهم وبني أن

والقول الثاين أن املراد بالناس أهل مكة وإحاطة اهللا هبم هو أنه تعاىل يفتحها للمؤمنني فكان املعىن وإذ بشرناك 
تعاىل َسُيْهَزُم الَْجْمُع  بأن اهللا أحاط بأهل مكة مبعىن أنه يغلبهم ويقهرهم ويظهر دولتك عليهم ونظريه قوله

ْغلَُبونَ َوُتْحَشُرونَ )  ٤٥القمر ( َوُيَولُّونَ الدُُّبَر  إىل قوله أََحاطَ )  ١٢آل عمران ( وقال قُلْ لّلَِّذيَن كَفَُرواْ َسُت
 بِالنَّاسِ ملا كان كل ما خيرب اهللا عن وقوعه فهو واجب الوقوع فكان من هذا االعتبار كالواقع فال جرم قال

يف العريش مع أيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( أََحاطَ بِالنَّاسِ وروي أنه ملا تزاحف الفريقان يوم بدر ورسول اهللا 
مث خرج وعليه الدرع حيرض الناس ويقول ) أللهم إين أسألك عهدك ووعدك يل ( بكر كان يدعو ويقول 

  َسُيْهَزُم الَْجْمُع َوُيَولُّونَ الدُّبَُر
  ا َجَعلَْنا الرُّءَيا الَِّتى أََرْيَناَك إِالَّ ِفْتَنةً  لّلنَّاسِ ويف هذه الرؤيا أقوالمث قال تعاىل َوَم

واهللا كأين أنظر إىل ( القول األول أن اهللا أرى حممداً يف املنام مصارع كفار قريش فحني ورد ماء بدر قال 
عت قريش ذلك جعلوا رؤياه فلما مس) هذا مصرع فالن هذا مصرع فالن ( مث أخذ يقول ) مصارع القوم 

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( سخرية وكانوا يستعجلون مبا وعد رسول اهللا 
والقول الثاين أن املراد رؤياه اليت رآها أنه يدخل مكة وأخرب بذلك أصحابه فلما منع عن البيت احلرام عام 

أنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ول اهللا احلديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم وقال عمر أليب بكر أليس قد أخربنا رس
ندخل البيت ونطوف به فقال أبو بكر إنه مل خيرب أنا نفعل ذلك يف هذه السنة فسنفعل ذلك يف سنة أخرى فلما 

ن اعترضوا على هذي)  ٢٧الفتح ( جاء العام املقبل دخلها وأنزل اهللا تعاىل لَّقَْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَُه الرُّْؤَيا بِالَْحّق 
القولني فقالوا هذه السورة مكية وهاتان الواقعتان مدنيتان وهذا السؤال ضعيف ألن هاتني الواقعتني مدنيتان أما 

  رؤيتهما يف املنام فال يبعد حصوهلا يف مكة
بين أمية ينزون على منربه نزو ) صلى اهللا عليه وسلم ( والقول الثالث قال سعيد بن املسيب رأى رسول اهللا 

ا القردة فس اءه ذلك وهذا قول ابن عباس يف رواية عطاء واإلشكال املذكور عائد فيه ألن هذه اآلية مكية وم
  كان

مبكة منرب وميكن أن جياب عنه بأنه ال يبعد أن يرى مبكة أن له باملدينة منرباً ) صلى اهللا عليه وسلم ( لرسول اهللا 
  يتداوله بنو أمية

املفسرين أن املراد هبا ما أراه اهللا تعاىل ليلة اإلسراء واختلفوا يف معىن والقول الرابع وهو األصح وهو قول أكثر 
هذه الرؤيا فقال األكثرون ال فرق بني الرؤية والرؤيا يف اللغة يقال رأيت بعيين رؤية ورؤيا وقال األقلون هذا 

أول هذه السورة  يدل على أن قصة اإلسراء إمنا حصلت يف املنام وهذا القول ضعيف باطل على ما قررناه يف
وقوله إِالَّ ِفْتَنةً  لّلنَّاسِ معناه أنه عليه الصالة والسالم ملا ذكر هلم قصة اإلسراء كذبوه وكفر به كثري ممن كان 

  آمن به وازداد املخلصون إمياناً فلهذا السبب كان امتحاناً
تقدمي والتأخري والتقدير وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك مث قال تعاىل َوالشََّجَرةَ  الَْملُْعوَنةَ  ِفى القُْرءاِن وهذا على ال

والشجرة امللعونة يف القرآن إال فتنة للناس وقيل املعىن والشجرة امللعونة يف القرآن كذلك واختلفوا يف هذه 



الدخان ( االِْثيمِ  الشجرة فاألكثرون قالوا إهنا شجرة الزقوم املذكورة يف القرآن يف قوله إِنَّ َشَجَرةَ  الزَّقُّومِ طََعاُم
وكانت هذه الفتنة يف ذكر هذه الشجرة من وجهني األول أن أبا جهل قال زعم صاحبكم بأن نار )  ٤٤ ٤٣

مث يقول بأن يف النار شجراً والنار تأكل )  ٦التحرمي ( جهنم حترق احلجر حيث قال َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ  
ثاين قال ابن الزبعري ما نعلم الزقوم إال التمر والزبد فتزقموا منه فأنزل اهللا الشجر فكيف تولد فيها الشجر وال

  اآليات)  ٦٣الصافات ( تعاىل حني عجبوا أن يكون يف النار شجر إِنَّا َجَعلَْناَك ِفْتَنةً  لّلظَّاِلِمَني 
  فإن قيل ليس يف القرآن لعن هذه الشجرة
ذين يأكلوهنا الثاين العرب تقول لكل طعام مكروه ضار إنه ملعون قلنا فيه وجوه األول املراد لعن الكفار ال

والثالث أن اللعن يف أصل اللغة هو التبعيد فلما كانت هذه الشجرة امللعونة يف القرآن مبعدة عن مجيع صفات 
  اخلري مسيت ملعونة

( اص قال ورأى رسول اهللا القول الثاين قال ابن عباس رضي اهللا عنهما الشجرة بنو أمية يعين احلكم بن أيب الع
يف املنام أن ولد مروان يتداولون منربه فقص رؤياه على أيب بكر وعمر وقد خال يف بيته ) صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم ( احلكم خيرب برؤيا رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( معهما فلما تفرقوا مسع رسول اهللا 
صلى اهللا ( يف إفشاء سره مث ظهر أن احلكم كان يتسمع إليهم فنفاه رسول اهللا فاشتد ذلك عليه واهتم عمر ) 

قال الواحدي هذه القصة كانت باملدينة والسورة مكية فيبعد هذا التفسري إال أن يقال هذه اآلية ) عليه وسلم 
لبه فأنت بعض من لعنه مدنية ومل يقل به أحد ومما يؤكد هذا التأويل قول عائشة ملروان لعن اهللا أباك وأنت يف ص

  اهللا
  ) ٧٨املائدة ( والقول الثالث أن الشجرة امللعونة يف القرآن هي اليهود لقوله تعاىل لُِعَن الَِّذيَن كَفَُرواْ 

طلبوا من رسول اهللا  اإلتيان باملعجزات القاهرة فأجاب أنه ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( فإن قال قائل إن القوم ملا 
ألهنا لو ظهرت ومل تؤمنوا نزل اهللا عليكم عذاب االستئصال وذلك غري جائز وأي تعلق  مصلحة يف إظهارها

  هلذا الكالم بذكر الرؤيا اليت صارت فتنة للناس وبذكر الشجرة اليت صارت فتنة للناس

لست قلنا التقدير كأنه قيل إهنم ملا طلبوا هذه املعجزات مث إنك مل تظهرها صار عدم ظهورها شبهة هلم يف أنك 
بصادق يف دعوى النبوة إال أن وقوع هذه الشبهة ال يوهن أمرك وال يصري سبباً لضعف حالك أال ترى أن ذكر 
تلك الشبهات ما أوجبت ضعفاً يف أمرك وال  تلك الرؤيا صار سبباً لوقوع الشبهة العظيمة يف القلوب مث إن قوة 

بسبب عدم ظهور هذه املعجزات ال توجب فتوراً  فتوراً يف اجتماع احملقني عليك فكذلك هذه الشبهة احلاصلة
  يف حالك وال ضعفاً يف أمرك واهللا أعلم

ا أظهر املعجز ات مث قال تعاىل َوُنَخّوفُُهْم فََما َيزِيُدُهْم إِالَّ طُْغَياًنا كَبًِريا واملقصود منه ذكر سبب آخر يف أنه تعاىل م
واآلخرة وبشجرة الزقوم فما زادهم هذا التخويف إال  اليت اقترحوها وذلك ألن هؤالء خوفوا مبخاوف الدنيا

طغياناً كبرياً وذلك يدل على قسوة قلوهبم ومتاديهم يف الغي والطغيان وإذا كان األمر كذلك فبتقدير أن يظهر 
 اهللا هلم تلك املعجزات اليت اقترحوها مل ينتفعوا هبا وال يزدادون إال متادياً يف اجلهل والعناد وإذا كان كذلك

  وجب يف احلكمة أن ال يظهر اهللا هلم ما اقترحوه من اآليات واملعجزات واهللا أعلم



بداية اجلزء احلادى والعشرين من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر 
  التميمى الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ - بريوت  -مية دار الكتب العل: دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

أََرَءْيَتَك َهاذَا الَِّذى َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  اْسُجُدواْ آلَدَم فََسَجُدواْ إَالَّ إِْبِليَس قَالَ أََءْسُجُد ِلَمْن َخلَقَْت ِطيًنا قَالَ 
لَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  َألْحَتنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه إَالَّ قَِليالً قَالَ اذَْهْب فََمن َتبَِعَك ِمْنُهْم فَإِنَّ َجَهنََّم كَرَّْمَت َعلَى َّ لَِئْن أَخَّْرَتنِ إِ

كُْهْم ِفى االٌّ َوَشارَِجَزآُؤكُْم َجَزاًء مَّوفُوًرا َواْسَتفْزِْز َمنِ اْسَتطَْعَت ِمْنُهْم بَِصْوِتَك َوأَْجِلْب َعلَْيهِم بَِخْيِلَك َوَرجِِلَك 
  انٌ َوكَفَى بَِربَِّك َوِكيالًْمَوالِ َواالٌّ ْولَاِد َوِعْدُهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّْيطَانُ إِالَّ غُُروًرا إِنَّ ِعَباِدى لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَ

  فيه مسائل
ا ذكر أن رسول ا كان يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( هللا املسألة األوىل ي كيفية النظم وجوه األول اعلم أنه تعاىل مل

حمنة عظيمة من قومه وأهل زمانه بني أن حال األنبياء مع أهل زماهنم كذلك أال ترى أن أول األولياء هو آدم مث 
وعاندوه ) صلى اهللا عليه وسلم ( إنه كان يف حمنة شديدة من إبليس الثاين أن القوم إمنا نازعوا رسول اهللا 

راحات الباطلة ألمرين الكرب واحلسد أما الكرب فألن تكربهم كان مينعهم من االنقياد وأما واقترحوا عليه االقت
احلسد فألهنم كانوا حيسدونه على ما آتاه اهللا من النبوة والدرجة العالية فبني تعاىل أن هذا الكرب واحلسد مها 

قدمية وحمنة عظيمة للخلق والثالث أنه اللذان محال إبليس على اخلروج من اإلميان والدخول يف الكفر فهذه بلية 
بني ما هو السبب حلصول هذا الطغيان وهو  ٦٠تعاىل ملا وصفهم بقوله فما يزيدهم إال طغيانا كبريا اإلسراء 

قول إبليس ألحتنكن ذريته إال قليال فألجل هذا املقصود ذكر اهللا تعاىل قصة إبليس وآدم فهذا هو الكالم يف 
  كيفية النظم
لثانية اعلم أنه هذه القصة قد ذكرها اهللا تعاىل يف سور سبعة وهي البقرة واألعراف واحلجر وهذه املسألة ا

السورة والكهف وطه وص والكالم املستقصى فيها قد تقدم يف البقرة األعراف واحلجر فال فائدة يف اإلعادة 
  وال بأس بتعديد بعض املسائل

سجود آلدم أهم مجيع املالئكة أم مالئكة األرض على التخصيص املسألة األوىل اختلفوا يف أن املأمورين بال
فظاهر لفظ املالئكة بفبد العموم إال أن قوله تعاىل يف آخر سورة األعراف يف صفة مالئكة السموات وله 

  يوجب خروج مالئكة السموات من هذا العموم ٢٠٦يسجدون األعراف 
  بهة على األرض أو التحية وعلى التقدير األولاملسألة الثانية أن املراد من هذه السجدة وضع اجل

  فآدم كان هو املسجود له أو يقال كان املسجود له هو اهللا تعاىل وآدم كان قبلة للسجود
  املسألة الثالثة إن إبليس هل هو من املالئكة أم ال وإن مل يكن من املالئكة فأمر املالئكة بالسجود كيف يتناوله

  يس كافرا من أول األمر أو يقال إمنا كفر يف ذلك الوقتاملسألة الرابعة هل كان إبل
  املسالة اخلامسة املالئكة سجدوا آلدم من أول ما كملت حياته أو بعد ذلك

  ااملسألة السادسة شبهة إبليس يف االمتناع من السجود أهو قوله أأسجد ملن خلقت طينا أو غريه



ا بربه إال أنه وقع يف الكفر بسبب الكرب واحلسد املسألة السابعة دلت هذه اآليات على أن إبليس كان ع ارف
ا عرف اهللا البتة   ومنهم من أنكر وقال م

  املسألة الثامنة ما سبب حكمة إمهال إبليس وتسليطه على اخللق بالوسوسة
ولنرجع إىل التفسري فنقول إنه تعاىل حكة يف هذه اآلية عن إبليس نوعا واحدا من العمل ونوعني من القول أما 

عمل فهو أنه مل يسجد آلدم وهو املراد من قوله فسجدوا إال إبليس وأما النوعان من القول فأوهلما قوله ال
أأسجد ملن خلقت طينا وهذا استفهام مبعىن اإلنكار معناه أن أصلي أشرف من أصله فوجب أن أكون أنا أشرف 

مه قوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي منه واألشرف يقبح يف العقول أمره خبدمة األدىن والنوع الثاين من كال
قال الزجاج قوله أرأيت معناه أخربين وقد استقصينا البحث يف تفسري هذه الكلمة يف سورة األنعام وقوله هذا 

الذي كرمت علي فيه وجوه األول معناه أخربين عن هذا الذي فضلته علي مل فضلته علي وأنا خري منه مث 
اين ميكن أن يقال خذا مبتدأ حمذوف منه حرف االستفهام والذي مع صلته خرب اختصر الكالم لكونه مفهوما الث

تقديره أخربين أهذا الذي كرمته علي وذلك على وجه حمذوف منه حرف االستفهام والذي مع صلته خرب 
تقديره أخربين أهذا الذي كرمته علي أغىن عن تكراره والوجه الثالث أن يكون هذا مفعول أرأيت ألن الكاف 

اءت جملرد اخلطاب ال حمل هلا كأنه قال على وجه التعجب واإلنكار أبصرت أو علمت هذا الذي كرمت علي ج
ال تكرمه علي هذا هو حقيقة هذه الكلمة مث قال تعاىل حكاية عنه لئن  مبعىن لو أبصرته أو علمته لكان جيب أن 

  أخرتن إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليال وفيه مباحث
األول قرأ ابن كثري لئن أخرتين إىل يوم القيامة بإثبات الياء يف الوصل والوقف وقرأ عاصم وابن عامر  البحث

  ومحزة والكسائي باحلذف نافع وأبو عمرو بإثباته يف الوصل دون الوقف
مال إذا البحث الثاين يف االحتناك قوالن أحدمها أنه عبارة عن األخذ بالكلية يقال احتنك فالن ما عند فالن من 

استقصاه وأخذه بالكلية واحتنك اجلراد الزرع إذا أكله بالكلية والثاين أنه من قول العرب حنك الدابة حينكها 
إذا جعل يف حنكها األسفل حبال يقودها به وقال أبو مسلم األحتناك افتعال من احلنك كأهنم ميلكهم كما ميلك 

ألستأصلنهم باإلغواء وعلى القول الثاين ألقودهنم إىل  الفارس فرسه بلجامه فعلى القول األول معىن اآلية
  املعاصي كما تقاد الدابة حببلها

  ٣٠البحث الثالث قوله إال قليال هم الذين ذكرهم اهللا تعاىل يف قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان البقرة 

ا فيه وجوه األول أنه مس ع املالئكة يقولون أجتعل فيها فإن قيل كيف ظن إبليس هذا الظن الصادق بذرية آدم قلن
فعرف هذه األحوال الثاين أنه وسوس إىل آدم فلم جيد له عزما فقال  ٣٠من يفسد فيها ويسفك الدماء البقرة 

الظاهر أن أوالده يكونون مثله يف ضعف العزم الثالث أنه عرف أنه مركب من قوة هبيمية شهوانية وقوة سبعية 
عقلية ملكية وعرف أن القوى الثالث أعين الشهوانية والغضبية والومهية غضبية وقوة ومهية شيطانية وقوة 

تكون هي املستولية يف أول اخللقة مث إن القوة العقلية إمنا تكمل يف آخر األمر ومىت كان األمر كذلك كان ما 
وهذا ليس ذكره إبليس الزما واعلم أنه تعاىل ملا حكى عن إبليس ذلك حكى عن نفسه أنه تعاىل قال له اذهب 

  من الذهاب الذي هو نقيض اجمليء وإمنا معناه امض لشأنك الذي اخترته واملقصود التخلية وتفويض األمر إليه
مث قال فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ونظريه قول موسى عليه الصالة والسالم فاذهب فإن 



 أن يقال فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا ليكون فإن قيل أليس األوىل ٩٧لك يف احلياة أن تقول ال مساس طه 
هذا الضمري راجعا إىل قوله فمن تبعك قلنا فيه وجوه األول التقدير فإن جهنم جزاؤهم وجزاؤكم مث غلب 
املخاطب على الغائب فقيل جزاؤكم والثاين جيوز أن يكون هذا اخلطاب مع الغائبني على طريقة االلتفات 

سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة { قال ) ليه وسلم صلى اهللا ع( والثالث أنه  } من 
  فكل معصية توجد فيحصل إلبليس مثل وزر ذلك العامل

فلما كان إبليس هو األصل يف كل املعاصي صار املخاطب بالوعيد هو إبليس مث قال جزاء موفورا وهذه اللفظة 
فيقال وفرته أفره وفرا و وفرة فهو موفور و موفر قال زهري ومن جيعل  قد جتيء متعديا والزما أما املتعدي

  املعروف من دون عرضه
  يفره ومن ال يتق الشتم يشتم

والالزم كقوله وفر املال يفر وفورا فهو وافر فعلى التقدير األول يكون املعىن جزاء موفورا موفرا وعلى الثاين 
  ه جزاء على املصدريكون املعىن جزاء موفورا وافرا وانتصب قول

  قوله تعاىل
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم يف األموال واألوالد وعدهم وما 

  يعدهم الشيطان إال غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيال

طلب من اهللا اإلمهال إىل يوم القيامة ألجل أن حيتنك  ذرية آدم فاهللا تعاىل ذكر أشياء أوهلا اعلم أن إبليس ملا 
قوله اذَْهْب ومعناه أمهلتك هذه املدة وثانيها قوله تعاىل َواْسَتفْزِْز َمنِ اْسَتطَْعَت ِمْنُهْم يقال أفزه اخلوف واستفزه 
أي أزعجه واستخفه وصوته دعاؤه إىل معصية اهللا تعاىل وقيل أراد بصوتك الغناء واللهو واللعب ومعىن صيغة 

ألمر هنا التهديد كما يقال اجهد جهدك فسترى ما ينزل بك وثالثها بَِصْوِتَك َوأَْجِلْب َعلَْيهِم بَِخْيِلَك َوَرجِِلَك ا
يف قوله َوأَْجِلْب وجوه األول قال الفراء إنه من اجللبة وهو الصياح ورمبا قالوا اجللب كما قالوا الغلبة والغلب 

يدة أجلبوا وجلبوا من الصياح الثاين قال الزجاج يف فعل وأفعل أجلب والشفقة والشفق وقال الليث وأبو عب
على العدو إجالباً إذا مجع عليه اخليول الثالث قال ابن السكيت يقال هم جيلبون عليه مبعىن أهنم يعينون عليه 

ه وأجلب والرابع روى ثعلب عن ابن األعرايب أجلب الرجل على الرجل إذا توعده الشر ومجع عليه اجلمع فقول
عليهم معناه على قول الفراء صح عليهم خبيلك ورجلك وعلى قول الزجاج أمجع عليهم كل ما تقدر عليه من 

مكايدك وتكون الباء يف قوله خبيلك زائدة على هذا القول وعلى قول ابن السكيت معناه أعن عليهم خبيلك 
وائهم خبيله ورجله وهذا أيضاً يقرب ورجلك ومفعول اإلجالب على هذا القول حمذوف كأنه يستعني على إغ

كل راكب ( من قول ابن األعرايب واختلفوا يف تفسري اخليل والرجل فروى أبو الضحى عن ابن عباس أنه قال 
ويدخل فيه كل راكب وماشٍ يف معصية اهللا تعاىل ) أو راجل يف معصية اهللا تعاىل فهو من خيل إبليس وجنوده 

كل من شاركه يف الدعاء إىل املعصية والقول الثاين حيتمل أن يكون إلبليس جند فعلى هذا التقدير خيله ورجله 
من الشياطني بعضهم راكب وبعضهم راجل والقول الثالث أن املراد منه ضرب املثل كما تقول للرجل اجملد يف 

يا خيل اهللا (  األمر جئتنا خبيلك ورجلك وهذا الوجه أقرب واخليل تقع على الفرسان قال عليه الصالة والسالم
وقد تقع على األفراس خاصة واملراد ههنا األول والرجل مجع راجل كما قالوا تاجر وجتر وصاحب ) اركيب 



وصحب وراكب وركب وروى حفص عن عاصم ورجلك بكسر اجليم وغريه بالضم قال أبو زيد يقال رجل 
ثعلب عن الفراء قال يقال رجل  ورجل مبعىن واحد ومثله حدث وحدث وندس وندس قال ابن األنباري أخربنا

ورجل ورجالن مبعىن واحد والنوع الرابع من األشياء اليت ذكرها اهللا تعاىل إلبليس قوله َوَشارِكُْهْم ِفى االْْموالِ 
َواالْْولَاِد نقول أما املشاركة يف األموال فهي عبارة عن كل تصرف قبيح يف املال سواء كان ذلك القبيح بسبب 

قه أو وضعه يف غري حقه ويدخل فيه الربا والغصب والسرقة واملعامالت الفاسدة وهكذا قاله أخذه من غري ح
القاضي وهو ضبط حسن وأما املفسرون فقد ذكروا وجوهاً قال قتادة املشاركة يف األموال هي أن جعلوا حبرية 

هلم شيئاً لغري اهللا تعاىل كما وسائبة وقال عكرمة هي عبارة عن تبتيكهم آذان األنعام وقيل هي أن جعلوا من أموا
ِه بَِزْعِمهِْم َوَهاذَا ِلُشَركَاِئَنا  واألصوب ما قاله القاضي وأما املشاركة )  ١٣٦األنعام ( قال تعاىل فَقَالُواْ َهاذَا ِللَّ

يف األوالد فذكروا فيه وجوهاً أحدها أهنا الدعاء إىل الزنا وزيف األصم ذلك بأن قال إنه ال ذم على الولد 
وميكن أن جياب عنه بأن املراد وشاركهم يف طريق حتصيل الولد وذلك بالدعاء إىل الزنا وثانيها أن يسموا 

أوالدهم بعبد الالت وعبد العزى وثالثها أن يرغبوا أوالدهم يف األديان الباطلة كاليهودية والنصرانية وغريمها 
يف حفظ األشعار املشتملة على الفحش وترغيبهم ورابعها إقدامهم على قتل األوالد ووأدهم وخامسها ترغيبهم 

يف القتل والقتال واحلرف اخلبيثة اخلسيسة والضابط أن يقال إن كل تصرف من املرء يف ولده على وجه يؤدي 
  إىل ارتكاب منكر أو

  قبيح فهو داخل فيه
ْموالنوع اخلامس من األشياء اليت ذكرها اهللا تعاىل إلبليس يف هذه اآلية قوله َوَعدَّ   ُه

واعلم أنه ملا كان مقصود الشيطان الترغيب يف االعتقاد الباطل والعمل الباطل والتنفري عن االعتقاد احلق 
والعمل احلق ومعلوم أن الترغيب يف الشيء ال ميكن إال بأن يقرر عنده أنه ال ضرر البتة يف فعله ومع ذلك فإنه 

 بأن يقرر عنده أنه ال فائدة يف فعله ومع ذلك فيفيد املضار يفيد املنافع العظيمة والتنفري عن الشيء ال ميكن إال
العظيمة إذا ثبت هذا فنقول إن الشيطان إذا دعا إىل املعصية فال بد وأن يقرر أوالً أنه ال مضرة يف فعله البتة 

أنه ال مضرة  وذلك إمنا ميكن إذا قال ال معاد وال جنة وال نار وال حياة بعد هذه احلياة فبهذا الطريق يقرر عنده
البتة يف فعل هذه املعاصي وإذا فرغ عن هذا املقام قرر عنده أن هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللذة والسرور وال 

  حياة لإلنسان يف هذه الدنيا إال به فتفويتها غنب وخسران كما قال الشاعر خذوا بنصيب من سرور ولذة
  فكل وإن طال املدى يتصرم
 املعصية وأما طريق التنفري عن الطاعة فهو أن يقرر أوالً عنده أنه ال فائدة فيه وتقريره فهذا هو طريق الدعوة إىل

من وجهني األول أن يقول ال جنة وال نار وال ثواب وال عذاب والثاين أن هذه العبادات ال فائدة فيها للعابد 
نه ال فائدة فيها وإذا فرغ عن هذا واملعبود فكانت عبثاً حمضاً فبهذين الطريقني يقرر الشيطان عند اإلنسان أ

املقام قال إهنا توجب التعب واحملنة وذلك أعظم املضار فهذه جمامع تلبيس الشيطان فقوله َوَعدَُّهْم يتناول كل 
هذه األقسام قال املفسرون قوله َوَعدَُّهْم أي بأنه ال جنة وال نار وقال آخرون َوَعدَُّهْم بتسويف التوبة وقال 

ِه الشََّجَرةِ  إِال أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو آخرون َوَعدَّ ا َنَهاكَُما َربُّكَُما َعْن َهاِذ ُهْم باألماين الباطلة مثل قوله آلدم َم
وقال آخرون وعدهم بشفاعة األصنام عند اهللا تعاىل وباألنساب الشريفة )  ٢٠األعراف ( َتكُوَنا ِمَن الَْخاِلِديَن 



وباجلملة فهذه األقسام كثرية وكلها داخلة يف الضبط الذي ذكرناه وإن أردت وإيثار العاجل على اآلجل 
االستقصاء يف هذا الباب فطالع كتاب ذم الغرور من كتاب إحياء علوم الدين للشيخ الغزايل حىت حييط عقلك 

وعده فقال َوَما َيِعُدُهْم مبجامع تلبيس إبليس واعلم أن اهللا تعاىل ملا قال َوَعدَُّهْم أردفه مبا يكون زاجراً عن قبول 
الشَّْيطَانُ إِالَّ غُُروراً والسبب فيه أنه إمنا يدعو إىل أحد أمور ثالثة قضاء الشهوة وإمضاء الغضب وطلب الرياسة 

وعلو الدرجة وال يدعو البتة إىل معرفة اهللا تعاىل وال إىل خدمته وتلك األشياء الثالثة معنوية من وجوه كثرية 
احلقيقة ليست لذات بل هي خالص عن اآلالم وثانيها وإن كانت لذات لكنها لذات خسيسة أحدها أهنا يف 

مشترك فيها بني الكالب والديدان واخلنافس وغريها وثالثها أهنا سريعة الذهاب واالنقضاء واالنقراض ورابعها 
إال مبزاولة رطوبات  أهنا ال حتصل إال مبتاعب كثرية ومشاق عظيمة وخامسها أن لذات البطن والفرج ال تتم

عفنة مستقذرة وسادسها أهنا غري باقية بل يتبعها املوت واهلرم والفقر واحلسرة على الفوت واخلوف من املوت 
فلما كانت هذه املطالب وإن كانت لذيذة حبسب الظاهر إال أهنا ممزوجة هبذه اآلفات العظيمة واملخالفات 

ا َيِعُدُهْم الشَّْيطَانُ إِالَّ غُُروراًاجلسيمة كان الترغيب فيها تغريراً وهلذا ا   ملعىن قال تعاىل َوَم
ُسلْطَانٌ وفيه قوالن ا تقدر عليه فقال تعاىل إِنَّ ِعَباِدى لَْيَس لََك َعلَْيهِْم    واعلم أنه تعاىل ملا قال له افعل م

ليه أن اهللا تعاىل إستثىن منه األول أن املراد كل عباد اهللا من املكلفني وهذا قول أيب علي اجلبائي قال والدليل ع
مث استدل هبذا على أنه ال سبيل إلبليس وجنوده )  ٤٢احلجر ( يف آيات كثرية من يتبعه بقوله إِالَّ َمنِ اتََّبَعَك 

على تصريع الناس وختبيط عقوهلم وأنه ال قدرة له إال على قدر الوسوسة وأكد ذلك بقوله تعاىل َوَما كَانَ ِلىَ  
َدَعْوُتكُْم فَاْسَتَجْبُتْم ِلى فَالَ َتلُوُمونِى َولُوُمواْ أَنفَُسكُْم َعلَْيكُْم ّم وأيضاً فلو قدر )  ٢٢إبراهيم ( ن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن 

على هذه األعمال لكان جيب أن يتخبط أهل الفضل وأهل العلم دون سائر الناس ليكون ضرره أعظم مث قال 
ن لغلبة األخالط الفاسدة وال ميتنع أن يكون أحد أسباب ذلك املرض وإمنا يزول عقله ال من جهة الشيطان لك

  اعتقاد أن الشيطان يقدم عليه فيغلب اخلوف فيحدث ذلك املرض
والقول الثاين أن املراد بقوله إِنَّ ِعَباِدى أهل الفضل والعلم واإلميان ملا بينا فيما تقدم أن لفظ العباد يف القرآن 

  ) ١٠٠النحل ( يل عليه أنه قال يف آية أخرى إِنََّما ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه خمصوص بأهل اإلميان والدل
  مث قال َوكَفَى بَِرّبَك َوِكيالً وفيه حبثان

ا يقدر عليه يف باب الوسوسة وكان ذلك سبباً  البحث األول أنه تعاىل ملا مكن إبليس من أن يأيت بأقصى م
قلب اإلنسان قال َوكَفَى بَِرّبَك َوِكيالً ومعناه أن الشيطان وإن كان قادراً فاهللا تعاىل  حلصول اخلوف الشديد يف

  أقدر منه وأرحم بعباده من الكل فهو تعاىل يدفع عنه كيد الشيطان ويعصمه من إضالله وإغوائه
أن حيترز بنفسه عن البحث الثاين هذه اآلية تدل على أن املعصوم من عصمه اهللا تعاىل وأن اإلنسان ال ميكنه 

مواقع الضاللة ألنه لو كان اإلقدام على احلق واالحجام عن الباطل إمنا حيصل لإلنسان من نفسه لوجب أن 
ا أن الكل من  يقال وكفى اإلنسان نفسه يف االحتراز عن الشيطان فلما مل يقل ذلك بل قال َوكَفَى بَِرّبَك علمن

اهللا إال بعصمة اهللا وال قوة على طاعة اهللا إال بتوفيق اهللا بقي يف اآلية  اهللا وهلذا قال احملققون ال حول عن معصية
  سؤاالن

السؤال األول أن إبليس هل كان عاملاً بأن الذي تكلم معه بقوله َواْسَتفْزِْز َمنِ اْسَتطَْعَت ِمْنُهْم هو إله العامل أو مل 



َزاُؤكُْم َجَزاء مَّوفُوًرا فكيف مل يصر هذا الوعيد الشديد يعلم ذلك فإن علم ذلك مث إنه تعاىل قال فَإِنَّ َجَهنََّم َج
مانعاً له من املعصية مع أنه مسعه من اهللا تعاىل من غري واسطة وإن مل يعلم أن هذا القائل هو إله العامل فكيف قال 

  قَالَ أََرءْيَتَك َهاذَا الَِّذى كَرَّْمَت
  كل قسم ما خيطر بباله على سبيل الظن واجلواب لعله كان شاكاً يف الكل أو كان يقول يف

والسؤال الثاين ما احلكمة يف أنه تعاىل أنظره إىل يوم القيامة ومكنه من الوسوسة واحلكيم إذا أراد أمراً وعلم أن 
  شيئاً من األشياء مينع من حصوله فإنه ال يسعى يف حتصيل ذلك املانع

زلة فلهم قوالن قال اجلبائي علم اهللا تعاىل أن الذين كفروا واجلواب أما مذهبنا فظاهر يف هذا الباب وأما املعت
  عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن ال يوجد إبليس وإذا كان كذلك مل يكن يف وجوده

مزيد مفسدة وقال أبو هاشم ال يبعد أن حيصل من وجوده مزيد مفسدة إال أنه تعاىل أبقاه تشديداً للتكليف 
لك التشديد مزيد الثواب وهذان الوجهان قد ذكرنامها يف سورة األعراف على اخللق ليستحقوا بسبب ذ

  واحلجر وبالغنا يف الكشف عنهما واهللا أعلم
َبْحرِ َضلَّ سَّكُُم الْضُّرُّ ِفى الْرَّبُّكُُم الَِّذى ُيْزجِى لَكُُم الْفُلَْك ِفى الَْبْحرِ ِلَتْبَتُغواْ ِمن فَْضِلِه إِنَُّه كَانَ بِكُْم َرِحيًما َوإِذَا َم
ْخِسَف بِكُْم جَانَِب الَْبرِّ أَْو َمن َتْدُعونَ إِالَ إِيَّاُه فَلَمَّا َنجَّاكُْم إِلَى الَْبرِّ أَْعَرضُْتْم َوكَانَ اِإلْنَسانُ كَفُوًرا أَفَأَِمنُتْم أَن َي

ن ُيِعيَدكُْم ِفيِه َتاَرةً  أُْخَرى فَُيْرِسلَ َعلَْيكُْم قَاِصفًا مَِّن ُيْرِسلَ َعلَْيكُْم َحاِصًبا ثُمَّ الَ َتجُِدواْ لَكُْم َوِكيالً أَْم أَِمنُتْم أَ
  الرِّيحِ فَُيْغرِقَكُم بَِما كَفَْرُتْم ثُمَّ الَ َتجُِدواْ لَكُْم َعلَْيَنا بِِه َتبِيًعا

ذكرنا أن املقصود األ عظم يف هذا اعلم أنه تعاىل عاد إىل ذكر الدالئل الدالة على قدرته وحكمته ورمحته وقد 
الكتاب الكرمي تقرير دالئل التوحيد فإذا امتد الكالم يف فصل من الفصول عاد الكالم بعده إىل ذكر دالئل 

  التوحيد واملذكور ههنا الوجوه املستنبطة من االنعامات يف أحوال ركوب البحر
جِى لَكُُم الْفُلَْك ِفى الَْبْحرِ واإلزجاء فالنوع األول كيفية حركة الفلك على وجه البحر وهو قوله رَّبُّكُُم الَِّذى ُيْز

سوق الشيء حاالً بعد حال وقد ذكرنا ذلك يف تفسري قوله بِبَِضاَعةٍ  مُّْزَجاةٍ  واملعىن ربكم الذي يسري الفلك 
 على وجه البحر لتبتغوا من فضله يف طلب التجارة إنه كان بكم رحيماً واخلطاب يف قوله َربُّكُْم ويف قوله إِنَُّه

  كَانَ بِكُْم عام يف حق الكل واملراد من الرمحة منافع الدنيا ومصاحلها
والنوع الثاين قوله َوإِذَا َمسَّكُُم الْضُّرُّ ِفى الَْبْحرِ واملراد من الضر اخلوف الشديد كخوف الغرق َضلَّ َمن َتْدُعونَ 

والشمس والقمر وامللك والفلك وإمنا يتضرع  إِال إِيَّاُه واملراد أن اإلنسان يف تلك احلالة ال يتضرع إىل الصنم
إىل اهللا تعاىل فلما جناكم من الغرق والبحر وأخرجكم إىل الرب أعرضتم عن اإلميان واإلخالص َوكَانَ اِإلْنَسانُ 
  كَفُوًرا لنعم اهللا بسبب أن عند الشدة يتمسك بفضله ورمحته وعند الرخاء والراحة يعرض عنه ويتمسك بغريه

لث قوله أَفَأَِمنُتْم أَن َيْخِسْف بِكُْم جَانَِب الَْبّر قال الليث اخلسف واخلسوف هو دخول الشيء يف والنوع الثا
الشيء يقال عني خاسفة وهي اليت غابت حدقتها يف الرأس وعني من املاء خاسفة أي غائرة املاء وخسفت 

  ْخِسْف بِكُْم َجانَِب الْبَّرالشمس أي احتجبت وكأهنا وقعت حتت حجاب أو دخلت يف جحر فقوله ءاٍن َي

أي نغيبكم من جانب الرب وهو األرض وإمنا قال َجانَِب الَْبّر ألنه ذكر البحر يف اآلية األوىل فهو جانب والرب 
جانب خرب اهللا تعاىل أنه كما قدر على أن يغيبهم يف املاء فهو قادر أيضاً على أن يغيبهم يف األرض فالغرق 



ن اخلسف تغييب حتت التراب وتقرير الكالم أنه تعاىل ذكر يف اآلية األوىل أهنم كانوا تغييب حتت املاء كما أ
خائفني من هول البحر فلما جناهم منه آمنوا فقال هب أنكم جنومت من هول البحر فكيف أمنتم من هو الرب فإنه 

جانب التحت  تعاىل قادر على أن يسلط عليكم آفات الرب من جانب التحت أو من جانب الفوق أما من
فباخلسف وأما من جانب الفوق فبامطار احلجارة عليهم وهو املراد من قوله أَْو ُنْرِسلُ َعلَْيكُْم َحاِصًبا فكما ال 

يتضرعون إال إىل اهللا تعاىل عند ركوب البحر فكذلك جيب أن ال يتضرعوا إال إليه يف كل األحوال ومعىن 
اً إذا رميت واحلصب املرمي ومنه قوله تعاىل َحَصُب َجَهنََّم احلصب يف اللغة الرمي يقال حصبت أحصب حصب

أي يلقون فيها ومعىن قوله َحاِصباً أي عذاباً حيصبهم أي يرميهم حبجارة ويقال للريح اليت حتمل التراب 
واحلصباء حاصب والسحاب الذي يرمي بالثلج والربد يسمى حاصباً ألنه يرمي هبما رمياً وقال الزجاج 

تراب الذي فيه حصباء واحلاصب على هذا ذو احلصباء مثل الالبن والتامر وقوله ثُمَّ الَ َتجُِدواْ لَكُمْ احلاصب ال
ِه أي يف البحر تارة  َوِكيالً يعين ال جتدوا ناصراً ينصركم ويصونكم من عذاب اهللا مث قال أَْم أَِمنُتْم أَن ُنِعيُدكُْم ِفي

فًا من الريح القاصف الكاسر يقال قصف الشيء يقصفه قصفاً إذا كسره بشدة أخرى وقوله فَُيْرِسلَ َعلَْيكُْم قَاِص
ا  والقاصف من الريح اليت تكسر الشجر وأراد ههنا رحياً شديدة تقصف الفلك وتغرقهم وقوله فَُيْغرِقَكُم بَِم

نا بإنكار ما نزل بكم كَفَْرُتْم أي بسبب كفركم مث ال جتدوا لكم علينا به تبيعاً قال الزجاج أي ال جتدوا من يتبع
  بأن يصرفه عنكم وتبيع مبعىن تابع

واعلم أن هذه اآلية مشتملة على ألفاظ مخسة وهي قوله ءاٍن َنْخِسْف أَْو ُنْرِسلُ أَْو ُنِعيُدكُْم قرأ ابن كثري وأبو 
بله على الواحد الغائب  وهو قوله َمن عمرو مجيع هذه اخلمسة بالنون والباقون بالياء فمن قرأ بالياء فألن ما ق

ومن قرأ بالنون فألن هذا البحر من الكالم قد ينقطع بعضه من )  ٦٧اإلسراء ( َتْدُعونَ إِال إِيَّاُه فَلَمَّا َنجَّاكُْم 
 بعض وهو سهل ألن املعىن واحد أال ترى أنه قد جاء َوَجَعلَْناُه ُهًدى لَّبنِى إِْسراءيلَ أَالَّ َتتَِّخذُواْ ِمن ُدونِى َوِكيالً

انتقل من اجلمع إىل األفراد وكذلك ههنا جيوز أن ينتقل من الغيبة إىل اخلطاب واملعىن واحد والكل جائز واهللا ف
  أعلم

  ْن َخلَقَْنا َتفِْضيالًْم َعلَى كَِثريٍ مِّمََّولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِى َءاَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفى الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَرَزقَْناُهْم مَِّن الطَّيَِّباِت َوفَضَّلَْناُه
اعلم أن املقصود من هذه اآلية ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم اهللا تعاىل على اإلنسان وهي األشياء اليت 

ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية أربعة أنواع   هبا فضل اإلنسان على غريه وقد 
  نسان جوهر مركب من النفس والبدن فالنفسالنوع األول قوله َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِى ءاَدَم واعلم أن اإل

اإلنسانية أشرف النفوس املوجودة يف العامل السفلي وبدنه أشرف األجسام املوجودة يف العامل السفلي وتقرير 
هذه الفضيلة يف النفس اإلنسانية هي أن النفس اإلنسانية قواها األصلية ثالث وهي األغتذاء والنمو والتوليد 

هلا قوتان احلساسة سواء كانت ظاهرة أو باطنة واحلركة باالختيار فهذه القوى اخلمسة أعين  والنفس احليوانية
االغتذاء والنمو والتوليد واحلس واحلركة حاصلة للنفس اإلنسانية مث إن النفس اإلنسانية خمتصة بقوة أخرى 

معرفة اهللا تعاىل ويشرق فيها ضوء وهي القوة العاقلة املدركة حلقائق األشياء كما هي وهي اليت يتجلى فيها نور 
كربيائه وهو الذي يطلع على أسرار عاملي اخللق واألمر وحييط بأقسام خملوقات اهللا من األرواح واألجسام كما 
هي وهذه القوة من تلقيح اجلواهر القدسية واألرواح اجملردة اإلهلية فهذه القوة ال نسبة هلا يف الشرف والفضل 



ية واحليوانية وإذا كان األمر كذلك ظهر أن النفس اإلنسانية أشرف النفوس املوجودة يف إىل تلك القوى النبات
هذا العامل وإن أردت أن تعرف فضائل القوة العقلية ونقصانات القوى اجلسمية فتأمل ما كتبناه يف هذا الكتاب 

نا ذكرنا هناك عشرين وجهاً يف بيان أن القوة فإ)  ٣٥النور ( يف تفسري قوله تعاىل اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواالْْرَض 
العقلية أجل وأعلى من القوة اجلسمية فال فائدة يف اإلعادة وأما بيان أن البدن اإلنساين أشرف أجسام هذا العامل 

ا َبنِى ءاَدَم هذا النوع من الفضائل وذكروا أشياء أحدها  فاملفسرون إمنا ذكروا يف تفسري قوله تعاىل َولَقَْد كَرَّْمَن
ا َبنِى ءاَدَم قال كل شيء يأكل بفيه  بن مهران عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله َولَقَْد كَرَّْمَن روى ميمون 
إال ابن آدم فإنه يأكل بيديه وقيل إن الرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا باملالعق وعنده أبو يوسف فقال له 

ا َبنِى ءاَدَم جعلنا هلم أصابع يأكلون هبا فرد املالعق وأكل  جاء يف التفسري عن جدك يف قوله تعاىل َولَقَْد كَرَّْمَن
ا أن يعجز عن تعريف غريه  بأصابعه وثانيها قال الضحاك بالنطق والتمييز وحتقيق الكالم أن من عرف شيئاً فأم

  كونه عارفاً بذلك الشيء أو يقدر على هذا التعريف
وى اإلنسان فإنه إذا حصل يف باطنها أمل أو لذة فإهنا تعجز عن أما القسم األول فهو حال مجلة احليوانات س
  تعريف غريها تلك األحوال تعريفاً تاماً وافيا

وأما القسم الثاين فهو اإلنسان فإنه ميكنه تعريف غريه كل ما عرفه ووقف عليه وأحاط به فكونه قادراً على هذا 
ان ظهر أن اإلنسان األخرس داخل يف هذا الوصف ألنه وإن النوع من التعريف هو املراد بكونه ناطقاً وهبذا البي

عجز عن تعريف غريه ما يف قلبه بطريق اللسان فإنه ميكنه ذلك بطريق اإلشارة وبطريقة الكتابة وغريمها وال 
يلة فال قدرة له على تعريف مجيع األحوال على سبيل الكمال  يدخل فيه الببغاء ألنه وإن قدر على تعريفات قل

  م وثالثها قال عطاء بامتداد القامةوالتما
واعلم أن هذا الكالم غري تام ألن األشجار أطور من قامة اإلنسان بل ينبغي أن يشترط فيه شرط وهو طول 

القامة مع استكمال القوة العقلية والقوى احلسية واحلركية ورابعها قال بيان حبسن الصورة والدليل عليه قوله 
ا ذكر اهللا تعاىل خلقة اإلنسان قال فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني )  ٦٤غافر ( َسَن ُصَوَركُْم تعاىل َوَصوََّركُْم فَأَْح مل

وإن شئت فتأمل عضواً واحداً من أعضاء )  ١٣٨البقرة ( وقال ِصْبَغةَ  اللَِّه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغةً  
مث أحاط بذلك السواد بياض العني مث أحاط بذلك البياض سواد  اإلنسان وهو العني فخلق احلدقة سوداء

  األشفار مث أحاط بذلك السواد بياض األجفان مث خلق فوق بياض

خلق فوق ذلك السواد بياض اجلبهة مث خلق فوق بياض اجلبهة سواد الشعر وليكن هذا  اجلفن سواد احلاجبني مث 
ها قال بعضهم من كرامات اآلدمي أن آتاه اهللا اخلط وحتقيق املثال الواحد أمنوذجاً لك يف هذا الباب وخامس

الكالم يف هذا الباب أن العلم الذي يقدر اإلنسان على استنباطه يكون قليالً أما إذا استنبط اإلنسان علماً 
وأودعه يف الكتاب وجاء اإلنسان الثاين واستعان بذلك الكتاب وضم إليه من عند نفسه أشياء أخرى مث ال 

ن يتعاقبون ويضم كل متأخر مباحث كثرية إىل علم املتقدمني كثرت العلوم وقويت الفضائل واملعارف يزالو
وانتهت املباحث العقلية واملطالب الشرعية إىل أقصى الغايات وأكمل النهايات ومعلوم أن هذا الباب ال يتأتى 

َربَُّك االْكَْرُم الَِّذى َعلََّمكُُم بِالْقَلَمِ َعلََّم اِإلنَسانَ إال بواسطة اخلط والكتبة وهلذه الفضيلة الكاملة قال تعاىل اقَْرأْ َو
َما لَْم َيْعلَْم وسادسها أن أجسام هذا العامل إما بسائط وإما مركبات أما البسائط فهي األرض واملاء واهلواء والنار 



ا واإلنسان ينتفع بكل هذه األربع أما األرض فهي لنا كاألم احلاضنة قال تعاىل ِم َخلَقَْناكُْم َوِفيَها ُنِعيُدكُْم َوِمْنَه ْنَها 
وقد مساها اهللا تعاىل بأمساء بالنسبة إلينا وهي الفراش واملهد واملهاد وأما املاء )  ٥٥طه ( ُنْخرُِجكُْم َتاَرةً  أُْخَرى 

نستخرج منه حلية فانتفاعنا به يف الشرب والزراعة واحلراثة ظاهر وأيضاً سخر البحر لنأكل منه حلماً طرياً و
نلبسها ونرى الفلك مواخر فيه وأما اهلواء فهو مادة حياتنا ولوال هبوب الرياح الستوىل الننت على هذه املعمورة 
وأما النار فيها طبخ األغذية واألشربة ونضجها وهي قائمة مقام الشمس والقمر يف الليايل املظلمة وهي الدافعة 

  د يف الشتاء فاكهةلضرر الربد كما قال الشاعر ومن ير
  فإن نار الشتاء فاكهته

وأما املركبات فهي إما اآلثار العلوية وإما املعادن والنبات وأما احليوان واإلنسان كاملستويل على هذه األقسام 
واملنتفع هبا واملستسخر لكل أقسامها فهذا العامل بأسره جار جمرى قرية معمورة أو خان معد ومجيع منافعها 

روفة إىل اإلنسان فيه كالرئيس املخدوم وامللك املطاع وسائر احليوانات بالنسبة إليه كالعبيد وكل ومصاحلها مض
ذلك يدل على كونه خمصوصاً من عند اهللا مبزيد التكرمي والتفضيل واهللا أعلم وسابعها أن املخلوقات تنقسم إىل 

لقوة الشهوانية الطبيعية وهم املالئكة وإىل ما أربعة أقسام إىل ما حصلت له القوة العقلية احلكمية ومل حتصل له ا
يكون بالعكس وهم البهائم وإىل ما خال عن القسمني وهو النبات واجلمادات وإىل ما حصل النوعان فيه وهو 

اإلنسان وال شك أن اإلنسان لكونه مستجمعاً للقوة العقلية القدسية احملضة وللقوى الشهوانية البهيمية 
كون أفضل من البهيمية ومن السبعية وال شك أيضاً أنه أفضل من األجسام اخلالية عن والغضبية والسبعية ي

القوتني مثل النبات واملعادن واجلمادات وإذا ثبت ذلك ظهر أن اهللا تعاىل فضل اإلنسان على أكثر أقسام 
القوة العقلية املخلوقات بقي ههنا حبث يف أن امللك أفضل أم البشر واملعىن أن اجلوهر البسيط املوصوف ب

القدسية احملضة أفضل أم البشر املستجمع هلاتني القوتني وذلك حبث آخر وثامنها املوجود إما أن يكون أزلياً 
وأبدياً معاً وهو اهللا سبحانه وتعاىل وإما أن يكون وال أزلياً ال أبدياً وهو عامل الدنيا مع كل ما فيه من املعادن 

ا ثبت قدمه امتنع والنبات واحليوان وهذا أخس األقس ام وإما أن يكون أزلياً ال أبدياً وهو املمتنع الوجود ألن م
عدمه وإما أن ال يكون أزلياً ولكنه يكون أبدياً وهو اإلنسان وامللك وال شك أن هذا القسم أشرف من القسم 

 العلوي أشرف من الثاين والثالث وذلك يقتضي كون اإلنسان أشرف من أكثر خملوقات اهللا تعاىل وتاسعها العامل
  العامل السفلي وروح

اإلنسان من جنس األرواح العلوية واجلواهر القدسية فليس يف موجودات العامل السفلي شيء حصل فيه شيء 
من العامل العلوي إال اإلنسان فوجب كون اإلنسان أشرف موجودات العامل السفلي وعاشرها أشرف 

ل موجود كان قربه من اهللا تعاىل أمت وجب أن يكون أشرف لكن املوجودات هو اهللا تعاىل وإذا كان كذلك فك
أقرب موجودات هذا العامل من اهللا هو اإلنسان بسبب أن قلبه مستنري مبعرفة اهللا تعاىل ولسانه مشرف بذكر اهللا 
وجوارحه وأعضاؤه مكرمة بطاعة اهللا تعاىل فوجب اجلزم بأن أشرف موجودات هذا العامل السفلي هو اإلنسان 

ملا ثبت أن اإلنسان موجود ممكن لذاته واملمكن لذاته ال يوجد إال بإجياد الواجب لذاته ثبت أن كل ما حصل و
لإلنسان من املراتب العالية والصفات الشريفة فهي إمنا حصلت بإحسان اهللا تعاىل وإنعامه فلهذا املعىن قال تعاىل 

ى اهللا تعاىل أنه تعاىل ملا خلقه يف أول األمر وصف نفسه بأنه أكرم َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِى ءاَدَم ومن متام كرامته عل



)  ٤ ١العلق ( لْقَلَمِ فقال اقَْرأْ بِاْسمِ َرّبَك الَِّذى َخلََق َخلََق اِإلنَسانَ ِمْن َعلَقٍ اقَْرأْ َوَربَُّك االْكَْرُم الَِّذى َعلََّمكُُم بِا
لَقَْد كَرَّْمَنا َبنِى ءاَدَم ووصف نفسه بالكرم يف آخر أحوال ووصف نفسه بالتكرمي عند تربيته لإلنسان فقال َو

وهذا يدل على أنه ال هناية لكرم اهللا )  ٦اإلنفطار ( اإلنسان فقال َوأَخََّرْت ياأَيَُّها اِإلنَسانُ َما غَرََّك بَِرّبَك الْكَرِميِ 
  تعاىل ولفضله وإحسانه مع اإلنسان واهللا أعلم

بعضهم هذا التكرمي معناه أنه تعاىل خلق آدم بيده وخلق غريه بطريق كن فيكون ومن  والوجه احلادي عشر قال
ا جعلنا من أوالده وجب كون بين آدم  كان خملوقاً بيد اهللا كانت العناية به أمت وأكمل وكان أكرم وأكمل ومل

  أكرم وأكمل واهللا أعلم
لَْناُهْم ِفى الَْبّر َوالَْبْحرِ قال ابن عباس يف الرب على اخليل النوع الثاين من املدائح املذكورة يف هذه اآلية قوله َوَحَم

والبغال واحلمري واإلبل ويف البحر على السفن وهذا أيضاً من مؤكدات التكرمي املذكور أوالً ألنه تعاىل سخر 
اه هذه الدواب له حىت يركبها وحيمل عليها ويغزو ويقاتل ويذب عن نفسه وكذلك تسخري اهللا تعاىل املي

والسفن وغريها لريكبها وينقل عليها ويتكسب هبا مما خيتص به ابن آدم كل ذلك مما يدل على أن اإلنسان يف 
  هذا العامل كالرئيس املتبوع وامللك املطاع وكل ما سواه فهو رعيته وتبع له

حيوانية وإما نباتية وكال القسمني النوع الثالث من املدائح قوله َوَرَزقَْناُهْم ّمَن الطَّّيَباِت وذلك ألن األغذية إما 
إمنا يتغذى اإلنسان منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامة والطبخ الكامل والنضج البالغ وذلك 

  مما ال حيصل إال لإلنسان
َخلَقَْنا َتفِْضيالً وههنا حبثان   النوع الرابع قوله َوفَضَّلَْناُهْم َعلَى كَِثريٍ ّممَّْن 

األول أنه قال يف أول اآلية َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِى ءاَدَم وقال يف آخرها َوفَضَّلَْناُهْم وال بد من الفرق بني هذا البحث 
التكرمي والتفضيل وإال لزم التكرار واألقرب أن يقال إنه تعاىل فضل اإلنسان على سائر احليوانات بأمور خلقية 

لصورة احلسنة والقامة املديدة مث إنه تعاىل عرضه بواسطة ذلك العقل طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق واخلط وا
  والفهم الكتساب العقائد احلقة واألخالق الفاضلة فاألول هو التكرمي والثاين هو التفضيل

ا َتفِْض   يالًالبحث الثاين أنه تعاىل مل يقل وفضلناهم على الكل بل قال َوفَضَّلَْناُهْم َعلَى كَِثريٍ ّممَّْن َخلَقَْن

ال يكون اإلنسان مفضالً عليه وكل من أثبت هذا القسم  فهذا يدل على أنه حصل يف خملوقات اهللا تعاىل شيء 
قال إنه هو املالئكة فلزم القول بأن اإلنسان ليس أفضل من املالئكة بل امللك أفضل من اإلنسان وهذا القول 

  لبسيط واعلم أن هذا الكالم مشتمل على حبثنيمذهب ابن عباس واختيار الزجاج على ما رواه الواحدي يف ا
البحث األول أن األنبياء عليهم السالم أفضل أم املالئكة وقد سبق ذكر هذه املسألة باالستقصاء يف سورة 

ا ِللَْملَاِئكَةِ  اْسُجُدواْ ِالَدَم    ) ٣٤البقرة ( البقرة يف تفسري قوله تعاىل َوإِذْ قُلَْن
الئكة وعوام املؤمنني أيهما أفضل منهم من قال بتفضيل املؤمنني على املالئكة والبحث الثاين أن عوام امل

واحتجوا عليه مبا روي عن زيد بن أسلم أنه قال قالت املالئكة ربنا إنك أعطيت بين آدم الدنيا يأكلون فيها 
بيدي كما قلت ويتنعمون ومل تعطنا ذلك فأعطنا ذاك يف اآلخرة فقال وعزيت وجاليل ال أجعل ذرية من خلقت 

له كُنَّ فكان وقال أبو هريرة رضي اهللا عنه املؤمن أكرم على اهللا من املالئكة الذين عنده هكذا أورده الواحدي 
وأما القائلون بأن امللك أفضل من البشر على اإلطالق فقد عولوا على هذه اآلية وهو يف احلقيقة ) البسيط ( يف 



أن يقال إن ختصيص الكثري بالذكر يدل على أن احلال يف القليل بالضد متسك بدليل اخلطاب ألن تقرير الدليل 
  وذلك متسك بدليل اخلطاب واهللا أعلم

ِفى   ُيظْلَُمونَ فَِتيالً َوَمن كَانََيْوَم َنْدُعواْ كُلَّ أَُناسٍ بِإَِماِمهِْم فََمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه فَأُْولَاِئَك َيقَْرُءونَ ِكَتاَبُهْم َوالَ
َو ِفى االٌّ ِخَرةِ  أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيالً   َهاِذِه أَْعَمى فَُه

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أنواع كرامات اإلنسان يف الدنيا ذكر أحوال درجاته يف اآلخرة يف هذه اآلية وفيها 
  مسائل

احلسن يدعو كل أناس قال  املسألة األوىل قرىء يدعو بالياء والنون ويدعى كل أناس على البناء للمفعول وقرأ
الفراء وأهل العربية ال يعرفون وجهاً هلذه القراءة املنقولة عن احلسن ولعله قرأ يدعى بفتحة ممزوجة بالضم فظن 

  الراوي أنه قرأ يدعو
املسألة الثانية قوله يوم ندعو نصب بإضمار اذكر وال جيوز أن يقال العامل فيه قوله وفضلناهم ألنه فعل ماضٍ 

  أن جياب عنه فيقال املراد ونفضلهم مبا نعطيهم من الكرامة والثواب وميكن
املسألة الثالثة قوله بِإَِماِمهِْم اإلمام يف اللغة كل من ائتم به قوم كانوا على هدى أو ضاللة فالنيب إمام أمته 

رعيته والقرآن إمام املسلمني وإمام القوم هو الذي يقتدي به يف الصالة وذ كروا يف تفسري اإلمام واخلليفة إمام 
  ههنا أقوال القول األول إمامهم نبيهم روي ذلك مرفوعاً عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن

ويكون املعىن أنه ينادي يوم القيامة يا أمة إبراهيم يا أمة موسى يا أمة عيسى يا ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
أخذون كتبهم بإمياهنم مث ينادي يا أتباع فرعون يا أتباع منروذ يا أمة حممد فيقوم أهل احلق الذين اتبعوا األنبياء في

أتباع فالن وفالن من رؤساء الضالل وأكابر الكفر وعلى هذا القول فالباء يف قوله بإمامهم فيه وجهان األول 
ق أن يكون التقدير يدعو كل أناس بإمامهم تبعاً وشيعة ألمامهم كما تقول ادعوك بامسك والثاين أن يتعل

مبحذوف وذلك احملذوف يف موضع احلال كأنه قيل يدعو كل أناس خمتلطني بإمامهم أي يدعون وإمامهم فيهم 
حنو ركب جبنوده والقول الثاين وهو قول الضحاك وابن زيد بإمامهم أي بكتاهبم الذي أنزل عليهم وعلى هذا 

جنيل والقول الثالث قال احلسن بكتاهبم الذي التقدير ينادي يف القيامة يا أهل القرآن يا أهل التوراة يا أهل اإل
لَّ شىْ ء  فيه أعماهلم وهو قول الربيع وأيب العالية والدليل على أن هذا الكتاب يسمى إماماً قوله تعاىل َوكُ

ىن مع فسمى اهللا تعاىل هذا الكتاب إماماً وتقدير الباء على هذا القول مبع)  ١٢ي س ( أَْحَصْيَناُه ِفى إَِمامٍ مُّبِنيٍ 
الكشاف ( أي ندعو كل أناس ومعهم كتاهبم كقولك ادفعه إليه برمته أي ومعه رمته القول الرابع قال صاحب 

ومن بدع التفاسري أن اإلمام مجع أم وأن الناس يدعون يوم القيامة بإمهاهتم وأن احلكمة يف الدعاء باألمهات ) 
( أن ال يفتضح أوالد الزنا مث قال صاحب دون اآلباء رعاية حق عيسى وإظهار شرف احلسن واحلسني و

وليت شعري أيهما أبدع أصحة لفظه أم بيان حكمته والقول اخلامس أقول يف اللفظ احتمال آخر ) الكشاف 
وهو أن أنواع األخالق الفاضلة والفاسدة كثرية واملستويل على كل إنسان نوع من تلك األخالق فمنهم من 

ن يكون الغالب عليه شهوة النقود أو شهوة الضياع ومنهم من يكون يكون الغالب عليه الغضب ومنهم م
الغالب عليه احلقد واحلسد ويف جانب األخالق الفاضلة منهم من يكون الغالب عليه العفة أو الشجاعة أو 

الكرم أو طلب العلم والزهد إذا عرفت هذا فنقول الداعي إىل األفعال الظاهرة من تلك األخالق الباطنة فذلك 



خللق الباطن كاإلمام له وامللك املطاع والرئيس املتبوع فيوم القيامة إمنا يظهر الثواب والعقاب بناء على األفعال ا
الناشئة من تلك األخالق فهذا هو املراد من قوله َيْوَم َنْدُعواْ كُلَّ أَُناسٍ بِإَِماِمهِْم فهذا االحتمال خطر بالبال واهللا 

( َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه فَأُْولَِئَك َيقَْرءونَ ِكَتاَبُهْم َوالَ ُيظْلَُمونَ فَِتيالً قال صاحب أعلم مبراده مث قال تعاىل فَ
إمنا قال أولئك ألن من أويت يف معىن اجلمع والفتيل القشرة اليت يف شق النواة ومسي هبذا االسم ألنه ) الكشاف 

مثالً للشيء احلقري التافه ومثله القطمري والنقري يف ضرب املثل  إذا أراد اإلنسان استخراجه انفتل وهذا يضرب
فَالَ َيَخاُف ظُلْماً َوالَ )  ٦٠مرمي ( به واملعىن ال ينقصون من الثواب مبقدار فتيل ونظريه قوله َوالَ ُيظْلَُمونَ َشْيئاً 

هر بفتل اإلنسان إهبامه وروى جماهد عن ابن عباس أنه قال الفتيل هو الوسخ الذي يظ)  ١١٢طه ( َهْضماً 
بسبابته وهو فعيل من الفتل مبعىن مفتول فإن قيل هلم خص أصحاب اليمني بقراءة كتاهبم مع أن أصحاب 
الشمال يقرؤونه أيضاً قلنا الفرق أن أصحاب الشمال إذا طالعوا كتاهبم وجدوه مشتمالً على املهلكات 

 اخلوف والدهشة على قلوهبم ويثقل لساهنم فيعجزوا عن العظيمة والقبائح الكاملة واملخازي الشديدة فيستويل
القراءة وأما أصحاب اليمني فأمرهم على عكس ذلك ال جرم أهنم يقرؤون كتاهبم على أحسن الوجوه وأثبتها 

فظهر الفرق )  ١٩احلاقه ( مث ال يكتفون بقراءهتم وحدهم بل يقول القارىء ألهل احلشر َهاُؤُم اقَْرُؤاْ ِكَتابَيْه 
َو ِفى االِْخَرةِ  أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيالً وفيه مسألتانو   اهللا أعلم مث قال تعاىل َوَمن كَانَ ِفى َهاِذِه أَْعَمى فَُه

  املسألة األوىل قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ونصر عن الكسائي ومن كان يف هذه أعمى باالمالة

تفخيم فيهما ابن كثري ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم والكسر فهو يف اآلخرة أعمى بالفتح وقرأ بالفتح وال
وقرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم يف رواية باالمالة فيهما قال أبو علي الفارسي الوجه يف تصحيح قراءة 

أيب عمرو أن املراد باألعمى يف الكلمة األوىل كونه يف نفسه أعمى وهبذا التقدير تكون هذه الكلمة تامة فتقبل 
مالة وأما يف الكلمة الثانية فاملراد من األعمى أفعل التفضيل فكانت مبعىن أفعل من وهبذا التقدير ال تكون اإل

لفظة أعمى تامة فلم تقبل اإلمالة واحلاصل أن إدخال األمالة يف األوىل دل على أنه ليس املراد أفعل التفضيل 
  ل واهللا أعلموتركها يف الثانية يدل على أن املراد منها أفعل التفضي

املسألة الثانية ال شك أنه ليس املراد من قوله تعاىل َوَمن كَانَ ِفى َهاِذِه أَْعَمى فَُهَو ِفى االِْخَرةِ  أَْعَمى عمى البصر 
بل املراد منه عمى القلب أما قوله فهو يف اآلخرة أعمى ففيه قوالن القول األول أن املراد منه أيضاً عمى القلب 

ير ففيه وجوه األول قال عكرمة جاء نفر من أهل اليمن إىل ابن عباس فسأله رجل عن هذه وعلى هذا التقد
( إىل قوله َتفِْضيالً )  ٦٦اإلسراء ( اآلية فقال اقرأ ما قبلها فقرأ َربَّكُُم الَِّذى يُْزجِى لَكُُم الْفُلَْك ِفى الَْبْحرِ 

م اليت قد رأى وعاين فهو يف أمر اآلخرة اليت مل ير قال ابن عباس من كان أعمى يف هذه النع)  ٧٠ ٦٦اإلسراء 
ومل يعاين أعمى وأضل سبيال وعلى هذا الوجه فقوله يف هذه إشارة إىل النعم املذكورة يف اآليات املتقدمة وثانياً 
روى أبو ورق عن الضحاك عن ابن عباس قال من كان يف الدنيا أعمى عما يرى من قدريت يف خلق السموات 

لبحار واجلبال والناس والدواب فهو عن أمر اآلخرة أعمى وأضل سبيالً وأبعد عن حتصيل العلم به واألرض وا
وعلى هذا الوجه فقوله فمن كان يف هذه إشارة إىل الدنيا وعلى هذين القولني فاملراد من كان يف الدنيا أعمى 

معرفة أحوال اآلخرة أوىل فالعمى  القلب عن معرفة هذه النعم والدالئل فبأن يكون يف اآلخرة أعمى القلب عن
يف املرتني حصل يف الدنيا وثالثها قال احلسن من كان يف الدنيا ضاالً كافراً فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيالً 



ألنه يف الدنيا تقبل توبته ويف اآلخرة ال تقبل توبته ويف الدنيا يهتدي إىل التخلص من أبواب اآلفات ويف اآلخرة 
لك البتة ورابعها أنه ال ميكن محل العمى الثاين على اجلهل باهللا ألن أهل اآلخرة يعرفون اهللا ال يهتدي إىل ذ

بالضرورة فكان املراد منه العمى عن طريق اجلنة أي ومن كان يف هذه الدنيا أعمى عن معرفة اهللا فهو يف اآلخرة 
إمنا حصلت هذه احلالة هلم لشدة أعمى عن طريق اجلنة وخامسها أن الذين حصل هلم عمى القلب يف الدنيا 

حرصهم على حتصيل الدنيا وابتهاجهم بلذاهتا وطيباهتا فهذه الرغبة تزداد يف اآلخرة وتعظم هناك حسرهتا على 
فوات الدنيا وليس معهم شيء من أنوار معرفة اهللا تعاىل فيبقون يف ظلمة شديدة وحسرة عظيمة فذاك هو املراد 

مل العمى الثاين على عمى العني والبصر فمن كان يف هذه الدنيا أعمى القلب من العمى القول الثاين أن حي
 حشر يوم القيامة أعمى العني والبصر كما قال َوَنْحُشُرُه َيْوَم الِْقياَمةِ  أَْعَمى قَالَ َرّب ِلَم َحَشْرَتنِى أَْعَمى َوقَْد

وقال َوَنْحُشُرُهْم َيْوَم )  ١٢٦ ١٢٤طه ( ا َوكَذاِلَك الَْيْوَم ُتْنَسى كُنُت َبِصرياً قَالَ كَذاِلَك أََتْتَك اَياُتَنا فََنِسيَتَه
ا َوُبكًْما َوُصّما وهذا العمى زيادة يف عقوبتهم واهللا أعلم   الِْقَياَمةِ  َعلَى ُوُجوِههِْم ُعْمًي

ا غَْيَرُه َوإِذاً آلَّتََّخذُوَك َخِليالً َولَْوالَ أَن ثَبَّْتَناَك لَقَدْ َوإِن كَاُدواْ لََيفِْتُنوَنَك َعنِ الَِّذى أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك ِلتفَْترِىَ  َعلَْيَن
  َعلَْيَنا َنِصًرياِكدتَّ َتْركَُن إِلَْيهِْم َشْيئًا قَِليالً إِذًا َألذَقَْناَك ِضْعَف الَْحَيواةِ  َوِضْعَف الَْمَماِت ثُمَّ الَ َتجُِد لََك 

ملتقدمة أقسام نعمه على خلقه وأتبعها بذكر درجات اخللق يف اآلخرة وشرح إعلم أنه تعاىل ملا عدد يف اآليات ا
أحوال السعداء أردفه مبا جيري جمرى حتذير السعداء من االغترار بوساوس أرباب الضالل واالخنداع بكالمهم 

  ْيَك ويف اآلية مسائلاملشتمل على املكر والتليب فقال َوإِن كَاُدواْ لََيفِْتُنوَنَك َعنِ الَِّذى أَْوَحْيَنا إِلَ
صلى اهللا عليه ( املسألة األوىل قال ابن عباس يف رواية عطاء نزلت هذه اآلية يف وفد ثقيف أتوا رسول اهللا 

فسألوه شططاً وقالوا متعنا بالالت سنة وحرم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطريها ووحشها فأىب ) وسلم 
جيبهم فكرروا ذلك االلتماس وقالوا إنا حنب أن تعرف العرب  ومل) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك رسول اهللا 

ا نقول وخشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما مل تعطنا فقل اهللا أمرين بذلك فأمسك  فضلنا عليهم فإن كرهت م
صلى ( عنهم وداخلهم الطمع فصاح عليهم عمر وقال أما ترون رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

) الكشاف ( قد أمسك عن الكالم كراهية ملا تذكرونه فأنزل اهللا هذه اآلية وروى صاحب ) ه وسلم اهللا علي
أهنم جاءوا بكاتبهم فكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد رسول اهللا إىل ثقيف ال يعشرون وال 

( الكاتب ينظر إىل رسول اهللا حيشرون فقالوا وال جيبون فسكت رسول اهللا مث قالوا للكاتب اكتب وال جيبون و
فقام عمر بن اخلطاب وسل سيفه وقال أسعرمت قلب نبينا يا معشر قريش أسعر اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم 

قلوبكم ناراً فقالوا لسنا نكلمك إمنا نكلم حممداً فنزلت هذه اآلية واعلم أن هذه القصة إمنا وقعت باملدينة فلهذا 
مدنية وروى أن قريشاً قالوا له اجعل آية رمحة آية عذاب وآية عذاب آية رمحة السبب قالوا إن هذه اآليات 

ليلة مبكة قبل ) صلى اهللا عليه وسلم ( حىت نؤمن بك فنزلت هذه اآلية وقال احلسن الكفار أخذوا رسول اهللا 
مر أحق منك فوقع اهلجرة فقالوا كف يا حممد عن ذم آهلتنا وشتمها فلو كان ذلك حقاً كان فالن وفالن هبذا األ

أن يكف عن شتم آهلتهم وعلى هذا التقدير فهذه اآلية مكية وعن ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف قلب رسول اهللا 
سعيد بن جبري أنه عليه السالم كان يستلم احلجر فتمنعه قريش ويقولون ال ندعك حىت تستلم آهلتنا فوقع يف 



  نفسه أن يفعل ذلك مع كراهية فنزلت هذه اآلية
  ملسألة الثانية قال الزجاج معىن الكالم كادوا يفتنونك ودخلت إن والالم للتأكيد وإن خمففة منا

) و ( قاربوا أن يفتنوك أي خيدعوك فاتنني ) أهنم ( الثقيلة والالم هي الفارقة بينها وبني النافية واملعىن إن الشأن 
ر وأذابه لتميز جيده من رديئه مث استعملوه يف كل أصل الفتنة االختبار يقال فنت الصائغ الذهب إذا أدخله النا

من أزال الشيء عن حده وجهته فقالوا فتنه فقوله َوإِن كَاُدواْ لََيفِْتُنوَنَك َعنِ الَِّذى أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أي يزيلونك 
الفة حلكم ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك يعين القرآن واملعىن عن حكمة وذلك ألن يف إعطائهم ما سألوه خم

 القرآن وقوله ِلتفَْترِىَ  َعلَْيَنا غَْيَرُه أي غري ما أوحينا إليك وهو قوهلم قل اهللا أمرين بذلك َوإِذاً آلَّتََّخذُوَك َخِليالً
أي لو فعلت ما أرادوا الختذوك خليالً وأظهروا للناس أنك موافق هلم على كوهنم وراضٍ بشركهم مث قال َولَْوالَ 

َك أي على احلق بعصمتنا إياك لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَْيهِْم أي متيل إليهم شيئاً قليالً وقوله َشْيئاً عبارة عن أَن ثَبَّْتَنا
ا نزلت هذه اآلية قال النيب  ( املصدر أي ركوناً قليالً قال ابن عباس يريد حيث سكت عن جواهبم قال قتادة مل

مث توعده يف ذلك أشد التوعد فقال إِذًا َألذَقَْناَك ) فسي طرفة عني اللهم ال تكلين إىل ن) ( صلى اهللا عليه وسلم 
ِضْعَف الَْحَيواةِ  َوِضْعَف الَْمَماِت أي ضعف عذاب احلياة وضعف عذاب املمات يريد عذاب الدنيا وعذاب 

اه درمهاً اآلخرة والضعف عبارة عن أن يضم إىل الشيء مثله فإن الرجل إذا قال لوكيله أعط فالناً شيئاً فأعط
فقال أضعفه كان املعىن ضم إىل ذلك الدرهم مثله إذا عرفت هذا فنقول إنا حسن إضمار العذاب يف قوله 

ِضْعَف الَْحَيواةِ  َوِضْعَف الَْمَماِت ملا تقدم يف القرآن من وصف العذاب بالضعف يف قوله َربََّنا َمن قَدََّم لََنا َهاذَا 
الَّ َتْعلَُمونَ )  ٦١ص ( لنَّارِ فَزِْدُه َعذَاباً ِضْعفاً ِفى ا وحاصل الكالم )  ٣٨األعراف ( وقال ِلكُلّ ِضْعٌف َولَاِكن 

أنك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك وعقدت على الركون إليه مهتك الستحققت بذلك تضعيف العذاب 
آلخرة والسبب يف عليك يف الدنيا واآلخرة ولصار عذابك مثلي عذاب املشرك يف الدنيا ومثلي عذابه يف ا

تضعيف هذا العذاب أن أقسام نعم اهللا تعاىل يف حق األنبياء عليهم السالم أكثر فكانت ذنوهبم أعظم فكانت 
اَعْف لََها العقوبة املستحقة عليها أكثر ونظريه قوله تعاىل َعِظيماً يانَِساء النَّبِىّ  َمن َيأِْت ِمنكُنَّ بِفَاِحَشةٍ  مَُّبّيَنةٍ  ُيَض

سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا ( فإن قيل قال عليه السالم )  ٣٠األحزاب ( ذَاُب ِضْعفَْينِ الَْع من 
فموجب هذا احلديث أنه عليه السالم لو رضي مبا قالوه لكان وزره مثل وزر كل أحد من ) إىل يوم القيامة 

ا إثبات الضعف ال يدل على نفي الزائد أولئك الكفار وعلى هذا التقدير يكون عقابه زائداً على الضعف ق لن
عليه إال بالبناء على دليل اخلطاب وهو حجة ضعيفة مث قال تعاىل ثُمَّ الَ َتجُِد لََك َعلَْيَنا َنِصًريا يعين إذا أذقناك 

  العذاب املضاعف مل جتد أحداً خيلصك من عذابنا وعقابنا واهللا أعلم
األنبياء عليهم السالم هبذه اآلية فقالوا هذه اآلية تدل على صدور املسألة الثالثة احتج الطاعنون يف عصمة 

الذنب العظيم عنهم من وجوه األول أن اآلية دلت على أنه عليه السالم قرب من أن يفتري على اهللا والفرية 
إىل دينهم على اهللا من أعظم الذنوب والثاين أهنا تدل على أنه لوال أن اهللا تعاىل ثبته وعصمه لقرب من أن يركن 

ومييل إىل مذهبهم والثالث أنه لوال سبق جرم وجناية وإال فال حاجة إىل ذكر هذا الوعيد الشديد واجلواب عن 
األول أن كاد معناه املقاربة فكان معىن اآلية أنه قرب وقوعه يف الفتنة وهذا القدر ال يدل على الوقوع يف تلك 

ناً ال يفهم منه أنه ضربه واجلواب عن الثاين أن كلمة لوال تفيد الفتنة فإنا إذا قلنا كاد األمري أن يضرب فال



انتفاء الشيء لثبوت غريه تقول لوال علي هللك عمر معناه أن وجود علي منع من حصول اهلالك لعمر فكذلك 
  ههنا قوله َولَْوالَ أَن ثَبَّْتَناَك لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَْيهِْم معناه

فكان حصول ذلك التثبيت مانعاً من حصول ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( ىل حملمد أنه حصل تثبيت اهللا تعا
الركون واجلواب عن الثالث أن ذلك التهديد على املعصية ال يدل على اإلقدام عليها والدليل عليه آيات منها 

ومنها قوله لَِئْن )  ٤٦ ٤٤احلاقة ( مَّ لَقَطَْعَنا ِمْنُه الَْوِتَني قوله َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعَض االْقَاوِيلِ الَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ ثُ
  واهللا أعلم)  ٤٨األحزاب ( ومنها قوله َوالَ ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن َوالُْمَناِفِقَني )  ٦٥الزمر ( أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك 

ن املعاصي إال بتوفيق اهللا تعاىل بقوله َولَْوالَ أَن املسألة الرابعة احتج أصحابنا على صحة قوهلم بأنه ال عصمة ع
قة الكفار وال ثَبَّْتَناَك لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَْيهِْم َشْيئًا قَِليالً قالوا إنه تعاىل بني أنه لوال تثبيت اهللا تعاىل له ملال إىل طري

صفاء اليقني فلما بني اهللا تعاىل أن كان أقوى من غريه يف قوة الدين و) صلى اهللا عليه وسلم ( شك أن حممد 
بقاءه معصوماً عن الكفر والضالل مل حيصل إال باعانة اهللا تعاىل وإغاثته كان حصول هذا املعىن يف حق غريه أوىل 
قالت املعتزلة املراد هبذا التثبيت األلطاف الصارفة له عن ذلك وهي ما خطر بباله من ذكر وعده ووعيده ومن 

من عند اهللا تعاىل مينع من ذلك واجلواب ال شك أن هذا التثبيت عبارة عن فعل فعله اهللا مينع  ذكر أن كونه نبياً
الرسول من الوقوع يف ذلك العمل احملذور فنقول لو مل يوجد املقتضى لإلقدام على ذلك العمل احملذور يف حق 

هذا املانع علمنا أن املقتضى قد الرسول ملا كان إىل إجياد هذا املانع حاجة وحيث وقعت احلاجة إىل حتصيل 
وأن هذا املانع الذي فعله اهللا منع ذلك املقتضى من العمل وهذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( حصل يف حق الرسول 

ال يتم إال إذا قلنا إن القدرة مع الداعي توجب الفعل فإذا حصلت داعية أخرى معارضة للداعية األوىل اختل 
ال    نريد إال إثبات هذا املعىن واهللا أعلماملؤثر فامتنع الفعل وحنن 

املسألة اخلامسة قال القفال رمحه اهللا قد ذكرنا يف سبب نزول هذه اآلية الوجوه املذكورة وميكن أيضاً تأويلها 
( من غري تقييد بسبب يضاف نزوهلا فيه ألن من املعلوم أن املشركني كانوا يسعون يف إبطال أمر رسول اهللا 

بأقصى ما يقدرون عليه فتارة كانوا يقولون إن عبدت آهلتنا عبدنا إهلك فأنزل اهللا تعاىل ) سلم صلى اهللا عليه و
)  ٩القلم ( وقوله َودُّواْ لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ )  ٢ ١الكافرون ( قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ 

طه ( النسوان اجلميلة ليترك ادعاء النبوة فأنزل اهللا تعاىل َوالَ َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك وعرضوا عليه األموال الكثرية و
)  ٥٢األنعام ( ودعوه إىل طرد املؤمنني عن نفسه فأنزل اهللا تعاىل قوله َوالَ َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم )  ١٣١

قصدوا أن يفتنوه عن دينه وأن يزيلوه عن منهجه  فيجوز أن تكون هذه اآليات نزلت يف هذا الباب وذلك أهنم
فبني تعاىل أنه يثبته على الدين القومي واملنهج املستقيم وعلى هذا الطريق فال حاجة يف تفسري هذه اآليات إىل 

  شيء من تلك الروايات واهللا أعلم
 َيلَْبثُونَ ِخلَافََك إِالَّ قَِليالً ُسنَّةَ  َمن قَْد أَْرَسلَْنا قَْبلََك َوإِن كَاُدواْ لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن األرض ِلُيْخرُِجوَك ِمْنَها َوإِذًا الَّ

  ِمن رُُّسِلَنا َوالَ َتجُِد ِلُسنَِّتَنا َتْحوِيالً
من مكة ولو ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف هذه اآلية قوالن األول قال قتادة هم أهل مكة مهوا بإخراج النيب 

( اهللا منعهم من اخراجه حىت أمره اهللا باخلروج مث إنه قل لبثهم بعد خروج النيب فعلوا ذلك ما أمهلوا ولكن 
  من) صلى اهللا عليه وسلم 



صلى اهللا ( مكة حىت بعث اهللا عليهم القتل يوم بدر وهذا قول جماهد والقول الثاين قال ابن عباس إن رسول اهللا 
ا هاجر إىل املدينة حسدته اليهود وكرهوا ) عليه وسلم  قربه منهم فقالوا يا أبا القاسم إن األنبياء إمنا بعثوا مل

بالشام وهي بالد مقدسة وكانت مسكن إبراهيم فلو خرجت إىل الشام آمنا بك واتبعناك وقد علمنا أنه ال 
صلى اهللا عليه ( مينعك من اخلروج إال خوف الروم فإن كنت رسول اهللا فاهللا مانعك منهم فعسكر رسول اهللا 

أميال من املدينة قيل بذي احلليفة حىت جيتمع إليه أصحابه ويراه الناس عازماً على اخلروج إىل على ) وسلم 
الشام حلرصه على دخول الناس يف دين اهللا فنزلت هذه اآلية فرجع فالقول األول اختيار الزجاج وهو الوجه 

َيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن االْْرضِ على القول ألن السورة مكية فإن صح القول الثاين كانت اآلية مدنية واألرض يف قوله لَ
األول مكة وعلى القول الثاين املدينة وكثر يف التنزيل ذكر األرض واملراد منها مكان خمصوص كقوله أَْو ُينفَْواْ 

يعين األرض اليت كان )  ٨٠يوسف ( يعين من مواضعهم وقوله فَلَْن أَْبَرَح االْْرَض )  ٣٣املائدة ( ِمَن االْْرضِ 
ةً  ّمن قَْرَيِتَك الَِّتى أَْخَرَجْتَك  حممد ( قصدها لطلب املرية فإن قيل قال اهللا تعاىل َوكَأَّين ّمن قَْرَيةٍ  ِهىَ  أََشدُّ قُوَّ

يعين مكة واملراد أهلها فذكر أهنم أخرجوه وقال يف هذه اآلية َوإِن كَاُدواْ لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن االْْرضِ )  ١٣
اجلمع بينهما على قول من قال األرض يف هذه اآلية مكة قلنا إهنم مهوا ) ميكن ( ِمْنَها فكيف ِلُيْخرُِجوَك 

بإخراجه وهو عليه السالم ما خرج بسبب إخراجهم وإمنا خرج بأمر اهللا تعاىل فزال التناقض مث قال تعاىل َوإِذًا 
  الَّ َيلَْبثُونَ ِخلَافََك إِالَّ قَِليالً وفيه مسألتان

األوىل قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو عن عاصم خلفك بفتح اخلاء وسكون الالم والباقون خالفك زعم املسألة 
( األخفش أن خالفك يف معىن خلفك وروى ذلك يونس عن عيسى وهذا كقوله بَِمقَْعِدِهْم ِخلَاَف َرُسولِ اللَِّه 

  وقال الشاعر عفت الديار خالفهم فكأمنا)  ٨١التوبة 
  ينهن حصريبسط الشواطب ب

قرىء ال يلبثون ويف قراءة أيب ال يلبثوا على إعمال إذن فإن قيل ما وجه القراءتني ) الكشاف ( قال صاحب 
قلنا أما السابقة فقد عطف فيها الفعل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خرب كاد والفعل يف خري كاد واقع موقع 

قوله إِذًا الَّْبَتَغْواْ َيلَْبثُونَ عطف على مجلة قوله َوإِن كَاُدواْ االسم وأما قراءة أيب ففيها اجلملة برأسها اليت هي 
فسنة  لََيْسَتِفزُّوَنَك مث قال تعاىل ُسنَّةَ  َمن قَْد أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمن رُُّسِلَنا يعين أن كل قوم أخرجوا نبيهم من ظهرانيهم

سننا ذلك سنة فيمن قد أرسلنا قبلك مث قال َوالَ َتجُِد اهللا أن يهلكهم فقوله َسَنةٍ  نصب على املصدر املؤكد أي 
ِلُسنَِّتَنا َتْحوِيالً واملعىن أن ما أجرى اهللا تعاىل به العادة مل يتهيأ ألحد أن يقلب تلك العادة ومتام الكالم يف هذا 

أن يدوم أبداً على الباب أن اختصاص كل حادث بوقته املعني وصفته املعينة ليس أمراً ثابتاً له لذاته وإال لزم 
تلك احلالة وأن ال يتميز الشيء عما مياثله يف تلك الصفات بل إمنا حيصل ذلك االختصاص بتخصيص املخصص 

وذلك التخصيص هو أنه تعاىل يريد حتصيله يف ذلك الوقت مث تتعلق قدرته بتحصيله يف ذلك الوقت مث يتعلق 
الثة اليت هي املؤثرة يف حصول ذلك االختصاص إن علمه حبصوله يف ذلك الوقت مث نقول هذه الصفات الث

ا  كانت حادثة افتقر حدوثها إىل ختصيص آخر ولزم التسلل وهو حمال وإن كانت قدمية فالقدمي ميتنع تغريه ألن م
ثبت قدمه امتنع عدمه وملا كان التغري على تلك الصفات املؤثرة يف ذلك االختصاص ممتنعاً كان التغري يف تلك 

  ملقدرة ممتنعاً فثبت هبذا الربهان صحة قوله تعاىل َوالَ َتجُِد ِلُسنَِّتَنا َتْحوِيالًاألشياء ا



ِمَن الَّْيلِ فََتَهجَّْد بِِه أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ الَّْيلِ َوقُْرَءانَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرَءانَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوًد ا َو
 َواْجَعل لََّك َعَسى أَن َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاماً مَّْحُموًدا َوقُل رَّبِّ أَْدِخلْنِى ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَْخرِجْنِى ُمْخَرَج ِصْدقٍَناِفلَةً  

  لِّى ِمن لَُّدْنَك ُسلْطَاناً نَِّصًريا َوقُلْ َجآَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ إِنَّ الَْباِطلَ كَانَ َزُهوقًا
  ية مسائليف اآل

املسألة األوىل يف النظم وجوه األول أنه تعاىل ملا قرر أمر االهليات واملعاد والنبوات أردفها بذكر األمر بالطاعات 
بعد اإلميان وأشرف الطاعات بعد اإلميان الصالة فلهذا السبب أمر هبا الثاين أنه تعاىل ملا قال َوإِن كَاُدواْ 

أمره تعاىل باإلقبال على عبادته لكي ينصره عليهم فكأنه قيل له ال تبال بسعيهم يف  لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن االْْرضِ
إخراجك من بلدتك وال تلتفت إليهم واشتغل بعبادة اهللا تعاىل وداوم على أداء الصلوات فإنه تعاىل يدفع 

طه فَاْصبِْر َعلَى  مكرهم وشرهم عنك وجيعل يدك فوق أيديهم ودينك غالباً على أدياهنم ونظريه قوله يف سورة
ِمْن ءاَناء الَّْيلِ فََسّبْح َوأَطَْر ( اَف النََّهارِ لََعلََّك َما َيقُولُونَ َوَسّبْح بَِحْمِد َرّبَك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َو

َحْمِد َرّبَك َوكُْن ّمَن السَّاجِِديَن َواْعُبْد َربَّكَ وقال َولَقَْد َنْعلَُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك بَِما َيقُولُونَ فََسّبْح بِ)  ١٣٠طه 
والوجه الثالث يف تقرير النظم أن اليهود ملا قالوا له اذهب إىل الشام فإنه )  ٩٩ ٩٧احلجر ( َحتَّى َيأِْتَيَك الَْيِقُني 

حد يف كل البالد وما على الذهاب إليه فكأنه قيل له املعبود وا) صلى اهللا عليه وسلم ( مسكن األنبياء عزم 
النصرة والدولة إال بتأييده ونصرته فداوم على الصلوات وارجع إىل مقرك ومسكنك وإذا دخلته ورجعت إليه 

فقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل يف هذا البلد سلطاناً نصرياً يف تقرير دينك 
  وإظهار شرعك واهللا أعلم
اللغة واملفسرون يف معىن دلوك الشمس على قولني أحدمها أن دلوكها غروهبا وهذا املسألة الثانية اختلف أهل 

القول مروي عن مجاعة من الصحابة فنقل الواحدي يف البسيط عن علي عليه السالم أنه قال دلوك الشمس 
قول غروهبا وروى زر بن حبيش أن عبد اهللا بن مسعود قال دلوك الشمس غروهبا وروى سعيد بن جبري هذا ال

عن ابن عباس وهذا القول اختيار الفراء وابن قتيبة من املتأخرين والقول الثاين أن دلوك الشمس هو زواهلا عن 
كبد السماء وهو اختيار األكثرين من الصحابة والتابعني واحتج القائلون هبذا القول على صحته بوجوه احلجة 

وأصحابه ) صلى اهللا عليه وسلم ( عندي رسول اهللا طعم ( األوىل روى الواحدي يف البسيط عن جابر أنه قال 
احلجة الثانية ) هذا حني دلكت الشمس ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث خرجوا حني زالت الشمس فقال النيب 

أتاين جربيل عليه السالم لدلوك ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب ) الكشاف ( روى صاحب 
احلجة الثالثة قال أهل اللغة معىن الدلوك يف كالم العرب الزوال ) يب الظهر  الشمس حني زالت الشمس فصلى

  ولذلك

قيل للشمس إذا زالت نصف النهار دالكة وقيل هلا إذا أفلت دالكة ألهنا يف احلالتني زائلة هكذا قاله األزهري 
رفت هذا فنقول وجب وقال القفال أصل الدلوك امليل يقال مالت الشمس للزوال ويقال مالت للغروب إذا ع

أن يكون املراد من الدلوك ههنا الزوال عن كبد السماء وذلك ألنه تعاىل علق إقامة الصالة بالدلوك والدلوك 
عبارة عن امليل والزوال فوجب أن يقال إنه أول ما حصل امليل والزوال تعلق به هذا احلكم فلما حصل هذا 

ق به وجوب الصالة وذلك يدل على أن املراد من الدلوك يف املعىن حال ميلها من كبد السماء وجب أن يتعل



ا اتفق عليه أهل اللغة أن  هذه اآلية ميلها عن كبد السماء وهذه حجة قوية يف هذا الباب استنبطتها بناء على م
ف الدلوك عبارة عن امليل والزوال واهللا أعلم احلجة الرابعة قال األزهري األوىل محل الدلوك على الزوال يف نص
النهار واملعىن أَِقمِ الصَّلَواةَ  أي أدمها من وقت زوال الشمس إىل غسق الليل وعلى هذا التقدير فيدخل فيه 

الظهر والعصر واملغرب والعشاء مث قال أَِقمِ الصَّلَواةَ  فإذا محلنا الدلوك على الزوال دخلت الصلوات اخلمس 
إال ثالث صلوات وهي املغرب والعشاء والفجر ومحل كالم يف هذه اآلية وإن محلناه على الغروب مل يدخل فيه 

اهللا تعاىل على ما يكون أكثر فائدة أوىل فوجب أن يكون املراد من الدلوك الزوال واحتج الفراء على قوله 
  الدلوك هو الغروب بقول الشاعر هذا مقام قدمي رباح

  وقفت حىت دلكت براح
  يبة بقول ذي الرمة مصابيح ليست باللوايت يقودهاوبراح اسم الشمس أي حىت غابت واحتج ابن قت

  جنوم وال أفالكهن الدوالك
واعلم أن هذا االستدالل ضعيف ألن عندنا الدلوك عبارة عن امليل والتغري وهذا املعىن حاصل يف الغروب فكان 

ل كما أن الغروب نوعاً من أنواع الدلوك فكان وقوع لفظ الدلوك على الغروب ال ينايف وقوعه على الزوا
وقوع لفظ احليوان على اإلنسان ال ينايف وقوعه على الفرس ومنهم من احتج أيضاً على صحة هذا القول بأن 

الدلوك اشتقاقه من الدلك ألن اإلنسان يدلك عينيه عند النظر إليها وهذا إمنا يصح يف الوقت الذي ميكن النظر 
( النظر إليها أما عند قرهبا من الغروب فيمكن النظر إليها  إليها ومعلوم أهنا عند كوهنا يف وسط السماء ال ميكن

عندما ينظر اإلنسان إليها يف ذلك الوقت يدلك عينيه فثبت أن لفظ الدلوك خمتص بالغروب واجلواب أن ) و 
احلاجة إىل ذلك التبيني عند كوهنا يف وسط السماء أمت فهذا الذي ذكرته بأن يدل على أن الدلوك عبارة عن 

مالزوا   ل من وسط السماء أوىل واهللا أعل
املسألة الثالثة قال الواحدي الالم يف قوله لدلوك الشمس الم األجل والسبب وذلك ألن الصالة إمنا جتب بزوال 

  الشمس فيجب على املصلي إقامتها ألجل دلوك الشمس
ل الكسائي غسق الليل غسوقاً والغسق املسألة الرابعة قوله أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك غسق الليل سواده وظلمته قا

االسم بفتح السني وقال النضر بن مشيل غسق الليل دخول أوله وأتيته حني غسق الليل أي حني خيتلط ويسد 
املناظر وأصل هذا احلرف من السيالن يقال غسقت العني تغسق وهو مهالن العني باملاء والغاسق السائل ومن 

الغساق فمعىن غسق الليل أي انصب بظالمه وذلك أن الظلمة كأهنا تنصب  هذا يقال ملا يسيل من أهل النار
على العامل وأما قول املفسرين قال ابن جريج قلت لعطاء ما غسق الليل قال أوله حني يدخل وسأل نافع بن 

  األزرق ابن عباس ما الغسق قال دخول الليل

م الظلمة واشتدادها يقال غسقت العني إذا بظلمته وقال األزهري غسق الليل عند غيبوبة الشفق عند تراك
امتألت دمعاً وغسقت اجلراحة إذا امتألت دماً قال ألنا لو محلنا الغسق على هذا املعىن دخلت الصلوات األربع 

فيه وهي الظهر والعصر واملغرب والعشاء ولو محلنا الغسق على ظهور أول الظلمة مل يدخل فيه إال الظهر 
األول أوىل واعلم أنه يتفرع على هذين القولني حبث شريف فإن فسرنا الغسق  واملغرب فوجب أن يكون

بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول املغرب وعلى هذا التقدير يكون املذكور يف اآلية ثالثة أوقات 



هذا  وقت الزوال ووقت أول املغرب ووقت الفجر وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر فيكون
الوقت مشتركاً بني هاتني الصالتني وأن يكون أول املغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً 
أيضاً بني هاتني الصالتني فهذا يقتضي جواز اجلمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء مطلقاً إال أنه دل 

جب أن يكون اجلمع جائزاً بعذر السفر وعذر املطر الدليل على أن اجلمع يف احلضر من غري عذر وال جيوز فو
وغريه أما إن فسرنا الغسق بالظلمة املتراكمة فنقول الظلمة املتراكمة إمنا حتصل عند غيبوبة الشفق األبيض 

وكلمة إىل النتهاء الغاية واحلكم املمدود إىل غاية يكون مشروعاً قبل حصول تلك الغاية فوجب جواز إقامة 
  قبل غيبوبة الشفق األبيض وهذا إمنا يصح إذا قلنا إهنا جتب عند غيبوبة الشفق األمحر واهللا أعلم الصلوات كلها

املسألة اخلامسة قوله وقرآن الفجر أمجعوا على أن املراد منه صالة الصبح وانتصابه بالعطف على الصالة يف 
وىل أن هذه اآلية تدل على أن الصالة ال قوله أقم الصالة والتقدير أقم الصالة وأقم قرآن الفجر وفيه فوائد األ

تتم إال بالقراءة الفائدة الثانية أنه تعاىل أضاف القرآن إىل الفجر والتقدير أقم قرآن الفجر فوجب أن تتعلق 
القراءة حبصول الفجر ويف أول طلوع الصبح قد حصل الفجر ألن الفجر مسى فجراً النفجار ظلمة الليل عن 

مر للوجوب فمقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة صالة الفجر من أول طلوعه إال أنا أمجعنا نور الصباح وظاهر األ
على أن هذا الوجوب غري حاصل فوجب أن يبقى الندب ألن الوجوب عبارة عن رجحان مانع من الترك فإذا 

الدليل  منع مانع من حتقق الوجوب وجب أن يرتفع املنع من الترك وأن يبقى أصل الرجحان حىت تنقل خمالفة
فثبت أن هذه اآلية تقتضي أن إقامة الفجر يف أول الوقت أفضل وهذا يدل على صحة مذهب الشافعي يف أن 
التغليس أفضل من التنوير واهللا أعلم الفائدة الثالثة أن الفقهاء بينوا أن السنة أن تكون القراءة يف هذه الصالة 

وقرآن الفجر احلث على أن تطويل القراءة يف هذه  أطول من القراءة يف سائر الصلوات فاملقصود من قوله
الصالة مطلوب ألن التخصيص بالذكر يدل على كونه أكمل من غريه الفائدة الرابعة أنه وصف قرآن الفجر 

بكونه مشهوداً قال اجلمهور معناه أن مالئكة الليل ومالئكة النهار جيتمعون يف صالة الصبح خلف اإلمام تنزل 
يهم وهم يف صالة الغداة وقبل أن تعرج مالئكة الليل فإذا فرغ اإلمام من صالته عرجت مالئكة النهار عل

مالئكة الليل ومكثت مالئكة النهار مث إن مالئكة الليل إذا صعدت قالت يا رب إنا تركنا عبادك يصلون لك 
أين قد غفرت هلم وأقول وتقول مالئكة النهار ربنا أتينا عبادك وهم يصلون فيقول اهللا تعاىل للمالئكة اشهدوا 

هذا أيضاً دليل قوي يف أن التغليس أفضل من التنوير ألن اإلنسان إذا شرع فيها من أول الصبح ففي ذلك 
الوقت الظلمة باقية فتكون مالئكة الليل حاضرين مث إذا امتدت الصالة بسبب ترتيل القراءة وتكثريها زالت 

ذا الطريق حتضر يف هذه الصالة مالئكة الليل ومالئكة النهار الظلمة وظهر الضوء وحضرت مالئكة النهار فبه
  أما إذا ابتدأ هبذه الصالة يف وقت التنوير فهناك ما بقيت

الظلمة فلم يبق يف ذلك الوقت أحد من مالئكة الليل فال حيصل املعىن املذكور فثبت أن قوله تعاىل إِنَُّه كَانَ 
وعندي يف تفسري قوله تعاىل إِنَُّه كَانَ َمْشُهوًدا احتمال آخر وذلك  َمْشُهوًدا دليل قوي على أن التغليس أفضل

ألنه كلما كانت احلوادث احلادثة أعظم وأكمل كان اإلستدالل هبا على كمال قدرة اهللا تعاىل أكمل فاإلنسان 
القراءة يف  إذا شرع يف أداء صالة الصبح من أول هذا الوقت كانت الظلمة القوية باقية يف العامل فإذا امتدت

أثناء هذا الوقت ينقلب العامل من الظلمة إىل الضوء والظلمة مناسبة للموت والعدم والضوء مناسب للحياة 



والوجود وعلى هذا التقدير فاإلنسان ملا قام من منامه فكأنه انتقل من املوت إىل احلياة ومن العدم إىل الوجود مث 
لية هذا العامل من الظلمة إىل الضوء ومن املوت إىل احلياة ومن إنه مع ذلك يشاهد يف أثناء صالته انقالب ك

السكون إىل احلركة ومن العدم إىل الوجود وهذه احلالة حالة عجيبة تشهد العقول واألرواح بأنه ال يقدر على 
تنري العقل بنور هذا التقليب والتحويل والتبديل إال اخلالق املدبر باحلكمة البالغة والقوة الغري املتناهية وحينئذ يس

هذه املعرفة وينفتح على العقل والروح أبواب املكاشفات الروحانية اإلهلية فتصري الصالة اليت هي عبارة عن 
أعمال اجلوارح مشهوداً عليها هبذه املكاشفات اإلهلية املقدسة ولذلك فكل من له ذوق سليم وطبع مستقيم إذا 

ت واعترب اختالف أحوال العامل من الظلمة احلاصلة إىل النور ومن قام من منامه وأدى صالة الصبح يف أول الوق
السكون إىل احلركة فإنه جيد يف قلبه روحاً وراحة ومزيداً يف نور املعرفة وقوة اليقني فهذا هو املراد من قوله أَِقمِ 

ة الفجر على سبيل التغليس الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى وظهر أن هذا االعتبار ال حيصل إال عند أداء صال
فهذا ما خطر بالبال واهللا أعلم مبراده ويف اآلية احتمال ثالث وهو أن يكون املراد من قوله أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك 

الشَّْمسِ إِلَى الترغيب يف أن تؤدي هذه الصالة باجلماعة ويكون املعىن كونه مشهوداً باجلماعة الكثرية ومزيد 
ه أنا بينا أن تأثري هذه الصالة يف تصفية القلب ويف تنويره أكثر من تأثري سائر الصلوات فإذا حضر التحقيق في

مجع من املسلمني يف املسجد ألداء هذه العبادة استنار قلب كل واحد منهم مث بسبب ذلك االجتماع كأنه 
قلب اآلخر فتصري أرواحهم  ينعكس نور معرفة اهللا تعاىل ونور طاعته يف ذلك الوقت من قلب كل واحد إىل

كاملرايا املشرقة املتقابلة إذا وقعت عليها أنوار الشمس فإنه ينعكس النور من كل واحدة من تلك املرايا إىل 
األخرى فكذا يف هذه الصورة وهلذا السبب فإن كل من له ذوق سليم وأدى هذه الصالة يف هذا الوقت 

لفائدة اخلامسة قوله أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ الَّْيلِ باجلماعة وجد من قلبه فسحة ونوراً وراحة ا
حيتمل أن يكون السبب يف كونه مشهوداً هو أن اإلنسان ملا نام طول الليل فصار كالغافل يف هذه املدة عن 

رت هذه األلواح مراقبة أحوال الدنيا فزالت صورة احلوادث اجلسمانية عن لوح خياله وفكره وعقله وصا
كألواح سطرت فيها نقوش فاسدة مث غسلت وأزيلت تلك النقوش عنها ففي أول وقت القيام من املنام صارت 

ألواح عقله وفكره وخياله مطهرة عن النقوش الفاسدة الباطلة فإذا تسارع اإلنسان يف ذلك الوقت إىل عبادة 
ام على األفعال الدالة على تعظيم اهللا تعاىل انتقش يف لوح اهللا تعاىل وقراءة الكلمات الدالة على تنزيهه واإلقد

عقله وفكره وخياله هذه النقوش الطاهرة املقدسة مث إن حصول هذه النقوش مينع من استحكام النقوش الفاسدة 
وطاعته وهي النقوش املتولدة من امليل إىل الدنيا وشهواهتا فبهذا الطريق يترشح امليل إىل معرفة اهللا تعاىل وحمبته 

ويضعف امليل إىل الدنيا وشهواهتا إذا عرفت هذا فنقول هذه احلكمة إمنا حتصل إذا شرع اإلنسان يف الصالة من 
أول قيامه من النوم عند التغليس وذلك يدل على املقصود واعلم أن أكثر اخللق وقعوا يف أمراض القلوب وهي 

  حب

نيا مثل دار املرضى إذا كانت مملوءة من املرضى واألنبياء الدنيا واحلرص واحلسد والتفاخر والتكاثر وهذه الد
كاألطباء احلاذقني واملريض رمبا قد قوي مرضه فال يعود إىل الصحة إال مبعاجلات قوية ورمبا كان املريض جاهالً 

اً فإنه يسعى يف إزالة ذلك املرض  فال ينقاد للطبيب وخيالفه يف أكثر األمر إال أن الطبيب إذا كان مشفقاً حاذق
بكل طريق يقدر عليه فإن مل يقدر على إزالته فإنه يسعى يف تقليله وختفيفه إذا عرفت هذا فنقول مرض حب 



الدنيا مستولٍ على اخللق وال عالج له إال بالدعوة إىل معرفة اهللا تعاىل وخدمته وطاعته وهذا عالج شاق على 
اجتهدوا يف تقليل هذا املرض ومحل اخللق على الشروع  األنبياء) أن ( النفوس وقل من يقبله وينقاد له ال جرم 

يف الطاعة والعبودية من أول وقت القيام من النوم مما ينفع يف إزالة هذا املرض من الوجه الذي قررناه فوجب 
  أن يكون مشروعاً واهللا أعلم بأسرار كالمه

ِمَن الَّْيلِ فََتَهجَّْد بِِه َناِفلَةً  لََّك  فاعلم أنه تعاىل ملا أمر بالصلوات اخلمس على سبيل الرمز أما قوله تعاىل َو
  واإلشارة أردفه باحلث على صالة الليل وفيه مباحث

 ٢املزمل ( البحث األول التهجد عبارة عن صالة الليل فقوله فتهجد به أي بالقرآن كما قال قُمِ الَّْيلَ إِالَّ قَِليالً 
  ) ٤املزمل (  إىل قوله َوَرّتلِ الْقُْرءانَ َتْرِتيالً) 

البحث الثاين قال الواحدي اهلجود يف اللغة النوم وهو معروف كثري يف الشعر يقال أهجدته وهجدته أي أمنته 
  ومنه قول لبيد

  هجدنا فقد طال السرى
كأنه قال نومنا فإن السرى قد طال علينا حىت غلبنا النوم وروى أبو عبيد عن أيب عبيدة اهلاجد النائم واهلاجد 

ي بالليل وروى ثعلب عن ابن األعرايب مثل هذا القول كأنه قال هجد الرجل إذا صلى من الليل وهجد املصل
إذا نام بالليل فعند هؤالء هذا اللفظ من األضداد وأما األزهري فإنه توسط يف تفسري هذا اللفظ وقال املعروف 

قام من النوم إىل الصالة إنه متهجد فوجب يف كالم العرب أن اهلاجد هو النائم مث رأينا أن يف الشرع يقال ملن 
أن حيمل هذا على أنه مسي متهجداً اللقائه اهلجود عن نفسه كما قيل للعابد متحنث أللقائه احلنث عن نفسه 

وهو اإلمث ويقال فالن رجل متحرج ومتأمث ومتحوب أي يلقي احلرج واإلمث واحلوب عن نفسه وأقول فيه 
ا يترك لذة النوم ويتحمل مشقة القيام إىل الصالة ليطيب رقاده وهجوده عند احتمال آخر وهو أن اإلنسان إمن

املوت فلما كان غرضه من ترك هذا اهلجود أن يصل إىل اهلجود اللذيذ عند املوت كان هذا القيام طلباً لذلك 
حيسب أحدكم اهلجود فسمي هتجداً هلذا السبب وفيه وجه ثالث وهو ما روي أن احلجاج بن عمرو املازين قال أ

إذا قام من الليل فصلى حىت يصبح أنه قد هتجد إمنا التهجد الصالة بعد الرقاد مث صالة أخرى بعد رقدة مث 
إذا عرفت هذا فنقول كلما ) صلى اهللا عليه وسلم ( صالة أخرى بعد رقدة هكذا كانت صالة رسول اهللا 

  ذا السببصلى اإلنسان طلب هجوداً ورقاداً فال يبعد أنه مسي هتجداً هل
البحث الثالث قوله ِمْن يف قوله َوِمَن الَّْيلِ ال بد له من متعلق والفاء يف قوله فََتَهجَّْد ال بد له من معطوف عليه 

  والتقدير قم من الليل أي يف بعض الليل فتهجد به وقوله بِِه أي بالقرآن واملراد منه الصالة املشتملة على القرآن

ا كان زيادة على األصل ذكرناه يف قوله تعاىل َيْسأَلُوَنَك َعنِ االنفَالِ البحث الرابع معىن النافل ( ة يف اللغة م
ومعناها أيضاً يف هذه اآلية الزيادة ويف تفسري كوهنا زيادة قوالن مبنيان على أن صالة الليل هل )  ١األنفال 

إهنا كانت واجبة عليه مث نسخت أم ال فمن الناس من قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( كانت واجبة على النيب 
وجهاً حسناً قاال ) نافلة ( فصارت نافلة أي تطوعاً وزيادة على الفرائض وذكر جماهد والسدي يف تفسري كوهنا 

ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكل طاعة يأيت هبا سوى املكتوبة فإنه ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( إنه تعاىل غفر للنيب 
رة الذنوب البتة بل يكون تأثريها يف زيادة الدرجات وكثرة الثواب وكان املقصود من تلك يكون تأثريها يف كفا



العبادة زيادة الثواب فلهذا مسيت نافلة خبالف األمة فإن هلم ذنوباً حمتاجة إىل الكفارات فهذه الطاعة حمتاجون 
صلى اهللا عليه ( فل يف حق النيب إليها لتكفري الذنوب والسيئات فثبت أن هذه الطاعات إمنا تكون زوائد ونوا

ال يف حق غريه فلهذا السبب قال َناِفلَةً  لََّك يعين أهنا زوائد ونوافل يف حقك ال يف حق غريك وتقريره ) وسلم 
قالوا معىن كوهنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ما ذكرناه وأما الذين قالوا إن صالة الليل كانت واجبة على النيب 

صيص أهنا فريضة عليك زائدة على الصلوات اخلمس خصصت هبا من بني أمتك وميكن نصرة نافلة له على التخ
هذا القول بأن قوله فتهجد أمر وصيغة األمر للوجوب فوجب كون هذا التهجد واجباً فلو محلنا قوله نافلة لك 

ا ذكر ناه من كون على عدم الوجوب لزم التعارض وهو خالف األصل فوجب أن يكون معىن كوهنا نافلة له م
  وجوهبا زائداً على وجوب الصلوات اخلمس واهللا أعلم

البحث اخلامس قوله أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ الَّْيلِ َوقُْرءانَ الْفَْجرِ وإن كان ظاهر األمر فيه 
الدليل عليه أنه قال ومن الليل إال أنه يف املعىن عام يف حق األمة و) صلى اهللا عليه وسلم ( خمتصاً بالرسول 

فتهجد به نافلة لك فبني أن األمر بالتهجد خمصوص بالرسول وهذا يدل على أن األمر بالصالة اخلمس غري 
خمصوص بالرسول عليه السالم وإال مل يكن لتقييد األمر بالتهجد هبذا القيد فائدة أصالً واهللا أعلم مث قال تعاىل 

َك َمقَاماً مَّْحُموًدا اتفق املفسرون على أن كلمة عسى من اهللا واجب قال أهل املعاين ألن َعَسى أَن َيْبَعثََك َربُّ
لفظة عسى تفيد األطماع ومن أطمع إنساناً يف شيء مث حرمه كان عاراً واهللا تعاىل أكرم من أن يطمع أحداً يف 

اً مَّْحُموًدا فيه حبثان   شيء مث ال يعطيه ذلك وقوله َمقَام
يف انتصاب قوله حمموداً وجهان األول أن يكون انتصابه على احلال من قوله يبعثك أي يبعثك  البحث األول

  حمموداً والثاين أن يكون نعتاً للمقام وهو ظاهر
البحث الثاين يف تفسري املقام احملمود أقوال األول أنه الشفاعة قال الواحدي أمجع املفسرون على أنه مقام 

وأقول اللفظ ) هو املقام الذي أشفع فيه ألميت ( يف هذه اآلية ) لى اهللا عليه وسلم ص( الشفاعة كما قال النيب 
مشعر به وذلك ألن اإلنسان إمنا يصري حمموداً إذا محده حامد واحلمد إمنا يكون على االنعام فهذا املقام احملمود 

اً أنعم رسول اهللا  مدوه على ذلك اإلنعام وذلك فيه على قوم فح) صلى اهللا عليه وسلم ( جيب أن يكون مقام
اإلنعام ال جيوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعليم الشرع ألن ذلك كان حاصالً يف احلال وقوله َعَسى أَن َيْبَعثََك 

َربَُّك َمقَاماً مَّْحُموًدا تطميع وتطميع اإلنسان يف الشيء الذي وعده يف احلال حمال فوجب أن يكون ذلك االنعام 
حمموداً إنعاماً سيصل منه حصل له بعد ذلك إىل الناس وما ذاك إال شفاعته عند اهللا فدل هذا  الذي ألجله يصري

على أن لفظ اآلية وهو قوله َعَسى أَن َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاماً مَّْحُموًدا يدل على هذا املعىن وأيضاً التنكري يف قوله 
   ذلك املقام محد بالغ عظيم كامل ومن املعلم أن محدمقاماً حمموداً يدل على أنه حيصل للنيب عليه السالم يف

اإلنسان على سعيه يف التخليص عن العقاب أعظم من محده يف السعي يف زيادة من الثواب ال حاجة به إليها ألن 
احتياج اإلنسان إىل دفع اآلالم العظيمة عن النفس فوق احتياجه إىل حتصيل املنافع الزائدة اليت ال حاجة به إىل 

صيلها وإذا ثبت هذا وجب أن يكون املراد من قوله َعَسى أَن َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاماً مَّْحُموًدا هو الشفاعة يف حت
إسقاط العقاب على ما هو مذهب أهل السنة وملا ثبت أن لفظ اآلية مشعر هبذا املعىن إشعاراً قوياً مث وردت 

فظ عليه ومما يؤكد هذا الوجه الدعاء املشهور وابعثه املقام األخبار الصحيحة يف تقرير هذا املعىن وجب حل الل



احملمود الذي وعدته يغبطه به األولون واآلخرون واتفق الناس على أن املراد منه الشفاعة والقول الثاين قال 
يه وسلم ( حذيفة جيمع الناس يف صعيد فال تتكلم نفس فأول مدعو حممد  لبيك ( فيقول ) صلى اهللا عل

الشر ليس إليك واملهدي من هديت وعبدك بني يديك وبك وإليك ال ملجأ وال منجاً منك إال إليك وسعديك و
فهذا هو املراد من قوله َعَسى أَن َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاماً مَّْحُموًدا وأقول ) تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت 

محده فيصري حمموداً وأما ذكر هذا الدعاء فال  القول األول أوىل ألن سعيه يف الشفاعة يفيده إقدام الناس على
يفيد إال الثواب أما احلمد فال فإن قالوا مل ال جيوز أن يقال إنه تعاىل حيمده على هذا القول قلنا ألن احلمد يف 
ول اللغة خمتص بالثناء املذكور يف مقابلة األنعام فقط فإن ورد لفظ احلمد يف غري هذا املعىن فعلى سبيل اجملاز الق

الثالث املراد مقام حتمد عاقبته وهذا أيضاً ضعيف للوجه الذي ذكرناه يف القول الثاين القول الرابع قال 
وعن جماهد أنه قال جيلسه معه على ) يقعد اهللا حممداً على العرش ( الواحدي روى عن ابن مسعود أنه قال 

ي بفساد هذا التفسري ويدل عليه العرش مث قال الواحدي وهذا قول رذل موحش فظيع ونص الكتاب يناد
وجوه األول أن البعث ضد اإلجالس يقال بعثت النازل والقاعد فانبعث ويقال بعث اهللا امليت أي أقامه من قربه 
فتفسري البعث باإلجالس تفسري للضد بالضد وهو فاسد والثاين أنه تعاىل قال مقاماً حمموداً ومل يقل مقعداً واملقام 

ضع القعود والثالث لو كان تعاىل جالساً على العرش حبيث جيلس عنده حممد عليه الصالة موضع القيام ال مو
والسالم لكان حمدوداً متناهياً ومن كان كذلك فهو حمدث والرابع يقال إن جلوسه مع اهللا على العرش ليس فيه 

تعاىل وإهنم جيلسون معه وإنه كثري إعزاز ألن هؤالء اجلهال واحلمقى يقولون يف كل أهل اجلنة إهنم يزورون اهللا 
تعاىل يسأهلم عن أحواهلم اليت كانوا فيها يف الدنيا وإذا كانت هذه احلالة حاصلة عندهم لكل املؤمنني مل يكن 

هبا مزيد شرف ورتبة واخلامس أنه إذا قيل السلطان بعث فالناً فهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( لتخصيص حممد 
مهماهتم وال يفهم منه أنه أجلسه مع نفسه فثبت أن هذا القول كالم رذل ساقط  منه أنه أرسله إىل قوم إلصالح

ال مييل إليه إال إنسان قليل العقل عدمي الدين واهللا أعلم مث قال تعاىل َوقُل رَّّب أَْدِخلْنِى ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَْخرِْجنِى 
  ُمْخَرَج ِصْدقٍ وفيه مباحث

قولني أحدمها املراد )  ٧٦اإلسراء ( ه َوإِن كَاُدواْ لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن االْْرضِ البحث األول أنا ذكرنا يف تفسري قول
منه سعي كفار مكة يف إخراجه منها والثاين املراد منه أن اليهود قالوا له األوىل لك أن خترج من املدينة إىل 

ىل وال تلتفت إىل هؤالء اجلهال فإنه تعاىل ناصرك الشام مث إنه تعاىل قال له أَِقمِ الصَّلَواةَ  واشتغل بعبادة اهللا تعا
ومعينك مث عاد بعد هذا الكالم إىل شرح تلك الواقعة فإن فسرنا تلك اآلية أن املراد منها أن كفار مكة أرادوا 

لَ ِصْدقٍ إخراجه من مكة كان معىن هذه اآلية أنه تعاىل أمره باهلجرة إىل املدينة وقال له َوقُل رَّّب أَْدِخلْنِى ُمْدَخ
وهو املدينة َوأَْخرِْجنِى ُمْخَرَج ِصْدقٍ وهو مكة وهذا قول احلسن وقتادة وإن فسرنا تلك اآلية بأن املراد منها أن 

  منها) صلى اهللا عليه وسلم ( اليهود محلوه على اخلروج من املدينة والذهاب إىل الشام فخرج رسول اهللا 

أنه عليه الصالة والسالم عند العود إىل املدينة قال رَّّب أَْدِخلْنِى ُمْدَخلَ مث أمره اهللا بأن يرجع إليها كان املراد 
ِصْدقٍ وهو املدينة َوأَْخرِْجنِى ُمخَْرَج ِصْدقٍ يعين أخرجين منها إىل مكة خمرج صدق أي افتحها يل والقول الثاين 

يف الصالة َوأَخْرِْجنِى منها مع الصدق  يف تفسري هذه اآلية وهو أكمل مما سبق أن املراد َوقُل رَّّب أَْدِخلْنِى
واإلخالص وحضور ذكرك والقيام بلوازم شكرك والقول الثالث وهو أكمل مما سبق أن املراد َوقُل رَّّب أَْدِخلْنِى 



ية والقول ِفى َوقُل رَّّب أَْدِخلْنِى ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَْخرِْجنِى منها بعد الفراغ منها إخراجاً ال يبقى علي منها تبعة ربق
الرابع وهو أعلى مما سبق َوقُل رَّّب أَْدِخلْنِى يف حبار دالئل توحيدك وتنزيهك وقدسك مث أخرجين من االشتغال 
بالدليل إىل ضياء معرفة املدلول ومن التأمل يف آثار حدوث احملدثات إىل االستغراق يف معرفة األحد الفرد املنزه 

س أدخلين يف كل ما تدخلين فيه مع الصدق يف عبوديتك واالستغراق عن التكثريات والتغريات والقول اخلام
مبعرفتك وأخرجين عن كل ما خترجين عنه مع الصدق يف العبودية واملعرفة واحملبة واملقصود منه أن يكون صدق 
العبودية حاصالً يف كل دخول وخروج وحركة وسكون والقول السادس أدخلين القرب مدخل صدق وأخرجين 

  صدق منه خمرج
( البحث الثاين مدخل بضم امليم مصدر كاإلدخال يقال أدخلته مدخالً كما قال َوقُل رَّّب أَنزِلْنِى ُمنَزالً مَُّباَركاً 

ومعىن إضافة املدخل واملخرج إىل الصدق مدحهما كأنه سأل اهللا تعاىل إدخاالً حسناً وإخراجاً )  ٢٩املؤمنون 
أي حجة بينة )  ٨٠اإلسراء ( عاىل َواْجَعل لّى ِمن لَُّدْنَك ُسلْطَاناً نَِّصًريا حسناً ال يرى فيهما ما يكره مث قال ت

ظاهرة تنصرين هبا على مجيع من خالفين وباجلملة فقد سأل اهللا تعاىل أن يرزقه التقوية على من خالفه باحلجة 
( اللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ وبالقهر والقدرة وقد أجاب اهللا تعاىل دعاءه وأعلمه بأنه يعصمه من الناس فقال َو

ُم الُْمفِْلُحونَ )  ٦٧املائدة  ِه )  ٢٢اجملادلة ( وقال أَالَ إِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُه )  ٣٣التوبة ( وقال ِلُيظْهَِرُه َعلَى الّدينِ كُلّ
لْ َجاء الَْحقُّ وهو دينه وشر َهَق الَْباِطلُ وهو كل وملا سأل اهللا النصرة بني اهللا له أنه أجاب دعاءه فقال َوقُ عه َوَز

ما سواه من األديان والشرائع وزهق بطل واضمحل وأصله من زهقت نفسه تزهق أي هلكت وعن ابن مسعود 
أنه دخل مكة يوم الفتح وحول البيت ثالمثائة وستون صنماً فجعل يطعنها بعود يف يده ويقول جاء احلق ( 

ا يعين أن الباطل وإن اتفقت له دولة وق) وزهق الباطل فجعل الصنم ينكب على وجهه  وله إِنَّ الَْباِطلَ كَانَ َزُهوقً
  وصولة إال أهنا اال تبقى بل تزول على أسرع الوجوه واهللا أعلم

َو ِشفَآٌء َوَرْحَمةٌ  لِّلُْمْؤِمنَِني َوالَ َيزِيُد الظَّاِلِمَني إَالَّ َخَساًرا َوإِذَ أَْنَعْمَنا َعلَى اإلْنَساِن أَْعَرَض آ َوُنَنزِّلُ ِمَن الْقُْرَءاِن َما ُه
ِه فََربُّكُْم أَْعلَُم بَِمْن َو أَْهَدى َسبِيالً َوَنأَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ كَانَ َيئُوساً قُلْ كُلٌّ َيْعَملُ َعلَى َشاِكلَِت   ُه

وإثبات القضاء والقدر مث أتبعه  اعلم أنه تعاىل ملا أطنب يف شرح اإلهليات والنبوات واحلشر واملعاد والبعث
  باألمر بالصالة ونبه على ما فيها من األسرار وإمنا ذكر كل ذلك يف القرآن أتبعه ببيان كون القرآن

َو ِشفَاء َوَرْحَمةٌ  ولفظة من ها هنا ليست للتبعيض بل هي للجنس  شفاء ورمحة فقال َوُنَنّزلُ ِمَن الْقُْرءاِن َما ُه
ا هو شفاء )  ٣٠احلج ( الّرْجَس ِمَن االْْوثَاِن  كقوله فَاْجَتنُِبواْ واملعىن وننزل من هذا اجلنس الذي هو قرآن م

فجميع القرآن شفاء للمؤمنني واعلم أن القرآن شفاء من األمراض الروحانية وشفاء أيضاً من األمراض 
انية نوعان االعتقادات اجلسمانية أما كونه شفاء من األمراض الروحانية فظاهر وذلك ألن األمراض الروح

الباطلة واالخالق املذمومة أما االعتقادات الباطلة فأشدها فساداً االعتقادات الفاسدة يف اإلهليات والنبوات 
واملعاد والقضاء والقدر والقرآن كتاب مشتمل على دالئل املذهب احلق يف هذه املطالب وإبطال املذاهب 

روحانية هو اخلطأ يف هذه املطالب والقرآن مشتمل على الدالئل الكاشفة الباطلة فيها وملا كان أقوى األمراض ال
عما يف هذه املذاهب الباطلة من العيوب الباطنة ال جرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من املرض الروحاين 

الق وأما األخالق املذمومة فالقرآن مشتمل على تفصيلها وتعريف ما فيها من املفاسد واإلرشاد إىل األخ



الفاضلة الكاملة واألعمال احملمودة فكان القرآن شفاء من هذا النوع من املرض فثبت أن القرآن شفاء من مجيع 
األمراض الروحانية وأما كونه شفاء من األمراض اجلسمانية فألن التربك بقراءته يدفع كثرياً من األمراض وملا 

اءة الرقي اجملهولة والعزائم اليت ال يفهم منها شيء اعترف اجلمهور من الفالسفة وأصحاب الطلسمات بأن لقر
آثاراً عظيمة يف حتصيل املنافع ودفع املفاسد فألن تكون قراءة هذا القرآن العظيم املشتمل على ذكر اهللا 

 وكربيائه وتعظيم املالئكة املقربني وحتقري املردة والشياطني سبباً حلصول النفع يف الدين والدنيا كان أوىل ويتأكد
وأما ) من مل يستشف بالقرآن فال شفاه اهللا تعاىل ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ما ذكرنا مبا روى أن النيب 

كونه رمحة للمؤمنني فاعلم أنا بينا أن األرواح البشرية مريضة بسبب العقائد الباطلة واألخالق الفاسدة والقرآن 
ات املبطلني وهو الشفاء وبعضهما يفيد تعليم كيفية قسمان بعضهما يفيد اخلالص عن شبهات الضالني ومتويه

اكتساب العلوم العالية واألخالق الفاضلة اليت هبا يصل اإلنسان إىل جوار رب العاملني واالختالط بزمرة املالئكة 
 املقربني وهو الرمحة وملا كان إزالة املرض مقدمة على السعي يف تكميل موجبات الصحة ال جرم بدأ اهللا تعاىل يف
هذه اآلية بذكر الشفاء مث أتبعه بذكر الرمحة واعلم أنه تعاىل ملا بني كون القرآن شفاء ورمحة للمؤمنني بني كونه 

سبباً للخسار والضالل يف حق الظاملني واملراد به املشركون وإمنا كان كذلك ألن مساع القرآن يزيدهم غيظاً 
م إىل األعمال الباطلة وتزيد يف تقوية تلك األخالق وغضباً وحقداً وحسداً وهذه األخالق الذميمة تدعوه

الفاسدة يف جواهر نفوسهم مث ال يزال اخللق اخلبيث النفساين حيمل على األعمال الفاسدة واإلتيان بتلك 
األعمال يقوي تلك األخالق فبهذا الطريق يصري القرآن سبباً لتزايد هؤالء املشركني الضالني يف درجات اخلزي 

لفساد والنكال مث إنه تعاىل ذكر السبب األصلي يف وقوع هؤال اجلاهلني الضالني يف أودية الضالل والضالل وا
ومقامات اخلزي والنكال وهو حب الدنيا والرغبة يف املال واجلاه واعتقادهم أن ذلك إمنا حيصل بسبب جدهم 

  بَِجانِبِِه وفيه مباحثواجتهادهم فقال َوإِذَا أَْنَعْمَنا َعلَى اإلْنَساِن أَْعَرَض َوَنأَى 
األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إن اإلنسان ها هنا هو الوليد بن املغرية وهذا بعيد بل املراد أن نوع 

اإلنسان من شأنه أنه إذا فاز مبقصوده ووصل إىل مطلوبه اغتر وصار غافالً عن عبودية اهللا تعاىل متمرداً عن 
  ) ٧ ٦العلق ( نَ لََيطَْغى أَن رَّءاُه اْسَتْغَنى طاعة اهللا كما قال إِنَّ اِإلنَسا

  البحث الثاين قوله أعرض أي وىل ظهره أي عرضه إىل ناحية ونأى جبانبه أي تباعد ومعىن النأي

يف اللغة البعد واإلعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه والنأي باجلانب أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره 
ادة املتكربين ويف قوله نأى قراءات إحداها وهي قراءة العامة بفتح النون واهلمزة وأراد االستكبار ألن ذلك ع

ويف حم السجدة مثله وهي اللغة الغالبة والنأي البعد يقال نأي أي بعد وثانيها قراءة ابن عامر ناء وله وجهان 
ها قراءة محزة والكسائي تقدمي الالم على العني كقوهلم راء يف رأى وجيوز أن يكون من نأى مبعىن هنض وثالث

بإمالة الفتحتني وذلك ألهنم أمالوا اهلمزة من نأى مث كسروا النون إتباعاً للكسرة مثل رأى ورابعها قرأ أبو 
عمرو وعاصم يف رواية أيب بكر ونصري عن الكسائي ومحزة نأى بفتح النون وكسر اهلمزة على األصل يف فتح 

ذَا َمسَُّه الشَّرُّ كَانَ أي إذا مسه فقر أو مرض أو نازلة من النوازل كان يؤوساً النون وإمالة اهلمزة مث قال تعاىل َوإِ
واحلاصل أنه إن )  ٨٧يوسف ( شديد اليأس من رمحة اهللا َوالَ يَبنِى َّ اذَْهُبواْ فََتَحسَُّسواْ ِمن ُيوُسَف َوأَِخيِه َوالَ 

احلرمان عن الدنيا استوىل عليه األسف واحلزن ومل فاز بالنعمة والدولة اغتر هبا فنسي ذكر اهللا وإن بقي يف 



يتفرغ لذكر اهللا تعاىل فهذا املسكني حمروم أبداً عن ذكر اهللا ونظريه قوله تعاىل فَأَمَّا اِإلنَسانُ إِذَا َما اْبَتالُه َربُُّه 
قُولُ َرّبى أَكَْرَمنِ  وكذلك قوله إِنَّ اإلنَسانَ )  ١٦الفجر ( اَننِ إىل قوله َرّبى أََه)  ١٥الفجر ( فَأَكَْرَمُه َوَنعََّمُه فََي

لْ كُلٌّ َيْعَملُ )  ٢١ ٢٠ ١٩املعارج ( ُخِلَق َهلُوعاً إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً َوإِذَا َمسَُّه الَْخْيُر َمُنوعاً  مث قال تعاىل قُ
ِه قال الزجاج الشاكلة الطريقة واملذهب والدليل عليه أنه يقا ل هذا طريق ذو شواكل أي يتشعب َعلَى َشاِكلَِت

َو أَْهَدى َسبِيالً وفيه  منه طرق كثرية مث الذي يقوي عندي أن املراد من اآلية ذلك قوله تعاىل فََربُّكُْم أَْعلَُم بَِمْن ُه
وجه آخروهو أن املراد أن كل أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ومقتضى روحه فإن كانت نفسه 

اهرة علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كرمية وإن كانت نفسه نفساً كدرة نذلة خبيثة مضلة نفساً مشرقة خرية ط
ظلمانية صدرت عنه أفعال خسيسة فاسدة وأقول العقالء اختلفوا يف أن النفوس الناطقة البشرية هل هي خمتلفة 

جل اختالف جواهرها وماهياهتا باملاهية أم ال منهم من قال إهنا خمتلفة باملاهية وإن اختالف أفعاهلا وأحواهلا أل
ومنهم من قال إهنا متساوية يف املاهية واختالف أفعاهلا ألجل اختالف أمزجتها واملختار عندي هو القسم األول 

والقرآن مشعر بذلك وذلك ألنه تعاىل بني يف اآلية املتقدمة أن القرآن بالنسبة إىل البعض يفيد الشفاء والرمحة 
لُ َعلَى َشاِكلَِتِه ومعناه أن الالئق بتلك وبالنسبة إىل أقوام آخر ين يفيد اخلسارة واخلزي مث أتبعه بقوله قُلْ كُلٌّ َيْعَم

النفوس الطاهرة أن يظهر فيها من القرآن آثار الذكاء والكمال وبتلك النفوس الكدرة أن يظهر فيها من القرآن 
بيض ثوب القصار وتسود وجهه وهذا الكالم آثار اخلزي والضالل كما أن الشمس تعقد امللح وتلني الدهن وت

إمنا يتم املقصود منه إذا كانت األرواح والنفوس خمتلفة مباهياهتا فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن نور 
  على نور وبعضها كدرة ظلمانية يظهر فيها من القرآن ضالل على ضالل ونكال على نكال

الًَوَيْسألُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ ا   لرُّوُح ِمْن أَْمرِ َربِّى َوَمآ أُوِتيُتم مِّن الِْعلْمِ إِالَّ قَِلي
اعلم أنه تعاىل ملا ختم اآلية املتقدمة بقوله كُلٌّ َيْعَملُ َعلَى َشاِكلَِتِه وذكرنا أن املراد منه مشاكلة األرواح لألفعال 

  لوا عن الروح ويف اآلية مسائلالصادرة عنها وجب البحث ها هنا عن ماهية الروح وحقيقته فلذلك سأ
  املسألة األوىل للمفسرين يف الروح املذكورة يف هذه اآلية أقوال أظهرها أن املراد منه الروح الذي

هو سبب احلياة روى أن اليهود قالوا لقريش اسألوا حممداً عن ثالث فإن أخربكم باثنتني وأمسك عن الثالثة 
) صلى اهللا عليه وسلم ( القرنني وعن الروح فسألوا رسول اهللا  فهو نيب اسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي

عن هذه الثالثة فقال عليه السالم غداً أخربكم ومل يقل إن شاء اهللا فانقطع عنه الوحي أربعني يوماً مث نزل 
مث فسر هلم قصة )  ٢٤ ٢٣ف الكه( الوحي بعده َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشىْ ء إِّنى فَاِعلٌ ذاِلَك غَداً إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه 

أصحاب الكهف وقصة ذي القرنني وأهبم قصة الروح ونزل فيه قوله تعاىل َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن 
ا أُوِتيُتم ّمن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً ومن النا س من أَْمرِ َرّبى وبني أن عقول اخللق قاصرة عن معرفة حقيقة الروح فقال َوَم

طعن يف هذه الرواية من وجوه أوهلا أن الروح ليس أعظم شأناً وال أعلى مكاناً من اهللا تعاىل فإذا كانت معرفة 
اهللا تعاىل ممكنة بل حاصلة فأي مانع مينع من معرفة الروح وثانيها أن اليهود قالوا إن أجاب عن قصة أصحاب 

هذا كالم بعيد عن العقل ألن قصة أصحاب الكهف الكهف وقصة ذي القرنني ومل جيب عن الروح فهو نيب و
وقصة ذي القرنني ليست إال حكاية من احلكايات وذكر احلكاية ميتنع أن يكون دليالً على النبوة وأيضاً 

فاحلكاية اليت يذكرها إما أن تعترب قبل العلم بنبوته أو بعد العلم بنبوته فإن كان قبل العلم بنبوته كذبوه فيها 



العلم بنبوته فحينئذ صارت نبوته معلومة قبل ذلك فال فائدة يف ذكر هذه احلكاية وأما عدم  وإن كان بعد
اجلواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله دليالً على صحة النبوة وثالثها أن مسألة الروح يعرفها أصاغر 

ا ألورث ذلك ما يوجب إين ال أعرفه) صلى اهللا عليه وسلم ( الفالسفة وأراذل املتكلمني فلو قال الرسول 
التحقري والتنفري فإن اجلهل مبثل هذه املسألة يفيد حتقري أي إنسان كان فكيف الرسول الذي هو أعلم العلماء 

َك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم )  ٢ ١الرمحن ( وأفضل الفضالء ورابعها أنه تعاىل قال يف حقه الرَّْحَمُن َعلََّم الْقُْرءانَ  َوَعلََّم
وقال يف صفة القرآن )  ١١٤طه ( وقال َوقُل رَّّب زِْدنِى ِعلْماً )  ١١٣النساء ( فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظيماً َوكَانَ 

فمن ) أرنا األشياء كما هي ( وكان عليه السالم يقول )  ٥٩األنعام ( َوالَ َرطْبٍ َوالَ َيابِسٍ إِالَّ ِفى ِكَتابٍ مُّبِنيٍ 
يق به أن يقول أنا ال أعرف هذه املسألة مع أهنا من املسائل املشهورة املذكورة كان هذا حاله وصفته كيف يل

أجاب عنه على أحسن ) صلى اهللا عليه وسلم ( بني مجهور اخللق بل املختار عندنا أهنم سألوه عن الروح وأنه 
وه كثرية أحدها أن الوجوه وتقريره أن املذكور يف اآلية أهنم سألوه عن الروح والسؤال عن الروح يقع على وج

يقال ماهية الروح أهو متحيز أو حال يف املتحيز أو موجود غري متحيز وال حال يف التحيز وثانيها أن يقال 
الروح قدمية أو حادثة وثالثها أن يقال األرواح هل تبقى بعد موت األجسام أو تفىن ورابعها أن يقال ما حقيقة 

املبا حث املتعلقة بالروح كثرية وقوله َيْسأَلُوَنَك َعنِ الرُّوُح ليس فيه ما يدل سعادة األرواح وشقاوهتا وباجلملة ف
على أهنم عن هذه املسائل سألوا أو عن غريها إال أنه تعاىل ذكر له يف اجلواب عن هذا السؤال قوله قُلِ الرُّوُح 

حدامها السؤال عن ماهية الروح ِمْن أَْمرِ َرّبى وهذا اجلواب ال يليق إال مبسألتني من املسائل اليت ذكرناها إ
  والثانية عن قدمها وحدوثها

أما البحث األول فهم قالوا ما حقيقة الروح وماهيته أهو عبارة عن أجسام موجودة يف داخل هذا البدن متولدة 
من امتزاج الطبائع واألخالط أو عبارة عن نفس هذا املزاج والتركيب أو هو عبارة عن عرض آخر قائم هبذه 

ام أو هو عبارة عن موجود يغاير هذه األجسام واألعراض فأجاب اهللا عنه بأنه موجود مغاير هلذه األجس
األجسام وهلذه األعراض وذلك ألن هذه األجسام أشياء حتدث من امتزاج األخالط والعناصر وأما الروح فإنه 

  ) ٤٠لنحل ا( ليس كذلك بل هو جوهر بسيط جمرد ال حيدث إال مبحدث قوله كُْن فََيكُونُ 

فقالوا مل كان شيئاً مغايراً هلذه األجسام وهلذه األعراض فأجاب اهللا عنه بأنه موجود حيدث بأمر اهللا وتكوينه 
وتأثريه يف إفادة احلياة هلذا اجلسد وال يلزم من عدم العلم حبقيقته املخصوصة نفيه فإن أكثر حقائق األشياء 

له خاصية تقتضي قطع الصفراء فأما إذا أردنا أن نعرف ماهية تلك وماهياهتا جمهولة فأنا نعلم أن السكنجبني 
اخلاصية وحقيقتها املخصوصة فذاك غري معلوم فثبت أن أكثر املاهيات واحلقائق جمهولة ومل يلزم من كوهنا 

  ) ٨٥سراء اإل( جمهولة نفيها فكذلك ها هنا وهذا هو املراد من قوله َوَما أُوِتيُتم ّمن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً 
وقال )  ٩٧هود ( وأما املبحث الثاين فهو أن لفظ األمر قد جاء مبعىن الفعل قال تعاىل َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرِشيٍد 

ا َجاء أَْمُرَنا  أي فعلنا فقوله قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َرّبى أي من فعل ريب وهذا اجلواب يدل على )  ٦٦هود ( فَلَمَّ
الروح قدمية أو حادثة فقال بل هي حادثة وإمنا حصلت بفعل اهللا وتكوينه وإجياده مث احتج على أهنم سألوه أن 

حدوث الروح بقوله َوَما أُوِتيُتم ّمن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً يعين أن األرواح يف مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم 
يف التغيري من حال إىل حال ويف التبديل من نقصان  واملعارف مث حيصل فيها العلوم واملعارف فهي ال تزال تكون



إىل كمال والتغيري والتبديل من أمارات احلدوث فقوله قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َرّبى يدل على أهنم سألوه أن الروح 
رِ َرّبى مث هل هي حادثة فأجاب بأهنا حادثة واقعة بتخليق اهللا وتكوينه وهو املراد من قوله قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْم

استدل على حدوث األرواح بتغريها من حال إىل حال وهو املراد من قوله َوَما أُوِتيُتم ّمن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً فهذا 
  ما نقوله يف هذا الباب واهللا أعلم

روا أقواالً املسألة الثانية يف ذكر سائر األقوال املقولة يف نفس الروح املذكورة يف هذه اآلية اعلم أن الناس ذك
أخرى سوى ما تقدم ذكره فالقول األول أن املراد من هذا الروح هو القرآن قالوا وذلك ألن اهللا تعاىل مسى 

القرآن يف كثري من اآليات روحاً والالئق بالروح املسؤول عنه يف هذا املوضع ليس إال القرآن فال بد من تقرير 
( ح يدل عليه قوله تعاىل َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُروحاً ّمْن أَْمرَِنا مقامني املقام األول تسمية اهللا القرآن بالرو

وأيضاً السبب يف تسمية القرآن بالروح أن )  ٢النحل ( وقوله ُيَنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه )  ٥٢الشورى 
عاىل ومعرفة مالئكته ومعرفة كتبه ورسله بالقرآن حتصل حياة األرواح والعقول ألن به حتصل معرفة اهللا ت

(  واألرواح إمنا حتيا هبذه املعارف ومتام تقرير هذا املوضع ذكرناه يف تفسري قوله ُيَنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه
له َوُنَنّزلُ ِمَن وأما بيان املقام الثاين وهو أن الروح الالئق هبذا املوضع هو القرآن ألنه تقدمه قو)  ٢النحل 

نَِني  والذي تأخر عنه قوله َولَِئن ِشئَْنا لََنذَْهَبنَّ بِالَِّذى أَْوَحْيَنا )  ٨٢اإلسراء ( الْقُْرءاِن َما ُهَو ِشفَاء َوَرْحَمةٌ  لّلُْمْؤِم
بِِمثْلِ َهاذَا الْقُْرءاِن الَ َيأُْتونَ بِِمثِْلِه  إىل قوله قُل لَِّئنِ اْجَتَمَعِت اِإلنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَن َيأُْتواْ)  ٨٦اإلسراء ( إِلَْيَك 

فلما كان قبل هذه اآلية يف وصف القرآن وما بعدها كذلك )  ٨٨اإلسراء ( َولَْو كَانَ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ ظَهًِريا 
ألن وجب أيضاً أن يكون املراد من هذا الروح القرآن حىت تكون آيات القرآن كلها متناسبة متناسقة وذلك 

القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا أنه من جنس الشعر أو من جنس الكهانة فأجاهبم اهللا تعاىل بأنه ليس من 
جنس كالم البشر وإمنا هو كالم ظهر بأمر اهللا ووحيه وتنزيله فقال قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َرّبى أي القرآن ظهر بأمر 

أن الروح املسؤول عنه يف هذه اآلية ملك من مالئكة السموات  ريب وليس من جنس كالم البشر والقول الثاين
ونقلوا عن )  ٣٨النبأ ( وهو أعظمهم قدراً وقوة وهو املراد من قوله تعاىل َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْملَاِئكَةُ  َصفّاً 

جه لكل وجه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال هو ملك له سبعون ألف وجه لكل وجه سبعون ألف و
  سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يسبح اهللا تعاىل بتلك اللغات كلها وخيلق

اً أعظم من الروح غري  اهللا من كل تسبيحة ملكاً يطري مع املالئكة إىل يوم القيامة قالوا ومل خيلق اهللا تعاىل خلق
بلقمة واحدة لفعل ولقائل أن يقول هذا العرش ولو شاء أن يبتلع السموات السبع واألرضني السبع ومن فيهن 

القول ضعيف وبيانه من وجوه األول أن هذا التفصيل ملا عرفه علي فالنيب أوىل أن يكون قد عرفه فلم مل خيربهم 
فلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( به وأيضاً أن علياً ما كان ينزل عليه الوحي فهذا التفصيل ما عرفه إال من النيب 

ذلك الشرح والبيان لعلي ومل يذكره لغريه الثاين أن ذلك امللك إن كان ) اهللا عليه وسلم  صلى( ذكر النيب 
حيواناً واحداً وعاقالً واحداً مل يكن يف تكثري تلك اللغات فائدة وإن كان املتكلم بكل واحدة من تلك اللغات 

أن هذا شيء جمهول الوجود حيواناً آخر مل يكن ذلك ملكاً واحداً بل يكون ذلك جمموع مالئكة والثالث 
فكيف يسأل عنه أما الروح الذي هو سبب احلياة فهو شيء تتوفر دواعي العقالء على معرفته فصرف هذا 
السؤال إليه أوىل والقول الرابع وهو قول احلسن وقتادة أن هذا الروح جربيل والدليل عليه أنه تعاىل مسى 



ويف قوله فَأَْرَسلَْنا إِلَْيَها ُروَحَنا )  ١٩٤ ١٩٣الشعراء ( الِْمُني َعلَى قَلْبَِك جربيل بالروح يف قوله َنَزلَ بِِه الرُّوُح ا
ا ) حكاية عن ( وقال ) يف جربيل ( ويؤكد هذا أنه تعاىل قال قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َرّبى )  ١٧مرمي (  جربيل َوَم

ل كيف جربيل يف نفسه وكيف قيامه بتبليغ الوحي إليه والقول فسألوا الرسو)  ٦٤مرمي ( َنَتَنزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ َرّبَك 
اخلامس قال جماهد الروح خلق ليسوا من املالئكة على صورة بين آدم يأكلون وهلم أيد وأرجل ورؤوس وقال 
أبو صاحل يشبهون الناس وليسوا بالناس ومل أجد يف القرآن وال يف األخبار الصحيحة شيئاً ميكن التمسك به يف 

ت هذا القول وأيضاً فهذا شيء جمهول فيبعد صرف هذا السؤال إليه فحاصل ما ذكرناه يف تفسري الروح إثبا
  املذكور يف هذه اآلية هذه األقوال اخلمسة واهللا أعلم بالصواب

املسألة الثالثة يف شرح مذاهب الناس يف حقيقة اإلنسان اعلم أن العلم الضروري حاصل بأن ها هنا شيئاً إليه 
اإلنسان بقوله أنا وإذا قال اإلنسان علمت وفهمت وأبصرت ومسعت وذقت ومشمت وملست وغضبت يشري 

فاملشار إليه لكل أحد بقوله أنا إما أن يكون جسماً أو عرضاً أو جمموع اجلسم والعرض أو شيئاً مغايراً للجسم 
ل إن اإلنسان جسم فذلك والعرض أو من ذلك الشيء الثالث فهذا ضبط معقول أما القسم األول وهو أن يقا

اجلسم إما أن يكون هو هذه البنية أو جسماً داخالً يف هذه البنية أو جسماً خارجاً عنها أما القائلون بأن 
اإلنسان عبارة عن هذه البنية احملسوسة وعن هذا اجلسم احملسوس فهم مجهور املتكلمني وهؤالء يقولون اإلنسان 

بل الواجب أن يقال اإلنسان هو اجلسم املبين هبذه البنية املسحوسة واعلم  ال حيتاج تعريفه إىل ذكر حد أو رسم
أن هذا القول عندنا باطل وتقريره أهنم قالوا اإلنسان هو هذا اجلسم احملسوس فإذا أبطلنا كون اإلنسان عبارة 

ميكن أن يكون  عن هذا اجلسم وأبطلنا كون اإلنسان حمسوساً فقد بطل كالمهم بالكلية والذي يدل على أنه ال
هذا اجلسم وجوه احلجة األوىل أن العلم البديهي حاصل بأن أجزاء هذه اجلثة متبدلة ) عن ( اإلنسان عبارة 

بالزيادة والنقصان تارة حبسب النمو والذبول وتارة حبسب السمن واهلزال والعلم الضروري حاصل بأن املتبدل 
ه املقدمات الثالثة العلم القطعي بأن اإلنسان ليس عبارة عن املتغري مغاير للثابت الباقي وحيصل من جمموع هذ

جمموع هذه اجلثة احلجة الثانية أن اإلنسان حال ما يكون مشتغل الفكر متوجه اهلمة حنو أمر معني خمصوص فإنه 
  يف تلك احلالة يكون غافال عن مجيع أجزاء بدنه وعن أعضائه وأبعاضه جمموعها ومفصلها وهو يف تلك احلالة

ري غافل عن نفسه املعينة بدليل أنه يف تلك احلالة قد يقول غضبت واشتهيت ومسعت كالمك وأبصرت غ
وجهك وتاء الضمري كناية عن نفسه فهو يف تلك احلالة عامل بنفسه املخصوصة وغافل عن مجلة بدنه وعن كل 

مغايراً جلملة هذا البدن املعلوم غري معلوم فاإلنسان جيب أن يكون ) يكون ( واحد من أعضائه وأبعاضه و 
ولكل واحد من أعضائه وأبعاضه احلجة الثالثة أن كل أحد حيكم عقله بإضافة كل واحد من هذه األعضاء إىل 

نفسه فيقول رأسي وعيين ويدي ورجلي ولساين وقليب واملضاف غري املضاف إليه فوجب أن يكون الشيء 
حد من هذه األعضاء فإن قالوا قد يقول نفسي وذايت الذي هو اإلنسان مغايراً جلملة هذا البدن ولكل وا

فيضيف النفس والذات إىل نفسه فيلزم أن يكون الشيء وذاته مغايرة لنفسه وهو حمال قلنا قد يراد به هذا 
البدن املخصوص وقد يراد بنفس الشيء وذاته احلقيقة املخصوصة اليت يشري إليها كل أحد بقوله أنا فإذا قال 

كان املراد البدن فعندنا أنه مغاير جلوهر اإلنسان أما إذا أريد بالنفس والذات املخصوصة  نفسي وذايت فإن
املشار إليها بقوله أنا فال نسلم أن اإلنسان ميكنه أن يضيف ذلك الشيء إىل نفسه بقوله إنساين وذلك ألن عني 



ى أن اإلنسان ميتنع أن يكون اإلنسان ذاته فكيف يضيفه مرة أخرى إىل ذاته احلجة الرابعة أن كل دليل عل
جسماً فهو أيضاً يدل على أنه ميتنع أن يكون عبارة عن هذا اجلسم وسيأيت تقرير تلك الدالئل احلجة اخلامسة 
أن اإلنسان قد يكون حياً حال ما يكون البدن ميتاً فوجب كون اإلنسان مغايراً هلذا البدن والدليل على صحة 

آل عمران ( ْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه أَْمواتاً َبلْ أَْحَياء ِعنَد َرّبهِْم ُيْرَزقُونَ ما ذكرناه قوله تعاىل َوالَ َت
  فهذا النص صريح يف أن أولئك املقتولني أحياء واحلس يدل على أن هذا اجلسد ميت)  ١٦٩

نوح ( وقوله أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ َناراً )  ٤٦غافر ( اً َوَعِشّياً احلجة السادسة أن قوله تعاىل النَّاُر ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها غُُدّو
أنبياء اهللا ال ميوتون ولكن ( يدل على أن اإلنسان حييا بعد املوت وكذلك قوله عليه الصالة والسالم )  ٢٥

) حفر النار القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من ( وكذلك قوله عليه السالم ) ينقلون من دار إىل دار 
كل هذه النصوص تدل على أن اإلنسان ) من مات فقد قامت قيامته ( وكذلك قوله عليه الصالة والسالم 

يبقى بعد موت اجلسد وبديهة العقل والفطرة شاهدان بأن هذا اجلسد ميت ولو جوزنا كونه حياً جاز مثله يف 
كان اجلسد ميتاً لزم أن اإلنسان شيء غري مجيع اجلمادات وذلك عني السفسطة وإذا ثبت أن اإلنسان شيء و

  هذا اجلسد
حىت إذا محل امليت على نعشه رفرف روحه فوق النعش ( احلجة السابعة قوله عليه السالم يف خطبة طويلة له 

ويقول يا أهلي ويا ولدي ال تلعنب بكم الدنيا كما لعبت يب مجعت املال من حله وغري حله فالغىن لغريي والتبعة 
صرح بأن حال ما يكون ) صلى اهللا عليه وسلم ( وجه االستدالل أن النيب ) ذروا مثل ما حل يب علي فاح

اجلسد حمموالً على النعش بقي هناك شيء ينادي ويقول يا أهلي ويا ولدي مجعت املال من حله وغري حله 
اً للمال من احلرام واحلالل والذي ب قي يف رقبته الوبال ليس إال ومعلوم أن الذي كان األهل أهالً له وكان جامع

  ذلك اإلنسان فهذا تصريح بأن يف الوقت الذي كان فيه اجلسد ميتاً حمموالً كان ذلك اإلنسان حياً باقياً

  فامهاً وذلك تصريح بأن اإلنسان شيء مغاير هلذا اجلسد وهلذا اهليكل
)  ٢٨ ٢٧الفجر ( ةُ  اْرجِِعى إِلَى َرّبِك رَاِضَيةً  مَّْرِضيَّةً  احلجة الثامنة قوله تعاىل أََحٌد يأَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّ

واخلطاب بقوله ارجعي إمنا هو متوجه عليها حال املوت فدل هذا على أن الشيء الذي يرجع إىل اهللا بعد موت 
يدل على أن  اجلسد يكون حياً راضياً عن اهللا ويكون راضياً عنه اهللا والذي يكون راضياً ليس إال اإلنسان فهذا

  اإلنسان بقي حياً بعد موت اجلسد واحلي غري امليت فاإلنسان مغاير هلذا اجلسد
لَى اللَِّه َمْولَاُهُم احلجة التاسعة قوله تعاىل َحتَّى إِذَا َجاء أََحَدكُُم الَْمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا َوُهْم الَ ُيفَّرطُونَ ثُمَّ ُردُّواْ إِ

أثبت كوهنم مردودين إىل اهللا الذي هو موالهم حال كون اجلسد ميتاً فوجب أن )  ٦٢ ٦١األنعام ( الَْحّق 
  يكون ذلك املردود إىل اهللا مغايراً لذلك اجلسد امليت

احلجة العاشرة نرى مجيع فرق الدنيا من اهلند والروم والعرب والعجم ومجيع أرباب امللل والنحل من اليهود 
العامل وطوائفهم يتصدقون عن موتاهم ويدعون هلم باخلري ويذهبون  ئر فرقوالنصارى واجملوس واملسلمني وسا

إىل زياراهتم ولوال أهنم بعد موت اجلسد بقوا أحياء لكان التصدق عنهم عبثاً والدعاء هلم عبثاً ولكان الذهاب 
األصلية  إىل زيارهتم عبثاً فاالطباق على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرهتم

  ميوت هذا اجلسد) الذي ( السليمة شاهدة بأن اإلنسان شيء غري هذا اجلسد وأن ذلك الشيء ال ميوت بل 



احلجة احلادية عشرة أن كثرياً من الناس يرى أباه أو ابنه بعد موته يف املنام ويقول له اذهب إىل املوضع الفالين 
ن عنه مث عند اليقظة إذا فتش كان كما رآه يف النوم من غري فإن فيه ذهباً دفنته لك وقد يراه فيوصيه بقضاء دي

ا دل هذا الدليل على أن اإلنسان يبقى بعد املوت  تفاوت ولوال أن اإلنسان يبقى بعد املوت ملا كان كذلك ومل
  ودل احلس على أن اجلسد ميت كان اإلنسان مغايراً هلذا اجلسد امليت

عضو من أعضائه مثل أن تقطع يداه أو رجاله أو تقلع عيناه أو تقطع  احلجة الثانية عشرة أن اإلنسان إذا ضاع
أذناه إىل غريها من األعضاء فإن ذلك اإلنسان جيد من قلبه وعقله أنه هو عني ذلك اإلنسان ومل يقع يف عني 
ا ذلك اإلنسان تفاوت حىت أنه يقول أنا ذلك اإلنسان الذي كنت موجوداً قبل ذلك إال أنه يقول إهنم قطعو

يدي ورجلي وذلك برهان يقيين على أن ذلك اإلنسان شيء مغاير هلذه األعضاء واألبعاض وذلك يبطل قول 
  من يقول اإلنسان عبارة عن هذه البنية املخصوصة

احلجة الثالثة عشرة أن القرآن واألحاديث يدالن على أن مجاعة من اليهود قد مسخهم اهللا وجعلهم يف صورة 
ول إن ذلك اإلنسان هل بقي حال ذلك املسخ أو مل يبق فإن مل يبق كان هذا إماتة لذلك القردة واخلنازير فنق

اإلنسان وخلقاً لذلك اخلنزير وليس هذا من املسخ يف شيء وإن قلنا إن ذلك اإلنسان بقي حال حصول ذلك 
يكون ذلك  املسخ فنقول على ذلك التقدير ذلك اإلنسان باق وتلك البنية وذلك اهليكل غري باق فوجب أن

  اإلنسان شيئاً مغايراً لتلك البنية
كان يرى جربيل عليه الصالة والسالم يف صورة ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة الرابعة عشرة أن رسول اهللا 

دحية الكليب وكان يرى إبليس يف صورة الشيخ النجدي فها هنا بنية اإلنسان وهيكله وشكله حاصل مع أن 
  حقيقة اإلنسان

ة وهذا يدل على أن اإلنسان ليس عبارة عن هذه البنية وهذا اهليكل والفرق بني هذه احلجة واليت غري حاصل
  قبلها أنه حصلت صورة هذه البنية مع عدم هذه البنية وهذا اهليكل

احلجة اخلامسة عشرة أن الزاين يزين بفرجه فيضرب على ظهره فوجب أن يكون اإلنسان شيئاً آخر سوى 
ويقال إن ذلك الشيء يستعمل الفرج يف عمل والظهر يف عمل آخر فيكون املتلذذ واملتأمل  الفرج وسوى الظهر

  هو ذلك الشيء إال أنه حتصل تلك اللذة بواسطة ذلك العضو ويتأمل بواسطة الضرب على هذا العضو
طاب احلجة السادسة عشرة أين إذا تكلمت مع زيد وقلت له افعل كذا أو ال تفعل كذا فاملخاطب هبذا اخل

واملأمور واملنهي ليس هو جبهة زيد وال حدقته وال أنفه وال فمه وال شيئاً من أعضائه بعينه فوجب أن يكون 
املأمور واملنهي واملخاطب شيئاً مغايراً هلذه األعضاء وذلك يدل على أن ذلك املأمور واملنهي غري هذا اجلسد 

هذا البدن ال شيء من أعضائه وأبعاضه قلنا بوجه التكليف فإن قالوا مل ال جيوز أن يقال املأمور واملنهي مجلة 
على اجلملة إمنا يصح لو كانت اجلملة فامهة عاملة فنقول لو كانت اجلملة فامهة عاملة فإما أن يقوم مبجموع 

البدن علم واحد أو يقوم بكل واحد من أجزاء البدن علم على حدة واألول يقتضي قيام العرض باحملال الكثرية 
حمال والثاين يقتضي أن يكون كل واحد من أجزاء البدن عاملاً فامهاً مدركاً على سبيل االستقالل وقد بينا وهو 

  أن العلم الضروري حاصل بأن اجلزء املعني من البدن ليس عاملاً فامهاً مدركاً باالستقالل فسقط هذا السؤال
 حيصل إال يف القلب فيلزم أن يكون اإلنسان احلجة السابعة عشرة أن اإلنسان جيب أن يكون عاملاً والعلم ال



عبارة عن الشيء املوجود يف القلب وإذا ثبت هذا بطل القول بأن اإلنسان عبارة عن هذا اهليكل وهذه اجلثة 
إمنا قلنا إن اإلنسان جيب أن يكون عاملاً ألنه فاعل خمتار والفاعل املختار هو الذي يفعل بواسطة القلب 

وطان بالعلم ألن ما ال يكون مقصوداً امتنع القصد إىل تكوينه فثبت أن اإلنسان جيب أن واالختيار ومها مشر
يكون عاملاً باألشياء وإمنا قلنا إن العلم ال يوجد إال يف القلب للربهان والقرآن أما الربهان فألنا جند العلم 

( ىل لَُهْم قُلُوٌب الَّ َيفْقَُهونَ بَِها الضروري بأنا جند علومنا من ناحية القلب وأما القرآن فآيات حنو قوله تعا
( وقوله َنَزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك )  ٢٢اجملادلة ( وقوله كََتَب ِفى قُلُوبِهُِم اإلَميانَ )  ١٧٩األعراف 
هذا  وإذا ثبت أن اإلنسان جيب أن يكون عاملاً وثبت أن العلم ليس إال يف القلب هو)  ١٩٤ ١٩٣الشعراء 

  اجلسد وهذا اهليكل
وأما البحث الثاين وهو بيان أن اإلنسان غري حمسوس وهو أن حقيقة اإلنسان شيء مغاير للسطح واللون وكل 
ما هو مرئي فهو إما السطح وإما اللون ومها مقدمتان قطعيتان وينتج هذا القياس أن حقيقة اإلنسان غري مرئية 

  وال حمسوسة وهذا برهان يقيين
الرابعة يف شرح مذاهب القائلني بأن اإلنسان جسم موجود يف داخل البدن اعلم أن األجسام املوجودة املسألة 

يف هذا العامل السفلي إما أن تكون أحد العناصر األربعة أو ما يكون متولداً من امتزاجها وميتنع أن حيصل يف 
  ولداً منالبدن اإلنساين جسم عنصري خالص بل ال بد وأن يكون احلاصل جسماً مت

امتزاجات هذه األربعة فنقول أما اجلسم الذي تغلب عليه األرضية فهو األعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم 
والغضروف والعصب والوتر والرباط والشحم واللحم واجللد ومل يقل أحد من العقالء الذين قالوا اإلنسان 

وذلك ألن هذه األعضاء كثيفة ثقيلة  شيء مغاير هلذا اجلسد بأنه عبارة عن عضو معني من هذه األعضاء
ظلمانية فال جرم مل يقل أحد من العقالء بأن اإلنسان عبارة عن أحد هذه األعضاء وأما اجلسم الذي تغلب عليه 

املائية فهو األخالط األربعة ومل يقل أحد يف شيء منها إنه اإلنسان إال يف الدم فإن منهم من قال إنه هو الروح 
ج لزم املوت أما اجلسم الذي تغلب عليه اهلوائية والنارية فهو األرواح وهي نوعان أحدمها بدليل أنه إذا خر

أجسام هوائية خملوطة باحلرارة الغريزية متولدة إما يف القلب أو يف الدماغ وقالوا إهنا هي الروح وإهنا هي 
ن يقول إنه جزء ال يتجزأ يف اإلنسان مث اختلفوا فمنهم من يقول اإلنسان هو الروح الذي يف القلب ومنهم م

الدماغ ومنهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء نارية خمتلطة هبذه األرواح القلبية والدماغية وتلك األجزاء 
النارية وهي املسماة باحلرارة الغريزية وهي اإلنسان ومن الناس من يقول الروح عبارة عن أجسام نورانية 

ء الشمس وهي ال تقبل التحلل والتبدل وال التفرق وال التمزق فإذا مساوية لطيفة واجلوهر على طبيعة ضو
تكون البدن ومت استعداده وهو املراد بقوله فَإِذَا َسوَّْيُتُه نفذت تلك األجسام الشريفة السماوية اإلهلية يف داخل 

لورد ونفاذ تلك أعضاء البدن نفاذ النار يف الفحم ونفاذ دهن السمسم يف السمسم ونفاذ ماء الورد يف جسم ا
مث إن البدن ما دام يبقى )  ٧٢ص ( األجسام السماوية يف جوهر البدن هو املراد بقوله َوَنفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى 

سليماً قابالً لنفاذ تلك األجسام الشريفة بقي حياً فإذا تولدت يف البدن أخالط غليظة منعت تلك األخالط 
فة فيها فانفصلت عن هذا البدن فحينئذ يعرض املوت فهذا مذهب قوي الغليظة من سريان تلك األجسام الشري

شريف جيب التأمل فيه فإنه شديد املطابقة ملا ورد يف الكتب اإلهلية من أحوال احلياة واملوت فهذا تفصيل 



مذاهب القائلني بأن اإلنسان جسم موجود يف داخل البدن وأما أن اإلنسان جسم موجود خارج البدن فال 
أحداً ذهب إىل هذا القول أما القسم الثاين وهو أن يقال اإلنسان عرض حال يف البدن فهذا ال يقول به أعرف 

عاقل ألن من املعلوم بالضرورة أن اإلنسان جوهر ألنه موصوف بالعلم والقدرة والتدبر والتصرف ومن كان 
قل هو أن اإلنسان يشترط أن كذلك كان جوهراً واجلوهر ال يكون عرضاً بل الذي ميكن أن يقول به كل عا

يكون موصوفاً بأعراض خمصوصة وعلى هذا التقدير فللناس فيه أقوال القول األول أن العناصر األربعة إذا 
امتزجت وانكسرت سورة كل واحدة منها بسورة اآلخر حصلت كيفية معتدلة هي املزاج ومراتب هذا املزاج 

الفرسية فاإلنسانية عبارة عن أجسام موصوفة متولدة عن غري متناهية فبعضها هي اإلنسانية وبعضها هي 
امتزاجات أجزاء العناصر مبقدار خمصوص هذا قول مجهور األطباء ومنكري بقاء النفس وقول أيب احلسني 

البصري من املعتزلة والقول الثاين أن اإلنسان عبارة عن أجسام خمصوصة بشرط كوهنا موصوفة بصفة احلياة 
حلياة عرض قائم باجلسم وهؤالء أنكروا الروح والنفس وقالوا ليس ها هنا إال أجسام مؤتلفة والعلم والقدرة وا

موصوفة هبذه األعراض املخصوصة وهي احلياة والعلم والقدرة وهذا مذهب أكثر شيوخ املعتزلة والقول الثالث 
ز عن سائر احليوانات بشكل أن اإلنسان عبارة عن أجسام موصوفة باحلياة والعلم والقدرة واإلنسان إمنا ميتا

جسده وهيئة أعضائه وأجزائه إال أن هذا مشكل فإن املالئكة قد يتشبهون بصور الناس فها هنا صورة اإلنسان 
  حاصلة مع عدم اإلنسانية ويف صورة املسخ معىن اإلنسانية حاصل مع أن هذه الصورة غري حاصلة

طرداً وعكساً أما القسم الثالث وهو أن يقال اإلنسان فقد بطل اعتبار هذا الشكل يف حصول معىن اإلنسانية 
موجود ليس جبسم وال جسمانية فهو قول أكثر اإلهليني من الفالسفة القائلني ببقاء النفس املثبتني للنفس معاداً 
 روحانياً وثواباً وعقاباً وحساباً روحانياً وذهب إليه مجاعة عظيمة من علماء املسلمني مثل الشيخ أيب القاسم

الراغب األصفهاين والشيخ أيب حامد الغزايل رمحهما اهللا ومن قدماء املعتزلة معمر بن عباد السلمي ومن الشيعة 
امللقب عندهم بالشيخ املفيد ومن الكرامية مجاعة واعلم أن القائلني بإثبات النفس فريقان األول وهم احملققون 

هذا البدن وعلى هذا التقدير فاإلنسان غري موجود يف منهم من قال اإلنسان عبارة عن هذا اجلوهر املخصوص و
داخل العامل وال يف خارجه وغري متصل يف داخل العامل وال يف خارجه وغري متصل بالعامل وال منفصل عنه ولكنه 
ق متعلق بالبدن تعلق التدبري والتصرف كما أن إله العامل ال تعلق له بالعامل إال على سبيل التصرف والتدبري والفري

الثاين الذين قالوا النفس إذا تعلقت بالبدن احتدت بالبدن فصارت النفس عني البدن والبدن عني النفس 
وجمموعهما عند االحتاد هو اإلنسان فإذا جاء وقت املوت بطل هذا االحتاد وبقيت النفس وفسد البدن فهذه 

ا متعلقة بأجسام مساوية نورانية لطيفة مجلة مذاهب الناس يف اإلنسان وكان ثابت بن قرة يثبت النفس ويقول إهن
غري قابلة للكون والفساد التفرق والتمزق وأن تلك األجسام تكون سارية يف البدن وما دام يبقى ذلك السريان 
  بقيت النفس مدبرة للبدن فإذا انفصلت تلك األجسام اللطيفة عن جوهر البدن انقطع تعلق النفس عن البدن

ل مثبيت النفس من ناحية العقل احتج القوم بوجوه كثرية بعضها قوي وبعضها ضعيف املسألة اخلامسة يف دالئ
  والوجوه القوية بعضها قطعية وبعضها إقناعية فلنذكر الوجوه القطعية

احلجة األوىل ال شك أن اإلنسان جوهر فإما أن يكون جوهراً متحيزاً أو غري متحيز واألول باطل فتعني الثاين 
ميتنع أن يكون جوهراً متحيزاً أنه لو كان كذلك لكان كونه متحيزاً غري تلك الذات ولو  والذي يدل على أنه



كان كذلك لكان كل ما علم اإلنسان ذاته املخصوصة وجب أن يعلم كونه متحيزاً مبقدار خمصوص وليس 
ات ثالثة املقدمة األمر كذلك فوجب أن ال يكون اإلنسان جوهراً متحيزاً فنفتقر يف تقرير هذا الدليل إىل مقدم

األوىل لو كان اإلنسان جوهراً متحيزاً لكان كونه متحيزاً عني ذاته املخصوصة والدليل عليه أنه لو كان حتيزه 
صفة قائمة لكان ذلك احملل من حيث هو مع قطع النظر عن هذه الصفة إما أن يكون متحيزاً أو ال يكون 

ائمة باحملل إمنا قلنا إنه ميتنع أن يكون حمل التحيز ألنه يلزم والقسمان باطالن فبطل القول بكون التحيز صفة ق
كون الشيء الواحد متحيزاً مرتني وألنه يلزم اجتماع املثلني وألنه ليس جعل أحدمها ذاتاً واآلخر صفة أوىل من 

قلنا  العكس وألن التحيز الثاين إن كان عني الذات فهو املقصود وإن كان صفة لزم التسلسل وهو حمال وإمنا
إنه ميتنع أن يكون حمل التحيز غري متحيز ألن حقيقة التحيز هو الذهاب يف اجلهات واالمتداد فيها والشيء 
الذي ال يكون متحيزاً مل يكن له اختصاص باجلهات وحصوله فيها ليس مبتحيز حمال فثبت هبذا أنه لو كان 

مة الثانية لو كان حتيز ذاته املخصوصة عني ذاته اإلنسان جوهراً متحيزاً لكان حتيزه غري ذاته املخصوصة املقد
املخصوصة لكان مىت عرف ذاته املخصوصة فقد عرف كوهنا متحيزة والدليل عليه أنه لو صارت ذاته 

  املخصوصة معلومة وصار حتيزه جمهوالً لزم اجتماع النفي واإلثبات يف الشيء الواحد وهو حمال

كوننا جاهلني بالتحيز واالمتداد يف اجلهات الثالثة وذلك ظاهر عند  املقدمة الثالثة أنا قد نعرف ذاتنا حال
االختبار واالمتحان فإن اإلنسان حال كونه مشتغالً بشيء من املهمات مثل أن يقول لعبده مل فعلت كذا ومل 

اً بذاته املخصوصة إذ  لو مل خالفت أمري وإين أبالغ يف تأديبك وضربك فعندما يقول مل خالفت أمري يكون عامل
يعلم ذاته املخصوصة المتنع أن يعلم أن ذلك اإلنسان خالفه والمتنع أن خيرب عن نفسه بأنه على عزم أن يؤدبه 

ويضربه ففي هذه احلالة يعلم ذاته املخصوصة مع أنه يف تلك احلالة ال خيطر بباله حقيقة التحيز واالمتداد يف 
ان ذات اإلنسان جوهراً متحيزاً لكان حتيزه عن عني اجلهات واحلصول يف احليز فثبت مبا ذكرنا أنه لو ك

املخصوصة ولو كان كذلك لكان كل ما علم ذاته املخصوصة فقد علم التحيز وثبت أنه ليس كذلك فيلزم أن 
يقال ذات اإلنسان ليس جوهراً متحيزاً وذلك هو املطلوب فإن قالوا هذا معارض بأنه لو كان جوهراً جمرداً 

ت نفسه عرف كونه جوهراً جمرداً وليس األمر كذلك قلنا الفرق ظاهر ألن كونه جمرداً لكان كل من عرف ذا
معناه أنه ليس مبتحيز وال حاالً يف املتحيز وهذا السلب ليس عني تلك الذات املخصوصة ألن السلب ليس عني 

لسلب معلوماً الثبوت وإذا كان كذلك مل يبعد أن تكون تلك الذات املخصوصة معلومة وأن ال يكون ذلك ا
خبالف كونه متحيزاً فأنا قد دللنا على أن تقدير كون اإلنسان جوهراً متحيزاً يكون حتيزه عني ذاته املخصوصة 

  وعلى هذا التقدير ميتنع أن تكون ذاته معلومة ويكون حتيزه جمهوالً فظهر الفرق
لبدن ولكل واحد من أجزائه فهذه احلجة الثانية النفس واحدة ومىت كانت واحدة وجب أن تكون مغايرة هلذا ا

احلجة مبنية على مقدمات املقدمة األوىل هي قولنا النفس واحدة ولنا ها هنا مقامان تارة ندعي العلم البديهي 
فيه وأخرى نقيم الربهان على صحته أما املقام األول وهو إدعاء البديهية فنقول املراد من النفس هو الشيء 

له أنا وكل أحد يعلم بالضرورة أنه إذا أشار إىل ذاته املخصوصة بقوله أنا كان الذي يشري إليه كل أحد بقو
ال جيوز أن يكون املشار إليه لكل أحد بقوله أنا وإن كان واحداً  ذلك املشار إليه واحداً غري متعدد فإن قيل مل 

ا إنه ال حاجة لنا يف هذا املق ام إىل دفع هذه السؤال بل إال أن ذلك الواحد يكون مركباً من أشياء كثرية قلن



نقول املشار إليه بقول أنا معلوم بالضرورة أنه شيء واحد فأما أن ذلك الواحد هل هو واحد مركب من أشياء 
كثرية أو هو واحد يف نفسه واحد يف حقيقته فهذا ال حاجة إليه يف هذا املقام أما املقام الثاين وهو مقام 

  وجوه االستدالل فالذي يدل على وحدة النفس
احلجة األوىل أن الغضب حالة نفسانية حتدث عند إرادة دفع املنافر والشهوة حالة نفسانية حتدث عند طلب 
املالمي مشروطاً بالشعور بكون الشيء مالمياً ومنافراً فالقوة الغضبية اليت هي قوة دافعة للمنافر إن مل يكن هلا 

افر على سبيل القصد واالختيار ألن القصد إىل اجلذب تارة وإىل شعور بكونه منافراً امتنع انبعاثها لدفع ذلك املن
لدفع أخرى مشروط بالشعور بالشيء فالشيء احملكوم عليه بكونه دافعاً للمنافر على سبيل االختيار ال بد وأن 

اينة يكون له شعور بكونه منافراً فالذي يغضب ال بد وأن يكون هو بعينه مدركاً فثبت هبذا الربهان اليقيين مب
  حاصلة يف ذوات متباينة

احلجة الثانية أنا إذا فرضنا جوهرين مستقلني يكون كل واحد منهما مستقالً بفعله اخلاص امتنع أن يصري 
اشتغال أحدمها بفعله اخلاص مانعاً لآلخر من اشتغاله بفعله اخلاص به وإذا ثبت هذا فنقول لو كان حمل اإلدراك 

  آخر وحمل الشهوة جوهراً ثالثاً وجب أن ال يكون اشتغال والفكر جوهراً وحمل الغضب جوهراً

القوة الغضبية بفعلها مانعاً للقوة الشهوانية من االشتغال بفعلها وال بالعكس لكن الثاين باطل فإن اشتغال 
اإلنسان بالشهوة وانصبابه إليها مينعه من االشتغال بالغضب وانصبابه إليه وبالعكس فعلمنا أن هذه األمور 

ثالثة ليست مباديء مستقلة بل هي صفات خمتلفة جبوهر واحد فال جرم كان اشتغال ذلك اجلوهر بأحد هذه ال
  األفعال عائقاً له عن اإلشتغال بالفعل اآلخر

احلجة الثالثة أنا إذا أدركنا أشياء فقد يكون اإلدراك سبباً حلصول الشهوة وقد يصري سبباً حلصول الغضب فلو 
مغايراً للذي يغضب والذي يشتهي فحني أدرك اجلوهر املدرك مل حيصل عند اجلوهر املشتهى كان اجلوهر املدرك 

من ذلك اإلدراك أثر وال خرب فوجب أن ال يترتب على ذلك اإلدراك ال حصول الشهوة وال حصول الغضب 
حب وحيث حصل هذا الترتيب واالستلزام علمنا أن صاحب اإلدراك بعينه هو صاحب الشهوة بعينها وصا

  الغضب بعينه
احلجة الرابعة أن حقيقة احليوان أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة باإلرادة فالنفس ال ميكنها أن تتحرك 

باإلدارة إال عند حصول الداعي وال معىن للداعي إال الشعور خبري يرغب يف جذبه أو بشر يرغب يف دفعه وهذا 
لخري والشر وامللذ واملؤذي والنافع والضار فثبت مبا ذكرنا يقتضي أن يكون املتحرك باإلرادة هو بعينه مدركاً ل

أن النفس اإلنسانية شيء واحد وثبت أن ذلك الشيء هو املبصر والسامع والشام والذائق والالمس واملتخيل 
واملتفكر واملتذكر واملشتهي والغاضب وهو املوصوف جبميع اإلدراكات وهو املوصوف جبميع األفعال 

ركات اإلرادية وأما املقدمة الثانية يف بيان أنه ملا كانت النفس شيئاً واحداً وجب أن ال تكون االختيارية واحل
النفس يف هذا البدن وال شيئاً من أجزائه فنقول أما بيان أنه مىت كان األمر كذلك امتنع كون النفس عبارة عن 

ر والتفكر والعلم بأن هذه القوى غري مجلة هذا البدن وكذا القوة السامعة وكذا سائر القوى كالتخيل والتذك
سارية يف مجلة أجزاء البدن علم بديهي بل هو من أقوى العلوم البديهية وأما بيان أنه ميتنع أن تكون النفس 
جزءاً من أجزاء هذا البدن فانا نعلم بالضرورة أنه ليس يف البدن جزء واحد وهو بعينه موصوف باألبصار 



لذي يتبادر إىل اخلاطر أن األبصار خمصوص بالعني ال بسائر األعضاء والسماع والسماع والفكر والذكر بل ا
ال بسائر األعضاء وكذلك القول يف سائر  خمصوص باألذن ال بسائر األعضاء والصوت خمصوص باحللق 

اإلدراكات وسائر األفعال فأما أن يقال إنه حصل يف البدن جزء واحد موصوف بكل هذه اإلدراكات وبكل 
فعال فالعلم الضروري حاصل بأنه ليس األمر كذلك فثبت مبا ذكرنا أن النفس اإلنسانية شيء واحد هذه األ

موصوف جبملة هذه اإلدراكات وجبملة هذه األفعال وثبت بالبديهية أن مجلة البدن ليست كذلك وثبت أيضاً 
هلذا البدن ولكل واحد من أن شيئاً من أجزاء البدن ليس كذلك فحينئذ حيصل اليقني بأن النفس شيء مغاير 

أجزائه وهو املطلوب ولنقرر هذا الربهان بعبارة أخرى فنقول إنا نعلم بالضرورة أنا إذا أبصرنا شيئاً عرفناه وإذا 
عرفناه اشتهيناه وإذا اشتهيناه حركنا أبداننا إىل القرب منه فوجب القطع بأن الذي أبصر هو الذي عرف وأن 

الذي اشتهى هو الذي حرك إىل القرب منه فيلزم القطع بأن املبصر لذلك  الذي عرف هو الذي اشتهى وأن
الشيء والعارف به واملشتهي واملتحرك إىل القرب منه شيء واحد إذ لو كان املبصر شيئاً والعارف شيئاً ثانياً 

ذي اشتهى مل واملشتهي شيئاً ثالثاً واملتحرك شيئاً رابعاً لكان الذي أبصر مل يعرف والذي عرف مل يشته وال
  يتحرك ومن املعلوم أن كون الشيء مبصراً لشيء ال يقتضي

صريورة شيء آخر عاملاً بذلك الشيء وكذلك القول يف سائر املراتب وأيضاً فأنا نعلم بالضرورة أن الرائي 
ب منها للمرئيات ملا كان رآها فقد عرفها وملا عرفها فقد اشتهاها وملا اشتهاها طلبها وحرك األعضاء إىل القر

ونعلم أيضاً بالضرورة أن املوصوف هبذه الرؤية وهبذا العلم وهبذ الشهوة وهبذا التحرك هو ال غريه وأيضاً 
العقالء قالوا احليوان ال بد أن يكون حساساً متحركاً باإلرادة فإنه إن مل حيس بشيء مل يشعر بكونه مالئماً أو 

يداً للجذب أو الدفع فثبت أن الشيء الذي يكون متحركاً بكونه منافراً وإذا مل يشعر بذلك امتنع كونه مر
باإلرادة فإنه بعينه جيب أن يكون حساساً فثبت أن املدرك جلميع املدركات يدرك جبميع أصناف اإلدراكات وأن 

 )عقلنا ( املباشر جلميع التحريكات االختيارية شيء واحد وأيضاً فألنا إذا تكلمنا بكالم نقصد منه تفهيم الغري 
معاين تلك الكلمات مث ملا عقلناها أردنا تعريف غرينا تلك املعاين وملا حصلت هذه اإلرادة يف قلوبنا حاولنا 

إدخال تلك احلروف واألصوات يف الوجود لنتوسل هبا إىل تعريف غرينا تلك املعاين إذ ثبت هذا فنقول إن كان 
داً لزم أن يقال إن حمل العلوم واإلرادات هو حممل العلم واإلرادة وحمل تلك احلروف واألصوات جسماً واح

احلنجرة واللهاة واللسان ومعلوم أنه ليس كذلك وإن قلنا حمل العلوم واإلرادات هو القلب لزم أيضاً أن يكون 
حمل الصوت هو القلب وذلك أيضاً باطل بالضرورة وإن قلنا حمل الكالم هو احلنجرة واللهاة واللسان وحمل 

هو القلب وحمل القدرة هو األعصاب واألوتار والعضالت كنا قد وزعنا هذه األمور على  العلوم واإلرادات
هذه األعضاء املختلفة لكنا أبطلنا ذلك وبينا أن املدرك جلميع املدركات واحملرك جلميع األضاء بكل أنواع 

شيء ) أنه ( التحريك التحريكات جيب أن يكون شيئاً واحداً فلم يبق إال أن يقال يف اإلدراك والقدرة على 
سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن وأن هذه األعضاء جارية جمرى اآلالت واألدوات فكما أن اإلنسان 

يعقل أفعاالً خمتلفة بواسطة آالت حمتلفة فكذلك النفس تبصر بالعني وتسمع باألذن وتتفكر بالدماغ وتعقل 
نفس جوهر مغاير هلا مفارق عنها بالذات متعلق هبا تعلق بالقلب فهذه األعضاء آالت النفس وأدوات هلا وال

  التصرف والتدبري وهذا الربهان برهان شريف يقيين يف ثبوت هذا املطلوب واهللا أعلم



املقدمة الثالثة لو كان اإلنسان عبارة عن هذا اجلسد لكان إما أن يقوم بكل واحد من األجزاء حياة وعلم 
موع األجزاء حياة وعلم وقدرة والقسمان باطالن فبطل القول بكون وقدرة على حدة وإما أن يقوم مبج

اإلنسان عبارة عن هذا اجلسد وأما بطالن القسم األول فألنه يقتضي كون كل واحد من أجزاء اجلسد حياً 
عاملاً قادراً على سبيل االستقالل فوجب أن ال يكون اإلنسان الواحد حيواناً واحداً بل أحياء عاملني قادرين 

وحينئذ ال يبقى فرق بني اإلنسان الواحد وبني أشخاص كثريين من الناس وربط بعضهم بالبعض بالتسلسل لكنا 
نعلم بالضرورة فساد هذا الكالم ألين أجد ذايت ذاتاً واحدة ال حيوانات كثريين وأيضاً فبتقدير أن يكون كل 

ون لكل واحد منهما خرب عن حال صاحبه واحد من أجزاء هذا اجلسد حيواناً واحداً على حدة فحينئذ ال يك
فال ميتنع أن يريد هذا أن يتحرك إىل هذا اجلانب ويريد اجلزء اآلن أن يتحرك إىل اجلانب اآلخر فحينئذ يقع 

التدافع بني أجزاء بدن اإلنسان الواحد كما يقع بني شخصني وفساد ذلك معلوم بالبديهة وأما بطالن القسم 
الصفة الواحدة باحملال الكثرية وذلك معلوم البطالن بالضرورة وألنه لو جاز حلول الثاين فألنه يقضيت قيام 

الصفة الواحدة يف احملال الكثرية مل يبعد أيضاً حصول اجلسم الواحد يف األحياز الكثرية وألن بتقدير أن حتصل 
  الصفة الواحدة يف احملال املتعددة فحينئذ يكون كل واحد من تلك األجزاء حياً عاقالً

عاملاً فيتجرد األمر إىل كون هذه اجلثة الواحدة أناساً كثريين وملا ظهر فساد القسمني ثبت أن اإلنسان ليس هو 
هذه اجلثة فإن قالوا مل ال جيوز أن تقوم احلياة الواحدة باجلزء الواحد مث إن تلك احلياة تقتضي صريورة مجلة 

للعلم إال العاملية وبتقدير أن نساعد على أن األجزاء أحياء قلنا هذا باطل ألنه ال معىن للحيا ة إال احليية وال معىن 
احلياة معىن يوجب احليية والعلم معىن يوجب العاملية إال أنا نقول إن حصل يف جمموع جثة جمموع حياة واحدة 

على  وعاملية واحدة فقد حصلت الصفة الواحدة يف احملال الكثرية وهو حمال وإن حصل يف كل جزء وجثة حياة
  حدة وعاملية على حدة عاد ما ذكرنا من كون اإلنسان الواحد أناساً كثريين وهو حمال

املقدمة الرابعة أنا ملا تأملنا يف أحوال النفس رأينا أحواهلا بالضد من أحوال اجلسم وذلك يدل على أن النفس 
إنه ال يقبل صورة أخرى ليست جسماً وتقرير هذه املنافاة من وجوه األول أن كل جسم حصلت فيه صورة ف

من جنس الصورة األوىل إال بعد زوال الصورة األوىل زواالً تاماً مثاله أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث 
امتنع أن حيصل فيه شكل التربيع والتدوير إال بعد زوال الشكل األول عنه نعم إنا وجدنا احلال يف تصور 

النفس اليت مل تقبل صورة عقلية البتة يبعد قبوهلا شيئاً من الصور النفس بصور املعقوالت بالضد من ذلك فإن 
العقلية فإذا قبلت صورة واحدة صار قبوهلا للصورة الثانية أسهل مث إن النفس ال تزال تقبل صورة بعد صورة 

من غري أن تضعف ألبتة بل كلما كان قبوهلا للصور أكثر صار قبوهلا للصور اآلتية بعد ذلك أسهل وأسرع 
وهلذا السبب يزداد اإلنسان فهماً وإدراكاً كلما ازداد خترجاً وارتباطاً يف العلوم فثبت أن قبول النفس للصور 
العقلية على خالف قبول اجلسم للصورة وذلك يوهم أن النفس ليست جبسم والثاين أن املواظبة على األفكار 

س فهو تأثريها يف إخراج النفس من القوة إىل الفعل يف الدقيقة هلا أثر يف النفس وأثر يف البدن أما أثرها يف النف
التعقالت واإلدراكات وكلما كانت األفكار أكثر كان حصول هذه األحوال أكمل وذلك غاية كماهلا وهناية 

شرفها وجاللتها وأما أثرها يف البدن فهو أهنا توجب استيالء اليبس على البدن واستيالء الذبول عليه وهذه 
تمرت النتقلت إىل املاليخوليا وسوق املوت فثبت مبا ذكرنا أن هذه األفكار توجب حياة النفس احلالة لو اس



وشرفها وتوجب نقصان البدن وموته فلو كانت النفس هي البدن لصار الشيء الواحد سبباً لكماله ونقصانه 
نسان ضعيفاً حنيفاً فإذا الح له نور معاً وحلياته وموته معاً وأنه حمال والثالث أنا إذا شاهدنا أنه رمبا كان بدن اإل

من األنوار القدسية وجتلى له سر من أسرار عامل الغيب حصل لذلك اإلنسان جراءة عظيمة وسلطنة قوية ومل 
يعبأ حبضور أكابر السالطني ومل يقم هلم وزناً ولوال أن النفس شيء سوى البدن ملا كان األمر كذلك الرابع أن 

دات كلما أمعنوا يف قهر القوى البدنية وجتويع اجلسد قويت قواهم الروحانية أصحاب الرياضات واجملاه
وأشرقت أسرارهم باملعارف اإلهلية وكلما أمعن اإلنسان يف األكل والشرب وقضاء الشهوة اجلسدانية صار 

كذلك اخلامس كالبهيمة وبقي حمروماً عن آثار النطق والعقل واملعرفة ولوال أن النفس غري البدن ملا كان األمر 
أنا نرى أن النفس تفعل أفاعيلها بآالت بدنية فإهنا تبصر بالعني وتسمع باألذن وتأخذ باليد ومتشي بالرجل أما 
إذا آل األمر إىل العقل واإلدراك فإهنا مستقلة بذاهتا يف هذا الفعل من غري إعانة شيء من اآلالت ولذلك فإن 

عينيه وأن ال يسمع صوتاً إذا سد أذنيه كما ال ميكنه البتة أن يزيل  اإلنسان ال ميكنه أن يبصر شيئاً إذا أغمض
عن قلبه العلم مبا كان عاملاً به فعلمنا أن النفس غنية بذاهتا يف العلوم واملعارف عن شيء من اآلالت البدنية فهذه 

  الوجوه اخلمسة أمارات قوية يف أن النفس

  ملتقدمني ذكرناها يف كتبنا احلكمية فال فائدة يف االعادةليست جبسم ويف املسألة األوىل كثري من دالئل ا
  املسألة السادسة يف إثبات أن النفس ليست جبسم من الدالئل السمعية

ومعلوم أن أحداً من )  ١٩احلشر ( احلجة األوىل قوله تعاىل َوالَ َتكُوُنواْ كَالَِّذيَن َنُسواْ اللََّه فَأَنَساُهْم أَنفَُسُهْم 
نسى هذا اهليكل املشاهد فدل ذلك على أن النفس اليت ينساها اإلنسان عند فرط اجلهل شيء آخر العقالء ال ي

  غري هذا البدن
وهذا صريح أن النفس غري البدن وقد استقصينا يف )  ٩٣األنعام ( احلجة الثانية قوله تعاىل أَْخرُِجواْ أَنفَُسكُُم 

  تفسري هذه فلريجع إليه
كر مراتب اخللقة اجلسمانية فقال َولَقَْد َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ ثُمَّ َجَعلَْناُه احلجة الثالثة أنه تعاىل ذ

وال شك أن مجيع )  ١٤املؤمنون ( إىل قوله فَكََسْوَنا الِْعظَاَم لَْحماً )  ١٣ ١٢املؤمنون ( ُنطْفَةً  ِفى قََرارٍ مَِّكنيٍ 
األحوال اجلسمانية مث إنه تعاىل ملا أراد أن يذكر نفخ الروح قال ثُمَّ َخلَقَْنا هذه املراتب اختالفات واقعة يف 

النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  وهذا تصريح بأن ما يتعلق بالروح جنس مغاير ملا سبق ذكره من التغريات الواقعة يف األحوال 
ة عليكم ألنه تعاىل قال َولَقَْد اجلسمانية وذلك يدل على أن الروح شيء مغاير للبدن فإن قالوا هذه اآلية حج

ِطنيٍ وكلمة من للتبعيض وهذا يدل على أن اإلنسان بعض من أبعاض الطني قلنا  َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن 
الَة كلمة من أصلها البتداء الغاية كقولك خرجت من البصرة إىل الكوفة فقوله تعاىل َولَقَْد َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَ
ِطنيٍ يقتضي أن يكون ابتداء ختليق اإلنسان حاصالً من هذه الساللة وحنن نقول مبوجبه ألنه تعاىل يسوي  ٍ ّمن 

  املزاج أوالً مث ينفخ فيه الروح فيكون ابتداء ختليقه من الساللة
اىل بني البشرية وبني نفخ الروح ميز تع)  ٢٩احلجر ( احلجة الرابعة قوله فَإِذَا َسوَّْيُتُه َوَنفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى 

فالتسوية عبارة عن ختليق األبعاض واألعضاء وتعديل املزاج واألشباح فلما ميز نفخ الروح عن تسوية األعضاء 
  مث أضاف الروح إىل نفسه بقوله ِمن رُّوِحى دل ذلك على أن جوهر الروح معىن مغاير جلوهر اجلسد



وهذه اآلية صرحية يف )  ٨ ٧الشمس ( َما َسوَّاَها فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواَها احلجة اخلامسة قوله تعاىل َوَنفْسٍ َو
وجود شيء موصوف باإلدراك والتحريك حقاً ألن اإلهلام عبارة عن اإلدراك وأما الفجور والتقوى فهو فعل 

موصوف أيضاً بفعل وهذه اآلية صرحية يف أن اإلنسان شيء واحد وهو موصوف أيضاً باإلدراك والتحريك و
الفجور تارة وفعل التقوى تارة أخرى ومعلوم أن مجلة البدن غري موصوف هبذين الوصفني فال بد من إثبات 

اً بكل هذه األمور   جوهر آخر يكون موصوف
)  ٢اإلنسان ( يعاً َبِصرياً احلجة السادسة قوله تعاىل ءاٍن َخلَقَْنا اِإلنَسانَ ِمن نُّطْفَةٍ  أَْمَشاجٍ نَّْبَتِليِه فََجَعلَْناُه َسِم

فهذا تصريح بأن اإلنسان شيء واحد وذلك الشيء هو املبتلي بالتكاليف اإلهلية واألمور الربانية وهو املوصوف 
بالسمع والبصر وجمموع البدن ليس كذلك وليس عضواً من أعضاء البدن كذلك فالنفس شيء مغاير جلملة 

  كل هذه الصفات واعلم أن األحاديثالبدن ومغاير ألجزاء البدن وهو موصوف ب

الواردة يف صفة األرواح قبل تعلقها باألجساد وبعد انفصاهلا من األجساد كثرية وكل ذلك يدل على أن النفس 
شيء غري هذا اجلسد والعجب ممن يقرأ هذه اآليات الكثرية ويروي هذه األخبار الكثرية مث يقول توىف رسول 

  وما كان يعرف الروح وهذا من العجائب واهللا أعلم) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
املسألة السابعة يف داللة اآلية اليت حنن يف تفسريها على صحة ما ذكرناه أن الروح لو كان جسماً منتقالً من 

حالة إىل حالة ومن صفة إىل صفة لكان مساوياً للبدن يف كونه متولداً من أجسام اتصفت بصفات خمصوصة بعد 
عن الروح وجب أن يبني أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( وفة بصفات أخرى فإذا سئل رسول اهللا أن كانت موص

جسم كان كذا مث صار كذا حىت صار روحاً مثل ما ذكر يف كيفية تولد البدن أنه كان نطفة مث علقة مث مضغة 
 الوجود إال ألجل أن اهللا تعاىل قال له فلما مل يقل ذلك بل قال إِنَُّه ِمَن أََمَر َرّبي مبعىن أنه ال حيدث وال يدخل يف

دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس األجسام بل هو جوهر قدسي جمرد واعلم )  ١١٧البقرة ( كُْن فََيكُونُ 
أن أكثر العارفني املكاشفني من أصحاب الرياضيات وأرباب املكاشفات واملشاهدات مصرون على هذا القول 

سطي خلق اهللا األرواح من بني اجلمال والبهاء فلوال أنه سترها لسجد هلا كل جازمون هبذا املذهب قال الوا
كافر وأما بيان أن تعلقه األول بالقلب مث بواسطته يصل تأثريه إىل مجلة األعضاء فقد شرحناه يف تفسري قوله 

واحتج املنكرون بوجوه )  ١٩٤ ١٩٣الشعراء ( تعاىل َنَزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك ِلَتكُونَ ِمَن الُْمْنِذرِيَن 
األول لو كانت مساوية لذات اهللا يف كونه ليس جبسم وال عرض لكانت مساوية له يف متام املاهية وذلك حمال 

ُه فَقَدََّرُه ثُمَّ ُه ِمن نُّطْفَةٍ  َخلَقَ ء َخلَقَ السَّبِيلَ َيسََّرُه ثُمَّ أََماَتهُ  الثاين قوله تعاىل قُِتلَ اِإلنَسانُ َما أَكْفََرُه ِمْن أَىّ  َشىْ 
وهذا تصريح بأن اإلنسان شيء خملوق من النطفة وأنه ميوت )  ٢٢ ١٧عبس ( فَأَقَْبَرُه ثُمَّ إِذَا َشاء أَنَشَرُه 

ويدخل القرب مث إنه تعاىل خيرجه من القرب ولو مل يكن اإلنسان عبارة عن هذه اجلثة مل تكن األحوال املذكورة يف 
آل عمران ( ية صحيحة الثالث قوله َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه إىل قوله ُيْرَزقُونَ فَرِِحَني هذه اآل
وهذا يدل على أن الروح جسم ألن األرزاق والفرح من صفات األجسام اجلواب عن األول )  ١٧٠ ١٦٩

ز مساواة يف صفة سلبية واملساواة يف الصفة السلبية ال توجب أن املساواة يف أنه ليس مبتحيز وال حال يف املتحي
ا كان الروح موجوداً ليس مبتحيز وال حال يف املتحيز وجب أن  املماثلة واعلم أن مجاعة من اجلهال يظنون أنه مل

وب يكون مثالً لإلله أو جزءاً لإلله وذلك جهل فاحش وغلط قبيح وحتقيقه ما ذكرناه من أن املساواة يف السل



لو أوجبت املماثلة لوجب القول باستواء كل املختلفات وأن كل ماهيتني خمتلفتني فال بد أن يشتركا يف سلب 
كل ما عدامها فلتكن هذه الدقيقة معلومة فإهنا مغلطة عظيمة للجهال واجلواب عن الثاين أنه ملا كان اإلنسان يف 

سان يف العرف واجلواب عن الثالث أن الرزق املذكور العرف والظاهر عبارة عن هذه اجلثة أطلق عليه اسم اإلن
يف اآلية حممول على ما يقوي حاهلم ويكمل كماهلم وهو معرفة اهللا وحمبته بل نقول هذا من أدل الدالئل على 

صحة قولنا ألن أبداهنم قد بليت حتت التراب واهللا تعاىل يقول إن أرواحهم تأوي إىل قناديل معلقة حتت العرش 
على أن الروح غري البدن وليكن هذا آخر كالمنا يف هذا الباب ولنرجع إىل علم التفسري مث قال  وهذا يدل

صلى اهللا ( تعاىل َوَما أُوِتيُتم ّمن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً وعلى قولنا قد ذكرنا فيه احتمالني أما املفسرون فقالوا إن النيب 
ا قال هلم ذلك قالوا حنن خمتصو) عليه وسلم  ا فقال عليه الصالة والسالم مل بل حنن ( ن هبذا اخلطاب أم أنت معن

  فقالوا ما أعجب شأنك يا حممد ساعة تقول) وأنتم مل نؤت من العلم إال قليالً 

ْو أَنَّ مَّا ِفى االْْرضِ ِمن َشَجَرةٍ  أَقْالٌَم ) ومن يؤت احلكمة فقد أويت خرياً كثرياً (  وساعة تقول هذا فنزل قوله َولَ
ذكروه ليس بالزم ألن الشيء قد يكون قليالً بالنسبة إىل شيء كثرياً بالنسبة إىل )  ٢٧لقمان (  إىل آخره وما 

شيء آخر فالعلوم احلاصلة عند الناس قليلة جداً بالنسبة إىل علم اهللا وبالنسبة إىل حقائق األشياء ولكنها كثرية 
  بالنسبة إىل الشهوات اجلسمانية واللذات اجلسدانية

ن رَّبَِّك إِنَّ فَْضلَُه كَانَ َعلَْيَك لَِئن ِشئَْنا لََنذَْهَبنَّ بِالَِّذى أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ثُمَّ الَ َتجُِد لََك بِِه َعلَْيَنا َوِكيالً إِالَّ َرْحَمةً  مَِّو
  كَبًِريا

إِالَّ قَِليالً بني يف هذه اآلية أنه لو شاء أن املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية األوىل أنه ما آتاهم ّمن الِْعلْمِ 
يأخذ منهم ذلك القليل أيضاً لقدر عليه وذلك بأن ميحو حفظه من القلوب وكتابته من الكتب وهذا وإن كان 

  أمراً خمالفاً للعادة إال أنه تعاىل قادر عليه
ي يقدر على إزالته والذهاب به يستحيل املسألة الثانية احتج الكعيب هبذه اآلية على أن القرآن خملوق فقال والذ

أن يكون قدمياً بل جيب أن يكون حمدثاً وهذا االستدالل بعيد ألن املراد هبذا اإلذهاب إزالة العلم به عن القلوب 
وإزالة النقوش الدالة عليه عن املصحف وذلك ال يوجب كون ذلك املعلوم املدلول حمدثاً وقوله ثُمَّ الَ َتجُِد لََك 

لَْيَنا َوِكيالً أي ال جتد من تتوكل عليه يف رد شيء منه مث قال إِالَّ َرْحَمةً  ّمن رَّّبَك أي إال أن يرمحك ربك بِِه َع
فريده عليك أو يكون على االستثناء املنقطع مبعىن ولكن رمحة ربك تركته غري مذهوب به وهذا امتنان من اهللا 

اء بنوعني من املنة أحدمها تسهيل ذلك العلم عليه الثاين إبقاء ببقاء القرآن على أنه تعاىل من على مجيع العلم
ْضلَُه كَانَ َعلَْيَك كَبًِريا فيه قوالن األول املراد أن فضله كان عليك كبرياً بسبب إبقاء  يه وقوله إِنَّ فَ حفظه عل

وختم بك النبيني العلم والقرآن عليك الثاين املراد أن فضله كان عليك كبرياً بسبب أنه جعلك سيد ولد آدم 
  وأعطاك املقام احملمود فلما كان كذلك ال جرم أنعم عليك أيضاً بإبقاء العلم والقرآن عليك

 )٨٨ (  
  ظَهًِريا انَ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍقُل لَِّئنِ اْجَتَمَعِت اِإلنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَن َيأُْتواْ بِِمثْلِ َهاذَا الْقُْرَءاِن الَ َيأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَ

  يف اآلية مسائل



اْ بُِسوَرة املسألة األوىل اعلم أنا يف سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل َوإِن كُنُتْم ِفى َرْيبٍ ّممَّا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأُْتو
  معجز يف بالغنا يف بيان إعجاز القرآن وللناس فيه قوالن منهم من قال القرآن)  ٢٣البقرة ( ٍ ّمن مِّثِْلِه 

نفسه ومنهم من قال إنه ليس يف نفسه معجزاً إال أنه تعاىل ملا صرف دواعيهم عن اإلثبات مبعارضته مع أن تلك 
الدواعي كانت قوية كانت هذه الصرفة معجزة واملختار عندنا يف هذا الباب أن نقول القرآن يف نفسه إما أن 

طلوب وإن مل يكن معجزاً بل كانوا قادرين على اإلتيان يكون معجزاً أو ال يكون فإن كان معجزاً فقد حصل امل
مبعارضته وكانت الدواعي متوفرة على اإلتيان هبذه املعارضة وما كان هلم عنها صارف ومانع وعلى هذا التقدير 

يكون كان اإلتيان مبعارضته واجباً الزماً فعدم اإلتيان هبذه املعارضة مع التقديرات املذكورة يكون نقضاً للعادة ف
  معجزاً فهذا هو الطريق الذي خنتاره يف هذا الباب

املسألة الثانية لقائل أن يقول هب أنه قد ظهر عجز اإلنسان عن معارضته فكيف عرفتم عجز اجلن عن معارضته 
وخصوه به على ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأيضاً فلم ال جيوز أن يقال إن هذا الكالم نظم اجلن ألقوه على حممد 

إذا عرفتم أن حممداً ) صلى اهللا عليه وسلم ( السعي يف إضالل اخللق فعلى هذا إمنا تعرفون صدق حممد سبيل 
صادق يف قوله أنه ليس من كالم اجلن بل هو من كالم اهللا تعاىل فحينئذ يلزم الدور وليس ألحد أن يقول كيف 

ع التحدي مع اجلن وإمنا حيسن هذا يعقل أن يكون هذا من قول اجلن ألنا نقول إن هذه اآلية دلت على وقو
التحدي لو كانوا فصحاء بلغاء ومىت كان األمر كذلك كان االحتمال املذكور قائماً أجاب العلماء عن األول 

بأن عجز البشر عن معارضته يكفي يف إثبات كونه معجزاً وعن الثاين أن ذلك لو وقع لوجب يف حكمة اهللا أن 
ذلك دل على عدمه وعلى أنه تعاىل قد أجاب عن هذا السؤال باألجوبة  يظهر ذلك التلبيس وحيث مل يظهر

( أَِثيمٍ  الشافية الكافية يف آخر سورة الشعراء يف قوله َهلْ أَُنّبئُكُْم َعلَى َمن َتَنزَّلُ الشََّياِطُني َتَنزَّلُ َعلَى كُلّ أَفَّاٍك
  اإلعادة وقد شرحنا هذه األجوبة هناك فال فائدة يف)  ٢٢٢ ٢٢١الشعراء 

املسألة الثالثة قالت املعتزلة اآلية دالة على أن القرآن خملوق ألن التحدي بالقدمي وهذه املسألة قد ذكرناها أيضاً 
  باالستقصاء يف سورة البقرة فال فائدة يف اإلعادة

  نَّاسِ إِالَّ كُفُورًاَولَقَْد َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِفى َهاذَا الْقُْرَءاِن ِمن كُلِّ َمثَلٍ فَأََبى أَكْثَُر ال
وهذا الكالم حيتمل وجوهاً أحدها أنه وقع التحدي بكل القرآن كما يف هذه اآلية ووقع التحدي أيضاً بعشر 

ووقع التحدي بالسورة الواحدة كما )  ١٣هود ( سور منه كما يف قوله تعاىل فَأُْتواْ بَِعْشرِ ُسَورٍ ّمثِْلِه ُمفَْتَرَياٍت 
( ُتواْ بُِسوَرةٍ  ّمن مِّثِْلِه ووقع التحدي بكالم من سورة واحدة كما يف قوله فَلَْيأُْتواْ بَِحِديٍث ّمثِْلِه يف قوله تعاىل فَأْ

فقوله َولَقَْد َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِفى َهاذَا الْقُْرءاِن ِمن كُلّ َمثَلٍ حيتمل أن يكون املراد منه التحدي كما )  ٣٤الطور 
جزهم يف مجيع هذه املراتب بقوا مصرين على كفرهم وثانيها أن يكون املراد من شرحناه مث أهنم مع ظهور ع

 قوله َولَقَْد َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِفى َهاذَا الْقُْرءاِن ِمن كُلّ َمثَلٍ أنا أخربناهم بأن الذين بقوا مصرين على الكفر مثل قوم
ة مراراً وأطواراً مث إن هؤالء األقوام يعين أهل نوح وعاد ومثود كيف ابتالهم بأنواع البالء وشرحنا هذه الطريق

مكة مل ينتفعوا هبذا البيان بل بقوا مصرين على الكفر وثالثها أن يكون املراد أنه تعاىل ذكر دالئل التوحيد ونفي 
 الشركاء واألضداد يف هذا القرآن مراراً كثرية وذكر شبهات منكري النبوة واملعاد مراراً وأطواراً وأجاب عنها

  مث أردفها بذكر الدالئل القاطعة على صحة النبوة واملعاد



  مث إن هؤالء الكفار مل ينتفعوا بسماعها بل بقوا مصرين على الشرك وإنكار النبوة
أكثر أهل مكة إِالَّ كُفُوًرا أي جحودا للحق وذلك أهنم أنكروا ما ال حاجة إىل إظهاره فإن قيل ) أىب ( يريد 

ُر النَّاسِ إِالَّ كُفُوًرا وال جيوز أن يقال ضربت إال زيداً قلنا لفظ أىب يفيد النفي كأنه قيل فلم كيف جاز فَأََبى أَكْثَ
  يرضوا إال كفورا

َهاَر ِخلَالََها ُتفَجَِّر االٌّ ْنَوقَالُواْ لَن نُّْؤِمَن لََك َحتَّى َتفُْجَر لََنا ِمَن األرض َيْنُبوًعا أَْو َتكُونَ لََك َجنَّةٌ  مِّن نَِّخيلٍ َوِعَنبٍ فَ
َيكُونَ لََك َبْيٌت مِّن ُزْخُرٍف  َتفْجًِريا أَْو ُتْسِقطَ السََّمآَء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفًا أَْو َتأِْتىَ  بِاللَِّه َوالَْملَاِئكَةِ  قَبِيالً أَْو

ِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزِّلَ َعلَْي   َنا ِكَتاًبا نَّقَْرُءُه قُلْ ُسْبَحانَ َربِّى َهلْ كُنُت إَالَّ َبَشًرا رَُّسوالًأَْو َتْرقَى ِفى السََّمآِء َولَن نُّْؤ
دعوى حممد  صلى اهللا عليه ( اعلم أنه تعاىل ملا بني بالدليل كون القرآن معجزاً وظهر هذا املعجز على وفق 

دعواه فحينئذ مت الدليل على كونه نبياً صادقاً ألنا نقول إن حممداً ادعى ال) وسلم  نبوة وظهر املعجزة على وفق 
صادق وليس من ) صلى اهللا عليه وسلم ( وكل من كان كذلك فهو نيب صادق فهذا يدل على أن حممداهللا 

شرط كونه نبياً صادقاً تواتر املعجزات الكثرية وتواليها ألنا لو فتحنا هذا الباب للزم أن ال ينتهي األمر فيه إىل 
جز اقترحوا عليه معجزاً آخر وال ينتهي األمر فيه إىل حد ينقطع عنده عناد مقطع وكلما أتى الرسول مبع

املعاندين وتغلب اجلاهلني ألنه تعاىل حكى عن الكفار أهنم بعد أن ظهر كون القرآن معجزاً التمسوا من الرسول 
أهل مكة أن رؤساء ( ستة أنواع من املعجزات القاهرة كما حكى عن ابن عباس ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

جلوس عند الكعبة فأتاهم فقالوا يا حممد إن أرض مكة ضيقة ) صلى اهللا عليه وسلم ( أرسلوا إىل الرسول  وهم 
ال أقدر عليه فقال قائل منهم أو  فسري جباهلا لننتفع فيها وفجر لنا فيها ينبوعاً أي هنراً وعيوناً نزرع فيها فقال 

الهلا تفجرياً فقال ال أقدر عليه فقيل أو يكون لك بيت من يكون لك جنة من خنيل وعنب فتفجر األهنار خ
زخرف أي من ذهب فيغنيك عنا فقال ال أقدر عليه فقيل له أما تستطيع أن تأيت قومك مبا يسألونك فقال ال 

أستطيع قالوا فإذا كنت ال تستطيع اخلري فاستطع الشر فأسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أي قطعاً 
االنفطار ( إِذَا السََّماء انفَطََرْت )  ١اإلنشقاق ( ه كما زعمت إشارة إىل قوله إِذَا السََّماء انَشقَّْت بالعذاب وقول

ال والذي حيلف به ال أومن ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقال عبد اهللا بن أمية املخزومي وأمه عمة رسول اهللا )  ١
  أربعة من املالئكة يشهدون لكبك حىت تشد سلماً فتصعد فيه وحنن ننظر إليك فتأيت ب

  فهذا شرح هذه القصة كما رواها ابن عباس) بالرسالة مث بعد ذلك ال أدري أنؤمن بك أم الا 
أنواعاً من املعجزات أوهلا قوهلم َحتَّى ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية اعلم أهنم اقترحوا على رسول اهللا 

وًعا قرأ عاصم ومحزة والكسائي تفجر بفتح التاء وسكون الفاء وضم اجليم خمففة َتفُْجَر لََنا ِمَن االْْرضِ َيْنُب
واختاره أبو حامت قال ألن الينبوع واحد والباقون بالتشديد واختاره أبو عبيدة ومل خيتلفوا يف الثانية مشددة 

ة األشجار من الينبوع وهو ألجل األهنار ألهنا مجع يقال فجرت املاء فجراً وفجرته تفجرياً فمن ثقل أراد به كثر
وإن كان واحداً فلكثرة االنفجار فيه حيسن أن يثقل كما تقول ضرب زيد إذا كثر الضرب منه فيكثر فعله وإن 
اً ينبع املاء منه تقول نبع املاء ينبع نبعاً  كان الفاعل واحداً ومن خفف فألن الينبوع واحد وقوله ينبوعاً يعين عين

راء قال القوم أزل عنا جبال مكة وفجر لنا الينبوع ليسهل علينا أمر الزراعة واحلراثة ونبوعاً ونبعاً ذكره الف
لوا هب أنك ال وثانيها قوهلم أَْو َتكُونَ لََك َجنَّةٌ  ّمن نَِّخيلٍ َوِعَنبٍ فَُتفَّجَر االْْنَهاَر ِخلَالََها َتفْجًِريا والتقدير كأهنم قا



ا وفيه تفجر هذه األهنار ألجلنا ففجرها من أج لك وثالثها قوهلم أَْو ُتْسِقطَ السََّماء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفً
  مسائل

اً بفتح السني ها هنا ويف سائر القرآن بسكوهنا وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم  املسألة األوىل قرأ ابن عامر كسف
القرآن بالفتح إال يف الروم وقرأ  ها هنا ويف الروم بفتح السني ويف باقي القرآن بسكوهنا وقرأ حفص يف سائر

ابن كثري وأبو عمرو ومحزة والكسائي يف الروم بفتح السني ويف سائر القرآن بسكون السني قال الواحدي رمحه 
اهللا كسفاً فيه وجهان من القراءة سكون السني وفتحها قال أبو زيد يقال كسفت الثوب أكسفه كسفاً إذا 

طع العرقوب والكسفة القطعة وقال الفراء مسعت أعرابياً يقول لبزاز أعطين قطعته قطعاً وقال الليث الكسف ق
كسفة يريد قطعة فمن قرأ بسكون السني احتمل قوله وجوهاً أحدها قال الفراء أن يكون مجع كسفة مثل دمنة 

ودمن وسدرة وسدر وثانيها قال أبو علي إذا كان املصدر الكسف فالكسف الشيء املقطوع كما تقول يف 
وثالثها قال الزجاج )  ٤٤الطور ( لطحن والطبخ السقي ويؤكد هذا قوله َوإِن َيَرْواْ ِكْسفاً ّمَن السََّماء َساِقطاً ا

من قرأ كسفاً كأنه قال أو يسقطها طبقاً علينا واشتقاقه من كسفت الشيء إذا غطيته وأما فتح السني فهو مجع 
ال يف القراءتني مجيعاً كأنه قيل أو تسقط السماء كسفة مثل قطعة وقطع وسدرة وسدر وهو نصب على احل

  علينا مقطعة
َزَعْمَت فيه وجوه األول قال عكرمة كما زعمت يا حممد أنك نيب فأسقط السماء علينا  املسألة الثانية قوله كََما 

يف هذه والثاين قال آخرون كما زعمت أن ربك إن شاء فعل الثالث ميكن أن يكون املراد ما ذكره اهللا تعاىل 
فقيل اجعل )  ٦٨اإلسراء ( السورة يف قوله أَفَأَِمنُتْم أَن َيْخِسَف بِكُْم َجانَِب الَْبّر أَْو يُْرِسلَ َعلَْيكُْم َحاِصًبا 

السماء قطعاً متفرقة كاحلاصب وأسقطها علينا ورابعها قوهلم أَْو َتأِْتىَ  بِاللَِّه َوالَْملَِئكَةِ  قَبِيالً ويف لفظ القبيل 
ه األول القبيل مبعىن املقابل كالعشري مبعىن املعاشر وهذا القول منهم يدل على جهلهم حيث مل يعلموا أنه ال وجو

ء قُُبالً  والقول الثاين ما قاله ابن )  ١١١األنعام ( جيوز عليه املقابلة ويقرب منه قوله َوَحَشْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشىْ 
وكل جند من اجلن واإلنس قبيل وذكرنا ذلك يف قوله إِنَُّه َيَراكُْم ُهَو عباس يريد فوجاً بعد فوج قال الليث 

َوقَبِيلُُه القول الثالث إن قوله قبيالً معناه ها هنا ضامناً وكفيالً قال الزجاج يقال قبلت به أقبل كقولك كفلت به 
ى   أكفل وعل

والقول الرابع قال أبو )  ٦٩النساء ( ِفيقاً هذا القول فهو واحد أريد به اجلمع كقوله تعاىل َوَحُسَن أُولَِئَك َر
وخامسها )  ٢١الفرقان ( علي معناه املعاينة والدليل عليه قوله تعاىل لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيَنا الَْملَِئكَةُ  أَْو َنَرى َربََّنا 

يف قراءة عبد اهللا أَْو َيكُونَ قوهلم أَْو َيكُونَ لََك َبْيٌت ّمن ُزْخُرٍف قال جماهد كنا ال ندري ما الزخرف حىت رأيت 
( لََك َبْيٌت ّمن ذََهَب قال الزجاج الزخرف الزينة يدل عليه قوله تعاىل َحتَّى إِذَا أََخذَِت االْْرُض ُزْخُرفََها َوازَّيََّنْت 

 أي أخذت كمال زينتها وال شيء يف حتسني البيت وتزيينه كالذهب وسادسها قوهلم أَْو َتْرقَى ِفى)  ٢٤يونس 
  السََّماء قال الفراء يقال رقيت وأنا أرقى رقي ورقيا وأنشد أنت الذي كلفتين رقي الدرج

  على الكالل واملشيب والعرج
ِمَن  وقوله يف السماء أي يف معارج السماء فحذف املضاف يقال رقي السلم ورقي الدرجة مث قالوا َولَن نُّْؤ

َعلَْيَنا ِكَتاًبا ّمَن السََّماء فيه تصديقك قال عبد اهللا بن أمية لَن نُّْؤِمَن  ِلُرِقّيَك أي لن نؤمن ألجل رقيك َحتَّى ُتَنّزلَ



حىت نصنع على السماء سلماً مث ترقى فيه وأنا أنظر حىت تأتيها مث تأيت معك بصك منشور معه أربعة من املالئكة 
ا حكى اهللا تعاىل عن الكفار اقتراح هذه امل صلى اهللا ( عجزات قال حملمد يشهدون لك أن األمر كما تقول ومل

  قُلْ ُسْبَحانَ َرّبى َهلْ كُنُت إَالَّ َبَشًرا رَُّسوالً وفيه مباحث) عليه وسلم 
اإلسراء ( املبحث األول أنه تعاىل حكى من قول الكفار قوهلم لَن نُّْؤِمَن لََك َحتَّى َتفُْجَر لََنا ِمَن االْْرضِ َيْنُبوًعا 

نَ َرّبى وكل ذلك كالم القوم وإنا ال جند بني تلك الكلمات وبني سائر آيات القرآن إىل قوله قُلْ ُسْبَحا)  ٩٠
تفاوتاً يف النظم فصح هبذا صحة ما قاله الكفار لو نشاء لقلنا مثل هذا واجلواب أن هذا القرآن قليل ال يظهر 

  فيه التفاوت بني مراتب الفصاحة والبالغة فزال هذا السؤال
ات من أدل الدالئل على أن اجمليء والذهاب على اهللا حمال ألن كلمة سبحان للتنزيه عما البحث الثاين هذه اآلي

ال ينبغي وقوله سبحان ريب تنزيه هللا تعاىل عن شيء ال يليق به أو نسب إليه مما تقدم ذكره وليس فيما تقدم 
َرّبى تنزيه هللا عن اإلتيان واجمليء  ذكره شيء ال يليق باهللا إال قوهلم أو تأيت باهللا فدل هذا على أن قوله ُسْبَحانَ

وذلك يدل على فساد قول املشبهة يف أن اهللا تعاىل جييء ويذهب فإن قالوا مل ال جيوز أن يكون املراد تنزيه اهللا 
( تعاىل عن أن يتحكم عليه املتحكمون يف اقتراح األشياء قلنا القوم مل يتحكموا على اهللا وإمنا قالوا للرسول 

إن كنت نبياً صادقاً فاطلب من اهللا أن يشرفك هبذه املعجزات فالقوم حتكموا على ) يه وسلم صلى اهللا عل
هللا   الرسول وما حتكموا على اهللا فال يليق محل قوله ُسْبَحانَ َرّبى على هذا املعىن فوجب محله على قوهلم أو تأيت با

ذا االقتراح أنكم طلبتم اإلتيان من عند البحث الثالث تقرير هذا اجلواب أن يقال إما أن يكون مرادكم من ه
نفسي هبذه األشياء أو طلبتم مين أن أطلب من اهللا تعاىل إظهارها على يدي لتدل على كوين رسوالً حقاً من عند 

اهللا واألول باطل ألين بشر والبشر ال قدرة له على هذه األشياء والثاين أيضاً باطل ألين قد أتيتكم مبعجزة 
ا ال حاجة إليه وال ضرورة فكأن واحدة وهي القرآ ن والداللة على كوهنا معجزة فطلب هذه املعجزات طلب مل

طلبها جيري جمرى التعنت والتحكم وأنا عبد مأمور ليس يل أن أحتكم على اهللا فسقط هذا السؤال فثبت أن 
باب وحاصل الكالم أنه سبحانه بني قوله قُلْ ُسْبَحانَ َرّبى َهلْ كُنُت إَالَّ َبَشًرا رَُّسوالً جواب كاف يف هذا ال

  بقوله ُسْبَحانَ َرّبى َهلْ كُنُت إَالَّ َبَشًرا رَُّسوالً كوهنم على الضالل يف اإلهليات

ويف النبوات أما يف اإلهليات فيدل على ضالهلم قوله سبحان ريب أي سبحانه عن أن يكون له إتيان وجميء 
  َهلْ كُنُت إَالَّ َبَشًرا رَُّسوالً وتقريره ما ذكرناه وذهاب وأما يف النبوات فيدل على ضالهلم قوله

انَ ِفى األرض َملَاِئكَةٌ  َوَما َمَنَع النَّاَس أَن ُيْؤِمُنوا إِذْ َجآَءُهُم الُْهَدى إِالَّ أَن قَالُوا أََبَعثَ اللَُّه َبَشًرا رَُّسوالً قُل لَْو كَ
مَِّن السََّمآِء َملَكًا رَُّسوالً قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبْينِى َوَبْيَنكُْم إِنَُّه كَانَ بِِعَباِدِه َخبًِريا َيْمُشونَ ُمطَْمِئنَِّني لََنزَّلَْنا َعلَْيهِم 

  َبِصريًا
اعلم أنه تعاىل ملا حكى شبهة القوم يف اقتراح املعجزات الزائدة وأجاب عنها حكى عنهم شبهة أخرى وهي أن 

إىل اخللق رسوالً من البشر بل اعتقدوا أن اهللا تعاىل لو أرسل رسوالً إىل اخللق القوم استبعدوا أن يبعث اهللا 
لوجب أن يكون ذلك الرسول من املالئكة فأجاب اهللا تعاىل عن هذه الشبهة من وجوه األول قوله َوَما َمَنَع 

عث اهللا ملكاً رسوالً إىل اخللق فاخللق إمنا النَّاَس أَن ُيْؤِمُنواْ إِذْ َجاءُهُم الُْهَدى وتقرير هذا اجلواب أن بتقدير أن يب
يؤمنون بكونه رسوالً من عند اهللا ألجل قيام املعجز الدال على صدقه وذلك املعجز هو الذي يهديهم إىل معرفة 



ذلك امللك يف إدعاء رسالة اهللا تعاىل فاملراد من قوله تعاىل إِذْ َجاءُهُم الُْهَدى هو املعجز فقط فهذا املعجز سواء 
ظهر على يد امللك أو على يد البشر وجب اإلقرار برسالته فثبت أن يكون قوهلم بأن الرسول ال بد وأن يكون 
من املالئكة حتكماً فاسداً وتعنتاً باطالً الوجه الثاين من األجوبة اليت ذكرها اهللا يف هذه اآلية عن هذه الشبهة هو 

م من املالئكة ألن اجلنس إىل اجلنس أميل أما لو كان أن أهل األرض لو كانوا مالئكة لوجب أن يكون رسوهل
أهل األرض من البشر لوجب أن يكون رسوهلم من البشر وهو املراد من قوله لَْو كَانَ ِفى االْْرضِ َملَاِئكَةٌ  

ا رَُّسوالً الوجه الثالث من األجوب ة املذكورة يف هذه اآلية قوله قُلْ َيْمُشونَ ُمطَْمِئّنَني لََنزَّلَْنا َعلَْيهِم ّمَن السََّماء َملَكً
كَفَى بِاللَِّه َشهِيداً َبْينِي َوَبْيَنكُْم وتقريره أن اهللا تعاىل ملا أظهر املعجزة على وفق دعواي كان ذلك شهادة من اهللا 
تعاىل على كوين صادقاً ومن شهد اهللا على صدقه فهو صادق فبعد ذلك قول القائل بأن الرسول جيب أن يكون 

ال إنساناً حتكم فاسد ال يلتفت إليه وملا ذكر اهللا تعاىل هذه األجوبة الثالثة أردفها مبا جيري جمرى التهديد  ملكاً
والوعيد فقال إِنَُّه كَانَ بِِعَباِدِه َخبًِريا َبِصًريا يعين يعلم ظواهرهم وبواطنهم ويعلم من قلوهبم أهنم ال يذكرون هذه 

  سة واالستنكاف من االنقياد للحقالشبهات إال حملض احلسد وحب الريا
َو الُْمْهَتِد َوَمن ُيْضِللْ فَلَن َتجَِد لَُهْم أَْوِلَيآَء ِمن ُدونِِه َوَنْحُشُرُهْم َيْوَم الِْق َياَمةِ  َعلَى ُوُجوِههِْم ُعْمًيا َوَمن َيْهِد اللَُّه فَُه

ا َخَبْت زِْدَن اُهْم َسِعًريا ذَِلَك َجَزآُؤُهم بِأَنَُّهْم كَفَُرواْ بِأايَاِتَنا َوقَالُواْ أَِءذَا كُنَّا ِعظَاًما َوُبكًْما َوُصما مَّأَْواُهْم َجَهنَُّم كُلََّم
  َوُرفَاًتا أَِءنَّا لََمْبُعوثُونَ َخلْقًا َجِديدًا

بِِعَباِدِه  اعلم أنه تعاىل ملا أجاب عن شبهات القوم يف إنكار النبوة وأردفها بالوعيد اإلمجايل وهو قوله إِنَُّه كَانَ
َو الُْمْهَتِد َوَمن ُيْضِللْ فَلَن  َخبًِريا َبِصًريا ذكر بعده الوعيد الشديد على سبيل التفصيل أما قوله َمن َيْهِد اللَُّه فَُه

املقصود تسلية الرسول وهو أن الذين سبق هلم حكم اهللا باإلميان واهلداية وجب أن  َتجَِد لَُهْم أَْوِلَياء ِمن ُدونِِه ف
ريوا مؤمنني ومن سبق هلم حكم اهللا بالضالل واجلهل استحال أن ينقلبوا عن ذلك الضالل واستحال أن يص

يوجد من يصرفهم عن ذلك الضالل واحتج أصحابنا هبذه اآلية على صحة مذهبهم يف اهلدى والضالل واملعتزلة 
ف وتارة على التخلية وعدم محلوا هذا اإلضالل تارة على اإلضالل عن طريق اجلنة وتارة على منع األلطا

التعرض له باملنع وهذه املباحث قد ذكرناها مراراً فال فائدة يف اإلعادة أما قوله تعاىل َوَنْحُشُرُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  
ا َوُصّما فإن قيل كيف ميكنهم املشي على وجوههم قلنا اجلواب من وجهني األول  َعلَى ُوُجوِههِْم ُعْمًيا َوُبكًْم

ْوَم ُيْسَحُبونَ ِفى النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم  إهنم الثاين روى أبو )  ٤٨القمر ( يسحبون على وجوههم قال تعاىل َي
هريرة قيل يا رسول اهللا كيف ميشون على وجوههم قال إن الذي ميشيهم على أقدامهم قادر على أن ميشيهم 

ق بالدنيا ولذاهتا وليس هلا تعلق بعامل األبرار على وجوههم قال حكماء اإلسالم الكفار أرواحهم شديدة التعل
وحضرة اإلله سبحانه وتعاىل فلما كانت وجوه قلوهبم وأرواحهم متوجهة إىل الدنيا ال جرم كان حشرهم على 

وجوههم وأما قوله ُعْمًيا َوُبكًْما َوُصّما فاعلم أن واحداً قال البن عباس رضي اهللا عنه أليس أنه تعاىل يقول 
وقال َدَعْواْ ُهَناِلَك ثُُبوراً )  ١٢الفرقان ( وقال َسِمُعواْ لََها َتَغيُّظاً َوَزِفرياً )  ٥٣الكهف ( الُْمْجرُِمونَ النَّاَر َوَرأَى 

وقال حكاية عن الكفار َواللَِّه )  ١١١النحل ( وقال َيْوَم َتأِْتى كُلُّ َنفْسٍ ُتَجاِدلُ َعن نَّفِْسَها )  ١٣الفرقان ( 
فثبت هبذه اآليات أهنم يرون ويسمعون ويتكلمون فكيف قال ههنا ُعْمًيا )  ٢٣األنعام ( ا كُنَّا ُمْشرِِكَني َرّبَنا َم

َوُبكًْما َوُصّما أجاب ابن عباس وتالمذته عنه من وجوه األول قال ابن عباس عمياً ال يرون شيئاً يسرهم صماً ال 



ال يف رواية عطاء عمياً عن النظر إىل ما جعله اهللا ألوليائه يسمعون شيئاً يسرهم بكماً ال ينطقون حبجة الثاين ق
بكماً عن خماطبة اهللا وخماطبة املالئكة املقربني صماً عن ثناء اهللا تعاىل على أوليائه الثالث قال مقاتل إنه حني يقال 

قبل ذلك فهم يرون ويسمعون يصريون عمياً بكماً صماً أما )  ١٠٨املؤمنون ( هلم اْخَسئُواْ ِفيَها َوالَ ُتكَلُّموِن 
وينطقون الرابع أهنم يكونون رائني سامعني ناطقني يف املوقف ولوال ذلك ملا قدروا على أن يطالعوا كتبهم وال 

أن يسمعوا إلزام حجة اهللا عليهم إال أهنم إذا أخذوا يذهبون من املوقف إىل النار جعلهم اهللا عمياً وبكماً وصماً 
بقة تدل على أهنم يف النار يبصرون ويسمعون ويصيحون أما قوله تعاىل مَّأَْواُهْم َجَهنَُّم واجلواب أن اآليات السا

  فظاهر وأما قوله كُلََّما َخَبْت زِْدَناُهْم َسِعًريا ففيه مباحث
البحث األول قال الواحدي اخلبو سكون النار يقال خبت النار ختبوا إذا سكن هلبها ومعىن خبت سكنت 

مصدره اخلبو وأخبأها املخىبء إخباء أي أمخدها مث قال زِْدَناُهْم َسِعًريا قال ابن قتيبة زدناهم وطفئت يقال يف 
  سعرياً أي تلهباً

البحث الثاين لقائل أن يقول إنه تعاىل ال خيفف عنهم العذاب وقوله كُلََّما َخَبْت يدل على أن العذاب خيف يف 
  ار أما ال يدل هذا على أنه خيفذلك الوقت قلنا كلما خبت يقتضي سكون هلب الن

  العذاب يف ذلك الوقت
البحث الثالث قوله كُلََّما َخَبْت زِْدَناُهْم َسِعًريا ظاهره يقتضي وجوب أن تكون احلالة الثانية أزيد من احلالة 

يف احلالة األوىل وإذا كان كذلك كانت احلالة األوىل بالنسبة إىل احلالة الثانية ختفيفاً واجلواب الزيادة حصلت 
األوىل أخف من حصوهلا يف احلالة الثانية فكان العذاب شديداً وحيتمل أن يقال ملا عظم العذاب صار التفاوت 

احلاصل يف أوقاته غري مشعور به نعوذ باهللا منه وملا ذكر تعاىل أنواع هذا الوعيد قال ذَِلَك َجَزاُؤُهم بِأَنَُّهْم كَفَُرواْ 
موالباء يف قوله بأهنم كفرو   ا باء السببية وهو حجة ملن يقول العمل علة اجلزاء واهللا أعل

ثْلَُهْم َوَجَعلَ لَُهْم أََج الً الَّ َرْيَب ِفيِه فَأََبى أََولَْم َيَرْواْ أَنَّ اللََّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت واألرض قَاِدٌر َعلَى أَن َيْخلَُق ِم
  الظَّاِلُمونَ إَالَّ كُفُوًرا

ا َوُرفَاًتا أَءنَّا لََمْبُعوثُونَ َخلْقًا َجِديًدا أََولَْم َيرَْواْ أَنَّ اللَّقوله تعاىل  َه الَِّذى َخلََق َوقَالُواْ َوقَالُواْ أَءذَا كُنَّا ِعظَاًم
  لظَّاِلُمونَ إَالَّ كُفُوًراالسََّماواِت َواالْْرَض قَاِدٌر َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهْم َوَجَعلَ لَُهْم أََجالً الَّ َرْيَب ِفيِه فَأََبى ا

اعلم أنه تعاىل ملا أجاب عن شبهات منكري النبوة عاد إىل حكاية شبهة منكري احلشر والنشر ليجيب عنها 
وتلك الشبهة هي أن اإلنسان بعد أن يصري رفاتاً ورميماً يبعد أن يعود هو بعينه وأجاب اهللا تعاىل عنه بأن من 

يبعد أن يقدر على إعادهتم بأعياهنم ويف قوله قَاِدٌر َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهْم  قدر على خلق السموات واألرض مل
قوالن األول املعىن قادر على أن خيلقهم ثانياً فعرب عن خلقهم ثانياً بلفظ املثل كما يقول املتكلمون أن اإلعادة 

ونه ويقرون بكمال حكمته وقدرته مثل االبتداء القول الثاين املراد قادر على أن خيلق عبيداً آخرين يوحد
)  ١٩إبراهيم ( ويتركون ذكر هذه الشبهات الفاسدة وعلى هذا التفسري فهو كقوله تعاىل َوَيأِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد 

ْم  ا بني اهللا تعاىل)  ٣٩التوبة ( وقوله َوَيْسَتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُ  قال الواحدي والقول هو األول ألنه أشبه مبا قبله ومل
اً  بالدليل املذكور أن البعث والقيامة أمر ممكن الوجود يف نفسه أردفه بأن لوقوعه ودخوله يف الوجود وقتاً معلوم

مث قال تعاىل فَأََبى الظَّاِلُمونَ إَالَّ كُفُوًرا أي بعد )  ٩٩اإلسراء ( عند اهللا وهو قوله َوَجَعلَ لَُهْم أََجالً الَّ َرْيَب ِفيِه 



  هرة أبوا إال الكفر والنفور واجلحودهذه الدالئل الظا
  قُل لَّْو أَنُتْم َتْمِلكُونَ َخَزآِئَن َرْحَمةِ  َربِّى إِذًا ألْمَسكُْتْم َخْشَيةَ  اِإلنفَاقِ َوكَانَ اإلْنَسانُ قَُتورًا

  ويف اآلية مسائل
  طلبوا)  ٩٠اإلسراء ( االْْرضِ َيْنُبوًعا  املسألة األوىل أن الكفار ملا قالوا لَن نُّْؤِمَن لََك َحتَّى َتفُْجَر لََنا ِمَن

إجراء األهنار والعيون يف بلدهتم لتكثر أمواهلم وتتسع عليهم معيشتهم فبني اهللا تعاىل هلم أهنم لو ملكوا خزائن 
رمحة اهللا لبقوا على خبلهم وشحهم وملا أقدموا على إيصال النفع إىل أحد وعلى هذا التقدير فال فائدة يف 

  ذا املطلوب الذي التمسوه فهذا هو الكالم يف وجه النظم واهللا أعلمإسعافهم هب
املسألة الثانية قوله لَّْو أَنُتْم فيه حبث يتعلق بالنحو وحبث آخر يتعلق بعلم البيان أما البحث النحوي فهو أن كلمة 

ْو تفيد انتفاء الشيء النتفاء غريه واالسم  يدل على الذوات والفعل هو لَْو من شأهنا أن ختتص بالفعل ألن كلمة لَ
الذي يدل على اآلثار واألحوال واملنتفى هو األحوال واآلثار ال الذوات فثبت أن كلمة لَْو خمتصة باألفعال 

  وأنشدوا قول املتلمس لو غري أخوايل أرادوا نقيصيت
  نصبت هلم فوق العرانني مأمتا

ان فهو أن التقدمي بالذكر يدل على التخصيص فقوله واملعىن لو أراد غري أخوايل وأما البحث املتعلق بعلم البي
  أَنُتْم َتْمِلكُونَ داللة على أهنم هم املختصون هبذه احلالة اخلسيسة والشح الكامل

املسألة الثالثة خزائن فضل اهللا ورمحته غري متناهية فكان املعىن أنكم لو ملكتم من اخلري والنعم خزائن ال هناية هلا 
ذا مبالغة عظيمة يف وصفهم هبذا الشيء مث قال تعاىل َوكَانَ اإلْنَسانُ قَُتوًرا أي خبيالً يقال لبقيتم على الشح وه

قتر يقتر قتراً وأقتر إقتاراً وقتر تقترياً إذا قصر يف االنفاق فإن قيل فقد دخل يف اإلنسان اجلواد الكرمي فاجلواب 
اً واحملتاج ال بد أن حيب ما به يدفع احلاجة وأن من وجوه األول أن األصل يف اإلنسان البخل ألنه خلق حمتاج

ميسكه لنفسه إال أنه قد جيود به ألسباب من خارج فثبت أن األصل يف اإلنسان البخل الثاين أن اإلنسان إمنا 
يبذل لطلب الثناء واحلمد وللخروج عن عهدة الواجب فهو يف احلقيقة ما أنفق إال ليأخذ العوض فهو يف 

الث إن املراد هبذا اإلنسان املعهود السابق َوُهْم الَِّذيَن قَالُواْ لَن نُّْؤِمَن لََك َحتَّى َتفُْجَر لََنا ِمَن احلقيقة خبيل الث
  ) ٩٠اإلسراء ( االْْرضِ يَْنُبوًعا 

ُه ِفْرَعونُ إِنِّى َألظُنَُّك ياُموَسى َولَقَْد َءاَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع َءاَياٍت َبيِّنَاٍت فَاْسأَلْ َبنِى إِسَْراِءيلَ إِذْ َجآَءُهْم فَقَالَ لَ
َعونُ َمثُْبوًرا َمْسُحوًرا قَالَ لَقَْد َعِلْمَت َمآ أَنَزلَ َهاُؤال ِء إِالَّ َربُّ السََّماَواِت واألرض َبَصآِئَر وَإِنِّى َألظُنَُّك ياِفْر

ُه َج ا ِمن َبْعِدِه ِلَبنِى إِْسَراءِيلَ اْسكُنُواْ األرض فَإِذَا َجآَء فَأََراَد أَن َيْسَتِفزَُّهم مَِّن األرض فَأَغَْرقَْناُه َوَمن مََّع ِميًعا َوقُلَْن
  َوْعُد االٌّ ِخَرةِ  جِئَْنا بِكُْم لَِفيفًا

  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أن املقصود من هذا الكالم أيضاً اجلواب عن قوهلم لَن نُّْؤِمَن لََك حىت تأتينا هبذه املعجزات 
قاهرة فقال تعاىل أََناْ ُموَسى الِْكَتاَب معجزات مساوية هلذه األشياء اليت طلبتموها بل أقوى منها وأعظم فلو ال

حصل يف علمنا أن جعلها يف زمانكم مصلحة لفعلناها كما فعلنا يف حق موسى فدل هذا على إنا إمنا مل نفعلها يف 
  زمانكم لعلمنا أنه ال مصلحة يف فعلها



نية اعلم أنه تعاىل ذكر يف القرآن أشياء كثرية من معجزات موسى عليه الصالة والسالم أحدها أن املسألة الثا
اهللا تعاىل أزال العقدة من لسانه قيل يف التفسري ذهبت العجمة وصار فصيحاً وثانيها إنقالب العصا حية وثالثها 

خر وهي الطوفان واجلراد والقمل تلقف احلية حباهلم وعصيهم مع كثرهتا ورابعها اليد البيضاء ومخسة أ
واحلادي عشر احلجر وهو )  ٥٠البقرة ( والضفادع والدم والعاشر شق البحر وهو قوله َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر 

 الثاين عشر إظالل اجلبل وهو قوله تعاىل َوإِذ َنَتقَْنا الَْجَبلَ)  ١٦٠األعراف ( قوله أَِن اْضرِب ّبَعَصاَك الَْحَجَر 
ظُلَّةٌ  والثالث عشر إنزال املن والسلوى عليه وعلى قومه والرابع عشر واخلامس عشر قوله تعاىل  فَْوقَُهْم كَأَنَُّه 

والسادس عشر الطمس على أمواهلم )  ١٣٠األعراف ( َولَقَْد أََخذَْنا ءالَ ِفْرَعْونَ بِالّسنَِني َوَنقْصٍ ّمن الثََّمَراِت 
ة والدراهم والدنانري روى ابن عمر بن عبد العزيز سأل حممد بن كعب عن قوله من النحل والدقيق واألطعم

ِتْسَع ءاَياٍت َبّيَناٍت فذكر حممد بن كعب يف مسألة التسع حل عقدة اللسان والطمس فقال عمر بن عبد العزيز 
سور نصفني هكذا جيب أن يكون الفقيه مث قال يا غالم اخرج ذلك اجلراب فأخرجه فنفضه فإذا فيه بيض مك

وجوز مكسور وفول ومحص وعدس كلها حجارة إذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل ذكر يف القرآن هذه 
املعجزات الستة عشر ملوسى عليه الصالة والسالم وقال يف هذه اآلية َولَقَْد ءاَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع ءاَياٍت َبّيَناتٍ 

ه ألنا بينا يف أصول الفقه أن ختصيص العدد بالذكر ال وختصيص التسعة بالذكر ال يقدح فيه ثبوت الزائد علي
يدل على نفي الزائد بل نقول إمنا يتمسك يف هذه املسألة هبذه اآلية مث نقول أما هذه التسعة فقد اتفقوا على 

سبعة منها وهي العصا واليد والطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم وبقي االثنان ولكل واحد من املفسرين 
ا مل تكن تلك األحوال مستندة إىل حجة ظنية فضالً عن حجة يقينية ال جرم تركت تلك  قول آخر فيهما ومل

الروايات ويف تفسري قوله تعاىل ِتْسَع ءاَياٍت َبّيَناٍت أقوال أجودها ما روى صفوان بن عسال أنه قال إن يهودياً 
وسأاله عنها ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل النيب  قال لصاحبه إذهب بنا إىل هذا النيب نسأله عن تسع آيات فذهبا

فاقل هن أن ال تشركوا باهللا شيئاً وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا وال تسحروا وال تأكلوا الربا وال تقذفوا 
احملصنة وال تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود أن تعدلوا يف السبت فقام اليهوديان فقبال يديه 

  وقالوا نشهد إنك نيب ولوال خناف القتل وإال اتبعناكورجليه 
  املسألة الثالثة قوله فَاْسأَلْ َبنِى إِْسراءيلَ إِذْ َجاءُهْم فيه مباحث

البحث األول فيه وجوه الوجه األول أنه اعتراض دخل يف الكالم والتقدير َولَقَْد ءاَتيَْنا ُموَسى ِتْسَع ءاَياٍت 
يل فاسأهلم وعلى هذا التقدير فليس املطلوب من سؤال بين إسرائيل أن يستفيد هذا َبّيَناٍت إذ جاء بين إسرائ

العلم منهم بل املقصود أن يظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما ذكره الرسول فيكون هذا السؤال سؤال 
  استشهاد والوجه الثاين أن يكون قوله فاسأل بين إسرائيل أي سلهم عن فرعون وقل له

 إسرائيل والوجه الثالث سل بين إسرائيل أي سلهم أن يوافقوك والتمس منهم اإلميان الصاحل أرسل معي بين
  وعلى هذا التأويل فالتقدير فقلنا له سلهم أن يعاضدوك وتكون قلوهبم وأيديهم معك

ن يف بأن يسأل بين إسرائيل معناه الذين كانوا موجودي) صلى اهللا عليه وسلم ( البحث الثاين أمر رسول اهللا 
والذين جاءهم موسى عليه الصالة والسالم هم الذين كانوا يف زمانه إال أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( زمان النيب 

ملا كانوا أوالد أولئك الذين كانوا يف زمان موسى حسنت ) صلى اهللا عليه وسلم ( الذين كانوا يف زمان حممد 



ويف لفظ )  ٤٥اإلسراء ( ى الظُنَُّك ياُموَسى ُموَسى مَّْسُحوًرا هذه الكناية مث أخرب تعاىل أن فرعون قال ملوسى إِّن
املسحور وجوه األول قال الفراء إنه مبعىن الساحر كاملشؤوم وامليمون وذكرنا هذا يف قوله ِحَجاًبا مَّْسُتوًرا أنه 

د بن جرير مفعول من السحر أي أن الناس سحروك وخبلوك فتقول هذه الكلمات هلذا السبب الثالث قال حمم
الطربي معناه أعطيت علم السحر فهذه العجائب اليت تأيت هبا من ذلك السحر مث أجابه موسى عليه الصالة 

ا أَنَزلَ َهُؤالء إِالَّ َربُّ السََّماَواِت َواالْْرَض وفيه مباحث   والسالم بقوله لَقَْد َعِلْمَت َم
من علم اهللا فإن علمت وأقررت وإال هلكت البحث األول قرأ الكسائي علمت بضم التاء أي علمت أهنا 

والباقون بالفتح وضم التاء قراءة علي وفتحها قراءة ابن عباس وكان علي رضي اهللا عنه يقول واهللا ما علم 
عدو اهللا ولكن موسى هو الذي علم فبلغ ذلك ابن عباس رضي اهللا عنهما فاحتج بقوله َوَجَحُدواْ بَِها 

على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا صحة أمر موسى عليه السالم قال )  ١٤النمل ( ُهْم َواْسَتْيقََنْتَها أَنفُُس
الزجاج األجود يف القراءة الفتح ألن علم فرعون بأهنا آيات نازلة من عند اهللا أوكد يف احلجة فاحتجاج موسى 

الناصرون لقراءة علي عليه الصالة والسالم على فرعون بعلم فرعون أوكد من االحتجاج بعلم نفسه وأجاب 
عليه السالم عن دليل ابن عباس فقالوا قوله َوَجَحُدواْ بَِها َواْسَتْيقََنْتَها أَنفُُسُهْم يدل على أهنم استيقنوا شيئاً ما 

فأما أهنم استيقنوا كون هذه اآليات نازلة من عند اهللا فليس يف اآلية ما يدل عليه وأجابوا عن الوجه الثاين بأن 
قال موسى لَقَْد َعِلْمَت فكأنه نفي ذلك )  ٢٧الشعراء ( لَ إِنَّ َرُسولَكُُم الَِّذى أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ فرعون قَا

وقال لقد علمت صحة ما أتيت به علماً صحيحاً علم العقالء واعلم أن هذه اآليات من عند اهللا وال تشك يف 
  ذلك بسبب سفاهتك

  هؤالء اآليات ونظريه قوله والعيش بعد أولئك األقوام البحث الثاين التقدير ما أنزل
اعله لغرض  وقوله بصائر أي حججاً بينة كأهنا بصائر العقول وحتقيق الكالم أن املعجزة فعل خارق للعادة فعله ف
تصديق املدعى ومعجزات موسى عليه الصالة والسالم كانت موصوفة هبذين الوصفني ألهنا كانت أفعاالً خارقة 

وصرائح العقول تشهد بأن قلب العصا حية معجزة عظيمة ال يقدر عليها إال اهللا مث إن تلك احلية تلقفت  للعادة
حبال السحرة وعصيهم على كثرهتا مث عادت عصا كما كانت فأصناف تلك األفعال ال يقدر عليها أحد إال اهللا 

ا إال رب السموات الصفة الثانية أنه وكذا القول يف فرق البحر وإظالل اجلبل فثبت أن تلك األشياء ما أنزهل
تعاىل إمنا خلقها لتدل على صدق موسى يف دعوة النبوة وهذا هو املراد من قوله َما أَنَزلَ َهُؤالء إِالَّ َربُّ 

السََّماَواِت َواالْْرَض حال كوهنا بصائر أي دالة على صدق موسى يف دعواه وهذه الدقائق ال ميكن فهمها من 
د إتقان علم األصول وأقول يبعد أن يصري غري علم األصول العقلي قاهراً يف تفسري كالم اهللا مث القرآن إال بع

  واعلم أن فرعون)  ١٠٣اإلسراء ( حكى تعاىل أن موسى قال لفرعون إِّنى الظُنَُّك ياُموَسى ِفْرَعْونُ َمثُْبوًرا 

ْرَعْونُ َمثُْبوًرا قال ملوسى َوإِّنى الظُنَُّك ياِفْرَعونُ ُموَسى مَّْسُحوًرا ف عارضه موسى وقال له َوإِّنى الظُنَُّك ياِفْرَعونُ ِف
قال الفراء املثبور امللعون احملبوس عن اخلري والعرب تقول ما ثربك عن هذا أي ما منعك منه وما صرفك وقال 

زجاج يقال ثرب الرجل أبو زيد يقال ثربت فالناً عن الشيء أثربه أي رددته عنه وقال جماهد وقتادة هالكاً وقال ال
فهو مثبور إذا هلك والثبور اهلالك ومن معروف الكالم فالن يدعو بالويل والثبور عند مصيبة تناله وقال تعاىل 

ا واعلم أن فرعون مل)  ١٤ ١٣الفرقان ( َدَعْواْ ُهَناِلَك ثُُبوراً الَّ َتْدُعواْ الَْيْوَم ثُُبوراً واِحداً َواْدُعواْ ثُُبوراً كَِثرياً 



وصف موسى بكونه مسحوراً أجابه موسى بأنك مثبور يعين هذه اآليات ظاهرة وهذه املعجزات قاهرة وال 
يرتاب العاقل يف أهنا من عند اهللا ويف أنه تعاىل إمنا أظهرها ألجل تصديقي وأنت تنكرها فال حيملك على هذا 

كانت عاقبته الدمار والثبور مث قال تعاىل  اإلنكار إال احلسد والعناد والغي واجلهل وحب الدنيا ومن كان كذلك
فَأََراَد أَن َيْسَتِفزَُّهم ّمَن االْْرضِ يعين أراد فرعون أن خيرجهم يعين موسى وقومه بين إسرائيل ومعىن تفسري 

االستفزاز تقدم يف هذه السورة من األرض يعين أرض مصر قال الزجاج ال يبعد أن يكون املراد من استفزازهم 
ا ذكره اهللا تعاىل يف قوله َوالَ َيِحيُق إخراجهم  َعُه َجِميًعا املعىن م أَغَْرقَْناُه َوَمن مَّ منهم بالقتل أو بالتنحية مث قال فَ

أراد فرعون أن خيرج موسى من أرض مصر لتخلص له تلك البالد واهللا )  ٤٣فاطر ( الَْمكُْر السَّّيىء إِالَّ بِأَْهِلِه 
صر خالصة ملوسى ولقومه وقال ِلَبنِى إِْسراءيلَ اْسكُُنواْ االْْرَض خالصة لكم تعاىل أهلك فرعون وجعل ملك م

خالية من عدوكم قال تعاىل فَإِذَا َجاء َوْعُد االِْخَرةِ  يريد القيامة جِئَْنا بِكُْم لَِفيفًا من ها هنا وها هنا واللفيف 
والقوي والضعيف وكل شيء خلطته اجلمع العظيم من أخالط شىت من الشريف والدينء واملطيع والعاصي 

بشيء آخر فقد لففته ومنه قيل لففت اجليوش إذا ضربت بعضها ببعض وقوله التفت الزحوف ومنه التفت 
  الساق بالساق واملعىن جئنا بكم من قبوركم إىل احملشر أخالطاً يعين مجيع اخللق املسلم والكافر والرب والفاجر

 َوَنزَّلَْناُه َحقِّ َنَزلَ َوَمآ أَْرَسلَْناَك إِالَّ ُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا َوقُْرءاًنا فََرقَْناُه ِلَتقَْرأَُه َعلَى النَّاسِ َعلَى ُمكٍْثَوبِالَْحقِّ أَنَْزلَْناُه َوبِالْ
ْبِلِه إِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم َيِخرُّونَ ِلالٌّ ذْقَاِن ُسجًَّدا َوَيقُولُونَ  َتْنزِيالً قُلْ َءاِمُنواْ بِِه أَْو الَ ُتْؤِمُنوا إِنَّ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم ِمن قَ

  ُسْبَحانَ َربَِّنآ إِن كَانَ َوْعُد َربَِّنا لََمفُْعوالً
  اعلم أنه تعاىل ملا بني أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق يف قوله قُل لَِّئنِ اْجَتَمَعِت اِإلنُس َوالْجِنُّ

ر أهنم مل يكتفوا هبذا املعجز بل طلبوا سائر املعجزات مث أجاب اهللا بأنه ال مث حكى عن الكفا)  ٨٨اإلسراء ( 
حاجة إىل إظهار سائر املعجزات وبني ذلك بوجوه كثرية منها أن قوم موسى عليه الصالة والسالم آتاهم اهللا 

ك املعجزات اليت تسع آيات بينات فلما جحدوا هبا أهلكهم اهللا فكذا ها هنا مث إنه تعاىل لو آتى قوم حممد تل
اقترحوها مث كفروا هبا وجب إنزال عذاب االستئصال هبم وذلك غري جائز يف احلكمة لعلمه تعاىل أن منهم من 
ا مت هذا اجلواب عاد إىل تعظيم حال القرآن وجاللة  يؤمن والذي ال يؤمن فسيظهر من نسله من يصري مؤمناً ومل

لَْحّق َنَزلَ واملعىن أنه ما أردنا بإنزاله إال تقرير احلق والصدق وكما أردنا هذا درجته فقال َوبِالَْحّق أَْنَزلَْناُه َوبِا
املعىن فكذلك وقع هذا املعىن وحصل ويف هذه اآلية فوائد الفائدة األوىل أن احلق هو الثابت الذي ال يزول كما 

ك ألنه مشتمل على دالئل أن الباطل هو الزائل الذاهب وهذا الكتاب الكرمي مشتمل على أشياء ال تزول وذل
التوحيد وصفات اجلالل واإلكرام وعلى تعظيم املالئكة وتقرير نبوة األنبياء وإثبات احلشر والنشر والقيامة 

وكل ذلك مما ال يقبل الزوال ومشتمل أيضاً على شريعة باقية ال يتطرق إليها النسخ والنقض والتحريف وأيضاً 
عن حتريف الزائغني وتبديل اجلاهلني كما قال إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر َوإِنَّا لَُه فهذا الكتاب كتاب تكفل اهللا حبفظه 

فكان هذا الكتاب حقاً من كل الوجوه الفائدة الثانية أن قوله َوبِالَْحّق أَْنَزلَْناُه يفيد )  ٩احلجر ( لََحاِفظُونَ 
قالت املعتزلة وهذا يدل على أنه ما قصد بإنزاله احلصر ومعناه أنه ما أنزل ملقصود آخر سوى إظهار احلق و

إضالل أحد من اخللق وال إغواؤه وال منعه عن دين اهللا الفائدة الثالثة قوله َوبِالَْحّق أَنَْزلَْناُه َوبِالَْحّق َنَزلَ يدل 
ما ذهب على أن اإلنزال غري النزول فوجب أن يكون اخللق غري املخلوق وأن يكون التكوين غري املكون على 



إليه قوم الفائدة الرابعة قال أبو علي الفارسي الباء يف قوله َوبِالَْحّق أَنَْزلَْناُه مبعىن مع كما تقول نزل بعدته وخرج 
بسالحه واملعىن أنزلنا القرآن مع احلق وقوله َوبِالَْحّق َنَزلَ فيه احتماالن أحدمها أن يكون التقدير نزل باحلق كما 

ألن القرآن نزل به أي عليه الثاين أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذا التقدير احلق حممد  تقول نزلت بزيد وعلى
د أن هؤالء تكون مبعىن مع كما قلنا يف قوله َوبِالَْحّق أَْنَزلَْناُه مث قال تعاىل َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ ُمَبّشًرا َوَنِذيًرا واملقصو

ويتمردون عن قبول دينك ال شيء عليك من كفرهم فإين ما  اجلهال الذين يقترحون عليك هذه املعجزات
أرسلتك إال مبشراً للمطيعني ونذيراً للجاحدين فإن قبلوا الدين احلق انتفعوا به وإال فليس عليك من كفرهم 

  شيء
  مث قال َوقُْرءاًنا فََرقَْناُه ِلَتقَْرأَُه َعلَى النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث وفيه مباحث

قوم قالوا هب إن هذا القرآن معجز إال أنه بتقدير أن يكون األمر كذلك فكان من الواجب البحث األول أن ال
أن ينزله اهللا عليك دفعة واحدة ليظهر فيه وجه اإلعجاز فجعلوا إتيان الرسول هبذا القرآن متفرقاً شبهة يف أنه 

فظه أسهل ولتكون اإلحاطة يتفكر يف فصل فصل ويقرأه على الناس فأجاب اهللا عنه بأنه إمنا فرقه ليكون ح
  والوقوف على دقائقه وحقائقه أسهل

البحث الثاين قال سعيد بن جيرب نزل القرآن كله ليلة القدر من السماء العليا إىل السماء السفلى مث فصل يف 
ه آية آية وسورة سورة ومل ن نزله السنني اليت نزل فيها قال قتادة كان بني أوله وآخره عشرون سنة واملعىن قطعنا
مجلة لتقرأه على الناس على مكث بالفتح والضم على مهل وتؤدة أي ال على فورة قال الفراء يقال مكث 

َر َبِعيٍد    ) ٢٢النمل ( ومكث ميكث والفتح قراءة عاصم يف قوله فََمكَثَ غَْي

تخفيف أعجب إيل البحث الثالثة االختيار عند األئمة فرقناه بالتخفيف وفسره أبو عمرو بيناه قال أبو عبيد ال
ألن تفسريه بيناه ومن قرأ بالتشديد مل يكن له معىن إال أنه أنزل متفرقاً فالفرق يتضمن التبيني ويؤكده ما روى 

صلى اهللا ( ثعلب عن ابن األعرايب أنه قال فرقت أفرق بني الكالم وفرقت بني األجسام ويدل عليه أيضاً قوله 
ومل يقل يفترقا والتفرق مطاوع التفريق واالفتراق مطاوع الفرق مث ) يتفرقا البيعان باخليار ما مل ) ( عليه وسلم 

ْو الَ ُتْؤِمُنواْ خياطب الذين  قال َوَنزَّلَْناُه َتْنزِيالً أي على احلد املذكور والصفة املذكورة مث قال قُلْ ءاِمُنواْ بِِه أَ
ه تعاىل أوضح البينات والدالئل وأزاح اقترحوا تلك املعجزات العظيمة على وجه التهديد واإلنكار أي أن

األعذار فاختاروا ما تريدون مث قال تعاىل إِنَّ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم ِمن قَْبِلِه أي من قبل نزول القرآن قال جماهد هم 
خروا سجداً منهم زيد بن عمرو ) صلى اهللا عليه وسلم ( ناس من أهل الكتاب حني مسعوا ما أنزل على حممد 

ن نفيل وورقة بن نوفل وعبد اهللا بن سالم مث قال َيِخرُّونَ ِلالْذْقَاِن ُسجًَّدا وفيه أقوال القول األول قال الزجاج ب
الذقن جممع اللحيني وكلما يبتدىء اإلنسان باخلرور إىل السجود فأقرب األشياء من اجلبهة إىل األرض الذقن 

نسان إذا بالغ عند السجود يف اخلضوع واخلشوع رمبا مسح والقول الثاين أن األذقان كناية عن اللحى واإل
حليته على التراب فإن اللحية يبالغ يف تنظيفها فإذا عفرها اإلنسان بالتراب فقد أتى بغاية التعظيم والقول الثالث 

أن اإلنسان إذا استوىل عليه خوف اهللا تعاىل فرمبا سقط على األرض يف معرض السجود كاملغشي عليه ومىت 
ان األمر كذلك كان خروره على الذقن يف موضع السجود فقوله َيِخرُّونَ ِلالْذْقَاِن كناية عن غاية وهله وخوفه ك

وخشيته مث بقي يف اآلية سؤاالن السؤال األول مل قال َيِخرُّونَ ِلالْذْقَاِن ُسجًَّدا ومل يقل يسجدون واجلواب 



ذكر هذا اللفظ مسارعتهم إىل ذلك حىت  أهنم يسقطون السؤال الثاين مل قال َيِخرُّونَ ِلالْذْقَاِن ومل املقصود من 
يقل على األذقان واجلواب العرب تقول إذا خر الرجل فوقع على وجهه خر للذقن واهللا أعلم مث قال تعاىل 

ْبَحانَ َرّبَنا أي ينزهونه َوَيقُولُونَ ُسْبَحانَ َرّبَنا إِن كَانَ َوْعُد َرّبَنا لََمفُْعوالً واملعىن أهنم يقولون يف سجودهم ُس
ُد َرّبَنا لََمفُْعوالً أي بإنزال القرآن وبعث حممد وهذا يدل على أن هؤالء كانوا من أهل  ويعظمونه إِن كَانَ َوْع
الكتاب ألن الوعد ببعثة حممد سبق يف كتاهبم فهم كانوا ينتظرون إجناز ذلك الوعد مث قال َوَيِخرُّونَ ِلالْذْقَاِن 

والفائدة يف هذا التكرير اختالف احلالني ومها خرورهم للسجود ويف حال كوهنم باكني عند استماع َيْبكُونَ 
القرآن ويدل عليه قوله َوَيزِيُدُهْم ُخُشوًعا وجيوز أن يكون تكرار القول داللة على تكرار الفعل منهم وقوله 

ن املقصود من هذه اآلية تقرير حتقريهم واالزدراء َيْبكُونَ معناه احلال َوَيزِيُدُهْم ُخُشوًعا أي تواضعاً واعلم أ
  بشأهنم وعدم االكتراث هبم وبإمياهنم وامتناعهم منه وأهنم وإن مل يؤمنوا به فقد آمن به من هو خري منهم

َهْر بَِصالِتَك َوالَ ُتَخاِفْت بَِها َواْبَتغِ قُلِ اْدُعواْ اللََّه أَوِ اْدُعواْ الرَّْحَمَن أَيا مَّا َتْدُعواْ فَلَُه االٌّ ْسَمآَء الُْحْسَنى َوالَ َتْج
 َيكُْن لَُّه َوِلى ٌّ مََّن الذُّلِّ َبْيَن ذاِلَك َسبِيالً َوقُلِ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذى لَْم َيتَِّخذْ َولًَدا َولَم َيكُْن لَُّه َشرِيٌك ِفى الُْملِْك َولَْم

  َوكَبِّْرُه َتكْبِريًا

املراد هبما االسم ال املسمى والواو للتخيري مبعىن اْدُعواْ اللََّه أَوِ اْدُعواْ الرَّْحَمَن أي ) الكشاف ( قال صاحب 
ا صلة لإلهبام  مسوا هبذا االسم أو هبذا أو اذكروا إما هذا وإما هذا والتنوين يف أَّيا عوض عن املضاف إليه و َم

ُه االْْسَماء الُْحْسَنى والضمري يف قوله فَلَُه ليس املؤكد ملا يف أي والتقدير أي هذين االمسني مسيتم وذكرمت  فَلَ
براجع إىل أحد اإلمسني املذكورين ولكن إىل مسمامها وهو ذاته عز وعال واملعىن أَّيا مَّا َتْدُعواْ فهو حسن فوضع 

ُه االْْسَماء الُْحْسَنى ألنه إذا حسنت أمساؤه فقد حسن هذان اإلمسان ألهنما منه ا ومعىن حسن موضعه قوله فَلَ
أمساء اهللا كوهنا مفيدة ملعاين التحميد والتقديس وقد سبق االستقصاء يف هذا الباب يف آخر سورة األعراف يف 

ِه االْسَماء الُْحْسَنى فادعوه هبا واحتج اجلبائي هبذه اآلية فقال لو كان تعاىل هو اخلالق للظلم  تفسري قوله َوللَّ
ذ يبطل ما ثبت يف هذه اآلية من كون أمسائه بأسرها حسنة واجلواب أنا ال واجلور لصح أن يقال يا ظامل وحينئ

نسلم أنه لو كان خالقاً ألفعال العباد لصح وصفه بأنه ظامل وجائر كما أنه ال يلزم من كونه خالقاً للحركة 
أن يقال يا  والسكون والسواد والبياض أن يقال يا متحرك ويا ساكن ويا أسود ويا أبيض فإن قالوا فيلزم جواز

خالق الظلم واجلور قلنا فيلزمكم أن تقولوا يا خالق العذرات والديدان واخلنافس وكما أنكم تقولون أن ذلك 
حق يف نفس األمر ولكن األدب أن يقال يا خالق السموات واألرض فكذا قولنا هنا مث قال تعاىل َوالَ َتْجَهْر 

  بَِصالِتَك َوالَ ُتَخاِفْت بَِها وفيه مباحث
البحث األول قوله َوالَ َتْجَهْر بَِصالِتَك فيه أقوال األول روى سعيد بن جبري عن ابن عباس يف هذه اآلية قال 

يرفع صوته بالقراءة فإذا مسعه املشركون سبوه وسبوا من جاء به ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان رسول اهللا 
ملشركون فيسبوا اهللا عدواً بغري علم َوالَ ُتَخاِفْت بَِها فال تسمع فأوحى اهللا تعاىل إليه َوالَ َتْجَهْر بَِصالِتَك فيسمع ا

طاف بالليل على دور ) صلى اهللا عليه وسلم ( أصحابك وابتغ بني ذلك سبيال القول الثاين روى أن النيب 
ر الصحابة وكان أبو بكر خيفي صوته بالقراءة يف صالته وكان عمر يرفع صوته فلما جاء النهار وجاء أبو بك

أليب بكر مل ختفي صوتك فقال أناجي ريب وقد علم حاجيت وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وعمر فقال رسول اهللا 



أبا بكر أن يرفع ) صلى اهللا عليه وسلم ( لعمر مل ترفع صوتك فقال أزجر الشيطان وأوقظ الوسنان فأمر النيب 
َوالَ َتْجَهْر بَِصالِتَك كلها َوالَ ُتَخاِفْت بَِها كلها  صوته قليالً وعمر أن خيفض صوته قليالً القول الثالث معناه

وابتغ بني ذلك سبيالً بأن جتهر بصالة الليل وختافت بصالة النهار والقول الرابع أن املراد بالصالة الدعاء وهذا 
فوعاً أن قول عائشة رضي اهللا عنها وأيب هريرة وجماهد قالت عائشة رضي اهللا عنها هي يف الدعاء وروى هذا مر

قال يف هذه اآلية إمنا ذلك يف الدعاء واملسألة ال ترفع صوتك فتذكر ذنوبك ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
فيسمع ذلك فتعري هبا فاجلهر بالدعاء منهى عنه واملبالغة يف اإلسرار غري جائزة واملستحب من ذلك التوسط 

افت من أمسع أذنيه والقول اخلامس قال احلسن ال وهو أن يسمع نفسه كما روي عن ابن مسعود أنه قال مل خي
  تراه بعالنيتها وال تسىء بسريتها

  البحث الثاين الصالة عبارة عن جمموع األفعال واألذكار واجلهر واملخافتة من عوارض الصوت

فاملراد ههنا من الصلوات بعض أجزاء ماهية الصالة وهو األذكار والقرآن وهو من باب إطالق اسم الكل 
  رادة اجلزءإل

البحث الثالث يقال خفت صوته خيفت خفتاً وخفوتاً إذا ضعف وسكن وصوت خفيت أي خفيض ومنه يقال 
للرجل إذا مات قد خفت أي انقطع كالمه وخفت الزرع إذا ذبل وخفت الرجل خيافت بقراءته إذا مل يبني 

تب األخالق أن كال طريف األمور قراءته برفع الصوت وقد ختافت القوم إذا تساروا بينهم وأقول ثبت يف ك
ا  البقرة ( ذميم والعدل هو رعاية الوسط وهلذا املعىن مدح اهللا هذه األمة بقوله َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطً

)  ٦٧الفرقان ( َك قََواماً وقال يف مدح املؤمنني َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُواْ لَْم ُيْسرِفُواْ َولَْم َيقُْترُواْ َوكَانَ َبْيَن ذَِل)  ١٤٣
فكذا ههنا )  ٢٩اإلسراء ( وأمر اهللا رسوله فقال َوالَ َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً  إِلَى ُعُنِقَك َوالَ َتْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسِط 

من قال اآلية  هنى عن الطرقني وهو اجلهر واملخافتة وأمر بالتوسط بينهما فقال َواْبَتغِ َبْيَن ذاِلَك َسبِيالً ومنهم
وهو بعيد واعلم أنه تعاىل ملا أمر أن ال يذكر وال )  ٥٥األعراف ( منسوخة بقوله اْدُعواْ َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً  

َشرِيٌك ِفى ينادى إال بأمسائه احلسىن علمه كيفية التحميد فقال َوقُلِ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذى لَْم َيتَِّخذْ َولًَدا َولَم َيكُْن لَُّه 
الُْملِْك َولَْم َيكُْن لَُّه َوِلى ٌّ مََّن الذُّلّ فذكر ههنا من صفات التنزيه واجلالل وهي السلوب ثالثة أنواع من 

الصفات النوع األول من الصفات أنه مل يتخذ ولداً والسبب فيه وجوه األول أن الولد هو الشيء املتولد من 
د فهو مركب من األجزاء واملركب حمدث واحملدث حمتاج ال يقدر جزء من أجزاء شيء آخر فكل من له ول

على كمال اإلنعام فال يستحق كمال احلمد الثاين أن كل من له ولد فإنه ميسك مجيع النعم لولده فإذا مل يكن له 
كان له ولد أفاض كل تلك النعم على عبيده الثالث أن الولد هو الذي يقوم مقام الوالد بعد انقضائه وفنائه فلو 

ولد لكان منقضياً ومن كان كذلك مل يقدر على كمال اإلنعام يف كل األوقات فوجب أن ال يستحق احلمد على 
اإلطالق والنوع الثاين من الصفات السلبية قوله َولَم َيكُْن لَُّه َشرِيٌك ِفى الُْملِْك والسبب يف اعتبار هذه الصفة 

ستحقاً للحمد والشكر والنوع الثالث قوله َولَْم َيكُْن لَُّه َوِلى ٌّ مََّن أنه لو كان له شريك فحينئذ ال يعرف كونه م
الذُّلّ والسبب يف اعتبار هذه الصفة أنه لو جاز عليه ويل من الذل مل جيب شكره لتجويز أن غريه محله على 

ون له ويل يلي أمره ذلك اإلنعام أو منعه منه أما إذا كان منزهاً عن الولد وعن الشريك وكان منزهاً عن أن يك
كان مستوجباً ألعظم أنواع احلمد ومستحقاً ألجل أقسام الشكر مث قال تعاىل َوكَّبْرُه َتكْبًِريا ومعناه أن التحميد 



جيب أن يكون مقروناً بالتكبري وحيتمل أنواعاً من املعاين أوهلا تكبريه يف ذاته وهو أن يعتقد أنه واجب الوجود 
ا سواه وثانيها تكبريه يف صفاته وذلك من ثالثة أوجه أوهلا أن يعتقد أن كل ما كان لذاته وأنه غين عن كل م

صفة له فهو من صفات اجلالل والعز والعظمة والكمال وهو منزه عن كل صفات النقائص وثالثها أن يعتقد أن 
ة له من املقدورات كل واحد من تلك الصفات متعلق مبا ال هناية له من املعلومات وقدرته متعلقة مبا ال هناي

واملمكنات ورابعها أن يعتقد أنه كما تقدست ذاته عن احلدوث وتنزهت عن التغري والزوال والتحول واالنتقال 
فكذلك صفاته أزلية قدمية سرمدية منزهة عن التغري والزوال والتحول واالنتقال النوع الثالث من تكبري اهللا 

رب والقدر فقال أهل السنة إنا حنمد اهللا ونكربه ونعظمه على أن جيري تكبريه يف أفعاله وعند هذا ختتلف أهل اجل
يف سلطانه شيء ال على وفق حكمه وإرادته فالكل واقع بقضاء اهللا وقدرته ومشيئته وإرادته وقالت املعتزلة إنا 

والتقديس نكرب اهللا ونعظمه عن أن يكون فاعالً هلذه القبائح والفواحش بل نعتقد أن حكمته تقتضي التنزيه 
  عنها وعن إرادهتا ومسعت

أن األستاذ أبا إسحاق اإلسفراييين كان جالساً يف دار الصاحب بن عباد فدخل القاضي عبد اجلبار بن أمحد 
اهلمداين فلما رآه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال األستاذ أبو إسحاق سبحان من ال جيري يف ملكه إال 

هللا يف أحكامه وهو أن يعتقد أنه ملك مطاع وله األمر والنهي والرفع واخلفض وأنه ما يشاء النوع الرابع تكبري ا
ال اعتراض ألحد عليه يف شيء من أحكامه يعز من يشاء ويذل من يشاء النوع اخلامس تكبري اهللا يف أمسائه وهو 

السادس من التكبري هو أن أن ال يذكر إال بأمسائه احلسىن وال يوصف إال بصفاته املقدسة العالية املنزهة النوع 
اإلنسان بعد أن يبلغ يف التكبري والتعظيم والتنزيه والتقديس مقدار عقله وفهمه وخاطره يعترف أن عقله وفهمه 
ال يفي مبعرفة جالل اهللا ولسانه ال يفي بشكره وجوارحه وأعضاؤه ال تفي خبدمته فكرب اهللا عن أن يكون تكبريه 

أقصى ما يقدر عليه العبد الضعيف من التكبري والتعظيم ونسأل اهللا تعاىل الرمحة وافياً بكنه جمده وعزته وهذا 
  قبل املوت وعند املوت وبعد املوت إنه الكرمي الرحيم وباهللا العصمة والتوفيق وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

  سورة الكهف

  مائة وإحدى عشرة آية مكية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

َر الُْمْؤِمنَِني أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدِه الِْكَتاَب َولَْم َيجَْعل لَُّه ِعَوَجا قَيِّماً لُِّيْنِذَر َبأًْسا َشِديًدا مِّن لَُّدْنُه َوُيَبشِّ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذى
  الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َحَسًنا مَّاِكِثَني ِفيِه أََبًدا

  يف اآلية مسائل
لة األوىل أما الكالم يف حقائق قولنا الَْحْمُد للَِّه فقد سبق والذي أقوله ههنا أن التسبيح أينما جاء فإمنا جاء املسأ

مقدماً على التحميد أال ترى أنه يقال ُسْبَحانَ اللَِّه َوالَْحْمُد للَِّه إذا عرفت هذا فنقول إنه جل جالله ذكر 
اإلسراء ( فقال ُسْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً ) ى اهللا عليه وسلم صل( التسبيح عندما أخرب أنه أسرى مبحمد 

فقال الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذى ) صلى اهللا عليه وسلم ( وذكر التحميد عندما ذكر أنه أنزل الكتاب على حممد )  ١
  أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدِه الِْكَتاَب وفيه فوائد



أول األمر ألنه عبارة عن تنزيه اهللا عما ال ينبغي وهو إشارة إىل كونه كامالً يف ذاته  الفائدة األوىل أن التسبيح
والتحميد عبارة عن كونه مكمالً لغريه وال شك أن أول األمر هو كونه كامالً يف ذاته وهناية األمر كونه مكمالً 

مد هللا تنبيهاً على أن مقام التسبيح مبدأ لغريه فال جرم وقع االبتداء يف الذكر بقولنا سبحان اهللا مث ذكر بعده احل
ومقام التحميد هناية إذا عرفت هذا فنقول ذكر عند اإلسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكتاب لفظ التحميد 

وهذا تنبيه على أن اإلسراء به أول درجات كماله وإنزال الكتاب غاية درجات كماله واألمر يف احلقيقة كذلك 
  ملعراج يقتضي حصول الكمال له وإنزال الكتاب عليه يقتضيألن اإلسراء به إىل ا

كونه مكمالً لألرواح البشرية وناقالً هلا من حضيض البهيمية إىل أعلى درجات امللكية وال شك أن هذا الثاين 
اً يف ذاته معلماً لغريه وهلذا ر) العبد ( أكمل وهذا تنبيه على أن أعلى مقامات العباد مقاماً أن يصري  وي يف عامل

  )من تعلم وعلم فذاك يدعى عظيماً يف السموات ( اخلرب أنه عليه الصالة والسالم قال 
الفائدة الثانية أن اإلسراء عبارة عن رفع ذاته من حتت إىل فوق وإنزال الكتاب عليه عبارة عن إنزال نور الوحي 

  عليه من فوق إىل حتت وال شك أن هذا الثاين أكمل
اإلسراء ( افع اإلسراء به كانت مقصورة عليه أال ترى أنه تعاىل قال هنالك ِلُنرَِيُه ِمْن ءاَياِتَنا الفائدة الثالثة أن من

 ومنافع إنزال الكتاب عليه متعدية أال ترى أنه قال لُِّيْنِذَر َبأًْسا َشِديًدا ّمن لَُّدْنُه َوُيَبّشَر الُْمْؤِمنَِني والفوائد)  ١
  املتعدية أفضل من القاصرة

ألة الثانية املشبهة استدلوا بلفظ اإلسراء يف السورة املتقدمة وبلفظ اإلنزال يف هذه السورة على أنه تعاىل املس
( خمتص جبهة فوق واجلواب عنه مذكور بالتمام يف سورة األعراف يف تفسري قوله تعاىل ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ 

  ) ٥٤األعراف 
ة عليه ونعمة علينا أما كونه نعمة عليه فألنه تعاىل أطلعه بواسطة هذا الكتاب املسألة الثالثة إنزال الكتاب نعم

الكرمي على أسرار علوم التوحيد والتنزيه وصفات اجلالل واإلكرام وأسرار أحوال املالئكة واألنبياء وأحوال 
رة بعامل الدنيا وكيفية القضاء والقدر وتعلق أحوال العامل السفلي بأحوال العامل العلوي وتعلق أحوال عامل اآلخ

نزول القضاء من عامل الغيب وكيفية ارتباط عامل اجلسمانيات بعامل الروحانيات وتصيري النفس كاملرآة اليت 
يتجلى فيها عامل امللكوت وينكشف فيها قدس الالهوت فال شك أن ذلك من أعظم النعم وأما كون هذا 

ألحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب وباجلملة فهو الكتاب نعمة علينا فألنه مشتمل على التكاليف وا
كتاب كامل يف أقصى الدرجات فكل واحد ينتفع به مبقدار طاقته وفهمه فلما كان كذلك وجب على الرسول 

لَى وعلى مجيع أمته أن حيمدوا اهللا عليه فعلمهم اهللا تعاىل كيفية ذلك التحميد فقال الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذى أَْنَزلَ َع
  َعْبِدِه الِْكَتاَب مث إنه تعاىل وصف الكتاب بوصفني فقال َولَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا قَيِّماً وفيه أحباث

البحث األول أنا قد ذكرنا أن الشيء جيب أن يكون كامالً يف ذاته مث يكون مكمالً لغريه وجيب أن يكون تاماً 
الغري إذا عرفت هذا فنقول يف قوله َولَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا يف ذاته مث يكون فوق التمام بأن يفيض عليه كمال 

إشارة إىل كونه كامالً يف ذاته وقوله قَيِّماً إشارة إىل كونه مكمالً لغريه ألن القيم عبارة عن القائم مبصاحل الغري 
ِه )  ٢البقرة (  ونظريه قوله يف أول سورة البقرة يف صفة الكتاب الَ َرْيَب ِفيِه ُهًدى لّلُْمتَِّقَني فقوله الَ َرْيَب ِفي

إشارة إىل كونه يف نفسه بالغاً يف الصحة وعدم اإلخالل إىل حيث جيب على العاقل أن ال يرتاب فيه وقوله ُهًدى 



ِه لّلُْمتَِّقَني إشارة إىل كونه سبباً هلداية اخللق وإكمال حاهلم فقوله َولَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا قائم مقام قوله الَ  َرْيَب ِفي
يِّماً قائم مقام قوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني وهذه أسرار لطيفة   وقوله قَ

البحث الثاين قال أهل اللغة العوج يف املعاين كالعوج يف األعيان واملراد منه وجوه أحدها نفي التناقض عن آياته 
رِ اللَِّه لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِت وثانيها أن كل ما ذكر اهللا من )  ٨٢النساء ( لَافاً كَِثرياً كما قال َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْي

التوحيد والنبوة واألحكام والتكاليف فهو حق وصدق وال خلل يف شيء منها البتة وثالثها أن اإلنسان كأنه 
امل خرج من عامل الغيب متوجهاً إىل عامل اآلخرة وإىل حضرة جالل اهللا وهذه الدنيا كأهنا رباط بين على طريق ع

القيامة حىت أن املسافر إذا نزل فيه اشتغل باملهمات اليت جيب رعايتها يف هذا السفر مث يرحتل منه متوجهاً إىل 
ه يف الدنيا إىل اآلخرة ومن اجلسمانيات إىل الروحانيات ومن اخللق إىل احلق ومن  عامل اآلخرة فكل ما دعا

الصمدانية فثبت أنه مربأ عن العوج واالحنراف والباطل  اللذات الشهوانية اجلسدانية إىل االستنارة باألنوار
فلهذا قال تعاىل َولَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا الصفة الثانية للكتاب وهي قوله قَيِّماً قال ابن عباس يريد مستقيماً وهذا 

رار وأنه عندي مشكل ألنه ال معىن لنفي اإلعوجاج إال حصول االستقامة فتفسري القيم باملستقيم يوجب التك
يِّماً أنه سبب هلداية اخللق وأنه جيري جمرى من يكون قيماً  باطل بل احلق ما ذكرناه وأن املراد من كونه قَ

  لألطفال فاألرواح البشرية كاألطفال والقرآن كالقيم الشفيق القائم مبصاحلهم
أخري والتقدير أنزل على عبده البحث الثالث قال الواحدي مجيع أهل اللغة والتفسري قالوا هذا من التقدمي والت

الكتاب قيماً ومل جيعل له عوجاً وأقول قد بينا ما يدل على فساد هذا الكالم ألنا بينا أن قوله َولَْم َيْجَعل لَُّه 
ِعَوَجا يدل على كونه كامالً يف ذاته وقوله قَيِّماً يدل على كونه مكمالً لغريه وكونه كامالً يف ذاته متقدم بالطبع 

نه مكمالً لغريه فثبت بالربهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكره اهللا تعاىل وهو قوله َولَْم على كو
ا ذكروه من التقدمي والتأخري فاسد ميتنع العقل من الذهاب إليه   َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا قَيِّماً فظهر أن م

ال ) الكشاف ( ه وجوهاً األول قال صاحب البحث الرابع اختلف النحويون يف انتصاب قوله قَيِّماً وذكروا في
جيوز جعله حاالً من الكتاب ألن قوله َولَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا معطوف على قوله أََنزلَ فهو داخل يف حيز الصلة 

فجعله حاالً من الكتاب يوجب الفصل بني احلال وذي احلال ببعض الصلة وأنه ال جيوز قال وملا بطل هذا وجب 
يِّماً الوجه الثاين قال األصفهاين الذي نرى فيه أن يقال أن ينتصب مب ضمر والتقدير َولَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا وجعله قَ

قوله َولَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا حال وقوله قَيِّماً حال أخرى ومها حاالن متواليان والتقدير أنزل على عبده الكتاب 
ميكن أن يكون قوله قَيِّماً بدالً من قوله ) حل العقد ( ال السيد صاحب غري جمعول له عوجاً قيماً الوجه الثالث ق

اَب وجعله َولَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا ألن معىن لَّْم َيْجَعلِ لَُّه ِعَوَجا أنه جعله مستقيماً فكأنه قيل أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدِه الِْكَت
ه َولَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا أي حال كونه قائماً مبصاحل العباد قَيِّماً الوجه الرابع أن يكون حاالً من الضمري يف قول

ا ذكر أنه أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدِه الِْكَتاَب املوصوف هبذه الصفات املذكورة أردفه ببيان  وأحكام الدين واعلم أنه تعاىل مل
النبإ ( ىل مفعولني كقوله إِنَّا أَنذَرَْناكُْم َعذَاباً قَرِيباً ما ألجله أنزله فقال لُِّيْنِذَر َبأًْسا َشِديًدا ّمن لَُّدْنُه وأنذر متعد إ

إال أنه اقتصر ههنا على أحدمها وأصله لُّينِذَر الذين كفروا َبأًْسا َشدِيًدا كما قال يف ضده َوُيَبّشُر الُْمْؤِمنَِني )  ٤٠
  والبأس مأخوذ من قوله تعاىل بَِعذَابٍ َبِئيسٍ وقد بؤس العذاب وبؤس الرجل



بأساً وبآسة وقوله ِمن لَُّدْنُه أي صادراً من عنده قال الزجاج ويف لَُّدنْ لغات يقال لدن ولدي ولد واملعىن واحد 
قال وهي ال تتمكن متكن عند ألنك تقول هذا القول صواب عندي وال تقول صواب لدين وتقول عندي مال 

ا يليك ال غري وقرأ عاصم يف  رواية أيب بكر بسكون الدال مع إمشام الضم عظيم واملال غائب عنك ولدين مل
ْجًرا وكسر النون واهلاء وهي لغة بين كالب مث قال تعاىل َوُيَبّشَر الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَ

دفع ا ا كان  ذوي ( لضرر أهم عند َحَسًنا واعلم أن املقصود من إرسال الرسل إنذار املذنبني وبشارة املطيعني ومل
وقرىء ويبشر ) الكشاف ( لعقول من إيصال النفع ال جرم قدم اإلنذار على التبشري يف اللفظ قال صاحب ) 

ِه أََبًدا يعين خالدين وهو حال للمؤمنني من قوله أَنَّ لَُهْم أَْجًرا قال القاضي  بالتخفيف والتثقيل وقوله مَّاِكِثَني ِفي
ا يف مسائل أحدها أن القرآن خملوق وبيانه من وجوه األول أنه تعاىل وصفه باإلنزال اآلية دالة على صحة قولن

والنزول وذلك من صفات احملدثات فإن القدمي ال جيوز عليه التغري الثاين وصفه بكونه كتاباً والكتب هو اجلمع 
فهو حمدث الثالث أنه وهو مسي كتاباً لكونه جمموعاً من احلروف والكلمات وما صح فيه التركيب والتأليف 

تعاىل أثبت احلمد لنفسه على إنزال الكتاب واحلمد إمنا يستحق على النعمة والنعمة حمدثة خملوقة الرابع أنه 
وصف الكتاب بأنه غري معوج وبأنه مستقيم والقدمي ال ميكن وصفه بذلك فثبت أنه حمدث خملوق وثانيها مسألة 

لنا يف هذه املسألة من وجوه األول نفس األمر باحلمد ألنه لو مل يكن خلق األعمال فإن هذه اآليات تدل على قو
للعبد فعل مل ينتفع بالكتاب إذ االنتفاع به إمنا حيصل إذا قدر على أن يفعل ما دل الكتاب على أنه جيب فعله 

مستقالً  ويترك ما دل الكتاب على أنه جيب تركه وهو إمنا يفعل ذلك لو كان مستقالً بنفسه أما إذا مل يكن
بنفسه مل يكن لعوج الكتاب أثر يف اعوجاج فعله ومل يكن لكون الكتاب قيماً أثر يف استقامة فعله أما إذا كان 
العبد قادراً على الفعل خمتاراً فيه بقي لعوج الكتاب واستقامته أثر يف فعله والثاين أنه تعاىل لو كان أنزل بعض 

باقي ليؤمن البعض اآلخر فمن أين أن الكتاب قيم ال عوج فيه ألنه لو الكتاب ليكون سبباً لكفر البعض وأنزل ال
) صلى اهللا عليه وسلم ( كان فيه عوج ملا زاد على ذلك والثالث قوله لُّينِذَر وفيه داللة على أنه تعاىل أراد منه 
نذار والتبشري معىن ألنه إنذار الكل وتبشري الكل وبتقدير أنه يكون خالق الكفر واإلميان هو اهللا تعاىل مل يبق لإل

تعاىل إذا خلق اإلميان فيه حصل شاء أو مل يشأ وإذا خلق الكفر فيه حصل شاء أو مل يشاء فبقي اإلنذار والتبشري 
على الكفر واإلميان جارياً جمرى اإلنذار والتبشري على كونه طويالً قصرياً وأسود وأبيض مما ال قدرة له عليه 

ا وقع خلق اهللا تعاىل فال عمل هلم البتة اخلامس إجيابه والرابع وصفه املؤمنني بأهن م يعملون الصاحلات فإن كان م
  هلم األجر احلسن على ما عملوا فإن كان اهللا تعاىل خيلق ذلك فيهم فال إجياب وال استحقاق
ل قول من يقول املسألة الرابعة قال قوله لُّينِذَر يدل على أنه تعاىل إمنا يفعل أفعاله ألغراض صحيحة وذلك يبط

  إن فعله غري معلل بالغرض واعلم أن هذه الكلمات قد تكررت يف هذا الكتاب فال فائدة يف اإلعادة
مٍ َوالَ ألَبآِئهِْم كَُبَرْت كَِلَمةً  َتْخ َيقُولُونَ ُرُج ِمْن أَفَْواِههِْم إِن َوُيْنِذَر الَِّذيَن قَالُواْ اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا مَّا لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْ

  إِالَّ كَِذًبا فَلََعلََّك َباِخٌع نَّفَْسَك َعلَى َءاثَارِِهْم إِن لَّْم ُيْؤِمُنواْ بَِهاذَا الَْحِديِث أََسفاً

  يف اآلية مسائل
َبأًْسا َشدِيًدا ّمن املسألة األوىل اعلم أن قوله تعاىل َوُيْنِذَر الَِّذيَن قَالُواْ اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا معطوف على قوله لُِّيْنِذَر 

واملعطوف جيب كونه مغايراً للمعطوف عليه فاألول عام يف حق كل من استحق العذاب )  ٢الكهف ( لَُّدْنُه 



والثاين خاص مبن أثبت هللا ولداً وعادة القرآن جارية بأنه إذا ذكر قضية كلية عطف عليها بعض جزئياهتا تنبيهاً 
ِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ على كونه أعظم جزئيات ذلك الكلي كقو فكذا ههنا )  ٩٨البقرة ( له تعاىل َوَملِئكَِتِه َوُرُسِل

  العطف يدل على أن أقبح أنواع الكفر واملعصية إثبات الولد هللا تعاىل
ا املسألة الثانية الذين أثبتوا الولد هللا تعاىل ثالث طوائف أحدها كفار العرب الذين قالوا املالئكة بنات اهللا وثانيه

النصارى حيث قالوا املسيح ابن اهللا وثالثها اليهود الذين قالوا عزيز ابن اهللا والكالم يف أن إثبات الولد هللا كفر 
ذكرناه يف سورة األنعام يف تفسري قوله تعاىل َوَخَرقُواْ لَُه َبنَِني َوَبَناٍت بَِغْيرِ ِعلْمٍ  عظيم ويلزم منه حماالت عظيمة قد 

ه مذكور يف سورة مرمي مث إنه تعاىل أنكر على القائلني بإثبات الولد هللا تعاىل من وجهني ومتام)  ١٠األنعام ( 
مٍ َوالَ الئََباِئهِْم فإن قيل اختاذ اهللا ولداً حمال يف نفسه فكيف قيل ما هلم به من علم  األول قوله مَّا لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْ

ملوصل إليه وقد يكون ألنه يف نفسه حمال ال ميكن تعلق العلم قلنا انتفاء العلم بالشيء قد يكون للجهل بالطريق ا
ِه  واعلم أن نفاة القياس متسكوا )  ١١٧املؤمنون ( به ونظريه قوله َوَمن َيْدُع َمَع اللَِّه إِلََها ءاَخَر الَ ُبْرَهانَ لَُه بِ

بالقياس الظين قول يف الدين  هبذه اآلية فقالوا هذه اآلية تدل على أن القول يف الدين بغري علم باطل والقول
ا لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم  وقوله َوالَ )  ٣٦اإلسراء ( بغري علم فيكون باطالً ومتام تقريره مذكور يف قوله َوالَ َتقُْف َم

الئََبائِهِْم أي وال أحد من أسالفهم وهذا مبالغة يف كون تلك املقالة باطلة فاسدة النوع الثاين مما ذكره اهللا يف 
  طاله قوله كَُبَرْت كَِلَمةً  َتْخُرُج ِمْن أَفَْواِههِْم وفيه مباحثإب

البحث األول قرىء كَُبَرْت كَِلَمةً  بالنصب على التمييز وبالرفع على الفاعلية قال الواحدي ومعىن التمييز أنك 
ا قلت كلمة ميزهتا من إذا قلت كربت املقالة أو الكلمة جاز أن يتوهم أهنا كربت كذباً أو جهالً أو افتراء فلم

حمتمالهتا فانتصبت على التمييز والتقدير كربت الكلمة كلمة فحصل فيه اإلضمار أما من رفع فلم يضمر شيئاً 
ا أكربها كلمة   كما تقول عظم فالن فلذلك قال النحويون والنصب أقوى وأبلغ وفيه معىن التعجب كأنه قيل م

ا حكاه اهللا تعاىل عنهم يف قوله قَالُواْ اتََّخذَ البحث الثاين قوله كَُبَرْت أي كربت الكلم ة واملراد من هذه الكلمة م
  اللَُّه َولًَدا فصارت مضمرة يف كربت ومسيت كلمة كما يسمون القصيدة كلمة

البحث الثالث احتج النظام يف إثبات قوله أن الكالم جسم هبذه اآلية قال إنه تعاىل وصف الكلمة بأهنا خترج من 
اخلروج عبارة عن احلركة واحلركة ال تصح إال على األجسام واجلواب أن احلروف إمنا حتدث بسبب أفواههم و

  خروج النفس عن احللق فلما كان خروج النفس سبباً حلدوث الكلمة أطلق لفظ اخلروج على الكلمة

العقل كأنه يقول هذا الذي  البحث الرابع قوله َتْخُرُج ِمْن أَفَْواِههِْم يدل على أن هذا الكالم مستكره جداً عند
يقولونه ال حيكم به عقلهم وفكرهم البتة لكونه يف غاية الفساد والبطالن فكأنه شيء جيري به لساهنم على سبيل 

التقليد ألهنم مع أهنا قوهلم عقوهلم وفكرهم تأباها وتنفر عنها مث قال تعاىل إِن َيقُولُونَ إِالَّ كَِذًبا ومعناه ظاهر 
س قد اختلفوا يف حقيقة الكذب فعندنا أنه اخلرب الذي ال يطابق املخرب عنه سواء اعتقد املخرب أنه واعلم أن النا

مطابق أم ال ومن الناس من قال شرط كونه كذباً أن ال يطابق املخرب عنه مع علم قائله بأنه غري مطابق وهذا 
بات الولد هللا بكونه كذباً مع أن الكثري منهم القيد عندنا باطل والدليل عليه هذه اآلية فإنه تعاىل وصف قوهلم بإث

يقول ذلك وال يعلم كونه باطالً فعلمنا أن كل خرب ال يطابق املخرب عنه فهو كذب سواء علم القائل بكونه 
  ِديِث أََسفاً وفيه مباحثمطابقاً أو مل يعلم مث قال تعاىل فَلََعلََّك َباِخٌع نَّفَْسَك َعلَى ءاثَارِِهْم إِن لَّْم ُيْؤِمُنواْ بَِهاذَا الَْح



البحث األول املقصود منه أن يقال للرسول ال يعظم حزنك وأسفك بسبب كفرهم فإنا بعثناك منذراً ومبشراً 
  عنه) صلى اهللا عليه وسلم ( فأما حتصيل اإلميان يف قلوهبم فال قدرة لك عليه والغرض تسلية الرسول 

قتلها غيظاً من شدة وجده بالشيء وقال األخفش والفراء أصل  البحث الثاين قال الليث خبع الرجل نفسه إذا
البخع اجلهد يقال خبعت لك نفسي أي جهدهتا ويف حديث عائشة رضي اهللا عنها أهنا ذكرت عمر فقالت خبع 

األرض أي جهدها حىت أخذ ما فيها من أموال امللوك وقال الكسائي خبعت األرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة 
ة احلراثة وخبع الرجل نفسه إذا هنكها وعلى هذا معىن َباِخٌع نَّفَْسَك أي ناهكها وجاهدها حىت بسبب متابع

  هتلكها ولكن أهل التأويل كلهم قالوا قاتل نفسك ومهلكها واألصل ما ذكرناه هكذا قال الواحدي
عده وأصل هذا أن اإلنسان البحث الثالث قوله َعلَى ءاثَارِِهْم أي من بعدهم يقال مات فالن على أثر فالن أي ب

إذا مات بقيت عالماته وآثاره بعد موته مدة مث إهنا تنمحي وتبطله بالكلية فإذا كان موته قريباً من موت األول 
  كان موته حاصالً حال بقاء آثار األول فصح أن يقال مات فالن على أثر فالن

املراد باحلديث القرآن قال القاضي وهذا يقتضي وصف القرآن  البحث الرابع قوله إِن لَّْم ُيْؤِمُنواْ بَِهاذَا الَْحِديِث
  بأنه حديث وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه قدمي وجوابه أنه حممول على األلفاظ وهي حادثة

البحث اخلامس قوله أََسفاً األسف املبالغة يف احلزن وذكرنا الكالم فيه عند قوله غَْضَبانَ أَِسفًا يف سورة األعراف 
بله من الكالم  ا َدَخلُواْ َعلَى ُيوُسَف ويف انتصابه وجوه األول أنه نصب على املصدر ودل ما ق وعند قوله فَلَمَّ

على أنه يأسف الثاين جيوز أن يكون مفعوالً له أي لألسف كقولك جئتك ابتغاء اخلري والثالث قال الزجاج أََسفاً 
  منصوب ألنه مصدر يف موضع احلال

َعلََّك جواب الشرط وهو قوله إِن لَّْم ُيْؤِمُنواْ قدم عليه ومعناه التأخريالبحث السادس ال   فاء يف قوله فَلَ
  َصِعيداً ُجُرزاً إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى األرض زِيَنةً  لََّها ِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهم أَْحَسُن َعَمالً َوإِنَّا لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها

  يف اآلية مسائل
األوىل قال القاضي وجه النظم كأنه تعاىل يقول يا حممد إين خلقت األرض وزينتها وأخرجت منها أنواع املسألة 

املنافع واملصاحل واملقصود من خلقها مبا فيها من املنافع ابتالء اخللق هبذه التكاليف مث إهنم يكفرون ويتمردون مع 
بغي أن ال تنتهي يف احلزن بسبب كفرهم إىل أن تترك ذلك فال أقطع عنهم مواد هذه النعم فأنت أيضاً يا حممد ين

  االشتغال بدعوهتم إىل الدين احلق
املسألة الثانية اختلفوا يف تفسري هذه الزينة فقال بعضهم النبات والشجر وضم بعضهم إليه الذهب والفضة 

وباجلملة فليس  واملعادن وضم بعضهم إىل سائر احليوانات وقال بعضهم بل املراد الناس فهم زينة األرض
باألرض إال املواليد الثالثة وهي املعادن والنبات واحليوان وأشرف أنواع احليوان اإلنسان وقال القاضي األوىل 

جيب أن أنه ال يدخل يف هذه الزينة املكلف ألنه تعاىل قال إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى االْْرضِ زِيَنةً  لََّها ِلَنْبلَُوُهْم فمن يبلوه 
خل يف ذلك فأما سائر النبات واحليوان فإهنم يدخلون فيه كدخول سائر ما ينتفع به وقوله زِيَنةً  لََّها أي ال يد

لألرض وال ميتنع أن يكون ما حيسن به األرض زينة لألرض كما جعل اهللا السماء مزينة بزينة الكواكب أما قوله 
  ِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهم أَْحَسُن َعَمالً ففيه مسائل

سألة األوىل ذهب هشام بن احلكم إىل أنه تعاىل ال يعلم احلوادث إال عند دخوهلا يف الوجود فعلى هذا االبتالء امل



ا علم وقوعه  واالمتحان على اهللا جائز واحتج عليه بأنه تعاىل لو كان عاملاً باجلزئيات قبل وقوعها لكان كل م
انقالب علمه جهالً وذلك حمال واملفضي إىل احملال واجب الوقوع وكل ما علم عدمه ممتنع الوقوع وإال لزم 

حمال ولو كان ذلك واجباً فالذي علم وقوعه جيب كونه فاعالً له وال قدرة له على الترك والذي علم عدمه 
يكون ممتنع الوقوع وال قدرة له على الفعل وعلى هذا يلزم أن ال يكون اهللا قادراً على شيء أصالً بل يكون 

ا علم اهللا وقوعه امتنع موجباً بالذات  وأيضاً فيلزم أن ال يكون للعبد قدرة ال على الفعل وال على الترك ألن م
من العبد تركه وما علم اهللا عدمه امتنع منه فعله فالقول بكونه تعاىل عاملاً باألشياء قبل وقوعها يقدح يف الربوبية 

عند وقوعها وعلى هذا التقدير فاالبتالء واالمتحان ويف العبودية وذلك باطل فثبت أنه تعاىل إمنا يعلم األشياء 
واالختبار جائز عليه وعند هذا قال جيري قوله تعاىل ِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهم أَْحَسُن َعَمالً على ظاهره وأما مجهور علماء 

بتالء واالمتحان اإلسالم فقد استبعدوا هذا القول وقالوا إنه تعاىل من األزل إىل األبد عامل جبميع اجلزئيات فاال
حماالن عليه وأينما وردت هذه األلفاظ فاملراد أنه تعاىل يعاملهم معاملة لو صدرت تلك املعاملة عن غريه لكان 

  ذلك على سبيل اإلبتالء واالمتحان وقد ذكرنا هذه املسألة مراراً كثرية
َعَمالً هو أنه يبلوهم ليبصرهم أيهم أطوع هللا وأشد املسألة الثانية قال القاضي معىن قوله ِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهم أَْحَسُن 

استمراراً على خدمته ألن من هذا حاله هو الذي يفوز باجلنة فبني تعاىل أنه كلف ألجل ذلك ال ألجل أن يعصى 
  فدل ذلك على بطالن قول من يقول خلق بعضهم للنار
ن أفعال اهللا معللة باألغراض عند املعتزلة وأصحابنا قالوا املسألة الثالثة الالم يف قوله ِلَنْبلَُوُهْم تدل ظاهراً على أ

هذا حمال ألن التعليل بالغرض إمنا يصح يف حق من ال ميكنه حتصيل ذلك الغرض إال بتلك الواسطة وهذا 
  يقتضي العجز وهو على اهللا حمال

ىن لنخترب ومنتحن هذا أحسن املسألة الرابعة قال الزجاج أيهم رفع باإلبتداء إال أن لفظه لفظ االستفهام واملع
عمالً أم ذاك مث قال تعاىل َوأَنْ لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها َصِعيداً ُجُرزاً واملعىن أنه تعاىل بني أنه إمنا زين األرض ألجل 

ا َعلَْيَها اآلية اإلمتحان واإلبتالء ال ألجل أن يبقى اإلنسان فيها متنعماً أبداً ألنه يزهد فيها بقوله َوإِنَّا لََجاِعلُونَ َم
اعاً )  ٢٦الرمحن ( ونظريه قوله كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن  اآلية وقوله َوإِذَا االْْرُض ُمدَّْت )  ١٠٦طه ( وقوله فََيذَُرَها قَ

اآلية واملعىن أنه ال بد من اجملازاة بعد فناء ما على األرض وختصيص اإلبطال واإلهالك مبا )  ١٣اإلنشقاق ( 
يوهم بقاء األرض إال أن سائر اآليات دلت على أن األرض أيضاً ال تبقى وهو قوله َيْوَم ُتَبدَّلُ على األرض 

قال أبو عبيدة الصعيد املستوي من األرض وقال الزجاج هو الطريق الذي )  ٤٨إبراهيم ( االْْرُض غَْيَر االْْرضِ 
فقال الفراء اجلرز األرض اليت ال نبات عليها  ال نبات فيه وقد ذكرنا تفسري الصعيد يف آية التيمم وأما اجلرز

يقال جرزت األرض فهي جمروزة وجرزها اجلراد والشاء واإلبل إذا أكلت ما عليها وامرأة جروز إذا كانت 
  ) ٢٧السجدة ( أكوالً وسيف جراز إذا كان مستأصالً ونظريه قوله تعاىل َنُسوُق الَْماء إِلَى االْْرضِ الْجُُرزِ 

 َربََّنآ َءاِتَنا ِمن َت أَنَّ أَْصَحاَب الْكَْهِف َوالرَِّقيمِ كَاُنواْ ِمْن َءاَياِتَنا َعَجًبا إِذْ أََوى الِْفْتَيةُ  إِلَى الْكَْهِف فَقَالُواْأَْم َحِسْب
نَِني َعَدًدا ثُمَّ َبَعثَْناُهْم ِلَنْعلََم أَيُّ لَُّدنَك َرْحَمةً  َوَهيِّى ْء لََنا ِمْن أَْمرَِنا َرَشًدا فََضَرْبَنا َعلَى َءاذَانِهِْم ِفى الْكَْهِف ِس

  اِحلْزَبْينِ أَْحَصى ِلَما لَبِثُواْ أََمدًا
  يف اآلية مسائل



املسألة األوىل اعلم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول على سبيل االمتحان فقال 
حتسنب ذلك فإن آياتنا كلها عجب فإن من كان قادراً على  تعاىل أم حسبت أهنم كانوا عجباً من آياتنا فقط فال

ختليق السموات واألرض مث يزين األرض بأنواع املعادن والنبات واحليوان مث جيعلها بعد ذلك صعيداً جرزاً 
خالية عن الكل كيف يستبعدون من قدرته وحفظه ورمحته حفظ طائفة مدة ثالمثائة سنة وأكثر يف النوم هذا هو 

   تقرير النظم واهللا أعلمالوجه يف
املسألة الثانية قد ذكرنا سبب نزول قصة أصحاب الكهف عند قوله َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ 

وذكر حممد بن إسحاق سبب نزول هذه القصة مشروحاً فقال كان النضر بن احلارث من )  ٨٥اإلسراء ( َرّبى 
وينصب له العداوة وكان قد قدم احلرية وتعلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا  شياطني قريش وكان يؤذي

إذا جلس جملساً ذكر فيه اهللا وحدث ) صلى اهللا عليه وسلم ( هبا أحاديث رستم واسفنديار وكان رسول اهللا 
ا أصاب من كان قبلهم من األمم وكان النضر خيلفه يف جملسه إذا قام فقال أنا واهللا يا معشر قريش  قومه م

أحسن حديثاً منه فهلموا فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه مث حيدثهم عن ملوك فارس مث إن قريشاً بعثوه وبعثوا 
  معه عتبة بن

أيب معيط إىل أحبار اليهود باملدينة وقالوا هلما سلوهم عن حممد وصفته وأخربوهم بقوله فإهنم أهل الكتاب 
نا من علم األنبياء فخرجا حىت قدما إىل املدينة فسألوا أحبار اليهود عن األول وعندهم من العلم ما ليس عند

أحوال حممد فقال أحبار اليهود سلوه عن ثالث عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ما كان من أمرهم فإن حديثهم 
 عجب وعن رجل طواف قد بلغ مشارق األرض ومغارهبا ما كان نبؤه وسلوه عن الروح وما هو فإن أخربكم
فهو نيب وإال فهو متقول فلما قدم النضر وصاحبه مكة قاال قد جئناكم بفصل ما بيننا وبني حممد وأخربوا مبا 

) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وسألوه فقال رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( قاله اليهود فجاؤوا رسول اهللا 
يما يذكرون ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا ومل يستثن فانصرفوا عنه ومكث ) أخربكم مبا سألتم عنه غداً  ف

مخس عشرة ليلة حىت أرجف أهل مكة به وقالوا وعدنا حممد غداً واليوم مخس عشرة ليلة فشق عليه ذلك مث 
جاءه جربيل من عند اهللا بسورة أصحاب الكهف وفيها معاتبة اهللا إياه على حزنه عليهم وفيها خرب أولئك الفتية 

  افوخرب الرجل الطو
املسألة الثالثة الكهف الغار الواسع يف اجلبل فإذا صغر فهو الغار ويف الرقيم أقوال األول روى عكرمة عن ابن 
عباس أنه قال كل القرآن اعلمه إال أربعة غسلني وحنانا واألواه والرقيم الثاين روى عكرمة عن ابن عباس أنه 

منها وهو قول السدي الثالث قال سعيد بن جبري  سئل عن الرقيم فقال زعم كعب أهنا القرية اليت خرجوا
وجماهد الرقيم لوح من حجارة وقيل من رصاص كتب فيه أمساؤهم وقصتهم وشد ذلك اللوح على باب 

الكهف وهذا قول مجيع أهل املعاين والعربية قالوا الرقيم الكتاب واألصل فيه املرقوم مث نقل إىل فعيل والرقم 
أي مكتوب قال الفراء الرقيم لوح كان فيه أمساؤهم )  ٩املطففني ( ِكَتاٌب مَّْرقُوٌم الكتابة ومنه قوله تعاىل 

وصفاهتم ونظن أنه إمنا مسي رقيماً ألن أمساءهم كانت مرقومة فيه وقيل الناس رقموا حديثهم نقراً يف جانب 
يبة يف أحوال خملوقاتنا فال حتسب ذلك اجلبل وقوله كَاُنواْ ِمْن ءاَياِتَنا َعَجًبا املراد أحسبت أن واقعتهم كانت عج

فإن تلك الواقعة ليست عجيبة يف جانب خملوقاتنا والعجب ههنا مصدر مسي املفعول به والتقدير كانوا معجوباً 



منهم فسموا باملصدر واملفعول به من هذا يستعمل باسم املصدر مث قال تعاىل إِذْ أََوى الِْفْتَيةُ  إِلَى الْكَْهِف ال جيوز 
اً مبا قبله على تقدير أم حسبت إذ أوى الفتية ألنه كان بني النيب وبينهم مدة طويلة فلم  أن يكون إذ هنا متعلق

يتعلق احلسبان بذلك الوقت الذي أووا فيه إىل الكهف بل يتعلق مبحذوف والتقدير اذكر إذ أوى ومعىن أوى 
ا ءاِتَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمةً  أي رمحة من خزائن رمحتك الفتية يف الكهف صاروا إليه وجعلوه مأواهم قال فقالوا َربََّن

وجالئل فضلك وإحسانك وهي اهلداية باملعرفة والصرب والرزق واألمن من األعداء وقوله من لدنك يدل على 
عظمة تلك الرمحة وهي اليت تكون الئقة بفضل اهللا تعاىل وواسع جوده وهىيء لنا أي أصلح من قولك هيأت 

أ ِمْن أَْمرَِنا َرَشًدا الرشد والرشاد نقيض الضالل ويف تفسري اللفظ وجهان األول التقدير وهىيء لنا األمر فتهي
أمراً ذا رشد حىت نكون بسببه راشدين مهتدين الثاين اجعل أمرنا رشداً كله كقولك رأيت منك رشداً مث قال 

م وتقدير الكالم أنه تعاىل ضرب على آذاهنم حجاباً مينع تعاىل فََضَرْبَنا َعلَى ءاذَانِهِْم قال املفسرون معناه أمنناه
من أن تصل إىل أمساعهم األصوات املوقظة والتقدير ضربنا عليهم حجاباً إال أنه حذف املفعول الذي هو 

احلجاب كما يقال بىن على امرأته يريدون بىن عليها القبة مث إنه تعاىل بني أنه ضرب على آذاهنم يف الكهف وهو 
كان وقوله سنني عدداً ظرف الزمان ويف قوله عدداً حبثان األول قال الزجاج ذكر العدد ههنا يفيد ظرف امل

  كثرة السنني وكذلك كل شيء مما يعد إذا ذكر فيه العدد ووصف به أريد كثرته ألنه إذا قل فهم مقداره بدون

  دداً أردت به الكثرةالتعديد أما إذا أكثر فهناك حيتاج إىل التعديد فإذا قلت أقمت أياماً ع
البحث الثاين يف انتصاب قوله عدداً وجهان أحدمها نعت لسنني املعىن سنني ذات عدد أي معدودة هذا قول 

الفراء وقول الزجاج وعلى هذا جيوز يف اآلية ضربان من التقدير أحدمها حذف املضاف والثاين تسمية املفعول 
املصدر املعىن تعد عداً مث قال تعاىل ثُمَّ َبَعثَْناُهْم يريد من بعد باسم املصدر قال الزجاج وجيوز أن ينتصب على 

  نومهم يعين أيقظناهم بعد نومهم وقوله ِلَنْعلََم أَيُّ اِحلْزَبْينِ أَْحَصى ِلَما لَبِثُواْ أََمًدا فيه مسائل
اهللا معللة باألغراض وقد سبق الكالم املسألة األوىل قوله ثُمَّ َبَعثَْناُهْم لنعلم الالم الم الغرض فيدل على أن أفعال 

  فيه
املسألة الثانية ظاهر اللفظ يقتضي أنه تعاىل إمنا بعثهم ليحصل له هذا العلم وعند هذا يرجع إىل أنه تعاىل هل 

يعلم احلوادث قبل وقوعها أم ال فقال هشام ال يعلمها إال عند حدوثها واحتج هبذه اآلية والكالم فيه قد سبق 
آلية كثرية يف القرآن منها ما سبق يف هذه السورة ومنها قوله يف سورة البقرة إِالَّ ِلَنْعلََم َمن َيتَّبُِع ونظائر هذه ا

مِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدواْ ِمنكُْم )  ١٤٣البقرة ( الرَُّسولَ ِممَّن َينقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه  التوبة ( ويف آل عمران َولَمَّا َيْعلَ
ا َعلَى االْْرضِ زِيَنةً  لََّها ِلَنْبلَُوُهْم وقوله إِنَّ)  ١٦ وقوله َولََنْبلَُونَّكُْم َحتَّى َنْعلََم الُْمَجاِهِدينَ )  ٧الكهف ( ا َجَعلَْنا َم

  ) ٣١حممد ( ِمنكُْم 
ر عمل املسألة الثالثة أَيُّ رفع باإلبتداء َوأَْحَصى خربه وهذه اجلملة مبجموعها متعلق العلم فلهذا السبب مل يظه

قوله لََنْعلَُم يف لفظة أَيُّ بل بقيت على ارتفاعها ونظريه قوله اذهب فاعلم أيهم قام قال تعاىل َسلُْهْم أَيُُّهم بِذاِلكَ 
لم وقرىء ليع)  ٦٩مرمي ( وقوله ثُمَّ لََننزَِعنَّ ِمن كُلّ ِشيَعةٍ  أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّْحَمنِ ِعِتّياً )  ٤٠القلم ( َزِعيٌم 

على فعل ما مل يسم فاعله ويف هذه القراءة فائدتان إحدامها أن على هذا التقدير ال يلزم إثبات العلم املتجدد هللا 
بل املقصود أنا بعثناهم ليحصل هذا العلم لبعض اخللق والثانية أن على هذا التقدير جيب ظهور النصب يف لفظة 



اع لفظة أي باإلبتداء ال بإسناد يعلم إليه وجمليب أن جييب أي لكن لقائل أن يقول اإلشكال بعد باق ألن ارتف
فيقول إنه ال ميتنع اجتماع عاملني على معمول واحد ألن العوامل النحوية عالمات ومعرفات وال ميتنع اجتماع 

  املعرفات الكثرية على الشيء الواحد واهللا أعلم
س رضي اهللا عنهما املراد باحلزبني امللوك الذين تداولوا املسألة الرابعة اختلفوا يف احلزبني فقال عطاء عن ابن عبا

امللوك حزب وأصحاب الكهف حزب والقول الثاين قال جماهد احلزبان من هذه الفتية  املدينة ملكاً بعد ملك ف
بِثُْتْم قَالُواْ ألن أصحاب الكهف ملا انتبهوا اختلفوا يف أهنم كم ناموا والدليل عليه قوله تعاىل قَالَ قَاِئلٌ ّمْنُهْم كَم لَ

فاحلزبان مها هذان وكان الذين قالوا ربكم )  ١٩الكهف ( لَبِثَْنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْومٍ قَالُواْ َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما لَبِثُْتْم 
 أعلم مبا لبثتم هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول القول الثالث قال الفراء إن طائفتني من املسلمني يف زمان

  أصحاب الكهف اختلفوا يف مدة لبثهم
املسألة اخلامسة قال أبو علي الفارسي قوله أحصى ليس من باب أفعل التفضيل ألن هذا البناء من غري الثالثي 
ا أعطاه للدرهم وما أواله للمعروف وأعدى من اجلرب وأفلس من ابن املدلق  اجملرد ليس بقياس فأما قوهلم م

  عليه بل الصواب أن أحصى فعل ماضٍ وهو خرب املبتدأ واملبتدأ فمن الشواذ والشاذ ال يقاس

واخلرب مفعول نعلم وأمداً مفعول به ألحصى وما يف قوله تعاىل ِلَما لَبِثُواْ مصدرية والتقدير أحصى أمداً للبثهم 
وقوله َوأَْحَصى )  ٦اجملادلة ( وحاصل الكالم لنعلم أي احلزبني أحصى أمد ذلك اللبث ونظريه قوله أَْحَصاُه اللَُّه 

  ) ٢٨اجلن ( كُلَّ َشىْ ء َعَدداً 
املسألة السادسة احتج أصحابنا الصوفية هبذه اآلية على صحة القول بالكرامات وهو استدالل ظاهر ونذكر 

هذه املسألة ههنا على سبيل االستقصاء فنقول قبل اخلوض يف الدليل على جواز الكرامات نفتقر إىل تقدمي 
  مقدمتني

دمة األوىل يف بيان أن الويل ما هو فنقول ههنا وجهان األول أن يكون فعيالً مبالغة من الفاعل كالعليم املق
والقدير فيكون معناه من توالت طاعاته من غري ختلل معصية الثاين أن يكون فعيالً مبعىن مفعول كقتيل وجريح 

على التوايل عن كل أنواع املعاصي ويدمي مبعىن مقتول وجمروح وهو الذي يتوىل احلق سبحانه حفظه وحراسته 
وقوله )  ٢٥٧البقرة ( توفيقه على الطاعات واعلم أن هذا االسم مأخوذ من قوله تعاىل اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ 

)  ٢٨٦البقرة ( مِ الْكَاِفرِيَن وقوله تعاىل أَنَت َمْولَاَنا فَاْنُصْرَنا َعلَى الْقَْو)  ١٩٦األعراف ( َوُهَو َيَتَولَّى الصَّاِلِحَني 
وقوله إِنََّما َوِليُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه )  ١١حممد ( وقوله ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َمْولَى الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوأَنَّ الْكَاِفرِيَن الَ َمْولَى لَُهْم 

من حضرة اهللا بسبب كثرة طاعاته وكثرة  وأقول الويل هو القريب يف اللغة فإذا كان العبد قريباً)  ٥٥املائدة ( 
  إخالصه وكان الرب قريباً منه برمحته وفضله وإحسانه فهناك حصلت الوالية

املقدمة الثانية إذا ظهر فعل خارق للعادة على اإلنسان فذاك إما أن يكون مقروناً بالدعوى أو ال مع الدعوى 
أن تكون دعوى اإلهلية أو دعوى النبوة أو دعوى  والقسم األول وهو أن يكون مع الدعوى فتلك الدعوى إما

الوالية أو دعوى السحر وطاعة الشياطني فهذه أربعة أقسام القسم األول إدعاء اإلهلية وجوز أصحابنا ظهور 
خوارق العادات على يده من غري معارضة كما نقل أن فرعون كان يدعي اإلهلية وكانت تظهر خوارق العادات 

لك أيضاً يف حق الدجال قال أصحابنا وإمنا جاز ذلك ألن شكله وخلقته تدل على كذبه على يده وكما نقل ذ



فظهور اخلوارق على يده ال يفضي إىل التلبيس والقسم الثاين وهو ادعاء النبوة فهذا القسم على قسمني ألنه إما 
وهذا متفق عليه بني كل أن يكون ذلك املدعي صادقاً أو كاذباً فإن كان صادقاً وجب ظهور اخلوارق على يده 

من أقر بصحة نبوة األنبياء وإن كان كاذباً مل جيز ظهور اخلوارق على يده وبتقدير أن تظهر وجب حصول 
املعارضة وأما القسم الثالث وهو ادعاء الوالية والقائلون بكرامات األولياء اختلفوا يف أنه هل جيوز أن يدعي 

م ال وأما القسم الرابع وهو ادعاء السحر وطاعة الشيطان فعند الكرامات مث إهنا حتصل على وفق دعواه أ
أصحابنا جيوز ظهور خوارق العادات على يده وعند املعتزلة ال جيوز وأما القسم الثاين وهو أن تظهر خوارق 

العادات على يد إنسان من غري شيء من الدعاوى فذلك اإلنسان إما أن يكون صاحلاً مرضياً عند اهللا وإما أن 
كون خبيثاً مذنباً واألول هو القول بكرامات األولياء وقد اتفق أصحابنا على جوازه وأنكرها املعتزلة إال أبا ي

احلسني البصري وصاحبه حممود اخلوارزمي وأما القسم الثالث وهو أن تظهر خوارق العادات على بعض من 
تفصيل الكالم يف هاتني املقدمتني إذا عرفت  كان مردوداً عن طاعة اهللا تعاىل فهذا هو املسمى باالستدراج فهذا

ذلك فنقول الذي يدل على جواز كرامات األولياء القرآن واألخبار واآلثار واملعقول أما القرآن فاملعتمد فيه 
  عندنا آيات

  احلجة األوىل قصة مرمي عليها السالم وقد شرحناها يف سورة آل عمران فال نعيدها
هف وبقاؤهم يف النوم أحياء ساملني عن اآلفات مدة ثلثمائة سنة وتسع سنني وأنه احلجة الثانية قصة أصحاب الك

إىل قوله َوَتَرى )  ١٨الكهف ( تعاىل كان يعصمهم من حر الشمس كما قال َوَتْحَسُبُهْم أَْيقَاظًا َوُهْم ُرقُوٌد 
ومن الناس من متسك يف هذه املسألة بقوله )  ١٧اهلف ( الشَّْمَس إِذَا طَلََعت تََّزاَوُر َعن كَْهِفهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ 

وقد بينا أن ذلك )  ٣٩النمل ( تعاىل قَالَ الَِّذى ِعنَدُه ِعلٌْم ّمَن الِْكَتابِ أََناْ ءاِتيَك بِِه قَْبلَ أَن َيْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك 
بأن قال ال بد من أن الذي كان عنده علم من الكتاب هو سليمان فسقط هذا االستدالل أجاب القاضي عنه 

يكون فيهم أو يف ذلك الزمان نيب يصري ذلك علماً له ملا فيه من نقض العادة كسائر املعجزات قلنا إنه يستحيل 
أن تكون هذه الواقعة معجزة ألحد من األنبياء ألن إقدامهم على النوم أمر غري خارق للعادة حىت جيعل ذلك 

واقعة ألهنم ال يعرفون كوهنم صادقني يف هذه الدعوى إال إذا بقوا طول معجزة ألن الناس ال يصدقونه يف هذه ال
هذه املدة وعرفوا أن هؤالء الذين جاؤوا يف هذا الوقت هم الذين ناموا قبل ذلك بثلثمائة سنني وتسع سنني 

امة وكل هذه الشرائط مل توجد فامتنع جعل هذه الواقعة معجزة ألحد من األنبياء فلم يبق إال أن جتعل كر
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ) الصحيحني ( لألولياء وإحساناً إليهم أما األخبار فكثرية اخلرب األول ما أخرج يف 

مل يتكلم يف املهد إال ثالثة عيسى ابن مرمي عليه السالم وصيب يف زمن ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن النيب 
تموه و أما جريج فكان رجالً عابداً ببين إسرائيل وكانت له أم جريج الناسك وصيب آخر أما عيسى فقد عرف

فكان يوماً يصلي إذ اشتاقت إليه أمه فقالت يا جريج فقال يا رب الصالة خري أم رؤيتها مث صلى فدعته ثانياً 
فقال مثل ذلك حىت قال ثالث مرات وكان يصلي ويدعها فاشتد ذلك على أمه قالت اللهم ال متته حىت تريه 

وكانت زانية هناك فقالت هلم أنا أفنت جرجياً حىت يزين فأتته فلم تقدر على شيء وكان هناك راعٍ املومسات 
يأوي بالليل إىل أصل صومعته قلما أعياها راودت الراعي على نفسها فأتاها فولدت مث قالت ولدي هذا من 

ل أبو هريرة كأين أنظر إىل جريج فأتاها بنو إسرائيل وكسروا صومعته وشتموه فصلى ودعا مث خنس الغالم قا



حني قال بيده يا غالم من أبوك فقال الراعي فندم القوم على ما كان منهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
واعتذروا إليه وقالوا نبين صومعتك من ذهب أو فضة فأىب عليهم وبناها كما كانت وأما الصيب اآلخر فإن 

شاب مجيل ذو شارة حسنة فقالت اللهم اجعل ابين مثل هذا فقال  امرأة كان معها صيب هلا ترضعه إذ مر هبا
الصيب اللهم ال جتعلين مثله مث مرت هبا امرأة ذكروا أهنا سرقت وزنت وعوقبت فقالت اللهم ال جتعل ابين مثل 

أن هذا فقال الصيب اللهم اجعلين مثلها فقالت له أمه يف ذلك فقال إن الشاب كان جباراً من اجلبابرة فكرهت 
اخلرب الثاين وهو ) أكون مثله وإن هذه قيل إهنا زنت ومل تزن وقيل إهنا سرقت ومل تسرق وهي تقول حسيب اهللا 

صلى اهللا عليه ( عن الزهري عن سامل عن ابن عمر قال قال رسول اهللا ) الصحاح ( خرب الغار وهو مشهور يف 
 غار فدخلوه فاحندرت صخرة من اجلبل وسدت انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم فأواهم املبيت إىل) ( وسلم 

عليهم باب الغار فقالوا واهللا ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهللا بصاحل أعمالكم فقال رجل منهم 
ا يف ظل شجرة يوماً فلم أبرح عنهما وحلبت هلما  كان يل أبوان شيخان كبريان وكنت ال أغبق قبلهما فنام

بلهما فقمت والقدح يف يدي غبوقهما فجئتهما به فوج دهتما نائمني فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق ق
ا   انتظر استيقاظهما حىت ظهر الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عن

نة عم وكانت ما حنن فيه من هذه الصخرة فانفرجت انفراجاً ال يستطيعون اخلروج منه مث قال اآلخر كانت يل اب
أحب الناس إيل فراودهتا عن نفسها فامتنعت حىت أملت هبا سنة من السنني فجاءتين وأعطيتها ماالً عظيماً على 

أن ختلي بيين وبني نفسها فلما قدرت عليها قالت ال جيوز لك أن تفك اخلامت إال حبقها فتحرجت من ذلك العمل 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه فانفرجت الصخرة وتركتها وتركت املال معها اللهم إن كنت فعلت 
مث قال الثالث اللهم إين استأجرت ) صلى اهللا عليه وسلم ( غري أهنم ال يستطيعون اخلروج منه قال رسول اهللا 

أجراء فأعطيتهم أجورهم غري رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حىت كثرت منه األموال فجاءين 
يا عبد اهللا أد إيل أجريت فقلت له كل ما ترى من أجرتك من اإلبل والغنم والرقيق فقال يا عبد  بعد حني وقال

افرج  ال أستهزىء بك فأخذ ذلك كله اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ف اهللا أتستهزىء يب فقلت إين 
تفق عليه اخلرب وهذا حديث حسن صحيح م) عنا ما حنن فيه فانفرجت الصخرة عن الغار فخرجوا ميشون 

ومل ) رب أشعث أغرب ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على اهللا ألبره ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( الثالث قوله 
يفرق بني شيء وشيء فيما يقسم به على اهللا اخلرب الرابع روى سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

سوق بقرة قد محل عليها فالتفتت إليه البقرة فقالت إين مل أخلق بينا رجل ي) ( صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب 
آمنت هبذا أنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( هلذا وإمنا خلقت للحرث فقال الناس سبحان اهللا بقرة تتكلم فقال النيب 

بينما ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( اخلرب اخلامس عن أيب هريرة عن النيب ) وأبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما 
رجل يسمع رعداً أو صوتاً يف السحاب أن اسق حديقة فالن قال فعدوت إىل تلك احلديقة فإذا رجل قائم فيها 

فقلت له ما امسك قال فالن بن فالن بن فالن قلت فما تصنع حبديقتك هذه إذا صرمتها قال ومل تسأل عن ذلك 
ا إذ قلت فإين أجعلها أثالثاً فأجعل لنفسي قلت ألين مسعت صوتاً يف السحاب أن اسق حديقة فالن قال أم
( وأهلي ثلثاً وأجعل للمساكني وابن السبيل ثلثاً وأنفق عليها ثلثاً  فلنبدأ مبا نقل أنه ظهر عن ) أما اآلثار ) 

اخللفاء الراشدين من الكرامات مث مبا ظهر عن سائر الصحابة أما أبو بكر رضي اهللا عنه فمن كراماته أنه ملا 



ونودي السالم عليك يا رسول اهللا هذا أبو بكر بالباب ) صلى اهللا عليه وسلم ( زته إىل باب قرب النيب محلت جنا
فإذا الباب قد انفتح وإذا هباتف يهتف من القرب ادخلوا احلبيب إىل احلبيب وأما عمر رضي اهللا عنه فقد ظهرت 

م رجالً يدعى سارية بن احلصني فبينا عمر أنواع كثرية من كراماته وأحدها ما روي أنه بعث جيشاً وأمر عليه
يوم اجلمعة خيطب جعل يصيح يف خطبته وهو على املنرب يا سارية اجلبل اجلبل قال علي بن أيب طالب كرم اهللا 

وجهه فكتبت تاريخ تلك الكلمة فقدم رسول مقدم اجليش فقال يا أمري املؤمنني غزونا يوم اجلمعة يف وقت 
سان يصيح يا سارية اجلبل اجلبل فأسندنا ظهورنا إىل اجلبل فهزم اهللا الكفار وظفرنا اخلطبة فهزمونا فإذا بإن

صلى اهللا عليه ( بالغنائم العظيمة بربكة ذلك الصوت قلت مسعت بعض املذكرين قال كان ذلك معجزة حملمد 
صلى اهللا ( بصر حملمد ألنه قال أليب بكر وعمر أنتما مين مبنزلة السمع والبصر فلما كان عمر مبنزلة ال) وسلم 

ال جرم قدر على أن يرى من ذلك البعد العظيم الثاين روي أن نيل مصر كان يف اجلاهلية يقف يف ) عليه وسلم 
  كل سنة مرة واحدة وكان ال جيري حىت يلقى فيه

يها جارية واحدة حسناء فلما جاء اإلسالم كتب عمرو بن العاص هبذه الواقعة إىل عمر فكتب عمر على خزفة أ
النيل إن كنت جتري بأمر اهللا فاجر وإن كنت جتري بأمرك فال حاجة بنا إليكا فألقيت تلك اخلزفة يف النيل 

فجرى ومل يقف بعد ذلك الثالث وقعت الزلزلة يف املدينة فضرب عمر الدرة على األرض وقال اسكين بإذن اهللا 
ر يف بعض دور املدينة فكتب عمر على خزفة يا فسكنت وما حدثت الزلزلة باملدينة بعد ذلك الرابع وقعت النا

نار اسكين بإذن اهللا فألقوها يف النار فانطفأت يف احلال اخلامس روى أن رسول ملك الروم جاء إىل عمر فطلب 
ذهب إىل  داره فظن أن داره مثل قصور امللوك فقالوا ليس له ذلك وإمنا هو يف الصحراء يضرب اللنب فلما 

اهللا عنه وضع درته حتت رأسه ونام على التراب فعجب الرسول من ذلك وقال إن  الصحراء رأى عمر رضي
أهل الشرق والغرب خيافون من هذا اإلنسان وهو على هذه الصفة ا مث قال يف نفسه إين وجدته خالياً فأقتله 

وانتبه وأخلص الناس منه فلما رفع السيف أخرج اهللا من األرض أسدين فقصداه فخاف وألقى السيف من يده 
عمر ومل ير شيئاً فسأله عن احلال فذكر له الواقعة وأسلم وأقول هذه الوقائع رويت باآلحاد وههنا ما هو معلوم 

بالتواتر وهو أنه مع بعده عن زينة الدنيا واحترازه عن التكلفات والتهويالت ساس الشرق والغرب وقلب 
ا تيسر له فإنه املمالك والدول لو نظرت يف كتب التواريخ علمت أنه مل ي تفق ألحد من أول عهد آدم إىل اآلن م

مع غاية بعده عن التكلفات كيف قدر على تلك السياسات وال شك أن هذا من أعظم الكرامات وأما عثمان 
ا يل أراكم  رضي اهللا عنه فروى أنس قال سرت يف الطريق فرفعت عيين إىل امرأة مث دخلت على عثمان فقال م

فقال ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( زنا ظاهرة عليكم فقلت أجاء الوحي بعد رسول اهللا تدخلون علي وآثار ال
ولكن فراسة صادقة الثاين أنه ملا طعن بالسيف فأول قطرة من دمه سقطت وقعت على املصحف على قوله تعاىل 

اها الغفاري انتزع العصا من يد عثمان الثالث أن جهج)  ١٣٧البقرة ( فََسَيكِْفيكَُهُم اللَُّه َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم 
وكسرها على ركبته فوقعت األكلة يف ركبته وأما علي كرم اهللا وجهه فريوي أن واحداً من حمبيه سرق وكان 

عبداً أسود فأتى به إىل علي فقال له أسرقت قال نعم فقطع يده فانصرف من عند علي عليه السالم فلقيه 
ابن الكرا من قطع يدك فقال أمري املؤمنني ويعسوب املسلمني وخنت الرسول سلمان الفارسي وابن الكرا فقال 

وزوج البتول فقال قطع يدك ومتدحه فقال ومل ال أمدحه وقد قطع يدي حبق وخلصين من النارا فسمع سلمان 



اً فدعا األسود ووضع يده على ساعده وغطاه مبنديل ودعا بدعوات فسمعنا صوتاً من  ذلك فأخرب به علي
ماء ارفع الرداء عن اليد فرفعناه فإذا اليد قد برأت بإذن اهللا تعاىل ومجيل صنعه أما سائر الصحابة فأحواهلم الس

صلى اهللا ( يف هذا الباب كثرية فنذكر منها شيئاً قليالً األول روى حممد بن املنكدر عن سفينة موىل رسول اهللا 
ت فيها فركبت لوحاً من ألواحها فطرحين اللوح يف قال ركبت البحر فانكسرت سفينيت اليت كن) عليه وسلم 

فتقدم ) صلى اهللا عليه وسلم ( خيسة فيها أسد فخرج األسد إيل يريدين فقلت يا أبا احلرث أنا موىل رسول اهللا 
ودلين على الطريق مث مههم فظننت أنه يودعين ورجع الثاين روى ثابت عن أنس أن أسيد بن حضري ورجالً آخر 

يف حاجة هلما حىت ذهب من الليل زمان مث خرجا من ) صلى اهللا عليه وسلم ( حتدثا عند رسول اهللا من األنصار 
عنده وكانت الليلة شديدة الظلمة ويف يد كل واحد منهما عصا فأضاءت عصا أحدمها هلما حىت مشيا يف 

الثالث قالوا خلالد بن ضوئها فلما انفرق بينهما الطريق أضاءت لآلخر عصاه فمشى يف ضوئها حىت بلغ منزله 
الوليد إن يف عسكرك من يشرب اخلمر فركب فرسه ليلة فطاف بالعسكر فلقي رجالً على فرس ومعه زق مخر 

  فقال ما هذا قال خل فقال خالد اللهم اجعله خالً فذهب الرجل إىل

ا جئتنا إال خبل فقال أصحابه فقال أتيتكم خبمر ما شربت العرب مثلهاا فلما فتحوا فإذا هو خل فقالوا واهللا م
هذا واهللا دعاء خالد بن الوليد الرابع الواقعة املشهورة وهي أن خالد بن الوليد أكل كفاً من السم على اسم اهللا 
وماضره اخلامس روي أن ابن عمر كان يف بعض أسفاره فلقي مجاعة وقفوا على الطريق من خوف السبع فطرد 

ا سلط عليه شيء السادس  السبع من طريقهم مث قال إمنا يسلط على ا خيافه ولو أنه مل خيف غري اهللا مل ابن آدم م
بعث العالء بن احلضرمي يف غزاة فحال بينهم وبني املطلوب قطعة من ) صلى اهللا عليه وسلم ( روي أن النيب 

حلد البحر فدعا باسم اهللا األعظم ومشوا على املاء ويف كتب الصوفية من هذا الباب روايات متجاوزة عن ا
  واحلصر فمن أرادها طالعها وأما الدالئل العقلية القطعية على جواز الكرامات فمن وجوه

)  ٦٢يونس ( احلجة األوىل أن العبد ويل اهللا قال اهللا تعاىل أَال إِنَّ أَْوِلَياء اللَِّه الَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ 
َو َيَتَولَّى الصَّاِلِحَني )  ٢٥٧البقرة ( يُّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ والرب ويل العبد قال تعاىل اللَُّه َوِل األعراف ( وقال َوُه

وقال ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه )  ٢٨٦البقرة ( وقال أَنَت َمْولَاَنا )  ٥٥املائدة ( وقال إِنََّما َوِليُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه )  ١٦٦
فثبت أن الرب ويل العبد وأن العبد ويل الرب وأيضاً الرب حبيب العبد )  ١١حممد ( َمْولَى الَِّذيَن ءاَمُنواْ 

)  ١٦٥البقرة ( وقال َوالَِّذيَن ءاَمُنواْ أََشدُّ ُحّبا ِللَِّه )  ٥٤املائدة ( والعبد حبيب الرب قال تعاىل ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد إذا بلغ يف الطاعة إىل )  ٢٢٢البقرة ( طَّهرِيَن وقال إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوبَِني َوُيِحبُّ الُْمَت

حيث يفعل كل ما أمره اهللا وكل ما فيه رضاه وترك كل ما هنى اهللا وزجر عنه فكيف يبعد أن يفعل الرب 
ا فعل كل ما يري ده اهللا ويأمره الرحيم الكرمي مرة واحدة ما يريده العبد بل هو أوىل ألن العبد مع لؤمه وعجزه مل

( به فألن يفعل الرب الرحيم مرة واحدة ما أراده العبد كان أوىل وهلذا قال تعاىل أَْوفُواْ بَِعْهِدى أُوِف بَِعْهِدكُْم 
  ) ٤٥البقرة 

احلجة الثانية لو امتنع إظهار الكرامة لكان ذلك إما ألجل أن اهللا ليس أهالً ألن يفعل مثل هذا الفعل أو ألجل 
ليس أهالً ألن يعطيه اهللا هذه العطية واألول قدح يف قدرة اهللا وهو كفر والثاين باطل فإن معرفة ذات  أن املؤمن

اهللا وصفاته وأفعاله وأحكامه وأمسائه وحمبة اهللا وطاعاته واملواظبة على ذكر تقديسه ومتجيده وهتليله أشرف من 



املعرفة واحملبة والذكر والشكر من غري سؤال إعطاء رغيف واحد مين مفازة أو تسخري حية أو أسد فلما أعطى 
  فألن يعطيه رغيفاً يف مفازة فأي بعد فيه

ما تقرب عبد إيل مبثل أداء ما افترضت ( حكاية عن رب العزة ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلجة الثالثة قال النيب 
ولساناً وقلباً ويداً ورجالً يب يسمع  عليه وال يزال يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت له مسعاً وبصراً

وهذا اخلرب يدل على أنه مل يبق يف مسعهم نصيب لغري اهللا وال يف بصرهم وال يف ) ويب يبصر ويب ينطق ويب ميشي 
سائر أعضائهم إذ لو بقي هناك نصيب لغري اهللا ملا قال أنا مسعه وبصره إذا ثبت هذا فنقول ال شك أن هذا املقام 

ري احلية والسبع وإعطاء الرغيف وعنقود من العنب أو شربة من املاء فلما أوصل اهللا برمحته أشرف من تسخ
  عبده إىل هذه الدرجات العالية فأي بعد يف أن يعطيه رغيفاً واحداً أو شربة ماء يف مفازة

فجعل إيذاء الويل )  من آذى يل ولياً فقد بارزين باحملاربة( احلجة الرابعة قال عليه السالم حاكياً عن رب العزة 
وقال َوَما كَانَ )  ١٠الفتح ( قائماً مقام إيذائه وهذا قريب من قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ُيَبايُِعوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعونَ اللََّه 

الَ ُمْؤِمَنةٍ  إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمراً  َن ُيْؤذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه لََعَنُهُم اللَُّه وقال إِنَّ الَِّذي)  ٣٦األحزاب ( ِلُمْؤِمنٍ َو
  ِفى الدُّْنَيا َواالِْخَرةِ 

) صلى اهللا عليه وسلم ( بيعة مع اهللا ورضاء حممد ) صلى اهللا عليه وسلم ( فجعل بيعة حممد )  ٥٧األحزاب ( 
) صلى اهللا عليه وسلم ( مد إيذاء اهللا فال جرم كانت درجة حم) صلى اهللا عليه وسلم ( رضاء اهللا وإيذاء حممد 

دل ذلك على أنه ) من آذى يل ولياً فقد بارزين باحملاربة ( أعلى الدرجات إىل أبلغ الغايات فكذا ههنا ملا قال 
يوم القيامة مرضت ( تعاىل جعل إيذاء الويل قائماً مقام إيذاء نفسه ويتأكد هذا باخلرب املشهور أنه تعاىل يقول 

ما سقيتين استطعمتك فما أطعمتين فيقول يا رب كيف أفعل هذا وأنت رب العاملينا فلم تعدين استسقيتك ف
وكذا يف السقي واإلطعام ) فيقول إن عبدي فالناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي 

ة خبز أو شربة فدلت هذه األخبار على أن أولياء اهللا يبلغون إىل هذه الدرجات فأي بعد يف أن يعطيه اهللا كسر
  ماء أو يسخر له كلباً أو ورداً

احلجة اخلامسة أنا نشاهد يف العرف أن من خصه امللك باخلدمة اخلاصة وأذن له يف الدخول عليه يف جملس 
األنس فقد خيصه أيضاً بأن يقدره على ما ال يقدر عليه غريه بل العقل السليم يشهد بأنه مىت حصل ذلك 

ناصب فجعل القرب أصالً واملنصب تبعاً وأعظم امللوك هو رب العاملني فإذا شرف عبداً القرب فإنه يتبعه هذه امل
بأنه أوصله إىل عتبات خدمته ودرجات كرامته وأوقفه على أسرار معرفته ورفع حجب البعد بينه وبني نفسه 

ذا العامل بالنسبة وأجلسه على بساط قربه فأي بعد يف أن يظهر بعض تلك الكرامات يف هذا العامل مع أن كل ه
  إىل ذرة من تلك السعادات الروحانية واملعارف الربانية كالعدم احملض

احلجة السادسة ال شك أن املتويل لألفعال هو الروح ال البدن وال شك أن معرفة اهللا تعاىل للروح كالروح 
ا قررناه يف تفسري قوله تعاىل ُيَنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ( وقال عليه السالم )  ٢٠النمل ( ِمْن أَْمرِِه  للبدن على م

وهلذا املعىن نرى أن كل من كان أكثر علماً بأحوال عامل الغيب كان أقوى ) أبيت عند ريب يطعمين ويسقيين 
بن أيب طالب كرم اهللا وجهه واهللا ما قلعت باب خيرب بقوة جسدانية ولكن بقوة  قلباً وأقل ضعفاً وهلذا قال علي 

ذلك ألن علياً كرم اهللا وجهه يف ذلك الوقت انقطع نظره عن عامل األجساد وأشرقت املالئكة بأنوار عامل ربانية و



الكربياء فتقوى روحه وتشبه جبواهر األرواح امللكية وتألألت فيه أضواء عامل القدس والعظمة فال جرم حصل 
ا مل يقدر عليه غريه وكذلك العبد إ ذا واظب على الطاعات بلغ إىل املقام الذي له من القدرة ما قدر هبا على م

يقول اهللا كنت له مسعاً وبصراً فإذا صار نور جالل اهللا مسعاً له مسع القريب والبعيد وإذا صار ذلك النور بصراً 
  له رأى القريب والبعيد وإذا صار ذلك النور يداً له قدر على التصرف يف الصعب والسهل والبعيد والقريب

وهي مبنية على القوانني العقلية احلكمية وهي أنا قد بينا أن جوهر الروح ليس من جنس احلجة السابعة 
األجسام الكائنة الفاسدة املتعرضة للتفرق والتمزق بل هو من جنس جواهر املالئكة وسكان عامل السموات 

الستغراق إىل حيث نسي ونوع املقدسني املطهرين إال أنه ملا تعلق هبذا البدن واستغرق يف تدبريه صار يف ذلك ا
الوطن األول واملسكن املتقدم وصار بالكلية متشبهاً هبذا اجلسم الفاسد فضعفت قوته وذهبت مكنته ومل يقدر 

  على شيء من األفعال أما إذا استأنست مبعرفة اهللا وحمبته وقل انغماسها يف تدبري

ة وفاضت عليها من تلك األنوار قويت على هذا البدن وأشرقت عليها أنوار األرواح السماوية العرشية املقدس
التصرف يف أجسام هذا العامل مثل قوة األرواح الفلكية على هذه األعمال وذلك هو الكرامات وفيه دقيقة 

أخرى وهي أن مذهبنا أن األرواح البشرية خمتلفة باملاهية ففيها القوية والضعيفة وفيها النورانية والكدرة وفيها 
رواح الفلكية أيضاً كذلك أال ترى إىل جربيل كيف قال اهللا يف وصفه إِنَُّه لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ احلرة والنذلة واأل

وقال يف قوم آخرين من املالئكة َوكَْم ّمن )  ٢٠ ١٩التكوير ( ِذى قُوَّةٍ  ِعنَد ِذى الَْعْرشِ َمِكنيٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ 
فكذا ههنا فإذا اتفق يف نفس من النفوس كوهنا قوية )  ٢٦النجم ( ى َشفَاَعُتُهْم َشْيئاً مَّلٍَك ِفى السََّماَواِت الَ ُتْغنِ

القوة القدسية العنصرية مشرقة اجلوهر علوية الطبيعة مث انضاف إليها أنواع الرياضات اليت تزيل عن وجهها 
ون والفساد بإعانة نور غربة عامل الكون والفساد أشرقت وتألألت وقويت على التصرف يف هيويل عامل الك

معرفة احلضرة الصمدية وتقوية أضواء حضرة اجلالل والعزة ولنقبض ههنا عنان البيان فإن وراءها أسراراً دقيقة 
وأحواالً عميقة من مل يصل إليها مل يصدق هبا ونسأل اهللا اإلعانة على إدراك اخلريات واحتج املنكرون 

عليها يعولون وهبا يضلون أن ظهور اخلارق للعادة جعله اهللا دليالً  للكرامات بوجوه الشبهة األوىل وهي اليت
على النبوة فلو حصل لغري نيب لبطلت هذه الداللة ألن حصول الدليل مع عدم املدلول يقدح يف كونه دليالً 

 مبثل لن يتقرب املتقربون إيل( وذلك باطل والشبهة الثانية متسكوا بقوله عليه السالم حكاية عن اهللا سبحانه 
قالوا هذا يدل على أن التقرب إىل اهللا بأداء الفرائض أعظم من التقرب إليه بأداء ) أداء ما افترضت عليهم 

النوافل مث إن املتقرب إليه بأداء الفرائض ال حيصل له شيء من الكرامات فاملتقرب إليه بأداء النوافل أوىل أن ال 
( اىل َوَتْحِملُ أَثْقَالَكُْم إِلَى َبلٍَد لَّْم َتكُونُواْ َباِلِغيِه إِالَّ بِِشّق االنفُسِ حيصل له ذلك الشبهة الثالثة متسكوا بقوله تع

( والقول بأن الويل ينتقل من بلد إىل بلد بعيد ال على الوجه طعن يف هذه اآلية وأيضاً أن حممداً )  ٧النحل 
كثرية مع التعب الشديد فكيف يعقل أن يقال أن مل يصل من مكة إىل املدينة إال يف أيام ) صلى اهللا عليه وسلم 

الويل ينتقل من بلد نفسه إىل احلج يف يوم واحد الشبهة الرابعة قالوا هذا الويل الذي تظهر عليه الكرامات إذا 
ادعى على إنسان درمهاً فهل نطالبه بالبينة أم ال فإن طالبناه بالبينة كان عبثاً ألن ظهور الكرامات عليه يدل 

نه ال يكذب ومع قيام الدليل القاطع كيف يطلب الدليل الظين وإن مل نطالبه هبا فقد تركنا قوله عليه على أ
فهذا يدل على أن القول بالكرامة باطل الشبهة اخلامسة إذا جاز ظهور الكرامة ) البينة على املدعي ( السالم 



 خرقت العادة جرت وفقاً للعادة وذلك على بعض األولياء جاز ظهورها على الباقني فإذا كثرت الكرامات حىت
دعوى ) واجلواب ( يقدح يف املعجزة والكرامة  عن الشبهة األوىل أن الناس اختلفوا يف أنه هل جيوز للويل 

الوالية فقال قوم من احملققني إن ذلك ال جيوز فعلى هذا القول يكون الفرق بني املعجزات والكرامات أن 
لنبوة والكرامة ال تكون مسبوقة بدعوى الوالية والسبب يف هذا الفرق أن املعجزة تكون مسبوقة بدعوى ا

األنبياء عليهم السالم إمنا بعثوا إىل اخللق ليصريوا دعاة للخلق من الكفر إىل اإلميان ومن املعصية إىل الطاعة فلو 
نبوة وأظهروا املعجزة آمن مل تظهر دعوى النبوة مل يؤمنوا به وإذا مل يؤمنوا به بقوا على الكفر وإذا ادعوا ال

القوم هبم فإقدام األنبياء على دعوى النبوة ليس الغرض منه تعظيم النفس بل املقصود منه إظهار الشفقة على 
اخللق حىت ينتقلوا من الكفر إىل اإلميان أما ثبوت الوالية للويل فليس اجلهل هبا كفراً وال معرفتها إمياناً فكان 

ا أن النيب جيب عليه إظهار دعوى النبوةدعوى الوالية طلباً لشهو   ة النفس فعلمن

والويل ال جيوز له دعوى الوالية فظهر الفرق أما الذين قالوا جيوز للويل دعوى الوالية فقد ذكروا الفرق بني 
املعجزة والكرامة من وجوه األول أن ظهور الفعل اخلارق للعادة يدل على كون ذلك اإلنسان مربءاً عن 

إن اقترن هذا الفعل بادعاء النبوة دل على كونه صادقاً يف دعوى النبوة وإن اقترن بادعاء الوالية دل  املعصية مث
على كونه صادقاً يف دعوى الوالية وهبذا الطريق ال يكون ظهور الكرامة على األولياء طعناً يف معجزات األنبياء 

املعجزة ويقطع هبا والويل إذا ادعى الكرامة ال  يدعي) صلى اهللا عليه وسلم ( عليهم السالم الثاين أن النيب 
ال جيب ظهورها الثالث أنه جيب نفي املعارضة عن ) ف ( يقطع هبا ألن املعجزة جيب ظهورها أما الكرامة 

املعجزة وال جيب نفيها عن الكرامة الرابع أنا ال جنوز ظهور الكرامة على الويل عند ادعاء الوالية إال إذا أقر 
دعوى بكونه على دين ذلك النيب ومىت كان األمر كذلك صارت تلك الكرامة معجزة لذلك النيب عند تلك ال

عن ) واجلواب ( ومؤكدة لرسالته وهبذا التقدير ال يكون ظهور الكرامة طاعناً يف نبوة النيب بل يصري مقوياً هلا 
الويل فإمنا يكون ولياً إذا كان آتياً الشبهة الثانية أن التقرب بالفرائض وحدها أكمل من التقرب بالنوافل أما 

) واجلواب ( بالفرائض والنوافل وال شك أنه يكون حاله أمت من حال من اقتصر على الفرائض فظهر الفرق 
ول على املعهود على الشبهة الثالثة أن قوله تعاىل َوَتْحِملُ أَثْقَالَكُْم إِلَى َبلٍَد لَّْم َتكُوُنواْ بَاِلِغيِه إِالَّ بِِشّق االنفُسِ حمم

عن الشبهة ) اجلواب ( املتعارف وكرامات األولياء أحوال نادرة فتصري كاملستثناة عن ذلك العموم وهذا هو 
عن الشبهة اخلامسة أن املطيعني فيهم ) واجلواب ( الرابعة وهي التمسك بقوله عليه السالم البينة على املدعي 

( وكما قال إبليس َوالَ َتجُِد أَكْثََرُهْم َشاِكرِيَن )  ١٣سبأ ( َ الشَّكُوُر  قلة كما قال تعاىل َوقَِليلٌ ّمْن ِعَباِدى
وإذا حصلت القلة فيهم مل يكن ما يظهر عليهم من الكرامات يف األوقات النادرة قادحاً يف )  ١٧األعراف 

  كوهنا على خالف العادة
أراد شيئاً فأعطاه اهللا مراده مل يدل ذلك على  املسألة السابعة يف الفرق بني الكرامات واالستدراج اعلم أن من

كون ذلك العبد وجيهاً عند اهللا تعاىل سواء كانت العطية على وفق العادة أو مل تكن على وفق العادة بل قد 
يكون ذلك إكراماً للعبد وقد يكون استدراجاً له وهلذا االستدراج أمساء كثرية من القرآن أحدها االستدراج 

ومعىن االستدراج أن يعطيه اهللا كل ما )  ١٨٢األعراف (  َسَنْسَتْدرِجُُهم ّمْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ قال اهللا تعاىل
يريده يف الدنيا ليزداد غيه وضالله وجهله وعناده فيزداد كل يوم بعداً من اهللا وحتقيقه أنه ثبت يف العلوم العقلية 



ال قلب العبد إىل الدنيا مث أعطاه اهللا مراده فحينئذ يصل أن تكرر األفعال سبب حلصول امللكة الراسخة فإذا م
الطالب إىل املطلوب وذلك يوجب حصول اللذة وحصول اللذة يزيد يف امليل وحصول امليل يوجب مزيد 

السعي وال يزال يتأدى كل واحد منهما إىل اآلخر وتتقوى كل واحدة من هاتني احلالتني درجة فدرجة ومعلوم 
اللذات العاجلة مانع عن مقامات املكاشفات ودرجات املعارف فال جرم يزداد بعده عن اهللا  أن االشتغال هبذه

نَ درجة فدرجة إىل أن يتكامل فهذا هو االستدراج وثانيها املكر قال تعاىل فَالَ َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه إِالَّ الْقَْوُم الَْخاِسُرو
وقال َوَمكَُرواْ َمكْراً َوَمكَْرَنا )  ٥٤آل عمران ( اللَُّه َخْيُر الَْماِكرِيَن َوَمكَُرواْ َوَمكََر اللَُّه َو)  ٩٩األعراف ( 

)  ١٤٢النساء ( وثالثها الكيد قال تعاىل ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم )  ٥٠النمل ( َمكْراً َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ 
ورابعها اإلمالء قال تعاىل َوالَ َيْحَسَبنَّ )  ٩البقرة ( ا َيْخَدُعونَ إالَّ أَنفَُسُهْم وقال ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوالَِّذيَن ءاَمُنوا َوَم

  آل( الَِّذيَن كَفَُرواْ أَنََّما ُنْمِلى لَُهْم َخْيًرا ِالنفُِسهِْم إِنََّما ُنْمِلى لَُهْم ِلَيْزَدادُواْ إِثَْماً 

وقال يف فرعون )  ٤٤األنعام ( ا فَرُِحواْ بَِما أُوُتواْ أََخذَْناُهْم وخامسها اإلهالك قال تعاىل َحتَّى إِذَ)  ١٧٨عمران 
( ُنوَدُه فََنَبذَْناُهْم ِفى الَْيّم َواْسَتكَْبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفى االْْرضِ بَِغْيرِ الَْحّق َوظَنُّواْ أَنَُّهْم إِلَْيَنا الَ يُْرَجُعونَ فَأََخذَْناُه َوُج

ذه اآليات أن اإليصال إىل املرادات ال يدل على كمال الدرجات والفوز باخلريات فظهر هب)  ٤٠ ٣٩القصص 
بقي علينا أن نذكر الفرق بني الكرامات وبني االستدراجات فنقول إن صاحب الكرامة ال يستأنس بتلك 

يكون  الكرامة بل عند ظهور الكرامة يصري خوفه من اهللا تعاىل أشد وحذره من قهر اهللا أقوى فإنه خياف أن
ذلك من باب االستدراج وأما صاحب االستدراج فإنه يستأنس بذلك الذي يظهر عليه ويظن أنه إمنا وجد تلك 

الكرامة ألنه كان مستحقاً هلا وحينئذ يستحقر غريه ويتكرب عليه وحيصل له أمن من مكر اهللا وعقابه وال خياف 
مة دل ذلك على أهنا كانت استدراجاً ال سوء العاقبة فإذا ظهر شيء من هذه األحوال على صاحب الكرا

كرامة فلهذا املعىن قال احملققون أكثر ما اتفق من االنقطاع عن حضرة اهللا إمنا وقع يف مقام الكرامات فال جرم 
ترى احملققني خيافون من الكرامات كما خيافون من أنواع البالء والذي يدل على أن االستئناس بالكرامة قاطع 

  عن الطريق وجوه
احلجة األوىل أن هذا الغرور إمنا حيصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق هلذ الكرامة ألن بتقدير أن ال يكون 

مستحقاً هلا امتنع حصول الفرح هبا بل جيب أن يكون فرحه بكرم املوىل وفضله أكرب من فرحه بنفسه فثبت أن 
صل إال إذا اعتقد أنه أهل ومستحق هلا الفرح بالكرامة أكثر من فرحه بنفسه وثبت أن الفرح بالكرامة ال حي

ا قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه )  ٣٢البقرة ( وهذا عني اجلهل ألن املالئكة قالوا الَ ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا  وقال تعاىل َوَم
كيف حيصل ظن وأيضاً قد ثبت بالربهان اليقيين أنه ال حق ألحد من اخللق على احلق ف)  ٩١األنعام ( 

  االستحقاق
احلجة الثانية أن الكرامات أشياء مغايرة للحق سبحانه فالفرح بالكرامة فرح بغري احلق والفرح بغري احلق 

  حجاب عن احلق واحملجوب عن احلق كيف يليق به الفرح والسرور
ع عظيم يف قلبه ومن احلجة الثالثة أن من اعتقد يف نفسه أنه صار مستحقاً للكرامة بسبب عمله حصل لعمله وق

كان لعمله وقع عنده كان جاهالً ولو عرف ربه لعلم أن كل طاعات اخللق يف جنب جالل اهللا تقصري وكل 
شكرهم يف جنب آالئه ونعمائه قصور وكل معارفهم وعلومهم فهي يف مقابلة عزته حرية وجهل رأيت يف بعض 



قوله تعاىل إِلَْيِه َيْصَعُد الْكَِلُم الطَّّيُب َوالَْعَملُ الصَّاِلُح  الكتب أنه قرأ املقرىء يف جملس األستاذ أيب علي الدقاق
عندك فإن بقي عملك يف نظرك فهو ) ذكره ( فقال عالمة أن احلق رفع عملك أن ال يبقى )  ١٠فاطر ( َيْرفَُعُه 

  مدفوع وإن مل يبق معك فهو مرفوع مقبول
ة إلظهار الذل والتواضع يف حضرة اهللا فإذا ترفع وجترب وتكرب احلجة الرابعة أن صاحب الكرامة إمنا وجد الكرام

بسبب تلك الكرامات فقد بطل ما به وصل إىل الكرامات فهذا طريق ثبوته يؤديه إىل عدمه فكان مردوداً وهلذا 
ذكر النيب  يه وسلم ( املعىن ملا  ر مناقب نفسه وفضائلها كان يقول يف آخر كل واحد منها وال فخ) صلى اهللا عل

  يعين ال أفتخر هبذه الكرامات وإمنا أفتخر باملكرم واملعطي
احلجة اخلامسة أن ظاهر الكرامات يف حق إبليس ويف حق بلعام كان عظيماً مث قيل إلبليس وكان من الكافرين 

لَْم َيْحِملُوَها كََمثَلِ وقيل لبلعام فمثله كمثل الكلب وقيل لعلماء بين إسرائيل َمثَلُ الَِّذيَن ُحّملُواْ التَّْوَراةَ  ثُمَّ 
  الِْحَمارِ َيْحِملُ أَْسفَاراً

آل ( وقيل أيضاً يف حقهم َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أُوُتواْ الْكَِتاَب إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم الِْعلُْم َبْغًيا َبْيَنُهْم )  ٥اجلمعة ( 
  فرحهم مبا أوتوا من العلم والزهد فبني أن وقوعهم يف الظلمات والضالالت كان بسبب)  ١٩عمران 

ا هو غري املكرم فهو ذليل وكل من تعزز بالذليل فهو ذليل وهلذا  احلجة السادسة أن الكرامة غري املكرم وكل م
املعىن قال اخلليل صلوات اهللا عليه أما إليك فال فاالستغناء بالفقري فقر والتقوي بالعاجز عجز واالستكمال 

باحملدث بله واإلقبال بالكلية على احلق خالص فثبت أن الفقري إذا ابتهج بالكرامة بالناقص نقصان والفرح 
سقط عن درجته أما إذا كان ال يشاهد يف الكرامات إال املكرم وال يف اإلعزاز إال املعز وال يف اخللق إال اخلالق 

  فهناك حيق الوصول
 ١٢األعراف ( وفرعون قال إبليس أََناْ َخْيٌر ّمْنُه احلجة السابعة أن االفتخار بالنفس وبصفاهتا من صفات إبليس 

وكل من ادعى اإلهلية أو النبوة بالكذب فليس له غرض )  ٥١الزخرف ( وقال فرعون أَلَْيَس ِلى ُملُْك ِمْصَر ) 
ثالث مهلكات وختمها بقوله وإعجاب املرء ( إال تزيني النفس وتقوية احلرص والعجب وهلذا قال عليه السالم 

  )ه بنفس
َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيأِْتَيكَ )  ١٤٤األعراف ( احلجة الثامنة أنه تعاىل قال فَُخذْ َما ءاَتْيُتَك َوكُْن ّمَن الشَّاِكرِيَن 

  فلما أعطاه اهللا العطية الكربى أمره باالشتغال خبدمة املعطى ال بالفرح بالعطية)  ٩٩احلجر ( الَْيِقُني 
ملا خريه اهللا بني أن يكون ملكاً نبياً وبني أن يكون عبداً نبياً ) صلى اهللا عليه وسلم  (احلجة التاسعة أن النيب 

صلى ( ترك امللك وال شك أن وجدان امللك الذي يعم املشرق واملغرب من الكرامات بل من املعجزات مث إنه 
ره مبواله وإذا كان ملكاً كان ترك ذلك امللك واختار العبودية ألنه إذا كان عبداً كان افتخا) اهللا عليه وسلم 

وأشهد أن ( افتخاره بعبيده فلما اختار العبودية ال جرم جعل السنة اليت يف التحيات اليت رواها ابن مسعود 
  ) ١اإلسراء ( وقيل يف املعراج ُسْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بَِعْبِدِه ) حممداً عبده ورسوله 

ا للموىل غري فمن أحب املوىل مل يفرح بغري املوىل ومل يستأنس بغري  احلجة العاشرة أن حمب املوىل غري وحمب م
ا كان حمباً للموىل بل كان حمباً لنصيب نفسه ونصيب  املوىل فاالستئناس بغري املوىل والفرح بغريه يدل على أنه م

وسيلة إىل  النفس إمنا يطلب للنفس فهذا الشخص ما أحب إال نفسه وما كان املوىل حمبوباً له بل جعل املوىل



)  ٢٣اجلاثية ( حتصيل ذلك املطلوب والصنم األكرب هو النفس كما قال تعاىل أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلَاَهُه َهَواُه 
فهذا اإلنسان عابد للصنم األكرب حىت أن احملققني قالوا ال مضرة يف عبادة شيء من األصنام مثل املضرة احلاصلة 

  عبادة األصنام كاخلوف من الفرح بالكراماتيف عبادة النفس وال خوف من 
الَ َيْحَتِسُب َوَمن َيَت َوكَّلْ َعلَى احلجة احلادية عشرة قوله تعاىل َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرجاً َوَيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ 

  ل له شيءاللَِّه فَُهَو َحْسُبُه وهذا يدل على أن من مل يتق اهللا ومل يتوكل عليه مل حيص
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  مفاتيح الغيب: كتاب 
لرازي: املؤلف  تميمي ا لفهامة فخر الدين حممد بن عمر ال حر ا  اإلمام العامل العالمة واحلرب الب

  من هذه األفعال واألحوال
املسألة الثامنة يف أن الويل هل يعرف كونه ولياً قال األستاذ أبو بكر بن فورك ال جيوز وقال األستاذ أبو علي 

  القاسم القشريي جيوز وحجة املانعني وجوهالدقاق وتلميذه أبو 
الَ  احلجة األوىل لو عرف الرجل كونه ولياً حلصل له األمن بدليل قوله تعاىل أَال إِنَّ أَْوِلَياء اللَِّه الَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َو

َر اللَِّه إِالَّ الْقَْوُم ُهْم َيْحَزُنونَ لكن حصول األمن غري جائز ويدل عليه وجوه أحدها قوله مايل فَالَ َيأَْمُن َمكْ
ِمن ولقوله الْخَاِسُرونَ واليأس أيضاً غري جائز لقوله تعاىل يَبنِى َّ اذَْهُبواْ فََتَحسَُّسواْ ِمن ُيوُسَف َوأَِخيِه َوالَ َتاْيئَُسواْ 

إال عند اعتقاد العجز واليأس ال تعاىل َوَمن َيقَْنطُ ِمن رَّْحَمةِ  َرّبِه إِالَّ الضَّآلُّونَ واملعىن فيه أن األمن ال حيصل 
حيصل إال عند اعتقاد البخل واعتقاد العجز والبخل يف حق اهللا كفر فال جرم كان حصول األمن والقنوط كفراً 

الثاين أن الطاعات وإن كثرت إال أن قهر احلق أعظم ومع كون القهر غالباً ال حيصل األمن الثالث أن األمن 
دمة والعبودية يوجب العداوة واألمن يقتضي ترك اخلوف الرابع أنه تعاىل وصف يقتضي زوال العبودية وترك اخل

اً يف فضلنا  املخلصني بقوله َوَيْدُعوَنَنا َرغَباً َوَرَهباً َوكَاُنواْ لََنا خاِشِعَني قيل رغباً يف ثوابنا ورهباً من عقابنا وقيل رغب
اورهباً من عدلنا وقيل رغباً يف وصالنا ورهباً من فراقن   ا واألحسن أن يقال رغباً فينا ورهباً من

احلجة الثانية على أن الويل ال يعرف كونه ولياً أن الويل إمنا يصري ولياً ألجل أن احلق حيبه ال ألجل أنه حيب احلق 
وكذلك القول يف العدو مث إن حمبة احلق وعداوته سران ال يطلع عليهما أحد فطاعات العباد ومعاصيهم ال تؤثر 

ة احلق وعداوته ألن الطاعات واملعاصي حمدثة وصفات احلق قدمية غري متناهية واحملدث املتناهي ال يصري يف حمب
غالباً للقدمي غري املتناهي وعلى هذا التقدير فرمبا كان العبد يف احلال يف عني املعصية إال أن نصيبه من األزل عني 

نصيبه من األزل عني العداوة ومتام التحقيق أن حمبته  احملبة ورمبا كان العبد يف احلال يف عني الطاعة ولكن
ال لعلة فإنه ميتنع أن يصري عدواً بعلة املعصية ومن كانت  وعداوته صفة وصفة احلق غري معللة ومن كانت حمبته 

ال عدواته ال لعلة ميتنع أن يصري حمباً لعلة الطاعة وملا كانت حمبة احلق وعداوته سرين ال يطلع عليهما ال جرم ق
ى َنفِْسَك إِنََّك أَنَت َعلَّاُم الُْغُيوبِ ُم َما ِف   عيسى عليه السالم َتْعلَُم َما ِفى َنفِْسى َوالَ أَْعلَ

احلجة الثالثة على أن الويل ال يعرف كونه ولياً أن احلكم بكونه ولياً وبكونه من أهل الثواب واجلنة يتوقف على 
بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها ومل يقل من عمل حسنة فله عشر أمثاهلا وهذا  اخلامتة والدليل عليه قوله تعاىل َمن َجاء

يدل على أن استحقاق الثواب مستفاد من اخلامتة ال من أول العمل والذي يؤكد ذلك أنه لو مضى عمره يف 
خلامتة ال بأول العمل الكفر مث أسلم يف آخر األمر كان من أهل الثواب وبالضد وهذا دليل على أن العربة با

ُرواْ إِن َينَتُهواْ ُيْغفَْر لَُهْم مَّا قَْد َسلََف فثبت أن العربة يف الوالية والعداوة و كونه من وهلذا قال تعاىل قُل ِللَِّذيَن كَفَ
ال يعلم كونه  أهل الثواب أو من أهل العقاب باخلامتة فظهر أن اخلامتة غري معلومة ألحد فوجب القطع بأن الويل 

ولياً أما الذين قالوا إن الويل قد يعرف كونه ولياً فقد احتجوا على صحة قوهلم بأن الوالية هلا ركنان أحدمها 
كونه يف الظاهر منقاداً للشريعة الثاين كونه يف الباطن مستغرقاً يف نور احلقيقة فإذا حصل األمران وعرف 

  اإلنسان حصوهلما



يف الظاهر للشريعة فظاهر وأما استغراق الباطن يف نور احلقيقة فهو أن  عرف ال حمالة كونه ولياً أما االنقياد
يكون فرحه بطاعة اهللا واستئناسه بذكر اهللا وأن ال يكون له استقرار مع شيء سوى اهللا واجلواب أن تداخل 

األغالط يف هذا الباب كثرية غامضة والقضاء عسر والتجربة خطر واجلزم غرور ودون الوصول إىل عامل 
  لربوبية أستار تارة من النريان وأخرى من األنوار واهللا العامل حبقائق األسرار ولنرجع إىل التفسريا

َربَُّنا قُلُوبِهِْم إِذْ قَاُمواْ فَقَالُواْ َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك نَبأَُهم بِالَْحقِّ إِنَُّهْم ِفْتَيةٌ  َءاَمُنواْ بَِربِّهِْم َوزِْدَناُهْم ُهًدى َوَرَبطَْنا َعلَى 
ْوُمَنا اتََّخذْواْ ِمن ُدونِِه َءاِلَهةً  لَّْوالَ  َربُّ السََّماَواِت واألرض لَن نَّْدُعَواْ ِمن ُدونِِه إِالهاً لَّقَْد قُلَْنا إِذًا َشطَطًا َهاُؤال ِء قَ

  ِذًباَيأُْتونَ َعلَْيهِم بُِسلْطَاٍن َبيِّنٍ فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَ
اعلم أنه تعاىل ذكر من قبل مجلة من واقعتهم مث قال َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك نَبأَُهم بِالَْحّق أي على وجه الصدق َنْحُن 

َنقُصُّ َعلَْيَك نَبأَُهم كانوا مجاعة من الشبان آمنوا باهللا مث قال تعاىل يف صفاهتم َوَرَبطَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أي أهلمناها 
تناها إِذْ قَاُمواْ ويف هذا القيام أقوال األول قال جماهد كانوا عظماء مدينتهم فخرجوا فاجتمعوا وراء الصرب وثب

املدينة من غري ميعاد فقال رجل منهم أكرب القوم إين ألجد يف نفسي شيئاً ما أظن أن أحداً جيده قالوا ما جتد قال 
هنم قاموا بني يدي ملكهم دقيانوس اجلبار وقالوا أجد يف نفسي أن ريب رب السموات واألرض القول الثاين أ

ربنا رب السموات واألرض وذلك ألنه كان يدعو الناس إىل عبادة الطواغيت فثبت اهللا هؤالء الفتية وعصمهم 
حىت عصوا ذلك اجلبار وأقروا بربوبية اهللا وصرحوا بالرباءة عن الشركاء واألنداد والقول الثالث وهو قول 

م قالوا ذلك عند قيامهم من النوم وهذا بعيد ألن اهللا استأنف قصتهم بقوله َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك عطاء ومقاتل أهن
ا إِذًا َشطَطًا معىن الشطط يف اللغة جماوزة احلد قال الفراء يقال قد أشط يف السوم إذ جاوز احلد  وقوله لَّقَْد قُلَْن

غريه شط الرجل وأشط إذا جاوز احلد ومنه قوله ومل يسمع إال أشط يشط أشطاطاً وشططاً وحكى الزجاج و
وأصل هذا من قوهلم شطت الدار إذا بعدت فالشطط البعد عن احلق وهو ههنا )  ٢٢ص ( َوالَ ُتْشِططْ 

ْوُمَنا اتََّخذْواْ ِمن ُدونِِه ءاِلَهةً  هذا من قول  ا إذا قوالً شططاً أما قوله َهُؤالء قَ منصوب على املصدر واملعىن لقد قلن
أصحاب الكهف ويعنون الذين كانوا يف زمان دقيانوس عبدوا األصنام لَّْوالَ َيأُْتونَ لَّْوالَ َيأُْتونَ َعلَْيهِم بُِسلْطَاٍن 

  َبّينٍ حبجة بينة

ومعىن عليهم أي على عبادة اآلهلة ومعىن الكالم أن عدم البينة بعدم الدالئل على ذلك ال يدل على عدم 
تج بعدم الدليل على عدم املدلول ويستدل على صحة هذه الطريقة هبذه اآلية فقال إنه املدلول ومن الناس من حي

تعاىل استدل على عدم الشركاء واألضداد بعدم الدليل عليها فثبت أن االستدالل بعدم الدليل على عدم 
أن احلكم بثبوت الشيء مع عدم الدليل  املدلول طريقة قوية مث قال فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا يعين

ظلم وافتراء على اهللا وكذب عليه وهذا من أعظم الدالئل على فساد القول بالتقليد   عليه 
اْ إِلَى الْكَْهِف َيْنُشْر لَكُْم رَبُّكُم مِّن رَّْحَمِتِه لَكُْم مِّْن أَْمرِكُْم   َوُيَهيِّى ْءَوإِِذ اْعَتَزلُْتُموُهْم َوَما َيْعُبُدونَ إَالَّ اللََّه فَأُْوو

َمالِ َوُهْم ِفى مِّْرفَقًا َوَتَرى الشَّْمَس إِذَا طَلََعت تََّزاَوُر َعن كَْهِفهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوإِذَا غََرَبت تَّقْرُِضُهْم ذَاَت الشِّ
  َمن ُيْضِللْ فَلَن َتجَِد لَُه َوِليا مُّْرِشدًافَْجَوةٍ  مِّْنُه ذاِلَك ِمْن َءاَياِت اللَِّه َمن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمْهَتِد َو

اعلم أن املراد أنه قال بعضهم لبعض َوإِذَا اْعَتَزلُْتُموُهْم واعتزلتم الشيء الذي يعبدونه إال اهللا فإنكم مل تعتزلوا 
ه إذهبوا إليه  عبادة اهللا فَأُْوواْ إِلَى الْكَْهِف قال الفراء هو جواب إذ كما تقول إذ فعلت كذا فافعل كذا ومعنا



وابن واجعلوه مأواكم َيْنُشْر لَكُْم َربُّكُم ّمن رَّْحَمِتِه أي يبسطها عليكم َوُيَهّيىء لَكُْم ّمْن أَْمرِكُْم ّمْرفَقًا قرأن افع 
اً بكسر امليم وفتح الفاء قال الفراء ومها  عامر وعاصم يف رواية مرفقاً بفتح امليم وكسر الفاء والباقون مرفق

ان واشتقاقهما من اإلرتفاق وكان الكسائي ينكر يف مرفق اإلنسان الذي يف اليد إال كسر امليم وفتح الفاء لغت
والفراء جييزه يف األمر ويف اليد وقيل مها لغتان إال أن الفتح أقيس والكسر أكثر وقيل املرفق ما ارتفقت به 

ذَا طَلََعت تََّزاَوُر َعن كَْهِفهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوإِذَا غََرَبت واملرفق بالفتح املرافق مث قال تعاىل َوَتَرى الشَّْمَس إِ
  تَّقْرُِضُهْم ذَاَت الّشَمالِ وفيه مباحث

البحث األول قرأ ابن عامر َتْزَورُّ ساكنة الزاي املعجمة مشددة الراء مثل حتمر وقرأ عاصم ومحزة والكسائي 
يد واأللف والكل مبعىن واحد والتزاور هو امليل واالحنراف ومنه تزاور باأللف والتخفيف والباقون تزاور بالتشد

زاره إذا مال إليه والزور امليل عن الصدق وأما التشديد فأصله تتزاور سكنت التاء الثانية وأدغمت يف الزاي 
  وأما التخفيف فهو تفاعل من الزور وأما تزور فهو من اإلزورار

ي أنت أيها املخاطب ترى الشمس عند طلوعها متيل عن كهفهم وليس البحث الثاين قوله َوَتَرى الشَّْمَس أ
املراد أن من خوطب هبذا يرى هذا املعىن ولكن العادة يف املخاطبة تكون على هذا النحو ومعناه أنك لو رأيته 

  على هذه الصورة
  صوف ألهناالبحث الثالث قوله ذَاَت الَْيِمنيِ أي جهة اليمني وأصله أن ذات صفة أقيمت مقام املو

تأنيث ذو يف قوهلم رجل ذو مال وامرأة ذات مال والتقدير كأنه قيل تزاور عن كهفهم جهة ذات اليمني وأما 
  قوله َوإِذَا غََرَبت تَّقْرُِضُهْم ذَاَت الّشَمالِ ففيه حبثان

طع البحث األول قال الكسائي قرضت املكان أي عدلت عنه وقال أبو عبيدة القرض يف أشياء فمنها الق
وكذلك السري يف البالد أي إذا قطعها تقول لصاحبك هل وردت مكان كذا فيقول اجمليب إمنا قرضته فقوله 

  تَّقْرُِضُهْم ذَاَت الّشَمالِ أي تعدل عن مست رؤوسهم إىل جهة الشمال
ذا البحث الثاين للمفسرين ههنا قوالن القول األول أن باب ذلك الكهف كان مفتوحاً إىل جانب الشمال فإ

طلعت الشمس كانت على ميني الكهف وإذا غربت كانت على مشاله فضوء الشمس ما كان يصل إىل داخل 
الكهف وكان اهلواء الطيب والنسيم املوافق يصل واملقصود أن اهللا تعاىل صان أصحاب الكهف من أن يقع 

ثاين أنه ليس املراد عليهم ضوء الشمس وإال لفسدت أجسامهم فهي مصونة عن العفونة والفساد والقول ال
ذلك وإمنا املراد أن الشمس إذا طلعت منع اهللا ضوء الشمس من الوقوع وكذا القول حال غروهبا وكان ذلك 

فعالً خارقاً للعادة وكرامة عظيمة خص اهللا هبا أصحاب الكهف وهذا قول الزجاج واحتج على صحته بقوله 
ا ذكره أصحاب القول األول لكان ذلك أمراً معتاداً مألوفاً فلم ذاِلَك ِمْن آَياِت اللَِّه قال ولو كان األمر كم

يكن ذلك من آيات اهللا وأما إذا محلنا اآلية على هذا الوجه الثاين كان ذلك كرامة عجيبة فكانت من آيات اهللا 
َوُهْم ِفى  واعلم أنه تعاىل أخرب بعد ذلك أهنم كانوا يف متسع من الكهف يناهلم فيه برد الريح ونسيم اهلواء قال

فإذا وجد ( فَْجَوةٍ  ّمْنُه أي من الكهف والفجوة متسع يف مكان قال أبو عبيدة ومجعها فجوات ومنه احلديث 
مث قال تعاىل ذاِلَك ِمْن آَياِت اللَِّه وفيه قوالن الذين قالوا إنه مينع وصول ضوء الشمس بقدرته ) فجوة نص 

وامليل والذين مل يقولوا به قالوا املراد بقوله ذلك أي ذلك احلفظ قالوا املراد من قوله ذلك أي ذلك التزاور 



الذي حفظهم اهللا يف الغار تلك املدة الطويلة من آيات اهللا الدالة على عجائب قدرته وبدائع حكمته مث بني تعاىل 
ك رجوعهم أنه كما أن بقاءهم هذه املدة الطويلة مصوناً عن املوت واهلالك من تدبرياته ولطفه وكرمه فكذل

أوالً عن الكفر ورغبتهم يف اإلميان كان بإعانة اهللا ولطفه فقال َمن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمْهَتِد مثل أصحاب الكهف 
َوَمن ُيْضِللْ فَلَن َتجَِد لَُه َوِلّيا مُّْرِشًدا كدقيانوس الكافر وأصحابه ومناظرات أهل اجلرب والقدر يف هذه اآلية 

  معلومة
 لَوِ اطَّلَْعَت ُهْم أَْيقَاظًا َوُهْم ُرقُوٌد َوُنقَلُِّبُهْم ذَاَت الَيِمنيِ َوذَاَت الشَِّمالِ َوكَلُْبُهْم َباِسطٌ ِذَراَعْيِه بِالَوِصيِدَوَتْحَسُب

ا   َعلَْيهِْم لَْولَّْيَت ِمْنُهْم ِفَراًرا َولَُمِلئَْت ِمْنُهْم ُرْعًب
رناه يف قوله َوَتَرى الشَّْمَس أي لو رأيتهم حلسبتهم أَْيقَاظًا وهو مجع اعلم أن معىن قوله َوَتْحَسُبُهْم على ما ذك

  يقظ ويقظان قاله األخفش وأبو عبيدة والزجاج وأنشدوا لرؤبة
  ووجدوا إخواهنم أيقاظاً

ومثله قوله جند وجندان وأجناد وهم رقود أي نائمون وهو مصدر مسي املفعول به كما يقال قوم ركوع وقعود 
اجلمع باملصدر ومن قال إنه مجع راقد فقد أبعد ألنه مل جيمع فاعل على فعول قال الواحدي  وسجود يوصف

وإمنا حيسبون أَْيقَاظًا ألن أعينهم مفتحة وهم نيام وقال الزجاج لكثرة تقلبهم يظن أهنم أيقاظ والدليل عليه قوله 
يف مقدار مدة التقليب فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن هلم تعاىل َوُنقَلُّبُهْم ذَاَت الَيِمنيِ َوذَاَت الّشَمالِ واختلفوا 

يف كل عام تقليبتني وعن جماهد ميكثون على أمياهنم تسع سنني مث يقلبون على مشائلهم فيمكثون رقوداً تسع 
سنني وقيل هلم تقليبة واحدة يف يوم عاشوراء وأقول هذه التقديرات ال سبيل للعقل إليها ولفظ القرآن ال يدل 

يه وما جاء فيه خرب صحيح فكيف يعرف وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما فائدة تقليبهم لئال تأكل األرض عل
حلومهم وال تبليهم وأقول هذا عجيب ألنه تعاىل ملا قدر على أن ميسك حياهتم مدة ثلثمائة سنة وأكثر فلم ال 

الظرف ألن املعىن نقلبهم يف ناحية َعنِ يقدر على حفظ أجسادهم أيضاً من غري تقليب وقوله ذَاُت منصوبة على 
اَعْيِه قال الَْيِمنيِ أو على ناحية الَْيِمنيِ كما قلنا يف قوله تََّزاَوُر َعن كَْهِفهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ وقوله َوكَلُْبُهْم َباِسطٌ ِذَر

م على دينهم ومعه كلبه ابن عباس وأكثر املفسرين قالوا إهنم هربوا ليالً من ملكهم فمروا براع معه كلب فتبعه
وقال كعب مروا بكلب فنبح عليهم فطردوه فعاد ففعلوا مراراً فقال هلم الكلب ما تريدون مين ال ختشوا جانيب 
أنا أحب أحباء اهللا فناموا حىت أحرسكم وقال عبيد بن عمري كان ذلك كلب صيدهم ومعىن َباِسطٌ ِذَراَعْيِه أي 

ال ( وقال ) أنه هنى عن افتراش السبع ( قبوضتني ومنه احلديث يف الصالة يلقيهما على األرض مبسوطتني غري م
قوله بِالَوِصيِد يعين فناء الكهف قال الزجاج الوصيد فناء البيت وفناء الدار ) تفترش ذراعيك افتراش السبع 

ل ومجعه وصائد ووصد وقال يونس واألخفش والفراء الوصيد واألصيد لغتان مثل الوكاف واإلكاف وقا
السدي الوصيد الباب والكهف ال يكون له باب وال عتبة وإمنا أراد أن الكلب منه مبوضع العتبة من البيت مث 
قال بِالَوِصيِد لَوِ اطَّلَْعَت َعلَْيهِْم أي أشرفت عليهم يقال اطلعت عليهم أي أشرفت عليهم ويقال أطلعت فالناً 

اًرا قال الزجاج قوله ِفَراراً منصوب على املصدر ألن معىن وليت منهم على الشيء فاطلع وقوله لَْولَّْيَت ِمْنُهْم ِفَر
ا أي فزعاً وخوفاً قيل يف التفسري طالت شعورهم وأظفارهم وبقيت أعينهم مفتوحة  فررت َولَُمِلئَْت ِمْنُهْم ُرْعًب

من رآهم فزع  وهم نيام فلهذا السبب لو رآهم الرائي هلرب منهم مرعوباً وقيل إنه تعاىل جعلهم حبيث كل



فزعاً شديداً فأما تفصيل سبب الرعب فاهللا أعلم به وهذا هو األصح وقوله َولَُمِلئَْت ِمْنُهْم ُرْعًبا قرأ نافع وابن 
كثري مللئت بتشديد الالم واهلمزة والباقون بتخفيف الالم وروى عن ابن كثري بالتخفيف واملعىن واحد إال أن يف 

فيفة أجود يف كالم العرب يقال مألتين رعباً وال يكادون يعرفون مألتين ويدل التشديد مبالغة قال األخفش اخل
  على هذا أكثر استعماهلم كقوله

  فيمأل بيتنا أقطاً ومسناً

  وقول اآلخر ومن ماىلء عينيه من شيء غريه
  إذا راح حنو اجلمرة البيض كالدمى

  وقال اآلخر
  ال متأل الدلو وعرق فيها

  وقال اآلخر
  وقال قطينامتأل احلوض 

  وقد جاء التثقيل أيضاً وأنشدوا للمخبل السعدي وإذا قتل النعمان بالناس حمرما
  فمأل من عوف بن كعب سالسله

  وقرأ ابن عامر والكسائي رعباً بضم العني يف مجيع القرآن والباقون باإلسكان
كَم لَبِثُْتْم قَالُواْ لَبِثَْنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْومٍ قَالُواْ َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما  َوكَذاِلَك َبَعثَْناُهْم ِليََتَسآَءلُوا بَْيَنُهْم قَالَ قَاِئلٌ مِّْنُهْم

ْف َوالَ كُْم بِرِْزقٍ مِّْنُه َولَْيَتلَطَّلَبِثُْتْم فَاْبَعثُواْ أََحَدكُْم بَِورِِقكُْم َهاِذِه إِلَى الَْمِديَنةِ  فَلَْيْنظُْر أَيَُّهآ أَْزكَى طََعاًما فَلَْيأِْت
  وا إِذًا أََبدًاُيْشِعَرنَّ بِكُْم أََحًدا إِنَُّهْم إِن َيظَْهُرواْ َعلَْيكُْم َيْرُجُموكُْم أَْو ُيِعيُدوكُْم ِفى ِملَِّتهِْم َولَن ُتفِْلُح
ناهم وأبقيناهم أحياء ال اعلم أن التقدير وكما زِْدَناُهْم ُهًدى َوَرَبطَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم فََضَرْبَنا َعلَى ءاذَانِهِْم وأمن

يأكلون وال يشربون ونقلبهم فكذلك بعثناهم أي أحييناهم من تلك النومة اليت تشبه املوت ليتساءلوا بينهم 
تساءل تنازع واختالف يف مدة لبثهم فإن قيل هل جيوز أن يكون الغرض من بعثهم أن يتساءلوا ويتنازعوا قلنا 

هلم من قدرة اهللا تعاىل أمور عجيبة وأحوال غريبة وذلك االنكشاف أمر  ال يبعد ذلك ألهنم إذا تساءلوا انكشف
َبْعَض  مطلوب لذاته مث قال تعاىل قَالَ قَاِئلٌ ّمْنُهْم كَم أي كم مقدار لبثنا يف هذا الكهف لَبِثُْتْم قَالُواْ لَبِثَْنا َيْوًما أَْو

آخر النهار فلذلك قالوا لبثنا يوماً فلما رأوا الشمس َيْومٍ قال املفسرون إهنم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم اهللا يف 
باقية قالوا أو بعض يوم مث قال تعاىل قَالُواْ َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما لَبِثُْتْم قال ابن عباس هو رئيسهم ميليخا رد علم ذلك 

الشديد فعلم أن مثل إىل اهللا تعاىل ألنه ملا نظر إىل أشعارهم وأظفارهم وبشرة وجوههم رأى فيها آثار التغري 
  ذلك التغري ال حيصل إال يف األيام

الطويلة مث قال فَاْبَعثُواْ أََحَدكُْم بَِورِِقكُْم َهاِذِه إِلَى الَْمِديَنةِ  قرأ أبو عمرو ومحزة وأبو بكر عن عاصم بورقكم 
ري بورقكم بكسر الراء مكسورة الواو ساكنة الراء وقرأ ابن كث) ها ( ساكنة الراء مفتوحة الواو ومنهم من قرأ 

وإدغام القاف يف الكاف وعن ابن حميصن أنه كسر الواو وأسكن الراء وأدغم القاف يف الكاف وهذا غري جائز 
ا روى أن عرفجة اختذ  اللتقاء الساكنني على هذه والورق اسم للفضة سواء كانت مضروبة أم ال ويدل عليه م

بد وكبد وكبد ذكره الفراء والزجاج قال الفراء وكسر أنفاً من ورق وفيه لغات ورق وورق وورق مثل ك



الواو أردؤها ويقال أيضاً للورق الرقة قال األزهري أصله ورق مثل صلة وعدة قال املفسرون كانت معهم 
دراهم عليها صورة امللك الذي كان يف زماهنم يعين باملدينة اليت يقال هلا اليوم طرسوس وهذه اآلية تدل على 

ْر أَيَُّها أَْزكَى طََعاًما قال ابن عباس أن السعي يف  إمساك الزاد أمر مهم مشروع وأنه ال يبطل التوكل وقوله فَلَْيْنظُ
يريد ما حل من الذبائح ألن عامة أهل بلدهم كانوا جموساً وفيهم قوم خيفون إمياهنم وقال جماهد كان ملكهم 

غضب وقيل أيها أطيب وألذ وقيل أيها أرخص قال الزجاج ظاملاً فقوهلم أَْزكَى طََعاًما يريدون أيها أبعد عن ال
ا نصب على التمييز وقوله َولَْيَتلَطَّْف أي يكون ذلك يف سر  قوله أَيَُّها رفع باالبتداء و أَْزكَى خربه و طََعاًم

من أهل املدينة إِنَُّهمْ  وكتمان يعين دخول املدينة وشراء الطعام َوالَ ُيْشِعَرنَّ بِكُْم أََحًدا أي ال خيربن مبكانكم أحداً
إِن َيظَْهُرواْ َعلَْيكُْم أي يطلعوا ويشرفوا على مكانكم أو على أنفسكم من قوهلم ظهرت على فالن إذا علوته 

أي عالني وكذلك قوله )  ١٤الصف ( وظهرت على السطح إذا صرت فوقه ومنه قوله تعاىل فَأَْصَبُحواْ ظَاِهرِيَن 
أي ليعليه وقوله َيْرُجُموكُْم يقتلوكم والرجم مبعىن القتل كثري يف التنزيل )  ٣٣التوبة ( كُلِّه  ِلُيظْهَِرُه َعلَى الّدينِ

وأصله الرمي قال الزجاج أي )  ٢٠الدخان ( وقوله أَن َتْرُجُموِن )  ٩١هود ( كقوله َولَْوالَ َرْهطَُك لََرَجْمَناَك 
يُدوكُْم ِفى ِملَِّتهِْم أي يردوكم إىل دينهم َولَن ُتفِْلُحواْ إِذًا أََبًدا يقتلوكم بالرجم والرجم أخبث أنواع القتل أَْو ُيِع

أي إذا رجعتم إىل دينهم لن تسعدوا يف الدنيا وال يف اآلخرة قال الزجاج قوله إِذًا أََبًدا يدل على الشرط أي 
ظم من هذين فأحدمها فيه هالك ولن تفلحوا إن رجعتم إىل ملتهم أبداً قال القاضي ما على املؤمن الفار بدينه أع

النفس وهو الرجم الذي هو أخبث أنواع القتل واآلخر هالك الدين بأن يردوا إىل الكفر فإن قيل أليس أهنم لو 
أكرهوا على الكفر حىت إهنم أظهروا الكفر مل يكن عليهم مضرة فكيف قالوا َولَن ُتفِْلُحواْ إِذًا أََبًدا قلنا حيتمل أن 

م لو ردوا هؤالء املسلمني إىل الكفر على سبيل اإلكراه بقوا مظهرين لذلك الكفر مدة فإنه مييل يكون املراد أهن
  قلبهم إىل ذلك الكفر ويصريون كافرين يف احلقيقة فهذا االحتمال قائم فكان خوفهم منه واهللا أعلم

َد اللَِّه َحقٌّ َو أَنَّ السَّاَعةَ  الَ َرْيَب ِفيَها إِذْ َيَتَناَزُعونَ َبْيَنُهْم أَْمَرُهْم فَقَالُواْ اْبُنواْ َوكَذاِلَك أَْعثَْرَنا َعلَْيهِْم ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْع
بُِعُهْم كَلُْبُهْم ًدا َسَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ  رَّاَعلَْيهِْم ُبْنَياًنا رَّبُُّهْم أَْعلَُم بِهِْم قَالَ الَِّذيَن غَلَُبواْ َعلَى أَْمرِِهْم لََنتَِّخذَنَّ َعلَْيهِْم مَّْسجِ

أَْعلَُم بِِعدَِّتهِم مَّا َيْعلَُمُهْم  َوَيقُولُونَ َخْمَسةٌ  َساِدُسُهْم كَلُْبُهْم َرْجماً بِالَْغْيبِ َوَيقُولُونَ َسْبَعةٌ  َوثَاِمُنُهْم كَلُْبُهْم قُل رَّبِّى
  َتفِْت ِفيهِْم مِّْنُهْم أََحداًإِالَّ قَِليلٌ فَالَ ُتَمارِ ِفيهِْم إِالَّ ِمَرآًء ظَاِهًرا َوالَ َتْس

اعلم أن املعىن كما زدناهم هدى وربطنا على قلوهبم وأمنناهم وقلبناهم وبعثناهم ملا فيها من احلكم الظاهرة 
فكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا غريهم على أحواهلم يقال عثرت على كذا أي علمته وقالو إن أصل هذا أن 

ه نظر إليه فعرفه فكان العثار سبباً حلصول العلم والتبني فأطلق اسم السبب على من كان غافالً عن شيء فعثر ب
املسبب واختلفوا يف السبب الذي ألجله عرف الناس واقعة أصحاب الكهف على وجهني األول أنه طالت 
ت شعورهم وأظفارهم طوالً خمالفاً للعادة وظهرت يف بشرة وجوههم آثار عجيبة تدل على أن مدهتم قد طال

طوالً خارجاً عن العادة والثاين أن ذلك الرجل ملا دخل إىل لسوق ليشتري الطعام وأخرج الدراهم لثمن الطعام 
قال صاحب الطعام هذه النقود غري موجودة يف هذا اليوم وإهنا كانت موجودة قبل هذا الوقت مبدة طويلة 

ل إىل ملك البلد فقال امللك من أين ودهر داهر فلعلك وجدت كنزاً واختلف الناس فيه ومحلوا ذلك الرج
دقيانوس فعرف ذلك امللك أنه  وجدت هذه الدراهم فقال بعت هبا أمس شيئاً من التمر وخرجنا فراراً من امللك 



واهلم ما وجد كنزاً وأن اهللا بعثه بعد موته مث قال تعاىل ِلَيْعلَُمواْ أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ يعين أنا إمنا أطلعنا القوم على أح
ليعلم القوم أن وعد اهللا حق بالبعث واحلشر والنشر روى أن ملك ذلك الوقت كان ممن ينكر البعث إال أنه 
كان مع كفرة منصفاً فجعل اهللا أمر الفتية دليالً للملك وقيل بل اختلفت األمة يف ذلك الزمان فقال بعضهم 

جلسد فتأكله األرض مث إن ذلك امللك كان اجلسد والروح يبعثان مجيعاً وقال آخرون الروح تبعث وأما ا
ا هو احلق يف هذه املسألة فأطلعه اهللا تعاىل على أمر أصحاب  يتضرع إىل اهللا أن يظهر له آية يستدل هبا على م
أهل الكهف فاستدل ذلك امللك بواقعتهم على صحة البعث لألجساد ألن انتباههم بعد ذلك النوم الطويل 

له إِذْ َيَتَناَزُعونَ َبْيَنُهْم متعلق باعثرنا أي أعثرناهم عليهم حني يتنازعون بينهم يشبه من ميوت مث يبعث فقو
واختلفوا يف املراد هبذا التنازع فقيل كانوا يتنازعون يف صحة البعث فالقائلون به استدلوا هبذه الواقعة على 

كذلك يقدر على حشر األجساد صحته وقالوا كما قدر اهللا على حفظ أجسادهم مدة ثلثمائة سنة وتسع سنني ف
بعد موهتا وقيل إن امللك وقومه ملا رأوا أصحاب الكهف ووقفوا على أحواهلم عاد القوم إىل كهفهم فأماهتم اهللا 

فعند هذا اختلف الناس فقال قوم إهنم نيام كالكرة األوىل وقال آخرون بل اآلن ماتوا والقول الثالث أن 
هف لئال يدخل عليهم أحد وال يقف على أحواهلم إنسان وقال آخرون بل بعضهم قال األوىل أن يسد باب الك

األوىل أن يبين على باب الكهف مسجد وهذا القول يدل على أن أولئك األقوام كانوا عارفني باهللا معترفني 
ن قالوا كانوا بالعبادة والصالة والقول الرابع أن الكفار قالوا إهنم كانوا على ديننا فنتخذ عليهم بنياناً واملسلمو

على ديننا فنتخذ عليهم مسجداً والقول اخلامس أهنم تنازعوا يف قدر مكثهم والسادس أهنم تنازعوا يف عددهم 
وأمسائهم مث قال تعاىل رَّبُُّهْم أَْعلَُم بِهِْم وهذا فيه وجهان أحدمها أنه من كالم املتنازعني كأهنم ملا تذاكروا أمرهم 

م وأحواهلم ومدة لبثهم فلما مل يهتدوا إىل حقيقة ذلك قالوا رهبم أعلم هبم الثاين أن هذا وتناقلوا الكالم يف أمسائه
  من كالم اهللا تعاىل ذكره رداً للخائضني يف حديثهم من

أولئك املتنازعني مث قال تعاىل قَالَ الَِّذيَن غَلَُبواْ َعلَى أَْمرِِهْم قيل املراد به امللك املسلم وقيل أولياء أصحاب 
كهف وقيل رؤساء البلد لََنتَِّخذَنَّ َعلَْيهِْم مَّْسجًِدا نعبد اهللا فيه ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك ال

سيد املسجد مث قال تعاىل َسَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ  رَّابُِعُهْم كَلُْبُهْم الضمري يف قوله َسَيقُولُونَ عائد إىل املتنازعني روى أن ال
فجرى ذكر أصحاب الكهف ) صلى اهللا عليه وسلم ( أهل جنران كانوا عند النيب والعاقب وأصحاهبما من 

فقال السيد وكان يعقوبياً كانوا ثالثة رابعهم كلبهم وقال العاقب وكان نسطورياً كانوا مخسة سادسهم كلبهم 
وجوه األول أن وقال املسلمون كانوا سبعة وثامنهم كلبهم قال أكثر املفسرين هذا األخري هو احلق ويدل عليه 

الواو يف قوله َوثَاِمُنُهْم هي الواو اليت تدخل على اجلملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حاالً عن 
املعرفة يف حنو قولك جاءين رجل ومعه آخر ومررت بزيد ويف يده سيف ومنه قوله تعاىل َوَمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيةٍ  

أمر ) وفائدهتا توكيد ثبوت الصفة للموصوف والداللة على أن اتصافه هبا )  ٤احلجر ( ْعلُوٌم إِالَّ َولََها ِكَتاٌب مَّ
ثابت مستقر فكانت هذه الواو دالة على صدق الذين قالوا إهنم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم وأهنم قالوا قوالً 

ىل خص هذا املوضع هبذا احلرف الزائد متقرراً متحققاً عن ثبات وعلم وطمأنينة نفس الوجه الثاين قالوا إنه تعا
وهو الواو فوجب أن حتصل به فائدة زائدة صوناً للفظ عن التعطيل وكل من أثبت هذه الفائدة الزائدة قال 
املراد منها ختصيص هذا القول باإلثبات والتصحيح الوجه الثالث أنه تعاىل أتبع القولني األولني بقوله َرْجماً 



شيء بالوصف يدل على أن احلال يف الباقي خبالفه فوجب أن يكون املخصوص بالظن بِالَْغْيبِ وختصيص ال
الباطل هو القوالن األوالن وأن يكون القول الثالث خمالفاً هلما يف كوهنما رمجاً بالظن والوجه الرابع أنه تعاىل ملا 

ّبى أَْعلَُم بِِعدَِّتهِم مَّا َيْعلَُمُهْم إِالَّ قَِليلٌ فاتباع القولني حكى قوهلم َوَيقُولُونَ َسْبَعةٌ  َوثَاِمُنُهْم كَلُْبُهْم قال بعده قُل رَّ
يدل على األولني بكوهنما رمجاً بالغيب وإتباع هذا القول الثالث بقوله قُل رَّّبى أَْعلَُم بِِعدَِّتهِم مَّا َيْعلَُمُهْم إِالَّ قَِليلٌ 

ة والصحة والوجه اخلامس أنه تعاىل قال مَّا َيْعلَُمُهْم إِالَّ قَِليلٌ أن هذا القول ممتاز عن القولني األولني مبزيد القو
وهذا يقتضي أنه حصل العلم بعدهتم لذلك القليل وكل من قال من املسلمني قوالً يف هذا الباب قالوا إهنم كانوا 

بن أيب سبعة وثامنهم كلبهم فوجب أن يكون املراد من ذلك القليل هؤالء الذين قالوا هذا القول كا ن علي 
طالب رضي اهللا عنه يقول كانوا سبعة وأمساؤهم هذا ميليخا مكسلمينا مسلثينا وهؤالء الثالثة كانوا أصحاب 
ميني امللك وكان عن يساره مرنوس ودبرنوس وسادنوس وكان امللك يستشري هؤالء الستة يف مهماته والسابع 

م قطمري وكان ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول أنا من هو الراعي الذي وافقهم ملا هربوا من ملكهم واسم كلبه
  ذلك العدد القليل وكان يقول إهنم سبعة وثامنهم كلبهم

ُهْم إِالَّ قَِليلٌ الوجه السادس أنه تعاىل ملا قال َوَيقُولُونَ َسْبَعةٌ  َوثَاِمُنُهْم كَلُْبُهْم قُل رَّّبى أَْعلَُم بِِعدَِّتهِم مَّا َيْعلَُم
تعاىل ملا حكى األقوال فقد حكى كل ما قيل من احلق والباطل ألنه يبعد أنه تعاىل ذكر األقوال  والظاهر أنه

  الباطلة ومل يذكر ما هو احلق فثبت أن مجلة األقوال احلقة والباطلة ليست إال هذه الثالثة مث خص

عاىل قال لرسوله فَالَ ُتَمارِ األولني بأهنما رجم بالغيب فوجب أن يكون احلق هو هذا الثالث الوجه السابع أنه ت
ذا ِفيهِْم إِالَّ ِمَرآء ظَاِهًرا َوالَ َتْسَتفِْت ِفيهِْم ّمْنُهْم أََحداً فمنعه اهللا تعاىل عن املناظرة معهم وعن استفتائهم يف ه

ويبعد أن حيصل العلم  الباب وهذا إمنا يكون لو علمه حكم هذه الواقعة وأيضاً أنه تعاىل قال مَّا َيْعلَُمُهْم إِالَّ قَِليلٌ
ا أن العلم هبذه الواقعة حصل للنيب عليه السالم والظاهر أنه مل حيصل  بذلك لغري النيب وال حيصل للنيب فعلمن

ذلك العلم إال هبذا الوحي ألن األصل فيما سواه العدم وأن يكون األمر كذلك فكان احلق هو قوله َوَيقُولُونَ 
ْم واعلم أن هذه الوجوه وإن كان بعضها أضعف من بعض إال أنه ملا تقوى بعضها ببعض َسْبَعةٌ  َوثَاِمُنُهْم كَلُْبُه

  حصل فيه كمال ومتام واهللا أعلم بقي يف اآلية مباحث
  البحث األول يف اآلية حذف والتقدير سيقولون هم ثالثة فحذف املبتدأ لداللة الكالم عليه

قوله سيقولون والسبب فيه أن حرف العطف يوجب  البحث الثاين خص القول األول بسني االستقبال وهو
  دخول القولني اآلخرين فيه

البحث الثالث الرجم هو الرمي والغيب ما غاب عن اإلنسان فقوله َرْجماً بِالَْغْيبِ معناه أن يرى ما غاب عنه 
  وال يعرفه باحلقيقة يقال فالن يرمي بالكالم رمياً أي يتكلم من غري تدبر

وا يف فائدة الواو يف قوله َوثَاِمُنُهْم كَلُْبُهْم وجوهاً الوجه األول ما ذكرنا أنه يدل على أن هذا البحث الرابع ذكر
القول أوىل من سائر األقوال وثانيها أن السبعة عند العرب أصل يف املبالغة يف العدد قال تعاىل إِن َتْسَتْغِفْر لَُهْم 

إىل الثمانية ذكروا لفظاً يدل على االستئناف فقالوا ومثانية فجاء هذا َسْبِعَني َمرَّةً  وإذا كان كذلك فإذا وصلوا 
)  ١١٢التوبة ( الكالم على هذا القانون قالوا ويدل عليه نظريه يف ثالث آيات وهي قوله َوالنَّاُهونَ َعنِ الُْمنكَرِ 

ألن أبواب )  ٧٣الزمر ( َحْت أَْبواُبَها ألن هذا هو العدد الثامن من األعداد املتقدمة وقوله َحتَّى إِذَا َجاءوَها َوفُِت



هو العدد الثامن مما تقدم والناس يسمون هذه )  ٥التحرمي ( اجلنة مثانية وأبواب النار سبعة وقوله ثَّيَباٍت َوأَْبكَاراً 
ُه ا لَِّذى الَ إله الواو واو الثمانية ومعناه ما ذكرناه قال القفال وهذا ليس بشيء والدليل عليه قوله تعاىل ُهَو اللَّ

ومل يذكر الواو يف النعت )  ٢٣احلشر ( إِالَّ ُهَو الَْمِلُك الْقُدُّوُس السَّلَاُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الَْعزِيُز الَْجبَّاُر الُْمَتكَّبُر 
ق ألن العلم بتفاصيل كائنات العامل الثامن مث قال تعاىل قُل رَّّبى أَْعلَُم بِِعدَِّتهِم مَّا َيْعلَُمُهْم إِالَّ قَِليلٌ وهذا هو احل

واحلوادث اليت حدثت يف املاضي واملستقبل ال حتصل إال عند اهللا تعاىل وإال عند من أخربه اهللا عنها وقال ابن 
عباس أنا من أولئك القليل قال القاضي إن كان قد عرفه ببيان الرسول صح وإن كان قد تعلق فيه حبرف الواو 

الوجوه السبعة املذكورة وإن كانت ال تفيد اجلزم إال أهنا تفيد الظن واعلم أنه تعاىل ملا فضعيف وميكن أن يقال 
ذكر هذه القصة أتبعه بأن هني رسوله عن شيئني عن املراء واالستفتاء أما النهي عن املراء فقوله فَالَ ُتَمارِ ِفيهِْم 

م يف تعيني ذلك العدد بل يقول هذا التعيني ال دليل عليه إِالَّ ِمَرآء ظَاِهًرا واملراد من املراء الظاهر أن ال يكذهب
 ٤٦العنكبوت ( فوجب التوقف وترك القطع ونظريه قوله تعاىل َوالَ ُتَجاِدلُواْ أَْهلَ الِْكَتابِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن 

ألنه ملا ثبت أنه ليس عندهم علم يف هذا  وأما النهي عن االستفتاء فقوله َوالَ َتْسَتفِْت ِفيهِْم ّمْنُهْم أََحداً وذلك) 
  الباب وجب املنع من استفتائهم واعلم أن نفاة القياس متسكوا هبذه اآلية

قالوا ألن قوله َرْجماً بِالَْغْيبِ وضع الرجم فيه موضع الظن فكأنه قيل ظناً بالغيب ألهنم أكثروا أن يقولوا رجم 
ظن حىت مل يبق عندهم فرق    بني العبارتني أال ترى إىل قولهبالظن مكان قوهلم 

  وما هو عنها باحلديث املرجم
ذم هذه  أي املظنون هكذا قاله صاحب الكشاف وذلك يدل على أن القول بالظن مذموم عند اهللا مث إنه تعاىل ملا 

الطريقة رتب عليه من استفتاء هؤالء الظانني فدل ذلك على أن الفتوى باملظنون غري جائز عند اهللا وجواب 
  ثبيت القياس عنه قد ذكرناه مراراًم

ى أَن َيْهِدَينِ َربِّى َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشىْ ٍء إِنِّى فَاِعلٌ ذاِلَك غَداً إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه َواذْكُر رَّبََّك إِذَا َنِسيَت َوقُلْ َعَس
نَِني َواْزَداُدواْ ِتْسًعا قُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما لَبِثُواْ لَُه غَْيُب الًّقَْرَب ِمْن َهاذَا َرَشًدا َولَبِثُواْ ِفى كَْهِفهِْم ثَالثَ ِمئَةٍ  ِس

ى ُحكِْمِه أََحًدا ِه ِمن َوِلى ٍّ َوالَ ُيْشرُِك ِف   السََّماَواِت واألرض أَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع َما لَُهم مِّن ُدونِ
  اعلم أن يف اآلية مسائل

عن املسائل الثالثة قال عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملا سألوا النيب  املسألة األوىل قال املفسرون إن القوم
السالم أجيبكم عنها غداً ومل يقل إن شاء اهللا فاحتبس الوحي مخسة عشر يوماً ويف رواية أخرى أربعني يوماً مث 

كان ) ه وسلم صلى اهللا علي( نزلت هذه اآلية اعترض القاضي على هذا الكالم من وجهني األول أن رسول اهللا 
عاملاً بأنه إذا أخرب عن أنه سيفعل الفعل الفالين غداً فرمبا جاءته الوفاة قبل الغد ورمبا عاقه عائق آخر عن اإلقدام 

على ذلك الفعل غداً وإذا كان كل هذه األمور حمتمالً فلو مل يقل إن شاء اهللا رمبا خرج الكالم خمالفاً ملا عليه 
عنه وعن كالمه عليه السالم أما إذا قال إن شاء اهللا كان حمترزاً عن هذا احملذور الوجود وذلك يوجب التنفري 

وإذا كان كذلك كان من البعيد أن يعد بشيء ومل يقل فيه إن شاء اهللا الثاين أن هذه اآلية مشتملة على فوائد 
أن األوىل أن يقول إن كثرية وأحكام مجة فيبعد قصرها على هذا السبب وميكن أن جياب عن األول أنه ال نزاع 



شاء اهللا إال أنه رمبا اتفق له أنه نسي هذا الكالم لسبب من األسباب فكان ذلك من باب ترك األوىل واألفضل 
  وأن جياب عن الثاين أن اشتماله على الفوائد الكثرية ال مينع من أن يكون سبب نزوله واحداً منها

ُه ليس فيه بيان أنه شاء اهللا ماذا وفيه قوالن األول التقدير َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشىْ ء املسألة الثانية قوله إِالَّ أَن َيَشاء اللَّ
إِّنى فَاِعلٌ ذاِلَك غَداً إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه أن يأذن لك يف ذلك القول واملعىن أنه ليس لك أن خترب عن نفسك أنك 

لقول الثاين أن يكون التقدير َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشىْ ء إِّنى تفعل الفعل الفالين إال إذا أذن اهللا لك يف ذلك اإلخبار ا
فَاِعلٌ ذاِلَك غَداً إال أن تقول إِن َشاء اللَُّه والسبب يف أنه ال بد من ذكر هذا القول هو أن اإلنسان إذا قال 

وقه عن ذلك الفعل سأفعل الفعل الفالين غداً مل يبعد أن ميوت قبل جميء الغد ومل يبعد أيضاً لو بقي حياً أن يع
شيء من العوائق فإذا كان مل يقل إن شاء اهللا صار كاذباً يف ذلك الوعد والكذب منفرد وذلك ال يليق باألنبياء 

عليهم السالم فلهذا السبب أوجب عليه أن يقول إِن َشاء اللَُّه حىت أن بتقدير أن يتعذر عليه الوفاء بذلك 
  رياملوعود مل يصر كاذباً فلم حيصل التنف

املسألة الثالثة اعلم أن مذهب املعتزلة أن اهللا تعاىل يريد اإلميان والطاعة من العبد والعبد يريد الكفر واملعصية 
لنفسه فيقع مراد العبد وال يقع مراد اهللا فتكون إرادة العبد غالبة وإرادة اهللا تعاىل مغلوبة وأما عندنا فكل ما 

يد الكفر من الكافر ويريد اإلميان من املؤمن وعلى هذا التقرير فإرادة اهللا أراد اهللا تعاىل فهو واقع فهو تعاىل ير
تعاىل غالبة وإرادة العبد مغلوبة إذا عرفت هذا فنقول إذا قال العبد ألفعلن كذا غداً إال أن يشاء اهللا واهللا إمنا 

يكون التقدير أن العبد قال أنا يدفع عنه الكذب إذا كانت إرادة اهللا غالبة على إرادة العبد فإن على هذا القول 
أفعل الفعل الفالين إال إذا كانت إرادة اهللا خبالفه فأنا على هذا التقدير ال أفعل ألن إرادة اهللا غالبة على إراديت 
فعند قيام املانع الغالب ال أقوى على الفعل أما بتقدير أن تكون إرادة اهللا تعاىل مغلوبة فإهنا تال تصلح عذراً يف 

باب ألن املغلوب ال مينع الغالب إذا ثبت هذا فنقول أمجعت األمة على أنه إذا قال واهللا ألفعلن كذا مث هذا ال
اً للحنث إال إذا كانت إرادة اهللا غالبة فلما حصل دفع احلنث  قال إن شاء اهللا دافعاً للحنث فال يكون دافع

يف الوجود إال ما أراده اهللا وأصحابنا أكدوا  باإلمجاع وجب القطع بكون إرادة اهللا تعاىل غالبة وأنه ال حيصل
هذا الكالم يف صورة معينة وهو أن الرجل إذا كان له على إنسان دين وكان ذلك املديون قادراً على أداء 

الدين فقال واهللا ألقضني هذا الدين غداً مث قال إن شاء اهللا فإذا جاء الغد ومل يقض هذا الدين مل حينث وعلى 
أنه تعاىل يريد منه قضاء الدين وعلى هذا التقدير فقوله إِن َشاء اللَُّه تعليق لذلك احلكم على شرط قول املعتزلة 

واقع فوجب أن حينث وملا أمجعوا على أن ال حينث علمنا أن ذلك إمنا كان ألن اهللا تعاىل ما شاء ذلك الفعل مع 
ت أنه تعاىل قد ينهى عن الشيء ويريده وقد أن ذلك الفعل قد أمر اهللا به ورغب فيه وزجر عن اإلخالل به وثب

يأمر بالشيء وال يريده وهو املطلوب فإن قيل هب أن األمر كما ذكرمت إال أن كثرياً من الفقهاء قالوا إذا قال 
ا السبب هو أنه ملا علق وقوع الطالق  الرجل المرأته أنت طالق إن شاء اهللا مل يقع الطالق فما السبب فيه قلن

 مل يقع إال إذا عرفنا وقوع الطالق وال نعرف وقوع الطالق إال إذا عرفنا أوالً حصول هذه على مشيئة اهللا
املشيئة لكن مشيئة اهللا تعاىل غيب فال سبيل إىل العلم حبصوهلا إال إذا علمنا أن متعلق املشيئة قد وقع وحصل 

الطالق وال نعرف وقوع الطالق وهو الطالق فعلى هذا الطريق ال نعرف حصول املشيئة إال إذا عرفنا وقوع 
إال إذا عرفنا وقوع املشيئة فيتوقف العلم بكل واحد منها على العلم باآلخرة وهو دور والدور باطل فلهذا 



  السبب قالوا الطالق غري واقع
الَ َتقْولَنَّ ِلَشىْ ء إِّنى فَاِعلٌ ذاِلَك غَد اً أَن َيَشاء اللَُّه قالوا املسألة الرابعة احتج القائلون بأن املعدوم شيء بقوله َو

  الشيء الذي سيفعله الفاعل غداً مساه اهللا تعاىل يف احلال بأنه شيء لقوله

َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشىْ ء ومعلوم أن الشيء الذي سيفعله الفاعل غداً فهو معدوم يف احلال فوجب تسمية املعدوم بأنه 
وم مسمى بكونه شيئاً وعندنا أن السبب فيه أن الذي شيء واجلواب أن هذا االستدالل ال يفيد إال أن املعد

واملراد سيأيت أمر اهللا أما )  ١النحل ( سيصري شيئاً جيوز تسميته بكونه شيئاً يف احلال كما أنه قال أََتى أَْمُر اللَِّه 
إذا نسي أن يقول إن شاء قوله َواذْكُر رَّبََّك إِذَا َنِسيَت ففيه وجهان األول أنه كالم متعلق مبا قبله والتقدير أنه 

اهللا فليذكره إذا تذكره وعند هذا اختلفوا فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما لو مل حيصل التذكر إال بعد مدة 
دفع احلنث وعن سعيد بن جبري بعد سنة أو شهر أو أسبوع أو يوم وعن  طويلة مث ذكر إن شاء اهللا كفى يف 

عطاء يستثين على مقدار حلب الناقة الغزيرة وعند عامة الفقهاء  طاوس أنه يقدر على االستثناء يف جملسه وعن
أنه ال أثر له يف األحكام ما مل يكن موصوالً واحتج ابن عباس بقوله َواذْكُر رَّبََّك إِذَا َنِسيَت ألن الظاهر أن املراد 

َشاء اللَُّه وقوله َواذْكُر رَّبََّك غري خمتص من قوله َواذْكُر رَّبََّك إِذَا َنِسيَت هو الذي تقدم ذكره يف قوله إِالَّ أَن َي
بوقت معني بل هو يتناول كل األوقات فوجب أن جيب عليه هذا الذكر يف أي وقت حصل هذا التذكر وكل 
من قال وجب هذا الذكر قال إنه إمنا وجب لدفع احلنث وذلك يفيد املطلوب واعلم أن استدالل ابن عباس 

الستثناء ال جيب أن يكون متصالً أما الفقهاء فقالوا إنا لو جوزنا ذلك لزم أن ال رضي اهللا عنهما ظاهر يف أن ا
يستقر شيء من العقود واإلميان حيكى أنه بلغ املنصور أن أبا حنيفة رمحه اهللا خالف ابن عباس يف األستثناء 

بيعة باإلميان أتفرض أن املنفصل فاستحضره لينكر عليه فقال أبو حنيفة رمحه اهللا هذا يرجع عليك فإنك تأخذ ال
خيرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك فاستحسن املنصور كالمه ورضي به واعلم أن حاصل هذا الكالم 

ال  يرجع إىل ختصيص النص بالقياس وفيه ما فيه وأيضاً فلو قال إن شاء اهللا على سبيل اخلفية بلسانه حبيث 
أن احملذور الذي ذكرمت حاصل فيه فثبت أن الذي عولوا عليه  يسمعه أحد فهو معترب ودافع للحنث باإلمجاع مع

ليس بقوي واألوىل أن حيتجوا يف وجوب كون االستثناء متصالً بأن اآليات الكثرية دلت على وجوب الوفاء 
فاآليت بالعهد جيب )  ٣٤اإلسراء ( وقال َوأَْوفُواْ بِالَْعْهِد )  ١املائدة ( بالعقد والعهد قال تعاىل أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد 

عليه الوفاء مبقتضاه ألجل هذه اآليات خالفنا هذا الدليل فيما إذا كان متصالً ألن االستثناء مع املستثىن منه 
كالكالم الواحد بدليل أن لفظ االستثناء وحده ال يفيد شيئاً فهو جار جمرى نصف اللفظ الواحدة فجملة 

التقدير فعند ذكر االستثناء عرفنا أنه مل يلزم شيء خبالف ما إذا كان الكالم كالكلمة الواحدة املفيدة وعلى هذا 
االستثناء متصالً فإنه حصل االلتزام التام بالكالم فوجب عليه الوفاء بذلك امللتزم والقول الثاين أن قوله َواذْكُر 

بله بل هو كالم مستأنف وعلى هذا القول ففيه وجوه أحدها واذكر ربك  رَّبََّك إِذَا َنِسيَت ال تعلق له مبا ق
بالتسبيح واالستغفار إذا نسيت كلمة االستثناء واملراد منه الترغيب يف االهتمام بذكر هذه الكلمة وثانيها 

واذكر ربك إذا اعتراك النسيان ليذكرك املنسي وثالثها محله بعضهم على أداء الصالة املنسية عند ذكرها وهذا 
عيد ألن تعلق هذا الكالم مبا قبله يفيد إمتام الكالم يف هذه القضية وجعله القول مبا فيه من الوجوه الثالثة ب

ل   كالماً مستأنفاً يوجب صريورة الكالء مبتدأ منقطعاً وذلك ال جيوز مث قا



ليس حبسن  تعاىل َوقُلْ َعَسى أَن َيْهِدَينِ َرّبى ِالقَْرَب ِمْن َهاذَا َرَشًدا وفيه وجوه األول أن ترك قوله أَن َيَشاء اللَُّه
وذكره أحسن من تركه وقوله ِالقَْرَب ِمْن َهاذَا َرَشًدا املراد منه ذكر هذه اجلملة الثاين إذا وعدهم بشيء وقال 
معه إن شاء اهللا فيقول عسى أن يهديين ريب لشيء أحسن وأكمل مما وعدتكم به والثالث أن قوله ِالقَْرَب ِمْن 

كهف ومعناه لعل اهللا يؤتيين من البينات والدالئل على صحة أين نيب من َهاذَا َرَشًدا إشارة إىل نبأ أصحاب ال
عند اهللا صادق القول يف ادعاء النبوة ما هو أعظم يف الداللة وأقرب رشداً من نبأ أصحاب الكهف وقد فعل 

واْ ِفى اهللا ذلك حيث آتاه من قصص األنبياء واإلخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك وأما قوله تعاىل َولَبِثُ
ْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع َما لَُهم كَْهِفهِْم ِمئَةٍ  ِسنَِني َواْزَداُدواْ ِتْسًعا قُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما لَبِثُواْ لَُه غَْيُب السََّماواِت َواالْْرضِ أَ

ِه أََحًدا فاعلم أن هذه اآلية آخر اآليات  املذكورة يف قصة أصحاب ّمن ُدونِِه ِمن َوِلىّ  َوالَ ُيْشرُِك ِفى ُحكِْم
الكهف ويف قوله َولَبِثُواْ ِفى كَْهِفهِْم قوالن األول أن هذا حكاية كالم القوم والدليل عليه أنه تعاىل قال َسَيقُولُونَ 

ْهِفهِْم أي أن أولئك األقوام قالوا ذلك ويؤكده أ نه تعاىل قال ثَلَاثَةٌ  رَّابُِعُهْم كَلُْبُهْم وكذا إىل أن قال َولَبِثُواْ ِفى كَ
بعده قُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما لَبِثُواْ وهذا يشبه الرد على الكالم املذكور قبله ويؤكده أيضاً ما روي يف مصحف عبد 

ْم هو كالم اهللا تعاىل فإنه أخرب عن كمية تلك  اهللا وقالوا ولبثوا يف كهفهم والقول الثاين أن قوله َولَبِثُواْ ِفى كَْهِفهِ
قوله َسَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ  رَّابُِعُهْم كَلُْبُهْم فهو كالم قد تقدم وقد ختلل بينه وبني هذه اآلية ما يوجب انقطاع املدة وأما 

ُم بَِما لَبِثُواْ لَُه غَْيُب السََّماَواِت  أحدمها عن اآلخر وهو قوله فَالَ ُتَمارِ ِفيهِْم إِالَّ ِمَرآء ظَاِهًرا وقوله قُلِ اللَُّه أَْعلَ
ا لَبِثُواْ لَُه غَْيُب السََّماَواِت َواالَْو ْرَض االْْرَض ال يوجب أن ما قبله حكاية وذلك ألنه تعاىل أراد قُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِم

  فارجعوا إىل خرب اهللا دون ما يقوله أهل الكتاب
ألن قوله ِسنَِني عطف بيان املسألة الثانية قرأ محزة والكسائي ثلثمائة سنني بغري تنوين والباقون بالتنوين وذلك 

لقوله ثلثمائة ألنه ملا قال َولَبِثُواْ ِفى كَْهِفهِْم مل يعرف أهنا أيام أم شهور أم سنون فلما قال سنني صار هذا بياناً 
لقوله ثلثمائة فكان هذا عطف بيان له وقيل هو على التقدمي والتأخري أي لبثوا سنني ثلثمائة وأما وجه قراءة 

الواجب يف اإلضافة ثلثمائة سنة إال أنه جيوز وضع اجلمع موضع الواحد يف التمييز كقوله ُنَنّبئُكُم محزة فهو أن 
  ) ١٠٣الكهف ( بِاالْْخسَرِيَن أَْعَماالً 

املسألة الثالثة قوله َواْزَداُدواْ ِتْسًعا املعىن وازدادوا تسع سنني فإن قالوا مل مل يقل ثلثمائة وتسع سنني وما الفائدة 
قوله َواْزَداُدواْ ِتْسًعا قلنا قال بعضهم كانت املدة ثلثمائة سنة من السنني الشمسية وثلثمائة وتسع سنني من يف 

القمرية وهذا مشكل ألنه ال يصح باحلساب هذا القول وميكن أن يقال لعلهم ملا استكملوا ثلثمائة سنة قرب 
ا أوجب بقاءهم يف النوم بعد  ذلك تسع سنني مث قال قُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما لَبِثُواْ معناه أنه أمرهم من األنبياء مث اتفق م

تعاىل أعلم مبقدار هذه املدة من الناس الذين اختلفوا فيها وإمنا كان أوىل بأن يكون عاملاً به ألنه موجد للسموات 
  واألرض ومدبر للعامل وإذا كان كذلك كان عاملاً بغيب

ذه الواقعة ال حمالة مث قال تعاىل أَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع وهذه كلمة تذكر يف التعجب السموات واألرض فيكون عاملاً هب
واملعىن ما أبصره وما أمسعه وقد بالغنا يف تفسري كلمة التعجب يف سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل فََما أَْصَبَرُهْم 

نِِه ِمن َوِلىّ  وفيه وجوه األول ما ألصحاب الكهف من مث قال تعاىل َما لَُهم ّمن ُدو)  ١٧٥البقرة ( َعلَى النَّارِ 
دون اهللا من ويل فإنه هو الذي يتوىل حفظهم يف ذلك النوم الطويل الثاين ليس هلؤالء املختلفني يف مدة لبث أهل 



دون اهللا يتوىل أمرهم ويقيم هلم تدبري أنفسهم فإذا كانوا حمتاجني إىل تدبري اهللا وحفظه فكي ف الكهف ويل من 
يعلمون هذه الواقعة من غري أعالمه الثالث أن بعض القوم ملا ذكروا يف هذا الباب أقواالً على خالف قول اهللا 

الَ ُيْشرُِك ِفى  فقد استوجبوا العقاب فبني اهللا أنه ليس هلم من دونه ويل مينع اهللا من إنزال العقاب عليهم مث قال َو
كم أن لبثهم هو هذا املقدار فليس ألحد أن يقول قوالً خبالفه واألصل أن ُحكِْمِه أََحًدا واملعىن أنه تعاىل ملا ح

االثنني إذا كانا لشريكني فإن االعتراض من كل واحد منهما على صاحبه يكثر ويصري ذلك مانعاً لكل واحد 
ا اِلَهةٌ  ا يريده وحاصله يرجع إىل قوله تعاىل لَْو كَانَ ِفيهَِم ( إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا  منهما من إمضاء األمر على وفق م

ِه أََحًدا وقرأ ابن عامر وال تشرك )  ٢٢األنبياء  فاهللا تعاىل نفى ذلك عن نفسه بقوله تعاىل َوالَ ُيْشرُِك ِفى ُحكِْم
ء أو على قوله َواذْكُر رَّبََّك إِذَا َنِس يَت بالتاء واجلزم على النهي واخلطاب عطفاً على قوله َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشىْ 

واملعىن وال تسأل أحداً عما أخربك اهللا به من عدة أصحاب الكهف واقتصر على حكمه وبيانه وال تشرك أحداً 
  يف طلب معرفة تلك الواقعة وقرأ الباقون بالياء والرفع على اخلرب واملعىن أنه تعاىل ال يفعل ذلك

ا الزمان الذي حصلوا فيه فقيل إهنم كانوا املسألة الرابعة اختلف الناس يف زمان أصحاب الكهف ويف مكاهنم أم
قبل موسى عليه السالم وإن موسى ذكرهم يف التوراة وهلذا السبب فإن اليهود سألوا عنهم وقيل إهنم دخلوا 

صلى اهللا ( الكهف قبل املسيح وأخرب املسيح خبربهم مث بعثوا يف الوقت الذي بني عيسى عليه السالم وبني حممد 
إهنم دخلوا الكهف بعد املسيح وحكى القفال هذا القول عن حممد بن إسحق وقال قوم إهنم وقيل ) عليه وسلم 

مل ميوتوا وال ميوتون إىل يوم القيامة وأما مكان هذا الكهف فحكى القفال عن حممد بن موسى اخلوارزمي املنجم 
اماً إىل املوضع الذي أن الواثق أنفذه ليعرف حال أصحاب الكهف إىل الروم قال فوجه ملك الروم معي أقو

يقال إهنم فيه قال وإن الرجل املوكل بذلك املوضع فزعين من الدخول عليهم قال فدخلت ورأيت الشعور على 
صدورهم قال وعرفت أنه متويه واحتيال وأن الناس كانوا قد عاجلوا تلك اجلثث باألدوية اجملففة ألبدان املوتى 

غريه مث قال القفال والذي عندنا ال يعرف أن ذلك املوضع هو موضع لتصوهنا عن البلى مثل التلطيخ بالصرب و
أصحاب الكهف أو موضع آخر والذي أخرب اهللا عنه وجب القطع به وال عربة بقول أهل الروم إن ذلك 

املوضع هو موضع أصحاب الكهف وذكر يف الكشاف عن معاوية أنه غزا الروم فمر بالكهف فقال لو كشف 
ا إليهم فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما ليس لك ذلك قد منع اهللا من هو خري منك فقال لو لنا عن هؤالء فنظرن

اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ومللئت منهم رعباً فقال البن عباس ال أنتهي حىت أعلم حاهلم فبعث أناساً 
ل العلم بذلك الزمان وبذلك فقال هلم اذهبوا فانظروا فلما دخلوا الكهف بعث اهللا عليهم رحياً فأحرقتهم وأقو

  املكان ليس للعقل فيه جمال وإمنا يستفاد ذلك من نص وذلك مفقود فثبت أنه ال سبيل إليه

املسألة اخلامسة اعلم أن مدار القول بإثبات البعث والقيامة على أصول ثالثة أحدها أنه تعاىل قادر على كل 
من الكليات واجلزئيات وثالثها أن كل ما كان ممكن احلصول يف املمكنات والثاين أنه تعاىل عامل جبميع املعلومات 

بعض األوقات كان ممكن احلصول يف سائر األوقات فإذا ثبتت هذه األصول الثالثة ثبت القول بإمكان البعث 
والقيامة فكذلك ها هنا ثبت أنه تعاىل عامل قادر على الكل وثبت أن بقاء اإلنسان حياً يف النوم مدة يوم ممكن 
فكذلك بقاؤه مدة ثلثمائة سنة جيب أن يكون ممكناً مبعىن أن إله العامل حيفظه ويصونه عن اآلفة وأما الفالسفة 
فإهنم يقولون أيضاً ال يبعد وقوع أشكال فلكية غريبة توجب يف هيويل عامل الكون والفساد حصول أحوال 



منها على حصول حالة عجيبة نادرة يف هذا  غريبة نادرة وأقول هذه السور الثالثة املتعاقبة اشتمل كل واحد
من مكة إىل الشام وهو ) صلى اهللا عليه وسلم ( العامل فسورة بين إسرائيل اشتملت على اإلسراء جبسد حممد 

حالة عجيبة وهذه السورة اشتملت على بقاء القوم يف النوم مدة ثلثمائة سنة وأزيد وهو أيضاً حالة عجيبة 
حدوث الولد ال من األب وهو أيضاً حالة عجيبة واملعتمد يف بيان إمكان كل هذه وسورة مرمي اشتملت على 

العجائب والغرائب املذكورة يف هذه السور الثالثة املتوالية هو الطريقة اليت ذكرناها ومما يدل على أن هذا املعىن 
يس احلكيم ذكر أنه عرض من املمكنات أن أبا علي بن سينا ذكر يف باب الزمان من كتاب الشفاء أن أرسطاطال

لقوم من املتأهلني حالة شبيهة حبالة أصحاب الكهف مث قال أبو علي ويدل التاريخ على أهنم كانوا قبل أصحاب 
  الكهف

  َواْتلُ َمآ أُْوِحىَ  إِلَْيَك ِمن ِكَتابِ َربَِّك الَ ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َولَن َتجَِد ِمن ُدونِِه ُملَْتَحدًا
ذه اآلية إىل قصة موسى واخلضر كالم واحد يف قصة واحدة وذلك أن أكابر كفار قريش احتجوا اعلم أن من ه

إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك هؤالء الفقراء الذين آمنوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقالوا لرسول اهللا 
الذي اقترحوه والتمسوه بك واهللا تعاىل هناه عن ذلك ومنعه عنه وأطنب يف مجلة هذه اآليات يف بيان أن 

مطلوب فاسد واقتراح باطل مث إنه تعاىل جعل األصل يف هذا الباب شيئاً واحداً وهو أن يواظب على تالوة 
الكتاب الذي أوحاه اهللا إليه وعلى العمل به وأن ال يلتفت إىل اقتراح املقترحني وتعنت املتعنتني فقال َواْتلُ َما 

َرّبَك ويف اآلية مسألة وهي أن قوله اْتلُ يتناول القراءة ويتناول اإلتباع فيكون املعىن  أُْوِحىَ  إِلَْيَك ِمن ِكَتابِ
الزم قراءة الكتاب الذي أوحى إليك والزم العمل به مث قال الَ ُمَبّدلَ ِلكَِلَماِتِه أي ميتنع تطرق التغيري والتبديل 

القياس غري جائز ألن قوله اْتلُ َما أُْوِحىَ  إِلَْيَك إليه وهذه اآلية ميكن التمسك هبا يف إثبات أن ختصيص النص ب
  ِمَن ِكَتابِ َرّبَك معناه ألزم العمل مبقتضى هذا الكتاب وذلك يقتضي وجوب العمل مبقتضى ظاهره

فإن قيل فيجب أال يتطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب أيب مسلم األصفهاين فليس يبعد وأيضاً فالنسخ يف 
ديل ألن املنسوخ ثابت يف وقته إىل وقت طريان الناسخ فالناسخ كالغاية فكيف يكون تبديالً أما احلقيقة ليس بتب

قوله َولَن َتجَِد ِمن ُدونِِه ُملَْتَحًدا اتفقوا على أن امللتحد هو امللجأ قال أهل اللغة هو من حلد وأحلد إذا مال ومنه 
وامللحد املائل عن الدين واملعىن ولن جتد من دونه ملجأ يف )  ١٠٣لنحل ا( قوله تعاىل لَّسانُ الَِّذى ُيلِْحُدونَ إِلَْيِه 

  البيان والرشاد
ْنُهْم ُترِيُد زِيَنةَ  الَْحَيواةِ  َواْصبِْر َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهم بِالَْغَداةِ  َوالَْعِشى ِّ ُيرِيُدونَ َوْجَهُه َوالَ َتْعُد َعْيَناَك َع

ِذكْرَِنا َواتََّبَع َهَواُه َوكَانَ أَْمُرُه فُُرطًاالدُّْنَيا    َوالَ ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعن 
إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤالء ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول اهللا 

فيه عندك فأنزل اهللا تعاىل َوالَ َتطُْرِد الَِّذيَن  الفقراء من عندك فإذا حضرنا مل حيضروا وتعني هلم وقتاً جيتمعون
اآلية فبني فيها إنه ال جيوز طردهم بل جتالسهم وتوافقهم وتعظم شأهنم وال تلتفت )  ٥٢األنعام ( َيْدُعونَ َربَُّهْم 

بلها إىل أقوال أولئك الكفار وال تقيم هلم يف نظرك وزناً سواء غابوا أو حضروا وهذه القصة منقطعة عما ق
وكالم مبتدأ مستقل ونظري هذه اآلية قد سبق يف سورة األنعام وهو قوله َوالَ َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ بِهُِم بِالَْغَداةِ  

عن طردهم ويف هذه اآلية أمره ) صلى اهللا عليه وسلم ( ففي تلك اآلية هني الرسول )  ٥٢األنعام ( َوالَْعِشىّ  



صلى اهللا عليه وسلم ( فقوله َواْصبِْر َنفَْسَك أصل الصرب احلبس ومنه هنى رسول اهللا مبجالستهم واملصابرة معهم 
َع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهم بِالَْغَداةِ  َوالَْعِشىّ  ففيه مسألتان)    عن املصبورة وهي البهيمة حتبس فترمي أما قوله َم

  بالغداة وكالمها لغةاملسألة األوىل قرأ ابن عامر بالغدوة بضم الغني والباقون 
املسألة الثانية يف قوله بِالَْغَداةِ  َوالَْعِشىّ  وجوه األول املراد كوهنم مواظبني على هذا العمل يف كل األوقات 

كقول القائل ليس لفالن عمل بالغداة والعشي إال شتم الناس الثاين أن املراد صالة الفجر والعصر الثالث املراد 
ذي ينتقل اإلنسان فيه من النوم إىل اليقظة وهذا االنتقال شبيه باالنتقال من املوت إىل أن الغداة هي الوقت ال

احلياة والعشي هو الوقت الذي ينتقل اإلنسان فيه من اليقظة إىل النوم ومن احلياة إىل املوت واإلنسان العاقل 
ال َوالَ َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم يقال عداه إذا يكون يف هذين الوقتني كثري الذكر هللا عظيم الشكر آلالء اهللا ونعمائه مث ق

جاوزه ومنه قوهلم عدا طوره وجاء القوم عدا زيداً وإمنا عدي بلفظة عن ألهنا تفيد املباعدة فكأنه تعاىل هنى عن 
الَ َتْعُد َعْيَنْيَك وال تعد عينيك من أعداه وعداه نقالً باهلمزة وتثقيل احلشو ومنه   قوله شعر تلك املباعدة وقرى َو

  فعد عما ترى إذ ال ارجتاع له
عن أن يزدرى فقراء املؤمنني وأن تنبو عيناه ) صلى اهللا عليه وسلم ( واملقصود من اآلية أنه تعاىل هنى رسول اهللا 

 عنهم ألجل رغبته يف جمالسة األغنياء وحسن صورهتم وقوله ُترِيُد زِيَنةَ  الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا نصب يف موضع احلال
فعلت ذلك مل يكن إقدامك عليه إال لرغبتك يف زينة احلياة الدنيا وملا بالغ يف أمره مبجالسة ) إن ( يعين أنك 

ُه َعن  ا قَلَْب الَ ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْن الفقراء من املسلمني بالغ يف النهي عن االلتفات إىل أقوال األغنياء واملتكربين فقال َو
  َوكَانَ أَْمُرُه فُُرطًا وفيه مسائل ِذكْرَِنا َواتََّبَع َهَواُه

املسألة األوىل احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل هو الذي خيلق اجلهل والغفلة يف قلوب اجلهال ألن قوله 
أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعن ِذكْرَِنا أنا وجدنا قلبه غ افالً وليس أَغْفَلَْنا يدل على هذا املعىن قالت املعتزلة املراد بقوله تعاىل 

املراد خلق الغفلة فيه والدليل عليه ما روي عن عمرو بن معديكرب الزبيدي أنه قال لبين سليم قاتلناكم فما 
ا وجدناكم جبناء وال خبالء وال مفحمني مث  أجبناكم وسألناكم فما اخبلناكم وهجوناكم فما أفحمناكم أي م

األول أنه لو كان كذلك ملا استحقوا الذم الثاين أنه  نقول محل اللفظ على هذا املعىن أوىل ويدل عليه وجوه
ا صح ذلك  تعاىل قال بعد هذه اآلية فََمن َشاء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشاء فَلَْيكْفُْر ولو كان تعاىل خلق الغفلة يف قلبه مل

ا قلبه عن ذ كرنا فاتبع هواه الثالث لو كان املراد هو أنه تعاىل جعل قلبه غافالً لوجب أن يقال وال تطع من أغفلن
ألن على هذا التقدير يكون ذلك من أفعال املطاوعة وهي إمنا تعطف بالفاء ال بالواو ويقال كسرته فانكسر 

ودفعته فاندفع وال يقال وانكسر واندفع الرابع قوله تعاىل َواتََّبَع َهَواُه ولو كان تعاىل أغفل يف احلقيقة قلبه مل جيز 
واجلواب قوله املراد من قوله أَغْفَلَْنا أي وجدناه غافالً وليس املارد حتصيل الغفلة  أن يضاف ذلك إىل اتباعه هواه

فيه قلنا اجلواب عنه من وجهني األول أن االشتراك خالف األصل فوجب أن يعتقد أن وزن األفعال حقيقة يف 
بيانه من وجوه أحدها أن أحدمها جماز يف اآلخر وجعله حقيقة يف التكوين جمازاً يف الوجدان أوىل من العكس و

جميء بناء األفعال مبعىن التكوين أكثر من جميئه مبعىن الوجدان والكثرة دليل الرجحان وثانيها أن مبادرة الفهم 
من هذا البناء إىل التكوين أكثر من مبادرته إىل الوجدان ومبادرة الفهم دليل الرجحان وثالثها أنا إن جعلناه 

ه جمازاً يف الوجدان ألن العلم بالشيء تابع حلصول املعلوم فجعل اللفظ حقيقة يف حقيقة يف التكوين أمكن جعل



ا لو جعلناه حقيقة يف الوجدان جمازاً يف اإلجياد لزم جعله حقيقة يف  املتبوع وجمازاً يف التبع موافق للمعقول أم
يف اإلجياد ال يف الوجدان التبع جمازاً يف األصل وأنه عكس املعقول فثبت أن األصل جعل هذا البناء حقيقة 

الوجه الثاين يف اجلواب عن السؤال أنا نسلم كون اللفظ مشتركاً بالنسبة إىل اإلجياد وإىل الوجدان إال أنا نقول 
جيب محل قوله أَغْفَلَْنا على إجياد الغفلة وذلك ألن الدليل العقلي دل على أنه ميتنع كون العبد موجداً للغفلة يف 

ه أنه إذا حاول إجياد الغفلة فأما أن حياول إجياد مطلق الغفلة أو حياول إجياد الغفلة عن شيء نفسه والدليل علي
معني واألول باطل وإال مل يكن بأن حتصل له الغفلة عن هذا الشيء أوىل بأن حتصل له الغفلة عن شيء آخر ألن 

نواع على السوية أما الثاين فهو أيضاً الطبيعة املشترك فيها بني األنواع الكثرية تكون نسبتها إىل كل تلك األ
باطل ألن الغفلة عن كذا عبارة عن غفلة ال متتاز عن سائر أقسام الغفالت إال بكوهنا منتسبة إىل ذلك الشيء 

املعني بعينه فعلى هذا ال ميكنه أن يقصد إىل إجياد الغفلة عن كذا إال إذا تصور أن تلك الغفلة غفلة عن كذا وال 
ر كون تلك الغفلة غفلة عن كذا إال إذا تصور كذا ألن العلم بنسبة أمر إىل أمر آخر مشروط ميكنه أن يتصو

بتصور كل واحد من املنتسبني فثبت أنه ال ميكنه القصد إىل إجياد الغفلة عن كذا إال مع الشعور بكذا لكن 
د اجتماع الضدين وذلك حمال الغفلة عن كذا ضد الشعور بكذا فثبت أن العبد ال ميكنه إجياد هذه اغفلة إال عن

واملوقوف على احملال حمال فثبت أن العبد غري قادر على إجياد الغفلة فوجب أن يكون خالق الغفالت وموجدها 
  يف العباد هو اهللا وهذه نكتة قاطعة يف

ُه ه ْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْب و إجياد الغفلة ال وجداهنا أما إثبات هذا املطلوب وعند هذا يظهر أن املراد بقوله تعاىل َوالَ ُتِط
حديث املدح والذ فقد عارضناه مراراً وأطواراً بالعلم والداعي أما قوله تعاىل بعد هذه اآلية فََمن َشاء فَلُْيْؤِمن 

ْر فالبحث عنه سيأيت إن شاء اهللا تعاىل أما قوله َوالَ ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه لو كان ا ملراد إجياد الغفلة َوَمن َشاء فَلَْيكْفُ
خلق الغفلة يف القلب من لوازمه حصول اتباع  لوجب ذكر الفاء ال ذكر الواو فنقول هذا إمنا يلزم لو كان 

اهلوى كما أن الكسر من لوازمه حصول اإلنكسار وليس األمر كذلك ألنه ال يلزم من حصول الغفلة عن اهللا 
ر اهللا ومع ذلك فال يتبع اهلوى بل يبقى متوقفاً ال ينايف حصول متابعة اهلوى الحتمال أن يصري غافالً عن ذك

مقام احلرية والدهشة واخلوف من الكل فسقط هذا السؤال وذكر القفال يف تأويل اآلية على مذهب املعتزلة 
وجوهاً أخرى فأحدها أنه تعاىل ملا صب عليهم الدنيا صباً وأدى ذلك إىل رسوخ الغفلة يف قلوهبم صح على هذا 

والوجه الثاين )  ٦نوح ( يل أنه تعاىل حصل الغفلة يف قلوهبم كما يف قوله تعاىل فَلَْم َيزِْدُهْم ُدَعاِئى إِالَّ ِفَراراً التأو
ا أي تركناه غافالً فلم نسمه بسمة أهل الطهارة والتقوى وهو من قوهلم بعري غفل أي ال مسة  أن معىن قوله أَغْفَلَْن

ه أغفلنا قلبه أي خاله مع الشيطان ومل مينع الشيطان منه فيقال يف الوجه األول إن عليه وثالثها أن املراد من قول
ال يؤثر فإن أثر كان أثر إيصال اللذات إليه  فتح باب لذات الدنيا عليه هل يؤثر يف حصول الغفلة يف قلبه أو 

يف قلبه وإن كان ال تأثري سبباً حلصول الغفلة يف قلبه وذلك عني القول بأنه تعاىل فعل ما يوجب حصول الغفلة 
ا قلبه مبنزلة قوله سودنا قلبه  له يف حصول هذه الغفلة بطل إسناده إليه وقد يقال يف الوجه الثاين إن قوله أغفلن
وبيضنا وجهه وال يفيد إال ما ذكرناه ويقال يف الوجه الثالث إن كان لتلك التخلية أثر يف حصول تلك الغفلة 

  ناد تلك الغفلة إىل اهللا تعاىلفقد صح قولنا وإال بطل است
كون املسألة الثانية قوله َوالَ ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعن ِذكْرَِنا َواتََّبَع َهَواُه يدل على أن شر أحوال اإلنسان أن ي



مملوءاً من اهلوى الداعي إىل االشتغال باخللق وحتقيق القول أن ذكر اهللا  نور قلبه خالياً عن ذكر احلق ويكون 
وذكر غريه ظلمة ألن الوجود طبيعة النور والعدم منبع الظلمة واحلق تعاىل واجب الوجود لذاته فكان النور 

ا سوى اهللا فهو ممكن الوجود لذاته واإلمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظلمة فالقلب إذا أشرق  احلق هو اهللا وم
ا توجه القلب إىل اخللق فقد حصل فيه الظلم والظلمة فيه ذكر اهللا فقد حصل فيه النور والضوء واإلشراق وإذ

بل الظلمات فلهذا السبب إذا أعرض القلب عن احلق وأقبل على اخللق فهو الظلمة اخلالصة التامة فاإلعراض 
ُه َعن ِذكْرَِنا واإلقبال على اخللق هو املراد بقوله َواتََّبَع َهَوا   ُهعن احلق هو املراد بقوله أَغْفَلَْنا قَلَْب

املسألة الثالثة قيل فُُرطًا أي جماوزاً للحد من قوهلم فرس فرط إذا كان متقدماً اخليل قال الليث الفرط األمر 
  الذي يفرط فيه يقال كل أمر فالن فرط وأنشد شعراً لقد كلفين شططا

  وأمراً خائباً فرطا
واالهتمام به وهو أمر دينه يكون أي مضيعاً فقوله وكان أمره فرطاً معناه أن األمر الذي يلزمه احلفظ له 

خمصوصاً بإيقاع التفريط والتقصري فيه وهذه احلالة صفة من ال ينظر لدينه وإمنا عمله لدنياه فبني تعاىل من حال 
  الغافلني عن ذكر اهللا التابعني هلواهم أهنم مقصرون يف مهماهتم معرضون عما وجب عليهم من التدبر

يا واآلخرة واحلاصل أنه تعاىل وصف أولئك الفقراء باملواظبة على ذكر اهللا يف اآليات والتحفظ مبهمات الدن
َع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهم بِالَْغدَاةِ  َوالَْعِشىّ  ُيرِيُدونَ َوْجَهُه ووصف هؤالء  واإلعراض عن غري ذكر اهللا فقال َم

ُه َواتََّبَع َهَواُه مث أمر رسوله األغنياء باإلعراض عن ذكر اهللا تعاىل واإلقبال على غري اهللا وهو قو ا قَلَْب له أَغْفَلَْن
مبجالسة أولئك واملباعدة عن هؤالء روى أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال كنت جالساً يف عصابة من 

صلى اهللا عليه ( ضعفاء املهاجرين وإن بعضهم ليستر بعضاً من العرى وقارىء يقرأ القرآن فجاء رسول اهللا 
ا يا رسول اهللا كان واحد يقرأ من كتاب اهللا وحنن نستمع فقال عليه فقا) وسلم  ل ماذا كنتم تصنعون قلن

أبشروا يا ( مث جلس وسطنا وقال ) احلمد هللا الذي جعل من أميت من أمرت إىل أن أصرب نفسي معهم ( السالم 
  )ر مخسني ألف سنة صعاليك املهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون اجلنة قبل األغنياء مبقدا

اطَ بِهِْم ُسَراِدقَُها َوإِن َوقُلِ الَْحقُّ ِمن رَّبِّكُْم فََمن َشآَء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشآَء فَلَْيكْفُْر إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َناًرا أََح
  َسآَءْت ُمْرَتفَقًاَيْسَتِغيثُواْ ُيَغاثُواْ بَِمآٍء كَالُْمْهلِ َيْشوِى الْوُجوَه بِئَْس الشََّراُب َو

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل يف تقرير النظم وجوه األول أنه تعاىل ملا أمر رسوله بأن ال يلتفت إىل أولئك األغنياء الذين قالوا 
هللا إن طردت الفقراء آمنا بك قال بعده َوقُلِ الَْحقُّ ِمن رَّّبكُْم أي قل هلؤالء إن هذا الدين احلق إمنا أتى من عند ا

بلتموه عاد النفع إليكم وإن مل تقبلوه عاد الضرر إليكم وال تعلق لذلك بالفقر والغىن والقبح واحلسن  فإن ق
واخلمول والشهرة الوجه الثاين يف تقرير النظم ميكن أن يكون املراد أن احلق ما جاء من عند اهللا واحلق الذي 

ردهم وال ألتفت إىل الرؤساء وأهل الدنيا والوجه جاءين من عنده أن أصرب نفسي مع هؤالء الفقراء وال أط
الثالث يف تقرير النظم أن يكون املراد هو أن احلق الذي جاء من عند اهللا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 

وأن اهللا تعاىل مل يأذن يف طرد من آمن وعمل صاحلاً ألجل أن يدخل يف اإلميان مجع من الكفار فإن قيل أليس أن 
تضي ترجيح األهم على املهم فطرد أولئك الفقراء ال يوجب إال سقوط حرمتهم وهذا ضرر قليل أما العقل يق



ا عدم طردهم فإنه يوجب بقاء الكفار  عدم طردهم فإنه يوجب بقاء الكفار على الكفر وهذا ضرر عظيم قلنا أم
نه ليس بإميان بل هو نفاق قبيح على الكفر فمسلم إال أن من ترك اإلميان ألجل احلذر من جمالسة الفقراء فإميا

  فوجب على العاقل أن ال يلتفت إىل إميان من هذا حاله وصفته
املسألة الثانية قالت املعتزلة قوله تعاىل فََمن َشاء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشاء فَلَْيكْفُْر صريح يف أن األمر يف اإلميان والكفر 

كر ذلك فقد خالف صريح القرآن ولقد سألين بعضهم عن والطاعة واملعصية مفوض إىل العبد واختياره فمن أن
  هذه اآلية فقلت هذه اآلية من أقوى الدالئل على صحة قولنا وذلك ألن اآلية صرحية يف

أن حصول اإلميان وحصول الكفر موقوف على حصول مشيئة اإلميان وحصول مشيئة الكفر وصريح العقل 
له بدون القصد إليه وبدون االختيار له إذا عرفت هذا فنقول أيضاً يدل له فإن العقل االختياري ميتنع حصو

حصول ذلك القصد واالختيار إن كان بقصد آخر يتقدمه واختيار آخر يتقدمه لزمه أن يكون كل قصد 
واختيار مسبوقاً بقصد آخر إىل غري النهاية وهو حمال فوجب انتهاء تلك القصود وتلك االختيارت إىل قصد 

 تعاىل يف العبد على سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد الضروري واالختيار الضروري واختيار خيلقه اهللا
يوجب الفعل فاإلنسان شاء أو مل يشأ إن مل حتصل يف قلبه تلك املشيئة اجلازمة اخلالية عن املعارض مل يترتب 

ول املشيئة مترتب على الفعل وإذا حصلت تلك املشيئة اجلازمة شاء أو مل يشأ جيب ترتب الفعل عليه فال حص
حصول الفعل وال حصول الفعل مترتب على املشيئة فاإلنسان مضطر يف صورة خمتار ولقد قرر الشيخ أبو 

حامد الغزايل رمحه اهللا هذا املعىن يف باب التوكل من كتاب إحياء علوم الدين فقال فإن قلت إين أجد يف نفسي 
الفعل وإن شئت الترك قدرت على الترك فالفعل والترك يب ال وجداناً ضرورياً أين إن شئت الفعل قدرت على 

بغريي وأجاب عنه وقال هب أنك جتد من نفسك هذا املعىن ولكن هل جتد من نفسك أنك إن شئت مشيئة 
الفعل حصلت تلك املشيئة وإن مل تشأ تلك املشيئة مل حتصل بل العقل يشهد بأنه يشاء الفعل ال بسبق مشيئة 

شيئة وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعل من غري مكنة واختيار يف هذا املقام فحصول أخرى على تلك امل
املشيئة يف القلب أمر الزم وترتب الفعل على حصول املشيئة أيضاً أمر الزم وهذا يدل على أن الكل من اهللا 

  تعاىل
ْؤِمن َوَمن َشاء فَلَْيكْفُْر فيه فوا   ئداملسألة الثالثة قوله فََمن َشاء فَلُْي

  الفائدة األوىل اآلية تدل على أن صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد والداعي حمال
الفائدة الثانية أن صيغة األمر ال ملعىن الطلب يف كتاب اهللا كثرية مث نقل عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه 

  قال هذه الصيغة هتديد ووعيد وليست بتخيري
أنه تعاىل ال ينتفع بإميان املؤمنني وال يستضر بكفر الكافرين بل نفع اإلميان يعود الفائدة الثالثة أهنا تدل على 

)  ٧اإلسراء ( عليهم وضرر الكفر يعود عليهم كما قال تعاىل إِنْ أَْحَسنُتْم أَْحَسنُتْم ِالنفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها 
أتبعه بذكر الوعيد على الكفر واألعمال الباطلة وبذكر واعلم أنه تعاىل ملا وصف الكفر واإلميان والباطل واحلق 

الوعد على اإلميان والعمل الصاحل أما الوعيد فقوله تعاىل إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َناًرا يقول اعتدنا ملن ظلم نفسه 
ق ألجل أن الذين ووضع العبادة يف غري موضعها واألنفة يف غري حملها فعندما استحسن هبواه وأنف عن قبول احل

قبلوه فقراء ومساكني فهذا كله ظلم ووضع للشيء يف غري موضعه فأخرب تعاىل أنه أعد هلؤالء األقوام ناراً وهي 



اجلحيم مث وصف تعاىل تلك النار بصفتني الصفة األوىل قوله َوأََحاطَ بِهِْم ُسَراِدقَُها والسرادق هو احلجزة اليت 
شيئاً شبيهاً بذلك حييط هبم من مجيع اجلهات واملراد أنه ال خملص هلم منها وال تكون حول الفسطاط فأثبت للنار 

فرجة يتفرجون بالنظر إىل ما وراءها من غري النار بل هي حميطة هبم من كل اجلوانب وقال بعضهم املراد من هذا 
وقالوا هذه )  ٣٠املرسالت (  السرادق الدخان الذي وصفه اهللا يف قوله انطَِلقُواْ إِلَى ِظلّ ِذى ثَلَاِث ُشَعبٍ

  اإلحاطة هبم إمنا تكون قبل دخوهلم النار فيغشاهم هذا الدخان وحييط هبم كالسرادق حول الفسطاط

والصفة الثانية هلذه النار قوله َوإِن َيْسَتِغيثُواْ ُيَغاثُواْ بَِماء كَالُْمْهلِ قيل يف حديث مرفوع إنه دردي الزيت وعن 
نه أنه دخل بيت املال وأخرج نفاثة كانت فيه وأوقد عليها النار حىت تألألت مث قال هذا ابن مسعود رضي اهللا ع

هو املهل قال أبو عبيدة واألخفش كل شيء أذبته من ذهب أو حناس أو فضة فهو املهل وقيل إنه الصديد 
للشرب فيعطون هذا والقيح وقيل إنه ضرب من القطران مث حيتمل أن تكون هذه االستغاثة ألهنم إذا طلبوا ماء 

وحيتمل أن يستغيثوا من حر جهنم )  ٥ ٤الغاشية ( املهل قال تعاىل َتْصلَى َناراً َحاِمَيةً  ُتْسقَى ِمْن َعْينٍ ءانَِيةٍ  
( فيطلبوا ماء يصبونه على أنفسهم للتربيد فيعطون هذا املاء قال تعاىل حكاية عنهم أَنْ أَِفيُضواْ َعلَْيَنا ِمَن الَْماء 

فإذا استغاثوا )  ٥٠إبراهيم ( وقال يف آية أخرى َسَرابِيلُُهم ّمن قَِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوَهُهْم النَّاُر )  ٥٠راف األع
من حر جهنم صب عليهم القطران الذي يعم كل أبداهنم كالقميص وقوله تعاىل ُيَغاثُواْ بَِماء كَالُْمْهلِ وارد على 

  سبيل االستهزاء كقوله
  وجيع حتية بينهم ضرب

مث قال تعاىل بِئَْس الشََّراُب أي أن املاء الذي هو كاملهل بئس الشراب ألن املقصود بشرب الشراب تسكني 
احلرارة وهذا يبلغ يف احتراق األجسام مبلغاً عظيماً مث قال تعاىل َوَساءْت ُمْرَتفَقًا قال قائلون ساءت النار منزالً 

( رفقاء كأهل اجلنة قال تعاىل يف صفة أهل اجلنة َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقاً وجمتمعاً للرفقة ألن أهل النار جيتمعون 
وأما رفقاء النار فهم الكفار والشياطني واملعىن بئس الرفقاء هؤالء وبئس موضع الترافق النار كما )  ٦٩النساء 

مسي املرفق مرفقاً ألنه يتكأ أنه نعم الرفقاء أهل اجلنة ونعم موضع الرفقاء اجلنة وقال آخرون مرتفقاً أي متكأ و
  عليه فاإلتكاء إمنا يكون لالستراحة واملرتفق موضع االستراحة واهللا أعلم

ونَ ِثَياًبا ُخْضًرا مِّن أُْولَاِئَك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِى ِمن َتْحِتهُِم اَألنَْهاُر ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ َوَيلَْبُس
  َوإِْستَْبَرقٍ مُّتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى االٌّ َرآِئِك نِْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتفَقاً ُسْنُدسٍ

  اعلم أنه تعاىل ملا ذكر وعيد املبطلني أردفه بوعد احملقني ويف اآلية مسائل
مل الصاحل مغاير لإلميان ألن العطف املسألة األوىل قوله إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت يدل على أن الع

  يوجب املغايرة
املسألة الثانية قوله إِنَّا الَ ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً ظاهره يقتضي أنه يستوجب املؤمن حبسن عمله على اهللا 

اهللا أجراً وعند أصحابنا ذلك االستيجاب حصل حبكم الوعد وعند املعتزلة لذات الفعل وهو باطل ألن نعم 
للشكر والعبودية فال يصري الشكر والعبودية موجبني لثواب آخر ألن أداء   كثرية وهي موجبة 

  الواجب ال يوجب شيئاً آخر
  املسألة الثالثة نظري قوله إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت اخل قول الشاعر إن اخلليفة إن اهللا سربله



  مسربال ملك به ترجى اخلواتي
  كرر أن تأكيداً لألعمال واجلزاء عليها

املسألة الرابعة أولئك خرب إن وإنا ال نضيع اعتراض ولك أن جتعل إنا ال نضيع وأولئك خربين معاً ولك أن 
جتعل أولئك كالماً مستأنفاً بياناً لألجر املبهم واعلم أنه تعاىل ملا أثبت األجر املبهم أردفه بالتفصيل من وجوه 

كاهنم وهو قوله أُْولَِئَك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِى ِمن َتْحِتهُِم االْنهَاُر والعدن يف اللغة عبارة عن اإلقامة أوهلا صفة م
فيجوز أن يكون املعىن أولئك هلم جنات إقامة كما يقال هذه دار إقامة وجيوز أن يكون العدن إمساً ملوضع معني 

يما تقدم وقوله َجنَّاُت لفظ مجع فيمكن أن يكون من اجلنة وهو وسطها وأشرف أماكنها وقد ا ستقصينا فيه ف
وميكن أن يكون املراد أن نصيب كل واحد من )  ٤٦الرمحن ( املراد ما قاله تعاىل َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِه َجنََّتاِن 

أفضل املساكن  املكلفني جنة على حدة وذكر أن من صفات تلك اجلنات أن األهنار جتري من حتتها وذلك ألن
يف الدنيا البساتني اليت جيري فيها األهنار وثانيها إن لباس أهل الدنيا إما لباس التحلي وإما لباس التستر أما لباس 
التحلي فقال تعاىل يف صفته ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ واملعىن أنه حيليهم اهللا تعاىل ذلك أو حتليهم املالئكة 

ضهم على كل واحد منهم ثالثة أسورة سوار من ذهب ألجل هذه اآلية وسوار من فضة لقوله تعاىل وقال بع
)  ٢٣احلج ( وسوار من لؤلؤ لقوله تعاىل َولُْؤلُؤاً َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر )  ٢١اإلنسان ( َوُحلُّواْ أََساوَِر ِمن ِفضَّةٍ  

ا ُخْضًرا ّمن ُسْنُدسٍ َوإِْسَتْبَرقٍ واملراد من سندس اآلخرة واستربق اآلخرة وأما لباس التستر فقوله َوَيلَْبُسونَ ِثَياًب
واألول هو الديباج الرقيق وهو اخلز والثاين هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسي معرب وهو استربه أي 

اعله  ا مل يسم ف وقال يف السندس غليظ فإن قيل ما السبب يف أنه تعاىل قال يف احللي ُيَحلَّْونَ على فعل م
واالستربق ويلبسون فأضاف اللبس إليهم قلنا حيتمل أن يكون اللبس إشارة إىل ما استوجبوه بعملهم وأن 
يكون احللي إشارة إىل ما تفضل اهللا عليهم ابتداء من زوائد الكرم وثالثها كيفية جلوسهم فقال يف صفتها 

ي سرير يف حجلة أما للسرير وحده فال يسمى أريكة وملا متكئني فيها على األرائك قالوا األرائك مجع أريكة وه
ا تقدم ذكره من  وصف اهللا تعاىل هذه األقسام قال نِْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتفَقاً واملراد أن يكون هذا يف مقابلة م

  قوله َوَساءْت ُمْرَتفَقًا
ا بَِنْخلٍ َوَجَعلَْنا َبْيَنُهَما َزْرًعا ِكلَْتا الَْجنََّتْينِ َواْضرِْب هلُْم مَّثَالً رَُّجلَْينِ َجَعلَْنا الًَّحِدِهَما  َجنََّتْينِ ِمْن أَْعَنابٍ َوَحفَفَْناُهَم

ُه َشْيئًا َوفَجَّْرَنا ِخلَالَُهَما َنَهراً َوكَانَ لَُه ثََمٌر فَقَالَ لََصاِحبِِه َوُه أَكْثَُر ِمنَك َماالً َو ُيَحاوُِرُه أََناْ آَتْت أُكُلََها َولَْم َتظِْلمِ مِّْن
لسَّاَعةَ  قَاِئَمةً  َولَِئن رُِّددتُّ َوأََعزُّ َنفَراً َوَدَخلَ َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلٌم لَِّنفِْسِه قَالَ َمآ أَظُنُّ أَن َتبِيَد َهاِذِه أََبداً َوَمآ أَظُنُّ ا

ُبُه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرَت بِالَِّذى َخلَقََك ِمن ُتَرابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفَةٍ  ثُمَّ إِلَى رَبِّى َألجَِدنَّ َخْيراً مِّْنَها ُمْنقَلَباً قَالَ لَُه َصاِح
ِه َء اللَُّه الَ قُوَّةَ  إِالَّ بِاللََّسوَّاَك َرُجالً لَِّكنَّ ُهَو اللَُّه َربِّى َوالَ أُْشرُِك بِرَبِّى أََحًدا َولَْوال إِذْ َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َما َشآ
َباًنا مَِّن السََّمآِء فَُتْصبَِح إِن َتَرِن أََناْ أَقَلَّ ِمنَك َماالً َوَولًَدا فعَسى َربِّى أَن ُيْؤِتَينِ َخْيًرا مِّن َجنَِّتَك َوُيْرِسلَ َعلَْيَها ُحْس

َمرِِه فَأَْصَبَح ُيقَلُِّب كَفَّْيِه َعلَى َمآ أَْنفََق ِفيَها َوِهى َصِعيًدا َزلَقًا أَْو ُيْصبَِح َمآُؤَها غَْوًرا فَلَن َتْسَتِطيَع لَُه طَلًَبا َوأُِحيطَ بِثَ
ن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ َ َخاوَِيةٌ  َعلَى ُعُروِشَها َوَيقُولُ يالَْيَتنِى لَْم أُْشرِْك بَِربِّى أََحًدا وَلَْم َتكُن لَُّه ِفئَةٌ  َينُصُروَنُه ِم

َو َخْيٌر ثََواًبا َوَخْيٌر ُعقًْبا ُمْنَتِصراً ُهَناِلَك الَْولَاَية   ُ ِللَِّه الَْحقِّ ُه



اعلم أن املقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأمواهلم وأنصارهم على فقراء املسلمني فبني اهللا تعاىل أن ذلك مما 
عة اهللا ال يوجب االفتخار الحتمال أن يصري الفقري غنياً والغين فقرياً أما الذي جيب حصول املفاخرة به فطا

وعبادته وهي حاصلة لفقراء املؤمنني وبني ذلك بضرب هذا املثل املذكور يف اآلية فقال َواْضرِْب هلُْم مَّثَالً 
رَُّجلَْينِ أي مثل حال الكافرين واملؤمنني حبال رجلني كانا أخوين يف بين إسرائيل أحدمها كافر امسه براطوس 

ن يف سورة الصافات يف قوله تعاىل قَالَ قَاِئلٌ ّمْنُهْم إِّنى كَانَ ِلى قَرِيٌن واآلخر مؤمن امسه يهوذا وقيل مها املذكورا
ورثا من أبيهما مثانية آالف دينار فأخذ كل واحد منهما النصف فاشترى الكافر أرضاً فقال )  ٥١الصافات ( 

فقال املؤمن اللهم إين املؤمن اللهم إين أشتري منك أرضاً يف اجلنة بألف فتصدق به مث بىن أخوه داراً بألف 
اشتري منك داراً يف اجلنة بألف فتصدق به مث تزوج أخوه امرأة بألف فقال املؤمن اللهم إين جعلت ألفاً صداقاً 

  للحور العني مث اشترى أخوه خدماً وضياعاً بألف فقال املؤمن

يقه فمر به يف حشمه اللهم إين اشتريت منك الولدان بألف فتصدق به مث أصابه حاجة فجلس ألخيه على طر
فتعرض له فطرده ووخبه على التصدق مباله وقوله تعاىل َجَعلَْنا ِالَحِدِهَما َجنََّتْينِ فاعلم أن اهللا تعاىل وصف تلك 
اجلنة بصفات الصفة األوىل كوهنا جنة ومسى البستان جنة الستتار ما يستتر فيها بظل األشجار وأصل الكلمة 

لثانية قوله َوَحفَفَْناُهَما بَِنْخلٍ أي وجعلنا النخل حميطاً باجلنتني نظريه قوله تعاىل َوَتَرى من الستر والتغطية والصفة ا
أي واقفني حول العرش حميطني به واحلفاف جانب الشيء )  ٧٥الزمر ( الَْملَاِئكَةَ  َحافَّني ِمْن َحْولِ الَْعْرشِ 

أحفته وهي جوانبه قال الشاعر له حلظات يف حفايف  واألحفة مجع فمعىن قول القائل حف به القوم أي صاروا يف
  سريره

  إذا كرها فيها عقاب ونائل
حفوه إذا طافوا به وحففته هبم أي جعلتهم حافني حوله وهو متعد إىل مفعول واحد ) الكشاف ( قال صاحب 

يف كرومهم وهي أن  فتزيده الباء مفعوالً ثانياً كقوله غشيته وغشيته به قال وهذه الصفة مما يؤثرها الدهاقني
جيعلوها حمفوفة باألشجار املثمرة وهو أيضاً حسن يف املنظر الصفة الثالثة َوَجَعلَْنا َبْيَنُهَما َزْرًعا واملقصود منه أمور 
أحدها أن تكون تلك األرض جامعة لألقوات والفواكه وثانيها أن تكون تلك األرض متسعة األطراف متباعدة 

 يتوسطها ما يقطع بعضها عن بعض وثالثها أن مثل هذه األرض تأيت يف كل وقت األكناف ومع ذلك فإهنا مل
مبنفعة أخرى وهي مثرة أخرى فكانت منافعها دارة متواصلة الصفة الرابعة قوله تعاىل ِكلَْتا الَْجنََّتْينِ اَتْت أُكُلََها 

فتان وكلتا اسم مفرد يؤكد به مؤنثان معرفتان َولَْم َتظِْلمِ ّمْنُه َشْيئًا كال إسم مفرد معرفة يؤكد به مذكران معر
وإذا أضيفا إىل املظهر كانا باأللف يف األحوال الثالثة كقولك جاءين كال أخويك ورأيت كال أخويك ومررت 

بكال أخويك وجاءين كلتا أختيك ورأيت كلتا أختيك ومررت بكلتا أختيك وإذا أضيفا إىل املضمر كانا يف 
والنصب بالياء وبعضهم يقول مع املضمر باأللف يف األحوال الثالثة أيضاً وقوله اَتْت الرفع باأللف ويف اجلر 

ُه َشْيئًا أي مل  أُكُلََها محل على اللفظ ألن كلتا لفظه لفظ مفرد ولو قيل أتتا على املعىن جلاز وقوله َولَْم َتظِْلمِ ّمْن
خلامسة قوله تعاىل َوفَجَّْرَنا ِخلَالَُهَما َنَهراً أي تنقص والظلم النقصان يقول الرجل ظلمين حقي أي نقصين الصفة ا

كان النهر جيري يف داخل تلك اجلنتني ويف قراءة يعقوب وفجرنا خمففة ويف قراءة الباقني وفجرنا مشددة 
 والتخفيف هو األصل ألنه هنر واحد والتشديد على املبالغة ألن النهر ميتد فيكون كأهنار و ِخلَالَُهَما أي وسطهما



ومنه يقال خللت القوم أي دخلت بني القوم الصفة )  ٤٧التوبة ( وبينهما ومنه قوله تعاىل والَْوَضُعواْ ِخلَالَكُْم 
ٌر قرأ عاصم بفتح الثاء وامليم يف املوضعني وهو مجع مثار أو مثرة وقرأ أبو عمرو  السادسة قوله تعاىل َوكَانَ لَُه ثََم

والباقون بضم الثاء وامليم يف احلرفني ذكر أهل اللغة أنه بالضم أنواع بضم الثاء وسكون امليم يف احلرفني 
األموال من الذهب والفضة وغريمها وبالفتح محل الشجر قال قطرب كان أبو عمرو بن العالء يقول الثمر املال 

  والولد وأنشد للحارث بن كلدة ولقد رأيت معاشرا
  قد أمثروا ماالً وولدا

  لهممهالً فداء لك األقوام ك
د   ما أمثروه أمن مال ومن ول

وقوله َوكَانَ لَُه ثََمٌر أي أنواع من املال من مثر ماله إذا كثر وعن جماهد الذهب والفضة أي كان مع اجلنتني 
َو ُيَحاوُِرُه أََناْ أَكْثَُر ِمنَك َم ا ذكر اهللا تعاىل هذه الصفات قال بعده فَقَالَ لَُه َصاِحُبُه َوُه االً َوأََعزُّ أشياء من النقود ومل

َنفَراً واملعىن أن املسلم كان حياوره بالوعظ والدعاء إىل اإلميان باهللا وبالبعث واحملاورة مراجعة الكالم من قوهلم 
فذكر تعاىل أن عند هذه احملاورة قال )  ١٥ ١٤االنشقاق ( حار إذا رجع قال تعاىل إِنَُّه ظَنَّ أَن لَّن َيُحوَر َبلَى 

كْثَُر ِمنَك َماالً َوأََعزُّ َنفَراً والنفر عشرية الرجل وأصحابه الذين يقومون بالذب عنه وينفرون معه الكافر أََناْ أَ
وحاصل الكالم أن الكافر ترفع على املؤمن جباهه وماله مث إنه أراد أن يظهر لذلك املسلم كثرة ماله فأخرب اهللا 

اها على احلالة املوجبة للبهجة والسرور وأخربه بصنوف ما ميلكه تعاىل عن هذه احلالة فقال َوَدَخلَ َجنََّتُه وأراه إي
من املال فإن قيل مل أفرد اجلنة بعد التثنية قلنا املراد أنه ليس له جنة وال نصيب يف اجلنة اليت وعد املتقون 

ُهَو ظَاِلٌم املؤمنون وهذا الذي ملكه يف الدنيا هو جنته ال غري ومل يقصد اجلنتني وال واحداً منهما مث قال ت عاىل َو
لَّنفِْسِه وهو اعتراض وقع يف أثناء الكالم واملراد التنبيه على أنه ملا اعتز بتلك النعم وتوسل هبا إىل الكفران 

واجلحود لقدرته على البعث كان واضعاً تلك النعم يف غري موضعها مث حكى تعاىل عن الكافر أنه قال َوَما أَظُنُّ 
داً َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ  قَاِئَمةً  فجمع بني هذين فاألول قطعه بأن تلك األشياء ال هتلك وال تبيد أبداً أَن َتبِيَد َهاِذِه أََب

مع أهنا متغرية متبدلة فإن قيل هب أنه شك يف القيامة فكيف قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً مع أن احلدس يدل 
ا املراد أهنا ال تبيد مدة حياته ووجوده مث قال َولَِئن رُِّددتُّ  على أن أحوال الدنيا بأسرها ذاهبة باطلة غري باقية قلن

لَى إِلَى رَّبى الجَِدنَّ َخْيراً ّمْنَها ُمْنقَلَباً أي مرجعاً وعاقبة وانتصابه على التمييز ونظريه قوله تعاىل َولَِئن رُّّجْعُت إِ
 َوَولَداً والسبب يف وقوع هذه الشبهة أنه تعاىل ملا أعطاه املال يف َرّبى إِنَّ ِلى ِعنَدُه لَلُْحْسَنى وقوله الَوَتَينَّ َماالً

الدنيا ظن أنه إمنا أعطاه ذلك لكونه مستحقاً له واالستحقاق باق بعد املوت فوجب حصول العطاء واملقدمة 
وابن كثري األوىل كاذبة فإن فتح باب الدنيا على اإلنسان يكون يف أكثر األمر لالستدراج والتملية قرأ نافع 

خرياً منهما واملقصود عود الكناية إىل اجلنتني والباقون منها واملقصود عود الكناية إىل اجلنة اليت دخلها مث ذكر 
طْفَةٍ  تعاىل جواب املؤمن فقال جل جالله قَالَ لَُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرَت بِالَِّذى َخلَقََك ِمن ُتَرابٍ ثُمَّ ِمن نُّ

  َسوَّاَك َرُجالً وفيه حبثان ثُمَّ
البحث األول أن اإلنسان األول قال َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ  قَاِئَمةً  وهذا الثاين كفره حيث قال أَكَفَْرَت بِالَِّذى 

  َخلَقََك ِمن ُتَرابٍ وهذا يدل على أن الشاك يف حصول البعث كافر



جع إىل الطريقة املذكورة يف القرآن وهو أنه تعاىل ملا قدر البحث الثاين هذا االستدالل حيتمل وجهني األول ير
على االبتداء وجب أن يقدر على اإلعادة فقوله َخلَقََك ِمن ُتَرابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفَةٍ  ثُمَّ َسوَّاَك َرُجالً إشارة إىل خلق 

للعبودية وإذا خلقك هلذا املعىن اإلنسان يف االبتداء الوجه الثاين أنه ملا خلقك هكذا فلم خيلقك عبثاً وإمنا خلقك 
ذكرناه يف سورة يس ويدل على هذا الوجه قوله  وجب أن حيصل للمطيع ثواب وللمذنب عقاب وتقريره ما 

ثُمَّ َسوَّاَك َرُجالً أي هيأك هيئة تعقل وتصلح للتكليف فهل جيوز يف العقل مع هذه احلالة إمهاله أمرك مث قال 
ُه    َرّبى وفيه حبثاناملؤمن لَكُنَّا ُهَو اللَّ

البحث األول قال أهل اللغة لكنا أصله لكن أنا فحذفت اهلمزة وألقيت حركتها على نون لكن فاجتمعت 
ثله   النونان فادغمت نون لكن يف النون اليت بعدها وم

  وتقلينين لكن إياك ال أقلى
َو اللَُّه َرّبى ضمري الشأن وقوله اللَّ ُه َرّبى مجلة من املبتدأ واخلرب واقعة يف أي لكن أنا ال أقليك وهو يف قوله ُه

معرض اخلرب لقوله هو فإن قيل قوله لَكُنَّا استدراك ملاذا قلنا لقوله أَكَفَْرَت كأنه قال ألخيه أكفرت باهللا لكين 
  مؤمن موحد كما تقول زيد غائب لكن عمرو حاضر

ا ُهَو اللَُّه َرّبى يف الوصل باأللف ويف قراءة والبحث الثاين قرأ ابن عامر ويعقوب احلضرمي ونافع يف رواية لَكُنَّ
الباقني لَِّكنَّ ُهَو اللَُّه َرّبى بغري ألف واملعىن واحد مث قال املؤمن َوالَ أُْشرُِك بَِرّبى أََحًدا ذكر القفال فيه وجوهاً 

ما ينعم علي وال أرى أحدها إين ال أرى الفقر والغىن إال منه فأمحده إذا أعطى وأصرب إذا ابتلي وال أتكرب عند
كثرة املال واألعوان من نفسي وذلك ألن الكافر ملا اعتز بكثرة املال واجلاه فكأنه قد أثبت هللا شريكاً يف إعطاء 
العز والغىن وثانيها لعل ذلك الكافر مع كونه منكراً للبعث كان عابد صنم فبني هذا املؤمن فساد قوله بإثبات 

ر ملا عجز اهللا عن البعث واحلشر فقد جعله مساوياً للخلق يف هذا العجز وإذا الشركاء وثالثها أن هذا الكاف
الَ قُوَّةَ  إِالَّ  بِاللَِّه أثبت املساواة فقد أثبت الشريك مث قال املؤمن للكافر َولَْوال إِذْ َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َما َشاء اللَُّه 

يه وجهان األول أن تكون فأمره أن يقول هذين الكالمني األول قوله َما َشا شرطية ويكون ) ما ( ء اللَُّه وف
اجلزاء حمذوفاً والتقدير أي شيء شاء اهللا كان والثاين أن تكون ما موصولة مرفوعة احملل على أهنا خرب مبتدأ 
 حمذوف وتقديره األمر ما شاء اهللا واحتج أصحابنا هبذا على أن كل ما أراده اهللا وقع وكل ما مل يرده مل يقع

وهذا يدل على أنه ما أراد اهللا اإلميان من الكافر وهو صريح يف إبطال قول املعتزلة أجاب الكعيب عنه بأن تأويل 
ال ميتنع  ا أمر به العباد مث قال  ال مما هو فعل العباد كما قالوا ال مرد ألمر اهللا مل يرد م قوهلم ما شاء مما توىل فعله 

ا هنى عنه واعلم أن الذي ذكر الكعيب ليس جواباً عن أن حيصل يف سلطانه ما ال يريده كما حي صل فيه م
االستدالل بل هو التزام املخالفة لظاهر النص وقياس اإلرادة على األمر باطل ألن هذا النص دال على أنه ال 

يوجد إال ما أراده اهللا وليس يف النصوص ما يدل على أنه ال يدخل يف الوجود إال ما أمر به فظهر الفرق 
ا شاء اهللا كقول اإلنسان هذه األشياء املوجودة يف وأ جاب القفال عنه بأن قال هال إذا دخلت بستانك قلت م

)  ٥٨البقرة ( هذا البستان ما شاء اهللا ومثله قوله َسَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ  رَّابُِعُهْم كَلُْبُهْم وهم ثالثة وقوله َوقُولُواْ ِحطَّةٌ  
ذلك كان املراد من هذا الشيء املوجود يف البستان شيء شاء اهللا تكوينه وعلى أي قولوا هذه حطة وإذا كان ك

هذا التقدير مل يلزم أن يقال كل ما شاء اهللا وقع ألن هذا احلكم غري عام يف الكل بل خمتص باألشياء املشاهدة 



ل إنه على جوابه ال يف البستان وهذا التأويل الذي ذكره القفال أحسن بكثري مما ذكره اجلبائي والكعيب وأقو
يدفع اإلشكال على املعتزلة ألن عمارة ذلك البستان رمبا حصلت بالغصوب والظلم الشديد فال يصح أيضاً 

على قول املعتزلة أن يقال هذا واقع مبشيئة اهللا اللهم إال أن نقول املراد أن هذه الثمار حصلت مبشيئة اهللا تعاىل 
ةَ  إال أن هذا ختصيص لظاهر النص من غري  دليل والكالم الثاين الذي أمر املؤمن الكافر بأن يقوله هو قوله الَ قُوَّ

إِالَّ بِاللَِّه أي ال قوة ألحد على أمر من األمور إال بإعانة اهللا وإقداره واملقصود إنه قال املؤمن للكافر هال قلت 
  عند دخول جنتك األمر ما شاء اهللا والكائن ما قدره اهللا

كل خري فيها مبشيئة اهللا وفضله فإن أمرها بيده إن شاء تركها وإن شاء خرهبا وهال قلت ال قوة اعترافاً بأهنا و
إال باهللا إقراراً بأن ما قويت به على عمارهتا وتدبري أمرها فهو مبعونة اهللا وتأييده ال يقوى أحد يف بدنه وال يف 

عن افتخاره باملال والنفر فقال إِن َتَرِن أََناْ أَقَلَّ ِمنَك  ملك يده إال باهللا مث إن املؤمن ملا علم الكافر اإلميان أجابه
َماالً َوَولًَدا من قرأ أقل بالنصب فقد جعل أنا فصالً وأقل مفعوالً ثانياً ومن قرأ بالرفع جعل قوله أََناْ مبتدأ وقوله 

زُّ أَقُلْ خرب واجلملة مفعوالً ثانياً لترن واعلم أن ذكر الولد ههنا يدل على أن امل راد بالنفر املذكور يف قوله َوأََع
َنفَراً األعوان واألوالد كأنه يقول له إن كنت تراين أَقُلْ َماالً َوَولًَدا وأنصاراً يف الدنيا الفانية فعَسى َرّبى أَن 

اء أي عذاباً وختريباً ُيْؤِتَينِ َخْيًرا ّمن َجنَِّتَك إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة ويرسل على جنتك ُحْسَباًنا مَِّن السََّم
واحلسبان مصدر كالغفران والبطالن مبعىن احلساب أي مقداراً قدره اهللا وحسبه وهو احلكم بتخريبها قال 

الزجاج عذاب حسبان وذلك احلسبان حسبان ما كسبت يداك وقيل حسباناً أي مرامي الواحد منها حسبانة 
جنتك أرضاً ملساء ال نبات فيها والصعيد وجه األرض زلقاً أي  وهي الصواعق فَُتْصبَِح َصِعيًدا َزلَقًا أي فتصبح

تصري حبيث تزلق الرجل عليها زلقاً مث قال أَْو ُيْصبَِح َماُؤَها غَْوًرا أي يغوص ويسفل يف األرض فَلَن َتْسَتِطيَع لَُه 
اُؤَها غَ ْوًرا أي غائراً وهو نعت على طَلًَبا أي فيصري حبيث ال تقدر على رده إىل موضعه قال أهل اللغة يف قوله َم

لفظ املصدر كما يقال فالن زور وصوم للواحد واجلمع واملذكر واملؤنث ويقال نساء نوح أي نوائح مث أخرب 
اهللا تعاىل أنه حقق ما قدره هذا املؤمن فقال َوأُِحيطَ بِثََمرِِه وهو عبارة عن إهالكه بالكلية وأصله من إحاطة 

يوسف ( د ملكه واستوىل عليه مث استعمل يف كل إهالك ومنه قوله إِالَّ أَن ُيَحاطَ بِكُْم العدو ألنه إذا أحاط به فق
ومثله قوهلم أتى عليه إذا أهلكه من أتى عليهم العدو إذا جاءهم مستعلياً عليهم مث قال تعاىل فَأَْصَبَح )  ٦٦

ق إحدى يديه على األخرى وقد ميسح ُيقَلُّب كَفَّْيِه وهو كناية عن الندم واحلسرة فإن من عظمت حسرته يصف
إحدامها على األخرى وإمنا يفعل هذا ندامة على ما أنفق يف اجلنة اليت وعظه أخوه فيها وعذله َوِهىَ  َخاوَِيةٌ  

َعلَى ُعُروِشَها أي ساقطة على عروشها فيمكن أن يكون املراد بالعروش عروش الكرم فهذه العروش سقطت مث 
كن أن يراد من العروش السقوف وهي سقطت على اجلدران وحاصل الكالم أن سقطت اجلدران عليها ومي

ا هذه اللفظة كناية عن بطالهنا وهالكها مث قال تعاىل َوَيقُولُ يالَْيَتنِى لَْيَتنِى لَْم أُْشرُِك بَِرّبى أََحًدا واملعىن أن امل ؤمن مل
َحًدا فهذا الكافر تذكر كالمه وقال َوَيقُولُ يالَْيَتنِى لَْم أُْشرِْك بَِرّبى أََحًدا قال لَكُنَّا ُهَو اللَُّه َرّبى َوالَ أُْشرُِك بَِرّبى أَ

فإن قيل هذا الكالم يوهم أنه إمنا هلكت جنته بشؤم شركه وليس األمر كذلك ألن أنواع البالء أكثرها إمنا يقع 
لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بِالرَّْحَماِن ِلُبُيوِتهِْم ُسقُفاً ّمن ِفضَّةٍ   للمؤمنني قال تعاىل َولَْوالَ أَن َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً  واِحَدةً 

خص البالء باألنبياء مث األولياء ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقال النيب )  ٣٣الزخرف ( َوَمَعارَِج َعلَْيَها َيظَْهُرونَ 



أُْشرِْك بَِرّبى أََحًدا فقد ندم على الشرك ورغب يف التوحيد  وأيضاً فلما قال َوَيقُولُ يالَْيَتنِى لَْم) مث األمثل فاألمثل 
ِه َوَما كَانَ ُمْنَتِصراً واجلواب عن اً فلم قال بعده َولَْم َتكُن لَُّه ِفئَةٌ  َينُصُروَنُه ِمن ُدوِن اللَّ  فوجب أن يصري مؤمن

ان معرضاً يف كل عمره عن طلب السؤال األول أنه ملا عظمت حسرته ألجل أنه أنفق عمره يف حتصيل الدنيا وك
الدين فلما ضاعت الدنيا بالكلية بقي احلرمان عن الدنيا والدين عليه فلهذا السبب عظمت حسرته واجلواب 
عن السؤال الثاين أنه إمنا ندم على الشرك العتقاده أنه لو كان موحداً غري مشرك لبقيت عليه جنته فهو إمنا 

  جل طلبرغب يف التوحيد والرد عن الشرك أل

 الدنيا فلهذا السبب ما صار توحيده مقبوالً عند اهللا مث قال تعاىل َولَْم َتكُن لَُّه ِفئَةٌ  َينُصُروَنُه ِمن ُدوِن اللَِّه وفيه
  حبثان

بالياء ألن قوله ِفئَةٌ  مجع فإذا تقدم على الكناية جاز ) ومل يكن له فئة ( البحث األول قرأ محزة والكسائي 
  رعاية للمعىن والباقون بالتاء املنقوطة باثنتني من فوق ألن الكناية عائدة إىل اللفظة وهي الفئة التذكري وألنه

ا حصلت له فئة يقدرون على نصرته من دون اهللا  ِه هو أنه م البحث الثاين املراد من قوله َينُصُروَنُه ِمن ُدوِن اللَّ
ريه أن ينصره مث قال تعاىل ُهَناِلَك الَْولَاَيةُ  ِللَِّه الَْحّق أي هو اهللا تعاىل وحده القادر على نصرته وال يقدر أحد غ

  ُهَو َخْيٌر ثََواًبا َوَخْيٌر ُعقَْبى
املسألة األوىل اختلف القراء يف ثالثة مواضع من هذه اآلية أوهلا يف لفظ الوالية ففي قراءة محزة والكسائي 

و بن العالء أنه قال كسر الواو حلن قال صاحب بكسر الواو ويف قراءة الباقني بالفتح وحكى عن أيب عمر
الكشاف الوالية بالفتح النصرة والتويل وبالكسر السلطان وامللك وثانيها قرأ أبو عمرو والكسائي قوله احلق 

بالرفع والتقدير هنالك الوالية احلق هللا وقرأ الباقون باجلر صفة هللا وثالثها قرأ ابن كثري وأبو عمرو ونافع 
  ابن عامر عقباً بضم القاف وقرأ عاصم ومحزة عقىب بتسكني القافوالكسائي و

ا ذكر علمنا أن النصرة  املسألة الثانية ُهَناِلَك الْوَلَاَيةُ  ِللَِّه فيه وجوه األول أنه تعاىل ملا ذكر من قصة الرجلني م
من وكافر فقال ُهَناِلَك والعاقبة احملمودة كانت للمؤمن على الكافر وعرفنا أن األمر هكذا يكون يف حق كل مؤ

الَْولَاَيةُ  ِللَِّه الَْحّق أي يف مثل ذلك الوقت ويف مثل ذلك املقام تكون الوالية هللا يوايل أولياءه فيغلبهم على أعدائه 
ويفوض أمر الكفار إليهم فقوله هنالك إشارة إىل املوضع والوقت الذي يريد اهللا إظهار كرامة أوليائه وإذالل 

والوجه الثاين يف التأويل أن يكون املعىن يف مثل تلك احلالة الشديدة يتوىل اهللا ويلتجيء إليه ) ما فيه( أعدائه 
كل حمتاج مضطر يعين أن قوله َوَيقُولُ يالَْيَتنِى لَْم أُْشرِْك بَِرّبى أََحًدا كلمة أجليء إليها ذلك الكافر فقاهلا جزعاً مما 

والوجه الثالث املعىن هنالك الوالية هللا ينصر هبا أولياءه املؤمنني على  ساقه إليه شؤم كفره ولوال ذلك مل يقلها
الكفرة وينتقم هلم ويشفي صدورهم من أعدائهم يعين أنه تعاىل نصر مبا فعل بالكافر أخاه املؤمن وصدق قوله يف 

ا ُحْسَباًن ا مَِّن السََّماء ويعضده قوله ُهَو َخْيٌر ثََواًبا َوَخْيٌر قوله فعَسى َرّبى أَن ُيْؤِتَينِ َخْيًرا ّمن َجنَِّتَك َوُيْرِسلَ َعلَْيَه
ُعقَْبى أي ألوليائه والوجه الرابع أن قوله هنالك إشارة إىل الدار اآلخرة أي يف تلك الدار اآلخرة الوالية هللا 

َو َخْيٌر ثََواًبا أي يف اآلخرة ملن آمن به والتجأ إليه َوَخْيٌر ُعقَْبى أي هو  كقوله ملن امللك اليوم هللا مث قال تعاىل ُه
خري عاقبة ملن رجاه وعمل لوجهه وقد ذكرنا أنه قرىء عقىب بضم القاف وسكوهنا وعقىب على فعلى وكلها 

  مبعىن العاقبة



ْصَبَح َهِشيًما َتذُْروُه الرِّياحُ َواْضرِْب لَُهم مَّثَلَ الَْحيَواةِ  الدُّنَْيا كََمآٍء أَْنَزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنَباُت األرض فَأَ
ٍء مُّقَْتِدًرا   َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشىْ 

اعلم أن املقصود اضرب مثالً آخر يدل على حقارة الدنيا وقلة بقائها والكالم متصل مبا تقدم من قصة 
تخروا بأمواهلم وأنصارهم على املشركني املتكربين على فقراء املؤمنني فقال َواْضرِْب لَُهم أي هلؤالء الذين اف

الْْرضِ وحينئذ فقراء املسلمني َمثَلُ الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا مث ذكر املثل فقال كََماء أَنَزلَْناُه ِمَن السََّماء فَاْخَتلَطَ بِِه َنَباُت ا
مث إذا )  ٥احلج ( َتزَّْت َوَرَبْت يربو ذلك النبات ويهتز وحيسن منظره كما قال تعاىل فَإِذَا أَنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماء اْه

انقطع ذلك مدة جف ذلك النبات وصار هشيماً وهو النبت املتكسر املتفتت ومنه قوله هشمت أنفه وهشمت 
  الثريد وأنشد عمرو الذي هشم الثريد ألهله

  ورجال مكة مسنتون عجاف
ء وإذا صار النبات كذلك طريته الرياح وذهبت بتلك األجزاء إىل سائر اجلوا نب َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلّ َشىْ 

مُّقَْتِدًرا بتكوينه أوالً وتنميته وسطاً وإبطاله آخراً وأحوال الدنيا أيضاً كذلك تظهر أوالً يف غاية احلسن والنضارة 
يبتهج مث تتزايد قليالً قليالً مث تأخذ يف االحنطاط إىل أن تنتهي إىل اهلالك والفناء ومثل هذا الشيء ليس للعاقل أن 

به والباء يف قوله فَاْخَتلَطَ بِِه َنَباُت االْْرضِ فيه وجوه األول التقدير فاختلط بعض أنواع النبات بسائر األنواع 
بسبب هذا املاء وذلك ألن عند نزول املطر يقوي النبات وخيتلط بعضه بالبعض ويشتبك بعضه بالبعض ويصري 

ختلط ذلك املاء بالنبات واختلط ذلك النبات باملاء حىت روى ورف يف املنظر يف غاية احلسن والزينة والثاين فا
رفيفاً وكان حق اللفظ على هذا التفسري فاختلط بنبات األرض ووجه صحته أن كل خمتلطني موصوف كل 

  واحد منها بصفة صاحبه
  ْيٌر ِعنَد رَبَِّك ثََواًبا َوَخْيٌر أََمالًالَْمالُ َوالَْبُنونَ زِيَنةُ  الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا َوالَْباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخ

ملا بني تعاىل أن الدنيا سريعة االنقراض واالنقضاء مشرفة على الزوال والبوار والفناء بني تعاىل أن املال والبنني 
 زينة احلياة الدنيا واملقصود إدخال هذا اجلزء حتت ذلك الكل وسنعقد منه قياس اإلنتاج وهو أن املال والبنون

زينة احلياة الدنيا وكل ما كان من زينة الدنيا فهو سريع االنقضاء واالنقراض ينتج إنتاجاً بديهياً أن املال والبنني 
سريعة االنقضاء واالنقراض ومن املقتضى البديهي أن ما كان كذلك فإنه يقبح بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح 

على فساد قول أولئك املشركني الذين افتخروا على فقراء  بسببه أو يقيم له يف نظره وزناً فهذا برهان باهر
املؤمنني بكثرة األموال واألوالد مث ذكر ما يدل على رجحان أولئك الفقراء على أولئك الكفار من األغنياء 

ات الدنيا منقرضة منقضية فقال َوالَْباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخْيٌر ِعنَد َرّبَك ثََواًبا َوَخْيٌر أََمالً وتقرير هذا الدليل أن خري
وخريات اآلخرة دائمة باقية والدائم الباقي خري من املنقرض املنقضي وهذا معلوم بالضرورة ال سيما إذا ثبت أن 

  خريات الدنيا خسيسة حقرية وأن خريات اآلخرة عالية رفيعة ألن خريات

لدالئل املذكورة يف تفسري قوله تعاىل اللَُّه الدنيا حسية وخريات اآلخرة عقلية والعقلية أشرف من احلسية بكثري با
ُنوُر السََّماَواِت َواالْْرَض يف بيان أن اإلدراكات العقلية أفضل من احلسية وإذا كان كذلك كان جمموع 

السعادات العقلية واحلسية هي السعادات األخروية فوجب أن تكون أفضل من السعادات احلسية الدنيوية واهللا 
سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا ( ذكروا يف الباقيات الصاحلات أقواالً قيل إهنا قولنا أعلم واملفسرون 



وللشيخ الغزايل رمحه اهللا يف تفسري هذه الكلمات وجه لطيف فقال روي أن من قال سبحان اهللا حصل ) أكرب 
ال إله إال اهللا صارت ثالثني فإذا قال له من الثواب عشر مرات فإذا قال واحلمد هللا صارت عشرين فإذا قال و

واهللا أكرب صارت أربعني قال وحتقيق القول فيه أن أعظم مراتب الثواب هو االستغراق يف معرفة اهللا ويف حمبته 
ال ينبغي فحصول هذا العرفان سعادة عظيمة  فإذا قال سبحان اهللا فقد عرف كونه سبحانه منزهاً عن كل ما 

ا ال ينبغي فهو وهبجة كاملة فإذا قال م ع ذلك واحلمد هللا فقد أقر بأن احلق سبحانه مع كونه منزهاً عن كل م
املبدأ إلفادة كل ما ينبغي وإلفاضة كل خري وكمال فقد تضاعفت درجات املعرفة فال جرم قلنا تضاعف الثواب 

بدأ لكل ما ينبغي وليس يف فإذا قال مع ذلك وال إله إال اهللا فقد أقر بأن الذي تنزه عن كل ما ال ينبغي فهو امل
الوجود موجود هكذا إال الواحد فقد صارت مراتب املعرفة ثالثة فال جرم صارت درجات الثواب ثالثة فإذا 

قال واهللا أكرب معناه أنه أكرب وأعظم من أن يصل العقل إىل كنه كربيائه وجالله فقد صارت مراتب املعرفة أربعة 
القول الثاين أن الباقيات الصاحلات هي الصلوات اخلمس والقول ال جرم صارت درجات الثواب أربعة و

والقول الرابع أن كل )  ٢٤احلج ( الثالث أهنا الطيب من القول كما قال تعاىل َوُهُدواْ إِلَى الطَّّيبِ ِمَن الْقَْولِ 
دعاك إىل عمل وقول دعاك إىل االشتغال مبعرفة اهللا ومبحبته وخدمته فهو الباقيات الصاحلات وكل عمل  وقول 

ا سوى احلق سبحانه فهو فان لذاته هالك لذاته  االشتغال بأحوال اخللق فهو خارج عن ذلك وذلك أن كل م
فكان االشتغال به وااللتفات إليه عمالً باطالً وسعياً ضائعاً أما احلق لذاته فهو الباقي ال يقبل الزوال ال جرم 

الذي يبقى بقاء ال يزول وال يفىن مث قال تعاىل َخْيٌر ِعنَد َرّبَك ثََواًبا كان االشتغال مبعرفة اهللا وحمبته وطاعته هو 
َوَخْيٌر أََمالً أي كل عمل أريد به وجه اهللا فال شك أن ما يتعلق به من الثواب وما يتعلق به من األمل يكون خرياً 

  وأفضل ألن صاحب تلك األعمال يؤمل يف الدنيا ثواب اهللا ونصيبه يف اآلخرة
 )٤٧ (  

بَِّك َصفَا لَّقَْد جِئُْتُموَنا َوَيْوَم ُنَسيُِّر الْجَِبالَ َوَتَرى األرض بَارَِزةً  َوَحَشْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدْر ِمْنُهْم أََحداً َوُعرُِضواْ َعلَى َر
ةٍ  َبلْ َزَعْمُتْم أَلَّن نَّْجَعلَ لَكُْم مَّْوِعًدا َوُوِضَع ِه  كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرَّ الِْكَتاُب فََتَرى الُْمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفي

ا َعِملُواْ َحاِضًرا َوالَ َيظِْلُم َوَيقُولُونَ ياَوْيلََتَنا َما ِلَهاذَا الِْكَتابِ الَ ُيَغاِدُر َصِغَريةً  َوالَ كَبَِريةً  إِالَّ أَْحَصاَها َوَوَجُدواْ َم
  َربَُّك أََحدًا

بني خساسة الدنيا وشرف القيامة أردفه بأحوال القيامة فقال َوَيْوَم ُنَسّيُر الْجَِبالَ واملقصود منه  اعلم أنه تعاىل ملا
الرد على املشركني الذي افتخروا على فقراء املسلمني بكثرة األموال واألعوان واختلفوا يف الناصب لقوله 

ر واذكر هلم َيْومٍ ُنَسّيُر الْجَِبالَ عطفاً على قوله َواْضرِْب َوَيْوَم ُنَسّيُر الْجَِبالَ على وجوه أحدها أنه يكون التقدي
الثاين أنه يكون التقدير َوَيْوَم ُنَسّيُر الْجِبَالَ حصل كذا وكذا يقال هلم )  ٤٥الكهف ( لَُهم مَّثَلَ الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا 

ل مضمر يف هذا املوضع فكان املعىن أنه يقال هلم هذا يف هذا لَّقَْد جِئُْتُموَنا كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  ألن القو
املوضع الثالث أن يكون التقدير َخْيٌر أََمالً يف َيْومٍ ُنَسّيُر الْجَِبالَ واألول أظهر إذا عرفت هذا فنقول إنه ذكر يف 

  حبثاناآلية من أحوال القيامة أنواعاً النوع األول قوله َوَيْوَم ُنَسّيُر الْجِبَالَ وفيه 
البحث األول قرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر تسري على فعل ما مل يسم فاعله اجلبال بالرفع بإسناد تسري 

تعاىل و ( والباقون نسري باسناد فعل التسيري إىل نفسه )  ٣التكوير ( إليه اعتباراً بقوله تعاىل َوإِذَا الْجَِبالُ ُسّيَرْت 



ري واملعىن حنن نفعل هبا ذلك اعتباراً بقوله َوَحَشْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدْر ِمْنُهْم أََحداً اجلبال بالنصب لكونه مفعول نس) 
واملعىن واحد ألهنا إذا سريت فمسريها ليس إال اهللا سبحانه ونقل صاحب الكشاف قراءة أخرى وهي تسري 

  اجلبال بإسناد تسري إىل اجلبال
َبالَ ليس يف لفظ اآلية ما يدل على أهنا إىل أين تسري فيحتمل أن يقال إنه تعاىل البحث الثاين قوله َوَيْوَم ُنَسّيُر الْجِ

يسريها إىل املوضع الذي يريده ومل يبني ذلك املوضع خللقه واحلق أن املراد أنه تعاىل يسريها إىل العدم لقوله تعاىل 
 ١٠٥طه ( ذَُرَها قَاعاً َصفَْصفاً الَّ َتَرى ِفيَها ِعَوجاً َوال أَْمتاً َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الْجَِبالِ فَقُلْ َينِسفَُها َرّبى َنْسفاً فََي

و النوع الثاين من أحوال القيامة قوله )  ٦ ٥الواقعة ( ولقوله َوُبسَِّت الْجَِبالُ َبّساً فَكَاَنْت َهَباء مُّنَبثّاً )  ١٠٧
 يبق على وجهها شيء من العمارات وال شيء من تعاىل َوَتَرى االْْرَض َبارَِزةً  ويف تفسريه وجوه أحدها أنه مل

اجلبال وال شيء من األشجار فبقيت بارزة ظاهرة ليس عليها ما يسترها وهو املراد من قوله الَّ َتَرى ِفيَها ِعَوجاً 
زة اجلوف َوال أَْمتاً وثانيها أن املراد من كوهنا بارزة أهنا أبرزت ما يف بطنها وقذفت املوتى املقبورين فيها فهي بار

وقوله َوأَْخَرَجِت االْرُض )  ٤االنشقاق ( والبطن فحذف ذكر اجلوف ودليله قوله تعاىل َوأَلْقَْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت 
ا وثالثها أن وجوه األرض كانت مستورة باجلبال والبحار فلما أفىن )  ٢الزلزلة ( أَثْقَالََها  وقوله َوَبَرُزواْ ِللَِّه َجِميًع
 اجلبال والبحار فقد برزت وجوه تلك البقاع بعد أن كانت مستورة والنوع الثالث من أحوال القيامة اهللا تعاىل

قوله َوَحَشْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدْر ِمْنُهْم أََحداً واملعىن مجعناهم للحساب فلم نغادر منهم أحداً أي مل نترك من األولني 
ه قوله تعاىل قُلْ إِنَّ االْوَِّلَني َواالِْخرِيَن لََمْجُموُعونَ إِلَى ِميقَاِت واآلخرين أحداً إال ومجعناهم لذلك اليوم ونظري

ومعىن مل نغادر مل نترك يقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر ترك الوفاء ومنه )  ٥٠ ٤٩الواقعة ( َيْومٍ مَّْعلُومٍ 
  هنا جتعلها خلفهاالغدير ألنه ما تركته السيول ومنه مسيت ضفرية املرأة بالغديرة أل

  وملا ذكر اهللا تعاىل حشر اخللق ذكر كيفية عرضهم فقال َوُعرُِضواْ َعلَى َرّبَك َصفَّا وفيه مسألتان
املسألة األوىل يف تفسري الصف وجوه أحدها أنه تعرض اخللق كلهم على اهللا صفاً واحداً ظاهرين حبيث ال 

راجعاً إىل الظهور والربوز ومنه اشتق الصفصف  حيجب بعضهم بعضاً قال القفال ويشبه أن يكون الصف
  للصحراء وثانيها ال يبعد أن يكون اخللق صفوفاً يقف بعضهم وراء بعض مثل الصفوف

اً كقوله ُيْخرُِجكُْم  احمليطة بالكعبة اليت يكون بعضها خلف بعض وعلى هذا التقدير فاملراد من قوله صفاً صفوف
ذْكُُرواْ اْسَم اللَِّه َعلَْيَها َصَوافَّ أي أطفاالً وث)  ٦٧غافر ( ِطفْالً   ٣٦احلج ( الثها صفاً أي قياماً كما قال تعاىل فَا

اً)    قالوا قيام
يدل على أنه تعاىل حيضر يف )  ٢٢الفجر ( املسألة الثانية قالت املشبهة قوله تعاىل َوَجاء َربَُّك َوالَْملَُك َصفّاً َصفّاً 

امة صفاً وكذلك قوله تعاىل لَّقَْد جِئُْتُموَنا يدل على أنه تعاىل حيضر يف ذلك ذلك املكان وتعرض عليه أهل القي
املكان وأجيب عنه بأنه تعاىل جعل وقوفهم يف املوضع الذي يسأهلم فيه عن أعماهلم وحياسبهم عليها عرضاً عليه 

ا ال على أنه تعاىل حيضر يف مكان وعرضوا عليه لرياهم بعد أن مل يكن يراهم مث قال ت عاىل لَّقَْد جِئُْتُموَنا كََم
َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  وليس املراد حصول املساواة من كل الوجوه ألهنم خلقوا صغاراً وال عقل هلم وال تكليف 
عليهم بل املراد أنه قال للمشركني املنكرين للبعث املفتخرين يف الدنيا على فقراء املؤمنني باألموال واألنصار 

َدى جِئُْتُموَنا كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  عراة حفاة بغري أموال وال أعوان ونظريه قوله تعاىل لَّقَْد جِئُْتُموَنا فَُرالَّقَْد 



فََر بِئَاَياِتَنا َوقَالَ كَ كََما َخلَقَْناكُْم َوَتَركُْتْم َمرَّةٍ  َوَتَركُْتْم مَّا َخوَّلَْناكُْم َوَراء ظُُهورِكُْم وقال تعاىل أَفََرأَْيَت الَِّذى
مث قال تعاىل َبلْ َزَعْمُتْم أَلَّن نَّْجَعلَ لَكُْم مَّْوِعًدا أي )  ٨٠ ٧٧مرمي ( الَوَتَينَّ َماالً َوَولَداً إِلَى قَْولُُه َوَيأِْتيَنا فَْرداً 

م األموال واألنصار يف كنتم مع التعزز على املؤمنني باألموال واألنصار تنكرون البعث والقيامة فاآلن قد تركت
الدنيا وشاهدمت أن البعث والقيامة حق مث قال تعاىل َوُوِضَع الِْكَتاُب واملراد أنه يوضع يف هذا اليوم كتاب كل 

ِه  ِقَني ِممَّا ِفي إنسان يف يده إما يف اليمني أو يف الشمال واملراد اجلنس وهو صحف األعمال فََتَرى الُْمْجرِِمَني ُمْشِف
مما يف الكتاب من أعماهلم اخلبيثة وخائفني من ظهور ذلك ألهل املوقف فيفتضحون وباجلملة حيصل  أي خائفني

هلم خوف العقاب من احلق وخوف الفضيحة عند اخللق ويقولون يا ويلتنا ينادون هلكتهم اليت هلكوها خاصة 
بَِريةً  إِالَّ أَْحَصاَها وهي عبارة عن اإلحطاة مبعىن ال من بني اهللكات مَّالِ َهاذَا الِْكَتابِ الَ ُيَغاِدُر َصِغَريةً  َوالَ كَ

يترك شيئاً من املعاصي سواء كانت أو كبرية إال وهي مذكورة يف هذا الكتاب ونظريه قوله تعاىل َوإِنَّ َعلَْيكُْم 
ا َتفَْعلُونَ  ( ا كُنَّا َنْسَتنِسُخ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ وقوله إِنَّ)  ١٢ ١٠االنفطار ( لََحاِفِظَني ِكَراماً كَاِتبَِني َيْعلَُمونَ َم

وإدخال تاء التأنيث يف الصغرية والكبرية على تقدير أن املراد الفعلة الصغرية والكبرية إِالَّ أَْحَصاَها )  ٢٩اجلاثية 
إال ضبطها وحصرها قال بعض العلماء ضجوا من الصغائر قبل الكبائر ألن تلك الصغائر هي اليت جرهتم إىل 
الكبائر فاحترزوا من الصغائر جداً َوَوَجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِضًرا يف الصحف عتيداً أو جزاء ما عملوا َوالَ َيظِْلُم 
َربَُّك أََحًدا معناه أنه ال يكتب عليه ما مل يفعل وال يزيد يف عقابه املستحق وال يعذب أحداً جبرم غريه بقي يف 

  اآلية مسائل
جلبائي هذه اآلية تدل على فساد قول اجملربة يف مسائل أحدها أنه لو عذب عباده من غري املسألة األوىل قال ا

  فعل صدر منهم لكان ظاملاً وثانيها أنه ال يعذب األطفال بغري ذنب وثالثها بطالن قوهلم هللا

 ألن أن يفعل ما يشاء ويعذب من غري جرم ألن اخللق خلقه إذ لو كان كذلك ملا كان لنفي الظلم عنه معىن
بتقدير أنه إذا فعل أي شيء أراد مل يكن ظلماً منه مل يكن لقوله إنه ال يظلم فائدة فيقال له أما اجلواب عن 

ِه أَن َيتَِّخذَ ِمن  ا كَانَ للَّ األولني فهو املعارضة بالعلم والداعي وأما اجلواب عن هذا الثالث فهو أنه تعاىل قال َم
اومل يدل هذا عل)  ٣٥مرمي ( َولٍَد    ى أن اختاذ الولد صحيح عليه فكذا ههن

حياسب الناس يف القيامة على ثالثة يوسف ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية عن رسول اهللا 
وأيوب وسليمان فيدعو باململوك ويقول له ما شغلك عين فيقول جعلتين عبداً لآلدمي فلم تفرغين فيدعو 

هذا عبداً مثلك فلم مينعه ذلك عن عباديت فيؤمر به إىل النار مث يدعو باملبتلي  يوسف عليه السالم ويقول كان
فإذا قال شغلتين بالبالء دعا بأيوب عليه السالم فيقول قد ابتليت هذا بأشد من بالئك فلم مينعه ذلك عن 

فيقول ماذا عملت فيما آتيتك عباديت فيؤمر به إىل النار مث يؤتى بامللك يف الدنيا مع ما آتاه اهللا من الغىن والسعة 
ا آتيتك فلم  يمان آتيته أكثر م فيقول شغلين امللك عن ذلك فيدعى بسليمان عليه السالم فيقول هذا عبدي سل

صلى اهللا عليه ( وعن معاذ عن رسول اهللا ) يشغله ذلك عن عباديت اذهب فال عذر لك ويؤمر به إىل النار 
يما لن يزول قدم العبد يو( أنه قال ) وسلم  م القيامة حىت يسأل عن أربع عن جسده فيما أباله وعن عمره ف

  )أفناه وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه كيف عمل به 
املسألة الثالثة دلت اآلية على إثبات صغائر وكبائر يف الذنوب وهذا متفق عليه بني املسلمني إال أهنم اختلفوا يف 



اعله واعلم تفسريه فقالت املعتزلة الكبري ة ما يزيد عقابه على ثواب فاعله والصغرية ما ينقص عقابه عن ثواب ف
أن هذا احلد إمنا يصح لو ثبت أن الفعل يوجب ثواباً وعقاباً وذلك عندنا باطل لوجوه كثرية ذكرناها يف سورة 

التعظيم ألمر اهللا  البقرة يف إبطال القول باإلحباط والتكفري بل احلق عندنا أن الطاعات حمصورة يف نوعني
والشفقة على خلق اهللا فكل ما كان أقوى يف كونه جهالً باهللا كان أعظم يف كونه كبرية وكل ما كان أقوى يف 

  كونه إضراراً بالغري كان أكثر يف كونه ذنباً أو معصية فهذا هو الضبط
ْبِليَس كَانَ ِمَن الْجِنِّ فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه أَفََتتَِّخذُوَنُه َوذُرِّيََّتُه أَْولَِيآَء َوإِذَا قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  اْسُجُدواْ ِآلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِ

نفُِسهِْم َوَما كُنُت ِمن ُدونِى َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبَدالً مَّآ أَْشَهدتُُّهْم َخلَْق السََّماَواِت واألرض َوالَ َخلَْق أَ
ْم َوَجَعلَْنا َبْيَنُهم مَّْوبِقاً ِخذَ الُْمِضلَِّني َعُضداً َوَيْوَم َيقُولُ َناُدواْ ُشَركَآِئىَ  الَِّذيَن َزَعْمُتْم فََدَعْوُهْم فَلَْم َيْسَتجِيُبواْ لَُهُمتَّ

  ْصرِفًاَوَرأَى الُْمْجرُِمونَ النَّاَر فَظَنُّوا أَنَُّهْم مَُّواِقُعوَها َولَْم َيجُِدواْ َعْنَها َم

  وفيه مسائل
املسألة األوىل اعلم أن املقصود من ذكر اآليات املتقدمة الرد على القوم الذين افتخروا بأمواهلم وأعواهنم على 
ذكرها عني هذا املعىن وذلك ألن إبليس إمنا تكرب على آدم ألنه افتخر  فقراء املسلمني وهذه اآلية املقصود من 

وخلقته من طني فأنا أشرف منه يف األصل والنسب فكيف أسجد وكيف  بأصله ونسبه وقال خلقتين من نار
أتواضع هلا وهؤالء املشركون عاملوا فقراء املسلمني بعني هذه املعاملة فقالوا كيف جنلس مع هؤالء الفقراء مع 

بيهاً على أنا من أنساب شريفة وهم من أنساب نازلة وحنن أغنياء وهم فقراء فاهللا تعاىل ذكر هذه القصة ههنا تن
أن هذه الطريقة هي بعينها طريقة إبليس مث إنه تعاىل حذر عنها وعن االقتداء هبا يف قوله أَفََتتَِّخذُوَنُه َوذُّريََّتُه 

أَْوِلَياء فهذا هو وجه النظم وهو حسن معترب وذكر القاضي وجهاً آخر فقال إنه تعاىل ملا ذكر من قبل أمر القيامة 
ع الكتاب وكأن اهللا تعاىل يريد أن يذكر ههنا أنه ينادي املشركني ويقول هلم أين وما جيري عند احلشر ووض

شركائي الذي زعمتم وكان قد علم تعاىل أن إبليس هو الذي حيمل اإلنسان على إثبات هؤالء الشركاء ال جرم 
كررها يف سور قدم قصته يف هذه اآلية إمتاماً لذلك الغرض مث قال القاضي وهذه القصة وإن كان تعاىل قد 

  كثرية إال أن يف كل موضع منها فائدة جمددة
املسألة الثانية أنه تعاىل بني يف هذه اآلية أن إبليس كان من اجلن وللناس يف هذه املسألة ثالثة أقوال األول أنه من 

سمون بذلك املالئكة وكونه من املالئكة ال ينايف كونه من اجلن وهلم فيه وجوه األول أن قبيلة من املالئكة ي
)  ١٠٠األنعام ( َوَجَعلُواْ للَِّه ُشَركَاء الْجِنَّ )  ١٥٨الصافات ( لقوله تعاىل َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَّةِ  َنَسباً 

والثاين أن اجلن مسوا جناً لالستتار واملالئكة كذلك فهم داخلون يف اجلن الثالث أنه كان خازن اجلنة ونسب إىل 
م كويف وبصري وعن سعيد بن جبري أنه كان من اجلنانني الذين يعملون يف اجلنات حي من املالئكة اجلنة كقوهل

يصوغون حلية أهل اجلنة مذ خلقوا رواه القاضي يف تفسريه عن هشام عن سعيد بن جبري والقول الثاين أنه من 
من قال كان من املالئكة فمسخ  اجلن الذين هم الشياطني والذين خلقوا من نار وهو أبوهم والقول الثالث قول

وغري وهذه املسألة قد أحكمناها يف سورة البقرة وأصل ما يدل على أنه ليس من املالئكة أنه تعاىل أثبت له ذرية 
ال ونسالً يف هذه اآلية وهو قوله أَفََتتَِّخذُوَنُه َوذُّريََّتُه أَْوِلَياء ِمن ُدونِى واملالئكة ليس هلم ذرية وال نسل فوجب أن 

يكون إبليس من املالئكة بقي أن يقال إن اهللا تعاىل أمر املالئكة بالسجود فلو مل يكن إبليس من املالئكة فكيف 



تناوله ذلك األمر وأيضاً لو مل يكن من املالئكة فكيف يصح استثناؤه منهم وقد أجبنا عن كل ذلك باالستقصاء 
ه إشكال ألن الفاسق ال يفسق عن أمر ربه فلهذا السبب ذكروا فيه مث قال تعاىل فَفََسَق َعْن أَْمرِ َرّبِه ويف ظاهر

وجوهاً األول قال الفراء ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته والعرب تقول فسقت الرطبة من قشرها أي 
  خرجت ومسيت الفأرة فويسقة خلروجها من جحرها من البابني وقال رؤبة يهوين يف جند وغور غائرا

  وائرافواسقا عن قصدها ج

الثاين حكى الزجاج عن اخلليل وسيبويه أنه قال ملا أمر فعصى كان سبب فسقه هو ذلك األمر واملعىن أنه لوال 
ذلك األمر السابق ملا حصل الفسق فألجل هذا املعىن حسن أن يقال فسق عن أمر ربه الثالث قال قطرب فسق 

أَفََتتَِّخذُوَنُه َوذُّريََّتُه أَْوِلَياء ِمن ُدونِى َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ  عن أمر ربه رده كقوله واسأل القرية واسأل العري قال تعاىل
  وفيه مسائل

ا ادعى أن أصله أشرف من أصل  املسألة األوىل املقصود من هذا الكالم أن إبليس تكرب على آدم وترفع عليه مل
ن افتخروا على فقراء املسلمني آدم فوجب أن يكون هو أشرف من آدم فكأنه تعاىل قال ألولئك الكافرين الذي

بشرف نسبهم وعلو منصبهم إنكم يف هذا القول اقتديتم بإبليس يف تكربه على آدم فلما علمتم أن إبليس عدو 
لكم فكيف تقتدون به يف هذه الطريقة املذمومة هذا هو تقرير الكالم فإن قيل إن هذا الكالم ال يتم إال بإثبات 

ثانيها إثبات ذرية إبليس وثالثها إثبات عداوة بني إبليس وذريته وبني أوالد آدم مقدمات فأوهلا إثبات إبليس و
ورابعها أن هذا القول الذي قاله أولئك الكفار اقتدوا فيه بإبليس وكل هذه املقدمات األربعة ال سبيل إىل إثباهتا 

ا عرفت هذا فنقول املخاطبون فاجلاهل بصدق النيب جاهل هبا إذ) صلى اهللا عليه وسلم ( إال بقول النيب حممد 
ا  ا عرفوا ذلك فإن عرفوا كونه نبياً صادقاً قبلوا قوله يف كل م هبذه اآليات هل عرفوا كون حممد نبياً صادقاً أو م

عن قول انتهو عنه وحينئذ فال حاجة إىل قصة إبليس وإن مل ) صلى اهللا عليه وسلم ( يقوله فكلما هناهم النيب 
وا كل هذه املقدمات األربعة ومل يعرفوا صحتها فحينئذ ال يكون يف إيرادها عليهم فائدة يعرفوا كونه نبياً جهل

واجلواب أن املشركني كانوا قد مسعوا قصة إبليس وآدم من أهل الكتاب واعتقدوا صحتها وعلموا أن إبليس 
أظهروه مع فقراء إمنا تكرب على آدم بسبب نسبه فإذا أوردنا عليهم هذه القصة كان ذلك زاجراً هلم عما 

  املسلمني من التكرب والترفع
املسألة الثانية قال اجلبائي يف هذه اآلية داللة على أنه تعاىل ال يريد الكفر وال خيلقه يف العبد إذ لو أراده وخلقه 

 تعاىل اهللا فيه مث عاقبه عليه لكان ضرر إبليس أقل من ضرر اهللا عليهما فكيف يوخبهم بقوله بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبَدالً
عنه علواً كبرياً بل على هذا املذهب ال ضرر البتة من إبليس بل الضرر كله من اهللا واجلواب املعارضة بالداعي 

  والعلم
املسألة الثالثة إمنا قال للكفار املفتخرين بأنساهبم وأمواهلم على فقراء املسلمني أفتتخذون إبليس وذريته أولياء 

هو النخوة وإظهار العجب فهذا يدل ) صلى اهللا عليه وسلم ( م إىل ترك دين حممد من دون اهللا ألن الداعي هل
دم على عمل أو قول بناء على هذا الداعي فهو متبع إلبليس حىت أن من كان غرضه يف  على أن كل من أق

يه أكثر اخل لق فنسأل إظهار العلم واملناظرة التفاخر والتكرب والترفع فهو مقتد بإبليس وهو مقام صعب غرق ف
اهللا اخلالص منه مث قال تعاىل بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبَدالً أي بئس البدل من اهللا إبليس ملن استبدله به فأطاعه بدل طاعته 



ا أَْشَهدتُُّهْم َخلَْق السََّماَواِت َواالْْرَض َوالَ َخلَْق أَنفُِسهِْم وفيه مسألتان   مث قال مَّ
ضمري يف قوله مَّا أَْشَهدتُُّهْم إىل من يعود فيه وجوه أحدها وهو الذي ذهب إليه املسألة األوىل اختلفوا يف أن ال

ا أشهدت الذي اختذمتوهم أولياء خلق السموات واألرض وال أشهدت بعضهم خلق بعض  األكثرون أن املعىن م
ا كُنُت ُمتَِّخذَ الُْمِضلَّني يعين ما أشهدهتم ألعتضد هبم والدليل عليه قو)  ٦٦النساء ( كقوله اقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم  له َوَم

َعُضداً أي وما كنت متخذهم فوضع الظاهر موضع املضمر بياناً إلضالهلم وقوله َعُضداً أي أعواناً وثانيها وهو 
  أقرب عندي أن الضمري عائد إىل الكفار الذين قالوا

نؤمن بك فكأنه تعاىل قال إن هؤالء إن مل تطرد من جملسك هؤالء الفقراء مل ) صلى اهللا عليه وسلم ( للرسول 
الذين أتوا هبذا االقتراح الفاسد والتعنت الباطل ما كانوا شركاء يل يف تدبري العامل بدليل قوله تعاىل مَّا أَْشَهدتُُّهْم 

كسائر اخللق  َخلَْق السََّماَواِت َواالْْرَض َوالَ َخلَْق أَنفُِسهِْم وال اعتضدت هبم يف تدبري الدنيا واآلخرة بل هم قوم
فلم أقدموا على هذا االقتراح الفاسد ونظريه أن من اقترح عليك اقتراحات عظيمة فإنك تقول له لست 

بسلطان البلد وال ذرية اململكة حىت نقبل منك هذه االقتراحات اهلائلة فلم تقدم عليها والذي يؤكد هذا أن 
كورة األقرب هو ذكر أولئك الكفار وهو قوله تعاىل الضمري جيب عوده إىل أقرب املذكورات ويف هذه اآلية املذ

اَواِت بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبَدالً واملراد بالظاملني أولئك الكفار وثالثها أن يكون املراد من قوله مَّا أَْشَهدتُُّهْم َخلَْق السََّم
يف األزل من أحوال السعادة والشقاوة  َواالْْرَض َوالَ َخلَْق أَنفُِسهِْم كون هؤالء الكفار جاهلني مبا جرى به القلم

فكأنه قيل هلم السعيد من حكم اهللا بسعادته يف األزل والشقي من حكم اهللا بشقاوته يف األزل وأنتم غافلون عن 
احلالة  أحوال األزل كأنه تعاىل قال مَّا أَْشَهدتُُّهْم َخلَْق السََّماَواِت َواالْْرَض َوالَ َخلَْق أَنفُِسهِْم وإذا جهلتم هذه

فكيف ميكنكم أن حتكموا ألنفسكم بالرفعة والعلو والكمال ولغريكم بالدناءة والذل بل رمبا صار األمر يف 
  الدنيا واآلخرة على العكس فيما حكمتم به

) صلى اهللا عليه وسلم ( قرىء وما كنت بالفتح واخلطاب لرسول اهللا ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 
ا صح لك االعتضاد هبم وما ينبغي لك أن تعتز هبم وقرأ علي رضوان اهللا عليه ُمتَِّخذَ الُْمِضلَّني  واملعىن وم

بالتنوين على األصل وقرأ احلسن َعُضداً بسكون الضاد ونقل ضمتها إىل العني وقرىء َعُضداً بالفتح وسكون 
عضده إذا قواه وأعانه  الضاد وعضداً بضمتني وعضداً بفتحتني مجع عاضد كخادم وخدم وراصد ورصد من

واعلم أنه تعاىل ملا قرر أن القول الذي قالوه يف االفتخار على الفقراء اقتداء بإبليس عاد بعده إىل التهويل 
  بأحوال يوم القيامة فقال َعُضداً َوَيْوَم َيقُولُ َناُدواْ ُشَركَاِئىَ  الَِّذيَن َزَعْمُتْم وفيه أحباث

بالنون عطفاً على قوله َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  اْسُجُدواْ ِالَدَم و أَْوِلَياء ِمن ُدونِى َوَما ) نقول ( البحث األول قرأ محزة 
  أَْشَهدتُُّهْم َخلَْق السََّماَواِت َواالْْرَض َوَما كُنُت ُمتَِّخذَ الُْمِضلَّني َعُضداً والباقون قرأوا بالياء

اً على ق   وله َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  اْسُجُدواْالبحث الثاين واذكر يوم نقول عطف
البحث الثالث املعىن واذكر هلم يا حممد أحواهلم وأحوال آهلتهم يوم القيامة إذ يقول اهللا هلم َناُدواْ ُشَركَاِئىَ  أي 

ادعوا من زعمتم أهنم شركاء يل حيث أهلتموهم للعبادة ادعوهم يشفعوا لكم وينصروكم واملراد بالشركاء 
جلن فدعوهم ومل يذكر تعاىل يف هذه اآلية أهنم كيف دعوا الشركاء ألنه تعاىل بني ذلك يف آية أخرى وهو أهنم 

ا )  ٤٧غافر ( قالوا إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتَبًعا فََهلْ أَنُتْم مُّْغُنونَ َعنَّا  مث قال تعاىل فَلَْم َيْسَتجِيُبواْ لَُهْم أي مل جييبوهم إىل م
ا



ا َبْيَنُهم مَّْوبِقاً وفيه وجوه األول دعوهم إليه و مل يدفعوا عنهم ضرراً وما أوصلوا إليهم نفعاً مث قال تعاىل َوَجَعلَْن
اً ووبقاً إذا هلك وأوبقه غريه فيجوز أن يكون مصدراً ) الكشاف ( قال صاحب  املوبق املهلك من وبق يبق وبوق

املشركني الذين اختذوا من دون اهللا آهلة كاملالئكة وعيسى كاملورد واملوعد وتقرير هذا الوجه أن يقال إن هؤالء 
  دعوا هؤالء فلم يستجيبوا هلم

مث حيل بينهم وبينهم فأدخل اهللا تعاىل هؤالء املشركني جهنم وأدخل عيسى اجلنة وصار املالئكة إىل حيث أراد 
م هذا املوبق وهو ذلك الوادي اهللا من دار الكرامة وحصل بني أولئك الكفار وبني املالئكة وعيسى عليه السال

أي عداوة واملعىن عداوة هي يف شدهتا هالك ومنه قوله ال يكن ) موبقاً ( يف جهنم الوجه الثاين قال احلسن 
اً الوجه الثالث قال الفراء البني املواصلة أي جعلنا مواصلتهم يف الدنيا هالكاً يف يوم  حبك كلفاً وال بغضك تلف

وبق الربزخ البعيد أي جعلنا بني هؤالء الكفار وبني املالئكة وعيسى برزخاً بعيداً يهلك القيامة الوجه الرابع امل
فيه الساري لفرط بعده ألهنم يف قعر جهنم وهم يف أعلى اجلنان مث قال تعاىل َوَرأَى الُْمْجرُِمونَ النَّاَر فَظَنُّواْ أَنَُّهمْ 

ههنا مبعىن العلم واليقني والثاين وهو األقرب أن املعىن أن هؤالء مَُّواِقُعوَها ويف هذا الظن قوالن األول أن الظن 
الكفار يرون النار من مكان بعيد فيظنون أهنم مواقعوها يف تلك الساعة من غري تأخري ومهلة لشدة ما يسمعون 

وقوله مَُّواِقُعوَها )  ١٢الفرقان ( َزِفرياً من تغيظها وزفريها كما قال إِذَا َرأَْتُهْم ّمن مَّكَاٍن َبِعيٍد َسِمُعواْ لََها َتَغيُّظاً َو
أي خمالطوها فإن خمالطة الشيء لغريه إذا كانت قوية تامة يقال هلا مواقعة مث قال تعاىل َولَْم َيجُِدواْ َعْنَها َمْصرِفًا 

  أي مل جيدوا عن النار معدالً إىل غريها ألن املالئكة تسوقهم إليها
ا َمَنَع النَّاَس أَن ُيْؤِمُنوا إَِولَقَْد َصرَّفَْنا ِفى َهاذَ ذْ ا الْقُْرَءاِن ِللنَّاسِ ِمن كُلِّ َمثَلٍ َوكَانَ اِإلْنَسانُ أَكْثََر َشى ٍء َجَدالً َوَم

الً َوَما ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِالَّ ُبَجآَءُهُم الُْهَدى َوَيْسَتْغِفُرواْ َربَُّهْم إِالَّ أَن تَأِْتَيُهْم ُسنَّةُ  االٌّ وَِّلَني أَْو َيأِْتَيُهُم الَْعذَاُب قُ
  ا أُْنِذُرواْ ُهُزواًُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن َوُيَجاِدلُ الَِّذيَن كَفَُرواْ بِالَْباِطلِ لُِيْدِحُضواْ بِِه الَْحقَّ َواتََّخذُوا ءاَياِتى َوَم

تباعهم وبني تعاىل بالوجوه الكثرية أن اعلم أن أولئك الكفرة ملا افتخروا على فقراء املسلمني بكثرة أمواهلم وأ
قوهلم فاسد وشبهتهم باطلة وذكر فيه املثلني املتقدمني قال بعده َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفى َهاذَا الْقُْرءاِن ِللنَّاسِ ِمن كُلّ 

َمثَلٍ وهو إشارة إىل ما سبق والتصريف يقتضي التكرير واألمر كذلك ألنه تعاىل أجاب عن شبهتهم اليت 
روها من وجوه كثرية ومع تلك اجلوابات الشافية واألمثلة املطابقة فهؤالء الكفار ال يتركون اجملادلة الباطلة ذك

فقال وكان اإلنسان أكثر شيء جدالً أي أكثر األشياء اليت يتأتى منها اجلدل وانتصاب قوله جدالً على التمييز 
السالم جادلوهم يف الدين حىت صاروا هم جمادلني ألن قال بعض احملققني واآلية دالة على أن األنبياء عليهم 

ا َمَنَع النَّاَس أَن ُيْؤِمُنواْ إِذْ  اجملادلة ال حتصل إال من الطرفني وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل مث قال َوَم
  َجاءُهُم الُْهَدى َوَيْسَتْغِفُرواْ َربَُّهْم وفيه حبثان

دالة على أنه مل يوجد ما مينع من اإلقدام على اإلميان وذلك يدل على فساد البحث األول قالت املعتزلة اآلية 
قول من يقول إنه حصل املانع قال أصحابنا العلم بأنه ال يؤمن مضاد لوجود اإلميان فإذا كان ذلك العلم قائماً 

ي بدون الداعي حمال كان املانع قائماً وأيضاً حصول الداعي إىل الكفر قائم وإال ملا وجب ألن الفعل االختيار
  ووجود الداعي إىل الكفر مانع من حصول اإلميان وإذا ثبت هذا ظهر أن املراد مقدار املوانع احملسوسة

البحث الثاين املعىن أنه ملا جاءهم اهلدى وهو الدليل الدال على صحة اإلسالم وثبت أنه ال مانع هلم من اإلميان 



ة واألعذار زائلة فلم مل يقدموا على اإلميان مث قال تعاىل إِالَّ أَن َتأِْتَيُهْم وال من االستغفار والتوبة والتخلية حاصل
ُسنَّةُ  االْوَِّلَني وهو عذاب االستئصال أَْو َيأِْتَيُهُم الَْعذَاُب قُُبالً قرأ محزة وعاصم والكسائي قبالً بضم القاف والباء 

كوهنم أحياء وقيل مقابلة وعياناً والباقون قبالً بكسر مجيعاً وهو مجع قبيل مبعىن ضروب من العذاب تتواصل مع 
القاف وفتح الباء أي عياناً أيضاً وروى صاحب الكشاف قبالً بفتحتني أي مستقبالً واملعىن أهنم ال يقدمون على 

اإلميان إال عند نزول عذاب االستئصال فيهلكوا أو أن يتواصل أنواع العذاب والبالء حال بقائهم يف احلياة 
دنيا واعلم أهنم ال يقدمون على اإلميان إال على هذين الشرطني ألن العاقل ال يرضى حبصول هذين األمرين إال ال

أن حاهلم شبيه حبال من وقف العمل على هذين الشرطني مث بني تعاىل أنه إمنا أرسل الرسل مبشرين بالثواب 
ني مع هذه األحوال أنه يوجد من الكفار على الطاعة ومنذرين بالعقاب على املعصية لكي يؤمنوا طوعاً وب

اجملادلة بالباطل لغرض دحض احلق وهذا يدل على أن األنبياء كانوا جيادلوهنم ملا بينا أن اجملادلة إمنا حتصل من 
اجلانبني وبني تعاىل أيضاً أهنم اختذوا آيات اهللا وهي القرآن وإنذارات األنبياء هزواً وكل ذلك يدل على استيالء 

اً اجلهل  والقسوة قال النحويون ما يف قوله َوَما أُْنِذُرواْ جيوز أن تكون موصولة ويكون العائد من الصلة حمذوف
  وجيوز أن تكون مصدرية مبعىن إنذارهم

ا قَدََّمْت َيَداُه إِنَّا َجَعلَْنا َعلَ ى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً  أَن َيفْقَُهوُه َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن ذُكَِّر بِأايِاِت َربِِّه فَأَْعَرَض َعْنَها َوَنِسىَ  َم
ةِ  لَْو ُيَؤاِخذُُهم بَِما َوِفى َءاذَانِهِْم َوقْراً َوإِن َتْدُعُهْم إِلَى الُْهَدى فَلَْن َيْهَتُدوا إِذاً أََبداً َوَربَُّك الَْغفُوُر ذُو الرَّْحَم

ا كََسُبواْ لََعجَّلَ لَُهُم الَْعذَاَب َبل لَُّهم مَّْوِعٌد لَّ ن َيجُِدواْ ِمن ُدونِِه َمْوِئالً َوِتلَْك الْقَُرى أَْهلَكَْناُهْم لَمَّا ظَلَُمواْ َوَجَعلَْن
  ِلَمْهِلِكهِم مَّْوِعًدا

إعلم أنه تعاىل ملا حكى عن الكفار جداهلم بالباطل وصفهم بعده بالصفات املوجبة للخزي واخلذالن الصفة 
َمْن أَظْلَُم ِممَّن ذُكّ َر بِئَايِاِت َرّبِه أي ال ظلم أعظم من كفر من ترد عليه اآليات والبينات فيعرض األوىل قوله َو

عنها وينسى ما قدمت يداه أي مع إعراضه عن التأمل يف الدالئل والبينات يتناسى ما قدمت يداه من األعمال 
َوَمْن ) قوله ( فة الثانية املنكرة واملذاهب الباطلة واملراد من النسيان التشاغل والتغافل عن كفره املتقدم الص
ا قَدََّمْت َيَداُه إِنَّا َجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم  أَِكنَّةً  أَن وقد مر تفسري أَظْلَُم ِممَّن ذُكَّر بِئَايِاِت َرّبِه فَأَْعَرَض َعْنَها َوَنِسىَ  َم

ُم ِممَّ ا هذه اآلية على االستقصاء يف سورة األنعام والعجب أن قوله َوَمْن أَظْلَ ن ذُكَّر بِئَايِاِت َرّبِه فَأَْعَرَض َعْنَه
ية متمسك َوَنِسىَ  َما قَدََّمْت َيَداُه متمسك القدرية وقوله إِنَّا َجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً  أَن َيفْقَُهوُه إىل آخر اآل

خر والتجربة تكشف عن صدق اجلربية وقلما جند يف القرآن آية ألحد هذين الفريقني إال ومعها آية للفريق اآل
قولنا وما ذاك إال امتحان شديد من اهللا تعاىل ألقاه على عباده ليتميز العلماء الراسخون من املقلدين مث قال تعاىل 
َوَربَُّك الَْغفُوُر ذُو الرَّْحَمةِ  الغفور البليغ املغفرة وهو إشارة إىل دفع املضار ذو الرمحة املوصوف بالرمحة وإمنا ذكر 

فظ املبالغة يف املغفرة ال يف الرمحة ألن املغفرة ترك اإلضرار وهو تعاىل قد ترك مضار ال هناية هلا مع كونه قادراً ل
عليها أما فعل الرمحة فهو متناه ألن ترك ما ال هناية له ممكن أما فعل ما ال هناية له فمحال وميكن أن يقال املراد 

جة به إليها فيهبها من احملتاجني كثرياً مث استشهد بترك مؤاخذة أهل مكة أنه يغفر كثرياً ألنه ذو الرمحة وال حا
مث قال َبل لَُّهم مَّْوِعٌد وهو إما ) صلى اهللا عليه وسلم ( عاجالً من غري إمهال مع إفراطهم يف عداوة رسول اهللا 

منجى وال ) أي ( اْ ِمن ُدونِِه َمْوِئالً لَّن َيجُِدو) وقوله ( يوم القيامة وإما يف الدنيا وهو يوم بدر وسائر أيام الفتح 



ملجأ يقال وأل إذا جلأ ووأل إليه إذا جلأ إليه مث قال تعاىل َوِتلَْك الْقَُرى يريد قرى األولني من مثود وقوم لوط 
وغريهم أشار إليها ليعتربوا وتلك مبتدأ والقرى صفة ألن أمساء اإلشارة توصف بأصناف األجناس وأهلكناهم 

ْهِلِكهِم مَّْوِعًدا أي وضربنا خرب وامل عىن وتلك أصحاب القرى أهلكناهم ملا ظلموا مثل ظلم أهل مكة َوَجَعلَْنا ِلَم
اً ال يتأخرون عنه كما ضربنا ألهل مكة يوم بدر واملهلك اإلهالك أو وقته وقرىء ملهلكهم  إلهالكهم وقتاً معلوم

قت هالكهم واملوعد وقت أو مصدر واملراد إنا عجلنا بفتح امليم والالم مفتوحة أو مكسورة أي هلالكهم أو و
  هالكهم ومع ذلك مل ندع أن نضرب له وقتاً ليكونوا إىل التوبة أقرب

َيا ُحوَتُهَما َمَع َبْينِهَِما َنِسَوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلفََتاُه ال أَْبَرُح َحتَّى أَْبلُغَ َمْجَمَع الَْبحَْرْينِ أَْو أَْمِضىَ  ُحقُباً فَلَمَّا َبلََغا َمْج
ا َهاذَا َنَصباً قَالَ أََرأَْيَت إِذْ فَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفى الَْبْحرِ َسَرباً فَلَمَّا َجاَوَزا قَالَ ِلفََتاُه َءاِتَنا غََدآَءَنا لَقَْد لَِقيَنا ِمن َسفَرَِن

الَّ الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُرُه َواتََّخذَ َسبِيلَُه ِفى الَْبْحرِ َعَجًبا قَالَ أََوْيَنآ إِلَى الصَّْخَرةِ  فَإِنِّى َنِسيُت الُْحوَت َوَمآ أَْنسَانِيُه إِ
  ذَاِلَك َما كُنَّا َنْبغِ فَاْرَتدَّا َعلَى َءاثَارِِهَما قََصًصا

اعلم أن هذا ابتداء قصة ثالثة ذكرها اهللا تعاىل يف هذه السورة وهي أن موسى عليه السالم ذهب إىل اخلضر 
ا هو املقصود يف القصتني عليه السال م ليتعلم منه العلم وهذا وإن كان كالماً مستقالً يف نفسه إال أنه يعني على م

السابقتني أما نفع هذه القصة يف الرد على الكفار الذين افتخروا على فقراء املسلمني بكثرة األموال واألنصار 
استجماع موجبات الشرف التام يف حقه ذهب فهو أن موسى عليه السالم مع كثرة علمه وعمله وعلو منصبه و

إىل اخلضر لطلب العلم وتواضع له وذلك يدل على أن التواضع خري من التكرب وأما نفع هذه القصة يف قصة 
أصحاب الكهف فهو أن اليهود قالوا لكفار مكة إن أخربكم حممد عن هذه القصة فهو نيب وإال فال وهذا ليس 

اً جبميع القصص والوقائع كما أن كون موسى بشيء ألنه ال يلزم من كونه ن بياً من عند اهللا تعاىل أن يكون عامل
عليه السالم نبياً صادقاً من عند اهللا مل مينع من أمر اهللا إياه بأن يذهب إىل اخلضر ليتعلم منه فظهر مما ذكرنا أن 

  ني املتقدمتنيهذه القصة قصة مستقلة بنفسها ومع ذلك فهي نافعة يف تقرير املقصود يف القصت
املسألة الثانية أكثر العلماء على أن موسى املذكور يف هذه اآلية هو موسى بن عمران صاحب املعجزات 

ا ابن امرأة كعب يزعم أن اخلضر ليس  الظاهرة وصاحب التوراة وعن سعيد بن جبري أنه قال البن عباس إن نوف
ف بن يعقوب وقيل هو كان نبياً قبل موسى صاحب موسى بن عمران وإمنا هو صاحب موسى بن ميشا بن يوس

بن عمران فقال ابن عباس كذب عدو اهللا واعلم أنه كان ليوسف عليه السالم ولدان أفرائيم وميشا فولد 
افرائيم نون وولد نون يوشع بن نون وهو صاحب موسى وويل عهده بعد وفاته وأما ولد ميشا فقيل إنه جاءته 

م أهل التوراة أنه هو الذي طلب هذا العلم ليتعلم واخلضر هو الذي خرق النبوة قبل موسى بن عمران ويزع
السفينة وقتل الغالم وأقام اجلدار وموسى بن ميشا معه هذا هو قول مجهور اليهود واحتج القفال على صحة 

وراة قولنا إن موسى هذا هو صاحب التوراة قال إن اهللا تعاىل ما ذكر موسى يف كتابه إال وأراد به صاحب الت
فاطالق هذا اإلسم يوجب اإلنصراف إليه ولو كان املراد شخصاً آخر مسمى مبوسى غريه لوجب تعريفه بصفة 

توجب االمتياز وإزالة الشبهة كما أنه ملا كان املشهور يف العرف من أيب حنيفة رمحه اهللا هو الرجل املعني فلو 
قول قال أبو حنيفة الدينوري وحجة الذين قالوا موسى ذكرنا هذا االسم وأردنا به رجالً سواء لقيدناه مثل أن ن



هذا غري صاحب التوراة أنه تعاىل بعد أن أنزل التوراة عليه وكلمه بال واسطة وحج خصمه باملعجزات القاهرة 
  العظيمة اليت مل يتفق مثلها ألكثر أكابر األنبياء يبعد أن

أن العامل الكامل يف أكثر العلوم جيهل بعض األشياء  يبعثه بعد ذلك لتعلم االستفادة وأجيب عنه بأنه ال يبعد
  فيحتاج يف تعلمها إىل من دونه وهذا أمر متعارف معلوم

املسألة الثالثة اختلفوا يف فىت موسى فاألكثرون على أنه يوشع بن نون وروى القفال عن سفيان بن عيينة عن 
صلى اهللا عليه ( ن أيب بن كعب عن النيب عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن أيب هريرة ع

يقول فتاه يوشع بن نون والقول الثاين أن فىت موسى أخو يوشع وكان صاحباً ملوسى عليه السالم يف ) وسلم 
هذا السفر والقول الثالث روى عمرو بن عبيد عن احلسن يف قوله َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلفََتاُه ال أَْبَرُح قال يعين عبده 

ال يقولن أحدكم عبدي وأميت ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( فال واللغة حتتمل ذلك روى عن النيب قال الق
ة) وليقل فتاي وفتايت    وهذا يدل على أهنم كانوا يسمون العبد فىت واألمة فتا

مين وأعلم املسألة الرابعة قيل إن موسى عليه السالم ملا أعطي األلواح وكلمه اهللا تعاىل قال من الذي أفضل 
ا أويت  فقيل عبد هللا يسكن جزائر البحر وهو اخلضر ويف رواية أخرى أن موسى عليه السالم ملا أويت من العلم م
ظن أنه ال أحد مثله فأتاه جربيل عليه السالم وهو بساحل البحر قال يا موسى انظر إىل هذا الطري الصغري يهوي 

ا حيمل هذا الطري مبنقاره من البحر إىل البحر يضرب مبنقاره فيه مث يرتفع فأنت في ما أوتيت من العلم دون قدر م
قال األصوليون هذه الرواية ضعيفة ألن األنبياء جيب أن يعلموا أن معلومات اهللا ال هناية هلا وأن يعلموا أن 

ال وفوقها معلومات اخللق جيب كوهنا متناهية وكل قدر متناه فإن الزائد عليه ممكن فال مرتبة من مراتب العلم إ
لّ ِذى ِعلْمٍ َعِليٌم وإذا كانت هذه املقدمات معلومة فمن املستبعد جداً أن يقطع  مرتبة وهلذا قال تعاىل َوفَْوَق كُ

العاقل بأنه ال أحد أعلم مين ال سيما موسى عليه السالم مع علمه الوافر حبقائق األشياء وشدة براءته عن 
والرواية الثالثة قيل إن موسى عليه السالم سأل ربه أي عبادك األخالق الذميمة كالعجب والتيه والصلف 

أحب إليك قال الذي يذكرين وال ينساين قال فأي عبادك أقضى قال الذي يقضي باحلق وال يتبع اهلوى قال 
فأي عبادك أعلم قال الذي يبتغي علم الناس إىل علمه عسى أن يصيب كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردي 

عليه السالم إن كان يف عبادك من هو أعلم مين فادللين عليه فقال اعلم منك اخلضر قال فأين فقال موسى 
أطلبه قال على الساحل عند الصخرة قال يا رب كيف يل به قال تأخذ حوتاً يف مكتل فحيث فقدته فهو هناك 

ىل البحر فلما جاء فقال لفتاه إذا فقدت احلوت فأخربين فذهبا ميشيان ورقد موسى واضطرب احلوت وطفر إ
وقت الغداء طلب موسى احلوت فأخربه فتاه بوقوعه يف البحر فرجع من ذلك املوضع إىل املوضع الذي طفر 

احلوت فيه إىل البحر فإذا رجل مسجى بثوبه فسلم عليه موسى عليه السالم فقال وأين بأرضك السالما فعرفه 
ه أنت وأنت على علم علمك اهللا ال أعلمه أنا فلما ركبا نفسه فقال يا موسى أنا على علم علمين اهللا ال تعلم

السفينة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر يف املاء فقال اخلضر ما ينقص علمي وعلمك من علم اهللا مقدار ما 
أخذ هذا العصفور من البحر أقول نسبة ذلك القدر القليل الذي أخذه ذلك العصفور من ذلك املاء إىل كلية 

نسبة متناه إىل متناه ونسبة معلومات مجيع املخلوقات إىل معلومات اهللا تعاىل نسبة متناه إىل غري متناه ماء البحر 
  فأين إحدى النسبتني من



األخرى واهللا العامل حبقائق األمور ونرجع إىل التفسري أما قوله تعاىل ال أَْبَرُح قال الزجاج قوله ال أَْبَرُح ليس معناه 
كذلك مل يقطع أرضاً أقول ميكن أن جياب عنه بأن الزوال عن الشيء عبارة عن تركه  ال أزول ألنه لو كان

واإلعراض عنه يقال زال فالن عن طريقته يف اجلود أي تركها فقوله ال أبرح مبعىن ال أزول عن السري والذهاب 
اه ال أزول والعرب مبعىن ال أترك هذا العمل وهذا الفعل وأقول املشهور عند اجلمهور أن قوله ال أبرح معن

تقول ال أبرح وال أزال وال انفك وال افتأ مبعىن واحد قال القفال وقالوا أصل قوهلم ال أبرح من الرباح كما أن 
أصل ال أزال من الزوال يقال زال يزال ويزول كما يقال دام يدام ويدوم ومات ميات وميوت إال أن املستعمل 

أقيم ألن الرباح هو العدم فقوله ال أبرح يكون عدماً للعدم فيكون ثبوتاً يف هذه اللفظة يزال فقوله ال أبرح أي 
فقوله ال أزال وال أبرح يفيد الدوام والثبات على العمل فإن قيل إذا كان قوله ال أبرح مبعىن ال أزال فال بد من 

أما الكالم فألن قوله اخلرب قلنا حذف اخلرب ألن احلال والكالم يدالن عليه أما احلال فألهنا كانت حال سفر و
َحتَّى أَْبلُغَ َمْجَمَع الَْبحَْرْينِ غاية مضروبة تستدعي شيئاً هي غاية له فيكون املعىن ال أبرح أسري حىت أبلغ جممع 
البحرين وحيتمل أن يكون املعىن ال أبرح مما أنا عليه يعين ألزم املسري والطلب وال أتركه وال أفارقه حىت أبلغ 

ح املكان وأما جممع البحرين فهو املكان الذي وعد فيه موسى بلقاء اخلضر عليهما السالم وهو كما تقول ال أبر
ملتقى حبري فارس والروم مما يلي املشرق وقيل غريه وليس يف اللفظ ما يدل على تعيني هذين البحرين فإن صح 

موسى واخلضر ألهنما كانا  باخلرب الصحيح شيء فذاك وإال فاألوىل السكوت عنه ومن الناس من قال البحران
حبري العلم وقرىء جممع بكسر امليم مث قال أو أمضى حقباً أي أسري زماناً طويالً وقيل احلقب مثانون سنة وقد 

وحاصل الكالم أن اهللا عز وجل كان أعلم )  ٢٣النبأ ( تكلمنا يف هذا اللفظ يف قوله تعاىل لَّابِِثَني ِفيَها أَْحقَاباً 
عامل وما أعلمه موضعه بعينه فقال موسى عليه السالم ال أزال أمضي حىت جيتمع البحران موسى حال هذا ال

فيصريا حبراً واحداً أو أمضي دهراً طويالً حىت أجد هذا العامل وهذا إخبار من موسى بأنه وطن نفسه على حتمل 
علم لو سافر من املشرق إىل التعب الشديد والعناء العظيم يف السفر ألجل طلب العلم وذلك تنبيه على أن املت

املغرب لطلب مسألة واحدة حلق له ذلك مث قال تعاىل فَلَمَّا َبلََغا َمْجَمَع َبْينِهَِما واملعىن فانطلقا إىل أن بلغا جممع 
بينهما والضمري يف قوله بينهما إىل ماذا يعود فيه قوالن األول جممع بينهما أي جممع البحرين وهو كأنه إشارة 

ما قاله والقول الثاين أن املعىن فلما بلغ ) اهللا ( موسى ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين أي فحقق ) ل قو( إىل 
موسى وصاحبه الذي كان يقصده ألن ذلك املوضع الذي وقع فيه نسيان احلوت ) فيه ( املوضع الذي جيتمع 

رجع موسى وفتاه بعد أن ذكر هو املوضع الذي كان يسكنه اخلضر أو يسكن بقربه وألجل هذا املعىن ملا 
  احلوت صار إليه وهو معىن حسن واملفسرون على القول األول مث قال تعاىل َنِسَيا ُحوَتُهَما وفيه مباحث

البحث األول الروايات تدل على أنه تعاىل بني ملوسى عليه السالم أن هذا العامل موضعه جممع البحرين إال أنه 
مة على مسكنه املعني كمن يطلب إنساناً فيقال له إن موضعه حملة كذا من تعاىل جعل انقالب احلوت حياً عال

الري فإذا انتهيت إىل احمللة فسل فالناً عن داره وأين ما ذهب بك فاتبعه فإنك تصل إليه فكذا ههنا قيل له إن 
له فهنالك موضعه جممع البحرين فإذا وصلت إليه رأيت احلوت انقلب حياً وطفر إىل البحر فيحتمل أنه قيل 

  موضعه وحيتمل أنه قيل له فاذهب على موافقة ذهاب ذلك احلوت فإنك جتده



ا جممع بينهما طفرت السمكة إىل البحر وسارت ويف كيفية طفرها  إذا عرفت هذا فنقول إن موسى وفتاه ملا بلغ
ع توضأ يف روايات أيضاً قيل إن الفىت كان يغسل السمكة ألهنا كانت مملحة فطفرت وسارت وقيل إن يوش

اء وقيل انفجر  هناك عني من اجلنة ) ت ( ذلك املكان فانتضح املاء على احلوت املاحل فعاش ووثب يف امل
  ووصلت قطرات من تلك العني إىل السمكة فحييت وطفرت إىل البحر فهذا هو الكالم يف صفة احلوت

الستدالل هبذه احلالة املخصوصة على الوصول إىل البحث الثاين املراد من قوله َنِسَيا ُحوَتُهَما أهنما نسيا كيفية ا
املطلوب فإن قيل انقالب السمكة املاحلة حية حالة عجيبة فلما جعل اهللا حصول هذه احلالة العجيبة دليالً على 
الوصول إىل املطلوب فكيف يعقل حصول النسيان يف هذا املعىن أجاب العلماء عنه بأن يوشع كان قد شاهد 

ة من موسى عليه السالم كثرياً فلم يبق هلذه املعجزة عنده وقع عظيم فجاز حصول النسيان املعجزات القاهر
وعندي فيه جواب آخر وهو أن موسى عليه السالم ملا استعظم علم نفسه أزال اهللا عن قلب صاحبه هذا العلم 

لى القلب واخلاطر أما قوله الضروري تنبيهاً ملوسى عليه السالم على أن العلم ال حيصل إال بتعليم اهللا وحفظه ع
فَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفى الَْبْحرِ َسَرباً ففيه وجوه األول أن يكون التقدير سرب يف البحر سرباً إال أنه أقيم قوله فاختذ 

الثاين أن اهللا تعاىل أمسك )  ١٠الرعد ( مقام قوله سرب والسرب هو الذهاب ومنه قوله َوَسارٌِب بِالنَّهَارِ 
اء على البحر وجعله كالطاق والكوة حىت سرى احلوت فيه فلما جاوز أي موسى وفتاه املوعد املعني إجراء امل

وهو الوصول إىل الصخرة بسبب النسيان املذكور وذهبا كثرياً وتعبا وجاعا قَالَ ِلفََتاُه ءاِتَنا غََداءَنا لَقَْد لَِقيَنا ِمن 
َت إِذْ أََوْيَنا إِلَى الصَّْخَرةِ  اهلمزة يف أرأيت مهزة االستفهام ورأيت على معناه َسفَرَِنا َهاذَا َنَصباً قَالَ الفىت أَرَأَْي

األصلي وقد جاء هذا الكالم على ما هو املتعارف بني الناس فإنه إذا حدث ألحدهم أمر عجيب قال لصاحبه 
ذف مفعول أرأيت ألن أرأيت ما حدث يل كذلك ههنا كأنه قال أرأيت ما وقع يل منه إذ أوينا إىل الصخرة فح

  قوله فَإِّنى َنِسيُت الُْحوَت يدل عليه مث قال َوَما أَْنَسانِيُه إِالَّ الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُرُه وفيه مباحث
البحث األول أنه اعتراض وقع بني املعطوف واملعطوف عليه والتقدير فإين نسيت احلوت واختذ سبيله يف البحر 

  العتراض ما جيري جمرى العذر والعلة لوقوع ذلك النسيانعجباً والسبب يف وقوع هذا ا
 البحث الثاين قال الكعيب َوَما أَْنَسانِيُه إِالَّ الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُرُه يدل على أنه تعاىل ما خلق ذلك النسيان وما أراده

فيه مل يكن لسعي الشيطان  وإال كانت إضافته إىل اهللا تعاىل أوجب من إضافته إىل الشيطان ألنه تعاىل إذا خلقه
يف وجوده وال يف عدمه أثر قال القاضي واملراد بالنسيان أن يشتغل قلب اإلنسان بوساوسه اليت هي من فعله 

  دون النسيان الذي يضاد الذكر ألن ذلك ال يصح أن يكون إال من قبل اهللا تعاىل
ساين ذكره إال الشيطان مث قال َواتََّخذَ َسبِيلَُه البحث الثالث قوله أن اذكره بدل من اهلاء يف أنسانيه أي وما أن

ِفى الَْبْحرِ َعَجًبا وفيه وجوه األول أن قوله عجباً صفة ملصدر حمذوف كأنه قيل واختذ سبيله يف البحر اختاذاً 
 عجباً ووجه كونه عجباً انقالبه من املكتل وصريورته حياً وإلقاء نفسه يف البحر على غفلة منهما والثاين أن

يكون املراد منه ما ذكرنا أنه تعاىل جعل املاء عليه كالطاق وكالسرب الثالث قيل إنه مت الكالم عند قوله َواتََّخذَ 
  َسبِيلَُه ِفى الَْبْحرِ مث قال بعده عجباً واملقصود منه تعجبه من تلك العجيبة

بقوله مث قال تعاىل قَالَ ذاِلَك َما اليت رآها ومن نسيانه هلا وقيل إن قوله عجباً حكاية لتعجب موسى وهو ليس 
كُنَّا َنْبغِ أي قال موسى ذلك الذي كنا نطلبه ألنه أمارة الظفر باملطلوب وهو لقاء اخلضر وقوله نبغ أصله نبغي 



فحذفت الياء طلباً للتخفيف لداللة الكسرة عليه وكان القياس أن ال حيذف ألهنم إمنا حيذفون الياء يف األمساء 
 أنه قد جيوز على ضعف القياس حذفها ألهنا حتذف مع الساكن الذي يكون بعدها كقولك ما نبغي وهذا فعل إال

اليوم فلما حذفت مع الساكن حذفت أيضاً مع غري الساكن مث قال فارتدا على آثارمها أي فرجعا وقوله قََصًصا 
رمها والثاين أن يكون مصدراً فيه وجهان أحدمها أنه مصدر يف موضع احلال أي رجعا على آثارمها مقتصني آثا

لقوله فارتدا على آثارمها ألن معناه فاقتصا على آثارمها وحاصل الكالم أهنما ملا عرفا أهنما جتاوزا عن املوضع 
م   الذي يسكن فيه ذلك العامل رجعا وعادا إليه واهللا أعل

ُه ِمن لَُّدنَّا ِعلًْما قَالَ لَُه ُموَسى َهلْ أَتَّبُِعَك َعلَى أَن ُتَعلَِّمنِ فََوَجَدا َعْبًدا مِّْن ِعَباِدَنآ َءاَتْيَناُه َرْحَمةً  مِّْن ِعنِدَن ا َوَعلَّْمَنا
الَ َسَتجُِدنِى إِن َشآَء ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً قَالَ إِنََّك لَن َتْسَتِطيَع َمِعىَ  َصْبراً َوكَْيَف َتْصبُِر َعلَى َما لَْم ُتِحطْ بِِه ُخْبراً قَ

  َصابًِرا َوالَ أَْعِصى لََك أمْراً قَالَ فَإِِن اتََّبْعَتنِى فَالَ َتْسأَلْىن َعن َشى ٍء َحتَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكْراًاللَُّه 
  يف اآلية مسائل

  املسألة األوىل قوله فََوَجَدا َعْبًدا ّمْن ِعَباِدَنا فيه حبثان
تجوا عليه بوجوه األول أنه تعاىل قال َرْحَمةً  ّمْن ِعنِدَنا البحث األول قال األكثرون إن ذلك العبد كان نبياً واح

ُه والرمحة هي النبوة بدليل قوله تعاىل أَُهْم َيقِْسُمونَ َرْحَمةَ  َرّبَك  وقوله َوَما كُنَت َتْرُجو )  ٣٢الزخرف ( َوَعلَّْمَنا
واملراد من هذه الرمحة النبوة ولقائل أن يقول نسلم )  ٨٦القصص ( أَن ُيلْقَى إِلَْيَك الِْكتَاُب إِالَّ َرْحَمةً  ّمن رَّّبَك 

  أن النبوة رمحة أما ال يلزم أن يكون كل رمحة نبوة
احلجة الثانية قوله تعاىل َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعلًْما وهذا يقتضي أنه تعاىل علمه ال بواسطة تعليم معلم وال إرشاد 

ر وجب أن يكون نبياً يعلم األمور بالوحي من اهللا وهذا االستدالل مرشد وكل من علمه اهللا ال بواسطة البش
  ضعيف ألن العلوم الضرورية حتصل ابتداء من عند اهللا وذلك ال يدل على النبوة

والنيب ال يتبع غري النيب يف التعليم )  ٦٦الكهف ( احلجة الثالثة أن موسى عليه السالم قال َهلْ أَتَّبُِعَك َعلَى أَن 
الوهذا أيض   اً ضعيف ألن النيب ال يتبع غري النيب يف العلوم اليت باعتبارها صار نبياً أما يف غري تلك العلوم ف

احلجة الرابعة أن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى حيث قال له َصْبراً َوكَْيَف َتْصبُِر َعلَى َما لَْم ُتِحطْ بِِه ُخْبراً 
ال أَْعِصى لََك أْمراً وكل ذكل يدل على أن ذلك العامل كان فوق وأما موسى فإنه أظهر التواضع له حيث قال 

ال يكون نبياً ال يكون فوق النيب وهذا أيضاً ضعيف ألنه جيوز أن يكون غري النيب فوق النيب يف  موسى ومن 
 التعلم علوم ال تتوقف نبوته عليها فلم قلتم إن ذلك ال جيوز فإن قالوا ألنه يوجب التنفري قلنا فارسال موسى إىل

منه بعد إنزال اهللا عليه التوراة وتكليمه بغري واسطة يوجب التنفري فإن قالوا إن هذا ال يوجب التنفري فكذا 
  القول فيما ذكروه

ُه َعْن أَْمرِى ومعناه فعلته بوحي اهللا وهو  احلجة اخلامسة احتج األصم على نبوته بقوله يف أثناء القصة َوَما فََعلُْت
  وهذا أيضاً دليل ضعيف وضعفه ظاهريدل على النبوة 

احلجة السادسة ما روي أن موسى عليه السالم ملا وصل إليه قال السالم عليك فقال وعليك السالم يا نيب بين 
إسرائيل فقال موسى عليه السالم من عرفك هذا قال الذي بعثك إيل قالوا وهذا يدل على أنه إمنا عرف ذلك 

  النبوة ولقائل أن يقول مل ال جيوز أن يكون ذلك من باب الكرامات واإلهلاماتبالوحي والوحي ال يكون إال مع 



البحث الثاين قال األكثرون إن ذلك العبد هو اخلضر وقالوا إمنا مسي باخلضر ألنه كان ال يقف موقفاً إال أخضر 
بين إسرائيل فإن ذلك املوضع قال اجلبائي قد ظهرت الرواية أن اخلضر إمنا بعث بعد موسى عليه السالم من 

صح ذلك مل جيز أن يكون هذا العبد هو اخلضر وأيضاً فبتقدير أن يكون هذا العبد هو اخلضر وقد ثبت أنه جيب 
أن يكون نبياً فهذا يقتضي أن يكون اخلضر أعلى شأناً من موسى صاحب التوراة ألنا قد بينا أن األلفاظ 

ع على موسى وكان موسى يظهر التواضع له إال أن كون املذكورة يف هذه اآليات تدل على أن ذلك كان يترف
اخلضر أعلى شأناً من موسى غري جائز ألن اخلضر إما أن يقال إنه كان من بين إسرائيل أو ما كان من بين 

كان من أمة موسى لقوله تعاىل حكاية عن موسى عليه ) فقد ( إسرائيل فإن قلنا إنه كان من بين إسرائيل 
واألمة ال تكون أعلى حاالً من النيب وإن قلنا )  ١٧الشعراء ( رعون أَْرِسلْ َمَعَنا َبنِى إِْسراءيلَ السالم أنه قال لف

إنه ما كان من بين إسرائيل مل جيز أن يكون أفضل من موسى لقوله تعاىل لبين إسرائيل َوأَّنى فَضَّلُْتكُْم َعلَى 
  ن يقول إن موسى هذا غري موسى صاحب التوراةوهذه الكلمات تقوي قول م)  ٤٧البقرة ( الَْعالَِمَني 

املسألة الثالثة قوله َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعلًْما يفيد أن تلك العلوم حصلت عنده من عند اهللا من غري واسطة 
وم والصوفية مسوا العلوم احلاصلة بطريق املكاشفات العلوم اللدنية وللشيخ أيب حامد الغزايل رسالة يف إثبات العل

إما  اللدنية وأقول حتقيق الكالم يف هذا الباب أن نقول إذا أدركنا أمراً من األمور وتصورنا حقيقة من احلقائق ف
أن حنكم عليه حبكم وهو التصديق أو ال حنكم وهو التصور وكل واحد من هذين القسمني فإما أن يكون نظرياً 

م النظرية فهي حتصل يف النفس والعقل من غري حاصالً من غري كسب وطلب وإما أن يكون كسبياً أم العلو
كسب وطلب مثل تصورنا األمل واللذة والوجود والعدم ومثل تصديقنا بأن النفي واإلثبات ال جيتمعان وال 

يرتفعان وأن الواحد نصف اإلثنني وأما العلوم الكسبية فهي اليت ال تكون حاصلة يف جوهر النفس ابتداء بل ال 
  ه إىل اكتساب تلك العلوم وهذا الطريقبد من طريق يتوصل ب

على قسمني أحدمها أن يتكلف اإلنسان تركب تلك العلوم البديهية النظرية حىت يتوصل بتركبها إىل استعالم 
اجملهوالت وهذا الطريق هو املسمى بالنظر والتفكر والتدبر والتأمل والتروي واالستدالل وهذا النوع من 

ال يتم إال باجلهد والطلب والنوع الثاين أن يسعى اإلنسان بواسطة الرياضات  حتصيل العلوم هو الطريق الذي
واجملاهدات يف أن تصري القوى احلسية واخليالية ضعيفة فإذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت األنوار اإلهلية 

وهذا هو يف جوهر العقل وحصلت املعارف وكملت العلوم من غري واسطة سعي وطلب يف التفكر والتأمل 
املسمى بالعلوم اللدنية إذا عرفت هذا فنقول جواهر النفس الناطقة خمتلفة باملاهية فقد تكون النفس نفساً 
مشرقة نورانية إهلية علوية قليلة التعلق باجلواذب البدنية والنوازع اجلسمانية فال جرم كانت أبداً شديدة 

فال جرم فاضت عليها من عامل الغيب تلك األنوار على سبيل االستعداد لقبول اجلاليا القدسية واألنوار اإلهلية 
ا قَ الَ الكمال والتمام وهذا هو املراد بالعلم اللدين وهو املراد من قوله َرْحَمةً  ّمْن ِعنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعلًْم

لبليدة اليت ال ميكنها حتصيل وأما النفس اليت ما بلغت يف صفاء اجلوهر وإشراق العنصر فهي النفس الناقصة ا
املعارف والعلوم إال مبتوسط بشري حيتال يف تعليمه وتعلمه والقسم األول بالنسبة إىل القسم الثاين كالشمس 

بالنسبة إىل األضواء اجلزئية وكالبحر بالنسبة إىل اجلداول اجلزئية وكالروح األعظم بالنسبة إىل األرواح اجلزئية 
ذا املأخذ ووراءه أسرار ال ميكن ذكرها يف هذا الكتاب مث قال تعاىل قَالَ لَُه ُموَسى َهلْ فهذا تنبيه قليل على ه



  أَتَّبُِعَك َعلَى أَن ُتَعلَّمنِ ِممَّا ُعلّْمَت ُرْشداً وفيه مسألتان
املسألة األوىل قرأ أبو عمرو ويعقوب َرَشًدا بفتح الراء والشني وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما بضم الراء 

والشني والباقون بضم الراء وتسكني الشني قال القفال وهي لغات يف معىن واحد يقال َرَشد وُرْشد مثل نكر 
ونكر كما يقال سقم وسقم وشغل وشغل وخبل وخبل وعدم وعدم وقوله َرَشًدا أي علماً ذا رشد قال القفال 

ي مما علمك اهللا وأرشدك به والثاين أن قوله َرَشًدا حيتمل وجهني أحدمها أن يكون الرشد راجعاً إىل اخلضر أ
  يرجع ذلك إىل موسى ويكون املعىن على أن تعلمين وترشدين مما علمت

املسألة الثانية اعلم أن هذه اآليات تدل على أن موسى عليه السالم راعى أنواعاً كثرية من األدب واللطف 
نه قال َهلْ أَتَّبُِعَك وثانيها أن استأذن يف إثبات عندما أراد أن يتعلم من اخلضر فأحدها أنه جعل نفسه تبعاً له أل

هذا التبعية فإنه قال هل تأذن يل أن أجعل نفسي تبعاً لك وهذا مبالغة عظيمة يف التواضع وثالثها أنه قال على 
وصيغة من  أن تعلمين وهذا إقرار له على نفسه باجلهل وعلى أستاذه بالعلم ورابعها أنه قال ُتَعلَّمنِ ِممَّا ُعلّْمَت

للتبعيض فطلب منه تعليم بعض ما علمه اهللا وهذا أيضاً مشعر بالتواضع كأنه يقول له ال أطلب منك أن جتعلين 
مساوياً يف العلم لك بل أطلب منك أن تعطيين جزأً من أجزاء علمك كما يطلب الفقري من الغين أن يدفع إليه 

َت اعتراف بأن اهللا علمه ذلك العلم وسادسها أن قوله َرَشًدا جزأً من أجزاء ماله وخامسها أن قوله ِممَّا ُعلّْم
طلب منه لإلرشاد واهلداية واإلرشاد هو األمر الذي لو مل حيصل حلصلت الغواية والضالل وسابعها أن قوله 

ه أنه طلب منه أن يعامله مبثل ما عامله اهللا به وفيه إشعار بأنه يكون إن عامك علي عند ُتَعلَّمنِ ِممَّا ُعلّْمَت معنا
  هذا التعليم شبيهاً بإنعام اهللا تعاىل عليك يف هذا

التعليم وهلذا املعىن قيل أنا عبد من تعلمت منه حرفاً وثامنها أن املتابعة عبارة عن اإلتيان مبثل فعل الغري ألجل 
ذكرون هذه الكلمة فال جيب كونه فعالً لذلك الغري فإنا إذا قلنا ال إله إال اهللا فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا ي

كوننا متبعني هلم يف ذكر هذه الكلمة ألنا ال نقول هذه الكلمة ألجل أهنم قالوها بل إمنا نقوهلا لقيام الدليل على 
فإمنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنه جيب ذكرها أما إذا أتينا هبذه الصلوات اخلمس على موافقة فعل رسول اهللا 

صلى اهللا عليه ( ه السالم أتى هبا ال جرم كنا متابعني يف فعل هذه الصلوات لرسول اهللا أتينا هبا ألجل أنه علي
إذا ثبت هذا فنقول قوله َهلْ أَتَّبُِعَك يدل على أنه يأيت مبثل أفعال ذلك األستاذ جملرد كون ذلك األستاذ ) وسلم 

ترك املنازعة واالعتراض وتاسعها أن قوله آتياً هبا وهذا يدل على أن املتعلم جيب عليه يف أول األمر التسليم و
اتََّبَعَك يدل على طلب متابعته مطلقاً يف مجيع األمور غري مقيد بشيء دون شيء وعاشرها أنه ثبت باإلخبار أن 

اخلضر عرف أوالً أنه نيب بين إسرائيل وأنه هو موسى صاحب التوراة وهو الرجل الذي كلمه اهللا عز وجل من 
ملعجزات القاهرة الباهرة مث إنه عليه السالم مع هذه املناصب الرفيعة والدرجات العالية غري واسطة وخصه با

الشريفة أتى هبذه األنواع الكثرية من التواضع وذلك يدل على كونه عليه السالم آتياً يف طلب العلم بأعظم 
مه مبا فيها من البهجة أنواع املبالغة وهذا هو الالئق به ألن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان عل

والسعادة أكثر فكان طلبه هلا أشد وكان تعظيمه ألرباب العلم أكمل وأشد واحلادي عشر أنه قال َهلْ أَتَّبُِعَك 
َعلَى أَن فأثبت كونه تبعاً له أوالً مث طلب ثانياً أن يعلمه وهذا منه ابتداء باخلدمة مث يف املرتبة الثانية طلب منه 

ال التعليم والثاين ع شر أنه قال َهلْ أَتَّبُِعَك َعلَى أَن فلم يطلب على تلك املتابعة على التعليم شيئاً كان قال 



أطلب منك على هذه املتابعة املال واجلاه وال غرض يل إال طلب العلم مث إنه تعاىل حكى عن اخلضر أنه قال إِنََّك 
  ا لَْم ُتِحطْ بِِه ُخْبراً وفيه مسائللَن َتْسَتِطيَع َمِعىَ  َصْبراً َوكَْيَف َتْصبُِر َعلَى َم

املسألة األوىل اعلم أن املتعلم على قسمني متعلم ليس عنده شيء من العلم ومل ميارس القيل والقال ومل يتعود 
التقرير واالعتراض ومتعلم حصل العلوم الكثرية ومارس االستدالل واالعتراض مث إنه يريد أن خيالط إنساناً 

أكمل منه ليبلغ درجة التمام والكمال والتعلم يف هذا القسم الثاين شاق شديد وذلك ألنه إذا رأى شيئاً أو مسع 
كالماً فرمبا كان ذلك حبسب الظاهر منكراً إال أنه كان يف احلقيقة حقاً صواباً فهذا املتعلم ألجل أنه ألف القيل 

دم كماله ال يقف على سره وحقيقته وحينئذ يقدم على والقال وتعود الكالم واجلدال يغتر ظاهره وألجل ع
النزاع واالعتراض واجملادلة وذلك مما يثقل مساعه على األستاذ الكامل املتبحر فإذا اتفق مثل هذه الواقعة مرتني 

َمِعىَ   أو ثالثة حصلت النفرة التامة والكراهة الشديدة وهذا هو الذي أشار إليه اخلضر بقوله إِنََّك لَن َتْسَتِطيَع
َصْبراً إشارة إىل أنه ألف الكالم وتعود اإلثبات واإلبطال واالستدالل واالعتراض وقوله َوكَْيَف َتْصبُِر َعلَى َما 

لَْم ُتِحطْ بِِه ُخْبراً إشارة إىل كونه غري عامل حبقائق األشياء كما هي وقد ذكرنا أنه مىت حصل األمران صعب 
  مر باآلخرة إىل النفرة والكراهية وحصول التقاطع والتنافرالسكوت وعسر التعليم وانتهى األ

  املسألة الثانية احتج أصحابنا بقوله إِنََّك لَن َتْسَتِطيَع َمِعىَ  َصْبراً على أن االستطاعة ال حتصل قبل

الفعل قالوا لو كانت االستطاعة على الفعل حاصلة قبل حصول الفعل لكانت االستطاعة على الصرب حاصلة 
ى عليه السالم قبل حصول الصرب فيلزم أن يصري قوله إِنََّك لَن َتْسَتِطيَع َمِعىَ  َصْبراً كذباً وملا بطل ذلك ملوس

علمنا أن االستطاعة ال توجد قبل الفعل أجاب اجلبائي عنه أن املراد من هذا القول أنه يثقل عليه الصرب ال أنه 
أن جيالسه إذا كان يثقل عليه ذلك ) ال ( أن يرى فالناً و ال يستطيعه يقال يف العرف إن فالناً ال يستطيع 

ونظريه قوله تعاىل َما كَاُنواْ َيْسَتِطيُعونَ السَّْمَع أي كان يشق عليهم االستماع فيقال له هذا عدول عن الظاهر 
َتْصبُِر َعلَى  من غري دليل وإنه ال جيوز وأقول مما يؤكد هذا االستدالل الذي ذكره األصحاب قوله تعاىل َوكَْيَف

َما لَْم ُتِحطْ بِِه ُخْبراً استبعد حصول الصرب على ما مل يقف اإلنسان على حقيقته ولو كانت االستطاعة قبل الفعل 
ا كان حصول الصرب عند عدم  لكانت القدرة على العلم حاصلة قبل حصول ذلك العلم ولو كان كذلك مل

يبعد منه إقدامه على ذلك الفعل وملا حكم اهللا باستبعاده علمنا أن ذلك العلم مستبعداً ألن القادر على الفعل ال 
االستطاعة ال حتصل قبل الفعل مث حكى اهللا تعاىل عن موسى أنه قال َسَتجُِدنِى إِن َشاء اللَُّه َصابًِرا َوالَ أَْعِصى لَكَ 

  أْمراً وفيه مسائل
اآلية فقالوا إن اخلضر قال ملوسى إِنََّك لَن َتْسَتِطيَع َمِعى املسألة األوىل احتج الطاعنون يف عصمة اهللا األنبياء هبذه 

َ َصْبراً وقال موسى َسَتجُِدنِى إِن َشاء اللَُّه َصابًِرا َوالَ أَْعِصى لََك أْمراً وكل واحد من هذين القولني يكذب 
م السالم واجلواب اآلخر فيلزم إحلاق الكذب بأحدمها وعلى التقديرين فيلزم صدور الكذب عن األنبياء عليه

  أن حيمل قوله إِنََّك لَن َتْسَتِطيَع َمِعىَ  َصْبراً على األكثر األغلب وعلى هذا التقدير فال يلزم ما ذكروه
املسألة الثانية لفظة إن كان كذا تفيد الشك فقوله َسَتجُِدنِى إِن َشاء اللَُّه َصابًِرا معناه ستجدين صابراً إن شاء اهللا 

ا يقتضي وقوع الشك يف أن اهللا هل يريد كونه صابراً أم ال وال شك أن الصرب يف مقام كوين صابراً وهذ
التوقف واجب فهذا يقتضي أن اهللا تعاىل قد ال يريد من العبد ما أوجبه عليه وهذا يدل على صحة قولنا إن اهللا 



ية لألدب فيما يريد اإلنسان أن تعاىل قد يأمر بالشيء مع أنه ال يريده قالت املعتزلة هذه الكلمة إمنا تذكر رعا
يفعله يف املستقبل فيقال هلم هذا األدب إن صح معناه فقد ثبت املطلوب وإن فسد فأي أدب يف ذكر هذا 

  الكالم الباطل
املسألة الثالثة قوله تعاىل َوالَ أَْعِصى لََك أْمراً يدل على أن ظاهر األمر يفيد الوجوب ألن تارك املأمور به عاص 

)  ٢٣اجلن ( ذه اآلية والعاصي يستحق العقاب لقوله تعاىل َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه فَإِنَّ لَُه َناَر َجَهنََّم بداللة ه
  وهذا يدل على أن ظاهر األمر يفيد الوجوب

إىل قلة العلم واخلرب  املسألة الرابعة قول اخلضر ملوسى عليه السالم َوكَْيَف َتْصبُِر َعلَى َما لَْم ُتِحطْ بِِه ُخْبراً نسبة
وقول موسى له َسَتجُِدنِى إِن َشاء اللَُّه َصابًِرا َوالَ أَْعِصى لََك أْمراً تواضع شديد وإظهار للتحمل التام والتواضع 
الشديد وكل ذلك يدل على أن الواجب على املتعلم إظهار التواضع بأقصى الغايات وأما املعلم فإن رأى أن يف 

م ما يفيده نفعاً وإرشاداً إىل اخلري فالواجب عليه ذكره فإن السكوت عنه يوقع املتعلم يف التغليظ على املتعل
أي ال  الغرور والنخوة وذلك مينعه من التعلم مث قال فَإِِن اتََّبْعَتنِى فَالَ َتْسأَلْىن َعن َشىء َحتَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكْراً

  حىت أكون أناتستخربين عما تراه مين مما ال تعلم وجهه 

املبتدىء لتعليمك إياه وإخبارك به ويف قراءة ابن عامر فال تسألن حمركة الالم مشددة النون بغري ياء وروى عنه 
  ال تسألين مثقلة مع الياء وهي قراءة نافع ويف قراءة الباقني ال تسألن خفيفة واملعىن واحد

َرقََها قَالَ أََخَرقَْتَها ِلُتْغرَِق أَْهلََها لَقَْد جِئَْت َشْيئًا إِْمًرا قَالَ أَلَْم أَقُلْ إِنََّك لَن فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا َرِكَبا ِفى السَِّفيَنةِ  َخ
  َتْسَتِطيَع َمِعىَ  َصْبراً قَالَ الَ ُتَؤاِخذْنِى بَِما َنِسيُت َوالَ ُتْرِهقْنِى ِمْن أَْمرِى ُعْسراً

ا تشارطا على  الشرط املذكور وسارا فانتهيا إىل موضع احتاجا فيه إىل ركوب اعلم أن موسى وذلك العامل مل
السفينة فركباها وأقدم ذلك العامل على خرق السفينة وأقول لعله أقدم على خرق جدار السفينة لتصري السفينة 

ْغرَِق بسبب ذلك اخلرق معيبة ظاهرة العيب فال يتسارع الغرق إىل أهلها فعند ذلك قال موسى له أََخَرقَْتَها ِلُت
  أَْهلََها وفيه حبثان

البحث األول قرأ محزة والكسائي أَِعزَّةَ  أَْهِلَها بفتح الياء على إسناد الغرق إىل األهل والباقون لتغرق أهلها 
  على اخلطاب والتقدير لتغرق أنت أهل هذه السفينة

ي الشرط املتقدم فلهذا املعىن البحث الثاين أن موسى عليه السالم ملا شاهد ذلك األمر املنكر حبسب الظاهر نس
قال ما قال واحتج الطاعنون يف عصمة األنبياء عليهم السالم هبذه اآلية من وجهني األول أنه ثبت بالدليل أن 

ذلك العامل كان من األنبياء مث قال موسى عليه السالم أََخَرقَْتَها ِلُتْغرَِق أَْهلََها فإن صدق موسى يف هذا القول دل 
ر الذنب العظيم عن ذلك النيب وإن كذب دل على صدور الكذب عن موسى عليه السالم ذلك على صدو

الثاين أنه التزم أن ال يعترض على ذلك العامل وجرت العهود املؤكدة لذلك مث إنه خالف تلك العهود وذلك 
الكالم ال ألجل  ذنب واجلواب عن األول أنه ملا شاهد موسى عليه السالم منه األمر اخلارج عن العادة قال هذا

أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحاً بل ألنه أحب أن يقف على وجهه وسببه وقد يقال يف الشيء العجيب الذي ال 
  يعرف سببه إنه أمر يقال أمر األمر إذا عظم وقال الشاعر

  داهية دهياء



ف الشرط مل يزد على أن قال وعلى الثاين أنه فعل بناء على النسيان مث إنه تعاىل حكى عن ذلك العامل أنه ملا خال
اد أنه أَلَْم أَقُلْ إِنََّك لَن َتْسَتِطيَع َمِعىَ  َصْبراً فعند هذا اعتذر موسى عليه السالم بقوله الَ ُتَؤاِخذْنِى بَِما َنِسيُت أر

هقه إياه أي نسي وصيته وال مؤاخذة على الناسي بشيء َوالَ ُتْرِهقْنِى ِمْن أَْمرِى ُعْسراً يقال رهقه إذا غشيه وأر
وال تغشين من أمري عسراً وهو اتباعه إياه يعين وال تعسر على متابعتك ويسرها علي باإلغضاء وترك املناقشة 

  وقرىء ُعْسراً بضمتني
َتلَْت َنفًْسا َزِكيَّةً  بَِغْيرِ َنفْسٍ لَّقَْد جِئَْت َش ْيئاً نُّكْراً قَالَ أَلَْم أَقُلْ لََّك إِنََّك فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا لَِقَيا غُالًَما فَقََتلَُه قَالَ أَقَ

  راًلَن َتْسَتِطيَع َمِعىَ  َصْبراً قَالَ إِن َسأَلُْتَك َعن َشىْ ٍء َبْعَدَها فَالَ ُتَصاِحْبنِى قَْد َبلَْغَت ِمن لَُّدنِّى ُعذْ

د الغالم جعل الشيخ اعلم أن لفظ الغالم قد يتناول الشاب البالغ بدليل أنه يقال رأى الشيخ خري من مشه
نقيضاً للغالم وذلك يدل على أن الغالم هو الشاب وأصله من االغتالم وهو شدة الشبق وذلك إمنا يكون يف 
الشباب وأما تناول هذا اللفظ للصيب الصغري فظاهر وليس يف القرآن كيف لقياه هل كان يلعب مع مجع من 

و كان كافراً وهل كان منعزالً وهل كان بالغاً أو كان صغرياً الغلمان الصبيان أو كان منفرداً وهل كان مسلماً أ
وكان اسم الغالم بالصغري أليق وإن احتمل الكبري إال أن قوله بَِغْيرِ َنفْسٍ أليق بالبالغ منه بالصيب ألن الصيب ال 

فظ القرآن ما يقتل وإن قتل وأيضاً فهل قتله بأن حز رأسه أو بأن ضرب رأسه باجلدار أو بطريق آخر فليس يف ل
 يدل على شيء من هذه األقسام فعند هذا قال موسى عليه السالم أَقََتلَْت َنفًْسا َزِكيَّةً  بَِغْيرِ َنفْسٍ لَّقَْد جِئَْت َشْيئاً

  نُّكْراً وفيه مباحث
البحث األول قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو زاكية باأللف والباقون زكية بغري ألف قال الكسائي الزاكية 

  والزكية لغتان ومعنامها الطاهرة وقال أبو عمرو الزاكية اليت مل تذنب والزكية اليت أذنبت مث تابت
البحث الثاين ظاهر اآلية يدل على أن موسى عليه السالم استبعد أن يقتل النفس إال ألجل القصاص بالنفس 

  قوى هو ذلكوليس األمر كذلك ألنه قد حيل دمه بسبب من األسباب وجوابه أن السبب األ
البحث الثالث النكر أعظم من اإلمر يف القبح وهذا إشارة إىل أن قتل الغالم أقبح من خرق السفينة ألن ذلك 

ما كان اتالفاً للنفس ألنه كان ميكن أن ال حيصل الغرق أما ههنا حصل اإلتالف قطعاً فكان أنكر وقيل إن قوله 
ر أعظم من العجب وقيل النكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه النفوس فهو لَقَْد جِئَْت َشْيئًا إِْمًرا أي عجباً والنك

أبلغ يف تقبيح الشيء من اإلمر ومنهم من قال اإلمر أعظم قال ألن خرق السفينة يؤدي إىل إتالف نفوس كثرية 
 حكى وهذ القتل ليس إال إتالف شخص واحد وأيضاً اإلمر هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من النكر وأنه تعاىل

عن ذلك العامل أنه ما زاد على أن ذكره ما عاهده عليه فقال أَلَْم أَقُلْ لََّك إِنََّك لَن َتْسَتِطيَع َمِعىَ  َصْبراً وهذا عني 
ما ذكره يف املسألة األوىل إال أنه زاد ههنا لفظة لك ألن هذه اللفظة تؤكد التوبيخ فعند هذا قال موسى إِن 

ْعَدَها فَالَ ُتَصاِحْبنِى مع العلم بشدة حرصه على مصاحبته وهذا كالم نادم شديد الندامة مث َسأَلُْتَك َعن َشىْ ء َب
قال قَْد َبلَْغَت ِمن لَُّدّنى ُعذْراً واملراد منه أنه ميدحه هبذه الطريقة من حيث احتمله مرتني أوالً وثانياً مع قرب 

ضع األول قرأ نافع برواية ورش وقالون وابن عامر وأبو بكر املدة وبقي مما يتعلق بالقراءة يف هذه اآلية ثالثة موا
عن عاصم نكراً بضم الكاف يف مجيع القرآن والباقون ساكنة الكاف حيث كان ومها لغتان الثاين الكل قرأوا ال 

  ُتَصاِحبْنِى باأللف إال يعقوب



وىل قراءة نافع وأيب بكر يف بعض من صحب واملعىن واحد الثالث يف لَُّدّنى قراءات األ) ال تصحبين ( فإنه قرأ 
الروايات عن عاصم ِمن لَُّدّنى بتخفيف النون وضم الدال الثانية قرأ ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو ومحزة 
والكسائي وحفص عن عاصم لندي مشددة النون وضم الدال الثالثة قرأ أبو بكر عن عاصم باإلمشام وغري 

الم وسكون الدال يف بعض الروايات عن عاصم وهذه القراءات كلها لغات يف إشباع الرابعة ِمن لَُّدّنى بضم ال
  هذه اللفظة

ا فََوَجَدا ِفيَها جَِد اراً ُيرِيُد أَن َينقَضَّ فَأَقَاَمُه قَالَ فَانطَلَقَا َحتَّى إِذَآ أََتَيآ أَْهلَ قَْرَيةٍ  اْسَتطَْعَمآ أَْهلََها فَأََبْواْ أَن ُيَضيِّفُوُهَم
  ِه َصْبراًَت الَتََّخذَْت َعلَْيِه أَْجراً قَالَ َهاذَا ِفَراُق َبْينِى َوَبْينَِك سَأَُنبِّئَُك بَِتأْوِيلِ َما لَْم َتْسَتِطع عَّلَْيلَْو ِشئْ

اعلم أن تلك القرية هي أنطاكية وقيل هي األيلة وههنا سؤاالت األول إن االستطعام ليس من عادة الكرام 
العامل ألن موسى كان من عادته عرض احلاجة وطلب الطعام أال ترى أنه تعاىل  فكيف أقدم عليه موسى وذلك

ِقٌري  )  ٢٤القصص ( حكى عنه أنه قال يف قصة موسى عند ورود ماء مدين َرّب إِّنى ِلَما أَنَزلَْت إِلَى َّ ِمْن َخْيرٍ فَ
ب ذلك عند خوف الضرر اجلواب أن إقدام اجلائع على االستطعام أمر مباح يف كل الشرائع بل رمبا وج

الشديد السؤال الثاين مل قال َحتَّى إِذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيةٍ  اْسَتطَْعَما أَْهلََها وكان من الواجب أن يقال استطعما منهم 
  واجلواب أن التكرير قد يكون للتأكيد كقول الشاعر ليت الغراب غداة ينعب دائما

  كان الغراب مقطع األوداج
إن الضيافة من املندوبات فتركها ترك للمندوب وذلك أمر غري منكر فكيف جيوز من موسى  السؤال الثالث

عليه السالم مع علو منصبه أنه غضب عليهم الغضب الشديد الذي ألجله ترك العهد الذي التزمه مع ذلك 
الغضب ألجل ترك األكل يف ليلة واحدة  العامل يف قوله إِن َسأَلُْتَك َعن َشىْ ء َبْعَدَها فَالَ ُتَصاِحْبنِى وأيضاً مثل هذا

ال يليق بأدون الناس فضالً عن كليم اهللا اجلواب أما قوله الضيافة من املندوبات قلنا قد تكون من املندوبات 
وقد تكون من الواجبات بأن كان الضيف قد بلغ يف اجلوع إىل حيث لو مل يأكل هللك وإذا كان التقدير ما 

ا بلغ يف اجلوع إىل حد اهلالك بدليل أنه قال ذكرناه مل يكن الغضب الش ديد ألجل ترك األكل يوماً فإن قالوا م
لَْو ِشئَْت الَتََّخذَْت َعلَْيِه أَْجراً وكان يطلب على إصالح ذلك اجلدار أجرة ولو كان قد بلغ يف اجلوع إىل حد 

ا لعل ذلك اجل وع كان شديداً إال أنه ما بلغ اهلالك ملا قدر على ذلك العمل فكيف يصح منه طلب األجرة قلن
  حد اهلالك مث قال تعاىل فَأََبْواْ أَن ُيَضّيفُوُهَما وفيه حبثان

البحث األول يضيفومها يقال ضافه إذا كان له ضيفاً وحقيقته مال إليه من ضاف السهم عن الغرض ونظريه 
  كانوا أهل قرية لئاماً) عليه وسلم صلى اهللا ( زاره من اإلزورار وأضافه وضيفه أنزله وجعله ضيفه وعن النيب 

البحث الثاين رأيت يف كتب احلكايات أن أهل تلك القرية ملا مسعوا نزول هذه اآلية استحيوا وجاؤوا إىل رسول 
حبمل من الذهب وقالوا يا رسول اهللا نشتري هبذا الذهب أن جتعل الباء تاءاً حىت ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 

فأتوا أن يضيفومها أي أتوا ألن يضيفومها أي كان إتيان أهل تلك القرية إليهما ألجل تصري القراءة هكذا 
وقال إن تغيري ) صلى اهللا عليه وسلم ( الضيافة وقالوا غرضنا منه أن يندفع عنا هذا اللؤم فامتنع رسول اهللا 

ن تغيري النقطة الواحدة هذه النقطة يوجب دخول الكذب يف كالم اهللا وذلك يوجب القدح يف اإلهلية فعلمنا أ
من القرآن يوجب بطالن الربوبية والعبودية مث قال تعاىل فََوَجَدا ِفيَها جَِداراً ُيرِيُد أَن َينقَضَّ فَأَقَاَمُه أي فرأيا يف 



القرية حائطاً مائالً فإن قيل كيف جيوز وصف اجلدار باإلرادة مع أن اإلرادة من صفات األحياء قلنا هذا اللفظ 
  ى سبيل االستعارة وله نظائر يف الشعر قال يريد الرمح صدر أيب براءورد عل

  ويرغب عن دماء بين عقيل
  وأنشد الفراء إن دهراً يلف مشلي جبمعل

  لزمان يهم باإلحسان
  يف مهمة فلقت به هاماهتا

  فلق الفؤوس إذا أردن نصوال
ُب وقوله أَن َيقُولَ لَُه كُن فََيكُونُ وقوله قَالََتا أََتْيَنا ونظريه من القرآن قوله تعاىل َولَمَّا َسكََت َعن مُّوَسى الَْغَض

طَاِئِعَني وقوله أَن َينقَضَّ يقال انقض إذا أسرع سقوطه من انقضاض الطائر وهو انفعل مطاوع قضضته وقيل 
 انقض فعل من النقض كأمحر من احلمرة وقرىء أن ينقض من النقض وأن ينقاض من انقاضت العني إذا انشقت

طوالً وأما قوله فَأَقَاَمُه قيل نقضه مث بناه وقيل أقامه بيده وقيل مسحه بيده فقام واستوى وكان ذلك من 
معجزاته واعلم أن ذلك العامل ملا فعل ذلك وكانت احلالة حالة اضطرار وافتقار إىل الطعام فألجل تلك الضرورة 

ء َب ِه نسي موسى ما قاله من قوله إِن َسأَلُْتَك َعن َشىْ  ْعَدَها فَالَ ُتَصاِحْبنِى فال جرم قال لَْو ِشئَْت الَتََّخذَْت َعلَْي
أَْجراً أي طلبت على عملك أجرة تصرفها يف حتصيل املطعوم وحتصيل سائر املهمات وقرىء الَتََّخذَْت َعلَْيِه أَْجراً 

أن موسى عليه السالم ملا ذكر  والتاء ختذت أصل كما يف تبع واختذ افتعل منه كقولنا اتبع من قولنا تبع واعلم
هذا الكالم قال العامل َهاذَا ِفَراُق َبْينِى َوَبْينَِك وههنا سؤاالت السؤال األول قوله هذه إشارة إىل ماذا واجلواب 

من وجهني األول أن موسى عليه السالم قد شرط أنه إن سأله بعد ذلك سؤاالً آخر حيصل الفراق حيث قال إِن 
ىْ ء َبْعَدَها فَالَ ُتَصاِحْبنِى فلما ذكر هذا السؤال فارقه ذلك العامل وقال َهاذَا ِفَراُق َبْينِى َوَبْينَِك أي َسأَلُْتَك َعن َش

هذا الفراق املوعود الثاين أن يكون قوله هذا إشارة إىل السؤال الثالث أي هذا االعتراض هو سبب الفراق 
نِى َوَبْينَِك اجلواب معناه هذا فراق حصل بيين وبينك فأضيف املصدر السؤال الثاين ما معىن قوله َهاذَا ِفَراُق َبْي

إىل الظرف حكى القفال عن بعض أهل العربية أن البني هو الوصل لقوله تعاىل لَقَد تَّقَطََّع َبْيَنكُْم فكان املعىن هذا 
له الزجاج مث قال العامل فراق بيننا أي اتصالنا كقول القائل أخزى اهللا الكاذب مين ومنك أي أحدنا هكذا قا

ملوسى عليه السالم َسأَُنّبئَُك بَِتأْوِيلِ َما لَْم َتْسَتِطع عَّلَْيِه َصْبراً أي سأخربك حبكمة هذه املسائل الثالثة وأصل 
ا مصريه   التأويل راجع إىل قوهلم آل األمر إىل كذا أي صار إليه فإذا قيل ما تأويله فاملعىن م

ى الَْبْحرِ فَأََردتُّ أَنْ أَِعيَبَها َوكَانَ َوَرآَءُهم مَِّلٌك َيأُْخذُ كُلَّ َسِفيَنة أَمَّا السَِّفيَنةُ  فَ ٍ غَْصباً كَاَنْت ِلَمَساِكَني َيْعَملُونَ ِف
ِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيراً مِّْنُه َزكَواةً  َوأَمَّا الُْغلَاُم فَكَانَ أََبَواُه ُمْؤِمَنْينِ فََخِشيَنآ أَن ُيْرِهقَُهَما طُْغَياناً َوكُفْراً فَأََرْدَنآ أَن ُيْب

انَ َتْحَتُه كَنٌز لَُّهَما َو كَانَ أَُبوُهَما َصاِلحاً فَأََراَد َوأَقَْرَب ُرْحماً َوأَمَّا الْجِدَاُر فَكَانَ ِلُغلَاَمْينِ َيِتيَمْينِ ِفى الَْمِديَنةِ  َوكَ
ِه َربَُّك أَن َيْبلَُغآ أَُشدَُّهَما َوَيْسَتخْرَِج ُه َعْن أَْمرِى ذَِلَك َتأْوِيلُ َما لَْم َتْسِطع عَّلَْي ا كَنَزُهَما َرْحَمةً  مِّن رَّبَِّك َوَما فََعلُْت

اً   َصْبراً َوَيسْأَلُوَنَك َعن ِذى الْقَْرَنْينِ قُلْ َسأَْتلُواْ َعلَْيكُم مِّْنُه ِذكْر
  يف اآلية مسائل

ثة مشتركة يف شيء واحد وهو أن أحكام األنبياء صلوات اهللا عليهم املسألة األوىل اعلم أن هذه املسائل الثال



وهذا العامل ما كانت أحكامه ) حنن حنكم بالظاهر واهللا يتوىل السرائر ( مبنية على الظواهر كما قال عليه السالم 
لظاهر أنه مبنية على ظواهر األمور بل كانت مبنية على األسباب احلقيقية الواقعة يف نفس األمر وذلك ألن ا

حيرم التصرف يف أموال الناس ويف أرواحهم يف املسألة األوىل ويف الثانية من غري سبب ظاهر يبيح ذلك 
التصرف ألن ختريق السفينة تنقيص مللك اإلنسان من غري سبب ظاهر وقتل الغالم تفويت لنفس معصومة من 

ة الثالثة حتمل التعب واملشقة من غري سبب ظاهر غري سبب ظاهر واإلقدام على إقامة ذلك اجلدار املائل يف املسأل
ويف هذه املسائل الثالثة ليس حكم ذلك العامل فيها مبنياً عن األسباب الظاهرة املعلومة بل كان ذلك احلكم مبنياً 

على أسباب معتربة يف نفس األمر وهذا يدل على أن ذلك العامل كان قد آتاه اهللا قوة عقلية قدر هبا أن يشرف 
بواطن األمور ويطلع هبا على حقائق األشياء فكانت مرتبة موسى عليه السالم يف معرفة الشرائع واألحكام على 

بناء األمر على الظواهر وهذا العامل كانت مرتبته الوقوف على بواطن األشياء وحقائق األمور واإلطالع على 
مرتبة موسى عليه السالم إذا عرفت هذا أسرارها الكامنة فبهذا الطريق ظهر أن مرتبته يف العلم كانت فوق 

فنقول املسائل الثالثة مبنية على حرف واحد وهو أن عند تعارض الضررين جيب حتمل األدىن لدفع األعلى فهذا 
  هو األصل املعترب يف املسائل الثالثة

امللك وفاتت منافعها أما املسألة األوىل فألن ذلك العامل علم أنه لو مل يعب تلك السفينة بالتخريق لغصبها ذلك 
عن مالكها بالكلية فوقع التعارض بني أن خيرقها ويعيبها فتبقى مع ذلك على مالكها وبني أن ال خيرقها فيغصبها 
امللك فتفوت منافعها بالكلية على مالكها وال شك أن الضرر األول أقل فوجب حتمله لدفع الضرر الثاين الذي 

  هو أعظمهما

ذلك ألن بقاء ذلك الغالم حياً كان مفسدة للوالدين يف دينهم ويف دنياهم ولعله علم وأما املسألة الثانية فك
بالوحي أن املضار الناشئة من قتل ذلك الغالم أقل من املضار الناشئة بسبب حصول تلك املفاسد لألبوين فهلذا 

  السبب أقدم على قتله
ام على إقامة ذلك اجلدار ضررها أقل من سقوطه واملسألة الثالثة أيضاً كذلك ألن املشقة احلاصلة بسبب اإلقد

ألنه لو سقط لضاع مال تلك األيتام وفيه ضرر شديد فاحلاصل أن ذلك العامل كان خمصوصاً بالوقوف على 
بواطن األشياء وباألطالع على حقائقها كما هي عليها يف أنفسها وكان خمصوصاً ببناء األحكام احلقيقية على 

أما موسى عليه السالم فما كان كذلك بل كانت أحكامه مبنية على ظواهر األمور فال تلك األحوال الباطنة و
جرم ظهر التفاوت بينهما يف العلم فإن قال قائل فحاصل الكالم أنه تعاىل أطلعه على بواطن األشياء وحقائقها 

لم منه العلم فكان من يف نفسها وهذا النوع من العلم ال ميكن تعلمه وموسى عليه السالم إمنا ذهب إليه ليتع
الواجب على ذلك العامل أن يظهر له علماً ميكن له تعلمه وهذه املسائل الثالثة علوم ال ميكن تعلمها فما الفائدة 

يف ذكرها وإظهارها واجلواب أن العلم بظواهر األشياء ميكن حتصيله بناء على معرفة الشرائع الظاهرة وأما 
حتصيله بناء على تصفية الباطن وجتريد النفس وتطهري القلب عن العالئق  العلم ببواطن األشياء فإمنا ميكن

ا  مث إن موسى عليه )  ٦٥الكهف ( اجلسدانية وهلذا قال تعاىل يف صفة علم ذلك العامل َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعلًْم
ليه السالم أن كمال الدرجة يف السالم ملا كملت مرتبته يف علم الشريعة بعثه اهللا إىل هذا العامل ليعلم موسى ع

أن ينتقل اإلنسان من علوم الشريعة املبنية على الظواهر إىل علوم الباطن املبنية على اإلشراف على البواطن 



  والتطلع على حقائق األمور
اِكَني َيْعَملُونَ ِفى املسألة الثانية اعلم أن ذلك العامل أجاب عن املسألة األوىل بقوله أَمَّا السَِّفيَنةُ  فَكَاَنْت ِلَمَس

تلك السفينة  الَْبْحرِ فَأََردتُّ أَنْ أَِعيَبَها َوكَانَ َوَراءُهم مَِّلٌك َيأُْخذُ كُلَّ َسِفيَنةٍ  غَْصباً وفيه فوائد الفائدة األوىل أن
تج هبذه كانت ألقوام حمتاجني متعيشني هبا يف البحر واهللا تعاىل مساهم مساكني واعلم أن الشافعي رمحه اهللا اح

اآلية على أن حال الفقري يف الضر واحلاجة أشد من حال املسكني ألنه تعاىل مساهم مساكني مع أهنم كانوا 
ميلكون تلك السفينة الفائدة الثانية أن مراد ذلك العامل من هذا الكالم أنه ما كان مقصودي من ختريق تلك 

ن يغصب السفن اخلالية عن العيوب فجعلت هذه السفينة تغريق أهلها بل مقصودي أن ذلك امللك الظامل كا
السفينة معيبة لئال يغصبها ذلك الظامل فإن ضرر هذا التخريق أسهل من الضرر احلاصل من ذلك الغصب فإن 
قيل وهل جيوز لألجنيب أن يتصرف يف ملك الغري ملثل هذا الغرض قلنا هذا مما خيتلف أحواله حبسب اختالف 

كان جائزاً يف تلك الشريعة وأما يف شريعتنا فمثل هذا احلكم غري بعيد فإنا إذا علمنا الشرائع فلعل هذا املعىن 
أن الذين يقطعون الطريق ويأخذون مجيع ملك اإلنسان فإن دفعنا إىل قاطع الطريق بعض ذلك املال سلم الباقي 

ن هذا منا يعد إحساناً إىل فحينئذ حيسن منا أن ندفع بعض مال ذلك اإلنسان إىل قاطع الطريق ليسلم الباقي وكا
اً على وجه ال تبطل به تلك السفينة بالكلية إذ  ذلك املالك الفائدة الثالثة أن ذلك التخريق وجب أن يكون واقع

لو كان كذلك مل يكن الضرر احلاصل من غصبها أبلغ من الضرر احلاصل من ختريقها وحينئذ مل يكن ختريقها 
ء على قوله َوكَانَ َوَراءُهم فيه قوالن األول أن املراد منه وكان أمامهم ملك جائزاً الفائدة الرابعة لفظ الورا

  يأخذ هكذا قاله الفراء

أي أمامهم وكذلك قوله تعاىل َوَيذَُرونَ َوَراءُهْم َيْوماً ثَِقيالً )  ١٠اجلاثية ( وتفسريه قوله تعاىل ّمن َوَراِئهِْم َجَهنَُّم 
غاب عنك فقد توارى عنك وأنت متوار عنه فكل ما غاب عنك فهو وحتقيقه أن كل ما )  ٢٧اإلنسان ( 

يه والقول الثاين حيتمل  وراءك وأمام الشيء وقدامه إذا كان غائباً عنه متوارياً عنه فلم يبعد إطالق لفظ وراء عل
  أن يكون امللك كان من وراء املوضع الذي يركب منه صاحبه وكان مرجع السفينة عليه

اُم فَكَانَ أََبَواُه ُمْؤِمَنْينِ قيل إن ذلك وأما املسألة الثان ية وهي قتل الغالم فقد أجاب العامل عنها بقوله َوأَمَّا الُْغلَ
الغالم كان بالغاً وكان يقطع الطريق ويقدم على األفعال املنكرة وكان أبواه حيتاجان إىل دفع شر الناس عنه 

يصري ذلك سبباً لوقوعهما يف الفسق ورمبا أدى  والتعصب له وتكذيب من يرميه بشيء من املنكرات وكان
ذلك الفسق إىل الكفر وقيل إنه كان صبياً إال أن اهللا تعاىل علم منه أنه لو صار بالغاً حلصلت منه هذه املفاسد 

ه قتل من غلب وقوله فََخِشيَنا أَن ُيْرِهقَُهَما طُْغَياناً َوكُفْراً اخلشية مبعىن اخلوف وغلبة الظن واهللا تعاىل قد أباح ل
على ظنه تولد مثل هذا الفساد منه وقوله أَن ُيْرِهقَُهَما طُْغَياناً فيه قوالن األول أن يكون املراد أن ذلك الغالم 

أي ال حتملين على عسر )  ٧٣الكهف ( حيمل أبويه على الطغيان والكفر كقوله َوالَ ُتْرِهقْنِى ِمْن أَْمرِى ُعْسراً 
جل حب ذلك الولد حيتاجان إىل الذب عنه ورمبا احتاجا إىل موافقته يف تلك األفعال وضيق وذلك ألن أبويه أل

املنكرة والثاين أن يكون املعىن أن ذلك الولد كان يعاشرمها معاشرة الطغاة الكفار فإن قيل هل جيوز اإلقدام 
ىل فَأََرْدَنا أَن ُيْبِدلَُهَما َربُُّهَما على قتل اإلنسان ملثل هذا الظن قلنا إذا تأكد ذلك الظن بوحي اهللا جاز مث قال تعا

َخْيراً ّمْنُه َزكَواةً  أي أردنا أن يرزقهما اهللا تعاىل ولداً خرياً من هذا الغالم زكاة أي ديناً وصالحاً وقيل إن ذكره 



امل أردنا أن يرزق اهللا الزكاة ههنا على مقابلة قول موسى عليه السالم أَقََتلَْت َنفًْسا َنفْساً بَِغْيرِ َنفْسٍ فقال الع
هذين األبوين خرياً بدالً عن ابنهما هذا ولداً يكون خرياً منه كما ذكرته من الزكاة ويكون املراد من الزكاة 

ا وصلت إىل حد البلوغ فكانت زاكية طاهرة  الطهارة فكأن موسى عليه السالم قال أقتلت نفساً طاهرة ألهنا م
نفس وإن كانت زاكية طاهرة يف احلال إال أنه تعاىل علم منها أهنا إذا بلغت من املعاصي فقال العامل إن تلك ال

هلما ولداً أعظم زكاة وطهارة منه وهو الذي يعلم اهللا منه أنه عند  أقدمت على الطغيان والكفر فأردنا أن جيعل 
د من صفة نفسه البلوغ ال يقدم على شيء من هذه احملظورات ومن قال إن ذلك الغالم كان بالغاً قال املرا

بكوهنا زاكية أنه مل يظهر عليه ما يوجب قتله مث قال َوأَقَْرَب ُرْحماً أي يكون هذا البدل أقرب عطفاً ورمحة 
بأبويه بأن يكون أبر هبما وأشفق عليهما والرحم الرمحة والعطف روى أنه ولدت هلما جارية تزوجها نيب فولدت 

  نبياً هدى اهللا على يديه أمة عظيمة
من مباحث هذه اآلية موضعان يف القراءة األول قرأ نافع وأبو عمرو يبدهلما بفتح الباء وتشديد الدال بقي 

ن وكذلك يف التحرمي أَن ُيْبِدلَُه أَْزواجاً ويف القلم َعَسى َربَُّنا أَن ُيْبِدلََنا والباقون ساكنة الباء خفيفة الدال ومها لغتا
ن عامر يف إحدى الروايتني عن أيب عمرو رمحاً بضم احلاء والباقون أبدل يبدل وبدل يبدل الثاين قراءة اب

  بسكوهنا ومها لغتان مثل نكر ونكر وشغل وشغل
وأما املسألة الثالثة وهي إقامة اجلدار فقد أجاب العامل عنها بأن الداعي له إليها أنه كان حتت ذلك اجلدار كنز 

  حلاً وملا كان ذلك اجلدار مشرفاً على السقوطوكان ذلك ليتيمني يف تلك املدينة وكان أبومها صا

ولو سقط لضاع ذلك الكنز فأراد اهللا إبقاء ذلك الكنز على ذينك اليتيمني رعاية حلقهما ورعاية حلق صالح 
أبيهما فأمرين بإقامة ذلك اجلدار رعاية هلذه املصاحل ويف اآلية فوائد الفائدة األوىل أنه تعاىل مسى ذلك املوضع 

يَنةِ  قال إِذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيةٍ  ومساه أيضاً مدينة حيث قال َوأَمَّا الْجَِداُر فَكَانَ ِلُغلَاَمْينِ َيِتيَمْينِ ِفى الَْمِدقرية حيث 
الفائدة الثانية اختلفوا يف هذا الكنز فقيل إنه كان ماالً وهذا هو الصحيح لوجهني األول أن املفهوم من لفظ 

 أن قوله َوَيْسَتْخرَِجا كَنَزُهَما يدل على أن ذلك الكنز هو املال وقيل إنه كان علماً بدليل الكنز هو املال والثاين
أنه قال َوكَانَ أَُبوُهَما َصاِلحاً والرجل الصاحل يكون كنزه العلم ال املال إذ كنز املال ال يليق بالصالح بدليل 

)  ٣٤التوبة ( ةَ  َوالَ ُينِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََبّشْرُهْم بَِعذَابٍ أَِليمٍ قوله تعاىل َوالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّ
وقيل كان لوحاً من ذهب مكتوب فيه عجبت ملن يؤمن بالقدر كيف حيزن وعجبت ملن يؤمن بالرزق كيف 

يعرف الدنيا يتعب وعجبت ملن يؤمن باملوت كيف يفرح وعجبت ملن يؤمن باحلساب كيف يغفل وعجبت ملن 
وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا الفائدة الثالثة قوله َوكَانَ أَُبوُهَما َصاِلحاً يدل 

على أن صالح اآلباء يفيد العناية بأحوال األبناء وعن جعفر بن حممد كان بني الغالمني وبني األب الصاحل سبعة 
قال لبعض اخلوارج يف كالم جرى بينهما مب حفظ اهللا مال الغالمني قال بصالح  آباء وعن احلسن ابن علي أنه

أبيهما قال فأيب وجدي خري منه قال قد أنبأنا اهللا أنكم قوم خصمون وذكروا أيضاً أن ذلك األب الصاحل كان 
الكنزل حتت  الناس يضعون الودائع إليه فريدها إليهم بالسالمة فإن قيل اليتيمان هل عرف أحد منهما حصول

ذلك اجلدار أو ما عرف أحد منهما فإن كان األول امتنع أن يتركوا سقوط ذلك اجلدار وإن كان الثاين فكيف 
ميكنهم بعد البلوغ استخراج ذلك الكنز واالنتفاع به اجلواب لعل اليتيمني كانا جاهلني به إال أن وصيهما كان 



جلدار يف غيبته على السقوط وملا قرر العامل هذه اجلوابات ذلك الوصي غاب وأشرف ذلك ا) إن ( عاملاً به مث 
قال َرْحَمةً  ّمن رَّّبَك يعين إمنا فعلت هذه الفعال لغرض أن تظهر رمحة اهللا تعاىل ألهنا بأسرها ترجع إىل حرف 

َعلُْتُه َعْن أَْمرِى ي ا فَ عين ما فعلت ما واحد وهو حتمل الضرر األدىن لدفع الضرر األعلى كما قررناه مث قال َوَم
رأيت من هذه األحوال عن أمري واجتهادي ورأيي وإمنا فعلته بأمر اهللا ووحيه ألن اإلقدام على تنقيص أموال 

الناس وإراقة دمائهم ال جيوز إال بالوحي والنص القاطع بقي يف اآلية سؤال وهو أنه قال فَأََردتُّ أَنْ أَِعيَبَها وقال 
ا َربُُّهَما َخيْراً ّمْنُه َزكَواةً  وقال فَأََراَد َربَُّك أَن َيْبلَُغا أَُشدَُّهَما كيف اختلفت اإلضافة يف هذه فَأََرْدَنا أَن ُيْبِدلَُهَم

اإلرادات الثالث وهي كلها يف قصة واحدة وفعل واحد واجلواب أنه ملا ذكر العيب أضافه إىل إرادة نفسه فقال 
بلفظ اجلمع تنبيهاً على أنه من العظماء يف علوم احلكمة فلم يقدم أردت أن أعيبها وملا ذكر القتل عرب عن نفسه 

على هذا القتل إال حلكمة عالية وملا ذكر رعاية مصاحل اليتيمني ألجل صالح أبيهما أضافه إىل اهللا تعاىل ألن 
  املتكفل مبصاحل األبناء لرعاية حق اآلباء ليس إال اهللا سبحانه وتعاىل

اً إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفى   األرض َوآَتْيَناُه ِمن كُلِّ َشىْ ٍء َسَبباً فَأَْتَبَع َسَبب

  اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص املذكورة يف هذه السورة وفيها مسائل
صلى اهللا عليه ( املسألة األوىل قد ذكرنا يف أول هذه السورة أن اليهود أمروا املشركني أن يسألوا رسول اهللا 

صحاب الكهف وعن قصة ذي القرنني وعن الروح فاملراد من قوله َوَيْسأَلُوَنَك َعن ِذى عن قصة أ) وسلم 
  هو ذلك السؤال)  ٨٣الكهف ( الْقَْرَنْينِ 

املسألة الثانية اختلف الناس يف أن ذا القرنني من هو وذكروا فيه أقواالً األول أنه هو االسكندر بن فيلبوس 
قرآن دل على أن الرجل املسمى بذي القرنني بلغ ملكه إىل أقصى املغرب اليوناين قالوا والدليل عليه أن ال

ْينٍ َحِمئَةٍ   وأيضاً بلغ ملكه أقصى )  ٨٦الكهف ( بدليل قوله َحتَّى إِذَا َبلَغَ َمْغرَِب الشَّْمسِ َوَجَدَها َتْغُرُب ِفى َع
وأيضاً بلغ ملكه أقصى الشمال بدليل أن )  ٩٠الكهف ( املشرق بدليل قوله َحتَّى إِذَا َبلَغَ َمطِْلَع الشَّْمسِ 

يأجوج ومأجوج قوم من الترك يسكنون يف أقصى الشمال وبدليل أن السد املذكور يف القرآن يقال يف كتب 
التواريخ إنه مبين يف أقصى الشمال فهذا اإلنسان املسمى بذي القرنني يف القرآن قد دل القرآن على أن ملكه 

وهذا هو متام القدر املعمور من األرض ومثل هذا امللك البسيط ال شك أنه على  بلغ أقصى املغرب واملشرق
خالف العادات وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكره خملداً على وجه الدهر وأن ال يبقى خمفياً مستتراً وامللك 

ات أبوه مجع ملوك الذي اشتهر يف كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إىل هذا احلد ليس إال اإلسكندر وذلك ألنه ملا م
الروم بعد أن كانوا طوائف مث مجع ملوك املغرب وقهرهم وأمعن حىت انتهى إىل البحر األخضر مث عاد إىل مصر 

فبىن اإلسكندرية ومساها باسم نفسه مث دخل الشام وقصد بين إسرائيل وورد بيت املقدس وذبح يف مذحبه مث 
اقيون والقبط والرببر مث توجه حنو دارا بن دارا وهزمه مرات انعطف إىل أرمينية وباب األبواب ودانت له العر

إىل أن قتله صاحب حرسه فاستوىل اإلسكندر على ممالك الفرس مث قصد اهلند والصني وغزا األمم البعيدة 
ورجع إىل خراسان وبىن املدن الكثرية ورجع إىل العراق ومرض بشهرزور ومات هبا فلما ثبت بالقرآن أن ذا 

ان رجالً ملك األرض بالكلية أو ما يقرب منها وثبت بعلم التواريخ أن الذي هذا شأنه ما كان إال القرنني ك
اإلسكندر وجب القطع بأن املراد بذي القرنني هو اإلسكندر بن فيلبوس اليوناين مث ذكروا يف سبب تسميته هبذا 



لعها ومغرهبا كما لقب أردشري بن اإلسم وجوهاً األول أنه لقب هبذا اللقب ألجل بلوغه قرين الشمس أي مط
هبمن بطويل اليدين لنفوذ أمره حيث أراد والثاين أن الفرس قالوا إن دارا األكرب كان قد تزوج بابنة فيلبوس 

فلما قرب منها وجد منها رائحة منكرة فردها على أبيها فيلبوس وكانت قد محلت منه باإلسكندر فولدت 
يلبوس أنه ابنه وهو يف احلقيقة ابن دارا اإلسكندر بعد عودها إىل أبيها فبق ي اإلسكندر عند فيلبوس وأظهر ف

األكرب قالوا والدليل عليه أن اإلسكندر ملا أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع رأسه يف حجره وقال لدارا يا أيب 
أبوه دارا األكرب  أخربين عمن فعل هذا ألنتقم لك منها فهذا ما قاله الفرس قالوا وعلى هذا التقدير فاإلسكندر

  وأمه بنت فيلبوس فهو إمنا تولد من أصلني

خمتلفني الفرس والروم وهذا الذي قاله الفرس إمنا ذكروه ألهنم أرادوا أن جيعلوه من نسل ملوك العجم حىت ال 
يكون ملك مثله من نسب غري نسب ملوك العجم وهو يف احلقيقة كذب وإمنا قال اإلسكندر لدارا يا أيب على 

ل التواضع وأكرم دارا بذلك اخلطاب والقول الثاين قال أبو الرحيان اهلروي املنجم يف كتابه الذي مساه سبي
باآلثار الباقية عن القرون اخلالية قيل إن ذا القرنني هو أبو كرب مشر بن عبري بن أفريقش احلمريي فإنه بلغ 

ذو القرنني قبلي  ملكه مشارق األرض ومغارهبا وهو الذي افتخر به أحد الشعراء من محري حيث قال قد كان 
  مسلما

  ملكاً عال يف األرض غري مفندي
  بلغ املشارق واملغارب يبتغي
  أسباب ملك من كرمي سيد

مث قال أبو الرحيان ويشبه أن يكون هذا القول أقرب ألن األذواء كانوا من اليمن وهم الذين ال ختلو أساميهم 
النون وغري ذلك والقول الثالث أنه كان عبداً صاحلاً ملكه اهللا من ذي كذا كذي النادي وذي نواس وذي 

األرض وأعطاه العلم واحلكمة وألبسه اهليبة وإن كنا ال نعرف أنه من هو مث ذكروا يف تسميته بذي القرنني 
 وجوهاً األول سأل ابن الكوا علياً رضي اهللا عنه عن ذي القرنني وقال أملك هو أم نيب فقال ال ملك وال نيب

كان عبداً صاحلاً ضرب على قرنه األمين يف طاعة اهللا فمات مث بعثه اهللا فضرب على قرنه األيسر فمات فبعثه اهللا 
فسمى بذي القرنني وملك ملكه الثاين مسي بذي القرنني ألنه انقرض يف وقته قرنان من الناس الثالث قيل كان 

( لتاجه قرنان السادس عن النيب ) كان ( قرنني اخلامس صفحتاً رأسه من حناس الرابع كان على رأسه ما يشبه ال
مسي ذا القرنني ألنه طاف قرين الدنيا يعين شرقها وغرهبا السابع كان له قرنان أي ) صلى اهللا عليه وسلم 

ضفريتان الثامن أن اهللا تعاىل سخر له النور والظلمة فإذا سرى يهديه النور من أمامه ومتده الظلمة من ورائه 
ع جيوز أن يلقب بذلك لشجاعته كما يسمى الشجاع كبشاً كأنه ينطح أقرانه العاشر رأى يف املنام كأنه التاس

صعد الفلك فتعلق بطريف الشمس وقرنيها وجانبيها فسمي هلذا السبب بذي القرنني احلادي عشر مسي بذلك 
عمر أنه مسع رجالً يقول يا ذا ألنه دخل النور والظلمة والقول الرابع أن ذا القرنني ملك من املالئكة عن 

القرنني فقال اللهم اغفر أما رضيتم أن تسموا بأمساء األنبياء حىت تسموا بأمساء املالئكة ا فهذا مجلة ما قيل يف 
هذا الباب والقول األول أظهر ألجل الدليل الذي ذكرناه وهو أن مثل هذا امللك العظيم جيب أن يكون معلوم 

الذي هو معلوم احلال هبذا امللك العظيم هو اإلسكندر فوجب أن يكون املراد بذي احلال عند أهل الدنيا و



القرنني هو هو إال أن فيه إشكاالً قوياً وهو أنه كان تلميذ أرسططاليس احلكيم وكان على مذهبه فتعظيم اهللا إياه 
  يوجب احلكم بأن مذهب أرسططاليس حق وصدق وذلك مما ال سبيل إليه واهللا أعلم

لة الثالثة اختلفوا يف ذي القرنني هل كان من األنبياء أم ال منهم من قال إنه كان نبياً واحتجوا عليه بوجوه املسأ
األول قوله إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفى االْْرضِ واألوىل محله على التمكني يف الدين والتمكني الكامل يف الدين هو النبوة 

  ْء َسَبباً ومن مجلة األشياء النبوة فمقتضى العموم يف والثاين قوله َواَتْيَناُه ِمن كُلّ َشى

ء َسَبباً هو أنه تعاىل آتاه يف النبوة سبباً الثالث قوله تعاىل قُلَْنا ياذَا ذَا الْقَْرَنْينِ إِمَّا أَن  قوله َواَتْيَناُه ِمن كُلّ َشىْ 
عه ال بد وأن يكون نبياً ومنهم من قال إنه كان عبداً صاحلاً ُتَعذَّب َوإِمَّا أَن َتتَِّخذَ ِفيهِْم ُحْسناً والذي يتكلم اهللا م

اً   وما كان نبي
املسألة الرابعة يف دخول السني يف قوله َسأَْتلُواْ معناه إين سأفعل هذا إن وفقين اهللا تعاىل عليه وأنزل فيه وحياً 

ْرضِ فهذا التمكني حيتمل أن يكون املراد منه وأخربين عن كيفية تلك احلال وأما قوله تعاىل إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفى االْ
التمكني بسبب النبوة وحيتمل أن يكون املراد منه التمكني بسبب امللك من حيث إنه ملك مشارق األرض 
ومغارهبا واألول أوىل ألن التمكني بسبب النبوة أعلى من التمكني بسبب امللك ومحل كالم اهللا على الوجه 

ل َواَتْيَناُه ِمن كُلّ َشىْ ء َسَبباً قالوا السبب يف أصل اللغة عبارة عن احلبل مث استعري األكمل األفضل أوىل مث قا
ء َسَبباً معناه أعطيناه  لكل ما يتوصل به إىل املقصود وهو يتناول العلم والقدرة واآللة فقوله َواَتْيَناُه ِمن كُلّ َشىْ 

لشيء مث إن الذين قالوا إنه كان نبياً قالوا من مجلة من كل شيء من األمور اليت يتوصل هبا إىل حتصيل ذلك ا
األشياء النبوة فهذه اآلية تدل على أنه تعاىل أعطاه الطريق الذي به يتوصل إىل حتصيل النبوة والذين أنكروا 
يص كونه نبياً قالوا املراد به وآتيناه من كل شيء حيتاج إليه يف إصالح ملكه سبباً إال أن لقائل أن يقول إن ختص

العموم خالف الظاهر فال يصار إليه إال بدليل مث قال فَأَْتَبَع َسَبباً ومعناه أنه تعاىل ملا أعطاه من كل شيء سببه 
فإذا أراد شيئاً أتبع سبباً يوصله إليه ويقربه منه قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو فاتبع بتشديد التاء وكذلك مث 

  األلف وسكون التاء خمففة اتبع أي سلك وسار والباقون فأتبع بقطع
َحِمئَةٍ  َوَوَجَد ِعنَدَها قَْوماً قُلَْنا ياذَا الْقَْر َنْينِ إِمَّآ أَن ُتَعذَِّب َحتَّى إِذَا َبلَغَ َمْغرَِب الشَّْمسِ َوَجَدَها َتْغُرُب ِفى َعْينٍ 

ُبُه ثُمَّ ُيَردُّ إِلَى َربِِّه فَُيَعذُِّبُه َعذَاباً نُّكْراً َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َوإِمَّآ أَن َتتَِّخذَ ِفيهِْم ُحْسناً قَالَ أَمَّا َمن ظَلََم فََسْوَف ُنَعذِّ
  َصاِلحاً فَلَُه َجَزآًء الُْحْسَنى َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَْمرَِنا ُيْسراً ثُمَّ أَتَْبَع َسَبباً
بلغه أما قوله َوَجَدَها َتْغُرُب ِفى َعْينٍ َحِمئَةٍ  ففيه  اعلم أن املعىن أنه أراد بلوغ املغرب فأتبع سبباً يوصله إليه حىت

  مباحث
األول قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم يف عني حامية باأللف من غري مهزة أي حارة وعن أيب 

أبا على مجل فرأى الشمس حني غابت فقال أتدري يا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذر قال كنت رديف رسول اهللا 
  ذر أين تغرب هذه قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإهنا تغرب يف عني حامية وهي قراءة ابن مسعود وطلحة

وابن عامر والباقون محئة وهي قراءة ابن عباس واتفق أن ابن عباس كان عند معاوية فقرأ معاوية حامية بألف 
ما يقرأ أمري املؤمنني مث وجه إىل كعب فقال ابن عباس محئة فقال معاوية لعبد اهللا بن عمر كيف تقرأ قال ك

األحبار كيف جتد الشمس تغرب قال يف ماء وطني كذلك جنده يف التوراة واحلمئة ما فيه ماء ومحأة سوداء 



اً   واعلم أنه ال تنايف بني احلمئة واحلامية فجائز أن تكون العني جامعة للوصفني مجيع
ن السماء حميطة هبا وال شك أن الشمس يف الفلك وأيضاً قال البحث الثاين أنه ثبت بالدليل أن األرض كرة وأ

اً ومعلوم أن جلوس قوم يف قرب الشمس غري موجود وأيضاً الشمس أكرب من األرض مبرات  َوَوَجَد ِعنَدَها قَْوم
ْينٍ َحِمئَة ٍ من  كثرية فكيف يعقل دخوهلا يف عني من عيون األرض إذا ثبت هذا فنقول تأويل قوله َتْغُرُب ِفى َع

وجوه األول أن ذا القرنني ملا بلغ موضعها يف املغرب ومل يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأهنا 
تغرب يف عني وهدة مظلمة وإن مل تكن كذلك يف احلقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأهنا تغيب يف 

ويل الذي ذكره أبو علي اجلبائي يف تفسريه البحر إذا مل ير الشط وهي يف احلقيقة تغيب وراء البحر هذا هو التأ
الثاين أن للجانب الغريب من األرض مساكن حييط البحر هبا فالناظر إىل الشمس يتخيل كأهنا تغيب يف تلك 

البحار وال شك أن البحار الغربية قوية السخونة فهي حامية وهي أيضاً محئة لكثرة ما فيها من احلمأة السوداء 
ُب ِفى َعْينٍ َحِمئَةٍ  إشارة إىل أن اجلانب الغريب من األرض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد واملاء فقوله َتْغُر

السخونة الثالث قال أهل األخبار إن الشمس تغيب يف عني كثرية املاء واحلمأة وهذا يف غاية البعد وذلك ألنا 
حصل هذا الكسوف يف أول الليل ورأينا  إذا رصدنا كسوفاً قمرياً فإذا اعتربناه ورأينا أن املغربيني قالوا

املشرقيني قالوا حصل يف أول النهار فعلمنا أن أول الليل عند أهل املغرب هو أول النهار الثاين عند أهل املشرق 
بل ذلك الوقت الذي هو أول الليل عندنا فهو وقت العصر يف بلد ووقت الظهر يف بلد آخر ووقت الضحوة 

لشمس يف بلد رابع ونصف الليل يف بلد خامس وإذا كانت هذه األحوال معلومة يف بلد ثالث ووقت طلوع ا
ا أن الشمس طالعة ظاهرة يف كل هذه األوقات كان الذي يقال إهنا تغيب يف  بعد االستقراء واالعتبار وعلمن

ار إىل التأويل الطني واحلمأة كالماً على خالف اليقني وكالم اهللا تعاىل مربأ عن هذه التهمة فلم يبق إال أن يص
الذي ذكرناه مث قال تعاىل َوَوَجَد ِعنَدَها قَْوماً الضمري يف قوله عندها إىل ماذا يعود فيه قوالن األول أنه عائد إىل 
الشمس ويكون التأنيث للشمس ألن اإلنسان ملا ختيل أن الشمس تغرب هناك كان سكان هذا املوضع كأهنم 

 أن يكون الضمري عائداً إىل العني احلامية وعلى هذا القول فالتأويل ما سكنوا بالقرب من الشمس والقول الثاين
  ذكرناه مث قال تعاىل قُلَْنا ياذَا ذَا الْقَْرَنْينِ إِمَّا أَن ُتَعذَّب َوإِمَّا أَن َتتَِّخذَ ِفيهِْم ُحْسناً وفيه مباحث

َعذَّب َوإِمَّا أَن َتتَِّخذَ ِفيهِْم ُحْسناً يدل على أنه تعاىل تكلم معه من األول أن قوله تعاىل قُلَْنا ياذَا ذَا الْقَْرَنْينِ إِمَّا أَن ُت
غري واسطة وذلك يدل على أنه كان نبياً ومحل هذا اللفظ على أن املراد أنه خاطبه على ألسنة بعض األنبياء 

  فهو عدول عن الظاهر
ابن جريج هناك مدينة هلا إثنا عشر ألف  البحث الثاين قال أهل األخبار يف صفة ذلك املوضع أشياء عجيبة قال

  باب لوال أصوات أهلها مسع الناس وجبة الشمس حني تغيب
  البحث الثالث قوله تعاىل قُلَْنا ياذَا ذَا الْقَْرَنْينِ إِمَّا أَن ُتَعذَّب َوإِمَّا أَن َتتَِّخذَ ِفيهِْم ُحْسناً يدل على أن

القرنني فيهم بني التعذيب هلم إن أقاموا على كفرهم وبني املن  سكان آخر املغرب كانوا كفاراً فخري اهللا ذا
عليهم والعفو عنهم وهذا التخيري على معىن اإلجتهاد يف أصلح األمرين كما خري نبيه عليه السالم بني املن على 

تلهم وقال األكثرون هذا التعذيب هو القتل وأما اختاذ احلسىن فيهم فهو تركهم أحياء مث قال  املشركني وبني ق
ظَلََم َنفَْسُه أي ظلم نفسه باإلقامة على الكفر والدليل على أن هذا هو املراد أنه ذكر يف  ذو القرنني أَمَّا َمن 



باً نُّكْراً َعذُّبُه َعذَامقابلته َوأَمَّا َمْن اَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً مث قال فََسْوَف ُنَعذُِّبُه أي بالقتل يف الدنيا ثُمَّ ُيَردُّ إِلَى َرّبِه فَُي
أي منكراً فظيعاً َوأَمَّا َمْن اَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً فَلَُه َجَزاء الُْحْسَنى قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم َجَزاء 

الُْحْسَنى بالنصب والتنوين والباقون بالرفع واإلضافة فعلى القراءة األوىل يكون التقدير فله احلسىن جزاء كما 
ة وأما على القراءة الثانية ففي التفسري وجهان األول فله جزاء الفعلة احلسىن والفعلة تقول لك هذا الثوب هب

احلسىن هي اإلميان والعمل الصاحل والثاين أن يكون التقدير فله جزاء املثوبة احلسىن ويكون املعىن فله ذا اجلزاء 
إىل الصفة مشهورة كقوله َولََداُر  الذي هو املثوبة احلسىن واجلزاء موصوف باملثوبة احلسىن وإضافة املوصوف

مث قال َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَْمرَِنا ُيْسراً أي ال نأمره بالصعب )  ٩٥الواقعة ( و َحقُّ الَْيِقنيِ )  ٣٢األنعام ( االِْخَرةِ  
)  ٢٨إلسراء ا( الشاق ولكن بالسهل امليسر من الزكاة واخلراج وغريمها وتقدير هذا يسر كقوله قَْوالً مَّْيُسوًرا 

  وقرىء يسراً بضمتني
قَْد أََحطَْنا بَِما لََدْيِه َحتَّى إِذَا َبلَغَ َمطِْلَع الشَّْمسِ َوَجَدَها َتطْلُُع َعلَى قَْومٍ لَّْم َنْجَعل لَُّهْم مِّن ُدونَِها ِسْتراً كَذَِلَك َو

  ُخْبراً
مغرب الشمس أتبعه ببيان أنه قصد أقرب  اعلم أنه تعاىل ملا بني أوالً أنه قصد أقرب األماكن املسكونة من

دوهنا ستراً  األماكن املسكونة من مطلع الشمس فبني اهللا تعاىل أنه وجد الشمس تطلع على قوم مل جنعل هلم من 
وفيه قوالن األول أنه ليس هناك شجر وال جبل وال أبنية متنع من وقوع شعاع الشمس عليهم فلهذا السبب إذا 

أسراب واغلة يف األرض أو غاصوا يف املاء فيكون عند طلوع الشمس يتعذر عليهم طلعت الشمس دخلوا يف 
التصرف يف املعاش وعند غروهبا يشتغلون بتحصيل مهمات املعاش حاهلم بالضد من أحوال سائر اخللق والقول 

ن حال أكثر الزنج الثاين أن معناه أنه ال ثياب هلم ويكونون كسائر احليوانات عراة أبداً ويقال يف كتب اهليئة إ
كذلك وحال كل من يسكن البالد القريبة من خط االستواء كذلك وذكر يف كتب التفسري أن بعضهم قال 

سافرت حىت جاوزت الصني فسألت عن هؤالء القوم فقيل بينك وبينهم مسرية يوم وليلة فبلغتهم فإذا أحدهم 
كهيئة الصلصلة فغشي علي مث أفقت وهم  يفرش أذنه الواحدة ويلبس األخرى وملا قرب طلوع الشمس مسعت

ميسحونين بالدهن فلما طلعت الشمس إذا هي فوق املاء كهيئة الزيت فأدخلونا سرباً هلم فلما ارتفع النهار 
جعلوا يصطادون السمك ويطرحونه يف الشمس فينضج مث قال تعاىل كَذَِلَك َوقَْد أََحطَْنا بَِما لََدْيِه ُخْبراً وفيه 

أي كذلك فعل ذو القرنني اتبع هذه األسباب حىت بلغ ما بلغ وقد علمنا حني ملكناه ما عنده من وجوه األول 
  الصالحية لذلك امللك واالستقالل به والثاين كذلك جعل

اهللا أمر هؤالء القوم على ما قد أعلم رسوله عليه السالم يف هذا الذكر والثالث كذلك كانت حالته مع أهل 
هل املغرب قضى يف هؤالء كما قضى يف أولئك من تعذيب الظاملني واإلحسان إىل املطلع كما كانت مع أ

املؤمنني والرابع أنه مت الكالم عند قوله كذلك واملعىن أنه تعاىل قال أمر هؤالء القوم كما وجدهم عليه ذو 
  كذلكالقرنني مث قال بعده َوقَْد أََحطَْنا بَِما لََدْيِه ُخْبراً أي كنا عاملني بأن األمر 

الَّ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْو الً قَالُواْ ياذَا الْقَْرَنْينِ إِنَّ ثُمَّ أَْتَبَع َسَبباً حَتَّى إِذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْينِ َوَجَد ِمن ُدونِهَِما قَْوماً 
َعلَ َبْيَنَنا َوَبْينَُهْم َسدا قَالَ َما َمكَّنِّى ِفيِه َيأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمفِْسُدونَ ِفى األرض فََهلْ َنْجَعلُ لََك َخْرجاً َعلَى أَن َتْج

  َربِّى َخْيٌر فَأَِعيُنونِى بِقُوَّةٍ  أَْجَعلْ َبْيَنكُْم َوبَْيَنُهْم َرْدمًا



اعلم أن ذا القرنني ملا بلغ املشرق واملغرب أتبع سبباً آخر وسلك الطريق حىت بلغ بني السدين وقد آتاه اهللا من 
  درة ما يقوم هبذه األمور وههنا مباحثالعلم والق

األول قرأ محزة والكسائي السدين بضم السني وسداً بفتحها حيث كان وقرأ حفص عن عاصم بالفتح فيهما يف 
كل القرآن وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالضم فيهما يف كل القرآن وقرأ ابن كثري وأبو عمرو 

فيهما وضمها يف يس يف املوضعني قال الكسائي مها لغتان وقيل ما كان من السدين وسداً ههنا بفتح السني 
صنعة بين آدم فهو السد بفتح السني وما كان من صنع اهللا فهو السد بضم السني واجلمع سدد وهو قول أيب 
 عبيدة وابن األنباري قال صاحب الكشاف السد بالضم فعل مبعىن مفعول أي هو مما فعله اهللا وخلقه والسد

  بالفتح مصدر حدث حيدثه الناس
البحث الثاين األظهر أن موضع السدين يف ناحية الشمال وقيل جبالن بني أرمينية وبني أذربيجان وقيل هذا 
املكان يف مقطع أرض الترك وحكى حممد بن جرير الطربي يف تارخيه أن صاحب أذربيجان أيام فتحها وجه 

ذبة ( ف أنه بنيان رفيع وراء خندق عميق وثيق منيع وذكر ابن خردا إنساناً إليه من ناحية اخلزر فشاهده ووص
يف كتاب املسالك واملمالك أن الواثق باهللا رأى يف املنام كأنه فتح هذا الردم فبعث بعض اخلدم إليه ليعاينوه ) 

 فخرجوا من باب األبواب حىت وصلوا إليه وشاهدوه فوصفوا أنه بناء من لنب من حديد مشدود بالنحاس
املذاب وعليه باب مقفل مث إن ذلك اإلنسان ملا حاول الرجوع أخرجهم الدليل على البقاع احملاذية لسمرقند 

  قال أبو الرحيان مقتضى هذا أن موضعه يف الربع الشمايل الغريب من املعمورة واهللا أعلم حبقيقة احلال
اً أي أمة  البحث الثالث أن ذا القرنني ملا بلغ ما بني السدين وجد من دوهنما أي من ورائهما جماوزاً عنهما قَْوم

  من الناس الَّ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْوالً قرأ محزة والكسائي يفقهون بضم الياء وكسر القاف

على معىن ال ميكنهم تفهيم غريهم والباقون بفتح الياء والقاف واملعىن أهنم ال يعرفون غري لغة أنفسهم وما كانوا 
لذي يتكلم به ذو القرنني مث قال تعاىل قَالُواْ يأََباَنا ذَا الْقَْرَنْينِ إِنَّ َيأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمفِْسُدونَ ِفى يفهمون اللسان ا

ذو القرنني منهم هذا الكالم بعد أن وصفهم اهللا بقوله الَّ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْوالً  االْْرضِ فإن قيل كيف فهم 
الن األول أن إثباته نفي ونفيه إثبات فقوله الَّ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْوالً ال يدل على واجلواب أن نقول كاد فيه قو

أهنم ال يفهمون شيئاً بل يدل على أهنم قد يفهمون على مشقة وصعوبة والقول الثاين أن كاد معناه املقاربة 
ن وليس هلم قرب من أن يفقهوا وعلى هذا القول وعلى هذا القول فقوله الَّ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْوالً أي ال يعلمو

فال بد من إضمار وهو أن يقال ال يكادون يفهمونه إال بعد تقريب ومشقة من إشارة وحنوها وهذه اآلية تصلح 
  أن حيتج هبا على صحة القول األول يف تفسري كاد

دليل منع الصرف والقول البحث الرابع يف يأجوج ومأجوج قوالن األول أهنما إمسان أعجميان موضوعان ب
الثاين أهنما مشتقان وقرأ عاصم يأجوج ومأجوج باهلمز وقرأ الباقون ياجوج وماجوج وقرىء يف رواية آجوج 
ومأجوج والقائلون بكون هذين اإلمسني مشتقني ذكروا وجوهاً األول قال الكسائي يأجوج مأخوذ من تأجج 

أجوج من موج البحر الثاين أن يأجوج مأخوذ من تأجج امللح النار وتلهبها فلسرعتهم يف احلركة مسوا بذلك وم
وهو شدة ملوحته فلشدهتم يف احلركة مسوا بذلك الثالث قال القتييب هو مأخوذ من قوهلم أج الظليم يف مشيه 
يئج أجاً إذا هرول ومسعت حفيفه يف عدوه الرابع قال اخلليل األج حب كالعدس واملج مج الريق فيحتمل أن 



خوذين منهما واختلفوا يف أهنما من أي األقوام فقيل إهنما من الترك وقيل َيأُْجوَج من الترك َوَمأُْجوَج يكونا مأ
من اجليل والديلم مث من الناس من وصفهم بقصر القامة وصغر اجلثة بكون طول أحدهم شرباً ومنهم من 

اً كأضراس السباع واختلفوا يف كيفية وصفهم بطول القامة وكرب اجلثة وأثبتوا هلم خماليب يف األظفار وأضراس
إفسادهم يف األرض فقيل كانوا يقتلون الناس وقيل كانوا يأكلون حلوم الناس وقيل كانوا خيرجون أيام الربيع 

فال يتركون هلم شيئاً أخضر وباجلملة فلفظ الفساد حمتمل لكل هذه األقسام واهللا أعلم مبراده مث إنه تعاىل حكى 
ا بني الس دين أهنم قالوا لذي القرنني فََهلْ َنجَْعلُ لََك َخْرجاً َعلَى أَن َتْجَعلَ َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسّدا قرأ محزة عن أهل م

والكسائي خراجاً والباقون خرجاً قيل اخلراج واخلرج واحد وقيل مها أمران متغايران وعلى هذا القول اختلفوا 
كل واحد منهم شيئاً منه فيخرج هذا أشياء وهذا أشياء  قيل اخلرج بغري ألف هو اجلعل ألن الناس خيرج

واخلراج هو الذي جيبيه السلطان كل سنة وقال الفراء اخلراج هو اإلسم األصلي واخلرج كاملصدر وقال قطرب 
ا جعلين مكين اً من املال اخلرج اجلزية واخلراج يف األرض فقال ذو القرنني َما َمكَّّنى ِفيِه َرّبى َخْيٌر فَأَِعيُنونِى أي م

الكثري واليسار الواسع خري مما تبذلون من اخلراج فال حاجة يب إليه وهو كما قال سليمان عليه السالم فََما 
بنونني على اإلظهار والباقون بنون واحدة ) ما مكنين ( قرأ ابن كثري )  ٣٦النمل ( ءاَتانِى اللَُّه َخْيٌر ّممَّا ءاَتاكُْم 
ذو القرنني فَأَِعيُنونِى بِقُوَّةٍ  أَْجَعلْ َبْيَنكُْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما أي ال حاجة يل يف مالكم  مشددة على اإلدغام مث قال

ولكن أعينوين برجال وآلة أبين هبا السد وقيل املعىن أعينوين مبال أصرفه إىل هذا املهم وال أطلب املال آلخذه 
الثوب رقعته ألنه يسد اخلرق بالرقعة والردم  لنفسي والردم هو السد يقال ردمت الباب أي سددته وردمت
ع   أكثر من السد من قوهلم ثوب مردوم أي وضعت عليه رقا

ى أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطْراً فََما َءاُتونِى ُزَبَر الَْحِديِد َحتَّى إِذَا َساَوى َبْيَن الصََّدفَْينِ قَالَ انفُُخواْ َحتَّى إِذَا َجَعلَُه َناراً قَالَ آُتونِ
لَُه َدكَّآَء َوكَانَ َوْعُد طَاُعوا أَن َيظَْهُروُه َوَما اْسَتطَاُعواْ لَُه َنقًْبا قَالَ َهاذَا َرْحَمةٌ  مِّن رَّبِّى فَإِذَا َجآَء َوْعُد َربِّى َجَعاْس

  َربِّى َحقّاً
اجلميع آتوين مبد األلف اعلم أن ءاُتونِى ُزَبَر الَْحِديِد قطعة قال اخلليل الزبرة من احلديد القطعة الضخمة قراءة 

إال محزة فإنه قرأ ائتوين من اإلتيان وقد روى ذلك عن عاصم والتقدير ائتوين بزبر احلديد مث حذف الباء كقوله 
شكرته وشكرت له وكفرته وكفرت له وقوله َحتَّى إِذَا َساَوى َبْيَن الصََّدفَْينِ فيه إضمار أي فأتوه هبا فوضع تلك 

حىت صارت حبيث تسد ما بني اجلبلني إىل أعالمها مث وضع املنافخ عليها حىت إذا صارت الزبر بعضها على بعض 
كالنار صب النحاس املذاب على احلديد احملمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبالً صلداً واعلم أن هذا معجز 

منها والنفخ عليها ال قاهر ألن هذه الزبر الكثرية إذا نفخ عليها حىت صارت كالنار مل يقدر احليوان على القرب 
ميكن إال مع القرب منها فكأنه تعاىل صرف تأثري تلك احلرارة العظيمة عن أبدان أولئك النافخني عليها قال 

صاحب الكشاف قيل بعدما بني السَّدَّْينِ مائة فرسخ والصدفان بفتحتني جانبا اجلبلني ألهنما يتصادفان أي 
ضمتني والصدفني بضمة وسكون والقطر النحاس املذاب ألنه يقطر وقوله َعلَْيِه يتقابالن وقرىء َبْيَن الصََّدفَْينِ ب

ا  ِقطْراً منصوب بقوله أَفْرِغْ وتقديره آتوين قطراً أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطْراً فحذف األول لداللة الثاين عليه مث قال فََم
ا بقلب السني صاداً اْسطَاُعواْ أَن  اْسطَاُعواْ فحذف التاء للخفة ألن التاء قريبة املخرج من الطاء وقرىء فََم

َيظَْهُروُه أن يعلوه أي ما قدروا على الصعود عليه ألجل ارتفاعه ومالسته وال على نقبه ألجل صالبته وثخانته مث 



و قال ذو القرنني َهاذَا َرْحَمةٌ  ّمن رَّّبى فقوله هذا إشارة إىل السد أي هذا السد نعمة من اهللا ورمحة على عباده أ
هذا االقتدار والتمكني من تسويته فَإِذَا َجاء َوْعُد َرّبى يعين فإذا دنا جميء القيامة جعل السد دكاً أي مدكوكاً 
مسوى باألرض وكل ما انبسط بعد االرتفاع فقد اندك وقرىء دكاء باملد أي أرضاً مستوية َوكَانَ َوْعُد َرّبى 

  َحقّاً وههنا آخر حكاية ذي القرنني
لْكَاِفرِيَن َعْرضاً ا َبْعَضُهْم َيْوَمِئٍذ َيُموُج ِفى َبْعضٍ َوُنِفَخ ِفى الصُّورِ فََجَمْعَناُهْم َجْمعاً َوَعَرْضَنا َجَهنََّم َيْوَمِئٍذ لَِّوَتَركَْن

اً   الَِّذيَن كَاَنْت أَْعُيُنُهْم ِفى ِغطَآٍء َعن ِذكْرِى َوكَاُنواْ الَ َيْسَتِطيُعونَ َسْمع
   قوله بعضهم عائد إىل َيأُْجوَج َوَمأُْجوَج وقوله َيْوَمِئٍذ فيه وجوه األول أن يوم السداعلم أن الضمري يف

ماج بعضهم يف بعض خلفه ملا منعوا من اخلروج الثاين أن عند اخلروج ميوج بعضهم يف بعض قيل إهنم حني 
لون دوابه مث يأكلون الشجر خيرجون من وراء السد ميوجون مزدمحني يف البالد يأتون البحر فيشربون ماءه ويأك

ويأكلون حلوم الناس وال يقدرون أن يأتوا مكة واملدينة وبيت املقدس مث يبعث اهللا عليهم حيوانات فتدخل 
آذاهنم فيموتون والقول الثالث أن املراد من قوله َيْوَمِئٍذ يوم القيامة وكل ذلك حمتمل إال أن األقرب أن املراد 

لسد دكاً فعنده ماج بعضهم يف بعض وبعده نفخ يف الصور وصار ذلك من آيات الوقت الذي جعل اهللا ذلك ا
القيامة والكالم يف الصور قد تقدم وسيجيء من بعد وأما عرض جهنم وإبرازه حىت يصري مكشوفاً بأهواله 
ا فذلك جيري جمرى عقاب الكفار ملا يتداخلهم من الغم العظيم وبني تعاىل أنه يكشفه للكافرين الذين عمو

وصموا أما العمى فهو املراد من قوله كَاَنْت أَْعُيُنُهْم ِفى ِغطَاء َعن ِذكْرِى واملراد منه شدة انصرافهم عن قبول 
َسْمعاً يعين أن حالتهم أعظم من الصمم ألن األصم  احلق وأما الصمم فهو املراد من قوله َوكَاُنواْ الَ َيْسَتِطيُعونَ 

الء زالت عنهم تلك االستطاعة واحتج األصحاب بقوله َوكَاُنواْ الَ قد يستطيع السمع إذا صيح به وهؤ
َيْسَتِطيُعونَ َسْمعاً على أن االستطاعة مع الفعل وذلك ألهنم ملا مل يسمعوا مل يستطيعوا قال القاضي املراد منه 

  نفرهتم عن مساع ذلك الكالم واستثقاهلم إياه كقول الرجل ال أستطيع النظر إىل فالن
لْ َهلْ ُنَنبِّئُكُم بِاالٌّ َب الَِّذيَن كَفَُروا أَن َيتَِّخذُواْ ِعَباِدى ِمن ُدونِى أَْوِلَيآَء إِنَّآ أَْعَتْدَنا َجَهنََّم ِللْكَاِفرِيَن ُنُزالً قُأَفََحِس

ْم ُيْحِسُنونَ ُصْنًعا أُْولَاِئَك الَِّذيَن كَفَُرواْ ْخَسرِيَن أَْعَماالً الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا َوُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّه
َجَهنَُّم بَِما كَفَُرواْ َواتََّخذُوا  بِأايَاِت َربِّهِْم َوِلقَاِئِه فََحبِطَْت أَْعَمالُُهْم فَالَ ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوْزناً ذَِلَك َجَزآُؤُهْم

  َءاَياِتى َوُرُسِلى ُهُزواً
  ائلوفيه مس

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا بني من حال الكافرين أهنم أعرضوا عن الذكر وعن استماع ما جاء به الرسول 
دوه مع أتبعه بقوله أَفََحِسَب الَِّذيَن كَفَُرواْ أَن َيتَِّخذُواْ ِعَباِدى ِمن ُدونِى أَْوِلَياء واملراد أفظنوا أهنم ينتفعون مبا عب

  آليات ومتردهم عن قبول أمره وأمر رسوله وهو استفهام على سبيل التوبيخإعراضهم عن تدبر ا
املسألة الثانية قرأ أبو بكر ومل يرفعه إىل عاصم أَفََحِسَب الَِّذيَن كَفَُرواْ بسكون السني ورفع الباء وهي من 

ا التقدير فقوله األحرف اليت خالف فيها عاصماً وذكر أنه قراءة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وعلى هذ
  حسب مبتدأ أن يتخذوا خرب واملعىن أفكافيهم وحسبهم أن يتخذوا كذا وكذا وأما الباقون



فقرأوا فحسب على لفظ املاضي وعلى هذا التقدير ففيه حذف واملعىن أفحسب الذين كفروا اختاذ عبادي 
  أولياء نافعاً

وقيل هم الشياطني يوالوهنم ويطيعوهنم وقيل هي األصنام  املسألة الثالثة يف العباد أقوال قيل أراد عيسى واملالئكة
ول قال مساهم عباداً كقوله ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم مث قال تعاىل إِنَّا أَْعَتْدَنا َجَهنََّم ِللْكَاِفرِيَن ُنُزالً ويف النزل قوالن األ

قوله فََبّشْرُهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ مث ذكر  الزجاج إنه املأوى واملنزل والثاين أنه الذي يقام للنزيل وهو الضيف ونظريه
ِ الدُّْنَيا  تعاىل ما نبه به على جهل القوم فقال قُلْ َهلْ ُنَنّبئُكُم بِاالْْخسَرِيَن أَْعَماالً الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفى الَْحيَواة

ب وعن علي أن ابن الكواء سأله عنهم قيل إهنم هم الرهبان كقوله تعاىل َعاِملَةٌ  نَّاِصَبةٌ  وعن جماهد أهل الكتا
فقال هم أهل حروراء واألصل أن يقال هو الذي يأيت باألعمال يظنها طاعات وهي يف أنفسها معاصي وإن 
كانت طاعات لكنها ال تقبل منهم ألجل كفرهم فأولئك إمنا أتوا بتلك األعمال لرجاء الثواب وإمنا أتبعوا 

القيامة فإذا مل يفوزوا مبطالبهم بني أهنم كانوا ضالني مث إنه تعاىل بني  أنفسهم فيها لطلب األجر والفوز يوم
  صنعهم فقال أُْولَِئَك الَِّذيَن كَفَُرواْ بِئَاَياِت َربّهِْم َوِلقَاِئِه فََحبِطَْت أَْعَمالُُهْم وفيه مسألتان

ته فإن قيل اللقاء عبارة عن الوصول املسألة األوىل لقاء اهللا عبارة عن رؤيته بدليل أنه يقال لقيت فالناً أي رأي
رٍ قَْد قُِدَر  وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال فوجب محله على لقاء ثواب )  ١٢القمر ( قال تعاىل فَالَْتقَى املَاء َعلَى أَْم

اهللا واجلواب أن لفظ اللقاء وإن كان يف األصل عبارة عن الوصول واملالقاة إال أن استعماله يف الرؤية جماز 
مشهور والذي يقولونه من أن املراد منه لقاء ثواب اهللا فهو ال يتم إال باإلضمار ومن املعلوم أن محل اللفظ  ظاهر

  على اجملاز املتعارف املشهور أوىل من محله على ما حيتاج معه إىل اإلضمار
إلحباط والتكفري حق وهذه املسألة املسألة الثانية استدلت املعتزلة بقوله تعاىل فََحبِطَْت أَْعَمالُُهْم على أن القول با

 قد ذكرناه باالستقصاء يف سورة البقرة فال نعيدها مث قال تعاىل فَالَ ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوْزناً وفيه وجوه األول
نات أنا نزدري هبم وليس هلم عندنا وزن ومقدار الثاين ال نقيم هلم ميزاناً ألن امليزان إمنا يوضع ألهل احلس

والسيئات من املوحدين لتمييز مقدار الطاعات ومقدار السيئات الثالث قال القاضي إن من غلبت معاصيه صار 
ما يف فعله من الطاعة كأن مل يكن فال يدخل يف الوزن شيء من طاعته وهذا التفسري بناء على قوله باإلحباط 

ذاِلَك أي ذلك الذي ذكرناه وفصلناه من أنواع الوعيد هو  والتكفري مث قال تعاىل ذَِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم فقوله
جزاؤهم على أعماهلم الباطلة وقوله َجَهنََّم عطف بيان لقوله َجَزآُؤُهْم مث بني تعاىل أن ذلك اجلزاء جزاء على 

يقتصروا  جمموع أمرين أحدمها كفرهم الثاين أهنم أضافوا إىل الكفر أن اختذوا آيات اهللا واختذوا رسله هزواً فلم
  على الرد عليهم وتكذيبهم حىت استهزأوا هبم

الًإِنَّ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت كَاَنْت لَُهْم َجنَّاُت الِْفْرَدْوسِ ُنُزالً خَاِلِديَن ِفيَها الَ َيْب   ُغونَ َعْنَها ِحَو

  يف اآلية مسائل
أتبعه بالوعد وملا ذكر يف الكفار أن جهنم نزهلم أتبعه بذكر ما  املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا ذكر الوعيد

  نُُزالًيرغب يف اإلميان والعمل الصاحل فقال إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت كَاَنْت لَُهْم َجنَّاُت الِْفْرَدْوسِ 
معطوف عليه وذلك يدل على أن األعمال املسألة الثانية عطف عمل الصاحلات على اإلميان واملعطوف مغاير لل

  الصاحلة مغايرة لإلميان



املسألة الثالثة عن قتادة الفردوس وسط اجلنة وأفضلها وعن كعب ليس يف اجلنان أعلى من جنة الفردوس وفيها 
 صلى اهللا عليه( األمرون باملعروف والناهون عن املنكر وعن جماهد الفردوس هو البستان بالرومية وعن النيب 

اجلنة مائة درجة ما بني كل درجتني مسرية مائة عام والفردوس أعالها درجة ومنها األهنار ( أنه قال ) وسلم 
األربعة والفردوس من فوقها فإذا سألتم اهللا اجلنة فاسألوه الفردوس فإن فوقها عرش الرمحن ومنها تتفجر أهنار 

  )اجلنة 
ة بكليتها نزالً للمؤمنني والكرمي إذا أعطى النزل أوالً فال بد أن املسألة الرابعة قال بعضهم إنه تعاىل جعل اجلن

يتبعه باخللعة وليس بعد اجلنة بكليتها إال رؤية اهللا فإن قالوا أليس أنه تعاىل جعل يف اآلية األوىل مجلة جهنم نزال 
مع أنه ليس له شيء الكافرين ومل يبق بعد مجلة جهنم عذاب آخر فكذلك ههنا جعل مجلة اجلنة نزالً للمؤمنني 

آخر بعد اجلنة واجلواب قلنا للكافر بعد حصول جهنم مرتبة أعلى منها وهو كونه حمجوباً عن رؤية اهللا كما 
فجعل الصالء )  ١٦ ١٥املطففني ( قال تعاىل كَالَّ إِنَُّهْم َعن رَّّبهِْم َيْوَمِئٍذ لََّمْحُجوُبونَ ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُواْ الَْجِحيمِ 

نار متأخر يف املرتبة عن كونه حمجوباً عن اهللا مث قال تعاىل الَ َيْبُغونَ َعْنَها ِحَوالً احلول التحول يقال حال من بال
مكانه حوالً كقوله عاد يف حبها عوداً يعين ال مزيد على سعادات اجلنة وخرياهتا حىت يريد أشياء غريها وهذا 

لدنيا إذا وصل إىل أي درجة كانت يف السعادات فهو طامح الوصف يدل على غاية الكمال ألن اإلنسان يف ا
  الطرف إىل ما هو أعلى منها

بِِمثِْلِه َمَدداً قُلْ إِنََّمآ أََناْ قُل لَّْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداداً لِّكَِلَماِت َربِّى لََنِفَد الَْبْحُر قَْبلَ أَن َتنفََد كَِلَماُت َربِّى َولَْو جِئَْنا 
ْعَملْ َعَمالً َصاِلحاً َوَبَشٌر مِّثْلُ الَ ُيْشرِْك بِِعَباَدةِ  كُْم ُيوَحى إِلَى َّ أَنََّمآ إِلَاُهكُْم إِلَاٌه َواِحٌد فََمن كَانَ َيْرُجو ِلقَآَء َربِِّه فَلَْي
  َربِِّه أََحدَا

  ويف اآلية مسائل
  نات وشرح أقاصيصاملسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف هذه السورة أنواع الدالئل والبي

ْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداداً لّكَِلَماِت َرّبى واملداد اسم ملا متد به الدواة من  األولني نبه على كمال حال القرآن فقال قُل لَّ
احلرب وملا ميد به السراج من السليط واملعىن لو كتبت كلمات علم اهللا وحكمه وكان البحر مداداً هلا واملراد 

فد قبل أن تنفد الكلمات تقرير الكالم أن البحار كيفما فرضت يف االتساع والعظمة فهي بالبحر اجلنس لن
متناهية ومعلومات اهللا غري متناهية واملتناهي ال يفي البتة بغري املتناهي قرأ محزة والكسائي ينفد بالياء لتقدم الفعل 

يف كتابكم َوَمن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ  فَقَْد على اجلمع والباقون بالتاء لتأنيث كلمات وروي أن حيي بن أخطب قال 
فنزلت هذه اآلية )  ٨٥اإلسراء ( مث تقرأون َوَما أُوِتيُتم ّمن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً )  ٢٦٩البقرة ( أُوِتىَ  َخْيًرا كَِثًريا 

  يعين أن ذلك خري كثري ولكنه قطرة من حبر كلمات اهللا
الطعن يف قول أصحابنا أن كالم اهللا تعاىل واحد هبذه اآلية وقالوا إهنا صرحية املسألة الثانية احتج املخالفون على 

يف إثبات كلمات اهللا تعاىل وأصحابنا محلوا الكلمات على متعلقات علم اهللا تعاىل قال اجلبائي وأيضاً قوله قَْبلَ 
ما ثبت عدمه امتنع قدمه وأيضاً قال لَْو أَن َتنفََد كَِلَماُت َرّبى يدل على أن كلمات اهللا تعاىل قد تنفد يف اجلملة و

جِئَْنا بِِمثِْلِه ِمَداداً وهذا يدل على أنه تعاىل قادر على أن جييء مبثل كالمه والذي جياء به يكون حمدثاً والذي 
يكون احملدث مثالً له فهو أيضاً حمدث وجواب أصحابنا أن املراد منه األلفاظ الدالة على تعلقات تلك الصفة 



بأن يسلك طريقة التواضع ) صلى اهللا عليه وسلم ( ة واعلم أنه تعاىل ملا بني كمال كالم اهللا أمر حممداً األزلي
فقال قُلْ إِنََّما أََناْ َبَشٌر ّمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَى َّ أي ال امتياز بيين وبينكم يف شيء من الصفات إال أن اهللا تعاىل أوحى 

حد الصمد واآلية تدل على مطلوبني األول أن كلمة إِنََّما تفيد احلصر وهي قوله إيل أنه ال إله إال اهللا الواحد األ
أَنََّما إِلَاُهكُْم إِلَاٌه واِحٌد والثاين أن كون اإلله تعاىل إِلَهاً واِحداً ميكن إثباته بالدالئل السمعية وقد قررنا هذين 

َيْرُجو ِلقَاء َرّبِه والرجاء هو ظن املنافع الواصلة إليه  املطلوبني يف سائر السور بالوجوه القوية مث قال فََمن كَانَ
واخلوف ظن املضار الواصلة إليه وأصحابنا محلوا لقاء الرب على رؤيته واملعتزلة محلوه على لقاء ثواب اهللا 

وهذه املناظرة قد تقدمت والعجب أنه تعاىل أورد يف آخر هذه السورة ما يدل على حصول رؤية اهللا يف ثالث 
وثانيها قوله كَاَنْت لَُهْم َجنَّاُت )  ١٠٥الكهف ( يات أوهلا قوله أُْولَِئَك الَِّذيَن كَفَُرواْ بِئَاَياِت َرّبهِْم َوِلقَاِئِه آ

ْعَملْ )  ١٠٧الكهف ( الِْفْرَدْوسِ ُنُزالً  وثالثها قوله فََمن كَانَ َيْرُجو ِلقَاء َرّبِه وال بيان أقوى من ذلك مث قال فَلَْي
الً َصاِلحاً أي من حصل له رجاء لقاء اهللا فليشتغل بالعمل الصاحل وملا كان العمل الصاحل قد يؤيت به هللا وقد َعَم

يؤتى به للرياء والسمعة ال جرم اعترب فيه قيدان أن يؤتى به هللا وأن يكون مربأ عن جهات الشرك فقال َوالَ 
إين ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( آلية يف جندب بن زهري قال لرسول اهللا ُيْشرِْك بِِعَباَدةِ  َرّبِه أََحَدا قيل نزلت هذه ا

) إن اهللا ال يقبل ما شورك فيه ( فقال عليه الصالة والسالم ) أعمل العمل هللا تعاىل فإذا اطلع عليه أحد سرين 
إذا قصد بعمله  فالرواية األوىل حممولة على ما) لك أجران أجر السر وأجر العالنية ( وروي أيضاً أنه قال له 

ا إذا قصد أن يقتدى به واملقام األول مقام املبتدئني واملقام الثاين  الرياء والسمعة والرواية الثانية حممولة على م
رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه ) صلى اهللا عليه وسلم ( مقام الكاملني واحلمد 

  أمجعني

  سورة مرمي

  عليها السالم
  هي مثان وتسعون آية مكيةو( 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  كهيعص

قبل اخلوض يف القراءات ال بد من مقدمات ثالثة املقدمة األوىل أن حروف املعجم على نوعني ثنائي وثالثي وقد 
اليت جرت عادة العرب أن ينطقوا بالثنائيات مقطوعة ممالة فيقولوا با تا ثا وكذلك أمثاهلا وأن ينطقوا بالثالثيات 

يف وسطها األلف مفتوحة مشبعة فيقولوا دال ذال صاد ضاد وكذلك أشكاهلا أما الزاي وحده من بني حروف 
املعجم فمعتاد فيه األمران فإن من أظهر ياءه يف النطق حىت يصري ثالثياً مل ميله ومن مل يظهر ياءه يف النطق حىت 

أن إشباع الفتحة يف مجيع املواضع أصل واإلمالة فرع عليه  يشبه الثنائي ميله أما املقدمة الثانية ينبغي أن يعلم
وهلذا جيوز إشباع كل ممال وال جيوز إمالة كل مشبع من الفتحات املقدمة الثالثة للقراء يف القراءات املخصوصة 

والياء هبذا املوضع ثالثة طرق أحدها أن يتمسكوا باألصل وهو إشباع فتحة اهلاء والياء وثانيها أن مييلوا اهلاء 
وثالثها أن جيمعوا بني األصل والفرع فيقع االختالف بني اهلاء والياء فيفتحوا أحدمها أيهما كان ويكسروا 

اآلخر وهلم يف السبب املوجب هلذا االختالف قوالن األول أن الفتحة املشبعة أصل واإلمالة فرع مشهور كثري 



اعاة األصل والفرع وهو أحسن من مراعاة أحدمها االستعمال فأشبع أحدمها وأميل اآلخر ليكون جامعاً ملر
وتضييع اآلخر القول الثاين أن الثنائية من حروف املعجم إذا كانت مقطوعة كانت باإلمالة وإذا كانت موصولة 

كانت باإلشباع وها ويا يف قوله تعاىل كهيعص مقطوعان يف اللفظ موصوالن يف اخلط فأميل أحدمها وأشبع 
انبني مرعياً جانب القطع اللفظي وجانب الوصل اخلطي إذا عرفت هذا فنقول فيه قراءات اآلخر ليكون كال اجل

إحداها وهي القراءة املعروفة فيه فتحة اهلاء والياء مجيعاً وثانيها كسر اهلاء وفتح الياء وهي قراءة أيب عمرو وابن 
وبني اهلاء الذي للتنبيه فإنه ال يكسر قط  مبادر والقطعي عن أيوب وإمنا كسروا اهلاء دون الياء ليكون فرقاً بينه

  وثالثها فتح اهلاء وكسر الياء وهو قراءة محزة واألعمش وطلحة والضحاك عن

عاصم وإمنا كسروا الياء دون اهلاء ألن الياء أخت الكسرة وإعطاء الكسرة أختها أوىل من إعطائها إىل أجنبية 
راءة الكسائي واملفضل وحيىي عن عاصم والوليد بن أسلم عن مفتوحة للمناسبة ورابعها إمالتهما مجيعاً وهي ق

ابن عامر والزهري وابن جرير وإمنا أمالومها للوجهني املذكورين يف إمالة اهلاء وإمالة الياء وخامسها قراءة 
عن احلسن ) الكشاف ( احلسن وهي ضم اهلاء وفتح الياء وعنه أيضاً فتح اهلاء وضم الياء وروى صاحب 

أن قراءة احلسن ) املكتسب ( يل له مل تثبت هذه الرواية عن احلسن ألنه أورد ابن جىن يف كتاب بضمهما فق
ضم أحدمها وفتح اآلخر ال على التعيني وقال بعضهم إمنا أقدم احلسن على ضم أحدمها ال على التعيني ألنه 

ألن هذه األلفات وإن كانت  تصور أن عني الفعل يف اهلاء والياء ألف منقلب عن الواو كالدار واملال وذلك
اً فالواجب أن يعتقد أنه  جمهولة ألهنا ال اشتقاق هلا فإهنا حتمل على ما هو مشابه هلا يف اللفظ واأللف إذا وقع عين

منقلب عن الواو ألن الغالب يف اللغة ذلك فلما تصور احلسن أن ألف اهلاء والياء منقلب عن الواو جعله يف 
  ن الواو أخت الضمة وسادسها ها يا بإمشامهما شيئاً من الضمةحكم الواو وضم ما قبله أل

املسألة الثالثة قرأ أبو جعفر كهيعص يفصل احلروف بعضها من بعض بأدىن سكتة مع إظهار نون العني وباقي 
  القراء يصلون احلروف بعضها ببعض وخيفون النون

  ويعقوب باإلظهار املسألة الثالثة القراءة املعروفة صاد ذكر باإلدغام وعن عاصم
البحث الثاين املذاهب املذكورة يف هذه الفواتح قد تقدمت لكن الذي خيتص هبذا املوضع ما روي عن ابن 

عباس رضي اهللا عنهما أن قوله تعاىل كهيعص ثناء من اهللا على نفسه فمن الكاف وصفه بأنه كاف ومن اهلاء 
ي اهللا عنهما أيضاً أنه محل الكاف على الكبري هاد ومن العني عامل ومن الصاد صادق وعن ابن عباس رض

والكرمي وحيكى أيضاً عنه أنه محل الياء على الكرمي مرة وعلى احلكيم أخرى وعن الربيع بن أنس يف الياء أنه 
من جمري وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف العني أنه من عزيز ومن عدل وهذه األقوال ليست قوية ملا بينا أنه 

اهللا تعاىل أن يودع كتابه ما ال تدل عليه اللغة ال باحلقيقة وال باجملاز ألنا إن جوزنا ذلك فتح علينا  ال جيوز من
قول من يزعم أن لكل ظاهر باطناً واللغة ال تدل على ما ذكروه فإنه ليست داللة الكاف أوىل من داللته على 

أو املالئكة أو اجلنة أو النار ) عليه وسلم  صلى اهللا( الكرمي أو الكبري أو على اسم آخر من أمساء الرسول 
  فيكون محله على بعضها دون البعض حتكماً ال تدل عليه اللغة أصالً

كَرِيَّآ   ِذكُْر َرْحَمِت َربَِّك َعْبَدُه َز
  فيه مسائل



صدر املسألة األوىل يف لفظة ذكر أربع قراءات صيغة املصدر أو املاضي خمففة أو مشددة أو األمر أما صيغة امل
فال بد فيها من كسر رمحة ربك على اإلضافة مث فيها ثالثة أوجه أحدها نصب الدال من عبده واهلمزة من 

  زكرياء وهو املشهور وثانيها برفعهما واملعىن وتلك الرمحة هي عبده زكرياء عن ابن عامر

ملاضي بالتشديد فال بد فيها وثالثها بنصب األول وبرفع الثاين واملعىن رمحة ربك عبده وهو زكرياء وأما صيغة ا
من نصب رمحة وأما صيغة املاضي بالتخفيف ففيها وجهان أحدمها رفع الباء من ربك واملعىن ذكر ربك عبده 

زكرياء وثانيها نصب الباء من ربك والرفع يف عبده زكرياء وذلك بتقدمي املفعول على الفاعل وهاتان القراءتان 
نصب رمحة وهي قراءة ابن عباس واعلم أن على تقدير جعله صيغة املصدر  للكليب وأما صيغة األمر فال بد من

  واملاضي يكون التقدير هذا املتلو من القرآن ذكر رمحة ربك
املسألة الثانية حيتمل أن يكون املراد من قوله رمحة ربك أعين عبده زكرياء مث يف كونه رمحة وجهان أحدمها أن 

صلى اهللا عليه ( اإلميان والطاعات واآلخر أن يكون رمحة على نبينا حممد  يكون رمحة على أمته ألنه هداهم إىل
طريقه يف اإلخالص واإلبتهال يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( وعلى أمة حممد ألن اهللا تعاىل ملا شرح حملمد ) وسلم 

ء رمحة وحيتمل أن يكون مجيع األمور إىل اهللا تعاىل صار ذلك لفظاً داعياً له وألمته إىل تلك الطريقة فكان زكريا
  املراد أن هذه السورة فيها ذكر الرمحة اليت رحم هبا عبدة زكرياء

اً   إِذْ َناَدى َربَُّه نَِدآًء َخِفّي
قوله تعاىل إِذْ َناَدى َربَُّه نَِداء َخِفّياً راعى سنة اهللا يف إخفاء دعوته ألن اجلهر واإلخفاء عند اهللا سيان فكان 

د عن الرياء وأدخل يف اإلخالص وثانيها أخفاه لئال يالم على طلب الولد يف زمان اإلخفاء أوىل ألنه أبع
الشيخوخة وثالثها أسره من مواليه الذين خافهم ورابعها خفي صوته لضعفه وهرمه كما جاء يف صفة الشيخ 

اب من صوته خفات ومسعه تارات فإن قيل من شرط النداء اجلهر فكيف اجلمع بني كونه نداء وخفياً واجلو
وجهني األول أنه أتى بأقصى ما قدر عليه من رفع الصوت إال أن الصوت كان ضعيفاً لنهاية الضعف بسبب 

الكرب فكان نداء نظراً إىل قصده وخفياً نظراً إىل الواقع الثاين أنه دعا يف الصالة ألن اهللا تعاىل أجابه يف الصالة 
ى الِْمْحَرابِ أَنَّ اللََّه ُيَبّشُرَك بَِيْحَيى لقوله تعاىل فََناَدْتُه الَْملَِئكَةُ  َوُهَو  فكون )  ٣٩آل عمران ( قَاِئٌم ُيَصلّى ِف

  اإلجابة يف الصالة يدل على كون الدعاء يف الصالة فوجب أن يكون النداء فيها خفياً
ُدَعآِئَك َربِّ َشِقّياً َوإِنِّي ِخفُْت الَْمَواِلىَ  ِمن َوَرآِئى قَالَ َربِّ إِنِّى َوَهَن الَْعظُْم ِمنِّى َواْشَتَعلَ الرَّأُْس شَْيباً َولَْم أَكُْن بِ

ُه َربِّ َرِض   ّياًَوكَاَنِت اْمَرأَِتى َعاِقًرا فََهْب ِلى ِمن لَُّدْنَك َوِلّياً َيرِثُنِى َوَيرِثُ ِمْن َءالِ َيْعقُوَب َواْجَعلْ
  القراءة فيها مسائل

َهَن باحلركات ال   ثالثاملسألة األوىل قرىء َو
  عن أيب عمرو) من الرأس شيباً ( املسألة الثانية إدغام السني يف الشني 

  املسألة الثالثة َوإِّني ِخفُْت الَْمَواِلىَ  بفتح الياء وعن الزهري بإسكان الياء من املوايل وقرأ عثمان

الفاء مشددة وعلي بن احلسني وحممد بن علي وسعيد بن جبري وزيد بن ثابت وابن عباس خفت بفتح اخلاء و
وكسر التاء وهذا يدل على معنيني أحدمها أن يكون ورائي مبعىن بعدي واملعىن أهنم قلوا وعجزوا عن إقامة 

الدين بعده فسأل ربه تقويتهم بويل يرزقه والثاين أن يكون مبعىن قدامي واملعىن أهنم خفوا قدامه ودرجوا ومل يبق 



  من به تقو واعتضاد
املعروفة ِمن َوَراِئى هبمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة وعن محيد بن مقسم كذلك لكن  املسألة الرابعة القراءة

  بفتح الياء وقرأ ابن كثري وراي كعصاي
املسألة اخلامسة من يرثين ويرث وجوه أحدها القراءة املعروفة بالرفع فيهما صفة وثانيها وهي قراءة أيب عمرو 

هما جواباً للدعاء وثالثها عن علي ابن أيب طالب وابن عباس والكسائي والزهري واألعمش وطلحة باجلزم في
وجعفر بن حممد واحلسن وقتادة َوِلّياً َيرِثُنِى جزم وارث بوزن فاعل ورابعها عن ابن عباس َيرِثُنِى وارث من آل 

 (الوهن ضعف القوة قال يف ) اللغة ( يعقوب وخامسها عن اجلحدري َوَيرِثُ تصغري وارث على وزن أفيعل 
شبه الشيب بشواظ النار يف بياضه وأنارته وانتشاره يف الشعر وفشوه فيه وأخذه كل مأخذ ) الكشاف 

كاشتعال النار مث أخرجه خمرج االستعارة مث أسند االشتعال إىل مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب 
هذه اجلملة وأما الدعاء فطلب  مميزاً ومل يضف الرأس اكتفاء بعلم املخاطب أنه رأس زكريا فمن مث فصحت

فيدل على معىن القرب والدنو ) ويل ( الفعل ومقابله اإلجابة كما أن مقابل األمر الطاعة وأما أصل التركيب يف 
  )ابن جؤبة ( يقال وليته أليه ولياً أي دنوت وأوليته أدنيته منه وتباعد ما بعده وويل ومنه قول ساعدة 

  وعدت عواد دون وليك تشغب
مما يليك وجلست مما ايليه ومنه الويل وهو املطر الذي يلي الومسي والولية الربذعة ألهنا تلي ظهر الدابة  وكل

وويل اليتيم والقتيل وويل البلد ألن من توىل أمراً فقد قرب منه وقوله تعاىل فََولّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ 
أما ويل عين إذا أدبر فهو من باب تثقيل احلشو للسلب وقوهلم فالن أوىل من قوهلم واله بركنه أي جعله مما يليه 

من فالن أي أحق أفعل التفضيل من الوايل أو الويل كاألدىن واألقرب من الداين والقريب وفيه معىن القرب 
واملرمي أيضاً ألن من كان أحق بالشيء كان أقرب إليه واملوىل اسم ملوضع الويل كاملرمى واملبين اسم ملوضع 

والبناء وأما العاقر فهي اليت ال تلد والعقر يف اللغة اجلرح ومنه أخذ العاقر ألنه نقص أصل اخللقة وعقرت 
الفرس بالسيف إذا ضربت قوائمه وأما اآلل فهم خاصة الرجل الذين يؤول أمرهم إليه مث قد يؤول أمرهم إليه 

واعلم أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( لدين كآل النيب للقرابة تارة وللصحبة أخرى كآل فرعون وللموافقة يف ا
زكرياء عليه السالم قدم على السؤال أموراً ثالثة أحدها كونه ضعيفاً والثاين أن اهللا تعاىل ما رد دعاءه البتة 

  والثالث كون املطلوب بالدعاء سبباً للمنفعة يف الدين مث بعد تقرير هذه األمور الثالثة صرح بالسؤال

م األول وهو كونه ضعيفاً فأثر الضعف إما أن يظهر يف الباطن أو يف الظاهر والضعف الذي يظهر يف أما املقا
الباطن يكون أقوى مما يظهر يف الظاهر فلهذا السبب ابتدأ ببيان الضعف الذي يف الباطن وهو قوله َوَهَن الَْعظُْم 

كذلك ملنفعتني إحدامها ألن تكون أساساً  ِمّنى وتقريره هو أن العظام أصلب األعضاء اليت يف البدن وجعلت
وعمداً يعتمد عليها سائر األعضاء األخر إذ كانت األعضاء كلها موضوعة على العظام واحلامل جيب أن يكون 
أقوى من احملمول والثانية أنه احتيج إليها يف بعض املواضع ألن تكون جنة يقوى هبا ما سواها من األعضاء مبنزلة 

الصدر وما كان كذلك فيجب أن يكون صلباً ليكون صبوراً على مالقاة اآلفات بعيداً من  قحف الرأس وعظام
القبول هلا إذا ثبت هذا فنقول إذا كان العظم أصلب األعضاء فمىت وصل األمر إىل ضعفها كان ضعف ما 

امل موجباً لتطرقه عداها مع رخاوهتا أوىل وألن العظم إذا كان حامالً لسائر األعضاء كان تطرق الضعف إىل احل



إىل احملمول فلهذا السبب خص العظم بالوهن من بني سائر األعضاء وأما أثر الضعف يف الظاهر فذلك استيالء 
الشيب على الرأس فثبت أن هذا الكالم يدل على استيالء الضعف على الباطن والظاهر وذلك مما يزيد الدعاء 

وته والتربي عن األسباب الظاهرة املقام الثاين أنه ما كان مردود توكيداً ملا فيه من االرتكان على حول اهللا وق
الدعاء ألبتة ووجه التوسل به من وجهني أحدمها ما روي أن حمتاجاً سأل واحداً من األكابر وقال أنا الذي 
ثانياً  أحسنت إىل وقت كذا فقال مرحباً مبن توسل بنا إلينا مث قضى حاجته وذلك أنه إذا قبله أوال فلو أنه رده

لكان الرد حمبطاً لألنعام األول واملنعم ال يسعى يف إحباط أنعامه والثاين وهو أن خمالفة العادة شاقة على النفس 
فإذا تعود اإلنسان إجابة الدعاء فلو صار مردوداً بعد ذلك لكان يف غاية املشقة وألن اجلفاء ممن يتوقع منه 

إنك ما رددتين يف أول األمر مع أين ما تعودت لطفك وكنت قوي  اإلنعام يكون أشق فقال زكرياء عليه السالم
البدن قوي القلب فلو رددتين اآلن بعد ما عودتين القبول مع هناية ضعفي لكان ذلك بالغاً إىل الغاية القصوى يف 

ائك أي أمل القلب واعلم أن العرب تقول سعد فالن حباجته إذا ظفر هبا وشقي هبا إذا خاب ومل ينلها ومعىن بدع
بدعائي إياك فإن الفعل قد يضاف إىل الفاعل تارة وإىل املفعول أخرى املقام الثالث بيان كون املطلوب منتفعاً به 
يف الدين وهو قوله َوإِّني ِخفُْت الَْمَواِلىَ  ِمن َوَراِئى وفيه أحباث األول قال ابن عباس واحلسن إين خفت املوايل 

عصبة وعن أيب صاحل الكاللة وعن األصم بنو العم وهم الذين يلونه يف أي الورثة من بعدي وعن جماهد ال
النسب وعن أيب مسلم املويل يراد به الناصر وابن العم واملالك والصاحب وهو ههنا من يقوم مبرياثه مقام الولد 

يف القيام بأمر الدين  واملختار أن املراد من املوايل الذين خيلفون بعده إما يف السياسة أو يف املال الذي كان له أو
فقد كانت العادة جارية أن كل من كان إىل صاحب الشرع أقرب فإنه كان متعيناً يف احلياة الثاين اختلفوا يف 

خوفه من املوايل فقال بعضهم خافهم على إفساد الدين وقال بعضهم بل خاف أن ينتهي أمره إليهم بعد موته يف 
م يف العلم والقدرة عن القيام بذلك املنصب وفيه قول ثالث وهو أنه مال وغريه مع أنه عرف من حاهلم قصوره

حيتمل أن يكون اهللا تعاىل قد اعلمه أنه مل يبق من أنبياء بين إسرائيل نيب له أب إال واحد فخاف أن يكون ذلك 
  نمن بين عمه إذ مل يكن له ولد فسأل اهللا تعاىل أن يهب له ولداً يكون هو ذلك النيب وذلك يقتضي أ

يكون خائفاً من أمر يهتم مبثله األنبياء وإن مل يدل على تفصيل ذلك وال ميتنع أن زكرياء كان إليه مع النبوة 
ا يتصل باإلمامة فخاف منهم بعده على أحدمها أو عليهما أما قوله َوإِّني ِخفُْت فهو  السياسة من جهة امللك وم

أيضاً كذلك يقول الرجل قد خفت أن يكون كذا  وإن خرج على لفظ املاضي لكنه يفيد أنه يف املستقبل
وخشيت أن يكون كذا أي أنا خائف ال يريد أنه قد زال اخلوف عنه وهكذا قوله َوكَاَنِت اْمَرأَِتى َعاِقًرا أي أهنا 

عاقر يف احلال وذلك ألن العاقر ال حتول ولوداً يف العادة ففي اإلخبار عنه بلفظ املاضي إعالم بتقادم العهد يف 
لك وغرض زكرياء من هذا الكالم بيان استبعاد حصول الولد فكان إيراده بلفظ املاضي أقوى وإىل هذا يرجع ذ

األمر يف قوله وإين خفت املوايل من ورائي ألنه إمنا قصد به اإلخبار وعن تقادم اخلوف مث استغىن بداللة احلال 
وف يف احلال وأيضاً فقد يوضع املاضي مكان وما يوجب مسألة الوارث وإظهار احلاجة عن اإلخبار بوجود اخل

)  ١١٦املائدة ( املستقبل وبالعكس قال اهللا تعاىل َوإِذْ قَالَ اللَُّه ياِعيَسى ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم قُلَت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِى 
ون أي بعد مويت واهللا أعلم وأما قوله من ورائي ففيه قوالن األول قال أبو عبيدة أي قدامي وبني يدي وقال آخر

وكالمها حمتمل فإن قيل كيف خافهم من بعده وكيف علم أهنم يبقون بعده فضالً من أن خياف شرهم قلنا إن 



ذلك قد يعرف باألمارات والظن وذلك كاف يف حصول اخلوف فرمبا عرف ببعض اإلمارات استمرارهم على 
ن لَُّدْنَك َوِلّياً فاألكثرون على أنه طلب الولد وقال عادهتم يف الفساد والشر واختلف يف تفسري قوله فََهْب ِلى ِم

آخرون بل طلب من يقوم مقامه ولداً كان أو غريه واألقرب هو األول لثالثة أوجه األول قوله تعاىل يف سورة 
يف هذه السورة والثاين قوله )  ٣٨آل عمران ( آل عمران حكاية عنه قَالَ َرّب َهْب ِلى ِمن لَُّدْنَك ذُّريَّةً  طَّيَبةً  

َناَدى َربَُّه َهْب ِلى ِمن لَُّدْنَك َوِلّياً َيرِثُنِى َوَيرِثُ ِمْن ءالِ َيْعقُوَب والثالث قوله تعاىل يف سورة األنبياء َوَزكَرِيَّا إِذْ 
موايل وأنه وهذا يدل على أنه سأل الولد ألنه قد أخرب يف سورة مرمي أن له )  ٨٩األنبياء ( َرّب الَ َتذَرْنِى فَْرداً 

غري منفرد عن الورثة وهذا وإن أمكن محله على وارث يصلح أن يقوم مقامه لكن محله على الولد أظهر واحتج 
دعاؤه  أصحاب القول الثالث بأنه ملا بشر بالولد استعظم على سبيل التعجب فقال أىن يكون يل غالم ولو كان 

م سأل عما يوهب له أيوهب له وهو وامرأته على أنه عليه السال) اجلواب ( ألجل الولد ملا استعظم ذلك 
هيئتهما أو يوهب بأن حيوال شابني يكون ملثلهما ولد وهذا حيكي عن احلسن وقال غريه إن قول زكرياء عليه 
 السالم يف الدعاء َوكَاَنِت اْمَرأَِتى َعاِقًرا إمنا هو على معىن مسألته ولداً من غريها أو منها بأن يصلحها اهللا للولد
فكأنه عليه السالم قال إين أيست أن يكون يل منها ولد فهب يل من لدنك ولياً كيف شئت إما بأن تصلحها 
فيكون الولد منها أو بأن هتب يل من غريها فلما بشر بالغالم سأل أيرزق منها أو من غريها فأخرب بأنه يرزق 

ملرياث يف املوضعني هو وراثة املال وهذا قول ابن منها واختلفوا يف املراد باملرياث على وجوه أحدها أن املراد با
عباس واحلسن والضحاك وثانيها أن املراد به يف املوضعني وراثة النبوة وهو قول أيب صاحل وثالثها يرثين املال 

ويرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدي وجماهد والشعيب وروي أيضاً عن ابن عباس واحلسن والضحاك 
لعلم ويرث من آل يعقوب النبوة وهو مروي عن جماهد واعلم أن هذه الروايات ترجع إىل أحد ورابعها يرثين ا

أمور مخسة وهي املال ومنصب احلبورة والعلم والنبوة والسرية احلسنة ولفظ اإلرث مستعمل يف كلها أما يف 
  املال

يف العلم فلقوله تعاىل َولَقَْد ءاَتْيَنا ُموَسى الُْهَدى َوأَْورَثَْنا فلقوله تعاىل َوأَْوَرثَكُْم أَْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم َوأَمولَُهْم وأما 
العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء مل يورثوا ديناراً وال ( وقال عليه السالم )  ٥٣غافر ( َبنِى إِسْراءيلَ الِْكَتاَب 

لَْيَمانَ ِعلْماً َوقَاالَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذى فَضَّلََنا َعلَى كَِثريٍ وقال تعاىل َولَقَْد ءاَتْيَنا َداُووُد َوُس) درمهاً وإمنا ورثوا العلم 
ْيَمانُ َداُووُد  نَِني َوَورِثَ ُسلَ وهذا حيتمل وراثة امللك ووراثة النبوة وقد يقال )  ٦ ١٥النمل ( ّمْن ِعَباِدِه الُْمْؤِم

ه واحتج من محل اللفظ على وراثة املال باخلرب أورثين هذا غماً وحزناً وقد ثبت أن اللفظ حمتمل لتلك الوجو
وظاهره يدل على أن املراد إرث ) رحم اهللا زكريا ما كان له من يرثه ( واملعقول أما اخلرب فقوله عليه السالم 

املال وأما املعقول فمن وجهني األول أن العلم والسرية والنبوة ال تورث بل ال حتصل إال باالكتساب فوجب 
ُه َرّب َرِضّياً ولو كان املراد من اإلرث إرث النبوة لكان قد سأل جعل النيب محله على امل ال الثاين أنه قال َواْجَعلْ

إنا ( رضياً وهو غري جائز ألن النيب ال يكون إال رضياً معصوماً وأما قوله عليه السالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
نع أن يكون خاصاً به واحتج من محله على العلم أو فهذا ال مي) معشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة 

املنصب والنبوة مبا علم من حال األنبياء أن اهتمامهم ال يشتد بأمر املال كما يشتد بأمر وقيل لعله أويت من 
الدنيا ما كان عظيم النفع يف الدين فلهذا كان مهتماً به أما قوله النبوة كيف تورث قلنا املال إمنا يقال ورثه 



البن مبعىن قام فيه مقام أبيه وحصل له من فائدة التصرف فيه ما حصل ألبيه وإال فملك املال من قبل اهللا ال من ا
قبل املورث فكذلك إذا كان املعلوم يف اإلبن أن يصري نبياً بعده فيقوم بأمر الدين بعده جاز أن يقال ورثه أما 

( جاز محله على الواحد كما يف قوله تعاىل إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر فهذا وإن ) إنا معشر األنبياء ( قوله عليه السالم 
إنا ( لكنه جماز وحقيقته اجلمع والعدول عن احلقيقة من غري موجب ال جيوز ال سيما وقد روي قوله )  ٩احلجر 

يتناول النبوة  واألوىل أن حيمل ذلك على كل ما فيه نفع وصالح يف الدين وذلك) معاشر األنبياء ال نورث 
والعلم والسرية احلسنة واملنصب النافع يف الدين واملال الصاحل فإن كل هذه األمور مما جيوز توفر الدواعي على 
بقائها ليكون ذلك النفع دائماً مستمراً السابع اتفق أكثر املفسرين على أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن إسحق 

يمان بن داود من ولد يهوذا بن بن إبراهيم عليهم السالم ألن زوجة زكريا ء هي أخت مرمي وكانت من ولد سل
يه السالم فهو من ولد هرون أخى موسى عليه السالم وهرون وموسى عليهما السالم  يعقوب وأما زكرياء عل

) صلى اهللا عليه وسلم ( من ولد الوي بن يعقوب بن إسحق وكانت النبوة يف سبط يعقوب ألنه هو إسرائيل 
فسرين ليس املراد من يعقوب ههنا ولد إسحق بن إبراهيم عليه السالم بل يعقوب بن ماثان أخو وقال بعض امل

عمران بن ماثان وكان آل يعقوب أخوال حيىي بن زكرياء وهذا قول الكليب ومقاتل وقال الكليب كان بنو ماثان 
ه حبورته ويرث من بين ماثان رؤوس بين إسرائيل وملوكهم وكان زكريا رأس األحبار يومئذ فأراد أن يرثه ولد

ملكهم واعلم أهنم ذكروا يف تفسري الرضى وجوهاً أحدها أن املراد واجعله رضياً من األنبياء وذلك ألن كلهم 
مرضيون فالرضي منهم مفضل على مجلتهم فائق هلم يف كثري من أمورهم فاستجاب اهللا تعاىل له ذلك فوهب له 

مل يعص ومل يهم مبعصية وهذا غاية ما يكون به املرء رضياً وثانيها املراد سيداً وحصوراً ونبياً من الصاحلني 
بالرضي أن يكون رضياً يف أمته ال يتلقى بالتكذيب وال يواجه بالرد وثالثها املراد بالرضي أن ال يكون متهماً يف 

  شيء وال

ليهما السالم قاال يف الدعاء يوجد فيه مطعن وال ينسب إليه شيء من املعاصي ورابعها أن إبراهيم وإمساعيل ع
وكانا يف ذلك الوقت مسلمني وكأن املراد هناك ثبتنا على هذا أو )  ١٨٢البقرة ( َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك 

املراد اجعلنا فاضلني من أنبيائك املسلمني فكذا ههنا واحتج أصحابنا يف مسألة خلق األفعال هبذه اآلية ألنه إمنا 
ضياً بفعله فلما سأل اهللا تعاىل جعله رضياً دل على أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل فإن قيل املراد منه أن يكون ر

يلطف له بضروب األلطاف فيختار ما يصري مرضياً فينسب ذلك إىل اهللا تعاىل واجلواب من وجهني األول أن 
ره رضياً لكان ذلك جمازاً وهو خالف األصل جعله رضياً لو محلناه على جعل األلطاف وعندها يصري املرء باختيا

والثاين أن جعل تلك األلطاف واجبة على اهللا تعاىل ال جيوز اإلخالل به وما كان واجباً ال جيوز طلبه بالدعاء 
  والتضرع

اً   ياَزكَرِيَّآ إِنَّا ُنَبشُِّرَك بُِغلَامٍ اْسُمُه َيْحَيى لَْم َنْجَعل لَُّه ِمن قَْبلُ َسِمّي
  لفيه مسائ

ا قبل هذه  املسألة األوىل اختلفوا يف من املنادي بقوله يا زكريا فاألكثرون على أنه هو اهللا تعاىل وذلك ألن م
( اآلية يدل على أن زكريا عليه السالم إمنا كان خياطب اهللا تعاىل ويسأله وهو قوله َرّب إِّنى َوَهَن الَْعظُْم ِمّنى 

ا بعدها يدل على أنه )  ٥مرمي ( وقوله فََهْب ِلى )  ٤مرمي ( َك َرّب َشِقّياً وقوله َولَْم أَكُْن بُِدَعاِئ)  ٤مرمي  وم



ا قبل هذه اآلية وما بعدها خطاباً مع اهللا  كان خياطب اهللا تعاىل وهو يقول َرّب أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم إذا كان م
ال هذا نداء امللك واحتج عليه بوجهني تعاىل وجب أن يكون النداء من اهللا تعاىل وإال لفسد النظم ومنهم من ق

َو قَاِئٌم ُيَصلّى ِفى الِْمْحَرابِ أَنَّ اللََّه ُيَبّشُرَك آل ( بَِيحَْيى  األول قوله تعاىل يف سورة آل عمران فََناَدْتُه الَْملَِئكَةُ  َوُه
اٌم َوكَا)  ٣٩عمران  َنِت اْمَرأَِتى َعاِقراً َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الِْكَبرِ الثاين أن زكريا عليه السالم ملا قال أَنَّى َيكُونُ ِلى غُلَ

ّيٌن  وهذا ال جيوز أن يكون كالم اهللا فوجب أن يكون )  ٩ ٨مرمي ( ِعِتّياً قَالَ كَذاِلَك قَالَ َربَُّك ُهَو َعلَى َّ َه
وعن الثاين أنا نبني إن كالم امللك واجلواب عن األول أنه حيتمل أن يقال حصل النداءان نداء اهللا ونداء املالئكة 

  شاء تعاىل أن قوله قَالَ كَذاِلَك قَالَ َربَُّك ُهَو َعلَى َّ َهّيٌن ميكن أن يكون كالم اهللا
املسألة الثانية فإن قيل إن كان الدعاء بإذن فما معىن البشارة وإن كان بغري إذن فلماذا أقدم عليه واجلواب هذا 

  مل أنه أذن له فيه ومل يعلم وقته فبشر بهأمر خيصه فيجوز أن يسأل بغري إذن وحيت
املسألة الثالثة اختلف املفسرون يف قوله لَْم َنْجَعل لَُّه ِمن قَْبلُ َسِمّياً على وجهني أحدمها وهو قول ابن عباس 

واحلسن وسعيد بن جبري وعكرمة وقتادة أنه مل يسم أحد قبله هبذا االسم الثاين أن املراد بالسمي النظري كما يف 
اً  واختلفوا يف ذلك على وجوه أحدها أنه سيد وحصور مل يعص ومل يهم )  ٦٥مرمي ( قوله َهلْ َتْعلَُم لَُه َسِمّي

فقيل له إنا نبشرك بغالم مل جنعل له من قبل شبيهاً يف )  ٦مرمي ( مبعصية كأنه جواب لقوله َواْجَعلُْه َرّب َرِضّياً 
ذا الوجه ضعيف ألنه يقتضي تفضيله على األنبياء الذين كانوا قبله الدين ومن كان هكذا فهو يف غاية الرضا وه

كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وذلك باطل باإلتفاق وثانيها أن كل الناس إمنا يسميهم آباؤهم وأمهاهتم بعد 
  دخوهلم يف الوجود وأما حيىي عليه السالم فإن اهللا تعاىل هو الذي مساه

خواصه فلم يكن له مثل وشبيه يف هذه اخلاصية وثالثها أنه ولد بني شيخ  قبل دخوله يف الوجود فكان ذلك من
فان وعجوز عاقر واعلم أن الوجه األول أوىل وذلك ألن محل السمي على النظري وإن كان يفيد املدح والتعظيم 

ْعلَُم لَُه َسِم ّياً فهناك إمنا عدلنا عن ولكنه عدول عن احلقيقة من غري ضرورة وإنه ال جيوز وأما قول اهللا تعاىل َهلْ َت
ومعلوم أن جمرد كونه تعاىل مسمى )  ٦٥مرمي ( الظاهر ألنه قال فَاْعُبْدُه َواْصطَبِْر ِلِعَباَدِتِه َهلْ َتْعلَُم لَُه َسِمّياً 

بذلك االسم ال يقتضي وجوب عبادته فلهذه العلة عدلنا عن الظاهرة أما ههنا ال ضرورة يف العدول عن الظاهر 
جراؤه عليه وألن يف تفرده بذلك االسم ضرباً من التعظيم ألنا نشاهد أن امللك إذا كان له لقب فوجب ا

  مشهور فإن حاشيته ال يتلقبون به بل يتركونه تعظيماً له فكذلك ههنا
املسألة الرابعة يف أنه عليه السالم مسي بيحىي روى الثعليب فيه وجوهاً أحدها عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن 

اهللا تعاىل أحيا به عقر أمه وثانيها عن قتادة أن اهللا تعاىل أحيا قلبه باإلميان والطاعة واهللا تعاىل مسى املطيع حياً 
)  ٢٤األنفال ( وقال إِذَا َدَعاكُْم ِلَما )  ١٢٢األنعام ( والعاصي ميتاً بقوله تعاىل أََو َمن كَانَ َمْيًتا فَأَْحَيْيَناُه 

ا روى عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهم قال قال وثالثها إحياؤه بالطا عة حىت مل يعص ومل يهم مبعصية مل
ما من أحد إال وقد عصى أو هم إال حيىي بن زكريا فإنه مل يهم ومل يعملها ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

تعاىل أَْمواتاً َبلْ أَْحَياء ِعنَد  ورابعها عن أيب القاسم بن حبيب أنه استشهد وأن الشهداء أحياء عند رهبم لقوله) 
وخامسها ما قاله عمرو بن عبد اهللا املقدسي أوحى اهللا تعاىل إىل إبراهيم عليه السالم )  ١٦٩آل عمران ( َرّبهِْم 

أن قل ليسارة وكان امسها كذلك بأين خمرج منها عبداً ال يهم مبعصية امسه حيي فقال هيب له من امسك حرفاً 



من امسها فصار حيىي وكان امسها يسارة فصار امسها سارة وسادسها أن حيىي عليه السالم أول من فوهبته حرفاً 
آمن بعيسى فصار قلبه حياً بذلك اإلميان وذلك أن أم حيىي كانت حامالً به فاستقبلتها مرمي وقد محلت بعيسى 

ما يف بطين يسجد ملا يف بطنك وسابعها فقالت هلا أم حيىي يا مرمي أحامل أنت فقالت ملاذا تقولني فقالت إين أرى 
أن الدين حييا به ألنه إمنا سأله زكريا ألجل الدين واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة ألن أمساء األلقاب ال يطلب فيها 

  وجه اإلشتقاق وهلذا قال أهل التحقيق أمساء األلقاب قائمة مقام اإلشارات وهي ال تفيد يف املسمى صفة البتة
اًقَالَ َربِّ أَ   نَّى َيكُونُ ِلى غُلَاٌم َوكَاَنِت اْمَرأَِتى َعاِقراً َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الِْكَبرِ ِعِتّي
  وفيه مسائل

املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي عتياً وصلياً وجثياً وبكياً بكسر العني والصاد واجليم والباء وقرأ حفص عن 
اً وصلياً عاصم بكياً بالضم والباقي بالكسر والباقون مجيع اً بالضم وقرأ ابن مسعود بفتح العني والصاد من عتي

م   وقرأ أيب بن كعب وابن عباس عسياً بالسني غري املعجمة واهللا أعل
املسألة الثانية يف األلفاظ وهي ثالثة األول الغالم اإلنسان الذكر يف ابتداء شهوته للجماع ومنه اغتلم إذا 

  تلميذ يقال غالم ثعلب الثاين العيت والعبسي واحداشتدت شهوته للجماع مث يستعمل يف ال

طول الزمان  تقول عتا يعتو عتواً وعتياً فهو عات وعسا يعسو عسواً وعسياً فهو عاص والعاسي هو الذي غريه 
إىل حال البؤس وليل عات طويل وقيل شديد الظلمة الثالث مل يقل عاقرة ألن ما كان على فاعل من صفة 

لمذكر فإنه ال تدخل فيه اهلاء حنو امرأة عاقر وحائض قال اخلليل هذه الصفات مذكرة املؤنث مما مل يكن ل
  وصف هبا املؤنث كما وصفوا املذكر باملؤنث حني قالوا رجل ملحة وربعة وغالم نفعة

مع أنه هو  املسألة الثالثة يف هذه اآلية سؤاالن األول أن زكريا عليه السالم مل تعجب بقوله أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم
الذي طلب الغالم السؤال الثاين أن قوله أىن يكون يل غالم مل يكن هذا مذكوراً بني أمته ألنه كان خيفي هذه 

األمور عن أمته فدل على أنه ذكره يف نفسه وهذا التعجب يدل على كونه شاكاً يف قدرة اهللا تعاىل على ذلك 
م واجلواب عن السؤال األول أما على قول من قال إنه مل وذلك كفر وهو غري جائز على األنبياء عليهم السال

يطلب خصوص الولد فالسؤال زائل وأما على قول من قال إنه طلب الولد فاجلواب عنه أن املقصود من قوله 
ولد أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم هو التعجب من أنه تعاىل جيعلهما شابني مث يرزقهما الولد أو يتركهما شيخني ويرزقهما ال

مع الشيخوخة بطريق االستعالم ال بطريق التعجب والدليل عليه قوله تعاىل َوَزكَرِيَّا إِذْ َناَدى َربَُّه َرّب الَ َتذَْرنِى 
ا )  ٩٠ ٨٩األنبياء ( فَْرداً َوأَنَت َخْيُر الْوارِِثَني فَاْسَتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه َيْحَيى َوأَْصلَْحَنا لَُه َزْوَجُه  هذا اإلصالح وم

إال أنه أعاد قوة الوالدة وقد تقدم تقرير هذا الكالم وذكر السدي يف اجلواب وجهاً آخر فقال إنه ملا مسع النداء 
بالبشارة جاءه الشيطان فقال إن هذا الصوت ليس من اهللا تعاىل بل هو من الشيطان يسخر منك فلما شك 

غرض السدي من هذا أن زكريا عليه السالم لو علم أن املبشر بذلك زكريا قال أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم واعلم أن 
هو اهللا تعاىل ملا جاز له أن يقول ذلك فارتكب هذا وقال بعض املتكلمني هذا باطل قطعاً إذ لو جوز األنبياء يف 

يوردونه  بعض ما يرد عن اهللا تعاىل أنه من الشيطان جلوزوا يف سائره ولزالت الثقة عنهم يف الوحي وعنا فيما
إلينا وميكن أن جياب عنه بأن هذا االحتمال قائم يف أول األمر وإمنا يزول باملعجزة فلعل املعجزة مل تكن حاصلة 
يف هذه الصورة فحصل الشك فيها دون ما عداها واهللا أعلم واجلواب عن السؤال الثاين من وجوه األول أن 



ليس نصاً يف كون ذلك الغالم ولداً له بل حيتمل أن زكريا عليه )  ٧مرمي ( ى قوله إِنَّا ُنَبّشُرَك بُِغلَامٍ اْسُمُه َيْحَي
السالم راعى األدب ومل يقل هذا الكالم هل يكون يل ولد أم ال بل ذكر أسباب تعذر حصول الولد يف العادة 

ذلك صرح اهللا  حىت أن تلك البشارة إن كانت بالولد فاهللا تعاىل يزيل اإلهبام وجيعل الكالم صرحياً فلما ذكر
تعاىل بكون ذلك الولد منه فكان الغرض من كالم زكريا هذا ال أنه كان شاكاً يف قدرة اهللا تعاىل عليه الثاين أنه 

ما ذكر ذلك للشك لكن على وجه التعظيم لقدرته وهذا كالرجل الذي يرى صاحبه قد وهب الكثري اخلطري 
عظيماً وتعجباً الثالث أن من شأن من بشر مبا يتمناه أن فيقول أىن مسحت نفسك بإخراج مثل هذا من ملككا ت

يتولد له فرط السرور به عند أول ما يرد علي استثبات ذلك الكالم إما ألن شدة فرحه به توجب ذهوله عن 
مقتضيات العقل والفكر وهذا كما أن امرأة إبراهيم عليه السالم بعد أن بشرت باسحق قالت َوأََناْ َعُجوٌز 

هود ( فأزيل تعجبها بقوله أََتْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَِّه )  ٧٢هود ( َبْعِلى َشْيًخا إِنَّ َهاذَا لََشىْ ء َعجِيٌب قَالُواْ َوَهاذَا 
طلباً لاللتذاذ بسماع ذلك الكالم مرة أخرى وإما مبالغة يف تأكيد التفسري)  ٧٣   وإما 

َخلَقُْتَك ِمن قَْبلُ َولَْم َتُك َشْيئاًقَالَ كَذاِلَك قَالَ َربَُّك ُهَو َعلَى َّ َهيٌِّن    َوقَْد 

  وفيه مسائل
ّيٌن وجوه أحدها أن الكاف رفع أي األمر كذلك تصديقاً له مث ابتدأ قال  املسألة األوىل يف قوله قَالَ َربَُّك ُهَو َه

ا إِلَْيَك ذَِلَك االْْمَر ربك وثانيها نصب يقال وذلك إشارة إىل مبهم تفسريه هو علي هني وهو كقوله تعاىل َوقََضْيَن
وثالثها أن املراد ال تعجب فإنه كذلك قال ربك ال خلف يف )  ٦٦احلجر ( أَنَّ َدابَِر َهُؤْآلء َمقْطُوٌع مُّْصبِِحَني 

قوله وال غلط مث قال بعده هو علي هني بدليل خلقتك من قبل ومل تك شيئاً ورابعها أن اذكرنا أن قوله أىن 
تعطيين الغالم بأن جتعلين وزوجيت شابني أو بأن تتركنا على الشيخوخة ومع ذلك تعطينا  يكون يل غالم معناه

  الولد وقوله كَذَِلِك قَالَ َربُِّك أي هنب الولد مع بقائك وبقاء زوجتك على احلاصلة يف احلال
لت ولكن قال ربك املسألة الثانية قرأ احلسن وهو علي هني وهذا ال خيرج إال على الوجه األول أي األمر كما ق

  هو مع ذلك علي هني
املسألة الثالثة إطالق لفظ اهلني يف حق اهللا تعاىل جماز ألن ذلك إمنا جيوز يف حق من جيوز أن يصعب عليه شيء 

  ولكن املراد أنه إذا أراد شيئاً كان
َشْيئاً فنقول إنه ملا خلقه من العدم  املسألة الرابعة يف وجه االستدالل بقوله تعاىل َوقَْد َخلَقُْتَك ِمن قَْبلُ َولَْم َتُك

الصرف والنفي احملض كان قادراً على خلق الذوات والصفات واآلثار وأما اآلن فخلق الولد من الشيخ 
والشيخة ال حيتاج فيه إال إىل تبديل الصفات والقادر على خلق الذوات والصفات واآلثار معاً أوىل أن يكون 

أوجده عن عدم فكذا يرزقه الولد بأن يعيد إليه وإىل صاحبته القوة اليت عنها  قادراً على تبديل الصفات وإذا
( ُه يتولد املاءان اللذان من اجتماعهما خيلق الولد ولذلك قال فَاْسَتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه َيْحَيى َوأَْصلَْحَنا لَُه َزْوَج

  فهذا وجه االستدالل)  ٩٠األنبياء 
هور على أن قوله قال كذلك قال ربك يقتضي أن القائل لذلك ملك مع االعتراف بأن املسألة اخلامسة اجلم

قول اهللا تعاىل وقوله ُهَو َعلَى َّ َهّيٌن قول اهللا تعاىل وهذا بعيد ألنه إذا )  ٧مرمي ( قوله َرِضّياً ياَزكَرِيَّا إِنَّا ُنَبّشُرَك 
يصح إدراج هذه األلفاظ فيما بني هذين القولني واألوىل  كان ما قبل هذا الكالم وما بعده قول اهللا تعاىل فكيف



أن يقال قائل هذا القول أيضاً هو اهللا تعاىل كما أن امللك العظيم إذا وعد عبده شيئاً عظيماً فيقول العبد من أين 
حيصل يل هذا فيقول إن سلطانك ضمن لك ذلك كأنه ينبه بذلك على أن كونه سلطاناً مما يوجب عليه الوفاء 

  بالوعد فكذا ههنا
  قَالَ َربِّ اْجَعل ِلى َءاَيةً  قَالَ َءاَيُتَك أَالَّ ُتكَلَِّم النَّاَس ثَلَاثَ لََيالٍ َسوِيّاً

  وفيه مسائل
املسألة األوىل قال بعضهم طلب اآلية لتحقيق البشارة وهذا بعيد ألن بقول اهللا تعاىل قد حتققت البشارة فال 

من صريح القول وقال آخرون البشارة بالولد وقعت مطلقة فال يعرف وقتها  يكون إظهار اآلية أقوى من ذلك
  مبجرد البشارة فطلب اآلية ليعرف هبا وقت الوقوع وهذا هو احلق

املسألة الثانية اتفقوا على أن تلك اآلية هي تعذر الكالم عليه فإن جمرد السكوت مع القدرة على الكالم ال 
 أحدمها أنه اعتقل لسانه أصالً والثاين أنه امتنع عليه الكالم مع القوم على يكون معجزة مث اختلفوا على قولني

وجه املخاطبة مع أنه كان متمكناً من ذكر اهللا ومن قراءة التوراة وهذا القول عندي أصح ألن اعتقال اللسان 
ل معجزاً إال إذا مطلقاً قد يكون ملرض وقد يكون من فعل اهللا فال يعرف زكريا عليه السالم أن ذلك االعتقا

عرف أنه ليس ملرض بل حملض فعل اهللا تعاىل مع سالمة اآلالت وهذا مما ال يعرف إال بدليل آخر فتفتقر تلك 
الداللة إىل داللة أخرى أما لو اعتقل لسانه عن الكالم مع القوم مع اقتداره على التكلم بذكر اهللا تعاىل وقراءة 

ل ليس لعلة ومرض بل هو حملض فعل اهللا فيتحقق كونه آية ومعجزة ومما التوراة علم بالضرورة أن ذلك االعتقا
يقوي ذلك قوله تعاىل أَالَّ ُتكَلَّم النَّاَس ثَلَاثَ لََيالٍ َسوِّياً فََخَرَج خص ذلك بالتكلم مع الناس وهذا يدل بطريق 

  املفهوم أنه كان قادراً على التكلم مع غري الناس
معىن َسوِّياً فقال بعضهم هو صفة لليايل الثالث وقال أكثر املفسرين هو صفة لزكريا املسألة الثالثة اختلفوا يف 

  واملعىن آيتك أن ال تكلم الناس يف هذه املدة مع كونك سوياً مل حيدث بك مرض
ْوِمِه ِمَن الِْمْحَرابِ فَأَْوَحى إِلَْيهِْم أَن َسبُِّحواْ ُبكَْرةً  َوَعِشّياً   فََخَرَج َعلَى قَ

  سائلوفيه م
ْوِمِه ِمَن الِْمْحَرابِ قيل كان له موضع ينفرد فيه بالصالة والعبادة مث ينتقل  املسألة األوىل قوله تعاىل فََخَرَج َعلَى قَ

إىل قومه فعند ذلك أوحى إليهم وقيل كان موضعاً يصلي فيه هو وغريه إال أهنم كانوا ال يدخلونه للصالة إال 
  جه لإلذن فخرج إليهم وهو ال يتكلم فأوحى إليهمبإذنه وأهنم اجتمعوا ينتظرون خرو

املسألة الثانية ال جيوز أن يكون املراد من قوله أوحى إليهم الكالم ألن الكالم كان ممتنعاً عليه فكان املراد غري 
الكالم وهو أن يعرفهم ذلك إما باإلشارة أو برمز خمصوص أو بكتابة ألن كل ذلك يفهم منه املراد فعلموا أنه 

ا بشر به فكما حصل السرور له حصل هلم فظهر هلم إكرام اهللا تعاىل له باإلجابة واعلم أن األشبه  قد كان م
والرمز ال يكون كناية )  ٤١آل عمران ( باآلية هو اإلشارة لقوله تعاىل يف سورة آل عمران ثَلَاثَةَ  أَيَّامٍ إِالَّ َرْمًزا 

  للكالم
أنه أراد بالتسبيح الصالة وهو جائز يف اللغة يقال سبحه الضحى أي صالة املسألة الثالثة اتفق املفسرون على 

أي ألصليها إذا ثبت هذا فنقول روي ) إين ألسبحها ( الضحى وعن عائشة رضي اهللا عنها يف صالة الضحى 



ابه عن أيب العالية أن البكرة صالة الفجر والعشي صالة العصر وحيتمل أن يكون إمنا كانوا يصلون معه يف حمر
هاتني الصالتني فكان خيرج إليهم فيأذن هلم بلسانه فلما اعتقل لسانه خرج إليهم كعادته فأذن هلم بغري كالم 

  واهللا أعلم
َدْيِه َولَْم َيكُن َجبَّاراً َبرا بَِواِلياَيْحَيى ُخِذ الِْكَتاَب بِقُوَّةٍ  َوآَتْيَناُه الُْحكَْم َصبِّياً َوَحنَاًنا مِّن لَُّدنَّا َوَزكَواةً  َوكَانَ َتِقيا َو

اً ْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعثُ َحي ِه َيْوَم ُوِلَد َوَي   َعِصّياً َوَسلَاٌم َعلَْي

اعلم أنه تعاىل وصف َيْحَيى يف هذه اآلية بصفات تسع الصفة األوىل كونه خماطباً من اهللا تعاىل بقوله َوَعِشّياً 
  وفيه مسائل ياَيْحَيى ُخِذ الِْكَتاَب بِقُوَّةٍ 

املسألة األوىل أن قوله َوَعِشّياً ياَيْحَيى ُخِذ الِْكتَاَب يدل على أن اهللا تعاىل بلغ بيحىي املبلغ الذي جيوز أن خياطبه 
  بذلك فحذف ذكره لداللة الكالم عليه

قوله تعاىل َولَقَْد املسألة الثانية الكتاب املذكور حيتمل أن يكون هو التوراة اليت هي نعمة اهللا على بين إسرائيل ل
وحيتمل أن يكون كتاباً خص اهللا به حيىي كما خص )  ١٦اجلاثية ( ءاَتْيَنا َبنِى إِْسراءيلَ الِْكَتاَب وَالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ  

اهللا تعاىل الكثري من األنبياء بذلك واألول أوىل ألن محل الكالم ههنا على املعهود السابق أوىل وال معهود ههنا 
  التوراةإال 

املسألة الثالثة قوله بِقُوَّةٍ  ليس املراد منه القدرة على األخذ ألن ذلك معلوم لكل أحد فيجب محله على معىن 
يفيد املدح وهو اجلد والصرب على القيام بأمر النبوة وحاصلها يرجع إىل حصول ملكة تقتضي سهولة اإلقدام 

ثانية قوله تعاىل َواَتْيَناُه الُْحكَْم َصبِّياً اعلم أن يف احلكم أقواالً على املأمور به واإلحجام عن املنهي عنه الصفة ال
  األول أنه احلكمة ومنه قول الشاعر واحكم كحكم فتاة احلي إذ نظرت

  إىل محام سراع وارد الثمد
الثالث أنه وهو الفهم يف التوراة والفقه يف الدين والثاين وهو قول معمر أنه العقل روي أنه قال ما للعب خلقنا و

النبوة فإن اهللا تعاىل أحكم عقله يف صباه وأوحى إليه وذلك ألن اهللا تعاىل بعث حيىي وعيسى عليهما السالم ومها 
صبيان ال كما بعث موسى وحممداً عليهما السالم وقد بلغا األشد واألقرب محله على النبوة لوجهني األول أن 

قبته ومعلوم أن النبوة أشرف صفات اإلنسان فذكرها يف معرض اهللا تعاىل ذكر يف هذه اآلية صفات شرفه ومن
املدح أوىل من ذكر غريها فوجب أن تكون نبوته مذكورة يف هذه اآلية وال لفظ يصلح للداللة على النبوة إال 

هذه اللفظة فوجب محلها عليها الثاين أن احلكم هو ما يصلح ألن حيكم به على غريه ولغريه على اإلطالق 
يكون إال بالنبوة فإن قيل كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصبا قلنا هذا السائل إما  وذلك ال

أن مينع من خرق العادة أو ال مينع منه فإن منع منه فقد سد باب النبوات ألن بناء األمر فيها على املعجزات وال 
فإنه ليس استبعاد صريورة الصيب عاقالً أشد من معىن هلا إال خرق العادات وإن مل مينع فقد زال هذا االستبعاد 

استبعاد انشقاق القمر وانفالق البحر الصفة الثالثة قوله تعاىل َوَحَناًنا ّمن لَُّدنَّا اعلم أن احلنان أصله من احلنني 
وهو االرتياح واجلزع للفراق كما يقال حنني الناقة وهو صوهتا إذا اشتاقت إىل ولدها ذكر اخلليل ذلك يف 

أنه عليه السالم كان يصلي إىل جذع من املسجد فلما اختذ له املنرب وحتول إليه حنت تلك اخلشبة ( احلديث 
فهذا هو األصل مث قيل حتنن فالن على فالن إذا تعطف عليه ورمحه وقد اختلف الناس يف ) حىت مسع حنينها 



من أباه ملا يرجع إليه أصل الكلمة قالوا وصف اهللا باحلنان فأجازه بعضهم وجعله مبعىن الرؤوف الرحيم ومنهم 
  مل يصح اخلرب هبذه اللفظة يف أمساء اهللا تعاىل إذا عرفت هذا فنقول احلنان هنا فيه وجهان

أحدمها أن جيعل صفة هللا وثانيهما أن جيعل صفة ليحىي أما إذا جعلناه صفة هللا تعاىل فنقول التقدير وآتيناه احلكم 
ا احتماالت األول أن يكون احلنان من اهللا ليحىي املعىن آتيناه احلكم صبياً مث قال حناناً أي رمحة منا مث ههن

َوَحَناًنا ّمن لَُّدنَّا أي إمنا آتيناه احلكم صبياً حناناً من لدنا عليه أي رمحة عليه وزكاة أي وتزكية له وتشريفاً له 
يه السالم فكأنه  تعاىل قال إمنا استجبنا لزكريا دعوته بأن أعطيناه الثاين أن يكون احلنان من اهللا تعاىل لزكريا عل

ولداً مث آتيناه احلكم صبياً وحناناً من لدنا عليه أي على زكريا فعلنا ذلك َوَزكَواةً  أي وتزكية له عن أن يصري 
الُْحكَْم َصبِّياً مردود الدعاء والثالث أن يكون احلنان من اهللا تعاىل ألمة حيىي عليه السالم كأنه تعاىل قال َواَتْيَناُه 

َوَحَناًنا منا على أمته لعظيم انتفاعهم هبدايته وإرشاده أما إذا جعلناه صفة ليحىي عليه السالم ففيه وجوه األول 
آتيناه احلكم واحلنان على عبادنا أي التعطف عليهم وحسن النظر على كافتهم فيما أوليه من احلكم عليهم كما 

بَِما َرْحَمة وقال َحرِيٌص َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمنَِني َرءوٌف )  ١٥٩آل عمران ( ٍ ّمَن اللَِّه ِلنَت لَُهْم  وصف نبيه فقال فَ
مث أخرب تعاىل أنه آتاه زكاة ومعناه أن ال تكون شفقته داعية له إىل اإلخالل بالواجب ألن )  ١٢٨التوبة ( رَِّحيٌم 

ِه الرأفة واللني رمبا أورثا ترك الواجب أال ترى إىل قوله  )  ٢النور ( تعاىل َوالَ َتأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ  ِفى ِدينِ اللَّ
وقال أَِذلَّةٍ  َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزَّةٍ  )  ١٢٣التوبة ( وقال قَاِتلُواْ الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ّمَن الْكُفَّارِ َوِلَيجُِدواْ ِفيكُْم ِغلْظَةً  

فاملعىن إمنا جعلنا له التعطف على )  ٥٤املائدة ( ِفى َسبِيلِ اللَِّه َوالَ َيَخافُونَ لَْوَمةَ  الِئمٍ َعلَى الْكَاِفرِيَن ُيَجاِهُدونَ 
عباد اهللا مع الطهارة عن اإلخالل بالواجبات وحيتمل آتيناه التعطف على اخللق والطهارة عن املعاصي فلم يعص 

بن رباح َوَحَناًنا ّمن لَُّدنَّا واملعىن آتيناه احلكم صبياً ومل يهم مبعصية ويف اآلية وجه آخر وهو املنقول عن عطاء 
تعظيماً إذ جعلناه نبياً وهو صيب وال تعظيم أكثر من هذا والدليل عليه ما روى أنه مر ورقة بن نوفل على بالل 

وهو يعذب قد ألصق ظهره برمضاء البطحاء ويقول أحد أحد فقال والذي نفسي بيده لئن قتلتموه ألختذنه 
ناناً أي معظماً الصفة الرابعة قوله َوَزكَواةً  وفيه وجوه أحدها أن املراد وآتيناه زكاة أي عمالً صاحلاً زكياً عن ح

ابن عباس وقتادة والضحاك وابن جريج وثانيها زكاة ملن قبل منه حىت يكونوا أزكياء عن احلسن وثالثها زكيناه 
صدقة تصدق اهللا هبا على أبويه عن الكيب وخامسها بركة ومناء حبسن الثناء كما تزكى الشهود اإلنسان ورابعها 

واعلم أن هذا يدل على )  ٣١مرمي ( وهو الذي قال عيسى عليه الصالة والسالم َوَجَعلَنِى ُمَباَركاً أَْيَنَما كُنُت 
نه عدول عن أن فعل العبد خلق هللا تعاىل ألنه جعل طهارته وزكاته من اهللا تعاىل ومحله على األلطاف بعيد أل

ه وباجلملة فإنه يتضمن غاية املدائح ألنه هو الذي يتقي  الظاهر الصفة احلامسة قوله َوكَانَ َتِقّيا وقد عرفت معنا
هني اهللا فيجتنبه ويتقي أمره فال يهمله وأوىل الناس هبذا الوصف من مل يعص اهللا وال يهم مبعصية وكان حيىي عليه 

ا  معىن َوكَانَ َتِقّيا وهذا حني ابتداء تكليفه قلنا إمنا خاطب اهللا تعاىل بذلك الصالة والسالم كذلك فإن قيل م
يه الصفة السادسة قوله َوَبّرا بِواِلَدْيِه وذلك ألنه ال  الرسول وأخرب عن حاله حيث كان كما أخرب عن نعم اهللا عل

َك أَالَّ َتْعُبُدواْ إِالَّ إِيَّاُه َوبِالْواِلَدْينِ عبادة بعد تعظيم اهللا تعاىل مثل تعظيم الوالدين وهلذا السبب قال َوقََضى َربُّ
الصفة السابعة قوله َولَْم َيكُن َجبَّاراً واملراد وصفه بالتواضع ولني اجلانب وذلك من )  ٢٣اإلسراء ( إِْحَساناً 

  وقال)  ٨٨احلجر ( صفات املؤمنني كقوله تعاىل َواْخِفْض َجَناَحَك ِللُْمْؤِمنَِني 



وألن رأس العبادات معرفة اإلنسان )  ١٥٩آل عمران ( لَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ الَْنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك تعاىل َو
نفسه بالذل ومعرفة ربه بالعظمة والكمال ومن عرف نفسه بالذل وعرف ربه بالكمال كيف يليق به الترفع 

عن رمحة اهللا تعاىل وعن الدين وقيل اجلبار هو الذي ال يرى  والتجرب ولذلك فإن إبليس ملا جترب ومترد صار مبعداً
ألحد على نفسه حقاً وهو من العظم والذهاب بنفسه عن أن يلزمه قضاء حق أحد وقال سفيان يف قوله َجبَّاراً 

فْساً بِاالْْمسِ إِن ُترِيُد إِالَّ َعِصّياً إنه الذي يقبل على الغضب والدليل عليه قوله تعاىل أَُترِيُد أَن َتقُْتلَنِى كََما قََتلَْت َن
وقيل كل من عاقب على غضب نفسه من غري حق فهو جبار )  ١٩القصص ( أَن َتكُونَ َجبَّاراً ِفى االْْرضِ 

الصفة الثامنة قوله َعِصّياً وهو أبلغ من العاصي كما )  ١٣٠الشعراء ( لقوله تعاىل َوإِذَا َبطَْشُتْم َبطَْشُتْم َجبَّارِيَن 
أحدها  العليم أبلغ من العامل الصفة التاسعة قوله َوَسلَاٌم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعثُ َحياً وفيه أقوالأن 

ِه أي أمان من اهللا يوم ولد من أن يناله الشيطان كما ينال سائر بين آدم  قال حممد بن جرير الطربي َوَسلَاٌم َعلَْي
يه من عذاب القرب َوَيْوَم ُيْبَعثُ َحياً أي ومن عذاب القيامة وثانيها قال سفيان بن عيينة  َوَيْوَم َيُموُت أي وأمان عل

ا  أوحش ما يكون اخللق يف ثالثة مواطن يوم يولد فريى نفسه خارجاً مما كان فيه ويوم ميوت فريى قوماً م
عليه الصالة والسالم فخصه بالسالم عليه شاهدهم قط ويوم يبعث فريى نفسه يف حمشر عظيم فأكرم اهللا حيىي 

يف هذه املواطن الثالثة وثالثها قال عبد اهللا بن نفطوية َوَسلَاٌم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد أي أول ما يرى الدنيا َوَيْوَم َيُموُت 
يوم القيامة وإمنا  أي أول يوم يرى فيه أول أمر اآلخرة َوَيْوَم ُيْبَعثُ َحياً أي أول يوم يرى فيه اجلنة والنار وهو

فروع )  ١٦٩آل عمران ( قال َحياً تنبيهاً على كونه من الشهداء لقوله تعاىل َبلْ أَْحَياء ِعنَد َرّبهِْم ُيْرَزقُونَ 
األول هذا السالم ميكن أن يكون من اهللا تعاىل وأن يكون من املالئكة وعلى التقديرين فداللة شرفه وفضله ال 

سلمون إال عن أمر اهللا تعاىل الثاين ليحىي مزية يف هذا السالم على ما لسائر األنبياء ختتلف ألن املالئكة ال ي
ألنه )  ١٠٩الصافات ( َسلَاٌم َعلَى إِْبراِهيَم )  ٧٩الصافات ( عليهم السالم كقوله َسلَاٌم َعلَى ُنوحٍ ِفى الَْعالَِمَني 

م الثالث روي أن عيسى عليه السالم قال ليحىي عليه قال و َيْوَم ُوِلَد وليس ذلك لسائر األنبياء عليهم السال
السالم أنت أفضل مين ألن اهللا تعاىل سلم عليك وأنا سلمت على نفسي وهذا ليس يقوى ألن سالم عيسى 

على نفسه جيري جمرى سالم اهللا على حيىي ألن عيسى معصوم ال يفعل إال ما أمره اهللا به الرابع السالم عليه يوم 
يكون تفضالً من اهللا تعاىل ألنه مل يتقدم منه ما يكون ذلك جزاء له وأما السالم عليه يوم ميوت  ولد ال بد وأن

ويوم يبعث يف احملشر فقد جيوز أن يكون ثواباً كاملدح والتعظيم واهللا تعاىل أعلم القول يف فوائد هذه القصة 
وهو يدل على أن أفضل )  ٣مرمي ( َخِفّياً الفائدة األوىل تعليم آداب الدعاء وهي من جهات أحدها قوله نَِداء 

وألن رفع الصوت مشعر )  ٥٥األعراف ( الدعاء ما هذا حاله ويؤكد قوله تعاىل اْدُعواْ َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً  
بالقوة واجلالدة وإخفاء الصوت مشعر بالضعف واالنكسار وعمدة الدعاء اإلنكسار والتربي عن حول النفس 

العتماد على فضل اهللا تعاىل وإحسانه وثانيها أن احملتسب أن يذكر يف مقدمة الدعاء عجز النفس وقوهتا وا
َهَن الَْعظُْم ِمّنى َواْشَتَعلَ الرَّأُْس َشْيباً    مث يذكر كثرة نعم اهللا)  ٤مرمي ( وضعفها كما يف قوله تعاىل عنه َو

وثالثها أن يكون الدعاء ألجل شيء متعلق بالدين ال )  ٤مرمي (  على ما يف قوله َولَْم أَكُْن بُِدَعاِئَك َرّب َشِقّياً
ا )  ٥مرمي ( حملض الدنيا كما قال َوإِّني ِخفُْت الَْمَواِلىَ  ِمن َوَراِئى  ورابعها أن يكون الدعاء بلفظ يا رب على م

ر أحدها هناية تضرعه يف يف هذا املوضع الفائدة الثانية ظهور درجات زكريا وحيىي عليهما السالم أما زكريا فأمو



نفسه وانقطاعه إىل اهللا تعاىل بالكلية وثانيها إجابة اهللا تعاىل دعاءه وثالثها أن اهللا تعاىل ناداه وبشره أو املالئكة أو 
حصل األمران معاً ورابعها اعتقال لسانه عن الكالم دون التسبيح وخامسها أنه جيوز لألنبياء عليهم السالم 

رب اجعل يل آية الفائدة الثالثة كونه تعاىل قادراً على خلق الولد وإن كان األبوان يف هناية طلب اآليات لقوله 
الشيخوخة رداً على أهل الطبائع الفائدة الرابعة صحة االستدالل يف الدين لقوله تعاىل َوقَْد َخلَقُْتَك ِمن قَْبلُ َولَْم 

آلية نص يف ذلك فإن قيل املراد ومل تك شيئاً مذكوراً كما يف َتُك َشْيئاً الفائدة اخلامسة أن املعدوم ليس بشيء وا
قلنا اإلضمار خالف )  ١اإلنسان ( قوله تعاىل َهلْ أََتى َعلَى اِإلنَساِن ِحٌني ّمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُن َشْيئاً مَّذْكُوراً 

اإلنسان عبارة عن جواهر  األصل وللخصم أن يقول اآلية تدل على أن اإلنسان مل يكن شيئاً وحنن نقول به ألن
متألفة قامت هبا أعراض خمصوصة واجلواهر املتألفة املوصوفة باألعراض املخصوصة غري ثابتة يف العدم إمنا الثابت 
هو أعيان تلك اجلواهر مفردة غري مركبة وهي ليست بإنسان فظهر أن اآلية ال داللة فيها على املطلوب الفائدة 

هذه القصة يف سورة آل عمران وذكرها يف هذا املوضع فلنعترب حاهلا يف املوضعني السادسة أن اهللا تعاىل ذكر 
فنقول األول أنه تعاىل بني يف هذه السورة أنه دعا ربه ومل يبني الوقت وبينه يف آل عمران بقوله كُلََّما َدَخلَ 

َمْرَيَم أَنَّى لَِك َهاذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه إنَّ اللََّه َيْرُزُق َمن َعلَْيَها َزكَرِيَّا الِْمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها رِْزقًا قَالَ ياَمْرَيُم 
)  ٣٨ ٣٧آل عمران ( َيَشاء بَِغْيرِ ِحَسابٍ ُهَناِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه قَالَ َرّب َهْب ِلى ِمن لَُّدْنَك ذُّريَّةً  طَّيَبةً  

خرق العادة يف حق مرمي عليها السالم طمع فيه يف حق نفسه فدعا الثاين واملعىن أن زكريا عليه السالم ملا رأى 
ُهَو قَاِئٌم ُيَصلّى ِفى  وهو أن اهللا تعاىل صرح يف آل عمران بأن املنادي هو املالئكة لقوله فََناَدْتُه الَْملَِئكَةُ  َو

)  ٧مرمي ( ّياً ياَزكَرِيَّا إِنَّا نَُبّشُرَك ويف هذه السورة األظهر أن املنادي بقوله َرِض)  ٣٩آل عمران ( الِْمْحرَابِ 
هو اهللا تعاىل وقد بينا أنه ال منافاة بني األمرين الثالث أنه قال يف آل عمران أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َوقَْد َبلََغنِي 

ذه السورة قال أَنَّى َيكُونُ فذكر أوالً كرب نفسه مث عقر املرأة وهو يف ه)  ٤٠آل عمران ( الِْكَبُر َواْمرَأَِتى َعاِقٌر 
وجوابه أن الواو ال تقتضي الترتيب الرابع )  ٨مرمي ( ِلى غُلَاٌم َوكَاَنِت اْمَرأَِتى َعاِقراً َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الِْكَبرِ ِعِتّياً 

لغته اخلامس قال قال يف آل عمران َوقَْد َبلََغنِي الِْكَبُر وقال ههنا وقد بلغت من الكرب وجوابه أن ما بلغك فقد ب
مرمي ( وقال ههنا ثَلَاثَ لََيالٍ َسوِّياً )  ٤١آل عمران ( يف آل عمران أَالَّ ُتكَلَّم النَّاَس ثَلَاثَةَ  أَيَّامٍ إِالَّ َرْمًزا َواذْكُر 

دة وجوابه دلت اآليتان على أن املراد ثالثة أيام بلياليهن واهللا أعلم القصة الثانية قصة مرمي وكيفية وال)  ١٠
  عيسى عليه السالم اعلم أنه تعاىل إمنا قدم قصة حيىي على قصة عيسى

عليهما السالم ألن خلق الولد من شيخني فانيني أقرب إىل مناهج العادات من ختليق الولد ال من األب البتة 
  وأحسن الطرق يف التعليم والتفهيم األخذ من األقرب فاألقرب مترقياً إىل األصعب فاألصعب

إِلَيَْهآ ُروَحَنا  ْر ِفى الِْكَتابِ َمْرَيَم إِِذ انَتَبذَْت ِمْن أَْهِلَها َمكَاناً َشْرِقياً فَاتََّخذَْت ِمن ُدونِهِم ِحَجاباً فَأَْرَسلَْنآَواذْكُ
  فََتَمثَّلَ لََها َبَشراً َسوِيّاً

  وفيه مسائل
ا فيها وفيه أن املقصود بذكر مرمي ذكر املسألة األوىل إذ بدل من مرمي بدل اشتمال ألن األحيان مشتملة على م

  وقت هذا الوقوع هلذه القصة العجيبة فيه
)  ١٨٧آل عمران ( املسألة الثانية النبذ أصله الطرح واإللقاء واالنتباذ افتعال منه ومنه فََنَبذُوُه َوَراء ظُُهورِِهْم 



ية وهذا إذا جلس قريباً منك حىت وانتبذت تنحت يقال جلس نبذة من الناس ونبذة بضم النون وفتحها أي ناح
لو نبذت إليه شيئاً وصل إليه ونبذت الشيء رميته ومنه النبيذ ألنه يطرح يف اإلناء وأصله منبوذ فصرف إىل 
فعيل ومنه قيل للقيط منبوذ ألنه يرمى به ومنه النهي عن املنابذة يف البيع وهو أن يقول إذا نبذت إليك هذا 

لبيع إذ عرفت هذا فنقول قوله تعاىل إِِذ انَتَبذَْت ِمْن أَْهِلَها َمكَاناً َشْرِقياً معناه الثوب أو احلصاة فقد وجب ا
تباعدت وانفردت على سرعة إىل مكان يلي ناحية الشرق مث بني تعاىل أهنا مع ذلك اختذت من دون أهلها 

ها وبينهم حائالً من حائط أو حجاباً مستوراً وظاهر ذلك أهنا مل تقتصر على أن انفردت إىل موضع بل جعلت بين
غريه وحيتمل أهنا جعلت بني نفسها وبينهم ستراً وهذا الوجه الثاين أظهر من األول مث ال بد من احتجاهبا من أن 
يكون لغرض صحيح وليس مذكوراً واختلف املفسرون فيه على وجوه األول أهنا ملا رأت احليض تباعدت عن 

الطهر فتغتسل وتعود فلما طهرت جاءها جربيل عليه السالم والثاين أهنا طلبت  مكاهنا املعتاد للعبادة لكي تنتظر
اخللوة لئال تشتغل عن العبادة والثالث قعدت يف مشرقة لالغتسال من احليض حمتجبة بشيء يسترها والرابع أهنا 

على ( فتمنت كان هلا يف منزل زوج أختها زكرياء حمراب على حدة تسكنه وكان زكريا إذا خرج أغلق عليها 
جتد خلوة يف اجلبل لتفلي رأسها فانفرج السقف هلا فخرجت إىل املفازة فجلست يف املشرفة وراء ) أن ( اهللا ) 

اجلبل فأتاها امللك وخامسها عطشت فخرجت إىل املفازة لتستقي واعلم أن كل هذه الوجوه حمتمل وليس يف 
  اللفظ ما يدل على ترجيح واحد منها

املكان الشرقي هو الذي يلي شرقي بيت املقدس أو شرقي دارها وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما املسألة الثالثة 
بلة   إين ألعلم خلق اهللا ألي شيء اختذت النصارى املشرق قبلة لقوله تعاىل َمكَاناً َشْرِقياً فاختذوا ميالد عيسى ق

ح واختلف املفسرون يف هذا الروح فقال املسألة الرابعة أهنا ملا جلست يف ذلك املكان أرسل اهللا إليها الرو
األكثرون إنه جربيل عليه السالم وقال أبو مسلم إنه الروح الذي تصور يف بطنها بشراً واألول أقرب ألن 

  ) ١٩٤ ١٩٣الشعراء ( جربيل عليه السالم يسمى روحاً قال اهللا تعاىل َنَزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك 

ه روحاين وقيل خلق من الروح وقيل ألن الدين حييا به أو مساه اهللا تعاىل بروحه على اجملاز حمبة له ومسي روحاً ألن
وتقريباً كما تقول حلبيبك روحي وقرأ أبو حيوة روحنا بالفتح ألنه سبب ملا فيه روح العباد وإصابة الروح عند 

انَ ِمَن الْ ٌح َوَرْيَحانٌ َوَجنَّةٍ  َنِعيمٍ اهللا الذي هو عدة املتقني يف قوله فَأَمَّا إِن كَ أو )  ٨٩ ٨٨الواقعة ( ُمقَرَّبَِني فََرْو
ألنه من املقربني وهم املوعودون بالروح أي مقربنا وذا روحنا وإذا ثبت أنه يسمى روحاً فهو هنا جيب أن يكون 

وال يليق ذلك إال جبربيل عليه )  ١٩مرمي ( اً املراد به هو ألنه قال إِنََّما أََناْ َرُسولُ َرّبِك ِالَهَب لَِك غُلَاماً َزِكّي
السالم واختلفوا يف أنه كيف ظهر هلا فاألول أنه ظهر هلا على صورة شاب أمرد حسن الوجه سوي اخللق 

والثاين أنه ظهر هلا على صورة ترب هلا امسه يوسف من خدم بيت املقدس وكل ذلك حمتمل وال داللة يف اللفظ 
منا متثل هلا يف صورة اإلنسان لتستأنس بكالمه وال تنفر عنه فلو ظهر هلا يف صورة املالئكة على التعيني مث قال وإ

لنفرت عنه ومل تقدر على استماع كالمه مث ههنا إشكاالت أحدمها وهو أنه لو جاز أن يظهر امللك يف صورة 
الذي رأيته باألمس الحتمال إنسان معني فحينئذ ال ميكننا القطع بأن هذا الشخص الذي أراه يف احلال هو زيد 

أن امللك أو اجلين متثل يف صورته وفتح هذا الباب يؤدي إىل السفسطة ال يقال هذا إمنا جيوز يف زمان جواز 
البعثة فأما يف زماننا هذا فال جيوز ألنا نقول هذا الفرق إمنا يعلم بالدليل فاجلاهل بذلك الدليل جيب أن ال يقطع 



اآلن هو الشخص الذي رأيته باألمس وثانيها أنه جاء يف األخبار أن جربيل عليه  بأن هذا الشخص الذي أراه
السالم شخص عظيم جداً فذلك الشخص العظيم كيف صار بدنه يف مقدار جثة اإلنسان أبأن تساقطت أجزاؤه 

الثها وتفرقت بنيته فحينئذ ال يبقى جربيل أو بأن تداخلت أجزاؤه وذلك يوجب تداخل األجزاء وهو حمال وث
وهو أنا لو جوزنا أن يتمثل جربيل عليه السالم يف صورة اآلدمي فلم ال جيوز متثله يف صورة جسم أصغر من 
اآلدمي حىت الذباب والبق والبعوض ومعلوم أن كل مذهب جر إىل ذلك فهو باطل ورابعها أن جتويزه يفضي 

حممداً بل كان شخصاً آخر تشبه به وكذا  إىل القدح يف خرب التواتر فلعل الشخص الذي حارب يوم بدر مل يكن
القول يف الكل واجلواب عن األول أن ذلك التجويز الزم على الكل ألن من اعترف بافتقار العامل إىل الصانع 

املختار فقد قطع بكونه تعاىل قادراً على أن خيلق شخصاً آخر مثل زيد يف خلقته وختطيطه وإذا جوزنا ذلك فقد 
اً املشاهد اآلن هو الذي شاهدناه باألمس أم ال ومن أنكر الصانع املختار وأسند احلوادث لزم الشك يف أن زيد

إىل اتصاالت الكواكب وتشكالت الفلك لزمه جتويز أن حيدث اتصال غريب يف األفالك يقتضي حدوث 
ن جربيل عليه أنه ال ميتنع أن يكو) وعن الثاين ( شخص مثل زيد يف كل األمور وحينئذ يعود التجويز املذكور 

السالم له أجزاء أصلية وأجزاء فاضلة واألجزاء األصلية قليلة جداً فحينئذ يكون متمكناً من التشبه بصورة 
اإلنسان هذا إذا جعلناه جسمانياً أما إذا جعلناه روحانياً فأي استبعاد يف أن يتدرع تارة باهليكل العظيم وأخرى 

لتجويز قائم يف العقل وإمنا عرف فساده بدالئل السمع وهو اجلواب أن أصل ا) وعن الثالث ( باهليكل الصغري 
  عن السؤال الرابع واهللا أعلم

  قَالَْت إِنِّى أَُعوذُ بِالرَّْحَماِن ِمنَك إِن كُنَت َتِقّياً
وفيه وجوه أحدها أرادت أن كان يرجى منك أن تتقي اهللا وحيصل ذلك باالستعاذة به فإين عائذة به منك وهذا 

  ية احلسن ألهنا علمت أنه ال تؤثريف هنا

أي أن شرط )  ٢٧٨البقرة ( االستعاذة إال يف التقي وهو كقوله َوذَُرواْ َما َبِقىَ  ِمَن الّرَبوااْ إِن كُنُتْم مُّْؤِمنَِني 
اإلميان يوجب هذا ال أن اهللا تعاىل خيشى يف حال دون حال وثانيها أن معناه ما كنت تقياً حيث استحللت النظر 

يل وخلوت يب وثالثها أنه كان يف ذلك الزمان إنسان فاجر امسه تقى يتبع النساء فظنت مرمي عليها السالم أن إ
  ذلك الشخص املشاهد هو ذلك التقي واألول هو الوجه

اً   قَالَ إِنََّمآ أََناْ َرُسولُ َربِِّك الًَّهَب لَِك غُلَاماً َزِكّي
  وفيه مسائل

خوفها قال إِنََّما أََناْ َرُسولُ َرّبِك ليزول عنها ذلك اخلوف ولكن اخلوف ال يزول  املسألة األوىل ملا علم جربيل
مبجرد هذا القول بل ال بد من داللة تدل على أنه جربيل عليه السالم وما كان من الناس فههنا حيتمل أن يكون 

م عرفت صفة املالئكة فلما قد ظهر معجز عرفت به جربيل عليه السالم وحيتمل أهنا من جهة زكريا عليه السال
قال هلا إِنََّما أََناْ َرُسولُ َرّبِك أظهر هلا من باطن جسده ما عرفت أنه ملك فيكون ذلك هو العلم وسأل القاضي 

عبد اجلبار يف تفسريه نفسه فقال إذا مل تكن نبية عندكم وكان من قولكم أن اهللا تعاىل مل يرسل إىل خلقه إال 
أجاب أن ذلك إمنا وقع يف زمان زكريا عليه السالم وكان رسوالً وكل ذلك كان رجاالً فكيف يصح ذلك و

ا فيه أن يكون عليه السالم عاملاً به وزكريا ما كان  عاملاً به وهذا ضعيف ألن املعجز إذا كان مفعوالً للنيب فأقل م



امة ملرمي أو إرهاصاً لعيسى عنده علم هبذه الوقائع فكيف جيوز جعله معجزاً له بل احلق أن ذلك إما أن يكون كر
  عليه السالم

املسألة الثانية قرأ ابن عامر ونافع ليهب بياء مفتوحة بعد الالم أي ليهب اهللا لك والباقون هبمزة مفتوحة بعدها 
أما قوله ألهب لك ففي جمازه وجهان األول أن اهلبة ملا جرت على يده بأن كان هو الذي نفخ يف جيبها بأمر 

ا هو سبب له مستعمل قال تعاىل يف األصنام اهللا تعاىل جع ل نفسه كأنه هو الذي وهب هلا وإضافة الفعل إىل م
الثاين أن جربيل عليه السالم ملا بشرها بذلك كانت تلك البشارة )  ٣٦إبراهيم ( إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن النَّاسِ 

ى أن جربيل عليه السالم ال يقدر على تركيب األجزاء الصادقة جارية جمرى اهلبة فإن قال قائل ما الدليل عل
وخلق احلياة والعقل والنطق فيها والذي يقال فيه إن جربيل عليه السالم جسم واجلسم ال يقدر على هذه 
األشياء أما أنه جسم فألنه حمدث وكل حمدث إما متحيز أو قائم باملتحيز وأما أن اجلسم ال يقدر على هذه 

قدر جسم على ذلك لقدر عليه كل جسم ألن األجسام متماثلة وهو ضعيف ألن للخصم أن  األشياء فألنه لو
يقول ال نسلم أن كل حمدث إما متحيز أو قائم به بل ههنا موجودات قائمة بأنفسها ال متحيزة وال قائمة 

الثبوتية ال يقتضي باملتحيز وال يلزم من كوهنا كذلك كوهنا أمثاالً لذات اهللا تعاىل ألن االشتراك يف الصفات 
التماثل فكيف يف الصفات السلبية سلمنا كونه جسماً فلم قلت اجلسم ال يقدر عليه قوله األجسام متماثلة قلنا 
نعين به أهنا متماثلة يف كوهنا حاصلة يف األحياز ذاهبة يف اجلهات أو نعين به أهنا متماثلة يف متام ماهياهتا واألول 

صفات لتلك الذوات واالشتراك يف الصفات ال يوجب االشتراك يف ماهيات  مسلم لكن حصوهلا يف األحياز
املواصفات سلمنا أن األجسام متماثلة فلم ال جيوز أن يقال إن اهللا تعاىل خص بعضها هبذه القدرة دون البعض 

  حىت أنه يصح منها ذلك وال يصح من البشر ذلك واجلواب

دفع هذا االحتمال امجاع   األمة فقط واهللا أعلم احلق أن املعتمد يف 
املسألة الثالثة الزكي يفيد أموراً ثالثة األول أنه الطاهر من الذنوب والثاين أنه ينمو على التزكية ألنه يقال فيمن 
ال ذنب له زكي ويف الزرع النامي زكي والثالث النزاهة والطهارة فيما جيب أن يكون عليه ليصح أن يبعث نبياً 

ا عرفت يف أصول الفقه أن اللفظ الواحد ال جيوز وقال بعض املتكلمني األ وىل أن حيمل على الكل وهو ضعيف مل
  محله على املعنيني سواء كان حقيقة فيهما أو يف أحدمها جمازاً ويف اآلخر حقيقة

املسألة الرابعة مساه زكياً مع أنه مل يكن له شيء من الدنيا وأنت إذا نظرت يف سوقك فمن مل ميلك شيئاً فهو 
اً ألن سريته الفقر وغناه احلكمة والكتاب وأنت فإمنا شق ي عندك وإمنا الزكي من ميلك املال واهللا يقول كان زكي

  تسمى بالزكي من كانت سريته اجلهل وطريقته املال
بُّ َك ُهَو َعلَى َّ َهيٌِّن َوِلَنْجَعلَُه َءاَيةً  قَالَْت أَنَّى َيكُونُ ِلى غُلَاٌم َولَْم َيْمَسْسنِى َبَشٌر َولَْم أَُك َبِغّياً قَالَ كَذاِلَك قَالَ َر

اً انَ أَْمراً مَّقِْضّي   لِّلْنَّاسِ َوَرْحَمةً  مِّنَّا َوكَ
  وفيه مسائل

املسألة األوىل أهنا إمنا تعجبت مبا بشرها جربيل عليه السالم ألهنا عرفت بالعادة أن الوالدة ال تكون إال من 
ربة يف األمور وإن جوزوا خالف ذلك يف القدرة فليس يف قوهلا هذا داللة رجل والعادات عند أهل املعرفة معت

خلق الولد ابتداء وكيف وقد عرفت أنه تعاىل خلق أبا البشر على هذا احلد  على أهنا مل تعلم أنه تعاىل قادر على 



  وألهنا كانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك ال بد من أن يعرف قدرة اهللا تعاىل على ذلك
 سألة الثانية لقائل أن يقول قوهلا َولَْم َيْمَسْسنِى َبَشٌر يدخل حتته قوهلا َولَْم أَُك َبِغّياً فلماذا أعادهتا ومما يؤكد هذاامل

السؤال أن يف سورة آل عمران قالت َرّب أَنَّى َيكُونُ ِلى َولٌَد َولَْم َيْمَسْسنِى َبَشٌر قَالَ كَذاِلَك اللَُّه َيْخلُُق َما 
فلم تذكر البغاء واجلواب من وجوه أحدها أهنا جعلت املس عبارة عن النكاح احلالل )  ٤٧آل عمران ( ء َيَشا

َتَمسُّوُهنَّ  والزنا ليس كذلك إمنا يقال فجر هبا أو ما أشبه )  ٤٩األحزاب ( ألنه كناية عنه لقوله ِمن قَْبلِ أَن 
عظيم حاهلا كقوله َحاِفظُواْ َعلَى الصَّلَواِت والصَّلَواةِ  ذلك وال يليق به رعاية الكنايات وثانيها أن أعادهتا لت

ِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ فكذا ههنا إن من مل تعرف من النساء بزوج )  ٢٣٨البقرة ( الُْوْسطَى  وقوله َوَملِئكَِتِه َوُرُسِل
  م األول ألنه أعظم ما يف بابهفأغلظ أحواهلا إذا أتت بولد أن تكون زانية فأفراد ذكر البغاء بعد دخوله يف الكال

البغي الفاجرة اليت تبغي الرجال وهو فعول عند املربد بغوي فأدغمت ) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 
  هو فعيل ولو كان فعوالً لقيل بغوا كما قيل هنوا عن املنكر) التمام ( الواو يف الياء وقال ابن جين يف كتاب 

عليه السالم أجاهبا بقوله قَالَ كَذاِلَك قَالَ َربَُّك ُهَو َعلَى َّ َهّيٌن وهو كقوله يف آل املسألة الرابعة أن جربيل 
ا َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ  ال ميتنع عليه )  ٤٧آل عمران ( عمران كَذاِلَك اللَُّه َيْخلُُق َما َيَشاء إِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّم

  ئه إىل اآلالت واملوادفعل ما يريد خلقه وال حيتاج يف إنشا
ّيٌن ويف قوله َوِلَنْجَعلَُه ءاَيةً  لّلْنَّاسِ حتتمل وجهني األول أن تكون راجعة إىل  املسألة اخلامسة الكناية يف ُهَو َعلَى َّ َه
خلقه علي هني ولنجعل خلقه آية للناس إذ ولد من غري ذكر ورمحة منا يرحم عبادنا بإظهار هذه  اخللق أي أن 

 تكون دالئل صدقه أهبر فيكون قبول قوله أقرب الثاين أن ترجع الكنايات إىل الغالم وذلك ألهنا ملا اآليات حىت
تعجبت من كيفية وقوع هذا األمر على خالف العادة أعلمت أن اهللا تعاىل جاعل ولدها آية على وقوع ذلك 

اً على َوِلَنْجَعلَُه ءاَيةً  لّلْنَّاسِ أي فعلنا ذلك األمر الغريب فأما قوله تعاىل َوَرْحَمةً  ّمنَّا فيحتمل أن يكون معطوف
ا ذلك اً على اآلية أي ولنجعله آية ورمحة فعلن   َوَرْحَمةً  ّمنَّا فعلنا ذلك وحيتمل أن يكون معطوف

لو مل يقع املسألة السادسة قوله َوكَانَ أَْمراً مَّقِْضّياً املراد منه أنه معلوم لعلم اهللا تعاىل فيمتنع وقوع خالفه ألنه 
النقلب علم اهللا جهالً وهو حمال واملفضي إىل احملال حمال فخالفه حمال فوقوعه واجب وأيضاً فألن مجيع 

املمكنات منتهية يف سلسلة القضاء والقدر إىل واجب الوجود واملنتهي إىل الواجب انتهاء واجباً يكون واجب 
من عرف سر ( سف وهذا هو سر قوله عليه السالم الوجود وإذا كان واجب الوجود فال فائدة يف احلزن واأل

  )اهللا يف القدر هانت عليه املصائب 
قَْبلَ َهاذَا َوكُنُت َنْسياً  فََحَملَْتُه فَاْنَتَبذَْت بِِه َمكَاناً قَِصّياً فَأََجآَءَها الَْمَخاُض إِلَى جِذْعِ النَّْخلَةِ  قَالَْت يالَْيَتنِى ِمتُّ

  مَّنِسّياً
  وفيه مسائل

أي يف عيسى عليه )  ١٢التحرمي ( ملسألة األوىل ذكر اهللا تعاىل أمر النفخ يف آيات فقال فََنفَْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا ا
وقال فنفخنا فيها ألن عيسى عليه )  ٢٩احلجر ( السالم كما قال آلدم عليه السالم َوَنفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى 

َنفَْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا السالم كان يف بطنها واختلفوا يف النا فخ فقال بعضهم كان النفخ من اهللا تعاىل لقوله فَ
ُه ِمن ُتَرابٍ  آل ( وظاهره يفيد أن النافخ هو اهللا تعاىل لقوله تعاىل إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعنَد اللَِّه كََمثَلِ ءاَدَم َخلَقَ



لدليل ويف حق آدم النافخ هو اهللا تعاىل لقوله ومقتضى التشبيه حصول املشاهبة إال فيما أخرجه ا)  ٥٩عمران 
يه السالم ألن الظاهر من قول جربيل  تعاىل َوَنفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فكذا ههنا وقال آخرون النافخ هو جربيل عل

 أنه أمر أن يكون من قبله حىت حيصل احلمل ملرمي عليها السالم فال بد من)  ١٩مرمي ( عليه السالم ِالَهَب لَِك 
إحالة النفخ إليه مث اختلفوا يف كيفية ذلك النفخ على قولني األول قول وهب إنه نفخ جربيل يف جيبها حىت 
وصلت إىل الرحم الثاين يف ذيلها فوصلت إىل الفرج الثالث قول السدي أخذ بكمها فنفخ يف جنب درعها 

  فدخلت النفخة صدرها فحملت فجاءهتا أختها امرأة زكريا

ها فلما التزمتها علمت أهنا حبلى وذكرت مرمي حاهلا فقالت امرأة زكريا إين وجدت ما يف بطين تزورها فالتزمت
الرابع أن النفخة كانت يف فيها )  ٣٩آل عمران ( يسجد ملا يف بطنك فذلك قوله تعاىل ُمَصّدقاً بِكَِلَمةٍ  ّمَن اللَِّه 

كالم حذفاً وهو وكان أمراً مقضياً فنفخ فيها فوصلت إىل بطنها فحملت يف احلال إذ عرفت هذا ظهر أن يف ال
  فحملته

املسألة الثانية قيل محلته وهي بنت ثالث عشرة سنة وقيل بنت عشرين وقد كانت حاضت حيضتني قبل أن 
  حتمل وليس يف القرآن ما يدل على شيء من هذه األحوال
أي تنبت والدهن )  ٢٠املؤمنون ( نُبُت بِالدُّْهنِ املسألة الثالثة فَاْنَتَبذَْت بِِه أي اعتزلت وهو يف بطنها كقوله َت

ا محلت ) العرائس ( فيها واختلفوا يف علة اإلنتباذ على وجوه أحدها ما رواه الثعليب يف  عن وهب قال إن مرمي مل
بعيسى عليه السالم كان معها ابن عم هلا يقال له يوسف النجار وكانا منطلقني إىل املسجد الذي عند جبل 

وكان يوسف ومرمي خيدمان ذلك املسجد وال يعلم يف أهل زماهنما أحد أشد اجتهاداً وال عبادة منهما صهيون 
وأول من عرف محل مرمي يوسف فتحري يف أمرها فكلما أراد أن يتهمها ذكر صالحها وعبادهتا وأهنا مل تغب عنه 

أنه قال إنه وقع يف نفسي من أمرك  ساعة قط وإذا أراد أن يربئها رأى الذي ظهر هبا من احلمل فأول ما تكلم
شيء وقد حرصت على كتمانه فغلبين ذلك فرأيت أن الكالم فيه أشفى لصدري فقالت قل قوالً مجيالً قال 

أخربيين يا مرمي هل ينبت زرع بغري بذر وهل تنبت شجرة من غري غيث وهل يكون ولد من غري ذكر قالت 
من غري بذر وهذا البذر إمنا حصل من الزرع الذي أنبته من غري بذر  نعم أمل تعلم أن اهللا أنبت الزرع يوم خلقه

أمل تعلم أن اهللا تعاىل أنبت الشجرة من غري غيث وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ما خلق كل واحد 
على  منهما على حدة أو تقول إن اهللا تعاىل ال يقدر على أن ينبت الشجرة حىت استعان باملاء ولوال ذلك مل يقدر

إنباهتا فقال يوسف ال أقول هذا ولكين أقول إن اهللا قادر على ما يشاء فيقول له كن فيكون فقالت له مرمي أو مل 
تعلم أن اهللا خلق آدم وامرأته من غري ذكر وال أنثى فعند ذلك زالت التهمة عن قلبه وكان ينوب عنها يف 

قلب فلما دنا نفاسها أوحى اهللا إليها أن أخرجي خدمة املسجد الستيالء الضعف عليها بسبب احلمل وضيق ال
من أرض قومك لئال يقتلوا ولدك فاحتملها يوسف إىل أرض مصر على محار له فلما بلغت تلك البالد أدركها 

النفاس فأجلأها إىل أصل خنلة وذلك يف زمان برد فاحتضنتها فوضعت عندها وثانيها أهنا استحيت من زكريا 
ال يعلم هبا زكريا وثالثها أهنا كانت مشهورة يف بين إسرائيل بالزهد لنذر أمها وتشاح فذهبت إىل مكان بعيد 

األنبياء يف تربيتها وتكفل زكريا هبا وألن الرزق كان يأتيها من عند اهللا تعاىل فلما كانت يف هناية الشهرة 
خافت على ولدها لو ولدته فيما استحيت من هذه الواقعة فذهبت إىل مكان بعيد ال يعلم هبا زكريا ورابعها أهنا 



  بني أظهرهم واعلم أن هذه الوجوه حمتملة وليس يف القرآن ما يدل على شيء منها
املسألة الرابعة اختلفوا يف مدة محلها على وجوه األول قول ابن عباس رضي اهللا عنهما إهنا كانت تسعة أشهر 

هذا املوضع فلو كانت عادهتا يف مدة محلها خبالف كما يف سائر النساء بدليل أن اهللا تعاىل ذكر مدائحها يف 
عادات النساء لكان ذلك أوىل بالذكر الثاين أهنا كانت مثانية أشهر ومل يعش مولود وضع لثمانية إال عيسى ابن 

  مرمي عليه السالم الثالث وهو قول عطاء وأيب العالية والضحاك سبعة أشهر

عات محلته يف ساعة وصور يف ساعة ووضعته يف ساعة السادس الرابع أهنا كانت ستة أشهر اخلامس ثالث سا
وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما أيضاً كانت مدة احلمل ساعة واحدة وميكن االستدالل عليه من وجهني 

ُه فَاْنَتَبذَْت بِِه  ا الَْمَخاُض )  ٢٣مرمي ( األول قوله تعاىل فََحَملَْت  ٢٤مرمي ( ن َتْحِتَها فََناَداَها ِم)  ٢٣مرمي ( فَأََجاءَه
والفاء للتعقيب فدلت هذه الفاءات على أن كل واحد من هذه األحوال حصل عقيب اآلخر من غري فصل ) 

وذلك يوجب كون مدة احلمل ساعة واحدة ال يقال انتباذها مكاناً قصياً كيف حيصل يف ساعة واحدة ألنا نقول 
راهبا الثاين أن اهللا تعاىل قال يف وصفه إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعنَد السدي فسره بأهنا ذهبت إىل أقصى موضع يف جانب حم
َخلَقَُه ِمن ُتَرابٍ ثُمَّ قَالَ لَُه كُن فََيكُونُ  فثبت أن عيسى عليه السالم كما )  ٥٩آل عمران ( اللَِّه كََمثَلِ ءاَدَم 

  ا تعقل تلك املدة يف حق من يتولد من النطفةقال اهللا تعاىل له كُْن فََيكُونُ وهذا مما ال يتصور فيه مدة احلمل وإمن
املسألة اخلامسة قَِصّياً أي بعيد من أهلها يقال مكان قاص وقصي مبعىن واحد مثل عاص وعصي مث اختلفوا فقيل 

  أقصى الدار وقيل وراء اجلبل وقيل سافرت مع ابن عمها يوسف وقد تقدمت هذه احلكاية
أجاء منقول من جاء إال أن استعماله قد تغري بعد النقل إىل معىن ) الكشاف ( املسألة السادسة قال صاحب 

طلقها أجلأها إىل جذع  اإلجلاء فإنك ال تقول جئت املكان وأجاءنيه زيد كما تقول بلغنيه وأبلغته واملعىن أن 
تناد إليها النخلة مث حيتمل أهنا إمنا ذهبت إىل النخلة طلباً لسهولة الوالدة للتشبث هبا وحيتمل للتقوية واالس

  وحيتمل للتستر هبا ممن خيشى منه القالة إذا رآها ولذلك حكى اهللا عنها أهنا متنت املوت
قرأ ابن كثري يف رواية املخاض بالكسر يقال خمضت احلامل وخماضاً وهو ) الكشاف ( املسألة السابعة قال يف 
  متخض الولد يف بطنها
لة يابسة يف الصحراء ليس هلا رأس وال مثر وال خضرة وكان كان جذع خن) الكشاف ( املسألة الثامنة قال يف 

الوقت شتاء والتعريف إما أن يكون من تعريف األمساء الغالبة كتعريف النجم والصعق كأن تلك الصحراء كان 
فيها جذع خنلة مشهور عند الناس فإذا قيل جذع النخلة فهم منه ذلك دون سائره وإما أن يكون تعريف 

جذع هذه الشجرة خاصة كان اهللا أرشدها إىل النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو أشد اجلنس أي إىل 
األشياء موافقة للنفساء وألن النخلة أقل األشياء صرباً على الربد وال تثمر إال عند اللقاح وإذا قطعت رأسها مل 

مر إال عند اللقاح مث إين أظهر تثمر فكأنه تعاىل قال كما أن األنثى ال تلد إال مع الذكر فكذا النخلة ال تث
  الرطب من غري اللقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غري ذكر

املسألة التاسعة مل قالت قَالَْت يالَْيَتنِى ِمتُّ قَْبلَ َهاذَا مع أهنا كانت تعلم أن اهللا تعاىل بعث جربيل إليها وخلق 
وابنها آية للعاملني واجلواب من وجهني األول قال وهب ولدها من نفخ جربيل عليه السالم ووعدها بأن جيعلها 

بشارة املالئكة بعيسى عليه السالم الثاين أن عادة الصاحلني إذا ) من ( أنساها كربة الغربة وما مسعته من الناس 



وقعوا يف بالء أن يقولوا ذلك وروى عن أيب بكر أنه نظر إىل طائر على شجرة فقال طوىب لك يا طائر تقع على 
  الشجرة وتأكل من الثمرا وددت أيب مثرة ينقرها الطائرا وعن عمر أنه أخذ تبنة من

األرض وقال ليتين هذه التبنة يا ليتين مل أك شيئاً وقال علي يوم اجلمل يا ليتين مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة 
األمر عليهم الثالث لعلها وعن بالل ليت بالل مل تلده أمه فثبت أن هذا الكالم يذكره الصاحلون عند اشتداد 

  قالت ذلك لكي ال تقع املعصية ممن يتكلم فيها وإال فهي راضية مبا بشرت به
النسي ما من حقه أن يطرح وينسى كخرقة الطمث وحنوها كالذبح ) الكشاف ( املسألة العاشرة قال صاحب 

متنت لو كانت شيئاً تافهاً ال يؤبه به )  ١٠٧ الصافات( اسم ما من شأنه أن يذبح كقوله َوفََدْيَناُه بِِذْبحٍ َعِظيمٍ 
ومن حقه أن ينسى يف العادة وقرأ ابن وثاب واألعمش ومحزة نسياً بالفتح والباقون نسياً بالكسر قال الفراء مها 

اء  لغتان كالوتر والوتر واجلسر واجلسر وقرأ حممد بن كعب القرظي نسيئاً باهلمزة وهو احلليب املخلوط بامل
  ه لقلته وقرأ األعمش منسياً بالكسر على اإلتباع كاملغري واملنخر واهللا أعلمينساه أهل

اِقطْ َعلَْيِك ُرطَباً َجنِّياً فََناَداَها ِمن َتْحِتَهآ أَالَّ َتحَْزنِى قَْد َجَعلَ َربُِّك َتْحَتِك َسرِّياً َوُهزِّى إِلَْيِك بِجِذْعِ النَّْخلَةِ  ُتَس
  إِنِسّياًى َعْيناً فَإِمَّا َتَريِنَّ ِمَن الَبَشرِ أََحداً فَقُوِلى إِنِّى َنذَْرُت ِللرَّْحَماِن َصْوماً فَلَْن أُكَلَِّم الَْيْوَم فَكُِلى َواْشَربِى َوقَرِّ

  يف اآلية مسائل
 املسألة األوىل فناداها من حتتها القراءة املشهورة فناداها وقرأ زر وعلقمة فخاطبها ويف امليم فيها قراءتان فتح

امليم وهو املشهور وكسره وهو قراءة نافع ومحزة والكسائي وحفص ويف املنادي ثالثة أوجه األول أنه عيسى 
عليه السالم وهو قول احلسن وسعيد بن جبري والثاين أنه جربيل عليه السالم وأنه كان كالقابلة للولد والثالث 

تح هو عيسى عليه السالم وهو مروي عن ابن عيينة أن املنادي على القراءة بالكسر هو امللك وعلى القراءة بالف
وعاصم واألول أقرب لوجوه األول أن قوله فََناَداَها ِمن َتْحِتَها بفتح امليم إمنا يستعمل إذا كان قد علم قبل ذلك 

أن حتتها أحداً والذي علم كونه حاصالً حتتها هو عيسى عليه السالم فوجب محل اللفظ عليه وأما القراءة 
امليم فهي ال تقتضي كون املنادي جربيل عليه السالم فقد صح قولنا الثاين أن ذلك املوضع موضع اللوث بكسر 

والنظر إىل العورة وذلك ال يليق باملالئكة الثالث أن قوله فناداها فعل وال بد وأن يكون فاعله قد تقدم ذكره 
ال أن ذكر عيسى أقرب لقوله تعاىل فََحَملَْتُه ولقد تقدم قبل هذه اآلية ذكر جربيل وذكر عيسى عليهما السالم إ

والضمري ههنا عائد إىل املسيح فكان محله عليه أوىل والرابع وهو دليل احلسن بن علي )  ٢٢مرمي ( فَاْنَتَبذَْت بِِه 
ا علمت أنه ينطق فما كانت تشري إىل عيسى عليه السالم  عليه السالم أن عيسى عليه السالم لو مل يكن كلمها مل

بالكالم فأما من قال املنادي هو عيسى عليه السالم فاملعىن أنه تعاىل أنطقه هلا حني وضعته تطييباً لقلبها وإزالة 
للوحشة عنها حىت تشاهد يف أول األمر ما بشرها به جربيل عليه السالم من علو شأن ذلك الولد ومن قال 

هبذه الكلمات كما أرسل إليها يف أول األمر ليكون املنادي جربيل عليه السالم قال إنه أرسل إليها ليناديها 
  ذلك تذكرياً هلا مبا تقدم من أصناف البشارات وأما

قوله ِمن َتْحِتَها فإن محلناه على الولد فال سؤال وإن محلناه على امللك ففيه وجهان األول أن يكونا معاً يف مكان 
ن أقرب منها كان فوق وكل من كان أبعد منها مستو ويكون هناك مبدأ معني كتلك النخلة ههنا فكل من كا

ْم ّمن فَْوِقكُْم َوِمْن أَْسفَلَ ِمنكُْم  بذلك وعلى هذا )  ١٠األحزاب ( كان حتت وفسر الكليب قوله تعاىل إِذْ َجاءوكُ



الوجه قال بعضهم إنه ناداها من أقصى الوادي والثاين أن يكون موضع أحدمها أعلى من موضع اآلخر فيكون 
لعلو فوق صاحب السفل وعلى هذا الوجه روي عن عكرمة أهنا كانت حني ولدت على مثل رابية صاحب ا

وفيه وجه ثالث حيكى عن عكرمة وهو أن جربيل عليه السالم ناداها من حتت النخلة مث على التقديرات الثالثة 
  حيتمل أن تكون مرمي قد رأته وأهنا ما رأته وليس يف اللفظ ما يدل على شيء من ذلك

املسألة الثانية اتفق املفسرون إال احلسن وعبد الرمحن بن زيد أن السري هو النهر واجلدول مسي بذلك ألن املاء 
يسري فيه وأما احلسن وابن زيد فجعال السري عيسى والسري هو النبيل اجلليل يقال فالن من سروات قومه 

ن احلسن تال هذه اآلية وجبنبه محيد بن أي من أشرافهم وروي أن احلسن رجع عنه وروي عن قتادة وغريه أ
عبد الرمحن احلمريي قَْد َجَعلَ َربُِّك َتْحَتِك َسرِّياً فقال إن كان لسرياً وإن كان لكرمياً فقال له محيد يا أبا سعيد 

إمنا هو اجلدول فقال له احلسن من مث تعجبنا جمالستك واحتج من محله على النهر بوجهني أحدمها أنه سأل النيب 
عن السري فقال هو اجلدول والثاين أن قوله فَكُِلى َواْشَربِى يدل على أنه هنر حىت ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

عيسى بوجهني األول أن النهر ال يكون حتتها ) على ( ينضاف املاء إىل الرطب فتأكل وتشرب واحتج من محله 
النهر حتت أمرها جيري بأمرها ويقف بأمرها كما يف  بل إىل جانبها وال جيوز أن جياب عنه بأن املراد منه أنه جعل

ألن هذا محل للفظ على جمازه ولو محلناه على عيسى )  ٥١الزخرف ( قوله َوَهاِذِه االْْنَهاُر َتْجرِى ِمن َتْحِتى 
ءاَيةً  َوءاَوْيَناُهَما إِلَى َرْبَوةٍ   عليه السالم مل حيتج إىل هذا اجملاز الثاين أنه موافق لقوله تعاىل َوَجَعلَْنا اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه

ا تقدم أن املكان املستوي إذا كان فيه مبدأ معني فكل من )  ٥٠املؤمنون ( ذَاِت قََرارٍ َوَمِعنيٍ  واجلواب عنه م
كان أقرب منه كان فوق وكل من كان أبعد منه كان من حتت فرعان األول إن محلنا السري على النهر ففيه 

أن جربيل عليه السالم ضرب برجله فظهر ماء عذب والثاين أنه كان هناك ماء جار واألول وجهان أحدمها 
أقرب ألن قوله قَْد َجَعلَ َربُِّك َتْحَتِك َسرِّياً مشعر باحلدوث يف ذلك الوقت وألن اهللا تعاىل ذكره تعظيماً لشأهنا 

ري هو النهر مطلقاً وهو قول أيب عبيدة وذلك ال يثبت إال على الوجه الذي قلناه الثاين اختلفوا يف أن الس
  والفراء أو النهر الصغري على ما هو قول األخفش

املسألة الثالثة قال القفال اجلذع من النخلة هو األسفل وما دون الرأس الذي عليه الثمرة وقال قطرب كل 
يك أي حركي جذع خشبة يف أصل شجرة فهي جذع وأما الباء يف قوله جبذع النخلة فزائدة واملعىن هزي إل

النخلة قال الفراء العرب تقول هزه وهز به وخذ اخلطام وخذ باخلطام وزوجتك فالنة وبفالنة وقال األخفش 
جيوز أن يكون على معىن هزي إليك رطباً جبذع النخلة أي على جذعها إذا عرفت هذا فنقول قد تقدم أن 

هل أمثر الرطب وهو على حاله أو تغري وهل أمثر مع الوقت كان شتاء وأن النخلة كانت يابسة واختلفوا يف أنه 
  الرطب غريه والظاهر يقتضي أنه صار خنلة لقوله جبذع النخلة وأنه ما أمثر إال الرطب

  تساقط فيه تسع قراءات تساقط بادغام التاء وتتساقط بإظهار) الكشاف ( املسألة الرابعة قال صاحب 

اء وإدغام التاء وتساقط وتسقط ويسقط وتسقط ويسقط التاء للنخلة التاءين وتساقط بطرح الثانية ويساقط بالي
  والياء للجذع

بن سليمان جنياً بكسر  املسألة اخلامسة رطباً متييز أو مفعول على حسب القراءة اجلين املأخوذ طرياً وعن طلحة 
انية سلوة الصدر اجليم لألتباع واملعىن مجعنا لك يف السري والرطب فائدتني إحدامها األكل والشرب والث



بكوهنما معجزتني فإن قال قائل فتلك األفعال اخلارقة للعادات ملن قلنا قالت املعتزلة إهنا كانت معجزة لزكريا 
وغريه من األنبياء وهذا باطل ألن زكرياء عليه السالم ما كان له علم حباهلا ومكاهنا فكيف بتلك املعجزات بل 

  اصاً لعيسى عليه السالماحلق أهنا كانت كرامات ملرمي أو إره
املسألة السادسة فكلي واشريب وقري عيناً قرىء بكسر القاف لغة جند ونقول قدم األكل على الشرب ألن 

احتياج النفساء إىل أكل الرطب أشد من احتياجها إىل شرب املاء لكثرة ما سال منها من الدماء مث قال وقري 
مضرة اجلوع والعطش والدليل عليه أمران أحدمها أن اخلوف  عيناً وههنا سؤال وهو أن مضرة اخلوف أشد من

أمل الروح واجلوع أمل البدن وأمل الروح أقوى من أمل البدن والثاين ما روي أنه أجيعت شاة مث قدم العلف إليها 
وربط عندها ذئب فبقيت الشاة مدة مديدة ال تتناول العلف مع جوعها الشديد خوفاً من الذئب مث كسرت 

وقدم العلف إليها فتناولت العلف مع أمل البدن دلت هذه احلكاية على أن أمل اخلوف أشد من أمل البدن رجلها 
دفع ضرر اخلوف واجلواب أن  إذا ثبت هذا فنقول فلم قدم اهللا تعاىل يف احلكاية دفع ضرر اجلوع والعطش على 

  ما كانت حتتاج إىل التذكري مرة أخرىهذا اخلوف كان قليالً ألن بشارة جربيل عليه السالم كانت قد تقدمت ف
قرأ ترئن باهلمزة ابن الرومي عن أيب عمرو وهذا من لغة من يقول ) الكشاف ( املسألة السابعة قال صاحب 

لبأت باحلج وحألت السويق وذلك لتآخ بني اهلمز وحرف اللني يف اإلبدال َصْوماً صمتاً ويف مصحف عبد اهللا 
وقيل صياماً إال أهنم كانوا ال يتكلمون يف صيامهم فعلى هذا كان ذكر الصوم صمتاً وعن أنس بن مالك مثله 

داالً على الصمت وهذا النوع من النذر كان جائزاً يف شرعهم وهل جيوز مثل هذا النذر يف شرعنا قال القفال 
ا فيه من التضييق لعله جيوز ألن االحتراز عن كالم اآلدميني وجتريد الفكر لذكر اهللا تعاىل قربة ولعله ال جيو ز مل

وتعذيب النفس كنذر القيام يف الشمس وروي أنه دخل أبو بكر على امرأة قد نذرت أهنا ال تتكلم فقال أبو 
م   بكر إن اإلسالم هدم هذا فتكلمي واهللا أعل

كالم عيسى  املسألة الثامنة أمرها اهللا تعاىل بأن تنذر الصوم لئال تشرع مع من اهتمها يف الكالم ملعنيني أحدمها أن
عليه السالم أقوى يف إزالة التهمة من كالمها وفيه داللة على أن تفويض األمر إىل األفضل أوىل والثاين كراهة 

  جمادلة السفهاء وفيه أن السكوت عن السفيه واجب ومن أذل الناس سفيه مل جيد مسافهاً
رَّْحَماِن َصْوماً فقال قوم إهنا ما تكلمت معهم بذلك املسألة التاسعة اختلفوا يف أهنا هل قالت معهم إِّنى َنذَْرُت ِلل

ألهنا كانت مأمورة بأن تأيت هبذا النذر عند رؤيتها فإذا أتت هبذا النذر فلو تكلمت معهم بعد ذلك لوقعت يف 
املناقضة ولكنها أمسكت وأومأت برأسها وقال آخرون إهنا ما نذرت يف احلال بل صربت حىت أتاها القوم 

  إِّنى َنذَْرُت ِللرَّْحَماِن َصْوماً فَلَْن أُكَلَّم الَْيْوَم إِنِسّياً وهذه الصيغة وإنفذكرت هلم 

  كانت عامة إال أهنا صارت بالقرينة خمصوصة يف حق هذا الكالم
انَ أَُبوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما كَاَنْت أُمُِّك فَأََتْت بِِه قَْوَمَها َتْحِملُُه قَالُواْ ياَمْرَيُم لَقَْد جِئِْت َشْيئاً فَرِّياً ياأُْخَت َهاُرونَ َما كَ

  َبِغّياً فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُواْ كَْيَف ُنكَلُِّم َمن كَانَ ِفى الَْمْهِد َصبِّياً
  وفيه مسائل

املسألة األوىل اختلفوا يف أهنا كيف أتت بالولد على أقوال األول ما روي عن وهب قال أنساها كرب الوالدة 
ه من الناس ما كان من كالم املالئكة من البشارة بعيسى عليه السالم فلما كلمها جاءها مصداق ذلك وما مسعت



ا روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن يوسف انتهى مبرمي إىل غار  فاحتملته وأقبلت به إىل قومها الثاين م
كلمها عيسى يف الطريق فقال يا أماه فأدخلها فيه أربعني يوماً حىت طهرت من النفاس مث أتت به قومها حتمله ف

  أبشري فإين عبد اهللا ومسيحه وهذان الوجهان حمتمالن وليس يف القرآن ما يدل على التعيني
املسألة الثانية الفريء البديع وهو من فري اجللد يروى أهنم ملا رأوها ومعها عيسى عليه السالم قالوا هلا لَقَْد 

ن يكون املراد شيئاً عجيباً خارجاً عن العادة من غري تعيري وذم وحيتمل أن يكون جِئِْت َشْيئاً فَرِّياً فيحتمل أ
مرادهم شيئاً عظيماً منكراً فيكون ذلك منهم على وجه الذم وهذا أظهر لقوهلم بعده فَرِّياً ياأُْخَت َهاُرونَ َما 

ا كَاَنْت أُمُِّك َبِغّياً ألن هذا القول ظاهره التوبيخ وأما هرون ففيه أربعة أقوال األول أنه  كَانَ أَُبوِك اْمَرأَ َسْوء َوَم
رجل صاحل من بين إسرائيل ينسب إليه كل من عرف بالصالح واملراد أنك كنت يف الزهد كهرون فكيف 

ذكر أن هرون الصاحل تبع جنازته أربعون ألفاً  صرت هكذا وهو قول قتادة وكعب وابن زيد واملغرية بن شعبة 
إمنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( كاً به وبامسه الثاين أنه أخو موسى عليه السالم وعن النيب كلهم يسمون هرون ترب

عنوا هرون النيب وكانت من أعقابه وإمنا قيل أخت هرون كما يقال يا أخا مهدان أي يا واحداً منهم والثالث 
ان هلا أخ يسمى هرون من صلحاء كان رجالً معلناً بالفسق فنسبت إليه مبعىن التشبيه ال مبعىن النسبة الرابع ك

بين إسرائيل فعريت به وهذا هو األقرب لوجهني األول أن األصل يف الكالم احلقيقة وإمنا يكون ظاهر اآلية 
حمموالً على حقيقتها لو كان هلا أخ مسمى هبرون الثاين أهنا أضيفت إليه ووصف أبواها بالصالح وحينئذ يصري 

  ويه وأخيه هذه احلالة يكون صدور الذنب عنه أفحشالتوبيخ أشد ألن من كان حال أب
ا كان أباك امرؤ سوء( املسألة الثالثة القراءة املشهورة َما كَانَ أَُبوِك اْمَرأَ َسْوء وقرأ عمرو بن رجاء التميمي    م
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

املسألة الرابعة أهنم ملا بالغوا يف توبيخها سكتت وأشارت إليه أي إىل عيسى عليه السالم أي هو الذي جييبكم إذا 
ضباً شديداً وقالوا لسخريتها بنا أشد من زناها روي أنه كان يرضع ناطقتموه وعن السدي ملا أشارت إليه غضبوا غ

فلما مسع ذلك ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه واتكأ على يساره وأشار بسبابته وقيل كلمهم بذلك مث مل يتكلم 
لعيسى عليه  حىت بلغ مبلغاً يتكلم فيه الصبيان وقيل إن زكرياء عليه السالم أتاها عند مناظرة اليهود إياها فقال

  السالم انطق حبجتك إن كنت أمرت هبا فقال عيسى عليه السالم عند ذلك
املسألة الرابعة أهنم ملا بالغوا يف توبيخها سكتت وأشارت إليه أي إىل عيسى عليه السالم أي هو الذي جييبكم إذا 

شد من زناها روي أنه كان يرضع ناطقتموه وعن السدي ملا أشارت إليه غضبوا غضباً شديداً وقالوا لسخريتها بنا أ
فلما مسع ذلك ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه واتكأ على يساره وأشار بسبابته وقيل كلمهم بذلك مث مل يتكلم 

حىت بلغ مبلغاً يتكلم فيه الصبيان وقيل إن زكرياء عليه السالم أتاها عند مناظرة اليهود إياها فقال لعيسى عليه 
فإن قيل )  ٣٠مرمي ( كنت أمرت هبا فقال عيسى عليه السالم عند ذلك إِّنى عَْبُد اللَِّه السالم انطق حبجتك إن 

كيف عرفت مرمي من حال عيسى عليه السالم أنه يتكلم قلنا إن جربيل عليه السالم أو عيسى عليه السالم ناداها 
ا على أن اجمليب هو عيسى عليه من حتتها أن ال حتزين وأمرها عند رؤية الناس بالسكوت فصار ذلك كالتنبيه هل

  السالم أو لعلها عرفت ذلك بالوحي إىل زكرياء أو لعلها عرفت بالوحي إليها على سبيل الكرامة بقي ههنا حبثان
البحث األول قوله كَْيَف ُنكَلُّم َمن كَانَ ِفى الْمَْهِد َصبِّياً أي حصل يف الْمَْهِد فكان ههنا مبعىن حصل ووجد وهذا هو 

  يف تأويل هذا اللفظ وإن كان الناس قد ذكروا وجوهاً أخر األقرب
البحث الثاين اختلفوا يف املهد فقيل هو حجرها ملا روى أهنا أخذته يف خرقة فأتت به قومها فلما رأوها قالوا هلا ما 

سبيله أن ينام  قالوا فأشارت إليه وهو يف حجرها ومل يكن هلا منزل معد حىت يعد هلا املهد أو املعىن كيف نكلم صبياً
  يف املهد

بِالصَّلَواةِ  َوالزَّكَواةِ  َما ُدْمُت قَالَ إِنِّى َعْبُد اللَِّه َءاَتانِىَ  الِْكتَاَب َوَجَعلَنِى َنبِّياً َوَجَعلَنِى ُمبَاَركاً أَْيَن َما كُنُت َوأَْوَصانِى 
  وَالسَّلَاُم َعلَى َّ َيْوَم ُوِلْدتُّ َوَيْوَم أَُموُت َوَيْوَم أُْبَعثُ َحيّاً َحّياً َوبَّراً بَِواِلدَِتى َولَمْ َيْجَعلْنِى َجبَّاراً َشِقّياً

اعلم أنه وصف نفسه بصفات تسع الصفة األوىل قوله إِّنى َعْبُد اللَِّه وفيه فوائد الفائدة األوىل أن الكالم منه يف ذلك 
تكلم إمنا تكلم مبا يرفع ذلك الوهم فقال إِّنى  الوقت كان سبباً للوهم الذي ذهبت إليه النصارى فال جرم أول ما

َعْبُد اللَِّه وكان ذلك الكالم وإن كان مومهاً من حيث إنه صدر عنه يف تلك احلالة ولكن ذلك الوهم يزول وال يبقى 
غرض من حيث إنه تنصيص على العبودية الفائدة الثانية أنه ملا أقر بالعبودية فإن كان صادقاً يف مقاله فقد حصل ال

وإن كان كاذباً مل تكن القوة قوة إهلية بل قوة شيطانية فعلى التقديرين يبطل كونه إهلاً الفائدة الثالثة أن الذي 
اشتدت احلاجة إليه يف ذلك الوقت إمنا هو نفي هتمة الزنا عن مرمي عليها السالم مث إن عيسى عليه السالم مل ينص 

  كأنه جعل إزالةعلى ذلك وإمنا نص على إثبات عبودية نفسه 



التهمة عن اهللا تعاىل أوىل من إزالة التهمة عن األم فلهذا أول ما تكلم إمنا تكلم هبا الفائدة الرابعة وهي أن التكلم 
بإزالة هذه التهمة عن اهللا تعاىل يفيد إزالة التهمة عن األم ألن اهللا سبحانه ال خيص الفاجرة بولد يف هذه الدرجة 

يمة وأما التكلم بإزالة التهمة عن األم ال يفيد إزالة التهمة عن اهللا تعاىل فكان االشتغال بذلك العالية واملرتبة العظ
أوىل فهذا جمموع ما يف هذا اللفظ من الفوائد واعلم أن مذهب النصارى متخبط جداً وقد اتفقوا على أنه سبحانه 

م على مجيع الوجوه فنقول إما أن يعتقدوا ليس جبسم وال متحيز ومع ذلك فإنا نذكر تقسيماً حاصراً يبطل مذهبه
كونه متحيزاً أو ال فإن اعتقدوا كونه متحيزاً أبطلنا قوهلم بإقامة الداللة على حدوث األجسام وحينئذ يبطل كل ما 

فرعوا عليه وإن اعتقدوا أنه ليس مبتحيز يبطل ما يقوله بعضهم من أن الكلمة اختلطت بالناسوت اختالط املاء 
تزاج النار بالفحم ألن ذلك ال يعقل إال يف األجسام فإذا مل يكن جسماً استحال ذلك مث نقول للناس باخلمر وام

قوالن يف اإلنسان منهم من قال إنه هو هذه البنية أو جسم موجود يف داخلها ومنهم من يقول إنه جوهر جمرد عن 
ن اهللا أو صفة من صفاته احتد ببدن املسيح أو اجلسمية واحللول يف األجسام فنقول هؤالء النصارى إما أن يعتقدوا أ

بنفسه أو يعتقدوا أن اهللا أو صفة من صفاته حل يف بدن املسيح أو يف نفسه أو يقولوا ال نقول باالحتاد وال باحللول 
ولكن نقول إنه تعاىل أعطاه القدرة على خلق األجسام واحلياة والقدرة وكان هلذا السبب إهلاً أو ال يقولوا بشيء 

من ذلك ولكن قالوا إنه على سبيل التشريف اختذه ابناً كما اختذ إبراهيم على سبيل التشريف خليالً فهذه هي 
الوجوه املعقولة يف هذا الباب والكل باطل أما القول األول باالحتاد فهو باطل قطعاً ألن الشيئني إذا احتدا فهما حال 

ون أحدمها موجوداً واآلخر معدوماً فإن كانا موجودين فهما اثنان االحتاد إما أن يكونا موجودين أو معدومني أو يك
ال واحد فاالحتاد باطل وإن عدما وحصل ثالث فهو أيضاً ال يكون احتاداً بل يكون قوالً بعدم ذينك الشيئني 

وحصول شيء ثالث وإن بقي أحدمها وعدم اآلخر فاملعدوم يستحيل أن يتحد بالوجود ألنه يستحيل أن يقال 
عدوم بعينه هو املوجود فظهر من هذا الربهان الباهر أن االحتاد حمال وأما احللول فلنا فيه مقامان األول أن امل

التصديق مسبوق بالتصور فال بد من البحث عن ماهية احللول حىت ميكننا أن نعلم أنه هل يصح على اهللا تعاىل أو ال 
 غريه ككون ماء الورد يف الورد والدهن يف السمسم يصح وذكروا للحلول تفسريات ثالثة أحدها كون الشيء يف

والنار يف الفحم واعلم أن هذا باطل ألن هذا إمنا يصح لو كان اهللا تعاىل جسماً وهم وافقونا على أنه ليس جبسم 
وثانيها حصوله يف الشيء على مثال حصول اللون يف اجلسم فنقول املعقول من هذه التبعية حصول اللون يف ذلك 

تبعاً حلصول حمله فيه وهذا أيضاً إمنا يعقل يف حق األجسام ال يف حق اهللا تعاىل وثالثها حصوله يف الشيء على  احليز
مثال حصول الصفات اإلضافية للذوات فنقول هذا أيضاً باطل ألن املعقول من هذه التبعية االحتياج فلو كان اهللا 

فكان مفتقراً إىل املؤثر وذلك حمال وإذا ثبت أنه ال ميكن تفسري  تعاىل يف شيء هبذا املعىن لكان حمتاجاً فكان ممكناً
هذا احللول مبعىن ملخص ميكن إثباته يف حق اهللا تعاىل امتنع إثباته املقام الثاين احتج األصحاب على نفي احللول 

احللول باطل مطلقاً بأن قالوا لو حل حلل إما مع وجوب أن حيل أو مع جواز أن حيل والقسمان باطالن فالقول ب
  وإمنا قلنا إنه ال جيوز أن حيل مع وجوب أن

حيل ألن ذلك يقتضي إما حدوث اهللا تعاىل أو قدم احملل وكالمها باطالن ألنا دللنا على أن اهللا قدمي وعلى أن اجلسم 
جباً لذاته وإمنا حمدث وألنه لو حل مع وجوب أن حيل لكان حمتاجاً إىل احملل واحملتاج إىل الغري ممكن لذاته ال يكون وا

قلنا إنه ال جيوز أن حيل مع جواز أن حيل ألنه ملا كانت ذاته واجبة الوجود لذاته وحلوله يف احملل أمر جائز 
واملوصوف بالوجوب غري ما هو موصوف باجلواز فيلزم أن يكون حلوله يف احملل أمراً زائداً على ذاته وذلك حمال 

كان زائداً على ذاته لكان حلول ذلك الزائد يف حمله زائداً على ذاته أو لزم لوجهني أحدمها أن حلوله يف احملل لو 



التسلسل وهو حمال والثاين أن حلوله يف ذلك ملا كان زائداً على ذاته فإذا حل يف حمل وجب أن حيل فيه صفة حمدثة 
لة أزالً وذلك حمال ألن وذلك حمال ألنه لو كان قابالً للحوادث لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته وكانت حاص

وجود احلوادث يف األزل حمال فحصول قابليتها وجب أن يكون ممتنع احلصول فإن قيل مل ال جيوز أن حيل مع 
وجوب أن حيل ألنه يلزم إما حدوث احلال أو قدم احملل قلنا ال نسلم وجوب أحد األمرين ومل ال جيوز أن يقال إن 

ففي األزل ما وجد احملل فلم يوجد شرط هذا الوجوب فال جرم مل جيب ذاته تقتضي احللول بشرط وجود احملل 
احللول وفيما ال يزال حصل هذا الشرط فال جرم وجب سلمنا أنه يلزم إما حدوث احلال أو قدم احملل فلم ال جيوز 

ساً أو هيوىل قوله إنا دللنا على حدوث األجسام قلنا مل ال جيوز أن يكون حمله ليس جبسم ولكنه يكون عقالً أو نف
على ما يثبته بعضهم ودليلكم على حدوث األجسام ال يقبل حدوث هذه األشياء قوله ثانياً لو حل مع وجوب أن 
حيل لكان حمتاجاً إىل احملل قلنا ال نسلم وجوب أحد األمرين بل ههنا احتماالن آخران أحدمها أن العلة وإن امتنع 

ة إىل املعلول فلم ال جيوز أن يقال إن ذاته غنية عن ذلك احملل ولكن ذاته انفكاكها عن املعلول لكنها ال تكون حمتاج
توجب حلول نفسها يف ذلك املعلول فيكون وجوب حلوهلا يف ذلك احملل من معلوالت ذاته وقد ثبت أن العلة وإن 

ذاته يكون غنياً عن استحال انفكاكها عن املعلول لكن ذلك ال يقتضي احتياجها إىل املعلول الثاين أن يقال إنه يف 
احملل وعن احللول إال أن احملل يوجب لذاته صفة احللول فاملفتقر إىل احملل صفة من صفاته وهي حلوله يف ذلك احملل 

فأما ذاته فال وال يلزم من افتقار صفة من صفاته اإلضافية إىل الغري افتقار ذاته إىل الغري وذلك ألن مجيع الصفات 
ل كونه أوالً وآخراً ومقارناً ومؤثراً ومعلوماً ومذكوراً مما ال يتحقق إال عند حصول التحيز اإلضافية احلاصلة له مث

وكيف ال واإلضافات ال بد يف حتققها من أمرين سلمنا ذلك فلم ال جيوز أن حيل مع جواز أن حيل قوله يلزم أن 
جائزاً كان حلوله يف احملل زائداً عليه أما  يكون حلوله فيه زائداً عليه ويلزم التسلسل قلنا حلوله يف احملل ملا كان

كون ذلك احللول حاالً يف احملل أمر واجب فال يلزم أن يكون حلول احللول زائداً عليه فال يلزم التسلسل قوله ثانياً 
نه يلزم أن يصري حمل احلوادث قلنا مل ال جيوز ذلك قوله يلزم أن يكون قابالً للحوادث يف األزل قلنا ال شك أن متك

من اإلجياد ثابت له إما لذاته أو ألمر ينتهي إىل ذاته وكيف كان فيلزم صحة كونه مؤثراً يف األزل فكل ما ذكرمتوه 
  يف املؤثرية فنحن نذكره يف القابلية واجلواب أنا نقرر هذه الداللة على وجه آخر

لول أو ال تكون كافية يف ذلك فإن حبيث تسقط عنها هذه األسئلة فنقول ذاته إما أن تكون كافية اقتضاء هذا احل
كان األول استحال توقف ذلك االقتضاء على حصول شرط فيعود ما قلنا إنه يلزم إما قدم احملل أو حدوث احلال 

وإن كان الثاين كان كونه مقتضياً لذلك احللول أمراً زائداً على ذاته حادثاً فيه فعلى التقديرات كلها يلزم من 
وث شيء فيه لكن يستحيل أن يكون قابالً للحوادث وإال لزم أن يكون يف األزل قابالً هلا حدوث حلوله يف حمل حد

وهو حمال على ما بيناه وأما املعارضة بالقدرة فغري واردة ألنه تعاىل لذاته قادر على اإلجياد يف األزل فهو قادر على 
نت يف األزل قابلة هلا فحينئذ يلزم احملال املذكور اإلجياد فيما ال يزال فههنا أيضاً لو كانت ذاته قابلة للحوادث لكا

هذا متام القول يف هذه األدلة ولنا يف إبطال قول النصارى وجوه أخر أحدها أهنم وافقونا على أن ذاته سبحانه 
ل وتعاىل مل حتل يف ناسوت عيسى عليه السالم بل قالوا الكلمة حلت فيه واملراد من الكلمة العلم فنقول العلم ملا ح

يف عيسى ففي تلك احلالة إما أن يقال إنه بقي يف ذات اهللا تعاىل أو ما بقي فيها فإن كان األول لزم حصول الصفة 
الواحدة يف حملني وذلك غري معقول وألنه لو جاز أن يقال العلم احلاصل يف ذات عيسى عليه السالم هو العلم 

ل واحد ذلك حىت يكون العلم احلاصل لكل واحد هو العلم احلاصل يف ذات اهللا تعاىل بعينه فلم ال جيوز يف حق ك
احلاصل لذات اهللا تعاىل وإن كان الثاين لزم أن يقال إن اهللا تعاىل مل يبق عاملاً بعد حلول علمه يف عيسى عليه السالم 



ال يدل  وذلك مما ال يقوله عاقل وثانيها مناظرة جرت بيين وبني بعض النصارى فقلت له هل تسلم أن عدم الدليل
على عدم املدلول أم ال فإن أنكرت لزمك أن ال يكون اهللا تعاىل قدمياً ألن دليل وجوده هو العامل فإذا لزم من عدم 
الدليل عدم املدلول لزم من عدم العامل يف األزل عدم الصانع يف األزل وإن سلمت أنه ال يلزم من عدم الدليل عدم 

 تعاىل بعيسى أو حلوهلا فيه فكيف عرفت أن كلمة اهللا تعاىل ما دخلت يف املدلول فنقول إذا جوزت احتاد كلمة اهللا
زيد وعمرو بل كيف أهنا ما حلت يف هذه اهلرة ويف هذا الكلب فقال يل إن هذا السؤال ال يليق بك ألنا إمنا أثبتنا 

راء األكمة واألبرص فإذا مل ذلك االحتاد أو احللول بناء على ما ظهر على يد عيسى عليه السالم من إحياء املوتى وإب
جند شيئاً من ذلك ظهر على يد غريه فكيف نثبت االحتاد أو احللول فقلت له إين عرفت من هذا الكالم أنك ما 
عرفت أول الكالم ألنك سلمت يل أن عدم الدليل ال يدل على عدم املدلول فإذا كان هذا احللول غري ممتنع يف 

د ما يدل على حصوله يف حق عيسى عليه السالم ومل يوجد ذلك الدليل يف حق اجلملة فأكثر ما يف الباب أنه وج
زيد وعمرو ولكن عدم الدليل ال يدل على عدم املدلول فال يلزم من عدم ظهور هذه اخلوارق على يد زيد وعمرو 

ول ذلك وعلى السنور والكلب عدم ذلك احللول فثبت أنك مهما جوزت القول باالحتاد واحللول لزمك جتويز حص
االحتاد وذلك احللول يف حق كل واحد بل يف حق كل حيوان ونبات وال شك أن املذهب الذي يسوق قائله إىل 

مثل هذا القول الركيك يكون باطالً قطعاً مث قلت له وكيف دل إحياء املوتى وإبراء األكمة واألبرص على ما قلت 
ياً فإذا ظهر ذلك على يد موسى عليه السالم ومل يدل على أليس أن انقالب العصا ثعباناً أبعد من انقالب امليت ح

  إهليته فبأن ال يدل هذا على آهلية عيسى أوىل

وثالثها أنا نقول داللة أحوال عيسى على العبودية أقوى من داللتها على الربوبية ألنه كان جمتهداً يف العبادة 
الدنيا واالحتراز عن أهلها حىت قالت النصارى إن اليهود والعبادة ال تليق إال بالعبيد فإنه كان يف هناية البعد عن 

قتلوه ومن كان يف الضعف هكذا فكيف تليق به الربوبية ورابعها املسيح إما أن يكون قدمياً أو حمدثاً والقول بقدمه 
لبشر باطل ألنا نعلم بالضرورة أنه ولد وكان طفالً مث صار شاباً وكان يأكل ويشرب ويعرض له ما يعرض لسائر ا

وإن كان حمدثاً كان خملوقاً وال معىن للعبودية إال ذلك فإن قيل املعىن بإهليته أنه حلت صفة اآلهلية فيه قلنا هب أنه 
عبد حمدث ) إال ( كان كذلك لكن احلال هو صفة اإلله واملسيح هو احملل واحملل حمدث خملوق فما هو املسيح 

ال بد وأن يكون من جنس الوالد فإن كان هللا ولد فال بد وأن يكون فكيف ميكن وصفه باإلهلية وخامسها أن الولد 
من جنسه فإذن قد اشتركا من بعض الوجوه فإن مل يتميز أحدمها عن اآلخر بأمر ما فكل واحد منهما هو اآلخر وإن 

فالواجب حصل اإلمتياز فما به اإلمتياز غري ما به االشتراك فيلزم وقوع التركيب يف ذات اهللا وكل مركب ممكن 
ممكن هذا خلف حمال هذا كله على اإلحتاد واحللول أما االحتمال الثالث وهو أن يقال معىن كونه إهلاً أنه سبحانه 
خص نفسه أو بدنه بالقدرة على خلق األجسام والتصرف يف هذا العامل فهذا أيضاً باطل ألن النصارى حكوا عنه 

على خلق األجسام ملا قدروا على قتله بل كان هو يقتلهم وخيلق  الضعف والعجز وأن اليهود قتلوه ولو كان قادراً
لنفسه عسكراً يذبون عنه وأما االحتمال الرابع وهو أنه اختذه ابناً لنفسه على سبيل التشريف فهذا قد قال به قوم 

وبه ثبت صدق من النصارى يقال هلم األرميوسية وليس فيه كثري خطأ إال يف اللفظ فهذا مجلة الكالم على النصارى 
لَنِى وفيه مسائل   ما حكاه اهللا تعاىل عنه أنه قال إين عبد اهللا الصفة الثانية قوله تعاىل الِْكَتاَب َوَجَع

املسألة األوىل اختلف الناس فيه فاجلمهور على أنه قال هذا الكالم حال صغره وقال أبو القاسم البلخي إنه إمنا قال 
ن مل يبلغ حد التكليف أما األولون فلهم قوالن أحدمها أنه كان يف ذلك ذلك حني كان كاملراهق الذي يفهم وإ

الصغر نبياً الثاين روى عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال املراد بأن حكم وقضى بأنه سيبعثين من 



نص على فساد القول بعد وملا تكلم بذلك سكت وعاد إىل حال الصغر وملا بلغ ثالثني سنة بعثه اهللا نبياً واحتج من 
األول بأمور أحدها أن النيب ال يكون إال كامالً والصغري ناقص اخللقة حبيث يعد هذا التحدي من الصغري منفراً بل 
هو يف التنفري أعظم من أن يكون امراأة وثانيها أنه لو كان نبياً يف هذا الصغر لكان كمال عقله مقدماً على ادعائه 

ن يكون كامل العقل لكن كمال عقله يف ذلك الوقت خارق للعادة فيكون املعجز متقدماً للنبوة إذ النيب ال بد وأ
على التحدي وإنه غري جائز وثالثها أنه لو كان نبياً يف ذلك الوقت لوجب أن يشتغل ببيان األحكام وتعريف 

الوقت أجاب األولون الشرائع ولو وقع ذلك الشتهر ولنقل فحيث مل حيصل ذلك علمنا أنه ما كان نبياً يف ذلك 
عن الكالم األول بأن كون الصيب ناقصاً ليس لذاته بل األمر يرجع إىل صغر جسمه ونقصان فهمه فإذا أزال اهللا 

تعاىل هذه األشياء مل حتصل النفرة بل تكون الرغبة إىل استماع قوله وهو على هذه الصفة أمت وأكمل وعن الكالم 
قله وإن حصل مقدماً على دعواه إال أنه معجزة لزكريا عليه السالم أو يقال إنه الثاين مل ال جيوز أن يقال إكمال ع

إرهاص لنبوته أو كرامة ملرمي عليها السالم وعندنا اإلرهاص والكرامات جائزة وعن الكالم الثالث مل ال جيوز أن 
خذ يف شرح تلك األحكام يقال جمرد بعثته إليهم من غري بيان شيء من الشرائع واألحكام جائز مث بعد البلوغ أ

  فثبت

هبذا أنه ال امتناع يف كونه نبياً يف ذلك الوقت وقوله الِْكَتاَب َوَجَعلَنِى يدل على كونه نبياً يف ذلك الوقت فوجب 
إجراؤه على ظاهره خبالف ما قاله عكرمة أما قول أيب القاسم البلخي فبعيد وذلك ألن احلاجة إىل كالم عيسى عليه 

  انت عند وقوع التهمة على مرمي عليها السالمالسالم إمنا ك
املسألة الثانية اختلفوا يف ذلك الكتاب فقال بعضهم هو التوراة ألن األلف والالم يف الكتاب تنصرف للمعهود 

والكتاب املعهود هلم هو التوراة وقال أبو مسلم املراد هو اإلجنيل ألن األلف والالم ههنا للجنس أي آتاين من هذا 
  وقال قوم املراد هو التوراة واإلجنيل ألن األلف والالم تفيد االستغراقاجلنس 

ن املسألة الثالثة اختلفوا يف أنه مىت آتاه الكتاب ومىت جعله نبياً ألن قوله الِْكتَاَب َوَجَعلَنِى َنبِّياً َوَجَعلَنِى يدل على أ
بأزمان والظاهر أنه من قبل أن كلمهم آتاه  ذلك كان قد حصل من قبل إما مالصقاً لذلك الكالم أو متقدماً عليه

اهللا الكتاب وجعله نبياً وأمره بالصالة والزكاة وأن يدعو إىل اهللا تعاىل وإىل دينه وإىل ما خص به من الشريعة فقيل 
ا هذا الوحي نزل عليه وهو يف بطن أمه وقيل ملا انفصل من األم آتاه اهللا الكتاب والنبوة وأنه تكلم مع أمه وأخربه
حباله وأخربها بأنه يكلمهم مبا يدل على براءة حاهلا فلهذا أشارت إليه بالكالم الصفة الثالثة قوله َوَجَعلَنِى َنبِّياً قال 

بعضهم أخرب أنه نيب ولكنه ما كان رسوالً ألنه يف ذلك الوقت ما جاء بالشريعة ومعىن كونه نبياً أنه رفيع القدر على 
يف عرف الشرع هو الذي خصه اهللا بالنبوة وبالرسالة خصوصاً إذا قرن إليه ذكر  الدرجة وهذا ضعيف ألن النيب

الشرع وهو قوله وأوصاين بالصالة والزكاة الصفة الرابعة قوله َوَجَعلَنِى ُمبَاَركاً أَْيَنَما كُنُت فلقائل أن يقول كيف 
يهوداً وبعضهم نصارى قائلني بالتثليث  جعله مباركاً والناس كانوا قبله على امللة الصحيحة فلما جاء صار بعضهم

وجوهاً أحدها أن الربكة يف اللغة هي الثبات ) تفسري املبارك ( ومل يبق على احلق إال القليل واجلواب ذكروا يف 
س وأصله من بروك البعري فمعناه جعلين ثابتاً على دين اهللا مستقراً عليه وثانيها أنه إمنا كان مباركاً ألنه كان يعلم النا

صلى اهللا عليه ( دينهم ويدعوهم إىل طريق احلق فإن ضلوا فمن قبل أنفسهم ال من قبله وروى احلسن عن النيب 
قال أسلمت أم عيسى عليها السالم عيسى إىل الكتاب فقالت للمعلم أدفعه إليك على أن ال تضربه فقال ) وسلم 

عليه السالم رأسه فقال هل تدري ما أجبد فعاله  له املعلم اكتب فقال أي شيء أكتب فقال اكتب أجبد فرفع عيسى
بالدرة ليضربه فقال يا مؤدب ال تضربين إن كنت ال تدري فاسألين فأنا أعلمك األلف من آالء اهللا والباء من هباء 



ع األحوال اهللا واجليم من مجال اهللا والدال من أداء احلق إىل اهللا وثالثها الربكة الزيادة والعلو فكأنه قال جعلين يف مجي
غالباً مفلحاً منجحاً ألين ما دمت أبقى يف الدنيا أكون على الغري مستعلياً باحلجة فإذا جاء الوقت املعلوم يكرمين اهللا 
تعاىل بالرفع إىل السماء ورابعها مبارك على الناس حبيث حيصل بسبب دعائي إحياء املوتى وإبراء األكمة واألبرص 

حييي املوتى ويربىء األكمة واألبرص فقالت طوىب لبطن محلك وثدي أرضعت به فقال عن قتادة أنه رأته امرأة وهو 
عيسى عليه السالم جميباً هلا طوىب ملن تال كتاب اهللا واتبع ما فيه ومل يكن جباراً شقياً أما قوله أَْيَن َما كُنُت فهو يدل 

ف الصفة اخلامسة قوله َوَجَعلَنِى ُمَباَركاً أَْيَن َما على أن حاله مل يتغري كما قيل إنه عاد إىل حال الصغر وزوال التكلي
صلى ( كُنُت َوأَْوَصانِى فإن قيل كيف أمر بالصالة والزكاة مع أنه كان طفالً صغرياً والقلم مرفوع عنه على ما قاله 

  احلديث وجوابه) رفع القلم عن ثالث عن الصيب حىت يبلغ ) ( اهللا عليه وسلم 

له َوَجَعلَنِى مَُباَركاً أَْيَن ال يدل على أنه تعاىل أوصاه بأدائهما يف احلال بل بعد البلوغ فلعل من وجهني األول أن قو
املراد أنه تعاىل أوصاه هبما وبأدائهما يف الوقت املعني له وهو وقت البلوغ الثاين لعل اهللا تعاىل ملا انفصل عيسى عن 

)  ٥٩آل عمران ( يقه قوله تعاىل إِنَّ مَثَلَ ِعيَسى عِنَد اللَِّه كََمثَلِ ءاَدَم أمه صريه بالغاً عاقالً تام األعضاء واخللقة وحتق
فكما أنه تعاىل خلق آدم تاماً كامالً دفعة فكذا القول يف عيسى عليه السالم وهذا القول الثاين أقرب إىل الظاهر 

مان حيائه ولكن لقائل أن يقول لو كان األمر لقوله َما ُدْمُت َحّياً فإنه يفيد أن هذا التكليف متوجه عليه يف مجيع ز
كذلك لكان القوم حني رأوه فقد رأوه شخصاً كامل األعضاء تام اخللقة وصدور الكالم عن مثل هذا الشخص ال 

يكون عجباً فكان ينبغي أن ال يعجبوا فلعل األول أن يقال إنه تعاىل جعله مع صغر جثته قوي التركيب كامل العقل 
ه أداء الصالة والزكاة واآلية دالة على أن تكليفه مل يتغري حني كان يف األرض وحني رفع إىل السماء حبيث كان ميكن

وحني ينزل مرة أخرى الصفة السادسة قوله تعاىل َوبَّراً بَِواِلدَِتى أي جعلين براً بوالديت وهذا يدل على قولنا إن فعل 
براً إمنا حصل جبعل اهللا وخلقه ومحله على األلطاف عدول عن العبد خملوق هللا تعاىل ألن اآلية تدل على أن كونه 

الظاهر مث قوله وََبّراً بَِواِلدَِتى إشارة إىل تنزيه أمه عن الزنا إذ لو كانت زانية ملا كان الرسول املعصوم مأموراً 
 ألن أوصاين جعل ذاته براً لفرط بره ونصبه بفعل يف معىن أوصاين وهو كلفين) الكشاف ( بتعظيمها قال صاحب 

بالصالة وكلفين هبا واحد الصفة السابعة قوله َولَْم َيْجَعلْنِى َجبَّاراً شَِقّياً وهذا أيضاً يدل على قولنا ألنه ملا بني أنه 
جعله براً وما جعله جباراً فهذا إمنا حيسن لو أن اهللا تعاىل جعل غري جباراً وغريه بار بأمه فإن اهللا تعاىل لو فعل ذلك 

د مل يكن لعيسى عليه السالم مزيد ختصيص بذلك ومعلوم أنه عليه السالم إمنا ذكر ذلك يف معرض بكل أح
التخصيص وقوله وَلَْم َيْجَعلْنِى َجبَّاراً أي ما جعلين متكرباً بل أنا خاضع ألين متواضع هلا ولو كنت جباراً لكنت 

ري يف نفسي وعن بعض العلماء ال جتد العاق إال عاصياً شقياً وروي أن عيسى عليه السالم قال قليب لني وأنا صغ
ا َملَكَتْ جباراً شقياً وتال َوبَّراً بِوَاِلَدِتى َولَْم َيْجَعلْنِى َجبَّاراً شَِقّياً وال جتد سىيء امللكة إال خمتاالً فخوراً وقرأ َوَم

الثامنة هي قوله َوالسَّلَاُم َعلَى َّ َيْوَم ُوِلْدتُّ َوَيْوَم أَمُوُت َوَيْوَم  أَْيَماُنكُمْ إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ َمن كَانَ ُمْخَتاالً فَُخوراً الصفة
  أُْبَعثُ َحّياً وفيه مسائل

املسألة األوىل قال بعضهم الم التعريف يف السالم منصرف إىل ما تقدم يف قصيت حيىي عليه السالم من قوله َوَسلَاٌم 
الصحيح أن ) الكشاف ( ليه يف املواطن الثالثة موجه إيل أيضاً وقال صاحب أي السالم املوجه إ)  ١٥مرمي ( َعلَْيِه 

يكون هذا التعريف تعويضاً باللعن على من اهتم مرمي بالزنا وحتقيقه أن الالم لالستغراق فإذا قال وَالسَّلَاُم َعلَى َّ 
موسى عليه السالم َوالسَّلَاُم َعلَى  فكأنه قال وكل السالم علي وعلى أتباعي فلم يبق لألعداء إال اللعن ونظريه قول

مبعىن أن العذاب على من كذب وتوىل وكان املقام مقام اللجاج والعناد ويليق به مثل )  ٤٧طه ( َمنِ اتََّبَع الُْهَدى 



  هذا التعريض
نفسي املسألة الثانية روى بعضهم عن عيسى عليه السالم أنه قال ليحىي أنت خري مين سلم اهللا عليك وسلمت على 

  وأجاب احلسن فقال إن تسليمه على نفسه بتسليم اهللا عليه

املسألة الثالثة قال القاضي السالم عبارة عما حيصل به األمان ومنه السالمة يف النعم وزوال اآلفات فكأنه سأل ربه 
وأعظم أحوال وطلب منه ما أخرب اهللا تعاىل أنه فعله بيحىي وال بد يف األنبياء من أن يكونوا مستجايب الدعوة 

اإلنسان احتياجاً إىل السالمة هي هذه األحوال الثالثة وهي يوم الوالدة ويوم املوت ويوم البعث فجميع األحوال 
اليت حيتاج فيها إىل السالمة واجتماع السعادة من قبله تعاىل طلبها ليكون مصوناً عن اآلفات واملخافات يف كل 

ون أن عيسى عليه السالم تكلم يف زمان الطفولية واحتجوا عليه بأن هذا األحوال واعلم أن اليهود والنصارى ينكر
من الوقائع العجيبة اليت تتوافر الدواعي على نقلها فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولو كان ذلك لعرفه النصارى ال 

ن الكالم يف سيما وهم من أشد الناس حبثاً عن أحواله وأشد الناس غلواً فيه حىت زعموا كونه إهلاً وال شك أ
الطفولية من املناقب العظيمة والفضائل التامة فلما مل تعرفه النصارى مع شدة احلب وكمال البحث عن أحواله 

علمنا أنه مل يوجد وألن اليهود أظهروا عداوته حال ما أظهر ادعاء النبوة فلو أنه عليه السالم تكلم يف زمان 
شد ولكان قصدهم قتله أعظم فحيث مل حيصل شيء من ذلك علمنا الطفولية وادعى الرسالة لكانت عداوهتم معه أ

أنه ما تكلم أما املسلمون فقد احتجوا من جهة العقل على أنه تكلم فإنه لوال كالمه الذي دهلم على براءة أمه من 
د وأجابوا عن الزنا ملا تركوا إقامة احلد على الزنا عليها ففي تركهم لذلك داللة على أنه عليه السالم تكلم يف امله

الشبهة األوىل بأنه رمبا كان احلاضرون عند كالمه قليلني فلذلك مل يشتهر وعن الثاين لعل اليهود ما حضروا هناك 
  وما مسعوا كالمه فلذلك مل يشتغلوا بقصد قتله

ِخذَ ِمن وَلٍَد سُْبحَاَنُه إِذَا قََضى أَمْراً فَإِنََّما َيقُولُ ذاِلَك ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم قَْولَ الَْحقِّ الَِّذى ِفيِه َيْمُتُرونَ َما كَانَ للَِّه أَن َيتَّ
  لَُه كُن فََيكُونُ
  وفيه مسائل

املسألة األوىل قرأ عاصم وابن عامر قَْولَ الَْحّق بالنصب وعن ابن مسعود قَالَ الَْحّق و قَالَ اللَُّه وعن احلسن قَْولَ 
الَْحّق والقول والقال القول يف معىن واحد كالرهب والرهب والرهب أما الَْحّق بضم القاف وكذلك يف األنعام قوله 

ارتفاعه فعلى أنه خرب بعد خرب أو خرب مبتدأ حمذوف وأما انتصابه فعلى املدح إن فسر بكلمة اهللا أو على أنه مصدر 
  مؤكد ملضمون اجلملة كقولك هو عند اهللا احلق ال الباطل واهللا أعلم

هة أن املراد بقوله ذاِلَك ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم اإلشارة إىل ما تقدم وهو قوله قَالَ إِّنى َعْبُد اللَِّه ءاَتانِىَ  املسألة الثانية ال شب
أي ذلك املوصوف هبذه الصفات هو عيسى ابن مرمي ويف قوله ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم إشارة إىل أنه ولد هذه )  ٣٠مرمي ( 

ما قوله الَْحّق ففيه وجوه أحدها وهو أن نفس عيسى عليه السالم هو قول احلق وذلك املرأة وابنها ال أنه ابن اهللا فأ
ألن احلق هو اسم اهللا فال فرق بني أن نقول عيسى كلمة اهللا وبني أن نقول عيسى قول احلق وثانيها أن يكون املراد 

( إِنَّ هَاذَا لَُهَو َحقُّ الَْيِقنيِ  إال أنك أضفت املوصوف إىل الصفة فهو كقوله) ذلك عيسى ابن مرمي القول احلق ( 
  وفائدة قولك القول احلق تأكيد)  ٩٥الواقعة 

ما ذكرت أوالً من كون عيسى عليه السالم ابناً ملرمي وثالثها أن يكون قَْولَ الَْحّق خرباً ملبتدأ حمذوف كأنه قيل ذلك 
ذكر أن هذا املوصوف هو عيسى ابن مرمي مث  عيسى ابن مرمي ووصفنا له هو قول احلق فكأنه تعاىل وصفه أوالً مث



ذكر أن هذا الوصف أمجع هو قول احلق على معىن أنه ثابت ال جيوز أن يبطل كما بطل ما يقع منهم من املرية 
ويكون يف معىن إن هذا هلو احلق اليقني فأما امتراؤهم يف عيسى عليه السالم فاملذاهب اليت حكيناها من قول اليهود 

د تقدم ذكر ذلك يف سورة آل عمران روي أن عيسى عليه السالم ملا رفع حضر أربعة من أكابرهم والنصارى وق
وعلمائهم فقيل لألول ما تقول يف عيسى فقال هو إله واهللا إله وأمه إله فتابعه على ذلك ناس وهم اإلسرائيلية وقيل 

ا تعلمون أن عيسى كان يطعم وينام وأن اهللا للرابع ما تقول فقال هو عبد اهللا ورسوله وهو املؤمن املسلم وقال أم
تعاىل ال جيوز عليه ذلك فخصمهم أما قوله َما كَانَ للَِّه أَن َيتَِّخذَ ِمن َولٍَد فهو حيتمل أمرين أحدمها أن ثبوت الولد له 

ن هذا اخلرب كذب والكذب حمال فقولنا َما كَانَ للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن َولٍَد كقوله ما كان هللا أن يقول ألحد إنه ولدي أل
ال يليق حبكمة اهللا تعاىل وكماله فقوله َما كَانَ للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن َولٍَد كقولنا ما كان هللا أن يظلم أي ال يليق ذلك 

حبكمته وكمال إهليته واحتج اجلبائي باآلية بناء على هذا التفسري أنه ليس هللا أن يفعل كل شيء ألنه تعاىل صرح بأنه 
س له هذا اإلجياد أي ليس له هذا االختيار وأجاب أصحابنا عنه بأنه الكذب حمال على اهللا تعاىل فال جرم قال َما لي

  ئلكَانَ للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن َولٍَد أما قوله سُْبحَاَنُه إِذَا قََضى أَمْراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ ففيه مسا
 ملا قال ُسْبَحاَنُه مث قال عقيبه إِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ كان كاحلجة على املسألة األوىل أنه تعاىل

تنزيهه عن الولد وبيان ذلك أن الذي جيعل ولداً هللا إما أن يكون قدمياً أزلياً أو يكون حمدثاً فإن كان أزلياً فهو حمال 
الوجود أكثر من واحد هذا خلف وإن كان ممكناً لذاته كان مفتقراً يف وجوده  ألنه لو كان واجباً لذاته لكان واجب

إىل الواجب لذاته غنياً لذاته فيكون املمكن حمتاجاً لذاته فيكون عبداً له ألنه ال معىن للعبودية إال ذلك وأما إن كان 
وهو املراد من قوله إِذَا قََضى أَْمًرا  الذي جيعل ولداً يكون حمدثاً فيكون وجوده بعد عدمه خبلق ذلك القدمي وإجياده

  فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ فيكون عبداً له ال ولداً له فثبت أنه يستحيل أن يكون هللا ولد
لوا ألن املسألة الثانية احتج األصحاب بقوله إِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ على قدم كالم اهللا تعاىل قا

اآلية تدل على أنه تعاىل إذا أراد إحداث شيء قال له كن فيكون فلو كان قوله كن حمدثاً الفتقر حدوثه إىل قول 
آخر ولزم التسلسل وهو حمال فثبت أن قول اهللا قدمي ال حمدث واحتج املعتزلة باآلية على حدوث كالم اهللا تعاىل 

وهذه الكلمة دالة على االستقبال فوجب أن ال حيصل القول إال يف  من وجوه أحدها أنه تعاىل أدخل عليه كلمة إذا
االستقبال وثانيها أن حرف الفاء للتعقيب والفاء يف قوله فَإِنََّما َيقُولُ لَُه يدل على تأخر ذلك القول عن ذلك القضاء 

ب ذلك القول من غري واملتأخر عن غريه حمدث وثالثها الفاء يف قوله فََيكُونُ يدل على حصول ذلك الشيء عقي
فصل فيكون قول اهللا متقدماً على حدوث احلادث تقدماً بال فصل واملتقدم على احملدث تقدماً بال فصل يكون حمدثاً 
فقول اهللا حمدث واعلم أن استدالل الفريقني ضعيف أما استدالل األصحاب فألنه يقتضي أن يكون قوله كُنَّ قدمياً 

  الل املعتزلة فألنه يقتضي أن يكون قول اهللا تعاىل هو املركب من احلروفوذلك باطل باالتفاق وأما استد

  واألصوات وهو حمدث وذلك ال نزاع فيه إمنا املدعي قدم شيء آخر
املسألة الثالثة من الناس من أجرى اآلية على ظاهرها فزعم أنه تعاىل إذا أحدث شيئاً قال له كن وهذا ضعيف ألنه 

وثه أو حال حدوثه فإن كان األول كان ذلك خطاباً مع املعدوم وهو عبث وإن كان إما أن يقول له كن قبل حد
الثاين فهو حال حدوثه قد وجد بالقدرة واإلرادة فأي تأثري لقوله كن فيه ومن الناس من زعم أن املراد من قوله كُنَّ 

سبحانه قادر يف األزل وغري  هو اخلليق والتكوين وذلك ألن القدرة على الشيء غري وتكوين الشيء غري فإن اهللا
مكون يف األزل وألنه اآلن قادر على عوامل سوى هذا العامل وغري مكون هلا والقادرية غري املكونية والتكوين ليس 

هو نفس املكون ألنا نقول املكون إمنا حدث ألن اهللا تعاىل كونه فأوجده فلو كان التكوين نفس املكون لكان قولنا 



وين اهللا تعاىل نازالً منزلة قولنا املكون إمنا وجد بنفسه وذلك حمال فثبت أن التكوين غري املكون املكون إمنا وجد بتك
فقوله كُنَّ إشارة إىل الصفة املسماة بالتكوين وقال آخرون قوله كُنَّ عبارة عن نفاذ قدرة اهللا تعاىل ومشيئته يف 

واندفاع جيري جمرى العبد املطيع املسخر املنقاد ألوامر املمكنات فإن وقوعها بتلك القدرة واإلرادة من غري امتناع 
  مواله فعرب اهللا تعاىل عن ذلك املعىن هبذه العبارة على سبيل االستعارة

َن كَفَرُواْ ِمن مَّْشهِِد َيْومٍ لِّلَِّذي َوإِنَّ اللََّه َربِّى َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه هَاذَا ِصرَاطٌ مُّْسَتقِيٌم فَاْخَتلََف االٌّ حَْزاُب ِمن َبْينِهِْم فَْوْيلٌ
ْوَم الَْحْسَرةِ  إِذْ قُِضىَ  االٌّ ْمُر َعِظيمٍ أَْسِمْع بِهِْم وَأَْبِصْر َيْوَم يَأُْتونََنا لَاِكنِ الظَّاِلُمونَ الَْيْوَم ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ َوأَْنِذرُْهْم َي

  ُن نَرِثُ األرض َوَمْن َعلَْيَها َوإِلَيَْنا يُْرَجُعونََوُهْم ِفى غَفْلَةٍ  َوُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ إِنَّا َنْح
  اعلم أن قوله َوإِنَّ اللََّه رَّبى َورَبُّكُْم فَاْعُبدُوُه فيه مسائل

املسألة األوىل قرأ املدنيون وأبو عمرو بفتح أن ومعناه وألنه ريب وربكم فاعبدوه وقرأ الكوفيون وأبو عبيدة بالكسر 
  أيب إِنَّ اللََّه بالكسر من غري واو أي بسبب ذلك فاعبدوه على االبتداء ويف حرف

 وفيه املسألة الثانية أنه ال يصح أن يقول اهللا َوإِنَّ اللََّه رَّبى َورَبُّكُْم فَاْعُبدُوُه فال بد وأن يكون قائل هذا غري اهللا تعاىل
 الباهرة يف أن عيسى هو عبد اهللا الثاين قال قوالن األول التقدير فقل يا حممد إن اهللا ريب وربكم بعد إظهار الرباهني

)  ٣٠مرمي ( أبو مسلم األصفهاين الواو يف وإن اهللا عطف على قول عيسى عليه السالم قَالَ إِّنى َعْبُد اللَِّه ءاَتانِىَ  
ه ونعته كأنه قال إين عبد اهللا وإنه ريب وربكم فاعبدوه وقال وهب بن منبه عهد إليهم حني أخربهم عن بعثه ومولد

  أن اهللا ريب وربكم أي كلنا عبيد اهللا تعاىل

املسألة الثالثة قوله َوإِنَّ اللََّه َرّبى َوَربُّكُْم يدل على أن مدبر الناس ومصلح أمورهم هو اهللا تعاىل على خالف قول 
ه واحد ألن املنجمني إن مدبر الناس ومصلح أمورهم يف السعادة والشقاوة هي الكواكب ويدل أيضاً على أن اإلل

لفظ اهللا اسم علم له سبحانه فلما قال إِنَّ اللََّه رَّبى َورَبُّكُمْ أي ال رب للمخلوقات سوى اهللا تعاىل وذلك يدل على 
التوحيد أما قوله فَاْعُبُدوُه فقد ثبت يف أصول الفقه أن ترتيب احلكم على الوصف املناسب مشعر بالعلية فههنا األمر 

على ذكر وصف الربوبية فدل على أنه إمنا تلزمنا عبادته سبحانه لكونه رباً لنا وذلك يدل على بالعبادة وقع مرتباً 
أنه تعاىل إمنا جتب عبادته لكونه منعماً على اخلالئق بأصول النعم وفروعها ولذلك فإن إبراهيم عليه السالم ملا منع 

 يَْبِصُر َوالَ يُْغنِى َعنكَ َشْيئاً يعين أهنا ملا مل تكن منعمة على العباد مل أباه من عبادة األوثان قال ِلَم َتعُْبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ
جتز عبادهتا وهبذه اآلية ثبت أن اهللا تعاىل ملا كان رباً ومربياً لعباده وجب عبادته فقد ثبت طرداً وعكساً تعلق العبادة 

القول بالتوحيد ونفي الولد والصاحبة صراط مستقيم وأنه  بكون املعبود منعماً أما قوله َهاذَا صِراطٌ مُّْستَِقيٌم يعين
مسي هذا القول بالصراط املستقيم تشبيهاً بالطريق ألنه املؤدي إىل اجلنة أما قوله تعاىل فَاْخَتلََف االْحَْزاُب ِمن بَْينِهِمْ 

صارى واليهود فجعله بعضهم ففي األحزاب أقوال األول املراد فرق النصارى على ما بينا أقسامهم الثاين املراد الن
صلى ( ولداً وبعضهم كذاباً الثالث املراد الكفار الداخل فيهم اليهود والنصارى والكفار الذين كانوا يف زمن حممد 

القول وإذا قلنا املراد بقوله َوإِنَّ اللََّه َرّبى َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوهُ أي قل يا حممد إن اهللا ريب وربكم فهذا ) اهللا عليه وسلم 
أظهر ألنه ال ختصيص فيه وكذا قوله فََوْيلٌ لّلَِّذيَن كَفَُرواْ مؤكد هلذا االحتمال وأما قوله ِمن مَّْشهِدِ َيْومٍ َعِظيمٍ 

فاملشهد إما أن يكون هو الشهود وما يتعلق به أو الشهادة وما يتعلق هبا أما األول فيحتمل أن يكون املراد من 
اب واجلزاء يف القيامة أو مكان الشهود فيه وهو املوقف أو وقت الشهود وأما املشهد نفس شهودهم هول احلس

الشهادة فيحتمل أن يكون املراد شهادة املالئكة واألنبياء وشهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر وسوء األعمال 
ف ذلك املشهد بأنه عظيم وأن يكون مكان الشهادة أو وقتها وقيل هو ما قالوه وشهدوا به يف عيسى وأمه وإمنا وص



ألنه ال شيء أعظم مما يشاهد يف ذلك اليوم من حماسبة ومساءلة وال شيء من املنافع أعظم مما هنالك من الثواب وال 
  بد من املضار أعظم مما هنالك من العقاب أما قوله تعاىل أَْسِمْع بِهِْم وَأَْبِصْر َيْوَم يَأُْتوَنَنا ففيه مسائل

الوا التعجب هو استعظام الشيء مع اجلهل بسبب عظمه مث جيوز استعمال لفظ التعجب عند جمرد املسألة األوىل ق
االستعظام من غري خفاء السبب أو من غري أن يكون للعظم سبب حصول قال الفراء قال سفيان قرأت عند شريح 

يعجب من ال يعلم فذكرت ذلك فقال إن اهللا ال يعجب من شيء إمنا )  ١٢الصافات ( َبلْ َعجِْبَت وََيْسُخُرونَ 
إلبراهيم النخعي فقال إن شرحياً شاعر يعجبه علمه وعبد اهللا أعلم بذلك منه قرأها َبلْ َعجِْبَت َوَيْسُخُرونَ ومعناه أنه 

صدر من اهللا تعاىل فعل لو صدر مثله عن اخللق لدل على حصول التعجب يف قلوهبم وهبذا التأويل يضاف املكر 
هللا تعاىل وإذا عرفت هذا فنقول للتعجب صفتان إحدامها ما أفعله والثانية أفعل به كقوله تعاىل واالستهزاء إىل ا

أَْسِمْع بِهِْم وَأَْبِصْر والنحويون ذكروا له تأويالت األول قالوا أكرم بزيد أصله أكرم زيد أي صار ذا كرم كأغد 
 كما خرج على لفظ اخلرب ما معناه األمر كقوله البعري أي صار ذا غدة إال أنه خرج على لفظ األمر ومعناه اخلرب

  تعاىل َوالُْمطَلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ

( قُلْ َمن كَانَ ِفى الضَّلَالَةِ  فَلَْيْمُدْد لَُه الرَّْحَمُن َمّداً )  ٢٣٣البقرة ( َوالْواِلداُت يُْرِضْعَن أَوْلَاَدُهنَّ )  ٢٢٨البقرة ( 
د له الرمحن مداً وكذا قوهلم رمحه اهللا خرب وإن كان معناه الدعاء والباء زائدة الثاين أن يقال إنه أمر أي مي)  ٧٥مرمي 

البقرة ( لكل أحد بأن جيعل زيداً كرمياً أي بأن يصفه بالكرم والباء زائدة مثل قوله َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُْم إِلَى التَّهْلُكَةِ  
اء فيه تأويالً ثالثاً وهو أن قولك أكرم بزيد يفيد أن زيداً بلغ يف الكرم إىل حيث ولقد مسعت لبعض األدب)  ١٩٥

كأنه يف ذاته صار كرماً حىت لو أردت جعل غريه كرمياً فهو الذي يلصقك مبقصودك وحيصل لك غرضك كما أن 
  من قال أكتب بالقلم فمعناه أن القلم هو الذي يلصقك مبقصودك وحيصل لك غرضك

انية قوله أَْسِمْع بِهِْم وَأَْبِصْر َيْوَم َيأْتُوَنَنا فيه ثالثة أوجه أحدها وهو املشهور األقوى أن معناه ما أمسعهم وما املسألة الث
أبصرهم والتعجب على اهللا تعاىل حمال كما تقدم وإمنا املراد أن أمساعهم وأبصارهم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما 

ا وقيل معناه التهديد مما سيسمعون وسيبصرون مما يسوء بصرهم ويصدع قلوهبم بعدما كانوا صماً وعمياً يف الدني
وثانيها قال القاضي وحيتمل أن يكون املراد أمسع هؤالء وأبصرهم أي عرفهم حال القوم الذين يأتوننا ليعتربوا 

عاقبتهم فينزجروا عن وينزجروا وثالثها قال اجلبائي وجيوز أمسع الناس هبؤالء وأبصرهم هبم ليعرفوا أمرهم وسوء 
اإلتيان مبثل فعلهم أما قوله لَاِكنِ الظَّاِلُمونَ الَْيْوَم ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ ففيه قوالن األول لكن الظاملون اليوم يف ضالل 

عن اجلنة مبني ويف اآلخرة يعرفون احلق والثاين لَاِكنِ الظَّاِلُمونَ الَْيْوَم ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ وهم يف اآلخرة يف ضالل 
بأن ينذر من يف زمانه ) صلى اهللا عليه وسلم ( خبالف املؤمنني وأما قوله تعاىل وَأَنِذْرُهْم فال شبهة يف أنه أمر حملمد 

صلى اهللا ( فيصلح بأن جيعل هذا كالداللة على أن قوله فاختلف األحزاب أراد به اختالف مجيعهم يف زمن الرسول 
لتخويف من العذاب لكي حيذروا من ترك عبادة اهللا تعاىل وأما يوم احلسرة فال شبهة وأما اإلنذار فهو ا) عليه وسلم 

يف أنه يوم القيامة من حيث يكثر التحسر من أهل النار وقيل يتحسر أيضاً يف اجلنة إذا مل يكن من السابقني الواصلني 
لثواب أما قوله تعاىل إِذْ قُِضىَ  االْْمرُ إىل الدرجات العالية واألول هو الصحيح ألن احلسرة غم وذلك ال يليق بأهل ا

ففيه وجوه أحدها إذ قضى األمر ببيان الدالئل وشرح أمرالثواب والعقاب وثانيها إذ قضى األمر يوم احلسرة بفناء 
الدنيا وزوال التكليف واألول أقرب لقوله َوُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ فكأنه تعاىل بني أنه ظهرت احلجج والبينات وهم يف 

فقال حني جياء ( عن قوله قضى األمر ) صلى اهللا عليه وسلم ( غفلة وهم ال يؤمنون وثالثها روي أنه سئل النيب 
) باملوت يف صورة كبش أملح فيذبح والفريقان ينظران فيزداد أهل اجلنة فرحاً على فرح وأهل النار غماً على غم 



بل املراد أنه ال موت البتة بعد ذلك وأما قوله َوُهْم ِفى واعلم أن املوت عرض فال جيوز أن يصري جسماً حيوانياً 
غَفْلَةٍ  أي عن ذلك اليوم وعن كيفية حسرته وهم ال يؤمنون أي بذلك اليوم مث قال بعده إِنَّا َنْحُن نَرِثُ االْْرَض َوَمْن 

ا ُيْرَجُعونَ أي إىل حمل حكمنا وقضائنا ألنه َعلَْيَها أي هذه األمور تؤول إىل أن ال ميلك الضر والنفع إال اهللا تعاىل وَإِلَْيَن
  تعاىل منزه عن املكان حىت يكون الرجوع إليه وهذا ختويف عظيم وزجر بليغ للعصاة

  القصة الثالثة قصة إبراهيم عليه السالم
ِت ِلَم َتْعُبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ يَْبِصُر َوالَ ُيغْنِى َعنكَ َواذْكُْر ِفى الْكَِتابِ إِبَْراِهيمَ إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقاً نَّبِّياً إِذْ قَالَ الًّبِيِه ياأََب

َتعُْبِد الشَّْيطَانَ إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ َشْيئاً ياأََبِت إِنِّى قَْد َجآءَنِى ِمَن الِْعلْمِ َما لَْم َيأِْتَك فَاتَّبِْعنِى أَْهِدكَ ِصرَاطاً سَوِّياً ياأََبتِ الَ 
  ِصّياً ياأََبِت إِنِّى أََخافُ أَن َيَمسََّك َعذَاٌب مَِّن الرَّْحَمنِ فََتكُونَ ِللشَّْيطَاِن وَِليّاًِللرَّْحَماِن َع

اعلم أن الغرض من هذه السورة بيان التوحيد والنبوة واحلشر واملنكرون للتوحيد هم الذين أثبتوا معبوداً سوى اهللا 
اهللا حياً عاقالً فامهاً وهم النصارى ومنهم من أثبت معبوداً غري اهللا  تعاىل وهؤالء فريقان منهم من أثبت معبوداً غري

مجاداً ليس حبي وال عاقل وال فاهم وهم عبدة األوثان والفريقان وإن اشتركا يف الضالل إال أن ضالل الفريق الثاين 
فقال َواذْكُْر ِفى الِْكَتابِ  أعظم فلما بني تعاىل ضالل الفريق األول تكلم يف ضالل الفريق الثاين وهم عبدة األوثان

والواو يف قوله واذكر عطف على قوله ِذكُْر َرْحَمِت َرّبَك َعْبَدُه َزكَرِيَّا كأنه ملا انتهت قصة عيسى وزكريا عليهما 
السالم قال قد ذكرت حال زكريا فاذكر حال إبراهيم وإمنا أمر بذكره ألنه عليه السالم ما كان هو وال قومه وال 

ته مشتغلني بالعلم ومطالعة الكتب فإذا أخرب عن هذه القصة كما كانت من غري زيادة وال نقصان كان أهل بلد
ذلك إخباراً عن الغيب الغيب ومعجزاً قاهراً داالً على نبوته وإمنا شرع يف قصة إبراهيم عليه السالم لوجوه أحدها 

وطهارة دينه على ما قال تعاىل ّملَّةَ  أَبِيكُْم إِبْراِهيمَ  أن إبراهيم عليه السالم كان أب العرب وكانوا مقرين بعلو شأنه
فكأنه تعاىل قال للعرب )  ١٣٠البقرة ( وقال تعاىل َوَمن َيْرغَُب َعن ِملَّةِ  إِْبراهِيَم إِالَّ َمن َسِفَه َنفَْسُه )  ٧٨احلج ( 

  ) ٢٣الزخرف ( ن قَْبِلَك ِفى قَْرَيةٍ  ّمن نَِّذيرٍ إن كنتم مقلدين آلبائكم على ما هو قولكم َوكَذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِم

ومعلوم أن أشرف آبائكم وأجلهم قدراً هو إبراهيم عليه السالم فقلدوه يف ترك عبادة األوثان وإن كنتم من 
ا املستدلني فانظروا يف هذه الدالئل اليت ذكرها إبراهيم عليه السالم لتعرفوا فساد عبادة األوثان وباجلملة فاتبعو

كانوا يقولون ) صلى اهللا عليه وسلم ( إبراهيم إما تقليداً وإما استدالالً وثانيها أن كثرياً من الكفار يف زمن الرسول 
كيف نترك دين آبائنا وأجدادنا فذكر اهللا تعاىل قصة إبراهيم عليه السالم وبني أنه ترك دين أبيه وأبطل قوله بالدليل 

بيه ليعرف الكفار أن ترجيح جانب األب على جانب الدليل رد على األب ورجح متابعة الدليل على متابعة أ
األشرف األكرب الذي هو إبراهيم عليه السالم وثالثها أن كثرياً من الكفار كانوا يتمسكون بالتقليد وينكرون 

و قَالُواْ َوَجدَْنا ءاَباءَنا لََها عَابِِديَن )  ٢٢ الزخرف( االستدالل على ما قال اهللا تعاىل قَالُواْ إِنَّا َوَجْدَنا ءاَباءَنا َعلَى أُمَّةٍ  
فحكى اهللا تعاىل عن إبراهيم عليه السالم التمسك بطريقة االستدالل تنبيهاً هلؤالء على سقوط هذه )  ٥٣األنبياء ( 

ن أحدمها أنه مبالغة يف الطريقة مث قال تعاىل يف وصف إبراهيم عليه السالم إِنَُّه كَانَ ِصّديقاً نَّبِّياً ويف الصديق قوال
كونه صادقاً وهو الذي يكون عادته الصدق ألن هذا البناء ينىبء عن ذلك يقال رجل مخري وسكري للمولع هبذه 

األفعال والثاين أنه الذي يكون كثري التصديق باحلق حىت يصري مشهوراً به واألول أوىل وذلك ألن املصدق بالشيء 
ان صادقاً يف ذلك التصديق فيعود األمر إىل األول فإن قيل أليس قد قال تعاىل ال يوصف بكونه صديقاً إال إذا ك

قلنا املؤمنون باهللا ورسله صادقون يف )  ١٩احلديد ( َوالَِّذيَن ءاَمُنواْ بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُوْلَِئَك ُهُم الّصّديقُونَ َوالشَُّهَداء 



 كل ما أخرب عنه ألن اهللا تعاىل صدقه ومصدق اهللا صادق ذلك التصديق واعلم أن النيب جيب أن يكون صادقاً يف
وإال لزم الكذب يف كالم اهللا تعاىل فيلزم من هذا كون الرسول صادقاً يف كل ما يقول وألن الرسل شهداء اهللا على 

)  ٤١النساء ( َهُؤالء َشهِيداً  الناس على ما قال اهللا تعاىل فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلّ أمَّةٍ  بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى
( والشهيد إمنا يقبل قوله إذا مل يكن كاذباً فإن قيل فما قولكم يف إبراهيم عليه السالم يف قوله َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم 

فلما و إِّنى َسِقيٌم قلنا قد شرحنا يف تأويل هذه اآليات بالدالئل الظاهرة أن شيئاً من ذلك ليس بكذب )  ٦٣األنبياء 
ثبت أن كل نيب جيب أن يكون صديقاً وال جيب يف كل صديق أن يكون نبياً ظهر هبذا قرب مرتبة الصديق من مرتبة 

النيب فلهذا انتقل من ذكر كونه صديقاً إىل ذكر كونه نبياً وأما النيب فمعناه كونه رفيع القدر عند اهللا وعند الناس 
بينه وبني عباده وقوله كَانَ ِصّديقاً قيل إنه صار وقيل إن معناه وجد  وأي رفعة أعلى من رفعة من جعله اهللا واسطة

هذه اجلملة ) الكشاف ( صديقاً نبياً أي كان من أول وجوده إىل انتهائه موصوفاً بالصدق والصيانة قال صاحب 
ل أخاك وجيوز أن وقعت اعتراضاً بني املبدل منه وبدله أعين إبراهيم وإذ قال ونظريه قولك رأيت زيداً ونعم الرج

يتعلق إذ بكان أو بصديقاً نبياً أي كان جامعاً خلصائص الصديقني واألنبياء حني خاطب أباه بتلك املخاطبات أما 
قوله يا أبت فالتاء عوض عن ياء اإلضافة وال يقال يا أبيت لئال جيمع بني العوض واملعوض عنه وقد يقال يا أبتا لكون 

أنه تعاىل حكى أن إبراهيم عليه السالم تكلم مع أبيه بأربعة أنواع من الكالم النوع األلف بدالً من الياء واعلم 
ثة كل األول قوله ِالبِيهِ ياأََبِت ِلَم َتعُْبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ يَْبِصُر َوالَ ُيْغنِى عَنَك َشْيئاً ووصف األوثان بصفات ثال

أحدها أن العبادة غاية التعظيم فال يستحقها إال من له غاية واحدة منها قادحة يف اإلهلية وبيان ذلك من وجوه 
آل ( االنعام وهو اإلله الذي منه أصول النعم وفروعها على ما قررناه يف تفسري قوله و إِنَّ اللََّه َرّبى َورَبُّكُْم فَاْعُبدُوُه 

اآلية وكما يعلم بالضرورة أنه ال جيوز )  ٢٨البقرة ( اكُْم وقال كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتمْ أَْمواًتا فَأَْحَي)  ٥١عمران 
االشتغال بشكرها ما مل تكن منعمة وجب أن الجيوز االشتغال بعبادهتا وثانيها أهنا إذا مل تسمع ومل تبصر ومل متيز من 

علومات حىت يكون يطيعها عمن يعصيها فأي فائدة يف عبادهتا وهذا ينبهك على أن اإلله جيب أن يكون عاملاً بكل امل
العبد آمناً من وقوع الغلط للمعبود وثالثها أن الدعاء مخ العبادة فالوثن إذا مل يسمع دعاء الداعي فأي منفعة يف 
عبادته وإذا كانت ال تبصر بتقرب من يقترب إليها فأي منفعة يف ذلك التقرب ورابعها أن السامع املبصر الضار 

ذلك واإلنسان موصوف هبذه الصفات فيكون أفضل وأكمل من الوثن فكيف  النافع أفضل ممن كان عارياً عن كل
  يليق باألفضل عبادة األخس

وخامسها إذا كانت ال تنفع وال تضر فال يرجى منها منفعة وال خياف من ضررها فأي فائدة يف عبادهتا وسادسها إذا 
براهيم عليه السالم أنه كسرها وجعلها كانت ال حتفظ أنفسها عن الكسر واإلفساد على ما حكى اهللا تعاىل عن إ

جذاذاً فأي رجاء للغري فيها واعلم أنه عاب الوثن من ثالثة أوجه أحدها ال يسمع وثانيها ال يبصر وثالثها ال يغين 
عُ عنك شيئاً كأنه قال له بل اإلهلية ليست إال لريب فإنه يسمع وجييب دعوة الداعي ويبصر كما قال إِنَّنِى َمَعكَُما أَْسَم

واعلم أن قوله ههنا ِلمَ َتْعُبُد حممول )  ٦٢النمل ( ويقضي احلوائج أَمَّن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه )  ٤٦طه ( َوأََرى 
على نفس العبادة وأما قوله يف املقام الثالث الَ َتْعُبِد الشَّْيطَانَ ال يقال ذلك بل املراد الطاعة ألهنم ما كانوا يعبدون 

ن فوجب محله على الطاعة وألنا نقول ليس إذا تركنا الظاهر ههنا لدليل وجب ترك الظاهر يف املقام األول الشيطا
بغري دليل فإن قيل إما أن يقال إن أبا إبراهيم كان يعتقد يف تلك األوثان أهنا آهلة مبعىن أهنا قادرة خمتارة موجدة 

كان يعتقد أهنا متاثيل الكواكب والكواكب هي اآلهلة املدبرة للناس واحليوانات أو يقال إنه ما كان يعتقد ذلك بل 
هلذا العامل فتعظيم متاثيل الكواكب مبوجب تعظيم الكواكب أو كان يعتقد أن هذه األوثان متاثيل أشخاص معظمة 



تلك عند اهللا تعاىل من البشر فتعظيمها يقتضي كون أولئك األشخاص شفعاء هلم عند اهللا تعاىل أو كان يعتقد أن 
األوثان طلسمات ركبت حبسب اتصاالت خمصوصة للكواكب قلما يتفق مثلها وأهنا مشفع هبا أو غري ذلك من 
األعذار املنقولة عن عبدة األوثان فإن كان أبو إبراهيم من القسم األول كان يف هناية اجلنون ألن العلم بأن هذا 

من أجلى العلوم الضرورية فالشاك فيه يكون فاقداً  اخلشب املنحوت يف هذه الساعة ليس خالقاً للسموات واألرض
ألجلى العلوم الضرورية فكان جمنوناً واجملنون ال جيوز إيراد احلجة عليه واملناظرة معه وإن كان من القسم الثاين 

فهذه الدالئل ال تقدح يف شيء من ذلك ألن ذلك املذهب إمنا يبطل بإقامة الداللة على أن الكواكب ليست أحياء 
وال قادرة على خلق األجسام وخلق احلياة ومعلوم أن الدليل املذكور ههنا ال يفيد ذلك املطلوب فعلمنا أن هذه 
الداللة عدمية الفائدة على كل التقديرات قلنا ال نزاع أنه ال خيفى على العاقل أن اخلشبة املنحوتة ال تصلح خللق 

أورد إبراهيم عليه السالم هذه الداللة عليهم ألهنم كانوا يعتقدون أن العامل وإمنا مذهبهم هذا على الوجه الثاين وإمنا 
عبادهتا تفيد نفعاً إما على سبيل اخلاصية احلاصلة من الطلسمات أو على سبيل أن الكواكب تنفع وتضر فبني 

النوع الثاين إبراهيم عليه السالم أنه ال منفعة يف طاعتها وال مضرة يف اإلعراض عنها فوجب أن ال حتسن عبادهتا 
ر وطمع يف التمسك به قوله َشْيئاً ياأََبِت إِّنى قَْد َجاءنِى ِمَن الْعِلْمِ َما لَْم َيأِْتَك فَاتَّبِعْنِى أَْهِدَك صَِراطاً َسوِّياً ومعناه ظاه

ال يستفاد إال أهل التعليم وأهل التقليد أما أهل التعليم فقالوا إنه أمره باإلتباع يف الدين وما أمره بالتمسك بدليل 
من اإلتباع وأما أهل التقليد فقد متسكوا به أيضاً من هذا الوجه ومن الناس من طعن أنه أمره باإلتباع لتحصل 

( اهلداية فإذن ال حتصل اهلداية إال باتباعه وال تبعية إال إذا اهتدى لقولنا إنه ال بد من اتباعه فيقع الدور وإنه باطل 
راد باهلداية بيان الدليل وشرحه وإيضاحه فعند هذا عاد السائل فقال أنا ال أنكر أنه ال عن األول أن امل) واجلواب 

بد من الداللة ولكين أقول الوقوف على تلك الداللة ال يستفاد إال ممن له نفس كاملة بعيدة عن النقص واخلطأ 
هذا املقصود فقد سلمت حصول وهي نفس النيب املعصوم أو اإلمام املعصوم فإذا سلمت أنه ال بد من النيب يف 

الغرض أجاب اجمليب وقال أنا ما سلمت أنه ال بد يف الوقوف على الدالئل من هداية النيب ولكين أقول هذا الطريق 
  أسهل وإن إبراهيم عليه السالم

الث قوله َسوِيّاً دعاه إىل األسهل واجلواب عن سؤال الدور أن قوله فَاتَّبِعْنِى ليس أمر إجياب بل أمر إرشاد والنوع الث
ن القبول منه ياأََبِت الَ تَْعُبِد الشَّْيطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ ِللرَّْحَماِن َعصِّياً أي ال تطعه ألنه عاص هللا فنفره هبذه الصفة ع

ال ألنه أعظم اخلصال املنفرة واعلم أن إبراهيم عليه السالم إلمعانه يف اإلخالص مل يذكر من جنايات الشيطان إ
كونه عاصياً هللا ومل يذكر معاداته آلدم عليه السالم كأن النظر يف عظم ما ارتكبه من ذلك العصيان غمى فكره 

وأطبق على ذهنه وأيضاً فإن معصية اهللا تعاىل ال تصدر إال عن ضعيف الرأي ومن كان كذلك كان حقيقاً أن ال 
ل يتوقف على إثبات أمور أحدها إثبات الصانع وثانيها يلتفت إىل رأيه وال جيعل لقوله وزن فإن قيل إن هذا القو

إثبات الشيطان وثالثها إثبات أن الشيطان عاص هللا ورابعها أنه ملا كان عاصياً مل جتز طاعته يف شيء من األشياء 
وخامسها أن االعتقاد الذي كان عليه ذلك اإلنسان كان مستفاداً من طاعة الشيطان ومن شأن الداللة اليت تورد 

على اخلصم أن تكون مركبة من مقدمات معلومات مسلمة ولعل أبا إبراهيم كان منازعاً يف كل هذه املقدمات 
وكيف واحملكى عنه أنه ما كان يثبت إهلاً سوى منروذ فكيف يسلم وجود اإلله الرمحن وإذا مل يسلم وجوده فكيف 

ك فكيف يسلم اخلصم مبجرد هذا الكالم أن ميكنه تسليم أن الشيطان كان عاصياً للرمحن مث إن على تسليم ذل
مذهبه مقتبس من الشيطان بل لعله يقلب ذلك على خصمه قلنا احلجة املعول عليها يف إبطال مذهب آزر هو الذي 

التخويف  ذكره أوالً من قوله ِلَم َتعُْبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ يَْبِصُر َوالَ يُْغنِى َعنكَ َشْيئاً فأما هذا الكالم فيجري جمرى



والتحذير الذي حيمله على النظر يف تلك الداللة وعلى هذا التقدير يسقط السؤال النوع الرابع قوله َعِصّياً ياأََبِت 
أنه  إِّنى أَخَاُف أَن َيَمسََّك َعذَاٌب ّمَن الرَّْحَمنِ فََتكُونَ ِللشَّْيطَاِن َوِلّياً قال الفراء معىن أخاف أعلم واألكثرون على

لى ظاهره والقول األول إمنا يصح لو كان إبراهيم عليه السالم عاملاً بأن أباه سيموت على ذلك الكفر حممول ع
وذلك مل يثبت فوجب إجراؤه على ظاهره فإنه كان جيوز أن يؤمن فيصري من أهل الثواب وجيوز أن يصر فيموت 

علم أن من يظن وصول الضرر إىل غريه على الكفر فيكون من أهل العقاب ومن كان كذلك كان خائفاً ال قاطعاً وا
فإنه ال يسمى خائفاً إال إذا كان حبيث يلزم من وصول ذلك الضرر إليه تأمل قلبه كما يقال أنا خائف على ولدي أما 

قوله فََتكُونَ ِللشَّْيطَاِن َوِلّياً فذكروا يف الويل وجوهاً أحدها أنه إذا استوجب عذاب اهللا كان مع الشيطان يف النار 
والوالية سبب للمعية وإطالق اسم السبب على املسبب جماز وإن مل جيز محله اىل الوالية احلقيقية لقوله تعاىل االِْخالء 

بَْعُضكُْم  وقال ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ  َيكْفُرُ َبْعُضكُْم بَِبْعضٍ َوَيلَْعُن)  ٦٧الزخرف ( َيْوَمِئٍذ بَْعضُُهْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقَني 
)  ٢٢إبراهيم ( وحكى عن الشيطان أنه يقول هلم إِّنى كَفَْرُت بَِما أَْشَركُْتُموِن ِمن قَْبلُ )  ٢٥العنكبوت ( َبْعضاً 

واعلم أن هذا اإلشكال إمنا يتوجه إذا كان املراد من العذاب عذاب اآلخرة أما إذا كان املراد منه عذاب الدنيا 
ن حيمل العذاب على اخلذالن أي إين أخاف أن ميسك خذالن اهللا فتصري موالياً للشيطان فاإلشكال ساقط وثانيها أ

)  ١١٩النساء ( ويربأ اهللا منك على ما قال تعاىل َوَمن َيتَِّخِذ الشَّيْطَانَ َوِلّياً ّمن ُدوِن اللَِّه فَقَْد َخِسَر ُخْسرَاناً مُّبِيناً 
ا يسمى املطر الذي يأيت تالياً ولياً فإن قيل قوله أََخاُف أَن َيَمسََّك َعذَاٌب ّمنَ وثالثها ولياً أي تالياً للشيطان تليه كم

الرَّْحَمنِ فََتكُونَ ِللشَّْيطَاِن َوِلّياً يقتضي أن تكون والية الشيطان أسوأ حاالً من العذاب نفسه وأعظم فما السبب 
  ا قالأن رضوان اهللا تعاىل أعظم من الثواب على م) واجلواب ( لذلك 

فوجب أن تكون والية الشيطان اليت هي يف مقابلة )  ٧٢التوبة ( َورِضْوانٌ ّمَن اللَِّه أَكَْبُر ذاِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم 
رضوان اهللا أكرب من العذاب نفسه وأعظم واعلم أن إبراهيم عليه السالم رتب هذا الكالم يف غاية احلسن ألنه نبه 

املنع من عبادة األوثان مث أمره باتباعه يف النظر واالستدالل وترك التقليد مث نبه على أن طاعة أوالً على ما يدل على 
الشيطان غري جائزة يف العقول مث ختم الكالم بالوعيد الزاجر عن اإلقدام على ما ال ينبغي مث إنه عليه السالم أورد 

كل كالم يا أبت دليل على شدة احلب والرغبة يف هذا الكالم احلسن مقروناً باللطف والرفق فإن قوله يف مقدمة 
صونه عن العقاب وإرشاده إىل الصواب وختم الكالم بقوله إِلَْيَك ِالقْتُلََك إِّنى أََخاُف وذلك يدل على شدة تعلق 

)  ٢٣اإلسراء ( قلبه مبصاحله وإمنا فعل ذلك لوجوه أحدها قضاء حلق األبوة على ما قال تعاىل وَبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً 
واإلرشاد إىل الدين من أعظم أنواع اإلحسان فإذا انضاف إليه رعاية األدب والرفق كان ذلك نوراً على نور وثانيها 

أن اهلادي إىل احلق ال بد وأن يكون رفيقاً لطيفاً يورد الكالم ال على سبيل العنف ألن إيراده على سبيل العنف 
ن ذلك يف احلقيقة سعياً يف اإلغواء وثالثها ما روى أبو هريرة أنه قال عليه يصري كالسبب يف إعراض املستمع فيكو

أوحى اهللا إىل إبراهيم عليه السالم أنك خليلي فحسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل األبرار فإن ( السالم 
   أعلمواهللا) كلميت سبقت ملن حسن خلقه أن أظله حتت عرشي وأن أسكنه حظرية قدسي وأدنيه من جواري 

ْيَك َسأَْسَتْغِفُر لََك رَبِّي إِنَّهُ قَالَ أََراِغٌب أَنَت َعْن آِلَهِتى ياإِْبَراهِيُم لَِئن لَّْم تَنَتِه َألْرُجَمنََّك َواْهُجرْنِى َمِلّياً قَالَ َسلَاٌم َعلَ
  ى َعَسى أَالَّ أَكُونَ بُِدَعآِء رَبِّى َشِقياكَانَ بِى َحفِّياً َوأَْعتَزِلُكُْم َوَما َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َوأَْدُعو َربِّ

اعلم أن إبراهيم عليه السالم ملا دعا أباه إىل التوحيد وذكر الداللة على فساد عبادة األوثان وأردف تلك الداللة 
ه مل بالوعظ البليغ وأورد كل ذلك مقروناً باللطف والرفق قابله أبوه جبواب يضاد ذلك فقابل حجته بالتقليد فإن

قابل يذكر يف مقابلة حجته إال قوله أََراِغٌب أَنَت َعْن اِلهَِتى ياإِْبراهِيُم إِْبَراِهيَم فأصر على ادعاء إهليتها جهالً وتقليداً و



بالعنف حيث مل يقل له يا بين )  ٤٤مرمي ( وعظه بالسفاهة حيث هدده بالضرب والشتم وقابل رفقه يف قوله يا أبت 
ليخفف على قلبه ما كان يصل إليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( َراِهيَم وإمنا حكى اهللا تعاىل ذلك حملمد بل قال َضْيِف إِْب

من أذى املشركني فيعلم أن اجلهال منذ كانوا على هذه السرية املذمومة أما قوله أََراِغٌب أَنَت َعْن اِلهَِتى ياإِبْراهِيُم 
فهو خذالن ألنه قد عرف منه ما تكرر منه من وعظه وتنبيهه على إِبَْراهِيَم فإن كان ذلك على وجه االستفهام 

الداللة وهو يفيد أنه راغب عن ذلك أشد رغبة فما فائدة هذا القول وإن كان ذلك على سبيل التعجب فأي 
تعجب يف اإلعراض عن حجة ال فائدة فيها وإمنا التعجب كله من اإلقدام على عبادهتا فإن الدليل الذي ذكره 

  م عليه السالم كما أنه يبطل جواز عبادهتا فهو يفيد التعجب من أن العاقل كيف يرضىإبراهي

بعبادهتا فكأن أباه قابل ذلك التعجب الظاهر املبين على الدليل بتعجب فاسد غري مبين على دليل وشبهة وال شك 
  َواْهجُْرنِى َمِلّياً ففيه مسائلأن هذا التعجب جدير بأن يتعجب منه أما قوله لَِئن لَّْم َتنَتهِ الْرُجَمنََّك 

املسألة األوىل يف الرجم ههنا قوالن األول أنه الرجم باللسان وهو الشتم والذم ومنه قوله وَالَِّذيَن َيْرُمونَ 
أي بالشتم ومنه الرجم أي املرمي باللعن قال جماهد الرجم يف القرآن كله مبعىن الشتم )  ٤النور ( الُْمْحَصنَاِت 

نه الرجم باليد وعلى هذا التقدير ذكروا وجوهاً أحدها ألرمجنك بإظهار أمرك للناس لريمجوك ويقتلوك والثاين أ
وثانيها ألرمجنك باحلجارة لتتباعد عين وثالثها عن املؤرج ألقتلنك بلغة قريش ورابعها قال أبو مسلم ألرمجنك املراد 

اإلبعاد اتساعاً ويدل على أنه أراد الطرد قوله تعاىل منه الرجم باحلجارة إال أنه قد يقال ذلك يف معىن الطرد و
َواْهُجرْنِى َمِلّياً واعلم أن أصل الرجم هو الرمي بالرجام فحمله عليه أوىل فإن قيل أفما يدل قوله تعاىل َواْهجُْرنِى 

أمره أن يبعد هرباً من َمِلّياً على أن املراد به الرجم بالشتم قلنا ال وذلك ألنه هدده بالرجم إن بقي على قربه منه و
  ذلك فهو يف معىن قوله َواْهجُْرنِى َمِليّاً

املسألة الثانية يف قوله تعاىل َواْهجُْرنِى َمِلّياً قوالن أحدمها املراد واهجرين بالقول والثاين باملفارقة يف الدار والبلد وهي 
   الظاهرهجرة الرسول واملؤمنني أي تباعد عين لكي ال أراك وهذا الثاين أقرب إىل

املسألة الثالثة يف قوله َمِلّياً قوالن األول ملياً أي مدة بعيدة مأخوذ من قوهلم أتى على فالن مالوة من الدهر أي زمان 
بعيد والثاين ملياً بالذهاب عين واهلجران قبل أن أثخنك بالضرب حىت ال تقدر أن تربح يقال فالن ملي بكذا إذا 

  كان مطيقاً له مضطلعاً به
ألة الرابعة عطف اهجرين على معطوف عليه حمذوف يدل عليه ألرمجنك أي فاحذرين واهجرين لئال أرمجنك مث املس

إن إبراهيم عليه السالم ملا مسع من أبيه ذلك أجاب عن أمرين أحدمها أنه وعده التباعد منه وذلك ألن أباه ملا أمره 
َك توادع ومتاركة كقوله تعاىل لََنا أَْعمَالَُنا وَلَكُمْ أَْعَمالُكُْم َسلَاٌم بالتباعد أظهر اإلنقياد لذلك األمر وقوله َسلَاٌم َعلَْي

وهذا دليل على )  ٦٣الفرقان ( َوإِذَا خَاطَبَُهُم اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً )  ٥٥القصص ( َعلَْيكُْم الَ نَْبَتِغى الَْجاِهِلَني 
أنه حتسن مقابلة اإلساءة باإلحسان وجيوز أن يكون قد دعا له جواز متاركة املنصوح إذا ظهر منه اللجاج وعلى 

بالسالمة استمالة له أال ترى أنه وعده باالستغفار مث إنه ملا ودع أباه بقوله َسلَاٌم َعلَْيَك ضم إىل ذلك ما دل به على 
ذه اآلية من طعن يف عصمة أنه وإن بعد عنه فاشفاقه باق عليه كما كان وهو قوله َسأَْسَتْغِفُر لََك َربِي واحتج هب

األنبياء وتقريره أن إبراهيم عليه السالم فعل ما ال جيوز ألنه استغفر ألبيه وهو كافر واالستغفار للكافر ال جيوز 
فثبت مبجموع هذه املقدمات أن إبراهيم عليه السالم فعل ما ال جيوز إمنا قلنا إنه استغفر ألبيه لقوله تعاىل حكاية عن 

وأما أن أباه كان )  ٨٦الشعراء ( ٌم َعلَْيَك َسأَْسَتغِْفُر لَكَ رَبِي وقوله َواغِْفْر ِالبِى إِنَُّه كَانَ ِمَن الضَّالَّني إبراهيم َسلَا
كافراً فذاك بنص القرآن وباإلمجاع وأما أن االستغفار للكافر ال جيوز فلوجهني األول قوله تعاىل َما كَانَ ِللنَّبِىّ  



الثاين قوله يف سورة املمتحنة قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ  َحَسَنةٌ  )  ١١٣التوبة ( اْ أَن َيْسَتْغِفُرواْ ِللُْمْشرِِكَني َوالَِّذيَن ءاَمُنو
  ِفى إِبْراِهيَم

ال نزاع إال يف ) واجلواب ( إىل قوله الَْسَتغِْفَرنَّ لََك وأمر الناس إال يف هذا الفعل فوجب أن يكون ذلك معصية منه 
م االستغفار للكافر ال جيوز فإن الكالم عليه من وجوه أحدها أن القطع على أن اهللا تعاىل يعذب الكافر ال قولك

يعرف إال بالسمع فلعل إبراهيم عليه السالم مل جيد يف شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر فال جرم استغفر 
 قوله قُل لّلَِّذيَن ءاَمنُواْ َيْغِفرُواْ ِللَِّذيَن الَ يَْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه ألبيه وثانيها أن االستغفار قد يكون مبعىن االستماحة كما يف

واملعىن سأسأل ريب أن ال جيزيك بكفرك ما كنت حياً بعذاب الدنيا املعجل وثالثها أنه عليه السالم )  ١٤اجلاثية ( 
االستغفار ولعل يف شرعه جواز االستغفار  إمنا استغفر ألبيه ألنه كان يرجو منه اإلميان فلما أيس من ذلك ترك

للكافر الذي يرجي منه اإلميان والدليل على وقوع هذا االحتمال قوله تعاىل َما كَانَ ِللنَّبِىّ  َوالَِّذيَن ءاَمُنواْ أَن 
فبني أن املنع )  ١١٣التوبة ( ُهْم أَْصحَاُب الَْجحِيمِ َيْسَتْغِفرُواْ ِللُْمْشرِِكَني َولَْو كَانُواْ أُوِْلى قُرَْبى ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهْم أَنَّ

 من االستغفار إمنا حيصل بعد أن يعرفوا أهنم من أصحاب اجلحيم مث قال بعد ذلك َوَما كَانَ اْسِتْغفَاُر إِْبراهِيَم ِالبِيِه إِالَّ
فدلت اآلية على أنه وعده باالستغفار لو )  ١١٤التوبة ( ِللَِّه َتَبرَّأَ ِمْنُه  َعن مَّْوِعَدةٍ  َوَعَدَها إِيَّاُه فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ

آمن فلما مل يؤمن مل يستغفر له بل تربأ منه فإن قيل فإذا كان األمر كذلك فلم منعنا من التأسي به يف قوله قَْد كَاَنتْ 
قلنا اآلية تدل على أنه ال ) املمتحنة ( ْولَ إِْبراِهيَم ِالبِيِه الَْسَتْغِفَرنَّ لََك لَكُْم أُْسَوةٌ  َحَسَنةٌ  ِفى إِْبراِهيَم إىل قوله إِالَّ قَ

جيوز لنا التأسي به يف ذلك لكن املنع من التأسي به يف ذلك ال يدل على أن ذلك كان معصية فإن كثرياً من األشياء 
به مع أهنا كانت مباحة له عليه السالم  وال جيوز لنا التأسي) صلى اهللا عليه وسلم ( هي من خواص رسول اهللا 

ورابعها لعل هذا االستغفار كان من باب ترك األوىل وحسنات األبرار سيئآت املقربني أما قوله إِنَُّه كَانَ بِى َحِفّياً أي 
كُُموَها فَُيحِْفكُمْ لطيفاً رفيقاً يقال أحفى فالن يف املسألة بفالن إذا لطف به وبالغ يف الرفق ومنه قوله تعاىل ؤإِن َيْسئَلْ

أي وإن لطفت املسألة واملراد أنه سبحانه للطفه يب وإنعامه على عودين اإلجابة فإذا أنا )  ٣٧حممد ( َتْبَخلُواْ 
من ) اجلواب الثاين ( استغفرت لك حصل املراد فكأنه جعله بذلك على يقني إن هو تاب أن حيصل له الغفران 

َوَما َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه االعتزال للشيء هو التباعد عنه واملراد أين أفارقكم يف املكان  اجلوابني قوله َوأَْعَتزِلُكُْم
وأفارقكم يف طريقتكم أيضاً وأبعد عنكم وأتشاغل بعبادة ريب الذي ينفع ويضر والذي خلقين وأنعم علي فإنكم 

له َعَسى أَن ال أَكُونَ بُِدَعاء َرّبى َشِقّيا أرجو بعبادة األصنام سالكون طريقة اهلالك فواجب على جمانبتكم ومعىن قو
( أن ال أكون كذلك وإمنا ذكر ذلك على سبيل التواضع كقوله وَالَِّذى أَطَْمُع أَن َيغِْفَر ِلى َخِطيئَِتى َيْوَم الِدينِ 

تهم على ما قرره أوالً يف وأما قوله َشقِّياً مع ما فيه من التواضع هللا ففيه تعريض بشقاوهتم يف دعاء آهل)  ٨٢الشعراء 
  قوله لَْم َتعُْبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ يَْبِصُر َوالَ ُيْغنِى عَنَك َشيْئاً

ْحَمِتَنا َوَجَعلَْنا َوهَْبَنا لَْهْم مِّن رَّفَلَمَّا اْعَتَزلَُهْم َوَما يَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوكُالًّ َجَعلَْنا َنبِّياً َو
  لَُهْم ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِليّاً

اعلم أنه ما خسر على اهللا أحد فإن إبراهيم عليه السالم ملا اعتزهلم يف دينهم ويف بلدهم واختار اهلجرة إىل ربه إىل 
أرفع من أن جيعل  حيث أمره مل يضره ذلك ديناً ودنيا بل نفعه فعوضه أوالداً أنبياء وال حالة يف الدين والدنيا للبشر

اهللا له رسوالً إىل خلقه ويلزم اخللق طاعته واإلنقياد له مع ما حيصل فيه من عظيم املنزلة يف اآلخرة فصار جعله تعاىل 
إياهم أنبياء من أعظم النعم يف الدنيا واآلخرة مث بني تعاىل أنه مع ذلك وهب هلم من رمحته أي وهب هلم من النبوة 



ال واجلاه واألتباع والنسل الطاهر والذرية الطيبة مث قال َوَجَعلَْنا لَُهمْ ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِلّياً ما وهب ويدخل فيه امل
ولسان الصدق الثناء احلسن وعرب باللسان عما يوجد باللسان كما عرب باليد عما يعطي باليد وهو العطية واستجاب 

فصريه قدوة حىت ادعاه أهل األديان كلهم )  ٨٤الشعراء ( خِرِيَن اهللا دعوته يف قوله وَاْجَعل لّى ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفى االْ
قال )  ١٢٣النحل ( ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيكَ أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ  إِْبراِهيَم َحنِيفًا )  ٧٨احلج ( وقال عز وجل ّملَّةَ  أَبِيكُْم إِبْراِهيَم 

فال جرم بارك اهللا )  ٤٨مرمي ( لُكُْم َوَما َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه بعضهم إن اخلليل اعتزل عن اخللق على ما قال َوأَْعَتزِ
ما قال فَلَمَّا يف أوالده فقال َوَوَهبَْنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوكُالًّ َجَعلَْنا َنبِّياً وثانيها أنه تربأ من أبيه يف اهللا تعاىل على 

ال جرم أن اهللا مساه أباً للمسلمني فقال ّملَّةَ  )  ١١٤التوبة ( رَّأَ ِمْنُه إِنَّ إِْبراِهيَم الوَّاٌه َحلِيٌم َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ ِللَِّه َتَب
ال جرم فداه )  ١٠٣الصافات ( أَبِيكُْم إِبْراِهيَم وثالثها تل ولده للجبني ليذحبه على ما قال فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ 

( ورابعها أسلم نفسه فقال أَْسلَْمُت ِلَرّب الْعَالَِمَني )  ١٠٧الصافات ( ى ما قال َوفََدْينَاُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ اهللا تعاىل عل
األنبياء ( فجعل اهللا تعاىل النار عليه برداً وسالماً فقال قُلَْنا ياذَا نَّارٍ كُونِى َبرْداً َوَسلَاَما َعلَى إِْبراِهيَم )  ١٣١البقرة 
ال جرم أشركه اهللا تعاىل )  ١٢٩البقرة ( مسها أشفق على هذه األمة فقال َربََّنا وَاْبَعثْ ِفيهِمْ َرسُوالً ّمْنُهْم وخا)  ٦٩

يف الصلوات اخلمس كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وسادسها يف حق سارة يف قوله َوإِْبراهِيَم 
)  ١٢٥البقرة ( طىء قدميه مباركاً وَاتَِّخذُواْ ِمن مَّقَامِ إِْبراهِيَم ُمَصلًّى ال جرم جعل مو)  ٣٧النجم ( الَِّذى َوفَّى 

ال جرم اختذه اهللا خليالً على )  ٧٧الشعراء ( وسابعها عادى كل اخللق يف اهللا فقال فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى إِالَّ َربَّ الْعَالَِمَني 
  ليعلم صحة قولنا أنه ما خسر على اهللا أحد)  ١٢٥النساء (  ما قال َواتََّخذَ اللَُّه إِْبراهِيَم َخلِيالً

  )القصة الرابعة قصة موسى عليه السالم ( 
َهْبَنا ْيَمنِ َوقَرَّْبنَاُه َنجِّياً َوَوَواذْكُْر ِفى الْكَِتابِ ُموَسى إِنَُّه كَانَ ُمْخِلصاً َوكَانَ َرسُوالً نَّبِّياً َوَناَدْيَناُه ِمن جَانِبِ الطُّورِ االٌّ 

  لَُه ِمن رَّْحَمِتَنآ أَخَاُه َهاُرونَ َنبِيّاً
اعلم أنه تعاىل وصف موسى عليه السالم بأمور أحدها أنه كان خملصاً فإذا قرىء بفتح الالم فهو من اإلصطفاء 
خالص واإلختباء كأن اهللا تعاىل اصطفاه واستخلصه وإذا قرىء بالكسر فمعناه أخلص هللا يف التوحيد يف العبادة واإل

هو القصد يف العبادة إىل أن يعبد املعبود هبا وحده ومىت ورد القرآن بقراءتني فكل واحدة منهما ثابت مقطوع به 
  فجعل اهللا تعاىل من صفة موسى عليه السالم كال األمرين وثانيها كونه

ل نيب وكل نيب رسول رسوالً نبياً وال شك أهنما وصفان خمتلفان لكن املعتزلة زعموا كوهنما متالزمني فكل رسو
ّ ومن الناس من أنكر ذلك وقد بينا الكالم فيه يف سورة احلج يف قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َوالَ نَبِى 

مين صفة الطور وثالثها قوله تعاىل َونَاَدْينَاُه ِمن َجانِبِ الطُّورِ االْْيَمنِ من اليمني أي من ناحية اليمني واأل)  ٥٢احلج ( 
املراد أو اجلانب ورابعها قوله َوقَرَّْبَناُه َنجِّياً وملا ذكر كونه رسوالً قال َوقَرَّْبَناُه َنجِّياً ويف قوله قربناه قوالن أحدمها 

قرب املكان عن أيب العالية قربه حىت مسع صرير القلم حيث كتبت التوراة يف األلواح والثاين قرب املنزلة أي رفعنا 
ره وشرفناه باملناجاة قال القاضي وهذا أقرب ألن استعمال القرب يف اهللا قد صار بالتعارف ال يراد به إال املنزلة قد

وعلى هذا الوجه يقال يف العبادة تقرب ويقال يف املالئكة عليهم السالم إهنم مقربون وأما َوقَرَّْبَناهُ َنجِّياً فقيل فيه 
ناجاة يف املخاطبة وهو أوىل وخامسها قوله َوَوهَْبَنا لَُه ِمن رَّْحَمتَِنا أََخاُه َهاُرونَ َنبِّياً أجنيناه من أعدائه وقيل هو من امل

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما كان هرون عليه السالم أكرب من موسى عليهما السالم وإمنا وهب اهللا له نبوته ال 
 ٣٠ ٢٩طه ( زِيراً ّمْن أَْهِلى َهاُرونَ أَِخى اْشُدْد بِِه أَْزرِى شخصه وأخوته وذلك إجابة لدعائه يف قوله وَاْجَعل لّى َو

  وقوله سََنُشدُّ َعُضَدَك بِأَخِيَك)  ٣٦طه ( فأجابه اهللا تعاىل إليه بقوله قَْد أُوِتيَت سُْؤلََك ياُموَسى ُموَسى )  ٣١



  )القصة اخلامسة قصة إمسعيل عليه السالم ( 
انَ اِعيلَ إِنَُّه كَانَ َصاِدَق الَْوْعِد َوكَانَ َرسُوالً نَّبِّياً َوكَانَ َيأُْمرُ أَْهلَُه بِالصَّلَواةِ  َوالزَّكَواةِ  َوكََواذْكُْر ِفى الْكَِتابِ إِْسَم

  ِعنَد َربِِّه مَْرِضيّاً
شياء اعلم أن إمسعيل هذا هو إمسعيل بن إبراهيم عليهما السالم واعلم أن اهللا تعاىل وصف إمساعيل عليه السالم بأ

أوهلا قوله إِنَُّه كَانَ صَاِدَق الَْوْعِد وهذا الوعد ميكن أن يكون املراد فيما بينه وبني اهللا تعاىل وميكن أن يكون املراد 
فيما بينه وبني الناس أما األول فهو أن يكون املراد أنه كان ال خيالف شيئاً مما يؤمر به من طاعة ربه وذلك ألن اهللا 

ك إىل األنبياء وأمرهم بتأدية الشرع فال بد من ظهور وعد منهم يقتضي القيام بذلك ويدل على تعاىل إذا أرسل املل
القيام بسائر ما خيصه من العبادة وأما الثاين فهو أنه عليه السالم كان إذا وعد الناس بشيء أجنز وعده فاهللا تعاىل 

د صاحباً له أن ينتظره يف مكان فانتظره سنة وصفه هبذا اخللق الشريف وروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه وع
)  ١٠٢الصافات ( وأيضاً وعد من نفسه الصرب على الذبح فوىف به حيث قال سََتجُِدنِى إِن َشاء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَن 

ويروى أن عيسى عليه السالم قال له رجل انتظرين حىت آتيك فقال عيسى عليه السالم نعم وانطلق الرجل ونسي 
) ( صلى اهللا عليه وسلم ( مليعاد فجاء حلاجة إىل ذلك املكان وعيسى عليه السالم هنالك للميعاد وعن رسول اهللا ا

وسئل الشعيب عن الرجل ) أنه واعد رجالً ونسي ذلك الرجل فانتظره من الضحى إىل قريب من غروب الشمس 
  يعد ميعاداً إىل أي وقت ينتظره فقال إن

ار وإن واعده ليالً فكل الليل وسئل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال إذا واعدته يف وقت واعده هناراً فكل النه
 الصالة فانتظره إىل وقت صالة أخرى وثانيها قوله َوكَانَ َرسُوالً نَّبِّياً وقد مر تفسريه وثالثها قوله َوكَانَ َيأُْمُر أَْهلَُه

ملراد به من يلزمه أن يؤدي إليه الشرع فيدخل فيه كل أمته من حيث بِالصَّلَواةِ  َوالزَّكَواةِ  واألقرب يف األهل أن ا
لزمه يف مجيعهم ما يلزم املرء يف أهله خاصة هذا إذا محل األمر على املفروض من الصالة والزكاة فإن محل على 

ك وكان نظره الندب فيهما كان املراد أنه كما كان يتهجد بالليل يأمر أهله أي من كان يف داره يف ذلك الوقت بذل
هلم يف الدين يغلب على شفقته عليهم يف الدنيا خبالف ما عليه أكثر الناس وقيل كان يبدأ بأهله يف األمر بالصالح 

َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّلواةِ  )  ٢١٤الشعراء ( والعبادة ليجعلهم قدوة ملن سواهم كما قال تعاىل َوأَنِذْر َعشَِريَتكَ االْقَْربَِني 
وأيضاً فهم أحق أن يتصدق عليهم فوجب )  ٦التحرمي ( قُواْ أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم نَاراً )  ١٣٢طه ( ْر َعلَْيَها َواصْطَبِ

أن يكونوا باإلحسان الديين أوىل فأما الزكاة فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أهنا طاعة اهللا تعاىل واالخالص فكأنه 
والظاهر أنه إذا قرنت الزكاة إىل الصالة أن يراد هبا الصدقات الواجبة وكان تأوله على ما يزكو به الفاعل عند ربه 

يعرف من خاصة أهله أن يلزمهم الزكاة فيأمرهم بذلك أو يأمرهم أن يتربعوا بالصدقات على الفقراء ورابعها قوله 
  يف كل طاعاته بأعلى الدرجاتَوكَانَ ِعنَد َرّبِه مَْرِضّياً وهو يف هناية املدح ألن املرضى عند اهللا هو الفائز 

  )القصة السادسة قصة إدريس عليه السالم ( 
  َواذْكُْر ِفى الْكَِتابِ إِْدرِيَس إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقاً نَّبِيَّاً َوَرفَْعَناُه َمكَاناً َعِليّاً

يل مسي اعلم أن إدريس عليه السالم هو جد أيب نوح عليه السالم وهو نوح بن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ ق
إدريس لكثرة دراسته وامسه أخنوخ ووصفه اهللا تعاىل بأمور أحدها أنه كان صديقاً وثانيها أنه كان نبياً وقد تقدم 

صلى اهللا ( القول فيهما وثالثها قوله َوَرفَْعنَاُه َمكَاناً َعِلّياً وفيه قوالن أحدمها أنه من رفعة املنزلة كقوله تعاىل حملمد 
فإن اهللا تعاىل شرفه بالنبوة وأنزل عليه ثالثني صحيفة وهو أول من )  ٤الشرح ( َنا لََك ِذكَْرَك َوَرفَْع) عليه وسلم 

خط بالقلم ونظر يف علم النجوم واحلساب وأول من خاط الثياب ولبسها وكانوا يلبسون اجللود الثاين أن املراد به 



ة باملكان تكون رفعة يف املكان ال يف الدرجة مث اختلفوا الرفعة يف املكان إىل موضع عال وهذا أوىل ألن الرفعة املقرون
فقال بعضهم إن اهللا رفعه إىل السماء وإىل اجلنة وهو حي مل ميت وقال آخرون بل رفع إىل السماء وقبض روحه سأل 

فسأله حىت يكلم ملك ابن عباس رضي اهللا عنهما كعباً عن قوله َوَرفَْعَناُه َمكَاناً َعِلّياً قال جاءه خليل له من املالئكة 
املوت حىت يؤخر قبض روحه فحمله ذلك امللك بني جناحيه فصعد به إىل السماء فلما كان يف السماء الرابعة فإذا 

ملك املوت يقول بعثت وقيل يل اقبض روح إدريس يف السماء الرابعة وأنا أقول كيف ذلك وهو يف األرض فالتفت 
واعلم أن اهللا تعاىل إمنا مدحه بأن رفعه إىل السماء ألنه جرت العادة أن إدريس فرآه ملك املوت فقبض روحه هناك 

( ال يرفع إليها إال من كان عظيم القدر واملنزلة ولذلك قال يف حق املالئكة َوَمْن ِعْنَدهُ الَ َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه 
  وههنا آخر القصص)  ١٩األنبياء 

ْسَراِءيلَ َوِممَّْن لَُّه َعلَْيهِم مَِّن النَّبِيِّْيَن ِمن ذُرِّيَّةِ  ءاَدَم َوِممَّْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ َوِمن ذُرِّيَّةِ  إِْبَراهِيَم وَإِأُولَاِئَك الَِّذيَن أَنَْعَم ال
  َهَدْيَنا َواجَْتَبيَْنآ إِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم ءايَاُت الرَّْحَمنِ َخرُّواْ ُسجَّداً َوُبِكيّاً

عاىل أثىن على كل واحد ممن تقدم ذكره من األنبياء مبا خيصه من الثناء مث مجعهم آخراً فقال أُولَِئَك الَِّذينَ اعلم أنه ت
أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِم أي بالنبوة وغريها مما تقدم وصفه وأولئك إشارة إىل املذكورين يف السورة من لدن زكريا إىل 

مث خص بعضهم بأنه من ذرية من محل مع نوح والذي خيتص بأنه من ذرية إدريس مث مجعهم يف كوهنم من ذرية آدم 
آدم دون من محل مع نوح هو إدريس عليه السالم فقد كان سابقاً على نوح على ما ثبت يف األخبار والذين هم من 

ة إبراهيم ذرية من محل مع نوح هو إبراهيم عليه السالم ألنه من ولد سام بن نوح وإمسعيل وإسحق ويعقوب من ذري
مث خص بعضهم بأهنم من ولد إسرائيل أي يعقوب وهم موسى وهارون وزكريا وحيىي وعيسى من قبل األم فرتب 

اهللا سبحانه وتعاىل أحوال األنبياء عليهم السالم الذين ذكرهم على هذا الترتيب منبهاً بذلك على أهنم كما فضلوا 
األنبياء مث بني أهنم ممن هدينا واجتبينا منبهاً بذلك على أهنم بأعماهلم فلهم مزيد يف الفضل بوالدهتم من هؤالء 

نَّبِّيْيَن ِمن اختصوا هبذه املنازل هلداية اهللا تعاىل هلم وألنه اختارهم للرسالة مث قال أُولَِئَك الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِم ّمَن ال
م اهللا عليهم قد بلغوا احلد الذي عند تالوة آيات اهللا خيرون تتلى عليهم أي على هؤالء األنبياء فبني تعاىل أهنم مع نع

سجداً وبكياً خضوعاً وخشوعاً وحذراً وخوفاً واملراد بآيات اهللا ما خصهم اهللا تعاىل به من الكتب املنزلة عليهم 
يت فيها ذكر اجلنة وقال أبو مسلم املراد باآليات اليت فيها ذكر العذاب املنزل بالكفار وهو بعيد ألن سائر األيات ال

والنار إىل غري ذلك أوىل أن يسجدوا عنده ويبكوا فيجب محله على كل آية تتلى مما يتضمن الوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب ألن كل ذلك إذا فكر فيه املتفكر صح أن يسجد عنده وأن يبكي واختلفوا فقال بعضهم يف 

وة على حسب ما تعبدنا به وقيل املراد اخلضوع واخلشوع السجود إنه الصالة وقال بعضهم املراد سجود التال
والظاهر يقتضي سجوداً خمصوصاً عند التالوة مث حيتمل أن يكون املراد سجود التالوة للقرآن وحيتمل أهنم عند 

اخلوف كانوا قد تعبدوا بالسجود فيفعلون ذلك ال ألجل ذكر السجود يف اآلية قال الزجاج يف بكياً مجع باك مثل 
اهد وشهود وقاعد وقعود مث قال اإلنسان يف حال خروره ال يكون ساجداً فاملراد خروا مقدرين للسجود ومن ش

صلى اهللا عليه وسلم ( قال يف بكياً إنه مصدر فقد أخطأ ألن سجداً مجع ساجد وبكياً معطوف عليه وعن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه ( ري قال قرأت القرآن عن رسول اهللا وعن صاحل امل) اتلو القرآن وابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا ) ( 

يف املنام فقال يل يا صاحل هذه القراءة فأين البكاء وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما إذا قرأمت سجدة سبحان ) وسلم 
) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فال تعجلوا بالسجود حىت تبكوا فإن مل تبك عني أحدكم فليبك قلبه وعن رسول اهللا 

ما اغرورقت عني به مباء إال حرم اهللا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وعن رسول اهللا ) لقرآن نزل حبزن فاقرأوه حبزن ا



وقال العلماء يدعو يف ) ال يلج النار من بكى من خشية اهللا ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ) على النار جسدها 
  دة قال اللهم اجعلين من الساجدين لوجهك املسبحنيسجود التالوة مبا يليق هبا فإن قرأ آية تنزيل السج

حبمدك وأعوذ بك أن أكون من املستكربين عن أمرك وإن قرأ سجدة سبحان قال اللهم اجعلين من الباكني إليك 
اخلاشعني لك وإن قرأ هذه السجدة قال اللهم اجعلين من عبادك املنعم عليهم املهتدين الساجدين لك الباكني عند 

  ت كتابكتالوة آيا
َوَءاَمَن َوَعِملَ صَاِلحاً فََخلََف ِمن َبْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعواْ الصَّلَواةَ  َواتََّبُعواْ الشََّهوَاِت فََسْوَف َيلْقُونَ غَّياً إِالَّ َمن َتاَب 

  فَأُْولَاِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ  َوالَ ُيظْلَُمونَ َشْيئاً
نبياء بصفات املدح ترغيباً لنا يف التأسي بطريقتهم ذكر بعدهم من هو بالضد منهم اعلم أنه تعاىل ملا وصف هؤالء األ

فقال فخلف من بعدهم خلف وظاهر الكالم أن املراد من بعد هؤالء األنبياء خلف من أوالدهم يقال خلفه إذا 
ضمان اخلري ووعيد  أعقبه مث قيل يف عقب اخلرب خلف بفتح الالم ويف عقب الشر خلف بالسكون كما قالوا وعد يف

  ويف الشعر للبيد ذهب الذين يعاش يف أكنافهم) يف اهللا خلف من كل هالك ( يف ضمان الشر ويف احلديث 
  وبقيت يف خلف كجلد األجرب

واتباع )  ١٥السجدة ( مث وصفهم بإضاعة الصالة واتباع الشهوات فإضاعة الصالة يف مقابلة قوله َخرُّواْ ُسجَّداً 
بلة قوله َوُبِكّياً ألن بكاءهم يدل على خوفهم واتباع هؤالء لشهواهتم يدل على عدم اخلوف هلم الشهوات يف مقا

وظاهر قوله فََخلََف ِمن تركوها لكن تركها قد يكون بأن ال تفعل أصالً وقد يكون بأن ال تفعل يف وقتها وإن كان 
ا هم اليهود تركوا الصالة املفروضة وشربوا األظهر هو األول وأما اتباع الشهوات فقال ابن عباس رضي اهللا عنهم

اخلمر واستحلوا نكاح األخت من األب واحتج بعضهم بقوله إِالَّ َمن َتاَب َوءاَمَن على أن تارك الصالة كافر واحتج 
وف غري أصحابنا هبا يف أن اإلميان غري العمل ألنه تعاىل قال َواَمَن َوَعِملَ َصاِلَحاً فعطف العمل على اإلميان واملعط

املعطوف عليه أجاب الكعيب عنه بأنه تعاىل فرق بني التوبة واإلميان والتوبة من اإلميان فكذلك العمل الصاحل يكون 
من اإلميان وإن فرق بينهما وهذا اجلواب ضعيف ألن عطف اإلميان على التوبة يقتضي وقوع املغايرة بينهما ألن 

تعاىل ومها متغايران فكذا يف هذه الصورة مث بني تعاىل أن من هذه صفته  التوبة عزم على الترك واإلميان إقرار باهللا
َيلْقُونَ غَّياً وذكروا يف الغي وجوهاً أحدها أن كل شر عند العرب غي وكل خري رشاد قال الشاعر فمن يلق خرياً 

  حيمد الناس أمره
  ومن يغو ال يعدم على الغي الئما
أي جمازاة اآلثام وثالثها )  ٦٨الفرقان ( أي يلقون جزاء الغي كقوله تعاىل َيلَْق أَثَاماً وثانيها قال الزجاج َيلْقُونَ غَّياً 

غياً عن طريق اجلنة ورابعها الغي واد يف جهنم يستعيذ منه أوديتها والوجهان األوالن أقرب فإن كان يف جهنم 
يف اللغة مث بني سبحانه أن هذا الوعيد موضع يسمى بذلك جاز وال خيرج من أن يكون املراد ما قدمنا ألنه املعقول 

  فيمن مل يتب وأما من تاب وآمن وعمل صاحلاً فلهم اجلنة ال

يلحقهم ظلم وههنا سؤاالن األول االستثناء دل على أنه ال بد من التوبة واإلميان والعمل الصاحل وليس األمر 
اً فإنه ال جيب عليها الصالة والزكاة كذلك ألن من تاب عن كفره ومل يدخل وقت الصالة أو كانت املرأة حائض

أيضاً غري واجبة وكذا الصوم فههنا لو مات يف ذلك الوقت كان من أهل النجاة مع أنه مل يصدر عنه عمل فلم جيز 
أن هذه الصورة نادرة واملراد منه الغالب السؤال الثاين قوله َوالَ ) اجلواب ( توقف األجر على العمل الصاحل و 



ْيئاً هذا إمنا يصح لو كان الثواب مستحقاً على العمل ألنه لو كان الكل بالتفضل الستحال حصول الظلم ُيظْلَُمونَ َش
  أنه ملا أشبهه أجرى على حكمه) اجلواب ( لكن من مذهبكم أنه ال استحقاق للعبد بعمله إال بالوعد 

ُه كَانَ َوْعُدُه َمأِْتّياً الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً إِالَّ َسلَاماً وَلَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها َجنَّاِت َعْدنٍ الَِّتى َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدهُ بِالْغَْيبِ إِنَّ
  ُبكَْرةً  َوَعِشّياً ِتلَْك الَْجنَّةُ  الَِّتى نُورِثُ ِمْن ِعَباِدَنا َمن كَانَ َتِقيّاً
مور أحدها قوله َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتى َوَعَد الرَّْحَمُن اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف التائب أنه يدخل اجلنة وصف اجلنة بأ

ِعَباَدُه بِالَْغْيبِ والعدن اإلقامة وصفها بالدوام على خالف حال اجلنان يف الدنيا اليت ال تدوم ولذلك فإن حاهلا ال 
وبني تعاىل أهنا وعد  يتغري يف مناظرها فليست كجنان الدنيا اليت حاهلا خيتلف يف خضرة الورق وظهور النور والثمر

ها وهي غائبة عنهم غري حاضرة أو ) هم إيا ( الرمحن لعباده وأما قوله بِالَْغْيبِ ففيه وجهان أحدمها أنه تعاىل وعد 
هم غائبون عنها ال يشاهدوهنا والثاين أن املراد وعد الرمحن للذين يكونون عباداً بالغيب أي الذين يعبدونه يف السر 

فإهنم يعبدونه يف الظاهر وال يعبدونه يف السر وهو قول أيب مسلم والوجه األول أقوى ألنه تعاىل بني خبالف املنافقني 
أن الوعد منه تعاىل وإن كان بأمر غائب فهو كأنه مشاهد حاصل لذلك قال بعده إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأْتِّياً أما قوله َمأِْتّياً 

لوعد هو اجلنة وهم يأتوهنا قال الزجاج كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه فقيل إنه مفعول مبعىن فاعل والوجه أن ا
وما أتاك فقد أتيته واملقصود من قوله إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأِْتّياً بيان أن الوعد منه تعاىل وإن كان بأمر غائب فهو كأنه 

واللغو من )  ٦٢مرمي ( ِفيَها لَغْواً إِالَّ َسلَاماً  مشاهد وحاصل واملراد تقرير ذلك يف القلوب وثانيها قوله الَّ َيْسَمُعونَ
وفيه تنبيه )  ١١الغاشية ( الكالم ما سبيله أن يلغي ويطرح وهو املنكر من القول ونظريه قوله الَّ َتْسَمُع ِفيَها لَاِغَيةً  

قوله وَإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ ظاهر على وجوب جتنب اللغو حيث نزه اهللا تعاىل عنه الدار اليت ال تكليف فيها وما أحسن 
ْبتَِغى َوإِذَا َسِمُعواْ اللَّْغَو أَعَْرُضواْ َعْنُه َوقَالُواْ لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم َسلَاٌم َعلَْيكُمْ الَ َن)  ٧٢الفرقان ( َمرُّواْ ِكراماً 

  حبثانأما قوله إِالَّ َسلَاماً ففيه )  ٥٥القصص ( الَْجاِهِلَني 
البحث األول أن فيه إشكاالً وهو أن السالم ليس من جنس اللغو فكيف استثىن السالم من اللغو واجلواب عنه من 

وجوه أحدها أن معىن السالم هو الدعاء بالسالمة وأهل اجلنة ال حاجة هبم إىل هذا الدعاء فكان ظاهره من باب 
وثانيها أن حيمل ذلك على االستثناء املنقطع وثالثها أن يكون اللغو وفضول احلديث لوال ما فيه من فائدة اإلكرام 

  هذا من جنس قول الشاعر

  وال عيب فيهم غري أن سيوفهم
  هبن فلول من قراع الكتائب

البحث الثاين أن ذلك السالم حيتمل أن يكون من سالم بعضهم على بعض أو من تسليم املالئكة أو من تسليم اهللا 
الرعد ( َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ َبابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُم بَِما صََبرُْتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ تعاىل على ما قال تعاىل 

ورابعها قوله تعاىل َولَُهمْ رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً  َوَعِشّياً وفيه )  ٥٨يس ( وقوله َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب رَِّحيمٍ )  ٢٤ ٢٣
ؤاالن السؤال األول أن املقصود من هذه اآليات وصف اجلنة بأحوال مستعظمة ووصول الرزق إليهم بكرة س

من وجهني األول قال احلسن أراد اهللا تعاىل أن يرغب كل قوم مبا ) واجلواب ( وعشياً ليس من األمور املستعظمة 
ليت كانت عادة العجم واألرائك اليت هي أحبوه يف الدنيا ولذلك ذكر أساور من الذهب والفضة ولبس احلرير ا

احلجال املضروبة على األسرة وكانت من عادة أشراف العرب يف اليمن وال شيء كان أحب إىل العرب من الغداء 
والعشاء فوعدهم بذلك الثاين أن املراد دوام الرزق كما تقول أنا عند فالن صباحاً ومساء وبكرة وعشياً تريد 

وقال )  ١٣اإلنسان ( تني املعلومني السؤال الثاين قال تعاىل الَ َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً َوالَ َزْمهَرِيراً الدوام وال تقصد الوق



( والبكرة والعشي ال يوجدان إال عند وجود الصباح واملساء ) ال صباح عند ربك وال مساء ( عليه السالم 
 أنه ليس يف اجلنة غدوة وعشي إذ ال ليل فيها وحيتمل املراد أهنم يأكلون عند مقدار الغداة والعشي إال) واجلواب 

ما قيل إنه تعاىل جعل لقدر اليوم عالمة يعرفون هبا مقادير الغداة والعشي وحيتمل أن يكون املراد هلم رزقهم مىت 
ا َمن كَانَ َتِقّياً وفيه شاءوا كما جرت العادة يف الغداة والعشي وخامسها قوله ِتلَْك الَْجنَّةُ  الَِّتى نُورِثُ ِمْن ِعَباِدَن

أحباث األول قوله ِتلَْك الَْجنَّةُ  هذه اإلشارة إمنا صحت ألن اجلنة غائبة وثانيها ذكروا يف نورث وجوهاً األول 
نورث استعارة أي نبقي عليه اجلنة كما نبقي على الوارث مال املورث الثاين أن املراد أنا ننقل تلك املنازل ممن لو 

إىل عبادنا الذين اتقوا رهبم فجعل هذا النقل إرثاً قاله احلسن الثالث أن اإلتقياء يلقون رهبم يوم  أطاع لكانت له
القيامة وقد انقضت أعماهلم ومثراهتا باقية وهي اجلنة فإذا أدخلهم اجلنة فقد أورثهم من تقواهم كما يرث الوارث 

ء معاصيه وجعله عادته واتقى ترك الواجبات قال القاضي املال من املتوىف ورابعها معىن من كان تقياً من متسك باتقا
اآلية ) واجلواب ( فيه داللة على أن اجلنة خيتص بدخوهلا من كان متقياً والفاسق املرتكب للكبائر ال يوصف بذلك 

فر تدل على أن املتقي يدخلها وليس فيها داللة على أن غري املتقي ال يدخلها وأيضاً فصاحب الكبرية متق عن الك
ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر فقد صدق عليه أنه متق ألن املتقي جزء من مفهوم قولنا املتقي عن الكفر وإذا 

كان صاحب الكبرية يصدق عليه أنه متق وجب أن يدخل حتته فاآلية بأن تدل على أن صاحب الكبرية يدخل اجلنة 
  أوىل من أن تدل على أنه ال يدخلها

َماوَاِت واألرض َوَما الَّ بِأَْمرِ َربَِّك لَُه َما َبْيَن أَْيدِيَنا َوَما َخلْفََنا َوَما َبْيَن ذاِلَك َوَما كَانَ رَبَُّك َنِسّياً رَّبُّ السََّوَما َنَتنَزَّلُ إِ
  َبْيَنُهَما فَاْعُبْدُه وَاْصطَبِْر لِِعَباَدِتِه َهلْ َتْعلَُم لَهُ َسِميّاً

كالم اهللا وقوله )  ٦٣مرمي ( و قوله تِلَْك الَْجنَّةُ  الَِّتى ُنورِثُ ِمْن ِعَباِدَنا َمن كَانَ َتِقّياً اعلم أن يف اآلية إشكاالً وهو أ
أنه إذا كانت ) واجلواب ( َوَما َنَتنَزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ َرّبَك كالم غري اهللا فكيف جاز عطف هذا على ما قبله من غري فصل 

هو كالم اهللا )  ١١٧البقرة ( له سبحانه إِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ القرينة ظاهرة مل يقبح كما أن قو
كالم غري اهللا وأحدمها معطوف على اآلخر واعلم أن ظاهر قوله )  ٥١آل عمران ( وقوله َوإِنَّ اللََّه َرّبى َوَربُّكُْم 

خطاب مجاعة لواحد وذلك ال يليق إال باملالئكة الذين ينزلون على الرسول وحيتمل يف تعاىل َوَما َنتََنزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ رَّبَك 
وهل ) صلى اهللا عليه وسلم ( سببه ما روي أن قريشاً بعثت مخسة رهط إىل يهود املدينة يسألوهنم عن صفة حممد 
تابنا وهذا زمانه وقد سألنا رمحن جيدونه يف كتاهبم فسألوا النصارى فزعموا أهنم ال يعرفونه قوالت اليهود جنده يف ك

اليمامة عن خصال ثالث فلم يعرف فاسألوه عنهن فإن أخربكم خبصلتني منهما فاتبعوه فاسألوه عن فتية أصحاب 
الكهف وعن ذي القرنني وعن الروح قال فجاءوا فسألوه عن ذلك مل يدر كيف جييب فوعدهم أن جييبهم بعد ذلك 

وحي عنه أربعني يوماً وقيل مخسة عشر يوماً فشق عليه ذلك مشقة شديدة وقال ومل يقل إن شاء اهللا فاحتبس ال
أبطأت عين حىت ساء ) صلى اهللا عليه وسلم ( املشركون ودعه ربه وقاله فنزل جربيل عليه السالم فقال له النيب 

ل اهللا تعاىل ظين واشتقت إليك قال إين كنت أشوق ولكين عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست فأنز
وسورة الضحى مث )  ٢٣الكهف ( هذه اآلية وأنزل قوله َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشىْ ء إِّنى فَاِعلٌ ذاِلَك غَداً إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه 

هما أو أكدوا ذلك بقوهلم لَُه َما َبْيَن أَْيِديَنا َوَما َخلْفََنا أي هو املدبر لنا يف كل األوقات املاضي واملستقبل وما بين
الدنيا واآلخرة وما بينهما فإنه يعلم إصالح التدبري مستقبالً وماضياً وما بينهما والغرض أن أمرنا موكول إىل اهللا 
تعاىل يتصرف فينا حبسب مشيئته وإرادته وحكمته ال اعتراض ألحد عليه فيه وقال أبو مسلم قوله َوَما نََتَنزَّلُ إِالَّ 

قول أهل اجلنة واملراد وما نتنزل اجلنة إال بأمر ربك له ما بني أيدينا أي يف اجلنة مستقبالً  بِأَْمرِ َرّبَك جيوز أن يكون



وما خلفنا مما كان يف الدنيا وما بني ذلك أي ما بني الوقتني وما كان ربك نسياً لشيء مما خلق فيترك إعادته ألنه عامل 
صلى اهللا عليه ( َنِسّياً ابتداء كالم منه تعاىل يف خماطبة الرسول الغيب ال يعزب عنه مثقال ذرة وقوله َوَما كَانَ رَبَُّك 

ويتصل به َرّب السََّماَواِت َواالْْرضَ أي بل هو َرّب السََّماَواِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما فَاْعُبْدُه قال القاضي ) وسلم 
لقوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( لرسول وهذا خمالف للظاهر من وجوه أحدها أن ظاهر التنزل نزول املالئكة إىل ا

بأمر ربك وظاهر واألمر حبال التكليف أليق وثانيها أنه خطاب من مجاعة لواحد وذلك ال يليق مبخاطبة بعضهم 
ال يليق إال لبعض يف اجلنة وثالثها أن ما يف سياقه من قوله َوَما كَانَ َربَُّك َنِسّياً َرّب السََّماَواِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما 

فكأهنم قالوا للرسول وما كان ربك يا حممد نسياً ) صلى اهللا عليه وسلم ( حبال التكليف وال يوصف به الرسول 
  جيوز عليه السهو حىت يضرك إبطاؤنا بالتنزل عليك إىل مثل ذلك مث ههنا أحباث

والثاين مبعىن النزول على  التنزل على معنيني أحدمها النزول على مهل) الكشاف ( البحث األول قال صاحب 
اإلطالق والدليل عليه أنه مطاوع نزل ونزل يكون مبعىن أنزل ومبعىن التدريج والالئق مبثل هذا املوضع هو النزول 

  على مهل واملراد أن نزولنا يف األحايني وقتاً بعد وقت ليس إال بأمر اهللا تعاىل
َوَما َخلْفََنا َوَما َبْيَن ذاِلَك وجوهاً أحدها له ما قدامنا وما خلفنا من البحث الثاين ذكروا يف قوله َما َبْيَن أَْيدِيَنا 

اجلهات وما حنن فيه فال نتمالك أن ننتقل من جهة إىل جهة ومن مكان إىل مكان إال بأمره ومشيئته فليس لنا أن 
  ياننقلب من السماء إىل األرض إال بأمره وثانيها له ما بني أيدينا ما سلف من أمر الدن

وما خلفنا ما يستقبل من أمر اآلخرة وما بني ذلك وما بني النفختني وهو أربعون سنة وثالثها ما مضى من أعمارنا 
وما غرب من ذلك واحلال اليت حنن فيها ورابعها ما قبل وجودنا وما بعد فنائنا وخامسها األرض اليت بني أيدينا إذا 

األرض وعلى كل التقديرات فاملقصود أنه احمليط بكل شيء ال ختفى نزلنا والسماء اليت وراءنا وما بني السماء و
  عليه خافية وال يعزب عنه مثقال ذرة فكيف نقدم على فعل إال بأمره وحكمه

أي ما كان )  ٣الضحى ( البحث الثالث قوله َوَما كَانَ َربَُّك َنِسّياً أي تاركاً لك كقوله َما َوْعَدَك َربَُّك َوَما قَلَى 
النزول إال المتناع األمر به ومل يكن ذلك عن ترك اهللا لك وتوديعه إياك أما قوله َرّب السََّماَواِت وَاالْْرضَ امتناع 

َوَما َبْيَنُهَما فاملراد أن من يكون رباً هلا أمجع ال جيوز عليه النسيان إذ ال بد من أن ميسكها حاالً بعد حال وإال بطل 
حتج أصحابنا هبذه اآلية على أن فعل العبد خلق اهللا تعاىل ألن فعل العبد حاصل األمر فيهما وفيمن يتصرف فيهما وا

رب السموات ) الكشاف ( بني السماء واألرض واآلية دالة على أنه رب لكل شيء حصل بينهما قال صاحب 
ته واألرض بدل من ربك وجيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف أي هو رب السموات واألرض فاعبده واصطرب لعباد

بالعبادة واملصابرة على مشاق التكاليف يف األداء واإلبالغ وفيما خيصه ) صلى اهللا عليه وسلم ( فهو أمر للرسول 
من العبادة فإن قيل مل مل يقل واصطرب على عبادته بل قال واصطرب لعبادته قلنا ألن العبادة جعلت مبنزلة القرن يف 

أن العبادة تورد عليك شدائد ) واملعىن ( يورد عليك من شداته قولك للمحارب اصطرب لقرنك أي اثبت له فيما 
ومشاق فاثبت هلا وال هتن وال يضق صدرك من إلقاء أهل الكتاب إليك األغاليط عن احتباس الوحي عنك مدة 

العبادة واألمر ومشاتة املشركني بك أما قوله تعاىل َهلْ َتْعلَمُ لَُه َسِمّياً فالظاهر يدل على أنه تعاىل جعل علة األمر ب
باملصابرة عليها أنه ال مسي له واألقرب هو كونه منعماً بأصول النعم وفروعها وهي خلق األجسام واحلياة والعقل 
وغريها فإنه ال يقدر على ذلك أحد سواه سبحانه فإذا كان هو قد أنعم عليك بغاية اإلنعام وجب أن تعظمه بغاية 

ل املراد أنه سبحانه ليس له شريك يف امسه وبينوا ذلك من وجهني األول أهنم التعظيم وهي العبادة ومن الناس من قا
وإن كانوا يطلقون لفظ اإلله على الوثن فما أطلقوا لفظ اهللا على شيء سواه وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ال 



باطل يف كوهنا غري معتد يسمى بالرمحن غريه الثاين هل تعلم من مسى بامسه على احلق دون الباطل ألن التسمية على ال
  هبا كال تسمية والقول األول هو الصواب واهللا أعلم

لَْم َيُك َشيْئاً فََورَبَِّك َوَيقُولُ اإلِْنَسانُ أَإِذَا َما ِمتُّ لََسْوَف أُخَْرُج َحّياً أََوالَ َيذْكُُر إإلِْنَسانُ أَنَّا َخلَقْنَاُه ِمن قَْبلُ َو
نِ ِعِتّياً ثُمَّ نيَ ثُمَّ لَُنْحضَِرنَُّهمْ َحْولَ َجَهنَّمَ جِِثّياً ثُمَّ لََننزَِعنَّ ِمن كُلِّ ِشيَعةٍ  أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّْحَملََنْحشَُرنَُّهْم َوالشََّياِط

  لََنْحُن أَْعلَمُ بِالَِّذيَن ُهمْ أَوْلَى بَِها ِصِليّاً

ائالً سأل وقال هذه العبادات ال منفعة فيها يف الدنيا وأما يف اعلم أنه تعاىل ملا أمر بالعبادة واملصابرة عليها فكأن س
اآلخرة فقد أنكرها قوم فال بد من ذكر الداللة على القول باحلشر حىت يظهر أن االشتغال بالعبادة مفيد فلهذا 

َحّياً وإما قالوا ذلك على وجه حكى اهللا تعاىل قول منكري احلشر فقال َوَيقُولُ اِإلْنَسانُ أَإِذَا َما ِمتُّ لََسْوَف أُْخَرجُ 
اإلنكار واالستبعاد وذكروا يف اإلنسان وجهني أحدمها أن يكون املراد اجلنس بأسره فإن قيل كلهم غري قائلني 

بذلك فكيف يصح هذا القول قلنا اجلواب من وجهني األول أن هذه املقالة ملا كانت موجودة فيما هو من جنسهم 
يقال بنو فالن قتلوا فالناً وإمنا القاتل رجل منهم والثاين أن هذا االستبعاد موجود صح إسنادها إىل مجيعهم كما 

ابتداء يف طبع كل أحد إال أن بعضهم ترك ذلك االستبعاد املبين على حمض الطبع بالداللة القاطعة اليت قامت على 
أيب بن خلف وقيل املراد جنس صحة القول به الثاين أن املراد باإلنسان شخص معني فقيل هو أبو جهل وقيل هو 

ِمن  الكفار القائلني بعدم البعث مث إن اهللا تعاىل أقام الداللة على صحة البعث بقوله أَْو الَ َيذْكُُر إِإلْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه
ا أي أو ال يتذكر قَْبلُ َولَمْ َيُك شَْيئاً والقراء كلهم على ُيذْكَرِ بالتشديد إال نافعاً وابن عامر وعاصماً فقد خففو

اإلنسان أنا خلقناه من قبل وإذا قرىء أو ال يذكر فهو أقرب إىل املراد إذ الغرض التفكر والنظر يف أنه إذا خلق من 
قبل ال من شيء فجائز أن يعاد ثانياً قال بعض العلماء لو اجتمع كل اخلالئق على إيراد حجة يف البعث على هذا 

 شك أن اإلعادة ثانياً أهون من اإلجياد أوالً ونظريه قوله قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذى أَنَشأََها أَوَّلَ االختصار ملا قدروا عليها إذ ال
واحتج أصحابنا هبذه اآلية )  ٢٧الروم ( وقوله َوُهَو الَِّذى يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه )  ٧٩يس ( َمرَّةٍ  

بشيء وهو ضعيف ألن اإلنسان عبارة عن جمموع جواهر متألفة قامت هبا أعراض وهذا  على أن املعدوم ليس
اجملموع ما كان شيئاً ولكن مل قلت إن كل واحد من تلك األجزاء ما كان شيئاً قبل كونه موجوداً فإن قيل كيف 

قلنا املراد أو ال يتفكر فيعلم أمر تعاىل اإلنسان بالذكر مع أن الذكر هو العلم مبا قد علمه من قبل مث ختللهما سهو 
خصوصاً إذا قرىء أو ال يذكر اإلنسان بالتشديد أما إذا قرىء أو ال يذكر بالتخفيف فاملراد أو ال يعلم ذلك من 

حال نفسه ألن كل أحد يعلم أنه مل يكن حياً يف الدنيا مث صار حياً مث إنه سبحانه ملا قرر املطلوب بالدليل أردفه 
أحدها قوله فََورَّبَك لََنْحشَُرنَُّهْم َوالشَّيَاِطَني وفائدة القسم أمران أحدمها أن العادة جارية بتأكيد  بالتهديد من وجوه

( تفخيم لشأنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( اخلرب باليمني والثاين أن يف إقسام اهللا تعاىل بامسه مضافاً إىل اسم رسوله 
( شأن السماء واألرض يف قوله فََوَرّب السََّماء َواالْْرضِ إِنَُّه لََحقٌّ ورفع منه كما رفع من ) صلى اهللا عليه وسلم 

والواو يف الشَّياِطنيِ وجيوز أن تكون للعطف وأن تكون مبعىن مع وهي مبعىن مع أوقع واملعىن أهنم )  ٢٣الذاريات 
انيها قوله ثُمَّ لَُنْحِضرَنَُّهمْ حيشرون مع قرنائهم من الشياطني الذين أغووهم يقرن كل كافر مع شيطان يف سلسلة وث

َحْولَ َجَهنََّم جِِثّياً وهذا اإلحضار يكون قبل إدخاهلم جهنم مث إنه تعاىل حيضرهم على أذل صورة لقوله تعاىل جِِثّياً 
ألن البارك على ركبتيه صورته صورة الذليل أو صورته صورة العاجز فإن قيل هذا املعىن حاصل للكل بدليل قوله 

والسبب فيه جريان العادة أن الناس يف مواقف املطالبات من امللوك )  ٢٨اجلاثية ( َوَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ  َجاِثَيةً   تعاىل
يتجاثون على ركبهم ملا يف ذلك من االستنظار والقلق أو ملا يدمههم من شدة األمر الذي ال يطيقون معه القيام على 



ل على مزيد ذل الكفار قلنا لعل املراد أهنم يكونون من وقت احلشر إىل أرجلهم وإذا كان هذا عاماً للكل فكيف يد
  وقت احلضور يف املوقف على هذه احلالة وذلك

بالشيعة وهي  يوجب مزيد الذل يف حقهم وثالثها قوله ثُمَّ لَنَنزَِعنَّ ِمن كُلّ ِشيَعةٍ  أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّْحَمنِ ِعِتّياً واملراد
( وفئة الطائفة اليت شاعت أي تبعت غاوياً من الغواة قال تعاىل إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُواْ ِدينَُهْم َوكَانُواْ ِشَيًعا فعلة كفرقة 

واملراد أنه تعاىل حيضرهم أوال حول جهنم جثياً مث مييز البعض من البعض فمن كان أشدهم مترداً يف )  ١٥٩األنعام 
املضل جيب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغريه وليس عذاب من كفره خص بعذاب أعظم ألن عذاب الضال 

يتمرد ويتجرب كعذاب املقلد وليس عذاب من يورد الشبه يف الباطل كعذاب من يقتدي به مع الغفلة قال تعاىل 
وقال َولََيْحِملُنَّ )  ٨٨النحل ( ُنواْ يُفِْسُدونَ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه زِْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَْعذَابِ بَِما كَا

فبني تعاىل أنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد مترداً ليعلم )  ١٣العنكبوت ( أَثْقَالَُهْم َوأَثْقَاالً مََّع أَثْقَاِلهِْم 
فلذلك قال يف مجيعهم ثُمَّ أن عذابه أشد ففائدة هذه التمييز التخصيص بشدة العذاب ال التخصيص بأصل العذاب 

فعن لََنْحُن أَْعلَمُ بِالَِّذيَن ُهمْ أَوْلَى بَِها ِصِلّياً وال يقال أوىل إال مع اشتراك القوم يف العذاب واختلفوا يف إعراب أيهم 
وط اخلليل أنه مرتفع على احلكاية تقديره لننزعن الذين يقال فيهم أيهم أشد وسيبويه على أنه مبين على الضم لسق

  صدر اجلملة اليت هي صلة حىت لو جيء به ألعرب وقيل أيهم هو أشد
  ِمَني ِفيَها جِِثيّاًَوإِن مِّنكُمْ إِالَّ وَارُِدَها كَانَ َعلَى َربَِّك َحْتماً مَّقِْضّياً ثُمَّ نَُنجِّى الَِّذيَن اتَّقَواْ وََّنذَُر الظَّاِل

أردفه )  ٦٨مرمي ( ْحشَُرنَُّهْم َوالشََّياِطَني مث قال ثُمَّ لَُنْحِضرَنَُّهْم حَْولَ جََهنََّم واعلم أنه تعاىل ملا قال من قبل فََوَرّبَك لََن
بقوله َوإِن مّنكُْم إِالَّ وَارُِدَها يعين جهنم واختلفوا فقال بعضهم املراد من تقدم ذكره من الكفار فكىن عنهم أوالً 

ال جيوز للمؤمنني أن يردوا النار ويدل عليه أمور أحدها قوله تعاىل كناية الغيبة مث خاطب خطاب املشافهة قالوا إنه 
واملبعد عنها ال يوصف بأنه واردها والثاين )  ١٠١األنبياء ( إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم ّمنَّا الُْحْسَنى أُْولَِئَك َعْنَها ُمبَْعُدونَ 

وردوا جهنم لسمعوا حسيسها وثالثها قوله َوُهْم ّمن فََزعٍ َيوَْمِئذٍ  ولو)  ١٠٢األنبياء ( قوله الَ َيْسَمُعونَ َحِسَيَسَها 
وقال األكثرون إنه عام يف كل مؤمن وكافر لقوله تعاىل َوإِن ّمنكُْم إِالَّ وَارُِدَها فلم خيص )  ٨٩النحل ( ءاِمُنونَ 

اتَّقَواْ أي من الواردين من اتقى وال جيوز  وهذا اخلطاب مبتدأ خمالف للخطاب األول ويدل عليه قوله ثُمَّ نَُنّجى الَِّذيَن
هذا القول مث أن يقال ثُمَّ ُنَنّجى الَِّذيَن اتَّقَواْ وََّنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثّياً إال والكل واردون واألخبار املروية دالة على 

وهلا وهو موضع احملاسبة هؤالء اختلفوا يف تفسري الورود فقال بعضهم الورود الدنو من جهنم وأن يصريوا ح
ومعلوم أن ذلك الوارد ما )  ١٩يوسف ( واحتجوا على أن الورود قد يراد به القرب بقوله تعاىل فَأَْرَسلُواْ وَارَِدُهْم 

ه القرب ويقال وأراد ب)  ٢٣القصص ( دخل املاء وقال تعاىل َولَمَّا َوَرَد َماء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً  ّمَن النَّاسِ َيْسقُونَ 
  وردت القافلة البلدة وإن مل تدخلها فعلى هذا معىن اآلية أن اجلن واإلنس حيضرون حول

أي واجباً مفروغاً منه حبكم الوعيد مث ننجي أي نبعد الذين اتقوا )  ٧١مرمي ( جهنم كَانَ َعلَى َربِّكَ َحْتماً مَّقِْضّياً 
صلى ( ومما يؤكد هذا القول ما روي أنه )  ١٠١األنبياء ( َعْنَها ُمْبَعُدونَ  عن جهنم وهو املراد من قوله تعاىل أُْولَِئَك

ال يدخل النار أحد شهد بدراً واحلديبية فقالت حفصة أليس اهللا يقول َوإِن مّنكُْم إِالَّ وَارُِدَها ( قال ) اهللا عليه وسلم 
ة عن الدخول لكان سؤال حفصة الزماً القول ولو كان الورود عبار) فقال عليه السالم فمه مث ننجي الذين اتقوا 

الثاين أن الورود هو الدخول ويدل عليه اآلية واخلرب أما اآلية فقوله تعاىل إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصبُ 
ويدل عليه قوله تعاىل )  ٩٨هود ( وِْرُد وقال فَأَْورََدُهُم النَّاَر َوبِئَْس الْ)  ٩٨األنبياء ( َجهَنََّم أَنُتْم لََها َوارُِدونَ 



اىل الُْحسَْنى أُْولَِئَك َعنَْها ُمْبَعُدونَ واملبعد هو الذي لوال التبعيد لكان قريباً فهذا إمنا حيصل لو كانوا يف النار مث إنه تع
هنم يبقون يف ذلك املوضع الذي وردوه يبعدهم عنها ويدل عليه قوله تعاىل وََّنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثّياً وهذا يدل على أ

أخرب اهللا عن ( وهم إمنا يبقون يف النار فال بد وأن يكونوا قد دخلوا النار وأما اخلرب فهو أن عبد اهللا بن رواحة قال 
وذلك يدل على أن ) الورود ومل خيرب بالصدور فقال عليه السالم يا ابن رواحة اقرأ ما بعدها مث ننجي الذين اتقوا 

أنه سئل عن ( ما أنكر عليه يف ذلك وعن جابر ) صلى اهللا عليه وسلم ( رواحة فهم من الورود الدخول والنيب  ابن
يقول الورود الدخول ال يبقى بر وال فاجر إال دخلها ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذه اآلية فقال مسعت رسول اهللا 

والقائلون هبذا القول يقولون املؤمنون يدخلون ) ن بردها فتكون على املؤمنني برداً وسالماً حىت أن للناس ضجيجاً م
النار من غري خوف وضرر ألبتة بل مع الغبطة والسرور وذلك ألن اهللا تعاىل أخرب عنهم أهنم الَ َيْحُزنُُهُم الْفََزُع 

وز يف دار التكليف وألن اآلخرة دار اجلزاء ال دار التكليف وإيصال الغم واحلزن إمنا جي)  ١٠٣األنبياء ( االْكَْبُر 
إن املالئكة تبشر يف القرب من كان من أهل الثواب ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وألنه صحت الرواية عن رسول اهللا 

وكذلك القول يف حال املعاينة فكيف جيوز أن يردوا القيامة وهم شاكون ) باجلنة حىت يرى مكانه يف اجلنة ويعلمه 
ل يف أهل النار ألهنم ال يعلمون كوهنم من أهل النار والعقاب مث اختلفوا يف أنه يف أمرهم وإمنا تؤثر هذه األحوا

كيف يندفع عنهم ضرر النار فقال بعضهم البقعة املسماة جبهنم ال ميتنع أن يكون يف خالهلا ما ال نار فيه ويكون من 
يف جهنم فاملؤمنون يكونون يف  املواضع اليت يسلك فيها إىل دركات جهنم وإذا كان كذلك مل ميتنع أن يدخل الكل

تلك املواضع اخلالية عن النار والكفار يكونون يف وسط النار وثانيها أن اهللا تعاىل خيمد النار فيعربها املؤمنون وتنهار 
صلى ( أنه سأل رسول اهللا ( وعن جابر بن عبد اهللا ) يردوهنا كأهنا إهالة ( بغريهم قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

فقال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قال بعضهم لبعض أليس وعدنا ربنا بأن نرد النار فيقال هلم قد ) يه وسلم اهللا عل
وثالثها أن حرارة النار ليست بطبعها فاألجزاء املالصقة ألبدان الكفار جيعلها اهللا عليهم ) وردمتوها وهي خامدة 

اهللا برداً وسالماً عليهم كما يف حق إبراهيم عليه السالم وكما حمرقة مؤذية واألجزاء املالصقة ألبدان املؤمنني جيعلها 
أن الكوز الواحد من املاء يشربه القبطي فكان يصري دماً ويشربه اإلسرائيلي فكان يصري ماء عذباً واعلم أنه ال بد 

ذا مل يكن على املؤمنني من أحد هذه الوجوه يف املالئكة املوكلني بالعذاب حىت يكونوا يف النار مع املعاقبني فإن قيل إ
  عذاب يف دخوهلم النار فما الفائدة يف ذلك الدخول قلنا فيه وجوه

أحدها أن ذلك مما يزيدهم سروراً إذا علموا اخلالص منه وثانيها أن فيه مزيد غم على أهل النار حيث يرون املؤمنني 
غم على أهل النار من حيث تظهر الذين هم أعداؤهم يتخلصون منها وهم يبقون فيها وثالثها أن فيه مزيد 

فضيحتهم عند املؤمنني بل وعند األولياء وعند من كان خيوفهم من النار فما كانوا يلتفتون إليه ورابعها أن املؤمنني 
إذا كانوا معهم يف النار يبكتوهنم فزاد ذلك غماً للكفار وسروراً للمؤمنني وخامسها أن املؤمنني كانوا خيوفوهنم 

ر ويقيمون عليهم صحة الدالئل فما كانوا يقبلون تلك الدالئل فإذا دخلوا جهنم معهم أظهروا هلم باحلشر والنش
أهنم كانوا صادقني فيما قالوا وأن املكذبني باحلشر والنشر كانوا كاذبني وسادسها أهنم إذا شاهدوا ذلك العذاب 

  صار ذلك سبباً ملزيد التذاذهم بنعيم اجلنة كما قال الشاعر
  تتبني األشياءوبضدها 

فقد بينا أنه أحد ما يدل على الدخول يف )  ١٠١األنبياء ( فأما الذين متسكوا بقوله تعاىل أُْولَِئَك َعْنَها ُمبَْعُدونَ 
فإن قيل هل ثبت باألخبار كيفية )  ١٠٢األنبياء ( جهنم وأيضاً فاملراد عن عذاهبا وكذا قوله الَ َيْسَمُعونَ َحِسَيسََها 

مث خروج املتقني منها إىل اجلنة قلنا ثبت باألخبار أن احملاسبة تكون يف األرض أو حيث كانت األرض دخول النار 



وجهنم قريبة من األرض واجلنة يف )  ٤٨إبراهيم ( ويدل عليه أيضاً قوله تعاىل َيْوَم تَُبدَّلُ االْْرُض غَْيَر االْْرضِ 
ن ذلك املوضع إىل جهنم مث يرفع اهللا أهل اجلنة وينجيهم السماء ففي موضع احملاسبة يكون االجتماع فيدخلون م

ويدفع أهل النار فيها أما قوله كَانَ َعلَى رَبَِّك َحْتماً مَّقِْضّياً فاحلتم مصدر حتم األمر إذا أوجبه فسمى احملتوم باحلتم 
بَِّك َحْتماً مَّقِْضّياً يدل كقوهلم خلق اهللا وضرب األسري واحتج من أوجب العقاب عقالً فقال إن قوله كَانَ َعلَى َر

على وجوب ما جاء من جهة الوعيد واألخبار ألن كلمة على للوجوب والذي ثبت مبجرد األخبار ال يسمى واجباً 
أن وعد اهللا تعاىل ملا استحال تطرق اخللف إليه جرى جمرى الواجب أما قوله ثُمَّ نَُنّجى الَِّذيَن اتَّقَواْ ) واجلواب ( 

لظَّاِلِمَني قرىء ننجي وننجي وينجي على ما مل يسم فاعله قال القاضي اآلية دالة على قولنا يف الوعيد ألن اهللا وََّنذَُر ا
تعاىل بني أن الكل يردوهنا مث بني صفة من ينجو وهم املتقون والفاسق ال يكون متقياً مث بني تعاىل أن من عدا املتقني 

النار أبداً قال ابن عباس املتقي هو الذي اتقى الشرك بقول ال إله إال اهللا  يذرهم فيها جثياً فثبت أن الفاسق يبقى يف
واعلم أن الذي قاله ابن عباس هو احلق الذي يشهد الدليل بصحته وذلك ألن من آمن باهللا وبرسله صح أن يقال 

تقي عن الشرك إنه متق عن الشرك ومن صدق عليه أنه متق عن الشرك صدق عليه أنه متق ألن املتقي جزء من امل
ومن صدق عليه املركب صدق عليه املفرد فثبت أن صاحب الكبرية متق وإذا ثبت ذلك وجب أن خيرج من النار 

لعموم قوله ثُمَّ نَُنّجى الَِّذيَن اتَّقَواْ فصارت هذه اآلية اليت تومهوها دليالً من أقوى الدالئل على فساد قوهلم قال 
د قول من يقول إن من املكلفني من ال يكون يف اجلنة وال يف النار قلنا هذا القاضي وتدل اآلية أيضاً على فسا

ضعيف ألن اآلية تدل على أنه تعاىل ينجي الذين اتقوا وليس فيها ما يدل على أنه ينجيهم إىل اجلنة مث هب أهنا تدل 
فيبقى ههنا قسم ثالث خارج  على ذلك ولكن اآلية تدل على أن املتقني يكونون يف اجلنة والظاملني يبقون يف النار

عن القسمني وهو الذي استوت طاعته ومعصيته فتسقط كل واحدة منهما باألخرى فيبقى ال مطيعاً وال عاصياً فهذا 
القسم إن بطل فإمنا يبطل بشيء سوى هذه اآلية فال تكون هذه اآلية دالة على احلصر الذي ادعاه ومن املعتزلة من 

  ذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثيّاًمتسك يف الوعيد بقوله وََّن

ولفظ الظاملني لفظ مجع دخل عليه حرف التعريف فيفيد العموم والكالم على التمسك بصيغ العموم قد تقدم مراراً 
راد قوله وََّنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثّياً دليل على أن امل) الكشاف ( كثرية يف هذا الكتاب أما قوله جِِثّياً قال صاحب 

  بالورود اجلثو حواليها وأن املؤمنني يفارقون الكفرة إىل اجلنة بعد جناهتم وتبقى الكفرة يف مكاهنم جاثني
  اًمَّقَاماً وَأَْحَسُن َنِدّي َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم ءَاَياتَُنا بِيَِّناٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ لِلَِّذيَن َءاَمنُوا أَى ُّ الْفَرِيقَْينِ َخْيٌر

اعلم أنه تعاىل ملا أقام احلجة على مشركي قريش املنكرين للبعث أتبعه بالوعيد على ما تقدم ذكره عنهم أهنم 
عارضوا حجة اهللا بكالم فقالوا لو كنتم أنتم على احلق وكنا على الباطل لكان حالكم يف الدنيا أحسن وأطيب من 

صني يف العذاب والذل وأعداءه املعروضني عن خدمته يف العز حالنا ألن احلكيم ال يليق به أن يوقع أولياءه املخل
والراحة وملا كان األمر بالعكس فإن الكفار كانوا يف النعمة والراحة واالستعالء واملؤمنني كانوا يف ذلك الوقت يف 

كَانَ َخْيراً  اخلوف والذل دل على أن احلق ليس مع املؤمنني هذا حاصل شبهتهم يف هذا الباب ونظريه قوله تعاىل لَْو
ويروى أهنم كانوا يرجلون شعورهم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون بالزينة الفاخرة )  ١١األحقاف ( مَّا َسَبقُوَنا إِلَْيِه 

  مث يدعون مفتخرين على فقراء املسلمني أهنم أكرم على اهللا منهم بقي حبثان
الت األلفاظ مبينات املعاين إما حمكمات أو متشاهبات فقد األول قوله َبّينَاٍت َتعْرُِف حيتمل وجوهاً أحدها أهنا مرت

تبعها البيان باحملكمات أو بتبيني الرسول قوالً أو فعالً وثانيها أهنا ظاهرات اإلعجاز حتدى هبا فما قدروا على 
ل قوله معارضتها وثالثها املراد بكوهنا آيات بينات أي دالئل ظاهرة واضحة ال يتوجه عليها سؤال وال اعتراض مث



  ) ٦٧مرمي ( تعاىل يف إثبات صحة احلشر أَْو الَ َيذْكُرُ إِإلْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ َولَمْ َيُك شَْيئاً 
البحث الثاين قرأ ابن كثري َمقَاماً بالضم وهو موضع اإلقامة واملنزل والباقون بالفتح وهو موضع القيام واملراد 

وقال فَلَْيْدعُ )  ٢٩العنكبوت ( د واجلمع األندية ومنه قوله َوتَأُْتونَ ِفى نَادِيكُُم الُْمْنكََر والندى اجمللس يقال ندى ونا
ويقال ندوت القوم أندوهم إذا مجعتهم يف اجمللس ومنه دار الندوة مبكة وكانت جمتمع القوم مث )  ١٧العلق ( َناِدَيُه 

  أجاب اهللا تعاىل عن هذه الشبهة بقوله
  كَْنا قَْبلَُهْم مِّن قَْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَاثاً َورِْءياًَوكَْم أَْهلَ

وتقرير هذا اجلواب أن يقال إن من كان أعظم نعمة منكم يف الدنيا قد أهلكهم اهللا تعاىل وأبادهم فلو دل حصول 
يا ووجب عليه أن ال نعم الدنيا لإلنسان على كونه حبيباً هللا تعاىل لوجب يف حبيب اهللا أن ال يوصل إليه غماً يف الدن

  يهلك أحداً من املنعمني يف دار الدنيا وحيث أهلكهم دل إما على فساد املقدمة األوىل

وهي أن من وجد الدنيا كان حبيباً هللا تعاىل أو على فساد املقدمة الثانية وهي أن حبيب اهللا ال يوصل اهللا إليه غماً 
قي البحث عن تفسري األلفاظ فنقول أهل كل عصر قرن ملن وعلى كال التقديرين فيفسد ما ذكرمتوه من الشبهة ب

بعدهم ألهنم يتقدموهنم وهم أحسن يف حمل النصب صفة لكم أال ترى أنك لو تركت هم مل يكن لك بد من نصب 
أحسن على الوصفية واألثاث متاع البيت أما رئياً فقرىء على مخسة أوجه ألهنا إما أن تقرأ بالراء اليت ليس فوقها 

أو بالزاي اليت فوقها نقطة فأما األول فإما أن جيمع بني اهلمزة والياء أو يكتفي بالياء أما إذا مجع بني اهلمزة  نقطة
والياء ففيه وجهان أحدمها هبمزة ساكنة بعدها ياء وهو املنظر واهليئة فعل مبعىن مفعول من رأيت رئياً والثاين ريئاً 

فينا بالياء فتارة بالياء املشددة على قلب اهلمزة ياء واإلدغام أو من الري على القلب كقوهلم راء يف رأى أما إن اكت
الذي هو النعمة والترفه من قوهلم ريان من النعيم والثاين بالياء على حذف اهلمزة رأساً ووجهه أن خيفف املقلوب 

من فوق زياً فاشتقاقه من الزي  وهو ريئاً حبذف اهلمزة وإلقاء حركتها على الياء الساكنة قبلها وأما بالزاي املنقطة
  وهو اجلمع ألن الزي حماسن جمموعة واملعىن أحسن من هؤالء واهللا أعلم

َمْن إِمَّا السَّاَعةَ  فََسَيْعلَُمونَ قُلْ َمن كَانَ ِفى الضَّلَالَةِ  فَلَْيْمُدْد لَُه الرَّْحَمُن َمّداً حَتَّى إِذَا َرأَْواْ َما ُيوَعدُونَ إِمَّا الَعذَاَب َو
  َد رَبَِّك ثََواباً َوَخْيٌر مَّرَدّاًُهَو َشرٌّ مَّكَاناً وَأَْضَعُف جُنداً وََيزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اْهَتدَواْ ُهًدى َوالْبَِِّقَياتُ الصَّاِلحَاُت َخْيٌر عِن

مد اهللا يف أجله  اعلم أن هذا اجلواب الثاين عن تلك الشبهة وتقريره لنفرض أن هذا الضال املتنعم يف الدنيا قد
وأمهله مدة مديدة حىت ينضم إىل النعمة العظيمة املدة الطويلة فال بد وأن ينتهي إىل عذاب يف الدنيا أو عذاب يف 

اآلخرة بعد ذلك سيعلمون أن نعم الدنيا ما تنقذهم من ذلك العذاب فقوله فََسَيْعلَُمونَ َمْن ُهَو َشرٌّ مَّكَاناً مذكور يف 
فبني تعاىل أهنم وإن )  ٧٣مرمي ( وَأَْضَعُف جُنداً يف مقابلة قوهلم أَْحَسُن َندِّياً )  ٧٣مرمي ( ْيٌر مَّقَاماً مقابلة قوهلم َخ

ظنوا يف احلال أن منزلتهم أفضل من حيث فضلهم اهللا تعاىل باملقام والندى فسيعلمون من بعد أن األمر بالضد من 
ار واملناقشة يف احلساب َوأَضَْعُف ُجنداً فقد كانوا يظنون وهم يف الدنيا ذلك وأهنم شر مكاناً فإنه ال مكان شر من الن

أن اجتماعهم ينفع فإذا رأوا أن ال ناصر هلم يف اآلخرة عرفوا عند ذلك أهنم كانوا يف الدنيا مبطلني فيما ادعوه بقي 
أخرج على لفظ األمر إيذاناً البحث عن األلفاظ وهو من وجوه أحدها مد له الرمحن أي أمهله وأملى له يف العمر ف

بوجوب ذلك وأنه مفعول ال حمالة كاملأمور املمتثل ليقطع معاذير الضال ويقال له يوم القيامة أََو لَْم ُنَعّمرْكُْم مَّا 
  وكقوهلم إِنََّما ُنْمِلى لَُهْم ِليَْزَدادُواْ إِثْمَاً)  ٣٧فاطر ( َيَتذَكَُّر ِفيِه َمن َتذَكََّر 



ه إِمَّا الَعذَاَب َوإِمَّا السَّاَعةَ  يدل على أن املراد بالعذاب عذاب حيصل قبل يوم القيامة ألن قوله َوإِمَّا وثانيها أن قول
السَّاَعةَ  املراد منه يوم القيامة مث العذاب الذي حيصل قبل يوم القيامة ميكن أن يكون هو عذاب القرب وميكن أن 

ألهنم عند ذلك يعلمون ما يستحقون وميكن أيضاً أن يكون املراد تغري يكون هو العذاب الذي سيكون عند املعاينة 
أحواهلم يف الدنيا من العز إىل الذل ومن الغىن إىل الفقر ومن الصحة إىل املرض ومن األمن إىل اخلوف وميكن أن 

جوه مذكورة واعلم يكون املراد تسليط املؤمنني عليهم وميكن أيضاً أن يكون املراد ما ناهلم يوم بدر وكل هذه الو
أنه تعاىل بني بعد ذلك أنه كما يعامل الكفار مبا ذكره فكذلك يزيد املؤمنني املهتدين هدى واعلم أنا نبني إمكان 

ذلك حبسب العقل فنقول إنه ال يبعد أن يكون بعض أنواع االهتداء مشروطاً بالبعض فإن حاصل االهتداء يرجع إىل 
لم مشروطاً بالبعض فمن اهتدى باهلداية اليت هي الشرط صار حبيث ال ميتنع أن العلم وال امتناع يف كون بعض الع

يعطي اهلداية اليت هي املشروط فصح قوله َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اهَْتَدواْ ُهًدى مثاله اإلميان هدى واإلخالص يف اإلميان 
ى باإلميان زاده اهللا اهلداية باإلخالص هذا زيادة هدى وال ميكن حتصيل اإلخالص إال بعد حتصيل اإلميان فمن اهتد

إذا أجرينا لفظ اهلداية على ظاهره ومن الناس من محل الزيادة يف اهلدى على الثواب أي ويزيد اهللا الذين اهتدوا 
يزيد ) الكشاف ( ثواباً على ذلك االهتداء ومنهم من فسر هذه الزيادة بالعبادات املترتبة على اإلميان قال صاحب 

ف على موضع فليمدد ألنه واقع موقع اخلرب وتقديره من كان يف الضاللة ميد له الرمحن مداً ويزيد أي يزيد يف معطو
ضالل الضالل خبذالنه بذلك املد ويزيد املهتدين هداية بتوفيقه مث إنه تعاىل بني أن ما عليه املهتدون هو الذي ينفع يف 

َخْيٌر عِنَد رَّبَك ثَوَاًبا وذلك ألن ما عليه املهتدون ضرر قليل متناه يعقبه نفع عظيم العاقبة فقال َوالَْباِقَياُت الصَّاِلحَاُت 
غري متناه والذي عليه الضالون نفع قليل متناه يعقبه ضرر عظيم غري متناه وكل أحد يعلم بالضرورة أن األول أوىل 

قيات الصاحلات فقال احملققون إهنا اإلميان وهبذا الطريق تسقط الشبهة اليت عولوا عليها واختلفوا يف املراد بالبا
واألعمال الصاحلة مساها باقية ألن نفعها يدوم وال يبطل ومنهم من قال املراد هبا بعض العبادات ولعلهم ذكروا ما 

( جلس رسول اهللا ( هو أعظم ثواباً فبعضهم ذكر الصلوات وبعضهم ذكر التسبيح وروي عن أيب الدرداء قال 
ذات يوم وأخذ عوداً يابساً فأزال الورق عنه مث قال إن قول ال إله إال اهللا واهللا أكرب ) وسلم صلى اهللا عليه 

وسبحان اهللا حيط اخلطايا حطاً كما حيط ورق هذه الشجرة الريح خذهن يا أبا الدرداء قبل أن حيال بينك وبينهن 
لمن ذلك وألكثرن منه حىت إذا رآين هن الباقيات الصاحلات وهن من كنوز اجلنة وكان أبو الدرداء يقول ألع

والقول األول أوىل ألنه تعاىل إمنا وصفها بالباقيات الصاحلات من حيث يدوم ثواهبا وال ) جاهل حسب أين جمنون 
ينقطع فبعض العبادات وإن كان أنقص ثواباً من البعض فهي مشتركة يف الدوام فهي بأسرها باقية صاحلة نظراً إىل 

ثواب مث إنه تعاىل أخرب أهنا َخْيٌر ِعنَد َرّبكَ ثَوَاباً َوخَْيٌر مََّرّداً وال جيوز أن يقال هذا خري إال واملراد آثارها اليت هي ال
  ) ٧٣مرمي ( أنه خري من غريه فاملراد إذن أهنا خري مما ظنه الكفار بقوهلم خَْيٌر مَّقَاماً َوأَْحَسُن َنِدّياً 

قُولُ ِتَنا َوقَالَ ألوَتَينَّ َماالً َووَلَداً أَطَّلََع الَْغْيَب أَمِ اتََّخذَ ِعنَد الرَّْحَمنِ َعْهداً كَالَّ َسَنكُْتُب َما َيأَفَرَأَْيَت الَِّذى كَفََر بِأاَيا
  َوَنُمدُّ لَُه ِمَن الَْعذَابِ َمّداً َوَنرِثُُه َما َيقُولُ َويَأِْتيَنا فَْرداً

حة البعث مث أورد شبهة املنكرين وأجاب عنها أورد عنهم اآلن ما اعلم أنه تعاىل ملا ذكر الدالئل أوالً على ص
لَداً قرأ ذكروه على سبيل االستهزاء طعناً يف القول باحلشر فقال أَفَرَأَْيَت الَِّذى كَفَرَ بِئَاَياتَِنا َوقَالَ الَوَتَينَّ َماالً َوَو

لعرب يف العرب وعن حيىي بن يعمر ولداً محزة والكسائي ولداً وهو مجع ولد كأسد يف أسد أو مبعىن الولد كا
بالكسر وعن احلسن نزلت اآلية يف الوليد بن املغرية واملشهورة أهنا يف العاص بن وائل قال خباب بن األرت كان يل 

ال حياً وال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عليه دين فاقتضيته فقال ال واهللا حىت تكفر مبحمد قلت ال واهللا ال أكفر مبحمد 



وال حني تبعث فقال فإين إذا مت بعثت قلت نعم قال إين بعثت وجئتين فسيكون يل مث مال وولد فأعطيك وقيل  ميتاً
صاغ خباب له حلياً فاقتضاه فطلب األجرة فقال إنكم تزعمون أنكم تبعثون وأن يف اجلنة ذهباً وفضة وحريراً فأنا 

اىل عن كالمه بقوله أَطَّلََع الَْغْيَب أَمِ اتََّخذَ ِعنَد الرَّْحَمنِ َعْهداً أقضيك مث فإين أويت ماالً وولداً حينئذ مث أجاب اهللا تع
أطلع الغيب من قوهلم أطلع اجلبل أي ارتقى إىل أعاله ويقال مر مطلعاً لذلك األمر أي ) الكشاف ( قال صاحب 

ارتقى إىل علم الغيب الذي توحد  غالباً له مالكاً له واالختيار يف هذه الكلمة أن تقول أو قد بلغ من عظم شأنه أنه
به الواحد القهار واملعىن أن الذي ادعى أن يكون حاصالً له ال يتوصل إليه إال بأحد هذين األمرين إما علم الغيب 
وإما عهد من عامل الغيب فبأيهما توصل إليه وقيل يف العهد كلمة الشهادة عن قتادة هل له عمل صاحل قدمه فهو 

مث إنه سبحان بني من حاله ضد ما ادعاه فقال كَالَّ وهي كلمة ردع وتنبيه على اخلطأ أي هو يرجو بذلك ما يقول 
خمطىء فيما يقوله ويتمناه فإن قيل مل قال سََنكُْتُب َما َيقُولُ بسني التسويف وهو كما قاله كتب من غري تأخري قال 

قلنا فيه وجهان أحدمها سيظهر له ويعلم أنا كتبنا الثاين أن )  ١٨ق (  تعاىل مَّا َيلِْفظُ ِمن قَْولٍ إِالَّ لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد
املتوعد يقول للجاين سوف أنتقم منك وإن كان يف احلال يف االنتقام ويكون غرضه من هذا الكالم حمض التهديد 

ستأهله ونزيده من العذاب فكذا ههنا أما قوله تعاىل َوَنُمدُّ لَُه ِمَن الَْعذَابِ َمّداً أي نطول له من العذاب ما ي
ونضاعف له من املدد ويقال مده وأمده مبعىن ويدل عليه قراءة علي بن أيب طالب عليه السالم وميد له بالضم أما 
قوله ونرثه ما يقول أي يزول عنه ما وعده من مال وولد فال يعود كما ال يعود اإلرث إىل من خلفه وإذا سلب 

قال َويَأِْتيَنا فَرْداً فال يصح أن ينفرد يف اآلخرة مبال وولد َولَقَْد جِئُْتُموَنا فَُراَدى  ذلك يف اآلخرة يبقى فرداً فلذلك
  واهللا أعلم)  ٩٤األنعام ( كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  

ِتهِْم وََيكُوُنونَ َعلَيْهِْم ِضّداً أَلَْم َتَر أَنَّآ أَْرَسلَْنا َواتََّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه ءاِلَهةً  لَِّيكُوُنواْ لَُهْم ِعّزاً كَالَّ سََيكْفُُرونَ بِعَِباَد
الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفْداً وََنُسوقُ  الشََّياِطَني َعلَى الْكَافِرِيَن َتُؤزُُّهْم أَّزاً فَالَ تَْعَجلْ َعلَْيهِْم إِنََّما َنُعدُّ لَُهْم َعّداً َيْوَم َنْحُشُر

  الرَّْحَمُن َولَداً َني إِلَى جََهنََّم وِْرداً الَّ َيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ  إِالَّ َمنِ اتََّخذَ ِعنَد الرَّْحَمنِ َعْهداً َوقَالُواْ اتََّخذَالُْمْجرِِم

اعلم أنه تعاىل ملا تكلم يف مسألة احلشر والنشر تكلم اآلن يف الرد على عباد األصنام فحكى عنهم أهنم إمنا اختذوا 
هلة ألنفسهم ليكونوا هلم عزاً حيث يكونون هلم عند اهللا شفعاء وأنصاراً ينقذوهنم من اهلالك مث أجاب اهللا تعاىل آ

بقوله كَالَّ وهو ردع هلم وإنكار لتعززهم باآلهلة وقرأ ابن هنيك كَالَّ َسَيكْفُُرونَ بِِعبَاَدتِهِْم أي كلهم سيكفرون بعبادة 
ن جين كال بفتح الكاف والتنوين وزعم أن معناه كل هذا االعتقاد والرأي كال قال اب) حمتسب ( هذه األوثان ويف 

إن صحت هذه الرواية فهي كال اليت هي للردع قلب الواقف عليها ألفها نوناً كما يف قواريرا ) الكشاف ( صاحب 
من قال إنه يعود إىل املعبود مث قال  واختلفوا يف أن الضمري يف قوله سََيكْفُُرونَ يعود إىل املعبود أو إىل العابد فمنهم

بعضهم أراد بذلك املالئكة ألهنم يف اآلخرة يكفرون بعبادهتم ويتربءون منهم وخياصموهنم وهو املراد من قوله أََهُؤالَء 
هم ويتربؤا وقال آخرون إن اهللا تعاىل حييي األصنام يوم القيامة حىت يوخبوا عباد)  ٤٠سبأ ( إِيَّاكُْم كَانُواْ َيعُْبُدونَ 

منهم فيكون ذلك أعظم حلسرهتم ومن الناس من قال الضمري يرجع إىل العباد أي أن هؤالء املشركني يوم القيامة 
)  ٢٣األنعام ( ِكَني ينكرون أهنم عبدوا األصنام مث قال تعاىل ثُمَّ لَمْ َتكُْن ِفْتَنتُُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ َواللَِّه َرّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِ

واملراد ضد العز وهو الذل واهلوان )  ٨١مرمي ( أما قوله َوَيكُوُنونَ َعلَْيهِمْ ِضّداً فذكر ذلك يف مقابلة قوله لَُهْم عِّزاً 
أن يكونون عليهم ضداً ملا قصدوه وأرادوه كأنه قيل ويكونون عليهم ذالهلم ال عزاً أو يكونون عليهم عوناً والضد 

ن أعوانكم وكأن العون يسمى ضداً ألنه يضاد عدوك وينافيه باعانته لك عليه فإن العون يقال من أضدادكم أي م
التفاق كلمتهم فإهنم كشيء واحد ) وهم يد على من سواهم ( قيل ومل وحد قلنا وحد توحيد قوله عليه السالم 



عذبوا بسبب عبادهتا  لفرط انتظامهم وتوافقهم ومعىن كون اآلهلة عوناً عليهم أهنم وقود النار وحصب جهنم وألهنم
واعلم أنه تعاىل ملا ذكر حال هؤالء الكفار مع األصنام يف اآلخرة ذكر بعده حاهلم مع الشياطني يف الدنيا فإهنم 

  يسألوهنم وينقادون هلم فقال أَنَّا أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَافِرِيَن َتُؤزُُّهْم أَّزاً وفيه مسائل
ألصحاب هبذه اآلية على أن اهللا تعاىل مريد جلميع الكائنات فقالوا قول القائل أرسلت فالناً املسألة األوىل احتج ا

على فالن موضوع يف اللغة إلفادة أنه سلطه عليه إلرادة أن يستويل عليه قال عليه السالم سم اهللا وأرسل كلبك 
افِرِيَن يفيد أنه تعاىل سلطهم عليهم إلرادة أن يستولوا عليهم عليه إذا ثبت هذا فقوله أَنَّا أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَ

وذلك يفيد املقصود مث يتأكد هذا بقوله َتُؤزُُّهْم أَّزاً فإن معناه إنا أرسلنا الشياطني على الكافرين لتؤزهم أزاً ويتأكد 
اللفظ توجب أنه تعاىل أرسل الشياطني إىل قال القاضي حقيقة )  ٦٤اإلسراء ( بقوله وَاْسَتفْزِْز َمنِ اْسَتطَْعَت مِْنُهْم 

  الكفار كما أرسل األنبياء بأن محلهم رسالة يؤدوهنا إليهم

فال جيوز يف تلك الرسالة إال ما أرسل عليه الشياطني من اإلغواء فكان جيب يف الكفار أن يكونوا بقبوهلم من 
بذلك ألن عندهم أن ضالل الكفار من قبله الشياطني مطيعني وذلك كفر من قائله وألن من العجب تعلق اجملربة 

تعاىل بأن خلق فيهم الكفر وقدر الكفر فال تأثري ملا يكون من الشيطان وإذا بطل محل اللفظ يف ظاهره فال بد من 
التأويل فنحمله على أنه تعاىل خلى بني الشياطني وبني الكفار وما منعهم من إغوائهم وهذه التخلية تسمى إرساالً يف 

لغة كما إذا مل مينع الرجل كلبه من دخول بيت جريانه يقال أرسل كلبه عليه وإن مل يرد أذى الناس وهذه سعة ال
التخلية وإن كان فيها تشديد للمحنة عليهم فهم متمكنون من أن ال يقبلوا منهم ويكون ثواهبم على ترك القبول 

ن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدعَْوُتكُْم فَاسَْتَجبُْتْم ِلى فَالَ َتلُوُمونِى َولُوُمواْ أعظم والدليل عليه قوله تعاىل َوَما كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم ّم
هذا متام كالمه ونقول ال نسلم أنه ال ميكن محله على ظاهره فإن قوله أَْرَسلَْنا الشَّيَاِطَني لو )  ٢٢إبراهيم ( أَنفَُسكُْم 

ل قول الشياطني قلنا اهللا تعاىل ما أرسل الشياطني إىل الكفار بل أرسلهم اهللا إىل الكفار لكان الكفار مطيعني له بقبو
أرسلها عليهم واإلرسال عليهم هو التسليط إلرادة أن يصري مستولياً عليه فأين هذا من اإلرسال إليهم قوله ضالل 

اه تلك الوسوسة يوجب الكافر من قبل اهللا تعاىل فأي تأثري للشيطان فيه قلنا مل ال جيوز أن يقال إن إمساع الشيطان إي
يف قلبه ذلك الضالل بشرط سالمة فهم السامع ألن كالم الشيطان من خلق اهللا تعاىل فيكون ذلك الضالل احلاصل 

يف قلب الكافر منتسباً إىل الشيطان وإىل اهللا تعاىل من هذين الوجهني قوله مل ال جيوز أن يكون املراد باإلرسال 
ان والكفرة فقد خلى بينهم وبني األنبياء مث إنه تعاىل خص الكافر بأنه أرسل التخلية قلنا كما خلى بني الشيط

الشيطان عليه فال بد من فائدة زائدة ههنا وألن قوله تَُؤزُُّهمْ أَّزاً أي حتركهم حتريكاً شديداً كالغرض من ذلك 
  املوضع واهللا أعلماإلرسال فوجب أن يكون األز مراداً هللا تعاىل وحيصل املقصود منه فهذا ما يف هذا 

املسألة الثانية قال ابن عباس َتُؤزُُّهْم أَّزاً أي تزعجهم يف املعاصي إزعاجاً نزلت يف املستهزئني بالقرآن وهم مخسة 
األز واهلز واالستفزاز أخوات يف معىن التهييج وشدة اإلزعاج أي تغريهم على ) الكشاف ( رهط قال صاحب 

وساس والتسويالت أما قوله تعاىل فَالَ تَْعَجلْ َعلَْيهِمْ إِنََّما نَُعدُّ لَُهْم َعّداً يقال عجلت املعاصي وحتثهم وهتيجهم هلا بال
عليه بكذا إذا استعجلته به أي ال تعجل عليهم بأن يهلكوا أو يبيدوا حىت تستريح أنت واملسلمون من شرورهم 

ودة ونظريه قوله تعاىل َوالَ َتْستَْعجِل لَُّهْم كَأَنَُّهْم فليس بينك وبني ما تطلب من هالكهم إال أيام حمصورة وأنفاس معد
عن ابن عباس أنه كان إذا قرأها بكى )  ٣٥األحقاف ( َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ لَْم َيلَْبثُواْ إِالَّ َساَعةً  ّمن نََّهارٍ َبالَغٌ 

لك وعن ابن السماك رمحه اهللا أنه كان وقال آخر العدد خروج نفسك آخر العدد دخول قربك آخر العدد فراق أه
عند املأمون فقرأها فقال إذا كانت األنفاس بالعدد ومل يكن هلا مدد فما أسرع ما تنفد وذكروا يف قوله َنُعدُّ لَُهْم َعّداً 



وجهني آخرين األول نعد أنفاسهم وأعماهلم فنجازيهم على قليلها وكثريها والثاين نعد األوقات إىل وقت األجل 
ملعني لكل أحد الذي ال يتطرق إليه الزيادة والنقصان مث بني سبحانه ما سيظهر يف ذلك اليوم من الفصل بني املتقني ا

نصب يوم ) الكشاف ( وبني اجملرمني يف كيفية احلشر فقال َيْوَم َنْحُشُر الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفْداً قال صاحب 
لفريقني ما ال حييط به الوصف أو اذكر يوم حنشر وجيوز أن ينتصب بال ميلكون مبضمر أي يوم حنشر ونسوق نفعل با

والذي نفسي بيده إن املتقني إذا خرجوا من ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( عن علي عليه السالم قال قال رسول اهللا 
  مث تال هذه اآلية وفيها مسائل) قبورهم استقبلوا بنوق بيض هلا أجنحة عليها رحال الذهب 

املسألة األوىل قال القاضي هذه اآلية أحد ما يدل على أن أهوال يوم القيامة ختتص باجملرمني ألن املتقني من االبتداء 
  حيشرون على هذا النوع من الكرامة فهم آمنون من اخلوف فكيف جيوز أن تناهلم األهوال

يفيد أن انتهاء حركتهم يكون عند الرمحن وأهل  املسألة الثانية املشبهة احتجوا باآلية وقالوا قوله إِلَى الرَّْحَمنِ
  التوحيد يقولون املعىن يوم حنشر املتقني إىل حمل كرامة الرمحن

اشر املسألة الثالثة طعن امللحد فيه فقال قوله َيْوَم َنْحُشرُ الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفْداً هذا إمنا يستقيم أن لو كان احل
ن احلاشر هو الرمحن فهذا الكالم ال ينتظم أجاب املسلمون بأن التقدير يوم حنشر املتقني إىل غري الرمحن أما إذا كا

كرامة الرمحن أما قوله وََنُسوقُ الُْمْجرِِمَني إِلَى َجَهنََّم ورداً فقوله َنسُوُق يدل على أهنم يساقون إىل النار بإهانة 
للعطاش ألن من يرد املاء ال يرده إال للعطش وحقيقة  واستخفاف كأهنم نعم عطاش تساق إىل املاء والورد اسم

الورود السري إىل املاء فسمي به الواردون أما قوله الَّ َيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ  أي فليس هلم والظاهر أن املراد شفاعتهم 
ملؤمنون وقال لغريهم أو شفاعة غريهم هلم فلذلك اختلفوا وقال بعضهم ال ميلكون أن يشفعوا لغريهم كما ميلك ا

بعضهم بل املراد ال ميلك غريهم أن يشفعوا هلم وهذا الثاين أوىل ألن محل اآلية على األول جيري جمرى إيضاع 
الواضحات وإذا ثبت ذلك دلت اآلية على حصول الشفاعة ألهل الكبائر ألنه قال عقيبه إِالَّ َمنِ اتََّخذَ ِعنَد الرَّْحَمنِ 

ال يستحقون أن يشفع هلم غريهم إال إذا كانوا قد اختذوا عند الرمحن عهداً التوحيد َعْهداً والتقدير أن هؤالء 
( والنبوة فوجب أن يكون داخالً حتته ومما يؤكد قولنا ما روى ابن مسعود أنه عليه السالم قال ألصحابه ذات يوم 

ل صباح ومساء اللهم فاطر أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند اهللا عهداً قالوا وكيف ذلك قال يقول ك
السموات واألرض عامل الغيب والشهادة إين أعهد إليك بأين أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن 

حممداً عبدك ورسولك فإنك إن تكلين إىل نفسي تقربين من الشر وتبعدين من اخلري وإين ال أثق إال برمحتك فاجعل 
ال ختلف امليعاد فإذا قال ذلك طبع اهللا عليه بطابع ووضع حتت العرش فإذا كان  يل عهداً توفينيه يوم القيامة إنك

فظهر هبذا احلديث أن املراد من العهد كلمة ) يوم القيامة نادى مناٍد أين الذين هلم عند الرمحن عهد فيدخلون اجلنة 
ة دالة على مذهبه وقد ظهر أن الشهادة وظهر وجه داللة اآلية على أن الشفاعة ألهل الكبائر وقال القاضي اآلي

  اآلية قوية يف الداللة على قولنا واهللا أعلم
عَْوا ِللرَّْحَماِن وَلَداً َوَما َينبَِغى لَقَْد جِئُْتْم َشْيئاً إِّداً َتكَاُد السََّماَواتُ َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه وََتنَشقُّ األرض وََتِخرُّ الْجَِبالُ َهّداً أَن َد

اً َوكُلُُّهمْ َيتَِّخذَ وَلَداً إِن كُلُّ َمن ِفى السََّماَواِت واألرض إِالَّ آِتى الرَّْحَمنِ َعْبداً لَّقَْد أَْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعّد ِللرَّْحَماِن أَن
  َءاِتيِه َيْوَم الِْقَياَمةِ  فَْرداً

الَِت الَْيُهوُد عَزِيٌز اْبُن اللَِّه َوقَالَتِ اعلم أنه تعاىل ملا رد على عبده األوثان عاد إىل الرد على من أثبت له ولداً َوقَ
وقالت العرب املالئكة بنات اهللا والكل داخلون يف هذه اآلية ومنهم من )  ٣٠التوبة ( النََّصاَرى الَْمسِيُح اْبُن اللَِّه 



ة أما اآلن فإنه ملا خصها بالعرب الذي أثبتوا أن املالئكة بنات اهللا قالوا ألن الرد على النصارى تقدم يف أول السور
رد على العرب الذين قالوا بعبادة األوثان تكلم يف إفساد قول الذين قالوا بعبادة املالئكة لكوهنم بنات اهللا أما قوله 
لَقَْد جِئُْتْم َشْيئاً إِّداً فقرىء إداً بالكسر والفتح قال ابن خالويه اإلد واألد العجب وقيل املنكر العظيم واألدة الشدة 

 األمر وآدىن أثقلي قرىء يتفطرن بالتاء بعد الياء أعين املعجمة من حتتها واختلفوا يف يكاد فقرأ بعضهم بالياء وأدىن
املعجمة من حتتها وبعضهم بالتاء من فوق واالنفطار من فطرة إذا شقه والتفطر من فطره إذا شققه وكرر الفعل فيه 

لُ َهّداً أي هتد هداً أو مهدودة أو مفعول له أي ألهنا هتد واملعىن أهنا وقرأ ابن مسعود يتصدعن وقوله َوَتِخرُّ الْجَِبا
تتساقط أشد ما يكون تساقط البعض على البعض فإن قيل من أين يؤثر القول بإثبات الولد هللا تعاىل يف انفطار 

هذا بالسموات  السموات وانشقاق األرض وخرور اجلبال قلنا فيه وجوه أحدها أن اهللا سبحانه وتعاىل يقول أفعل
واألرض واجلبال عند وجود هذه الكلمة غضباً مين على من تفوه هبا لوال حلمي وأين ال أعجل بالعقوبة كما قال إِنَّ 

فاطر ( ماً غَفُوراً انَ َحِلياللََّه ُيْمِسُك السََّماوَاِت وَاالْْرَض أَن َتُزوالَ وَلَِئن زَالََتا إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ّمن َبْعِدِه إِنَُّه كَ
وثانيها أن يكون استعظاماً للكلمة وهتويالً من فظاعتها وتصويراً ألثرها يف الدين وهدمها ألركانه وقواعده )  ٤١

وثالثها أن السموات واألرض واجلبال تكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل من غلظ هذا القول وهذا تأويل أيب 
بال كانت سليمة من كل العيوب فلما تكلم بنو آدم هبذا القول ظهرت مسلم ورابعها أن السموات واألرض واجل

  العيوب فيها أما قوله أَن َدَعْوا ِللرَّْحَماِن َولَداً ففيه مسائل
املسألة األوىل يف إعرابه ثالثة أوجه أحدها أن يكون جمروراً بدالً من اهلاء يف منه أو منصوباً بتقدير سقوط الالم 

ا ألن دعوا أو مرفوعاً بأنه فاعل َهّداً أي هدها دعاء الولد للرمحن واحلاصل أنه تعاىل بني أن وإفضاء الفعل أي هذ
  سبب تلك األمور العظيمة هذا القول

املسألة الثانية إمنا كرر لفظ الرمحن مرات تنبيهاً على أنه سبحانه وتعاىل هو الرمحن وحده من قبل أن أصول النعم 
  وفروعها ليست إال منه

لة الثالثة قوله َدعَْوا ِللرَّْحَماِن هو من دعا مبعىن مسى املتعدي إىل مفعولني فاقتصر على أحدمها الذي هو الثاين املسأ
صلى اهللا عليه ( طلباً للعموم واإلحاطة بكل من ادعى له ولداً أو من دعا مبعىن نسب الذي هو مطاوعة ما يف قوله 

  شاعرقال ال) من ادعى إىل غري مواليه ) ( وسلم 
  إنا بين هنشل ال ندعى ألب

أي ال ننتسب إليه مث قال تعاىل َوَما َينبَِغى ِللرَّْحَمانِ أَن يَتَِّخذَ َولَداً أي هو حمال أما الوالدة املعروفة فال مقال يف 
ا يكون امتناعها وأما التبين فألن الولد ال بد وأن يكون شبيهاً بالوالد وال مشبه هللا تعاىل وألن اختاذ الولد إمن

ألغراض ال تصح يف اهللا من سروره به واستعانته به وذكر مجيل وكل ذلك ال يليق به مث قال إِن كُلُّ َمن ِفى 
  السََّماَواِت َواالْْرَض إِالَّ اِتى الرَّْحَمنِ َعْبداً واملراد أنه ما من معبود هلم يف السموات

ي إليه ويلتجىء إىل ربوبيته عبداً منقاداً مطيعاً خاشعاً راجياً واألرض من املالئكة والناس إال وهو يأيت الرمحن أي يأو
كما يفعل العبيد ومنهم من محله على يوم القيامة خاصة واألول أوىل ألنه ال ختصيص فيه وقوله لَّقَْد أَْحَصاُهمْ 

أمورهم وتفاصيلها ال  َوَعدَُّهْم َعّداً أي كلهم حتت أمره وتدبريه وقهره وقدرته فهو سبحانه ميحط هبم ويعلم جممل
  يفوته شيء من أحواهلم وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من هؤالء املشركني أحد وهم براء منهم

َبشَِّر بِِه الُْمتَِّقَني َوتُْنِذَر بِِه قَْوماً ِلُت إِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت سََيْجَعلُ لَُهمُ الرَّْحَمُن ُوّداً فَإِنََّما َيسَّرَْناُه بِلَسَانَِك
  لُّّداً َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم مِّن قَْرٍن َهلْ ُتِحسُّ ِمنُْهْم مِّْن أََحٍد أَوْ َتْسَمُع لَُهْم رِكْزاً



كر أحوال اعلم أنه تعاىل ملا رد على أصناف الكفرة وبالغ يف شرح أحواهلم يف الدنيا واآلخرة ختم السورة بذ
اً قوالن األول املؤمنني فقال إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت سََيجَْعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُوّداً وللمفسرين يف قوله وُّد

وهو قول اجلمهور أنه تعاىل سيحدث هلم يف القلوب مودة ويزرعها هلم فيها من غري تودد منهم وال تعرض لألسباب 
يكتسب الناس هبا مودات القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع معروف أو غري ذلك وإمنا هو اختراع منه اليت 

تعاىل وابتداء ختصيصاً ألوليائه هبذه الكرامة كما قذف يف قلوب أعدائهم الرعب واهليبة إعظاماً هلم وإجالالً ملكاهنم 
ينئذ ممقوتني بني الكفرة فوعدهم اهللا تعاىل ذلك إذا جاء والسني يف سيجعل إما ألن السورة مكية وكان املؤمنون ح

اإلسالم وإما أن يكون ذلك يوم القيامة حيببهم إىل خلقه مبا يعرض من حسناهتم وينشر من ديوان أعماهلم عن النيب 
جربيل عليه  إذا أحب اهللا عبداً نادى جربيل قد أحببت فالناً فأحبوه فينادي( يف هذه اآلية ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

وعن كعب قال مكتوب يف التوراة واإلجنيل ال حمبة ) السالم بذلك يف السماء واألرض وإذا أبغض عبداً فمثل ذلك 
ألحد يف األرض حىت يكون ابتداؤها من اهللا تعاىل ينزهلا على أهل السماء مث على أهل األرض وتصديق ذلك يف 

ّداً القول الثاين وهو اختيار أيب مسلم معىن سََيجَْعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُوّداً أي يهب القرآن قوله َسَيجَْعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُو
هلم ما حيبون والود واحملبة سواء يقال آتيت فالناً حمبته وجعل هلم ما حيبون وجعلت له وده ومن كالمهم يود لو 

أي حمبوهبم يف اجلنة والقول األول كان كذا ووددت أن لو كان كذا أي أحببت ومعناه سيعطيهم الرمحن ودهم 
قرأ هذه اآلية وفسرها بذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( أوىل ألن محل احملبة على احملبوب جماز وألنا ذكرنا أن الرسول 
  فكان ذلك أوىل وقال أبو مسلم بل القول الثاين أوىل لوجوه

لكفار وقد يبغضه كثري من املسلمني وثانيها أن أحدها كيف يصح القول األول مع علمنا بأن املسلم املتقي يبغضه ا
مثل هذه احملبة قد حتصل للكفار والفساق أكثر فكيف ميكن جعله إنعاماً يف حق املؤمنني وثالثها أن حمبتهم يف قلوهبم 

ملراد عن األول أن ا) واجلواب ( من فعلهم ال أن اهللا تعاىل فعله فكان محل اآلية على إعطاء املنافع األخروية أوىل 
إذا ذكرين ( جيعل هلم الرمحن حمبة عند املالئكة واألنبياء وروى عنه عليه السالم أنه حكى عن ربه عز وجل أنه قال 

) اجلواب ( وهذا هو ) عبدي املؤمن يف نفسه ذكرته يف نفسي وإذا ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل أطيب منهم وأفضل 
عن الثالث أنه حممول على فعل األلطاف وخلق ) واجلواب ( ذلك عن الكالم الثاين ألن الكافر والفاسق ليس ك

ه عظيم موقع داعية إكرامه يف قلوهبم أما قوله تعاىل فَإِنََّما َيسَّْرنَاُه بِلَسَانِكَ ِلُتَبّشَر بِِه الُْمتَِّقَني فهو كالم مستأنف بني ب
فرق املضلني املبطلني فبني تعاىل أنه يسر ذلك  هذه السورة ملا فيها من التوحيد والنبوة واحلشر والنشر والرد على

صلى اهللا عليه ( بلسانه ليبشر به وينذر ولوال أنه تعاىل نقل قصصهم إىل اللغة العربية ملا تيسر ذلك على الرسول 
ذكر فأما أن القرآن يتضمن تبشري املتقني وإنذار من خرج منهم فبني لكنه تعاىل ملا ذكر أنه يبشر به املتقني ) وسلم 

يف مقابلته من هو يف خمالفة التقوى أبلغ وأبلغهم األلد الذي يتمسك بالباطل وجيادل فيه ويتشدد وهو معىن لداً مث 
إنه تعاىل ختم السورة مبوعظة بليغة فقال َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ّمن قَْرٍن ألهنم إذا تأملوا وعلموا أنه ال بد من زوال 

وت خافوا ذلك وخافوا أيضاً سوء العاقبة يف اآلخرة فكانوا فيها إىل احلذر من املعاصي أقرب الدنيا واالنتهاء إىل امل
مث أكد تعاىل يف ذلك فقال َهلْ ُتِحسُّ ِمْنُهْم ّمْن أََحٍد ألن الرسول عليه السالم إذا مل حيس منهم برؤية أو إدراك أو 

منه ركز الرمح إذا غيب طرفه يف األرض والركاز املال املدفون وجدان َوالَ َيسَْمُع لَُهمْ رِكْزاً وهو الصوت اخلفي و
دل ذلك على انقراضهم وفنائهم بالكلية واألقرب يف قوله أَْهلَكَْنا أن املراد به االنقراض باملوت وإن كان من 

رب العاملني  املفسرين من محله على العذاب املعجل يف الدنيا واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب واحلمد هللا
  وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم



بداية اجلزء الثاىن والعشرين من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى 
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -ريوت ب -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

  سورة طه
  وهي مائة وثالثون ومخس آيات

اَواتِ الُْعلَى الرَّْحَمُن َعلَى طه َمآ أَنََزلَْنا َعلَْيكَ الْقُرَْءانَ ِلَتشْقَى إِالَّ َتذِْكَرةً  لَِّمن َيْخَشى َتنزِيالً مِّمَّْن َخلَق األرض وَالسََّم
نَُّه َيعْلَُم السِّرَّ شِ اْسَتَوى لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي األرض َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْحتَ الثََّرى َوإِن َتجَْهْر بِالْقَْولِ فَإِالْعَْر

  َوأَخْفَى اللَُّه ال إله إِالَّ ُهَو لَُه االٌّ سَْمآُء الُْحْسَنى
  سورة طه

  اعلم أن قوله طه فيه مسألتان
سألة األوىل قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر اهلاء وقرأ أهل املدينة بني الفتح والكسر وقرأ ابن كثري وابن عامر امل

بفتح الطاء وقرأ محزة والكسائي بكسر الطاء واهلاء قال الزجاج وقرىء طه بفتح الطاء وسكون اهلاء وكلها لغات 
مفتوح ومن كسر الطاء واهلاء فأمال الكسرة ألن احلرف  قال الزجاج من فتح الطاء واهلاء فألن ما قبل األلف

  مقصور واملقصور يغلب عليه اإلمالة إىل الكسرة
املسألة الثانية للمفسرين فيه قوالن أحدمها أنه من حروف التهجي واآلخر أنه كلمة مفيدة أما على القول األول فقد 

ور أحدها قال الثعليب طا شجرة طوىب واهلاء اهلاوية فكأنه تقدم الكالم فيه يف أول سورة البقرة والذي زادوه ههنا أم
أقسم باجلنة والنار وثانيها حيكى عن جعفر الصادق عليه السالم الطاء طهارة أهل البيت واهلاء هدايتهم وثالثها يا 

  مطمع الشفاعة لألمة ويا هادي اخللق إىل امللة ورابعها قال سعيد بن جبري

هر اهلادي وخامسها الطاء من الطهارة واهلاء من اهلداية كأنه قيل يا طاهراً من الذنوب هو افتتاح امسه الطيب الطا
ويا هادياً إىل عالم الغيوب وسادسها الطاء طول القراء واهلاء هيبتهم يف قلوب الكفار قال اهللا تعاىل َسُنلِْقى ِفى 

لطاء تسعة يف احلساب واهلاء مخسة تكون أربعة عشر وسابعها ا)  ١٥١آل عمران ( قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُرواْ الرُّْعَب 
ومعناه يا أيها البدر وقد عرفت فيما تقدم أن أمثال هذه األقوال ال جيب أن يعتمد عليها القول الثاين قول من قال 
إهنا كلمة مفيدة وعلى هذا القول ذكروا وجهني أحدمها معناه يا رجل وهو مروي عن ابن عباس واحلسن وجماهد 

د بن جبري وقتادة وعكرمة والكليب رضي اهللا عنهم مث قال سعيد بن جبري بلسان النبطية وقال قتادة بلسان وسعي
  السريانية وقال عكرمة بلسان احلبشة وقال الكليب بلغة عك وأنشد الكليب لشاعرهم إن السفاهة طه يف خالئقكم

  ال قدس اهللا أرواح املالعني
وجهني األول أنه مبعىن يا رجل يف اللغة محل عليه لكنه ال جيوز إن ثبت على وقد تكلم الناس على هذا القول من 

هذا املعىن إال يف لغة العرب إذ القرآن هبذه اللغة نزل فيحتمل أن تكون لغة العرب يف هذه اللفظة موافقة لسائر 
إن كان طه يف ) لكشاف ا( اللغات اليت حكيناها فأما على غري هذا الوجه فال حيتمل وال يصح الثاين قال صاحب 



لغة عك مبعىن يا رجل فلعلهم تصرفوا يف يا هذا فقلبوا الياء طاء فقالوا طا واختصروا يف هذا واقتصروا على ها 
فقوله طه مبعىن يا هذا واعترض بعضهم عليه وقالوا لو كان كذلك لوجب أن يكتب أربعة أحرف طا ها وثانيهما 

على إحدى رجليه فأمر أن يطأ األرض بقدميه معاً وكان األصل طأ فقلبت أنه عليه السالم كان يقوم يف هتجده 
مهزته هاء كما قالوا هياك يف إياك وهرقت يف أرقت وجيوز أن يكون األصل من وطىء على ترك اهلمزة فيكون 

لَْيَك الِْكتَابِ لَِتْشقَى أصله طأ يا رجل مث أثبت اهلاء فيها للوقف والوجهان ذكرمها الزجاج أما قوله تعاىل َما أََنزَلَْنا َع
  ففيه مسائل

إن جعلت طه تعديداً ألمساء احلروف فهذا ابتداء كالم وإن جعلتها امساً ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
هر أوقع للسورة احتمل أن يكون قوله َما أََنَزلَْنا َعلَْيَك الْقُرْءانَ لَِتْشقَى خرباً عنها وهي يف موضع املبتدأ والقرآن ظا

  موقع املضمر ألهنا قرآن وأن يكون جواباً هلا وهي قسم
  املسألة الثانية قرىء مَّا نَزَّلَ َعلَْيَك الْقُْرءانَ ِلَتشْقَى

املسألة الثالثة ذكروا يف سبب نزول اآلية وجوهاً أحدها قال مقاتل إن أبا جهل والوليد بن املغرية ومطعم بن عدي 
إنك لتشقى حيث تركت دين آبائك فقال عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ول اهللا والنضر بن احلارث قالوا لرس

صلى اهللا ( قالوا بل أنت تشقى فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية رداً عليهم وتعريفاً حملمد ) بل بعثت رمحة للعاملني ( السالم 
فوز والسبب يف إدراك كل سعادة بأن دين اإلسالم هو السالم وهذا القرآن هو السالم إىل نيل كل ) عليه وسلم 

وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها وثانيها أنه عليه السالم صلى بالليل حىت تورمت قدماه فقال له جربيل عليه 
أي ما أنزلناه لتهلك نفسك بالعبادة وتذيقها املشقة العظيمة وما ) أبق على نفسك فإن هلا عليك حقاً ( السالم 

) كان إذا قام من الليل ربط صدره حببل حىت ال ينام ( سمحة وروى أيضاً أنه عليه السالم بعثت إال باحلنيفية ال
وقال بعضهم كان يقوم على رجل واحدة وقال بعضهم كان يسهر طول الليل فأراد بقوله لَِتْشقَى ذلك قال القاضي 

مر اهللا تعاىل وإذا فعله بأمره فهو من هذا بعيد ألنه عليه السالم إن فعل شيئاً من ذلك فال بد وأن يكون قد فعله بأ
باب السعادة فال جيوز أن يقال له ما أمرناك بذلك وثالثها قال بعضهم حيتمل أن يكون املراد ال تشق على نفسك 

  وال تعذهبا

باألسف على كفر هؤالء فإنا إمنا أنزلنا عليك القرآن لتذكر به فمن آمن وأصلح فلنفسه ومن كفر فال حيزنك كفره 
)  ٦٥) يونس ( اآلية َوالَ َيْحزُنَك قَْولُُهْم )  ٦الكهف ( عليك إال البالغ وهو كقوله تعاىل لَعَلََّك بَاِخٌع نَّفَْسَك  فما

( َحِفيظاً َوَما أَنَت َعلَيْهِم بَِوكِيلٍ )  ٢٢الغاشية ( ورابعها أنك ال تالم على كفر قومك كقوله تعاىل لَّْسَت َعلَيْهِم 
ي ليس عليك كفرهم إذا بلغت وال تؤاخذ بذنبهم وخامسها أن هذه السورة من أوائل ما نزل أ)  ١٠٧األنعام 

مبكة ويف ذلك الوقت كان عليه السالم مقهوراً حتت ذل أعدائه فكأنه سبحانه قال له ال تظن أنك تبقى على هذه 
بقى شقياً فيما بينهم بل تصري معظماً احلالة أبداً بل يعلو أمرك ويظهر قدرك فإنا ما أنزلنا عليك مثل هذا القرآن لت

  مكرماً وأما قوله تعاىل إِالَّ َتذْكَِرةً  لَّمن َيْخَشى ففيه مسائل
املسألة األوىل يف كلمة إال ههنا قوالن أحدمها أنه استثناء منقطع مبعىن لكن والثاين التقدير ما أنزلنا عليك القرآن 

  ال ما شافهناك هبذا الكالم لتتأذى إال ليعترب بك غريكلتحمل متاعب التبليغ إال ليكون تذكرة كما يق
املسألة الثانية إمنا خص من خيشى بالتذكرة ألهنم املنتفعون هبا وإن كان ذلك عاماً يف اجلميع وهو كقوله ُهًدى 

)  ١الفرقان ( لَِيكُونَ ِللَْعالَِمَني َنذِيراً  وقال سبحانه وتعاىل َتبَاَرَك الَِّذى نَزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه)  ٢البقرة ( لّلُْمتَِّقَني 
وقال َوذَكّْر فَإِنَّ )  ٩٧مرمي ( وقال َوتُْنِذَر بِِه قَْوماً لُّّداً )  ٦يس ( وقال ِلتُنِذَر قَْوماً مَّا أُنِذَر ءاَباؤُُهْم فَُهْم غَاِفلُونَ 



  الذّكَْرى َتنفَُع الُْمْؤِمنَِني
رآن تذكرة أنه عليه السالم كان يعظمهم به وببيانه فيدخل حتت قوله ملن خيشى الرسول املسألة الثالثة وجه كون الق

ألنه يف اخلشية والتذكرة بالقرآن كان فوق الكل وأما قوله تعاىل َتنزِيالً ّممَّْن َخلَق االْْرضَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
  َوالسََّماواِت الُْعلَى ففيه مسائل

صب تنزيال وجوهاً أحدها تقديره نزل تنزيالً ممن خلق األرض فنصب تنزيالً مبضمر وثانيها املسألة األوىل ذكروا يف ن
أن ينصب بأنزلنا ألن معىن ما أنزلناه إال تذكرة أنزلناه تذكرة وثالثها أن ينصب على املدح واالختصاص ورابعها أن 

ى تنزيل اهللا وهو معىن حسن وإعراب بني وقرىء ينصب بيخشى مفعوالً به أي أنزله اهللا تعاىل َتذْكَِرةً  لَّمن َيْخَش
  تنزيل بالرفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف

املسألة الثانية فائدة االنتقال من لفظ التكلم إىل لفظ الغيبة أمور أحدها أن هذه الصفات ال ميكن ذكرها إال مع 
ع مث ثىن بالنسبة إىل املختص بصفات العظمة الغيبة وثانيها أنه قال أوال أنزلنا ففخم باإلسناد إىل ضمري الواحد املطا

والتمجيد فتضاعفت الفخامة من طريقني وثالثها جيوز أن يكون أنزلنا حكاية لكالم جربيل عليه السالم واملالئكة 
  النازلني معه

ا وإمنا املسألة الثالثة أنه تعاىل عظم حال القرآن بأن نسبه إىل أنه تنزيل ممن خلق األرض وخلق السموات على علوه
قال ذلك ألن تعظيم اهللا تعاىل يظهر بتعظيم خلقه ونعمه وإمنا عظم القرآن ترغيباً يف تدبره والتأمل يف معانيه 
  وحقائقه وذلك معتاد يف الشاهد فإنه تعظم الرسالة بتعظيم حال املرسل ليكون املرسل إليه أقرب إىل االمتثال

  فائدة وصف السموات بالعال الداللة على عظم قدرة مناملسألة الرابعة يقال مساء عليا ومسوات عال و

  خيلق مثلها يف علوها وبعد مرتقاها أما قوله تعاىل الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى ففيه مسائل
املسألة األوىل قرىء الرمحن جمروراً صفة ملن خلق والرفع أحسن ألنه إما أن يكون رفعاً على املدح والتقدير هو 

وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بالمه إىل من خلق فإن قيل اجلملة اليت هي على العرش استوى ما حملها إذا الرمحن 
جررت الرمحن أو رفعته على املدح قلنا إذا جررت فهو خرب مبتدأ حمذوف ال غري وإن رفعت جاز أن يكون كذلك 

  وأن يكون مع الرمحن خربين للمبتدأ
هبذه اآلية يف أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل بالعقل والنقل من وجوه املسألة الثانية املشبهة تعلقت 

أحدها أنه سبحانه وتعاىل كان وال عرش وال مكان وملا خلق اخللق مل حيتج إىل مكان بل كان غنياً عنه فهو بالصفة 
العرش ال بد وأن يكون اجلزء  اليت مل يزل عليها إال أن يزعم زاعم أنه مل يزل مع اهللا عرش وثانيها أن اجلالس على

احلاصل منه يف ميني العرش غري احلاصل يف يسار العرش فيكون يف نفسه مؤلفاً مركباً وكل ما كان كذلك احتاج إىل 
املؤلف واملركب وذلك حمال وثالثها أن اجلالس على العرش إما أن يكون متمكناً من اإلنتقال واحلركة أو ال ميكنه 

قد صار حمل احلركة والسكون فيكون حمدثاً ال حمالة وإن كان الثاين كان كاملربوط بل كان ذلك فإن كان األول ف
كالزمن بل أسوأ منه فإن الزمن إذا شاء احلركة يف رأسه وحدقته أمكنه ذلك وهو غري ممكن على معبودهم ورابعها 

مكان لزمهم أن حيصل يف هو أن معبودهم إما أن حيصل يف كل مكان أو يف مكان دون مكان فإن حصل يف كل 
مكان النجاسات والقاذورات وذلك ال يقوله عاقل وإن حصل يف مكان دون مكان افتقر إىل خمصص خيصصه بذلك 

يتناول نفي املساواة )  ١١الشورى ( املكان فيكون حمتاجاً وهو على اهللا حمال وخامسها أن قوله لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء 
االستثناء فإنه حيسن أن يقال ليس كمثله شيء إال يف اجللوس وإال يف املقدار وإال يف من مجيع الوجوه بدليل صحة 

اللون وصحة االستثناء تقتضي دخول مجيع هذه األمور حتته فلو كان جالساً حلصل من مياثله يف اجللوس فحينئذ 



فإذا كانوا حاملني )  ١٧احلاقة ( ِئذٍ ثََمانَِيةٌ  يبطل معىن اآلية وسادسها قوله تعاىل َوَيحِْملُ َعْرَش َرّبَك فَْوقَُهمْ َيْوَم
للعرش والعرش مكان معبودهم فيلزم أن تكون املالئكة حاملني خلالقهم ومعبودهم وذلك غري معقول ألن اخللق هو 

اً الذي حيفظ املخلوق أما املخلوق فال حيفظ اخلالق وال حيمله وسابعها أنه لو جاز أن يكون املستقر يف املكان إهل
فكيف يعلم أن الشمس والقمر ليس بإله ألن طريقنا إىل نفس إهلية الشمس والقمر أهنما موصوفان باحلركة 

والسكون وما كان كذلك كان حمدثاً ومل يكن إهلاً فإذا أبطلتم هذا الطريق انسد عليكم باب القدح يف إهلية الشمس 
بة إلينا هي حتت بالنسبة إىل ساكين ذلك اجلانب اآلخر من والقمر وثامنها أن العامل كرة فاجلهة اليت هي فوق بالنس

األرض وبالعكس فلو كان املعبود خمتصاً جبهة فتلك اجلهة وإن كانت فوقاً لبعض الناس لكنها حتت لبعض آخرين 
( ُه أََحٌد وباتفاق العقالء ال جيوز أن يقال املبعود حتت مجيع األشياء وتاسعها أمجعت األمة على أن قوله قُلْ ُهَو اللَّ

من احملكمات ال من املتشاهبات فلو كان خمتصاً باملكان لكان اجلانب الذي منه يلي ما على ميينه غري )  ١اإلخالص 
اجلانب الذي منه يلي ما على يساره فيكون مركباً منقسماً فال يكون أحداً يف احلقيقة فيبطل قوله قُلْ ُهَو اللَُّه أََحدٌ 

ولو كان املعبود جسماً لكان آفالً أبداً غائباً )  ٧٦األنعام ( يه السالم قال ال أُِحبُّ االِْفِلَني وعاشرها أن اخلليل عل
أبداً فكان يندرج حتت قوله ال أُِحبُّ االِْفِلَني فثبت هبذه الدالئل أن اإلستقرار على اهللا تعاىل حمال وعند هذا للناس 

  فيه

طع بأن اهللا تعاىل منزه عن املكان واجلهة ونترك تأويل اآلية وروي الشيخ قوالن األول أنا ال نشتغل بالتأويل بل نق
احلجر األسود ميني اهللا ( الغزايل عن بعض أصحاب اإلمام أمحد بن حنبل أنه أول ثالثة من األخبار قوله عليه السالم 

إين ألجد نفس ( يه السالم وقوله عل) قلب املؤمن بني إصبعني من أصابع الرمحن ( وقوله عليه السالم ) يف األرض 
واعلم أن هذا القول ضعيف لوجهني األول أنه إن قطع بأن اهللا تعاىل منزه عن املكان واجلهة ) الرمحن من قبل اليمن 

فقد قطع بأن ليس مراد اهللا تعاىل من اإلستواء اجللوس وهذا هو التأويل وإن مل يقطع بتنزيه اهللا تعاىل عن املكان 
اً فيه فهو جاهل باهللا تعاىل اللهم إال أن يقول أنا قاطع بأنه ليس مراد اهللا تعاىل ما يشعر به ظاهره واجلهة بل بقي شاك

بل مراده به شيء آخر ولكين ال أعني ذلك املراد خوفاً من اخلطأ فهذا يكون قريباً وهو أيضاً ضعيف ألنه تعاىل ملا 
لسان العرب وإذا كان ال معىن لالستواء يف اللغة إال يف خاطبنا بلسان العرب وجب أن ال يريد باللفظ إال موضوعه 

االستقرار واإلستيالء وقد تعذر محله على اإلستقرار فوجب محله على اإلستيالء وإال لزم تعطيل اللفظ وإنه غري 
تناع جائز والثاين وهو داللة قاطعة على أنه ال بد من املصري إىل التأويل وهو أن الداللة العقلية ملا قامت على ام

االستقرار ودل ظاهر لفظ االستواء على معىن االستقرار فإما أن نعمل بكل واحد من الدليلني وإما أن نتركهما معاً 
وإما أن نرجح النقل على العقل وإما أن نرجح العقل ونؤول النقل واألول باطل وإال لزم أن يكون الشيء الواحد 

والثاين أيضاً حمال ألنه يلزم رفع النقيضني معاً وهو باطل والثالث  منزهاً عن املكان وحاصالً يف املكان وهو حمال
باطل ألن العقل أصل النقل فإنه ما مل يثبت بالدالئل العقلية وجود الصانع وعلمه وقدرته وبعثته للرسل مل يثبت 

نشتغل بتأويل النقل النقل فالقدح يف العقل يقتضي القدح يف العقل والنقل معاً فلم يبق إال أن نقطع بصحة العقل و
وهذا برهان قاطع يف املقصود إذا ثبت هذا فنقول قال بعض العلماء املراد من اإلستواء اإلستيالء قال الشاعر قد 

  استوى بشر على العراق
  من غري سيف ودم مهراق

ق اهللا تعاىل فإن قيل هذا التأويل غري جائز لوجوه أحدها أن اإلستيالء معناه حصول الغلبة بعد العجز وذلك يف ح
حمال وثانيها أنه إمنا يقال فالن استوىل على كذا إذا كان له منازع ينازعه وكان املستوىل عليه موجوداً قبل ذلك 



وهذا يف حق اهللا تعاىل حمال ألن العرش إمنا حدث بتخليقه وتكوينه وثالثها االستيالء حاصل بالنسبة إىل كل 
ر فائدة واجلواب أنا إذا فسرنا االستيالء باالقتدار زالت هذه املطاعن املخلوقات فال يبقى لتخصيص العرش بالذك

بالكلية قال صاحب الكشاف ملا كان االستواء على العرش وهو سرير امللك ال حيصل إالمع امللك جعلوه كناية عن 
حصول امللك بذلك  امللك فقالوا استوى فالن على البلد يريدون ملك وإن مل يقعد على السرير البتة وإمنا عربوا عن

ألنه أصرح وأقوى يف الداللة من أن يقال فالن ملك وحنوه قولك يد فالن مبسوطة ويد فالن مغلولة مبعىن أنه جواد 
وخبيل ال فرق بني العبارتني إال فيما قلت حىت أن من مل تبسط يده قط بالنوال أو مل يكن له يد رأساً قيل فيه يده 

( ه وبني قوله جواد ومنه قوله تعاىل َوقَالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ  غُلَّْت أَْيِديهِْم مبسوطة ألنه ال فرق عندهم بين
أي هو جواد من غري تصور يد وال غل وال بسط )  ٦٤املائدة ( أي هو خبيل َبلْ َيَداُه مَْبُسوطََتاِن )  ٦٤املائدة 

وأقول إنا لو فتحنا هذا الباب النفتحت تأويالت الباطنية فإهنم  والتفسري بالنعمة والتمحل بالتسمية من ضيق العطن
االستغراق يف خدمة اهللا تعاىل من غري تصور فعل وقوله قُلَْنا )  ١٢طه ( أيضاً يقولون املراد من قوله فَاْخلَْع َنْعلَْيَك 

  يانَاُر كُونِى َبرْداً َوَسلَاَما َعلَى إِْبراِهيَم

ختليص إبراهيم عليه السالم من يد ذلك الظامل من غري أن يكون هناك نار وخطاب البتة  املراد منه)  ٦٩ابراهيم ( 
وكذا القول يف كل ما ورد يف كتاب اهللا تعاىل بل القانون أنه جيب محل كل لفظ ورد يف القرآن على حقيقته إال إذا 

فيه فهذا متام الكالم يف هذه اآلية قامت داللة عقلية قطعية توجب االنصراف عنه وليت من مل يعرف شيئاً مل خيض 
ومن أراد االستقصاء يف اآليات واألخبار املتشاهبات فعليه بكتاب تأسيس التقديس وباهللا التوفيق أما قوله تعاىل لَُّه َما 

قوله الرَّْحَمُن َعلَى ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْحتَ الثََّرى فاعلم أنه سبحانه مل شرح ملكه ب
الْعَْرشِ اْسَتَوى وامللك ال ينتظم إال بالقدرة والعلم ال جرم عقبه بالقدرة مث بالعلم أما القدرة فهي هذه اآلية واملراد 
أنه سبحانه مالك هلذه األقسام األربعة فهو مالك ملا يف السموات من ملك وجنم وغريمها ومالك ملا يف األرض من 

زات ومالك ملا بينهما من اهلواء ومالك ملا حتت الثرى فإن قيل الثرى هو السطح األخري من العامل فال املعادن والفل
يكون حتته شيء فكيف يكون اهللا مالكاً له قلنا الثرى يف اللغة التراب الندي فيحتمل أن يكون حتته شيء وهو إما 

روايات أما العلم فقوله تعاىل َوإِن َتْجَهرْ بِالْقَْولِ فَإِنَّهُ الثور أو احلوت أو الصخرة أو البحر أو اهلواء على اختالف ال
َيْعلَُم الّسرَّ وَأَْخفَى وفيه قوالن أحدمها أن قوله َوأَخْفَى بناء املبالغة وعلى هذا القول نقول إنه تعاىل قسم األشياء إىل 

ل الذي جيهر به وقد يسر يف النفس وإن ثالثة أقسام اجلهر والسر واألخفى فيحتمل أن يكون املراد من اجلهر القو
ظهر البعض وقد يسر وال يظهر على ما قال بعضهم وحيتمل أن يكون املراد بالسر وباألخفى ما ليس بقول وهذا 

أظهر فكأنه تعاىل بني أنه يعلم السر الذي ال يسمع وما هو أخفى منه فكيف ال يعلم اجلهر واملقصود منه زجر 
ة كانت أو باطنة والترغيب يف الطاعات ظاهرة كانت أو باطنة فعلى هذا الوجه ينبغي أن املكلف عن القبائح ظاهر

حيمل السر واألخفى على ما فيه ثواب أو عقاب والسر هو الذي يسره املرء يف نفسه من األمور اليت عزم عليها 
ع يف ومهه الذي مل يعزم عليه واألخفى هو الذي مل يبلغ حد العزمية وحيتمل أن يفسر األخفى مبا عزم عليه وما وق

ويتحمل ما مل يقع يف سره بعد فيكون أخفى من السر وحيتمل أيضاً ما سيكون من قبل اهللا تعاىل من األمور اليت مل 
تظهر وإن كان األقرب ما قدمناه مما يدخل حتت الزجر والترغيب القول الثاين أن أخفى فعل يعين أنه يعلم أسرار 

البقرة ( يعلمه وهو كقوله َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوالَ ُيِحيطُونَ بَِشْيء ّمْن ِعلِْمِه  العباد وأخفى عنهم ما
فإن قيل كيف يطابق اجلزاء الشرط قلنا معناه إن جتهر بذكر اهللا تعاىل من دعاء أو غريه فاعلم أنه غين عن )  ٢٥٥

( ه َواذْكُر رَّبََّك ِفي نَفِْسَك َتَضرًُّعا َوِخيفَةً  َوُدونَ الَْجْهرِ ِمَن الْقَْولِ جهرك وإما أن يكون هنياً عن اجلهر كقول



وإما تعليماً للعباد أن اجلهر ليس الستماع اهللا تعاىل وإمنا هو لغرض آخر واعلم أن اهللا تعاىل لذاته )  ٢٠٥األعراف 
ك العلم غري متغري وذلك العلم من لوازم ذاته من غري عامل وأنه عامل بكل املعلومات يف كل األوقات بعلم واحد وذل

أن يكون موصوفاً باحلدوث أو اإلمكان والعبد ال يشارك الرب إال يف السدس األول وهو أصل العلم مث هذا 
السدس بينه وبني عباده أيضاً نصفان فخمسة دوانيق ونصف جزء من العلم مسلم له والنصف الواحد جلملة عباده 

  ء الواحد مشترك بني اخلالئق كلهم من املالئكة الكروبيةمث هذا اجلز

واملالئكة الروحانية ومحلة العرش وسكان السموات ومالئكة الرمحة ومالئكة العذاب وكذا مجيع األنبياء الذين أوهلم 
وعليهم أمجعني وكذا مجيع اخلالئق كلهم يف علومهم الضرورية ) صلى اهللا عليه وسلم ( آدم وآخرهم حممد 

الكسبية واحلرف والصناعات ومجيع احليوانات يف إدراكاهتا وشعوراهتا واالهتداء إىل مصاحلها يف أغذيتها ومضارها و
ومنافعها واحلاصل لك من ذلك اجلزء أقل من الذرة املؤلفة مث إنك بتلك الذرة عرفت أسرار إهليته وصفاته الواجبة 

ذه األسرار فكيف يكون علمه خبمس دوانيق ونصف أفال يعلم واجلائزة واملستحيلة فإذا كنت هبذه الذرة عرفت ه
تمامه له بذلك العلم أسرار عبوديتك فهذا حتقيق قوله َوإِن َتْجَهْر بِالْقَْولِ فَإِنَُّه َيْعلَُم الّسرَّ َوأَخْفَى بل احلق أن الدينار ب

)  ١٤امللك ( وقال أَالَ َيْعلَُم َمْن َخلََق )  ١٦٦النساء ( ألن الذي علمته فإمنا علمته بتعليمه على ما قال أَنَزلَُه بِِعلِْمِه 
وهلذا مثال وهو الشمس فإن ضوءها جيعل العامل مضيئاً وال ينتقص ألبتة من ضوئها شيء فكذا ههنا فكيف ال يكون 

الغذاء فال عاملاً بالسر واألخفى فإن من تدبرياته يف خلق األشجار وأنواع النبات أهنا ليس هلا فم وال سائر آالت 
جرم أصوهلا مركوزة يف األرض متتص هبا الغذاء فيتأدى ذلك الغذاء إىل األغصان ومنها إىل العروق ومنها إىل 
األوراق مث إنه تعاىل جعل عروقها كاألطناب اليت هبا ميكن ضرب اخليام وكما أنه ال بد من مد الطنب من كل 

جانب لتبقى الشجرة واقفة مث لو نظرت إىل كل ورقة وما  جانب لتبقى اخليمة واقفة كذلك العروق تذهب من كل
فيها من العروق الدقيقة املبثوثة فيها ليصل الغذاء منها إىل كل جانب من الورقة ليكون ذلك تقوية جلرم الورقة فال 

انظر  يتمزق سريعاً وهي شبه العروق املخلوقة يف بدن احليوان لتكون مسالك للدم والروح فتكون مقوية للبدن مث
انظر ) لكن ( إىل األشجار فإن أحسنها يف املنظر الدلب واخلالف وال حاصل هلما وأقبحها شجرة التني والعنب و 

  إىل منفعتهما فهذه األشياء وأشباهها تظهر أنه ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض
اء الُْحسَْنى فالكالم فيه على قسمني األول يف التوحيد اعلم أن دالئل أما قوله تعاىل اللَُّه ال إله إِالَّ ُهَو لَُه االْْسَم

وإمنا ذكره ههنا )  ٢٢األنبياء ( التوحيد ستأيت إن شاء اهللا يف تفسري قوله تعاىل لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا 
احد ال شريك له وهو الذي يستحق العبادة دون غريه ليبني أن املوصوف بالقدرة وبالعلم على الوجه الذي تقدم و

  ولنذكر ههنا نكتاً متعلقة هبذا الباب وهي أحباث
البحث األول اعلم أن مراتب التوحيد أربع أحدها اإلقرار باللسان والثاين االعتقاد بالقلب والثالث تأكيد ذلك 

حبيث ال يدور يف خاطره شيء غري عرفان األحد  االعتقاد باحلجة والرابع أن يصري العبد مغموراً يف حبر التوحيد
الصمد أما اإلقرار باللسان فإن وجد خالياً عن االعتقاد بالقلب فذلك هو املنافق وأما االعتقاد بالقلب إذا وجد 
خالياً عن اإلقرار باللسان ففيه صور الصورة األوىل أن من نظر وعرف اهللا تعاىل وكما عرفه مات قبل أن ميضي 

الوقت ما ميكنه التلفظ بكلمة الشهادة فقال قوم إنه ال يتم إميانه واحلق أنه يتم ألنه أدى ما كلف به وعجز  عليه من
الكتب أن ملك املوت مكتوب على جبهته ال إله إال اهللا لكي إذا ) بعض ( عن التلفظ به فال يبقى خماطباً ورأيت يف 

ن الذكر الصورة الثانية أن من عرف اهللا ومضى عليه من رآه املؤمن تذكر كلمة الشهادة فيكفيه ذلك التذكر ع
الوقت ما ميكنه التلفظ بالكلمة ولكنه قصر فيه قال الشيخ الغزايل حيتمل أن يقال اللسان ترمجان القلب فإذا حصل 



وقد املقصود يف القلب كان امتناعه من التلفظ جارياً جمرى امتناعه من الصالة والزكاة وكيف يكون من أهل النار 
  وقلب هذا الرجل مملوء من) خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان ( قال عليه السالم 

اإلميان وقال آخرون اإلميان والكفر أمور شرعية حنن نعلم أن املمتنع من هذه الكلمة كافر الصورة الثالثة من أقر 
يف صحة إميانه مشهور أما املقام الثالث وهو إثبات  باللسان واعتقد بالقلب من غري دليل فهو مقلد واالختالف

أنه ميكن )  ٢٢األنبياء ( التوحيد بالدليل والربهان فقد بينا يف تفسري قوله تعاىل لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسدََتا 
ا املقام الرابع وهو الفناء يف حبر إثبات هذا املطلوب بالدالئل العقلية والسمعية واستقصينا القول فيها هناك أم

التوحيد فقال احملققون العرفان مبتدأ من تفريق ونقض وترك ورفض ممكن يف مجيع صفات هي من صفات احلق 
للذات املريدة بالصدق منتبه إىل الواحد القهار مث وقوف هذه الكلمات حميطة بأقصى هنايات درجات السائرين إىل 

  اهللا تعاىل
أفضل الذكر ال إله إال اهللا ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم (  األخبار الواردة يف التهليل أوهلا عن النيب البحث الثاين يف

فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأفضل الدعاء أستغفر اهللا مث تال رسول اهللا 
اهللا تعاىل خلق ملكاً من املالئكة قبل أن خلق السموات إن ( وثانيها قال عليه السالم ) وللمؤمنني واملؤمنات 

واألرض وهو يقول أشهد أن ال إله إال اهللا ماداً هبا صوته ال يقطعها وال يتنفس فيها وال يتمها فإذا أمتها أمر إسرافيل 
قال عليه السالم وثالثها عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال ) بالنفخ يف الصور وقامت القيامة تعظيماً هللا عز وجل 

ما زلت أشفع إىل ريب ويشفعين وأشفع إليه ويشفعين حىت قلت يا رب شفعين فيمن قال ال إله إال اهللا قال يا حممد ( 
وثانيها قال سفيان الثوري سألت ) هذه ليست لك وال ألحد وعزيت وجاليل ال أدع أحداً يف النار قال ال إله إال اهللا 

احلاء حكمه وامليم ملكه والعني عظمته والسني سناؤه والقاف قدرته يقول اهللا  جعفر بن حممد عن حم عسق قال
جل ذكره حبكمي وملكي وعظميت وسنائي وقدريت ال أعذب بالنار من قال ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا وخامسها 

اهللا وحده ال شريك له له  من قام يف السوق فقال ال إله إال) ( صلى اهللا عليه وسلم ( أن عمر قال قال رسول اهللا 
امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير كتب له اهللا ألف ألف حسنة 

  )وحما عنه ألف ألف سيئة وبىن له بيتاً يف اجلنة 
ا من أهل ال إله إال اهللا البحث الثالث يف النكت أحدها ينبغي ألهل ال إله إال اهللا أن حيصلوا أربعة أشياء حىت يكونو

التصديق والتعظيم واحلالوة واحلرية فمن ليس له التصديق فهو منافق ومن ليس له التعظيم فهو مبتدع ومن ليس له 
 ةً احلالوة فهو مراء ومن ليس له احلرية فهو فاجر وثانيها قال بعضهم قوله أَلَْم َتَر كَْيفَ َضَربَ اللَُّه مَثَالً كَِلَمةً  طَّيَب

ال )  ١٠فاطر ( إنه ال إله إال اهللا إِلَْيِه َيصَْعُد الْكَِلمُ الطَّّيُب َوالْعََملُ الصَّاِلحُ َيْرفَُعُه )  ٢٤إبراهيم ( كََشَجرةٍ  طَّيَبةٍ  
ال إله إال اهللا َوِقفُوُهمْ  ) ٤٦سبأ ( ال إله إال اهللا قُلْ إِنََّما أَِعظُكُْم بِواِحَدةٍ  )  ٣العصر ( إله إال اهللا َوَتوَاصَْواْ بِالَْحّق 

هو ال إله )  ٣٧الصافات ( عن قول ال إله إال اهللا مَّْجُنوٍن َبلْ َجاء بِالَْحّق َوَصدََّق الُْمْرَسِلَني )  ٢٤الصافات ( إِنَُّهْم 
هو ال إله إال اهللا )  ٢٧إبراهيم ( ِفى االِْخَرةِ  إال اهللا يُثَّبُت اللَُّه الَِّذيَن ءاَمنُواْ بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا َو

يا رب ( عن قول ال إله إال اهللا وثالثها أن موسى بن عمران عليه السالم قال )  ٢٧إبراهيم ( َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني 
ل ال إله إال اهللا قال إمنا علمين شيئاً أذكرك به قال قل ال إله إال اهللا قال كل عبادك يقولون ال إله إال اهللا فقال ق

أردت شيئاً حتصين هبا قال يا موسى لو أن السموات السبع ومن فيهن يف كفة وال إله إال اهللا يف كفة ملالت هبن ال 
  )إله إال اهللا 



البحث الرابع يف إعرابه قالوا كلمة ال ههنا دخلت على املاهية فانتفت املاهية وإذا انتفت املاهية انتفت كل أفراد 
  املاهية وأما اهللا فإنه اسم علم للذات املعينة إذ لو كان اسم معىن لكان كلها حمتمالً للكثرة فلم

تكن هذه الكلمة مفيدة للتوحيد فقالوا ال استحقت عمل أن ملشاهبتها هلا من وجهني أحدمها مالزمة األمساء واآلخر 
عادهتم تشبيه أحد الضدين باآلخر يف احلكم إذا ثبت تناقضهما فإن أحدمها لتأكيد الثبوت واآلخر لتأكيد النفي ومن 

هذا فنقول ملا قالوا إن زيداً ذاهب كان جيب أن يقولوا ال رجالً ذاهب إال أهنم بنوا ال مع ما دخل عليه من االسم 
هنم املفرد على الفتح أما البناء فلشدة اتصال حرف النفي مبا دخل عليه كأهنما صارا امساً واحداً وأما الفتح فأل

قصدوا البناء على احلركة املستحقة توفيقاً بني الدليل املوجب لإلعراب والدليل املوجب للبناء الثاين خربه حمذوف 
  واألصل ال إله يف الوجود وال حول وال قوة لنا وهذا يدل على أن الوجود زائد على املاهية

لسلب ما مل يضف إىل الثبوت ال ميكن البحث اخلامس قال بعضهم تصور الثبوت مقدم على تصور السلب فإن ا
تصوره فكيف قدم ههنا السلب على الثبوت وجوابه أنه ملا كان هذا السلب من مؤكدات الثبوت ال جرم قدم عليه 

  القسم الثاين من الكالم يف اآلية البحث عن أمساء اهللا تعاىل وفيه أحباث
مناٍد أيها الناس أنا جعلت لكم نسباً وأنتم جعلتم  إذا كان يوم القيامة نادى( البحث األول قال عليه السالم 

ألنفسكم نسباً أنا جعلت أكرمكم عندي أتقاكم وأنتم جعلتم أكرمكم أغناكم فاآلن أرفع نسيب وأضع نسبكم أين 
واعلم أن األشياء يف قسمة العقول على ثالثة أقاسم كامل ال حيتمل ) املتقون الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنونا 

نقصان وناقص ال حيتمل الكمال وثالث يقبل األمرين أما الكامل الذي ال حيتمل النقصان فهو اهللا تعاىل وذلك يف ال
ومن صفاهتم أهنم )  ٦التحرمي ( حقه بالوجوب الذايت وبعده املالئكة فإن من كماهلم أهنم الَّ َيْعُصونَ اللََّه َما أََمَرُهْم 

ومن صفاهتم أهنم يستغفرون للذين آمنوا وأما الناقص الذي ال حيتمل الكمال فهو )  ٢٦األنبياء ( ِعَباٌد مُّكَْرُمونَ 
اجلمادات والنبات والبهائم وأما الذي يقبل األمرين مجيعاً فهو اإلنسان تارة يكون يف الترقي حبيث خيرب عنه بأنه ِفى 

وإذا )  ٥التني ( تسفل حبيث يقال ثُمَّ َردَْدَناُه أَْسفَلَ َساِفِلَني وتارة يف ال)  ٥٥القمر ( َمقَْعِد ِصْدقٍ ِعنَد َملِيٍك مُّقَْتِدرِ 
كان كذلك استحال أن يكون اإلنسان كامالً لذاته وما ال يكون كامالً لذاته استحال أن يصري موصوفاً بالكمال 

يعرض للزوال أما إىل أن يصري منتسباً إىل الكامل لذاته لكن االنتساب قسمان قسم يعرض للزوال وقسم ال يكون 
الذي يكون يعرض للزوال فال فائدة فيه ومثاله الصحة واملال واجلمال وأما الذي ال يكون يعرض للزوال فعبوديتك 
هللا تعاىل فإنه كما ميتنع زوال صفة اإلهلية عنه ميتنع زوال صفة العبودية عنك فهذه النسبة ال تقبل الزوال واملنتسب 

ل اخلروج عن صفة الكمال مث إذا كنت من بلد أو منتسباً إىل قبيلة فإنك ال تزال تبالغ إليه وهو احلق سبحانه ال يقب
يف مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك االنتساب العرضي فألن تشتغل بذكر اهللا تعاىل ونعوت كربيائه بسبب 

وقال اللَُّه ال إله إِالَّ ُهَو )  ١٨٠األعراف ( َها االنتساب الذايت كان أوىل فلهذا قال َوللَِّه االْسَماء الُْحسَْنى فَاْدُعوُه بِ
  لَُه االْْسَماء الُْحْسَنى

البحث الثاين يف تقسيم أمساء اهللا تعاىل اعلم أن اسم كل شيء إما أن يكون واقعاً عليه حبسب ذاته أو حبسب أجزاء 
هل هللا تعاىل اسم على هذا الوجه وهذه  ذاته أو حبسب األمور اخلارجة عن ذاته أما القسم األول فقد اختلفوا يف أنه

املسألة مبنية على أن حقيقة اهللا تعاىل هل هي معلومة للبشر أم ال فمن قال إهنا غري معلومة للبشر قال ليس لذاته 
املخصوصة اسم ألن املقصود من االسم أن يشار به إىل املسمى وإذا كانت الذات املخصوصة غري معلومة امتنعت 

  ية إليها فامتنع وضع االسم هلا وقد تكلمنا يف حتقيقاإلشارة العقل



ذلك يف تفسري اسم اهللا وأما االسم الواقع عليه حبسب أجزاء ذاته فذلك حمال ألنه ليس لذاته شيء من األجزاء ألن 
كل مركب ممكن وواجب الوجود ال يكون ممكناً فال يكون مركباً وأما االسم الواقع حبسب الصفات اخلارجة عن 

ه فالصفات إما أن تكون ثبوتية حقيقية أو ثبوتية إضافية أو سلبية أو ثبوتية مع إضافية أو ثبوتية مع سلبية أو ذات
إضافية مع سلبية أو ثبوتية وإضافية وسلبية وملا كانت اإلضافات املمكنة غري متناهية وكذا السلوب غري متناهية 

  فة غري متناهية فهذا هو التنبيه على املأخذأمكن أن يكون للباري تعاىل أمساء متباينة ال متراد
البحث الثالث يقال إن هللا تعاىل أربعة آالف اسم ألف ال يعلمها إال اهللا تعاىل وألف ال يعلمها إال اهللا واملالئكة وألف 

اة وثلثمائة يف ال يعلمها إال اهللا واملالئكة واألنبياء وأما األلف الرابع فإن املؤمنني يعلموهنا فلثمائة منها يف التور
  اإلجنيل وثلثمائة يف الزبور ومائة يف الفرقان تسع وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم فمن أحصاها دخل اجلنة

البحث الرابع األمساء الواردة يف القرآن منها ما ليس بانفراده ثناء ومدحاً كقوله جاعل وفالق وخالق فإذا قيل فَاِلُق 
صار مدحاً وأما االسم الذي يكون مدحاً فمنه ما إذا قرن بغريه صار )  ٩٦األنعام ( َسكَناً اِإلْصبَاحِ َوجََعلَ الَّْيلَ 

أبلغ حنو قولنا حي فإذا قيل احلي القيوم أو احلي الذي ال ميوت كان أبلغ وأيضاً قولنا بديع فإنك إذا قلت بديع 
وز إفراده كقولك دليل وكاشف فإذا السموات واألرض ازداد املدح ومن هذا الباب ما كان اسم مدح ولكن ال جي

قيل يا دليل املتحريين ويا كاشف الضر والبلوى جاز ومنه ما يكون اسم مدح مفرداً أو مقروناً كقولنا الرمحن 
  الرحيم

البحث اخلامس من األمساء ما يكون مقارنتها أحسن كقولك األول اآلخر املبدىء املعيد الظاهر الباطن ومثاله قوله 
وبقية )  ١١٨املائدة ( كاية قول املسيح إِن تَُعذّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِن َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم تعاىل يف ح

  األحباث قد تقدمت يف تفسري بسم اهللا الرمحن الرحيم
اهللا الرمحن الرحيم فرفعه وطيبه باملسك رأى بشر احلايف كاغداً مكتوباً فيه بسم ) أوهلا ( البحث السادس يف النكت 

وبلعه فرأى يف النوم قائالً يقول يا بشر طيبت امسنا فنحن نطيب امسك يف الدنيا واآلخرة وثانيها قوله تعاىل َوللَِّه 
وليس حسن األمساء لذواهتا ألهنا ألفاظ وأصوات بل حسنها حلسن معانيها مث )  ١٨٠األعراف ( االْسَماء الُْحسَْنى 

يس حسن أمساء اهللا حسناً يتعلق بالصورة واخللقة فإن ذلك حمال على من ليس جبسم بل حسن يرجع إىل معىن ل
اإلحسان مثالً اسم الستار والغفار والرحيم إنا كانت حسناء ألهنا دالة على معىن اإلحسان وروى أن حكيماً ذهب 

 يليق به الفعل القبيح وقال لآلخر أنت قبيح إليه قبيح وحسن والتمسا الوصية فقال للحسن أنت حسن واحلسن ال
والقبيح إذا فعل الفعل القبيح عظم قبحه فنقول إهلنا أمساؤك حسنة وصفاتك حسنة فال تظهر لنا من تلك األمساء 
احلسنة والصفات احلسنة إال اإلحسان إهلنا يكفينا قبح أفعالنا وسريتنا فال نضم إليه قبح العقاب ووحشة العذاب 

إهلنا حسن الوجه عرضى أما حسن الصفات ) اطلبوا احلوائج عند حسان الوجوه ( قوله عليه السالم  وثالثها
واألمساء فذايت فال تردنا عن إحسانك خائبني خاسرين رابعها ذكر أن صياداً كان يصيد السمك فصاد مسكة وكان 

 لغفلتها إهلنا تلك الصبية رمحت غفلة هاتيك له ابنة فأخذهتا ابنته فطرحتها املاء وقالت إهنا ما وقعت يف الشبكة إال
السمكة وكانت تلقيها مرة أخرى يف البحر وحنن قد اصطادتنا وسوسة إبليس وأخرجتنا من حبر رمحتك فارمحنا 

  بفضلك وخلصنا منها وألقنا يف حبار رمحتك مرة

يم وامللك فذكرت اإلهلية وهي أخرى وخامسها ذكرت من األمساء مخسة يف الفاحتة وهي اهللا والرب والرمحن والرح
إشارة إىل القهارية والعظمة فعلم أن األرواح ال تطيق ذلك القهر والعلو فذكر بعده أربعة أمساء تدل على اللطف 

الرب وهو يدل على التربية واملعتاد أن من رىب أحداً فإنه ال يهمل أمره مث ذكر الرمحن الرحيم وذلك هو النهاية يف 



ختم األمر بامللك وامللك العظيم ال ينتقم من الضعيف العاجز وألن عائشة قالت لعلي عليه  اللطف والرأفة مث
وسادسها عن حممد بن كعب القرظي قال موسى ) ملكت فأشجع فأنت أوىل بأن تعفو عن هؤالء الضعفاء ( السالم 

ال فأي خلقك أعلم قال إهلي أي خلقك أكرم عليك قال الذي ال يزال لسانه رطباً من ذكري ق( عليه السالم 
الذي يلتمس إىل علمه علم غريه قال فأي خلقك أعدل قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس قال 

إهلنا إنا ال نتهمك فإنا نعلم ) فأي خلقك أعظم جرماً قال الذي يتهمين وهو الذي يسألين مث ال يرضى مبا قضيته له 
عله فهو عدل فال تؤاخذنا بسوء أعمالنا وسابعها قال احلسن إذا كان أن كل ما أحسنت به فهو فضل وكل ما تف

يوم القيامة نادى مناٍد سيعلم اجلمع من أوىل بالكرم أين الذين كانت تتجاىف جنوهبم عن املضاجع فيقومون 
ين احلامدون هللا فيتخطون رقاب الناس مث يقال أين الذين كانوا ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا مث ينادي مناٍد أ

على كل حال مث تكون التبعة واحلساب على من بقي إهلنا فنحن محدناك وأثنينا عليك مبقدار قدرتنا ومنتهى طاقتنا 
فاعف عنا بفضلك ورمحتك ومن أراد االستقصاء يف األمساء والصفات فعليه بكتاب لوامع البينات يف األمساء 

  والصفات وباهللا التوفيق
أَجُِد َعلَى النَّارِ  ِديثُ مُوَسى إِذْ َرأَى َناراً فَقَالَ الًّْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّى َءاَنْسُت نَاراً لََّعلِّى آتِيكُْم مِّنَْها بِقََبسٍ أَْوَوَهلْ أََتاَك َح

  ُمقَدَّسِ طًُوىُهًدى فَلَمَّآ أََتاَها ُنوِدىَ  ياُموَسى إِنِّى أََناْ رَبَُّك فَاْخلَْع َنْعلَْيكَ إِنََّك بِالَْوادِ الْ
صلى اهللا عليه ( اعلم أنه تعاىل ملا عظم حال القرآن وحال الرسول فيما كلفه اتبع ذلك مبا يقوي قلب رسول اهللا 

من ذكر أحوال األنبياء عليهم السالم تقوية لقلبه يف اإلبالغ كقوله َوكُالًّ نَّقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَنَْباء الرُُّسلِ َما ) وسلم 
وبدأ مبوسى عليه السالم ألن احملنة والفتنة احلاصلة له كانت أعظم ليسلي قلب )  ١٢٠هود ( ِه فُؤَاَدَك ُنثَّبُت بِ

  بذلك ويصربه على حتمل املكاره فقال َوَهلْ أََتاكَ َحِديثُ ُموَسى وههنا مسائل) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
ا أول ما أخرب به من أمر موسى عليه السالم فقال وََهلْ أََتاَك أي مل املسألة األوىل قوله َوَهلْ أَتَاَك حيتمل أن يكون هذ

يأتك إىل اآلن وقد أتاك اآلن فتنبه له وهذا قول الكليب وحيتمل أن يكون قد أتاه ذلك يف الزمان املتقدم فكأنه قال 
  أليس قد أتاك وهذا قول مقاتل والضحاك عن ابن عباس

َك وإن كان على لفظ االستفهام الذي ال جيوز على اهللا تعاىل لكن املقصود منه تقرير املسألة الثانية قوله وََهلْ أََتا
اجلواب يف قلبه وهذه الصيغة أبلغ يف ذلك كما يقول املرء لصاحبه هل بلغك خرب كذا فيتطلع السامع إىل معرفة ما 

  يرمى إليه ولو كان املقصود هو االستفهام لكان اجلواب يصدر من قبل النيب عليه

  السالم ال من قبل اهللا تعاىل
املسألة الثالثة قوله تعاىل إِذْ َرأَى َناراً أي هل أتاك حديثه حني رأى ناراً قال املفسرون استأذن موسى عليه السالم 
شعيباً يف الرجوع إىل والدته فأذن له فخرج فولد له ابن يف الطريق يف ليلة شاتية مثلجة وكانت ليلة اجلمعة وقد 

طريق فقدح موسى عليه السالم النار فلم تور املقدحة شيئاً فبينا هو مزاولة ذلك إذ نظر ناراً من بعيد عن حاد عن ال
يسار الطريق قال السدي ظن أهنا نار من نريان الرعاة وقال آخرون إنه عليه السالم رآها يف شجرة وليس يف لفظ 

كن ناراً بل ختيله ناراً والصحيح أنه رأى ناراً ليكون القرآن ما يدل على ذلك واختلفوا فقال بعضهم الذي رآه مل ي
صادقاً يف خربه إذ الكذب ال جيوز على األنبياء قيل النارس أربعة أقسام نار تأكل وال تشرب وهي نار الدنيا ونار 

ار تأكل وتشرب ون)  ٨٠يس ( تشرب وال تأكل وهي نار الشجر لقوله تعاىل َجَعلَ لَكُم ّمَن الشََّجرِ االْْخَضرِ َناراً 
وهي نار املعدة ونار ال تأكل وال تشرب وهي نار موسى عليه السالم وقيل أيضاً النار على أربعة أقسام أحدها نار 
هلا نور بال حرقة وهي نار موسى عليه السالم وثانيها حرقة بال نور وهي نار جهنم وثالثها احلرقة والنور وهي نار 



فقال ألهله امثكثوا فيجوز أن ( وهي نار األشجار فلما أبصر النار توجه حنوها الدنيا ورابعها ال حرقة وال نور 
يكون اخلطاب للمرأة وولدها واخلادم الذي معها وجيوز أن يكون للمرأة وحدها ولكن خرج على ظاهر لفظ األهل 

انكم فيجوز أن يكون فإن األهل يقع على اجلمع وأيضاً فقد خياطب الواحد بلفظ اجلماعة تفخيماً أي أقيموا يف مك
اخلطاب للمرأة وولدها واخلادم الذي معها وجيوز أن يكون للمرأة وحدها ولكن خرج على ظاهر لفظ األهل فإن 
األهل يقع على اجلمع وأيضاً فقد خياطب الواحد بلفظ اجلماعة تفخيماً أي أقيموا يف مكانكم إِّنى آَنْسُت نَاراً أي 

لذي ال شبهة فيه ومنه إنسان العني فإنه يبني به الشيء واإلنس لظهورهم كما قيل أبصرت واإليناس اإلبصار البني ا
اجلن الستتارهم وقيل هو أيضاً ما يؤنس به وملا وجد منه اإليناس وكان منتفياً حقيقة هلم أتى بكلمة إين لتوطني 

لى الرجاء والطمع فقال فَلَمَّا أنفسهم وملا كان اإليناس بالقبس ووجود اهلدى مترقبني متوقعني بين األمر فيهما ع
قََضى ومل يقطع فيقول إين آتيكم لئال يعد ما مل يتيقن الوفاء به والنكتة فيه أن قوماً قالوا كذب إبراهيم للمصلحة 
وهو حمال ألن موسى عليه السالم قبل نبوته احترز عن الكذب فلم يقل آتيكم ولكن قال لعلي آتيكم ومل يقطع 

ال يعد ما مل يتيقن الوفاء به والقبس النار املقتبسة يف رأس عود أو فتيلة أو غريمها أَْو أَجُِد َعلَى فيقول إين آتيكم لئ
النَّارِ ُهًدى واهلدى ما يهتدى به وهو اسم مصدر فكأنه قال أجد على النار ما أهتدي به من دليل أو عالمة ومعىن 

ريب منها وألن املصطلني هبا إذا أحاطوا هبا كانوا مشرفني االستعالء على النار أن أهل النار يستعلون املكان الق
عليها فَلَمَّا أََتاَها أي أتى النار قال ابن عباس رأى شجرة خضراء من أسفلها إىل أعالها كأهنا نار بيضاء فوقف 
ري ضوء متعجباً من شدة ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فال النار تغري خضرهتا وال كثرة ماء الشجرة تغ

النار فسمع تسبيح املالئكة ورأى نوراً عظيماً قال وهب فظن موسى عليه السالم أهنا نار أوقدت فأخذ من دقاق 
احلطب ليقتبس من هلبها فمالت إليه كأهنا تريده فتأخر عنها وهاهبا مث مل تزل تطمعه ويطمع فيها مث مل يكن أسرع من 

ىل فرعها فإذا خضرته ساطعة يف السماء وإذا نور بني السماء واألرض مخودها فكأهنا مل تكن مث رمى موسى بنظره إ
له شعاع تكل عنه األبصار فلما رأى موسى ذلك وضع يده على عينيه فنودي يا موسى قال القاضي الذي يروى 

دمت من أن الزند ما كان يورى فهذا جائز وأما الذين يروى من أن النار كانت تتأخر عنه فإن كانت النبوة قد تق
له جاز ذلك وإال فهو ممتنع إال أن يكون معجزة لغريه من األنبياء عليهم السالم ويف قوله َوأََنا اخَْترُْتَك فَاْسَتِمْع ِلَما 

  داللة على أن هذه احلالة)  ١٣طه ( ُيوَحى 

وله تعاىل فَلَمَّا أََتاَها أوحى اهللا إليه وجعله نبياً وعلى هذا الوجه يبعد ما ذكروه من تأخر النار عنه وبني فساد ذلك ق
ُنوِدىَ  ياُموَسى ُموَسى وإن كانت تتأخر عنه حاالً بعد حال ملا صح ذلك وملا بقي لفاء التعقيب فائدة قلنا القاضي 

إمنا بىن هذا االعتراض على مذهبه يف أن اإلرهاص غري جائز وذلك عندنا باطل فبطل قوله وأما التمسك بفاء 
  ل الزمان القليل فيما بني اجمليء والنداء ال يقدح يف فاء التعقيبالتعقيب فقريب ألن ختل

بالفتح أي نودي بأين أنا ربك والباقون بالكسر أي نودي فقيل يا ) أىن ( املسألة الرابعة قرأ أبو عمرو وابن كثري 
  موسى أو ألن النداء ضرب من القول فعومل معاملته

 أمسعه الكالم القدمي الذي ليس حبرف وال صوت وأما املعتزلة فإهنم املسألة اخلامسة قال األشعري إن اهللا تعاىل
أنكروا وجود ذلك الكالم فقالوا إنه سبحانه خلق ذلك النداء يف جسم من األجسام كالشجرة أو غريها ألن النداء 

وا الكالم القدمي إال أهنم كالم اهللا تعاىل واهللا قادر عليه ومىت شاء فعله وأما أهل السنة من أهل ما وراء النهر فقد أثبت
زعموا أن الذي مسعه موسى عليه السالم صوت خلقه اهللا تعاىل يف الشجرة واحتجوا باآلية على أن املسموع هو 

  الصوت احملدث قالوا إنه تعاىل رتب النداء على أنه أتى النار واملرتب على احملدث حمدث فالنداء حمدث



ليه السالم كيف عرف أن املنادي هو اهللا تعاىل فقال أصحابنا جيوز أن خيلق املسألة السادسة اختلفوا يف أن موسى ع
اهللا تعاىل له علماً ضرورياً بذلك وجيوز أن يعرفه باملعجزة قالت املعتزلة أما العلم الضروري فغري جائز ألنه لو حصل 

نع العامل القادر الستحالة أن العلم الضروري بكون هذا النداء كالم اهللا تعاىل حلصل العلم الضروري بوجود الصا
تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات تكون معلومة باالستدالل ولو كان وجود الصانع تعاىل معلوماً له بالضرورة 

خلرج موسى عن كونه مكلفاً ألن حصول العلم الضروري ينايف التكليف وباإلتفاق مل خيرج موسى عن التكليف 
ك باملعجز مث اختلفوا يف ذلك املعجز على وجوه أوهلا منهم من قال نعلم قطعاً أن اهللا فعلمنا أن اهللا تعاىل عرفه ذل

تعاىل عرفه ذلك بواسطة املعجز وال حاجة بنا إىل أن نعرف ذلك املعجز ما هو وثانيها يروى أن موسى عليه السالم 
على عينيه فنودي يا موسى فقال  ملا شاهد النور الساطع من الشجرة إىل السماء ومسع تسبيح املالئكة وضع يديه

لبيك إين أمسع صوتك وال أراك فأين أنت قال أنا معك وأمامك وخلفك وحميط بك وأقرب إليك منك مث إن إبليس 
أخطر بباله هذا الشك وقال ما يدريك أنك تسمع كالم اهللا فقال ألين أمسعه من فوقي ومن حتيت ومن خلفي وعن 

قدامي فعلمت أنه ليس بكالم املخلوقني ومعىن إطالقه هذه اجلهات أىن أمسعه جبميع مييين وعن مشايل كما أمسعه من 
أجزائي وأبعاضي حىت كأن كل جارحة مين صارت أذناً وثالثها لعله مسع النداء من مجاد كاحلصى وغريها فيكون 

ىء تلك النار وتلك ذلك معجزاً ورابعها أنه رأى النار يف الشجرة اخلضراء حبيث أن تلك اخلضرة ما كانت تطف
  النار ما كانت تضر تلك اخلضرة وهذا ال يقدر عليه أحد إال اهللا سبحانه

  املسألة السابعة قالوا إن تكرير الضمري يف إِّنى أََناْ رَبَُّك كان لتوليد الداللة وإزالة الشبهة
محار ميت فلذلك أمر خبلعهما صيانة  املسألة الثامنة ذكروا يف قوله فَاْخلَْع َنْعلَْيَك وجوهاً أحدها كانتا من جلد

  للوادي املقدس ولذلك قال عقيبه إِنََّك إِذْ نَاَداهُ َربُُّه وهذا قول علي عليه السالم

وقول مقاتل والكليب والضحاك وقتادة والسدي والثاين إمنا أمر خبلعهما لينال قدميه بركة الوادي وهذا قول احلسن 
حيمل ذلك على تعظيم البقعة من أن يطأها إال حافياً ليكون معظماً هلا وخاضعاً وسعيد بن جبري وجماهد وثالثها أن 

عند مساع كالم ربه والدليل عليه أنه تعاىل قال عقيبه إِنََّك إِذْ َناَداُه َربُُّه وهذا يفيد التعليل فكأنه قال تعاىل اخلع 
وجوهاً أحدها أن النعل يف النوم يفسر نعليك ألنك بالوادي املقدس طوى وأما أهل اإلشارة فقد ذكروا فيها 

بالزوجة والولد فقوله فَاْخلَْع َنْعلَْيكَ إشارة إىل أن ال يلفت خاطره إىل الزوجة والولد وأن ال يبقى مشغول القلب 
 بأمرمها وثانيها املراد خبلع النعلني ترك االلتفات إىل الدنيا واآلخرة كأنه أمره بأن يصري مستغرق القلب بالكلية يف
معرفة اهللا تعاىل وال يلتفت خباطره إىل ما سوى اهللا تعاىل واملراد من الوادي املقدس قدس جالل اهللا تعاىل وطهارة 

عزته يعين أنك ملا وصلت إىل حبر املعرفة فال تلتفت إىل املخلوقات وثالثها أن اإلنسان حال االستدالل على الصانع 
أن يقول العامل احملسوس حمدث أو ممكن وكل ما كان كذلك فله مدبر  ال ميكنه أن يتوصل إليه إال مبقدمتني مثل

ومؤثر وصانع وهاتان املقدمتان تشبهان النعلني ألن هبما يتوصل العقل إىل املقصود ويتنقل من النظر يف اخللق إىل 
ن بقدر االشتغال بالغري معرفة اخلالق مث بعد الوصول إىل معرفة اخلالق وجب أن ال يبقى ملتفتاً إىل تينك املقدمتني أل

يبقى حمروماً عن االستغراق فيه فكأنه قيل له ال تكن مشتغل القلب واخلاطر بتينك املقدمتني فإنك وصلت إىل 
  الوادي املقدس الذي هو حبر معرفة اهللا تعاىل وجلة ألوهيته

عاىل ليس بقدمي إذ لو كان قدمياً لكان اهللا املسألة التاسعة استدلت املعتزلة بقوله فَاْخلَْع َنْعلَْيَك على أن كالم اهللا ت
قائالً قبل وجود موسى اخلع نعليك يا موسى ومعلوم أن ذلك سفه فإن الرجل يف الدار اخلالية إذا قال يا زيد افعل 
ويا عمرو ال تفعل مع أن زيداً وعمراً ال يكونان حاضرين بعد ذلك جنوناً وسفهاً فكيف يليق ذلك باإلله سبحانه 



وأجاب أصحابنا عنه من وجهني األول أن كالمه تعاىل وإن كان قدمياً إال أنه يف األزل مل يكن أمراً وال هنياً  وتعاىل
والثاين أنه كان أمراً مبعىن أنه وجد يف األزل شيء ملا استمر إىل ما ال يزال صار الشخص به مأموراً من غري وقوع 

لفعل مث إهنا كانت موجودة يف األزل من غري هذه الصحة فلما التغري يف ذلك الشيء كما أن القدرة تقتضي صحة ا
  استمرت إىل ما ال يزال حصلت الصحة كذا ههنا وهذا الكالم فيه غموض وحبث دقيق

املسألة العاشرة ليس يف اآلية داللة على كراهة الصالة والطواف يف النعل والصحيح عدم الكراهة وذلك ألنا إن 
بتعظيم الوادي وتعظيم كالم اهللا كان األمر مقصوراً على تلك الصورة وإن عللناه بأن عللنا األمر خبلع النعلني 

النعلني كانا من جلد محار ميت فجائز أن يكون قد كان حمظوراً لبس جلد احلمار امليت وإن كان مدبوغاً فإن كان 
يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقد صلى النيب ) أميا إيهاب دبغ فقد طهر ( كذلك فهو منسوخ بقوله عليه السالم 

( قالوا خلعت فخلعنا قال ) ما لكم خلعتم نعالكم ( نعليه مث خلعهما يف الصالة فخلع الناس نعاهلم فلما سلم قال 
الصالة يف النعل وأنكر على اخلالعني ) صلى اهللا عليه وسلم ( فلم يكره النيب ) فإن جربيل أخربين أن فيهما قذراً 

  ه إمنا خلعهما ملا فيهما من القذرخلعهما وأخربهم بأن
املسألة احلادية عشر قرىء طوى بالضم والكسر منصرفاً وغري منصرف فمن نونه فهو اسم الوادي ومن مل ينونه 

  ترك صرفه ألنه معدول عن طاوي فهو مثل عمر املعدول عن عامر وجيوز أن يكون امساً للبقعة

اسم للوادي وهو قول عكرمة وابن زيد والثاين معناه مرتني حنو مثىن  املسألة الثانية عشرة يف طوى وجوه األول أنه
أي قدس الوادي مرتني أو نودي موسى عليه السالم نداءين يقال ناديته طوى أي مثىن والثالث طوى أي طياً قال 

طياً أي قطعته  ابن عباس رضي اهللا عنهما إنه مر بذلك الوادي ليالً فطواه فكان املعىن بالوادي املقدس الذي طويته
حىت ارتفعت إىل أعاله ومن ذهب إىل هذا قال طوى مصدر خرج عن لفظه كأنه قال طويته طوى كما يقال هدى 

  يهدي هدي واهللا أعلم
  رِىكَْوأََنا اْختَْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى إِنَّنِى أََنا اللَُّه ال إله إِال أََناْ فَاْعُبدْنِى َوأَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلِذ

  ههنا مسائل) وإين اخترتك ( وقرأ أيب بن كعب ) وإنا اخترناك ( قرأ محزة 
املسألة األوىل معناه اخترتك للرسالة وللكالم الذي خصصتك به وهذه اآلية تدل على أن النبوة ال حتصل 

عاىل اختاره له ابتداء ال أنه باالستحقاق ألن قوله وَأََنا اْختَْرُتَك يدل على أن ذلك املنصب العلي إمنا حصل ألن اهللا ت
  استحقه على اهللا تعاىل

املسألة الثانية قوله فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى فيه هناية اهليبة واجلاللة فكأنه قال لقد جاءك أمر عظيم هائل فتأهب له واجعل 
فَاْسَتِمْع يفيد هناية اهليبة كل عقلك وخاطرك مصروفاً إليه فقوله وَأََنا اْختَْرُتَك يفيد هناية اللطف والرمحة وقوله 

  فيحصل له من األول هناية الرجاء ومن الثاين هناية اخلوف
وحيد املسألة الثالثة قوله إِنَّنِى أََنا اللَُّه ال إله إِال أََناْ فَاْعُبدْنِى يدل على أن علم األصول مقدم على علم الفروع ألن الت

الفاء يف قوله فَاْعُبدْنِى تدل على أن عبادته إمنا لزمت إلهليته وهذا  يف علم األصول والعبادة من علم الفروع وأيضاً
  هو حتقيق العلماء أن اهللا هو املستحق للعبادة

املسألة الرابعة أنه سبحانه بعد أن أمره بالتوحيد أوالً مث بالعبادة ثانياً أمره بالصالة ثالثاً احتج أصحابنا هبذه اآلية 
ت احلاجة جائز من وجهني األول أنه أمره بالعبادة ومل يذكر كيفية تلك العبادة فثبت أنه على أن تأخري البيان عن وق

جيوز ورود اجململ منفكاً عن البيان الثاين أنه قال إِنَّنِى أََنا اللَُّه ومل يبني كيفية الصالة قال القاضي ال ميتنع أن موسى 
شعيباً عليه السالم وغريه من األنبياء فصار اخلطاب متوجهاً إىل عليه السالم قد عرف الصالة اليت تعبد اهللا تعاىل هبا 



ذلك وحيتمل أنه تعاىل بني له يف احلال وأن كان املنقول يف القرآن مل يذكر فيه إال هذا القدر واجلواب أما العذر 
دة جديدة أوىل من محله األول فإنه ال يتوجه يف قوله تعاىل فَاْعُبدْنِى وأيضاً فحمل مثل هذا اخلطاب العظيم على فائ

على أمر معلوم ألن موسى عليه السالم ما كان يشك يف وجوب الصالة اليت جاء هبا شعيب عليه السالم فلو محلنا 
قوله اْتلُ َما على ذلك مل حيصل من هذا اخلطاب العظيم فائدة زائدة أما لو محلناه على صالة أخرى حلصلت الفائدة 

بينه يف ذلك املوضع وإن مل حيكه يف القرآن قلنا ال نشك أن البيان أكثر فائدة من اجململ  الزائدة قوله لعل اهللا تعاىل
  فلو كان مذكوراً لكان أوىل باحلكاية

املسألة اخلامسة يف قوله ِلذِكْرِى وجوه أحدها لذكري يعين لتذكرين فإن ذكري أن أعبد ويصلي يل وثانيها لتذكرين 
ر عن جماهد وثالثها ألين ذكرهتا يف الكتب وأمرت هبا ورابعها ألن أذكرك باملدح فيها الشتمال الصالة على األذكا

والثناء واجعل لك لسان صدق وخامسها لذكري خاصة ال تشوبه بذكر غريي وسادسها إلخالص ذكري وطلب 
هم ذكر رهبم وجهي ال ترائي هبا وال تقصد هبا غرضاً آخر وسابعها لتكون يل ذاكراً غري ناس فعل املخلصني يف جعل

وثامنها ألوقات ذكرى وهي )  ٣٧النور ( على بال منهم كما قال تعاىل الَّ ُتلْهِيهِْم ِتجَاَرةٌ  َوالَ َبْيٌع َعن ِذكْرِ اللَِّه 
ا أَِقمِ الصَّلَواةَ  وتاسعه)  ١٠٣النساء ( مواقيت الصالة لقوله تعاىل فَإِذَا قََضيُْتُم الصَّلَواةَ  فَاذْكُُرواْ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً 

حني تذكرها أي أنك إذا نسيت صالة فاقضها إذا ذكرهتا روى قتادة عن أنس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا 
مث قرأ إِنَّنِى أََنا اللَُّه قال ) من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( 

يث وجهني أحدمها أنه ال يكفرها غري قضائها واآلخر أنه ال يلزم يف نسياهنا غرامة وال كفارة اخلطايب حيتمل هذا احلد
كما تلزم الكفارة يف ترك صوم رمضان من غري عذر وكما يلزم احملرم إذا ترك شيئاً من نسكه فدية من إطعام أو دم 

فليصلها إذا ( ا كما قال عليه السالم وإمنا يصلي ما ترك فقط فإن قيل حق العبارة أن يقول أقم الصالة لذكره
  قلنا قوله ِلِذكْرِى معناه للذكر احلاصل خبلقي أو بتقدير حذف املضاف أي لذكر صاليت) ذكرها 

املسألة السادسة لو فاتته صلوات يستحب أن يقضيها على ترتيب األداء فلو ترك الترتيب يف قضائها جاز عند 
فريضة وتذكر فائتة نظر إن كان يف الوقت سعة استحب أن يبدأ بالفائتة ولو  الشافعي رمحه اهللا ولو دخل عليه وقت

بدأ بصالة الوقت جاز وإن ضاق الوقت حبيث لو بدأ بالفائتة فات الوقت جيب أن يبدأ بصالة الوقت حىت ال تفوت 
قت بعدها وال جيب ولو تذكر الفائتة بعدما شرع يف صالة الوقت أمتها مث قضى الفائتة ويستحب أن يعيد صالة الو

وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جيب الترتيب يف قضاء الفوائت ما مل تزد على صالة يوم وليلة حىت قال لو تذكر يف خالل 
صالة الوقت فائتة تركها اليوم يبطل فرض الوقت فيقضي الفائتة مث يعيد صالة الوقت إال أن يكون الوقت ضيقاً 

اآلية واخلرب واألثر والقياس أما اآلية فقوله تعاىل أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلِذكْرِى أي  فال تبطل حجة أيب حنيفة رمحه اهللا
أي عند دلوكها فمعىن اآلية أقم )  ٧٨اإلسراء ( لتذكرها والالم مبعىن عند كقوله أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك الشَّْمسِ 
من نسي صالة فليصلها ( اخلرب فقوله عليه السالم  الصالة املتذكرة عند تذكرها وذلك يقتضي رعاية الترتيب وأما

( جاء عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما إىل النيب ( والفاء للتعقيب وأيضاً روى جابر بن عبد اهللا قال ) إذا ذكرها 
يوم اخلندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول اهللا ما صليت صالة العصر حىت ) صلى اهللا عليه وسلم 

وأنا واهللا ما صليتها بعد قال فنزل إىل البطحاء وصلى ) صلى اهللا عليه وسلم ( الشمس قال النيب كادت تغيب 
قالت احلنفية ) الصحيحني ( العصر بعد ما غابت الشمس مث صلى املغرب بعدها وهذا احلديث مذكور يف 

فلما صلى الفوائت ) ين أصلي صلوا كما رأيتمو( واالستدالل به من وجهني أحدمها أنه عليه الصالة والسالم قال 
إذا خرج خمرج البيان للمجمل كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( على الوالء وجب علينا ذلك والثاين إن فعل النيب 



وهلذا قلنا إن الفوائت إذا كانت يف حد )  ٥٦النور ( حجة وهذا الفعل خرج بياناً جململ قوله تعاىل َوأَنْ أَِقيُمواْ 
لترتيب فيها وإذا دخلت يف حد الكثرة يسقط الترتيب وأما األثر فما روي عن ابن عمر رضي القلة جيب مراعاة ا
من فاتته صالة فلم يذكرها إال يف صالة اإلمام فليمض يف صالته فإذا قضى صالته مع اإلمام ( اهللا عنهما أنه قال 

وأما القياس ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب وقد يروى هذا مرفوعاً إىل ) يصلي ما فاته مث ليعد اليت صالها مع اإلمام 
  فهو أهنما

صالتان فريضتان مجعهما وقت واحد يف اليوم والليلة فأشبهتا صاليت عرفة واملزدلفة فلما مل جيب إسقاط الترتيب 
فيهما وجب أن يكون حكم الفوائت فيما دون اليوم والليلة كذلك حجة الشافعي رمحه اهللا أنه روى يف حديث أيب 

أن يقودوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( أهنم ملا ناموا عن صالة الفجر مث انتبهوا بعد طلوع الشمس أمرهم النيب ( ادة قت
ولو كان وقت التذكر معيناً للصالة ملا جاز ذلك فعلمنا أن ذلك الوقت وقت لتقرر الوجوب ) رواحلهم مث صالها 

ذا ثبت هذا فنقول إجياب قضاء الفوائت وإجياب أداء فرض عليه لكن ال على سبيل التضييق بل على سبيل التوسع إ
الوقت احلاضر جيري جمرى التخيري بني الواجبني فوجب أن يكون املكلف خمرياً يف تقدمي أيهما شاء وألنه لو كان 

نه صلى الترتيب يف الفوائت شرطاً ملا سقط بالنسيان أال ترى أنه إذا صلى الظهر والعصر بعرفة يف يوم غيم مث تبني أ
الظهر قبل الزوال والعصر بعد الزوال فإنه يعيدمها مجيعاً ومل يسقط الترتيب بالنسيان ملا كان شرطاً فيهما فههنا أيضاً 

  لو كان شرطاً فيهما ملا كان يسقط بالنسيان
  دَّنََّك َعْنَها َمن الَّ ُيْؤِمُن بَِها وَاتََّبَع َهوَاُه فََتْرَدىإِنَّ السَّاَعةَ  َءاِتَيةٌ  أَكَاُد أُْخفِيَها لُِتجَْزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما َتْسَعى فَالَ َيُص
أتبعه بقوله إِنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  أَكَادُ )  ١٤طه ( اعلم أنه تعاىل ملا خاطب موسى عليه السالم بقوله إِنَّنِى أََنا اللَُّه ال 

ي ألذكرك باألمانة والكرامة فقال عقيب ذلك إِنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَية أُْخِفيَها وما أليق هذا بتأويل من تأول قوله ِلِذكْرِى أ
  ٌ ألهنا وقت اإلثابة ووقت اجملازاة مث قال أَكَاُد أُخِْفيَها وفيه سؤاالن

أي وفعلوا ذلك )  ٧١البقرة ( السؤال األول هو أن كاد نفيه إثبات وإثباته نفي بدليل قوله َوَما كَادُواْ َيفَْعلُونَ 
)  ٣٤لقمان ( أَكَاُد أُْخِفيَها يقتضي أنه ما أخفاها وذلك باطل لوجهني أحدمها قوله إِنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ   فقوله

والثاين أن قوله لَِتْجرِىَ  كُلُّ َنفْسٍ بَِما َتسَْعى إمنا يليق باإلخفاء ال باإلظهار واجلواب من وجوه أحدها أن كاد 
من غري بيان النفي واإلثبات فقوله أَكَاُد أُْخِفيَها معناه قرب األمر فيه من اإلخفاء وأما أنه هل  موضوع للمقاربة فقط

حصل ذلك اإلخفاء أو ما حصل فذلك غري مستفاد من اللفظ بل من قرينة قوله لُِتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما َتسَْعى فإن 
ن اهللا واجب فمعىن قوله أَكَاُد أُْخِفيَها أي أنا أخفيها عن اخللق ذلك إمنا يليق باإلخفاء ال باإلظهار وثانيها أن كاد م

أي هو قريب قاله احلسن وثالثها قال أبو مسلم أَكَاُد مبعىن أريد وهو )  ٥١اإلسراء ( كقوله َعَسى أَن َيكُونَ قَرِيًبا 
ك وال أكاد أي وال أريد أن أفعله ومن أمثاهلم املتداولة ال أفعل ذل)  ٧٦يوسف ( كقوله كَذاِلَك ِكْدَنا ِلُيوُسَف 

ورابعها معناه أَكَاُد أُْخِفيَها من نفسي وقيل إهنا كذلك يف مصحف أيب ويف حرف ابن مسعود أَكَاُد أُخِْفيَها من نفسي 
فكيف أعلنها لكم قال القاضي هذا بعيد ألن اإلخفاء إمنا يصح فيمن يصلح له اإلظهار وذلك مستحيل على اهللا 

معلوم معلوم له فاإلظهار واإلسرار منه مستحيل وميكن أن جياب عنه بأن ذلك واقع على التقدير يعين  تعاىل ألن كل
لو صح مين إخفاؤه على نفسي ألخفيته عين واإلخفاء وإن كان حماالً يف نفسه إال أنه ال ميتنع أن يذكر ذلك على 

  هذا التقدير مبالغة يف عدم



عادة العرب يف خماطبة بعضهم بعضاً يقولون إذا بالغوا يف كتمان الشيء إطالع الغري عليه قال قطرب هذا على 
كتمته حىت من نفسي فاهللا تعاىل بالغ يف إخفاء الساعة فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب يف مثله وخامسها أَكَادُ صلة يف 

  الكالم واملعىن إن الساعة آتية أخفيها قال زيد اخليل سريع إىل اهليجاء شاك سالحه
  إن يكاد قرنه يتنفس فما

واملعىن فما يتنفس قرنه وسادسها قال أبو الفتح املوصلي أَكَاُد أُْخِفيَها تأويله أكاد أظهرها وتلخيص هذا اللفظ أكاد 
أزيل عنها إخفاءها ألن أفعل قد يأيت مبعىن السلب والنفي كقولك أعجمت الكتاب وأشكلته أي أزلت عجمته 

ه وسابعها قرىء أخفيها بفتح األلف أي أكاد أظهرها من خفاه إذا أظهره أي وإشكاله وأشكيته أي أزلت شكوا
  قال امرؤ القيس فإن تدفنوا الداء ال خنفه)  ١القمر ( اقَْترََبِت السَّاَعةُ  ) قرب إظهاره كقوله 

  وإن متنعوا احلرب ال نقعد
ها يفيد أنه قد أخفاها وثامنها أراد أن معىن هذاأي ال نظهره قال الزجاج وهذه القراءة أبني ألن معىن أكاد أظهر

الساعة آتية أكاد وانقطع الكالم مث قال أخفيها مث رجع الكالم األول إىل أن األوىل اإلخفاء لُِتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما 
اهللا  َتْسَعى وهذا الوجه بعيد واهللا أعلم السؤال الثاين ما احلكمة يف إخفاء الساعة وإخفاء وقت املوت اجلواب ألن

تعاىل وعد قبول التوبة فلو عرف وقت املوت الشتغل باملعصية إىل قريب من ذلك الوقت مث يتوب فيتخلص من 
عقاب املعصية فتعريف وقت املوت كاإلغراء بفعل املعصية وإنه ال جيوز أما قوله لُِتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما َتسَْعى ففيه 

  مسائل
مبجيء يوم القيامة ذكر الدليل عليه وهو أنه لوال القيامة ملا متيز املطيع عن العاصي  املسألة األوىل أنه تعاىل ملا حكم

واحملسن عن املسيء وذلك غري جائز وهو الذي عناه اهللا تعاىل بقوله أَْم َنجَْعلُ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ 
  ) ٢٨ص ( ِقَني كَالْفُجَّارِ كَالُْمفِْسِديَن ِفى االْْرضِ أَْم َنْجَعلُ الُْمتَّ

املسألة الثانية احتجت املعتزلة هبذه اآلية على أن الثواب مستحق على العمل ألن الباء لاللصاق فقوله بَِما َتسَْعى 
  يدل على أن املؤثر يف ذلك اجلزاء هو ذلك السعي

ن اآلية صرحية يف إثبات سعي العبد ولو املسألة الثالثة احتجوا هبا على أن فعل العبد غري خملوق هللا تعاىل وذلك أل
نا كان الكل خملوقاً هللا تعاىل مل يكن للعبد سعي ألبتة أما قوله فَالَ َيُصدَّنََّك َعنَْها َمن الَّ ُيْؤِمُن بَِها فالصد املنع وهه

  مسائل
اليت أمرتك هبا من املسألة األوىل يف هذين الضمريين وجهان أحدمها قال أبو مسلم ال يصدنك عنها أي عن الصالة 

ال يؤمن هبا أي بالساعة فالضمري األول عائد إىل الصالة والثاين إىل الساعة ومثل هذا جائز يف اللغة فالعرب تلف 
اخلربين مث ترمي جبواهبما مجلة لريد السامع إىل كل خرب حقه وثانيهما قال ابن عباس فال يصدنك عن الساعة أي عن 

هبا فالضمريان عائدان إىل يوم القيامة قال القاضي وهذا أوىل ألن الضمري جيب عوده إىل اإلميان مبجيئها من ال يؤمن 
  أقرب املذكورين وههنا األقرب هو الساعة وما قاله أبو مسلم فإمنا يصار إليه عند الضرورة وال ضرورة ههنا

  ه السالم وأن يكون معاملسألة الثانية اخلطاب يف قوله فَالَ َيُصدَّنََّك حيتمل أن يكون مع موسى علي

واألقرب أنه مع موسى ألن الكالم أمجع خطاب له وعلى كال الوجهني فال معىن ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
ملا مل جيز عليه مع ) صلى اهللا عليه وسلم ( لقول الزجاج إنه ليس مبراد وإمنا أريد به غريه وذلك ألنه ظن أن النيب 

ن بالساعة مل جيز أن يكون خماطباً بذلك وليس األمر كما ظن ألنه إذا كان مكلفاً بأن النبوة أن يصده أحد عن اإلميا
ال يقبل الكفر بالساعة من أحد وكان قادراً على ذلك جاز أن خياطب به ويكون املراد هو وغريه وحيتمل أيضاً أن 



  ربتهميكون املراد بقوله فَالَ َيُصدَّنََّك َعْنَها النهي له عن امليل إليهم ومقا
املسألة الثالثة املقصود هني موسى عليه السالم عن التكذيب بالبعث ولكن ظاهر اللفظ يقتضي هني من مل يؤمن عن 
صد موسى عليه السالم وفيه وجهان أحدمها أن صد الكافر عن التصديق هبا سبب للتكذيب فذكر السبب ليدل 

 الدين فذكر املسبب ليدل محله على السبب كقوله على املسبب والثاين أن صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل يف
ال أرينك ههنا املراد هنيه عن مشاهدته والكون حبضرته فكذا ههنا كأنه قيل ال تكن رخواً بل كن يف الدين شديداً 

  صلباً
بته يف الدين املسألة الرابعة اآلية تدل على أن تعلم علم األصول واجب ألن قوله فَالَ َيُصدَّنََّك يرجع معناه إىل صال

وتلك الصالبة إن كان املراد هبا التقليد مل يتميز املبطل فيه من احملق فال بد وأن يكون املراد هبذه الصالبة كونه قوياً 
يف تقرير الدالئل وإزالة الشبهات حىت ال يتمكن اخلصم من إزالته عن الدين بل هو يكون متمكناً من إزالة املبطل 

  عن بطالنه
مسة قال القاضي قوله فَالَ َيُصدَّنََّك يدل على أن العباد هم الذين يصدون ولو كان تعاىل هو اخلالق املسألة اخلا

ألفعاهلم لكان هو الصاد دوهنم فدل ذلك على بطالن القول باجلرب واجلواب املعارضة مبسألة العلم والداعي واهللا 
لبعث إمنا أنكره اتباعاً للهوى ال لدليل وهذا من أعظم الدالئل على أعلم أما قوله تعاىل وَاتََّبَع هََواُه فاملعىن أن منكر ا

فساد التقليد ألن املقلد متبع للهوى ال احلجة أما قوله فََتْرَدى فهو مبعىن وال يصدنك فتردى وإن صدوك وقبلت 
ام احملو والفناء عما سوى فليس إال اهلالك بالنار واعلم أن املتوغلني يف أسرار املعرفة قالوا املقام مقامان أحدمها مق

اهللا تعاىل والثاين مقام البقاء باهللا واألول مقدم على الثاين ألن من أراد أن يكتب شيئاً يف لوح مشغول بكتابة أخرى 
فال سبيل له إليه إال بإزالة الكتابة األوىل مث بعد ذلك ميكن إثبات الكتابة الثانية واحلق سبحانه راعى هذا الترتيب 

هذا الباب ألنه قال ملوسى عليه السالم اوال فَاْخلَْع َنْعلَْيَك وهو إشارة إىل تطهري السر عما سوى اهللا تعاىل احلسن يف 
مث بعد ذلك أمره بتحصيل ما جيب حتصيله وأصول هذا الباب ترجع إىل ثالثة علم املبدأ وعلم الوسط وعلم املعاد 

وأما علم الوسط )  ١٤طه ( راد بقوله إِنَّنِى أََنا اللَُّه ال إله إِال أََناْ فعلم املبدأ هو معرفة احلق سبحانه وتعاىل وهو امل
فهو علم العبودية ومعناها األمر الذي جيب أن يشتغل اإلنسان به يف هذه احلياة اجلسمانية وهو املراد بقوله إِنَّنِى أََنا 

إشارة إىل األعمال اجلسمانية وقوله ِلِذكْرِى إشارة إىل  مث يف هذا أيضاً تعثر ألن قوله فَاْعُبدْنِى)  ١٤طه ( اللَُّه ال 
األعمال الروحانية والعبودية أوهلا األعمال اجلسمانية وآخرها األعمال الروحانية وأما علم املعاد فهو قوله إِنَّ 

)  ١٢طه ( إِّنى أََناْ رَبَُّك السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  أَكَاُد أُْخِفيَها مث إنه تعاىل افتتح هذه التكاليف مبحض اللطف وهو قوله 
محته سبقت واختتمها مبحض القهر وهو قوله فَالَ َيُصدَّنََّك َعْنَها َمن الَّ ُيْؤِمُن بَِها وَاتََّبَع هََواُه فََتْرَدى تنبيهاً على أن ر
على هذه اجلملة  غضبه وإشارة إىل أن العبد ال بد له يف العبودية من الرغبة والرهبة والرجاء واخلوف وعند الوقوف
  تعرف أن هذا الترتيب هو النهاية يف احلسن واجلودة وأن ذلك ال يتأتى إال من العامل بكل املعلومات

لِْقَها أَرِبُ أُخَْرى قَالَ أََوَما ِتلَْك بَِيِمينَِك يامُوَسى قَالَ ِهىَ  َعَصاىَ  أََتَوكَُّؤا َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمى وَِلىَ  ِفيَها َم
  ياُموَسى فَأَلْقَاَها فَإِذَا ِهىَ  َحيَّةٌ  َتْسَعى قَالَ ُخذَْها َوالَ َتَخفْ َسُنعِيُدَها ِسيَرَتَها االٍّ ولَى

اعلم أن قوله َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك لفظتان فقوله َوَما ِتلَْك إشارة إىل العصا وقوله بَِيِمينَِك إشارة إىل اليد ويف هذا نكت 
أنه سبحانه ملا أشار إليهما جعل كل واحدة منهما معجزاً قاهراً وبرهاناً باهراً ونقله من حد اجلمادية إىل مقام إحداها 

الكرامة فإذا صار اجلماد بالنظر الواحد حيواناً وصار اجلسم الكثيف نورانياً لطيفاً مث إنه تعاىل ينظر كل يوم ثالمثائة 
انقلب قلبه من موت العصيان إىل سعادة الطاعة ونور املعرفة وثانيها أن وستني نظرة إىل قلب العبد فأي عجب لو 



بالنظر الواحد صار اجلماد ثعباناً يبتلع سحر السحرة فأي عجب لو صار القلب مبدد النظر اإلهلي حبيث يبتلع سحر 
لبت ثعباناً وبرهاناً النفس األمارة بالسوء وثالثها كانت العصا يف ميني موسى عليه السالم فبسبب بركة ميينه انق

وقلب املؤمن بني إصبعني من أصابع الرمحن فإذا حصلت ليمني موسى عليه السالم هذه الكرامة والربكة فأي عجب 
لو انقلب قلب املؤمن بسبب إصبعي الرمحن من ظلمة املعصية إىل نور العبودية مث ههنا سؤاالت األول قوله َوَما ِتلَْك 

ى سؤال والسؤال إمنا يكون لطلب العلم وهو على اهللا تعاىل حمال فما الفائدة فيه واجلواب فيه بَِيِمينِكَ ياُموَسى ُموَس
فوائد إحداها أن من أراد أن يظهر من الشيء احلقري شيئاً شريفاً فإنه يأخذه ويعرضه على احلاضرين ويقول هلم هذا 

ئقة فيه يقول هلم خذا منه كذا وكذا فاهللا تعاىل ملا ما هو فيقولون هذا هو الشيء الفالين مث إنه بعد إظهار صفته الفا
أراد أن يظهر من العصا تلك اآليات الشريفة كانقالهبا حية وكضربه البحر حىت انفلق ويف احلجر حىت انفجر منه 
املاء عرضه أوالً على موسى فكأنه قال له يا موسى هل تعرف حقيقة هذا الذي بيدك وأنه خشبة ال تضر وال تنفع 

إنه قلبه ثعباناً عظيماً فيكون هبذا الطريق قد نبه العقول على كمال قدرته وهناية عظمته من حيث إنه أظهر هذه مث 
اآليات العظيمة من أهون األشياء عنده فهذا هو الفائدة من قوله َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك ياُموَسى ُموَسى وثانيها أنه 

عدة من الشجرة إىل السماء وأمسعه تسبيح املالئكة مث أمسعه كالم نفسه مث سبحانه ملا أطلعه على تلك األنوار املتصا
إنه مزج اللطف بالقهر فالطفه أوالً بقوله وَأََنا اْختَْرُتَك مث قهره بإيراد التكاليف الشاقة عليه وإلزامه علم املبدأ 

اليمني من الشمال فقيل له َومَا  والوسط واملعاد مث ختم كل ذلك بالتهديد العظيم حتري موسى ودهش وكاد ال يعرف
ِتلَْك بَِيِمينَِك يامُوَسى مُوَسى ليعرف موسى عليه السالم أن ميينه هي اليت فيها العصا أو ألنه ملا تكلم معه أوالً بكالم 

شة اإلهلية وحتري موسى من الدهشة تكلم معه بكالم البشر إزالة لتلك الدهشة واحلرية والنكتة فيه أنه ملا غلبت الده
على موسى يف احلضرة أراد رب العزة إزالتها فسأله عن العصا وهو ال يقع الغلط فيه كذلك املؤمن إذا مات 

ووصل إىل حضرة ذي اجلالل فالدهشة تغلبه واحلياء مينعه عن الكالم فيسألونه عن األمر الذي مل يغلط فيه يف الدنيا 
  لثها أنه تعاىل ملا عرف موسى كمال اإلهليةوهو التوحيد فإذا ذكره زالت الدهشة والوحشة عنه وثا

أراد أن يعرفه نقصان البشرية فسأله عن منافع العصا فذكر بعضها فعرفه اهللا تعاىل أن فيها منافع أعظم مما ذكر 
تنبيهاً على أن العقول قاصرة عن معرفة صفات النيب احلاضر فلوال التوفيق والعصمة كيف ميكنهم الوصول إىل 

شياء وأعظمها ورابعها فائدة هذا السؤال أن يقرر عنده أنه خشبة حىت إذا قلبها ثعباناً ال خيافها معرفة أجل األ
السؤال الثاين قوله َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك ياُموَسى ُموَسى خطاب من اهللا تعاىل مع موسى عليه السالم بال واسطة ومل 

ن موسى أفضل من حممد اجلواب من وجهني األول أنه فيلزم أن يكو) صلى اهللا عليه وسلم ( حيصل ذلك حملمد 
إال أن )  ١٠النجم ( تعاىل كما خاطب موسى فقد خاطب حممداً عليه السالم يف قوله فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى 

عليه صلى اهللا ( الفرق بينهما أن الذي ذكره مع موسى عليه السالم أفشاه اهللا إىل اخللق والذي ذكره مع حممد 
مع موسى فأمة حممد ) تكلم ( كان سراً مل يستأهل له أحد من اخللق والثاين إن كان موسى تكلم معه وهو ) وسلم 

) املصلي يناجي ربه ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( خياطبون اهللا يف كل يوم مرات على ما قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
يوم القيامة بالتسليم والتكرمي والتكليم يف قوله َسالَمٌ ) ه وسلم صلى اهللا علي( والرب يتكلم مع آحاد أمة حممد 

السؤال الثالث ما إعراب قوله َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك ياُموَسى ُموَسى اجلواب قال )  ٥٨يس ( قَْوالً ّمن رَّّب رَّحِيمٍ 
انتصاب احلال مبعىن اإلشارة وجيوز  يف)  ٧٢هود ( كقوله َوَهاذَا َبعِْلى شَْيًخا ) تلك بيمينك ) ( الكشاف ( صاحب 

أن يكون تلك امساً موصوالً وصلته بَِيِمينَِك قال الزجاج معناه وما اليت بيمينك قال الفراء معناه ما هذه اليت يف 
ميينك واعلم أنه سبحانه ملا سأل موسى عليه السالم عن ذلك أجاب موسى عليه السالم بأربعة أشياء ثالثة على 



قرأ ) يا بشرى ( ومثلها ) هي عصي ( على اإلمجال األول قوله ِهىَ  َعَصاىَ  قرأ ابن أيب إسحق  التفصيل وواحد
بسكون الياء والنكث ههنا ثالثة إحداها أنه قال ِهىَ  َعَصاىَ  فذكر العصا ومن كان قلبه ) هي عصاي ( احلسن 

عرض عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممداً  مشغوالً بالعصا ومنافعها كيف يكون مستغرقاً يف حبر معرفة احلق ولكن
ال أحصي ثناء ( وملا قيل له امدحنا قال )  ١٧النجم ( اجلنة والنار فلم يلتفت إىل شيء َما زَاغَ الَْبَصُر َوَما طََغى 

 وثانيها ملا قال َعصَاىَ  قال اهللا سبحانه) أنت كما أثنيت على نفسك ( مث نسي نفسه ونسي ثناءه فقال ) عليك 
وتعاىل أَلْقَاَها فلما ألقاها فَإِذَا ِهىَ  َحيَّةٌ  َتْسَعى ليعرف أن كل ما سوى اهللا فااللتفات إليه شاغل وهو كاحلية املهلكة 

جياء يوم القيامة بصاحب املال ( لك وهلذا قال اخلليل عليه السالم فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى إِالَّ َربَّ الْعَالَِمَني ويف احلديث 
احلديث بتمامه وثالثها أنه قال هي عصاي فقد مت )  يؤد زكاته ويؤيت بذلك املال على صورة شجاع أقرع الذي مل

اجلواب إال أنه عليه السالم ذكر الوجوه األخر ألنه كان حيب املكاملة مع ربه فجعل ذلك كالوسيلة إىل حتصيل هذا 
وقي واإلتقاء معناه اعتمد عليها إذا عييت أو وقفت على الغرض الثاين قوله قَالَ ِهىَ  والتوكي واإلتكاء واحد كالت

صلى اهللا ( رأس القطيع أو عند الطفرة فجعل موسى عليه السالم نفسه متوكئاً على العصا وقال اهللا تعاىل حملمد 
األنفال ( تََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني بقوله تعاىل َحكِيٌم يَاأَيَُّها النَّبِى ُّ َحسُْبَك اللَُّه َوَمنِ ا) اتكىء على رمحيت ) ( عليه وسلم 

فإن قيل أليس قوله َوَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني يقتضي كون )  ٦٧املائدة ( وقال َواللَُّه َيْعصُِمَك ِمَن النَّاسِ )  ٦٤
قوله َحسَْبَك اللَُّه واملعىن اهللا  حممد يتوكأ على املؤمنني قلنا قوله َوَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني معطوف على الكاف يف

حسبك وحسب من اتبعك من املؤمنني الثالث قوله َوأَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمى أي أخبط هبا فأضرب أغصان الشجر 
ليسقط ورقها على غنمي فتأكله وقال أهل اللغة هش على غنمه يهش بضم اهلاء يف املستقبل وهششت الرجل 

  بل وهش الرغيف يهش بكسر اهلاء قاله ثعلب وقرأأهش بفتح اهلاء يف املستق

بالسني غري املنقوطة واهلش زجر الغنم واعلم أن غنمه رعيته فبدأ مبصاحل نفسه يف قوله قَالَ ِهىَ  ) وأهس ( عكرمة 
صلى اهللا ( مث مبصاحل رعيته يف قوله َوأَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمى فكذلك يف القيامة يبدأ بنفسه فيقول نفسي نفسي وحممد 

اللهم ) (  ٣٣األنفال ( مل يشتغل يف الدنيا إال بإصالح أمر األمة َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذَّبُهْم َوأَنَت ِفيهِْم ) عليه وسلم 
 والرابع قوله وَِلىَ  ِفيَها َمأَرُِب) أميت أميت ( فال جرم يوم القيامة يبدأ أيضاً بأمته فيقول ) اهد قومي فإهنم ال يعلمون 

أُخَْرى أي حوائج ومنافع واحدهتا مأربة بفتح الراء وضمها وحكى ابن األعرايب وقطرب بكسر الراء أيضاً واألرب 
بفتح الراء واإلربة بكسر األلف وسكون الراء احلاجة وإمنا قال أخرى ألن املآرب يف معىن مجاعة فكأنه قال مجاعة 

مث ههنا نكت )  ١٨٤البقرة ( ال فَِعدَّةٌ  مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر من احلاجات أخرى ولو جاءت أخر لكان صواباً كما ق
إحداها أنه ملا مسع قول اهللا تعاىل َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك عرف أن هللا فيه أسراراً عظيمة فذكر ما عرف وعرب عن البواقي 

ا أن موسى عليه السالم أحس بأنه تعاىل إمنا سأله اليت ما عرفها إمجاالً ال تفصيالً بقوله َوِلىَ  ِفيَها َمأَرُِب أُْخَرى وثانيه
عن أمر العصا ملنافع عظيمة فقال موسى إهلي ما هذه العصا إال كغريها لكنك ملا سألت عنها عرفت أن يل فيها 

مآرب أخرى ومن مجلتها أنك كلمتين بسببها فوجدت هذا األمر العظيم الشريف بسببها وثالثها أن موسى عليه 
رجاء أن يسأل ربه عن تلك املآرب فيسمع كالم اهللا مرة أخرى ويطول أمر املكاملة بسبب ذلك السالم أمجل 

ورابعها أنه بسبب اللطف انطلق لسانه مث غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكره فأمجل مرة أخرى مث قال وهب 
إذا سار وضعها ) و ( بالشعبتني  كانت ذات شعبتني كاحملجن فإذا طال الغصن حناه باحملجن وإذا حاول كسره لواه

على عاتقه يعلق فيها أدواته من القوس والكنانة والثياب وإذا كان يف الربية ركزها وألقى كساء عليها فكانت ظالً 
وقيل كان فيها من املعجزات أنه كان يستقي هبا فتطول بطول البئر وتصري شعبتاها دلواً ويصريان مشعتني يف الليايل 



حاربت عنه وإذا اشتهى مثرة ركزها فأورقت وأمثرت وكان حيمل عليها زاده وماءه وكانت متاشيه  وإذا ظهر عدو
ويركزها فينبع املاء فإذا رفعها نصب وكانت تقيه اهلوام واعلم أن موسى عليه السالم ملا ذكر هذه اجلوابات أمره 

إحداها أنه عليه السالم ملا قال وَِلىَ  ِفيَها َمأَرُِب أُخَْرى اهللا تعاىل بإلقاء العصا فقال أَلِْقَها ياُموَسى ُموَسى وفيه نكت 
أراد اهللا أن يعرفه أن فيها مأربة أخرى ال يفطن هلا وال يعرفها وأهنا أعظم من سائر مآربه فقال أَلِْقَها يامُوَسى ياُموَسى 

لنعل ويف يده شيء وهو العصا والرجل آلة اهلرب فَأَلْقَاَها فَإِذَا ِهىَ  َحيَّةٌ  َتسَْعى وثانيتها كان يف رجله شيء وهو ا
إشارة إىل ترك اهلرب مث قال ألقها يا موسى وهو إشارة إىل )  ١٢طه ( واليد آلة الطلب فقال أوالً فَاْخلَْع َنْعلَْيَك 

ترك الطلب كأنه سبحانه قال إنك ما دمت يف مقام اهلرب والطلب كنت مشتغالً بنفسك وطالباً حلظك فال تكون 
الصاً ملعرفيت فكن تاركاً للهرب والطلب لتكون خالصاً يل وثالثتها أن موسى عليه السالم مع علو درجته وكمال خ

منقبته ملا وصل إىل احلضرة ومل يكن معه إال النعالن والعصا أمره بالقائهما حىت أمكنه الوصول إىل احلضرة فأنت مع 
كان جمرداً عن ) صلى اهللا عليه وسلم ( ورابعتها أن حممداً ألف وقر من املعاصي كيف ميكنك الوصول إىل جنابة 

الكل ما زاغ البصر فال جرم وجد الكل لعمرك أما موسى ملا بقي معه تلك العصا ال جرم أمره بإلقاء العصا واعلم 
أو  أن الكعيب متسك به يف أن االستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على إلقاء العصا إما أن توجد والعصا يف يده

وإذا أتته )  ١٨٢آل عمران ( خارجة من يده فإن أتته القدرة وهي يف يده فذاك قولنا َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد 
وليست يف يده وإمنا استطاع أن يلقي من يده ما ليس يف يده فذلك حمال أما قوله فَأَلْقَاَها فَإِذَا ِهىَ  َحيَّةٌ  َتْسَعى ففيه 

  أسئلة

السؤال األول ما احلكمة يف قلب العصا حية يف ذلك الوقت اجلواب فيه وجوه أحدها أنه تعاىل قلبها حية لتكون 
معجزة ملوسى عليه السالم يعرف هبا نبوة نفسه وذلك ألنه عليه السالم إىل هذا الوقت ما مسع إال النداء والنداء 

تمال أن يكون ذلك من عادات املالئكة أو اجلن فال جرم قلب وإن كان خمالفاً للعادات إال أنه مل يكن معجزاً الح
اهللا العصا حية ليصري ذلك دليالً قاهراً والعجب أن موسى عليه السالم قال أتوكأ عليها فصدقه اهللا تعاىل فيه 

ة ليكون وجعلها متكأ له بأن جعلها معجزة له وثانيها أن النداء كان إكراماً له فقلب العصا حية مزيداً يف الكرام
توايل اخللع والكرامات سبباً لزوال الوحشة عن قلبه وثالثها أنه عرض عليه ليشاهده أوالً فإذا شاهده عند فرعون 
ال خيافه ورابعها أنه كان راعياً فقرياً مث إنه نصب للمنصب العظيم فلعله بقي يف قلبه تعجب من ذلك فقلب العصا 

كيف يستبعد مين نصرة مثلك يف إظهار الدين وخامسها أنه ملا قال قَالَ حية تنبيهاً على أين ملا قدرت على ذلك ف
سالم ِهىَ  َعَصاىَ  أََتَوكَُّؤا إىل قوله وَِلىَ  ِفيَها َمأَرِبُ أُخَْرى فقيل له أَلْقَاَها فلما ألقاها وصارت حية فر موسى عليه ال

( تفر منها تنبيهاً على سر قوله فَِفرُّواْ إِلَى اللَِّه منها فكأنه قيل له ادعيت أهنا عصاك وأن لك فيها مآرب أخرى فلم 
السؤال الثاين قال ههنا حية ويف موضع آخر ثعبان وجان )  ٩١األنعام ( وقوله قُلِ اللَُّه ثُمَّ ذَرُْهْم )  ٥٠الذاريات 

ناف ألن الثعبان العظيم أما احلية فاسم جنس يقع على الذكر واألنثى والصغري والكبري وأما الثعبان واجلان فبينهما ت
من احليات واجلان الدقيق وفيه وجهان أحدمها أهنا كانت وقت انقالهبا حية صغرية دقيقة مث تورمت وتزايد جرمها 
حىت صارت ثعباناً فأريد باجلان أول حاهلا وبالثعبان مآهلا والثاين أهنا كانت يف شخص الثعبان وسرعة حركة اجلان 

فَلَمَّا َرءاَها َتْهَتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ السؤال الثالث كيف كانت صفة احلية اجلواب كان هلا عرف والدليل عليه قوله تعاىل 
كعرف الفرس وكان بني حلييها أربعون ذراعاً وابتلعت كل ما مرت به من الصخور واألشجار حىت مسع موسى 

ْف َسُنعِيُدَها ِسَيرَتَها االْولَى ففيه سؤاالت السؤال صرير احلجر يف فمها وجوفها أما قوله تعاىل قَالَ ُخذَْها َوالَ َتَخ
األول ملا نودي موسى وخص بتلك الكرامات العظيمة وعلم أنه معبوث من عند اهللا تعاىل إىل اخللق فلم خاف 



واجلواب من وجوه أحدها أن ذلك اخلوف كان من نفرة الطبع ألنه عليه السالم ما شاهد مثل ذلك قط وأيضاً 
شياء معلومة بدالئل العقول وعند الفزع الشديد قد يذهل اإلنسان عنه قال الشيخ أبو القاسم األنصاري فهذه األ

رمحه اهللا تعاىل وذلك اخلوف من أقوى الدالئل على صدقه يف النبوة ألن الساحر يعلم أن الذي أتى به متويه فال خيافه 
لقي آدم منها وثالثها أن جمرد قوله الَ َتَخْف ال يدل على  ألبتة وثانيها قال بعضهم خافها ألنه عليه السالم عرف ما

ال يدل على وجود تلك الطاعة لكن قوله فَلَمَّا )  ١األحزاب ( حصول اخلوف كقوله تعاىل َوالَ ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن 
إمنا ظهر ليظهر الفرق بينه وبني حممد يدل عليه ولكن ذلك اخلوف )  ١٠النمل ( َرءاَها تَْهَتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ وَلَّى ُمْدبِراً 

فإنه عليه السالم أظهر تعلق القلب بالعصا والنفرة عن الثعبان وأما حممد عليه السالم فما ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
أظهر الرغبة يف اجلنة وال النفرة عن النار السؤال الثاين مىت أخذها بعد انقالهبا عصا أو قبل ذلك واجلواب روي أنه 

ل يده بني أسناهنا فانقلبت خشبة والقرآن يدل عليه أيضاً بقوله َسُنعِيُدَها ِسيَرَتَها االْولَى وذلك يقع يف االستقبال أدخ
وأيضاً فهذا أقرب للكرامة ألنه كما أن انقالب العصا حية معجزة فكذلك إدخال يده يف فمها من غري ضرر معجزة 

  وانقالهبا

املعجزات فيكون أقوى يف الداللة السؤال الثالث كيف أخذه أمع اخلوف أو  خشباً معجز آخر فيكون فيه توايل
بدونه واجلواب روي مع اخلوف ولكنه بعيد ألن بعد توايل الدالئل يبعد ذلك وإذا علم موسى عليه السالم أنه تعاىل 

ا قال له ربه الَ عند األخذ سيعيدها سريهتا األوىل فكيف يستمر خوفه وقد علم صدق هذا القول وقال بعضهم مل
َتَخْف بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه إىل أن أدخل يده يف فمها وأخذ بلحييها السؤال الرابع ما معىن 

السرية من السري كالركبة من الركوب يقال سار فالن سرية ) الكشاف ( سريهتا األوىل واجلواب قال صاحب 
طريقة السؤال اخلامس عالم انتصب سريهتا اجلواب فيه وجهان حسنة مث اتسع فيها فنقلت إىل معىن املذهب وال

أحدمها بنزع اخلافض يعين إىل سريهتا وثانيهما أن يكون سنعيدها مستقالً بنفسه غري متعلق بسريهتا مبعىن أهنا كانت 
يعدها أوالً عصا فصارت حية فسنجعلها عصا كما كانت فنصب سريهتا بفعل مضمر أي تسري سريهتا األوىل يعين سن

  سائرة بسريهتا األوىل حيث كنت تتوكأ عليها ولك فيها املآرب اليت عرفتها
ى اذَْهبْ إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَّهُ َواضُْمْم َيَدَك إِلَى َجنَاِحكَ َتْخُرْج َبْيَضآَء ِمْن غَْيرِ ُسو ٍء َءاَيةً  أُْخَرى لُِنرَِيَك ِمْن َءاَياِتَنا الْكُبَْر

  طََغى
  املعجزة الثانية وفيه مسائلاعلم أن هذا هو 

املسألة األوىل يقال لك ناحيتني جناحان كجناحي العسكر لطرفيه وجناحا اإلنسان جنباه واألصل املستعار منه 
جناحا الطائر ألنه جينحهما عند الطريان وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما إىل جناحك إىل صدرك واألول أوىل 

الطائر ألنه قال َتخُْرْج بَْيَضاء ولو كان املراد باجلناح الصدر مل يكن لقوله ُتخْرِجُ  ألن يدي اإلنسان يشبهان جناحي
ألنه إذا أدخل )  ١٢النمل ( معىن واعلم أن معىن ضم اليد إىل اجلناح ما قال يف آية أخرى َوأَْدِخلْ َيَدَك ِفى َجيْبَِك 

  يده يف جيبه كان قد ضم يده إىل جناحه واهللا أعلم
الثانية السوء الرداءة والقبح يف كل شيء فكىن به عن الربص كما كىن عن العورة بالسوأة والربص أبغض املسألة 

شيء إىل العرب فكان جديراً بأن يكىن عنه يروى أنه عليه السالم كان شديد األدمة فكان إذا أدخل يده اليمىن يف 
قيل مثل الشمس من غري برص مث إذا ردها جيبه وأدخلها حتت إبطه األيسر وأخرجها كانت تربق مثل الربق و

  عادت إىل لوهنا األول بال نور
املسألة الثالثة بيضاء وآية حاالن معاً ومن غري سوء من صلة البيضاء كما تقول ابيضت من غري سوء ويف نصب آية 



ذوف وجه آخر وهو أن يكون بإضمار حنو خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف لداللة الكالم وقد تعلق هبذا احمل
  لنريك أي خذ هذه اآلية أيضاً بعد قلب العصا لنريك هباتني اآليتني بعض آياتنا الكربى أو لنريك هبما

الكربى من آياتنا أو لنريك من آياتنا الكربى فعلنا ذلك فإن قيل الكربى من نعت اآليات فلم مل يقل الكرب قلنا بل 
و )  ١٨طه ( نا ذلك فهو كما قدمنا يف قوله مَأَرُِب أُْخَرى هي نعت اآلية واملعىن لنريك اآلية الكربى ولئن سلم

  ) ٨طه ( االْْسَماء الُْحسَْنى 
املسألة الرابعة قال احلسن اليد أعظم يف اإلعجاز من العصا ألنه تعاىل ذكر ِلنُرَِيَك ِمْن ءايَاِتَنا الْكُْبَرى عقيب ذكر 

ما العصا ففيه تغري اللون وخلق الزيادة يف اجلسم وخلق احلياة اليد وهذا ضعيف ألنه ليس يف اليد إال تغري اللون وأ
والقدرة واألعضاء املختلفة وابتالع احلجر والشجر مث عاد عصا بعد ذلك فقد وقع التغري مرة أخرى يف كل هذه 

  ل وأنه غري خمتص باليداألمور فكانت العصا أعظم وأما قوله لُِنرَِيَك ِمْن ءاَياتَِنا الْكُبَْرى فقد بينا أنه عائد إىل الك
املسألة اخلامسة أنه سبحانه وتعاىل ملا أظهر له هذه اآلية عقبها بأن أمره بالذهاب إىل فرعون وبني العلة يف ذلك وهي 

أنه طغى وإمنا خص فرعون بالذكر مع أن موسى عليه السالم كان مبعوثاً إىل الكل ألنه ادعى اإلهلية وتكرب وكان 
امسع كالمي واحفظ وصييت وانطلق برساليت ( ىل قال وهب قال اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم متبوعاً فكان ذكره أو

فإنك بعيين ومسعي وإن معك يدي وبصري وإين ألبستك جنة من سلطاين لتستكمل هبا القوة يف أمري أبعثك إىل 
وإين أقسم بعزيت لوال  خلق ضعيف من خلقي بطر نعميت وأمن مكري وغرته الدنيا حىت جحد حقي وأنكر ربوبييت

احلجة والعذر الذي وضعت بيين وبني خلقي لبطشت به بطشة جبار ولكن هان علي وسقط من عيين فبلغه عين 
رساليت وادعه إىل عباديت وحذره نقميت وقل له قوالً ليناً ال يغترن بلباس الدنيا فإن ناصيته بيدي ال يطرف وال 

ت موسى سبعة أيام ال يتكلم مث جاءه ملك فقال أجب ربك فيما أمرك يتنفس إال بعلمي يف كالم طويل قال فسك
  )بعبده 

زِيراً مِّْن أَْهِلى َهاُرونَ قَالَ َربِّ اشَْرْح ِلى َصْدرِى وََيسِّْر ِلى أَمْرِى َواحْلُلْ ُعقَْدةً  مِّن لَِّسانِى َيفْقَهُواْ قَْوِلي َواجَْعل لِّى َو
  رِكُْه ِفى أَْمرِى كَىْ  ُنسَبَِّحَك كَِثرياً وََنذْكَُرَك كَثِرياً إِنََّك كُنتَ بَِنا َبِصرياًأَِخى اْشُدْد بِِه أَْزرِى َوأَْش

اعلم أن اهللا تعاىل ملا أمر موسى عليه السالم بالذهاب إىل فرعون وكان ذلك تكليفاً شاقاً فال جرم سأل ربه أموراً 
  ياءمثانية مث ختمها مبا جيري جمرى العلة لسؤال تلك األش

املطلوب األول قوله َربّ اشَْرْح ِلى َصْدرِى واعلم أنه يقال شرحت الكالم أي بينته وشرحت صدره أي وسعته 
واألول يقرب منه ألن شرح الكالم ال حيصل إال ببسطة والسبب يف هذا السؤال ما حكى اهللا تعاىل عنه يف موضع 

فسأل اهللا تعاىل أن يبدل ذلك الضيق بالسعة )  ١٣الشعراء ( نِى آخر وهو قوله َوَيِضيقُ َصْدرِى َوالَ َينطَِلُق ِلَسا
  وقال َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى فأفهم عنك ما أنزلت علي من الوحي وقيل

شجعين ألجترىء به على خماطبة فرعون مث الكالم فيه يتعلق بأمور أحدها فائدة الدعاء وشرائطه وثانيها ما السبب 
الدعاء من أمساء اهللا تعاىل إال الرب وثالثها ما معىن شرح الصدر ورابعها مباذا يكون  يف أن اإلنسان ال يذكر وقت

) صلى اهللا عليه وسلم ( شرح الصدر وخامسها كيف كان شرح الصدر يف حق موسى عليه السالم وحممد 
طلب شرح وسادسها صفة صدر موسى عليه السالم هل كان منشرحاً أو مل يكن منشرحاً فإن كان منشرحاً كان 

الصدر حتصيالً للحاصل وهو حمال وإن مل يكن منشرحاً فهو باطل من وجهني األول أنه سبحانه بني له فيما تقدم 
كل ما يتعلق باألديان من معرفة الربوبية والعبودية وأحوال املعاد وكل ما يتعلق بشرح الصدر يف باب الدين فقد 



مث كلمه على سبيل املالطفة بقوله )  ١٣طه ( َترُْتَك فَاْسَتِمعْ ِلَما ُيوَحى حصل مث إنه سبحانه تلطف له بقوله وَأََنا اْخ
مث أظهر له املعجزات العظيمة والكرامات اجلسيمة مث أعطاه منصب )  ١٧طه ( َوَما ِتلَْك بَِيِمينَِك يامُوَسى مُوَسى 

و أن ذرة من هذه املناصب حصلت الرسالة بعد أن كان فقرياً وكل ما يتعلق به اإلعزاز واإلكرام فقد حصل ول
ألدون الناس لصار منشرح الصدر فبعد حصوهلا لكليم اهللا تعاىل يستحيل أن ال يصري منشرح الصدر والثاين أنه ملا 

مل يصر منشرح الصدر بعد هذه األشياء مل جيز من اهللا تعاىل تفويض النبوة إليه فإن من كان ضيق القلب مشوش 
فكيف يصلح للنبوة اليت أقل ) ال يقضي القاضي وهو غضبان ( لى ما قال عليه السالم اخلاطر ال يصلح للقضاء ع

  مراتبها القضاء فهذا جمموع األمور اليت ال بد من البحث عنها يف هذه اآلية
البقرة ( أَْخطَأَْنا  أما البحث األول وهو فائدة الدعاء وشرائطه فقد تقدم يف تفسري قوله رَبََّنا الَ تَُؤاِخذَْنا إِن نَِّسيَنا أَْو

إال أنه نذكر منها ههنا بعض الفوائد املتعلقة هبذا املوضع فنقول اعلم أن للكمال مراتب ودرجات وأعالها )  ٢٨٦
أن يكون كامالً يف ذاته مكمالً لغريه أما كونه كامالً يف ذاته فكل ما كان كذلك كان كماله من لوازم ذاته وكل ما 

األزل ولكنه يستحيل أن يكون مكمالً يف األزل ألن التكميل عبارة عن جعل الشيء كان كذلك كان كامالً يف 
كامالً وذلك ال يتحقق إال عند عدم الكمال فإنه لو كان حاصالً يف األزل الستحال التأثري فيه فإن حتصيل احلاصل 

صري مكمالً فيما ال يزال فإن قيل حمال وتكوين الكائن ممتنع فال جرم أنه سبحانه وإن كان كامالً يف األزل إال أنه ي
إذا كان التكميل من صفات الكمال فحيث مل يكن مكمالً يف األزل فقد كان عارياً عن صفات الكمال فيكون 

ناقصاً وهو حمال قلنا النقصان إمنا يلزم لو كان ذلك ممكناً يف األزل لكنا بينا أن الفعل األزيل حمال فالتكميل األزيل 
ون نقصاناً كما أن قولنا إنه ال يقدر على تكوين مثل نفسه ال يكون نقصاناً ألنه غري ممكن الوجود حمال فعدمه ال يك

يف نفسه وكقولنا إنه ال يعلم عدداً مفصالً كحركات أهل اجلنة ألن كل ما له عدد مفصل فهو متناه وحركات أهل 
لعلم بل لكونه يف نفسه ممتنع احلصول إذا اجلنة غري متناهية فال يكون له عدد مفصل فامتنع ذلك ال لقصور يف ا

ثبت هذا فنقول إنه سبحانه وتعاىل ملا قصد إىل التكوين وكان الغرض منه تكميل الناقصني ألن املمكنات قابلة 
للوجود وصفة الوجود صفة كمال فاقتضت قدرة اهللا تعاىل على التكميل وضع مائدة الكمال للممكنات فأجلس 

ومات دون البعض ألسباب أحدها أن املعدومات غري متناهية فلو أجلس الكل على مائدة على املائدة بعض املعد
  الوجود لدخل ما ال هناية له

يف الوجود وثانيها أنه لو أوجد الكل ملا بقي بعد ذلك قادراً على اإلجياد ألن إجياد املوجود حمال فكان ذلك وإن 
ينقلب القادر من القدرة إىل العجز وثالثها أنه لو دخل الكل يف  كان كماالً للناقص لكنه يقتضي نقصان الكامل فإنه

الوجود ملا بقي فيه متييز فال يتميز القادر على املوجب والقدرة كمال واإلجياب بالطبع نقصان فلهذه األسباب 
تناهية وال أخرج بعض املمكنات إىل الوجود فإن قيل عليه سؤاالن أحدمها أن املوجودات متناهية واملعدومات غري م

نسبة للمتناهي إىل غري املتناهي فتكون أيضاً الضيافة ضيافة لألقل وأما احلرمان فإنه عدد ملا ال هناية له وهذا ال يكون 
وجوداً الثاين أن البعض الذي خصه هبذه الضيافة إن كان الستحقاق حصل فيه دون غريه فذلك االستحقاق ممن 

  ذلك عبثاً وهو حمال كما قيل يعطي ومينع ال خبالً وال كرماًحصل وإن كان ال هلذا االستحقاق كان 
وإنه ال يليق بأكرم األكرمني واجلواب عن الكل أن هذه الشبهات إمنا تدور يف العقول واخلياالت ألن اإلنسان 
ئض حياول قياس فعله على فعلنا وذلك باطل ألنه ال يسأل عما يفعل وهم يسألون إذا عرفت هذا فهذا الوجود الفا

من نور رمحته على مجيع املمكنات هو الضيافة العامة واملائدة الشاملة وهو املراد من قوله َوَرْحَمِتى َوسَِعْت كُلَّ َشى 
مث إن املوجودات انقسمت إىل اجلمادات وإىل احليوانات وال شك أن اجلماد بالنسبة إىل )  ١٥٦األعراف ( ْء 



اجلماد ال خرب عنده من وجوده فوجوده بالنسبة إليه كالعدم وعدمه احليوان كالعدم بالنسبة إىل الوجود ألن 
كالوجود وأما احليوان فهو الذي مييز بني املوجود واملعدوم ويتفاوتان بالنسبة إليه وألن اجلماد بالنسبة إىل احليوان 

واحليوان كاملالك آلة ألن احليوانات تستعمل اجلمادات يف أغراض أنفسها ومصاحلها وهي كالعبد املطيع املسخر 
املستويل فكانت احليوانية أفضل من اجلمادية فكما أن إحسان اهللا ورمحته اقتضيا وضع مائدة الوجود لبعض 

املعدومات دون البعض كذلك اقتضيا وضع مائدة احلياة لبعض املوجودات دون البعض فال جرم جعل بعض 
ية كالنور بالنسبة إىل الظلمة والبصر بالنسبة إىل العمى املوجودات أحياء دون البعض واحلياة بالنسبة إىل اجلماد

والوجود بالنسبة إىل العدم فعدن ذلك صار بعض املوجودات حياً مدركاً للمنايف واملالئم واللذة واألمل واخلري والشر 
لكن  فمن مث قالت األحياء عند ذلك يا رب األرباب إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخلعة احلياة وشرفتنا بذلك

ازدادت احلاجة ألنا حال العدم وحال اجلمادية ما كنا حنتاج إىل املالئم واملوافق وما كنا خناف املنايف واملؤذي وملا 
حصل الوجود واحلياة احتجنا إىل طلب املالئم ودفع املنايف فإن مل تكن لنا قدرة على اهلرب والطلب والدفع 

ضة لآلفات وهدفاً لسهام البليات فأعطنا من خزائن رمحتك القدرة واجلذب لبقينا كالزمن املقعد على الطريق عر
والقوة اليت هبا نتمكن من الطلب تارة واهلرب أخرى فاقتضت الرمحة التامة ختصيص بعض األحياء بالقدرة كما 

 اقتضت ختصيص بعض املوجودات باحلياة وختصيص بعض املعدومات بالوجود فقال القادرون عند ذلك إهلنا اجلواد
الكرمي إن احلياة والقدرة بال عقل ال تكون إال ألحد القسمني إما للمجانني املقيدين بالسالسل واألغالل وإما 

للبهائم املستعملة يف محل األثقال وكل ذلك من صفات النقصان وأنت قد رقيتنا من حضيض النقصان إىل أوج 
بك أهني وبك أثيب ( دعاتك الذي شرفته بقولك الكمال فأفض علينا من العقل الذي هو أشرف خملوقاتك وأعز مب

حىت تفوز من خزائن رمحتك باخللع الكاملة والفضيلة التامة فأعطاهم العقل وبعث يف أرواحهم نور ) وبك أعاقب 
  البصرية وجوهر اهلداية

جيب أن يكون  فعند هذه الدرجة فازوا باخللع األربعة الوجود واحلياة والقدرة والعقل فالعقل خامت الكل واخلامت
ملا كان خامت النبيني كان أفضل األنبياء عليهم الصالة والسالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( أفضل أال ترى أن رسولنا 

واإلنسان ملا كان خامت املخلوقات اجلسمانية كان أفضلها فكذلك العقل ملا كان خامت اخللع الفائضة من حضرة ذي 
ظر العقل يف نفسه فرأى نفسه كاجلفنة اململوءة من اجلواهر النفيسة بل كأهنا اجلالل كان أفضل اخللع وأكملها مث ن

مساء مملوءة من الكواكب الزاهرة وهي العلوم الضرورية البديهية املركوزة يف بدائه العقول وصرائح األذهان وكما 
اهر املركوزة يف مساء أن الكواكب املركوزة يف السموات عالمات يهتدى هبا يف ظلمات الرب والبحر فكذلك اجلو

العقل كواكب زاهرة يهتدي هبا السائرون يف ظلمات عامل األجسام إىل أنوار العامل الروحانية وفسحة السموات 
وأضوائها فلما نظر العقل إىل تلك الكواكب الزاهرة واجلواهر الباهرة رأى رقم احلدوث على تلك اجلواهر وعلى 

على راقم وبتلك النقوش على ناقش وعند ذلك عرف أن النقاش خبالف  مجيع تلك اخللع فاستدل بتلك األرقام
النقش والباين خبالف البناء فانفتح له من أعلى مساء عامل احملدثات روازن إىل أضواء لوائح عامل القدم وطالع عامل 

اإلمكان فغلبته دهشة القدم األزلية واجلالل وكان العقل إمنا نظر إىل أضواء عامل األزلية من ظلمات عامل احلدوث و
أنوار األزلية فعميت عيناه فبقي متحرياً فالتجأ بطبعه إىل مفيض األنوار فقال َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى فإن البحار 
عميقة والظلمات متكاثفة ويف الطريق قطاع من األعداء الداخلة واخلارجة وشياطني اإلنس واجلن كثرية فإن مل 

ناً يف كل األمور انقطعت وصارت هذه اخللع سبباً لنيل اآلفات ال للفوز بالدرجات تشرح يل صدري ومل تكن يل عو
فهذا هو املراد من قوله َرّب اْشَرحْ ِلى َصْدرِى مث قال َوَيّسْر ِلى أَْمرِى وذلك ألن كل ما يصدر من العبد من األفعال 



يصري فاعالً له فهذه اإلرادة صفة حمدثة وال واألقوال واحلركات والسكنات فما مل يصر العبد مريداً له استحال أن 
بد هلا من فاعل وفاعلها إن كان هو العبد افتقر يف حتصيل تلك اإلرادة إىل إرادة أخرى ولزم التسلسل بل ال بد من 

يق أن االنتهاء إىل إرادة خيلقها مدبر العامل فيكون يف احلقيقة هو امليسر لألمور وهو املتمم جلميع األشياء ومتام التحق
حدوث الصفة ال بد له من قابل وفاعل فعرب عن استعداد القابل بقوله َرّب اْشَرْح ِلى َصْدرِى وعرب عن حصول 

الفاعل بقوله َوَيّسْر ِلى أَمْرِى وفيه التنبيه على أنه سبحانه وتعاىل هو الذي يعطي القابل قابليته والفاعل فاعليته وهلذا 
يا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها وجمموع هذين الكالمني كالربهان القاطع على  كان السلف رضي اهللا عنهم يقولون

أن مجيع احلوادث يف هذا العامل واقعة بقضائه وقدره وحكمته وقدرته وميكن أن يقال أيضاً كأن موسى عليه السالم 
َوَيّسْر ِلى أَمْرِى أو يقال قال إهلي ال أكتفي بشرح الصدر ولكن أطلب منك تنفيذ األمر وحتصيل الغرض فلهذا قال 

إنه سبحانه وتعاىل ملا أعطاه اخللع األربع وهي الوجود واحلياة والقدرة والعقل فكأنه قال له يا موسى أعطيتك هذه 
اخللع األربع فال بد يف مقابلتها من خدمات أربع لتقابل كل نعمة خبدمة فقال موسى عليه السالم ما تلك اخلدمات 

لذكري فإن فيها أنواعاً أربعة من اخلدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا أتيت بالصالة  فقال وأقم الصالة
فقد قابلت كل نعمة خبدمة مث إنه تعاىل ملا أعطاه اخللعة اخلامسة وهي خلعة الرسالة قال َرّب اْشَرحْ ِلى َصْدرِى حىت 

 أداء هذه الرسالة على الوجه املطلوب فقال موسى يا أعرف أين بأي خدمة أقابل هذه النعمة فقيل له بأن جتتهد يف
  رب إن هذا ال يتأتى مين مع عجزي وضعفي وقلة آاليت وقوة خصمي فاشرح يل صدري ويسر يل أمري

الفصل الثاين يف قوله َربّ اشَْرْح ِلى َصْدرِى اعلم أن الدعاء سبب القرب من اهللا تعاىل وإمنا اشتغل موسى هبذا 
لقرب فتفتقر إىل بيان أمرين إىل بيان أن الدعاء سبب القرب مث إىل بيان أن موسى عليه السالم طلب الدعاء طلباً ل

القرب هبذا الدعاء أما بيان أن الدعاء سبب القرب فيدل عليه وجوه األول أن اهللا تعاىل ذكر السؤال واجلواب يف 
هلا يف البقرة َيْسئَلُوَنَك َعنِ االِهلَّةِ  قُلْ ِهىَ  كتابه يف عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية أما األصولية فأو

وثانيها يف بين إسرائيل وََيْسئَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َرّبى وثالثها )  ١٨٩البقرة ( َمَواِقيُت ِللنَّاسِ وَالَْحّج 
النازعات ( ورابعها َيسْأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعةِ  أَيَّانَ ُمْرَساَها )  ١٠٥طه ( اً َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنِسفَُها َرّبى َنْسف

َدْينِ وأما الفروعية فستة منها يف البقرة على التوايل أحدها َيْسئَلُوَنَك َماذَا ُينِفقُونَ قُلْ َما أَنفَقُْتم ّمْن َخْيرٍ فَِللْواِل)  ٤٢
وثالثها )  ٢١٧البقرة ( نيها َيْسئَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري وثا)  ٢١٥البقرة ( َواالْقَْربَِني 

( ورابعها َيْسئَلُوَنَك َعنِ الْخَْمرِ َوالْمَْيِسرِ قُلْ )  ٢١٩البقرة ( َيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري 
وسادسها وََيْسئَلُوَنَك َعنِ )  ٢٢٠البقرة ( وخامسها ِفى الدُّْنَيا وَاالْخَِرةِ  َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الْيََتاَمى قُلْ )  ٢١٩بقرة ال

)  ١األنفال ( وسابعها َيسْأَلُوَنَك َعنِ االنفَالِ قُلِ االنفَالُ ِللَِّه َوالرَّسُولِ )  ٢٢٢البقرة ( الَْمِحيضِ قُلْ ُهَو أَذًى 
وتاسعها َوَيسَْتْنبِئُوَنَك أََحقٌّ ُهَو قُلْ )  ٨٣الكهف ( وثامنها َوَيسْأَلُوَنَك َعن ِذى الْقَْرَنْينِ قُلْ سَأَْتلُواْ َعلَْيكُم ّمْنُه ذِكْراً 

واحلادية عشر )  ١٧٦النساء (  وعاشرها َيْسَتفْتُوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفى الْكَلَالَةِ )  ٥٣يونس ( إِى َوَرّبى إِنَُّه لََحقٌّ 
إذا عرفت هذا فنقول جاءت هذه األسئلة واألجوبة على صور )  ١٨٦البقرة ( َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعّني فَإِّني قَرِيٌب 

قل ويف صورة أخرى ) صلى اهللا عليه وسلم ( خمتلفة فاألغلب فيها أنه سبحانه وتعاىل ملا ذكر السؤال قال حملمد 
اب بصيغة فقل مع فاء التعقيب ويف صورة ثالثة ذكر السؤال ومل يذكر اجلواب وهو قوله تعاىل َيْسئَلُوَنكَ جاء اجلو

ويف صورة رابعة ذكر اجلواب ومل يذكر فيه لفظ قل وال لفظ فقل )  ١٨٧األعراف ( َعنِ السَّاَعةِ  أَيَّانَ مُْرَساَها 
فَإِّني قَرِيٌب وال بد هلذه األشياء من الفائدة فنقول أما األجوبة الواردة بلفظ  وهو قوله تعاىل َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعّني

وكالتشريف ) صلى اهللا عليه وسلم ( قل فال إشكال فيها ألن قوله تعاىل قل كالتوقيع احملدد يف ثبوت نبوة حممد 



طه ( نية وهي قوله فَقُلْ َينِسفَُها رَّبى َنْسفاً احملدد يف كونه خماطباً من اهللا تعاىل بأداء الوحي والتبليغ وأما الصورة الثا
سؤال إما عن قدمها أو عن وجوب بقائها وهذه )  ١٠٥طه ( فالسبب أن قوهلم َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الْجِبَالِ )  ١٠٥

الفاء أن جييب بلفظ ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة من أمهات مسائل أصول الدين فال جرم أمر اهللا تعاىل حممداً 
املفيد للتعقيب كأنه سبحانه قال يا حممد أجب عن هذا السؤال يف احلال وال تقتصر فإن الشك فيه كفر وال متهل 
هذا األمر لئال يقعوا يف الشك والشبهة مث كيفية اجلواب أنه قال فَقُلْ يَنِسفَُها َرّبى َنْسفاً وال شك أن النسف ممكن 

بل واحلس يدل عليه فوجب أن يكون ممكناً يف حق كل اجلبل وذلك يدل ألنه ممكن يف حق كل جزء من أجزاء اجل
على أنه ليس بقدمي وال واجب الوجود ألن القدمي ال جيوز عليه التغري والنسف فإن قيل إهنم قالوا أخربنا عن إهلك 

أحد مع أن هذه املسألة من ومل يقل فقل هو اهللا )  ١اإلخالص ( أهو ذهب أو فضة أو حديد فقال قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد 
املهمات قلنا إنه تعاىل مل حيك يف هذا املوضع سؤاهلم وحرف الفاء من احلروف العاطفة فيستدعي سبق كالم فلما مل 

  يوجد ترك الفاء خبالف ههنا فإنه

يف قوله تعاىل حكى سؤاهلم فحسن عطف اجلواب عليه حبرف الفاء وأما الصورة الثالثة فإنه تعاىل مل يذكر اجلواب 
َيْسئَلُوَنَك َعنِ السَّاَعةِ  أَيَّانَ ُمْرَساَها فاحلكمة فيه أن معرفة وقت الساعة على التعيني مشتملة على املفاسد اليت 
شرحناها فيما سبق فلهذا مل يذكر اهللا تعاىل ذلك اجلواب وذلك يدل على أن من األسئلة ما ال جياب عنها وأما 

ّني قَرِيٌب ومل يذكر يف جوابه قل ففيه وجوه أحدها أن ذلك يدل على تعظيم حال الصورة الرابعة وهي قوله فَإِ
الدعاء وأنه من أعظم العبادات فكأنه سبحانه قال يا عبادي أنت إمنا حتتاج إىل الواسطة يف غري الدعاء أما يف مقام 

صلى اهللا ( مات قال لرسوله الدعاء فال واسطة بيين وبينك يدل عليه أن كل قصة وقعت مل تكن معرفتها من امله
َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ )  ٢٧املائدة ( اذكر هلم تلك القصة كقوله تعاىل َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ اْبَنىْ  ءاَدَم بِالَْحّق ) عليه وسلم 

َواذْكُْر ِفى الِْكَتابِ )  ٥١مرمي ( وَسى َواذْكُْر ِفى الِْكَتابِ ُم)  ١٧٥األعراف ( الَِّذى ءاتَْيَناُه ءاَياِتَنا فَاْنسَلََخ ِمْنَها 
مث قال يف )  ٥١احلجر ( َوَنبّئُْهْم َعن َضْيِف إِبَْراِهيَم )  ٥٦مرمي ( َواذْكُْر ِفى الْكَِتابِ إِْدرِيَس )  ٥٤مرمي ( إِْسَماعِيلَ 

( ُن َنقُصُّ َعلَْيكَ نَبأَُهم بِالَْحّق ويف أصحاب الكهف َنْح)  ٣يوسف ( قصة يوسف َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ 
وما ذاك إالملا يف هاتني القصتني من العجائب والغرائب واحلاصل كأنه سبحانه وتعاىل قال يا حممد إذا )  ١٣الكهف 

سئلت عن غريي فكن أنت اجمليب وإذا سئلت عين فاسكت أنت حىت أكون أنا القائل وثانيها أن قوله َوإِذَا سَأَلَكَ 
وقوله فَإِّني قَرِيبٌ يدل على أن الرب قريب من العبد وثالثها مل يقل ) أن يسأل ( اِدي َعّني يدل على أن العبد له ِعَب

فالعبد مين قريب بل قال أنا منه قريب وهذا فيه سر نفيس فإن العبد ممكن الوجود فهو من حيث هو هو يف مركز 
هو احلق سبحانه وتعاىل فإنه بفضله وإحسانه جعله موجوداً  العدم وحضيض الفناء فكيف يكون قريباً بل القريب

وقربه من نفسه فالقرب منه ال من العبد فلهذا قال فَإِّني قَرِيٌب ورابعها أن الداعي ما دام يبقى خاطره مشغوالً بغري 
احلق امتنع أن يبقى يف مقام  اهللا تعاىل فإنه ال يكون داعياً هللا تعاىل فإذا فىن عن الكل وصار مستغرقاً مبعرفة اهللا األحد

الفناء عن غري اهللا مع االلتفات إىل غري اهللا تعاىل فال جرم رفعت الواسطة من البني فما قال فقل إين قريب بل قال 
فَإِّني قَرِيٌب فثبت مبا تقرر فضل الدعاء وأنه من أعظم القربات مث من شأن العبد إذا أراد أن يتحف مواله أن ال 

سن التحف واهلدايا فال جرم أول ما أراد موسى أن يتحف احلضرة اإلهلية بتحف الطاعات والعبادات يتحفه إال بأح
الدعاء ( أحتفها بالدعاء فال جرم قال َربّ اشَْرْح ِلى َصْدرِى والوجه الثاين يف بيان فضل الدعاء قوله عليه السالم 

)  ١٤طه ( ألن قوله إِنَّنِى أََنا اللَُّه ) العبادة ( لسالم مث إن أول شيء أمر اهللا تعاىل به موسى عليه ا) مخ العبادة 
فلما كان أول ما أورد على موسى من األوامر هو األمر )  ١٤طه ( إخبار وليس بأمر إمنا األمر قوله فَاْعُبدْنِى 



فقال َربّ  بالعبادة ال جرم أول ما أحتف به موسى عليه السالم حضرة الربوبية من حتف العبادة هو حتفة الدعاء
اشَْرْح ِلى َصْدرِى والوجه الثالث وهو أن الدعاء نوع من أنواع العبادة فكما أنه سبحانه وتعاىل أمر بالصالة 

)  ١٨٦البقرة ( والصوم فكذلك أمر بالدعاء ويدل عليه قوله تعاىل َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعّني فَإِّني قَرِيٌب أُجِيُب 
  اْدُعواْ رَبَّكُْم َتَضرًُّعا َوخُفَْيةً )  ٥٦األعراف ( َواْدُعوُه َخْوفًا َوطََمًعا )  ٦٠غافر ( نِى أَسَْتجِبْ لَكُْم َوقَالَ رَبُّكُْم اْدُعو

رَّْحَمنَ قُلِ اْدُعواْ اللََّه أَوِ اْدُعواْ ال)  ٦٥غافر ( ُهَو الَْحى ُّ الَ إله إِالَّ ُهَو فَاْدُعوُه ُمْخِلِصَني لَُه الّديَن )  ٥٥األعراف ( 
) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقال )  ٢٠٥األعراف ( َواذْكُر رَّبََّك ِفي َنفِْسَك َتَضرًُّعا َوِخيفَةً  )  ١١٠اإلسراء ( 

فبهذه اآليات عرفنا أن الدعاء عبادة قال بعض اجلهال الدعاء على خالف العقل من ) ادعوا بياذا اجلالل واإلكرام 
يعلم ما يف األنفس وما ختفي الصدور فأي حاجة بنا إىل الدعاء وثانيها أن املطلوب  وجوه أحدها أنه عالم الغيوب

إن كان معلوم الوقوع فال حاجة إىل الدعاء وإن كان معلوم الالوقوع فال فائدة فيه وثالثها الدعاء يشبه األمر 
املصاحل فاحلكيم ال يهمله وإن  والنهي وذلك من العبد يف حق املوىل سوء أدب ورابعها املطلوب بالدعاء إن كان من

مل يكن من املصاحل مل جيز طلبه وخامسها فقد جاء أن أعظم مقامات الصديقني الرضا بقضاء اهللا تعاىل وقد ندب إليه 
من شغله ( والدعاء ينايف ذلك ألنه اشتغال بااللتماس والطلب وسادسها قال عليه السالم رواية عن اهللا تعاىل 

فدل على أن األوىل ترك الدعاء واآليات اليت ذكرمتوها ) ته أفضل ما أعطى السائلني ذكري عن مسأليت أعطي
حسيب من سؤايل علمه حبايل ( تقتضي وجوب الدعاء وسابعها أن إبراهيم عليه السالم ملا ترك الدعاء واكتفى بقوله 

الغرض من الدعاء األعالم بل  استحق املدح العظيم فدل على أن األوىل ترك الدعاء واجلواب عن األول أنه ليس) 
هو نوع تضرع كسائر التضرعات وعن الثاين أنه جيري جمرى أن نقول للجائع والعطشان إن كان الشبع معلوم 

الوقوع فال حاجة إىل األكل والشرب وإن كان معلوم الالوقوع فال فائدة فيه وعن الثالث أن الصيغة وإن كانت 
شوع تصرفه عن ذلك وعن الرابع جيوز أن يصري مصلحة بشرط سبق الدعاء صيغة األمر إال أن صورة التضرع واخل

وعن اخلامس أنه إذا دعا إظهاراً للتضرع مث رضي مبا قدره اهللا تعاىل فذاك أعظم املقامات وهو اجلواب عن البقية إذا 
يف أجل العبادات وهو الدعاء  ثبت أنه من العبادات مث إنه تعاىل أمره بالعبادة وبالصالة أمراً ورد جممالً ال جرم شرع

الوجه الرابع يف فضل الدعاء أنه سبحانه مل يقتصر يف بيان فضل الدعاء على األمر به بل بني يف آية أخرى أنه 
َما كَانُواّ َيْعَملُونَ  يغضب إذا مل يسأل فقال فَلَْوال إِذْ َجاءُهْم َبأُْسَنا َتَضرَّعُواْ َولَاِكن قََسْت قُلُوبُُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ

ولكن جيزم فيقول اللهم اغفر يل ) ال يقولون أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت ( وقال عليه السالم )  ٤٣األنعام ( 
فلهذا السر جزم موسى عليه السالم بالدعاء وقال رب اشرح يل صدري الوجه اخلامس يف فضل الدعاء قوله تعاىل 

وفيه كرامة عظيمة ألمتنا ألن بين إسرائيل فضلهم اهللا تفضيالً )  ٦٠غافر ( سَْتجِبْ لَكُْم َوقَالَ رَبُّكُْم اْدُعونِى أَ
وقال أيضاً َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َياقَْومِ اذْكُُرواْ )  ٤٧البقرة ( عظيماً فقال يف حقهم َوأَّنى فَضَّلُْتكُْم َعلَى الْعَالَِمَني 

البقرة ( ع هذه الدرجة العظيمة قالوا ملوسى عليه السالم اْدُع لََنا َربَّكَ ُيَبّيَن لََّنا َما ِهىَ  مث م)  ٢٠املائدة ( نِْعَمةَ  
سألوا عيسى عليه السالم أن يسأل )  ٥٢آل عمران ( وأن احلواريني مع جاللتهم يف قوهلم َنْحُن أَْنصَاُر اللَِّه )  ٦٨

رفع هذه الواسطة يف أمتنا فقال خماطباً هلم من غري واسطة اْدعُونِى  هلم مائدة تنزل من السماء مث إنه سبحانه وتعاىل
فلهذا السبب ملا حصلت هذه الفضيلة هلذه األمة وكان )  ٣٢النساء ( أَسَْتجِْب لَكُْم وقال َواْسأَلُواْ اللََّه ِمن فَْضِلِه 

فال جرم رفع ) ) اهللا عليه وسلم  صلى( اللهم اجعلين من أمة حممد ( موسى عليه السالم قد عرفها ال جرم فقال 
  يديه ابتداء فقال



مث إنه تعاىل جعل )  ١٨٦البقرة ( َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى واعلم أنه تعاىل قال َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي عَّني فَإِّني قَرِيٌب 
وموسى عليه السالم )  ٤٢احلجر ( انٌ العباد على سبعة أقسام أحدها عبد العصمة إِنَّ ِعَباِدى لَْيَس لََك َعلَْيهِمْ ُسلْطَ

فال جرم طلب زوائد العصمة فقال َرّب اْشَرْح ِلى )  ٤١طه ( كان خمصوصاً مبزيد العصمة وَاْصطََنعُْتَك ِلنَفِْسى 
اً وموسى عليه السالم كان خمصوص)  ٥٩النمل ( َصْدرِى وثانيها عبد الصفوة َوَسلَاٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى 

فال جرم أراد مزيد )  ١٤٤األعراف ( مبزيد الصفوة قَالَ ياُموَسى إِْنى اْصطَفَْيُتَك َعلَى النَّاسِ بِرَِسالَاِتي َوبِكَلَاِمي 
( َنُه ْحَسالصفوة فقال َرّب اْشَرْح ِلى َصْدرِى وثالثها عبد البشارة فََبّشْر ِعَباِدى الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبُِعونَ أَ

فأراد مزيد )  ١٣طه ( وكان موسى عليه السالم خمصوصاً بذلك َوأََنا اخَْترُْتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى )  ١٨ ١٧الزمر 
وموسى )  ٦٨الزخرف ( البشارة فقال َرّب اْشَرْح ِلى َصْدرِى ورابعها عبد الكرامة الُْمتَِّقَني ياِعَباِد الَ خَْوٌف َعلَْيكُُم 

فأراد الزيادة عليها فقال َربّ اشَْرْح ِلى َصْدرِى )  ٤٦طه ( م كان خمصوصاً بذلك الَ َتَخافَا إِنَّنِى َمَعكَُما عليه السال
وكان موسى عليه السالم خمصوصاً بذلك )  ٤٩احلجر ( وخامسها عبد املغفرة َنّبىء ِعَباِدى أَّنى أََنا الَْغفُوُر الرَِّحيُم 

( فغفر له فأراد الزيادة فقال َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى وسادسها عبد اخلدمة اْعُبدُواْ َربَّكُُم )  ٣٥ص ( َرّب اغِْفْر ِلى 
وموسى عليه السالم كان خمصوصاً بذلك وَاْصطََنعُْتَك ِلنَفِْسى فطلب الزيادة فيها فقال اشَْرْح ِلى )  ٢١البقرة 

)  ١٨٦البقرة ( ّني فَإِّني قَرِيبٌ أُجِيُب َدْعَوةَ  الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن َصْدرِى وسابعها عبد القربة وَإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َع
فأراد كمال )  ٥٢مرمي ( وموسى عليه السالم كان خمصوصاً بالقرب َوَناَدْينَاُه ِمن َجانِبِ الطُّورِ االْْيَمنِ َوقَرَّْبَناُه َنجِّياً 

  القرب فقال َرّب اْشَرْح ِلى َصْدرِى
أحدها ) اليت ( يف قوله َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى وفيه وجوه أحدها أنه تعاىل ملا خاطبه باألشياء الستة  الفصل الثالث

)  ١٤طه ( وثانيها أمره بالعبادة والصالة إِنَّنِى أََنا اللَُّه ال )  ١٤طه ( معرفة التوحيد إِنَّنِى أََنا اللَُّه ال إله إِال أََناْ 
ورابعها حكمة أفعاله يف الدنيا َوَما ِتلَْك بَِيِمينِكَ ياُموَسى ُموَسى )  ١٥طه ( السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ   وثالثها معرفة اآلخرة إِنَّ

وسادسها إرساله إىل )  ٢٣طه ( وخامسها عرض املعجزات الباهرة عليه ِلنُرَِيَك ِمْن ءاَياتَِنا الْكُبَْرى )  ١٧طه ( 
ليف الشاقة سبباً للقهر فأراد موسى عليه السالم جرب هذا القهر باملعجز أعظم الناس كفراً وعتواً فكانت هذه التكا

فعرفه أن كل من سأله قرب منه فقال َرّب اْشَرْح ِلى َصْدرِى فأراد جرب القهر احلاصل من هذه التكاليف بالقرب 
اء إىل مقام القرب منه فقال َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى أو يقال خاف شياطني اإلنس واجلن فدعا ليصل بسبب الدع

فيصري مأموناً من غوائل شياطني اجلن واإلنس وثانيها أن املراد أنه أراد الذهاب إىل فرعون وقومه فأراد أن يقطع 
طمع اخللق عن نفسه بالكلية فعرف أن من دعا ربه قربه له وقربه لديه فحينئذ تنقطع األطماع بالكلية فقال َربّ 

لوجود كالنور والعدم كالظلمة وكل ما سوى اهللا تعاىل فهو عدم حمض فكل شيء هالك اشَْرْح ِلى َصْدرِى وثالثها ا
إال وجهه فالكل كأهنم يف ظلمات العدم وإظالل عامل األجسام واإلمكان فقال َرّب اْشَرحْ ِلى َصْدرِى حىت جيلس 

يف الظلمة فحني جلس يف  قليب يف هبي ضوء املعرفة وسادة شرح الصدر واجلالس يف الضوء ال يرى من كان جالساً
ضوء شرح الصدر ال يرى أحداً يف الوجود فلهذا عقبه بقوله وََيّسْر ِلى أَمْرِى فإن العبد يف مقام االستغراق ال يتفرغ 

لشيء من املهمات ورابعها رب اشرح يل صدري فإن عني العني ضعيفة فأطلع يا إهلي مشس التوفيق حىت أرى كل 
  شيء كما

واعلم أن شرح الصدر مقدمة ) أرنا األشياء كما هي ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قول حممد هو وهذا يف معىن 
لسطوع األنوار اإلهلية يف القلب واالستماع مقدمة الفهم احلاصل من مساع الكال فاهللا تعاىل أعطى موسى عليه 

ل فطلب املقدمة األخرى فقال السالم املقدمة الثانية وهي فاستمع ملا يوحى فال جرم نسج موسى على ذلك املنوا



)  ١١٤طه ( قيل له َوقُل رَّبّ زِدْنِى ِعلْماً ) صلى اهللا عليه وسلم ( َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى وملا آل األمر إىل حممد 
ال جرم أعطى ) صلى اهللا عليه وسلم ( والعلم هو املقصود فلما كان موسى عليه السالم كاملقدمة ملقدم حممد 

كان حممد كاملقصود ال جرم أعطى املقصود فسبحانه ما أدق حكمته يف كل شيء وسادسها الداعي له املقدمة وملا 
وثانيتهما أن يكون الرب )  ١٨٦البقرة ( صفتان إحدامها أن يكون عبداً للرب وَإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعّني فَإِّني قَرِيٌب 

أضاف نفسه إلينا وما أضافنا إىل نفسه واملشتغل بالدعاء قد صار )  ٦٠غافر  (له َوقَالَ رَبُّكُمْ اْدُعونِى أَْسَتجِْب لَكُْم 
كامالً من هذين الوجهني فأراد موسى عليه السالم أن يرتع يف هذا البستان فقال َرّب اْشَرْح ِلى َصْدرِى وسابعها أن 

فكأن موسى عليه السالم قال إهلي ملا قلت )  ٥٢مرمي ( موسى عليه السالم شرفه اهللا تعاىل بقوله َوقَرَّْبَناهُ َنجِّياً 
َوقَرَّْبَناُه َنجِّياً صرت قريباً منك ولكن أريد قربك مين فقال يا موسى أما مسعت قويل َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي عَّني فَإِّني 

ال موسى عليه السالم قَرِيٌب فأشتغل بالدعاء حىت أصري قريباً منك فعند ذلك قَالَ َربّ اشَْرْح ِلى َصْدرِى وثامنها ق
مث إنه تعاىل ما )  ١الشرح ( أَلَْم َنشَْرْح لَكَ َصْدَرَك ) صلى اهللا عليه وسلم ( َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى وقال حملمد 

فانظر إىل التفاوت فإن شرح الصدر هو أن يصري )  ٤٦األحزاب ( تركه على هذه احلالة بل قال َوسَِراجاً مُّنِرياً 
صلى اهللا عليه ( للنور والسراج املنري هو أن يعطي النور فالتفاوت بني موسى عليه السالم وحممد الصدر قابالً 

كالتفاوت بني اآلخذ واملعطي مث نقول إهلنا إن ديننا وهي كلمة ال إله إال اهللا نور والوضوء نور والصالة نور ) وسلم 
ال حترمنا أنوار فضلك وإحسانك يوم القيامة الفصل  والقرب نور واجلنة نور فبحق أنوارك اليت أعطيتنا يف الدنيا

عن شرح الصدر فقال نور يقذف يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرابع يف قوله َرّب اْشَرْح ِلى َصْدرِى سئل رسول اهللا 
ويدل القلب فقيل وما أمارته فقال التجايف عن دار الغرور واإلنابة إىل دار اخللود واالستعداد للموت قبل النزول 

)  ٢٢الزمر ( على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعاىل أَفََمن شََرَح اللَّهُ َصْدَرُه ِلِإلْسلَامِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ ّمن رَّّبِه 
النور ( واعلم أن اهللا تعاىل ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور أحدها وصف ذاته بالنور اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت وَاالْْرَض 

وثالثها القرآن وَاتََّبُعواْ النُّوَر الَِّذى أُنزِلَ )  ١٥املائدة ( وثانيها الرسول قَْد َجاءكُْم ّمَن اللَِّه نُوٌر َوِكَتاٌب مُّبٌِني )  ٣٥
عدل اهللا  وخامسها)  ٣٢التوبة ( ورابعها اإلميان ُيرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ نُوَر اللَِّه بِأَفْواهِهِْم )  ١٥٧األعراف ( َمَعُه 

وسابعها )  ١٦نوح ( وسادسها ضياء القمر َوَجَعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ ُنوراً )  ٦٩الزمر ( َوأَْشَرقَتِ االْْرضُ بُِنورِ َرّبَها 
)  ٤٤املائدة (  وثامنها البينات إِنَّا أَنَزلَْنا التَّْوَراةَ  ِفيَها ُهًدى َونُوٌر)  ١األنعام ( النهار َوجََعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَر 
إذا )  ٣٥النور ( وعاشرها املعرفة مَثَلُ ُنورِِه كَِمْشكَاةٍ  ِفيَها ِمْصبَاٌح )  ٣٥النور ( وتاسعها األنبياء نُّوٌر َعلَى ُنورٍ 

ثبت هذا فنقول كأن موسى عليه السالم قال َرّب اْشَرْح ِلى َصْدرِى مبعرفة أنوار جاللك وكربيائك وثانيها رب 
ري بالتخلق بأخالق رسلك وأنبيائك وثالثها رب اشرح يل صدري باتباع وحيك وامتثال أمرك اشرح يل صد

  وهنيك ورابعها رب اشرح يل صدري بنور اإلميان

واإليقان بإهليتك وخامسها رب اشرح صدري باإلطالع على أسرار عدلك يف قضائك وحكمك وسادسها رب 
أنوار جالل عزتك كما فعله إبراهيم عليه السالم حيث انتقل  اشرح يل صدري باإلنتقال من نور مشسك وقمرك إىل

من الكوكب والقمر والشمس إىل حضرة العزة وسابعها رب اشرح يل صدري من مطالعة هنارك وليلك إىل مطالعة 
هنار فضلك وليل عدلك وثامنها رب اشرح يل صدري باإلطالع على جمامع آياتك ومعاقد بيناتك يف أرضك 

ها رب اشرح يل صدري يف أن أكون خلف صور األنبياء املتقدمني ومتشبهاً هبم يف اإلنقياد حلكم ومسواتك وتاسع
رب العاملني وعاشرها رب اشرح يل صدري بأن جتعل سراج اإلميان يف قليب كاملشكاة اليت فيها املصباح واعلم أن 

النور كالنار ومعلوم أن من أراد أن  شرح الصدر عبارة عن إيقاد النور يف القلب حىت يصري القلب كالسراج وذلك



يستوقد سراجاً احتاج إىل سبعة أشياء زند وحجر وحراق وكربيت ومسرجة وفتيلة ودهن فالعبد إذا طلب النور 
( ا الذي هو شرح الصدر افتقر إىل هذه السبعة فأوهلا ال بد من زند اجملاهدة َوالَِّذيَن َجاَهدُواْ ِفيَنا لَنَْهدَِينَُّهمْ ُسُبلََن

وثالثها حراق منع اهلوى )  ٥٥األعراف ( وثانيها حجر التضرع اْدُعواْ َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً  )  ٦٩العنكبوت 
ملطخاً رؤوس )  ٥٤ورابعها كربيت اإلنابة وَأَنِيبُواْ إِلَى َرّبكُْم الزمر )  ٤٠النازعات ( َوَنَهى النَّفَْس َعنِ الَْهَوى 
وسادسها )  ٤٥البقرة ( توبوا إىل اهللا وخامسها مسرجة الصرب وَاْسَتِعينُواْ بِالصَّْبرِ وَالصَّلَواةِ   تلك اخلشبات بكربيت

أي ارض )  ٤٨الطور ( وسابعها دهن الرضا وَاصْبِْر ِلُحكْمِ رَّبَك )  ٧إبراهيم ( فتيلة الشكر لَِئن َشكَْرُتْم الزِيدَنَّكُْم 
ال تعول عليها بل ينبغي أن ال تطلب املقصود إال من حضرته مَّا يَفَْتحِ اللَُّه بقضاء ربك فإذا صلحت هذه األدوات ف

مث اطلبها باخلشوع واخلضوع َوَخَشَعِت االصَْواتُ ِللرَّْحَماِن فَالَ )  ٢فاطر ( ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمةٍ  فَالَ ُمْمِسَك لََها 
تضرع وتقول َرّب اْشَرْح ِلى َصْدرِى فهنالك تسمع قَْد أُوِتيتَ فعند ذلك ترفع يد ال)  ١٠٨طه ( َتْسَمُع إِالَّ َهْمساً 

مث نقول هذا النور الروحاين املسمى بشرح الصدر أفضل من الشمس اجلسمانية )  ٣٦طه ( ُسؤْلََك ياُموَسى ُموَسى 
 ١٠فاطر ( ِلُم الطَّّيُب لوجوه أحدها الشمس حتجبها غمامة ومشس املعرفة ال حيجبها السموات السبع إِلَْيِه َيْصَعُد الْكَ

أما مشس املعرفة )  ٧٦األنعام ( وثانيها الشمس تغيب ليالً وتعود هناراً قال إبراهيم عليه السالم ال أُِحبُّ االِْفِلَني ) 
بل )  ١٧آل عمران ( حَارِ َوالُْمنِفِقَني َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِاالْْس)  ٦املزمل ( فال تغيب ليالً إِنَّ نَاِشئَةَ  الَّْيلِ ِهىَ  أََشدُّ 

وثالثها الشمس تفىن إِذَا )  ١اإلسراء ( أكمل اخللع الروحانية حتصل يف الليل سُْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بَِعْبِدهِ لَْيالً 
س إذا ورابعها الشم)  ٥٨يس ( ومشس املعرفة ال تفىن َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب رَِّحيمٍ )  ١التكوير ( الشَّْمُس كُّوَرْت 

قابلها القمر انكسفت أما ههنا فشمس املعرفة وهي معرفة أشهد أن ال إله إال اهللا ما مل يقابلها قمر أشهد أن حممداً 
رسول اهللا مل يصل نوره إىل عامل اجلوارح وخامسها الشمس تسود الوجوه واملعرفة تبيضها َيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ 

وسادسها الشمس حترق واملعرفة تنجي من احلرق جزياً مؤمن فإن نورك قد أطفأ هليب )  ١٠٦آل عمران ( ُوُجوٌه 
وثامنها الشمس منفعتها يف الدنيا )  ١٠فاطر ( وسابعها الشمس تصدع واملعرفة تصعد إِلَْيهِ َيصَْعُد الْكَِلُم الطَّّيُب 

وتاسعها الشمس يف السماء زينة ألهل األرض )  ٤٦الكهف ( واملعرفة منفعتها يف العقىب وَالَْباِقيَاُت الصَّاِلَحاتُ َخْيٌر 
  واملعرفة يف األرض زينة ألهل السماء وعاشرها الشمس فوقاين الصورة حتتاين املعىن

وذلك يدل على احلسد مع التكرب واملعارف اإلهلية حتتانية الصورة فوقانية املعىن وذلك يدل على التواضع مع 
رف أحوال اخللق وباملعرفة يصل القلب إىل اخلالق وثاين عشرها الشمس تقع الشرف وحادي عشرها الشمس تع

على الويل والعدو واملعرفة ال حتصل إال للويل فلما كانت املعرفة موصوفة هبذه الصفات النفيسة ال جرم قال موسى 
الرمحن ( لُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى وأما النكت فإحداها الشمس سراج استوقدها اهللا تعاىل للفناء كُ

)  ٩اجلن ( واملعرفة استوقدها للبقاء فالذي خلقها للفناء لو قرب الشيطان منها الحترق ِشهَاباً رََّصداً )  ٢٦
واملعرفة اليت خلقها للبقاء كيف يقرب منها الشيطان َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى وثانيتها استوقد اهللا الشمس يف السماء 

تزيل الظلمة عن بيتك مع بعدها عن بيتك وأوقد مشس املعرفة يف قلبك أفال تزيل ظلمة املعصية والكفر عن  وإهنا
قلبك مع قرهبا منك وثالثتها من استوقد سراجاً فإنه ال يزال يتعهده وميده واهللا تعاىل هو املوقد لسراج املعرفة َولَاِكنَّ 

أفال ميده وهو معىن قوله َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى ورابعتها اللص إذا رأى )  ٧جرات احل( اللََّه َحبَّبَ إِلَْيكُمُ االَْميانَ 
السراج يوقد يف البيت ال يقرب منه واهللا قد أوقد سراج املعرفة يف قلبك فكيف يقرب الشيطان منه فلهذا قال َرّب 

مللك القدوس أوقد سراج اإلميان يف قلبك اشَْرْح ِلى َصْدرِى وخامستها اجملوس أوقدوا ناراً فال يريدون إطفاءها وا
فكيف يرضى بإطفائه واعلم أنه سبحانه وتعاىل أعطى قلب املؤمن تسع كرامات أحدها احلياة أََو َمن كَانَ َمْيًتا 



كتة فلما رغب موسى عليه السالم يف احلياة الروحانية قال َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى مث الن)  ١٢٢األنعام ( فَأَْحَيْينَاُه 
أنه عليه السالم قال من أحيا أرضاً ميتة فهي له فالعبد ملا أحيا أرضاً فهي له فالرب ملا خلق القلب وأحياه بنور 

وكما أن اإلميان حياة القلب بالكفر )  ٩١األنعام ( اإلميان فكيف جيوز أن يكون لغريه فيه نصيب قُلِ اللَُّه ثُمَّ ذَرُْهْم 
فلما )  ١٤التوبة ( وثانيها الشفاء وََيْشِف ُصُدوَر قَْومٍ مُّْؤِمنَِني )  ٢١النحل ( اء َوَما َيْشُعرُونَ موته أَْمواٌت غَْيُر أَْحَي

رغب موسى يف الشفاء رفع األيدي قال َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى والنكتة أنه تعاىل ملا جعل الشفاء يف العسل بقي 
ال يبقى شفاء أبداً وثالثها الطهارة أُوْلَِئَك الَِّذيَن امَْتَحَن اللَّهُ شفاء أبداً فههنا ملا وضع الشفاء يف الصدر فكيف 

فلما رغب موسى عليه السالم يف حتصيل طهارة التقوى قال َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى )  ٣احلجرات ( قُلُوَبُهْم ِللتَّقَْوى 
هنا ملا امتحن اهللا قلب املؤمن فكيف والنكتة أن الصائغ إذا امتحن الذهب مرة فبعد ذلك ال يدخله يف النار فه

ورابعها اهلداية )  ٣٧األنفال ( يدخله النار ثانياً ولكن اهللا يدخل يف النار قلب الكافر ِلَيِميَز اللَُّه الَْخبِيثَ ِمَن الطَّّيبِ 
رِى والنكتة أن ومن يؤمن باهللا يهد قلبه فرغب موسى عليه السالم يف طلب زوائد اهلداية فقال َرّب اْشَرحْ ِلى َصْد

صلى اهللا ( الرسول يهدي نفسك والقرآن يهدي روحك واملوىل يهدي قلبك فلما كانت اهلداية من الكفر من حممد 
القصص ( ال جرم تارة حتصل وأخرى ال حتصل إِنََّك الَ َتْهِدى َمْن أَْحَبْبَت َولَاِكنَّ اللََّه َيْهِدى َمن َيَشاء ) عليه وسلم 

البقرة ( ح ملا كانت من القرآن فتارة حتصل وأخرى ال حتصل ُيِضلُّ بِِه كَِثًريا َوَيْهِدي بِِه كَِثًريا وهداية الرو)  ٥٦
أما هداية القلب فلما كانت من اهللا تعاىل فإهنا ال تزول ألن اهلادي ال يزول َويَْهِدى َمن َيَشاء إِلَى ِصرَاٍط )  ٢٦

فلما رغب موسى عليه )  ٢٢اجملادلة ( ْولَِئَك كََتَب ِفى قُلُوبِهُِم اإلَميانَ وخامسها الكتابة أُ)  ٢٥يونس ( مُّْسَتِقيمٍ 
  السالم يف تلك الكتابة قال َرّب اْشَرحْ ِلى َصْدرِى وفيه نكت

األوىل أن الكاغدة ليس هلا خطر عظيم وإذا كتب فيها القرآن مل جيز إحراقها فقلب املؤمن كتب فيه مجيع أحكام 
صفاته فكيف يليق بالكرمي إحراقه الثانية بشر احلايف أكرم كاغداً فيه اسم اهللا تعاىل فنال سعادة ذات اهللا تعاىل و

الدارين فإكرام قلب فيه معرفة اهللا تعاىل أوىل بذلك والثالثة كاغد ليس فيه خط إذا كتب فيه اسم اهللا األعظم عظم 
رمحه اهللا تعاىل ليس له أن ميس جلد املصحف وقال  قدره حىت أنه ال جيوز للجنب واحلائض أن ميسه بل قال الشافعي

اإلسراء ( فالقلب الذي فيه أكرم املخلوقات َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِى ءاَدَم )  ٧٩الواقعة ( اهللا تعاىل الَّ َيَمسُّهُ إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ 
ِذى أَنَزلَ السَّكِيَنةَ  ِفى قُلُوبِ كيف جيوز للشيطان اخلبيث أن ميسه واهللا أعلم وسادسها السكينة ُهَو الَّ)  ٧٠

فلما رغب موسى عليه السالم يف طلب السكينة قال َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى والنكتة أن أبا )  ٤الفتح ( الُْمْؤِمنَِني 
وكان خائفاً فلما نزلت السكينة عليه قال ال حتزن ) صلى اهللا عليه وسلم ( بكر رضي اهللا عنه كان مع رسول اهللا 

وأيضاً ملا نزلت السكينة )  ٣٠فصلت ( فلما نزلت سكينة اإلميان فرجوا أن يسمعوا خطاب أَالَّ َتَخافُواْ َوالَ َتْحَزنُواْ 
أي أن )  ٥٥النور ( صار من اخللفاء َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن ءاَمُنواْ مِْنكُْم َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفى االْْرضِ 

)  ٧احلجرات ( يصريوا خلفاء اهللا يف أرضه وسابعها احملبة والزينة َولَاِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَْيكُُم االَْميانَ َوزِيَنةٌ  ِفي قُلُوبِكُْم 
والنكتة أن من ألقى حبة يف أرض فإنه ال يفسدها وال حيرقها فهو سبحانه وتعاىل ألقى حبة احملبة يف أرض القلب 

ألف بني قلوب ) صلى اهللا عليه وسلم ( والنكتة أن حممداً )  ٦٣األنفال ( امنها وَأَلََّف َبْيَن قُلُوُبكُْم فكيف حيرقها وث
فالرحيم كيف يتركهم ) سالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ( غيبة وال حضور ) يف ( أصحابه مث إنه ما تركهم 

وموسى طلب الطمأنينة فقال َربّ اشَْرْح ِلى َصْدرِى )  ٢٨الرعد ( الْقُلُوُب  وتاسعها الطمأنينة أَالَ بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ
والنكتة أن حاجة العبد ال هناية هلا فلهذا لو أعطى كل ما يف العامل من األجسام فإنه ال يكفيه ألن حاجته غري متناهية 

في يف احلاجة الغري املتناهية الكمال الذي ال واألجسام متناهية واملتناهي ال يصري مقابالً لغري املتناهي بل الذي يك



هناية له وما ذاك إال للحق سبحانه وتعاىل فلهذا قال أَالَ بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب وملا عرفت حقيقة شرح الصدر 
وا صرف اهللا للمؤمنني فاعرف صفات قلوب الكافرين لوجوه أحدها فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوهبم وثانيها مث انصرف

قلوهبم وثالثها يف قلوهبم مرض ورابعها جعلنا قلوهبم قاسية وخامسها إنا جعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه 
وسادسها ختم اهللا على قلوهبم وسابعها أم على قلوب أقفاهلا وثامنها كال بل ران على قلوهبم وتاسعها أولئك الذين 

وإحسانك أغلق هذه األبواب التسعة من خذالنك عنا واجربنا بإحسانك  طبع اهللا على قلوهبم إهلنا وسيدنا بفضلك
وافتح لنا تلك األبواب التسعة من إحسانك بفضلك ورمحتك إنك على ما تشاء قدير الفصل اخلامس يف حقيقة 

ا الرغبة شرح الصدر ذكر العلماء فيه وجهني األول أن ال يبقى للقلب التفات إىل الدنيا ال بالرغبة وال بالرهبة أم
فهي أن يكون متعلق القلب باألهل والولد وبتحصيل مصاحلهم ودفع املضار عنهم وأما الرهبة فهي أن يكون خائفاً 
من األعداء واملنازعني فإذا شرح اهللا صدره صغر كل ما يتعلق بالدنيا يف عني مهته فيصري كالذباب والبق والبعوض 

فيصري الكل عنده كالعدم وحينئذ يقبل القلب بالكلية حنو طلب مرضاة اهللا ال تدعوه رغبة إليها وال متنعه رهبة عنها 
  تعاىل فإن القلب يف املثال كينبوع من املاء والقوة البشرية لضعفها كالينبوع الصغري فإذا فرقت ماء العني

السالم  الواحدة على اجلداول الكثرية ضعفت الكل فأما إذا انصب الكل يف موضع واحد قوي فسأل موسى عليه
ربه أن يشرح له صدره بأن يوفقه على معايب الدنيا وقبح صفاهتا حىت يصري قلبه نفوراً عنها فإذا حصلت النفرة 

توجه إىل عامل القدس ومنازل الروحانيات بالكلية الثاين أن موسى عليه السالم ملا نصب لذلك املنصب العظيم 
على خدمة اخلالق سبحانه وتعاىل ومنها إصالح العامل اجلسداين  احتاج إىل تكاليف شاقة منها ضبط الوحي واملواظبة

فكأنه صار مكلفاً بتدبري العاملني وااللتفات إىل أحدمها مينع من االشتغال باآلخر أال ترى أن املشتغل باإلبصار يصري 
متنازعة وأن موسى ممنوعاً عن السماع واملشتغل بالسماع يصري ممنوعاً عن اإلبصار واخليال فهذه القوى متجاذبة 

عليه السالم كان حمتاجاً إىل الكل ومن استأنس جبمال احلق استوحش من مجال اخللق فسأل موسى ربه أن يشرح 
صدره بأن يفيض عليه كماالً من القوة لتكون قوته وافية بضبط العاملني فهذا هو املراد من شرح الصدر وذكر 

م أن البدن بالكلية كاململكة والصدر كالقلعة والفؤاد كالقصر والقلب العلماء هلذا املعىن أمثلة املثال األول اعل
كالتخت والروح كامللك والعقل كالوزير والشهوة كالعامل الكبري الذي جيلب النعم إىل البلدة والغضب 

 كاالسفهساالر الذي يشتغل بالضرب والتأديب أبداً واحلواس كاجلواسيس وسائر القوى كاخلدم والعملة والصناع
مث إن الشيطان خصم هلذه البلدة وهلذه القلعة وهلذا امللك فالشيطان هو امللك واهلوى واحلرص وسائر األخالق 

الذميمة جنوده فأول ما أخرج الروح وزيره وهو العقل فكذا الشيطان أخرج يف مقابلته اهلوى فجعل العقل يدعو 
ج الفطنة إعانة للعقل فأخرج الشيطان يف مقابلة الفطنة إىل اهللا تعاىل واهلوى يدعو إىل الشيطان مث إن الروح أخر

الشهوة فالفطنة توقفك على معايب الدنيا والشهوة حتركك إىل لذات الدنيا مث إن الروح أمد الفطنة بالفكرة لتقوي 
) نة تفكر ساعة خري من عبادة س( الفطنة بالفكرة فتقف على احلاضر والغائب من املعائب على ما قال عليه السالم 

فأخرج الشيطان يف مقابلة الفكرة الغفلة مث أخرج الروح احللم والثبات فإن العجلة ترى احلسن قبيحاً والقبيح 
ما ( حسناً واحللم يوقف العقل على قبح الدنيا فأخرج الشيطان يف مقابلته العجلة والسرعة فلهذا قال عليه السالم 

وهلذا خلق السموات واألرض يف ستة أيام ليتعلم منه ) إال شانه دخل الرفق يف شيء إال زانه وال اخلرق يف شيء 
الرفق والثبات فهذه هي اخلصومة الواقعة بني الصنفني وقلبك وصدرك هو القلعة مث إن هلذا الصدر الذي هو القلعة 

ن اخلندق عظيماً خندقاً وهو الزهد يف الدنيا وعدم الرغبة فيها وله سور وهو الرغبة اآلخرة وحمبة اهللا تعاىل فإن كا
والسور قوياً عجز عسكر الشيطان عن ختريبه فرجعوا وراءهم وتركوا القلعة كما كانت وإن كان خندق الزهد 



غري عميق وسور حب اآلخرة غري قوي قدر اخلصم على استفتاح قلعة الصدر فيدخلها ويبيت فيها جنوده من 
لنميمة والغيبة فينحصر امللك يف القصر ويضيق األمر عليه اهلوى والعجب والكرب والبخل وسوء الظن باهللا تعاىل وا

فإذا جاء مدد التوفيق وأخرج هذا العسكر من القلعة انفسح األمر وانشرح الصدر وخرجت ظلمات الشيطان 
هو ودخلت أنوار هداية رب العاملني وذلك هو املراد بقوله َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى املثال الثاين اعلم أن معدن النور 
القلب واشتغال اإلنسان بالزوجة والولد والرغبة يف مصاحبة الناس واخلوف من األعداء هو احلجاب املانع من 

  وصول نور مشس القلب إىل فضاء الصدر فإذا قوى اهللا

بصرية العبد حىت طالع عجز اخللق وقلة فائدهتم يف الدارين صغروا يف عينه وال شك يف أهنم من حيث هم عدم 
فال يزال العبد يتأمل فيما سوى اهللا تعاىل إىل )  ٨٨القصص ( ما قال تعاىل كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه حمض على 

أن يشاهد أهنم عدم حمض فعند ذلك يزول احلجاب بني قلبه وبني أنوار جالل اهللا تعاىل وإذا زال احلجاب امتأل 
  القلب من النور فذلك هو انشراح الصدر

َرّب )  ٢٢الزمر ( س يف الصدر علم أنه جييء واملراد منه القلب أَفََمن شََرَح اللَّهُ َصْدَرُه ِلِإلْسلَامِ الفصل الساد
)  ١٩غافر ( َيْعلَُم َخاِئَنةَ  االْْعُينِ َوَما ُتخِْفى الصُُّدوُر )  ١٠العاديات ( اشَْرْح ِلى َصْدرِى َوُحّصلَ َما ِفى الصُّدُورِ 

 ٤٦احلج ( فضاء الذي فيه الصدر فَإِنََّها الَ َتْعَمى االْْبصَاُر َولَاِكن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتى ِفى الصُّدُورِ وقد جييء واملراد ال
واختلف الناس يف أن حمل العقل هل هو القلب أو الدماغ ومجهور املتكلمني على أنه القلب وقد شرحنا هذه ) 

وقال بعضهم )  ١٩٤ ١٩٣الشعراء ( لَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك املسألة يف سورة الشعراء يف تفسري قوله نََز
)  ٢٢الزمر ( املواد أربعة الصدر والقلب والفؤاد واللب فالصدر مقر اإلسالم أَفََمن َشَرَح اللَُّه َصْدَرهُ ِلِإلْسلَامِ 

والفؤاد مقر املعرفة َما كَذَبَ )  ٧احلجرات ( َوزِيَنةٌ  ِفي قُلُوبِكُْم  والقلب مقر اإلميان َولَاِكنَّ اللََّه حَبََّب إِلَْيكُُم االَْميانَ
واللب )  ٣٦اإلسراء ( إِنَّ السَّْمَع وَالَْبَصَر َوالْفَُؤاَد كُلُّ أُوالِئَك كَانَ َعْنُه َمْسؤُوالً )  ١١النجم ( الْفَُؤاُد َما رَأَى 

واعلم أن القلب أول ما بعث إىل هذا العامل بعث خالياً عن )  ١٩الرعد ( َبابِ مقر التوحيد إِنََّما َيَتذَكَّرُ أُْولُو االْلْ
النقوش كاللوح الساذج وهو يف عامل البدن كاللوح احملفوظ مث إنه تعاىل يكتب فيه بقلم الرمحة والعظمة كل ما 

خر قيام القيامة هلذا العامل يتعلق بعامل العقل من نقوش املوجودات وصور املاهيات وذلك يكون كالسطر الواحد إىل آ
األصغر وذلك هو الصورة اجملردة واحلالة املطهرة مث إن العقل يركب سفينة التوفيق ويلقيها يف حبار أمواج املعقوالت 
وعوامل الروحانيات فيحصل من مهاب رياح العظمة والكربياء رخاء السعادة تارة ودبور اإلدبار أخرى فرمبا وصلت 

انب مشرق اجلالل فتسطع عليه أنوار اإلهلية ويتخلص العقل عن ظلمات الضالالت ورمبا سفينة النظر إىل ج
توغلت السفينة يف جنوب اجلهاالت فتنكسر وتغرق فحيثما تكون السفينة يف ملتطم أمواج العزة حيتاج حافظ 

العقل إذا أخذ يف الترقي من السفينة إىل التماس األنوار واهلدايات فيقول هناك َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى واعلم أن 
سفل اإلمكان إىل علو الوجوب كثر اشتغاله مبطالعة املاهيات ومقارفة اجملردات واملفارقات ومعلوم أن كل ماهية 

فهي إما هي معه أو هي له فإن كانت هي معه امتألت البصرية من أنوار جالل العزة اإلهلية فال يبقى هناك مستطلعاً 
فيضمحل كل ما سواه من بصر وبصرية وإن وقعت املطالعة ملا هو له حصلت هناك حالة عجيبة  ملطالعة سائر األنوار

وهي أنه لو وضعت كرة صافية من البلور فوقع عليها شعاع الشمس فينعكس ذلك الشعاع إىل موضع معني فذلك 
وضوع يف مقابلة مشس املوضع الذي إليه تنعكس الشعاعات حيترق فجميع املاهيات املمكنة كالبلور الصايف امل

القدس ونور العظمة ومشرق اجلالل فإذا وقع للقلب التفات إليها حصلت للقلب نسبة إليها بأسرها فينعكس 
شعاع كربياء اإلهلية عن كل واحد منها إىل القلب فيحترق القلب ومعلوم أنه كلما كان احملرق أكثر كان اإلحتراق 



أقوى على إدراك درجات املمكنات فأصل إىل مقام االحتراق بأنوار اجلالل أمت فقال َربّ اشَْرْح ِلى َصْدرِى حىت 
ال أحصى ثناء ( فلما شاهد احتراقها بأنوار اجلالل قال ) أرنا األشياء كما هي ( وهذا هو املراد بقوله عليه السالم 

  )عليك 

اشرح صدري ليظهر أن منفعة ذلك  الفصل السابع يف بقية األحباث إمنا قال َربّ اشَْرْح ِلى َصْدرِى ومل يقل رب
) صلى اهللا عليه وسلم ( الشرح عائدة إىل موسى عليه السالم ال إىل اهللا وأما كيفية شرح صدر رسول اهللا 

( واملفاضلة بينه وبني شرح صدر موسى عليه السالم فنذكره إن شاء اهللا يف تفسري قوله أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك 
  م بالصوابواهللا أعل)  ١الشرح 

املطلوب الثاين قوله َوَيّسْر ِلى أَْمرِى واملراد منه عند أهل السنة خلقها وعند املعتزلة حتريك الدواعي والبواعث بفعل 
األلطاف املسهلة فإن قيل كل ما أمكن من اللطف فقد فعله اهللا تعاىل فأي فائدة يف هذا السؤال قلنا حيتمل أن يكون 

  سن فعلها إال بعد هذا السؤال ففائدة السؤال حسن فعل تلك األلطافهناك من األلطاف ما ال حي
  املطلوب الثالث قوله َواْحلُلْ ُعقَْدةً  ّمن لَّسانِى َيفْقَهُواْ قَْوِلي وفيه مسائل

الرمحن (  املسألة األوىل اعلم أن النطق فضيلة عظيمة ويدل عليه وجوه أحدها قوله تعاىل َخلََق اِإلنَسانَ َعلََّمُه البََيانَ
ومل يقل وعلمه البيان ألنه لو عطفه عليه لكان مغايراً له أما إذا ترك احلرف العاطف صار قوله َعلََّمُه الَبَيانَ )  ٤ ٣

كالتفسري لقوله َخلََق اإلِنَسانَ كأنه إمنا يكون خالقاً لإلنسان إذا علمه البيان وذلك يرجع إىل الكالم املشهور من أن 
احليوان الناطق وثانيها اتفاق العقالء على تعظيم أمر اللسان قال زهري لسان الفىت نصف ونصف ماهية اإلنسان هي 

  فؤاده
  فلم يبق إال صورة اللحم والدم

وقال علي ما اإلنسان لوال اللسان إال هبيمة مهملة أو صورة ممثلة واملعىن أنا لو أزلنا اإلدراك الذهين والنطق اللساين 
) ( صلى اهللا عليه وسلم ( القدر احلاصل يف البهائم وقالوا املرء بأصغريه قلبه ولسانه وقال  مل يبق من اإلنسان إال

وثالثها أن يف مناظرة آدم مع املالئكة ما ظهرت الفضيلة إال بالنطق حيث قال قَالَ َياءاَدمُ ) املرء خمبوء حتت لسانه 
ورابعها )  ٣٣البقرة ( ِئهِم قَالَ أَلَْم أَقُل لَّكُمْ إِنِي أَْعلَُم غَْيَب السََّماَواِت وَاالْْرضِ أَنبِئُْهم بِأَْسمَاِئهِْم فَلَمَّا أَنَبأَُهم بِأَْسمَا

أن اإلنسان جوهر مركب من الروح والقالب وروحه من عامل املالئكة فهو يستفيد أبداً صور املغيبات من عامل 
واسطته يف تلك االستفادة هي الفكر الذهين وواسطته يف املالئكة مث بعد تلك االستفادة يفيضها على عامل األجسام و

) تفكر ساعة خري من عبادة سنة ( هذه اإلفادة هي النطق اللساين فكما أن تلك الواسطة أعظم العبادات حىت قيل 
فكذلك الواسطة يف اإلفادة جيب أن تكون أشرف اإلعضاء فقوله َرّب اشَْرْح ِلى َصْدرِى إشارة إىل طلب النور 

واقع يف الروح وقوله َوَيّسرْ ِلى أَْمرِى إشارة إىل حتصيل ذلك وتسهيل ذلك التحصيل وعند ذلك حيصل الكمال يف ال
تلك االستفادة الروحانية فال يبقى بعد هذا إال املقام البياين وهو إفاضة ذلك الكمال على الغري وذلك ال يكون إال 

َسانِى وخامسها وهو أن العلم أفضل املخلوقات على ما ثبت واجلود باللسان فلهذا قال وَاْحلُلْ ُعقَْدةً  ّمن لّ
اليد العليا ( واإلعطاء أفضل الطاعات وليس يف األعضاء أفضل من اليد فاليد ملا كانت آلة يف العطية اجلسمانية قيل 

أشرف األعضاء  فالعلم الذي هو خري من املال ملا كانت آلة إعطائه اللسان وجب أن يكون) خري من اليد السفلى 
وال شك أن اللسان هو اآللة يف إعطاء املعارف فوجب أن يكون أشرف األعضاء ومن الناس من مدح الصمت 

  لوجوه



ويروى أن اإلنسان تفكر أعضاؤه اللسان ويقلن اتق اهللا ) الصمت حكمة وقليل فاعله ( أحدها قوله عليه السالم 
جنا وثانيها أن الكالم على أربعة أقسام منه ما ضرره خالص أو فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوج

راجح ومنه ما يستوي الضرر والنفع فيه ومنه ما نفعه راجح ومنه ما هو خالص النفع أما الذي ضرره خالص أو 
راجح فواجب الترك والذي يستوي األمران فيه فهو عيب فبقي القسمان األخريان وختليصهما عن زيادة الضرر 

فاألوىل ترك الكالم وثالثها أن ما من موجود أو معدوم خالق أو خملوق معلوم أو موهوم إال واللسان يتناوله عسر 
ويتعرض له بإثبات أو نفي فإن كل ما يتناوله الضمري يعرب عنه اللسان حبق أو باطل وهذه خاصية ال توجد يف سائر 

ذان ال تصل إال إىل األصوات واحلروف واليد ال تصل إىل األعضاء فإن العني ال تصل إىل غري األلوان والصور واآل
غري األجسام وكذا سائر األعضاء خبالف اللسان فإنه رحب امليدان ليس له هناية وال حد فله يف اخلري جمال رحب 
وله يف الشر حبر سحب وإنه خفيف املؤنة سهل التحصيل خبالف سائر املعاصي فإنه حيتاج فيها إىل مؤن كثرية ال 

تيسر حتصيلها يف األكثر فلذلك كان األوىل ترك الكالم ورابعها قالوا ترك الكالم له أربعة أمساء الصمت ي
والسكوت واإلنصات واإلصاخة فأما الصمت فهو أعمها ألنه يستعمل فيما يقوى على النطق وفيما ال يقوى عليه 

على الكالم واالنصات سكوت مع استماع  وهلذا يقال مال ناطق وصامت وأما السكوت فهو ترك الكالم ممن يقدر
واإلصاخة )  ٢٠٤األعراف ( ومىت انفك أحدمها عن اآلخر ال يقال له إنصات قال تعاىل فَاْسَتِمعُواْ لَُه وَأَنِصُتواْ 

استماع إىل ما يصعب إدراكه كالسر والصوت من املكان البعيد واعلم أن الصمت عدم وال فضيلة فيه بل النطق 
  لة والرذيلة يف حماورته ولواله ملا سأل كليم اهللا ذلك يف قوله تعاىل َواحْلُلْ ُعقَْدةً  ّمن لَّسانِىيف نفسه فضي

املسألة الثانية اختلفوا يف تلك العقدة اليت كانت يف لسان موسى عليه السالم على قولني األول كان ذلك التعقد 
يه أنه عليه السالم حال صباه أخذ حلية فرعون ونتفها فهم خلقة اهللا تعاىل فسأل اهللا تعاىل إزالته الثاين السبب ف

فرعون بقتله وقال هذا هو الذي يزول ملكي على يده فقالت آسية إنه صيب ال يعقل وعالمته أن تقرب منه التمرة 
اليد آلة  واجلمرة فقربا إليه فأخذ اجلمرة فجعلها يف فيه وهؤالء اختلفوا فمنهم من قال مل حتترق اليد وال اللسان ألن

أخذ العصا وهي احلجة واللسان آلة الذكر فكيف حيترق وألن إبراهيم عليه السالم مل حيترق بنار منروذ وموسى 
عليه السالم مل حيترق حني ألقى يف التنور فكيف حيترق هنا ومنهم من قال احترقت اليد دون اللسان لئال حيصل حق 

اليد ألن الصولة ظهرت باليد أما اللسان فقد خاطبه بقوله يا أبت  املواكلة واملماحلة الثالث احترق اللسان دون
  والرابع احترقا معاً لئال حتصل املواكلة واملخاطبة

املسألة الثالثة اختلفوا يف أنه عليه السالم مل طلب حل تلك العقدة على وجوه أحدها لئال يقع يف أداء الرسالة خلل 
دة يف اللسان قد تفضي إىل اإلستخفاف بقائلها وعدم االلتفات إليه وثالثها إظهاراً ألبتة وثانيها إلزالة التنفري ألن العق

للمعجزة فكما أن حبس لسان زكريا عليه السالم عن الكالم كان معجزاً يف حقه فكذا إطالق لسان موسى عليه 
جربوته وكربه عسر السالم معجز يف حقه ورابعها طلب السهولة ألن إيراد مثل هذا الكالم على مثل فرعون يف 

  جداً فإذا انضم إليه تعقد اللسان بلغ العسر إىل النهاية فسأل ربه إزالة تلك العقدة ختفيفاً وتسهيالً
  املسألة الرابعة قال احلسن رمحه اهللا إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعاىل قَْد أُوتِيَت ُسؤْلََك يامُوَسى مُوَسى

عليه السالم مل يقل واحلل العقدة من لساين بل قال وَاْحلُلْ ُعقَْدةً  ّمن لَّسانِى فإذا حل  وهو ضعيف ألنه)  ٣٦طه ( 
عقدة واحدة فقد آتاه اهللا سؤله واحلق أنه احنل أكثر العقد وبقي منها شيء قليل لقوله حكاية عن فرعون أَْم أََنا خَْيٌر 

أي يقارب أن ال يبني ويف ذلك داللة على أنه كان يبني مع )  ٥٢الزخرف (  ّمْن َهاذَا الَِّذى ُهَو َمهٌِني َوالَ َيكَاُد ُيبُِني
بقاء قدر من االنعقاد يف لسانه وأجيب عنه من وجهني أحدمها املراد بقوله وال يكاد يبني أي ال يأيت ببيان وال حجة 



قارب البيان فكان فيه نفي البيان والثاين إن كاد مبعىن قرب ولو كان املراد هو البيان اللساين لكان معناه أنه ال ي
بالكلية وذلك باطل ألنه خاطب فرعون واجلمع وكانوا يفقهون كالمه فكيف ميكن نفي البيان أصالً بل إمنا قال 
ذلك متويهاً ليصرف الوجوه عنه قال أهل اإلشارة إمنا قال َواْحلُلْ ُعقَْدةً  ّمن لَّسانِى ألن حل العقد كلها نصيب 

فلما كان )  ١٥٢األنعام ( وقال تعاىل َوالَ تَقَْربُواْ َمالَ الْيَِتيمِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن )  عليه وسلم صلى اهللا( حممد 
  ذلك حقاً ليتيم أيب طالب ال جرم ما دار حوله واهللا أعلم

ن ألنه خاف من نفسه العجز عن املطلوب الرابع قوله َواجَْعل لّى َوزِيراً ّمْن أَْهِلى واعلم أن طلب الوزير إما أن يكو
القيام بذلك األمر فطلب املعني أو ألنه رأى أن للتعاون على الدين والتظاهر عليه مع خمالصة الود وزوال التهمة 
ارُ اللَّهِ مزية عظيمة يف أمر الدعاء إىل اهللا ولذلك قال عيسى ابن مرمي َمْن أَنصَارِى إِلَى اللَِّه قَالَ الْحََوارِيُّونَ َنْحُن أَْنَص

)  ٦٤األنفال ( َحسُْبَك اللَُّه َوَمنِ اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقال حملمد )  ٥٢آل عمران ( 
إن يل يف السماء وزيرين ويف األرض وزيرين فاللذان يف السماء جربيل وميكائيل واللذان يف ( وقال عليه السالم 

  وههنا مسائل) األرض أبو بكر وعمر 
املسألة األوىل الوزير من الوزر ألنه يتحمل عن امللك أوزاره ومؤنه أو من الوزر وهو اجلبل الذي يتحصن به ألن 

امللك يعتصم برأيه يف رعيته ويفوض إليه أموره أو من املوازرة وهي املعاونة واملوازرة مأخوذة من إزار الرجل وهو 
  لعمل أمر صعب قاله األصمعي وكان القياس أزيراً فقلبت اهلمزة إىل الواواملوضع الذي يشده الرجل إذا استعد 

إذا أراد اهللا مبلك خرياً قيض له وزيراً صاحلاً إن نسي ذكره وإن نوى خرياً أعانه ( املسألة الثانية قال عليه السالم 
رم الدواب عن السوط وال وكان أنوشروان يقول ال يستغين أجود السيوف عن الصقل وال أك) وإن أراد شراً كفه 

  أعلم امللوك عن الوزير
املسألة الثالثة إن قيل اإلستعانة بالوزير إمنا حيتاج إليها امللوك أما الرسول املكلف بتبليغ الرسالة والوحي من اهللا 

يف النبوة فقال تعاىل إىل قوم على التعيني فمن أين ينفعه الوزير وأيضاً فإنه عليه السالم سأل ربه أن جيعله شريكاً له 
َوأَْشرِكُْه ِفى أَْمرِى فكيف يكون وزيراً واجلواب عن األول أن التعاون على األمر والتظاهر عليه مع خمالصة الود 

وزوال التهمة له مزية عظيمة يف تأثري الدعاء إىل اهللا تعاىل فكان موسى عليه السالم واثقاً بأخيه هرون فسأل ربه أن 
  عنه ما ميكن من الثقل يف اإلبالغيشد به أزره حىت يتحمل 

  املطلوب اخلامس أن يكون ذلك الوزير من أهله أي من أقاربه
املطلوب السادس أن يكون الوزير الذي من أهله هو أخوه هارون وإمنا سأل ذلك لوجهني أحدمها أن التعاون على 

  د منهما كان يفالدين منقبة عظيمة فأراد أن ال حتصل هذه الدرجة إال ألهله أو ألن كل واح

غاية احملبة لصاحبه واملوافقة له وقوله هارون يف انتصابه وجهان أحدمها أنه مفعول اجلعل على تقدير اجعل هارون 
أخي وزيراً يل والثاين على البدل من وزيراً وأخي نعت هلرون أو بدل واعلم أن هارون عليه السالم كان خمصوصاً 

ومنها أنه كان فيه )  ٣٤القصص ( موسى َوأَِخى َهُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمّنى ِلسَاناً  بأمور منها الفصاحة لقوله تعاىل عن
  ومنها أنه كان أكرب سناً منه)  ٩٤طه ( رفق قال أَْمرِى قَالَ َيْبَنُؤمَّ الَ تَأُْخذْ بِِلْحيَِتى َوالَ بِرَأِْسى 

  املطلوب السابع قوله أشدد به أزري وفيه مسائل
قراءة العامة اْشُدْد بِِه وَأَْشرِكُْه على الدعاء وقرأ ابن عامر وحده اْشُدْد وَأَْشرِكُْه على اجلزاء املسألة األوىل ال

واجلواب حكاية عن موسى عليه السالم أي أنا أفعل ذلك وجيوز ملن قرأ على لفظ األمر أن جيعل أَِخى مرفوعاً على 
  االبتداء َواْشُدْد بِِه خربه ويوقف على هارون



ة الثانية األزر القوة وآزره قواه قال تعاىل فَاَزَرُه أي أعانه قال أبو عبيدة أَْزرِى أي ظهري ويف كتاب اخلليل املسأل
  األزر الظهر

املسألة الثالثة أنه عليه السالم ملا طلب من اهللا تعاىل أن جعل هرون وزيراً له طلب منه أن يشد به أزره وجيعله ناصراً 
  لقرابةله ألنه ال اعتماد على ا

املطلوب الثامن قوله َوأَْشرِكُْه ِفى أَْمرِى واألمر ههنا النبوة وإمنا قال ذلك ألنه عليه السالم علم أنه يشد به عضده 
وهو أكرب منه سناً وأفصح منه لساناً مث إنه سبحانه وتعاىل حكى عنه ما ألجله دعا هبذا الدعاء فقال كَىْ  ُنسَّبَحَك 

ثِرياً والتسبيح حيتمل أن يكون باللسان وأن يكون باالعتقاد وعلى كال التقديرين فالتسبيح تنزيه كَِثرياً وََنذْكَُرَك كَ
اهللا تعاىل يف ذاته وصفاته وأفعاله عما ال يليق به وأما الذكر فهو عبارة عن وصف اهللا تعاىل بصفات اجلالل 

َك كُنَت بَِنا َبصِرياً ففيه وجوه أحدها إنك عامل بأنا والكربياء وال شك أن النفي مقدم على اإلثبات أما قوله تعاىل إِنَّ
ال نريد هبذه الطاعات إال وجهك ورضاك وال نريد هبا أحداً سواك وثانيها كُنَت بَِنا َبِصرياً ألن هذه االستعانة هبذه 

منا قيد الدعاء هبذا األشياء ألجل حاجيت يف النبوة إليها وثالثها إنك بصري بوجوه مصاحلنا فأعطنا ما هو أصلح لنا وإ
  إجالالً لربه عن أن يتحكم عليه وتفويضاً لألمر بالكلية إليه

ِن اقِْذِفيِه ِفى التَّابُوِت قَالَ قَْد أُوتِيَت ُسؤْلََك يامُوَسى َولَقَْد َمَننَّا َعلَْيَك مَرَّةً  أُخَْرى إِذْ أَْوَحيَْنآ إِلَى أُمَِّك َما ُيوَحى أَ
ْصَنَع َعلَى َعْينِى إِذْ مِّ فَلُْيلِْقِه الَْيمُّ بِالسَّاِحلِ يَأُْخذُْه َعُدوٌّ لِّى َوَعُدوٌّ لَُّه َوأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً  مِّنِّى َوِلُتفَاقِْذِفيِه ِفى الَْي

َعيُْنها َوالَ َتْحَزنَ َوقََتلَْت نَفْساً فََنجَّْيَناكَ  َتْمِشى أُخُْتَك فََتقُولُ َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى َمن َيكْفُلُُه فََرَجْعنَاَك إِلَى أُمَِّك كَى َتقَرَّ
ِلَنفِْسى اذَْهْب أَنَت َوأَخُوَك  ِمَن الَْغمِّ َوفََتنَّاَك فُتُوناً فَلَبِثَْت ِسنَِني ِفى أَْهلِ َمْدَيَن ثُمَّ جِئَْت َعلَى قََدرٍ يامُوَسى َواصْطََنْعُتَك

  اذْهََبآ إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّيِّناً لََّعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو َيْخَشىبِأاَياِتى َوالَ َتنَِيا ِفى ِذكْرِى 

اعلم أن السؤال هو الطلب فعل مبعىن مفعول كقولك خبز مبعىن خمبوز وأكل مبعىن مأكول واعلم أن موسى عليه 
علوم أن قيامه مبا كلف به تكليف ال يتكامل إال بإجابته إليها ال السالم ملا سأل ربه تلك األمور الثمانية وكان من امل

جرم أجابه اهللا تعاىل إليها ليكون أقدر على اإلبالغ على احلد الذي كلف به فقال قَْد أُوِتيَت سُْؤلََك ياُموَسى ُموَسى 
لَْيَك مَرَّةً  أُخَْرى فنبه بذلك على أمور وعد ذلك من النعم العظام عليه ملا فيه من وجوه املصاحل مث قال َولَقَْد َمَننَّا َع

أحدها كأنه تعاىل قال إين راعيت مصلحتك قبل سؤالك فكيف ال أعطيك مرادك بعد السؤال وثانيها إين كنت قد 
ربيتك فلو منعتك اآلن مطلوبك لكان ذلك رداً بعد القبول وإساءة بعد اإلحسان فكيف يليق بكرمي وثالثها إنا ملا 

األزمنة السالفة كل ما احتجت إليه ورقيناك من حالة نازلة إىل درجة عالية دل هذا على أن نصبناك  أعطيناك يف
  ملنصب عال ومهم عظيم فكيف يليق مبثل هذه الرتبة املنع من املطلوب وههنا سؤاالن

واجلواب إمنا ذكر  السؤال األول مل ذكر تلك النعم بلفظ املنة مع أن هذه اللفظة لفظة مؤذية واملقام مقام التلطف
ذلك ليعرف موسى عليه السالم أن هذه النعم اليت وصلت إليه ما كان مستحقاً لشيء منها بل إمنا خصه اهللا تعاىل 

  هبا مبحض التفضل واإلحسان
السؤال الثاين مل قال مرة أخرى مع أنه تعاىل ذكر منناً كثرية واجلواب مل يعن مبرة أخرى مرة واحدة من املنن ألن 

 قد يقال يف القليل والكثري واعلم أن املنن املذكورة ههنا مثانية املنة األوىل قوله إِذْ أَْوَحْيَنا إِلَى أُّمَك َما يُوَحى أَِن ذلك
قوله إِذْ أَْوَحْيَنا فقد اتفق  أما اقِْذِفيِه ِفى التَّابُوِت فَاقِْذِفيِه ِفى الَْيّم فَلُْيلِْقِه الَْيمُّ بِالسَّاِحلِ َيأُْخذُْه َعُدوٌّ لّى َوَعُدوٌّ لَُّه

األكثرون على أن أم موسى عليه السالم ما كانت من األنبياء والرسل فال جيوز أن يكون املراد من هذا الوحي هو 
الوحي الواصل إىل األنبياء وكيف ال نقول ذلك واملرأة ال تصلح للقضاء واإلمامة بل عند الشافعي رمحه اهللا ال 



( سها فكيف تصلح للنبوة ويدل عليه قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِالَّ رِجَاالً نُّوِحى إِلَيْهِْم متكن من تزوجيها نف
وهذا صريح يف الباب وأيضاً فالوحي قد جاء يف القرآن ال مبعىن النبوة قال تعاىل َوأَْوَحى رَبَُّك إِلَى )  ٧األنبياء 
مث اختلفوا يف املراد هبذا الوحي على وجوه )  ١١١املائدة ( ْوَحْيتُ إِلَى الْحََوارِّيَني وقال َوإِذْ أَ)  ٦٨النحل ( النَّْحلِ 

أحدها املراد رؤيا رأهتا أم موسى عليه السالم وكان تأويلها وضع موسى عليه السالم يف التابوت وقذفه يف البحر 
قلبها دفعة واحدة فكل من تفكر فيما وقع إليه ظهر وأن اهللا تعاىل يرده إليها وثانيها أن املراد عزمية جازمة وقعت يف 

له الرأي الذي هو أقرب إىل اخلالص ويقال لذلك اخلاطر إنه وحي وثالثها املراد منه اإلهلام لكنا مىت حبثنا عن اإلهلام 
ا بأن كان معناه خطور رأي بالبال وغلبة على القلب فيصري هذا هوالوجه الثاين وهذه الوجوه الثالثة يعترض عليه

  اإللقاء يف البحر قريب من اإلهالك وهو مساوٍ للخوف احلاصل من القتل املعتاد من فرعون فكيف

جيوز اإلقدام على أحدمها ألجل الصيانة عن الثاين واجلواب لعلها عرفت باالستقراء صدق رؤياها فكان إفضاء 
رعون ورابعها لعله أوحى إىل بعض األنبياء يف اإللقاء يف البحر إىل السالمة أغلب على ظنها من وقوع الولد يف يد ف

ذلك الزمان كشعيب عليه السالم أو غريه مث إن ذلك النيب عرفها إما مشافهة أو مراسلة واعترض عليه بأن األمر 
لو كان كذلك ملا حلقها من أنواع اخلوف ما حلقها واجلواب أن ذلك اخلوف كان من لوازم البشرية كما أن موسى 

كان خياف فرعون مع أن اهللا تعاىل كان يأمره بالذهاب إليه مراراً وخامسها لعل األنبياء املتقدمني  عليه السالم
كإبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السالم أخربوا بذلك وانتهى ذلك اخلرب إىل تلك املرأة وسادسها لعل اهللا تعاىل 

وأما قوله َما )  ١٧مرمي ( َتَمثَّلَ لََها َبَشراً سَوِّياً بعث إليها ملكاً ال على وجه النبوة كما بعث إىل مرمي يف قوله فَ
ُيوَحى فمعناه وأوحينا إىل أمك ما جيب أن يوحى وإمنا وجب ذلك الوحي ألن الواقعة واقعة عظيمة وال سبيل إىل 

  معرفة املصلحة فيها إال بالوحي فكان الوحي واجباً أما قوله تعاىل أَِن اقِْذِفيِه ففيه مسائل
  ألة األوىل أن هي املفسرة ألن الوحي مبعىن القولاملس

  ) ٢٦األحزاب ( املسألة الثانية القذف مستعمل يف معىن اإللقاء والوضع ومنه قوله تعاىل َوقَذََف ِفى قُلُوبِهُِم الرُّْعَب 
قريت رأسه املسألة الثالثة روى أهنا اختذت تابوتاً وجعلت فيه قطناً حملوجاً ووضعت فيه موسى عليه السالم و

وشقوقه بالقار مث ألقته يف النيل وكان يشرع منه هنر كبري يف دار فرعون فبينا هو جالس على رأس الربكة مع امرأته 
آسية إذ بتابوت جييء به املاء فلما رآه فرعون أمر الغلمان واجلواري بإخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صيب من 

به وسيأيت متام القصة يف سورة القصص قال مقاتل إن الذي صنع التابوت أصبح الناس وجهاً فلما رآه فرعون أح
  حزقيل مؤمن آل فرعون

  املسألة الرابعة اليم هو البحر واملراد به ههنا نيل مصر يف قول اجلميع واليم اسم يقع على البحر وعلى النهر العظيم
  ألن املاء يسحله أي يقذفه إىل أعالهاملسألة اخلامسة قال الكسائي الساحل فاعل مبعىن مفعول مسي بذلك 

الضمائر كلها راجعة إىل موسى عليه السالم ورجوع بعضها إليه ) الكشاف ( املسألة السادسة قال صاحب 
وبعضها إىل التابوت يؤدي إىل تنافر النظم فإن قيل املقذوف يف البحر هو التابوت وكذلك امللقى إىل الساحل قلنا ال 

  وامللقى هو موسى عليه السالم يف جوف التابوت حىت ال تتفرق الضمائر وال حيصل التنافر بأس بأن يقال املقذوف
املسألة السابعة ملا كان تقدير اهللا تعاىل أن جيري ماء اليم ويلقي بذلك التابوت إىل الساحل سلك يف ذلك سبيل 

ليلقه اليم بالساحل أما قوله يَأُْخذُْه َعُدوٌّ لّى اجملاز وجعل اليم كأنه ذو متييز أمر بذلك ليطيع األمر وميتثل رمسه فقيل ف
  َوَعُدوٌّ لَُّه ففيه أحباث

  البحث األول قوله َيأُْخذُْه جواب األمر أي اقذفيه يأخذه



البحث الثاين يف كيفية األخذ قوالن أحدمها أن امرأة فرعون كانت حبيث تستسقي اجلواري فبصرت بالتابوت 
ن املراد من أخذ فرعون التابوت قبوله له واستحبابه إياه الثاين أن البحر ألقى فأمرت به فأخذت التابوت فيكو

  التابوت مبوضع من الساحل فيه فوهة هنر فرعون مث أداه النهر إىل بركة فرعون فلما رآه أخذه
كن ذلك الوقت حبيث البحث الثالث قوله َيأُْخذُْه َعُدوٌّ لّى َوَعُدوٌّ لَُّه فيه إشكال وهو أن موسى عليه السالم مل ي

يعادى وجوابه أما كونه عدواً هللا من جهة كفره وعتوه فظاهر وأما كونه عدواً ملوسى عليه السالم فيحتمل من 
حيث إنه لو ظهر له حالة لقتله وحيتمل أنه من حيث يؤول أمره إىل ما آل إليه من العداوة املنة الثانية قوله وَأَلْقَْيتُ 

ى وفيه قوالن األول وألقيت عليك حمبة هي مين قال الزخمشري ِمّني ال خيلو إما أن يتعلق بألقيت َعلَْيَك َمَحبَّةً  ّمّن
فيكون املعىن على أين أحببتك ومن أحبه اهللا أحبته القلوب وإما أن يتعلق مبحذوف وهذا هو القول الثاين ويكون 

ي فلذلك أحبتك امرأة فرعون حىت قالت قُرَّة ذلك احملذوف صفة حملبة أي وألقيت عليك حمبة حاصلة مين واقعة خبلق
يروى أنه كانت على وجهه مسحة مجال ويف عينيه مالحة ال يكاد يصرب )  ٩القصص ( ُ َعْينٍ لّى َولََك الَ تَقُْتلُوُه 

نه يف حال قال القاضي هذا الوجه أقرب أل)  ٩٦مرمي ( عنه من رآه وهو كقوله تعاىل َسَيجَْعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُوّداً 
صغره ال يكاد يوصف مبحبة اهللا تعاىل اليت ظاهرها من جهة الدين ألن ذلك إمنا يستعمل يف املكلف من حيث 

استحقاق الثواب واملراد أن ما ذكرنا من كيفيته يف اخللقة يستحلي ويغتبط فكذلك كانت حاله مع فرعون وامرأته 
عليه وميكن أن يقال بل االحتمال األول أرجح ألن االحتمال الثاين وسهل اهللا تعاىل له منهما يف التربية ما ال مزيد 

حيوج إىل اإلضمار وهو أن يقال وألقيت عليك حمبة حاصلة مين وواقعة بتخليقي وعلى التقدير األول ال حاجة إىل 
 يرجع معناها إىل هذا اإلضمار بقي قوله إنه حال صباه ال حيصل له حمبة اهللا تعاىل قلنا ال نسلم فإن حمبة اهللا تعاىل

إيصال النفع إىل عباده وهذا املعىن كان حاصالً يف حقه يف حال صباه وعلم اهللا تعاىل أن ذلك يستمر إىل آخر عمره 
فال جرم أطلق عليه لفظ احملبة املنة الثالثة قوله َوِلُتصَْنَع َعلَى َعْينِى قال القفال لترى على عيين أي على وفق إراديت 

ن صنع إلنسان شيئاً وهو حاضر ينظر إليه صنعه له كما حيب وال ميكنه أن يفعل ما خيالف غرضه وجماز هذا أن م
فكذا ههنا ويف كيفية اجملاز قوالن األول املراد من العني العلم أن ترى على علم مين وملا كان العامل بالشيء حيرسه 

لى العلم الشتباههما من هذا الوجه الثاين املراد عن اآلفات كما أن الناظر إليه حيرسه عن اآلفات أطلق لفظ العني ع
من العني احلراسة وذلك ألن الناظر إىل الشيء حيرسه عما يؤذيه فالعني كأهنا سبب احلراسة فأطلق اسم السبب على 

ك باحلفظ ويقال عني اهللا عليك إذا دعا ل)  ٤٦طه ( املسبب جمازاً وهو كقوله تعاىل إِنَّنِى َمَعكَُما أَْسَمُع َوأََرى 
واحلياطة قال القاضي ظاهر القرآن يدل على أن املراد من قوله َوِلُتْصَنَع َعلَى َعْينِى احلفظ واحلياطة كقوله تعاىل إِذْ 

ار ذلك كالتفسري نَ فصَتْمِشى أُخُْتَك فََتقُولُ َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى َمن َيكْفُلُُه فََرَجْعنَاَك إِلَى أُّمَك كَى َتقَرَّ َعيُْنها َوالَ َتْحَز
  حلياطة اهللا تعاىل له بقي ههنا حبثان

 األول الواو يف قوله وَِلُتصَْنَع َعلَى َعْينِى فيه ثالثة أوجه أحدها كأنه قيل َولُِتْصَنَع َعلَى َعيْنِى ألقيت عليك حمبة مين مث
ا َعلَْيَك َمرَّةً  أُْخَرى إِذْ أَْوَحْيَنا إِلَى أُّمَك َما يُوَحى يكون قوله إِذْ َتْمِشى أُخُْتَك متعلقاً بأول الكالم وهو قوله َولَقَْد َمَننَّ
  وإذ متشي أختك وثانيها جيوز أن يكون قوله وَِلُتصَْنَع َعلَى َعْينِى

لثها وثا)  ٧٥األنعام ( متعلقاً مبا بعده وهو قوله إِذْ َتْمِشى وذكرنا مثل هذين الوجهني يف قوله َولَِيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني 
  جيوز أن تكون الواو مقحمة أي وألقيت عليك حمبة مين لتصنع وهذا ضعيف

الثاين قرىء ولتصنع بكسر الالم وسكوهنا واجلزم على أنه أمر وقرىء ولتصنع بفتح التاء والنصب أي وليكون 
شى ألقيت أو تصنع عملك وتصرفك على علم مين املنة الرابعة قوله إِذْ َتْمِشى أُْخُتَك واعلم أن العامل يف إذ مت



يروى أنه ملا فشا اخلرب مبصر أن آل فرعون أخذوا غالماً يف النيل وكان ال يرتضع من ثدي كل امرأة يؤتى هبا ألن 
اهللا تعاىل قد حرم عليه املراضع غري أمه اضطروا إىل تتبع النساء فلما رأت ذلك أخت موسى جاءت إليهم متنكرة 

مث جاءت باألم فقبل ثديها فرجع إىل أمه مبا لطف )  ١٢القصص ( ْهلِ َبْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُْم فقالت َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى أَ
( اهللا تعاىل له من هذا التدبري أما قوله تعاىل فََرَجعَْناَك إِلَى أُّمَك أي رددناك وقال يف موضع آخر فََرَددَْناُه إِلَى أُّمِه 

أي ردوين إىل الدنيا أما قوله كَى َتقَرَّ َعْيُنها َوالَ )  ٩٩املؤمنون ( ُعوِن وهو كقوله قَالَ َرّب اْرجِ)  ١٣القصص 
َتْحَزنَ فاملراد أن املقصود من ردك إليها حصول السرور هلا وزوال احلزن عنها فإن قيل لو قال كي ال حتزن وتقر 

ا قال أوالً كي تقر عينها كان قوله عينها كان الكالم مفيداً ألنه ال يلزم من نفي احلزن حصول السرور هلا وأما مل
بعد ذلك َوالَ َتْحَزنْ فضالً ألنه مىت حصل السرور وجب زوال الغم ال حمالة قلنا املراد أنه تقر عينها بسبب 

وصولك إليها فيزول عنها احلزن بسبب عدم وصول لنب غريها إىل باطنك واملنة اخلامسة قوله َوقََتلَْت َنفْساً فََنجَّيَْناكَ 
َن الَْغّم فاملراد به وقتلت بعد كربك نفساً وهو الرجل الذي قتله خطأ بأن وكزه حيث استغاثه اإلسرائيلي عليه ِم

وكان قبطياً فحصل له الغم من وجهني أحدمها من عقاب الدنيا وهو اقتصاص فرعون منه ما حكى اهللا تعاىل عنه 
واآلخر من عقاب اهللا تعاىل حيث قتله ال بأمر اهللا فنجاه اهللا تعاىل )  ١٨لقصص ا( فَأَصَْبَح ِفى الَْمِديَنةِ  َخاِئفاً َيَتَرقَُّب 

من الغمني أما من فرعون فحني وفق له املهاجرة إىل مدين وأما من عقاب اآلخرة فألنه سبحانه وتعاىل غفر له ذلك 
  املنة السادسة قوله َوفََتنَّاَك فُُتوناً وفيه أحباث

ناً وجهان أحدمها أنه مصدر كالعكوف واجللوس واملعىن وفتناك حقاً وذلك على مذهبهم البحث األول يف قوله فُُتو
والثاين أنه مجع فنت أو فتنة على )  ١٦٤النساء ( يف تأكيد األخبار باملصادر كقوله تعاىل َوكَلَّمَ اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً 
ناك ضروباً من الفنت وههنا سؤاالن السؤال األول ترك االعتداد بتاء التأنيث كحجوز وبدور يف حجزة وبدرة أي فت

إن اهللا تعاىل عدد أنواع مننه على موسى عليه السالم يف هذا املقام فكيف يليق هبذا املوضع قوله َوفََتنَّاَك فُُتوناً 
رجع عن  اجلواب عنه من وجهني أحدمها أن الفتنة تشديد احملنة يقال فنت فالن عن دينه إذا اشتدت عليه احملنة حىت

وقال تعاىل امل أََحِسَب النَّاُس أَن )  ١٠العنكبوت ( دينه قال تعاىل فَإِذَا أُوِذىَ  ِفى اللَِّه جََعلَ ِفْتَنةَ  النَّاسِ كََعذَابِ اللَِّه 
( ْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُواْ وَلََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني ُيْتَركُواْ أَن َيقُولُواْ ءاَمنَّا وَُهْم الَ ُيفْتَُنونَ َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فَلََي

بَأَْساء وقال أَْم َحِسبُْتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  َولَمَّا َيأِْتكُم مَّثَلُ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُم مَّسَّْتُهمُ الْ)  ٣ ١العنكبوت 
فالزلزلة املذكورة يف اآلية ومس البأساء والضراء هي الفتنة )  ٢١٤البقرة ( قُولَ الرَّسُولُ َوالضَّرَّاء َوُزلْزِلُواْ َحتَّى َي

  والفتون وملا كان التشديد يف احملنة مما يوجب كثرة الثواب ال جرم عده اهللا تعاىل من مجلة النعم وثانيها َوفََتنَّاَك فُتُوناً

ة إذا أردت ختليصه وسأل سعيد بن جبري بن عباس عن الفتون أي خلصناك ختليصاً من قوهلم فتنت الذهب من الفض
فقال نستأنف له هناراً يا ابن جبري مث ملا أصبح أخذ ابن عباس يقرأ عليه اآليات الواردة يف شأن موسى عليه السالم 

لتقاط آل من ابتداء أمره فذكر قصة فرعون وقتله أوالد بين إسرائيل مث قصة إلقاء موسى عليه السالم يف اليم وا
فرعون إياه وامتناعه من اإلرتضاع من األجانب مث قصة أن موسى عليه السالم أخذ حلية فرعون ووضعه اجلمرة يف 
فيه مث قصة قتل القبطي مث هربه إىل مدين وصريورته أجرياً لشعيب عليه السالم مث عوده إىل مصر وأنه أخطأ الطريق 

  شجرة وكان عند متام كل واحدة منها يقول هذا من الفتون يا ابن جبرييف الليلة املظلمة واستئناسة بالنار من ال
السؤال الثاين هل يصح إطالق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقاً من قوله َوفََتنَّاَك فُُتوناً واجلواب ال ألنه صفة ذم يف 

وله تعاىل فَلَبِثَْت ِسنَِني ِفى أَْهلِ َمْدَيَن ثُمَّ العرف وأمساء اهللا تعاىل توقيفية ال سيما فيما يوهم ما ال ينبغي املنة السابعة ق
جِئَْت َعلَى قََدرٍ ياُموَسى ُموَسى واعلم أن التقدير َوفََتنَّاَك فُتُوناً فخرجت خائفاً إىل أهل مدين فلبثت سنني فيهم أما 



( ْدَيَن إىل قوله فَلَمَّا قََضى ُموَسى االَْجلَ مدة اللبث فقال أبو مسلم إهنا مشروحة يف قوله تعاىل َولَمَّا َتَوجََّه ِتلْقَاء َم
( وهي إما عشرة وإما مثان لقوله تعاىل َعلَى أَن تَأُْجرَنِى ثَمَانِىَ  ِحَججٍ فَإِنْ أَْتَمْمَت َعْشراً فَِمْن ِعنِدَك )  ٢٩القصص 
نة منها عشر سنني وقال وهب لبث موسى عليه السالم عند شعيب عليه السالم مثانياً وعشرين س)  ٢٧القصص 

مهر امرأته واآلية تدل على أنه عليه السالم لبث عنده عشر سنني وليس فيها ما ينفي الزيادة على العشر واعلم أن 
ه قوله فَلَبِثَ ِسنَِني ِفى أَْهلِ َمْدَيَن بعد قوله َوفََتنَّاَك فُُتوناً كالداللة على أن لبثه يف مدين من الفتون وكذلك كان فإن

سالم حتمل بسبب الفقر والغربة حمناً كثرية واحتاج إىل أن آجر نفسه أما قوله تعاىل ثُمَّ جِئَْت َعلَى قََدرٍ عليه ال
ياُموَسى ُموَسى فال بد من حذف يف الكالم ألنه على قدر أمر من األمور وذكروا يف ذلك احملذوف وجوهاً أحدها 

معني عينته لذلك فما جئت إال على ذلك القدر ال قبله أنه سبق يف قضائي وقدري أن أجعلك رسوالً يل يف وقت 
وثانيها على مقدار من الزمان يوحى فيه إىل األنبياء )  ٤٩القمر ( وال بعده ومنه قوله إِنَّا كُلَّ َشىْ ء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ 

ليه وال ميتنع ذلك وهو رأس أربعني سنة وثالثها أن القدر هو املوعد فإن ثبت أنه تقدم هذا املوعد صح محله ع
الحتمال أن شعيباً عليه السالم أو غريه من األنبياء كانوا قد عينوا ذلك املوعد فإن قيل كيف ذكر اهللا تعاىل جميء 

موسى عليه السالم يف ذلك الوقت من مجلة مننه عليه قلنا ألنه لوال توفيقه له ملا هتيأ شيء من ذلك املنة الثامنة قوله 
َك ِلنَفِْسى واالصطناع اختاذ الصنعة وهي افتعال من الصنع يقال اصطنع فالن فالناً أي اختذه صنيعه تعاىل وَاْصطََنعُْت

فإن قيل إنه تعاىل غين عن الكل فما معىن قوله لنفسي واجلواب عنه من وجوه األول أن هذا متثيل ألنه تعاىل ملا 
يراه بعض امللوك جلوامع خصال فيه أهالً ألن يكون  أعطاه من منزلة التقريب والتكرمي والتكليم مثل حاله حبال من

أقرب الناس منزلة إليه وأشدهم قرباً منه وثانيها قالت املعتزلة إنه سبحانه وتعاىل إذا كلف عباده وجب عليه أن 
ه يلطف هبم ومن مجلة األلطاف ما ال يعلم إال مسعاً فلو مل يصطنعه بالرسالة لبقي يف عهدة الواجب فصار موسى علي

السالم كالنائب عن ربه يف أداء ما وجب على اهللا تعاىل فصح أن يقول واصطنعتك لنفسي قال القفال واصطنعتك 
  أصله من قوهلم اصطنع فالن فالناً إذا أحسن إليه حىت يضاف إليه فيقال هذا صنيع فالن وجريح فالن وقوله

إقامة حجيت وتبليغ رساليت وأن تكون يف لنفسي أي ألصرفك يف أوامري لئال تشتغل بغري ما أمرتك به وهو 
حركاتك وسكناتك يل ال لنفسك وال لغريك واعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا عدد عليه املنن الثمانية يف مقابلة تلك 

االلتماسات الثمانية رتب على ذكر ذلك أمراً وهنياً أما األمر فهو أنه سبحانه وتعاىل أعاد األمر باألول فقال اذَْهْب 
وَأَُخوكَ بِئَاَياِتى واعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا قال وَاْصطََنعُْتَك ِلنَفِْسى عقبه بذكر ماله اصطنعه وهو اإلبالغ  أَنَت

  واألداء مث ههنا مسائل
املسألة األوىل الباء ههنا مبعىن مع وذلك ألهنما لو ذهبا إليه بدون آية معهما مل يلزمه اإلميان وذلك من أقوى الدالئل 

  ساد التقليدعلى ف
املسألة الثانية اختلفوا يف اآليات املذكورة ههنا على ثالثة أقوال أحدها أهنا اليد والعصا ألهنما اللذان جرى ذكرمها 

يف هذا املوضع ويف سائر املواضع اليت اقتص اهللا تعاىل فيها حديث موسى عليه السالم فإنه تعاىل مل يذكر يف شيء 
 قبل جميئه إىل فرعون وال بعد جميئه حىت لقي فرعون فالتمس منه آية غري هاتني اآليتني منها أنه عليه السالم قد أويت

ُه فَإِذَا ِهىَ  َبْيَضاء ِللنَّاِظرِينَ قال تعاىل عنه قَالَ فَأِْت َما أَنَت إِالَّ َبَشٌر ّمثْلَُنا فَأَلْقَى َعصَاُه فَإِذَا ِهىَ  ثُْعَبانٌ مُّبٌِني َونََزَع َيَد
فإذا قيل هلؤالء كيف يطلق )  ٣٢القصص ( وقال فَذَانَِك ُبرَْهاَناِن ِمن رَّّبَك إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه )  ٣٣ ٣١اء الشعر( 

لفظ اجلمع على االثنني أجابوا بوجوه األول أن العصا ما كانت آية واحدة بل كانت آيات فإن انقالب العصا 
مث كانت تعظم وهذه آية )  ١٠النمل ( ة لقوله تعاىل تَْهَتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ حيواناً آية مث إهنا يف أول األمر كانت صغري



أخرى مث كانت تصري ثعباناً وهذه آية أخرى مث إن موسى عليه السالم كان يدخل يده يف فيها فما كانت تضر 
اضها آية وشعاعها موسى عليه السالم فهذه آية أخرى مث كانت تنقلب خشبة فهذه آية أخرى وكذلك اليد فإن بي

آية أخرى مث زواهلما بعد حصوهلما آية أخرى فصح أهنما كانتا آيات كثرية ال آيتان الثاين هب أن العصا أمر واحد 
لكن فيها آيات كثرية ألن انقالهبا حية يدل على وجود إله قادر على الكل عامل بالكل حكيم ويدل على نبوة موسى 

حيث انقلب اجلماد حيواناً فهذه آيات كثرية ولذلك قال إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضعَ  عليه السالم ويدل على جواز احلشر
فإذا وصف الشيء )  ٩٧ ٩٦آل عمران ( ِللنَّاسِ لَلَِّذى بَِبكَّةَ  ُمَباَركاً إىل قوله ِفيِه ءايَاٌت َبيَّناٌت مَّقَاُم إِْبراهِيَم 

ن الناس من قال أقل اجلمع إثنان على ما عرفت يف أصول الفقه الواحد بأن فيه آيات فالشيئان أوىل بذلك الثالث م
القول الثاين أن قوله اذَْهَبا بِآيَاِتي معناه أين أمدكما بآيايت وأظهر على أيديكما من اآليات ما تزاح به العلل من 

القول  فرعون وقومه فاذهبا فإن آيايت معكما كما يقال اذهب فإن جندي معك أي أين أمدك هبم مىت احتجت
الثالث أن اهللا تعاىل آتاه العصا واليد وحل عقدة لسانه وذلك أيضاً معجز فكانت اآليات ثالثة هذا هو شرح األمر 
أما النهي فهو قوله تعاىل َوالَ َتنَِيا ِفى ِذكْرِى الوين الفتور والتقصري وقرىء وال تنيا بكسر حرف املضارعة لالتباع مث 

ال تنيا بل اختذا ذكرى آلة لتحصيل املقاصد واعتقدا أن أمراً من األمور ال يتمشى ألحد قيل فيه أقوال أحدها املعىن 
إال بذكري واحلكمة فيه أن من ذكر جالل اهللا استحقر غريه فال خياف أحداً وألن من ذكر جالل اهللا تقوى روحه 

  إلحسانه وذاكر بذلك الذكر فال يضعف يف املقصود وألن ذاكر اهللا تعاىل ال بد وأن يكون ذاكراً
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

إحسانه ال يفتر يف أداء أوامره وثانيها املراد بالذكر تبليغ الرسالة فإن الذكر يقع على كل العبادات وتبليغ الرسالة 
اسم الذكر وثالثها قوله َوالَ َتنَِيا ِفى ِذكْرِى عند فرعون وكيفية الذكر هو من أعظمها فكان جديراً بأن يطلق عليه 

أن يذكرا لفرعون وقومه أن اهللا تعاىل ال يرضى منهم بالكفر ويذكرا هلم أمر الثواب والعقاب والترغيب والترهيب 
ذَْهَبا إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى وفيه ورابعها أن يذكرا لفرعون آالء اهللا ونعماءه وأنواع إحسانه إليه مث قال بعد ذلك ا

سؤاالن األول ما الفائدة يف ذلك بعد قوله اذَْهْب أَنَت َوأَخُوَك بِئَايَاِتى قال القفال فيه وجهان أحدمها أن قوله اذَْهبْ 
ة أخرى اذهبا ليعرفا أن أَنَت وَأَُخوكَ بِئَاَياِتى حيتمل أن يكون كل واحد منهما مأموراً بالذهاب على االنفراد فقيل مر

املراد منه أن يشتغال بذلك مجيعاً ال أن ينفرد به هرون دون موسى والثاين أن قوله اذَْهبْ أَنَت َوأَُخوكَ بِئَاَياِتى أمر 
  بالذهاب إىل كل الناس من بين إسرائيل وقوم فرعون مث إن قوله اذَْهَبا إِلَى ِفْرَعْونَ أمر بالذهاب إىل فرعون وحده

ال الثاين قوله اذْهََبا إِلَى ِفْرَعْونَ خطاب مع موسى وهارون عليهما السالم وهذا مشكل ألن هارون عليه السؤ
)  ٤٥طه ( السالم مل يكن حاضراً هناك وكذلك يف قوله تعاىل قَاالَ رَبََّنا إِنََّنا َنَخاُف أَن َيفُْرطَ َعلَْيَنا أَوْ أَن َيطَْغى 

ها أن الكالم كان مع موسى عليه السالم وحده إال أنه كان متبوع هارون فجعل أجاب القفال عنه من وجوه أحد
اخلطاب معه خطاباً مع هارون وكالم هارون على سبيل التقدير فاخلطاب يف تلك احلالة وإن كان مع موسى عليه 

وقوله لَِئن رَّجَْعَنا إِلَى الَْمِديَنةِ  )  ٧٢البقرة ( السالم وحده إال أنه تعاىل أضافه إليهما كما يف قوله وَإِذْ قََتلُْتْم َنفًْسا 
وحكي أن القائل هو عبد اهللا بن أيب وحده وثانيها حيتمل أن اهللا تعاىل ملا )  ٨املنافقون ( لَُيْخرَِجنَّ االَْعزُّ ِمْنَها االْذَلَّ 

طبهما بقوله اذَْهَبا إِلَى ِفْرَعْونَ وثالثها قال قَْد أُوتِيَت ُسؤْلََك يامُوَسى مُوَسى سكت حىت لقي أخاه مث إن اهللا تعاىل خا
أنه حكى أنه يف مصحف ابن مسعود وحفصة قَالَ َربَُّنا إِنََّنا َنَخاُف أي قال موسى أنا وأخي خناف فرعون أما قوله 

  تعاىل فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّّيناً ففيه سؤاالن
ني مع الكافر اجلاحد اجلواب لوجهني األول أنه عليه السالم السؤال األول مل أمر اهللا تعاىل موسى عليه السالم بالل

كان قد رباه فرعون فأمره أن خياطبه بالرفق رعاية لتلك احلقوق وهذا تنبيه على هناية تعظيم حق األبوين الثاين أن 
ال حصول زيادة من عادة اجلبابرة إذا غلظ هلم يف الوعظ أن يزدادوا عتواً وتكرباً واملقصود من البعثة حصول النفع 

  الضرر فلهذا أمر اهللا تعاىل بالرفق
السؤال الثاين كيف كان ذلك الكالم اللني اجلواب ذكروا فيه وجوهاً أحدها ما حكى اهللا تعاىل بعضه فقال َهل لََّك 

ض ذلك فقال فَأِْتَياهُ وذكر أيضاً يف هذه السورة بع)  ١٩ ١٨النازعات ( إِلَى أَن َتزَكَّى َوأَْهِدَيكَ إِلَى رَّبَك فََتْخَشى 
وثانيها أن تعداه شباباً ال يهرم )  ٤٧طه ( إىل قوله َوالسَّلَاُم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى )  ٤٧طه ( فَقُوال إِنَّا َرُسوالَ رَّبَك 

ه وهو من بعده وملكاً ال ينزع منه إال باملوت وأن يبقى له لذة املطعم واملشرب واملنكح إىل حني موته وثالثها كنيا
ذوي الكىن الثالث أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة ورابعها حكى عن عمرو بن دينار قال بلغين أن فرعون عمر 

أربعمائة سنة وتسع سنني فقال له موسى عليه السالم إن أطعتين عمرت مثل ما عمرت فإذا مت فلك اجلنة 
ل لو حصلت له هذه األمور الثالثة يف هذه املدة الطويلة واعترضوا على هذه الوجوه الثالثة األخرية أما األول فقي



لصار ذلك كاإلجلاء إىل معرفة اهللا تعاىل وذلك ال يصح مع التكليف وأما الثاين فألن خطابه بالكنية أمر سهل فال 
  جيوز أن جيعل

راد وأما الثالث فاالعتراض عليه ذلك هو املقصود من قوله فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّّيناً بل جيوز أن يكون ذلك من مجلة امل
كما يف األول أما قوله تعاىل لََّعلَُّه َيَتذَكَُّر أَْو َيْخَشى فاعلم أنه ليس املراد أنه تعاىل كان شاكاً يف ذلك ألن ذلك حمال 

القلب ثالثة  عليه تعاىل وإمنا املراد فقوال له قوالً ليناً على أن تكونا راجيني ألن يتذكر هو أو خيشى واعلم أن أحوال
أحدها اإلصرار على احلق وثانيها اإلصرار على الباطل وثالثها التوقف يف األمرين وأن فرعون كان مصراً على 

إىل اإلقرار الباطل وهذا القسم أردأ األقسام فقال تعاىل فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّّيناً لََّعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو َيْخَشى فريجع من إنكاره 
وإن مل ينتقل من اإلنكار إىل اإلقرار لكنه حيصل يف قلبه اخلوف فيترك اإلنكار وإن كان ال ينتقل إىل اإلقرار باحلق 

فإن هذا خري من اإلصرار على اإلنكار واعلم أن هذا التكليف ال يعلم سره إال اهللا تعاىل ألنه تعاىل ملا علم أنه ال 
ع زواله فيكون سبحانه عاملاً بامتناع ذلك اإلميان وإذا كان عاملاً يؤمن قط كان إميانه ضداً لذلك العلم الذي ميتن

بذلك فكيف أمر موسى عليه السالم بذلك الرفق وكيف بالغ يف ذلك األمر بتلطيف دعوته إىل اهللا تعاىل مع علمه 
يف هذا استحالة حصول ذلك منه مث هب أن املعتزلة ينازعون يف هذا االمتناع من غري أن يذكروا شبهة قادحة 

السؤال ولكنهم سلموا أنه كان عاملاً بأنه الحيصل ذلك اإلميان وسلموا أن فرعون ال يستفيد ببعثة موسى عليه 
السالم إال استحقاق العقاب والرحيم الكرمي كيف يليق به أن يدفع سكيناً إىل من علم قطعاً أنه ميزق هبا بطن نفسه 

اإلحسان إليه يا أخى العقول قاصرة عن معرفة هذه األسرار وال سبيل مث يقول إين ما أردت بدفع السكني إليه إال 
فيها إال التسليم وترك االعتراض والسكوت بالقلب واللسان ويروى عن كعب أنه قال والذي حيلف به كعب إنه 

  ملكتوب يف التوراة فقوال له قوالً ليناً وسأقسي قلبه فال يؤمن
 رَبَِّك َيفُْرطَ َعلَيَْنآ أَْو أَن َيطَْغى قَالَ الَ َتَخافَآ إِنَّنِى َمَعكَُمآ أَْسَمُع َوأََرى فَأِْتَياُه فَقُوال إِنَّا َرُسوالَ قَاالَ َربََّنآ إِنََّنا َنخَاُف أَن

اتََّبعَ الُْهَدى إِنَّا قَْد أُوِحىَ  إِلَيَْنآ أَنَّ  فَأَْرِسلْ َمَعَنا بَنِى إِْسَراءِيلَ َوالَ تَُعذِّْبُهْم قَْد جِئَْناكَ بِأاَيةٍ  مِّن رَّبَِّك وَالسَّلَاُم َعلَى َمنِ
  الَْعذَاَب َعلَى َمن كَذََّب َوَتوَلَّى

  اعلم أن قوله قَاالَ َربََّنا إِنََّنا َنخَاُف فيه أسئلة
ذا السؤال األول قوله قَاالَ َربََّنا يدل على أن املتكلم بذلك موسى وهرون عليهما السالم وهرون مل يكن حاضراً ه

  املقال فكيف ذلك وجوابه قد تقدم
فأجابه اهللا تعاىل بقوله قَْد أُوِتيتَ )  ٢٥طه ( السؤال الثاين أن موسى عليه السالم قال َرّب اْشَرْح ِلى َصْدرِى 

وهذا يدل على أنه قد انشرح صدره وتيسر أمره فكيف قال بعده إِنََّنا َنَخافُ )  ٣٦طه ( ُسؤْلََك ياُموَسى ُموَسى 
  فإن

حصول اخلوف مينع من حصول شرح الصدر واجلواب أن شرح الصدر عبارة عن تقويته على ضبط تلك األوامر 
  والنواحي وحفظ تلك الشرائع على وجه ال يتطرق إليه السهو والتحريف وذلك شيء آخر غري زوال اخلوف

يؤمنهما من القتل الذي هو مقطعة عن السؤال الثالث أما علم موسى وهرون وقد محلهما اهللا تعاىل الرسالة أنه تعاىل 
األداء اجلواب قد أمنا ذلك وإن جوزا أن يناهلما السوء من قبل متام األداء أو بعده وأيضاً فإهنما استظهرا بأن سأال 

رهبما ما يزيد يف ثبات قلبهما على دعائه وذلك بأن ينضاف الدليل النقلي إىل العقلي زيادة يف الطمأنينة كما قال 
  ) ٢٦٠البقرة ( ن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى َولَاِك



السؤال الرابع ملا تكرر األمر من اهللا تعاىل بالذهاب فعدم الذهاب والتعلل باخلوف هل يدل على املعصية اجلواب لو 
اقتضى األمر الفور لكان ذلك من أقوى الدالئل على املعصية ال سيما وقد أكثر اهللا تعاىل من أنواع التشريف 

قلب وإزالة الغم ولكن ليس األمر على الفور فزال السؤال وهذا من أقوى الدالئل على أن األمر ال وتقوية ال
يقتضي الفور إذا ضممت إليه ما يدل على أن املعصية غري جائزة على الرسل أما قوله تعاىل أَن َيفُْرطَ َعلَْيَنا أَْو أَن 

بق وتقدم ومنه الفارط الذي يتقدم الواردة وفرس فرط يسبق َيطَْغى فاعلم أن يف أَن َيفُْرطَ وجوهاً أحدها فرط س
اخليل واملعىن خناف أن يعجل علينا بالعقوبة وثانيها أنه مأخوذ من أفرط غريه إذا محله على العجلة فكان موسى 
ؤه وهارون عليهما السالم خافا من أن حيمله حامل على املعاجلة بالعقوبة وذلك احلامل هو إما الشيطان أو إدعا

األعراف ( للربوبية أو حبه للرياسة أو قومه وهم القبط املتمردون الذين حكى اهللا تعاىل عنهم قَالَ الَْمالَ ِمن قَْوِمِه 
وثالثها يفرط من اإلفراط يف األذية أما قوله أَْو أَن َيطَْغى فاملعىن يطغى بالتخطي إىل أن يقول فيك ما ال ينبغي )  ٦٠

ن أمر بشيء فحاول دفعه بأعذار يذكرها فال بد وأن خيتم كالمه مبا هو األقوى وهذا جلراءته عليك واعلم أن م
فكذا ههنا بدأ )  ٢٤النمل ( كما أن اهلدهد ختم عذره بقوله َوَجدتَُّها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ ِللشَّْمسِ ِمن ُدوِن اللَِّه 

َغى ملا أن طغيانه يف حق اهللا تعاىل أعظم من إفراطه يف حق موسى موسى بقوله أَن َيفُْرطَ َعلَْيَنا وختم بقوله أَوْ أَن َيطْ
وهارون عليهما السالم أما قوله قَالَ الَ َتَخافَا إِنَّنِى مََعكَُما أَْسَمُع َوأََرى فاملراد ال ختافا مما عرض يف قلبكما من 

هما من الرد وال من التكذيب باآليات اإلفراط والطغيان ألن ذلك هو املفهوم من الكالم يبني ذلك أنه تعاىل مل يؤمن
ومعارضة السحرة أما قوله إِنَّنِى َمَعكَُما فهو عبارة عن احلراسة واحلفظ وعلى هذا الوجه يقال اهللا معك على وجه 
الدعاء وأكد ذلك بقوله أَْسَمُع َوأََرى فإن من يكون مع الغري وناصراً له وحافظاً جيوز أن ال يعلم كل ما يناله وإمنا 
حيرسه فيما يعلم فبني سبحانه وتعاىل أنه معهما باحلفظ والعلم يف مجيع ما يناهلما وذلك هو النهاية يف إزالة اخلوف 

ا بأن ال قال القفال قوله أَْسَمُع َوأََرى حيتمل أن يكون مقابالً لقوله أَن َيفُْرطَ َعلَْيَنا أَْو أَن َيطَْغى واملعىن َيفُْرطَ َعلَْيَن
أَن َيطَْغى بأن يقتلنا فقال اهللا تعاىل إِنَّنِى مََعكَُما أمسع كالمه معكما فأسخره لالستماع منكما وأرى  يسمع منا أَْو

أفعاله فال أتركه حىت يفعل بكما ما تكرهانه واعلم أن هذه اآلية تدل على أن كونه تعاىل مسيعاً وبصرياً صفتان 
على العلم فقوله أَْسَمُع وَأََرى لو دل على العلم لكان ذلك تكريراً  زائدتان على العلم ألن قوله إِنَّنِى َمَعكَُما دل

وهو خالف األصل مث إنه سبحانه أعاد ذلك التكليف فقال فَأِْتيَاُه ألنه سبحانه وتعاىل قال يف املرة األوىل ِلنُرَِيَك ِمْن 
  ويف)  ٢٤ ٢٣طه ( ءاَياِتَنا الْكُْبَرى اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ 

ويف الرابعة قال ههنا فأتياه فإن قيل إنه تعاىل )  ٤٣طه ( اذَْهْب أَنَت وَأَُخوَك ويف الثالثة قَالَ اذَْهَبا إِلَى ِفْرَعْونَ  الثانية
ويف هذه املرة الرابعة أمرمها ءاٍن َيقُوالَ إِنَّا َرسُوالَ َرّبكَ )  ٤٤طه ( أمرمها يف املرة الثانية بأن يقوال له قَْوالً لَّّيناً 

  أَْرِسلْ َمَعَنا بَنِى إِْسراءيلَ وفيه تغليظ من وجوه أحدها أن قوله إِنَّا َرسُوالَ رَّبَك فيه أحباثفَ
  البحث األول انقياده إليهما والتزامه لطاعتهما وذلك يعظم على امللك املتبوع
ه كان حمتاجاً إليهم فيما يريده من البحث الثاين قوله فَأَْرِسلْ َمَعَنا بَنِى إِْسراءيلَ فيه إدخال النقص على ملكه ألن

  األعمال من بناء أو غريه
  البحث الثالث قوله َوالَ ُتَعذّْبُهْم

ا ظهر البحث الرابع قوله قَدْ جِئْنَاَك بِئَاَيةٍ  ّمن رَّّبَك بَِك فما الفائدة يف التليني أوالً والتغليظ ثانياً قلنا ألن اإلنسان إذ
قيل أليس كان من الواجب أن يقوال إنا رسوال ربك قد جئناك بآية فأرسل معنا بين  جلاجه فال بد له من التغليظ فإن

إسرائيل وال تعذهبم ألن ذكر املعجز مقروناً بادعاء الرسالة أوىل من تأخريه عنه قلنا بل هذا أوىل من تأخريه عنه 



ْد جِئَْناَك بِئَاَيةٍ  ّمن رَّّبَك ففيه سؤال ألهنم ذكروا جمموع الدعاوى مث استدلوا على ذلك اجملموع باملعجزة أما قوله قَ
وذلك يدل على ثالث )  ٤٢طه ( وهو أنه تعاىل أعطاه آيتني ومها العصا واليد مث قال اذَْهْب أَنَت وَأَُخوَك بِئَايَاِتى 

اآلية اإلشارة  آيات وقال ههنا جِئَْناَك بِئَاَيةٍ  وهذا يدل على أهنا كانت واحدة فكيف اجلمع أجاب القفال بأن معىن
إىل جنس اآليات كأنه قال قد جئناك ببيان من عند اهللا مث جيوز أن يكون ذلك حجة واحدة أو حججاً كثرية وأما 

قوله َوالسَّلَاُم َعلَى َمنِ اتََّبعَ الُْهَدى فقال بعضهم هو من قول اهللا تعاىل هلما كأنه قال فقوال إنا رسوال ربك وقوال له 
ع اهلدى وقال آخرون بل كالم اهللا تعاىل قد مت عند قوله قَْد جِئْنَاَك بِئَاَيةٍ  ّمن رَّّبَك فقوله بعد والسالم على من اتب

ذلك وَالسَّلَاُم َعلَى َمنِ اتََّبعَ الُْهَدى وعد من قبلهما ملن آمن وصدق بالسالمة له من عقوبات الدنيا واآلخرة 
لالم وعلى ههنا مبعىن واحد كما قال لَُهمُ اللَّْعَنةُ  َولَُهْم ُسوء والسالم مبعىن السالمة كما يقال رضاع ورضاعة وا

ويف )  ٤٦فصلت ( على معىن عليهم وقال تعاىل مَّْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساء فََعلَْيَها )  ٢٥الرعد ( الدَّارِ 
أما قوله إِنَّا قَْد أُوِحىَ  إِلَْيَنا أَنَّ الَْعذَابَ )  ٧اإلسراء ( ُتْم فَلََها موضع آخر إِنْ أَْحَسنُتْم أَْحَسنُتْم ِالنفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأْ

فاعلم أن هذه اآلية من أقوى الدالئل على أن عقاب املؤمن ال يدوم وذلك ألن )  ٤٨طه ( َعلَى َمن كَذََّب َوَتَولَّى 
ة وعلى التقديرين يقتضي احنصار هذا اجلنس فيمن األلف والالم يف قوله الَْعذَابَ تفيد االستغراق أو تفيد املاهي

كذب وتوىل فوجب يف غري املكذب املتويل أن ال حيصل هذا اجلنس أصالً وظاهر هذه اآلية يقتضي القطع بأنه ال 
يعاقب أحداً من املؤمنني بترك العمل به يف بعض األوقات فوجب أن يبقى على أصله يف نفي الدوام ألن العقاب 

ا حصل بعده السالمة مدة غري متناهية صار ذلك العقاب كأنه ال عقاب فلذلك حيسن مع حصول ذلك املتناهي إذ
القدر أن يقال إنه ال عقاب وأيضاً فقوله َوالسَّلَاُم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى وقد فسرنا السالم بالسالمة فظاهره يقتضي 

  بع اهلدى فوجب أن يكون صاحب السالمةحصول السالمة لكل من اتبع اهلدى والعارف باهللا قد ات
 االٍّ ولَى قَالَ ِعلُْمَها قَالَ فََمن رَّبُّكَُما يامُوَسى قَالَ َربَُّنا الَِّذى أَْعطَى كُلَّ َشى ٍء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى قَالَ فََما بَالُ الْقُُروِن

َعلَ لَكُمُ االٌّْرَض مَْهداً َوَسلََك لَكُْم ِفيَها ُسُبالً َوأَنَزلَ ِمَن السََّمآِء ِعنَد رَبِّى ِفى ِكَتابٍ الَّ َيِضلُّ َربِّى َوالَ َينَسى الَِّذى َج
النَُّهى ِمْنَها َخلَقَْناكُْم َوِفيَها  َمآًء فَأَْخَرجَْنا بِِه أَْزوَاجاً مِّن نََّباتٍ َشتَّى كُلُواْ َواْرَعْوا أَْنَعاَمكُْم إِنَّ ِفى ذاِلَك ألَياتٍ الٌّ ْوِلى

  ِعيدُكُْم َوِمْنَها ُنخْرُِجكُْم تَاَرةً  أُْخَرىُن

  اعلم أهنما عليهما السالم ملا قاال إنا رسوال ربك قال هلما فمن ربكما يا موسى فيه مسائل
املسألة األوىل أن فرعون كان شديد القوة عظيم الغلبة كثري العسكر مث إن موسى عليه السالم ملا دعاه إىل اهللا تعاىل 

ه بالبطش واإليذاء بل خرج معه يف املناظرة ملا أنه لو شرع أوالً يف اإليذاء لنسب إىل اجلهل والسفاهة مل يشتغل مع
فاستنكف من ذلك وشرع أوالً يف املناظرة وذلك يدل على أن السفاهة من غري احلجة شيء ما كان يرتضيه فرعون 

إن فرعون ملا سأل موسى عليه السالم عن مع كمال جهله وكفره فكيف يليق ذلك مبن يدعي اإلسالم والعلم مث 
ذلك قبل موسى ذلك السؤال واشتغل بإقامة الداللة على وجود الصانع وذلك يدل على فساد التقليد ويدل أيضاً 
على فساد قول التعليمية الذين يقولون نستفيد معرفة اإلله من قول الرسول ألن موسى عليه السالم اعترف ههنا 

 جيب أن تكون مقدمة على معرفة الرسول وتدل على فساد قول احلشوية الذين يقولون نستفيد بأن معرفة اهللا تعاىل
  معرفة اهللا والدين من الكتاب والسنة

املسألة الثانية تدل اآلية على أنه جيوز حكاية كالم املبطل ألنه تعاىل حكى كالم فرعون يف إنكاره اإلله وحكى 
شر إال أنه جيب أنك مىت أوردت السؤال فاقرنه باجلواب لئال يبقى شبهات منكري النبوة وشبهات منكري احل
  الشك كما فعل اهللا تعاىل يف هذه املواضع



املسألة الثالثة دلت اآلية على أن احملق جيب عليه استماع كالم املبطل واجلواب عنه من غري إيذاء وال إحياش كما 
اىل رسوله يف قوله اْدعُ إِِلى َسبِيلِ َرّبَك بِالِْحكَْمةِ  َوالَْمْوِعظَةِ  فعل موسى عليه السالم بفرعون ههنا وكما أمر اهللا تع

  ) ٦التوبة ( وقال وَإِنْ أََحٌد ّمَن الُْمْشرِِكنيَ اسَْتجَاَرَك فَأَجِْرُه حَتَّى َيْسَمَع كَالََم اللَِّه )  ١٢٥النحل ( الَْحَسَنةِ  
ان عارفاً باهللا تعاىل فقيل إنه كان عارفاً إال أنه كان يظهر اإلنكار املسألة الرابعة اختلف الناس يف أن فرعون هل ك

تِ تكرباً وجترباً وزوراً وهبتاناً واحتجوا عليه بستة أوجه أحدها قوله لَقَْد َعِلْمَت َما أَنَزلَ َهُؤالء إِالَّ َربُّ السََّماوَا
اباً من موسى عليه السالم مع فرعون فدل فمىت نصبت التاء يف علمت كان ذلك خط)  ١٠٢اإلسراء ( َواالْْرَض 

)  ١٤النمل ( ذلك على أن فرعون كان عاملاً بذلك وكذا قوله تعاىل َوَجَحُدواْ بَِها وَاْسَتْيقَنَْتَها أَنفُسُُهْم ظُلْماً َوُعلُّواً 
العدم وكل من كان وثانيها أنه كان عاقالً وإال مل جيز تكليفه وكل من كان عاقالً قد علم بالضرورة أنه وجد بعد 

كذلك افتقر إىل مدبر وهذان العلمان الضروريان يستلزمان العلم بوجود املدبر وثالثها قول موسى عليه السالم 
  ههنا رَبَُّنا الَِّذى أَْعطَى كُلَّ َشىء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى وكلمة الذي

معلومة له ورابعها قوله يف سورة  تقتضي وصف املعرفة جبملة معلومة فال بد وأن تكون هذه اجلملة قد كانت
القصص يف صفة فرعون وقومه وظنوا أهنم إلينا ال يرجعون فذلك يدل على أهنم كانوا عاملني باملبدأ إال أهنم كانوا 
منكرين للمعاد وخامسها أن ملك فرعون مل يتجاوز القبط ومل يبلغ الشام وملا هرب موسى عليه السالم إىل مدين 

فمع هذا كيف يعتقد أنه إله العامل وسادسها أنه )  ٢٥القصص ( َخْف َنَجْوَت ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني قال له شعيب الَ َت
قال إِنَّ )  ٢٤الشعراء ( ملا قال َوَما َربُّ الَْعالَِمَني قال موسى عليه السالم َرّب السََّماوَاِت وَاالْْرَض َوَما بَْيَنُهَما 

يعين أنا أطلب منه املاهية وهو يشرح الوصف فهو مل ينازع )  ٢٧الشعراء ( لَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ َرسُولَكُُم الَِّذى أُْرِس
موسى يف الوجود بل طلب منه املاهية فدل هذا على اعترافه بأصل الوجود ومن الناس من قال إنه كان جاهالً بربه 

ه السموات واألرضني والشمس والقمر وأنه خالق واتفقوا على أن العاقل ال جيوز أن يعتقد يف نفسه أنه خالق هذ
نفسه ألنه يعلم بالضرورة عجزه عنها ويعلم بالضرورة أهنا كانت موجودة قبله فيحصل العلم الضروري بأنه ليس 
ه موجوداً هلا وال خالقاً هلا واختلفوا يف كيفية جهله باهللا تعاىل فيحتمل أنه كان دهرياً نافياً للمؤثر أصالً وحيتمل أن

كان فلسفياً قائالً بالعلة ملوجبه وحيتمل أنه كان من عبدة الكواكب وحيتمل أنه كان من احللولية اجملسمة وأما 
  ادعاؤه الربوبية لنفسه فبمعىن أنه جيب عليهم طاعته واالنقياد له وعدم االشتغال بطاعة غريه

رَّبُّكَُما يامُوَسى مُوَسى وقال يف سورة الشعراء املسألة اخلامسة أنه سبحانه حكى عنه يف هذه السورة أنه قال فََمن 
َوَما َربُّ الَْعالَِمَني فالسؤال ههنا مبن وهو عن الكيفية ويف سورة الشعراء مبا وهو عن املاهية ومها سؤاالن خمتلفان 

ب فقال فمن والواقعة واحدة واألقرب أن يقال سؤال من كان مقدماً على سؤال ما ألنه كان يقول إين أنا اهللا والر
ربكما فلما أقام موسى الداللة على الوجود وعرف أنه ال ميكنه أن يقاومه يف هذا املقام لظهوره وجالئه عدل إىل 
املقام الثاين وهو طلب املاهية وهذا أيضاً مما ينبه على أنه كان عاملاً باهللا ألنه ترك املنازعة يف هذا املقام لعلمه بغاية 

  لصعب ألن العلم مباهية اهللا تعاىل غري حاصل للبشرظهوره وشرع يف املقام ا
بِثَْت ِفيَنا املسألة السادسة إمنا قال فََمن رَّبُّكَُما ومل يقل فمن إهلكما ألنه أثبت نفسه رباً يف قوله أَلَْم ُنرَّبَك ِفيَنا َولِيداً َولَ

ال له أنا ربك فلم تدعى رباً آخر وهذا فذكر ذلك على سبيل التعجب كأنه ق)  ١٨الشعراء ( ِمْن ُعُمرَِك ِسنَِني 
قال منروذ له )  ٢٥٨البقرة ( الكالم شبيه بكالم منروذ ألن إبراهيم عليه السالم ملا قال َرّبيَ الَِّذى ُيْحىِ  َوُيِميُت 

ضه هبما منروذ ومل يكن اإلحياء واإلماتة اليت ذكرمها إبراهيم عليه السالم مها الذي عار)  ٢٥٨البقرة ( أَلَْم َتَر إِلَى 
إال يف اللفظ فكذا ههنا ملا ادعى موسى ربوبية اهللا تعاىل ذكر فرعون هذا الكالم ومراده أين أنا الرب ألين ربيتك 



ومعلوم أن الربوبية اليت ادعاها موسى هللا سبحانه وتعاىل غري هذه الربوبية يف املعىن وأنه ال مشاركة بينهما إال يف 
  اللفظ

م أن موسى عليه السالم استدل على إثبات الصانع بأحوال املخلوقات وهو قوله رَبَُّنا الَِّذى املسألة السابعة اعل
يف قوله سَبِّحِ ) صلى اهللا عليه وسلم ( أَْعطَى كُلَّ َشىء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى وهذه الداللة هي اليت ذكرها اهللا تعاىل حملمد 

قال إبراهيم عليه السالم فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى إِالَّ )  ٣ ١األعلى ( ى وَالَِّذى قَدََّر فََهَدى اْسَم رَّبَك االَْعلَى الَِّذى َخلََق فََسوَّ
  َربَّ الَْعالَِمَني الَِّذى َخلَقَنِى فَُهَو َيْهِدينِ وإن موسى عليه السالم يف أكثر األمور

إن شاء اهللا تعاىل واعلم أنه يشبه أن  يعول على دالئل إبراهيم عليه السالم وسيأيت تقرير ذلك يف سورة الشعراء
يكون اخللق عبارة عن تركيب القوالب واألبدان واهلداية عبارة عن إبداع القوى املدركة واحملركة يف تلك األجسام 

)  ٢٩احلجر ( وعلى هذا التقدير يكون اخللق مقدماً على اهلداية ولذلك قال فَإِذَا َسوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى 
( فالتسوية راجعة إىل القالب ونفخ الروح إشارة إىل إبداع القوى وقال َولَقَْد َخلَقَْنا اإلِْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ 

فظهر أن اخللق مقدم على اهلداية والشروع يف )  ١٤املؤمنون ( إىل أن قال ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  )  ١٢املؤمنون 
ائب حكمة اهللا تعاىل يف اخللق واهلداية شروع يف حبر ال ساحل له ولنذكر منه أمثلة قريبة إىل األفهام أحدها بيان عج

أن الطبيعي يقول الثقيل هابط واخلفيف صاعد وأشد األشياء ثقالً األرض مث املاء وأشدها خفة النار مث اهلواء فلذلك 
مث إنه سبحانه قلب هذا الترتيب يف خلقة اإلنسان فجعل  وجب أن تكون النار أعلى العنصريات واألرض أسفلها

أعلى األشياء منه العظم والشعر ومها أيبس ما يف البدن ومها مبنزلة األرض مث جعل حتته الدماغ الذي هو مبنزلة املاء 
النار فجعل مكان وجعل حتته النفس الذي هو مبنزلة اهلواء وجعل حتته احلرارة الغريزية اليت يف القلب اليت هي مبنزلة 

األرض من البدن األعلى وجعل مكان النار من البدن األسفل ليعرف أن ذلك بتدبري القادر احلكيم الرحيم ال 
باقتضاء العلة والطبيعة وثانيها إنك إذا نظرت إىل عجائب النحل يف تركيب البيوت املسدسة وعجائب أحوال البق 

فت أن ذلك ال ميكن إال باهلام مدبر عامل جبميع املعلومات وثالثها أنه والبعوض يف اهتدائها إىل مصاحل أنفسها لعر
تعاىل هو الذي أنعم على اخلالئق مبا به قوامهم من املطعوم واملشروب وامللبوس واملنكوح مث هداهم إىل كيفية 

نافعة وجيمعون بني االنتفاع هبا ويستخرجون احلديد من اجلبال والآلىل من البحار ويركبون األدوية والدرياقات ال
األشياء املختلفة فيستخرجون لذات األطعمة فثبت أنه سبحانه هو الذي خلق كل األشياء مث أعطاهم العقول اليت 

هبا يتوصلون إىل كيفية االنتفاع هبا وهذا غري خمتص باإلنسان بل عام يف مجيع احليوانات فأعطى اإلنسان إنسانة 
ه هلا ليدوم التناسل وهدى األوالد لثدي األمهات بل هذا غري خمتص باحليوانات بل واحلمار محارة والبعري ناقة مث هدا

هو حاصل يف أعضائها فإنه خلق اليد على تركيب خاص وأودع فيها قوة األخذ وخلق الرجل على تركيب خاص 
من ارتباطها وأودع فيها قوة املشي وكذا العني واألذن ومجيع األعضاء مث ربط البعض بالبعض على وجوه حيصل 

جمموع واحد وهو اإلنسان وإمنا دلت هذه األشياء على وجود الصانع سبحانه ألن اتصاف كل جسم من هذه 
األجسام بتلك الصفة أعين التركيب والقوة واهلداية إما أن يكون واجباً أو جائزاً واألول باطل ألنا نشاهد تلك 

دل على أن ذلك جائز واجلائز ال بد له من مرجح وليس األجسام بعد املوت منفكة عن تلك التراكيب والقوى ف
ذلك املرجح هو اإلنسان وال أبواه ألن فعل ذلك يستدعي قدرة عليه وعلماً مبا فيه من املصاحل واملفاسد واألمران 

نائيان عن اإلنسان ألنه بعد كمال عقله يعجز عن تغيري شعرة واحدة وبعد البحث الشديد عن كتب التشريح 
من منافع األعضاء ومصاحلها إال القدر القليل فال بد أن يكون املتويل لتدبريها وترتيبها موجوداً آخر وذلك اليعرف 

املوجود ال جيوز أن يكون جسماً ألن األجسام متساوية يف اجلسمية فاختصاص ذلك اجلسم بتلك املؤثرية ال بد وأن 



والتسلسل حماالن فال بد من االنتهاء يف سلسلة احلاجة إىل يكون جائزاً وإن كان جائزاً افتقر إىل سبب آخر والدور 
  موجود مؤثر ومدبر ليس جبسم وال جسماين مث تأثري ذلك املؤثر إما أن يكون بالذات أو باالختيار واألول حمال ألن

ا املوجب ال مييز مثالً عن مثل وهذه األجسام متساوية يف اجلسمية فلم اختص بعضها بالصورة الفلكية وبعضه
بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية وبعضها باحليوانية فثبت أن املؤثر واملدبر قادر والقادر ال ميكنه مثل هذه األفعال 

العجيبة إال إذا كان عاملاً مث إن هذا املدبر الذي ليس جبسم وال جسماين ال بد وأن يكون واجب الوجود يف ذاته 
لزم التسلسل وهو حمال وإذا كان واجب الوجود يف قادريته وعامليته ويف صفاته وإال الفتقر إىل مدبر آخر وي

يكون عاملاً بكل ما صح أن يكون معلوماً ) أن ( والواجب لذاته ال يتخصص ببعض املمكنات دون البعض وجب 
يرها وقادراً على كل ما صح أن يكون مقدوراً فظهر هبذه الداللة اليت متسك هبا موسى عليه السالم ونبه على تقر

استناد العامل إىل مدبر ليس جبسم وال جسماين وهو واجب الوجود يف ذاته ويف صفاته عامل بكل املعلومات قادر على 
  كل املقدورات وذلك هو اهللا سبحانه وتعاىل

م ألنه املسألة الثامنة أن فرعون خاطب االثنني بقوله فََمن رَّبُّكَُما مث وجه النداء إىل أحدمها وهو موسى عليه السال
األصل يف النبوة وهرون وزيره وتابعه وإما ألن فرعون كان خلبثه يعلم الرتة اليت يف لسان موسى عليه السالم فأراد 

استنطاقه دون أخيه ملا عرف من فصاحته والرتة اليت يف لسان موسى عليه السالم ويدل عليه قوله أَْم أََنا َخْيٌر ّمْن 
  ) ٥٢الزخرف (  َيكَاُد ُيبُِني َهاذَا الَِّذى ُهَو َمهٌِني َوالَ

املسألة التاسعة يف قوله الَِّذى أَعْطَى كُلَّ َشىء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى وجهان أحدمها التقدمي والتأخري أي أعطى خلقه كل 
 شيء حيتاجون إليه ويرتفقون به وثانيهما أن يكون املراد من اخللق الشكل والصورة املطابقة للمنفعة فكأنه سبحانه
قال أعطى كل شيء الشكل الذي يطابق منفعته ومصلحته وقرىء خلقه صفة للمضاف أو املضاف إليه واملعىن أن 
كل شيء خلقه اهللا مل خيله من إعطائه وإنعامه وأما قوله تعاىل قَالَ فََما َبالُ الْقُُروِن االْولَى فاعلم أن يف ارتباط هذا 

يه السالم ملا قرر على فرعون أمر املبدأ واملعاد قال فرعون إن كان إثبات الكالم مبا قبله وجوهاً أحدها أن موسى عل
املبدأ يف هذا احلد من الظهور فََما بَالُ الْقُُروِن االْولَى ما أثبتوه وتركوه فكان موسى عليه السالم ملا استدل بالداللة 

ر يف قوة هذه الداللة على ما ذكرت القاطعة على إثبات الصانع قدح فرعون يف تلك الداللة بقوله إن كان األم
وجب على أهل القرون املاضية أن ال يكونوا غافلني عنها فعارض احلجة بالتقليد وثانيها أن موسى عليه السالم 

ن فََما َبالُ فقال فرعو)  ٤٨طه ( هدد بالعذاب أوالً يف قوله إِنَّا قَْد أُوِحىَ  إِلَيَْنا أَنَّ الَْعذَاَب َعلَى َمن كَذََّب َوتََولَّى 
الْقُُروِن االْولَى فإهنا كذبت مث إهنم ما عذبوا وثالثها وهو األظهر أن فرعون ملا قال فََمن رَّبُّكَُما يامُوَسى مُوَسى فذكر 

َهَدى موسى عليه السالم دليالً ظاهراً وبرهاناً باهراً على هذا املطلوب فقال َربَُّنا الَِّذى أَْعطَى كُلَّ َشىء َخلْقَُه ثُمَّ 
فخاف فرعون أن يريد يف تقرير تلك احلجة فيظهر للناس صدقه وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك 

الكالم وأن يشغله باحلكايات فقال فََما بَالُ الْقُرُوِن االْولَى فلم يلتفت موسى عليه السالم إىل ذلك احلديث بل قال 
غرضي بأحواهلم فال أشتغل هبا مث عاد إىل تتميم كالمه األول وإيراد الدالئل  ِعلُْمَها ِعنَد َرّبى ِفى ِكتَابٍ وال يتعلق

الباهرة على الوحدانية فقال الَِّذى َخلََق لَكُم االْْرَض مَْهداً َوسَلََك لَكُْم ِفيَها سُُبالً وهذا الوجه هو املعتمد يف صحة 
  هذا النظم مث ههنا مسائل

ُمَها ِعنَد رَّبى ِفى ِكَتابٍ فإن العلم الذي يكون عند الرب كيف يكون يف الكتاب املسألة األوىل اختلفوا يف قوله ِعلْ
  وحتقيقه هو أن علم اهللا تعاىل صفته وصفة الشيء قائمة به فأما أن تكون صفة الشيء



حاصلة يف كتاب فذاك غري معقول فذكروا فيه وجهني األول معناه أنه سبحانه أثبت تلك األحكام يف كتاب عنده 
كون ما كتبه فيه يظهر للمالئكة فيكون ذلك زيادة هلم يف االستدالل على أنه تعاىل عامل بكل املعلومات منزه عن ل

السهو والغفلة ولقائل أن يقول قوله ِفى ِكَتابِ يوهم احتياجه سبحانه وتعاىل يف ذلك العلم إىل ذلك الكتاب وهذا 
يومهه يف أول األمر ال سيما للكافر فكيف حيسن ذكره مع معاند وإن كان غري واجب ال حمالة ولكنه ال أقل من أنه 

مثل فرعون يف وقت الدعوة الوجه الثاين أن تفسري ذلك بأن بقاء تلك املعلومات يف علمه سبحانه كبقاء املكتوب 
ها عن يف الكتاب فيكون الغرض من هذا الكالم تأكيد القول بأن أسرارها معلومة هللا تعاىل حبيث ال يزول شيء من

  علمه وهذا التفسري مؤكد بقوله بعد ذلك الَّ َيِضلُّ رَّبى َوالَ َينَسى
املسألة الثانية اختلفوا يف قوله الَّ َيِضلُّ رَّبى َوالَ يَنَسى فقال بعضهم معىن اللفظني واحد أي ال يذهب عليه شيء وال 

هاً أحدها وهو األحسن ما قاله القفال ال خيفى عليه وهذا قول جماهد واألكثرون على الفرق بينهما مث ذكروا وجو
يضل عن األشياء ومعرفتها وما علم من ذلك مل ينسه فاللفظ األول إشارة إىل كونه عاملاً بكل املعلومات واللفظ 

الثاين وهو قوله وال ينسى دليل على بقاء ذلك العلم أبد اآلباد وهو إشارة إىل نفي التغري وثانيها قال مقاتل ال 
ك الكتاب ريب وال ينسى ما فيه وثالثها قال احلسن ال خيطىء وقت البعث وال ينساه ورابعها قال أبو خيطىء ذل

عمرو أصل الضالل الغيبوبة واملعىن ال يغيب عن شيء وال يغيب عنه شيء وخامسها قال ابن جرير ال خيطىء يف 
  لوجوه متقاربة والتحقيق هو األولالتدبري فيعتقد يف غري الصواب كونه صواباً وإذا عرفه ال ينساه وهذه ا

املسألة الثالثة أنه ملا سأله عن اإلله وقال فََمن رَّبُّكَُما ياُموَسى ُموَسى وكان ذلك مما سبيله اإلستدالل أجاب مبا هو 
الصواب بأوجز عبارة وأحسن معىن وملا سأله عن شأن القرون األوىل وكان ذلك مما سبيله اإلخبار ومل يأته يف ذلك 

 وكله إىل عامل الغيوب واعلم أن موسى عليه السالم ملا ذكر الداللة األوىل وهي داللة عامة تتناول مجيع خرب
املخلوقات من اإلنسان وسائر احليوانات وأنواع النبات واجلمادات ذكر بعد ذلك دالئل خاصة وهي ثالثة أوهلا 

  اثقوله تعاىل الَِّذى جََعلَ لَكُُم االْْرَض مَْهداً وفيه أحب
البحث األول قرأ أهل الكوفة ههنا ويف الزخرف مَِهاداً والباقون قرؤوا مهاداً فيهما قال أبو عبيدة الذي اختاره 
مهاداً وهو اسم واملهد اسم الفعل وقال غريه املهد االسم واملهاد اجلمع كالفرش والفراش أجاب أبو عبيدة بأن 

ملهد إذا وطأ له فراشاً يقال مهد مهداً ومهاداً وفرش فرشاً  الفراش اسم والفرش فعل وقال املفضل مها مصدران
  وفراشاً

الَِّذى َجَعلَ مرفوع ألنه خرب مبتدأ حمذوف أو ألنه صفة لريب أو منصوب ) الكشاف ( البحث الثاين قال صاحب 
على الوجهني الباقيني على املدح وهذا من مظانه وجمازه واعلم أنه جيب اجلزم بكونه خرباً ملبتدأ حمذوف إذ لو محلناه 

لزم كونه من كالم موسى عليه السالم ولو كان كذلك لفسد النظم بسبب قوله فَأَْخَرْجَنا بِِه أَْزوَاجاً ّمن نَّبَاٍت شَتَّى 
  على ما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل

عليها بالقعود والقيام البحث الثالث املراد من كون األرض مهداً أنه تعاىل جعلها حبيث يتصرف العباد وغريهم 
  والنوم والزراعة ومجيع وجوه املنافع وقد ذكرناه مستقصى يف سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل

) الكشاف ( الَِّذى جََعلَ لَكُُم االْْرَض ِفرَاشاً َوالسََّماء بَِناء وثانيها قوله تعاىل َوسَلََك لَكُْم ِفيَها سُُبالً قال صاحب 
أي جعل )  ٢٠٠الشعراء ( كَذَِلَك َسلَكَْناُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني )  ٤٢املدثر ( لَكَكُْم ِفى َسقََر سلك من قوله َما َس

لكم فيها سبالً ووسطها بني اجلبال واألودية والرباري وثالثها قوله وَأَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء والكالم فيه قد مر يف 
  بِِه أَزَْواجاً ّمن نََّباٍت َشتَّى ففيه مسائلسورة البقرة أما قوله فَأَْخَرْجَنا 



املسألة األوىل قوله فَأَْخَرجَْنا فيه وجوه أحدها أن يكون هذا من متام كالم موسى عليه السالم كأنه يقول ريب الذي 
ه جعل لكم كذا وكذا فأخرجنا حنن معاشر عباده بذلك املاء باحلراثة أزواجاً من نبات شىت وثانيها أن عند قول

َوأَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء مت كالم موسى عليه السالم مث بعد ذلك أخرب اهللا تعاىل عن صفة نفسه متصالً بالكالم األول 
انتقل فيه ) الكشاف ( بقوله فَأَخَْرْجَنا بِِه مث يدل على هذا االحتمال قوله كُلُواْ وَاْرَعْوا أَْنَعاَمكُْم وثالثها قال صاحب 

إىل لفظ املتكلم املطاع لإليذان بأنه سبحانه وتعاىل مطاع تنقاد األشياء املختلفة ألمره ومثله قوله من لفظ الغيبة 
أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَنَزلَ ِمَن السََّماء )  ٩٩األنعام ( تعاىل َوُهَو الَِّذى أَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء فَأَْخَرْجَنا بِِه نََباَت كُلّ َشىْ ء 

أَمَّْن َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض وَأَنَزلَ لَكُْم ّمَن السََّماء َماء )  ٢٧فاطر ( ْخَرْجَنا بِِه ثََمرَاٍت مُّْخَتِلفاً أَلَْوانَُها َماء فَأَ
لسالم أو واعلم أن قوله فَأَْخَرجَْنا إما أن يكون من كالم موسى عليه ا)  ٦٠النمل ( فَأَنَبْتَنا بِِه َحَداِئَق ذَاَت بَْهَجةٍ  

ْنَها من كالم اهللا تعاىل واألول باطل ألن قوله بعد ذلك كُلُواْ َواْرعَْوا أَنَْعاَمكُْم إِنَّ ِفى ذاِلكَ أليَاٍت الِْوِلى النَُّهى ِم
شَتَّى ال يليق مبوسى  َخلَقَْناكُْم َوِفيَها ُنِعيدُكُْم ال يليق مبوسى عليه السالم وأيضاً فقوله فَأَخَْرْجَنا بِِه أَزَْواجاً ّمن نَّبَاٍت

ألن أكثر ما يف قدرة موسى عليه السالم صرف املياه إىل سقي األراضي وأما إخراج النبات على اختالف ألواهنا 
وطبائعها فليس من موسى عليه السالم فثبت أن هذا كالم اهللا وال جيوز أن يقال كالم اهللا ابتداؤه من قوله فَأَخَْرْجَنا 

نََّباٍت َشتَّى ألن الفاء يتعلق مبا قبله فال جيوز جعل هذا كالم اهللا تعاىل وجعل ما قبله كالم موسى عليه  بِِه أَزَْواجاً ّمن
السالم فلم يبق إال أن يقال إن كالم موسى عليه السالم مت عند قوله الَّ َيِضلُّ رَّبى َوالَ يَنَسى مث ابتدىء كالم اهللا 

الْْرَض َمْهداً ويكون التقدير هو الذي جََعلَ لَكُُم االْْرَض َمْهداً فيكون الذي خرب تعاىل من قوله الَِّذى َجَعلَ لَكُُم ا
  مبتدأ حمذوف ويكون االنتقال من الغيبة إىل اخلطاب التفاتاً

املسألة الثانية ظاهر اآلية يدل على أنه سبحانه إنه خيرج النبات من األرض بواسطة إنزال املاء فيكون للماء فيه أثر 
بتقدير ثبوته ال يقدح يف شيء من أصول اإلسالم ألنه سبحانه وتعاىل هو الذي أعطاها هذه اخلواص والطبائع وهذا 

  لكن املتقدمني من املتكلمني ينكرونه ويقولون ال تأثري له فيه ألبتة
تَّى صفة لألزواج املسألة الثالثة قوله تعاىل أَزْواجاً أي أصنافاً مسيت بذلك ألهنا مزدوجة مقرونة بعضها مع بعض َش

مجع شتيت كمريض ومرضى وجيوز أن يكون صفة للنبات والنبات مصدر مسي به النابت كما يسمى بالنبت 
فاستوى فيه الواحد واجلمع يعين أهنا شىت خمتلفة النفع والطعم والطبع بعضها يصلح للناس وبعضها يصلح للبهائم 

ال من الضمري يف أخرجنا واملعىن أخرجنا أصناف النبات آذنني يف االنتفاع هبا أما قوله كُلُواْ َواْرعَْوا أَنَْعاَمكُْم فهو ح
مبيحني أن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها وقد تضمن قوله كلوا سائر وجوه املنافع فهو كقوله َوالَ َتأْكُلُواْ أَمْوالَكُمْ 

وقوله كُلُواْ أمر إباحة )  ١٠النساء ( ونَ أَمْوالَ الْيََتاَمى ظُلْماً وقوله إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُ)  ١٨٨البقرة ( َبْيَنكُم بِالْبَاِطلِ 
  إِنَّ ِفى ذَِلكَ أي فيما ذكرت من هذه

النعم الََياٍت أي لدالالت لذوي النهى أي العقول والنهية العقل قال أبو علي الفارسي النهي جيوز أن يكون مصدراً 
ا َخلَقْنَاكُْم فاعلم أنه سبحانه ملا ذكر منافع األرض والسماء بني أهنا غري كاهلدى وجيوز أن يكون مجعاً أما قوله ِمْنَه

  مطلوبة لذاهتا بل هي مطلوبة لكوهنا وسائل إىل منافع اآلخرة فقال مِْنَها َخلَقَْناكُْم وفيه سؤاالن
ى ما بني ذلك يف سائر اآليات السؤال األول ما معىن قوله ِمْنَها َخلَقَْناكُْم مع أنه سبحانه وتعاىل خلقنا من نطفة عل

واجلواب من وجهني األول أنه ملا خلق أصلنا وهو آدم عليه السالم من التراب على ما قال كََمثَلِ ءاَدَم َخلَقَُه ِمن 
ال جرم أطلق ذلك علينا الثاين أن تولد اإلنسان إمنا هو من النطفة ودم الطمث ومها )  ٥٩آل عمران ( ُترَابٍ 

ذية والغذاء إما حيواين أو نبايت واحليواين ينتهي إىل النبات والنبات إمنا حيدث من امتزاج املاء يتولدان من األغ



والتراب فصح أنه تعاىل خلقنا منها وذلك ال ينايف كوننا خملوقني من النطفة والثالث ذكرنا يف قوله تعاىل ُهَو الَِّذي 
مسعود أن اهللا يأمر ملك األرحام أن يكتب األجل والرزق  خرب ابن)  ٦آل عمران ( ُيصَّوُركُْم ِفي االْْرَحامِ 

  واألرض اليت يدفن فيها وأنه يأخذ من تراب تلك البقعة ويذره على النطفة مث يدخلها يف الرحم
السؤال الثاين ظاهر اآلية يدل على أن الشيء قد يكون خملوقاً من الشيء وظاهر قول املتكلمني يأباه واجلواب إن 

ن خلق الشيء من الشيء إزالة صفة الشيء األول عن الذات وأحداث صفة الشيء الثاين فيه فذلك كان املراد م
جائز ألنه ال منافاة فيه أما قوله تعاىل َوِفيَها ُنِعيدُكُْم فال شبهة يف أن املراد اإلعادة إىل القبور حىت تكون األرض 

ن هذا حاله حيتمل أن يعاد إليها أيضاً بعد ذلك أما قوله مكاناً وظرفاً لكل من مات إال من رفعه اهللا إىل السماء وم
ا تعاىل َوِمْنَها ُنخْرُِجكُْم تَاَرةً  أُْخَرى ففيه وجوه أحدها وهو األقرب َوِمْنَها ُنخْرُِجكُْم يوم احلشر والبعث وثانيها ومنه

ا املراد عذاب القرب عن الرباء قال خنرجكم تراباً وطيناً مث حنييكم بعد اإلخراج وهذا مذكور يف بعض األخبار وثالثه
يف جنازة رجل من األنصار فذكر عذاب القرب وما خياطب به ) صلى اهللا عليه وسلم ( خرجنا مع رسول اهللا ( 

املؤمن والكافر وأنه ترد روحه يف جسده ويرد إىل األرض وأنه تعاىل يقول عند إعادهتم إىل األرض إين وعدهتم أين 
واعلم أن اهللا تعاىل عدد يف هذه اآليات منافع األرض وهي ) يدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى منها خلقتهم وفيها أع

أنه تعاىل جعلها هلم فراشاً ومهاداً يتقلبون عليها وسوى هلم فيها مسالك يترددون فيها كيف أرادوا وأنبت فيها 
ن مث هي كفاهتم إذا ماتوا ومن مث قال أصناف النبات اليت منها أقواهتم وعلف دواهبم وهي أصلهم الذي منه يتفرعو

  )بروا باألرض فإهنا بكم برة ( عليه السالم 
ى فَلََنأِْتيَنََّك بِِسْحرٍ مِّثِْلِه فَاجَْعلْ َولَقَْد أََريَْناُه َءاَياتَِنا كُلََّها فَكَذََّب َوأََبى قَالَ أَجِئَْتَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا بِِسْحرَِك ياُموَس

  َنَنا َوَبيَْنَك َمْوِعداً الَّ ُنْخِلفُُه َنْحُن َوالَ أَنَت َمكَاناً سًُوىَبْي

اعلم أنه تعاىل بني أنه أرى فرعون اآليات كلها مث إنه مل يقبلها واختلفوا يف املراد باآليات فقال بعضهم أراد كل 
ورة من قوله َربَُّنا الَِّذى أَْعطَى كُلَّ َشىء األدلة ما يتصل بالتوحيد وما يتصل بالنبوة أما التوحيد فما ذكر يف هذه الس

اآلية وما ذكر يف سورة الشعراء قَالَ )  ٥٣طه ( وقوله الَِّذى َجَعلَ لَكُمُ االْْرَض مَْهداً )  ٥٠طه ( َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى 
اآليات وأما النبوة فهي اآليات التسع )  ٢٤ ٢٣الشعراء ( ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الْعَالَِمَني قَالَ َرّب السََّماوَاِت َواالْْرَض 

اليت خص اهللا هبا موسى عليه السالم وهي العصا واليد وفلق البحر واحلجر واجلراد والقمل والضفادع والدم ونتق 
اجلبل وعلى هذا التقرير معىن أريناه عرفناه صحتها وأوضحنا له وجه الداللة فيها ومنهم من محل ذلك على ما 

وهي هذه املعجزات وإمنا أضاف اآليات إىل نفسه سبحانه وتعاىل مع أن املظهر هلا موسى عليه السالم  يتصل بالنبوة
مع أن النفخ )  ٩١األنبياء ( ألنه أجراها على يديه كما أضاف نفخ الروح إىل نفسه فقال فَنَفَْخَنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا 

العموم واهللا تعاىل ما أراه مجيع اآليات ألن من مجلة األيات ما كان من جربيل عليه السالم فإن قيل قوله كلها يفيد 
أظهرها على األنبياء عليهم السالم الذين كانوا قبل موسى عليه السالم والذين كانوا بعده قلنا لفظ الكل وإن كان 

موسى للعموم لكن قد يستعمل يف اخلصوص عند القرينة كما يقال دخلت السوق فاشتريت كل شيء أو يقال إن 
عليه السالم أراه آياته وعدد عليه آيات غريه من األنبياء عليهم السالم فكذب فرعون بالكل أو يقال تكذيب 

بعض املعجزات يقتضي تكذيب الكل فحكى اهللا تعاىل ذلك على الوجه الذي يلزم مث إنه سبحانه وتعاىل حكى عنه 
به إال من يتمكن من الفعل والترك وألن اهللا تعاىل ذمه أنه كذب وأىب قال القاضي اإلباء االمتناع وإنه ال يوصف 

بأنه كذب وبأنه أىب ولو مل يقدر على ما هو فيه مل يصح واعلم أن هذا السؤال مر يف سورة البقرة يف قوله إِالَّ إِْبلِيَس 
ه أَجِئَْتَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن واجلواب مذكور هناك مث حكى اهللا تعاىل شبهة فرعون وهي قول)  ٣٤البقرة ( أََبى َواسَْتكَْبَر 



أَْرِضَنا بِِسْحرَِك ياُموَسى ُموَسى وتركيب هذه الشبهة عجيب وذلك ألنه ألقى يف مسامعهم ما يصريون به مبغضني له 
تعاىل  جداً وهو قوله أَجِئَْتَنا لُِتخْرَِجَنا ِمْن أَْرضَِنا وذلك ألن هذا مما يشق على اإلنسان يف النهاية ولذلك جعله اهللا

مث ملا صاروا يف هناية البغض له أورد )  ٦٦النساء ( مساوياً للقتل يف قوله أَِن اقُْتلُواْ أَنفَُسكُمْ أَوِ اْخُرجُواْ ِمن ِدَيارِكُْم 
الشبهة الطاعنة يف نبوته عليه السالم وهي أن ما جئتنا به سحر ال معجز وملا علم أن املعجز إمنا يتميز عن السحر 

مما يتعذر معارضته والسحر مما ميكن معارضته قال فَلََنأْتَِينََّك بِِسْحرٍ ّمثِْلِه أما قوله تعاىل فَاجَْعلْ بَْيَنَنا  لكون املعجز
َوَبْيَنَك َمْوِعداً الَّ ُنْخِلفُُه َنْحُن َوال أَنَت فاعلم أن املوعد جيوز أن يكون مصدراً وجيوز أن يكون امساً ملكان الوعد 

هود ( وأن يكون امساً لزمان الوعد كقوله إِنَّ َمْوِعدَُهُم الصُّْبُح )  ٤٣احلجر ( هَنََّم لََمْوِعدُُهْم أَْجَمِعَني كقوله َوإِنَّ َج
والذي يف هذه اآلية مبعىن املصدر أي اجعل بيننا وبينك وعداً ال خنلفه ألن الوعد هو الذي يصح وصفه )  ٨١

بذلك ومما يؤكد ذلك أن احلسن قرأ يوم الزينة بالنصب وذلك ال  باخللف أما الزمان واملكان فال يصح وصفهما
يطابق املكان والزمان وإمنا نصب مكاناً ألنه هو املفعول الثاين للجعل والتقدير اجعل مكان موعد ال خنلفه مكاناً 

لغتان مثل  سوى أما قوله سًُوى فاعلم أنه قرأ عاصم ومحزة وابن عامر ُسًوى بضم السني والباقون بكسرها ومها
طوى وطوى وقرىء أيضاً منوناً وغري منون وذكروا يف معناه وجوهاً أحدها قال أبو علي مكاناً تستوي مسافته على 

الفريقني وهو املراد من قول جماهد قال قتادة منصفاً بيننا وثانيها قال ابن زيد ُسًوى أي مستوياً ال حيجب العني ما 
  لى التقدير األول صفة املسافة وعلى هذا التقدير صفة املكان واملقصودفيه من االرتفاع واالخنفاض فسوى ع

أهنم طلبوا موضعاً مستوياً ال يكون فيه ارتفاع وال اخنفاض حىت يشاهد كل احلاضرين كل ما جيري وثالثها مكاناً 
  يستوي حالنا يف الرضاء به ورابعها قال الكليب مكاناً سوى هذا املكان الذي حنن فيه اآلن

ُهْم مُّوَسى َوْيلَكُْم الَ الَ َمْوِعُدكُْم َيْوُم الزِّيَنةِ  َوأَن ُيْحَشَر النَّاسُ ُضًحى فََتوَلَّى ِفْرَعْونُ فََجَمَع كَْيَدُه ثُمَّ أََتى قَالَ لَقَ
  َرُهمْ َبْينَُهْم وَأََسرُّواْ النَّْجَوىَتفَْترُواْ َعلَى اللَِّه كَذِباً فَُيْسِحَتكُم بَِعذَابٍ َوقَدْ َخاَب َمنِ افْتََرى فََتَناَزُعوا أَْم

  إعلم أن يف اآلية مسائل
املسألة األوىل حيتمل أن قوله تعاىل قَالَ َمْوِعدُكُْم أن يكون من قول فرعون فبني الوقت وحيتمل أن يكون من قول 

م وعندي األظهر أنه موسى عليه السالم قال القاضي واألول أظهر ألنه املطالب باالجتماع دون موسى عليه السال
من كالم موسى عليه السالم لوجوه أحدها أنه جواب لقول فرعون فاجعل بيننا وبينك موعداً وثانيها وهو أن تعيني 
يوم الزينة يقتضي اطالع الكل على ما سيقع فتعيينه إمنا يليق باحملق الذي يعرف أن اليد له ال املبطل الذي يعرف أنه 

ثها أن قوله موعدكم خطاب للجمع فلو جعلناه من فرعون إىل موسى وهرون لزم إما محله ليس معه إال التلبيس وثال
على التعظيم وذلك ال يليق حبال فرعون معهما أو على أن أقل اجلمع إثنان وهو غري جائز أما لو جعلناه من موسى 

  عليه السالم إىل فرعون وقومه استقام الكالم
ضهم بضم امليم وقرأ احلسن بالنصب قال الزجاج إذا رفع فعلى خرب املبتدأ واملعىن املسألة الثانية يوم الزينة قرأ بع

وقت موعدكم يوم الزينة ومن نصب فعلى الظرف معناه موعدكم يقع يوم الزينة وقوله َوأَن ُيْحَشَر النَّاسُ ُضًحى 
زينة كأنه قال موعدكم معناه موعدكم حشر الناس ضحى فموضع أن يكون رفعاً وجيوز فيه اخلفض عطفاً على ال

يوم الزينة ويوم حيشر الناس ضحى فإن قيل ألستم قلتم يف تفسري قوله أََجَعلَ َبْينََنا َوَبيَْنَك َمْوِعداً إن التقدير اجعل 
مكان موعد ال خنلفه مكاناً سوى فهذا كيف يطابقه اجلواب بذكر الزمان قلنا هو مطابق معىن وإن مل يطابق لفظاً 

هلم من أن جيتمعوا يوم الزينة يف مكان معني مشهود باجتماع الناس يف ذلك اليوم فبذكر الزمان علم ألهنم ال بد 
  املكان



املسألة الثالثة ذكر املفسرون يف يوم الزينة وجوهاً أحدها أنه يوم عيد هلم يتزينون فيه وثانيها قال مقاتل يوم النريوز 
ا قال ابن عباس يوم عاشوراء وإمنا قال حيشر فإهنم جيتمعون ذلك وثالثها قال سعيد بن جبري يوم سوق هلم ورابعه

اليوم بأنفسهم من غري حاشر هلم وقرىء وأن حيشر الناس بالياء والتاء يريد وأن حتشر الناس يا فرعون وأن حيشر 
اطب القوم اليوم وجيوز أن يكون فيه ضمري فرعون ذكره بلفظ الغيبة إما على العادة اليت ختاطب هبا امللوك أو خ

بقوله َمْوِعدُكُْم وجعل ضمري حيشر لفرعون وإمنا أوعدهم ذلك اليوم ليكون علو كلمة اهللا تعاىل وظهور دينه وكبت 
  الكافر وزهوق الباطل على رؤوس األشهاد يف اجملمع العام ليكثر احملدث بذلك األمر

إنه عني اليوم بقوله َيْوُم الزّيَنةِ  مث عني من  العجيب يف كل بدو وحضر ويشيع يف مجيع أهل الوبر واملدر قال القاضي
التويل قد  اليوم وقتاً معيناً بقوله َوأَن ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى وأما قوله فََتوَلَّى ِفْرَعْونُ فََجَمَع كَْيَدُه ثُمَّ أََتى فاعلم أن

قته موسى عليه السالم على املوعد يكون إعراضاً وقد يكون انصرافاً والظاهر ههنا أنه مبعىن االنصراف وهو مفار
قال مقاتل فتوىل أي أعرض وثبت على إعراضه عن احلق ودخل حتت قوله فََجَمعَ ) فيه ( الذي تواعدوا لالجتماع 

كَْيَدُه السحرة وسائر من جيتمع لذلك ويدخل فيه اآلالت وسائر ما أوردته السحرة ثُمَّ أََتى دخل حتت أتى املوضع 
وباآلالت قال ابن عباس كانوا اثنني وسبعني ساحراً مع كل واحد منهم حبل وعصا وقيل كانوا بالسحرة وبالقوم 

أربعمائة وقيل أكثر من ذلك مث ضربت لفرعون قبة فجلس فيها ينظر إليهم وكان طول القبة سبعني ذراعاً مث بني 
موا عليه فقال َوْيلَكُْم الَ َتفَْترُواْ َعلَى تعاىل أن موسى عليه السالم قدم قبل كل شيء الوعيد والتحذير مما قالوه وأقد

اللَِّه كَذِباً بأن تزعموا بأن الذي جئت به ليس حبق وأنه سحر فيمكنكم معارضيت قال الزجاج جيوز يف انتصاب 
أََناْ َعُجوزٌ ويلكم أن يكون املعىن ألزمهم اهللا ويال إن افتروا على اهللا كذبا وجيوز على النداء كقوله ياَوْيلََتا ءأَِلُد َو

وقوله فَُيْسِحَتكُم بَِعذَابٍ أي يعذبكم عذاباً مهلكاً )  ٥٢يس ( قَالُواْ ياَوْيلََنا َمن َبَعثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا )  ٧٢هود ( َوَهاذَا 
مستأصالً وقرأ محزة وعاصم والكسائي برفع الياء من اإلسحات والباقون بفتحها من السحت واإلسحات لغة أهل 

 متيم والسحت لغة أهل احلجاز فكأنه تعاىل قال من افترى على اهللا كذباً حصل له أمران أحدمها عذاب جند وبين
االستئصال يف الدنيا أو العذاب الشديد يف اآلخرة وهو املراد من قوله فَُيْسِحَتكُم بَِعذَابٍ والثاين اخليبة واحلرمان عن 

تََرى مث بني سبحانه وتعاىل أنه مل قال موسى عليه السالم ذلك أعرضوا عن املقصود وهو املراد بقوله َوقَْد َخاَب َمنِ افْ
قوله فََتَناَزُعواْ أَْمَرُهْم َبْينَُهْم ويف تنازعوا قوالن أحدمها تفاوضوا وتشاوروا ليستقروا على شيء واحد والثاين قال 

هم من يقول بل هم السحرة وحدهم مقاتل اختلفوا فيما بينهم مث قال بعضهم دخل يف التنازع فرعون وقومه ومن
والكالم حمتمل وليس يف الظاهر ما يدل على الترجيح وذكروا يف قوله َوأََسرُّواْ النَّْجَوى وجوهاً أحدها أهنم أسروها 

من فرعون وعلى هذا التقدير فيه وجوه األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إن جنواهم قالوا إن غلبنا موسى 
قال قتادة إن كان ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمر الثالث قال وهب ملا قال َوْيلَكُْم اآلية  اتبعناه والثاين

قالوا ما هذا بقول ساحر القول الثاين أهنم أسروا النجوى من موسى وفرعون وجنواهم هو قوهلم إِنْ َهاذانِ لَسَاحِراِن 
وهو قول السدي الوجه الثالث أهنم أسروا النجوى من موسى )  ٦٣طه  (ُيرِيَداِن أَن ُيْخرَِجاكُْم ّمْن أَْرِضكُْم 

وهرون ومن فرعون وقومه أيضاً وكان جنواهم أهنم كيف جيب تدبري أمر احلبال والعصي وعلى أي وجه جيب 
  إظهارها فيكون أوقع يف القلوب للعيوب وهو قول الضحاك

ُيخْرَِجاكُْم مِّْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِهَما َوَيذْهََبا بِطَرِيقَِتكُُم الُْمثْلَى فَأَْجِمُعواْ كَْيَدكُْم ثُمَّ قَالُوا إِنْ َهاذَاِن لََساِحَراِن ُيرِيَداِن أَن 
  ائْتُواْ َصفّاً َوقَدْ أَفْلََح الَْيْوَم َمنِ اْسَتْعلَى

  ويف اآلية مسائل



رك هذه القراءة وذكروا وجوهاً أخر أحدها قرأ أبو املسألة األوىل القراءة املشهورة إِنْ هَاذاِن لََساِحراِن ومنهم من ت
قالوا هي قراءة عثمان وعائشة وابن الزبري وسعيد بن جبري واحلسن ) إن هذين لساحران ( عمرو وعيسى بن عمر 

رضي اهللا تعاىل عنه واحتج أبو عمرو وعيسى على ذلك مبا روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا تعاىل 
( سئلت عن قوله إِنْ َهاذانِ لَسَاحِراِن وعن قوله إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ وَالَِّذيَن َهاُدواْ َوالصَّابِئُونَ َوالنَّصَاَرى  عنها أهنا
ْؤُتونَ الزَّكَواةَ  يف املائدة وعن قوله لَّاِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفى الِْعلْمِ ِمنُْهْم إِلَى قَْولُُه وَالُْمِقيِمَني الصَّلَواةَ  َوالُْم)  ٦٩املائدة 

فقالت يا ابن أخي هذا خطأ من الكاتب وروى عن عثمان أنه نظر يف املصحف فقال أرى فيه حلناً )  ١٦٢النساء ( 
إن ( وستقيمه العرب بألسنتها وعن أيب عمرو أنه قال إين ألستحي أن أقرأ إِنْ َهاذاِن لََساحِراِن وثانيها قرأ ابن كثري 

شديد نون هذان وثالثها قرأ حفص عن عاصم إن هذان بتخفيف النونني ورابعها قرأ عبد اهللا بتخفيف إن وت) هذان 
ساحران بغري الم وخامسها عن األخفش قَالُواْ ) و ( بن مسعود َوأََسرُّواْ النَّْجَوى إِنْ هَاذاِن بفتح األلف وجزم نونه 

رفعون هبا ويدخلون الالم ليفرقوا بينها وبني اليت تكون يف إِنْ َهاذاِن لَسَاِحرانِ خفيفة يف معىن ثقيلة وهي لغة قوم ي
وعن ) إن هذان لساحران ( وروي عنه أيضاً ) ما هذان إال ساحران ( معىن ما وسادسها روى عن أيب بن كعب 

فهذه هي القراءات الشاذة املذكورة يف هذه اآلية واعلم أن ) إن ذان لساحران ( اخلليل مثل ذلك وعن أيب أيضاً 
حملققني قالوا هذه القراءات ال جيوز تصحيحها ألهنا منقولة بطريق اآلحاد والقرآن جيب أن يكون منقوالً بالتواتر إذ ا

لو جوزنا إثبات زيادة يف القرآن بطريق اآلحاد ملا أمكننا القطع بأن هذا الذي هو عندنا كل القرآن ألنه ملا جاز يف 
ا نقلت بالتواتر جاز يف غريها ذلك فثبت أن جتويز كون هذه القراءات من هذه القراءات أهنا مع كوهنا مع القرآن م

القرآن يطرق جواز الزيادة والنقصان والتغيري إىل القرآن وذلك خيرج القرآن عن كونه حجة وملا كان ذلك باطالً 
ا كان نقل هذه القراءة فكذلك ما أدى إليه وأما الطعن يف القراءة املشهورة فهو أسوأ مما تقدم من وجوه أحدها أنه مل

يف الشهرة كنقل مجيع القرآن فلو حكمنا ببطالهنا جاز مثله يف مجيع القرآن وذلك يفضي إىل القدح يف التواتر وإىل 
القدح يف كل القرآن وأنه باطل وإذا ثبت ذلك امتنع صريورته معارضاً خبرب الواحد املنقول عن بعض الصحابة 

لى أن ما بني الدفتني كالم اهللا تعاىل وكالم اهللا تعاىل ال جيوز أن يكون حلناً وغلطاً فثبت وثانيها أن املسلمني أمجعوا ع
فساد ما نقل عن عثمان وعائشة رضي اهللا عنهما أن فيه حلناً وغلطاً وثالثها قال ابن األنباري إن الصحابة هم األئمة 

م من بعدهم مع حتذيرهم من اإلبتداع وترغيبهم والقدوة فلو وجدوا يف املصحف حلناً ملا فوضوا إصالحه إىل غريه
يف االتباع حىت قال بعضهم اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم فثبت أنه ال بد من تصحيح القراءة املشهورة واختلف 

النحويون فيه وذكروا وجوهاً الوجه األول وهو األقوى أن هذه لغة لبعض العرب وقال بعضهم هي لغة بلحارث 
نسبها إىل كنانة وقطرب نسبها إىل بلحارث بن كعب ومراد وخثعم وبعض بين عذرة ونسبها  بن كعب والزجاج

  ابن جين إىل بعض بين ربيعة أيضاً وأنشد الفراء على هذه اللغة فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى
  مساغاً لناباه الشجاع لصمما

  وأنشد غريه تزود منا بني أذناه ضربة
  دعته إىل هايب التراب عقيم

  ل الفراء وحكى بعض بين أسد أنه قال هذا خط يدا أخي أعرفه وقال قطرب هؤالء يقولون رأيت رجالنقا

  واشتريت ثوبان قال رجل من بين ضبة جاهلي أعرف منها اجليد والعينانا
  ومنخرين أشبها ظبيانا

  وقوله ومنخرين على اللغة الفاشية وما وراء ذلك على لغة هؤالء



  طر عالهاوقال آخر طاروا عالهن ف
  واشدد مبثىن حقب حقواها

  وقال آخر كأن صريف ناباه إذا ما
  أمرمها صرير األخطبان

قال بعضهم األخطبان ذكر الصردان فصريمها واحداً فبقي االستدالل بقوله صريف ناباه قال وأنشدين يونس لبعض 
  بين احلرث كأن مييناً سحبل ومصيفه

  مراق دم لن يربح الدهر ثاويا
  اً إن أباها وأبا أباهاوأنشدوا أيض

  قد بلغا يف اجملد غايتاها
  وقال ابن جين روينا عن قطرب هناك أن تبكي بشعشعان

  رحب الفؤاد طائل اليدان
مث قال الفراء وذلك وإن كان قليالً أقيس ألن ما قبل حرف التثنية مفتوح فينبغي أن يكون ما بعده ألفاً ولو كان ما 

النفتاح ما قبلها وقطرب ذكر أهنم يفعلون ذلك فراراً إىل األلف اليت هي أخف  بعده ياء ينبغي أن تنقلب ألفاً
حروف املد هذا أقوى الوجوه يف هذه اآلية وميكن أن يقال أيضاً األلف يف هذا من جوهر الكلمة واحلرف الذي 

فهذا الدليل يقتضي يكون من جوهر الكلمة ال جيوز تغيريه بسبب التثنية واجلمع ألن ما بالذات ال يزول بالعرض 
فلما جوزناه فال أقل من أن جيوز معه أن يقال إن هذان الوجه الثاين يف اجلواب أن ) إن هذين ( أن ال جيوز أن يقال 

  يقال إن ههنا مبعىن نعم قال الشاعر ويقلن شيب قد عال
  ك وقد كربت فقلت إنه

وقال أبو ذؤيب شاب )  ٢٩احلاقة ( َعّنى ُسلْطَانَِيْه  أي فقلت نعم فاهلاء يف إنه هاء السكت كما يف قوله تعاىل َهلََك
  املفارق إن إن من البلى

  شيب القذال مع العذار الواصل
أي نعم إن من البلى فصار إن كأنه قال نعم هذان لساحران واعترضوا عليه فقالوا الالم ال تدخل يف اخلرب على 

ا مل تدخل أن على املبتدأ فمحل الالم املبتدأ إذ يقال لزيد اعلم االستحسان إال إذا كانت إن داخلة يف املبتدأ فأما إذ
من عمرو وال يقال زيد ألعلم من عمرو وأجابوا عن هذا االعتراض من وجهني األول ال نسلم أن الالم ال حيسن 

  دخوهلا على اخلرب والدليل عليه قوله

  أم احلليس لعجوز شهر به
  ترضى من اللحم بعظم الرقبه

  يل ألنت ومن جرير خالهوقال آخر خا
  ينل العالء ويكرم األخواال

  وأنشد قطرب أمل تكن حلفت باهللا العلي
  أن مطاياك ملن خري املطي

وإن رويت إن بالكسر مل يبق االستدالل إال أن قطرباً قال مسعناه مفتوح اهلمزة وأيضاً فقد أدخلت الالم يف خرب 
  قالوا كيف صاحبكمأمسى قال ابن جين أنشدنا أبو علي مروا عجاىل ف



  فقال من سئلوا أمسى جملهودا
وقال قطرب ومسعنا بعض العرب يقول أراك املساملي وإين رأيته لشيخاً وزيد واهللا لواثق بك وقال كثري وما زلت من 

  ليلى لدن أن عرفتها
  لكاهلائم املقصى بكل بالد

  وقال آخر ولكنين من حبها لعميد
ذ وإمنا جاءت كذا لضرورة الشعر وجل كالم اهللا تعاىل عن الضرورة وإمنا وقال املعترض هذه األشعار من الشوا

تقرر هذا الكالم إذا بينا أن املبتدأ إذا مل يدخل عليه إن وجب إدخال الالم عليه ال على اخلرب وحتقيقه أن الالم تفيد 
ته فوجب دخوهلا على املبتدأ تأكيد موصوفية املبتدأ باخلرب والالم تدل على حالة من حاالت املبتدأ وصفة من صفا

ألن العلة املوجبة حلكم يف حمل ال بد وأن تكون خمتصة بذلك احملل ال يقال هذا مشكل مبا إذا دخلت إن على املبتدأ 
فإن ههنا جيب إدخال الالم على اخلرب مع أن ما ذكرمتوه حاصل فيه ألنا نقول ذلك ألجل الضرورة وذلك ألن 

تأكيد فلو قلنا إن لزيداً قائم لكنا قد أدخلنا حرف التأكيد على حرف التأكيد وذلك كلمة إن للتأكيد والالم لل
ممتنع فلما تعذر إدخاهلا على املبتدأ ال جرم أدخلناها على اخلرب هلذه الضرورة وأما إذا مل يدخل حرف إن على املبتدأ 

إدخال حرف النفي على حرف النفي  كانت هذه الضرورة زائلة فوجب إدخال الالم على املبتدأ ال يقال إذا جاز
  يف قوله

  ما إن رأيت وال مسعت به كاليوم طالبين أنيق أجرب
والغرض به تأكيد النفي فلم ال جيوز إدخال حرف التأكيد على حرف التأكيد والغرض به تأكيد اإلثبات ألنا نقول 

م فإذا قلت إن زيداً قائم فكلمة إن تفيد الفرق بني البابني أن قولك زيد قائم يدل على احلكم مبوصوفية زيد بالقيا
تأكيد ذلك احلكم فلو ذكرت مؤكداً آخر مع كلمة إن صار عبثاً أما لو قلت رأيت فالناً فهذا للثبوت فإذا أدخلت 

عليه حرف النفي أفاد حرف النفي معىن النفي وال يفيد التأكيد ألنه مستقل بإفادة األصل فكيف يفيد الزيادة فإذا 
حرف نفي آخر صار احلرف الثاين مؤكداً لألول فال يكون عبثاً فهذا هو الفرق بني البابني فهذا منتهى  ضممت إليه

تقرير هذا االعتراض وهو عندي ضعيف ألن الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمع النقل والقياس فالنقل أوىل وألن هذه 
 يف اجلواب عن قوهلم الالم ال حيسن دخوهلا على العلل يف هناية الضعف فكيف يدفع هبا النقل الظاهر الوجه الثاين

  اخلرب إال إذا دخلت كلمة إن على املبتدأ كما ذكره الزجاج فقال إن وقعت موقع نعم والالم يف موقعها والتقدير

نعم هذان هلما ساحران فكانت الالم داخلة على املبتدأ ال على اخلرب قال وعرضت هذا القول على حممد بن يزيد 
مساعيل بن إسحق فارتضياه وذكرا أنه أجود ما مسعناه يف هذا قال ابن جىن هذا القول غري صحيح لوجوه وعلى إ

الوجه األول أن األصل أن املبتدأ إمنا جيوز حذفه لو كان أمراً معلوماً جلياً ولوال ذلك لكان يف حذفه مع اجلهل به 
تغىن مبعرفته عن تأكيده بالالم ألن التأكيد إمنا ضرب من تكليف علم الغيب للمخاطب وإذا كان معروفاً فقد اس

حيتاج إليه حيث مل يكن العلم به حاصالً الوجه الثاين أن احلذف من باب االختصار والتأكيد من باب اإلطناب 
فاجلمع بينهما غري جائز وألن ذكر املؤكد وحذف التأكيد أحسن يف العقول من العكس الوجه الثالث امتناع 

يني من تأكيد الضمري احملذوف العائد على املبتدأ يف حنو قولك زيد ضربت فال جييزون زيد ضربت أصحابنا البصر
نفسه على أن جيعل النفس توكيداً للهاء املؤكدة املقدرة يف ضربت أي ضربته ألن احلذف ال يكون إال بعد التحقيق 

ابع أن مجيع النحويني محلوا قول الشاعر أم والعلم به وإذا كان كذلك فقد استغىن عن تأكيده فكذا ههنا الوجه الر
احلليس لعجوز شهر به على أن الشاعر أدخل الالم على اخلرب ضرورة ولو كان ما ذهب إليه الزجاج جائزاً ملا عدل 



عنه النحويون وملا محلوا الكالم عليه على اإلضطرار إذا وجدوا له وجهاً ظاهراً وميكن اجلواب عن اعتراض ابن 
منا حسن حذف املبتدأ ألن يف اللفظ ما يدل عليه وهو قوله هذان أما لو حذف التأكيد فليس يف اللفظ ما جىن بأنه إ

يدل عليه فال جرم كان حذف املبتدأ أوىل من حذف التأكيد وأما امتناعهم من تأكيد الضمري يف قوهلم زيد ضربت 
إىل املضمر فإذا قال زيد ضربت نفسه كان قوله  نفسه فذاك إمنا كان ألن إسناد الفعل إىل املظهر أوىل من إسناده

نفسه مفعوالً فال ميكن جعله تأكيداً للضمري فتأكيد احملذوف إمنا امتنع ههنا هلذه العلة ال ألن تأكيد احملذوف مطلقاً 
ممتنع وأما قوله النحويون محلوا قول الشاعر أم احلليس لعجوز شهر به على أن الشاعر أدخل الالم على اخلرب 

ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج ملا عدل عنه النحويون فهذا اعتراض يف هناية السقوط ألن ذهول املتقدمني عن هذا 
الوجه ال يقتضي كونه باطالً فما أكثر ما ذهل املتقدم عنه وأدركه املتأخر فهذا متام الكالم يف شرح هذا الوجه 

تعمل بسبب مشاهبة الفعل فوجب كوهنا ضعيفة يف العمل وإذا  الثالث يف اجلواب أن كلمة إن ضعيفة يف العمل ألهنا
  ضعفت جاز بقاء املبتدأ على إعرابه األصلي وهو الرفع

املقدمة األوىل أهنا تشبه الفعل وهذه املشاهبة حاصلة يف اللفظ واملعىن أما اللفظ فألهنا تركبت من ثالثة أحرف 
 فألهنا تفيد حصول معىن يف اإلسم وهو تأكيد موصوفيته باخلرب وانفتح آخرها ولزمت األمساء كاألفعال وأما املعىن

  كما أنك إذا قلت قام زيد فقولك قام أفاد حصول معىن يف اإلسم
  املقدمة الثانية أهنا ملا أشبهت األفعال وجب أن تشبهها يف العمل فذلك ظاهر بناء على الدوران

ريره أن يقال إهنا ملا صارت عاملة فإما أن ترفع املبتدأ واخلرب معاً املقدمة الثالثة أهنا مل تنصب االسم وترفع اخلرب فتق
أو تنصبهما معاً أو ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب أو بالعكس واألول باطل ألن املبتدأ واخلرب كانا قبل دخول إن عليهما 

عل والفعل ال يرفع اإلمسني مرفوعني فلو بقيا كذلك بعد دخوهلا عليهما ملا ظهر له أثر ألبتة وألهنا أعطيت عمل الف
فال معىن لالشتراك والقسم الثاين أيضاً باطل ألن هذا أيضاً خمالف لعمل الفعل ألن الفعل ال ينصب شيئاً مع خلوه 

  عما يرفعه والقسم الثالث أيضاً باطل ألنه يؤدي إىل التسوية بني

فعول بالنصب فلو جعل النصب ههنا كذلك األصل والفرع فإن الفعل يكون عمله يف الفاعل أوالً بالرفع ويف امل
حلصلت التسوية بني األصل والفرع وملا بطلت األقسام الثالثة تعني القسم الرابع وهو أهنا تنصب االسم وترفع 

اخلرب وهذا مما ينبه على أن هذه احلروف دخيلة يف العمل ال أصيلة ألن تقدمي املنصوب على املرفوع يف باب العمل 
  فذلك يدل على أن العمل هبذه احلروف ليس بثابت بطريق األصالة بل بطريق عارضعدول عن األصل 

املقدمة الرابعة ملا ثبت أن تأثريها يف نصب االسم بسبب هذه املشاهبة وجب جواز الرفع أيضاً وذلك ألن كون 
كيد ما كان ال زوال ما االسم مبتدأ يقتضي الرفع ودخول إن على املبتدأ ال يزيل عنه وصف كونه مبتدأ ألنه يفيد تأ

كان إذا ثبت هذا فنقول وصف كونه مبتدأ يقتضي الرفع وحرف إن يقتضي النصب ولكن املقتضى األول أوىل 
باالقتضاء من وجهني أحدمها أن وصف كونه مبتدأ صفة أصلية للمبتدأ ودخول إن عليه صفة عرضية واألصل 

رفع أصلي واقتضاء حرف إن للنصب صفة عارضة بسبب راجح على العارض والثاين أن اقتضاء وصف املبتدأ لل
مشاهبتها بالفعل فيكون األول أوىل فثبت مبجموع ما قررنا أن الرفع أوىل من النصب فإن مل حتصل األولوية فال أقل 
من أصل اجلواز وهلذا السبب إذا جئت خبرب إن مث عطفت على االسم إمساً آخر جاز فيه الرفع والنصب معاً الوجه 

ابع يف اجلواب قال الفراء هذا أصله ذا زيدت اهلاء ألن ذا كلمة منقوصة فكملت باهلاء عند التنبيه وزيدت ألفاً الر
للتثنية فصارت هذا إن فاجتمع ساكنان من جنس واحد فاحتيج إىل حذف واحد وال ميكن حذف ألف األصل ألن 

يدل عليه فال جرم مل تعمل إن ألن عملها يف  أصل الكلمة منقوصة فال جتعل أنقص فحذف ألف التثنية ألن النون



ألف التثنية وقال آخرون األلف الباقي إما ألف األصل أو ألف التثنية فإن كان الباقي ألف األصل مل جيز حذفها ألن 
العامل اخلارجي ال يتصرف يف ذات الكلمة وإن كان الباقي ألف التثنية فال شك أهنم أنابوها مناب ألف األصل 

صل أصل ال حمالة فهذا األلف أصل فال جيوز حذفه ويرجع حاصل هذا إىل اجلواب األول الوجه اخلامس وعوض األ
يف اجلواب حكى الزجاج عن قدماء النحويني أن اهلاء ههنا مضمرة والتقدير إنه هذان لساحران وهذه اهلاء كناية 

ذان لساحران فهو حسن فإن ما بعد اخلفيفة عن األمر والشأن فهذا ما قيل يف هذا املوضع فأما من خفف فقرأ إن ه
رفع والالم بعدها يف اخلرب الزمة واجبة وإن كانت يف إن الثقيلة جائزة ليظهر الفرق بني إن املؤكدة وإن النافية قال 

  الشاعر وإن مالك للمرجتى إن تضعضعت
  رحا احلرب أو دارت على خطوب

  وقال آخر إن القوم واحلي الذي أنا منهم
  مات وشاء وجاملألهل مقا

اجلامل مجع مجل مث من العرب من يعمل إن ناقصة كما يعملها تامة اعتباراً بكان فإهنا تعمل وإن نقصت يف قولك مل 
يكن لبقاء معىن التأكيد وإن زال الشبه اللفظي بالفعل ألن العربة للمعىن وهذه اللغة تدل على أن العربة يف باب 

و إثبات التوكيد دون الشبه اللفظي كما أن التعويل يف باب كان على املعىن دون اإلعمال الشبه املعنوي بالفعل وه
اللفظ لكونه فعالً حمضاً وأما اللغة الظاهرة وهي ترك إعمال إن اخلفيفة دالة على أن الشبه اللفظي يف إن الثقيلة أحد 

عامل مبعناه لكونه فعالً حمضاً وال جزأي العلة يف حق عملها وعند اخلفة زال الشبه فلم تعمل خبالف السكون فإنه 
  عربة للفظه

املسألة الثانية أنه سبحانه وتعاىل ملا ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما أظهروه وجمموعه يدل على التنفري عن 
  موسى عليه السالم ومتابعة دينه فأحدها قوهلم َهاذانِ لَسَاِحراِن وهذا طعن منهم يف معجزات

مث مبالغة يف التنفري عنه ملا أن كل طبع سليم يقتضي النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر موسى عليه السالم 
ومن حيث إن اإلنسان يعلم أن السحر ال بقاء له فإذا اعتقدوا فيه السحر قالوا كيف نتبعه فإنه ال بقاء له وال لدينه 

ِضكُْم وهذا يف هناية التنفري ألن املفارقة عن املنشأ واملولد شديدة وال ملذهبه وثانيها قوله ُيرِيَدانِ أَن ُيْخرَِجاكُْم ّمْن أَْر
على القلوب وهذا هو الذي حكاه اهللا تعاىل عن فرعون يف قوله أَجِئَْتَنا ِلُتْخرِجََنا ِمْن أَْرِضَنا بِِسْحرَِك يامُوَسى مُوَسى 

ها قوله َوَيذَْهَبا بِطَرِيقَِتكُُم الُْمثْلَى وهذا وكأن السحرة تلقفوا هذه الشبهة من فرعون مث أعادوها وثالث)  ٥٧طه ( 
أيضاً له تأثري شديد يف القلب فإن العدو إذا جاء واستوىل على مجيع املناصب واألشياء اليت يرغب فيها فذلك يكون 

أمره  يف هناية املشقة على النفس فهم ذكروا هذه الوجوه للمبالغة يف التنفري عن موسى والترغيب يف دفعه وإبطال
  وههنا حبثان

البحث األول قال الفراء الطريقة الرجال األشراف الذين هم قدوة لغريهم يقال هم طريقة قومهم ويقال للواحد 
أيضاً هو طريقة قومه وجعل الزجاج اآلية من باب حذف املضاف أي ويذهبا بأهل طريقتكم املثلى وعلى التقديرين 

وسى وهارون عليهما السالم يريدان أن يذهبا بأشراف قومكم وأكابركم فاملراد أهنم كانوا حيرضون القوم بأن م
وإمنا مسوا بين إسرائيل بذلك )  ١٧الشعراء ( وهم بنوا اسرائيل لقول موسى عليه السالم أَْرِسلْ َمَعَنا بَنِى إِْسراءيلَ 

ى بالدين مسوا دينهم بالطريقة املثلى ألهنم كانوا أكثر القوم يومئذ عدداً وأمواالً ومن املفسرين من فسر الطريقة املثل
  ومنهم من فسرها باجلاه واملنصب والرياسة)  ٣٢الروم ( َوكُلٌّ حِْزبٍ بَِما لََديْهِْم فَرُِحونَ 

البحث الثاين الُْمثْلَى مؤنثة لتأنيث الطريقة واختلفوا يف أنه مل مسى األفضل باألمثل فقال بعضهم األمثل األشبه باحلق 



األوضح واألظهر مث إنه تعاىل ملا حكى عنهم مبالغتهم يف التنفري عن موسى عليه السالم والترغيب يف وقيل األمثل 
إبطال أمره حكى عنهم أهنم قالوا فَأَْجِمُعواْ كَْيدَكُْم ثُمَّ ائُْتواْ َصفّاً قرأ أبو عمرو بوصل األلف وفتح امليم من أمجعوا 

دليله قوله فََجَمَع كَْيَدُه وقرأ الباقون بقطع األلف وكسر امليم وله  يعين ال تدعوا شيئاً من كيدهم إال جئتم به
وجهان أحدمها قال الفراء اإلمجاع األحكام والعزمية على الشيء يقال أمجعت على اخلروج مثل أزمعت والثاين مبعىن 

قال الزجاج ليكن عزمكم )  ٧١س يون( اجلمع وقد مضى الكالم يف هذا عند قوله فَأَْجِمُعواْ أَْمرَكُْم َوُشرَكَاءكُْم 
كلكم كاليد جممعاً عليه ال ختتلفوا مث ائتوا صفاً ذكر أبو عبيدة والزجاج وجهني أحدمها أن الصف موضع اجلمع 
واملعىن ائتوا املوضع الذي جتتمعون فيه لعيدكم وصالتكم واملعىن ائتوا مصلى من املصليات أو كان الصف علماً 

يأتوه والثاين أن يكون الصف مصدراً واملعىن مث ائتوا مصطفني جمتمعني لكي يكون أنظم  للمصلى بعينه فأمروا بأن
ألمركم وأشد هليبتكم وهذا قول عامة املفسرين وقوله َوقَْد أَفْلََح الَْيْوَم َمنِ اْسَتْعلَى اعتراض يعين وقد فاز من غلب 

  هرونه من السحرفكانوا يقرون بذلك أنفسهم فيما اجتمعوا عليه من إظهار ما يظ
ِعصِيُُّهْم ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ِمن ِسْحرِِهمْ قَالُواْ يامُوَسى إِمَّآ أَن ُتلِْقىَ  َوإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ َمْن أَلْقَى قَالَ َبلْ أَلْقُواْ فَإِذَا ِحَبالُُهْم َو

َتَخْف إِنََّك أَنَت االٌّ ْعلَى َوأَلْقِ َما ِفى َيِمينَِك َتلْقَْف َما َصَنعُوا إِنََّما أَنََّها َتسَْعى فَأَْوَجَس ِفى َنفِْسِه ِخيفَةً  مُّوَسى قُلَْنا الَ 
  َصَنعُواْ كَْيُد سَاِحرٍ َوالَ ُيفِْلُح السَّاِحُر َحْيثُ أََتى

مغنياً عن قوله صار ذلك )  ٦٤طه ( اعلم أنه ملا تقدم ذكر املوعد وهو يوم الزينة وتقدم أيضاً قوله ثُمَّ ائُْتواْ َصفّاً 
ْن أَلْقَى معناه فحضروا هذا املوضع وقالوا إِمَّا أَن ُتلِْقىَ  لداللة ما تقدم عليه وقوله إِمَّا أَن ُتلِْقىَ  َوإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ َم

اضع له إما أن تلقى ما معك قبلنا وإما أن نلقى ما معنا قبلك وهذا التخيري مع تقدميه يف الذكر حسن أدب منهم وتو
فال جرم رزقهم اهللا تعاىل اإلميان بربكته مث إن موسى عليه السالم قابل أدهبم بأدب فقال َبلْ أَلْقُواْ أما قوله َبلْ أَلْقُواْ 

  ففيه سؤاالن
السؤال األول كيف جيوز أن يقول موسى عليه السالم َبلْ أَلْقُواْ فيأمرهم مبا هو سحر وكفر ألهنم إذا قصدوا بذلك 

وسى عليه السالم كان كفراً واجلواب من وجوه أحدها ال نسلم أن نفس اإللقاء كفر ومعصية ألهنم إذا تكذيب م
ألقوا وكان غرضهم أن يظهر الفرق بني ذلك اإللقاء وبني معجزة الرسول عليه السالم وهو موسى كان ذلك 

ا أمر باإللقاء ال بالقصد إىل التكذيب اإللقاء إمياناً وإمنا الكفر هو القصد إىل تكذيب موسى وهو عليه السالم إمن
إن كنتم حمقني كما )  ٤٣الشعراء ( فزال السؤال وثانيها ذلك األمر كان مشروطاً والتقدير أَلْقُواْ َما أَنُتْم مُّلْقُونَ 

ين وثالثها أنه ملا تعني ذلك أي إن كنتم قادر)  ٢٣البقرة ( يف قوله تعاىل فَأْتُواْ بُِسوَرةٍ  ّمن مِّثِْلِه إِن كُنُتْم َصاِدِقَني 
طريقاً إىل كشف الشبهة صار ذلك جائزاً وهذا كاحملق إذا علم أن يف قلب واحد شبهة وأنه لو مل يطالبه بذكرها 

وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة يف قلبه وخيرج بسببها عن الدين فإن للمحق أن يطالبه بتقريرها 
غرضه من ذلك أن جييب عنها ويزيل أثرها عن قلبه فمطالبته بذكر الشبهة هلذا الغرض على أقصى الوجوه ويكون 

تكون جائزة فكذا ههنا ورابعها أن ال يكون ذلك أمراً بل يكون معناه إنكم إن أردمت فعله فال مانع منه حساً لكي 
ه هناهم عن ذلك بقوله ينكشف احلق وخامسها أن موسى عليه السالم ال شك أنه كان كارهاً لذلك وال شك أن

وإذا كان األمر كذلك استحال أن يكون قوله أمراً )  ٦١طه ( َوْيلَكُْم الَ َتفَْترُواْ َعلَى اللَِّه كَذِباً فَُيْسِحَتكُم بَِعذَابٍ 
ل هلم بذلك ألن اجلمع بني كونه ناهياً وآمراً بالفعل الواحد حمال فعلمنا أن قوله غري حممول على ظاهره وحينئذ يزو

  اإلشكال
السؤال الثاين مل قدمهم يف اإللقاء على نفسه مع أن تقدمي استماع الشبهة على استماع احلجة غري جائز فكذا تقدمي 



إيراد الشبهة على إيراد احلجة وجب أن ال جيوز الحتمال أنه رمبا أدرك الشبهة مث ال يتفرغ إلدراك احلجة بعده 
د أن يقول إن ذلك كان بسبب أهنم ملا قدموه على أنفسهم فهو عليه فيبقى حينئذ يف الكفر والضالل وليس ألح

السالم قابل ذلك بأن قدمهم على نفسه ألن أمثال ذلك إمنا حيسن فيما يرجع إىل حظ النفس فأما ما يرجع إىل 
ىل الدليل والشبهة فغري جائز واجلواب أنه عليه السالم كان قد أظهر املعجزة مرة واحدة فما كان به حاجة إ

إظهارها مرة أخرى والقوم إمنا جاؤوا ملعارضته فقال عليه السالم لو أين بدأت بإظهار املعجزة أوالً لكنت كالسبب 
يف إقدامهم على إظهار السحر وقصد إبطال املعجزة وذلك غري جائز ولكين أفوض األمر إليهم حىت أهنم باختيارهم 

سحرهم فيكون على هذا التقدير سبباً إلزالة الشبهة وأما على  يظهرون ذلك السحر مث أنا أظهر املعجز الذي يبطل
  التقدير األول فإنه يكون سبباً لوقوع الشبهة فكان ذلك

  أوىل أما قوله فَإِذَا ِحَبالُُهْم َوِعصِيُُّهْم ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ِمن ِسْحرِِهْم أَنََّها َتسَْعى ففيه مسائل
عنهما أَلْقَْواْ ِحَبالَُهْم َوِعصِيَُّهْم ميالً من هذا اجلانب وميالً من هذا اجلانب  املسألة األوىل قال ابن عباس رضي اهللا

فخيل إىل موسى عليه السالم أن األرض كلها حيات وأهنا تسعى فخاف فلما قيل له أَلْقِ َما ِفى َيِمينَِك َتلْقَْف َما 
د عظماً حىت مألت الوادي مث صعدت وعلت َصَنعُواْ ألقى موسى عصاه فإذا هي أعظم من حياهتم مث أخذت تزدا

حىت علقت ذنبها بطرف القبة مث هبطت فأكلت كل ما عملوا يف امليلني والناس ينظرون إليها ال حيسبون إال أنه 
سحر مث أقبلت حنو فرعون لتبتلعه فاحتة فاها مثانني ذراعاً فصاح مبوسى عليه السالم فأخذها فإذا هي عصى كما 

ة فإذا هي مل تدع من حباهلم وعصيهم شيئاً إال أكلته فعرفت السحرة أنه ليس بسحر وقالوا كانت ونظرت السحر
األعراف ( أين حبالنا وعصينا لو مل تكن سحراً لبقيت فخروا سجداً وقالوا بَِربّ الْعَالَِمَني َربّ َرّب ُموَسى َوَهاُرونَ 

١٢٢ ١٢١ (  
اسم بن سالم كانوا سبعني ألفاً مع كل واحد عصا وحبل وقال املسألة الثانية اختلفوا يف عدد السحرة قال الق

السدي كانوا بضعة وثالثني ألفاً مع كل واحد عصا وحبل وقال وهب كانوا مخسة عشر ألفاً وقال ابن جريج 
وعكرمة كانوا تسعمائة ثلثمائة من الفرس وثلثمائة من الروم وثلثمائة من االسكندرية وقال الكليب كانوا اثنني 

عني ساحراً اثنان منهم من القبط وسبعون من بين إسرائيل أكرههم فرعون على ذلك واعلم أن االختالف وسب
  والتفاوت واقع يف عدد كثري وظاهر القرآن ال يدل على شيء منه واألقوال إذا تعارضت تساقطت

أهنا إذا الكائنة مبعىن الوقت يقال يف إذا هذه إذا املفاجأة والتحقيق فيها ) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 
الطالبة ناصباً هلا ومجلة تضاف إليها خصت يف بعض املواضع بأن تكون ناصباً فعالً خمصوصاً وهو فعل املفاجأة 

واجلملة ابتدائية ال غري فتقدير قوله تعاىل فَإِذَا ِحَبالُُهْم َوِعصِيُُّهْم ففاجأ موسى وقت ختيل سعي حباهلم وعصيهم وهذا 
  واملعىن على مفاجأته حباهلم وعصيهم خميلة إليه السعي اهمتثيل 

املسألة الرابعة قرىء عصيهم بالضم وهو األصل والكسر إتباع حنو ديل وديل وقسي وقسي وقرىء ختيل بالتاء 
املنقوطة من فوق بإسناد الفعل إىل احلبال والعصي وقرىء بالضم بالياء املنقطة من حتت بإسناد الفعل إىل الكيد 

  السحر وقال الفراء أي خييل إليه سعيهاو
املسألة اخلامسة اهلاء يف قوله ُيخَيَّلُ إِلَْيِه كناية عن موسى عليه السالم واملراد أهنم بلغوا يف سحرهم املبلغ الذي صار 

م خييل إىل موسى عليه السالم أهنا تسعى كسعي ما يكون حياً من احليات ال أهنا كانت حية يف احلقيقة ويقال إهن
حشوها مبا إذا وقعت الشمس عليه يضطرب ويتحرك وملا كثرت واتصل بعضها ببعض فمن رآها كان يظن أهنا 

تسعى فأما ما روي عن وهب أهنم سحروا أعني الناس وعني موسى عليه السالم حىت ختيل ذلك مستدالً بقوله تعاىل 



وبقوله تعاىل ُيَخيَّلُ إِلَْيِه ِمن ِسْحرِِهمْ أَنََّها َتسَْعى فهذا غري جائز )  ١١٦األعراف ( فَلَمَّا أَلْقُْواْ َسَحُرواْ أَْعُيَن النَّاسِ 
ألن ذلك الوقت وقت إظهار املعجزة واألدلة وإزالة الشبهة فلو صار حبيث ال مييز املوجود عن اخليال الفاسد مل 

  يتمكن من إظهار املعجزة فحينئذ يفسد املقصود

وال علمه بأنه ال حقيقة لذلك الشيء لظن فيها أهنا تسعى أما قوله تعاىل فَأَْوَجَس ِفى فإذن املراد أنه شاهد شيئاً ل
َنفِْسِه ِخيفَةً  مُّوَسى فاإلجياس استشعار اخلوف أي وجد يف نفسه خوفاً فإن قيل إنه ال مزيد يف إزالة اخلوف على ما 

ليه املعجزات الباهرة كالعصا واليد مث إنه تعاىل فعله اهللا تعاىل يف حق موسى عليه السالم فإنه كلمه أوالً وعرض ع
صريها كما كانت بعد أن كانت كأعظم ثعبان مث إنه أعطاه االقتراحات الثمانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك من املنن 

وقع اخلوف فمع هذه املقدمات الكثرية كيف )  ٤٦طه ( الثمانية مث قال له بعد ذلك كله إِنَّنِى َمَعكَُما أَسَْمُع َوأََرى 
يف قلبه واجلواب عنه من وجوه أحدها أن ذلك اخلوف إمنا كان ملا طبع اآلدمي عليه من ضعف القلب وإن كان قد 
علم موسى عليه السالم أهنم ال يصلون إليه وأن اهللا ناصره وهذا قول احلسن وثانيها أنه خاف أن تدخل على الناس 

عليه السالم ويشتبه ذلك عليهم وهذا التأويل متأكد بقوله الَ َتَخفْ شبهة فيما يرونه فيظنوا أهنم قد ساووا موسى 
إِنََّك أَنتَ االْْعلَى وهذا قول مقاتل وثالثها أنه خاف حيث بدأوا وتأخر إلقاؤه أن ينصرف بعض القوم قبل مشاهدة 

شيئاً إال بالوحي فلما تأخر  ما يلقيه فيدوموا على اعتقاد الباطل ورابعها لعله عليه السالم كان مأموراً بأن ال يفعل
نزول الوحي عليه يف ذلك الوقت خاف أن ال ينزل الوحي يف ذلك الوقت فيبقى يف اخلجالة وخامسها لعله عليه 
السالم خاف من أنه لو أبطل سحر أولئك احلاضرين فلعل فرعون قد أعد أقواماً آخرين فيأتيه هبم فيحتاج مرة 

ري أن يظهر له مقطع وحينئذ ال يتم األمر وال حيصل املقصود مث إنه تعاىل أخرى إىل إبطال سحرهم وهكذا من غ
 أزال ذلك اخلوف باإلمجال أوالً وبالتفصيل ثانياً أما اإلمجال فقوله تعاىل قُلَْنا الَ َتَخْف إِنََّك أَنَت االْْعلَى وداللته على

اىل بقوله إِنَّكَ أَنتَ االْْعلَى وفيه أنواع من املبالغة أن خوفه كان ألمر يرجع إىل أن أمره ال يظهر للقوم فآمنه اهللا تع
أحدها ذكر كلمة التأكيد وهي إن وثانيها تكرير الضمري وثالثها الم التعريف ورابعها لفظ العلو وهو الغلبة الظاهرة 

ب جاز أن يكون تصغرياً هلا وأما التفصيل فقوله وَأَلْقِ َما ِفى َيِمينَِك وفيه سؤال وهو أنه ملَ مل يقل وألق عصاك واجلوا
أي ال تبال بكثرة حباهلم وعصيهم وألق العويد الفرد الصغري اجلرم الذي بيمينك فإنه بقدرة اهللا تعاىل يتلقفها على 
وحدته وكثرهتا وصغره وعظمها وجائز أن يكون تعظيماً هلا أي ال حتتفل هبذه األجرام الكثرية فإن يف ميينك شيئاً 

ذه على كثرهتا أقل شيء عندها فألقه يتلقفها بإذن اهللا تعاىل وميحقها أما قوله َتلْقَْف أي فإنك إذا أعظم منها كلها وه
ألقيتها فإهنا تلقف ما صنعوا قراءة العامة تلقف باجلزم والتشديد أي فألقها تتلقفها وقرأ ابن عامر تلقف بالتشديد 

لى االستئناف وروى حفص عن عاصم بسكون الالم مع وضم الفاء على معىن احلال أي ألقها متلقفة أو بالرفع ع
التخفيف أي تأخذ بفيها ابتالعاً بسرعة واللقف والتلقف مجيعاً يرجعان إىل هذا املعىن وصنعوا ههنا مبعىن اختلقوا 
وزوروا والعرب تقول يف الكذب هو كالم مصنوع وموضوع وصحة قوله َتلْقَْف أنه إذا ألقى ذلك وصارت حية 

داللة على أنه ألقى العصا وصارت حية وتلقفت ما )  ٧٠طه ( صنعوا ويف قوله فَأُلِْقىَ  السََّحَرةُ  ُسجَّداً تلقفت ما 
صنعوه ويف التلقف داللة على أن مجيع ما ألقوه تلقفته وذلك ال يكون إال مع عظم جسدها وشدة قوهتا وقد حكى 

عليه السالم ليس من مقدور البشر من وجوه أحدها عن السحرة أهنم عند التلقف أيقنوا بأن ما جاء به موسى 
  ظهور حركة



العصا على وجه ال يكون مثله باحليلة وثانيها زيادة عظمه على وجه ال يتم ذلك باحليلة وثالثها ظهور األعضاء عليه 
ال يتم باحليلة من العني واملنخرين والفم وغريها وال يتم ذلك باحليلة ورابعها تلقف مجيع ما ألقوه على كثرته وذلك 

وخامسها عوده خشبة صغرية كما كانت وشيء من ذلك ال يتم باحليلة مث بني سبحانه وتعاىل أن ما صنعوا كيد 
ساحر واملعىن أن الذي معك يا موسى معجزة إهلية والذي معهم متويهات باطلة فكيف حيصل التعارض وقرىء كيد 

من نصب فعلى أهنا كافة وقرىء كيد سحر مبعىن ذي سحر ساحر بالرفع والنصب فمن رفع فعلى أن ما موصولة و
أو ذوي سحر أو هم لتوغلهم يف سحرهم كأهنم السحر بعينه وبذاته أو بني الكيد ألنه يكون سحراً وغري سحر 

  كما يبني املائة بدرهم وحنوه علم فقه وعلم حنو بقي سؤاالت
 هذا الكالم إىل معىن اجلنسية ال إىل معىن العدد فلو السؤال األول مل وحد الساحر ومل جيمع اجلواب ألن القصد يف

  مجع ختيل أن املقصود هو العدد أال ترى إىل قوله َوالَ ُيفِْلُح السَّاِحُر َحْيثُ أََتى أي هذا اجلنس
السؤال الثاين مل نكر أوالً مث عرف ثانياً اجلواب كأنه قال هذا الذي أتوا به قسم واحد من أقسام السحر ومجيع 

  سام السحر ال فائدة فيه وال شك أن هذا الكالم على هذا الوجه أبلغأق
السؤال الثالث قوله َوالَ ُيفِْلحُ السَّاِحرُ َحْيثُ أََتى يدل على أن الساحر ال حيصل له مقصوده بالسحر خرياً كان أو 

ة البقرة فال وجه شراً وذلك يقتضي نفي السحر بالكلية اجلواب الكالم يف السحر وحقيقته قد تقدم يف سور
  لإلعادة واهللا أعلم

إِنَُّه لَكَبُِريكُُم الَِّذى َعلََّمكُُم فَأُلِْقىَ  السََّحَرةُ  ُسجَّداً قَالُوا آمَنَّا بَِربِّ هَاُرونَ َوُموَسى قَالَ َءاَمنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ َءاذَنَ لَكُْم 
  مِّْن ِخالٍَف َوُألَصلَِّبنَّكُْم ِفى ُجذُوعِ النَّْخلِ َولََتْعلَُمنَّ أَيَُّنآ أََشدُّ َعذَاباً وَأَْبقَى السِّْحَر فَُألقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم وَأَْرُجلَكُْم

اعلم أن يف قوله فَأُلِْقىَ  السََّحَرةُ  ُسجَّداً داللة على أنه ألقى ما يف ميينه وصار حية تلقف ما صنعوا وظهر األمر 
  انوا يف الطبقة العليا من علم السحر فلما رأوا ما فعله موسىفخروا عند ذلك سجداً وذلك ألهنم ك

عليه السالم خارجاً عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر ألبتة ويقال قال رئيسهم كنا نغالب الناس بالسحر 
الصانع  وكانت اآلالت تبقى علينا لو غلبنا فلو كان هذا سحراً فأين ما ألقيناه فاستدلوا بتغري أحوال األجسام على

العامل القادر وبظهورها على يد موسى عليه السالم على كونه رسوالً صادقاً من عند اهللا تعاىل فال جرم تابوا وآمنوا 
وأتوا مبا هو النهاية يف اخلضوع وهو السجود أما قوله تعاىل فَأُلِْقىَ  السََّحَرةُ  ُسجَّداً فليس املراد منه أهنم أجربوا 

انوا حممودين بل التأويل فيه ما قال األخفش وهو أهنم من سرعة ما سجدوا كأهنم ألقوا وقال على السجود إال ملا ك
ما أعجب أمرهم قد ألقوا حباهلم وعصيهم للكفر واجلحود مث ألقوا رؤوسهم بعد ساعة ) الكشاف ( صاحب 

اجلنة والنار ورأوا ثواب للشكر والسجود فما أعظم الفرق بني اإللقاءين وروى أهنم مل يرفعوا رؤوسهم حىت رأوا 
أهلها وعن عكرمة ملا خروا سجداً أراهم اهللا يف سجودهم منازهلم اليت يصريون إليها يف اجلنة قال القاضي هذا بعيد 

وجوابه )  ٧٣طه ( ألنه تعاىل لو أراهم عياناً لصاروا ملجئني وذلك ال يليق به قوهلم إِنَّا اَمنَّا بِرَّبَنا ِلَيغِْفَر لََنا خَطَايَاَنا 
)  ٨٢الشعراء ( ملا جاز إلبراهيم عليه السالم مع قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول وَالَِّذى أَطَْمُع أَن َيْغِفرَ ِلى خَِطيئَِتى 

فلم ال جيوز مثله يف حق السحرة واعلم أن هذه القصة تنبه على أسرار عجيبة من أمور الربوبية ونفاذ القضاء اإلهلي 
دثات وذلك ألن ظهور تلك األدلة كانت مبرأى من الكل ومسمع فكان وجه االستدالل فيها وقدره يف مجلة احمل

جلياً ظاهراً وهو أنه حدثت أمور فال بد هلا من مؤثر والعلم بذلك ضروري وذلك املؤثر إما اخللق وإما غريهم 
اد احليوانات وتعظيم جثتها دفعة واألول بديهي البطالن ألن كل عاقل يعلم بالضرورة من نفسه أنه ال يقدر على إجي

واحدة مث يصغرها مرة أخرى كما كانت وهذه العلوم اجللية مىت حصلت يف العقل أفادت القطع بأنه ال بد من 



مدبر هلذا العامل فماذا يقول أال ترى أن أولئك املنكرين جهلوا صحة هذه املقدمات وهذا يف هناية البعد ألنا بينا أن 
ال ميكن ارتياب العاقل فيه وإذاً فقد عرفوا صحتها لكنهم أصروا على اجلهل وكرهوا حتصيل كل واحد منها حبيث 

العلم والسعادة ألنفسهم وأحبوا حتصيل اجلهل والشقاوة ألنفسهم ما أرى أن عاقالً يرضى بذلك لنفسه قط فلم 
 القلوب وخيلق الشعور بكيفية يبق إال أن يقال العقل والدليل ال يكفي بل ال بد من مدبر خيلق هذه املقدمات يف

ترتيبها وبكيفية استنتاجها للنتيجة حىت أنه مىت فعل ذلك حصلت النتائج يف القلوب وذلك يدل على أن الكل 
بقضائه وقدره فإنه ال اعتماد على العقول والقلوب يف جماريها وتصرفاهتا ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إىل 

نظاره ازداد وثوقاً مبا ذكرناه أما قوله قَالُواْ اَمنَّا بَِرّب َهاُرونَ َومُوَسى فاعلم أن أحوال نفسه يف جماري أفكاره وأ
التعليمية احتجوا هبذه اآلية وقالوا إهنم آمنوا باهللا الذي عرفوه من قبل هارون وموسى فدل ذلك على أن معرفة اهللا 

  ا بَِرّب َهاُرونَ َوُموَسى فائدتان سوى ما ذكروهال تستفاد إال من اإلمام وهذا القول ضعيف بل يف قوهلم امَنَّ
واإلهلية يف قوله َما َعِلْمُت )  ٢٤النازعات ( الفائدة األوىل وهي أن فرعون ادعى الربوبية يف قوله أََناْ رَبُّكُُم االْْعلَى 

يقول إهنم آمنوا يب ال بغريي فلو أهنم قالوا آمنا برب العاملني لكان فرعون )  ٣٨القصص ( لَكُْم ّمْن إِلَاٍه غَْيرِى 
فلقطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة والدليل عليه أهنم قدموا ذكر هارون على موسى ألن فرعون كان يدعي 

فالقوم ملا احترزوا عن إيهامات )  ١٨الشعراء ( ربوبيته ملوسى بناء على أنه رباه يف قوله أَلَْم ُنرَّبَك ِفيَنا َولِيداً 
  قدموا ذكر هارون على موسى قطعاً هلذا اخليال فرعون ال جرم

الفائدة الثانية وهي أهنم ملا شاهدوا أن اهللا تعاىل خصهما بتلك املعجزات العظيمة والدرجات الشريفة ال جرم قالوا 
رب هارون وموسى ألجل ذلك مث إن فرعون ملا شاهد منهم السجود واإلقرار خاف أن يصري ذلك سبباً القتداء 

اس هبم يف اإلميان باهللا تعاىل وبرسوله ففي احلال ألقى شبهة أخرى يف النيب فقال قَالَ ءاَمنُتمْ لَُه قَْبلَ أَنْ ءاذَنَ سائر الن
اذَنَ وتقريره لَكُْم إِنَُّه لَكَبِريُكُُم الَِّذى َعلََّمكُُم وهذا الكالم مشتمل على شبهتني إحدامها قوله قَالَ ءاَمنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ ء

أن االعتماد على اخلاطر األول غري جائز بل ال بد فيه من البحث واملناظرة واالستعانة باخلواطر فلما مل تفعلوا شيئاً 
من ذلك بل يف احلال لَُه قَْبلَ دل ذلك على أن إميانكم ليس عن البصرية بل عن سبب آخر وثانيها قوله إِنَُّه لَكَبُِريكُمُ 

يعين أنكم تالمذته يف السحر فاصطلحتم على أن تظهروا العجز من أنفسكم تروجياً ألمره  الَِّذى َعلََّمكُُم الّسْحَر
وتفخيماً لشأنه مث بعد إيراد الشبهة اشتغل بالتهديد تنفرياً هلم عن اإلميان وتنفرياً لغريهم عن االقتداء هبم يف ذلك 

ألقطعن وألصلنب بالتخفيف والقطع من خالف أن تقطع اليد فقال القَطَّعنَّ أَْيِدَيكُْم وَأَْرُجلَكُْم ّمْن ِخالٍَف قرىء 
اليمىن والرجل اليسرى ألن كل واحد من العضوين خالف اآلخر فإن هذا يد وذاك رجل وهذا ميني وذاك مشال 

وقوله ّمْن ِخلَاٍف يف حمل النصب على احلال أي ألقطعنها خمتلفات ألهنا إذا خالف بعضها بعضاً فقد اتصفت 
مث قال َوالَصلّبَنَّكُْم ِفى ُجذُوعِ النَّْخلِ فشبه متكن املصلوب يف اجلذع يتمكن الشيء املوعى يف وعائه باالختالف 

فلذلك قال يف جذوع النخل والذي يقال يف املشهور أن يف مبعىن على فضعيف مث قال وَلََتْعلَُمنَّ أَيَُّنا أََشدُّ َعذَاباً 
نه اهللا ألن قوله أَيَُّنا يشعر بأنه أراد نفسه وموسى عليه السالم بدليل قوله لَُه قَْبلَ وفيه َوأَبْقَى أراد بقوله أَيَُّنا نفسه لع

تصالف باقتداره وقهره وما ألفه من تعذيب الناس بأنواع العذاب واستضعاف موسى عليه السالم مع اهلزء به ألن 
ع قرب عهده مبشاهدة انقالب العصا حية موسى عليه السالم قط مل يكن من التعذيب يف شيء فإن قيل إن فرعون م

بتلك العظمة اليت شرحتموها وذكرمت أهنا قصدت ابتالع قصر فرعون وآل األمر إىل أن استغاث مبوسى عليه 
السالم من شر ذلك الثعبان فمع قرب عهده بذلك وعجزه عن دفعه كيف يعقل أن يهدد السحرة ويبالغ يف 

عليه السالم يف قوله أَيَُّنا أََشدُّ َعذَاباً َوأَبْقَى قلنا مل ال جيوز أن يقال إنه كان  وعيدهم إىل هذا احلد ويستهزىء مبوسى



يف أشد اخلوف يف قلبه إال أنه كان يظهر تلك اجلالدة والوقاحة متشية لناموسه وتروجياً ألمره ومن استقرى أحوال 
ى صحة ذلك أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن أهل العامل علم أن العاجز قد يفعل أمثال هذه األشياء ومما يدل عل

عذاب اهللا أشد من عذاب البشر مث إنه أنكر ذلك وأيضاً فقد كان عاملاً بكذبه يف قوله إِنَّهُ لَكَبِريُكُُم الَِّذى َعلََّمكُمُ 
احد من الّسْحرَ ألنه علم أن موسى عليه السالم ما خالطهم ألبتة وما لقيهم وكان يعرف من سحرته أن أستاذ كل و

هو وكيف حصل ذلك العلم مث إنه مع ذلك كان يقول هذه األشياء فثبت أن سبيله يف كل ذلك ما ذكرناه وقال 
  )كانوا يف أول النهار سحرة ويف آخره شهداء ( ابن عباس رضي اهللا عنهما 

اقْضِ َمآ أَنَت قَاضٍ إِنََّما َتقِْضى َهاِذهِ الَْحيَواةَ  الدُّْنَيآ إِنَّآ آَمنَّا قَالُواْ لَن نُّْؤِثَرَك َعلَى َما َجآَءَنا ِمَن الَْبيِّنَاِت َوالَِّذى فَطََرَنا فَ
الَ َيُموتُ  أِْت َربَُّه ُمْجرِماً فَإِنَّ لَُه َجَهنََّمبَِربَِّنا ِلَيْغِفرَ لََنا َخطَايَاَنا َوَمآ أَكَْرْهَتَنا َعلَْيِه ِمَن السِّْحرِ َواللَُّه َخْيٌر َوأَبْقَى إِنَُّه َمن َي

ْدٍن َتْجرِى ِمن َتْحِتَها ِفيَها َوالَ َيْحَيى َوَمن يَأِْتِه ُمْؤِمناً قَْد َعِملَ الصَّاِلَحاِت فَأُوْلَاِئَك لَُهمُ الدََّرَجاتُ الُْعلَى َجنَّاُت َع
  اَألْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها وَذاِلَك َجَزآُء َمن َتَزكَّى

رعون ألولئك حكى جواهبم عن ذلك مبا يدل على حصول اليقني التام والبصرية اعلم أنه تعاىل ملا حكى هتديد ف
الكاملة هلم يف أصول الدين فقالوا لَن نُّْؤِثَرَك َعلَى َما َجاءَنا ِمَن الْبَّيَناِت وذلك يدل على أن فرعون طلب منهم 

ملا قاله وبينوا العلة وهي أن الذي جاءهم بينات الرجوع عن اإلميان وإال فعل هبم ما أوعدهم فقالوا لَن نُّْؤِثَرَك جواباً 
وأدلة والذي يذكره فرعون حمض الدنيا ومنافع الدنيا ومضارها ال تعارض منافع اآلخرة ومضارها أما قوله َوالَِّذى 

فَطََرَنا ففيه وجهان األول أن التقدير لن نؤثرك يا فرعون على ما جاءنا من البينات وعلى الذي فطرنا أي وعلى 
طاعة الذي فطرنا وعلى عبادته الوجه الثاين جيوز أن يكون خفضاً على القسم واعلم أهنم ملا علموا أهنم مىت أصروا 

على اإلميان فعل فرعون ما أوعدهم به فقالوا فَاقْضِ َما أَنَت قَاضٍ ال على معىن أهنم أمروه بذلك لكن أظهروا أن 
عرفوه من احلق علماً وعمالً مث بينوا ما ألجله يسهل عليهم احتمال  ذلك الوعيد ال يزيلهم ألبتة عن إمياهنم وعما
ووجهها أن احلياة يف القراءة املشهورة ) نقضي هذه احلياة الدنيا ( ذلك فقالوا قَالُواْ لَن نُّؤِْثَرَك َعلَى َما وقرىء 

معة صيم واملعىن أن منتصبة على الظرف فاتسع يف الظرف باجرائه جمرى املفعول به كقولك يف صمت يوم اجل
قضاءك وحكمك إمنا يكون يف هذه احلياة الدنيا وهي كيف كانت فانية وإمنا مطلبنا سعادة اآلخرة وهي باقية 

وملا كان والعقل يقتضي حتمل الضرر الفاين املتوصل به إىل السعادة الباقية مث قالوا إِنَّا اَمنَّا بَِرّبَنا ِلَيْغِفَر لََنا َخطَاَياَنا 
خطاياهم عهداً ما أظهروه من السحر قالوا َوَما أَكْرَْهَتَنا َعلَْيِه ِمَن الّسْحرِ وذكروا يف ذلك اإلكراه وجوهاً أقرب 

أحدها أن امللوك يف ذلك الزمان كانوا يأخذون البعض من رعيتهم ويكلفوهنم تعلم السحر فإذا شاخ بعثوا إليه 
وا هذا القول ألجل ذلك أي كنا يف التعلم أوالً والتعليم ثانياً أحداثاً ليعلمهم ليكون يف كل وقت من حيسنه فقال

مكرهني قاله ابن عباس وثانيها أن رؤساء السحرة كانوا اثنني وسبعني إثنان من القبط والباقي من بين إسرائيل 
سحره فأىب  فقالوا لفرعون أرنا موسى نائماً فرأوه فوجدوه حترسه عصاه فقالوا ما هذا بساحر الساحر إذا نام بطل

إال أن يعارضوه وثالثها قال احلسن إن السحرة حشروا من املدائن ليعارضوا موسى عليه السالم فأحضروا باحلشر 
وكانوا مكرهني يف احلضور ورمبا كانوا مكرهني أيضاً يف إظهار السحر ورابعها قال عمرو بن عبيد دعوة السلطان 

  نإكراه وهذا ضعيف ألن دعوة السلطان إذا مل يك

أَيَُّنا معها خوف مل تكن إكراهاً مث قالوا َواللَُّه خَْيُر ثواباً ملن أطاعه َوأَبْقَى عقاباً ملن عصاه وهذا جواب لقوله َولََتْعلَُمنَّ 
قال احلسن سبحان اهللا القوم كفار وهم أشد الكافرين كفراً ثبت يف قلوهبم اإلميان يف )  ٧١طه ( أََشدُّ َعذَاباً َوأَبْقَى 



ة عني فلم يتعاظم عندهم أن قالوا فَاقْضِ َما أَنَت قَاضٍ يف ذات اهللا تعاىل واهللا إن أحدكم اليوم ليصحب القرآن طرف
ستني عاماً مث إنه يبيع دينه بثمن حقري مث ختموا هذا الكالم بشرح أحوال املؤمنني وأحوال اجملرمني يف عرصة القيامة 

  َربَُّه ُمْجرِماً فَإِنَّ لَُه جََهنََّم َيمُوُت ِفيَها َوالَ َيحَْيى وفيه مسائلفقالوا يف اجملرمني إِنَُّه َمن يَأِْت 
  املسألة األوىل اهلاء يف قوله أَنَُّه ضمري الشأن يعين أن األمر والشأن كذا وكذا

م وكل جمرم املسألة الثانية استدلت املعتزلة هبذه اآلية يف القطع على وعيد أصحاب الكبائر قالوا صاحب الكبرية جمر
فإن له جهنم لقوله إِنَُّه َمن َيأِْت َربَُّه ُمْجرِماً وكلمة من يف معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه جيوز استثناء كل 

واحد منها واإلستثناء خيرج من الكالم ما لواله لدخل واعترض بعض املتكلمني من أصحابنا على هذا الكالم فقال 
م والدليل عليه أنه تعاىل جعل اجملرم يف مقابلة املؤمن فإنه قال يف هذه اآلية َوَمن َيأِْتهِ ال نسلم أن صاحب الكبرية جمر

وأيضاً فإنه )  ٢٩املطففني ( ُمْؤِمناً قَْد َعِملَ الصَّاِلحَاِت وقال إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُمواْ كَانُواْ ِمَن الَِّذيَن ءاَمنُواْ َيْضَحكُونَ 
َم الَ َيُموُت ِفيَها َوالَ َيْحَيى واملؤمن صاحب الكبرية وإن عذب بالنار ال يكون هبذا الوصف ويف اخلرب قال فَإِنَّ لَُه َجهَنَّ

واعلم أن هذه االعتراضات ضعيفة أما قوله إن ) خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان ( الصحيح 
ن هذا إمنا ينفع لو ثبت أن صاحب الكبرية مؤمن ومذهب اهللا تعاىل جعل اجملرم يف مقابلة املؤمن فهذا مسلم لك

املعتزلة أنه ليس مبؤمن فهذا املعترض كأنه بىن هذا االعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط قوله ثانياً إنه ال يليق 
دة بصاحب الكبرية أن يقال يف حقه إن له جهنم ال ميوت فيها وال حيىي قلنا ال نسلم فإن عذاب جهنم يف غاية الش

القرآن متواتر فال ( وأما احلديث فيقال )  ١٩٢آل عمران ( قال تعاىل َربََّنا إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَْد أَخَْزْيَتُه 
وميكن أن يقال ثبت يف أصول الفقه أنه جيوز ختصيص القرآن خبرب الواحد وللخصم أن جييب ) يعارضه خرب الواحد 

رجوع إليه يف العمليات وهذه املسألة ليست من العمليات بل من االعتقادات فال فيقول ذلك يفيد الظن فيجوز ال
جيوز املصري إليها ههنا فإن اعترض إنسان آخر وقال أمجعنا على أن هذه اآلية مشروطة بنفي التوبة وبأن ال يكون 

العقاب ولكن عندنا العفو عقابه حمبطاً بثواب طاعته والقدر املشترك بني الصورتني هو أن ال يوجد ما حيبط ذلك 
حمبط للعقاب وعندنا أن اجملرم الذي ال يوجد يف حقه العفو ال بد وأن يدخل جهنم واعلم أن هذا االعتراض أيضاً 

ضعيف أما شرط نفي التوبة فال حاجة إليه ألنه قال َمن يَأِْت َربَُّه ُمْجرِماً أي حال كونه جمرماً والتائب ال يصدق 
ال كونه جمرماً وأما صاحب الصغرية فألنه ال يسمى جمرماً ألن اجملرم اسم للذم فال جيوز إطالقه عليه أنه أتى ربه ح

على صاحب الصغرية بل االعتراض الصحيح أن نقول عموم هذا الوعيد معارض مبا جاء بعده من عموم الوعد 
ِئَك لَُهُم الدََّرَجاُت الُْعلَى وكالمنا فيمن أتى باإلميان وهو قوله تعاىل َوَمن َيأِْتِه ُمْؤِمناً قَْد َعِملَ الصَّاِلَحاِت فَأُوْلَ

واألعمال الصاحلة مث أتى بعد ذلك ببعض الكبائر فإن قيل عقاب املعصية حيبط ثواب الطاعة قلنا مل ال جيوز أن يقال 
  يه قلنا أماثواب اإلميان يدفع عقاب املعصية فإن قالوا لو كان كذلك لوجب أن ال جيوز لعنه وإقامة احلد عل

اللعن الغري جائز عندنا وأما إقامة احلد عليه فقد تكون على سبيل احملنة كما يف حق التائب وقد تكون على سبيل 
)  ٣٨ة املائد( للَِّه التنكيل قالت املعتزلة قوله تعاىل َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ  فَاقْطَُعواْ أَْيدَِيُهَما َجَزاء بَِما كََسَبا َنكَاالً ّمَن ا

فاهللا تعاىل نص على أنه جيب عليه إقامة احلد على سبيل التنكيل وكل من كان كذلك استحال أن يكون مستحقاً 
للمدح والتعظيم وإذا مل يبق ذلك مل يبق الثواب كما قلنا فدلنا ذلك على أن عقاب الكبرية أوىل بإزالة ثواب الطاعة 

رئة هذا منتهى كالمهم يف مسألة الوعيد قلنا حاصل الكالم يرجع إىل املتقدمة من الطاعات بدفع عقاب الكبرية الطا
أن النص الدال على إقامة احلد عليه على سبيل التنكيل صار معارضاً للنصوص الدالة على كونه مستحقاً للثواب 

ق فلم كان ترجيح أحدمها على اآلخر أوىل من العكس وذلك ألن املؤمن كان ينقسم إىل السارق وغري السار



فالسارق ينقسم إىل املؤمن وإىل غري املؤمن فلم يكن ألحدمها مزية على اآلخر يف العموم واخلصوص فإذا تعارضا 
تساقطا مث نقول ال نسلم أن كلمة من يف إفادة العموم قطعية بل ظنية ومسألتنا قطعية فال جيوز التعويل على ما 

  ألصولذكرته ومتام الكالم فيه مذكور يف كتاب احملصول يف ا
املسألة الثالثة متسكت اجملسمة بقوله إِنَُّه َمن يَأِْت َربَُّه ُمْجرِماً فقالوا اجلسم إمنا يأيت ربه لو كان الرب يف املكان 

وجوابه أن اهللا تعاىل جعل إتياهنم موضع الوعد إتياناً إىل اهللا جمازاً كقول إبراهيم عليه السالم إِّنى ذَاِهٌب إِلَى َرّبى 
  ) ٩٩الصافات ( نِ َسيَْهِدي

املسألة الرابعة اجلسم احلي ال بد وأن يبقى إما حياً أو يصري ميتاً فخلوه عن الوصفني حمال فمعناه يف اآلية أنه يكون 
يف جهنم بأسوء حال ال ميوت موتة مرحية وال حييا حياة ممتعة مث ذكر حال املؤمنني فقال َوَمن َيأِْتِه ُمْؤِمناً قَْد َعِملَ 

حَاِت فَأُْولَِئَك لَُهُم الدََّرجَاُت الُْعلَى واعلم أن قوله قَْد َعِملَ الصَّاِلَحاِت يقتضي أن يكون آتياً بكل الصاحلات الصَّاِل
وذلك باإلتفاق غري معترب وال ممكن فينبغي أن حيمل ذلك على أداء الواجبات مث ذكر أن من أتى باإلميان واألعمال 

ى مث فسرها فقال َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْنَهاُر ويف اآلية تنبيه على الصاحلات كانت له الدرجات العل
حصول العفو ألصحاب الكبائر ألنه تعاىل جعل الدرجات العلى من اجلنة ملن أتى ربه باإلميان واألعمال الصاحلة 

ة من أهل اإلميان أما قوله َوذاِلَك جََزاء فسائر الدرجات اليت هي غري عالية ال بد وأن تكون لغريهم ما هم إال العصا
َمن َتَزكَّى فقال ابن عباس يريد من قال ال إله إال اهللا وأقول ملا دلت هذه اآلية على أن الدرجات العالية هي جزاء 

من تزكى أي تطهر عن الذنوب وجب حبكم ذلك اخلطاب أن الدرجات اليت ال تكون عالية أن ال تكون جزاء من 
لغريهم ممن يكون قد أتى باملعاصي وعفا اهللا بفضله ورمحته عنهم واعلم أنه ليس يف القرآن أن فرعون تزكى فهي 

  فعل بأولئك القوم املؤمنني ما أوعدهم به ولكن ثبت ذلك يف األخبار
ساً الَّ َتَخاُف َدرَكاً َوالَ َتْخَشى فَأَْتَبعَُهمْ َولَقَْد أَْوَحيَْنآ إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِعَِباِدى فَاْضرِْب لَُهْم طَرِيقاً ِفى الَْبْحرِ َيَب
  ِفْرَعْونُ بُِجُنوِدِه فََغِشَيُهْم مَِّن الَْيمِّ َما غَشَِيُهْم وَأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْوَمُه َوَما َهَدى

ليه السالم يف تلك احلالة كثر واعلم أن يف قوله َولَقَْد أَْوَحْيَنا إِلَى مُوَسى أَنْ أَْسرِ بِِعَباِدى داللة على أن موسى ع
مستجيبوه فأراد اهللا تعاىل متييزهم من طائفة فرعون وخالصهم فأوحى إليه أن يسري هبم ليالً والسري اسم لسري 

الليل واإلسراء مثله فإن قيل ما احلكمة يف أن يسري هبم ليالً قلنا لوجوه أحدها أن يكون اجتماعهم ال مبشهد من 
استكمال مرادهم يف ذلك وثانيها ليكون عائقاً عن طلب فرعون ومتبعيه وثالثها ليكون إذا العدو فال مينعهم عن 

تقارب العسكران ال يرى عسكر موسى عسكر فرعون فال يهابوهم أما قوله فَاْضرِبْ لَُهْم طَرِيقاً ِفى الَْبْحرِ َيَبساً 
رب اللنب عمله والثاين بني هلم طريقاً يف ففيه وجهان األول أي فاجعل هلم من قوهلم ضرب له يف ماله سهماً وض

البحر بالضرب بالعصا وهو أن يضرب البحر بالعصا حىت ينفلق فعدى الضرب إىل الطريق واحلاصل أنه أريد 
بضرب الطريق جعل الطريق بالضرب يبساً مث بني تعاىل أن مجيع أسباب األمن كان حاصالً يف ذلك الطريق أحدها 

ساً ويبساً بفتح الياء وتسكني الباء فمن قال يابساً جعله مبعىن الطريق ومن قال يبساً بتحريك أنه كان يبساً قرىء ياب
الباء فاليبس واليابس شيء واحد واملعىن طريقاً أيبس ومن قال يبساً بتسكني الباء فهو خمفف عن اليبس واملراد أنه 

َخاُف َدَركاً َوالَ َتْخَشى أي ال ختاف أن يدركك فرعون ما كان فيه وحل وال نداوة فضالً عن املاء وثانيها قوله الَّ َت
فإين أحول بينك وبينه بالتأخري قال سيبويه قوله َتَخاُف رفعه على وجهني أحدمها على احلال كقولك غري خائف وال 

له خاش والثاين على اإلبتداء أي أنت ال ختاف وهذا قول الفراء قال األخفش والزجاج املعىن ال ختاف فيه كقو
أي ال جتزي فيه نفس وقرأ محزة ال ختف وفيه وجهان أحدمها )  ٤٨البقرة ( َواتَّقُواْ َيْوًما الَّ َتجْزِى َنفٌْس َعن نَّفْسٍ 



أنه هني والثاين قال أبو علي جعله جواب الشرط على معىن إن تضرب ال ختف وعلى هذه القراءة ذكروا يف قوله 
يستأنف كأنه قيل وأنت ال ختشى أي ومن شأنك أنك آمن ال ختشى وثانيها أن ال  َوالَ َتْخَشى ثالثة أوجه أحدمها أن

تكون األلف هي األلف املنقلبة عن الياء اليت هي الم الفعل ولكن زائدة لإلطالق من أجل الفاصلة كقوله تعاىل 
وثالثها أن يكون مثل قوله وتضحك مين )  ١٠حزاب األ( َوَتظُنُّونَ بِاللَِّه الظُُّنوَناْ )  ٤٨األحزاب ( فَأََضلُّوَنا السَّبِيالْ 
  } ١/ < شيخة عبشمية 

  كأن مل ترى قبلي أسرياً ميانياً
هِ وثالثها قوله َوالَ َتْخَشى واملعىن أنك ال ختاف إدراك فرعون وال ختشى الغرق باملاء أما قوله فَأَْتَبَعُهْم ِفْرَعْونُ بُِجُنوِد

تبعهم وتبعهم واحد وذلك جائز وحيتمل أن تكون الباء زائدة واملعىن أتبعهم قال أبو مسلم زعم رواة اللغة أن أ
فأتبعهم ( أسرى بعبده وقال الزجاج قرىء )  ٩٤طه ( فرعون جنوده كقوله تعاىل الَ تَأُْخذْ بِِلْحيَِتى َوالَ بَِرأِْسى 

  فرعون

ز أن يكون مبعىن معهم أما قوله فََغِشيَُهْم أي ومعه جنوده وقرىء بُِجنُوِدِه ومعناه أحلق جنوده هبم وجيو) وجنوده 
فغشاهم من اليم ( فاملعىن عالهم وسترهم وما غشيهم تعظيم لألمر أي غشيهم ما ال يعلم كنهه إال اهللا تعاىل وقرىء 

وفاعل غشاهم إما اهللا سبحانه وتعاىل أو ما غشيهم أو فرعون ألنه الذي ورط جنوده وتسبب يف ) ما غشيهم 
قوله وَأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْوَمُه َوَما َهَدى فاحتج القاضي به وقال لو كان الضالل من خلق اهللا تعاىل ملا جاز هالكهم أما 

أن يقال وأضل فرعون قومه بل وجب أن يقال اهللا تعاىل أضلهم وألن اهللا تعاىل ذمه بذلك فكيف جيوز أن يكون 
و غري فاعل لذلك الفعل وإال الستحق ذلك الذم وقوله َوَما خالقاً للكفر ألن من ذم غريه بشيء ال بد وأن يكون ه

ولنذكر القصة وما فيها من املباحث قال ابن )  ٢٩غافر ( َهَدى هتكم به يف قوله َوَما أَْهدِيكُمْ إِالَّ سَبِيلَ الرََّشاِد 
الم وبنو إسرائيل عباس رضي اهللا عنهما ملا أمر اهللا تعاىل موسى أن يقطع بقومه البحر وكان موسى عليه الس

استعاروا من قوم فرعون احللى والدواب لعيد خيرجون إليه فخرج هبم ليالً وهم ستمائة ألف وثالثة آالف ونيف 
ليس فيهم ابن ستني وال عشرين وقد كان يوسف عليه السالم عهد إليهم عند موته أن خيرجوا بعظامه معهم من 

جوز على موضع العظام فأخذوها فقال موسى عليه السالم للعجوز مصر فلم خيرجوا هبا فتحري القوم حىت دلتهم ع
وأبا بكر هجموا على ) صلى اهللا عليه وسلم ( احتكمي فقالت أكون معك يف اجلنة وذكر ابن عباس أن حممداً 

 رجل من العرب وامرأة ليس هلم إال عنز فذحبوها هلما فقال عليه السالم إذا مسعت برجل قد ظهر بيثرب فاته فلعل
أتاه مع امرأته فقال أتعرفين قال نعم عرفتك ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا يرزقك منه خرياً فلما مسع بظهور الرسول 

وخرج فرعون يف ) أما إن عجوز بين إسرائيل خري منك ( فقال له احتكم فقال مثانون ضانية فأعطاه إياها وقال له 
سمائة ألف سوى اجلنبني والقلب فلما انتهى موسى إىل البحر طلب موسى عليه السالم وعلى مقدمته ألف ألف ومخ

قال ههنا أمرت مث قال موسى عليه السالم للبحر انفرق فأىب فأوحى اهللا إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق 
خناف فقال هلم موسى عليه السالم ادخلوا فيه فقالوا كيف وأرضه رطبة فدعا اهللا فهبت عليه الصبا فجفت فقالوا 

الغرق يف بعضنا فجعل بينهم كوى حىت يرى بعضهم بعضاً مث دخلوا حىت جاوزوا البحر فأقبل فرعون إىل تلك 
الطرق فقال قومه له إن موسى قد سحر البحر فصار كما ترى وكان على فرس حصان وأقبل جربيل عليه السالم 

سالم بني يدي فرعون وأبصر احلصان الفرس على فرس أنثى يف ثالثة وثالثني من املالئكة فصار جربيل عليه ال
احلجر فاقتحم بفرعون على أثرها وصاحت املالئكة يف الناس احلقوا امللك حىت إذا دخل آخرهم وكاد أوهلم أن 
خيرج التقى البحر عليهم فغرقوا فسمع بنو إسرائيل خفقة البحر عليهم فقالوا ما هذا يا موسى قال قد أغرق اهللا 



وا لينظروا إليهم فقالوا يا موسى ادع اهللا أن خيرجهم لنا حىت ننظر إليهم فدعا فلفظهم البحر إىل فرعون وقومه فرجع
الساحل وأصابوا من سالحهم وذكر ابن عباس أن جربيل عليه السالم قال يا حممد لو رأيتين وأنا أدس فرعون يف 

  ّم َما غَِشيَُهْم ويف القصة أحباثاملاء والطني خمافة أن يتوب فهذا معىن قوله فََغِشيَُهْم ّمَن الَْي
البحث األول روي يف األخبار أن موسى عليه السالم ملا ضرب بعصاه البحر حصل اثنا عشر طريقاً يابساً يتهيأ 

طروقه وبقي املاء قائماً بني الطريق والطريق كالطود العظيم وهو اجلبل فأخذ كل سبط من بين إسرائيل يف طريق من 
من قال بل حصل طريق واحد وحجة القول األول األخبار ومن القرآن قوله تعاىل فَكَانَ كُلُّ هذه الطرق ومنهم 

  وذلك ال حيصل إال إذا حصل هناك طرق)  ٦٣الشعراء ( ِفْرقٍ كَالطَّْودِ الَْعظِيمِ 

طَرِيقاً ِفى الَْبْحرِ  حىت يكون املاء القائم بني الطريقني كالطود العظيم وحجة القول الثاين ظاهر قوله فَاضْرِْب لَُهْم
  َيَبساً وذلك يتناول الطريق الواحد وإن أمكن محله على الطرق نظراً إىل اجلنس

البحث الثاين روي أن بين إسرائيل بعد أن أظهر موسى عليه السالم هلم الطريق وبينها هلم تعنتوا وقالوا نريد أن 
ا جميء فرعون صاروا يف هناية اخلوف واخلائف إذا وجد يرى بعضنا بعضاً وهذا كالبعيد وذلك أن القوم ملا أبصرو

  طريق الفرار واخلالص كيف يتفرغ للتعنت البارد
البحث الثالث أن فرعون كان عاقالً بل كان يف هناية الدهاء فكيف اختار إلقاء نفسه إىل التهلكة فإنه كان يعلم من 

مها أن جربيل عليه السالم كان على الرمكة فتبعه نفسه أن انفالق البحر ليس بأمره فعند هذا ذكروا وجهني أحد
فرس فرعون ولقائل أن يقول هذا بعيد ألنه يبعد أن يكون خوض امللك يف أمثال هذه املواضع مقدماً على خوض 
مجيع العسكر وما ذكروه إمنا يتم إذا كان األمر كذلك وأيضاً فلو كان األمر على ما قالوه لكان فرعون يف ذلك 

بور وذلك مما يزيده خوفاً وحيمله على اإلمساك يف أن ال يدخل وأيضاً فأي حاجة جلربيل عليه السالم الدخول كاجمل
إىل هذه احليلة وقد كان ميكنه أن يأخذه مع قومه ويرميه يف املاء ابتداء بل األوىل أن يقال إنه أمر مقدمة عسكره 

  الكل أغرقهم اهللا تعاىل بالدخول فدخلوا وما غرقوا فغلب على ظنه السالمة فلما دخل
البحث الرابع أن الذي نقل عن جربيل عليه السالم أنه كان يدسه يف املاء والطني خوفاً من أن يؤمن فبعيد ألن املنع 

  من اإلميان ال يليق باملالئكة واألنبياء عليهم السالم
 عليك فقال البحر ال مير علي البحث اخلامس الذي روي أن موسى عليه السالم كلم البحر قال له انفلق يل ألعرب

رجل عاص فهو غري ممتنع على أصولنا ألن عندنا البنية ليست شرطاً للحياة وعند املعتزلة أن ذلك على لسان احلال 
  ال على لسان املقال واهللا أعلم

االٌّ ْيَمَن َوَنزَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُواْ ِمن يابَنِى إِْسَراِءيلَ قَْد أَجنَْيَناكُْم مِّْن َعُدوِّكُْم َوَواَعْدَناكُمْ َجانَِب الطُّورِ 
َوإِنِّى لََغفَّاٌر لَِّمن َتاَب َوآمََن  طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َوالَ َتطْغَْواْ ِفيِه فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غَضَبِى َوَمن َيْحِللْ َعلَْيِه غَضَبِى فَقَْد َهَوى

  ثُمَّ اهَْتَدى َوَعِملَ َصاِلَحاً
اعلم أنه تعاىل ملا أنعم على قوم موسى عليه السالم بأنواع النعم ذكرهم إياها وال شك أن إزالة املضرة جيب أن 

تكون متقدمة على إيصال املنفعة وال شك أن إيصال املنفعة الدينية أعظم يف كونه نعمة من إيصال املنفعة الدنيوية 
ْيَناكُْم ّمْن َعُدّوكُْم وهو إشارة إىل إزالة الضرر فإن فرعون كان ينزل هبم من أنواع فلهذا بدأ اهللا تعاىل بقوله أَجنَ

  الظلم كثرياً من القتل واإلذالل واإلخراج واإلتعاب يف األعمال مث ثىن بذكر



ذلك الوقت عليهم كتاباً فيه  املنفعة الدينية وهي قوله َوَواَعْدَناكُْم جَانَِب الطُّورِ االْْيَمَن ووجه املنفعة فيه أنه أنزل يف
بَاتِ بيان دينهم وشرح شريعتهم مث ثلث بذكر املنفعة الدنيوية وهي قوله وََنزَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُواْ ِمن طَيِّ

 بني أن من عصى مث تاب كان َما َرَزقَْناكُْم مث زجرهم عن العصيان بقوله َوالَ َتطَْغْواْ ِفيِه فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضبِى مث
  مقبوالً عند اهللا بقوله َوإِّنى لََغفَّاٌر لَّمن َتاَب وهذا بيان املقصود من اآلية مث ههنا مسائل

ا املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي قد أجنيتكم ووعدتكم إىل قوله ِمن طَّيبَاِت َما َرَزقَْناكُْم كلها بالتاء إال قوله َوَنزَّلَْن
ُم الَْمنَّ وَالسَّلَْوى فإهنا بالنون وقرأ الباقون كلها بالنون وقرأ نافع وعاصم وواعدناكم وقرأ محزة والكسائي َعلَْيكُ

  وواعدتكم
املسألة الثانية قال الكليب ملا جاوز موسى عليه السالم ببين إسرائيل البحر قالوا له أليس وعدتنا أن تأتينا من ربنا 

قال بلى مث تعجل موسى إىل ربه ليأتيهم بالكتاب ووعدهم أن يأتيهم إىل أربعني ليلة بكتاب فيه الفرائض واألحكام 
من يوم انطلق وإمنا قال َوَواَعْدَناكُْم ألنه إمنا واعد موسى أن يؤتيه التوراة ألجلهم وقال مقاتل إمنا قال واعدناكم 

  ألن اخلطاب له وللسبعني املختارة واهللا أعلم
فسرون ليس للجبل ميني وال يسار بل املراد أن طور سيناء عن ميني من انطلق من مصر إىل املسألة الثالثة قال امل

الشام وقرىء األمين باجلر على اجلوار حنو حجر ضب خرب وانتفاع القوم بذلك إما ألن اهللا تعاىل أنزل التوراة 
  وم بسبب ذلك شرف عظيمعليهم وفيها شرح دينهم وإما ألن اهللا تعاىل ملا كلم موسى على الطور حصل للق

  ) ٢املائدة ( املسألة الرابعة قوله كُلُواْ ليس أمر إجياب بل أمر إباحة كقوله َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاصْطَاُدواْ 
املسألة اخلامسة يف الطيبات قوالن أحدمها اللذائذ ألن املن والسلوى من لذائذ األطعمة والثاين وهو قول الكليب 

ء أنزله اهللا تعاىل إليهم ومل متسه يد اآلدميني وجيوز اجلمع بني الوجهني ألن بني املعنيني معىن ومقاتل احلالل ألنه شي
  مشتركاً ومتام القول يف هذه القصة تقدم يف سورة البقرة

املسألة السادسة يف قوله تعاىل َوالَ َتطَْغْواْ فيه وجوه أحدها قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ال تطغوا أي ال يظلم 
عضكم بعضاً فيأخذه من صاحبه وثانيها قال مقاتل والضحاك ال تظلموا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد اإلباحة ب

وثالثها قال الكليب ال تكفروا النعمة أي ال تستعينوا بنعميت على خمالفيت وال تعرضوا على الشكر وال تعدلوا عن 
  احلالل إىل احلرام

فيحل ومن حيلل كالمها بالضم وروى األعمش عن أصحاب عبد اهللا فيحل  املسألة السابعة قرأ األعمش والكسائي
بالكسر ومن حيلل بالرفع وقراءة العامة بالكسر يف الكلمتني أما من كسر فمعناه الوجوب من حل الدين حيل إذا 

ىن النزول وقوله فَقَْد َهَوى واملضموم يف مع)  ١٩٦البقرة ( وجب أداؤه ومنه قوله تعاىل َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدىُ  َمِحلَُّه 
  أي شقي وقيل فقد وقع يف اهلاوية يقال هوى يهوي هوياً إذا سقط من علو إىل أسفل

املسألة الثامنة اعلم أن اهللا تعاىل وصف نفسه بكونه غافراً وغفوراً وغفاراً وبأن له غفراناً ومغفرة وعرب عنه بلفظ 
وأما كونه غفوراً فقوله )  ٣غافر ( كونه غافراً فقوله غَاِفرِ الذَّنبِ املاضي واملستقبل واألمر أما إنه وصف نفسه ب

وأما كونه غفاراً فقوله وَإِّنى لََغفَّاٌر لَّمن تَاَب وأما الغفران فقوله غُفْرَاَنكَ )  ٥٨الكهف ( َورَبَُّك الَْغفُوُر ذُو الرَّْحَمةِ  
وأما صيغة املاضي فقوله يف حق )  ٦الرعد ( رَبََّك لَذُو َمْغِفَرةٍ  لّلنَّاسِ وأما املغفرة فقوله َوإِنَّ )  ٢٨٥البقرة ( َربََّنا 

وأما صيغة املستقبل فقوله إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفرُ أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيغِْفُر َما ُدونَ )  ٢٥ص ( داود عليه السالم فََغفَرَْنا لَُه ذاِلَك 
صلى اهللا ( وقوله يف حق حممد )  ٥٣الزمر ( ه إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعاً وقول)  ٤٨النساء ( ذَِلَك ِلَمن َيَشاء 

حممد ( وأما لفظ االستغفار فقوله وَاْسَتْغِفْر ِلذَنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت )  ٢الفتح ( لَّيْغِفَر لََك اللَُّه ) عليه وسلم 



ويف املالئكة وََيْسَتْغِفُرونَ ِلَمن )  ١٠نوح ( لُْت اْسَتْغِفُرواْ رَبَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً ويف حق نوح عليه السالم فَقُ)  ١٩
واعلم أن األنبياء عليهم السالم كلهم طلبوا املغفرة أما آدم عليه السالم فقال َوإِن لَّمْ )  ٥الشورى ( ِفى االْْرضِ 

( وأما نوح عليه السالم فقال َوإِالَّ َتغِْفْر ِلى َوَتْرَحمْنِى )  ٢٣األعراف ( ِمَن الَْخاِسرِيَن  َتْغِفْر لََنا َوَتْرَحمَْنا لََنكُوَننَّ
وطلبها )  ٨٢الشعراء ( وأما إبراهيم عليه السالم فقال وَالَِّذى أَطَْمُع أَن َيغِْفَر ِلى خَِطيئَِتى َيْوَم الِدينِ )  ٤٧هود 

وأما يوسف عليه السالم فقال يف إخوته الَ َتثَْريَب َعلَْيكُمُ الَْيْوَم َيغِْفُر اللَُّه لَكُمْ )  ٤٧مرمي  (ألبيه َسأَْسَتغِْفُر لَكَ رَبِي 
وأما داود عليه )  ١٥١األعراف ( وأما موسى عليه السالم ففي قصة القبطي َرّب اغِْفرْ ِلى َوالِخى )  ٩٢يوسف ( 

وأما عيسى عليه )  ٣٥ص ( مان عليه السالم َرّب اغِْفرْ ِلى َوَهْب ِلى ُملْكاً أما سلي)  ٢٤ص ( السالم فَاْسَتغْفََر َربَُّه 
فقول َواْسَتغِْفْر ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما حممد )  ١١٨املائدة ( السالم َوإِن َتغِْفْر لَُهْم فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

وأما األمة فقوله وَالَِّذيَن َجاءوا ِمن َبْعدِِهْم َيقُولُونَ رَبََّنا اغِْفْر لََنا )  ١٩حممد ( ِلذَنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت 
واعلم أن بسط الكالم ههنا أن نبني أوالً حقيقة املغفرة مث نتكلم يف كونه تعاىل غافراً )  ١٠احلشر ( َوِإلخْوانَِنا 

ني أن مغفرته يف حق األنبياء عليهم السالم كيف تعقل مع أنه ال وغفوراً وغفاراً مث نتكلم يف أن مغفرته عامة مث نب
ذنب هلم ويتفرع على هذه اجلملة استدالل أصحابنا يف إثبات العفو وتقريره أن الذنب إما أن يكون صغرياً أو كبرياً 

رك القبيح ال يسمى بعد التوبة أو قبل التوبة والقسمان األوالن يقبح من اهللا عذاهبما وجيب عليه التجاوز عنهما وت
غفراناً فتعني أن ال يتحقق الغفران إال يف القسم الثالث وهو املطلوب فإن قيل هذا يناقض صريح اآلية ألنه أثبت 
الغفران يف حق من استجمع أموراً أربعة التوبة واإلميان والعمل الصاحل واالهتداء قلنا إن من تاب وآمن وعمل 

كان تائباً ومؤمناً وآتياً بالعمل الصاحل ومهتدياً ومع ذلك يكون مذنباً فحينئذ  صاحلاً مث اهتدى مث أذنب بعد ذلك
فاطر ( يستقيم كالمنا وههنا نكتة وهي أن العبد له أمساء ثالثة الظامل والظلوم والظالم فالظامل فَِمْنُهْم ظَاِلمٌ لَّنفِْسِه 

والظالم إذا كثر ذلك منه وهللا يف مقابلة كل واحد من هذه )  ٧٢األحزاب ( والظلوم إِنَُّه كَانَ ظَلُوماً َجهُوالً )  ٣٢
األمساء اسم فكأنه تعاىل يقول إن كنت ظاملاً فأنا غافر وإن كنت ظلوماً فأنا غفور وإن كنت ظالماً فأنا غفار وَإِّنى 

  ) ٨٢طه ( لََغفَّاٌر لَّمن تَاَب َواَمَن 
ىل ثُمَّ اهَْتَدى وسبب ذلك أن من تاب وآمن وعمل صاحلاً فال بد املسألة التاسعة كثري اختالف املفسرين يف قوله تعا

وأن يكون مهتدياً فما معىن قوله مث اهتدى بعد ذكر هذه األشياء والوجوه امللخصة فيه ثالثة أحدها املراد منه 
 املستقبل االستمرار على تلك الطريقة إذ املهتدي يف احلال ال يكفيه ذلك يف الفوز بالنجاة حىت يستمر عليه يف

  وميوت عليه ويؤكده قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَقَاُمواْ

وكلمة مث للتراخي يف هذه اآلية وليست لتباين املرتبتني بل لتباين الوقتني فكأنه تعاىل قال اإلتيان )  ٣٠فصلت ( 
أحد وال صعوبة يف ذلك إمنا الصعوبة يف املداومة على ذلك بالتوبة واإلميان والعمل الصاحل مما قد يتفق لكل 

واالستمرار عليه وثانيها املراد من قوله ثُمَّ اهَْتَدى أي علم أن ذلك هبداية اهللا وتوفيقه وبقي مستعيناً باهللا يف إدامة 
عمل الصاحل إشارة إىل ذلك من غري تقصري عن ابن عباس وثالثها املراد من اإلميان االعتقاد املبين على الدليل وال

أعمال اجلوارح بقي بعد ذلك ما يتعلق بتطهري القلب من األخالق الذميمة وهو املسمى بالطريقة يف لسان الصوفية 
  مث انكشاف حقائق األشياء له وهو املسمى باحلقيقة يف لسان الصوفية فهاتان املرتبتان مها املرادتان بقوله ثُمَّ اهَْتَدى

نهم من قال جتب التوبة عن الكفر أوالً مث اإلتيان باإلميان ثانياً واحتج عليه هبذه اآلية فإنه تعاىل قدم املسألة العاشرة م
التوبة على اإلميان واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أن العمل الصاحل غري داخل يف اإلميان ألنه تعاىل عطف العمل 

  الصاحل على اإلميان واملعطوف مغاير للمعطوف عليه



  آ أَْعَجلََك َعن قَوِمَك يامُوَسى قَالَ ُهْم أُْوال ِء َعلَى أَثَرِى َوَعجِلُْت إِلَْيكَ َربِّ ِلتَْرَضىَوَم
اعلم أن يف قوله َوَما أَْعَجلََك َعن قَوِمَك ياُموَسى ُموَسى داللة على أنه قد تقدم قومه يف املسري إىل املكان وجيب أن 

يف هذه السورة ويف سائر السور )  ٨٠طه ( عاىل َوَواَعْدَناكُمْ َجانَِب الطُّورِ االْْيَمَن يكون املراد ما نبه عليه يف قوله ت
  يريد امليقات عند الطور وعلى اآلية سؤاالت)  ١٤٢األعراف ( كقوله َوواَعْدَنا ُموَسى ثَلَاِثَني لَْيلَةً  

  واب أنه إنكار يف صيغة االستفهام وال امتناع فيهالسؤال األول قوله َوَما أَْعجَلََك استفهام وهو على اهللا حمال اجل
السؤال الثاين أن موسى عليه السالم ال خيلو إما أن يقال إنه كان ممنوعاً عن ذلك التقدم أو مل يكن ممنوعاً عنه فإن 

اإلنكار  كان ممنوعاً كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع املعصية من األنبياء وإن قلنا إنه ما كان ممنوعاً كان ذلك
غري جائز من اهللا تعاىل واجلواب لعله عليه السالم ما وجد نصاً يف ذلك إال أنه باجتهاده تقدم فأخطأ يف ذلك 

  االجتهاد فاستوجب العتاب
السؤال الثالث قال َوَعجِلُْت والعجلة مذمومة واجلواب إهنا ممدوحة يف الدين قال تعاىل َوسَارُِعواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ  ّمن 

  ) ١٣٣آل عمران ( ّبكُْم َوَجنَّةٍ  رَّ
السؤال الرابع قوله ِلتَْرَضى يدل على أنه عليه السالم إمنا فعل ذلك لتحصيل الرضا هللا تعاىل وذلك باطل من وجهني 

أحدمها أنه يلزم جتدد صفة اهللا تعاىل واآلخر أنه تعاىل قبل حصول ذلك الرضا وجب أن يقال إنه تعاىل ما كان 
  سى ألن حتصيل احلاصل حمال وملا مل يكن راضياً عنه وجبراضياً عن مو

أن يكون ساخطاً عليه وذلك ال يليق حبال األنبياء عليهم السالم اجلواب املراد حتصيل دوام الرضا كما أن قوله ثُمَّ 
  اْهَتَدى املراد دوام االهتداء

د قبل الوقت الذي عينه اهللا تعاىل له وإال مل يكن السؤال اخلامس قوله َوَعجِلُْت إِلَْيَك يدل على أنه ذهب إىل امليعا
ذلك تعجيالً مث ظن أن خمالفة أمر اهللا تعاىل سبب لتحصيل رضاه وذلك ال يليق بأجهل الناس فضالً عن كليم اهللا 

  تعاىل واجلواب ما ذكرنا أن ذلك كان باالجتهاد وأخطأ فيه
ألن إىل النتهاء الغاية اجلواب توافقنا على أن اهللا تعاىل مل يكن  السؤال السادس قوله إِلَْيكَ يقتضي كون اهللا يف اجلهة

  يف اجلبل فاملراد إىل مكان وعدك
السؤال السابع َما أَْعجَلََك سؤال عن سبب العجلة فكان جوابه الالئق به أن يقول طلبت زيادة رضاك والشوق إىل 

ه كما ترى واجلواب من وجهني األول أن سؤال اهللا تعاىل كالمك وأما قوله ُهْم أُْوالء َعلَى أَثَرِى فغري منطبق علي
يتضمن شيئني أحدمها إنكار نفس العجلة والثاين السؤال عن سبب التقدم فكان أهم األمرين عند موسى عليه 

قدم السالم باجلواب هذا الثاين فقال مل يوجد مين إال تقدم يسري ال حيتفل به يف العادة وليس بيين وبني من سبقته إال ت
يسري يتقدم مبثله الوفد عن قومهم مث عقبه جبواب السؤال عن العجلة فقال وََعجِلُْت إِلَْيَك َرّب ِلتَْرَضى الثاين أنه 
عليه السالم ملا ورد عليه من هيبة عتاب اهللا تعاىل ما ورد ذهل عن اجلواب املنطبق املترتب على حدود الكالم 

ن قَوِمَك ياُموَسى ُموَسى داللة على أنه تعاىل أمره حبضور امليقات مع قوم واعلم أن يف قوله َوَما أَْعَجلََك َع
خمصوصني واختلفوا يف املراد بالقوم فقال بعضهم هم النقباء السبعون الذين قد اختارهم اهللا تعاىل ليخرجوا معه إىل 

يل وهم الذين خلفهم موسى مع الطور فتقدمهم موسى عليه السالم شوقاً إىل ربه وقال آخرون القوم مجلة بين إسرائ
هارون وأمره أن يقيم فيهم خليفة له إىل أن يرجع هو مع السبعني فقال ُهْم أُْوالء َعلَى أَثَرِى يعين بالقرب مين 

ينتظرونين وعن أيب عمرو ويعقوب إثري بالكسر وعن عيسى بن عمر أثري بالضم وعنه أيضاً أوىل بالقصر واألثر 
  ثر فمسموع يف فرند السيف وهو مبعىن األثر غريبأفصح من األثر وأما األ



فاً قَالَ ياقَْومِ أَلَْم يَِعْدكُمْ قَالَ فَإِنَّا قَْد فََتنَّا قَْوَمَك ِمن َبْعِدَك َوأََضلَُّهُم السَّامِرِى ُّ فََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِس
َعْهُد أَْم أَرَدتُّْم أَن َيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضٌب مِّن رَّبِّكُْم فَأَْخلَفُْتْم مَّْوِعِدى قَالُواْ َمآ أَْخلَفَْنا رَبُّكُْم َوْعداً َحسَناً أَفَطَالَ َعلَْيكُُم الْ

َرَج لَُهْم ِعْجالً َجَسداً لَّهُ ى ُّ فَأَْخَمْوِعَدَك بَِملِْكَنا وَلَاِكنَّا ُحمِّلَْنآ أَْوَزاراً مِّن زِيَنةِ  الْقَْومِ فَقَذَفَْناَها فَكَذَِلَك أَلْقَى السَّاِمرِ
  ْمِلُك لَُهْم َضّراً َوالَ َنفْعاًُخوَاٌر فَقَالُواْ َهاذَآ إِلَاُهكُْم وَإِلَاُه مُوَسى فََنِسىَ  أَفَالَ َيَرْونَ أَالَّ َيْرجُِع إِلَْيهِْم قَْوالً َوالَ َي

وقال موسى يف جوابه َوَعجِلْتُ إِلَْيَك َرّب ِلتَْرَضى )  ٨٣ه ط( اعلم أنه تعاىل ملا قال ملوسى َوَما أَْعَجلََك َعن قَوِمَك 
عرفه اهللا تعاىل ما حدث من القوم بعد أن فارقهم مما كان يبعد أن حيدث لو كان معهم فقال فَإِنَّا قَْد فََتنَّا )  ٨٤طه ( 

  قَْوَمَك ِمن َبْعِدَك وَأََضلَُّهُم السَّاِمرِى ُّ وههنا مسائل
قالت املعتزلة ال جيوز أن يكون املراد أن اهللا تعاىل خلق فيهم الكفر لوجهني الوجه األول الدالئل املسألة األوىل 

العقلية الدالة على أنه ال جيوز من اهللا أن يفعل ذلك الثاين أنه قال َوأََضلَُّهُم السَّاِمرِى ُّ ولو كان اهللا خلق الضالل 
وله وَأََضلَُّهمُ السَّاِمرِى ُّ وأيضاً فألن موسى عليه السالم ملا طالبهم فيهم مل يكن لفعل السامري فيه أثر وكان يبطل ق

ك خبلق بذكر سبب تلك الفتنة قال أَفَطَالَ َعلَْيكُُم الَْعْهدُ أَْم أَرَدتُّْم أَن َيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضٌب ّمن رَّّبكُْم فلو حصل ذل
ه فينا ال ما ذكرت فكان يبطل تقسيم موسى عليه السالم وأيضاً اهللا تعاىل لكان هلم أن يقولوا السبب فيه أن اهللا خلق

فقال أَْم أَرَدتُّمْ أَن َيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضٌب ّمن رَّّبكُْم ولو كان ذلك خبلقه الستحال أن يغضب عليهم فيما هو اخلالق له 
عىن االمتحان يقال فتنت الذهب وملا بطل ذلك وجب أن يكون لقوله فََتنَّا معىن آخر وذلك ألن الفتنة قد تكون مب

بالنار إذا امتحنته بالنار لكي يتميز اجليد من الرديء فههنا شدد اهللا التكليف عليهم وذلك ألن السامري ملا أخرج 
هلم ذلك العجل صاروا مكلفني بأن يستدلوا حبدوث مجلة العامل واألجسام على أن هلا إهلاً ليس جبسم وحينئذ يعرفون 

لح لإلهلية فكان هذا التعبد تشديداً يف التكليف فكان فتنة والتشديد يف التكليف موجود قال تعاىل أن العجل ال يص
هذا متام كالم املعتزلة قال األصحاب )  ٢العنكبوت ( أََحِسَب النَّاُس أَن يُْتَركُواْ أَن َيقُولُواْ ءاَمنَّا َوُهْم الَ ُيفَْتُنونَ 

ذهب شبهة أعظم مما يف الشمس والقمر والدليل الذي ينفي كون ليس يف ظهور صوت عن عجل متخذ من ال
الشمس والقمر إهلاً أوىل بأن ينفي كون ذلك العجل إهلاً فحينئذ ال يكون حدوث ذلك العجل تشديداً يف التكليف 

فال يصح محل اآلية عليه فوجب محله على خلق الضالل فيهم قوهلم أضاف اإلضالل إىل السامري قلنا أليس أن 
يع املسببات العادية تضاف إىل أسباهبا يف الظاهر وإن كان املوجد هلا هو اهللا تعاىل فكذا ههنا وأيضاً قرىء مج

وأضلهم السامري أي وأشدهم ضالالً السامري وعلى هذا ال يبقى للمعتزلة االستدالل مث الذي حيسم مادة الشغب 
  اراً كثريةالتمسك بفصل الداعي على ما سبق تقريره يف هذا الكتاب مر

املسألة الثانية املراد بالقوم ههنا هم الذين خلفهم مع هارون عليه السالم على ساحل البحر وكانوا ستمائة ألف 
  افتتنوا بالعجل غري أثين عشر ألفاً

املسألة الثالثة قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية سعيد بن جبري كان السامري علجاً من أهل كرمان وقع إىل 
ر وكان من قوم يعبدون البقر والذي عليه األكثرون أنه كان من عظماء بين إسرائيل من قبيلة يقال هلا السامرة مص

  قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل كان رجالً من القبط جاراً ملوسى عليه السالم وقد آمن به

وحسبوها أربعني مع أيامها وقالوا قد أكملنا املسألة الرابعة روى يف القصة أهنم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة 
العدة مث كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بني هذا وبني قوله ملوسى عند مقدمه فَإِنَّا قَْد فََتنَّا قَْوَمَك ِمن َبْعِدَك من 

مري شرع يف تدبري وجهني األول أنه تعاىل أخرب عن الفتنة املترقبة بلفظ املوجودة الكائنة على عادته الثاين أن السا



  األمر ملا غاب موسى عليه السالم وعزم على إضالهلم حال مفارقة موسى عليه السالم وكأنه قدر الفتنة موجودة
  املسألة اخلامسة إمنا رجع موسى عليه السالم بعد ما استوىف األربعني ذا القعدة وعشر ذي احلجة

ة الغضب وعلى هذا التقدير ال يلزم التكرار ألن قوله املسألة السادسة ذكروا يف األسف وجوهاً أحدها أنه شد
غضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفاً يفيد كماله وثانيها قال األكثرون حزناً وجزعاً يقال أسف يأسف أسفاً إذا 

حزن فهو آسف وثالثها قال قوم اآلسف املغتاظ وفرقوا بني االغتياط والغضب بأن اهللا تعاىل ال يوصف بالغيظ 
بالغضب من حيث كان الغضب إرادة اإلضرار باملغضوب عليه والغيظ تغري يلحق املغتاظ وذلك ال يصح  ويوصف

إال على األجسام كالضحك والبكاء مث إن اهللا تعاىل حكى عن موسى عليه السالم أنه عاتبهم بعد رجوعه إليهم 
نَّا قَْوَمَك ِمن َبْعِدكَ أنه تعاىل خلق الكفر فيهم وإال ملا قالت املعتزلة وهذا يدل على أنه ليس املراد من قوله فَإِنَّا قَْد فََت

)  ١٥٥األعراف ( عاتبهم بل جيب أن يعاتب اهللا تعاىل قال األصحاب وقد فعل ذلك بقوله إِنْ ِهىَ  إِالَّ ِفْتَنُتَك 
  اً َحَسناً وفيه سؤاالنوجمموع تلك املعاتبات أمور أحدها قوله قَالَ ياقَْومِ أَلَْم يَِعْدكُْم َربُّكُْم َوْعد

السؤال األول قوله أَلَْم يَِعْدكُْم َربُّكُْم هذا الكالم إمنا يتوجه عليهم لو كانوا معترفني بإله آخر سوى العجل أما ملا 
اعتقدوا أنه ال إله سواه على ما أخرب اهللا تعاىل عنهم أهنم قالوا هذا إهلكم وإله موسى كيف يتوجه عليهم هذا الكالم 

  ب أهنم كانوا معترفني باإلله لكنهم عبدوا العجل على التأويل الذي يذكره عبدة األصناماجلوا
السؤال الثاين ما املراد بذلك الوعد احلسن اجلواب ذكروا وجوهاً أحدها أن املراد ما وعدهم من إنزال التوراة 

س وهو الذي ذكره اهللا تعاىل فيما عليهم ليقفوا على الشرائع واألحكام وحيصل هلم بسبب ذلك مزية فيما بني النا
وثانيها أن الوعد احلسن هو الوعد الصدق بالثواب على )  ٨٠طه ( تقدم من قوله َوَواَعْدَناكُْم جَانَِب الطُّورِ االْْيَمَن 

( ْيكُْم غَضَبِى الطاعات وثالثها الوعد هو العهد وهو قول جماهد وذلك العهد هو قوله تعاىل َوالَ َتطْغَْواْ ِفيِه فََيِحلَّ َعلَ
والدليل عليه قوله بعد ذلك أَفَطَالَ َعلَْيكُمُ الْعَْهُد أَْم أََردتُّْم أَن َيِحلَّ َعلَْيكُمْ )  ٨٢طه ( إىل قوله ثُمَّ اهَْتَدى )  ٨١طه 

حيتمل أن غََضٌب ّمن رَّّبكُْم فكأنه قال أفنسيتم ذلك الذي قال اهللا لكم وال تطغوا فيه ورابعها الوعد احلسن ههنا 
يكون وعداً حسناً يف منافع الدين وأن يكون يف منافع الدنيا أما منافع الدين فهو الوعد بإنزال الكتاب الشريف 

اهلادي إىل الشرائع واألحكام والوعد حبصول الثواب العظيم يف اآلخرة وأما منافع الدنيا فهو أنه تعاىل قبل إهالك 
فعل ذلك مث قال أَفَطَالَ َعلَْيكُُم الْعَْهُد أَْم أََردتُّْم أَن َيِحلَّ َعلَْيكُمْ  فرعون كان قد وعدهم أرضهم وديارهم وقد

غََضٌب ّمن رَّّبكُْم فاملراد أفنسيتم ذلك العهد أم تعمدمت املعصية واعلم أن طول العهد حيتمل أموراً أحدها أفطال 
  من النعم املعدودة عليكم العهد بنعم اهللا تعاىل من إجنائه إياكم من فرعون وغري ذلك

وثانيها يروى أهنم )  ١٦احلديد ( املذكورة يف أوائل سورة البقرة وهذا كقوله فَطَالَ َعلَيْهُِم االَْمُد فَقََسْت قُلُوُبُهْم 
عرفوا أن األجل أربعون ليلة فجعلوا كل يوم بأزاء ليلة وردوه إىل عشرين قال القاضي هذا ركيك ألن ذلك ال 

حد وثالثها أن موسى عليه السالم وعدهم ثالثني ليلة فلما زاد اهللا تعاىل فيها عشرة أخرى كان يكاد يشتبه على أ
ذلك طول العهد وأما قوله أَْم أََردتُّْم أَن َيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضٌب ّمن رَّّبكُْم فهذا ال ميكن إجراؤه على الظاهر ألن أحداً 

ومريد السبب مريد للمسبب بالعرض صح هذا الكالم واحتج ال يريد ذلك ولكن املعصية ملا كانت توجب ذلك 
العلماء بذلك على أن الغضب من صفات األفعال ال من صفات الذات ألن صفة ذات اهللا تعاىل ال تنزل يف شيء 
ا أن من األجسام أما قوله فَأَْخلَفُْتْم مَّْوِعِدى فهذا يدل على موعد كان منه عليه السالم مع القوم وفيه وجهان أحدمه
املراد ما وعدوه من اللحاق به واجمليء على أثره والثاين ما وعدوه من اإلقامة على دينه إىل أن يرجع إليهم من 

الطور فعند هذا قالوا َما أَْخلَفَْنا َمْوِعَدَك بَِملِْكَنا ويف أن قائل هذا اجلواب من هو وجهان األول أهنم الذين مل يعبدوا 



ا أخلفنا موعدك مبلكنا أي بأمر كنا منلكه وقد يضيف الرجل فعل قريبه إىل نفسه كقوله العجل فكأهنم قالوا إنا م
وإن كان الفاعل لذلك آباءهم ال هم )  ٧٢البقرة ( َوإِذْ قََتلُْتْم نَفًْسا )  ٥٠البقرة ( تعاىل َوإِذْ فََرقَْنا بِكُمُ الَْبْحَر 

على منعهم عنه ومل نقدر أيضاً على مفارقتهم ألنا خفنا أن فكأهنم قالوا الشبهة قويت على عبدة العجل فلم نقدر 
يصري ذلك سبباً لوقوع التفرقة وزيادة الفتنة الوجه الثاين أن هذا قول عبدة العجل واملراد أن غرينا أوقع الشبهة يف 

كيف يعقل  قلوبنا وفاعل السبب فاعل املسبب وخملف الوعد هو الذي أوقع الشبهة فإنه كان كاملالك لنا فإن قيل
رجوع قريب من ستمائة ألف إنسان من العقالء املكلفني عن الدين احلق دفعة واحدة إىل عبادة العجل الذي يعرف 

فسادها بالضرورة مث إن مثل هذا اجلمع ملا فارقوا الدين وأظهروا الكفر فكيف يعقل رجوعهم دفعة واحدة عن 
قلنا هذا غري ممتنع يف حق البله من الناس واعلم أن يف  ذلك الدين بسبب رجوع موسى عليه السالم وحده إليهم

مبلكنا ثالث قراءات قرأ محزة والكسائي بضم امليم ونافع وعاصم بفتح امليم وأبو عمرو وابن عامر وابن كثري 
بالكسر أما الكسر والفتح فهما واحد ومها لغتان مثل رطل ورطل وأما الضم فهو السلطان مث إن القوم فسروا 

لعذر اجململ فقالوا َولَاكِنَّا ُحّملَْنا أَْوزَاراً ّمن زِيَنةِ  الْقَْومِ قرأ محزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم يف رواية أيب ذلك ا
بكر محلنا خمففة من احلمل وقرأ ابن كثري ونافع وحفص وابن عامر محلنا مشددة فمن قرأ بالتخفيف فمعناه محلنا مع 

وم ومن قرأ بالتشديد ففيه وجوه أحدها أن موسى عليه السالم محلهم على ذلك أي أنفسنا ما كنا استعرناه من الق
أمرهم باستعارة احللي واخلروج هبا فكأنه ألزمهم ذلك وثانيها جعلنا كالضامن هلا إىل أن نؤديها إىل حيث يأمرنا اهللا 

وزار فهي األثقال ومن ذلك مسي الذنب وثالثها أن اهللا تعاىل محلهم ذلك على معىن أنه ألزمهم فيه حكم املغنم أما األ
وزراً ألنه ثقل مث فيه احتماالت أحدها أنه لكثرهتا كانت أثقاالً وثانيها أن املغامن كانت حمرمة عليهم فكان جيب 

عليهم حفظها من غري فائدة فكانت أثقاالً وثالثها املراد باألوزار اآلثام واملعىن محلنا آثاماً روي يف اخلرب أن هارون 
عليه السالم قال إهنا جنسة فتطهروا منها وقال السامري إن موسى عليه السالم إمنا احتبس عقوبة باحللي فيجوز أن 

يكونوا أرادوا هذا القول وقد يقول اإلنسان للشيء الذي يلزمه رده هذا كله إمث وذنب ورابعها أن ذلك احللي 
   جرم أهنا وصفت بكوهناكان القبط يتزينون به يف جمامع هلم جيري فيها الكفر ال

أوزاراً كما يقال مثله يف آالت املعاصي أما قوله فَقَذَفَْناَها فذكروا فيه وجوهاً يف أهنم أين قذفوها الوجه األول 
قذفوها يف حفرة كان هارون عليه السالم أمرهم جبمع احللي فيها انتظاراً لعود موسى عليه السالم والوجه الثاين 

هم السامري بذلك الوجه الثالث يف موضع مجع فيه النار مث قالوا فكذلك ألقى السامري أي قذفوها يف موضع أمر
فعل السامري مثل ما فعلنا أما قوله فَأَخَْرَج لَُهْم ِعْجالً َجَسداً لَّهُ ُخوَاٌر فاختلفوا يف أنه هل كان ذلك اجلسد حياً أم 

ى يد الضال بل السامري صور صورة على شكل العجل ال فالقول األول ال ألنه ال جيوز إظهار خرق العادة عل
وجعل فيها منافذ وخمارق حبيث تدخل فيها الرياح فيخرج صوت يشبه صوت العجل والقول الثاين أنه صار حياً 

ر ولو مل يص)  ٩٦طه ( وخار كما خيور العجل واحتجوا عليه بوجوه أحدها قوله فَقََبْضُت قَْبَضةً  مِّْن أَثَرِ الرَُّسولِ 
حياً ملا بقي هلذا الكالم فائدة وثانيها أنه تعاىل مساه عجالً والعجل حقيقة يف احليوان ومساه جسداً وهو إمنا يتناول 

احلي وثالثها أثبت له اخلوار وأجابوا عن حجة األولني بأن ظهور خوارق العادة على يد مدعي اإلهلية جائز ألنه ال 
ميتنع وروى عكرمة عن ابن عباس أن هارون عليه السالم مر بالسامري حيصل اإللتباس وههنا كذلك فوجب أن ال 

وهو يصنع العجل فقال ما تصنع فقال أصنع ما ينفع وال يضر فادع يل فقال اللهم أعطه ما سأل فلما مضى هارون 
لُواْ َهاذَا قال السامري اللهم إين أسألك أن خيور فخار وعلى هذا التقدير يكون ذلك معجزاً للنيب أما قوله فَقَا

إِلَاُهكُْم وَإِلَاُه مُوَسى ففيه إشكال وهو أن القوم إن كانوا يف اجلهالة حبيث اعتقدوا أن ذلك العجل املعمول يف تلك 



الساعة هو اخلالق للسموات واألرض فهم جمانني وليسوا مبكلفني وألن مثل هذا اجلنون على مثل ذلك اجلمع 
يف قالوا هذا إهلكم وإله موسى وجوابه لعلهم كانوا من احللولية فجوزوا العظيم حمال وإن مل يعتقدوا ذلك فك

حلول اإلله أو حلول صفة من صفاته يف ذلك اجلسم وإن كان ذلك أيضاً يف غاية البعد ألن ظهور اخلوار ال يناسب 
نه كالم اهللا تعاىل كأنه اإلهلية ولكن لعل القوم كانوا يف هناية البالدة واجلالفة وأما قوله فنسي ففيه وجوه األول أ

أخرب عن السامري أنه نسي االستدالل على حدوث األجسام وأن اإلله الحيل يف شيء وال حيل فيه شيء مث إنه 
أي مل  ُهمْ َضّراًسبحانه بني املعىن الذي جيب االستدالل به وهو قوله أَفَالَ َيَرْونَ أَنَّا الَ َيْرجُِعونَ إِلَيْهِْم قَْوالً َوالَ َيْمِلُك لَ

خيطر بباهلم أن من ال يتكلم وال يضر وال ينفع ال يكون إهلاً وال يكون لإلله تعلق به يف احلالية واحمللية الوجه الثاين 
أن هذا قول السامري وصف به موسى عليه السالم واملعىن أن هذا إهلكم وإله موسى فنسي موسى أن هذا هو اإلله 

كثرين الوجه الثالث فنسي وقت املوعد يف الرجوع أما قوله َيَرْونَ أَالَّ فذهب يطلبه يف موضع آخر وهو قول األ
ال تضر وهذا َيْرجُِع إِلَْيهِْم قَْوالً َوالَ َيْمِلُك لَُهْم ضَّراً َوالَ َنفْعاً فهذا استدالل على عدم إهليتها بأهنا ال تتكلم وال تنفع و

ات وهو كقوله تعاىل يف قصة إبراهيم عليه السالم ِلمَ َتْعُبُد َما يدل على أن اإلله ال بد وأن يكون موصوفاً هبذه الصف
وإن موسى عليه السالم يف أكثر األمر ال يعول إال على دالئل )  ٤٢مرمي ( الَ َيْسَمُع َوالَ َيْبِصُر َوالَ ُيغْنِى َعنَك َشْيئاً 

  إبراهيم عليه السالم بقي ههنا حبثان
أن ال يرجع بالرفع مبعىن أنه ال يرجع وهذا كقوله َوَحِسبُواْ أَالَّ َتكُونَ ِفْتَنةٌ  البحث األول قال الزجاج االختيار 

  مبعىن أنه ال تكون وقرىء بالنصب أيضاً على أن أن هذه هي)  ٧١املائدة ( فََعُمواْ َوَصمُّواْ 

  الناصبة لألفعال
يف آية أخرى أَلَْم َيرَْواْ أَنَّهُ الَ ُيكَلّمُُهْم َوالَ  البحث الثاين هذه اآلية تدل على وجوب النظر يف معرفة اهللا تعاىل وقال

( وهو قريب يف املعىن من قوله يف ذم عبدة األصنام أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِها )  ١٤٨األعراف ( َيْهِديهِْم َسبِيالً 
جيوز أن يكون مشروطاً  وليس املقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إهلاً ألن الشيء)  ١٩٥األعراف 

بشروط كثرية ففوات واحد منها يقتضي فوات املشروط ولكن حصول الواحد فيها ال يقتضي حصول املشروط 
الثالث قال بعض اليهود لعلي عليه السالم ما دفنتم نبيكم حىت اختلفتم فقال إمنا اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه وأنتم 

  لتم لنبيكم اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلةما جفت أقدامكم من ماء البحر حىت ق
يُعوا أَْمرِى قَالُواْ لَن نَّْبَرَح َعلَْيِه َولَقَْد قَالَ لَُهْم هَاُرونُ ِمن قَْبلُ ياقَْومِ إِنََّما فُِتنُتْم بِِه َوإِنَّ َربَّكُُم الرَّْحَمُن فَاتَّبِعُونِى وَأَِط

  َعاِكِفَني َحتَّى يَْرجَِع إِلَيَْنا ُموَسى
علم أن هارون عليه السالم إمنا قال ذلك شفقة منه على نفسه وعلى اخللق أما شفقته على نفسه فألنه كان مأموراً ا

من عند اهللا باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وكان مأموراً من عند أخيه موسى عليه السالم بقوله اْخلُفْنِى ِفى 
فلو مل يشتغل باألمر باملعروف والنهي عن املنكر لكان )  ١٤٢األعراف ( لُْمفِْسِديَن قَْوِمى َوأَصِْلْح َوالَ تَتَّبِْع سَبِيلَ ا

خمالفاً ألمر اهللا تعاىل وألمر موسى عليه السالم وذلك ال جيوز أوحى اهللا تعاىل إىل يوشع بن نون أين مهلك من قومك 
رار فما بال األخيار فقال إهنم مل يغضبوا أربعني ألفاً من خيارهم وستني ألفاً من شرارهم فقال يا رب هؤالء األش

من أصبح ومهه غري اهللا تعاىل فليس من ) صلى اهللا عليه وسلم ( لغضيب وقال ثابت البناين قال أنس قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه ( اهللا يف شيء ومن أصبح ال يهتم باملسلمني فليس منهم وعن الشعيب عن النعمان بن بشري عن النيب 

مثل املؤمنني يف تواددهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر اجلسد ( ) وسلم 
وقال أبو علي احلسن الغوري كنت يف بعض املواضع فرأيت زورقاً فيها دنان مكتوب عليها ) بالسهر واحلمى 



له أعطين ذلك املدرى فقال  لطيف فقلت للمالح إيش هذا فقال أنت صويف فضويل وهذه مخور املعتضد فقلت
لغالمه اعطه حىت نبصر إيش يعمل فأخذت املدرى وصعدت الزورق فكنت أكسر دنا دنا واملالح يصيح حىت بقي 
واحد فأمسكت فجاء صاحب السفينة فأخذين ومحلين إىل املعتضد وكان سيفه قبل كالمه فلما وقع بصره علي قال 

قلت الذي والك اخلالفة قال مل كسرت هذه الدنان قلت شفقة عليك  من أنت قلت احملتسب قال من والك احلسبة
إذا مل تصل يدي إىل دفع مكروه عنك قال فلم أبقيت هذا الواحد قلت إين ملا كسرت هذه الدنان فإين إمنا كسرهتا 

محية يف دين اهللا فلما وصلت إىل هذا أعجبت فأمسكت ولو بقيت كما كنت لكسرته فقال اخرج يا شيخ فقد 
  وليتك احلسبة فقلت كنت أفعله هللا تعاىل فال أحب أن أكون شرطياً وأما الشفقة على املسلمني فألن اإلنسان

جيب أن يكون رقيق القلب مشفقاً على أبناء جنسه وأي شفقة أعظم من أن يرى مجعاً يتهافتون على النار فيمنعهم 
اىل اطلبوا الفضل عند الرمحاء من عبادي تعيشوا يف يقول اهللا تع( منها وعن أيب سعيد اخلدري عنه عليه السالم 

( وعند عبد اهللا بن أيب أوىف قال ) أكنافهم فإين جعلت فيهم رمحيت وال تطلبوها يف القاسية قلوهبم فإن فيهم غضيب 
فإذا أبو بكر وعمر معه فجاء صغري فبكى فقال لعمر ضم الصيب إليك ) صلى اهللا عليه وسلم ( خرجت أريد النيب 

) صلى اهللا عليه وسلم ( إنه ضال فأخذه عمر فإذا امرأة تولول كاشفة رأسها جزعاً على ابنها فقال رسول اهللا ف
صلى اهللا عليه ( أدرك املرأة فناداها فجاءت فأخذت ولدها وجعلت تبكي والصيب يف حجرها فالتفتت فرأت النيب 

( بولدها قالوا يا رسول اهللا كفى هبذه رمحة فقال  فاستحيت فقال عليه السالم عند ذلك أترون هذه رحيمة) وسلم 
) صلى اهللا عليه وسلم ( أنه بينا رسول اهللا ( ويروى ) والذي نفسي بيده إن اهللا أرحم باملؤمنني من هذه بولدها 

جالس ومعه أصحابه إذ نظر إىل شاب على باب املسجد فقال من أراد أن ينظر إىل رجل من أهل النار فلينظر إىل 
فسمع الشاب ذلك فوىل فقال إهلي وسيدي هذا رسولك يشهد علي بأين من أهل النار وأنا أعلم أنه صادق  هذا

وتشعل النار يب حىت ترب ميينه وال ) صلى اهللا عليه وسلم ( فإذا كان األمر كذلك فأسألك أن جتعلين فداء أمة حممد 
د بشر الشاب بأين قد أنقذته من النار بتصديقه لك يا حمم( تشعل النار بأحد آخر فهبط جربيل عليه السالم وقال 

إذا ثبت ذلك فاعلم أن األمر باملعروف والشفقة على املسلمني واجب مث ) وفدائه أمتك بنفسه وشفقته على اخللق 
لُ ياقَ ْومِ إن هارون عليه السالم رأى القوم متهافتني على النار ومل يبال بكثرهتم وال بقوهتم بل صرح باحلق فقال قَْب

أنت مين مبنزلة هرون من موسى ( إِنََّما فُِتنُتْم بِِه اآلية وههنا دقيقة وهي أن الرافضة متسكوا بقوله عليه السالم لعلي 
مث إن هرون ما منعته التقية يف مثل هذا اجلمع بل صعد املنرب وصرح باحلق ودعا الناس إىل متابعة نفسه واملنع من ) 

على اخلطأ لكان جيب على علي عليه السالم أن يفعل ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( مد متابعة غريه فلو كانت أمة حم
فعله هارون عليه السالم وأن يصعد على املنرب من غري تقية وخوف وأن يقول فَاتَّبُِعونِى َوأَِطيُعواْ أَْمرِى فلما مل يفعل 

سلك يف هذا الوعظ أحسن الوجوه ألنه  ذلك علمنا أن األمة كانوا على الصواب واعلم أن هرون عليه السالم
مث دعاها ثالثاً زجرهم عن الباطل أوالً بقوله إِنََّما فُِتنُتْم بِِه مث دعاهم إىل معرفة اهللا تعاىل ثانياً بقوله َوإِنَّ رَبَّكُُم الرَّْحَمُن 

واْ أَْمرِى وهذا هو الترتيب اجليد ألنه ال بد إىل معرفة النبوة بقوله فَاتَّبُِعونِى مث دعاهم إىل الشرائع رابعاً بقوله َوأَِطيُع
قبل كل شيء من إماطة األذى عن الطريق وهو إزالة الشبهات مث معرفة اهللا تعاىل هي األصل مث النبوة مث الشريعة 

ه كان فثبت أن هذا الترتيب على أحسن الوجوه وإمنا قال َوإِنَّ َربَّكُُم الرَّْحَمُن فخص هذا املوضع باسم الرمحن ألن
ينبئهم بأهنم مىت تابوا قبل اهللا توبتهم ألنه هو الرمحن الرحيم ومن رمحته أن خلصهم من آفات فرعون مث إهنم جلهلهم 

َسى قابلوا هذا الترتيب احلسن يف االستدالل بالتقليد واجلحود فقالوا لَن نَّْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفَني َحتَّى َيْرجِعَ إِلَْيَنا ُمو
  ال نقبل حجتك ولكن نقبل قول موسى وعادة املقلد ليس إال ذاككأهنم قالوا 



 بِِلحَْيِتى َوالَ بِرَأِْسى إِنِّى َخشِيُت قَالَ ياهَاُرونُ َما َمَنَعَك إِذْ رَأَْيتَُهْم َضلُّوا أَالَّ َتتَّبَِعنِ أَفََعَصْيتَ أَْمرِى قَالَ َيْبَنُؤمَّ الَ تَأُْخذْ
  َبنِى إِْسرءِيلَ وَلَْم َتْرقُْب قَوِْلىأَن َتقُولَ فَرَّقَْت َبْيَن 

اعلم أن الطاعنني يف عصمة األنبياء عليهم السالم يتمسكون هبذه اآلية من وجوه أحدها أن موسى عليه السالم إما 
أن يكون قد أمر هرون باتباعه أو مل يأمره فإن أمره به فإما أن يكون هرون قد اتبعه أو مل يتبعه فإن اتبعه كانت 

موسى هلارون معصية وذنباً ألن مالمة غري اجملرم معصية وإن مل يتبعه كان هارون تاركاً للواجب فكان فاعالً  مالمة
للمعصية وأما إن قلنا إن موسى عليه السالم ما أمره باتباعه كانت مالمته إياه بترك االتباع معصية فثبت أن على 

إىل هرون وثانيها قول موسى عليه السالم أَفََعَصْيَت أَْمرِى  مجيع التقديرات يلزم إسناد املعصية إما إىل موسى أو
استفهام على سبيل اإلنكار فوجب أن يكون هارون قد عصاه وأن يكون ذلك العصيان منكراً وإال لكان موسى 

الَ َتأُْخذْ بِِلْحَيِتى  عليه السالم كاذباً وهو معصية فإذا فعل هارون ذلك فقد فعل املعصية وثالثها قوله أَْمرِى قَالَ َيْبَنُؤمَّ
َوالَ بِرَأِْسى وهذا معصية ألن هارون عليه السالم قد فعل ما قدر عليه من النصيحة والوعظ والزجر فإن كان موسى 
عليه السالم قد حبث عن الواقعة وبعد أن علم أن هرون قد فعل ما قدر عليه كان األخذ برأسه وحليته معصية وإن 

ل كان ذلك أيضاً معصية ورابعها إن هارون عليه السالم قال الَ تَأُْخذْ بِِلحَْيِتى َوالَ بِرَأِْسى فعل ذلك قبل تعرف احلا
فإن كان األخذ بلحيته وبرأسه جائزاً كان قول هارون ال تأخذ منعاً له عما كان له أن يفعله فيكون ذلك معصية 

معصية فهذه أمثلة لطيفة يف هذا الباب واجلواب عن وإن مل يكن ذلك األخذ جائزاً كان موسى عليه السالم فاعالً لل
أنواعاً من الدالئل اجللية يف )  ٣٦البقرة ( الكل أنا بينا يف سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها 

معارضة ما يبعد عن أنه ال جيوز صدور املعصية من األنبياء وحاصل هذه الوجوه متسك بظواهر قابلة للتأويل و
التأويل مبا يتسارع إليه التأويل غري جائز إذا ثبتت هذه املقدمة فاعلم أن لنا يف اجلواب عن هذه اإلشكاالت وجوهاً 

أحدها أنا وإن اختلفنا يف جواز املعصية على األنبياء لكن اتفقنا على جواز ترك األوىل عليهم وإن كان كذلك 
نعه اآلخر أعين هبما موسى وهارون عليهما السالم لعله كان أحدمها أوىل واآلخر كان فالفعل الذي يفعله أحدمها ومي

ترك األوىل فلذلك فَعله أحدمها وتركه اآلخر فإن قيل هذا التأويل غري جائز ألن كل واحد منهما كان جازماً فيما 
ق بالدليل غري ممتنع فنحن حنمل ذلك اجلزم يأيت به فعالً كان أو تركاً وفعل املندوب وتركه ال جيزم به قلنا تقييد املطل

يف الفعل والترك على أن املراد افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد األصلح وقد يترك ذلك الشرط إذا كان 
تواطؤمها على رعايته معلوماً متقرراً وثانيها أن موسى عليه السالم أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه 

اإلنسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب فإن الغضبان املتفكر قد يعض على شفتيه ويفتل أصابعه وجره إليه كما يفعل 
  ويقبض حليته فأجرى موسى عليه السالم أخاه هرون

جمرى نفسه ألنه كان أخاه وشريكه فصنع به ما يصنع الرجل بنفسه يف حال الفكر والغضب فأما قوله الَ َتأُْخذْ 
فال ميتنع أن يكون هرون عليه السالم خاف من أن يتوهم بنو إسرائيل من سوء ظنهم أنه منكر  بِِلْحيَِتى َوالَ بِرَأِْسى

عليه غري معاون له مث أخذ يف شرح القصة فقال إِّنى َخشِيُت أَن َتقُولَ فَرَّقَْت َبْيَن َبنِى إِْسرءيلَ وثالثها أن بين إسرائيل 
أن هارون غاب عنهم غيبة فقالوا ملوسى عليه السالم أنت قتلته  كانوا على هناية سوء الظن مبوسى عليه السالم حىت

فلما واعد اهللا تعاىل موسى عليه السالم ثالثني ليلة وأمتها بعشر وكتب له يف األلواح من كل شيء مث رجع فرآى يف 
 قلوهبم ما قومه ما رآى فأخذ برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عن كيفية الواقعة فخاف هارون عليه السالم أن يسبق إىل

( ال أصل له فقال إشفاقاً على موسى ال تأخذ بلحييت وال برأسي لئال يظن القوم ما ال يليق بك ورابعها قال صاحب 



كان موسى عليه السالم رجالً حديداً جمبوالً على احلدة واخلشونة والتصلب يف كل شيء شديد الغضب ) الكشاف 
يعبدون عجالً من دون اهللا تعاىل من بعد ما رأوا من اآليات العظام أن  هللا تعاىل ولدينه فلم يتمالك حني رآى قومه

ألقى ألواح التوراة ملا غلب على ذهنه من الدهشة العظيمة غضباً هللا تعاىل ومحية وعنف بأخيه وخليفته على قومه 
ضب ولكن مع ذلك فأقبل عليه إقبال العدو املكاشر واعلم أن هذا اجلواب ساقط ألنه يقال هب أنه كان شديد الغ

الغضب الشديد هل كان يبقى عاقالً مكلفاً أم ال فإن بقي عاقالً مكلفاً فاألسئلة باقية بتمامها أكثر ما يف الباب أنك 
ذكرت أنه أتى بغضب شديد وذلك من مجلة املعاصي فقد زدت إشكاالً آخر فإن قلتم بأنه يف ذلك الغضب مل يبق 

تضيه مسلم ألبتة فهذه أجوبة من مل جيوز الصغائر وأما من جوزها فال شك يف سقوط عاقالً وال مكلفاً فهذا مما ال ير
نعك أن السؤال واهللا أعلم أما قوله َما َمَنَعكَ إِذْ َرأَيَْتُهمْ َضلُّواْ أَالَّ َتتَّبَِعنِ ففيه وجهان األول أن ال صلة واملراد ما م

تبعين فأقام منعك مقام دعاك ويف االتباع قوالن أحدمها ما منعك تتبعين والثاين أن يكون املراد ما دعاك إىل أن ال ت
من اتباعي مبن أطاعك واللحوق يب وترك املقام بني أظهرهم وهذا قول ابن عباس يف رواية عطاء والثاين أن تتبعين 

فلم تركت قتاهلم )  ١٤٢األعراف ( يف وصييت إذ قلت لك اْخلُفْنِى ِفى قَْوِمى وَأَصِْلْح َوالَ تَتَّبِْع سَبِيلَ الُْمفِْسِديَن 
وتأديبهم وهذا قول مقاتل مث قال أَفََعَصْيَت أَْمرِى ومعناه ظاهر وهذا يدل على أن تارك املأمور به عاص والعاصي 

ه َوَمن َيْعصِ اللَّهَ ولقول)  ٢٣اجلن ( مستحق للعقاب لقوله َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه فَإِنَّ لَهُ َناَر َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَها 
فمجموع اآليتني يدل على أن األمر للوجوب فأجاب )  ١٤النساء ( َوَرسُولَُه َوَيتََعدَّ ُحدُوَدُه ُيْدِخلُْه نَاراً َخاِلداً ِفيَها 

ُخذْ بِِلْحيَِتى هارون عليه السالم وقال قَالَ اْبَن أُمَّ قيل إمنا خاطبه بذلك ليدفعه عنه فيتركه وقيل كان أخاه ألمه الَ تَأْ
َوالَ بِرَأِْسى واعلم أنه ليس يف القرآن داللة على أنه فعل ذلك فإن النهي عن الشيء ال يدل على كون املنهي فاعالً 

 ٦٥مر الز( وقوله لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك )  ٤٨األحزاب ( للمنهى عنه كقوله َوالَ تُِطعِ الْكَافِرِيَن َوالُْمَناِفِقَني 
والذي فيه أنه أخذ برأس أخيه جيره إليه وهذا القدر ال يدل على االستخفاف به بل قد يفعل ذلك لسائر ) 

األغراض على ما بيناه ومن الناس من يقول إنه أخذ ذؤابتيه بيمينه وحليته بيساره مث قال إِّنى َخِشيُت أَن َتقُولَ فَرَّقَْت 
ما منعك أن ال تتبعن أفعصيت ( ْب قَوِْلى ولقائل أن يقول إن قول موسى عليه السالم َبْيَن َبنِى إِْسرءيلَ وَلَْم َتْرقُ

يدل على أنه أمره بشيء فكيف حيسن يف جوابه أن يقال إمنا مل أمتثل قولك خوفاً من أن تقول وَلَْم َتْرقُبْ ) أمري 
الم إمنا أمره بالذهاب إليه بشرط أن ال قَْوِلى فهل جيوز مثل هذا الكالم على العاقل واجلواب لعل موسى عليه الس

  يؤدي ذلك إىل فساد يف القوم فلما قال موسى

قال ألنك إمنا أمرتين باتباعك إذا مل حيصل الفساد فلو جئتك مع حصول الفساد ما كنت ) ما منعك أن ال تتبعن ( 
لسحرة كانوا أجانب عن اإلميان وما مراقباً لقولك قال اإلمام أبو القاسم األنصاري اهلداية أنفع من الداللة فإن ا

رأوا إال آية واحدة فآمنوا وحتملوا العذاب الشديد يف الدنيا ومل يرجعوا عن اإلميان وأما قومه فإهنم رأوا انقالب 
العصا ثعباناً والتقم كل ما مجعه السحرة مث عاد عصا ورأوا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه أمر إهلي 

لتسع مدة مديدة مث رأوا انفراق البحر إثين عشر طريقاً وأن اهللا تعاىل أجناهم من الغرق وأهلك ورأوا اآليات ا
أعداءهم مع كثرة عددهم مث إن هؤالء مع ما شاهدوا من هذه اآليات ملا خرجوا من البحر ورأوا قوماً يعبدون البقر 

ا على عبادته وذلك يدل على أنه ال حيصل الغرض قالوا اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة وملا مسعوا صوتاً من عجل عكفو
بكسر امليم واإلضافة ودلت كسرة امليم على الياء والباقون ) يا ابن أم ( بالدالئل بل باهلداية قرأ محزة والكسائي 
  بالفتح وتقديره يا ابن أماه واهللا أعلم

رُواْ بِِه فَقََبْضُت قَْبَضةً  مِّْن أَثَرِ الرَّسُولِ فََنَبذُْتَها َوكَذاِلَك سَوَّلَْت ِلى قَالَ فََما َخطُْبَك ياَسامِرِيُّ قَالَ َبُصْرُت بَِما لَْم َيْبُص



إِلَى إِلَاِهكَ الَِّذى ظَلْتَ  َنفِْسى قَالَ فَاذَْهْب فَإِنَّ لََك ِفى الَْحَيواةِ  أَن َتقُولَ الَ ِمسَاَس َوإِنَّ لََك َمْوِعداً لَّن ُتْخلَفَُه وَانظُْر
  ُهَو َوِسَع كُلَّ َشىْ ٍء ِعلْماًْيِه َعاِكفاً لَُّنَحرِّقَنَُّه ثُمَّ لَنَنِسفَنَُّه ِفى الَْيمِّ َنْسفاً إِنََّمآ إِلَاُهكُمُ اللَُّه الَِّذى ال إله إِالَّ َعلَ

سامري اعلم أن موسى عليه السالم ملا فرغ من خماطبة هارون عليه السالم وعرف العذر له يف التأخري أقبل على ال
وجيوز أن يكون قد كان حاضراً مع هارون عليه السالم فلما قطع موسى الكالم مع هارون أخذ يف التكلم مع 

السامري وجيوز أن يكون بعيداً مث حضر السامري من بعد أو ذهب إليه موسى ليخاطبه فقال موسى عليه السالم َما 
ملن يفعل شيئاً ما خطبك معناه ما طلبك له والغرض منه َخطُْبكَُما واخلطب مصدر خطب األمر إذا طلبه فإذا قيل 

اإلنكار عليه وتعظيم صنعه مث ذكر السامري عذره يف ذلك فقال ياَسامِرِيُّ قَالَ َبُصْرتُ بَِما لَْم َيْبُصرُواْ بِِه وفيه 
  مسألتان

ائي مبا مل تبصروا بالتاء املعجمة من فوق املسألة األوىل قرىء َبُصْرتُ بَِما لَمْ َيْبُصُرواْ بِِه بالكسر وقرأ محزة والكس
  والباقون بالياء أي مبا مل يبصر به بنو إسرائيل

  املسألة الثانية يف اإلبصار قوالن قال أبو عبيدة علمت مبا مل يعلموا به ومنه قوهلم رجل بصري أي

وبصرت به مبعىن صرت به  عامل وهذا قول ابن عباس رضي اهللا عنهما وقال الزجاج يف تقريره أبصرته مبعىن رأيته
بصرياً عاملاً وقال آخرون رأيت ما مل يروه فقوله بصرت به مبعىن أبصرته وأراد أنه رأى دابة جربيل عليه السالم 

  فأخذ من موضع حافر دابته قبضة من تراب مث قال فَقََبْضُت قَْبَضةً  مِّْن أَثَرِ الرَّسُولِ فََنَبذُْتَها وفيه مسائل
قرأ احلسن قبضة بضم القاف وهي اسم للمقبوض كالغرفة والضفة وأما القبضة فاملرة من القبض  املسألة األوىل

وإطالقها على املقبوض من تسمية املفعول باملصدر كضرب األمري وقرىء أيضاً فقبصت قبصة بالضاد والصاد 
فم والقاف مبقدمه قرأ ابن فالضاد جبميع الكف والصاد بأطراف األصابع ونظريمها اخلضم والقضم اخلاء جبميع ال

  مسعود من أثر فرس الرسول
املسألة الثانية عامة املفسرين قالوا املراد بالرسول جربيل عليه السالم وأراد بأثره التراب الذي أخذه من موضع 
ليه حافر دابته مث اختلفوا أنه مىت رآه فقال األكثرون إمنا رآه يوم فلق البحر وعن علي عليه السالم أن جربيل ع

السالم ملا نزل ليذهب مبوسى عليه السالم إىل الطور أبصره السامري من بني الناس واختلفوا يف أن السامري كيف 
اختص برؤية جربيل عليه السالم ومعرفته من بني سائر الناس فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية الكليب إمنا 

فرعون بذبح أوالد بين إسرائيل فكانت املرأة تلد وتطرح ولدها  عرفه ألنه رآه يف صغره وحفظه من القتل حني أمر
حيث ال يشعر به آل فرعون فتأخذ املالئكة الولدان فريبوهنم حىت يترعرعوا وخيتلطوا بالناس فكان السامري ممن 

فلما أخذه جربيل عليه السالم وجعل كف نفسه يف فيه وارتضع منه العسل واللنب فلم يزل خيتلف إليه حىت عرفه 
رآه عرفه قال ابن جريج فعلى هذا قوله َبُصْرتُ بَِما لَْم َيْبُصُرواْ بِِه مبعىن رأيت ما مل يروه ومن فسر الكلمة بالعلم 
فهو صحيح ويكون املعىن علمت أن تراب فرس جربيل عليه السالم له خاصية اإلحياء قال أبو مسلم األصفهاين 

فسرون فههنا وجه آخر وهو أن يكون املراد بالرسول موسى عليه ليس يف القرآن تصريح هبذا الذي ذكره امل
السالم وبأثره سنته ورمسه الذي أمر به فقد يقول الرجل فالن يقفو أثر فالن ويقبض أثره إذا كان ميتثل رمسه 

قوم يف والتقدير أن موسى عليه السالم ملا أقبل على السامري باللوم واملسئلة عن األمر الذي دعاه إىل إضالل ال
باب العجل فقال بصرت مبا مل يبصروا به أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس حبق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك 
أيها الرسول أي شيئاً من سنتك ودينك فقذفته أي طرحته فعند ذلك أعلمه موسى عليه السالم مبا له من العذاب 

ا يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له ما يقول األمري يف كذا يف الدنيا واآلخرة وإمنا أورد بلفظ اإلخبار عن غائب كم



ومباذا يأمر األمري وأما دعاؤه موسى عليه السالم رسوالً مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حكى اهللا عنه قوله 
ا باإلنزال واعلم أن هذا القول الذي وإن مل يؤمنو)  ٦احلجر ( َوقَالُواْ يأَيَُّها الَِّذى نُّزلَ َعلَْيِه الذّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ 

ذكره أبو مسلم ليس فيه إال خمالفة املفسرين ولكنه أقرب إىل التحقيق لوجوه أحدها أن جربيل عليه السالم ليس 
مبشهور باسم الرسول ومل جير له فيما تقدم ذكر حىت جتعل الم التعريف إشارة إليه فإطالق لفظ الرسول إلرادة 

كأنه تكليف بعلم الغيب وثانيها أنه ال بد فيه من اإلضمار وهو قبضة من أثر حافر فرس جربيل عليه السالم 
الرسول واإلضمار خالف األصل وثالثها أنه ال بد من التعسف يف بيان أن السامري كيف اختص من بني مجيع 

  الناس برؤية جربيل عليه السالم ومعرفته مث كيف

ذي ذكروه من أن جربيل عليه السالم هو الذي رباه فبعيد ألن السامري عرف أن لتراب حافر فرسه هذا األثر وال
إن عرف جربيل حال كمال عقله عرف قطعاً أن موسى عليه السالم نيب صادق فكيف حياول اإلضالل وإن كان ما 

ها أنه لو عرفه حال البلوغ فأي منفعة لكون جربيل عليه السالم مربياً له يف الطفولية يف حصول تلك املعرفة ورابع
جاز إطالع بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول فلعل موسى عليه السالم اطلع على شيء آخر 
يشبه ذلك فألجله أتى باملعجزات ويرجع حاصله إىل سؤال من يطعن يف املعجزات ويقول مل ال جيوز أن يقال إهنم 

فيد حصول تلك املعجزة أتوا بتلك املعجزة وحينئذ ينسد باب الختصاصهم مبعرفة بعض األدوية اليت هلا خاصية أن ت
املعجزات بالكلية أما قوله َوكَذاِلَك سَوَّلَْت ِلى َنفِْسى فاملعىن فعلت ما دعتين إليه نفسي وسولت مأخوذ من السؤال 

ذلك من السامري فاملعىن مل يدعين إىل ما فعلته أحد غريي بل اتبعت هواي فيه مث إن موسى عليه السالم ملا مسع 
لَ أجابه بأن بني حاله يف الدنيا واآلخرة وبني حال إهله أما حاله يف الدنيا فقوله فَاذَْهْب فَإِنَّ لََك ِفى الَْحيَواةِ  أَن َتقُو

الَ ِمسَاَس وفيه وجوه أحدها أن املراد أين ال أمس وال أمس قالوا وإذا مسه أحد حم املاس واملسوس فكان إذا أراد 
ميسه صاح خوفاً من احلمى وقال ال مساس وثانيها أن املراد بقوله الَ ِمسَاَس املنع من أن خيالط أحداً أو  أحد أن

خيالطه أحد وقال مقاتل إن موسى عليه السالم أخرجه من حملة بين إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك فخرج 
جوراً فال يقول هو ال مساس وإمنا يقال له ذلك طريداً إىل الرباري اعترض الواحدي عليه فقال الرجل إذا صار مه

وهذا االعتراض ضعيف ألن الرجل إذا بقي طريداً فريداً فإذا قيل له كيف حالك فله أن يقول ال مساس أي ال 
مياسين أحد وال أماس أحداً واملعىن إين أجعلك يا سامري يف املطرودية حبيث لو أردت أن خترب غريك عن حالك مل 

ال مساس وهذا الوجه أحسن وأقرب إىل نظم الكالم من األول وثالثها ما ذكره أبو مسلم وهو أنه جيوز  تقل إال أنه
يف محله ما أريد مسي النساء فيكون من تعذيب اهللا إياه انقطاع نسله فال يكون له ولد يؤنسه فيخليه اهللا تعاىل من 

وقرىء ال مساس بوزن فجاز )  ٤٦الكهف ( َنةُ  الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا يزينيت الدنيا اللتني ذكرمها بقوله الَْمالُ وَالَْبُنونَ زِ
وهو إسم علم للمرة الواحدة من املس وأما شرح حاله يف اآلخرة فهو قوله َوإِنَّ لََك َمْوِعداً لَّن ُتْخلَفَُه واملوعد مبعىن 

ت ممن خسر الدنيا واآلخرة وذلك هو الوعد أي هذه عقوبتك يف الدنيا مث لك الوعد باملصري إىل عذاب اآلخرة فأن
اخلسران املبني قرأ أهل املدينة والكوفة لن ختلفه بفتح الالم أي لن ختلف ذلك الوعد أي سيأتيك به اهللا ولن يتأخر 

عنك وقرأ ابن كثري وأبو عمرو واحلسن بكسر الالم أي جتيء إليه ولن تغيب عنه ولن تتخلف عنه وفتح الالم 
نه قال موعداً حقاً ال خلف فيه وعن ابن مسعود لن خنلفه بالنون فكأنه عليه السالم حكى قول اختيار أيب عبيد كأ

وأما شرح حال إهله فهو قوله وَانظُْر إِلَى إِلَاِهَك الَِّذى )  ١٩مرمي ( اهللا تعاىل بلفظه كما مر بيانه يف قوله ِالَهبَ لَِك 
وأصله )  ٦٥الواقعة ( يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك فَظَلُْتْم َتفَكَُّهونَ ظَلَْت َعلَْيِه َعاِكفاً قال املفضل يف ظلت إنه 

ظللت فحذفت الالم األوىل وذلك إمنا يكون إذا كانت الالم الثانية ساكنة تستحب العرب طرح األوىل ومن كسر 



ضاعف يقولون مسته الظاء نقل كسرة الالم الساقطة إليها ومن فتحها ترك الظاء على حاهلا وكذلك يفعلون يف امل
  ومسسته مث قال لَُّنَحّرقَنَُّه ثُمَّ لََننسِفَنَُّه ِفى الَْيّم َنْسفاً ويف قوله لَُّنَحّرقَنَُّه وجهان

أحدمها املراد إحراقه بالنار وهذا أحد ما يدل على أنه صار حلماً ودماً ألن الذهب ال ميكن إحراقه بالنار وقال 
بح العجل فذبح فسال منه الدم مث أحرق مث نسف رماده ويف حرف ابن مسعود السدي أمر موسى عليه السالم بذ

لنذحبنه ولنحرقنه وثانيهما لنحرقنه أي لنربدنه باملربد يقال حرقه حيرقه إذا برده وهذه القراءة تدل على أنه مل ينقلب 
ح مث بردت عظامه باملربد حىت حلماً وال دماً فإن ذلك ال يصح أن يربد باملربد وميكن أن يقال إنه صار حلماً فذب

صارت حبيث ميكن نسفها قراءة العامة بضم النون وتشديد الراء ومعناه لنحرقنه بالنار وقرأ أبو جعفر وابن حميصن 
لنحرقنه بفتح النون وضم الراء خفيفة يعين لنربدنه واعلم أن موسى عليه السالم ملا فرغ من إبطال ما ذهب إليه 

الدين احلق فقال إِنََّما إِلَاُهكُُم أي املستحق للعبادة والتعظيم اللَُّه الَِّذى ال إله إِالَّ ُهَو َوِسَع كُلَّ السامري عاد إىل بيان 
  َشىْ ء ِعلْماً قال مقاتل يعلم من يعبده ومن ال يعبده

كْراً مَّْن أَعَْرَض َعْنُه فَإِنَُّه َيحِْملُ َيْوَم الِْقَياَمةِ  وِْزراً كَذاِلَك نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَنَْبآِء َما قَْد َسَبَق َوقَْد آَتْيَناَك ِمن لَُّدنَّا ِذ
ُزْرقاً يََتَخافَُتونَ بَْيَنُهمْ إِن  َخاِلِديَن ِفيِه َوَسآَء لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِحْمالً َيْوَم ُينفَُخ ِفى الصُّورِ وََنْحُشرُ الُْمْجرِِمَني َيْومِِئٍذ

  َعْشراً نَّْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ إِذْ َيقُولُ أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً  إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َيْوماً لَّبِثُْتْم إِالَّ
اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا شرح قصة موسى عليه السالم مع فرعون أوالً مث مع السامري ثانياً أتبعه بقوله كَذاِلَك 

مم وأحواهلم تكثرياً لشأنك وزيادة يف معجزاتك وليكثر االعتبار واالستبصار َنقُصُّ َعلَْيَك من سائر أخبار األ
 ٥٠األنبياء ( ُه للمكلفني هبا يف الدين َوقَْد اَتْينَاَك ِمن لَّدُنَّا ِذكْراً يعين القرآن كما قال تعاىل َوَهاذَا ذِكٌْر مَُّباَركٌ أَنَزلْنَا

َوقَالُواْ يأَيَُّها الَِّذى )  ٢األنبياء ( َما يَأِْتيهِْم ّمن ِذكْرٍ )  ١ص ( َوالْقُْرءاِن ِذى ص )  ٤٤الزخرف ( َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك ) 
مث يف تسمية القرآن بالذكر وجوه أحدها أنه كتاب فيه ذكر ما حيتاج إليه الناس من )  ٦احلجر ( ُنّزلَ َعلَْيِه الذّكُْر 

اهللا تعاىل ونعمائه ففيه التذكري واملواعظ وثالثها فيه الذكر والشرف  أمر دينهم ودنياهم وثانيها أنه يذكر أنواع آالء
واعلم أن اهللا تعاىل مسى كل كتبه ذكراً فقال )  ٤٤الزخرف ( لك ولقومك على ما قال َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَوِْمَك 

عيد ملن أعرض عنه ومل يؤمن به من وجوه وكما بني نعمته بذلك بني شدة الو)  ٤٣النحل ( فَاْسأَلُواْ أَْهلَ الذّكْرِ 
أوهلا قوله مَّْن أَْعَرَض َعْنُه فإنه حيمل يوم القيامة وزراً والوزر هو العقوبة الثقيلة مساها وزراً تشبيهاً يف ثقلها على 
بني  املعاقب وصعوبة احتماهلا الذي يثقل على احلامل وينقض ظهره أو ألهنا جزاء الوزر وهو اإلمث وقرىء حيمل مث

  تعاىل صفة ذلك

الوزر من وجهني أحدمها أنه يكون خملداً مؤبداً والثاين قوله َوَساء لَُهمْ َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِحْمالً أي وما أسوأ هذا الوزر 
ينفخ يف محالً أي حمموالً ومحالً منصوب على التمييز وثانيها َيْوَم ُينفَُخ ِفى الصَُّورِ فاملراد بيان أن يوم القيامة هو يوم 

  الصور وفيه مسائل
املسألة األوىل قرأ أبو عمرو ننفخ بفتح النون كقوله وََنْحُشُر وقرأ الباقون ينفخ على ما مل يسم فاعله وحنشر بالنون 
ألن النافخ ملك التقم الصور واحلاشر هو اهللا تعاىل وقرىء يوم ينفخ بالياء املفتوحة على الغيبة والضمري هللا تعاىل أو 

  ل عليه السالم وأما حيشر اجملرمني فلم يقرأ به إال احلسن وقرىء يف الصور بفتح الواو مجع صورةإلسرافي
املسألة الثانية ِفى الصُّورِ قوالن أحدمها أنه قرن ينفخ فيه يدعي به الناس إىل احملشر والثاين أنه مجع صورة والنفخ 

)  ٨املدثر ( واألول أوىل لقوله تعاىل فَإِذَا نُِقَر ِفى النَّاقُورِ نفخ الروح فيه ويدل عليه قراءة من قرأ الصور بفتح الواو 



واهللا تعاىل يعرف الناس أمور اآلخرة بأمثال ما شوهد يف الدنيا ومن عادة الناس النفخ يف البوق عند األسفار ويف 
  العساكر

ْحُشُر الُْمْجرِِمَني َيْومِِئٍذ ُزْرقاً كالداللة على املسألة الثالثة املراد من هذا النفخ هو النفخة الثانية ألن قوله بعد ذلك َوَن
أما قوله )  ١٨النبأ ( أن النفخ يف الصور كالسبب حلشرهم فهو نظري قوله َيْوَم ُينفَُخ ِفى الصُّورِ فََتأُْتونَ أَفَْواجاً 

  َوَنْحُشُر الُْمْجرِِمَني َيْوِمِئذٍ ُزْرقاً ففيه مسائل
لة قوله الُْمْجرِِمَني يتناول الكفار والعصاة فيدل على عدم العفو عن العصاة وقال ابن عباس املسألة األوىل قالت املعتز

  رضي اهللا عنهما يريد باجملرمني الذين اختذوا مع اهللا إهلاً آخر وقد تقدم هذا الكالم
يون سود الوجوه وهي املسألة الثانية اختلفوا يف املراد بالزرقة على وجوه أحدها قال الضحاك ومقاتل يعين زرق الع

زرقة تتشوه هبا خلقتهم والعرب تتشاءم بذلك فإن قيل أليس أن اهللا تعاىل أخرب أهنم حيشرون عمياً فكيف يكون 
أعمى وأزرق قلنا لعله يكون أعمى يف حال وأزرق يف حال وثانيها املراد من الزرقة العمى قال الكليب زرقاً أي عمياً 

ول مرة ويعمون يف احملشر وسواد العني إذا ذهب تزرق فإن قيل كيف يكون أعمى قال الزجاج خيرجون بصراء يف أ
وقد قال تعاىل إِنََّما ُيَؤّخُرُهْم ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِفيِه االْبَصاُر وشخوص البصر من األعمى حمال وقد قال يف حقهم اقَْرأْ 

ختتلف وثالثها قال أبو مسلم املراد هبذه الزرقة  واألعمى كيف يقرأ فاجلواب أن أحواهلم قد)  ١٤اإلسراء ( كََتاَبَك 
شخوص أبصارهم واألزرق شاخص ألنه لضعف بصره يكون حمدقاً حنو الشيء يريد أن يتبينه وهذه حال اخلائف 

اشاً هكذا رواه ورابعها زرقاً عط)  ٤١إبراهيم ( املتوقع ملا يكره وهو كقوله إِنََّما يَُؤّخرُُهْم ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِفيِه االْبصَاُر 
ثعلب عن ابن األعرايب قال ألهنم من شدة العطش يتغري سواد عيوهنم حىت تزرق ويدل على هذا التفسري قوله تعاىل 

وخامسها حكى ثعلب عن ابن األعرايب قال طامعني فيما ال ينالونه )  ٨٦مرمي ( َوَنسُوُق الُْمْجرِِمَني إِلَى َجهَنََّم وِرْداً 
  صفات الكفار يوم القيامة قوله تعاىل يََتَخافَُتونَ بَْيَنُهمْ إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َعْشراً وفيه مسائلالصفة الثالثة من 

  املسألة األوىل يتخافتون أي يتسارون يقال خفت خيفت وخافت خمافتة والتخافت السرار وهو نظري

ألنه امتألت صدورهم من الرعب واهلول أو ألهنم  وإمنا يتخافتون)  ١٠٨طه ( قوله تعاىل فَالَ َتْسَمُع إِالَّ َهْمساً 
  صاروا بسبب اخلوف يف هناية الضعف فال يطيقون اجلهر

املسألة الثانية اختلفوا يف أن املراد بقوله إِن لَّبِثُْتمْ اللبث يف الدنيا أو يف القرب فقال قوم أرادوا به اللبث يف الدنيا 
يه بقوله تعاىل قَالَ كَْم لَبِثُْتْم ِفى االْْرضِ َعَدَد ِسنَِني قَالُواْ لَبِثَْنا َيْوماً وهذا قول احلسن وقتادة والضحاك واحتجوا عل

فإن قيل إما أن يقال إهنم نسوا قدر لبثهم يف الدنيا أو ما )  ١١٣ ١١٢املؤمنون ( أَْو َبْعَض َيْومٍ فَاْسأَلِ الَْعاّديَن 
يبقى اإلنسان مخسني سنة يف بلد مث ينساه والثاين غري جائز  نسوا ذلك واألول غري جائز إذ لو جاز ذلك جلاز أن

ألنه كذب وأهل اآلخرة ال يكذبون ال سيما وهذا الكذب ال فائدة فيه قلنا فيه وجوه أحدها لعلهم إذا حشروا يف 
يل فقالوا أول األمر وعاينوا تلك األهوال فلشدة وقعها عليهم ذهلوا عن مقدار عمرهم يف الدينا وما ذكروا إال القل

ليتنا ما عشنا إال تلك األيام القليلة يف الدنيا حىت ال نقع يف هذه األهوال واإلنسان عند اهلول الشديد قد يذهل عن 
ُمْشرِِكَني َما كُنَّا أظهر األشياء ومتام تقريره مذكور يف سورة األنعام يف قوله ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنتُُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ َواللَِّه َرّبَنا 

وثانيها أهنم عاملون مبقدار عمرهم يف الدنيا إال أهنم ملا قابلوا أعمارهم يف الدنيا بأعمار اآلخرة )  ٢٣األنعام ( 
وجدوها يف هناية القلة فقال بعضهم ما لبثنا يف الدنيا إال عشرة أيام وقال أعقلهم بل ما لبثنا إال يوماً واحداً أي قدر 

ياس إىل قدر لبثنا يف اآلخرة كعشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم وإمنا خص العشرة والواحد لبثنا يف الدنيا بالق
بالذكر ألن القليل يف أمثال هذه الواضع ال يعرب عنه إال بالعشرة والواحد وثالثها أهنم ملا عاينوا الشدائد تذكروا أيام 



السرور قصار ورابعها أن أيام الدنيا قد انقضت وأيام  النعمة والسرور وتأسفوا عليها فوصفوها بالقصر ألن أيام
اآلخرة مستقبلة والذاهب وإن طالت مدته قليل بالقياس إىل اآليت وإن قصرت مدته فكيف واألمر بالعكس وهلذه 

 َيوْماً القول الثاين أن املراد الوجوه رجح اهللا تعاىل قول من بالغ يف التقليل فقال إِذْ َيقُولُ أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً  إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ
َك كَانُواْ منه اللبث يف القرب ويعضده قوله تعاىل َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ  ُيقِْسمُ الُْمْجرُِمونَ َما لَبِثُواْ غَْيَر َساَعةٍ  كَذَِل

فأما )  ٥٦الروم ( ثُْتْم ِفى ِكَتابِ اللَِّه إِلَى َيْومِ الَْبْعِث وقال الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم وَاِإلَميانَ لَقَْد لَبِ)  ٥٥الروم ( ُيْؤفَكُونَ 
من جوز الكذب على أهل القيامة فال إشكال له يف اآلية أما من مل جيوز قال إن اهللا تعاىل ملا أحياهم يف القرب وعذهبم 

ال بعضهم أنه يف تقدير عشرة أيام مث أماهتم مث بعثهم يوم القيامة مل يعرفوا أن قدر لبثهم يف القرب كم كان فخطر بب
وقال آخرون إنه يوم واحد فلما وقعوا يف العذاب مرة أخرى متنوا زمان املوت الذي هو زمان اخلالص ملا ناهلم من 

  هول العذاب
ُتْم إِالَّ َيْوماً أقل املسألة الثالثة األكثرون على أن قوله إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َعشْراً أي عشرة أيام فيكون قول من قال إِن لَّبِثْ

( ً أَْو ُضَحاَها وقال مقاتل إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َعشْراً أي عشر ساعات كقوله كَأَنَُّهْم َيْوَم َيرَْوَنَها لَْم َيلَْبثُواْ إِالَّ َعِشيَّة 
ا القول أعظم ما وعلى هذا التقدير يكون اليوم أكثر واهللا أعلم واعلم أنه سبحانه وتعاىل بني هبذ)  ٤٦النازعات 

  ناهلم من احلرية اليت دفعوا عندها إىل هذا اجلنس من التخافت
ْمتاً َيْومَِئٍذ َيتَّبِعُونَ الدَّاِعىَ  َوَيسْألُوَنَك َعنِ الْجَِبالِ فَقُلْ َينسِفَُها َربِّى َنْسفاً فََيذَُرَها قَاعاً َصفْصَفاً الَّ تََرى ِفيَها ِعَوجاً َوال أَ

هُ الرَّْحَمُن َوَخشََعِت اَألصَْواُت ِللرَّْحَماِن فَالَ َتْسَمُع إِالَّ َهْمساً َيْومَِئٍذ الَّ َتنفَُع الشَّفَاَعةُ  إِالَّ َمْن أَِذنَ لَ الَ ِعَوَج لَُه
ُوجُوُه ِللَْحى ِّ الْقَيُّومِ َوقَْد َخاَب َمْن َوَرِضىَ  لَُه قَْوالً َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوالَ ُيِحيطُونَ بِِه ِعلْماً َوَعَنِت الْ
  َحَملَ ظُلْماً َوَمن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَالَ َيَخاُف ظُلْماً َوالَ َهْضماً

 تقرير هذا اعلم أنه تعاىل ملا وصف أمر يوم القيامة حكى سؤال من مل يؤمن باحلشر فقال وََيْسئَلُوَنَك َعنِ الْجَِبالِ ويف
وصف من اهللا تعاىل لكل اجملرمني بذلك فكأهنم قالوا كيف )  ١٠٣طه ( السؤال وجوه أحدها أن قوله يََتَخافَُتونَ 

يصح ذلك واجلبال حائلة ومانعة من هذا التخافت وثانيها قال الضحاك نزلت يف مشركي مكة قالوا يا حممد كيف 
سبيل االستهزاء وثالثها لعل قومه قالوا يا حممد إنك تدعي أن الدنيا تكون اجلبال يوم القيامة وكان سؤاهلم على 

ستنقضي فلو صح ما قلته لوجب أن تبتدىء أوالً بالنقصان مث تنتهي إىل البطالن لكن أحوال العامل باقية كما كانت 
ال تفىن قال يف أول األمر فكيف يصح ما قلته من خراب الدنيا وهذه شبهة متسك هبا جالينوس يف أن السموات 

ألهنا لو فنيت البتدأت يف النقصان أوالً حىت ينتهي نقصاهنا إىل البطالن فلما مل يظهر فيها النقصان علمنا أن القول 
بالبطالن باطل مث أمر اهللا تعاىل رسوله باجلواب عن هذا السؤال وضم إىل اجلواب أموراً أخر يف شرح أحوال القيامة 

  وأهواهلا
  فَقُلْ َينِسفَُها رَّبى َنْسفاً وفيه مسائلالصفة األوىل قوله 

املسألة األوىل إمنا قال فَقُلْ مع فاء التعقيب ألن مقصودهم من هذا السؤال الطعن يف احلشر والنشر فال جرم أمره 
 باجلواب مقروناً بفاء التعقيب ألن تأخري البيان يف مثل هذه املسألة األصولية غري جائز أما يف املسائل الفروعية

  فجائزة لذلك ذكر هناك قل من غري حرف التعقيب
املسألة الثانية الضمري يف قوله يَنِسفَُها عائد إىل اجلبال والنسف التذرية أي تصري اجلبال كاهلباء املنثور تذرى تذرية 

ا الضمري يف قوله فإذا زالت اجلبال احلوائل فيعلم صدق قوله يََتَخافَُتونَ قال اخلليل َينِسفَُها أي يذهبها ويطريها أم



فََيذَُرَها فهو عائد إىل األرض فاستغىن عن تقدمي ذكرها كما يف عادة الناس من اإلخبار عنها باإلضمار كقوهلم ما 
  عليها أكرم من فالن وقال تعاىل َما َتَرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمن َدابَّةٍ 

يزيل االستواء لئال يقدر أهنا ملا زالت من موضع إىل موضع وإمنا قال فََيذَُرَها قَاعاً صَفَْصفاً ليبني أن ذلك النسف ال 
آخر صارت هناك حائلة هذا كله إذا كان املقصود من سؤاهلم االعتراض على كيفية املخافتة أما لو كان الغرض من 

ن السؤال ما ذكرنا من أنه ال نقصان فيها يف احلال فوجب أن ال ينتهي أمرها إىل البطالن كان تقرير اجلواب أ
بطالن الشيء قد يكون بطالناً يقع توليدياً فحينئذ جيب تقدمي النقصان على البطالن وقد يكون بطالناً يقع دفعة 

واحدة وههنا ال جيب تقدمي النقصان على البطالن فبني اهللا تعاىل أنه يفرق تركيبات هذا العامل اجلسماين دفعة بقدرته 
  على البطالنومشيئته فال حاجة ههنا إىل تقدمي النقصان 

املسألة الثالثة أنه تعاىل وصف األرض ذلك الوقت بصفات أحدها كوهنا قاعاً وهو املكان املطمئن وقيل مستنقع املاء 
وثانيها الصفصف وهو الذي ال نبات عليه وقال أبو مسلم القاع األرض امللساء املستوية وكذلك الصفصف وثالثها 

قد فرقوا بني العوج والعوج فقالوا العوج بالكسر يف ) الكشاف ( أَْمتاً وقال صاحب قوله الَّ َتَرى ِفيَها ِعَوجاً َوال 
املعاين والعوج بالفتح يف األعيان فإن قيل األرض عني فكيف صح فيها املكسور العني قلنا اختيار هذا اللفظ له موقع 

رض فسويتها وبالغت يف بديع يف وصف األرض باالستواء ونفي االعوجاج وذلك ألنك لو عمدت إىل قطعة أ
التسوية فإذا قابلتها املقاييس اهلندسية وجدت فيها أنواعاً من العوج خارجة عن احلس البصري قال فذاك القدر يف 
االعوجاج ملا لطف جداً أحلق باملعاين فقيل فيه عوج بالكسر واعلم أن هذه اآلية تدل على أن األرض تكون ذلك 

 بد وأن يتصل بعض سطوحه بالبعض ال على االستقامة بل على االعوجاج وذلك اليوم كرة حقيقية ألن املضلع ال
يبطله ظاهر اآلية ورابعها األمت النتوء اليسري يقال مد حبله حىت ما فيه أمت وحتصل من هذه الصفات األربع أن 

  األرض تكون ذلك اليوم ملساء خالية عن االرتفاع واالخنفاض وأنواع االحنراف واإلعوجاج
خ فة الثانية ليوم القيامة قوله َيْومَِئٍذ َيتَّبُِعونَ الدَّاِعىَ  الَ ِعَوَج لَُه ويف الداعي قوالن األول أن ذلك الداعي هو النفالص

يف الصور وقوله الَ ِعَوَج لَُه أي ال يعدل عن أحد بدعائه بل حيشر الكل الثاين أنه ملك قائم على صخرة بيت 
عظام النخرة واألوصال املتفرقة واللحوم املتمزقة قومي إىل ربك للحساب واجلزاء املقدس ينادي ويقول أيتها ال

فيسمعون صوت الداعي فيتبعونه ويقال إنه إسرافيل عليه السالم يضع قدمه على الصخرة فإن قيل هذا الدعاء 
حياء ألن دعاء امليت يكون قبل اإلحياء أو بعده قلنا إن كان املقصود بالدعاء إعالمهم وجب أن يكون ذلك بعد اإل

عبث وإن مل يكن املقصود إعالمهم بل املقصود مقصود آخر مثل أن يكون لطفاً للمالئكة ومصلحة هلم فذلك جائز 
  قبل اإلحياء

الصفة الثالثة قوله َوَخَشَعتِ االْصوَاُت ِللرَّْحَماِن فَالَ َتْسَمعُ إِالَّ َهْمساً وفيه وجوه أحدها خشعت األصوات من شدة 
زع وخضعت وخفيت فال تسمع إال مهساً وهو الذكر اخلفي قال أبو مسلم وقد علم اإلنس واجلن بأن ال مالك الف

هلم سواه فال يسمع هلم صوت يزيد على اهلمس وهو أخفى الصوت ويكاد يكون كالماً يفهم بتحريك الشفتني 
يطول غمه وثانيها قال ابن عباس لضعفه وحق ملن كان اهللا حماسبه أن خيشع طرفه ويضعف صوته وخيتلط قوله و

  رضي اهللا عنهما واحلسن وعكرمة وابن زيد اهلمس وطء األقدام

  فاملعىن أنه ال تسمع إال خفق األقدام ونقلها إىل احملشر
من ) الكشاف ( قال صاحب الصفة الرابعة قوله َيْوَمِئذٍ الَّ َتنفَعُ الشَّفَاَعةُ  إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوَرِضىَ  لَُه قَْوالً 



يصلح أن يكون مرفوعاً ومنصوباً فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير حذف املضاف إليه أي ال تنفع الشفاعة إال 
شفاعة من أذن له الرمحن والنصب على املفعولية وأقول االحتمال الثاين أوىل لوجوه األول أن األول حيتاج فيه إىل 

والثاين ال حيتاج فيه إىل ذلك والثاين أن قوله تعاىل الَّ َتنفَُع الشَّفَاَعةُ  يراد به من يشفع هبا اإلضمار وتغيري األعراب 
واالستثناء يرجع إليهم فكأنه قال ال تنفع الشفاعة أحداً من اخللق إال شخصاً مرضياً والثالث وهو أن من املعلوم 

ن أذن اهللا له فيها وكان عند اهللا مرضياً فلو محلنا اآلية بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فهي ال حتصل إال مل
على ذلك صارت جارية جمرى إيضاح الواضحات أما لو محلنا اآلية على املشفوع له مل يكن ذلك إيضاح 

الواضحات فكان ذلك أوىل إذا ثبت هذا فنقول املعتزلة قالوا الفاسق غري مرضي عند اهللا تعاىل فوجب أن ال يشفع 
يف حقه ألن هذه اآلية دلت على أن املشفوع له ال بد وأن يكون مرضياً عند اهللا واعلم أن هذه اآلية من  الرسول

أقوى الدالئل على ثبوت الشفاعة يف حق الفساق ألن قوله ورضي له قوالً يكفي يف صدقه أن يكون اهللا تعاىل قد 
قوالً واحداً من أقواله وهو شهادة أن ال إله إال اهللا رضي له قوالً واحداً من أقواله والفاسق قد ارتضى اهللا تعاىل 

فوجب أن تكون الشفاعة نافعة له ألن االستثناء من النفي إثبات فإن قيل إنه تعاىل استثىن عن ذلك النفي بشرطني 
 أحدمها حصول اإلذن والثاين أن يكون قد رضي له قوالً فهب أن الفاسق قد حصل فيه أحد الشرطني وهو أنه تعاىل
قد رضي له قوالً لكن مل قلتم إنه أذن فيه وهذا أول املسألة قلنا هذا القيد وهو أنه رضي له قوالً كافٍ يف حصول 

فاكتفى هناك هبذا القيد ودلت هذه اآلية )  ٢٨األنبياء ( االستثناء بدليل قوله تعاىل َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ ارَْتَضى 
من جمموعهما أنه إذا رضي له قوالً حيصل اإلذن يف الشفاعة وإذا حصل القيدان  على أنه ال بد من اإلذن فظهر
  حصل االستثناء ومت املقصود

  الصفة اخلامسة قوله َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوالَ ُيِحيطُونَ بِِه ِعلْماً وفيه مسائل
عائد إىل الذين يتبعون الداعي ومن قال إن قوله َمْن أَِذنَ لَهُ الرَّْحَمُن املراد  املسألة األوىل الضمري يف قوله َبْينِ أَْيِديهِْم

به الشافع قال ذلك الضمري عائد إليه واملعىن ال تنفع شفاعة املالئكة واألنبياء إال ملن أذن له الرمحن يف أن تشفع له 
ما بني أيدي املالئكة كما قال يف آية الكرسي وهذا قول الكليب  املالئكة واألنبياء مث قال َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم يعين

ومقاتل وفيه تقريع ملن يعبد املالئكة ليشفعوا له قال مقاتل يعلم ما كان قبل أن خيلق املالئكة وما كان منهم بعد 
  خلقهم

وجوهاً أحدها قال الكليب َما َبْيَن أَْيدِيهِْم من أمر  املسألة الثانية ذكروا يف قوله تعاىل َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم
 اآلخرة َوَما َخلْفَُهْم من أمر الدنيا وثانيها قال جماهد َما َبْيَن أَْيدِيهِْم من أمر الدنيا واألعمال َوَما َخلْفَُهْم من أمر

  قيامةاآلخرة والثواب والعقاب وثالثها قال الضحاك يعلم ما مضى وما بقي ومىت تكون ال
املسألة الثالثة ذكروا يف قوله َوالَ ُيِحيطُونَ بِِه ِعلْماً وجهني األول أنه تعاىل بني أنه يعلم ما بني أيدي العباد وما 

  خلفهم مث قال َوالَ ُيِحيطُونَ بِِه ِعلْماً أي العباد ال حييطون مبا بني أيديهم وما خلفهم

ألول أوىل لوجهني أحدمها أن الضمري جيب عوده إىل أقرب املذكورات علماً الثاين املراد ال حييطون باهللا علماً وا
واألقرب ههنا قوله َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم وثانيهما أنه تعاىل أورد ذلك مورد الزجر ليعلم أن سائر ما يقدمون 

  عليه وما يستحقون به اجملازاة معلوم هللا تعاىل
الُْوُجوُه لِلَْحىّ  الْقَيُّومِ َوقَْد خَاَب َمْن َحَملَ ظُلْماً ومعناه أن يف ذلك اليوم تعنوا الوجوه الصفة السادسة قوله َوَعَنِت 

أي تذل ويصري امللك والقهر هللا تعاىل دون غريه ومن لفظ العنو أخذوا العاين وهو األسري يقال عنا يعنو عناء إذا 
كلفني أنفسهم ألن قوله َوَعَنِت من صفات املكلفني ال من صفات صار أسرياً وذكر اهللا تعاىل الْوُجوَه وأراد به امل



وإمنا خص الوجوه بالذكر ألن اخلضوع )  ٩ ٨الغاشية ( الوجوه وهو كقوله ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ نَّاِعَمةٌ  لَِّسْعيَِها رَاِضَيةٌ  
أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( باهلي عن النيب هبا يبني وفيها يظهر وتفسري الَْحى ُّ الْقَيُّوُم قد تقدم وروى أبو أمامة ال

اطلبوا اسم اهللا األعظم يف هذه السور الثالث البقرة وآل عمران وطه قال الراوي فوجدنا املشترك يف السور ( قال 
على وجه التحذير  الثالث قال الراوي فوجدنا املشترك يف السور الثالث اللَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو الَْحى ُّ الْقَيُّوُم فبني تعاىل

أن ذلك اليوم ال يصح اإلمتناع مما ينزل باملرء من اجملازاة وأن حاله خمالفة حلال الدنيا اليت خيتار فيها املعاصي وميتنع 
من الطاعات أما قوله تعاىل َوقَْد خَاَب َمْن َحَملَ ظُلْماً فاملراد باخليبة احلرمان أي حرم الثواب من محل ظلماً واملراد 

واىف بالظلم ومل يتب عنه واستدلت املعتزلة هبذه اآلية يف املنع من العفو فقالوا قوله َوقَْد َخاَب َمْن حََملَ ظُلْماً  به من
يعم كل ظامل وقد حكم اهللا تعاىل فيه باخليبة والعفو ينافيه والكالم على عمومات الوعيد قد تقدم مراراً واعلم أنه 

ختم الكالم فيها بشرح أحوال املؤمنني فقال َوَمن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن تعاىل ملا شرح أحوال يوم القيامة 
فَالَ َيَخاُف ظُلْماً َوالَ َهْضماً يعين ومن يعمل شيئاً من الصاحلات واملراد به الفرائض فكان عمله مقروناً باإلميان وهو 

فقوله فَالَ َيَخافُ يف موضع جزم لكونه يف موضع جواب )  ٧٥طه ( اِلَحاِت قوله َوَمن َيأِْتِه ُمْؤِمناً قَْد َعِملَ الصَّ
فََمن ُيْؤِمن بَِرّبِه فَالَ َيَخاُف َبْخساً َوالَ )  ٩٥املائدة ( الشرط والتقدير فهو ال خياف ونظريه َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه 

النهي وهو حسن ألن املعىن فليأمن والنهي عن اخلوف أمر باألمن  وقرأ ابن كثري فال خيف على)  ١٣اجلن ( َرَهقاً 
والظلم هو أن يعاقب ال على جرمية أم مينع من الثواب على الطاعة واهلضم أن ينقص من ثوابه واهلضيمة النقيصة 

ضم أي الزق بعضه ببعض ومنه اهن)  ١٤٨الشعراء ( ومنه هضيم الكشح أي ضامر البطن ومنه طَلُْعَها َهضِيٌم 
طعامي وقال أبو مسلم الظلم أن ينقص من الثواب واهلضم أن ال يويف حقه من اإلعظام ألن الثواب مع كونه من 

اللذات ال يكون ثواباً إال إذا قارنه التعظيم وقد يدخل النقص يف بعض الثواب ويدخل فيما يقارنه من التعظيم فنفى 
  اهللا تعاىل عن املؤمنني كال األمرين

َعالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ َوالَ أَنَزلَْناُه قُْرءَاناً َعَربِّياً َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوعِيِد لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ أَْو ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكْراً فََتَوكَذاِلَك 
  اًَتْعَجلْ بِالْقُْرءاِن ِمن قَْبلِ إَن يُقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه وَقُل رَّبِّ زِدْنِى ِعلْم

اعلم أن قوله َوكَذاِلَك عطف على قوله كَذاِلكَ َنقُصُّ أي ومثل ذلك ال نزال وعلى هنجه أنزلنا القرآن كله مث 
وصف القرآن بأمرين أحدمها كونه عربياً لتفهمه العرب فيقفوا على إعجازه ونظمه وخروجه عن جنس كالم البشر 

ي كررناه وفصلناه ويدخل حتت الوعيد بيان الفرائض واحملارم ألن الوعيد فعل والثاين قوله َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوعِيِد أ
يتعلق فتكريره يقتضي بيان األحكام فلذلك قال لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ واملراد اتقاء احملرمات وترك الواجبات ولفظ لعل قد 

أما قوله أَْو ُيْحِدثُ لَُهْم ذِكْراً )  ١٨٣البقرة ( مْ َتتَّقُونَ تقدم تفسريه يف سورة البقرة يف قوله وَالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُ
ففيه وجهان األول أن يكون املعىن إنا إمنا أنزلنا القرآن ألجل أن يصريوا متقني أي حمترزين عما ال ينبغي أو حيدث 

  القرآن هلم ذكراً يدعوهم إىل الطاعات وفعل ما ينبغي وعليه سؤاالت
  آن كيف يكون حمدثاً للذكر اجلواب ملا حصل الذكر عند قراءته أضيف الذكر إليهالسؤال األول القر

السؤال الثاين مل أضيف الذكر إىل القرآن وما أضيفت التقوى إليه اجلواب أن التقوى عبارة عن أن ال يفعل القبيح 
ث بعد أن مل يكن فجازت وذلك استمرار على العدم األصلي فلم جيز إسناده إىل القرآن أما حدوث الذكر فأمر حد

  إضافته إىل القرآن
السؤال الثالث كلمة أو للمنافاة وال منافاة بني التقوى وحدوث الذكر بل اليصح اإلتقاء إال مع الذكر فما معىن 

كلمة أو اجلواب هذا كقوهلم جالس احلسن أو ابن سريين أي ال تكن خالياً منهما فكذا ههنا الوجه الثاين أن يقال 



نا القرآن ليتقوا فإن مل حيصل ذلك فال أقل من أن حيدث القرآن هلم ذكراً وشرفاً وصيتاً حسناً فعلى هذين إنا أنزل
التقديرين يكون إنزاله تقوى مث إنه تعاىل ملا عظم أمر القرآن ردفه بأن عظم نفسه فقال فََتعَالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ 

منا وصفه باحلق ألن ملكه ال يزول وال يتغري وليس مبستفاد من قبل الغري وال تنبيهاً على ما يلزم خلقه من تعظيمه وإ
غريه أوىل به فلهذا وصف بذلك وتعاىل تفاعل من العلو وقد ثبت أن علوه وعظمته وربوبيته مبعىن واحد وهو 

فهو تعاىل إمنا أنزل اتصافه بنعوت اجلالل وأنه ال تكفيه األوهام وال تقدره العقول وهو منزه عن املنافع واملضار 
القرآن ليحترزوا عما ال ينبغي وليقدموا على ما ينبغي وأنه تعاىل منزه عن التكمل بطاعاهتم والتضرر مبعاصيهم 

فالطاعات إمنا تقع بتوفيقه وتيسريه واملعاصي إمنا تقع عدالً منه وكل ميسر ملا خلق له أما قوله َوالَ تَْعَجلْ بِالْقُرْءاِن 
  ن ُيقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه ففيه مسائلِمن قَْبلِ إَ

)  ١٠٥طه ( املسألة األوىل يف تعلقه مبا قبله وجهان الوجه األول قال أبو مسلم إن من قوله َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الْجِبَالِ 
تعجل بالقرآن إىل ههنا يتم الكالم وينقطع مث قوله َوالَ تَْعَجلْ بِالْقُْرءاِن خطاب مستأنف فكأنه قال ويسألونك وال 

الوجه الثاين روى أنه عليه السالم كان خياف من أن يفوته منه شيء فيقرأ مع امللك فأمره بأن يسكت حال قراءة 
امللك مث يأخذ بعد فراغه يف القراءة فكأنه تعاىل شرح كيفية نفع القرآن للمكلفني وبني أنه سبحانه متعال عن كل ما 

محة ومن كان كذلك وجب أن يصون رسوله عن السهو والنسيان يف أمر ال ينبغي وأنه موصوف باإلحسان والر
  الوحي وإذ حصل األمان عن السهو والنسيان قال َوالَ تَْعَجلْ بِالْقُْرءاِن

املسألة الثانية قوله َوالَ َتْعَجلْ بِالْقُرْءاِن وحيتمل أن يكون املراد ال تعجل بقراءته يف نفسك وحيتمل أن ال تعجل يف 
إىل غريك وحيتمل يف اعتقاد ظاهره وحيتمل يف تعريف الغري ما يقتضيه ظاهره وأما قوله ِمن قَْبلِ إَن ُيقَْضى إِلَْيكَ تأديته 

َوْحُيُه فيحتمل أن يكون املراد من قبل أن يقضى إليك متامه وحيتمل أن يكون املراد من قبل أن يقضى إليك بيانه ألن 
الوحي ومعلوم أنه عليه السالم ال ينهى عن قراءته لكي حيفظه ويؤديه فاملراد هذين األمرين ال ميكن حتصيلهما إال ب

إذن أن ال يبعث نفسه وال يبعث غريه عليه حىت يتبني بالوحي متامه أو بيانه أو مها مجيعاً ألنه جيب التوقف يف معىن 
مها من املخصصات فهذا هو الكالم ما مل يأت عليه الفراغ ملا جيوز أن حيصل عقيبه من استثناء أو شرط أو غري

القيامة ( التحقيق يف تفسري اآلية ولنذكر أقوال املفسرين أحدها أن هذا كقوله تعاىل الَ ُتَحّركْ بِِه ِلسَاَنكَ ِلتَْعَجلَ بِِه 
وكان عليه السالم حيرص على أخذ القرآن من جربيل عليه السالم فيعجل بقراءته قبل استتمام جربيل خمافة )  ١٦

ن فقيل له ال تعجل إىل أن يستتم وحيه فيكون أخذك إياه عن تثبت وسكون واهللا تعاىل يزيدك فهماً وعلماً النسيا
وهذا قول مقاتل والسدي ورواه عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وثانيها ال تعجل بالقرآن فتقرأه على 

ا قال الضحاك إن أهل مكة وأسقف جنران أصحابك قبل أن يوحى إليك بيان معانيه وهذا قول جماهد وقتادة وثالثه
قالوا يا حممد أخربنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجالً ثالثة أيام فأبطأ الوحي عليه وفشت املقالة بأن اليهود قد 

غلبوا حممداً فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية َوالَ تَْعَجلْ بِالْقُرْءاِن أي بنزوله من قبل أن يقضى إليك وحيه من اللوح 
( احملفوظ إىل إسرافيل ومنه إىل جربيل ومنه إليك َوقُل رَّبّ زِدْنِى ِعلْماً ورابعها روى احلسن أن امرأة أتت النيب 

فقالت زوجي لطم وجهي فقال بينكما القصاص فنزل قوله َوالَ تَْعَجلْ بِالْقُرْءاِن فأمسك ) صلى اهللا عليه وسلم 
)  ٣٤النساء ( صاص حىت نزول قوله تعاىل الّرَجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى الّنَساء عن الق) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

وهذا بعيد واالعتماد على التفصيل األول أما قوله تعاىل َوقُل رَّّب زِْدنِى ِعلْماً فاملعىن أنه سبحانه وتعاىل أمره بالفزع 
  ما نزل عليهإىل اهللا سبحانه يف زيادة العلم اليت تظهر بتمام القرآن أو بيان 

املسألة الثالثة االستعجال الذي هنى عنه إن كان فعله بالوحي فكيف هنى عنه اجلواب لعله فعله باالجتهاد وكان 



  األوىل تركه فلهذا هنى عنه
ُجدُواْ َألَدَم فََسَجدُوا إِالَّ إِْبلِيَس أََبى َولَقَْد َعهِْدَنآ إِلَى َءاَدَم ِمن قَْبلُ فََنِسىَ  َولَْم َنجِْد لَُه َعْزماً َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  اْس

 َتجُوَع ِفيَها َوالَ َتْعَرى وَأَنَّكَ الَ فَقُلَْنا ياأاَدُم إِنَّ َهاذَا َعُدوٌّ لََّك َوِلزَْوجَِك فَالَ ُيْخرَِجنَّكَُما ِمَن الَْجنَّةِ  فََتْشقَى إِنَّ لََك أَالَّ
  َتظَْمُؤا ِفيَها َوالَ َتْضَحى

  أن هذا هي املرة السادسة من قصة آدم عليه السالم يف القرآن أوهلا يف سورة البقرة مث يف األعراف اعلم

مث يف احلجر مث يف اإلسراء مث يف الكهف مث ههنا واعلم أن يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجوهاً أحدها أنه تعاىل ملا قال 
مث إنه عظم أمر القرآن وبالغ فيه ذكر هذه القصة اجنازاً للوعد )  ٩٩طه ( َسَبَق كَذاِلَك نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباء َما قَْد 

ُهْم َيتَّقُونَ أَوْ ُيْحِدثُ يف قوله كَذاِلكَ َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباء َما قَْد َسَبَق وثانيها أنه ملا قال َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد لََعلَّ
أردفه بقصة آدم عليه السالم كأنه قال إن طاعة بين آدم للشيطان وتركهم التحفظ من )  ١١٣طه ( لَُهْم ِذكْراً 

وساوسه أمر قدمي فإنا قد عهدنا إىل آدم من قبل أي من قبل هؤالء الذين صرفنا هلم الوعيد وبالغنا يف تنبيهه حيث 
ك العهد فأمر البشر يف ترك التحفظ من الشيطان أمر قلنا إِنَّ َهاذَا َعُدوٌّ لََّك َوِلزَْوجَِك مث إنه مع ذلك نسي وترك ذل

ذكر بعده قصة آدم عليه )  ١١٤طه ( َوقُل رَّّب زِدْنِى ِعلْماً ) صلى اهللا عليه وسلم ( قدمي وثالثها أنه ملا قال حملمد 
القوة السالم فإنه بعدما عهد اهللا إليه وبالغ يف جتديد العهد وحتذيره من العدو نسي فقد دل ذلك على ضعف 

البشرية عن التحفظ فيحتاج حينئذ إىل االستعانة بربه يف أن يوفقه لتحصيل العلم وجينبه عن السهو والنسيان 
 ١١٤طه ( ملا قيل له َوالَ تَْعَجلْ بِالْقُْرءاِن ِمن قَْبلِ إَن يُقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ورابعها أن حممداً 

اجلد يف أمر الدين حبيث زاد على قدر الواجب فلما وصفه باإلفراط وصف آدم بالتفريط يف  دل على أنه كان يف) 
ذلك فإنه تساهل يف ذلك ومل يتحفظ حىت نسي فوصف األول بالتفريط واآلخر باإلفراط ليعلم أن البشر ال ينفك 

لْ ضاق قلبه وقال يف نفسه لوال أين ملا قيل له َوالَ تَْعَج) صلى اهللا عليه وسلم ( عن نوع زلة وخامسها أن حممداً 
أقدمت على ما ال ينبغي وإال ملا هنيت عنه فقيل له إن كنت فعلت ما هنيت عنه فإمنا فعلته حرصاً منك على العبادة 
وحفظاً ألداء الوحي وإن أباك أقدم على ما ال ينبغي للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمره أما قوله 

عَهِْدَنا إِلَى ِمن رَّبِِّه قَْبلُ فال شك أن املراد بالعهد أمر من اهللا تعاىل أو هني منه كما يقال يف أوامر امللوك تعاىل َولَقَْد 
ووصاياهم أشار امللك إليه وعهد إليه قال املفسرون عهدنا إليه أن ال يأكل من الشجرة وال يقرهبا ويف قوله تعاىل ِمن 

لذين صرفنا هلم الوعيد يف القرآن وثانيها قال ابن عباس من قبل أن يأكل من قَْبلُ وجوه أحدها من قبل هؤالء ا
والقرآن وهو قول احلسن أما ) صلى اهللا عليه وسلم ( الشجرة عهدنا إليه أن ال يأكل منها وثالثها أي من قبل حممد 

شيئاً قليالً ويف النسيان قوالن قوله فََنِسىَ  فقد تكلمنا فيه على سبيل االستقصاء يف سورة البقرة ونعيد ههنا منه 
أحدمها املراد ما هو نقيض الذكر وإمنا عوتب على ترك التحفظ واملبالغة يف الضبط حىت تولد منه النسيان وكان 

احلسن رمحه اهللا يقول واهللا ما عصى قط إال بنسيان والثاين أن املراد بالنسيان الترك وأنه ترك ما عهد إليه من 
وأكل من مثرهتا وقرىء فنسي أي فنساه الشيطان وعلى هذا التقدير حيتمل أن يقال أقدم على  االحتراز عن الشجرة

املعصية من غري تأويل وأن يقال أقدم عليها مع التأويل والكالم فيه قد تقدم يف سورة البقرة وأما قوله وَلَْم َنجِدْ لَُه 
  َعْزماً ففيه أحباث

العلم ومنه ومل جند له عزماً وأن يكون نقيض العدم كأنه قال وعدمنا له  البحث األول الوجود جيوز أن يكون مبعىن
  عزماً

البحث الثاين العزم هو التصميم والتصلب مث قوله وَلَْم َنجِْد لَُه َعْزماً حيتمل ومل جند له عزماً على القيام على املعصية 



ترك املعصية أو مل جند له عزماً على التحفظ  فيكون إىل املدح أقرب وحيتمل أن يكون املراد ومل جند له عزماً على
واالحتراز عن الغفلة أو مل جند له عزماً على االحتياط يف كيفية االجتهاد إذا قلنا إنه عليه السالم إمنا أخطأ باالجتهاد 

  وأما قوله َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  اْسُجدُواْ ِالَدَم فََسَجدُواْ إِالَّ إِْبِليسَ أََبى

ذا يشتمل على مسائل إحداها أن املأمورين كل املالئكة أو بعضهم وثانيتها أنه ما معىن السجود وثالثتها أن فه
إبليس هل كان من املالئكة أم ال وإن مل يكن فكيف صح االستثناء وبأي شيء صار مأموراً بالسجود ورابعتها أن 

أم ال وخامستها أن قوله يف صفة إبليس أنه أىب ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذا يدل على أن آدم أفضل من حممد 
كيف لزم الكفر من ذلك اإلباء وأنه هل كان كافراً ابتداء أو كفر بسبب ذلك واعلم أن هذه املسائل مرت على 

جَنَّكَُما ِمَن الَْجنَّةِ  سبيل االستقصاء يف سورة البقرة أما قوله فَقُلَْنا يائَاَدُم أَن الَّ َهاذَا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوجَِك فَالَ ُيْخرِ
فََتْشقَى ففيه سؤاالت األول ما سبب تلك العداوة اجلواب من وجوه أحدها أن إبليس كان حسوداً فلما رآى آثار 
نعم اهللا تعاىل يف حق آدم عليه السالم حسده فصار عدواً له وثانيها أن آدم كان شاباً عاملاً لقوله وعلم آدم األمساء 

ن شيخاً جاهالً ألنه أثبت فضله بفضيلة أصله وذلك جهل والشيخ اجلاهل أبداً يكون عدواً للشاب كلها وإبليس كا
  العامل وثالثها أن إبليس خملوق من النار وآدم خملوق من املاء والتراب فبني أصليهما عداوة فبقيت تلك العداوة

أن املخرج هلما من اجلنة هو اهللا تعاىل اجلواب ملا كان بوسوسته السؤال الثاين مل قال فَالَ ُيْخرِجَنَّكَُما ِمَن الَْجنَّةِ  مع 
  هو الذي فعل ما ترتب عليه اخلروج صح ذلك

السؤال الثالث مل أسند إىل آدم وحده فعل الشقاء دون حواء مع اشتراكهما يف الفعل اجلواب من وجهني أحدمها 
يف ضمن سعادته سعادهتم فاختص الكالم بإسناده أن يف ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله وأمريهم شقاءهم كما أن 

إليه دوهنا مع احملافظة على رعاية الفاصلة الثاين أريد بالشقاء التعب يف طلب القوت وذلك على الرجل دون املرأة 
 وروي أنه أهبط إىل آدم ثور أمحر وكان حيرث عليه وميسح العرق عن جبينه أما قوله إِال أَنْ ال َتُجوَع ِفيَها َوالَ

  َتْعَرى وَأَنََّك الَ َتظَْمُؤا ِفيَها َوالَ َتْضَحى ففيه مسائل
املسألة األوىل قرىء وإنك بالفتح والكسر ووجه الفتح العطف على أن ال جتوع فيها فإن قيل أن ال تدخل على أن 

مل توضع لتكون أبداً نائبة فال يقال أن أن زيداً منطلق والواو نائبة عن أن وقائمة مقامها فلم أدخلت عليها قلنا الواو 
عن أن إمنا هي نائبة عن كل عامل فلما مل تكن حرفاً موضوعاً للتحقيق خاصة كان مل ميتنع اجتماعهما كما امتنع 

  اجتماع أن وأن
املسألة الثانية الشبع والري والكسوة واإلكتنان يف الظل هي األقطاب اليت يدور عليها أمر اإلنسان فذكر اهللا تعاىل 

هذه األشياء له يف اجلنة من غري حاجة إىل الكسب والطلب وذكرها بلفظ النفي ألضدادها اليت هي اجلوع  حصول
والعري والظمأ والضحى ليطرق مسعه شيئاً من أصناف الشقوة اليت حذره منها حىت يبالغ يف االحتراز عن السبب 

  يف قوله فََتشْقَىالذي يوقعه فيها وهذه األشياء كلها كأهنا تفسري الشقاء املذكور 
َها فََبَدْت لَُهَما َسْوَءاُتُهَما فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّيْطَانُ قَالَ ياأاَدُم َهلْ أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرةِ  الْخُلِْد َوُملٍْك الَّ َيْبلَى فَأَكَالَ ِمْن

  ُه فََغَوى ثُمَّ اجَْتَباُه َربُُّه فََتاَب َعلَْيِه َوَهَدىَوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمن َوَرقِ الَْجنَّةِ  َوَعَصى َءاَدُم َربَّ

واعلم أنه سبحانه بني أنه عظم آدم عليه السالم بأن جعله مسجوداً للمالئكة وبني أنه عرفه شدة عداوة إبليس له 
تفق منه ومن ولزوجه وأنه لعداوته يدعوهم إىل املعصية اليت إذا وقعت زالت تلك النعم بأسرها مث إنه مع ذلك ا

لو أن أحالم بين آدم إىل قيام الساعة ( حواء اإلقدام على الزلة ما اتفق والعجب ما روي عن أيب أمامة الباهلي قال 



ولكن املكادحة مع قضاء اهللا تعاىل ) وضعت يف كفة ميزان ووضع حلم آدم يف األخرى لرجح حلمه بأحالمهم 
اهللا تعاىل رغبه يف دوام الراحة وانتظام املعيشة بقوله فَالَ ُيْخرَِجنَّكَُما ِمَن ممتنعة واعلم أن واقعة آدم عجيبة وذلك ألن 

ورغبه إبليس )  ١١٩ ١١٧طه ( الَْجنَّةِ  فََتْشقَى إِنَّ لَكَ أَالَّ َتجُوَع ِفيَها َوالَ تَْعَرى وَأَنََّك الَ َتظَْمُؤا ِفيَها َوالَ َتْضَحى 
دُلَُّك َعلَى َشَجَرةِ  الُْخلِْد ويف انتظام املعيشة بقوله َوُملٍْك الَّ َيْبلَى فكان الشيء الذي أيضاً يف دوام الراحة بقوله َهلْ أَ

رغب اهللا آدم فيه هو الذي رغبه إبليس فيه إال أن اهللا تعاىل وقف ذلك على االحتراس عن تلك الشجرة وإبليس 
علمه بأن اهللا تعاىل مواله وناصره ومربيه أعلمه بأن وقفه على اإلقدام عليها مث إن آدم عليه السالم مع كمال عقله و

إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له وعرض نفسه للعنة بسبب عداوته كيف قبل يف الواقعة الواحدة واملقصود 
الواحد قول إبليس مع علمه بكمال عداوته له وأعرض عن قول اهللا تعاىل مع علمه بأنه هو الناصر واملريب ومن 

هذا الباب طال تعجبه وعرف آخر األمر أن هذه القصة كالتنبيه على أنه ال دافع لقضاء اهللا وال مانع منه تأمل يف 
وأن الدليل وإن كان يف غاية الظهور وهناية القوة فإنه ال حيصل النفع به إال إذا قضى اهللا تعاىل ذلك وقدره وأما قوله 

فقد تقدم يف سورة البقرة أنه كيف وسوس ومباذا وسوس فإن قيل كيف  ) ٢٠األعراف ( فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّيْطَانُ 
عدى وسوس تارة بالالم يف قوله فََوْسَوسَ لَُهَما الشَّْيطَانُ وأخرى بإىل قلنا قوله فوسوس له معناه ألجله وقوله ءاَوى 

انت بتطميعه يف أمرين أحدمها إِلَْيِه معناه أهنى إليه الوسوسة كقوله حدث له وأسر إليه مث بني أن تلك الوسوسة ك
قوله َهلْ أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرةِ  الْخُلِْد أضاف الشجرة إىل اخللد وهو اخللود ألن من أكل منها صار خملداً بزعمه الثاين 

قوله َوُملٍْك الَّ َيْبلَى أي من أكل من هذه الشجرة دام ملكه قال القاضي ليس يف الظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل 
جدت هذه الوسوسة حال كون آدم عليه السالم نبياً الستحال أن يكون آدم عليه السالم قبل ذلك منه ألنه ال لو

بد وأن حتصل بني حال التكليف وحال اجملازاة فترة باملوت وباملعىن فآدم ملا كان نبياً امتنع أن ال يعلم ذلك قلنا ال 
ليف وحال اجملازاة ومل ال جيوز أن يقال ال حاجة إىل الفترة نسلم بأنه ال بد من حصول هذه الفترة بني حال التك

أصالً وإن كان وال بد فيكفي حصول الفترة بغشي أو نوم خفيف مث إن كان وال بد من حصول الفترة باملوت فلم 
رف قلت النيب ال بد وأن يعلم ذلك أليس قوم منكم يقولون إن موسى عليه السالم إمنا سأل الرؤية ألنه ما كان يع

امتناعها على اهللا تعاىل فإذا جاز ذلك اجلهل فلم ال جيوز هذا اجلهل مث ما الدليل على أن آدم كان نبياً يف ذلك 
الوقت فإن مذهبنا أن واقعة الزلة إمنا حصلت قبل رسالته ال بعدها مث إن الذي يدل على أن آدم عليه السالم قبل 

وسها ) ( زىن ماعز فرجم ( وهذا الترتيب مشعر بالعلية كقوهلم ذلك قوله تعاىل عقيب ذكر الوسوسة فأكال منها 
  رسول اهللا

فإن هذه الفاء تدل على أن الرجم كاملسبب للزنا والسجود كاملسبب للسهو فكذلك ههنا جيب أن يكون ) فسجد 
إمنا حيصل هذا التعليل لو قبل آدم ذلك األكل كاملعلل باستماع قوله َهلْ أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرةِ  الُْخلِْد َوُملٍْك الَّ َيبْلَى و

منه فإنه لو رد قوله ملا أقدم على األكل بناء على قوله فثبت أن آدم عليه السالم قبل ذلك من إبليس مث إنه سبحانه 
بني أهنما ملا أكال بدت هلما سوآهتما قال ابن عباس عريا من النور الذي كان اهللا ألبسهما حىت بدت فروجهما وإمنا 

فإن قيل هل كان ظهور سوآهتما كاجلزاء على معصيتهما )  ٤التحرمي ( فقيل سوآهتما كما قال َصَغْت قُلُوُبكَُما مجع 
قلنا ال شك أن ذلك كاملعلق على ذلك األكل لكن حيتمل أن ال يكون عقاباً عليه بل إمنا ترتب عليه ملصلحة أخرى 

  َرقِ الَْجنَّةِ  ففيه أحباثأما قوله َوطَِفقَا َيْخصِفَاِن َعلَْيهَِما ِمن َو
طفق يفعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنشأ وحكمها حكم كاد يف وقوع ) الكشاف ( البحث األول قال صاحب 

  اخلرب فعالً مضارعاً وبينها وبينه مسافة قصرية وهي للشروع يف أول األمر وكاد ملقاربته والدنو منه



ن خصف النعل وهو أن خيرز عليها اخلصاف أي يلزقان الورقة على البحث الثاين قرى خيصفان للتكثري والتكرير م
سوآهتما للستر وهو ورق التني أما قوله َوَعَصى ءاَدَم َربَُّه فََغَوى فمن الناس من متسك هبذا يف صدور الكبرية عنه 

صِ اللََّه َوَرُسولَهُ من وجهني األول أن العاصي اسم للذم فال ينطلق إال على صاحب الكبرية لقوله تعاىل َوَمن َيْع
وال معىن لصاحب الكبرية إال من فعل فعالً يعاقب عليه والوجه )  ١٤النساء ( َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدهُ ُيْدِخلُْه َناراً خَاِلداً ِفيَها 

سقه الثاين أن الغواية والضاللة امسان مترادفان والغي ضد الرشد ومثل هذا اإلسم ال يتناول إال الفاسق املنهمك يف ف
أجاب قوم عن الكالم األول فقالوا املعصية خمالفة األمر واألمر قد يكون بالواجب والندب فإهنم يقولون أشرت 

عليه يف أمر ولده يف كذا فعصاين وأمرته بشرب الدواء فعصاين وإذا كان األمر كذلك مل ميتنع إطالق اسم العصيان 
للمندوب فأجاب املستدل عن هذا االعتراض بأنا بينا أن ظاهر على آدم ال لكونه تاركاً للواجب بل لكونه تاركاً 

القرآن يدل على أن العاصي مستحق للعقاب والعرف يدل على أنه اسم ذم فوجب ختصيص اسم العاصي بتارك 
الواجب وألنه لو كان تارك املندوب عاصياً لوجب وصف األنبياء بأسرهم بأهنم عصاة يف كل حال ألهنم ال ينفكون 

املندوب فإن قيل وصف تارك املندوب بأنه عاص جماز واجملاز ال يطرد قلنا ملا سلمت كونه جمازاً فاألصل  من ترك
عدمه أما قوله أشرت عليه يف أمر ولده يف كذا فعصاين وأمرته بشرب الدواء فعصاين قلنا ال نسلم أن هذا 

ذا جزموا على املستشري بأنه ال بد وأن االستعمال مروي عن العرب ولئن سلمنا ذلك ولكنهم إمنا يطلقون ذلك إ
يفعل ذلك الفعل وأنه ال جيوز اإلخالل بذلك الفعل وحينئذ يكون معىن اإلجياب حاصالً وإن مل يكن الوجوب 

حاصالً وذلك يدل على أن لفظ العصيان ال جيوز إطالقه إال عند حتقق اإلجياب لكنا أمجعنا على أن اإلجياب من اهللا 
وب فيلزم أن يكون إطالق لفظ العصيان على آدم عليه السالم إمنا كان لكونه تاركاً للواجب تعاىل يقتضي الوج

ومن الناس من سلم أن اآلية تدل على صدور املعصية منه لكنه زعم أن املعصية كانت من الصغائر ال من الكبائر 
وألن ظاهر القرآن يدل على أنه وهذا قول عامة املعتزلة وهو أيضاً ضعيف ألنا بينا أن اسم العاصي اسم للذم 

يستحق العقاب وذلك ال يليق بالصغرية وأجاب أبو مسلم األصفهاين بأنه عصى يف مصاحل الدنيا ال فيما يتصل 
بالتكاليف وكذلك القول يف غوى وهذا أيضاً بعيد ألن مصاحل الدنيا تكون مباحة ومن يفعلها ال يوصف بالعصيان 

  فدالهلما( الذي هو اسم للذم وال يقال 

وأما التمسك بقوله تعاىل فََغَوى فأجابوا عنه من وجوه أحدها أنه خاب من نعيم اجلنة وذلك ألنه ملا أكل ) بغرور 
من تلك الشجرة ليصري ملكه دائماً مث ملا أكل زال فلما خاب سعيه وما جنح قيل إنه غوى وحتقيقه أن الغي ضد 

ل إىل املقصود فمن توصل بشيء إىل شيء فحصل له ضد الرشد والرشد هو أن يتوصل بشيء إىل شيء يوص
مقصوده كان ذلك غياً وثانيها قال بعضهم غوى أي بشم من كثرة األكل قال صاحب الكشاف هذا وإن صح 

على لغة من يقلب الياء املكسورة ما قبلها ألفاً فيقول يف فىن وبقى فنا وبقا وهم بنو طيء فهو تفسري خبيث واعلم 
ي يف هذا الباب واألحسم للشغب أن يقال هذه الواقعة كانت قبل النبوة وقد شرحنا ذلك يف سورة أن األوىل عند

البقرة وههنا حبث ال بد منه وهو أن ظاهر القرآن وإن دل على أن آدم عصى وغوى لكن ليس ألحد أن يقول إن 
قطع ثوباً وخاطه قد قطعه وخاطه  آدم كان عاصياً غاوياً ويدل على صحة قولنا أمور أحدها قال العتيب يقال لرجل

وال يقال خائط وال خياط حىت يكون معاوداً لذلك الفعل معروفاً به ومعلوم أن هذه الزلة مل تصدر عن آدم عليه 
السالم إال مرة واحدة فوجب أن ال جيوز إطالق هذا االسم عليه وثانيها أن على تقدير أن تكون هذه الواقعة إمنا 

جيز بعد أن قبل اهللا توبته وشرفه بالرسالة والنبوة إطالق هذا االسم عليه كما ال يقال ملن أسلم وقعت قبل النبوة مل 
بعد الكفر إنه كافر مبعىن أنه كان كافراً بل وبتقدير أن يقال هذه الواقعة وقعت بعد النبوة مل جيز أيضاً أن يقال ذلك 



اخلمر أو زىن مث تاب وحسنت توبته ال يقال له بعد  ألنه عليه السالم تاب عنها كما أن الرجل املسلم إذا شرب
ذلك إنه شارب مخر أو زاٍن فكذا ههنا وثالثها أن قولنا عاص وغاو يوهم كونه عاصياً يف أكثر األشياء وغاوياً عن 

ى يف معرفة اهللا تعاىل ومل ترد هاتان اللفظتان يف القرآن مطلقتني بل مقرونتني بالقصة اليت عصى فيها فكأنه قال عص
كيت وكيت وذلك ال يوهم التوهم الباطل الذي ذكرناه ورابعها أنه جيوز من اهللا تعاىل ما ال جيوز من غريه كما 

جيوز للسيد يف عبيده وولده عند معصيته من إطالق القول ما ال جيوز لغري السيد يف عبده وولده أما قوله ثُمَّ اْجَتبَاُه 
ملعىن مث اصطفاه فتاب عليه أي عاد عليه بالعفو واملغفرة وهداه رشده حىت رجع إىل الندم َربُُّه فََتاَب َعلَْيِه َوَهَدى فا

لو مجع بكاء أهل الدنيا إىل بكاء ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( واالستغفار وقبل اهللا منه ذلك روي عن النيب 
وإمنا مسي نوحاً لنوحه على نفسه ولو  داود كان بكاؤه أكثر ولو مجع كل ذلك إىل بكاء نوح لكان بكاء نوح أكثر

وقال وهب إنه ملا كثر بكاؤه أوحى اهللا تعاىل إليه ) مجع كل ذلك إىل بكاء آدم لكان بكاء آدم على خطيئته أكثر 
فقاهلا ) ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر يل إنك خري الغافرين ( وأمره بأن يقول 
ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فارمحين إنك أنت أرحم ( م مث قال قل آدم عليه السال

ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب ( مث قال قل ) الرامحني 
  السالم من ربه قال ابن عباس رضي اهللا عنهما هذه الكلمات هي اليت تلقاها آدم عليه) الرحيم 

الَ َيِضلُّ َوالَ َيشْقَى َوَمْن أَْعَرضَ قَالَ اْهبِطَا ِمنَْها َجِميعاً بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُم مِّنِّى ُهًدى فََمنِ اتََّبَع ُهَداىَ  فَ
أَْعَمى قَالَ َربِّ ِلَم َحشَْرَتنِى أَْعَمى َوقَْد كُنُت َبِصرياً قَالَ  َعن ِذكْرِى فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً  َضنكاً َوَنْحُشُرهُ َيْوَم الْقِياَمةِ 

تِ َربِِّه َولََعذَاُب االٌّ ِخرَة كَذاِلَك أََتْتَك آَياُتَنا فََنِسيَتَها َوكَذاِلَك الَْيْوَم ُتْنَسى َوكَذاِلكَ َنْجزِى َمْن أَسَْرَف َولَمْ ُيْؤِمن بِأاَيا
  ِ أََشدُّ وَأَْبقَى

علم أن على أول هذه اآلية سؤاالً وهو أن قوله اْهبِطَا إما أن يكون خطاباً مع شخصني أو أكثر فإن كان خطاباً ا
لشخصني فكيف قال بعده فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُم ّمّنى ُهًدى وهو خطاب اجلمع وإن كان خطاباً ألكثر من شخصني فكيف 

أبو مسلم اخلطاب آلدم ومعه ذريته وإلبليس ومعه ذريته فلكوهنما  قال اْهبِطَا وذكروا يف جوابه وجوهاً أحدها قال
( جنسني صح قوله اْهبِطَا وألجل اشتمال كل واحد من اجلنسني على الكثرة صح قوله فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُم قال صاحب 

هنما البشر ملا كان آدم وحواء عليهما السالم أصال للبشر والسبب اللذين منهما تفرعوا جعال كأ) الكشاف 
أنفسهم فخوطبا خماطبتهم فقال فَإِمَّا َيأْتَِينَّكُم على لفظ اجلماعة أما قوله بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ فقال القاضي يكفي يف 

توفية هذا الظاهر حقه أن يكون إبليس والشياطني أعداء للناس والناس أعداء هلم فإذا انضاف إىل ذلك عداوة 
ميتنع دخوله يف الكالم وقوله فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُم مّّنى ُهًدى فََمنِ اتََّبَع ُهَداىَ  فيه داللة على أن بعض الفريقني لبعض مل 

املراد الذرية وقد اختلفوا يف املراد باهلدى فقال بعضهم الرسل وبعضهم قال اآلخر واألدلة وبعضهم قال القرآن 
ذلك ويف قوله فَالَ َيِضلُّ َوالَ َيْشقَى داللة على أن املراد باهلدى  والتحقيق أن اهلدى عبارة عن الداللة فيدخل فيه كل

الذي ضمن اهللا على اتباعه ذلك اتباع األدلة واتباعها ال يتكامل إال بأن يستدل هبا وبأن يعمل هبا ومن هذا حاله 
ال يشقى يف اآلخرة وثانيها فقد ضمن اهللا تعاىل له أن ال يضل وال يشقى وفيه ثالثة أوجه أحدها ال يضل يف الدنيا و

ال يضل وال يشقى يف اآلخرة ألنه تعاىل يهديه إىل اجلنة وميكنه فيها وثالثها ال يضل وال يشقى يف الدنيا فإن قيل 
املتبع هلدى اهللا قد حيلقه الشقاء يف الدنيا قلنا املراد ال يضل يف الدين وال يشقى بسبب الدين فإن حصل الشقاء 

وملا وعد اهللا تعاىل من يتبع اهلدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض فقال َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذكْرِى بسبب آخر فال بأس 
والذكر يقع على القرآن وعلى سائر كتب اهللا تعاىل على ما تقدم بيانه وحيتمل أن يراد به األدلة وقوله فَإِنَّ لَهُ 



وصف به فيقال منزل ضنك وعيش ضنك فكأنه قال َمِعيَشةً  ضَنكاً فالضنك أصله الضيق والشدة وهو مصدر مث ي
معيشة ذات ضنك واعلم أن هذا الضيق املتوعد به إما أن يكون يف الدنيا أو يف القرب أو يف اآلخرة أو يف الدين أو 
يف كل ذلك أو أكثره أما األول فقال به مجع من املفسرين وذلك ألن املسلم لتوكله على اهللا يعيش يف الدنيا عيشاً 

والكافر باهللا يكون حريصاً على الدنيا طالباً للزيادة أبداً فعيشته )  ٩٧النحل ( اً كما قال فَلَُنْحيَِينَُّه َحيَواةً  طَّيَبةً  طيب
  ضنك

وحالته مظلمة وأيضاً فمن الكفرة من ضرب اهللا عليه الذلة واملسكنة لكفره قال تعاىل َوضُرَِبْت َعلَْيهُِم الذّلَّةُ  
وقال َولَْو أَنَُّهْم أَقَاُمواْ )  ٦١البقرة ( ةُ  َوَباءوا بَِغَضبٍ ّمَن اللَِّه ذاِلَك بِأَنَُّهْم كَاُنواْ َيكْفُُرونَ بِآَياتِ اللَِّه َوالَْمْسكََن

وقال تعاىل َولَْو أَنَّ )  ٦٦املائدة ( التَّْورَاةَ  َواإلجنِيلَ َوَما أُنزِلَ إِلَيهِْم ّمن رَّبّهِْم الَكَلُواْ ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحتِ أَْرُجِلهِم 
وقال اْسَتْغِفرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ )  ٩٦األعراف ( أَْهلَ الْقَُرى ءاَمُنواْ وَاتَّقَْواْ لَفََتْحَنا َعلَْيهِم َبَركَاٍت ّمَن السََّماء َواالْْرضِ 

وقال َوأَلَّوِ اْسَتقَامُواْ َعلَى الطَّرِيقَة )  ١٢ ١٠نوح ( مْ بِأَْموالٍ َوَبنَِني كَانَ غَفَّاراً يُْرِسلِ السََّماء َعلَْيكُْم مُّْدرَاراً َويُْمِدْدكُ
وأما الثاين وهو عذاب القرب فهذا قول عبد اهللا بن مسعود وأيب سعيد اخلدري )  ١٦اجلن ( ِ الَْسقَْيَناُهم مَّاء غََدقاً 

إن عذاب القرب للكافر قال والذي ( قال ) عليه وسلم صلى اهللا ( وعبد اهللا بن عباس ورفعه أبو هريرة إىل النيب 
قال ابن عباس رضي اهللا عنهما نزلت اآلية يف األسود بن ) نفسي بيده إنه ليسلط عليه يف قربه تسعة وتسعون تنيناً 

عبد العزى املخزومي واملراد ضغطة القرب ختتلف فيها أضالعه وأما الثالث وهو الضيق يف اآلخرة يف جهنم فإن 
عامهم فيها الضريع والزقوم وشراهبم احلميم والغسلني فال ميوتون فيها وال حييون وهذا قول احلسن وقتادة ط

والكليب وأما الرابع وهو الضيق يف أحوال الدين فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما املعيشة الضنك هي أن تضيق عليه 
) إذا رأيتم أهل البالء فاسألوا اهللا العافية ( ه السالم أبواب اخلري فال يهتدي لشيء منها سئل الشبلي عن قوله علي

فقال أهل البالء هم أهل الغفالت عن اهللا تعاىل فعقوبتهم أن يردهم اهللا تعاىل إىل أنفسهم وأي معيشة أضيق وأشد 
قاب من أن يرد اإلنسان إىل نفسه وعن عطاء قال املعيشة الضنك هي معيشة الكافر ألنه غري موقن بالثواب والع

صلى اهللا ( وأما اخلامس وهو أن يكون املراد الضيق يف كل ذلك أو أكثره فروي عن علي عليه السالم عن النيب 
عقوبة املعصية ثالثة ضيق املعيشة والعسر يف الشدة وأن ال يتوصل إىل قوته إال مبعصية اهللا ( أنه قال ) عليه وسلم 

لْقِياَمةِ  أَْعَمى ففيه وجوه أحدها هذا مثل قوله َوَنْحُشرُُهْم َيْوَم الْقَِياَمةِ  َعلَى أما قوله تعاىل َوَنْحُشُرهُ َيْوَم ا) تعاىل 
وكما فسرت الزرقة بالعمى مث قيل إنه حيشر بصرياً فإذا سيق إىل )  ٩٧اإلسراء ( ُوُجوِههِْم ُعْمًيا وَُبكًْما َوُصّما 

وثانيها قال جماهد والضحاك ومقاتل يعين أعمى )  ١٣٢طه (  احملشر عمى والكالم فيه وعليه قد تقدم يف قوله ُزْرقاً
عن احلجة وهي رواية سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال القاضي هذا القول ضعيف ألن يف القيامة 

إال  ال بد أن يعلمهم اهللا تعاىل بطالن ما كانوا عليه حىت يتميز هلم احلق من الباطل ومن هذا حاله ال يوصف بذلك
جمازاً واملراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك وال يليق هبذا قوله َوقَْد كُنُت َبِصرياً ومل يكن كذلك يف حال الدنيا 
أقول ومما يؤكد هذا االعتراض أنه تعاىل علل ذلك العمى مبا أن املكلف نسي الدالئل يف الدنيا فلو كان العمى 

للمكلف بسبب ذلك ضرر كما أنه ما كان له يف الدنيا بسبب ذلك  احلاصل يف اآلخرة بني ذلك النسيان مل يكن
ضرر واعلم أن حتقيق اجلواب عن هذا االعتراض مأخوذ من أمر آخر وهو أن األرواح اجلاهلة يف الدنيا املفارقة عن 

م الروحانية أبداهنا على جهالتها تبقى على تلك اجلهالة يف اآلخرة وأن تلك اجلهالة تصري هناك سبباً ألعظم اآلال
وبني هذه الطريقة وبني طريقة القاضي املبنية على أصول االعتزال بون شديد وثالثها قال اجلبائي املراد من حشره 

أعمى أنه ال يهتدي يوم القيامة إىل طريق ينال منه خرياً بل يبقى واقفاً متحرياً كاألعمى الذي ال يهتدي إىل شيء أما 



نِى أَْعَمى َوقَْد كُنُت َبصِرياً قَالَ كَذاِلَك أََتْتَك ايَاُتَنا فََنِسيَتَها َوكَذاِلَك الَْيْوَم تُْنَسى ففي تقرير قوله قَالَ َرّب ِلَم َحَشرَْت
  هذا اجلواب وجهان أحدمها أنه تعاىل إمنا أنزل به هذا

أبداهنا جاهلة ضالة  العمى جزاء على تركه اتباع اهلدى واإلعراض عنه والثاين هو أن األرواح البشرية إذا فارقت
عن االتصال بالروحانيات بقيت على تلك احلالة بعد املفارقة وعظمت اآلالم الروحانية فلهذا علل اهللا تعاىل حصول 
العمى يف اآلخرة باإلعراض عن الدالئل يف الدنيا ومن فسر املعيشة الضنك بالضيق يف الدنيا قال إنه تعاىل بني أن من 

فله املعيشة الضنك يف الدنيا والعمى يف اآلخرة أما قوله َوكَذاِلكَ َنْجزِى َمْن أَسَْرَف َولَمْ  أعرض عن ذكره يف الدنيا
ُيْؤِمن بِئَاَياِت َرّبِه فقد اختلفوا فيه فبعضهم قال أشرك وكفر وبعضهم قال أسرف يف أن عصى اهللا وقد بني تعاىل 

ن ذلك كالتفسري لقوله أسرف وبني أنه جيزي من هذا حاله مبا تقدم ذكره املراد بذلك بقوله َولَمْ ُيْؤِمن بِئَاَياِت َرّبِه أل
من املعيشة الضنك والعمى وبني بعد ذلك أن َعذَاَب االِْخَرةِ  أََشدُّ وَأَْبقَى أما األشد فلعظمه وأما األبقى فألنه غري 

  منقطع
يَْمُشونَ ِفى َمَساِكنِهِْم إِنَّ ِفى ذَِلَك َأليَاٍت الٌّ ْوِلى النَُّهى َولَْوالَ كَِلَمةٌ   أَفَلَْم َيْهدِ لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم مَِّن الْقُُروِن

لُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ َسَبقَْت ِمن رَّبَِّك لَكَانَ لَِزاماً وَأََجلٌ مُّسَمى فَاصْبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك قَْبلَ طُ
  َوِمْن َءاَنآِء الَّْيلِ فَسَبِّْح َوأَطَْراَف النََّهارِ لَعَلََّك تَْرَضىغُُروبَِها 

املكلف من األحوال ) به ( اعلم أنه تعاىل ملا بني أن من أعرض عن ذكره كيف حيشر يوم القيامة أتبعه مبا يعترب 
أفلم يهد بالياء املعجمة من حتت وفاعله هو الواقعة يف الدنيا مبن كذب الرسل فقال أَفَلَْم يَْهِد لَُهْم والقراءة العامة 

قوله كَْم أَْهلَكَْنا قال القفال جعل كثرة ما أهلك من القرون مبيناً هلم كما جعل مثل ذلك واعظاً هلم وزاجراً وقرأ 
وا وأما أبو عبد الرمحن السلمي أفلم هند هلم بالنون قال الزجاج يعين أفلم نبني هلم بياناً يهتدون به لو تدبروا وتفكر

ْم قوله كَْم أَْهلَكَْنا فاملراد به املبالغة يف كثرة من أهلكه اهللا تعاىل من القرون املاضية وأراد بقوله َيْمُشونَ ِفى َمَساِكنِهِ
أن قريشاً يشاهدون تلك اآليات العظيمة الدالة على ما كانوا عليه من النعم وما حل هبم من ضروب اهلالك 

عتبار ما ليس لغريه وبني أن يف تلك اآليات آيات ألوىل النهى أي ألهل العقول واألقرب وللمشاهدة يف ذلك من اال
أن للنهية مزية على العقل والنهي ال يقال إال فيمن له عقل ينتهي به عن القبائح كما أن لقولنا أولو العزم مزية على 

جه الذي ألجله ال ينزل العذاب معجالً أولو احلزم فلذلك قال بعضهم أهل الورع وأهل التقوى مث بني تعاىل الو
فقال َولَْوالَ كَِلَمةٌ  َسَبقَْت ِمن رَّّبَك لَكَانَ لَِزاماً وَأََجلٌ مَُّسمى ) صلى اهللا عليه وسلم ( على من كذب وكفر مبحمد 

هي إخبار  وفيه تقدمي وتأخري والتقدير ولوال كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً وال شبهة يف أن الكلمة
اهللا تعاىل مالئكته وكتبه يف اللوح احملفوظ أن أمته عليه السالم وإن كذبوا فسيؤخرون وال يفعل هبم ما يفعل بغريهم 

قال بعضهم ألنه علم أن فيهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( من االستئصال واختلفوا فيما ألجله مل يفعل ذلك بأمة حممد 
  من يؤمن

هم من يؤمن ولو أنزل هبم العذاب لعمهم اهلالك وقال آخرون املصلحة فيه خفية ال وقال آخرون علم أن يف نسل
يعلمها إال هو وقال أهل السنة له حبكم املالكية أن خيص من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غري علة إذ لو كان 

علة أخرى ولزم التسلسل  فعله لعلة لكانت تلك العلة إن كانت قدمية لزم قدم الفعل وإن كانت حادثة افتقرت إىل
فلهذا قال أهل التحقيق كل شيء صنيعه ال لعلة وأما األجل املسمى ففيه قوالن أحدمها ولوال أجل مسمى يف الدنيا 

لذلك العذاب وهو يوم بدر والثاين ولوال أجل مسمى يف اآلخرة لذلك العذب وهو أقرب ويكون املراد ولوال كلمة 



لكان العقاب الزماً هلم فيما )  ٤٦القمر ( اآلخرة كقوله َبلِ السَّاَعةُ  َمْوِعُدُهْم سبقت تتضمن تأخري العذاب إىل 
يقدمون عليه من تكذيب الرسول وأذيتهم له مث إنه تعاىل ملا أخرب نبيه بأنه ال يهلك أحداً قبل استيفاء أجله أمره 

ن أقواهلم فيحتمل أن يكون ذلك قول بالصرب على ما يقولون وال شبهة يف أن املراد أن يصرب على ما يكرهه م
بعضهم إنه ساحر أو جمنون أو شاعر إىل غري ذلك وحيتمل أن يكون املراد تكذيبهم له فيما يدعيه من النبوة وحيتمل 
أيضاً تركهم القبول منه ألن كل ذلك مما يغمه ويؤذيه فرغبه تعاىل يف الصرب وبعثه على اإلدامة على الدعاء إىل اهللا 

الغ ما محل من الرسالة وأن ال يكون ما يقدمون عليه صارفاً له عن ذلك مث قال الكليب ومقاتل هذه اآلية تعاىل وإب
وفيه )  ٤٥البقرة ( منسوخة بآية القتال مث قال َوسَّبْح بَِحْمدِ رَّبَك وهو نظري قوله وَاْسَتِعينُواْ بِالصَّْبرِ َوالصَّلَواةِ  

  مسائل
  ّبَك يف موضع احلال وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح وأعانك عليهاملسألة األوىل بَِحْمدِ َر

املسألة الثانية إمنا أمر عقيب الصرب بالتسبيح ألن ذكر اهللا تعاىل يفيد السلوة والراحة إذ ال راحة للمؤمنني دون لقاء 
  اهللا تعاىل

اد منه الصالة وهؤالء اختلفوا على ثالثة أوجه املسألة الثالثة اختلفوا يف التسبيح على وجهني فاألكثرون على أن املر
أحدها أن اآلية تدل على أن الصلوات اخلمس ال أزيد وال أنقص فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما دخلت الصلوات 
اخلمس فيه فقبل طلوع الشمس هو صالة الفجر وقبل غروهبا هو الظهر والعصر ألهنما مجيعاً قبل الغروب ومن آناء 

املغرب والعشاء األخرية ويكون قوله َوأَطَْراَف النََّهارِ كالتوكيد للصالتني الواقعتني يف طريف النهار ومها الليل فسبح 
بالتوكيد القول الثاين أن اآلية تدل )  ٢٣٨البقرة ( صالة الفجر وصالة املغرب كما اختصت يف قوله َحاِفظُواْ َعلَى 

لصلوات اخلمس فألن الزمان إما أن يكون قبل طلوع الشمس أو على الصلوات اخلمس وزيادة أما داللتها على ا
قبل غروهبا فالليل والنهار داخالن يف هاتني العبارتني فأوقات الصلوات الواجبة دخلت فيهما بقي قوله َوِمْن ءاَناء 

ث أهنا تدل على أقل من اخلمس فقوله الَّْيلِ فَسَّبْح َوأَطَْراَف النََّهارِ لَعَلََّك تَْرَضى وأطراف النهار للنوافل القول الثال
قبل طلوع الشمس للفجر وقبل غروهبا للعصر ومن آناء الليل للمغرب والعتمة فيبقى الظهر خارجاً والقول األول 

أقوى وباالعتبار أوىل هذا كله إذا محلنا التسبيح على الصالة قال أبو مسلم ال يبعد محله على التنزيه واإلجالل 
نزيه اهللا تعاىل يف هذه األوقات وهذا القول أقرب إىل الظاهر وإىل ما تقدم ذكره وذلك ألنه تعاىل واملعىن اشتغل بت

  صربه أوالً على ما يقولون من تكذيبه ومن إظهار الشرك والكفر

والذي يليق بذلك أن يأمر بتنزيهه تعاىل عن قوهلم حىت يكون دائماً مظهراً لذلك وداعياً إليه فلذلك قال ما جيمع 
  كل األوقات

املسألة الرابعة أفضل الذكر ما كان بالليل ألن اجلمعية فيه أكثر وذلك لسكون الناس وهدء حركاهتم وتعطيل 
 ٦املزمل ( احلواس عن احلركات وعن األعمال ولذلك قال سبحانه وتعاىل إِنَّ نَاِشئَةَ  الَّْيلِ ِهىَ  أََشدُّ وَطْأً َوأَقَْوُم ِقيالً 

وألن الليل وقت السكون والراحة )  ٩الزمر ( ُهَو قَانٌِت ءاَناء الَّْيلِ سَاجِداً َوقَاِئماً َيْحذَُر االِْخَرةَ   وقال أَم مَّْن) 
  فإذا صرف إىل العبادة كانت على األنفس أشق وللبدن أتعب فكانت أدخل يف استحقاق األجر والفضل

َوأَطَْراَف النَّهَارِ بل األوىل أن يقول كما قال َوأَِقمِ املسألة اخلامسة لقائل أن يقول النهار له طرفان فكيف قال 
وجوابه من الناس من قال أقل اجلمع اثنان فسقط السؤال ومنهم من قال إمنا )  ١١٤هود ( الصَّلَواةَ  طََرفَىِ  النَّهَارِ 

هذا كما يقول امللك الكبري يا  مجع ألنه يتكرر يف كل هنار ويعود أما قوله تعاىل لَعَلََّك تَْرَضى ففيه وجوه أحدها أن
فالن اشتغل باخلدمة فلعلك تنتفع به ويكون املراد إين أوصلك إىل درجة عالية يف النعمة وهو إشارة إىل قوله 



ما وقوله َعَسى أَن َيْبعَثََك رَبَُّك َمقَاماً مَّْحمُوًدا وثانيها لعلك ترضى )  ٥الضحى ( َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى 
تنال من الثواب وثالثها لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة وقرأ الكسائي وعاصم لعلك ترضى بضم التاء واملعىن ال 

  خيتلف ألن اهللا تعاىل إذا أرضاه فقد رضيه وإذا رضيه فقد أرضاه
واةِ  الدُّْنَيا ِلَنفِْتَنُهْم ِفيِه َورِْزُق رَبَِّك خَْيٌر َوأَبْقَى َوأُْمْر أَهْلََك َوالَ َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِهِ أَزَْواجاً مِّْنُهْم زَْهَرةَ  الَْحَي

ْم َتأِْتهِمْ َيأِْتيَنا بِأاَيةٍ  مِّن رَّبِِّه أَوَلَبِالصَّلواةِ  َواْصطَبِْر َعلَْيَها الَ َنسْأَلُكَ رِْزقاً نَّْحُن نَْرُزقَُك وَالَْعاِقَبةُ  ِللتَّقَْوى َوقَالُواْ لَْوالَ 
َسلَْت إِلَْيَنا َرسُوالً فََنتَّبَِع َءاَياِتَك ِمن َبيَِّنةُ  َما ِفى الصُُّحِف االٍّ ولَى َولَْو أَنَّآ أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ مِّن قَْبِلِه لَقَالُواْ َربََّنا لَْوال أَْر

  صُواْ فََسَتْعلَُمونَ َمْن أَْصَحاُب الصَِّراطِ السَّوِيِّ َوَمنِ اْهَتَدىقَْبلِ أَن نَِّذلَّ وََنخَْزى قُلْ كُلٌّ مُّتََربٌِّص فَتََربَّ
  اعلم أنه تعاىل ملا صرب رسوله عليه السالم على ما يقولون وأمره بأن يعدل إىل التسبيح أتبع ذلك

  بنهيه عن مد عينيه إىل ما متع به القوم فقال تعاىل َوالَ َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك وفيه مسائل
سألة األوىل يف قوله َوالَ َتُمدَّنَّ َعيَْنْيَك وجهان أحدمها املراد منه نظر العني وهؤالء قالوا مد النظر تطويله وأن ال امل

ونُ يكاد يرده استحساناً للمنظور إليه إعجاباً به كما فعل نظارة قارون حيث قالوا الدُّْنَيا يالَْيَت لََنا مِثْلَ َما أُوِتىَ  قَاُر
حىت واجههم أولوا العلم واإلميان بقوهلم َويْلَكُْم ثََواُب اللَِّه َخْيرٌ لَّمْن ءاَمَن )  ٧٩القصص ( لَذُو َحظّ َعِظيمٍ إِنَُّه 

وفيه أن النظر غري املمدود معفو عنه وذلك كما إذا نظر اإلنسان إىل شيء مرة مث )  ٨٠القصص ( َوَعِملَ َصاِلحاً 
املركوز يف الطباع قيل َوالَ تَُمدَّنَّ َعْيَنْيكَ أي ال تفعل ما أنت معتاد له ولقد غض وملا كان النظر إىل الزخارف ك

شدد املتقون يف وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وعدد الفسقة يف اللباس واملركوب وغري ذلك ألهنم اختذوا 
القول الثاين قال أبو مسلم الذي  هذه األشياء لعيون النظارة فالناظر إليها حمصل لغرضهم وكاملقوى هلم على اختاذها

  هنى عنه بقوله َوالَ تَُمدَّنَّ َعْيَنْيكَ ليس هو النظر بل هو األسف أي ال تأسف على ما فاتك مما نالوه من حظ الدنيا
فبعثين إىل يهودي لبيع أو سلف فقال واهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( نزل ضيف بالنيب ( املسألة الثانية قال أبو رافع 

وقال عليه ) أفعل ذلك إال برهن فأخربته بقوله فأمرين أن أذهب بدرعه إليه فنزل قوله تعاىل َوالَ َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك  ال
وقال أبو الدرداء ) إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وإىل أعمالكم ( السالم 

ل له وهلا جيمع من ال عقل له وعن احلسن لوال محق الناس خلربت الدنيا وعن الدنيا دار من ال دار له ومال من ال ما
عيسى ابن مرمي عليه السالم قال ال تتخذوا الدنيا رباً فتتخذكم هلا عبيداً وعن عروة بن الزبري أنه كان إذا رآى ما 

ألذذنا به واإلمتاع ) أي ( َمتَّْعَنا بِِه  عند السالطني يتلو هذه اآلية وقال الصالة يرمحكم اهللا أما قوله عز وجل إِلَى َما
اإللذاذ مبا يدرك من املناظر احلسنة ويسمع من األصوات املطربة ويشم من الروائح الطيبة وغري ذلك من املالبس 

اً من الكفار واملناكح يقال أمتعه إمتاعاً ومتعه متتيعاً والتفعيل يقتضي التكثري أما قوله أَزْواجاً ّمْنُهمْ أي أشكاالً وأشباه
وهي من املزاوجة بني األشياء وهي املشاكلة وذلك ألهنم أشكال يف الذهاب عن الصواب وقال ابن عباس رضي اهللا 

عنهما أصنافاً منهم وقال الكليب والزجاج رجاالً منهم أما قوله زَْهَرةَ  الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا ففي انتصابه أربعة أوجه 
على االختصاص أو على تضمني متعنا معىن أعطينا وكونه مفعوالً ثانياً له أو على أحدها على الذم وهو النصب 

إبداله من حمل اجلار واجملرور أو على إبداله من أزواجاً على تقدير ذوي فإن قيل ما معىن الزهرة فيمن حرك قلنا 
أن يكون مجع زاهر وصفاً هلم بأهنم معىن الزهرة بعينه وهو الزينة والبهجة كما جاء يف اجلهرة قرىء أرنا اهللا جهرة و

زهرة هذه الدنيا لصفاء ألواهنم وهتلل وجوههم خبالف ما عليه الصلحاء من شحوب األلوان والتقشف يف الثياب 
ا يُرِيُد اللَُّه أما قوله ِلَنفِْتَنُهْم ِفيِه فذكروا فيه وجوهاً أحدها لنعذهبم به كقوله فَالَ ُتْعجِْبَك أَمْوالُُهْم َوأَْولَادُُهْم إِنََّم

وثانيها قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إضالالً مين هلم وثالثها قال )  ٥٥التوبة ( ِلُيَعذَّبُهمْ بَِها ِفي الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا 



الكيب ومقاتل تشديداً يف التكاليف عليهم ألن اإلعراض عن الدنيا عند حضورها واإلقبال إىل اهللا أشد من ذلك عند 
ورها ولذلك كان رجوع الفقراء إىل خدمة اهللا تعاىل والتضرع إليه أكثر من تضرع األغنياء وألن على من عدم حض

  أويت الدنيا ضروباً من التكليف لوالها ملا لزمتهم تلك التكاليف وألن القادر على املعاصي يكون االجتناب

دة يف الدنيا تشديداً يف التكليف مث قال عن املعاصي أشق عليه من العاجز الفقري فمن هذه اجلهات تكون الزيا
لرسوله َورِْزُق رَّبَك َخْيٌر وَأَْبقَى واألظهر أن املراد أن مطلوبك الذي جتده من الثواب خري من مطلوهبم وأبقى ألنه 
رنته يدوم وال ينقطع وليس كذلك حال ما أوتوه من يف الدنيا وحيتمل أن يكون املراد ما أوتيته من يسري الدنيا إذا ق

بالطاعة خري لك من حيث العاقبة وأبقى فذكر الرزق يف الدنيا ووصفه حبسن عاقبته إذا رضي به وصرب عليه وحيتمل 
أن يكون املراد ما أعطى من النبوة والدرجات الرفيعة وأما قوله َوأُْمرْ أَْهلََك بِالصَّلواةِ  فمنهم من محله على أقاربه 

وإن )  ٥٥مرمي ( هذا أقرب وهو كقوله َوكَانَ َيأُْمرُ أَْهلَُه بِالصَّلَواةِ  َوالزَّكَواةِ  ومنهم من محله على كل أهل دينه و
احتمل أن يكون املراد من يضمه املسكن إذ التنبيه على الصالة واألمر هبا يف أوقاهتا ممكن فيهم دون سائر األمة يعىن 

ْر َعلَْيَها فاملراد كما تأمرهم فحافظ عليها فعالً فإن الوعظ كما أمرناك بالصالة فامر أنت قومك هبا أما قوله وَاْصطَبِ
بعد نزول هذه اآلية يذهب إىل فاطمة ) صلى اهللا عليه وسلم ( بلسان الفعل أمت منه بلسان القول وكان رسول اهللا 

م بذلك وكان يفعل ذلك أشهراً مث بني تعاىل أنه إمنا يأمره) الصالة ( وعلي عليهما السالم كل صباح ويقول 
ملنافعهم وأنه متعال عن املنافع بقوله الَ َنْسأَلَُك رِْزقاً نَّْحُن نَْرُزقَُك وفيه وجوه أحدها قال أبو مسلم املعىن أنه تعاىل 

إمنا يريد منه ومنهم العبادة وال يريد منه أن يرزقه كما تريد السادة من العبيد اخلراج وهو كقوله تعاىل َوَما َخلَقُْت 
وثانيها الَ َنْسأَلُكَ )  ٥٧ ٥٦الذاريات ( اِإلنسَ إِالَّ ِليَْعُبُدوِن َما أُرِيُد ِمنُْهم ّمن ّرْزقٍ َوَما أُرِيُد أَن ُيطِْعُموِن الْجِنَّ َو

رِْزقاً لنفسك وال ألهلك بل حنن نرزقك ونرزق أهلك ففرغ بالك ألمر اآلخرة ويف معناه قول الناس من كان يف 
له وثالثها املعىن أنا ملا أمرناك بالصالة فليس ذلك ألنا ننتفع بصالتك فعرب عن هذا املعىن عمل اهللا كان اهللا يف عم

( كان النيب ( بقوله الَ َنسْأَلَُك رِْزقاً بل حنن نرزقك يف الدنيا بوجوه النعم ويف اآلخرة بالثواب قال عبد اهللا بن سالم 
واعلم أنه ليس يف اآلية رخصة ) بالصالة وتال هذه اآلية  إذا نزل بأهله ضيق أو شدة أمرهم) صلى اهللا عليه وسلم 

أما )  ٣٧النور ( يف ترك التكسب ألنه تعاىل قال يف وصف املتقني رِجَالٌ الَّ ُتلْهِيهِْم ِتجَاَرةٌ  َوالَ َبْيٌع َعن ِذكْرِ اللَِّه 
تعاىل مث إنه سبحانه بعد هذه الوصية حكى قوله والعاقبة للتقوى فاملراد والعاقبة اجلميلة ألهل التقوى يعين تقوى اهللا 

وهي قوهلم لَْوالَ يَأِْتيَنا بِئَاَيةٍ  ّمن رَّّبِه أومهوا )  ١٣٠طه ( عنهم شبهتهم فكأنه من متام قوله فَاصْبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ 
وأجاب )  ٥األنبياء ( أَْحالَمٍ َبلِ هبذا الكالم أنه يكلفهم اإلميان من غري آية وقالوا يف موضع آخر َبلْ قَالُواْ أَْضغَاثُ 

كتبهم اهللا تعاىل عنه بقوله أَوَ لَْم تَأْتِهِْم َبّيَنةُ  َما ِفى الصُُّحِف االْولَى وفيه وجوه أحدها أن ما يف القرآن إذ وافق ما يف 
لك إخباراً عن مل يشتغل بالدراسة والتعلم وما رأى أستاذاً ألبتة كان ذ) صلى اهللا عليه وسلم ( مع أن الرسول 

) صلى اهللا عليه وسلم ( الغيب فيكون معجزاً وثانيها أن بينة ما يف الصحف األوىل ما فيها من البشارة مبحمد 
املعىن أَوَ لَْم َتأْتِهِْم َبّيَنةُ  َما ِفى الصُُّحِف االْولَى من أنباء األمم ) أن ( وبنبوته وبعثته وثالثها ذكر ابن جرير والقفال 

ناهم ملا سألوا اآليات وكفروا هبا كيف عاجلناهم بالعقوبة فماذا يؤمنهم أن يكون حاهلم يف سؤال اآليات اليت أهلك
كحال أولئك وإمنا أتاهم هذا البيان يف القرآن فلهذا وصف القرآن بكونه َبّيَنةُ  َما ِفى الصُُّحِف االْولَى واعلم أنه 

ىن الربهان والدليل مث بني أنه تعاىل أزاح هلم كل عذر وعلة يف التكليف إمنا ذكر الضمري الراجع إىل البينة ألهنا يف مع
ن هلم أن يقولوا ذلك فيكون فقال َولَْو أَنَّا أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ّمن قَْبِلِه لَقَالُواْ َربََّنا لَْوال أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرسُوالً واملراد كا

  على لسانك هلم ما عذراً هلم فأما اآلن وقد أرسلناك وبينا



عليهم وما هلم فال حجة هلم البتة بل احلجة عليهم ومعىن ِمن قَْبِلِه حيتمل من قبل إرساله وحيتمل من قبل ما أظهره 
واهلالك ال يصح أن يقول قلنا املعىن لكان )  ١٣٤طه ( من البينات فإن قيل فما معىن قوله َولَْو أَنَّا أَهْلَكَْناُهْم لَقَالُواْ 

أن يقولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال ِمن قَْبلِ أَن نَِّذلَّ َوَنْخَزى وذلك ال يليق إال بعذاب اآلخرة روي أن أبا هلم 
حيتج على اهللا تعاىل يوم القيامة ثالثة اهلالك يف الفترة يقول مل ( سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال عليه السالم 

ال قوله لَْوال أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوالً واملغلوب على عقله يقول مل جتعل يل يأتين رسول وإال كنت أطوع خلقك لك وت
عقالً أنتفع به ويقول الصيب كنت صغرياً ال أعقل فترفع هلم نار ويقال هلم ادخلوها فيدخلها من كان يف علم اهللا 

والقاضي ) وم فكيف برسلي لو أتوكم عصيتم الي( تعاىل أنه شقي ويبقى من يف علمه أنه سعيد فيقول اهللا تعاىل هلم 
  طعن يف اخلرب وقال ال حيسن العقاب على من ال يعقل واعلم أن يف هذه اآلية مسائل

املسألة األوىل قال اجلبائي هذه اآلية تدل على وجوب فعل اللطف إذ املراد أنه جيب أن يفعل باملكلفني ما يؤمنون 
علت ذلك بنا لنؤمن وهال أرسلت إلينا رسوالً فنتبع آياتك وإن كان عنده ولو مل يفعل لكان هلم أن يقولوا هال ف

املعلوم أهنم ال يؤمنون ولو بعث إليهم الرسول مل يكن يف ذلك حجة فصح أنه إمنا يكون حجة هلم إذا كان يف املعلوم 
  أهنم يؤمنون عنده إذا أطاعوه

َرُسوالً أوضح دليل على أنه تعاىل يقبل االحتجاج من عباده وأنه  املسألة الثانية قال الكعيب قوله لَْوال أَْرَسلَْت إِلَْيَنا
كما ظنه أهل اجلرب من أن ما هو جور منا يكون عدالً منه بل تأويله )  ٢٣األنبياء ( ليس قوله الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ 

لى ما أمروا به لكان هلم فيه أعظم أنه ال يقع منه إال العدل فإذا ثبت أنه تعاىل يقبل احلجة فلو مل يكونوا قادرين ع
  حجة

املسألة الثالثة قال أصحابنا اآلية تدل على أن الوجوب ال يتحقق إال بالشرع إذ لو حتقق العقاب قبل جميء الشرع 
  لكان العقاب حاصالً قبل جميء الشرع

نكم منتظر عاقبة أمره وهذا مث إنه سبحانه ختم السورة بضرب من الوعيد فقال قُلْ كُلٌّ مُّتَرَّبٌص أي كل منا وم
االنتظار حيتمل أن يكون قبل املوت إما بسبب األمر باجلهاد أو بسبب ظهور الدولة والقوة وحيتمل أن يكون باملوت 

فإن كل واحد من اخلصمني ينتظر موت صاحبه وحيتمل أن يكون بعد املوت وهو ظهور أمر الثواب والعقاب فإنه 
بطل مبا يظهر على احملق من أنواع كرامة اهللا تعاىل وعلى املبطل من أنواع إهانته يتميز يف اآلخرة احملق من امل

فََسَتْعلَُمونَ عند ذلك َمْن أَْصَحاُب الّصَراطِ السَّوِّي َوَمنِ اْهَتَدى إليه وليس هو مبعىن الشك والترديد بل هو على 
  سبيل التهديد والزجر للكفار واهللا أعلم

  سورة األنبياء

  المعليهم الس
  مائة واثنتا عشرة آية مكية

 اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيلَْعُبونَ الَِهَية اقَْتَرَب ِللنَّاسِ ِحسَابُُهْم َوُهْم ِفى غَفْلَةٍ  مُّْعرُِضونَ َما َيأْتِيهِْم مِّن ِذكْرٍ مِّن رَّبِّهِْم مُّْحَدٍث إِالَّ
  َهلْ َهاذَآ إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُْم أَفَتَأُْتونَ السِّْحَر وَأَنُتْم تُْبِصُرونًَ قُلُوُبُهْم َوأََسرُّواْ النَّْجَوى الَِّذيَن ظَلَُمواْ 

  اعلم أن قوله تعاىل اقَْتَرَب ِللنَّاسِ ِحسَاُبُهْم فيه مسائل
املسألة األوىل القرب ال يعقل إال يف املكان والزمان والقرب املكاين ههنا ممتنع فتعني القرب الزماين واملعىن اقترب 

  للناس وقت حساهبم



املسألة الثانية لقائل أن يقول كيف وصف باالقتراب وقد عرب بعد هذا القول قريب من ستمائة عام واجلواب من 
َدُه ثالثة أوجه أحدها أنه مقترب عند اهللا تعاىل والدليل عليه قوله تعاىل وََيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَن ُيْخِلَف اللَُّه َوْع

وثانيها أن كل آت قريب وإن طالت أوقات ترقبه وإمنا )  ٤٧احلج ( َيْوماً ِعنَد َرّبَك كَأَلِْف َسَنةٍ  ّممَّا َتُعدُّونَ َوإِنَّ 
  البعيد هو الذي انقرض قال الشاعر فال زال ما هتواه أقرب من غد

  وال زال ما ختشاه أبعد من أمس
ى منها شهر فإنه ال يقال اقترب األجل أما إذا كان املاضي أكثر وثالثها أن املعاملة إذا كانت مؤجلة إىل سنة مث انقض

  من الباقي فإنه يقال اقترب األجل فعلى هذا الوجه قال العلماء إن فيه داللة على قرب

وهذا الوجه قيل إنه عليه السالم ختم به النبوة ) بعثت أنا والساعة كهاتني ( القيامة وهلذا الوجه قال عليه السالم 
  ألجل أن الباقي من مدة التكليف أقل من املاضيكل ذلك 

املسألة الثالثة إمنا ذكر تعاىل هذا االقتراب ملا فيه من املصلحة للمكلفني فيكون أقرب إىل تاليف الذنوب والتحرر 
  عنها خوفاً من ذلك واهللا أعلم

  وت أصلحاملسألة الرابعة إمنا مل يعني الوقت ألجل أن كتمانه أصلح كما أن كتمان وقت امل
املسألة اخلامسة الفائدة يف تسمية يوم القيامة بيوم احلساب أن احلساب هو الكاشف عن حال املرء فاخلوف من 

  ذكره أعظم
املسألة السادسة جيب أن يكون املراد بالناس من له مدخل يف احلساب وهم املكلفون دون من ال مدخل له مث قال 

من إطالق اسم اجلنس على بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات ابن عباس املراد بالناس املشركون وهذا 
املشركني أما قوله تعاىل َوُهْم ِفى غَفْلَةٍ  مُّْعرُِضونَ فاعلم أنه تعاىل وصفهم بأمرين الغفلة واإلعراض أما الغفلة فاملعىن 

ال بد من جزاء احملسن واملسىء مث أهنم غافلون عن حساهبم ساهون ال يتفكرون يف عاقبتهم مع اقتضاء عقوهلم أنه 
  إذا انتبهوا من سنة الغفلة ورقدة اجلهالة مما يتلى عليهم من اآليات والنذر أعرضوا وسدوا أمساعهم

  أما قوله َما َيأِْتيهِْم ّمن ِذكْرٍ ّمن رَّّبهِْم مُّْحَدٍث ففيه مسائل
  املسألة األوىل قرأ ابن أيب عبلة حمدث بالرفع صفة للمحل

ة الثانية إمنا ذكر اهللا تعاىل ذلك بياناً لكوهنم معرضني وذلك ألن اهللا تعاىل جيدد هلم الذكر وقتاً فوقتاً ويظهر هلم املسأل
اآلية بعد اآلية والسورة بعد السورة ليكرر على أمساعهم التنبيه واملوعظة لعلهم يتعظون فما يزيدهم ذلك إال لعباً 

  واستسخاراً
احتجوا على حدوث القرآن هبذه اآلية فقالوا القرآن ذكر والذكر حمدث فالقرآن حمدث بيان  املسألة الثالثة املعتزلة

( وقوله َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَوِْمَك )  ٨٧ص ( أن القرآن ذكر قوله تعاىل يف صفة القرآن إِنْ ُهَو إِالَّ ذِكٌْر لِّلَْعالَِمَني 
وقوله َوَما )  ٩احلجر ( وقوله إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذّكَْر )  ١ص ( لذّكْرِ وقوله ص َوالْقُْرءاِن ِذى ا)  ٤٤الزخرف 

وبيان أن الذكر حمدث قوله )  ٥األنبياء ( وقوله َوَهاذَا ِذكٌْر مُّبَاَرٌك أَنزَلَْناُه )  ٦٩يس ( َعلَّْمَناُه الّشْعَر َوَما َينَبِغى لَُه 
رٍ ّمن رَّبّهِْم مُّْحَدٍث وقوله يف سورة الشعراء َما َيأِْتيهِْم ّمن ِذكْرٍ ّمن الرَّْحَمنِ ُمْحَدثٍ يف هذا املوضع َما َيأِْتيهِْم ّمن ِذكْ

مث قالوا فصار جمموع هاتني املقدمتني املنصوصتني كالنص يف أن القرآن حمدث واجلواب من وجهني األول أن قوله 
ا ذِكٌْر مَُّباَركٌ إشارة إىل املركب من احلروف واألصوات فإذا ضممنا إليه قوله مَا إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكٌْر لِّلْعَالَِمَني وقوله َوَهاذَ

َيأْتِيهِْم ّمن ِذكْرٍ ّمن رَّبّهِْم مُّْحَدٍث لزم حدوث املركب من احلروف واألصوات وذلك مما ال نزاع فيه بل حدوثه 
ثاين أن قوله َما يَأِْتيهِْم ّمن ِذكْرٍ ّمن رَّّبهِْم مُّْحَدٍث ال معلوم بالضرورة وإمنا النزاع يف قدم كالم اهللا تعاىل مبعىن آخر ال



يدل على حدوث كل ما كان ذكراً بل على ذكر ما حمدث كما أن قول القائل ال يدخل هذه البلدة رجل فاضل إال 
  يبغضونه فإنه ال يدل على أن كل رجل جيب أن يكون فاضالً بل

ن كذلك فاآلية ال تدل إال على أن بعض الذكر حمدث فيصري نظم الكالم على أن يف الرجال من هو فاضل وإذا كا
هكذا القرآن ذكر وبعض الذكر حمدث وهذا ال ينتج شيئاً كما أن قول القائل اإلنسان حيوان وبعض احليوان فرس 

َتَمُعوُه َوُهْم َيلَْعُبونَ الَِهَية ال ينتج شيئاً فظهر أن الذي ظنوه قاطعاً ال يفيد ظناً ضعيفاً فضالً عن القطع أما قوله إِالَّ اْس
  ً قُلُوُبُهْم ففيه مسائل

املسألة األوىل أن ذلك ذم للكفار وزجر لغريهم عن مثله ألن اإلنتفاع مبا يسمع ال يكون إال مبا يرجع إىل القلب من 
مة فيه اإلنسان مث تدبر وتفكر وإذا كانوا عند استماعه العبني حصلوا على جمرد االستماع الذي قد تشارك البهي

أكد تعاىل ذمهم بقوله الَِهَيةً  قُلُوُبُهْم والالهية من هلى عنه إذا ذهل وغفل وإمنا ذكر اللعب مقدماً على اللهو كما يف 
 تنبيهاً على أن اشتغاهلم باللعب الذي معناه السخرية)  ٣٦حممد ( قوله تعاىل إِنََّما الَْحيَواةُ  الدُّنَْيا لَِعٌب وَلَْهٌو 

واإلستهزاء معلل باللهو الذي معناه الذهول والغفلة فإهنم أقدموا على اللعب للهوهم وذهوهلم عن احلق واهللا أعلم 
  بالصواب

املسألة الثانية قال صاحب الكشاف َوُهمْ َيلَْعُبونَ الَِهَيةً  قُلُوُبُهْم حاالن مترادفان أو متداخالن ومن قرأ الهية بالرفع 
  هية قلوهبم خرب بعد خرب لقوله َوُهْمفاحلال واحدة ألن ال

  أما قوله َوأََسرُّواْ النَّْجَوى الَِّذيَن ظَلَُمواْ ففيه سؤاالن
السؤال األول النجوى وهي اسم من التناجي ال تكون إال خفية فما معىن قوله َوأََسرُّواْ النَّْجَوى اجلواب معناه بالغوا 

  يهميف إخفائها وجعلوها حبيث ال يفطن أحد لتناج
السؤال الثاين مل قال َوأََسرُّواْ النَّْجَوى الَِّذيَن ظَلَُمواْ اجلواب أبدل الذين ظلموا من أسروا إشعاراً بأهنم هم املوسومون 
بالظلم الفاحش فيما أسروا به أو جاء على لغة من قال أكلوين الرباغيث أو هو منصوب احملل على الذم أو هو مبتدأ 

َوى قدم عليه واملعىن وهؤالء أسروا النجوى فوضع املظهر موضع املضمر تسجيالً على فعلهم بأنه خربه أََسرُّواْ النَّْج
  ظلم

  أما قوله َهلْ َهاذَا إِالَّ َبَشٌر ّمثْلُكُْم أَفَتَأُْتونَ الّسْحَر وَأَنُتْم تُْبِصُرونَ ففيه مسائل
الً من النجوى أي وأسروا هذا احلديث املسألة األوىل قال صاحب الكشاف هذا الكالم كله يف حمل النصب بد

  وحيتمل أن يكون التقدير وأسروا النجوى وقالوا هذا الكالم
املسألة الثانية إمنا أسروا هذا احلديث لوجهني أحدمها أنه كان ذلك شبهة التشاور فيما بينهم والتحاور يف طلب 

عن أعدائهم الثاين جيوز أن يسروا جنواهم الطريق إىل هدم أمره وعادة املتشاورين أن جيتهدوا يف كتمان سرهم 
  بذلك مث يقولوا لرسول اهللا واملؤمنني إن كان ما تدعونه حقاً فأخربونا مبا أسررناه

املسألة الثالثة أهنم طعنوا يف نبوته بأمرين أحدمها أنه بشر مثلهم والثاين أن الذي أتى به سحر وكال الطعنني فاسد أما 
ها على املعجزات والدالئل ال على الصور إذ لو بعث امللك إليهم ملا علم كونه نبياً األول فألن النبوة تقف صحت

لصورته وإمنا كان يعلم بالعلم فإذا ظهر ذلك على من هو بشر فيجب أن يكون نبياً بل األوىل أن يكون املبعوث إىل 
  البشر بشراً ألن املرء إىل القبول من أشكاله أقرب



هو أن ما أتى به الرسول عليه السالم سحر وأهنم يرون كونه سحراً فجهل أيضاً ألن كل وهو به آنس وأما الثاين و
ما أتى به الرسول من القرآن وغريه ظاهر احلال ال متويه فيه وال تلبيس فيه فقد كان عليه السالم يتحداهم بالقرآن 

احلرص على إبطال أمره وأقوى األمور  حاالً بعد حال مدة من الزمان وهم أرباب الفصاحة والبالغة وكانوا يف هناية
يف إبطال أمره معارضة القرآن فلو قدروا على املعارضة المتنع أن ال يأتوا هبا ألن الفعل عند توافر الدواعي وارتفاع 

الصارف واجب الوقوع فلما مل يأتوا هبا دلنا ذلك على أنه يف نفسه معجزة وأهنم عرفوا حاله فكيف جيوز أن يقال 
واحلال على ما ذكرناه وكل ذلك يدل على أهنم كانوا عاملني بصدقه إال أهنم كانوا ميوهون على ضعفائهم إنه سحر 

  مبثل هذا القول وإن كانوا فيه مكابرين
لِ افْ َتَراهُ َبلْ ُهَو َشاِعٌر فَلَْيأِْتَنا قَالَ رَبِّى َيْعلَُم الْقَْولَ ِفى السََّمآِء واألرض َوُهَو السَِّميُع الَْعلِيُم َبلْ قَالُوا أَضَْغاثُ أَْحالَمٍ َب

  بِأاَيةٍ  كََمآ أُْرِسلَ االٌّ وَّلُونَ َمآ َءاَمَنْت قَْبلَُهْم مِّن قَْرَيةٍ  أَْهلَكَْناَهآ أَفَُهْم ُيْؤِمُنونَ
  سائلأما قوله قَالَ َرّبى َيْعلَمُ الْقَْولَ ِفى السََّماء َواالْْرضِ َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم ففيه م

وهي قراءة محزة والكسائي وحفص ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل قرىء قَالَ َرّبى حكاية لقول رسول اهللا 
  عن عاصم وقرأ الباقون قل بضم القاف وحذف األلف وسكون الالم

لوه فكأنه قال إنكم املسألة الثانية أنه تعاىل ملا أورد هذا الكالم عقيب ما حكى عنهم وجب أن يكون كاجلواب ملا قا
  وإن أخفيتم قولكم وطعنكم فإن ريب عامل بذلك وإنه من وراء عقوبته فتوعدوا بذلك لكي ال يعودوا إىل مثله

قلت )  ٣األنبياء ( املسألة الثالثة قال صاحب الكشاف فإن قلت فهال قيل له يعلم السر لقوله وَأََسرُّواْ النَّْجَوى 
فكأن يف العلم به العلم بالسر وزيادة فكأن آكد يف بيان اإلطالع على جنواهم من القول عالم يشمل السر واجلهر 

أن يقول َيعْلَُم الّسرَّ كما أن قوله تعاىل َيْعلَُم الّسرَّ آكد من أن يقول يعلم سرهم فإن قلت فلم ترك اآلكد يف سورة 
قلت ليس بواجب أن جييء باآلكد )  ٦الفرقان ( اوَاِت َواالْْرَض الفرقان يف قوله قُلْ أَنَزلَُه الَِّذى َيْعلَُم الّسرَّ ِفى السََّم

يف قوله يف كل موضع ولكن جييء بالتوكيد مرة وباآلكد مرة أخرى مث الفرق أنه قدم ههنا أهنم أسروا النجوى 
أَنَزلَُه فكأنه أراد أن يقول إن ريب يعلم ما أسروه فوضع القول موضع ذلك للمبالغة ومثة قصد وصف ذاته بأن قال 

َعاِلمِ الْغَْيبِ الَ َيعُْزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرَّة )  ٤٨سبأ ( الَِّذى َيْعلَُم الّسرَّ ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض فهو كقوله َعلَّاُم الُْغُيوبِ 
  ) ٣سبأ ( ٍ 

ل العلم مبعناه أما قوله َبلْ املسألة الرابعة إمنا قدم السميع على العليم ألنه ال بد من مساع الكالم أوالً مث من حصو
  قَالُواْ أَْضغَاثُ أَْحالَمٍ َبلِ افْتََراُه َبلْ ُهَو َشاِعٌر فَلَْيأِْتَنا بِئَاَيةٍ  كََما أُْرِسلَ االْوَّلُونَ فاعلم أنه

مث قال َبلْ قَالُواْ )  ٣األنبياء ( تعاىل عاد إىل حكاية قوهلم املتصل بقوله َهلْ َهاذَا إِالَّ َبَشٌر ّمثْلُكُْم أَفَتَأُْتونَ الّسْحَر 
أَْضغَاثُ أَْحالَمٍ َبلِ افْتََراُه َبلْ ُهَو َشاِعٌر فحكى عنهم مث هذه األقوال اخلمسة فترتيب كالمهم كأهنم قالوا ندعي أن 

يساعد كونه بشراً مانع من كونه رسوالً هللا تعاىل سلمنا أنه غري مانع ولكن ال نسلم أن هذا القرآن معجز مث إما أن 
على أن فصاحة القرآن خارجة عن مقدور البشر قلنا مل ال جيوز أن يكون ذلك سحراً وإن مل يساعد عليه فإن ادعينا 

كونه يف هناية الركاكة قلنا إهنا أضغاث أحالم وإن ادعينا أنه متوسط بني الركاكة والفصاحة قلنا إنه افتراه وإن 
حة سائر الشعراء وعلى مجيع هذه التقديرات فإنه ال يثبت كونه معجزاً ادعينا إنه كالم فصيح قلنا إنه من جنس فصا

وملا فرغوا من تعديد هذه االحتماالت قالوا َبلْ قَالُواْ أَْضغَاثُ أَْحالَمٍ َبلِ فاملراد أهنم طلبوا آية جلية ال يتطرق إليها 
 إن اهللا تعاىل بدأ باجلواب عن هذا شيء من هذه االحتماالت كاآليات املنقولة عن موسى وعيسى عليهما السالم مث

ذين اقترحوا السؤال األخري بقوله َما ءاَمَنْت قَْبلَُهْم ِمن قَْرَيةٍ  أَْهلَكَْناَها أَفَُهْم ُيْؤِمُنونَ واملعىن أهنم يف العتو أشد من ال



فلو أعطيناهم ما يقترحون على أنبيائهم اآليات وعهدوا أهنم يؤمنون عندها فلما جاءهتم نكثوا وخالفوا فأهلكهم اهللا 
لكانوا أشد نكثاً قال احلسن رمحه اهللا تعاىل إهنم مل جيابوا ألن حكم اهللا تعاىل أن من كذب بعد اإلجابة إىل ما اقترحه 

خاصة ) صلى اهللا عليه وسلم ( من اآليات فال بد من أن ينزل به عذاب االستئصال وقد مضى حكمه يف أمة حممد 
  مخبالفه فلذلك مل جيبه

َجَعلَْناُهمْ َجَسداً الَّ َيأْكُلُونَ َوَمآ أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِالَّ رِجَاالً نُّوِحى إِلَيْهِْم فَاْسئَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِن كُنُتْم الَ َتْعلَُمونَ َوَما 
نََّشآُء َوأَهْلَكَْنا الُْمْسرِفَني لَقَْد أَنَزلَْنآ إِلَْيكُْم ِكتَاباً ِفيِه الطََّعاَم َوَما كَانُواْ خَاِلِديَن ثُمَّ َصَدقَْناُهُم الَْوْعَد فَأَجنَْيَناُهْم َوَمن 

  ِذكُْركُْم أَفَالَ َتْعِقلُونَ
بقوله َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك )  ٣٣املؤمنون ( اعلم أنه تعاىل أجاب عن سؤاهلم األول وهو قوهلم َما َهاذَا إِالَّ َبَشٌر ّمثْلُكُْم 

ومل مينع ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم (  نُّوِحى إِلَْيهِْم فبني أن هذه عادة اهللا تعاىل يف الرسل من قبل حممد إِالَّ رَِجاالً
من كوهنم رسالً لآليات اليت ظهرت عليهم فإذا صح ذلك فيهم فقد ظهر على حممد مثل آياهتم فال مقال عليه يف 

ذّكْرِ فاملعىن أنه تعاىل أمرهم أن يسألوا أهل الذكر وهم أهل الكتاب حىت كونه بشراً فأما قوله تعاىل فَاْسئَلُواْ أَْهلَ ال
يعلموهم أن رسل اهللا املوحى إليهم كانوا بشراً ومل يكونوا مالئكة وإمنا أحاهلم على هؤالء ألهنم كانوا يتابعون 

َن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب ِمن قَْبِلكُْم َوِمَن قال تعاىل َولََتْسَمُعنَّ ِم) صلى اهللا عليه وسلم ( املشركني يف معاداة رسول اهللا 
  فإن)  ١٨٦آل عمران ( الَِّذيَن أَْشَركُواْ أَذًى كَثِرياً 

قيل إذا مل يوثق باليهود والنصارى فكيف جيوز أن يأمرهم بأن يسألوهم عن الرسل قلنا إذا تواتر خربهم وبلغ حد 
إذا تواتر مثل ما يعمل خبرب املؤمنني ومن الناس من قال املراد بأهل الضرورة جاز ذلك كما قد يعمل خبرب الكفار 

فأما تعلق كثري من ) صلى اهللا عليه وسلم ( الذكر أهل القرآن وهو بعيد ألهنم كانوا طاعنني يف القرآن ويف الرسول 
جمتهد آخر فبعيد ألن هذه  الفقهاء هبذه اآلية يف أن للعامي أن يرجع إىل فتيا العلماء ويف أن للمجتهد أن يأخذ بقول

اآلية خطاب مشافة وهي واردة يف هذه الواقعة املخصوصة ومتعلقة باليهود والنصارى على التعيني مث بني تعاىل أنه مل 
  جيعل الرسل قبله جسداً ال يأكلون الطعام وفيه أحباث

  نبياء ذوي جسد غري طاعمنيالبحث األول قوله الَّ َيأْكُلُونَ الطََّعاَم صفة جسد واملعىن وما جعلنا األ
  البحث الثاين وحد اجلسد إلرادة اجلنس كأنه قال ذوي ضرب من األجساد

َملٌَك فََيكُونَ البحث الثالث أهنم كانوا يقولون َما ِلَهاذَا الرَّسُولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َوَيْمِشى ِفى االْْسوَاقِ لَْوال أُنزِلَ إِلَْيِه 
فأجاب اهللا بقوله َوَما َجَعلَْناُهْم َجَسداً الَّ َيأْكُلُونَ الطََّعاَم فبني تعاىل أن هذه عادة اهللا يف )  ٧ن الفرقا( َمَعُه َنِذيراً 

الرسل من قبل وأنه مل جيعلهم جسداً ال يأكلون بل جسداً يأكلون الطعام وال خيلدون يف الدنيا بل ميوتون كغريهم 
ذلك وهو ظهور املعجزات على أيديهم وبراءهتم عن الصفات ونبه بذلك على أن الذي صاروا به رسالً غري 

هو مثل قوله وَاْختَاَر ُموَسى قَْوَمهُ ) الكشاف ( القادحة يف التبليغ أما قوله تعاىل ثُمَّ َصَدقَْناُهُم الَْوْعَد فقال صاحب 
َمن نََّشاء هم املؤمنون قال واألصل يف الوعد ومن قومه ومنه صدقوهم املقال َو)  ١٥٥األعراف ( َسْبِعَني َرُجالً 

املفسرون املراد منه أنه تقدم وعده جل جالله بأنه إمنا يهلك بعذاب االستئصال من كذب الرسل دون نفس الرسل 
ودون من صدق هبم وجعل الوفاء مبا وعد صدقاً من حيث يكشف عن الصدق ومعىن َوأَهْلَكَْنا الُْمْسرِفَني أي 

عذاب اآلخرة ألنه إخبار عما مضى وتقدم مث بني تعاىل بقوله لَقَْد أَنَزلَْنا إِلَْيكُْم كَِتاباً  بعذاب االستئصال وليس املراد
ِفيِه ِذكُْركُْم عظيم نعمته عليهم بالقرآن يف الدين والدنيا فلذلك قال فيه ِذكْرُكُْم وفيه ثالثة أوجه أحدها ذكركم 

وثانيها املراد فيه تذكرة لكم لتحذروا ما ال )  ٤٤الزخرف ( قَوِْمَك شرفكم وصيتكم كما قال َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِل



الذاريات ( حيل وترغبوا فيما جيب ويكون املراد بالذكر الوعد والوعيد كما قال َوذَكّْر فَإِنَّ الذّكَْرى َتنفَُع الُْمْؤِمنَِني 
إذا متسكتم به وكل ذلك حمتمل وقوله أَفَالَ وثالثها املراد ذكر دينكم ما يلزم وما ال يلزم لتفوزوا باجلنة )  ٥٥

َتْعِقلُونَ كالبعث على التدبر يف القرآن ألهنم كانوا عقالء ألن اخلوض من لوازم الغفلة والتدبر دافع لذلك اخلوض 
  ودفع الضرر عن النفس من لوازم الفعل فمن مل يتدبر فكأنه خرج عن العقل

ظَاِلَمةً  َوأَنشَأَْنا بَْعَدَها قَْوماً َءاخَرِيَن فَلَمَّآ أََحسُّواْ بَأَْسَنآ إِذَا ُهْم مِّْنَها َيْركُُضونَ الَ َوكَْم قََصْمَنا ِمن قَْرَيةٍ  كَاَنْت 
فََما َزالَت ِتلَْك َدْعَواُهمْ  ا ظَاِلِمَنيَتْركُضُواْ وَاْرجِعُوا إِلَى َمآ أُْترِفُْتْم ِفيِه َوَمَساِكنِكُْم لََعلَّكُْم ُتْسأَلُونَ قَالُواْ ياَوْيلََنآ إِنَّا كُنَّ

  َحتَّى َجَعلَْناُهْم َحصِيداً َخاِمِديَن

اعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم تلك االعتراضات وكانت تلك االعتراضات ظاهرة السقوط ألن شرائط اإلعجاز ملا 
العتراضات كان ألجل متت يف القرآن ظهر حينئذ لكل عاقل كونه معجزاً وعند ذلك ظهر أن اشتغاهلم بإيراد تلك ا

( حب الدنيا وحب الرياسة فيها فبالغ سبحانه يف زجرهم عن ذلك فقال َوكَْم قََصْمَنا ِمن قَْرَيةٍ  قال صاحب 
القصم أفظع الكسر وهو الكسر الذي يبني تالؤم األجزاء خبالف القصم وذكر القرية وأهنا ظاملة وأراد ) الكشاف 

ا ال تكون ظاملة وال مكلفة ولداللة قوله تعاىل َوكَْم قََصْمَنا ِمن قَْرَيةٍ  فاملعىن أهلكنا أهلها توسعاً لداللة العقل على أهن
ل ذلك ال يليق إال قوماً وأنشأنا قوماً آخرين وقال فَلَمَّا أََحسُّواْ َبأَْسَنا إىل قوله قَالُواْ يأََباَنا قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني وك

صديق الرسل فكذبوهم ولوال هذه الدالئل ملا جاز منه سبحانه ذكر اجملاز ألنه يكون ذلك بأهلها الذين كلفوا بت
مومهاً للكذب واختلفوا يف هذا اإلهالك فقال ابن عباس املراد منه القتل بالسيوف واملراد بالقرية حضور وهي 

يف ثوبني )  عليه وسلم صلى اهللا( كفن رسول اهللا ( وسحول قريتان باليمن ينسب إليهما الثياب ويف احلديث 
حضوريني بعث اهللا إليهم نبياً فقتلوه فسلط اهللا عليهم خبتنصر كما سلطه على أهل بيت ( وروى ) سحوليني 

فندموا واعترفوا ) أنه ملا أخذهتم السيوف نادى مناد من السماء يا لثارات األنبياء ( وروى ) املقدس فاستأصلهم 
االستئصال واعلم أن هذا أقرب ألن إضافة ذلك إىل اهللا تعاىل أقرب من إضافته باخلطأ وقال احلسن املراد عذاب 

إىل القاتل مث بتقدير أن حيمل ذلك على عذاب القتل فما الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذكر حضور 
بَأَْسَنا إِذَا ُهْم ّمنَْها َيرْكُُضونَ فاملعىن ملا  بأهنا إحدى القرى اليت أرادها اهللا تعاىل هبذه اآلية وأما قوله تعاىل فَلَمَّا أََحسُّواْ

علموا شدة عذابنا وبطشنا علم حس ومشاهدة ركضوا يف ديارهم والركض ضرب الدابة بالرجل ومنه قوله تعاىل 
ب ارْكُْض بِرِْجِلَك فيجوز أن يكونوا ركبوا دواهبم يركضوهنا هاربني منهزمني من قريتهم ملا أدركتهم مقدمة العذا

) الكشاف ( وجيوز أن يشبهوا يف سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبني الراكضني أما قوله الَ َترْكُُضواْ قال صاحب 
القول حمذوف فإن قلت من القائل قلنا حيتمل أن يكون بعض املالئكة ومن مث من املؤمنني أو يكونوا خلقاء بأن يقال 

مالئكته لينفعهم يف دينهم أو يلهمهم ذلك فيحدثون به نفوسهم  هلم ذلك وإن مل يقل أو يقوله رب العزة ويسمعه
وهي  أما قوله َواْرجُِعواْ إِلَى َما أُْترِفُْتْم ِفيِه َوَمَساكِنِكُمْ أي من العيش والرفاهية واحلال الناعمة واإلتراف إبطار النعمة

فيه وجوه أحدها أي ارجعوا إىل نعمكم ومساكنكم  الترفه أما قوله تعاىل لََعلَّكُْم ُتْسأَلُونَ فهو هتكم هبم وتوبيخ مث
لعلكم تسألون غداً عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة وثانيها ارجعوا 

كما كنتم يف جمالسكم حىت تسألكم عبيدكم ومن ينفذ فيه أمركم وهنيكم ويقول لكم مب تأمرون وماذا ترمسون 
 وثالثها تسألكم الناس يف أنديتكم لتعاونوهم يف نوازل اخلطوب ويستشريونكم يف املهمات كعادة املخدومني

ويستعينون بآرائكم ورابعها يسألكم الوافدون عليكم والطامعون فيكم إما ألهنم كانوا أسخياء ينفقون أمواهلم رئاء 



خاً إىل توبيخ أما قوله تعاىل فََما زَالَت تِلَْك الناس وطلب الثناء أو كانوا خبالء فقيل هلم ذلك هتكماً إىل هتكم وتوبي
  َدْعَواُهْم فَقَالَ ألهنا عدوى كأنه قيل فما زالت تلك الدعوى دعواهم

ُتُهمْ ُهمَّ وََتِحيَّوالدعوى مبعىن الدعوة قال تعاىل َتْجرِى ِمن َتْحتِهُِم االْْنهَاُر ِفي َجنَّاِت النَّعِيمِ َدْعواُهْم ِفيَها سُْبَحاَنَك اللَّ
فإن قلت مل مسيت دعوى قلت ألهنم كانوا دعوا بالويل فَقَالُواْ يالَْيَتَنا أي يا ويل احضر )  ١٠يونس ( ِفيَها َسالٌَم 

فهذا وقتك وتلك مرفوع أو منصوب إمساً أو خرباً وكذلك كَانَ َدْعَواُهْم قال املفسرون مل يزالوا يكررون هذه 
أما قوله حَتَّى َجَعلَْناُهمْ )  ٨٥غافر (  فَلَْم َيُك َينفَُعُهْم إَِمياُنُهْم لَمَّا َرأَْواْ بَأَْسَنا الكلمة فلم ينفعهم ذلك كقوله تعاىل

َحصِيداً َخاِمِديَن فاحلصيد الزرع احملصود أي جعلناهم مثل احلصيد شبههم به يف استئصاهلم كما تقول جعلناهم 
ة مفاعيل قلت حكم االثنني األخريين حكم الواحد واملعىن رماداً أي مثل الرماد فإن قيل كيف ينصب جعل ثالث

جعلناهم جامعني هلذين الوصفني واملراد أهنم أهلكوا بذلك العذاب حىت مل يبق هلم حس وال حركة وجفوا كما جيف 
  احلصيد ومخدوا كما ختمد النار

ْدَنآ أَن نَّتَِّخذَ لَهْواً الَّتََّخذَْناُه ِمن لَُّدنَّآ إِن كُنَّا فَاِعِلَني َبلْ َنقِْذفُ َوَما َخلَقَْنا السََّمآَء واألرض َوَما َبيَْنُهَما الَِعبَِني لَْو أََر
  بِالَْحقِّ َعلَى الَْباِطلِ فََيْدَمُغُه فَإِذَا ُهَو َزاِهٌق وَلَكُمُ الَْوْيلُ ِممَّا َتِصفُونَ

  اعلم أن فيه مسائل
جهان األول أنه تعاىل ملا بني إهالك أهل القرية ألجل تكذيبهم اتبعه مبا املسألة األوىل يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها و

وما يدل على أنه فعل ذلك عدالً منه وجمازاة على ما فعلوا فقال َوَما َخلَقَْنا السََّماء وَاالْْرَض َوَما بَْيَنُهَما الَِعبَِني أي 
العجائب والغرائب كما تسوى اجلبابرة سقوفهم سوينا هذا السقف املرفوع وهذا املهاد املوضوع وما بينهما من 

وفرشهم للهو واللعب وإمنا سويناهم لفوائد دينية ودنيوية أما الدينية فليتفكر املتفكرون فيها على ما قال تعاىل 
ع اليت ال تعد وال وأما الدنيوية فلما يتعلق هبا من املناف)  ١٩١آل عمران ( َوَيَتفَكَُّرونَ ِفى َخلْقِ السََّماَواِت َواالْْرَض 

الدخان ( وقوله َما َخلَقَْناُهَما إِالَّ بِالَْحّق )  ٢٧ص ( حتصى وهذا كقوله َوَما َخلَقَْنا السََّماء وَاالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما بَاِطالً 
ة عليه والرد على منكريه ألنه أظهر املعجز) صلى اهللا عليه وسلم ( والثاين أن الغرض منه تقرير نبوة حممد )  ٣٩

فإن كان حممد كاذباً كان إظهار املعجزة عليه من باب اللعب وذلك منفي عنه وإن كان صادقاً فهو املطلوب 
  وحينئذ يفسد كل ما ذكروه من املطاعن

املسألة الثانية قال القاضي عبد اجلبار دلت اآلية على أن اللعب ليس من قبله تعاىل إذ لو كان كذلك لكان العباً 
يف اللغة اسم لفاعل اللعب فنفى االسم املوضوع للفعل يقتضي نفي الفعل واجلواب يبطل ذلك مبسألة فإن الالعب 

فاعلم أن قوله الَّتََّخذْنَاُه الداعي عن ما مر غريه مرة أما قوله لَْو أََردَْنا أَن نَّتَِّخذَ لَهْواً الَّتََّخذْنَاُه ِمن لَُّدنَّا إِن كُنَّا فَاِعِلَني 
ا معناه من جهة قدرتنا وقيل اللهو الولد بلغة اليمن وقيل املرأة وقيل من لدنا أي من املالئكة ال من اإلنس ِمن لَُّدنَّ

رداً ملن قال بوالدة املسيح وعزيز فأما قوله تعاىل َبلْ نَقِْذُف بِالَْحّق َعلَى الَْباِطلِ فاعلم أن قوله َبلِ اضراب عن اختاذ 
  ه كأنه قال سبحاننااللهو واللعب وتنزيه منه لذات

أن نتخذ اللهو واللعب بل من عادتنا وموجب حكمتنا أن نغلب اللعب باجلد وندحض الباطل باحلق واستعار لذلك 
القذف والدمغ تصويراً إلبطاله فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثالً قذف به على جرم رخو فدمغه فأما قوله 

ونسب القرآن إىل أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( يعين من متسك بتكذيب الرسول  تعاىل َولَكُُم الْوَْيلُ ِممَّا َتِصفُونَ
  سحر وأضغاث أحالم إىل غري ذلك من األباطيل وهو الذي عناه بقوله ِممَّا َتِصفُونَ



ونَ ُيسَبُِّحونَ الْلَّْيلَ وَالنَّهَاَر الَ َولَُه َمن ِفى السََّماَواِت واألرض َوَمْن ِعْنَدُه الَ َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوالَ َيسَْتْحِسُر
  َيفُْتُرونَ

  وفيه مسائل
املسألة األوىل يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجهان األول أنه تعاىل ملا نفى اللعب عن نفسه ونفي اللعب ال يصح إال 

لَُه َمن ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرضَ بنفي احلاجة ونفي احلاجة ال يصح إال بالقدرة التامة ال جرم عقب تلك اآلية بقوله َو
لداللة ذلك على كمال امللك والقدرة الثاين وهو األقرب أنه تعاىل ملا حكى كالم الطاعنني يف النبوات وأجاب عنها 
وبني أن غرضهم من تلك املطاعن التمرد وعدم اإلنقياد بني يف هذه اآلية أنه تعاىل منزه عن طاعتهم ألنه هو املالك 

احملدثات واملخلوقات وألجل أن املالئكة مع جاللتهم مطيعون له خائفون منه فالبشر مع هناية الضعف أوىل  جلميع
  أن يطيعوه

املسألة الثانية قوله َولَُه َمن ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض معناه أن كل املكلفني يف السماء واألرض فهم عبيده وهو اخلالق 
  عم فيجب على الكل طاعته واالنقياد حلكمههلم واملنعم عليهم بأصناف الن

قدم املسألة الثالثة داللة قوله َوَمْن ِعْنَدُه الَ َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه على أن امللك أفضل من البشر من ثالثة أوجه قد ت
  بياهنا يف سورة البقرة

مة وألنه تعاىل وصفهم بأهنم ُيَسّبُحونَ الْلَّْيلَ َوالنَّهَاَر الَ املسألة الرابعة قوله َوَمْن ِعنَدهُ املراد هبم املالئكة بإمجاع األ
َيفُْتُرونَ وهذا ال يليق بالبشر وهذه العندية عندية الشرف والرتبة ال عندية املكان واجلهة فكأنه تعاىل قال املالئكة مع 

  تمرد عن طاعتهكمال شرفهم وهناية جاللتهم ال يستكربون عن طاعته فكيف يليق بالبشر الضعيف ال
فإن قلت االستحسار ) الكشاف ( املسألة اخلامسة قال الزجاج وال يستحسرون وال يتعبون وال يعيون قال صاحب 

مبالغة يف احلسور فكأن األبلغ يف وصفهم أن ينفي عنهم أدىن احلسور قلت يف األستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب 
ادات الشاقة بأن يستحسروا فيما يفعلون أما قوله تعاىل ُيسَّبُحونَ الْلَّْيلَ غاية احلسور وأقصاه وأهنم أحقاء لتلك العب

َوالنََّهاَر الَ َيفُْتُرونَ فاملعىن أن تسبيحهم متصل دائم يف مجيع أوقاهتم ال يتخلله فترة بفراغ أو بشغل آخر روي عن 
ونَ الْلَّْيلَ وَالنَّهَاَر الَ َيفُْتُرونَ مث قال َجاِعلِ عبد اهللا بن احلرث بن نوفل قال قلت لكعب أرأيت قول اهللا تعاىل ُيسَّبُح

أفال تكون تلك الرسالة مانعة هلم عن هذا التسبيح وأيضاً قال أُولَِئَك َعلَْيهِمْ لَْعَنةُ  اللَِّه )  ١فاطر ( الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً 
  ) ١٦١البقرة ( َوالَْملِئكَةِ  َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني 

ون باللعن حال اشتغاهلم بالتسبيح أجاب كعب األحبار فقال التسبيح هلم كالتنفس لنا فكما أن فكيف يشتغل
اشتغالنا بالتنفس ال مينعنا من الكالم فكذا اشتغاهلم بالتبسيح ال مينعهم من سائر األعمال فإن قيل هذا القياس غري 

فس غري آلة الكالم أما التسبيح واللعن فهمنا من صحيح ألن اإلشتغال بالتنفس إمنا مل مينع من الكالم ألن آلة التن
جنس الكالم فاجتماعهما حمال واجلواب أي استبعاد يف أن خيلق اهللا تعاىل هلم ألسنة كثرية ببعضها يسبحون اهللا 

ئقة به كما وببعضها يلعنون أعداء اهللا أو يقال معىن قوله الَ َيفُْتُرونَ أهنم ال يفترون عن العزم على أدائه يف أوقاته الال
يقال إن إفالنا يواظب على اجلماعات ال يفتر عنها ال يراد به أنه أبداً مشتغل هبا بل يراد به أنه مواظب على العزم 

  على أدائها يف أوقاهتا
ْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ أَمِ اتََّخذُوا آِلَهةً  مَِّن األرض ُهمْ ُينِشُرونَ لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا فَُس

ُر َمن مَِّعىَ  َوِذكُْر َمن قَْبِلى الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهمْ ُيسْألُونَ أَمِ اتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه ءَاِلَهةً  قُلْ َهاُتواْ ُبْرهَاَنكُْم َهاذَا ِذكْ
  ُهْم مُّْعرُِضونَ وََمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ إِالَّ نُوِحى إِلَْيِه أَنَُّه ال إله إِالَّ أََناْ فَاْعُبُدوِنَبلْ أَكْثَُرُهمْ الَ َيْعلَُمونَ الَْحقَّ فَ



اعلم أن الكالم من أول السورة إىل ههنا كان يف النبوات وما يتصل هبا من الكالم سؤاالً وجواباً وأما هذه اآليات 
  ونفي األضداد واألنداد فإهنا يف بيان التوحيد

  أما قوله تعاىل أَمِ اتََّخذُواْ اِلَهةً  ّمَن االْْرضِ ُهْم يُنِشُرونَ ففيه مسائل
أم ههنا هي املنقطعة الكائنة مبعىن بل واهلمزة قد أذنت باإلضراب عما قبلها ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

ن األرض ينشرون املوتى ولعمري إن من أعظم املنكرات أن ينشر واإلنكار ملا بعدها واملنكر هو اختاذهم آهلم م
املوتى بعض املوات فإن قلت كيف أنكر عليهم اختاذ آهلة ينشرون وما كانوا يدعون ذلك آلهلتهم بل كانوا يف هناية 

ن َمن البعد عن هذه الدعوى فإهنم كانوا مع إقرارهم باهللا وبأنه خالق السموات واألرض منكرين للبعث ويقولو
ُيحىِ  الِْعظَاَم َوِهىَ  َرِميٌم فكيف يدعونه للجماد الذي ال يوصف بالقدرة ألبتة قلت ألهنم ملا اشتغلوا بعبادهتا وال بد 

للعبادة من فائدة هي الثواب فإقدامهم على عبادهتا يوجب عليهم اإلقرار بكوهنم قادرين على احلشر والنشر 
التهكم هبم والتجهيل يعين إذا كانوا غري قادرين على أن حييوا ومييتوا والثواب والعقاب فذكر ذلك على سبيل 

  ويضروا وينفعوا فأي عقل جيوز اختاذهم آهلة
  املسألة الثانية قوله ّمَن االْْرضِ كقولك فالن من مكة أو من املدينة تريد مكي أو مدين إذ معىن

ض ألن اآلهلة على ضربني أرضية ومساوية وجيوز أن يراد نسبتها إىل األرض اإليذان بأهنا األصنام اليت تعبد يف األر
  آهلة من جنس األرض ألهنا إما أن تكون منحوتة من بعض احلجارة أو معمولة من بعض جواهر األرض

املسألة الثالثة النكتة يف ُهْم يُنِشُرونَ معىن اخلصوصية كأنه قيل أم اختذوا آهلة من األرض ال يقدر على اإلنشار إال 
  دهمهم وح

  ومها لغتان أنشر اهللا املوتى ونشرها) ينشرون ( املسألة الرابعة قرأ احلسن 
  أما قوله تعاىل لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا ففيه مسألتان

الذي هو املسألة األوىل قال أهل النحو إال ههنا مبعىن غري أي لو كان يتوالمها ويدير أمورمها شيء غري الواحد 
فاطرمها لفسدتا وال جيوز أن يكون مبعىن االستثناء ألنا لو محلناه على اإلستثناء لكان املعىن لو كان فيهما آهلة ليس 
معهم اهللا لفسدتا وهذا يوجب بطريق املفهوم أنه لو كان فيهما آهلة معهم اهللا أن ال حيصل الفساد وذلك باطل ألنه 

اهللا معهم أو كان فالفساد الزم وملا بطل محله على االستثناء ثبت أن املراد ما لو كان فيهما آهلة فسواء مل يكن 
  ذكرناه

املسألة الثانية قال املتكلمون القول بوجود إهلني يفضي إىل احملال فوجب أن يكون القول بوجود إهلني حماالً إمنا قلنا 
ل واحد منهما قادراً على كل املقدورات ولو إنه يفضي إىل احملال ألنا لو فرضنا وجود إهلني فال بد وأن يكون ك

كان كذلك لكان كل واحد منهما قادراً على حتريك زيد وتسكينه فلو فرضنا أن أحدمها أراد حتريكه واآلخر 
تسكينه فإما أن يقع املرادان وهو حمال الستحالة اجلمع بني الضدين أو ال يقع واحد منهما وهو حمال ألن املانع من 

واحد منهما مراد اآلخر فال ميتنع مراد هذا إال عند وجود مراد ذلك وبالعكس فلو امتنعا معاً  وجود مراد كل
لوجدا معاً وذلك حمال أو يقع مراد أحدمها دون الثاين وذلك حمال أيضاً لوجهني أحدمها أنه لو كان كل واحد 

بد وأن يستويا يف القدرة وإذا استويا يف  منهما قادراً على ما ال هناية له امتنع كون أحدمها أقدر من اآلخر بل ال
القدرة استحال أن يصري مراد أحدمها أوىل بالوقوع من مراد الثاين وإال لزم ترجيح املمكن من غري مرجح وثانيهما 
أنه إذا وقع مراد أحدمها دون اآلخر فالذي وقع مراده يكون قادراً والذي مل يقع مراده يكون عاجزاً والعجز نقص 

اهللا حمال فإن قيل الفساد إمنا يلزم عند اختالفهما يف اإلرادة وأنتم ال تدعون وجوب اختالفهما يف اإلرادة  وهو على



بل أقصى ما تدعونه أن اختالفهما يف اإلرادة ممكن فإذا كان الفساد مبنياً على اإلختالف يف اإلرادة وهذا اإلختالف 
ال واقعاً فكيف جزم اهللا تعاىل بوقوع الفساد قلنا اجلواب من  ممكن واملبين على املمكن ممكن فكان الفساد ممكناً

وجهني أحدمها لعله سبحانه أجرى املمكن جمرى الواقع بناء على الظاهر من حيث إن الرعية تفسد بتدبري امللكني ملا 
ن وجه آخر حيدث بينهما من التغالب والثاين وهو األقوى أن نبني لزوم الفساد ال من الوجه الذي ذكرناه بل م

فنقول لو فرضنا إهلني لكان كل واحد منهما قادراً على مجيع املقدّورات فيفضي إىل وقوع مقدور من قادرين 
مستقلني من وجه واحد وهو حمال ألن استناد الفعل إىل الفاعل إلمكانه فإذا كان كل واحد منهما مستقالً باإلجياد 

  ل إسناده إىل هذا لكونه حاصالً منهمافالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع فيستحي

مجيعاً فيلزم استغناؤه عنهما معاً واحتياجه إليهما معاً وذلك حمال وهذه حجة تامة يف مسألة التوحيد فنقول القول 
بوجود اإلهلني يفضي إىل امتناع وقوع املقدور لواحد منهما وإذا كان كذلك وجب أن ال يقع ألبتة وحينئذ يلزم 

قطعاً أو نقول لو قدرنا إهلني فإما أن يتفقا أو خيتلفا فإن اتفقا على الشيء الواحد فذلك الواحد وقوع الفساد 
مقدور هلما ومراد هلما فيلزم وقوعه هبما وهو حمال وإن اختلفا فإما أن يقع املرادان أو ال يقع واحد منهما أو يقع 

لتقديرات فإن قلت مل ال جيوز أن يتفقا على الشيء أحدمها دون اآلخر والكل حمال فثبت أن الفساد الزم على كل ا
الواحد وال يلزم الفساد ألن الفساد إمنا يلزم لو أراد كل واحد منهما أن يوجده هو وهذا اختالف أما إذا أراد كل 
 واحد منهما أن يكون املوجد له أحدمها بعينه فهناك ال يلزم وقوع خملوق بني خالقني قلت كونه موجداً له إما أن

يكون نفس القدرة واإلرادة أو نفس ذلك األثر أو أمراً ثالثاً فإن كان األول لزم اإلشتراك يف القدرة واإلرادة 
واالشتراك يف املوجد وإن كان الثاين فليس وقوع ذلك األثر بقدرة أحدمها وإرادته أوىل من وقوعه بقدرة الثاين ألن 

الثالث وهو أن يكون املوجد له أمراً ثالثاً فذلك الثالث إن كان  لكل واحد منهما إرادة مستقلة بالتأثري وإن كان
قدمياً استحال كونه متعلق اإلرادة وإن كان حادثاً فهو نفس األثر ويصري هذا القسم هو القسم الثاين الذي ذكرناه 

احملدثات  واعلم أنك ملا وقفت على حقيقة هذه الداللة عرفت أن مجيع ما يف هذا العامل العلوي والسفلي من
واملخلوقات فهو دليل وحدانية اهللا تعاىل بل وجود كل واحد من اجلواهر واألعراض دليل تام على التوحيد من 

الوجه الذي بيناه وهذه الداللة قد ذكرها اهللا تعاىل يف مواضع من كتابه واعلم أن ههنا أدلة أخرى على وحدانية اهللا 
ا موجودين واجيب الوجود لذاتيهما فال بد وأن يشتركا يف الوجود وال تعاىل أحدها وهو األقوى أن يقال لو فرضن

بد وأن ميتاز كل واحد منهما عن اآلخر بنفسه وما به املشاركة غري ما به املمايزة فيكون كل واحد منهما مركباً مما 
مفتقر إىل غريه  به يشارك اآلخر ومما به امتاز عنه وكل مركب فهو مفتقر إىل جزئه وجزؤه غريه فكل مركب فهو

وكل مفتقر إىل غريه ممكن لذاته فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته هذا خلف فإذن واجب الوجود ليس إال 
الواحد وكل ما عداه فهو ممكن مفتقر إليه وكل مفتقر يف وجوده إىل الغري فهو حمدث فكل ما سوى اهللا تعاىل حمدث 

آلية ألنا إمنا دللنا على أنه يلزم من فرض موجودين واجبني أن ال يكون شيء وميكن جعل هذه الداللة تفسرياً هلذه ا
منهما واجباً وإذا مل يوجد الواجب مل يوجد شيء من هذه املمكنات وحينئذ يلزم الفساد فثبت أنه يلزم من وجود 

ا مشاركاً لآلخر يف اإلهلية إهلني وقوع الفساد يف كل العامل وثانيها أنا لو قدرنا إهلني لوجب أن يكون كل واحد منهم
وال بد وأن يتميز كل واحد منهما عن اآلخر بأمر ما وإال ملا حصل التعدد فما به املمايزة إما أن يكون صفة كمال 

  أو ال يكون فإن كان صفة كمال فاخلايل عنه يكون خالياً عن الكمال فيكون ناقصاً والناقص ال



ف به يكون موصوفاً مبا اليكون صفة كمال فيكون ناقصاً وميكن أن يقال يكون إهلاً وإن مل يكن صفة كمال فاملوصو
ما به املمايزة إن كان معترباً يف حتقق اإلهلية فاخلايل عنه ال يكون إهلاً وإن مل يكن معترباً يف اإلهلية مل يكن االتصاف به 

ضنا إهلني لكان ال بد وأن يكونا حبيث واجباً فيفتقر إىل املخصص فاملوصوف به مفتقر وحمتاج وثالثها أن يقال لو فر
يتمكن الغري من التمييز بينهما لكن االمتياز يف عقولنا ال حيصل إال بالتباين يف املكان أو يف الزمان أو يف الوجوب 
واإلمكان وكل ذلك على اإلله حمال فيمتنع حصول اإلمتياز ورابعها أن أحد اإلهلني إما أن يكون كافياً يف تدبري 

أو ال يكون فإن كان كافياً كان الثاين ضائعاً غري حمتاج إليه وذلك نقص والناقص ال يكون إهلاً وخامسها أن  العامل
العقل يقتضي احتياج احملدث إىل الفاعل وال امتناع يف كون الفاعل الواحد مدبراً لكل العامل فأما ما وراء ذلك 

اية هلا وذلك حمال فالقول بوجود اآلهلة حمال وسادسها فليس عدد أوىل من عدد فيفضي ذلك إىل وجود أعداد ال هن
أن أحد اإلهلني إما أن يقدر على أن خيص نفسه بدليل يدل عليه وال يدل على غريه أو ال يقدر عليه واألول حمال 
ال ألن دليل الصانع ليس إال باحملدثات وليس يف حدوث احملدثات ما يدل على تعيني أحدمها دون الثاين والتايل حم

ألنه يفضي إىل كونه عاجزاً عن تعريف نفسه على التعيني والعاجز ال يكون إهلاً وسابعها أن أحد اإلهلني إما أن يقدر 
على أن يستر شيئاً من أفعاله عن اآلخر أو ال يقدر فإن قدر لزم أن يكون املستور عنه جاهالً وإن مل يقدر لزم كونه 

موع قدرتيهما بينهما أقوى من قدرة كل واحد منهما وحده فيكون كل واحد عاجزاً وثامنها لو قدرنا إهلني لكان جم
من القدرتني متناهياً واجملموع ضعف املتناهي فيكون الكل منتاهياً وتاسعاً العدد ناقص الحتياجه إىل الواحد والواحد 

واحد ال حمالة وعاشرها أنا  الذي يوجد من جنسه عدد ناقص ناقص ألن العدد أزيد منه والناقص ال يكون إهلاً فاإلله
لو فرضنا معدوماً ممكن الوجود مث قدرنا إهلني فإن مل يقدر واحد منهما على إجياده كان كل واحد منهما عاجزاً 

والعاجز ال يكون إهلاً وإن قدر أحدمها دون اآلخر فهذا اآلخر يكون إهلاً وإن قدرا مجيعاً فإما أن يوجداه بالتعاون 
ما حمتاجاً إىل إعانة اآلخر وإن قدر كل واحد على إجياده باالستقالل فإذا أوجده أحدمها فإما فيكون كل واحد منه

أن يبقى الثاين قادراً عليه وهو حمال ألن إجياد املوجود حمال وإن مل يبق فحينئذ يكون األول قد أزال قدرة الثاين 
إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فيلزمكم وعجزه فيكون مقهوراً حتت تصرفه فال يكون إهلاً فإن قيل الواجد 

العجز قلنا الواحد إذا أوجده فقد نفذت قدرته فنفاذ القدرة ال يكون عجزاً أما الشريك فإنه ملا نفذت قدرته مل يبق 
لشريكه قدرة ألبتة بل زالت قدرته بسبب قدرة األول فيكون تعجيزاً احلادي عشر أن نقرر هذه الداللة على وجه 

وهو أن نعني جسماً وتقول هل يقدر كل واحد منهما على خلق احلركة فيه بدالً عن السكون وبالعكس فإن آخر 
مل يقدر كان عاجزاً وإن قدر فنسوق الداللة إىل أن نقول إذا خلق أحدمها فيه حركة امتنع على الثاين خلق السكون 

يفيدان العجز نظراً إىل قدرتيهما والداللة األوىل إمنا  فاألول أزال قدرة الثاين وعجزه فال يكون إهلاً وهذان الوجهان
تفيد العجز بالنظر إىل أرادتيهما وثاين عشرها أهنما ملا كانا عاملني جبميع املعلومات كان علم كل واحد منهما متعلقاً 

كل واحد منهما بعني معلوم اآلخر فوجب متاثل علميهما والذات القابلة ألحد املثلني قابلة للمثل اآلخر فاختصاص 
بتلك الصفة مع جواز اتصافه بصفة اآلخر على البدل يستدعي خمصصاً خيصص كل واحد منهما بعلمه وقدرته 

فيكون كل واحد منهما عبداً فقرياً ناقصاً وثالث عشرها أن الشركة عيب ونقص يف الشاهد والفردانية والتوحد 
 املختصر أشد الكراهية ونرى أنه كلما كان امللك أعظم صفة كمال ونرى امللوك يكرهون الشركة يف امللك احلقري

كانت النفرة عن الشركة أشد فما ظنك مبلك اهللا عز وجل وملكوته فلو أراد أحدمها استخالص امللك لنفسه فإن 
اً قدر عليه كان املغلوب فقرياً عاجزاً فال يكون إهلاً وإن مل يقدر عليه كان يف أشد الغم والكراهية فال يكون إهل

ورابع عشرها أنا لو قدرنا إهلني لكان إما أن حيتاج كل واحد منهما إىل اآلخر أو يستغين كل واحد منهما عن اآلخر 



أو حيتاج أحدمها إىل اآلخر واآلخر يستغين عنه فإن كان األول كان كل واحد منهما ناقصاً ألن احملتاج ناقص وإن 
املستغين عنه ناقص أال ترى أن البلد إذا كان له رئيس والناس كان الثاين كان كل واحد منهما مستغنياً عنه و

  حيصلون مصاحل البلد

من غري رجوع منهم إليه ومن غري التفات منهم إليه عد ذلك الرئيس ناقصاً فاإلله هو الذي يستغين به وال يستغىن 
هو اإلله واعلم أن هذه الوجوه عنه وإن احتاج أحدمها إىل اآلخر من غري عكس كان احملتاج ناقصاً واحملتاج إليه 

ظنية إقناعية واالعتماد على الوجوه املتقدمة أما الدالئل السمعية فمن وجوه أحدها قوله تعاىل ُهَو االْوَّلُ َواالِْخرُ 
 فاألول هو الفرد السابق ولذلك لو قال أول عبد اشتريته فهو حر فلو اشترى أوال)  ٣احلديد ( َوالظَّاِهُر َوالَْباِطُن 

عبدين مل حينث ألن شرط األول أن يكون فرداً وهذا ليس بفرد فلو اشترى بعد ذلك واحداً مل حينث أيضاً ألن 
شرط الفرد أن يكون سابقاً وهذا ليس بسابق فلما وصف اهللا تعاىل نفسه بكونه أوالً وجب أن يكون فرداً سابقاً 

فالنص )  ٥٩األنعام ( فَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو فوجب أن ال يكون له شريك وثانيها قوله تعاىل َوعِنَدُه َم
يف سبعة وثالثني )  ١٦٣البقرة ( يقتضي أن ال يكون له شريك وثالثها أن اهللا تعاىل صرح بكلمة الَ إله إِالَّ ُهَو 
وقوله قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد )  ١٦٣البقرة  (موضعاً من كتابه وصرح بالوحدانية يف مواضع حنو قوله وَإِلَاُهكُْم إِلَاٌه واِحٌد 

وكل ذلك صريح يف الباب ورابعها قوله تعاىل كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه حكم هبالك كل ما سواه )  ١اإلخالص ( 
يهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ ومن عدم بعد وجوده ال يكون قدمياً ومن ال يكون قدمياً ال يكون إهلاً وخامسها قوله تعاىل لَْو كَانَ ِف

( وقوله إِذًا الَّْبَتغَْواْ إِلَى ِذى الْعَْرشِ سَبِيالً )  ٩١املؤمنون ( اللَُّه لَفََسدََتا وهو كقوله َولََعالَ َبْعُضُهْم َعلَى َبْعضٍ 
َوإِن ُيرِْدَك بَِخْيرٍ فَالَ )  ١٧عام األن( وسادسها قوله َوإِن َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضّر فَالَ كَاِشَف لَهُ إِالَّ ُهَو )  ٤٢اإلسراء 

وقال يف آية أخرى قُلْ أَفَرَايُْتم مَّا َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه إِنْ أَرَادَنِىَ  اللَُّه بُِضّر َهلْ ُهنَّ )  ١٠٧يونس ( َرادَّ لِفَْضِلِه 
له تعاىل قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أََخذَ اللَُّه َسْمَعكُْم وَأَْبصَاَركُمْ وسابعها قو)  ٣٨الزمر ( كَاِشفَاتُ ُضّرهِ أَْو أََراَدنِى بَِرْحَمةٍ  َهلْ 

وهذا احلصر يدل على نفي الشريك وثامنها قوله )  ٤٦األنعام ( َوَخَتَم َعلَى قُلُوبِكُْم مَّْن إِلَاٌه غَْيُر اللَِّه يَأِْتيكُْم بِِه 
وجد الشريك مل يكن خالقاً فلم يكن فيه فائدة واعلم أن كل مسألة فلو )  ٦٢الزمر ( تعاىل اللَُّه َخاِلُق كُلّ َشىْ ء 

ال تتوقف معرفة صدق الرسل عليها فإنه ميكن إثباهتا بالسمع والوحدانية ال تتوقف معرفة صدق الرسل عليها فال 
ن يف السماء جرم ميكن إثباهتا بالدالئل السمعية واعلم أن من طعن يف داللة التمانع فسر اآلية بأن املراد لو كا

واألرض آهلة تقول بإهليتها عبدة األوثان لزم فساد العامل ألهنا مجادات ال تقدر على تدبري العامل فيلزم فساد العامل 
قالوا وهذا أوىل ألنه تعاىل حكى عنهم قوله أَمِ اتََّخذُواْ اِلَهةً  ّمَن االْْرضِ ُهْم ُينِشُرونَ مث ذكر الداللة على فساد هذا 

  خيتص الدليل به وباهللا التوفيقفوجب أن 
  أما قوله تعاىل فَسُْبَحانَ اللَِّه َربّ الْعَْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ ففيه مسألتان

ي املسألة األوىل أنه سبحانه ملا أقام الداللة القاطعة على التوحيد قال بعده فَسُْبَحانَ اللَِّه َرّب الْعَْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ أ
دلة عن وصفهم بأن معه إهلاً وهذا تنبيه على أن اإلشتغال بالتسبيح إمنا ينفع بعد إقامة الداللة هو منزه ألجل هذه األ

  على كونه تعاىل منزهاً وعلى أن طريقة التقليد طريقة مهجورة
تف بقوله فَسُْبَحانَ اللَِّه املسألة الثانية لقائل أن يقول أي فائدة لقوله فَسُْبَحانَ اللَِّه َرّب الْعَْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ وملَ مل يك

َعمَّا َيِصفُونَ وجوابه أن هذه املناظرة إمنا وقعت مع عبدة األصنام إال أن الدليل الذي ذكره اهللا تعاىل يعم مجيع 
  املخالفني مث إنه تعاىل بعد ذكر الدليل العام نبه



ذي ال يعقل وال حيس شريكاً يف اإلهلية على نكتة خاصة بعبدة األصنام وهي أنه كيف جيوز للعاقل أن جيعل اجلماد ال
خلالق العرش العظيم وموجد السموات واألرضني ومدبر اخلالئق من النور والظلمة واللوح والقلم والذات 

  والصفات واجلماد والنبات وأنواع احليوانات أمجعني
ل على حبثني أحدمها أن اهللا تعاىل ال يسأل عن شيء أما قوله تعاىل الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسئَلُونَ فاعلم أنه مشتم

  من أفعاله وال يقال له مل فعلت والثاين أن اخلالئق مسؤولون عن أفعاهلم أما البحث األول ففيه مسألتان
املسألة األوىل وجه تعلق هذه اآلية مبا قبلها أن عمدة من أثبت هللا شريكاً ليست إال طلب اللمية يف أفعال اهللا تعاىل 

وذلك ألن الثنوية واجملوس وهم الذين أثبتوا الشريك هللا تعاىل قالوا رأينا يف العامل خرياً وشراً ولذة وأملاً وحياة وموتاً 
وصحة وسقماً وغىن وفقراً وفاعل اخلري خري وفاعل الشر شرير ويستحيل أن يكون الفاعل الواحد خرياً وشريراً 

الً للخري واآلخر فاعالً للشر ويرجع حاصل هذه الشبهة إىل أن مدبر العامل معاً فال بد من فاعلني ليكون أحدمها فاع
لو كان واحداً ملا خص هذا باحلياة والصحة والغىن وخص ذلك باملوت واألمل والفقر فريجع حاصله إىل طلب اللمية 

حانه وتعاىل بعد أن ذكر يف أفعال اهللا تعاىل فلما كان مدار أمر القائلني بالشريك على طلب اللمية ال جرم أنه سب
الدليل على التوحيد ذكر ما هو النكتة األصلية يف اجلواب عن شبهة القائلني بالشريك ألن الترتيب اجليد يف 

  املناظرة أن يقع اإلبتداء بذكر الدليل املثبت للمطلوب مث يذكر بعده ما هو اجلواب عن شبهة اخلصم
الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ أما أهل السنة فإهنم استدلوا عليه بوجوه أحدها أنه لو  املسألة الثانية يف الداللة على أنه سبحانه

كان كل شيء معلالً بعلة لكانت علية تلك العلة معللة بعلة أخرى ويلزم التسلسل فال بد يف قطع التسلسل من 
ه وكما أن ذاته منزهة عن اإلفتقار إىل اإلنتهاء إىل ما يكون غنياً عن العلة وأوىل األشياء بذلك ذات اهللا تعاىل وصفات

املؤثر والعلة وصفاته مربأة عن االفتقار إىل املبدع واملخصص فكذا فاعليته جيب أن تكون مقدسة عن اإلستناد إىل 
املوجب واملؤثر وثانيها أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة إما أن تكون واجبة أو ممكنة فإن كانت 

من وجوهبا وجوب كونه فاعالً وحينئذ يكون موجباً بالذات ال فاعالً باالختيار وإن كانت ممكنة كانت  واجبة لزم
تلك العلة فعالً هللا تعاىل أيضاً فتفتقر فاعليته لتلك العلة إىل علة أخرى ولزم التسلسل وهو حمال وثالثها أن علة 

ليته للعامل قدمية فيلزم قدم العامل وإن كانت حمدثة افتقر إىل فاعلية اهللا تعاىل للعامل إن كانت قدمية لزم أن تكون فاع
علة أخرى ولزم التسلسل ورابعها أن من فعل فعالً لغرض فإما أن يكون متمكناً من حتصل ذلك الغرض بدون تلك 

منه كان الواسطة أو ال يكون متمكناً منه فإن كان متمكناً منه كان توسط تلك الواسطة عبثاً وإن مل يكن متمكناً 
عاجزاً والعجز على اهللا تعاىل حمال أما العجز علينا فغري ممتنع فلذلك كانت أفعالنا معللة باألغراض وكل ذلك يف 

حق اهللا تعاىل حمال وخامسها أنه لو كان فعله معلالً بغرض لكان ذلك الغرض إما أن يكون عائداً إىل اهللا تعاىل أو إىل 
النفع والضر وإذا بطل ذلك تعني أن الغرض ال بد وأن يكون عائداً إىل العباد وال  العباد واألول حمال ألنه منزه عن

غرض للعباد إال حصول اللذات وعدم حصول اآلالم واهللا تعاىل قادر على حتصيلها ابتداء من غري شيء من 
  الوسائط وإذا كان كذلك استحال أن يفعل شيئاً ألجل

لكان وجود ذلك الغرض وعدمه بالنسبة إليه إما أن يكون على السواء شيء وسادسها هو أنه لو فعل فعالً لغرض 
أو ال يكون فإن كان على السواء استحال أن يكون غرضاً وإن مل يكن على السواء لزم كونه تعاىل ناقصاً بذاته 

بة إىل كامالً بغريه وذلك حمال فإن قلت وجود ذلك الغرض وعدمه وإن كان بالنسبة إليه على السواء أما بالنس
العباد فالوجود أوىل من العدم قلنا حتصيل تلك األولوية للعبد وعدم حتصيلها له إما أن يكون بالنسبة إليه على 
السوية أو ال على السوية ويعود التقسيم األول وسابعها وهو أن املوجود إما هو سبحانه أو ملكه وملكه ومن 



ا وهو أن من قال لغريه مل فعلت ذلك فهذا السؤال إمنا حيسن تصرف يف ملك نفسه ال يقال له مل فعلت ذلك وثامنه
حيث حيتمل أن يقدر السائل على منع املسؤول منه عن فعله وذلك من العبد يف حق اهللا تعاىل حمال فإنه لو فعل أي 

هدده فعل شاء فالعبد كيف مينعه عن ذلك إما بأن يهدده بالعقاب واإليالم وذلك على اهللا تعاىل حمال أو بأن ي
باستحقاق الذم واخلروج عن احلكمة واإلنصاف بالسفاهة على ما يقوله املعتزلة وذلك أيضاً حمال ألن استحقاقه 

للمدح واتصافه بصفات احلكمة واجلالل أمور ذاتية له وما ثبت للشيء لذاته يستحيل أن يتبدل ألجل تبدل 
يقال هللا يف أفعاله مل فعلت هذا الفعل فإن كل شيء  الصفات العرضية اخلارجية فثبت هبذه الوجوه أنه ال جيوز أن

صنعه وال علة لصنعه وأما املعتزلة فإهنم سلموا أنه ال جيوز أن يقال هللا مل فعلت هذا الفعل ولكنهم بنوا ذلك على 
يح أصل آخر وهو أنه تعاىل عامل بقبح القبائح وعامل بكونه غنياً عنها ومن كان كذلك فإنه يستحيل أن يفعل القب

وإذا عرفنا ذلك عرفنا إمجاالً أن كل ما يفعله اهللا تعاىل فهو حكمة وصواب وإذا كان كذلك مل جيز للعبد أن يقول 
  هللا مل فعلت هذا

  أما البحث الثاين وهو قوله تعاىل َوُهْم ُيْسئَلُونَ فهذا يدل على كون املكلفني مسؤولني عن أفعاهلم وفيه مسألتان
م يف هذا السؤال إما يف اإلمكان العقلي أو يف الوقوع السمعي أما اإلمكان العقلي فاخلالف املسألة األوىل أن الكال

فيه مع منكري التكاليف واحتجوا على قوهلم بوجوه أحدها قالوا التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء 
ال االستواء ميتنع الترجيح وحال داعيته إىل الفعل والترك أو حال رجحان أحدمها على اآلخر واألول حمال ألن ح

امتناع الترجيح يكون التكليف بالترجيح تكليفاً باحملال والثاين حمال ألن حال الرجحان يكون الراجح واجب 
الوقوع واملرجوع ممتنع الوقوع والتكليف بإيقاع ما يكون واجب الوقوع عبث وبإيقاع ما هو ممتنع الوقوع تكليف 

ا كل ما علم اهللا وقوعه فهو واجب الوقوع فيكون التكليف به عبثاً وكل ما علم اهللا تعاىل مبا ال يطاق وثانيها قالو
عدمه كان ممتنع الوقوع فيكون التكليف به تكليفاً مبا ال يطاق وثالثها قالوا سؤال العبد ما أن يكون لفائدة أو ال 

تاجاً وهو حمال وإن عادت إىل العبد فهو حمال لفائدة فإن كان لفائدة فتلك الفائدة إن عادت إىل اهللا تعاىل كان حم
ألن سؤاله ملا كان سبباً لتوجيه العقاب عليه مل يكن هذا نفعاً عائداً إىل العبد بل ضرراً عائداً إليه وإن مل يكن يف 

 السؤال فائدة كان عبثاً وهو غري جائز على احلكيم بل كان إضراراً وهو غري جائز على الرحيم واجلواب عنها من
وجهني األول أن غرضكم من إيراد هذه الشبهة النافية للتكليف أن تلزمونا نفي التكليف فكأنكم تكلفونا بنفي 
التكليف وهو متناقض والثاين وهو أن مدار كالمكم يف هذه الشبهات على حرف واحد وهو أن التكاليف كلها 

  ريجع حاصل هذه الشبهات إىل أنه يقال له تعاىل ملتكاليف مبا ال يطاق فال جيوز من احلكيم أن يوجبها على العباد ف

فَْعلُ كلفت عبادك إال أن قد بينا أنه سبحانه الَ ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسئَلُونَ فظهر هبذا أن قوله الَ ُيْسأَلُ َعمَّا َي
ى طرف من أسرار علم القرآن وأما كاألصل والقاعدة لقوله وَُهْم ُيْسئَلُونَ فتأمل يف هذه الدقائق العجيبة لتقف عل

احلجر ( الوقوع السمعي فلقائل أن يقول إن قوله َوُهْم ُيْسئَلُونَ وإن كان متأكداً بقوله فََورَّبَك لََنْسئَلَنَُّهمْ أَْجَمِعَني 
( ُيْسئَلُ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوالَ َجانٌّ  إال أنه يناقضه قوله ُتكَذَّباِن فََيْوَمِئذٍ الَّ)  ٢٤الصافات ( وبقوله َوِقفُوُهْم إِنَُّهْم )  ٩٢

واجلواب أن يوم القيامة يوم طويل وفيه مقامات فيصرف كل واحد من السلب واإلجياب إىل مقام )  ٣٩الرمحن 
  آخر دفعاً للتناقض

عما يفعل  املسألة الثانية قالت املعتزلة فيه وجوه أحدها أنه تعاىل لو كان هو اخلالق للحسن والقبيح لوجب أن يسأل
بل كان يذم مبا حقه الذم كما حيمد مبا حقه املدح وثانيها أنه كان جيب أن ال يسأل عن األمور إذا كان ال فاعل 

سواه وثالثها أنه كان ال جيوز أن يسألوا عن عملهم إذ ال عمل هلم ورابعها أن أعماهلم ال ميكنهم أن يعدلوا عنها من 



ه تعاىل صرح يف كثري من املواضع بأنه يقبل حجة العباد عليه كقوله رُُّسالً حيث خلقها وأوجدها فيهم وخامسها أن
وهذا يقتضي أن هلم عليه احلجة )  ١٦٥النساء ( مَُّبّشرِيَن َومُنِذرِيَن لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ  َبْعَد الرُُّسلِ 

ْم بَِعذَابٍ ّمن قَْبِلِه لَقَالُواْ َربََّنا لَْوال أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرسُوالً فََنتَّبَِع ءاَياِتَك ِمن قَْبلِ أَن قبل بعثة الرسل وقال َولَْو أَنَّا أَْهلَكَْناُه
ونظائر هذه اآليات كثرية وكلها تدل على أن حجة العبد متوجهة على اهللا تعاىل )  ١٣٤طه ( نَِّذلَّ َوَنْخَزى 

وم القيامة فيقول اهللا تعاىل ما محلك على معصييت فيقول على مذهب اجلرب يا وسادسها قال مثامة إذا وقف العبد ي
رب إنك خلقتين كافراً وأمرتين مبا ال أقدر عليه وحلت بيين وبينه وال شك أنه على مذهب اجلرب يكون صادقاً 

ن ينفعه هذا الكالم فقيل له ومن يدعه فوجب أ)  ١١٩املائدة ( وقال اهللا تعاىل َهاذَا َيْوُم َينفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم 
يقول هذا الكالم أو حيتج فقال مثامة أليس إذا منعه اهللا الكالم واحلجة فقد علم أنه منعه مما لو مل مينعه منه النقطع يف 

اليت يده وهذا هناية االنقطاع واجلواب عن هذه الوجوه أهنا معارضة مبسألة الداعي ومسألة العلم مث بالوجوه الثمانية 
  بينا فيها أنه يستحيل طلب ملية أفعال اهللا تعاىل وأحكامه

ِمن ُدونِِه ءاِلَهةً   وأما قوله تعاىل أَمِ اتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه ءاِلَهةً  قُلْ َهاُتواْ ُبرَْهاَنكُْم فاعلم أنه سبحانه كرر قوله أَمِ اتََّخذُواْ
توا برهانكم على ذلك أما من جهة العقل أو من جهة النقل فإنه استعظاماً لكفرهم أي وصفتم اهللا بأن له شريكاً فها

سبحانه ملا ذكر دليل التوحيد أوالً وقرر األصل الذي عليه خترج شبهات القائلني بالتثنية ثانياً أخذ يطالبهم بذكر 
  شبهتهم ثالثاً

  أما قوله تعاىل َهاذَا ِذكُْر َمن مَِّعىَ  َوِذكُْر َمن قَْبِلى ففيه مسألتان
املسألة األوىل يف تفسريه وفيه أقوال أحدها َهاذَا ِذكُْر َمن مَِّعىَ  أي هذا هو الكتاب املنزل على من معي َوَهاذَا ِذكْرٌ 
مِّن قَْبِلى أي الكتاب املنزل على من تقدمين من األنبياء وهو التوراة واإلجنيل والزبور والصحف وليس يف شيء منها 

ن دوين بل ليس فيها إال إِّنى أََنا اللَُّه ال إله إِال أََناْ كما قال بعد هذا َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك أىن أذنت بأن تتخذوا إهلاً م
 وهو قول ِمن رَُّسولٍ إِالَّ ُيوَحى إِلَْيِه أَنَُّه ال إله إِالَّ أََناْ فَاْعُبُدوِن وهذا قول ابن عباس واختيار القفال والزجاج والثاين

 وقتادة ومقاتل والسدي أن قوله َوِذكُْر َمن قَْبِلى صفة للقرآن فإنه كما يشتمل على أحوال هذه سعيد ابن جبري
  األمة فكذا يشتمل على أحوال األمم

املاضية الثالث ما ذكره القفال وهو أن املعىن قل هلم هذا الكتاب الذي جئتكم به قد اشتمل على بيان أحوال من 
وعلى بيان أحوال من قبلي من املخالفني واملوافقني فاختاروا ألنفسكم كأن الغرض منه معي من املخالفني واملوافقني 

  التهديد
قرىء َهاذَا ذِكُْر َمن مَِّعىَ  َوِذكُْر َمن قَْبِلى بالتنوين ومن مفعول منصوب ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

وهو األصل واإلضافة من إضافة املصدر إىل )  ١٥ ١٤البلد ( َيِتيماً بالذكر كقوله أَوْ إِطَْعاٌم ِفى َيْومٍ ِذى َمْسَغَبةٍ  
وقرىء من معي ومن )  ٣ ٢الروم ( املفعول كقوله غُِلَبِت الرُّوُم ِفى أَدَْنى االْْرضِ َوُهم ّمن َبْعِد غَلَبِهِمْ َسَيْغِلُبونَ 
ع غريب والعذر فيه أنه اسم هو ظرف قبلي بكسر ميم من على ترك اإلضافة يف هذه القراءة وإدخال اجلار على م

  حنو قبل وبعد فدخل من عليه كما يدخل على إخواته وقرىء ذكر معي وذكر قبلي
  وأما قوله َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ َيْعلَُمونَ الَْحقَّ فَُهْم مُّعْرُِضونَ ففيه مسائل

ا ادعوه وبني أنه ال دليل هلم ألبتة عليه ال املسألة األوىل أنه سبحانه ملا ذكر دليل التوحيد وطالبهم بالداللة على م
من جهة العقل وال من جهة السمع ذكر بعده أن وقوعهم يف هذا املذهب الباطل ليس ألجل دليل ساقهم إليه بل 
ذلك ألن عندهم ما هو أصل الشر والفساد كله وهو عدم العلم مث ترتب على عدم العلم اإلعراض عن استماع 



  احلق وطلبه
قرىء الَْحّق بالرفع على توسط التوكيد بني السبب واملسبب واملعىن أن ) الكشاف ( لثانية قال صاحب املسألة ا

  إعراضهم بسبب اجلهل هو احلق ال الباطل
علم أن يوحى ونوحى اأما قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ إِالَّ نُوِحى إِلَْيهِ أَنَُّه ال إله إِالَّ أََناْ فَاْعُبُدوِن ف

  قراءتان مشهورتان وهذه اآلية مقررة ملا سبقها من آيات التوحيد
َيْعَملُونَ َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما  َوقَالُواْ اتََّخذَ الرَّْحَمُن وَلَداً ُسْبَحاَنُه َبلْ ِعَباٌد مُّكَْرُمونَ الَ َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ َوُهْم بِأَْمرِِه

ن ُدونِِه فَذاِلكَ َنْجزِيِه َجَهنَّمَ لْفَُهْم َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ اْرَتَضى َوُهْم مِّْن َخشَْيِتِه ُمْشِفقُونَ َوَمن َيقُلْ ِمنُْهْم إِنِّى إِلَاٌه مَِّخ
  كَذَِلَك َنْجزِى الظَّاِلمَِني

عن الشريك والضد والند أردف ذلك برباءته عن اختاذ اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا بني بالدالئل الباهرة كونه منزهاً 
الولد فقال َوقَالُواْ اتََّخذَ الرَّْحَمُن وَلَداً نزلت يف خزاعة حيث قالوا املالئكة بنات اهللا وأضافوا إىل ذلك أنه تعاىل 

  باًصاهر اجلن على ما حكى اهللا تعاىل عنهم فقال َوَجَعلُواْ َبْيَنُه وََبْيَن الْجِنَّةِ  َنَس

مث إنه سبحانه وتعاىل نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه ألن الولد ال بد وأن يكون شبيهاً بالوالد )  ١٥٨الصافت ( 
فلو كان هللا ولد ألشبهه من بعض الوجوه مث ال بد وأن خيالفه من وجه آخر وما به املشاركة غري ما به املمايزة فيقع 

ركب ممكن فاختاذه للولد يدل على كونه ممكناً غري واجب وذلك خيرجه التركيب يف ذات اهللا سبحانه وتعاىل وكل م
  عن حد اإلهلية ويدخله يف حد العبودية ولذلك نزه نفسه عنه

أما قوله َبلْ ِعبَاٌد مُّكَْرُمونَ فاعلم أنه سبحانه ملا نزه نفسه عن الولد أخرب عنهم بأهنم عباد والعبودية تنايف الوالدة إال 
لون على سائر العباد وقرىء مُّكَْرُمونَ الَ َيْسبِقُوَنُه من سابقته فسبقته أسبقه واملعىن أهنم يتبعونه يف أهنم مكرمون مفض

قوله وال يقولون شيئاً حىت يقوله فال يسبق قوهلم قوله وكما أن قوهلم تابع لقوله فعملهم أيضاً كذلك مبين على أمره 
  ال يعملون عمالً ما مل يؤمروا به

نه ذكر ما جيري جمرى السبب هلذه الطاعة فقال َيعْلَُم َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْم واملعىن أهنم ملا علموا مث إنه سبحا
كونه سبحانه عاملاً جبميع املعلومات علموا كونه عاملاً بظواهرهم هم وبواطنهم فكان ذلك داعياً هلم إىل هناية 

يه وجوهاً أحدها قال ابن عباس يعلم ما قدموا وما أخروا من أعماهلم اخلضوع وكمال العبودية وذكر املفسرون ف
وثانيها ما بني أيديهم اآلخرة وما خلفهم الدنيا وقيل على عكس ذلك وثالثها قال مقاتل يعلم ما كان قبل أن 

انت هذه خيلقهم وما يكون بعد خلقهم وحقيقة املعىن أهنم يتقلبون حتت قدرته يف ملكوته وهو حميط هبم وإذا ك
حالتهم فكيف يستحقون العبادة وكيف يتقدمون بني يدي اهللا تعاىل فيشفعون ملن مل يأذن اهللا تعاىل له مث كشف عن 

تهم هذا املعىن فقال َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ اْرَتَضى أي ملن هو عند اهللا مرضي َوُهْم ّمْن َخشَْيِتِه ُمْشِفقُونَ أي من خشي
أنه ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ر إىل املفعول ومشفقون خائفون وال يأمنون مكره وعن رسول اهللا منه فأضيف املصد

ونظريه قوله تعاىل الَّ يََتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن ) رأى جربيل عليه السالم ليلة املعراج ساقطاً كاحللس من خشية اهللا تعاىل 
  ) ٣٨النساء ( أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن 

 عاىل َوَمن َيقُلْ مِْنُهْم إِّنى إِلَاٌه ّمن ُدونِِه فَذاِلَك َنجْزِيِه َجهَنََّم فاملعىن أن كل من يقول من املالئكة ذلك القولأما قوله ت
فإنا جنازي ذلك القائل هبذا اجلزاء وهذا ال يدل على أهنم قالوا ذلك أو ما قالوه وهو قريب من قوله تعاىل لَِئنْ 

  َعَملَُك وههنا مسائل أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ
املسألة األوىل هذه الصفات تدل على العبودية وتنايف الوالدة لوجوه أحدها أهنم ملا بالغوا يف الطاعة إىل حيث ال 



يقولون قوالً وال يعملون عمالً إال بأمره فهذه صفات للعبيد ال صفات األوالد وثانيها أنه سبحانه ملا كان عاملاً 
ال يعلمون أسرار اهللا تعاىل وجب أن يكون اإلله املستحق للعبادة هو ال هؤالء املالئكة وهذه  بأسرار املالئكة وهم

)  ١١٦املائدة ( الداللة هي نفس ما ذكره عيسى عليه السالم يف قوله َتعْلَُم َما ِفى َنفِْسى َوالَ أَْعلَُم َما ِفى نَفِْسَك 
اً أو ولداً لإلله ال يكون كذلك ورابعها أهنم على هناية اإلشفاق وثالثها أهنم ال يشفعون إال ملن ارتضى ومن يكن إهل

 والوجل وذلك ليس إال من صفات العبيد وخامسها نبه تعاىل بقوله َوَمن َيقُلْ مِْنُهْم إِّنى إِلَاٌه ّمن ُدونِِه فَذاِلَك َنجْزِيِه
  يف يصح كوهنم آهلةَجهَنََّم على أن حاهلم حال سائر العبيد املكلفني يف الوعد والوعيد فك

املسألة الثانية احتجت املعتزلة بقوله تعاىل َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ ارَْتَضى على أن الشفاعة يف اآلخرة ال تكون ألهل 
  الكبائر ألنه ال يقال يف أهل الكبائر إن اهللا يرتضيهم واجلواب قال ابن عباس رضي اهللا

ى أي ملن قال ال إله إال اهللا واعلم أن هذه اآلية من أقوى الدالئل لنا يف إثبات عنهما والضحاك إِالَّ ِلَمنِ ارَْتَض
الشفاعة ألهل الكبائر وتقريره هو أن من قال ال إله إال اهللا فقد ارتضاه تعاىل يف ذلك ومىت صدق عليه أنه ارتضاه 

دق ال حمالة كل واحد من أجزائه اهللا تعاىل يف ذلك فقد صدق عليه أنه ارتضاه اهللا ألن املركب مىت صدق فقد ص
وإذا ثبت أن اهللا قد ارتضاه وجب اندراجه حتت هذه اآلية فثبت بالتقرير الذي ذكرناه أن هذه اآلية من أقوى 

  الدالئل لنا على ما قرره ابن عباس رضي اهللا عنهما
من حيث قال الَ َيْسبِقُوَنهُ  املسألة الثالثة هذه اآلية تدل على أمور ثالثة أحدها تدل على كون املالئكة مكلفني

 بِالْقَْولِ َوُهْم بِأَْمرِِه َيْعَملُونَ َوُهْم ّمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفقُونَ ومن حيث الوعيد وثانيها تدل أيضاً على أن املالئكة
لظَّاِلِمَني يدل على أن معصومون ألنه قال وَُهْم بِأَمْرِِه َيْعَملُونَ وثالثها قال القاضي عبد اجلبار قوله كَذاِلكَ َنْجزِى ا

كل ظامل جيزيه اهللا جهنم كما توعد املالئكة به وذلك يوجب القطع على أنه تعاىل ال يغفر ألهل الكبائر يف اآلخرة 
  واجلواب أقصى ما يف الباب أن هذا العموم مشعر بالوعيد وهو معارض بعمومات الوعيد

اِت واألرض كَاَنَتا َرْتقاً فَفََتقَْناُهَما َوَجَعلَْنا ِمَن الَْمآِء كُلَّ َشىْ ٍء َحى ٍّ أَفَالَ ُيْؤِمُنونَ أَوَلَْم َيَر الَِّذيَن كَفَُروا أَنَّ السََّماَو
مَّْحفُوظاً َوُهمْ السََّمآَء َسقْفاً َوَجَعلَْنا ِفى األرض َروَاِسىَ  أَن َتِميَد بِهِْم َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفَجاجاً سُُبالً لََّعلَُّهْم َيهَْتُدونَ َوَجَعلَْنا 
  َعْن َءاَياِتَها ُمعْرُِضونَ َوُهَو الَِّذى َخلََق الَّْيلَ َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ ِفى فَلٍَك َيسَْبُحونَ

اعلم أنه سبحانه وتعاىل شرع اآلن يف الدالئل الدالة على وجود الصانع وهذه الدالئل أيضاً دالة على كونه منزهاً 
شريك ألهنا دالة على حصول الترتيب العجيب يف العامل ووجود اإلهلني يقتضي وقوع الفساد فهذه الدالئل عن ال

تدل من جهة على التوحيد فتكون كالتوكيد ملا تقدم وفيها أيضاً رد على عبدة األوثان من حيث إن اإلله القادر 
عبادته إىل عبادة حجر ال يضر وال ينفع فهذا على مثل هذه املخلوقات الشريفة كيف جيوز يف العقل أن يعدل عن 

  وجه تعلق هذه اآلية مبا قبلها واعلم أنه سبحانه وتعاىل ذكر ههنا ستة أنواع من الدالئل
  ئلالنوع األول قوله أَوَ لَْم َيَر الَِّذيَن كَفَرُواْ أَنَّ السََّماوَاِت وَاالْْرَض كَاَنَتا َرْتقاً فَفََتقَْناُهَما وفيه مسا

سألة األوىل قرأ ابن كثري أمل ير بغري الواو والباقون بالواو وإدخال الواو يدل على العطف هلذا القول على أمر امل
  قرىء رتقاً بفتح التاء وكالمها يف معىن املفعول كاخللق والنفض) الكشاف ( تقدمه قال صاحب 

در فما بال الرتق قلت هو على تقدير أي كانتا مرتوقتني فإن قلت الرتق صاحل أن يقع موقع مرتوقتني ألنه مص
  موصوف أي كانتا شيئاً رتقاً

املسألة الثانية لقائل أن يقول املراد من الرؤية يف قوله تعاىل أََو لَمْ َيَر الَِّذيَن كَفَُرواْ إما الرؤية وإما العلم واألول 



نه وتعاىل مَّا أَشَْهدتُُّهْم َخلَْق السََّماوَاِت مشكل أما أوالً فألن القوم ما رأومها كذلك البتة وأما ثانياً فلقوله سبحا
وأما العلم فمشكل ألن األجسام قابلة للفتق والرتق يف أنفسها فاحلكم عليها بالرتق أوالً )  ٥١الكهف ( َواالْْرَض 

ثل هذا وبالفتق ثانياً ال سبيل إليه إال السمع واملناظرة مع الكفار الذين ينكرون الرسالة فكيف جيوز التمسك مب
( االستدالل واجلواب املراد من الرؤية هو العلم وما ذكروه من السؤال فدفعه من وجوه أحدها أنا نثبت نبوة حممد 

بسائر املعجزات مث نستدل بقوله مث جنعله دليالً على حصول النظام يف العامل وانتقاء الفساد ) صلى اهللا عليه وسلم 
لتوحيد وثانياً أن حيمل الرتق والفتق على إمكان الرتق والفتق والعقل يدل عنه وذلك يؤكد الداللة املذكورة يف ا

عليه ألن األجسام يصح عليها االجتماع واالفتراق فاختصاصها باالجتماع دون االفتراق أو بالعكس يستدعي 
جوهرة مث نظر إليها خمصصاً وثالثها أن اليهود والنصارى كانوا عاملني بذلك فإنه جاء يف التوراة إن اهللا تعاىل خلق 

بعني اهليبة فصارت ماء مث خلق السموات واألرض منها وفتق بينها وكان بني عبدة األوثان وبني اليهود نوع صداقة 
فاحتج اهللا تعاىل عليهم هبذه احلجة بناء على أهنم يقبلون ) صلى اهللا عليه وسلم ( بسبب االشتراك يف عداوة حممد 

  قول اليهود يف ذلك
لثالثة إمنا قال كانتا رتقاً ومل يقل كن رتقاً ألن السموات لفظ اجلمع واملراد به الواحد الدال على اجلنس قال املسألة ا

األخفش السموات نوع واألرض نوع ومثله إِنَّ اللََّه ُيْمِسكُ السََّماوَاِت َواالْْرَض أَن َتزُوالَ ومن ذلك قوهلم أصلحنا 
  ألن هذا القطيع غنم وذلك غنم بني القومني ومرت بنا غنمان أسودان

املسألة الرابعة الرتق يف اللغة السد يقال رتقت الشيء فارتتق والفتق الفصل بني الشيئني امللتصقني قال الزجاج 
لطََّعاَم الرتق مصدر واملعىن كانتا ذوايت رتق قال املفضل إمنا مل يقل كانتا رتقني كقوله َوَما َجَعلَْناُهْم َجَسداً الَّ َيأْكُلُونَ ا

  ألن كل واحد جسد كذلك فيما حنن فيه كل واحد رتق)  ٨األنبياء ( 
املسألة اخلامسة اختلف املفسرون يف املراد من الرتق والفتق على أقوال أحدها وهو قول احلسن وقتادة وسعيد بن 

ففصل اهللا بينهما ورفع جبري ورواية عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهم أن املعىن كانتا شيئاً واحداً ملتزقتني 
السماء إىل حيث هي وأقر األرض وهذا القول يوجب أن خلق األرض مقدم على خلق السماء ألنه تعاىل ملا فصل 
بينهما ترك األرض حيث هي وأصعد األجزاء السماوية قال كعب خلق اهللا السموات واألرض ملتصقتني مث خلق 

أيب صاحل وجماهد أن املعىن كانت السموات مرتفعة فجعلت سبع  رحياً توسطتهما ففتقهما هبا وثانيها وهو قول
مسوات وكذلك األرضون وثالثها وهو قول ابن عباس واحلسن وأكثر املفسرين أن السموات واألرض كانتا رتقاً 

لرَّْجعِ باالستواء والصالبة ففتق اهللا السماء باملطر واألرض بالنبات والشجر ونظريه قوله تعاىل وَالسََّماء ذَاِت ا
ورجحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك َوَجَعلَْنا ِمنَ )  ١٢ ١١الطارق ( َواالَْرضِ ذَاِت الصَّْدعِ 

الَْماء كُلَّ َشىْ ء َحىّ  وذلك ال يليق إال وللماء تعلق مبا تقدم وال يكون كذلك إال إذا كان املراد ما ذكرنا فإن قيل 
  ر ال ينزل من السموات بلهذا الوجه مرجوح ألن املط

من مساء واحدة وهي مساء الدنيا قلنا إمنا أطلق عليه لفظ اجلمع ألن كل قطعة منها مساء كما يقال ثوب أخالق 
وبرمة أعشار واعلم أن هذا التأويل جيوز محل الرؤية على اإلبصار ورابعها قول أيب مسلم األصفهاين جيوز أن يراد 

وكقوله قَالَ َبل رَّبُّكُْم َربُّ السََّماَواتِ )  ١١الشورى ( وله فَاِطَر السََّماوَاِت وَاالْْرَض بالفتق اإلجياد واإلظهار كق
فأخرب عن اإلجياد بلفظ الفتق وعن احلال قبل اإلجياد بلفظ الرتق أقول )  ٥٦األنبياء ( َواالْْرضَ الَِّذى فطََرُهنَّ 

وأعيان متباينة بل كأنه أمر واحد متصل متشابه فإذا وجدت وحتقيقه أن العدم نفي حمض فليس فيه ذوات مميزة 
احلقائق فعند الوجود والتكون يتميز بعضها عن بعض وينفصل بعضها عن بعض فبهذا الطريق حسن جعل الرتق 



لَُخ ِمْنُه جمازاً عن العدم والفتق عن الوجود وخامسها أن الليل سابق على النهار لقوله تعاىل َوءاَيةٌ  لَُّهُم الَّْيلُ َنْس
وكانت السموات واألرض مظلمة أوالً ففتقهما اهللا تعاىل بإظهار النهار املبصر فإن قيل فأي )  ٣٧يس ( النََّهاَر 

األقاويل أليق بالظاهر قلنا الظاهر يقتضي أن السماء على ما هي عليه واألرض على ما هي عليه كانتا رتقاً وال جيوز 
والرتق ضد الفتق فإذا كان الفتق هو املفارقة فالرتق جيب أن يكون هو املالزمة كوهنما كذلك إال ومها موجودان 

وهبذا الطريق صار الوجه الرابع واخلامس مرجوحاً ويصري الوجه األول أوىل الوجوه ويتلوه الوجه الثاين وهو أن 
هنما كانا صلبني من غري كل واحد منهما كان رتقاً ففتقهما بأن جعل كل واحد منهما سبعاً ويتلوه الثالث وهو أ

  فطور وفرج ففتقهما لينزل املطر من السماء ويظهر النبات على األرض
املسألة السادسة داللة هذه الوجوه على إثبات الصانع وعلى وحدانيته ظاهرة ألن أحداً ال يقدر على مثل ذلك 

ن اهللا األرض أهلها جعلهما فتقاً ملا فيه من واألقرب أنه سبحانه خلقهما رتقاً ملا فيه من املصلحة للمالئكة مث ملا أسك
  منافع العباد

  النوع الثاين من الدالئل قوله تعاىل َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماء كُلَّ َشىْ ء َحىّ  أَفَالَ ُيْؤِمُنونَ وفيه مسائل
تعدى إىل واحد قوله وجعلنا ال خيلو إما أن يتعدى إىل واحد أو اثنني فإن ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

أو كأمنا خلقناه من املاء لفرط )  ٤٥النور ( فاملعىن خلقنا من املاء كل حيوان كقوله وَاللَُّه َخلََق كُلَّ َدابَّةٍ  ّمن مَّاء 
وإن تعدى إىل اثنني فاملعىن )  ٣٧األنبياء ( احتياجه إليه وحبه له وقلة صربه عنه كقوله ُخِلَق اإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ 

ما أنا من دد وال الدد مين ( ا كل شيء حي بسبب من املاء ال بد له منه ومن هذا حنو من يف قوله عليه السالم صرين
  وقرىء حياً وهو املفعول الثاين) 

ُمومِ املسألة الثانية لقائل أن يقول كيف قال وخلقنا من املاء كل حيوان وقد قال وَالَْجآنَّ َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ السَّ
وجاء يف األخبار أن اهللا تعاىل خلق املالئكة من النور وقال تعاىل يف حق عيسى عليه السالم َوإِذْ )  ٢٧احلجر ( 

وقال يف حق آدم َخلَقَُه ِمن )  ١١٠املائدة ( َتْخلُُق ِمَن الطّنيِ كََهْيئَةِ  الطَّْيرِ بِإِذْنِى فََتنفُُخ ِفيَها فََتكُونُ طَيْراً بِإِذْنِى 
واجلواب اللفظ وإن كان عاماً إال أن القرينة املخصصة قائمة فإن الدليل ال بد وأن يكون )  ٥٩آل عمران ( رَابٍ ُت

مشاهداً حمسوساً ليكون أقرب إىل املقصود وهبذا الطريق خترج عنه املالئكة واجلن وآدم وقصة عيسى عليهم السالم 
  ألن الكفار مل يروا شيئاً من ذلك

ة اختلف املفسرون فقال بعضهم املراد من قوله كُلَّ َشىْ ء َحىّ  احليوان فقط وقال آخرون بل يدخل املسألة الثالث
  فيه النبات والشجر ألنه من املاء صار نامياً وصار فيه الرطوبة واخلضرة والنور والثمر وهذا

منه كل شيء يف األرض من النبات القول أليق باملعىن املقصود كأنه تعاىل قال ففتقنا السماء إلنزال املطر وجعلنا 
وغريه حياً حجة القول األول أن النبات ال يسمى حياً قلنا ال نسلم والدليل عليه قوله تعاىل كَْيَف ُيْحىِ  االْْرضَ َبْعدَ 

هبا اخلالق الذي  أما قوله تعاىل أَفَالَ ُيْؤِمُنونَ فاملراد أفال يؤمنون بأن يتدبروا هذه األدلة فيعلموا)  ٥٠الروم ( َمْوِتَها 
  ال يشبه غريه ويتركوا طريقة الشرك

  النوع الثالث قوله تعاىل َوَجَعلَْنا ِفى االْْرضِ َروَاِسىَ  أَن َتِميَد بِهِْم وفيه مسائل
املسألة األوىل أن متيد هبم كراهة أن متيد هبم أو لئال متيد هبم فحذف ال والالم األوىل وإمنا جاز حذف ال لعدم 

  ما ترى ذلك يف قوله لّئَالَّ َيْعلَمَ أَْهلُ الِْكَتابِااللتباس ك
  املسألة الثانية الرواسي اجلبال والراسي هو الداخل يف األرض

املسألة الثالثة قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إن األرض بسطت على املاء فكانت تنكفىء بأهلها كما تنكفىء 



  اىل باجلبال الثقالالسفينة ألهنا بسطت على املاء فأرساها اهللا تع
  النوع الرابع قوله تعاىل َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفَجاجاً ُسُبالً لََّعلَُّهْم َيْهَتُدونَ وفيه مسائل

الفج الطريق الواسع فإن قلت يف الفجاج معىن الوصف فماهلا قدمت على ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
واْ ِمْنَها سُُبالً ِفجَاجاً قلت مل تقدم وهي صفة ولكنها جعلت حاالً كقوله السبل ومل تؤخر كما يف قوله تعاىل لَّتْسلُكُ

  لعزة موحشاً طلل قدمي
والفرق من جهة املعىن أن قوله سبالً فجاجاً إعالم بأنه سبحانه جعل فيها طرقاً واسعة وأما قوله ِفجَاجاً ُسُبالً فهو 

  هذه اآلية بيان ملا أهبم يف اآلية األوىلإعالم بأنه سبحانه حني خلقها جعلها على تلك الصفة ف
املسألة الثانية يف قوله ِفيَها قوالن أحدمها أهنا عائدة إىل اجلبال أي وجعلنا يف اجلبال اليت هي رواسي فجاجاً سبالً أي 

طرقاً واسعة وهو قول مقاتل والضحاك ورواية عطاء عن ابن عباس وعن ابن عمر قال كانت اجلبال منضمة فلما 
ق اهللا قوم نوح فرقها فجاجاً وجعل فيها طرقاً الثاين أهنا عائدة إىل األرض أي وجعلنا يف األرض فجاجاً وهي أغر

  املسالك والطرق وهو قول الكليب
  املسألة الثالثة قوله لََّعلَُّهْم يَْهَتُدونَ معناه لكي يهتدوا إذ الشك ال جيوز على اهللا تعاىل

ن األول ليهتدوا إىل البالد والثاين ليهتدوا إىل وحدانية اهللا تعاىل باالستدالل قالت املسألة الرابعة يف يهتدون قوال
املعتزلة وهذا التأويل يدل على أنه تعاىل أراد من مجيع املكلفني االهتداء والكالم عليه قد تقدم وفيه قول ثالث وهو 

يف مفهوم واحد وهو أصل االهتداء فيحمل اللفظ أن اإلهتداء إىل البالد واالهتداء إىل وحدانية اهللا تعاىل يشتركان 
  على ذلك املشترك وحينئذ تكون اآلية متناولة لألمرين وال يلزم منه كون اللفظ املشترك مستعمالً يف مفهوميه معاً

  سائلالنوع اخلامس قوله تعاىل َوَجَعلَْنا السََّماء َسقْفاً مَّْحفُوظاً َوُهْم َعْن ءايَاِتَها ُمعْرُِضونَ وفيه م
  املسألة األوىل مسى السماء سقفاً ألهنا لألرض كالسقف للبيت

املسألة الثانية يف احملفوظ قوالن أحدمها أن حمفوظ من الوقوع والسقوط الذين جيري مثلهما على سائر السقوف 
ءاَياِتِه أَن َتقُوَم السََّماء وَاالْْرُض بِأَْمرِهِ  وقال َوِمْن)  ٦٥احلج ( كقوله َوُيْمِسُك السََّماء أَن َتقََع َعلَى االْْرضِ إِالَّ بِإِذْنِِه 

( وقال َوالَ ُيَؤّدِه ِحفْظُُهَما )  ٤١فاطر ( وقال تعاىل إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت وَاالْْرَض أَن َتُزوالَ )  ٢٥الروم ( 
مث ههنا قوالن )  ١٧احلجر ( كُلّ َشْيطَاٍن رَّجِيمٍ الثاين حمفوظاً من الشياطني قال تعاىل َوَحِفظَْناَها ِمن )  ٢٥٥البقرة 

أحدمها أنه حمفوظ باملالئكة من الشياطني والثاين أنه حمفوظ بالنجوم من الشياطني والقول األول أقوى ألن محل 
 ألنه اآليات عليه مما يزيد هذه النعمة عظماً ألنه سبحانه كاملتكفل حبفظه وسقوطه على املكلفني خبالف القول الثاين

  ال خياف على السماء من استراق مسع اجلن
املسألة الثالثة قوله تعاىل َوُهْم َعْن ءاَياِتَها ُمعْرُِضونَ معناه عما وضع اهللا تعاىل فيها من األدلة والعرب يف حركاهتا 

لقومي وكيفية حركاهتا وجهات حركاهتا ومطالعها ومغارهبا واتصاالت بعضها ببعض وانفصاالهتا على احلساب ا
  والترتيب العجيب الدال على احلكمة البالغة والقدرة الباهرة

املسألة الرابعة قرىء عن آيتها على التوحيد واملراد اجلنس أي هم متفطنون ملا يرد عليهم من السماء من املنافع 
على وجود اخلالق  الدنيوية كاالستضاءة بقمرها واالهتداء بكواكبها وحياة األرض بأمطارها وهم عن كوهنا آية بينة

  ووحدانيته معرضون
  مسائل النوع السادس قوله تعاىل َوُهَو الَِّذى َخلََق الَّْيلَ وَالنََّهاَر وَالشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ ِفى فَلٍَك َيسَْبُحونَ وفيه

هنا ألنه تعاىل لو خلق السماء املسألة األوىل اعلم أنه سبحانه ملا قال َوُهْم َعْن ءاَياِتَها ُمعْرُِضونَ فصل تلك اآليات ه



واألرض ومل خيلق الشمس والقمر ليظهر هبما الليل والنهار ويظهر هبما من املنافع بتعاقب احلر والربد مل تتكامل نعم 
اهللا تعاىل على عباده بل إمنا يكون ذلك بسبب حركاهتا يف أفالكها فلهذا قال كُلٌّ ِفى فَلٍَك َيسَْبُحونَ وتقريره أن 

د ثبت باألرصاد أن للكواكب حركات خمتلفة فمنها حركة تشملها بأسرها آخذة من املشرق إىل املغرب نقول ق
وهي حركة الشمس اليومية مث قال مجهور الفالسفة وأصحاب اهليئة وههنا حركة أخرى من املغرب إىل املشرق 

وجدنا الكواكب السيارة كلما كان منها قالوا وهي ظاهرة يف السبعة السيارة خفية يف الثابتة واستدلوا عليها بأنا 
أسرع حركة إذا قارن ما هو أبطأ حركة فإنه بعد ذلك يتقدمه حنو املشرق وهذا يف القمر ظاهر جداً فإنه يظهر بعد 

اإلجتماع بيوم أو يومني من ناحية املغرب على بعد من الشمس مث يزداد كل ليلة بعداً منها إىل أن يقابلها على 
لشهر وكل كوكب كان شرقياً منه على طريقته يف ممر الربوج يزداد كل ليلة قرباً منه مث إذا قريب من نصف ا

أدركه ستره بطرفه الشرقي وتنكسف تلك الكواكب عنه بطرفه الغريب فعرفنا أن هلذه الكواكب السيارة حركة من 
ج فعرفنا أن هلا حركة من املغرب املغرب إىل املشرق وكذلك وجدنا للكواكب الثابتة حركة بطيئة على توايل الربو

إىل املشرق هذا ما قالوه وحنن خالفناهم فيه وقلنا إن ذلك حمال ألن الشمس مثالً لو كانت متحركة بذاهتا من 
املغرب إىل املشرق حركة بطيئة وال شك أهنا متحركة بسبب احلركة اليومية من املغرب إىل املشرق لزم كون اجلرم 

  إىل جهتني خمتلفتني دفعة احدة وذلك حمال ألن احلركة إىل اجلهة تقتضي حصول الواحد متحركاً حركتني

املتحرك يف اجلهة املنتقل إليها فلو حترك اجلسم الواحد دفعة واحدة إىل جهتني لزم حصوله دفعة واحدة يف مكانني 
كتها إىل اجلانب الغريب وهو حمال فإن قيل مل ال جيوز أن يقال الشمس حال حركتها إىل اجلانب الشرقي تنقطع حر

وبالعكس وأيضاً فما ذكرمتوه ينتقض حبركة الرحى إىل جانب والنملة اليت تكون عليها تتحرك إىل خالف ذلك 
اجلانب قلنا أما األول فال يستقيم عل أصولكم ألن حركات األفالك مصونة عن االنقطاع عندكم وأما الثاين فهو 

 يتعارضان أما الذي احتجوا به على أن للكواكب حركة من املغرب إىل مثال حمتمل وما ذكرناه برهان قاطع فال
املشرق فهو ضعيف فإنه يقال مل ال جيوز أن يقال إن مجيع الكواكب متحركة من املشرق إىل املغرب إال أن بعضها 

الفلك  أبطأ من البعض فيتخلف بعضها عن بعض بسبب ذلك التخلف فيظن أهنا تتحرك إىل خالف تلك اجلهة مثالً
األعظم استدارته من أول اليوم األول إىل أول اليوم الثاين دورة تامة وفلك الثوابت استدارته من أول اليوم األوىل 
إىل أول اليوم الثاين دورة تامة إال مقدار ثانية فيظن أن فلك الثوابت حترك من اجلهة األخرى مقدار ثانية وال يكون 

ية وعلى هذا التقدير فجميع اجلهات شرقية وأسرعها احلركة اليومية مث يليها يف كذلك بل ذلك ألنه ختلف مبقدار ثان
السرعة فلك الثوابت مث يليها زحل وهكذا إىل أن ينتهي إىل فلك القمر فهو أبطأ األفالك حركة وهذا الذي قلناه 

ن هناية احلركة الفلك احمليط مع ما يشهد له الربهان املذكور فهو أقرب إىل ترتيب الوجود فإن على هذا التقدير تكو
وهو الفلك األعظم وهناية السكون اجلرم الذي هو يف غاية البعد وهو األرض مث إن كل ما كان أقرب إىل الفلك 

احمليط كان أسرع حركة وما كان منه أبعد كان أبطأ فهذا ما نقوله يف حركات األفالك يف أطواهلا وأما حركاهتا يف 
اختالف ميوهلا إىل الشمال واجلنوب إذا ثبت هذا فنقول لو مل يكن للكواكب  عروضها فظاهرة وذلك بسبب

حركة يف امليل لكان التأثري خمصوصاً ببقعة واحدة فكان سائر اجلوانب ختلو عن املنافع احلاصلة منه وكان الذي 
أحالتها كلها إىل يقرب منه متشابه األحوال وكانت القوة هناك لكيفية واحدة فإن كانت حارة أفنت الرطوبات ف

النارية وباجلملة فيكون املوضع احملاذي ملمر الكواكب على كيفية وخط ما ال حياذيه على كيفية أخرى وخط 
املتوسط بينهما على كيفية أخرى فيكون يف موضع شتاء دائم ويكون فيه اهلواء والعجاجة ويف موضع آخر صيف 

ال يتم فيه النضج ولو مل تكن عودات متتالية وكان الكوكب دائم يوجب االحتراق ويف موضع آخر ربيع أو خريف 



يتحرك بطيئاً لكان امليل قليل املنفعة والتأثري شديد اإلفراط وكان يعرض قريباً مما لو مل يكن ميل ولو كانت 
الكواكب أسرع حركة من هذه ملا كملت املنافع وما متت وأما إذا كان هناك ميل حيفظ احلركة يف جهة مدة مث 

نتقل إىل جهة أخرى مبقدار احلاجة ويبقى يف كل جهة برهة مت بذلك تأثريه حبيث يبقى مصوناً عن طريف اإلفراط ي
والتفريط وباجلملة فالعقول ال تقف إال على القليل من أسرار املخلوقات فسبحان اخلالق املدبر باحلكمة البالغة 

  والقدرة الغري املتناهية
أن يقول وَكُلٌّ ِفى فَلٍَك َيسَْبُحونَ إال ويدخل يف الكالم مع الشمس والقمر النجوم ليثبت  املسألة الثانية أنه ال جيوز

  معىن اجلمع ومعىن الكل فصارت النجوم وإن مل تكن مذكورة أوالً فإهنا مذكورة لعود هذا الضمري إليها واهللا أعلم
ختلف العقالء فيه فقال بعضهم الفلك ليس املسألة الثالثة الفلك يف كالم العرب كل شيء دائر ومجعه أفالك وا

  جبسم وإمنا هو مدار هذه النجوم وهو قول الضحاك وقال األكثرون بل هي أجسام تدور النجوم
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

عليها وهذا أقرب إىل ظاهر القرآن مث اختلفوا يف كيفيته فقال بعضهم الفلك موج مكفوف جتري الشمس والقمر 
ب واحتج بأن السباحة ال تكون إال يف املاء قلنا ال نسلم فإنه والنجوم فيه وقال الكليب ماء جمموع جتري فيه الكواك

يقال يف الفرس الذي ميد يديه يف اجلري سابح وقال مجهور الفالسفة وأصحاب اهليئة إهنا أجرام صلبة ال ثقيلة وال 
لالئقة به واحلق خفيفة غري قابلة للخرق واإللتئام والنمو والذبول فأما الكالم على الفالسفة فهو مذكور يف الكتب ا

  أنه ال سبيل إىل معرفة صفات السموات إال باخلرب
املسألة الرابعة اختلف الناس يف حركات الكواكب والوجوه املمكنة فيها ثالثة فإنه إما أن يكون الفلك ساكناً 
أيضاً  والكواكب تتحرك فيه كحركة السمك يف املاء الراكد وإما أن يكون الفلك متحركاً والكواكب تتحرك فيه

إما خمالفاً جلهة حركته أو موافقاً جلهته إما حبركة مساوية حلركة الفلك يف السرعة والبطء أو خمالفة وإما أن يكون 
الفلك متحركاً والكوكب ساكناً أما الرأي األول فقالت الفالسفة إنه باطل ألنه يوجب خرق األفالك وهو حمال 

خمالفة حلركة الفلك فذاك أيضاً يوجب اخلرق وإن كانت حركتها وأما الرأي الثاين فحركة الكواكب إن فرضت 
إىل جهة الفلك فإن كانت خمالفة هلا يف السرعة والبطء لزم االخنراق وإن استويا يف اجلهة والسرعة والبطء فاخلرق 

يبق إال  أيضاً الزم ألن الكواكب تتحرك بالعرض بسبب حركة الفلك فتبقى حركته الذاتية زائدة فيلزم اخلرق فلم
القسم الثالث وهو أن يكون الكوكب مغروزاً يف الفلك واقفاً فيه والفلك يتحرك فيتحرك الكوكب بسبب حركة 

الفلك واعلم أن مدار هذا الكالم على امتناع اخلرق على األفالك وهو باطل بل احلق أن األقسام الثالثة ممكنة واهللا 
لفظ القرآن أن تكون األفالك واقفة والكواكب تكون جارية فيها تعاىل قادر على كل املمكنات والذي يدل عليه 

  كما تسبح السمكة يف املاء
كُلٌّ التنوين فيه عوض عن املضاف إليه أي كلهم يف فلك يسبحون واهللا ) الكشاف ( املسألة اخلامسة قال صاحب 

  أعلم
وله َيسَْبُحونَ قال واجلمع بالواو والنون املسألة السادسة احتج أبو علي بن سينا على كون الكواكب أحياء ناطقة بق

واجلواب إمنا جعل واو )  ٤يوسف ( ال يكون إال للعقالء وبقوله تعاىل َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َرأَيُْتُهْم ِلى سَاجِِديَن 
فإن قلت اجلملة ما حملها قلت النصب ) الكشاف ( الضمري للعقالء للوصف بفعلهم وهو السباحة قال صاحب 

احلال من الشمس والقمر أو ال حمل هلا الستئنافها فإن قلت لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف قيل على 
  مجيعهم يسبحون يف فلك قلت هذا كقوهلم كساهم األمري حلة وقلدهم سيفاً أي كل واحد منهم

اِلُدونَ كُلُّ َنفْسٍ ذَآِئقَةُ  الَْمْوِت َوَنْبلُوكُم بِالشَّرِّ َوالْخَْيرِ ِفْتَنةً  َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ مِّن قَْبِلَك الُْخلَْد أَفَإِْين مِّتَّ فَُهمُ الَْخ
ْم وَُهْم بِذِكْرِ الرَّْحَمنِ ُهمْ َوإِلَيَْنا تُْرَجُعونَ َوإِذَا َرآَك الَِّذيَن كَفَُروا إِن َيتَِّخذُوَنَك إِالَّ ُهُزواً أََهاذَا الَِّذى َيذْكُُر آِلهََتكُ

  ُرونَكَاِف

اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا استدل باألشياء الستة اليت شرحناها يف الفصل املتقدم وكانت تلك األشياء من أصول 
النعم الدنيوية أتبعه مبا نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك ال لتبقى وتدوم أو يبقى فيها من خلقت الدنيا له بل 



  ان ولكي يتوصل هبا إىل اآلخرة اليت هي دار اخللودخلقها سبحانه وتعاىل لإلبتالء واالمتح
( مداً فأما قوله تعاىل َوَما َجَعلَْنا لَِبَشرٍ ّمن قَْبِلَك الُْخلَْد ففيه ثالثة أوجه أحدها قال مقاتل أنا أناساً كانوا يقولون إن حم

فيشمتون مبوته فنفى اهللا تعاىل ال ميوت فنزلت هذه اآلية وثانيها كانوا يقدرون أنه سيموت ) صلى اهللا عليه وسلم 
عنه الشماتة هبذا أي قضى اهللا تعاىل أن ال خيلد يف الدنيا بشراً فال أنت وال هم إال عرضة للموت أفائن مت أنت 

  أيبقى هؤالء ال ويف معناه قول القائل فقل للشامتني بنا أفيقوا
  سيلقى الشامتون كما لقينا

لسالم خامت األنبياء جاز أن يقدر مقدر أنه ال ميوت إذ لو مات لتغري شرعه فنبه وثالثها حيتمل أنه ملا ظهر أنه عليه ا
  اهللا تعاىل على أن حاله كحال غريه من األنبياء عليهم السالم يف املوت

  أما قوله تعاىل كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ  الَْمْوِت ففيه أحباث
املائدة ( ْعلَُم َما ِفى نَفِْسى َوالَ أَْعلَُم َما ِفى َنفِْسَك البحث األول أن هذا العموم خمصوص فإنه تعاىل نفس لقوله َت

مع أن املوت ال جيوز عليه وكذا اجلمادات هلا نفوس وهي ال متوت والعام املخصوص حجة فيبقى معموالً )  ١١٦
وس الفلكية ال به فيما عدا هذه األشياء وذلك يبطل قول الفالسفة يف أن األرواح البشرية والعقول املفارقة والنف

متوت والثاين الذوق ههنا ال ميكن إجراؤه على ظاهره ألن املوت ليس من جنس املطعوم حىت يذاق بل الذوق 
إدراك خاص فيجوز جعله جمازاً عن أصل اإلدراك وأما املوت فاملراد منه ههنا مقدماته من اآلالم العظيمة ألن املوت 

جوده يصري الشخص ميتاً وال يدرك شيئاً والثالث اإلضافة يف ذائقة قبل دخوله يف الوجود ميتنع إدراكه وحال و
  ) ٩٥املائدة ( و َهْدياً بَاِلغَ الْكَْعَبةِ  )  ١املائدة ( املوت يف تقدير اإلنفصال ألنه ملا يستقبل كقوله غَْيَر ُمِحلّى الصَّْيِد 

  لَْيَنا ُتْرَجُعونَ ففيه مسائلأما قوله تعاىل وََنْبلُوكُم بِالشَّّر َوالَْخْيرِ ِفْتَنةً  َوإِ
املسألة األوىل االبتالء ال يتحقق إال مع التكليف فاآلية دالة على حصول التكليف وتدل على أنه سبحانه وتعاىل مل 

يقتصر باملكلف على ما أمر وهنى وإن كان فيه صعوبة بل ابتاله بأمرين أحدمها ما مساه خرياً وهو نعم الدنيا من 
والسرور والتمكني من املرادات والثاين ما مساه شراً وهو املضار الدنيوية من الفقر واآلالم وسائر الصحة واللذة 

الشدائد النازلة باملكلفني فبني تعاىل أن العبد مع التكليف يتردد بني هاتني احلالتني لكي يشكر على املنح ويصرب يف 
  احملن فيعظم ثوابه إذا قام مبا يلزم

  ا مسي ذلك ابتالء وهو عامل مبا سيكون من أعمال العاملني قبل وجودهم ألنه يفاملسألة الثانية إمن

  صورة االختبار
  ِفْتَنةً  مصدر مؤكد لنبلوكم من غري لفظه) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 

ون فيه واجلواب أنه املسألة الرابعة احتجت التناسخية بقوله وَإِلَْيَنا ُتْرَجُعونَ فإن الرجوع إىل موضع مسبوق بالك
  مذكور جمازاً

املسألة اخلامسة املراد من قوله َوإِلَْيَنا ُتْرَجُعونَ أهنم يرجعون إىل حكمه وحماسبته وجمازاته فبني بذلك بطالن قوهلم يف 
نفي البعث واملعاد واستدلت التناسخية هبذه اآلية وقالوا إن الرجوع إىل موضع مسبوق بالكون فيه وقد كنا 

قبل دخولنا يف هذا العامل واستدلت اجملسمة بأنا أجسام فرجوعنا إىل اهللا تعاىل يقتضي كون اهللا تعاىل  موجودين
  جسماً واجلواب عنه قد تقدم يف مواضع كثرية

مر به النيب أما قوله تعاىل وَإِذَا َراَك الَِّذيَن كَفَُرواْ إِن َيتَِّخذُوَنَك إِالَّ قال السدي ومقاتل نزلت هذه اآلية يف أيب جهل 
وكان أبو سفيان مع أيب جهل فقال أبو جهل أليب سفيان هذا نيب بين عبد مناف فقال أبو ) صلى اهللا عليه وسلم ( 



ما ( قوهلما فقال أليب جهل ) صلى اهللا عليه وسلم ( سفيان وما تنكر أن يكون نبياً يف بين عبد مناف فسمع النيب 
فنزلت ) لوليد بن املغرية وأما أنت يا أبا سفيان فإمنا قلت ما قلت محية أراك تنتهي حىت ينزل بك ما نزل بعمك ا

هذه اآلية مث فسر اهللا تعاىل ذلك بقوله ُهُزواً أََهاذَا الَِّذى َيذْكُُر اِلهََتكُْم والذكر يكون خبري وخبالفه فإذا دلت احلال 
الذاكر صديقاً فهو ثناء وإن كان عدواً فهو على أحدمها أطلق ومل يقيد كقولك للرجل مسعت فالناً يذكرك فإن كان 

  واملعىن أنه يبطل كوهنا معبودة ويقبح عبادهتا)  ٦٠األنبياء ( ذم ومنه قوله تعاىل َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُُرُهمْ ُيقَالُ لَُه إِْبراهِيُم 
ه ذكر آهلتهم اليت ال تضر وال تنفع بالسوء مع وأما قوله تعاىل َوُهمْ بِِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُهْم كَاِفُرونَ فاملعىن أنه يعيبون علي

أَنَُّهْم بِذِكْرِ الرَّْحَمنِ الذي هو املنعم اخلالق احمليي املميت كَاِفُرونَ وال فعل أقبح من ذلك فيكون اهلزؤ واللعب والذم 
أعادهتم أن األوىل إشارة عليهم يعود من حيث ال يشعرون وحيتمل أن يراد بِِذكْرِ الرَّْحَمنِ القرآن والكتب واملعىن يف 

  إىل القوم الذين كانوا يفعلون ذلك الفعل والثانية إبانة الختصاصهم به وأيضاً فإن يف أعادهتا تأكيداً وتعظيماً لفعلهم
ُتْم صَاِدِقَني لَْو َيْعلَُم الَِّذيَن ُخِلَق اإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ َسأُْورِيكُْم َءايَاِتى فَالَ َتْستَْعجِلُوِن َوَيقُولُونَ َمَتى َهاذَا الَْوْعُد إِن كُن

فََتْبَهُتُهْم فَالَ َيْستَِطيُعونَ  كَفَُرواْ ِحَني الَ َيكُفُّونَ َعن ُوُجوِههُِم النَّاَر َوالَ َعن ظُُهورِِهْم َوالَ ُهْم ُينَصُرونَ َبلْ َتأْتِيهِم َبْغَتةً 
  بُِرُسلٍ مِّن قَْبِلَك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخرُواْ ِمْنُهْم مَّا كَاُنواْ بِهِ َيسَْتْهزُِءونََردََّها َوالَ ُهمْ ُينظَُرونَ َولَقَِد اْسُتهْزِى َء 

  أما قوله تعاىل ُخِلَق اإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ ففيه مسائل
أهنم  املسألة األوىل يف املراد من اإلنسان قوالن أحدمها أنه النوع والثاين أنه شخص معني أما القول األول فتقريره

فأراد )  ٢٥امللك ( كانوا يستعجلون عذاب اهللا تعاىل وآياته امللجئة إىل العلم واإلقرار َوَيقُولُونَ مََتى َهاذَا الَْوْعُد 
زجرهم عن ذلك فقدم أوالً ذم اإلنسان على إفراط العجلة مث هناهم وزجرهم كأنه قال ال يبعد منكم أن تستعجلوا 

عكم وسجيتمك فإن قيل مقدمة الكالم ال بد وأن تكون مناسبة للكالم وكون فإنكم جمبولون على ذلك وهو طب
اإلنسان خملوقاً من العجل يناسب كونه معذوراً فيه فلم رتب على هذه املقدمة قوله فَالَ َتْستَْعجِلُوِن قلنا ألن العائق 

ك االستعجال حالة شريفة عالية كلما كان أشد كانت القدرة عليه خمالفته أكمل فكأنه سبحانه نبه هبذا على أن تر
مرغوب فيها أما القول الثاين وهو أن املراد شخص معني فهذا فيه وجهان أحدمها أن املراد آدم عليه السالم وهو 

قول جماهد وسعيد بن جبري وعكرمة والسدي والكليب ومقاتل والضحاك وروى ابن جريج وليث بن أيب سليم عن 
لسالم بعد كل شيء من آخر هنار اجلمعة فلما دخل الروح رأسه ومل يبلغ أسفله قال جماهد قال خلق اهللا آدم عليه ا

يا رب استعجل خلقي قبل غروب الشمس قال ليث فذلك قوله تعاىل ُخِلَق اإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ وعن السدي ملا نفخ 
له يرمحك ربك فلما دخل  فيه الروح فدخل يف رأسه عطس فقالت له املالئكة قل احلمد هللا فقال ذلك فقال اهللا

الروح يف عينيه نظر إىل مثار اجلنة وملا دخل الروح يف جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه إىل مثار 
اجلنة وهذا هو الذي أورث أوالده العجلة وثانيهما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية عطاء نزلت هذه اآلية 

راد باإلنسان هو واعلم أن القول األول أوىل ألن الغرض ذم القوم وذلك ال حيصل إال إذا يف النضر بن احلرث وامل
  محلنا لفظ اإلنسان على النوع

املسألة الثانية من املفسرين من أجرى هذه اآلية على ظاهرها ومنهم من قلبها أما األولون فلهم فيها أقوال أحدها 
انُ ِمْن َعَجلٍ أي خلق عجوالً وذلك على املبالغة كما قيل للرجل الذكي هو قول احملققني وهو أن قوله ُخِلَق اإلْنَس

نار تشتعل والعرب قد تسمي املرء مبا يكثر منه فتقول ما أنت إال أكل ونوم وما هو إال إقبال وإدبار قال الشاعر أما 
  إذا ذكرت حىت إذا غفلت

  فإمنا هي إقبال وإدبار



قال املربد ُخِلَق اإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ أي من )  ١١اإلسراء ( انَ اإلِْنَسانُ َعجُوالً وهذا الوجه متأكد بقوله تعاىل َوكَ
أي ضعفاء وثانيها قال أبو عبيد العجل الطني بلغة محري )  ٥٤الروم ( شأنه العجلة كقوله َخلَقَكُْم ّمن َضْعٍف 
  وأنشدوا والنخل يثبت بني املاء والعجل

أي من تعجيل من األمر وهو قوله كن ورابعها من عجل أي من ضعف عن ) ل من عج( وثالثها قال األخفش 
( احلسن أما الذين قلبوها فقالوا املعىن خلق العجل من اإلنسان كقوله َوَيْوَم يُْعَرضُ الَِّذيَن كَفَُرواْ َعلَى النَّارِ 

وال هذا القلب ألنه إذا أمكن أي تعرض النار عليهم والقول األول أقرب إىل الصواب وأبعد األق)  ٢٠األحقاف 
محل الكالم على معىن صحيح وهو على ترتيبه فهو أوىل من أن حيمل على أنه مقلوب وأيضاً فإن قوله خلقت 

  العجلة من اإلنسان فيه وجوه من اجملاز فما الفائدة يف تغيري النظم إىل ما جيري جمراه يف اجملاز
لوا الوعد على وجه التكذيب ومن هذا حاله ال يكون مستعجالً على املسألة الثالثة لقائل أن يقول القوم استعج

احلقيقة قلنا استعجاهلم على هذا الوجه أدخل يف الذم ألنه إذا ذم املرء استعجال األمر املعلوم فبأن يذم على 
الدنيا  استعجال ما ال يكون معلوماً له كان أوىل وأيضاً فإن استعجاهلم مبا توعدهم من عقاب اآلخرة أو هالك

  يتضمن استعجال املوت وهم عاملون بذلك فكانوا مستعجلني يف احلقيقة
 أما قوله تعاىل ءاَياِتى فَالَ َتْستَْعجِلُوِن َوَيقُولُونَ فقد اختلفوا يف املراد باآليات على أقوال أحدها أنه هي اهلالك املعجل

أي أهنا ستأيت ال حمالة يف وقتها وثانيها أهنا أدلة التوحيد  يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة ولذلك قال فَالَ َتْستَْعجِلُوِن
  وصدق الرسول وثالثها أهنا آثار القرون املاضية بالشام واليمن واألول أقرب إىل النظم

على سبيل أما قوله تعاىل َوَيقُولُونَ َمَتى َهاذَا الَْوْعُد إِن كُنُتْم َصاِدِقَني فاعلم أن هذا هو االستعجال املذموم املذكور 
فبني تعاىل أهنم )  ٥٣العنكبوت ( االستهزاء وهو كقوله َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْوالَ أََجلٌ مَُّسمى لََّجاءُهمُ الَْعذَاُب 

) صلى اهللا عليه وسلم ( يقولون ذلك جلهلهم وغفلتهم مث إنه سبحانه ذكر يف رفع هذا احلزن عن قلب رسول اهللا 
بأن بني ما لصاحب هذا االستهزاء من العقاب الشديد فقال لَْو َيعْلَُم الَِّذيَن كَفَرُواْ ِحَني الَ َيكُفُّونَ َعن  وجهني األول

جواب لو حمذوف وحني مفعول به ) الكشاف ( ُوُجوِههِمُ النَّاَر َوالَ َعن ظُُهورِِهْم َوالَ ُهْم ُينَصُرونَ قال صاحب 
يسألون عنه بقوهلم َمَتى َهاذَا الَْوْعُد وهو وقت صعب شديد حتيط هبم فيه النار من ليعلم أي لو يعلمون الوقت الذي 

قدام ومن خلف فال يقدرون على دفعها عن أنفسهم وال جيدون أيضاً ناصراً ينصرهم لقوله تعاىل فََمن َينصُُرَنا ِمن 
واالستهزاء واالستعجال ولكن جهلهم به هو الذي ملا كانوا بتلك الصفة من الكفر )  ٢٩غافر ( َبأْسِ اللَِّه إِن َجاءَنا 

البقرة ( هونه عليهم وإمنا حسن حذف اجلواب ألن ما تقدم يدل عليه وهذا أبلغ ومثله َولَْو يََرى الَِّذيَن ظَلَُمواْ 
وإمنا خص )  ٣١الرعد ( بِهِ الْجِبَالُ َولَْو أَنَّ قُرْاًنا سُّيَرْت )  ٥٠األنفال ( َولَْو َتَرى إِذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُرواْ )  ١٦٥

الوجوه والظهور ألن مس العذاب هلما أعظم موقعاً ولكثرة ما يستعمل ذكرمها يف دفع املضرة عن النفس مث إنه 
تعاىل ملا بني شدة هذا العذاب بني أن وقت جميئه غري معلوم هلم بل تأتيهم الساعة بغتة وهم هلا غري حمتسبني وال 

ين فتبهتهم أي تدعهم حائرين واقفني ال يستطيعون حيلة يف ردها وال عما يأتيهم منها مصرفاً وال هم ألمرها مستعد
ينظرون أي ال ميهلون لتوبة وال معذرة واعلم أن اهللا تعاىل إمنا مل يعلم املكلفني وقت املوت والقيامة ملا فيه من 

يف مث إنه سبحانه ذكر الوجه الثاين يف دفع احلزن عن املصلحة ألن املرء مع كتمان ذلك أشد حذراً وأقرب إىل التال
  قلب رسوله فقال َولَقَِد اْسُتهْزِىء بُِرُسلٍ ّمن قَْبِلَك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون



مِْنُهْم مَّا واملعىن ولقد استهزئ برسل من قبلك يا حممد كما استهزأ بك قومك فََحاقَ أي نزل وأحاط بِالَِّذيَن َسِخُرواْ 
صلى اهللا عليه وسلم ( كَاُنواْ بِهِ َيسَْتْهزِءونَ أي عقوبة استهزائهم وحاق وحق مبعىن كزال وزل ويف هذا تسلية للنيب 

  واملعىن فكذلك حييق هبؤالء وبال استهزائهم) 
هِْم مُّعْرُِضونَ أَْم لَُهْم آِلَهةٌ  َتْمَنُعُهْم مِّن ُدونَِنا الَ قُلْ َمن َيكْلَُؤكُم بِالَّْيلِ َوالنََّهارِ ِمَن الرَّْحَمنِ َبلْ ُهْم َعن ِذكْرِ َربِّ

ْيهُِم الُْعُمُر أَفَالَ َيَرْونَ أَنَّا نَأِْتى َيْسَتِطيُعونَ َنْصرَ أَنْفُِسهِْم َوالَ ُهْم مِّنَّا ُيْصَحُبونَ َبلْ َمتَّْعَنا َهاُؤال ِء َوَءاَبآَءُهْم َحتَّى طَالَ َعلَ
  ُصَها ِمْن أَطَْرافَِهآ أَفَُهُم الَْغاِلُبونَاألرض َننقُ

اعلم أنه تعاىل ملا بني أن الكفار يف اآلخرة ال يكفون عن وجوههم النار بسائر ما وصفهم به أتبعه بأهنم يف الدنيا 
ءون أيضاً لوال أن اهللا تعاىل حيرسهم وحيفظهم ملا بقوا يف السالمة فقال لرسوله قل هلؤالء الكفار الذين يستهز

ويغترون مبا هم عليه َمن َيكْلَُؤكُم بِالَّْيلِ وَالنََّهارِ وهذا كقول الرجل ملن حصل يف قبضته وال خملص له منه إىل أين 
  مقرك مىن هل لك حميص عنيا والكاىلء احلافظ

  وأما قوله ّمَن الرَّْحَمنِ ففيه مسائل
الرَّْحَمنِ أي مما يقدر على إنزاله بكم من عذاب تستحقونه املسألة األوىل يف معناه وجوه أحدها َمن َيكْلَُؤكُم ّمَن 

وثانيها من بأس اهللا يف اآلخرة وثالثها من القتل والسيب وسائر ما أباحه اهللا لكفرهم فبني سبحانه أنه ال حافظ هلم 
  وال دافع عن هذه األمور لو أنزهلا هبم ولوال تفضله حبفظهم ملا عاشوا وملا متعوا بالدنيا

ة الثانية إمنا خص ههنا اسم الرمحن بالذكر تلقيناً للجواب حىت يقول العاقل أنت الكاىلء يا إهلنا لكل اخلالئق املسأل
  إمنا خص اسم الكرمي بالذكر تلقيناً للجواب)  ٦االنفطار ( برمحتك كما يف قوله َما غَرََّك بِرَّبَك الْكَرِميِ 
كل واحد من الوقتني آفات ختتص به واملعىن من حيفظكم بالليل إذا منتم املسألة الثالثة إمنا ذكر الليل والنهار ألن ل

  وبالنهار إذا تصرفتم يف معايشكم
ر أما قوله َبلْ ُهْم َعن ِذكْرِ َربّهِْم مُّْعرُِضونَ فاملعىن أنه تعاىل مع إنعامه عليهم ليالً وهناراً باحلفظ واحلراسة فهم عن ذك

نقلية ولطائف القرآن معرضون فال يتأملون يف شيء منها ليعرفوا أنه ال كاىلء هلم رهبم الذي هو الدالئل العقلية وال
  سواه ويتركون عبادة األصنام اليت ال حظ هلا يف حفظهم وال يف اإلنعام عليهم

ْم ّمنَّا ُيْصَحُبونَ فاعلم أن امليم صلة أما قوله تعاىل أَْم لَُهْم اِلَهةٌ  َتْمَنُعُهْم ّمن ُدونَِنا الَ َيْسَتِطيُعونَ َنْصرَ أَنْفُِسهِْم َوالَ ُه
يعين أهلم آهلة تكلؤهم من دوننا والتقدير أهلم آهلة من متنعهم ومت الكالم مث وصف آهلتهم بالضعف فقال الَ 

نفس َيْسَتِطيُعونَ َنْصرَ أَنْفُِسهِْم وهذا خرب مبتدأ حمذوف أي فهذه اآلهلة ال تستطيع محاية أنفسها عن اآلفات ومحاية ال
أوىل من محاية الغري فإذا مل تقدر على محاية نفسها فكيف تقدر على محاية غريها ويف قوله َوالَ ُهْم ّمنَّا ُيْصَحُبونَ قوالن 

األول قال املازين أصحبت الرجل إذا منعته فقوله َوالَ ُهْم ّمنَّا ُيْصَحُبونَ من ذلك ال من الصحبة الثاين أن الصحبة 
املعونة وكلها سواء يف املعىن يقال صحبك اهللا ونصرك اهللا ويقال للمسافر يف صحبة اهللا ويف ههنا مبعىن النصرة و

حفظ اهللا فاملعىن وال هم منا يف نصرة وال إعانة واحلاصل أن من ال يكون قادراً على دفع اآلفات وال يكون مصحوباً 
كل ذلك بقوله َبلْ َمتَّْعَنا َهُؤالء َوءاَباءُهمْ من اهللا باإلعانة كيف يقدر على شيء مث بني سبحانه تفضله عليهم مع 

َحتَّى طَالَ َعلَْيهُِم الُْعُمُر يعين ما محلهم على اإلعراض إال اإلغترار بطول املهلة يعين طالت أعمارهم يف الغفلة فنسوا 
  عهدنا وجهلوا موقع مواقع نعمتنا واغتروا بذلك

ِتى االْْرَض َننقُُصَها فاملعىن أفال يرى هؤالء املشركون باهللا املستعجلون بالعذاب آثار أما قوله تعاىل أَفَالَ َيَرْونَ أَنَّا َنأْ
قدرتنا يف إتيان األرض من جوانبها نأخذ الواحد بعد الواحد ونفتح البالد والقرى مما حول مكة ونزيدها يف ملك 



ننقص من الشرك بإهالك أهلم أما كان هلم ومنيت رؤساء املشركني املمتعني بالدنيا و) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
ويعلموا أهنم ال يقدرون على االمتناع من اهللا وإرادته ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف ذلك عربة فيؤمنوا برسول اهللا 

 فيهم وال يقدرون على مغالبته مث قال أَفَُهمُ الْغَاِلُبونَ أي فهؤالء هم الغالبون أم حنن وهو استفهام مبعىن التقرير
والتقريع واملعىن بل حنن الغالبون وهم املغلوبون وقد مضى الكالم يف هذه اآلية يف سورة الرعد ويف تفسري النقصان 
وجوه أحدها قال ابن عباس ومقاتل والكليب رضي اهللا عنهم ننقصها بفتح البلدان وثانيها قال ابن عباس يف رواية 

مة ختريب القرى عند موت أهلها ورابعها مبوت العلماء وهذه أخرى يريد نقصان أهلها وبركتها وثالثها قال عكر
فال يعدل عنها وإال فاألظهر من األقاويل ما يتعلق بالغلبة ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرواية إن صحت عن رسول اهللا 

لقفال نزلت هذه اآلية فلذلك قال أَفَُهُم الَْغاِلُبونَ والذي يليق بذلك أنه ينقصها عنهم ويزيدها يف بالد اإلسالم قال ا
يف كفار مكة فكيف يدخل فيها العلماء والفقهاء فبني تعاىل أن كل ذلك من العرب اليت لو استعملوا عقلهم فيها 

  ألعرضوا عن جهلهم
فَْحةٌ  مِّْن َعذَابِ َربِّكَ لََيقُولُنَّ ياوْيلََنآ قُلْ إِنََّمآ أُنِذرُكُم بِالَْوْحىِ  َوالَ َيْسَمُع الصُّمُّ الدَُّعآَء إِذَا َما ُينذَُرونَ َولَِئن مَّسَّتُْهْم َن

ثْقَالَ َحبَّةٍ  مِّْن َخْرَدلٍ أََتْيَنا بَِها إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني وََنَضُع الَْمَوازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الِْقَياَمةِ  فَالَ ُتظْلَُم َنفٌْس َشْيئاً َوإِن كَانَ ِم
  َوكَفَى بَِنا َحاِسبَِني

م أنه سبحانه ملا كرر يف القرآن األدلة وبالغ يف التنبيه عليها على ما تقدم أتبعه بقوله قُلْ إِنََّما أُنِذرُكُم بِالَْوْحىِ  اعل
أي بالقرآن الذي هو كالم ربكم فال تظنوا أن ذلك من قبلي بل اهللا آتيكم به وأمرين بإنذاركم فإذا قمت مبا ألزمين 

إلجابة فالوبال عليكم يعود ومثلهم من حيث مل ينتفعوا مبا مسعوا من إنذاره مع كثرته ريب فلم يقع منكم القبول وا
وتواليه بالصم الذين ال يسمعون أصالً إذ الغرض باإلنذار ليس السماع بل التمسك به يف إقدام على واجب وحترز 

قرىء وال تسمع ) كشاف ال( عن حمرم ومعرفة باحلق فإذا مل حيصل هذا الغرض صار كأنه مل يسمع قال صاحب 
الصم الدعاء بالتاء والياء أي ال تسمع أنت أو ال يسمع رسول اهللا أو ال يسمع الصم من أمسع فإن قلت الصم ال 

تسمع دعاء البشر كما ال يسمعون دعاء املنذر فكيف قال إذا ما ينذرون قلت الالم يف الصم إشارة إىل هؤالء 
صل وال يسمعون الدعاء إذا ما ينذرون فوضع الظاهر موضع املضمر للداللة املنذرين كائنة للعهد ال للجنس واأل

على تصاممهم وسدهم أمساعهم إذا أنذروا أي هم على هذه الصفة من اجلراءة واجلسارة على التصامم عن آيات 
ه يسمعون ويعتذرون اإلنذار مث بني تعاىل أن حاهلم سيتغري إىل أن يصريوا حبيث إذا شاهدوا اليسري مما أنذروا به فعند

واْ إِنَّا كُنَّا ويعترفون حني ال ينتفعون وهذا هو املراد بقوله وَلَِئن مَّسَّْتُهمْ َنفَْحةٌ  ّمْن َعذَابِ رَّبَك لََيقُولُنَّ ياوْيلََنا قَالُ
دون جسمه  ظَاِلِمَني وأصل النفح من الريح اللينة واملعىن ولئن مسهم شيء قليل من عذاب اهللا كالرائحة من الشيء

يف املس والنفحة ثالث مبالغات لفظ املس ) الكشاف ( لتنادوا بالويل واعترفوا على أنفسهم بالظلم قال صاحب 
وما يف النفح من معىن القلة والنزارة يقال نفحته الدابة وهو رمح يسري ونفحه بعطية رضخه ولفظ املرة مث بني 

ال يكون إال عدالً فهم وإن ظلموا أنفسهم يف الدنيا فلن يظلموا يف سبحانه وتعاىل أن مجيع ما ينزل هبم يف اآلخرة 
اآلخرة وهذا معىن قوله سبحانه وتعاىل وََنَضُع الْمَوازِيَن بِالِْقْسِط وصفها اهللا تعاىل بذلك ألن امليزان قد يكون 

قوله فَالَ ُتظْلَُم نَفْسٌ مستقيماً وقد يكون خبالفه فبني أن تلك املوازين جتري على حد العدل والقسط وأكد ذلك ب
  َشْيئاً وههنا مسائل

املسألة األوىل معىن وضعها إحضارها قال الفراء القسط صفة املوازين وإن كان موحداً وهو كقولك للقوم أنتم 
 عدل وقال الزجاج ونضع املوازين ذوات القسط وقوله ِلَيْومِ الِْقَياَمةِ  قال الفراء يف يوم القيامة وقيل ألهل يوم



  القيامة
املسألة الثانية يف وضع املوازين قوالن أحدمها قال جماهد هذا مثل واملراد باملوازين العدل ويروى مثله عن قتادة 
والضحاك واملعىن بالوزن القسط بينهم يف األعمال فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه يعين أن حسناته 

خفت موازينه أي أن سيئاته تذهب حبسناته حكاه ابن جرير هكذا  تذهب بسيئاته ومن أحاطت سيئاته حبسناته فقد
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما الثاين وهو قول أئمة السلف أنه سبحانه يضع املوازين احلقيقية فتوزن هبا األعمال 

ه أن أن داود عليه السالم سأل رب( وعن احلسن هو ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جربيل عليه السالم ويروى 
يريه امليزان فلما رآه غشي عليه فلما أفاق قال يا إهلي من الذي يقدر أن ميأل كفته حسنات فقال يا داود إين إذا 

مث على هذا القول يف كيفية وزن األعمال طريقان أحدمها أن توزن صحائف ) رضيت عن عبدي مألهتا بتمرة 
  األعمال والثاين جيعل يف

ويف كفة السيئات جواهر سود مظلمة فإن قيل أهل القيامة إما أن يكونوا عاملني  كفة احلسنات جواهر بيض مشرقة
بكونه سبحانه وتعاىل عادالً غري ظامل أو ال يعلمون ذلك فإن علموا ذلك كان جمرد حكمة كافياً يف معرفة أن الغالب 

حتصل الفائدة يف وزن الصحائف هو احلسنات أو السيئات فال يكون يف وضع امليزان فائدة ألبتة وإن مل يعلموا مل 
الحتمال أنه سبحانه جعل إحدى الصحيفتني أثقل أو أخف ظلماً فثبت أن وضع امليزان على كال التقديرين خالٍ 

وأيضاً ففيه ظهور حال )  ٢٣األنبياء ( عن الفائدة وجوابه على قولنا قوله تعاىل الَ ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ وَُهْم ُيْسئَلُونَ 
من العدو يف جممع اخلالئق فيكون ألحد القبيلني يف ذلك أعظم السرور ولآلخر أعظم الغم ويكون ذلك مبنزلة  الويل

نشر الصحف وغريه إذا ثبت هذا فنقول الدليل على وجود املوازين احلقيقية أن محل هذا اللفظ على جمرد العدل 
ئز ال سيما وقد جاءت األحاديث الكثرية باألسانيد جماز وصرف اللفظ عن احلقيقة إىل اجملاز من غري ضرورة غري جا

  الصحيحة يف هذا الباب
واجلواب )  ١٠٥الكهف ( املسألة الثالثة قال قوم إن هذه اآلية يناقضها قوله تعاىل فَالَ ُنقِيُم لَُهمْ َيْوَم الْقَِياَمةِ  َوْزناً 

  أنه ال يكرمهم وال يعظمهم
  كثرة من توزن أعماهلم وهو مجع تفخيم وجيوز أن يرجع إىل املوزوناتاملسألة الرابعة إمنا مجع املوازين ل

ءة أما قوله تعاىل َوإِن كَانَ ِمثْقَالَ َحبَّةٍ  ّمْن َخْرَدلٍ أََتْيَنا بَِها فاملعىن أنه ال ينقص من إحسان حمسن وال يزاد يف إسا
  مسىيء وفيه مسائل

لتامة كقوله تعاىل َوإِن كَانَ ذُو ُعسَْرةٍ  وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنهما املسألة األوىل قرىء ِمثْقَالَ َحبَّةٍ  على كان ا
أََتيَْنا بَِها وهي مفاعلة من اإلتيان مبعىن اجملازاة واملكافأة ألهنم أتوه باألعمال وأتاهم باجلزاء وقرأ محيد أثبنا هبا من 

  الثواب ويف حرف أيب جئنا هبا
  ل قلنا إلضافته إىل احلبة كقوهلم ذهبت بعض أصابعهاملسألة الثانية مل أنث ضمري املثقا

املسألة الثالثة زعم اجلبائي أن من استحق مائة جزء من العقاب فأتى بطاعة يستحق هبا مخسني جزء من الثواب فهذا 
 األقل يتحبط باألكثر ويبقى األكثر كما كان واعلم أن هذه اآلية تبطل قوله ألن اهللا تعاىل متدح بأن اليسري من

  الطاعة ال يسقط ولو كان األمر كما قال اجلبائي لسقطت الطاعة من غري فائدة
املسألة الرابعة قالت املعتزلة قوله فَالَ ُتظْلَمُ َنفٌْس َشْيئاً فيه داللة على أن مثل ذلك لو ابتدأه اهللا تعاىل لكان قد ظلم 

ار يف الدنيا إال للمنافع واملصاحل واجلواب فدل هذا الوجه على أنه تعاىل ال يعذب من ال يستحق وال يفعل املض
الظلم هو التصرف يف ملك الغري وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال ألنه املالك املطلق مث الذي يدل على استحالة الظلم 



عليه عقالً أن الظلم عند اخلصم مستلزم للجهل أو احلاجة احملالني على اهللا تعاىل ومستلزم احملال حمال فالظلم على 
هللا تعاىل حمال وأيضاً فإن الظامل سفيه خارج عن اإلهلية فلو صح منه الظلم لصح خروجه عن اإلهلية فحينئذ يكون ا

  كونه إهلاً من اجلائزات ال من الواجبات وذلك يقدح يف إهليته
  املسألة اخلامسة إن قيل احلبة أعظم من اخلردلة فكيف قال حبة من خردل قلنا الوجه فيه أن

لة كالدينار مث تعترب احلبة من ذلك الدينار والغرض املبالغة يف أن شيئاً من األعمال صغرياً كان أو كبرياً تفرض اخلرد
  غري ضائع عند اهللا تعاىل

أما قوله تعاىل َوكَفَى بَِنا حَاِسبَِني فالغرض منه التحذير فإن احملاسب إذا كان يف العلم حبيث ال ميكن أن يشتبه عليه 
حبيث ال يعجز عن شيء حقيق بالعاقل أن يكون يف أشد اخلوف منه ويروي عن الشبلي رمحه اهللا شيء ويف القدرة 

  تعاىل أنه رئي يف املنام فقيل له ما فعل اهللا بك فقال حاسبونا فدققوا
  مث منوا فأعتقوا

ِذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهمْ بِالَْغْيبِ َوُهْم مَِّن السَّاَعةِ  ُمْشِفقُونَ َولَقَْد َءاَتْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوضَِيآًء َوِذكْراً لِّلُْمتَِّقَني الَّ
  َوَهاذَا ِذكٌْر مُّبَاَرٌك أَنَزلَْناُه أَفَأَنُْتْم لَُه ُمنِكُرونَ

اعلم أنه سبحانه ملا تكلم يف دالئل التوحيد والنبوة واملعاد شرع يف قصص األنبياء عليهم السالم تسلية للرسول 
السالم فيما يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصرب على كل عارض دوهنا وذكر ههنا منها عليه 
  قصصاً

  )القصة األوىل قصة موسى عليه السالم ( 
أتبعه  ) ٤٥األنبياء ( أن يقول إِنََّما أُنِذرُكُم بِالَْوْحىِ  ) صلى اهللا عليه وسلم ( ووجه اإلتصال أنه تعاىل ملا أمر رسوله 

َني واختلفوا يف بأن هذه عادة اهللا تعاىل يف األنبياء قبله فقال َولَقَْد ءاَتْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياء َوِذكَْرى لّلُْمتَِّق
ن املراد بالفرقان على أقوال أحدها أنه هو التوراة فكان فرقاناً إذ كان يفرق به بني احلق والباطل وكان ضياء إذ كا

لغاية وضوحه يتوصل به إىل طرق اهلدى وسبل النجاة يف معرفة اهللا تعاىل ومعرفة الشرائع وكان ذكرى أي موعظة 
أو ذكر ما حيتاجون إليه يف دينهم ومصاحلهم أو الشرف أما الواو يف قوله َوِضَياء فروى عكرمة عن ابن عباس رضي 

ان وأما القراءة املشهورة فاملعىن آتيناهم الفرقان وهو التوراة اهللا عنهما أنه قرأ ضياء بغري واو وهو حال من الفرق
وآتينا به ضياء وذكرى للمتقني واملعن أنه يف نفسه ضياء وذكرى أو آتينامها مبا فيه الشرائع واملواعظ ضياء وذكرى 

ما الفرقان هو النصر القول الثاين أن املراد من الفرقان ليس التوراة مث فيه وجوه أحدها عن ابن عباس رضي اهللا عنه
  الذي أويت موسى عليه السالم كقوله َوَما أَنزَلَْنا َعلَى َعْبدَِنا َيْوَم الْفُْرقَاِن

يعين يوم بدر حني فرق بني احلق وغريه من األديان الباطلة وثانيها هو الربهان الذي فرق به دين )  ٤١األنفال ( 
ق البحر عن الضحاك ورابعها اخلروج عن الشبهات قال حممد بن احلق عن األديان الباطلة عن ابن زيد وثالثها فل

أما قوله تعاىل الَِّذيَن )  ٢البقرة ( كعب واعلم أنه تعاىل إمنا خصص الذكرى باملتقني ملا يف قوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 
على املدح أو رفع عليه  حمل الذين جر على الوصفية أو نصب) الكشاف ( َيْخَشْونَ رَبَُّهم بِالْغَْيبِ فقال صاحب 

ويف معىن الغيب وجوه أحدها خيشون عذاب رهبم فيأمترون بأوامره وينتهون عن نواهيه وإمياهنم باهللا غييب استداليل 
فالعباد يعملون هللا يف الغيب واهللا ال يغيب عنه شيء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وثانيها خيشون رهبم وهم غائبون 

ثالثها خيشون رهبم يف اخللوات إذا غابوا عن الناس وهذا هو األقرب واملعىن أن خشيتهم من عن اآلخرة وأحكامها و



عقاب اهللا الزم لقلوهبم إال أن ذلك مما يظهرونه يف املال دون اخلال َوُهْم ّمَن عذاب السَّاَعةَ  وسائر ما جيري فيها من 
عصية اهللا تعاىل مث قال وكما أنزلت عليهم الفرقان احلساب والسؤال ُمْشِفقُونَ فيعدلون بسبب ذلك اإلشفاق عن م

فكذلك هذا القرآن املنزل عليك وهو معىن قوله َوَهاذَا ذِكٌْر مَُّباَرٌك بركته كثرة منافعه وغزارة علومه وقوله أَفَأَْنُتمْ 
وراة مث هذا القرآن معجز لَُه ُمنِكُرونَ فاملعىن أنه ال إنكار يف إتزانه ويف عجائب ما فيه فقد آتينا موسى وهرون الت

الشتماله على النظم العجيب والبالغة البديعة واشتماله على األدلة العقلية وبيان الشرائع فمثل هذا الكتاب مع 
  كثرة منافعه كيف ميكنكم إنكاره

  )إبراهيم عليه السالم ) قصة ( القصة الثانية ( 
َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني إِذْ قَالَ الًّبِيِه َوقَْوِمِه َما َهاِذِه التََّماثِيلُ الَِّتى أَنُتْم لََها َعاِكفُونَ قَالُواْ  َولَقَْد َءاَتْيَنآ إِبَْراهِيَم ُرْشَدُه ِمن قَْبلُ

  قِّ أَْم أَنَت ِمَن اللَّاِعبَِنيالَْحَوَجْدَنآ ءَاَبآءََنا لََها َعابِِديَن قَالَ لَقَْد كُنُتْم أَنُتْم َوءَاَبآؤُكُْم ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ قَالُوا أَجِئَْتَنا بِ
  اعلم أن قوله تعاىل َولَقَْد ءاتَْيَنا إِْبراِهيَم ُرْشَدُه فيه مسائل

املسألة األوىل يف الرشد قوالن األول أنه النبوة واحتجوا عليه بقوله َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني قالوا ألنه تعاىل إمنا خيص بالنبوة 
تقبل يقوم حبقها وجيتنب ما ال يليق هبا وحيترز عما ينفر قومه من القبول والثاين أنه من يعلم من حاله أنه يف املس

لث وهو االهتداء لوجوه الصالح يف الدين والدنيا قال تعاىل وَاْبَتلُواْ الَْيَتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَغُواْ الّنكَاَح فَإِنْ وفيه قول ثا
وز أن يبعث نيب إال وقد دله اهللا تعاىل على ذاته وصفاته ودله أيضاً أن تدخل النبوة واالهتداء حتت الرشد إذ ال جي

  على مصاحل نفسه ومصاحل قومه وكل ذلك من الرشد

املسألة الثانية احتج أصحابنا يف أن اإلميان خملوق هللا تعاىل هبذه اآلية فإنه لو كان الرشد هو التوفيق والبيان فقد فعل 
كون قد آتاهم رشدهم أجاب الكعيب بأن هذا يقال فيمن قبل ال فيمن رد وذلك اهللا تعاىل ذلك بالكفار فيجب أن ي

كمن أعطى املال لولدين فقبله أحدمها ومثره ورده اآلخر أو أخذه مث ضيعه فيقال أغىن فالن ابنه فيمن أمثر املال وال 
مسمى الرشد وذلك باطل ألن يقال مثله فيمن ضيع واجلواب عنه هذا اجلواب ال يتم إال إذا جعلنا قبوله جزءاً من 

املسمى إذا كان مركباً من جزأين وال يكون أحدمها مقدور الفاعل مل جيز إضافة ذلك املسمى إىل ذلك الفاعل فكان 
يلزم أن ال جيوز إضافة الرشد إىل اهللا تعاىل باملفعولية لكن النص وهو قوله َولَقَْد ءاتَْيَنا إِْبراِهيَم ُرْشَدهُ صريح أن ذلك 

  شد إمنا حصل من اهللا تعاىل فبطل ما قالوهالر
قرىء رشده كالعدم والعدم ومعىن إضافته إليه أنه رشد مثله وأنه رشد له ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

  شأن
أما قوله تعاىل ِمن قَْبلُ ففيه وجوه أحدها آتينا إبراهيم نبوته واهتداءه من قبل موسى عليه السالم عن ابن عباس 

بن جرير وثانيها يف صغره قبل بلوغه حني كان يف السرب وظهرت له الكواكب فاستدل هبا وهذا على قول من وا
محل الرشد على االهتداء وإال لزمه أن حيكم بنبوته عليه السالم قبل البلوغ عن مقاتل وثالثها يعين حني كان يف 

  س رضي اهللا عنهما يف رواية الضحاكصلب آدم عليه السالم حني أخذ اهللا ميثاق النبيني عن ابن عبا
أما قوله تعاىل َوكُنَّا بِِه عَاِلِمَني فاملراد أنه سبحانه علم منه أحواالً بديعة وأسراراً عجيبة وصفات قد رضيها حىت أهله 

ذا ألن يكون خليالً له وهذا كقولك يف رجل كبري أنا عامل بفالن فإن هذا الكالم يف الداللة على تعظيمه أدل مما إ
  شرحت جالل كماله

إذ إما أن تتعلق بآتينا أو برشده أو مبحذوف أي اذكر ) الكشاف ( أما قوله تعاىل إِذْ قَالَ الِبِيِه َوقَْوِمِه فقال صاحب 
  من أوقات رشده هذا الوقت



  أما قوله َما َهاِذِه التََّماِثيلُ الَِّتى أَنُتْم لََها َعاِكفُونَ ففيه مسائل
تمثال اسم للشيء املصنوع مشبهاً خبلق من خلق اهللا تعاىل وأصله من مثلت الشيء بالشيء إذا املسألة األوىل ال

  شبهته به واسم ذلك املمثل متثال
املسألة الثانية أن القوم كانوا عباد أصنام على صور خمصوصة كصورة اإلنسان أو غريه فجعل عليه السالم هذا 

  يوردونه من شبهة فيبطلها عليهمالقول منه ابتداء كالمه لينظر فيما عساهم 
مل ينو للعاكفني مفعوالً وأجراه جمرى ما ال يتعدى كقولك فاعلون للعكوف ) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 

أو واقفون هلا قال فإن قلت هال قيل عليها عاكفون كقوله َيْعكُفُونَ َعلَى أَْصَنامٍ لَُّهْم قلت لو قصد التعدية لعداه 
  يت هي علىبصلته ال

أما قوله قَالُواْ َوَجْدَنا ءاَباءَنا لََها َعابِِديَن فاعلم أن القوم مل جيدوا يف جوابه إال طريقة التقليد الذي يوجب مزيد 
  النكري ألهنم إذا كانوا على خطأ من أمرهم مل يعصمهم من هذا اخلطأ أن آباءهم أيضاً سلكوا

لسالم بقوله لَقَْد كُنُتْم أَنُتْم َوءاَباُؤكُْم ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ فبني أن الباطل ال هذا الطريق فال جرم أجاهبم إبراهيم عليه ا
يصري حقاً بسبب كثرة املتمسكني به فلما حقق عليه السالم ذلك عليهم ومل جيدوا من كالمه خملصاً ورأوه ثابتاً على 

عليهم مع كثرهتم وطول العهد مبذهبهم فعند  اإلنكار قوى القلب فيه وكانوا يستبعدون أن جيري مثل هذا اإلنكار
يف ذلك قالوا له أَجِئَْتَنا بِالَْحّق أَْم أَنَت ِمَن اللَّاِعبَِني مومهني هبذا الكالم أنه يبعد أن يقدم على اإلنكار عليهم جاداً 

  إىل بيان التوحيد) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك فعنده عدل 
 اوَاِت واألرض الَِّذى فطََرُهنَّ وَأََناْ َعلَى ذاِلكُْم مَِّن الشَّاِهِديَن وََتاللَِّه َألكِيَدنَّ أَْصَناَمكُْم بَْعَد أَنقَالَ َبل رَّبُّكُْم َربُّ السََّم

بِأاِلَهتَِنآ إِنَُّه لَِمَن الظَّاِلِمَني قَالُواْ ذَا ُتَولُّواْ ُمْدبِرِيَن فََجَعلَُهمْ ُجذَاذاً إِالَّ كَبِرياً لَُّهْم لََعلَُّهمْ إِلَْيِه َيْرجُِعونَ قَالُواْ َمن فََعلَ َها
  َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُُرُهمْ ُيقَالُ لَُه إِبَْراهِيُم

اعلم أن القوم ملا أومهوا أنه ميازح مبا خاطبهم به يف أصنامهم أظهر عليه السالم ما يعلمون به أنه جمد يف إظهار احلق 
لفعل ثانياً أما الطريقة القولية فهي قوله َبل رَّبُّكُْم َربُّ السََّماوَاِت َواالْْرَض الذي هو التوحيد وذلك بالقول أوالً وبا

الَِّذى فطََرُهنَّ وهذه الداللة تدل على أن اخلالق الذي خلقهما ملنافع العباد هو الذي حيسن أن يعبد ألن من يقدر 
ب فريجع حاصل هذه الطريقة إىل الطريقة اليت على ذلك يقدر على أن يضر وينفع يف الدار اآلخرة بالعقاب والثوا

( قال صاحب )  ٤٢مرمي ( ذكرها ألبيه يف قوله ِالبِيِه ياأََبِت ِلمَ َتْعُبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ َيْبِصُر َوالَ ُيغْنِى َعنَك َشْيئاً 
  تجاج عليهمالضمري يف فطرهن للسموات واألرض أو للتماثيل وكونه للتماثيل أدخل يف االح) الكشاف 

أما قوله َوأََناْ َعلَى ذاِلكُْم ّمَن الشَّاِهِديَن ففيه وجهان األول أن املقصود منه املبالغة يف التأكيد والتحقيق كقول الرجل 
إذا بالغ يف مدح أحد أو ذمه أشهد أنه كرمي أو ذميم والثاين أنه عليه السالم عىن بقوله وَأََناْ َعلَى ذاِلكُْم ّمَن 

يَن ادعاء أنه قادر على إثبات ما ذكره باحلجة وأين لست مثلكم فأقول ما ال أقدر على إثباته باحلجة كما مل الشَّاِهِد
تقدروا على االحتجاج ملذهبكم ومل تزيدوا على أنكم وجدمت عليه آباءكم وأما الطريقة الفعلية فهي قوله وََتاللَّهِ 

ُمْدبِرِيَن فإن القوم ملا مل ينتفعوا بالداللة العقلية عدل إىل أن أراهم عدم الفائدة يف  الِكيَدنَّ أَصَْناَمكُْم َبْعدَ أَن ُتَولُّواْ
  عبادهتا وفيه مسائل

قرأ معاذ بن جبل رضي اهللا عنه وباهللا وقرىء تولوا مبعىن تتولوا ويقويها ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
ما الفرق بني الباء والتاء قلت إن الباء هي األصل والتاء بدل من الواو املبدل منها قوله فََتَولَّْواْ َعْنُه ُمدْبِرِيَن فإن قلت 

  والتاء فيها زيادة معىن وهو التعجب كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده ألن



  ذلك كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته
حتيال على الغري يف ضرر ال يشعر به وذلك ال يتأتى املسألة الثانية إن قيل ملاذا قال الِكيَدنَّ أَْصَناَمكُْم والكيد هو اال

يف األصنام وجوابه قال ذلك توسعاً ملا كان عندهم أن الضرر جيوز عليها وقيل املراد ألكيدنكم يف أصنامكم ألنه 
  بذلك الفعل قد أنزل هبم الغم

عيدهم دخلوا على األصنام  املسألة الثالثة يف كيفية أول القصة وجهان أحدمها قال السدي كانوا إذا رجعوا من
فسجدوا هلا مث عادوا إىل منازهلم فلما كان هذا الوقت قال آزر إلبراهيم عليه السالم لو خرجت معنا فخرج معهم 
فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال إين سقيم أشتكي رجلي فلما مضوا وبقي ضعفاء الناس نادى وقال تَاللَِّه 

واحتج هذا القائل بقوله تعاىل قَالُواْ َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُُرُهْم ُيقَالُ لَُه إِبْراِهيُم وثانيها قال الكليب كان الِكيَدنَّ أَصَْناَمكُْم 
إبراهيم عليه السالم من أهل بيت ينظرون يف النجوم وكانوا إذا خرجوا إىل عيدهم مل يتركوا إال مريضاً فلما هم 

ر قبل يوم العيد إىل السماء فقال ألصحابه أراين أشتكي غداً فذلك قوله إبراهيم بالذي هم به من كسر األصنام نظ
وأصبح من الغد معصوباً رأسه فخرج القوم لعيدهم )  ٨٩ ٨٨الصافات ( فََنظََر َنظَْرةً  ِفى النُُّجومِ فَقَالَ إِّنى َسِقيٌم 

ول فحفظه عليه مث إن ذلك الرجل ومل يتخلف أحد غريه فقال أما واهللا ألكيدن أصنامكم ومسع رجل منهم هذا الق
أخرب غريه وانتشر ذلك يف مجاعة فلذلك قال تعاىل قَالُواْ َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُرُُهْم واعلم أن كال الوجهني ممكن مث متام 

القصة أن إبراهيم عليه السالم ملا دخل بيت األصنام وجد سبعني صنماً مصطفة ومث صنم عظيم مستقبل الباب 
وكان يف عينيه جوهرتان تضيئان بالليل فكسرها كلها بفأس يف يده حىت مل يبق إال الكبري مث علق  وكان من ذهب
  الفأس يف عنقه

  أما قوله تعاىل فََجَعلَُهْم ُجذَاذاً إِالَّ كَبِرياً لَُّهْم لََعلَُّهْم إِلَْيِه يَْرجُِعونَ ففيه مسائل
ذاً وهذا مجع ال يليق إال بالناس جوابه من حيث اعتقدوا فيها أهنا كالناس املسألة األوىل إن قيل مل قال فََجَعلَُهْم ُجذَا

  يف أهنا تعظم ويتقرب اليها ولعل كان فيهم من يظن أهنا تضر وتنفع
جذاذاً قطعاً من اجلذ وهو القطع وقرىء بالكسر والفتح وقرىء جذاذاً مجع ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 
  جذيذ وجذذاً مجع جذة

  املسألة الثالثة إن قيل ما معىن إِالَّ كَبِرياً لَُّهْم قلنا حيتمل الكبري يف اخللقة وحيتمل يف التعظيم وحيتمل يف األمرين
وأما قوله لََعلَُّهمْ إِلَْيهِ َيْرجُِعونَ فيحتمل رجوعهم إىل إبراهيم عليه السالم وحيتمل رجوعهم إىل الكبري أما األول 

ل أن املعىن أهنم لعلهم يرجعون إىل مقالة إبراهيم ويعدلون عن الباطل والثاين أنه غلب على فتقريره من وجهني األو
ظنه أهنم ال يرجعون إال إليه ملا تسامعوه من إنكاره لدينهم وسبه آلهلتهم فبكتهم مبا أجاب به من قوله َبلْ فََعلَُه 

لنا الضمري راجع إىل الكبري ففيه وجهان األول أن املعىن لعلهم أما إذا ق)  ٦٣األنبياء ( كَبُِريُهْم َهاذَا فَاْسئَلُوُهْم 
يرجعون إليه كما يرجع إىل العامل يف حل املشكالت فيقولون ما هلؤالء مكسورة وما لك صحيحاً والفأس على 

  عاتقك وهذا قول الكليب وإمنا قال ذلك بناء على كثرة جهاالهتم

لم والثاين أنه عليه السالم قال ذلك مع علمه أهنم ال يرجعون إليه فلعلهم كانوا يعتقدون فيها أهنا جتيب وتتك
  استهزاء هبم وإن قياس حال من يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع إليه يف حل املشكالت

املسألة الرابعة إن قيل أولئك األقوام إما أن يقال إهنم كانوا عقالء أو ما كانوا عقالء فإن كانوا عقالء وجب أن 
املني بالضرورة أن تلك األصنام ال تسمع وال تبصر وال تنفع وال تضر فأي حاجة يف إثبات ذلك إىل يكونوا ع

كسرها أقصى ما يف الباب أن يقال القوم كانوا يعظموهنا كما يعظم الواحد منا املصحف واملسجد واحملراب 



ء وجب أن ال حتسن املناظرة معهم وال وكسرها ال يقدح يف كوهنا معظمة من هذا الوجه وإن قلنا إهنم ما كانوا عقال
بعثة الرسل إليهم اجلواب أهنم كانوا عقالء وكانوا عاملني بالضرورة أهنا مجادات ولكن لعلهم كانوا يعتقدون فيها 

أهنا متاثيل الكواكب وأهنا طلسمات موضوعة حبيث أن كل من عبدها انتفع هبا وكل من استخف هبا ناله منها ضرر 
اهيم عليه السالم كسرها مع أنه ما ناله منها ألبتة ضرر فكان فعله داالً على فساد مذهبهم من هذا شديد مث إن إبر

  الوجه
من فعل هذا الكسر واحلطم لشديد الظلم ) أن ( أما قوله تعاىل قَالُواْ َمن فََعلَ َهاذَا بِئَالَِهِتَنا إِنَُّه لَِمَن الظَّاِلِمَني أي 

ه على اآلهلة احلقيقة بالتوقري واإلعظام وإما ألهنم رأوا إفراطاً يف كسرها ومتادياً يف معدود يف الظلمة إما جلراءت
  االستهانة هبا

  أما قوله تعاىل قَالُواْ َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُرُُهْم ُيقَالُ لَُه إِْبراِهيُم ففيه مسألتان
قال هو إبراهيم والثاين على النداء على املسألة األوىل قال الزجاج ارتفع إبراهيم على وجهني أحدمها على معىن ي

  والصحيح أنه فاعل يقال ألن املراد االسم دون املسمى) الكشاف ( معىن يقال له يا إبراهيم قال صاحب 
املسألة الثانية ظاهر اآلية يدل على أن القائلني مجاعة ال واحد فكأهنم كانوا من قبل قد عرفوا منه ومسعوا ما يقوله يف 

  على قلوهبم أنه الفاعل ولو مل يكن إال قوله ما هذه التماثيل إىل غري ذلك لكفى آهلتهم فغلب
َراِهيُم قَالَ َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهاذَا قَالُواْ فَأْتُواْ بِِه َعلَى أَْعُينِ النَّاسِ لََعلَُّهْم َيشَْهُدونَ قَالُوا ءَأَْنَت فََعلَْت َهاذَا بِأاِلَهِتَنا ياإِْب

ُءوسِهِْم لَقَْد َعِلْمَت َما وُهْم إِن كَانُواْ يِْنِطقُونَ فََرَجُعوا إِلَى أَنفُِسهِْم فَقَالُوا إِنَّكُْم أَنُتُم الظَّاِلُمونَ ثُمَّ ُنِكسُواْ َعلَى ُرفَاْسألُ
رُّكُْم أُفٍّ لَّكُْم َوِلَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه أَفَالَ َهاُؤال ِء َينِطقُونَ قَالَ أَفََتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َينفَُعكُْم َشْيئاً َوالَ َيُض

  َتْعِقلُونَ

اعلم أن القوم ملا شاهدوا كسر األصنام وقيل إن فاعله إبراهيم عليه السالم قالوا فيما بينهم فَأْتُواْ بِِه َعلَى أَْعُينِ 
أي فأتوا به مشاهداً أي مبرأى منهم ومنظر فإن قلت على أعني الناس يف حمل احلال ) الكشاف ( النَّاسِ قال صاحب 

ما معىن االستعالء يف على قلت هو وارد على طريق املثل أي يثبت إثباته يف األعني ثبات الراكب على املركوب أما 
ه على أعني الناس قوله تعاىل لََعلَُّهمْ َيشَْهُدونَ ففيه وجهان أحدمها أهنم كرهوا أن يأخذوه بغري بينة فأرادوا أن جييئوا ب

لعلهم يشهدون عليه مبا قاله فيكون حجة عليه مبا فعل وهذا قول احلسن وقتادة والسدي وعطاء وابن عباس رضي 
اهللا عنهم وثانيهما وهو قول حممد بن إسحق أي حيضرون فيبصرون ما يصنع به فيكون ذلك زاجراً هلم عن اإلقدام 

ل والكليب أن املراد جمموع الوجهني فيشهدون عليه بفعله ويشهدون على مثل فعله وفيه قول ثالث وهو قول مقات
  عقابه

أما قوله تعاىل قَالُواْ ءأَْنَت فََعلَْت َهاذَا فاعلم أن يف الكالم حذفاً وهو فأتوا به وقالوا أأنت فعلت طلبوا منه االعتراف 
الص منه فقال َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهاذَا وقد بذلك ليقدموا على إيذائه فظهر منه ما انقلب األمر عليهم حىت متنوا اخل

علق الفأس على رقبته لكي يورد هذا القول فيظهر جهلهم يف عبادة األوثان فإن قيل قوله بل فعله كبريهم كذب 
واجلواب للناس فيه قوالن أحدمها وهو قول كافة احملققني أنه ليس بكذب وذكروا يف االعتذار عنه وجوهاً أحدها 

صد إبراهيم عليه السالم مل يكن إىل أن ينسب الفعل الصادر عنه إىل الصنم إمنا قصد تقرير لنفسه وإثباته هلا أن ق
على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم احلجة وتبكيتهم وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتاباً 

حيسن اخلط وال يقدر إال على خرمشة فاسدة  خبط رشيق وأنت شهري حبسن اخلط أأنت كتبت هذا وصاحبك أمي ال
فقلت له بل كتبته أنت كأن قصدك هبذا اجلواب تقرير ذلك مع االستهزاء به ال نفيه عنك وإثباته لألمي أو 



املخرمش ألن إثباته واألمر دائر بينهما للعاجز منهما استهزاء به وإثبات للقادر وثانيها أن إبراهيم عليه السالم 
صنام حني أبصرها مصطفة مزبنة وكان غيظه من كبريها أشد ملا رأى من زيادة تعظيمهم له فأسند غاظته تلك األ

الفعل إليه ألنه هو السبب يف استهانته هبا وحطمه هلا والفعل كما يسند إىل مباشره يسد إىل احلامل عليه وثالثها أن 
له كبريهم فإن من حق من يعبد ويدعي إهلاً أن يكون حكاية ملا يلزم على مذهبهم كأنه قال هلم ما تنكرون أن يفع

ورابعها أنه كناية عن غري مذكور أي ) الكشاف ( يقدر على هذا وأشد منه وهذه الوجوه الثالثة ذكرها صاحب 
فعله من فعله وكبريهم هذا ابتداء الكالم ويروى عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله بل فعله مث يبتدىء كبريهم 

نه جيوز أن يكون فيه وقف عند قوله كبريهم مث يبتدىء فيقول هذا فاسألوهم واملعىن بل فعله هذا وخامسها أ
كبريهم وعىن نفسه ألن اإلنسان أكرب من كل صنم وسادسها أن يكون يف الكالم تقدمي وتأخري كأنه قال بل فعله 

بكوهنم ناطقني فلما مل يكونوا  كبريهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم فتكون إضافة الفعل إىل كبريهم مشروطاً
ناطقني امتنع أن يكونوا فاعلني وسابعها قرأ حممد بن السميفع فعله كبريهم أي فلعل الفاعل كبريهم القول الثاين 

  وهو قول طائفة من أهل احلكايات أن ذلك كذب واحتجوا مبا

الث كذبات كلها يف ذات اهللا تعاىل قوله مل يكذب إبراهيم إال ث( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( روي عن النيب 
أن أهل املوقف إذا سألوا إبراهيم ( ويف خرب آخر ) إِّنى َسِقيٌم وقوله َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهاذَا وقوله لسارة هي أخيت 

لنيب مث قرروا قوهلم من جهة العقل وقالوا الكذب ليس قبيحاً لذاته فإن ا) الشفاعة قال إين كذبت ثالث كذبات 
عليه السالم إذا هرب من ظامل واختفى يف دار إنسان وجاء الظامل وسأل عن حاله فإنه جيب الكذب فيه وإذا كان 
كذلك فأي بعد يف أن يأذن اهللا تعاىل يف ذلك ملصلحة ال يعرفها إال هو واعلم أن هذا القول مرغوب عنه أما اخلرب 

أوىل من أن يضاف إىل األنبياء عليهم الصالة والسالم  األول وهو الذي رووه فألن يضاف الكذب إىل رواته
والدليل القاطع عليه أنه لو جاز أن يكذبوا ملصلحة ويأذن اهللا تعاىل فيه فلنجوز هذا االحتمال يف كل ما أخربوا عنه 

صح فهو  ويف كل ما أخرب اهللا تعاىل عنه وذلك يبطل الوثوق بالشرائع وتطرق التهمة إىل كلها مث إن ذلك اخلرب لو
  )إن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب ( حممول على املعاريض على ما قال عليه السالم 

  فأما قوله تعاىل إِّنى َسقِيٌم فلعله كان به سقم قليل واستقصاء الكالم فيه جييء يف موضعه
  وأما قوله َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم فقط ظهر اجلواب عنه

راد أهنا أخته يف الدين وإذا أمكن محل الكالم على ظاهره من غري نسبة الكذب إىل أما قوله لسارة إهنا أخيت فامل
  األنبياء عليهم السالم فحينئذ ال حيكم بنسبة الكذب إليهم إال زنديق

عليه السالم ملا نبههم مبا أما قوله تعاىل فََرَجعُواْ إِلَى أَنفُسِهِْم فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنُتُم الظَّاِلُمونَ ففيه وجوه األول أن إبراهيم 
أورده عليهم على قبح طريقهم تنبهوا فعلموا أن عبادة األصنام باطلة وأهنم على غرور وجهل يف ذلك والثاين قال 
مقاتل فرجعوا إىل أنفسهم فالموها وقالوا إنكم أنتم الظاملون إلبراهيم حيث تزعمون أنه كسرها مع أن الفأس بني 

ا املعىن أنكم أنتم الظاملون ألنفسكم حيث سألتم منه عن ذلك حىت أخذ يستهزىء بكم يف يدي الصنم الكبري وثالثه
  اجلواب واألقرب هو األول

نكسه قلبه فجعل ) الكشاف ( أما قوله تعاىل ثُمَّ ُنِكسُواْ َعلَى ُرُؤوسَُهْم لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤالء َينِطقُونَ فقال صاحب 
  أسفله أعاله وفيه مسألتان

سألة األوىل يف املعىن وجوه أحدها أن املراد استقاموا حني رجعوا إىل أنفسهم وأتوا بالفكرة الصاحلة مث انتكسوا امل
اجملادلة بالباطل وأن هؤالء مع تقاصر حاهلا عن حال احليوان الناطق آهلة ) يف ( فقلبوا عن تلك احلالة فأخذوا 



اقهم خجالً وانكساراً واخنذاالً مما هبتهم به إبراهيم فما أحاروا معبودة وثانيها قلبوا على رؤوسهم حقيقة لفرط إطر
جواباً إال ما هو حجة عليهم وثالثها قال ابن جرير مث نكسوا على رؤوسهم يف احلجة عليهم إلبراهيم حني جادهلم 

ا َهُؤالء َينِطقُونَ فأقروا أي قلبوا يف احلجة واحتجوا على إبراهيم مبا هو احلجة إلبراهيم عليهم فقالوا لَقَْد َعِلْمَت َم
  هبذه للحرية اليت حلقتهم قال واملعىن نكست حجتهم فأقيم اخلرب عنهم مقام اخلرب عن حجتهم

املسألة الثانية قرىء نكسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ ما مل يسم فاعله أي نكسوا أنفسهم على رؤوسهم وهي 
  قراءة رضوان بن عبد املعبود

اللَِّه أَفَالَ  لَ أَفَتَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َينفَُعكُْم َشيْئاً َوالَ َيُضرُّكُْم أُّف لَّكُْم َوِلَما تَْعُبُدونَ ِمن ُدوِنأما قوله تعاىل قَا
أف صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجر وإن إبراهيم عليه ) الكشاف ( َتْعِقلُونَ فاملعىن ظاهر قال صاحب 

رأى من ثباهتم على عبادهتا بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح احلق وزهوق الباطل فتأفف هبم مث  السالم أضجره ما
حيتمل أنه قال هلم ذلك وقد عرفوا صحة قوله وحيتمل أنه قال هلم ذلك وقد ظهرت احلجة وإن مل يعقلوا وهذا هو 

  األقرب لقوله أَفَتَْعُبُدونَ ولقوله أَفَالَ َتْعِقلُونَ
اْ بِِه كَْيداً فََجَعلَْناُهمُ قُوُه َوانُصُروا ءَاِلهََتكُمْ إِن كُنُتْم فَاِعِلَني قُلَْنا يانَاُر كُونِى َبرْداً َوَسلَاَما َعلَى إِْبَراهِيَم وَأََرادُوقَالُواْ َحرِّ

  االٌّ ْخَسرِيَن وََنجَّْيَناُه َولُوطاً إِلَى األرض الَِّتى َبارَكَْنا ِفيَها ِللْعَالَِمَني
نه تعاىل ملا بني ما أظهره إبراهيم عليه السالم من دالئل التوحيد وإبطال ما كانوا عليه من عبادة التماثيل أتبعه اعلم أ

  مبا يدل على جهلهم وأهنم قَالُواْ َحّرقُوُه َوانُصُرواْ ءاِلهََتكُْم وههنا مسائل
عان بن سنجاريب بن منروذ بن كوش بن املسألة األوىل ليس يف القرآن من القائل لذلك واملشهور أنه منروذ بن كن

حام بن نوح وقال جماهد مسعت ابن عمر يقول إمنا أشار بتحريق إبراهيم عليه السالم رجل من الكرد من أعراب 
فارس وروى ابن جريج عن وهب عن شعيب اجلبائي قال إن الذي قال حرقوه رجل امسه هربين فخسف اهللا تعاىل 

  يوم القيامة به األرض فهو يتجلجل فيها إىل
املسألة الثانية أما كيفية القصة فقال مقاتل ملا اجتمع منروذ وقومه إلحراق إبراهيم حبسوه يف بيت وبنوا بنياناً 

مث مجعوا له احلطب الكثري حىت أن )  ٩٧الصافات ( كاحلظرية وذلك قوله قَالُواْ اْبنُواْ لَُه بُْنَياناً فَأَلْقُوُه ِفى الَْجحِيمِ 
مرضت قالت إن عافاين اهللا ألجعلن حطباً إلبراهيم ونقلوا له احلطب على الدواب أربعني يوماً فلما  املرأة لو

اشتعلت النار اشتدت وصار اهلواء حبيث لو مر الطري يف أقصى اهلواء الحترق مث أخذوا إبراهيم عليه السالم ورفعوه 
اً مغلوالً فصاحت السماء واألرض ومن فيها من على رأس البنيان وقيدوه مث اختذوا منجنيقاً ووضعوه فيه مقيد

املالئكة إال الثقلني صيحة واحدة أي ربنا ليس يف أرضك أحد يعبدك غري إبراهيم وإنه حيرق فيك فأذن لنا يف نصرته 
 فقال سبحانه إن استغاث بأحد منكم فأغيثوه وإن مل يدع غريي فأنا أعلم به وأنا وليه فخلوا بيين وبينه فلما أرادوا

إلقاءه يف النار أتاه خازن الرياح فقال إن شئت طريت النار يف اهلواء فقال إبراهيم عليه السالم ال حاجة يب إليكم مث 
اللهم أنت الواحد يف السماء وأنا الواحد يف األرض ليس يف األرض أحد يعبدك غريي ( رفع رأسه إىل السماء وقال 

ال إله إال أنت سبحانك ربك العاملني لك احلمد ولك ( يف النار قال  وقيل إنه حني ألقي) أنت حسبنا ونعم الوكيل 
مث وضعوه يف املنجنيق ورموا به النار فأتاه جربيل عليه السالم وقال يا إبراهيم هل لك حاجة ) امللك ال شريك لك 

  قال أما إليك فال قال فاسأل ربك قال حسيب من سؤايل علمه



وقال السدي إمنا قال ذلك جربيل )  ٦٩األنبياء ( نَاُر كُونِى َبرْداً َوَسلَاَما َعلَى إِْبراِهيَم حبايل فقال اهللا تعاىل قُلَْنا يا
عليه السالم قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية جماهد ولو مل يتبع برداً سالماً ملات إبراهيم من بردها قال ومل 

ت املالئكة بضبعي إبراهيم وأقعدوه يف األرض فإذا عني ماء يبق يومئذ يف الدنيا نار إال طفئت مث قال السدي فأخذ
عذب وورد أمحر ونرجس ومل حترق النار منه إال وثاقه وقال املنهال بن عمرو أخربت أن إبراهيم عليه السالم ملا 

ها وقال ابن ألقى يف النار كان فيها إما أربعني يوماً أو مخسني يوماً وقال ما كنت أياماً أطيب عيشاً مين إذ كنت في
إسحق بعث اهللا ملك الظل يف صورة إبراهيم فقعد إىل جنب إبراهيم يؤنسه وأتاه جربيل بقميص من حرير اجلنة 

وقال يا إبراهيم إن ربك يقول أما علمت أن النار ال تضر أحبايب مث نظر منروذ من صرح له وأشرف على إبراهيم 
ه وما حوله نار حترق احلطب فناداه منروذ يا إبراهيم هل تستطيع أن فرآه جالساً يف روضة ورأى امللك قاعداً إىل جنب

خترج منها قال نعم قال قم فاخرج فقام ميشي حىت خرج منها فلما خرج قال له منروذ من الرجل الذي رأيته معك 
من قدرته  يف صورتك قال ذاك ملك الظل أرسله ريب ليؤنسين فيها فقال منروذ إين مقرب إىل ربك قرباناً ملا رأيت

وعزته فيما صنع بك فإين ذابح له أربعة آالف بقرة فقال إبراهيم عليه السالم ال يقبل اهللا منك ما دمت على دينك 
فقال منروذ ال أستطيع ترك ملكي ولكن سوف أذحبها له مث ذحبها له وكف عن إبراهيم عليه السالم ورويت هذه 

ياناً وألقوه فيه مث أوقدوا عليه النار سبعة أيام مث أطبقوا عليه مث القصة على وجه آخر وهي أهنم بنوا إلبراهيم بن
فتحوا عليه من الغد فإذا هو غري حمترق يعرق عرقاً فقال هلم هاران أبو لوط إن النار ال حترقه ألنه سحر النار ولكن 

ارة فوقعت يف حلية أيب اجعلوه على شيء وأوقدوا حتته فإن الدخان يقتله فجعلوه فوق بئر وأوقدوا حتته فطارت شر
  لوط فأحرقته

املسألة الثالثة إمنا اختاروا املعاقبة بالنار ألهنا أشد العقوبات وهلذا قيل إِن كُنُتْم فَاِعِلَني أي إن كنتم تنصرون آهلتكم 
  نصراً شديداً فاختاروا أشد العقوبات وهي اإلحراق

  َسلَاَما َعلَى إِْبراهِيَم ففيه مسائلأما قوله تعاىل قُلَْنا ياذَا نَّارٍ كُونِى َبرْداً َو
اً املسألة األوىل قال أبو مسلم األصفهاين يف تفسري قوله تعاىل قُلَْنا ياذَا نَّارٍ كُونِى َبرْداً املعىن أنه سبحانه جعل النار برد

النار مجاد فال جيوز خطابه وسالماً ال أن هناك كالماً كقوله أَن َيقُولَ لَُه كُن فََيكُونُ أي يكونه وقد احتج عليه بأن 
واألكثرون على أنه وجد ذلك القول مث هؤالء هلم قوالن أحدمها وهو قول سدي أن القائل هو جربيل عليه السالم 

والثاين وهو قول األكثرين أن القائل هو اهللا تعاىل وهذا هو األليق األقرب بالظاهر وقوله النار مجاد فال يكون يف 
  ال جيوز أن يكون املقصود من ذلك األمر مصلحة عائدة إىل املالئكةخطاهبا فائدة قلنا مل 

املسألة الثانية اختلفوا يف أن النار كيف بردت على ثالثة أقوال أحدها أن اهللا تعاىل أزال عنها ما فيها من احلر 
خلق يف جسم إبراهيم واإلحراق وأبقى ما فيها من اإلضاءة واإلشراق واهللا على كل شيء قدير وثانيها أن اهللا تعاىل 

كيفية مانعة من وصول أذى النار إليه كما يفعل خبزنة جهنم يف اآلخرة وكما أنه ركب بنية النعامة حبيث ال يضرها 
ابتالع احلديدة احملماة وبدن السمندل حبيث ال يضره املكث يف النار وثالثها أنه سبحانه خلق بينه وبني النار حائالً 

  إليه قال احملققون واألول أوىل ألن مينع من وصول أثر النار

ظاهر قوله قُلَْنا يانَاُر كُونِى َبرْداً أن نفس النار صارت باردة حىت سلم إبراهيم من تأثريها ال أن النار بقيت كما 
كانت فإن قيل النار جسم موصوف باحلرارة واللطافة فإذا كانت احلرارة جزء من مسمى النار امتنع كون النار 

اً وجب أن يقال املراد من النار اجلسم الذي هو أحد أجزاء مسمى النار وذلك جماز فلم كان جمازكم أوىل باردة فإذ
من اجملازين اآلخرين قلنا اجملاز الذي ذكرناه يبقى معه حصول الربد ويف اجملازين اللذين ذكرمتومها ال يبقى ذلك 



  فكان جمازنا أوىل
َما َعلَى إِبْراِهيَم فاملعىن أن الربد إذا أفرط أهلك كاحلر بل ال بد من اإلعتدال مث يف أما قوله تعاىل كُونِى بَْرداً َوَسلَا

حصول االعتدال ثالثة أوجه أحدها أنه يقدر اهللا تعاىل بردها باملقدار الذي ال يؤثر وثانيها أن بعض النار صار برداً 
عل يف جسمه مزيد حر فسلم من ذلك الربد بل قد وبقي بعضها على حرارته فتعادل احلر والربد وثالثها أنه تعاىل ج

  انتفع به والتذ مث ههنا سؤاالت
السؤال األول أو كل النار زالت وصارت برداً اجلواب أن النار هو اسم املاهية فال بد وأن حيصل هذا الربد يف 

ا تعلق بربد تلك النار ويف املاهية ويلزم منه عمومه يف كل أفراد املاهية وقيل بل اختص بتلك النار ألن الغرض إمن
  النار منافع للخلق فال جيوز تعطيلها واملراد خالص إبراهيم عليه السالم ال إيصال الضرر إىل سائر اخللق

السؤال الثاين هل جيوز ما روي عن احلسن من أنه سالم من اهللا تعاىل على إبراهيم عليه السالم اجلواب الظاهر كما 
  سالماً عليه حىت خيلص فالذي قاله يبعد وفيه تشتيت الكالم املرتبأنه جعل النار برداً جعلها 

السؤال الثالث أفيجوز ما روي من أنه لو مل يقل وسالماً ألتى الربد عليه واجلواب ذلك بعيد ألن برد النار مل حيصل 
  يعظم لوال قوله سالماً منها وإمنا حصل من جهة اهللا تعاىل فهو القادر على احلر والربد فال جيوز أن يقال كان الربد

السؤال الرابع أفيجوز ما قيل من أنه كان يف النار أنعم عيشاً منه يف سائر أحواله واجلواب ال ميتنع ذلك ملا فيه من 
مزيد النعمة عليه وكماهلا وجيوز أن يكون إمنا صار أنعم عيشاً هناك لعظم ما ناله من السرور خبالصه من ذلك األمر 

  ره بظفره بأعدائه ومبا أظهره من دين اهللا تعاىلالعظيم ولعظم شرو
ال أما قوله تعاىل وَأَرَاُدواْ بِِه كَْيداً فََجَعلَْناُهُم االْْخسَرِيَن أي أرادوا أن يكيدوه فما كانوا إال مغلوبني غالبوه باجلد

حانه أمت النعمة عليه بأن جناه فلقنه اهللا تعاىل احلجة املبكتة مث عدلوا القوة واجلربوت فنصره وقواه عليهم مث إنه سب
وجنى لوطاً معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن هاران إىل األرض اليت بارك فيها للعاملني ويف األخبار أن هذه الواقعة 
كانت يف حدود بابل فنجاه اهللا تعاىل من تلك البقعة إىل األرض املباركة مث قيل إهنا مكة وقيل أرض الشام لقوله 

والسبب يف بركتها أما يف الدين فألن أكثر األنبياء )  ١اإلسراء ( َمْسجِِد االْقَْصى الَِّذى َباَركَْنا َحْولَُه تعاىل إِلَى الْ
عليهم السالم بعثوا منها وانتشرت شرائعهم وآثارهم الدينية فيها وأما يف الدنيا فألن اهللا تعاىل بارك فيها بكثرة املاء 

  وقيل ما من ماء عذب إال وينبع أصله من حتت الصخرة اليت ببيت املقدسوالشجر والثمر واخلصب وطيب العيش 

َنا َوأَْوَحيَْنآ إِلَْيهِْم ِفْعلَ الَْخيَْراتِ َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً  َوكُالًّ َجَعلَْنا صَاِلِحَني َوَجَعلَْناُهمْ أَِئمَّةً  َيْهُدونَ بِأَمْرِ
  اة وَإِيَتآَء الزَّكَواةِ  َوكَاُنواْ لََنا َعابِِديَنَوإِقَاَم الصَّلو

اعلم أنه تعاىل بعد ذكره إلنعامه على إبراهيم وعلى لوط بأن جنامها إىل األرض املباركة أتبعه بذكر غريه من النعم 
مث إنه سبحانه وإمنا مجع بينهما ألن يف كون لوط معه مع ما كان بينهما من القرابة والشركة يف النبوة مزيد إنعام 

ذكر النعم اليت أفاضها على إبراهيم عليه السالم مث النعم اليت أفاضها على لوط أما األول فمن وجوه أحدها َوَوَهبَْنا 
لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً  واعلم أن النافلة العطية خاصة وكذلك النفل ويسمى الرجل الكثري العطايا نوفالً مث 

قوالن األول أنه ههنا مصدر من وهبنا له مصدر من غري لفظه وال فرق بني ذلك وبني قوله َوَوَهْبَنا للمفسرين ههنا 
لَُه هبة أي وهبنامها له عطية وفضالً من غري أن يكون جزاء مستحقاً وهذا قول جماهد وعطاء والثاين وهو قول أيب 

سالم ملا سأل اهللا ولداً قال َرّب َهبْ ِلى ِمَن بن كعب وابن عباس وقتادة والفراء والزجاج أن إبراهيم عليه ال
فأجاب اهللا دعاءه ووهب له إسحق وأعطاه يعقوب من غري دعائه فكان ذلك َناِفلَةً  )  ١٠٠الصافات ( الصَّاِلِحنيِ 

لى ما سأل كالشيء املتطوع به من اآلدميني فكأنه قال َوَوَهبَْنا لَُه إِْسحَاَق إجابة لدعائه ووهبنا له يعقوب نافلة ع



  كالصالة النافلة اليت هي زيادة على الفرض وعلى هذا النافلة يعقوب خاصة
  والوجه األول أقرب ألنه تعاىل مجع بينهما مث ذكر قوله نافلة فإذا صلح أن يكون وصفاً هلما فهو أوىل

عقوب أنبياء مرسلني هذا قول النعمة الثانية قوله تعاىل وَكُالًّ َجَعلَْنا َصاِلِحَني أي وكال من إبراهيم وإسحق وي
  الضحاك وقال آخرون عاملني بطاعة اهللا عز وجل جمتنبني حمارمه

والوجه الثاين أقرب ألن لفظ الصالح يتناول الكل ألنه سبحانه قال بعد هذه اآلية َوأَْوَحْيَنا إِلَيْهِْم ِفْعلَ الَْخْيراِت فلو 
نا هبذه اآلية على أن أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل ألن قوله َوكُالًّ محلنا الصالح على النبوة لزم التكرار واحتج أصحاب

َجَعلَْنا صَاِلِحَني يدل على أن ذلك الصالح من قبله أجاب اجلبائي بأنه لو كان كذلك ملا وصفهم بكوهنم صاحلني 
التأويل وهو من وجهني  وبكوهنم أئمة وبكوهنم عابدين وملا مدحهم بذلك وملا أثىن عليهم وإذا ثبت ذلك فال بد من

األول أن يكون املراد أنه سبحانه آتاهم من لطفه وتوفيقه ما صلحوا به والثاين أن يكون املراد أنه مساهم بذلك كما 
يقال زيد فسق فالناً وضلله وكفره إذا وصفه بذلك وكان مصدقاً عند الناس وكما يقال يف احلاكم زكى فالناً 

علم أن هذه الوجوه خمتلة أما اعتمادهم على املدح والذم فاجلواب املعهود أن وعدله وجرحه إذا حكم بذلك وا
نعارضه مبسأليت الداعي والعلم وأما احلمل على اللطف فباطل ألن فعل اإللطاف عام يف املكلفني فال بد يف هذا 

  التخصيص من

حتصيل شيء سوى الصالح ترك مزيد فائدة وأيضاً فألن قوله جعلته صاحلاً كقوله جعلته متحركاً فحمله على 
للظاهر وأما احلمل على التسمية فهو أيضاً جماز أقصى ما يف الباب أنه قد يصار إليه عند الضرورة يف بعض املواضع 

  وههنا ال ضرورة إال أن يرجعوا مرة أخرى إىل فصل املدح والذم فحينئذ نرجع أيضاً إىل مسأليت الداعي والعلم
 َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً  َيْهُدونَ بِأَْمرَِنا وفيه قوالن أحدمها أي جعلناهم أئمة يدعون الناس إىل دين النعمة الثالثة قوله تعاىل

اهللا تعاىل واخلريات بأمرنا وإذننا الثاين قول أيب مسلم أن هذه اإلمامة هي النبوة واألول أوىل لئال يلزم التكرار 
على خلق األفعال بقوله َوَجَعلَْناُهمْ أَِئمَّةً  وتقريره ما مضى والثاين واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أمرين أحدمها 

على أن الدعوة إىل احلق واملنع عن الباطل ال جيوز إال بأمر اهللا تعاىل ألن األمر لو مل يكن معترباً ملا كان يف قوله 
  بأمرنا فائدة

لَْخيْراِت وهذا يدل على أنه سبحانه خصهم بشرف النبوة وذلك من النعمة الرابعة قوله تعاىل َوأَْوحَْيَنا إِلَْيهِْم فِْعلَ ا
أعظم النعم على األب قال الزجاج حذف اهلاء من إقامة الصالة ألن اإلضافة عوض عنه وقال غريه اإلقام واإلقامة 

العبادات مصدر قال أبو القاسم األنصاري الصالة أشرف العبادات البدنية وشرعت لذكر اهللا تعاىل والزكاة أشرف 
املالية وجمموعهما التعظيم ألمر اهللا تعاىل والشفقة على خلق اهللا واعلم أنه سبحانه وصفهم أوالً بالصالح ألنه أول 
مراتب السائرين إىل اهللا تعاىل مث ترقى فوصفهم باإلمامة مث ترقى فوصفهم بالنبوة والوحي وإذا كان الصالح الذي 

على أن األنبياء معصومون فإن احملروم عن أول املراتب أوىل بأن يكون  هو العصمة أول مراتب النبوة دل ذلك
حمروماً عن النهاية مث إنه سبحانه كما بني أصناف نعمه عليهم بني بعد ذلك اشتغاهلم بعبوديته فقال َوكَانُواْ لََنا 

وفوا بعهد العبودية وهو االشتغال  َعابِِديَن كأنه سبحانه وتعاىل ملا وىف بعهد الربوبية يف اإلحسان واإلنعام فهم أيضاً
  بالطاعة والعبادة

  القصة الثالثة قصة لوط عليه السالم
ى اْ قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقَني َوأَْدَخلَْناُه ِفَولُوطاً آتَْيَناُه ُحكْماً َوِعلْماً َوَنجَّيَْناُه ِمَن الْقَْرَيةِ  الَِّتى كَاَنت تَّْعَملُ الَْخبَاِئثَ إِنَُّهْم كَاُنو

  َرْحَمتَِنآ إِنَُّه ِمَن الصَّاِلحَِني



اعلم أنه سبحانه بعد بيان ما أنعم به على إبراهيم عليه السالم أتبعه بذكر نعمه على لوط عليه السالم ملا مجع بينهما 
  من قبل وههنا مسألتان

األنبياء ( له َوأَْوَحْيَنا إِلَْيهِْم املسألة األوىل يف الواو يف قوله َولُوطاً قوالن أحدمها وهو قول الزجاج أنه عطف على قو
وال بد من ضمري يف قوله َولُوطاً )  ٥١األنبياء ( والثاين قول أيب مسلم أنه عطف على قوله إِْبراهِيَم ُرْشَدُه ِمن )  ٧٣

  فكأنه قال وآتينا لوطاً فأضمر ذكره

وعي اليت جيب فعلها أو الفصل بني  املسألة الثانية يف أصناف النعم وهي أربعة وجوه أحدها احلكم أي احلكمة
اخلصوم وقيل هي النبوة وثانيها العلم واعلم أن إدخال التنوين عليهما يدل على علو شأن ذلك العلم وذلك احلكم 

ملون اخلبائث دون وثالثها قوله وََنجَّيَْناُه ِمَن الْقَْرَيةِ  الَِّتى كَاَنت تَّْعَملُ الَْخبَاِئثَ واملراد أهل القرية ألهنم هم الذين يع
نفس القرية وألن اهلالك هبم نزل فنجاه اهللا تعاىل من ذلك مث بني سبحانه وتعاىل بقوله إِنَُّهْم كَانُواْ قَْوَم َسْوء فَاِسِقَني 

اِلِحَني ويف ما أراده باخلبائث وأمرهم فيما كانوا يقدمون عليه ظاهر ورابعها قوله َوأَْدَخلْنَاُه ِفى َرْحمَِتَنا إِنَُّه ِمَن الصَّ
تفسري الرمحة قوالن األول أنه النبوة أي أنه ملا كان صاحلاً للنبوة أدخله اهللا يف رمحته لكي يقوم حبقها عن مقاتل الثاين 

أنه الثواب عن ابن عباس والضحاك وحيتمل أن يقال إنه عليه السالم ملا آتاه اهللا احلكم والعلم وختلص عن جلساء 
  املكاشفات وجتلت له أنوار اإلهلية وهي حبر ال ساحل له وهي الرمحة يف احلقيقة السوء فتحت عليه أبواب

  )القصة الرابعة قصة نوح عليه السالم ( 
كَذَُّبواْ بِأاَياِتَنا إِنَُّهمْ قَْومِ الَِّذيَن َوُنوحاً إِذْ َناَدى ِمن قَْبلُ فَاسَْتَجْبَنا لَُه فََنجَّيَْناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ َوَنَصْرنَاُه ِمَن الْ

  كَاُنواْ قَْوَم َسْوٍء فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمِعَني
  أما قوله تعاىل إِذْ َناَدى ِمن قَْبلُ ففيه مسألتان

املسألة األوىل ال شبهة يف أن املراد من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب ويؤكده حكاية اهللا تعاىل عنه ذلك تارة 
وتارة على التفصيل وهو قوله َوقَالَ ُنوحٌ رَّّب الَ )  ١٠القمر ( ال وهو قوله فََدَعا َربَُّه أَّنى َمْغلُوٌب فَانَتِصْر على اإلمج

ُه ويدل عليه أيضاً أن اهللا تعاىل أجابه بقوله فَاْسَتَجْبَنا لَُه فََنجَّْينَا)  ٢٦نوح ( َتذَْر َعلَى االْْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاراً 
َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الْعَِظيمِ وهذا اجلواب يدل على أن اإلجناء املذكور فيه كان هو املطلوب يف السؤال فدل هذا على 
أن نداءه ودعاءه كان بأن ينجيه مما يلحقه من جهتهم من ضروب األذى بالتكذيب والرد عليه وبأن ينصره عليهم 

  اُه ِمَن الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِئَاَياتِنَاوأن يهلكهم فلذلك قال بعده وََنَصْرَن
املسألة الثانية أمجع احملققون على أن ذلك النداء كان بأمر اهللا تعاىل ألنه لو مل يكن بأمره مل يؤمن أن يكون الصالح 

 يكن باألمر لكان أن الجياب إليه فيصري ذلك سبباً لنقصان حال األنبياء وألن اإلقدام على أمثال هذه املطالب لو مل
ذلك مبالغة يف اإلضرار وقال آخرون إنه عليه السالم مل يكن مأذوناً له يف ذلك وقال أبو أمامة مل يتحسر أحد من 

خلق اهللا تعاىل كحسرة آدم ونوح فحسرة آدم على قبول وسوسة إبليس وحسرة نوح على دعائه على قومه 
  وافقت قدري فأوحى اهللا تعاىل إليه أن ال تتحسر فإن دعوتك

ه أما قوله تعاىل فََنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعِظيمِ فاملراد باألهل ههنا أهل دينه ويف تفسري الكرب وجوه أحدها أن
  العذاب النازل بالكفار وهو الغرق وهو قول أكثر املفسرين وثانيها أنه تكذيب قومه إياه

موع األمرين وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما وهو األقرب ألنه عليه وما لقي منهم من األذى وثالثها أنه جم
السالم كان قد دعاهم إىل اهللا تعاىل مدة طويلة وكان قد ينال منهم كل مكروه وكان الغم يتزايد بسبب ذلك وعند 



م من الذي يتخلص إعالم اهللا تعاىل إياه أنه يغرقهم وأمره باختاذ الفلك كان أيضاً على غم وخوف من حيث مل يعل
من الغرق ومن الذي يغرق فأزال اهللا تعاىل عنه الكرب العظيم بأن خلصه من مجيع ذلك وخلص مجيع من آمن به 

  معه
أما قوله تعاىل وََنصَْرَناُه ِمَن الْقَْومِ فقراءة أيب بن كعب ونصرناه على القوم مث قال املربد تقديره ونصرناه من مكروه 

أي يعصمنا من عذابه قال أبو عبيدة من مبعىن على وقال )  ٢٩غافر ( ن َينُصُرَنا ِمن بَأْسِ اللَِّه القوم وقال تعاىل فََم
إنه نصر الذي مطاوعه انتصر ومسعت هذلياً يدعو على سارق اللهم انصرهم منه أي اجعلهم ) الكشاف ( صاحب 

  منتصرين منه
ىن أهنم كانوا قوم سوء ألجل ردهم عليه وتكذيبهم له فأغرقناهم أمجعني فبني أما قوله تعاىل إِنَُّهْم كَاُنواْ قَْوَم َسْوء فاملع

  ذلك الوجه الذي به خلصه منهم
  القصة اخلامسة قصة داود وسليمان عليهما السالم( 

هِمْ َشاِهِديَن فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ َوكُالًّ َوَداُووَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْحكَُماِن ِفى الَْحْرثِ إِذْ َنفََشْت ِفيِه غََنُم الْقَْومِ َوكُنَّا ِلُحكِْم
َصْنَعةَ  لَبُوسٍ لَّكُْم لُِتْحِصَنكُْم  َءاَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً َوَسخَّْرَنا َمَع َداُووَد الْجَِبالَ ُيسَبِّْحَن وَالطَّْيَر َوكُنَّا فَاِعِلَني َوَعلَّْمَناُه

ُرونَ وَِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح َعاِصفَةً  َتجْرِى بِأَمْرِِه إِلَى األرض الَِّتى َباَركَْنا ِفيَها َوكُنَّا بِكُلِّ َشىْ ٍء مِّن َبأِْسكُْم فََهلْ أَنُتمْ َشاِك
  َعاِلِمَني َوِمَن الشَّيَاِطنيِ َمن َيُغوُصونَ لَُه َوَيْعَملُونَ َعَمالً ُدونَ ذاِلَك َوكُنَّا لَُهْم َحاِفظَِني

وداود وسليمان وأيوب وزكريا وذا النون كله نسق على ما تقدم من قوله َولَقَْد ءاَتْيَنا إِبْراِهيمَ  اعلم أن قوله تعاىل
واعلم أن املقصود ذكر نعم اهللا )  ٧٤األنبياء ( ومن قوله َولُوطاً اَتْينَاُه ُحكْماً َوِعلْماً )  ٥١األنبياء ( ُرْشَدُه ِمن قَْبلُ 

الً النعمة املشتركة بينهما مث ذكر ما خيتص به كل واحد منهما من النعم أما تعاىل على داود وسليمان فذكر أو
  النعمة املشتركة فهي القصة املذكورة وهي قصة احلكومة ووجه النعمة فيها أن اهللا تعاىل زينهما بالعلم

كماالت وأعظمها وذلك ألن اهللا والفهم يف قوله وَكُالًّ ءاتَْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً مث يف هذا تنبيه على أن العلم أفضل ال
تعاىل قدم ذكره ههنا على سائر النعم اجلليلة مثل تسخري اجلبال والطري والريح واجلن وإذا كان العلم مقدماً على 

  أمثال هذه األشياء فما ظنك بغريها وفيه مسائل
ول مجهور املفسرين وعن احلسن املسألة األوىل قال ابن السكيت النفش أن تنتشر الغنم بالليل ترعى بال راع وهذا ق

  أنه جيوز ذلك ليالً وهناراً
  املسألة الثانية أكثر املفسرين على أن احلرث هو الزرع وقال بعضهم هو الكرم واألول أشبه بالعرف

يمان جوابه املسألة الثالثة احتج من قال أقل اجلمع إثنان بقوله تعاىل َوكُنَّا ِلُحكْمِهِْم َشاِهِديَن مع أن املراد داود وسل
أن احلكم كما يضاف إىل احلاكم فقد يضاف إىل احملكوم له فإذا أضيف احلكم إىل املتحاكمني كان اجملموع أكثر من 

  اإلثنني وقرىء وكنا حلكمهما شاهدين
املسألة الرابعة يف كيفية القصة وجهان األول قال أكثر املفسرين دخل رجالن على داود عليه السالم أحدمها 

واآلخر صاحب غنم فقال صاحب احلرث إن غنم هذا دخلت حرثي وما أبقت منه شيئاً فقال داود  صاحب حرث
عليه السالم اذهب فإن الغنم لك فخرجا فمرا على سليمان فقال كيف قضى بينكما فأخرباه فقال لو كنت أنا 

هما فقال ادفع الغنم إىل القاضي لقضيت بغري هذا فأخرب بذلك داود عليه السالم فدعاه وقال كيف كنت تقضي بين
صاحب احلرث فيكون له منافعها من الدر والنسل والوبر حىت إذا كان احلرث من العام املستقبل كهيئته يوم أكل 
دفعت الغنم إىل أهلها وقبض صاحب احلرث حرثه الثاين قال ابن مسعود وشريح ومقاتل رمحهم اهللا أن راعياً نزل 



م الكرم وهو ال يشعر فأكلت القضبان وأفسدت الكرم فذهب صاحب الكرم ذات ليلة جبنب كرم فدخلت األغنا
من الغد إىل داود عليه السالم فقضى له بالغنم ألنه مل يكن بني مثن الكرم ومثن الغنم تفاوت فخرجوا ومروا 

بذلك فدعا  بسليمان فقال هلم كيف قضى بينكما فأخرباه به فقال غري هذا أرفق بالفريقني فأخرب داود عليه السالم
سليمان وقال له حبق األبوة والنبوة إال أخربتين بالذي هو أرفق بالفريقني فقال تسلم الغنم إىل صاحب الكرم حىت 

يرتفق مبنافعها ويعمل الراعي يف إصالح الكرم حىت يصري كما كان مث ترد الغنم إىل صاحبها فقال داود عليه السالم 
ابن عباس رضي اهللا عنهما حكم سليمان بذلك وهو ابن إحدى عشرة سنة إمنا القضاء ما قضيت وحكم بذلك قال 

  وههنا أمور وال بد من البحث عنها
السؤال األول هل يف اآلية داللة على أهنما عليهما السالم اختلفا يف احلكم أم ال فإن أبا بكر األصم قال إهنما مل 

سان سليمان عليه السالم اجلواب الصواب أهنما اختلفا خيتلفا ألبتة وأنه تعاىل بني هلما احلكم لكنه بينه على ل
والدليل إمجاع الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم على ما رويناه وأيضاً فقد قال اهللا تعاىل َوكُنَّا ِلُحكِْمهِمْ َشاِهِديَن مث 

التفهيم وذلك احلكم السابق إما  قال فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ والفاء للتعقيب فوجب أن يكون ذلك احلكم سابقاً على هذا
  أن يقال اتفقا فيه أو اختلفا فيه فإن اتفقا فيه مل يبق لقوله فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ فائدة وإن اختلفا فيه فذلك هو املطلوب

  السؤال الثاين سلمنا أهنما اختلفا يف احلكم ولكن هل كان احلكمان صادرين عن النص أو عن

مران جائزان عندنا وزعم اجلبائي أهنما كانا صادرين عن النص مث إنه تارة يبين ذلك على أن االجتهاد اجلواب األ
االجتهاد غري جائز من األنبياء وأخرى على أن االجتهاد وإن كان جائزاً منهم يف اجلملة ولكنه غري جائز يف هذه 

  املسألة
باحملصول يف األصول ولنذكر ههنا أصول الكالم من  أما املأخذ األول فقد تكلمنا فيه يف اجلملة يف كتابنا املسمى

الطرفني احتج اجلبائي على أن االجتهاد غري جائز من األنبياء عليهم السالم بأمور أحدها قوله تعاىل قُلْ َما َيكُونُ ِلى 
)  ٣النجم ( له تعاىل َوَما َينِطُق َعنِ الَْهَوى وقو)  ١٥يونس ( أَنْ أَُبّدلَُه ِمن ِتلْقَاء َنفِْسى إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما يُوَحى إِلَى َّ 

وثانيها أن االجتهاد طريقه الظن وهو قادر على إدراكه يقيناً فال جيوز مصريه إىل الظن كاملعاين للقبلة ال جيوز له أن 
( كُّموَك ِفيَما َشَجَر َبْينَُهْم جيتهد ثالثها أن خمالفة الرسول توجب الكفر لقوله تعاىل فَالَ َوَرّبَك الَ ُيؤِْمُنونَ حَتَّى ُيَح

وخمالفة املظنون واجملتهدات ال توجب الكفر ورابعها لو جاز أن جيتهد يف األحكام غري جائز عليه )  ٦٥النساء 
وخامسها أن االجتهاد إمنا جيوز املصري إليه عند فقد النص لكن فقدان النص يف حق الرسول كاملمتنع فوجب أن ال 

ه وسادسها لو جاز االجتهاد من الرسول جلاز أيضاً من جربيل عليه السالم وحينئذ ال حيصل جيوز االجتهاد من
األمان بأن هذه الشرائع اليت جاء هبا أهي من نصوص اهللا تعاىل أو من اجتهاد جربيل واجلواب عن األول أن قوله 

ال يدل على قولكم ألنه )  ١٥يونس ( تَّبُِع إِالَّ َما ُيوَحى إِلَى َّ تعاىل قُلْ َما َيكُونُ ِلى أَنْ أَُبّدلَُه ِمن ِتلْقَاء َنفِْسى إِنْ أَ
)  ١٥يونس ( وارد يف إبدال آية بآية ألنه عقيب قوله قَالَ الَِّذيَن الَ يَْرُجونَ ِلقَاءَنا ائِْت بِقُْرءاٍن غَْيرِ هَاذَا أَْو َبّدلُْه 

فبعيد ألن من جيوز له االجتهاد )  ٣النجم ( ُق َعنِ الَْهَوى وال مدخل لالجتهاد يف ذلك وأما قوله تعاىل َوَما َينِط
يقول إن الذي اجتهد فيه هو عن وحي على اجلملة وإن مل يكن كذلك على التفصيل وإن اآلية واردة يف األداء عن 

نك كون اهللا تعاىل ال يف حكمه الذي يكون بالعقل واجلواب عن الثاين أن اهللا تعاىل إذا قال له إذا غلب على ظ
احلكم معلالً يف األصل بكذا مث غلب على ظنك قيام ذلك املعىن يف صورة أخرى فاحكم بذلك فههنا احلكم 

مقطوع به والظن غري واقع فيه بل يف طريقه واجلواب عن الثالث أنا ال نسلم أن خمالفة اجملتهدات جائزة مطلقاً بل 
ل عليه أنه جيوز على األمة أن جيمعوا اجتهاداً مث ميتنع جواز خمالفتها مشروط بصدورها عن غري املعصوم والدلي



خمالفتهم وحال الرسول أؤكد واجلواب عن الرابع لعله عليه السالم كان ممنوعاً من االجتهاد يف بعض األنواع أو 
ال  كان مأذوناً مطلقاً لكنه مل يظهر له يف تلك الصورة وجه االجتهاد فال جرم أنه توقف واجلواب عن اخلامس مل
جيوز أن حيبس النص عنه يف بعض الصور فحينئذ حيصل شرط جواز االجتهاد واجلواب عن السادس أن هذا 

االحتمال مدفوع بامجاع األمة على خالفه فهذا هو اجلواب عن شبه املنكرين والذي يدل على جواز االجتهاد 
ل معلل مبعىن مث علم أو ظن قيام ذلك عليهم وجوه أحدها أنه عليه السالم إذا غلب على ظنه أن احلكم يف األص

املعىن يف صورة أخرى فال بد وأن يغلب على ظنه أن حكم اهللا تعاىل يف هذه الصورة مثل ما يف األصل وعنده مقدمة 
يقينية وهي أن خمالفة حكم اهللا تعاىل سبب الستحقاق العقاب فيتولد من هاتني املقدمتني ظن استحقاق العقاب 

املظنون وعند هذا إما أن يقدم على الفعل والترك معاً وهو حمال الستحالة اجلمع بني النقيضني أو  ملخالفة هذا احلكم
  يتركهما وهو حمال الستحالة اخللو عن النقيضني أو يرجح املرجوح على الراجح وهو باطل ببديهة العقل أو يرجح

يها التعويل يف العمل بالقياس وهي قائمة الراجح على املرجوح وذلك هو العمل بالقياس وهذه النكتة هي اليت عل
أيضاً يف حق األنبياء عليهم السالم وهذا يتوجه على جواز االجتهاد من جربيل عليه السالم وثانيها قوله تعاىل 

فَاْعَتبُِرواْ أمر للكل باإلعتبار فوجب اندراج الرسول عليه السالم فيه ألنه إمام املعتربين وأفضلهم وثالثها أن 
باط أرفع درجات العلماء فوجب أن يكون للرسول فيه مدخل وإال لكان كل واحد من آحاد اجملتهدين اإلستن

أفضل منه يف هذا الباب فإن قيل هذا إمنا يلزم لو مل تكن درجة أعلى من اإلعتبار وليس األمر كذلك ألنه كان 
ي ليس قصاراه إال الظن قلنا ال ميتنع أن يستدرك األحكام وحياً على سبيل اليقني فكان أرفع درجة من االجتهاد الذ

ال جيد النص يف بعض املواضع فلو مل يتمكن من االجتهاد لكان أقل درجة من اجملتهد الذي ميكنه أن يعرف ذلك 
احلكم من اإلجتهاد وأيضاً قد بينا أن اهللا تعاىل ملا أمره باإلجتهاد كان ذلك مفيداً للقطع باحلكم ورابعها قال عليه 

فوجب أن يثبت لألنبياء درجة اإلجتهاد لريث العلماء عنهم ذلك هذا متام القول يف ) العلماء ورثة األنبياء (  السالم
هذه املسألة وخامسها أنه تعاىل قال َعفَا اللَُّه َعنَك ِلَم أَِذنَت لَُهْم فذاك اإلذن إن كان بإذن اهللا تعاىل استحال أن 

  فهو غري جائز وإن كان باالجتهاد فهو املطلوب يقول مل أذنت هلم وإن كان هبوى النفس
املأخذ الثاين قال اجلبائي لو جوزنا االجتهاد من األنبياء عليهم السالم ففي هذه املسألة جيب أن ال جيوز لوجوه 

أحدها أن الذي وصل إىل صاحب الزرع من در املاشية ومن منافعها جمهول املقدار فكيف جيوز يف االجتهاد جعل 
عوضاً عن اآلخر وثانيها أن اجتهاد داود عليه السالم إن كان صواباً لزم أن ال ينقض ألن االجتهاد ال أحدمها 

ينقض باالجتهاد وإن كان خطأ وجب أن يبني اهللا تعاىل توبته كسائر ما حكاه عن األنبياء عليهم السالم فلما 
مل يقع اخلطأ من داود وثالثها لو حكم باالجتهاد لكان احلاصل مدحهما بقوله َوكُالًّ ءاَتيَْنا ُحكْماً َوِعلْماً دل على أنه 

هناك ظناً ال علماً ألن اهللا تعاىل قال وَكُالًّ ءاتَْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً ورابعها كيف جيوز أن يكون عن اجتهاد من مع قوله 
الجتهاد كاجلعاالت وحكم املصراة وعن فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ واجلواب عن األول أن اجلهالة يف القدر ال متنع من ا

الثاين لعله كان خطأ من باب الصغائر وعن الثالث بينا أن من متسك بالقياس فالظن واقع يف طريق إثبات احلكم فأما 
احلكم فمقطوع به وعن الرابع أنه إذا تأمل واجتهد فأداه اجتهاده إىل ما ذكرنا كان اهللا تعاىل فهمه من حيث بني له 

ك فهذه مجلة الكالم يف بيان أنه ال ميتنع أن يكون اختالف داود وسليمان عليهما السالم يف ذلك احلكم طريق ذل
إمنا كان بسبب االجتهاد وأما بيان أنه ال ميتنع أيضاً أن يكون اختالفهما فيه بسبب النص فطريقه أن يقال إن داود 

لة باحلكم الذي حكم به مث إنه سبحانه نسخ ذلك بالوحي عليه السالم كان مأموراً من قبل اهللا تعاىل يف هذه املسأ
إىل سليمان عليه السالم خاصة وأمره أن يعرف داود ذلك فصار ذلك احلكم حكمهما مجيعاً فقوله فَفَهَّْمَناَها 



ن ينزل ُسلَْيَمانَ أي أوحينا إليه فإن قيل هذا باطل لوجهني األول ملا أنزل اهللا تعاىل احلكم األول على داود وجب أ
نسخه أيضاً على داود ال على سليمان الثاين أن اهللا تعاىل مدح كال منهما على الفهم ولو كان ذلك على سبيل 

  النص مل يكن يف فهمه كثري مدح إمنا املدح الكثري على قوة اخلاطر واحلذاقة يف االستنباط
  ن يكون ألجل االجتهاد فأياملسألة الثالثة إذا أثبتم أنه جيوز أن يكون اختالفهما ألجل النص وأ

القولني أوىل واجلواب االجتهاد أرجح لوجوه أحدها أنه روى يف األخبار الكثرية أن داود عليه السالم مل يكن قد 
بت احلكم يف ذلك حىت مسع من سليمان أن غري ذلك أوىل ويف بعضها أن داود عليه السالم ناشده لكي يورد ما 

  نه لو كان نصاً لكان يظهره وال يكتمهعنده وكل ذلك ال يليق بالنص أل
السؤال الرابع بينوا أنه كيف كان طريق االجتهاد اجلواب أن وجه االجتهاد فيه ما ذكره ابن عباس رضي اهللا 

عنهما من أن داود عليه السالم قوم قدر الضرر بالكرم فكان مساوياً لقيمة الغنم فكان عنده أن الواجب يف ذلك 
من النفع فال جرم سلم الغنم إىل اجملىن عليه كما قال أبو حنيفة رمحه اهللا يف العبد إذا جىن على  الضرر أن يزال مبثله

النفس يدفعه املوىل بذلك أو يفديه وأما سليمان عليه السالم فإن اجتهاده أدى إىل أن جيب مقابلة األصول باألصول 
نه يقتضي احليف واجلور ولعل منافع الغنم يف تلك السنة والزوائد بالزوائد فأما مقابلة األصول بالزوائد فغري جائز أل

كانت موازية ملنافع الكرم فحكم به كما قال الشافعي رضي اهللا عنه فيمن غصب عبداً فأبق من يده أنه يضمن 
  القيمة لينتفع هبا املغصوب منه بإزاء ما فوته الغاصب من منافع العبد فإذا ظهر ترادا

أن ثبت قطعاً أن تلك املخالفة كانت مبنية على االجتهاد فهل تدل هذه القصة على أن السؤال اخلامس على تقدير 
ا  املصيب واحد أو الكل مصيبون اجلواب أما القائلون بأن املصيب واحد ففيهم من استدل بقوله تعاىل فَفَهَّْمَناَه

ا التفهيم فائدة وأما القائلون بأن الكل ُسلَْيَمانَ قال ولو كان الكل مصيباً مل يكن لتخصيص سليمان عليه السالم هبذ
مصيبون ففيهم من استدل بقوله َوكُالًّ ءاَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً ولو كان املصيب واحداً وخمالفه خمطئاً ملا صح أن يقال 

ه فهمه الصواب فيحتمل َوكُالًّ ءاتَْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً واعلم أن اإلستداللني ضعيفان أما األول فألن اهللا تعاىل مل يقل إن
أنه فهمه الناسخ ومل يفهم ذلك داود عليه السالم ألنه مل يبلغه وكل واحد منهما مصيب فيما حكم به على أن أكثر 

ما يف اآلية أهنا دالة على أن داود وسليمان عليهما السالم ما كانامصيبني وذلك ال يوجب أن يكون األمر كذلك 
اىل مل يقل إن كال آتيناه حكماً وعلماً مبا حكم به بل جيوز أن يكون آتيناه حكماً وعلماً يف شرعنا وأما الثاين فألنه تع

بوجوه االجتهاد وطرق األحكام على أنه ال يلزم من كون كل جمتهد مصيباً يف شرعهم أن يكون األمر كذلك يف 
  شرعنا

ن البصري هذه اآلية حمكمة والقضاة السؤال السادس لو وقعت هذه الواقعة يف شرعنا ما حكمها اجلواب قال احلس
بذلك يقضون إىل يوم القيامة واعلم أن كثرياً من العلماء يزعمون أنه منسوخ باإلمجاع مث اختلفوا يف حكمه فقال 
الشافعي رمحه اهللا إن كان ذلك بالنهار ال ضمان ألن لصاحب املاشية تسييب ماشيته بالنهار وحفظ الزرع بالنهار 

ن ليالً يلزمه الضمان ألن حفظها بالليل عليه وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال ضمان عليه ليالً كان على صاحبه وإن كا
واحتج الشافعي رمحه ) جرج العجماء جبار ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( أو هناراً إذا مل يكن متعدياً باإلرسال لقوله 
( دخلت حائطاً فأفسدته فذكروا ذلك لرسول اهللا كانت ناقة ضارية ف( اهللا مبا روي عن الرباء بن عازب أنه قال 

فقضى أن حفظ احلوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ املاشية بالليل على أهلها وأن على أهل ) صلى اهللا عليه وسلم 
 وهذا متام القول يف هذه اآلية مث إن اهللا تعاىل ذكر بعد ذلك من النعم اليت خص) املاشية ما أصابت ماشيتهم بالليل 

  ائلهبا داود عليه أمرين األول قوله تعاىل َوَسخَّرَْنا َمَع َداُوودُ الْجِبَالَ ُيَسّبْحَن وَالطَّْيَر َوكُنَّا فَاِعِلَني وفيه مس



املسألة األوىل يف تفسري هذا التسبيح وجهان أحدمها أن اجلبال كانت تسبح مث ذكروا وجوهاً أحدها قال مقاتل إذا 
ربه ذكرت اجلبال والطري رهبا معه وثانيها قال الكليب إذا سبح داود أجابته اجلبال وثالثها ذكر داود عليه السالم 

قال سليمان بن حيان كان داود عليه السالم إذا وجد فترة أمر اهللا تعاىل اجلبال فسبحت فيزداد نشاطاً واشتياقاً 
اجلبال والطري مبثابة قوله َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ  القول الثاين وهو اختيار بعض أصحاب املعاين أنه حيتمل أن يكون تسبيح

وختصيص داود عليه السالم بذلك إمنا كان بسبب أنه عليه السالم كان يعرف ذلك )  ٤٤اإلسراء ( ُيسَّبُح بَِحْمَدِه 
قالوا لو ضرورة فيزداد يقيناً وتعظيماً والقول األول أقرب ألنه ال ضرورة يف صرف اللفظ عن ظاهره وأما املعتزلة ف

حصل الكالم من اجلبل حلصل إما بفعله أو بفعل اهللا تعاىل فيه واألول حمال ألن بنية اجلبل ال حتتمل احلياة والعلم 
والقدرة وما ال يكون حياً عاملاً قادراً يستحيل منه الفعل والثاين أيضاً حمال ألن املتكلم عندهم من كان فاعالً للكالم 

و كان فاعل ذلك الكالم هو اهللا تعاىل لكان املتكلم هو اهللا تعاىل ال اجلبل فثبت أنه ال ال من كان حمالً للكالم فل
ّوبِى ميكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا يف َوَسخَّْرَنا َمَع َداوُوُد الْجِبَالَ ُيسَّبْحَن ومثله قوله تعاىل فَْضالً ياجَِبالُ أَ

بأمره ويسبحن من السبح الذي السباحة خرج اللفظ فيه على التكثري معناه تصريف معه وسريي )  ١٠سبإ ( َمَعُه 
( ولو مل يقصد التكثري لقيل يسبحن فلما كثر قيل يسبحن معه أي سريى وهو كقوله إِنَّ لََك ِفى النََّهارِ َسْبَحاً طَوِيالً 

ى قدرة اهللا تعاىل وعلى سائر ما أي تصرفاً ومذهباً إذا ثبت هذا فنقول إن سريها هو التسبيح لداللته عل)  ٧املزمل 
تنزه عنه واعلم أن مدار هذا القول على أن بنية اجلبل ال تقبل احلياة وهذا ممنوع وعلى أن التكلم من فعل اهللا وهو 

  أيضاً ممنوع
اإلنس املسألة الثانية أما الطري فال امتناع يف أن يصدر عنها الكالم ولكن أمجعت األمة على أن املكلفني إما اجلن أو 

أو املالئكة فيمتنع فيها أن تبلغ يف العقل إىل درجة التكليف بل تكون على حالة كحال الطفل يف أن يؤمر وينهي 
وإن مل يكن مكلفاً فصار ذلك معجزة من حيث جعلها يف الفهم مبنزلة املراهق وأيضاً فيه داللة على قدرة اهللا تعاىل 

  القول يف اجلبالوعلى تنزهه عما ال جيوز فيكون القول فيه ك
يسبحن حال مبعىن مسبحات أو استئناف كأن قائالً قال كيف سخرهن ) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 

فقال يسبحن والطري إما معطوف على اجلبال وإما مفعول معه فإن قلت مل قدمت اجلبال على الطري قلت ألن 
  عجاز ألهنا مجاد والطري حيوان ناطقتسخريها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل يف اإل

أما قوله َوكُنَّا فَاِعِلَني فاملعىن أنا قادرون على أن نفعل هذا وإن كان عجباً عندكم وقيل نفعل ذلك باألنبياء عليهم 
  السالم

  لْ أَنُتمْ َشاِكُرونَ وفيه مسائلاإلنعام الثالث قوله تعاىل َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ  لَُبوسٍ لَّكُْم ِلُتْحصَِنكُْم ّمن بَأِْسكُْم فََه
  املسألة األوىل اللبوس اللباس قال ألبس لكل حالة لبوسها

املسألة الثانية لتحصنكم قرىء بالنون والياء والتاء وختفيف الصاد وتشديدها فالنون هللا عز وجل والتاء للصنعة أو 
  للبوس على تأويل الدرع والياء هللا تعاىل أو لداود أو للبوس

لة الثالثة قال قتادة أول من صنع الدرع داود عليه السالم وإمنا كانت صفائح قبله فهو أول من سردها املسأ
واختذها حلقاً ذكر احلسن أن لقمان احلكيم عليه السالم حضره وهو يعمل الدرع فأراد أن يسأل عما يفعل مث 

وا إن اهللا تعاىل أالن احلديد له يعمل سكت حىت فرغ منها ولبسها على نفسه فقال الصمت حكمة وقليل فاعله قال
  منه بغري نار كأنه طني

املسألة الرابعة البأس ههنا احلرب وإن وقع على السوء كله واملعىن ليمنعكم وحيرسكم من بأسكم أي من اجلرح 



  والقتل والسيف والسهم والرمح
منه فتوارث الناس عنه ذلك فعمت املسألة اخلامسة فيه داللة على أن أول من عمل الدرع داود مث تعلم الناس 

النعمة هبا كل احملاربني من اخللق إىل آخر الدهر فلزمهم شكر اهللا تعاىل على النعمة فقال فََهلْ أَنُتْم َشاِكُرونَ أي 
اشكروا اهللا على ما يسر عليكم من هذه الصنعة واعلم أنه سبحانه ملا ذكر النعم اليت خص داود هبا ذكر بعده النعم 

ص هبا سليمان عليه السالم وقال قتادة ورث اهللا تعاىل سليمان من داود ملكه ونبوته وزاده عليه أمرين سخر اليت خ
  له الريح والشياطني

 اإلنعام األول قوله تعاىل وَِلُسلَْيَمانَ الرّيَح َعاِصفَةً  َتجْرِى بِأَْمرِهِ أي جعلناها طائعة منقادة له مبعىن أنه إن أرادها
اصفة وإن أرادها لينة كانت لينة واهللا تعاىل مسخرها يف احلالتني فإن قيل العاصف الشديدة اهلبوب عاصفة كانت ع

وقد وصفها اهللا تعاىل بالرخاوة يف قوله ُرَخاء حَْيثُ أََصاَب فكيف يكون اجلمع بينهما واجلواب من وجهني األول 
به يف مدة يسرية على ما قال غُُدوَُّها َشْهرٌ  أهنا كانت يف نفسها رخية طيبة كالنسيم فإذا مرت بكرسيه أبعدت

َوَروَاُحَها شَْهٌر وكانت جامعة بني األمرين رخاء يف نفسها وعاصفة يف عملها مع طاعتها لسليمان عليه السالم 
وهبوهبا على حسب ما يريد وحيكم آية إىل آية ومعجزة إىل معجزة الثاين أهنا كانت يف وقت رخاء ويف وقت عاصفاً 

  ل هبوهبا على حكم إرادتهألج
املسألة السادسة قرىء الريح والرياح بالرفع والنصب فيهما فالرفع على االبتداء والنصب للعطف على اجلبال فإن 

قيل قال يف دواد َوَسخَّْرَنا َمَع َداوُوُد الْجَِبالُ وقال يف حق سليمان َوِلُسلَْيَمانَ الرّيَح فذكره يف حق داود عليه السالم 
ة مع ويف حق سليمان عليه السالم بالالم وراعى هذا الترتيب أيضاً يف قوله فَْضالً ياجِبَالُ أَّوبِى َمَعُه وَالطَّْيرَ بكلم

وقال فََسخَّْرَنا لَهُ الرّيَح َتْجرِى بِأَْمرِِه فما الفائدة يف ختصيص داود عليه السالم بلفظ مع وسليمان بالالم قلنا حيتمل 
بالتسبيح حصل له نوع شرف فما أضيف إليه بالم التمليك أما الريح فلم يصدر عنه إال ما أن اجلبل ملا اشتغل 

  جيري جمرى اخلدمة فال جرم أضيف إىل سليمان بالم التمليك وهذا إقناعي
تسري يف اصطخر إىل أما قوله إِلَى االْْرضِ الَِّتى َبارَكَْنا ِفيَها ِللَْعالَِمَني أي إىل املضي إىل بيت املقدس قال الكليب كانت 

  الشام يركب عليها سليمان وأصحابه
  أما قوله َوكُنَّا بِكُلّ َشىْ ء َعاِلِمَني أي لعلمنا باألشياء صح منا أن ندبر هذا التدبري يف رسلنا ويف

  خلقنا وأن نفعل هذه املعجزات القاهرة
  َيْعَملُونَ َعَمالً ُدونَ ذاِلَك َوكُنَّا لَُهمْ َحاِفِظَني وفيه مسائلاإلنعام الثاين قوله تعاىل َوِمَن الشََّياِطنيِ َمن َيغُوُصونَ لَُه َو

املسألة األوىل املراد أهنم يغوصون له يف البحار فيستخرجون اجلواهر ويتجاوزون ذلك إىل األعمال واملهن وبناء 
َحارِيَب َوَتمَاثِيلَ َوجِفَاٍن وأما الصناعات املدن والقصور واختراع الصنائع العجيبة كما قال َيْعَملُونَ لَُه َما َيَشاء ِمن مَّ

  فكاختاذ احلمام والنورة والطواحني والقوارير والصابون
املسألة الثانية قوله َوِمَن الشَّيَاِطنيِ َمن َيُغوُصونَ لَهُ يعين وسخرنا لسليمان من الشياطني من يغوصون له فيكون يف 

وز أن يكون يف موضع رفع من وجهني أحدمها النسق على الريح موضع النصب نسقاً على الريح قال الزجاج وجي
وأن يكون املعىن ولسليمان الريح وله من يغوصون له من الشياطني وجيوز أن يكون رفعاً على االبتداء ويكون له 

  هو اخلرب
ويكون الكل  املسألة الثالثة حيتمل أن يكون من يغوص منهم هو الذي يعمل سائر األعمال وحيتمل أهنم فرقة أخرى

  داخلني يف لفظة من وإن كان األول هو األقرب



املسألة الرابعة ليس يف الظاهر إال أنه سخرهم لكنه قد روى أنه تعاىل سخر كفارهم دون املؤمنني وهو األقرب من 
فظ لئال وجهني أحدمها إطالق لفظ الشياطني والثاين قوله وكنا هلم حافظني فإن املؤمن إذا سخر يف أمر ال جيب أن حي

  يفسد وإمنا جيب ذلك يف الكافر
املسألة اخلامسة يف تفسري قوله َوكُنَّا لَُهْم َحاِفِظَني وجوه أحدها أنه تعاىل وكل هبم مجعاً من املالئكة أو مجعاً من مؤمين 

 عنهما اجلن وثانيها سخرهم اهللا تعاىل بأن حبب إليهم طاعته وخوفهم من خمالفته وثالثها قال ابن عباس رضي اهللا
يريد وسلطانه مقيم عليهم يفعل هبم ما يشاء فإن قيل وعن أي شيء كانوا حمفوظني قلنا فيه ثالثة أوجه أحدها أنه 
تعاىل كان حيفظهم عليه لئال يذهبوا ويتركوه وثانيها قال الكليب كان حيفظهم من أن يهيجوا أحداً يف زمانه وثالثها 

  ن دأهبم أهنم يعملون بالنهار مث يفسدونه يف الليلكان حيفظهم من أن يفسدوا ما عملوا فكا
املسألة السادسة سأل اجلبائي نفسه وقال كيف يتهيأ هلم هذه األعمال وأجسامهم رقيقة ال يقدرون على عمل 
الثقيل وإمنا ميكنهم الوسوسة وأجاب بأنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة وقواهم وزاد يف عظمهم ليكون ذلك 

يه السالم فلما مات سليمان ردهم اهللا إىل اخللقة األوىل ألنه لو بقاهم على اخللقة الثانية لصار معجزاً لسليمان عل
شبهة على الناس ولو ادعى متنىب النبوة وجعله داللة لكان كمعجزات الرسل فلذا ردهم إىل خلقتهم األوىل واعلم 

ال جيوز وجود حمدث ليس مبتحيز وال قائم  أن هذا الكالم ساقط من وجوه أحدها مل قلت إن اجلن من األجسام ومل
باملتحيز ويكون اجلن منهم فإن قلت لو كان األمر كذلك لكان مثالً للباري تعاىل قلت هذا ضعيف ألن االشتراك 

يف اللوازم الثبوتية ال يدل على االشتراك يف امللزومات فكيف اللوازم السلبية سلمنا أنه جسم لكن ال جيوز حصول 
هذه األعمال الشاقة يف اجلسم اللطيف وكالمه بناء على البنية شرط وليس يف يده إال االستقراء القدرة على 

  الضعيف سلمنا أنه ال

بد من تكثيف أجسامهم لكن مل قلت بأنه ال بد من ردها إىل اخللقة األوىل بعد موت سليمان عليه السالم فإن قال 
ن املتنيب إذا جعل ذلك معجزة لنفسه فللمدعي أن يقول مل ال جيوز لئال يفضي إىل التلبيس قلنا التلبيس غري الزم أل

أن يقال إن قوة أجسادهم كانت معجزة لنيب آخر قبلك ومع قيام هذا االحتمال ال يتمكن املتنيب من االستدالل به 
علهما اهللا تعاىل واعلم أن أجسام هذا العامل إما كثيفة أو لطيفة أما الكثيف فأكثف األجسام احلجارة واحلديد وقد ج

معجزة لداود عليه السالم فأنطق احلجر ولني احلديد وكل واحد منهما كما يدل على التوحيد والنبوة يدل على 
صحة احلشر ألنه ملا قدر على إحياء احلجارة فأي بعد يف إحياء العظام الرميمة وإذا قدر على أن جيعل يف إصبع داود 

بع يف هناية اللطافة فأي بعد يف أن جيعل التراب اليابس جسماً حيوانياً وألطف عليه السالم قوة النار مع كون اإلص
األشياء يف هذا العامل اهلواء والنار وقد جعلهما اهللا معجزة لسليمان عليه السالم أما اهلواء فقوله تعاىل فََسخَّْرَنا لَهُ 

اىل فكان يأمرهم بالغوص يف املياه والنار تنطفيء الرّيَح وأما النار فألن الشياطني خملوقون منها وقد سخرهم اهللا تع
  باملاء وهم ما كان يضرهم ذلك وذلك يدل على قدرته على إظهار الضد من الضد

  )القصة السادسة قصة أيوب عليه السالم ( 
َنا لَُه فَكََشفَْنا َما بِِه ِمن ُضرٍّ َوَءاتَْيَناُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهمْ َوأَيُّوَب إِذْ نَاَدى َربَُّه أَنِّى َمسَّنِىَ  الضُّرُّ وَأَنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَني فَاسَْتَجْب

  مََّعُهْم َرْحَمةً  مِّْن ِعنِدَنا َوِذكَْرى ِللَْعابِِديَن
اعلم أن يف أمر أيوب عليه السالم وما ذكره اهللا تعاىل من شأنه ههنا ويف غريه من ا لقرآن من العرب والدالئل ما 

نه تعاىل مع عظيم فضله أنزل به من املرض العظيم ما أنزله مما كان غريه له ولغريه ولسائر من مسع ليس يف غريه أل
بذلك وتعريفاً هلم أن الدنيا مزرعة اآلخرة وأن الواجب على املرء أن يصرب على ما يناله من البالء فيها وجيتهد يف 



  يه مسائلالقيام حبق اهللا تعاىل ويصرب على حاليت الضراء والسراء وف
املسألة األوىل قال وهب بن منبه كان أيوب عليه السالم رجالً من الروم وهو أيوب ابن أنوص وكان من ولد عيص 
بن إسحق وكانت أمه من ولد لوط وكان اهللا تعاىل قد اصطفاه وجعله نبياً وكان مع ذلك قد أعطاه من الدنيا حظاً 

الً وولداً من رجال ونساء وكان رحيماً باملساكني وكان يكفل األيتام وافراً من النعم والدواب والبساتني وأعطاه أه
واألرامل ويكرم الضيف وكان معه ثالثة نفر قد آمنوا به وعرفوا فضله قال وهب وإن جلربيل عليه السالم بني يدي 

ا ذكر اهللا عبداً خبري تلقاه اهللا تعاىل مقاماً ليس ألحد من املالئكة مثله يف القربة والفضيلة وهو الذي يتلقى الكالم فإذ
جربيل عليه السالم مث تلقاه ميكائيل عليه السالم مث من حوله من املالئكة املقربني فإذا شاع ذلك فهم يصلون عليه 

مث صلت مالئكة السموات مث مالئكة األرض وكان إبليس مل حيجب عن شيء من السموات وكان يقف فيهن 
  حيثما أراد ومن هناك وصل إىل

عليه السالم حىت أخرجه من اجلنة ومل يزل على ذلك حىت رفع عيسى عليه السالم فحجب عن أربع فكان آدم 
فحجب عند ذلك عن مجيع السموات إال ) صلى اهللا عليه وسلم ( يصعد بعد ذلك إىل ثالث إىل زمان نبينا حممد 

احلسد فصعد سريعاً حىت وقف من  من استرق السمع قال فسمع إبليس جتاوب املالئكة بالصالة على أيوب فأدركه
السماء موقفاً كان يقفه فقال يا رب إنك أنعمت على عبدك أيوب فشكرك وعافيته فحمدك مث مل جتربه بشدة وال 
بالء وأنا لك زعيم لئن ضربته بالبالء ليكفرن بك فقال اهللا تعاىل انطلق فقد سلطتك على ماله فانقض امللعون حىت 

ريت الشياطني وقال هلم ماذا عندكم من القوة فإين سلطت على مال أيوب قال عفريت وقع إىل األرض ومجع عفا
أعطيت من القوة ما إذا شئت حتولت إعصاراً من نار فأحرقت كل شيء آتى عليه فقال إبليس فأت اإلبل ورعاءها 

لم يزل حيرقها فذهب ومل يشعر الناس حىت ثار من حتت األرض إعصار من نار ال يدنو منها شيء إال احترق ف
ورعاءها حىت أتى على آخرها فذهب إبليس على شكل بعض أولئك الرعاة إىل أيوب فوجده قائماً يصلي فلما فرغ 
من الصالة قال يا أيوب هل تدري ما صنع ربك الذي اخترته بإبلك ورعائها فقال أيوب إهنا ماله أعارنيه وهو أوىل 

ليها ناراً من السماء فاحترقت ورعاؤها كلها وتركت الناس مبهوتني به إذا شاء نزعه قال إبليس فإن ربك أرسل ع
متعجبني منها فمن قائل يقول ما كان أيوب يعبد شيئاً وما كان إال يف غرور ومن قائل يقول لو كان إله أيوب يقدر 

فقال  على شيء ملنع من وليه ومن قائل آخر يقول بل هو الذي فعل ما فعل ليشمت عدوه به ويفجع به صديقه
أيوب عليه السالم احلمد هللا حني أعطاين وحني نزع مين عرياناً خرجت من بطن أمي وعرياناً أعود يف التراب 

وعرياناً أحشر إىل اهللا تعاىل ولو علم اهللا فيك أيها العبد خرياً لنقل روحك مع تلك األرواح وصرت شهيداً وآجرين 
إىل أصحابه خاسئاً فقال عفريت آخر عندي من القوة ما إذا فيك ولكن اهللا علم منك شراً فأخرك فرجع إبليس 

شئت صحت صوتاً ال يسمعه ذو روح إال خرجت روحه فقال إبليس فأت الغنم ورعاءها فانطلق فصاح هبا فماتت 
ومات رعاؤها فخرج إبليس متمثالً بقهرمان الرعاة إىل أيوب فقال له القول األول ورد عليه أيوب الرد األول 

ليس صاغراً فقال عفريت آخر عندي من القوة ما إذا شئت حتولت رحياً عاصفة أقلع كل شيء أتيت عليه فرجع إب
قال فاذهب إىل احلرث والثريان فأتاهم فأهلكهم مث رجع إبليس متمثالً حىت جاء أيوب وهو يصلي فقال مثل قوله 

اً حىت أتى على مجيعها فلما رأى إبليس األول فرد عليه أيوب الرد األول فجعل إبليس يصيب أمواله شيئاً فشيئ
صربه على ذلك وقف املوقف الذي كان يقفه عند اهللا تعاىل وقال يا إهلي هل أنت مسلطي على ولده فإهنا الفتنة 
املضلة فقال اهللا تعاىل انطلق فقد سلطتك على ولده فأتى أوالد أيوب يف قصرهم فلم يزل يزلزله هبم من قواعده 

يهم مث جاء إىل أيوب متمثالً باملعلم وهو جريح مشدوخ الرأس يسيل دمه ودماغه فقال لو حىت قلب القصر عل



رأيت بنيك كيف انقلبوا منكوسني على رؤوسهم تسيل أدمغتهم من أنوفهم لتقطع قلبك فلم يزل يقول هذا ويرققه 
إبليس مث مل يلبث أيوب حىت رق أيوب عليه السالم وبكى وقبض قبضة من التراب ووضعها على رأسه فاغتنم ذلك 

عليه السالم حىت استغفر واسترجع فصعد إبليس ووقف موقفه وقال يا إهلي إمنا يهون على أيوب خطر املال والولد 
لعلمه أنك تعيد له املال والولد فهل أنت مسلطي على جسده وإين لك زعيم لو ابتليته يف جسده ليكفرن بك فقال 

وليس لك سلطان على عقله وقلبه ولسانه فانقض عدو اهللا سريعاً فوجد تعاىل انطلق فقد سلطتك على جسده 
أيوب عليه السالم ساجداً هللا تعاىل فأتاه من قبل األرض فنفخ يف منخره نفخة اشتعل منها جسده وخرج به من فرقه 

  إىل قدمه

ح اخلشنة مث بالفخار ثآليل وقد وقعت فيه حكة ال ميلكها وكان حيك بأظفاره حىت سقطت أظفاره مث حكها باملسو
واحلجارة ومل يزل حيكها حىت تقطع حلمه وتغري وننت فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة وجعلوا له عريشاً 

ورفضه الناس كلهم غري امرأته رمحة بنت افرامي بن يوسف عليه السالم فكانت تصلح أموره مث إن وهبا طول يف 
م أقبل على اهللا تعاىل مستغيثاً متضرعاً إليه فقال يا رب ألي شيء خلقتين يا احلكاية إىل أن قال إن أيوب عليه السال

ليتين كنت حيضة ألقتين أمي ويا ليتين كنت عرفت الذنب الذي أذنبته والعمل الذي عملت حىت صرفت وجهك 
ذليل إن أحسنت فاملن لك  الكرمي عين أمل أكن للغريب داراً وللمسكني قراراً ولليتيم ولياً ولألرملة قيماً إهلي أنا عبد

وإن أسأت فبيدك عقوبيت جعلتين للبالء غرضاً وللفتنة نصباً وسلطت علي ما لو سلطته على جبل لضعف من محله 
إهلي تقطعت أصابعي وتساقطت هلوايت وتناثر شعري وذهب املال وصرت أسأل اللقمة فيطعمين من مين هبا علي 

أبو القاسم األنصاري رمحه اهللا ويف مجلة هذا الكالم ليتك لو كرهتين مل  ويعريين بفقري وهالك أوالدي قال اإلمام
ختلقين مث قال ولو كان ذلك صحيحاً الغتنمه إبليس فإن قصده أن حيمله على الشكوى وأن خيرجه عن حلية 

ِمَني مث قال إِنَّا َوَجْدَناهُ َصابِراً نّْعَم الَْعْبدُ الصابرين واهللا تعاىل مل خيرب عنه إال قوله أَّنى َمسَّنِىَ  الضُّرُّ وَأَنَت أَْرَحُم الرَّاِح
واختلف العلماء يف السبب الذي قال ألجله أَّنى َمسَّنِىَ  الضُّرُّ وَأَنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَني ويف مدة )  ٤٤ص ( إِنَُّه أَوَّاٌب 

إن ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا بالئه فالرواية األوىل روى ابن شهاب عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول 
أيوب عليه السالم بقي يف البالء مثاين عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إال رجلني من إخوانه كانا يغدوان 

ويروحان إيه فقال أحدمها لآلخر ذات يوم واهللا لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العاملني فقال له صاحبه وما 
 عشرة سنة مل يرمحه اهللا تعاىل ومل يكشف ما به فلما راحا إىل أيوب مل يصرب الرجل حىت ذكر ذاك فقال منذ مثاين

ذلك أليوب عليه السالم فقال أيوب ما أدري ما تقولون غري أن اهللا تعاىل يعلم أين كنت أمر على الرجلني يتنازعان 
هللا إال يف حق ويف رواية أخرى أن الرجلني ملا فيذكران اهللا عز وجل فأرجع إىل بييت فأكفر عنهما كراهية أن يذكر ا

دخال عليه وجدا رحياً فقاال لو كان أليوب عند اهللا خري ما بلغ إىل هذه احلالة قال فما شق على أيوب شيء مما ابتلى 
به أشد مما مسع منهما فقال اللهم إن كنت تعلم أين مل أبت شبعاناً وأنا أعلم مبكان جائع فصدقين فصدقه ومها 

سمعان مث خر أيوب عليه السالم ساجداً مث قال اللهم إين ال أرفع رأسي حىت تكشف ما يب قال فكشف اهللا ما به ي
الرواية الثانية قال احلسن رمحه اهللا مكث أيوب عليه السالم بعد ما ألقى على الكناسة سبع سنني وأشهراً ومل يبق له 

وكانت تأتيه بالطعام وحتمد اهللا تعاىل مع أيوب وكان أيوب مال وال ولد وال صديق غري امرأته رمحة صربت معه 
مواظباً على محد اهللا تعاىل والثناء عليه والصرب على ما ابتاله فصرخ إبليس صرخة جزعاً من صرب أيوب فاجتمع 
 جنوده من أقطار األرض وقالوا له ما خربك قال أعياين هذا العبد الذي سألت اهللا أن يسلطين عليه وعلى ماله

وولده فلم أدع له ماالً وال ولداً ومل يزدد بذلك إال صرباً ومحداً هللا تعاىل مث سلطت على جسده فتركته ملقى يف 



كناسة وما يقربه إال امرأته وهو مع ذلك ال يفتر عن الذكر واحلمد هللا فاستعنت بكم لتعينوين عليه فقالوا له أين 
ذلك كله يف أيوب فأشريوا علي قالوا أدليت آدم حني  مكركا أين عملك الذي أهلكت به من مضى قال بطل
  أخرجته من اجلنة من أين أتيته قال من قبل امرأته قالوا

فشأنك بأيوب من قبل امرأته فإنه ال يستطيع أن يعصيها ألنه ال يقر به أحد غريها قال أصبتم فانطلق حىت أتى 
 قالت هو هذا حيك قروحه وتتردد الدواب يف جسده فلما امرأته فتمثل هلا يف صورة رجل فقال أين بعلك يا أمة اهللا

مسعها طمع أن يكون ذلك كله جزعاً فوسوس إليها وذكرها ما كان هلا من النعم واملال وذكرها مجال أيوب وشبابه 
قال احلسن رمحه اهللا فصرخت فلما صرخت علم أهنا قد جزعت فأتاها بسخلة وقال ليذبح هذه يل أيوب ويربأ قال 

ت تصرخ إىل أيوب يا أيوب حىت مىت يعذبك ربك أال يرمحك أين املال أين املاشية أين الولد أين الصديق أين فجاء
اللون احلسن أين جسمك الذي قد بلى وصار مثل الرماد وتردد فيه الدواب أذبح هذه السخلة واسترح فقال 

تبكني عليه مما تذكرين مما كنا فيه من املال أيوب عليه السالم أتاك عدو اهللا ونفخ فيك فأجبتيها ويلك أترين ما 
والولد والصحة من أعطانا ذلك قالت اهللا قال فكم متعنا به قالت مثانني سنة قال فمنذ كم ابتالنا اهللا هبذا البالء 
قالت منذ سبع سنني وأشهر قال ويلك واهللا ما أنصفت ربك أال صربت يف البالء مثانني سنة كما كنا يف الرخاء 

 سنة واهللا لئن شفاين اهللا ألجلدنك مائة جلدة أمرتيين أن أذبح لغري اهللا وحرام علي أن أذوق بعد هذا شيئاً من مثانني
طعامك وشرابك الذي تأتيين به فطردها فذهبت فلما نظر أيوب يف شأنه وليس عنده طعام وال شراب وال صديق 

لضُّرُّ وَأَنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَني فقال ارفع رأسك فقد استجبت وقد ذهبت امرأته خر ساجداً وقال َرّب إِّنى َمسَّنِىَ  ا
لك اْركُْض بِرِْجِلَك فركض برجله فنبعت عني ماء فاغتسل منها فلم يبق يف ظاهر بدنه دابة إال سقطت منه مث 
ليه ضرب برجله مرة أخرى فنبعت عني أخرى فشرب منها فلم يبق يف جوفه داء إال خرج وقام صحيحاً وعاد إ

شبابه ومجاله حىت صار أحسن ما كان مث كسى حلة فلما قام جعل يلتفت فال يرى شيئاً مما كان له من األهل والولد 
واملال إال وقد ضعفه اهللا تعاىل حىت صار أحسن مما كان حىت ذكر أن املاء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جراداً 

يا أيوب أمل أغنك قال بلى ولكنها بركتك فمن يشبع منها قال من ذهب قال فجعل يضمه بيده فأوحى اهللا إليه 
فخرج حىت جلس على مكان مشرف مث إن امرأته قالت هب أنه طردين أفأتركه حىت ميوت جوعاً وتأكله السباع 

ألرجعن إليه فلما رجعت ما رأت تلك الكناسة وال تلك احلال وإذا باألمور قد تغريت فجعلت تطوف حيث كانت 
وتبكي وذلك بعني أيوب عليه السالم وهابت صاحب احللة أن تأتيه وتسأله عنه فأرسل إليها أيوب عليه الكناسة 

السالم ودعاها وقال ما تريدين يا أمة اهللا فبكت وقالت أردت ذلك املبتلي الذي كان ملقى على الكناسة فقال هلا 
ا رأيتيه قالت وهل خيفى على أحد يراها فتبسم أيوب عليه السالم ما كان منك فبكت وقالت بعلي فقال أتعرفينه إذ

وقال أنا هو فعرفته بضحكه فاعتنقته مث قال إنك أمرتيين أن أذبح سخلة إلبليس وإين أطعت اهللا وعصيت الشيطان 
ودعوت اهللا تعاىل فرد علي ما ترين الرواية الثالثة قال الضحاك ومقاتل بقي يف البالء سبع سنني وسبعة أشهر وسبعة 

وسبع ساعات وقال وهب رمحه اهللا بقي يف البالء ثالث سنني فلما غلب أيوب إبليس لعنه اهللا ذهب إبليس إىل  أيام
امرأته على هيئة ليست كهيئة بين آدم يف العظم واجلمال على مركب ليس كمراكب الناس وقال هلا أنت صاحبة 

صنعت بأيوب ما صنعت وذلك أنه عبد إله السماء أيوب قالت نعم قال فهل تعرفيين قالت ال قال أنا إله األرض أنا 
وتركين فأغضبين ولو سجد يل سجدة واحدة رددت عليك وعليه مجيع مالكما من مال وولد فإن ذلك عندي قال 

  وهب ومسعت أنه قال لو أن صاحبك أكل طعاماً ومل يسم اهللا تعاىل لعويف مما هو فيه



فاسجدي يل سجدة واحدة حىت أرد عليك املال والولد وأعايف  من البالء ويف رواية أخرى بل قال هلا لو شئت
زوجك فرجعت إىل أيوب فأخربته مبا قال هلا فقال هلا أيوب أتاك عدو اهللا ليفتنك عن دينك مث أقسم لئن عافاين اهللا 

دعائه إياها ألجدلنك مائة جلدة وقال عند ذلك َمسَّنِىَ  الضُّرُّ يعين من طمع إبليس يف سجودي له وسجود زوجيت و
وإياي إىل الكفر الرواية الرابعة قال وهب كانت امرأة أيوب عليه السالم تعمل للناس وتأتيه بقوته فلما طال عليه 
البالء سئمها الناس فلم يستعملوها فالتمست ذات يوم شيئاً من الطعام فلم جتد شيئاً فجزت قرناً من رأسها فباعته 

فأخربته بذلك فحينئذ قال َمسَّنِىَ  الضُّرُّ الرواية اخلامسة قال إمساعيل السدي مل  برغيف فأتته به فقال هلا أين قرنك
يقل أيوب مسين الضر إال ألشياء ثالث أحدها قول الرجلني له لو كان عملك الذي كنا نرى هللا تعاىل ملا أصابك 

ا فأعطوها بذلك خبزاً وحلماً الذي أصابك وثانيها كان المرأته ثالث ذوائب فعمدت إىل إحداها وقطعتها وباعته
فجاءت إىل أيوب عليه السالم فقال من أين هذا فقالت كل فإنه حالل فلما كان من الغد مل جتد شيئاً فباعت الثانية 
وكذلك فعلت يف اليوم الثالث وقالت كل فإنه حالل فقال ال آكل ما مل ختربيين فأخربته فبلغ ذلك من أيوب ما اهللا 

باعت ذوائبها ألن إبليس متثل لقوم يف صورة بشر وقال لئن تركتم أيوب يف قريتكم فإين أخاف  به عليم وقيل إمنا
أن يعدي إليكم ما به من العلة فأخرجوه إىل باب البلد مث قال هلم إن امرأته تدخل يف بيوتكم وتعمل ومتس زوجها 

وثالثها حني قالت له امرأته ما قالت  أما ختافون أن تعدي إليكم علته فحينئذ مل يستعملها أحد فباعت ضفريهتا
فحينئذ دعا الرواية السادسة قيل سقطت دودة من فخذه فرفعها وردها إىل موضعها وقال قد جعلين اهللا تعاىل طعمة 

لك فعضته عضة شديدة فقال مسين الضر فأوحى اهللا تعاىل إليه لوال أين جعلت حتت كل شعرة منك صرباً ملا 
  صربت

إعلم أن املعتزلة قد طعنوا يف هذه القصة من وجوه أحدها قال اجلبائي ذهب بعض اجلهال إىل أن ما املسألة الثانية 
كان به من املرض كان فعالً للشيطان سلطه اهللا عليه لقوله تعاىل حكاية عنه َمسَّنِىَ  الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ وهذا 

ألسقام وضدمها من العافية لتهيأ له فعل األجسام ومن هذا جهل أما أوالً فألنه لو قدر على إحداث األمراض وا
 حاله يكون إهلاً وأما ثانياً فألن اهللا تعاىل أخرب عنه وعن جنوده بأنه قال َوَما كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم ّمن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن

دون الرجوع إىل ما يروى عن وهب بن  والواجب تصديق خرب اهللا تعاىل)  ٢٢إبراهيم ( َدَعْوُتكُْم فَاسَْتَجبُْتْم ِلى 
منبه رضي اهللا عنه واعلم أن هذا االعتراض ضعيف ألن املذكور يف احلكاية أن الشيطان نفخ يف منخره فوقعت 

احلكة فيه فلم قلتم إن القادر على النفخة اليت تولد مثل هذه احلكة ال بد وأن يكون قادراً على خلق األجسام وهل 
وأما التمسك بالنص فضعيف ألنه إمنا يقدم على هذا الفعل مىت علم أنه لو أقدم عليه ملا منعه  هذا إال حمض التحكم

اهللا تعاىل عنه وهذه احلالة مل حتصل إال يف حق أيوب عليه السالم على ما دلت احلكاية عليه من أنه استأذن اهللا تعاىل 
كاية مناقضة وثانيها قالوا ما روي أنه عليه السالم فأذن له فيه ومىت كان كذلك مل يبق بني ذلك النص وبني هذه احل

مل يسأل إال عند أمور خمصوصة فبعيد ألن الثابت يف العقل أنه حيسن من املرء أن يسأل يف ذلك ربه ويفزع إليه كما 
  حيسن منه املداواة وإذا جاز أن يسأل ربه عند الغم مما يراه من إخوانه وأهله جاز أيضاً أن يسأل ربه

ل نفسه فإن قيل أفال جيوز أنه تعاىل تعبده بأن ال يسأل الكشف إال يف آخر أمره قلنا جيوز ذلك بأن يعلمه بأن من قب
إنزال ذلك به مدة خمصوصة من مصاحله ومصاحل غريه ال حمالة فعلم عليه السالم أنه ال وجه للمسألة يف هذا األمر 

أن يدوم وجيوز أن ينقطع وثالثها قالوا انتهاء ذلك اخلاص فإذا قرب الوقت جاز أن يسأل ذلك من حيث جيوز 
املرض إىل حد التنفري عنه غري جائز ألن األمراض املنفرة من القبول غري جائزة على األنبياء عليهم السالم فهذا مجلة 

  ما قيل يف هذه احلكاية



ناداه بأين مسين الضر وقرىء إين بالكسر قوله تعاىل أَّنى َمسَّنِىَ  الضُّرُّ أي ) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 
على إضمار القول أو لتضمني النداء معناه والضر بالفتح الضرر يف كل شيء وبالضم الضرر يف النفس من مرض 

  وهزال
املسألة الرابعة أنه عليه السالم ألطف يف السؤال حيث ذكر نفسه مبا يوجب الرمحة وذكر ربه بغاية الرمحة ومل 

فإن قيل أليس أن الشكوى تقدح يف كونه صابراً واجلواب قال سفيان بن عيينة رمحه اهللا من شكا  يصرح باملطلوب
إىل اهللا تعاىل فإنه ال يعد ذلك جزعاً إذا كان يف شكواه راضياً بقضاء اهللا إذ ليس من شرط الصرب استحالء البالء أمل 

أما قوله َوأَنَت أَْرَحمُ الرِحِمَني )  ٨٦يوسف ( ى إِلَى اللَِّه تسمع قول يعقوب عليه السالم إِنََّما أَْشكُو بَثّى َوحُْزنِ
فالدليل على أنه سبحانه أَْرَحمُ الرِحِمَني أمور أحدها أن كل من رحم غريه فأما أن يرمحه طلباً للثناء يف الدنيا أو 

منفعة نفسه أما احلق سبحانه الثواب يف اآلخرة أو دفعاً للرقة اجلنسية عن الطبع وحينئذ يكون مطلوب ذلك الراحم 
فإنه يرحم عباده من غري وجه من هذه الوجوه ومن غري أن يعود إليه من تلك الرمحة زيادة وال نقصان من الثناء 

ومن صفات الكمال فكان سبحانه أرحم الرامحني وثانيها أن كل من يرحم غريه فال يكون ذلك إال مبعونة رمحة اهللا 
عاماً أو ثوباً أو دفع عنه بالء فلوال أنه سبحانه خلق املطعوم وامللبوس واألدوية واألغذية تعاىل ألن من أعطى غريه ط

وإال ملا قدر أحد على إعطاء ذلك الشيء مث بعد وصول تلك العطية إليه فلوال أنه سبحانه جعله سبباً للراحة ملا 
برمحته بل رمحتهم فيما بني الطرفني كالقطرة يف حصل النفع بذلك فإذاً رمحة العباد مسبوقة برمحة اهللا تعاىل وملحوقة 

البحر فوجب أن يكون تعاىل هو أرحم الرامحني وثالثها أن اهللا تعاىل لو مل خيلق يف قلب العبد تلك الدواعي 
واإلرادات الستحال صدور ذلك الفعل عنه فكان الراحم هو احلق سبحانه من حيث إنه هو الذي أنشأ تلك 

حم الرامحني فإن قيل كيف يكون أرحم الرامحني مع أنه سبحانه مأل الدنيا من اآلفات واألسقام الداعية فثبت أنه أر
واألمراض واآلالم وسلط البعض على البعض بالذبح والكسر واإليذاء وكان قادراً على أن يغين كل واحد عن 

هو الضار النافع فإضراره ليس لدفع إيالم اآلخر وإيذائه واجلواب أن كونه سبحانه ضاراً ال ينايف كونه نافعاً بل 
  مشقة وإنفاعه ليس جللب منفعة بل ال يسأل عما يفعل

أما قوله تعاىل فَاسَْتجَْبَنا لَُه فإنه يدل على أنه دعا ربه لكن هذا الدعاء قد جيوز أن يكون واقعاً منه على سبيل 
ن على سبيل التصريح وإن كان األليق التعريض كما يقال إن رأيت أو أردت أو أحببت فافعل كذا وجيوز أن يكو

باألدب وبداللة اآلية هو األول مث إنه سبحانه بني أن كشف ما به من ضر وذلك يقتضي إعادته إىل ما كان يف بدنه 
  وأحواله وبني اهللا تعاىل أنه آتاه أهله ويدخل فيه من ينسب إليه من زوجة وولد

د وابن عباس وقتادة ومقاتل والكليب وكعب رضي اهللا عنهم أن وغريمها مث فيه قوالن أحدمها وهو قول ابن مسعو
اهللا تعاىل أحيا له أهله يعين أوالده بأعياهنم والثاين روى الليث رضي اهللا عنه قال أرسل جماهد إىل عكرمة وسأله عن 

خرة وآتيناك اآلية فقال قيل له إن أهلك لك يف اآلخرة فإن شئت عجلناهم لك يف الدنيا وإن شئت كانوا لك يف اآل
مثلهم يف الدنيا فقال يكونون يل يف اآلخرة وأويت مثلهم يف الدنيا والقول األول أوىل ألن قوله فَاسَْتَجبَْنا لَُه يدل 

  بظاهره على أنه تعاىل أعادهم يف الدنيا وأعطاه معهم مثلهم أيضاً
عل ذلك لكي يتفكر فيه فيكون داعية للعابدين يف الصرب وأما قوله تعاىل َوِذكَْرى ِللَْعابِِديَن ففيه داللة على أنه تعاىل ف

  ألهنم خيتصون باالنتفاع بذلك) ى ( واإلحتساب وإمنا خص العابدين بالذكر 
  )القصة السابعة ( 

  الصَّاِلحَِني َوإِْسَماعِيلَ َوإِْدرِيَس َوذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مَِّن الصَّابِرِيَن وَأَْدَخلَْناُهْم ِفى َرْحَمِتَنا إِنَُّهْم مَِّن



اعلم أنه تعاىل ملا ذكر صرب أيوب عليه السالم وانقطاعه إليه أتبعه بذكر هؤالء فإهنم كانوا أيضاً من الصابرين على 
الشدائد واحملن والعبادة أما إمسعيل عليه السالم فألنه صرب على اإلنقياد للذبح وصرب على املقام ببلد ال زرع فيه وال 

بناء البيت فال جرم أكرمه اهللا تعاىل وأخرج صلبه خامت النبيني وأما إدريس عليه السالم فقد  ضرع وال بناء وصرب يف
بعث إىل قومه داعياً هلم إىل اهللا تعاىل ( تقدمت قصته يف سورة مرمي عليها السالم قال ابن عمر رضي اهللا عنهما 

  وا الكفل ففيه مسائلوأما ذ) فأبوا فأهلكهم اهللا تعاىل ورفع إدريس إىل السماء الرابعة 
  املسألة األوىل فيها حبثان

األول قال الزجاج الكفل يف اللغة الكساء الذي جيعل على عجز البعري والكفل أيضاً النصيب واختلفوا يف أنه مل 
مسي هبذا االسم على وجوه أحدها وهو قول احملققني أنه كان له ضعف عمل األنبياء عليهم السالم يف زمانه وضعف 

إن نبياً من أنبياء بين إسرائيل آتاه اهللا امللك والنبوة مث ( م وثانيها قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية ثواهب
أوحى اهللا إليه أين أريد قبض روحك فأعرض ملكك على بين إسرائيل فمن تكفل لك أنه يصلي بالليل حىت يصبح 

ع ملكك إليه فقام ذلك النيب يف بين إسرائيل وأخربهم ويصوم بالنهار فال يفطر ويقضي بني الناس فال يغضب فادف
بذلك فقام شاب وقال أنا أتكفل لك هبذا فقال يف القوم من هو أكرب منك فاقعد مث صاح الثانية والثالثة فقام الرجل 

يل  وقال أتكفل لك هبذه الثالث فدفع إليه ملكه ووىف مبا ضمن فحسده إبليس فأتاه وقت ما يريد أن يقيل فقال إن
  غرمياً قد مطلين

حقي وقد دعوته إليك فأىب فأرسل معي من يأتيك به فأرسل معه وقعد حىت فاتته القيلولة ودعا إىل صالته وصلى 
ليله إىل الصباح مث أتاه من الغد عند القيلولة فقال إن الرجل الذي استأذنتك له يف موضع كذا فال تربح حىت آتيك 

القيلولة مث أتاه فقال له هرب مين فمضى ذو الكفل إىل صالته فصلى ليلته حىت  به فذهب وبقي منتظراً حىت فاتته
أصبح فأتاه إبليس وعرفه نفسه وقال له حسدتك على عصمة اهللا إياك فأردت أن أخرجك حىت ال تفي مبا تكفلت 

وثالثها قال جماهد ملا وعلى هذا فاملراد بالكفل هنا الكفالة ) به فشكره اهللا تعاىل على ذلك ونبأه فسمي ذا الكفل 
كرب اليسع عليه السالم قال لو أين استخلفت رجالً على الناس يف حيايت حىت أنظر كيف يعمل فجمع الناس وقال 

من يتقبل مين حىت استخلفه ثالثاً يصلي بالليل ويصوم بالنهار ويقضي فال يغضب وذكر علي كرم اهللا وجهه حنو ما 
عل إبليس وتفويته عليه القيلولة ثالثة أيام وزاد أن ذا الكفل قال للبواب يف ذكره ابن عباس رضي اهللا عنه من ف

اليوم الثالث قد غلب علي النعاس فال تدعن أحداً يقرب هذا الباب حىت أنام فإين قد شق علي النعاس فجاء إبليس 
تيقظ الرجل وعاتب فلم يأذن له البواب فدخل من كوة يف البيت وتسور فيها فإذا هو يدق الباب من داخل فاس

البواب فقال أما من قبلي فلم تؤت فقام إىل الباب فإذا هو مغلق وإبليس على صورة شيخ معه يف البيت فقال له 
أتنام واخلصوم على الباب فعرفه فقال أنت إبليس قال نعم أعييتين يف كل شيء ففعلت هذه األفعال ألغضبك 

  ا تكفل بهفعصمك اهللا مين فسمي ذا الكفل ألنه قد وىف مب
املسألة الثانية قال أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه وجماهد ذو الكفل مل يكن نبياً ولكن كان عبداً صاحلاً وقال 

احلسن واألكثرون إنه من األنبياء عليهم السالم وهذا أوىل الوجوه أحدها أن ذا الكفل حيتمل أن يكون لقباً وأن 
ن االسم إذا أمكن محله على ما يفيد فهو أوىل من اللقب إذا ثبت هذا فنقول يكون امساً واألقرب أن يكون مفيداً أل

الكفل هو النصيب والظاهر أن اهللا تعاىل إمنا مساه بذلك على سبيل التعظيم فوجب أن يكون ذلك الكفل هو كفل 
يف زمنه  الثواب فهو إمنا مسي بذلك ألن عمله وثواب عمله كان ضعف عمل غريه وضعف ثواب غريه ولقد كان

أنبياء على ما روي ومن ليس بنيب ال يكون أفضل من األنبياء وثانيها أنه تعاىل قرن ذكره بذكر إمسعيل وإدريس 



والغرض ذكر الفضالء من عباده ليتأسى هبم وذلك يدل على نبوته وثالثها أن السورة ملقبة بسورة األنبياء فكل من 
  ذكره اهللا تعاىل فيها فهو نيب

لثة قيل إن ذا الكفل زكريا وقيل يوشع وقيل إلياس مث قالوا مخسة من األنبياء مساهم اهللا تعاىل بامسني املسألة الثا
  إسرائيل ويعقوب إلياس وذو الكفل عيسى واملسيح يونس وذو النون حممد وأمحد
صرة دينه وقوله َوأَْدَخلَْناُهْم ِفى وأما قوله تعاىل كُلٌّ ّمَن الصَّابِرِيَن أي على القيام بأمر اهللا تعاىل واحتمال األذى يف ن

  َرْحَمِتَنا قال مقاتل الرمحة النبوة وقال آخرون بل يتناول مجيع أعمال الرب واخلري
  )القصة الثامنة قصة يونس عليه السالم ( 

أَن الَّ إله إِالَّ أَنَت سُْبحَاَنَك إِنِّى كُنُت ِمَن َوذَا النُّوِن إِذ ذََّهَب ُمغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقِْدَر َعلَْيِه فََناَدى ِفى الظُّلَُماِت 
  الظَّاِلِمَني فَاسَْتَجْبَنا لَُه وََنجَّْيَناُه ِمَن الَْغمِّ َوكَذاِلَك نُنجِى الُْمْؤِمنَِني

  اعلم أن هنها مسائل
ذكرنا أن االسم إذا  املسألة األوىل أنه ال خالف يف أن ذا النون هو يونس عليه السالم ألن النون هو السمكة وقد

دار بني أن يكون لقباً حمضاً وبني أن يكون مفيداً فحمله على املفيد أوىل خصوصاً إذا علمت الفائدة اليت يصلح هلا 
  ذلك الوصف

املسألة الثانية اختلفوا يف أن وقوعه عليه السالم يف بطن السمكة كان قبل اشتغاله بأداء رسالة اهللا تعاىل أو بعده أما 
األول فقال ابن عباس رضي اهللا عنه كان يونس عليه السالم وقومه يسكنون فلسطني فغزاهم ملك وسىب  القول

منهم تسعة أسباط ونصفاً وبقي سبطان ونصف فأوحى اهللا تعاىل إىل شعيب النيب عليه السالم أن اذهب إىل حزقيل 
أن يرسلوا معه بين إسرائيل فقال له امللك فمن  امللك وقل له حىت يوجه نبياً قوياً أميناً فإين ألقى يف قلوب أولئك

ترى وكان يف مملكته مخسة من األنبياء فقال يونس بن مىت فإنه قوي أمني فدعا امللك بيونس وأمره أن خيرج فقال 
يونس هل أمرك اهللا بإخراجي قال ال قال فهل مساين لك قال ال قال فههنا أنبياء غريي فأحلوا عليه فخرج مغاضباً 

ك ولقومه فأتى حبر الروم فوجد قوماً هيأوا سفينة فركب معهم فلما تلججت السفينة تكفأت هبم وكادوا أن للمل
يغرقوا فقال املالحون ههنا رجل عاص أو عبد آبق ألن السفينة ال تفعل هذا من غري ريح إال وفيها رجل عاص ومن 

أحد خري من ) و ( يه القرعة ألقيناه يف البحر وألن يغرق رمسنا أنا إذا ابتلينا مبثل هذا البالء أن نقترع فمن وقعت عل
أن تغرق السفينة فاقترعوا ثالث مرات فوقعت القرعة فيها كلها على يونس عليه السالم فقال أنا الرجل العاصي 

ت والعبد اآلبق وألقى نفسه يف البحر فجاء حوت فابتلعه فأوحى اهللا تعاىل إىل احلوت ال تؤذ منه شعرة فإين جعل
بطنك سجناً له ومل أجعله طعاماً لك مث ملا جناه اهللا تعاىل من بطن احلوت نبذه بالعراء كالفرخ املنتوف ليس عليه شعر 

وال جلد فأنبت اهللا تعاىل عليه شجرة من يقطني يستظل هبا ويأكل من مثرها حىت اشتد فلما يبست الشجرة حزن 
ة ومل حتزن على مائة ألف أو يزيدون حيث مل تذهب إليهم ومل عليها يونس عليه السالم فقيل له أحتزن على شجر

تطلب راحتهم مث أوحى اهللا إليه وأمره أن يذهب إليهم فتوجه يونس عليه السالم حنوهم حىت دخل أرضهم وهم منه 
ما نعرف  غري بعيد فأتاهم يونس عليه السالم وقال مللكهم إن اهللا تعاىل أرسلين إليك لترسل معي بين إسرائيل فقالوا

ما تقول ولو علمنا أنك صادق لفعلنا ولقد أتيناكم يف دياركم وسبيناكم فلو كان كما تقول ملنعنا اهللا عنكم فطاف 
ثالثة أيام يدعوهم إىل ذلك فأبوا عليه فأوحى اهللا تعاىل إليه قل هلم إن مل تؤمنوا جاءكم العذاب فأبلغهم فأبوا فخرج 

علهم فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه مث ذكروا أمرهم وأمر يونس للعلماء من عندهم فلما فقدوه ندموا على ف
الذين كانوا يف دينهم فقالوا انظروا واطلبوه يف املدينة فإن كان فيها فليس مما ذكر من نزول العذاب شيء وإن كان 



فلم يدخلها بقرهم وال  قد خرج فهو كما قال فطلبوه فقيل هلم إنه خرج العشي فلما آيسوا أغلقوا باب مدينتهم
غنمهم وعزلوا الوالدة عن ولدها وكذا الصبيان واألمهات مث قاموا ينتظرون الصبح فلما انشق الصبح رأوا العذاب 
ينزل من السماء فشقوا جيوهبم ووضعت احلوامل ما يف بطوهنا وصاح الصبيان وثغت األغنام والبقر فرفع اهللا تعاىل 

  عنهم

عليه السالم فآمنوا به وبعثوا معه بين إسرائيل فعلى هذا القول كانت رسالة يونس عليه  العذاب فبعثوا إىل يونس
ْيِه السالم بعد ما نبذه احلوت ودليل هذا القول قوله تعاىل يف سورة الصافات فََنَبذَْناُه بِالْعََراء َوُهَو َسِقيٌم وَأَنَبتَْنا َعلَ

ويف هذا القول رواية أخرى وهي )  ١٤٧ ١٤٥الصافات ( ى ِماْئَةِ  أَلٍْف أَْو َيزِيُدونَ َشَجَرةً  ّمن َيقِْطنيٍ َوأَْرَسلَْناُه إِلَ
أن جربيل عليه السالم قال ليونس عليه السالم انطلق إىل أهل نينوى وأنذرهم أن العذاب قد حضرهم فقال يونس 

باقي احلكاية كما مرت إىل أن عليه السالم التمس دابة فقال األمر أعجل من ذلك فغضب وانطلق إىل السفينة و
التقمه احلوت فانطلق إىل أن وصل إىل نينوى فألقاه هناك أما القول الثاين وهو أن قصة احلوت كانت بعد دعائه 

أهل نينوى وتبليغه رسالة اهللا إليهم قالوا إهنم ملا مل يؤمنوا وعدهم بالعذاب فلما كشف العذاب عنهم بعد ما 
اً مث ذكروا يف سبب اخلروج والغضب أموراً أحدها أنه استحى أن يكون بني قوم قد توعدهم به خرج منهم مغاضب

جربوا عليه الكذب وثانيها أنه كان من عادهتم قتل الكاذب وثالثها أنه دخلته األنفة ورابعها ملا مل ينزل العذاب 
بعد أن أرسله اهللا تعاىل إليهم  بأولئك وأكثر العلماء على القول بأن قصة احلوت وذهاب يونس عليه السالم مغاضباً

  وبعد رفع العذاب عنهم
املسألة الثالثة احتج القائلون جبواز الذنب على األنبياء عليهم السالم هبذه اآلية من وجوه أحدها أن أكثر املفسرين 

وهب على أنه ذهب يونس مغاضباً لربه ويقال هذا قول ابن مسعود وابن عباس واحلسن والشعيب وسعيد بن جبري و
واختيار ابن قتيبة وحممد بن جرير فإذا كان كذلك فيلزم أن مغاضبته هللا تعاىل من أعظم الذنوب مث على تقدير أن 
هذه املغاضبة مل تكن مع اهللا تعاىل بل كانت مع ذلك امللك أو مع القوم فهو أيضاً كان حمظوراً ألن اهللا تعاىل قال 

وذلك يقتضي أن ذلك الفعل من يونس كان حمظوراً )  ٤٨القلم ( َصاِحبِ الُْحوِت فَاْصبِْر ِلُحكْمِ َرّبَك َوالَ َتكُن كَ
 وثانيها قوله تعاىل فَظَنَّ أَن لَّن نَّقِْدَر َعلَْيِه وذلك يقتضي كونه شاكاً يف قدرة اهللا تعاىل وثالثها قوله إِّنى كُنُت ِمَن

ورابعها أنه لو مل يصدر منه )  ١٨هود ( َنةُ  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني الظَّاِلِمَني والظلم من أمساء الذم لقوله تعاىل أَالَ لَْع
( الذنب فلم عاقبه اهللا بأن ألقاه يف بطن احلوت وخامسها قوله تعاىل يف آية أخرى فَالَْتقََمُه الُْحوُت َوُهَو ُمِليٌم 

له َوالَ َتكُن كََصاِحبِ الْحُوِت فإن واملليم هو ذو املالمة ومن كان كذلك فهو مذنب وسادسها قو)  ١٤٢الصافات 
مل يكن صاحب احلوت مذنباً مل جيز النهي عن التشبه به وإن كان مذنباً فقد حصل الغرض وسابعها أنه قال َوالَ َتكُن 

ون يونس من أويل فلزم أن ال يك)  ٣٥األحقاف ( كََصاِحبِ الْحُوِت وقال فَاصْبِْر كََما َصَبَر أُْولُواْ الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسلِ 
ال ( العزم وكان موسى من أويل العزم مث قال يف حقه لو كان ابن عمران حياً ما وسعه إال اتباعي وقال يف يونس 

وهذا خارج عن تفسري اآلية واجلواب عن األول أنه ليس يف اآلية من غاضبه لكنا ) تفضلوين على يونس بن مىت 
غاضب ربه ألن ذلك صفة من جيهل كون اهللا مالكاً لألمر والنهي واجلاهل نقطع على أنه ال جيوز على نيب اهللا أن ي

باهللا ال يكون مؤمناً فضالً عن أن يكون نبياً وأما ما روي أنه خرج مغاضباً ألمر يرجع إىل االستعداد وتناول النفل 
ن خيالفوه لقوله تعاىل َوَما كَانَ فمما يرتفع حال األنبياء عليهم السالم عنه ألن اهللا تعاىل إذا أمرهم بشيء فال جيوز أ

وقوله فَالَ َورَّبكَ )  ٣٦األحزاب ( ِلُمْؤِمنٍ َوالَ ُمْؤِمَنةٍ  إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمراً أَن َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ  ِمْن أَْمرِِهْم 
  ثُمَّ الَ َيجِدُواْ ِفى أَنفُسِهِْم حََرجاً ّممَّا قََضْيَتالَ ُيْؤِمُنونَ حَتَّى ُيَحكُّموَك ِفيَما َشَجرَ َبْينَُهْم إىل قوله 



فإذا كان يف االستعداد خمالفة مل جيز أن يقع ذلك منهم وإذا ثبت أنه ال جيوز صرف هذه املغاضبة إىل )  ٦٥النساء ( 
فيما يأمره به فيحتمل اهللا تعاىل وجب أن يكون املراد أنه خرج مغاضباً لغري اهللا والغالب أنه إمنا يغاضب من يعصيه 

قومه أو امللك أو مها مجيعاً ومعىن مغاضبته لقومه أنه أغضبهم مبفارقته خلوفهم حلول العذاب عليهم عندها وقرأ أبو 
  شرف مغضباً

قلنا ال نسلم أهنا )  ٤٨القلم ( أما قوله مغاضبة القوم أيضاً كانت حمظورة لقوله تعاىل َوالَ َتكُن كََصاِحبِ الُْحوِت 
نت حمظورة فإن اهللا تعاىل أمره بتبليغ تلك الرسالة إليهم وما أمره بأن يبقى معهم أبداً مظاهر األمر ال يقتضي كا

التكرار فلم يكن خروجه من بينهم معصية وأما الغضب فال نسلم أنه معصية وذلك ألنه ملا مل يكن منهياً عنه قبل 
هللا تعاىل وأنفة لدينه وبغضاً للكفر وأهله بل كان األوىل له  ذلك فظن أن ذلك جائز من حيث إنه مل يفعله إال غضباً

أن يصابر وينتظر اإلذن من اهللا تعاىل يف املهاجرة عنهم وهلذا قال تعاىل َوالَ َتكُن كَصَاِحبِ الْحُوِت كأن اهللا تعاىل 
وهي التمسك بقوله تعاىل أفضل املنازل وأعالها واجلواب عن الشبهة الثانية ) صلى اهللا عليه وسلم ( أراد حملمد 

فَظَنَّ أَن لَّن نَّقِْدَر َعلَْيِه أن نقول من ظن عجز اهللا تعاىل فهو كافر وال خالف أنه ال جيوز نسبة ذلك إىل آحاد املؤمنني 
نضيق عليه  فكيف إىل األنبياء عليهم السالم فإذن ال بد فيه من التأويل وفيه وجوه أحدها فَظَنَّ أَن لَّن نَّقِْدَر َعلَْيِه لن

( أي يضيق َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه )  ١٢العنكبوت ( وهو كقوله تعاىل اللََّه َيْبُسطُ الّرْزَق ِلَمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر 
نضيق عليه واعلم أن  أي ضيق ومعناه أن لن)  ٧الطالق ( أي ضيق َوأَمَّا إِذَا َما اْبَتلَاُه فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه )  ١٦الفجر 

على هذا التأويل تصري اآلية حجة لنا وذلك ألن يونس عليه السالم ظن أنه خمري إن شاء أقام وإن شاء خرج وأنه 
تعاىل ال يضيق عليه يف اختياره وكان يف املعلوم أن الصالح يف تأخر خروجه وهذا من اهللا تعاىل بيان ملا جيري جمرى 

تعمد املعصية لكن لظنه أن األمر يف خروجه موسع جيوز أن يقدم ويؤخر وكان  العذر له من حيث خرج ال على
الصالح خالف ذلك وثانيها أن يكون هذا من باب التمثيل مبعىن فكانت حالته ممثلة حبالة من ظن أن لن نقدر عليه 

ىن فظن أن لن نقضي عليه يف خروجه من قومه من غري انتظار ألمر اهللا تعاىل وثالثها أن تفسر القدرة بالقضاء فاملع
بشدة وهو قول جماهد وقتادة والضحاك والكليب ورواية العويف عن ابن عباس رضي اهللا عنهم واختيار الفراء 

والزجاج قال الزجاج نقدر مبعىن نقدر يقال قدر اهللا الشيء قدراً وقدره تقديراً فالقدر مبعىن التقدير وقرأ عمر بن 
النون والتشديد من التقدير وقرأ عبيد بن عمر بالتشديد على ) لن نقدر عليه بضم فظن أن ( عبد العزيز والزهري 
بالتخفيف على اجملهول وروي أنه دخل ابن عباس رضي اهللا عنهما على معاوية ) يقدر عليه ( اجملهول وقرأ يعقوب 

سي خالصاً إال بك فقال وما رضي اهللا عنه فقال معاوية لقد ضربتين أمواج القرآن البارحة فعرفت فيها فلم أجد لنف
هي قال يظن نيب اهللا أن لن يقدر اهللا عليه فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما هذا من القدر ال من القدرة ورابعها فظن 
أن لن نقدر أي فظن أن لن نفعل ألن بني القدرة والفعل مناسبة فال يبعد جعل أحدمها جمازاً عن اآلخر وخامسها أنه 

توبيخ معناه أفظن أن لن نقدر عليه عن ابن زيد وسادسها أن على قول من يقول هذه الواقعة كانت استفهام مبعىن ال
قبل رسالة يونس عليه السالم كان هذا الظن حاصالً قبل الرسالة وال يبعد يف حق غري األنبياء والرسل أن يسبق 

الثالث وهو التمسك بقوله إِّنى كُنُت ِمَن  ذلك إىل ومهه بوسوسة الشيطان مث إنه يرده باحلجة والربهان واجلواب عن
  الظَّاِلِمَني فهو أن نقول إنا لو محلناه على ما قبل النبوة فال كالم ولو محلناه على ما بعدها فهي واجبة

التأويل ألنا لو أجريناها على ظاهرها لوجب القول بكون النيب مستحقاً للعن وهذا ال يقوله مسلم وإذا وجب 
ال شك أنه كان تاركاً لألفضل مع القدرة على حتصيل األفضل فكان ذلك ظلماً واجلواب عن الرابع التأويل فنقول 

أنا ال نسلم أن ذلك كان عقوبة إذ األنبياء ال جيوز أن يعاقبوا بل املراد به احملنة لكن كثري من املفسرين يذكرون يف 



  المة كانت بسبب ترك األفضلكل مضرة تفعل ألجل ذنب أهنا عقوبة واجلواب عن اخلامس أن امل
يف الظلمات أي يف الظلمة الشديدة املتكاثفة يف بطن احلوت كقوله تعاىل ) الكشاف ( املسألة الرابعة قال صاحب 

)  ٢٥٧قرة الب( وقوله ُيخْرُِجونَُهم ّمَن النُّورِ إِلَى الظُّلَُماِت )  ١٧البقرة ( ذََهَب اللَُّه بِنُورِِهْم َوَتَركَُهْم ِفي ظُلَُماٍت 
ومنهم من اعترب أنواعاً خمتلفة من الظلمات فإن كان النداء يف الليل فهناك ظلمة الليل والبحر وبطن احلوت وإن 
كان يف النهار أضيف إليه ظلمة أمعاء احلوت أو أن حوتاً ابتلع احلوت الذي هو يف بطنه أو ألن احلوت إذا عظم 

لمة يف ظلمة أما قول من قال إن احلوت الذي ابتلعه غاص يف األرض غوصه يف قعر البحر كان ما فوقه من البحر ظ
  السابعة فإن ثبت ذلك خبرب فال كالم وإن قيل بذلك لكي يقع نداؤه يف الظلمات فما قدمناه يغين عن ذلك

ما من ( أنه قال ) وسلم صلى اهللا عليه ( أما قوله أَن الَّ إله إِالَّ أَنَت فاملعىن بأنه ال إله إال أنت أو مبعىن أي عن النيب 
  وعن احلسن ما جناه اهللا تعاىل إال بإقراره عن نفسه بالظلم) مكروب يدعو هبذا الدعاء إال استجيب له 

أما قوله سبحانك فهو تنزيه عن كل النقائص ومنها العجز وهذا يدل على أنه ما كان مراده من قوله فَظَنَّ أَن لَّن 
وإمنا قال ُسْبَحاَنَك ألن تقديره سبحانك أن تفعل ذلك جوراً أو شهوة لالنتقام أو عجزاً  نَّقِْدَر َعلَْيِه أنه ظن العجز

  عن ختليصي عن هذا احلبس بل فعلته حبق اإلهلية ومبقتضى احلكمة
 أما قوله إِّنى كُنُت ِمَن الظَّاِلِمَني فاملعىن ظلمت نفسي بفراري من قومي بغري إذنك كأنه قال كنت من الظاملني وأنا

اآلن من التائبني النادمني فاكشف عين احملنة يدل عليه قوله فَاْسَتجَْبَنا لَُه وفيه وجه آخر وهو أنه عليه السالم وصفه 
بقوله الَّ إله إِالَّ أَنَت بكمال الربوبية ووصف نفسه بقوله إِّنى كُنُت ِمَن الظَّاِلِمَني بضعف البشرية والقصور يف أداء 

  ر يكفي يف السؤال على ما قال املتنيب ويف النفس حاجات وفيك فطانةحق الربوبية وهذا القد
  سكويت كالم عندها وخطاب

ملا أراد اهللا حبس يونس عليه السالم ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروى عبد اهللا بن رافع موىل أم سلمة عن النيب 
خذه وهوى به إىل أسفل البحر فسمع يونس فأ) أوحى إىل احلوت أن خذه وال ختدش له حلماً وال تكسر له عظماً 

عليه السالم حساً فقال يف نفسه ما هذا فأوحى اهللا إليه هذا تسبيح دواب البحر قال فسبح فسمعت املالئكة 
  تسبيحه فقالوا مثله

يه السالم أما قوله وََنجَّْينَاُه ِمَن الَْغّم أي من غمه بسبب كونه يف بطن احلوت وبسبب خطيئته وكما أجنينا يونس عل
( من كرب احلبس إذ دعانا كذلك ننجي املؤمنني من كرهبم إذا استغاثوا بنا روى سعد بن أيب وقاص عن النيب 

دعوة ذي النون يف بطن احلوت ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ما دعا ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم 
  قرى ء) الكشاف ( قال صاحب ) ءه هبا عبد مسلم قط وهو مكروب إال استجاب اهللا دعا

ننجي وننجي وجنى والنون ال تدغم يف اجليم ومن متحل لصحته فجعله فعل وقال جنى النجاء املؤمنني فأرسل الياء 
  وأسنده إىل مصدره ونصب املؤمنني بالنجاء فتعسف بارد التعسف

  )القصة التاسعة قصة زكريا عليه السالم ( 
 زَْوَجُه إِنَُّهمْ بَُّه َربِّ الَ َتذَْرنِى فَرْداً َوأَنَت َخْيُر الَْوارِِثَني فَاسَْتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه َيحَْيى وَأَْصلَْحَنا لَُهَوَزكَرِيَّآ إِذْ َناَدى َر

  كَاُنواْ ُيسَارُِعونَ ِفى الَْخيَْراِت َوَيْدُعوَنَنا َرغَباً َورََهباً َوكَانُواْ لََنا خاِشعَِني
عاىل بني انقطاع زكريا عليه السالم إىل ربه تعاىل ملا مسه الضر بتفرده وأحب من يؤنسه ويقويه على أمر اعلم أنه ت

دينه ودنياه ويكون قائماً مقامه بعد موته فدعا اهللا تعاىل دعاء خملص عارف بأنه قادر على ذلك وإن انتهت احلال به 
قال ابن عباس رضي اهللا عنهما كان سنه مائة وسن زوجته وبزوجته من كرب وغريه إىل اليأس من ذلك حبكم العادة و



  تسعاً وتسعني
أما قوله َوأَنَت َخْيرُ الْوارِِثَني ففيه وجهان أحدمها أنه عليه السالم إمنا ذكره يف مجلة دعائه على وجه الثناء على ربه 

إن مل ترزقين من يرثين فال أبايل فإنك  (ليكشف عن علمه بأن مآل األمور إىل اهللا تعاىل والثاين كأنه عليه السالم قال 
  )خري وارث 

وأما قوله تعاىل فَاْسَتجَْبَنا لَُه أي فعلنا ما أراده ألجل سؤاله ويف ذلك إعظام له فلذلك تقول العلماء بأن االستجابة 
  ثواب ملا فيه من اإلعظام

تفسري قوله وَأَْصلَْحَنا لَُه زَْوَجُه ثالثة أقوال أحدها وأما قوله تعاىل َوَوَهبَْنا لَُه َيْحَيى فهو كالتفسري لالستجابة ويف 
أصلحها للوالدة بأن أزال عنها املانع بالعادة وهذا أليق بالقصة والثاين أنه أصلحها يف أخالقها وقد كانت على 
الدين طريقة من سوء اخللق وسالطة اللسان تؤذيه وجعل ذلك من نعمه عليه والثالث أنه سبحانه جعلها مصلحة يف 

فإن صالحها يف الدين من أكرب أعوانه يف كونه داعياً إىل اهللا تعاىل فكأنه عليه السالم سأل ربه املعونة على الدين 
والدنيا بالولد واألهل مجيعاً وهذا كأنه أقرب إىل الظاهر ألنه إذا قيل أصلح اهللا فالناً فاألظهر فيه ما يتصل بالدين 

َيْحَيى وَأَْصلَْحَنا لَُه زَْوَجُه يدل على أن الواو ال تفيد الترتيب ألن إصالح الزوج مقدم على  واعلم أن قوله َوَوَهْبَنا لَُه
هبة الولد مع أنه تعاىل أخره يف اللفظ وبني تعاىل مصداق ما ذكرناه فقال إِنَُّهْم كَاُنواْ ُيسَارُِعونَ ِفى الْخَْيراِت وأراد 

ما طلبوه وعضد بعضهم ببعض من حيث كانت طريقتهم أهنم يسارعون  بذلك زكريا وولده وأهله فبني أنه آتاهم
  يف اخلريات واملسارعة يف طاعة اهللا تعاىل من أكرب ما ميدح املرء به ألنه يدل على حرص عظيم على الطاعة

  َيْرُجواْ رَّْحَمةِ  َرّبِهأما قوله تعاىل وََيْدُعونََنا َرغَباً َوَرهَباً قرىء رغباً ورهباً وهو كقوله َيْحذَرُ االِْخَرةَ  َو

واملعىن أهنم ضموا إىل فعل الطاعات واملسارعة فيها أمرين أحدمها الفزع إىل اهللا تعاىل ملكان الرغبة يف ثوابه والرهبة 
يف عقابه والثاين اخلشوع وهو املخافة الثابتة يف القلب فيكون اخلاشع هو احلذر الذي ال ينبسط يف األمور خوفاً من 

  اإلمث
  )القصة العاشرة قصة مرمي عليها السالم  (

  َوالَِّتى أَْحصََنْت فَْرَجَها فَنَفَْخَنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا َوَجَعلَْناَها َوابَْنَهآ ءَاَيةً  لِّلَْعالَمَِني
اعلم أن التقدير واذكر اليت أحصنت فرجها مث فيه قوالن أحدمها أهنا أحصنت فرجها إحصاناً كلياً من احلالل 

والثاين من نفخة جربيل عليه السالم حيث )  ٢٠مرمي ( حلرام مجيعاً كما قالت َولَْم َيْمَسسْنِى َبَشٌر َولَمْ أَُك َبِغّياً وا
  منعته من جيب درعها قبل أن تعرفه واألول أوىل ألنه الظاهر من اللفظ

جلسد عبارة عن إحيائه قال تعاىل فَإِذَا َسوَّْيُتهُ وأما قوله فََنفَخَْنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا فلقائل أن يقول نفخ الروح يف ا
أي أحييته وإذا ثبت ذلك كان قوله فَنَفَْخَنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا ظاهر األشكال )  ٢٩احلجر ( َوَنفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى 

فيها أي أحييناه يف  ألنه يدل على إحياء مرمي عليها السالم واجلواب من وجوه أحدها معناه فنفخنا الروح يف عيسى
جوفها كما يقول الزمار نفخت يف بيت فالن أي يف املزمار يف بيته وثانيها فعلنا النفخ يف مرمي عليها السالم من جهة 

روحنا وهو جربيل عليه السالم ألنه نفخ يف جيب درعها فوصل النفخ إىل جوفها مث بني تعاىل بأخصر الكالم ما 
الم من اآليات فقال َوَجَعلَْناَها َوابَْنَها ءاَيةً  لّلَْعالَِمَني أما مرمي فآياهتا كثرية أحدها خص به مرمي وعيسى عليهما الس

ظهور احلبل فيها ال من ذكر فصار ذلك آية ومعجزة خارجة عن العادة وثانيها أن رزقها كان يأتيها به املالئكة من 
ْن ِعنِد اللَِّه وثالثها ورابعها قال احلسن إهنا مل تلتقم ثدياً يوماً قط اجلنة وهو قوله تعاىل أَنَّى لَِك َهاذَا قَالَْت ُهَو ِم

وتكلمت هي أيضاً يف صباها كما تكلم عيسى عليه السالم وأما آيات عيسى عليه السالم فقد تقدم بياهنا فبني 



ته سبحانه وتعاىل سبحانه أنه جعلهما آية للناس يتدبرون فيما خصا به من اآليات ويستدلون به على قدرته وحكم
قلنا ألن حاهلما مبجموعهما آية واحدة )  ١٢اإلسراء ( فإن قيل هال قيل آيتني كما قال َوَجَعلَْنا الَّْيلَ وَالنََّهاَر ءاَيَتْينِ 

  وهي والدهتا إياه من غري فحل وهنا آخر القصص
  ُبُدوِن َوَتقَطَُّعوا أَْمَرُهْم بَْيَنُهْم كُلٌّ إِلَْيَنا َراجُِعونَإِنَّ َهاِذِه أُمَُّتكُمْ أُمَّةً  َواِحَدةً  َوأََناْ رَبُّكُْم فَاْع

  األمة امللة وهو إشارة إىل ملة اإلسالم أي أن ملة اإلسالم هي ملتكم اليت) الكشاف ( قال صاحب 

) متكم أ( جيب أن تكونوا عليها يشار إليها مبلة واحدة غري خمتلفة وأنا إهلكم إله واحد فاعبدون ونصب احلسن 
  على البدل من هذه ورفع أمة خرباً وعنه رفعهما مجيعاً خربين أو نوى للثاين املبتدأ

أما قوله تعاىل َوَتقَطَّعُواْ أَْمرَُهْم َبيَْنُهْم واألصل وتقطعتم إال أن الكالم صرف إىل الغيبة على طريق االلتفات كأنه ينقل 
ول هلم أال ترون إىل عظيم ما ارتكب هؤالء واملعىن جعلوا أمر عنهم ما أفسدوه إىل آخرين ويقبح عندهم فعلهم ويق

دينهم فيما بينهم قطعاً كما تتوزع اجلماعة الشيء ويقسمونه فيصري هلذا نصيب ولذلك نصيب متثيالً الختالفهم فيه 
  وصريورهتم فرقاً وأحزاباً شىت

فرق املختلفة إليه يرجعون فهو حماسبهم وجمازيهم وروي أما قوله تعاىل كُلٌّ إِلَْيَنا راجُِعونَ فقد توعدهم بأن هؤالء ال
تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعني فرقة فهلكت سبعون ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن رسول اهللا 

وخلصت فرقة وإن أميت ستفترق على اثنتني وسبعني فرقة فتهلك إحدى وسبعون فرقة وختلص فرقة واحدة قالوا يا 
فتبني هبذا اخلرب أن املراد بقوله تعاىل َوإِنَّ هَاِذهِ ) من تلك الفرقة الناجية قال اجلماعة اجلماعة اجلماعة  رسول اهللا

صلى اهللا ( أُمَُّتكُْم اجلماعة املتمسكة مبا بينه اهللا تعاىل يف هذه السورة من التوحيد والنبوات وأن يف قول الرسول 
إشارة إىل أن هذه أشار هبا إىل أمة اإلميان وإال كان قوله يف تعريف الفرقة يف الناجية إهنا اجلماعة ) عليه وسلم 

الناجية إهنا اجلماعة لغواً إذ ال فرقة متسكت بباطل أو حبق إال وهي مجاعة من حيث العدد وطعن بعضهم يف صحة 
أراد الفروع فإهنا تتجاوز هذا هذا اخلرب فقال إن أراد بالثنتني والسبعني فرقة أصول األديان فلم يبلغ هذا القدر وإن 

القدر إىل أضعاف ذلك وقيل أيضاً قد روى ضد ذلك وهو أهنا كلها ناجية إال فرقة واحدة واجلواب املراد ستفترق 
  أميت يف حال ما وليس فيه داللة على افتراقها يف سائر األحوال ال جيوز أن يزيد وينقص

ِمٌن فَالَ كُفَْرانَ ِلسَْعيِِه َوإِنَّا لَُه كَاِتُبونَ َوَحَراٌم َعلَى قَْرَيةٍ  أَْهلَكَْناَهآ أَنَُّهْم الَ يَْرجُِعونَ فََمن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤ
ةٌ  أَْبصَاُر الَِّذيَن َشاِخَصَحتَّى إِذَا فُِتَحْت يَأُْجوُج َومَأُْجوُج وَُهْم مِّن كُلِّ َحَدبٍ يَنِسلُونَ َواقَْتَرَب الَْوْعُد الَْحقُّ فَإِذَا ِهىَ  

  كَفَُرواْ ياَوْيلََنا قَْد كُنَّا ِفى غَفْلَةٍ  مِّْن َهاذَا َبلْ كُنَّا ظَاِلِمَني
اعلم أنه سبحانه ملا ذكر أمر األمة من قبل وذكر تفرقهم وأهنم أمجع راجعون إىل حيث ال أمر إال له أتبع ذلك بقوله 

ُمْؤِمٌن فَالَ كُفَْرانَ ِلسَْعيِِه بني أن من مجع بني أن يكون مؤمناً وبني أن يعمل الصاحلات  فََمن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو
فيدخل يف األول العلم والتصديق باهللا ورسوله ويف الثاين فعل الواجبات وترك احملظورات فَالَ كُفَْرانَ ِلَسْعيِِه أي ال 

  االِْخَرةَ  َوَسَعى لََها َسعَْيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك كَانَ َسعُْيُهم مَّْشكُورًابطالن لثواب عمله وهو كقوله تعاىل َوَمْن أََراَد 

فالكفران مثل يف حرمان الثواب والشكر مثل يف إعطائه وقوله فَالَ كُفَْرانَ املراد نفي اجلنس ليكون )  ١٩اإلسراء ( 
  دهايف هناية املبالغة ألن نفي املاهية يستلزم نفي مجيع أفرا

وأما قوله تعاىل وَإِنَّا لَُه كَاِتُبونَ فاملراد وإنا لسعيه كاتبون فقيل املراد حافظون لنجازي عليه وقيل كاتبون إما يف أم 
  الكتاب أو يف الصحف اليت تعرض يوم القيامة واملراد بذلك ترغيب العباد يف التمسك بطاعة اهللا تعاىل



لَكَْناَها أَنَُّهْم الَ يَْرجُِعونَ فاعلم أن قوله َوحََراٌم خرب فال بد له من مبتدأ وهو إما قوله أما قوله َوحََراٌم َعلَى قَْرَيةٍ  أَْه
أَنَُّهْم الَ يَْرجُِعونَ أو شيء آخر أما األول فالتقدير أن عدم رجوعهم حرام أي ممتنع وإذا كان عدم رجوعهم ممتنعاً 

اد منه الرجوع إىل اآلخرة أو إىل الدنيا أما األول فيكون املعىن كان رجوعهم واجباً فهذا الرجوع إما أن يكون املر
أن رجوعهم إىل احلياة يف الدار اآلخرة واجب ويكون الغرض منه إبطال قول من ينكر البعث وحتقيق ما تقدم أنه ال 

ا الثاين فيكون كفران لسعي أحد فإنه سبحانه سيعطيه اجلزاء على ذلك يوم القيامة وهو تأويل أيب مسلم بن حبر وأم
املعىن أن رجوعهم إىل الدنيا واجب لكن املعلوم أهنم مل يرجعوا إىل الدنيا فعند هذا ذكر املفسرون وجهني األول أن 

احلرام قد جييء مبعىن الواجب والدليل عليه اآلية واالستعمال والشعر أما اآلية فقوله تعاىل قُلْ َتعَالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم 
وترك الشرك واجب وليس مبحرم وأما الشعر فقول اخلنساء )  ١٥١األنعام ( َعلَْيكُمْ أَن ال ُتْشرِكُواْ بِِه َشْيئاً رَبُّكُْم 

  وإن حراماً ال أرى الدهر باكيا
  على شجوه إال بكيت على عمرو

َجَزاء سَّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  يعين وإن واجباً وأما االستعمال فألن تسمية أحد الضدين باسم اآلخر جماز مشهور كقوله تعاىل َو
إذا ثبت هذا فاملعىن أنه واجب على أهل كل قرية أهلكناها أهنم ال يرجعون مث ذكروا يف )  ٤٠الشورى ( ّمثْلَُها 

تفسري الرجوع أمرين أحدمها أهنم ال يرجعون عن الشرك وال يتولون عنه وهو قول جماهد واحلسن وثانيها ال 
تادة ومقاتل الوجه الثاين أن يترك قوله وحرام على ظاهره وجيعل يف قوله الَ َيْرجُِعونَ يرجعون إىل الدنيا وهو قول ق

واملعىن حرام على قرية أهلكناها )  ١٢األعراف ( صلة زائدة كما أنه صلة يف قوله َما َمنََعَك أَن الَ َتْسُجدُواْ 
أو يكون املعىن وحرام )  ٥٠يس ( الَ إِلَى أَْهِلهِمْ َيْرجُِعونَ رجوعهم إىل الدنيا وهو كقوله فَالَ َيْسَتِطيُعونَ َتْوِصَيةً  َو

عليهم رجوعهم عن الشرك وترك األميان وهذا قول طائفة من املفسرين وهذا كله إذا جعلنا قوله وحرام خرباً لقوله 
ذاك وهو املذكور يف اآلية  أَنَُّهْم الَ يَْرجُِعونَ أما إذا جعلناه خرباً لشيء آخر فالتقدير وحرام على قرية أهلكناها

املتقدمة من العمل الصاحل والسعي املشكور غري املكفور مث علل فقال أَنَُّهْم الَ َيْرجُِعونَ عن الكفر فكيف ال ميتنع 
  ذلك هذا على قراءة إهنم بالكسر والقراءة بالفتح يصح محلها أيضاً على هذا أي أهنم ال يرجعون

ِتَحْت يَأُْجوُج َومَأُْجوُج َوُهْم ّمن كُلّ َحَدبٍ َينِسلُونَ َواقَْتَرَب الَْوْعُد الَْحقُّ فَإِذَا ِهىَ  َشاِخَصة أما قوله تعاىل َحتَّى إِذَا فُ
  ٌ أَْبصَاُر الَِّذيَن كَفَُرواْ ففيه مسائل

 أن وجوبه املسألة األوىل أن حىت متعلقة حبرام فأما على تأويل أيب مسلم فاملعىن أن رجوعهم إىل اآلخرة واجب حىت
  يبلغ إىل حيث أنه إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد احلق فإذا هي شاخصة

أبصار الذين كفورا واملعىن أهنم يكونون أول الناس حضوراً يف حمفل القيامة فحىت متعلقة حبرام وهي غاية له ولكنه 
بعدها الكالم والكالم احملكى هو  غاية من جنس الشيء كقولك دخل احلاج حىت املشاة وحىت ههنا هي اليت حيكى

هذه اجلملة من الشرط واجلزاء أعين قوله َوإِذَا فُِتَحْت يَأُْجوُج َومَأُْجوُج َواقَْتَربَ الَْوْعدُ الَْحقُّ فهناك يتحقق شخوص 
يامة أبصار الذين كفروا وذلك غري جائز ألن الشرط إمنا حيصل يف آخر أيام الدنيا واجلزاء إمنا حيصل يف يوم الق

والشرط واجلزاء ال بد وأن يكونا متقاربني قلنا التفاوت القليل جيري جمرى املعدوم وأما على التأويالت الباقية 
  فاملعىن أن امتناع رجوعهم ال يزول حىت تقوم الساعة

تأنيث يف املسألة الثانية قوله َحتَّى إِذَا فُِتَحْت املعىن فتح سد يأجوج ومأجوج فحذف املضاف وأدخلت عالمة ال
  فتحت ملا حذف املضاف ألن يأجوج ومأجوج مؤنثان مبنزلة القبيلتني وقيل حىت إذا فتحت جهة يأجوج

املسألة الثالثة مها قبيلتان من جنس اإلنس يقال الناس عشرة أجزاء تسعة منها يأجوج ومأجوج خيرجون حني يفتح 



  السد
يل بل إذا جعل اهللا تعاىل األرض دكاً زالت الصالبة عن أجزاء املسألة الرابعة قيل السد يفتحه اهللا تعاىل ابتداء وق

  األرض فحينئذ ينفتح السد
أما قوله تعاىل َوُهْم ّمن كُلّ َحَدبٍ َينِسلُونَ فحشو يف أثناء الكالم واملعىن إذا فتحت يأجوج واقترب الوعد احلق 

نه حدبة الظهر وقرأ ابن عباس رضي شخصت أبصار الذين كفروا واحلدب النشز من األرض ومنه حدبة األرض وم
وقرىء بضم )  ٥١يس ( اهللا عنهما ِمن كُلّ َحَدبٍ َينِسلُونَ اعتباراً بقوله فَإِذَا ُهم ّمَن االْْجَداِث إِلَى َربّهِْم يَنِسلُونَ 

ة السني ونسل وعسل أسرع مث فيه قوالن قال أكثر املفسرين إنه كناية عن يأجوج ومأجوج وقال جماهد هو كناي
عن مجيع املكلفني أي خيرجون من قبورهم من كل موضع فيحشرون إىل موقف احلساب واألول هو األوجه وإال 

فال بد من أن ينشروا فيظهر إقباهلم على ) اخلرب ( لتفكك النظم وأن يأجوج ومأجوج إذا كثروا على ما روى يف 
  الناس من كل موضع مرتفع
  الَْحقُّ فال شبهة أن الوعد املذكور هو يوم القيامة أما قوله تعاىل َواقَْتَرَب الَْوْعُد

أما قوله فَإِذَا ِهىَ  فاعلم أن إذا ههنا للمفاجأة فسمى املوعد وعداً جتوزاً وهي تقع يف اجملازاة سادة مسد الفاء كقوله 
تأكد ولو قيل إِذَا ِهىَ  فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل اجلزاء بالشرط في)  ٣٦الروم ( إِذَا ُهمْ َيقَْنطُونَ 

َشاِخَصةٌ  أو فهي شاخصة كان سديداً أما لفظة ِهىَ  فقد ذكر النحويون فيها ثالثة أوجه أحدها أن تكون كناية عن 
األبصار واملعىن فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة أبصارهم كين عن اإلبصار مث أظهر والثاين أن تكون عماداً 

قوله إِنَُّه أََنا اللَُّه ومثله فَإِنََّها الَ َتْعَمى االْْبصَاُر وجاز التأنيث ألن األبصار مؤنثة ويصلح يف موضعها هو فيكون ك
وجاز التذكري للعماد وهو قول الفراء وقال سيبويه الضمري للقصة مبعىن فإذا القصة شاخصة يعين أن القصة أن 

ا قامت شخصت أبصار هؤالء من شدة األهوال أبصار الذين كفروا تشخص عند ذلك ومعىن الكالم أن القيامة إذ
 فال تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم ومن توقع ما خيافونه ويقولون كَفَرُواْ ياَوْيلََنا قَْد كُنَّا ِفى غَفْلَةٍ  ّمْن َهاذَا يعين يف

  الدنيا

وعبادة ) هللا عليه وسلم صلى ا( حيث كذبناه وقلنا إنه غري كائن بل كنا ظاملني أنفسنا بتلك الغفلة وبتكذيب حممد 
  األوثان واعلم أنه ال بد قبل قوله يا ويلنا من حذف والتقدير يقولون يا ويلنا

ونَ َوَرُدوَها َوكُلٌّ ِفيَها خَاِلُد إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجهَنََّم أَنُتمْ لََها وَارُِدونَ لَْو كَانَ َهاُؤال ِء َءاِلَهةً  مَّا
  لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوُهْم ِفيَها الَ َيْسَمُعونَ

  اعلم أن قوله إِنَّكُمْ خطاب ملشركي مكة وعبدة األوثان
أما قوله تعاىل َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه روي أنه عليه السالم دخل املسجد وصناديد قريش يف احلطيم وحول 

) صلى اهللا عليه وسلم ( م فعرض له النضر بن احلارث فكلمه رسول اهللا الكعبة ثالمثائة وستون صنماً فجلس إليه
مسون فأفحمه مث تال عليهم إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجهَنََّم اآلية فأقبل عبد اهللا بن الزبعري فرآهم يتها

فقال عبد اهللا أما واهللا لو ) اهللا عليه وسلم صلى ( فقال فيم خوضكم فأخربه الوليد بن املغرية بقول رسول اهللا 
وجدته خلصمته فدعوه فقال ابن الزبعري أأنت قلت ذلك قال نعم قال قد خصمتك ورب الكعبة أليس اليهود 

( عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا املسيح وبنوا مليح عبدوا املالئكة مث روى يف ذلك روايتان إحدامها أن رسول اهللا 
سكت ومل جيب فضحك القوم فنزل قوله تعاىل َولَمَّا ُضرَِب اْبُن َمرَْيَم َمثَالً إِذَا قَْوُمَك ِمْنهُ ) وسلم  صلى اهللا عليه

ونزل يف )  ٥٨ ٥٧الزخرف ( َيِصدُّونَ َوقَالُواْ ءأَالَِهُتَنا َخْيٌر أَْم ُهَو َما ضََرُبوُه لََك إِالَّ َجَدالَ َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ 



اآلية هذا قول ابن عباس الرواية الثانية أنه )  ١٠١األنبياء ( الئكة إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم ّمنَّا الُْحسَْنى عيسى وامل
عليه السالم أجاب وقال بل هم عبدوا الشياطني اليت أمرهتم بذلك فأنزل اهللا سبحانه إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَتْ لَُهْم ّمنَّا 

اآلية يعين عزيراً واملسيح واملالئكة واعلم أن سؤال ابن الزبعري ساقط من وجوه أحدها )  ١٠١األنبياء ( الُْحسَْنى 
أن قوله إِنَّكُْم خطاب مشافهة وكان ذلك مع مشركي مكة وهم كانوا يعبدون األصنام فقط وثانيها أنه مل يقل ومن 

  تعبدون بل قال ما تعبدون وكلمة ما ال تتناول العقالء
فهو حممول على الشيء )  ٢الكافرون ( وقوله الَ أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ )  ٥الشمس ( وَالسََّماء َوَما بََناَها أما قوله تعاىل 

ونظريه ههنا أن يقال إنكم والشيء الذي تعبدون من دون اهللا لكن لفظ الشيء ال يفيد العموم فال يتوجه سؤال ابن 
أهنم آهلة وقال سبحانه لَْو كَانَ َهُؤالء ءاِلَهةً  مَّا َوَرُدوَها ورابعها هب الزبعري وثالثها أن من عبد املالئكة ال يدعي 

أنه ثبت العموم لكنه خمصوص بالدالئل العقلية والسمعية يف حق املالئكة واملسيح وعزير لرباءهتم من الذنوب 
  واملعاصي ووعد اهللا إياهم بكل مكرمة

وخامسها )  ١٠١األنبياء ( َن َسَبقَتْ لَُهْم مّنَّا الُْحْسَنى أُْولَِئَك َعْنَها ُمْبَعُدونَ وهذا هو املراد من قوله سبحانه إِنَّ الَِّذي
وهو أهنم كانوا يعبدون الشياطني فإن قيل الشياطني عقالء ) صلى اهللا عليه وسلم ( اجلواب الذي ذكره رسول اهللا 

ذلك قلنا كأنه عليه السالم قال لو ثبت لكم أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ولفظ ما ال يتناوهلم فكيف قال الرسول 
يتناول العقالء فسؤالكم أيضاً غري الزم من هذا الوجه وأما ما قيل إنه عليه السالم سكت عند إيراد ابن الزبعري 

هذا السؤال فهو خطأ ألنه ال أقل من أنه عليه السالم كان يتنبه هلذه األجوبة اليت ذكرها املفسرون ألنه عليه 
الم كان أعلم منهم باللغة وبتفسري القرآن فكيف جيوز أن تظهر هذه األجوبة لغريه وال يظهر شيء منها له عليه الس

السالم فإن قيل جوزوا أن يسكت عليه السالم انتظاراً للبيان قلنا ملا كان البيان حاضراً معه مل جيز عليه السكوت 
ي فقال إن اهللا تعاىل يصور هلم ن أجاب عن سؤال ابن الزبعرلكي ال يتوهم فيه االنقطاع عن سؤاهلم ومن الناس م

يف النار ملكاً على صورة من عبدوه وحينئذ تبقى اآلية على ظاهرها واعلم أن هذا ضعيف من وجهني األول أن 
القوم مل يعبدوا تلك الصورة وإمنا عبدوا شيئاً آخر مل حيصل معهم يف النار الثاين وهو أن امللك ال يصري حصب 

  يدخلها فإن خزنة النار يدخلوهنا مع أهنم ليسوا حصب جهنم جهنم يف احلقيقة وإن صح أن
املسألة الثانية احلكمة يف أهنم قرنوا بآهلتهم أمور أحدها أهنم ال يزالون ملقارنتهم يف زيادة غم وحسرة ألهنم ما وقعوا 

يشفعون هلم يف  يف ذلك العذاب إال بسببهم والنظر إىل وجه العدو باب من العذاب وثانيها أن القوم قدروا أهنم
اآلخرة يف دفع العذاب فإذا وجدوا األمر على عكس ما قدروا مل يكن شيء أبغض إليهم منهم وثالثها أن إلقاءها يف 
النار جيري جمرى االستهزاء بعبادها ورابعها قيل ما كان منها حجراً أو حديداً حيمى ويلزق بعبادها وما كان خشباً 

  جيعل مجرة يعذب هبا صاحبها
قوله تعاىل َحَصُب َجَهنََّم فاملراد يقذفون يف نار جهنم فشبههم باحلصباء اليت يرمى هبا الشيء فلما رمى هبا كرمي أما 

احلصب الرمي وقرىء بسكون الصاد وصفاً ) الكشاف ( احلصباء جعلهم حصب جهنم تشبيهاً قال صاحب 
  باملصدر وقرىء حطب وحضب بالضاد املنقوطة متحركاً وساكناً

وله تعاىل أَنُتْم لََها وَارُِدونَ فإمنا جاز جميء الالم يف هلا لتقدمها على الفعل تقول أنت لزيد ضارب كقوله تعاىل أما ق
أي أنتم فيها داخلون واملعىن أنه )  ٥املؤمنون ( وَالَِّذيَن ُهْم ِلفُرُوجِهِْم )  ٨املؤمنون ( َوالَِّذيَن ُهْم ِالمَانَاِتهِْم َوعَْهِدِهْم 

  وأن تردوها وال معدل لكم عن دخوهلا ال بد
نام أليق لدخول أما قوله تعاىل لَْو كَانَ َهُؤالء ءاِلَهةً  مَّا َوَرُدوَها فاعلم أن قوله إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه باألص



يغلب بأن يذكروا بعبارة لفظة ما وهذا الكالم بالشياطني أليق لقوله هؤالء وحيتمل أن يريد الشياطني واألصنام ف
العقالء ونبه اهللا تعاىل على أن من يرمى إىل النار ال ميكن أن يكون إهلاً وههنا سؤال وهو أن قوله لَْو كَانَ َهُؤالء 

ءاِلَهةً  مَّا َوَرُدوَها لكنهم وردوها فهم ليسوا آهلة حجة وهذه احلجة إما أن يكون ذكرها لنفسه أو لغريه فإن ذكرها 
   فائدة فيه ألنه كان عاملاً بأهنا ليست آهلةلنفسه فال

وإن ذكرها لغريه فإما أن يذكرها ملن يصدق بنبوته أو ملن يكذب بنبوته فإن ذكرها ملن صدق بنبوته فال حاجة إىل 
هذه احلجة ألن كل من صدق بنبوته مل يقل بإهلية هذه األصنام وإن ذكرها ملن يكذب بنبوته فذلك املكذب ال يسلم 

ك اآلهلة يردون النار ويكذبونه يف ذلك فكان ذكره هذه احلجة ضائعاً كيف كان وأيضاً فالقائلون بآهليتها مل أن تل
يعتقدوا فيها كوهنا مدبرة للعامل وإال لكانوا جمانني بل اعتقدوا فيها كوهنا متاثيل الكواكب أو صور الشفعاء وذلك ال 

فسرين قالوا املعىن لو كان هؤالء يعين األصنام آهلة على احلقيقة ما مينع من دخوهلا يف النار وأجيب عن ذلك بأن امل
وردوها أي ما دخل عابدوها النار مث إنه سبحانه وصف ذلك العذاب بأمور ثالثة أحدها اخللود فقال وَكُلٌّ ِفيَها 

وِن اللَِّه وثانيها قوله لَُهْم ِفيَها َزِفٌري قال َخاِلُدونَ يعين العابدين واملعبودين وهو تفسري لقوله إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُد
احلسن الزفري هو اللهيب أي يرتفعون بسبب هلب النار حىت إذا ارتفعوا ورجوا اخلروج ضربوا مبقامع احلديد فهووا 

لكل  إىل أسفلها سبعني خريفاً قال اخلليل الزفري أن ميأل الرجل صدره غماً مث ينتفس قال أبو مسلم وقوله هلم عام
معذب فنقول هلم زفري من شدة ما يناهلم والضمري يف قوله َوُهْم ِفيَها َيْسَمُعونَ يرجع إىل املعبودين أي ال يسمعون 

صراخهم وشكواهم ومعناه أهنم ال يغيثوهنم وشبهه مسع اهللا ملن حده أي أجاب اهللا دعاءه وثالثها قوله َوُهْم ِفيَها الَ 
ا أنه حممول على األصنام خاصة على ما حكيناه عن أيب مسلم والثاين أهنا حممولة على َيْسَمُعونَ وفيه وجهان أحدمه

الكفار مث هذا حيتمل ثالثة أوجه أحدها أن الكفار حيشرون صماً كما حيشرون عمياً زيادة يف عذاهبم وثانيها أهنم ال 
ذيبهم من املالئكة وثالثها قال ابن يسمعون ما ينفعهم ألهنم إمنا يسمعون أصوات املعذبني أو كالم من يتوىل تع

مسعود إن الكفار جيعلون يف توابيت من نار والتوابيت يف توابيت أخر فلذلك ال يسمعون شيئاً واألول ضعيف ألن 
  أهل النار يسمعون كالم أهل اجلنة فلذلك يستغيثون هبم على ما ذكره اهللا تعاىل يف سورة األعراف

 مِّنَّا الُْحْسَنى أُْولَاِئَك َعنَْها ُمْبَعُدونَ الَ َيْسَمُعونَ َحِسَيسََها َوُهْم ِفى َما اْشَتَهْت أَنفُُسُهْم َخاِلُدونَ إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم
  الَ َيْحُزنُُهُم الْفََزُع االٌّ كَْبُر َوَتَتلَقَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ  َهاذَا َيْوُمكُُم الَِّذى كُنُتْم ُتوَعُدونَ

بقي ) صلى اهللا عليه وسلم ( ن الناس من زعم أن ابن الزبعري ملا أورد ذلك السؤال على الرسول اعلم أن م
ساكتاً حىت أنزل اهللا تعاىل هذه اآلية جواباً عن سؤاله ألن هذه اآلية كاإلستثناء من تلك اآلية وأما حنن فقد بينا 

 دفع سؤاله إىل نزول هذه اآلية وإذا ثبت هذا مل فساد هذا القول وذكرنا أن سؤاله مل يكن وارداً وأنه ال حاجة يف
يبق ههنا إال أحد أمرين األول أن يقال إن عادة اهللا تعاىل أنه مىت شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب األبرار 
فلهذا السبب ذكر هذه اآلية عقيب تلك فهي عامة يف حق كل املؤمنني الثاين أن هذه اآلية نزلت يف تلك الواقعة 

ون كالتأكيد يف دفع سؤال ابن الزبعري مث من قال العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب وهو احلق أجراها لتك
  على عمومها فتكون املالئكة واملسيح وعزير عليهم السالم داخلني فيها ال أن

  اآلية خمتصة هبم ومن قال العربة خبصوص السبب خصص قوله إِنَّ الَِّذيَن هبؤالء فقط
احلسىن اخلصلة املفضلة واحلسىن تأنيث األحسن ) الكشاف ( عاىل َسَبقَْت لَُهْم ّمنَّا الُْحسَْنى فقال صاحب أما قوله ت

وهي إما السعادة وإما البشرى بالثواب وإما التوفيق للطاعة واحلاصل أن مثبيت العفو محلوا احلسىن على وعد العفو 



وتعاىل شرح من أحوال ثواهبم أمور مخسة أحدها قوله أُْولَِئكَ  ومنكري العفو محلوه على وعد الثواب مث إنه سبحانه
( َعْنَها ُمْبَعُدونَ فقال أهل العفو معناه أولئك عنها خمرجون واحتجوا عليه بوجهني األول قوله َوإِن ّمنكُْم إِالَّ َوارُِدَها 

 أن أبعاد الشيء عن الشيء ال أثبت الورود وهو الدخول فدل على أن هذا اإلبعاد هو اإلخراج الثاين)  ٧١مرمي 
يصح إال إذا كانا متقاربني ألهنما لو كانا متباعدين استحال إبعاد أحدمها عن اخر ألن حتصيل احلاصل حمال واحتج 

القاضي عبد اجلبار على فساد هذا القول األول بأمور أحدها أن قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم مّنَّا الُْحْسَنى 
ضي أن الوعد بثواهبم قد تقدم يف الدنيا وليس هذا حال من خيرج من النار لو صح ذلك وثانيها أنه تعاىل قال يقت

ُهمُ أُْولَِئَك َعْنَها ُمْبَعُدونَ وكيف يدخل يف ذلك من وقع فيها وثالثها قوله تعاىل الَ َيْسَمُعونَ َحِسَيسََها وقوله الَ َيْحزُُن
املراد من قوله إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم ّمنَّا ) يقال ( من ذلك واجلواب عن األول ال نسلم أن الْفََزُع االْكَْبُر مينع 

الُْحسَْنى هو أن الوعد بثواهبم قد تقدم ومل ال جيوز أن املراد من احلسىن تقدم الوعد بالعفو سلمنا أن املراد من 
ثواب ال يليق حبال من خيرج من النار فإن عندنا احملابطة باطلة احلسىن تقدم الوعد بالثواب لكن مل قلتم إن الوعد بال

وجيوز اجلمع بني استحقاق الثواب والعقاب وعن الثاين أنا بينا أن قوله أُْولَِئَك َعْنَها ُمبَْعُدونَ ال ميكن إجراؤه على 
  خمصوص مبا بعد اخلروجظاهره إال يف حق من كان يف النار وعن الثالث أن قوله الَ َيْسَمُعونَ َحِسَيسََها 

أما قوله الَ َيحُْزُنُهمُ الْفََزُع االْكَْبُر فالفزع األكرب هو عذاب الكفار وهذا بطريق املفهوم يقتضي أهنم حيزهنم الفزع 
األصغر فإن مل يدل عليه فال أقل من أن ال يدل على ثبوته وال على عدمه الوجه الثاين يف تفسري قوله أُْولَِئَك َعنَْها 

َعُدونَ أن املراد الذين سبقت هلم منا احلسىن ال يدخلون النار وال يقربوهنا ألبتة وعلى هذا القول بطل قول من ُمْب
يقول إن مجيع الناس يردون النار مث خيرجون إىل اجلنة ألن هذه اآلية مانعة منه وحينئذ جيب التوفيق بينه وبني قوله 

وقد تقدم الصفة الثانية قوله تعاىل الَ َيْسَمُعونَ َحِسَيَسَها واحلسيس الصوت )  ٧١مرمي ( َوإِن ّمنكُمْ إِالَّ وَارُِدَها 
الذي حيس وفيه سؤاالن األول أي وجه يف أن ال يسمعوا حسيسها من البشارة ولو مسعوه مل يتغري حاهلم قلنا املراد 

أليس أن أهل اجلنة يرون أهل  تأكيد بعدهم عنها ألن من مل يدخلها وقرب منها قد يسمع حسيسها السؤال الثاين
النار فكيف ال يسمعون حسيس النار اجلواب إذا محلناه على التأكيد زال هذا السؤال الصفة الثالثة قوله َوُهْم ِفيَما 

اشَْتَهْت أَنفُسُُهْم خَاِلُدونَ والشهوة طلب النفس للذة يعين نعيمها مؤبد قال العارفون للنفوس شهوة وللقلوب شهوة 
ح شهوة وقال اجلنيد سبقت العناية يف البداية فظهرت الوالية يف النهاية الصفة الرابعة قوله الَ َيحُْزنُُهُم ولألروا

اِت َوَمن الْفََزُع االْكَْبُر وفيه وجوه أحدها أهنا النفخة األخرية لقوله تعاىل َوَيْوَم ُينفَُخ ِفى الصُّورِ فَفَزَِع َمن ِفى السََّماَو
وثانيها أنه املوت قالوا إذا استقر أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار بعث اهللا تعاىل )  ٨٧لنمل ا( ِفى االْْرضِ 

جربيل عليه السالم ومعه املوت يف صورة كبش أملح فيقول ألهل الدارين أتعرفون هذا فيقولون ال فيقول هذا 
  ك ألهل الناراملوت مث يذحبه مث ينادي يا أهل اجلنة خلود وال موت أبداً وكذل

فال بد )  ٢٥البقرة ( واحتج هذا القائل بأن قوله الَ َيْحُزنُُهُم الْفََزُع االْكَْبُر إمنا ذكر بعد قوله َوُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 
وأن يكون ألحدمها تعلق باآلخر والفزع األكرب الذي هو ينايف اخللود هو املوت وثالثها قال سعيد بن جبري هو 

أهلها فيفزعون لذلك فزعة عظيمة قال القاضي عبد اجلبار األوىل يف ذلك إنه الفزع من النار عند  إطباق النارعلى
مشاهدهتا ألنه ال فزع أكرب من ذلك فإذا بني تعاىل أن ذلك ال حيزهنم فقد صح أن املؤمن آمن من أهوال يوم القيامة 

الفساق وإذا كانت مراتب التعذيب  وهذا ضعيف ألن عذاب النار على مراتب فعذاب الكفار أشد من عذاب
  بالنار متفاوتة كانت مراتب الفزع منها متفاوتة فال يلزم من نفي الفزع األكرب نفي الفزع من النار

بوا الصفة اخلامسة قوله َوَتَتلَقَّاُهُم الَْملَِئكَةُ  َهاذَا َيْوُمكُُم الَِّذى كُنُتْم ُتوَعدُونَ قال الضحاك هم احلفظة الذين كت



  ماهلم وأقواهلم ويقولون هلم مبشرين َهاذَا َيوُْمكُمُ الَِّذى كُنُتمْ ُتوَعُدونَأع
نَّا فَاِعِلَني َولَقَْد كََتْبَنا ِفى َيْوَم َنطْوِى السََّمآَء كَطَى ِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتبِ كََما َبدَأَْنآ أَوَّلَ َخلْقٍ نُّعِيُدُه َوْعداً َعلَيَْنآ إِنَّا كُ

َسلَْناكَ إِالَّ َرْحَمةً  ن َبْعدِ الذِّكْرِ أَنَّ األرض َيرِثَُها ِعَباِدىَ  الصَّاِلُحونَ إِنَّ ِفى َهاذَا لََبلَاغاً لِّقَْومٍ َعابِِديَن َوَمآ أَْرالزَُّبورِ ِم
  لِّلَْعالَمَِني

سماء وقرىء يوم اعلم أن التقدير ال حيزهنم الفزع األكرب يوم نطوي السماء أو وتتلقاهم املالئكة يوم نطوي ال
تطوى السماء على البناء للمفعول والسجل بوزن العتل والسجل بوزن الدلو وروى فيه الكسر ويف السجل قوالن 

أحدمها أنه اسم للطومار الذي يكتب فيه والكتاب أصله املصدر كالبناء مث يوقع على املكتوب ومن مجع فمعناه 
ة فيكون معىن طي السجل للكتاب كون السجل ساتراً لتلك الكتابة للمكتوبات أي ملا يكتب فيه من املعاين الكثري

  وخمفياً هلا ألن الطي ضد النشر الذي يكشف واملعىن نطوي السماء كما يطوى الطومار الذي يكتب فيه
القول الثاين أنه ليس امساً للطومار مث قال ابن عباس رضي اهللا عنهما السجل اسم ملك يطوي كتب بين آدم إذا 

إليه وهو مروي عن علي عليه السالم وروى أبو اجلوزاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه إسم كاتب كان رفعت 
كانوا معروفني ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهذا بعيد ألن كتاب رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( لرسول اهللا 

ه الوجوه فهو على حنو ما يقال كطي زيد وليس فيهم من مسي هبذا وقال الزجاج هو الرجل بلغة احلبشة وعلى هذ
الكتاب والالم يف للكتاب زائدة كما يف قوله ردف لكم وإذا قلنا املراد بالسجل الطومار فاملصدر وهو الطي 

  مضاف إىل املفعول والفاعل حمذوف والتقدير كطي الطاوي السجل وهذا األخري هو قول األكثرين

  لَ َخلْقٍ نُِّعيُدُه ففيه مسائلأما قوله تعاىل كََما َبَدأَْنا أَوَّ
املسألة األوىل قال الفراء انقطع الكالم عند قوله الكتاب مث ابتدأ فقال كََما َبدَأَْنا ومنهم من قال إنه تعاىل ملا قال 

ْوَم َنطْوِى السََّماء كَطَىّ  الّسجِلّ عقبه بقوله َي)  ١٠٣األنبياء ( َوَتَتلَقَّاُهُم الَْملَِئكَةُ  َهاذَا َيْوُمكُُم الَِّذى كُنُتْم ُتوَعُدونَ 
  ِللْكُُتبِ فوصف اليوم بذلك مث وصفه بوصف آخر فقال كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ نُّعِيدُُه

رمحه اهللا أَوَّلَ َخلْقٍ مفعول نعيد الذي يفسره نعيده والكاف مكفوفة مبا ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 
خللق كما بدأناه تشبيهاً لإلعادة باالبتداء فإن قلت ما بال خلق منكراً قلت هو كقولك أول رجل واملعىن نعيد أول ا

جاءين زيد تريد أول الرجال ولكنك وحدته ونكرته إرادة تفصيلهم رجالً رجالً فكذلك معىن أول خلق أول اخللق 
  مبعىن أول اخلالئق ألن اخللق مصدر ال جيمع

كيفية اإلعادة فمنهم من قال إن اهللا تعاىل يفرق أجزاء األجسام وال يعدمها مث إنه يعيد  املسألة الثالثة اختلفوا يف
تركيبها فذلك هو اإلعادة ومنهم من قال إنه تعاىل يعدمها بالكلية مث إنه يوجدها بعينها مرة أخرى وهذه اآلية داللة 

اء ليس عبارة عن تركيب األجزاء املتفرقة بل عن على هذا الوجه ألنه سبحانه شبه اإلعادة باإلبتداء وملا كان االبتد
الوجود بعد العدم وجب أن يكون احلال يف اإلعادة كذلك واحتج القائلون باملذهب األول بقوله تعاىل وَالسََّماواتُ 

ْوَم تَُبدَّلُ فدل هذا على أن السموات حال كوهنا مطوية تكون موجودة وبقوله تعاىل َي)  ٦٧الزمر ( َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه 
  وهذا يدل على أن أجزاء األرض باقية لكنها جعلت غري األرض)  ٤٨إبراهيم ( االْْرُض غَْيَر االْْرضِ 

أما قوله تعاىل َوْعداً َعلَْيَنا ففيه قوالن أحدمها أن وعداً مصدر مؤكد ألن قوله نُّعِيُدُه عدة لإلعادة الثاين أن يكون 
ر عن ذلك وتعلق العلم بوقوعه مع أن وقوع ما علم اهللا وقوعه واجب مث إنه تعاىل املراد حقاً علينا بسبب اإلخبا

  حقق ذلك بقوله إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني أي سنفعل ذلك ال حمالة وهو تأكيد ملا ذكره من الوعد
  أما قوله تعاىل َولَقَْد كََتْبَنا ِفى الزَُّبورِ ِمن بَْعِد الذّكْرِ ففيه مسائل



ىل قرأ محزة بضم الزاي والباقون بفتحها يعين الزبور كاحللوب والركوب يقال زبرت الكتاب أي كتبته املسألة األو
  واملزبور بضم الزاي مجع زبر كقشر وقشور ومعىن القراءتني واحد ألن الزبور هو الكتاب
تل وابن زيد الزبور هو املسألة الثانية يف الزبور والذكر وجوه أحدها وهو قول سعيد بن جبري وجماهد والكليب ومقا

الكتب املنزلة والذكر الكتاب الذي هو أم الكتاب يف السماء ألن فيها كتابة كل ما سيكون اعتباراً للمالئكة 
وكتب األنبياء عليهم السالم من ذلك الكتاب تنسخ وثانيها الزبور هو القرآن والذكر هو التوراة وهو قول قتادة 

ود عليه السالم والذكر هو الذي يروى عنه عليه السالم قال كان اهللا تعاىل ومل يكن والشعيب وثالثها الزبور زبور دا
معه شيء مث خلق الذكر وعندي فيه وجه رابع وهو أن املراد بالذكر العلم أي كتبنا ذلك يف الزبور بعد أن كنا 

السهو عليه فإنه ال يعتمد عليه أما  عاملني علماً ال جيوز السهو والنسيان علينا فإن من كتب شيئاً والتزمه ولكنه جيوز
  من مل جيز عليه السهو واخللف فإذا التزم شيئاً كان ذلك الشيء واجب الوقوع

أما قوله تعاىل أَنَّ االْْرضَ َيرِثَُها ِعَباِدىَ  الصَّاِلُحونَ ففيه وجوه أحدها األرض أرض اجلنة والعباد الصاحلون هم 
 فاملعىن أن اهللا تعاىل كتب يف كتب األنبياء عليهم السالم ويف اللوح احملفوظ أنه املؤمنون العاملون بطاعة اهللا تعاىل

سيورث اجلنة من كان صاحلاً من عباده وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما وجماهد وسعيد بن جبري وعكرمة 
ا االْْرضَ َنَتبَوَّأُ ِمَن الَْجنَّةِ  َحْيثُ والسدي وأيب العالية وهؤالء أكدوا هذا القول بأمور أما أوالً فقوله تعاىل َوأَْوَرثََن

وأما ثانياً فألهنا األرض اليت خيتص هبا الصاحلون ألهنا هلم خلقت وغريهم إذا )  ٧٤الزمر ( َنَشاء فَنِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني 
اً فألن هذه األرض حصل معهم يف اجلنة فعلى وجه التبع فأما أرض الدنيا فألهنا للصاحل وغري الصاحل وأما ثالث

مذكورة عقيب اإلعادة وبعد اإلعادة األرض اليت هذا وصفها ال تكون إال اجلنة وأما رابعاً فقد روى يف اخلرب أهنا 
أرض اجلنة فإهنا بيضاء نقية وثانيها أن املراد من األرض أرض الدنيا فإنه سبحانه وتعاىل سيورثها املؤمنني يف الدنيا 

باس يف بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانه َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن ءاَمنُواْ إىل قوله وهو قول الكليب وابن ع
وقوله تعاىل قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمهِ اْستَِعيُنواْ بِاللَِّه وَاْصبُِرواْ إِنَّ االْرَض للَِّه يُورِثَُها )  ٥٥النور ( لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفى االْْرضِ 

وثالثها هي األرض املقدسة يرثها الصاحلون ودليله قوله تعاىل َوأَْوَرثَْنا الْقَْومَ )  ١٢٨األعراف ( ِمْن ِعَباِدِه َمن َيَشاء 
( مث باآلخرة يورثها أمة حممد )  ١٣٧األعراف ( الَِّذيَن كَانُواْ ُيْسَتْضَعفُونَ َمَشارَِق االْْرضِ َوَمَغارَِبَها الَِّتى بَاَركَْنا ِفيَها 

  عند نزول عيسى ابن مرمي عليه السالم) اهللا عليه وسلم  صلى
أما قوله تعاىل إِنَّ ِفى َهاذَا لََبلَاغاً لّقَْومٍ َعابِِديَن فقوله هذا إشارة إىل املذكور يف هذه السورة من األخبار والوعد 

م العاملون وقيل بل العاملون واألوىل والوعيد واملواعظ البالغة والبالغ الكفاية وما تبلغ به البغية وقيل يف العابدين إهن
أهنم اجلامعون بني األمرين ألن العلم كالشجر والعمل كالثمر والشجر بدون الثمر غري مفيد والثمر بدون الشجر 

  غري كائن
  أما قوله تعاىل َوَما أَْرَسلْنَاَك إِالَّ َرْحَمةً  لّلَْعالَِمَني ففيه مسائل

كان رمحة يف الدين ويف الدنيا أما يف الدين فألنه عليه السالم بعث والناس يف جاهلية املسألة األوىل أنه عليه السالم 
وضاللة وأهل الكتابني كانوا يف حرية من أمر دينهم لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع االختالف يف كتبهم 

الفوز والثواب فدعاهم إىل احلق  حني مل يكن لطالب احلق سبيل إىل) صلى اهللا عليه وسلم ( فبعث اهللا تعاىل حممداً 
وبني هلم سبيل الثواب وشرع هلم األحكام وميز احلالل من احلرام مث إمنا ينتفع هبذه الرمحة من كانت مهته طلب 
ًدى احلق فال يركن إىل التقليد وال إىل العناد واإلستكبار وكان التوفيق قريناً له قال اهللا تعاىل قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ ُه

وأما يف الدنيا فألهنم ختلصوا بسببه من كثري من الذل والقتال )  ٤٤فصلت ( َوِشفَاء إىل قوله َوُهَو َعلَْيهِْم َعًمى 



واحلروب ونصروا بربكة دينه فإن قيل كيف كان رمحة وقد جاء بالسيف واستباحة األموال قلنا اجلواب من وجوه 
ومل يتفكر ومل يتدبر ومن أوصاف اهللا الرمحن الرحيم مث هو منتقم من أحدها إمنا جاء بالسيف ملن استكرب وعاند 
مث قد يكون سبباً للفساد وثانيها أن كل نيب قبل نبينا كان إذا )  ٩ق ( العصاة وقال وََنزَّلَْنا ِمَن السََّماء َماء مَُّباَركاً 

اب من كذب رسولنا إىل املوت أو إىل كذبه قومه أهلك اهللا املكذبني باخلسف واملسخ والغرق وأنه تعاىل أخر عذ
ال يقال أليس أنه تعاىل قال قَاِتلُوُهْم ُيَعذّبُْهُم اللَّهُ )  ٣٣األنفال ( القيامة قال تعاىل َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذَّبُهْم َوأَنَت ِفيهِْم 

  بِأَْيدِيكُْم

ألنا نقول ختصيص العام ال يقدح فيه )  ٧٣األحزاب ( لُْمَناِفقَاِت وقال تعاىل لّيَُعذّبَ اللَُّه الُْمَناِفِقَني َوا)  ١٤التوبة ( 
وقال أبو هريرة )  ٤القلم ( وثالثها أنه عليه السالم كان يف هناية حسن اخللق قال تعاىل وَإِنَّكَ لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ 

) منا بعثت رمحة ومل أبعث عذاباً أدع على املشركني قال إ) صلى اهللا عليه وسلم ( قيل لرسول اهللا ( رضي اهللا عنه 
إمنا أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأميا رجل سببته أو لعنته فاجعلها اللهم عليه صالة ( وقال يف رواية حذيفة 

ام يعين املؤمنني خاصة قال اإلم)  ١٠٧األنبياء ( ورابعها قال عبد الرمحن بن زيد إِالَّ َرْحَمةً  لّلَْعالَِمَني ) يوم القيامة 
أبو القاسم األنصاري والقوالن يرجعان إىل معىن واحد ملا بينا أنه كان رمحة للكل لو تدبروا يف آيات اهللا وآيات 

  ) ٤٤فصلت ( رسوله فأما من أعرض واستكرب فإمنا وقع يف احملنة من قبل نفسه كما قال َوُهَو َعلَْيهِْم َعًمى 
اىل أراد من الكافرين الكفر ومل يرد منهم القبول من الرسول بل ما أراد املسألة الثانية قالت املعتزلة لو كان اهللا تع

منهم إال الرد عليه وخلق ذلك فيهم ومل خيلقهم إال كذلك كما يقوله أهل السنة لوجب أن يكون إرساله نقمة 
حيث مل يعجل وعذاباً عليهم ال رمحة وذلك على خالف هذا النص ال يقال إن رسالته عليه السالم رمحة للكفار من 

عذاهبم يف الدنيا كما عجل عذاب سائر األمم ألنا نقول إن كونه رمحة للجميع على حد واحد وما ذكرمتوه للكفار 
فهو حاصل للمؤمنني أيضاً فإذا جيب أن يكون رمحة للكافرين من الوجه الذي صار رمحة للمؤمنني وأيضاً فإن الذي 

كحصوهلا بعده بل كانت نعمهم يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( بل بعثته ذكروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار ق
الدنيا قبل بعثته أعظم ألن بعد بعثته نزل هبم الغم واخلوف منه مث أمر باجلهاد الذي فين أكثرهم فيه فال جيوز أن 

وأخرب عنه أنه ال يؤمن يكون هذا هو املراد واجلواب أن نقول ملا علم اهللا سبحانه وتعاىل أن أبا هلب ال يؤمن ألبتة 
كان أمره إياه باإلميان أمراً يقلب علمه جهالً وخربه الصدق كذباً وذلك حمال فكان قد أمره باحملال وإن كانت 
البعثة مع هذا القول رمحة فلم ال جيوز أن يقال البعثة رمحة مع أنه خلق الكفر يف الكافر وألن قدرة الكافر إن مل 

ال عليهم الزم وإن كانت صاحلة للضدين توقف للترجيح على مرجح من قبل اهللا تعاىل تصلح إال للكفر فقط فالسؤ
قطعاً للتسلسل وحينئذ يعود اإللزام مث نقول مل ال جيوز أن يكون رمحة للكافر مبعىن تأخري عذاب االستئصال عنه 

الذي كان رمحة للمؤمنني قوله أوالً ملا كان رمحة للجميع على حد واحد وجب أن يكون رمحة للكفار من الوجه 
قلنا ليس يف اآلية أنه عليه السالم رمحة للكل باعتبار واحد أو باعتبارين خمتلفني فدعواك بكون الوجه واحداً حتكم 

قوله نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار من قبل قلنا نعم ولكنه عليه السالم لكونه رمحة للمؤمنني ملا بعث حصل 
  اب فلما اندفع ذلك عنهم بسبب حضوره كان ذلك رمحة يف حق الكفاراخلوف للكفار من نزول العذ

املسألة الثالثة متسكوا هبذه اآلية يف أنه أفضل من املالئكة قالوا ألن املالئكة من العاملني فوجب حبكم هذه اآلية أن 
يف حق املالئكة يكون عليه السالم رمحة للمالئكة فوجب أن يكون أفضل منهم واجلواب أنه معارض بقوله تعاىل 

وذلك رمحة منهم يف حق املؤمنني والرسول عليه السالم داخل يف املؤمنني )  ٧غافر ( َوَيْسَتْغفُِرونَ ِللَِّذيَن ءاَمنُواْ 
  ) ٥٦األحزاب ( وكذا قوله تعاىل إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِىّ  



ى أَقَرِيبٌ َمآ إِلَاُهكُمْ إِلَاٌه َواِحٌد فََهلْ أَنُتْم مُّْسِلُمونَ فَإِن َتَولَّْواْ فَقُلْ ءَاذَنُتكُْم َعلَى َسَوآٍء َوإِنْ أَْدرِقُلْ إِنََّمآ ُيوَحى إِلَى َّ أَنَّ
ُه ِفْتَنةٌ  لَّكُْم َوَمتَاٌع إِلَى ِحنيٍ قَالَ َربِّ أَم َبِعيٌد مَّا ُتوَعُدونَ إِنَّهُ َيْعلَُم الْجَْهَر ِمَن الْقَْولِ َوَيْعلَُم َما َتكُْتُمونَ َوإِنْ أَْدرِى لََعلَّ

  اْحكُم بِالَْحقِّ َوَربَُّنا الرَّْحَمُن الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ
اعلم أنه تعاىل ملا أورد على الكفار احلجج يف أن ال إله سواه من الوجوه اليت تقدم ذكرها وبني أنه أرسل رسوله 

  لك مبا يكون إعذاراً وإنذاراً يف جماهدهتم واإلقدام عليهم فقال قُلْ إِنََّما يُوَحى إِلَى َّ وفيه مسائلرمحة للعاملني أتبع ذ
إمنا يقصر احلكم على شيء أو يقصر الشيء على حكم كقولك إمنا زيد ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

إِنََّما يُوَحى إِلَى َّ مع فاعله مبنزلة إمنا يقوم زيد وَإِنََّما قائم أو إمنا يقوم زيد وقد اجتمع املثاالن يف هذه اآلية ألن 
صلى اهللا عليه ( إِلَاُهكُْم إِلَاٌه واِحٌد مبنزلة إمنا زيد قائم وفائدة اجتماعهما الداللة على أن الوحي إىل رسول اهللا 

ونَ أن الوحي الوارد على هذا السنن يوجب مقصور على إثبات وحدانية اهللا تعاىل ويف قوله فََهلْ أَنُتْم مُّْسِلُم) وسلم 
أن ختلصوا التوحيد له وأن تتخلصوا من نسبة األنداد وفيه أنه جيوز إثبات التوحيد بالسمع فإن قيل لو دلت إمنا 

على احلصر لزم أن يقال إنه مل يوح إىل الرسول شيء إال التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد قلنا املقصود منه املبالغة أما 
آذن منقول من أذن إذا علم ولكنه كثر ) الكشاف ( ه فَإِن َتَولَّْواْ فَقُلْ ءاذَنُتكُْم َعلَى سََواء فقال صاحب قول

إذا عرفت هذا فنقول )  ٢٧٩البقرة ( استعماله يف اجلري جمرى اإلنذار ومنه قوله فَأْذَُنواْ بَِحْربٍ ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه 
حدها قال أبو مسلم اإليذان على السواء الدعاء إىل احلرب جماهرة لقوله تعاىل فَانبِذْ املفسرون ذكروا فيه وجوهاً أ

وفائدة ذلك أنه كان جيوز أن يقدر على من أشرك من قريش أن حاهلم خمالف )  ٥٨األنفال ( إِلَيْهِْم َعلَى َسَواء 
املراد فقد أعلمتكم ما هو الواجب عليكم لسائر الكفار يف اجملاهدة فعرفهم بذلك أهنم كالكفار يف ذلك وثانيها أن 

من التوحيد وغريه على السواء فلم أفرق يف اإلبالغ والبيان بينكم ألين بعثت معلماً والغرض منه إزاحة العذر لئال 
هل واملراد وثالثها على سواء على إظهار وإعالن ورابعها على م)  ١٣٤طه ( يقولوا َربََّنا لَْوال أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوالً 

  أين ال أعاجل باحلرب الذي آذنتكم به بل أمهل وأؤخر رجاء اإلسالم منكم
القيامة ومن أما قوله َوإِنْ أَْدرِى أَقَرِيٌب أَم بَِعيٌد مَّا ُتوَعُدونَ ففيه وجهان أحدمها أَقَرِيٌب أَم َبعِيٌد مَّا ُتوَعُدونَ من يوم 

يعين منهما فإن مثل هذا اخلرب ال جيوز نسخه )  ٩٧األنبياء ( الَْوْعُد الَْحقُّ عذاب الدنيا مث قيل نسخه قوله َواقْتََرَب 
  وثانيها املراد أن الذي آذهنم فيه من احلرب ال يدري هو قريب

أم بعيد لئال يقدر أنه يتأخر كأنه تعاىل أمره بأن ينذرهم باجلهاد الذي يوحى إليه أن يأتيه من بعد ومل يعرفه الوقت 
أن يقول إنه ال يعلم قربه أم بعده تبني بذلك أن السورة مكية وكان األمر باجلهاد بعد اهلجرة وثالثها فلذلك أمره 

أن ما يوعدون به من غلبة املسلمني عليهم كائن ال حمالة وال بد أن يلحقهم بذلك الذل والصغار وإن كنت ال 
  أدري مىت يكون وذلك ألن اهللا تعاىل مل يطلعين عليه

ا ىل إِنَُّه َيْعلَُم الَْجْهَر ِمَن الْقَْولِ َوَيْعلَُم َما َتكُْتُمونَ فاملقصود منه األمر باإلخالص وترك النفاق ألنه تعاىل إذأما قوله تعا
  كان عاملاً بالضمائر وجب على العاقل أن يبالغ يف اإلخالص

ِحنيٍ ففيه وجوه أحدها لعل تأخري العذاب عنكم وثانيها لعل أما قوله تعاىل َوإِنْ أَْدرِى لََعلَُّه ِفْتَنةٌ  لَّكُْم َوَمتَاٌع إِلَى 
إهبام الوقت الذي ينزل بكم العذاب فيه فتنة لكم أي بلية واختبار لكم لريى صنعكم وهل حتدثون توبة ورجوعاً 

ا لعل تأخري عن كفركم أم ال وثالثها قال احلسن لعل ما أنتم فيه من الدنيا بلية لكم والفتنة البلوى واالختبار ورابعه
اجلهاد فتنة لكم إذا أنتم دمتم على كفركم ألن ما يؤدي إىل الضرر العظيم يكون فتنة وإمنا قال ال أدري لتجويز أن 

يؤمنوا فال يكون تبقيتهم فتنة بل ينكشف عن نعمة ورمحة وخامسها أن يكون املراد وإن أدرى لعل ما بينت 



كم إن مل تؤمنوا ألن املعرض عن اإلميان مع البيان حاالً بعد حال وأعلمت وأوعدت فتنة لكم ألنه زيادة يف عذاب
  يكون عذابه أشد وإذا متعه اهللا تعاىل بالدنيا يكون ذلك كاحلجة عليه

  أما قوله تعاىل قَالَ َرّب اْحكُم بِالَْحّق ففيه مسائل
أفعل ) وريب أحكم ( الضم على ) ورب احكم ( املسألة األوىل قرىء قل رب أحكم باحلق على اإلكتفاء بالكسرة 

  من اإلحكام) وريب أحكم ( التفضيل 
املسألة الثانية َرّب اْحكُم بِالَْحّق فيه وجوه أحدها أي ريب اقض بيين وبني قومي باحلق أي بالعذاب كأنه قال اقص 

نوا يقولون َربََّنا افَْتحْ بيين وبني من كذبين بالعذاب وقال قتادة أمره اهللا تعاىل أن يقتدي باألنبياء يف هذه الدعوة وكا
فال جرم حكم اهللا تعاىل عليهم بالقتل يوم بدر وثانيها افصل بيين وبينهم )  ٨٩األعراف ( َبْيَنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحّق 

  مبا يظهر احلق للجميع وهو أن تنصرين عليهم
ِصفُونَ ففيه وجهان أحدمها أي من الشرك والكفر وما تعراضون به أما قوله تعاىل َوَربَُّنا الرَّْحَمُن الُْمْستََعانُ َعلَى َما َت

دعويت من األباطيل والتكذيب كأنه سبحانه قال قل داعياً يل َربّ اْحكُم بِالَْحّق وقل متوعداً للكفار َوَربَُّنا الرَّْحَمُن 
ل ألصحابك املؤمنني وربنا الرمحن املستعان الُْمْستََعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ قرأ ابن عامر بالياء املنقوطة من حتت أي ق

على ما يصف الكفار من األباطيل أي من العون على دفع أباطيلهم وثانيها كانوا يطمعون أن تكون هلم الشوكة 
واملؤمنني وخذهلم قال القاضي إمنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( والغلبة فكذب اهللا ظنوهنم وخيب آماهلم ونصر رسوله 

السورة بقوله قُل رَّّب اْحكُم بِالَْحّق ألنه عليه السالم كان قد بلغ يف البيان الغاية هلم وبلغوا النهاية يف  ختم اهللا هذه
أذيته وتكذيبه فكان قصارى أمره تعاىل بذلك تسلية له وتعريفاً أن املقصود مصلحتهم فإذا أبوا إال التمادي يف 

هم باحلق إما بتعجيل العقاب باجلهاد أو بغريه وإما بتأخري ذلك كفرهم فعليك باالنقطاع إىل ربك ليحكم بينك وبين
فإن أمرهم وإن تأخر فما هو كائن قريب وما روي أنه عليه السالم كان يقول ذلك يف حروبه كالداللة على أنه 

  تعاىل أمره أن يقول هذا القول

  لنيب وآله وصحبه وسلم تسليماً آمنيكاالستعجال لألمر مبجاهدهتم وباهللا التوفيق وصالته على خري خلقه حممد ا

بداية اجلزء الثالث والعشرين من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى 
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  ىلاألو: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

  سورة احلج

  سبعون وست آيات وهي مكية
  إال ثالث آيات هذان خصمان إىل قوله صراط احلميد

ُع كُلُّ َعةٍ  َعمَّآ أَْرضََعْت َوَتَضياأَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ رَبَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ  السَّاَعةِ  َشىْ ٌء َعِظيٌم َيْوَم َتَرْوَنَها َتذَْهلُ كُلُّ ُمْرِض
  ذَاِت حَْملٍ َحْملََها َوتََرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهم بُِسكَاَرى َولَاِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشِديٌد

اعلم أنه تعاىل أمر الناس بالتقوى فدخل فيه أن يتقي كل حمرم ويتقي ترك كل واجب وإمنا دخل فيه األمران ألن 



عاىل فيدع ألجله احملرم ويفعل ألجله الواجب وال يكاد يدخل فيه النوافل املتقي إمنا يتقي ما خيافه من عذاب اهللا ت
  ألن املكلف ال خياف بتركها العذاب وإمنا يرجو بفعلها الثواب فإذا قال اتَّقُواْ رَبَّكُُم فاملراد اتقوا عذاب ربكم

  أما قوله إِنَّ َزلَْزلَةَ  السَّاَعةِ  َشىْ ء َعِظيٌم ففيه مسائل
ىل الزلزلة شدة حركة الشيء قال صاحب الكشاف وال ختلو الساعة من أن تكون على تقدير الفاعلة هلا املسألة األو

كأهنا هي اليت تزلزل األشياء على اجملاز احلكمي فتكون الزلزلة مصدراً مضافاً إىل فاعله أو على تقدير املفعول فيها 
وهي )  ٣٣سبأ ( ه تعاىل َبلْ َمكُْر الَّْيلِ وَالنََّهارِ على طريقة االتساع يف الظرف وإجرائه جمرى املفعول به كقول

  ) ١الزلزلة ( الزلزلة املذكورة يف قوله إِذَا ُزلْزِلَِت االْْرُض زِلْزَالََها 
املسألة الثانية اختلفوا يف وقتها فعن علقمة والشعيب أن هذه الزلزلة تكون يف الدنيا وهي اليت يكون معها طلوع 

يف حديث ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقيل هي اليت تكون معها الساعة وروي عن رسول اهللا الشمس من مغرهبا 
إنه قرن عظيم ينفخ فيه ثالث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعقة ونفخة القيام لرب العاملني وإن عند ( الصور 

  ن األرضنفخة الفزع يسري اهللا اجلبال وترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة وتكو

وقال مقاتل وابن زيد هذا يف أول يوم من أيام ) كالسفينة تضرهبا األمواج أو كالقنديل املعلق ترجرجه الرياح 
اآلخرة واعلم أنه ليس يف اللفظ داللة على شيء من هذه األقسام ألن هذه اإلضافة تصح وإن كانت الزلزلة قبلها 

  ا ومعها كقولنا آيات الساعة وأمارات الساعةوتكون من أماراهتا وأشراطها وتصح إذا كانت فيه
) صلى اهللا عليه وسلم ( أن هاتني اآليتني نزلتا بالليل والناس يسريون فنادى رسول اهللا ( املسألة الثالثة روى 

 فاجتمع الناس حوله فقرأمها عليهم فلم ير باكياً أكثر من تلك الليلة فلما أصبحوا مل حيطوا السرج ومل يضربوا اخليام
أتدرون أي ذلك اليوم هو قالوا اهللا ( ومل يطبخوا القدور والناس بني باك وجالس حزين متفكر فقال عليه السالم 

ورسوله أعلم قال ذلك يوم يقول اهللا آلدم عليه السالم قم فابعث بعث النار من ولدك فيقول آدم وما بعث النار 
وتسعة وتسعون إىل النار وواحد إىل اجلنة فعند ذلك يعين من كم كم فيقول اهللا عز وجل من كل ألف تسعمائة 

يشيب الصغري وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى فكرب ذلك على املؤمنني وبكوا وقالوا فمن ينجو يا 
رسول اهللا فقال عليه الصالة والسالم أبشروا وسددوا وقاربوا فإن معكم خليقتني ما كانا يف قوم إال كثرتاه يأجوج 

وج مث قال إين ألرجو أن تكونوا ربع أهل اجلنة فكربوا مث قال إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة فكربوا ومأج
ومحدوا اهللا مث قال إين ألرجو أن تكونوا ثلثي أهل اجلنة إن أهل اجلنة مائة وعشرون صفاً مثانون منها أميت وما 

عرة البيضاء يف الثور األسود مث قال ويدخل من أميت املسلمون يف الكفار إال كالشامة يف جنب البعري أو كالش
سبعون ألفاً إىل اجلنة بغري حساب فقال عمر سبعون ألفاً قال نعم ومع كل واحد سبعون ألفاً فقام عكاشة بن حمصن 
 فقال يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال أنت منهم فقام رجل من األنصار فقال مثل قوله فقال سبقك هبا

فخاض الناس يف السبعني ألفاً فقال بعضهم هم الذين ولدوا على اإلسالم وقال بعضهم هم الذين آمنوا ) عكاشة 
هم ( مبا قالوا فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( فأخربوا رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وجاهدوا مع رسول اهللا 

  )وعلى رهبم يتوكلون الذين ال يكتوون وال يكوون وال يسترقون وال يتطريون 
املسألة الرابعة أنه سبحانه أمر الناس بالتقوى مث علل وجوهبا عليهم بذكر الساعة ووصفها بأهول صفة واملعىن أن 
التقوى تقتضي دفع مثل هذا الضرر العظيم عن النفس ودفع الضرر عن النفس معلوم الوجوب فيلزم أن تكون 

  التقوى واجبة
عتزلة بقوله تعاىل إِنَّ زَلَْزلَةَ  السَّاَعةِ  َشىْ ء َعِظيٌم وصفها بأهنا شيء مع أهنا معدومة املسألة اخلامسة احتجت امل



فالشيء الذي قدر اهللا عليه إما أن يكون )  ٢٠البقرة ( واحتجوا أيضاً بقوله تعاىل إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ء قَِديٌر 
ن القادر قادراً على إجياد املوجود وإذا بطل هذا ثبت أن الشيء الذي موجوداً أو معدوماً واألول حمال وإال لزم كو

 ٢٣الكهف ( قدر اهللا عليه معدوم فاملعدوم شيء واحتجوا أيضاً بقوله تعاىل َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشىْ ء إِّنى فَاِعلٌ ذاِلَك غَداً 
غداً يكون معدوماً يف احلال فاملعدوم  أطلق اسم الشيء يف احلال على ما يصري مفعوالً غداً والذي يصري مفعوالً) 

شيء واهللا أعلم واجلواب عن األول أن الزلزلة عبارة عن األجسام املتحركة وهي جواهر قامت هبا أعراض وحتقق 
ذلك يف املعدوم حمال فالزلزلة يستحيل أن تكون شيئاً حال عدمها فال بد من التأويل باالتفاق ويكون املعىن أهنا إذا 

  شيئاً وهذا هو اجلواب عن البواقي وجدت صارت
  املسألة السادسة وصف اهللا تعاىل الزلزلة بالعظيم وال عظيم أعظم مما عظمه اهللا تعاىل أما قوله

تعاىل َيْوَم َترَْوَنَها فهو منصوب بتذهل أي تذهل يف ذلك اليوم والضمري يف تروهنا حيتمل أن يرجع إىل الزلزلة وأن 
كرمها واألقرب رجوعه إىل الزلزلة ألن مشاهدهتا هي اليت توجب اخلوف الشديد واعلم يرجع إىل الساعة لتقدم ذ

أنه سبحانه وتعاىل ذكر من أهوال ذلك اليوم أموراً ثالثة أحدها قوله َتذَْهلُ كُلُّ ُمْرِضَعةٍ  َعمَّا أَْرَضَعتْ أي تذهلها 
ة دون مرضع قلت املرضعة هي اليت يف حال الزلزلة والذهول الذهاب عن األمر مع دهشة فإن قيل مل قال مرضع

اإلرضاع وهي ملقمة ثديها الصيب واملرضع شأهنا أن ترضع وإن مل تباشر اإلرضاع يف حال وصفها به فقيل مرضعة 
ليدل على أن ذلك اهلول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه ملا يلحقها من الدهشة وقوله 

أي عن إرضاعها أو عن الذي أرضعته وهو الطفل فتكون ما مبعىن من على هذا التأويل وثانيها قوله  َعمَّا أَْرضََعْت
َوَتَضُع كُلُّ ذَاِت َحْملٍ َحْملََها واملعىن أهنا تسقط ولدها لتمام أو لغري متام من هول ذلك اليوم وهذا يدل على أن 

ضعة عن ولدها بغري فطام وألقت احلوامل ما يف بطوهنا لغري هذه الزلزلة إمنا تكون قبل البعث قال احلسن تذهل املر
متام وقال القفال حيتمل أن يقال من ماتت حامالً أو مرضعة تبعث حامالً أو مرضعة تضع محلها من الفزع وحيتمل 

شِيباً وثالثها  أن يكون املراد من ذهول املرضعة ووضع احلمل على جهة املثل كما قد تأول قوله َيْومٍ َيجَْعلُ الْوِلْدانَ
  قوله َوَتَرى النَّاَس ُسكَاَرى وفيه مسائل

املسألة األوىل قرىء وترى بالضم تقول أريتك قائماً أو رأيتك قائماً والناس بالنصب والرفع أما النصب فظاهر وأما 
ري جوعى الرفع فألنه جعل الناس اسم ما مل يسم فاعله وأنثه على تأويل اجلماعة وقرىء سكرى وسكارى وهو نظ

وعطشى يف جوعان وعطشان سكارى وسكارى حنو كساىل وعجاىل وعن األعمش سكرى وسكرى بالضم وهو 
  غريب

املسألة الثانية املعىن وتراهم سكارى على التشبيه َوَما ُهم بُِسكَاَرى على التحقيق ولكن ما أرهقهم من هول عذاب 
ن عباس واحلسن ونراهم سكارى من اخلوف وما هم اهللا تعاىل هو الذي أذهب عقوهلم وطري متييزهم وقال اب

بسكارى من الشراب فإن قلت مل قيل أوال ترون مث قيل ترى على اإلفراد قلنا ألن الرؤية أوالً علقت بالزلزلة 
فجعل الناس مجيعاً رائني هلا وهي معلقة آخراً بكون الناس على حال من السكر فال بد وأن جيعل كل واحد منهم 

  رهمرائياً لسائ
املسألة الثالثة إن قيل أتقولون إن شدة ذلك اليوم حتصل لكل أحد أو ألهل النار خاصة قلنا قال قوم إن الفزع 

األكرب وغريه خيتص بأهل النار وإن أهل اجلنة حيشرون وهم آمنون وقيل بل حيصل للكل ألنه سبحانه ال اعتراض 
  ألحد عليه يف شيء من أفعاله وليس ألحد عليه حق



 فَأَنَُّه ُيِضلُُّه وََيْهِديِه إِلَى النَّاسِ َمن ُيجَاِدلُ ِفى اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَّبُِع كُلَّ َشْيطَاٍن مَّرِيٍد كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه َمن َتَوالَُّه َوِمَن
  َعذَابِ السَّعِريِ
  وفيه مسائل

قدم عن أهوال يوم القيامة وشدهتا ودعا الناس إىل املسألة األوىل يف كيفية النظم وجهان األول أخرب تعاىل فيما ت
تقوى اهللا مث بني يف هذه اآلية قوماً من الناس الذين ذكروا يف األول وأخرب عن جمادلتهم الثاين أنه تعاىل بني أنه مع 

ِمَن النَّاسِ هذا التحذير الشديد بذكر زلزلة الساعة وشدائدها فإن من الناس من جيادل يف اهللا بغري علم مث يف قوله َو
إىل )  ٧٧يس ( وجهان األول أهنم الذين ينكرون البعث ويدل عليه قوله أََو لَمْ َيَر اإلِنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمن نُّطْفَةٍ  

آخر اآلية وأيضاً فإن ما قبل هذه اآلية وصف البعث وما بعدها يف الداللة على البعث فوجب أن يكون املراد من 
و اجملادلة يف البعث والثاين أهنا نزلت يف النضر بن احلرث كان يكذب بالقرآن ويزعم أنه أساطري هذه اجملادلة ه

  األولني ويقول ما يأتيكم به حممد كما كنت أحدثكم به عن القرون املاضية وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما
ختصيص اجملادلة مع عدم العلم بالدالئل يدل على  املسألة الثانية هذه اآلية مبفهومها تدل على جواز اجملادلة احلقة ألن

واجملادلة )  ٥٨الزخرف ( أن اجملادلة مع العلم جائزة فاجملادلة الباطلة هي املراد من قوله َما َضَربُوُه لَكَ إِالَّ َجَدالَ 
  ) ١٢٥النحل ( احلقة هي املراد من قوله َوَجادِلُْهم بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن 

ثة يف قوله َوَيتَّبُِع كُلَّ َشيْطَاٍن مَّرِيٍد قوالن أحدمها جيوز أن يريد شياطني اإلنس وهم رؤساء الكفار الذين املسألة الثال
يدعون من دوهنم إىل الكفر والثاين أن يكون املراد بذلك إبليس وجنوده قال الزجاج املريد واملارد املرتفع األملس 

  ل يف غري الشيطان إذا جاوز حد مثلهيقال صخرة مرداء أي ملساء وجيوز أن يستعم
أما قوله كُِتَب َعلَْيِه ففيه وجهان أحدمها أن الكتبة عليه مثل أي كأمنا كتب إضالل من عليه ورقم به لظهور ذلك يف 

حاله والثاين كتب عليه يف أم الكتاب واعلم أن هذه اهلاء بعد ذكر من جيادل وبعد ذكر الشيطان حيتمل أن يكون 
كل واحد منهما فإن رجع إىل من جيادل فإنه يرجع إىل لفظه الذي هو موحد فكأنه قال كتب على من  راجعاً إىل

يتبع الشيطان أنه من توىل الشيطان أضله عن اجلنة وهداه إىل النار وذلك زجر منه تعاىل فكأنه تعاىل قال كتب على 
ن املعىن ويتبع كل شيطان مريد قد كتب عليه أنه من هذا حاله أنه يصري أهالً هلذا الوعيد فإن رجع إىل الشيطان كا

  من يقبل منه فهو يف ضالل وعلى هذا الوجه أيضاً يكون زجراً عن اتباعه ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل قال القاضي عبد اجلبار إذا قيل املراد بقوله كُِتَب َعلَْيِه قضى عليه فال جائز أن يرد إال إىل من يتبع 

عاىل ال جيوز أن يقضي على الشيطان أنه يضل وجيوز أن يقضي على من يقبله بقوله قد أضله عن الشيطان ألنه ت
اجلنة وهداه إىل النار قال أصحابنا رمحهم اهللا ملا كتب ذلك عليه فلو مل يقع النقلب خرب اهللا الصدق كذباً وذلك 

  حمال ومستلزم احملال حمال فكان ال وقوعه حماالً
اآلية على أن اجملادل يف اهللا إن كان ال يعرف احلق فهو مذموم معاقب فيدل على أن املعارف  املسألة الثانية دلت
  ليست ضرورية

املسألة الثالثة قال القاضي فيه داللة على أن اجملادلة يف اهللا ليست من خلق اهللا تعاىل وبإرادته وإال ملا كانت مضافة 
  ان يضله بل كان اهللا تعاىل قد أضلهإىل اتباع الشيطان وكان ال يصح القول بأن الشيط

  واجلواب املعارضة مبسألة العلم ومبسألة الداعي
املسألة الرابعة قرىء أنه بالفتح والكسر فمن فتح فألن األول فاعل كتب والثاين عطف عليه ومن كسر فعلى 

ميد أو على تقدير قيل أو حكاية املكتوب كما هو كأمنا كتب عليه هذا الكالم كما يقول كتبت أن اهللا هو الغين احل



  على أن كتب فيه معىن القول
 َعلَقَةٍ  ثُمَّ ِمن مُّْضَغةٍ  مَُّخلَّقَةٍ  ياأَيَُّها النَّاُس إِن كُنُتْم ِفى َرْيبٍ مَِّن الْبَْعِث فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم مِّن ُترَابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفَةٍ  ثُمَّ ِمْن

ْم َومِنكُمْ لَكُْم َوُنِقرُّ ِفى االٌّ ْرَحامِ َما َنَشآُء إِلَى أََجلٍ مُّسَمى ثُمَّ ُنْخرُِجكُْم طِفْالً ثُمَّ ِلَتْبلُغُوا أَُشدَّكُ َوغَْيرِ ُمَخلَّقَةٍ  لُِّنَبيَِّن
األرض َهاِمَدةً  فَإِذَآ أَنزَلَْنا َعلَْيَها الَْمآَء  مَّن ُيَتَوفَّى َوِمنكُْم مَّن يَُردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْيالَ َيْعلََم ِمن َبْعِد ِعلْمٍ شَْيئاً َوتََرى

أَنَُّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر َوأَنَّ اْهتَزَّْت َورََبْت َوأَنَبَتْت ِمن كُلِّ زَْوجٍ َبهِيجٍ ذاِلكَ بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ وَأَنَُّه ُيْحىِ  الَْموَْتى َو
  َب ِفيَها َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمن ِفى الْقُُبورِالسَّاَعةَ  َءاِتَيةٌ  الَّ َرْي

ء القراءة قرأ احلسن ّمَن الَْبْعِث بالتحريك ونظريه احللب والطرد يف احللب ويف الطرد مَُّخلَّقَةٍ  َوغَْيرِ ُمَخلَّقَةٍ  جبر التا
ويف قوله َوُنِقرُّ ويف قوله ثُمَّ ُنخْرُِجكُْم طِفْالً  والراء وقرأ ابن أيب عبلة بنصبهما القراءة املعروفة بالنون يف قوله لُّنَبّيَن

ابن أيب عبلة بالياء يف هذه الثالثة أما القراءة بالنون ففيها وجوه أحدها القراءة املشهورة وثانيها روى السريايف عن 
نه كذلك إال أنه داود عن يعقوب ونقر بفتح النون وضم القاف والراء وهو من قر املاء إذا صبه ويف رواية أخرى ع

بنصب الراء وثالثها ونقر وخنرجكم بنصب الراء واجليم أما القراءة بالياء ففيها وجوه أحدها يقر وخيرجكم بفتح 
القاف والراء واجليم وثانيها يقر وخيرجكم بضم القاف والراء واجليم وثالثها بفتح الياء وكسر القاف وضم الراء 

ى بفتح الياء أي يتوفاه اهللا تعاىل ابن عمرة واألعمش الُْعُمُر بإسكان امليم القراءة املعروفة أبو حامت َومِنكُْم مَّن ُيَتوَفَّ
بغري  َوِمنكُْم مَّن ُيَتَوفَّى َومِنكُْم مَّن يَُردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ ويف حرف عبداهللا ومنكم من يتوىف ومنكم من يكون شيوخاً

  أت أي ارتفعت وروى العمري عنه بتليني اهلمزة وقرىء وأنه باعثالقراءة املعروفة وربت أبو جعفر ورب

املعاين اعلم أنه سبحانه ملا حكى عنهم اجلدال بغري العلم يف إثبات احلشر والنشر وذمهم عليه فهو سبحانه أورد 
قُلْ ُيحْيِيَها  الداللة على صحة ذلك من وجهني أحدمها االستدالل خبلقة احليوان أوالً وهو موافق ملا أمجله يف قوله

فكأنه )  ٥١اإلسراء ( وقوله فََسَيقُولُونَ َمن ُيعِيُدَنا قُلِ الَِّذى فَطََركُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  )  ٧٩يس ( الَِّذى أَنَشأََها أَوَّلَ َمرَّةٍ  
ر على سبحانه وتعاىل قال إن كنتم يف ريب مما وعدناكم من البعث فتذكروا يف خلقتكم األوىل لتعلموا أن القاد

خلقكم أوالً قادر على خلقكم ثانياً مث إنه سبحانه ذكر من مراتب اخللقة األوىل أموراً سبعة املرتبة األوىل قوله فَإِنَّا 
َخلَقَْناكُْم ّمن تَُرابٍ وفيه وجهان أحدمها إنا خلقنا أصلكم وهو آدم عليه السالم من تراب لقوله كََمثَلِ ءاَدَم َخلَقَهُ 

والثاين أن خلقة اإلنسان من املىن ودم الطمث ومها )  ٥٥طه ( وقوله ِمْنَها َخلَقَْناكُْم )  ٥٩ل عمران آ( ِمن ُتَرابٍ 
إمنا يتولدان من األغذية واألغذية إما حيوان أو نبات وغذاء احليوان ينتهي قطعاً للتسلسل إىل النبات والنبات إمنا 

م ّمن ُترَابٍ املرتبة الثانية قوله ثُمَّ ِمن نُّطْفَةٍ  والنطفة اسم للماء القليل يتولد من األرض واملاء فصح قوله إِنَّا َخلَقَْناكُ
أي ماء كان وهو ههنا ماء الفحل فكأنه سبحانه يقول أنا الذي قلبت ذلك التراب اليابس ماء لطيفاً مع أنه ال 

الدم اجلامدة وال شك أن بني املاء وبني الدم اجلامد  مناسبة بينهما ألبتة املرتبة الثالثة قوله ثُمَّ ِمْن َعلَقَةٍ  العلقة قطعة
ْرَحامِ َما َنَشاء فاملضغة مباينة شديدة املرتبة الرابعة قوله ثُمَّ ِمن مُّْضَغةٍ  مَُّخلَّقَةٍ  َوغَْيرِ ُمَخلَّقَةٍ  لُّنَبّيَن لَكُْم َوُنِقرُّ ِفى االْ

الساملة من النقصان والعيب يقال خلق السواك والعود إذا  اللحمة الصغرية قدر ما ميضغ واملخلقة املسواة امللساء
سواه وملسه من قوهلم صخرة خلقاء إذا كانت ملساء مث للمفسرين فيه أقوال أحدها أن يكون املراد من متت فيه 

أحوال اخللق ومن مل تتم كأنه سبحانه قسم املضغة إىل قسمني أحدمها تامة الصور واحلواس والتخاطيط وثانيهما 
لناقصة يف هذه األمور فبني أن بعد أن صريه مضعة منها ما خلقه إنساناً تاماً بال نقص ومنها ما ليس كذلك وهذا ا

قول قتادة والضحاك فكأن اهللا تعاىل خيلق املضغ متفاوتة منها ما هو كامل اخللقة أملس من العيوب ومنها ما هو 
وصورهم وطوهلم وقصرهم ومتامهم ونقصاهنم وثانيها  على عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس يف خلقهم



املخلقة الولد الذي خيرج حياً وغري املخلقة السقط وهو قول جماهد وثالثها املخلقة املصورة وغري املخلقة أي غري 
إذا وقعت النطفة ( املصورة وهو الذي يبقى حلماً من غري ختطيط وتشكيل واحتجوا مبا روى علقمة عن عبداهللا قال 

يف الرحم بعث اهللا ملكاً وقال يا رب خملقة أو غري خملقة فءن قال غري خملقة جمتها األرحام دماً وإن قال خملقة قال 
يا رب فما صفتها أذكر أم أنثى ما رزقها ما أجلها أشقى أم سعيد فيقول اهللا سبحانه انطلق إىل أم الكتاب فاستنسخ 

ورابعها قال القفال التخليق ) ال يزال معه حىت يأيت على آخر صفتها منه صفة هذه النطفة فينطلق امللك فينسخها ف
مأخوذ من اخللق فما تتابع عليه األطوار وتوارد عليه اخللق بعد اخللق فذاك هو املخلق لتتابع اخللق عليه قالوا فما مت 

أقرب ألنه تعاىل قال يف أول فهو املخلق وما مل يتم فهو غري املخلق ألنه مل يتوارد عليه التخليقات والقول األول 
اآلية فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم وأشار إىل الناس فيجب أن حتمل خملقة وغري خملقة على من سيصري إنساناً وذلك يبعد يف السقط 

ألنه قد يكون سقطاً ومل يتكامل فيه اخللقة فإن قيل هال محلتم ذلك على السقط ألجل قوله َوُنِقرُّ ِفى االْْرَحامِ َما 
  َشاء وذلك كالداللة على أن فيه ماال يقره يف الرحم وهو السقط فلنا إن ذلك ال مينع من صحة ما ذكرناَن

يف كون املضغة خملقة وغري خملقة ألنه بعد أن متم خلقة البعض ونقص خلقة البعض ال جيب أن يتكامل ذلك بل فيه 
  لقة اإلنسان فيكون من هذا الوجه قد دخل فيه السقطما يقره اهللا يف الرحم وفيه ماال يقره وإن كان قد أظهر فيه خ

أما قوله تعاىل لُّنَبّيَن لَكُْم ففيه وجهان أحدمها لنبني لكم أن تغيري املضغة إىل املخلقة هو باختيار الفاعل املختار ولواله 
اكم أنا خلقناكم من ملا صار بعضه خملقاً وبعضه غري خملق وثانيهما التقدير إن كنتم يف ريب من البعث فإنا أخربن

كذا وكذا لنبني لكم ما يزيل عنكم ذلك الريب يف أمر بعثكم فإن القادر على هذه األشياء كيف يكون عاجزاً عن 
  اإلعادة

سمى املأما قوله تعاىل َونُِقرُّ ِفى االْْرَحامِ َما َنَشاء إِلَى أََجلٍ مَُّسمى فاملراد منه من يبلغه اهللا تعاىل حد الوالدة واألجل 
هو الوقت املضروب للوالدة وهو آخر ستة أشهر أو تسعة أو أربع سنني أو كما شاء وقدر اهللا تعاىل فإن كتب 

ذلك صار أجالً مسمى املرتبة اخلامسة قوله ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم ِطفْالً وإمنا وحد الطفل ألن الغرض الداللة على اجلنس 
املرتبة السادسة قوله ثُمَّ )  ٤التحرمي ( لَْملَِئكَةُ  َبْعَد ذاِلَك ظَهٌِري وحيتمل أن خيرج كل واحد منكم طفالً كقوله وَا

ِلَتْبلُُغواْ أَُشدَّكُْم واألشد كمال القوة والعقل والتمييز وهو من ألفاظ اجلموع اليت مل يستعمل هلا واحد وكأهنا شدة يف 
هل يف تربيتكم وأغذيتكم أموراً لتبلغوا أشدكم غري شيء واحد فبنيت لذلك على لفظ اجلمع واملراد واهللا أعلم مث س

فنبه بذلك على األحوال اليت بني خروج الطفل من بطن أمه وبني بلوغ األشد ويكون بني احلالتني وسائط وذكر 
بعضهم أنه ليس بني حال الطفولية وبني ابتداء حال بلوغ األشد واسطة حىت جوز أن يبلغ يف السن ويكون طفالً 

اً مث يدخل يف األشد املرتبة السابعة قوله َوِمنكُْم مَّن ُيَتَوفَّى َوِمنكُْم مَّن ُيَردُّ إِلَى أَرْذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْيالَ كما يكون غالم
َيْعلََم ِمن َبْعِد ِعلْمٍ َشْيئاً واملعىن أن منكم من يتوىف على قوته وكماله ومنكم من يرد إىل أرذل العمر وهو اهلرم 

كان يف أول طفوليته ضعيف البنية سخيف العقل قليل الفهم فإن قيل كيف قال ِلكَْيالَ َيعْلََم ِمن واخلرف فيصري كما 
َبْعِد ِعلْمٍ َشيْئاً مع أنه يعلم بعض األشياء كالطفل قلنا املراد أنه يزول عقله فيصري كأنه ال يعلم شيئاً ألن مثل ذلك 

هذه احلالة ال حتصل للمؤمنني لقوله تعاىل ثُمَّ َردَْدَناُه أَسْفَلَ قد يذكر يف النفي ألجل املبالغة ومن الناس من قال 
هو )  ٥التني ( َساِفِلَني إِالَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت وهو ضعيف ألن معىن قوله ثُمَّ َرَددَْناُه أَسْفَلَ َساِفِلَني 

ذلك قال إِالَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت فَلَُهْم أَْجٌر غَْيُر داللة على الذم فاملراد به ما جيري جمرى العقوبة ول
فهذا متام االستدالل حبال خلقة احليوان على صحة البعث الوجه الثاين االستدالل حبال خلقة )  ٦التني ( َمْمُنوٍن 

ومهودها يبسها وخلوها عن النبات واخلضرة فَإِذَا  النبات على ذلك وهو قوله سبحانه وتعاىل َوتََرى االْْرَض َهاِمَدةً 



أَنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماء اْهتَزَّْت َورََبْت واالهتزاز احلركة على سرور فال يكاد يقال اهتز فالن لكيت وكيت إال إذا كان 
  األمر من احملاسن واملنافع فقوله اْهتَزَّْت َورََبْت أي حتركت بالنبات وانتفخت

أَنَبَتْت ِمن كُلّ زَْوجٍ َبهِيجٍ فهو جماز ألن األرض ينبت منها واهللا تعاىل هو املنبت لذلك لكنه يضاف إليها أما قوله َو
توسعاً ومعىن ِمن كُلّ َزْوجٍ َبهِيجٍ من كل نوع من أنواع النبات من زرع وغرس والبهجة حسن الشيء ونضارته 

  اجلميل مث إنه والبهيج مبعىن املبهج قال املربد وهو الشيء املشرق

سبحانه ملا قرر هذين الدليلني رتب عليهما ما هو املطلوب والنتيجة وذكر أموراً مخسة أحدها قوله ذلك بِأَنَّ اللََّه ُهَو 
الَْحقُّ واحلق هو املوجود الثابت فكأنه سبحانه بني أن هذه الوجوه دالة على وجود الصانع وحاصلها راجع إىل أن 

تنافية وتواردها على األجسام يدل على وجود الصانع وثانيها قوله تعاىل ذاِلَك بِأَنَّ اللَّهَ حدوث هذه األمراض امل
فهذا تنبيه على أنه ملا مل يستبعد من اإلله إجياد هذه األشياء فكيف يستبعد منه إعادة األموات وثالثها قوله وَأَنَُّه َعلَى 

هذه األشياء ال بد وأن يكون واجب اإلنصاف لذاته بالقدرة ومن كُلّ َشىْ ء قَِديٌر يعين أن الذي يصح منه إجياد 
كان كذلك كان قادراً على مجيع املمكنات ومن كان كذلك فإنه ال بد وأن يكون قادراً على اإلعادة ورابعها قوله 

ملعىن أنه ملا أقام الدالئل عى أن اإلعادة يف نفسها َوأَنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  الَّ َرْيَب ِفيَها َوأَنَّ اللََّه َيبَْعثُ َمن ِفى الْقُُبورِ وا
ممكنة وأنه سبحانه وتعاىل قادر على كل املمكنات وجب القطع بكونه قادراً على اإلعادة يف نفسها وإذا ثبت 

اإلمكان والصادق أخرب عن وقوعه فال بد من القطع بوقوعه واعلم أن حترير هذه الداللة على الوجه النظري أن 
عادة يف نفسها ممكنة والصادق أخرب عن وقوعها فال بد من القطع بوقوعها أما بيان اإلمكان فالدليل عليه يقال اإل

أن هذه األجسام بعد تفرقها قابلة لتلك الصفات اليت كانت قائمة هبا حال كوهنا حية عاقلة والبارىء سبحانه عامل 
ي القطع بإمكان اإلعادة ملا قلنا إن تلك اإلجسام بعد بكل املعلومات قادر على كل املقدورات املمكنة وذلك يقتض

تفرقها قابلة لتلك الصفات ألهنا لو مل تكن قابلة هلا يف وقت ملا كانت قابلة هلا يف شيء من األوقات ألن األمور 
انت الذاتية ال تزول ولو مل تكن قابلة هلا يف شيء من األوقات ملا كانت حية عاقلة يف شيء من األوقات لكنها ك

حية عاقلة فوجب أن تكون قابلة أبداً هلذه الصفات وأما أن البارىء سبحانه ميكنه حتصيل ذلك املمكن فألنه 
سبحانه عامل بكل املعلومات فيكون عاملاً بأجزاء كل واحد من املكلفني على التعيني وقادراً على كل املمكنات 

ت أن اإلعادة يف نفسها ممكنة وأنه سبحانه ميكنه حتصيل فيكون قادراً على إجياد تلك الصفات يف تلك الذوات فثب
ذلك املمكن فثبت أن اإلعادة ممكنة يف نفسها فإذا أخرب الصادق عن وقوعها فال بد من القطع بوقوعها فهذا هو 
إهنا الكالم يف تقرير هذا األصل فإن قيل فأي منفعة لذكر مراتب خلقة احليوانات وخلقة النبات يف هذه الداللة قلنا 

تدل على أنه سبحانه قادر على كل املمكنات وعامل بكل املعلومات ومىت صح ذلك فقد صح كون اإلعادة ممكنة 
فإن اخلصم ال ينكر املعاد إال بناء على إنكار أحد هذين األصلني ولذلك فإن اهللا تعاىل حيث أقام الداللة على البعث 

ُيْحيِيَها الَِّذى أَنَشأََها أَوَّلَ َمرَّةٍ  َوُهَو بِكُلّ َخلْقٍ َعِليٌم فقوله قُلْ ُيْحيِيَها  يف كتابه ذكر معه كونه قادراً عاملاً كقوله قُلْ
  بيان للعلم واهللا أعلم)  ٧٩يس ( الَِّذى أَنَشأََها بيان للقدرة وقوله َوُهَو بِكُلّ َخلْقٍ َعِليٌم 

الَ ُهًدى َوالَ ِكَتابٍ مُّنِريٍ ثَانِىَ  ِعطِْفِه ِلُيِضلَّ َعن َسبِيلِ اللَِّه لَُه ِفى الدُّْنَيا وِمَن النَّاسِ َمن ُيجَاِدلُ ِفى اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َو
  لِّلَعبِيِدِخْزىٌ  َوُنِذيقُُه َيْوَم الِْقَياَمةِ  َعذَاَب الْحَرِيقِ ذاِلَك بَِما قَدََّمْت َيَداَك َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ 

ِعطِْفِه بكسر العني احلسن وحده بفتح العني لُِيِضلَّ قرىء بضم الياء وفتحها القراءة املعروفة َوُنِذيقُهُ القراءة ثَانِىَ  
  بالنون وقرأ زيد بن علي أذيقه املعاين يف اآلية مسائل



 ٣احلج ( َيتَّبُِع كُلَّ َشْيطَاٍن مَّرِيٍد املسألة األوىل اختلفوا يف أن املراد بقوله َوِمَن النَّاسِ َمن ُيَجاِدلُ ِفى اللَِّه بِغَْيرِ ِعلْمٍ َو
من هم على وجوه أحدها قال أبو مسلم اآلية األوىل وهي قوله َوِمَن النَّاسِ َمن ُيَجاِدلُ ِفى اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ ويتبع كل ) 

ادلني جادل بغري علم وإن شيطان مريد واردة يف األتباع املقلدين وهذه اآلية واردة يف املتبوعني املقلدين فإن كال اجمل
كان أحدمها تبعاً واآلخر متبوعاً وبني ذلك قوله َوالَ ُهًدى َوالَ ِكتَابٍ مُّنِريٍ فإن مثل ذلك ال يقال يف املقلد وإمنا يقال 
فيمن خياصم بناء على شبهة فإن قيل كيف يصح ما قلتم واملقلد ال يكون جمادالً قلنا قد جيادل تصويباً لتقليده وقد 

ورد الشبهة الظاهرة إذا متكن منها وإن كان معتمده األصلي هو التقليد وثانيها أن اآلية األوىل نزلت يف النضر بن ي
احلرث وهذه اآلية يف أيب جهل وثالثها أن هذه اآلية نزلت أيضاً يف النضر وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما 

ية األوىل اتباعه للشيطان تقليداً بغري حجة ويف الثانية جمادلته يف وفائدة التكرير املبالغة يف الذم وأيضاً ذكر يف اآل
  الدين وإضالله غريه بغري حجة والوجه األول أقرب ملا تقدم

  املسألة الثانية اآلية دالة على أن اجلدال مع العلم واهلدى والكتاب املنري حق حسن على ما مر تقريره
روري وباهلدى االستدالل والنظر ألنه يهدي إىل املعرفة وبالكتاب املنري الوحي املسألة الثالثة املراد بالعلم العلم الض

واملعىن أنه جيادل من غري مقدمة ضرورية وال نظرية وال مسعية وهو كقوله َوَيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما لَْم ُيَنّزلْ بِِه 
أما قوله ثَانِىَ  ِعطِْفِه )  ٤األحقاف ( ه ائْتُونِى بِكَِتابٍ ّمن قَْبلِ َهاذَا وقول)  ٧١احلج ( ُسلْطَاناً َوَما لَْيَس لَُهْم بِِه ِعلٌْم 

ِلُيِضلَّ َعن َسبِيلِ اللَِّه فاعلم أن ثىن العطف عبارة عن الكرب واخليالء كتصعري اخلد ويل اجليد وقوله لُِيِضلَّ َعن َسبِيلِ 
ادل فعل اجلدال وأظهر التكرب لكي يتبعه غريه فيضله عن طريق اللَِّه فأما القراءة بضم الياء فداللة على أن هذا اجمل

احلق فجمع بني الضالل والكفر وإضالل الغري وأما القراءة بفتح الياء فاملعىن أنه ملا أدى جداله إىل الضالل جعل 
ن عباس رضي اهللا كأنه غرضه مث إنه سبحانه وتعاىل شرح حاله يف الدنيا واآلخرة أما يف الدنيا فيوم بدر روينا عن اب

عنهما أهنما نزلت يف النضر بن احلرث وأنه قتل يوم بدر وأما الذين مل خيصصوا هذه اآلية بواحد معني قالوا املراد 
مث بني  باخلزي يف الدنيا ما أمر املؤمنون بذمه ولعنه وجماهدته وأما يف اآلخرة فقوله وَُنِذيقُُه َيْوَم الِْقَياَمةِ  َعذَاَب الَْحرِيقِ

  تعاىل أن هذا اخلزي املعجل وذلك العقاب املؤجل ألجل ما قدمت يداه قالت املعتزلة هذه اآلية تدل على مطالب
األول دلت اآلية على أنه إمنا وقع يف ذلك العقاب بسبب عمله وفعله فلو كان فعله خلقاً هللا تعاىل لكان حينما 

  ا ال خيلقه اهللا تعاىل استحال منه أنخلقه اهللا سبحانه وتعاىل استحال منه أن ينفك عنه وحينم

  يتصف به فال يكون ذلك العقاب بسبب فعله فإذا عاقبه عليه كان ذلك حمض الظلم وذلك على خالف النص
جل الثاين أن قوله بعد ذلك َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد دليل على أنه سبحانه إمنا مل يكن ظاملاً بفعل ذلك العذاب أل

أن املكلف فعل فعالً استحق به ذلك العقاب وذلك يدل على أنه لو عاقبه ال بسبب فعل يصدر من جهته لكان ظاملاً 
  وهذا يدل على أنه ال جيوز تعذيب األطفال بكفر آبائهم

ه الثالث أنه سبحانه متدح بأنه ال يفعل الظلم فوجب أن يكون قادراً عليه خالف ما يقوله النظام وأن يصح ذلك من
  خالف ما يقوله أهل السنة

صلى اهللا عليه ( الرابع وهو أن ال جيوز االستدالل هبذه اآلية على أنه تعاىل ال يظلم ألن عندهم صحة نبوة النيب 
موقوفة على نفي الظلم فلو أثبتنا ذلك بالدليل السمعي لزم الدور واجلواب عن الكل املعارضة بالعلم ) وسلم 
  والداعي

ِه َخِسَر الدُّْنَيا َواالٌّ َمن َيْعُبُد اللََّه َعلَى َحْرٍف فَإِنْ أََصاَبُه َخْيٌر اطَْمأَنَّ بِِه َوإِنْ أَصَاَبْتُه ِفْتَنةٌ  اْنقَلََب َعلَى َوْجهَِوِمَن النَّاسِ 
ُعُه ذاِلَك ُهَو الضَّلَالُ الْبَِعيُد َيْدُعو لََمْن ِخَرةَ  ذاِلَك ُهَو الُْخسَْرانُ الُْمبِنيُ َيْدُعو ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َيُضرُُّه َوَما الَ َينفَ



  َضرُُّه أَقَْرُب ِمن نَّفِْعِه لَبِئَْس الَْمْولَى َولَبِئَْس الَْعشُِري
القراءة قرىء ِفى الدُّنَُيا َواالِْخَرةِ  بالنصب والرفع فالنصب على احلال والرفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف ويف حرف 

ُه بغري الم واعلم أنه تعاىل ملا بني حال املظهرين للشرك اجملادلني فيه على ما ذكرنا عقبه بذكر املنافقني عبداهللا ِمْن َضرُّ
فقال َوِمَن النَّاسِ َمن َيْعُبُد اللََّه َعلَى َحْرٍف ويف تفسري احلرف وجهان األول ما قاله احلسن وهو أن املرء يف باب 

ا الدين فإذا وافق أحدمها اآلخر فقد تكامل يف الدين وإذا أظهر بلسانه الدين معتمدة القلب واللسان فهما حرف
الدين لبعض األغراض ويف قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد اهللا على حرف الثاين قوله َعلَى َحْرفٍ 

لى سكون طمأنينة أي على طرف من الدين ال يف وسطه وقلبه وهذا مثل لكوهنم على قلق واضطراب يف دينهم ال ع
كالذي يكون على طرف من العسكر فإن أحس بغنيمة قر واطمأن وإال فر وطار على وجهه وهذا هو املراد فَإِنْ 

لغرض منه إصابة أَصَاَبُه خَْيٌر اطَْمأَنَّ بِِه َوإِنْ أََصاَبْتُه ِفْتَنةٌ  اْنقَلََب َعلَى َوْجهِِه ألن الثبات يف الدين إمنا يكون لو كان ا
ق وطاعة اهللا واخلوف من عقابه فأما إذا كان غرضه اخلري املعجل فإنه يظهر الدين عند السراء ويرجع عنه عند احل

وكقوله فَإِن كَانَ لَكُمْ )  ١٤٣النساء ( الضراء فال يكون إال منافقاً مذموماً وهو مثل قوله تعاىل يَتَِّخذُواْ َبْيَن ذاِلَك 
  لَْم َنكُْن مََّعكُْمفَْتٌح ّمَن اللَِّه قَالُواْ أَ

  ) ١٤١النساء ( 
باملدينة ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية قال الكليب نزلت هذه اآلية يف أعراب كانوا يقدمون على النيب 

مهاجرين من باديتهم فكان أحدهم إذا صح هبا جسمه ونتجت فرسه مهراً حسناً وولدت امرأته غالماً وكثر ماله 
واطمأن إليه وإن أصابه وجع وولدت امرأته جارية أو أجهضت رماكه وذهب ماله وتأخرت عنه  وماشيته رضي به

الصدقة أتاه الشيطان وقال له ما جاءتك هذه الشرور إال بسبب هذا الدين فينقلب عن دينه وهذا قول ابن عباس 
نزلت يف املؤلفة قلوهبم منهم رضي اهللا عنهما وسعيد بن جبري واحلسن وجماهدة وقتادة وثانيها وهو قول الضحاك 

عيينة بن بدر واألقرع بن حابس والعباس بن مرداس قال بعضهم لبعض ندخل يف دين حممد فإن أصبنا خرياً عرفنا 
أسلم رجل من اليهود فذهب بصره ( أنه حق وإن أصبنا غري ذلك عرفنا أنه باطل وثالثها قال أبو مسيد اخلدري 

صلى اهللا ( أقلين فإين مل أصب من ديين هذا خرياً ذهب بصري وولدي ومايل فقال  وماله وولده فقال يا رسول اهللا
فنزلت هذه ) إن اإلسالم ال يقال إن اإلسالم ليسبك كما تسبك النار خبث احلديد والذهب والفضة ) عليه وسلم 

  اآلية
األول كيف قال َوإِنْ أََصاَبْتُه ِفْتَنةٌ  اْنقَلََب َعلَى َوْجهِهِ وأما قوله َوإِنْ أَصَاَبْتُه ِفْتَنةٌ  اْنقَلََب َعلَى َوْجهِِه ففيه سؤاالت 

ة واخلري أيضاً فتنة ألنه امتحان وقال تعاىل َوَنْبلُوكُم بِالشَّّر وَالَْخْيرِ ِفْتَنةً  واجلواب مثل هذا كثري يف اللغة ألن النعم
ولكن إمنا يطلق اسم البالء على ما )  ١٥الفجر ( بُُّه فَأَكَْرَمُه َوَنعََّمُه بالء وابتالء لقوله فَأَمَّا اإلِنَسانُ إِذَا َما ابَْتالُه َر

يثقل على الطبع واملنافق ليس عنده اخلري إال اخلري الدنيوي وليس عنده الشر إال الشر الدنيوي ألنه ال دين له 
  فيما يشتد ويثقلفلذلك وردت اآلية على ما يعتقدونه وإن كان اخلري كله فتنة لكن أكثر ما يستعمل 

السؤال الثاين إذا كانت اآلية يف املنافق فما معىن قوله اْنقَلََب َعلَى َوْجهِِه وهو يف احلقيقة مل يسلم حىت ينقلب ويرتد 
واجلواب املراد أنه أظهر بلسانه خالف ما كان أظهره فصار يذم الدين عند الشدة وكان من قبل ميدحه وذلك 

  انقالب يف احلقيقة
الثالث قال مقاتل اخلري هو ضد الشر فلما قال فَإِنْ أَصَاَبُه َخْيرٌ اطَْمأَنَّ بِِه كان جيب أن يقول وإن أصابه شر السؤال 

  انقلب على وجهه اجلواب ملا كانت الشدة ليست بقبيحة مل يقل تعاىل وإن أصابه شر بل وصفه مبا ال يفيد فيه القبح



ِخَرةَ  فذلك ألنه خيسر يف الدنيا العزة والكرامة وإصابة الغنيمة وأهلية الشهادة أما قوله تعاىل َخِسَر الدُّْنَيا وَاالْ
واإلمامة والقضاء وال يبقى ماله ودمه مصوناً وأما يف اآلخرة فيفوته الثواب الدائم وحيصل له العقاب الدائم َوذاِلكَ 

  ُهَو الُْخسْرانُ الُْمبُِني
رُُّه َوَما الَ َينفَُعُه فاألقرب أنه املشرك الذي يعبد األوثان وهذا كالداللة على أن اآلية مل أما قوله َيْدُعو ِمن اللَِّه َماالً َيُض

ترد يف اليهودي ألنه ليس ممن يدعو من دون اهللا األصنام واألقرب أهنا واردة يف املشركني الذين انقطعوا إىل رسول 
ن ذاِلَك ُهَو الضَّالَلُ الَْبعِيُد وأراد به عظم ضالهلم على وجه النفاق وبني تعاىل أ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 

  وكفرهم وحيتمل أن يعين بذلك بعد ضالهلم عن الصواب ألن مجيعه وإن كان

يشترك يف أنه خطأ فبعضه أبعد من احلق من البعض واستعري الضالل البعيد من ضالل من أبعد يف التيه ضاالً وطالت 
  وبعدت مسافة ضالله

  ىل َيْدُعو لََمْن َضرُُّه أَقَْرُب ِمن نَّفِْعِه ففيه مسألتانأما قوله تعا
املسألة األوىل اختلفوا يف تفسريه على وجهني أحدمها أن املراد رؤساؤهم الذين كانوا يفزعون إليهم ألنه يصح منهم 

م وهذه اآلية تقتضي أن يضروا وحجة هذا القول أن اهللا تعاىل بني يف اآلية األوىل أن األوثان ال تضرهم وال تنفعه
كون املذكور فيها ضاراً نافعاً فلو كان املذكور يف هذه اآلية هو األوثان لزم التناقض القول الثاين أن املراد الوثن 

وأجابوا عن التناقض بأمور أحدها أهنا ال تضر وال تنفع بأنفسها ولكن عبادهتا سبب الضرر وذلك يكفي يف إضافة 
فأضاف اإلضالل إليهم من حيث كانوا )  ٣٦إبراهيم ( َرّب إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن النَّاسِ الضرر إليها كقوله تعاىل 

سبباً للضالل فكذا ههنا نفي الضرر عنهم يف اآلية األوىل مبعىن كوهنا فاعلة وأضاف الضرر إليهم يف هذه اآلية مبعىن 
ني يف اآلية األوىل أهنا يف احلقيقة ال تضر وال تنفع مث قال يف أن عبادهتا سبب الضرر وثانيها كأنه سبحانه وتعاىل ب

اآلية الثانية لو سلمنا كوهنا ضارة نافعة لكن ضررها أكثر من نفعها وثالثها كان الكفار إذا أنصفوا علموا أنه ال 
هنم يقولون هلا يف حيصل منها نفع وال ضرر يف الدنيا مث إهنم يف اآلخرة يشاهدون العذاب العظيم بسبب عبادهتا فكأ

  اآلخرة إن ضرركم أعظم من نفعكم
  املسألة الثانية اختلف النحويون يف إعراب قوله لََمْن ضَرُُّه أَقَْرُب

أما قوله لَبِئَْس الَْمْولَى َولَبِئَْس الَْعِشُري فاملوىل هو الويل والناصر والعشري الصاحب واملعاشر واعلم أن هذا الوصف 
ك ال يكاد يستعمل يف األوثان فبني تعاىل أهنم يعدلون عن عبادة اهللا تعاىل الذي جيمع خري بالرؤساء أليق ألن ذل

الدنيا واآلخرة إىل عبادة األصنام وإىل طاعة الرؤساء مث ذم الرؤساء بقوله لَبِئَْس الَْمْولَى واملراد ذم من انتصر هبم 
  والتجأ إليهم

َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت َجنَاٍت َتْجرِى ِمن َتْحتَِها االٌّ ْنَهارُ إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما يُرِيُد َمن كَانَ َيظُنُّ  إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن َءاَمنُواْ
ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه َما يَِغيظُ  َهلْ أَن لَّن َينُصَرُه اللَُّه ِفى الدُّْنَيا َواالٌّ ِخَرةِ  فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إِلَى السََّمآِء ثُمَّ لَْيقْطَْع فَلَْيْنظُْر

  َوكَذاِلَك أَنَزلَْناُه ءَاَياتٍ َبيِّنَاٍت َوأَنَّ اللََّه َيْهِدى َمن ُيرِيُد
إعلم أنه سبحانه ملا بني يف اآلية السابقة حال عبادة املنافقني وحال معبودهم بن يف هذه اآلية صفة عبادة املؤمنني 

  على الطريق الذي ال ميكن صوابه وأما معبودهموصفة معبودهم أما عبادهتم فقد كانت 

فال يضر وال ينفع وأما املؤمنون فعبادهتم حقيقية ومعبودهم يعطيهم أعظم املنافع وهو اجلنة مث بني كمال اجلنة اليت 
جتمع بني الزرع والشجر وأن جتري من حتتها األهنار وبني تعاىل أنه يفعل ما يريد هبم من أنواع الفضل واإلحسان 



زيادة على أجورهم كما قال تعاىل فَُيَوفّيهِْم أُُجورَُهْم َويَزيدُُهْم ّمن فَْضِلِه واحتج أصحابنا يف خلق األفعال بقوله 
سبحانه إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما يُرِيُد قالوا أمجعنا على أنه سبحانه يريد اإلميان ولفظة ما للعموم فوجب أن يكون فاعالً 

اللََّه َيفَْعلُ َما ُيرِيُد أجاب الكعيب عنه بأن اهللا تعاىل يفعل ما يريد أن يفعله ال ما يريد أن يفعله غريه  لإلميان لقوله إِنَّ
  واجلواب أن قوله ما يريد أعم من قولنا ما يريد أن يفعله ومن قولنا ما يريد أن يفعله غريه فالتقييد خالف النص

ُه اللَُّه ِفى الدُّْنَيا وَاالِْخَرةِ  فاهلاء إىل ماذا يرجع فيه وجهان األول وهو قول ابن أما قوله َمن كَانَ َيظُنُّ أَن لَّن َينصَُر
صلى اهللا ( عباس والكليب ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدي واختيار الفراء والزجاج أنه يرجع إىل حممد 

يف الدنيا بإعالء كلمته وإظهار دينه ) وسلم  صلى اهللا عليه( يريد أن من ظن أن لن ينصر اهللا حممداً ) عليه وسلم 
وإن مل جير له ذكر يف اآلية ففيها ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( ويف اآلخرة بإعالء درجته واالنتقام ممن كذبه والرسول 

رسوله فيجب البحث ههنا يدل عليه وهو ذكر اإلميان يف قوله إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن ءاَمُنواْ واإلميان ال يتم إال باهللا و
والثاين أنه ما معىن ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن أمرين أحدمها أنه من الذي كان يظن أن اهللا تعاىل ال ينصر حممًدا 

  قوله فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إِلَى السََّماء ثُمَّ لَْيقْطَْع
يظهم وحنقهم على املشركني يستبطئون أما البحث األول فذكروا فيه وجوهاً أحدها كان قوم من املسلمني لشدة غ

ما وعد اهللا رسوله من النصر فنزلت هذه اآلية وثانيها قال مقاتل نزلت يف نفر من أسد وغطفان قالوا خناف أن اهللا 
ال ينصر حممداً فينقطع الذي بيننا وبني حلفائنا من اليهود فال ميريوننا وثالثها أن حساده وأعداءه كانوا يتوقعون أن 

  صره اهللا وأن ال يعليه على أعدائه فمىت شاهدوا أن اهللا نصره غاظهم ذلكال ين
وأما البحث الثاين فاعلم أن يف لفظ السبب قولني أحدمها أنه احلبل وهؤالء اختلفوا يف السماء فمنهم من قال هو 

 مث يغيظه أنه ال يظفر مساء البيت ومنهم من قال هو السماء يف احلقيقة فقالوا املعىن من كان يظن أن لن ينصره اهللا
مبطلوبه فليستقص وسعه يف إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل مبلغ حىت مد حبالً إىل مساء بيته 
فاختنق فلينظر أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر اهللا الذي يغيظه وعلى هذا القول اختلفوا يف القطع فقال بعضهم 

ملختنق يقطع نفسه حببس جماريه ومسى فعله كيداً ألنه وضعه موضع الكيد حيث مل يقدر مسى االختناق قطعاً ألن ا
على غريه أو على سبيل االستهزاء إال أنه مل يكد به حمسوده وإمنا كاد به نفسه واملراد ليس يف يده إال ما ليس 

يف عنقه ويف سقف البيت مث  مبذهب ملا يغيظ وهذا قول الكليب ومقاتل وقال ابن عباس رضي اهللا عنه يشد احلبل
ليقطع احلبل حىت خيتنق ويهلك هذا كله إذا محلنا السماء على سقف البيت وهو قول كثري من املفسرين وقال 
آخرون املراد منه نفس السماء فإنه ميكن محل الكالم على نفس السماء فهو أوىل من محله على مساء البيت ألن 

لغرض ليس األمر بأن يفعل ذلك بل الغرض أن يكون ذلك صارفاً له عن الغيظ ذلك ال يفهم منه إال مقيداً وألن ا
  إىل طاعة اهللا تعاىل وإذا كان كذلك فكل ما كان املذكور أبعد من اإلمكان كان أوىل بأن يكون هو املراد

ك ممكن أما الذين ومعلوم أن مد احلبل إىل مساء الدنيا واالختناق به أبعد يف اإلمكان من مده إىل سقف البيت ألن ذل
قالوا السبب ليس هو احلبل فقد ذكروا وجهني األول كأنه قال فليمدد بسبب إىل السماء مث ليقطع بذلك السبب 
املسافة مث لينظر فإنه يعلم أن مع حتمل املشقة فيما ظنه خاسر الصفقة كأن مل يفعل شيئاً وهو قول أيب مسلم والثاين 

 السماء فليقطع نصر اهللا لنبيه ولينظر هل يتهيأ له الوصول إىل السماء حبيلة وهل كأنه قال فليطلب سبباً يصل به إىل
يتهيأ له أن يقطع بذلك نصر اهللا عن رسوله فإذا كان ذلك ممتنعاً كان غيظه عدمي الفائدة واعلم أن املقصد على كل 

قوله فَإِن اْسَتطَْعَت أَن َتْبتَِغىَ  َنفَقاً ِفى هذه الوجوه معلوم فإنه زجر للكفار عن الغيظ فيما ال فائدة فيه وهو يف معىن 
مبيناً بذلك أنه ال حيلة له يف اآليات اليت اقترحوها القول الثاين أن اهلاء )  ٣٥األنعام ( االْْرضِ أَْو ُسلَّماً ِفى السََّماء 



اية أن ترجع إىل مذكور إذا أمكن ذلك يف قوله لَّن يَنُصَرُه اللَُّه راجع إىل من يف أول اآلية ألنه املذكور ومن حق الكن
ومن قال بذلك محل النصرة على الرزق وقال أبو عبيدة وقف علينا سائل من بين بكر فقال من ينصرين نصره اهللا 

أي من يعطيين أعطاه اهللا فكأنه قال من كان يظن أن لن يرزقه اهللا يف الدنيا واآلخرة فلهذا الظن يعدل عن التمسك 
)  ١١احلج ( كما وصفه تعاىل يف قوله َوإِنْ أََصاَبْتُه ِفْتَنةٌ  اْنقَلََب َعلَى َوْجهِِه ) اهللا عليه وسلم  صلى( بدين حممد 

  فيبلغ غاية اجلزع وهو االختناق فإن ذلك ال يغلب التسمية وجيعله مرزوقاً
  ا القرآن كله آيات بيناتأما قوله َوكَذاِلكَ أَنَزلْنَاُه ءايَاٍت َبيَّناٍت فمعناه ومثل ذلك اإلنزال أنزلن

أما قوله َوأَنَّ اللََّه َيْهِدى َمن ُيرِيُد فقد احتج أصحابنا به فقالوا املراد من اهلداية إما وضع األدلة أو خلق املعرفة 
واألول غري جائز ألنه تعاىل فعل ذلك يف حق كل املكلفني وألن قوله يَْهِدى َمن ُيرِيُد دليل على أن اهلداية غري 

عليه بل هي معلقة مبشيئته سبحانه ووضع األدلة عند اخلصم واجب فبقي أن املراد منه خلق املعرفة قال  واجبة
القاضي عبد اجلبار يف االعتذار هذا حيتمل وجوهاً أحدها يكلف من يريد ألن من كلف أحداً شيئاً فقد وصفه له 

ريد ممن آمن وعمل صاحلاً وثالثها أن يكون املراد أن اهللا وبينه له وثانيها أن يكون املراد يهدي إىل اجلنة واإلثابة من ي
تعاىل يلطف مبن يريد ممن علم أنه إذا زاده هدى ثبت على إميانه كقوله تعاىل َوالَِّذيَن اْهَتدَْواْ زَاَدُهْم ُهًدى وهذا 

ن ذكرمها أبو علي الوجه هو الذي أشار احلسن إليه بقوله إن اهللا يهدي من قبل ال من مل يقبل والوجهان األوال
واجلواب عن األول أن اهللا تعاىل ذكر ذلك بعد بيان األدلة واجلواب عن الشبهات فال جيوز محله على حمض 

التكليف وأما الوجهان األخريان فمدفوعان ألهنما عندك واجبان على اهللا تعاىل وقوله َيْهِدى َمن يُرِيُد يقتضي عدم 
  الوجوب

َم الِْقياَمةِ  إِنَّ َوالَِّذيَن َهادُواْ وَالصَّابِِئَني وَالنََّصاَرى َوالَْمجُوَس َوالَِّذيَن أَْشَركُوا إِنَّ اللََّه يَفِْصلُ َبْينَُهْم َيْو إِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ
األرض َوالشَّْمُس وَالْقََمُر وَالنُُّجوُم اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء َشهِيٌد أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجدُ لَُه َمن ِفى السََّماَواِت َوَمن ِفى 

ا لَُه ِمن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َوالْجِبَالُ َوالشََّجُر وَالدَّوَآبُّ َوكَِثٌري مَِّن النَّاسِ َوكَِثٌري َحقَّ َعلَْيِه الَْعذَاُب َوَمن ُيهِنِ اللَُّه فََم
  َما َيَشآُء

أي حق عليه العذاب حقاً وقرىء مُّكْرِمٍ بفتح الراء مبعىن اإلكرام واعلم أنه  القراءة قرى َحّق بالضم وقرىء حقاً
 تعاىل ملا قال َوأَنَّ اللََّه َيْهِدى َمن يُرِيدُ أتبعه يف هذه اآلية ببيان من يهديه ومن ال يهديه واعلم أن املسلم ال خيالفه يف

له يف نبوة نبيه كاخلالف بني اجلربية والقدرية يف خلق  املسائل األصولية إال طبقات ثالثة أحدها الطبقة املشاركة
األفعال البشرية واخلالف بني مثبيت الصفات والرؤية ونفاهتا وثانيها الذين خيالفونه يف النبوة ولكن يشاركونه يف 

وعيسى )  صلى اهللا عليه وسلم( االعتراف بالفاعل املختار كاخلالف بني املسلمني واليهود والنصارى يف نبوة حممد 
وموسى عليهما السالم وثالثها الذين خيالفونه يف اإلله وهؤالء هم السوفسطائية املتوقفون يف احلقائق والدهرية الذين 

ال يعترفون بوجود مؤثر يف العامل والفالسفة الذين يثبتون مؤثراً موجباً ال خمتاراً فإذا كانت االختالفات الواقعة يف 
ه األقسام الثالثة مث ال يشك أن أعظم جهات اخلالف هو من جهة القسم األخري منها أصول األديان حمصورة يف هذ

وهذا القسم األخري بأقسامه الثالثة ال يوجدون يف العام املتظاهرين بعقائدهم ومذاهبهم بكل يكونون مستترين أما 
القائلون بالفاعل املختار إما أن  القسم الثاين وهو االختالف احلاصل بسبب األنبياء عليهم السالم فتقسيمه أن يقال

يكونوا معترفني بوجود األنبياء أو ال يكونوا معترفني بذلك فإما أن يكونوا أتباعاً ملن كان نبياً يف احلقيقة أو ملن كان 
متنبئاً أما أتباع األنبياء عليهم السالم فهم املسلمون واليهود والنصارى وفرقة أخرى بني اليهود والنصارى وهم 

ابئون وأما أتباع املتنىبء فهم اجملوس وأما املنكرون لألنبياء على اإلطالق فهم عبدة األصنام واألوثان وهم الص



املسمون باملشركني ويدخل فيهم الربامهة على اختالف طبقاهتم فثبت أن األديان احلاصلة بسبب االختالفات يف 
ىل يف هذه اآلية قال قتادة ومقاتل األديان ستة واحدة هللا األنبياء عليهم السالم هي هذه الستة اليت ذكرها اهللا تعا

  تعاىل وهو اإلسالم ومخسة للشيطان ومتام الكالم يف هذه اآلية قد تقدم يف سورة البقرة
  أما قوه إِنَّ اللََّه يَفِْصلُ َبْينَُهْم َيْوَم الِْقياَمةِ  ففيه مسألتان

عاىل إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ كما تقول إن أخاك إن الدين عليه لكثري قال املسألة األوىل قال الزجاج هذا خرب لقول اهللا ت
  جرير إن اخلليفة إن اهللا سربله
  سربال ملك به ترجى اخلواتيم

املسألة الثانية الفصل مطلق فيحتمل الفصل بينهم يف األحوال واألماكن مجيعاً فال جيازيهم جزاء واحداً بغري تفاوت 
  واحد وقيل يفصل بينهم يقضي بينهموال جيمعهم يف موطن 

أما قوله تعاىل إِنَّ اللََّه َعلَى كُلّ َشىْ ء َشهِيٌد فاملراد أنه يفصل بينهم وهو عامل مبا يستحقه كل منهم فال جيري يف 
  ذلك الفصل ظلم وال حيف

  أما قوله سبحانه وتعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه ففيه أسئلة
ول ما الرؤية ههنا اجلواب أهنا العلم أي أمل تعلم أن اهللا يسجد له من يف السموات ومن يف األرض وإمنا السؤال األ

  عرف ذلك خبرب اهللا ال أنه رآه
السؤال الثاين ما السجود ههنا قلنا فيه وجوه أحدها قال الزجاج أجود الوجوه يف سجود هذه األمور أهنا تسجد 

اْسَتَوى إِلَى السََّماء َوِهىَ  ُدَخانٌ فَقَالَ لََها وَِلالْْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَرْهاً قَالََتا أََتيَْنا  مطيعة هللا تعاىل وهو كقوله ثُمَّ
)  ٧٤البقرة ( َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيْهبِطُ ِمْن َخْشَيةِ  اللَِّه )  ٤٠النحل ( أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ )  ١١فصلت ( طَاِئِعَني 

  ) ٤٤اإلسراء ( َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيسَّبُح بَِحْمَدِه 

َوَسخَّْرَنا َمَع َداُووُد الْجَِبالَ ُيسَّبْحَن واملعىن أن هذه األجسام ملا كانت قابلة جلميع األعراض اليت حيدثها اهللا تعاىل 
تأويل يبطله قوله َوكَِثٌري ّمَن النَّاسِ فيها من غري امتناع ألبتة أشبهت الطاعة واالنقياد وهو السجود فإن قيل هذا ال

فإن السجود باملعىن الذي ذكرته عام يف كل الناس فإسناده إىل كثري منهم يكون ختصيصاً من غري فائدة واجلواب 
من وجوه أحدها أن السجود باملعىن الذي ذكرناه وإن كان عاماً يف حق الكل إال أن بعضهم مترد وتكرب وترك 

ر فهذا الشخص وإن كان ساجداً بذاته لكنه متمرد بظاهره أما املؤمن فإنه ساجد بذاته وبظاهره السجود يف الظاه
فألجل هذا الفرق حصل التخصيص بالذكر وثانيها أن نقطع قوله َوكَِثٌري ّمَن النَّاسِ عما قبله مث فيه ثالثة أوجه 

ويسجد له كثري من الناس فيكون السجود  األول أن نقول تقدير اآلية وهللا يسجد من يف السموات ومن يف األرض
األول مبعىن االنقياد والثاين مبعىن الطاعة والعبادة وإمنا فعلنا ذلك ألنه قامت الداللة على أنه ال جيوز استعمال اللفظ 

مقابله يدل املشترك يف معنييه مجيعاً الثاين أن يكون قوله َوكَِثٌري ّمَن النَّاسِ مبتدأ وخربه حمذوف وهو مثاب ألن خرب 
عليه وهو قوله َحقَّ َعلَْيِه الَْعذَاُب والثالث أن يبالغ يف تكثري احملقوقني بالعذاب فيعطف كثري على كثري مث خيرب عنهم 

حبق عليهم العذاب كأنه قيل وكثري من الناس وكثري حق عليهم العذاب وثالثها أن من جيوز استعمال اللفظ املشترك 
ملراد بالسجود يف حق األحياء العقالء العبادة ويف حق اجلمادات االنقياد ومن ينكر ذلك يف مفهوميه مجيعاً يقول ا

  يقول إن اهللا تعاىل تكلم هبذه اللفظة مرتني فعىن هبا يف حق العقالء الطاعة ويف حق اجلمادات االنقياد
لفظه لفظ العموم فيدخل فيه الناس فلم )  ١٥الرعد ( السؤال الثالث قوله َوللَِّه َيْسُجُد َمن ِفى السََّماوَاِت االْْرضِ 



قال مرة أخرى َوكَِثٌري ّمَن النَّاسِ اجلواب لو اقتصر على ما تقدم ألوهم أن كل الناس يسجدون كما أن كل املالئكة 
يسجدون فبني أن كثرياً منهم يسجدون طوعاً دون كثري منهم فإنه ميتنع عن ذلك وهم الذين حق عليهم العذاب 

اين يف تفسري السجود أن كل ما سوى اهللا تعاىل فهو ممكن لذاته واملمكن لذاته ال يترجح وجوده على القول الث
وكما أن اإلمكان الزم )  ٤٢النجم ( عدمه إال عند االنتهاء إىل الواجب لذاته كما قال َوأَنَّ إِلَى َرّبكَ الُْمنَتَهى 

ال حدوثه وحال بقائه وهذا االفتقار الذايت الالزم للممكن حال حدوثه وبقائه فافتقاره إىل الواجب حاصل ح
للماهية أدل على اخلضوع والتواضع من وضع اجلبهة على األرض فإن ذلك عالمة وضعية لالفتقار الذايت قد 

يتطرق إليها الصدق والكذب أما نفس االفتقار الذايت فإنه ممتنع التغري والتبدل فجميع املمكنات ساجدة هبذا املعىن 
عاىل أي خاضعة متذللة معترفة بالفاقة إليه واحلاجة إىل ختليفه وتكوينه وعلى هذا تأولوا قوله َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ هللا ت

وهذا قول القفال رمحه اهللا القول الثالث أن سجود هذه األشياء سجود ظلها كقوله )  ٤٤اإلسراء ( ُيسَّبُح بَِحْمَدِه 
  وهو قول جماهد)  ٤٨النحل ( الَْيِمنيِ وَالْشَّمَآِئلِ ُسجًَّدا ِللَِّه َوُهْم داِخُرونَ تعاىل َيَتفَيَّأُ ِظلَالُُه َعنِ 

 وأما قوله كَِثريٍ ّمَن النَّاسِ َوكَِثٌري َحقَّ َعلَْيِه الَْعذَاُب فقال ابن عباس يف رواية عطاء وكثري من الناس يوحده وكثري حق
ه قال وكثري من الناس يف اجلنة وهذه الرواية تؤكد ما ذكرنا أن قوله عليه العذاب ممن ال يوحده وروى عنه أيضاً أن

َوكَِثٌري ّمَن النَّاسِ مبتدأ وخربه حمذوف وقال آخرون الوقف على قوله َوكَِثٌري ّمَن النَّاسِ مث استأنف فقال َوكَِثٌري َحقَّ 
  َعلَْيِه الَْعذَاُب أي وجب بإبائه وامتناعه من السجود

َوَمن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَُه ِمن مُّكْرِمٍ فاملعىن أن الذين حق عليهم العذاب ليس هلم أحد يقدر على إزالة  وأما قوله تعاىل
ذلك اهلوان عنهم فيكون مكرماً هلم مث بني بقوله إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما َيَشاء أنه الذي يصح منه اإلكرام واهلوان يوم 

  لمالقيامة بالثواب والعقاب واهللا أع
ُءوسِهُِم الَْحمِيُم ُيصَْهُر َهاذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصُمواْ ِفى َربِّهِْم فَالَِّذيَن كَفَُرواْ قُطَِّعْت لَُهْم ثَِياٌب مِّن نَّارِ ُيَصبُّ ِمن فَْوقِ ُر

ُرجُواْ ِمْنَها ِمْن غَمٍّ أُِعيدُواْ ِفيَها َوذُوقُواْ َعذَابَ بِِه َما ِفى ُبطُونِهِْم وَالُْجلُوُد َولَُهْم مَّقَاِمُع ِمْن َحدِيٍد كُلََّمآ أََراُدوا أَن َيْخ
ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمن  الْحَرِيقِ إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحتَِها االٌّ ْنَهاُر

  ُهْم ِفيَها حَرِيٌر َوُهدُوا إِلَى الطَّيِّبِ ِمَن الْقَْولِ َوُهدُوا إِلَى ِصَراطِ الَْحِميِدذََهبٍ َولُْؤلُؤاً َوِلبَاُس
القراءة روي عن الكسائي َخْصَماِن بكسر اخلاء وقرىء قُطَّعْت بالتخفيف كان اهللا يقدر هلم نرياناً على مقادير 

لََّما أَرَاُدواْ أَن َيْخُرجُواْ ِمْنَها ِمْن غَّم ُردُّواْ ِفيَها احلسن جثثهم تشتمل عليهم كما تقطع الثياب امللبوسة قرأ األعمش كُ
ُيصَْهُر بتشديد اهلاء للمبالغة وقرىء َولُؤْلُؤاً بالنصب على تقدير ويؤتون لؤلؤاً كقوله وحوراً عيناً ولؤلؤاً بقلب 

يسجد هللا ومنهم من حق عليه العذاب ذكر اهلمزة الثانية واواً واعلم أنه سبحانه ملا بني أن الناس قسمان منهم من 
  ههنا كيفية اختصامهم وفيه مسائل

املسألة األوىل احتج من قال أقل اجلمع اثنان بقوله َهاذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصُمواْ واجلواب اخلصم صفة وصف هبا الفوج 
وا للمعىن كقوله َوِمنُْهْم مَّن أو الفريق فكأنه قيل هذان فوجان أو فريقان خيتصمان فقوله َهاذَانِ للفظ واختصم

  َيْسَتِمُع إِلَْيَك حَتَّى إِذَا خََرُجواْ
املسألة الثانية ذكروا يف تفسري اخلصمني وجوهاً أحدها املراد طائفة املؤمنني ومجاعتهم وطائفة الكفار ومجاعتهم وأن 

ن الستة ِفى َرّبهِمْ أي يف ذاته كل الكفار يدخلون يف ذلك قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يرجع إىل أهل األديا
وصفاته وثانيها روى أن أهل الكتاب قالوا حنن أحق باهللا وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم وقال املؤمنون حنن أحق 
باهللا آمنا مبحمد وآمنا بنبيكم ومبا أنزل اهللا من كتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا مث تركتموه وكفرمت به حسداً فهذه 



ومتهم يف رهبم وثالثها روى قيس بن عبادة عن أيب ذر الغفاري رمحه اهللا أنه كان حيلف باهللا أن هذه اآلية نزلت خص
يف ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر محزة وعلي وعبيدة بن احلارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة وقال 

ي اهللا تعاىل يوم القيامة ورابعها قال عكرمة مها اجلنة والنار قالت علي عليه السالم أنا أول من جيثو للخصومة بني يد
ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( النار خلقين اهللا لعقوبته وقالت اجلنة خلقين اهللا لرمحته فقص اهللا من خربمها على حممد 

ِن كاإلشارة إىل من واألقرب هو األول ألن السبب وإن كان خاصاً فالواجب محل الكالم على ظاهره قوله َهاذَا
تقدم ذكره وهم أهل األديان الستة وأيضاً ذكر صنفني أهل طاعته وأهل معصيته ممن حق عليه العذاب فوجب أن 
يكون رجوع ذلك إليهما فمن خص به مشركي العرب أو اليهود من حيث قالوا يف كتاهبم ونبيهم ما حكيناه فقد 

َه َيفِْصلُ َبيَْنُهْم أراد به احلكم ألن ذكر التخاصم يقتضي الواقع بعده أخطأ وهذا هو الذي يدل عليه قوله إِنَّ اللَّ
يكون حكماً فبني اهللا تعاىل حكمه يف الكفار وذكر من أحواهلم أموراً ثالثة أحدها قوله قُطَّعْت لَُهْم ِثَياٌب ّمن نَّارِ 

عن أنس وقال )  ٤١األعراف ( ِمن فَْوِقهِْم غََواشٍ واملراد بالثياب إحاطة النار هبم كقوله لَُهم ّمن َجَهنََّم ِمهَاٌد َو
وأخرج الكالم بلفظ )  ٥إبراهيم ( سعيد بن جبري من حناس أذيب بالنار أخذاً من قوله تعاىل سََرابِيلُُهم ّمن قَِطَراٍن 

ألن ما كان )  ٢١ق ( َوشَهِيٌد  َوَجاءْت كُلُّ نَفْسٍ مََّعَها َساِئٌق)  ٩٩الكهف ( املاضي كقوله تعاىل َوُنِفَخ ِفى الصُّورِ 
من أمر اآلخرة فهو كالواقع وثانيها قوله ُيَصبُّ ِمن فَْوقِ ُرؤُوَسُهمْ الَْحِميمُ يصهر به ما يف بطوهنم واجللود احلميم 
املاء احلار قال ابن عباس رضي اهللا عنهما لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا ألذابتها يصهر أي يذاب أي إذا 

ميم على رؤوسهم كان تأثريه يف الباطن حنو تأثريه يف الظاهر فيذيب أمعاءهم وأحشاءهم كما يذيب صب احل
وثالثها قوله َولَُهْم مَّقَاِمُع ِمْن َحِديدٍ )  ١٥حممد ( جلودهم وهو أبلغ من قوله َوُسقُواْ َماء َحِميماً فَقَطََّع أَْمَعاءُهْم 

وأما قوله كُلََّما ) معة منها يف األرض فاجتمع عليها الثقالن ما أقلوها لو وضعت مق( املقامع السياط ويف احلديث 
 أََراُدواْ أَن َيْخُرجُواْ ِمْنَها ِمْن غَّم أُِعيدُواْ ِفيَها فاعلم أن اإلعادة ال تكون إال بعد اخلروج واملعىن كلما أرادوا أن

احلسن أن النار تضرهبم بلهبها فترفعهم حىت  خيرجوا منها من غم فخرجوا أعيدوا فيها ومعىن اخلروج ما يروى عن
إذا كانوا يف أعالها ضربوا باملقاطع فهووا فيها سبعني خريفاً وقيل هلم ذوقوا عذاب احلريق واحلريق الغليظ من النار 

  العظيم اإلهالك مث إنه سبحانه ذكر حكمه يف املؤمنني من أربعة أوجه

ِخلُ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت َجنَاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْْنهَاُر وثانيها أحدها املسكن وهو قوله إِنَّ اللََّه ُيْد
 اآلخرة إىل احللية وهو قوله ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ َولُْؤلُؤاً َولَِباسُُهْم ِفيَها حَرِيٌر فبني تعاىل أنه موصلهم يف

الدنيا من هذه األمور وإن كان من أحله هلم أيضاً شاركهم فيه ألن احمللل للنساء يف الدنيا يسري ما حرمه عليهم يف 
باإلضافة إىل ما سيحصل هلم يف اآلخرة وثالثها امللبوس وهو قوله وَِلَباسُُهْم ِفيَها َحرِيٌر ورابعها قوله َوُهدُواْ إِلَى 

( أن ال إله إال اهللا هو الطيب من القول لقوله َومَثَالً كَِلَمةً  طَّيَبةً   الطَّّيبِ ِمَن الْقَْولِ وفيه وجوه أحدها شهادة
وهو صراط احلميد لقوله َوإِنََّك لَتَْهِدى إِلَى صِراطٍ )  ١٠فاطر ( وقوله إِلَْيِه َيْصَعدُ الْكَِلُم الطَّّيُب )  ٢٤إبراهيم 
لطيب من القول هو القرآن وثالثها قال ابن عباس رضي وثانيها قال السدي وهدوا إىل ا)  ٥٢الشورى ( مُّْسَتِقيمٍ 

اهللا عنهما يف رواية عطاء هو قوهلم احلمد هللا الذي صدقنا وعده ورابعها أهنم إذا ساروا إىل الدار اآلخرة هدوا إىل 
َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن  البشارات اليت تأتيهم من قبل اهللا تعاىل بدوام النعيم والسرور والسالم وهو معىن قوله َواملَلَاِئكَةُ 

وعندي فيه وجه خامس وهو أن العالقة )  ٢٤ ٢٣الرعد ( كُلّ بَابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُم بَِما َصَبرُْتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ 
البدنية جارية جمرى احلجاب لألرواح البشرية يف االتصال بعامل القدس فإذا فارقت أبداهنا انكشف الغطاء والحت 

نوار اإلهلية وظهور تلك األنوار هو املراد من قوله َوُهُدواْ إِلَى الطَّّيبِ ِمَن الْقَْولِ َوُهدُواْ إِلَى ِصراِط الَْحمِيِد األ



  والتعبري عنها هو املراد من قوله َوُهدُواْ إِلَى الطَّّيبِ ِمَن الْقَْولِ
َوالَْمْسجِِد الَْحَرامِ الَِّذى َجَعلَْناُه ِللنَّاسِ َسَوآًء الَْعاِكُف ِفيِه َوالَْباِد َوَمن ُيرِدْ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه 

  ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ نُِّذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ
ِذيَن كَفَُرواْ مبا اعلم أنه تعاىل بعد أن فصل بني الكفار واملؤمنني ذكر عظم حرمه البيت وعظم كفر هؤالء فقال إِنَّ الَّ

وََيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه وَالَْمْسجِِد الَْحَرامِ وذلك باملنع من اهلجرة واجلهاد ) صلى اهللا عليه وسلم ( جاء به حممد 
ألهنم كانوا يأبون ذلك وفيه إشكال وهو أنه كيف عطف املستقبل وهو قوله َوَيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه املاضي وهو 

قوله كَفَُرواْ واجلواب عنه من وجهني األول أنه يقال فالن حيسن إىل الفقراء ويعني الضعفاء ال يراد به حال وال 
استقبال وإمنا يراد استمرار وجود اإلحسان منه يف مجيع أزمنته وأوقاته فكأنه قيل إن الذين كفروا من شأهنم الصد 

َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِِذكْرِ اللَِّه وثانيهما قال أبو علي الفارسي التقدير إن الذين  عن سبيل اهللا ونظريه قوله الَِّذيَن ءاَمنُواْ
كفروا فيما مضى وهم اآلن يصدون ويدخل فيه أهنم يفعلون ذلك يف احلال واملستقبل أما قوله وَالَْمْسجِِد الَْحَرامِ 

عنهما نزلت اآلية يف أيب سفيان بن حرب  يعين ويصدوهم أيضاً عن املسجد احلرام قال ابن عباس رضي اهللا
عام احلديبية عن املسجد احلرام عن أن حيجوا ويعتمروا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأصحابه حني صدوا رسول اهللا 

  وينحروا اهلدى فكره

  قتاهلم وكان حمرماً بعمرة مث صاحلوه على أن يعود يف العام القابل) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
  ا قوله الَِّذى َجَعلَْناُه ِللنَّاسِ سََواء الَْعاِكُف ِفيِه وَالَْباِد ففيه مسائلأم

املسألة األوىل قال أبو علي الفارسي أي جعلناه للناس منسكاً ومتعبداً وقوله َسَواء الَْعاِكُف ِفيِه وَالَْباِد رفع على أنه 
املسجد احلرام الذي جعلناه للناس منسكاً فالعاكف  خرب مبتدأ مقدم أي العاكف والباد فيه سواء وتقدير اآلية

  والبادي فيه سواء وقرأ عاصم ويعقوب سواء بالنصب بإيقاع اجلعل عليه ألن اجلعل يتعدى إىل مفعولني واهللا أعلم
 املسألة الثانية العاكف املقيم به احلاضر والبادي الطارىء من البدو وهو النازع إليه من عربته وقال بعضهم يدخل

  يف العاكف القريب إذا جاور ولزمه للتعبد وإن مل يكن من أهله
املسألة الثالثة اختلفوا يف أهنما يف أي شيء يستويان قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف بعض الروايات إهنما 

سبق يستويات يف سكىن مكة والنزول هبا فليس أحدمها أحق باملنزل الذي يكون فيه من اآلخر إال أن يكون واحد 
إىل املنزل وهو قول قتادة وسعيد بن جبري ومن مذهب هؤالء أن كراء دور مكة وبيعها حرام واحتجوا عليه باآلية 

واخلرب أما اآلية فهي هذه قالوا إن أرض مكة ال متلك فإهنا لو ملكت مل يستو العاكف فيها والبادي فلما استويا ثبت 
وهذا مذهب ابن عمر وعمر بن ) مكة مباح ملن سبق إليها ( ه السالم أن سبيله سبيل املساجد وأما اخلرب فقوله علي

عبد العزيز ومذهب أيب حنيفة وإسحق احلنظلي رضي اهللا عنهم وعلى هذا املراد باملسجد احلرام احلرم كله ألن 
ْبِدِه لَْيالً ّمَن الَْمْسجِِد إطالق لفظ املسجد احلرام واملراد منه البلد جائز بدليل قوله تعاىل سُْبَحانَ الَِّذى أَسَْرى بَِع

وههنا قد دل الدليل وهو قوله الَْعاِكُف ألن املراد منه املقيم إقامة وإقامته ال تكون يف املسجد )  ١اإلسراء ( الْحََرامِ 
اء بل يف املنازل فيجب أن يقال ذكر املسجد وأراد مكة القول الثاين املراد جعل اهللا الناس يف العبادة يف املسجد سو

يا بين عبد مناف من ويل منكم من أمور الناس شيئاً فال ( ليس للمقيم أن مينع البادي وبالعكس قال عليه السالم 
وهذا قول احلسن وجماهد وقول من أجاز بيع دور ) مينعن أحداً طاف هبذا البيت أو صلى أية ساعة من ليل أو هنار 

كة وكان إسحق ال يرخص يف كراء بيوت مكة واحتج مكة وقد جرت مناظرة بني الشافعي وإسحق احلنظلي مب
فأضيفت الدار إىل مالكها وإىل غري )  ٤احلج ( الشافعي رمحه اهللا بقوله تعاىل الَِّذيَن أُْخرِجُواْ ِمن ِدَيارِِهم بِغَْيرِ َحّق 



هل ترك لنا ) (  صلى اهللا عليه وسلم( وقال ) من أغلق بابه فهو آمن ( مالكها وقال عليه السالم يوم فتح مكة 
وقد اشترى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما دار السجن أترى أنه اشتراها من مالكها أو من غري ) عقيل من ربع 

مالكها قال إسحق فلما علمت أن احلجة قد لزمتين تركت قويل أما الذي قالوه من محل لفظ املسجد على مكة 
به املالزم للمسجد املعتكف فيه على الدوام أو يف األكثر فال بقرينة قوله العاكف فضعيف ألن العاكف قد يراد 

يلزم ما ذكروه وحيتمل أن يراد بالعاكف اجملاور للمسجد املتمكن يف كل وقت من التعبد فيه فال وجه لصرف 
  الكالم عن ظاهره مع هذه االحتماالت

  أما قوله َوَمن ُيرِْد ِفيِه بِإِلْحَاٍد بِظُلْمٍ ففيه مسائل

األوىل قرىء يُرِْد بفتح الياء من الورود ومعناه من أتى فيه بإحلاد وعن احلسن ومن يرد إحلاده بظلم واملعىن  املسألة
ومن يرد إيقاع إحلاد فيه فاإلضافة صحيحة على االتساع يف الظرف كمكر الليل والنهار ومعناه ومن يرد أن يلحد 

  فيه ظاملاً
وأصله إحلاد احلافر وذكر املفسرون يف تفسري اإلحلاد وجوهاً أحدها أنه  املسألة الثانية اإلحلاد العدول عن القصد

الشرك يعين من جلأ إىل حرم اهللا ليشرك به عذبه اهللا تعاىل وهو إحدى الروايات عن ابن عباس وقول عطاء بن أيب 
بن سعد حيث رباح وسعيد بن جبري وقتادة ومقاتل وثانيها قال ابن عباس رضي اهللا عنهما نزلت يف عبداهللا 

فارتد مشركاً ويف قيس بن ضبابة وقال مقاتل نزلت يف عبداهللا بن خطل ) صلى اهللا عليه وسلم ( استسلمه النيب 
بقتله يوم الفتح كافراً وثالثها قتل ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( حني قتل األنصاري وهرب إىل مكة كافراً فأمر النيب 

دخول مكة بغري إحرام وارتكاب ما ال حيل للمحرم وخامسها أنه االحتكار عن  هنى اهللا تعاىل عنه من الصيد ورابعها
جماهد وسعيد بن جبري وسادسها املنع من عمارته وسابعها عن عطاء قول الرجل يف املبايعة ال واهللا وبلى واهللا وعن 

عاتب أهله عاتبهم يف احلل عبد اهللا بن عمر أنه كان له قسطاطان أحدمها يف احلل واآلخر يف احلرم فإذا أراد أن ي
فقيل له فقال كنا حندث أن من اإلحلاد فيه أن يقول الرجل ال واهللا وبلى واهللا وثامنها وهو قول احملققني أن اإلحلاد 

بظلم عام يف كل املعاصي ألن كل ذلك صغر أم كرب يكون هناك أعظم منه يف سائر البقاع حىت قال ابن مسعود 
بعدن هم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه اهللا عذاباً أليماً وقال جماهد تضاعف السيئات  رضي اهللا عنه لو أن رجالً

فيه كما تضاعف احلسنات فإن قيل كيف يقال ذلك مع أن قوله نُِّذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ غري الئق بكل املعاصي قلنا ال 
  ختالف املعصيةنسلم فإن كل عذاب يكون أليماً إال أنه ختتلف مراتبه على حسب ا

أن قوله بِإِلَْحادٍ ) الكشاف ( املسألة الثالثة الباء يف قوله بِإِلَْحاٍد فيه قواله أحدمها وهو األوىل وهو اختيار صاحب 
بِظُلْمٍ حاالن مترادفان ومفعول يرد متروك ليتناول كل متناول كأنه قال ومن يرد فيه مراداً ما عادالً عن القصد 

أليم يعين أن الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد والعدل يف مجيع  ظاملاً نذقه من عذاب
  ما يهم به ويقصده الثاين قال أبو عبيدة جمازه ومن يرد فيه إحلاداً والباء من حروف الزوائد

ا اإلحلاد ما يكون ميالً إىل الظلم املسألة الرابعة ملا كان اإلحلاد مبعىن امليل من أمر إىل أمر بني اهللا تعاىل أن املراد هبذ
  فلهذا قرن الظلم باإلحلاد ألنه ال معصية كربت أم صغرت إال وهو ظلم ولذلك قال تعاىل إِنَّ الشّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم

  أما قوله تعاىل نُِّذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ فهو بيان الوعيد وفيه مسائل
قتله يوم ) صلى اهللا عليه وسلم ( بن خطل قال املراد بالعذاب أن رسول اهللا املسألة األوىل من قال اآلية نزلت يف ا

  الفتح وال وجه للتخصيص إذا أمكن التعميم بل جيب أن يكون املراد العذاب يف اآلخرة ألنه من أعظم ما يتوعد به
  ه على عمل جوارحهاملسألة الثانية أن هذه اآلية تدل على أن املرء يستحق العذاب بإرادته للظلم كما يستحق



املسألة الثالثة ذكروا قولني يف خرب إن املذكور يف أول اآلية األول التقدير إن الذين كفروا ويصدون ومن يرد فيه 
بإحلاد نذقه من عذاب فهو عائد إىل كلتا اجلملتني الثاين أنه حمذوف لداللة جواب الشرط عليه تقديره إن الذين 

  نذيقهم من عذاب أليم وكل من ارتكب فيه ذنباً فهو كذلك كفروا ويصدون عن املسجد احلرام
ِمَني َوالرُّكَّعِ السُُّجوِد َوأَذِّن ِفى َوإِذْ َبوَّأَْنا ِإلبَْراِهيَم َمكَانَ الَْبْيِت أَن الَّ ُتْشرِْك بِى َشيْئاً َوطَهِّْر بَْيِتىَ  ِللطَّآِئِفَني وَالْقَآِئ

يَّامٍ الً َوَعلَى كُلِّ َضاِمرٍ َيأِْتَني ِمن كُلِّ فَجٍّ َعميِقٍ لَِّيْشَهدُواْ َمَناِفَع لَُهْم َوَيذْكُُرواْ اْسمَ اللَِّه ِفى أَالنَّاسِ بِالَْحجِّ يَأُْتوَك رَِجا
لَْيقْضُواْ َتفَثَُهْم َولُْيوفُواْ ُنذُوَرُهمْ  مَّْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم مِّن َبهِيَمةِ  االٌّ ْنَعامِ فَكُلُواْ ِمْنَها َوأَطِْعُمواْ الَْبآِئَس الْفَِقريَ ثُمَّ

  َولَْيطَّوَّفُواْ بِالْبَْيِت الَْعِتيقِ
اعلم أن قوله َوإِذْ بَوَّأَْنا أي واذكر حني جعلنا إلبراهيم مكان البيت مباءة أي مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة 

قوتة محراء فأعلم اهللا تعاىل إبراهيم عليه السالم مكانه وكان قد رفع البيت إىل السماء أيام الطوفان وكان من يا
بريح أرسلها فكشفت ما حوله فبناه على وضعه األول وقيل أمر إبراهيم بأن يأيت موضع البيت فيبىن فانطلق فخفي 

ن عليه مكانه فبعث اهللا تعاىل على قدر البيت احلرام يف العرض والطول غمامة وفيها رأس يتكلم وله لسان وعينا
  فقال يا إبراهيم ابن علي قدري وحياىل فأخذ يف البناء وذهبت السحابة وههنا سؤاالت

هي املفسرة فكيف يكون النهي عن الشرك واألمر بتطهري البيت تفسرياً للتبوئة ) أن ( السؤال األول ال شك أن 
البيت مرجعاً له فأجيب عنه بأن  اجلواب أنه سبحانه ملا قال جعلنا البيت مرجعاً إلبراهيم فكأنه قيل ما معىن كون

  معناه أن يكون بقلبه موحداً لرب البيت عن الشريك والنظري وبقالبه مشتغالً بتنظيف البيت عن األوثان واألصنام
السؤال الثاين أن إبراهيم ملا مل يشرك باهللا فكيف قال أن ال تشرك يب اجلواب املعىن ال جتعل يف العبادة يل شريكاً وال 

  غرضاً آخر يف بناء البيتتشرك يب 
السؤال الثالث البيت ما كان معموراً قبل ذلك فكيف قال وطهر بييت اجلواب لعل ذلك املكان كان صحراء 

  وكانوا يرمون إليها األقذار فأمر إبراهيم ببناء البيت يف ذلك املكان وتطهريه من األقذار وكانت

تعاىل بتخريب ذلك البناء ووضع بناء جديد وذلك هو التطهري عن معمورة فكانوا قد وضعوا فيها أصناماً فأمره اهللا 
  األوثان أو يقال املراد أنك بعد أن تبنيه فطهره عما ال ينبغي من الشرك وقول الزور

 وأما قوله ِللطَّاِئِفَني َوالْقَاِئِمَني فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما للطائفني بالبيت من غري أهل مكة َوالْقَاِئِمَني أي
املقيمني هبا َوالرُّكَّعِ السُّجُوِد أي من املصلني من الكل وقال آخرون القائمون وهم املصلون ألن املصلي ال بد وأن 

  يكون يف صالته جامعاً بني القيام والركوع والسجود واهللا أعلم
  أما قوله تعاىل وَأَذّن ِفى النَّاسِ بِالَْحّج ففيه مسائل

  ن َوأَذّن مبعىن أعلماملسألة األوىل قرأ ابن حميص
املسألة الثانية يف املأمور قوالن أحدمها وعليه أكثر املفسرين أنه هو إبراهيم عليه السالم قالوا ملا فرغ إبراهيم عليه 

السالم من بناء البيت قال سبحانه َوأَذّن ِفى النَّاسِ بِالَْحّج قال يا رب وما يبلغ صويت قال عليك األذان وعلى 
براهيم عليه السالم الصفا ويف رواية أخرى أبا قبيس ويف رواية أخرى على املقام قال إبراهيم كيف البالغ فصعد إ

أقول قال جربيل عليه السالم قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لىب ويف رواية أخرى أنه صعد الصفا فقال يا أيها 
ألرض فما بقي شيء مسع صوته إال أقبل يليب الناس إن اهللا كتب عليكم حج البيت العتيق فسمعه ما بني السماء وا

يقول لبيك اللهم لبيك ويف رواية أخرى إن اهللا يدعوكم إىل حج البيت احلرام ليثيبكم به اجلنة وخيرجكم من النار 
فأجابه يومئذ من كان يف أصالب الرجال وأرحام النساء وكل من وصل إليه صوته من حجر أو شجر ومدر وأكمة 



هد فما حج إنسان وال حيج أحد حىت تقوم الساعة إال وقد أمسعه ذلك النداء فمن أجاب مرة حج أو تراب قال جما
مرة ومن أجاب مرتني أو أكثر فاحلج مرتني أو أكثر على ذلك املقدار وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ملا أمر 

قال القاضي عبد اجلبار يبعد قوهلم إنه إبراهيم عليه السالم باألذان تواضعت له اجلبال وخفضت وارتفعت له القرى 
أجابه الصخر واملدر ألن اإلعالم ال يكون إال ملن يؤمر باحلج دون اجلماد فأما من يسمع من أهل املشرق واملغرب 
نداءه فال ميتنع إذا قواه اهللا تعاىل ورفع املوانع ومثل ذلك قد جيوز يف زمان األنبياء عليهم السالم القول الثاين أن 

وهو قول احلسن واختيار أكثر املعتزلة واحتجوا عليه بأن ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( أمور بقوله َوأَذّن هو حممد امل
هو املخاطب به فهو أوىل وتقدم قوله وَإِذْ َبوَّأَْنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( جاء يف القرآن وأمكن محله على أن حممداً 

جب أن يكون قوله َوأَذّن يرجع إليه إذ قد بينا أن معىن قوله َوإِذْ بَوَّأَْنا أي واذكر يا حممد ِإلبْراهِيَم َمكَانَ الَْبْيتِ ال يو
إِذْ َبوَّأَْنا فهو يف حكم املذكور فإذا قال تعاىل َوأَذّن فإليه يرجع اخلطاب وعلى هذا القول ذكروا يف تفسري قوله تعاىل 

بأن يعلم الناس باحلج وثانيها قال اجلبائي أمره ) صلى اهللا عليه وسلم ( َوأَذّن وجوهاً أحدها أن اهللا تعاىل أمر حممداً 
اهللا تعاىل أن يعلن التلبية فيعلم الناس أنه حاج فيحجوا معه قال ويف قوله َيأُْتوَك داللة على أن املراد أن حيج فيقتدي 

  )  صلى اهللا عليه وسلم( به وثالثها أنه ابتداء فرض احلج من اهللا تعاىل للرسول 
  أما قوله يَأُْتوَك رَِجاالً َوَعلَى كُلّ َضاِمرٍ َيأِْتَني ِمن كُلّ فَّج َعميِقٍ ففيه مسائل

املسألة األوىل الرجال املشاة واحدهم راجل كنيام ونائم وقرىء رجال بضم الراء خمفف اجليم ومثقله ورجال 
  ركباناً والضمور اهلزال كعجال عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وقوله َوَعلَى كُلّ َضاِمرٍ أي

ضمر يضمر ضموراً واملعىن أن الناقة صارت ضامرة لطول سفرها وإمنا قال َيأِْتَني أي مجاعة اإلبل وهي الضوامر ألن 
قوله َوَعلَى كُلّ َضاِمرٍ معناه على إبل ضامرة فجعل الفعل مبعىن كل ولو قال يأيت على اللفظ صح وقرىء يأتون 

الفج الطريق بني اجلبلني مث يستعمل يف سائر الطرق اتساعاً والعميق البعيد قرأ ابن مسعود صفة للرجال والركبان و
  معيق يقال بئر بعيدة العمق واملعق

املسألة الثانية املعىن وأذن ليأتوك رجاالً وعلى كل ضامر أي وأذن ليأتوك على هاتني الصفتني أو يكون املراد وأذن 
  فإهنم يأتوك على هاتني الصفتني

أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة بدأ اهللا بذكر املشاة تشريفاً هلم وروى سعيد بن جبري بإسناده عن النيب 
إن احلاج الراكب له بكل خطوة ختطوها راحلته سبعون حسنة وللماشي سبعمائة حسنة من حسنات احلرم ( قال 

  )ألف حسنة قيل يا رسول اهللا وما حسنات احلرم قال احلسنة مبائة 
املسألة الرابعة إمنا قال َيأْتُوَك رَِجاالً ألنه هو املنادي فمن أتى مبكة حاجاً فكأنه أتى إبراهيم عليه السالم ألنه جييب 

  نداءه
  أما قوله لَّيْشَهدُواْ َمَناِفَع لَُهْم وََيذْكُُرواْ اْسَم اللَِّه ِفى أَيَّامٍ مَّْعلُوَماٍت ففيه مسائل

أنه تعاىل ملا أمر باحلج يف قوله َوأَذّن ِفى النَّاسِ بِالَْحّج ذكر حكمة ذلك األمر يف قوله لَّيشَْهُدواْ َمَناِفعَ  املسألة األوىل
لَُهْم واختلفوا فيها فبعضهم محلها على منافع الدنيا وهي أن يتجرو يف أيام احلج وبعضهم محلها على منافع اآلخرة 

  عليه السالم وبعضهم محلها على األمرين مجيعاً وهو األوىلوهي العفو واملغفرة عن حممد الباقر 
  املسألة الثانية إمنا نكر املنافع ألنه أراد منافع خمتصة هبذه العبادة دينية ودنيوية ال توجد يف غريها من العبادات

مسه إذا حنروا املسألة الثالثة كىن عن الذبح والنحر بذكر اسم اهللا تعاىل ألن أهل اإلسالم ال ينفكون عن دكر ا
وذحبوا وفيه تنبيه على أن الغرض األصلي فيما يتقرب به إىل اهللا تعاىل أن يذكر اسم اهللا تعاىل وأن خيالف املشركني 



يف ذلك فإهنم كانوا يذحبوهنا للنصب واألوثان قال مقاتل إذا ذحبت فقل بسم اهللا واهللا أكرب اللهم منك وإليك 
إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني قال القفال وكان املتقرب هبا  وتستقبل القبلة وزاد الكليب فقال

وبإراقة دمائها متصور بصورة من يفدى نفسه مبا يعادهلا فكأنه يبذل تلك الشاة بدل مهجته طلباً ملرضاة اهللا تعاىل 
  واعترافاً بأن تقصريه كاد يستحق مهجته
أن األيام املعلومات عشر ذي احلجة واملعدودات أيام التشريق وهذا قول  املسألة الرابعة أكثر العلماء صاروا إىل

جماهد وعطاء وقتادة واحلسن ورواية سعيد بن جبري عن ابن عباس واختيار الشافعي وأيب حنيفة رمحهم اهللا واحتجوا 
من العشر معروفة بأهنا معلومة عند الناس حلرصهم على علمها من أجل أن وقت احلج يف آخرها مث للمنافع أوقات 

كيوم عرفة واملشعر احلرام وكذلك الذبائح هلا وقت منها وهو يوم النحر وقال ابن عباس يف رواية عطاء إهنا يوم 
النحر وثالثة أيام بعده وهو اختيار أيب مسلم قال ألهنا كانت معروفة عند العرب بعدها وهي أيام النحر وهو قول 

  أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا

البهمة مبهمة يف كل ذات أربع يف الرب والبحر فبينت باألنعام ) الكشاف ( له َبهِيَمةُ  االْْنَعامِ فقال صاحب أما قو
  وهي اإلبل والبقر والضأن واملعز

أما قوله تعاىل فَكُلُواْ ِمنَْها فمن الناس من قال إنه أمر وجوب ألن أهل اجلاهلية كانوا ال يأكلون منها ترفعاً على 
فأمر املسلمني بذلك ملا فيه من خمالفة الكفار ومساواة الفقراء واستعمال التواضع وقال األكثرون إنه ليس الفقراء 

على الوجوب مث قال العلماء من أهدى أو ضحى فحسن أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعاىل فَكُلُواْ ِمْنهَا 
الثلث ويدخر الثلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث ومذهب الشافعي  َوأَطِْعُمواْ الْبَاِئَس الْفَِقَري ومنهم من قال يأكل

رمحه اهللا أن األكل مستحب واإلطعام واجب فإن أطعم مجيعها أجزأه وإن أكل مجيعها مل جيزه هذا فيما كان تطوعاً 
القلم واحللق فأما الواجبات كالنذور والكفارات واجلربانات لنقصان مثل دم القران ودم التمتع ودم اإلساءة ودماء 

  فال يؤكل منها
أما قوله َوأَطِْعُمواْ الَْباِئَس الْفَِقَري فال شبهة يف أنه أمر إجياب والبائس الذي أصابه بؤس أي شدة والفقرية الذي 

أضعفه اإلعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر قال ابن عباس البائس الذي ظهر بؤسه يف ثيابه ويف وجهه والفقري الذي 
  ك فتكون ثيابه نقية ووجهه وجه غينال يكون كذل

أما قوله ثُمَّ لَْيقْضُواْ َتفَثَُهْم قال الزجاج إن أهل اللغة ال يعرفون التفث إال من التفسري وقال املربد أصل التفث يف 
كالم العرب كل قاذورة تلحق اإلنسان فيجب عليه نقضها واملراد ههنا قص الشارب واألظفار ونتف اإلبط وحلق 

واملراد من القضاء إزالة التفث وقال القفال قال نفطويه سألت أعرابياً فصيحاً ما معىن قوله ثُمَّ لْيَقُْضواْ تَفَثَُهمْ العامة 
فقال ما أفسر القرآن ولكنا نقول للرجل ما أتفثك وما أدرنك مث قال القفال وهذا أوىل من قول الزجاج ألن القول 

  قول املثبت ال قول النايف
لُْيوفُواْ ُنذُوَرُهْم فقرىء بتشديد الفاء مث حيتمل ذلك ما أوجبه الدخول يف احلج من أنواع املناسك وحيتمل أما قوله َو

أن يكون املراد ما أوجبوه بالنذر الذي هو القول وهذا القول هو األقرب فإن الرجل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب 
  يقتضيه فأمر اهللا تعاىل بالوفاء بذلكعلى نفسه من اهلدى وغريه ما لوال إجيابه مل يكن احلج 

أما قوله َولَْيطَّوَّفُواْ بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ فاملراد الطواف الواجب وهو طواف اإلفاضة والزيارة أما كون هذا الطواف بعد 
ق الوقوف ورمي اجلمار واحللق مث هو يف يوم النحر أو بعده ففيه تفصيل ومسى البيت العتيق لوجوه أحدها العتي

القدمي ألنه أول بيت وضع للناس عن احلسن وثانيها ألنه أعتق من اجلبابرة فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه اهللا 



وملا قصد أبرهة فعل به ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( تعاىل وهو قول ابن عباس وقول ابن الزبري ورووه عن رسول اهللا 
قلنا ما قصد التسلط على البيت وإمنا حتصن به عبداهللا بن الزبري  فعل فإن قيل فقد تسلط احلجاج عليه فاجلواب

فاحتال إلخراجه مث بناه وثالثها مل ميلك قط عن ابن عيينة ورابعها أعتق من الغرق عن جماهد وخامسها بيت كرمي 
ن كثري ونافع من قوهلم عتاق الطري واخليل واعلم أن الالم يف ليقضوا وليوفوا وليطوفوا الم األمر ويف قراءة اب

  واألكثرين ختفيف هذه الالمات ويف قراءة أيب عمرو حتريكها بالكسر

ى َعلَْيكُْم فَاْجتَنُِبواْ الرِّْجَس ِمَن االٌّ ذاِلَك َوَمن ُيَعظِّْم ُحرَُماِت اللَِّه فَُهَو َخْيٌر لَُّه ِعندَ َربِِّه وَأُِحلَّْت لَكُُم االٌّ ْنَعاُم إِالَّ َما ُيْتلَ
َمآِء فََتْخطَفُُه الطَّْيُر أَوْ َواْجَتنِبُواْ قَْولَ الزُّورِ ُحَنفَآَء للَِّه غَْيَر ُمْشرِِكَني بِِه َوَمن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السَّ ْوثَاِن

  ن َتقَْوى الْقُلُوبَِتْهوِى بِِه الرِّيُح ِفى َمكَاٍن َسِحيقٍ ذاِلَك َوَمن ُيعَظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه فَإِنََّها ِم

ذاِلكَ خرب مبتدأ حمذوف أي األمر والشأن ذلك كما يقدم الكاتب مجلة من كالمه يف ) الكشاف ( قال صاحب 
بعض املعاين فإذا أراد اخلوض يف معىن آخر قال هذا وقد كان كذا واحلرمة ما ال حيل هتكه ومجيع ما كلفه اهللا تعاىل 

ا حيتمل أن يكون عاماً يف مجيع تكاليفه وحيتمل أن يكون خاصاً فيما يتعلق باحلج هبذه الصفة من مناسك احلج وغريه
وعن زيد بن أسلم احلرمات مخس الكعبة احلرام واملسجد احلرام والبلد احلرام والشهر احلرام واملشعر احلرام وقال 

ّبِه أي فالتعظيم خري له للعلم بأنه جيب القيام املتكلمون وال تدخل النوافل يف حرمات اهللا تعاىل فَُهَو َخْيٌر لَُّه ِعنَد َر
مبراعاهتا وحفظها وقوله ِعندَ َرّبِه يدل على الثواب املدخر ألنه ال يقال عند ربه فيما قد حصل من اخلريات قال 

فقد كان جيوز األصم فهو خري له من التهاون بذلك مث إنه تعاىل عاد إىل بيان حكم احلج فقال وَأُِحلَّْت لَكُُم االْنَْعاُم 
أن يظن أن اإلحرام إذا حرم الصيد وغريه فاألنعام أيضاً حترم فبني اهللا تعاىل أن اإلحرام ال يؤثر فيها فهي حمللة 

واستثىن منه ما يتلى يف كتاب اهللا من احملرمات من النعم وهو املذكور يف سورة املائدة وهو قوله تعاىل غَْيَر ُمحِلّى 
مث إنه )  ١٢١األنعام ( ٌم وقوله ُحرَّمْت َعلَْيكُُم وقوله َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَمْ ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه الصَّْيِد وَأَنُتْم ُحُر

سبحانه ملا حث على تعظيم حرماته ومحد من يعظمها أتبعه باألمر باجتناب األوثان وقول الزور ألن توحيد اهللا تعاىل 
ا مجع الشرك وقول الزور يف سلك واحد ألن الشرك من باب الزور ألن املشرك وصدق القول أعظم اخلريات وإمن

زاعم أن الوثن حتق له العبادة فكأنه قال فاجتنبوا عبادة األوثان اليت هي رأس الزور واجتنبوا قول الزور كله وال 
مسى األوثان رجساً ال للنجاسة تقربوا منه شيئاً لتماديه يف القبح والسماجة وما ظنك بشيء من قبيله عبادة األوثان و

لكن ألن وجوب جتنبها أوكد من وجوب جتنب الرجس وألن عبادهتا أعظم من التلوث بالنجاسات مث قال األصم 
إمنا وصفها بذلك ألن عادهتم يف املتقربات أن يتعمدوا سقوط الدماء عليها وهذا بعيد وقيل إنه إمنا وصفها بذلك 

رب وقوله ِمَن االْْوثَانِ بيان للرجس ومتييز له كقوله عندي عشرون من الدراهم ألن استحقاراً واستخفافاً وهذا أق
الرجس ملا فيه من اإليهام يتناول كل شيء فكأنه قال فاجتنبوا الرجس الذي هو األوثان وليس املراد أن بعضها 

ه واملفسرون ذكروا يف ليس كذلك والزور من الزور واإلزورار وهو االحنراف كما أن األفك من أفكه إذا صرف
قول الزور وجوهاً أحدها أنه قوهلم هذا حالل وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم وثانيها شهادة الزور عن النيب 

أنه صلى الصبح فلما سلم قام قائماً واستقبل الناس بوجهه وقال عدلت شهادة الزور ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( 
ية وثالثها الكذب والبهتان ورابعها قول أهل اجلاهلية يف تلبيتهم لبيك ال شريك لك إال وتال هذه اآل) اإلشراك باهللا 

  شريك هو لك متلكه وما ملك
أما قوله تعاىل ُحَنفَاء للَِّه فقد تقدم ذكر تفسري ذلك وأنه االستقامة على قول بعضهم وامليل إىل احلق على قول 



اإلخالص فكأنه قال متسكوا هبذه األمور اليت أمرت وهنيت على وجه البعض واملراد يف هذا املوضع ما قيل من أنه 
العبادة هللا وحده ال على وجه إشراك غري اهللا به ولذلك قال غري مشركني به وهذا يدل على أن الواجب على 

ر ضار بنفسه املكلف أن ينوي مبا يأتيه من العبادة اإلخالص فبني تعاىل مثلني للكفر ال مزيد عليهما يف بيان أن الكاف
رّيُح ِفى َمكَاٍن َسِحيقٍ غري منتفع هبا وهو قوله َوَمن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماء فََتْخطَفُُه الطَّْيرُ أَْو َتْهوِى بِِه ال

س وراءه إن كان هذا تشبيهاً مركباً فكأنه قيل من أشرك باهللا فقد أهلك نسه إهالكاً لي) الكشاف ( قال صاحب 
هالك بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطري فتفرقت أجزاؤه يف حواصلها أو عصفت به 
الريح حىت هوت به يف بعض املهالك البعيدة وإن كان تشبيهاً مفرقاً فقد شبه اإلميان يف علوه بالسماء والذي ترك 

ليت تتوزع أفكاره بالطري املختطفة والشيطان الذي يطرحه يف اإلميان وأشرك باهللا كالساقط من السماء واألهواء ا
وادي الضاللة بالريح اليت هتوى مبا عصفت به يف بعض املهاوي املختلفة وقرىء بكسر اخلاء والطاء وبكسر الفاء 

مع كسرمها وهي قراءة احلسن وأصلها ختتطفه وقرىء الرياح مث إنه سبحانه أكد ما تقدم فقال ذلك ومن يعظم 
عائر اهللا واختلفوا فقال بعضهم يدخل فيه كل عبادة وقال بعضهم بل املناسك يف احلج وقال بعضهم بل املراد ش

اهلدى خاصة واألصل يف الشعائر األعالم اليت هبا يعرف الشيء فإذا فسرنا الشعائر باهلدايا فتعظيمها على وجهني 
الية األمثان ويترك املكاس يف شرائها فقد كانوا يتغالون يف أحدمها أن خيتارها عظام األجسام حساناً جساماً مساناً غ

أنه أهدى جنيبة ( ثالثة ويكرهون املكاس فيهن اهلدى واألضحية والرقبة روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن أبيه 
اه عن ذلك أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً فنه) صلى اهللا عليه وسلم ( طلبت منه بثلثمائة دينار فسأل رسول اهللا 

مائة بدنة فيها مجل أليب جهل يف أنفه برة من ذهب ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأهدى رسول اهللا ) ( وقال بل أهدها 
والوجه الثاين يف تعظيم شعائر اهللا تعاىل أن يعتقد أن طاعة اهللا تعاىل يف التقرب هبا وإهدائها إىل بيته املعظم أمر ) 

رع فيه فَإِنََّها ِمن َتقَْوى الْقُلُوبِ أي إن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب عظيم ال بد وأن حيتفل به ويتسا
فحذفت هذه املضافات وال يستقيم املعىن إال بتقديرها ألنه ال بد من راجع من اجلزاء إىل من ارتبط به وإمنا ذكرت 

ا ال جرم ال يكون جمداً يف أداء الطاعات القلوب ألن املنافق قد يظهر التقوى من نفسه ولكن ملا كان قلبه خالياً عنه
أما املخلص الذي تكون التقوى متمكنة يف قلبه فإنه يبالغ يف أداء الطاعات على سبيل اإلخالص فإن قال قائل ما 

  احلكمة يف أن اهللا تعاىل بالغ يف تعظيم ذبح احليوانات هذه املبالغة فاجلواب
 مى ثُمَّ َمِحلَُّهآ إِلَى الَْبْيِت الَْعِتيقِ وَِلكُلِّ أُمَّةٍ  َجَعلَْنا َمنَسكًا لَِّيذْكُرُواْ اْسَم اللَِّه َعلَى َمالَكُْم ِفيَها َمَناِفُع إِلَى أََجلٍ مَُّس

ا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهمْ إِذََرَزقَُهْم مِّن َبهِيَمةِ  االٌّ ْنَعامِ فَإِلَاُهكُمْ إِلَاٌه َواِحٌد فَلَُه أَْسِلُمواْ َوَبشِّرِ الُْمْخبِِتنيَ الَِّذيَن 
  َوالصَّابِرِيَن َعلَى َمآ أََصاَبُهْم وَالُْمِقيِمى الصَّلَواةِ  َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ

إىل  اعلم أن قوله تعاىل لَكُْم ِفيَها مََناِفُع إِلَى أََجلٍ مُّسَمى ال يليق إال بأن حتمل الشعائر على اهلدى الذي فيه منافع
وقت النحر ومن حيمل ذلك على سائر الواجبات يقول لكم فيها أي يف التمسك هبا منافع إىل أجل ينقطع التكليف 
عنده واألول هو قول مجهور املفسرين وال شك أنه أقرب وعلى هذا القول فاملنافع مفسرة بالدر والنسل واألوبار 

دمها أن لكم أن تنتفعوا هبذه البهائم إىل أن تسموها وركوب طهورها فأما قوله إىل أجل مسمى ففيه قوالن أح
ضحية وهدياً فإذا فعلتم ذلك فليس لكم أن تنتفعوا هبا وهذا قول ابن عباس وجماهد وعطاء وقتادة والضحاك وقال 

آخرون لكم فيها أي يف البدن منافع مع تسميتها هدياً بأن تركبوها إن احتجتم إليها وأن تشربوا ألباهنا إذا 
ررمت إليها إىل أجل مسمى يعين إىل أن تنحروها هذه هي الرواية الثانية عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وهو اضط

اختيار الشافعي وهذا القول أوىل ألنه تعاىل قال لَكُْم ِفيَها َمَناِفُع أي يف الشعائر وال تسمى شعائر قبل أن تسمى هدياً 



يسوق بدنة وهو يف جهد فقال عليه السالم اركبها فقال يا رسول اهللا مر برجل ( وروى أبو هريرة أنه عليه السالم 
اركبوا اهلدى ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروى جابر عن رسول اهللا ) إهنا هدى فقال اركبها ويلك 

ؤجرها للركوب واحتج أبو حنيفة رمحه اهللا على أنه ال ميلك منافعها بأن ال جيوز له أن ي) باملعروف حىت جتدوا ظهراً 
فلو كان مالكاً ملنافعها مللك عقد اإلجارة عليها كمنافع سائر اململوكات وهذا ضعيف ألن أم الولد ال ميكنه بيعها 

  وميكنه االنتفاع هبا فكذا ههنا
ودينكم وأعظم هذه  أما قوله تعاىل ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الَْبْيِت الَْعِتيقِ فاملعىن أن لكم يف اهلدايا منافع كثرية يف دنياكم

املنافع حملها إىل البيت العتيق أي وجوب حنرها أو وقت وجوب حنرها منتهية إىل البيت كقوله َهْدياً بَاِلغَ الْكَْعَبةِ  
وباجلملة فقوله َمِحلَُّها يعين حيث حيل حنرها وأما البيت العتيق فاملراد به احلرم كله ودليله قوله تعاىل فَالَ يَقَْربُواْ 

أي احلرم كله فاملنحر على هذا القول كل مكة ولكنها تنزهت عن )  ٢٨التوبة ( َمْسجَِد الْحََراَم َبْعَد َعامِهِْم َهاذَا الْ
قال القفال هذا إمنا ) كل فجاج مكة منحر وكل فجاج مىن منحر ( الدماء إىل مىن ومىن من مكة قال عليه السالم 

  املتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فإن حمله موضعه خيتص باهلدايا اليت بلغت مىن فأما اهلدى
إبراهيم  أما قوله تعاىل وَِلكُلّ أُمَّةٍ  َجَعلَْنا َمنَسكًا لَّيذْكُرُواْ اْسَم اللَِّه فاملعىن شرعنا لكل أمة من األمم السالفة من عهد

هللا تقدست أمساؤه على املناسك عليه السالم إىل من بعده ضرباً من القربان وجعل العلة يف ذلك أن يذكروا اسم ا
وما كانت العرب تذحبه للصنم يسمى العتر والعترية كالذبح والذبيحة وقرأ أهل الكوفة إال عاصماً منسكاً بكسر 

  السني وقرأ الباقون بالفتح وهو مصدر مبعىن النسك واملكسور مبعىن املوضع

نظم وجهان أحدمها أن اإلله واحد وإمنا اختلفت التكاليف باختالف أما قوله تعاىل فَإِلَاُهكُمْ إِلَاٌه واِحٌد ففي كيفية ال
األزمنة واألشخاص الختالف املصاحل الثاين فَإِلَاُهكُمْ إِلَاٌه واِحٌد فال تذكروا على ذبائحكم غري اسم اهللا فَلَُه أَْسِلُمواْ 

تعاىل يف مجيع تكاليفه ومن انقاد له كان أي اخلصوا له الذكر خاصة حبيث ال يشوبه إشراك ألبتة واملراد االنقياد هللا 
خمبتاً فلذلك قال بعده وََبّشرِ الُْمْخبِِتَني واملخبت املتواضع اخلاشع قال أبو مسلم حقيقة املخبت من صار يف خبت من 

األرض يقال أخبت الرجل إذا صار يف اخلبت كما يقال أجند وأشأم وأهتم واخلبت هو املطمئن من األرض 
ه عبارات أحدها املخبتني املتواضعني عن ابن عباس وقتادة وثانيها اجملتهدين يف العبادة عن الكليب وللمفسرين في

وثالثها املخلصني عن مقاتل ورابعها الطمئنني إىل ذكر اهللا تعاىل والصاحلني عن جماهد وخامسها هم الذين ال يظلمون 
  وإذا ظلموا مل ينتصروا عن عمرو بن أوس

 بقوله الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم فيظهر عليهم اخلوف من عقاب اهللا تعاىل واخلشوع مث وصفهم اهللا تعاىل
والتواضع هللا مث لذلك الوجل أثران أحدمها الصرب على املكاره وذلك هو املراد بقوله وَالصَّابِرِيَن َعلَى َما أَصَابَُهْم 

ه الذي جيب الصرب عليه كاألمراض واحملن واملصائب فأما ما يصيبهم من قبل وعلى ما يكون من قبل اهللا تعاىل ألن
الظلمة فالصرب عليه غري واجب بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو باملقاتلة والثاين االشتغال باخلدمة وأعز 

َن إِذَا وأما اخلدمة باملال فهو األشياء عند اإلنسان نفسه وماله أما اخلدمة بالنفس فهي الصالة وهو املراد بقوله الَِّذي
املراد من قوله َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ قرأ احلسن الَِّذيَن إِذَا بالنصب على تقدير النون وقرأ ابن مسعود واملقيمني 

  الصالة على األصل
واْ اْسَم اللَِّه َعلَْيَها َصوَآفَّ فَإِذَا َوجََبْت ُجنُوُبَها فَكُلُواْ ِمنَْها َوالُْبْدنَ َجَعلَْناَها لَكُْم مِّن َشَعاِئرِ اللَِّه لَكُْم ِفيَها خَْيٌر فَاذْكُُر

َوالَ دَِمآُؤَها وَلَاِكن َيَنالُهُ َوأَطِْعُمواْ الْقَانَِع َوالُْمعَْترَّ كَذاِلكَ َسخَّْرَناَها لَكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ لَن َيَنالَ اللََّه لُُحوُمَها 
  ِمنكُْم كَذاِلَك َسخَّرََها لَكُْم لُِتكَبِّرُواْ اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم وََبشِّرِ الُْمْحِسنَِنيالتَّقَْوى 



  اعلم أن قوله تعاىل وَالُْبْدنَ فيه مسائل
املسألة األوىل البدن مجع بدنة كخشب وخشبة مسيت بذلك إذا أهديت للحرم لعظم بدهنا وهي اإلبل خاصة ولكن 

  وألنه قال) البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ( أحلق البقر باإلبل حني قال ) ى اهللا عليه وسلم صل( رسول اهللا 

فَإِذَا َوَجَبتْ ُجُنوُبَها وهذا خيتص باإلبل فإهنا تنحر قائمة دون البقر وقال قوم البدن اإلبل والبقر اليت يتقرب هبا إىل 
عظم البدن فاألوىل دخوهلا فيه أما الشاة فال تدخل وإن كانت جتوز اهللا تعاىل يف احلج والعمرة ألنه إمنا مسى بذلك ل
  يف النسك ألهنا صغرية اجلسم فال تسمى بدنة

املسألة الثانية قرأ احلسن والبدن بضمتني كثمر يف مجع مثرة وابن أيب إسحق بالضمتني وتشديد النون على لفظ 
  اُه َمنَازِلَ واهللا أعلمالوقف وقرىء بالنصب والرفع كقوله َوالْقََمَر قَدَّرَْن

املسألة الثالثة إذا قال هللا على بدنة هل جيوز له حنرها يف غري مكة قال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللا جيوز وقال أبو 
يوسف رمحه اهللا ال جيوز إال مبكة واتفقوا فيمن نذر هدياً أن عليه ذحبه مبكة ولو قال هللا على جزور أنه يذحبه حيث 

و حنيفة رمحه اهللا البدنة مبنزلة اجلزور فوجب أن جيوز له حنرها حيث يشاء خبالف اهلدى فإنه تعاىل قال شاء وقال أب
فجعل بلوغ الكعبة من صفة اهلدى واحتج أبو يوسف رمحه اهللا بقوله تعاىل َوالُْبْدنَ )  ٣٩يس ( َهْدياً َباِلغَ الْكَْعَبةِ  

فكان اسم البدنة يفيد كوهنا قربة فكان كاسم اهلدى أجاب أبو حنيفة رمحه اهللا بأنه ليس  َجَعلَْناَها لَكُْم ّمن َشَعاِئرِ اللَِّه
  كل ما كان ذحبه قربة اختص باحلرم فإن األضحية قربة وهي جائزة يف سائر األماكن

ل َجَعلَْناَها لَكُْم أما قوله تعاىل َجَعلَْناَها لَكُْم فاعلم أنه سبحانه ملا خلق البدن وأوجب أن هتدي يف احلج جاز أن يقو
وإذا كان قوله لَكُْم )  ٣٣احلج ( ّمن َشَعاِئرِ اللَِّه أما قوله لَكُْم ِفيَها َخْيٌر فالكالم فيه ما تقدم يف قوله لَكُْم ِفيَها َمَناِفُع 

 تعاىل بأن ِفيَها َخْيٌر كالترغيب فاألوىل أن يراد به الثواب يف اآلخرة وما أخلق العاقل باحلرص على شيء شهد اهللا
فيه خرياً وبأن فيه منافع أما قوله فَاذْكُُرواْ اْسمَ اللَِّه َعلَْيَها ففيه حذف أي اذكروا اسم اهللا على حنرها قال املفسرون 

هو أن يقال عند النحر أو الذبح بسم اهللا واهللا أكرب اللهم منك وإليك أما قوله صََوافَّ فاملعىن قائمات قد صففن 
وقرىء صوافن من صفون الفرس وهو أن تقوم على ثالث وتنصب الرابعة على طرف سنبكه ألن أيديهن وأرجلهن 

البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثالث وقرىء صوايف أي خوالص لوجه اهللا تعاىل ال تشركوا باهللا يف التسمية 
ضاً عن حرف اإلطالق عند على حنرها أحداً كما كان يفعله املشركون وعن عمرو بن عبيد صوافياً بالتنوين عو

الوقف وعن بعضهم صوايف حنو قول العرب اعط القوس باريها وال يبعد أن تكون احلكمة يف إصفافها ظهور كثرهتا 
للناظرين فتقوى نفوس احملتاجني ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجراً وأقرب إىل ظهور التكبري وإعالء اسم 

ذَا َوجََبْت ُجنُوُبَها فاعلم أن وجوب اجلنوب وقوعها على األرض من وجب احلائط اهللا وشعائر دينه وأما قوله فَإِ
وجبة إذا سقط ووجبت الشمس وجبة إذا غربت واملعىن إذا سقطت على األرض وذلك عند خروج الروح منها 

َوالُْمعَْترَّ القانع السائل يقال قنع يقنع فَكُلُواْ ِمْنَها وقد ذكرنا اختالف العلماء فيما جيوز أكله منها وَأَطِْعُمواْ الْقَانَِع 
قنوعاً إذا سأل قال أبو عبيد هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلهم ويسأل معروفهم وحنوه قال الفراء واملعىن 

الثاين القانع هو الذي ال يسأل من القناعة يقال قنع يقنع قناعة إذا رضي مبا قسم له وترك السؤال أما املعتر فقيل إنه 
  املتعرض بغري سؤال وقيل إنه املتعرض بالسؤال قال األزهري قال

ابن األعرايب يقال عروت فالناً وأعررته وعروته واعتريته إذا أتيته تطلب معروفه وحنوه قال أبو عبيد واألقرب أن 
بعد حال  القانع هو الراضي مبا يدفع إليه من غري سؤال وإحلاح واملعتر هو الذي يتعرض ويطلب ويعتريهم حاالً



فيفعل ما يدل على أنه ال يقنع مبا يدفع إليه أبداً وقرأ احلسن واملعتري وقرأ أبو رجاء القنع وهو الراضي ال غري يقال 
  قنع فهو قنع وقانع

 أما قوله كَذاِلكَ َسخَّْرَناَها لَكُْم فاملعىن أهنا أجسم وأعظم وأقوى من السباع وغريها مما ميتنع علينا التمكن منه فاهللا
تعاىل جعل اإلبل والبقر بالصفة اليت ميكننا تصريفها على ما نريد وذلك نعمة عظيمة من اهللا تعاىل يف الدين والدنيا مث 
ملا بني تعاىل هذه النعمة قال بعده لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ واملراد لكي تشكروا قالت املعتزلة هذا يدل على أنه سبحانه أراد 

ل هذا على أنه يريد كل ما أمر به ممن أطاع وعصى ال كما يقوله أهل السنة من أنه تعاىل من مجيعهم أن يشكروا فد
  مل يرد ذلك إال من املعلوم أن يطيع والكالم عليه قد تقدم غري مرة

  أما قوله تعاىل لَن يََنالَ اللََّه لُُحوُمَها َوالَ ِدَماؤَُها ففيه مسائل
على ما روي يف القربان أهنم يلوثون بدمائها وحلومها الوثن وحيطان الكعبة  املسألة األوىل ملا كانت عادة اجلاهلية

 أن الذي بني تعاىل ما هو القصد من النحر فقال لَن َينَالَ اللََّه لُُحوُمَها َوالَ ِدَماُؤَها َولَاِكن َينَالُُه التَّقَْوى ِمنكُْم فبني
حنره وما شاكله من فرائضه هو تقوى اهللا دون نفس اللحم يصل إليه تعاىل ويرتفع إليه من صنع املهدي من قوله و

والدم ومعلوم أن شيئاً من األشياء ال يوصف بأنه يناله سبحانه فاملراد وصول ذلك إىل حيث يكتب يدل عليه قوله 
  ) ١٠فاطر ( إِلَْيِه َيْصَعدُ الْكَِلُم الطَّّيُب 

ر أحدها أن الذي ينتفع به املرء فعله دون اجلسم الذي ينتفع املسألة الثانية قالت املعتزلة دلت هذه اآلية على أمو
بنحره وثانيها أنه سبحانه غين عن كل ذلك وإمنا املراد أن جيتهد العبد يف امتثال أوامره وثالثها أنه ملا مل ينتفع 

زلة اللحوم ورابعها باألجسام اليت هي اللحوم والدماء وانتفع بتقواه وجب أن تكون تقواه فعالً وإال لكانت تقواه مبن
أنه ملا شرط القبول بالتقوى وصاحب الكبرية غري متق فوجب أن ال يكون عمله مقبوالً وأنه ال ثواب له واجلواب 

أما األوالن فحقان وأما الثالث فمعارض بالداعي والعلم وأما الرابع فصاحب الكبرية وإن مل يكن متقياً مطلقاً ولكنه 
  على سبيل اإلخالص فوجب أن تكون طاعته مقبولة وعند هذا تنقلب اآلية حجة عليهممتق فيما أتى به من الطاعة 

املسألة الثالثة كلهم قرأوا َيَنالَ اللََّه ويناله بالياء إال يعقوب فإنه قرأ بالتاء يف احلرفني فمن أنث فقد رده إىل اللفظ 
كُْم واملراد أنه إمنا سخرها كذلك لتكربوا اهللا وهو ومن ذكر فللحائل بني االسم والفعل مث قال كَذاِلَك َسخََّرَها لَ

التعظيم مبا نفعله عند النحر وقبله وبعده على ما هدانا ودلنا عليه وبينه لنا مث قال بعده على وجه الوعد ملن امتثل 
يفعل احلسن من األعمال واحملسن هو الذي )  ٣٤احلج ( أمره وََبّشرِ الُْمْحِسنَِني كما قال من قبل َوَبّشرِ الُْمْخبِِتَني 
  ويتمسك به فيصري حمسناً إىل نفسه بتوفري الثواب عليه

ونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُمواْ َوإِنَّ اللََّه َعلَى إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن َءاَمنُوا إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ خَوَّاٍن كَفُورٍ أُِذنَ ِللَِّذيَن يُقَاَتلُ
النَّاسَ َبْعضَُهْم بِبَْعضٍ  لَقَِديٌر الَِّذيَن أُْخرِجُواْ ِمن ِدَيارِِهم بِغَْيرِ َحقٍّ إِالَّ أَن َيقُولُواْ رَبَُّنا اللَُّه َولَْوالَ َدفُْع اللَِّه َنْصرِِهْم

نُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه إِنَّ اللََّه لَقَوِى ٌّ َعزِيٌز لَُّهدَِّمْت صََواِمُع َوبَِيٌع َوَصلَوَاٌت َوَمسَاجُِد ُيذْكَُر ِفيَها اسمُ اللَِّه كَِثرياً َولََي
َعنِ الُْمْنكَرِ َوِللَِّه َعاِقَبةُ  االٍّ الَِّذيَن إِنْ مَّكَّنَّاُهْم ِفى األرض أَقَامُواْ الصَّلَواةَ  َوآَتُواْ الزَّكَواةَ  َوأََمُرواْ بِالَْمْعرُوِف َوَنهَْواْ 

  ُمورِ
ا بني ما يلزم احلج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا واآلخرة وقد ذكرنا من قبل أن الكفار صدوهم اعلم أنه تعاىل مل

وفيه )  ٣٨احلج ( أتبع ذلك ببيان ما يزيل الصد ويؤمن معه التمكن من احلج فقال إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن ءاَمُنواْ 
  مسائل

ونافع باأللف ومثله َولَْوالَ َدفُْع اللَِّه وقرأ ابن كثري وأبو عمرو بغري ألف فيهما املسألة األوىل قرأ أبو جعفر وشيبة 



وقرأ محزة والكسائي وعاصم إِنَّ اللََّه ُيَداِفعُ باأللف َولَْوالَ َدفُْع بغري ألف فمن قرأ يدافع فمعناه يبالغ يف الدفع عنهم 
  عنك دفاعاً والدفاع أحسنهماوقال اخلليل يقال دفع اهللا املكروه عنك دفعاً ودافع 

املسألة الثانية ذكر إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن ءاَمنُواْ ومل يذكر ما يدفعه حىت يكون أفخم وأعظم وأعم وإن كان يف 
فنبه بذلك على  ) ٣٨احلج ( احلقيقة أنه يدافع بأس املشركني فلذلك قال بعده إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ خَوَّاٍن كَفُورٍ 

  أنه يدفع عن املؤمنني كيد من هذا صفته
املسألة الثالثة قال مقاتل إن اهللا يدافع كفار مكة عن الذين آمنوا مبكة هذا حني أمر املؤمنني بالكف عن كفار مكة 

  يف قتلهم سراً فنهاهم) صلى اهللا عليه وسلم ( قبل اهلجرة حني آذوهم فاستأذنوا النيب 
هذه اآلية بشارة للمؤمنني بإعالئهم على الكفار وكف بواثقهم عنهم وهي كقوله لَن َيُضرُّوكُْم إِالَّ  املسألة الرابعة

( وقال إِنَُّهْم لَُهُم الَْمنصُوُرونَ )  ٥١غافر ( وقوله إِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلََنا وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ )  ١١١آل عمران ( أَذًى 
  ) ١٣الصف ( وَنَها َنْصٌر ّمن اللَِّه َوفَْتٌح قَرِيٌب وَأُْخَرى ُتِحبُّ)  ١٧٢الصافات 

  فاملعىن أنه سبحانه جعل العلة يف أنه يدافع عن)  ٣٨احلج ( أما قوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ َخوَّاٍن كَفُورٍ 

عمته ونظريه قوله الَ َتخُوُنواْ الذين آمنوا أن اهللا ال حيب صدهم وهو اخلوان الكفور أي خوان يف أمانة اهللا كفور لن
  قال مقاتل أقروا بالصانع وعبدوا غريه فأي خيانة أعظم من هذه)  ٢٧األنفال ( اللََّه َوالرَّسُولَ وََتُخونُواْ أَمَاَناِتكُْم 

  أما قوله تعاىل أُِذنَ ِللَِّذيَن يُقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُمواْ ففيه مسائل
املدينة والبصرة وعاصم يف رواية حفص أَِذنَ بضم األلف والباقون بفتحها أي أذن اهللا هلم يف املسألة األوىل قرأ أهل 

القتال وقرأ أهل املدينة وعاصم يُقَاَتلُونَ بنصب التاء وقرأ ابن كثري ومحزة والكسائي أَِذنَ بنصب الف ويقاتلون 
قتال املشركني يف املستقبل ومن قرأ بفتح التاء بكسر التاء قال الفراء والزجاج يعين أذن اهللا للذين حيرصون على 

  فالتقدير أذن للذين يقاتلون يف القتال
  املسألة الثانية يف اآلية حمذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون يف القتال فحذف املأذون فيه لداللة يقاتلون عليه

صلى ( تال بسبب كوهنم مظلومني وهم أصحاب رسول اهللا أما قوله ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُمواْ فاملراد أهنم أذنوا يف الق
من بني ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان مشركوا مكة يؤذوهنم أذى شديداً وكانوا يأتون رسول اهللا ) اهللا عليه وسلم 

مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول هلم اصربوا فإين مل أومر بقتال حىت هاجر فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وهي 
ول آية أذن فيها بالقتال بعد ما هنى عنه يف نيف وسبعني آية وقيل نزلت يف قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم أ

  مشركوا مكة فأذن يف مقاتلتهم
أما قوله َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَِديٌر فذلك وعد منه تعاىل بنصرهم كما يقول املرء لغريه إن أطعتين فأنا قادر على 

  ال يعين بذلك القدرة بل يريد أنه سيفعل ذلكجمازاتك 
ظلموا  أما قوله تعاىل الَِّذيَن أُْخرِجُواْ ِمن ِدَيارِِهم بَِغْيرِ َحّق فاعلم أنه تعاىل ملا بني أهنم إمنا أذنوا يف القتال ألجل أهنم

َيقُولُواْ َربَُّنا اللَُّه فبني تعاىل ظلمهم هلم هبذين  فبني ذلك الظلم بقوله الَِّذيَن أُخْرُِجواْ ِمن ِديَارِِهم بَِغْيرِ َحّق إِالَّ أَن
الوجهني أحدمها أهنم أخرجوهم من ديارهم والثاين أهنم أخرجوهم بسبب أهنم قالوا َربَُّنا اللَُّه وكل واحد من 

الكالم أهنم  الوجهني عظيم يف الظلم فإن قيل كيف استثىن من غري حق قوهلم َربَُّنا اللَُّه وهو من احلق قلنا تقدير
أخرجوا بغري موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب اإلقرار والتمكني ال موجب اإلخراج والتسيري 

عادته  بِبَْعضٍ لَُّهّدَمْت أنومثله َهلْ َتنِقُمونَ ِمنَّا إِالَّ أَنْ ءاَمنَّا بِاللَِّه مث بني سبحانه بقوله َولَْوالَ َدفُْع اللَِّه النَّاَس بَْعضَُهْم 
  جل جالله أن حيفظ دينه هبذا األمر قرأ نافع لَُّهّدَمْت بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وههنا سؤاالت



السؤال األول ما املراد هبذا الدفاع الذي أضافه إىل نفسه اجلواب هو إذنه ألهل دينه مبجاهدة الكفار فكأنه قال 
يث يأذن هلم يف جهادهم وينصرهم على أعدائهم الستوىل أهل تعاىل ولوال دفاع اهللا أهل الشرك باملؤمنني من ح

  الشرك على أهل األديان وعطلوا ما يبنونه من مواضع العبادة ولكنه دفع عن

هؤالء بأن أمر بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل الدين للعبادة وبناء البيوت هلا وهلذا املعىن ذكر الصوامع والبيع 
اإلسالم وذكر املفسرون وجوهاً أخر أحدها قال الكليب يدفع اهللا بالنبيني عن والصلوات وإن كانت لغري أهل 

املؤمنني وباجملاهدين عن القاعدين عن اجلهاد وثانيها روى أبو اجلوزاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال يدفع اهللا 
وبالذي حيج عن الذي باحملسن عن املسيء وبالذي يصلي عن الذي ال يصلي وبالذي يتصدق عن الذي ال يتصدق 

إن اهللا يدفع باملسلم الصاحل عن مائة من أهل بيته ومن ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ال حيج وعن ابن عمر عن النيب 
مث تال هذه اآلية وثالثها قال الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يدفع بدين اإلسالم وبأهله عن أهل ) جريانه 

  عن احلقوق بالشهود وعن النفوس بالقصاص الذمة ورابعها قال جماهد يدفع
السؤال الثاين ملاذا مجع اهللا بني مواضع عبادات اليهود والنصارى وبني مواضع عبادة املسلمني اجلواب ألجل ما 

سألت عنه اختلفوا على وجوه أحدها قال احلسن املراد هبذه املواضع أمجع مواضع املؤمنني وإن اختلفت العبارات 
قول الزجاج ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدم يف شرع كل نيب املكان الذي يصلي فيه فلوال عنها وثانيها 

ذلك الدفع هلدم يف زمن موسى الكنائس اليت كانوا يصلون فيها يف شرعه ويف زمن عيسى الصوامع ويف زمن نبينا 
ا على احلق قبل التحريف وقبل النسخ املساجد فعلى هذا إمنا دفع عنهم حني كانو) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

ألهنا على كل حال جيري فيها ذكر ) صلى اهللا عليه وسلم ( وثالثها بل املراد هلدمت هذه الصوامع يف أيام الرسول 
  اهللا تعاىل فليست مبنزلة عبادة األوثان

ا الصوامع للنصارى السؤال الثالث ما الصوامع والبيع والصلوات واملساجد اجلواب ذكروا فيها وجوهاً أحده
والبيع لليهود والصلوات للصابئني واملساجد للمسلمني عن أيب العالية رضي اهللا عنه وثانيها الصوامع للنصارى 

وهي اليت بنوها يف الصحارى والبيع هلم أيضاً وهي اليت يبنوهنا يف البلد والصلوات لليهود قال الزجاج وهي 
صابئني والبيع للنصارى والصلوات لليهود عن قتادة ورابعها أهنا بأسرها أمساء بالعربانية صلوتاً وثالثها الصوامع لل

املساجد عن احلسن أما الصوامع فألن املسلمني قد يتخذون الصوامع وأما البيع فأطلق هذا االسم على املساجد 
  ساجدعلى سبيل التشبيه وأما الصلوات فاملعىن أنه لوال ذلك الدفع النقطعت الصلوات وخلربت امل

السؤال الرابع الصلوات كيف هتدم خصوصاً على تأويل من تأوله على صالة املسلمني اجلواب من وجوه أحدها 
املراد هبدم الصالة إبطاهلا وإهالك من يفعلها كقوهلم هدم فالن إحسان فالن إذا قابله بالكفر دون الشكر وثانيها بل 

أي أهلها وثالثها ملا كان األغلب )  ٨٢يوسف ( اْسئَلِ الْقَْرَيةَ  املراد مكان الصلوات ألنه الذي يصح هدمه كقوله َو
فيما ذكر ما يصح أن أن يهدم جاز ضم ما ال يصح أن يهدم إليه كقوهلم متقلداً سيفاً ورحماً وإن كان الرمح ال 

  يتقلد
الكل اجلواب قال الكليب ومقاتل عائد  السؤال اخلامس قوله ُيذْكَُر ِفيَها اسُم اللَِّه كَِثرياً خمتص باملساجد أو عائد إىل

إىل الكل ألن اهللا تعاىل يذكر يف هذه املواضع كثرياً واألقرب أنه خمتص باملساجد تشريفاً هلا بأن ذكر اهللا حيصل فيها 
  كثرياً

  السؤال السادس مل قدم الصوامع والبيع يف الذكر على املساجد اجلواب ألهنا أقدم يف



وألن أول الفكر آخر )  ٣٢فاطر ( ذكر كما يف قوله َومِْنُهْم سَابٌِق بِالَْخْيراِت بِإِذُِن اللَِّه الوجود وقيل أخرها يف ال
خري الرسل وأمته خري األمم ال جرم كانوا آخرهم ولذلك قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( العمل فلما كان رسول اهللا 

  )حنن اآلخرون السابقون ( عليه السالم 
َينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه فقال بعضهم من ينصره بتلقى اجلهاد بالقبول نصرة لدين اهللا تعاىل وقال أما قوله تعاىل وَلَ

آخرون بل املراد من يقوم بسائر دينه وإمنا قالوا ذلك ألن نصرة اهللا على احلقيقة ال تصح وإمنا املراد من نصرة اهللا 
لك ويف قوله َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه وعد بالنصر ملن هذه حاله نصرة دينه كما يقال يف والية اهللا وعداوته مثل ذ

ونصر اهللا تعاىل للعبد أن يقويه على أعدائه حىت يكون هو الظافر ويكون قائماً بإيضاح األدلة والبينات وبكون 
ىل أنه قوي على هذه باإلعانة على املعارف والطاعات وفيه ترغيب يف اجلهاد من حيث وعدهم النصر مث بني تعا

النصرة اليت وعدها املؤمنني وأنه ال جيوز عليه املنع وهو معىن قوله َعزِيٌز ألن العزيز هو الذي ال يضام وال مينع مما 
اد يريده مث إنه سبحانه وتعاىل وصف الذين أذن هلم يف القتال يف اآلية األوىل فقال الَِّذيَن إِنْ مَّكَّنَّاُهْم ِفى االْْرضِ واملر
من هذا التمكن السلطنة ونفاذ القول على اخللق ألن املتبادر إىل الفهم من قوله مَّكَّنَّاُهْم ِفى االْْرضِ ليس إال هذا 

وألنا لو حلمناه على أصل القدرة لكان كل العباد كذلك وحينئذ يبطل ترتب األمور األربعة املذكورة عليه يف 
على الفعل أتى هبذه األشياء إذا ثبت هذا فنقول املراد بذلك هم معرض اجلزاء ألنه ليس كل من كان قادراً 

ا من املهاجرون ألن قوله الَِّذيَن إِنْ مَّكَّنَّاُهْم صفة ملن تقدم وهو قوله الَِّذيَن أُْخرِجُواْ ِمن ِديَارِِهم واألنصار ما أخرجو
من األرض وأعطاهم السلطنة فإهنم أتوا ديارهم فيصري معىن اآلية أن اهللا تعاىل وصف املهاجرين بأنه إن مكنهم 

باألمور األربعة وهي إقامة الصالة وإيتاء الزكاة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر لكن قد ثبت أن اهللا تعاىل مكن 
األئمة األربعة من األرض وأعطاهم السلطنة عليها فوجب كوهنم آتني هبذه األمور األربعة وإذا كانوا آمرين بكل 

اهني عن كل منكر وجب أن يكونوا على احلق فمن هذا الوجه دلت هذه اآلية على إمامة األربعة وال معروف ون
جيوز محل اآلية على علي عليه السالم وحده ألن اآلية دالة على اجلمع ويف قوله َوِللَِّه َعاِقَبةُ  االُْمورِ داللة على أن 

إن األمور ترجع إىل اهللا تعاىل بالعاقبة فإنه سبحانه هو الذي  الذي تقدم ذكره من سلطنتهم وملكهم كائن ال حمالة مث
  ال يزول ملكه أبداً وهو أيضاً يؤكد ما قلناه

 َمْدَيَن َوكُذَِّب ُموَسى َوإِن ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد َوقَْوُم إِبَْراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط وَأَْصَحاُب
ةٌ  فَهِىَ  َخاوَِيةٌ  َعلَى ُعُروِشَها فَأْملَْيُت ِللْكَاِفرِيَن ثُمَّ أََخذُْتُهْم فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ فَكَأَيِّن مِّن قَْرَيةٍ  أَْهلَكَْناَها َوِهىَ  ظَاِلَم

وٌب َيْعِقلُونَ بَِهآ أَْو َءاذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها فَإِنََّها الَ َوبِئْرٍ مَُّعطَّلَةٍ  َوقَْصرٍ مَِّشيدٍ أَفَلَْم َيِسريُواْ ِفى األرض فََتكُونَ لَُهْم قُلُ
  َتْعَمى االٌّ ْبصَاُر َولَاِكن َتعَْمى الْقُلُوُب الَِّتى ِفى الصُُّدورِ

إعلم أنه تعاىل ملا بني فيما تقدم إخراج الكفار املؤمنني من ديارهم بغري حق وأذن يف مقاتلتهم وضمن للرسول 
يف الصرب ) صلى اهللا عليه وسلم ( لنصرة وبني أن هللا عاقبة األمور أردفه مبا جيري جمرى التسلية للرسول واملؤمنني ا

على ما هم عليه من أذيته وأذية املؤمنني بالتكذيب وغريه فقال وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم سائر األمم أنبياءهم 
مل يقل قوم موسى فاجلواب من وجهني األول أن موسى عليه وذكر اهللا سبعة منهم فإن قيل ومل قال َوكُذَّب ُموَسى و

السالم ما كذبه قومه بنوا إسرائيل وإمنا كذبه غري قومه وهم القبط الثاين كأنه قيل بعد ما ذكر تكذيب كل قوم 
  رسوله وكذب موسى أيضاً مع وضوح آياته وعظم معجزاته فما ظنك بغريه

يَن يعين أمهلتهم إىل الوقت املعلوم عندي مث أخذهتم بالعقوبة فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ استفهام أما قوله تعاىل فَأْملَْيُت ِللْكَاِفرِ
أي فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب أليس كان واقعاً قطعاً أمل أبدهلم بالنعمة نقمة وبالكثرة قلة ) ي ( تقرير 



دهتم من النصرة على أعدائهم والتمكني هلم يف وباحلياة موتاً وبالعمارة خراباً ألست أعطيت األنبياء مجيع ما وع
األرض فينبغي أن تكون عادتك يا حممد الصرب عليهم فإنه تعاىل إمنا ميهل للمصلحة فال بد من الرضاء والتسليم وإن 

شق ذلك على القلب واعلم أن بدون ذلك حيصل التسلية ملن حاله دون حال الرسول عليه السالم فكيف بذلك 
ه يف كل وقت يصل إليه من جهتهم ما يزيده غماً فأجرى اهللا عادته بأن يصربه حاالً بعد حال وقد مع منزلته لكن

  تقدم ذكر هؤالء املكذبني وبأي جنس من عذاب االستئصال هلكوا
وههنا حبث وهو أن هذه اآلية تدل على أنه سبحانه يفعل به وبقومه كل ما فعل هبم وبقومهم إال عذاب االستئصال 

وإن كان قد مكنهم من قتل أعدائهم وثبتهم قال احلسن السبب ) صلى اهللا عليه وسلم ( يفعله بقوم حممد فإنه ال 
من الكفر ) اً ( يف تأخر عذاب االستئصال عن هذه األمة أن ذلك العذاب مشروط بأمرين أحدمها أن عند اهللا حد 

ماً حىت يعلم أن أحداً منهم ال يؤمن فأما إذا حصل من بلغه عذبه ومن مل يبلغه مل يعذبه والثاين أن اهللا ال يعذب قو
الشرطان وهو أن يبلغوا ذلك احلد من الكفر وعلم اهللا أن أحداً منهم ال يؤمن فحينئذ يأمر األنبياء فيدعون على 

يوسف ( أممهم فيستجيب اهللا دعاءهم فيعذهبم بعذاب االستئصال وهو املراد من قوله َحتَّى إِذَا اْسَتيْئََس الرُُّسلُ 
وإذا عذهبم اهللا )  ٣٦هود ( أي من إجابة القوم وقوله لنوح َوأُوِحىَ  إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن ُيْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ )  ١١٠

أي بالعذاب جنينا هوداً واعلم أن الكالم يف هذه املسألة )  ٦٦هود ( تعاىل فإنه ينجي املؤمنني لقوله فَلَمَّا َجاء أَْمُرَنا 
تقدم فال فائدة يف اإلعادة فإن قيل كيف يوصف ما ينزله بالكفار من اهلالك بالعذاب املعجل بأنه نكري قلنا إذا قد 

  كان رادعاً لغريه وصادعاً له عن مثل ما أوجب ذلك صار نكرياً
  أما قوله فَكَأَّين ّمن قُْرَبةٌ  أَْهلَكَْناَها ففيه مسائل

قوله فَكَأَّين فكم على وجه التكثري وقيل أيضاً معناه ورب قرية واألول أوىل ألنه املسألة األوىل قال بعضهم املراد من 
أوكد يف الزجر فكأنه تعاىل ملا بني حال قوم من املكذبني وأنه عجل إهالكهم أتبعه مبا دل على أن لذلك أمثاالً وإن 

  مل يذكر مفصالً
كَْناَها بالنون وقرأ أبو عمرو ويعقوب أهلكتها وهو اختيار أيب املسألة الثانية قرأ ابن كثري وأهل الكوفة واملدينة أَهْلَ

  عبيد لقوله يف اآلية األوىل ُموَسى فَأْملَْيُت ِللْكَافِرِيَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم
املسألة الثالثة قوله أَْهلَكَْناَها أي أهلها ودل بقوله وهي ظاملة على ما ذكرنا وحيتمل أن يكون املراد إهالك نفس 

ة فيدخل حتت إهالكها إهالك من فيها ألن العذاب النازل إذا بلغ أن يهلك القرية فتصري منهدمة حصل القري
  هبالكها هالك من فيها وإن كان األول أقرب

  أما قوله وهي َخاوَِيةٌ  َعلَى ُعُروِشَها ففيه سؤاالن
يت أو خيمة أو ظلة فهو السؤال األول ما معىن هذه اللفظة فقال صاحب الكشاف كل مرتفع أظلك من سقف ب

عرش واخلاوي الساقط من خوى النجم إذا سقط أو اخلايل من خوى املنزل إذا خال من أهله فإن فسرنا اخلاوي 
بالساقط كان املعىن أهنا ساقطة على سقوفها أي خرت سقوفها على األرض مث هتدمت حيطاهنا فسقطت فوق 

ية عن الناس مع بقاء عروشها وسالمتها قال وميكن أن يكون خرباً السقوف وإن فسرناه باخلايل كان املعىن أهنا خال
بعد خرب كأنه قيل هي خاوية وهي على عروشها مبعىن أن السقوف سقطت على األرض فصارت يف قرار احليطان 

  وبقيت احليطان قائمة فهي مشرفة على السقوف الساقطة وباجلملة فاآلية دالة على أهنا بقيت حمالً لالعتبار
ؤال الثاين ما حمل هاتني اجلملتني من اإلعراب أعين َوِهىَ  ظَاِلَمةٌ  فَهِىَ  َخاوَِيةٌ  َعلَى ُعُروِشَها اجلواب األوىل يف الس

حمل النصب على احلال والثانية ال حمل هلا ألهنا معطوفة على أهلكناها وهذا الفعل ليس له حمل قال أبو مسلم املعىن 



  كانت ظاملة وهي اآلن خاويةفكأين من قرية أهلكناها وهي 
  أما قوله َوبِئْرٍ مَُّعطَّلَةٍ  َوقَْصرٍ مَِّشيٍد ففيه مسائل

املسألة األوىل قرأ احلسن مَُّعطَّلَةٍ  من أعطله مبعىن معطلة ومعىن املعطلة أهنا عامرة فيها املاء وميكن االستقاء منها إال 
ملشيد قوالن أحدمها أنه اجملصص ألن اجلص باملدينة يسمى أهنا عطلت أي تركت ال يستقي منها هلالك أهلها ويف ا

الشيد والثاين أنه املرفوع املطول واملعىن أنه تعاىل بني أن القرية مع تكلف بنائهم هلا واغتباطهم هبا جعلت ألجل 
كفرهم هبذا الوصف وكذلك البئر اليت كلفوها وصارت شرهبم صارت معطلة بال شارب وال وارد والقصر الذي 

حكموه باجلص وطولوه صار ظاهراً خالياً بال ساكن وجعل ذلك تعاىل عربة ملن اعترب وتدبر وفيه داللة على أن أ
تفسري على مبع أوىل ألن التقدير وهي خاوية مع عروشها ومعلوم أهنا إذا كانت كذلك كانت أدخل يف االعتبار 

  واهللا أعلم بالصواب)  ١٣٧الصافات ( بِِحَني وهو كقوله تعاىل َوإِنَّكُمْ لََّتُمرُّونَ َعلَْيهِْم مُّْص
  املسألة الثانية روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن هذه البئر نزل عليها صاحل مع أربعة آالف نفر ممن

آمن به وجناهم اهللا تعاىل من العذاب وهم حبضرموت وإمنا مسيت بذلك ألن صاحلاً حني حضرها مات مث ومث بلدة 
وراً بناها قوم صاحل وأمروا عليها حاسر بن جالس وجعلوا وزيره سنجاريب وأقاموا هبا زماناً مث عند البئر امسها حاض

كفروا وعبدوا صنماً وأرسل اهللا تعاىل إليهم حنظلة بن صفوان فقتلوه يف السوق فأهلكهم اهللا تعاىل وعطل بئرهم 
 صاحل بالشام ببلدة يقال هلا عكة وخرب قصورهم قال اإلمام أبو القاسم اإلنصاري وهذا عجيب ألين زرت قرب

  فكيف يقال إنه حبضرموت
قصود منه ذكر ما أما قوله تعاىل أَفَلَْم َيِسريُواْ ِفى االْْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها أَْو ءاذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها فامل

كذلك استماع األخبار فيه مدخل ولكن ال يكمل يتكامل به ذلك االعتبار ألن الرؤية هلا حظ عظيم يف االعتبار و
هذان األمران إال بتدبر القلب ألن من عاين ومسع مث مل يتدبر ومل يعترب مل ينتفع ألبتة ولو تفكر فيها مسع النتفع فلهذا 

 عمى يف أبصارهم فإهنم يرون هبا لكن قال فَإِنََّها الَ َتْعَمى االْْبَصاُر وَلَاِكن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتى ِفى الصُّدُورِ كأنه قال ال
  العمى يف قلوهبم حيث مل ينتفعوا مبا أبصروه وههنا سؤاالت

السؤال األول قوله أَفَلَْم َيِسُريواْ ِفى االْْرضِ هل يدل على األمر بالسفر اجلواب حيتمل أهنم ما سافروا فحثهم على 
رهم فيعتربوا وحيتمل أن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك السفر لريوا مصارع من أهلكهم اهللا بكفرهم ويشاهدوا آثا

  ولكن مل يعتربوا فجعلوا كأن مل يسافروا ومل يروا
السؤال الثاين ما معىن الضمري يف قوله فَإِنََّها الَ َتْعَمى االْْبصَاُر واجلواب هذا الضمري ضمري القصة والشأن جييء مؤنثاً 

  وجيوز أن يكون ضمرياً مبهماً يفسره األبصارومذكراً ويف قراءة ابن مسعود فَإِنَُّه 
السؤال الثالث أي فائدة يف ذكر الصدور مع أن كل أحد يعلم أن القلب ال يكون إال يف الصدر اجلواب أن 

املتعارف أن العمى مكانه احلدقة فلما أريد إثباته للقلب على خالف املتعارف احتيج إىل زيادة بيان كما تقول ليس 
ولكنه للسانك الذي بني فكيك فقولك الذي بني فكيك تقرير ملا ادعيته للسان وتثبيت ألن حمل املضاء للسيف 

املضاء هو هو ال غري وكأنك قلت ما نفيت املضاء عن السيف وأثبته للسانك سهواً ولكين تعمدته على اليقني 
 إِنَّ ِفى ذاِلكَ لَِذكَْرى ِلَمن كَانَ وعندي فيه وجه آخر وهو أن القلب قد جيعل كناية عن اخلاطر والتدبر كقوله تعاىل

  وعند قوم أن حمل التفكر هو الدماغ فاهللا تعاىل بني أن حمل ذلك هو الصدر)  ٣٧ق ( لَُه قَلٌْب 
السؤال الرابع هل تدل اآلية على أن العقل هو العلم وعلى أن حمل العلم هو القلب اجلواب نعم ألن املقصود من 

بَِها العلم وقوله َيْعِقلُونَ بَِها كالداللة على أن القلب آلة هلذا التعقل فوجب جعل القلب حمالً  قوله قُلُوٌب َيْعِقلُونَ



  للتعقل ويسمى اجلهل بالعمى ألن اجلاهل لكونه متحرياً بشبه األعمى
أَلِْف َسَنةٍ  مِّمَّا َتُعدُّونَ َوكَأَيِّن مِّن قَْرَيةٍ  أَْملَْيُت َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوماً ِعندَ رَبَِّك كَ

  ٌنيلََها َوِهىَ  ظَاِلَمةٌ  ثُمَّ أََخذُْتَها وَإِلَى َّ الَْمِصُري قُلْ ياأَيَُّها النَّاُس إِنََّمآ أََناْ لَكُْم َنِذيٌر مُّبِ

م يستهزئون باستعجال العذاب فقال َوَيْستَْعجِلُوَنكَ إعلم أنه تعاىل ملا حكى من عظم ما هم عليه من التكذيب أهن
بِالَْعذَابِ ويف ذلك داللة على أنه عليه السالم كان خيوفهم بالعذاب إن استمروا على كفرهم وألن قوهلم لَّْو َما تَأِْتينَا 

لعذاب إذا كان يف اآلخرة دون الدنيا بِالَْملَِئكَةِ  يدل على ذلك فقال تعاىل َولَن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه ألن الوعد با
فاستعجاله يكون كاخللف مث بني أن العاقل ال ينبغي أن يستعجل عذاب اآلخرة فقال َوإِنَّ َيْوماً عِنَد رَّبَك يعين فيما 
ب يناهلم من العذاب وشدته كَأَلِْف َسَنةٍ  لو بقي وعذب يف كثرة اآلالم وشدهتا فبني سبحانه أهنم لو عرفوا حال عذا

اآلخرة وأنه هبذا الوصف ملا استعجلوه وهذا قول أيب مسلم وهو أوىل الوجوه الوجه الثاين أن املراد طول أيام 
اآلخرة يف احملاسبة ويرجع معناه إىل قريب مما تقدم وذلك أن األيام القصرية إذا مرت يف الشدة كانت مستطيلة 

العذاب الذي يكون طول أيامها إىل هذا احلد ال ينبغي فكيف تكون األيام املستطيلة إذا مرت يف الشدة مث إن 
للعاقل أن يستعجله والوجه الثالث أن اليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه على السواء ألنه القادر الذي ال يعجزه 

  شيء فإذا مل يستبعدوا إمهال يوم فال يستبعدوا أيضاً إمهال ألف سنة
ْملَْيُت لََها وَِهىَ  ظَاِلَمةٌ  فاملراد وكم من قرية أخرت إهالكهم مع استمرارهم على ظلمهم أما قوله َوكَأَّين ّمن قَْرَيةٍ  أَ

فاغتروا بذلك التأخري مث أخذهتم بأن أنزلت العذاب هبم ومع ذلك فعذاهبم مدخر إذا صاروا إيل وهو تفسري قوله 
وقال ههنا َوكَأَّين )  ٤٥احلج ( َيةٍ  أَْهلَكَْناَها َوِهىَ  ظَاِلَمةٌ  َوإِلَى َّ الَْمِصُري فإن قيل فلم قال فيما قبل فَكَأَّين ّمن قَْر

وأما )  ٤٤احلج ( ّمن قَْرَيةٍ  أَْملَْيُت لََها األوىل بالفاء وهذه بالواو قلنا األوىل وقعت بدالً عن قوله فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ 
أعين قوله َولَن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوماً ِعنَد َرّبكَ هذه فحكمها حكم ما تقدمها من اجلملتني املعطوفتني بالواو 

  كَأَلِْف َسَنةٍ  ّممَّا َتُعدُّونَ
خويف واإلنذار وأن أما قوله قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها النَّاسُ إِنََّما أََناْ لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني فاملعىن أنه تعاىل أمر رسوله بأن يدمي هلم الت

ما يكون منهم من االستعجال للعذاب على سبيل اهلزؤ عن إدامة التخويف واإلنذار وأن يقول هلم إمنا  ال يصده
  بعثت لإلنذار فاستهزاؤكم بذلك ال مينعين منه

ا ُمَعاجِزِيَن أُْولَاِئَك أَْصَحابُ فَالَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت لَُهْم مَّْغِفَرةٌ  َورِْزٌق كَرٌِمي وَالَِّذيَن َسَعْواْ ِفى ءَايَاِتَن
  الَْجِحيمِ

أنه جيب أن يقول هلم أنا نذير مبني أردف ذلك بأن أمره ) صلى اهللا عليه وسلم ( إعلم أنه تعاىل ملا بني للرسول 
 بوعدهم ووعيدهم ألن الرجل إمنا يكون منذراً بذكر الوعد للمطيعني والوعيد للعاصني فقال والذين آمنوا وعملوا

  الصاحلات فجمع بني الوصفني وهذا دليل على أن العمل الصاحل خارج عن مسمى اإلميان وبه يبطل قول

املعتزلة ويدخل يف اإلميان كل ما جيب من االعتقاد بالقلب واإلقرار باللسان ويدخل يف العمل الصاحل أداء كل 
مع له بني املغفرة والرزق الكرمي أما املغفرة واجب وترك كل حمظور مث بني سبحانه أن من مجع بينهما فاهللا تعاىل جي

فإما أن تكون عبارة عن غفران الصغائر أو عن غفران الكبائر بعد التوبة أو عن غفراهنا قبل التوبة واألوالن واجبان 
عند اخلصم وأداء الواجب ال يسمى غفراناً فبقي الثالث وهو داللته على العفو عن أصحاب الكبائر من أهل القبلة 

وأما الرزق الكرمي فهو إشارة إىل الثواب وكرمه حيتمل أن يكون للصفات السلبية وهو أن اإلنسان هناك يستغين 



عن املكاسب وحتمل املشاق والذل فيها وارتكاب املآمث والدناءة بسببها وأن يكون للصفات الثبوتية وهو أن يكون 
لتعظيم والتبجيل واألوىل جعل الكرمي داالً على كل هذه رزقاً كثرياً دائماً خالصاً عن شوائب الضرر مقروناً با

الصفات فهذا شرح حال املؤمنني وأما حال الكفار فقال َوالَِّذيَن َسعَْواْ ِفى ءايَاِتَنا ُمعَاجِزِيَن واملراد اجتهدوا يف ردها 
سعى فيه توسعاً من حيث  والتكذيب هبا حيث مسوها سحراً وشعراً وأساطري األولني ويقال ملن بذل جهده يف أمر إنه

بلغ يف بذل اجلهد النهاية كما إذا بلغ املاشي هناية طاقته فيقال له سعى وذكر اآليات وأراد التكذيب هبا جمازاً قال 
يقال سعى يف أمر فالن إذا أصلحه أو أفسده بسعيه أما املعاجز فيقال عاجزته أي طمعت يف ) الكشاف ( صاحب 

هل معاجزين هللا أو للرسول وللمؤمنني واألقرب هو الثاين ألهنم إن أنكروا اهللا استحال  إعجازه واختلفوا يف املراد
منهم أن يطمعوا يف إعجازه وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أهنم يعجزونه ويغلبونه ويصح منهم أن يظنوا ذلك يف 

أحدها املراد مبعاجزين مغالبني مفوتني  الرسول باحليل واملكايد أما الذين قالوا املراد معاجزين هللا فقد ذكروا وجوهاً
لرهبم من عذاهبم وحساهبم حيث جحدوا البعث وثانيها أهنم يثبطون غريهم عن التصديق باهللا ويثبطوهنم بسبب 
الترغيب والترهيب وثالثها يعجزون اهللا بإدخال الشبه يف قلوب الناس واجلواب عن األول أن من جحد أصل 

ملن يفعل ذلك الشيء ومن تأول اآلية على ذلك فيجب أن يكون مراده أهنم ظنوا  الشيء ال يوصف بأنه مغالب
فيما كان يقوله من أمر احلشر والنشر واجلواب عن الثاين والثالث أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( مغالبة الرسول 

  املغالبة يف احلقيقة ترجع إىل الرسول واألمة ال إىل اهللا تعاىل
ِئَك أَْصَحابُ الَْجِحيمِ فاملراد أهنم يدومون فيها وشبههم من حيث الدوام بالصاحب فإن قيل إنه أما قوله تعاىل أُْولَا

عليه السالم يف هذه اآلية بشر املؤمنني أوالً وأنذر الكافرين ثانياً فكان القياس أن يقال قل يا أيها الناس إمنا أنا لكم 
( ا الناس نداء هلم وهم الذين قيل فيهم أَفَلَمْ َيِسريُواْ ِفى االْْرضِ بشري ونذير قلنا الكالم مسوق إىل املشركني ويا أيه

  ووصفوا باالستعجال وإمنا ألقى ذكر املؤمنني وثواهبم يف البني زيادة لغيظهم وإيذائهم)  ٤٦احلج 
ْيطَانُ ِفى أُْمنِيَِّتِه فََينَسُخ اللَُّه َما ُيلِْقى الشَّيْطَانُ ثُمَّ َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َوالَ َنبِى ٍّ إِالَّ إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّ

م مََّرٌض وَالْقَاِسَيةِ  قُلُوُبُهْم َوإِنَّ ُيْحِكُم اللَُّه َءايَاِتِه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم لَِّيْجَعلَ َما ُيلِْقى الشَّْيطَانُ ِفْتَنةً  لِّلَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِ
َت لَُه قُلُوُبُهْم َوإِنَّ اللََّه لََهادِ َني لَِفى شِقَاقٍ َبِعيٍد َوِلَيْعلََم الَِّذيَن أُوتُواْ الْعِلَْم أَنَّهُ الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك فَُيْؤِمنُواْ بِِه فَُتْخبِالظَّاِلِم

ْرَيةٍ  مِّْنُه َحتَّى تَأِْتيَُهُم السَّاَعةُ  َبْغَتةً  أَْو َيأْتَِيُهْم َعذَابُ الَِّذيَن َءاَمُنوا إِلَى صَِراٍط مُّْسَتِقيمٍ َوالَ يََزالُ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفى ِم
النَّعِيمِ وَالَِّذيَن كَفَُرواْ َوكَذَُّبواْ َيْومٍ َعِقيمٍ الُْملُْك َيوَْمِئٍذ للَِّه َيْحكُُم بَْيَنُهْم فَالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت ِفى جَنَّاِت 

  بِأاياِتَنا فَأُْولَاِئَك لَُهْم َعذَاٌب مُّهٌِني
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  مفاتيح الغيب: كتاب 
لرازي: املؤلف  تميمي ا لفهامة فخر الدين حممد بن عمر ال حر ا  اإلمام العامل العالمة واحلرب الب

ا أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َوالَ َنبِىّ  إِالَّ إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفى أُْمنِ   يَِّتِه ففيه مسائلأما قوله تعاىل َوَم
سألة األوىل من الناس من قال الرسول هو الذي حدث وأرسل والنيب هو الذي مل يرسل ولكنه أهلم أو رأى امل

يف النوم ومن الناس من قال إن كل رسول نيب وليس كل نيب يكون رسوالً وهو قول الكليب والفراء وقالت 
لقول األول بوجوه أحدها هذه املعتزلة كل رسول نيب وكل نيب رسول وال فرق بينهما واحتجوا على فساد ا

)  ٩٤األعراف ( اآلية فإهنا دالة على أن النيب قد يكون مرسالً وكذا قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا ِفى قَْرَيةٍ  ّمن نَّبِى ٍّ 
وثانيها أن اهللا تعاىل خاطب حممداً مرة بالنيب ومرة بالرسول فدل على أنه ال منافاة بني األمرين وعلى القول 

ل املنافاة حاصلة وثالثها أنه تعاىل نص على أنه خامت النبيني ورابعها أن اشتقاق لفظ النيب إما من النبأ وهو األو
اخلرب أو من قوهلم نبأ إذا ارتفع واملعنيان ال حيصالن إال بقبول الرسالة أما القول الثاين فاعلم أن شيئاً من تلك 

عطف النيب على الرسول وذلك يوجب املغايرة وهو من باب  الوجوه ال يبطله بل هذه اآلية دالة عليه ألنه
ْم أَْرَسلَْنا ِمن نَّبِّي ِفى االْوَِّلَني  وذلك يدل على )  ٦الزخرف ( عطف العام على اخلاص وقال يف موضع آخر َوكَ

املرسلون  كم) صلى اهللا عليه وسلم ( وقيل لرسول اهللا ( أنه كان نبياً فجعله اهللا مرسالً وهو يدل على قولنا 
إذا ثبت هذا ) فقال ثلثمائة وثالثة عشرة فقيل وكم األنبياء فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً اجلم الغفري 

فنقول ذكروا يف الفرق بني الرسول والنيب أموراً أحدها أن الرسول من األنبياء من مجع إىل املعجزة الكتاب 
بله والثاين أن من كان املنزل عليه والنيب غري الرسول من مل ينزل عل يه كتاب وإمنا أمر أن يدعو إىل كتاب من ق

صاحب املعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرسول ومن مل يكن مستجمعاً هلذه اخلصال فهو 
  النيب غري الرسول وهؤالء

ءوا بكتاب يلزمهم أن ال جيعلوا إسحق ويعقوب وأيوب ويونس وهرون وداود وسليمان رسالً ألهنم ما جا
ناسخ والثالث أن من جاءه امللك ظاهراً وأمره بدعوة اخللق فهو الرسول ومن مل يكن كذلك بل رأى يف النوم 

  كونه رسوالً أو أخربه أحد من الرسال بأنه رسول اهللا فهو النيب الذي ال يكون رسوالً وهذا هو األوىل
ملا رأى إعراض ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول  املسألة الثانية ذكر املفسرون يف سبب نزول هذه اآلية أن

ا رأى من مباعدهتم عما جاءهم به متىن يف نفسه أن يأتيهم من اهللا ما يقارب بينه وبني  قومه عنه وشق عليه م
قومه وذلك حلرصه على إمياهنم فجلس ذات يوم يف ناد من أندية قريش كثري أهله وأحب يومئذ أن ال يأتيه من 

صلى ( فقرأها رسول اهللا )  ١النجم ( وا عنه ومتىن ذلك فأنزل اهللا تعاىل سورة َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى اهللا شيء ينفر
ألقى )  ٢٠ ١٩النجم ( حىت بلغ قوله أَفََرءْيُتُم اللَّاَت َوالُْعزَّى َوَمَنواةَ  الثَّاِلثَةَ  االْْخَرى ) اهللا عليه وسلم 

فلما مسعت قريش ذلك فرحوا ومضى رسول ) لى منها الشفاعة ترجتى تلك العرانيق الع( الشيطان على لسانه 
يف قراءته فقرأ السورة كلها فسجد وسجد املسلمون لسجوده وسجد مجيع من يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 

املسجد من املشركني فلم يبق يف املسجد مؤمن وال كافر إال سجد سوى الوليد بن املغرية وأيب أحيحة سعيد بن 
العاصي فإهنما أخذا حفنة من التراب من البطحاء ورفعاها إىل جبهتيهما وسجدا عليها ألهنما كانا شيخني 

كبريين فلم يستطيعا السجود وتفرقت قريش وقد سرهم ما مسعوا وقالوا قد ذكر حممد آهلتنا بأحسن الذكر 



فقال ماذا صنعت تلوت على الناس ما أتاه جربيل عليه السالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( فلما أمسى رسول اهللا 
حزناً شديداً وخاف من اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( مل آتك به عن اهللا وقلت ما مل أقل لك ا فحزن رسول اهللا 

ا أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َوالَ َنبِىّ  إِالَّ إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى ا لشَّْيطَانُ ِفى أُْمنِيَِّتِه خوفاً عظيماً حىت نزل قوله تعاىل َوَم
اآلية هذا رواية عامة املفسرين الظاهريني أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه 

بِالَْيِمنيِ بالقرآن والسنة واملعقول أما القرآن فوجوه أحدها قوله تعاىل َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعَض االْقَاوِيلِ الَخذَْنا ِمْنُه 
اء َنفِْسى إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما )  ٤٦ ٤٤احلاقة ( ثُمَّ لَقَطَْعَنا ِمْنُه  وثانيها قوله َبّدلُْه قُلْ َما َيكُونُ ِلى أَنْ أَُبّدلَُه ِمن ِتلْقَ

َو إِالَّ َوْحىٌ  ُي)  ١٥يونس ( ُيوَحى إِلَى َّ  وَحى فلو أنه قرأ عقيب هذه وثالثها قوله َوَما َينِطُق َعنِ الَْهَوى إِنْ ُه
اآلية تلك الغرانيق العلي لكان قد ظهر كذب اهللا تعاىل يف احلال وذلك ال يقوله مسلم ورابعها قوله تعاىل َوإِن 

)  ٧٣اإلسراء ( َخِليالً  كَاُدواْ لََيفِْتُنوَنَك َعنِ الَِّذى أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِلتفَْترِىَ  َعلَْيَنا غَْيَرُه َوإِذاً آلَّتََّخذُوَك إِبْراِهيَم
وكلمة كاد عند بعضهم معناه قرب أن يكون األمر كذلك مع أنه مل حيصل وخامسها قوله َولَْوالَ أَن ثَبَّْتَناَك لَقَْد 

وكلمة لوال تفيد انتفاء الشيء النتفاء غريه فدل على أن ذلك )  ٧٤اإلسراء ( ِكدتَّ َتْركَُن إِلَْيهِْم َشْيئًا قَِليالً 
وسابعها قوله َسُنقْرِئَُك فَالَ )  ٣٢الفرقان ( كون القليل مل حيصل وسادسها قوله كَذاِلَك ُنثَّبُت بِِه فَُؤاَدَك الر

ا روي عن حممد بن إسحق بن خزمية أنه سئل عن هذه القصة فقال هذا )  ٦األعلى ( َتنَسى  وأما السنة فهي م
بكر أمحد بن احلسني البيهقي هذه القصة غري ثابتة من جهة  وضع من الزنادقة وصنف فيه كتاباً وقال اإلمام أبو

النقل مث أخذ يتكلم يف أن رواة هذه القصة مطعون فيهم وأيضاً فقد روى البخاري يف صحيحه أن النيب عليه 
السالم قرأ سورة النجم وسجد فيها املسلمون واملشركون واإلنس واجلن وليس فيه حديث الغرانيق وروي هذا 

ن طرق كثرية وليس فيها ألبتة حديث الغرانيق وأما املعقول فمن وجوه أحدها أن من جوز على احلديث م
تعظيم األوثان فقد كفر ألن من املعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان يف نفي ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

  القرآن عند الكعبةاألوثان وثانيها أنه عليه السالم ما كان ميكنه يف أول األمر أن يصلى ويقرأ 

آمناً أذى املشركني له حىت كانوا رمبا مدوا أيديهم إليه وإمنا كان يصلي إذا مل حيضروها ليالً أو يف أوقات خلوة 
وذلك يبطل قوهلم وثالثها أن معاداهتم للرسول كانت أعظم من أن يقروا هبذا القدر من القراءة دون أن يقفوا 

أنه عظم آهلتهم حىت خروا سجداً مع أنه مل يظهر عندهم موافقته هلم  على حقيقة األمر فكيف أمجعوا على
ه ورابعها قوله فََينَسُخ اللَُّه َما ُيلِْقى الشَّْيطَانُ ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه ءاَياُتُه وذلك ألن إحكام اآليات بإزالة ما يلقي

فإذا أراد اهللا إحكام اآليات لئال الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه هبذه اآليات اليت تبقى الشبهة معها 
يلتبس ما ليس بقرآن قرآناً فبأن مينع الشيطان من ذلك أصالً أوىل وخامسها وهو أقوى الوجوه أنا لو جوزنا 
ذلك ارتفع األمان عن شرعه وجوزنا يف كل واحد من األحكام والشرائع أن يكون كذلك ويبطل قوله تعاىل 

ا َبلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاَيْعَملُونَ َياأَيَُّها الرَُّس ( سِ ولُ َبلّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّّبَك َوإِن لَّْم َتفَْعلْ فََم
فإنه ال فرق يف العقل بني النقصان عن الوحي وبني الزيادة فيه فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل )  ٦٧املائدة 

ة أكثر ما يف الباب أن مجعاً من املفسرين ذكروها لكنهم ما بلغوا حد التواتر اإلمجال أن هذه القصة موضوع
وخرب الواحد ال يعارض الدالئل النقلية والعقلية املتواترة ولنشرع اآلن يف التفصيل فنقول التمين جاء يف اللغة 

الَ َيْعلَُمونَ الِْكَتاَب إِالَّ أَمَانِى َّ أي إال قراءة ألمرين أحدمها متىن القلب والثاين القراءة قال اهللا تعاىل َوِمْنُهْم أُّميُّونَ 



  ألن األمي ال يعلم القرآن من املصحف وإمنا يعلمه قراءة وقال حسان متىن كتاب اهللا أول ليلة
  وآخرها القى محام املقادر

إىل آية عذاب متىن أن ال  قيل إمنا مسيت القراءة أمنية ألن القارىء إذا انتهى إىل آية رمحة متىن حصوهلا وإذا انتهى
يبتلى هبا وقال أبو مسلم التمين هو التقدير ومتىن هو تفعل من منيت واملنية وفاة اإلنسان يف الوقت الذي قدره 

اهللا تعاىل ومىن اهللا لك أي قدر لك وقال رواة اللغة األمنية القراءة واحتجوا ببيت حسان وذلك راجع إىل 
مقدر للحروف ويذكرها شيئاً فشيئاً فاحلاصل من هذا البحث أن األمنية إما األصل الذي ذكرناه فإن التايل 

( القراءة وإما اخلاطر أما إذا فسرناها بالقراءة ففيه قوالن األول أنه تعاىل أراد بذلك ما جيوز أن يسهو الرسول 
لى الثاين املراد منه فيه ويشتبه على القارىء دون ما رووه من قوله تلك الغرانيق الع) صلى اهللا عليه وسلم 

مل ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقوع هذه الكلمة يف قراءته مث اختلف القائلون هبذا على وجوه األول أن النيب 
يتكلم بقوله تلك الغرانيق العلى وال الشيطان تكلم به وال أحد تكلم به لكنه عليه السالم ملا قرأ سورة النجم 

ألفاظه ما رووه من قوهلم تلك الغرانيق العلى وذلك على حسب ما  اشتبه األمر على الكفار فحسبوا بعض
جرت العادة به من توهم بعض الكلمات على غري ما يقال وهذا الوجه ذهب إليه مجاعة وهو ضعيف لوجوه 

أحدها أن التوهم يف مثل ذلك إمنا يصح فيما قد جرت العادة بسماعه فأما غري املسموع فال يقع ذلك فيه 
ه لو كان كذلك لوقع هذا التوهم لبعض السامعني دون البعض فإن العادة مانعة من اتفاق اجلم العظيم وثانيها أن

اً إىل الشيطان  يف الساعة الواحدة على خيال واحد فاسد يف احملسوسات وثالثها لو كان كذلك مل يكن مضاف
من تلقاء نفسه أوقعه يف درج تلك  الوجه الثاين قالوا إن ذلك الكالم كالم شيطان اجلن وذلك بأن تلفظ بكالم

قالوا والذي ) صلى اهللا عليه وسلم ( التالوة يف بعض وقفاته ليظن أنه من جنس الكالم املسموع من الرسول 
يؤكده أنه ال خالف يف أن اجلن والشياطني متكلمون فال ميتنع أن يأيت الشيطان بصوت مثل صوت الرسول 

  عليه

 أثناء كالم الرسول عليه السالم وعند سكوته فإذا مسع احلاضرون تلك الكلمة السالم فيتكلم هبذه الكلمات يف
بصوت مثل صوت الرسول وما رأوا شخصاً آخر ظن احلاضرون أنه كالم الرسول مث هذا ال يكون قادحاً يف 

صلى ( ول النبوة ملا مل يكن فعالً له وهذا أيضاً ضعيف فإنك إذا جوزت أن يتكلم يف أثناء الشيطان كالم الرس
مبا يشتبه على كل السامعني كونه كالماً للرسول بقي هذا االحتمال يف كل ما يتكلم به ) اهللا عليه وسلم 

الرسول فيفضي إىل ارتفاع الوثوق عن كل الشرع فإن قيل هذا االحتمال قائم يف الكل ولكنه لو وقع لوجب 
إزالة للتلبيس قلنا ال جيب على اهللا إزالة  يف حكمة اهللا تعاىل أن يشرح احلال فيه كما يف هذه الواقعة

االحتماالت كما يف املتشاهبات وإذا مل جيب على اهللا ذلك متكن االحتمال من الكل الوجه الثالث أن يقال 
املتكلم بذلك بعض شياطني اإلنس وهم الكفرة فإنه عليه السالم ملا انتهى يف قراءة هذه السورة إىل هذا املوضع 

تهم وقد علموا من عادته أنه يعيبها فقال بعض من حضر تلك الغرانيق العلى فاشتبه األمر على وذكر أمساء آهل
القوم لكثرة لغط القوم وكثرة صياحهم وطلبهم تغليطه وإخفاء قراءته ولعل ذلك كان يف صالته ألهنم كانوا 

ان إذا تال القرآن على قريش يقربون منه يف حال صالته ويسمعون قراءته ويلغون فيها وقيل إنه عليه السالم ك
توقف يف فصول اآليات فألقى بعض احلاضرين ذلك الكالم يف تلك الوقفات فتوهم القوم أنه من قراءة الرسول 



مث أضاف اهللا تعاىل ذلك إىل الشيطان ألنه بوسوسته حيصل أوالً وألنه سبحانه جعل ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
( أيضاً ضعيف لوجهني أحدمها أنه لو كان كذلك لكان جيب على الرسول ذلك املتكلم يف نفسه شيطاناً وهذا 

إزالة الشبهة وتصريح احلق وتبكيت ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة منه صدرت ) صلى اهللا عليه وسلم 
ه ذلك ألن) صلى اهللا عليه وسلم ( وثانيهما لو فعل ذلك لكان ذلك أوىل بالنقل فإن قيل إمنا مل يفعل الرسول 

كان قد أدى السورة بكماهلا إىل األمة من دون هذه الزيادة فلم يكن ذلك مؤدياً إىل التلبيس كما يؤدي سهوه 
يف الصالة بعد أن وصفها إىل اللبس قلنا إن القرآن مل يكن مستقراً على حالة واحدة يف زمان حياته ألنه كان 

بدون هذه الزيادة سبباً لزوال اللبس وأيضاً فلو كان تأتيه اآليات فيلحقها بالسور فلم يكن تأدية تلك السورة 
ا رواه القوم الوجه الرابع هو أن املتكلم هبذا هو الرسول  صلى ( كذلك ملا استحق العتاب من اهللا تعاىل على م

مث هذا حيتمل ثالثة أوجه فإنه إما أن يكون قال هذه الكلمة سهواً أو قسراً أو اختياراً أما ) اهللا عليه وسلم 
الوجه األول وهو أنه عليه السالم قال هذه الكلمة سهواً فكما يروى عن قتادة ومقاتل أهنما قاال إنه عليه 

السالم كان يصلي عند املقام فنعس وجرى على لسانه هاتان الكلمتان فلما فرغ من السورة سجد وسجد كل 
تقرأه فلما انتهى إىل الغرانيق قال مل آتك من يف املسجد وفرح املشركون مبا مسعوه وأتاه جربيل عليه السالم فاس

إىل أن نزلت هذه اآلية وهذا ضعيف أيضاً لوجوه أحدها أنه لو ) صلى اهللا عليه وسلم ( هبذا فحزن رسول اهللا 
جاز هذا السهو جلاز يف سائر املواضع وحينئذ تزول الثقة عن الشرع وثانيها أن الساهي ال جيوز أن يقع منه 

املطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعناها فإنا نعلم بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة ملا جاز مثل هذه األلفاظ 
أن يسهو حىت يتفق منه بيت شعر يف وزهنا ومعناها وطريقتها وثالثها هب أنه تكلم بذلك سهواً فكيف مل ينبه 

أنه عليه السالم تكلم بذلك قسراً لذلك حني قرأها على جربيل عليه السالم وذلك ظاهر أما الوجه الثاين وهو 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهو الذي قال قوم إن الشيطان أجرب النيب 

على أن يتكلم هبذا فهذا أيضاً فاسد لوجوه أحدها أن الشيطان لو قدر على ذلك يف حق النيب عليه السالم 
يف أكثر ما يتكلم به الواحد منا أن  لكان اقتداره علينا أكثر فوجب أن يزيل الشيطان الناس عن الدين وجلاز

يكون ذلك بإجبار الشياطني وثانيها أن الشيطان لو قدر على هذا اإلجبار الرتفع األمان عن الوحي لقيام هذا 
ُتكُْم االحتمال وثالثها أنه باطل بداللة قوله تعاىل حاكياً عن الشيطان َوَما كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم ّمن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدَعْو

وقال تعاىل إِنَُّه لَْيَس لَُه ُسلْطَانٌ َعلَى الَِّذيَن ءاَمُنواْ )  ٢٢إبراهيم ( فَاْسَتَجْبُتْم ِلى فَالَ َتلُوُمونِى َولُوُمواْ أَنفَُسكُْم 
ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه  ( ل إِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم الُْمْخلَِصَني وقا)  ١٠٠ ٩٩النحل ( َوَعلَى َرّبهِْم َيَتَوكَّلُونَ إِنََّما 

وال شك أنه عليه السالم كان سيد املخلصني أما الوجه الثالث وهو أنه عليه السالم تكلم بذلك )  ٤٠احلجر 
اختياراً فههنا وجهان أحدمها أن نقول إن هذه الكلمة باطلة والثاين أن نقول إهنا ليست كلمة باطلة أما على 

فذكروا فيه طريقني األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية عطاء إن شيطاناً يقال له الوجه األول 
األبيض أتاه على صورة جربيل عليه السالم وألقى عليه هذه الكلمة فقرأها فلما مسع املشركون ذلك أعجبهم 

ليه السالم أنا ما جئتك هبذه فجاء جربيل عليه السالم فاستعرضه فقرأها فلما بلغ إىل تلك الكلمة قال جربيل ع
إنه أتاين آت على صورتك فألقاها على لساين الطريق الثاين قال بعض ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال رسول اهللا 

اجلهال إنه عليه السالم لشدة حرصه على إميان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه مث رجع عنها وهذان 



ألن األول يقتضي أنه عليه السالم ما كان مييز بني امللك املعصوم والشيطان القوالن ال يرغب فيهما مسلم ألبتة 
اخلبيث والثاين يقتضي أنه كان خائناً يف الوحي وكل واحد منهما خروج عن الدين أما الوجه الثاين وهو أن 

آناً منزالً يف هذه الكلمة ليست باطلة فههنا أيضاً طرق األول أن يقال الغرانيق هم املالئكة وقد كان ذلك قر
وصف املالئكة فلما توهم املشركون أنه يريد آهلتهم نسخ اهللا تالوته الثاين أن يقال املراد منه االستفهام على 
سبيل اإلنكار فكأنه قال أشفاعتهن ترجتى الثالث أن يقال إنه ذكر اإلثبات وأراد النفي كقوله تعاىل ُيَبّيُن اللَُّه 

أي ال تضلوا كما قد يذكر النفي ويريد به اإلثبات كقوله تعاىل قُلْ َتَعالَْواْ أَْتلُ )  ١٧٦ساء الن( لَكُْم أَن َتِضلُّواْ 
واملعىن أن تشركوا وهذان الوجهان األخريان )  ١٥١األنعام ( َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُْم أَالَّ ُتْشرِكُواْ بِِه َشْيئاً 

التأويل فلم ال جيوز أن يظهروا كلمة الكفر يف مجلة القرآن أو يف  يعترض عليهما بأنه لو جاز ذلك بناء على هذا
الصالة بناء على هذا التأويل ولكن األصل يف الدين أن ال جيوز عليهم شيء من ذلك ألن اهللا تعاىل قد نصبهم 

اليت  حجة واصطفاهم للرسالة فال جيوز عليهم ما يطعن يف ذلك أو ينفر ومثل ذلك يف التنفري أعظم من األمور
حثه اهللا تعاىل على تركها كنحو الفظاظة والكتابة وقول الشعر فهذه الوجوه املذكورة يف قوله تلك الغرانيق 

العال قد طهر على القطع كذهبا فهذا كله إذا فسرنا التمين بالتالوة وأما إذا فسرناها باخلاطر ومتىن القلب 
بعض ما يتمناه من األمور يوسوس الشيطان إليه بالباطل مىت متىن ) صلى اهللا عليه وسلم ( فاملعىن أن النيب 

ويدعوه إىل ما ال ينبغي مث إن اهللا تعاىل ينسخ ذلك ويبطله ويهديه إىل ترك االلتفات إىل وسوسته مث اختلفوا يف 
كيفية تلك الوسوسة على وجوه أحدها أنه يتمىن ما يتقرب به إىل املشركني من ذكر آهلتهم بالثناء قالوا إنه 
عليه السالم كان حيب أن يتألفهم وكان يردد ذلك يف نفسه فعندما حلقه النعاس زاد تلك الزيادة من حيث 

  كانت يف نفسه وهذا أيضاً

خروج عن الدين وبيانه ما تقدم وثانيها ما قال جماهد من أنه عليه السالم كان يتمىن إنزال الوحي عليه على 
بأن إنزال ذلك حبسب املصاحل يف احلوادث والنوازل وغريها وثالثها  سرعة دون تأخري فنسخ اهللا ذلك بأن عرفه

ا مل يرده  حيتمل أنه عليه السالم عند نزول الوحي كان يتفكر يف تأويله إن كان جممالً فيلقى الشيطان يف مجلته م
ية إذا متىن إذا أراد فبني تعاىل أنه ينسخ ذلك باإلبطال وحيكم ما أراده اهللا تعاىل بأدلته وآياته ورابعها معىن اآل

فعالً مقرباً إىل اهللا تعاىل ألقى الشيطان يف فكره ما خيالفه فريجع إىل اهللا تعاىل يف ذلك وهو كقوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن 
إِمَّا َيَنَزغَنََّك ِمَن وكقوله َو)  ٢٠١األعراف ( اتَّقَْواْ إِذَا َمسَُّهْم طَِئٌف ّمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّرواْ فَإِذَا ُهم مُّْبِصُرونَ 

ال جيوز محل األمنية على متين القلب ألنه لو )  ٢٠٠األعراف ( الشَّْيطَاِن َنْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه  ومن الناس من قال 
فتنة للكفار وذلك يبطله قوله تعاىل لَّيْجَعلَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان كذلك مل يكن ما خيطر ببال رسول اهللا 

اشتغل  لِْقى الشَّْيطَانُ ِفْتَنةً  لّلَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِم مََّرٌض َوالْقَاِسَيةِ  قُلُوُبُهْم واجلواب ال يبعد أنه إذا قوي التمينَما ُي
  اخلاطر به فحصل السهو يف األفعال الظاهرة بسببه فيصري ذلك فتنة للكفار فهذا آخر القول يف هذه املسألة

البحث إىل أن الغرض من هذه اآلية بيان أن الرسل الذين أرسلهم اهللا تعاىل وإن  املسألة الثالثة يرجع حاصل
عصمهم عن اخلطأ مع العلم فلم يعصمهم من جواز السهو ووسوسة الشيطان بل حاهلم يف جواز ذلك كحال 

آلية أنه مل سائر البشر فالواجب أن ال يتبعوا إال فيما يفعلونه عن علم فذلك هو احملكم وقال أبو مسلم معىن ا
يرسل نبياً إال إذا متىن كأنه قيل وما أرسلنا إىل البشر ملكاً وما أرسلنا إليهم نبياً إال منهم وما أرسلنا نبياً خال 



عند تالوته الوحي من وسوسة الشيطان وأن يلقي يف خاطره وما يضاد الوحي ويشغله عن حفظه فيثبت اهللا 
ذلك وبطالن ما يكون من الشيطان قال وفيما تقدم من قوله قُلْ النيب على الوحي وعلى حفظه ويعلمه صواب 

ذير لكم ياأَْهلَ أَيَُّها النَّاُس إِنََّما أََناْ لَكُْم َنِذيٌر مُّبٌِني تقوية هلذا التأويل فكأنه تعاىل أمره أن يقول للكافرين أنا ن
سل رجاالً فقد وسوس الشيطان إليهم فإن لكين من البشر ال من املالئكة ومل يرسل اهللا تعاىل مثلي ملكاً بل أر

قيل هذا إمنا يصح لو كان السهو ال جيوز على املالئكة قلنا إذا كانت املالئكة أعظم درجة من األنبياء مل يلزم 
من استيالئهم بالوسوسة على األنبياء استيالؤهم بالوسوسة على املالئكة واعلم أنه سبحانه ملا شرح حال هذه 

  ك ببحثنيالوسوسة أردف ذل
املراد إزالته وإزالة تأثريه فهو  البحث األول كيفية إزالتها وذلك هو قوله تعاىل فََينَسُخ اللَُّه َما ُيلِْقى الشَّْيطَانُ ف

النسخ اللغوي ال النسخ الشرعي املستعمل يف األحكام أما قوله ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه ءاَياِتِه فإذا محل التمين على 
  به آيات القرآن وإال فيحمل على أحكام األدلة اليت ال جيوز فيها الغلط القراءة فاملراد

البحث الثاين أنه تعاىل بني أثر تلك الوسوسة مث إنه سبحانه شرح أثرها يف حق الكفار أوالً مث يف حق املؤمنني 
اد به تشديد التبعيد ألن عندما يظهر من ثانياً أما يف حق الكفار فهو قوله لَّيْجَعلَ َما ُيلِْقى الشَّْيطَانُ ِفْتَنةً  واملر

االشتباه يف القرآن سهواً يلزمهم البحث عن ذلك ليميزوا السهو من العمد ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
  وليعلموا أن العمد صواب والسهو قد ال يكون صواباً
  فيه سؤاالنأما قوله لّلَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِم مََّرٌض َوالْقَاِسَيةِ  قُلُوُبُهْم ف

ى قُلُوبِهِم مََّرٌض ومل خصهم بذلك اجلواب ألهنم مع   السؤال األول مل قال ِفْتَنةً  لّلَِّذيَن ِف

  كفرهم حيتاجون إىل ذلك التدبر وأما املؤمنون فقد تقدم علمهم بذلك فال حيتاجون إىل التدبر
كما قال ِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض وأما القاسية السؤال الثاين ما مرض القلب اجلواب أنه الشك والشبهة وهم املنافقون 

  قلوهبم فهم املشركون املصرون على جهلهم ظاهراً وباطناً
أما قوله تعاىل َوإِنَّ الظَّاِلِمَني لَِفى ِشقَاقٍ َبِعيٍد يريد أن هؤالء املنافقني واملشركني فأصله وإهنم فوضع الظاهر 

شاقة واملعاداة واملباعدة سواء وأما يف حق املؤمنني فهو قوله موضع املضمر قضاء عليهم بالظلم والشقاق وامل
اه الشيطان َوِلَيْعلََم الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم أَنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّّبَك ويف الكناية ثالثة أوجه أحدها أهنا عائدة إىل نسخ ما ألق

ن الشيطان من ذلك اإللقاء هو احلق أما على عن الكليب وثانيها أنه احلق أي القرآن عن مقاتل وثالثها أن متك
قولنا فألنه سبحانه وتعاىل أي شيء فعل فقد تصرف يف ملكه وملكه بضم امليم وكسرها فكان حقاً وأما على 

قول املعتزلة فألنه سبحانه حكيم فتكون كل أفعاله صواباً فيؤمنوا به فتخبت له قلوهبم أي ختضع وتسكن 
ا خلق له َوِلَيْعلََم الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم أَنَُّه إىل أن يتأولوا ما يتشابه يف الدين لعلمهم بأن املقضي كائن و كل ميسر مل

بالتأويالت الصحيحة ويطلبوا ما أشكل منه من اجململ الذي تقتضيه األصول احملكمة حىت ال تلحقهم حرية وال 
سبحانه حال الكافرين أوالً مث حال املؤمنني ثانياً عاد إىل تعتريهم شبهة وقرىء هلاد الذين آمنوا بالتنوين وملا بني 

ْنُه أي من القرآن أو من الرسول وذلك  شرح حال الكافرين مرة أخرى فقال َوالَ َيَزالُ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفى ِمْرَيةٍ  ّم
  يدل على أن األعصار إىل قيام الساعة ال ختلو ممن هذا وصفه

ِتَيُهُم السَّاَعةُ  َبْغَتةً  أي فجأة من دون أن يشعروا مث جعل الساعة غاية لكفرهم وأهنم أما قوله تعاىل َحتَّى َتأْ



يؤمنون عند أشراط الساعة على وجه اإلجلاء واختلف يف املراد باليوم العقيم وفيه قوالن أحدمها أنه يوم بدر 
ن فيه فيصرن كأهنن عقم مل يلدن وإمنا وصف يوم احلرب بالعقيم لوجوه أربعة أحدها أن أوالد النساء يقتلو

وثانيها أن املقاتلني يقال هلم أبناء احلرب فإذا قتلوا وصف يوم احلرب بالعقيم على سبيل اجملاز وثالثها هو الذي 
ال خري فيه يقال ريح عقيم إذا مل تنشىء مطراً ومل تلقح شجراً ورابعها أنه ال مثل له يف عظم أمره وذلك لقتال 

قول الثاين أنه يوم القيامة وإمنا وصف بالعقيم لوجوه أحدها أهنم ال يرون فيه خرياً وثانيها أنه ال املالئكة فيه ال
ليل فيه فيستمر كاستمرار املرأة على تعطل الوالدة وثالثها أن كل ذات محل تضع محلها يف ذلك اليوم فكيف 

َوالَ َيَزالُ الَِّذيَن كَفَُرواْ ويكون املراد يوم بدر حيصل احلمل فيه وهذا القول أوىل ألنه ال جيوز أن يقول اهللا تعاىل 
ا ذكر الساعة فلو محلتم اليوم العقيم على يوم القيامة لزم  ألن من املعلوم أهنم يف مرية بعد يوم بدر فإن قيل مل
لو  التكرار قلنا ليس كذلك ألن الساعة من مقدمات القيامة واليوم العقيم هو نفس ذلك اليوم وعلى أن األمر
كان كما قاله مل يكن تكراراً ألن يف األول ذكر الساعة ويف الثاين ذكر عذاب ذلك اليوم وحيتمل أن يكون 

  املراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم عقيم القيامة
ِه فمن أقوى ما يدل على أن اليوم العقيم هو ذلك اليوم وأراد بذلك أنه  ال مالك يف أما قوله الُْملُْك َيْوَمِئٍذ للَّ

ذلك اليوم سواه فهو خبالف أيام الدنيا اليت ملك اهللا األمور غريه وبني أنه احلاكم بينهم ال حاكم سواه وذلك 
  زجر عن معصيته مث بني كيف حيكم بينهم وأنه يصري املؤمنني إىل جنات النعيم والكافرين

يومئذ عن أي مجلة ينوب قلنا تقديره امللك  يف العذاب املهني وقد تقدم وصف اجلنة والنار فإن قيل التنوين يف
ُه َحتَّى َتأِْتَيُهُم السَّاَع   ةُ يوم يؤمنون أو يوم تزول مريتهم لقوله تعاىل َوالَ َيَزالُ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفى ِمْرَيةٍ  ّمْن

ُم اللَُّه رِْزقاً َحَسناً َوإِنَّ اللََّه لَُهَو َخْيُر الرَازِِقَني لَُيْدِخلَنَُّهْم َوالَِّذيَن َهاَجُرواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ قُِتلُوا أَْو َماُتواْ لََيْرُزقَنَُّه
ِه لََينُصَرنَُّه اللَُّه إِنَّ اللََّه مُّْدَخالً َيْرضَْوَنُه َوإِنَّ اللََّه لََعِليٌم َحِليٌم ذاِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه ثُمَّ ُبِغىَ  َعلَْي

يٌع َبِصٌري ذاِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو َعفُوٌّ غَفُوٌر ذاِلَك بِأَنَّ اللََّه ُيوِلُج الَّْيلَ ِفى النَّهَارِ َوُيوِلُج النََّهاَر ِفى الَّْيلِ َوأَنَّ اللََّه َسِملَ
  الْكَبُِري الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه ُهَو الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِلى ُّ

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أن امللك له يوم القيامة وأنه حيكم بينهم ويدخل املؤمنني اجلنات أتبعه بذكر وعده الكرمي 
للمهاجرين وأفردهم بالذكر تفخيماً لشأهنم فقال عز من قائل َوالَِّذيَن َهاَجُرواْ واختلفوا فيمن أريد بذلك فقال 

وتقرباً إىل اهللا تعاىل وقال آخرون بل ) صلى اهللا عليه وسلم ( الباً لنصرة الرسول بعضهم من هاجر إىل املدينة ط
أو يف سراياه لنصرة الدين ولذلك ذكر القتل بعده ) صلى اهللا عليه وسلم ( املراد من جاهد فخرج مع الرسول 

جماهد أهنا نزلت يف ومنهم من محله على األمرين واختلفوا من وجه آخر فقال قوم املراد قوم خمصوصون روى 
طوائف خرجوا من مكة إىل املدينة للهجرة فتبعهم املشركون فقاتلوهم وظاهر الكالم للعموم مث إنه سبحانه 

زِِقَني وتعاىل وصفهم برزقهم ومسكنهم أما الرزق فقوله تعاىل لََيْرُزقَنَُّهُم اللَُّه رِْزقاً َحَسناً َوإِنَّ اللََّه لَُهَو َخْيُر الر
  ائلوفيه مس

املسألة األوىل ال شبهة يف أن الرزق احلسن هو نعيم اجلنة وقال األصم إنه العلم والفهم كقول شعيب عليه 
فهذا يف الدنيا ويف اآلخرة اجلنة وقال الكليب رزقاً حسناً حالالً )  ٨٨هود ( السالم َوَرَزقَنِى ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا 



تعاىل جعله جزاء على هجرهتم يف سبيل اهللا بعد القتل واملوت وهو الغنيمة وهذان الوجهان ضعيفان ألنه 
  وبعدمها ال يكون إال نعيم اجلنة

املسألة الثانية ال بد من شرط اجتناب الكبائر يف كل وعد يف القرآن ألن هذا املهاجر لو ارتكب كبرية لكان 
اً على قول املعتزلة فإن قيل فما فضله على  حكمه يف املشيئة على قولنا وخلرج عن أن يكون أهالً للجنة قطع

سائر املؤمنني يف الوعد إن كان كما قلتم قلنا فضلهم يظهر ألن ثواهبم أعظم وقد قال تعاىل الَ َيْسَتوِى ِمنكُم مَّْن 
وفارق ) صلى اهللا عليه وسلم ( فمعلوم أن من هاجر مع الرسول )  ١٠احلديد ( أَنفََق ِمن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ 

ره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وطهور صولتهم صار فعله كالسبب لقوة الدين وعلى هذا ديا
  الوجه عظم حمل األنصار حىت صار ذكرهم والثناء عليهم تالياً لذكر املهاجرين ملا آووه ونصروه

َني مع العلم بأن كل الرزق من عنده على وجوه املسألة الثالثة اختلفوا يف معىن قوله َوإِنَّ اللََّه لَُهَو َخْيُر الرزِِق
أحدها التفاوت إمنا كان بسبب أنه سبحانه خمتص بأن يرزق ما ال يقدر عليه غريه وثانيها أن يكون املراد أنه 

األصل يف الرزق وغريه إمنا يرزق مبا تقدم من الرزق من جهة اهللا تعاىل وثالثها أن غريه ينقل الرزق من يده إىل 
ه ال أنه يفعل نفس الرزق ورابعها أن غريه إذا رزق فإمنا يرزق النتفاعه به إما ألجل أن خيرج عن يد غري

الواجب وإما ألجل أن يستحق به محداً أو ثناء وإما ألجل دفع الرقة اجلنسية فكان الواحد منا إذا رزق فقد 
كماالً زائداً فكان الرزق الصادر  طلب العوض أما احلق سبحانه فإن كماله صفة ذاتية له فال يستفيد من شيء

منه حملض اإلحسان وخامسها أن غريه إمنا يرزق لو حصل يف قلبه إرادة ذلك الفعل وتلك اإلرادة من اهللا 
فالرازق يف احلقيقة هو اهللا تعاىل وسادسها أن املرزوق يكون حتت منة الرازق ومنة اهللا تعاىل أسهل حتمالً من منة 

الرَّازِِقَني وسابعها أن الغري إذا رزق فلوال أن اهللا تعاىل أعطى ذلك اإلنسان أنواع احلواس الغري فكان هو َخْيُر 
وأعطاه السالمة والصحة والقدرة على االنتفاع بذلك الرزق ملا أمكنه االنتفاع به ورزق الغري ال بد وأن يكون 

ىل فإنه ال حاجة به إىل رزق غريه فثبت أنه مسبوقاً برزق اهللا وملحوقاً به حىت حيصل االنتفاع وأما رزق اهللا تعا
  سبحانه َخْيُر الرَّازِِقَني

املسألة الرابعة قالت املعتزلة اآلية تدل على أمور ثالثة أحدها أن اهللا تعاىل قادر وثانيها أن غري اهللا يصح منه أن 
حالالً ألن قوله َخْيُر الرَّازِِقَني يرزق وميلك ولوال كونه قادراً فاعالً ملا صح ذلك وثالثها أن الرزق ال يكون إال 

داللة على كوهنم ممدوحني واجلواب ال نزاع يف كون العبد قادراً فإن عندنا القدرة مع الداعي مؤثرة يف الفعل 
  مبعىن االستلزام وأما الثالث فبحث لفظي وقد سبق الكالم فيه

فسوى بينهما يف الوعد ظن قوم أن حال املقتول يف اجلهاد وامليت املسألة اخلامسة ملا قال تعاىل ثُمَّ قُِتلُواْ أَْو َماُتواْ 
على فراشه سواء وهذا إن أخذوه من الظاهر فال داللة فيه ألن اجلمع بينهما يف الوعد ال يدل على تفضيل وال 
 تسوية كما أن اجلمع بني املؤمنني ال يدل على ذلك وإن أخذوه من دليل آخر فهو حق فإنه روى أنس أن النيب

املقتول يف سبيل اهللا تعاىل واملتوىف يف سبيل اهللا بغري قتل مها يف اخلري واألجر ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
ولفظ الشركة مشعر بالتسوية وإال فال يبقى لتخصيصهما بالذكر فائدة وروى أيضاً أن طوائف من ) شريكان 

ا ما أعطاهم اهللا من اخلري قالوا يا رسول اهللا) صلى اهللا عليه وسلم ( أصحاب النيب   هؤالء الذين قتلوا قد علمن
وحنن جناهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا معك فأنزل اهللا تعاىل هاتني اآليتني وهذا يدل على التسوية ألهنم 



ْدَخالً َيْرضَْوَنُه َوإِنَّ ملا طلبوا مقدار األجر فلوال التسوية مل يكن اجلواب مفيداً أما املسكن فقوله تعاىل لَُيْدِخلَنَُّهْم مُّ
  اللََّه لََعِليٌم َحِليٌم وفيه مسائل

  املسألة األوىل قرىء مدخالً بضم امليم وهو من اإلدخال ومن قرأ بالفتح فاملراد املوضع
املسألة الثانية قيل يف املدخل الذي يرضونه إنه خيمة من درة بيضاء ال فصم فيها وال وصم هلا سبعون ألف 

ال أبو القاسم القشريي هو أن يدخلهم اجلنة من غري مكروه تقدم وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما مصراع وق
إمنا قال يرضونه ألهنم يرون يف اجلنة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر فريضونه وال 

)  ٢١احلاقة ( وقوله ِفى ِعيَشةٍ  رَّاِضَيةٍ  )  ٢٤التوبة ( يبغون عنها حوالً ونظريه قوله تعاىل َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها 
وقوله َوَمَساِكَن طَّيَبةً  ِفى َجنَّاِت َعْدٍن َورِْضوانٌ ّمَن اللَِّه )  ٢٨الفجر ( وقوله اْرجِِعى إِلَى َرّبِك َراِضَيةً  مَّْرِضيَّةً  

  ) ٧٢التوبة ( أَكَْبُر 
َحِليٌم وما تعلقه مبا تقدم قلنا حيتمل أنه عليم مبا يستحقونه فيفعله املسألة الثالثة إن قيل ما معىن َوإِنَّ اللََّه لَ َعِليٌم 

هبم ويزيدهم وحيتمل أن يكون املراد أنه عليم مبا يرضونه فيعطيهم ذلك يف اجلنة وأما احلليم فاملراد أنه حللمه ال 
  جلنةيعجل بالعقوبة فيمن يقدم على املعصية بل ميهل ليقع منه التوبة فيستحق منه ا

ِه لََينُصَرنَُّه اللَُّه إِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ ِه ثُمَّ ُبِغىَ  َعلَْي    غَفُوٌر ففيه مسائلأما قوله ذاِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِ
املسألة األوىل قوله ذاِلَك قد مضى الكالم فيه يف هذه اآلية يف هذه السورة وقال الزجاج أي األمر ما قصصنا 

  ك من إجناز الوعد للمهاجرين الذين قتلوا أو ماتواعلي
ِه معناه قاتل من كان يقاتله مث كان ا ا ُعوِقَب بِِه ثُمَّ ُبِغىَ  َعلَْي اقََب بِِمثْلِ َم ملقاتل املسألة الثانية قوله ذاِلَك َوَمْن َع

يف قوم من املشركني لقوا  مبغياً عليه بأن اضطر إىل اهلجرة ومفارقة الوطن وابتدىء بالقتال قال مقاتل نزلت
يلتني بقيتا من احملرم فقال بعضهم لبعض إن أصحاب حممد يكرهون القتال يف الشهر احلرام  قوماً من املسلمني لل
فامحلوا عليهم فناشدهم املسلمون أن يكفوا عن قتاهلم حلرمة الشهر فأبوا وقاتلوهم فذلك بغيهم عليهم وثبت 

يف أنفس املسلمني من القتال يف الشهر احلرام ما وقع فأنزل اهللا تعاىل هذه  املسلمون هلم فنصروا عليهم فوقع
  اآلية وعفا عنهم وغفر هلم وههنا سؤاالت

السؤال األول أي تعلق هلذه اآلية مبا قبلها اجلواب كأنه سبحانه وتعاىل قال مع إكرامي هلم يف اآلخرة هبذا 
  مالوعد ال أدع نصرهتم يف الدنيا على من بغى عليه

السؤال الثاين هل يرجع ذلك إىل املهاجرين خاصة أو إليهم وإىل املؤمنني اجلواب األقرب أنه يعود إىل الفريقني 
  فإنه تقدم ذكرمها وبني ذلك قوله تعاىل لََينُصَرنَُّه اللَُّه وبعد القتل واملوت ال ميكن ذلك يف الدنيا

يه وجهان أحدمها املراد ما فعله مشركو مكة مع املهاجرين السؤال الثالث ما املراد بالعقوبة املذكورة اجلواب ف
مبكة من طلب آثارهم ورد بعضهم إىل غري ذلك فبني تعاىل أن من عاقب هؤالء الكفار مبثل ما فعلوا فسينصره 

عليهم وهذه النصرة املذكورة تقوي تأويل من تأوله على جماهدة الكفار ال على القصاص ألن ظاهر النص ال 
  بذلك واجلواب الثاين أن هذه اآلية يف القصاص واجلراحات وهي آية مدنية عن الضحاك يليق إال

السؤال الرابع مل مسى ابتداء فعلهم بالعقوبة اجلواب أطلق اسم العقوبة على األول للتعلق الذي بينه وبني الثاين 
ثْلَُها ُيَخاِدُعونَ اللََّه  ْمكقوله تعاىل َوَجَزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّم ُهَو َخاِدُعُه   َو



السؤال اخلامس أي تعلق لقوله َوإِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر مبا تقدم اجلواب فيه وجوه أحدها أن اهللا تعاىل ندب املعاقب 
ا َوأَْصلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه  البقرة ( قَْوى َوأَن َتْعفُواْ أَقَْرُب ِللتَّ)  ٤٠الشورى ( إىل العفو عن اجلاين بقوله فََمْن َعفَ

فلما مل يأت هبذا املندوب فهو نوع إساءة )  ٤٠الشورى ( َولََمن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ االُْمورِ )  ٢٣٧
فكأنه سبحانه قال إين قد عفوت عن هذه اإلساءة وغفرهتا فإين أنا الذي أذنت لك فيه وثانيها أنه سبحانه وإن 

لباغي لكنه عرض مع ذلك مبا كان أوىل به من العفو واملغفرة فلوح بذكر هاتني الصفتني ضمن له النصر على ا
وثالثها أنه سبحانه دل بذكر العفو واملغفرة على أنه قادر على العقوبة ألنه ال يوصف بالعفو إال القادر على 

  ضده
ى النََّهارِ َوُيوِلُج النَّهَاَر ِفى الَّْيلِ مبا قبله واجلواب من السؤال السادس أي تعلق لقوله ذاِلَك بِأَنَّ اللََّه ُيوِلُج الَّْيلَ ِف

وجهني أحدمها ذلك أي ذلك النصر بسبب أنه قادر ومن آيات قدرته البالغة كونه خالقاً لليل والنهار ومتصرفاً 
فيه وثانيها  فيهما فوجب أن يكون قادراً عاملاً مبا جيري فيهما وإذا كان كذلك كان قادراً على النصر مصيباً

  املراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم يف الدنيا مبا يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدمها يف اآلخر
السؤال السابع ما معىن إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل اجلواب فيه وجهان أحدمها حيصل ظلمة 

ذلك يف مكان ظلمة هذا بطلوعها كما يضيء البيت بالسراج  هذا يف مكان ضياء ذلك بغيبوبة الشمس وضياء
  ويظلم بفقده وثانيهما أنه سبحانه يزيد يف أحدمها ما ينقص من اآلخر من الساعات

ال يقدر عليه  َه َسِميٌع َبِصٌري مبا تقدم اجلواب املراد أنه كما يقدر على ما  السؤال الثامن أي تعلق لقوله َوأَنَّ اللَّ
ا ال جيوز يف غريه فكذلك ي درك املسموع واملبصر وال جيوز املنع عليه ويكون ذلك كالتحذير من اإلقدام على م

  املسموع واملبصر
السؤال التاسع ما معىن قوله ذاِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ وأي تعلق له مبا تقدم اجلواب فيه وجهان أحدمها املراد أن 

ة على هذه األمور إمنا حصل ألجل أن اهللا هو احلق أي هو املوجود ذلك الوصف الذي تقدم ذكره من القدر
الواجب لذاته الذي ميتنع عليه التغري والزوال فال جرم أتى بالوعد والوعيد ثانيهما أن ما يفعل من عبادته هو 

ةٌ  ِفى الدُّْنَيا َوالَ ِف   ) ٤٣غافر ( ى االِْخَرةِ  احلق وما يفعل من عبادة غريه فهو الباطل كما قال لَْيَس لَُه َدْعَو
َو الَْعِلى ُّ الْكَبُِري مبا تقدم واجلواب معىن العلي القاهر املقتدر الذي ال  السؤال العاشر أي تعلق لقوله َوأَنَّ اللََّه ُه
يغلب فنبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من يعبد مرغباً بذلك يف عبادته زاجراً عن عبادة 

ا الكبري فهو العظيم يف قدرته وسلطانه وذلك أيضاً يفيد كمال القدرةغريه ف   أم

  املسألة الثالثة قوله لََينُصَرنَُّه اللَُّه إخبار عن الغيب فإنه وجد خمربه كما أخرب فكان من املعجزات
 بل يقتل املسألة الرابعة قال الشافعي رمحه اهللا من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه وقال أبو حنيفة رمحه اهللا

ا عوقب به ووعده  بالسيف واحتج الشافعي رمحه اهللا هبذه اآلية فإن اهللا تعاىل جوز للمظلوم أن يعاقب مبثل م
  النصر عليه

املسألة اخلامسة قرأ نافع وابن عامر َتْدُعونَ بالتاء ههنا ويف لقمان ويف املؤمنني ويف العنكبوت وقرأ ابن كثري وأبو 
  خلرب والعرب قد تنصرف من اخلطاب إىل اإلخبار ومن اإلخبار إىل اخلطابعمرو كلها بالياء على ا

ِفى السََّماَواِت َوَما ِفى  أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَنَزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَُتْصبُِح األرض ُمْخضَرَّةً  إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخبٌِري لَُّه َما



ى ُّ الَْحِميُد أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُم مَّا ِفى األرض َوالْفُلَْك َتْجرِى ِفى الَْبْحرِ بِأَْمرِهِ األرض َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغنِ
ُيِميُتكُْم ثُمَّ َياكُْم ثُمَّ َوُيْمِسُك السََّمآَء أَن َتقََع َعلَى األرض إِالَّ بِإِذْنِِه إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوٌف رَِّحيٌم َوُهَو الَِّذى أَْح

  ُيْحيِيكُْم إِنَّ اِإلْنَسانَ لَكَفُوٌر
اعلم أنه تعاىل ملا دل على قدرته من قبل مبا ذكره من ولوج الليل يف النهار ونبه به على نعمه أتبعه بأنواع أخر 

  من الدالئل على قدرته ونعمته وهي ستة
  السََّماء َماء فَُتْصبُِح االْْرُض ُمْخَضرَّةً  إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخبٌِري وفيه مسائلأوهلا قوله تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَنَزلَ ِمَن 

املسألة األوىل ذكروا يف قوله أَلَْم َتَر وجوهاً ثالثة أحدها أن املراد هو الرؤية احلقيقية قالوا ألن املاء النازل من 
أمكن محل الكالم على حقيقته فهو أوىل وثانيها أن  السماء يرى بالعني واخضرار النبات على األرض مرئي وإذا

املراد أمل خترب على سبيل االستفهام وثالثها املراد أمل تعلم والقول األول ضعيف ألن املاء وإن كان مرئياً إال أن 
كون اهللا منزالً له من السماء غري مرئي إذا ثبت هذا وجب محله على العلم ألن املقصود من تلك الرؤية هو 

  لعلم ألن الرؤية إذا مل يقترن هبا العلم كانت كأهنا مل حتصلا
  املسألة الثانية قرىء ُمْخَضرَّةً  كمبقلة ومسبعة أي ذات خضرة وههنا سؤاالت

السؤال األول مل قال فَُتْصبُِح األرض ومل يقل فأصبحت اجلواب لنكتة فيه وهي إفادة بقاء أثر املطر زماناً بعد 
  لى فالن عام كذا فأروح وأغد شاكراً له ولو قلت فرحت وغدوت مل يقع ذلك املوقعزمان كما تقول أنعم ع

السؤال الثاين مل رفع ومل ينصب جواباً لالستفهام واجلواب لو نصب ألعطى عكس ما هو الغرض ألن معناه 
فتشكر  إثبات اإلخضرار فينقلب بالنصب إىل نفي اإلخضرار مثاله أن تقول لصاحبك أمل تر أين أنعمت عليك

  وإن نصبته فأنت ناف لشكره شاك لتفريطه وإن رفعته فأنت مثبت للشكر
السؤال الثالث مل أورد تعاىل ذلك داللة على قدرته على اإلعادة كما قال أبو مسلم اجلواب حيتمل ذلك 

  وحيتمل أنه نبه به على عظيم قدرته وواسع نعمه
َخبٌِري مبا ُتقدم اجلواب من وجوه أحدها أراد أنه رحيم بعباده ولرمحته  السؤال الرابع ما تعلق قوله إِنَّ اللََّه لَِطيٌف

فعل ذلك حىت عظم انتفاعهم به ألن األرض إذا أصبحت خمضرة والسماء إذا أمطرت كان ذلك سبباً لعيش 
ة احليوانات على اختالفها أمجع ومعىن َخبٌِري أنه عامل مبقادير مصاحلهم فيفعل على قدر ذلك من دون زياد

ونقصان وثانيها قال ابن عباس لَِطيٌف بأرزاق عباده َخبٌِري مبا يف قلوهبم من القنوط وثالثها قال الكليب لَِطيٌف يف 
  أفعاله َخبٌِري بأعمال خلقه ورابعها قال مقاتل لَِطيٌف باستخراج النبت َخبٌِري بكيفية خلقه

َوَما ِفي االْْرضِ َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغنِى ُّ الَْحِميُد واملعىن أن كل ذلك الداللة الثانية قوله تعاىل لَُّه َما ِفي السََّماَواِت 
منقاد له غري ممتنع من التصرف فيه وهو غين عن األشياء كلها وعن محد احلامدين أيضاً ألنه كامل لذاته 

احلكمة من قطر ونبات والكامل لذاته غين عن كل ما عداه يف كل األمور ولكنه ملا خلق احليوان فال بد يف 
للحيوانات وإنعاماً عليهم ال حلاجة به إىل ذلك وإذا كان كذلك كان إنعامه خالياً عن  فخلق هذه األشياء رمحة 
غرض عائد إليه فكان مستحقاً للحمد فكأنه قال إنه لكونه غنياً مل يفعل ما فعله إال لإلحسان ومن كان كذلك 

  داً فلهذا قال َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغنِى ُّ الَْحِميُدكان مستحقاً للحمد فوجب أن يكون محي
الداللة الثالثة قوله أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ أي ذلل لكم ما فيها فال أصلب من احلجر وال أحد 



ينتفع هبا من حيث األكل من احلديد وال أكثر هيبة من النار وقد سخرها لكم وسخر احليوانات أيضاً حىت 
والركوب واحلمل عليها واالنتفاع بالنظر إليها فلوال أن سخر اهللا تعاىل اإلبل والبقر مع قوهتما حىت يذللهما 

ا كان ذلك نعمة   الضعيف من الناس ويتمكن منهما مل
ملراد وسخر لكم الفلك لتجري يف البحر الداللة الرابعة قوله تعاىل َوالْفُلَْك َتْجرِى ِفى الَْبْحرِ بِأَْمرِِه واألقرب أن ا

وكيفية تسخريه الفلك هو من حيث سخر املاء والرياح جلريها فلوال صفتهما على ما مها عليه ملا جرت بل 
كانت تغوص أو تقف أو تعطب فنبه تعاىل على نعمه بذلك وبأن خلق ما تعمل منه السفن وبأن بني كيف تعمل 

ا كان اجملرى هلا بالرياح نسب ذلك إىل أمره توسعاً ألن ذلك يفيد تعظيمه بأكثر وإمنا قال بأمره ألنه سبحانه مل
  مما يفيد لو أضافه إىل فعل بناء على عادة امللوك يف مثل هذه اللفظة

  لََرُؤوٌف رَِّحيٌم الداللة اخلامسة قوله تعاىل َوُيْمِسُك السََّماء أَن َتقََع َعلَى االْْرضِ إِالَّ بِإِذْنِِه إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ

واعلم أن النعم املتقدمة ال تكمل إال هبذه ألن السماء مسكن املالئكة فوجب أن يكون صلباً ووجب أن يكون 
ثقيالً وما كان كذلك فال بد من اهلوى لوال مانع مينع منه وهذه احلجة مبنية على ظاهر األوهام وقوله تعاىل أَن 

ل البصريون كراهية أن تقع وهذا بناء على مسألة كالمية وهي أن اإلرادات َتقََع قال الكوفيون كي ال تقع وقا
والكراهات هل تتعلق بالعدم فمن منع من ذلك صار إىل التأويل األول واملعىن أنه أمسكها لكي ال تقع فتبطل 

  النعم اليت أنعم هبا
املنعم هبذه النعم اجلامعة ملنافع الدنيا والدين قد بلغ الغاية  أما قوله تعاىل إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُؤوٌف رَِّحيٌم فاملعىن أن

  يف اإلحسان واإلنعام فهو إذن رؤوف رحيم
سخر له هذه  الداللة السادسة قوله َوُهَو الَِّذى أَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم إِنَّ اِإلْنَسانَ لَكَفُوٌر واملعىن أن من

ا فهو الذي أحياه فنبه باإلحياء األول على إنعام الدنيا علينا بكل ما تقدم ونبه باإلماتة األمور وأنعم عليه هب
واإلحياء الثاين على نعم الدين علينا فإنه سبحانه وتعاىل خلق الدنيا بسائر أحواهلا لآلخرة وإال مل يكن للنعم 

وتكلفها وال لركوب احليوانات وذحبها على هذا الوجه معىن يبني ذلك أنه لوال أمر اآلخرة مل يكن للزراعات 
إىل غري ذلك معىن بل كان تعاىل خيلقه ابتداء من غري تكلف الزرع والسقي وإمنا أجرى اهللا العادة بذلك ليعترب 
به يف باب الدين وملا فصل تعاىل هذه النعم قال إِنَّ اِإلْنَسانَ لَكَفُوٌر وهذا كما قد يعدد املرء نعمه على ولده مث 

إن الولد لكفور لنعم الوالد زجراً له عن الكفران وبعثاً له على الشكر فلذلك أورد تعاىل ذلك يف الكفار يقول 
فبني أهنم دفعوا هذه النعم وكفروا هبا وجهلوا خالقها مع وضوح أمرها ونظريه قوله تعاىل َوقَِليلٌ ّمْن ِعَباِدىَ  

ا اإلنسان ههنا هو الكافر وقال أيضاً هو األسود بن عبد وقال ابن عباس رضي اهللا عنهم)  ١٣سبأ ( الشَّكُوُر 
  األسد وأبو جهل والعاص وأيب بن خلف واألوىل تعميمه يف كل املنكرين

ِقيمٍ َوإِن ى ُهًدى مُّْسَتلِّكُلِّ أُمَّةٍ  َجَعلَْنا َمنَسكاً ُهْم َناِسكُوُه فَالَ ُيَنازُِعنََّك ِفى االٌّ ْمرِ َواْدُع إِلَى َربَِّك إِنََّك لََعلَ
ِه َت ا كُنُتْم ِفي   ْخَتِلفُونََجاَدلُوَك فَقُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ اللَُّه َيْحكُُم َبْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِفيَم

إعلم أنه تعاىل ملا قدم ذكر نعمه وبني أنه رؤوف رحيم بعباده وإن كان منهم من يكفر وال يشكر أتبعه بذكر 
  ا كلف فقال لّكُلّ أُمَّةٍ  َجَعلَْنا َمنَسكاً ُهْم َناِسكُوُه وفيه مسائلنعمه مب



  املسألة األوىل إمنا حذف الواو يف قوله ِلكُلّ أُمَّةٍ  ألنه ال تعلق هلذا الكالم مبا قبله فال جرم حذف العاطف
  نيها قرباناً ولفظيذحبون فيه وثا) اً ( املسألة الثانية يف املنسك أقوال أحدها قال ابن عباس عيد 

املنسك خمتص بالذبائح عن جماهد وثالثها مألفاً يألفونه إما مكاناً معيناً أو زماناً معيناً ألداء الطاعات ورابعها 
املنسك هو الشريعة واملنهاج وهو قول ابن عباس يف رواية عطاء واختيار القفال وهو األقرب لقوله تعاىل ِلكُلّ 

وألن املنسك مأخوذ من النسك وهو العبادة وإذا وقع اإلسم على )  ٤٨املائدة ( ً َوِمْنَهاجاً  َجَعلَْنا ِمنكُْم ِشْرَعة
كل عبادة فال وجه للتخصيص فإن قيل هال محلتموه على الذبح ألن املنسك يف العرف ال يفهم منه إال الذبح 

املنسك يف العرف خمصوص وهال محلتموه على موضع العبادة أو على وقتها اجلواب عن األول ال نسلم أن 
خذوا عين ( بالذبح والدليل عليه أن سائر ما يفعل يف احلج يوصف بأنه مناسك وألجله قال عليه السالم 

  وعن الثاين أن قوله ُهْم َناِسكُوُه أليق بالعبادة منه بالوقت واملكان) مناسككم 
) صلى اهللا عليه وسلم ( ان يف زمن الرسول املسألة الثالثة زعم قوم أن املراد من قوله ُهْم َناِسكُوُه من ك

متمسكاً بشرع كاليهود والنصارى وال ميتنع أن يريد كل من تعبد من األمم سواء بقيت آثارهم أو مل تبق ألن 
  قوله ُهْم َناِسكُوُه كالوصف لألمم وإن مل يعبدوا يف احلال

ُيَنازُِعنََّك أي أثبت يف دينك ثباتاً ال يطمعون أن خيدعوك  أما قوله تعاىل فَالَ ُيَنازُِعنََّك ِفى االْْمرِ فقرىء فَالَ
ليزيلوك عنه وأما قوله فَالَ ُيَنازُِعنََّك ففيه قوالن أحدمها وهو قول الزجاج أنه هنى هلم عن منازعتهم كما تقول ال 

مر اآلن على يضاربنك فالن أي ال تضاربه والثاين أن املراد أن عليهم اتباعك وترك خمالفتك وقد استقر األ
شرعك وعلى أنه ناسخ لكل ما عداه فكأنه تعاىل هنى كل أمة بقيت منها بقية أن تستمر على تلك العادة 

فلذلك قال َواْدُع إِلَى َرّبَك أي ال ختص بالدعاء ) صلى اهللا عليه وسلم ( وألزمها أن تتحول إىل اتباع الرسول 
ك على هدى مستقيم واهلدى حيتمل نفس الدين وحيتمل أدلة أمة دون أمة فكلهم أمتك فادعهم إىل شريعتك فإن

الدين وهو أوىل كأنه قال ادعهم إىل هذا الدين فإنك من حيث الداللة على طريقة واضحة وهلذا قال َوإِن 
َجاَدلُوَك واملعىن فإن عدلوا عن النظر يف هذه األدلة إىل طريقة املراء والتمسك بالعادة فقد بينت وأظهرت ما 

ُم بَِما َتْعَملُونَ ألنه ليس بعد إيضاح األدلة إال هذا اجلنس الذي جيري جمرى الوعيد يلزم ك فَقُلِ اللَُّه أَْعلَ
والتحذير من حكم يوم القيامة الذي يتردد بني جنة وثواب ملن قبل وبني نار وعقاب ملن رد وأنكر فقال اللَُّه 

تعرفون حينئذ احلق من الباطل واهللا أعلمَيْحكُُم َبْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِفيَما  ِه َتْخَتِلفُونَ ف   كُنُتْم ِفي
َوَيْعُبُدونَ ِمن ُدوِن أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفى السََّمآِء واألرض إِنَّ ذاِلَك ِفى ِكَتابٍ إِنَّ ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري 

ُف ِفى ناً َوَما لَْيَس لَُهْم بِِه ِعلٌْم َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمن نَِّصريٍ َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم َءاَياُتَنا َبيَِّناٍت َتْعرِاللَِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه ُسلْطَا
كُم بَِشرٍّ مِّن ذاِلكُُم النَّاُر َوَعَدَها ُوُجوِه الَِّذيَن كَفَُرواْ الُْمْنكََر َيكَاُدونَ َيْسطُونَ بِالَِّذيَن َيْتلُونَ َعلَْيهِْم َءاَياُتَنا قُلْ أَفَأَُنبِّئُ

  اللَُّه الَِّذيَن كَفَُرواْ َوبِئَْس الَْمصُِري

ُه َيْحكُُم َبْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ   أتبعه مبا به يعلم أنه سبحانه عامل )  ١٤١النساء ( إعلم أنه تعاىل ملا قال من قبل فَاللَّ
م منه بينهم بالعدل ال باجلور فقال لرسوله أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفى مبا يستحقه كل أحد منهم فيقع احلك

  السََّماء َواالْْرضِ وههنا مسائل
) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل قوله أَلَْم َتْعلَْم هو على لفظ االستفهام لكن معناه تقوية قلب الرسول 



  ن كل فعلهم حمفوظ عند اهللا ال يضل عنه وال ينسىوالوعد له وإيعاد الكافرين بأ
واملراد سائر العباد وألن الرسالة ال تثبت إال بعد ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية اخلطاب مع الرسول 

العلم بكونه تعاىل عاملاً بكل املعلومات إذ لو مل يثبت ذلك جلاز أن يشتبه عليه الكاذب بالصادق فحينئذ ال 
إظهار املعجز دليالً على الصدق وإذا كان كذلك استحال أن ال يكون الرسول عاملاً بذلك فثبت أن  يكون

  املراد أن يكون خطاباً مع الغري
أما قوله إِنَّ ذاِلَك ِفى ِكَتابٍ ففيه قوالن أحدمها وهو قول أيب مسلم أن معىن الكتاب احلفظ والضبط والشد 

هتا فحفظت بذلك ما فيها ومعناه ومعىن الكتاب بني الناس حفظ ما يتعاملون يقال كتبت املزادة أكتبها إذا خرز
ا حيدثه اهللا يف  به فاملراد من قوله إِنَّ ذاِلَك ِفى ِكَتابٍ أنه حمفوظ عنده والتايل وهو قول اجلمهور أن كل م

صحيحاً نظراً إىل السموات واألرض فقد كتبه يف اللوح احملفوظ قالوا وهذا أوىل ألن القول األول وإن كان 
االشتقاق لكن الواجب محل اللفظ على املتعارف ومعلوم أن الكتاب هو ما تكتب فيه األمور فكان محله عليه 

أوىل فإن قيل فقد يوهم ذلك أن علمه مستفاد من الكتاب وأيضاً فأي فائدة يف ذلك الكتاب واجلواب عن 
مطابقة للموجودات من أدل الدالئل على أنه سبحانه األول أن كتبه تلك األشياء يف ذلك الكتاب مع كوهنا 

غين يف علمه عن ذلك الكتاب وعن الثاين أن املالئكة ينظرون فيه مث يرون احلوادث داخلة يف الوجود على 
  وفقه فصار ذلك دليالً هلم زائداً على كونه سبحانه عاملاً بكل املعلومات

َيِسٌري فمعناه أن كتبه مجلة احلوادث مع أهنا من الغيب مما يتعذر على اخللق أما قوله ِكَتابٍ إِنَّ ذاِلَك َعلَى اللَِّه 
لكنها حبيث مىت أرادها اهللا تعاىل كانت فعرب عن ذلك بأنه يسري وإن كان هذا الوصف ال يستعمل إال فينا من 

عظيم نعمه  حيث تسهل وتصعب علينا األمور وتعاىل اهللا عن ذلك مث بني سبحانه ما يقدم الكفار عليه مع
ا لَْم ُيَنّزلْ بِِه ُسلْطَاناً َوَما لَْيَس لَُهْم بِِه ِعلٌْم فبني أن ع بادهتم لغري اهللا ووضوح دالئله فقال َوَيْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َم

ا لَْم ُيَنّزلْ بِِه ُسلْطَاناً وال عن دليل عقلي وه و املراد تعاىل ليست مأخوذة عن دليل مسعي وهو املراد من قوله َم
من قوله َوَما لَْيَس لَُهْم بِِه ِعلٌْم وإذا مل يكن كذلك فهو عن تقليد أو جهل أو شبهة فوجب يف كل قول هذا شأنه 

أن يكون باطالً فمن هذا الوجه يدل على أن الكافر قد يكون كافراً وإن مل يعلم كونه كافراً ويدل أيضاً على 
  فساد التقليد

  ِمَني ِمن نَِّصريٍ ففيه وجهان أحدمها أهنم ليس هلم أحد ينتصر هلم من اهللا كماأما قوله َوَما ِللظَّاِل

قد تتفق النصرة يف الدنيا والثاين ما هلم يف كفرهم ناصر باحلجة فإن احلجة ليست إال للحق واحتجت املعتزلة 
  هبذه اآلية يف نفي الشفاعة والكالم عليه معلوم

ْيهِْم ءاَياُتَنا َبّيَناٍت يعين من تقدم ذكره وهذه اآليات هي القرآن ووصفها بأهنا بينات أما قوله تعاىل َوإِذَا ُتْتلَى َعلَ
لكوهنا متضمنة للدالئل العقلية وبيان األحكام فبني أهنم مع جهلهم إذا نبهوا على األدلة وعرضت عليهم 

املنكر الفظيع من ) ف الكشا( املعجزة ظهر يف وجوههم املنكر واملراد داللة الغيظ والغضب قال صاحب 
التهجم والفجور والنشوز واإلنكار كاملكرم مبعىن اإلكرام وقرىء تعرف على ما مل يسم فاعله وللمفسرين يف 
املنكر عبارات أحدها قال الكليب تعرف يف وجوههم الكراهية للقرآن ثانيها قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  أن يكون من اهللا تعاىلالتجرب والترفع وثالثها قال مقاتل أنكروا 



أما قوله تعاىل َيكَاُدونَ َيْسطُونَ فقال اخلليل والفراء والزجاج السطو شدة البطش والوثوب واملعىن يهمون 
بالبطش والوثوب تعظيماً إلنكار ما خوطبوا به فحكى تعاىل عظيم متردهم على األنبياء واملؤمنني مث أمر رسوله 

قوله ّمن ذاِلكُُم أي من ) الكشاف ( أَفَأَُنّبئُكُم بَِشّر ّمن ذاِلكُُم النَّاُر قال صاحب بأن يقابلهم بالوعيد فقال قُلْ 
غيظكم على الناس وسطوكم عليهم أو مما أصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تلى عليكم فقوله ّمن ذاِلكُُم 

بسوء فعالكم أعظم مما ينالكم عند  فيه وجهان أحدمها املراد أن الذي ينالكم من النار اليت تكادون تقتحموهنا
تالوة هذه اآليات من الغضب ومن هذا الغم والثاين أن يكون املراد بَِشّر ّمن ذاِلكُُم ما هتمون به فيمن حياجكم 

ا ميكنكم فيه اإلهالك مث بعده مصريهم إىل اجلنة وأنتم تصريون إىل النار الدائمة اليت ال فرج لكم  فإن أكرب م
قرىء النَّارِ بالرفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف كأن قائالً يقول ما شر ) الكشاف ( ارِ فقال صاحب عنها وأما النَّ

من ذلك فقيل النار أي هو النار وبالنصب على االختصاص وباجلر على البدل من شر مث بني سبحانه أنه وعدها 
َوَعَدَها اللَُّه استئناف كالم ) الكشاف ( الذين كفروا إذا ماتوا على كفرهم وهو بئس املصري قال صاحب 

  وحيتمل أن تكون النار مبتدأ و َوَعَدَها خرباً
لَوِ اْجَتَمُعواْ لَُه َوإِن َيْسلُْبُهُم ياأَيَُّها النَّاُس ُضرَِب َمثَلٌ فَاْسَتِمُعواْ لَُه إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه لَن َيْخلُقُواْ ذَُباباً َو

  ى ٌّ َعزِيٌزَشْيئاً الَّ َيْسَتنِقذُوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َوالَْمطْلُوُب َما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه إِنَّ اللََّه لَقَوِالذَُّباُب 
إعلم أنه سبحانه ملا بني من قبل أهنم يعبدون من دون اهللا ماال حجة هلم فيه وال علم ذكر يف هذه اآلية ما يدل 

  معلى إبطال قوهل

  أما قوله تعاىل ُضرَِب َمثَلٌ ففيه سؤاالت
السؤال األول الذي جاء به ليس مبثل فكيف مساه مثالً واجلواب ملا كان املثل يف األكثر نكتة عجيبة غريبة جاز 

  أن يسمى كل ما كان كذلك مثالً
اجلواب إذا كان ما يورد من  السؤال الثاين قوله ُضرَِب يفيد فيما مضى واهللا تعاىل هو املتكلم هبذا الكالم ابتداء

  الوصف معلوماً من قبل جاز ذلك فيه ويكون ذكره مبنزلة إعادة أمر قد تقدم
ُه أي تدبروه حق تدبره ألن نفس السماع ال ينفع وإمنا ينفع التدبر واعلم أن الذباب ملا كان  أما قوله فَاْسَتِمُعواْ لَ

ُدوِن اللَِّه لَن يف غاية الضعف احتج اهللا تعاىل به على إبطال قوهل م من وجهني األول قوله إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن 
َيْخلُقُواْ ذَُباباً َولَوِ اْجَتَمُعواْ لَُه قرىء يدعون بالياء والتاء ويدعون مبنياً للمفعول َولَْن أصل يف نفي املستقبل إال 

معت لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها أنه ينفيه نفياً مؤكداً فكأنه سبحانه قال إن هذه األصنام وإن اجت
فكيف يليق بالعاقل جعلها معبوداً فقوله َولَوِ اْجَتَمُعواْ لَُه نصب على احلال كأنه قال يستحيل أن خيلقوا الذباب 

كأنه سبحانه  حال اجتماعهم فكيف حال انفرداهم والثاين أن قوله َوإِن َيْسلُْبُهُم الذَُّباُب َشْيئاً الَّ َيْسَتنِقذُوُه ِمْنُه
قال أترك أمر اخللق واإلجياد وأتكلم فيما هو أسهل منه فإن الذباب إن سلب منها شيئاً فهي ال تقدر على 

استنقاذ ذلك الشيء من الذباب واعلم أن الداللة األوىل صاحلة ألن يتمسك هبا يف نفي كون املسيح واملالئكة 
ا أن يكون لنفي كون األوثان خالقة عاملة حية مدبرة أو لنفي كوهنا آهلة أما الثانية فال فإن قيل هذا االستدالل إم

مستحقة للتعظيم واألول فاسد ألن نفي كوهنا كذلك معلوم بالضرورة فأي فائدة يف إقامة الداللة عليه وأما 
ال تكون معظمة فإن جهات التعظيم خم تلفة الثاين فهذه الداللة ال تفيده ألنه ال يلزم من نفي كوهنا حية أن 



فالقوم كانوا يعتقدون فيها أهنا طلسمات موضوعة على صورة الكواكب أو أهنا متاثيل املالئكة واألنبياء 
املتقدمني وكانوا يعظموهنا على أن تعظيمها يوجب تعظيم املالئكة وأولئك األنبياء املتقدمني واجلواب أما كوهنا 

االنتفاع فهو يبطل هبذه الداللة فإهنا ملا مل تنفع طلسمات موضوعة على الكواكب حبيث حيصل منها اإلضرار و
نفسها يف هذا القدر وهو ختليص النفس عن الذبابة فألن ال تنفع غريها أوىل وأما أهنا متاثيل املالئكة واألنبياء 

ا املتقدمني فقد تقرر يف العقل أن تعظيم غري اهللا تعاىل ينبغي أن يكون أقل من تعظيم اهللا تعاىل والقوم كانو
يعظموهنا غاية التعظيم وحينئذ كان يلزم التسوية بينها وبني اخلالق سبحانه يف التعظيم فمن ههنا صاروا 

  مستوجبني للذم واملالم
أما قوله تعاىل َضُعَف الطَّاِلُب َوالَْمطْلُوُب ففيه قوالن أحدمها املراد منه الصنم والذباب فالصنم كالطالب من 

ستنقذ منه ما استلبه لعجز عنه والذباب مبنزلة املطلوب الثاين أن الطالب من عبد حيث إنه لو طلب أن خيلقه وي
الصنم واملطلوب نفس الصنم أو عبادهتا وهذا أقرب ألن كون الصنم طالباً ليس حقيقة بل هو على سبيل 

ن الضعف ال التقدير أما ههنا فعلى سبيل التحقيق لكن اجملاز فيه حاصل ألن الوثن ال يصح أن يكون ضعيفاً أل
ا وجه ثالث وهو أن يكون معىن قوله ِضْعَف ال من حيث القوة ولكن  جيوز إال على من يصح أن يقوى وههن

  لظهور قبح هذا املذهب كما يقال للمرء عند املناظرة ما أضعف هذا املذهب وما أضعف هذا الوجه

يمه حيث جعلوا هذه األصنام على هناية خساستها أما قوله َما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه أي ما عظموه حق تعظ
شريكة له يف املعبودية وهذه الكلمة مفسرة يف سورة األنعام وهو قَوِى ٌّ ال يتعذر عليه فعل شيء و َعزِيٌز ال 

يقدر أحد على مغالبته فأي حاجة إىل القول بالشريك قال الكليب يف هذه اآلية ونظريها يف سورة األنعام إهنا 
مجاعة من اليهود وهم مالك ابن الصيف وكعب بن األشرف وكعب بن أسد وغريهم لعنهم اهللا حيث  نزلت يف

قالوا إنه سبحانه ملا فرغ من خلق السموات واألرض أعيا من خلقها فاستلقى واستراح ووضع إحدى رجليه 
وبٍ واعلم أن منشأ هذه الشبهات على األخرى فنزلت هذه اآلية تكذيباً هلم ونزل قوله تعاىل َوَما َمسََّنا ِمن لُُّغ

هو القول بالتشبيه فيجب تنزيه ذات اهللا تعاىل عن مشاهبة سائر الذوات خالف ما يقوله املشبهة وتنزيه صفاته 
عن مشاهبة سائر الصفات خالف ما يقوله الكرامية وتنزيه أفعاله عن مشاهبة سائر األفعال أعين الغرض والداعي 

ف ما تقوله املعتزلة قال اإلمام أبو القاسم األنصاري رمحه اهللا فهو سبحانه جبار واستحقاق املدح والذم خال
النعت عزيز الوصف فاألوهام ال تصوره واألفكار ال تقدره والعقول ال متثله واألزمنة ال تدركه واجلهات ال 

  حتويه وال حتده صمدي الذت سرمدي الصفات
 ُسالً َوِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجُعاللَُّه َيْصطَِفى ِمَن الَْملَاِئكَةِ  ُر

  االٍّ ُموُر
ا يتعلق باإلهليات ذكر ههنا ما يتعلق بالنبوات قال مقاتل قال الوليد ابن املغرية أأنزل  اعلم أنه سبحانه ملا قدم م

  ر من بيننا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وههنا سؤاالنعليه الذك
يقتضي أن تكون الرسل )  ١فاطر ( السؤال األول كلمة ِمْن للتبعيض فقوله اللَُّه َيْصطَِفى ِمَن الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً 

واب جاز أن يكون بعضهم ال كلهم وقوله َجاِعلِ الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً يقتضي كون كلهم رسالً فوقع التناقض واجل
املذكور ههنا من كان رسالً إىل بين آدم وهم أكابر املالئكة كجربيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل واحلفظة 



  صلوات اهللا عليهم وأما كل املالئكة فبعضهم رسل إىل البعض فزال التناقض
فدل على )  ٤الزمر ( اً الَّْصطَفَى ِممَّا َيْخلُُق َما َيَشاء السؤال الثاين قال يف سورة الزمر لَّْو أََراَد اللَُّه أَن َيتَِّخذَ َولَد

يلزم  أن ولده جيب أن يكون مصطفى وهذه اآلية دلت على أن بعض املالئكة وبعض الناس من املصطفني ف
لى أن كل ولد مبجموع اآليتني إثبات الولد واجلواب أن قوله لَّْو أََراَد اللَُّه أَن َيتَِّخذَ َولَداً الَّْصطَفَى يدل ع

مصطفى وال يدل على أن كل مصطفى ولد فال يلزم من داللة هذه اآلية على وجود مصطفى كونه ولداً ويف 
هذه اآلية وجه آخر وهو أن املراد تبكيت من عبد غري اهللا تعاىل من املالئكة كأنه سبحانه أبطل يف اآلية األوىل 

  ملالئكة فبني أن علو درجةقول عبدة األوثان ويف هذه اآلية أبطل قول عبدة ا

املالئكة ليس لكوهنم آهلة بل ألن اهللا تعاىل اصطفاهم ملكان عبادهتم فكأنه تعاىل بني أهنم ما قدروا اهللا حق قدره 
أن جعلوا املالئكة معبودين مع اهللا مث بني سبحانه بقوله إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري أنه يسمع ما يقولون ويرى ما 

أتبعه بقوله َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم فقال بعضهم ما تقدم يف الدنيا وما تأخر وقال بعضهم  يفعلون ولذلك
مْ َما َبْيَن أَْيِديهِ َما َبْيَن أَْيِديهِْم أمر اآلخرة َوَما َخلْفَُهْم أمر الدنيا مث أتبعه بقوله َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع االُموُر فقوله َيْعلَُم

إشارة إىل العلم التام وقوله َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع االُموُر إشارة إىل القدرة التامة والتفرد باإلهلية واحلكم وجمموعهما 
  يتضمن هناية الزجر عن اإلقدام على املعصية

الَْخْيَر لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َوَجاِهُدوا ِفى اللَِّه َحقَّ جَِهاِدِه  ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اْركَُعواْ َواْسُجُدواْ َواْعُبُدواْ َربَّكُْم َوافَْعلُواْ
َني ِمن قَْبلُ َوِفى َهاذَا ُهَو اْجَتَباكُْم َوَما َجَعلَ َعلَْيكْم ِفى الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ مِّلَّةَ  أَبِيكُْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسمَّاكُُم الُْمْسِلِم

َو اً َعلَْيكُْم َوَتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى النَّاسِ فَأَِقيُمواْ الصَّلَواةَ  َوَءاُتواْ الزَّكَواةَ  َواْعَتِصُمواْ بِاللَِّهِلَيكُونَ الرَُّسولُ َشهِيد  ُه
  َمْولَاكُْم فَنِْعَم الَْمْولَى َونِْعَم النَّصُِري

ائع وهو من أربع أوجه أوهلا تعيني اعلم أنه سبحانه ملا تكلم يف اإلهليات مث يف النبوات أتبعه بالكالم يف الشر
  املأمور وثانيها أقسام املأمور به وثالثها ذكر ما يوجب قبول تلك األوامر ورابعها تأكيد ذلك التكليف

أما النوع األول وهو تعيني املأمور فهو قوله تعاىل ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ وفيه قوالن أحدمها املراد منه كل 
اً أو كافراً ألن التكليف هبذه األشياء عام يف كل املكلفني فال معىن لتخصيص املؤمنني املكلفني سو اء كان مؤمن

بذلك والثاين أن املراد بذلك املؤمنون فقط أما أوالً فألن اللفظ صريح فيه وأما ثانياً فألن قوله بعد ذلك ُهَو 
َتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ كل ذلك ال يليق إال باملؤمنني أقصى ما اْجَتَباكُْم وقوله ُهَو َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني وقوله َو

يف الباب أن يقال ملا كان ذلك واجباً على الكل فأي فائدة يف ختصيص املؤمنني لكنا نقول ختصيصهم بالذكر ال 
ألشياء ودلت يدل على نفي ذلك عما عداهم بل قد دلت هذه اآلية على كوهنم على التخصيص مأمورين هبذه ا

سائر اآليات على كون الكل مأمورين هبا وميكن أن يقال فائدة التخصيص أنه ملا جاء اخلطاب العام مرة بعد 
أخرى مث إنه ما قبله إال املؤمنون خصهم اهللا تعاىل هبذا اخلطاب ليكون ذلك كالتحريض هلم على املواظبة على 

  قبوله وكالتشريق هلم يف ذلك اإلقرار والتخصيص

ما النوع الثاين وهو املأمور به فقد ذكر اهللا أموراً أربعة األول الصالة وهو املراد من قوله اْركَُعواْ َواْسُجُدواْ أ
وذلك ألن أشرف أركان الصالة هو الركوع والسجود والصالة هي املختصة هبذين الركنني فكان ذكرمها 

ن الناس يف أول إسالمهم كانوا يركعون وال جارياً جمرى ذكر الصالة وذكر ابن عباس رضي اهللا عنهما أ



يسجدون حىت نزلت هذه اآلية الثاين قوله َواْعُبُدواْ َربَّكُْم وذكروا فيه وجوهاً أحدها اعبدوه وال تعبدوا غريه 
وثانيها واعبدوا ربكم يف سائر املأمورات واملنهيات وثالثها افعلوا الركوع والسجود وسائر الطاعات على وجه 

ألنه ال يكفي أن يفعل فإنه ما مل يقصد به عبادة اهللا تعاىل ال ينفع يف باب الثواب فلذلك عطف هذه  العبادة
َعلُواْ الَْخْيَر قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يزيد به صلة  اجلملة على الركوع والسجود الثالث قوله تعاىل َوافْ

ة نوع من أنواع العبادة والعبادة نوع من الرحم ومكارم األخالق والوجه عندي يف هذا الترتيب أن الصال
أنواع فعل اخلري ألن فعل اخلري ينقسم إىل خدمة املعبود الذي هو عبارة عن التعظيم ألمر اهللا وإىل اإلحسان 

خلق اهللا ويدخل فيه الرب واملعروف والصدقة على الفقراء وحسن القول للناس  الذي هو عبارة عن الشفقة على 
كلفتكم بالصالة بل كلفتكم مبا هو أعم منها وهو العبادة بل كلفتكم مبا هو أعم من العبادة فكأنه سبحانه قال 
  وهو فعل اخلريات

أما قوله تعاىل لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ فقيل معناه لتفلحوا والفالح الظفر بنعيم اآلخرة وقال اإلمام أبو القاسم األنصاري 
يف أداء الفريضة من تقصري وليس هو على يقني من أن الذي أيت به  لعل كلمة للترجية فإن اإلنسان قلما خيلو

ا خلق له ( هل هو مقبول عند اهللا تعاىل والعواقب أيضاً مستورة  الرابع قوله تعاىل َوَجاِهُدوا ِفى ) وكل ميسر مل
حق عامل وجد عامل أي ِفى اللَِّه أي يف ذات اهللا ومن أجله يقال هو ) الكشاف ( اللَِّه َحقَّ جَِهاِدِه قال صاحب 

ا سؤاالت   عامل حقاً وجداً ومنه َحقَّ جَِهاِدِه وههن
السؤال األول ما وجه هذه اإلضافة وكان القياس حق اجلهاد فيه أو حق جهادكم فيه كما قال َوَجاِهُدوا ِفى 

باهللا من حيث إنه  اللَِّه َحقَّ جَِهاِدِه واجلواب اإلضافة تكون بأدىن مالبسة واختصاص فلما كان اجلهاد خمتصاً
  مفعول لوجهه ومن أجله صحت اإلضافة إليه

السؤال الثاين ما هذا اجلهاد اجلواب فيه وجوه أحدها أن املراد قتال الكفار خاصة ومعىن َحقَّ جَِهاِدِه أن ال 
والً فقد كان يفعل إال عبادة ال رغبة يف الدنيا من حيث اإلسم أو الغنيمة والثاين أن جياهدوا آخراً كما جاهدوا أ

جهادهم يف األول أقوى وكانوا فيه أثبت حنو صنعهم يوم بدر روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال لعبد الرمحن 
ِه َحقَّ جَِهاِدِه يف آخر الزمان كما جاهدمتوه يف أوله فقال عبد  بن عوف أما علمت أنا كنا نقرأ َوَجاِهُدوا ِفى اللَّ

 قال إذا كانت بنو أمية األمراء وبنو املغرية الوزراء واعلم أنه يبعد أن تكون الرمحن ومىت ذاك يا أمري املؤمنني
هذه الزيادة من القرآن وإال لنقل كنقل نظائره ولعله إن صح ذلك عن الرسول فإمنا قاله كالتفسري لآلية وروي 

فقال عمر من الذي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قرأ وجاهدوا يف اهللا حق جهاده كما جاهدمت أول مرة 
أمرنا جبهاده فقال قبيلتان من قريش خمزوم وعبد مشس فقال صدقت والثالث قال ابن عباس حق جهاده ال 

ختافوا يف اهللا لومة الئم والرابع قال الضحاك واعملوا هللا حق عمله واخلامس استفرغوا وسعكم يف إحياء دين 
ميكن وردوا أنفسكم عن اهلوى وامليل والوجه السادس قال  اهللا وإقامة حقوقه باحلرب باليد واللسان ومجيع ما

  عبداهللا بن املبارك حق جهاده

رجعنا من اجلهاد ( من غزوة تبوك قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( جماهدة النفس واهلوى وملا رجع رسول اهللا 
هنى عنه فاحملافظة عليه واألوىل أن حيمل ذلك على كل التكاليف فكل ما أمر به و) األصغر إىل اجلهاد األكرب 

  جهاد



( السؤال الثالث هل يصح ما نقل عن مقاتل والكليب أن هذه اآلية منسوخة بقوله فَاتَّقُواْ اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم 
منسوخ بذلك اجلواب هذا بعيد ألن )  ١٠٢آل عمران ( كما أن قوله اتَّقُواْ اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه )  ١٦التغابن 

روط بالقدرة لقوله تعاىل الَ ُيكَلُّف ِللَِّه َنفًْسا إِالَّ ُوْسَعَها فكيف يقول اهللا وجاهدوا يف اهللا على وجه التكليف مش
ال تقدرون عليه وكيف وقد كان اجلهاد يف األول مضيقاً حىت ال يصح أن يفر الواحد من عشرة مث خففه اهللا 

  ك أن يوجبه على وجه ال يطاق حىت يقال إنه منسوخبقوله الئَانَ َخفََّف اللَُّه َعنكُْم أفيجوز مع ذل
النوع الثالث بيان ما يوجب قبول هذه األوامر وهو ثالثة األول قوله ُهَو اْجَتَباكُْم ومعناه أن التكليف تشريف 

من اهللا تعاىل للعبد فلما خصكم هبذا التشريف فقد خصكم بأعظم التشريفات واختاركم خلدمته واالشتغال 
  رتبة أعلى من هذا وأي سعادة فوق هذا وحيتمل يف اجتباكم خصكم باهلداية واملعونة والتيسري بطاعته فأي

ا َجَعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ ِمْن َحَرجٍ فهو كاجلواب عن سؤال يذكر وهو أن التكليف وإن كان  أما قوله تعاىل َوَم
تعاىل عنه بقوله َوَما َجَعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ تشريفاً واجباً كما ذكرمت لكنه شاق شديد على النفس فأجاب اهللا 

ى الّدينِ ِمْن َحَرجٍ مع أنه  ا َجَعلَ َعلَْيكْم ِف ِمْن َحَرجٍ روي أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال كيف قال اهللا تعاىل َوَم
رائيل وضع منعنا عن الزنا والسرقة فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما بلى ولكن اإلصر الذي كان على بين إس

  عنكم وههنا سؤاالت
السؤال األول ما احلرج يف أصل اللغة اجلواب روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال لبعض هذيل ما 

عن ) صلى اهللا عليه وسلم ( سألت رسول اهللا ( تعدون احلرج فيكم قال الضيق وعن عائشة رضي اهللا عنها 
  )ذلك فقال الضيق 

من احلرج يف اآلية اجلواب قيل هو اإلتيان بالرخص فمن مل يستطع أن يصلي قائماً  السؤال الثاين ما املراد
فليصل جالساً ومن مل يستطع ذلك فليؤم وأباح للصائح الفطر يف السفر والقصر فيه وأيضاً فإنه سبحانه مل يبتل 

إنه ( ر رضي اهللا عنهما عبده بشيء من الذنوب إال وجعل له خمرجاً منها إما بالتوبة أو بالكفارة وعن ابن عم
صلى ( وعن النيب ) من جاءته رخصة فرغب عنها كلف يوم القيامة أن حيمل ثقل تنني حىت يقضي بني الناس 

وعن كعب أعطى اهللا هذه األمة ثالثاً مل ) إذا اجتمع أمران فأحبهما إىل اهللا تعاىل أيسرمها ) ( اهللا عليه وسلم 
  )على الناس وما جعل عليهم يف الدين من حرج وقال أدعوين أستجب لكم جعلهم شهداء ( يعطهم إال لألنبياء 

السؤال الثالث استدلت املعتزلة هبذه اآلية يف املنع من تكليف ماال يطاق فقالوا ملا خلق اهللا الكفر واملعصية يف 
ا أمره بترك الكافر والعاصي مث هناه عنهما كان ذلك من أعظم احلرج وذلك منفي بصريح هذا النص واجلواب مل

الكفر وترك الكفر يقتضي انقالب علمه جهالً فقد أمر اهللا املكلف بقلب علم اهللا جهالً وذلك من أعظم احلرج 
  وملا استوى القدمان زال السؤال

امللة وجهان  املوجب الثاين لقبول التكليف قوله ّملَّةَ  أَبِيكُْم إِْبراهِيَم ُهَو َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمن قَْبلُ ويف نصب
أحدمها وهو قول الفراء أهنا منصوبة مبضمون ما تقدمها كأنه قيل وسع دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم مث 

حذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه والثاين أن يكون منصوباً على املدح والتعظيم أي أعين بالدين ملة أبيكم 
ى أن هذه التكاليف والشرائع هي شريعة إبراهيم عليه الصالة إبراهيم واعلم أن املقصود من ذكره التنبيه عل

والسالم والعرب كانوا حمبني إلبراهيم عليه السالم ألهنم من أوالده فكان التنبيه على ذلك كالسبب لصريوهتم 



  منقادين لقبول هذا الدين وههنا سؤاالت
صلى اهللا ( اخلطاب املؤمنون الذين كانوا يف زمن الرسول  السؤال األول مل قال ّملَّةَ  أَبِيكُْم إِْبراِهيَم ومل يدخل يف

ومل يكن من ولده واجلواب من وجهني أحدمها ملا كان أكثرهم من ولده كالرسول ورهطه ومجيع ) عليه وسلم 
العرب جاز ذلك وثانيهما وهو قول احلسن أن اهللا تعاىل جعل حرمة إبراهيم عليه السالم على املسلمني كحرمة 

فجعل حرمته كحرمة )  ٦األحزاب ( لى ولده ومنه قوله تعاىل النَّبِى ُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَْنفُِسهِْم الوالد ع
  ) ٦األحزاب ( الوالد على الولد وحرمة نسائه كحرمة الوالدة على ما قال تعاىل َوأَْزواُجُه أُمََّهاُتُهْم 

ة إبراهيم عليهما السالم سواء فيكون الرسول ليس له شرع السؤال الثاين هذا يقتضي أن تكون ملة حممد كمل
خمصوص ويؤكده قوله تعاىل أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ  إِْبراِهيَم اجلواب هذا الكالم إمنا وقع مع عبدة األوثان فكأنه تعاىل قال 

  عبادة اهللا وترك األوثان هي ملة إبراهيم فأما تفاصيل الشرائع فال تعلق هلا هبذا املوضع
ُم الُْمْسِلِمَني ِمن قَْبلُ اجلواب فيه قوالن أحدمها أن الكناية راجعة إىل ا لسؤال الثالث ما معىن قوله تعاىل ُهَو َسمَّاكُ

إبراهيم عليه السالم فإن لكل نيب دعوة مستجابة وهو قول إبراهيم عليه الصالة والسالم َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ 
صلى اهللا عليه ( فاستجاب اهللا تعاىل له فجعلها أمة حممد )  ١٢٨البقرة ( ا أُمَّةً  مُّْسِلَمةً  لََّك لََك َوِمن ذُّريَِّتَن

وروي أنه عليه الصالة والسالم أخرب بأن اهللا تعاىل سيبعث حممداً مبثل ملته وأنه ستسمى أمته باملسلمني ) وسلم 
اْجَتَباكُْم فروى عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال  والثاين أن الكناية راجعة إىل اهللا تعاىل يف قوله ُهَو

أي يف كل الكتب ويف هذا أي يف القرآن وهذا الوجه أقرب ألنه تعاىل قال ) إن اهللا مساكم املسلمني من قبل 
هلذا الغرض وهذا ال يليق إال  ِلَيكُونَ الرَُّسولُ َشهِيداً َعلَْيكُْم َوَتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ فبني أنه مساهم بذلك

باهللا ويدل عليه أيضاً قراءة أيب بن كعب اللَِّه َسمَّاكُُم واملعىن أنه سبحانه يف سائر الكتب املتقدمة على القرآن 
ويف القرآن أيضاً بني فضلكم على األمم ومساكم هبذا االسم األكرم ألجل الشهادة املذكورة فلما خصكم اهللا 

دوه وال تردوا تكاليفه وهذا هو العلة الثالثة املوجبة لقبول التكليف وأما الكالم يف أنه كيف هبذه الكرامة فاعب
يكون الرسول شهيداً علينا وكيف تكون أمته شهداء على الناس فقد تقدم يف سورة البقرة وبينا أنه أخذ منه ما 

  يدل على أن اإلمجاع حجة
ا مض   ى وهو قوله فأقيموا الصالة وآتوا الزكاةالنوع الرابع شرح ما جيري جمرى املؤكد مل

وجيب صرفها إىل املفروضات ألهنا هي املعهودة واعتصموا باهللا أي بدالئله العقلية والسمعية وألطافه وعصمته 
وقال القفال اجعلوا اهللا عصمة لكم مما حتذرون هو ) سلوا اهللا العصمة عن كل احملرمات ( قال ابن عباس 

ف فيكم فنم املوىل ونعم البصري فكأنه سبحانه قال أنا موالك بل أنا ناصرك وحسبك موالكم وسيدكم املتصر
واعلم أن املعتزلة احتجوا هبذه اآليات من وجوه أحدها أن قوله لَّتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ يدل على أنه 

ان عدالً مرضياً فإذا أراد أن سبحانه أراد اإلميان من الكل ألنه تعاىل ال جيعل الشهيد على عباده إال من ك
ا أن منهم فاسقاً فدل ذلك على أن  تكونوا شهداء على الناس فقد أراد تكونوا مجيعاً صاحلني عدوالً وقد علمن

اهللا تعاىل أراد من الفسق كونه عدالً وثانيها قوله َواْعَتِصُمواْ بِاللَِّه وكيف ميكن االعتصام به مع أن الشر ال 
ثها قوله فَنِْعَم الَْمْولَى ألنه لو كان كما يقوله أهل السنة من أنه خلق أكثر عباده ليخلق فيهم يوجد إال منه وثال

الكفر والفساد مث يعذهبم ملا كان نعم املوىل بل كان ال يوجد من شرار املوايل أحد إال وهو شر منه فكان جيب 



ال جيوز  أن يوصف بأنه بئس املوىل وذلك باطل فدل على أنه سبحانه ما أراد من مجيعهم إال الصالح فإن قيل مل 
أن يكون نعم املوىل للمؤمنني خاصة كما أنه نعم النصري هلم خاصة قلنا إنه تعاىل موىل املؤمنني والكافرين مجيعاً 

فيجب أن يقال إنه نعم املوىل للمؤمنني وبئس املوىل للكافرين فإن ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن واإلمجاع 
تم اهللا تعاىل ورابعها أن قوله َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمن قَْبلُ يدل على إثبات األمساء الشرعية وأهنا من وصرحوا بش

ا أضيفت إىل اهللا تعاىل على وجه اخلصوص واجلواب عن األول وهو قوله  قبل اهللا تعاىل ألهنا لو كانت لغة مل
كونه عدالً فنقول إن كانت إرادة الشيء مستلزمة إلرادة كونه تعاىل مريداً لكونه شاهداً يستلزم كونه مريداً ل

لوازمه فإرادة اإلميان من الكافر توجب أن تكون مستلزمة إلرادة جهل اهللا تعاىل فيلزم كونه تعاىل مريداً جلهل 
  نفسه وإن مل يكن ذلك واجباً سقط الكالم

فإنه سبحانه خلق الشهوة يف قلب الفاسق وأكدها وأما قوله َواْعَتِصُمواْ بِاللَِّه فيقال هذا أيضاً وارد عليكم 
وخلق املشتهي وقربه منه ورفع املانع مث سلط عليه الشياطني من اإلنس واجلن وعلم أنه ال حمالة يقع يف الفجور 
والضالل ويف الشاهد كل من فعل ذلك فإنه يكون بئس املوىل فإن صح قياس الغائب على الشاهد فهذا الزم 

  قط كالمكم بالكليةعليكم وإن بطل س

  سورة املؤمنون

  مائة ومثان عشرة آية مكية
ى َصالَِتهِْم َخاِشُعونَ َوالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغوِ مُّْعرُِضونَ َوالَِّذي اِعلُونَ قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن ُهْم ِف َن ُهْم ِللزَّكَواةِ  فَ

إِالَّ َعلَى أَْزَواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني فََمنِ اْبَتَغى َوَرآَء ذاِلَك  َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ
أُْولَاِئَك ُهُم  َحاِفظُونَفَأُْولَاِئَك ُهُم الَْعاُدونَ َوالَِّذيَن ُهْم الًَّماَناتِهِْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلََواِتهِْم ُي

  الَْوارِثُونَ الَِّذيَن َيرِثُونَ الِْفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ
إعلم أنه سبحانه حكم حبصول الفالح ملن كان مستجمعاً لصفات سبع وقبل اخلوض يف شرح تلك الصفات ال 

  بد من حبثني
شك أن املؤمنني كانوا متوقعني ملثل هذه البشارة البحث األول أن قَْد نقيضة ملا فقد تثبت املتوقع وملا تنفيه وال 

  وهي اإلخبار بثبات الفالح هلم فخوطبوا مبا دل على ثبات ما توقعوه
البحث الثاين الفالح الظفر بالراد وقيل البقاء يف اخلري وأفلح دخل يف الفالح كأبشر دخل يف البشارة ويقال 

أفلح على البناء للمفعول وعنه أفلحوا على لغة أكلوين  أفلحه صريه إىل الفالح وعليه قراءة طلحة بن مصرف
  الرباغيث أو على اإلهبام والتفسري

  الصفة األوىل قوله الُْمْؤِمُنونَ وقد تقدم القول يف اإلميان يف سورة البقرة
أفعال القلوب الصفة الثانية قوله الَِّذيَن ُهْم ِفى َصالَِتهِْم َخاِشُعونَ واختلفوا يف اخلشوع فمنهم من جعله من 

كاخلوف والرهبة ومنهم من جعله من أفعال اجلوارح كالسكون وترك االلتفات ومنهم من مجع بني األمرين 
وهو األوىل فاخلاشع يف صالته ال بد وأن حيصل له مما يتعلق بالقلب من األفعال هناية اخلضوع والتذلل للمعبود 

التعظيم ومما يتعلق باجلوارح أن يكون ساكناً مطرقاً ومن التروك أن ال يكون ملتفت اخلاطر إىل شيء سوى 



ناظراً إىل موضع سجوده ومن التروك أن ال يلتفت مييناً وال مشاالً ولكن اخلشوع الذي يرى على اإلنسان ليس 
إال ما يتعلق باجلوارح فإن ما يتعلق بالقلب ال يرى قال احلسن وابن سريين كان املسلمون يرفعون أبصارهم إىل 

يفعل ذلك فلما نزلت هذه اآلية طأطأ وكان ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( اء يف صالهتم وكان رسول اهللا السم
جياوز بصره مصاله فإن قيل فهل تقولون إن ذلك واجب يف الصالة قلنا إنه عندنا واجب ويدل عليه أمور 

والتدبر ال يتصور بدون الوقوف )  ٢٤حممد ( أَقْفَالَُها  أحدها قوله تعاىل أَفَالَ َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرءانَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ
معناه قف على عجائبه ومعانيه وثانيها قوله تعاىل )  ٤املزمل ( على املعىن وكذا قوله تعاىل َوَرّتلِ الْقُْرءانَ َتْرِتيالً 

مجيع صالته كيف يكون وظاهر األمر للوجوب والغفلة تضاد الذكر فمن غفل يف )  ١٤طه ( إِنَّنِى أََنا اللَُّه 
وظاهر النهي للتحرمي ورابعها )  ٢٠٥األعراف ( مقيماً للصالة لذكره وثالثها قوله تعاىل َوالَ َتكُْن ّمَن الَْغاِفِلَني 

ا َتقُولُونَ النساء  تعليل لنهي السكران وهو مطرد يف الغافل املستغرق املهتم بالدنيا )  ٤٣قوله َحتَّى َتْعلَُمواْ َم
من مل ( وكلمة إمنا للحصر وقوله عليه السالم ) إمنا اخلشوع ملن متسكن وتواضع ( قوله عليه السالم وخامسها 

وصالة الغافل ال متنع من الفحشاء وقال عليه السالم ) تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهللا إال بعداً 
ليس للعبد من صالته إال ما ( الغافل وقال أيضاً  وما أراد به إال) كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب ( 

وسادسها قال الغزايل رمحه اهللا املصلي يناجي ربه كما ورد به اخلرب والكالم مع الغفلة ليس مبناجاة ألبتة ) عقل 
وبيانه أن اإلنسان إذا أدى الزكاة حال الغفلة فقد حصل املقصود منها على بعض الوجوه وهو كسر احلرص 

فقري وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة اهلوى اليت هي عدوة اهللا تعاىل فال يبعد أن حيصل منه وإغناء ال
مقصوده مع الغفلة وكذا احلج أفعال شاقة وفيه من اجملاهدة ما حيصل به االبتالء سواء كان القلب حاضراً أو مل 

أما الذكر فإنه مناجاة مع اهللا تعاىل يكن أما الصالة فليس فيها إال ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود 
فإما أن يكون املقصود منه كونه مناجاة أو املقصود جمرد احلروف واألصوات وال شك يف فساد هذا القسم فإن 

حتريك اللسان باهلذيان ليس فيه غرض صحيح فثبت أن املقصود منه املناجاة وذلك ال يتحقق إال إذا كان 
وكان )  ٦الفاحتة ( ن التضرعات فأي سؤال يف قوله اْهِدَنا الّصَراطَ الُْمْسَتقِيَم اللسان معرباً عما يف القلب م

القلب غافالً عنه بل أقول لو حلف إنسان وقال واهللا ألشكرن فالناً وأثىن عليه وأسأله حاجة مث جرت األلفاظ 
  الدالة على هذه املعاين على لسانه يف اليوم مل يرب يف ميينه ولو

ه يف ظلمة الليل وذلك اإلنسان حاضر وهو ال يعرف حضوره وال يراه ال يصري باراً يف ميينه وال جرى على لسان
ا مل يكن حاضراً بقلبه ولو جرت هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر يف بياض  يكون كالمه خطاباً معه م

توجيه اخلطاب عليه عند النهار إال أن املتكلم غافل لكونه مستغرق اهلم بفكر من األفكار ومل يكن له قصد 
نطقه مل يصر باراً يف ميينه وال شك أن املقصود من القراءة األذكار واحلمد والثناء والتضرع والدعاء واملخاطب 

هو اهللا تعاىل فإذا كان القلب حمجوباً حبجاب الغفلة وكان غافالً عن جالل اهللا وكربيائه مث إن لسانه يتحرك 
القبول وأما الركوع والسجود فاملقصود منهما التعظيم ولو جاز أن يكون حبكم العادة فما أبعد ذلك عن 

تعظيماً هللا تعاىل مع أنه غافل عنه جلاز أن يكون تعظيماً للصنم املوضوع بني يديه وهو غافل عنه وألنه إذا مل 
للدين وفاصالً  حيصل التعظيم مل يبق إال جمرد حركة الظهر والرأس وليس فيها من املشقة ما يصري ألجله عماداً

بني الكفر واإلميان ويقدم على احلج والزكاة واجلهاد وسائر الطاعات الشاقة وجيب القتل بسببه على اخلصوص 



وباجلملة فكل عاقل يقطع بأن مشاهدة اخلواص العظيمة ليس أعماهلا الظاهرة إال أن ينضاف إليها مقصود هذه 
ال بد فيها من احلضور وسابعها أن الفقهاء اختلفوا فيما ينويه املناجاة فدلت هذه االعتبارات على أن الصالة 

بالسالم عند اجلماعة واالنفراد هل ينوي احلضور أو الغيبة واحلضور معاً فإذا احتيج إىل التدبر يف معىن السالم 
ن الصالة الذي هو آخر الصالة فألن حيتاج إىل التدبر يف معىن التكبري والتسبيح اليت هي األشياء املقصودة م

بالطريق األوىل واحتج املخالف بأن اشتراط اخلضوع واخلشوع على خالف اجتماع الفقهاء فال يلتفت إليه 
واجلواب من وجوه أحدها أن احلضور عندنا ليس شرطاً لألجزاء بل شرط للقبول واملراد من اإلجزاء أن ال 

ون عن حكم اإلجزاء ال عن حكم الثواب جيب القضاء واملراد من القبول حكم الثواب والفقهاء إمنا يبحث
وغرضنا يف هذا املقام هذا ومثاله يف الشاهد من استعار منك ثوباً مث رده على الوجه األحسن فقد خرج عن 
العهدة واستحق املدح ومن رماه إليك على وجه االستخفاف خرج عن العهدة ولكنه استحق الذم كذا من 

ار مقيماً للفرض مستحقاً للثواب ومن استهان هبا صار مقيماً للفرض ظاهراً عظم اهللا تعاىل حال أدائه العبادة ص
لكنه استحق الذم وثانيها أنا مننع هذا اإلمجاع أما املتكلمون فقد اتفقوا على أنه ال بد من احلضور واخلشوع 

ولوازمه فال بد  واحتجوا عليه بأن السجود هللا تعاىل طاعة وللصنم كفر وكل واحد منهما مياثل اآلخر يف ذاته
من أمر ألجله صار السجود يف إحدى الصورتني طاعة ويف األخرى معصية قالوا وما ذاك إال القصد واإلرادة 

واملراد من القصد إيقاع تلك األفعال لداعية االمتثال وهذه الداعية ال ميكن حصوهلا إال عند احلضور فلهذا 
قد ذكر الفقيه أبو الليث رمحه اهللا يف تنبيه الغافلني أن متام القراءة اتفقوا على أنه ال بد من احلضور أما الفقهاء ف

أن يقرأ بغري حلن وأن يقرأ بالتفكر وأما الغزايل رمحه اهللا فإنه نقل عن أيب طالب املكي عن بشر احلايف أنه قال 
بة أسرع وعن من مل خيشع فسدت صالته وعن احلسن رمحه اهللا كل صالة ال حيضر فيها القلب فهي إىل العقو

معاذ بن جبل من عرف من على ميينه ومشاله متعمداً وهو يف الصالة فال صالة له وروي أيضاً مسنداً قال عليه 
) إن العبد ليصلي الصالة ال يكتب له سدسها وال عشرها وإمنا يكتب للعبد من صالته ما عقل منها ( السالم 

يس للعبد من صالته إال ما عقل وادعى فيه اإلمجاع إذا ثبت وقال عبد الواحد بن زيد أمجعت العلماء على أنه ل
هذا فنقول هب أن الفقهاء بأسرهم حكموا باجلواز أليس األصوليون وأهل الورع ضيقوا األمر فيها فهال 

  أخذت باالحتياط فإن بعض العلماء اختار

قرأهتا مع اإلمام أن يعاتبين أبو  اإلمامة فقيل له يف ذلك فقال أخاف إن تركت الفاحتة أن يعاتبين الشافعي وإن
  حنيفة فاخترت اإلمامة طلباً للخالص عن هذا االختالف واهللا أعلم

ونَ ويف اللغو أقوال أحدها أنه يدخل فيه كل ما كان حراماً  الصفة الثالثة قوله تعاىل َوالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغوِ مُّْعرُِض
ملرء إليه ضرورة وحاجة وثانيها أنه عبارة عن كل ما كان حراماً أو مكروهاً أو كان مباحاً ولكن ال يكون با

فقط وهذا التفسري أخص من األول وثالثها أنه عبارة عن املعصية يف القول والكالم خاصة وهذا أخص من 
( لَّلْغوِ ِفى أَْيَمانِكُْم الثاين ورابعها أنه املباح الذي ال حاجة إليه واحتج هذا القائل بقوله تعاىل الَّ ُيَؤاِخذُكُُم اللَُّه بِا

فكيف حيمل ذلك على املعاصي اليت ال بد فيها من املؤاخذة واحتج األولون بأن اللغو إمنا مسي )  ٨٩املائدة 
لغواً مبا أنه يلغي وكل ما يقتضي الدين إلغاءه كان أوىل باسم اللغو فوجب أن يكون كل حرام لغواً مث اللغو قد 

ا )  ٢٦فصلت ( ْسَمُعواْ ِلَهاذَا الْقُْرءاِن َوالَْغْواْ ِفيِه يكون كفراً لقوله الَ َت وقد يكون كذباً لقوله الَّ َتْسَمُع ِفيَه



مث إنه سبحانه وتعاىل مدحهم بأهنم )  ٢٥الواقعة ( وقوله الَ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً َوالَ َتأِْثيماً )  ١١الغاشية ( لَاِغَيةً  
راض عنه هو بأن ال يفعله وال يرضى به وال خيالط من يأتيه وعلى هذا الوجه قال يعرضون عن هذا اللغو واإلع

واعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا وصفهم باخلشوع يف الصالة )  ٧٢الفرقان ( تعاىل َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّواْ ِكراماً 
ى األنفس الذين مها قاعدتا بناء التكليف أتبعه الوصف باإلعراض عن اللغو ليجمع هلم الفعل والترك الشاقني عل

  وهو أعلم
الصفة الرابعة قوله تعاىل َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكَواةِ  فَاِعلُونَ ويف الزكاة قوالن أحدمها قول أيب مسلم أن فعل الزكاة 

النجم ( واْ أَنفَُسكُْم وقوله فَالَ ُتَزكُّ)  ١٤األعلى ( يقع على كل فعل حممود مرضي كقوله قَْد أَفْلََح َمن َتَزكَّى 
حق املال وإمنا مسى بذلك ألهنا تطهر من الذنوب لقوله تعاىل ُتطَّهُرُهْم َوُتَزكّيهِْم )  ٣٢ ومن مجلته ما خيرج من 
والثاين وهو قول األكثرين أنه احلق الواجب يف األموال خاصة وهذا هو األقرب ألن هذه )  ١٠٣التوبة ( بَِها 

الشرع هبذا املعىن فإن قيل إنه ال يقال يف الكالم الفصيح إنه فعل الزكاة قلنا قال صاحب اللفظة قد اختصت يف 
الزكاة اسم مشترك بني عني ومعىن فالعني القدر الذي خيرجه املزكى من النصاب إىل الفقري واملعىن ) الكشاف ( 

ني له وال يسوغ فيه غريه ألنه ما من فعل املزكى الذي هو التزكية وهو الذي أراده اهللا تعاىل فجعل املزكني فاعل
مصدر إال يعرب عن معناه بالفعل ويقال حملدثه فاعل يقال للضارب فاعل الضرب وللقاتل فاعل القتل وللمزكى 
فاعل الزكاة وعلى هذا الكالم كله جيوز أن يراد بالزكاة العني ويقدر مضاف حمذوف وهو األداء فإن قيل إن 

ني الصالة والزكاة فلم فصل ههنا بينهما بقوله َوالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغوِ مُّْعرُِضونَ قلنا ألن اهللا تعاىل هناك مل يفصل ب
  اإلعراض عن اللغو من متممات الصالة

فَإِنَُّهْم غَْيُر  الصفة اخلامسة قوله تعاىل َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ إِالَّ َعلَى أَْزواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم
  َملُوِمَني وفيه سؤاالت

) الكشاف ( السؤال األول مل مل يقل إال عن أزواجهم اجلواب قال الفراء معناه إال من أزواجهم وذكر صاحب 
فيه ثالثة أوجه أحدها أنه يف موضع احلال أي إال والني على أزواجهم أو قوامني عليهن من قولك كان فالن 

  ان زياد على البصرة أي والياً عليها ومنه قوهلم فالنة حتت فالن ومن مثعلى فالنة ونظريه ك

مسيت املرأة فراشاً واملعىن أهنم لفروجهم حافظون يف كافة األحوال إال يف حال تزوجهم أو تسريهم وثانيها أنه 
شرة إال على متعلق مبحذوف يدل عليه غري ملومني كأنه قيل يالمون إال على أزواجهم أي يالمون على كل مبا

  ما أطلق هلم فإهنم غري ملومني عليه وهو قول الزجاج وثالثها أن جتعله صلة حلافظني
السؤال الثاين هال قيل من ملكت اجلواب ألنه اجتمع يف السرية وصفان أحدمها األنوثة وهي مظنة نقصان 

ها جعلت كأهنا ليست من العقل واآلخر كوهنا حبيث تباع وتشتري كسائر السلع فالجتماع هذين الوصفني في
  العقالء

ا يروى عن القاسم بن حممد اجلواب نعم وتقريره أهنا  السؤال الثالث هذه اآلية تدل على حترمي املتعة على م
ليست زوجة له فوجب أن ال حتل له وإمنا قلنا إهنا ليست زوجة له ألهنما ال يتوارثان باإلمجاع ولو كانت زوجة 

وإذا ثبت أهنا ليست بزوجة له )  ١٢النساء ( ىل َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزواُجكُْم له حلصل التوارث لقوله تعا
م   وجب أن ال حتل له لقوله تعاىل إِالَّ َعلَى أَْزواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم وهو أعل



احليض وحال العدة ويف السؤال الرابع أليس ال حيل له يف الزوجة وملك اليمني االستمتاع يف أحوال كحال 
ا َملَكَْت أَْيَماُنُهْم واجلواب  األمة حال تزوجيها من الغري وحال عدهتا وكذا الغالم داخل يف ظاهر قوله وتعاىل أَْو َم

من وجهني أحدمها أن مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا أن االستثناء من النفي ال يكون إثباتاً واحتج عليه بقوله عليه 
فإن ذلك ال يقتضي حصول الصالة مبجرد حصول الطهور ) إال بطهور وال نكاح إال بويل  ال صالة( السالم 

وحصول النكاح مبجرد حصول الويل وفائدة االستثناء صرف احلكم ال صرف احملكوم به فقوله َوالَِّذيَن ُهْم 
لكل إال يف هاتني الصورتني فإين ما ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ إِالَّ َعلَى أَْزواجِهِْم معناه أنه جيب حفظ الفروج عن ا

ذكرت حكمهما ال بالنفي وال باإلثبات الثاين أنا إن سلمنا أن االستثناء من النفي إثبات فغايته أنه عام دخله 
  التخصيص بالدليل فيبقى فيما وراءه حجة

أُْولَِئَك ُهُم الَْعاُدونَ يعين الكاملون يف العدوان املتناهون في   هأما قوله تعاىل فَ
الصفة السادسة قوله تعاىل َوالَِّذيَن ُهْم ِالَماَناِتهِْم َوَعْهِدِهْم راُعونَ قرأ نافع وابن كثري ألمانتهم واعلم أنه يسمى 

َه َيأُْمُركُْم أَن ُتؤدُّواْ االَمحاَناِت  إِلَى الشيء املؤمتن عليه واملعاهد عليه أمانة وعهداً ومنه قوله تعاىل ظَِليالً إِنَّ اللَّ
وإمنا تؤدي العيون دون املعاين فكان املؤمتن عليه األمانة يف نفسه )  ٢٧األنفال ( ْهِلَها وقال َوَتُخوُنواْ أََماَناِتكُْم أَ

ا أمر اهللا تعاىل به كقوله الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللََّه َعهَِد  والعهد ما عقده على نفسه فيما يقربه إىل ربه ويقع أيضاً على م
والراعي القائم على الشيء حلفظ وإصالح كراعي الغنم وراعي الرعية ويقال من )  ١٨٣آل عمران ( إِلَْيَنا 

راعى هذا الشيء أي موليه واعلم أن األمانة تتناول كل ما تركه يكون داخالً يف اخليانة وقد قال تعاىل 
فمن ذلك العبادات )  ٢٧٠األنفال ( ُسولَ َوَتخُوُنواْ أََمانَاِتكُْم َتْشكُُرونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ َتُخونُواْ اللََّه َوالرَّ

اليت املرء مؤمتن عليها وكل العبادات تدخل يف ذلك ألهنا إما أن ختفي أصالً كالصوم وغسل اجلنابة وإسباغ 
ابن مسعود وعن ) أعظم الناس خيانة من مل يتم صالته ( الوضوء أو ختفي كيفية إتيانه هبا وقال عليه السالم 

ا يلتزمه بفعل أو ) أول ما تفقدون من دينكم األمانة وآخر ما تفقدون الصالة ( رضي اهللا عنه  ومن مجلة ذلك م
  قول فيلزمه الوفاء به كالودائع والعقود وما يتصل هبما ومن ذلك

سدها بغصب أو غريه األقوال اليت حيرم هبا العبيد والنساء ألنه مؤمتن يف ذلك ومن ذلك أن يراعى أمانته فال يف
وأما العهد فإنه دخل فيه العقود واإلميان والنذور فبني سبحانه أن مراعاة هذه األمور والقيام هبا معترب يف 

  حصول الفالح
ذكرها ألن اخلشوع واحملافظة متغايران  الصفة السابعة قوله َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلَواِتهِْم ُيَحاِفظُونَ وإمنا أعاد تعاىل 

متالزمني فإن اخلشوع صفة للمصلي يف حال األداء لصالته واحملافظة إمنا تصح حال ما مل يؤدها بكماهلا بل  غري
املراد باحملافظة التعهد لشروطها من وقت وطهارة وغريمها والقيام على أركاهنا وإمتامها حىت يكون ذلك دأبه يف 

ا ذكر اهللا تعاىل جمموع هذه األمور قال أُْو لَِئَك ُهُم الْوارِثُونَ الَِّذيَن َيرِثُونَ الِْفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها كل وقت مث مل
  َخاِلُدونَ وههنا سؤاالت

السؤال األول مل مسي ما جيدونه من الثواب واجلنة باملرياث مع أنه سبحانه حكم بأن اجلنة حقهم يف قوله إِنَّ اللََّه 
صلى ( لَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَّجنَّةَ  اجلواب من وجوه األول ما روي عن الرسول اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفَُسُهْم َوأَْموا

ا يقال فيه وهو أنه ال مكلف إال أعد اهللا له يف النار ما يستحقه إن عصى ويف ) اهللا عليه وسلم  وهو أبني على م



صار منزل من مل يؤمن  اجلنة ما يستحقه إن أطاع وجعل لذلك عالمة فإذا آمن منهم البعض ومل يؤمن البعض
كاملنقول إىل املؤمنني وصار مصريهم إىل النار الذي ال بد معه من حرمان الثواب كموهتم فسمى ذلك مرياثاً 

هلذا الوجه وقد قال الفقهاء إنه ال فرق بني ما ملكه امليت وبني ما يقدر فيه امللك يف أنه يورث عنه كذلك قالوا 
تورث مع أنه ما ملكها على التحقيق وذلك يشهد مبا ذكرنا فإن قيل إنه تعاىل يف الدية اليت جتب بالقتل إهنا 

وصف كل الذي يستحقونه إرثاً وعلى ما قلتم يدخل يف اإلرث ما كان يستحقه غريهم لو أطاع قلنا ال ميتنع 
زيد يف املنازل أنه تعاىل جعل ما هو منزلة هلذا املؤمن بعينه منزلة لذلك الكافر لو أطاع ألنه عند ذلك وكان ي

فإذا آمن هذا عدل بذلك إليه وثانيها أن انتقال اجلنة إليهم بدون حماسبة ومعرفة مبقاديره يشبه انتقال املال إىل 
  الوارث وثالثها أن اجلنة كانت مسكن أبينا آدم عليه السالم فإذا انتقلت إىل أوالده صار ذلك شبيهاً باملرياث

وفني بالصفات السبع بالفالح مع أنه تعاىل ما متم ذكر العبادات الواجبة السؤال الثاين كيف حكم على املوص
كالصوم واحلج والطهارة واجلواب أن قوله َوالَِّذيَن ُهْم ِالَماَناِتهِْم َوَعْهِدِهْم راُعونَ يأيت على مجيع الواجبات من 

  اخلمس لكوهنا من شرائطهااألفعال والتروك كما قدمنا والطهارات دخلت يف مجلة احملافظة على الصلوات 
السؤال الثالث أفيدل قوله تعاىل أُْولَِئَك ُهُم الْوارِثُونَ على أنه ال يدخلها غريهم اجلواب أن قوله ُهُم الْوارِثُونَ 

يفيد احلصر لكنه جيب ترك العمل به ألنه ثبت أن اجلنة يدخلها األطفال واجملانني والولدان واحلور العني 
ُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء ويدخلها الفساق من   أهل القبلة بعد العفو لقوله تعاىل َوَيْغِف

السؤال الرابع أفكل اجلنة هو الفردوس اجلواب الفردوس هو اجلنة بلسان احلبشة وقيل بلسان الروم وروى أبو 
  )األهنار واألشجار الفردوس مقصورة الرمحن فيها ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( موسى األشعري عن النيب 

سلوا اهللا الفردوس فإهنا أعلى اجلنان وإن أهل الفردوس يسمعون ( وروى أبو أمامة عنه عليه السالم أنه قال 
  )أطيط العرش 

السؤال اخلامس هل تدل اآلية على أن هذه الصفات هي اليت هلا وألجلها يكونون مؤمنني أم ال اجلواب ادعى 
لى مذهبه أن اإلميان اسم شرعي موضوع ألداء كل الواجبات وعندنا أن اآلية ال القاضي أن األمر كذلك بناء ع

تدل على ذلك ألن قوله قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن ُهْم ِفى َصالَِتهِْم َخاِشُعونَ مثل قد أفلح الناس األذكياء 
  فكذا ههنا العدول فإن هذا ال يدل على أن الزكاة والعدالة داخالن يف مسمى الناس

ا خلق اهللا تعاىل جنة عدن قال هلا تكلمي فقالت قد ( السؤال السادس روي أنه عليه الصالة والسالم قال  مل
خلق اهللا آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوىب بيده مث قال هلا تكلمي ( وقال كعب ) أفلح املؤمنون 

إذا أحسن العبد الوضوء وصلى الصالة لوقتها وحافظ ( ال وروي أنه عليه السالم ق) فقالت قد أفلح املؤمنون 
على ركوعها وسجودها ومواقيتها قالت حفظك اهللا كما حافظت علي وشفعت لصاحبها وإذا أضاعها قالت 

اجلواب أما كالم اجلنة ) أضاعك اهللا كما ضيعتين وتلف كما يلف الثوب اخللق فيضرب هبا وجه صاحبها 
وأما )  ١١فصلت ( مؤمنني فصار ذلك كالقول منها وهو كقوله تعاىل قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني فاملراد به أهنا أعدت لل

املراد توىل خلقها ال أنه وكله إىل غريه وأما أن الصالة تثىن على من قام حبقها فهو يف  أنه تعاىل خلق اجلنة بيده ف
ح عليها أن تتصور وتتكلم فاملراد منه ضرب اجلواز أبعد من كالم اجلنة ألن الصالة حركات وسكنات وال يص

  املثل كما يقول القائل للمنعم إن إحسانك إيل ينطق بالشكر



الرعد ( السؤال السابع هل تدل اآلية على أن الفردوس خملوقة اجلواب قال القاضي دل قوله تعاىل أُكُلَُها َداِئٌم 
ىل قال إذا كان يوم القيامة خيلق اهللا اجلنة مرياثاً على أهنا غري خملوقة فوجب تأويل هذه اآلية كأنه تعا)  ٣٥

( للمؤمنني أو وإذا خلقها تقول على مثال ما تأولنا عليه قوله تعاىل َوَناَدى أَْصَحاُب النَّارِ أَْصَحاَب الَْجنَّةِ  
( ا َداِئٌم وهذا ضعيف ألنه ليس إضمار ما ذكره يف هذه اآلية أوىل من أن يضمر يف قوله أُكُلَُه)  ٥٠األعراف 

مث إن أكلها دائم يوم القيامة وإذا تعارض هذان الظاهران فنحن نتمسك يف أن اجلنة خملوقة بقوله )  ٣٥الرعد 
  ) ١٣٣آل عمران ( تعاىل أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني 

ِطنيٍ ثُمَّ َجَعلَْناُه ُنطْفَةً  ِفى قََرا رٍ مَِّكنيٍ ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ  َولَقَْد َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  مِّن 
ُه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني ثُمَّ إِنَّكُمْ ُمْضَغةً  فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ  ِعظَاماً فَكََسْوَنا الِْعظَاَم لَْحماً ثُمَّ أَنشَأَْناُه َخلْقاً َءاَخَر فََتَباَرَك اللَّ

  َعنِ الَْخلْقِ غَاِفِلَنيَك لََميُِّتونَ ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  ُتْبَعثُونَ َولَقَْد َخلَقَْنا فَْوقَكُْم َسْبَع طََرآِئَق َوَما كُنَّا َبْعَد ذاِل

لق ال اعلم أنه سبحانه ملا أمر بالعبادات يف اآلية املتقدمة واالشتغال بعبادة اهللا ال يصح إال بعد معرفة اإلله اخلا
  جرم عقبها بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات اجلالل والوحدانية فذكر من الدالئل أنواعاً

  النوع األول االستدالل يتقلب اإلنسان يف أدوار اخللقة وأكوان الفطرة وهي تسعة
والساللة اخلالصة ألهنا تسل من بني  املرتبة األوىل قوله سبحانه تعاىل َولَقَْد َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ

الكدر فُعالة وهو بناء يدل على القلة كالقُالمة والقُمامة واختلف أهل التفسري يف اإلنسان فقال ابن عباس 
وعكرمة وقتادة ومقاتل املراد منه آدم عليه السالم فآدم سل من الطني وخلقت دريته من ماء مهني مث جعلنا 

سان الذي هو ولد آدم واإلنسان شامل آلدم عليه السالم ولولده وقال آخرون اإلنسان الكناية راجعة إىل اإلن
ههنا ولد آدم والطني ههنا اسم آدم عليه السالم والساللة هي األجزاء الطينية املبثوثة يف أعضائه اليت ملا 

َخلَْق اِإلْنَساِن ِمن ِطنيٍ ثُمَّ  اجتمعت وحصلت يف أوعية املىن صارت منياً وهذا التفسري مطابق لقوله تعاىل َوَبَدأَ
اء مَِّعنيٍ  وفيه وجه آخر وهو أن اإلنسان إمنا يتولد من النطفة )  ٨ ٧السجدة ( َجَعلَ َنْسلَُه ِمن ُسالَلَةٍ  ّمن مَّ

 وهي إمنا تتولد من فضل اهلضم الرابع وذلك إمنا يتولد من األغذية وهي إما حيوانية وإما نياتية واحليوانية تنتهي
إىل النباتية والنبات إمنا يتولد من صفو األرض واملاء فاإلنسان باحلقيقة يكون متولداً من ساللة من طني مث إن 

تلك الساللة بعد أن تواردت على أطوار اخللقة وأدوار الفطرة صارت منياً وهذا التأويل مطابق للفظ وال حيتاج 
  فيه إىل التكلفات

َجَعلَْناُه ُنطْفَةً  ِفى قََرارٍ مَِّكنيٍ ومعىن جعل اإلنسان نطفة أنه خلق جوهر اإلنسان أوالً  املرتبة الثانية قوله تعاىل ثُمَّ
طيناً مث جعل جوهره بعد ذلك نطفة يف أصالب اآلباء فقذفه الصلب باجلماع إىل رحم املرأة فصار الرحم قراراً 

ه باملصدر مث وصف الرحم باملكانة اليت هي مكيناً هلذه النطفة واملراد بالقرار موضع القرار وهو املستقر ف سما
  صفة املستقر فيها كقولك طريق سائر أو ملكانتها يف نفسها ألهنا متكنت من حيث هي وأحرزت

  املرتبة الثالثة قوله تعاىل ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  أي حولنا النطفة عن صفاهتا إىل صفات العلقة وهي الدم اجلامد
ا الَْعلَقَةَ  ُمْضَغةً  أي جعلنا ذلك الدم اجلامد مضغة أي قطعة حلم كأهنا مقدار ما املرتب ة الرابعة قوله تعاىل فََخلَقَْن

ميضغ كالغرفة وهي مقدار ما يغترف ومسى التحويل خلقاً ألنه سبحانه يفين بعض أعراضها وخيلق أعراضاً غريها 
  اىل خيلق فيها أجزاء زائدةفسمى خلق األعراض خلقاً هلا وكأنه سبحانه وتع



املرتبة اخلامسة قوله فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ  ِعظَاماً أي صريناها كذلك وقرأ ابن عامر عظماً واملراد منه اجلمع كقوله 
  َوالَْملَُك َصفّاً َصفّاً

  كالكسوة هلا املرتبة السادسة قوله تعاىل فَكََسْوَنا الِْعظَاَم لَْحماً وذلك ألن اللحم يستر العظم فجعله
املرتبة السابعة قوله تعاىل ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  أي خلقاً مبايناً للخلق األول مباينة ما أبعدها حيث جعله 

  حيواناً وكان مجاداً وناطقاً وكان أبكم ومسيعاً وكان أصم وبصرياً وكان أكمه وأودع باطنه وظاهره

أجزائه عجائب فطرة وغرائب حكمة ال حييط هبا وصف الواصفني وال  بل كل عضو من أعضائه وكل جزء من
شرح الشارحني وروى العويف عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال هو تصريف اهللا إياه بعد الوالدة يف أطواره يف 

إنه زمن الطفولية وما بعدها إىل استواء الشباب وخلق الفهم والعقل وما بعده إىل أن ميوت ودليل هذا القول 
عقبه بقوله ثُمَّ إِنَّكُْم َبْعَد ذاِلَك لََمّيُتونَ وهذا املعىن مروي أيضاً عن ابن عباس وابن عمر وإمنا قال أَنَشأَْناُه ألنه 

جعل إنشاء الروح فيه وإمتام خلقه إنشاء له قالوا يف اآلية داللة على بطالن قول النظام يف أن اإلنسان هو 
بني أن اإلنسان هو املركب من هذه الصفات وفيها داللة أيضاً على بطالن قول الروح ال البدن فإنه سبحانه 

  الفالسفة الذين يقولون إن اإلنسان شيء ال ينقسم وإنه ليس جبسم
أما قوله فََتَباَرَك اللَُّه أي فتعاىل اهللا فإن الربكة يرجع معناها إىل االمتداد والزيادة وكل ما زاد على الشيء فقد 

أن يكون املعىن والربكات واخلريات كلها من اهللا تعاىل وقيل أصله من الربوك وهو الثبات فكأنه عاله وجيوز 
قال والبقاء والدوام والربكات كلها منه فهو املستحق للتعظيم والثناء وقوله أَْحَسُن الَْخاِلِقَني أي أحسن 

  لاملقدرين تقديراً فترك ذكر املميز لداللة اخلالقني عليه وههنا مسائ
املسألة األوىل قالت املعتزلة لوال أن اهللا تعاىل قد يكون خالقاً لفعله إذا قدره ملا جاز القول بأنه أحسن اخلالقني 

كما لو مل يكن يف عباده من حيكم ويرحم مل جيز أن يقال فيه أحكم احلاكمني وأرحم الرامحني واخللق يف اللغة هو 
اعله مقدراً ال على سهو و غفلة والعباد قد يفعلون ذلك على هذا الوجه قال الكعيب هذه كل فعل وجد من ف

اآلية وإن دلت على أن العبد خالق إال أن اسم اخلالق ال يطلق على العبد إال مع القيد كما أنه جيوز أن يقال 
ك ألنه رب الدار وال جيوز أن يقال رب بال إضافة وال يقول العبد لسيده هو ريب وال يقال إمنا قال اهللا تعاىل ذل

سبحانه وصف عيسى عليه السالم بأنه خيلق من الطني كهيئة الطري ألنا جنيب عنه من وجهني أحدمها إن ظاهر 
اآلية يقتضي أنه سبحانه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني الذين هم مجع فحمله على عيسى خاصة ال يصح الثاين أنه إذا صح 

بأنه خيلق وأجاب أصحابنا بأن هذه اآلية معارضة  وصف عيسى بأنه خيلق صح وصف غريه من املصورين أيضاً
فوجب محل هذه اآلية على أنه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني يف اعتقادكم )  ٦٢الزمر ( بقول اهللا تعاىل اللَُّه َخاِلُق كُلّ َشىْ ء 
ِه  َو أَْهَونُ َعلَْي اجلواب الثاين هو أي هو أهون عليه يف اعقتادكم وظنكم و)  ٢٧الروم ( وظنكم كقوله تعاىل َوُه

أن اخلالق هو املقدر ألن اخللق هو التقدير واآلية تدل على أنه سبحانه أحسن املقدرين والتقدير يرجع معناه إىل 
الطن واحلسبان وذلك يف حق اهللا سبحانه حمال فتكون اآلية من املتشاهبات واجلواب الثالث أن اآلية تقتضي 

  كن مل قلت بأنه خالق مبعىن كونه موجداًكون العبد خالقاً مبعىن كونه مقدراً ل
املسألة الثانية قالت املعتزلة اآلية تدل على أن كل ما خلقه حسن وحكمة وصواب وإال ملا جاز وصفه بأنه 

أحسن اخلالقني وإذا كان كذلك وجب أن ال يكون خالقاً للكفر واملعصية فوجب أن يكون العبد هو املوجد 



ا قالوه هلما واجلواب من الناس من مح ل احلسن على اإلحكام واالتقان يف التركيب والتأليف مث لو محلناه على م
  فعندنا أنه حيسن من اهللا تعاىل كل األشياء ألنه ليس فوقه أمر وهني حىت يكون ذلك مانعاً له عن فعل شيء

  كاناملسألة الثالثة روى الكليب عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن عبداهللا بن سعد بن أيب سرح 

اً ءاَخَر عجب من ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكتب هذه اآليات لرسول اهللا  فلما انتهى إىل قوله تعاىل َخلْق
فشك ) اكتب فهكذا نزلت ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فقال فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني فقال رسول اهللا 

يما يقو ل فإنه يوحى إيل كما يوحى إليه وإن كان كاذباً فال خري يف دينه عبداهللا وقال إن كان حممد صادقاً ف
فهرب إىل مكة فقيل إنه مات على الكفر وقيل إنه أسلم يوم الفتح وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ملا 

) اهللا عليه وسلم صلى ( نزلت هذه اآلية قال عمر بن اخلطاب فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني فقال رسول اهللا 
هكذا نزلت يا عمر وكان عمر يقول وافقين ريب يف أربع يف الصالة خلف املقام ويف ضرب احلجاب على 
يْراً النسوة وقويل هلن لتنتهن أو ليبدلنه اهللا خرياً منكن فنزل قوله تعاىل َعَسى َربُُّه إِن طَلَّقَكُنَّ أَن ُيْبِدلَُه أَْزواجاً َخ

والرابع قلت فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني فقال هكذا نزلت قال العارفون هذه الواقعة )  ٥ التحرمي( ّمنكُنَّ 
 ٢٦البقرة ( كانت سبب السعادة لعمر وسبب الشقاوة لعبد اهللا كما قال تعاىل ُيِضلُّ بِِه كَِثًريا َوَيْهِدي بِِه كَِثًريا 

ر ابتداء مبثل نظم القرآن وذلك يقدح يف كونه معجزاً كما ظنه فإن قيل فعلى كل الروايات قد تكلم البش) 
  عبداهللا واجلواب هذا غري مستبعد إذا كان قدره القدر الذي ال يظهر فيه اإلعجاز فسقطت شبهة عبداهللا

ق بني امليت واملائت أن املرتبة الثامنة قوله ثُمَّ إِنَّكُْم َبْعَد ذاِلَك لََمّيُتونَ قرأ ابن أيب عبلة وابن حميصن ملائتون والفر
امليت كاحلي صفة ثابتة وأما املائت فيدل على احلدوث تقول زيد ميت اآلن ومائت غداً وكقولك ميوت 

  ) ١٢هود ( وحنومها ضيق وضائق يف قوله إِلَْيَك َوَضاِئٌق بِِه َصْدُرَك 
هللا سبحانه جعل اإلماتة اليت هي إعدام احلياة والبعث الذي املرتبة التاسعة قوله ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  ُتْبَعثُونَ فا

  هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلني أيضاً على اقتدار عظيم بعد اإلنشاء واالختراع وههنا سؤاالت
السؤال األول ما احلكمة يف املوت وهال وصل نعيم اآلخرة وثواهبا بنعيم الدنيا فيكون ذلك يف األنعام أبلغ 

كاملفسدة يف حق املكلفني ألنه مىت عجل للمرء الثواب فيما يتحمله من املشقة يف الطاعات صار  واجلواب هذا
إتيانه بالطاعات ألجل تلك املنافع ال ألجل طاعة اهللا يبني ذلك أنه لو قيل ملن يصلي ويصوم إذا فعلت ذلك 

أخره اهللا تعاىل وبعده باإلماتة مث اإلعادة أدخلناك اجلنة يف احلال فإنه ال يأيت بذلك الفعل إال لطلب اجلنة فالجرم 
  ليكون العبد عابداً لربه بطاعته ال لطلب االنتفاع

َياَمةِ  السؤال الثاين هذه اآلية تدل على نفي عذاب القرب ألنه قال ثُمَّ إِنَّكُْم َبْعَد ذاِلَك لََمّيُتونَ ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْق
ن اإلحياء يف القرب واإلماتة واجلواب من وجهني األول أنه ليس يف ذكر احلياتني نفي ُتْبَعثُونَ ومل يذكر بني األمري

الثالثة والثاين أن الغرض من ذكر هذه األجناس الثالثة اإلنشاء واإلماتة واإلعادة والذي ترك ذكره فهو من 
  جنس اإلعادة

لَقَْد َخلَقَْنا فَْوقَكُْم َسْبَع طََراِئَق َوَما كُنَّا َعنِ النوع الثاين من الدالئل االستدالل خبلقة السموات وهو قوله تعاىل َو
  ) ١٧املؤمنون ( الَْخلْقِ غَاِفِلَني 

  أي سبع مسوات وإمنا قيل هلا طرائق لتطارقها مبعىن كون بعضها فوق بعض)  ١٧املؤمنون ( فقوله َسْبَع طََراِئَق 



بني ثوبني إذا لبس ثوباً فوق ثوب هذا قول اخلليل يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعالً على نعل وطارق 
وقال علي بن عيسى مسيت بذلك )  ١٥نوح ( والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقاً 

ألهنا طرائق للمالئكة يف العروج واهلبوط والطريان وقال آخرون ألهنا طرائق الكواكب فيها مسريها والوجه يف 
علينا بذلك أنه تعاىل جعلها موضعاً ألرزاقنا بإنزال املاء منها وجعلها مقراً للمالئكة وألهنا موضع الثواب إنعامه 

  وألهنا مكان إرسال األنبياء ونزول الوحي
ن ففيه وجوه أحدها ما كنا غافلني بل كنا للخلق حافظني م)  ١٧املؤمنون ( أما قوله َوَما كُنَّا َعنِ الَْخلْقِ غَاِفِلَني 

َه ُيْمِسُك  أن تسقط عليهم الطرائق السبع فتهلكهم وهذا قول سفيان بن عيينة وهو كقوله تعاىل إِنَّ اللَّ
وثانيها إمنا خلقناها فوقهم لننزل عليهم األرزاق والربكات منها عن )  ٤١فاطر ( السََّماَواِت َواالْْرَض أَن َتُزوالَ 

لقنا هلا على كمال قدرتنا مث بني كمال العلم بقوله َوَما كُنَّا َعنِ احلسن وثالثها أنا خلقنا هذه األشياء فدل خ
يعين عن أعماهلم وأقواهلم وضمائرهم وذلك يفيد هناية الزجر ورابعها وما كنا )  ١٧املؤمنون ( الَْخلْقِ غَاِفِلَني 

يه كقوله تعاىل مَّا عن خلق السموات غافلني بل حنن هلا حافظون لئال خترج عن التقدير الذي أردنا كوهنا عل
  ) ٣امللك ( َتَرى ِفى َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمن َتفَاُوٍت 

واعلم أن هذه اآلية دالة على كثري من املسائل إحداها أهنا دالة على وجود الصانع فإن انقالب هذه األجسام 
حمول ومغري  من صفة إىل صفة أخرى تضاد األوىل مع إمكان بقائها على تلك الصفة يدل على أنه البد من

وثانيتها أهنا تدل على فساد القول بالطبيعة فإن شيئاً من تلك الصفات لو حصل بالطبيعة لوجب بقاؤها وعدم 
تغريها ولو قلت إمنا تغريت تلك الصفات لتغري تلك الطبيعة افتقرت تلك الطبيعة إىل خالق وموجود وثالثتها 

ال يصدر عنه هذه األفعال العجيبة ورابعتها تدل على أنه عامل  تدل على أن املدبر قادر عامل ألن املوجب واجلاهل
بكل املعلومات قادر على كل املمكنات وخامستها تدل على جواز احلشر والنشر نظراً إىل صريح اآلية ونظراً 

ركيب إىل أن الفاعل ملا كان قادراً على كل املمكنات وعاملاً بكل املعلومات وجب أن يكون قادراً على إعادة الت
إىل تلك األجزاء كما كانت وسادستها أن معرفة اهللا تعاىل جيب أن تكون استداللية ال تقليدية وإال لكان ذكر 

  هذه الدالئل عبثاً
  النوع الثالث االستدالل بنزول األمطار وكيفية تأثرياهتا يف النبات

َوإِنَّا َعلَى ذََهابٍ بِِه لَقَاِدُرونَ فَأَنَشأَْنا لَكُْم بِِه َجنَّاٍت مِّن نَِّخيلٍ  َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّمآِء َمآًء بِقََدرٍ فَأَْسكَنَّاُه ِفى األرض
  ْهنِ َوِصْبغٍ لَِّألِكِليَِنَوأَْعَنابٍ لَّكُْم ِفيَها فََواِكُه كَِثَريةٌ  َوِمْنَها َتأْكُلُونَ َوَشَجَرةً  َتْخُرُج ِمن طُورِ َسْيَنآَء َتنُبُت بِالدُّ

ا حيصل به اعلم أن امل اء يف نفسه نعمة وأنه مع ذلك سبب حلصول النعم فال جرم ذكره اهللا تعاىل أوالً مث ذكر م
  من النعم ثانياً

اء بِقََدرٍ فقد اختلفوا يف السماء فقال األكثرون من املفسرين إنه تعاىل ينزل  أما قوله تعاىل َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء َم
وَعُدونَ املاء يف احلقيقة من السماء و الذاريات ( هو الظاهر من اللفظ ويؤكده قوله َوِفى السََّماء رِْزقُكُْم َوَما ُت

وقال بعضهم املراد السحاب ومساه مساء لعلوه واملعىن أن اهللا تعاىل أصعد األجزاء املائية من قعر األرض )  ٢٢
يد مث إن تلك الذرات تأتلف إىل البحار ومن البحار إىل السماء حىت صارت عذبة صافية بسبب ذلك التصع

وتتكون مث ينزله اهللا تعاىل على قدر احلاجة إليه ولوال ذلك مل ينتفع بتلك املياه لتفرقها يف قعر األرض وال مباء 



البحار مللوحته وألنه ال حيلة يف إجراء مياه البحار على وجه األرض ألن البحار هي الغاية يف العمق واعلم أن 
  حلها من ينكر الفاعل املختار فأما من أقربه فال حاجة به إىل شيء منهاهذه الوجوه إمنا يتم

أما قوله تعاىل بِقََدرٍ فمعناه بتقدير يسلمون معه من املضرة ويصلون إىل املنفعة يف الزرع والغرس والشرب أو 
  مبقدار ما علمناه من حاجاهتم ومصاحلهم
علناه ثابتاً يف األرض قال ابن عباس رضي اهللا عنهما أنزل اهللا تعاىل من أما قوله فَأَْسكَنَّاُه ِفى االْْرضِ قيل معناه ج

اجلنة مخسة أهنار سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل مث يرفعها عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضاً 
  القرآن

( لى رفعه وإزالته قال صاحب أماقوله َوإِنَّا َعلَى ذََهابٍ بِِه لَقَاِدُرونَ أي كما قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر ع
وقوله َعلَى ذََهابٍ بِِه من أوقع النكرات وأخرها للفصل واملعىن على وجه من وجوه الذهاب به ) الكشاف 

لْ  وطريق من طرقه وفيه إيذان بكمال اقتدار املذهب وأنه ال يعسر عليه شيء وهو أبلغ يف اإليعاد من قوله قُ
مث إنه سبحانه ملا نبه على عظيم نعمته خبلق )  ٣٠امللك ( ْم غَْوراً فََمن َيأِْتيكُْم بَِماء مَِّعنيٍ أََرءْيُتْم إِنْ أَْصَبَح َماُؤكُ

املاء ذكر بعده النعم احلاصلة من املاء فقال فَأَنَشأَْنا لَكُْم بِِه َجنَّاٍت ّمن نَِّخيلٍ َوأَْعَنابٍ وإمنا ذكر تعاىل النخيل 
يقومان مقام الطعام ومقام األدام ومقام الفواكه رطباً ويابساً وقوله لَّكُْم ِفيَها  واألعناب لكثرة منافعهما فإهنما

فَواِكُه كَِثَريةٌ  أي يف اجلنات فكما أن فيها النخيل واألعناب ففيها الفواكه الكثرية وقوله َوِمْنَها َتأْكُلُونَ قال 
ة حيترفها ومن صنعة يعملها يعنون أهنا جيوز أن يكون هذا من قوهلم فالن يأكل من حرف) الكشاف ( صاحب 

  طعمته وجهته اليت منها حيصل رزقه كأنه قال وهذه اجلنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها تتعيشون
طُورِ َسْيَناء فهو عطف على جنات وقرئت مرفوعة على االبتداء أي ومما  أما قوله تعاىل َوَشَجَرةً  َتْخُرُج ِمن 

طور سيناء وطور سينني ال خيلو إما أن يضاف فيه الطور إىل بقعة ) الكشاف ( أنشأنا لكم شجرة قال صاحب 
امسها سيناء وسينون وإما أن يكون امساً للجبل مركباً من مضاف ومضاف إليه كامرىء القيس وبعلبك فيمن 

  أضاف فمن كسر سني سيناء فقد منع الصرف للتعريف والعجمة أو التأنيث ألهنا بقعة وفعالء ال يكون

ألفه للتأنيث كعلباء وحرباء ومن فتح مل يصرفه ألن ألفه للتأنيث كصحراء وقيل هو جبل فلسطني وقيل بني 
  مصر وأيلة ومنه نودي موسى عليه السالم وقرأ األعمش سينا على القصر

ه أي ومعه أما قوله تعاىل َتنُبُت بِالدُّْهنِ فهو يف موضع احلل أي تنبت وفيها الدهن كما يقال ركب األمري جبند
  اجلند وقرىء تنبت وفيه وجهان أحدمها أن أنبت مبعىن نبت قال زهري ف رأيت ذوي حلاجات حول بيوهتم

  قطيناً هلم حىت إذا أنبت البقل
والثاين أن مفعوله حمذوف أي تنبت زيتوهنا وفيه الزيت قال املفسرون وإمنا أضافها اهللا تعاىل إىل هذا اجلبل ألن 

د وانتشرت وألن معظمها هناك أما قوله َوِصْبغٍ لّالِكِليَِن فعطف على الدهن أي إدام منها تشعبت يف البال
لآلكلني والصبغ والصباغ ما يصطبغ به أي يصبغ به اخلبز ومجلة القول أنه سبحانه وتعاىل نبه على إحسانه هبذه 

تعصر فيظهر الزيت منها ويعظم الشجرة ألهنا خترج هذه الثمرة اليت يكثر هبا االنتفاع وهي طرية ومدخرة وبأن 
  وجوه االنتفاع به

  النوع الرابع االستدالل بأحوال احليوانات



اِفُع كَِثَريةٌ  َوِمْنَه ا َتأْكُلُونَ َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك َوإِنَّ لَكُْم ِفى االٌّ ْنَعامِ لَِعْبَرةً  نُّْسِقيكُْم مِّمَّا ِفى ُبطُونَِها َولَكُْم فيَِها َمَن
  ْحَملُونَُت

إعلم أنه سبحانه وتعاىل ذكر أن فيها عربة جممالً مث أردفه بالتفصيل من أربعة أوجه أحدها قوله نُّْسِقيكُْم ّممَّا ِفى 
ُبطُونَِها واملراد منه مجيع وجوه االنتفاع بألباهنا ووجه االعتبار فيه أهنا جتتمع يف الضروع وتتخلص من بني الفرث 

فتستحيل إىل طهارة وإىل لون وطعم موافق للشهوة وتصري غذاء فمن استدل بذلك على  والدم بإذن اهللا تعاىل
قدرة اهللا وحكمته كان ذلك معدوداً يف النعم الدينية ومن انتفع به فهو يف نعمة الدنيا وأيضاً فهذه األلبان اليت 

وذلك يدل على عظيم قدرة اهللا تعاىل  خترج من بطوهنا إىل ضروعها جتدها شراباً طيباً وإذا ذحبتها مل جتد هلا أثراً
وقرىء تسقيكم بتاء مفتوحة أي تسقيكم األنعام وثانيها قوله َولَكُْم فيَِها َمَناِفُع كَِثَرية ) الكشاف ( قال صاحب 

حية ٌ وذلك بيعها واالنتفاع بأمثاهنا وما جيري جمرى ذلك وثالثها قوله َوِمْنَها َتأْكُلُونَ يعين كما تنتفعون هبا وهي 
تنتفعون هبا بعد الذبح أيضاً باألكل ورابعها قوله َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك ُتْحَملُونَ ألن وجه االنتفاع باإلبل يف 

احملموالت على الرب مبنزلة االنتفاع بالفلك يف البحر ولذلك مجع بني الوجهني يف إنعامه لكي يشكر على ذلك 
ا بني دالئل التوحيد أردفها بالقصص كما هو العادة يف سائر السور وهي ويستدل به واعلم أنه سبحانه وتعاىل مل

  ههنا

  القصة األوىل قصة نوح عليه السالم
ا لَكُْم مِّْن إِلَاٍه غَْيُرُه أَفَالَ َتتَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ قُونَ فَقَالَ الَْملَُؤا َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوحاً إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ ياقَْومِ اْعُبُدواْ اللََّه َم

ا َهاذَا إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُْم ُيرِيُد أَن َيَتفَضَّلَ َعلَْيكُْم َولَْو َشآَء اللَُّه الّنَزلَ َملَاِئكَة ً مَّا َسِمْعَنا بَِهاذَا ِفى َءاَبآِئَنا  ِمن قَْوِمِه َم
  بِِه َحتَّى ِحنيٍاالٌّ وَِّلَني إِنْ ُهَو إِالَّ َرُجلٌ بِِه جِنَّةٌ  فََتَربَُّصواْ 

دعا على قومه  قال قوم إن نوحاً كان امسه يشكر مث مسي نوحاً لوجوه أحدها لكثرة ما ناح على نفسه حني 
باهلالك فأهلكهم بالطوفان فندم على ذلك وثانيها ملراجعة ربه يف شأن ابنه وثالثها أنه مر بكلب جمذوم فقال له 

ا ثبت أن إخساً يا قبيح فعوتب على ذلك فقال اهللا ل ه أعبتين إذ خلقته أم عبت الكلب وهذه الوجوه مشكلة مل
  األعالم ال تفيد صفة يف املسمى

أما قوله اْعُبُدواْ اللََّه فاملعىن أنه سبحانه أرسله بالدعاء إىل عبادة اهللا تعاىل وحده وال جيوز أن يدعوهم إىل ذلك 
اً غري جائزة وإمنا جيوز وجيب بعد املعرفةإال وقد دعاهم إىل معرفته أوالً ألن عبادة من ال يكون    معلوم

أما قوله َما لَكُم ّمْن إِلَاٍه غَْيُرُه فاملراد أن عبادة غري اهللا ال جتوز إذ ال إله سواه ومن حق العبادة أن حتسن ملن أنعم 
ال يضر وال ينفع وق ا بعدمها فإذا مل يصح ذلك إال منه تعاىل فكيف يعبد ما  رىء غريه بالرفع باخللق واإلحياء وم

على احملل وباجلر على اللفظ مث إنه ملا مل ينفع فيهم هذا الدعاء واستمروا على عبادة غري اهللا تعاىل حذرهم بقوله 
أَفَالَ َتتَّقُونَ ألن ذلك زجر ووعيد باتقاء العقوبة لينصرفوا عما هم عليه مث إنه سبحانه حكى عنهم شبههم يف 

  إنكار نبوة نوح عليه السالم
الشبهة األوىل قوهلم َما َهاذَا إِالَّ َبَشٌر ّمثْلُكُْم وهذه الشبهة حتتمل وجهني أحدمها أن يقال إنه ملا كان مساوياً 

لسائر الناس يف القوة والفهم والعلم والغىن والفقر والصحة واملرض امتنع كونه رسوالً هللا ألن الرسول ال بد 
له واحلبيب ال بد وأن خيتص عن غري احلبيب مبزيد الدرجة واملعزة فلما وأن يكون عظيماً عند اهللا تعاىل وحبيباً 



فقدت هذه األشياء علمنا انتفاء الرسالة والثاين أن يقال هذا اإلنسان مشارك لكم يف مجيع األمور ولكنه أحب 
نبوته فهذا االحتمال الرياسة واملتبوعية فلم جيد إليهما سبيالً إال بادعاء النبوة فصار ذلك شبهة هلم يف القدح يف 

متأكد بقوله تعاىل خرباً عنهم ُيرِيُد أَن َيَتفَضَّلَ َعلَْيكُْم أي يريد أن يطلب الفضل عليكم ويرأسكم كقوله تعاىل 
  َوَتكُونَ لَكَُما الِْكْبرَِياء ِفى االْْرضِ

اىل لو شاء إرشاد البشر لوجب أن يسلك الشبهة الثانية قوهلم َولَْو َشاء اللَُّه الَنَزلَ َملَاِئكَةً  وشرحه أن اهللا تع
الطريق الذي يكون أشد إفضاء إىل املقصود ومعلوم أن بعثة املالئكة أشد إفضاء إىل هذا املقصود من بعثة البشر 

ألن املالئكة لعلو شأهنم وشدة سطوهتم وكثرة علومهم فاخللق ينقادون إليهم وال يشكون يف رسالتهم فلما مل 
  ما أرسل رسوالً ألبتة يفعل ذلك علمنا أنه

الشبهة الثالثة قوهلم َما َهاذَا إِالَّ َبَشٌر ّمثْلُكُْم ُيرِيُد وقوله هبذا إشارة إىل نوح عليه السالم أو إىل ما كلمهم به من 
احلث على عبادة اهللا تعاىل أي ما مسعنا مبثل هذا الكالم أو مبثل هذا الذي يدعى وهو بشر أنه رسول اهللا وشرح 

بهة أهنم كانوا أقواماً ال يعولون يف شيء من مذاهبهم إال على التقليد والرجوع إىل قول اآلباء فلما مل هذه الش
جيدوا يف نبوة نوح عليه السالم هذه الطريقة حكموا بفسادها قال القاضي حيتمل أن يريدوا بذلك كونه رسوالً 

ن فترة وحيتمل أن يريدوا بذلك دعاءهم إىل عبادة اهللا مبعوثاً ألنه ال ميتنع فيما تقدم من زمان آبائهم أنه كان زما
  تعاىل وحده ألن آباءهم كانوا على عبادة األوثان

الشبهة الرابعة قوهلم إِنْ ُهَو إِالَّ َرُجلٌ بِِه جِنَّةٌ  واجلنة اجلنون أو اجلن فإن جهال العوام يقولون يف اجملنون زال 
ج على العوام فإنه عليه الصالة والسالم كان يفعل أفعاالً على عقله بعمل اجلن وهذه الشبهة من باب التروي

  خالف عاداهتم فأولئك الرؤساء كانوا يقولون للعوام إنه جمنون ومن كان جمنوناً فكيف جيوز أن يكون رسوالً
نون فاصربوا إىل الشبهة اخلامسة قوهلم فََتَربَُّصواْ بِِه َحتَّى ِحنيٍ وهذا حيتمل أن يكون متعلقاً مبا قبله أي أنه جم

زمان حىت يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإال قتلتموه وحيتمل أن يكون كالماً مستأنفاً وهو أن يقولوا لقومهم 
اصربوا فإنه إن كان نبياً حقاً فاهللا ينصره ويقوي أمره فنحن حينئذ نتبعه وإن كان كاذباً فاهللا خيذله ويبطل أمره 

به اليت حكاها اهللا تعاىل عنهم واعلم أنه سبحانه ما ذكر اجلواب عنها فحينئذ نستريح منه فهذه جمموع الش
لركاكتها ووضوح فسادها وذلك ألن كل عاقل يعلم أن الرسول ال يصري رسوالً إال ألنه من جنس امللك وإمنا 
 يصري كذلك بأن يتميز من غريه باملعجزات فسواء كان من جنس امللك أو من جنس البشر فعند ظهور املعجز

عليه جيب أن يكون رسوالً بل جعل الرسول من مجلة البشر أوىل ملا مر بيانه يف السور املتقدمة وهو أن اجلنسية 
مظنة األلفة واملؤانسة وأما قوهلم ُيرِيُد أَن َيَتفَضَّلَ َعلَْيكُْم فإن أرادوا به إرادته إلظهار فضله حىت يلزمهم االنقياد 

إرادوا به أن يرتفع عليهم على سبيل التجرب والتكرب واالنقياد فاألنبياء  لطاعته فهذا واجب على الرسول وأن
منزهون عن ذلك وأما قوهلم ما مسعنا هبذا فهو استدالل بعدم التقليد على عدم وجود الشيء وهو يف غاية 
قد السقوط ألن وجود التقليد ال يدل على وجود الشيء فعدمه من أين يدل على عدمه وأما قوهلم به جنة ف

كذبوا ألهنم كانوا يعلمون بالضرورة كمال عقله وأما قوهلم فتربصوا به فضعيف ألنه إن ظهرت الداللة على 
نبوته وهي املعجزة وجب عليهم قبول قوله يف احلال وال جيوز توقيف ذلك إىل ظهور دولته ألن الدولة ال تدل 

ا كانت هذه األجوبة يف هناية على احلقية وإن مل يظهر املعجز مل جيز قبول قوله سواء ظهرت  الدولة أو مل تظهر ومل



  الظهور ال جرم تركها اهللا سبحانه
أَْمُرَنا َوفَاَر التَّنُّوُر فَاْسلُْك قَالَ َربِّ انُصْرنِى بَِما كَذَُّبوِن فَأَْوَحْيَنآ إِلَْيِه أَِن اْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعُينَِنا َوَوْحيَِنا فَإِذَا َجآَء 

َك إِالَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ ِمْنُهْم َوالَ ُتَخاِطْبنِى ِفى الَِّذيَن ظَلَُموا ِفيَها ِمن إِنَُّهْم مُّْغَرقُونَ  كُلِّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلَ
قَْومِ الظَّاِلِمَني َوقُل رَّبِّ أَنزِلْنِى ُمنَزالً فَإِذَا اْسَتَوْيَت أَنَت َوَمن مََّعَك َعلَى الْفُلِْك فَقُلِ الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َنجَّاَنا ِمَن الْ

  مَُّباَركاً َوأَنَت َخْيُر الُْمنزِِلَني إِنَّ ِفى ذاِلَك َألَياٍت َوإِن كُنَّا لَُمْبَتِلَني

أما قوله َرّب انُصْرنِى بَِما كَذَُّبوِن ففيه وجوه أحدها أن يف نصره إهالكهم فكأنه قال أهلكهم بسبب تكذيبهم 
اي وثانيها انصرين بدل ما كذبوين كما تقول هذا بذاك أي بدل ذلك ومكانه واملعىن أبدلين من غم تكذيبهم إي

ا كذبوه فيه حني قال هلم إِّنى أََخاُف  سلوة النصر عليهم وثالثها انصرين بإجناز ما وعدهتم من العذاب وهو م
ب اهللا دعاءه قال فَأَْوَحْيَنا إِلَْيِه أَِن اْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعُينَِنا أي وملا أجا)  ٥٩األعراف ( َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

حبفظنا وكلئنا كأن معه من اهللا حافظاً بكلؤه بعينه لئال يتعرض له وال يفسد عليه مفسد عمله ومنه قوهلم عليه 
إن اهللا خلق آدم ( يه السالم من اهللا عني كالئة وهذه اآلية دالة على فساد قول املشبهة يف متسكهم بقوله عل

ألن ثبوت األعني مينع من ذلك واختلفوا يف أنه عليه السالم كيف صنع الفلك فقيل إنه كان ) على صورته 
اً بكيفية اختاذها وقيل إن جربيل عليه السالم علمه عمل السفينة ووصف له كيفية اختاذها وهذا  جناراً وكان عامل

  َوَوْحيَِنا هو األقرب لقوله بِأَْعُينَِنا
أما قوله فَإِذَا َجاء أَْمُرَنا فاعلم أن لفظ األمر كما هو حقيقة يف طلب الفعل بالقول على سبيل االستعالء فكذا 

هو حقيقة يف الشأن العظيم والدليل عليه أنك إذا قلت هذا أمر بقي الذهن يتردد بني املفهومني وذلك يدل على 
ر يف كتاب احملصول يف األصول ومن الناس من قال إمنا مساه أمراً على كونه حقيقة فيهما ومتام تقريره مذكو

  سبيل التعظيم والتفخيم مثل قوله ثُمَّ قَالَ لََها َوِلالْْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً
إذا رأيت املاء  أما قوله َوفَاَر التَّنُّوُر فاختلفوا يف التنور فاألكثرون على أنه هو التنور املعروف روي أنه قيل لنوح

يفور من التنور فاركب أنت ومن معك يف السفينة فلما نبع املاء من التنور أخربته امرأته فركب وقيل كان تنور 
آدم وكان من حجارة فصار إىل نوح واختلف يف مكانه فعن الشعيب يف مسجد الكوفة عن ميني الداخل مما يلي 

يف وسط املسجد وقيل بالشام مبوضع يقال له عني وردة وقيل باب كندة وكان نوح عليه السالم عمل السفينة 
باهلند القول الثاين أن التنور وجه األرض عن ابن عباس رضي اهللا عنهما الثالث أنه أشرف موضع يف األرض 
د أي أعاله عن قتادة والرابع َوفَاَر التَّنُّوُر أي طلع للفجر عن علي عليه السالم وقيل إن فوران التنور كان عن

طلوع الفجر واخلامس هو مثل قوهلم محى الوطيس والسادس أنه املوضع املنخفض من السفينة الذي يسيل املاء 
  إليه عن احلسن رمحه اهللا والقول األول هو

الصواب ألن العدول عن احلقيقة إىل اجملاز من غري دليل ال جيوز واعلم أن اهللا تعاىل جعل فوران التنور عالمة 
  م حىت يركب عنده السفينة طلباً لنجاته وجناة من آمن به من قومهلنوح عليه السال

أما قوله فَاْسلُْك ِفيَها أي أدخل فيها يقال سلك فيه أي دخل فيه وسلك غريه وأسلكه ِمن كُلّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ أي 
لك احليوان وكل من كل زوجني من احليوان الذي حيضره يف الوقت اثنني الذكر واألنثى لكي ال ينقطع نسل ذ

واحد منهما زوج ال كما تقوله العامة من أن الزوج هو االثنان روي أنه مل حيمل إال ما يلد ويبيض وقرىء من 



  كل بالتنوين أي من كل أمة زوجني واثنني تأكيد وزيادة بيان
ِه الْقَْولُ ِمْنُهْم أي وأدخل أهلك ولفظ  على إمنا يستعمل يف املضار قال تعاىل لََها أما قوله َوأَْهلََك إِالَّ َمن َسَبَق َعلَْي

واعلم أن هذه اآلية تدل على أمرين أحدمها أنه سبحانه أمره )  ٢٨٦البقرة ( َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت 
بإدخال سائر من آمن به وإن مل يكن من أهله وقيل املراد بأهله من آمن دون من يتصل به نسباً أو سبباً وهذا 

يعين  عيف وإال ملا جاز استثناء قوله إِالَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ والثاين أنه قال َوالَ ُتَخاِطْبنِى ِفى الَِّذيَن ظَلَُمواْض
كنعان فإنه سبحانه ملا أخرب بإهالكهم وجب أن ينهاه عن أن يسأله يف بعضهم ألنه إن أجابه إليه فقد صري خربه 

إليه كان ذلك حتقرياً لشأن نوح عليه السالم فلذلك قال إِنَُّهْم مُّْغَرقُونَ أي الغرق نازل  الصدق كذباً وإن مل جيبه
  هبم ال حمالة

أما قوله فَإِذَا اْسَتَوْيَت أَنَت َوَمن مََّعَك َعلَى الْفُلِْك قال ابن عباس رضي اهللا عنهما كان يف السفينة مثانون إنساناً 
ثة بنني سام وحام ويافث وثالث نسوة هلم واثنان وسبعون إنساناً فكل نوح وامرأته سوى اليت غرقت وثال
  اخلالئق نسل من كان يف السفينة

  أما قوله فَقُلِ الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َنجَّاَنا ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني ففيه مسائل
ا فيه من املسألة األوىل إمنا قال فَقُلْ ومل يقل فقولوا ألن نوحاً كان نبياً هلم و إماماً هلم فكان قوله قوالً هلم مع م

  اإلشعار بفضل النبوة وإظهار كربياء الربوبية وأن رتبة تلك املخاطبة ال يترقى إليها إال ملك أو نيب
)  ٤١هود ( املسألة الثانية قال قتادة علمكم اهللا أن تقولوا عند ركوب السفينة بِْسمِ اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَساَها 

وعند النزول َوقُل رَّّب )  ١٣الزخرف ( د ركوب الدابة ُسْبَحانَ الَِّذى َسخََّر لََنا َهاذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني وعن
قال األنصاري وقال لنبينا َوقُل رَّّب أَْدِخلْنِى ُمْدَخلَ )  ٢٩املؤمنون ( أَنزِلْنِى ُمنَزالً مَُّباَركاً َوأَنَت َخْيُر الُْمنزِِلَني 

النحل ( وقال فَإِذَا قََرأَْت الْقُْرءانَ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن )  ٨٠اإلسراء ( ِصْدقٍ َوأَخْرِْجنِى ُمْخَرَج ِصْدقٍ 
  كأنه سبحانه أمرهم أن ال يكونوا عن ذكره وعن االستعاذة به يف مجيع أحواهلم غافلني)  ٩٨

بيح صورهتم حيث أتبع النهي عن الدعاء هلم األمر باحلمد على إهالكهم املسألة الثالثة هذه مبالغة عظيمة يف تق
وإمنا جعل )  ٤٥األنعام ( والنجاة منهم كقوله تعاىل فَقُِطَع َدابُِر الْقَْومِ الَِّذيَن ظَلَُمواْ َوالَْحْمُد للَِّه َرّب الَْعالَِمَني 

ن عرفه أنه بذلك ينجيه ومن تبعه فيصح أن يقول سبحانه استواءهم على السفينة جناة من الغرق ألنه سبحانه كا
اً هبذا الفعل ووصف قومه بأهنم الظاملون ألن الكفر منهم ظلم ألنفسهم لقوله إِنَّ  َنجَّاَنا من حيث جعله آمن

  مث إنه سبحانه بعد أن أمره باحلمد على إهالكهم)  ١٣لقمان ( الّشْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم 

َوقُل رَّّب أَنزِلْنِى ُمنَزالً مَُّباَركاً وقرىء ُمنَزالً مبعىن إنزاالً أو موضع إنزال كقوله أمره بأن يدعو لنفسه فقال 
ليدخلنهم مدخالً يرضونه واختلفوا يف املنزل على قولني أحدمها أن املراد هو نفس السفينة فمن ركبها خلصته 

خروجه من السفينة من األرض منزالً مباركاً مما جرى على قومه من اهلالك والثاين أن املراد أن ينزله اهللا بعد 
واألول أقرب ألنه أمر هبذا الدعاء يف حال استقراره يف السفينة فيجب أن يكون املنزل ذلك دون غريه مث بني 
 سبحانه بقوله َوأَنَت َخْيُر الُْمنزِِلَني أن اإلنزال يف األمكنة قد يقع من غري اهللا كما يقع من اهللا تعاىل وإن كان هو
سبحانه خري من أنزل ألنه حيفظ من أنزله يف سائر أحواله ويدفع عنه املكاره حبسب ما يقتضيه احلكم واحلكمة 

مث بني سبحانه أن فيما ذكره من قصة نوح وقومه آليات ودالالت وعرباً يف الدعاء إىل اإلميان والزجر عن 



عليه إال القادر على كل املقدورات وظهور تلك الكفر فإن إظهار تلك املياه العظيمة مث اإلذهاب هبا ال يقدر 
الواقعة على وفق قول نوح عليه السالم يدل على املعجز العظيم وإفناء الكفار وبقاء األرض ألهل الدين 

أعظم أنواع العرب   والطاعة من 
ا ملبتلني فيما قبل وحيتمل أ ا لَُمْبَتِلَني فيمكن أن يكون املراد وإن كن ن يكون وإن كنا ملبتلني فيما أما قوله َوإِن كُنَّ

بعد وهذا هو األقرب ألنه كاحلقيقة يف االستقبال وإذا محل على ذلك احتمل وجوهاً أحدها أن يكون املراد 
املكلفني يف املستقبل أي فيجب فيمن كلفناه أن يعترب هبذا الذي ذكرناه وثانيها أن يكون املراد ملعاقبني ملن سلك 

يقة قوم نوح وثالثها أن يكون املراد كما نعاقب من كذب بالغرق وغريه فقد منتحن يف تكذيب األنبياء مثل طر
بالغرق من مل يكذب على وجه املصلحة ال على وجه التعذيب لكي ال يقدر أن كل الغرق جيري على وجه 

  واحد
  القصة الثانية قصة هود أو صاحل عليهما السالم

ا لَكُْم مِّْن إِلَاٍه غَْيُرُه أَفَالَ َتتَّقُونَثُمَّ أَنشَأَْنا ِمن َبْعِدِهْم قَْرناً َء  اَخرِيَن فَأَْرَسلَْنا ِفيهِْم َرُسوالً مِّْنُهْم أَِن اْعُبُدواْ اللََّه َم
ا َما َهاذَا إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُْم ْنَيَوقَالَ الَْمأل ِمن قَْوِمِه الَِّذيَن كَفَُرواْ َوكَذَُّبواْ بِِلقَآِء االٌّ ِخَرةِ  َوأَْتَرفَْناُهْم ِفى الَْحيواةِ  الدُّ
ا َتْشَرُبونَ َولَِئْن أَطَْعُتْم َبَشراً مِّثْلَكُْم إِنَّكُْم إِذاً لََّخ اِسُرونَ أََيِعُدكُْم أَنَّكُْم إِذَا ِمتٌّ َيأْكُلُ ِممَّا َتأْكُلُونَ ِمْنُه َوَيْشَرُب ِممَّ

َرُجونَ َهْيَهاَت َهْيَهاَت ِلَما ُتوَعُدونَ إِنْ ِهىَ  إِالَّ َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ْم َوكُنُتْم ُتَراباً َوِعظاماً أَنَّكُْم مُّْخ
ُه بُِمْؤِمنَِني قَالَ َربِّ اْنُص ا  ْرنِى بَِما كَذَُّبوِنَنْحُن بَِمْبُعوِثَني إِنْ ُهَو إِالَّ َرُجلٌ افَتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً َوَما َنْحُن لَ قَالَ َعمَّ

  ِلِمَنيقَِليلٍ لَُّيْصبُِحنَّ َناِدِمَني فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ  بِالَْحقِّ فََجَعلَْناُهْم غُثَآًء فَُبْعداً لِّلْقَْومِ الظَّا

اعلم أن هذه القصة هي قصة هود عليه السالم يف قول ابن عباس رضي اهللا عنهما وأكثر املفسرين واحتجوا 
)  ٦٩األعراف (  تعاىل قول هود عليه السالم َواذكُُرواْ إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَاء ِمن َبْعِد قَْومِ ُنوحٍ عليه حبكاية اهللا

وجميء قصة هود عقيب قصة نوح يف سورة األعراف وسورة هود والشعراء وقال بعضهم املراد هبم صاحل ومثود 
دعوى فكما تقدم يف قصة نوح عليه السالم ألن قومه الذين كذبوه هم الذين هلكوا بالصيحة أما كيفية ال

  وههنا سؤاالت
السؤال األول حق أُْرِسلَ أن يتعدى بإىل كأخواته اليت هي وجه وأنفذ وبعث فلم عدى يف القرآن بإىل تارة 

( أَْرَسلَْنا ِفيهِْم َرُسوالً فَ)  ٩٤األعراف ( وبفي أخرى كقوله تعاىل كَذَِلَك أَْرَسلَْناَك ِفى أُمَّةٍ  َوَما أَْرَسلَْنا ِفى قَْرَيةٍ  
اجلواب مل يعد بفي كما عدي )  ٥٠هود ( أي يف عاد ويف موضع آخر َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا )  ٣٢املؤمنون 

بإىل ولكن األمة أو القرية جعلت موضعاً لإلرسال وعلى هذا املعىن جاء بعث يف قوله َولَْو ِشئَْنا لََبَعثَْنا ِفى كُلّ 
  ) ٥١الفرقان ( ةٍ  نَِّذيراً قَْرَي

السؤال الثاين هل يصح ما قاله بعضهم أن قوله أَفَالَ َتتَّقُونَ غري موصول باألول وإمنا قاله هلم بعد أن كذبوه 
وردوا عليه بعد إقامة احلجة عليهم فعند ذلك قال هلم خموفاً مما هم عليه أَفَالَ َتتَّقُونَ هذه الطريقة خمافة العذاب 

ذرتكم به اجلواب جيوز أن يكون موصوالً بالكالم األول بأن رآهم معرضني عن عبادة اهللا مشتغلني الذي أن
بعبادة األوثان فدعاهم إىل عبادة اهللا وحذرهم من العقاب بسبب إقباهلم على عبادة األوثان مث اعلم أن اهللا تعاىل 

ات أوهلا الكفر باخلالق سبحانه حكى صفات أولئك القوم وحكى كالمهم أما الصفات فثالث هي شر الصف



 وهو املراد من قوله كَفَُرواْ وثانيها الكفر بيوم القيامة وهو املراد من قوله َوكَذَُّبواْ بِِلقَاء االِْخَرةِ  وثالثها االنغماس
ِه أي نعمناهم فإن قيل ذكر اهللا م قالة قوم هود يف حب الدنيا وشهواهتا وهو املراد من قوله َوقَالَ الَْمالَ ِمن قَْوِم

ِه إِنَّا لََنَراَك ِفي َسفَاَهةٍ   ( يف جوابه يف سورة األعراف وسورة هود بغري واو قَالَ الَْمال الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن قَْوِم
ا َنَراَك إِالَّ َبَشًرا ّمثْلََنا )  ٦٦األعراف  وههنا مع الواو فأي فرق بينهما قلنا الذي بغري واو )  ٢٧هود ( قالوا َم

ى تقدير سؤال سائل قال فما قال قومه فقيل له كيت وكيت وأما الذي مع الواو فعطف ملا قالوه على ما قاله عل
ومعناه أنه اجتمع يف هذه الواقعة هذا الكالم احلق وهذا الكالم الباطل وأما شبهات القوم فشيئان أوهلما قوهلم 

أْكُلُونَ ِمْنُه َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبونَ وقد مر شرح هذه الشبهة يف القصة األوىل َما َهاذَا إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُْم َيأْكُلُ ِممَّا َت
ا َتْشَرُبونَ أي من مشروبكم أو حذف منه لداللة ما قبله عليه وهو قوله َولَِئْن أَطَْعُتْم َبَشراً ّمثْلَكُْم إِنَّكُ مْ وقوله ِممَّ

راناً ومل جيعلوا عبادة األصنام خسراناً أي لئن كنتم أعطيتموه الطاعة إِذاً لَّخَاِسُرونَ فجعلوا اتباع الرسول خس
  من غري

أن يكون لكم بإزائها منفعة فذلك هو اخلسران وثانيهما أهنم طعنوا يف صحة احلشر والنشر مث طعنوا يف نبوته 
ْم َوكُنُتْم ُتَراباً َوِعظاماً أَنَّكُْم  بسبب إتيانه بذلك أما الطعن يف صحة احلشر فهو قوهلم أََيِعُدكُْم أَنَّكُْم إِذَا ِمتٌّ

مُّْخَرُجونَ معادون أحياء للمجازاة مث مل يقتصروا على هذا القدر حىت قرنوا به االستبعاد العظيم وهو قوهلم 
َوَنْحَيا ومل يريدوا بقوهلم َهْيَهاَت َهْيَهاَت ِلَما ُتوَعُدونَ مث أكدوا الشبهة بقوهلم إِنْ ِهىَ  إِالَّ َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت 

منوت وحنيا الشخص الواحد بل أرادوا أن البعض ميوت والبعض حييا وأنه ال إعادة وال حشر فلذلك قالوا َوَما 
ا فرغوا من الطعن يف صحة احلشر بنوا عليه الطعن يف نبوته فقالوا ملا أتى هبذا الباطل فقد  َنْحُن لَُه بَِمْبُعوِثَني ومل

ى اللَِّه كَِذًبا مث ملا قرروا الشبهة الطاعنة يف نبوته قالوا َوَما َنْحُن لَُه بُِمْؤِمنَِني ألن القوم كالتبع هلم واعلم افَْتَرى َعلَ
أن اهللا تعاىل ما أجاب عن هاتني الشبهتني لظهور فسادمها أما الشبهة األوىل فقد تقدم بيان ضعفها وأما الثانية 

عد احلشر لوجهني األول أنه سبحانه ملا كان قادراً على كل املمكنات عاملاً بكل فألهنم استبعدوا احلشر وال يستب
املعلومات وجب أن يكون قادراً على احلشر والنشر والثاين وهو أنه لوال اإلعادة لكن تسليط القوى على 

ُد أُْخِفيَها  الضعيف يف الدنيا ظلماً وهو غري الئق باحلكيم على ما قرره سبحانه يف قوله إِنَّ السَّاَعة َ ءاِتَيةٌ  أَكَا
  وههنا مسائل)  ١٥طه ( ِلُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما َتْسَعى 

املسألة األوىل ثىن إنكم للتوكيد وحسن ذلك الفصل ما بني األول والثاين بالظرف وخمرجون خرب عن األول ويف 
  ) ٣٥املؤمنون ( نَ قراءة ابن مسعود َوكُنُتْم ُتَراباً َوِعظاماً أَنَّكُْم مُّْخَرُجو

  املسألة الثانية قرىء َهْيَهاَت بالفتح والكسر كلها بتنوين وبال تنوين وبالسكون على لفظ الوقف
املسألة الثالثة هي يف قوله إِنْ ِهىَ  إِالَّ َحَياُتَنا الدُّْنَيا ضمري ال يعلم ما يعين به إال مبا يتلوه من بيانه وأصله إن 

هي النفس ما محلتها ) قول الشاعر ( ا مث وضع هي موضع احلياة ألن اخلرب يدل عليه ومنه احلياة إال حياتنا الدني
  تتحمل

واملعىن ال حياة إال هذه احلياة وألن إن النافية دخلت على هي اليت يف معىن احلياة الدالة على اجلنس فنفتها 
  فوازنت ال اليت نفت ما بعدها نفي اجلنس

من قبول األكابر واألصاغر فزع إىل ربه وقال َرّب انُصْرنِى بَِما كَذَُّبوِن وقد  واعلم أن ذلك الرسول ملا يئس



ا قَِليلٍ لَُّيْصبُِحنَّ َناِدِمَني  واألقرب أن يكون )  ٤٠املؤمنون ( تقدم تفسريه فأجابه اهللا تعاىل فيما سأل وقال َعمَّ
والندامة على ترك القبول ويكون الوقت املراد بأن يظهر هلم عالمات اهلالك فعند ذلك حيصل منهم احلسرة 

وقت إميان اليأس فال ينتفعون بالندامة وبني تعاىل اهلالك الذي أنزله عليهم بقوله فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ  بِالَْحّق 
وذكروا يف الصيحة وجوهاً أحدها أن جربيل عليه السالم صاح هبم وكانت الصيحة عظيمة فماتوا عندها 

ة هي الرجفة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وثالثها الصيحة هي نفس العذاب واملوت كما يقال وثانيها الصيح
  فيمن ميوت دعي فأجاب عن احلسن ورابعها أنه العذاب املصطلم قال الشاعر

  صاخ الزمان بآل برمك صيحة
  خروا لشدهتا على األذقان

  واألول أوىل ألنه هو احلقيقة
نه دمرهم بالعدل من قولك فالن يقضي باحلق إذا كان عادالً يف قضاياه وقال املفضل وأما قوله بِالَْحّق فمعناه أ

  باحلق أي مبا ال يدفع كقوله َوَجاءْت َسكَْرةُ  الَْمْوِت بِالَْحّق
اء أما قوله فََجَعلَْناُهْم غُثَاء فالغثاء محيل السيل مما بلي واسود من الورق والعيدان ومنه قوله تعاىل فََجَعلَُه غُثَ

  أَْحَوى
  وأما قوله تعاىل فَُبْعداً لّلْقَْومِ الظَّاِلِمَني ففيه مسألتان

املسألة األوىل قوله ُبْعًدا وسحقاً ودمراً وحنوها مصادر موضوعة مواضع أفعاهلا وهي من مجلة املصادر اليت قال 
داً وبعداً بفتح العني حنو سيبويه نصبت بأفعال ال يستعمل إظهارها ومعىن بعداً بعدوا أي هلكوا يقال بعد بع

  رشد رشداً ورشداً بفتح الشني واهللا أعلم
املسألة الثانية قوله ُبْعًدا مبنزلة اللعن الذي هو التبعيد من اخلري واهللا تعاىل ذكر ذلك على وجه االستخفاف 

النعيم والثواب واإلهانة هلم وقد نزل هبم العذاب داالً بذلك على أن الذي ينزل هبم يف اآلخرة من البعد من 
  أعظم مما حل هبم حاالً ليكون ذلك عربة ملن جييء بعدهم

  القصة الثالثة
ا َيْسَتأِخُرونَ ثُمَّ أَْرَسلَْن ا ُرُسلََنا َتْتَرى كُلَّ َما َجآَء ثُمَّ أَنشَأَْنا ِمن َبْعِدِهْم قُُروناً َءاَخرِيَن َما َتْسبُِق ِمْن أُمَّةٍ  أََجلََها َوَم

  ولَُها كَذَُّبوُه فَأَْتَبْعَنا َبْعَضُهْم َبْعضاً َوَجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ فَُبْعداً لِّقَْومٍ الَّ ُيْؤِمُنونَأُمَّةً  رَُّس
إعلم أنه سبحانه يقص القصص يف القرآن تارة على سبيل التفصيل كما تقدم وأخرى على سبيل اإلمجال كههنا 

  السالموقيل املراد قصة لوط وشعيب وأيوب ويوسف عليهم 
فأما قوله ثُمَّ أَنَشأَْنا ِمن َبْعِدِهْم قُُروناً ءاَخرِيَن فاملعىن أنه ما أخلى الديار من مكلفني أنشأهم وبلغهم حد التكليف 

  حىت قاموا مقام من كان قبلهم يف عمارة الدنيا
ا َيْسَتِخُرونَ فيحتمل يف هذا ا ألجل أن يكون املراد آجال حياهتا وتكليفها أما قوله مَّا َتْسبُِق ِمْن أُمَّةٍ  أََجلََها َوَم

وحيتمل آجال موهتا وهالكها وإن كان األظهر يف األجل إذا أطلق أن يراد به وقت املوت فبني أن كل أمة هلا 
آجال مكتوبة يف احلياة واملوت ال يتقدم وال يتأخر منبهاً بذلك على أنه عامل باألشياء قبل كوهنا فال توجد إال 

  لم ونظريه قوله تعاىل إِنَّ أََجلَ اللَِّه إِذَا َجاء الَ ُيَؤخَُّر لَْو كُنُتْم َتْعلَُمونَعلى وفق الع



  وههنا مسألتان
املسألة األوىل قال أصحابنا هذه اآلية تدل على أن املقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل أجله لكان قد تقدم األجل 

  أو تأخر وذلك ينافيه هذا النص
ال الكعيب املراد من قوله مَّا َتْسبُِق ِمْن أُمَّةٍ  أي ال يتقدمون الوقت املؤقت لعذاهبم إن مل يؤمنوا املسألة الثانية ق

وال يتأخرون عنه وال يستأصلهم إال إذا علم منهم أهنم ال يزدادون إال عناداً وأهنم ال يلدون مؤمناً وأنه ال نفع 
قول نوح عليه السالم إِنََّك إِن َتذَْرُهْم ُيِضلُّواْ ِعَباَدَك يف بقائهم لغريهم وال ضرر على أحد يف هالكهم وهو ك

  ) ٢٧نوح ( َوالَ َيِلُدواْ إِالَّ فَاجِراً كَفَّاراً 
أما قوله تعاىل ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا فاملعىن أنه كما أنشأنا بعضهم بعد بعض أرسل إليهم الرسل على هذا احلد قرأ 

قون بغري تنوين وهو اختيار أكثر أهل اللغة ألهنا فعلى من املواترة وهي املتابعة وفعلى ابن كثري تترى منونة والبا
ال ينون كالدعوى والتقوى والتاء بدل من الواو فإنه مأخوذ من الوتر وهو الفرد قال الواحدي تترى على 

  القراءتني مصدر أو اسم أقيم مقام احلال ألن املعىن متواترة
يعين أهنم سلكوا يف تكذيب أنبيائهم مسلك )  ٤٤املؤمنون ( ا َجاءُهْم أُمَّةً  رَُّسولَُها كَذَُّبوُه أما قوله تعاىل كُلََّم

  من تقدم ذكره ممن أهلكه اهللا بالغرق والصيحة فلذلك قال فَأَْتَبْعَنا َبْعَضُهْم َبْعضاً أي باهلالك
صلى اهللا عليه ( احلديث ومنه أحاديث رسول اهللا  َوَجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ ميكن أن يكون املراد مجع) وقوله ( 

واملعىن أنه سبحانه بلغ يف إهالكهم مبلغاً صاروا معه أحاديث فال يرى منهم عني وال أثر ومل يبق منهم ) وسلم 
  إال احلديث الذي يذكر ويعترب به

  تلهياً وتعجباًوميكن أيضاً أن يكون مجع أحدوثة مثل األضحوكة واألعجوبة وهي ما يتحدث به الناس 
مث قال فَُبْعداً لّقَْومٍ الَّ ُيْؤِمُنونَ على وجه الدعاء والذم والتوبيخ ودل بذلك على أهنم كما أهلكوا عاجالً 

  فهالكهم بالتعذيب آجالً على التأبيد مترقب وذلك وعيد شديد
  القصة الرابعة قصة موسى عليه السالم

ِه فَاْسَتكَْبُرواْ َوكَاُنواْ قَْوماً َعاِلَني فَقَالُوا ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُموَسى َوأََخاُه َهاُرو نَ بِأاَياِتَنا َوُسلْطَاٍن مُّبِنيٍ إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئ
ْوُمُهَما لََنا َعابُِدونَ فَكَذَُّبوُهَما فَكَاُنواْ ِمَن الُْمْهلَِكَني َولَقَْد َءاَت ى الِْكَتاَب لََعلَُّهْم ْيَنا ُموَسأَُنْؤِمُن ِلَبَشَرْينِ ِمثِْلَنا َوقَ

  َيْهَتُدونَ

اختلفوا يف االَْياِت فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما هي اآليات التسع وهي العصا واليد واجلراد والقمل 
والضفادع والدم وانفالق البحر والسنون والنقص من الثمرات وقال احلسن قوله بِئَاَياِتَنا أي بديننا واحتج بأن 

و كانت هي املعجزات والسلطات املبني أيضاً هو املعجز فحينئذ يلزم عطف الشيء على نفسه املراد باآليات ل
واألقرب هو األول ألن لفظ اآليات إذا ذكر يف الرسل فاملراد منها املعجزات وأما الذي احتجوا به فاجلواب 

لعصا ألنه قد تعلقت هبا عنه من وجوه أحدها أن املراد بالسلطان املبني جيوز أن يكون أشرف معجزاته وهو ا
ا أفكته السحرة وانفالق البحر وانفجار العيون من احلجر بضرهبا هبا  معجزات شىت من انقالهبا حية وتلقفها م

وكوهنا حارساً ومشعة وشجرة مثمرة ودلواً ورشاء فألجل انفراد العصا هبذه الفضائل أفردت بالذكر كقوله 
راد باآليات نفس تلك املعجزات وبالسلطان املبني كيفية داللتها على جربيل وميكال وثانيها جيوز أن يكون امل



الصدق وذلك ألهنا وإن شاركت سائر آيات األنبياء يف كوهنا آيات فقد فارقتها يف قوة داللتها على قوة موسى 
ل على وجود عليه السالم وثالثها أن يكون املراد بالسلطان املبني استيالء موسى عليه السالم عليهم يف االستدال

  الصانع وإثبات النبوة وأنه ما كان يقيم هلم قدراً وال وزناً
واعلم أن اآلية تدل على أن معجزات موسى عليه السالم كانت معجزات هرون عليه السالم أيضاً وأن النبوة 

أما  كما أهنا مشتركة بينهما فكذلك املعجزات مث إنه سبحانه حكى عن فرعون وقومه صفتهم مث ذكر شبهتهم
رفيعي احلال يف أمور الدنيا وحيتمل  صفتهم فأمران أحدمها االستكبار واألنفة والثاين أهنم كانوا قوماً عالني أي 

ا لََنا َعابُِدونَ قال صاحب  ( االقتدار بالكثرة والقوة وأما شبهتهم فهي قوهلم أَُنْؤِمُن ِلَبَشَرْينِ ِمثِْلَنا َوقَْوُمُهَم
آل ( ومل يقل أمثاهلم وقال كُنُتْم َخْيَر أُمَّةٍ  )  ١٤النساء ( كما قال إِنَّكُْم إِذاً ّمثْلُُهْم مل يقل مثلينا ) الكشاف 

ومل يقل أخيار أمة كل ذلك ألن اإلجياز أحب إىل العرب من اإلكثار والشبهة مبنية على أمرين )  ١١٠عمران 
وسى وهرون كانوا كاخلدم والعبيد هلم قال أحدمها كوهنما من البشر وقد تقدم اجلواب عنه والثاين أن قوم م

أبو عبيدة العرب تسمى كل من دان مللك عابداً له وحيتمل أن يقال إنه كان يدعي اإلهلية فادعى أن الناس 
عباده وأن طاعتهم له عبادة على احلقيقة مث بني سبحانه أنه ملا خطرت هذه الشبهة بباهلم صرحوا بالتكذيب 

اوهو املراد من قوله فَكَ   ذَُّبوُهَم
وملا كان ذلك التكذيب كالعلة لكوهنم من املهلكني ال جرم رتبه عليه بفاء التعقيب فقال وكانوا ممن حكم اهللا 
عليهم بالغرق فإن حصول الغرق مل يكن حاصالً عقيب التكذيب إمنا احلاصل عقيب التكذيب حكم اهللا تعاىل 

  بكوهنم كذلك يف الوقت الالئق به
ْد ءاَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ فقال القاضي معناه أنه سبحانه خص موسى عليه السالم أما قوله َولَقَ

بالكتاب الذي هو التوراة ال لذلك التكذيب لكن لكي يهتدوا به فلما أصروا على الكفر مع البيان العظيم 
ال جي) الكشاف ( استحقوا أن يهلكوا واعترض صاحب  وز أن يرجع الضمري يف لعلهم إىل فرعون عليه فقال 

ومالئه ألن التوراة إمنا أوتيها بنو إسرائيل بعد إغراق فرعون ومالئه بدليل قوله تعاىل َولَقَْد ءاَتْيَنا ُموَسى الِْكَتابَ 
لعلهم يعملون  بل املعىن الصحيح ولقد آتينا موسى الكتاب)  ٤٣القصص ( ِمن َبْعِد َما أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ االْولَى 

  بشرائعها ومواعظها فذكر موسى واملراد آل موسي كما يقال هاشم وثقيف واملراد قوهلما

  القصة اخلامسة قصة عيسى وقصة مرمي عليهما السالم
  َوَجَعلَْنا اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه َءاَيةً  َوَءاَوْيَناُهَمآ إِلَى َرْبَوةٍ  ذَاِت قََرارٍ َوَمِعنيٍ

مرمي هو عيسى عليه السالم جعله اهللا تعاىل آية بأن خلقه من غري ذكر وأنطقه يف املهد يف الصغر اعلم أن ابن 
وأجرى على يديه إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى وأما مرمي فقد جعلها اهللا تعاىل آية ألهنا محلته من غري 

هو قوهلا ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه إنَّ اللََّه ذكر وقال احلسن تكلمت مرمي يف صغرها كما تكلم عيسى عليه السالم و
ومل تلقم ثدياً قط قال القاضي إن ثبت ذلك فهو معجزة لزكريا )  ٣٧آل عمران ( َيْرُزُق َمن َيَشاء بَِغْيرِ ِحَسابٍ 

 عليه السالم ألهنا مل تكن نبية قلنا القاضي إمنا قال ذلك ألن عنده اإلرهاص غري جائز وكرامات األولياء غري
جائزة وعندنا مها جائزان فال حاجة إىل ما قال واألقرب أنه جعلهما آية بنفس الوالدة ألنه ولد من غري ذكر 

وولدته من دون ذكر فاشتركا مجيعاً يف هذا األمر العجيب اخلارق للعادة والذي يدل على أن هذا التفسري أوىل 



َوأُمَُّه ءاَيةً  ألن نفس اإلعجاز طهر فيهما ال أنه ظهر على يدمها  وجهان أحدمها أنه تعاىل قال َوَجَعلَْنا اْبَن َمْرَيَم
وهذا أوىل من أن حيمل على اآليات اليت ظهرت على يده حنو إحياء املوتى وذلك ألن الوالدة فيه وفيها آية 

ىل قال آية ومل فيهما وكذلك أن نطقا يف املهد وما عدا ذلك من اآليات ظهر على يده ال أنه آية فيه الثاين أنه تعا
يقل آيتني ومحل هذا اللفظ على األمر الذي ال يتم إال مبجموعهما أوىل وذلك هو أمر الوالدة ال املعجزات اليت 

  كان عيسى عليه السالم مستقالً هبا
اءيهما احلركات أما قوله تعاىل َوَجَعلَْنا اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه ءاَيةً  أي جعلنا مأوامها الربوة والربوة والرباوة يف ر

الثالث وهي األرض املرتفعة مث قال قتادة وأبو العالية هي إيلياء أرض بيت املقدس وقال أبو هريرة رضي اهللا 
عنه إهنا الرملة وقال الكليب وابن زيد هي مبصر وقال األكثرون إهنا دمشق وقال مقاتل والضحاك هي غوطة 

سوطة وعن قتادة ذات مثار وماء يعين أنه ألجل الثمار أرض مستوية مب) كل ( دمشق والقرار املستقر من 
يستقر فيها ساكنوها واملعني املاء الظاهر اجلاري على وجه األرض فنبه سبحانه على كمال نعمه عليها هبذا 

اللفظ على اختصاره مث يف املعني قوالن أحدمها أنه مفعول ألنه لظهوره يدرك بالعني من عانه إذا أدركه بعينه 
لفراء والزجاج إن شئت جعلته فعيالً من املاعون ويكون أصله من املعن واملاعون فاعول منه قال أبو علي وقال ا

واملعني السهل الذي ينقاد وال يتعاصى واملاعون ما سهل على معطيه مث قالوا وسبب اإليواء أهنا فرت بإبنها 
عمها يوسف مث رجعت إىل أهلها بعد أن مات عيسى إىل الربوة وبقيت هبا اثنيت عشرة سنة وإمنا ذهب هبما ابن 

  ملكهم وههنا آخر القصص واهللا أعلم
ِه أُمَُّت كُْم أُمَّةً  َواِحَدةً  َوأََناْ َربُّكُمْ ياأَيَُّها الرُُّسلُ كُلُواْ ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُواْ َصاِلحاً إِنِّى بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم َوإِنَّ َهاِذ

َيْحَسُبونَ أَنََّما َتقَطَُّعوا أَْمَرُهْم َبْيَنُهْم ُزُبراً كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لََديْهِْم فَرُِحونَ فَذَْرُهْم ِفى غَْمَرِتهِْم َحتَّى ِحنيٍ أَفَاتَّقُوِن فَ
  ُنِمدُُّهْم بِِه ِمن مَّالٍ َوَبنَِني ُنَسارُِع لَُهْم ِفى الَْخْيَراِت َبل الَّ َيْشُعُرونَ

لَّمَّا كَذَُّبواْ الرُُّسلَ خطاب مع كل الرسل وذلك غري ممكن ألن الرسل إمنا أرسلوا متفرقني يف  إعلم أن ظاهر قوله
أزمنة متفرقة خمتلفة فكيف ميكن توجيه هذا اخلطاب إليهم فلهذا اإلشكال اختلفوا يف تأويله على وجوه أحدها 

صى به ليعتقد السامع أن أمراً نودي له مجيع أن املعىن اإلعالم بأن كل رسول فهو يف زمانه نودي هبذا املعىن وو
الرسل ووصوا به حقيق بأن يؤخذ به ويعمل عليه وثانيها أن املراد نبينا عليه الصالة والسالم ألنه ذكر ذلك 

بعد انقضاء أخبار الرسل وإمنا ذكر على صيغة اجلمع كما يقال للواحد أيها القوم كفوا عين أذاكم ومثله الَِّذيَن 
صلى اهللا عليه وسلم ( وهو نعيم بن مسعود كأنه سبحانه ملا خاطب حممداً )  ١٧٣آل عمران ( ُهُم النَّاُس قَالَ لَ

بذلك بني أن الرسل بأسرهم لو كانوا حاضرين جمتمعني ملا خوطبوا إال بذلك ليعلم رسولنا أن هذا التثقيل ) 
وهو قول حممد بن جرير أن املراد به عيسى  ليس عليه فقط بل الزم على مجيع األنبياء عليهم السالم وثالثها

عليه السالم ألنه إمنا ذكر ذلك بعدما ذكر مكانه اجلامع للطعام والشراب وألنه روى أن عيسى عليه السالم 
كان يأكل من غزل أمه والقول األول أقرب ألنه أوفق للفظ اآلية وألنه روي عن أم عبد اهللا أخت شداد بن 

بقدح من لنب يف شدة احلر عند فطره وهو صائم فرده ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا  أوس أهنا بعثت إىل رسول
الرسول إليها وقال من أين لك هذا فقالت من شاة يل مث رده وقال من أين هذه الشاة فقالت اشتريتها مبايل 

ن ال يأكلوا إال طيباً فأخذه مث إهنا جاءته وقالت يا رسول اهللا مل رددته فقال عليه السالم بذلك أمرت الرسل أ



  وال يعملوا إال صاحلاً
أما قوله تعاىل ّمَن الطَّّيَباِت ففيه وجهان األول أنه احلالل وقيل طيبات الرزق حالل وصاف وقوام فاحلالل الذي 

ال يعصى اهللا فيه والصايف الذي ال ينسى اهللا فيه والقوام ما ميسك النفس وحيفظ العقل والثاين أنه املستطاب 
ستلذ من املأكل والفواكه فبني تعاىل أنه وإن ثقل عليهم بالنبوة ومبا ألزمهم القيام حبقها فقد أباح هلم أكل امل

الطيبات كما أباح لغريهم واعلم أنه سبحانه كما قال ملرسلني َوَمِعنيٍ يأَيَُّها الرُُّسلُ كُلُواْ ِمَن الطَّّيَباِت فقال 
ِقلُونَ يأَيَُّها الَّ ِذيَن ءاَمُنواْ كُلُواْ ِمن طَّيَباِت َما َرَزقَْناكُْم واعلم أن تقدمي قوله كُلُواْ ِمَن الطَّّيَباِت على للمؤمنني َيْع

قوله َواْعَملُواْ َصاِلحاً كالداللة على أن العمل الصاحل ال بد وأن يكون مسبوقاً بأكل احلالل فأما قوله إِّنى بَِما 
فة ما أمرهم به وإذا كان ذلك حتذيراً للرسل مع علو شأهنم فبأن يكون حتذيراً َتْعَملُونَ َعِليٌم فهو حتذير من خمال

  لغريهم أوىل
  انأما قوله َوإِنَّ َهاِذِه أُمَُّتكُْم أُمَّةً  واِحَدةً  َوأََناْ َربُّكُْم فَاتَّقُوِن فقد فسرناه يف سورة األنبياء وفيه مسألت

لى أكل احلالل واألعمال الصاحلة فكذلك هم متفقون على التوحيد املسألة األوىل املعىن أنه كما جيب اتفاقهم ع
وعلى االتقاء من معصية اهللا تعاىل فإن قيل ملا كانت شرائعهم خمتلفة فكيف يكون دينهم واحداً قلنا املراد من 

اختالفاً يف الدين ما ال خيتلفون فيه من معرفة ذات اهللا تعاىل وصفاته وأما الشرائع فإن االختالف فيها ال يسمى 
الدين فكما يقال يف احلائض والطاهر من النساء إن دينهن واحد وإن افترق تكليفهما فكذا ههنا ويدل على 

  ذلك قوله َوأََناْ َربُّكُْم فَاتَّقُوِن فكأنه نبه بذلك على أن دين اجلميع

  يف ذلكواحد فيما يتصل مبعرفة اهللا تعاىل واتقاء معاصيه فال مدخل للشرائع وإن اختلفت 
  املسألة الثانية قرىء وإن بالكسر على االستئناف وإن مبعىن وألن وإن خمففة من الثقيلة وأمتكم مرفوعة معها
قَطَُّعواْ أَْمَرُهْم َبْيَنُهْم ُزُبراً فاملعىن فإن أمم األنبياء عليهم السالم تقطعوا أمرهم بينهم ويف قوله  أما قوله تعاىل فََت

  بالغة يف شدة اختالفهم واملراد بأمرهم ما يتصل بالدينفََتقَطَُّعواْ معىن امل
أما قوله ُزُبراً فقرىء زبراً مجع زبور أي كتباً خمتلفة يعين جعلوا دينهم أدياناً وزبراً قطعاً استعريت من زبر الفضة 

ليهود واحلديد وزبراً خمففة الباء كرسل يف رسل قال الكليب ومقاتل والضحاك يعين مشركي مكة واجملوس وا
  والنصارى

ا لََدْيهِْم فَرُِحونَ فمعناه أن كل فريق منهم مغتبط مبا اختذه ديناً لنفسه معجب به يرى  أما قوله تعاىل كُلُّ ِحْزبٍ بَِم
احملق أنه الرابح وأن غريه املبطل اخلاسر وملا ذكر اهللا تعاىل تفرق هؤالء يف دينهم أتبعه بالوعيد وقال فَذَْرُهْم ِفى 

فدع هؤالء الكفار يف جهلهم والغمرة املاء ( يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( ْم حني حىت اخلطاب لنبينا غَْمَرِتهِ
وعن علي عليه السالم ِفى ) الذي يغمر القامة فكأن ما هم فيه من اجلهل واحلرية صار غامراً ساتراً لعقوهلم 

ىل حني املوت وثانيها إىل حني املعاينة وثالثها إىل حني لََيْسُجُننَُّه حَتَّى ِحنيٍ وذكروا يف احلني وجوهاً أحدها إ
العذاب والعادة يف ذلك أن يذكر يف الكالم واملراد به احلالة اليت تقترن هبا احلسرة والندامة وذلك حيصل إذا 
 عرفهم اهللا بطالن ما كانوا عليه وعرفهم سوء منقلبهم وحيصل أيضاً عند احملاسبة يف اآلخرة وحيصل عند عذاب

  القرب واملساءلة فيجب أن حيمل على كل ذلك
وملا كان القوم يف نعم عظيمة يف الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك النعم كالثواب املعجل هلم على أدياهنم فبني 



ى الَْخيْراِت قرىء سبحانه أن األمر خبالف ذلك فقال أََيْحَسُبونَ أَنََّما َما ُنِمدُُّهْم بِِه ِمن مَّالٍ َوَبنَِني ُنَسارُِع لَُهْم ِف
ميدهم ويسارع بالياء والفاعل هو اهللا سبحانه ويف املعىن وجهان أحدمها أن هدا اإلمداد ليس إال استدراجاً هلم 

يف املعاصي واستجراراً هلم يف زيادة اإلمث وهم حيسبونه مسارعة يف اخلريات وبل لالستدراك لقوله أََيْحَسُبونَ 
فطنة هلم وال شعور حىت يتفكروا يف ذلك أهو استدراج أم مسارعة يف اخلري وهذه يعين بل هم أشباه البهائم ال 

روي عن يزيد بن ميسرة أوحى اهللا تعاىل إىل نيب من )  ٨٥التوبة ( اآلية كقوله َوالَ ُتْعجِْبَك أَْموالُُهْم َوأَْولَاُدُهْم 
مث ) ن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له مين أيفرح عبدي أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مين وجيزع أ( األنبياء 

ا أتى عمر بسوار كسرى فأخذه ووضعه يف يد  تال أََيْحَسُبونَ أَنََّما َما ُنِمدُُّهْم بِِه ِمن مَّالٍ َوَبنَِني وعن احلسن مل
سراقة فبلغ منكبه فقال عمر اللهم إين قد علمت أن نبيك عليه الصالة والسالم كان حيب أن يصيب ماالً 

فقه يف سبيلك فزويت ذلك عنه نظراً مث إن أبا بكر كان حيب ذلك اللهم ال يكن ذلك مكراً منك بعمر مث لين
ا تال أََيْحَسُبونَ أَنََّما َما ُنِمدُُّهْم بِِه ِمن مَّالٍ َوَبنَِني الوجه الثاين وهو أنه سبحانه إمنا أعطاهم هذه النعم ليكونو

ف احلق فإذا أعرضوا عن احلق واحلالة هذه كان لزوم احلجة عليهم فارغي البال متمكنني من االشتغال بكل
  أقوى فلذلك قال َبل الَّ َيْشُعُرونَ

 بِّهِْم الَ ُيْشرِكُونَ َوالَِّذيَنإِنَّ الَِّذيَن ُهم مِّْن َخْشيةِ  َربِّهِْم مُّْشِفقُونَ َوالَِّذيَن ُهم بِأاَياِت رَبَّهِْم ُيْؤِمُنونَ َوالَِّذيَن ُهم بَِر
  َوُهْم لََها سَابِقُونَ ُيْؤُتونَ َمآ ءاَتواْ وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ  أَنَُّهْم إِلَى َربِّهِْم َراجُِعونَ أُْولَاِئَك ُيَسارُِعونَ ِفى الَْخْيَراِت
ذم من تقدم ذكره بقوله أََيْحَسُبونَ أَنََّما َما ُنِمدُُّهْم بِِه ِمن مَّالٍ َوَبنَِني ُنَسارُِع لَُهْم ِفى الَْخيْراِت مث  إعلم أنه تعاىل ملا 
  قال َبل الَّ َيْشُعُرونَ بني بعده صفات من يسارع يف اخلريات ويشعر بذلك وهي أربعة

َخْشيةِ  َرّبهِْم مُّْشِفقُونَ واإلشفاق يتضمن اخلشية مع زيادة رقة وضعف  الصفة األوىل قوله إِنَّ الَِّذيَن ُهم ّمْن
فمنهم من قال مجع بينهما للتأكيد ومنهم من محل اخلشية على العذاب واملعىن الذين هم من عذاب رهبم 

ذين هم مشفقون وهو قول الكليب ومقاتل ومنهم من محل اإلشفاق على أثره وهو الدوام يف الطاعة واملعىن ال
طلب مرضاته والتحقيق أن من بلغ يف اخلشية إىل حد اإلشفاق وهو  من خشية رهبم دائمون يف طاعته جادون يف 

  كمال اخلشية كان يف هناية اخلوف من سخط اهللا عاجالً ومن عقابة آجالً فكان يف هناية االحتراز عن املعاصي
ْم ُيْؤِمُنونَ واعلم أن آيات اهللا تعاىل هي املخلوقات الدالة على وجوده الصفة الثانية قوله َوالَِّذيَن ُهم بِئَاَياِت رَبَّهِ

واإلميان هبا هو التصديق هبا والتصديق هبا إن كان بوجودها فذلك معلوم بالضرورة وصاحب هذا التصديق ال 
والفكر  يستحق املدح وإن كان بكوهنا آيات ودالئل على وجود الصانع فذلك مما ال يتوصل إليه إال بالنظر

وصاحبه ال بد وأن يصري عارفاً بوجود الصانع وصفاته وإذا حصلت املعرفة بالقلب حصل اإلقرار باللسان 
  ظاهراً وذلك هو اإلميان

الصفة الثالثة قوله َوالَِّذيَن ُهم بَِرّبهِْم الَ ُيْشرِكُونَ وليس املراد منه اإلميان بالتوحيد ونفي الشريك هللا تعاىل ألن 
 قوله َوالَِّذيَن ُهم بِئَاَياِت َربَّهِْم ُيْؤِمُنونَ بل املراد منه نفي الشرك اخلفي وهو أن يكون خملصاً يف ذلك داخل يف

  العبادة ال يقدم عليها إال لوجه اهللا تعاىل وطلب رضوانه واهللا أعلم
يعطون ما أعطوا فدخل فيه كل حق يلزم إيتاؤه  الصفة الرابعة قوله َوالَِّذيَن ُيْؤُتونَ َما ءاَتواْ وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ  معناه

سواء كان ذلك من حق اهللا تعاىل كالزكاة والكفارة وغريمها أو من حقوق اآلدميني كالودائع والديون وأصناف 



اإلنصاف والعدل وبني أن ذلك إمنا ينفع إذا فعلوه وقلوهبم وجلة ألن من يقدم على العبادة وهو وجل من 
ان أو غريه فإنه يكون ألجل ذلك الوجل جمتهداً يف أن يوفيها حقها يف األداء وسألت تقصريه وإخالله بنقص

فقالت َوالَِّذيَن ُيْؤُتونَ َما ءاَتواْ وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ  أهو ) صلى اهللا عليه وسلم ( عائشة رضي اهللا عنها رسول اهللا 
  ال يا ابنة( فقال عليه الصالة والسالم الذي يزين ويشرب اخلمر ويسرق وهو على ذلك خياف اهللا تعاىل 

  )الصديق ولكن هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وهو على ذلك خياف اهللا تعاىل 
واعلم أن ترتيب هذه الصفات يف هناية احلسن ألن الصفة األوىل دلت على حصول اخلوف الشديد املوجب 

  لالحتراز عما ال ينبغي
  الطاعات والصفة الثانية دلت على ترك الرياء يف

والصفة الثالثة دلت على أن املستجمع لتلك الصفات الثالثة يأيت بالطاعات مع الوجل واخلوف من التقصري 
وذلك هو هناية مقامات الصديقني رزقنا اهللا سبحانه الوصول إليها فإن قيل أفتقولون إن قوله وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ  

اخلصال قلنا بل األوىل أن يرجع إىل الكل ألن العطية ليست  يرجع إىل يؤتون أو يرجع إىل كل ما تقدم من
بذلك أوىل من سائر األعمال إذ املراد أن يؤدي ذلك على وجل من تقصريه فيكون مبالغاً يف توفيته حقه فأما 

عن معصية إذا قرىء َوالَِّذيَن َيأُْتونَ َما ءاَتواْ فالقول فيه أظهر إذ املراد بذلك أي شيء أتوه وفعلوه من حترز 
وإقدام على إميان وعمل فإهنم يقدمون عليه مع الوجل مث إنه سبحانه بني علة ذلك الوجل وهي علمهم بأهنم إىل 
رهبم راجعون أي للمجازاة واملساءلة ونشر الصحف وتتبع األعمال وأن هناك ال تنفع الندامة فليس إال احلكم 

هذه الصفات للمؤمنني املخلصني قال بعده أُْولَِئَك ُيَسارُِعونَ القاطع من جهة مالك امللك مث إنه سبحانه ملا ذكر 
ِفى الَْخْيراِت وفيه وجهان أحدمها أن املراد يرغبون يف الطاعات أشد الرغبة فيبادروهنا لئال تفوت عن وقتها 

فَاَتاُهُم اللَُّه  ولكيال تفوهتم دون االحترام والثاين أهنم يتعجلون يف الدنيا أنواع النفع ووجوه اإلكرام كما قال
َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َوَجَعلَْنا ِفى ذُّريَِّتِه النُُّبوَّةَ  )  ١٤٨آل عمران ( ثََواَب الدُّْنَيا َوُحْسَن ثََوابِ االِْخَرةِ  

ه أحسن طباقاً ألهنم إذا سورع هلم هبا فقد سارعوا يف نيلها وتعجلوها وهذا الوج)  ٢٧العنبكوت ( َوالِْكَتاَب 
  لآلية املتقدمة ألن فيه إثبات ما نفي عن الكفار للمؤمنني وقرىء يسرعون يف اخلريات

أما قوله َوُهْم لََها َسابِقُونَ فاملعىن فاعلون السبق ألجلها أو سابقون الناس ألجلها أو وهم هلا سابقون أي ينالوهنا 
رباً بعد خرب واملعىن وهم هلا كما يقال أنت هلا وهي قبل اآلخرة حيث عجلت هلم يف الدنيا وجيوز أن يكون خ

  لك مث قال سابقون أي وهم سابقون
ْمَرةٍ  مِّْن َهاذَا َولَُهْم َوالَ ُنكَلُِّف َنفْساً إِالَّ ُوْسَعَها َولََدْيَنا ِكَتاٌب َينِطُق بِالَْحقِّ َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ َبلْ قُلُوُبُهْم ِفى غَ

إِنَّكُْم  ذاِلَك ُهْم لََها َعاِملُونَ َحتَّى إِذَآ أََخذَْنا ُمْتَرِفيهِْم بِالَْعذَابِ إِذَا ُهْم َيْجأُرونَ الَ َتجْأُرواْ الَْيْوَم أَْعَمالٌ مِّن ُدوِن
  مِّنَّا الَ ُتنَصُرونَ

  اعلم أنه سبحانه ملا ذكر كيفية أعمال املؤمنني املخلصني ذكر حكمني من أحكام أعمال العباد

له َوالَ ُنكَلُّف َنفْساً إِالَّ ُوْسَعَها ويف الوسع قوالن أحدمها أنه الطاقة عن املفضل والثاين أنه دون الطاقة فاألول قو
وهو قول املعتزلة ومقاتل والضحاك والكليب واحتجوا عليه بأن الوسع إمنا مسى وسعاً ألنه يتسع عليه فعله وال 

وا أكثر مما عملوا قال مقاتل من مل يستطع أن يصلي قائماً يصعب وال يضيق فبني أن أولئك املخلصني مل يكلف



فليصل جالساً ومن مل يستطع جالساً فليوم إمياء ألنا ال نكلف نفساً إال وسعها واستدلت املعتزلة به يف نفي 
لَُمونَ ونظريه قوله َهاذَا تكليف ما ال يطاق وقد تقدم القول فيه الثاين قوله َولََدْيَنا ِكَتاٌب َينِطُق بِالَْحّق َوُهْم الَ ُيظْ

  ) ٤٩الكهف ( وقوله الَ ُيَغاِدُر َصِغَريةً  َوالَ كَبَِريةً  إِالَّ أَْحَصاَها )  ٢٩اجلاثية ( ِكَتاُبَنا َينِطُق َعلَْيكُم بِالَْحّق 
نطق واعلم أنه تعاىل شبه الكتاب مبن يصدر عنه البيان فإن الكتاب ال ينطق لكنه يعرب مبا فيه كما يعرب وي

الناطق إذا كان حمقاً فإن قيل هؤالء الذين يعرض عليهم ذلك الكتاب إما أن يكونوا حميلني الكذب على اهللا 
ا يقول سواء وجد الكتاب أو مل يوجد وإن  تعاىل أو جموزين ذلك عليه فإن أحالوه عليه فإهنم يصدقونه يف كل م

تب فيه خالف ما حصل فعلى التقديرين ال فائدة يف جوزوه عليه مل يثقوا بذلك الكتاب لتجويزهم أنه سبحانه ك
  ذلك الكتاب قلنا يفعل اهللا ما يشاء وعلى أنه ال يبعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفني من املالئكة

الَ ُيظْلَُمونَ فنظريه قوله َوَوَجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِضًرا َوالَ َيظِْلُم َربَُّك أََحًدا  فقالت )  ٤٩الكهف ( وأما قوله َوُهْم 
املعتزلة الظلم إما أن يكون بالزيادة يف العقاب أو بالنقصان من الثواب أو بأن يعذب على ما مل يعلم أو بأن 

ظلماً ودالة على أنه  يكلفهم ما ال يطيقون فتكون اآلية دالة على كون العبد موجداً لفعله وإال لكان تعذيبه عليه 
ا كلف أبا هلب أن يؤمن واإلميان يقتضي تصديق اهللا تعاىل يف كل ما سبحانه ال يكلف ما ال يطاق اجلواب أنه مل

ذكرمتوه   أخرب عنه ومما أخرب عنه أن أبا هلب ال يؤمن فقد كلفه بأن يؤمن بأنه ال يؤمن فيلزمكم كل ما 
وهم الذين يليق هبم قوله وأما قوله تعاىل َبلْ قُلُوُبُهْم ِفى غَْمَرةٍ  ّمْن َهاذَا ففيه قوالن أحدمها أنه راجع إىل الكفار 

َبلْ قُلُوُبُهْم ِفى غَْمَرةٍ  ّمْن َهاذَا وال يليق ذلك باملؤمنني إذ املراد يف غمرة من هذا الذي بيناه يف القرآن أو من 
هذا الكتاب الذي ينطق باحلق أو من هذا الذي هو وصف املشفقني وهلم أي هلؤالء الكفار أعمال من دون 

أي سوى جهلهم وكفرهم مث قال بعضهم أراد أعماهلم يف احلال وقال بعضهم بل ذلك أي أعمال سوى ذلك 
أراد املستقبل وهذا أقرب ألن قوله ُهْم لََها َعاِملُونَ إىل االستقبال أقرب وإمنا قال ُهْم لََها َعاِملُونَ ألهنا مثبتة يف 

لوا هبا النار ملا سبق هلم من اهللا من علم اهللا تعاىل ويف حكم اهللا ويف اللوح احملفوظ فوجب أن يعملوها ليدخ
الشقاوة القول الثاين وهو اختيار أيب مسلم أن هذه اآليات من صفات املشفقني كأنه سبحانه قال بعد وصفهم 

ّق َوُهْم الَ َوالَ ُنكَلُّف َنفْساً إِالَّ ُوْسَعَها وهنايته ما أتى به هؤالء املشفقون َولََدْيَنا ِكَتاٌب حيفظ أعماهلم َينِطُق بِالَْح
ُيظْلَُمونَ بل نوفر عليهم ثواب كل أعماهلم َبلْ قُلُوُبُهْم ِفى غَْمَرةٍ  ّمْن َهاذَا هو أيضاً وصف هلم باحلرية كأنه قال 

وهم مع ذلك الوجل واخلوف كاملتحريين يف جعل أعماهلم مقبولة أو مردودة وهلم أعمال من دون ذلك أي هلم 
سوى ما هم عليه إما أعماالً قد عملوها يف املاضي أو سيعملوهنا يف املستقبل مث إنه  أيضاً من النوافل ووجوه الرب

  سبحانه رجع بقوله

  َحتَّى إِذَا أََخذَْنا ُمْتَرِفيهِْم بِالَْعذَابِ إىل وصف الكفار
رده إىل واعلم أن قول أيب مسلم أوىل ألنه إذا أمكن رد الكالم إىل ما يتصل به من ذكر املشفقني كان أوىل من 

ما بعد منه خصوصاً وقد يرغب املرء يف فعل اخلري بأن يذكر أن أعماله حمفوظة كما قد حيذر بذلك من الشر 
وقد يوصف املرء لشدة فكره يف أمر آخرته بأن قلبه يف غمرة ويراد أنه قد استوىل عليه الفكر يف قبول عمله 

راد بقوله من هذا وهو إشارة إىل ماذا قلنا هو إشارة أورده ويف أنه هل أداه كما جيب أو قصر فإن قيل فما امل
  إىل إشفاقهم ووجلهم مع أهنما مستوليان على قلوهبم



حىت هذه هي اليت يبتدأ بعدها الكالم ) الكشاف ( أما قوله تعاىل َحتَّى إِذَا أََخذَْنا ُمْتَرِفيهِْم بِالَْعذَابِ فقال صاحب 
  والكالم اجلملة الشرطية

ذكره من الكفار ألن العذاب ال يليق إال ) يف ( بهة واعلم أنه ال ش رفيهم راجع إىل من تقدم  أن الضمري يف مت
هبم ويف هذا العذاب وجهان أحدمها أراد بالعذاب ما نزل هبم يوم بدر والثاين أنه عذاب اآلخرة مث بني سبحانه 

ة والضجيج لشدة ما هم عليه ويقال أن املنعمني منهم إذا نزل هبم العذاب جيأرون أي يرتفع صوهتم باالستغاث
هلم على وجه التبكيت الَ َتْجئَُرواْ الَْيْوَم إِنَّكُْم ّمنَّا الَ ُتنَصُرونَ فال يدفع عنكم ما يريد إنزاله بكم دل بذلك 

سبحانه على أهنم سينتهون يوم القيامة إىل هذه الدرجة من احلسرة والندامة وهو كالباعث هلم يف الدنيا على 
  لكفر واإلقدام على اإلميان والطاعة فإهنم اآلن ينتفعون بذلكترك ا

فَلَْم َيدَّبَُّرواْ الْقَْولَ أَْم قَْد كَاَنْت َءاَيِتى ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُنُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم َتنِكُصونَ ُمْسَتكْبِرِيَن بِِه َساِمراً َتْهُجُرونَ أَ
َحقِّ ُم االٌّ وَِّلَني أَْم لَْم َيْعرِفُواْ َرُسولَُهْم فَُهْم لَُه ُمنِكُرونَ أَْم َيقُولُونَ بِِه جِنَّةٌ  َبلْ َجآَءُهْم بِالَْجآَءُهْم مَّا لَْم َيأِْت َءاَبآَءُه

لْ أََتْيَناُهْم بِِذكْرِِهمْ َوأَكْثَُرُهْم ِللَْحقِّ كَارُِهونَ َولَوِ اتََّبَع الَْحقُّ أَْهَوآَءُهْم لَفََسَدِت السََّماَواُت واألرض َوَمن ِفيهِنَّ َب
  فَُهْم َعن ِذكْرِِهْم مُّْعرُِضونَ أَْم َتْسأَلُُهْم َخْرجاً فََخَراُج َربَِّك َخْيٌر َوُهَو َخْيُر الَرازِقَِني

اعلم أنه سبحانه ملا بني فيما قبل أنه ال ينصر أولئك الكفار أتبعه بعلة ذلك وهي أنه مىت تليت آيات اهللا عليهم 
  مور ثالثة أحدها أهنم كانوا على أعقاهبم ينكصون وهذا مثل يضرب فيمن تباعد عن احلق كلأتوا بأ

التباعد وهو قوله فَكُنُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم َتنِكُصونَ أي تنفرون عن تلك اآليات وعمن يتلوها كما يذهب الناكص 
هلاء يف به إىل ماذا تعود فيه وجوه أوهلا إىل البيت على عقبيه بالرجوع إىل ورائه وثانيها قوله ُمْسَتكْبِرِيَن بِِه وا

العتيق أو احلرم كانوا يقولون ال يظهر علينا أحد ألنا أهل احلرم والذي يسوغ هذا اإلضمار شهرهتم باالستكبار 
ثالثها بالبيت وإن مل يكن هلم مفخرة إال أهنم والته والقائمون به وثانيها املراد مستكربين هبذا التراجع والتباعد و

أن تتعلق الباء بسامراً أي يسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه وهذا هو األمر الثالث الذي يأتون به عند تالوة 
القرآن عليهم وكانوا جيتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة مسرهم ذكر القرآن وتسميته سحراً 

السامر حنو احلاضر يف اإلطالق على اجلمع ويهجرون و) صلى اهللا عليه وسلم ( وشعراً وسب رسول اهللا 
وقرىء مسراً وسامراً يهجرون من أهجر يف منطقه إذا أفحش واهلجر بالفتح اهلذيان واهلجر بالضم الفحش أو 
من هجر الذي هو مبالغة يف هجر إذا هدى مث إنه سبحانه ملا وصف حاهلم رد عليهم بأن بني أن إقدامهم على 

ون ألحد أمور أربعة أحدها أن ال يتأملوا يف دليل ثبوته وهو املراد من قوله أَفَالَ هذه األمور ال بد وأن يك
َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرءانَ فبني أن القول الذي هو القرآن كان معروفاً هلم وقد مكنوا من التأمل فيه من حيث كان مبايناً 

ا يلزمهم من معرفة الصانع لكالم العرب يف الفصاحة ومربأ عن التناقض يف طول عمره ومن حيث ي نبه على م
ومعرفة الوحدانية فل ال يتدبرون فيه ليتركوا الباطل ويرجعوا إىل احلق وثانيها أن يعتقدوا أن جميء الرسل أمر 

ر أن على خالف العادة وهو املراد من قوله أَْم َجاءُهْم َتْهُجُرونَ أَفَلَْم َيدَّبَُّرواْ الْقَْولَ وذلك ألهنم عرفوا بالتوات
الرسل كانت تتواتر على األمم وتظهر املعجزات عليها وكانت األمم بني مصدق ناج وبني مكذب هالك 

بعذاب االستئصال أفما دعاهم ذلك إىل تصديق الرسول وثالثها أن ال يكونوا عاملني بديانته وحسن خصاله قبل 
ْم فَُهْم لَُه ُمنِكُرونَ نبه سبحانه بذلك على أهنم عرفوا منه ادعائه للنبوة وهو املراد من قوله أَْم لَْم َيْعرِفُواْ َرُسولَُه



قبل ادعائه الرسالة كونه يف هناية األمانة والصدق وغاية الفرار من الكذب واألخالق الذميمة فكيف كذبوه 
ه الرسالة بعد أن اتفقت كلمتهم على تسميته باألمني ورابعها أن يعتقدوا فيه اجلنون فيقولون إمنا محله على ادعائ

جنونه وهو املراد من قوله أَْم َيقُولُونَ بِِه جِنَّةٌ  وهذا أيضاً ظاهر الفساد ألهنم كانوا يعلمون بالضرورة أنه أعفل 
الناس واجملنون كيف ميكنه أن يأيت مبثل ما أتى به من الدالئل القاطعة والشرائع الكاملة ولقد كان من املبغضني 

ك وفيه وجهان أحدمها أهنم نسبوه إىل ذلك من حيث كان يطمع يف انقيادهم له له عليه السالم من مساه بذل
وكان ذلك من أبعد األمور عندهم فنسبوه إىل اجلنون لذلك والثاين أهنم قالوا ذلك إيهاماً لعوامهم لكي ال 

ادها قال َبلْ ينقادوا له فأوردوا ذلك مورد االستحقار له مث إنه سبحانه بعد أن عد هذه الوجوه ونبه على فس
( َجاءُهْم بِالَْحّق َوأَكْثَُرُهْم ِللَْحّق كَارُِهونَ من حيث متسكوا بالتقليد ومن حيث علموا أهنم لو أقروا مبحمد 

لزالت مناصبهم والختلت رياساهتم فلذلك كرهوه فإن قيل قوله َوأَكْثَُرُهُم فيه دليل على ) صلى اهللا عليه وسلم 
ا كان فيهم من يترك اإلميان أنفة من توبيخ قومه وأن يقولوا ترك دين آبائه ال أن أقلهم ال يكرهون احلق  قلن

كراهة للحق كما حكى عن أيب طالب مث بني سبحانه أن احلق ال يتبع اهلوى بل الواجب على املكلف أن يطرح 
َبَع الَْحقُّ أَْهَواءُهْم لَفََسَدِت اهلوى ويتبع احلق فبني سبحانه أن اتباع اهلوى يؤدي إىل الفساد العظيم فقال َولَوِ اتَّ

السََّماَواِت َواالْْرَض َوَمن ِفيهِنَّ ويف تفسريه وجوه األول أن القوم كانوا يرون أن احلق يف اختاذ آهلة مع اهللا تعاىل 
  لكن لو

هَِم ا اِلَهةٌ  إِالَّ صح ذلك لوقع الفساد يف السموات واألرض على ما قررناه يف دليل التمانع يف قوله لَْو كَانَ ِفي
ومها ) صلى اهللا عليه وسلم ( والثاين أن أهواءهم يف عبادة األوثان وتكذيب حممد )  ٢٢األنبياء ( اللَُّه لَفََسَدَتا 

منشأ املفسدة واحلق هو اإلسالم فلو اتبع اإلسالم قوهلم لعلم اهللا حصول املفاسد عند بقاء هذا العامل وذلك 
ه والثالث أن آراءهم كانت متناقضة فلو اتبع احلق أهواءهم لوقع التناقض والختل يقتضي ختريب العامل وإفناء

  نظام العامل عن القفال
أما قوله َبلْ أََتْيَناُهْم بِِذكْرِِهْم فقيل إنه القرآن واألدلة وقيل بل شرفهم وفخرهم بالرسول وكال القولني متقارب 

ة بيان الرسول فأحدمها مقرون باآلخر وقيل الذكر هو الوعظ ألن يف جميء الرسول بيان األدلة ويف جميء األدل
( َني والتحذير وقيل هو الذي كانوا يتمنونه ويقولون لَْو أَنَّ ِعنَدَنا ِذكْراً ّمَن االْوَِّلَني لَكُنَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِص

ال يطمع فيهم حىت يكون  وقرىء بذكراهم مث بني سبحانه أنه عليه الصالة والسالم)  ١٦٩ ١٦٨الصافات 
ذلك سبباً للنفرة فقال أَْم َتْسأَلُُهْم َخْرجاً فََخَراُج َرّبَك َخْيٌر وقرىء خراجاً قال أبو عمرو بن العالء اخلرج ما 
تربعت به واخلراج ما لزمك أداؤه والوجه أن اخلرج أخص من اخلراج كقولك خراج القرية وخرج الكردة 

ولذلك حسنت قراءة من قرأ َخْرجاً فََخَراُج َرّبَك يعين أم تسأهلم على هدايتهم قليالً  زيادة اللفظ لزيادة املعىن
من عطاء اخللق فالكثري من عطاء اخللق خري فنبه سبحانه بذلك على أن هذه التهمة بعيدة عنه فال جيوز أن 

ته وأهنم حمجوجون من مجيع ينفروا عن قبول قوله ألجلها فنبه سبحانه هبذه اآليات على أهنم غري معذورين ألب
الوجوه قال اجلبائي دل قوله تعاىل َوُهَو َخْيُر الرزِِقَني على أن أحداً من العباد ال يقدر على مثل نعمه ورزقه وال 

يساويه يف اإلفضال على عباده ودل أيضاً على أن العباد قد يرزق بعضهم بعضاً ولوال ذلك ملا جاز أن يقول 
  َنيَوُهَو َخْيُر الرزِِق



ونَ َولَْو َرِحْمَناُهْم َوكََشفَْنا َوإِنََّك لََتْدُعوُهْم إِلَى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ َوإِنَّ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالٌّ ِخَرةِ  َعنِ الصَِّراِط لََناِكُب
  َما بِهِْم مِّن ُضرٍّ لَّلَجُّواْ ِفى طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ

فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ا زيف طريقة القوم أتبعه ببيان صحة ما جاء به الرسول إعلم أنه سبحانه وتعاىل مل
َوإِنََّك لََتْدُعوُهْم إِلَى ِصراٍط مُّْسَتِقيمٍ ألن ما دل الدليل على صحته فهو يف باب االستقامة أبلغ من الطريق 

راِط لََناِكُبونَ أي لعادلون عن هذا الطريق ألن طريق االستقامة املستقيم َوإِنَّ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالِْخَرةِ  َعنِ الّص
  واحدة وما خيالفه فكثري

أما قوله تعاىل َولَْو َرِحْمَناُهْم َوكََشفَْنا َما بِهِْم ّمن ُضّر ففيه وجوه أحدها املراد ضرر اجلوع وسائر مضار الدنيا 
خرة وعذاهبا فبني أهنم قد بلغوا يف التمرد والعناد املبلغ وثانيها املراد ضرر القتل والسيب وثالثها أنه ضرر اآل

لشدة جلاجهم فيما هم عليه )  ٢٨األنعام ( الذي ال مرجع فيه إىل دار الدنيا وأهنم لَْو ُردُّواْ لََعادُواْ ِلَما ُنُهواْ َعْنُه 
  من الكفر

  مادوا يف ضالهلم وهم متحريونأما قوله تعاىل لَّلَجُّواْ ِفى طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ فاملعىن لت
اباً ذَا َعذَابٍ َشدِيٍد إِذَا ُهْم َولَقَْد أََخذَْناُهْم بِالَْعذَابِ فََما اْسَتكَاُنواْ لَِربِّهِْم َوَما َيَتَضرَُّعونَ َحتَّى إِذَا فََتْحَنا َعلَْيهِْم َب

َو الَِّذى أَْنَشأَ لَكُُم السَّْمَع َواالٌّ  ْبصَاَر َواالٌّ فِْئَدةَ  قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَ َوُهَو الَِّذى ذََرأَكُْم ِفى األرض ِفيِه ُمْبِلُسونَ َوُه
  َوإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ َوُهَو الَِّذى ُيَحاىِ  َوُيِميُت َولَُه اْخِتلَاُف الَّْيلِ َوالنََّهارِ أَفَالَ َتْعِقلُونَ

على وجوه أحدها أنه ملا أسلم مثامة بن أثال احلنفي وحلق باليمامة منغ  اختلفوا يف قوله َولَقَْد أََخذَْناُهْم بِالَْعذَابِ
صلى اهللا ( املرية عن أهل مكة فأخذهم اهللا بالسنني حىت أكلوا اجللود واجليف فجاء أبو سفيان إىل رسول اهللا 

ع فادع اهللا وقال ألست تزعم أنك بعثت رمحة العاملني مث قتلت اآلباء بالسيف واألبناء باجلو) عليه وسلم 
يكشف عنا هذا القحط فدعا فكشف عنهم فأنزل اهللا هذه اآلية واملعىن أخذناهم باجلوع فما أطاعوا وثانيها هو 
الذي ناهلم يوم بدر من القتل واألسر يعين أن ذلك مع شدته ما دعاهم إىل اإلميان عن األصم وثالثها املراد من 

أي مشركي العرب لرهبم عن احلسن ورابعها أن شدة الدنيا أقرب إىل عذب من األمم اخلوايل فََما اْسَتكَاُنواْ 
املكلف من شدة اآلخرة فإذا مل تؤثر فيهم شدة الدنيا فشدة اآلخرة كذلك وهذا يدل على أهنم لَْو ُردُّواْ لََعاُدواْ 

  ) ٢٨األنعام ( ِلَما ُنُهواْ َعْنُه 
َباباً ذَا َعذَابٍ َشِديٍد ففيه وجهان أحدمها حىت إذا فتحنا عليهم باب اجلوع أما قوله تعاىل َحتَّى إِذَا فََتْحَنا َعلَْيهِْم 

الذي هو أشد من القتل واألسر والثاين إذا عذبوا بنار جهنم فحينئذ يبلسون كقوله َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ  ُيْبِلُس 
  اليأس من كل خري وقيل السكون مع التحسري وههنا سؤاالتالُْمْجرُِمونَ الَ ُيفَتَُّر َعْنُهْم َوُهْم مُّْبِلُسونَ واإلبالس 

السؤال األول ما وزن استكان اجلواب استفعل من السكون أي انتقل من كون إىل كون كما قيل استحال إذا 
  انتقل من حال إىل حال وجيوز أن يكون افتعل من السكون أشبعت فتحة عينه

اضي و َيَتَضرَُّعونَ بلفظ املستقبل اجلواب ألن املعىن امتحناهم فما وجدنا السؤال الثاين مل جاء اْسَتكَاُنواْ بلفظ امل
منهم عقيب احملنة استكانة وما من عادة هؤالء أن يتضرعوا حىت يفتح عليهم باب العذاب الشديد وقرىء 

  فتحنا



أَ لَكُُم السَّْمَع َواالْْبَصاَر وبني السؤال الثالث العطف ال حيسن إال مع اجملانسة فأي مناسبة بني قوله َوُهَو الَِّذى أَْنَش
  ما قبله اجلواب كأنه سبحانه ملا بني مبالغة أولئك الكفار يف األعراض عن مساع األدلة

ورؤية العرب والتأمل يف احلقائق قال للمؤمنني وهو الذي أعطاكم هذه األشياء ووقفكم عليها تنبيهاً على أن من 
يما خلقت ل ه فهو مبنزلة عادمها كما قال تعاىل فََما أَغَْنى َعْنُهْم َسْمُعُهْم َوالَ أَْبَصاُرُهْم مل يستعمل هذه األعضاء ف

َوالَ أَفِْئَدُتُهْم ّمن َشىْ ء إِذْ كَاُنواْ َيْجَحُدونَ بِئَاَياِت اللَِّه تنبيهاً على أن حرمان أولئك الكفار ووجدان هؤالء 
 عظيم نعمه من وجوه أحدها بإعطاء السمع واألبصار واألفئدة املؤمنني ليس إال من اهللا واعلم أنه سبحانه بني

وخص هذه الثالثة بالذكر ألن االستدالل موقوف عليها مث بني أنه يقل منهم الشاكرون قال أبو مسلم وليس 
ى املراد أن هلم شكراً وإن قل لكنه كما يقال للكفور اجلاحد للنعمة ما أقل شكر فالن وثانيها قوله َوُهَو الَِّذ

ذََرأَكُْم ِفى االْْرضِ قيل يف التفسري َخلَقَكُْم قال أبو مسلم وحيتمل بسطكم فيها ذرية بعضكم من بعض حىت 
ا َمَع ُنوحٍ  فنقول هو الذي جعلكم يف األرض متناسلني )  ٣اإلسراء ( كثرمت كقوله تعاىل ذُّريَّةَ  َمْن َحَملَْن

اه فجعل حشرهم إىل ذلك املوضع حشراً إليه ال مبعىن املكان وحيشركم يوم القيامة إىل دار ال حاكم فيها سو
وثالثها قوله َوُهَو الَِّذى ُيحىِ  َوُيِميُت أي نعمة احلياة وإن كانت من أعظم النعم فهي منقطعة وأنه سبحانه وإن 

لنَّهَارِ ووجه النعمة بذلك معلوم أنعم هبا فاملقصود منها االنتقال إىل دار الثواب ورابعها قوله َولَُه اْخِتلَاُف الَّْيلِ َوا
مث إنه سبحانه حذر من ترك النظر يف هذه األمور فقال أَفَالَ َتْعِقلُونَ ألن ذلك داللة الزجر والتهديد وقرىء أَفَالَ 

  َيْعِقلُونَ
ا ُتَراباً َوِعظَاماً أَِءنَّا لََمْبُعوثُونَ لَقَْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوَءاَبآُؤَنا َهاذَا ِمن  َبلْ قَالُواْ ِمثْلَ َما قَالَ االٌّ وَّلُونَ قَالُوا أَِءذَا ِمْتَنا َوكُنَّ

  قَْبلُ إِنْ َهاذَآ إِالَّ أََساِطُري االٌّ وَِّلَني
اعلم أنه سبحانه ملا أوضح القول يف دالئل التوحيد عقبه بذكر املعاد فقال َبلْ قَالُواْ ِمثْلَ َما قَالَ االْوَّلُونَ يف 

ع وضوح الدالئل ونبه بذلك على أهنم إمنا أنكروا ذلك تقليداً لألولني وذلك يدل على فساد إنكار البعث م
و القول بالتقليد مث حكى الشبهة عنهم من وجهني أحدمها قوهلم أَءذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُتَراباً َوِعظَاماً أَءنَّا لََمْبُعوثُونَ وه

َوءاَباُؤَنا َهاذَا ِمن قَْبلُ كأهنم قالوا إن هذا الوعد كما وقع منه عليه مشهور وثانيهما قوهلم لَقَْد ُوِعْدَنا َنْحُن 
  الصالة والسالم فقد وقع قدمياً من األنبياء مث مل يوجد مع طول العهد فظنوا أن اإلعادة

تكون يف دار الدنيا مث قالوا ملا كان كذلك فهو من أساطري األولني واألساطري مجع أسطار واألسطار مجع سطر 
  أي ما كتبه األولون مما ال حقيقة له ومجع أسطورة أوفق

اَواِت السَّْبعِ َوَربُّ قُل لَِّمنِ األرض َوَمن ِفيَهآ إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَالَ َتذَكَُّرونَ قُلْ َمن رَّبُّ السََّم
َو ُيْجيُِر َوالَ ُيَجاُر َعلَْيِه إِن كُنُتْم  الَْعْرشِ الَْعِظيمِ َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَالَ ٍء َوُه َتتَّقُونَ قُلْ َمن بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشىْ 

  َتْعلَُمونَ َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَأَنَّى ُتْسَحُرونَ َبلْ أََتْيَناُهْم بِالَْحقِّ َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ
اآليات الرد على منكري اإلعادة وأن يكون املقصود الرد على عبدة اعلم أنه ميكن أن يكون املقصود من هذه 

األوثان وذلك ألن القوم كانوا مقرين باهللا تعاىل فقالوا نعبد األصنام لتقربنا إىل اهللا زلفى مث إنه سبحانه احتج 
عادة أنه تعاىل ملا كان خلقاً عليهم بأمور ثالثة أحدها قوله قُل لَّمنِ االْْرُض َوَمن ِفيَها ووجه االستدالل به على اإل

لألرض وملن فيها من األحياء وخالقاً حلياهتم وقدرهتم وغريها فوجب أن يكون قادراً على أن يعيدهم بعد أن 



خلقكم وخلق األرض وكل ما  أفناهم ووجه االستدالل به على نفي عبادة عبادة األوثان من حيث إن عبادة من 
دة ما ال يضر وال ينفع وقوله أَفَالَ َتذَكَُّرونَ معناه الترغيب يف التدبر ليعلموا فيها من النعم هي الواجبة دون عبا

بطالن ما هم عليه وثانيها قوله َمن رَّبُّ السََّماَواِت السَّْبعِ َوَربُّ الْعَْرشِ الَْعِظيمِ ووجه االستدالل على األمرين 
تقاء عذاب اهللا ال حيصل إال بترك عبادة األوثان واالعتراف جبواز كما تقدم وإمنا قال أَفَالَ َتتَّقُونَ تنبيهاً على أن ا

ء   اإلعادة وثالثها قوله تعاىل قُلْ َمن بَِيِدِه َملَكُوُت كُلّ َشىْ 
إعلم أنه سبحانه ملا ذكر األرض أوالً والسماء ثانياً عمم احلكم ههنا فقال من بيده ملكوت كل شيء ويدخل 

بيل املبالغة وقوله َوُهَو ُيْجيُِر َوالَ ُيَجاُر َعلَْيِه يقال أجرت فالناً على فالن إذا يف امللكوت امللك وامللك على س
  أغثته منه ومنعته يعين وهو يغيث من يشاء ممن يشاء وال يغيث أحد منه أحداً

مث بني تعاىل  أما قوله تعاىل فَأَنَّى ُتْسَحُرونَ فاملعىن أىن ختدعون عن توحيده وطاعته واخلادع هو الشيطان واهلوى
بقوله َبلْ أََتْيَناُهْم بِالَْحّق أنه قد بالغ يف احلجاج عليهم هبذه اآليات وغريها وهم مع ذلك كاذبون وذلك 

  كالتوعد والتهديد وقرىء أتيتهم وأتيتهم بالضم والفتح وههنا سؤاالت
ِه يف اجلواب األول بالالم ال غري وقرىء اهللا يف األخريين بغري الالم يف مصاحف أهل  السؤال األول قرىء قُل ِللَّ

احلرمني والكوفة والشام وبالالم يف مصاحف أهل البصرة فما الفرق اجلواب ال فرق يف املعىن ألن قولك من ربه 
  وملن هو يف معىن واحد

ن قوله السؤال الثاين كيف قال إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ مث حكى عنهم سيقولون اهللا وفيه تناقض اجلواب ال تناقض أل
إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ ال ينفي عملهم بذلك وقد يقال مثل ذلك يف احلجاج على وجه التأكيد لعلمهم والبعث على 

  اعترافهم مبا يورد من ذلك
ُه ِمْن إِلٍَه إِذاً لَّذََهَب كُلُّ إِلَاٍه بَِما َخلََق َولََعالَ َبْع ُضُهْم َعلَى َبْعضٍ ُسْبَحانَ اللَِّه َما اتََّخذَ اللَُّه ِمن َولٍَد َوَما كَانَ َمَع

َربِّ فَالَ َتْجَعلْنِى ِفى َعمَّا َيِصفُونَ َعاِلمِ الَْغْيبِ َوالشََّهاَدةِ  فََتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ قُل رَّبِّ إِمَّا ُترَِينِّى َما ُيوَعُدونَ 
  ْم لَقَاِدُرونَ اْدفَْع بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن السَّيِّئَةَ  َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيِصفُونَالْقَْومِ الظَّاِلِمَني َوإِنَّا َعلَى أَن نُّرَِيَك َما َنِعُدُه

إعلم أنه سبحانه ادعى أمرين أحدمها قوله َما اتََّخذَ اللَُّه ِمن َولٍَد وهو كالتنبيه على أن ذلك من قول هؤالء 
والثاين قوله َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه وهو قوهلم باختاذ األصنام  الكفار فإن مجعاً منهم كانوا يقولون املالئكة بنات اهللا

آهلة وحيتمل أن يريد به إبطال قول النصارى والثنوية مث إنه سبحانه وتعاىل ذكر الدليل املعتمد بقوله إِذاً لَّذََهبَ 
كل واحد من اآلهلة خبلقه الذي خلقه ) ذلك ( د على كُلُّ إِلَاٍه بَِما َخلََق َولََعالَ َبْعُضُهْم َعلَى َبْعضٍ واملعىن النفر

واستبد به ولرأيتم ملك كل واحد منهم متميزاً عن ملك اآلخر ولغلب بعضهم على بعض كما ترون حال 
ملوك الدنيا ممالكهم متميزة وهم متغالبون وحيث مل تروا أثر التمايز يف املمالك والتغالب فاعلموا أنه إله واحد 

شيء فإن قيل إِذَا ال يدخل إال على كالم هو جزاء وجواب فكيف وقع قوله لذهب جزاء  بيده ملكوت كل
وجواباً ومل يتقدمه شرط وال سؤال سائل قلنا الشرط حمذوف وتقديره ولو كان معه آهلة وإمنا حذف لداللة قوله 

ا َيِصفُونَ من إثبات الولد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه عليه مث إنه سبحانه نزه نفسه عن قوهلم بقوله ُسْب َحانَ اللَِّه َعمَّ
  والشريك

أما قوله َعاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدةِ  فقرىء باجلر صفة هللا وبالرفع خرب مبدتأ حمذوف واملعىن أنه سبحانه هو املختص 



يتكامل هبا النفع  بعلم الغيب والشهادة فغريه وإن علم الشهادة فلن يعلم معها الغيب والشهادة اليت يعلمها ال
إال مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد هلم فلذلك قال فََتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ مث أمره سبحانه باالنقطاع إليه وأن 

نون ما وال) الكشاف ( يدعوه بقوله رَّّب إِمَّا ُترَِيّنى َما ُيوَعُدونَ َرّب فَالَ َتْجَعلْنِى ِفى الْقَْومِ الظَّاِلِمَني قال صاحب 
مؤكدتان أي إن كان وال بد من أن تريين ما تعدهم من العذاب يف الدنيا أو يف اآلخرة فال جتعلين قريناً هلم وال 
تعذبين بعذاهبم فإن قيل كيف جيوز أن جيعل اهللا نبيه املعصوم مع الظاملني حىت يطلب أن ال جيعله معهم قلنا جيوز 

تعيذ به مما علم أنه ال يفعله إظهاراً للعبودية وتواضعاً لربه وما أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله وأن يس
أحسن قول احلسن يف قول الصديق وليتكم ولست خبريكم مع أنه كان يعلم أنه خريهم ولكن املؤمن يهضم 

  نفسه وإمنا ذكر رب مرتني مرة قبل الشرط ومرة قبل اجلزاء مبالغة يف التضرع
أَن نُّرَِيَك َما َنِعُدُهْم لَقَاِدُرونَ ففيه قوالن أحدمها أهنم كانوا ينكرون الوعد بالعذاب أما قوله تعاىل َوإِنَّا َعلَى 

  ويضحكون منه فقيل هلم إن اهللا قادر على إجناز ما وعد وحيتمل عذاباً يف الدنيا مؤخراً

( بعد الرسول  عن أيامه عليه السالم فلذلك قال بعضهم هو يف أهل البغى وبعضهم يف الكفار الذين قوتلوا
  والثاين أن املراد عذاب اآلخرة) صلى اهللا عليه وسلم 

ن يعامل به أما قوله اْدفَْع بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن السَّّيئَةَ  َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيِصفُونَ فاملراد منه أن األوىل به عليه السالم أ
وأن يدفعه بالكالم اجلميل كالسالم وبيان  الكفار فأمر باحتمال ما يكون منهم من التكذيب وضروب األذى

األدلة على أحسن الوجوه وبني له أنه أعلم حباهلم منه عليه السالم وأنه سبحانه ملا مل يقطع نعمه عنهم فينبغي أن 
ئَةَ  قوله اْدفَْع بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن السَّّي) الكشاف ( يكون هو عليه السالم مواظباً على هذه الطريقة قال صاحب 

أبلغ من أن يقال باحلسنة السيئة ملا فيه من التفضيل واملعىن الصفح عن إساءهتم ومقابلتها مبا )  ٩٦املؤمنون ( 
أمكن من اإلحسان حىت إذا اجتمع الصفح واإلحسان وبذل الطاقة فيه كانت حسنة مضاعفة بإزاء السيئة وقيل 

  اة حمثوث عليها ما مل تؤد إىل نقصان دين أو مروءةهذه اآلية منسوخة بآية السيف وقيل حمكمة ألن املدار
َمْوُت قَالَ َربِّ َوقُلْ رَّبِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشَّياِطنيِ َوأَُعوذُ بَِك َربِّ أَن َيْحُضُروِن َحتَّى إِذَا َجآَء أََحَدُهُم الْ

  َها كَِلَمةٌ  ُهَو قَآِئلَُها َوِمن َوَرآِئهِْم َبْرَزٌخ إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَاْرجُِعوِن لََعلِّى أَْعَملُ َصاِلحاً ِفيَما َتَركُْت كَالَّ إِنَّ
أتبعه مبا به يقوى على )  ٩٦املؤمنون ( اعلم أنه سبحانه ملا أدب رسوله بقوله اْدفَْع بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن السَّّيئَةَ  

ياطني واهلمزات مجع اهلمزة وهو الدفع والتحريك ذلك وهو االستعاذة باهللا من أمرين أحدمها من مهزات الش
الشديد وهو كاهلز واألز ومنه مهماز الرائض ومهزاته هو كيده بالوسوسة ويكون ذلك منه يف الرسول بوجهني 
أحدمها بالوسوسة واآلخر بأن يبعث أعداءه على إيذائه وكذلك القول يف املؤمنني ألن الشيطان يكيدهم هبذين 

أن من ينقطع إىل اهللا تعاىل ويسأله أن يعيذه من الشيطان فإنه جيب أن يكون متذكراً متيقظاً الوجهني ومعلوم 
فيما يأيت ويذر فيكون نفس هذا االنقطاع إىل اهللا تعاىل داعية إىل التمسك بالطاعة وزاجراً عن املعصية قال 

اً اهللا أكرب ثالثاً اللهم إين أعوذ بك من ال إله إال اهللا ثالث( احلسن كان عليه السالم يقول بعد استفتاح الصالة 
مهزات الشياطني مهزه ونفثه ونفخه فقيل يا رسول اهللا وما مهزه قال املوتة اليت تأخذ ابن آدم أي اجلنون الذي 
 يأخذ ابن آدم قيل فما نفثه قال الشعر قيل فما نفخه قال الكرب وثانيها قوله َوأَُعوذُ بَِك َرّب أَن َيْحُضُروِن وفيه

وجهان أحدمها أن حيضرون عند قراءة القرآن لكي يكون متذكراً فيقل سهوه وقال آخرون بل استعاذ باهللا من 



نفس حضورهم ألنه الداعي إىل وسوستهم كما يقول املرء أعوذ باهللا من خصومتك بل أعوذ باهللا من لقائك 
إذا أردت النوم فقل ( جيده فقال  وقد اشتكى إليه رجل أرقاً) صلى اهللا عليه وسلم ( وروي عن رسول اهللا 

  أعوذ باهللا وبكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده

  )ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون 
  أما قوله َحتَّى إِذَا َجاء أََحَدُهُم الَْمْوُت ففيه مسائل

الذكر إىل هذا الوقت  حىت متعلق بيصفون أي ال يزالون على سوء) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
واآلية فاصلة بينهما على وجه االعتراض والتأكيد لإلغضاء عنهم مستعيناً باهللا على الشيطان أنه يستزله عن 

  احللم واهللا أعلم
املسألة الثانية اختلفوا يف قوله َحتَّى إِذَا َجاء أََحَدُهُم الَْمْوُت فاألكثرون على أنه راجع إىل الكفار وقال الضحاك 

نت جالساً عند ابن عباس فقال من مل يترك ومل حيج سأل الرجعة عند املوت فقال واحد إمنا يسأل ذلك الكفار ك
الَْمْوُت فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما أنا أقرأ عليك به قرآناً َوأَنِفقُواْ ِمن مَّا َرَزقَْناكُْم ّمن قَْبلِ أَن َيأِْتىَ  أََحَدكُُم 

) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قال رسول اهللا )  ١٠املنافقون ( أَخَّْرَتنِى إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدََّق فََيقُولُ َرّب لَْوال 
إذا حضر اإلنسان املوت مجع كل شيء كان مينعه من حقه بني يديه فعنده يقول رب ارجعون لعلي أعمل صاحلاً 

نة فإذا شاهدها ال يتمىن أكثر منها ولوال ذلك واألقرب هو األول إذا عرف املؤمن منزلته يف اجل) فيما تركت 
ا ما ذكره ابن عباس رضي اهللا عنهما من قوله َوأَنِفقُواْ  لكان أدوهنم ثواباً يغتم بفقد ما يفقد من منزلة غريه وأم

 عن حال الثواب فال يلزم ِممَّا َرَزقَْناكُْم ّمن قَْبلِ أَن َيأِْتىَ  أََحَدكُُم الَْمْوُت فهو إخبار عن حال احلياة يف الدنيا ال
ذكرنا   على ما 

املسألة الثالثة اختلفوا يف وقت مسألة الرجعة فاألكثرون على أنه يسأل يف حال املعاينة ألنه عندها يضطر إىل 
معرفة اهللا تعاىل وإىل أنه كان عاصياً ويصري ملجأ إىل أنه ال يفعل القبيح بأن يعلمه اهللا تعاىل أنه لو رامه ملنع منه 

ن هذا حاله يصري كاملمنوع من القبائح هبذا اإلجلاء فعند ذلك يسأل الرجعة ويقول َرّب اْرجُِعوِن لََعلّى أَْعَملُ وم
َصاِلحاً ِفيَما َتَركُْت وقال آخرون بل يقول ذلك عند معاينة النار يف اآلخرة ولعل هذا القائل إمنا ترك ظاهر هذه 

أهل النار يف اآلخرة أهنم يسألون الرجعة لكن ذلك مما ال مينع أن يكونوا اآلية ملا أخرب اهللا تعاىل يف كتابه عن 
سائلني الرجعة يف حال املعاينة واهللا تعاىل يقول َحتَّى إِذَا َجاء أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ َرّب اْرجُِعوِن فعلق قوهلم هذا 

  حبال حضور املوت وهو حال املعاينة فال وجه لترك هذا الظاهر
الرابعة اختلفوا يف قوله سبحانه وتعاىل اْرجُِعوِن من املراد به فقال بعضهم املالئكة الذين يقبضون  املسألة

األرواح وهم مجاعة فلذلك ذكره بلفظ اجلمع وقال آخرون بل املراد هو اهللا تعاىل ألن قوله رب مبنزلة أن يقول 
ا وصنعنا وقال الشاعريا رب وإمنا ذكر بلفظ اجلمع للتعظيم كما خياطب العظيم بلفظه    فيقول فعلن

  فإن شئت حرمت النساء سواكم
  ومن يقول باألول جيعل ذكر الرب للقسم فكأنه عند املعاينة قال حبق الرب ارجعون وههنا سؤاالت

السؤال األول كيف يسألون الرجعة وقد علموا صحة الدين بالضرورة ومن الدين أن ال رجعة اجلواب أنه وإن 
  تنع أن يسألوه ألن االستعانة هبذا اجلنس من املسألة حتسن وإن علم أنهكان كذلك فال مي



  ال يقع فأما إرادته للرجعة فال ميتنع أيضاً على سبيل ما يفعله املتمين
السؤال الثاين ما معىن قوله لََعلّى أَْعَملُ َصاِلحاً أفيجوز أن يسأل الرجعة مع الشك اجلواب ليس املراد بلعل 

ا الوقت باذل للجهد يف العزم على الطاعة إن أعطى ما سأل بل هو مثل من قصر يف حق الشك فإنه يف هذ
نفسه وعرف سوء عاقبة ذلك التقصري فيقول مكنوين من التدارك لعلي أتدارك فيقول هذه الكلمة مع كونه 

للترجي والظن دون  جازماً بأنه سيتدارك وحيتمل أيضاً أن األمر املستقبل إذا مل يعرفوه أوردوا الكالم املوضوع
ْو ُردُّواْ لََعاُدواْ ِلَما ُنُهواْ َعْنُه    ) ٢٨األنعام ( اليقني فقد قال تعاىل َولَ

السؤال الثالث ما املراد بقوله فيما تركت اجلواب قال بعضهم فيما خلفت من املال ليصري عند الرجعة مؤدياً 
ال آخرون بل املراد أعمل صاحلاً فيما قصرت فيدخل فيه حلق اهللا تعاىل منه واملعقول من قوله َتَركُْت التركة وق

  العبادات البدنية واملالية واحلقوق وهذا أقرب كأهنم متنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا يف كل ما عصوا
لطالب السؤال الرابع ما املراد بقوله كال اجلواب فيه قوالن أحدمها أنه كاجلواب هلم يف املنع مما طلبوا كما يقال 

إذا عاين املؤمن املالئكة قالوا نرجعك ( األمر املستبعد هيهات روي أنه عليه السالم قال لعائشة رضي اهللا عنها 
إىل دار الدنيا فيقول إىل دار اهلموم واألحزان ال بل قدوماً على اهللا وأما الكافر فيقال له نرجعك فيقول 

أو غرس الغراس أو بناء البنيان أو شق األهنار فيقول لعلي  ارجعون فيقال له إىل أي شيء ترغب إىل مجع املال
الثاين حيتمل أن يكون على وجه اإلخبار بأهنم يقولون ذلك ) أعمل صاحلاً فيما تركتا فيقول فيقول اجلبار كال 

  وأن هذا اخلرب حق فكأنه قال حقاً إهنا كلمة هو قائلها واألقرب األول
ففيه وجهان األول أنه ال خيليها وال يسكت عنها الستيالء احلسرة عليه الثاين أنه قائلها  أما قوله إِنََّها كَِلَمةٌ  ُهَو

  وحده وال جياب إليها وال يسمع منه
ا َوِمن َوَراِئهِْم َبْرَزٌخ إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ فالربزخ هو احلاجز واملانع كقوله يف البحرين َبْي َنُهَما أما قوله تعاىل قَاِئلَُه

أي فهؤالء صائرون إىل حالة مانعة من التاليف حاجزة عن االجتماع وذلك هو )  ٢٠الرمحن ( ٌخ الَّ َيْبِغَياِن َبْرَز
  املوت وليس املعىن أهنم يرجعون يوم البعث إمنا هو إقناط كلي ملا علم أنه ال رجعة يوم البعث إال إىل اآلخرة

َمْن فَإِذَا ُنِفَخ ِفى الصُّورِ فَالَ أَنَساَب َبْيَن ُهْم َيْوَمِئٍذ َوالَ َيَتَسآَءلُونَ فََمن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َو
مْ ْم ِفيَها كَاِلُحونَ أَلََخفَّْت َمَوازِيُنُه فأُْولَاِئَك الَِّذيَن َخِسُرواْ أَنفُسَُهْم ِفى َجَهنََّم َخاِلُدونَ َتلْفَُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُه

  َتكُْن َءاَياِتى ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُْنُتْم بَِها ُتكَذُِّبونَ

ذكر أحوال ذلك اليوم فقال فَإِذَا )  ١٠٠املؤمنون ( إعلم أنه سبحانه ملا قال َوِمن َوَراِئهِْم َبْرَزٌخ إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ 
فخ فيها يظهر صوت عظيم جعله اهللا تعاىل عالمة ُنِفَخ ِفى الصُّورِ وفيه ثالثة أقوال أحدها أن الصور آلة إذا ن

أنه قرن ينفخ فيه وثانيها أن املراد ) صلى اهللا عليه وسلم ( خلراب الدنيا وإلعادة األموات روي عن رسول اهللا 
من الصور جمموع الصور واملعىن فإذا نفخ يف الصور أرواحها وهو قول احلسن فكان يقرأ بفتح الواو والفتح 

يب رزين وهو حجة ملن فسر الصور جبمع صورة وثالثها أن النفخ يف الصور استعارة واملراد منه والكسر عن أ
داللة على أنه ليس املراد نفع )  ٦٨الزمر ( البعث واحلشر واألول أوىل للخرب ويف قوله ثُمَّ ُنِفَخ ِفيِه أُْخَرى 

  الروح واإلحياء ألن ذلك ال يتكرر
ُهْم َيْوَمِئٍذ َوالَ َيَتَساءلُونَ فمن املعلوم أنه سبحانه إذا أعادهم فاألنساب ثابتة ألن املعاد هو أما قوله فَالَ أَنَساَب َبْيَن



الولد والوالد فال جيوز أن يكون املراد نفي النسب يف احلقيقة بل املراد نفي حكمه وذلك من وجوه أحدها أن 
ا أسألك باهللا والرحم أن تفعل كذا فنفى سبحانه من حق النسب أن يقع به التعاطف والتراحم كما يقال يف الدني

ذلك من حيث إن كل أحد من أهل النار يكون مشغوالً بنفسه وذلك مينعه من االلتفات إىل النسب وهكذا 
احلال يف الدنيا ألن الرجل مىت وقع يف األمر العظيم من اآلالم ينسى ولده ووالده وثانيها أن من حق النسب أن 

يف الدنيا وأن يسأل بعضهم عن كيفية نسب البعض ويف اآلخرة ال يتفرغون لذلك وثالثها أن حيصل به التفاخر 
جيعل ذلك استعارة عن اخلوف الشديد فكل امرىء مشغول بنفسه عن بنيه وأخيه وفصيلته اليت تؤويه فكيف 

شهاد وينادي مناد أال بسائر األمور قال ابن مسعود رضي اهللا عنه يؤخذ العبد واألمة يوم القيامة على رؤوس األ
إن هذا فالن فمن له عليه حق فليأت إىل حقه فتفرح املرأة حينئذ أن يثبت هلا حق على أمها أو أختها أو أبيها 
أو أخيها أو ابنها أو زوجها فَالَ أَنَساَب َبْينَُهْم َيْوَمِئٍذ َوالَ َيَتَساءلُونَ وعن قتادة ال شيء أبغض إىل اإلنسان يوم 

رُّ الَْمْرء ِمْن أَِخيِه َوأُّمِه َوأَبِيِه  القيامة من  ٣٤عبس ( أن يرى من يعرفه خمافة أن يثبت له عليه شيء مث تال َيْوَم َيِف
وعن الشعيب قال قالت عائشة رضي اهللا عنها يا رسول اهللا أما نتعارف يوم القيامة أمسع اهللا تعاىل يقول فَالَ ) 

ثالث مواطن تذهل فيها كل نفس حني يرمي ( َيَتَساءلُونَ فقال عليه الصالة والسالم  أَنَساَب بَْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َوالَ
وطعن بعض امللحدة فقال قوله َوالَ َيَتَساءلُونَ وقوله َوالَ ) إىل كل إنسان كتابه وعند املوازين وعلى جسر جهنم 

وقوله )  ٢٧الصافات ( ُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساءلُونَ يناقض قوله َوأَقَْبلَ َبْعُض)  ١٠املعارج ( َيْسئَلُ َحِميٌم َحِميماً 
اجلواب عنه من وجوه أحدها أن يوم القيامة مقداره مخسون ألف سنة ففيه أزمنة )  ٤٥يونس ( َيَتَعاَرفُونَ َبْيَنُهْم 

 الصور وأحوال خمتلفة فيتعارفون ويتساءلون يف بعضها ويتحريون يف بعضها لشدة الفزع وثانيها أنه إذا نفخ يف
نفخة واحدة شغلوا بأنفسهم عن التساؤل فإذا نفخ فيه أخرى أقبل بعضهم على بعض وقالوا قَالُواْ ياَوْيلََنا َمن 

وثالثها املراد ال يتساءلون حبقوق النسب ورابعها أن قوله الَ )  ٥٢يس ( َبَعثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا َهذَا َما َوَعَد الرَّْحمُن 
  لكفار وذلك لشدة خوفهمَيَتَساءلُونَ صفة ل

أما قوله فَأَقَْبلَ َبْعُضُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساءلُونَ فهو صفة أهل اجلنة إذا دخلوها واعلم أنه سبحانه قد بني أن بعد 
النفخ يف الصور تكون احملاسبة وشرح أحوال السعداء واألشقياء وقيل ملا بني سبحانه أنه ليس يف اآلخرة إال 

تها وجب أن يكون كل مكلف ال بد وأن يكون من أهل اجلنة وأهل الفالح أو من أهل النار ثقل املوازين وخف
فيبطل بذلك القول بأن فيهم من ال يستحق الثواب والعقاب أو من يتساوى له الثواب والعقاب مث إنه سبحانه 

ويف املوازين أقوال )  ١٠٢املؤمنون ( ونَ شرح حال السعداء بقوله فََمن ثَقُلَْت َموازِيُنُه فَأُْولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُح
أحدها أنه استعارة من العدل وثانيها أن املوازين هي األعمال احلسنة فمن أيت مبا له قدر وخطر فهو الفائز 

انُ َماء َحتَّى إِذَا الظافر ومن أتى مبا ال وزن له كقوله تعاىل َوالَِّذيَن كَفَُرواْ أَْعَمالُُهْم كََسَرابٍ بِِقيَعةٍ  َيْحَسُبُه الظَّْم
فهو خالد يف جهنم قال ابن عباس رضي اهللا عنهما املوازين مجع موزون وهي )  ٣٩النور ( َجاءُه لَْم َيجِْدُه َشْيئاً 

( املوزونات من األعمال أي الصاحلات اليت هلا وزن وقدر عند اهللا تعاىل من قوله فَالَ ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوْزناً 
أي قدراً وثالثها أنه ميزان له لسان وكفتان يوزن فيه احلسنات يف أحسن صورة والسيئات يف )  ١٠٥الكهف 

أقبح صورة فمن ثقلت حسناته سيق إىل اجلنة ومن ثقلت سيئاته فإىل النار ومتام الكالم يف هذا الباب قد تقدم 
 تعاىل بأمور أربعة أحدها أهنم خسروا أنفسهم قال يف سورة األنبياء عليهم السالم وأما األشقياء فقد وصفهم اهللا



ابن عباس رضي اهللا عنهما غبنوها بأن صارت منازهلم للمؤمنني وقيل امتنع انتفاعهم بأنفسهم لكوهنم يف 
ِفى ) الكشاف ( العذاب وثانيها قوله ِفى َجَهنََّم َخاِلُدونَ وداللته على خلود الكفار يف النار بينة قال صاحب 

َم َخاِلُدونَ بدل من خسروا أنفسهم أو خرب بعد خرب ألولئك أو خرب مبتدأ حمذوف وثالثها قوله َتلْفَُح َجَهنَّ
ُوُجوَهُهُم النَّاُر قال ابن عباس رضي اهللا عنهما أي تضرب وتأكل حلومهم وجلودهم قال الزجاج اللفح والنفخ 

كَاِلُحونَ والكلوح أن تتقلص الشفتان ويتباعدا عن  واحد إال أن اللفح أشد تأثرياً ورابعها قوله َوُهْم ِفيَها
تشويه النار فتتقلص شفته ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( األسنان كما ترى الرؤوس املشوية وعن النيب 

مث إنه سبحانه ملا ) كلحون ( وقرىء ) العليا حىت تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حىت تبلغ سرته 
ما يقال هلم عند ذلك تقريعاً وتوبيخاً وهو قوله تعاىل أَلَْم َتكُْن ءاَياِتى ُتْتلَى َعلَْيكُْم مث إنكم  شرح عذاهبم حكى

كنتم تكذبون هبا مع وضوحها فال جرم صرمت مستحقني ملا أنتم فيه من العذاب األليم قالت املعتزلة اآلية تدل 
ان فعل العباد خبلق اهللا تعاىل ملا صح ذلك واجلواب أن على أهنم إمنا وقعوا يف ذلك العذاب لسوء أفعاهلم ولو ك

القادر على الطاعة واملعصية إن صدرت املعصية عنه ال ملرجح ألبتة كان صدورها عنه اتفاقياً ال اختيارياً فوجب 
أن ال يستحق العقاب وإن كان ملرجح فذاك املرجح ليس من فعله وإال لزم التسلسل فحينئذ يكون صدور تلك 

  ة عند اضطرارياً ال اختيارياً فوجب أن ال يستحق الثوابالطاع
ا ظَاِلُمونَ قَالَ اْخَسئُواْ ِفيَها َوالَ قَالُواْ َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقَْوُتَنا َوكُنَّا قَْوماً َضآلَِّني َربََّنآ أَْخرِْجَنا ِمْنَها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّ

ْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَنَت َخْيُر الَراِحِمَني فَاتََّخذُْتُموُهْم  ُتكَلُِّموِن إِنَُّه كَانَ فَرِيٌق مِّْن ِعَباِدى َيقُولُونَ َربََّنآ َءاَمنَّا فَاغِْف
  الْفَآِئُزونَ ُهُم ِسْخرِّياً حَتَّى أَنَسْوكُْم ِذكْرِى َوكُْنُتْم مِّْنُهْم َتْضَحكُونَ إِنِّى َجَزْيُتُهُم الَْيْوَم بَِما َصَبُرواْ أَنَُّهْم

ا جيري )  ١٠٥املؤمنون ( اعلم أنه سبحانه ملا قال أَلَْم َتكُْن ءاَياِتى ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُْنُتْم بَِها ُتكَذُّبونَ  ذكروا م
  جمرى اجلواب عنه وهو من وجهني األول قوهلم َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقَْوُتَنا وفيه مسألتان

غلبت علينا ملكتنا من قولك غلبين فالن على كذا إذا أخذه منك ) الكشاف ( ب املسألة األوىل قال صاح
بفتح الشني وكسرها فيهما قال أبو مسلم الشقوة من ) شقاوتنا ( و ) شقوتنا ( والشقاوة سوء العاقبة قرىء 

حسنة وركبة الشقاء كجرية املاء واملصدر اجلري وقد جييء لفظ فعله واملراد به اهليئة واحلال فيقول جلسة 
وقعدة وذلك من اهليئة وتقول عاش فالن عيشة طيبة ومات ميتة كرمية وهذا هو احلال واهليئة فعلى هذا املراد 

  من الشقوة حال الشقاء
املسألة الثانية قال اجلبائي املراد أن طلبنا اللذات احملرمة وحرصنا على العمل القبيح ساقنا إىل هذه الشقاوة 

ى السبب وليس هذا باعتذار منهم لعلمهم بأن ال عذر هلم فيه ولكنه اعتراف بقيام حجة فأطلق اسم املسبب عل
ا إنك محلت الشقاوة على طلب تلك اللذات احملرمة وطلب تلك اللذات  اهللا تعاىل عليهم يف سوء صنيعهم قلن

املؤثر فلم ال جيوز حصل باختيارهم أو ال باختيارهم فإن حصل باختيارهم فذلك االختيار حمدث فإن استغىن عن 
يف كل احلوادث ذلك وحينئذ ينسد عليك باب إثبات الصانع وإن افتقر إىل حمدث فمحدثه إما العبد أو اهللا 

تعاىل فإن كان هو العبد فذلك باطل لوجوه أحدها أن قدرة العبد صاحلة للفعل والترك فإن توقف صدور تلك 
التسلسل وإن مل يتوقف على املرجح فقد جوزت رجحان  اإلرادة عنها إىل مرجح آخر عاد الكالم فيه ولزم

أحد طريف املمكن على اآلخر ال ملرجح وذلك يسد باب إثبات الصانع وثانيها أن العبد ال يعلم كمية تلك 



األفعال وال كيفيتها واجلاهل بالشيء ال يكون حمدثاً له وإال لبطلت داللة اإلحكام واإلتقان على العلم والثاين 
يف الدنيا ال يرضى بأن خيتار اجلهل بل ال يقصد إال حتصيل العلم فالكافر ما قصد إال حتصيل العلم فإن  أن أحداً

كان املوجد لفعله هو فوجب أن ال حيصل إال ما قصد إيقاعه لكنه مل يقصد إال العلم فكيف حصل اجلهل فثبت 
سائقة إىل اخلري كانت سعادة وإن كانت  أن املوجد للدواعي والبواعث هو اهللا تعاىل مث إن الداعية إن كانت

سائقة إىل الشر كانت شقاوة الوجه الثاين هلم يف اجلواب قوهلم َوكُنَّا قَْوماً َضالَّني وهذا الضالل الذي جعلوه 
كالعلة يف إقدامهم على التكذيب إن كان هو نفس ذلك التكذيب لزم تعليل الشيء بنفسه وملا بطل ذلك مل يبق 

  لك الضالل عبارة عن شيء آخر ترتب عليه فعلهم وما ذاك إالإال أن يكون ذ

خلق الداعي إىل الضالل مث إن القوم ملا أوردوا هذين العذرين قال هلم سبحانه اْخَسئُواْ ِفيَها َوالَ ُتكَلُّموِن وهذا 
قوله َربََّنا غَلََبْت هو صريح قولنا يف أن املناظرة مع اهللا تعاىل غري جائزة بل ال يسأل عما يفعل قال القاضي يف 

َعلَْيَنا ِشقَْوُتَنا داللة على أنه ال عذر هلم إال االعتراف فلو كان كفرهم من خلقه تعاىل وبإرادته وعلموا ذلك 
لكانوا بأن يذكروا ذلك أجدر وإىل العذر أقرب فنقول قد بينا أن الذي ذكروه ليس إال ذلك ولكنهم مقرون 

  اْخَسئُواْ ِفيَها َوالَ ُتكَلُّموِن أن ال عذر هلم فال جرم قال هلم
إىل أما قوله َربََّنا أَْخرِْجَنا ِمْنَها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَ فاملعىن أخرجنا من هذه الدار إىل دار الدنيا فإن عدنا 

ا جي وز أن يلحقهم األعمال السيئة فإنا ظاملون فإن قيل كيف جيوز أن يطلبوا ذلك وقد علموا أن عقاهبم دائم قلن
السهو عن ذلك يف أحوال شدة العذاب فيسألون الرجعة وحيتمل أن يكون مع علمهم بذلك يسألون ذلك على 

  وجه الغوث واالسترواح
  أما قوله َوأَنَزلَْنا ِفيَها فاملعىن ذلوا فيها وانزجروا كما يزجر الكالب إذا زجرت يقال خسأ الكلب وخسأ بنفسه

وِن فليس هذا هنياً ألنه ال تكليف يف اآلخرة بل املراد ال تكلمون يف رفع العذاب فإنه ال يرفع أما قوله َوالَ ُتكَلُّم
وال خيفف قيل هو آخر كالم يتكلمون به مث ال كالم بعد ذلك إال الشهيق والزفري والعواء كعواء الكالب ال 

لوا النار قالوا ألف سنة َربََّنا يفهمون وال يفهمون وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن هلم ست دعوات إذا دخ
فينادون ألف سنة ثانية َربََّنا )  ١٣السجدة ( فيجابون َحقَّ الْقَْولُ ِمْنى )  ١٢السجدة ( أَْبصَْرَنا َوَسِمْعَنا فَاْرجِْعَنا 

فينادون ألف ثالثة )  ١٢غافر ( َوْحَدُه كَفَْرُتْم  أََمتََّنا اثَْنَتْينِ َوأَْحَييَْتَنا اثَْنَتْينِ فيجابون ذَِلكُم بِأَنَُّه إِذَا ُدِعىَ  اللَُّه
فينادون ألفاً رابعة )  ٧٧الزخرف ( فيجابون إِنَّكُْم مَّاِكثُونَ )  ٧٧الزخرف ( َوَناَدْواْ ياَماِلُك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك 

فينادون ألفاً خامسة )  ٤٤إبراهيم ( لَكُْم ّمن َزَوالٍ َربََّنا أَخْرِْجَنا فيجابون أََولَْم َتكُوُنواْ أَقَْسْمُتْم ّمن قَْبلُ َما 
( فينادون ألفاً سادسة َرّب اْرجُِعوِن )  ٣٧فاطر ( فيجابون أََولَْم ُنَعّمْركُْم )  ٣٧فاطر ( أَْخرِْجَنا َنْعَملْ صَاِلحاً 

ل باملؤمنني وهو قوله إِنَُّه كَانَ فيجابون َوأَنَزلَْنا ِفيَها مث بني سبحانه وتعاىل أن فزعهم بأمر يتص)  ٩٩املؤمنون 
ْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَنَت َخْيُر الرِحِمَني فَاتََّخذُْتُموُهْم ِسخْرِّياً فوصف تعاىل  فَرِيٌق ّمْن ِعَباِدى َيقُولُونَ َربََّنا ءاَمنَّا فَاغِْف

نَُّه كَانَ فَرِيٌق بالفتح مبعىن ألنه أحد ما ألجه عذبوا وبعدوا من اخلري وهو ما عاملوا به املؤمنني ويف حرف أيب إِ
وقرأ نافع وأهل املدينة وأهل الكوفة عن عاصم بضم السني يف مجيع القرآن وقرأ الباقون بالكسر ههنا ويف ص 

قال اخلليل وسيبويه مها لغتان كدرى ودرى وقال الكسائي والفراء الكسر مبعىن االستهزاء بالقول والضم مبعىن 
إن رؤساء قريش مثل أيب جهل وعتبة وأيب بن خلف كانوا يستهزئون بأصحاب رسول اهللا  السخرية قال مقاتل



ويضحكون بالفقراء منهم مثل بالل وخباب وعمار وصهيب واملعىن اختذمتوهم هزواً ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
كُونَ مث بني سبحانه ما حىت أنسوكم بتشاغلكم هبم على تلك الصفة ذكرى وأكد ذلك بقوله َوكُْنُتْم ّمْنُهْم َتْضَح

يقتضي فيهم األسف واحلسرة بأن وصف ما جازى به أولئك املؤمنني فقال إِنِى َجَزْيُتُهُم الَْيْوَم بَِما َصَبُرواْ أَنَُّهمْ 
ُهُم الْفَاِئُزونَ قرأ محزة والكسائي أهنم بالكسر والباقون بالفتح فالكسر استئناف أي قد فازوا حيث صربوا 

هم أحسن اجلزاء والفتح على أنه يف موضع املفعول الثاين من جزيت وجيوز أن يكون نصباً فجوزوا بصرب
  بإضمار اخلافض أي جزيتهم اجلزاء الوافر ألهنم هم الفائزون

لَ إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ قَِليالً لَّْو أَنَّكُْم قَالَ كَْم لَبِثُْتْم ِفى األرض َعَدَد ِسنَِني قَالُواْ لَبِثَْنا َيْوماً أَْو َبْعَض َيْومٍ فَاْسأَلِ الَْعآدِّيَن قَا
َمِلُك الَْحقُّ الَ إله إِالَّ ُهَو َربُّ كُنُتْم َتْعلَُمونَ أَفََحِسْبُتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً َوأَنَّكُْم إِلَْيَنا الَ ُتْرَجُعونَ فََتَعالَى اللَُّه الْ

  الَْعْرشِ الْكَرِميِ
  آلية مسائلاعلم أن يف هذه ا

يف مصاحف أهل الكوفة قَالَ وهو ضمري اهللا أو املأمور بسؤاهلم من ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
  املالئكة و قُلْ يف مصاحف أهل احلرمني والبصرة والشام وهو ضمري امللك أو بعض رؤساء أهل النار

انوا ينكرون اللبث يف اآلخرة أصالً وال يعدون املسألة الثانية الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ فقد ك
اللبث إال يف دار الدنيا ويظنون أن بعد املوت يدوم الفناء وال إعادة فلما حصلوا يف النار وأيقنوا أهنا دائمة وهم 

فة إىل ما فيها خملدون سأهلم كَْم لَبِثُْتْم ِفى االْْرضِ تنبيهاً هلم على أن ما ظنوه دائماً طويالً فهو يسري باإلضا
أنكروه فحينئذ حتصل هلم احلسرة على ما كانوا يعتقدونه يف الدنيا من حيث أيقنوا خالفه فليس الغرض السؤال 

بل الغرض ما ذكرنا فإن قيل فكيف يصح يف جواهبم أن يقولوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْومٍ وال يقع من أهل النار 
رفوا هبذا النسيان حيث قالوا فَاْسأَلِ الَْعاّديَن الكذب قلنا لعلهم نسوا ذلك لكثرة م ا هم فيه من األهوال وقد اعت

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما أنساهم ما كانوا فيه من العذاب بني النفختني وقيل مرادهم بقوهلم لَبِثَْنا َيْوًما أَْو 
  من أليم العذاب واهللا أعلم َبْعَض َيْومٍ تصغري لبثهم وحتقريه باإلضافة إىل ما وقعوا فيه وعرفوه

املسألة الثالثة اختلفوا يف أن السؤال عن أي لبث وقع فقال بعضهم لبثهم إحياؤهم يف الدنيا ويكون املراد أهنم 
أمهلوا حىت متكنوا من العلم والعمل فأجابوا بأن قدر لبثهم كان يسرياً بناء على أن اهللا تعاىل أعلمهم أن الدنيا 

رة هي دار القرار وهذا القائل احتج على قوله بأهنم كانوا يزعمون أن ال حياة سواها فلما متاع قليل وأن اآلخ
أحياهم اهللا تعاىل يف النار وعذبوا سألوا عن ذلك توبيخاً ألنه إىل التوبيخ أقرب وقال آخرون بل املراد اللبث يف 

كون يف القرب ومن كان حياً فاألقرب حال املوت واحتجوا على قوهلم بأمرين األول أن قوله يف األرض يفيد ال
الثاين قوله تعاىل َوَيْوَم )  ٥٦األعراف ( أن يقال إنه على األرض وهذا ضعيف لقوله َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ 

يف ذلك وأخرب عن  مث بني سبحانه أهنم كذبوا)  ٥٥الروم ( َتقُوُم السَّاَعةُ  ُيقِْسُم الُْمْجرُِمونَ َما لَبِثُواْ غَْيَر َساَعةٍ  
ِه إِلَى َيْومِ الَْبْعِث    ) ٥٦الروم ( املؤمنني قوهلم لَقَْد لَبِثُْتْم ِفى ِكَتابِ اللَّ

املسألة الرابعة احتج من أنكر عذاب القرب هبذه اآلية فقال قوله كَْم لَبِثُْتْم ِفى االْْرضِ يتناول زمان كوهنم أحياء 
األرض فلو كانوا معذبني يف القرب لعلموا أن مدة مكثهم يف األرض  فوق األرض وزمان كوهنم أمواتاً يف بطن

طويلة فما كانوا يقولون لَبِثَْنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْومٍ واجلواب من وجهني أحدمها أن اجلواب ال بد وأن يكون حبسب 



لقرب والثاين حيتمل أن السؤال وإمنا سألوا عن موت ال حياة بعده إال يف اآلخرة وذلك ال يكون إال بعد عذاب ا
يكونوا سألوا عن قدر اللبث الذي اجتمعوا فيه فال يدخل يف ذلك تقدم موت بعضهم على البعض فيصح أن 

  يكون جواهبم لَبِثَْنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْومٍ عند أنفسنا
األعمال وأوقات احلياة  أما قوله فَاْسأَلِ الَْعاّديَن ففيه وجوه أحدها املراد هبم احلفظة وأهنم كانوا حيصون

وحيسبون أوقات موهتم وتقدم من تقدم وتأخر من تأخر وهو معىن قول عكرمة فاسأل العادين أي الذين 
حيسبون وثانيها فاسأل املالئكة الذين يعدون أيام الدنيا وساعاهتا وثالثها أن يكون املعىن سل من يعرف عدد 

لتخفيف أي الظلمة فإهنم يقولون مثل ما قلنا وخامسها قرىء ذلك فإنا قد نسيناه ورابعها قرىء العادين با
  العاديني أي القدماء املعمرين فإهنم يستقصروهنا فكيف مبن دوهنم

م الً فكأنه قيل هلأما قوله لَّبِثُْتْم إِالَّ قَِليالً فاملعىن أهنم قالوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْومٍ على معىن أنا لبثنا يف الدنيا قلي
صدقتم ما لبثتم فيها إال قليالً إال أهنا انقضت ومضت فظهر أن الغرض من هذا السؤال تعريف قلة أيام الدنيا 

  يف مقابلة أيام اآلخرة
فأما قوله تعاىل لَّْو أَنَّكُْم كُنُتْم َتْعلَُمونَ فبني يف هذا الوجه أنه أراد أنه قليل لو علمتم البعث واحلشر لكنكم ملا 

  كنتم تعدونه طويالً أنكرمت ذلك
ا هو يف التوبيخ أعظم بقوله أَفََحِسْبُتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً َوأَنَّكُْم إِلَْيَنا الَ ُتْرَجُعونَ    وفيه مسألتانمث بني تعاىل م

ا خلقناك) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب  بَِني أو مفعول به أي م   م للعبثَعَبثاً حال أي عابثني كقوله الَِع
املسألة الثانية أنه سبحانه ملا شرح صفات القيامة ختم الكالم فيها بإقامة الداللة على وجودها وهي أنه لوال 

القيامة ملا متيز املطيع من العاصي والصديق من الزنديق وحينئذ يكون خلق هذا العامل عبثاً وأما الرجوع إىل اهللا 
سواه ال أنه رجوع من مكان إىل مكان الستحالة ذلك على اهللا تعاىل  تعاىل فاملراد إىل حيث ال مالك وال حاكم

مث إنه تعاىل نزه نفسه عن العبث بقوله فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ وامللك هو املالك لألشياء الذي ال يبيد وال 
ثابت الذي ال يزول وال يزول ملكه وقدرته وأما احلق فهو الذي حيق له امللك ألن كل شيء منه وإليه وهو ال

يزول ملكه وبني أنه ال إله سواه وأن ما عداه فمصريه إىل الفناء وما يفىن ال يكون إهلاً وبني أنه تعاىل َربُّ الَْعْرشِ 
الْكَرِميِ قال أبو مسلم والعرش ههنا السموات مبا فيها من العرش الذي تطوف به املالئكة وجيوز أن يعين به 

األكثرون املراد هو العرش حقيقة وإمنا وصفه بالكرمي ألن الرمحة تنزل منه واخلري والربكة امللك العظيم وقال 
ولنسبته إىل أكرم األكرمني كما يقال بيت كرمي إذا كان ساكنوه كراماً وقرىء الكرمي بالرفع وحنوه ذو العرش 

  اجمليد

ْر َواْرَحْم َوَمن َيْدُع َمَع اللَِّه إِلََها َءاَخَر الَ ُبْرَهانَ لَُه بِ ِه فَإِنََّما ِحَساُبُه ِعنَد َربِِّه إِنَُّه الَ ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ َوقُل رَّبِّ اغِْف
  َوأنَت َخْيُر الَراِحِمَني

اعلم أنه سبحانه ملا بني أنه هو امللك احلق ال إله إال هو أتبعه بأن من ادعى إهلاً آخر فقد ادعى باطالً من حيث 
ال برهان فيه ال جيوز إثباته وذلك يوجب صحة النظر وفساد التقليد ال برهان هلم فيه و نبه بذلك على أن كل ما 

مث ذكر أن من قال بذلك فجزاؤه العقاب العظيم بقوله فَإِنََّما ِحَساُبُه ِعنَد َرّبِه كأنه قال إن عقابه بلغ إىل حيث 
اهلمزة ومعناه حسابه عدم الفالح جعل فاحتة  ال يقدر أحد على حسابه إال اهللا تعاىل وقرىء أنه ال يفلح بفتح



وخامتتها إِنَُّه الَ ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ فشتان ما بني الفاحتة واخلامتة مث أمر )  ١املؤمنون ( السورة قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ 
وقد تقدم بيان أنه بأن يقول رب اغفر وارحم ويثين عليه بأنه خري الرامحني ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

سبحانه خري الرامحني فإن قيل كيف تتصل هذه اخلامتة مبا قبلها قلنا ألنه سبحانه ملا شرح أحوال الكفار يف 
جهلهم يف الدنيا وعذاهبم يف اآلخرة أمر باالنقطاع إىل اهللا تعاىل وااللتجاء إىل دالئل غفرانه ورمحته فإهنما مها 

ت وروي أن أول سورة قَْد أَفْلََح وآخرها من كنوز العرش من عمل بثالث العاصمان عن كل اآلفات واملخافا
آيات من أوهلا واتعظ بأربع من آخرها فقد جنا وأفلح واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب واحلمد هللا وحده 

  وصالته على خري خلقه سيدنا حممد وآله وأصحابه وأزواجه وعترته وأهل بيته

  سورة النور

  كلها وهي اثنتان وقيل أربع وستون آية مدنية
  ُسوَرةٌ  أَنَزلَْناَها َوفََرْضَناَها َوأَنَزلَْنا ِفيَهآ َءاَياٍت َبيَِّناٍت لََّعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ

قرأ العامة سورة بالرفع وقرأ طلحة بن مصرف بالنصب أما الذين قرأوا بالرفع فاجلمهور قالوا االبتداء بالنكرة 
قدير هذه سورة أنزلناها أو نقول سورة أنزلناها مبتدأ موصوف واخلرب حمذوف أي فيما أوحينا إليك ال جيوز والت

سورة أنزلناها وقال األخفش ال يبعد االبتداء بالنكرة فسورة مبتدأ وأنزلنا خربه ومن نصب فعلى معىن الفعل 
اإلنزال فقد تقدم فإن قيل اإلنزال إمنا  يعين اتبعوا سورة أو أتل سورة أو أنزلنا سورة وأما معىن السورة ومعىن

يكون من صعود إىل نزول فهذا يدل على أنه تعاىل يف جهة قلنا اجلواب من وجوه أحدها أن جربيل عليه 
فلهذا جاز أن يقال أنزلناها توسعاً ) صلى اهللا عليه وسلم ( السالم كان حيفظها من اللوح احملفوظ مث ينزهلا عليه 

اىل أنزهلا من أم الكتاب يف السماء الدنيا دفعة واحدة مث أنزهلا بعد ذلك جنوماً على لسان جربيل وثانيها أن اهللا تع
عليه السالم وثالثها معىن أَنَزلَْناَها أي أعطيناها الرسول كما يقول العبد إذا كلم سيده رفعت إليه حاجيت 

فاطر ( ْصَعُد الْكَِلُم الطَّّيُب َوالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْرفَُعُه كذلك يكون من السيد إىل العبد اإلنزال قال اهللا تعاىل إِلَْيِه َي
١٠ (  

املشهور قراءة التخفيف وقرأ ابن كثري وأبو عمرو بالتشديد   أما قوله َوفََرْضَناَها ف
رمت إِنَّ أي قد)  ٢٣٧البقرة ( أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع والتقدير قال اهللا تعاىل فَنِْصُف َما فََرْضُتْم 

أي قدر مث إن السورة ال ميكن فرضها ألهنا قد دخلت يف الوجود )  ٨٥القصص ( الَِّذى فََرَض َعلَْيَك الْقُْرءانَ 
وحتصيل احلاصل حمال فوجب أن يكون املراد وفرضنا ما بني فيها وإمنا قال ذلك ألن أكثر ما يف هذه السورة 

لكالم وأما قراءة التشديد فقال الفراء التشديد للمبالغة والتكثري من باب األحكام واحلدود فلذلك عقبها هبذا ا
أما املبالغة فمن حيث إهنا حدود وأحكام فال بد من املبالغة يف إجياهبا ليحصل االنقياد لقبوهلا وأما التكثري 

  فلوجهني أحدمها أن اهللا تعاىل بني فيها أحكاماً خمتلفة والثاين أنه سبحانه

كل املكلفني إىل آخر الدهر أما قوله ُسوَرةٌ  أَنَزلَْناَها َوفََرْضَناَها َوأَنَزلَْنا ففيه وجوه أحدها أنه  وتعاىل أوجبها على
سبحانه ذكر يف أول السورة أنواعاً من األحكام واحلدود ويف آخرها دالئل التوحيد فقوله َوفََرْضَناَها إشارة إىل 

أَنَزلَْناَها َوفََرْضَناَها َوأَنَزلَْنا إشارة إىل ما بني من دالئل التوحيد والذي األحكام اليت بينها أوالً مث قوله ُسوَرةٌ  



يؤكد هذا التأويل قوله لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ فإن األحكام والشرائع ما كانت معلومة هلم ليؤمروا بتذكريها أما دالئل 
ها قال أبو مسلم جيوز أن تكون اآليات البينات التوحيد فقد كانت كاملعلومة هلم لظهورها فأمروا بتذكريها وثاني

(  ما ذكر فيها من احلدود والشرائع كقوله َرّب اْجَعل لِّى ءاَيةً  قَالَ ءاَيُتَك أَن ال ُتكَلَّم النَّاَس ثَلَاثَ لََيالٍ َسوِّياً
ى عمل سأل ربه أن يفرض عليه عمالً وثالثها قال القاضي إن السورة كما اشتملت عل)  ٤١آل عمران 

الواجبات فقد اشتملت على كثري من املباحثات بأن بينها اهللا تعاىل وملا كان بيانه سبحانه هلا مفصالً وصف 
  اآليات بأهنا بينات

أما قوله تعاىل لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ فقرىء بتشديد الذال وختفيفها ومعىن لعل قد تقدم يف سورة البقرة قال القاضي 
دل على أنه سبحانه أراد من مجيعهم أن يتذكروا واجلواب أنه سبحانه لو أراد ذلك من لعل مبعىن كي وهذا ي

الكل ملا قوى دواعيهم إىل جانب املعصية ولو مل توجد تلك التقوية لزم وقوع الفعل ال ملرجح ولو جاز ذلك ملا 
ك وجب محل لعل جاز االستدالل باإلمكان واحلدوث على وجود املرجح ويلزم نفي الصانع وإذا كان كذل

  على سائر الوجوه املذكورة يف سورة البقرة واعلم أنه سبحانه ذكر يف هذه السورة أحكاماً كثرية
  احلكم األول

ن كُنُتْم ُتْؤِمُنونَ ِدينِ اللَِّه إِالزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى فَاْجِلُدواْ كُلَّ َواِحٍد مِّْنُهَما ِماْئَةَ  َجلَْدةٍ  َوالَ َتأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ  ِفى 
  بِاللَِّه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ َولَْيْشَهْد َعذَاَبُهَما طَآِئفَةٌ  مَِّن الُْمْؤِمنَِني

إعلم أن قوله تعاىل الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى رفعهما على االبتداء واخلرب حمذوف عند اخلليل وسيبويه على معىن فيما 
ي فاجلدومها وجيوز أن يكون اخلرب فاجلدوا وإمنا دخلت الفاء لكون األلف فرض اهللا عليكم الزانية والزاين أ

والالم مبعىن الذي وتضمنه معىن الشرط تقديره اليت زنت والذي زىن فاجلدومها كما تقول من زنا فاجلدوه 
ى وقرىء بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وقرىء والزان بال ياء واعلم أن الكالم يف هذه اآلية عل

نوعني أحدمها ما يتعلق بالشرعيات والثاين ما يتعلق بالعقليات وحنن نأيت على البابني بقدر الطاقة إن شاء اهللا 
  تعاىل

النوع األول الشرعيات واعلم أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه أمور أحدها أن اهللا تعاىل قرنه بالشرك 
َع اللَِّه إِلَاَها ءاَخَر َوالَ َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتى َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحّق َوالَ  وقتل النفس يف قوله تعاىل َوالَِّذيَن الَ َيْدُعونَ َم

وثانيها )  ٣٢اإلسراء ( وقال َوالَ َتقَْرُبواْ الّزَنى إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً  َوَساء َسبِيالً )  ٦٨الفرقان ( َيْزُنونَ َوَمن َيفَْعلْ 
  اىل أوجب املائة فيها بكماهلا خبالف حد القذف وشرب اخلمر وشرعأنه تع

فيه الرجم وهنى املؤمنني عن الرأفة وأمر بشهود الطائفة للتشهري وأوجب كون تلك الطائفة من املؤمنني ألن 
يا معشر ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الفاسق من صلحاء قومه أخجل وثالثها ما روى حذيفة عن النيب 

الناس اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال ثالث يف الدنيا وثالث يف اآلخرة أما اليت يف الدنيا فيذهب البهاء ويورث 
وعن عبد اهللا ) الفقر وينقص العمر وأما اليت يف اآلخرة فسخط اهللا سبحانه وتعاىل وسوء احلساب وعذاب النار 

جتعل هللا نداً وهو خلقك قلت مث أي قال وأن تقتل  أن( قال قلت يا رسول اهللا أي الذنب أعظم عند اهللا قال 
فأنزل اهللا تعاىل تصديقها َوالَِّذيَن الَ َيْدُعونَ ) ولدك خشية أن يأكل معك قلت مث أي قال وأن تزين حبليلة جارك 
واعلم أنه جيب )  ٦٨الفرقان ( الَ َيْزُنونَ َمَع اللَِّه إِلَاَها ءاَخَر َوالَ َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتى َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحّق َو



البحث يف هذه اآلية عن أمور أحدها عن ماهية الزنا وثانيها عن أحكام الزنا وثالثها عن الشرائط املعتربة يف 
كون الزنا موجباً لتلك األحكام ورابعها عن الطريق الذي به يعرف حصول الزنا وخامسها أن املخاطبني بقوله 

  من هم وسادسها أن الرجم واجللد املأمور هبما يف الزنا كيف يكون حاهلما)  ٤النور ( ْم فَاْجِلُدوُه
البحث األول عن ماهية الزنا قال بعض أصحابنا إنه عبارة عن إيالج فرج يف فرج مشتهى طبعاً حمرم قطعاً وفيه 

  مسائل
ال فقال قائلون نعم واحتج عليه بالنص املسألة األوىل اختلفوا يف أن اللواطة هل ينطلق عليها اسم الزنا أم 

إذا أتى الرجل ( واملعىن أما النص فما روى أبو موسى األشعري رضى اهللا عنه أنه عليه الصالة والسالم قال 
وأما املعىن فهو أن اللواط مثل الزنا صورة ومعىن أما الصورة فألن الزنا عبارة عن إيالج ) الرجل فهما زانيان 

طبعاً حمرم قطعاً والدبر أيضاً فرج ألن القبل إمنا مسى فرجاً ملا فيه من االنفراج وهذا املعىن فرج يف فرج مشتهى 
حاصل يف الدبر أكثر ما يف الباب أن يف العرف ال تسمى اللواطة زنا ولكن هذا ال يقدح يف أصل اللغة كما 

للشهوة من حمل مشتهى طبعاً على يقال هذا طبيب وليس بعامل مع أن الطب علم وأما املعىن فألن الزنا قضاء 
جهة احلرام احملض وهذا موجود يف اللواط ألن القبل والدبر يشتهيان ألهنما يشتركان يف املعاين اليت هي متعلق 

الشهوة من احلرارة واللني وضيق املدخل ولذلك فإن من يقول بالطبائع ال يفرق بني احمللني وإمنا املفرق هو 
يل فهذا حجة من قال اللواط داخل حتت اسم الزنا وأما األكثرون من أصحابنا فقد الشرع يف التحرمي والتحل

سلموا أن اللواط غري داخل حتت اسم الزنا واحتجوا عليه بوجوه أحدها العرف املشهور من أن هذا لواط 
ال حينث وثالثها أن الصحا بة اختلفوا وليس بزنا وبالعكس واألصل عدم التغيري وثانيها لو حلف ال يزين فالط 

يف حكم اللواط وكانوا عاملني باللغة فلو مسي اللواط زناً ألغناهم نص الكتاب يف حد الزنا عن االختالف 
إذا أتت املرأة املرأة فهما ( واالجتهاد وأما احلديث فهو حممول على اإلمث بدليل قوله عليه الصالة والسالم 

وأما القياس فبعيد ألن الفرج وإن كان ) نيان والعينان تزنيان اليدان تز( وقال عليه الصالة والسالم ) زانيتان 
مسى فرجاً ملا فيه من االنفراج فال جيب أن يسمى كل ما فيه انفراج بالفرج وإال لكان الفم والعني فرجاً وأيضاً 

ا مسوا كل ظاهر جنماً ومسوا اجلنني جنيناً الستناره وما مسوا ك ل مستتر جنيناً فهم مسوا النجم جنماً لظهوره مث م
  واعلم أن للشافعي رمحه اهللا يف فعل

اً وثانيهما  اللواط قوالن أصحهما عليه حد الزنا إن كان حمصناً يرجم وإن مل يكن حمصناً جيلد مائة ويغرب عام
يقتل الفاعل واملفعول به سواء كان حمصناً أو مل يكن حمصناً ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه عليه الصالة 

تلوا الفاعل واملفعول به ( والسالم قال  تله أوجه أحدها حتز ) من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاق مث يف كيفية ق
رقبته كاملرتد وثانيها يرجم باحلجارة وهو قول مالك وأمحد وإسحق وثالثها يهدم عليه جدار يروى ذلك عن أيب 

ميوت يروى ذلك عن علي عليه السالم وإمنا بكر الصديق رضي اهللا عنه ورابعها يرمى من شاهق جبل حىت 
ذكروا هذه الوجوه ألن اهللا تعاىل عذب قوم لوط بكل ذلك فقال تعاىل فََجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم 

فإن كان عاقالً  وعند أيب حنيفة رمحه اهللا ال حيد اللوطي بل يعذر أما املفعول به)  ٨٢هود ( ِحَجاَرةً  ّمن ِسّجيلٍ 
بالغاً طائعاً فإن قلنا على الفاعل القتل فيقتل املفعول به على صفة قتل الفاعل للخرب وإن قلنا على الفاعل حد 

الزنا فعلى املفعول به مائة جلدة وتغريب عام حمصناً كان أو غري حمصن وقيل إن كانت امرأة حمصنة فعليها 



بالتمكني يف الدبر فال يلزمها حد احملصنات كما لو كان املفعول به الرجم وليس بصحيح ألهنا ال تصري حمصنة 
ذكر حجة الشافعي رمحه اهللا على وجوب احلد من وجوه األول أن اللواط إما أن يساوي الزنا يف املاهية أو 

 إذا أتى( يساويه يف لوازم هذه املاهية وإذا كان كذلك وجب احلد بيان األول قوله عليه الصالة والسالم 
فاللفظ دل على كون الالئط زانياً واللفظ الدال باملطابقة على ماهية دال بااللتزام ) الرجل الرجل فهما زانيان 

على حصول مجيع لوازمها وداللة املطابقة وااللتزام مشتركان يف أصل الداللة فاللفظ الدال على حصول الزنا 
لزنا يف اللواط دخل حتت قوله الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى دال على حصول مجيع اللوازم مث بعد هذا إن حتقق مسمى ا

فَاْجِلُدواْ وإن مل يتحقق مسمى الزنا وجب أن يتحقق لوازم مسمى الزنا ملا ثبت أن اللفظ الدال على حتقق ماهية 
يع دال على حتقق مجيع تلك اللوازم ترك العمل به يف حق املاهية فوجب أن يبقى معموالً به يف الداللة على مج
تلك اللوازم لكن من لوازم الزنا وجوب احلد فوجب أن يتحقق ذلك يف اللواط أكثر ما يف الباب أنه ترك 

لكن ال يلزم من ترك العمل ) إذا أتت املرأة املرأة فهما زانيتان ( العمل بذلك يف قوله عليه الصالة والسالم 
من عمل عمل ( مجاً بيان األول قوله عليه السالم هناك تركه ههنا الثاين أن الالئط جيب قتله فوجب أن يقتل ر

تله وجب أن يكون زانياً وإال ملا جاز ) قوم لوط فاقتلوا الفاعل منهما واملفعول به  وبيان الثاين أنه ملا وجب ق
وههنا مل يوجد كفر بعد إميان وال قتل ) ال حيل دم امرىء مسلم إال إلحدى ثالث ( قتله لقوله عليه السالم 

ري حق فلو مل يوجد الزنا بعد اإلحصان لوجب أن ال يقتل وإذا ثبت أنه وجد الزنا بعد اإلحصان وجب نفس بغ
الرجم هلذا احلديث الثالث نقيس اللواط على الزنا واجلامع أن الطبع داع إليه ملا فيه من االلتذاذ وهو قبيح 

أنه وجد يف الزنا داعيات فكان وقوعه  فيناسب الزجر واحلد يصلح زاجراً عنه قالوا والفرق من وجهني أحدمها
أكثر فساداً فكانت احلاجة إىل الزاجر أمت الثاين أن الزنا يقتضي فساد األنساب واجلواب إلغاؤمها بوطء العجوز 

ال   الشوهاء واحتج أبو حنيفة رمحه اهللا بوجوه أحدها اللواط ليس بزنا على ما تقدم فوجب أن 

وثانيها أن اللواط ال يساوي ) ال حيل دم امرىء مسلم إال إلحدى ثالث ( يقتل لقوله عليه الصالة والسالم 
الزنا يف احلاجة إىل شرع الزاجر وال يف اجلناية فال يساويه يف احلد بيان عدم املساواة يف احلاجة أن اللواطة وإن 

من اجلانبني وأما كانت يرغب فيها الفاعل لكن ال يرغب فيها املفعول طبعاً خبالف الزنا فإن الداعي حاصل 
عدم املساواة يف اجلناية فألن يف الزنا إضاعة النسب وال كذلك اللواط إذا ثبت هذا فوجب أن ال يساويه يف 

العقوبة ألن الدليل ينفي شرع احلد لكونه ضرراً ترك العمل به يف الزنا فوجب أن يبقى يف اللواط على األصل 
يتعلق باللواط املهر فكذا احلد واجلواب عن األول أن اللواط وإن مل وثالثها أن احلد كالبدل عن املهر فلما مل 

ال يرغب فيه املفعول لكن  يكن مساوياً للزنا يف ماهيته لكنه يساويه يف األحكام وعن الثاين أن اللواط وإن كان 
  اهللا أعلمذلك بسبب اشتداد رغبة الفاعل ألن اإلنسان حريص على ما منع وعن الثالث أنه ال بد من اجلامع و

املسألة الثانية أمجعت األمة على حرمة إتيان البهائم وللشافعي رمحه اهللا يف عقوبته أقوال أحدها جيب به حد الزنا 
ا روي عن ابن عباس رضي  فريجم احملصن وجيلد غري احملصن ويغرب والثاين أنه يقتل حمصناً كان أو غري حمصن مل

(  عليه وسلم صلى اهللا( اهللا عنهما قال قال رسول اهللا  فقيل البن عباس ) من أتى هبيمة فاقتلوه واقتلوها معه ) 
ا أراه قال ذلك إال أنه كره أن يؤكل حلمها وقد عمل هبا ذلك العمل والقول الثالث  ما شأن البهيمة فقال م

جر عما وهو األصح وهو قول أيب حنيفة ومالك والثوري وأمحد رمحهم اهللا أن عليه التعزيز ألن احلد شرح للز



متيل النفس إليه وهذا الفعل ال متيل النفس إليه وضعفوا حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما لضعف إسناده وإن 
  ثبت فهو معارض مبا روي أنه عليه السالم هنى عن ذبح احليوان إال ألكله

  عزيزاملسألة الثالثة السحق من النسوان وإتيان امليتة واالستمناء باليد ال يشرع فيها إال الت
البحث الثاين عن أحكام الزنا واعلم أنه كان يف أول اإلسالم عقوبة الزاين احلبس إىل املمات يف حق الثيب 

َبعةً  ّمْنكُْم واألذى بالكالم يف حق البكر قال اهللا تعاىل َواللَاِتى يَأِْتَني الْفَاِحَشةَ  ِمن ّنَساِئكُْم فَاْسَتْشهُِدواْ َعلَْيهِنَّ أَْر
إِن َتاَبا ُدواْ فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفى الُْبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ الَْمْوُت أَْو َيْجَعلَ َواللَّذَانَ َيأِْتَيانَِها ِمنكُْم فَئَفَإِن َشهِ اذُوُهَما فَ

مث نسخ ذلك فجعل حد الزنا على الثيب الرجم وحد البكر )  ١٦ ١٥النساء ( َوأَْصلََحا فَأَْعرُِضواْ َعْنُهَما 
  د والتغريب ولنذكر هاتني املسألتنياجلل

َعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصَناِت  ( املسألة األوىل اخلوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجوه أحدها قوله تعاىل فَ
فلو وجب الرجم على احملصن لوجب نصف الرجم على الرقيق لكن الرجم ال نصف هلا وثانيها )  ٢٥النساء 

انه ذكر يف القرآن أنواع املعاصي من الكفر والقتل والسرقة ومل يستقص يف أحكامها كما استقصى أن اهللا سبح
مث توعد عليه ثانياً )  ٣٢اإلسراء ( يف بيان أحكام الزنا أال ترى أنه تعاىل هنى عن الزنا بقوله َوالَ َتقَْرُبواْ الزَّنى 

اجللد بوجوب إحضار املؤمنني رابعاً مث خصه بالنهي عن  بالنار كما يف كل املعاصي مث ذكر اجللد ثالثاً مث خص
الرأفة عليه بقوله َوالَ َتأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ  ِفى ِدينِ اللَِّه خامساً مث أوجب على من رمى مسلماً بالزنا مثانني جلدة 

الَ َتقَْبلُواْ لَُهْم َشَهاَدةً  أََبداً مث  وسادساً مل جيعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر ومها أعظم منه مث قال سابعاً َو
  ذكر ثامناً من رمى زوجته مبا يوجب

مث ذكر )  ٣النور ( التالعن واستحقاق غضب اهللا تعاىل مث ذكر تاسعاً أن الزَّانَِيةُ  الَ َينِكُحَها إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك 
 استقصاء أحكام الزنا قليالً وكثرياً ال جيوز إمهال عاشراً أن ثبوت الزنا خمصوص بالشهود األربعة فمع املبالغة يف

ما هو أجل أحكامها وأعظم آثارها ومعلوم أن الرجم لو كان مشروعاً لكان أعظم اآلثار فحيث مل يذكره اهللا 
لد على تعاىل يف كتابه دل على أنه غري واجب وثالثها قوله تعاىل الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى فَاْجِلُدواْ يقتضي وجوب اجل

كل الزناة وإجياب الرجم على البعض خبرب الواحد يقتضي ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد وهو غري جائز 
ألن الكتاب قاطع يف متنه وخرب الواحد غري قاطع يف متنه واملقطوع راجح على املظنون واحتج اجلمهور من 

الة والسالم فعل ذلك قال أبو بكر الرازي اجملتهدين على وجوب رجم احملصن ملا ثبت بالتواتر أنه عليه الص
روى الرجم أبو بكر وعمر وعلي وجابر بن عبداهللا وأبو سعيد اخلدري وأبو هريرة وبريدة األسلمي وزيد بن 
خالد يف آخرين من الصحابة وبعض هؤالء الرواة روى خرب رجم ماعز وبعضهم خرب اللخمية والغامدية وقال 

ول الناس زاد عمر يف كتاب اهللا ألثبته يف املصحف واجلواب عما احتجوا به أوالً عمر رضي اهللا عنه لوال أن يق
أنه خمصوص باجللد فإن قيل فيلزم ختصيص القرآن خبرب الواحد قلنا بل باخلرب املتواتر ملا بينا أن الرجم منقول 

اب عن الثاين أنه ال يستبعد بالتواتر وأيضاً فقد بينا يف أصول الفقه أن ختصيص القرآن خبرب الواحد جائز واجلو
جتدد األحكام الشرعية حبسب جتدد املصاحل فلعل املصلحة اليت تقضي وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك 
اآليات واجلواب عن الثالث أنه نقل عن علي عليه السالم أنه كان جيمع بني اجللد والرجم وهو اختيار أمحد 

عموم هذه اآلية يقتضي وجوب اجللد واخلرب املتواتر يقتضي وإسحق وداود واحتجوا عليه بوجوه أحدها أن 



البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب ( وجوب الرجم وال منافاة فوجب اجلمع وثانيها قوله عليه السالم 
  بالثيب جلد مائة ورجم

أن رجالً ( ن جابر وثالثها روى أبو بكر الرازي يف أحكام القرآن عن ابن جريج عن ابن الزبري ع) باحلجارة 
أنه كان حمصناً فأمر ) صلى اهللا عليه وسلم ( فجلد مث أخرب النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( زىن بامرأة فأمر النيب 

اً عليه السالم جلد شراحة اهلمدانية مث رمجها وقال جلدهتا بكتاب اهللا ورمجتها ) به فرجم  ورابعها روي أن علي
  ) يه وسلم صلى اهللا عل( بسنة رسول اهللا 

واعلم أن أكثر اجملتهدين متفقون على أن احملصن يرجم وال جيلد واحتجوا عليه بأمور أحدها قصة العسيف فإنه 
ومل يذكر اجللد ولو وجب اجللد مع الرجم ) يا أنيس اغد إىل امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها ( عليه السالم قال 

لفة ومل يذكر يف شيء منها مع الرجم جلد ولو كان اجللد لذكره وثانيها أن قصة ماعز رويت من جهات خمت
معترباً مع الرجم جللده النيب عليه السالم ولو جلده لنقل كما نقل الرجم إذ ليس أحدمها بالنقل أوىل من اآلخر 

بعد أن وضعت ولو جلدها ) صلى اهللا عليه وسلم ( وكذا يف قصة الغامدية حني أقرت بالزنا فرمجها رسول اهللا 
نقل ذلك وثالثها ما روى الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة عن ابن عباس رضي اهللا عنهم قال قال عمر ل

رضي اهللا عنه قد خشيت أن يطول بالناس زمان حىت يقول قائل ال جند الرجم يف كتاب اهللا تعاىل فيضلوا بترك 
صلى اهللا عليه وسلم ( ارمجوها ألبتة رجم رسول اهللا فريضة أنزهلا اهللا تعاىل وقد قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا ف

فرمجنا بعده فأخرب أن الذي فرضه اهللا تعاىل هو الرجم ولو كان اجللد واجباً مع الرجم لذكره أما اجلواب عن ) 
حق احملصن وختصيص عموم القرآن باخلرب املتواتر غري ممتنع وأما قوله عليه  التمسك باآلية فهو أهنا خمصوصة يف 

يا أنيس اغد إىل امرأة هذا فإن ( فلعل ذلك كان قبل قوله ) الثيب بالثيب جلد مائة ورجم باحلجارة ( لسالم ا
وأما أنه عليه السالم جلد امرأة مث رمجها فلعله عليه السالم ما علم إحصاهنا فجلدها مث ملا ) اعترفت فارمجها 

فهذا ما ميكن من التكلف يف هذه األجوبة واهللا علم إحصاهنا رمجها وهو اجلواب عن فعل علي عليه السالم 
  أعلم

املسألة الثانية قال الشافعي رمحه اهللا جيمع بني اجللد والتغريب يف حد البكر وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جيلد وأما 
 التغريب فمفوض إىل رأي اإلمام وقال مالك جيلد الرجل ويغرب وجتلد املرأة وال تغرب حجة الشافعي رمحه اهللا

خذوا عين خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيالً البكر بالبكر جلد مائة ( حديث عبادة أنه عليه السالم قال 
ويدل أيضاً عليه ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه وزيد ) وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم باحلجارة 

قال يا رسول اهللا إن ابين كان عسيفاً على هذا ف) صلى اهللا عليه وسلم ( أن رجالً جاء إىل النيب ( بن خالد 
وزين بامرأته فافتديت منه بوليدة ومائة شاة مث أخربين أهل العلم أن على ابين جلد مائة وتغريب عام وأن على 

امرأة هذا الرجم فاقض بيننا فقال عليه الصالة والسالم والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا أما الغنم 
ة فرد عليك وأما ابنك فإن عليه جلد مائة وتغريب عام مث قال لرجل من أسلم أغد يا أنيس إىل امرأة والوليد

واحتج أبو حنيفة رمحه اهللا على نفي التغريب بوجوه أحدها أن إجياب التغريب ) هذا فإن اعترفت فارمجها 
ة أوجه األول أنه سبحانه رتب يقتضي نسخ اآلية ونسخ القرآن خبرب الواحد ال جيوز وقرروا النسخ من ثالث

اجللد على فعل الزنا بالفاء وحرف الفاء للجزاء إال أن أئمة اللغة قالوا اليمني بغري هللا ذكر شرط وجزاء 



وفسروا الشرط بالذي دخل عليه كلمة إن واجلزاء بالذي دخل عليه حرف الفاء واجلزاء اسم له يقع به 
أي تكفيك ) جتزيك وال جتزي أحداً بعدك ( ناه وقال عليه السالم الكفاية مأخوذ من قوهلم جازيناه أي كافأ

ومنه قول القائل اجتزت اإلبل بالعشب باملاء وإمنا تقع الكفاية باجللد إذا مل جيب معه شيء آخر فإجياب شيء 
ا  آخر يقتضي نسخ كونه كافياً الثاين أن املذكور يف اآلية ملا كان هو اجللد فقط كان ذلك كمال احلد فلو جعلن

النفي معترباً مع اجللد لكان اجللد بعض احلد ال كل احلد فيفضي إىل نسخ كونه كل احلد الثالث إن بتقدير 
كون اجللد كمال احلد فإنه يتعلق بذلك رد الشهادة ولو جعلناه بعض احلد لزال ذلك احلكم فثبت أن إجياب 

( ن النفي مشروعاً مع اجللد لوجب على النيب التغريب يقتضي نسخ اآلية ثانيها قال أبو بكر الرازي لو كا
عند تالوة اآلية توقيف الصحابة عليه لئال يعتقدوا عند مساع اآلية أن اجللد هو كمال ) صلى اهللا عليه وسلم 

احلد ولو كان كذلك لكان اشتهاره مثل اشتهار اآلية فلما مل يكن خرب النفي هبذه املنزلة بل كان وروده من 
( أنه قال يف األمة ) صلى اهللا عليه وسلم ( م أنه غري معترب وثالثها ما روى أبو هريرة عن النيب طريق اآلحاد عل

جلدوها مث بيعوها ولو بطفري  فليجلدها ( ويف رواية أخرى ) إذا زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فا
ذكره مع اجللد ورابعها أنه إما أن يشرع ووجه االستدالل به أنه لو كان النفي ثابتاً ل) احلد وال تثريب عليه 

التغريب يف حق األمة أو ال يشرع وال جائز أن يكون مشروعاً ألنه يلزم منه اإلضرار بالسيد من غري جناية 
ا جاز ) بيعوها ولو بطفري ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( صدرت منه وهو غري جائز وألنه قال  ولو وجب نفيها مل

هِنَّ بيعها ألن املكنة من تس َعلَْي ليمها إىل املشتري ال تبقى بالنفي وال جائز أن ال يكون مشروعاً لقوله تعاىل فَ
  ) ٢٥النساء ( نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصَناِت ِمَن الَْعذَابِ 

وخامسها أن التغريب لو كان مشروعاً يف حق الرجل لكان إما أن يكون مشروعاً يف حق املرأة أو ال يكون 
ا أن يكون مشروعاً  والثاين باطل ألن التساوي يف اجلناية قد وجد يف حقهما وإن كان مشروعاً يف حق املرأة فإم

ال حيل المرأة ( يف حقها وحدها أو مع ذي حمرم واألول غري جائز للنص واملعقول أما النص فقوله عليه السالم 
ساء واالنزجار بالدين إمنا يكون يف وأما املعقول فهو أن الشهوة غالبة يف الن) أن تسافر من غري ذي حمرم 

اخلواص من الناس فإن الغالب لعدم الزنا من النساء بوجود احلفاظ من الرجال وحيائهن من األقارب وبالتغريب 
خترج املرأة من أيدي القرباء واحلفاظ مث يقل حياؤها لبعدها عن معارفها فينفتح عليها باب الزنا فرمبا كانت 

السفر فيصري جمموع ذلك سبباً لفتح باب هذه الفاحشة العظيمة عليها وال جائز أن يقال  فقرية فيشتد فقرها يف
األنعام ( إنا نغرهبا مع الزوج أو احملرم ألن عقوبة غري اجلاين ال جتوز لقوله تعاىل َوالَ َتزُِر َوازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى 

ف يف اخلمر إىل خيرب فلحق هبرقل فقال عمر وسادسها ما روي عن عمر أنه غرب ربيعة بن أمية بن خل)  ١٦٤
ال أغرب بعدها أحداً ومل يستثن الزنا وروي عن علي عليه السالم أنه قال يف البكرين إذا زنيا جيلدان وال ينفيان 
وإن نفيهما من الفتنة وعن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها ومل ينفها ولو كان النفي معترباً يف حد الزنا ملا خفي 

أن شيخاً وجد على بطن جارية حينث هبا يف خربة فأتى به إىل النيب ( على أكابر الصحابة وسابعها ما روي ذلك 
فقال اجلدوه مائة فقيل إنه ضعيف من ذلك فقال خذوا عثكاالً فيه مائة مشراخ ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

مل ينفه ألنه كان ضعيفاً عاجزاً عن احلركة  ولو كان النفي واجباً لنفاه فإن قيل إمنا) فاضربوه هبا وخلوا سبيله 
قلنا كان ينبغي أن يكتري له دابة من بيت املال ينفى عليها فإن قيل كان عسى يضعف عن الركوب قلنا من 



قدر على الزنا كيف ال يقدر على االستمساكا وثامنها أن التغريب نظري القتل لقوله تعاىل أَِن اقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم أَوِ 
ُرُجواْ ِمن ِدَيارِكُْم فنزهلما منزلة واحدة فإذا مل يشرع القتل يف زنا البكر وجب أن ال يشرع أيضاً نظريه وهو اْخ

التغريب واجلواب عن األول أنه ليس يف كالم اهللا تعاىل إال إدخال حرف الفاء على األمر باجللد فأما أن الذي 
الم اهللا وال من كالم رسوله بل هو قول بعض األدباء دخل عليه هذا احلرف فإنه يسمى جزاء فليس هذا من ك

  فال يكون حجة
ا كان اجللد كل احلد فنقول ال نزاع يف أنه زال أمره ألن إثبات كل شيء  أما قوله ثانياً لو كان النفي مشروعاً مل

الرباءة ال أقل من أن يقتضي زوال عدمه الذي كان إال أن الزائل ههنا ليس حكماً شرعياً بل الزائل حمض 
األصلية ومثل هذه اإلزالة ال ميتنع إثباهتا خبرب الواحد وإمنا قلنا إن الزائل حمض العدم األصلي وذلك ألن إجياب 
اجللد مفهوم مشترك بني إجياب التغريب وبني إجيابه مع نفي التغريب والقدر املشترك بني القسمني ال إشعار له 

  بواحد من القسمني
عار فيه ألبتة ال بإجياب التغريب وال بعدم إجيابه إال أن نفي التغريب كان معلوماً بالعقل فإذن إجياب اجللد ال إش

نظراً إىل الرباءة األصلية فإذا جاء خرب الواحد ودل على وجوب التغريب فما أزال ألبتة شيئاً من مدلوالت 
جمزياً وكونه وحده كمال احلد اللفظ الدال على وجوب اجللد بل أزال الرباءة األصلية فأما كون اجللد وحده 

  وتعلق رد الشهادة عليه فكل ذلك

تابع لنفي وجوب الزيادة فلما كان ذلك النفي معلوماً بالعقل جاز قبول خرب الواحد فيه كما أن الفروض لو 
كانت مخساً لتوقف على أدائها اخلروج عن عهدة التكليف وقبول الشهادة ولو زيد فيها شيء آخر لتوقف 

ن العهدة وقبول الشهادة على أداء تلك الزيادة مع أنه جيوز إثباته خبرب الواحد والقياس فكذا ههنا أما اخلروج ع
لو قال اهللا تعاىل اجللد كمال احلد وعلمنا أهنا وحدها متعلق رد الشهادة فال يقبل ههنا يف إثبات الزيادة خرب 

اب عن الثاين أنه لو صح ما ذكره لوجب يف الواحد ألن نفي وجوب الزيادة ثبت بدليل شرعي متواتر واجلو
كل ما خصص آية عامة أن يبلغ يف االشتهار مبلغ تلك اآلية ومعلوم أنه ليس كذلك واجلواب عن الثالث أن 

ال يفيد التعقيب فلعلها تنفى مث بعد النفي تباع واجلواب عن الرابع أنه معارض مبا روى ) مث بيعوها ( قوله 
عليه السالم جلد وغرب وأن أبا بكر جلد وغرب واجلواب عن اخلامس أن للشافعي الترمذي يف جامعه أنه 

) إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها احلد ( رمحه اهللا يف تغريب العبد قولني أحدمها ال يغرب ألنه عليه السالم قال 
د وألن منافعه للسيد ففي ومل يأمر بالتغريب وألن التغريب للمعرة وال معرة على العبد فيه ألنه ينقل من يد إىل ي

ذَابِ  ا َعلَى الُْمْحَصَناِت ِمَن الَْع هِنَّ نِْصُف َم ( نفيه إضرار بالسيد والثاين وهو األصح أنه يغرب لقوله تعاىل فََعلَْي
وال ينظر إىل ضرر املوىل كما يقتل العبد بسبب الردة وجيلد العبد يف الزنا والقذف وإن تضرر به )  ٢٥النساء 
لى هذا كم يغرب فيه قوالن أحدمها يغرب نصف سنة ألنه يقبل التنصيف كما جيلد نصف حد األحرار املوىل فع

والثاين يغرب سنة ألن التغريب املقصود منه اإلحياش وذلك معىن يرجع إىل الطبع فيستوي فيه احلر والعبد 
رم فإن مل يتربع احملرم باخلروج كمدة اإليالء أو العنة واجلواب عن السادس أن املرأة ال تغرب وحدها بل مع حم

معها أعطى أجرته من بيت املال وإن مل يكن هلا حمرم تغرب مع النساء الثقات كما جيب عليها اخلروج إىل احلج 
معهن قوله التغريب يفتح عليها باب الزنا قلنا ال نسلم فإن أكثر الزنا باإللف واملؤانسة وفراغ القلب وأكثر 



بة فإن اإلنسان يقع يف الوحشة والتعب والنصب فال يتفرغ للزنا واجلواب عن السابع هذه األشياء تبطل بالغر
أي استبعاد يف أن يكون اإلنسان الذي يعجز عن ركوب الدابة يقدر على الزنا واجلواب عن الثامن أنه ينتقض 

  بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير واهللا أعلم
وله سبحانه وتعاىل الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى يفيد احلكم يف كل الزناة لكنهم اختلفوا املسألة الثالثة اتفقت األمة على أن ق

يف كيفية تلك الداللة فقال قائلون لفظ الزاين يفيد العموم واملختار أنه ليس كذلك ويدل عليه أمور أحدها أن 
ز توكيده مبا يؤكد به اجلمع فال الرجل إذا قال لبست الثوب أو شربت املاء ال يفيد العموم وثانيها أنه ال جيو

يقال جاءين الرجل أمجعون وثالثها ال ينعت بنعوت اجلمع فال يقال جاءين الرجل الفقراء وتكلم الفقيه الفضالء 
فأما قوهلم أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر فمجاز بدليل أنه ال يطرد وأيضاً فإن كان الدينار الصفر 

دينار األصفر جمازاً كما أن الدنانري الصفر ملا كانت حقيقة كان الدنانري األصفر جمازاً حقيقة وجب أن يكون ال
ورابعها أن الزاين جزئي من هذا الزاين فإجياب جلد هذا الزاين إجياب جلد الزاين فلو كان إجياب جلد الزاين 

  إجياباً جللد كل زان لزم أن يكون

ملا مل يكن كذلك بطل ما قالوه فإن قيل مل ال جيوز أن يقال اللفظ إجياب جلد هذا الزاين إجياب جلد كل زان و
املطلق إمنا يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيني أو يقال اللفظ املطلق وإن اقتضى العموم إال أن لفظ 

ي التعارض التعيني يقتضي اخلصوص قلنا أما األول فباطل ألن العدم ال دخل له يف التأثري أما الثاين فألنه يقتض
وهو خالف األصل وخامسها أن يقال اإلنسان هو الضحاك فلو كان املفهوم من قولنا اإلنسان هو كل اإلنسان 
لنزل ذلك منزلة ما يقال كل إنسان هو الضحاك وذلك متناقض ألنه يقتضي حصر اإلنسانية يف كل واحد من 

على كل واحد من أشخاص الناس أنه هو  الناس ومعىن احلصر هو أن يثبت فيه ال يف غريه فيلزم أن يصدق
الضحاك ال غري واحتج املخالف بوجهني األول أنه جيوز االستثناء منه لقوله تعاىل إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ إِالَّ 

لالم الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لدخل حتته الثاين أن األلف وا
للتعريف وليس ذلك لتعريف املاهية فإن ذلك قد حصل بأصل اإلسم وال لتعريف واحد بعينه فإنه ليس يف 

اللفظ داللة عليه وال لتعريف بعض مراتب اخلصوص فإنه ليس بعض املراتب أوىل من بعض فوجب محله على 
أن يقال رأيت اإلنسان إال املؤمنني تعريف الكل واجلواب عن األول أن ذلك االستثناء جماز بدليل أنه ال يصح 

وعن الثاين أنه يشكل بدخول األلف والالم على صيغة اجلمع فإن جعلتها هناك للتأكيد فكدا ههنا ومن الناس 
من قال إن قوله تعاىل الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى وإن كان ال يفيد العموم حبسب اللفظ لكنه يفيده حبسب القرينة وذلك 

أن ترتيب احلكم على الوصف املشتق يفيد كون ذلك الوصف علة لذلك احلكم ال سيما إذا  من وجهني األول
كان الوصف مناسباً وههنا كذلك فيدل ذلك على أن الزنا علة لوجوب اجلد فيلزم أن يقال أينما حتقق الزنا 

انَِيةُ  َوالزَّانِى إما أن يكون يتحقق وجوب اجللد ضرورة أن العلة ال تنفك عن املعلول الثاين أن املراد من قوله الزَّ
كل الزناة أو البعض فإن كان الثاين صارت اآلية جمملة وذلك مينع من إمكان العمل به لكن العمل به مأمور وما 

  ال يتم الواجب إال به فهو واجب فوجب محله على العموم حىت ميكن العمل به واهللا أعلم
الزنا موجباً للرجم تارة واجللد أخرى فنقول أمجعوا على أن كون البحث الثالث يف الشرائط املعتربة يف كون 

الزنا موجباً هلذين احلكمني مشروط بالعقل وبالبلوغ فال جيب الرجم واحلد على الصيب واجملنون وهذان 



الشرطان ليسا من خواص هذين احلكمني بل مها معتربان يف كل العقوبات أما كوهنما موجبني للرجم فال بد مع 
ل والبلوغ من أمور أخر الشرط األول احلرية وأمجعوا على أن الرقيق ال جيب عليه الرجم ألبتة الشرط العق

الثاين التزوج بنكاح صحيح فال حيصل اإلحصان باإلصابة مبلك اليمني وال بوطء الشبهة وال بالنكاح الفاسد 
  وإمنا تصري ثيباً بالوطء وههنا مسألتان )الثيب بالثيب ( الشرط الثالث الدخول وال بد منه لقوله عليه السالم 

املسألة األوىل هل يشترط أن تكون اإلصابة بالنكاح بعد البلوغ واحلرية والعقل فيه وجهان أحدمها ال يشترط 
حىت لو أصاب عبد أمة بنكاح صحيح أو يف حال اجلنون والصغر مث كمل حاله فزىن جيب عليه الرجم ألنه وطء 

  األول فيحصل به اإلحصان كالوطء يف حال الكمال حيصل به التحليل للزوج

وألن عقد النكاح جيوز أن يكون قبل الكمال فكذلك الوطء والثاين وهو األصح وهو ظاهر النص وقول أيب 
حنيفة رمحه اهللا يشترط أن تكون اإلصابة بالنكاح بعد البلوغ واحلرية والعقل ألنه ملا شرط أكمل اإلصابات 

  حيح شرط أن يكون تلك اإلصابة يف حال الكمالوهو أن يكون بنكاح ص
املسألة الثانية هل يعترب الكمال يف الطرفني أو يعترب يف كل واحد منهما كماله بنفسه دون صاحبه فيه قوالن 

أحدمها معترب يف الطرفني حىت لو وطىء الصيب بالغة حرة عاقلة فإنه ال حيصنها وهو قول أيب حنيفة وحممد 
  كل واحد منهما كماله بنفسه وهو قول أيب يوسف رمحه اهللا والثاين يعترب يف

  حجة القول األول أنه وطء ال يفيد اإلحصان ألحد الوطئني فال يفيد يف اآلخر كوطء األمة
حجة القول الثاين أنه ال يشترط كوهنما على صفة اإلحصان وقت النكاح وكذا عند الدخول الشرط الرابع 

زنا موجباً للرجم عند الشافعي رمحه اهللا وأيب يوسف وقال أبو حنيفة رمحه اهللا اإلسالم ليس شرطاً يف كون ال
ا ( شرط احتج الشافعي بأمور أحدها قوله عليه السالم  بلوا اجلزية فانبئوهم أن هلم ما للمسلمني وعليهم م فإذا ق

ا على املسلم كونه حبيث جيب عليه الرجم عند اإلقدام على) على املسلمني  الزنا فوجب أن يكون  ومن مجلة م
الذمي كذلك لتحصل التسوية وثانيها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السالم رجم يهودياً ويهودية 

زنياً فإما أن يقال إنه عليه السالم حكم بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله فإن كان األول فاالستدالل به بني 
له وثالثها أن زنا الكافر مثل زنا املسلم فيجب عليه مثل ما جيب على وإن كان الثاين فكذلك ألنه صار شرعاً 

املسلم وذلك ألن الزنا حمرم قبيح فيناسب الزجر وإجياب الرجم يصلح زاجراً له وال يبقى إال التفاوت بالكفر 
وجوه أحدها واإلميان والكفر وإن كان ال يوجب تغليظ اجلناية فال يوجب ختفيفها واحتج أبو حنيفة رمحه اهللا ب

زَّانِى وجب العمل به يف حق املسلم وال جيب يف الذمي ملعىن مفقود يف الذمي  التمسك بعموم قوله الزَّانَِيةُ  َوال
ووجه الفرق أن القتل باألحجار عقوبة عظيمة فال جيب إال جبناية عظيمة واجلناية تعظم بكفران النعم يف حق 

ا العقل فألن امل عصية كفران النعمة وكلما كانت النعم أكثر وأعظم كان كفراهنا أعظم اجلاين عقالً وشرعاً أم
َعِظيماً يانَِساء النَّبِىّ  َمن َيأِْت ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأقبح وأما الشرح فألن اهللا تعاىل قال يف حق نساء النيب 

فلما كانت نعم اهللا تعاىل يف حقهن أكثر )  ٣٠ألحزاب ا( ِمنكُنَّ بِفَاِحَشةٍ  مَُّبّيَنةٍ  ُيَضاَعْف لََها الَْعذَاُب ِضْعفَْينِ 
واة كان العذاب يف حقهن أكثر وقال يف حق الرسول لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَْيهِْم َشْيئًا قَِليالً إِذًا َألذَقَْناَك ِضْعَف الَْحَي

أعظم وهي نعمة النبوة ومن وإمنا عظمت معصيته ألن النعمة يف حقه )  ٧٥ ٧٤اإلسراء ( ِ َوِضْعَف الَْمَماِت 
املعلوم أن نعم اهللا تعاىل يف حق املسلم احملصن أكثر منها يف حق الذمي فكانت معصية املسلم أعظم فوجب أن 



( تكون عقوبته أشد وثانيها أن الذمي مل يزن بعد اإلحصان فال جيب عليه القتل بيان األول قوله عليه السالم 
بيان الثاين أن املسلم الذي ال يكون حمصناً ال جيب عليه القتل لقوله ) حصن من أشرك باهللا طرفة عني فليس مب

دم امرىء مسلم إال إلحدى ثالث ( عليه السالم  وإذا كان املسلم كذلك وجب أن يكون الذمي ) ال حيل 
) ني إذا قبلوا عقد اجلزية فأعلمهم أن هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلم( كذلك لقوله عليه السالم 

وثالثها أمجعنا على أن إحصان القذف يعترب فيه اإلسالم فكان إحصان الرجم واجلامع ما ذكرنا من كمال النعمة 
واجلواب عن األول أنه خص عنه الثيب املسلم فكذا الثيب الذمي وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على 

  املؤمنني فنقول نعمة

دمة الزائدة وزيادة اخلدمة إن مل تكن سبباً للعذر فال أقل من أن اإلسالم حصلت بكسب العبد فيصري ذلك كاخل
ال تكون سبباً لزيادة العقوبة وعن الثاين ال نسلم أن الذمي مشرك سلمناه لكن اإلحصان قد يراد به التزوج 

يعين فإذا تزوجن )  ٢٥النساء ( ويف التفسري فَإِذَا أُْحِصنَّ )  ٤٠النور ( لقوله تعاىل َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت 
أو زنا بعد ) صلى اهللا عليه وسلم ( إذا ثبت هذا فنقول الذمي الثيب حمصن هبذا التفسري فوجب رمجه لقوله 

إحصان رتب احلكم يف حق املسلم على هذا الوصف فدل على كون الوصف علة والوصف قائم يف حق الذمي 
ث أن حد القذف لدفع العار كرامة للمقذوف والكافر ال فوجب كونه مستلزماً للحكم بالرجم وعن الثال

  يكون حمالً للكرامة وصيانة العرض خبالف ما ههنا واهللا أعلم أما ما يتعلق باجللد ففيه مسائل
ا  املسألة األوىل اتفقوا على أن الرقيق ال يرجم واتفقوا على أنه جيلد وثبت بنص الكتاب أن على اإلماء نصف م

العذاب فال جرم اتفقوا على أن األمة جتلد مخسني جلدة أما العبد فقد اتفق اجلمهور على أنه على احملصنات من 
جيلد أيضاً مخسني إال أهل الظاهر فإهنم قالوا عموم قوله الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى يقتضي وجوب املائة على العبد واألمة 

يها كان ذلك ختصيصاً لعموم الكتاب بالقياس وأنه إال أنه ورد النص بالتنصيف يف حق األمة فلو قسنا العبد عل
غري جائز ومنهم من قال األمة إذا تزوجت فعليها مخسون جلدة وإذا مل تتزوج فعليها املائة لظاهر قوله تعاىل 

َعلَْيهِ َجلَْدةٍ  وذكروا أن قوله فَإِذَا أُْحِصنَّ أي تزوجن فَ نَّ نِْصُف َما َعلَى فَاْجِلُدواْ كُلَّ َواِحٍد ّمْنُهَما ِماْئَةَ  
  ) ٢٥النساء ( الُْمْحَصَناِت ِمَن الَْعذَابِ 

املسألة الثانية قال الشافعي وأبو حنيفة رمحهما اهللا الذمي جيلد وقال مالك رمحه اهللا ال جيلد لنا وجوه أحدها 
يموا احلدود ( وقوله ) لدها إذا زنت أمة أحدكم فليج( عموم قوله الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى وثانيها قوله عليه السالم  أق

ومل يفرق بني الذمي واملسلم وثالثها أنه عليه السالم رجم اليهوديني فذاك الرجم إن ) على ما ملكت أميانكم 
( فقد حصل املقصود وإن كان من شرعهم فلما فعله الرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( من كان من شرع حممد 

  شرعه وحقيقة هذه املسألة ترجع إىل أن الكفار خماطبون بفروع الشرائعصار ذلك من ) صلى اهللا عليه وسلم 
البحث الرابع فيما يدل على صدور الزنا منه اعلم أن ذلك ال حيصل إال من أحد ثالثة أوجه إما بأن يراه اإلمام 

م حميي السنة يف بنفسه أو بأن يقر أو بأن يشهد عليه الشهود أما الوجه األول وهو ما إذا رآه اإلمام قال اإلما
اً  كتاب التهذيب ال خالف أن على القاضي أن ميتنع عن القضاء بعلم نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على آخر حق

وأقام عليه بينة والقاضي يعلم أنه قد أبرأه أو ادعى أنه قتل أباه وقت كذا وقد رآه القاضي حياً بعد ذلك أو 
جيوز أن يقضي به وإن أقام عليه شهوداً وهل جيوز للقاضي أن ادعى نكاح امرأة وقد مسعه القاضي طلقها ال 



يقضي بعلم نفسه مثل أن ادعى عليه ألفاً وقد رآه القاضي أقرضه أو مسع املدعي عليه أقربه فيه قوالن أصحهما 
وبه قال أبو يوسف وحممد واملزين رمحهم اهللا أنه جيوز له أن يقضي بعلمه ألنه ملا جاز له أن حيكم بشهادة 

الشهود وهو من قوهلم على ظن فألن جيوز مبا رآه ومسعه وهو منه على علم أوىل قال الشافعي رمحه اهللا يف 
كتاب الرسالة أقضي بعلمي وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وشاهد وامرأتني وهو أقوى من شاهد وميني أو 

  بشاهد وميني وهو أقوى من النكول ورد اليمني
بعلمه وهو قول ابن أيب ليلى ألن انتفاء التهمة شرط يف القضاء ومل يوجد هذا يف املال والقول الثاين ال يقضي 

  أما يف العقوبات فينظر إن كان ذلك من حقوق العباد كالقصاص وحد القذف هل حيكم فيه

ىل على بعلم نفسه يرتب على املال إن قلنا هناك ال يقضي فههنا أوىل وإال فقوالن والفرق أن مبىن حقوق اهللا تعا
املساهلة واملساحمة وال فرق على القولني أن حيصل العلم للقاضي يف بلد واليته وزمان واليته أو يف غريه وقال 
أبو حنيفة رمحه اهللا إن حصل له العلم يف بلد واليته أو يف زمان واليته له أن يقضي بعلمه وإال فال فنقول العلم 

  خيتلف احلكم باختالفها واهللا أعلمال خيتلف باختالف هذه األحوال فوجب أن ال 
الطريق الثاين اإلقرار قال الشافعي رمحه اهللا اإلقرار بالزنا مرة واحدة يوجب احلد وقال أبو حنيفة رمحه اهللا بل ال 
بد من اإلقرار أربع مرات يف أربع جمالس وقال أمحد ال بد من اإلقرار أربع مرات لكن ال فرق بني أن يكون يف 

و يف جملس واحد حجة الشافعي رمحه اهللا أمران األول قصة العسيف فإنه قال عليه السالم فإن أربع جمالس أ
ا أقر بالزنا وجب احلد عليه لقوله  اعترفت فارمجها وذلك دليل عل أن االعتراف مرة واحدة كاف والثاين أنه مل

لك ألن الصارف عن اإلقرار عليه السالم اقض بالظاهر واإلقرار مرة واحدة يوجب الظهور ال سيما ههنا وذ
بالزنا قوي ملا أنه سبب العار يف احلال واألمل الشديد يف املآل والصارف عن الكذب أيضاً قائم وعند اجتماع 
الصارفني يقوى االنصراف فثبت أنه إمنا أقدم على هذا اإلقرار لكونه صادقاً وإذا ظهر اندرج حتت احلديث 

القتل والردة واحتج أبو حنيفة رمحه اهللا بوجوه أحدها قصة ماعز وحتت اآلية أو نقيسه على اإلقرار ب
واالستدالل هبا من وجوه األول أنه عليه السالم أعرض عنه يف املرة األوىل ولو وجب عليه احلد مل يعرض عنه 

على إنك شهدت ( ألن اإلعراض عن إقامة حد اهللا تعاىل بعد كمال احلجة ال جيوز الثاين أنه عليه السالم قال 
ولو كان الواحد مثل األربع يف إجياب احلد كان هذا القول لغواً والثالث روي عن أيب ) نفسك أربع مرات 

والرابع ) لو أقررت الرابعة لرمجك رسول اهللا ( بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال ملاعز بعدما أقر ثالث مرات 
ا معشر أصحاب النيب ( عن بريدة األسلمي قال  نقول لو مل يقر ماعز أربع مرات ما )  عليه وسلم صلى اهللا( كن

وثانيها أهنم قاسوا اإلقرار على الشهادة فكما أنه ال يقبل يف الزنا إال ) ) صلى اهللا عليه وسلم ( رمجه رسول اهللا 
ع أربع شهادات فكذا يف اإلقرار به واجلامع السعي يف كتمان هذه الفاحشة وثالثها أن الزنا ال ينتفي إال بأرب

شهادات أو بأربع أميان يف اللعان فجاز أيضاً أن ال يثبت إال باإلقرار أربع مرات وبه يفارق سائر احلقوق فإهنا 
تنتفي بيمني واحد فجاز أيضاً أن يثبت بإقرار واحد واجلواب عن األول أنه ليس يف احلديث إال أنه عليه السالم 

بالشهادة الواحدة وعن الثاين أن الفرق بينهما أن املقذوف حكم بالشهادات األربع وذلك ال ينايف جواز احلكم 
لو أقر بالزنا مرة لسقط احلد عن القاذف ولوال أن الزنا ثبت ملا سقط كما لو شهد اثنان بالزنا ال يسقط احلد 

  عن القاذف حيث مل يثبت به الزنا واهللا أعلم



هِنَّ والطريق الثالث الشهادة وقد أمجعوا على أنه ال بد من أربع ش هادات ويدل عليه قوله تعاىل فَاْسَتْشهُِدواْ َعلَْي
  والكالم فيه سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف قوله ثُمَّ لَْم َيأُْتواْ بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَداء)  ١٥النساء ( أَْرَبعةً  ّمْنكُْم 

ملخاطب بذلك هو اإلمام مث البحث اخلامس يف أن املخاطب بقوله تعاىل فَاْجِلُدواْ من هو أمجعت األمة على أن ا
احتجوا هبذا على وجوب نصب اإلمام قالوا ألنه سبحانه أمر بإقامة احلد وأمجعوا على أنه ال يتوىل إقامته إال 

  اإلمام وما ال يتم الواجب املطلق إال به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب فكان

بقي )  ٣٨املائدة ( ارُِق وَالسَّارِقَةُ  فَاقْطَُعواْ أَْيِدَيُهَما نصب اإلمام واجباً وقد مر بيان هذه الداللة يف قوله َوالسَّ
  ههنا ثالث مسائل

املسألة األوىل قال الشافعي رمحه اهللا السيد ميلك إقامة احلد على مملوكه وهو قول ابن مسعود وابن عمر 
مالك حيده املوىل من الزنا وفاطمة وعائشة وعند أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وزفر رمحهم اهللا ال ميلك وقال 

وشرب اخلمر والقذف وال يقطعه يف السرقة وإمنا يقطعه اإلمام وهو قول الليث واحتج الشافعي رمحه اهللا 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ) أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم ( بوجوه أحدها قوله عليه السالم 

قال أبو بكر الرازي ال ) فليجلدها احلد ( ويف رواية أخرى ) ليجلدها إذا زنت أمة أحدكم ف( قال عليه السالم 
هو كقوله الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى فَاْجِلُدواْ ) أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم ( داللة يف هذه األخبار ألن قوله 

إلقامة احلد واملخاطبون بإقامة احلد هم األئمة كُلَّ َواِحٍد ّمْنُهَما ِماْئَةَ  َجلَْدةٍ  ومعلوم أن املراد منه رفعه إىل ا إلمام 
أقيموا احلدود على ما ملكت ( وسائر الناس خماطبون برفع األمر إليهم حىت يقيموا عليهم احلدود فكذلك قوله 

فإنه ليس كل جلد حداً ألن اجللد قد ) إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ( على هذا املعىن وأما قوله ) أميانكم 
يموا احلدود ( على وجه التعزير فإذا عزرنا فقد وفينا مبقتضى احلديث واجلواب أن قوله يكون  أمر بإقامة ) أق

احلد فحمل هذا اللفظ على رفع الواقعة إىل اإلمام عدول عن الظاهر أقصى ما يف الباب أنه ترك الظاهر يف قوله 
املراد هو التعزير فباطل ألن اجللد ) فليجلدها ( فاجلدوا لكن ال يلزم من ترك الظاهر هناك تركه ههنا أما قوله 

املذكور عقيب الزنا ال يفهم منه إال احلد وثانيها أن السلطان ملا ملك إقامة احلد عليه فسيده به أوىل ألن تعلق 
السيد بالعبد أقوى من تعلق السلطان به ألن امللك أقوى من عقد البيعة ووالية السادة على العبيد فوق والية 

سلطان على الرعية حىت إذا كان لألمة سيد وأب فإن والية النكاح للسيد دون األب مث إن األب مقدم على ال
السلطان يف والية النكاح فيكون السيد مقدماً على السلطان بدرجات فكان أوىل وألن السيد ميلك من 

مجعنا على أن السيد ميلك التعزير فكذا التصرفات يف هذا احملل ما ال ميلكه اإلمام فثبت أن املوىل أوىل وثالثها أ
احلد ألن كل واحد نظري اآلخر وإن كان أحدمها مقدراً واآلخر غري مقدر واحتج أبو بكر الرازي على مذهب 

شك أنه أيب حنيفة بوجوه أحدها قال قوله تعاىل الزَّانَِيةُ  َوالزَّانِى فَاْجِلُدواْ كُلَّ َواِحٍد ّمْنُهَما ِماْئَةَ  َجلَْدةٍ  ال 
خطاب مع األئمة دون عامة الناس فالتقدير فاجلدوا أيها األئمة واحلكام كل واحد منهما مائة جلدة ومل يفرق 

يف هذه اآلية بن احملدودين من األحرار والعبيد فوجب أن تكون األئمة هم املخاطبون بإقامة احلدود على 
أن يسمع شهادة الشهود على عبده بالسرقة فيقطعه فلو  األحرار والعبيد دون املوايل وثانيها أنه لو جاز للموىل

رجعوا عن شهادهتم لوجب أن يتمكن من تضمني الشهود ألن تضمني الشهود يتعلق حبكم احلاكم بالشهادة 
ألنه لو مل يكن حيكم بشهادهتم مل يضمنوا شيئاً فكان يصري حاكماً لنفسه بإجياب الضمان عليهم وذلك باطل 



الناس أن حيكم لنفسه فعلمنا أن املوىل ال ميلك استماع البينة على عبده بذلك وال قطعه ألنه ليس ألحد من 
وثالثها أن املالك رمبا ال يستويف احلد بكماله لشفقته على ملكه وإذا كان متهماً وجب أن ال يفوض إليه 

أنه ملا انعقد اإلمجاع على أن واجلواب عن األول أن قوله فَاْجِلُدواْ ليس بصرحيه خطاباً مع اإلمام لكن بواسطة 
  غري اإلمام ال يتواله محلنا ذلك اخلطاب على اإلمام وههنا مل ينعقد اإلمجاع

ال يتواله ألنه عني النزاع واجلواب عن الثاين قال حميي السنة يف كتاب  هل جيوز ) التهذيب ( على أن اإلمام 
أصحهما أنه جيوز نص عليه يف رواية البويطي ملا  للموىل قطع يد عبده بسبب السرقة أو قطع الطريق فيه وجهان

روي عن ابن عمر أنه قطع عبداً له سرق وكما جيلده يف الزنا وشرب اخلمر والثاين ال بل القطع إىل اإلمام 
خبالف اجللد ألن املوىل ميلك جنس اجللد وهو التعزير وال ميلك جنس القطع مث قال وكل حد يقيمه املوىل على 

يمه إذا ثبت باعتراف العبد فإن كانت عليه بينة فهل يسمع املوىل الشهادة فيه وجهان أحدمها يسمع عبده إمنا يق
ألنه ملك اإلقامة باالعتراف فيملك بالبينة كاإلمام والثاين ال يسمع بل ذاك إىل احلكام واجلواب عن الثالث أنه 

  منقوض بالتعزير
اس إقامة هذه احلدود بل األوىل أن يعينوا واحداً من الصاحلني ليقوم املسألة الثانية إذا فقد اإلمام فليس آلحاد الن

  به
املسألة الثالثة اخلارجي املتغلب هل له إقامة احلدود قال بعضهم له ذلك وقال آخرون ليس له ذلك ألن إقامة 

  احلد من جهة من مل يلزمنا أن نزيل واليته أبعد من أن نفوض ذلك إىل رجل من الصاحلني
سادس يف كيفية إقامة احلد أما اجللد فاعلم أن املذكور يف اآلية هو اجللد وهذا مشترك بني اجللد البحث ال

الشديد واجللد اخلفيف واجللد على كل األعضاء أو على بعض األعضاء فحينئذ ال يكون يف اآلية إشعار بشيء 
العهدة ألنه أتى مبا أمر به فوجب من هذه القيود بل مقتضى اآلية أن يكون اآليت باجللد كيف كان خارجاً عن 

ويف لفظ اجللد إشارة إىل أنه ال ينبغي أن يتجاوز األمل إىل اللحم ) الكشاف ( أن خيرج من العهدة قال صاحب 
وألن اجللد ضرب اجللد يقال جلده كقولك ظهره بفتح اهلاء وبطنه ورأسه إال أنا ملا عرفنا أن املقصود منه 

  باجللد اخلفيف ال جرم تكلم العلماء يف صفة اجللد على سبيل القياس مث هنا مسائلالزجر والزجر ال حيصل إال 
املسألة األوىل احملصن جيلد مع ثيابه وال جيرد ولكن ينبغي أن يكون حبيث يصل األمل إليه وينزع من ثيابه احلشو 

ا ينبغي جلسدي هذا  والفرو روي أن أبا عبيدة بن اجلراح أتى برجل يف حد فذهب الرجل ينزع قميصه وقال م
املذنب أن يضرب وعليه قميص فقال أبو عبيدة ال تدعوه ينزع قميصه فضربه عليه أما املرأة فال خالف يف أنه 

ة   ال جيوز جتريدها بل يربط عليها ثياهبا حىت ال تنكشف ويلي ذلك منها امرأ
قائماً واملرأة جالسة قال أبو يوسف رمحه املسألة الثانية ال ميد وال يربط بل يترك حىت يتقي بيديه ويضرب الرجل 

  اهللا ضرب ابن أيب ليلى املرأة القاذفة قائمة فخطأه أبو حنيفة
املسألة الثالثة يضرب بسوط وسط ال جديد جيرح وال خلق مل يؤمل ويضرب ضرباً بني ضربني ال شديد وال واه 

دة فقال أريد ألني من هذا فأتى بسوط روى أبو عثمان النهدي قال أتى عمر برجل يف حد مث جيء بسوط فيه ش
  فيه لني فقال أريد أشد من هذا فأتى بسوط بني السوطني فرضي به



املسألة الرابعة تفرق السياط على أعضائه وال جيمعها يف موضع واحد واتفقوا على أنه يتقي املهالك كالوجه 
  يفة رمحه اهللا الوالبطن والفرج ويضرب على الرأس عند الشافعي رمحه اهللا وقال أبو حن

يضرب على الرأس وهو قول على حجة الشافعي رمحه اهللا قال أبو بكر أضرب على الرأس فإن الشيطان فيه 
وعن عمر أنه ضرب صبيغ بن عسيل على رأسه حني سأل عن الذاريات على وجه التعنت حجة أيب حنيفة رمحه 

ع احلكم واملعىن أما احلكم فألن الشني الذي يلحق اهللا أمجعنا على أنه ال يضرب على الوجه فكذا الرأس واجلام
الرأس بتأثري الضرب كالذي يلحق الوجه بدليل أن املوضحة وسائر الشجاج حكمها يف الرأس والوجه واحد 
وفارقا سائر البدن ألن املوضحة فيما سوى الرأس والوجه إمنا جيب فيها حكومة وال جيب فيها أرش املوضحة 

الوجه فوجب استواء الرأس والوجه يف وجوب صوهنما عن الضرب وأما املعىن فهو إمنا منع والواقعة يف الرأس و
من ضرب الوجه ملا كان فيه من اجلناية على البصر وذلك موجود يف الرأس ألن ضرب الرأس يظلم منه البصر 

ق بني الوجه والرأس ورمبا حدث منه املاء يف العني ورمبا حدث منه اختالط العقل أجاب أصحابنا عنه بأن الفر
ثابت ألن الضربة إذا وقعت على الوجه فعظم اجلبهة رقيق فرمبا انكسر خبالف عظم القفا فإنه يف هناية الصالبة 

وأيضاً فالعني يف هناية اللطافة فالضرب عليها يورث العمى وأيضاً فالضرب على الوجه يكسر األنف ألنه من 
طيفة ويقع على اخلدين ومها حلمان قريبان من الدماغ والضربة غضروف لطيف ويكسر األسنان ألهنا عظام ل

  عليهما يف هناية اخلطر لسرعة وصول ذلك األثر إىل جرم الدماغ وكل ذلك مل يوجد يف الضرب على الرأس
املسألة اخلامسة لو فرق سياط احلد تفريقاً ال حيصل به التنكيل مثل أن يضرب كل يوم سوطاً أو سوطني ال 

  ضرب كل يوم عشرين أو أكثر حيسب واألوىل أن ال يفرقحيسب وإن 
املسألة السادسة إن وجب احلد على احلبلى ال يقام حىت تضع روى عمران بن احلصني أن امرأة من جهينة أتت 

وهي حبلى من الزنا فقالت يا نيب اهللا أصبت حداً فأقمه علي فدعا نيب اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
فشدت عليها ثياهبا ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال أحسن إليها فإذا وضعت فاتين هبا ففعل فأمر هبا نيب اهللا وليها ف

  مث أمر هبا فرمجت مث صلى عليها وألن املقصود التأديب دون اإلتالف
املسألة السابعة إن وجب اجللد على املريض نظر فإن كان به مرض يرجى زواله من صداع أو ضعف أو والدة 

يؤخر حىت يربأ كما لو أقيم عليه حد أو قطع ال يقام عليه حد آخر حىت يربأ من األول وإن كان به مرض ال 
يرجى زواله كالسل والزمانة فال يؤخر وال يضرب بالسياط فإنه ميوت وليس املقصود موته وذلك ال خيتلف 

عليه مائة مشراخ فيقول ذلك سواء كان زناه يف حال الصحة مث مرض أو يف حال املرض بل يضرب بعثكال 
ثْ  )  ٤٤ص ( مقام مائة جلدة كما قال تعاىل يف قصة أيوب عليه السالم َوُخذْ بَِيِدَك ِضْغثاً فَاْضرِب ّبِه َوالَ َتْحَن

صلى اهللا عليه ( وعند أيب حنيفة رمحه اهللا يضرب بالسياط دليلنا ما روي أن رجالً مقعداً أصاب امرأة فأمر النيب 
خذوا مائة مشراخ فضربوه هبا ضربة واحدة وألن الصالة إذا كانت ختتلف باختالف حاله فاحلد أوىل فأ) وسلم 
  بذلك

املسألة الثامنة يقام احلد يف وقت اعتدال اهلواء فإن كان يف حال شدة حر أو برد نظر إن كان احلد رمجاً يقام 
بت عليه بإقراره فيؤخر إىل اعتدال اهلواء عليه كما يقام يف املرض ألن املقصود قتله وقيل إن كان الرجم ث



وزوال املرض الذي يرجى زواله ألنه رمبا رجع عن إقراره يف خالل الرجم وقد أثر الرجم يف جسمه فتعني شدة 
  احلر والربد واملرض على أهالكه خبالف ما لو ثبت بالبينة ألنه ال يسقط وإن كان احلد

  كما ال يقام يف املرض أما الرجم ففيه مسائل جلداً مل جيز إقامته يف شدة احلر والربد
املسألة األوىل قال الشافعي رمحه اهللا ومالك رمحه اهللا جيوز لإلمام أن حيضر رمجه وأن ال حيضر وكذا الشهود ال 
يلزمهم احلضور وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إن ثبت الزنا بالبينة وجب على الشهود أن يبدأوا بالرجم مث اإلمام مث 

أمر برجم ) صلى اهللا عليه وسلم ( اس وإن ثبت بإقرار بدأ اإلمام مث الناس حجة الشافعي رمحه اهللا أن النيب الن
  ماعز والغامدية ومل حيضر رمجهما

املسألة الثانية إن ثبت الزنا بإقراره فمىت رجع ترك وقع به بعض احلد أو مل يقع وبه قال أبو حنيفة رمحه اهللا 
  وقال احلسن وابن أيب ليلى وداود ال يقبل رجوعه وعن مالك رمحه اهللا روايتانوالثوري وأمحد وإسحق 

  )هال تركتموه ( حجة القول األول أن ماعزاً ملا مسته احلجارة وهرب فقال عليه السالم 
 (املسألة الثالثة حيفر للمرأة إىل صدرها حىت ال تنكشف ويرمى إليها وال حيفر للرجل ملا روى أبو سعيد اخلدري 

فقال يا رسول اهللا إين أصبت فاحشة فأقم على احلد فرده ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن ماعزاً أتى رسول اهللا 
النيب عليه السالم مراراً مث سأل قومه فقالوا ال نعلم به بأساً فأمرنا أن نرمجه فانطلقنا به إىل بقيع الغرقد فما 

واخلزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حىت أتى عرض احلرة  أوثقناه وال حفرنا له قال فرميناه بالعظام واملدر
وألنه ) فما أوثقناه وال حفرنا له ( وجه االستدالل أنه قال ) وانتصب لنا فرميناه جبالميد احلرة حىت سكن 

  هرب ولو كان يف حفرة ملا أمكنه ذلك
ا أردنا ذكره من املسألة الرابعة إذا مات يف احلد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن يف مقابر امل سلمني فهذا م

  بيان األحكام الشرعية املتعلقة هبذه اآلية
ا أن يقوم بكل  أما املباحث العقلية فاعلم أن من الناس من قال ال شك أن البدن مركب من أجزاء كثرية فإم
ال جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل األجزاء حياة واحدة وعلم واحد وقدرة واحدة والثاين حم

الستحالة قيام العرض الواحد باحملال الكثرية فتعني األول وإذا كان كذلك كان كل جزء من أجزاء البدن حياً 
على حدة وعاملاً على حدة وقادراً على حدة وإذا ثبت هذا فنقول الزاين هو الفرج ال الظهر فكيف حيسن من 

دامه على الزنا عجيفاً حنيفاً مث يسمن بعد ذلك احلكيم أن يأمر جبلد الظهر وألنه رمبا كان اإلنسان حال إق
فكيف جيوز إيالم تلك األجزاء الزائدة مع أهنا كانت بريئة عن فعل الزنا فإن قال قائل هذا مدفوع من وجهني 
األول وهو أنه ليس كل واحد من أجزاء البدن فاعالً على حدة وحياً على حدة وذلك حمال بل احلياة والعلم 

اجلزء الواحد مث توجب حكم احليية والعاملية والقادرية جملموع األجزاء فيكون اجملموع حياً واحداً والقدرة تقوم ب
عاملاً واحداً قادراً واحداً وعلى هذا التقدير يزول السؤال الثاين أن يقال الذي هو الفاعل واحملرك واملدرك شيء 

تقدير أيضاً يزول السؤال واجلواب أما األول ليس جبسم وال جسماين وإمنا هو مدبر هلذا البدن وعلى هذا ال
فضعيف وذلك ألن العلم إذا قام جبزء واحد فإما أن حيصل مبجموع األجزاء عاملية واحدة فيلزم قيام الصفة 

الواحدة باحملال الكثرية وهو حمال أو يقوم بكل جزء عاملية على حدة فيعود احملذور املذكور وأما الثاين ففي هناية 



ه إذا كان الفاعل للقبيح هو ذلك املباين فلم يضرب هذا اجلسد واعلم أن املقصود من أحكام الشرع البعد ألن
  رعاية املصاحل وحنن نعلم أن

  شرع احلد يفيد الزجر فكان املقصود حاصالً واهللا أعلم
ِه ففيه مسألتان   أما قوله تعاىل َوالَ َتأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ  ِفى ِدينِ اللَّ

  لة األوىل الرأفة الرقة والرمحة وقراءة العامة بسكون اهلمزة وقرىء رأفة بفتح اهلمزة ورآفة على فعالةاملسأ
املسألة الثانية حيتمل أن يكون املراد أن ال تأخذكم رأفة بأن يعطل احلد أو ينقص منه واملعىن ال تعطلوا حدود 

عكرمة وسعيد بن جبري واختيار الفراء والزجاج اهللا وال تتركوا إقامتها للشفقة والرمحة وهذا قول جماهد و
وحيتمل أن ال تأخذكم رأفة بأن خيفف اجللد وهو قول سعيد بن املسيب واحلسن وقتادة وحيتمل كال األمرين 

واألول أوىل ألن الذي تقدم ذكره األمر بنفس اجللد ومل يذكر صفته فما يعقبه جيب أن يكون راجعاً إليه وكفى 
ونبه بقوله يف دين اهللا على ) لو سرقت فاطمة بنت حممد لقطعت يدها ( يف ذلك حيث قال برسول اهللا أسوة 

  أن الدين إذا أوجب أمراً مل يصح استعمال الرأفة يف خالفه
ال أما قوله تعاىل إِن كُنُتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ فهو من باب التهييج والنهاب الغضب هللا تعاىل ولدينه ق

اجلبائي تقدير اآلية إن كنتم مؤمنني فال تتركوا إقامة احلدود وهذا يدل على أن االشتغال بأداء الواجبات من 
اإلميان خبالف ما تقوله املرجئة واجلواب أن الرأفة ال حتصل إال إذا حكم اإلنسان بطبعه أن األوىل أن ال تقام 

يؤتى بوال نقص من احلد سوطاً فيقال ( ميان يف احلديث تلك احلدود وحينئذ يكون منكراً للدين فيخرج عن اإل
له مل فعلت ذاك فيقول رمحة لعبادك فيقال له أنت أرحم هبم منيا فيؤمر به إىل النار ويؤتى مبن زاد سوطاً فيقال 

  )له مل فعلت ذلك فيقول لينتهوا عن معاصيك فيقول أنت أحكم به منيا فيؤمر به إىل النار 
  لَْيْشَهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ  ّمَن الُْمْؤِمنَِني ففيه مسائلأما قوله تعاىل َو

املسألة األوىل قوله تعاىل َولَْيْشَهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ  أمر وظاهره للوجوب لكن الفقهاء قالوا يستحب حضور 
ا فيه من مزيد الردع وملا فيه من رفع التهمة عم ن جيلد وقيل أراد بالطائفة اجلمع واملقصود إعالن إقامة احلد مل

  الشهود ألنه جيب حضورهم ليعلم بقاؤهم على الشهادة
املسألة الثانية اختلفوا يف أقل الطائفة على أقوال أحدها أنه رجل واحد وهو قول النخعي وجماهد واحتجا بقوله 

أنه اثنان وهو قول عكرمة وعطاء واحتجا بقوله  وثانيها)  ٩احلجرات ( تعاىل َوإِن طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُواْ 
وكل ثالثة فرقة واخلارج من )  ١٢٢التوبة ( تعاىل فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلّ ِفْرقَةٍ  ّمْنُهْم طَاِئفَةٌ  لَّيَتفَقَُّهواْ ِفى الّدينِ 

هري وقتادة قالوا الطائفة الثالثة واحد أو اثنان واالحتياط يوجب األخذ باألكثر وثالثها أنه ثالثة وهو قول الز
هي الفرقة اليت ميكن أن تكون حلقة كأهنا اجلماعة احلافة حول الشيء وهذه الصورة أقل ما ال بد يف حصوهلا 

هو الثالثة ورابعها أنه أربعة بعدد شهود الزنا وهو قول ابن عباس والشافعي رضي اهللا عنهم وخامسها أنه 
  ة هي العدد الكاملعشرة وهو قول احلسن البصري ألن العشر

املسألة الثالثة تسميته عذاباً يدل على أنه عقوبة وجيوز أن يسمى عذاباً ألنه مينع املعاودة كما مسي نكاالً لذلك 
  ونبه تعاىل بقوله ِمَن الُْمْؤِمنَِني على أن الذين يشهدون جيب أن يكونوا هبذا الوصف



ظم موقع إخبارهم عما شاهدوا فيخاف اجمللود من ألهنم إذا كانوا كذلك عظم موقع حضورهم يف الزجر وع
  حضورهم الشهرة فيكون ذلك أقوى يف االنزجار واهللا أعلم

  احلكم الثاين
  نَِنيذاِلَك َعلَى الُْمْؤِمالزَّانِى الَ َينِكُح إِالَّ زَانَِيةً  أَْو ُمْشرِكَةً  َوالزَّانَِيةُ  الَ َينِكُحَهآ إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم 
  قرىء الَ َينِكُح باجلزم عن النهي وقرىء َوَحرََّم بفتح احلاء مث إن يف اآلية سؤاالت

السؤال األول قوله الزَّانِى الَ َينِكُح إِالَّ زَانَِيةً  أَْو ُمْشرِكَةً  ظاهره خرب مث إنه ليس األمر كما يشعر به هذا الظاهر 
  والزانية قد ينكحها املؤمن العفيفألنا نرى أن الزاين قد ينكح املؤمنة العفيفة 

السؤال الثاين أنه قال َوُحّرَم ذاِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَِني وليس كذلك فإن املؤمن حيل له التزوج باملرأة الزانية واجلواب 
اعلم أن املفسرين ألجل هذين السؤالني ذكروا وجوهاً أحدها وهو أحسنها ما قاله القفال وهو أن اللفظ وإن 

اً لكن املراد منه األعم األغلب وذلك ألن الفاسق اخلبيث الذي من شأنه الزنا والفسق ال يرغب يف كان عام
نكاح الصواحل من النساء وإمنا يرغب يف فاسقة خبيثة مثله أو يف مشركة والفاسقة اخلبيثة ال يرغب يف نكاحها 

الفسقة واملشركني فهذا على األعم  الصلحاء من الرجال وينفرون عنها وإمنا يرغب فيها من هو من جنسها من
  األغلب كما يقال ال يفعل اخلري إال الرجل التقي وقد يفعل بعض اخلري من ليس بتقي فكذا ههنا

وأما قوله َوُحّرَم ذاِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَِني فاجلواب من وجهني أحدمها أن نكاح املؤمن املمدوح عند اهللا الزانية 
يف سلك الفسقة املتسمني بالزنا حمرم عليه ملا فيه من التشبه بالفساق وحضور  ورغبته فيها واخنراطه بذلك

مواضع التهمة والتسبب لسوء املقالة فيه والغيبة وجمالسة اخلاطئني كم فيها من التعرض القتراف اآلثام فكيف 
 الصاحلات حمرم على مبزاوجة الزواين والفجار الثاين وهو أن صرف الرغبة بالكلية إىل الزواين وترك الرغبة يف

 املؤمنني ألن قوله الزَّانِى الَ َينِكُح إِالَّ زَانَِيةً  معناه أن الزاين ال يرغب إال يف الزانية فهذا احلصر حمرم على املؤمنني
وال يلزم من حرمة هذا احلصر حرمة التزوج بالزانية فهذا هو املعتمد يف تفسري اآلية الوجه الثاين أن األلف 

نَِني وإن كان للعموم ظاهراً لكنه ههنا خمصوص باألقوام  والالم يف قوله الزَّانِى ويف قوله َوُحّرَم ذاِلَك َعلَى الُْمْؤِم
الذين نزلت هذه اآلية فيهم قال جماهد وعطاء بن أيب رباح وقتادة قدم املهاجرون املدينة وفيهم فقراء ليس هلم 

نفسهن وهن يومئذ أخصب أهل املدينة ولكل واحدة منهن عالمة أموال وال عشائر وباملدينة نساء بغايا يكرين أ
على باهبا كعالمة البيطار ليعرف أهنا زانية وكان ال يدخل عليها إال زان أو مشرك فرغب يف كسبهن ناس من 

ت فنزل) صلى اهللا عليه وسلم ( فقراء املسلمني وقالوا نتزوج هبن إىل أن يغنينا اهللا عنهن فاستأذنوا رسول اهللا 
هذه اآلية فتقدير اآلية أولئك الزواين ال ينكحون إال تلك الزانيات وتلك الزانيات ال ينكحهن إال أولئك 

  الزواين وحرم نكاحهن على املؤمنني

الوجه الثالث يف اجلواب أن قوله الزَّانِى الَ َينِكُح إِالَّ َزانَِيةً  وإن كان خرباً يف الظاهر لكن املراد النهي واملعىن أن 
كل من كان زانياً فال ينبغي أن ينكح إال زانية وحرم ذلك على املؤمنني وهكذا كان احلكم يف ابتداء اإلسالم 

وعلى هذا الوجه ذكروا قولني أحدمها أن ذلك احلكم باق إىل اآلن حىت حيرم على الزاين والزانية التزوج 
ابن مسعود وعائشة مث يف هؤالء من بالعفيفة والعفيف وبالعكس ويقال هذا مذهب أيب بكر وعمر وعلي و

ال حيل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك ال حيل له إذا زنت حتته أن  يسوي بني االبتداء والدوام فيقول كما 



ا مينع من التزويج ما ال مينع من دوام النكاح كاإلحرام والعدة   يقيم عليها ومنهم من يفصل ألن يف مجلة م
صار منسوخاً واختلفوا يف ناسخه فعن اجلبائي أن ناسخه هو اإلمجاع وعن سعيد بن  والقول الثاين أن هذا احلكم

النور ( َوأَْنِكُحواْ االَياَمى )  ٣النساء ( املسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعاىل فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُْم ّمَن الّنَساء 
 أصول الفقه أن اإلمجاع ال ينسخ وال ينسخ قال احملققون هذان الوجهان ضعيفان أما األول فألنه ثبت يف)  ٣٢

به وأيضاً فاإلمجاع احلاصل عقيب اخلالف ال يكون حجة واإلمجاع يف هذه املسألة مسبوق مبخالفة أيب بكر 
  وعمر وعلي فكيف يصح

ال يكون  وأما قوله تعاىل فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُْم فهو ال يصح أن يكون ناسخاً ألنه ال بد من أن يشترط فيه أن
هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غريمها ولقائل أن يقول ال يدخل فيه تزويج الزانية من املؤمن كما 

ال يدخل فيه تزوجيها من األخ وابن األخ ونقول إن للزنا تأثرياً يف الفرقة ما ليس لغريه أال ترى أنه إذا قذفها 
ب مثل ذلك يف سائر ما يوجب احلد وألن من حق الزنا أن يورث بالزنا يتبعها بالفرقة على بعض الوجوه وال جي

العار ويؤثر يف الفراش ففارق غريه مث احتج هؤالء الذين يدعون هذا النسخ بأنه سئل ابن عباس رضي اهللا 
عنهما عن رجل زىن بامرأة فهل له أن يتزوجها فأجازه ابن عباس وشبهه مبن سرق مثر شجرة مث اشتراه وعن 

ال حيرم احلالل ) أوله سفاح وآخره نكاح ( أنه سئل عن ذلك فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب  واحلرام 
الوجه الرابع أن حيمل النكاح على الوطء واملعىن أن الزاين ال يطأ حني يزين إال زانية أو مشركة وكذا الزانية 

وعلى هذا تأويل أيب مسلم قال الزجاج هذا التأويل  َوُحّرَم ذاِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَِني أي وحرم الزنا على املؤمنني
فاسد من وجهني األول أنه ما ورد النكاح يف كتاب اهللا تعاىل إال مبعىن التزويج ومل يرد ألبتة مبعىن الوطء الثاين 

ى أن أن ذلك خيرج الكالم عن الفائدة ألنا لو قلنا املراد أن الزاين ال يطأ إال الزانية فاإلشكال عائد ألنا نر
الزاين قد يطأ العفيفة حني يتزوج هبا ولو قلنا املراد أن الزاين ال يطأ إال الزانية حني يكون وطؤه زنا فهذا الكالم 

  ال فائدة فيه وهذا آخر الكالم يف هذا املقام
 َينِكُحَها إِالَّ َزاٍن واجلواب السؤال الثالث أي فرق بني قوله الزَّانِى الَ َينِكُح إِالَّ زَانَِيةً  وبني قوله َوالزَّانَِيةُ  الَ

الكالم األول يدل على أن الزاين ال يرغب إال يف نكاح الزانية وهذا ال مينع من أن يرغب يف نكاح الزانية غري 
  الزاين فال جرم بني ذلك بالكالم الثاين

بقت تلك اآلية لعقوبتها السؤال الرابع مل قدمت الزانية على الزاين يف اآلية املتقدمة وههنا بالعكس اجلواب س
على جنايتها واملرأة هي املادة يف الزنا وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه ألنه هو الراغب 

  والطالب

  احلكم الثالث
  القذف

الَ َتقَْبلُواْ لَُهْم َشَهاَدةً  أََبداً َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم يَأُْتواْ بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَدآَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانَِني  َجلَْدةً  َو
  َوأُْولَاِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ إِالَّ الَِّذيَن َتابُواْ ِمن َبْعِد ذاِلَك َوأَْصلَُحواْ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم
على الزنا إذ قد يرميها  اعلم أن ظاهر اآلية ال يدل على الشيء الذي به رموا احملصنات وذكر الرمي ال يدل

بسرقة وشرب مخر وكفر بل ال بد من قرينة دالة على التعيني وقد أمجع العلماء على أن املراد الرمي بالزنا ويف 



اآلية أقوال تدل عليه أحدها تقدم ذكر الزنا وثانيها أنه تعاىل ذكر احملصنات وهن العفائف فدل ذلك على أن 
ف وثالثها قوله ثُمَّ لَْم َيأْتُواْ بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَداء يعين على صحة ما رموهن به ومعلوم املراد بالرمي رميهن بضد العفا

أن هذا العدد من الشهود غري مشروط إال يف الزنا ورابعها انعقاد اإلمجاع على أنه ال جيب اجللد بالرمي بغري 
  يف هذه اآلية يتعلق بالرمي والرامي واملرميالزنا فوجب أن يكون املراد هو الرمي بالزنا إذا عرفت هذا فالكالم 

  البحث األول يف الرمي وفيه مسائل
املسألة األوىل ألفاظ القذف تنقسم إىل صريح وكناية وتعريض فالصريح أن يقول يا زانية أو زنيت أو زىن قبلك 

من الفرج فال يكون أو دبرك ولو قال زىن بدنك فيه وجهان أحدها أنه كناية كقوله زىن يدك ألن حقيقة الزنا 
من سائر البدن إال املعونة والثاين وهو األصح أنه صريح ألن الفعل إمنا يصدر من مجلة البدن والفرج آلة يف 

الفعل أما الكنايات فمثل أن يقول يا فاسقة يا فاجرة يا خبيثة يا مؤاجرة يا ابنة احلرام أو امرأيت ال ترد يد المس 
ال أن يريده وكذلك لو قال لعريب يا نبطي فهذا ال يكون قذفاً إال أن يريده فإن وبالعكس فهذا ال يكون قذفاً إ

أراد به القذف فهو قذف ألم املقول له وإال فال فإن قال عنيت به نبطي الدار واللسان وادعت أم املقول له أنه 
يا ابن احلالل أما أنا فما أراد القذف فالقول قوله مع ميينه أما التعريض فليس بقذف وإن أراده وذلك مثل قوله 

زنيت وليست أمي زانية وهذا قول الشافعي وأيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وزفر وابن شربمة والثوري واحلسن 
بن صاحل رمحهم اهللا وقال مالك رمحه اهللا جيب احلد فيه وقال أمحد وإسحق هو قذف يف حال الغضب دون حال 

ف ولغريه فوجب أن ال جيب احلد ألن األصل براءة الذمة فال يرجع الرضا لنا أن التعريض بالقذف حمتمل للقذ
وألن احلدود شرعت على خالق النص ) أدرأوا احلدود بالشبهات ( عنه بالشك وأيضاً فلقوله عليه السالم 

النايف للضرر واإليذاء احلاصل بالتصريح فوق احلاصل بالتعريض واحتج املخالف مبا روى األوزاعي عن الزهري 
سامل عن ابن عمر قال كان عمر يضرب احلد يف التعريض وروي أيضاً أن رجلني استبا يف زمن عمر بن عن 

اخلطاب رضي اهللا عنه فقال أحدمها لآلخر واهللا ما أنا بزان وال أمي بزانية فاستشار عمر الناس يف ذلك فقال 
  عمر مثانني جلدةقائل مدح أباه وأمه وقال آخرون قد كان ألبيه وأمه مدح غري هذا فجلده 

واجلواب أن يف مشاورة عمر الصخابة يف حكم التعريض داللة على أنه مل يكن عندهم فيه توقيف وأهنم قالوا 
  رأياً واجتهاداً

املسألة الثانية يف تعدد القذف اعلم أنه إما أن يقذف شخصاً واحداً مراراً أو يقذف مجاعة فإن قذف واحداً 
ل زانية واحدة بأن قال زنيت بعمرو قاله مراراً ال جيب إال حد واحد ولو أنشأ مراراً نظر إن كان أراد بالك

ذفها بزنيات خمتلفة بأن قال زنيت بزيد مث قال زنيت بعمرو فهل يتعدد  الثاين بعدما حد لألول عزر للثاين وإن ق
يه التداخل كالديون والثاين احلد أم ال فيه قوالن أحدمها يتعدد اعتباراً باللفظ وألنه من حقوق العباد فال يقع ف

وهو األصح يتداخل فال جيب فيه إال حد واحد ألهنما حدان من جنس واحد ملستحق واحد فوجب أن يتداخل 
كحدود الزنا ولو قذف زوجته مراراً فاألصح أنه يكتفي بلعان واحد سواء قلنا يتعدد احلد أو ال يتعدد أما إذا 

د بكلمة جيب عليه لكل واحد حد كامل وعند أيب حنيفة رمحه اهللا قذف مجاعة معدودين نظر إن قذف كل واح
  ال جيب عليه إال حد واحد واحتج أبو بكر الرازي على قول أيب حنيفة بالقرآن والسنة والقياس

أما القرآن فهو قوله تعاىل َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت واملعىن أن كل أحد يرمي احملصنات وجب عليه اجللد 



ذلك يقتضي أن قاذف مجاعة من احملصنات ال جيلد أكثر من مثانني فمن أوجب على قاذف مجاعة احملصنات و
  أكثر من حد واحد فقد خالف اآلية

) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما السنة فما روى عكرمة عن ابن عباس أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النيب 
صلى اهللا عليه ( فلم يوجب النيب ) ال البينة أو حد يف ظهرك ( م بشريك بن سحماء فقال النيب عليه السال

أقيم اللعان ) وسلم  على هالل إال حداً واحداً مع قذفه إلمرأته ولشريك بن سحماء إىل أن نزلت آية اللعان ف
  يف الزوجات مقام احلد يف األجنبيات

ب إال حد واحد كمن زىن مراراً أو شرب وأما القياس فهو أن سائر ما يوجب احلد إذا وجد منه مراراً مل جي
مراراً أو سرق مراراً فكذا ههنا واملعىن اجلامع دفع مزيد الضرر واجلواب عن األول أن قوله َوالَِّذيَن صيغة مجع 

وقوله الُْمْحَصَناِت صيغة مجع واجلمع إذا قوبل باجلمع يقابل الفرد بالفرد فيصري املعىن كل من رمى حمصناً 
عليه اجلد وعند ذلك يظهر وجه متسك الشافعي رمحه اهللا باآلية وألن قوله َوالَِّذيَن َيْرُمونَ واحداً وجب 

الُْمْحَصَناِت فَاْجِلُدوُهْم يدل على ترتيب اجللد على رمي احملصنات وترتيب احلكم على الوصف ال سيما إذا 
ث إنه هذا املسمى يوجب اجللد إذا ثبت كان مناسباً فإنه مشعر بالعلية فدلت اآلية على أن رمي احملصن من حي

هذا فنقول إذا قذف واحداً صار ذلك القذف موجباً للحد فإذا قذف الثاين وجب أن يكون القذف الثاين 
موجباً للحد أيضاً مث موجب القذف الثاين ال جيوز أن يكون هو احلد األول ألن ذلك قد وجب بالقذف األول 

بالقذف الثاين حداً ثانياً أقصى ما يف الباب أن يورد على هذه الداللة وإجياب الواجب حمال فوجب أن حيد 
حدود الزنا لكنا نقول ترك العمل هناك هبذا الدليل ألن حد الزنا أغلظ من حد القذف وعند ظهور الفارق 

  يتعذر اجلمع
  تفصيل سيأيت إن شاء وأما السنة فال داللة فيها على هذه املسألة ألن قذفهما بلفظ واحد ولنا يف هذه املسألة

وأما القياس ففاسد ألن حد القذف حق اآلدمي بدليل أنه ال حيد إال مبطالبة املقذوف وحقوق اآلدمي ال تتداخل 
خبالف حد الزنا فإنه حق اهللا تعاىل هذا كله إذا قذف مجاعة كل واحد منهم بكلمة على حدة أما إذا قذفهم 

جيب لكل واحد حد كامل ) اجلديد ( يه قوالن أصحهما وهو قوله يف بكلمة واحدة فقال أنتم زناة أو زنيتم فف
( ألنه من حقوق العباد فال يتداخل وألنه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار كما لو قذفهم بكلمات ويف 

ى ال جيب للكل إال حد واحد اعتباراً باللفظ فإن اللفظ واحد واألول أصح ألنه أوفق ملفهوم اآلية فعل) القدمي 
  هذا لو قال لرجل يا ابن الزانيني يكون قذفاً ألبويه بكلمة واحدة فعليه حدان

املسألة الثالثة فيما يبيح القذف القذف ينقسم إىل حمظور ومباح وواجب ومجلة الكالم أنه إذا مل يكن مث ولد 
قع يف قلبه صدقها أو يريد نفيه فال جيب وهل يباح أم ال ينظر إن رآها بعينه تزين أو أقرت هي على نفسها وو

مسع ممن يثق بقوله أو مل يسمع لكنه استفاض فيما بني الناس أن فالناً يزين بفالنة وقد رآه الزوج خيرج من بيتها 
  أو رآه معها يف بيت فإنه يباح له القذف لتأكد التهمة وجيوز أن ميسكها ويستر عليها

أما ) ترد يد المس قال طلقها قال إين أحبها قال فأمسكها أن رجالً قال يا رسول اهللا إن يل امرأة ال ( ملا روي 
ذفها ألنه  إذا مسعه ممن ال يوثق بقوله أو استفاض من بني الناس ولكن الزوج مل يره معها أو بالعكس مل حيل له ق
 قد يذكره من ال يكون ثقة فينتشر ويدخل بيتها خوفاً من قاصد أو لسرقة أو لطلب فجور فتأىب املرأة قال اهللا



أما إذا كان مث ولد يريد نفيه نظر فإن تيقن أنه ليس )  ١١النور ( تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َجاءوا بِاإلفِْك ُعْصَبةٌ  ّمْنكُْم 
منه بأن مل يكن وطئها الزوج أو وطئها لكنها أتت به ألقل من ستة أشهر من وقت الوطء أو ألكثر من أربع 

ا روي عن النيب سنني جيب عليه نفيه باللعان ألنه ممنو ع من استلحاق نسب الغري كما هو ممنوع من نفي نسبه مل
أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهللا يف شيء ومل ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

فلما حرم على املرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم كان الرجل أيضاً كذلك أما إن ) يدخلها اهللا جنته 
حتمل أن يكون منه بأن أتت به ألكثر من ستة أشهر من وقت الوطء ولدون أربع سنني نظر إن مل يكن قد ا

استربأها حبيضة أو استربأها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت االسترباء ال حيل له القذف والنفي وإن اهتمها 
ينظر إليه احتجب اهللا منه يوم القيامة أميا رجل جحد ولده وهو ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( بالزنا قال النيب 

فإن استربأها وأتت به ألكثر من ستة أشهر من وقت االسترباء يباح له ) وفضحه على رؤوس األولني واآلخرين 
القذف والنفي واألوىل أن ال يفعل ألهنا قد ترى الدم على احلبل وإن أتت امرأته بولد ال يشبهه بأن كانا أبيضني 

ا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه  فأتت به أسود نظر أن رجالً قال للنيب ( إن مل يكن يتهمها بالزنا فليس له نفيه مل
إن امرأيت ولدت غالماً أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألواهنا قال محر قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

وإن كان يتهمها بزنا أو ) عه عرق فهل فيها أورق قال نعم قال فكيف ذاك قال نزعه عرق قال فلعل هذا نز
يتهمها برجل فأتت بولد يشبهه هل يباح له نفيه فيه وجهان أحدمها ال ألن العرق ينزع والثاين له ذلك ألن 

  التهمة قد تأكدت بالشبهة
  البحث الثاين يف الرامي وفيه مسائل

  هما وال لعان ال يف احلالاملسألة األوىل إذا قذف الصيب أو اجملنون امرأته أو أجنبياً فال حد علي

ولكن يعزران للتأديب إن كان هلما متييز ) رفع القلم عن ثالث ( وال بعد البلوغ لقوله عليه الصالة والسالم 
فلو مل تتفق إقامة التعزير على الصيب حىت بلغ قال القفال يسقط التعزير ألنه كان للزجر عن إساءة األدب وقد 

  حدث زاجر أقوى وهو البلوغ
سألة الثانية األخرس إذا كانت له إشارة مفهومة أو كتابة معلومة وقذف باإلشارة أو بالكناية لزمه احلد امل

وكذلك يصح لعانه باإلشارة والكناية وعند أيب حنيفة رمحه اهللا ال يصح قذف األخرس وال لعانه وقول الشافعي 
فقد رمى احملصنة وأحلق العار هبا فوجب رمحه اهللا أقرب إىل ظاهر اآلية ألن من كتب أو أشار إىل القذف 
  اندراجه حتت الظاهر وألنا نقيس قذفه ولعانه على سائر األحكام

املسألة الثالثة اختلفوا فيما إذا قذف العبد حراً فقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وحممد وزفر 
جيلد العبد ( يه أن علياً عليه السالم قال وعثمان القن عليه أربعون جلدة روى الثوري عن جعفر بن حممد عن أب

أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من اخللفاء ( وعن عبداهللا بن عمر أنه قال ) يف القذف أربعني 
وقال األوزاعي جيلد مثانني وهو مروي عن ابن مسعود وروي أنه ) وكلهم يضربون اململوك يف القذف أربعني 

بن عبد العزيز الع بد يف الفرية مثانني ومدار املسألة على حرف واحد وهو أن هذه اآلية صرحية يف جلد عمر 
هِنَّ  إجياب الثمانني فمن رد هذا احلد إىل أربعني فطريقه أن اهللا تعاىل قال فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشةٍ  فََعلَْي

فنص على أن حد األمة يف الزنا نصف حد احلرة مث )  ٢٥ء النسا( نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصَناِت ِمَن الَْعذَابِ 



قاسوا العبد على األمة يف تنصيف حد الزنا مث قاسوا تنصيف حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا يف حقه 
  فرجع حاصل األمر إىل ختصيص عموم الكتاب هبذا القياس

يَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت ألن االسم يتناوله وال مانع املسألة الرابعة اتفقوا على دخول الكافر حتت عموم قوله َوالَِّذ
م   فاليهودي إذا قذف املسلم جيلد مثانني واهللا أعل

البحث الثالث يف املرمى وهي احملصنة قال أبو مسلم اسم اإلحصان يقع على املتزوجة وعلى العفيفة وإن مل 
وهو مأخوذ من منع الفرج فإذا تزوجت منعته )  ٩١األنبياء ( ا تتزوج لقوله تعاىل يف مرمي َوالَِّتى أَْحَصَنْت فَْرَجَه

  إال من زوجها وغري املتزوجة متنعه كل أحد ويتفرع عليه مسائل
املسألة األوىل ظاهر اآلية يتناول مجيع العفائف سواء كانت مسلمة أو كافرة وسواء كانت حرة أو رقيقة إال أن 

م والعقل والبلوغ واحلرية والعفة من الزنا وإمنا اعتربنا اإلسالم الفقهاء قالوا شرائط اإلحصان مخسة اإلسال
رفع القلم ( وإمنا اعتربنا العقل والبلوغ لقوله عليه السالم ) من أشرك باهللا فليس مبحصن ( لقوله عليه السالم 

اعتربنا العفة عن الزنا  وإمنا اعتربنا احلرية ألن العبد ناقص الدرجة فال يعظم عليه التعيري بالزنا وإمنا) عن ثالث 
ألن احلد مشروع لتكذيب القاذف فإذا كان املقذوف زانياً فالقاذف صادق يف القذف وكذلك إذا كان 

املقذوف وطىء امرأة بشبهة أو نكاح فاسد ألن فيه شبهة الزنا كما فيه شبهة احلل فكما أن إحدى الشبهتني 
فه أيضاً مث نقول من قذف كافراً أو جمنوناً أو صبياً أو أسقطت احلد عن الواطىء فكذا األخرى تسقطه عن قاذ

مملوكاً أو من قد رمى امرأة فال حد عليه بل يعزر لألذى حىت لو زىن يف عنفوان شبابه مرة مث تاب وحسن حاله 
وشاخ يف الصالح ال حيد قاذفه وكذلك لو زىن كافر أو رقيق مث أسلم وعتق وصلح حاله فقذفه قاذف ال حد 

  الف ما لو زىن يف حال صغره أو جنونه مث بلغ أو أفاق فقذفهعليه خب

قاذف حيد ألن فعل الصيب واجملنون ال يكون زناً ولو قذف حمصناً فقبل أن حيد القاذف زنا املقذوف سقط احلد 
ال يهتك ستر عبده يف أول ما  عن قاذفه ألن صدور الزنا يورث ريبة يف حالة فيما مضى ألن اهللا تعاىل كرمي 

تكب املعصية فبظهوره يعلم أنه كان متصفاً به من قبل روي أن رجالً زىن يف عهد عمر فقال واهللا ما زنيت إال ير
هذه فقال عمر كذبت إن اهللا ال يفضح عبده يف أول مرة وقال املزين وأبو ثور الزنا الطارىء ال يسقط احلد عن 

  القاذف
َن َيَرْونَ الُْمْحَصَناِت يقع على الرجال والنساء وسائر العلماء املسألة الثانية قال احلسن البصري قوله َوالَِّذي

أنكروا ذلك ألن لفظ احملصنات مجع ملؤنث فال يتناول الرجال بل اإلمجاع دل على أنه ال فرق يف هذا الباب بني 
  احملصنني واحملصنات

ون املقذوف معروفاً مبا قذف به فال املسألة الثالثة رمي غري احملصنات ال يوجب احلد بل يوجب التعزير إال أن يك
  حد هناك وال تعزير فهذا جمموع الكالم يف تفسري قوله سبحانه َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت

  أما قوله سبحانه ثُمَّ لَْم يَأُْتواْ بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَداء ففيه حبثان
أربعة شهداء بثالثة أحكام أحدها جلد مثانني البحث األول اعلم أن اهللا تعاىل حكم يف القاذف إذا مل يأت ب

وثانيها بطالن الشهادة وثالثها احلكم بفسقه إىل أن يتوب واختلف أهل العلم يف كيفية ثبوت هذه األحكام بعد 
اتفاقهم على وجوب احلد عليه بنفس القذف عند عجزه عن إقامة البينة على الزنا فقال قائلون قد بطلت 



سق قبل إقامة احلد عليه وهو قول الشافعي والليث بن سعد وقال أبو حنيفة ومالك وأبو شهادته ولزمه مسة الف
ا مل حيد قال أبو بكر الرازي وهذا مقتضى قوهلم إنه غري موسوم بسمة  يوسف وحممد وزفر شهادته مقبولة م

مبطلة لشهادة من وسم الفسق ما مل يقع به احلد ألنه لو لزمته مسة الفسق ملا جازت شهادته إذ كانت مسة الفسق 
هبا مث احتج أبو بكر على صحة قول أيب حنيفة رمحه اهللا بأمور أحدها قوله سبحانه َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت ثُمَّ 

َجلَْدةً  ظاهر اآلية يقتضي ترتب وجوب احلد على جمموع ا لقذف لَْم َيأُْتواْ بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَداء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانَِني 
اً على األمرين  والعجز عن إقامة الشهادة فلو علقنا هذا احلكم على القذف وحده قدح ذلك يف كونه معلق

وذلك خبالف اآلية وأيضاً فوجوب اجللد حكم مرتب على جمموع أمرين فوجب أن ال حيصل مبجرد حصول 
أحد األمرين دون اآلخر مل يوجد أحدمها كما لو قال المرأته إن دخلت الدار وكلمت فالناً فأنت طالق فأتت ب

اجلزاء فكذا ههنا وثانيها أن القاذف ال حيكم عليه بالكذب مبجرد قذفه وإذا كان كذلك وجب أن ال ترد 
شهادته مبجرد القذف بيان األول من ثالثة أوجه األول أن جمرد قذفه لو أوجب كونه كاذباً لوجب أن ال تقبل 

احلكم بكذبه واحلكم بكذبه يف قذفه حكم ببطالن شهادة من شهد بصدقه  بعد ذلك بينته على الزنا إذ قد وقع
يف كون املقذوف زانياً وملا أمجعوا على قبول بينته ثبت أنه مل حيكم عليه بالكذب مبجرد قذفه الثاين أن قاذف 

ا أمر بأن يشهد باهللا أنه  امرأته بالزنا ال حيكم بكذبه بنفس قذفه وإال ملا جاز إجياب اللعان بينه وبني امرأته ومل
بعدما العن بني الزوجني ) صلى اهللا عليه وسلم ( لصادق فيما رماها به من الزنا مع احلكم بكذبه وملا قال النيب 

فأخرب أن أحدمها بغري تعيني هو الكاذب ومل حيكم بكذب ) اهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ( 
  القاذف ويف ذلك دليل على أن

ال يوجب كونه كاذباً الثالث قوله تعاىل لَّْوالَ َجاءو َعلَْيِه بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَداء فَإِذْ لَْم َيأُْتواْ بِالشَُّهَداء  نفس القذف
فلم حيكم بكذهبم بنفس القذف فقط فثبت هبذه الوجوه أن )  ١٣النور ( فَأُْولَِئَك ِعنَد اللَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَ 
ونه كاذباً مبجرد القذف وإذا كان كذلك وجب أن ال تبطل شهادته مبجرد القذف القاذف غري حمكوم عليه بك

ألنه كان عدالً ثقة والصادر عنه غري معارض وملا كان جيب أن يبقى على عدالته فوجب أن يكون مقبول 
خرب أ) املسلمون عدول بعضهم على بعض إال حمدوداً يف قذف ( الشهادة وثالثها قوله عليه الصالة والسالم 

ببقاء عدالة القاذف ما مل حيد ورابعها ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
ا قذف امرأته عند رسول اهللا  جيلد ( فقال رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنهما يف قصة هالل بن أمية مل

ه متعلق بوقوع اجللد به وذلك يدل على أن جمرد فأخرب أن بطالن شهادت) هالل وتبطل شهادته يف املسلمني 
القذف ال يبطل الشهادة وخامسها أن الشافعي رمحه اهللا زعم أن شهود القذف إذا جاءوا متفرقني قبلت 

شهادهتم فإن كان القذف قد أبطل شهادته فواجب أن ال يقبلها بعد ذلك وإن شهد معه ثالثة ألنه قد فسق 
ال تبطل شهادهتم بنفس القذف  بقذفه ووجب احلكم بكذبه ويف ا يلزمه أن  قبول شهادهتم إذا جاءوا متفرقني م

وأما وجه قول الشافعي رمحه اهللا فهو أن اهللا تعاىل رتب على القذف مع عدم اإلتيان بالشهداء األربعة أموراً 
بعضها مرتباً ثالثة معطوفاً بعضها على بعض حبرف الواو وحرف الواو ال يقتضي الترتيب فوجب أن ال يكون 

ال يكون رد الشهادة مرتباً على إقامة احلد بل جيب أن يثبت رد الشهادة سواء أقيم  على البعض فوجب أن 
  احلد عليه أو ما أقيم واهللا أعلم



دُواْ َعلَْيهِنَّ البحث الثاين يف كيفية الشهادة على الزنا قال اهللا تعاىل َواللَاِتى يَأِْتَني الْفَاِحَشةَ  ِمن ّنَساِئكُْم فَاْسَتْشهِ
وقال تعاىل َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم يَأُْتواْ بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَداء وقال سعد بن )  ١٥النساء ( أَْرَبعةً  ّمْنكُْم 

  ئلمث ههنا مسا) يا رسول اهللا أرأيت إن وجدت مع امرأيت رجالً أمهله حىت آيت بأربعة شهداء قال نعم ( عبادة 
املسألة األوىل اإلقرار بالزنا هل يثبت بشهادة رجلني فيه قوالن أحدمها ال يثبت إال بأربعة كفعل الزنا والثاين 

يثبت خبالف فعل الزنا ألن الفعل يغمض االطالع عليه فاحتيط فيه باشتراط األربع واإلقرار أمر ظاهر فال 
  يغمض اإلطالع عليه

ل الزنا جيب أن يذكروا الزاين ومن زىن هبا ألنه قد يراه على جارية له فيظن أهنا املسألة الثانية إذا شهدوا على فع
أجنبية وجيب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل يف فرجها دخول امليل يف املكحلة فلو شهدوا مطلقاً أنه زىن ال 

ال يستفسر ولو أقر على يثبت ألهنم رمبا يرون املفاخذة زنا خبالف ما لو قذف إنساناً فقال زنيت جيب احلد و
  نفسه بالزنا هل يشترط أن يستفسر فيه وجهان أحدمها نعم كالشهود والثاين ال جيب كما يف القذف

املسألة الثالثة قال الشافعي رمحه اهللا ال فرق بني أن جييء الشهود متفرقني أو جمتمعني وقال أبو حنيفة رمحه اهللا 
قذف حجة الشافعي رمحه اهللا من وجوه األول أن اإلتيان بأربعة إذا شهدوا متفرقني ال يثبت وعليهم حد ال

ا به االشتراك ال إشعار له مبا به  شهداء قدر مشترك بني اإلتيان هبم جمتمعني أو متفرقني واللفظ الدال على م
  االمتياز فاآليت هبم متفرقني يكون عامال بالنص فوجب أن خيرج عن العهدة الثاين كل

شهود إذا جاءوا جمتمعني يثبت إذا جاءوا متفرقني كسائر األحكام بل هذا أوىل ألهنم إذا حكم يثبت بشهادة ال
جاءوا متفرقني كان أبعد عن التهمة وعن أن يتلقن بعضهم من بعض فلذلك قلنا إذا وقعت ريبة للقاضي يف 

وا معاً يف حالة شهادة الشهود فرقهم ليظهر على عورة إن كانت يف شهادهتم الثالث أنه ال يشترط أن يشهد
واحدة بل إذا اجتمعوا عند القاضي وكان يقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقبل شهادهتم فكذا إذا اجتمعوا 

على بابه مث كان يدخل واحد بعد واحد حجة أيب حنيفة رمحه اهللا من وجهني األول أن الشاهد الواحد ملا شهد 
يه  احلد لقوله تعاىل َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم َيأْتُواْ بِأَْرَبعَة فقد قذفه ومل يأت بأربعة من الشهداء فوجب عل

ِ ُشَهَداء أقصى ما يف الباب أهنم عربوا عن ذلك القذف بلفظ الشهادة وذلك ال عربة به ألنه يؤدي إىل إسقاط 
إسقاط احلد عن نفسه وحيصل حد القذف رأساً ألن كل قاذف ال يعجزه لفظ الشهادة فيجعل ذلك وسيلة إىل 

أن املغرية بن شعبة شهد عليه بالزنا عند عمر بن اخلطاب أربعة أبو بكرة ( مقصوده من القذف الثاين ما روي 
ونافع ونفيع وقال زياد وكان رابعهم رأيت إستاً تنبو ونفساً يعلو ورجالها على عاتقه كأذين محار وال أدري ما 

فلو قبل بعد ذلك شهادة غريهم لتوقف ألن )  يسأل هل معهم شاهد آخر وراء ذلك فجلد عمر الثالثة ومل
  احلدود مما يتوقف فيها وحيتاط

املسألة الرابعة لو شهد على الزنا أقل من أربعة ال يثبت الزنا وهل جيب حد القذف على الشهود فيه قوالن 
شهادة على الزنا ألن كل واحد ال يأمن أحدمها ال جيب ألهنم جاءوا جميء الشهود وألنا لو حددنا النسد باب ال

أن ال يوافقه صاحبه فيلزمه احلد والقول الثاين وهو األصح وبه قال أبو حنيفة رمحه اهللا جيب عليهم احلد 
  والدليل عليه الوجهان اللذان ذكرنامها يف املسألة الثالثة

ذوف بالزنا قال أبو حنيفة رمحه اهللا املسألة اخلامسة إذا قذف رجل رجالً فجاء بأربعة فساق فشهدوا على املق



يسقط احلد عن القاذف وال جيب احلد على الشهود وقال الشافعي رمحه اهللا يف أحد قوليه حيدون وجه قول أيب 
زمه احلد حنيفة قوله َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم يَأُْتواْ بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَداء وهذا قد أتى بأربعة شهداء فال يل

وألن الفاسق من أهل الشهادة وقد وجدت شرائط شهادة الزنا من اجتماعهم عند القاضي إال أنه مل تقبل 
شهادهتم ألجل التهمة فكما اعتربنا التهمة يف نفي احلد عن املشهود عليه فكذلك وجب اعتبارها يف نفي احلد 

ئط املعتربة يف قبول الشهادة فخرجوا عن أن عنهم ووجه قول الشافعي رمحه اهللا أهنم غري موصوفني بالشرا
  يكونوا شاهدين فبقوا حمض القاذفني وههنا آخر الكالم يف تفسري قوله تعاىل ثُمَّ لَْم َيأُْتواْ بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَداء

  أما قوله تعاىل فَاْجِلُدوُهْم ثََمانَِني َجلَْدةً  ففيه مسائل
ُهْم هو اإلمام على ما بيناه يف آية الزنا أو املالك على مذهب الشافعي أو املسألة األوىل املخاطب بقوله فَاْجِلُدو

  رجل صاحل ينصبه الناس عند فقد اإلمام
املسألة الثانية خص من عموم هذه اآلية صور أحدها الوالد يقذف ولده أو أحداً من نوافله فال جيب عليه احلد 

كان عبداً فالواجب جلد أربعني وكذا املكاتب وأم الولد كما ال جيب عليه القصاص بقتله الثانية القاذف إذا 
ومن بعضه حر وبعضه رقيق فحدهم حد العبيد الثالثة من قذف رقيقة عفيفة أو من زنت يف قدمي األيام مث تابت 

  فهي مبوجب اللغة حمصنة ومع ذلك ال جيب احلد بقذفها

رب شرب اخلمر مث ضرب القاذف ألن سبب املسألة الثالثة قالوا أشد الضرب يف احلدود ضرب الزنا مث ض
  عقوبته حمتمل للصدق والكذب إال أنه عوقب صيانة لألعراض وزجراً عن هتكها

املسألة الرابعة قال مالك والشافعي حد القذف يورث فإذا مات املقذوف قبل استيفاء احلد وقبل العفو يثبت 
ه يورث عنه وكذا لو أنشأ القذف بعد موت لوارثه حد القذف وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير فإن

املقذوف ثبت لوارثه طلب احلد وعند أيب حنيفة رمحه اهللا حد القذف ال يورث ويسقط باملوت حجة الشافعي 
رمحه اهللا أن حد القذف هو حق اآلدمي ألنه يسقط بعفوه وال يستويف إال بطلبه وحيلف فيه املدعى عليه إذا أنكر 

حجة أيب حنيفة رمحه اهللا ) ومن ترك حقاً فلورثته ( جب أن يورث لقوله عليه السالم وإذا كان حق اآلدمي و
أنه لو كان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب وألنه حق ليس فيه معىن املال والوثيقة فال يورث 

ال وفيه وجه ثان أنه كالوكالة واملضاربة واجلواب عن األول أن األصح عند الشافعية أنه يرثه مجيع الورثة كامل
يرثه كلهم إال الزوج والزوجة ألن الزوجية ترتفع باملوت وألن املقصود من احلد دفع العار عن النسب وذلك 

  ال يلحق الزوج والزوجة
املسألة اخلامسة إذا قدف إنسان إنساناً بني يدي احلاكم أو قذف امرأته برجل بعينه والرجل غائب فعلى احلاكم 

قذوف وخيربه بأن فالناً قذفك وثبت لك حد القذف عليه كما لو ثبت له مال على آخر وهو ال أن يبعث إىل امل
أنيساً ليخربها بأن فالناً قذفها بابنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( بعث النيب ( يعلمه يلزمه إعالمه وعلى هذا املعىن 

ا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فيسأله عن قال الشافعي رمحه اهللا وليس لإلمام إذ) ومل يبعثه ليتفحص عن زناها 
ذلك ألن اهللا تعاىل قال َوالَ َتَجسَُّسواْ وأراد به إذا مل يكن القاذف معيناً مثل إن قال رجل بني يدي احلاكم الناس 

  يقولون إن فالناً زىن فال يبعث احلاكم إليه فيسأله
فاختلف الفقهاء فيه فقال أكثر الصحابة والتابعني إنه إذا تاب قبلت  أما قوله تعاىل َوالَ َتقَْبلُواْ لَُهْم َشَهاَدةً  أََبداً



شهادته وهو قول الشافعي رمحه اهللا وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري واحلسن بن صاحل رمحهم اهللا ال تقبل 
اد إىل مجيع األحكام شهادة احملدود يف القذف إذا تاب وهذه املسألة مبنية على أن قوله إِالَّ الَِّذيَن َتاُبواْ هل ع

املذكورة أو اختص باجلملة األخرية فعند أيب حنيفة رمحه اهللا االستثناء املذكور عقيب اجلمل الكثرية خمتص 
باجلملة األخرية وعند الشافعي رمحه اهللا يرجع إىل الكل وهذه املسألة قد خلصناها يف أصول الفقه ونذكر ههنا 

اىل احتج الشافعي رمحه اهللا على أن شهادته مقبولة بوجوه أحدها قوله عليه ما يليق هبذا املوضع إن شاء اهللا تع
ومن ال ذنب له مقبول الشهادة فالتائب جيب أن يكون أيضاً ) التائب من الذنب كمن ال ذنب له ( السالم 

ا تاب عن مقبول الشهادة وثانيها أن الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته باإلمجاع فالقاذف املسلم إذ
القذف وجب أن تقبل شهادته ألن القذف مع اإلسالم أهون حاالً من القذف مع الكفر فإن قيل املسلمون ال 
يأملون بسب الكفار ألهنم شهروا بعداوهتم والطعن فيهم بالباطل فال يلحق املقذوف بقذف الكافر من الشني 

لمني زجراً عن إحلاق العار والشنآن وأيضاً والشنآن ما يلحقه بقذف مسلم مثله فشدد على القاذف من املس
فالتائب من الكفر ال جيب عليه احلد والتائب من القذف ال يسقط عنه احلد قال هذا الفرق ملغى بقوله عليه 

  أنبئهم أن هلم ما للمسلمني وعليهم ما على( السالم 

الشهادة فكذا التائب عن القذف ألن  وثالثها أمجعنا على أن التائب عن الكفر والقتل والزنا مقبول) املسلمني 
هذه الكبرية ليست أكرب من نفس الزنا ورابعها أن أبا حنيفة رمحه اهللا يقبل شهادته إذ تاب قبل احلد مع أن احلد 

حق املقذوف فال يزول بالتوبة فألن تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة احلد وقد حسنت حالته وزال اسم الفسق 
ا أن قوله إِالَّ الَِّذيَن َتاُبواْ استثناء مذكور عقيب مجل فوجب عوده إليها بأسرها ويدل عنه كان أوىل وخامسه

عليه أمور أحدها أمجعنا على أنه لو قال عبده حر وامرأته طالق إن شاء اهللا فإنه يرجع االستثناء إىل اجلميع فكذا 
يدخل لرفع حكم الكالم حىت ال يثبت فيه )  ٩٩يوسف ( فيما حنن فيه فإن قيل الفرق أن قوله إِن َشاء اللَُّه 

شيء واالستثناء املذكور حبرف االستثناء ال جيوز دخوله لرفع حكم الكالم رأساً أال ترى أنه جيوز أن يقول أنت 
طالق إن شاء اهللا فال يقع شيء ولو قال أنت طالق إال طالقاً كان الطالق واقعاً واالستثناء باطالً الستحالة 

كم الكالم بالكلية فثبت أنه ال يلزم من رجوع قوله إِن َشاء اللَُّه إىل مجيع ما تقدم صحة رجوع دخوله لرفع ح
ا تقدم قلنا هذا فرق يف غري حمل اجلمع ألن إن شاء اهللا جاز دخوله لرفع حكم الكالم  االستثناء حبرفه إىل مجيع م

خوله لرفع بعض الكالم فوجب جواز رجوعه بالكلية فال جرم جاز رجوعه إىل مجيع اجلمل املذكورة وإال جاز د
إىل مجيع اجلمل على هذا الوجه حىت يقتضي أن خيرج من كل واحد من اجلمل املذكورة بعضه وثانيها أن الواو 

اْ لَُهْم َشَهاَدةً  أََبداً َوأُْولَِئَك ُهُم الْفَ َجلَْدةً  َوالَ َتقَْبلُو اِسقُونَ صار اجلمع للجمع املطلق فقوله فَاْجِلُدوُهْم ثََمانَِني 
ال تقدم للبعض على البعض فلما دخل عليه االستثناء مل يكن رجوع االستثناء إىل بعضها أوىل من  كأنه ذكر معاً 

رجوعه إىل الباقي إذ مل يكن لبعضها على بعض تقدم يف املعىن ألبتة فوجب رجوعه إىل الكل ونظريه على قول 
فإن فاء التعقيب ما دخلت على )  ٦املائدة ( َها الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِذَا قُْمُتْم إِلَى أيب حنيفة رمحه اهللا قوله تعاىل َيأَيُّ

غسل الوجه بل على جمموع هذه األمور من حيث إن الواو ال تفيد الترتيب فكذا ههنا كلمة إال ما دخلت على 
ا واحد بعينه ألن حرف الواو ال يفيد الترتيب بل دخلت على اجملموع فإن قيل ا لواو قد تكون للجمع على م

يما ال خيتلف معناه  ذكرت وقد تكون لالستئناف وهي يف قوله َوأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ ألهنا إمنا تكون للجمع ف



ونظمه مجلة واحدة فيصري الكل كاملذكور معاً مثل آية الوضوء فإن الكل أمر واحد كأنه قال فاغسلوا هذه 
ه لفظ األمر وأما آية القذف فإن ابتداءها أمر وآخرها خرب فال جيوز أن ينظمهما األعضاء فإن الكل قد تضمن

مجلة واحدة وكان الواو لالستئناف فيختص االستثناء به قلنا مل ال جيوز أن جنعل اجلمل الثالث مبجموعهن جزاء 
جللد والرد الشرط كأنه قيل ومن قذف احملصنات فاجلدوهم وردوا شهادهتم وفسقوهم أي فامجعوا هلم ا

والفسق إال الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن اهللا يغفر هلم فينقبون غري جملودين وال مردودين وال مفسقني 
قبول  وثالثها أن قوله َوأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ عقيب قوله َوالَ َتقَْبلُواْ لَُهْم َشَهاَدةً  أََبداً يدل على أن العلة يف عدم

ونه فاسقاً ألن ترتيب احلكم على الوصف مشعر بالعلية ال سيما إذا كان الوصف مناسباً وكونه تلك الشهادة ك
فاسقاً يناسب أن ال يكون مقبول الشهادة إذا ثبت أن العلة لرد الشهادة ليست إال كونه فاسقاً ودل االستثناء 

أن مثل هذا االستثناء موجود  على زوال الفسق فقد زالت العلة فوجب أن يزول احلكم لزوال العلة ورابعها
وال )  ١٦٠البقرة ( يف القرآن قال اهللا تعاىل إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه إىل قوله إِالَّ الَِّذيَن َتاُبواْ 

وله الَ َتقَْرُبواْ خالف أن هذا االستثناء راجع إىل ما تقدم من أول اآلية وأن التوبة حاصلة هلؤالء مجيعاً وكذلك ق
  الصَّلَواةَ  َوأَنُتْم ُسكَاَرى
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

وصار التيمم ملن وجب عليه االغتسال كما أنه مشروع ملن وجب )  ٤٣النساء ( إىل قوله فَلَْم َتجُِدواْ َماء فََتَيمَُّمواْ 
عبيد يف إثبات مذهب الشافعي رمحه اهللا واحتج أصحاب أيب حنيفة على أن  عليه الوضوء وهذا الوجه ذكره أبو

حكم االستثناء خمتص باجلملة األخرية بوجوه أحدها أن االستثناء من االستثناء خيتص باجلملة األخرية فكذا يف مجيع 
ناء يكفي يف تصحيحه تعليقه الصور طرداً للباب وثانيها أن املقتضي لعموم اجلمل املتقدمة قائم واملعارض وهو االستث

جبملة واحدة ألن هبذا القدر خيرج االستثناء عن أن يكون لغواً فوجب تعليقه باجلملة الواحدة فقط وثالثها أن 
االستثناء لو رجع إىل كل اجلمل املتقدمة لوجب أنه إذا تاب أن ال جيلد وهذا باطل باإلمجاع فوجب أن خيتص 

واب عن األول أن االستثناء من النفي إثبات ومن اإلثبات نفي فاالستثناء عقيب لو االستثناء باجلملة األخرية واجل
رجع إىل االستثناء األول وإىل املستثىن فبقدر ما نفي من أحدمها أثبت يف اآلخر فينجرب الناقص بالزائد ويصري 

خيتص باجلملة األخرية واجلواب عن  االستثناء الثاين عدمي الفائدة فلهذا السبب قلنا يف االستثناء من االستثناء إنه
الثاين أنا بينا أن واو العطف ال تقتضي الترتيب فلم يكن بعض اجلمل متأخراً يف التقدير عن البعض فلم يكن تعليقه 
بالبعض أوىل من تعليقه بالباقي فوجب تعليقه بالكل واجلواب عن الثالث أنه ترك العمل به يف حق البعض فلم يترك 

حق الباقي واحتج أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا يف املسألة بوجوه من األخبار أحدها ما روى ابن عباس العمل به يف 
صلى اهللا عليه وسلم ( رضي اهللا عنهما يف قصة هالل بن أمية حني قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال رسول اهللا 

أن وقوع اجللد به يبطل ) اهللا عليه وسلم صلى ( فأخرب رسول اهللا ) جيلد هالل وتبطل شهادته يف املسلمني ) ( 
املسلمون عدول بعضهم على بعض إال حمدود ( شهادته من غري شرط التوبة يف قبوهلا وثانيها أن قوله عليه السالم 

( ومل يشترط فيه وجود التوبة منه وثالثها ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اهللا ) يف قذف 
قالت الشافعية هذا معارض بوجوه أحدها قوله ) ال جتوز شهادة حمدود يف اإلسالم ( قال ) م صلى اهللا عليه وسل

واألمر للوجوب فإذا علم احملدود وجبت عليه الشهادة ولو مل تكن ) إذا علمت مثل الشمس فاشهد ( عليه السالم 
وههنا قد حصل الظهور ألن دينه ) لظاهر حنن حنكم با( مقبولة ملا وجبت ألهنا تكون عبثاً وثانيها قوله عليه السالم 

أنه ضرب الذين شهدوا ( وعقله وعفته احلاصلة بالتوبة تفيد ظن كونه صادقاً وثالثها ما روي عن عمر بن اخلطاب 
على املغرية بن شعبة وهم أبو بكرة ونافع ونفيع مث قال هلم من أكذب نفسه قبلت شهادته ومن مل يفعل مل أجز 

وما أنكر ) ونفيع أنفسهما وتابا وكان يقبل شهادهتما وأما أبو بكرة فكان ال يقبل شهادته  شهادته فأكذب نافع
  عليه أحد من الصحابة فيه فهذا متام الكالم يف هذه املسألة

ال  أما قوله تعاىل َوأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ فاعلم أنه يدل على أمرين األول أن القذف من مجلة الكبائر ألن اسم الفسق
يقع إال على صاحب الكبرية الثاين أنه اسم ملن يستحق العقاب ألنه لو كان مشتقاً من فعله لكانت التوبة ال متنع من 

  دوامه كما ال متنع من وصفه بأنه ضارب وبأنه رام إىل غري ذلك
تكون قال الشافعي رمحه اهللا التوبة  وأما قوله تعاىل إِالَّ الَِّذيَن َتابُواْ فاعلم أهنم اختلفوا يف أن التوبة عن القذف كيف

منه إكذابه نفسه واختلف أصحابه يف معناه فقال األصطخري يقول كذبت فيما قلت فال أعود ملثله وقال أبو 
  إسحق ال يقول كذبت ألنه رمبا يكون صادقاً فيكون قوله كذبت كذباً والكذب



ول القاذف باطالً ندمت على ما قلت ورجعت عنه معصية واإلتيان باملعصية ال يكون توبة عن معصية أخرى بل يق
  وال أعود إليه

أما قوله وَأَْصلَحُواْ فقال أصحابنا إنه بعد التوبة ال بد من مضي مدة عليه يف حسن احلال حىت تقبل شهادته وتعود 
ما يضرب للعنني واليته مث قدروا تلك املدة بسنة حىت متر عليه الفصول األربع اليت تتغري فيها األحوال والطباع ك

  أجل سنة وقد علق الشرع أحكاماً بالسنة من الزكاة واجلزية وغريمها
وأما قوله تعاىل فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم فاملعىن أنه لكونه غفوراً رحيماً يقبل التوبة وهذا يدل على أن قبول التوبة غري 

حيماً ألنه إذا كان واجباً فهو إمنا يقبله خوفاً وقهراً لعلمه بأنه واجب عقالً إذ لو كان واجباً ملا كان يف قبوله غفوراً ر
لو مل يقبله لصار سفيهاً وخلرج عن حد اإلهلية أما إذا مل يكن واجباً فقبله فهناك تتحقق الرمحة واإلحسان وباهللا 

  التوفيق
  احلكم الرابع
  حكم اللعان

ُهْم شَُهَدآُء إِالَّ أَنفُُسُهْم فَشََهاَدةُ  أََحدِِهْم أَْرَبُع َشَهادَاٍت بِاللَِّه إِنَّهُ لَِمَن الصَّاِدِقَني َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواجَُهْم وَلَْم َيكُْن لَّ
اتٍ بِاللَِّه إِنَُّه لَِمَن ْرَبعَ َشَهاَدَوالَْخاِمَسةُ  أَنَّ لَْعَنةَ  اللَِّه َعلَْيِه إِن كَانَ ِمَن الْكَاِذبَِني وََيْدرَُؤاْ َعْنَها الَْعذَاَب أَن َتشَْهَد أَ

َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه تَوَّابٌ  الْكَاِذبَِني َوالَْخاِمَسةَ  أَنَّ غََضَب اللَِّه َعلَْيَهآ إِن كَانَ ِمَن الصَّاِدِقَني َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم
  َحكِيٌم

  م قذف الزوجات مث هذه اآلية مشتملة على أحباثإعلم أنه سبحانه ملا ذكر أحكام قذف األجنبيات عقبه بأحكا
ملا تزل قوله تعاىل وَالَِّذيَن ( البحث األول يف سبب نزوله وذكروا فيه وجوها أحدها قال ابن عباس رمحهم اهللا 

ل بيته فوجد رجالً َيْرُمونَ الُْمْحَصَناتِ ثُمَّ لَْم يَأُْتواْ بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَداء قال عاصم بن عدي األنصاري إن دخل منا رج
على بطن امرأته فإن جاء بأربعة رجال يشهدوا بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج وإن قتله قتل به وإن قال 
وجدت فالناً مع تلك املرأة ضرب وإن سكت سكت على غيظ اللهم افتح وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له 

صماً فقال لقد رأيت شريك بن سحماء على بطن امرأيت عومير وله امرأة يقال هلا خولة بنت قيس فأتى عومير عا
فقال يا رسول اهللا ما أسرع ما ابتليت هبذا يف أهل ) صلى اهللا عليه وسلم ( خولة فاسترجع عاصم وأتى رسول اهللا 

وما ذاك فقال أخربين عومير ابن عمي بأنه رأى شريك بن سحماء ) صلى اهللا عليه وسلم ( بييت فقال رسول اهللا 
) صلى اهللا عليه وسلم ( بطن امرأته خولة وكان عومير وخولة وشريك كلهم بنو عم عاصم فدعا رسول اهللا على 

هبم مجيعاً وقال لعومير اتق اهللا يف زوجتك وابنة عمك وال تقذفها فقال يا رسول اهللا أقسم باهللا أين رأيت شريكاً على 
  بطنها

اتقي اهللا وال ختربي ) صلى اهللا عليه وسلم ( ي فقال هلا رسول اهللا وأين ماقربتها منذ أربعة أشهر وأهنا حبلى من غري
إال مبا صنعت فقالت يا رسول اهللا إن عوميراً رجل غيور وإنه رأى شريكاً يطيل النظر إيل ويتحدث فحملته الغرية 

صالة جامعة فصلى حىت نودي ال) صلى اهللا عليه وسلم ( على ما قال فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فأمر رسول اهللا 
العصر مث قال لعومير قم وقل أشهد باهللا أن خولة لزانية وإين ملن الصادقني مث قال يف الثانية قل أشهد باهللا أين رأيت 

شريكاً على بطنها وإين ملن الصادقني مث قال يف الثالثة قل أشهد باهللا أهنا حبلى من غريي وإين ملن الصادقني مث قال يف 
باهللا أهنا زانية وأين ما قربتها منذ أربعة أشهر وإين ملن الصادقني مث قال يف اخلامس قل لعنة اهللا على  الرابعة قل أشهد

عومير يعين نفسه إن كان من الكاذبني فيما قال مث قال اقعد وقال خلولة قومي فقامت وقالت أشهد باهللا ما أنا بزانية 



أشهد باهللا ما رأى شريكاً على بطين وإنه ملن الكاذبني وقالت يف وإن زوجي عوميراً ملن الكاذبني وقالت يف الثانية 
الثالثة أشهد باهللا أين حبلى منه وإنه ملن الكاذبني وقالت يف الرابعة أشهد باهللا أنه ما رآين على فاحشة قط وإنه ملن 

صلى اهللا ( سول اهللا الكاذبني وقالت يف اخلامسة غضب اهللا على خولة إن كان عومير من الصادقني يف قوله ففرق ر
أن عاصماً ذات يوم رجع إىل أهله ( وثانيها قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية الكليب ) بينهما ) عليه وسلم 

ومتام احلديث كما تقدم ) ) صلى اهللا عليه وسلم ( فوجد شريك بن سحماء على بطن امرأته فأتى رسول اهللا 
ملا نزل َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناِت قال سعد بن عبادة وهو سيد األنصار لو  (وثالثها ما روى عكرمة عن ابن عباس 

صلى ( وجدت رجالً على بطنها فإين إن جئت بأربعة من الشهداء يكون قد قضى حاجته وذهب فقال رسول اهللا 
 تلمه فإنه رجل غيور فقال يا معشر األنصار أما تسمعون ما يقول سيدكم فقالوا يا رسول اهللا ال) اهللا عليه وسلم 

سعد يا رسول اهللا واهللا إين ألعرف أهنا من اهللا وأهنا حق ولكين عجبت منه فقال عليه السالم فإن اهللا يأىب إال ذلك 
قال فلم يلبثوا إال يسرياً حىت جاء ابن عمر له يقال له هالل بن أمية وهو أحد الثالثة الذين تاب اهللا عليهم فقال يا 

ما جاء ) صلى اهللا عليه وسلم ( إين وجدت مع امرأيت رجالً رأيت بعيين ومسعت بأذين فكره رسول اهللا رسول اهللا 
به فقال هالل واهللا يا رسول اهللا إين ألرى الكراهة يف وجهك مما أخربتك به واهللا يعلم أين لصادق وما قلت إال حقاً 

فاجتمعت األنصار فقالوا ابتلينا مبا قال ) ا إقامة احلد عليك إما البيتة وإم) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فقال رسول اهللا 
سعد فبينا هم كذلك إذ نزل عليه الوحي وكان إذا نزل عليه الوحي اربد وجهه وعال جسده محرة فلما سرى عنه 

 قال عليه السالم أبشر يا هالل فقد جعل اهللا لك فرجاً قال قد كنت أرجو ذلك من اهللا تعاىل فقرأ عليهم هذه
اآليات فقال عليه السالم ادعوها فدعيت فكذبت هالالً فقال عليه السالم اهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما 

تائب وأمر باملالعنة فشهد هالل أربع شهادات باهللا أنه ملن الصادقني فقال عليه السالم له عند اخلامسة اتق اهللا يا 
صلى اهللا ( ل واهللا ال يعذبين اهللا عليها كما مل جيلدين رسول اهللا هالل فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة فقا

وشهد اخلامسة مث قال رسول اهللا أتشهدين فشهدت أربع شهادات باهللا أنه ملن الكاذبني فلما أخذت ) عليه وسلم 
 ال أفضح قومي يف اخلامسة قال هلا اتقي اهللا فإن اخلامسة هي املوجبة فتفكرت ساعة ومهت باالعتراف مث قالت واهللا

بينهما مث ) صلى اهللا عليه وسلم ( وشهدت اخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني ففرق رسول اهللا 
قال انظروها إن جاءت به أثيبج أصهب أمحش الساقني فهو هلالل وإن جاءت به خدجل الساقني أورق جعداً فهو 

قال عكرمة لقد رأيته ) لسالم لوال اإلميان لكان يل وهلا شأن لصاحبه فجاءت به أورق خدجل الساقني فقال عليه ا
  بعد ذلك أمري مصر من األمصار وال يدري من أبوها

البحث الثاين ما يتعلق بالقراءة قرىء ومل تكن بالتاء ألن الشهداء مجاعة أو ألهنم يف معىن األنفس ووجه من قرأ أربع 
صدر الذي هو فشهادة أحدهم وهي مبتدأ حمذوف اخلرب فتقديره أن ينصب ألنه يف حكم املصدر والعامل فيه امل

فواجب شهادة أحدهم أربع شهادات وقرىء أن لعنة اهللا وأن غضب اهللا على ختفيف أن ورفع ما بعدها وقرىء أن 
  غضب اهللا على فعل الغضب وقرىء بنصب اخلامستني على معىن ويشهد اخلامسة

  ر فيه يتعلق بأطرافالبحث الثالث ما يتعلق باألحكام والنظ
  الطرف األول يف موجب اللعان وفيه مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه إذا رمى الرجل امرأته بالزنا جيب عليه احلد إن كانت حمصنة والتعزير إن مل تكن حمصنة كما 
عن القاذف إال يف رمي األجنبية ال خيتلف موجبهما غري أهنما خيتلفان يف املخلص ففي قذف األجنيب ال يسقط احلد 

بإقرار املقذوف أو ببينة تقوم على زناها ويف قذف الزوجة يسقط عنه احلد بأحد هذين األمرين أو باللعان وإمنا اعترب 



الشرع اللعان يف هذه الصورة دون األجنبيات لوجهني األول أنه ال معرة عليه يف زنا األجنبية واألوىل له ستره أما 
ر والنسب الفاسد فال ميكنه الصرب عليه وتوقيفه على البينة كاملعتذر فال جرم خص إذا زىن بزوجته فيلحقه العا

الشرع هذه الصورة باللعان الثاين أن الغالب يف املتعارف من أحوال الرجل مع امرأته أنه ال يقصدها بالقذف إال 
ملة فضم إليها ما يقويها من عن حقيقة فإذا رماها فنفس الرمي يشهد بكونه صادقاً إال أن شهادة احلال ليست بكا

  اإلميان كشهادة املرأة ملا ضعفت قويت بزيادة العدد والشاهد الواحد يتقوى باليمني على قول كثري من الفقهاء
صلى اهللا ( املسألة الثانية قال أبو بكر الرازي كان حد قاذف األجنبيات والزوجات واجللد والدليل عليه قول النيب 

) ائتين بأربعة يشهدون لك وإال فحد يف ظهرك ( أمية حني قذف امرأته بشريك بن سحماء  هلالل بن) عليه وسلم 
فثبت هبذا أن حد قاذف الزوجات كان كحد قاذف األجنبيات إال أنه نسخ عن األزواج اجللد باللعان وروى حنو 

وإن قتل قتلتموه وإن سكت ذلك يف الرجل الذي قال أرأيتم لو أن رجالً وجد مع امرأته رجالً فإن تكلم جلدمتوه 
  سكت على غيظ فدلت هذه األخبار على أن حد قاذف الزوجة كان اجللد وأن اهللا نسخه باللعان

املسألة الثالثة قال الشافعي رمحه اهللا إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو احلد ولكن املخلص منه باللعان كما أن 
د فإذا نكل الزوج عن اللعان يلزمه احلد للقذف فإذا العن الواجب بقذف األجنبية احلد واملخلص منه بالشهو

ونكلت عن اللعان يلزمها حد الزنا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حىت يالعن وكذا 
ْرمُونَ املرأة إذا نكلت حبست حىت ال تالعن حجة الشافعي وجوه أحدها أن اهللا تعاىل قال يف أول السورة َوالَِّذيَن َي

مث )  ٤النور ( يعين غري الزوجات ثُمَّ لَْم َيأْتُواْ بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَداء فَاْجِلُدوُهْم ثَمَانَِني َجلَْدةً  )  ٤النور ( الُْمْحَصنَاِت 
ْم فََشَهاَدةُ  أََحدِِهْم اآلية عطف عليه حكم األزواج فقال وَالَِّذيَن َيْرُمونَ أَْزواَجُهْم َولَْم َيكُْن لَُّهْم شَُهَداء إِالَّ أَنفُُسُه

فكما أن مقتضى قذف األجنبيات اإلتيان بالشهود أو اجللد فكذا موجب قذف الزوجات اإلتيان باللعان أو احلد 
ذاب ال وثانيها قوله تعاىل َوَيْدَرُؤاْ َعْنَها الَْعذَابَ أَن َتْشَهَد أَرَْبَع َشَهادَاٍت بِاللَِّه واأللف والالم الداخالن على الع

  يفيدان العموم ألنه مل جيب عليها مجيع أنواع العذاب فوجب صرفهما إىل

( املعهود السابق واملعهود السابق هو احلد ألنه تعاىل ذكر يف أول السورة َولَْيْشَهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ  ّمَن الُْمْؤِمنَِني 
يف قوله وََيْدرَُؤاْ َعْنَها الَْعذَاَب هو احلد ثبت أهنا لو مل واملراد منه احلد وإذا ثبت أن املراد من العذاب )  ٢النور 

تالعن حلدت وأهنا باللعان دفعت احلد فإن قيل املراد من العذاب هو احلبس قلنا قد بينا أن األلف والالم للمعهود 
صري اآلية جمملة أما املذكور وأقرب املذكورات يف هذه السورة العذاب مبعىن احلد وأيضاً فلو محلناه على احلد ال ت

لو محلناه على احلبس تصري اآلية جمملة ألن مقدار احلبس غري معلوم وثالثها قال الشافعي رمحه اهللا ومما يدل على 
بطالن احلبس يف حق املرأة أهنا تقول إن كان الرجل صادقاً فحدوين وإن كان كاذباً فخلوين فما بايل واحلبس وليس 

رسوله وال اإلمجاع وال القياس ورابعها أن الزوج قذفها ومل يأت باملخرج من شهادة  حبسي يف كتاب اهللا وال سنة
ء فَاْجِلُدوُهْم غريه أو شهادة نفسه فوجب عليه احلد لقوله تعاىل َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناتِ ثُمَّ لَْم يَأُْتواْ بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَدا

ثبت يف حق املرأة ألنه ال قائل بالفرق وخامسها قوله عليه السالم خلولة  وإذا ثبت ذلك يف حق الرجل)  ٤النور ( 
وهو نص يف الباب حجة أيب حنيفة رمحه اهللا أما يف حق املرأة فألهنا ما فعلت ) فالرجم أهون عليك من غضب اهللا ( 

جيوز رمجها لقوله عليه سوى أهنا تركت اللعان وهذا الترك ليس بينة على الزنا وال إقراراً منها به فوجب أن ال 
احلديث وإذا مل جيب الرجم إذا كانت حمصنة مل جيب اجللد يف غري احملصن ألنه ال قائل ) ال حيل دم امرىء ( السالم 

  بالفرق وأيضاً فالنكول ليس بصريح يف اإلقرار فلم جيز إثبات احلد به كاللفظ احملتمل للزنا ولغريه
ل هلا يا زانية وجب اللعان وقال مالك رمحه اهللا ال يالعن إال أن يقول رأيتك تزين املسألة الرابعة قال اجلمهور إذا قا



أو ينفي محالً هلا أو ولداً منها حجة اجلمهور أن عموم قوله َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت يتناول الكل وألنه ال تفاوت 
  يف قذف األجنبية بني الكل فكذا يف حق قذف الزوجة

ين املالعن قال الشافعي رمحه اهللا من صح ميينه صح لعانه فيجري اللعان بني الرقيقني والذميني واحملدودين الطرف الثا
وكذا إذا كان أحدمها رقيقاً أو كان الزوج مسلماً واملرأة ذمية قال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يصح يف صورتني إحدامها 

ان أجنبياً حنو أن تكون الزوجة مملوكة أو ذمية والثاين أن يكون أن تكون الزوجة ممن ال جيب على قاذفها احلد إذا ك
أحدمها من غري أهل الشهادة بأن يكون حمدوداً يف قذف أو عبداً أو كافراً مث زعم أن الفاسق واألعمى مع أهنما 

ُمونَ أَْزواَجُهمْ يتناول ليسا من أهل الشهادة يصح لعاهنما وجه قول الشافعي رمحه اهللا أن ظاهر قوله تعاىل وَالَِّذيَن َيْر
الكل وال معىن للتخصيص والقياس أيضاً ظاهر من وجهني األول أن املقصود دفع العار عن النفس ودفع ولد الزنا 
عن النفس وكما حيتاج غري احملدود إليه فكذا احملدود حمتاج إليه والثاين أمجعنا على أنه يصح لعان الفاسق واألعمى 

الشهادة فكذا القول يف غريمها واجلامع هو احلاجة إىل دفع عار الزنا ووجه قول أبو حنيفة وإن مل يكونا من أهل 
أربع من النساء ليس ( رمحه اهللا النص واملعىن أما النص فما روى عبداهللا بن عمرو بن العاص أنه عليه السالم قال 

أما املعىن ) ت اململوك واململوكة حتت احلر بينهن وبني أزواجهن مالعنة اليهودية والنصرانية حتت املسلم واحلرة حت
فنقول أما يف الصورة األوىل فألنه كان الواجب على قاذف الزوجة واألجنبية احلد بقوله َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناتِ 

د يف مث نسخ ذلك عن األزواج وأقيم اللعان مقامه فلما كان اللعان مع األزواج قائماً مقام احل)  ٤٠النور ( 
  األجنبيات مل جيب اللعان على من ال جيب عليه احلد لو قذفها أجنيب وأما يف الصورة

الثانية فالوجه فيه أن اللعان شهادة فوجب أن ال يصح إال من أهل الشهادة وإمنا قلنا إن اللعان شهادة لوجهني 
هَاَدةُ  أََحِدِهمْ أَْرَبُع َشهَادَاٍت بِاللَِّه فسمى اهللا تعاىل لعاهنما األول قوله تعاىل وَلَْم َيكُْن لَُّهْم ُشَهَداء إِالَّ أَنفُسُُهْم فََش

النساء ( وقال فَاسَْتْشهِدُواْ َعلَْيهِنَّ أَْرَبعةً  ّمْنكُْم )  ٢٨٢البقرة ( شهادة كما قال َواسَْتشْهُِدواْ َشهِيَدْينِ ّمن ّرَجاِلكُْم 
وجني أمرمها باللعان بلفظ الشهادة ومل يقتصر على لفظ اليمني إذا الثاين أنه عليه السالم حني العن بني الز)  ١٥

)  ٤النور ( ثبت أن اللعان شهادة وجب أن ال تقبل من احملدود يف القذف لقوله تعاىل َوالَ تَقَْبلُواْ لَُهْم شََهاَدةً  أََبداً 
من أهل الشهادة أو ألنه ال قائل بالفرق  وإذا ثبت ذلك يف احملدود ثبت يف العبد والكافر إما لإلمجاع على أهنما ليسا

أجاب الشافعي رمحه اهللا بأن اللعان ليس شهادة يف احلقيقة بل هو ميني ألنه ال جيوز أن يشهد اإلنسان لنفسه وألنه 
لو كان شهادة لكانت املرأة تأيت بثمان شهادات ألهنا على النصف من الرجل وألنه يصح من األعمى والفاسق وال 

هتما فإن قيل الفاسق والفاسقة قد يتوبان قلنا وكذلك العبد قد يعتق فتجوز شهادته مث أكد الشافعي رمحه جيوز شهاد
اهللا بأن العبد إذا عتق تقبل شهادته يف احلال والفاسق إذا تاب ال تقبل شهادته يف احلال مث ألزم أبا حنيفة رمحه اهللا 

أن جيوز اللعان بني الذمي والذمية وهذا كله كالم الشافعي  بأن شهادة أهل الذمة مقبولة بعضهم على بعض فينبغي
رمحه اهللا مث قال بعد ذلك وختتلف احلدود مبن وقعت له ومعناه أن الزوج إن مل يالعن تنصف حد القذف عليه لرقه 

  وإن العن ومل تالعن اختلف حدها بإحصاهنا وعدم إحصاهنا وحريتها ورقها
ى اللعان قال الشافعي رمحه اهللا يتعلق باللعان مخسة أحكام درء احلد ونفي الولد الطرف الثالث األحكام املرتبة عل

والفرقة والتحرمي املؤبد ووجوب احلد عليها وكلها تثبت مبجرد لعانه وال يفتقر فيه إىل لعاهنا وال إىل حكم احلاكم 
  ئلفإن حكم احلاكم به كان تنفيذاً منه ال إيقاعاً للفرقة فلنتكلم يف هذه املسا

املسألة األوىل اختلف اجملتهدون يف وقوع الفرقة باللعان على أربعة أقوال أحدها قال عثمان ألبيت ال أرى مالعنة 
الزوج امرأته تقتضي شيئاً يوجب أن يطلقها وثانيها قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد ال تقع الفرقة بفراغهما من 



الك والليث وزفر رمحهم اهللا إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن مل اللعان حىت يفرق احلاكم بينهما وثالثها قال م
يفرق احلاكم ورابعها قال الشافعي رمحه اهللا إذا أكمل الزوج الشهادة وااللتعان فقد زال فراش امرأته وال حتل له 

الفرقة فوجب أن ال أبداً التعنت أو مل تلتعن حجة عثمان البيت وجوه أحدها أن اللعان ليس بصريح وال كناية عن 
يفيد الفرقة كسائر األقوال اليت ال إشعار هلا بالفرقة ألن أكثر ما فيه أن يكون الزوج صادقاً يف قوله وهو ال يوجب 

حترمياً أال ترى أنه لو قامت البينة عليها مل يوجب ذلك حترمياً فإذا كان كاذباً واملرأة صادقة يثبت أنه ال داللة فيه 
يها لو تالعنا فيما بينهما مل يوجب الفرقة فكذا لو تالعنا عند احلاكم وثالثها أن اللعان قائم مقام على التحرمي وثان

الشهود يف قذف األجنبيات فكما أنه ال فائدة يف إحضار الشهود هناك إال إسقاط احلد فكذا اللعان ال تأثري له إال 
حد مل يوجب ذلك فرقة فكذا إذا العن ألن اللعان  إسقاط احلد ورابعها إذا أكذب الزوج نفسه يف قذفه إياها مث

بني املتالعنني فكان ذلك يف قصة العجالين وكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( قائم مقام درء احلد قال وأما تفريق النيب 
ن أمرين قد طلقها ثالثاً بعد اللعان فلذلك فرق بينهما وأما قول أيب حنيفة وهو أن احلاكم يفرق بينهما فال بد من بيا

  أحدمها أنه جيب على احلاكم أن يفرق بينهما ودليله ما روى سهل بن سعد يف قصة العجالين

مضت السنة يف املتالعنني أن يفرق بينهما مث ال جيتمعان أبداً والثاين أن الفرقة ال حتصل إال حبكم احلاكم واحتجوا 
مير كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها هي طالق قال عو( عليه بوجوه أحدها روى يف قصة عومير أهنما ملا فرغا 

واالستدالل هبذا اخلرب من وجوه أحدها أنه لو ) صلى اهللا عليه وسلم ( فطلقها ثالثاً قبل أن يأمره رسول اهللا ) ثالثاً 
ا اخلرب ألن إمساكها غري ممكن وثانيها ما روي يف هذ) كذبت عليها إن أمسكتها ( وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله 

وتنفيذ الطالق إمنا ميكن لو مل تقع الفرقة بنفس ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنه طلقها ثالث تطليقات فأنفذه رسول اهللا 
اللعان وثالثها ما قال سهل بن سعد يف هذا اخلرب مضت السنة يف املتالعنني أن يفرق بينهما وال جيتمعان أبداً ولو 

التفريق بعدها وثانيها قال أبو بكر الرازي قول الشافعي رمحه اهللا خالف اآلية  كانت الفرقة واقعة باللعان استحال
ألنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج لالعنت املرأة وهي أجنبية وذلك خالف اآلية ألن اهللا تعاىل إمنا أوجب اللعان بني 

وجب الفرقة إال حبكم احلاكم كما الزوجني وثالثها أن اللعان شهادة ال يثبت حكمه إال عند احلاكم فوجب أن ال ي
ال يثبت املشهود به إال حبكم احلاكم ورابعها اللعان تستحق به املرأة نفسها كما يستحق املدعي بالبينة فلما مل جيز أن 

يستحق املدعي مدعاه إال حبكم احلاكم وجب مثله يف استحقاق املرأة نفسها وخامسها أن اللعان ال إشعار فيه 
كثر ما فيه أهنا زنت ولو قامت البينة على زناها أو هي أقرت بذلك فذاك ال يوجب التحرمي فكذا بالتحرمي ألن أ

اللعان وإذا مل يوجد فيها داللة على التحرمي وجب أن ال تقع الفرقة به فال بد من إحداث التفريق إما من قبل الزوج 
البقاء على النكاح مل خيليا بل يفرق بينهما فدل  أو من قبل احلاكم أما قول مالك وزفر فحجته أهنما لو تراضيا على

على أن اللعان قد أوجب الفرقة أما قول الشافعي رمحه اهللا فله دليالن األول قوله تعاىل وََيْدرَُؤاْ َعْنَها الَْعذَاَب أَن 
جيب باللعان من َتشَْهَد اآلية فدل هذا على أنه ال تأثري للعان املرأة إال يف دفع العذاب عن نفسها وأن كل ما 

األحكام فقد وقع بلعان الزوج الثاين أن لعان الزوج وحده مستقل بنفي الولد فوجب أن يكون االعتبار بقوله يف 
اإلحلاق ال بقوهلا أال ترى أهنا يف لعاهنا تلحق الولد به وحنن ننفيه عنه فيعترب نفي الزوج ال إحلاق املرأة وهلذا إذا 

ولد وما دام يبقى مصراً على اللعان فالولد منفي عنه إذا ثبت أن لعانه مستقل بنفي أكذب الزوج نفسه أحلق به ال
) الولد للفراش ( الولد وجب أن يكون مستقالً بوقوع الفرقة ألن الفرقة لو مل تقع مل ينتف الولد لقوله عليه السالم 

يزول الفراش عنه مبجرد لعانه وأما  فما دام يبقى الفراش التحق به فلما انتفى الولد عنه مبجرد لعانه وجب أنه
األخبار اليت استدل هبا أبو حنيفة رمحه اهللا فاملراد به أن النيب عليه السالم أخرب عن وقوع الفرقة وحكم هبا وذلك ال 



ينايف أن يكون املؤثر يف الفرقة شيئاً آخر وأما األقيسة اليت ذكرها فمدارها على أن اللعان شهادة وليس األمر 
ل هو ميني على ما بينا وأما قوله اللعان ال إشعار فيه بوقوع احلرمة قلنا بينته على نفي الولد مقبولة ونفي كذلك ب

  الولد يتضمن نفي حلية النكاح واهللا أعلم
املسألة الثانية قال مالك والشافعي وأبو يوسف والثوري وإسحق واحلسن املتالعنان ال جيتمعان أبداً وهو قول علي 

مسعود وقال أبو حنيفة وحممد إذا أكذب نفسه وحد زال حترمي العقد وحلت له بنكاح جديد حجة وعمر وابن 
ومل يقل حىت تكذب ) ال سبيل لك عليها ( الشافعي رمحه اهللا أمور أحدها قوله عليه السالم للمالعن بعد اللعان 

إىل هذه الغاية كما قال يف ) وسلم  صلى اهللا عليه( نفسك ولو كان اإلكذاب غاية هلذه احلرمة لردها رسول اهللا 
  وثانيها)  ٢٣٠البقرة ( املطلقة بالثالث فَإِن طَلَّقََها فَالَ َتِحلُّ لَُه ِمن َبْعدُ َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه 

( هللا ما روي عن علي وعمر وابن مسعود أهنم قالوا ال جيتمع املتالعنان أبداً وهذا قد روي أيضاً مرفوعاً إىل رسول ا
مضت السنة أهنما إذا تالعنا ( وثالثها ما روى الزهري عن سهل بن سعد يف قصة العجالين ) صلى اهللا عليه وسلم 

حجة أيب حنيفة رمحه اهللا قوله تعاىل َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراء ذَِلكُْم وقوله فَانِكحُواْ َما ) فرق بينهما مث ال جيتمعان أبداً 
  طَاَب لَكُْم
الثالثة اتفق أهل العلم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللعان وحكى عن بعض من شذ أنه للزوج وال  املسألة

وهذا ضعيف ألن األخبار الدالة على أن النسب ) الولد للفراش ( ينتفي نسبه باللعان واحتج بقوله عليه السالم 
  ينتفي باللعان كاملتواترة فال يعارضها هذا الواحد

بعة قال الشافعي رمحه اهللا لو أتى أحدمها ببعض كلمات اللعان ال يتعلق به احلكم وقال أبو حنيفة رمحه املسألة الرا
اهللا أكثر كلمات اللعان تعمل عمل الكل إذا حكم به احلاكم والظاهر مع الشافعي ألنه يدل على أهنا ال تدرأ 

  لك فإمنا يقوله بدليل منفصلالعذاب عن نفسها إال بتمام ما ذكره اهللا تعاىل ومن قال خبالف ذ
الطرف الرابع يف كيفية اللعان واآلية دالة عليها صرحياً فالرجل يشهد أربع شهادات باهللا بأن يقول أشهد باهللا إين 

ملن الصادقني فيما رميتها به من الزنا مث يقول من بعد وعليه لعنة اهللا إن كان من الكاذبني ويتعلق بلعان الزوج تلك 
مسة على قول الشافعي رمحه اهللا مث املرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسها عليها أن تالعن وال األحكام اخل

يتعلق بلعاهنا إال هذا احلكم الواحد مث ههنا فروع الفرع األول أمجعوا على أن اللعان كالشهادة فال يثبت إال عند 
واملرأة قاعدة وتقام املرأة حىت تشهد والرجل قاعد ويأمر احلاكم الثاين قال الشافعي رمحه اهللا يقام الرجل حىت يشهد 

اإلمام من يضع يده على فيه عند االنتهاء إىل اللعنة والغضب ويقول له أين أخاف إن مل تك صادقاً أن تبوء بلعنة اهللا 
املواضع املعظمة الثالث اللعان مبكة بني املقام والركن وباملدينة عند املنرب وبيت املقدس يف مسجده ويف غريها يف 

ولعان املشرك كغريه يف الكيفية وأما الزمان فيوم اجلمعة بعد العصر وال بد من حضور مجاعة من األعيان أقلهم 
  أربعة

  الطرف اخلامس يف سائر الفوائد وفيه مسائل
األول أن  املسألة األوىل احتج أصحابنا هبذه اآلية على بطالن قول اخلوارج يف أن الزنا والقذف كفر من وجهني

الرامي إن صدق فهي زانية وإن كذب فهو قاذف فال بد على قوهلم من وقوع الكفر من أحدمها وذلك يكون ردة 
فيجب على هذا أن تقع الفرقة وال لعان أصالً وأن تكون فرقة الردة حىت ال يتعلق بذلك توارث ألبتة الثاين أن 

  جتلد أو ترجم ألن عقوبة املرتد مباينة للحد يف الزنا الكفر إذا ثبت عليها بلعانه فالواجب أن تقتل ال أن
املسألة الثانية اآلية دالة على بطالن قول من يقول إن وقوع الزنا يفسد النكاح وذلك ألنه جيب إذا رماها بالزنا أن 



كافرة ولو يكون قوله هذا كأنه معترف بفساد النكاح حىت يكون سبيله سبيل من يقر بأهنا أخته من الضراع أو بأهنا 
  كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمي من قبل اللعان وقد ثبت باإلمجاع فساد ذلك

املسألة الثالثة قالت املعتزلة دلت اآلية على أن القاذف مستحق للعن اهللا تعاىل إذا كان كاذباً وأنه قد فسق وكذلك 
منهما أن يلعنا أنفسهما كما ال جيوز أن يدعو أحد  الزاين والزانية يستحقان غضب اهللا تعاىل وعقابه وإال مل حيسن

ربه أن يلعن األطفال واجملانني وإذا صح ذلك فقد استحق العقاب والعقاب يكون دائماً كالثواب وال جيتمعان 
فثواهبما أيضاً حمبط فال جيوز إذا مل يتوبا أن يدخال اجلنة ألن األمة جممعة على أن من دخل اجلنة من املكلفني فهو 

مثاب على طاعاته وذلك يدل على خلود الفساق يف النار قال أصحابنا ال نسلم أن كونه مغضوباً عليه بفسقه ينايف 
  كونه مرضياً عنه جلهة إميانه مث لو سلمناه فلم نسلم أن اجلنة ال يدخلها إال مستحق الثواب واإلمجاع ممنوع

تغليظاً عليها ألهنا هي أصل الفجور ومنبعه خبيالئها  املسألة الرابعة إمنا خصت املالعنة بأن ختمس بغضب اهللا
  وإطماعها ولذلك كانت مقدمة يف آية اجللد

واعلم أنه سبحانه ملا بني حكم الرامي للمحصنات واألزواج على ما ذكرنا وكان يف ذلك من الرمحة والنعمة ما ال 
الً إىل دفع العذاب عن نفسها وهلما السبيل إىل خفاء فيه ألنه تعاىل جعل باللعان للمرء سبيالً إىل مراده وهلا سبي

التوبة واإلنابة فألجل هذا بني تعاىل بقوله َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه عظم نعمه فيما بينه من هذه األحكام 
تركه يدل على أنه  وفيما أمهل وأبقى ومكن من التوبة وال شبهة يف أن يف الكالم حذفاً إذ ال بد من جواب إال أن

  أمر عظيم ال يكتنه ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به
  احلكم اخلامس
  قصة اإلفك

 ٍء مِّْنُهْم مَّا اكَْتَسَب ِمَن اِإلثْمِ إِنَّ الَِّذيَن َجآُءوا بِاِإلفِْك ُعْصَبةٌ  مِّْنكُْم الَ َتْحَسُبوُه َشّراً لَّكُمْ َبلْ ُهَو خَْيٌر لَّكُْم ِلكُلِّ اْمرِى
  َوالَِّذى تََولَّى ِكْبَرُه مِْنُهْم لَُه َعذَاٌب َعظِيٌم

  الكالم يف هذه اآلية من وجهني أحدمها تفسريه والثاين سبب نزوله
أما التفسري فاعلم أن اهللا تعاىل ذكر يف هذه اآلية ثالثة أشياء أوهلا أنه حكى الواقعة وهو قوله إِنَّ الَِّذيَن َجاءوا 

ّمْنكُْم واإلفك أبلغ ما يكون من الكذب واالفتراء وقيل هو البهتان وهو األمر الذي ال تشعر به حىت بِاإلفِْك ُعْصَبةٌ  
يفجأك وأصله اإلفك وهو القلب ألنه قول مأفوك عن وجهه وأمجع املسلمون على أن املراد ما أفك به على عائشة 

عائشة خالف ذلك لوجوه أحدها أن كوهنا وإمنا وصف اهللا تعاىل ذلك الكذب بكونه إفكاً ألن املعروف من حال 
املعصوم مينع من ذلك ألن األنبياء مبعوثون إىل الكفار ليدعوهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( زوجة للرسول 

ويستعطفوهم فوجب أن ال يكون معهم ما ينفرهم عنهم وكون اإلنسان حبيث تكون زوجته مسافحة من أعظم 
  مرأة النيب كافرة كامرأة نوح ولوط ومل جيز أناملنفرات فإن قيل كيف جاز أن تكون ا

تكون فاجرة وأيضاً فلو مل جيز ذلك لكان الرسول أعرف الناس بامتناعه ولو عرف ذلك ملا ضاق قلبه وملا سأل 
عائشة عن كيفية الواقعة قلنا اجلواب عن األول أن الكفر ليس من املنفرات أما كوهنا فاجرة فمن املنفرات واجلواب 

ين أنه عليه السالم كثرياً ما كان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه بفساد تلك األقوال قال تعاىل َولَقَْد عن الثا
فكان هذا من هذا الباب وثانيها أن املعروف من حال عائشة )  ٩٧احلجر ( َنْعلَُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُركَ بَِما َيقُولُونَ 
عد عن مقدمات الفجور ومن كان كذلك كان الالئق إحسان الظن به وثالثها قبل تلك الواقعة إمنا هو الصون والب



أن القاذفني كانوا من املنافقني وأتباعهم وقد عرف أن كالم العدو املفترى ضرب من اهلذيان فلمجموع هذه القرائن 
األربعني وكذلك كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول الوحي أما العصبة فقيل إهنا اجلماعة من العشرة إىل 

العصابة واعصوصبوا اجتمعوا وهم عبداهللا بن أيب بن سلول رأس النفاق وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح 
  بن أثاثة ومحنة بنت جحش ومن ساعدهم

ن أما قوله ّمنكُْم فاملعىن أن الذين أتوا بالكذب يف أمر عائشة مجاعة منكم أيها املؤمنون ألن عبداهللا كان من مجلة م
حكم له باإلميان ظاهراً ورابعها أنه سبحانه شرح حال املقذوفة ومن يتعلق هبا بقوله الَ َتْحَسُبوُه شَّراً لَّكُْم َبلْ ُهَو 

َخْيٌر لَّكُْم والصحيح أن هذا اخلطاب ليس مع القاذفني بل مع من قذفوه وآذوه فإن قيل هذا مشكل لوجهني أحدمها 
املقذوفني مها عائشة وصفوان فكيف حتمل عليهما صيغة اجلمع يف قوله الَ َتْحَسُبوهُ  أنه مل يتقدم ذكرهم والثاين أن

َشّراً لَّكُْم واجلواب عن األول أنه تقدم ذكرهم يف قوله ّمنكُْم وعن الثاين أن املراد من لفظ اجلمع كل من تأذى 
بو بكر ومن يتصل به فإن قيل فمن تأذى بذلك وكذلك أ) صلى اهللا عليه وسلم ( بذلك الكذب واغتم ومعلوم أنه 

أي جهة يصري خرياً هلم مع أنه مضرة يف العاجل قلنا لوجوه أحدها أهنم صربوا على ذلك الغم طلباً ملرضاة اهللا تعاىل 
فاستوجبوا به الثواب وهذه طريقة املؤمنني عند وقوع الظلم هبم وثانيها أنه لوال إظهارهم لإلفك كان جيوز أن تبقى 

منة يف صدور البعض وعند اإلظهار انكشف كذب القوم على مر الدهر وثالثها أنه صار خرياً هلم ملا فيه التهمة كا
من شرفهم وبيان فضلهم من حيث نزلت مثان عشرة آية كل واحدة منها مستقلة برباءة عائشة وشهد اهللا تعاىل 

الشرف والفضل ورابعها صريورهتا حبال بكذب القاذفني ونسبهم إىل اإلفك وأوجب عليهم اللعن والذم وهذا غاية 
تعلق الكفر واإلميان بقدحها ومدحها فإن اهللا تعاىل ملا نص على كون تلك الواقعة إفكاً وبالغ يف شرحه فكل من 

يشك فيه كان كافراً قطعاً وهذه درجة عالية ومن الناس من قال قوله تعاىل الَ َتْحَسبُوُه شَّراً لَّكُْم خطاب مع 
جعله اهللا تعاىل خرياً هلم من وجوه أحدها أنه صار ما نزل من القرآن مانعاً هلم من االستمرار عليه فصار القاذفني و

مقطعة هلم عن إدامة هذا اإلفك وثانيها صار خرياً هلم من حيث كان هذا الذكر عقوبة معجلة كالكفارة وثالثها 
عيف ألنه تعاىل خاطبهم بالكاف وملا وصف أهل صار خرياً هلم من حيث تاب بعضهم عنده واعلم أن هذا القول ض

  اإلفك جعل اخلطاب باهلاء بقوله تعاىل ِلكُلّ اْمرِىء ّمْنُهْم مَّا اكَْتَسَب ِمَن اإلثْمِ

ومعلوم أن نفس ما اكتسبوه ال يكون عقوبة فاملراد هلم جزاء ما اكتسبوه من العقاب يف اآلخرة واملذمة يف الدنيا 
  يكون مثل قدر اخلوض واملعىن أن قدر العقاب

  أما قوله َوالَِّذى تََولَّى كِْبَرُه ِمنُْهْم لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم ففيه مسائل
  املسألة األوىل قرىء كربه بالضم والكسر وهو عظمه

حني أنزل اهللا عذرها ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية قال الضحاك الذي توىل كربه حسان ومسطح فجلدمها 
أرجو له اجلنة فقيل أليس هو ( هما امرأة من قريش وروي أن عائشة رضي اهللا عنها ذكرت حساناً وقالت وجلد مع

إن اهللا ( وقال عليه الصالة والسالم ) الذي توىل كربه فقالت إذا مسعت شعره يف مدح الرسول رجوت له اجلنة 
ولعل اهللا جعل ذلك العذاب ) من العمى وأي عذاب أشد ( ويف رواية أخرى ) يؤيد حساناً بروح القدس يف شعره 

العظيم ذهاب بصره واألقرب يف الرواية أن املراد به عبداهللا بن أيب بن سلول فإنه كان منافقاً يطلب ما يكون قدحاً 
  يف الرسول عليه السالم وغريه كان تابعاً له فيما كان يأيت وكان فيهم من ال يتهم بالنفاق

ضافة الكرب إليه أنه كان مبتدئاً بذلك القول فال جرم حصل له من العقاب مثل ما حصل املسألة الثالثة املراد من إ
من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم ( لكل من قال ذلك لقوله عليه الصالة والسالم 



  وقيل سبب تلك اإلضافة شدة الرغبة يف إشاعة تلك الفاحشة وهو قول أيب مسلم) القيامة 
املسألة الرابعة قال اجلبائي قوله تعاىل ِلكُلّ امْرِىء ّمْنُهْم مَّا اكَْتَسَب ِمَن اإلثْمِ أي عقاب ما اكتسب ولو كانوا ال 

يستحقون على ذلك عقاباً ملا جاز أن يقول تعاىل ذلك وفيه داللة على أن من مل يتب منهم صار إىل العذاب الدائم 
ال جيوز استقاق الثواب واجلواب أن الكالم يف احملابطة قد مر غري مرة فال وجه  يف اآلخرة ألن مع استحقاق العذاب

  لإلعادة واهللا أعلم
أما سبب النزول فقد روى الزهري عن سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وعلقمة بن أيب وقاص وعبيد اهللا بن 

إذا أراد سفراً ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان رسول اهللا ( عبداهللا بن عقبة بن مسعود كلهم رووا عن عائشة قالت 
أقرع بني نسائه فأيتهن خرج امسها خرج هبا معه قالت فأقرع بيننا يف غزوة غزاها قبل غزوة بين املصطلق فخرج 

وذلك بعد نزول آية احلجاب فحملت يف هودج فلما ) صلى اهللا عليه وسلم ( فيها امسى فخرجت مع رسول اهللا 
وقرب من املدينة نزل منزالً مث أذن بالرحيل فقمت حني أذنوا بالرحيل ) اهللا عليه وسلم  صلى( انصرف رسول اهللا 

ومشيت حىت جاوزت اجليش فلما قضيت شأين وأقبلت إىل رحلي فلمست صدري فإذا عقد يل من جزع أظفار قد 
ي وهم حيسبون انقطع فرجعت والتمست عقدي وحبسين طلبه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونين فحملوا هودج

أين فيه خلفيت فإين كنت جارية حديث السن فظنوا أين يف اهلودج وذهبوا بالبعري فلما رجعت مل أجد يف املكان أحداً 
فجلست وقلت لعلهم يعودون يف طليب فنمت وقد كان صفوان بن املعطل ميكث يف العسكر يتتبع أمتعة الناس 

فلما رآين عرفين وقال ما خلفك عن الناس فأخربته اخلرب فنزل  فيحمله إىل املنزل اآلخر لئال يذهب منهم شيء
وتنحى حىت ركبت مث قاد البعري وافتقدين الناس حني نزلوا وماج الناس يف ذكرى فبينا الناس كذلك إذ هجمت 

  املدينة وحلقين) صلى اهللا عليه وسلم ( عليهم فتكلم الناس وخاضوا يف حديثي وقدم رسول اهللا 

صلى ( ه عليه السالم ما عهدته من اللطف الذي كنت أعرف منه حني أشتكى إمنا يدخل رسول اهللا وجع ومل أر من
مث يقول كيف تيكم فذاك الذي يريبين وال أشعر بعد مبا جرى حىت نقهت فخرجت يف بعض ) اهللا عليه وسلم 

ا فعثرت أم مسطح يف مرطها الليايل مع أم مسطح ملهم لنا مث أقبلت أنا وأم مسطح قبل بييت حني فرغنا من شأنن
ت ( فقالت تعس مسطح فأنكرت ذلك وقلت أتسبني رجالً شهد بدراً فقالت وما بلغك اخلربا فقلت وما هو فقال 

أشهد أنك من املؤمنات الغافالت مث أخربتين بقول أهل اإلفك فازددت مرضاً على مرضي فرجعت أبكي مث دخل ) 
وقال كيف تيكم فقلت ائذن يل أن آيت أبوي فأذن يل فجئت أبوي وقلت  )صلى اهللا عليه وسلم ( على رسول اهللا 

ألمي يا أمه ماذا يتحدث الناس قالت يا بنية هوين عليك فواهللا لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر 
أصبحت أبكي  إال أكثرن عليها مث قالت أمل تكوين علمت ما قيل حىت اآلن فأقبلت أبكي فبكيت تلك الليلة مث

فدخل علي أيب وأنا أبكي فقال ألمي ما يبكيها قالت مل تكن علمت ما قيل فيها حىت اآلن فأقبل يبكي مث قال اسكيت 
علي بن أيب طالب عليه السالم وأسامة بن زيد واستشارمها يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( يا بنية ودعا رسول اهللا 

أهلك وال نعلم إال خرياً وأما علي فقال مل يضيق اهللا عليك والنساء سواها فراق أهله فقال أسامة يا رسول اهللا هم 
بريرة وسأهلا عن أمري قالت بريرة يا ) صلى اهللا عليه وسلم ( كثري وإن تسأل اجلارية تصدقك فدعا رسول اهللا 

عن عجني أهلها حىت رسول اهللا والذي بعثك باحلق إن رأيت عليها أمراً قط أكثر من أهنا جارية حديثة السن تنام 
خطيباً على املنرب فقال يا معشر املسلمني من يعذرين ) صلى اهللا عليه وسلم ( تأيت الداجن فتأكله قالت فقام النيب 

من رجل قد بلغين أذاه يف أهلي يعين عبداهللا بن أيب فواهللا ما علمت على أهلي إال خرياً ولقد ذكروا رجالً ما علمت 
يدخل على أهلي إال معي فقام سعد بن معاذ فقال أعذرك يارسول اهللا منه إن كان من  عليه إال خرياً وما كان



األوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من اخلزرج فما أمرتنا فعلناه فقام سعد بن عبادة وهو سيد اخلزرج وكان 
قام أسيد بن حضري وهو ابن رجالً صاحلاً ولكن أخذته احلمية فقال لسعد بن معاذ كذبت واهللا ال تقدر على قتله ف

عم سعد بن معاذ وقال كذبت لعمر اهللا لنقتلنه وإنك ملنافق جتادل عن املنافقني فثار احليان األوس واخلزرج حىت 
على املنرب فلم يزل خيفضهم حىت سكتوا قالت ومكثت يومي ) صلى اهللا عليه وسلم ( مهوا أن يقتتلوا ورسول اهللا 
يظنان أن البكاء فالق كبدي فبينا مها جالسان عندي وأنا أبكي إذ دخل علينا رسول  ذلك ال يرقأ يل دمع وأبواي

فسلم مث جلس قالت ومل جيلس عندي منذ قيل يف ما قيل ولقد لبث شهراً ال يوحي اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
بريئة فسيربئك اهللا تعاىل وإن كنت  إليه يف شأين شيئاً مث قال أما بعد يا عائشة فإنه بلغين عنك كذا وكذا فإن كنت

صلى اهللا عليه ( أملمت بذنب فاستغفري اهللا وتويب إليه فإن العبد إذا تاب تاب اهللا عليه قالت فما قضى رسول اهللا 
مقالته فاض دمعي مث قلت أليب أجب عين رسول اهللا فقال واهللا ما أدري ما أقول فقلت ألمي أجييب عين ) وسلم 

واهللا ال أدري ما أقول فقلت وأنا جارية حديثة السن ما أقرأ من القرآن كثرياً إين واهللا لقد عرفت  رسول اهللا فقالت
أنكم قد مسعتم هبذا حىت استقر يف نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم إين بريئة ال تصدقوين وإن اعترفت لكم بأمر 

كما قال العبد الصاحل أبو يوسف ومل أذكر امسه فََصْبٌر  واهللا يعلم أين بريئة لتصدقوين واهللا ال أجد يل ولكم مثالً إال
قالت مث حتولت واضطجعت على فراشي وأنا واهللا أعلم أن )  ١٨يوسف ( َجِميلٌ وَاللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ 

فسي من أن يتكلم اهللا يف اهللا تعاىل يربئين ولكن واهللا ما كنت أظن أن ينزل يف شأين وحياً يتلى فشأين كان أحقر يف ن
بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اهللا يف النوم رؤيا يربئين اهللا هبا قالت فواهللا ما قام رسول اهللا من جملسه 

  وال خرج من أهل البيت

أحد حىت أنزل اهللا الوحي على نبيه فأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحي حىت إنه ليتحدر عنه مثل اجلمان من 
عرق يف اليوم الشايت من ثقل الوحي فسجى بثوب ووضعت وسادة حتت رأسه فواهللا ما فرغت وال باليت لعلمي ال

حىت ظننت أن نفسي أبوي ستخرجان ) صلى اهللا عليه وسلم ( برباءيت وأما أبواي فواهللا ما سرى عن رسول اهللا 
ك فكان أول كلمة تكلم هبا أن قال ابشري يا فرقاً من أن يأيت اهللا بتحقيق ما قال الناس فلما سرى عنه وهو يضح

عائشة أما واهللا لقد برأك اهللا فقلت حبمد اهللا ال حبمدك وال حبمد أصحابك فقالت أمي قومي إليه فقلت واهللا ال أقوم 
ْم العشر آيات فقال أبو إليه وال أمحد أحداً إال اهللا أنزل براءيت فأنزل اهللا تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َجاءوا بِاإلفِْك ُعْصَبةٌ  ّمْنكُ

بكر واهللا ال أنفق على مسطح بعد هذا وكان ينفق عليه لقرابته منه وفقره فأنزل اهللا تعاىل َوالَ يَأَْتلِ أُْولُواْ الْفَْضلِ 
فر اهللا يل فرجع فقال أبو بكر بلى واهللا إين ألحب أن يغ)  ٢٢النور ( ِمنكُْم إىل قوله أَالَ ُتِحبُّونَ أَن َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم 

على املنرب فذكر ذلك وتال ) صلى اهللا عليه وسلم ( النفقة على مسطح قالت فلما نزل عذري قام رسول اهللا 
  )القرآن فلما نزل ضرب عبداهللا بن أيب ومسطحاً ومحنة وحسان احلد 

هبا من اآلداب والزواجر  واعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا ذكر القصة وذكر حال املقذوفني والقاذفني عقبها مبا يليق
  وهي أنواع
  النوع األول

  لَّْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمنَاُت بِأَنفُسِهِْم خَْيراً َوقَالُواْ َهاذَآ إِفٌْك مُّبٌِني
ا كان يليه الفعل كقوله وهذا من مجلة اآلداب اليت كان يلزمهم اإلتيان هبا و لَْوالَ معناه هال وذلك كثري يف اللغة إذ

فأما إذا وليه االسم فليس كذلك )  ٩٨يونس ( وقوله فَلَْوالَ كَاَنْت قَْرَيةٌ  ءاَمَنْت )  ١٠املنافقون ( لَْوال أَخَّْرَتنِى 
واملراد كان الواجب )  ١٠انور ( وقوله َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه )  ٣١سبأ ( كقوله لَْوالَ أَنُتْم لَكُنَّا ُمْؤِمنَِني 



على املؤمنني إذ مسعوا قول القاذف أن يكذبوه ويشتغلوا بإحسان الظن وال يسرعوا إىل التهمة فيمن عرفوا فيه 
  الطهارة وههنا سؤاالت

السؤال األول هال قيل لوال إذ مسعتموه ظننتم بأنفسكم خرياً وقلتم فلم عدل عن اخلطاب إىل الغيبة وعن املضمر 
 الظاهر اجلواب ليبالغ يف التوبيخ بطريقة االلتفات ويف التصريح بلفظ اإلميان داللة على أن االشتراك فيه يقتضي إىل

أن ال يظن باملسلمني إال خرياً ألن دينه حيكم بكون املعصية منشأ للضرر وعقله يهديه إىل وجوب االحتراز عن 
ذا وجد هذا املقتضى لالحتراز ومل يوجد يف مقابلته راجح الضرر وهذا يوجب حصول الظن باحترازه عن املعصية فإ

  يساويه يف القوة وجب إحسان الظن وحرم اإلقدام على الطعن
السؤال الثاين ما املراد من قوله بأنفسهم اجلواب فيه وجهان األول املراد أن يظن بعضهم ببعض خرياً ونظريه قوله 

وقوله فَإِذَا َدَخلُْتمْ ُبُيوتاً فََسلُّمواْ َعلَى )  ٥٤البقرة ( وقوله فَاقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم )  ١١احلجرات ( َوالَ َتلِْمُزواْ أَنفَُسكُْم 
  ومعناه أي بأمثالكم من املؤمنني الذين هم كأنفسكم)  ٦١النور ( أَنفُِسكُْم 

صفوان أكنت تظن  روي أن أبا أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال ألم أيوب أما ترين ما يقال فقالت لو كنت بدل
فعائشة خري ) صلى اهللا عليه وسلم ( حبرم رسول اهللا سوءاً قال ال قالت ولو كنت بدل عائشة ما خنت رسول اهللا 

مين وصفوان خري منك وقال ابن زيد ذلك معاتبة للمؤمنني إذ املؤمن ال يفجر بأمه وال األم بابنها وعائشة رضي اهللا 
جعل املؤمنني كالنفس الواحدة فيما جيري عليها من األمور فإذا جرى على أحدهم  عنها هي أم املؤمنني والثاين أنه

مثل املسلمني يف تواصلهم وترامحهم كمثل ( مكروه فكأنه جرى على مجيعهم عن النعمان بن بشري قال عليه السالم 
ون للؤمنني كالبنيان يشد املؤمن( وعن أيب بردة قال عليه السالم ) اجلسد إذا وجع بعضه بالسهر واحلمى وجع كله 

  )بعضه بعضاً 
السؤال الثالث ما معىن قوله َهاذَا إِفٌْك مُّبٌِني وهل حيل ملن يسمح ما ال يعرفه أن يقول ذلك اجلواب من وجهني 

األول كذلك جيب أن يقول لكنه خيرب بذلك عن قول القاذف الذي ال يستند إىل أمارة وال عن حقيقة الشيء الذي 
املعصوم عن مجيع ) صلى اهللا عليه وسلم ( اين أن ذلك واجب يف أمر عائشة ألن كوهنا زوجة الرسول ال يعلمه الث

املنفرات كالدليل القاطع يف كون ذلك كذباً قال أبو بكر الرازي هذا يدل على أن الواجب فيمن كان ظاهره 
على الصحة واجلواز ولذلك قال العدالة أن يظن به خرياً ويوجب أن يكون عقود املسلمني وتصرفاهتم حممولة 

أصحابنا فيمن وجد رجالً مع امرأة أجنبية فاعترفا بالتزويج إنه ال جيوز تكذيبهما بل جيب تصديقهما وزعم مالك 
أنه حيدمها أن مل يقيما بينة على النكاح ومن ذلك أيضاً ما قال أصحابنا رضي اهللا عنهم فيمن باع درمهاً وديناراً 

نه خيالف بينهما ألنا قد أمرنا حبسن الظن باملؤمنني فوجب محله على ما جيوز وهو املخالفة بينهما بدرمهني ودينارين إ
وكذلك إذا باع سيفاً حملى فيه مائة درهم مبائيت درهم إنا جنعل املائة باملائة والفضل بالسيف وهو يدل أيضاً على 

هم ريبة ألنا مأمورون حبسن الظن وذلك يوجب قبول قول أيب حنيفة رمحه اهللا يف أن املسلمني عدول ما مل يظهر من
  ) ٢٨النجم ( الشهادة ما مل يظهر منه ريبة توجب التوقف عنها أوردها قال تعاىل إَنَّ الظَّنَّ الَ ُيغْنِى ِمَن الَْحّق َشيْئًا 

  النوع الثاين
  لشَُّهَدآِء فَأُْولَاِئَك ِعنَد اللَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَلَّْوالَ َجآُءو َعلَْيِه بِأَْرَبَعةِ  ُشَهَدآَء فَإِذْ لَمْ َيأْتُواْ بِا

وهذا من باب الزواجر واملعىن هال أتوا على ما ذكروه بأربعة شهداء يشهدون على معاينتهم فيما رموها به فَإِذْ لَمْ 
أي يف حكمه هم الكاذبون فإن  أي فحني مل يقيموا بينة على ما قالوا فأولئك عند اهللا)  ١٣النور ( َيأْتُواْ بِالشَُّهَداء 

قيل أليس إذا مل يأتوا بالشهداء فإنه جيوز كوهنم صادقني كما جيوز كوهنم كاذبني فلم جزم بكوهنم كاذبني واجلواب 



من وجهني األول أن املراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة وهم كانوا عند اهللا كاذبني الثاين املراد فأولئك عند اهللا 
 فإن الكاذب جيب زجره عن الكذب والقاذف إن مل يأت بالشهود فإنه جيب زجره فلما كان شأنه يف حكم الكاذبني

  شأن الكاذب يف الزجر ال جرم أطلق عليه لفظ الكاذب جمازاً

  النوع الثالث
  ْضُتْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظيٌمَولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفى الدُّْنَيا َواالٌّ ِخَرةِ  لََمسَّكُْم ِفى َمآ أَفَ

وهذا من باب الزواجر أيضاً ولوال ههنا المتناع الشيء لوجود غريه ويقال أفاض يف احلديث واندفع وخاض ويف 
املعىن وجهان األول ولوال أين قضيت أن أتفضل عليكم يف الدنيا بضروب النعم اليت من مجلتها اإلمهال للتوبة وأن 

بالعفو واملغفرة لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث اإلفك والثاين ولوال فضل أترحم عليكم يف اآلخرة 
اهللا عليكم ورمحته ملسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم يف الدنيا واآلخرة معاً فيكون فيه تقدمي وتأخري واخلطاب 

  بقبول التوبة ملن تاب للقذفة وهو قول مقاتل وهذا الفضل هو حكم اهللا تعاىل من تأخريه العذاب وحكمه
  النوع الرابع

  َو ِعنَد اللَِّه َعِظيٌمإِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلِْسنَِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم مَّا لَّْيسَ لَكُْم بِِه ِعلٌْم وََتْحَسبُوَنُه َهيِّناً َوُه
تلقونه يأخذه بعضكم من  إذ ظرف ملسكم أو ألفضتم ومعىن) الكشاف ( وهذا أيضاً من الزواجر قال صاحب 

وقرىء على )  ٣٧البقرة ( بعض يقال تلقى القول وتلقنه وتلقفه ومنه قوله تعاىل فََتلَقَّى ءاَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت 
األصل تتلقونه وإتلقونه بإدغام الذال يف التاء وتلقونه من لقيه مبعىن لفقه وتلقونه من إلقائه بعضهم على بعض 

نه من الولق واأللف وهو الكذب وتلقونه حمكية عن عائشة وعن سفيان مسعت أمي تقرأ إذ تثقفونه وتلقونه وتألقو
وكان أبوها يقرأ حبرف عبداهللا بن مسعود واعلم أن اهللا تعاىل وصفهم بارتكاب ثالثة آثام وعلق مس العذاب 

له ما وراءك فيحدثه حبديث  العظيم هبا أحدها تلقي اإلفك بألسنتهم وذلك أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول
اإلفك حىت شاع واشتهر فلم يبق بيت وال ناد إال طار فيه فكأهنم سعوا يف إشاعة الفاحشة وذلك من العظائم 

وثانيها أهنم كانوا يتكلمون مبا ال علم هلم به وذلك يدل على أنه ال جيوز اإلخبار إال مع العلم فأما الذي ال يعلم 
)  ٣٦اإلسراء ( بار عما علم كذبه يف احلرمة ونظريه قوله َوالَ َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم صدقه فاإلخبار عنه كاإلخ

فإن قيل ما معىن قوله بِأَفْواِهكُْم والقول ال يكون إال بالفم قلنا معناه أن الشيء املعلوم يكون علمه يف القلب فيترجم 
ألسنتكم من غري أن حيصل يف القلب علم به كقوله َيقُولُونَ عنه باللسان وهذا اإلفك ليس إال قوالً جيري على 

وثالثها أهنم كانوا يستصغرون ذلك وهو عظيم من العظائم )  ١٦٧آل عمران ( بِأَفْواهِهِم مَّا لَْيَس ِفى قُلُوبِهِْم 
الثاين نبه بقوله وََتْحَسبُوَنهُ ويدل على أمور ثالثة األول يدل على أن القذف من الكبائر لقوله َوُهَو ِعنَد اللَِّه َعِظيٌم 

َهّيناً على أن عظم املعصية ال خيتلف بظن فاعلها وحسبانه بل رمبا كان ذلك مؤكداً لعظمها من حيث جهل كوهنا 
عظيماً الثالث الواجب على املكلف يف كل حمرم أن يستعظم اإلقدام عليه إذ ال يأمن أنه من الكبائر وقيل ال صغرية 

  كبرية مع االستغفارمع اإلصرار وال 

  النوع اخلامس
  َولَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم مَّا َيكُونُ لََنآ أَن نََّتكَلََّم بِهَاذَا ُسْبحَاَنَك هَاذَا ُبْهَتانٌ َعِظيٌم

وهذا من باب اآلداب أي هال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا وإمنا وجب عليهم االمتناع منه لوجوه 
دها أن املقتضى لكوهنم تاركني هلذا الفعل قائم وهو العقل والدين ومل يوجد ما يعارضه فوجب أن يكون ظن أح



كوهنم تاركني للمعصية أقوى من ظن كوهنم فاعلني هلا فلو أنه أخرب عن صدور املعصية لكان قد رجح املرجوح 
لك سبب للعن لقوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ على الراجح وهو غري جائز وثانيها وهو أنه يتضمن إيذاء الرسول وذ

وثالثها أنه سبب إليذاء عائشة وإيذاء أبويها ومن )  ٥٧األحزاب ( اللََّه َوَرسُولَُه لَعََنُهُم اللَُّه ِفى الدُّنَْيا َواالِْخَرةِ  
بعها أنه إقدام على ما يتصل هبم من غري سبب عرف إقدامهم عليه وال جناية عرف صدورها عنهم وذلك حرام ورا

جيوز أن يكون سبباً للضرر مع االستغناء عنه والعقل يقتضي التباعد عنه ألن القاذف بتقدير كونه صادقاً ال يستحق 
الثواب على صدقه بل يستحق العقاب ألنه أشاع الفاحشة وبتقدير كونه كاذباً فإنه يستحق العقاب العظيم ومثل 

( حتراز عنه وخامسها أنه تضييع للوقت مبا ال فائدة فيه وقال عليه الصالة والسالم ذلك مما يقتضي صريح العقل اال
وسادسها أن يف إظهار حماسن الناس وستر مقاحبهم ختلقاً بأخالق اهللا تعاىل ) من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه 

ه إذا مسع القذف أن يسكت عنه وأن فهذه الوجوه توجب على العاقل أن) ختلقوا بأخالق اهللا ( وقال عليه السالم 
جيتهد يف االحتراز عن الوقوع فيه فإن قيل كيف جاز الفصل بني لوال وبني قلتم بالظرف قلنا الفائدة فيه أنه كان 

  الواجب عليهم أن حيترزوا أول ما مسعوا باإلفك عن التكلم به
  أما قوله سُْبحَاَنَك َهاذَا ُبهَْتانٌ َعِظيٌم ففيه سؤاالن

ال األول كيف يليق سبحانك هبذا املوضع اجلواب من وجوه األول املراد منه التعجب من عظم األمر وإمنا السؤ
استعمل يف معىن التعجب ألنه يسبح اهللا عند رؤية العجيب من صانعه مث كثر حىت استعمل يف كل متعجب منه الثاين 

أنه منزه عن أن يرضى بظلم هؤالء الفرقة املفترين الرابع املراد تنزيه اهللا تعاىل عن أن تكون زوجة نبيه فاجرة الثالث 
  أنه منزه عن أن ال يعاقب هؤالء القذفة الظلمة

السؤال الثاين مل أوجب عليهم أن يقولوا هذا هبتان عظيم مع أهنم ما كانوا عاملني بكونه كذباً قطعاً واجلواب من 
ألن زوجة الرسول ال جيوز أن تكون فاجرة الثاين أهنم ملا  وجهني األول أهنم كانوا متمكنني من العلم بكونه هبتاناً

جزموا أهنم ما كانوا ظانني له بالقلب كان إخبارهم عن ذلك اجلزم كذباً ونظريه قوله َواللَُّه َيشَْهُد إِنَّ الْمَُناِفِقَني 
  ) ١املنافقون ( لَكَاِذُبونَ 

  النوع السادس
  ثِْلِه أََبداً إِن كُنُتْم مُّْؤِمنَِني َوُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم االٌّ َياِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌمَيِعظُكُُم اللَُّه أَن َتعُوُدواْ ِلِم

وهذا من باب الزواجر واملعىن يعظكم اهللا هبذه املواعظ اليت هبا تعرفون عظم هذا الذنب وأن فيه احلد والنكال يف 
ل هذا العمل أبداً وأبدهم ما داموا أحياء مكلفني وقد دخل حتت الدنيا والعذاب يف اآلخرة لكي ال تعودوا إىل مث

ذلك من قال ومن مسع فلم ينكر ألن حاهلما سواء يف أن فعال ما ال جيوز وإن كان من أقدم عليه أعظم ذنباً فبني أن 
  الغرض مبا عرفهم من هذه الطريقة أن ال يعودوا إىل مثل ما تقدم منهم وههنا مسائل

استدلت املعتزلة بقوله إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني على أن ترك القذف من اإلميان وعلى أن فعل القذف ال يبقى  املسألة األوىل
معه اإلميان ألن املعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط واجلواب هذا معارض بقوله إِنَّ الَِّذيَن َجاءوا بِاإلفْكِ 

ؤمنون فدل ذلك على أن القذف ال يوجب اخلروج عن اإلميان وإذا أي منكم أيها امل)  ١١النور ( ُعْصَبةٌ  ّمْنكُْم 
  ثبت التعارض محلنا هذه اآلية على التهييج يف اإلتعاظ واالنزجار

املسألة الثانية قالت املعتزلة دلت هذه اآلية على أنه تعاىل أراد من مجيع من وعظه جمانبه مثل ذلك يف املستقبل وإن 
ا الوجه تدل على أنه تعاىل يريد من كلهم الطاعة وإن عصوا ألن قوله َيعِظُكُُم اللَُّه كان فيهم من ال يطيع فمن هذ

  أَن َتُعودُواْ معناه لكي ال تعودوا ملثله وذلك داللة اإلرادة واجلواب عنه قد تقدم مراراً



واْ األظهر أنه ال جيوز كما ال جيوز أن املسألة الثالثة هل جيوز أن يسمى اهللا تعاىل واعظاً لقوله َيِعظُكُُم اللَُّه أَن َتعُوُد
  ) ٢ ١الرمحن ( يسمى معلماً لقوله الرَّْحَمُن َعلََّم الْقُْرءانَ 

تمسك به أما قوله تعاىل وَُيَبّيُن اللَُّه لَكُُم االَْياِت وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم فاملراد من اآليات ما به يعرف املرء ما ينبغي أن ي
ماً حكيماً يؤثر مبا جيب أن يبينه وجيب أن يطاع ألجل ذلك ألن من ال يكون عاملاً ال جيب قبول مث بني أنه لكونه علي

تكليفه ألنه قد يأمر مبا ال ينبغي وألن املكلف إذا أطاعه فقد ال يعلم أنه أطاعه وحينئذ ال يبقى للطاعة فائدة وأما من 
فإذا أطاعه املكلف فقد يعذب املطيع وقد يثيب العاصي كان عاملاً لكنه ال يكون حكيماً فقد يأمره مبا ال ينبغي 

وحينئذ ال يبقى للطاعة فائدة وأما إذا كان عليماً حكيماً فإنه ال يأمر إال مبا ينبغي وال يهمل جزاء املستحقني فلهذا 
  ذكر هاتني الصفتني وخصهما بالذكر وههنا سؤاالت
كون كذلك لو كان عاملاً بقبح القبيح وعاملاً بكونه غنياً عنه فيكون األول احلكيم هو الذي ال يأيت مبا ال ينبغي وإمنا ي

العليم داخالً يف احلكيم فكان ذكر احلكيم مغنياً عنه هذا على قول املعتزلة وأما على قول أهل السنة واجلماعة 
  فاحلكمة هي العلم فقط فذكر العليم احلكيم يكون تكراراً حمضاً اجلواب حيمل ذلك على التأكيد

السؤال الثاين قالت املعتزلة دلت اآلية على أنه إمنا جيب قبول بيان اهللا تعاىل جملرد كونه عاملاً حكيماً واحلكيم هو 
الذي ال يفعل القبائح فتدل اآلية على أنه لو كان خالقاً للقبائح ملا جاز االعتماد على وعده ووعيده واجلواب 

على قوله لكونه عاملاً بكل املعلومات فإن اجلاهل ال اعتماد على قوله  احلكم عندنا هو العليم وإمنا جيوز االعتماد
  ألبتة

  السؤال الثالث قالت املعتزلة قوله ُيَبّيُن اللَُّه لَكُْم أي ألجلكم وهذا يدل على أن أفعاله معللة

ل انتفاعهم باألغراض وألن قوله لَكُْم ال جيوز محله على ظاهره ألنه ليس الغرض نفس ذواهتم بل الغرض حصو
وطاعتهم وإمياهنم فدل هذا على أنه تعاىل يريد اإلميان من الكل واجلواب املراد أنه سبحانه فعل هبم ما لو فعله غريه 

  لكان ذلك غرضاً
  النوع السابع

دُّْنَيا وَاالٌّ ِخَرةِ  َواللَُّه َيْعلَُم وَأَْنُتمْ الَ إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَن َتشِيَع الْفَاِحَشةُ  ِفى الَِّذيَن َءاَمُنواْ لَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم ِفى ال
  َتْعلَُمونَ

اعلم أنه سبحانه ملا بني ما على أهل اإلفك وما على من مسع منهم وما ينبغي أن يتمسكوا به من آداب الدين أتبعه 
قد شارك يف هذا الذم كما شارك فيه من فعله بقوله إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَن َتِشيعَ الْفَاِحَشةُ  ليعلم أن من أحب ذلك ف

ومن مل ينكره وليعلم أن أهل األفك كما عليهم العقوبة فيما أظهروه فكذلك يستحقون العقاب مبا أسروه من حمبة 
إشاعة الفاحشة يف املؤمنني وذلك يدل على وجوب سالمة القلب للمؤمنني كوجوب كف اجلوارح والقول عما 

  يضرهبم وههنا مسائل
ملسألة األوىل معىن اإلشاعة االنتشار يقال يف هذا العقار سهم شائع إذا كان يف اجلميع ومل يكن منفصالً وشاع ا

  احلديث إذا ظهر يف العامة
املسألة الثانية ال شك أن ظاهر قوله إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ يفيد العموم وأنه يتناول كل من كان هبذه الصفة وال شك أن 

زلت يف قذف عائشة إال أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها يف هذه اآلية ن
العموم ومما يدل على أنه ال جيوز ختصيصها بقذفة عائشة قوله تعاىل يف الَِّذيَن كَفَُرواْ فإنه صيغة مجع ولو أراد عائشة 

لى عبداهللا بن أيب ألنه هو الذي سعى يف إشاعة وحدها مل جيز ذلك والذين خصصوه بقذفة عائشة منهم من محله ع



الفاحشة قالوا معىن اآلية إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ واملراد عبداهللا أن تشيع الفاحشة أي الزنا يف الذين آمنوا أي يف عائشة 
  وصفوان

بون صدورهم ضرباً إين ألعرف قوماً يضر( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة روي عن رسول اهللا 
يسمعه أهل النار وهم اهلمازون اللمازون الذين يلتمسون عورات املسلمني ويهتكون ستورهم ويشيعون فيهم من 

ال يستر عبد مؤمن عورة عبد مؤمن إال ستره اهللا يوم القيامة ( وعنه عليه الصالة والسالم ) الفواحش ما ليس فيهم 
وعنه عليه الصالة ) ته يوم القيامة ومن ستر عورته ستر اهللا عورته يوم القيامة ومن أقال مسلماً صفقته أقال اهللا عثر

وعن عبداهللا بن عمر عنه ) املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه ( والسالم 
هو يشهد أن ال إله إال اهللا وأن من سره أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته و( عليه الصالة والسالم قال 

ال ( وعن أنس قال قال عليه الصالة والسالم ) حممداً رسول اهللا وحيب أن يؤتى إىل الناس ما حيب أن يؤتى إليه 
  )يؤمن العبد حىت جيب ألخيه ما حيب لنفسه من اخلري 

  عضهم هو احلداملسألة الرابعة اختلفوا يف عذاب الدنيا فقال بعضهم إقامة احلد عليهم وقال ب

عبداهللا بن أيب وحسان ومسطح وقعد ) صلى اهللا عليه وسلم ( واللعن والعداوة من اهللا واملؤمنني ضرب رسول اهللا 
( صفوان حلسان فضربه ضربة بالسيف فكف بصره وقال احلسن عىن به املنافقني ألهنم قصدوا أن يغموا رسول اهللا 

فهو كافر وعذاهبم يف الدنيا هو ما كانوا ) صلى اهللا عليه وسلم (  ومن أراد غم رسول اهللا) صلى اهللا عليه وسلم 
يتعبون فيه وينفقون ملقاتلة أوليائهم مع أعدائهم وقال أبو مسلم الذين حيبون هم املنافقون حيبون ذلك فأوعدهم اهللا 

الْكُفَّاَر وَالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ  باجملاهدة لقوله َجاِهِد) صلى اهللا عليه وسلم ( تعاىل العذاب يف الدنيا على يد الرسول 
واألقرب أن املراد هبذا العذاب ما استحقوه بإفكهم وهو احلد واللعن والذم فأما عذاب )  ٧٣التوبة ( َعلَْيهِْم 

  اآلخرة فال شك أنه يف القرب عذابه ويف القيامة عذاب النار
فهو حسن املوقع هبذا املوضع ألن حمبة القلب كامنة وحنن ال نعلمها إال  أما قوله َواللَُّه َيعْلَُم َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ

باألمارات أما اهللا سبحانه فهو ال خيفى عليه شيء فصار هذا الذكر هناية يف الزجر ألن من أحب إشاعة الفاحشة 
الذي أخفاه كعلمه وإن بالغ يف إخفاء تلك احملبة فهو يعلم أن اهللا تعاىل يعلم ذلك منه وإن علمه سبحانه بذلك 

  بالذي أظهره ويعلم قدر اجلزاء عليه
املسألة اخلامسة اآلية تدل على أن العزم على الذنب العظيم عظيم وأن إرادة الفسق فسق ألنه تعاىل علق الوعيد 

  مبحبة إشاعة الفاحشة
حيث استحق هذا  املسألة السادسة قال اجلبائي دلت اآلية على أن كل قاذف مل يتب من قذفه فال ثواب له من

العذاب الدائم وذلك مينع من استحقاق ضده الذي هو الثواب فمن هذا الوجه تدل على ما نقوله يف الوعيد واعلم 
  أن حاصله يرجع إىل مسألة احملابطة وقد تقدم الكالم عليه

اىل هو اخلالق ألفعال املسألة السابعة قالت املعتزلة إن اهللا تعاىل بالغ يف ذم من أحب إشاعة الفاحشة فلو كان تع
العباد ملا كان مشيع الفاحشة إال هو فكان جيب أن ال يستحق الذم على إشاعة الفاحشة إال هو ألنه هو الذي فعل 

  تلك اإلشاعة وغريه مل يفعل شيئاً منها والكالم عليه أيضاً قد تقدم
  ن استنطاقها إشاعة للفاحشة وذلك ممنوع منهاملسألة الثامنة قال أبو حنيفة رمحه اهللا املصابة بالفجور ال تستنطق أل

  النوع الثامن
  َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه َرُءوٌف رَّحِيٌم



وفيه وجوه أحدها أن جوابه حمذوف وكأنه قال هللكتم أو لعذبكم اهللا واستأصلكم لكنه رؤوف رحيم قال ابن 
ومحنة وجيوز أن يكون اخلطاب عاماً والثاين جوابه يف قوله زَكَى ِمنكُم ّمْن أََحدٍ أََبداً عباس اخلطاب حلسان ومسطح 

والثالث جوابه لكانت الفاحشة تشيع فتعظم املضرة وهو قول أيب مسلم واألقرب أن جوابه حمذوف )  ٢١النور ( 
كاملنفصل من األول فال )  ٢١النور ( َزكَى مِنكُم ّمْن أََحٍد ألن قوله من بعد َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما 

جيب أن يكون جواباً لألول خصوصاً وقد وقع بني الكالمني كالم آخر واملراد أنه لوال إنعامه بأن بقي وأمهل ومكن 
  من التاليف هللكوا لكنه لرأفته ال يدع ما هو للعبد أصلح وإن جىن على نفسه

  النوع التاسع
الْفَْحَشآِء وَالُْمْنكَرِ َولَْوالَ فَْضلُ َها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ َتتَّبِعُواْ ُخطُوَاِت الشَّيْطَاِن َوَمن َيتَّبِْع ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن فَإِنَُّه َيأُْمُر بِياأَيُّ

  ُيَزكِّى َمن َيَشآُء وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما زَكَى ِمنكُم مِّْن أََحٍد أََبداً َولَاِكنَّ اللََّه
قرىء خطوات بضم الطاء وسكوهنا واخلطوات مجع خطوة وهو من خطا الرجل خيطو خطواً فإذا أردت الواحدة 
قلت خطوة مفتوحة األول واجلمع يفتح أوله ويضم واملراد بذلك السرية والطريقة واملعىن ال تتبعوا آثار الشيطان 

مسالكه يف اإلصغاء إىل اإلفك والتلقي له وإشاعة الفاحشة يف الذين آمنوا واهللا تعاىل وإن خص بذلك  وال تسلكوا
معلوم أن كل املؤمنني فهو هني لكل املكلفني وهو قوله َوَمن َيتَّبِْع ُخطُواتِ الشَّْيطَاِن فَإِنَُّه َيأُْمُر بِالْفَْحَشاء وَالُْمْنكَرِ و

إمنا قلنا إنه تعاىل خص املؤمنني بذلك ألنه توعدهم على اتباع خطواته بقوله َوَمن َيتَّبِعْ املكلفني ممنوعون من ذلك و
ُخطُواِت الشَّْيطَاِن وظاهر ذلك أهنم مل يتبعوه ولو كان املراد به الكفار لكانوا قد اتبعوه فكأنه سبحانه ملا بني ما على 

ذكر ليتشددوا يف ترك املعصية لئال يكون حاهلم كحال أهل اإلفك من الوعيد أدب املؤمنني أيضاً بأن خصهم بال
  أهل اإلفك والفحشاء والفاحشة ما أفرط قيحه واملنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه وال ترتضيه

بن حميصن ما فقرأ يعقوب وا)  ٢١النور ( أما قوله َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما َزكَى مِنكُم ّمْن أََحٍد أََبداً 
زكى بالتشديد واعلم أن الزكي من بلغ يف طاعة اهللا مبلغ الرضا ومنه يقال زكى الزرع فإذا بلغ املؤمن من الصالح 

يف الدين إىل ما يرضاه اهللا تعاىل مسى زكياً وال يقال زكى إال إذا وجد زكياً كما ال يقال ملن ترك اهلدى هداه اهللا 
النور (  فلم يهتد واحتج أصحابنا يف مسألة املخلوق بقوله َولَاِكنَّ اللََّه ُيَزكّى َمن َيَشاء تعاىل مطلقاً بل يقال هداه اهللا

فقالوا التزكية كالتسويد والتحمري فكما أن التسويد حتصيل السواد فكذا التزكية حتصيل الزكاء يف احملل )  ٢١
ف والثاين محلها على احلكم بكون العبد زكياً قال قالت املعتزلة ههنا تأويالن أحدمها محل التزكية على فعل األلطا

أصحابنا الوجهان على خالف الظاهر مث نقيم الداللة العقلية على بطالهنما أيضاً أما الوجه األول فيدل على فساده 
 وجوه أحدها أن فعل اللطف هل يرجح الداعي أو ال يرجحه فإن مل يرجحه ألبتة مل يكن به تعلق فال يكون لطفاً وإن
رجحه فنقول املرجح ال بد وأن يكون منتهياً إىل حد الوجوب فإنه مع ذلك القدر من الترجيح إما أن ميتنع وقوع 
الفعل عنده أو ميكن أو جيب فإن امتنع كان مانعاً ال داعياً وإن أمكن أن يكون وأن ال يكون فكل ما ميكن ال يلزم 

واقع فامتياز وقت الوقوع عن وقت الالوقوع إما أن يتوقف من فرض وقوعه حمال فليفرض تارة واقعاً وأخرى غري 
على انضمام قيد إليه أو ال يتوقف فإن توقف كان املرجح هو اجملموع احلاصل بعد انضمام هذا القيد فال يكون 

  احلاصل أوالً مرجحاً وإن مل يتوقف كان اختصاص أحد الوقتني بالوقوع واآلخر بالالوقوع ترجيحاً للممكن من غري

مرجح وهو حمال وأما إن اللطف مرجحاً موجباً كان فاعل اللطف فاعالً للملطوف فيه فكان تعاىل فاعالً لفعل العبد 
الثاين أنه تعاىل قال َولَاِكنَّ اللََّه ُيَزكّى َمن َيَشاء علق التزكية على املشيئة وفعل اللطف واجب والواجب ال يتعلق 



الفضل والرمحة وخلق األلطاف واجب فال يكون معلقاً بالفضل والرمحة وأما  باملشيئة الثالث أنه علق التزكية على
الوجه الثاين وهو احلكم بكونه زكياً فذلك واجب ألنه لو حيكم به لكان كذباً والكذب على اهللا تعاىل حمال فكيف 

  جيوز تعليقه باملشيئة فثبت أن قوله وَلَاِكنَّ اللََّه ُيزَكّى َمن َيَشاء نص يف الباب
أما قوله َواللَُّه َسمِيٌع َعِليٌم فاملراد أنه يسمع أقوالكم يف القذف وأقوالكم يف إثبات الرباءة عليم مبا يف قلوبكم من 

  حمبة إشاعة الفاحشة أو من كراهيتها وإذا كان كذلك وجب االحتراز عن معصيته
اْ أُوِْلى الْقُرَْبى َوالَْمَساِكَني وَالُْمَهاجِرِيَن ِفى سَبِيلِ اللَِّه َولَْيْعفُواْ َوالَ َيأَْتلِ أُْولُواْ الْفَْضلِ مِنكُْم وَالسََّعةِ  أَن ُيْؤُتو

  َولَْيصْفَحُواْ أَالَ ُتِحبُّونَ أَن َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر رَّحِيٌم
كر ملا حلف أن ال ينفق اعلم أنه تعاىل كما أدب أهل اإلفك ومن مسع كالمهم كما قدمنا ذكره فكذلك أدب أبا ب

على مسطح أبداً قال املفسرون نزلت اآلية يف أيب بكر حيث حلف أن ال ينفق على مسطح وهو ابن خالة أيب بكر 
وقد كان يتيماً يف حجره وكان ينفق عليه وعلى قرابته فلما نزلت اآلية قال هلم أبو بكر قوموا فلستم مين ولست 

مسطح أنشدك اهللا واإلسالم وأنشدك القرابة والرحم أن ال حتوجنا إىل أحد  منكم وال يدخلن على أحد منكم فقال
فما كان لنا يف أول األمر من ذنب فقال ملسطح إن مل تتكلم فقد ضحكتا فقال قد كان ذلك تعجباً من قول حصان 

رون أين يذهبون وأين فلم يقبل عذره وقال انطلقوا أيها القوم فإن اهللا مل جيعل لكم عذراً وال فرجاً فخرجوا ال يد
خيربه بأن اهللا تعاىل قد أنزل علي كتاباً ينهاك فيه أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( يتوجهون من األرض فبعث رسول اهللا 

اآلية عليه فلما وصل إىل قوله أَالَ ُتِحبُّونَ أَن ) صلى اهللا عليه وسلم ( خترجهم فكرب أبو بكر وسره وقرأ رسول اهللا 
لَكُْم قال بلى يا رب إين أحب أن يغفر يل وقد جتاوزت عما كان فذهب أبو بكر إىل بيته وأرسل إىل  َيْغِفَر اللَُّه

مسطح وأصحابه وقال قبلت ما أنزل اهللا على الرأس والعني وإمنا فعلت بكم ما فعلت إذ سخط اهللا عليكم أما إذا 
  نا مسائلعفا عنكم فمرحباً بكم وجعل له مثلي ما كان له قبل ذلك اليوم وهه

املسألة األوىل ذكروا يف قوله َوالَ يَأَْتلِ وجهني األول وهو املشهور أنه من ائتلى إذا حلف افتعل من األلية واملعىن ال 
حيلف قال أبو مسلم هذا ضعيف لوجهني أحدمها أن ظاهر اآلية على هذا التأويل يقتضي املنع من احللف على 

لى ترك اإلعطاء فهذا املتأول قد أقام النفي مكان اإلجياب وجعل املنهي عنه اإلعطاء وهم أرادوا املنع من احللف ع
مأموراً به وثانيهما أنه قلما يوجد يف الكالم افتعلت مكان أفعلت وإمنا يوجد مكان فعلت وهنا آليت من األلية 

  افتعلت فال يقال أفعلت كما ال يقال من ألزمت

إن أصله يأتلي ذهبت الياء للجزم ألنه هنى وهو من قولك ما آلوت التزمت ومن أعطيت اعتطيت مث قال يف يأتل 
فالناً نصحاً ومل آل يف أمري جهداً أي ما قصرت وال يأل وال يأتل واحداً فاملراد ال تقصروا يف أن حتسنوا إليهم 

ويوجد كثرياً افتعلت مكان فعلت تقول كسبت واكتسبت وصنعت واصطنعت ورضيت وارتضيت فهذا التأويل 
و الصحيح دون األول ويروى هذا التأويل أيضاً عن أيب عبيدة أجاب الزجاج عن السؤال األول بأن ال ختذف يف ه

يعين أن ال تربوا وقال امرؤ )  ٢٢٤البقرة ( اليمني كثرياً قال اهللا تعاىل َوالَ َتْجَعلُواْ اللََّه ُعْرَضةً  ِالْيَمانِكُمْ أَن َتَبرُّواْ 
  أبرح قاعدا القيس فقلت ميني اهللا

  ولو قطعوا رأسي إليك وأوصايل
أي ال أبرح وأجابوا عن السؤال الثاين أن مجيع املفسرين الذين كانوا قبل أيب مسلم فسروا اللفظة باليمني وقول كل 

  واحد منهم حجة يف اللغة فكيف الكل ويعضده قراءة احلسن وال يتأل
وله أُْولُواْ الْفَْضلِ أبو بكر وهذه اآلية تدل على أنه رضي اهللا عنه املسألة الثانية أمجع املفسرون على أن املراد من ق



ألن الفضل املذكور يف هذه اآلية إما يف الدنيا وإما يف الدين ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان أفضل الناس بعد الرسول 
ئز وألنه لو كان كذلك لكان واألول باطل ألنه تعاىل ذكره يف معرض املدح له واملدح من اهللا تعاىل بالدنيا غري جا

قوله َوالسََّعةِ  تكريراً فتعني أن يكون املراد منه الفضل يف الدين فلو كان غريه مساوياً له يف الدرجات يف الدين مل 
يكن هو صاحب الفضل ألن املساوي ال يكون فاضالً فلما أثبت اهللا تعاىل له الفضل مطلقاً غري مقيد بشخص دون 

فيبقى معموالً به يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( فضل اخللق ترك العمل به يف حق الرسول شخص وجب أن يكون أ
حق الغري فإن قيل مننع إمجاع املفسرين على اختصاص هذه اآلية بأيب بكر قلنا كل من طالع كتب التفسري 

نع كل متواتر وأيضاً فهذه واألحاديث علم أن اختصاص هذه اآلية بأيب بكر بالغ إىل حد التواتر فلو جاز منعه جلاز م
اآلية دالة على أن املراد منها أفضل الناس وأمجعت األمة على أن األفضل إما أبو بكر أو علي فإذا بينا أنه ليس 
املراد علياً تعينت اآلية أليب بكر وإمنا قلنا إنه ليس املراد منه علياً لوجهني األول أن ما قبل هذه اآلية وما بعدها 

يب بكر فيكون حديث علي يف البني مسجاً الثاين أنه تعاىل وصفه بأنه من أويل السعة وإن علياً مل يكن من يتعلق بابنة أ
أويل السعة يف الدنيا يف ذلك الوقت فثبت أن املراد منه أبو بكر قطعاً واعلم أن اهللا تعاىل وصف أبا بكر يف هذه 

نه سبحانه كىن عنه بلفظ اجلمع والواحد إذا كىن عنه اآلية بصفات عجيبة دالة على علو شأنه يف الدين أحدها أ
)  ١الكوثر ( إِنَّا أَْعطَْينَاَك الْكَوْثََر )  ٩احلجر ( بلفظ اجلمع دل على علو شأنه كقوله تعاىل إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذّكَْر 

ا وثانيها وصفه بأنه صاحب فانظر إىل الشخص الذي كناه اهللا سبحانه مع جالله بصيغة اجلمع كيف يكون علو شأهن
الفضل على اإلطالق من غري تقييد لذلك بشخص دون شخص والفضل يدخل فيه اإلفضال وذلك يدل على أنه 

رضي اهللا عنه كما كان فاضالً على اإلطالق كان مفضالً على اإلطالق وثالثها أن اإلفضال إفادة ما ينبغي ال لعوض 
مفضالً ألنه أعطى ماالً ينبغي ومن أعطى ليستفيد منه عوضاً إما مالياً أو  فمن يهب السكني ملن يقتل نفسه ال يسمى

  مدحاً أو ثناء فهو مستفيض واهللا تعاىل قد وصفه

( َرّبِه االْْعلَى ِتَغاء َوْجهِ بذلك فقال َوَسُيَجنَُّبَها االْْتقَى الَِّذى ُيؤِْتى َمالَُه َيَتَزكَّى َوَما ِالَحٍد ِعنَدُه ِمن ّنْعَمةٍ  ُتجَْزى إِالَّ اْب
ْوماً وقال يف حق علي إِنََّما ُنطِْعُمكُْم لَِوْجِه اللَِّه الَ ُنرِيُد ِمنكُْم جََزاء َوالَ ُشكُوراً إِنَّا َنخَاُف ِمن رَّّبَنا َي)  ٢٠ ١٧الليل 

ربه األعلى فدرجة فعلي أعطى للخوف من العقاب وأبو بكر ما أعطى إال لوجه )  ١٠ ٩اإلنسان ( َعُبوساً قَْمطَرِيراً 
أيب بكر أعلى فكانت عطيته يف اإلفضال أمت وأكمل ورابعها أنه قال أُْولُواْ الْفَْضلِ مِنكُْم فكلمة من للتمييز فكأنه 

سبحانه ميزه عن كل املؤمنني بصفة كونه أويل الفضل والصفة اليت هبا يقع االمتياز يستحيل حصوهلا يف الغري وإال ملا 
نه فدل ذلك على أن هذه الصفة خاصة فيه ال يف غريه ألبتة وخامسها أمكن محل الفضل على كانت مميزة له بعي

طاعة اهللا تعاىل وخدمته وقوله َوالسََّعةِ  على اإلحسان إىل املسلمني فكأنه كان مستجمعاً للتعظيم ألمر اهللا تعاىل 
كان اهللا معه لقوله إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذينَ والشفقة على خلق اهللا ومها من أعلى مراتب الصديقني وكل من كان كذلك 

وسادسها إمنا )  ٤٠التوبة ( اتَّقَواْ وَّالَِّذيَن ُهم مُّْحِسُنونَ وألجل اتصافه هباتني الصفتني قال له الَ َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا 
) خري الناس من ينفع الناس ( السالم يكون اإلنسان موصوفاً بالسعة لو كان جواداً بذوالً ولقد قال عليه الصالة و

فدل على أنه خري الناس من هذه اجلهة ولقد كان رضي اهللا عنه جواداً بذوالً يف كل شيء ومن جوده أنه ملا أسلم 
صلى اهللا ( بكرة اليوم جاء بعثمان بن عفان وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص وعثمان بن مظعون إىل رسول اهللا 

أن أسلموا على يده وكان جوده يف التعليم واإلرشاد إىل الدين والبذل بالدينا كما هو مشهور بعد ) عليه وسلم 
فيحق له أن يوصف بأنه من أهل السعة وأيضاً فهب أن الناس اختلفوا يف أنه هل كان إسالمه قبل إسالم علي أو 

وأن أبا ) صلى اهللا عليه وسلم ( مد بعده ولكن اتفقوا على أن علياً حني أسلم مل يشتغل بدعوة الناس إىل دين حم



بكر اشتغل بالدعوة فكان أبو بكر أول الناس اشتغاالً بالدعوة إىل دين حممد وال شك أن أجل املراتب يف الدين هذه 
هو أبو بكر من هذه اجلهة وألنه عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( املرتبة فوجب أن يكون أفضل الناس بعد الرسول 

فوجب أن يكون أليب بكر مثل أجر ) سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة  من( السالم قال 
كل من يدعو إىل اهللا فيدل على األفضلية من هذه اجلهة أيضاً وسابعها أن الظلم من ذوي القرىب أشد قال الشاعر 

  وظلم ذوي القرىب أشد مضاضة
  على املرء من وقع احلسام املهند

إلنسان إذا أحسن إىل غريه فإذا قابله ذلك الغري باإلساءة كان ذلك أشد عليه مما إذا صدرت اإلساءة من وأيضاً فا
األجنيب واجلهتان كانتا جمتمعتني يف حق مسطح مث إنه آذى أبا بكر هبذا النوع من اإليذاء الذي هو أعظم أنواع 

حانه أمره بأن ال يقطع عنه بره وأن يرجع معه إىل ما اإليذاء فانظر أين مبلغ ذلك الضرر يف قلب أيب بكر مث إنه سب
كان عليه من اإلحسان وذلك من أعظم أنواع اجملاهدات وال شك أن هذا أصعب من مقاتلة الكفار ألن هذا 

رجعنا من اجلهاد ( جماهدة مع النفس وذلك جماهدة مع الكافر وجماهدة النفس أشق وهلذا قال عليه الصالة والسالم 
وثامنها أن اهللا تعاىل ملا أمر أبا بكر بذلك لقبه بأويل الفضل وأويل السعة كأنه سبحانه )  اجلهاد األكرب األصغر إىل
  يقول أنت

أفضل من أن تقابل إساءته بشيء وأنت أوسع قلباً من أن تقيم للدنيا وزناً فال يليق بفضلك وسعة قلبك أن تقطع 
ن مثل هذا اخلطاب يدل على هناية الفضل والعلو يف الدين برك عنه بسبب ما صدر منه من اإلساءة ومعلوم أ

وتاسعها أن األلف والالم يفيدان العموم فاأللف والالم يف الفضل والسعة يدالن على أن كل الفضل وكل السعة 
يضاً أليب بكر كما يقال فالن هو العامل يعين قد بلغ يف الفضل إىل أن صار كأنه كل العامل وما عداه كالعدم وهذا وأ

منقبة عظيمة وعاشرها قوله َولَْيْعفُواْ َولَْيْصفَحُواْ وفيه وجوه منها أن العفو قرينة التقوى وكل من كان أقوى يف العفو 
ومنها )  ١٣احلجرات ( كان أقوى يف التقوى ومن كان كذلك كان أفضل لقوله تعاىل إِنَّ أَكَْرَمكُْم َعنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم 

وأما )  ١٧الليل ( ى متالزمان فلهذا السبب اجتمعا فيه أما التقوى فلقوله تعاىل َوسَُيَجنَُّبَها االْْتقَى أن العفو والتقو
فَاْعُف َعْنُهْم ) صلى اهللا عليه وسلم ( العفو فلقوله تعاىل وَلَْيْعفُواْ وَلَْيصْفَُحواْ وحادي عاشرها أنه سبحانه قال حملمد 

يف حق أيب بكر َولَْيْعفُواْ َولَْيصْفَُحواْ فمن هذا الوجه يدل على أن أبا بكر كان ثاين وقال )  ١٣املائدة ( َواصْفَْح 
يف مجيع األخالق حىت يف العفو والصفح وثاين عشرها قوله أَالَ ُتِحبُّونَ أَن ) صلى اهللا عليه وسلم ( اثنني لرسول اهللا 

ى سبيل التعظيم وأيضاً فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم فإنه سبحانه ذكره بكناية اجلمع عل
على العفو والصفح فلما حصل الشرط منه وجب ترتيب اجلزاء عليه مث قوله َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم بصيغة املستقبل وأنه 

ان من هذا غري مقيد بشيء دون شيء فدلت اآلية على أنه سبحانه قد غفر له يف مستقبل عمره على اإلطالق فك
)  ٢الفتح ( يف قوله لَّيغِْفَر لَكَ اللَُّه َما َتقَدََّم ِمن ذَنبَِك َوَما تَأَخََّر ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه ثاين اثنني للرسول 

ودليالً على صحة إمامته رضي اهللا عنه فإن إمامته لو كانت على خالف احلق ملا كان مغفوراً له على اإلطالق 
يف خرب بشارة العشرة بأن أبا بكر يف اجلنة وثالث ) صلى اهللا عليه وسلم ( حة ما ذكره الرسول ودليالً على ص

عشرها أنه سبحانه وتعاىل ملا قال أَالَ ُتِحبُّونَ أَن َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم وصف نفسه بكونه غفوراً رحيماً والغفور مبالغة يف 
دل على التعظيم وعظم نفسه سبحانه حيث وصفه مببالغة الغفران الغفران فعظم أبا بكر حيث خاطبه بلفظ اجلمع ال

والعظيم إذا عظم نفسه مث عظم خماطبه فالعظمة الصادرة منه ألجله ال بد وأن تكون يف غاية التعظيم وهلذا قلنا بأنه 
اآلية على أن أبا بكر ثاين وجب أن تكون العطية عظيمة فدلت )  ١الكوثر ( سبحانه ملا قال إِنَّا أَْعطَيَْناَك الْكَْوثََر 



يف هذه املنقبة أيضاً ورابع عشرها أنه سبحانه ملا وصفه بأنه أولوا الفضل ) صلى اهللا عليه وسلم ( اثنني للرسول 
والسعة على سبيل املدح وجب أن يقال إنه كان خالياً عن املعصية ألن املمدوح إىل هذا احلد ال جيوز أن يكون من 

( صياً لكان كذلك لقوله تعاىل َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيتََعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه َناراً َخاِلداً ِفيَها أهل النار ولو كان عا
وإذا ثبت أنه كان خالياً عن املعاصي فقوله َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم ال جيوز أن يكون املراد غفران معصية ألن )  ١٤النساء 

 ميكن غفراهنا وإذا ثبت أنه ال ميكن محل اآلية على ذلك وجب محلها على وجه آخر فكأنه املعصية اليت ال تكون ال
  سبحانه قال

واهللا أعلم أَالَ ُتِحبُّونَ أَن َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم ألجل تعظيمكم هؤالء القذفة العصاة فريجع حاصل اآلية إىل أنه سبحانه قال 
يضاً أقبلهم وإن رددهتم فأنا أيضاً أردهم فكأنه سبحانه أعطاه مرتبة الشفاعة يا أبا بكر إن قبلت هؤالء العصاة فأنا أ

يف الدنيا فهذا ما حضرنا يف هذه اآلية واهللا أعلم فإن قيل هذه اآلية تقدم يف فضيلة أيب بكر من وجه آخر وذلك 
ن النهي ال يدل على ألنه هناه عن هذا احللف فدل على صدور املعصية منه قلنا اجلواب عنه من وجوه أحدها أ

ومل يدل ذلك )  ٤٨األحزاب ( َوالَ تُِطعِ الْكَافِرِيَن َوالُْمَناِفِقَني ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقوعه قال اهللا تعاىل حملمد 
على أنه عليه الصالة والسالم أطاعهم بل دلت األخبار الظاهرة على صدور هذا احللف منه ولكن على هذا التقدير 

دالة على قولكم وثانيها هب أنه صدر عنه ذلك احللف فلم قلتم إنه كان معصية وذلك ألن االمتناع  ال تكون اآلية
من التفضل قد حيسن خصوصاً فيمن يسيء إىل من أحسن إليه أو يف حق من يتخذه ذريعة إىل األفعال احملرمة ال 

أُْولُواْ الْفَْضلِ ألنا نقول هذا النهي ليس هني زجر  يقال فلو مل تكن معصية ملا جاز أن ينهى اهللا عنه بقوله َوالَ َيأَْتلِ
وحترمي بل هو هني عن ترك األوىل كأنه سبحانه قال أليب بكر الالئق بفضلك وسعة مهتك أن ال تقطع هذا فكان هذا 

  إرشاداً إىل األوىل ال منعاً عن احملرم
ى َوالَْمَساِكَني وَالُْمَهاجِرِيَن ِفى َسبِيلِ اللَِّه مسطح ألنه كان املسألة الثالثة أمجعوا على أن املراد من قوله أُوِْلى الْقُرَْب

قريباً أليب بكر وكان من املساكني وكان من املهاجرين واختلفوا يف الذنب الذي وقع منه فقال بعضهم قذف كما 
 عنهما كان تاركاً فعله عبداهللا بن أيب فإنه عليه الصالة والسالم حده وأنه تاب عن ذلك وقال ابن عباس رضي اهللا

  للنكر ومظهراً للرضا وأي األمرين كان فهو ذنب
املسألة الرابعة احتج أصحابنا هبذه اآلية على بطالن احملابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه بكونه من املهاجرين يف سبيل 

  ى القذفاهللا بعد أن أتى بالقذف وهذه صفة مدح فدل على أن ثواب كونه مهاجراً مل حيبط بإقدامه عل
( املسألة اخلامسة أمجعوا على أن مسطحاً كان من البدريني وثبت بالرواية الصحيحة أنه عليه الصالة والسالم قال 

فكيف صدرت الكبرية منه بعد أن كان بدرياً ) لعل اهللا نظر إىل أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
وا ما شئتم من املعاصي فيأمر هبا أو يقيمها ألنا نعلم بالضرورة أن واجلواب أنه ال جيوز أن يكون املراد منه افعل

التكليف كان باقياً عليهم لو محلناه على ذلك القتضى زوال التكليف عنهم وألنه لو كان كذلك ملا جاز أن حيد 
هم مسطح على ما فعل ويلعن فوجب محله على أحد أمرين األول أنه تعاىل اطلع على أهل بدر وقد علم توبت

وإنابتهم فقال افعلوا ما شئتم من النوافل من قليل أو كثري فقد غفرت لكم وأعطيتكم الدرجات العالية يف اجلنة 
الثاين حيتمل أن يكون املراد أهنم يوافون بالطاعة فكأنه قال قد غفرت لكم لعلمي بأنكم متوتون على التوبة واإلنابة 

  فذكر حاهلم يف الوقت وأراد العاقبة
السادسة العفو والصفح عن املسيء حسن مندوب إليه ورمبا وجب ذلك ولو مل يدل عليه إال هذه اآلية  املسألة

فعلق الغفران بالعفو والصفح وعنه عليه الصالة )  ٢٢النور ( لكفي أال ترى إل قوله أَالَ ُتِحبُّونَ أَن َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم 



وعنه عليه الصالة ) ان أو صادقاً فال يرد على حوضي يوم القيامة من مل يقبل عذراً ملتنصل كاذباً ك( والسالم 
  ينادي مناد يوم القيامة أال من كان له على اهللا أجر( وعنه أيضاً ) أفضل أخالق املسلمني العفو ( والسالم 

ال يكون ( ضاً وعنه عليه الصالة والسالم أي) فليقم فال يقوم إال أهل العفو مث تال فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا 
  )العبد ذا فضل حىت يصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه 

املسألة السابعة يف هذه اآلية داللة على أن اليمني على االمتناع من اخلري غري جائزة وإمنا جتوز إذا جعلت داعية 
  للخري ال صارفة عنه

فرأى غريها خرياً منها أنا ينبغي له أن يأيت الذي هو  املسألة الثامنة مذهب اجلمهور الفقهاء أنه من حلف على ميني
خري مث يكفر عن ميينه وقال بعضهم إنه يأيت بالذي هو خري وذلك كفارته واحتج ذلك القائل باآلية واخلرب أما اآلية 

) ليه وسلم صلى اهللا ع( فهي أن اهللا تعاىل أمر أبا بكر باحلنث ومل يوجب عليه كفارة وأما اخلرب فما روي عن النيب 
وأما دليل قول اجلمهور ) من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها فليأت الذي هو خري وذلك كفارته ( أنه قال 

فكفارته وقوله ذاِلَك كَفَّاَرةُ  أَْيَمانِكُمْ )  ٨٩املائدة ( فأمور أحدها قوله تعاىل َولَاِكن ُيؤَاِخذُكُم بَِما َعقَّدتُُّم االْْيَمانَ 
وذلك عام يف احلانث يف اخلري وغريه وثانيها قوله تعاىل يف شأن أيوب حني حلف على )  ٨٩املائدة ( َحلَفُْتْم إِذَا 

وقد علمنا أن احلنث كان خرياً من تركه )  ٤٤ص ( امرأته أن يضرهبا َوُخذْ بَِيِدكَ ِضْغثاً فَاْضرِب ّبِه َوالَ َتْحَنثْ 
احلنث فيها كفارهتا ملا أمر بضرهبا بل كان حينث بال كفارة وثالثها قوله عليه وأمره اهللا بضرب ال يبلغ منها ولو كان 

أما اجلواب ) من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه ( الصالة والسالم 
اتاً ألن حكمه كان معلوماً يف سائر عما ذكره أوالً فهو أنه تعاىل مل يذكر أمر الكفارة يف قصة أيب بكر ال نفياً وال إثب

فمعناه تكفري الذنب ال الكفارة ) وليأت الذي هو خري وذلك كفارته ( اآليات واجلواب عما ذكره ثانياً يف قوله 
املذكورة يف الكتاب وذلك ألنه منهي عن نقض األميان فأمره ههنا باحلنث والتوبة وأخرب أن ذلك يكفر ذنبه الذي 

  ارتكبه باحللف
صلى اهللا عليه ( قالت فضلت أزواج النيب ( سألة التاسعة روى القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا امل

بكراً دون غريي وأبواي مهاجران وجاء جربيل عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( بعشر خصال تزوجين رسول ) وسلم 
 إناء واحد وجربيل عليه السالم ينزل عليه السالم بصوريت يف حريرة وأمره أن يتزوج يب وكنت أغتسل معه يف

بالوحي وأنا معه يف حلاف واحد وتزوجين يف شوال وبىن يب يف ذلك الشهر وقبض بني سحري وحنري وأنزل اهللا 
وقال بعضهم برأ اهللا أربعة بأربعة برأ يوسف ) تعاىل عذري من السماء ودفن يف بييت وكل ذلك مل يساوين غريي فيه 

لسان الشاهد وشهد شاهد من أهلها وبرأ موسى عليه السالم من قول اليهود باحلجر الذي ذهب عليه السالم ب
بثوبه وبرأ مرمي بإنطاق ولدها وبرأ عائشة هبذه اآليات العظام يف كتابه املعجز املتلو على وجه الدهر وروى أنه ملا 

علي فخربه ابن الزبري فقال ما أرجع حىت قربت وفاة عائشة جاء ابن عباس يستأذن عليها فقالت جييء اآلن فيثين 
تأذن يل فأذنت له فدخل فقالت عائشة أعوذ باهللا من النار فقال ابن عباس يا أم املؤمنني مالك والنار قد أعاذك اهللا 

كنت أحب )  ٢٦ النور( منها وأنزل براءتك تقرأ يف املساجد وطيبك فقال الطَّيَّباِت ِللطَّّيبَِني َوالطَّّيُبونَ ِللْطَّّيبَاِت 
إال طيباً وأنزل بسببك التيمم فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( إليه ومل حيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( نساء رسول اهللا 

وروي أن عائشة وزينب تفاخرتا فقالت زينب أنا اليت أنزل ريب تزوجيي وقالت )  ٤٣النساء ( فََتَيمَُّمواْ َصِعيداً طَيّباً 
ين ريب حني محلين ابن املعطل على الراحلة فقالت هلا زينب ما قلت حني ركبتيها قالت قلت حسيب عائشة أنا اليت برأ

  اهللا ونعم الوكيل فقالت قلت كلمة املؤمنني



َعِظيٌم َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم  إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناِت الَْغاِفلَاِت الُْمْؤِمناِت لُِعنُواْ ِفى الدُّْنَيا وَاالٌّ ِخَرةِ  َولَُهْم َعذَاٌب
  ْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِنيأَلِْسَنتُُهْم َوأَْيدِيهِْم وَأَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ َيْومَِئٍذ ُيَوفِّيهُِم اللَُّه ِدينَُهُم الَْحقَّ َوَي

  وفيه مسألتان
نَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت الَْغاِفلَاِت هل املراد منه كل من كان هبذه الصفة أو املراد املسألة األوىل اختلفوا يف قوله إِ

منه اخلصوص أما األصوليون فقالوا الصيغة عامة وال مانع من إجرائها على ظاهرها فوجب محله على العموم فيدخل 
( هاً أحدها أن املراد قذفة عائشة قالت عائشة فيه قذفة عائشة وقذفة غريها ومن الناس من خالف فيه ذكر وجو

عندي إذ أوحى اهللا إليه فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( رميت وأنا غافلة وإمنا بلغين بعد ذلك فبينما رسول اهللا 
صلى اهللا ( رسول اهللا  أبشري وقرأ إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناِت الَْغاِفلَاِت الُْمْؤِمناِت وثانيها أن املراد مجلة أزواج

وأهنن لشرفهن خصصن بأن من قذفهن فهذا الوعيد الحق به واحتج هؤالء بأمور األول أن قاذف ) عليه وسلم 
ونَ إِالَّ سائر احملصنات تقبل توبته لقوله تعاىل يف أول السورة وَالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت إىل قوله َوأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُ

وأما القاذف يف هذه اآلية فإنه ال تقبل توبته ألنه سبحانه قال لُِعُنواْ ِفى الدُّْنَيا َواالِْخَرةِ  ومل )  ٥٤النور ( ِذيَن تَاُبواْ الَّ
الثاين أن قاذف سائر )  ٦١األحزاب ( يذكر االستثناء وأيضاً فهذه صفة املنافقني يف قوله مَّلُْعونَِني أَْيَنَما ثُِقفُواْ 

صفة ات ال يكفر والقاذف يف هذه اآلية يكفر لقوله تعاىل َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلْسَِنُتُهْم َوأَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهْم وذلك احملصن
ابٌ اآليات الثالث الثالث أنه قال َولَُهْم َعذَ)  ١٩فصلت ( الكفار واملنافقني كقوله َوَيْوَم ُيْحَشرُ أَْعَداء اللَِّه إِلَى النَّارِ 

عِظيٌم والعذاب العظيم يكون عذاب الكفر فدل على أن عقاب هذا القاذف عقاب الكفر وعقاب قذفه سائر 
احملصنات ال يكون عقاب الكفر الرابع روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة وكان يسأل 

مث تاب قبلت توبته إال من خاض يف أمر عائشة  عن تفسري القرآن فسئل عن تفسري هذه اآلية فقال من أذنب ذنباً
أجاب األصوليون عنه بأن الوعيد املذكور يف هذه اآلية ال بد وأن يكون مشروطاً بعدم التوبة ألن الذنب سواء كان 

كفراً أو فسقاً فإذا حصلت التوبة منه صار مغفوراً فزال السؤال ومن الناس ذكر فيه قوالً آخر وهو أن هذه اآلية 
ت يف مشركي مكة حني كان بينهم وبني رسول اهللا عهد فكانت املرأة إذا خرجت إىل املدينة مهاجرة قذفها نزل

  املشركون من أهل مكة وقالوا إمنا خرجت لتفجر فنزلت فيهم والقول األول هو الصحيح
حدها كوهنم ملعونني يف الدنيا املسألة الثانية أن اهللا تعاىل ذكر فيمن يرمي احملصنات الغافالت املؤمنات ثالثة أشياء أ

واآلخرة وهو وعيد شديد واحتج اجلبائي بأن التقييد باللعن عام يف مجيع القذفة ومن كان ملعوناً يف الدنيا فهو 
ملعون يف اآلخرة وامللعون يف اآلخرة ال يكون من أهل اجلنة وهو بناء على احملابطة وقد تقدم القول فيه وثانيها 

  ُد َعلَْيهِْم أَلْسَِنُتُهْم َوأَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهمْ بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ ونظريهوقوله َيْوَم َتشَْه

وعندنا البنية ليست شرطاً للحياة فيجوز أن خيلق اهللا تعاىل )  ٢١فصلت ( قوله َوقَالُواْ ِلُجلُوِدِهمْ ِلَم َشهِدتُّْم َعلَْيَنا 
ند املعتزلة ال جيوز ذلك فال جرم ذكروا يف تأويل هذه اآلية وجهني األول يف اجلوهر الفرد علماً وقدرة وكالماً وع

أنه سبحانه خيلق يف هذه اجلوارح هذا الكالم وعندهم املتكلم فاعل الكالم فتكون تلك الشهادة من اهللا تعاىل يف 
على خالف ما هي عليه  احلقيقة إال أنه سبحانه أضافها إىل اجلوارح توسعاً الثاين أنه سبحانه بيين هذه اجلوارح

ويلجئها أن تشهد على اإلنسان وخترب عنه بأعماله قال القاضي وهذا أقرب إىل الظاهر ألن ذلك يفيد أهنا تفعل 
هو  الشهادة وثالثها قوله تعاىل َيْوَمِئذٍ ُيَوفّيهِمُ اللَُّه ِديَنُهُم الَْحقَّ وال شبهة يف أن نفس دينهم ليس هو املراد ألن دينهم

بل املراد جزاء عملهم والدين مبعىن اجلزاء مستعمل كقوهلم كما تدين تدان وقيل الدين هو احلساب كقوله  عملهم
ذلك الدين القيم أي احلساب الصحيح ومعىن قوله الَْحّق أي أن الذي نوفيهم من اجلزاء هو القدر املستحق ألنه 



  هو اجلزاء وبالرفع صفة هللاحلق وما زاد عليه هو الباطل وقرىء احلق بالنصب صفة للدين و
فمن الناس من قال إنه سبحانه إمنا مسي باحلق ألن عبادته )  ٢٥النور ( وأما قوله َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِني 

ما خياطب به هو هي احلق دون عبادة غريه أو ألنه احلق فيما يأمر به دون غريه ومعىن الُْمبِنيُ يؤيد ما قلنا ألن احملق في
املبني من حيث يبني الصحيح بكالمه دون غريه ومنهم من قال احلق من أمساء اهللا تعاىل ومعناه املوجود ألن نقيضه 
الباطل وهو املعدوم ومعىن املبني املظهر ومعناه أن بقدرته ظهر وجود املمكنات فمعىن كونه حقاً أنه املوجود لذاته 

  وجود غريه ومعىن كونه مبيناً أنه املعطي
ْولَاِئَك مَُبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ لَُهم الَْخبِيثَاُت لِلَْخبِيِثَني َوالَْخبِيثُونَ ِللَْخبِيثَاِت وَالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبَِني وَالطَّيُِّبونَ ِللْطَّيَِّباتِ أُ

  مَّْغِفَرةٌ  َورِْزٌق كَرٌِمي
قذف الواقع من أهل اإلفك ويقع أيضاً على الكالم الذي هو كالذم اعلم أن اخلبيثات يقع على الكلمات اليت هي ال

واللعن ويكون املراد من ذلك ال نفس الكلمة اليت هي من قبل اهللا تعاىل بل املراد مضمون الكلمة ويقع أيضاً على 
فك كان املعىن الزواين من النساء ويف هذه اآلية كل هذه الوجوه حمتملة فإن محلناها على القذف الواقع من أهل اإل

اخلبيثات من قول أهل اإلفك للخبيثني من الرجال وبالعكس والطيبات من قول منكري اإلفك للطيبني من الرجال 
وبالعكس وإن حلمناها على الكالم الذي هو كالذم واللعن فاملعىن أن الذم واللعن معدان للخبيثني من الرجال 

ل يف الطيبات وأولئك إشارة إىل الطيبني وأهنم مربءون مما يقول واخلبيثون منهم معرضون للعن والذم وكذا القو
اخلبيثون من خبيثات الكلمات وإن محلناه محلناه على الزواين فاملعىن اخلبيثات من النساء للخبيثني من الرجال 

لنساء للطيبني من الرجال والطيبات من ا)  ٣النور ( وبالعكس على معىن قوله تعاىل الزَّانِى الَ يَنِكُح إِالَّ َزانَِيةً  
( واملعىن أن مثل ذلك الرمي الواقع من املنافقني ال يليق إال باخلبيثات واخلبيثني ال بالطيبات والطيبني كالرسول 

وأزواجه فإن قيل فعلى هذا الوجه يلزم أن ال يتزوج الرجل العفيف بالزانية واجلواب ما ) صلى اهللا عليه وسلم 
  الَ يَنِكُح إِالَّ زَانَِيةً  تقدم يف قوله الزَّانِى

وقوله أُْولَِئَك ُمَبرَّءونَ يعين الطيبات والطيبني مما يقوله أصحاب اإلفك سوى قول من محله على الكلمات فكأنه قال 
الطيبون مربءون مما يقوله اخلبيثون ومىت محل أولئك على هذا الوجه كان لفظه كمعناه يف أنه مجع ومىت محلته على 

( وان ومها اثنان فكيف يعرب عنهما بلفظ اجلمع فجوابه من وجهني األول أن ذلك الرمي قد تعلق بالنيب عائشة وصف
وبعائشة وصفوان فربأ اهللا تعاىل كل واحد منهم من التهمة الالئقة به الثاين أن املراد به كل ) صلى اهللا عليه وسلم 

من هذا اإلفك لكن ال يقدح فيهن أحد كما أقدموا على فكأنه تعاىل برأهن ) صلى اهللا عليه وسلم ( أزواج النيب 
بذلك عن أمثال هذا األمر وهذا أبني كأنه تعاىل بني أن الطيبات من ) صلى اهللا عليه وسلم ( عائشة ونزه الرسول 

النساء للطيبني من الرجال وال أحد أطيب وال أطهر من الرسول فأزواجه إذن ال جيوز أن يكن إال طيبات مث بني 
اىل أن لَُهم مَّْغِفَرةٌ  يعين براءة من اهللا ورسوله ورزق كرمي يف اآلخرة وحيتمل أن يكون ذلك خرباً مقطوعاً به فيعلم تع

بذلك أن أزواج الرسول عليه الصالة والسالم هن معه يف اجلنة وقد وردت األخبار بذلك وحيتمل أن يكون املراد 
نا إمنا حنتاج إىل الشرط إذا مل ميكن محل اآلية عليه أما إذا أمكن فال بشرط اجتناب الكبائر والتوبة واألول أوىل أل

وجه لطلب الشرط وهذا يدل على أن عائشة رضي اهللا عنها تصري إىل اجلنة خبالف مذهب الرافضة الذين يكفروهنا 
ا بالقبيح قلنا بسبب حرب يوم اجلمل فإهنم يردون بذلك نص القرآن فإن قيل القطع بأهنا من أهل اجلنة إغراء هل

قد أعلمه اهللا تعاىل بأنه من أهل اجلنة ومل يكن ذلك إغراء له بالقبيح ) صلى اهللا عليه وسلم ( أليس أن الرسول 
  وكذا العشرة املبشرة باجلنة فكذا ههنا واهللا أعلم متت قصة أهل اإلفك



  احلكم السادس
  يف االستئذان

كَُّرونَ واْ ُبيُوتاً غَْيَر ُبُيوِتكُْم َحتَّى َتْستَأْنِسُواْ َوُتَسلُِّمواْ َعلَى أَْهِلَها ذاِلكُمْ َخْيٌر لَّكُمْ لََعلَّكُْم َتذَياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ َتْدُخلُ
ُهَو أَزْكَى لَكُْم وَاللَُّه بَِما  فَإِن لَّْم َتجِدُواْ ِفيَهآ أََحداً فَالَ َتْدُخلُوَها َحتَّى يُْؤذَنَ لَكُُم َوإِن ِقيلَ لَكُْم اْرجُِعواْ فَاْرجِعُواْ
  َيْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونََتْعَملُونَ َعِليٌم لَّْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَن َتْدُخلُواْ ُبُيوتاً غَْيَر َمْسكُوَنةٍ  ِفيَها َمَتاٌع لَّكُْم َواللَُّه 

ما من احلكم إىل ما يليق به ألن أهل اإلفك إمنا وجدوا اعلم أنه تعاىل عدل عما يتصل بالرمي والقذف وما يتعلق هب
السبيل إىل هبتاهنم من حيث اتفقت اخللوة فصارت كأهنا طريق التهمة فأوجب اهللا تعاىل أن ال يدخل املرء بيت غريه 

به فقال  إال بعد االستئذان والسالم ألن يف الدخول ال على هذا الوجه وقوع التهمة ويف ذلك من املضرة ما ال خفاء
  ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ اخل ويف اآلية سؤاالت

السؤال األول االستئناس عبارة عن األنس احلاصل من جهة اجملالسة قال تعاىل وال مستأنسني حلديث وإمنا حيصل 
واب عن ذلك بعد الدخول والسالم فكان األوىل تقدمي السالم على االستئناس فلم جاء على العكس من ذلك واجل

هذا من وجوه أحدها ما يروى عن ابن عباس وسعيد بن جبري إمنا هو حىت تستأذنوا فأخطأ الكاتب ويف قراءة أيب 
حىت تستأذنوا لكم والتسليم خري لكم من حتية اجلاهلية والدمور وهو الدخول بغري إذن واشتقاقه من الدمار وهو 

من سبقت عينه استئذانه فقد دمر واعلم أن هذا القول من (  اهلالك كأن صاحبه دامر لعظم ما ارتكب ويف احلديث
ابن عباس فيه نظر ألنه يقتضي الطعن يف القرآن الذي نقل بالتواتر ويقتضي صحة القرآن الذي مل ينقل بالتواتر 
كالم وفتح هذين البابني يطرق الشك إىل كل القرآن وأنه باطل وثانيها ما روي عن احلسن البصري أنه قال إن يف ال

تقدمياً وتأخرياً واملعىن حىت تسلموا على أهلها وتستأنسوا وذلك ألن السالم مقدم على االستئناس ويف قراءة عبداهللا 
حىت تسلموا على أهلها وتستأذنوا وهذا أيضاً ضعيف ألنه خالف الظاهر وثالثها أن جتري الكالم على ظاهره مث يف 

باإلذن وذلك ألهنم إذا استأذنوا وسلموا أنس أهل البيت ولو دخلوا  تفسري االستئناس وجوه األول حىت تستأنسوا
بغري إذن الستوحشوا وشق عليهم الثاين تفسري االستئناس باالستعالم واالستكشاف استفعال من آنس الشيء إذا 

ترى أبصره ظاهراً مكشوفاً واملعىن حىت تستعلموا وتستكشفوا احلال هل يراد دخولكم ومنه قوهلم استأنس هل 
أحداً واستأنست فلم أر أحداً أي تعرفت واستعلمت فإن قيل وإذا محل على األنس ينبغي أن يتقدمه السالم كما 

قلنا املستأذن رمبا ال يعلم أن أحداً يف املنزل فال ) السالم عليكم أأدخل ( روي أنه عليه الصالة والسالم كان يقول 
باالستئذان هل هناك من يأذن فإذا أذن ودخل صار مواجهاً له معىن لسالمه واحلالة هذه واألقرب أن يستعلم 

فيسلم عليه والثالث أن يكون اشتقاق االستئناس من اإلنس وهو أن يتعرف هل مث إنسان وال شك أن هذا مقدم 
س على السالم والرابع لو سلمنا أن االستئناس إمنا يقع بعد السالم ولكن الواو ال توجب الترتيب فتقدمي االستئنا

  على السالم يف اللفظ ال يوجب تقدميه عليه يف العمل
السؤال الثاين ما احلكم يف إجياب تقدمي االستئذان واجلواب تلك احلكمة هي اليت نبه اهللا تعاىل عليها يف قوله لَّْيَس 

م الدخول إال على هذا الشرط هو َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن َتْدُخلُواْ ُبيُوتاً غَْيَر َمْسكُوَنةٍ  فدل بذلك على أن الذي ألجله حر
كون البيوت مسكونة إذ ال يأمن من يهجم عليها بغري استئذان أن يهجم على ما ال حيل له أن ينظر إليه من عورة 

أو على ما ال حيب القوم أن يعرفه غريهم من األحوال وهذا من باب العلل املنبه عليها بالنص وألنه تصرف يف ملك 
  ن برضاه وإال أشبه الغصبالغري فال بد وأن يكو

فقال أأجل ) صلى اهللا عليه وسلم ( السؤال الثالث كيف يكون االستئذان اجلواب استأذن رجل على رسول اهللا 



قومي إىل هذا فعلميه فإنه ال حيسن أن يستأذن قويل له يقول ( فقال عليه الصال والسالم المرأة يقال هلا روضة 
عن أشياء ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقاهلا فقال ادخل فدخل وسأل رسول اهللا  السالم عليكم أأدخل فسمعها الرجل

وكان جييب فقال هل يف العلم ما ال تعلمه فقال عليه الصالة والسالم لقد آتاين خرياً كثرياً وإن من العلم ما ال 
رجل منهم إذا دخل بيتاً غري بيته وكان أهل اجلاهلية يقول ال) يعلمه إال اهللا وتال إن اهللا عنده علم الساعة إىل آخره 

  حييتم صباحاً وحييتم مساء مث يدخل فرمبا أصاب الرجل مع امرأته يف حلاف واحد فصدق اهللا تعاىل عن

  ذلك وعلم األحسن واألمجل وعن جماهد حىت تستأنسوا هو التنحنح وقال عكرمة هو التسبيح والتكبري وحنوه
صلى اهللا عليه وسلم ( روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا  السؤال الرابع كم عدد االستئذان اجلواب

وعن جندب قال مسعت ) ثالث باألوىل يستنصتون وبالثانية يستصلحون وبالثالثة يأذنون أو يردون ) االستئذان ) ( 
عن أيب سعيد اخلدري و) إذا استأذن أحدكم ثالثاً فلم يؤذن له فلريجع ( يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

كنت جالساً يف جملس من جمالس األنصار فجاء أبو موسى فزعاً فقلنا له ما أفزعك فقال أمرين عمر أن آتيه ( قال 
فأتيته فاستأذنت ثالثاً فلم يؤذن يل فرجعت فقال ما منعك أن تأتيين فقلت قد جئت فاستأذنت ثالثاً فلم يؤذن يل 

ا استأذن أحدكم ثالثاً فلم يؤذن له فلريجع فقال لتأتيين على هذا بالبينة أو وقد قال عليه الصالة والسالم إذ
ويف بعض األخبار أن عمر قال أليب ) ألعاقبنك فقال أيب ال يقوم معك إال أصغر القوم قال فقام أبو سعيد فشهد له 

وعن قتادة االستئذان )  صلى اهللا عليه وسلم( موسى إين مل أهتمك ولكين خشيت أن يتقول الناس على رسول اهللا 
ثالثة األوىل يسمع احلي والثاين ليتأهبوا والثالث إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا واعلم أن هذا من حماسن اآلداب 

ألن يف أول مرة رمبا منعهم بعض األشغال من اإلذن ويف املرة الثانية رمبا كان هناك ما مينع أو يقتضي املنع أو 
جيب يف الثالثة يستدل بعدم اإلذن على مانع ثابت ورمبا أوجب ذلك كراهة قربه من الباب  يقتضي التساوي فإذا مل

فلذلك يسن له الرجوع ولذلك يقول جيب يف االستئذان ثالثاً أن ال يكون متصالً بل يكون بني كل واحدة 
واإلحياش وكفى  واألخرى وقت فأما قرع الباب بعنف والصياح بصاحب الدار فذاك حرام ألنه يتضمن اإليذاء

(  بقصة بين أسد زاجرة وما نزل فيها من قوله تعاىل إَنَّ الَِّذيَن ُينَاُدوَنَك ِمن َوَراء الُْحجُراِت أَكْثَُرُهمْ الَ َيْعِقلُونَ
  ) ٤احلجرات 

) صلى اهللا عليه وسلم ( السؤال اخلامس كيف يقف على الباب اجلواب روي أن أبا سعيد استأذن على الرسول 
مستقبل الباب فقال عليه الصالة والسالم ال تستأذن وأنت مستقبل الباب وروي أنه عليه الصالة والسالم وهو 

كان إذا أتى باب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه األمين أو األيسر فيقول السالم عليكم 
  وذلك ألن الدور مل يكن عليها حينئذ ستور

للغاية واحلكم بعد الغاية يكون خبالف ما قبلها فقوله الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوتاً غَْيرَ ) حىت  (السؤال السادس أن كلمة 
ُبُيوِتكُْم َحتَّى َتْستَأْنِسُواْ يقتضي جواز الدخول بعد االستئذان وإن مل يكن من صاحب البيت إذن فما قولكم فيه 

ال االستئذان واالستئناس ال حيصل إال إذا حصل اإلذن اجلواب من وجوه أحدها أن اهللا تعاىل جعل الغاية االستئناس 
بعد االستئذان وثانيها أنا ملا علمنا بالنص أن احلكمة يف االستئذان أن ال يدخل اإلنسان على غريه بغري إذنه فإن 
ذن ذلك مما يسوءه وعلمنا أن هذا املقصود ال حيصل إال بعد حصول اإلذن علمنا أن االستئذان ما مل يتصل به اإل

ظر الدخول وجب أن ال يكون كافياً وثالثها أن قوله تعاىل فَإِن لَّْم َتجِدُواْ ِفيَها أََحداً فَالَ َتْدُخلُوَها حَتَّى ُيْؤذَنَ لَكُُم فح
إال بإذن فدل على أن اإلذن مشروط بإباحة الدخول يف اآلية األوىل فإن قيل إذا ثبت أنه ال بد من اإلذن فهل يقوم 

رسول الرجل إىل ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( م ال قلنا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن النيب مقامه غريه أ



إذا دعي أحدكم فجاء مع ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب عليه الصالة والسالم قال ) الرجل إذنه 
  وهذا اخلرب يدل على معنيني) الرسول فإن ذلك له إذن 

وف من قوله َحتَّى َتْستَأْنِسُواْ وهو املراد منه والثاين أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه ال أحدمها أن اإلذن حمذ
  حيتاج إىل استئذن ثان وقال بعضهم إن من قد جرت العادة له بإباحة الدخول فهو غري حمتاج إىل االستئذان

الشافعي رمحه اهللا لو فقئت عينه فهي هدر  السؤال السابع ما حكم من اطلع على دار غريه بغري إذنه اجلواب قال
ومعه مدري ) صلى اهللا عليه وسلم ( اطلع رجل يف حجرة من حجر النيب ( ومتسك مبا روى سهل بن سعد قال 

وروى أبو هريرة رضي ) حيك هبا رأسه فقال لو علمت أنك تنظر إيل لطعنت هبا يف عينك إمنا االستئذان قبل النظر 
قال أبو بكر ) من اطلع يف دار قوم بغري إذهنم ففقؤا عينه فقد هدرت عينه ( لصالة والسالم قال اهللا عنه أنه عليه ا

الرازي هذا اخلرب يرد لوروده على خالف قياس األصول فإنه ال خالف أنه لو دخل داره بغري إذنه ففقأ عينه كان 
أن الداخل قد اطلع وزاد على االطالع  ضامناً وكان عليه القصاص إن كان عامداً واألرش إن كان خمطئاً ومعلوم

فظاهر احلديث خمالف ملا حصل عليه االتفاق فإن صح فمعناه من اطلع يف دار قوم ونظر إىل حرمهم ونسائهم فمونع 
فلم ميتنع فذهبت عينه يف حال املمانعة فهي هدر فأما إذا مل يكن إال النظر ومل يقع فيه ممانعة وال هني مث جاء إنسان 

)  ٤٥املائدة ( نه فهذا جان يلزمه حكم جنايته لظاهر قوله تعاىل الَْعْينِ بِالَْعْينِ إىل قوله َوالُْجرُوَح ِقَصاٌص ففقأ عي
واعلم أن التمسك بقوله تعاىل َوالَْعْيَن بِالَْعْينِ يف هذه املسألة ضعيف ألنا أمجعنا على أن هذا النص مشروط مبا إذا مل 

كانت مستحقة مل يلزم القصاص فلم قلت إن من اطلع يف دار إنسان مل تكن عينه تكن العني مستحقة فإهنا لو 
  مستحقة وهذا أول املسألة

أما قوله إنه لو دخل مل جيز فقء عينه فكذا إذا نظر قلنا الفرق بني األمرين ظاهر ألنه إذا دخل علم القوم دخوله 
املني بذلك فيطلع منهم على ما ال جيوز االطالع عليه عليهم فاحترزوا عنه وتستروا فأما إذا نظر فقد ال يكونون ع

صلى ( فال يبعد يف حكم الشرع أن يبالغ ههنا يف الزجر حسماً لباب هذه املفسدة وباجلملة فرد حديث رسول اهللا 
  هلذا القدر من الكالم غري جائز) اهللا عليه وسلم 

كيف كان أو ال بد من إذن خمصوص اجلواب ظاهر  السؤال الثامن ملا بينتم أنه ال بد من اإلذن فهل يكفي اإلذن
اآلية يقتضي قبول اإلذن مطلقاً سواء كان اآلذان صبياً أو امرأة أو عبداً أو ذمياً فإنه ال يعترب يف هذا اإلذن صفات 

  الشهادة وكذلك قبول أخبار هؤالء يف اهلدايا وحنوها
صلى اهللا ( أن رجالً سأل النيب ( نعم عن عطاء بن يسار السؤال التاسع هل يعترب االستئذان على احملارم واجلواب 

وسأل رجل ) فقال أستأذن على أخيت فقال النيب عليه الصالة والسالم نعم أحتب أن تراها عريانة ) عليه وسلم 
حذيفة أستأذن على أخيت فقال إن مل تستأذن عليها رأيت ما يسوؤك وقال عطاء سألت ابن عباس رضي اهللا عنهما 

ن على أخيت ومن أنفق عليها قال نعم إن اهللا تعاىل يقول وَإِذَا َبلَغَ االْطْفَالُ ِمنكُُم الْحُلَُم فَلَْيْسَتأِْذُنواْ كََما استأذ
  ومل يفرق بني من كان أجنبياً أو ذا رحم حمرم)  ٥٩النور ( اْستَأْذَنَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم 

كان غري جائز إال أنه أيسر جلواز النظر إىل شعرها وصدرها وساقها واعلم أن ترك االستئذان على احملارم وإن 
وحنوها من األعضاء والتحقيق فيه أن املنع من اهلجوم على الغري إن كان ألجل أن ذلك الغري رمبا كان منكشف 

  األعضاء فهذا دخل فيه الكل إال الزوجات وملك اليمني وإن كان ألجل أنه رمبا كان مشتغالً



  إطالع الغري عليه وجب أن يعم يف الكل حىت ال يكون له أن يدخل على الزوجة واألمة إال بإذنبأمر يكره 
السؤال العاشر إذا عرض أمر يف دار من حريق أو هجوم سارق أو ظهور منكر فهل جيب االستئذان اجلواب كل 

سلمني اليت أمروا هبا وأمان للقوم ذلك مستثىن بالدليل فهذا مجلة الكالم يف االستئذان وأما السالم فهو من سنة امل
صلى اهللا عليه ( وهو حتية أهل اجلنة وجملبة للمودة وناف للحقد والضغينة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب 

ملا خلق اهللا تعاىل آدم عليه السالم ونفخ فيه الروح عطس فقال احلمد هللا فحمد اهللا بإذن اهللا فقال له ( قال ) وسلم 
ربك يا آدم اذهب إىل هؤالء املالئكة وهم مأل منهم جلوس فقل السالم عليكم فلما فعل ذلك رجع إىل  ربه يرمحك

صلى اهللا عليه ( وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ) ربه فقال هذه حتيتك وحتية ذريتك 
عاه وينصح له بالغيب ويشمته إذا عطس حق املسلم على املسلم ست يسلم عليه إذا لقيه وجييبه إذا د) ( وسلم 

إن سركم أن ( وعن ابن عمر قال قال رسول اهللا عليه الصالة والسالم ) ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات 
  )يسل الغل من صدوركم فأفشوا السالم بينكم 

 لكم وأوىل لكم من اهلجوم بغري إذن أما قوله تعاىل ذاِلكُْم َخْيٌر لَّكُْم فاملعىن فيه ظاهر إذ املراد أن فعل ذلك خري
لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ أي لكي تتذكروا هذا التأديب فتتمسكوا به مث قال فَإِن لَّْم َتجُِدواْ ِفيَها أي يف البيوت أحداً فَالَ 

يها مث َتْدُخلُوَها ألن العلة يف الصورتني واحدة وهي جواز أن يكون هناك أحوال مكتومة يكره إطالع الداخل عل
قال َوإِن ِقيلَ لَكُْم اْرجِعُواْ فَاْرجُِعواْ وذلك ألنه كما يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فكذا الوقوف على 

الباب قد يكرهه فال جرم كان األوىل واألزكى له أن يرجع إزالة لإلحياش واإليذاء وملا ذكر اهللا تعاىل حكم الدور 
ي غري مسكونة فقال لَّْيَس َعلَْيكُمْ ُجَناحٌ أَن َتْدُخلُواْ ُبُيوتاً غَْيَر َمْسكُوَنةٍ  املسكونة ذكر بعده حكم الدور اليت ه

وذلك ألن املانع من الدخول إال بإذن زائل عنها واختلف املفسرون يف املراد من قوله ُبيُوتاً غَْيَر َمْسكُوَنةٍ  على 
اطات وحوانيت البياعني واملتاع املنفعة كاالستكنان من أقوال أحدها وهو قول حممد بن احلنفية أهنا اخلانات والرب

احلر والربد وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع يروى أن أبا بكر قال يا رسول اهللا إن اهللا قد أنزل عليك آية يف 
أهنا اخلربات يتربز االستئذان وإنا خنتلف يف جتارتنا فننزل هذه اخلانات أفال ندخلها إال بإذن فنزلت هذه اآلية وثانيها 

فيها واملتاع التربز وثالثها األسواق ورابعها أهنا احلمامات واألوىل أن يقال إنه ال ميتنع دخول اجلميع حتت اآلية 
فيحمل على الكل والعلة يف ذلك أهنا إذا كانت كذلك فهي مأذون بدخوهلا من جهة العرف فكذلك نقول إهنا لو 

صوبة فإنه ال جيوز للداخل أن يدخل فيها لكن الظاهر من حال اخلانات أهنا كانت غري مسكونة ولكنها كانت مغ
  موضوعة لدخول الداخل

  وأما قوله َواللَُّه َيعْلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ فهو وعيد للذين يدخلون اخلربات والدور اخلالية من أهل الريبة
  احلكم السابع
  حكم النظر

لُْمْؤِمنَاِت ُغضُّواْ ِمْن أَْبصَارِِهْم َوَيْحفَظُواْ فُُروجَُهْم ذاِلكَ أَزْكَى لَُهْم إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َيْصَنُعونَ َوقُل لِّقُلْ لِّلُْمْؤِمنَِني َي
ْضرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجيُوبِهِنَّ َوالَ َيْغُضْضَن ِمْن أَْبصَارِِهنَّ َوَيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوالَ يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِالَّ َما ظََهَر ِمنَْها َولَْي

آِء ُبعُولَِتهِنَّ أَْو إِْخوَانِهِنَّ أَْو َبنِى إِْخوَانِهِنَّ أَوْ ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِالَّ ِلُبُعولَِتهِنَّ أَْو َءاَبآِئهِنَّ أَْو َءاَبآِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو أَبَْنآِئهِنَّ أَْو أَْبَن
 الطِّفْلِ الَِّذيَن لَمْ َيظَْهرُواْ اِتهِنَّ أَْو نِسَآِئهِنَّ أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ أَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُوِْلى اِإلْرَبةِ  ِمَن الرِّجَالِ أَوَِبنِى أََخَو

ينَِتهِنَّ َوُتوبُواْ إِلَى اللَِّه َجِميعاً أَيَُّه الُْمْؤِمُنونَ لَعَلَّكُمْ َعلَى َعْوَراِت النَِّسآِء َوالَ َيْضرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمن زِ
  ُتفِْلُحونَ



اعلم أنه تعاىل قال قُلْ لّلُْمْؤِمنَِني وإمنا خصهم بذلك ألن غريهم ال يلزمه غض البصر عما ال حيل له وحيفظ الفرج 
ن مأمورون هبا ابتداء والكفار مأمورون قبلها مبا تصري عما ال حيل له ألن هذه األحكام كالفروع لإلسالم واملؤمنو

هذه األحكام تابعة له وإن كان حاهلم كحال املؤمنني يف استحقاق العقاب على تركها لكن املؤمن يتمكن من هذه 
  الطاعة من دون مقدمة والكافر ال يتمكن إال بتقدمي مقدمة من قبله وذلك ال مينع من لزوم التكاليف له

ه سبحانه أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج وأمر النساء مبثل ما أمر به الرجال وزاد فيهن أن ال يبدين واعلم أن
  زينتهن إال ألقوام خمصوصني

  أما قوله تعاىل يَُغضُّواْ ِمْن أَْبصَارِِهْم ففيه مسائل
قتصار به على ما حيل وجوز ههنا للتبعيض واملراد غض البصر عما حيرم واال) من ( املسألة األوىل قال األكثرون 

( فََما ِمنكُم ّمْن أََحٍد َعْنُه حَاجِزِيَن )  ٨٥األعراف ( األخفش أن تكون مزيدة ونظريه قوله َما لَكُم ّمْن إِلَاٍه غَْيُرُه 
وأباه سيبويه فإن قيل كيف دخلت يف غض البصر دون حفظ الفرج قلنا داللة على أن أمر النظر )  ٤٧احلاقة 

ترى أن احملارم ال بأس بالنظر إىل شعورهن وصدورهن وكذا اجلواري املستعرضات وأما أمر الفرج أوسع أال 
فمضيق وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إال ما استثىن منه وحظر اجلماع إال ما استثىن منه ومنهم من قال َيُغضُّواْ ِمْن 

فهو مغضوض ممنوع عنه وعلى هذا من ليست بزائدة أَْبَصارِِهْم أي ينقصوا من نظرهم فالبصر إذا مل ميكن من عمله 
  وال هي للتبعيض بل هي من صلة الغض يقال غضضت

  من فالن إذا نقصت من قدره
املسألة الثانية اعلم أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة املرأة مع املرأة وعورة املرأة مع 

ل مع الرجل فيجوز له أن ينظر إىل مجيع بدنه إال عورته وعورته ما بني الرجل وعورة الرجل مع املرأة فأما الرج
السرة والركبة والسرة والركبة ليستا بعورة وعند أيب حنيفة رمحه اهللا الركبة عورة وقال مالك الفخذ ليست بعورة 

جد وهو كاشف عن مر به يف املس) صلى اهللا عليه وسلم ( أن النيب ( والدليل على أهنا عورة ما روي عن حذيفة 
ال تربز فخذك وال تنظر إىل فخذ ( وقال لعلي رضي اهللا عنه ) فخذه فقال عليه السالم غط فخذك فإهنا من العورة 

فإن كان يف نظره إىل وجهه أو سائر بدنه شهوة أو خوف فتنة بأن كان أمرد ال حيل النظر إليه وال ) حي وال ميت 
واحد منهما يف جانب من الفراش ملا روى أبو سعيد اخلدري أنه عليه جيوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل 

وتكره ) ال يفضي الرجل إىل الرجل يف ثوب واحد وال تفضي املرأة إىل املرأة يف ثوب واحد ( الصالة والسالم قال 
 الرجل منا قال رجل يا رسول اهللا( املعانقة وتقبيل الوجه إال لولده شفقة وتستحب املصافحة ملا روى أنس قال 

أما عورة ) يلقي أخاه أو صديقه أينحين له قال ال قال أيلتزمه ويقبله قال ال قال أفيأخذ بيده ويصافحه قال نعم 
املرأة مع املرأة فكعورة الرجل مع الرجل فلها النظر إىل مجيع بدهنا إال ما بني السرة والركبة وعند خوف الفتنة ال 

الذمية هل جيوز هلا النظر إىل بدن املسلمة قيل جيوز كاملسلمة مع املسلمة واألصح  جيوز وال جيوز املضاجعة واملرأة
هِنَّ وليست الذمية من نسائنا أما عورة املرأة مع الرجل  أنه ال جيوز ألهنا أجنبية يف الدين واهللا تعاىل يقول أَْو نِسَاِئ

ت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة فإن كانت فاملرأة إما أن تكون أجنبية أو ذات رحم حمرم أو مستمتعة فإن كان
حرة فجميع بدهنا عورة وال جيوز له أن ينظر إىل شيء منها إال الوجه والكفني ألهنا حتتاج إىل إبراز الوجه يف البيع 

  والشراء وإىل إخراج الكف لألخذ والعطاء ونعين بالكف ظهرها وبطنها إىل الكوعني وقيل ظهر الكف عورة
كرنا أنه ال جيوز النظر إىل شيء من بدهنا وجيوز النظر إىل وجهها وكفها ويف كل واحد من القولني واعلم أنا ذ

استثناء أما قوله جيوز النظر إىل وجهها وكفها فاعلم أنه على ثالثة أقسام ألنه إما أن ال يكون فيه غرض وال فيه فتنة 



ة وغرض أما القسم األول فاعلم أنه ال جيوز أن يتعمد وإما أن يكون فيه فتنة وال غرض فيه وإما أن يكون فيه فتن
النظر إىل وجه األجنبية لغري غرض وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره لقوله تعاىل قُلْ لّلُْمْؤِمنَِني َيُغضُّواْ ِمْن 

ن يكرر النظر إليها لقوله أَْبَصارِِهْم وقيل جيوز مرة واحدة إذا مل يكن حمل فتنة وبه قال أبو حنيفة رمحه اهللا وال جيوز أ
يا علي ال ( ولقوله عليه السالم )  ٣٦اإلسراء ( تعاىل إِنَّ السَّْمَع وَالَْبَصَر وَالْفَُؤاَد كُلُّ أُوالِئَك كَانَ َعْنُه َمْسؤُوالً 

سلم صلى اهللا عليه و( سألت رسول اهللا ( وعن جابر قال ) تتبع النظرة النظرة فإن لك األوىل وليست لك اآلخرة 
وألن الغالب أن االحتراز عن األوىل ال ميكن فوقع عفواً قصد أو مل ) عن نظر الفجأة فأمرين أن أصرف بصري ) 

  يقصد

أما القسم الثاين وهو أن يكون فيه غرض وال فتنة فيه فذاك أمور أحدها بأن يريد نكاح امرأة فينظر إىل وجهها 
صلى اهللا ( أراد أن يتزوج امرأة من األنصار فقال له رسول اهللا  أن رجالً( وكفيها روى أبو هريرة رضي اهللا عنه 

إذا خطب أحدكم املرأة فال جناح ( وقال عليه الصالة والسالم ) انظر إليها فإن يف أعني األنصار شيئاً ) عليه وسلم 
قال عليه السالم نظرت خطبت امرأة ف( وقال املغربة بن شعبة ) عليه أن ينظر إليها إذا كان إمنا ينظر إليها للخطبة 

فكل ذلك يدل على جواز النظر إىل وجهها وكفيها للشهوة ) إليها فقلت ال قال فانظر فإهنا أحرى أن يدوم بينكما 
ْو جٍ َولَإذا أراد أن يتزوجها ويدل عليه أيضاً قوله تعاىل الَّ َيِحلُّ لََك الّنَساء ِمن َبْعُد َوالَ أَن تََبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَْزَوا

وال يعجبه حسنهن إال بعد رؤية وجوههن وثانيها إذا أراد شراء جارية فله أن )  ٥٢األحزاب ( أَْعجََبَك ُحْسُنُهنَّ 
ينظر إىل ما ليس بعورة منها وثالثها أنه عند املبايعة ينظر إىل وجهها متأمالً حىت يعرفها عند احلاجة إليه ورابعها ينظر 

ظر إىل غري الوجه ألن املعرفة حتصل به أما القسم الثالث وهو أن ينظر إليها للشهوة إليها عند حتمل الشهادة وال ين
صلى اهللا عليه وسلم ( سألت رسول اهللا ( وعن جابر قال ) العينان تزنيان ( فذاك حمظور قال عليه الصالة والسالم 

يف القلب الشهوة ورب شهوة  وقيل مكتوب يف التوراة النظرة تزرع) عن نظرة الفجأة فأمرين أن أصرف بصري ) 
أورثت حزناً طويالً أما الكالم الثاين وهو أنه ال جيوز لألجنيب النظر إىل بدن األجنبية فقد استثنوا منه صوراً إحداها 
جيوز للطبيب األمني أن ينظر إليها للمعاجلة كما جيوز للختان أن ينظر إىل فرج املختون ألنه موضع ضرورة وثانيتها 

عمد النظر إىل فرج الزانيني لتحمل الشهادة على الزنا وكذلك ينظر إىل فرجها لتحمل شهادة الوالدة جيوز أن يت
وإىل ثدي املرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع وقال أبو سعيد اإلصطخري ال جيوز للرجل أن يقصد النظر يف 

النساء فال حاجة إىل نظر الرجال هذه املواضع ألن الزنا مندوب إىل ستره ويف الوالدة والرضاع تقبل شهادة 
للشهادة وثالثتها لو وقعت يف غرق أو حرق فله أن ينظر إىل بدهنا ليخلصها أما إذا كانت األجنبية أمة فقال بعضهم 
عورهتا ما بني السرة والركبة وقال آخرون عورهتا ما ال يبني للمهنة فخرج منه أن رأسها ساعديها وساقيها وحنرها 

رة ويف ظهرها وبطنها وما فوق ساعديها اخلالف املذكور وال جيوز ملسها وال هلا ملسه حبال ال وصدرها ليس بعو
حلجامة وال اكتحال وال غريه ألن اللمس أقوى من النظر بدليل أن اإلنزال باللمس يفطر الصائم وبالنظر ال يفطره 

ما إن كانت املرأة ذات حمرم له بنسب أو رضاع وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جيوز أن ميس من األمة ما حيل النظر إليه أ
أو صهرية فعورهتا معه ما بني السرة والركبة كعورة الرجل وقال آخرون بل عورهتا ما ال يبدو عند املهنة وهو قول 

أيب حنيفة رمحه اهللا فأما سائر التفاصيل فستأيت إن شاء اهللا تعاىل يف تفسري اآلية أما إذا كانت املرأة مستمتعة 
الزوجة واألمة اليت حيل له االستمتاع هبا فيجوز له أن ينظر إىل مجيع بدهنا حىت إىل فرجها غري أنه يكره أن ينظر إىل ك

  الفرج وكذا إىل فرج نفسه ألنه يروي أنه



يورث الطمس وقيل ال جيوز النظر إىل فرجها وال فرق بني أن تكون األمة قنة أو مدبرة أو أم ولد أو مرهونة فإن 
جموسية أو مرتدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبني غريه أو متزوجة أو مكاتبة فهي كاألجنبية روى عمرو بن  كانت

إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجريه فال ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( شعيب عن أبيه عن جده عن النيب 
نظر إن كان أجنبياً منها فعورته معها ما ) ففيه ( رأة وأما عورة الرجل مع امل) ينظر إىل ما دون السرة وفوق الركبة 

بني السرة والركبة وقيل مجيع بدنه إال الوجه والكفني كهي معه واألول أصح خبالف املرأة يف حق الرجل ألن بدن 
خوف  املرأة يف ذاته عورة بدليل أنه ال تصح صالهتا مكشوفة البدن وبدن الرجل خبالفه وال جيوز هلا قصد النظر عند

وميمونة إذ ) صلى اهللا عليه وسلم ( أهنا كانت عند النيب ( الفتنة وال تكرير النظر إىل وجهه ملا روي عن أم سلمة 
أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليها فقال عليه الصالة والسالم احتجبا منه فقلت يا رسول اهللا أليس هو أعمى ال 

وإن كان حمرماً هلا فعورته معها ما بني السرة ) ما ألستما تبصرانه يبصرنا فقال عليه الصالة والسالم أفعمياوان أنت
والركبة وإن كان زوجها أو سيدها الذي حيل له وطؤها فلها أن تنظر إىل مجيع بدنه غري أنه يكره النظر إىل الفرج 

لصالة والسالم كهو معها وال جيوز للرجل أن جيلس عارياً يف بيت خال وله ما يستر عورته ألنه روي أنه عليه ا
إياكم والتعري فإن معكم من ال ( وروي أنه عليه الصالة والسالم قال ) اهللا أحق أن يستحيي منه ( سئل عنه فقال 

  واهللا أعلم) يفارقكم إال عند الغائط وحني يفضي الرجل إىل أهله 
لرؤوس عن احملرمات وأبصار القلوب عما املسألة الثالثة سئل الشبلي عن قوله َيُغضُّواْ ِمْن أَْبصَارِِهْم فقال أبصار ا

  سوى اهللا تعاىل
 وأما قوله تعاىل وََيْحفَظُواْ فُُروجَُهْم فاملراد به عما ال حيل وعن أيب العالية أنه قال كل ما يف القرآن من قوله َوَيْحفَظُواْ

فَظَْن فُُروَجُهنَّ أن ال ينظر إليها أحد وهذا فُُروَجُهْم وحيفظن فروجهن من الزنا إال اليت يف النور ِمْن أَْبصَارِِهنَّ وََيْح
ضعيف ألنه ختصيص من غري داللة والذي يقتضيه الظاهر أن يكون املعىن حفظها عن سائر ما حرم اهللا عليه من الزنا 
 واملس والنظر وعلى أنه إن كان املراد حظر النظر فاملس والوطء أيضاً مرادان باآلية إذ مها أغلظ من النظر فلو نص

( اهللا تعاىل على النظر لكان يف مفهوم اخلطاب ما يوجب حظر الوطء واملس كما أن قوله تعاىل فَالَ تَقُل لَُّهَما أُّف 
  اقتضى حظر ما فوق ذلك من السب والضرب)  ٢٣اإلسراء 

يزكون به  أي متسكهم بذلك أزكى هلم وأطهر ألنه من باب ما)  ٣٠النور ( أما قوله تعاىل ذاِلَك أَزْكَى لَُهْم 
ويستحقون الثناء واملدح وميكن أن يقال إنه تعاىل خص يف اخلطاب املؤمنني ملا أراده من تزكيتهم بذلك وال يليق 

  ذلك بالكافر
دم فلم قأما قوله تعاىل َوقُل لّلُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ وََيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ فالقول فيه على ما تقدم فإن قيل 

غض األبصار على حفظ الفروج قلنا ألن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد وأكثر وال يكاد يقدر 
  على االحتراس منه

 األغلب أما قوله تعاىل َوالَ ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِالَّ َما ظََهَر ِمْنَها فمن األحكام اليت ختتص هبا النساء يف األغلب وإمنا قلنا يف
  نه حمرم على الرجل أن يبدي زينته حلياً ولباساً إىل غري ذلك للنساء األجنبيات ملا فيه من الفتنة وههنا مسائلأل

املسألة األوىل اختلفوا يف املراد بزينتهن واعلم أن الزينة اسم يقع على حماسن اخللق اليت خلقها اهللا تعاىل وعلى سائر 
ى وغري ذلك وأنكر بعضهم وقوع اسم الزينة عل اخللقة ألنه ال يكاد ما يتزين به اإلنسان من فضل لباس أو حل

يقال يف اخللقة إهنا من زينتها وإمنا يقال ذلك فيما تكتسبه من كحل وخضاب وغريه واألقرب أن اخللقة داخلة يف 
لناه على اخللقة الزينة ويدل عليها وجهان األول أن الكثري من النساء ينفردن خبلقتهن عن سائر ما يعد زينة فإذا مح



 وفينا العموم حقه وال مينع دخول ما عدا اخللقة فيه أيضاً الثاين أن قوله َولَْيْضرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجيُوبِهِنَّ يدل على
أن املراد بالزينة ما يعم اخللقة وغريها فكأنه تعاىل منعهن من إظهار حماسن خلقتهن بأن أوجب سترها باخلمار وأما 

قالوا الزينة عبارة عما سوى اخللقة فقد حصروه يف أمور ثالثة أحدها األصباغ كالكحل واخلضاب بالومسة يف الذين 
حاجبيها والغمرة يف خديها واحلناء يف كفيها وقدميها وثانيها احللى كاخلامت والسوار واخللخال والدملج والقالدة 

وأراد )  ٣١األعراف (  ُخذُواْ زِينََتكُْم ِعنَد كُلّ َمْسجٍِد واإلكليل والوشاح والقرط وثالثها الثياب قال اهللا تعاىل
  الثياب

إال املسألة الثانية اختلفوا يف املراد من قوله إِالَّ َما ظََهَر مِْنَها أما الذين محلوا الزينة على اخللقة فقال القفال معىن اآلية 
الكفان ويف الرجل األطراف من الوجه واليدين ما يظهره اإلنسان يف العادة اجلارية وذلك يف النساء الوجه و

والرجلني فأمروا بستر ما ال تؤدي الضرورة إىل كشفه ورخص هلم يف كشف ما اعتيد كشفه وأدت الضرورة إىل 
إظهاره إذ كانت شرائع اإلسالم حنيفية سهلة مسحة وملا كان ظهور الوجه والكفني كالضروري ال جرم اتفقوا على 

أما القدم فليس ظهوره بضروري فال جرم اختلفوا يف أنه هل هو من العورة أم ال فيه وجهان أهنما ليسا بعورة 
) صلى اهللا عليه وسلم ( األصح أنه عورة كظهر القدم ويف صوهتا وجهان أصحهما أنه ليس بعورة ألن نساء النيب 

إنه سبحانه إمنا ذكر الزينة ألنه ال  كن يروين األخبار للرجال وأما الذين محلوا الزينة على ما عدا اخللقة فقالوا
خالف أنه حيل النظر إليها حاملا مل تكن متصلة بأعضاء املرأة فلما حرم اهللا سبحانه النظر إليها حال اتصاهلا ببدن 

املرأة كان ذلك مبالغة يف حرمة النظر إىل أعضاء املرأة وعلى هذا القول حيل النظر إىل زينة وجهها من الومشة 
زينة بدهنا من اخلضاب واخلواتيم وكذا الثياب والسبب يف جتويز النظر إليها أن تسترها فيه حرج ألن والغمرة و

  املرأة ال بد هلا من مناولة األشياء بيديها واحلاجة إىل كشف وجهها يف الشهادة واحملاكمة والنكاح
 َما ظََهَر ِمْنَها باحلرائر دون اإلماء واملعىن فيه ظاهر وهو املسألة الثالثة اتفقوا على ختصيص قوله َوالَ ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِالَّ

  أن األمة مال فال بد من االحتياط يف بيعها وشرائها وذلك ال ميكن إال بالنظر إليها على االستقصاء خبالف احلرة
ملقانع قال املفسرون إن نساء اجلاهلية كن أما قوله تعاىل وَلَْيضْرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجُيوبِهِنَّ فاخلمر واحدها مخار وهي ا

يشددن مخرهن من خلفهن وإن جيوهبن كانت من قدام فكان ينكشف حنورهن وقالئدهن فأمرن أن يضربن مقانعهن 
على اجليوب ليتغطى بذلك أعناقهن وحنورهن وما حييط به من شعر وزينة من احللى يف األذن والنحر وموضع 

ما رأيت خرياً من نساء ( مبالغة يف اإللقاء والباء لإللصاق وعن عائشة رضي اهللا عنها العقدة منها ويف لفظ الضرب 
  األنصار ملا نزلت هذه اآلية قامت كل واحدة

وقرىء ُجُيوبِهِنَّ بكسر اجليم ) منهن إىل مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرت فأصبحن على رؤوسهن الغربان 
  ِتكُْمألجل الياء وكذلك ُبيُوتاً غَْيَر ُبيُو

فأما قوله تعاىل َوالَ يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ فاعلم أنه سبحانه ملا تكلم يف مطلق الزينة تكلم بعد ذلك يف الزينة اخلفية اليت 
هناهن عن إبدائها لألجانب وبني أن هذه الزينة اخلفية جيب إخفاؤها عن الكل مث استثىن اثنيت عشرة صورة أحدها 

ن علون من جهة الذكران واإلناث كآباء اآلباء وآباء األمهات وثالثها آباء أزواجهن أزواجهن وثانيها آباؤهن وإ
ورابعها وخامسها أبناؤهن وأبناء بعولتهن ويدخل فيه أوالد األوالد وإن سفلوا من الذكران واإلناث كبين البنني 

بنو إخواهنن وثامنها بنو أخواهتن  وبين البنات وسادسها إخواهنن سواء كانوا من األب أو من األم أو منهما وسابعها
  وهؤالء كلهم حمارم وههنا سؤاالت

السؤال األول أفيحل لذوي احملرم يف اململوكة والكافرة ما ال حيل له يف املؤمنة اجلواب إذا ملك املرأة وهي من 



على اختالف بني حمارمه فله أن ينظر منها إىل بطنها وظهرها ال على وجه الشهوة بل ألمر يرجع إىل مزية امللك 
  الناس يف ذلك

السؤال الثاين كيف القول يف العم واخلال اجلواب القول الظاهر أهنما كسائر احملارم يف جواز النظر وهو قول احلسن 
( البصري قال ألن اآلية مل يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب وقال يف سورة األحزاب الَّ ُجنَاَح َعلَْيهِنَّ ِفى ءاَباِئهِنَّ 

اآلية ومل يذكر فيها البعولة وال أبناءهم وقد ذكروا ههنا وقد يذكر البعض لينبه على اجلملة قال )  ٥٥زاب األح
الشعيب إمنا مل يذكرمها اهللا لئال يصفهما العم عند ابنه اخلال كذلك ومعناه أن سائر القرابات تشارك األب واالبن يف 

ألب فرمبا وصفها البنه وليس مبحرم فيقرب تصوره هلا بالوصف من احملرمية إال العم واخلال وأبناءمها فإذا رآها ا
  نظره إليها وهذا أيضاً من الدالالت البليغة على وجوب االحتياط عليهم يف التستر

السؤال الثالث ما السبب يف إباحة نظر هؤالء إىل زينة املرأة اجلواب ألهنم خمصوصون باحلاجة إىل مداخلتهن 
الفتنة جبهاهتن وملا يف الطباع من النفرة عن جمالسة الغرائب وحتتاج املرأة إىل صحبتهم ىف وخمالطتهن ولقلة توقع 

األسفار وللنزول والركوب وتاسعها قوله تعاىل أَْو نَِساِئهِنَّ وفيه قوالن أحدمها املراد والنساء الاليت هن على دينهن 
لمة أن تتجرد بني نساء أهل الذمة وال تبدي وهذا قول أكثر السلف قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ليس للمس

للكافرة إال ما تبدي لألجانب إال أن تكون أمة هلا لقوله تعاىل أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ وكتب عمر إىل أيب عبيدة أن 
هب وقول مينع نساء أهل الكتاب من دخول احلمام مع املؤمنات وثانيهما املراد بنسائهن مجيع النساء وهذا هو املذ

السلف حممول على االستحباب واألوىل وعاشرها قوله تعاىل أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ وظاهر الكالم يشمل العبيد 
واإلماء واختلفوا فمنهم من أجرى اآلية على ظاهرها وزعم أنه ال بأس عليهن يف أن يظهرن لعبيدهن من زينتهن ما 

شة وأم سلمة رضي اهللا عنهما واحتجوا هبذه اآلية وهو ظاهر ومبا روى يظهرن لذوي حمارمهن وهو مروي عن عائ
أنه عليه الصالة والسالم أتى فاطمة بعبد قد وهبه هلا وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها مل يبلغ رجليها وإذا ( أنس 

يس عليك بأس إمنا هو ما هبا قال إنه ل) صلى اهللا عليه وسلم ( غطت به رجليها مل يبلغ رأسها فلما رأى رسول اهللا 
  وعن جماهد كان أمهات املؤمنن ال حيتجنب عن مكاتبهن ما بقي عليه درهم وعن) أبوك وغالمك 

إنك إذا وضعتين يف القرب وخرجت فأنت حر وروي أن عائشة رضي اهللا ( عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت لذكوان 
اهد واحلسن وابن سريين وسعيد بن املسيب رضي اهللا عنها كانت متتشط والعبد ينظر إليها وقال ابن مسعود وجم

عنهم إن العبد ال ينظر إىل شعر موالته وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا واحتجوا عليه بأمور أحدها قوله عليه الصالة 
ي والعبد ليس بذ) ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر سفراً فوق ثالث إال مع ذي حمرم ( والسالم 

حمرم منها فال جيوز أن يسافر هبا وإذا مل جيز له السفر هبا مل جيز له النظر إىل شعرها كاحلر األجنيب وثانيها أن ملكها 
للعبد ال حيلل ما حيرم عليه قبل امللك إذ ملك النساء للرجال ليس كملك الرجال للنساء فإهنم مل خيتلفوا يف أهنا ال 

التمتع كما ميلكه الرجل من األمة وثالثها أن العبد وإن مل جيز له أن يتزوج مبوالته تستبيح مبلك العبد منه شيئاً من 
إال أن ذلك التحرمي عارض كمن عنده أربع نسوة فإنه ال جيوز له التزوج بغريهن فلما مل تكن هذه احلرمة مؤبدة 

لَكَْت أَْيَماُنُهنَّ اإلماء فإن قيل اإلماء كان العبد مبنزلة سائر األجانب إذا ثبت هذا ظهر أن املراد من قوله أَْو َما َم
دخلن يف قوله نَِساِئهِنَّ فأي فائدة يف اإلعادة قلنا الظاهر أنه عىن بنسائهن وما ملكت أمياهنن من يف صحبتهن من 

ُعولَِتهِنَّ إىل آخر ما ذكر احلرائر واإلماء وبيانه أنه سبحانه ذكر أوالً أحوال الرجال بقوله َوالَ ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِالَّ ِلُب
فجاز أن يظن ظان أن الرجال خمصوصون بذلك إذ كانوا ذوي احملارم أو غري ذات احملارم مث عطف على ذلك اإلماء 

بقوله أَْو َما َملَكَتْ أَْيمَاُنُهنَّ لئال يظن أن اإلباحة مقصورة على احلرائر من النساء إذ كان ظاهر قوله أَْو نِسَاِئهِنَّ 



على األحرار إلضافتهم إلينا كذلك قوله أَْو )  ٢٨٢البقرة ( ي احلرائر دون اإلماء كقوله َشهِيَدْينِ ّمن ّرجَاِلكُْم يقتض
كَْت أَْيَماُنُهنَّ أَوِ التَّابِِعنيَ هِنَّ أَْو َما َملَنِسَاِئهِنَّ َعلَى أَبَْناء ُبُعولَِتهِنَّ أَوْ إِخَْوانِهِنَّ أَوْ َبنِى إِخَْوانِهِنَّ أَوْ َبنِى أَخَواِتهِنَّ أَوْ نِسَاِئ

  غَْيرِ أُْوِلى اِإلْرَبةِ  ِمَن الّرجَالِ وفيه مسائل
املسألة األوىل قيل هم الذين يتبعونكم لينالوا من فضل طعامكم وال حاجة هبم إىل النساء ألهنم بله ال يعرفون من 

لوم أن اخلصى والعنني ومن شاكلهما قد ال أمرهن شيئاً أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم ومع
يكون له إربة يف نفس اجلماع ويكون له إربة قوية فيما عداه من التمتع وذلك مينع من أن يكون هو املراد فيجب 

أن حيمل املراد على من املعلوم منه إنه ال إربة له يف سائر وجوه التمتع إما لفقد الشهوة وإما لفقد املعرفة وإما للفقر 
املسكنة فعلى هذه الوجوه الثالثة اختلف العلماء فقال بعضهم هم الفقراء الذين هبم الفاقة وقال بعضهم املعتوه و

واألبله والصيب وقال بعضهم الشيخ وسائر من ال شهوة له وال ميتنع دخول الكل يف ذلك وروى هشام بن عروة 
دخل عليها وعندها خمنث فأقبل على أخي ) يه وسلم صلى اهللا عل( أن النيب ( عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 

فقال ) أم سلمة فقال يا عبد اهللا إن فتح اهللا لكم غداً الطائف دللتك على بنت غيالن فإهنا تقبل بأربع وتدبر بثمان 
نه فأباح النيب عليه الصالة والسالم دخول املخنث عليهن حني ظن أ) ال يدخلن عليكم هذا ( عليه الصالة والسالم 

من غري أوىل اإلربة فلما علم أنه يعرف أحوال النساء وأوصافهن علم أنه من أوىل اإلربة فحجبه ويف اخلصى 
واجملبوب ثالثة أوجه أحدها استباحة الزينة الباطنة معهما والثاين حترميها عليهما والثالثة حترميها على اخلصى دون 

  اجملبوب

كاملشية واجللسة من املشي واجللوس واألرب احلاجة والولوع بالشيء  املسألة الثانية اإلربة الفعلة من األرب
  والشهوة له واإلربة احلاجة يف النساء واإلربة العقل ومنه األريب

املسألة الثالثة يف غَْيرِ قراءتان قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر غري بالنصب على االستثناء أو احلال 
عنهن والقراءة الثانية باخلفض على الوصفية وثاين عشرها قوله تعاىل أَوِ الطّفْلِ الَِّذيَن لَمْ  يعين أو التابعني عاجزين

  َيظَْهرُواْ َعلَى َعْوراِت الّنَساء وفيه مسائل
املسألة األوىل الطفل اسم للواحد لكنه وضع ههنا موضع اجلمع ألنه يفيد اجلنس ويبني ما بعده أنه يراد به اجلمع 

  ) ٥احلج ( ه تعاىل ثُمَّ ُنخْرُِجكُْم ِطفْالً ونظريه قول
( املسألة الثانية الظهور على الشيء على وجهني األول العلم به كقوله تعاىل إِنَُّهْم إِن َيظَْهُرواْ َعلَْيكُْم يَْرُجُموكُْم 

فعلى )  ١٤الصف ( َن أي إن يشعروا بكم والثاين الغلبة له والصولة عليه كقوله فَأَصَْبُحواْ ظَاِهرِي)  ٢٠الكهف 
الوجه األول يكون املعىن أو الطفل الذين مل يتصوروا عورات النساء ومل يدروا ما هي من الصغر وهو قول ابن قتيبة 

  وعلى الثاين الذين مل يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء وهو قول الفراء والزجاج
النساء فال عورة للنساء معه وإن تنبه لصغره وملراهقته املسألة الثالثة أن الصغري الذي مل يتنبه لصغره على عورات 

لزم أن تستر عنه املرأة ما بني سرهتا وركبتها ويف لزوم ستر ما سواه وجهان أحدمها ال يلزم ألن القلم غري جار عليه 
َهُرواْ َعلَى َعْوراِت الّنَساء والثاين يلزم كالرجل ألنه يشتهي واملرأة قد تشتهيه وهو معىن قوله أَوِ الطّفْلِ الَِّذيَن لَْم يَظْ

واسم الطفل شامل له إىل أن حيتلم وأما الشيخ إن بقيت له شهوة فهو كالشاب وإن مل يبق له شهوة ففيه وجهان 
أحدمها أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بني السرة والركبة والثاين أن مجيع البدن معه عورة إال الزينة 

آخر الصور اليت استثناها اهللا تعاىل قال احلسن هؤالء وإن اشتركوا يف جواز رؤية الزينة الباطنة فهم  الظاهرة وههنا
على أقسام ثالثة فأوهلم الزوج وله حرمة ليست لغريه حيل له كل شيء منها واحلرمة الثانية لالبن واألب واألخ 



روا إىل الشعر والصدر والساقني والذراع واجلد وأيب الزوج وكل ذي حمرم والرضاع كالنسب حيل هلم أن ينظ
وأشباه ذلك واحلرمة الثالثة هي للتابعني غري أويل اإلربة من الرجال وكذا مملوك املرأة فال بأس أن تقوم املرأة الشابة 

بني يدي هؤالء يف درع ومخار صفيق بغري ملحفة وال حيل هلؤالء أن يروا منها شعراً وال بشراً والستر يف هذا كله 
  أفضل وال حيل للشابة أن تقوم بني يدي الغريب حىت تلبس اجللباب فهذا ضبط هؤالء املراتب

ر بالناس أما قوله تعاىل َوالَ َيضْرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمن زِيَنِتهِنَّ فقال ابن عباس وقتادة كانت املرأة مت
أن الرجل الذي يغلب عليه شهوة النساء إذا مسع صوت اخللخال  وتضرب برجلها ليسمع قعقعة خلخاهلا ومعلوم

يصري ذلك داعية له زائدة يف مشاهدهتن وقد علل تعاىل ذلك بأن قال ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمن زِيَنِتهِنَّ فنبه به على أن 
ملا هنى عن استماع الصوت الذي ألجله هنى عنه أن يعلم زينتهن من احللى وغريه ويف اآلية فوائد الفائدة األوىل 

الدال على وجود الزينة فألن يدل على املنع من إظهار الزينة أوىل الثانية أن املرأة منهية عن رفع صوهتا بالكالم 
حبيث يسمع ذلك األجانب إذ كان صوهتا أقرب إىل الفتنة من صوت خلخاهلا ولذلك كرهوا أذان النساء ألنه 

  ة منهية عن ذلك الثالثةحيتاج فيه إىل رفع الصوت واملرأ

  تدل اآلية على حظر النظر إىل وجهها بشهوة إذا كان ذلك أقرب إىل الفتنة
  أما قوله سبحانه وتعاىل َوتُوُبواْ إِلَى اللَِّه َجِميعاً أَيَُّه الُْمْؤِمُنونَ لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ ففيه مسائل

 تعاىل يف كل باب ال يقدر العبد الضعيف على مراعاهتا وإن املسألة األوىل يف التوبة وجهان أحدمها أن تكاليف اهللا
ضبط نفسه واجتهد وال ينفك من تقصري يقع منه فلذلك وصى املؤمنني مجيعاً بالتوبة واالستغفار وتأميل الفالح إذا 

سعدون يف الدنيا تابوا واستغفروا والثاين قال ابن عباس رضي اهللا عنهما توبوا مما كنتم تفعلونه يف اجلاهلية لعلكم ت
واآلخرة فإن قيل قد صحت التوبة باإلسالم واإلسالم جيب ما قبله فما معىن هذه التوبة قلنا قال بعض العلماء إن 
  من أذنب ذنباً مث تاب عنه لزمه كلما ذكره أن جيدد عنه التوبة ألنه يلزمه أن يستمر على ندمه إىل أن يلقى ربه

ُمْؤِمنُونَ بضم اهلاء ووجهه أهنا كانت مفتوحة لوقوعها قبل األلف فلما سقطت األلف املسألة الثانية قرىء أَيَُّه الْ
  اللتقاء الساكينن أتبعت حركتها حركة ما قبلها واهللا أعلم

ْم لَعَلَّكُمْ املسألة الثالثة تفسري لعل قد تقدم يف سورة البقرة يف قوله اْعُبدُواْ َربَّكُُم الَِّذىْ  َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُ
  َتتَّقُونَ واهللا أعلم
  احلكم الثامن

  ما يتعلق بالنكاح
  ن فَْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌمَوأَْنِكحُواْ اَألَياَمى ِمْنكُْم َوالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَبادِكُْم َوإِماِئكُمْ إِن َيكُوُنواْ فُقََرآَء ُيغْنِهُِم اللَُّه ِم

قبل بغض األبصار وحفظ الفروج بني من بعد أن الذي أمر به إمنا هو فيما ال حيل فبني  اعلم أنه تعاىل ملا أمر من
  تعاىل بعد ذلك طريق احلل فقال وَأَْنِكُحواْ االَياَمى مِْنكُْم وههنا مسائل

كالم املسألة األوىل قال صاحب الكشاف األيامى واليتامى أصلهما أيامي ويتامي فقلبا وقال النضر بن مشيل األمي يف 
العرب كل ذكر ال أنثى معه وكل أنثى ال ذكر معها وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية الضحاك تقول 

  زوجوا أيامكم بعضكم من بعض وقال الشاعر فإن تنكحي انكح وإن تتأميي
  وإن كنت أفىت منكمنوا أتأمي

أمر وظاهر األمر للوجوب على ما بيناه مراراً فيدل على أن )  ٣٢النور ( املسألة الثانية قوله تعاىل َوأَْنِكُحواْ االَياَمى 
الويل جيب عليه تزويج موالته وإذا ثبت هذا وجب أن ال جيوز النكاح إال بويل إما ألن كل من أوجب ذلك على 



واجب الويل حكم بأنه ال يصح من املولية وإما ألن املولية لو فعلت ذلك لفوتت على الويل التمكن من أداء هذا ال
إذا جاءكم من ترضون دينه ( وأنه غري جائز وإما لتطابق هذه اآلية مع احلديث وهو قوله عليه الصالة والسالم 

قال أبو بكر الرازي هذه اآلية وإن اقتضت بظاهرها ) وخلقه فزوجوه إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري 
  جياب ويدل عليه أموراإلجياب إال أنه أمجع السلف على أنه مل يرد به األ

ومن السلف مستفيضاً شائعاً ) صلى اهللا عليه وسلم ( أحدها أنه لو كان ذلك واجباً لورد النقل بفعله من النيب 
وسائر األعضاء بعده قد كان يف الناس أيامى من ) صلى اهللا عليه وسلم ( لعموم احلاجة إليه فلما وجدنا عصر النيب 

دم تزوجيهن ثبت أنه ما أريد به اإلجياب وثانيها أمجعنا على أن األمي الثيب لو أبت الرجال والنساء فلم ينكروا ع
التزوج مل يكن للويل إجبارها عليه وثالثها اتفاق الكل على أنه ال جيرب على تزويج عبده وأمته وهو معطوف على 

يامى ينتظم فيه الرجال والنساء األيامى فدل على أنه غري واجب يف اجلميع بل ندب يف اجلميع ورابعها أن اسم األ
وهو يف الرجال ما أريد به األولياء دون غريهم كذلك يف النساء واجلواب أن مجيع ما ذكرته ختصيصات تطرقت إىل 

اآلية والعام بعد التخصيص يبقى حجة فوجب أن يبقى حجة فيما إذا التمست املرأة األمي من الويل التزويج وجب 
  وحينئذ ينتظم وجه الكالم

املسألة الثالثة قال الشافعي رمحه اهللا اآلية تقتضي جواز تزويج البكر البالغة بدون رضاها ألن اآلية واحلديث يدالن 
على أمر الويل يتزوجيها ولوال قيام الداللة على أنه ال يزوج الثيب الكبرية بغري رضاها لكان جائزاً له تزوجيها أيضاً 

ر الرازي قوله تعاىل َوأَْنِكحُواْ االَياَمى ال خيتص بالنساء دون الرجال على ما بينا بغري رضاها لعموم اآلية قال أبو بك
فلما كان االسم شامالً للرجال والنساء وقد أضمر يف الرجال تزوجيهم بإذهنم فوجب استعمال ذلك الضمري يف 

) لبكر تستأمر يف نفسها وإذهنا صماهتا ا( باستئمار البكر بقوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( النساء وأيضاً فقد أمر النيب 
وذلك أمر وإن كان يف صورة اخلرب فثبت أنه ال جيوز تزوجيها إال بإذهنا واجلواب أما األول فهو ختصيص للنص وهو 
ال يقدح يف كونه حجة والفرق أن األمي من الرجال يتوىل أمر نفسه فال جيب على الويل تعهده أمره خبالف املرأة فإن 

إىل من يصلح أمرها يف التزويج أظهر وأيضاً فلفظ األيامى وإن تناول الرجال والنساء فإذا أطلق مل يتناول  احتياجها
  إال النساء وإمنا يتناول الرجال إذا قيد وأما الثاين ففي ختصيص اآلية خبرب الواحد كالم مشهور

  نت الصغرية ووجه االستدالل باآلية كما تقدماملسألة الرابعة قال أبو حنيفة رمحه اهللا العم واألخ يليان تزويج الب
املسألة اخلامسة قال الشافعي رمحه اهللا الناس يف النكاح قسمان منهم من تتوق نفسه يف النكاح فيستحب له أن 

ينكح إن وجد أهبة النكاح سواء كان مقبالً على العبادة أو مل يكن كذلك ولكن ال جيب أن ينكح وإن مل جيد أهبة 
يا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ر شهوته ملا روى عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا النكاح يكس

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإن 
به من كرب أو مرض أو عجز يكره له أن  الصوم له وجاء أما الذي ال تتوق نفسه إىل النكاح فإن كان ذلك لعلة

ينكح ألنه يلتزم ما ال ميكنه القيام حبقه وكذلك إذا كان ال يقدر على النفقة وإن مل يكن به عجز وكان قادراً على 
القيام حبقه مل يكره له النكاح لكن األفضل أن يتخلى لعبادة اهللا تعاىل وقال أبو حنيفة رمحه اهللا النكاح أفضل من 

آل عمران ( ي للعبادة وحجة الشافعي رمحه اهللا وجوه أحدها قوله تعاىل َوَسّيًدا َوَحصُوًرا َوَنبِّيا ّمَن الصَّاِلِحَني التخل
مدح حيىي عليه السالم بكونه حصوراً واحلصور الذي ال يأيت النساء مع القدرة عليهن وال يقال هو الذي ال )  ٣٩

نسان مبا يكون عيباً غري جائز وإذا ثبت أنه مدح يف حق حيىي وجب أن يأيت النساء مع العجز عنهن ألن مدح اإل
  يكون مشروعاً



غري  يف حقنا لقوله تعاىل أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه وال جيوز محل اهلدى على األصول ألن التقليد فيها
استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن أفضل ( ة والسالم جائز فوجب محله على الفروع وثانيها قوله عليه الصال

) أفضل أعمال أميت قراءة القرآن ( ويتمسك أيضاً مبا روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال ) أعمالكم الصالة 
وحيمل األحب على ) أحب املباحات إىل اهللا تعاىل النكاح ( وثالثها أن النكاح مباح لقوله عليه الصالة والسالم 

صلح يف الدنيا لئال يقع التناقض بني كونه أحب وبني كونه مباحاً واملباح ما استوى طرفاه يف الثواب والعقاب األ
واملندوب ما ترجح وجوده على عدمه فتكون العبادة أفضل ورابعها أن النكاح ليس بعبادة بدليل أنه يصح من 

( لقوله تعاىل َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ َواِإلنَس إِالَّ ِليَْعُبُدوِن  الكافر والعبادة ال تصح منه فوجب أن تكون العبادة أفضل منه
واالشتغال باملقصود أوىل وخامسها أن اهللا تعاىل سوى بني التسري والنكاح مث التسري مرجوح )  ٥٦الذاريات 

لنكاح لقوله تعاىل بالنسبة إىل العبادة ومساوى املرجوح مرجوح فالنكاح مرجوح وإمنا قلنا إنه سوى بني التسري وا
وذكر كلمة أو للتخيري بني الشيئني والتخيري بني )  ٣النساء ( فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ َتْعِدلُواْ فَواِحَدةً  أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم 

الشيئني أمارة التساوي كقول الطبيب للمريض كل الرمان أو التفاح وإذا ثبت االستواء فالتسري مرجوح 
املرجوح مرجوح فالنكاح جيب أن يكون مرجوحاً وسادسها أن النافلة أشق فتكون أكثر ثواباً بيان أهنا ومساوى 

أشق أن ميل الطباع إىل النكاح أكثر ولوال ترغيب الشرع ملا رغب أحد يف النوافل وإذا ثبت أهنا أشق وجب أن 
( لعائشة ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقوله ) ها أفضل العبادات أمحز( تكون أكثر ثواباً لقوله عليه الصالة والسالم 

وسابعها لو كان النكاح مساوياً للنوافل يف الثواب مع أن النوافل أشق منه ملا كانت ) أجرك على قدر نصبك 
النوافل مشروعة ألنه إذا حصل طريقان إىل حتصيل املقصود وكانا يف اإلفضاء إىل املقصود سيني وكان أحدمها شاقاً 

الً فإن العقالء يستقبحون حتصيل ذلك املقصود بالطريق الشاق مع املكنة من الطريق السهل وملا كانت واآلخر سه
النوافل مشروعة علمنا أهنا أفضل وثامنها لو كان االشتغال بالنكاح أوىل من النافلة لكان االشتغال باحلراثة 

حد منهما سبباً لبقاء هذا العامل وحمصالً لنظامه والزراعة أوىل من النافلة بالقياس على النكاح واجلامع كون كل وا
وتاسعها أمجعنا على أنه يقدم واجب العبادة على واجب النكاح فيقدم مندوهبا على مندوبه الحتاد السبب وعاشرها 

اىل أن النكاح اشتغال بتحصيل اللذات احلسية الداعية إىل الدنيا والنافلة قطع العالئق اجلسمانية وإقبال على اهللا تع
حبب إيل من دنياكم ثالث الطيب والنساء وجعلت قرة ( فأين أحدمها من اآلخر ولذلك قال عليه الصالة والسالم 

فرجح الصالة على النكاح حجة أيب حنيفة رمحه اهللا من وجوه األول أن النكاح يتضمن صون ) عيين يف الصالة 
جلب النفع ودفع الضرر أوىل من جلب النفع الثاين  النفس عن الزنا فيكون ذلك دفعاً للضرر عن النفس والنافلة

لعدل ساعة خري من عبادة ستني ( أن النكاح يتضمن العدل والعدل أفضل من العبادة لقوله عليه الصالة والسالم 
وقال يف الصالة ) من رغب عن سنيت فليس مين ( الثالث النكاح سنة مؤكدة لقوله عليه الصالة والسالم ) سنة 

  فوجب أن يكون النكاح أفضل) فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل ( موضوع  وإهنا خري
  وإن كانت تتناول مجيع األيامى حبسب الظاهر)  ٣٢النور ( املسألة السادسة قوله تعاىل وَأَْنِكُحواْ االَياَمى 

  ) ٢٤النساء ( ا َوَراء ذَِلكُْم لكنهم أمجعوا على أنه ال بد فيها من شروط وقد تقدم شرحها يف قوله َوأُِحلَّ لَكُْم مَّ
أما قوله تعاىل مّنكُْم فقد محله كثري من املفسرين على أن املراد هم األحرار لينفصل احلر من العبد وقال بعضهم بل 

  املراد بذلك من يكون حتت والية املأمور من الولد أو القريب ومنهم من قال اإلضافة تفيد احلرية واإلسالم
  ففيه مسائل)  ٣٢النور ( وَالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِماِئكُْم  أما قوله تعاىل

املسألة األوىل ظاهر أنه أيضاً أمر للسادة بتزويج هذين الفريقني إذا كانوا صاحلني وأنه ال فرق بني هذا األمر وبني 



أن يكون واجباً فال وفرقوا بينه  األمر بتزويج األيامى يف باب الوجوب لكنهم اتفقوا على أنه إباحة أو ترغيب فأما
وبني تزويج األيامى بأن يف تزويج العبد التزام مؤنة وتعطيل خدمة وذلك ليس بواجب على السيد ويف تزويج األمة 

  استفادة مهر وسقوط نفقة وليس ذلك بالزم على املوىل
يهم صالحهم الثاين ألن الصاحلني املسألة الثانية إمنا خص الصاحلني بالذكر لوجوه األول ليحصن دينهم وحيفظ عل

ينزلوهنم منزلة األوالد يف املودة فكانوا مظنة للتوصية بشأهنم ) و ( من األرقاء هم الذين مواليهم يشفقون عليهم 
واالهتمام هبم وتقبل الوصية فيهم وأما املفسدون منهم فحاهلم عند مواليهم على عكس ذلك الثالث أن يكون املراد 

نكاح حىت يقوم العبد مبا يلزم هلا وتقوم األمة مبا يلزم للزوج الرابع أن يكون املراد الصالح يف نفس الصالح ألمر ال
  النكاح بأن ال تكون صغرية فال حتتاج إىل النكاح

املسألة الثالثة ظاهر اآلية يدل على أن العبد ال يتزوج بنفسه وإمنا جيوز أن يتوىل املوىل تزوجيه لكن ثبت بالدليل أنه 
ذا أمره بأن يتزوج جاز أن يتوىل تزويج نفسه فيكون توليه بإذنه مبنزلة أن يتوىل ذلك نفس السيد فأما اإلماء فال إ

  شبهة يف أن املوىل يتوىل تزوجيهن خصوصاً على قول من ال جيوز النكاح إىل بويل
  ففيه مسألتان)  ٣٢ور الن( أما قوله تعاىل إِن َيكُوُنواْ فُقََراء ُيغْنِهُِم اللَُّه ِمن فَْضِلِه 

املسألة األوىل األصح أن هذا ليس وعداً من اهللا تعاىل بإغناء من يتزوج بل املعىن ال تنظروا إىل فقر من خيطب إليكم 
أو فقر من تريدون تزوجيها ففي فضل اهللا ما يغنيهم واملال غاد ورائح وليس يف الفقر ما مينع من الرغبة يف النكاح 

س فيه أن الكالم قصد به وعد الغين حىت ال جيوز أن يقع فيه خلف وروي عن قدماء فهذا معىن صحيح ولي
الصحابة ما يدل على أهنم رأوا ذلك وعداً عن أيب بكر قال أطيعوا اهللا فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما 

( ل إىل رسول اهللا وعدكم من الغىن وعن عمر وابن عباس مثله قال ابن عباس التمسوا الرزق بالنكاح وشكى رج
وقال طلحة بن مطرف تزوجوا فإنه أوسع لكم يف رزقكم ) عليك بالباءة ( احلاجة فقال ) صلى اهللا عليه وسلم 

وأوسع لكم يف أخالقكم ويزيد يف مروءتكم فإن قيل فنحن نرى من كان غنياً فيتزوج فيصري فقرياً قلنا اجلواب عنه 
شيئة كما يف قوله تعاىل َوإِنْ خِفُْتْم َعْيلَةً  فََسْوَف ُيْغنِيكُُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه من وجوه أحدها أن هذا الوعد مشروط بامل

املطلق حممول على املقيد وثانيها أن اللفظ وإن كان عاماً إال أنه )  ٢٨التوبة ( إِن َشاء اللََّه إِنَّ اللََّه َعِليٌم َحِكيٌم 
  و يفيكون خاصاً يف بعض املذكورين دون البعض وه

األيامى األحرار الذين ميلكون فيستغنون مبا ميلكون وثالثها أن يكون املراد الغىن بالعفاف فيكون املعىن وقوع الغىن 
  مبلك البضع واالستغناء به عن الوقوع يف الزنا

دم فتقتضي املسألة الثانية من الناس من استدل هبذه اآلية على أن العبد واألمة ميلكان ألن ذلك راجع إىل كل من تق
اآلية بيان أن العبد قد يكون فقرياً وقد يكون غنياً فإن دل ذلك على امللك ثبت أهنما ميلكان ولكن املفسرون 

تأولوه على األحرار خاصة فكأهنم قالوا هو راجع إىل األيامى أما إذا فسرنا الغىن بالعفاف فاالستدالل به على ذلك 
  ساقط

فاملعىن أنه سبحانه يف اإلفضال ال ينتهي إىل حد تنقطع قدرته على اإلفضال دونه ألنه قادر  أما قوله َواللَُّه واِسٌع َعِليٌم
  على املقدورات اليت ال هناية هلا وهو مع ذلك عليم مبقادير ما يصلحهم من اإلفضال والرزق

ِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغونَ الِْكتَاَب ِممَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم فَكَاِتُبوُهمْ َولَْيْسَتْعِففِ الَِّذيَن الَ َيجُِدونَ نِكَاحاً َحتَّى يُْغنِيَُهُم اللَُّه ِمن فَْض
اْ بَِغآِء إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً لَِّتْبَتغُوإِنْ َعِلُمُتْم ِفيهِْم َخيْراً َوَءاُتوُهْم مِّن مَّالِ اللَِّه الَِّذى َءاَتاكُْم َوالَ ُتكْرِهُواْ فََتَياِتكُْم َعلَى الْ

  َعَرَض الْحََيواةِ  الدُّْنَيا َوَمن ُيكْرِهُهنَّ ِفإِنَّ اللَِّه ِمن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ غَفُوٌر رَِّحيٌم



اعلم أنه سبحانه ملا ذكر تزويج احلرائر واإلماء ذكر حال من يعجز عن ذلك فقال َولَْيْسَتعِْفِف أي وليجتهد يف العفة 
  وحاملها عليهكأن املستعفف طالب من نفسه العفاف 

وأما قوله الَ َيجُِدونَ نِكَاحاً فاملعىن ال يتمكنون من الوصول إليه يقال ال جيد املرء الشيء إذا مل يتمكن منه قال اهللا 
تعاىل فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم َشْهَرْينِ واملراد به باإلمجاع من مل يتمكن ويقال يف أحدنا هو غري واجد للماء وإن كان 

إذا مل ميكنه أن يشتريه وجيوز أن يراد بالنكاح ما ينكح به من املال فبني سبحانه وتعاىل أن من ال يتمكن من  موجوداً
ذلك فليطلب التعفف ولينتظر أن يغنيه اهللا من فضله مث يصل إىل بغيته من النكاح فإن قيل أفليس ملك اليمني يقوم 

  فبأن ال جيد مثن اجلارية أوىل واهللا أعلم مقام نفس النكاح قلنا لكن من مل جيد املهر والنفقة
  احلكم التاسع
  يف الكتابة

إعلم أنه تعاىل ملا بعث السيد على تزويج الصاحلني من العبيد واإلماء مع الرق رغبهم يف أن يكاتبوهم إذا طلبوا 
  وههنا مسائل ذلك ليصريوا أحراراً فيتصرفوا يف أنفسهم كاألحرار فقال وَالَِّذيَن َيْبَتُغونَ الِْكَتاَب

  املسألة األوىل قوله وَالَِّذيَن َيْبَتُغونَ مرفوع على االبتداء أو منصوب بفعل مضمر يفسره

  فكاتبوهم كقولك زيداً فاضربه ودخلت الفاء لتضمن معىن الشرط
من الكتب املسألة الثانية الكتاب والكتابة كالعتاب والعتابة ويف اشتقاق لفظ الكتابة وجوه أحدها أن أصل الكلمة 

وهو الضم واجلمع ومنه الكتيبة مسيت بذلك ألهنا تضم النجوم بعضها إىل بعض وتضم ماله إىل ماله وثانيها حيتمل 
أن يكون اللفظ مأخوذاً من الكتاب ومعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مين إذا وفيت باملال وكتبت يل على 

فاء باملال وكتبت على العتق وهذا ما ذكره األزهري وثالثها نفسك أن تفي يل بذلك أو كتبت يل كتاباً عليك بالو
إمنا مسي بذلك ملا يقع فيه من التأجيل باملال املعقود عليه ألنه ال جيوز أن يقع على مال هو يف يد العبد حني يكاتب 

ن يقع هذا ألن ذلك مال لسيده اكتسبه يف حال ما كانت يد السيد غري مقبوضة عن كسبه فال جيوز هلذا املعىن أ
العقد حاالً ولكنه يقع مؤجالً ليكون متمكناً من االكتساب وغريه حني ما انقبضت يد السيد عنه مث من آداب 

الشريعة أن يكتب على من عليه املال املؤجل كتاب فسمى هلذا املعىن هذا العقد كتاًب ملا يقع فيه من األجل قال 
  ) ٣٨الرعد ( تعاىل ِلكُلّ أََجلٍ ِكتَاٌب 

سألة الثالثة قال حمي السنة الكتابة أن يقول ململوكه كاتبتك على كذا ويسمى ماالً معلوماً يؤديه يف جنمني أو أكثر امل
ويبني عدد النجوم وما يؤدي يف كل جنم ويقول إذا أديت ذلك املال فأنت حر أو نوي ذلك بقلبه ويقول العبد 

  قبلت ويف هذا الضبط أحباث
رمحه اهللا إن مل يقل بلسانه أو مل ينو بقلبه إذا أديت ذلك املال فأنت حر مل يعتق وقال أبو  البحث األول قال الشافعي

حنيفة ومالك وأبو يوسف وحممد وزفر رمحهم اهللا ال حالجة إىل ذلك حجة أيب حنيفة رمحه اهللا أن قوله تعاىل 
ذا صحت الكتابة وجب أن يعتق فَكَاِتُبوُهْم خال عن هذا الشرط فوجب أن تصح الكتابة بدون هذا الشرط وإ

باألداء لإلمجاع حجة الشافعي رمحه اهللا أن الكتابة ليست عقد معاوضة حمضة ألن ما يف يد العبد فهو ملك السيد 
  واإلنسان ال ميكنه بيع ملكه مبلكه بل قوله كاتبتك كتابة يف العتق فال بد من لفظ العتق أو نيته

عند الشافعي وجتوز عند أيب حنيفة وجه قول الشافعي رمحه اهللا أن العبد ال  البحث الثاين ال جتوز الكتابة احلالة
يتصور له ملك يؤديه يف احلال وإذا عقد حاالً توجهت املطالبة عليه يف احلال فإذا عجز عن األداء مل حيصل مقصود 

جيوز ألنه حني العقد  العقد كما لو أسلم يف شيء ال يوجد عند احملل ال يصح خبالف ما لو أسلم إىل معسر فإنه



يتصور أن يكون له ملك يف الباطن فالعجز ال يتحقق عن أدائه وجه قول أيب حنيفة رمحه اهللا أن قوله تعاىل فَكَاِتُبوُهمْ 
مطلق يتناول الكتابة احلالة واملؤجلة وأيضاً ملا كان مال الكتابة بدالً عن الرقبة كان مبنزلة أمثان السلع املبيعة فيجوز 

وآجالً وأيضاً أمجعوا على جواز العتق معلقاً على مال حال فوجب أن تكون الكتابة مثله ألنه بدل عن العتق  عاجالً
  يف احلالني إال أن يف أحدمها العتق معلق على شرط األداء ويف اآلخر معجل فوجب أن ال خيتلف حكمهما

مني يروى ذلك عن علي وعثمان وابن عمر البحث الثالث قال الشافعي رمحه اهللا ال جتوز الكتابة على أقل من جن
روى أن عثمان رضي اهللا عنه غضب على عبده فقال ألضيقن األمر عليك وألكاتبنك على جنمني ولو جاز على أقل 

  من ذلك لكاتبه على األقل ألن التضييق فيه أشد وإمنا شرطنا التنجيم ألنه عقد

ء وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جتوز الكتابة على جنم واحد ألن إرفاق ومن شرط اإلرفاق التنجيم ليتيسر عليهم األدا
  ظاهر قوله فَكَاِتُبوُهْم ليس فيه تقييد

املسألة الرابعة جتوز كتابة اململوك عبداً كان أو أمة ويشترط عند الشافعي رمحه اهللا أن يكون عاقالً بالغاً فإذا كان 
ل َوالَِّذيَن يَْبَتُغونَ الِْكتَاَب وال يتصور االبتغاء من الصيب واجملنون وعند صبياً أو جمنوناً ال تصح كتابته ألن اهللا تعاىل قا

  أيب حنيفة رمحه اهللا جتوز كتابة الصيب ويقبل عنه املوىل
املسألة اخلامسة يشرط أن يكون املوىل مكلفاً مطلقاً فإن كان صبياً أو جمنوناً أو حمجوراً عليه بالسفه ال تصح كتابته 

بيعه وألن قوله فَكَاِتُبوُهْم خطاب فال يتناول غري العاقل وعند أيب حنيفة رمحه هللا تصح كتابة الصيب كما ال يصح 
  بإذن الويل

املسألة السادسة اختلف العلماء يف أن قوله فَكَاِتُبوُهْم أمر إجياب أو أمر استحباب فقال قائلون هو أمر إجياب فيجب 
ك بقيمته أو أكثر إذا علم فيه خرياً ولو كان بدون قيمته مل يلزمه وهذا على الرجل أن يكاتب مملوكه إذا سأله ذل

قول عمرو بن دينار وعطاء وإليه ذهب داود بن علي وحممد بن جرير واحتجوا عليه باآلية واألثر أما اآلية فظاهر 
زلت يف غالم حلويطب ابن عبد قوله تعاىل فَكَاِتُبوُهْم ألنه أمر وهو لإلجياب ويدل عليه أيضاً سبب نزول اآلية فإهنا ن

العزى يقال له صبيح سأل مواله أن يكاتبه فأىب عليه فنزلت اآلية فكاتبه على مائة دينار ووهب له منها عشرين 
ديناراً وأما األثر فما روي أن عمر أمر أنساً أن يكاتب سريين أبا حممد بن سريين فأىب فرفع عليه الدرة وضربه وقال 

َعِلُمُتْم ِفيهِْم َخْيراً وحلف عليه ليكاتبنه ولو مل يكن ذلك واجباً لكان ضربه بالدرة ظلماً وما أنكر على  فَكَاِتُبوُهْم إِنْ
عمر أحد من الصحابة فجرى ذلك جمرى اإلمجاع وقال أكثر الفقهاء إنه أمر استحباب وهو ظاهر قول ابن عباس 

ال ( ثوري واحتجوا عليه بقوله عليه الصالة والسالم واحلسن والشعيب وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وال
 فرق أن يطلب الكتابة أو يطلب بيعه ممن يعتقه يف الكفارة فكما وأنه ال) حيل مال امرىء مسلم إال بطيب من نفسه 

  ال جيب ذلك فكذا الكتابة وهذه طريقة املعاوضات أمجع وههنا سؤاالن
السؤال األول كيف يصح أن يبيع ماله مباله قلنا إذا ورد الشرع به فيجب أن جيوز كما إذا علق عتقه على مال 

  باً لعتقهيكتسبه فيؤديه أو يؤدي عنه صار سب
السؤال الثاين هل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما ال ميلكه لوال الكتابة قلنا نعم ألنه لو دفع إليه الزكاة ومل يكاتب مل 

حيل له أن يأخذها وإذا صار مكاتباً حل له وإذا دفع إىل مواله حل له سواء أدى فعتق أو عجز فعاد إىل الرق 
لى اجلد واالجتهاد يف الكسب فلوالها مل يكن ليفعل ذلك ويستفيد املوىل الثواب ويستفيد أيضاً أن الكتابة تبعثه ع

ألنه إذا باعه فال ثواب وإذا كاتبه ففيه ثواب ويستفيد أيضاً الوالء ألنه لو عتق من قبل غريه مل يكن له والء وإذا 
  عتق بالكتابة فالوالء له فورد الشرع جبواز الكتابة ملا ذكرناه من الفوائد



إن ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ا قوله تعاىل إِنْ َعِلُمُتْم ِفيهِمْ َخيْراً فذكروا يف اخلري وجوهاً أحدها ما روي عن النيب أم
وثانيها قال عطاء اخلري املال وتال كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُمُ ) علمتم هلم حرفة فال تدعوهم كال على الناس 

  َخْيًرا أي ترك ماالً قال وبلغين ذلك عن ابن عباس وثالثها عن ابن سريين الَْمْوتُ إِن َتَرَك

قال إذا صلى وقال النخعي وفاء وصدقاً وقال احلسن صالحاً يف الدين ورابعها قال الشافعي رمحه اهللا املراد باخلري 
ن كسوباً حيصل املال ويكون األمانة والقوة على الكسب ألن مقصود الكتابة قلما حيصل إال هبما فإنه ينبغي أن يكو

أميناً يصرفه يف جنومه وال يضيعه فإذا فقد الشرطان أو أحدمها ال يستحب أن يكاتبه واألقرب أنه ال جيوز محله على 
املال لوجهني األول أن املفهوم من كالم الناس إذا قالوا فالن فيه خري إمنا يريدون به الصالح يف الدين ولو أراد 

متم هلم خرياً ألنه إمنا يقال لفالن مال وال يقال فيه مال الثاين أن العبد ال مال له بل املال لسيده املال لقال إن عل
فاألوىل أن حيمل على ما يعود على كتابته بالتمام وهو الذي ذكره الشافعي رمحه اهللا وهو أن يتمكن من الكسب 

اخلري ) صلى اهللا عليه وسلم ( دخل فيه تفسري النيب ويوثق به حبفظ ذلك ألن كل ذلك مما يعود على كتابته بالتمام و
  ألنه عليه الصالة والسالم فسره بالكسب وهو داخل يف تفسري الشافعي رمحه اهللا

  أما قوله َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن الَ َيجُِدونَ نِكَاحاً َحتَّى ففيه مسألتان
وجوه أحدها أنه هو املوىل حيط عنه جزءاً من مال الكتابة أو املسألة األوىل اختلفوا يف املخاطب بقوله َوءاُتوُهم على 

يدفع إليه جزءاً مما أخذ منه وهؤالء اختلفوا يف قدره فمنهم من جعل اخليار له وقال جيب أن حيط قدراً يقع به 
الرمحن االستغناء وذلك خيتلف بكثرة املال وقلته ومنهم من قال حيط ربع املال روى عطاء بن السائب عن أيب عبد 

أنه كاتب غالماً له فترك له ربع مكاتبته وقال إن علياً كان يأمرنا بذلك ويقول وهو قول اهللا تعاىل َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن 
الَ َيجُِدونَ نِكَاحاً حَتَّى فإن مل يفعل فالسبع ملا روى عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كاتب عبداً له خبمس وثالثني 

مخسة آالف ويروى أن عمر كاتب عبداً له فجاء بنجمه فقال له اذهب فاستعن به على أداء مال  ألفاً ووضع عنه
الكتابة فقال املكاتب لو تركته إىل آخر جنم فقال إين أخاف أن ال أدرك ذلك مث قرأ هذه اآلية وكان ابن عمر 

له اهللا هلم من الصدقات يف قوله َوِفي يؤخره إىل آخر النجوم خمافة أن يعجز وثانيها املراد وآتوهم سهمهم الذي جع
الّرقَابِ وعلى هذا فاخلطاب لغري السادة وهو قول احلسن والنخعي ورواية عطاء عن ابن عباس وأمجعوا على أنه ال 

جيوز للسيد أن يدفع صدقته املفروضة إىل مكاتب نفسه وثالثها أن هذا أمر من اهللا تعاىل للسادة والناس أن يعينوا 
من أعان ( لى كتابته مبا ميكنهم وهذا قول الكليب وعكرمة واملقاتلني والنخعي وقال عليه الصالة والسالم املكاتب ع

علمين ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروي أن رجالً قال للنيب ) مكاتباً على فك رقبته أظله اهللا تعاىل يف ظل عرشه 
املسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فقال أليسا واحداً  لئن كنت أقصرت اخلطبة لقد أعظمت( عمالً يدخلين اجلنة قال 

قالوا ويؤكد هذا القول وجوه أحدها أنه أمر ) فقال ال عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعني يف مثنها 
يها أن بإعطائه من مال اهللا تعاىل وما أطلق عليه هذه اإلضافة فهو ما كان سبيله الصدقة وصرفه يف وجوه القرب وثان

قوله ِمن فَْضِلِه َوالَِّذيَن يَْبَتُغونَ الِْكتَاَب هو الذي قد صح ملكه للمالك وأمر بإخراج بعضه ومال الكتابة ليس بدين 
صحيح ألنه على عبده واملوىل ال يثبت له على عبده دين صحيح وثالثها أن ما آتاه اهللا فهو الذي حيصل يف يده 

العقد مل حيصل له عليه يد ملك فال يستحق الصفة بأنه من مال اهللا الذي آتاه  وميكنه التصرف فيه وما سقط عقيب
فإن قيل ههنا وجهان يقدحان يف صحة هذا التأويل أحدمها أنه كيف حيل ملواله إذا كان غيناً أن يأخذ من مال 

ب يف املوضعني واحداً وعلى الصدقة والثاين أن قوله َوءاُتوُهم معطوف على قوله فَكَاِتُبوُهْم فيجب أن يكون املخاط
  هذا التأويل يكون املخاطب



يف اآلية األوىل السادات ويف الثانية سائر املسلمني قلنا أما األول فجوابه أن تلك الصدقة حتل ملواله وكذلك إذا مل 
سبب تقف الصدقة جبميع النجوم وعجز عن أداء الباقي كان للموىل ما أخذه ألنه مل يأخذه بسبب الصدقة ولكن ب

( عقد الكتابة كمن اشترى الصدقة من الفقري أو ورثها منه يدل عليه قوله عليه الصالة والسالم يف حديث بريرة 
واجلواب عن الثاين أنه قد يصح اخلطاب لقوم مث يعطف عليه مبثل لفظه خطاباً لغريهم ) هو هلا صدقة ولنا هدية 

فاخلطاب لألزواج مث خاطب األولياء بقوله فَالَ َتْعُضلُوُهنَّ وقوله )  ٢٣١ة البقر( كقوله تعاىل َوإِذَا طَلَّقُْتمُ الّنَساء 
ُمَبرَّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ والقائلون غري املربئني فكذا ههنا قال للسادة فَكَاِتُبوُهْم وقال لغريهم َوءاُتوُهم أو قال هلم 

  ولغريهم
 إيتاء املكاتب وهو أن حيط عنه جزءاً من مال الكتابة أو يدفع املسألة الثانية قال الشافعي رمحه اهللا جيب على املوىل

إليه جزءاً مما أخذ منه وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه إنه مندوب إليه لكنه غري واجب حجة الشافعي رمحه اهللا 
قوله فَكَاِتُبوُهْم وقوله َوءاُتوُهم  ظاهر قوله َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن الَ َيجُِدونَ نِكَاحاً حَتَّى واألمر للوجوب فقيل عليه إن

أمران وردا يف صورة واحدة فلم جعلت األوىل ندباً والثاين إجياباً وأيضاً فقد ثبت أن قوله َوءاُتوُهم ليس خطاباً مع 
املوايل بل مع عامة املسلمني حجة أيب حنيفة رمحه اهللا من حيث السنة والقياس أما السنة فما روى عمرو بن شعيب 

) أميا عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إال عشر أواق فهو عبد ( أبيه عن جده أنه عليه الصالة والسالم قال عن 
جاءتين بريرة فقالت يا عائشة ( فلو كان احلط واجباً لسقط عنه بقدره وعن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

 ومل تكن قضت من كتابتها شيئاً فقالت عائشة رضي إين قد كاتبت أهلي على تسع أواق يف كل عام أوقية فأعيتين
( اهللا عنها ارجعي إىل أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك مجيعاً ويكون والؤك يل فعلت فأبوا فذكرت ذلك النيب 

وجه االستدالل أهنا ما قضت ) فقال ال مينعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإمنا الوالء ملن أعتق ) صلى اهللا عليه وسلم 
وترك ) صلى اهللا عليه وسلم ( ن كتابتها شيئاً وأرادت عائشة أن تؤدي عنها كتابتها بالكلية وذكرته لرسول اهللا م

رسول اهللا النكر عليها ومل يقل إهنا تستحق أن حيط عنها بعض كتابتها فثبت قولنا وأما القياس فمن وجهني األول لو 
فيكون العقد موجباً له ومسقطاً له وذلك حمال لتنايف اإلسقاط كان اإليتاء واجباً لكان وجوبه متعلقاً بالعقد 

واإلجياب الثاين لو كان احلط واجباً ملا أحتاج إىل أن يضع عنه بل كان يسقط القدر املستحق كمن له على إنسان 
 دين مث حصل لذلك اآلخر على األول مثله فإنه يصري قصاصاً ولو كان كذلك لكان قدر اإليتاء إما أن يكون

معلوماً أو جمهوالً فإن كان معلوماً وجب أن تكون الكتابة بألفني فيعتق إذا أدى ثالثة آالف والكتابة أربعة آالف 
املكاتب عبد ما بقي عليه ( وذلك باطل ألن أداء مجيعها مشروط فال يعتق بأداء بعضها وألنه عليه السالم قال 

الباقي بعد احلط جمهول فيصري مبنزلة من كاتب عبده على ألف وإن كان جمهوالً صارت الكتابة جمهولة ألن ) درهم 
  درهم إال شيئاً وذلك غري جائز واهللا أعلم

  احلكم العاشر
  اإلكراه على الزنا

َوَمن ُيكْرِهُهنَّ ِفإِنَّ اللَِّه ِمن َيا قوله تعاىل َوالَ ُتكْرُِهواْ فَتََياِتكُْم َعلَى الْبَِغاء إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً لّتَْبَتُغواْ عََرَض الَْحيَواةِ  الدُّْن
  َبْعِد إِكَْراِههِنَّ

اعلم أنه تعاىل ملا بني ما يلزم من تزويج العبيد واإلماء وكتابتهم أتبع ذلك باملنع من إكراه اإلماء على الفجور وههنا 
  مسائل

نافق ست جوار معاذة ومسيكة املسألة األوىل اختلفوا يف سبب نزوهلا على وجوه األول كان لعبد اهللا بن أيب امل



( ثنتان منهن إىل رسول اهللا ) ا ( وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة يكرههن على البغاء وضرب عليهن ضرائب فشكت 
فنزلت اآلية وثانيها أن عبد اهللا بن أيب أسر رجالً فراود األسري جارية عبداهللا وكانت اجلارية ) صلى اهللا عليه وسلم 
ة إلسالمها وأكرهها ابن أيب على ذلك رجاء أن حتمل من األسري فيطلب فداء ولده فنزلت مسلمة فامتنعت اجلاري

صلى اهللا عليه ( جاء عبداهللا بن أيب إىل رسول اهللا ( وثالثها روى أبو صاحل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
فالن أفال نأمرها بالزنا فيصيبون من ومعه جارية من أمجل النساء تسمى معاذة فقال يا رسول اهللا هذه أليتام ) وسلم 

جاءت جارية لبعض ( فنزلت اآلية وقال جابر بن عبداهللا ) منافعها فقال عليه الصالة والسالم ال فأعاد الكالم 
  فنزلت اآلية) الناس فقالت إن سيدي يكرهين على البغاء 

فس فأما باليسري من اخلوف فال تصري املسألة الثانية اإلكراه إمنا حيصل مىت حصل التخويف مبا يقتضي تلف الن
مكرهة فحال اإلكراه على الزنا كحال اإلكراه على كلمة الكفر والنص وإن كان خمتصاً باإلماء إال أن حال احلرائر 

  كذلك
قال و)  ٦٢الكهف ( املسألة الثالثة العرب تقول للمملوك فىت وللمملوكة فتاة قال تعاىل فَلَمَّا َجاَوَزا قَالَ لِفََتاُه 

ليقل ( ويف احلديث )  ٢٥النساء ( وقال فَِمْن مَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُم ّمن َنكَْحُتُم الُْمْؤِمنَاِت )  ٣٠يوسف ( ُتَراوُِد فََتاَها 
  )أحدكم فتاي وفتايت وال يقل عبدي وأميت 

  املسألة الرابعة البغاء الزنا يقال بغت تبغي بغاء فهي بغي
به أن املعلق بكلمة إن على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء والدليل عليه اتفاق أهل  املسألة اخلامسة الذي نقول

اللغة على أن كلمة إن للشرط واتفاقهم على أن الشرط ما ينتفي احلكم عند انتفائه وجمموع هاتني املقدمتني 
املخالف هبذه اآلية فقال النقليتني يوجب احلكم بأن املعلق بكلمة إن على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء واحتج 

إنه سبحانه علق املنع من اإلكراه على البغاء على إرادة التحصن بكلمة إن فلو كان األمر كما ذكرمتوه لزم أن ال 
ينتفي املنع من اإلكراه على الزنا إذا مل توجد إرادة التحصن وذلك باطل فإنه سواء وجدت إدارة التحصن أو مل 

على الزنا حاصل واجلواب ال نزاع أن ظاهر اآلية يقتضي جواز اإلكراه على الزنا عند  توجد فإن املنع من اإلكراه
عدم إرادة التحصن ولكنه فسد ذلك المتناعه يف نفسه ألنه مىت مل توجد إرادة التحصن يف حقها مل تكن كارهة للزنا 

 نفسه وذاته ومن الناس من ذكر فيه وحال كوهنا غري كارهة للزنا ميتنع إكراهها على الزنا فامتنع ذلك المتناعه يف
جواباً آخر وهو أن غالب احلال أن اإلكراه ال حيصل إال عند إرادة التحصن والكالم الوارد على سبيل الغالب ال 

يكون له مفهوم اخلطاب كما أن اخللع جيوز يف غري حالة الشقاق ولكن ملا كان الغالب وقوع اخللع يف حالة الشقاق 
يل قوله تعاىل فَإِنْ ِخفُْتمْ أَن ال ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَالَ جَُناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه مفهوم ومن هذا القبال جرم مل يكن ل

  الَِّذيَن كَفَُرواْ ُمقوله َوإِذَا َضرَْبُتْم ِفى االْْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن تَقُْصُرواْ ِمَن الصَّلواةِ  إِنْ ِخفُْتْم أَن َيفْتَِنكُ

والقصر ال خيتص حبال اخلوف ولكنه سبحانه أجراه على سبيل الغالب فكذا ههنا واجلواب الثالث )  ١٠١النساء ( 
معناه إذا أردن حتصناً ألن القصة اليت وردت اآلية فيها كانت كذلك على ما روينا أن جارية عبداهللا بن أيب أسلمت 

كرهها فنزلت اآلية موافقة لذلك نظريه قوله تعاىل َوإِن كُنُتْم ِفى َرْيبٍ ّممَّا نَزَّلَْنا َعلَى وامتنعت عليه طلباً للعفاف فأ
  أي وإذا كنتم يف ريب)  ٢٣البقرة ( َعْبِدَنا 

املسألة السادسة أنه تعاىل ملا منع من إكراههن على الزنا ففيه ما يدل على أن هلم إكراههن على النكاح فليس هلا أن 
  لى السيد إذا زوجها بل له أن يكرهها على ذلك وهذه الداللة داللة دليل اخلطابمتتنع ع

  أما قوله إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً أي تعففاً لّتَْبَتُغواْ عََرَض الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا يعين كسبهن وأوالدهن



أنه تعاىل غفور رحيم ) بيان ( وٌر رَّحِيٌم فاعلم أنه ليس يف اآلية أما قوله َوَمن ُيكْرِهُهنَّ ِفإِنَّ اللَِّه ِمن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ غَفُ
للمكره أو للمكرهة ال جرم ذكروا فيه وجهني أحدمها فإن اهللا غفور رحيم هبن ألن اإلكراه أزال األمث والعقوبة ألن 

باملكره بشرط التوبة وهذا  اإلكراه عذر للمكرهة أما املكره فال عذر له فيما فعل الثاين املراد فإن اهللا غفور رحيم
  ضعيف ألن على التفسري األول ال حاجة إىل هذا اإلضمار وعلى التفسري الثاين حيتاج إليه

  تَِّقَنيَولَقَْد أَْنزَلَْنآ إِلَْيكُْم ءَاَياٍت مَُّبيَِّناٍت َومَثَالً مَِّن الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُْم َوَمْوِعظَةً  لِّلُْم
نه ملا ذكر يف هذه السورة هذه األحكام وصف القرآن بصفات ثالثة أحدها قوله َولَقَدْ أَنَْزلَْنا إِلَْيكُمْ اعلم أنه سبحا

ءاَياٍت مَُّبّينَاٍت أي مفصالت وقرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وحفص عن عاصم مبينات بكسر الياء على معىن أهنا 
أو تكون من بني مبعىن تبني ومنه املثل قد بني الصبح لذي )  ١٩الشعراء ( تبني للناس كما قال بِِلَساٍن عََربِىّ  مُّبِنيٍ 

 عينني وثانيها قوله َومَثَالً ّمَن الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُْم وفيه وجهان أحدمها أنه تعاىل يريد باملثل ما ذكر يف التوراة
والثاين قوله َوَمثَالً أي شبهاً من حاهلم حبالكم يف واإلجنيل من إقامة احلدود فأنزل يف القرآن مثله وهو قول الضحاك 

تكذيب الرسل يعين بينا لكم ما أحللنا هبم من العقاب لتمردهم على اهللا تعاىل فجعلنا ذلك مثالً لكم لتعلموا أنكم 
ُمتَِّقَني واملراد إذا شاركتموهم يف املعصية كنتم مثلهم يف استحقاق العقاب وهو قول مقاتل وثالثها قوله َوَمْوِعظَةً  لّلْ

به الوعيد والتحذير من فعل املعاصي وال شبهة يف أنه موعظة للكل لكنه تعاىل خص املتقني بالذكر للعلة اليت 
  ذكرناها يف قوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني وههنا آخر الكالم يف األحكام

  القول يف اإلهليات
  ميان يف غاية الظهور الثاين يف بيان أناعلم أنه تعاىل ذكر مثلني أحدمها يف بيان أن دالئل اإل

  أديان الكفرة يف هناية الظلمة واخلفاء
  مب أما املثل األول فهو قوله سبحانه وتعاىل

ٌب ُدرِّى ٌّ نََّها كَْوكَاللَُّه ُنورُ السََّماوَاِت واألرض َمثَلُ نُورِِه كَِمْشكَاةٍ  ِفيَها ِمْصَباٌح الِْمصَْباُح ِفى ُزَجاَجةٍ  الزَُّجاَجةُ  كَأَ
ْمَسْسُه َناٌر نُّوٌر َعلَى ُنورٍ َيْهِدى ُيوقَُد ِمن َشجََرةٍ  مَُّباَركَةٍ  َزْيُتوَنةٍ  الَّ َشْرِقيَّةٍ  َوالَ غَْربِيَّةٍ  َيكَاُد َزْيُتَها ُيِضىُء َولَْو لَْم َت

  اللَُّه بِكُلِّ َشىْ ٍء َعلَيٌِماللَُّه ِلنُورِِه َمن َيَشآُء َوَيضْرُِب اللَُّه االٌّ ْمثَالَ ِللنَّاسِ َو
  اعلم أن الكالم يف هذه اآلية مرتب على فصول
  الفصل األول يف إطالق اسم النور على اهللا تعاىل

اعلم أن لفظ النور موضوع يف اللغة هلذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار على األرض واجلدران وغريمها 
اً لوجوه أحدها أن هذه الكيفية إن كانت عبارة عن اجلسم كان الدليل الدال وهذه الكيفية يستحيل أن تكون إهل

على حدوث اجلسم داالً على حدوثها وإن كانت عرضاً فمىت ثبت حدوث مجيع األعراض القائمة به ولكن هذه 
النور جسم أو أمر حال املقدمة إمنا تثبت بعد إقامة الداللة على أن احللول على اهللا تعاىل حمال وثانيها أنا سواء قلنا 

يف اجلسم فهو منقسم ألنه إن كان جسماً فال شك يف أنه منقسم وإن كان حاالً فيه فاحلال يف املنقسم منقسم وعلى 
التقديرين فالنور منقسم وكل منقسم فإنه يفتقر يف حتققه إىل حتقق أجزائه وكل واحد من أجزائه غريه وكل مفتقر 

واملفتقر إىل الغري ممكن لذاته حمدث بغريه فالنور حمدث فال يكون إهلاً وثالثها أن هذا فهو يف حتققه مفتقر إىل غريه 
النور احملسوس لو كان هو اهللا لوجب أن ال يزول هذا النور المتناع الزوال على اهللا تعاىل ورابعها أن هذا النور 

األنوار لو كانت أزلية لكانت إما احملسوس يقع بطلوع الشمس والكواكب وذلك على اهللا حمال وخامسها أن هذه 
أن تكون متحركة أو ساكنة ال جائز أن تكون متحركة ألن احلركة معناها االنتقال من مكان إىل مكان فاحلركة 



مسبوقة باحلصول يف املكان األول واألزىل ميتنع أن يكون مسبوقاً بالغري فاحلركة األزلية حمال وال جائز أن تكون 
كان أزلياً لكان ممتنع الزوال لكن السكون جائز الزوال ألنا نرى األنوار تنتقل من مكان إىل  ساكنة ألن السكون لو

مكان فدل ذلك على حدوث األنوار وسادسها أن النور إما أن يكون جسماً أو كيفية قائمة باجلسم واألول حمال 
بعد أن كان مظلماً فثبت الثاين لكن  ألنا قد نعقل اجلسم جسماً مع الذهول عن كونه نرياً وألن اجلسم قد يستنري

الكيفية القائمة باجلسم حمتاجة إىل اجلسم واحملتاج إىل الغري ال يكون إهلاً ومبجموع هذه الدالئل يبطل قول املانوية 
  الذين يعتقدون أن اإلله سبحانه هو النور األعظم وأما اجملسمة

ولو كان )  ١١الشورى ( ألول قوله لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء املعترفون بصحة القرآن فيحتج على فساد قوهلم بوجهني ا
نوراً لبطل ذلك ألن األنوار كلها متماثلة الثاين أن قوله تعاىل َمثَلُ ُنورِهِ صريح يف أنه ليس ذاته نفس النور بل النور 

السََّماوَاِت يقتضي ظاهره أنه يف ذاته نور  مضاف إليه وكذا قوله يَْهِدى اللَُّه ِلُنورِِه َمن َيَشاء فإن قيل قوله اللَُّه نُوُر
وقوله َمثَلُ نُورِِه يقتضي أن ال يكون هو يف ذاته نوراً وبينهما تناقض قلنا نظري هذه اآلية قولك زيد كرم وجود مث 

( النُّوَر تقول ينعش الناس بكرمه وجوده وعلى هذا الطريق ال تناقض الثالث قوله سبحانه وتعاىل َوجََعلَ الظُّلَُماِت َو
وذلك صريح يف أن ماهية النور جمعولة هللا تعاىل فيستحيل أن يكون اإلله نوراً فثبت أنه ال بد من التأويل )  ١األنعام 

والعلماء ذكروا فيه وجهاً أحدها أن النور سبب للظهور واهلداية ملا شاركت النور يف هذا النور يف هذا املعىن صح 
البقرة ( وهو كقوله تعاىل اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ ُيْخرِجُُهم ّمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ إطالق اسم النور على اهلداية 

٢٥٧ (  
ِمْن وقال َولَاِكن َجَعلَْناُه نُوراً نَّْهِدى بِِه َمن نََّشاء )  ١٢٢األنعام ( وقوله أََو َمن كَانَ َمْيًتا فَأَْحَيْينَاُه َوَجَعلَْنا لَُه نُوًرا 

فقوله اللَُّه نُوُر السََّماَواِت وَاالْْرَض أي ذو نور السموات واألرض والنور هو اهلداية وال )  ٥٢الشورى ( ِعَباِدَنا 
حتصل إال ألهل السموات واحلاصل أن املراد اهللا هادي أهل السموات واألرض وهو قول ابن عباس واألكثرين 

السموات واألرض حبكمة بالغة وحجة نرية فوصف نفسه بذلك كما يوصف رضي اهللا عنهم وثانيها املراد أنه مدبر 
الرئيس العامل بأنه نور البلد فإنه إذا كان مدبرهم تدبرياً حسناً فهو هلم كالنور الذي يهتدى به إىل مسالك الطرق 

  قال جرير وأنت لنا نور وغيث وعصمة
واألرض على الترتيب األحسن فإنه قد يعرب بالنور على وهذا اختيار األصم والزجاج وثالثها املراد ناظم السموات 

النظام يقال ما أرى هلذا األمر نوراً ورابعها معناه منور السموات واألرض مث ذكروا يف هذا القول ثالثة أوجه 
أحدها أنه منور السماء باملالئكة واألرض باألنبياء والثاين منورها بالشمس والقمر والكواكب والثالث أنه زين 
السماء بالشمس والقمر والكواكب وزين األرض باألنبياء والعلماء وهو مروي عن أيب بن كعب واحلسن وأيب 

العالية واألقرب هو القول األول ألن قوله يف آخر اآلية يَْهِدى اللَُّه ِلُنورِِه َمن َيَشاء يدل على أن املراد بالنور اهلداية 
 رمحه اهللا صنف يف تفسري هذه اآلية الكتاب املسمى مبشكاة األنوار وزعم إىل العلم والعمل واعلم أن الشيخ الغزايل

أن اهللا نور يف احلقيقة بل ليس النور إال هو وأنا أنقل حمصل ما ذكره مع زوائد كثرية تقوي كالمه مث ننظر يف صحته 
والنار على ظواهر هذه  وفساده على سبيل اإلنصاف فقال اسم النور إمنا وضع للكيفية الفائضة من الشمس والقمر

األجسام الكثيفة فيقال استنارت األرض ووقع نور الشمس على الثوب ونور السراج على احلائط ومعلوم أن هذه 
الكيفية إمنا اختصت بالفضيلة والشرف ألن املرئيات تصري بسببها ظاهرة منجلية مث من املعلوم أنه كما يتوقف 

ة فكذا يتوقف على وجود العني الباصرة إذ املرئيات بعد استنارهتا ال تكون إدراك هذه املرئيات على كوهنا مستنري



ظاهرة يف حق العميان فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة يف كونه ركناً ال بد منه للظهور مث يرجح عليه يف 
  اك بل عنده اإلدراكأن الروح الباصرة هي املدركة وهبا اإلدراك وأما النور اخلارج فليس مبدرك وال به اإلدر

فكان وصف اإلظهار بالنور الباصر أحق منه بالنور املبصر فال جرم أطلقوا اسم النور على نور العني املبصرة فقالوا 
يف اخلفاش إن نور عينه ضعيف ويف األعمش إنه ضعف نور بصره ويف األعمى إنه فقد نور البصر إذا ثبت هذا 

صر هو العني الظاهرة املدركة لألضواء واأللوان والبصرية هي القوة العاقلة فنقول إن لإلنسان بصراً وبصرية فالب
وكل واحد من اإلدراكني يقتضي ظهور املدرك فكل واحد من اإلدراكني نور إال أهنم عددوا لنور العني عيوباً مل 

ول أن القوة الباصرة ال حيصل شيء منها يف نور العقلي والغزايل رمحه اهللا ذكر منها سبعة وحنن جعلناها عشرين األ
تدرك نفسها وال تدرك إدراكها وال تدرك آلتها أما أهنا ال تدرك نفسها وال تدرك إدراكها فألن القوة الباصرة 

وإدراك القوة الباصرة ليسا من األمور املبصرة بالعني الباصرة وأما آلتها فهي العني والقوة الباصرة بالعني ال تدرك 
قلة فإهنا تدرك نفسها وتدرك إدراكها وتدرك آلتها يف اإلدراك وهي القلب والدماغ فثبت أن العني وأما القوة العا

نور العقل أكمل من نور البصر الثاين أن القوة الباصرة ال تدرك الكليات والقوة العاقلة تدركها ومدرك الكليات 
فألن القوة الباصرة لو أدركت كل  وهو القلب أشرف من مدرك اجلزئيات أما أن القوة الباصرة ال تدرك الكليات

ما يف الوجود فهي ما أدركت الكل ألن الكل عبارة عن كل ما ميكن دخوله يف الوجود يف املاضي واحلاضر 
واملستقبل وأما أن القوة العاقلة تدرك الكليات فألنا نعرف أن األشخاص اإلنسانية مشتركة يف اإلنسانية ومتمايزة 

كة غري ما به املمايزة فاإلنسانية من حيث هي إنسانية أمر مغاير هلذه املشخصات فقد عقلنا خبصوصياهتا وما به املشار
املاهية الكلية وأما أن إدراك الكليات أشرف فألن إدراك الكليات ممتنع التغري وإدراك اجلزئيات واجب التغري وألن 

ثبت جلميع أفرادها وال ينعكس فثبت أن  إدراك الكلي يتضمن إدراك اجلزئيات الواقعة حتته ألن ما ثبت للماهية
اإلدراك العقلي أشرف الثالث اإلدراك احلسي غري منتج واإلدراك العقلي منتج فوجب أن يكون العقل أشرف أما 

كون اإلدراك احلسي غري منتج فألن من أحس بشيء ال يكون ذلك اإلحساس سبباً حلصول إحساس آخر له بل لو 
حس به مرة أخرى ولكن ذلك ال يكون إنتاج اإلحساس إلحساس آخر وأما أن استعمل له احلس مرة أخرى أل

اإلدراك العقلي منتج فألنا إذا عقلنا أموراً مث ركبناها يف عقولنا توسلنا بتركيبها إىل اكتساب علوم أخرى وهكذا 
راك العقلي أشرف الرابع كل تعقل حاصل فإنه ميكن التوسل به إىل حتصيل تعقل آخر إىل ما ال هناية له فثبت أن اإلد

اإلدراك احلسي ال يتسع لألمور الكثرية واإلدراك العقلي يتسع هلا فوجب أن يكون اإلدراك العقلي أشرف أما أن 
اإلدراك احلسي ال يتسع هلا فألن البصر إذا تواىل عليه ألوان كثرية عجز عن متييزها فأدرك لوناً كأنه حاصل من 

سمع إذا توالت عليه كلمات كثرية التبست عليه تلك الكلمات ومل حيصل التمييز ال) و ( اختالط تلك األلوان 
وأما أن اإلدراك العقلي متسع هلا فألن كل من كان حتصيله للعلوم أكثر كانت قدرته على كسب اجلديد أسهل 

القوية ففي  وبالعكس وذلك يوجب احلكم بأن اإلدراك العقلي أشرف اخلامس القوة احلسية إذا أدركت احملسوسات
ذلك الوقت تعجز عن إدراك الضعيفة فإن من مسع الصوت الشديد ففي تلك احلالة ال ميكنه أن يسمع الصوت 

  الضعيف والقوة العقلية ال يشغلها معقول عن معقول

السادس القوى احلسية تضعف بعد األربعني وتضعف عند كثرة األفكار اليت هي موجباً الستيالء النفس على البدن 
ذي هو موجب خلراب البدن والقوى العقلية تقوى بعد األربعني وتقوى عند كثرة األفكار املوجبة خلراب البدن ال

فدل ذلك على استغناء القوة العقلية عن هذه اآلالت واحتياج القوى احلسية إليها السابع القوة الباصرة ال تدرك 



قلية ال خيتلف حاهلا حبسب القرب والبعد فإهنا تترقى إىل ما املرئي مع القرب القريب وال مع البعد البعيد والقوة الع
فوق العرش وتنزل إىل ما حتت الثرى يف أقل من حلظة واحدة بل تدرك ذات اهللا وصفاته مع كونه منزهاً عن القرب 

ركت والبعد واجلهة فكانت القوة العقلية أشرف الثامن القوة احلسية ال تدرك من األشياء إال ظواهرها فإذا أد
اإلنسان فهي يف احلقيقة ما أدركت اإلنسان ألهنا ما أدركت إال السطح الظاهر من جسمه وإال اللون القائم بذلك 

السطح وباالتفاق فليس اإلنسان عبارة عن جمرد السطح واللون فالقوة الباصرة عاجزة عن النفوذ يف الباطن أما 
ليها على السواء فإهنا تدرك البواطن والظواهر وتغوص فيها ويف القوة العاقلة فإن باطن األشياء وظاهرها بالنسبة إ

أجزائها فكانت القوة العاقلة نوراً بالنسبة إىل الباطن والظاهر أما القوة الباصرة فهي بالنسبة إىل الظاهر نور 
اقلة هو اهللا تعاىل وبالنسبة إىل الباطن ظلمة فكانت القوة العاقلة أشرف من القوة الباصرة التاسع أن مدرك القوة الع

ومجيع أفعاله ومدرك القوة الباصرة هو األلوان واألشكال فوجب أن تكون نسبة شرف القوة العاقلة إىل شرف 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات اهللا تعاىل إىل شرف األلوان واألشكال العاشر القوة العاقلة تدرك مجيع املوجودات 

ت املوجودات واملعدومات ولذلك فإن أول حكمه أن الوجود والعدم ال واملعدومات واملاهيات اليت هي معروضا
جيتمعان وال يرتفعان وذلك مسبوق ال حمالة بتصور مسمى الوجود ومسمى العدم فكأنه هبذين التصورين قد أحاط 

ارض جبميع األمور من بعض الوجوه وأما القوة الباصرة فإهنا ال تدرك إال األضواء واأللوان ومها من أخس عو
األجسام واألجسام أخس من اجلواهر الروحانية فكان متعلق القوة الباصرة أخس املوجودات وأما متعلق القوة 

العاقلة فهو مجيع املوجودات واملعدومات فكانت القوة العاقلة أشرف احلادي عشر القوة العاقلة تقوى على توحيد 
أما أن القوة العاقلة تقوى على توحيد الكثري فذاك ألهنا  الكثري وتكثري الواحد والقوة الباصرة ال تقوى على ذلك

تضم اجلنس إىل الفصل فيحدث منهما طبيعة نوعية واحدة وأما أهنا تقوى على تكثري الواحد فألهنا تأخذ اإلنسان 
نس وهي ماهية واحدة فتقسمها إىل مفهوماهتا وإىل عوارضها الالزمة وعوارضها املفارقة مث تقسم مقوماته إىل اجل

وجنس اجلنس والفصل وفصل الفصل وجنس الفصل وفصل اجلنس إىل سائر األجزاء املقومة اليت ال تعد من 
األجناس وال من الفصول مث ال تزال تأيت هبذا لتقسيم يف كل واحد من هذه األقسام حىت تنتهي من تلك املركبات 

وارض مفردة أو مركبة والزمة بوسائط أو بوسط أو إىل البسائط احلقيقية مث تعترب يف العوارض الالزمة أن تلك الع
بغري وسط فالقوة العاقلة كأهنا نفذت يف أعماق املاهيات وتغلغلت فيها وميزت كل واحد من أجزائها عن صاحبه 

  وأنزلت كل واحد منها يف املكان الالئق به فأما القوة الباصرة فال تطلع على أحوال املاهيات بل

اً وال تدري ما هو وكيف هو فظهر أن القوة العاقلة أشرف الثاين عشر القوة العاقلة تقوى ال ترى إال أمراً واحد
على إدراكات غري متناهية والقوة احلاسة ال تقوى على ذلك بيان األول من وجوه األول القوة العاقلة ميكنها أن 

مقدمات يف نتائج أخرى ال إىل هناية وقد تتوصل باملعارف احلاضرة إىل استنتاج اجملهوالت مث إهنا جتعل تلك النتائج 
عرفت أن القوة احلاسة ال تقوى على االستنتاج أصالً الثاين أن القوة العاقلة تقوى على تعقل مراتب األعداد وال 

هناية هلا الثالث أن القوة العاقلة ميكنها أن تعقل نفسها وأن تعقل أهنا عقلت وكذا إىل غري النهاية الرابع النسب 
افات غري متناهية وهي معقولة ال حمسوسة فظهر أن القوة العاقلة أشرف الثالث عشر اإلنسان بقوته العاقلة واإلض

يشارك اهللا تعاىل يف إدراك احلقائق وبقوته احلاسة يشارك البهائم والنسبة معتربة فكانت القوة العاقلة أشرف الرابع 
املعقول يف اخلارج والقوة احلاسة حمتاجة يف إدراكها احلسي إىل عشر القوة العاقلة غنية يف إدراكها العقلي عن وجود 

وجود احملسوس يف اخلارج والغين أشرف من احملتاج اخلامس عشر هذه املوجودات اخلارجية ممكنة لذواهتا وأهنا 
شياء يف اخلارج حمتاجة إىل الفاعل والفاعل ال ميكنه اإلجياد على سبيل االتقان إال بعد تقدم العلم فإذن وجود هذه األ



تابع لإلدراك العقلي وأما اإلحساس هبا فال شك أنه تابع لوجودها يف اخلارج فإذن القوة احلساسة تبع لتبع القوة 
العاقلة السادس عشر القوة العاقلة غري حمتاجة يف العقل إىل اآلالت بدليل أن اإلنسان لو اختلت حواسه اخلمس فإنه 

ن األشياء املساوية لشيء واحد متساوية وأما القوة احلساسة فإهنا حمتاجة إىل آالت يعقل أن الواحد نصف االثنني وأ
كثرية والغين أفضل من احملتاج السابع عشر اإلدراك البصري ال حيصل إال للشيء الذي يف اجلهات مث إنه غري 

ولنا يف حكم املقابل عن أمور متصرف يف كل اجلهات بل ال يتناول إال املقابل أو ما هو يف حكم املقابل واحترزنا بق
أربعة األول العرض فإنه ليس مبقابل ألنه ليس يف املكان ولكنه يف حكم املقابل ألجل كونه قائماً باجلسم الذي هو 
مقابل الثاين رؤية الوجه يف املرآة فإن الشعاع خيرج من العني إىل املرآة مث يرتد منها إىل الوجه فيصري الوجه مرئياً 

االعتبار كاملقابل لنفسه الثالث رؤية اإلنسان قفاه إذا جعل إحدى املرآتني حماذية لوجهه واألخرى  وهو من هذا
لقفاه والرابع رؤية ما ال يقابل بسبب انعطاف الشعاع يف الرطوبات ما هو مشروح يف كتاب املناظر وأما القوة 

اجلهة ولذلك تعقل أن الشيء إما أن يكون يف اجلهة العاقلة فإهنا مربأة عن اجلهات فإهنا تعقل اجلهة واجلهة ليست يف 
وإما أن ال يكون يف اجلهة وهذا الترديد ال يصح إال بعد تعقل معىن قولنا ليس يف اجلهة الثامن عشر القوة الباصرة 

  تعجز عند احلجاب وأما القوة العاقلة فإهنا ال حيجبها شيء أصالً فكانت أشرف

اإلمارة واخلدمة ) الفرق بني ( ري واحلاسة كاخلادم واألمري أشرف من اخلادم وتقرير التاسع عشر القوة العاملة كاألم
مشهور العشرون القوة الباصرة قد تغلط كثرياً فإهنا قد تدرك املتحرك ساكناً وبالعكس كاجلالس يف السفينة فإنه قد 

خطأ البصر عن صوابه والعقل حاكم يدرك السفينة املتحركة ساكنة والشط الساكن متحركاً ولوال العقل ملا متيز 
واحلس حمكوم فثبت مبا ذكرنا أن اإلدراك العقل أشرف من اإلدراك البصري وكل واحد من اإلدراكني يقتضي 

الظهور الذي هو أشرف خواص النور فكان اإلدراك العقلي أوىل بكونه نوراً من اإلدراك البصري وإذا ثبت هذا 
أحدمها واجب احلصول عند سالمة األحوال وهي التعقالت الفطرية والثاين ما  فنقول هذه األنوار العقلية قسمان

يكون مكتسباً وهي التعقالت النظرية أما الفطرية فليست هي من لوازم جوهر اإلنسان ألنه حال الطفولية مل يكن 
ظريات فمعلوم أن الفطرة عاملاً ألبتة فهذه األنوار الفطرية إمنا حصلت بعد أن مل تكن فال بد هلا من سبب وأما الن

اإلنسانية قد يعتريها الزيغ يف األكثر وإذا كان كذلك فال بد من هاد مرشد وال مرشد فوق كالم اهللا تعاىل وفوق 
إرشاد األنبياء فتكون منزلة آيات القرآن عند عني العقل مبنزلة نور الشمس عند العني الباصرة إذ به يتم اإلبصار 

نوراً كما يسمى نور الشمس نوراً فنور القرآن يشبه نور الشمس ونور العقل يشبه نور فباحلري أن يسمى القرآن 
وقوله قَْد َجاءكُْم ُبْرَهانٌ ّمن )  ٦١التغابن ( العني وهبذا يظهر معىن قوله فَئَاِمنُواْ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوالّنورِ الَِّذى أَنَزلَْنا 

وإذا ثبت أن بيان الرسول أقوى من نور الشمس )  ١٧٤النساء ( إِلَْيكُْم نُوراً مُّبِيناً َوأَنزَلَْنا )  ١٧٤النساء ( رَّّبكُْم 
وجب أن تكون نفسه القدسية أعظم يف النورانية من الشمس وكما أن الشمس يف عامل األجسام تفيد النور لغريه 

لعقلية لسائر األنفس البشرية وال تفيد األنوار ا) صلى اهللا عليه وسلم ( وال تستفيده من غريه فكذا نفس النيب 
تستفيد األنوار العقلية من شيء من األنفس البشرية فلذلك وصف اهللا تعاىل الشمس بأهنا سراج حيث قال َوَجَعلَ 

بأنه سراج منري إذا عرفت هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ووصف حممداً )  ٦١الفرقان ( ِفيَها ِسرَاجاً َوقََمراً مُّنِرياً 
بت بالشواهد العقلية والنقلية أن األنوار احلاصلة يف أرواح األنبياء مقتبسة من األنوار احلاصلة يف أرواح فنقول ث

وقال نََزلَ بِِه الرُّوُح االِْمنيُ )  ٢النحل ( املالئكة قال تعاىل ُينَّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمن َيَشآء ِمْن ِعَباِدِه 
وقال تعاىل إِنْ )  ١٠٢النحل ( وقال قُلْ َنزَّلَُه رُوُح الْقُُدسِ ِمن رَّّبَك بِالَْحّق )  ١٩٤ ١٩٣الشعراء ( قَلْبَِك  َعلَى

والوحي ال يكون إال بواسطة املالئكة فإذا جعلنا أرواح )  ٥ ٤النجم ( ُهَو إِالَّ َوْحىٌ  ُيوَحى َعلََّمُه َشِديُد الْقَُوى 



ارة من الشمس فأرواح املالئكة اليت هي كاملعادن ألنوار عقول األنبياء ال بد وأن تكون أعظم من األنبياء أعظم استن
أنوار أرواح األنبياء ألن السبب ال بد وأن يكون أقوى من املسبب مث نقول ثبت أيضاً بالشواهد العقلية والنقلية أن 

( اىل يف وصف جربيل عليه السالم مُّطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ األرواح السماوية خمتلفة فبعضها مستفيدة وبعضها مفيدة قال تع
( وإذا كان هو مطاع املالئكة فاملطيعون ال بد وأن يكونوا حتت أمره وقال َوَما ِمنَّا إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم )  ٢١التكوير 

ذكورة وملراتب األنوار يف عامل وإذا ثبت هذا فاملفيد أوىل بأن يكون نوراً من املستفيد للعلة امل)  ١٦٤الصافات 
األرواح مثال وهو أن ضوء الشمس إذا وصل إىل القمر مث دخل يف كوة بيت ووقع على مرآة منصوبة على حائط 

مث انعكس منها إىل حائط آخر نصب عليه مرآة أخرى مث انعكس منها إىل طست مملوء من املاء موضوع على 
األعظم يف الشمس اليت هي املعدن وثانياً يف القمر وثالثاً ما وصل إىل األرض انعكس منه إىل سقف البيت فالنور 

املرآة األوىل ورابعاً ما وصل إىل املرآة الثانية وخامساً ما وصل إىل املاء وسادساً ما وصل إىل السقف وكل ما كان 
  رتبةأقرب إىل املنبع األول فإنه أقوى مما هو أبعد منه فكذا األنوار السماوية ملا كانت م

ال جرم كان نور املفيد أشد إشراقاً من نور املستفيد مث تلك األنوار ال تزال تكون مترقية حىت تنتهي إىل النور 
األعظم والروح الذي هو أعظم األرواح منزلة عند اهللا الذي هو املراد من قوله سبحانه َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْملَاِئكَةُ  

قول ال شك أن هذه األنوار احلسية إن كانت سفلية كانت كأنوار النريان أو علوية كانت مث ن)  ٣٨النبأ ( َصفّاً 
كأنوار الشمس والقمر والكواكب وكذا األنوار العقلية سفلية كانت كاألرواح السفلية اليت لألنبياء واألولياء أو 

مكن لذاته يستحق العدم من ذاته والوجود علوية كاألرواح العلوية اليت هي املالئكة فإهنا بأسرها ممكنة لذواهتا وامل
من غريه والعدم هو الظلمة احلاصلة والوجود هو النور فكل ما سوى اهللا مظلم لذاته مستنري بإنارة اهللا تعاىل وكذا 

مجيع معارفها بعد وجودها حاصل من وجود اهللا تعاىل فاحلق سبحانه هو الذي أظهرها بالوجود بعد أن كانت يف 
وأفاض عليها أنوار املعارف بعد أن كانت يف ظلمات اجلهالة فال ظهور لشيء من األشياء إال بإظهاره ظلمات العدم 

وخاصة النور إعطاء اإلظهار والتجلي واالنكشاف وعند هذا يظهر أن النور املطلق هو اهللا سبحانه وأن إطالق 
ألنه من حيث إنه هو عدم حمض بل النور على غريه جماز إذ كل ما سوى اهللا فإنه من حيث هو هو ظلم حمضة 

األنوار إذا نظرنا إليها من حيث هي هي فهي ظلمات ألهنا من حيث هي هي ممكنات واملمكن من حيث هو هو 
معدوم واملعدوم مظلم فالنور إذا نظر إليه من حيث هو هو ظلمة فأما إذا التفت إليها من حيث أن احلق سبحانه 

عتبار صارت أنواراً فثبت أنه سبحانه هو النور وأن كل ما سواه فليس بنور إال أفاض عليها نور الوجود فبهذا اال
على سبيل اجملاز مث إنه رمحه اهللا تكلم بعد هذا يف أمرين األول أنه سبحانه مل أضاف النور إىل السموات واألرض 

ما احلسية فما يشاهد يف وأجاب فقال قد عرفت أن السموات واألرض مشحونة باألنوار العقلية واألنوار احلسية أ
السموات من الكواكب والشمس والقمر وما يشاهد يف األرض من األشعة املنبسطة على سطوح األجسام حىت 
ظهرت به األلوان املختلفة ولوالها مل يكن لأللوان ظهور بل وجود وأما األنوار العقلية فالعامل األعلى مشحون هبا 

مشحون هبا وهي القوى النباتية واحليوانية واإلنسانية وبالنور اإلنساين السفلي وهي جواهر املالئكة والعامل األسفل 
النور ( ظهر نظام عامل السفل كما بالنور امللكي ظهور نظام عامل العلو وهو املعىن بقوله تعاىل لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفى االْْرضِ 

فإذا عرفت هذا عرفت أن العامل بأسره مشحون باألنوار )  ٦٢النمل ( وقال َوَيْجَعلُكُْم ُحلَفَاء االْْرضِ )  ٥٥
الظاهرة البصرية والباطنية العقلية مث عرفت أن السفلية فائضة بعضها من بعض فيضان النور من السراج فإن 

السراج هو الروح النبوي مث إن األنوار النبوية القدسية مقتبسة من األرواح العلوية اقتباس السراج من النور وأن 
علويات مقتبسة بعضها من بعض وأن بينها ترتيباً يف املقامات مث ترتقي مجلتها إىل نور األنوار ومعدهنا ومنبعها األول ال



  وأن ذلك هو اهللا وحده ال شريك له فإذن الكل نوره فلهذا قال اللَُّه نُوُر السََّماوَاِت َواالْْرَض
باته إىل الربهان أجاب فقال إن معىن كونه نور السموات واألرض السؤال الثاين فإذا كان اهللا النور فلم احتيج يف إث

معروف بالنسبة إىل النور الظاهر البصري فإذا رأيت خضرة الربيع يف ضياء النهار فلست تشك يف أنك ترى 
األلوان فرمبا ظننت أنك ال ترى مع األلوان غريها فإنك تقول لست أرى مع اخلضرة غري اخلضرة إال أنك عند 

  الشمس تدرك تفرقة ضرورية بني اللون حال وقوع الضوء عليه وعدم وقوعه غروب

عليه فال جرم تعرف أن النور معىن غري اللون يدرك مع األلوان إال أنه كان لشدة احتاده به ال يدرك ولشدة ظهوره 
لظاهر فقد ظهر خيتفي وقد يكون الظهور سبب اخلفاء إذا عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شيء للبصر بالنور ا

كل شيء للبصرية الباطنة باهللا ونوره حاصل مع كل شيء ال يفارقه ولكن بقي ههنا تفاوت وهو أن النور الظاهر 
يتصور أن يغيب بغروب الشمس وحيجب فحينئذ يظهر أنه غري اللون وأما النور اإلهلي الذي به يظهر كل شيء ال 

ء دائماً فانقطع طريق االستدالل بالتفرقة ولو تصورت غيبته يتصور غيبته بل يستحيل تغريه فيبقى مع األشيا
الهندمت السموات واألرض وألدرك عنده من التفرقة ما حيصل العلم الضروري به ولكن ملا تساوت األشياء كلها 
على منط واحد يف الشهادة على وجود خالقها وأن كل شيء يسبح حبمده ال بعض األشياء ويف مجيع األوقات ال يف 

عض األوقات ارتفعت التفرقة وخفي الطريق إذ الطريق الظاهر معرفة األشياء باألضداد فما ال ضد له وال تغري له ب
بتشابه أحواله فال يبعد أن خيفى ويكون خفاؤه لشدة ظهوره وجالئه فسبحان من اختفى عن اخللق لشدة ظهوره 

عن الشيخ الغزايل رمحه اهللا كالم مستطاب ولكن واحتجب عنهم بإشراق نوره واعلم أن هذا الكالم الذي رويناه 
يرجع حاصله بعد التحقيق إىل أن معىن كونه سبحانه نوراً أنه خالق للعامل وأنه خالق للقوى الدراكة وهو املعىن من 
قولنا معىن كونه نور السموات واألرض أنه هادي أهل السموات واألرض فال تفاوت بني ما قاله وبني الذي نقلناه 

  املفسرين يف املعىن واهللا أعلمعن 
إن هللا سبعني حجاباً من نور وظلمة لو كشفها ألحرقت ( الفصل الثاين يف تفسري قوله عليه الصالة والسالم 

ويف بعض الروايات سبعمائة ويف بعضها سبعون ألفاً فأقول ملا ثبت أن اهللا ) سبحات وجهه كل ما أدرك بصره 
ته كان احلجاب باإلضافة إىل احملجوب ال حمالة واحملجوب ال بد وأن يكون حمجوباً سبحانه وتعاىل متجل يف ذاته لذا

إما حبجاب مركب من نور وظلمة وإما حبجاب مركب من نور فقط أو حبجاب مركب من ظلمة فقط أما احملجوبون 
ىل أنه هل ميكن االستدالل بالظلمة احملضة فهم الذين بلغوا يف االشتغال بالعالئق البدنية إىل حيث مل يلتفت خاطرهم إ

بوجود هذه احملسوسات على وجود واجب الوجود أم ال وذلك ألنك قد عرفت أن ما سوى اهللا تعاىل من حيث هو 
هو مظلم وإمنا كان مستنرياً من حيث استفاد النور من حضرة اهللا تعاىل فمن اشتغل باجلسمانيات من حيث هي هي 

لتفات إىل جانب النور كان حجابه حمض الظلمة وملا كانت أنواع االشتغال وصار ذلك االشتغال حائالً له عن اال
  بالعالئق البدنية خارجة عن احلد واحلصر فكذا أنواع احلجب الظلمانية خارجة عن احلد واحلصر

  القسم الثاين احملجوبوبن باحلجب املمزوجة من النور والظلمة
فيها أهنا غنية عن املؤثر أو يعتقد فيها أهنا حمتاجة فإن اعتقد أهنا  اعلم أن من نظر إىل هذه احملسوسات فإما أن يعتقد

غنية فهذا حجاب ممزوج من نور وظلمة أَمَّا النُّوُر فألنه تصور ماهية االستغناء عن الغري وذلك من صفات جالل اهللا 
ذلك الوصف ال يليق  تعاىل وهو من صفات النور َوأَمَّا فألنه اعتقد حصول ذلك الوصف يف هذه األجسام مع أن

هبذا الوصف وهذا ظلمة فثبت أن هذا حجاب ممزوج من نور وظلمة مث أصناف هذا القسم كثرية فإن من الناس من 



يعتقد أن املمكن غين عن املؤثر ومنهم من يسلم ذلك لكنه يقول املؤثر فيها طبائعها أو حركاهتا أو اجتماعها 
  أو إىل حمركاهتا وكل هؤالء من هذا القسموافتراقها أو نسبتها إىل حركات األفالك 

  القسم الثالث احلجب النورانية احملضة
واعلم أنه ال سبيل إىل معرفة احلق سبحانه إال بواسطة تلك الصفات السلبية واإلضافية وال هناية هلذه الصفات 

اقه يف مشاهدة تلك الدرجة وملراتبها فالعبد ال يزال يكون مترقياً فيها فإن وصل إىل درجة وبقي فيها كان استغر
حجاباً له عن الترقي إىل ما فوقها وملا كان ال هناية هلذه الدرجات كان العبد أبداً يف السري واالنتقال وأما حقيقته 
املخصوصة فهي حمتجبة عن الكل فقد أشرنا إىل كيفية مراتب احلجب وأنت تعرف أنه عليه الصالة والسالم إمنا 

  قريباً ال حتديداً فإهنا ال هناية هلا يف احلقيقةحصرها يف سبعني ألفا ت
  الفصل الثالث يف شرح كيفية التمثيل

اعلم أنه ال بد يف التشبيه من أمرين املشبه واملشبه به واختلف الناس ههنا يف أن املشبه أي شي هو وذكروا وجوهاً 
هي اآليات البينات واملعىن أن هداية اهللا أحدها وهو قول مجهور املتكلمني ونصره القاضي أن املراد من اهلدى اليت 

تعاىل قد بلغت يف الظهور واجلالء إىل أقصى الغايات وصارت يف ذلك مبنزلة املشكاة اليت تكون فيها زجاجة صافية 
ويف الزجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ النهاية يف الصفاء فإن قيل مل شبهه بذلك وقد علمنا أن ضوء الشمس أبلغ من 

قلنا إنه سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذي يلوح وسط الظلمة ألن الغالب على أوهام اخللق ذلك بكثري 
وخياالهتم إمنا هو الشبهات اليت هي كالظلمات وهداية اهللا تعاىل فيما بينها كالضوء الكامل الذي يظهر فيما بني 

تأل العامل من النور اخلالص وإذا غاب الظلمات وهذا املقصود ال حيصل من ضوء الشمس ألن ضوءها إذا ظهر ام
امتأل العامل من الظلمة اخلالصة فال جرم كان ذلك املثل ههنا أليق وأوفق واعلم أن األمور اليت اعتربها اهللا تعاىل يف 
هذا املثال مما توجب كمال الضوء فأوهلا املصباح ألن املصباح إذا مل يكن يف املشكاة تفرقت أشعته أما إذا وضع يف 

ملشكاة اجتمعت أشعته فكانت أكثر إنارة والذي حيقق ذلك أن املصباح إذا كان يف بيت صغري فإنه يظهر من ضوئه ا
أكثر مما يظهر يف البيت الكبري وثانيها أن املصباح إذا كان يف زجاجة صافية فإن األشعة املنفصلة عن املصباح 

من الصفاء والشفافية وبسبب ذلك يزداد الضوء تنعكس من بعض جوانب الزجاجة إىل البعض ملا يف الزجاجة 
والنور والذي حيقق ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف الضوء الظاهر حىت أنه يظهر 

فيما يقابله مثل ذلك الضوء فإن انعكست تلك األشعة من كل واحد من جوانب الزجاجة إىل اجلانب اآلخر كثرت 
غت النهاية املمكنة وثالثها أن ضوء املصباح خيتلف حبسب اختالف ما يتقد به فإذا كان ذلك األنوار واألضواء وبل

الدهن صافياً خالصاً كانت حالته خبالف حالته إذا كان كدراً وليس يف األدهان اليت توقد ما يظهر فيه من الصفاء 
ادة بياض فيه وشعاع يتردد يف أجزائه ورابعها مثل الذي يظهر يف الزيت فرمبا يبلغ يف الصفاء والرقة مبلغ املاء مع زي

أن هذا الزيت خيتلف حبسب اختالف شجرته فإذا كانت ال شرقية وال غربية مبعىن أهنا كانت بارزة للشمس يف كل 
حاالهتا يكون زيتوهنا أشد نضجاً فكان زيته أكثر صفاء وأقرب إىل أن يتميز صفوه من كدره ألن زيادة الشمس 

ذا اجتمعت هذه األمور األربعة وتعاونت صار ذلك الضوء خالصاً كامالً فيصلح أن جيعل مثالً تؤثر يف ذلك فإ
 هلداية اهللا تعاىل وثانيها أن املراد من النور يف قوله َواالْْرضِ مَثَلُ نُورِِه القرآن ويدل عليه قوله تعاىل قَْد َجاءكُْم ّمَن

  فيان بن عيينة وزيد بن أسلم وثالثها أن املرادوهو قول احلسن وس)  ١٥املائدة ( اللَِّه ُنوٌر 



وهو قول عطاء وهذان القوالن )  ٤٦األحزاب ( هو الرسول ألنه املرشد وألنه تعاىل قال يف وصفه َوِسرَاجاً مُّنِرياً 
َك داخالن يف القول األول ألن من مجلة أنواع اهلداية إنزال الكتب وبعثة الرسل قال تعاىل يف صفة الكتب وَكَذَِل

وقال يف صفة الرسل رُُّسالً )  ٥٢الشورى ( أَْوَحيَْنا إِلَْيَك رُوحاً ّمْن أَمْرَِنا َما كُنَت َتْدرِى َما الِْكَتاُب َوالَ اِإلَميانُ 
املراد منه ما يف قلب ورابعها أن )  ١٦٥لنساء ( مَُّبّشرِيَن َومُنِذرِيَن لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ  َبْعَد الرُُّسلِ 

املؤمنني من معرفة اهللا تعاىل ومعرفة الشرائع ويدل عليه أن اهللا تعاىل وصف اإلميان بأنه نور والكفر بأنه ظلمة فقال 
الظُّلَُماِت إِلَى  وقال تعاىل لُّيخْرَِج النَّاَس ِمَن)  ٢٢الزمر ( أَفََمن َشَرَح اللَّهُ َصْدَرُه ِلِإلْسلَامِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ ّمن رَّّبِه 

النُّورِ وحاصله أنه محل اهلدى على االهتداء واملقصود من التمثيل أن إميان املؤمن قد بلغ يف الصفاء عن الشبهات 
واالمتياز عن ظلمات الضالالت مبلغ السراج املذكور وهو قول أيب ابن كعب وابن عباس قال أيب مثل نور املؤمن 

يقرأ مثل نور من آمن به وقال ابن عباس مثل نوره يف قلب املؤمن وخامسها ما وهكذا كان يقرأ وقيل إنه كان 
ذكره الشيخ الغزايل رمحه اهللا وهو أنا بينا أن القوى املدركة أنوار ومراتب القوى املدركة اإلنسانية مخسة أحدها 

أوله إذ به يصري احليوان القوة احلساسة وهي اليت تتلقى ما تورده احلوسا اخلمس وكأهنا أصل الروح احليواين و
حيواناً وهو موجود للصيب الرضيع وثانيها القوة اخليالية وهي اليت تستثبت ما أورده احلواس وحتفظه خمزوناً عندها 

لتعرضه على القوة العقلية اليت فوقها عند احلاجة إليه وثالثها القوة العقلية املدركة للحقائق الكلية ورابعها القوة 
يت تأخذ املعارف العقلية فتؤلفها تأليفاً فتستنتج من تأليفها علماً مبجهول وخامسها القوة القدسية الفكرية وهي ال

اليت ختتص هبا األنبياء عليهم الصالة والسالم وبعض األولياء وتتجلى فيها لوائح الغيب وأسرار امللكوت وإليه 
ّمْن أَْمرَِنا َما كُنتَ َتْدرِى َما الِْكتَاُب َوالَ اِإلَميانُ َولَاِكن َجَعلَْناهُ ُنوراً اإلشارة بقوله تعاىل َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُروحاً 

وإذا عرفت هذه القوى فهي جبملتها أنوار إذ هبا تظهر أصناف املوجودات وأن هذه )  ٥٢والشورى ( نَّْهِدى بِِه َمن 
 تعاىل وهي املشكاة والزجاجة واملصباح والشجرة املراتب اخلمسة ميكن تشبيهها باألمور احلسنة اليت ذكرها اهللا

والزيت أما الروح احلساس فإذا نظرت إىل خاصيته وجدت أنواره خارجة من عدة أثقب كالعينني واألذنني 
واملنخرين وأوفق مثال له من عامل األجسام املشكاة وأما الثاين وهو الروح احليايل فنجد له خواص ثالثة األوىل أنه 

العامل السفلي الكثيف ألن الشيء املتخيل ذو قدر وشكل وحيز ومن شأن العالئق اجلسمانية أن حتجب عن من طينة 
األنوار العقلية احملضة اليت هي التعقالت الكلية اجملردة والثانية أن هذا اخليال الكثيف إذا صفا ورق وهذب صار 

اق نورها ولذلك فإن املعرب يستدل بالصور اخليالية على موازناً للمعاين العقلية ومؤدياً ألنوارها وغري حائل عن إشر
  املعاين العقلية كما يستدل بالشمس على امللك وبالقمر على الوزير ومبن خيتم فروج

الناس وأفواههم على أنه مؤذن يؤذن قبل الصبح والثالثة أن اخليال يف بداية األمر حمتاج إليه جداً ليضبط هبا املعارف 
ب فنعم املثاالت اخليالية اجلالبة للمعارف العقلية وأنت ال جتد شيئاً يف األجسام يشبه اخليال يف العقلية وال تضطر

هذه الصفات الثالثة إال الزجاجة فإهنا يف األصل من جوهر كثيف ولكن صفا ورق حىت صار ال حيجب نور املصباح 
ثالث وهو القوة العقلية فهي القوية على إدراك بل يؤديه على وجهه مث حيفظه على االنطفاء بالرياح العاصفة وأما ال

املاهيات الكلية واملعارف اإلهلية فال خيفى عليك وجه متثيله باملصباح وقد عرفت هذا حيث بينا كون األنبياء سرجاً 
إما منرية وأما الرابع وهو القوة الفكرية فمن خواصها أهنا تأخذ ماهية واحدة مث تقسمها إىل قسمني كقولنا املوجود 

واجب وإما ممكن مث جتعل كل قسم مرة أخرى قسمني وهكذا إىل أن تكثر الشعب بالتقسيمات العقلية مث تقضي 
باآلخرة إىل نتائج وهي مثراهتا مث تعود فتجعل تلك الثمرات بذوراً ألمثاهلا حىت تتأدى إىل مثرات ال هناية هلا فباحلري 

ت مثارها مادة لتزايد أنوار املعارف ونباهتا فباحلري أن ال ميثل بشجرة أن يكون مثاله من هذا العامل الشجرة وإذا كان



السفرجل والتفاح بل بشجرة الزيتون خاصة ألن لب مثرهتا هو الزيت الذي هو مادة املصابيح وله من بني سائر 
ليت تكثر مثرهتا األدهان خاصية زيادة اإلشراق وقلة الدخان وإذا كانت املاشية اليت يكثر درها ونسلها والشجرة ا

تسمى مباركة فالذي ال يتناهى إىل حد حمدود أوىل أن يسمى شجرة مباركة وإذا كانت شعب األفكار العقلية 
احملضة جمردة عن لواحق األجسام فباحلري أن تكون ال شرقية وال غربية وأما اخلامس وهو القوة القدسية النبوية 

رية تنقسم إىل ما حيتاج إىل تعليم وتنبيه وإىل ما ال حيتاج إليه وال بد من فهي يف هناية الشرف والصفاء فإن القوة الفك
وجود هذا القسم قطعاً للتسلسل فباحلري أن يعرب عن هذا القسم بكماله وصفائه وشدة استعداده بأنه يكاد زيتها 

ها على بعض فاحلس هو يضيء ولو مل متسسه نار فهذا املثال موافق هلذا القسم وملا كانت هذه األنوار مرتبة بعض
األول وهو كاملقدمة للخيال واخليال كاملقدمة للعقل فباحلري أن تكون املشكاة كالظرف للزجاجة اليت هي 

كالظرف للمصباح وسادسها ما ذكره أبو علي بن سينا فإنه نزل هذه األمثلة اخلمسة على مراتب إدراكات النفس 
ابلة للمعارف الكلية واإلدراكات اجملردة مث إهنا يف أول األمر تكون اإلنسانية فقال ال شك أن النفس اإلنسانية ق

خالية عن مجيع هذه املعارف فهناك تسمى عقالً هيولياً وهي املشكاة ويف املرتبة الثانية حيصل فيها العلوم البديهية 
ضعيفة فهي الشجرة وإن  اليت ميكن التوصل بتركيباهتا إىل اكتساب العلوم النظرية مث إن أمكنة االنتقال إن كانت

كانت أقوى من ذلك فهي الزيت وإن كانت شديدة القوة جداً فهي الزجاجة اليت تكون كأهنا الكوكب الدري وإن 
كانت يف النهاية القصوى وهي النفس القدسية اليت لألنبياء فهي اليت يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار ويف املرتبة 

طرية الضرورية العلوم النظرية إال أهنا ال تكون حاضرة بالفعل ولكنها تكون حبيث مىت الثالثة يكتسب من العلوم الف
شاء صاحبها استحضارها قدر عليه وهذا يسمى عقالً بالفعل وهذا املصباح ويف املرتبة الرابعة أن تكون تلك 

عقالً مستفاداً وهو نور املعارف الضرورية والنظرية حاصلة بالفعل ويكون صاحبها كأنه ينظر إليها وهذا يسمى 
على نور ألن امللكة نور وحصول ما عليه امللكة نور آخر مث زعم أن هذه العلوم اليت حتصل يف األرواح البشرية إمنا 
حتصيل من جوهر روحاين يسمى بالعقل الفعال وهو مدبر ما حتت كرة القمر وهو النار وسابعها قول بعض الصوفية 

  ملشكاة والقلب بالزجاجة واملعرفة باملصباحهو أنه سبحانه شبه الصدر با

النحل ( وهذا املصباح إمنا توقد من شجرة مباركة وهي إهلامات املالئكة لقوله تعاىل يَُنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه 
الئكة بالشجرة املباركة لكثرة منافعهم وإمنا شبه امل)  ١٩٣الشعراء ( وقوله َنَزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك )  ٢

ثرة وإمنا وصفها بأهنا ال شرقية وال غربية ألهنا روحانية وإمنا وصفهم بقوله َيكَادُ َزيُْتَها ُيِضىء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه نَاٌر لك
ا قال مقاتل مثل علومها وشدة إطالعها على أسرار ملكوت اهللا تعاىل والظاهر ههنا أن املشبه غري املشبه به وثامنه

كمشكاة فيها مصباح فاملشكاة نظري صلب عبداهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( نوره أي مثل نور اإلميان يف قلب حممد 
واملصباح نظري اإلميان يف قلب حممد أو نظري النبوة يف قلبه ) صلى اهللا عليه وسلم ( والزجاجة نظري جسد حممد 

يم عليه السالم والزجاجة نظري إمساعيل عليه السالم واملصباح نظري جسد حممد وتاسعها قال قوم املشكاة نظري إبراه
والشجرة النبوة والرسالة وعاشرها أن قوله مثل نوره يرجع إىل املؤمن وهو قول أيب بن ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

هو املختار ألنه تعاىل كعب وكان يقرأها مثل نور املؤمن وهو قول سعيد بن جبري والضحاك واعلم أن القول األول 
كان ذلك  ذكر قبل هذه اآلية َولَقَْد أَنَْزلَْنا إِلَْيكُْم ءاَياٍت مُّبَّيَناٍت فإذا كان املراد بقوله مَثَلُ نُورِِه أي مثل هذه وبيانه

ألرض فإذا فسرنا قوله مطابقاً ملا قبله وألن ملا فسرنا قوله اللَُّه نُوُر السََّماَواِت وَاالْْرَض بأنه هادي أهل السموات وا
  َمثَلُ نُورِِه بأن املراد مثل هداه كان ذلك مطابقاً ملا قبله

  الفصل الرابع يف بقية املباحث املتعلقة هبذه اآلية



  وفيه مسائل
املسألة األوىل املشكاة الكوة يف اجلدار غري النافذة هذا هو القول املشهور وذكروا فيه وجوهاً أخر أحدها قال ابن 

بو موسى األشعري املشكاة القائم الذي يف وسط القنديل الذي يدخل فيه الفتيلة وهو قول جماهد والقرظي عباس وأ
والثاين قال الزجاج هي ههنا قصبة القنديل من الزجاجة اليت توضع فيها الفتيلة الثالث قال الضحاك إهنا احللقة اليت 

  يعلق هبا القنديل واألول هو األصح
وا أن املشكاة هي الكوة بلغة احلبشة قال الزجاج املشكاة من كالم العرب ومثلها املشكاة وهي املسألة الثانية زعم
  الدقيق الصغري

املسألة الثالثة قال بعضهم هذه اآلية من املقلوب والتقدير مثل نوره كمصباح يف مشكاة ألن املشبه به هو الذي 
  كاةيكون معدناً للنور ومنبعاً له وذلك هو املصباح ال املش

  املسألة الرابعة املصباح السراج وأصله من الضوء ومنه الصبح
املسألة اخلامسة قرىء ُزجَاَجةٍ  الزجاجة بالضم والفتح والكسر أما ُدّرى ٌّ فقرىء بضم الدال وكسرها وفتحها أما 

ومعناه أنه يشبه الدر الضم ففيه ثالثة أوجه األول ضم الدال وتشديد الراء والياء من غري مهز وهو القراءة املعروفة 
إنكم لترون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الدري يف أفق ( لصفائه وملعانه وقال عليه الصالة والسالم 

  الثاين أنه كذلك إال أنه باملد واهلمزة وهو قراءة محزة وعاصم) السماء 

ضعف اللغات وهو مأخوذ من الضوء يف رواية أيب بكر وصار بعض أهل العربية إىل أنه حلن قال سيبويه وهذا أ
والتأللؤ وليس مبنسوب إىل الدر قال أبو علي وجه هذه القراءة أنه فعيل من الدرء مبعىن الدفع وأنه صفة وأنه يف 
الصفة مثل املرىء يف االسم والثالث ضم الدال وختفيف الراء والياء من غري مد وال مهز أما الكسر ففيه وجهان 

ال وتشديد الراء واملد واهلمز وهي قراءة أيب عمرو والسكائي قال الفراء هو فعيل من الدرء األول درىء بكسر الد
وهو الدفع كالسكري والفسيق فكان ضوأه يدفع بعضه بعضاً من ملعانه الثاين بكسر الدال وتشديد الراء من غري مهز 

أربعة األول بفتح الدال وتشديد الراء  وال مد وهي قراءة ابن خليد وعتبة بن محاد عن نافع أما الفتح ففيه وجوه
واملد واهلمز عن األعمش الثاين بفتح الدال وتشديد الراء من غري مد وال مهز عن احلسن وجماهد وقتادة الثالث 

بفتح الدال وختفيف الراء مهموزاً من غري مد وال ياء عن عاصم الرابع كذلك إال أنه غري مهموز وبياء خفيفة بدل 
له توقد القراءة املعروفة توقد بالفتحات األربعة مع تشديد القاف بوزن تفعل وعن احلسن وجماهد اهلمزة أما قو

يوقد بفتح الياء املنقوطة من حتت بنقطتني والواو ) الكشاف ( وقتادة كذلك إال أنه يضم الدال وذكر صاحب 
يب وعن سعيد بن جبري بياء والقاف وتشديدها ورفع الدال قال وحذف التاء الجتماع حرفني زائدين وهو غر

مضمومة وإسكان الواو وفتح القاف خمففة ورفع الدال وعن نافع وحفص كذلك إال أنه بالتاء وعن عاصم بياء 
مضمومة وفتح الواو وتشديد القاف وفتحها وعن أيب عمرو كذلك إال أنه بالتاء وعن طلحة توقد بتاء مضمومة 

  وواو ساكن وكسر القاف وختفيفها
السادسة قوله الزُّجَاَجةُ  كَأَنََّها كَْوكٌَب ُدّرى ٌّ أي ضخم مضيء ودراري النجوم عظامها واتفقوا على أن املسألة 

  املراد به كوكب من الكواكب املضيئة كالزهرة واملشتري والثوابت اليت يف العظم األول
ي كثرية الربكة والنفع وقيل هي أول شجرة املسألة السابعة قوله ِمن َشَجَرةٍ  مَُّباَركَةٍ  أي من زيت شجرة مباركة أ

نبتت بعد الطوفان وقد بارك فيها سبعون نبياً منهم اخلليل وقيل املراد زيتون الشام ألهنا هي األرض املباركة فلهذا 
  جعل اهللا هذه شجرة مباركة



قال احلسن إهنا شجرة املسألة الثامنة اختلفوا يف معىن وصف الشجرة بأهنا ال شرقية وال غربية على وجوه أحدها 
الزيت من اجلنة إذ لو كانت من شجر الدنيا لكانت إما شرقية أو غربية وهذا ضعيف ألنه تعاىل إمنا ضرب املثل مبا 
شاهدوه وهم ما شاهدوا شجرة اجلنة وثانيها أن املراد شجرة الزيتون يف الشام ألن الشام وسط الدنيا فال يوصف 

ذا أيضاً ضعيف ألن من قال األرض كرة مل يثبت املشرق واملغرب موضعني معينني شجرها بأهنا شرقية أو غربية وه
بل لكل بلد مشرق ومغرب على حدة وألن املثل مضروب لكل من يعرف الزيت وقد يوجد يف غري الشام 

كوجوده فيها وثالثها أهنا شجرة تلتف هبا األشجار فال تصيبها الشمس يف شرق وال غرب ومنهم من قال هي 
رة يلتف هبا ورقها التفافاً شديداً فال تصل الشمس إليها سواء كانت الشمس شرقية أو غربية وليس يف الشجر شج

ما يورق غصنه من أوله إىل آخره مثل الزيتون والرمان وهذا أيضاً ضعيف ألن الغرض صفاء الزيت وذلك ال 
الشمس إليه ال بعدم وصوله ورابعها قال ابن حيصل إال بكمال نضج الزيتون وذلك إمنا حيصل يف العادة بوصول أثر 

  عباس املراد الشجرة اليت تربز على جبل عال أو صحراء واسعة فتطلع الشمس عليها

حاليت الطلوع والغروب وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبري وقتادة واختيار الفراء والزجاج قاال ومعناه ال شرقية 
ربية وهو كما يقال فالن ال مسافر وال مقيم إذا كان يسافر ويقيم وهذا وحدها وال غربية وحدها ولكنها شرقية وغ

القول هو املختار ألن الشجرة مىت كانت كذلك كان زيتها يف هناية الصفاء وحينئذ يكون مقصود التمثيل أكمل 
ى اهللا عليه صل( والزجاجة قلبه واملصباح ما يف قلبه ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأمت وخامسها املشكاة صدر حممد 

من الدين توقد من شجرة مباركة يعين واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم صلوات اهللا عليه فالشجرة هي إبراهيم ) وسلم 
عليه السالم مث وصف إبراهيم فقال ال شرقية وال غربية أي مل يكن يصلي قبل املشرق وال قبل املغرب كاليهود 

  ىل الكعبةوالنصارى بل كان عليه الصالة والسالم يصلي إ
املسألة التاسعة وصف اهللا تعاىل زيتها بأنه يكاد يضيء ولو مل متسسه نار ألن الزيت إذا كان خالصاً صافياً مث رؤي 
من بعيد يرى كأن له شعاعاً فإذا مسه النار ازداد ضوأ على ضوء كذلك يكاد قلب املؤمن يعمل باهلدى قبل أن 

على نور وهدى على هدى قال حيىي بن سالم قلب املؤمن يعرف احلق قبل أن  يأتيه العلم فإذا جاءه العلم ازداد نوراً
وقال كعب ) اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا ( يبني له ملوافقته له وهو املراد من قوله عليه الصالة والسالم 

س قبل أن يتكلم وقال الضحاك أي يكاد نوره يبني للنا) صلى اهللا عليه وسلم ( األحبار املراد من الزيت نور حممد 
  يتكلم باحلكمة قبل الوحي وقال عبداهللا بن رواحة لو مل تكن فيه آيات مبينة) صلى اهللا عليه وسلم ( يكاد حممد 

  كانت بديهته تنبيك باخلرب
من بني أربع املسألة العاشرة قوله تعاىل نُّوٌر َعلَى ُنورٍ املراد ترادف هذه األنوار واجتماعها قال أيب بن كعب املؤ

خالل أن أعطى شكر وإن ابتلى صرب وإن قال صدق وإن حكم عدل فهو يف سائر الناس كالرجل احلي الذي ميشي 
بني األموات يتقلب يف مخس من النور كالمه نور وعمله نور ومدخله نور وخمرجه نور ومصريه إىل النور يوم القيامة 

  فقال سره وعالنيتهقال الربيع سألت أبا العالية عن مدخله وخمرجه 
املسألة احلادية عشرة قال اجلبائي دلت اآلية على أن كل من جهل فمن قبله أتى وإال فاألدلة واضحة ولو نظروا 

فيها لعرفوا قال أصحابنا هذه اآلية صريح مذهبنا فإنه سبحانه بعد أن بني أن هذه الدالئل بلغت يف الظهور 
يادة عليه قال يَْهِدى اللَُّه ِلنُورِِه َمن َيَشاء يعين وضوح هذه الدالئل ال والوضوح إىل هذا احلد الذي ال ميكن الز

يكفي وال ينفع ما مل خيلق اهللا اإلميان وال ميكن أن يكون املراد من قوله َيْهِدى اللَُّه إيضاح األدلة والبيانات ألنا لو 
رج الكالم عن الفائدة فلم يبق إال محل اهلدى ههنا محلنا النور على إيضاح األدلة مل جيز محل اهلدى عليه أيضاً وإال خل



على خلق العلم أجاب أبو مسلم بن حبر عنه من وجهني األول أن قوله َيْهِدى اللَُّه ِلنُورِِه َمن َيَشاء حممول على 
 زيادات اهلدى الذي هو كالضد للخذالن احلاصل للضال الثاين أنه سبحانه يهدي لنوره الذي هو طريق اجلنة من

وزيف القاضي عبد )  ١٢احلديد ( يشاء وشبهه بقوله َيسَْعى ُنورُُهم َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيمَانِهِم ُبْشَراكُُم الَْيْوَم َجنَّاٌت 
اجلبار هذين اجلوابني أما األول فألن الكالم املتقدم هو يف ذكر اآليات املنزلة فإذا حلمناه على اهلدى دخل الكل فيه 

لى الزيادة مل يدخل فيه إال البعض وإذا محل على طريق اجلنة ال يكون داخالً فيه أصالً إال من حيث وإذا محلناه ع
املعىن ال من حيث اللفظ وملا زيف هذين اجلوابني قال األوىل أن يقال إنه تعاىل هدى بذلك البعض دون البعض وهم 

  الذين بلغهم حد التكليف

األولني ألن قوله يَْهِدى اللَُّه ِلُنورِِه َمن َيَشاء يفهم منه أن هذه اآليات مع  واعلم أن هذا اجلواب أضعف من اجلوابني
  وضوحها ال تكفي وهذا ال يتناول الصيب واجملنون فسقط ما قالوه

إليه فإنه املسألة الثانية عشرة قوله تعاىل وََيضْرُِب اللَُّه االْمثَالَ ِللنَّاسِ واملراد للمكلفني من الناس وهو النيب ومن بعث 
سبحانه ذكر ذلك يف معرض النعمة العظيمة واستدلت املعتزلة به فقالوا إمنا يكون ذلك نعمة عظيمة لو أمكنهم 
االنتفاع به ولو كان الكل خبلق اهللا تعاىل ملا متكنوا من االنتفاع به وجوابه ما تقدم مث بني أنه سبحانه بِكُلّ َشىْ ء 

   وال يتفكر يف أمثاله وال ينظر يف أدلته فيعرف وضوحها وبعدها عن الشبهاتَعِليٌم وذلك كالوعيد ملن ال يعترب

بداية اجلزء الرابع والعشرين من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى 
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

 ُتلْهِيهِْم ِتَجاَرةٌ  َوالَ َبْيٌع َعن ِفى ُبُيوٍت أَِذنَ اللَُّه أَن ُتْرفََع وَُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَاالٌّ صَالِ رَِجالٌ الَّ
َما َعِملُواْ  واةِ  َوإِيَتآِء الزَّكَواةِ  َيَخافُونَ َيْوماً َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُوُب َواالٌّ ْبصَاُر لَِيْجزَِيُهُم اللَُّه أَْحَسَنِذكْرِ اللَِّه َوإِقَامِ الصَّلَ

  َوَيزِيَدُهم مِّن فَْضِلِه َواللَُّه يَْرُزُق َمن َيَشآُء بِغَْيرِ ِحَسابٍ
  اعلم أن يف اآلية مسائل

له تعاىل ِفى ُبيُوٍت أَِذنَ اللَُّه يقتضي حمذوفاً يكون فيها وذكروا فيه وجوه أحدها أن التقدير كمشكاة املسألة األوىل قو
فيها مصباح يف بيوت أذن اهللا وهو اختيار كثري من احملققني اعترض أبو مسلم بن حبر األصفهاين عليه من وجهني 

بيوت أذن اهللا ال يزيد يف هذا املقصود ألن ذلك ال يزيد األول أن املقصود من ذكر املصباح املثل وكون املصباح يف 
املصباح إنارة وإضارة الثاين أن ما تقدم ذكره فيه وجوه تقتضي كونه واحداً كقوله كَِمْشكَاةٍ  وقوله ِفيَها ِمْصَباحٌ 

صح كون هذا الواحد يف كل ولفظ البيوت مجع وال ي)  ٣٥النور ( وقوله ِفى ُزجَاَجةٍ  وقوله كَأَنََّها كَْوكٌَب ُدّرى ٌّ 
البيوت واجلواب عن األول أن املصباح املوضوع يف الزجاجة الصافية إذا كان يف املساجد كان أعظم وأضخم فكان 

أضوأ فكان التمثيل به أمت وأكمل وعن الثاين أنه ملا كان القصد باملثل هو الذي له هذا الوصف فيدخل حتته كل 
وقد من الزيت وتكون الفائدة يف ذلك أن ضوأها يظهر يف هذه البيوت بالليايل كمشكاة فيها مصباح يف زجاجة تت

عند احلاجة إىل عبادة اهللا تعاىل ولو أن رجالً قال الذي يصلح خلدميت رجل يرجع إىل علم وكفاية وقناعة يلتزم بيته 



وثانيها التقدير توقد من شجرة  لكان وإن ذكره بلفظ الواحد فاملراد النوع فكذا ما ذكره اهللا سبحانه يف هذه اآلية
  مباركة يف بيوت أذن اهللا أن ترفع وثالثها وهو قول أيب مسلم أنه

أي ومثالً من الذين خلوا من قبلكم يف بيوت أذن اهللا )  ٣٤النور ( راجع إىل قوله َومَثَالً ّمَن الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُْم 
اء واملؤمنني والبيوت املساجد وقد اقتص اهللا أخبار األنبياء عليهم الصالة أن ترفع ويكون املراد بالذين خلوا األنبي

 ٢١ص ( والسالم وذكر أماكنهم فسماها حماريب بقوله إِذْ َتَسوَّرُواْ الِْمحَْراَب و كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها زَكَرِيَّا الِْمْحرَاَب 
ن بعث قبلكم من األنبياء واملؤمنني يف بيوت أذن اهللا أن فيقول ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات وأنزلنا أقاصيص م) 

ترفع ورابعها قول اجلبائي إنه كالم مستأنف ال تعلق له مبا تقدم والتقدير صلوا يف بيوت أذن اهللا أن ترفع وخامسها 
أن ترفع وهو قول الفراء والزجاج إنه ال حذف يف اآلية بل فيه تقدمي وتأخري كأنه قال يسبح يف بيوت أذن اهللا 

رجال صفتهم كيت وكيت وأما قول أيب مسلم فقد اعترض عليه القاضي من وجهني األول أن قوله َومَثَالً ّمَن 
املراد منه خال من املكذبني للرسل لتعلقه مبا تقدم من اإلكراه على الزنا ابتغاء )  ٣٤النور ( الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُْم 

ذه البيوت ألهنا بيوت أذن أن يذكر فيها امسه الثاين أن هذه اآلية صارت منقطعة عن للدنيا فال يليق ذلك بوصف ه
وأما قول اجلبائي فقيل اإلضمار )  ٣٥النور ( تلك اآلية مبا ختلل بينهما من قوله تعاىل اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواالْْرَض 

ره الفراء والزجاج ال حاجة إليه فال جيوز املصري إليه ال جيوز املصري إليه إال عند الضرورة وعلى التأويل الذي ذك
فإن قيل على قول الزجاج يتوجه عليه إشكال أيضاً ألن على قوله يصري املعىن يف بيوت أذن اهللا يسبح له فيها 
يادة فيكون قوله فيها تكراراً من غري فائدة فلم قلتم إن حتمل هذه الزيادة أوىل من حتمل مثل ذلك النقصان قلنا الز

  ألجل التأكيد كثرية فكان املصري إليها أوىل
املسألة الثانية أكثر املفسرين قالوا املراد من قوله ِفى ُبُيوٍت املساجد وعن عكرمة ِفى ُبُيوٍت قال هي البيوت كلها 

اىل وصفها واألول أوىل لوجهني األول أن يف البيوت ما ال ميكن أن يوصف بأن اهللا تعاىل أذن أن ترفع الثاين أنه تع
بالذكر والتسبيح والصالة وذلك ال يليق إال باملساجد مث للقائلني بأن املراد هو املساجد قوالن أحدمها أن املراد أربع 

مساجد الكعبة بناها إبراهيم وإمسعيل عليهما الصالة والسالم وبيت املقدس بناه داود وسليمان عليهما الصالة 
صلى ( ومسجد قباء الذي أسس على التقوى بناه نيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( والسالم ومسجد املدينة بناه النيب 

وعن احلسن هو بيت املقدس يسرج فيه عشرة آالف قنديل والثاين أن املراد هو مجيع املساجد ) اهللا عليه وسلم 
عنهما  واألول ضعيف ألنه ختصيص بال دليل فاألول محل اللفظ على مجيع املساجد قال ابن عباس رضي اهللا

  املساجد بيوت اهللا يف األرض وهي تضيء ألهل السماء كما تضيء النجوم ألهل األرض
 املسألة الثالثة اختلفوا يف املراد من قوله أَن ُتْرفََع على أقوال أحدها املراد من رفعها بناؤها لقوله َبَناَها َرفََع َسْمكََها

وعن ابن عباس رضي )  ١٢٧البقرة ( فَعُ إِبْراهِيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت وقوله َوإِذْ َيْر)  ٢٨ ٢٧النازعات ( فََسوَّاَها 
اهللا عنهما هي املساجد أمر اهللا أن تبىن وثانيها ترفع أي تعظم وتطهر عن األجناس وعن اللغو من األقوال عن 

  الزجاج وثالثها املراد جمموع األمرين

  ِذنَ اللَُّه أَن ُتْرفََع ظاهره أهنا كانت بيوتاً قبل الرفع فأذن اهللا أن ترفعوالقول الثاين أوىل ألن قوله ِفى ُبُيوٍت أَ
املسألة الرابعة اختلفوا يف املراد من قوله َوُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه فالقول األول أنه عام يف كل ذكر والثاين أن يتلى فيها 

  أوىل لعموم اللفظ كتابه عن ابن عباس والثالث ال يتكلم فيها مبا ال ينبغي واألول
املسألة اخلامسة قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ُيسَّبُح بفتح الباء والباقون بكسرها فعلى القراءة األوىل يكون 



القول ممتداً إىل آخر الظروف الثالثة أعين له فيها بالغدو واآلصال مث قال الزجاج رِجَالٌ مرفوع ألنه ملا قال ُيسَّبحُ 
  قيل من يسبح فقيل يسبح رجال لَُه ِفيَها فكأنه

املسألة السادسة اختلفوا يف هذا التسبيح فاألكثرون محلوه على نفس الصالة مث اختلفوا فمنهم من محله على كل 
الصلوات اخلمس ومنهم من محله على صاليت الصبح والعصر فقال كانتا واجبتني يف ابتداء احلال مث زيد فيهما 

لذي هو تنزيه اهللا تعاىل عما ال يليق به يف ذاته وفعله واحتج عليه بأن الصالة والزكاة ومنهم من محله على التسبيح ا
  قد عطفهما على ذلك من حيث قال عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وهذا الوجه أظهر
ل مصدر ال جيمع املسألة السابعة اآلصال مجل أُُصل واألُصل مجيع أصيل وهو العشي وإمنا وجد الغدو ألنه يف األص

بالغدو أي بأوقات الغدو أي بالغدوات وقرىء واإليصال وهو ) الكشاف ( واألصيل اسم مجع قال صاحب 
الدخول يف األصيل يقال آصال كأعتم وأظهر قال ابن عباس رمحهما اهللا إن صالة الضحى لفي كتاب اهللا تعاىل 

ما من أحد يغدو ويروح إىل ( أنه قال ) هللا عليه وسلم صلى ا( مذكورة وتال هذه اآلية وروى أبو هريرة عن النيب 
من غدا إىل ( ويف رواية سهل بن سعد مرفوعاً ) املسجد يؤثره على ما سواه إال وله عند اهللا نزل يعد له يف اجلنة 

  )املسجد وراح ليعلم خرياً أو ليتعلمه كما كمثل اجملاهد يف سبيل اهللا يرجع غامناً 
فوا يف قوله تعاىل رَِجالٌ الَّ ُتلْهِيهِْم ِتَجاَرةٌ  فقال بعضهم نفى كوهنم جتاراً وباعة أصالً وقال بعضهم املسألة الثامنة اختل

بل أثبتهم جتاراً وباعة وبني أهنم مع ذلك ال يشغلهم عنها شاغل من ضروب منافع التجارات وهذا قول األكثرين 
فرائض اهللا مل يلههم عنها شيء فقاموا بالصالة والزكاة  قال احلسن أما واهللا إن كانوا ليتجرون ولكن إذا جاءت

وعن سامل نظر إىل قوم من أهل السوق تركوا بياعاهتم وذهبوا إىل الصالة فقال هم الذين قال تعاىل فيهم الَّ ُتلْهِيهِمْ 
لهيه التجارة عن كيت ِتجَاَرةٌ  وعن ابن مسعود مثله واعلم أن هذا القول أوىل من األول ألنه ال يقال إن فالناً ال ت

  وكيت إال وهو تاجر وإن احتمل الوجه األول وههنا سؤاالت
السؤال األول ملا قال الَّ ُتلْهِيهِْم ِتجَاَرةٌ  دخل فيه البيع فلم أعاد ذكر البيع قلنا اجلواب عنه من وجوه األول أن 

ذكر ألنه يف اإلهلاء أدخل ألن الربح التجارة جنس يدخل حتت أنواع الشراء والبيع إال أنه سبحانه خص البيع بال
احلاصل يف البيع يقني ناجز والربح احلاصل يف الشراء شك مستقبل الثاين أن البيع يقتضي تبديل العرض بالنقد 

والشراء بالعكس والرغبة يف حتصيل النقد أكثر من العكس الثالث قال الفراء التجارة ألهل اجللب يقال اجتر فالن 
  من غري بلده والبيع ما باعه على يديهيف كذا إذا جلبه 

  السؤال الثاين مل خص الرجال بالذكر واجلواب ألن النساء لسن من أهل التجارات أو اجلماعات
املسألة التاسعة اختلفوا يف املراد بذكر اهللا تعاىل فقال قوم املراد الثناء على اهللا تعاىل والدعوات وقال آخرون املراد 

معىن قوله لَّْيسَ الْبِرَّ قلنا عنه جوابان أحدمها قال ابن عباس رضي اهللا عنهما املراد بإقام الصلوات فإن قيل فما 
تفسرياً لذكر اهللا فهم يذكرون اهللا قبل )  ٣البقرة ( الصالة إقامتها ملواقيتها والثاين جيوز أن يكون قوله لَّْيسَ الْبِرَّ 

  الصالة ويف الصالة
أول تفسري سورة البقرة يف قوله َويُِقيُمونَ الصَّلواةَ  أن إقام الصالة هو القيام حبقها على املسألة العاشرة قد ذكرنا يف 

شروطها والوجه يف حذف اهلاء ما قاله الزجاج يقال أقمت الصالة إقامة وكان األصل إقواماً ولكن قلبت الواو ألفاً 
إقاماً فأدخلت اهلاء عوضاً من احملذوف وقامت  فاجتمع ألفان فحذفت إحدامها اللتقاء الساكنني فبقي أقمت الصالة

  اإلضافة ههنا يف التعويض مقام اهلاء احملذوفة قال وهذا إمجاع من النحويني
املسألة احلادية عشرة اختلفوا يف الصالة فمنهم من قال هي الفرائض ومنهم من أدخل فيه النقل على ما حكيناه يف 



نه إىل التعريف أقرب وكذلك القول يف الزكاة أن املراد املفروض ألنه صالة الضحى عن ابن عباس واألول أقرب أل
املعروف يف الشرع املسمى بذلك وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما املراد من الزكاة طاعة اهللا تعاىل واإلخالص 

وقوله )  ٢١النور ( َزكَى ِمنكُم ّمْن أََحٍد وقوله َما )  ٥٥مرمي ( وكذا يف قوله َوكَانَ َيأُْمُر أَْهلَُه بِالصَّلَواةِ  َوالزَّكَواةِ  
وهذا ضعيف ملا تقدم وألنه تعاىل علق الزكاة باإليتاء وهذا ال حيمل إال على )  ١٠٣التوبة ( ُتطَّهرُُهْم َوُتَزكّيهِْم بَِها 
  ما يعطى من حقوق املال

 والطاعات فإهنم مع ذلك موصوفون املسألة الثانية عشرة أنه سبحانه بني أن هؤالء الرجال وإن تعبدوا بذكر اهللا
 بالوجل واخلوف فقال َيَخافُونَ َيْوماً َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُوُب َواالْْبصَاُر وذلك اخلوف إمنا كان لعلمهم بأهنم ما عبدوا اهللا

ول حق عبادته واختلفوا يف املراد بتقلب القلوب واألبصار على أقوال فالقول األول أن القلوب تضطرب من اهل
الثاين أهنا تتغري )  ١٠األحزاب ( والفزع وتشخص األبصار لقوله وَإِذْ َزاغَتِ االْْبصَاُر َوَبلََغِت الْقُلُوُب الَْحَناجَِر 

أحواهلا فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعاً عليها ال تفقه وتبصر األبصار بعد أن كانت ال تبصر فكأهنم انقلبوا من 
الزمر ( إىل اليقني ومن اليقني إىل املعاينة لقوله وََبَدا لَُهْم ّمَن اللَِّه َما لَْم َيكُوُنواْ َيْحَتِسُبونَ الشك إىل الظن ومن الظن 

الثالث أن القلوب تتقلب يف ذلك اليوم )  ٢٢ق ( وقوله لَّقَْد كُنَت ِفى غَفْلَةٍ  ّمْن َهاذَا فَكََشفَْنا َعنَك ِغطَاءَك )  ٤٧
من اهلالك واألبصار تنقلب من أي ناحية يؤمر هبم أمن ناحية اليمني أم من ناحية الشمال  طمعاً يف النجابة وحذراً

ومن أي ناحية يعطون كتاهبم أمن قبل اإلميان أم من قبل الشمائل واملعتزلة ال يرضون هبذا التأويل فإهنم قالوا إن 
لعفو لكنا بينا فساد هذا املذهب غري مرة أهل الثواب ال خوف عليهم ألبتة يف ذلك اليوم وأهل العقاب ال يرجون ا

الرابع أن القلوب تزول عن أماكنها فتبلغ احلناجر واألبصار تصري زرقاً قال الضحاك حيشر الكافر وبصره حديد 
وتزرق عيناه مث يعمى ويتقلب القلب من اخلوف حيث ال جيد خملصاً حىت يقع يف احلنجرة فهو قوله إِِذ الْقُلُوُب لََدى 

  اخلامس قال اجلبائي املراد بتقلب القلوب واألبصار تغري هيئاهتما بسبب)  ١٨غافر ( اجِرِ كَاِظِمَني الَْحَن

ما يناهلا من العذاب فتكون مرة هبيئة ما أنضج بالنار ومرة هبيئة ما احترق قال وجيوز أن يريد به تقلبها على مجر 
  ) ١١٠األنعام ( أَْبَصارَُهْم كََما لَمْ ُيْؤِمُنواْ بِِه أَوَّلَ َمرَّةٍ  جهنم وهو معىن قوله تعاىل َوُنقَلُّب أَفِْئَدَتُهْم َو

املسألة الثالثة عشرة قوله لَِيجْزَِيُهمُ اللَُّه أَْحَسَن َما َعِملُواْ أي يفعلون هذه القربات ليجزيهم اهللا ويثيبهم على أحسن 
الطاعات فرضها ونفلها قال مقاتل إمنا ذكر  ما عملوا وفيه وجوه األول املراد باألحسن احلسنات أمجع وهي

األحسن تنبيهاً على أنه ال جيازيهم على مساوىء أعماهلم بل يغفرها هلم الثاين أنه سبحانه جيزيهم جزاء أحسن ما 
عملوا على الواحد عشراً إىل سبعمائة الثالث قال القاضي املراد بذلك أن تكون الطاعات منهم مكفرة ملعاصيهم 

  يهم اهللا تعاىل بأحسن األعمال وهذا مستقيم على مذهبه يف اإلحباط واملوازنةوإمنا جيز
أما قوله تعاىل وََيزِيَدُهم ّمن فَْضِلِه فاملعىن أنه تعاىل جيزيهم بأحسن األعمال وال يقتصر على قدر استحقاقهم بل 

دل على أن لفعل الطاعة أثراً يف يزيدهم من فضله على ما ذكره تعاىل يف سائر اآليات من التضعيف فإن قيل فهذا ي
استحقاق الثواب ألنه تعاىل ميز اجلزاء عن الفضل وأنتم ال تقولون بذلك فإن عندكم العبد ال يستحق على ربه شيئاً 

قلنا حنن نثبت االستحقاق لكن بالوعد فذاك القدر هو املستحق والزائد عليه هو الفضل مث قال وَاللَُّه َيْرُزُق َمن 
ْيرِ ِحَسابٍ نبه به على كمال قدرته وكمال جوده ونفاذ مشيئته وسعة إحسانه فكان سبحانه ملا وصفهم َيَشاء بَِغ

باجلد واالجتهاد يف الطاعة ومع ذلك يكونون يف هناية اخلوف فاحلق سبحانه يعطيهم الثواب العظيم على طاعاهتم 
  ويزيدهم الفضل الذي ال حد له يف مقابلة خوفهم

َه ِعنَدُه فََوفَّاهُ ُرواْ أَْعمَالُُهْم كََسرَابٍ بِِقيَعةٍ  َيْحَسُبُه الظَّْمآنُ َمآًء حَتَّى إِذَا َجآَءهُ لَْم َيجِْدُه شَْيئاً َوَوَجَد اللََّوالَِّذيَن كَفَ



ِه َسَحاٌب ظُلَُماتٌ  ِحسَاَبُه َواللَُّه َسرِيعُ الِْحَسابِ أَْو كَظُلَُماٍت ِفى َبْحرٍ لُّجِّى ٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج مِّن فَْوِقِه َمْوٌج مِّن فَْوِق
  ورٍَبْعُضَها فَْوَق َبْعضٍ إِذَآ أَْخَرجَ َيَدُه لَْم َيكَْد َيَراَها َوَمن لَّْم َيْجَعلِ اللَُّه لَُه ُنوراً فََما لَُه ِمن ُن

عمل الصاحل مث بني أنه يف اعلم أنه سبحانه ملا بني حال املؤمن وأنه يف الدنيا يكون يف النور وبسببه يكون متمسكاً بال
اآلخرة يكون فائزاً بالنعيم املقيم والثواب العظيم أتبع ذلك بأن بني أن الكافر يكون يف اآلخرة يف أشد اخلسران ويف 

الدنيا يف أعظم أنواع الظلمات وضرب لكل واحد منهما مثالً أما املثل الدال على خيبته يف اآلخرة فهو قوله 
أَْعمَالُُهْم كََسرَابٍ بِِقيَعةٍ  قال األزهري السراب ما يتراءى للعني وقت الضحى األكرب يف الفلوات  َوالَِّذيَن كَفَُرواْ

  شبيه املاء اجلاري وليس مباء ولكن الذي ينظر إليه من

بعيد يظنه ماء جارياً يقال سرب املاء يسرب سروباً إذا جرى فهو سارب أما اآلل فهو ما يتراءى للعني يف أول 
ر فريى الناظر الصغري كبرياً وظاهر كالم اخلليل أن اآلل والسراب واحد وأما القيعة فقال الفراء هو مجع قاع النها

القيعة مبعىن القاع وقال الزجاج ) الكشاف ( مثل جار وجرية والقاع املنبسط املستوي من األرض وقال صاحب 
لذي يأيت به الكافر إن كان من أفعال الرب فهو ال الظمآن قد خيفف مهزه وهو الشديد العطش مث وجه التشبيه أن ا

يستحق عليه ثواباً مع أنه يعتقد أن له ثواباً عليه وإن كان من أفعال اإلمث فهو يستحق عليه عقاباً مع أنه يعتقد أنه 
لثواب بل يستحق عليه ثواباً فكيف كان فهو يعتقد أن له ثواباً عند اهللا تعاىل فإذا واىف عرصات القيامة ومل جيد ا

وجد العقاب العظيم عظمت حسرته وتناهى غمه فيشبه حاله حال الظمآن الذي تشتد حاجته إىل املاء فإذا شاهد 
السراب تعلق قلبه به ويرجو به النجاة ويقوى طمعه فإذا جاءه وأيس مما كان يرجوه فيعظم ذلك عليه وهذا املثال 

انه إياه موته ومفارقة الدنيا فإن قيل قوله حَتَّى إِذَا َجاءُه يدل يف غاية احلسن قال جماهد السراب عمل الكافر وإتي
على كونه شيئاً وقوله لَْم َيجِْدُه َشْيئاً مناقض له قلنا اجلواب عنه من وجوه ثالثة األول املراد معناه أنه مل جيده شيئاً 

أي جاء موضع السراب مل جيد السراب نافعاً كما يقال فالن ما عمل شيئاً وإن كان قد اجتهد الثاين حىت إذا جاءه 
شيئاً فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه الثالث الكناية للسراب ألن السراب يرى من بعيد بسبب الكثافة 

  كأنه ضباب وهباء وإذا قرب منه رق وانتثر وصار كاهلواء
ي توعد به الكافر عند ذلك فتغري ما كان فيه من ظن أما قوله َوَوَجدَ اللََّه ِعنَدُه فََوفَّاُه ِحَساَبهُ أي وجد عقاب اهللا الذ

النفع العظيم إىل تيقن الضرر العظيم أو وجد زبانية اهللا عنده يأخذونه فيقبلون به إىل جهنم فيسقونه احلميم 
الكهف ( ْحِسُنونَ ُصنًْعا َوُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُي)  ٣الغاشية ( والغساق وهم الذين قال اهللا تعاىل فيهم َعاِملَةٌ  نَّاِصَبةٌ  

وقيل نزلت يف عتبة بن ربيعة بن أمية كان قد تعبد ولبس )  ٢٣الفرقان ( َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ )  ١٠٤
  املسوح والتمس الدين يف اجلاهلية مث كفر يف اإلسالم

يع املعلومات فال يشق عليه احلساب وقال بعض املتكلمني أما قوله َواللَُّه َسرِيعُ الِْحسَابِ فذاك ألنه سبحانه عامل جبم
معناه ال يشغله حماسبة واحد عن آخر كنحن ولو كان يتكلم بآلة كما يقوله املشبهة ملا صح ذلك وأما املثل الثاين 

 أن أعمال الكفار إن ههنا وجوه أحدها اعلم أن اهللا تعاىل بني) أو ( فهو قوله أَْو كَظُلَُماٍت ِفى َبْحرٍ لُّّجىّ  ويف لفظة 
كانت حسنة فمثلها السراب وإن كانت قبيحة فهي الظلمات وثانيها تقدير الكالم أن أعماهلم إما كسراب بقيعة 

وذلك يف اآلخرة وإما كظلمات يف حبر وذلك يف الدنيا وثالثها اآلية األوىل يف ذكر أعماهلم وأهنم ال يتحصلون منها 
البقرة ( عقائدهم فإهنا تشبه الظلمات كما قال ُيخْرِجُُهم ّمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ  على شيء واآلية الثانية يف ذكر

وأما )  ٤٠النور ( أي من الكفر إىل اإلميان يدل عليه قوله تعاىل َوَمن لَّْم َيجَْعلِ اللَُّه لَهُ ُنوراً فََما لَُه ِمن ُنورٍ )  ٢٥٧
ظم املاء الغمر البعيد القعر ويف اللجى لغتان كسر الالم وضمها وأما تقرير البحر اللجي فهو ذو اللجنة اليت هي مع



املثل فهو أن البحر اللجي يكون قعره مظلماً جداً بسبب غمورة املاء فإذا ترادفت عليه األمواج ازدادت الظلمة 
ى يكون يف هناية شدة فإذا كان فوق األمواج سحاب بلغت الظلمة النهاية القصوى فالواقع يف قعر هذا البحر اللج

الظلمة وملا كانت العادة يف اليد أهنا من أقرب ما يراها ومن أبعد ما يظن أنه ال يراها فقال تعاىل لَْم َيكَْد يََراَها وبني 
  سبحانه هبذا البلوغ تلك الظلمة إىل أقصى النهايات مث شبه به الكافر يف اعتقاده وهو ضد

وهلذا )  ١٢احلديد ( ويف قوله َيسَْعى ُنوُرُهم َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيَمانِهِم )  ٣٥النور ( ُنورٍ  املؤمن يف قوله تعاىل نُّوٌر َعلَى
قال أيب بن كعب الكافر يتقلب يف مخس من الظلم كالمه وعمله ومدخله وخمرجه ومصريه إىل النار ويف كيفية هذا 

من الظلمات ظلمة البحر وظلمة األمواج وظلمة السحاب التشبيه وجوه أخر أحدها أن اهللا تعاىل ذكر ثالثة أنواع 
وكذا الكافر له ظلمات ثالثة ظلمة االعتقاد وظلمة القول وظلمة العمل عن احلسن وثانيها شبهوا قلبه وبصره 
ومسعه هبذه الظلمات الثالث عن ابن عباس وثالثها أن الكافر ال يدري وال يدري أنه ال يدري ويعتقد أنه يدري 

راتب الثالث تشبه تلك الظلمات ورابعها أن هذه الظلمات متراكمة فكذا الكفار لشدة إصراره على كفره فهذه امل
  قد تراكمت عليه الضالالت حىت أن أظهر الدالئل إذا ذكرت عنده ال يفهمها وخامسها قلب مظلم يف صدر مظلم

باجلر على البدل من ) ظلمات ( وقرأ ) سحاب ( رأ أما قوله ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق بَْعضٍ فروي عن ابن كثري أنه ق
قوله أَْو كَظُلَُماٍت وعنه أيضاً أنه قرأ َسَحاٌب ظُلَُماٌت كما يقال سحاب رمحة وسحاب عذاب على اإلضافة وقراءة 

ا تقدم ذكره الباقني َسحَاٌب ظُلَُماٌت كالمها بالرفع والتنوين ومتام الكالم عند قوله َسحَاٌب مث ابتدأ ظُلَُماِت أي م
  ظلمات بعضها فوق بعض

)  ٧١البقرة ( أما قوله لَمْ َيكَْد يََراَها ففيه قوالن أحدمها أن كاد نفيه إثبات وإثباته نفي فقوله َوَما كَاُدواْ َيفَْعلُونَ 
) راً كاد الفقر أن يكون كف( نفي يف اللفظ ولكنه إثبات يف املعىن ألهنم فعلوا ذلك وقوله عليه الصالة والسالم 

إثبات يف اللفظ لكنه نفي يف املعىن ألنه مل يكفر فكذا ههنا قوله لَْم َيكَدْ َيَراَها معناه أنه رآها والثاين أن كاد معناه 
املقاربة فقوله لَْم َيكَدْ َيَراَها معناه مل يقارب الوقوع ومعلوم أن الذي مل يقارب الوقوع مل يقع أيضاً وهذا القول هو 

ضعيف لوجهني األول أن ما يكون أقل من هذه الظلمات فإنه ال يرى فيه شيء فكيف مع هذه املختار واألول 
الظلمات الثاين أن املقصود من هذا التمثيل املبالغة يف جهالة الكفار وذلك إمنا حيصل إذا مل توجد الرؤية ألبتة مع 

  هذه الظلمات
ِمن ُنورٍ فقال أصحابنا إنه سبحانه ملا وصف هداية املؤمن بأهنا يف هناية اجلالء  أما قوله َوَمن لَّْم َيْجَعلِ اللَُّه نُوراً فََما لَُه

والظهور عقبها بأن قال يَْهِدى اللَُّه ِلُنورِِه َمن َيَشاء وملا وصف ضاللة الكافر بأهنا يف هناية الظلمة عقبها بقوله َوَمن 
املقصود من ذلك أن يعرف اإلنسان أن ظهور الدالئل ال يفيد اإلميان وظلمة لَّْم َيجَْعلِ اللَُّه لَُه نُوراً فََما لَُه ِمن ُنورٍ و

الطريق ال متنع منه فإن الكل مربوط خبلق اهللا تعاىل وهدايته وتكوينه وقال القاضي املراد بقوله َوَمن لَّمْ َيجَْعلِ اللَُّه لَُه 
فيتحري وحيتمل َوَمن لَّْم َيْجَعلِ اللَُّه لَُه نُوراً أي خملصاً يف ُنوراً أي يف الدنيا باأللطاف فََما لَُه ِمن ُنورٍ أي ال يهتدي 

  اآلخرة وفوزاً بالثواب فََما لَُه ِمن ُنورٍ والكالم عليه تزييفاً وتقريراً معلوم
ِلَم َصالََتُه َوَتسْبِيَحُه َواللَُّه َعِليٌم بَِما أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيَسبُِّح لَُه َمن ِفى السََّماَواِت وَاالٌّْرضِ وَالطَّْيرُ َصآفَّاٍت كُلٌّ قَْد َع

مَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُه ثُمَّ َيْجَعلُُه ُركَاماً َيفَْعلُونَ َوللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َواالٌّْرضِ َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيْزجِى َسحَاباً ثُ
آُء ِمْن ِخالَِلِه َويَُنزِّلُ ِمَن السََّمآِء ِمن جَِبالٍ ِفيَها ِمن َبَرٍد فَُيِصيبُ بِِه َمن َيَشآُء وََيْصرِفُُه َعن مَّن َيَشفََتَرى الْوَْدَق َيخُْرُج 

االٌّْبصَارِ َواللَُّه َخلََق كُلَّ دَآبَّةٍ  مِّن  َيكَادُ َسَنا َبْرِقِه َيذَْهبُ بِاالٌّ ْبصَارِ ُيقَلُِّب اللَُّه الَّْيلَ وَالنَّهَاَر إِنَّ ِفى ذاِلكَ لَِعْبَرةً  ُألْوِلى
َيْخلُُق اللَُّه َما َيَشآُء إِنَّ مَّآٍء فَِمْنُهْم مَّن َيْمِشى َعلَى َبطْنِِه َوِمنُهْم مَّن َيْمِشى َعلَى رِْجلَْينِ َوِمْنُهْم مَّن َيْمِشى َعلَى أَرَْبعٍ 



نَزلَْنآ َءايَاٍت مَُّبيِّنَاٍت وَاللَُّه َيْهِدى َمن َيَشآُء إِلَى ِصرَاٍط مُّْسَتقِيمٍ َويِقُولُونَ آَمنَّا بِاللَِّه اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر لَّقَدْ أَ
ى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحكُمَ ُعواْ إِلََوبِالرَّسُولِ َوأَطَْعَنا ثُمَّ َيَتوَلَّى فَرِيٌق مِّْنُهْم مِّن َبْعِد ذاِلَك َوَمآ أُْولَاِئَك بِالُْمْؤِمنَِني وَإِذَا ُد
مََّرٌض أَمِ ارَْتابُوا أَْم َيَخافُونَ أَن  َبْينَُهْم إِذَا فَرِيٌق مِّْنُهْم مُّعْرُِضونَ َوإِن َيكُْن لَُّهُم الَْحقُّ يَأُْتوا إِلَْيِه ُمذِْعنَِني أَِفى قُلُوبِهِْم

  َك ُهمُ الظَّاِلُمونََيحِيَف اللَُّه َعلَْيهِْم َوَرُسولُهُ َبلْ أُْولَاِئ

  اعلم أنه سبحانه ملا وصف أنوار قلوب املؤمنني وظلمات قلوب اجلاهلني أتبع ذلك بدالئل التوحيد
فالنوع األول ما ذكره يف هذه اآلية وال شبهة يف أن املراد أمل تعلم ألن التسبيح ال تتناوله الرؤية بالبصر ويتناوله 

ظاهره استفهاماً فاملراد التقرير والبيان فنبه تعاىل على ما يلزم من تعظيمه بأن العلم بالقلب وهذا الكالم وإن كان 
  من يف السموات يسبح له وكذلك من يف األرض

واعلم أنه إما أن يكون املراد من التسبيح داللة هذه األشياء على كونه تعاىل منزهاً عن النقائص موصوفاً بنعوت 
ا تنطق بالتسبيح وتتكلم به وإما أن يكون املراد منه يف حق البعض الداللة على اجلالل وإما أن يكون املراد منه أهن

التنزيه ويف حق الباقني النطق باللسان والقسم األول أقرب ألن القسم الثاين متعذر ألن يف األرض من ال يكون 
ما القسم الثالث وهو أن يقال إن مكلفاً ال يسبح هبذا املعىن واملكلفون منهم من ال يسبح أيضاً هبذا املعىن كالكفار أ

من يف السموات وهم املالئكة يسبحون باللسان وأما الذين يف األرض فمنهم من يسبح باللسان ومنهم من يسبح 
على سبيل الداللة فهذا يقتضي استعمال اللفظ الواحد يف احلقيقة واجملاز معاً وهو غري جائز فلم يبق إال القسم 

ياء مشتركة يف أن أجسامها وصفاهتا دالة على تنزيه اهللا سبحانه وتعاىل وعلى قدرته األول وذلك ألن هذه األش
وإهليته وتوحيده وعدله فسمى ذلك تنزيهاً على وجه التوسع فإن قيل فالتسبيح هبذا املعىن حاصل جلميع املخلوقات 

نع سبحانه ألن العجائب فما وجه ختصيصه ههنا بالعقالء قلنا ألن خلقة العقالء أشد داللة على وجود الصا
  والغرائب يف خلقهم أكثر وهي العقل والنطق والفهم

أما قوله تعاىل وَالطَّْيرُ َصافَّاٍت فلقائل أن يقول ما وجه اتصال هذا مبا قبله واجلواب أنه سبحانه ملا ذكر أن أهل 
واألرض وهو الطري  السموات وأهل األرض يسبحون ذكر أن الذين استقروا يف اهلواء الذي هو بني السماء

يسبحون وذلك ألن إعطاء اجلرم الثقيل القوة اليت هبا يقوى على الوقوف يف جو السماء صافة باسطة أجنحتها مبا 
فيها من القبض والبسط من أعظم الدالئل على قدرة الصانع املدبر سبحانه وجعل طرياهنا سجوداً منها له سبحانه 

  ن التسبيح داللة هذه األحوال على التنزيه ال النطق اللساينوذلك يؤكد ما ذكرناه من أن املراد م
أما قوله كُلٌّ قَْد َعِلَم َصالََتُه َوَتسْبِيَحُه ففيه ثالثة أوجه األول املراد كل قد علم اهللا صالته وتسبيحه قالوا ويدل عليه 

والثاين أن يعود الضمري يف الصالة والتسبيح على  قوله سبحانه وَاللَُّه َعِليٌم بَِما َيفَْعلُونَ وهو اختيار مجهور املتكلمني
لفظ كُلٌّ أي إهنم يعلمون ما جيب عليهم من الصالة والتسبيح والثالث أن تكون اهلاء راجعة على ذكر اهللا يعين قد 

عن علم كل مسبح وكل مصل صالة اهللا اليت كلفه إياها وعلى هذين التقديرين فقوله وَاللَُّه َعِليٌم استئناف وروي 
أيب ثابت قال كنت جالساً عند حممد بن جعفر الباقر رضي اهللا عنه فقال يل أتدري ما تقول هذه العصافري عند 

طلوع الشمس وبعد طلوعها قال ال قال فإهنن يقدسن رهبن ويسألنه قوت يومهن واستبعد املتكلمون ذلك فقالوا 
همون كالمنا وإشارتنا لكنها ليست كذلك فإنا نعلم الطري لو كانت عارفة باهللا تعاىل لكانت كالعقالء الذين يف

بالضرورة أهنا أشد نقصاناً من الصيب الذي ال يعرف هذه األمور فبأن ميتنع ذلك فيها أوىل وإذا ثبت أهنا ال تعرف 
  اهللا تعاىل استحال كوهنا مسبحة له بالنطق فثبت أهنا ال تسبح اهللا إال بلسان احلال على ما تقدم تقريره



عض العلماء إنا نشاهد أن اهللا تعاىل أهلم الطيور وسائر احلشرات أعماالً لطيفة يعجز عنها أكثر العقالء وإذا قال ب
كان كذلك فلم ال جيوز أن يلهمها معرفته ودعاءه وتسبيحه وبيان أنه سبحانه أهلمها األعمال اللطيفة من وجوه 

يف يأيت باحليل اللطيفة يف اصطياد الذباب ويقال إن الدب أحدها احتياهلا يف كيفية االصطياد فتأمل يف العنكبوت ك
يستلقي يف ممر الثور فإذا أرام نطحه شبث ذراعيه بقرينه وال يزال ينهش ما بني ذراعيه حىت يثخنه وأنه يرمي 

باحلجارة ويأخذ العصا ويضرب اإلنسان حىت يتوهم أنه مات فيتركه ورمبا عاود يتشممه ويتجسس نفسه ويصعد 
أخف صعود ويهشم اجلوز بني كفيه تعريضاً بالواحدة وصدمة باألخرى مث ينفخ فيه فيذر قشره ويستف لبه  الشجر

وحيكى عن الفأر يف سرقته أمور عجيبة وثانيها أمر النحل وماهلا من الرياسة وبناء البيوت املسدسة اليت ال يتمكن 
من أطراف العامل إىل الطرف اآلخر طلباً ملا يوافقها من من بنائها أفاضل املهندسني وثالثها انتقال الكراكي من طرف 

األهوية ويقال إن من خواص اخليل أن كل واحد منها يعرف صوت الفرس الذي قابله وقتاً ما والكالب تتصايح 
ح بالعية املعروفة هلا والفهد إذا سقي أو شرب من الدواء املعروف خبانق الفهد عمد إىل زبل اإلنسان فأكله والتماسي
تفتح أفواهها لطائر يقع عليها كالعقعق وينظف ما بني أسناهنا وعلى رأس ذلك الطري كالشوك فإذا هم التمساح 

بالتقام ذلك الطري تأذى من ذلك الشوك فيفتح فاه فيخرج الطائر والسلحفاة تتناول بعد أكل احلية صعتراً جبلياً مث 
للصيد أنه شاهد احلبارى تقاتل األفعى وتنهزم عنه إىل بقلة تعود وقد عوفيت من ذلك وحكى بعض الثقات اجملربني 

تتناول منها مث تعود وال يزال ذلك دأبه فكان ذلك الشيخ قاعداً يف كن غائر فعل القنصة وكانت البقلة قريبة من 
دوراناً  مكمنه فما اشتغل احلبارى باألفعى قلع البقلة فعادت احلبارى إىل منبتها ففقدته وأخذت تدور حول منبتها

متتابعاً حىت خر ميتاً فعلم الشيخ أنه كان يتعاجل بأكلها من اللسع وتلك البقلة كانت هي اجلرجري الربي وأما ابن 
عرس فيستظهر يف قتال احلية بأكل السذاب فإن النكهة السذابية مما تنفر منها األفعى والكالب إذا دودت بطوهنا 

ها بعضاً داوت جراحها بالصعتر اجلبلى ورابعها القنافذ قد حتس أكلت سنبل القمح وإذا جرحت اللقالق بعض
بالشمال واجلنوب قبل اهلبوب فتغري املدخل إىل جحرها وكان بالقسطنطينية رجل قد أثرى بسبب أنه كان ينذر 

واخلطاف  بالرياح قبل هبوهبا وينتفع الناس بإنذاره وكان السبب فيه قنفذاً يف داره يفعل الصنيع املذكور فيستدل به
صانع جيد يف اختاذ العش من الطني وقطع اخلشب فإن أعوزه الطني ابتل ومترغ يف التراب ليحمل جناحاه قدراً من 

الطني وإذا أفرخ بالغ يف تعهد الفراخ ويأخذ ذرقها مبنقاره ويرميها عن العش مث يعلمها إلقاء الذرق حنو طرف العش 
رت له القبجة وقربت منه مطمعة له ليتبعها مث تذهب إىل جانب آخر وإذا دنا الصائد من مكان فراخ القبجة ظه

سوى جانب فراخها وناقر اخلشب قلما يقع على األرض بل على الشجر ينقر املوضع الذي يعلم أن فيه دوداً 
والغرانيق تصعد يف اجلو جداً عند الطريان فإن حجب بعضها عن بعض ضباب أو سحاب أحدثت عن أجنحتها 

موعاً يلزم به بعضها بعضاً فإذا نامت على جبل فإهنا تضع رؤوسها حتت أجنحتها إال القائد فإنه ينام حفيفاً مس
  مكشوف

الرأس فيسرع انتباهه وإذا مسع حرساً صاح وحال النمل يف الذهاب إىل مواضعها على خط مستقيم حيفظ بعضها 
ب طبائع احليوان واملقصود أن األكياس من بعضاً أمر عجيب واعلم أن االستقصاء يف هذا الباب مذكور يف كتا

العقالء يعجزون عن أمثال هذه احليل فإذا جاز ذلك فلم ال جيوز أن يقال إهنا ملهمة من عند اهللا تعاىل مبعرفته والثناء 
عليه وإن كانت غري عارفة بسائر األمور اليت يعرفها الناس وهللا در شهاب اإلسالم السمعاين حيث قال جل جناب 

  ل عن أن يوزن مبيزان االعتزالاجلال
دأ أما قوله سبحانه َوللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َواالْْرَض َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري فهو مع وجازته فيه داللة على متام علم املب



حمدث واملمكن واملعاد فقوله َوللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َواالْْرَض تنبيه على أن الكل منه ألن كل ما سواه ممكن و
واحملدث ال يوجدان إال عند االنتهاء إىل القدمي الواجب فدخل يف هذه القضية مجيع األجرام واألعراض وأفعال 

  العباد وأقواهلم وخواطرهم
ر وأما قوله َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري فهو عبارة تامة يف معرفة املعاد وهو أنه ال بد من مصري الكل إليه سبحانه وله وجه آخ

وهو أن الوجود يبدأ من األشرف فاألشرف نازالً إىل األخس فاألخس مث يأخذ من األخس فاألخس مترقياً إىل 
األشرف فاألشرف فإنه يكون جسماً مث يصريه موصوفاً بالنباتية مث احليوانية مث اإلنسانية مث امللكية مث ينتهي إىل 

  ُملُْك السََّماوَاِت َواالْْرَض والثاين هو قوله َوإِلَى اللَِّه الَْمصُِري واجب الوجود لذاته فاالعتبار األول هو قوله َوللَِّه
  اعلم أن هذا هو النوع الثاين من الدالئل وفيه مسألتان

املسألة األوىل قوله َخاِلُدونَ أَلَْم َتَر بعني عقلك واملراد التنبيه واإلزجاء السوق قليالً قليالً ومنه البضاعة املزجاة اليت 
ال يصلح إال ) بني ( يها كل أحد وإزجاء السري يف اإلبل الرفق هبا حىت تسري شيئاً فشيئاً مث يؤلف بينه قال الفراء يزج

مضافاً إىل امسني فما زاد وإمنا قال َبْيَنُه ألن السحاب واحد يف اللفظ ومعناه اجلمع والواحد سحابة قال اهللا تعاىل 
والتأليف ضم شيء إىل شيء أي جيمع بني قطع السحاب فيجعلها سحاباً )  ١٢رعد ال( َوُيْنِشىء السََّحاَب الثّقَالَ 

واحداً ثُمَّ َيْجَعلُُه ُركَاماً أي جمتمعاً والركم مجعك شيئاً فوق شيء حىت جتعله مركوماً والودق املطر قاله ابن عباس 
مجع خلل كجبال يف مجع جبل ) وخمارقه  شقوقه( وعن جماهد القطر وعن أيب مسلم األصفهاين املاء ِمْن ِخالَِلِه من 

  وقرىء ِمْن

املسألة الثانية اعلم أن قوله اللََّه ُيْزجِى َسَحاباً حيتمل أنه سبحانه ينشئه شيئاً بعد شيء وحيتمل أن يغريه من سائر 
وعلى  األجسام ال يف حالة واحدة فعلى الوجه األول يكون نفس السحاب حمدثاً مث إنه سبحانه يؤلف بني أجزائه

الثاين يكون احملدث من قبل اهللا تعاىل تلك الصفات اليت باعتبارها صارت تلك األجسام سحاباً ويف قوله ثُمَّ ُيَؤلّفُ 
َبْيَنُه داللة على وجودها متقدماً متفرقاً إذ التأليف ال يصح إال بني موجودين مث إنه سبحانه جيعله ركاماً وذلك 

ال بد منه ألن السحاب إمنا حيمل الكثري من املاء إذا كان هبذه الصفة وكل بتركب بعضها على البعض وهذا مما 
ذلك من عجائب خلقه وداللة ملكه واقتداره قال أهل الطبائع إن تكون السحاب واملطر والثلج والربد والطل 

صاعد إن كان والصقيع يف أكثر األمر يكون من تكاثف البخار ويف األقل من تكاثف اهلواء أما األول فالبخار ال
قليالً وكان يف اهلواء من احلرارة ما حيلل ذلك البخار فحينئذ ينحل وينقلب هواء وأما إن كان البخار كثرياً ومل يكن 

يف اهلواء من احلرارة ما حيلل ذلك البخار فتلك األخبرة املتصاعدة إما أن تبلغ يف صعودها إىل الطبقة الباردة من 
فإما أن يكون الربد هناك قوياً أو ال يكون فإن مل يكن الربد هناك قوياً تكاثف ذلك اهلواء أو ال تبلغ فإن بلغت 

البخار بذلك القدر من الربد واجتمع وتقاطر فالبخار اجملتمع هو السحاب واملتقاطر هو املطر والدمية والوابل إمنا 
الربد إىل األجزاء البخارية قبل اجتماعها يكون من أمثال هذه الغيوم وأما إن كان الربد شديداً فال خيلو إما أن يصل 

واحنالهلا حبات كباراً أو بعد صريورهتا كذلك فإن كان على الوجه األول نزل ثلجاً وإن كان على الوجه الثاين نزل 
برداً وأما إذا مل تبلغ األخبرة إىل الطبقة الباردة فهي إما أن تكون كثرية أو تكون قليلة فإن كانت كثرية فهي قد 

عقد سحاباً ماطراً وقد ال تنعقد أما األول فذاك ألحد أسباب مخسة أحدها إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلك تن
األخبرة وثانيها أن تكون الرياح ضاغطة إياها إىل االجتماع بسبب وقوف جبال قدام الريح وثالثها أن تكون هناك 

ا أن يعرض للجزء املتقدم وقوف لثقله وبطء حركته مث رياح متقابلة متصادمة فتمنع صعود األخبرة حينئذ ورابعه
يلتصق به سائر األجزاء الكثرية املدد وخامسها لشدة برد اهلواء القريب من األرض وقد نشاهد البخار يصعد يف 



بعض اجلبال صعوداً يسرياً حىت كأنه مكبة موضوعة على وهدة ويكون الناظر إليها فوق تلك الغمامة والذين 
ت الغمامة ميطرون والذين يكونون فوقها يكونون يف الشمس وأما إذا كانت األخبرة القليلة االرتفاع يكونون حت

قليلة لطيفة فإذا ضرهبا برد الليل كثفها وعقدها ماء حمسوساً فنزل نزوالً متفرقاً ال حيس به إال عند اجتماع شيء 
قيع إىل الطل نسبة الثلج إىل املطر وأما تكون يعتد به فإن مل جيمد كان طالً وإن مجد كان صقيعاً ونسبة الص

السحاب من انقباض اهلواء فذلك عندما يربد اهلواء وينقبض وحينئذ حيصل منه األقسام املذكورة واجلواب أنا ملا 
دللنا على حدوث األجسام وتوسلنا بذلك إىل كونه قادراً خمتاراً ميكنه إجياد األجسام مل ميكنا القطع مبا ذكرمتوه 

حتمال أنه سبحانه خلق أجزاء السحاب دفعة ال بالطريق الذي ذكرمتوه وأيضاً فهب أن األمر كما ذكرمت ولكن ال
األجسام باالتفاق ممكنة يف ذواهتا فال بد هلا من مؤثر مث إهنا متماثلة فاختصاص كل واحد منها بصفته املعينة من 

 بد له من خمصص فإذا كان هو سبحانه خالقاً لتلك الطبائع الصعود واهلبوط واللطافة والكثافة واحلرارة والربودة ال
وتلك الطبائع مؤثرة يف هذه األحوال وخالق السبب خالق املسبب فكان سبحانه هو الذي يزجي سحاباً ألنه هو 

الذي خلق تلك الطبائع احملركة لتلك األخبرة من باطن األرض إىل جو اهلواء مث إن تلك األخبرة إذا ترادفت يف 
  عودها والتصق بعضها بالبعض فهو سبحانهص

  هو الذي جعلها ركاماً فثبت على مجيع التقديرات أن وجه االستدالل هبذه األشياء على القدرة واحلكمة ظاهر بني
  أما قوله سبحانه َوُينَّزلُ ِمَن السََّماء ِمن جِبَالٍ ِفيَها ِمن َبَرٍد ففيه مسألتان

ن أحدمها أن يف السماء جباالً من برد خلقها اهللا تعاىل كذلك مث ينزل منها ما شاء املسألة األوىل يف هذه اآلية قوال
وهذا القول عليه أكثر املفسرين قال جماهد والكليب جبال من برد يف السماء والقول الثاين أن السماء هو الغيم 

م الذي هو مساء الربد وأراد املرتفع على رؤوس الناس مسي بذلك لسموه وارتفاعه وأنه تعاىل أنزل من هذا الغي
بقوله ِمن جِبَالٍ السحاب العظام ألهنا إذا عظمت أشبهت اجلبال كما يقال فالن ميلك جباالً من مال ووصفت 

بذلك توسعاً وذهبوا إىل أن الربد ماء جامد خلقه اهللا تعاىل يف السحاب مث أنزله إىل األرض وقال بعضهم إمنا مسى اهللا 
نه سبحانه خلقها من الربد وكل جسم شديد متحجر فهو من اجلبال ومنه قوله تعاىل وَاتَّقُواْ ذلك الغيم جباالً أل

ومنه فالن جمبول على كذا قال املفسرون واألول أوىل ألن )  ١٨٤الشعراء ( الَِّذى َخلَقَكُْم َوالْجِبِلَّةَ  االْوَِّلَني 
قة االشتقاق جماز وكما يصح أن جيعل اهللا املاء ىف السماء اسم هلذا اجلسم املخصوص فجعله امساً للسحاب بطري

السحاب مث ينزله برداً فقد يصح أن يكون يف السماء جبال من برد وإذا صح يف القدرة كال األمرين فال وجه لترك 
  الظاهر

وىل البتداء الغاية ألن املسألة الثانية قال أبو علي الفارسي قوله تعاىل ِمَن السََّماء ِمن جِبَالٍ ِفيَها ِمن َبَرٍد فمن األ
ابتداء اإلنزال من السماء والثانية للتبعيض ألن ما ينزله اهللا بعض تلك اجلبال اليت يف السماء والثالثة للتبيني ألن 

جنس تلك اجلبال جنس الربد مث قال ومفعول اإلنزال حمذوف والتقدير وينزل من السماء من جبال فيها من برد إال 
  هأنه حذف للداللة علي

أما قوله فَُيِصيبُ بِِه َمن َيَشاء َوَيْصرِفُُه َما َيَشاء فالظاهر أنه راجع إىل الربد ومعلوم من حاله أنه قد يضر ما يقع عليه 
من حيوان ونبات فبني سبحانه أنه يصيب به من يشاء على وفق املصلحة ويصرفه أي يصرف ضرره عمن يشاء بأن 

  د على احلجر وجعل نزوله جارياً جمرى عذاب االستئصال وذلك بعيدال يسقط عليه ومن الناس من محل الرب
  أما قوله تعاىل َيكَاُد َسَنا َبْرِقِه َيذَْهُب بِاالْْبصَارِ ففيه مسائل
مجع ُبْرقة وهي املقدار من الربق وُبُرقه بضمتني ) ُبَرقه ( املسألة األوىل قرىء َيكَاُد َسَنا َبْرِقِه على اإلدغام وقرىء 



على املد واملقصور مبعىن الضوء واملمدود مبعىن العلو ) سناء برقه ( اع كما قيل يف مجع فعلة فعالت كظلمات و لالتب
( ِ  واالرتفاع من قولك سىن للمرتفع و َيذَْهُب بِاالْْبَصارِ على زيادة الباء كقوله َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُْم إِلَى التَّهْلُكَة

  ر املدينعن أيب جعف)  ١٩٥البقرة 
املسألة الثانية وجه االستدالل بقوله َيكَادُ َسَنا َبْرِقِه َيذَْهُب بِاالْْبصَارِ أن الربق الذي يكون صفته ذلك ال بد وأن 

يكون ناراً عظيمة خالصة والنار ضد املاء والربد فظهوره من الربد يقتضي ظهور الضد من الضد وذلك ال ميكن إال 
  بقدرة قادر حكيم

  الثالثة اختلف النحويون يف أنك إذا قلت ذهبت بزيد إىل الدار فهل جيب أن تكون ذاهباً معهاملسألة 

  إىل الدار فاملنكرون احتجوا هبذه اآلية
َعلَ أما قوله ُيقَلُّب اللَُّه الَّْيلَ وَالنَّهَاَر فقيل فيه وجوه منها تعاقبهما وجميء أحدمها بعد اآلخر وهو كقوله َوُهَو الَِّذى َج

ومنها ولوج أحدمها يف اآلخر وأخذ أحدمها من اآلخر ومنها تغري أحواهلما يف )  ٦٢الفرقان ( ْيلَ وَالنَّهَاَر ِخلْفَةً  الَّ
  الربد واحلر وغريمها وال ميتنع يف مثل ذلك أن يريد تعاىل معاين الكل ألنه يف اإلنعام واالعتبار أوىل وأقوى

َرةً  ِالوِْلى االْْبَصارِ فاملعىن أن فيما تقدم ذكره داللة ملن يرجع إىل بصرية فمن هذا أما قوله تعاىل إِنَّ ِفى ذاِلَك لَِعْب
  الوجه يدل أن الواجب على املرء أن يتدبر ويتفكر يف هذه األمور ويدل أيضاً على فساد التقليد

حوال السماء واألرض وثانياً اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الدالئل على الوحدانية وذلك ألنه ملا استدل أوالً بأ
  باآلثار العلوية استدل ثالثاً بأحوال احليوانات واعلم أن على هذه اآلية سؤاالت

املاء  السؤال األول مل قال اهللا تعاىل االْْبَصارِ وَاللَُّه َخلََق كُلَّ دَابَّةٍ  ّمن مَّاء مع أن كثرياً من احليوانات غري خملوقة من
احليوانات عدداً وهم خملوقون من النور وأما اجلن فهم خملوقون من النار وخلق اهللا آدم من  أما املالئكة فهم أعظم

 ١٢التحرمي ( وخلق عيسى من الريح لقوله فََنفَخَْنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا )  ٥٩آل عمران ( التراب لقوله َخلَقَُه ِمن تَُرابٍ 
نطفة واجلواب من وجوه أحدها وهو األحسن ما قاله القفال وأيضاً نرى أن كثرياً من احليوانات متولد ال عن ال) 

وهو أن قوله ِمن مَّاء صلة كل دابة وليس هو من صلة خلق واملعىن أن كل دابة متولدة من املاء فهي خملوقة هللا تعاىل 
اهليبة فصارت أول ما خلق اهللا تعاىل جوهرة فنظر إليها بعني ( وثانيها أن أصل مجيع املخلوقات املاء على ما يروى 

وملا كان املقصود من هذه اآلية بيان أصل اخللقة وكان األصل ) ماء مث من ذلك املاء خلق النار واهلواء والنور 
األول هو املاء ال جرم ذكره على هذا الوجه وثالثها أن املراد من الدابة اليت تدب على وجه األرض ومسكنهم 

الغالب جداً من هذه احليوانات كوهنم خملوقني من املاء إما ألهنا متولدة من هناك فيخرج عنه املالئكة واجلن وملا كان 
  النطفة وإما ألهنا ال تعيش إال باملاء ال جرم أطلق لفظ الكل تنزيالً للغالب منزلة الكل

  ء َحىّ السؤال الثاين مل نكر املاء يف قوله ِمن مَّاء وجاء معرفاً يف قوله َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماء كُلَّ َشىْ 

واجلواب إمنا جاء ههنا منكراً ألن املعىن أنه خلق كل دابة من نوع من املاء خيتص بتلك الدابة وإمنا )  ٣٠األنبياء ( 
جاء معرفاً يف قوله َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماء كُلَّ َشىْ ء َحىّ  ألن املقصود هناك كوهنم خملوقني من هذا اجلنس وههنا بيان أن 

  إىل أنواع كثرية ذلك اجلنس ينقسم
السؤال الثالث قوله فَِمنُْهْم ضمري العقالء وكذلك قوله ِمْن فلم استعمله يف غري العقالء واجلواب أنه تعاىل ذكر ما 
ال يعقل مع من يعقل وهم املالئكة واإلنس واجلن فغلب اللفظ الالئق مبن يعقل ألن جعل الشريف أصالً واخلسيس 

   الكالم من املقبالن لرجل وبعريتبعاً أوىل من العكس ويقال يف



السؤال الرابع مل مسى الزحف على البطن مشياً ويبني صحة هذا السؤال أن الصيب قد يوصف بأنه حيبو وال يقال إنه 
ميشي وإن زحف على حد ما تزحف احلية واجلواب هذا على سبيل االستعارة كما قالوا يف األمر املستمر قد مشى 

  الزاحف مع املاشني) لذلك ( ال يتمشى له أمر أو على طريق املشاكلة هذا األمر ويقال فالن 
السؤال اخلامس أنه مل يستوف القسمة ألنا جند ما ميشي على أكثر من أربع مثال العناكب والعقارب والرتيالت بل 

نادر فكان مثل احليوان الذي له أربعة وأربعون رجالً الذي يسمى دخال األذن واجلواب القسم الذي ذكرمت كال
ملحقاً بالعدم وألن الفالسفة يقرون بأن ما له قوائم كثرية فاعتماده إذا مشى على أربع جهاته ال غري فكأنه ميشي 

  على أربع وألن قوله تعاىل َيْخلُُق اللَُّه َما َيَشاء كالتنبيه على سائر األقسام
وهو املاشي بغري ) أعجب ( قد قدم ما هو  السؤال السادس مل جاءت األجناس الثالثة على هذا الترتيب واجلواب

آله مشى من أجل أو قوائم مث املاشي على رجلني مث املاشي على أربع واعلم أن قوله َيْخلُُق اللَُّه َما َيَشاء تنبيه على 
  أن احليوانات كما اختلفت حبسب كيفية املشي فكذا هي خمتلفة حبسب أمور أخر فلنذكر ههنا بعض التقسيمات

م األول احليوانات قد تشترك يف أعضاء وقد تتباين بأعضاء أما الشركة فمثل اشتراك اإلنسان والفرس يف أن التقسي
هلما حلماً وعصباً وعظماً وأما التباين فإما أن يكون يف نفس العضو أو يف صفته أما التباين يف نفس العضو فعلى 

جزاؤه حاصلة للثاين كالفرس واإلنسان فإن الفرس له وجهني أحدمها أن ال يكون العضو حاصالً لآلخر وإن كانت أ
ذنب واإلنسان ليس له ذنب ولكن أجزاء الذنب ليست إال العظم والعصب واللحم واجللد والشعر وكل ذلك 

حاصل لإلنسان والثاين أن ال يكون ذلك العضو حاصالً للثاين ال بذاته وال بأجزائه مثل أن للسلحفاة صدفاً حييط به 
سان ذلك وكذا للسمك فلوس وللقنفذ شوك وليس شيء منها لإلنسان وأما التباين يف صفة العضو فإما وليس لإلن

أن يكون من باب الكمية أو الكيفية أو الوضع أو الفعل أو االنفعال أما الذي يف الكم فإما أن يتعلق باملقدار مثل أن 
رب من العناكب ستة وأرجل ضرب آخر مثانية أو عني البوم كبرية وعني العقاب صغرية أو بالعدد مثل أن أرجل ض

عشرة والذي يف الكيف فكاختالفها يف األلوان واألشكال والصالبة واللني والذي يف الوضع فمثل اختالف وضع 
ثدي الفيل فإنه يكون قريباً من الصدر وثدي الفرس فإنه عند السرة وأما الذي يف الفعل فمثل كون أذن الفيل 

  ونه آلة للسمع وليس كذلك يف اإلنسان وكون أنفه آلة للقبض دون أنف غريه وأما الذي يفصاحلاً للذب مع ك

  االنفعال فمثل كون عني اخلفاش سريعة التحري يف الضوء وعني اخلطاف خبالف ذلك
صري أرضياً التقسيم الثاين احليوان إما أن يكون مائياً مبعىن أن مسكنه األصلي هو املاء أو أرضياً أو يكون مائياً مث ي

أما احليوانات املائية فتغري أحواهلا من وجوه األول أنه إما أن يكون مكانه وغذاؤه ونفسه مائياً فله بدل التنفس يف 
اهلواء التنشق املائي فهو يقبل املاء إىل باطنه مث يرده وال يعيش إذا فارقه والسمك كله كذلك ومنه ما مكانه وغذاؤه 

ء مثل السلحفاة املائية ومنه ما مكانه وغذاؤه مائي وليس يتنفس وال يستنشق مثل مائي ولكنه يتنفس من اهلوا
أصناف من الصدف ال تظهر للهواء وال تستدخل املاء إىل باطنها الوجه الثاين احليوانات املائية بعضها مأواها مياه 

لوجه الثالث منها جلية ومنها شطية األهنار اجلارية وبعضها مياه البطائح مثل الضفادع وبعضها مأواها مياه البحر ا
ومنها طينية ومنها صخرية الوجه الرابع احليوان املنتقل يف املاء منه ما يعتمد يف غوصه على رأسه ويف السباحة على 
أجنحته كالسمك ومنه ما يعتمد يف السباحة على رجليه كالضفدع ومنه ما ميشي يف قعر املاء كالسرطان ومنه ما 

السمك ال جناح له وكالدود أما احليوانات الربية فتغري أحواهلا أيضاً من وجهني األول أن  يزحف مثل ضرب من
منها ما يتنفس من طريق واحد كالفم واخليشوم ومنها ما ال يتنفس كذلك بل على حنو آخر من مسامه مثل الزنبور 

ه كيف اتفق إال أن يلد فيقيم للحضانة والنحل الثاين أن احليوانات األرضية منها ما له مأوى معلوم ومنها ما مأوا



واللوايت هلا مأوى فبعضها مأواه شق وبعضها حفر وبعضها مأواه قلة رابية وبعضها مأواه وجه األرض الثالث 
احليوان الربي كل طائر منه ذو جناح فإنه ميشي برجليه ومن مجلة ذلك ما مشيه صعب عليه كاخلطاف الكبري 

ناحه جلد أو غشاء فقد يكون عدمي الرجل كضرب من احليات احلبشية يطري الرابع األسود واخلفاش وأما الذي ج
الطري خيتلف فبعضها يتعايش معاً كالكراكي وبعضها يؤثر التفرد كالعقاب ومجيع اجلوارح اليت تتنازع على الطعم 

ا ومنه ما جيتمع تارة وينفرد الحتياجها إىل االحتيال لتصيد ومنافستها فيه ومنها ما يتعايش زوجاً ويكون معاً كالقط
أخرى واحليوانات املنفردة قد تكون مدنية وقد تكون برية صرفة وقد تكون بستانية واإلنسان من بني احليوان هو 
الذي ال ميكنه أن يعيش وحده فإن أسباب حياته ومعيشته تلتئم باملشاركة املدنية والنحل والنمل وبعض الغرانيق 

ن النحل والكراكي تطيع رئيساً واحداً والنمل له اجتماع وال رئيس اخلامس الطري منه يشارك اإلنسان يف ذلك لك
آكل حلم ومنه القط حب ومنه آكل عشب وقد يكون لبعض الطري طعم معني كالنحل فإن غذاءه زهر والعنكبوت 

رة مائياً وأخرى برياً فإن غذاءه الذباب وقد يكون بعضه متفق الطعم أما القسم الثالث وهو احليوان الذي يكون تا
  فيقال إنه حيوان يكون يف البحر ويعيش فيه مث إنه يربز إىل الرب ويبقى فيه

التقسيم الثالث احليوان منه ما هو إنسي بالطبع كاإلنسان ومنه ما هو إنسي باملولد كاهلرة والفرس ومنه ما هو 
نه ما يسرع استئناسه ويبقى مستأنساً كالفيل إنسي بالقسر كالفهد ومنه ما ال يأنس كالنمر واملستأنس بالقسر م

  ومنه ما يبطىء كاألسد ويشبه أن يكون من كل نوع صنف إنسي وصنف وحشي حىت من الناس
التقسيم الرابع من احليوان ما هو مصوت ومنه ما ال صوت له وكل مصوت فإنه يصري عند االغتالم وحركة شهوة 

  بعض احليوان شبق يشتد كل وقت كالديك ومنه عفيف له وقت معنياجلماع أشد تصويتاً إال اإلنسان وأيضاً ل

التقسيم اخلامس حبسب األخالق بعض احليوانات هادىء الطبع قليل الغضب مثل البقرة وبعضه شديد اجلهل حاد 
الغضب كاخلنزير الربي وبعضها حليم خدوع كالبعري وبعضها رديء احلركات مغتال كاحلية وبعضها جريء قوي 

 النفس كرمي الطبع كاألسد ومنها قوي مغتال وحشي كالذئب وبعضها حمتال مكار رديء احلركات شهم كبري
كالثعلب وبعضها غضوب شديد الغضب سفيه إال أنه ملق متودد كالكلب وبعضها شديد الكيس مستأنس كالفيل 

  والقرد وبعضها حسود متباه جبماله كالطاووس وبعضها شديد التحفظ كاجلمل واحلمار
قسيم السادس من احليوان ما تناسله بأن تلد أنثاه حيواناً وبعضها ما تناسله بأن تلد أنثاه دوداً كالنحل الت

  والعنكبوت فإهنا تلد دوداً مث إن أعضاءه تستكمل بعد وبعضها تناسله بأن تبيض أنثاه بيضاً
وجه االستدالل هبا على الصانع واعلم أن العقول قاصرة عن اإلحاطة بأحوال أصغر احليوانات على سبيل الكمال و

ظاهر ألنه لو كان األمر بتركيب الطبائع األربع فذلك بالنسبة إىل الكل على السوية فاختصاص كل واحد من هذه 
احليوانات بأعضائها وقواها ومقادير أبداهنا وأعمارها وأخالقها ال بد وأن يكون بتدبري مدبر قاهر حكيم سبحانه 

ون وأحسن كالم يف هذا املوضع قوله سبحانه َيْخلُُق اللَُّه َما َيَشاء إِنَّ اللََّه َعلَى كُلّ َشىْ ء وتعاىل عما يقول اجلاحد
قَِديٌر ألنه هو القادر على الكل والعامل بالكل فهو املطلع على أحوال هذه احليوانات فأي عقل يقف عليها وأي 

  ال مينعه منه مانع وال دافعخاطر يصل إىل ذرة من أسرارها بل هو الذي خيلق ما يشاء و
وأما قوله لَّقَدْ أَنَزلَْنا ءاَياٍت مَُّبّينَاٍت فاألوىل محله على كل األدلة والعرب وملا كان القرآن كاملشتمل على كل ذلك 

  صح أن يكون هو املراد
تقدم واجلواب أجاب القاضي عنه بأن  أما قوله َواللَُّه َيْهِدى َمن َيَشاء إِلَى صَِراٍط مُّْسَتِقيمٍ فاستدالل أصحابنا به كما

املراد يهدي من بلغه حد التكليف دون غريه أو يكون املراد من أطاعه واستحق الثواب فيهديه إىل اجلنة على ما 



  تقدم يف نظائره وجوابنا عن هذا اجلواب أيضاً كما تقدم يف نظائره واهللا أعلم
قوم اعترفوا بالدين بألسنتهم ولكنهم ل يقبلوه بقلوهبم وفيه  اعلم أنه سبحانه ملا ذكر دالئل التوحيد أتبعه بذم

  مسائل

املسألة األوىل قال مقاتل نزلت هذه اآلية يف بشر املنافق وكان قد خاصم يهودياً يف أرض وكان اليهودي جيره إىل 
إن حممداً حييف  ليحكم بينهما وجعل املنافق جيره إىل كعب بن األشرف ويقول) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

علينا وقد مضت قصتهما يف سورة النساء وقال الضحاك نزلت يف املغرية بن وائل كان بينه وبني علي بن أيب طالب 
أرض فتقامسا فوقع إىل علي منها ما ال يصيبه املاء إال مبشقة فقال املغرية بعين أرضك فباعها إياه وتقابضا فقيل 

ء فقال لعلي اقبض أرضك فإمنا اشتريتها إن رضيتها ومل أرضها فال يناهلا املاء فقال للمغرية أخذت سبخة ال يناهلا املا
صلى اهللا ( علي بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها وعرفت حاهلا ال أقبلها منك ودعاه إىل أن خياصمه إىل رسول اهللا 

ا أخاف أن حييف علي فنزلت هذه فقال املغرية أما حممد فلست آتيه وال أحاكم إليه فإنه يبغضين وأن) عليه وسلم 
  اآلية وقال احلسن نزلت هذه اآلية يف املنافقني الذين كانوا يظهرون اإلميان ويسرون الكفر

بالقول إذ لو املسألة الثانية قوله مُّْسَتِقيمٍ َويِقُولُونَ اَمنَّا إىل قوله َوَما أُْولَِئكَ بِالُْمْؤِمنِنيَ يدل على أن اإلميان ال يكون 
به ملا صح أن ينفي كوهنم مؤمنني وقد فعلوا ما هو إميان يف احلقيقة فإن قيل إنه تعاىل حكى عن كلهم أهنم كان 

يقولون آمنا مث حكى عن فريق منهم التويل فكيف يصح أن يقول يف مجيعهم َوَما أُوْلَِئَك بِالُْمْؤِمنَِني مع أن الذي توىل 
كَ بِالُْمْؤِمنِنيَ راجع إىل الذين تولوا ال إىل اجلملة األوىل وأيضاً فلو رجع إىل منهم هو البعض قلنا إن قوله َوَما أُْولَِئ

األول يصح ويكون معىن قوله ثُمَّ َيَتوَلَّى فَرِيٌق ّمْنُهمْ أي يرجع هذا الفريق إىل الباقني منهم فيظهر بعضهم لبعض 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وهذا ترك الرجوع عما أظهروه مث بني سبحانه أهنم إذا دعوا إىل اهللا ورسوله 

ا احلق للرضا حبكم الرسول ونبه بقوله تعاىل َوإِن َيكُْن لَُّهمُ الَْحقُّ يَأُْتواْ إِلَْيِه ُمذِْعنَِني على أهنم إمنا يعرضون مىت عرفو
ببذل الرضا ويف ذلك لغريهم أوشكوا فأما إذا عرفوه ألنفسهم عدلوا عن اإلعراض بل سارعوا إىل احلكم وأذعنوا 

  داللة على أنه ليس هبم اتباع احلق وإمنا يريدون النفع املعجل وذلك أيضاً نفاق
  التأما قوله تعاىل أَِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض أَمِ اْرتَاُبواْ أَْم َيَخافُونَ أَن َيِحيفَ اللَُّه َعلَْيهِْم َوَرُسولُُه ففيه سؤا

م وهو غري جائز على اهللا تعاىل واجلواب اللفظ استفهام ومعناه اخلرب كما قال لالستفها) أم ( السؤال األول كلمة 
  جرير ألستم خري من ركب املطايا

  وأندى العاملني بطون راح
السؤال الثاين أهنم لو خافوا أن حييف اهللا عليهم فقد ارتابوا يف الدين وإذ ارتابوا ففي قلوهبم مرض فالكل واحد فأي 

واب قوله أَِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض إشارة إىل النفاق وقوله أَمِ اْرتَاُبواْ إشارة إىل أنه حدث هذا الشك فائدة يف التعديد اجل
والريب بعد تقرير اإلسالم يف القلب وقوله أَْم َيَخافُونَ أَن َيِحيَف اللَُّه َعلَْيهِْم إشارة إىل أهنم بلغوا يف حب الدنيا إىل 

  حيث يتركون الدين بسببه
  )أم ( ل الثالث هب أن هذه الثالثة متغايرة ولكنها متالزمة فكيف أدخل عليها كلمة السؤا

اجلواب األقرب أنه تعاىل ذمهم على كل واحد من هذه األوصاف فكان يف قلوهبم مرض وهو النفاق وكان فيها 
نفاق مث بني تعاىل شك وارتياب وكانوا خيافون احليف من الرسول عليه الصالة والسالم وكل واحد من ذلك كفر و

يمٌ بقوله َبلْ أُْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ بطالن ما هم عليه ألن الظلم يتناول كل معصية كما قال تعاىل إِنَّ الّشْرَك لَظُلٌْم َعِظ



خائفني إذ املرء ال خيلو من أن يكون ظاملاً لنفسه أو ظاملاً لغريه وميكن أن يقال أيضاً ملا ذكر تعاىل يف األقسام كوهنم 
من احليف أبطل ذلك بقوله َبلْ أُْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ أي ال خيافون أن حييف الرسول عليه الصالة والسالم عليهم 

ملعرفتهم بأمانته وصيانته وإمنا هم ظاملون يريدون أن يظلموا من له احلق عليهم وهم له جحود وذلك شيء ال 
  مث يأبون احملاكمة إليه)  عليه وسلم صلى اهللا( يستطيعونه يف جملس رسول اهللا 

أَطَْعَنا َوأُْولَاِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ إِنََّما كَانَ قَْولَ الُْمْؤِمنَِني إِذَا ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه لَِيْحكَُم بَْيَنُهمْ أَن َيقُولُواْ َسِمْعَنا َو
ل َوَيتَّقِْه فَأُْولَاِئَك ُهُم الْفَآِئُزون َوأَقَْسمُواْ بِاللَِّه َجْهدَ أَْيمَانِهِْم لَِئْن أََمرَْتُهْم لََيْخُرُجنَّ قَُوَمن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه وََيْخشَ اللََّه 

إِن َتَولَّْواْ فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّلَ لَ فَالَّ ُتقِْسُمواْ طَاَعةٌ  مَّْعُروفَةٌ  إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ قُلْ أَِطيعُواْ اللََّه َوأَِطيعُواْ الرَّسُو
  َوَعلَْيكُْم مَّا ُحمِّلُْتْم َوإِن ُتِطيُعوُه تَْهَتدُواْ َوَما َعلَى الرَُّسولِ إِالَّ الَْبلَاغُ الُْمبُِني

أن يسلكه  اعلم أنه تعاىل ملا حكى قول املنافقني وما قالوه وما فعلوه أتبعه بذكر ما كان جيب أن يفعلوه وما جيب
  املؤمنون فقال تعاىل إِنََّما كَانَ قَْولَ الُْمْؤِمنَِني وفيه مسائل

املسألة األوىل قرأ احلسن قَْولَ الُْمْؤِمنَِني بالرفع والنصب أقوى ألن أوىل االمسني بكونه امساً لكان أوغلهما يف 
  الُْمْؤِمنَِني التعريف و أَن َيقُولُواْ أوغل ألنه ال سبيل عليه للتنكري خبالف قَْولَ

املسألة الثانية قوله إِنََّما كَانَ قَْولَ الُْمْؤِمنَِني معناه كذلك جيب أن يكون قوهلم وطريقتهم إذا دعوا إىل حكم كتاب 
اهللا ورسوله أن يقولوا مسعنا وأطعنا فيكون إتياهنم إليه وانقيادهم له مسعاً وطاعة ومعىن َسِمْعَنا أجبنا على تأويل قول 

ني مسع اهللا ملن محده أي قبل وأجاب مث قال َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَهُ أي فيما ساءه وسره وََيْخَش اللََّه فيما صدر املسلم
  عنه من الذنوب يف املاضي َوَيتَّقِْه فيما بقي من

  ن يفعلوهعمره فَأُْولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ وهذه اآلية على إجيازها حاوية لكل ما ينبغي للمؤمنني أ
ليمني مث قال ملا أما قوله َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم لَِئْن أََمْرتَُهْم لََيخُْرُجنَّ فقال مقاتل من حلف باهللا فقد أجهد يف ا

خلرجنا وإن  بني اهللا تعاىل كراهية املنافقني حلكم رسول اهللا فقالوا واهللا لئن أمرتنا أن خنرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا
أمرتنا باجلهاد جاهدنا مث إنه تعاىل أمر رسوله أن ينهاهم عن هذا القسم بقوله قُل الَّ تُقِْسُمواْ ولو كان قسمهم كما 

جيب مل جيز النهي عنه ألن من حلف على القيام بالرب والواجب ال جيوز أن ينهى عنه وإذا ثبت ذلك ثبت أن قسمهم 
  ظاهرهم ومن نوى الغدر ال الوفاء فقسمه ال يكون إال قبيحاًكان لنفاقهم وأن باطنهم خالف 

أما قوله طَاَعةٌ  مَّْعُروفَةٌ  فهو إما خرب مبتدأ حمذوف أي املطلوب منكم طاعة معروفة ال أميان كاذبة أو مبتدأ خربه 
ه وعليكم طاعة حمذوف أي طاعة معروفة أمثل من قسمكم مبا ال تصدقون فيه وقيل معناه دعوا القسم وال تغتروا ب

إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ ) اهللا ( معروفة فتمسكوا هبا وقرأ اليزيدي طَاَعةٌ  مَّْعُروفَةٌ  بالنصب على معىن أطيعوا طاعة 
  أي بصري ال خيفى عليه شيء من سرائركم وإنه فاضحكم ال حمالة وجمازيكم على نفاقكم

َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن َتَولَّْواْ فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحّملَ َوَعلَْيكُْم مَّا ُحّملُْتْم فاعلم أنه تعاىل صرف أما قوله قُلْ أَِطيعُواْ اللََّه 
الكالم عن الغيبة إىل اخلطاب على طريقة االلتفات وهو أبلغ يف تبكيتهم فَإِن تََولَّْواْ يعين إن تولوا عن طاعة اهللا 

الرسول ما محل من تبليغ الرسالة وعليكم ما محلتم من الطاعة َوإِن ُتِطيعُوُه َتهَْتُدواْ أي وطاعة رسوله فإمنا على 
تصيبوا احلق وإن عصيتموه فما على الرسول إال البالغ املبني والبالغ مبعىن التبليغ واملبني الواضح واملوضح ملا بكم 

  لَ بفتح احلاء والتخفيف أي فعليه إمث ما محل من املعصيةإليه احلاجة وعن نافع أنه قرأ فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحّم
ِذيَن ِمن قَْبِلهِْم َولَُيَمكَِّننَّ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َءاَمنُواْ ِمْنكُْم َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفى األرض كََما اسَْتْخلََف الَّ

َولَيَُبدِّلَنَُّهْم مِّن َبْعِد َخْوفِهِْم أَمْناً َيعُْبُدونَنِى الَ ُيْشرِكُونَ بِى َشيْئاً َوَمن كَفََر َبْعَد ذاِلكَ  لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذى ارَْتَضى لَُهْم



  فَأُْولَاِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ
حلات أي اعلم أن تقدير النظم بلغ أيها الرسول وأطيعوه أيها املؤمنون فقد وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصا

الذين مجعوا بني اإلميان والعمل الصاحل أن يستخلفهم يف األرض فيجعلهم اخللفاء والغالبني واملالكني كما استخلف 
  عليها من قبلهم يف زمن داود وسليمان عليهما السالم وغريمها وأنه ميكن

العدو أمناً بأن ينصرهم عليهم  هلم دينهم ومتكينه ذلك هو أن يؤيدهم بالنصرة واإلعزاز ويبدهلم من بعد خوفهم من
فيقتلوهم ويأمنوا بذلك شرهم فيعبدونين آمنني ال يشركون يب شيئاً وال خيافون َوَمن كَفََر أي من بعد هذا الوعد 

  وارتد فَأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ
  واعلم أن هذه اآلية مشتملة على بيان أكثر املسائل األصولية الدينية فلنشر إىل معاقدها

املسألة األوىل قوله تعاىل َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن ءاَمُنواْ مِْنكُْم يدل على أنه سبحانه متكلم ألن الوعد نوع من أنواع الكالم 
واملوصوف بالنوع موصوف باجلنس وألنه سبحانه ملك مطاع وامللك املطاع ال بد وأن يكون حبيث ميكنه وعد 

  ه متكلمأوليائه ووعيد أعدائه فثبت أنه سبحان
املسألة الثانية اآلية تدل على أنه سبحانه يعلم األشياء قبل وقوعها خالفاً هلشام بن احلكم فإنه قال ال يعلمها قبل 
وقوعها ووجه االستدالل به أنه سبحانه أخرب عن وقوع شيء يف املستقبل إخباراً على التفصيل وقد وقع املخرب 

   مع العلممطابقاً للخرب ومثل هذا اخلرب ال يصح إال
 املسألة الثالثة اآلية تدل على أنه سبحانه حي قادر على مجيع املمكنات ألنه قال لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفى االْْرضِ َولَيَُمكَّننَّ

شياء ال يصح إال لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذى ارَْتَضى لَُهْم َولَيَُبّدلَنَُّهْم ّمن َبْعِد َخْوفِهِْم أَمْناً وقد فعل كل ذلك وصدور هذه األ
  من القادر على كل املقدورات

املسألة الرابعة اآلية تدل على أنه سبحانه هو املستحق للعبادة ألنه قال َيعُْبُدونَنِى وقالت املعتزلة اآلية تدل على أن 
عبادة من الكل فعل اهللا تعاىل معلل بالغرض ألن املعىن لكي يعبدوين وقالوا أيضاً اآلية دالة على أنه سبحانه يريد ال

  ألن من فعل فعالً لغرض فال بد وأن يكون مريداً لذلك الغرض
املسألة اخلامسة دلت اآلية على أنه تعاىل منزه عن الشريك لقوله الَ ُيْشرِكُونَ بِى شَْيئاً وذلك يدل على نفي اإلله 

  ابئة أو صنماً كما تقوله عبدة األوثانالثاين وعلى أنه ال جيوز عبادة غري اهللا تعاىل سواء كان كوكباً كما تقوله الص
ألنه أخرب عن الغيب يف قوله لََيسَْتْخِلفَنَُّهمْ ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة السادسة دلت اآلية على صحة نبوة حممد 

ْوفِهِْم أَْمناً وقد وجد هذا املخرب موافقاً للخرب ِفى االْْرضِ وَلَُيَمكَّننَّ لَُهْم دِيَنُهمُ الَِّذى ارَْتَضى لَُهْم وَلَُيَبّدلَنَُّهْم ّمن َبْعِد َخ
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومثل هذا اخلرب معجز واملعجز دليل الصدق فدل على صدق حممد 

املسألة السابعة دلت اآلية على أن العمل الصاحل خارج عن مسمى اإلميان خالفاً للمعتزلة ألنه عطف العمل الصاحل 
  ارج عن املعطوف عليهعن اإلميان واملعطوف خ

املسألة الثامنة دلت اآلية على إمامة األئمة األربعة وذلك ألنه تعاىل وعد الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من 
وهو املراد بقوله ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلاضرين يف زمان حممد 

وأن يبدهلم بعد اخلوف أمناً ومعلوم أن املراد هبذا الوعد بعد الرسول هؤالء ألن قبلهم وأن ميكن هلم دينهم املرضي 
استخالف غريه ال يكون إال بعده ومعلوم أنه ال نيب بعده ألنه خامت األنبياء فإذن املراد هبذا االستخالف طريقة 

كر وعمر وعثمان ألن يف أيامهم اإلمامة ومعلوم أن بعد الرسول االستخالف الذي هذا وصفه إمنا كان يف أيام أيب ب
  كانت الفتوح العظيمة وحصل التمكني وظهور الدين واألمن ومل حيصل



ذلك يف أيام علي رضي اهللا عنه ألنه مل يتفرغ جلهاد الكفار الشتغاله مبحاربة من خالفه من أهل الصالة فثبت هبذا 
ألهنا تقتضي حصول اخلالفة لكل من آمن وعمل داللة اآلية على صحة خالفة هؤالء فإن قيل اآلية متروكة الظاهر 

صاحلاً ومل يكن األمر كذلك نزلنا عنه لكن مل ال جيوز أن يكون املراد من قوله لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم هو أنه تعاىل يسكنهم 
ِذيَن ِمن قَْبِلهِْم األرض وميكنهم من التصرف ال أن املراد منه خالفة اهللا تعاىل ومما يدل عليه قوله كََما اْسَتْخلََف الَّ

واستخالف من كان قبلهم مل يكن بطريق اإلمامة فوجب أن يكون األمر يف حقهم أيضاً كذلك نزلنا عنه لكن ههنا 
ما يدل على أنه ال جيوز محله على خالفة رسول اهللا ألن من مذهبكم أنه عليه الصالة والسالم مل يستخلف أحداً 

ترككم كما ترككم رسول اهللا نزلنا عنه لكن مل ال جيوز أن يكون املراد منه وروي عن علي عليه السالم أنه قال أ
القدر ( علياً عليه السالم والواحد قد يعرب عنه بلفظ اجلمع على سبيل التعظيم كقوله تعاىل إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ 

نزلنا )  ٥٥املائدة ( صَّلواةَ  َوُيْؤُتونَ الزَّكَواةَ  َوُهْم َراِكُعونَ وقال يف حق علي عليه السالم َوالَِّذيَن ُيِقيُمونَ ال)  ١
عنه ولكن حنمله على األئمة اإلثين عشر واجلواب عن األول أن كلمة من للتبعيض فقوله ّمنكُْم يدل على أن املراد 

لق فالذكور ههنا يف معرض هبذا اخلطاب بعضهم وعن الثاين أن االستخالف باملعىن الذي ذكرمتوه حاصل جلميع اخل
  البشارة ال بد وأن يكون مغايراً له

وأما قوله تعاىل كََما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فالذين كانوا قبلهم كانوا خلفاء تارة بسبب النبوة وتارة بسبب 
الة والسالم مل يستخلف اإلمامة واخلالفة حاصلة يف الصورتني وعن الثالث أنه وإن كان من مذهبنا أنه عليه الص

أحداً بالتعيني ولكنه قد استخلف بذكر الوصف واألمر باالختيار فال ميتنع يف هؤالء األئمة األربعة أنه تعاىل 
يستخلفهم وأن الرسول استخلفهم وعلى هذا الوجه قالوا يف أيب بكر يا خليفة رسول اهللا فالذي قيل إنه عليه 

التعيني وإذا قيل استخلف فاملراد على طريقة الوصف واألمر وعن الرابع أن  السالم مل يستخلف أريد به على وجه
محل لفظ اجلمع على الواحد جماز وهو خالف األصل وعن اخلامس أنه باطل لوجهني أحدمها قوله تعاىل ّمنكُْم يدل 

هم القوة والشوكة على أن هذا اخلطاب كان مع احلاضرين وهؤالء األئمة ما كانوا حاضرين الثاين أنه تعاىل وعد
والنفاذ يف العامل ومل يوجد ذلك فيه فثبت هبذا صحة إمامة األئمة األربعة وبطل قول الرافضة الطاعنني على أيب بكر 

  وعمر وعثمان وعلى بطالن قول اخلوراج الطاعنني على عثمان وعلي ولنرجع إىل التفسري
سم املتلقى بالالم والنون يف لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم قلنا هو حمذوف تقديره أما قوله لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم فلقائل أن يقول أين الق

ليستخلفنهم أو نزل وعد اهللا يف حتققه منزلة القسم فتلقى مبا يتلقى به القسم كأنه قال اقسم ) وأقسم ( وعدهم اهللا 
  اهللا ليستخلفنهم

ا اْسَتْخلََف هارون ويوشع وداود وسليمان وتقدير النظم أما قوله كََما اسَْتْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم يعين كََم
ليستخلفنهم استخالفاً كاستخالف من قبلهم من هؤالء األنبياء عليهم السالم وقرىء كما استخلف بضم التاء 

  وكسر الالم وقرىء بالفتح
ه يثبت هلم دينهم الذي ارتضى هلم وهو اإلسالم وقرأ أما قوله تعاىل وَلَُيَمكَّننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذى اْرَتَضى لَُهْم فاملعىن أن

  ابن كثري وعاصم ويعقوب َولَيَُبّدلَنَُّهْم ومن اإلبدال بالتخفيف والباقون بالتشديد وقد

  ) ٥٦النساء ( ذكرنا الفرق بينهما يف قوله تعاىل َبدَّلَْناُهْم ُجلُوداً غَْيَرَها 
ى َشيْئاً ففيه داللة على أن الذين عناهم ال يتغريون عن عبادة اهللا تعاىل إىل الشرك أما قوله َيعُْبُدونَنِى الَ ُيْشرِكُونَ بِ

وقال الزجاج جيوز أن يكون يف موضع احلال على معىن وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات يف حال 
  ناء عليهمعبادهتم وإخالصهم هللا ليفعلن هبم كيت وكيت وجيوز أن يكون استئنافاً على طريق الث



  أما قوله َوَمن كَفََر َبْعَد ذاِلكَ أي جحد حق هذه النعم فَأُوْلَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ أي العاصون
األرض  ُرواْ ُمْعجِزِيَن ِفىَوأَِقيُمواْ الصَّلَواةَ  َوآُتواْ الزَّكَواةَ  َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ الَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَ

  َوَمأَْواُهُم النَّاُر َولَبِئَْس الَْمصُِري
  أما تفسري إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ولفظة لعل ولفظة الرمحة فالكل قد تقدم مراراً

ىت وأما قوله الَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ مُْعجِزِيَن ِفى االْْرضِ فاملعىن ال حتسنب يا حممد الذين كفروا سابقني فائقني ح
يعجزونين عن إدراكهم وقرىء ال َيْحَسَبنَّ بالياء املعجمة من حتتها وفيه أوجه أحدها أن يكون معجزين يف األرض 

مها املفعوالن واملعىن ال حيسنب الذين كفروا أحداً يعجز اهللا يف األرض حىت يطمعوا هم يف مثل ذلك وثانيها أن يكون 
واملعىن ال حيسنب )  ٥٤النور ( لتقدم ذكره يف قوله َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( فيه ضمري الرسول 

الذين كفروا معجزين وثالثها أن يكون األصل وال حيسبنهم الذين كفروا معجزين مث حذف الضمري الذي هو 
  املفعول األول

النظم ال حيتمل أن يكون متصالً بقوله الَ  )الكشاف ( وأما قوله َوَمأَْواُهُم النَّاُر َولَبِئَْس الَْمِصُري فقال صاحب 
َتْحَسَبنَّ ألن ذلك نفي وهذا إجياب فهو إذن معطوف بالواو على مضمر قبله تقديره ال حتسنب الذين كفروا معجزين 

  يف األرض بل هم مقهورون ومأواهم النار
َماُنكُْم َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُُغواْ الُْحلَُم ِمنكُْم ثَالَثَ مَرَّاٍت مِّن قَْبلِ َصلَواةِ  ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِلَيسَْتأْذِنكُمُ الَِّذيَن َملَكَْت أَْي

ٌح  َعلَْيكُْم َوالَ َعلَيْهِْم ُجنَاالْفَْجرِ َوِحَني َتَضُعونَ ثَِياَبكُْم مَِّن الظَّهَِريةِ  َوِمن َبْعِد َصلَواةِ  الِْعَشآِء ثَالَثُ َعْوَراتٍ لَّكُْم لَْيَس
يٌم َوإِذَا َبلَغَ االٌّ طْفَالُ ِمنكُمُ َبْعَدُهنَّ طََوافُونَ َعلَْيكُمْ َبْعُضكُْم َعلَى بَْعضٍ كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُُم االٌّ يَاِت َواللَُّه َعِليٌم َحِك

يُِّن اللَُّه لَكُْم َءايَاِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم َوالْقََواِعُد ِمَن النَِّسآءِ الُْحلَُم فَلَْيْستَأِْذنُواْ كََما اْستَأْذَنَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم كَذاِلكَ ُيَب
 ن َيْسَتْعِففَْن َخْيرٌ لَُّهنَّ َواللَُّهالَّلَاِتى الَ َيْرُجونَ نِكَاحاً فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ ُجَناحٌ أَن َيَضْعَن ثَِياَبُهنَّ غَْيَر ُمتََبرِّجَاِت بِزِيَنةٍ  َوأَ

  َسِميٌع ِعِليٌم

  اعلم أن يف اآلية مسائل
كُْم وإن كان ظاهره املسألة األوىل قال القاضي قوله تعاىل الَْمِصُري ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ ِلَيْستَأْذِنكُُم الَِّذيَن َملَكَْت أَْيَماُن

يز فيدخل حتت قوله الَْمِصُري ياأَيَُّها الَِّذينَ الرجال فاملراد به الرجال والنساء ألن التذكري يغلب على التأنيث فإذا مل مي
 ءاَمُنواْ لَِيْستَأْذِنكُُم الكل ويبني ذلك قوله تعاىل الَِّذيَن َملَكَتْ أَْيمَاُنكُْم ألن ذلك يقال يف الرجال والنساء واألوىل

الً من الرجال فهذا عندي أن احلكم ثابت يف النساء بقياس جلي وذلك ألن النساء يف باب حفظ العورة أشد حا
احلكم ملا ثبت يف الرجال فثبوته يف النساء بطريق األوىل كما أنا نثبت حرمة الضرب بالقياس اجللي على حرمة 

  التأفيف
املسألة الثانية ظاهر قوله الَِّذيَن َملَكَتْ أَْيمَاُنكُْم يدخل فيه البالغون والصغار وحكي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

لصغار واحتجوا بأن الكبري من املماليك ليس له أن ينظر من املالك إال إىل ما جيوز للحر أن ينظر إليه قال أن املراد ا
ابن املسيب ال يغرنكم قوله َوَما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ال ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إىل قرطها وشعرها وشيء من 

أن ينظر إىل شعر مالكته وما شاكله وظاهر اآلية يدل على حماسنها وقال اآلخرون بل البالغ من املماليك له 
اختصاص عبيد املؤمنني واألطفال من األحرار بإباحة ما حظره اهللا تعاىل من قبل على مجاعة املؤمنني بقوله الَ َتْدُخلُواْ 

م مع من مل يبلغ بغري إذن ودخول فإنه أباح هلم إال يف األوقات الثالثة وجوز دخوهل)  ٢٧النور ( ُبُيوتاً غَْيرَ ُبُيوِتكُْم 
ما املوايل عليهم بقوله تعاىل لَْيَس َعلَْيكُْم َوالَ َعلَْيهِْم جَُناٌح بَْعَدُهنَّ طَوفُونَ َعلَْيكُْم أي يطوف بعضكم على بعض في



تئذان عدا األوقات الثالثة وأكد ذلك بأن أوجب على من بلغ احللم اجلري على سنة من قبلهم من البالغني يف االس
  ى أَْهِلهَايف سائر األوقات وأحلقهم مبن دخل حتت قوله الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوتاً غَْيَر ُبيُوِتكُْم حَتَّى َتْسَتأْنُِسواْ َوُتَسلُّمواْ َعلَ

ني فغري ممتنع أن يكون املسألة الثالثة قوله ِلَيسَْتأْذِنكُمُ الَِّذيَن َملَكَْت أَْيَماُنكُْم إن أريد به العبيد واإلماء إذا كانوا بالغ
 أمراً هلم يف احلقيقة وإن أريد الَِّذيَن لَْم َيْبلُُغواْ الُْحلَُم مل جيز أن يكون أمراً هلم وجيب أن يكون أمراً لنا بأن نأمرهم

بذلك ونبعثهم عليه كما أمرنا بأمر الصيب وقد عقل الصالة أن يفعلها ال على وجه التكليف هلم لكنه تكليف لنا ملا 
ه من املصلحة لنا وهلم بعد البلوغ وال يبعد أن يكون لفظ األمر وإن كان يف الظاهر متوجهاً عليهم إال أنه يكون في

  يف احلقيقة متوجهاً على املوىل كقولك للرجل ليخفك أهلك

  وولدك فظاهر األمر هلم وحقيقة األمر له بفعل ما خيافون عنده
بعث غالماً من األنصار إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( هما إن رسول اهللا املسألة الرابعة قال ابن عباس رضي اهللا عن

عمر ليدعوه فوجده نائماً يف البيت فدفع الباب وسلم فلم يستيقظ عمر فعاد ورد الباب وقام من خلفه وحركه فلم 
عمر شيء  يستيقظ فقال الغالم اللهم أيقظه يل ودفع الباب مث ناداه فاستيقظ وجلس ودخل الغالم فانكشف من

وعرف عمر أن الغالم رأى ذلك منه فقال وددت أن اهللا هنى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا علينا يف هذه 
فوجده قد نزل عليه الَْمِصُري ياأَيَُّها الَِّذيَن ) صلى اهللا عليه وسلم ( الساعات إال بإذن مث انطلق معه إىل الرسول 

يَن َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم فحمد اهللا تعاىل عمر عند ذلك فقال عليه السالم وما ذاك يا عمر فأخربه ءاَمُنواْ لَِيْستَأْذِنكُُم الَِّذ
من صنعه وتعرف امسه ومدحه وقال إن اهللا حيب احلليم ) صلى اهللا عليه وسلم ( مبا فعل الغالم فتعجب رسول اهللا 

ه اآلية إحدى اآليات املنزلة بسبب عمر وقال فهذ) احلي العفيف املتعفف ويبغض البذيء اجلريء السائل امللحف 
بعضهم نزلت يف أمساء بنت أيب مرثد قالت إنا لندخل على الرجل واملرأة ولعلهما يكونان يف حلاف واحد وقيل 

فقالت إن خدمنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( دخل عليها غالم هلا كبري يف وقت كرهت دخوله فيه فأتت رسول اهللا 
  علينا يف حال نكرهها فنزلت اآليةوغلماننا يدخلون 

املسألة اخلامسة قال ابن عمر وجماهد قوله لَِيْسَتأِْذنكُُم عىن به الذكور دون اإلناث ألن قوله الَِّذيَن َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ 
صيغة الذكور ال صيغة اإلناث وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما هي يف الرجال والنساء يستأذنون على كل حال 

ليل والنهار والصحيح أنه جيب إثبات هذا احلكم يف النساء ألن اإلنسان كما يكره اطالع الذكور على أحواله بال
  فقد يكره أيضاً اطالع النساء عليها ولكن احلكم يثبت يف النساء بالقياس ال بظاهر اللفظ على ما قدمناه

نكُُم على الندب واالستحباب ومنهم من قال إنه على املسألة السادسة من العلماء من قال األمر يف قوله ِلَيسَْتأِْذ
  اإلجياب وهذا أوىل ملا ثبت أن ظاهر األمر للوجوب

  أما قوله تعاىل وَالَِّذيَن لَْم َيْبلُُغواْ الْحُلَُم ِمنكُْم ففيه مسائل
  املسألة األوىل قرأ ابن عمر الُْحلَُم بالسكون
م بلوغ واختلفوا إذا بلغ مخس عشرة سنة ومل حيتلم فقال أبو حنيفة رمحه املسألة الثانية اتفق الفقهاء على أن االحتال

اهللا ال يكون الغالم بالغاً حىت يبلغ مثاين عشرة سنة ويستكملها ويف اجلارية سبع عشرة سنة وقال الشافعي وأبو 
الَِّذيَن لَْم َيْبلُُغواْ الُْحلُمَ يوسف وحممد رمحهم اهللا يف الغالم واجلارية مخس عشرة سنة قال أبو بكر الرازي قوله تعاىل َو

ِمنكُْم يدل على بطالن قول من جعل حد البلوغ مخس عشرة إذا مل حيتلم ألن اهللا تعاىل مل يفرق بني من بلغها وبني 
رفع القلم ( من جهات كثرية ) صلى اهللا عليه وسلم ( من قصر عنها بعد أن ال يكون قد بلغ احللم وروي عن النيب 

ومل يفرق بني من بلغ مخس عشرة ) ن النائم حىت يستيقظ وعن اجملنون حىت يفيق وعن الصيب حىت حيتلم عن ثالث ع



سنة وبني من مل يبلغها فإن قيل فهذا الكالم يبطل التقدير أيضاً بثماين عشرة سنة أجاب بأنا قد علمنا بأن العادة يف 
فقد جتوز الزيادة فيه والنقصان منه وقد وجدنا من  البلوغ مخس عشرة سنة وكل ما كان مبنياً على طريق العادات

بلغ يف اثنيت عشرة سنة وقد بينا أن الزيادة على املعتاد جائزة كالنقصان منه فجعل أبو حنيفة رمحه اهللا الزيادة 
  كالنقصان وهي ثالث سنني وقد

عشرة سنة والدخول يف حكى عن أيب حنيفة رمحه اهللا تسع عشرة سنة للغالم وهو حممول على استكمال مثاين 
يوم أحد وله ) صلى اهللا عليه وسلم ( التاسعة عشرة حجة الشافعي رمحه اهللا ما روى ابن عمر أنه عرض على النيب 

أربع عشرة سنة فلم جيزه وعرض عليه يوم اخلندق وله مخس عشرة سنة فأجازه اعترض أبو بكر الرازي عليه فقال 
نة ثالث واخلندق يف سنة مخس فكيف يكون بينهما سنة مث مع ذلك فإن هذا اخلرب مضطرب ألن أحداً كان يف س

اإلجازة يف القتال ال تعلق هلا بالبلوغ ألنه قد يرد البالغ لضعفه ويؤذن غري البالغ لقوته ولطاقته محل السالح ويدل 
  على ذلك أنه عليه الصالة والسالم ما سأله عن االحتالم والسن

نبات هل يكون بلوغاً فأبو حنيفة وأصحابه ما جعلوه بلوغاً والشافعي رمحه اهللا جعله البحث الثاين اختلفوا يف اإل
مل بلوغاً قال أبو بكر الرازي رمحه اهللا ظاهر قوله وَالَِّذيَن لَْم َيْبلُُغواْ الُْحلَُم مِنكُمْ ينفي أن يكون اإلنبات بلوغاً إذا 

حجة الشافعي ) وعن الصيب حىت حيتمل ( عليه السالم  حيتلم كما نفى كون مخس عشرة سنة بلوغاً وكذلك قوله
أمر بقتل من أنبت من قريظة واستحياء من مل ) صلى اهللا عليه وسلم ( رمحه اهللا تعاىل ما روى عطية القرظي أن النيب 

ومبثله ينبت قال فنظروا إىل فلم أكن قد أنبت فاستبقاين قال أبو بكر الرازي هذا احلديث ال جيوز إثبات الشرع به 
لوجوه أحدها أن عطية هذا جمهول ال يعرف إال من هذا اخلرب ال سيما مع اعتراضه على اآلية واخلرب يف نفي البلوغ 

إال باالحتالم وثانيها أنه خمتلف األلفاظ ففي بعضها أنه أمر بقتل من جرت عليه املوسى ويف بعضها من اخضر عذاره 
قدم بلوغه وال يكون قد جرت عليه املوسى إال وهو رجل كبري فجعل ومعلوم أنه ال يبلغ هذه احلال إال وقد ت

اإلنبات وجرى املوسى عليه كناية عن بلوغ القدر الذي ذكرنا من السن وهي مثاين عشرة سنة فأكثر وثالثها أن 
مردودة مبا اإلنبات يدل على القوة البدنية فاألمر بالقتل لذاك ال للبلوغ قال الشافعي رمحه اهللا هذه االحتماالت 

روي أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه سئل عن غالم فقال هل اخضر عذاره وهدا يدل على أن ذلك كان كاألمر 
  املتفق عليه فيما بني الصحابة

البحث الثالث ويروى عن قوم من السلف أهنم اعتربوا يف البلوغ أن يبلغ اإلنسان يف طوله مخسة أشبار روي عن 
قال إذا بلغ الغالم مخسة أشبار فقد وقعت عليه احلدود ويقتص له ويقتص منه وعن ابن سريين علي عليه السالم أنه 

عن أنس قال أتى أبو بكر بغالم قد سرق فأمر به فشرب فنقص أمنلة فخلى عنه وهذا املذهب أخذ به الفرزدق يف 
  قوله ما زال مذ عقدت يداه إزاره

  ومسا فأدرك مخسة األشبار
قولون هبذا املذهب ألن اإلنسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويالً وفوق البلوغ ويكون وأكثر الفقهاء ال ي
  قصرياً فال عربة به

املسألة الثالثة قال أبو بكر الرازي دلت هذه اآلية على أن من مل يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن 
مروهم بالصالة وهم أبناء سبع ( وقال عليه السالم  ارتكاب القبائح فإن اهللا أمرهم باالستئذان يف هذه األوقات

وعن ابن عمر رضي اهللا عنه قال نعلم الصيب الصالة إذا عرف ميينه من مشاله ) واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
وعن زين العابدين أنه كان يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر مجيعاً واملغرب والعشاء مجيعاً فقيل له يصلون 



الة لغري وقتها فقال خري من أن يتناهوا عنها وعن ابن مسعود رض اهللا عنه إذا بلغ الصيب عشر سنني كتبت له الص
  احلسنات وال تكتب عليه السيئات حىت حيتلم مث قال أبو بكر

 الرازي إمنا يؤمر بذلك على وجه التعليم وليعتاده ويتمرن عليه فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقل نفوراً منه
وكذلك جينب شرب اخلمر وحلم اخلنزير وينهى عن سائر احملظورات ألنه لو مل مينع منه يف الصغر لصعب عليه 

  قيل يف التفسري أدبوهم وعلموهم)  ٦التحرمي ( االمتناع بعد الكرب وقال اهللا تعاىل قُواْ أَنفَُسكُْم َوأَْهلِيكُمْ َناراً 
حلم الرجل بفتح الالم حيلم حلماً بضم الالم ومن احللم حلم بضم الالم  املسألة الرابعة قال األخفش يقال يف احللم

  حيلم حلماً بكسر الالم
َصلَواةِ  الِْعَشاء ثَالَثُ أما قوله تعاىل ثَالَثَ َمرَّاٍت ّمن قَْبلِ َصلَواةِ  الْفَْجرِ َوِحَني َتَضُعونَ ِثيَاَبكُْم ّمَن الظَّهَِريةِ  َوِمن َبْعِد 

  ْم ففيه مسائلَعْوَراتٍ لَّكُ
املسألة األوىل قوله ثَالَثَ َمرَّاٍت يعين ثالث أوقات ألنه تعاىل فسرهن باألوقات وإمنا قيل ثالث مرات لألوقات ألنه 
أراد مرة يف كل وقت من هذه األوقات ألنه يكفيهم أن يستأذنوا يف كل واحد من هذه األوقات مرة واحدة مث بني 

واةِ  الْفَْجرِ َوِحَني َتَضُعونَ ِثيَاَبكُْم ّمَن الظَّهَِريةِ  َوِمن َبْعِد َصلَواةِ  الِْعَشاء يعين الغالب يف األوقات فقال ّمن قَْبلِ َصلَ
  هذه األوقات الثالثة أن يكون اإلنسان متجرداً عن الثياب مكشوف العورة
دل من قوله ثَالَثَ َمرَّاٍت وكأنه قال يف املسألة الثانية قوله ثَالَثُ َعْورَاٍت قرأ أهل الكوفة ثَلَاثٍ بالنصب على الب

أوقات ثالث عورات لكم فلما حذف املضاف أعرب املضاف إليه بإعرابه وقراءة الباقني بالرفع أي هي ثالث 
  عورات فارتفع ألنه خرب مبتدأ حمذوف قال القفال فكأن املعىن ثالث انكشافات واملراد وقت االنكشاف

ومنه أعور الفارس وأعور املكان واألعور املختل العني فسمى اهللا تعاىل كل واحدة من  املسألة الثالثة العورة اخللل
  تلك األحوال عورة ألن الناس خيتل حفظهم وتسترهم فيها

املسألة الرابعة اآلية دالة على أن الواجب اعتبار العلل يف األحكام إذا أمكن ألنه تعاىل نبه على العلة يف هذه 
وجهني أحدمها بقوله تعاىل ثَالَثُ َعْوَراتٍ لَّكُْم والثاين بالتنبيه على الفرق بني هذه األوقات األوقات الثالثة من 

الثالثة وبني ما عداها بأنه ليس ذاك إال لعلة التكشف يف هذه األوقات الثالثة وأنه ال يؤمن وقوع التكشف فيها 
  وليس كذلك ما عدا هذه األوقات
ال إن قوله تعاىل كَرٌِمي يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوتاً غَْيَر ُبُيوِتكُْم َحتَّى َتْستَأْنِسُواْ املسألة اخلامسة من الناس من ق

فهذا يدل على أن االستئذان واجب يف كل حال وصار ذلك منسوخاً هبذه اآلية )  ٢٧النور ( َوُتَسلُّمواْ َعلَى أَْهِلَها 
الثة ومن الناس من قال اآلية األوىل أريد هبا املكلف ألنه خطاب ملن آمن وما ذكره اهللا تعاىل يف غري هذه األحوال الث

يف هذه اآلية فهو فيمن ليس مبكلف فقيل فيه إن يف بعض األحوال ال يدخل إال بإذن ويف بعضها بغري إذن فال وجه 
تناوله اآلية الثانية أصالً فإن قيل بتقدير أن يكون حلمل ذلك على النسخ ألن ما تناولته اآلية األوىل من املخاطبني مل ت

قوله تعاىل الَِّذيَن َملَكَتْ أَْيمَاُنكُْم يدخل فيه من قد بلغ فالنسخ الزم قلنا ال جيب ذلك أيضاً ألن قوله كَرٌِمي يأَيَُّها 
  الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوتاً غَْيَر ُبُيوِتكُْم ال

ك البيوت حلق هذه اإلضافة وإذا صح ذلك مل يدخل حتت العبيد واإلماء فال جيب النسخ أيضاً يدخل إال من ميل
  على هذا القول فأما إن محل الكالم على صغار املماليك فالقول فيه أبني

املسألة السادسة قال أبو حنيفة رمحه اهللا مل يصر أحد من العلماء إىل أن األمر باالستئذان منسوخ وروى عطاء عن 



ابن عباس أنه قال ثالث آيات من كتاب اهللا تركهن الناس وال أرى أحداً يعمل هبن قال عطاء حفظت اثنتني 
وذكر سعيد )  ١٣احلجرات ( ونسيت واحدة وقرأ هذه اآلية وقوله رَِّحيمٌ يأَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُم ّمن ذَكَرٍ وَأُنْثَى 

  اآلية)  ٨النساء ( ذَا َحَضَر الِْقْسَمةَ  أُْولُواْ الْقُرَْبى بن جبري أن اآلية الثالثة قوله وَإِ
  أما قوله تعاىل لَْيَس َعلَْيكُْم َوالَ َعلَْيهِْم جَُناٌح بَْعَدُهنَّ طَوفُونَ َعلَْيكُْم بَْعُضكُْم َعلَى َبْعضٍ ففيه سؤاالت

َناحٌ أنه يقتضي اإلباحة على كل حال اجلواب قد بينا أن السؤال األول أتقولون يف قوله لَْيَس َعلَْيكُْم َوالَ َعلَْيهِمْ ُج
ذلك هو يف الصغار خاصة فمباح هلم الدخول للخدمة بغري اإلذن يف غري األوقات الثالثة ومباح لنا متكينهم من 

  ذلك والدخول عليهم أيضاً
اىل ذلك من حيث كانت العادة السؤال الثاين فهل يقتضي ذلك إباحة كشف العورة هلم اجلواب ال وإمنا أباح اهللا تع

أن ال تكشف العورة يف غري تلك األوقات فمىت كشفت املرأة عورهتا مع ظن دخول اخلدم إليها فذلك حيرم عليها 
فإن كان اخلادم ممن يتناوله التكليف فيحرم عليه الدخول أيضاً إذا ظن أن هناك كشف عورة فإن قيل أليس من 

ك أن ينظر إىل شعر موالته قلنا من جوز ذلك أخرج الشعر من أن يكون عورة حلق الناس من جوز للبالغ من املمالي
امللك كما خيرج من أن يكون عورة حلق الرحم إذ العورة تنقسم ففيه ما يكون عورة على كل حال وفيه ما خيتلف 

  حاله باإلضافة فيكون عورة مع األجنيب غري عورة غريه على ما تقدم ذكره
ولون هذه اإلباحة مقصورة على اخلدم دون غريهم اجلواب نعم ويف قوله لَْيَس َعلَْيكُْم َوالَ َعلَيْهِْم السؤال الثالث أتق

ُجَناحٌ َبْعَدُهنَّ داللة عى أن هذا احلكم خيتص بالصغار دون البالغني على ما تقدم ذكره وقد نص تعاىل على ذلك من 
لَُم فَلَْيْسَتأِْذُنواْ كََما اْسَتأْذَنَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم واملراد من جتدد منه البلوغ جيب بعد فقال وَإِذَا َبلَغَ االْطْفَالُ ِمنكُُم الُْح

أن يكون مبنزلة من تقدم بلوغه يف وجوب االستئذان فهذا معىن قوله كََما اْستَأْذَنَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم وقد جيوز أن يظن 
جيوز له أن ال يستأذن ويفارق حاله حال من مل خيدم ومل ميلك فبني تعاىل  ظان أن من خدم يف حال الصغر فإذا بلغ

أنه كما حظر على البالغني الدخول إال باالستئذان فكذلك على هؤالء إذا بلغوا وإن تقدمت هلم خدمة أو ثبت 
  فيهم ملك هلن

اول الكل من ذوي الرحم واألجنيب السؤال الرابع األمر باالستئذان هل هو خمتص باململوك ومن مل يبلغ احللم أو يتن
أيضاً لو كان اململوك من ذوي الرحم هل جيب عليه االستئذان اجلواب أما الصورة األوىل فنعم إما لعموم قوله تعاىل 

لم بطريق األوىل أو بالقياس على اململوك ومن مل يبلغ احل)  ٢٧النور ( الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوتاً غَْيَر ُبُيوِتكُْم حَتَّى َتْستَأْنِسُواْ 
  وأما الصورة الثانية فيجب عليه االستئذان لعموم اآلية

السؤال اخلامس ما حمل لَْيَس َعلَْيكُْم اجلواب إذا رفعت ثَالَثُ َعْورَاٍت كان ذلك يف حمل الرفع على الوصف واملعىن 
  هن ثالث عورات خمصوصة باالستئذان وإذا نصبت مل يكن له حمل وكان كالماً

  ألمر باالستئذان يف تلك األحوال خاصةمقرراً ل
السؤال السادس ما معىن قوله طَوفُونَ َعلَْيكُْم اجلواب قال الفراء والزجاج إنه كالم مستأنف كقولك يف الكالم إمنا 

هم خدمكم وطوافون عليكم والطوافون الذين يكثرون الدخول واخلروج والتردد وأصله من الطواف واملعىن 
  ض بغري إذنيطوف بعضكم على بع

السؤال السابع مب ارتفع بَْعُضكُْم اجلواب باالبتداء وخربه َعلَى َبْعضٍ على معىن طائف على بعض وإمنا حذف ألن 
  طَوفُونَ يدل عليه

  أما قوله َوالْقََواِعُد ِمَن الّنَساء الَّلَاِتى الَ يَْرُجونَ نِكَاحاً ففيه مسائل



عد إذا قعدت عن احليض واجلمع قواعد وإذا أردت القعود قلت قاعدة املسألة األوىل قال ابن السكيت امرأة قا
وقال املفسرون القواعد هن اللوايت قعدن عن احليض والولد من الكرب وال مطمع هلن يف األزواج واألوىل أن ال 
ن إال يعترب قعودهن عن احليض ألن ذلك ينقطع والرغبة فيهن باقية فاملراد قعودهن عن حال الزوج وذلك ال يكو

  إذا بلغن يف السن حبيث ال يرغب فيهن الرجال
  ) ٢٣٧البقرة ( املسألة الثانية قوله تعاىل يف النساء الَ يَْرُجونَ كقوله إَّال أَن َيْعفُونَ 

املسألة الثالثة ال شبهة أنه تعاىل مل يأذن يف أن يضعن ثياهبن أمجع ملا فيه من كشف كل عورة فلذلك قال املفسرون 
لثياب ههنا اجللباب والربد والقناع الذي فوق اخلمار وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قرأ أَن املراد با

أن يضعن من ثياهبن ( وعن بعضهم أنه قرأ ) أن يضعن مخرهن رؤوسهن ( َيَضْعَن َجلَابِيبِهِنَّ وعن السدي عن شيوخه 
بلغن هذا املبلغ فلو غلب على ظنهن خالف ذلك مل  وإمنا خصهن اهللا تعاىل بذلك ألن التهمة مرتفعة عنهن وقد) 

حيل هلن وضع الثياب ولذلك قال َوأَن َيْسَتْعِففَْن خَْيٌر لَُّهنَّ وإمنا جعل ذلك أفضل من حيث هو أبعد من املظنة وذلك 
  يقتضي أن عند املظنة يلزمهن أن ال يضعن ذلك كما يلزم مثله يف الشابة

تكلف إظهار ما جيب إخفاؤه من قوهلم سفينة بارج ال غطاء عليها والربج سعة العني املسألة الرابعة حقيقة التربج 
اليت يرى بياضها حميطاً بسوادها كله ال يغيب منه شيء إال أنه اختص بأن تنكشف املرأة للرجال بإبداء زينتها 

  وإظهار حماسنها
َوالَ َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌج َوالَ َعلَى أَنفُِسكُْم أَن َتأْكُلُواْ ِمن ُبُيوِتكُمْ  لَّْيَس َعلَى االٌّ ْعَمى َحَرٌج َوالَ َعلَى االٌّ ْعَرجِ َحَرٌج

َماِمكُمْ أَْو ُبيُوِت َعمَّاِتكُْم أَْو أَْو ُبُيوِت ءَابَآِئكُْم أَْو ُبُيوِت أُمََّهاِتكُمْ أَْو ُبيُوِت إِخَْوانِكُمْ أَْو ُبُيوتِ أَخََواِتكُْم أَوْ ُبُيوتِ أَْع
أْكُلُواْ َجِميعاً أَْو أَْشَتاتاً ُيوِت أَخَْواِلكُْم أَْو ُبُيوِت َخالَاِتكُْم أَْو َما َملَكُْتم مَّفَاِتحُه أَْو َصِديِقكُمْ لَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَن َتُب

َركَةً  طَيَِّبةً  كَذَِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ االٌّ َياِت لََعلَّكُمْ فَإِذَا َدَخلُْتْم ُبيُوتاً فََسلُِّمواْ َعلَى أَنفُِسكُْم َتِحيَّةً  مِّْن ِعنِد اللَِّه ُمَبا
  َتْعِقلُونَ

  اعلم أن يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اختلفوا يف املراد من رفع احلرج عن األعمى واألعرج واملريض فقال ابن زيد املراد أنه ال حرج عليهم 

لت اآلية يف ابن أم مكتوم وضع اهللا اجلهاد عنه وكان أعمى وهذا القول وال إمث يف ترك اجلهاد وقال احلسن نز
ضعيف ألنه تعاىل عطف عليه قوله أَن َتأْكُلُواْ فنبه بذلك على أنه إمنا رفع احلرج يف ذلك وقال األكثرون املراد منه 

ك احلظر وأزاله واختلفوا يف أهنم أن القوم كانوا حيظرون األكل مع هؤالء الثالثة ويف هذه املنازل فاهللا تعاىل رفع ذل
ألي سبب اعتقدوا ذلك احلظر أما يف حق األعمى واألعرج واملريض فذكروا فيه وجوهاً أحدها أهنم كانوا ال 

يأكلون مع األعمى ألنه ال يبصر الطعام اجليد فال يأخذه وال مع األعرج ألنه ال يتمكن من اجللوس فإىل أن يأكل 
كذا املريض ألنه ال يتأتى له أن يأكل كما يأكل الصحيح قال الفراء فعلى هذا التأويل لقمة يأكل غريه لقمتني و

مبعىن يف يعين ليس عليكم يف مواكلة هؤالء حرج وثانيها أن العميان والعرجان واملرضى تركوا ) على ( تكون 
وأما األعرج واملريض فخافا أن  مواكلة األصحاء أما األعمى فقال إين ال أرى شيئاً فرمبا آخذ األجود وأترك األردأ

يفسدا الطعام على األصحاء ألمور تعتري املرضى وألجل أن األصحاء يتكرهون منهم وألجل أن املريض رمبا محله 
الشره على أن يتعلق نظره وقلبه بلقمة الغري وذلك مما يكرهه ذلك الغري فلهذه األسباب احترزوا عن مواكلة 

م يف ذلك وثالثها روى الزهري عن سعيد بن املسيب وعبيد اهللا بن عبداهللا يف هذه اآلية األصحاء فاهللا تعاىل أطلق هل
أن املسلمني كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يسلمون إليهم مفاتيح أبواهبم ويقولون هلم قد أحللنا لكم أن 



نزلت هذه اآلية رخصة هلم وهذا قول تأكلوا مما يف بيوتنا فكانوا يتحرجون من ذلك قالوا ال ندخلها وهم غائبون ف
عائشة رضي اهللا عنها فعلى هذا معىن اآلية نفي احلرج عن الزمىن يف أكلهم من بيت من يدفع إليهم املفتاح إذا 

خرج إىل الغزو ورابعها نقل عن ابن عباس ومقاتل بن حيان نزلت هذه اآلية يف احلارث بن عمرو وذلك أنه خرج 
غازياً وخلف بن مالك بن زيد على أهله فلما رجع وجده جمهوداً فسأله عن )  عليه وسلم صلى اهللا( مع رسول اهللا 

حاله فقال حترجت أن آكل من طعامك بغري إذنك وأما يف حق سائر الناس فذكروا وجهني األول كان املؤمنون 
موهنم منها فلما نزل يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إىل بيوت أزواجهم وأوالدهم وقراباهتم وأصدقائهم فيطع

أي بيعاً فعند ذلك امتنع الناس أن )  ٢٩النساء ( قوله تعاىل الَ َتأْكُلُواْ أَْموالَكُْم َبيَْنكُمْ بِالَْباِطلِ إِالَّ أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً  
أكل من يأكل بعضهم من طعام بعض فنزلت هذه اآلية الثاين قال قتادة كانت األنصار يف أنفسها قزازة وكانت ال ت

  هذه البيوت إذا

استغنوا قال السدي كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه أو أخته فتتحفه املرأة بشيء من الطعام فيتحرج ألنه 
  ليس مث رب البيت فأنزل اهللا تعاىل هذه الرخصة

  املسألة الثانية قال الزجاج احلرج يف اللغة الضيق ومعناه يف الدين اإلمث
نه سبحانه أباح األكل للناس من هذه املواضع وظاهر اآلية يدل على أن إباحة األكل ال تتوقف على املسألة الثالثة أ

االستئذان واختلف العلماء فيه فنقل عن قتادة أن األكل مباح ولكن ال جيمل ومجهور العلماء أنكروا ذلك مث 
ال حيل مال امرىء ( الصالة والسالم اختلفوا على وجوه األول كان ذلك يف صدر اإلسالم مث نسخ لك بقوله عليه 

ومما يدل على هذا النسخ قوله الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوَت النَّبِىّ  إِالَّ أَن ُيْؤذَنَ لَكُْم إِلَى طََعامٍ ) مسلم إال عن طيب نفس منه 
آلباء واألخوة واألخوات من هلن ا) صلى اهللا عليه وسلم ( وكان يف أزواج النيب )  ٥٣األحزاب ( غَْيَر َناظِرِيَن إِنَاُه 

فعم بالنهي عن ذهول بيوهتن إال بعد اإلذن يف الدخول ويف األكل فإن قيل إمنا أذن تعاىل يف هذا ألن املسلمني مل 
يكونوا مينعون قراباهتم هؤالء من أن يأكلوا من بيوهتم حضروا أو غابوا فجاز أن يرخص يف ذلك قلنا لو كان األمر 

ء األقارب بالذكر معىن ألن غريهم كهم يف ذلك الثاين قال أبو مسلم األصفهاين كذلك مل يكن لتخصيص هؤال
املراد من هؤالء األقارب إذا مل يكونوا مؤمنني وذلك ألنه تعاىل هنى من قبل عن خمالطتهم بقوله الَّ َتجُِد قَْوماً ُيؤِْمُنونَ 

مث إنه سبحانه أباح يف هذه اآلية ما حظره هناك قال )  ٢٢اجملادلة ( َه َوَرسُولَُه بِاللَِّه وَالَْيْومِ االِْخرِ يَُوادُّونَ َمْن َحادَّ اللَّ
 ٢٧النور ( ويدل عليه أن يف هذه السورة أمر بالتسليم على أهل البيوت فقال حَتَّى َتْستَأْنِسُواْ َوُتَسلُّمواْ َعلَى أَْهِلَها 

لموا على أنفسهم واحلاصل أن املقصود من هذه اآلية ويف بيوت هؤالء املذكورين مل يأمر بذلك بل أمر أن يس) 
إثبات اإلباحة يف اجلملة ال إثبات اإلباحة يف مجيع األقات الثالث أنه ملا علم بالعادة أن هؤالء القوم تطيب أنفسهم 
وجد بأكل من يدخل عليهم والعادة كاإلذن يف ذلك فيجوز أن يقال خصهم اهللا بالذكر ألن هذه العادة يف األغلب ت

فيهم ولذلك ضم إليهم الصديق وملا علمنا أن هذه اإلباحة إمنا حصلت يف هذه الصورة ألجل حصول الرضا فيها 
  فال حاجة إىل القول بالنسخ

 ْماملسألة الرابعة أن اهللا تعاىل ذكر أحد عشر موضعاً يف هذه اآلية أوهلا قوله َوالَ َعلَى أَنفُِسكُْم أَن َتأْكُلُواْ ِمن ُبيُوِتكُ
وفيه سؤال وهو أن يقال أي فائدة يف إباحة أكل اإلنسان طعامه يف بيته وجوابه املراد يف بيوت أزواجكم وعيالكم 

أضافه إليهم ألن بيت املرأة كبيت الزوج وهذا قول الفراء وقال ابن قتيبة أراد بيوت أوالدهم فنسب بيوت األوالد 
إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من ( عليه السالم  إىل اآلباء ألن الولد كسب والده وماله كماله قال

والدليل على هذا أنه سبحانه وتعاىل عدد األقارب ومل يذكر األوالد ألنه إذا كان سبب الرخصة هو ) كسبه 



ها القرابة كان الذي هو أقرب منهم أوىل وثانيها بيوت اآلباء وثالثها بيوت األمهات ورابعها بيوت اإلخوان وخامس
بيوت األخوات وسادسها بيوت األعمام وسابعها بيوت العمات وثامنها بيوت األخوال وتاسعها بيوت اخلاالت 
وعاشرها قوله تعاىل أَْو َما َملَكُْتم مَّفَاِتحُه وقرىء مفتاحه وفيه وجوه األول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما وكيل 

أكل من مثر ضيعته ويشرب من لنب ماشيته وملك املفاتح كوهنا يف الرجل وقيمه يف ضيعته وماشيته ال بأس عليه أن ي
  يده ويف حفظه الثاين قال الضحاك يريد الزمىن الذين كانوا حيرسون للغزاة الثالث املراد بيوت املماليك ألن
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

مال العبد ملواله قال الفضل املفاتح واحدها مفتح بفتح امليم وواحد املفاتيح مفتح بالكسر احلادي عشر قوله مَّفَاِتحهُ 
صدقائكم والصديق يكون واحداً ومجعاً وكذلك اخلليط والقطني والعدو وحيكى عن أَْو َصِديِقكُْم واملعىن أو بيوت أ

سالالً من حتت سريره فيها اخلبيص وأطايب األطعمة ) أخرجوا ( احلسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد 
الصحابة وعن  وهم مكبون عليها يأكلون فتهللت أسارير وجهه سروراً وضحك وقال هكذا وجدناهم يريد كرباء

ابن عباس رضي اهللا عنهما الصديق أكثر من الوالدين ألن أهل اجلنة ملا استغاثوا مل يستغيثوا باآلباء واألمهات بل 
باألصدقاء فقالوا مالنا من شافعني وال صديق محيم وحكي أن أخاً للربيع بن خيثم يف اهللا دخل منزله يف حال غيبته 

  ه ما أكل فلما عاد أخربته بذلك فلسروره بذلك قال إن صدقت فأنت حرةفانبسط إىل جاريته حىت قدمت إلي
املسألة اخلامسة احتج أبو حنيفة رمحه اهللا هبذه اآلية على أن من سرق من ذي رحم حمرم أنه ال يقطع إلباحة اهللا 

يلزم أن ال يقطع إذا سرق تعاىل هبذه اآلية األكل من بيوهتم ودخوهلا بغري إذهنم فال يكون ماله حمرزاً منهم فإن قيل ف
  من مال صديقه قلنا من أراد سرقة ماله ال يكون صديقاً له

عمرو  أما قوله تعاىل لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن َتأْكُلُواْ َجِميعاً أَْو أَْشتَاتاً فقال أكثر املفسرين نزلت اآلية يف بين ليث بن
ث يومه فإن مل جيد من يؤاكله مل يأكل شيئاً ورمبا كانت معه وهم حي من كنانة كان الرجل منهم ال يأكل وحده ميك

اإلبل احلفل فال يشرب من ألباهنا حىت جيد من يشاربه فأعلم اهللا تعاىل أن الرجل إذا أكل وحده ال حرج عليه هذا 
يف مل قول ابن عباس رضي اهللا عنهما وقال عكرمة وأبو صاحل رمحهما اهللا كانت األنصار إذا نزل بواحد منهم ض

يأكل إال وضيفه معه فرخص اهللا هلم أن يأكلوا كيف شاءوا جمتمعني ومتفرقني وقال الكليب كانوا إذا اجتمعوا 
ليأكلوا طعاماً عزلوا لألعمى طعاماً على حدة وكذلك للزمن واملريض فبني اهللا هلم أن ذلك غري واجب وقال 

ة ما ينفر أو يؤذي فبني اهللا تعاىل أنه غري واجب وقوله آخرون كانوا يأكلون فرادى خوفاً من أن حيصل عند اجلمعي
َجِميعاً نصب على احلال وأشتاتاً مجع شت وشىت مجع شتيت وشتان تثنية شت قاله املفضل وقيل الشت مصدر مبعىن 

  التفرق مث يوصف به وجيمع
كُْم فاملعىن أنه تعاىل جعل أنفس املسلمني كالنفس الواحدة أما قوله تعاىل أَْشتَاتاً فَإِذَا َدَخلُْتْم ُبُيوتاً فََسلُّمواْ َعلَى أَنفُِس

قال ابن عباس فإن مل يكن أحد فعلى نفسه ليقل السالم )  ٢٩النساء ( على مثال قوله تعاىل َوالَ تَقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم 
وحدثنا أن املالئكة ترد  علينا من قبل ربنا وإذا دخل املسجد فليقل السالم على رسول اهللا وعلينا من ربنا قال قتادة

عليه قال القفال وإن كان يف البيت أهل الذمة فليقل السالم على من اتبع اهلدى وقوله َتِحيَّةً  نصب على املصدر 
كأنه قال فحيوا حتية من عند اهللا أي مما أمركم اهللا به قال ابن عباس رضي اهللا عنهما من قال السالم عليكم معناه 

ه ُمبَاَركَةً  طَّيَبةً  قال الضحاك معىن الربكة فيه تضعيف الثواب وقال الزجاج أعلم اهللا سبحانه اسم اهللا عليكم وقول
أن السالم مبارك ثابت ملا فيه من األجر والثواب وأنه إذا أطاع اهللا فيه أكثر خريه وأجزل أجره كَذاِلَك ُيبّيُن اللَّهُ 

  لَكُُم اآلَياتِ أي يفصل اهللا شرائعه



صلى اهللا عليه ( خدمت رسول اهللا ( كُمْ َتْعِقلُونَ لتفهموا عن اهللا أمره وهنيه وروى محيد عن أنس قال لكم لََعلَّ
عشر سنني فما قال يل يف شيء فعلته مل فعلته وال قال يل يف شيء تركته مل تركته وكنت واقفاً على رأس ) وسلم 
ه إيل وقال أال أعلمك ثالث خصال تنتفع هبن قلت أصب املاء على يديه فرفع رأس) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

بأيب وأمي أنت يا رسول اهللا بلى فقال من لقيت من أميت فسلم عليهم يطل عمرك وإذا دخلت بيتاً فسلم عليهم 
  )األوابني ) األبرار ( يكثر خري بيتك وصل صالة الضحى فإهنا صالة 

لَِّه َوَرسُوِلِه َوإِذَا كَانُواْ َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ لَّْم َيذَْهُبواْ َحتَّى َيْستَأِذنُوُه إِنَّ الَِّذينَ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن َءاَمنُواْ بِال
ِمْنُهْم َواْسَتغِْفْر لَُهمُ اللَّهَ َمن شِئَْت َيْستَأِذنُوَنَك أُْولَاِئَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَإِذَا اسَْتأذَنُوَك ِلبَْعضِ َشأْنِهِْم فَأْذَن لِّ
ُه الَِّذيَن يََتَسلَّلُونَ ِمنكُْم لَِواذاً إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيمٌ الَّ َتْجَعلُواْ ُدَعآَء الرَّسُولِ َبيَْنكُْم كَُدَعآِء بَْعِضكُْم َبْعضاً قَدْ َيْعلَُم اللَّ

ِه أَن ُتِصيبَُهْم ِفْتَنةٌ  أَْو ُيِصيبَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم أَال إِنَّ للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت واألرض قَدْ فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِ
ُم   َيْعلَُم َمآ أَنُتْم َعلَْيِه َوَيْوَم يُْرَجُعونَ إِلَْيِه فَُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُواْ َواللَُّه بِكُلِّ َشىْ ٍء َعِلي

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل قرىء َعلَى أَْمرٍ َجمِيٌع مث ذكروا يف قوله َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ وجوهاً أحدها أن األمر اجلامع هو األمر 

املوجب لالجتماع عليه فوصف األمر باجلمع على سبيل اجملاز وذلك حنو مقاتلة عدو أو تشاور يف خطب مهم أو 
صلى ( كَانُواْ َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ إشارة إىل أنه خطب جليل ال بد لرسول األمر الذي يعم ضرره ونفعه ويف قوله إِذَا 

من أرباب التجارب واآلراء ليستعني بتجارهبم فمفارقة أحدهم يف هذه احلالة مما يشق على قلبه ) اهللا عليه وسلم 
  ثها عن جماهد يف احلرب وغريهوثانيها عن الضحاك يف أمر جامع اجلمعة واألعياد وكل شيء تكون فيه اخلطبة وثال

يعرض يف خطبته باملنافقني ويعيبهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية اختلفوا يف سبب نزوله قال الكليب كان 
فينظر املنافقون مييناً ومشاالً فإذا مل يرهم أحد انسلوا وخرجوا ومل يصلوا وإن أبصرهم أحد ثبتوا وصلوا خوفاً فنزلت 

  وكان) صلى اهللا عليه وسلم ( فكان بعد نزول هذه اآلية ال خيرج املؤمن حلاجته حىت يستأذن رسول اهللا  هذه اآلية

  املنافقون خيرجون بغري إذن
املسألة الثالثة قال اجلبائي هذا يدل على أن استئذاهنم الرسول من إمياهنم ولوال ذلك جلاز أن يكونوا كاملي اإلميان 

يدل على أن كل فرض هللا تعاىل واجتناب حمرم من اإلميان واجلواب هذا بناء على أن  وإن تركوا االستئذان وذلك
  كلمة إِنََّما للحصر وأيضاً فاملنافقون إمنا تركوا االستئذان استخفافا وال نزاع يف أنه كفر

  مسائل أما قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتِذُنوَنَك إىل قوله إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم ففيه
َوَرُسوِلهِ أي  املسألة األوىل إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتِذُنوَنَك املعىن تعظيماً لك ورعاية لألدب أُولَاِئَك ُهُم الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه

يعملون مبوجب اإلميان ومقتضاه قال الضحاك ومقاتل املراد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وذلك ألنه استأذن يف 
وك يف الرجوع إىل أهله فأذن له وقال له انطلق فواهللا ما أنت مبنافق يريد أن يسمع املنافقني ذلك الكالم غزوة تب

فلما مسعوا ذلك قالوا ما بال حممد إذا استأذنه أصحابه أذن هلم وإذا استأذناه مل يأذن لنا فواهللا ما نراه يعدل وقال 
يف العمرة فأذن له مث قال يا أبا ) صلى اهللا عليه وسلم (  ابن عباس رضي اهللا عنهما إن عمر استأذن رسول اهللا

حفص ال تنسنا من صاحل دعائك ويف قوله َواْسَتغِْفْر لَُهُم اللََّه وجهان أحدمها أن يستغفر هلم تنبيهاً على أن األوىل أن 
الثاين حيتمل أنه تعاىل ال يقع االستئذان منهم وإن أذن ألن االستغفار يدل على الذنب ورمبا ذكر عند بعض الرخص 

  أمره بأن يستغفر هلم مقابلة على متسكهم بآداب اهللا تعاىل يف االستئذان
  ) ٤٣التوبة ( املسألة الثانية قال قتادة نسخت هذه اآلية قوله تعاىل ِلمَ أَذِنَت لَُهْم 



  برأيه املسألة الثالثة اآلية تدل على أنه سبحانه فوض إىل رسوله بعض أمر الدين ليجتهد فيه
لقفال وال أما قوله تعاىل الَّ َتْجَعلُواْ ُدَعاء الرَُّسولِ َبْيَنكُْم كَُدَعاء بَْعِضكُْم َبْعضاً ففيه وجوه أحدها وهو اختيار املربد وا

جتعلوا أمره إياكم ودعاءه لكم كما يكون من بعضكم لبعض إذ كان أمره فرضاً الزماً والذي يدل على هذا قوله 
ْحذَرِ الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه وثانيها ال تنادوه كما ينادي بعضكم بعضاً يا حممد ولكن قولوا يا عقيب هذا فَلَْي

رسول اهللا يا نيب اهللا عن سعيد بن جبري وثالثها ال ترفعوا أصواتكم يف دعائه وهو املراد من قوله إِنَّ الَِّذيَن يَُغضُّونَ 
عن ابن عباس ورابعها احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه فإن )  ٣احلجرات ( ِه أَصْواَتُهْم ِعنَد َرسُولِ اللَّ

  دعاءه موجب ليس كدعاء غريه والوجه األول أقرب إىل نظم اآلية
 تسلل تدرج وتدخل قليالً قليالً ونظري) يتسللون ( أما قوله تعاىل قَْد َيْعلَمُ اللَُّه الَِّذيَن َيَتَسلَّلُونَ ِمنكُْم ِلوَاذاً فاملعىن 

واستتار ) على سبيل اخلفية ( عن اجلماعة ) يتسللون ( واللواذ املالوذة وهي أن يلوذ هذا بذاك وذاك هبذا يعين 
حال أي مالوذين وقيل كان بعضهم يلوذ بالرجل إذا استأذن فيؤذن له فينطلق الذي مل ) لواذاً ( بعضهم ببعض و 

( مث اختلفوا على وجوه أحدها قال مقاتل كان املنافقون تثقل عليهم خطبة النيب  يؤذن له معه وقرىء ِلَواذاً بالفتح
يوم اجلمعة فيلوذون ببعض أصحابه وخيرجون من غري استئذان وثانيها قال جماهد يتسللون ) صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا ( رسول اهللا  من الصف يف القتال وثالثها قال ابن قتيبة هذا كان يف حفر اخلندق ورابعها يتسللون عن
  وعن كتابه وعن ذكره وقوله قَْد َيْعلَُم اللَُّه معناه التهديد باجملازاة) عليه وسلم 

  أما قوله فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه ففيه مسائل
عن أمره ومييلون عن سنته صلة واملعىن خيالفون أمره وقال غريه معناه يعرضون ) عن ( املسألة األوىل قال األخفش 

  لتضمني املخالفة معىن اإلعراض) عن ( فدخلت 
املسألة الثانية كما تقدم ذكر الرسول فقد تقدم ذكر اهللا تعاىل لكن القصد هو الرسول فإليه ترجع الكناية وقال أبو 

  تقدمها بكر الرازي األظهر أهنا هللا تعاىل ألنه يليه وحكم الكناية رجوعها إىل ما يليها دون ما
املسألة الثالثة اآلية تدل على أن ظاهر األمر للوجوب ووجه االستدالل به أن نقول تارك املأمور به خمالف لذلك 

األمر وخمالف األمر مستحق للعقاب فتارك املأمور به مستحق للعقاب وال معىن للوجوب إال ذلك إمنا قلنا إن تارك 
ألمر عبارة عن اإلتيان مبقتضاه واملخالفة ضد املوافقة فكانت خمالفة األمر املأمور به خمالف لذلك األمر ألن موافقة ا

عبارة عن اإلخالل مبقتضاه فثبت أن تارك املأمور به خمالف وإمنا قلنا إن خمالف األمر مستحق للعقاب لقوله تعاىل 
ُيِصيبَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم فأمر خمالف هذا األمر باحلذر عن العقاب  فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه أَن ُتِصيبَُهْم ِفْتَنةٌ  أَْو

واألمر باحلذر عن العقاب إمنا يكون بعد قيام املقتضى لنزول العقاب فثبت أن خمالف أمر اهللا تعاىل أو أمر رسوله قد 
قوله موافقة األمر عبارة عن وجد يف حقه ما يقتضي نزول العذاب فإن قيل ال نسلم أن تارك املأمور به خمالف لألمر 

اإلتيان مبقتضاه وخمالفته عبارة عن اإلخالل مبقتضاه قلنا ال نسلم أن موافقة األمر عبارة عن اإلتيان مبقتضاه فما 
الدليل عليه مث إنا نفسر موافقة األمر بتفسريين أحدمها أن موافقة األمر عبارة عن اإلتيان مبا يقتضيه األمر على 

ضيه األمر فإن األمر لو اقتضاه على سبيل الندب وأنت تأيت به على سبيل الوجوب كان ذلك خمالفة الوجه الذي يقت
لألمر الثاين أن موافقة األمر عبارة عن االعتراف بكون ذلك األمر حقاً واجب القبول فمخالفته تكون عبارة عن 

ألمر عبارة عن ترك مقتضاه لكنه معارض إنكار كونه حقاً واجب القبول سلمنا أن ما ذكرته يدل على أن خمالفة ا
بوجوه أخر وهو أنه لو كان ترك املأمور به خمالفة لألمر لكان ترك املندوب ال حمالة خمالفة ألمر اهللا تعاىل وذلك باطل 

وإال الستحق العقاب على ما بينتموه يف املقدمة الثانية سلمنا أن تارك املأمور به خمالف لألمر فلم قلت إن خمالف 



ألمر مستحق للعقاب لقوله تعاىل فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه قلنا ال نسلم أن هذه اآلية دالة على أمر من ا
يكون خمالفاً لألمر باحلذر بل هي دالة على األمر باحلذر عن خمالفة األمر فلم ال جيوز أن يكون كذلك سلمنا ذلك 

) عن ( األمر يلزمه احلذر فلم قلت إن خمالف األمر ال يلزمه احلذر فإن قلت لفظة لكنها دالة على أن املخالف عن 
صلة زائدة فنقول األصل يف الكالم ال سيما يف كالم اهللا تعاىل أن ال يكون زائداً سلمنا داللة اآلية على أن خمالف 

اب أقصى ما يف الباب أنه ورد األمر أمر اهللا تعاىل مأمور باحلذر عن العذاب فلم قلت إنه جيب عليه احلذر عن العذ
به لكن مل قلت إن األمر للوجوب وهذا أول املسألة فإن قلت هب أنه ال يدل على وجوب احلذر لكن ال بد وأن 

يدل على حسن احلذر وحسن احلذر إمنا يكون بعد قيام املقتضي لنزول العذاب قلت ال نسلم أن حسن احلذر 
اب بل احلذر حيسن عند احتمال نزول العذاب وهلذا حيسن االحتياط وعندنا جمرد مشروط بقيام املقتضي لنزول العذ

  االحتمال قائم ألن هذه املسألة احتمالية ال قطعية سلمنا داللة اآلية على وجود ما يقتضي نزول

ن أمراً واحداً يفيد العقاب لكن ال يف كل أمر بل يف أمر واحد ألن قوله َعْن أَْمرِِه ال يفيد إال أمراً واحداً وعندما أ
الوجوب فلم قلت إن كل أمر كذلك سلمنا أن كل أمر كذلك لكن الضمري يف قوله َعْن أَْمرِِه حيتمل عوده إىل اهللا 

تعاىل وعوده إىل الرسول واآلية ال تدل إال على أن األمر للوجوب يف حق أحدمها فلم قلتم إنه يف حق اآلخر كذلك 
ة األمر عبارة عن اإلتيان مبقتضاه قلنا الدليل عليه أن العبد إذا امتثل أمر السيد حسن اجلواب قوله مل قلتم إن موافق

أن يقال إن هذا العبد موافق للسيد وجيري على وفق أمره ولو مل ميتثل أمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه وحسن هذا 
إلتيان مبقتضاه قوله املوافقة عبارة عن اإلطالق معلوم بالضرورة من أهل اللغة فثبت أن موافقة األمر عبارة عن ا

اإلتيان مبا يقتضيه األمر على الوجه الذي يقتضيه األمر قلنا ملا سلمتم أن موافقة األمر ال حتصل إال عند اإلتيان 
مبقتضى األمر فنقول ال شك أن مقتضى األمر هو الفعل ألن قوله افعل ال يدل إال على اقتضاء الفعل وإذا مل يوجد 

مل يوجد مقتضى األمر فال توجد املوافقة فوجب حصول املخالفة ألنه ليس بني املوافقة واملخالفة واسطة قوله الفعل 
املوافقة عبارة عن اعتقاد كون ذلك األمر حقاً واجب القبول قلنا هذا ال يكون موافقة لألمر بل يكون موافقة 

عن اإلتيان مبا يقتضي تقرير مقتضاه فإذا دل على  للدليل الدال على أن ذلك األمر حق فإن موافقة الشيء عبارة
حقية الشيء كان االعتراف حبقيته يقتضي تقرير مقتضى ذلك الدليل أما األمر فلما اقتضى دخول الفعل يف الوجود 

كانت موافقته عبارة عما يقرر ذلك الدخول وإدخاله يف الوجود يقتضي تقرير دخوله يف الوجود فكانت موافقة 
رة عن فعل مقتضاه قوله لو كان كذلك لكان تارك املندوب خمالفاً فوجب أن يستحق العقاب قلنا هذا األمر عبا

اإللزام إمنا يصح أن لو كان املندوب مأموراً به وهو ممنوع قوله مل ال جيوز أن يكون قوله فَلَْيْحذَرِ أمراً باحلذر عن 
ر التقدير فليحذر املتسللون لواذاً عن الذين خيالفون أمره املخالف ال أمراً للمخالف باحلذر قلنا لو كان كذلك لصا

كلمة  وحينئذ يبقى قوله أَن ُتِصيبَُهْم ِفْتَنةٌ  أَْو ُيِصيبَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ ضائعاً ألن احلذر ليس فعالً يتعدى إىل مفعولني قوله
ه مل قلتم إن قوله فَلَْيْحذَرِ يدل على ليست بزائدة قلنا ذكرنا اختالف الناس فيها يف املسألة األوىل قول) عن ( 

وجوب احلذر عن العقاب قال ال ندعي وجوب احلذر ولكن ال أقل من جواز احلذر وذلك مشروط بوجود ما 
يقتضي وقوع العقاب قوله مل قلت إن اآلية تدل على أن كل خمالف لألمر يستحق العقاب قلنا ألنه تعاىل رتب نزول 

أن يكون معلالً به فيلزم عمومه لعموم العلة قوله هب أن أمر اهللا أو أمر رسوله  العقاب على املخالفة فوجب
  للوجوب فلم قلتم إن األمر كذلك قلنا ألنه ال قائل بالفرق واهللا أعلم

املسألة الرابعة من الناس من قال لفظ األمر مشترك بني األمر القويل وبني الشأن والطريق كما يقال أمر فالن 
ثبت ذلك كان قوله تعاىل َعْن أَْمرِهِ يتناول قول الرسول وفعله وطريقته وذلك يقتضي أن كل ما فعله مستقيم وإذا 



صلى ( عليه الصالة والسالم يكون واجباً علينا وهذه املسألة مبنية على أن الكناية يف قوله َعْن أَْمرِِه راجعة إىل النيب 
اىل فالبحث ساقط بالكلية ومتام تقرير ذلك ذكرناه يف أصول الفقه أما لو كانت راجعة إىل اهللا تع) اهللا عليه وسلم 

  واهللا أعلم
  أما قوله تعاىل أَن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ  أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَِليٌم فاملراد أن خمالفة األمر توجب أحد هذين

ا ردد اهللا تعاىل حال ذلك املخالف بني األمرين واملراد بالفتنة العقوبة يف الدنيا والعذاب األليم عذاب اآلخرة وإمن
هذين األمرين ألن ذلك املخالف قد ميوت من دون عقاب الدنيا وقد يعرض له ذلك يف الدنيا فلهذا السبب أورده 

تعاىل على سبيل الترديد مث قال احلسن الفتنة هي ظهور نفاقهم وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما القتل وقيل الزالزل 
  جعفر بن حممد يسلط عليهم سلطان جائر واألهوال وعن

أما قوله تعاىل أَال إِنَّ للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض فذاك كالداللة على قدرته تعاىل عليهما وعلى ما بينهما وما 
كالزجر فيهما واقتداره على املكلف فيما يعامل به من اجملازاة بثواب أو بعقاب وعلمه مبا خيفيه ويعلنه وكل ذلك 

  عن خمالفة أمره
أما قوله تعاىل قَْد َيْعلَُم َما أَنُتْم َعلَْيِه فإمنا أدخل قَْد لتوكيد علمه مبا هم عليه من املخالفة يف الدين والنفاق ويرجع 
توكيد العلم إىل توكيد الوعيد وذلك ألن قد إذا أدخلت على املضارع كانت مبعىن رمبا فوافقت رمبا يف خروجها 

  التكثري كما يف قوله الشاعر فإن ميس مهجور الفناء فرمبا إىل معىن
  أقام به بعد الوفود وفود

على طريق  واخلطاب والغيبة يف قوله تعاىل قَْد َيعْلَُم َما أَنُتْم َعلَْيِه َوَيْوَم ُيْرَجُعونَ إِلَْيِه جيوز أن يكونا مجيعاً للمنافقني
ويرجعون للمنافقني وقد تقدم يف غري موضع أن الرجوع إليه هو االلتفات وجيوز أن يكون ما أنتم عليه عاماً 

  الرجوع إىل حيث ال حكم إال له فال وجه إلعادته واهللا أعلم
  وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة الفرقان

  سبع وسبعون آية مكية
ِلَيكُونَ ِللْعَالَِمَني َنِذيراً الَِّذى لَُه ُملُْك السََّماَواِت واألرض َولَْم َيتَِّخذْ وَلَداً وَلَْم  َتَباَرَك الَِّذى َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه

  َيكُن لَُّه شَرِيٌك ِفى املُلِْك َوَخلََق كُلَّ َشىْ ٍء فَقَدََّرُه َتقِْديراً
ال القيامة مث ختمها بذكر صفات العباد اعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل تكلم يف هذه السورة يف التوحيد والنبوة وأحو

املخلصني املوقنني وملا كان إثبات الصانع وإثبات صفات جالله جيب أن يكون مقدماً على الكل ال جرم افتتح اهللا 
  هذه السورة بذلك فقال َتبَاَرَك الَِّذى َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه وفيه مسائل

رك تفاعل من الربكة والربكة كثرة اخلري وزيادته وفيه معنيان أحدمها تزايد خريه املسألة األوىل قال الزجاج تبا
والثاين تزايد عن كل شيء وتعاىل عنه )  ٣٤إبراهيم ( وتكاثر وهو املراد من قوله َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها 

وأما تعاليه عن كل شيء يف ذاته )  ١١الشورى ( ِلِه َشىْ ء يف ذاته وصفاته وأفعاله وهو املراد من قوله لَْيَس كَِمثْ
فيحتمل أن يكون املعىن جل بوجوب وجوده وقدمه عن جواز الفناء والتغري عليه وأن يكون املعىن جل بفردانيته 

 ووحدانيته عن مشاهبة شيء من املمكنات وأما تعاليه عن كل شيء يف صفاته فيحتمل أن يكون املعىن جل أن يكون



علمه ضرورياً أو كسبياً أو تصوراً أو تصديقاً ويف قدرته أن حيتاج إىل مادة ومدة ومثال وجلب غرض ومنال وأما 
يف أفعاله فجل أن يكون الوجود والبقاء وصالح حال الوجود إال من قبله وقال آخرون أصل الكلمة تدل على 

ومسيت الربكة بركة لثبوت املاء فيها واملعىن أنه  البقاء وهو مأخوذ من بروك البعري ومن بروك الطري على املاء
سبحانه وتعاىل باق يف ذاته أزالً وأبداً ممتنع التغري وباق يف صفاته ممتنع التبدل وملا كان سبحانه وتعاىل هو اخلالق 

  لوجوه املنافع واملصاحل واملبقى هلا وجب وصفه سبحانه بأنه تبارك وتعاىل

موضوعة لإلشارة إىل الشيء عند حماولة تعريفه بقضية معلومة وعند ) الذي ( غة كلمة املسألة الثانية قال أهل الل
( هذا يتوجه اإلشكال وهو أن القوم ما كانوا عاملني بأنه سبحانه هو الذي نزل الفرقان فكيف حسن ههنا لفظ 

ن عند اهللا فلقوة الدليل وجوابه أنه ملا قامت الداللة على كون القرآن معجزاً ظهر حبسب الدليل كونه م) الذي 
  وظهوره أجراه سبحانه وتعاىل جمرى املعلوم

املسألة الثالثة ال نزاع أن الفرقان هو القرآن وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرق به بني احلق والباطل يف نبوة 
ا فََرقَْناُه ِلَتقْرَأَُه َعلَى وبني احلالل واحلرام أو ألنه فرق يف النزول كما قال َوقُْرءاًن) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

تدل على التفريق ) نزل ( وهذا التأويل أقرب ألنه قال َنزَّلَ الْفُْرقَانَ ولفظة )  ١٠٦اإلسراء ( النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث 
التَّْورَاةَ   فتدل على اجلمع ولذلك قال يف سورة آل عمران َنزَّلَ َعلَْيكَ الِْكتَاَب بِالَْحّق وَأَنَزلَ) أنزل ( وأما لفظة 
واعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا قال أوالً َتبَاَرَك ومعناه كثرة اخلري والربكة مث ذكر عقبه أمر )  ٣آل عمران ( َواِإلجنِيلَ 

القرآن دل ذلك على أن القرآن منشأ اخلريات وأعم الربكات لكن القرآن ليس إال منبعاً للعلوم واملعارف واحلكم 
  م أشرف املخلوقات وأعظم األشياء خرياً وبركةفدل هذا على أن العل

وعن ابن الزبري على عباده وهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الرابعة ال نزاع أن املراد من العبد ههنا حممد 
وقوله )  ١٣٦البقرة ( لَ إِلَْيَنا قُولُواْ ءامَنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزِ)  ١٠األنبياء ( رسول اهللا وأمته كما قال لَقَْد أَنَزلَْنا إِلَْيكُْم 

 ِلَيكُونَ ِللْعَالَِمَني َنِذيراً فاملراد ليكون هذا العبد نذيراً للعاملني وقول من قال إنه راجع إىل الفرقان فأضاف اإلنذار إليه
ذر والنذير من صفات فبعيد وذلك ألن املن)  ٩األسراء ( كما أضاف اهلداية إليه يف قوله إِنَّ َهاذَا الْقُْرءانَ يِْهِدى 

الفاعل للتخويف وإذا وصف به القرآن فهو جماز ومحل الكالم على احلقيقة إذا أمكن هو الواجب مث قالوا هذه اآلية 
تدل على أحكام األول أن العامل كل ما سوى اهللا تعاىل ويتناول مجيع املكلفني من اجلن واإلنس واملالئكة لكنا أمجعنا 

رسوالً إىل املالئكة فوجب أن يكون رسوالً إىل اجلن واإلنس مجيعاً ويبطل هبذا قول من قال  أنه عليه السالم مل يكن
إنه كان رسوالً إىل البعض دون البعض الثاين أن لفظ الَْعالَِمَني يتناول مجيع املخلوقات فدلت اآلية على أنه رسول 

ث قالت املعتزلة دلت اآلية على أنه سبحانه أراد للخلق إىل يوم القيامة فوجب أن يكون خامت األنبياء والرسل الثال
اإلميان وفعل الطاعات من الكل ألنه إمنا بعثه إىل الكل ليكون نذيراً للكل وأراد من الكل االشتغال باحلسن 

ئل أن اآلية الرابع لقا)  ١٧٩ألعراف ( واإلعراض عن القبيح وعارضهم أصحابنا بقوله تعاىل َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجهَنََّم 
يقول إن قوله َتَباَرَك كما دل على كثرة اخلري والربكة ال بد وأن يكون املذكور عقيبه ما يكون سبباً لكثرة اخلري 

واملنافع واإلنذار يوجب الغم واخلوف فكيف يليق هذا هلذا املوضع جوابه أن هذا اإلنذار جيري جمرى تأديب الولد 
لولد أكثر كان اإلحسان إليه أكثر ملا أن ذاك يؤدي يف املستقبل إىل املنافع وكما أنه كلما كانت املبالغة يف تأديب ا

العظيمة فكذا ههنا كلما كان اإلنذار كثرياً كان رجوع اخللق إىل اهللا أكثر فكانت السعادة األخروية أمت وأكثر 
ه بأنه الذي يعطي اخلريات وهذا كالتنبيه على أنه ال التفات إىل املنافع العاجلة وذلك ألنه سبحانه ملا وصف نفس

  الكثرية مل يذكر إال منافع الدين ومل يذكر ألبتة شيئاً من منافع الدنيا



مث إنه سبحانه وصف ذاته بأربع أنواع من صفات الكربياء أوهلا قوله الَِّذى لَُه ُملُْك السََّماوَاِت َواالْْرَض وهذا 
ق إىل إثباته إال بواسطة احتياج أفعاله إليه فكان تقدمي هذه كالتنبيه على الداللة على وجوده سبحانه ألنه ال طري

الصفة على سائر الصفات كاألمر الواجب وقوله لَُّه َما ِفي السََّماَواِت واالْْرضِ إشارة إىل احتياج هذه املخلوقات 
كيف يشاء وثانيها  إليه سبحانه بزمان حدوثها وزمان بقائها يف ماهيتها ويف وجودها وأنه سبحانه هو املتصرف فيها

قوله َولَْم يَتَِّخذْ َولَداً فبني سبحانه أنه هو املعبود أبداً وال يصح أن يكون غريه معبوداً ووارثاً للملك عنه فتكون هذه 
وَلَم  الصفة كاملؤكدة لقوله َتبَاَرَك ولقوله الَِّذى لَُه ُملُْك السََّماوَاِت َواالْْرَض وهذا كالرد على النصارى وثالثها قوله

َيكُْن لَُّه شَرِيٌك ِفى الُْملِْك واملراد أنه هو املنفرد باإلهلية وإذا عرف العبد ذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل وال 
يبقى مشغول القلب إال برمحته وإحسانه وفيه الرد على الثنوية والقائلني بعبادة النجوم والقائلني بعبادة األوثان 

  َشىْ ء فَقَدََّرُه تَقِْديراً وفيه سؤاالت ورابعها قوله َوَخلََق كُلَّ
األول هل يف قوله َوَخلََق كُلَّ َشىْ ء داللة على أنه سبحانه خالق ألعمال العباد واجلواب نعم من وجهني األول أن 

شريك ذكر قوله َوَخلََق كُلَّ َشىْ ء يتناول مجيع األشياء فيتناول أفعال العباد والثاين وهو أنه تعاىل بعد أن نفى ال
ذلك والتقدير أنه سبحانه ملا نفى الشريك كأن قائالً قال ههنا أقوام يعترفون بنفي الشركاء واألنداد ومع ذلك 

يقولون إهنم خيلقون أفعال أنفسهم فذكر اهللا تعاىل هذه اآلية لتكون معينة يف الرد عليهم قال القاضي اآلية ال تدل 
)  ١١٠املائدة ( العبد خالقاً يف قوله َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطّنيِ كََهْيئَةِ  الطَّْيرِ  عليه لوجوه أحدها أنه سبحانه صرح بكون

وثانيها أنه سبحانه متدح بذلك فال جيوز أن يريد به خلق الفساد )  ١٤املؤمنون ( وقال فََتَباَركَ اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني 
ال جيوز أن يريد به إال احلسن واحلكمة دون غريه فثبت هبذه الوجوه أنه وثالثها أنه سبحانه متدح بأنه قدره تقديراً و

ال بد من التأويل لو دلت اآلية بظاهرها عليه فكيف وال داللة فيها ألبتة ألن اخللق عبارة عن التقدير فهو ال يتناول 
  إال ما يظهر فيه التقدير وذلك إمنا يظهر يف األجسام ال يف األعراض واجلواب

وبقوله َهلْ ِمْن )  ٦٢الزمر ( ه َوإِذْ َتْخلُُق وقوله أَْحَسُن الْخَاِلِقَني فهما معارضان بقوله اللَُّه خَاِلُق كُلّ َشىْ ء أما قول
وأما قوله ال جيوز التمدح خبلق الفساد قلنا مل ال جيوز أن يقع التمدح به نظراً إىل تقادير )  ٣فاطر ( َخاِلقٍ غَْيُر اللَِّه 
أن صفة اإلجياد من العدم واإلعدام من الوجود ليست إال له وأما قوله اخللق ال يتناول إال األجسام  القدرة وإىل

فنقول لو كان كذلك لكان قوله َخلََق كُلَّ َشىْ ء خطأ ألنه يقتضي إضافة اخللق إىل مجيع األشياء مع أنه ال يصح يف 
  العقل إضافته إليها

وقدر كل شيء فقدره ) معناه ( َوَخلََق كُلَّ َشىْ ء فَقَدََّرُه َتقِْديراً ) فقوله ( ر السؤال الثاين يف اخللق معىن التقدي
أحدث كل شيء إحداثاً يراعي فيه التقدير والتسوية فقدره تقديراً وهيأه ملا يصلح له ) أنه ( تقديراً واجلواب املعىن 

به يف باب ( راه فقدره للتكاليف واملصاحل املنوطة الذي ت) املستوي ( مثاله أنه خلق اإلنسان على هذا الشكل املقدر 
الدين والدنيا وكذلك كل حيوان ومجاد جاء به على اجلبلة املستوية املقدرة بأمثلة احلكمة والتدبري فقدره ألمر ما ) 

  عنه) متخلف ( غري ) له ( ومصلحة ما مطابقاً ملا قدر 
  داللة على مذهبكم اجلواب نعم وذلك من وجوهالسؤال الثالث هل يف قوله فَقَدََّرُه تَقِْديراً 

أحدها أن التقدير يف حقنا يرجع إىل الظن واحلسبان أما يف حقه سبحانه فال معىن له إال العلم به واإلخبار عنه وذلك 
 متفق عليه بيننا وبني املعتزلة فلما علم يف الشيء الفالين أنه ال يقع فلو وقع ذلك الشيء لزم انقالب علمه جهالً
وانقالب خربه الصدق كذباً وذلك حمال واملفضي إىل احملال حمال فإذن وقوع ذلك الشيء حمال واحملال غري مراد 
فذلك الشيء غري مراد وإنه مأمور به فثبت أن األمر واإلرادة ال يتالزمان وظهر أن السعيد من سعد يف بطن أمه 



والداعية اخلالصة إن وجب الفعل كان فعل العبد  والشقي من شقي يف بطن أمه وثانيها أنه عند حصول القدرة
يوجب فعل اهللا تعاىل وحينئذ يبطل قول املعتزلة وإن مل جيب فإن استغىن عن املرجح فقد وقع املمكن ال عن مرجح 

وجتويزه يسد باب إثبات الصانع وإن مل يستغن عن املرجح فالكالم يعود يف ذلك املرجح وال ينقطع إال عند االنتهاء 
 واجب الوجود وثالثها أن فعل العبد لو وقع بقدرته ملا وقع إال الشيء الذي أراد تكوينه وإجياده لكن اإلنسان ال إىل

يريد إال العلم واحلق فال حيصل له إال اجلهل والباطل فلو كان األمر بقدرته ملا كان كذلك فإن قيل إمنا كان ألنه 
د تلك الشبهة لشبهة أخرى لزم التسلسل وهو حمال فال بد من اعتقد شبهة أوجبت له ذلك اجلهل قلنا إن اعتق

االنتهاء إىل جهل أول ووقع يف قلب اإلنسان ال بسبب جهل سابق بل اإلنسان أحدثه ابتداء من غري موجب وذلك 
حمال ألن اإلنسان قط ال يرضى لنفسه باجلهل وال حياول حتصيل اجلهل لنفسه بل ال حياول إال العلم فوجب أن ال 

حيصل له إال ما قصده وأراده وحيث مل يكن كذلك علمنا أن الكل بقضاء سار وقدر نافذ وهو املراد من قوله 
  َوَخلََق كُلَّ َشىْ ء فَقَدََّرُه َتقِْديراً

ّراً َوالَ َنفْعاً َوالَ َيْمِلكُونَ َمْوتاً َوالَ َواتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه ْءاِلَهةً  الَّ َيْخلُقُونَ َشْيئاً َوُهْم ُيْخلَقُونَ َوالَ َيْمِلكُونَ الًّنفُِسهِمْ َض
  َحَيواةً  َوالَ ُنشُوراً

اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا وصف نفسه بصفات اجلالل والعزة والعلو أردف ذلك بتزييف مذهب عبدة األوثان 
خللق واإلجياد وثانيها أهنا وبني نقصاهنا من وجوه أحدها أهنا ليست خالقة لألشياء واإلله جيب أن يكون قادراً على ا

خملوقة واملخلوق حمتاج واإلله جيب أن يكون غنياً وثالثها أهنا ال متلك ألنفسها ضراً وال نفعاً ومن كان كذلك فهو 
ال ميلك لغريه أيضاً نفعاً ومن كان كذلك فال فائدة يف عبادته ورابعها أهنا ال متلك موتاً وال حياة وال نشوراً أي ال 

اإلحياء واإلماتة يف زمان التكليف وثانياً يف زمان اجملازاة ومن كان كذلك كيف يسمى إهلاً وكيف حيسن تقدر على 
  عبادته مع أن حق من حيق له العبادة أن ينعم هبذه النعم املخصوصة وههنا سؤاالت
ارى وعبدة الكواكب وعبدة األول قوله َواتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه ءاِلَهةً  هل خيتص بعبدة األوثان أو يدخل فيه النص

املالئكة واجلواب قال القاضي بعيد أن يدخل فيه النصارى ألهنم مل يتخذوا من دون اهللا آهلة على اجلمع فاألقرب أن 
  املراد به عباد األصنام وجيوز أن يدخل فيه من عبد املالئكة ألن

اِلَهةً  مجع واجلمع إذا قوبل باجلمع يقابل املفرد ملعبودهم كثرة ولقائل أن يقول قوله َواتََّخذُواْ صيغة مجع وقوله ء
  باملفرد فلم يكن كون معبود النصارى واحداً مانعاً من دخوله حتت هذا اللفظ

عل العبد السؤال الثاين احتج بعض أصحابنا بقوله َواتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه ءاِلَهةً  الَّ َيْخلُقُونَ َشْيئاً وَُهْم ُيْخلَقُونَ على أن ف
لوق هللا تعاىل فقال إن اهللا تعاىل عاب هؤالء الكفار من حيث عبدوا ما ال خيلق شيئاً وذلك يدل على أن من خلق خم

يستحق أن يعبد فلو كان العبد خالقاً لكان معبوداً إهلاً أجاب الكعيب عنه بأنا ال نطلق اسم اخلالق إال على اهللا تعاىل 
بعالج وفكر وتعب وال يكون ذلك إال هللا تعاىل مث قال وقد قال تعاىل  وقال بعض أصحابنا يف اخللق إنه اإلحداث ال

يف وصف األصنام أفيدل ذلك على أن كل من له رجل يستحق أن يعبد )  ١٩٥األعراف ( أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِها 
هذا كله كالم )  ١٤املؤمنون ( ِلِقَني فإذا قالوا ال قيل فكذلك ما ذكرمت وقد قال تعاىل فََتبَاَرَك اللَُّه أَْحَسُن الْخَا

الكعيب واجلواب قوله ال يطلق اسم اخلالق على العبد قلنا بل جيب ذلك ألن اخللق يف اللغة هو التقدير والتقدير 
يرجع إىل الظن واحلسبان فوجب أن يكون اسم اخلالق حقيقة يف العبد جمازاً يف اهللا تعاىل فكيف ميكنكم منع إطالق 

على العبد أما قوله تعاىل أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِها فالعيب إمنا وقع عليهم بالعجز فال جرم أن كل من  لفظ اخلالق
حتقق العجز يف حقه من بعض الوجوه مل حيسن عبادته وأما قوله تعاىل فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني فقد تقدم الكالم 



  عليه
قوى استدالل أصحابنا هبا الحتمال أن العيب ال حيصل إال مبجموع أمرين أحدمها أهنم واعلم أن هذه اآلية ال ي

  ليسوا خبالقني والثاين أهنم خملوقون والعبد وإن كان خالقاً إال أنه خملوق فلزم أن ال يكون إهلاً معبوداً
ناه أن املعبود جيب أن يكون السؤال الثالث هل تدل هذه اآلية على البعث اجلواب نعم ألنه تعاىل ذكر النشور ومع

  قادراً على إيصال الثواب إىل املطيعني والعقاب إىل العصاة فمن ال يكون كذلك وجب أن ال يصلح لإلهلية
َوقَالُوا أَسَاِطُري االٌّ وَِّلَني  َوُزوراً َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهاذَا إِالَّ إِفٌْك افَْترَاُه َوأََعاَنُه َعلَْيِه قَْوٌم َءاَخُرونَ فَقَْد َجآُءوا ظُلْماً

نَُّه كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً اكَْتَتبََها فَهِىَ  ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً  َوأَصِيالً قُلْ أَنَزلَُه الَِّذى َيعْلَُم السِّرَّ ِفى السََّماواِت واألرض إِ
ِشى ِفى االٌّ ْسوَاقِ لَْوال أُنزِلَ إِلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ َمَعُه َنذِيراً أَوْ ُيلْقَى إِلَْيِه كَْنزٌ َوقَالُواْ َما لَِهاذَا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َوَيْم

الَ فََضلُّواْ فَالَ َرُبواْ لََك االٌّ ْمثَأَْو َتكُونُ لَهُ َجنَّةٌ  َيأْكُلُ ِمْنَها َوقَالَ الظَّاِلُمونَ إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ َرُجالً مَّْسُحوراً انظُْر كَْيَف َض
  َيْسَتِطيُعونَ َسبِيالً

اعلم أنه سبحانه تكلم أوالً يف التوحيد وثانياً يف الرد على عبدة األوثان وثالثاً يف هذه اآلية تكلم يف مسألة النبوة 
إِفٌْك افْتََراهُ  الشبهة األوىل قوهلم إِنْ َهاذَا إِالَّ) صلى اهللا عليه وسلم ( وحكى سبحانه شبههم يف إنكار نبوة حممد 

واعلم أنه حيتمل أن يريدوا به أنه )  ١٠٣النحل ( وأعانه عليه قوم آخرون ونظريه قوله تعاىل إِنََّما ُيَعلُّمُه َبَشٌر 
  كذب يف نفسه وحيتمل أن يريدوا به أنه كذب يف إضافته إىل اهللا تعاىل مث ههنا حبثان

وقد يقال يف تقدير األدمي فريت األدمي فإذا أريد قطع اإلفساد قيل األول قال أبو مسلم االفتراء افتعال من فريت 
  أفريت وافتريت وخلقت واختلقت ويقال فيمن شتم امرءاً مبا ليس فيه افترى عليه

البحث الثاين قال الكليب ومقاتل نزلت يف النضر بن احلارث فهو الذي قال هذا القول َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ إِنْ يعين 
بن احلضرمي وجرب موىل عامر وهؤالء الثالثة كانوا من ) غالم عامر ( موىل حويطب بن عبد العزى ويسار  عداس

) صلى اهللا عليه وسلم ( أهل الكتاب وكانوا يقرأون التوراة وحيدثون أحاديث منها فلما أسلموا وكان النيب 
عن هذه الشبهة بقوله فَقَْد َجاءوا ظُلْماً َوزُوراً يتعهدهم فمن أجل ذلك قال النضر ما قال واعلم أن اهللا تعاىل أجاب 

  وفيه أحباث
األول أن هذا القدر إمنا يكفي جواباً عن الشبهة املذكورة ألنه قد علم كل عاقل أنه عليه السالم حتداهم بالقرآن 

صفوه به يف وهم النهاية يف الفصاحة وقد بلغوا يف احلرص على إبطال أمره كل غاية حىت أخرجهم ذلك إىل ما و
هذه اآليات فلو أمكنهم أن يعارضوه لفعلوا ولكان ذلك أقرب إىل أن يبلغوا مرادهم فيه مما أوردوه يف هذه اآلية 

صلى اهللا عليه ( وغريها ولو استعان حممد عليه السالم يف ذلك بغريه ألمكنهم أيضاً أن يستعينوا بغريهم ألن حممداً 
للغة ويف املكنة من االستعانة فلما مل يفعلوا ذلك واحلالة هذه علم أن القرآن قد كأولئك املنكرين يف معرفة ا) وسلم 

بلغ النهاية يف الفصاحة وانتهى إىل حد اإلعجاز وملا تقدمت هذه الداللة مرات وكرات يف القرآن وظهر بسببها 
 للتمادي يف اجلهل سقوط هذا السؤال ظهر أن إعادة هذا السؤال بعد تقدم هذه األدلة الواضحة ال يكون إال

  والعناد فلذلك اكتفى اهللا يف اجلواب بقوله فَقَْد َجاءوا ظُلْماً َوزُوراً
اً البحث الثاين قال الكسائي قوله تعاىل فَقَْد َجاءوا ظُلْماً َوُزوراً أي أتوا ظلماً وكذباً وهو كقوله لَقَدْ جِئُْتْم َشْيئاً إِّد

  انتصب بنزع اخلافض أي جاءوا بالظلم والزور فانتصب بوقوع اجمليء عليه وقال الزجاج
البحث الثالث أن اهللا تعاىل وصف كالمهم بأنه ظلم وبأنه زور أما أنه ظلم فألهنم نسبوا هذا الفعل القبيح إىل من 



كان مربأ عنه فقد وضعوا الشيء يف غري موضعه وذلك هو الظلم وأما الزور فألهنم كذبوا فيه وقال أبو مسلم 
  بهم الرسول والرد عليه والزور كذهبم عليهمالظلم تكذي

  فيه أحباثالشبهة الثانية هلم قوله تعاىل َوقَالُواْ أَسَاِطُري االْوَِّلَني اكَْتَتَبَها فَهِىَ  ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً  َوأَصِيالً و
ة كأحدوثة اكَْتَتَبَها البحث األول األساطري ما سطره املتقدمون كأحاديث رستم واسفنديار مجع أسطار أو أسطور

انتسخها حممد من أهل الكتاب يعين عامراً ويساراً وجرباً ومعىن اكتتب ههنا أمر أن يكتب له كما يقال احتجم 
وافتصد إذا أمر بذلك فَهِىَ  ُتْملَى َعلَْيِه أي تقرأ عليه واملعىن أهنا كتبت له وهو أمي فهي تلقي عليه من كتابه 

  اء على احلافظ كصورة اإللقاء على الكاتبليحفظها ألن صورة اإللق
  أما قوله ُبكَْرةً  َوأَصِيالً قال الضحاك ما ميلى عليه بكرة يقرؤه عليكم عشية وما ميلى عليه عشية يقرؤه عليكم بكرة

كأنه تعاىل قال إن البحث الثاين قال احلسن قوله فَهِىَ  ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً  َوأَِصيالً كالم اهللا ذكره جواباً عن قوهلم 
هذه اآليات متلى عليه بالوحي حاالً بعد حال فكيف ينسب إىل أنه أساطري األولني وأما مجهور املفسرين فقد اتفقوا 
على أن ذلك من كالم القوم وأرادوا به أن أهل الكتاب أملوا عليه يف هذه األوقات هذه األشياء وال شك أن هذا 

ق هذا الكالم مبا قبله فكأهنم قالوا اكتتب أساطري األولني فهي متلى عليه وثانيها القول أقرب لوجوه أحدها شدة تعل
ى أن هذا هو املراد بقوهلم َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ إِنْ وثالثها أنه تعاىل أجاب بعد ذلك عن كالمهم بقوله قُلْ أَنَزلَُه الَِّذ

ا يستقيم أن لو فتحت اهلمزة لالستفهام الذي يف معىن اإلنكار وقول احلسن إمن) الكشاف ( َيْعلَُم الّسرَّ قال صاحب 
وحق احلسن أن يقف على االْوَِّلَني وأجاب اهللا عن هذه الشبهة بقوله قُلْ أَنَزلَُه الَِّذى َيْعلَُم الّسرَّ ِفى السََّماوَاِت 

  َواالْْرضَ إِنَُّه كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً وفيه أحباث
أن هذا كيف يصلح أن يكون جواباً عن تلك الشبهة وتقريره ما قدمنا أنه عليه السالم البحث األول يف بيان 

حتداهم باملعارضة وظهر عجزهم عنها ولو كان عليه السالم أتى بالقرآن بأن استعان بأحد لكان من الواجب عليهم 
 وكالمه فلهذا قال قُلْ أَنَزلَهُ الَِّذى أيضاً أن يستعينوا بأحد فيأتوا مبثل هذا القرآن فلما عجزوا عنه ثبت أنه وحي اهللا

َيْعلَُم الّسرَّ وذلك ألن القادر على تركيب ألفاظ القرآن ال بد وأن يكون عاملاً بكل املعلومات ظاهرها وخافيها من 
ن وجوه أحدها أن مثل هذه الفصاحة ال يتأتى إال من العامل بكل املعلومات وثانيها أن القرآن مشتمل على اإلخبار ع
الغيوب وذلك ال يتأتى إال من العامل بكل املعلومات وثالثها أن القرآن مربأ عن النقص وذلك ال يتأتى إال من العامل 

ورابعها اشتماله على األحكام )  ٨٢النساء ( على ما قال تعاىل َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِتلَافاً كَثِرياً 
مقتضية ملصاحل العامل ونظام العباد وذلك ال يكون إال من العامل بكل املعلومات وخامسها اشتماله على اليت هي 

أنواع العلوم وذلك ال يتأتى إال من العامل بكل املعلومات فلما دل القرآن من هذه الوجوه على أنه ليس إال كالم 
  لَُه الَِّذى َيْعلَُم السّرَّبكل املعلومات ال جرم اكتفى يف جواب شبههم بقوله قُلْ أَنَز

البحث الثاين اختلفوا يف املراد بالسر فمنهم من قال املعىن أن العامل بكل سر يف السموات واألرض هو الذي ميكنه 
إنزال مثل هذا الكتاب وقال أبو مسلم املعىن أنه أنزله من يعلم السر فلو كذب عليه النتقم منه لقوله تعاىل َولَْو 

  وقال آخرون املعىن)  ٤٤احلاقة ( لَْيَنا بَْعَض االْقَاوِيلِ الَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ َتقَوَّلَ َع

أنه يعلم كل سر خفي يف السموات واألرض ومن مجلته ما تسرونه أنتم من الكيد لرسوله مع علمكم بأن ما يقوله 
مما تتهمونه به وهو سبحانه جمازيكم وبراءته ) صلى اهللا عليه وسلم ( حق ضرورة وكذلك باطن أمر رسول اهللا 

  وجمازيه على ما علم منكم وعلم منه



البحث الثالث إمنا ذكر الغفور الرحيم يف هذا املوضع لوجهني األول قال أبو مسلم املعىن أنه إمنا أنزله ألجل اإلنذار 
وجبوا مبكايدهتم هذه أن يصب فوجب أن يكون غفوراً رحيماً غري مستعجل يف العقوبة الثاين أنه تنبيه على أهنم است
  عليهم العذاب صباً ولكن صرف ذلك عنهم كونه غفوراً رحيماً ميهل وال يعجل

الشبهة الثالثة وهي يف هناية الركاكة ذكروا له صفات مخسة فزعموا أهنا ختل بالرسالة إحداها قوهلم مَّالِ َهاذَا 
ى ِفى االْسْوَاقِ يعين أنه ملا كان كذلك فمن أين له الفضل علينا وهو مثلنا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم وثانيتها قوهلم َويَْمِش

عتها يف هذه األمور وثالثتها قوهلم لَْوال أُنزِلَ إِلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ َمَعُه َنِذيراً يصدقه أو يشهد له ويرد على من خالفه وراب
قه فال حيتاج إىل التردد لطلب املعاش وخامستها قوهلم أَْو َتكُونُ لَُه َجنَّةٌ  قوهلم أَْو ُيلْقَى إِلَْيِه كَْنزٌ أي من السماء فينف

َيأْكُلُ مِْنَها قرأ محزة والكسائي نَّأْكُلَ ِمْنَها بالنون وقرأ الباقون بالياء واملعىن إن مل يكن لك كنز فال أقل من أن تكون 
م إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ َرُجالً مَّْسحُوًرا وقد تقدمت هذه كواحد من الدهاقني فيكون لك بستان تأكل منه وسادستها قوهل

القصة يف آخر سورة بين إسرائيل فأجاب اهللا تعاىل عن هذه الشبهة من وجوه أحدها قوله اْنظُْر كَْيفَ ضََرُبواْ لَكَ 
  االْْمثَالَ فََضلُّواْ فَالَ َيْستَِطيْعونَ َسبِيالً وفيه أحباث

أن يكون جواباً عن تلك الشبهة وبيانه أن الذي يتميز الرسول به عن غريه هو املعجزة  األول أن هذا كيف يصلح
وهذه األشياء اليت ذكروها ال يقدح شيء منها يف املعجزة فال يكون شيء منها قادحاً يف النبوة فكأنه تعاىل قال انظر 

لوا وأرادوا القدح يف نبوتك مل جيدوا إىل كيف اشتغل القوم بضرب هذه األمثال اليت ال فائدة فيها ألجل أهنم ملا ض
القدح فيه سبيالً ألبتة إذ الطعن عليه إمنا يكون مبا يقدح يف املعجزات اليت ادعاها ال هبذا اجلنس من القول وفيه 
وجه آخر وهو أهنم ملا ضلوا مل يبق فيهم استطاعة قبول احلق وهذا إمنا يصح على مذهبنا وتقريره بالعقل ظاهر 

ن اإلنسان إما أن يكون مستوى الداعي إىل احلق والباطل وإما أن يكون داعيته إىل أحدمها أرجح من وذلك أل
داعيته إىل الثاين فإن كان األول فحال االستواء ممتنع الرجحان فيمتنع الفعل وإن كان الثاين فحال رجحان أحد 

ة يف قلبه استحال منه قبول احلق وما كان الطرفني يكون حصول الطرف اآلخر ممتنعاً فثبت أن حال رجحان الضالل
  حماالً مل يكن عليه قدرة فثبت أهنم ملا ضلوا ما كانوا مستطيعني

وراً َبلْ كَذَّبُواْ َتَباَرَك الَِّذى إِن َشآَء جََعلَ لَكَ َخيْراً مِّن ذاِلَك َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االٌّ ْنَهاُر وََيجَْعل لََّك قُُص
ِفرياً َوإَذَآ أُلْقُواْ ِمْنَها َمكَاناً ةِ  َوأَْعَتْدَنا ِلَمن كَذََّب بِالسَّاَعةِ  َسِعرياً إِذَا َرأَْتُهْم مِّن مَّكَاٍن َبعِيٍد َسِمُعواْ لََها تََغيُّظاً َوَزبِالسَّاَع

  داً َواْدُعواْ ثُُبوراً كَِثرياًَضيِّقاً مُّقَرَّنَِني َدَعْواْ ُهنَاِلَك ثُُبوراً الَّ َتْدعُواْ الَْيْوَم ثُُبوراً وَاِح
اعلم أن هذا هو اجلواب الثاين عن تلك الشبهة فقوله َتبَاَرَك الَِّذى إِن َشاء جََعلَ لََك َخيْراً ّمن ذاِلَك أي من اهللا 

َعل لََّك قُصُوراً نبه ذكروه من نعم الدنيا كالكنز واجلنة وفسر ذلك اخلري بقوله َجنَّاتٍ َتْجرِى ِمن َتحِْتَها االْنَْهاُر وََيْج
بذلك سبحانه على أنه قادر على أن يعطي الرسول كل ما ذكروه ولكنه تعاىل يدبر عباده حبسب الصاحل أو على 

وفق املشيئة وال اعتراض ألحد عليه يف شيء من أفعاله فيفتح على واحد أبواب املعارف والعلوم ويسد عليه أبواب 
  اك إال أنه فعال ملا يريد وههنا مسائلالدنيا ويف حس اآلخر بالعكس وما ذ

املسألة األوىل قال ابن عباس خري من ذلك مما عريوك بفقده اجلنة ألهنم عريوك بفقد اجلنة الواحدة وهو سبحانه قادر 
  على أن يعطيك جنات كثرية وقال يف رواية عكرمة َخيْراً ّمن ذاِلَك أي من املشي يف األسواق وابتغاء املعاش

ثانية قوله إِن َشاء معناه أنه سبحانه قادر على ذلك ال أنه تعاىل شاك ألن الشك ال جيوز على اهللا تعاىل وقال املسألة ال
قوم ءاٍن ههنا مبعىن إذا أي قد جعلنا لك يف اآلخرة جنات وبنينا لك قصوراً وإمنا أدخل إن تنبيهاً للعباد على أنه ال 

  ئته وأنه ليس ألحد من العباد على اهللا حق ال يف الدنيا وال يف اآلخرةينال ذلك إال برمحته وأنه معلق على حمض مشي



املسألة الثالثة القصور مجاعة قصر وهو املسكن الرفيع وحيتمل أن يكون لكل جنة قصر فيكون مسكناً ومتنزهاً 
  يف الدنيا وجيوز أن يكون القصور جمموعة واجلنات جمموعة وقال جماهد إن شاء جعل لك جنات يف اآلخرة وقصوراً

املسألة الرابعة اختلف الفراء يف قوله وََيْجَعلَ فرفع ابن كثري وابن عامر وعاصم الالم وجزمه اآلخرون فمن جزم 
فألن املعىن إن شاء جيعل لك جنات وجيعل لك قصوراً ومن رفع فعلى االستئناف واملعىن سيجعل لك قصوراً هذا 

رق يف املعىن فمن جزم فاملعىن إن شاء جيعل لك قصوراً يف الدنيا وال قول الزجاج قال الواحدي وبني القراءتني ف
حيسن الوقوف على األهنار ومن رفع حسن له الوقوف على األهنار واستأنف أي وجيعل لك قصوراً يف اآلخرة ويف 

  )تبارك الذي إن شاء جيعل ( مصحف أيب وابن مسعود 
جالس وجربيل عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ما رسول اهللا بين( املسألة اخلامسة عن طاوس عن ابن عباس قال 

السالم عنده قال جربيل عليه السالم هذا ملك قد نزل من السماء استأذن ربه يف زيارتك فلم يلبث إال قليالً حىت 
مل  إن اهللا خيريك بني أن يعطيك مفاتيح كل شيء( وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( جاء امللك وسلم على رسول اهللا 

يعطها أحداً قبلك وال يعطيه أحداً بعدك من غري أن ينقصك مما ادخر لك شيئاً فقال عليه السالم بل جيمعها مجيعاً يل 
  عرض عليَّ جربيل بطحاء( اآلية وعن ابن عباس قال عليه السالم ) يف اآلخرة فنزل قوله تبارك الذي إن شاء 

ثر لذكري ومسأليت لريب ويف رواية صفوان بن سليم عن عبد وذلك أك) مكة ذهباً فقلت بل شبعة وثالث جوعات 
( وعن الضحاك ) أشبع يوماً وأجوع ثالثاً فأمحدك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا جعت ( الوهاب قال عليه السالم 

ل لذلك فنز) صلى اهللا عليه وسلم ( بالفاقة حزن رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملا عري املشركون رسول اهللا 
َيأْكُلُونَ جربيل عليه السالم معزياً له وقال إن اهللا يقرؤك السالم ويقول َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الُْمْرَسِلَني إِالَّ إِنَُّهْم لَ

يتحدثان إذ فتح باب ) صلى اهللا عليه وسلم ( اآلية قال فبينما جربيل عليه السالم والنيب )  ٢٠الفرقان ( الطََّعاَم 
اب السماء مل يكن فتح قبل ذلك مث قال أبشر يا حممد هذا رضوان خازن اجلنة قد أتاك بالرضا من ربك من أبو

فسلم عليه وقال إن ربك خيريك بني أن تكون نبياً ملكاً وبني أن تكون نبياً عبداً ومعه سفط من نور يتألأل مث قال 
صلى اهللا ( أعد لك يف اآلخرة جناح بعوضة فنظر النيب هذه مفاتيح خزائن الدنيا فاقبضها من غري أن ينقصك اهللا مما 

) بل نبياً عبداً ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل جربيل كاملستشري فأومأ بيده أن تواضع فقال رسول اهللا ) عليه وسلم 
  قال فكان عليه السالم بعد ذلك مل يأكل متكئاً حىت فارق الدنيا

َعةِ  َوأَْعَتدَْنا ِلَمن كَذََّب بِالسَّاَعةِ  َسِعرياً فهذا جواب ثالث عن تلك الشبهة كأنه أما قوله تعاىل َبلْ كَذَُّبواْ بِالسَّا
سبحانه قال ليس ما تعلقوا به شبهة عيلمة يف نفس املسألة بل الذي محلهم على تكذيبك تكذيبهم بالساعة استثقاالً 

يرجون ثواباً وال عقاباً وال يتحملون كلفة النظر لالستعداد هلا وحيتمل أن يكون املعىن أهنم يكذبون بالساعة فال 
  والفكر فلهذا ال ينتفعون مبا يورد عليهم من الدالئل مث قال َوأَعَْتْدَنا ِلَمن كَذََّب بِالسَّاَعةِ  َسِعرياً وفيه مسائل

ة االستعار وعن احلسن أنه املسألة األوىل قال أبو مسلم َوأَْعَتْدَنا أي جعلناها عتيداً ومعدة هلم والسعري النار الشديد
  اسم من أمساء جهنم

وعلى أن النار )  ١٣٣آل عمران ( املسألة الثانية احتج أصحابنا على أن اجلنة خملوقة بقوله تعاىل أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني 
وقوله أَعَْتْدَنا إخبار عن فعل  اليت هي دار العقاب خملوقة هبذه اآلية وهي قوله َوأَْعَتْدَنا ِلَمن كَذَّبَ بِالسَّاَعةِ  َسِعرياً

وقع يف املاضي فدلت اآلية على أن دار العقاب خملوقة قال اجلبائي حيتمل وأعتدنا النار يف الدنيا وهبا نعذب الكفار 
والفساق يف قبورهم وحيتمل نار اآلخرة ويكون معىن َوأَعَْتدَْنا أي سنعدها هلم كقوله َونَاَدى أَْصَحاُب الَْجنَّةِ  

واعلم أن هذا السؤال يف هناية السقوط ألن املراد من السعري إما نار الدنيا وإما نار )  ٤٤األعراف ( حَاَب النَّارِ أَْص



اآلخرة فإن كان األول فإما أن يكون املراد أنه تعاىل يعذهبم يف الدنيا بنار الدنيا أو يعذهبم يف اآلخرة بنار الدنيا 
بالنار يف الدنيا والتايل أيضاً باطل ألنه مل يقل أحد من األمة أنه تعاىل يعذب الكفرة واألول باطل ألنه تعاىل ما عذهبم 

يف اآلخرة بنريان الدنيا فثبت أن املراد نار اآلخرة وثبت أهنا معدة ومحل اآلية على أن اهللا سيجعلها معدة ترك 
َوأَْعَتْدَنا ِلَمن كَذََّب بِالسَّاَعةِ  َسِعرياً للظاهر من غري دليل وعلى أن احلسن قال السعري اسم من أمساء جهنم فقوله 

  صريح يف أنه تعاىل أعد جهنم
املسألة الثالثة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن السعيد من سعد يف بطن أمه فقالوا إن الذين أعد اهللا تعاىل هلم 

 بكوهنم من أهل السعري كذباً السعري وأخرب عن ذلك وحكم به أن صاروا مؤمنني من أهل الثواب انقلب حكم اهللا
وانقلب بذلك علمه جهالً وهذا االنقالب حمال واملؤدي إىل احملال حمال فصريورة أولئك مؤمنني من أهل الثواب 

  حمال فثبت أن السعيد ال ينقلب شقياً والشقي ال ينقلب سعيداً مث إنه

  ن مَّكَاٍن َبعِيٍد َسِمُعواْ لََها َتَغيُّظاً َوَزِفرياً وفيه مسائلسبحانه وتعاىل وصف السعري بصفات إحداها قوله إِذَا رَأَتُْهْم ّم
املسألة األوىل السعري مذكر ولكن جاء ههنا مؤنثاً ألنه تعاىل قال َرأَتُْهْم وقال َسِمعُواْ لََها وإمنا جاء مؤنثاً على معىن 

  النار
فالنار على ما هي عليه جيوز أن خيلق اهللا احلياة والعقل املسألة الثانية مذهب أصحابنا أن البنية ليست شرطاً يف احلياة 

والنطق فيها وعند املعتزلة ذلك غري جائز وهؤالء املعتزلة ليس هلم يف هذا الباب حجة إال استقراء العادات ولو 
صدق ذلك لوجب التكذيب باخنراق العادات يف حق الرسل فهؤالء قوهلم متناقض بل إنكار العادات ال يليق إال 

ظاً بأصول الفالسفة فعلى هذا قال أصحابنا قول اهللا تعاىل يف صفة النار إِذَا رَأَْتُهْم ّمن مَّكَاٍن بَِعيٍد َسِمعُواْ لََها تََغيُّ
َوَزِفرياً جيب إجراؤه على الظاهر ألنه ال امتناع يف أن تكون النار حية رائية مغتاظة على الكفار أما املعتزلة فقد 

يل وذكروا فيه وجوهاً أحدها قالوا معىن رأهتم ظهرت هلم من قوهلم دورهم تتراءى وتتناظر وقال احتاجوا إىل التأو
أي ال تتقابالن ملا جيب على املؤمن من جمانبة الكافر واملشرك ) إن املؤمن والكافر ال تتراءى نارامها ( عليه السالم 

ضطرامها وغلياهنا صارت ترى الكفار وتطلبهم وتتغيظ ويقال دور فالن متناظرة أي متقابلة وثانيها أن النار لشدة ا
عليهم وثالثها قال اجلبائي إن اهللا تعاىل ذكر النار وأراد اخلزنة املوكلة بتعذيب أهل النار ألن الرؤية تصح منهم وال 

  أراد أهلها)  ٨٢يوسف ( تصح من النار فهو كقوله وَاْسئَلِ الْقَْرَيةَ  
ول التغيظ عبارة عن شدة الغضب وذلك ال يكون مسموعاً فكيف قال اهللا تعاىل َسِمعُواْ املسألة الثالثة لقائل أن يق

لََها َتَغيُّظاً َوَزِفرياً واجلواب عنه من وجوه أحدها أن التغيظ وإن مل يسمع فإنه قد يسمع ما يدل عليه من الصوت 
يف احملبة فكذا ههنا واملعىن مسعوا هلا وهو كقوله رأيت غضب األمري على فالن إذا رأى ما يدل عليه وكذلك يقال 

صوتاً يشبه صوت املتغيظ وهو قول الزجاج وثانيها املعىن علموا هلا تغيظاً ومسعوا هلا زفرياً وهذا قول قطرب وهو 
  كقول الشاعر مقلداً سيفاً ورحماً وثالثها املراد تغيظ اخلزنة
 يبقى أحد إال وترعد فرائصه حىت إن إبراهيم عليه السالم املسألة الرابعة قال عبيد بن عمري إن جهنم لتزفر زفرة ال

  جيثو على ركبتيه ويقول نفسي نفسي
اهللا سبحانه ملا  الصفة الثانية للسعري قوله تعاىل َوإَذَا أُلْقُواْ مِْنَها َمكَاناً َضّيقاً مُّقَرَّنَِني َدعَْواْ ُهَناِلَك ثُبُوراً واعلم أن

بالبعد من جهنم وصف حاهلم عند ما يلقون فيها نعوذ باهللا منه مبا ال شيء أبلغ  وصف حال الكفار حينما يكونون
  منه وفيه مسائل

  املسألة األوىل يف َضيّقاً قراءتان التشديد والتخفيف وهو قراءة ابن كثري



الكافر  إن جهنم لتضيق على( املسألة الثانية نقل يف تفسري الضيق أمور قال قتادة ذكر لنا عبداهللا بن عمر قال 
والذي نفسي بيده إهنم ( عن ذلك فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وسئل النيب ) كضيق الزج على الرمح 

قال الكليب األسفلون يرفعهم اللهيب واألعلون خيفضهم ) يستكرهون يف النار كما يستكره الوتد يف احلائط 
  الداخلون

الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة ولذلك ) الكشاف ( فيزدمحون يف تلك األبواب الضيقة قال صاحب 
إن لكل مؤمن من القصور واجلنان كذا وكذا ( وصف اهللا اجلنة بأن عرضها السموات واألرض وجاء يف األحاديث 

  )البالء حيث ضم إىل العذاب الشديد الضيق ( ولقد مجع اهللا على أهل النار أنواع ) 
عاىل مُّقَرَّنَِني ِفى االْْصفَاِد إن أهل النار مع ما هم فيه من العذاب الشديد والضيق املسألة الثالثة قالوا يف تفسري قوله ت

الشديد يكونون مقرنني يف السالسل قرنت أيديهم إىل أعناقهم وقيل يقرن مع كل كافر شيطانه يف سلسلة ويف 
ع من العقاب الشديد دعوا أرجلهم األصفاد مث إنه سبحانه حكى عن أهل النار أهنم حني ما يشاهدون هذا النو

أول ( ثبوراً والثبور اهلالك ودعاؤهم أن يقولوا واثبوراه أي يقولوا يا ثبور هذا حينك وزمانك وروى أنس مرفوعاً 
من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على جانبيه ويسحبها من خلفه ذريته وهو يقول يا ثبوراه وينادون يا 

  )ثبورهم حىت يردوا النار 
قوله الَّ َتْدُعواْ الَْيْوَم ثُبُوراً واِحداً أي يقال هلم ذلك وهم أحقاء بأن يقال هلم ذلك وإن مل يكن مث قول ومعىن أما 

َواْدُعواْ ثُُبوراً كَِثرياً أنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم منه واحداً إمنا هو ثبور كثري إما ألن العذاب أنواع وألوان لكل 
ته أو ألهنم كلما نضجت جلودهم بدلوا غريها أو ألن ذلك العذاب دائم خالص عن نوع منها ثبور لشدته وفظاع

الشوب فلهم يف كل وقت من األوقات اليت ال هناية هلا ثبور أو ألهنم رمبا جيدون بسبب ذلك القول نوعاً من اخلفة 
ا الثبور سيزداد كل فإن املعذب إذا صاحب وبكى وجد بسببه نوعاً من اخلفة فيزجرون عن ذلك وخيربون بأن هذ

يوم ليزداد حزهنم وغمهم نعوذ باهللا منه قال الكليب نزل هذا كله يف حق أيب جهل والكفار الذين ذكروا تلك 
  الشبهات

آُءونَ خَاِلِديَن كَانَ َعلَى ا َيَشقُلْ أَذاِلكَ َخْيٌر أَْم َجنَّةُ  الُْخلِْد الَِّتى َوِعَد الُْمتَّقُونَ كَاَنْت لَُهْم َجَزآًء َوَمصِرياً لَُّهْم ِفيَها َم
  رَبَِّك َوْعداً مَّْسئُوالً
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا وصف حال العقاب املعد للمكذبني بالساعة أتبعه مبا يؤكد احلسرة والندامة فقال 
الطاعة فإن قيل كيف يقال العذاب خري أم جنة لرسوله قُلْ أَذاِلَك خَْيٌر أَْم َجنَّةُ  الُْخلْدِ أن يلتمسوها بالتصديق و

اخللد وهل جيوز أن يقول العاقل السكر أحلى أم الصرب قلنا هذا حيسن يف معرض التفريع كما إذا أعطى السيد 
  عبده ماالً فتمرد وأىب واستكرب فيضربه ضرباً وجيعاً ويقول على سبيل التوبيخ هذا أطيب أم ذاك

نا بقوله ُوِعَد الُْمتَّقُونَ على أن الثواب غري واجب على اهللا تعاىل ألن من قال السلطان املسألة الثانية احتج أصحاب
وعد فالناً أن يعطيه كذا فإنه حيمل ذلك على التفضيل فأما لو كان ذلك اإلعطاء واجباً ال يقال إنه وعده به أما 

لك الوعد للموصوفني بصفة التقوى وترتيب املعتزلة فقد احتجوا به أيضاً على مذهبهم قالوا ألنه سبحانه أثبت ذ
  احلكم على الوصف مشعر بالعلية فكذا يدل هذا على أن ذلك الوعد



  إمنا حصل معلالً بصفة التقوى والتفضيل غري خمتص باملتقني فوجب أن يكون املختص هبم واجباً
لود سواء كالشكر والشكور قال اهللا املسألة الثالثة قال أبو مسلم جنة اخللد هي اليت ال ينقطع نعيمها واخللد واخل

فإن قيل اجلنة اسم لدار الثواب وهي خملدة فأي فائدة يف قوله )  ٩اإلنسان ( تعاىل الَ نُرِيُد مِنكُمْ َجَزاء َوالَ ُشكُوراً 
وما هنا من  َجنَّةُ  الُْخلِْد قلنا اإلضافة قد تكون للتمييز وقد تكون لبيان صفة الكمال كما يقال اهللا اخلالق البارىء

  هذا الباب
  أما قوله كَاَنتْ لَُهمْ َجَزاء َوَمصِرياً ففيه مسائل

املسألة األوىل املعتزلة احتجوا هبذه اآلية على إثبات االستحقاق من وجهني األول أن اسم اجلزاء ال يتناول إال 
جلزاء األمر الذي يصريون إليه املستحق فأما الوعد مبحض التفضيل فإنه ال يسمى جزاء والثاين لو كان املراد من ا

مبجرد الوعد فحينئذ ال يبقى بني قوله جََزاء وبني قوله َمِصرياً تفاوت فيصري ذلك تكراراً من غري فائدة قال أصحابنا 
رمحهم اهللا ال نزاع يف كونه جََزاء إمنا النزاع يف أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو باالستحقاق وليس يف اآلية ما يدل 

  ينيعلى التع
املسألة الثانية قالت املعتزلة اآلية تدل على أن اهللا تعاىل ال يعفو عن صاحب الكبرية من وجهني األول أن صاحب 

الكبرية يستحق العقاب فوجب أن ال يكون مستحقاً للثواب ألن الثواب هو النفع الدائم اخلالص عن شوب الضرر 
مع بينهما حمال وما كان ممتنع الوجود امتنع أن حيصل والعقاب هو الضرر الدائم اخلالص عن شوب النفع واجل

استحقاقه فإذن مىت ثبت استحقاق العقاب وجب أن يزول استحقاق الثواب فنقول لو عفا اهللا عن صاحب الكبرية 
ن لكان إما أن خيرجه من النار وال يدخله اجلنة وذلك باطل باإلمجاع ألهنم أمجعوا على أن املكلفني يوم القيامة إما أ

وإما أن )  ٧الشورى ( يكونوا من أهل اجلنة أو من أهل النار ألنه تعاىل قال فَرِيٌق ِفى الَْجنَّةِ  َوفَرِيٌق ِفى السَِّعريِ 
خيرجه من النار ويدخله اجلنة وذلك باطل ألن اجلنة حق املتقني لقوله تعاىل كَاَنْت لَُهْم َجَزاء َوَمصِرياً فجعل اجلنة هلم 

 أهنا إمنا كانت هلم لكوهنا جزاء هلم على أعماهلم فكانت حقاً هلم وإعطاء حق اإلنسان لغريه ال جيوز وخمتصة هبم وبني
وملا بطلت األقسام ثبت أن العفو غري جائز أجاب أصحابنا مل ال جيوز أن يقال املتقون يرضون بإدخال اهللا أهل العفو 

لوا املتقي يف عرف الشرع خمتص مبن اتقى الكفر والكبائر وإن يف اجلنة فحينئذ ال ميتنع دخوهلم فيها الوجه الثاين قا
اختلفنا يف أن صاحب الكبرية هل يسمى مؤمناً أم ال لكنا اتفقنا على أنه ال يسمى متقياً مث قال يف وصف اجلنة إهنا 

 يدخلها كانت هلم جزاء ومصرياً وهذا للحصر واملعىن أهنا مصري للمتقني ال لغريهم وإذا كان كذلك وجب أن ال
  صاحب الكبرية قلنا أقصى ما يف الباب أن هذا العموم صريح يف الوعيد فتخصه بآيات الوعد

املسألة الثالثة لقائل أن يقول إن اجلنة ستصري للمتقني جزاء ومصرياً لكنها بعد ما صارت كذلك فلم قال اهللا تعاىل 
ما وعد اهللا فهو يف حتققه كأنه قد كان والثاين أنه كان مكتوباً كَاَنْت لَُهْم جََزاء َوَمصِرياً جوابه من وجهني األول أن 

  يف اللوح قبل أن خيلقهم اهللا تعاىل بأزمنة متطاولة أن اجلنة جزاؤهم ومصريهم

وفيه  ) ٣١فصلت ( أما قوله تعاىل لَُّهْم ِفيَها َما َيَشاءونَ خَاِلِديَن فهو نطري قوله َولَكُْم ِفيَها َما َتْشَتهِى أَنفُُسكُْم 
  مسائل

املسألة األوىل لقائل أن يقول أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية ال بد وأن يريدوها فإذا سألوها 
رهبم فإن أعطاهم إياها مل يبق بني الناقص والكامل تفاوت يف الدرجة وإن مل يعطها قدح ذلك يف قوله لَُّهْم ِفيَها َما 

كان ولده يف درجات النريان وأشد العذاب إذا اشتهى أن خيلصه اهللا تعاىل من ذلك  َيَشاءونَ وأيضاً فاألب إذا
العذاب فال بد وأن يسأل ربه أن خيلصه منه فإن فعل اهللا تعاىل ذلك قدح يف أن عذاب الكافر خملد وإن مل يفعل 



َها َما َيَشاءونَ وجوابه أن اهللا تعاىل يزيل ذلك قدح ذلك يف قوله وَلَكُْم ِفيَها َما َتشَْتهِى أَنفُُسكُْم ويف قوله لَُّهْم ِفي
  اخلاطر عن قلوب أهل اجلنة بل يكون اشتغال كل واحد منهم مبا فيه من اللذات شاغالً عن االلتفات إىل حال غريه

الغم املسألة الثانية شرط نعيم اجلنة أن يكون دائماً إذ لو انقطع لكان مشوباً بضرب من الغم ولذلك قال املتنيب أشد 
  عندي يف سرور

  تيقن عنه صاحبه انتقاال
  ولذلك اعترب اخللود فيه فقال لَُّهْم ِفيَها َما َيَشاءونَ َخاِلِديَن

املسألة الثالثة قوله تعاىل لَُّهْم ِفيَها َما َيَشاءونَ كالتنبيه على أن حصول املرادات بأسرها ال يكون إال يف اجلنة فأما يف 
من ( بد يف الدنيا من أن تكون راحاهتا مشوبة باجلراحات ولذلك قال عليه السالم غريها فال حيصل ذلك بل ال 

  )طلب ما مل خيلق أتعب نفسه ومل يرزق فقيل وما هو يا رسول اهللا فقال سرور يوم 
  أما قوله كَانَ َعلَى رَّبَك َوْعداً َمْسؤُوالً ففيه مسائل

فقوله كَانَ َعلَى رَبِّكَ ) من نذر ومسى فعليه الوفاء مبا مسى ( م للوجوب قال عليه السال) على ( املسألة األوىل كلمة 
يفيد أن ذلك واجب على اهللا تعاىل والواجب هو الذي لو مل يفعل الستحق تاركه بفعله الذم أو أنه الذي يكون 

الذم واستحقاق عدمه ممتنعاً فإن كان الوجوب على التفسري األول كان تركه حماالً ألن تركه ملا استلزم استحقاق 
اهللا تعاىل الذم حمال ومستلزم احملال حمال كان ذلك الترك حماالً واحملال غري مقدور فلم يكن اهللا تعاىل قادراً على أن 

ال يفعل فيلزم أن يكون ملجأ إىل الفعل وإن كان الوجوب على التفسري الثاين وهو أن يقال الواجب ما يكون عدمه 
ء الزماً فلم يكن اهللا قادراً فإن قيل إنه ثبت حبكم الوعد فنقول لو مل يفعل النقلب خربه ممتنعاً يكون القول باإلجلا

الصدق كذباً وعلمه جهالً وذلك حمال واملؤدي إىل احملال حمال فالترك حمال فيلزم أن يكون ملجأ إىل الفعل وامللجأ 
ؤال وجوابه أن فعل الشيء متقدم على اإلخبار إىل الفعل ال يكون قادراً وال يكون مستحقاً للثناء واملدح متام الس

  عن فعله وعن العلم بفعله فيكون ذلك الفعل فعالً ال على سبيل اإلجلاء فكان قادراً ومستحقاً للثناء واملدح
  املسألة الثانية قوله َوْعداً يدل على أن اجلنة حصلت حبكم الوعد ال حبكم االستحقاق وقد تقدم تقريره

( وله َمسُْؤوالً ذكروا فيه وجوهاً أحدها أن املكلفني سألوه بقوهلم َربََّنا ءاِتَنا َما َوَعدتََّنا َعلَى ُرُسِلَك املسألة الثالثة ق
وثانيها أن املكلفني سألوه بلسان احلال ألهنم ملا حتملوا املشقة الشديدة يف طاعته كان ذلك قائماً )  ١٩٤آل عمران 

  حاجات وفيك فطانةمقام السؤال قال املتنيب ويف النفس 
  سكويت كالم عندها وخطاب

ورابعها َوْعداً َمْسُؤوالً أي واجباً )  ٨غافر ( وثالثها املالئكة سألوا اهللا تعاىل ذلك بقوهلم َربََّنا َوأَْدِخلُْهْم جَنَّاِت َعْدٍن 
من هذا ألن سائر الوجوه  يقال ألعطينك ألفاً وعداً مسؤوالً أي واجباً وإن مل تسأل قال الفراء وسائر الوجوه أقرب

أقرب إىل احلقيقة وما قاله الفراء جماز وخامسها مسؤوالً أي من حقه أن يكون مسؤوالً ألنه حق واجب إما حبكم 
  االستحقاق على قول املعتزلة أو حبكم الوعد على قول أهل السنة

نُتْم أَْضلَلُْتْم ِعَباِدى َهاُؤالَِء أَْم ُهْم َضلُّوا السَّبِيلَ قَالُواْ ُسْبَحاَنَك َما َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه فََيقُولُ أََء
َر َوكَاُنواْ قَْوماً بُوراً فَقَدْ كَانَ َينَبِغى لََنآ أَن نَّتَِّخذَ ِمن ُدونَِك ِمْن أَْولَِيآَء َولَاِكن مَّتَّْعتَُهْم َوَءاَبآَءُهْم حَتَّى َنسُواْ الذِّكْ

َمآ أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن كَذَُّبوكُْم بَِما َتقُولُونَ فََما َتْسَتِطيُعونَ َصْرفاً َوالَ َنصْراً َوَمن َيظِْلم مِّنكُمْ ُنِذقُْه َعذَاباً كَبِرياً َو
  ْعَضكُمْ ِلَبْعضٍ ِفْتَنةً  أََتصْبُِرونَ َوكَانَ رَبَُّك َبِصرياًالْمُْرَسِلَني إِالَّ إِنَُّهمْ لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَيْمُشونَ ِفى االٌّ ْسوَاقِ َوَجَعلَْنا َب

  مث ههنا مسائل)  ٣الفرقان ( اعلم أن قوله تعاىل َوَيْوَم َيْحُشُرُهمْ راجع إىل قوله وَاتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه ءاِلَهةً  



  ْم بكسر الشنياملسألة األوىل َيْحُشُرُهْم فنقول كالمها بالنون والياء وقرىء َنْحُشُرُه
حياء املسألة الثانية ظاهر قوله َوَما َيعُْبُدونَ أهنا األصنام وظاهر قوله فََيقُولُ أَءنُتْم أَْضلَلُْتْم ِعَباِدى أنه من عبد من األ

  كاملالئكة واملسيح وغريمها ألن اإلضالل وخالفه منهم يصح فألجل هذا اختلفوا

هلم الوثن مجاد فكيف خاطبه اهللا تعاىل وكيف قدر على اجلواب فعند ذلك فمن الناس من محله على األوثان فإن قيل 
ذكروا وجهني أحدمها أن اهللا تعاىل خيلق فيهم احلياة فعند ذلك خياطبهم فريدون اجلواب وثانيها أن يكون ذلك 

ي واألرجل الكالم ال بالقول اللساين بل على سبيل لسان احلال كما ذكر بعضهم يف تسبيح املوات وكالم األيد
وكما قيل سل األرض من شق أهنارك وغرس أشجارك فإن مل جتبك حواراً أجابتك اعتباراً وأما األكثرون فزعموا أن 
املراد هو املالئكة وعيسى وعزير عليهم السالم قالوا ويتأكد هذا القول بقوله تعاىل َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميعاً ثُمَّ َيقُولُ 

ال تستعمل يف العقالء أجابوا عنه من ) ما ( وإذا قيل هلم لفظة )  ٤٠سبأ ( ُؤالَء إِيَّاكُْم كَاُنواْ َيْعُبُدونَ ِللَْملَاِئكَةِ  أََه
ملا ال يعقل والثاين أريد به الوصف كأنه ) من ( ملا ال يعقل بدليل أهنم قالوا ) ما ( وجهني األول ال نسلم أن كلمة 

ال )  ٣لكافرون ( َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َما أَْعُبُد )  ٥الشمس ( َماء َوَما َبَناَها وقوله تعاىل َوالسَّ) ومعبودهم ( قيل 
  يستقيم إال على أحد هذين الوجهني وكيف كان فالسؤال ساقط

املسألة الثالثة حاصل الكالم أن اهللا تعاىل حيشر املعبودين مث يقول هلم أأنتم أوقعتم عبادي يف الضالل عن طريق احلق 
هم ضلوا عنه بأنفسهم قالت املعتزلة وفيه كسر بني لقول من يقول إن اهللا يضل عباده يف احلقيقة ألنه لو كان أم 

األمر كذلك لكان اجلواب الصحيح أن يقولوا إهلنا ههنا قسم ثالث غريمها هو احلق وهو أنك أنت أضلتهم فلما مل 
تعاىل ال يضل أحداً من عباده فإن قيل ال نسلم أن املعبودين يقولوا ذلك بل نسبوا إضالهلم إىل أنفسهم علمنا أن اهللا 

ما تعرضوا هلذا القسم بل ذكروه فإهنم قالوا َولَاِكن مَّتَّْعتَُهْم َوءاَباءُهْم حَتَّى َنسُواْ الذّكَْر وهذا تصريح بأن ضالهلم 
دنيا قلنا لو كان األمر كذلك لكان إمنا حصل ألجل ما فعل اهللا هبم وهو أنه سبحانه وتعاىل متعهم وآباءهم بنعيم ال

يلزمهم أن يصري اهللا حمجوباً يف يد أولئك املعبودين ومعلوم أنه ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصري الكافر 
حمجوجاً مفحماً ملزماً هذا متام تقرير املعتزلة يف اآلية أجاب أصحابنا بأن القدرة على الضالل إن مل تصلح لالهتداء 

 تعاىل وإن صلحت له مل تترجح مصدريتها لإلضالل على مصدريتها لالهتداء إال ملرجح من اهللا فاإلضالل من اهللا
  تعاىل وعند لذلك يعود السؤال وأما ظاهر هذه اآلية فهو وإن كان هلم لكنه معارض بسائر الظواهر املطابقة لقولنا

إن احتمل أن يكون ذلك من املالئكة بأمر اهللا املسألة الرابعة ظاهر اآلية يدل على أن هذا السؤال من اهللا تعاىل و
  تعاىل بقي على اآلية سؤاالت

األول ما فائدة أنتم وهم وهال قيل أأضللتم عبادي هؤالء أم ضلوا السبيل اجلواب ليس السؤال عن الفعل ووجوده 
ستفهام حىت يعلم أنه ألنه لوال وجوده ملا توجه هذا العتاب وإمنا هو عن فاعله فال بد من ذكره وإيالئه حرف اال

  املسؤول عنه
السؤال الثاين أنه سبحانه كان عاملاً يف األزل حبال املسؤول عنه فما فائدة هذا السؤال اجلواب هذا استفهام على 

)  ١١٦دة املائ( سبيل التقريع للمشركني كما قال لعيسى قُلَت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِى َوأُّمىَ  إِلَاَهْينِ ِمن ُدوِن اللَِّه قَالَ 
  وألن أولئك املعبودين ملا برؤا أنفسهم وأحالوا ذلك الضالل عليهم صار تربؤ

  املعبودين عنهم أشد يف حسرهتم وحريهتم
السؤال الثالث قال تعاىل أَْم ُهمْ َضلُّوا السَّبِيلَ والقياس أن يقال ضل عن السبيل اجلواب األصل ذلك إال أن 



  يط وقلة االحتياط يقال ضل السبيلاإلنسان إذا كان متناهياً يف التفر
أما قوله سُْبحَاَنَك فاعلم أنه سبحانه حكى جواهبم ويف قوله سُْبَحاَنَك وجوه أحدها أنه تعجب منهم فقد تعجبوا مما 
قيل هلم ألهنم مالئكة وأنبياء معصومون فما أبعدهم عن اإلضالل الذي هو خمتص بإبليس وحزبه وثانيها أهنم نطقوا 

بذلك فكيف يليق حباهلم أن يضلوا عباده وثالثها ) املقدسون املؤمنون ( دلوا على أهنم املسبحون بسبحانك لي
قصدوا به تنزيهه عن األنداد سواء كان وثناً أو نبياً أو ملكاً ورابعها قصدوا تنزيهه أن يكون مقصوده من هذا 

  سأهلم تقريعاً للكفار وتوبيخاً هلمالسؤال استفادة علم أو إيذاء من كان بريئاً عن اجلرم بل إنه إمنا 
  أما قوله َما كَانَ َينبَِغى لََنا أَن نَّتَِّخذَ ِمن ُدونَِك ِمْن أَْوِلَياء ففيه مسائل

املسألة األوىل القراءة املعروفة أَن نَّتَِّخذَ بفتح النون وكسر اخلاء وعن أيب جعفر وابن عامر برفع النون وفتح اخلاء 
إمنا تدخل يف هذا الباب يف األمساء ) من ( قال الزجاج أخطأ من قرأ أَن نَّتَِّخذَ بضم النون ألن على ما مل يسم فاعله 

إذا كان مفعوالً أوالً وال تدخل على مفعول احلال تقول ما اختذت من أحد ولياً وال جيوز ما اختذت أحداً من ويل 
لياً وإىل مفعولني كقولك اختذ فالناً ولياً قال اختذ يتعدى إىل مفعول واحد كقولك اختذ و) الكشاف ( قال صاحب 

والقراءة األوىل من املتعدي إىل واحد وهو ِمْن أَْولَِياء واألصل )  ١٢٥النساء ( اهللا تعاىل َواتََّخذَ اللَُّه إِبْراِهيَم َخلِيالً 
ما بين له الفعل والثاين ِمْن أن نتخذ أولياء فزيدت من لتأكيد معىن النفي والثانية من املتعدي إىل مفعولني فاألول 

  أَْوِلَياء من للتبعيض أي ال نتخذ بعض أولياء وتنكري أولياء من حيث إهنم أولياء خمصوصون وهم اجلن واألصنام
املسألة الثانية ذكروا يف تفسري هذه اآلية وجوهاً أوهلا وهو األصح األقوى أن املعىن إذا كنا ال نرى أن نتخذ من 

ندعو غرينا إىل ذلك وثانيها ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال الشياطني يف توليهم الكفار كما دونك أولياء فكيف 
يريد الكفرة وقال وَالَِّذيَن كَفَُرواْ أَْوِلَياُؤُهمُ )  ٧٦النساء ( يوليهم الكفار قال تعاىل فَقَاِتلُواْ أَْوِلَياء الشَّْيطَاِن 

وثالثها ما كان لنا أن نتخذ من دون رضاك من أولياء أي ملا علمنا أنك ال  عن أيب مسلم)  ٢٥٧البقرة ( الطَّاغُوُت 
ترضى هبذا ما فعلناه واحلاصل أنه حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه ورابعها قالت املالئك إهنم عبيدك فال 

إهلاً لنفسه وخامسها أن ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من دون إذنك ولياً وال حبيباً فضالً عن أن يتخذ عبد عبداً آخر 
على قراءة أيب جعفر اإلشكال زائل فإن قيل هذه القراءة غري جائزة ألنه ال مدخل هلم يف أن يتخذهم غريهم أولياء 
قلنا املراد إنا ال نصلح لذلك فكيف ندعوهم إىل عبادتنا وسادسها أن هذا قول األصنام وأهنا قالت ال يصح منا أن 

  كننا ادعاؤنا أنا من املعبوديننكون من العابدين فكيف مي
املسألة الثالثة اآلية تدل على أنه ال جتوز الوالية والعداوة إال بإذن اهللا فكل والية مبنية على ميل النفس ونصيب 

  الطبع فذاك على خالف الشرع
  ماً ُبوراً ففيه مسائلأما قوله تعاىل وَلَاِكن مَّتَّْعَتُهْم َوءاَباءُهْم َحتَّى َنُسواْ الذّكَْر َوكَانُواْ قَْو

املسألة األوىل معىن اآلية أنك يا إهلنا أكثرت عليهم وعلى آبائهم من النعم وهي توجب الشكر واإلميان ال اإلعراض 
والكفران واملقصود من ذلك بيان أهنم ضلوا من عند أنفسهم ال بإضاللنا فإنه لوال عنادهم الظاهر وإال فمع ظهور 

راض عن طاعة اهللا تعاىل وقال آخرون إن هذا الكالم كالرمز فيما صرح به موسى عليه هذه احلجة ال ميكن اإلع
وذلك ألن اجمليب قال إهلي أنت الذي أعطيته مجيع مطالبه من )  ١٥٥األعراف ( السالم يف قوله إِنْ ِهىَ  إِالَّ ِفْتَنُتَك 

له عن التوجه إىل طاعتك واالشتغال خبدمتك الدنيا حىت صار كالغريق يف حبر الشهوات واستغراقه فيها صار صاداً 
  فإن هي إال فتنتك

  القرآن والشرائع أو ما فيه حسن ذكرهم يف الدنيا واآلخرة) و ( املسألة الثانية الذكر ذكر اهللا واإلميان به 



ل رجل املسألة الثالثة قال أبو عبيدة يقال رجل بور ورجالن بور ورجال بور وكذلك األنثى ومعناه هالك وقد يقا
بائر وقوم بور وهو مثل هائر وهور والبوار اهلالك وقد احتج أصحابنا هبذه اآلية يف مسألة القضاء والقدر وال شك 
أن املراد منه وكانوا من الذين حكم عليهم يف اآلخرة بالعذاب واهلالك فالذي حكم اهللا عليه بعذاب اآلخرة وعلم 

ة عليه لو صار مؤمناً لصار اخلرب الصدق كذباً ولصار العلم جهالً ذلك وأثبته يف اللوح احملفوظ وأطلع املالئك
ولصارت الكتابة املثبتة يف اللوح احملفوظ باطلة ولصار اعتقاد املالئكة جهالً وكل ذلك حمال ومستلزم احملال حمال 

لب سعيداً ومن وجه فصدور اإلميان منه حمال فدل على أن السعيد ال ميكنه أن ينقلب شقياً والشقي ال ميكنه أن ينق
آخر هو أهنم ذكروا أن اهللا تعاىل آتاهم أسباب الضالل وهو إعطاء املرادات يف الدنيا واستغراق النفس فيها ودلت 

اآلية على أن ذلك السبب بلغ مبلغاً يوجب البوار فإن ذكر البوار عقيب ذلك السبب يدل على أن البوار إمنا 
م إىل أنه تعاىل فعل بالكافر ما صار معه حبيث ال ميكنه ترك الكفر حصل ألجل ذلك السبب فرجع حاصل الكال

  وحينئذ ظهر أن السعيد ال ينقلب شقياً وأن الشقي ال ينقلب سعيداً
أما قوله تعاىل فَقَْد كَذَُّبوكُمْ بَِما َتقُولُونَ فاعلم أنه قرىء َيقُولُونَ بالياء والتاء فمعىن من قرأ بالتاء فقد كذبوكم 

) بقولكم ( هنم آهلة أي كذبوكم يف قولكم إهنم آهلة ومن قرأ بالياء املنقوطة من حتت فاملعىن أهنم كذبوكم بقولكم إ
  سُْبَحاَنَك ومثاله قولك كتبت بالقلم

أنتم يا أما قوله فََما َتْسَتِطيُعونَ َصْرفاً َوالَ َنصْراً فاعلم أنه قرىء َيْسَتِطيُعونَ بالياء والتاء أيضاً يعين فما تستطيعون 
أيها الكفار صرف العذاب عنكم وقيل الصرف التوبة وقيل احليلة من قوهلم إنه ليتصرف أي حيتال أو فما يستطيع 

  أن حيتالوا لكم) و ( آهلتكم أن يصرفوا عنكم العذاب 
  أما قوله تعاىل َوَمن َيظِْلم ّمنكُْم ُنِذقُْه َعذَاباً كَبِرياً ففيه مسألتان

  )الظلم ( يذقه بالياء وفيه ضمري اهللا تعاىل أو ضمري املسألة األوىل قرىء 
للعموم يف معرض ) من ( املسألة الثانية أن املعتزلة متسكوا هبذه اآلية يف القطع بوعيد أهل الكبائر فقالوا ثبت أن 

امل لقوله َوَمن لَّْم يَُتْب والفاسق ظ)  ١٣لقمان ( الشرط وثبت أن الكافر ظامل لقوله بِاللَِّه إِنَّ الشّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم 
  فثبت هبذه اآلية أن الفاسق ال يعفى عنه بل يعذب ال حمالة)  ١١احلجرات ( فَأُْولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ 

يف معرض الشرط للعموم والكالم فيه مذكور يف أصول الفقه سلمنا أنه ) من ( واجلواب أنا ال نسلم أن كلمة 
ودعوى القطع ممنوعة فإنا نرى يف العرف العام املشهور استعمال صيغ العموم مع أن  للعموم ولكن قطعاً أم ظاهراً

 أَْم لَْم املراد هو األكثر أو ألن املراد أقوام معينون والدليل عليه قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ َسَواء َعلَْيهِْم ءأَنذَرَْتُهْم
 إن كثرياً من الذين كفروا قد آمنوا فال دافع له إال أن يقال قوله الَِّذيَن كَفَُرواْ مث)  ٦البقرة ( ُتنِذْرُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ 

وإن كان يفيد العموم لكن املراد منه الغالب أو املراد منه أقوام خمصوصون وعلى التقديرين ثبت أن استعمال ألفاظ 
العموم داللة ظاهرة ال قاطعة وذلك العموم يف األغلب عرف ظاهر وإذا كان كذلك كانت داللة هذه الصيغ على 

ال ينفي جتويز العفو سلمنا داللته قطعاً ولكنا أمجعنا على أن قوله َوَمن َيظِْلم مّنكُْم مشروط بأن ال يوجد ما يزيله 
وعند هذا نقول هذا مسلم لكن مل قلت بأن مل يوجد ما يزيله فإن العفو عندنا أحد األمور اليت تزيله وذلك هو أحد 

ثة أول املسألة سلمنا داللته على ما قال ولكنه معارض بآيات الوعد كقوله إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ الثال
فإن قيل آيات الوعيد أوىل ألن السارق يقطع على سبيل )  ١٠٧الكهف ( كَاَنْت لَُهْم جَنَّاُت الِْفْردَْوسِ ُنُزالً 

للعقاب ال جيوز قطع يده على سبيل التنكيل فإذا ثبت أنه مستحق للعقاب ثبت أن  التنكيل ومن مل يكن مستحقاً
استحقاق الثواب أحبط ملا بينا أن اجلمع بني االستحقاقني حمال قلنا ال نسلم أن السارق يقطع على سبيل التنكيل أال 



هذه املقامات ولكن قوله تعاىل َوَمن ترى أنه لو تاب فإنه يقطع ال على سبيل التنكيل بل على سبيل احملنة نزلنا عن 
  َيظِْلم ّمنكُْم إنه خطاب مع قوم خمصوصني معينني فهب أنه ال يعفو عنهم فلم قلت إنه ال يعفو عن غريهم

  ْسوَاقِ ففيه مسائلأما قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الْمُْرَسِلَني إِالَّ إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَيْمُشونَ ِفى االْ
بني اهللا تعاىل )  ٧الفرقان ( املسألة األوىل هذا جواب عن قوهلم َما ِلَهاذَا الرَّسُولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َوَيْمِشى ِفى االْْسوَاقِ 

  أن هذه عادة مستمرة من اهللا يف كل رسله فال وجه هلذا الطعن
بفتح األلف ألنه متوسط واملكسورة ال تليق إال باالبتداء فألجل هذا  املسألة الثانية حق الكالم أن يقال أَالَ إِنَُّهْم

صفة ملوصوف حمذوف واملعىن وما أرسلنا قبلك أحداً من ) إال ( ذكروا وجوهاً أحدها قال الزجاج اجلملة بعد 
تعاىل َوَما ِمنَّا إِالَّ لَُه َمقَاٌم  املرسلني إال آكلني وماشني وإمنا حذف ألن يف قوله ِمَن الْمُْرَسِلَني دليالً عليه ونظريه قوله

على معىن وما منا أحد وثانيها قال الفراء إنه صلة السم متروك اكتفى بقوله ِمَن )  ١٦٤الصافات ( مَّْعلُوٌم 
ك قوله َوإِن ّمنكُْم إِالَّ الْمُْرَسِلَني عنه واملعىن إال من أهنم كقوله َوَما ِمنَّا إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم أي من له مقام معلوم وكذل

أي إال من يردها فعلى قول الزجاج املوصوف حمذوف وعلى قول الفراء املوصول هو )  ٧١مرمي ( َوارُِدَها 
احملذوف وال جيوز حذف املوصول وتبقية الصلة عند البصريني وثالثها قال ابن األنباري تكسر إن بعد االستثناء 

  ورابعها قال بعضهم املعىن إال قيل إهنم بإضمار واو على تقدير إال وإهنم
املسألة الثالثة قرىء يَْمُشونَ على البناء للمفعول أي متشيهم حوائجهم أو الناس ولو قرىء َيْمُشونَ لكان أوجه لوال 

  الرواية

  أما قوله تعاىل َوَجَعلَْنا َبْعَضكُْم ِلَبْعضٍ ِفْتَنةً  ففيه مسائل
أن هذا يف رؤساء املشركني وفقراء الصحابة فإذا رأى الشريف الوضيع قد أسلم  املسألة األوىل فيه أقوال أحدها

قبله أنف أن يسلم فأقام على كفره لئال يكون للوضيع السابقة والفضل عليه ودليله قوله تعاىل لَْو كَانَ َخْيراً مَّا 
ا أن هذا عام يف مجيع الناس روى أبو وهذا قول الكليب والفراء والزجاج وثانيه)  ١١األحقاف ( َسَبقُوَنا إِلَْيِه 

ويل للعامل من اجلاهل وويل للسلطان من الرعية وويل للرعية ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الدرداء عن النيب 
وقرأ ) من السلطان وويل للمالك من اململوك وويل للشديد من الضعيف وللضعيف من الشديد بعضهم لبعض فتنة 

أن هذا يف أصحاب البالء والعافية هذا يقول مل مل أجعل مثله يف اخللق واخللق ويف العقل ويف العلم هذه اآلية وثالثها 
ويف الرزق ويف األجل وهذا قول ابن عباس واحلسن ورابعها هذا احتجاج عليهم يف ختصيص حممد بالرسالة مع 

اع أذاهم على ما قال وَلََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن مساواته إياهم يف البشرية وصفاهتا فابتلى املرسلني باملرسل إليهم وأنو
واملرسل إليهم يتأذون أيضاً من )  ١٨٦آل عمران ( أُوتُواْ الِْكتَاَب ِمن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذيَن أَشَْركُواْ أَذًى كَِثرياً 

دوماً واألوىل محل اآلية املرسل بسبب احلسد وصريورته مكلفاً باخلدمة وبذل النفس واملال بعد أن كان رئيساً خم
  على الكل ألن بني اجلميع قدراً مشتركاً

املسألة الثانية قال أصحابنا اآلية تدل على القضاء والقدر ألنه تعاىل قال َوَجَعلَْنا بَْعَضكُْم ِلبَْعضٍ ِفْتَنةً  قال اجلبائي 
وهذا التأويل ضعيف ألنه تعاىل أضاف هذا اجلعل هو مبعىن التعريف كما يقال فيمن سرق إن فالناً لص جعله لصاً 

اجلعل إىل وصف كونه فتنة ال إىل احلكم بكونه كذلك بل العقل يدل على أن املراد غري ما ذكره وذلك ألن فاعل 
السبب فاعل للمسبب فمن خلقه اهللا تعاىل على مزاج الصفراء واحلرارة وخلق الغضب فيه مث خلق فيه اإلدراك 

غضب فمن فعل هذا اجملموع كان هو الفاعل للغضب ال حمالة وكذا القول يف احلسد الذي يطلعه على الشيء امل
وسائر األخالق واألفعال وعند هذا يظهر أنه سبحانه هو الذي جعل البعض فتنة للبعض سلمنا أن املراد ما قاله 



اهللا تعاىل من الصدق إىل اجلبائي أن املراد من اجلعل هو احلكم ولكن اجملعول إن انقلب لزم انقالبه انقالب حكم 
  الكذب وذلك حمال فانقالب ذلك اجلعل حمال فانقالب اجملعول أيضاً حمال وعند ذلك يظهر القول بالقضاء والقدر

بأنه يأكل ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة الوجه يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها أن القوم ملا طعنوا يف الرسول 
سواق وبأنه فقري كانت هذه الكلمات جارية جمرى اخلرافات فإنه ملا قامت الداللة على النبوة مل الطعام وميشي يف األ

يتأذى منهم من حيث إهنم كانوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكن لشيء من هذه األشياء أثر يف القدح فيها فكان النيب 
وا يفهمون اجلواب اجليد فال جرم صربه اهللا يشتمونه ومن حيث إهنم كانوا يذكرون الكالم املعوج الفاسد وما كان
  تعاىل على كل تلك األذية وبني أنه جعل اخللق بعضهم فتنة للبعض

  أما قوله تعاىل أََتْصبُِرونَ َوكَانَ رَبَُّك َبِصرياً ففيه مسائل
ً اخلرب ملا ذكر عقيبه أََتصْبُِرونَ ألن أمر  املسألة األوىل قالت املعتزلة لو كان املراد من قوله َوَجَعلَْنا َبْعَضكُْم ِلَبْعضٍ ِفْتَنة

  العاجز غري جائز
  املسألة الثانية املعىن أتصربون على البالء فقد علمتم ما وعد اهللا الصابرين َوكَانَ رَبَُّك َبِصرياً

  أي هو العامل مبن يصرب ومن ال يصرب فيجازي كالً منهم مبا يستحقه من ثواب وعقاب
أََتْصبُِرونَ استفهام واملراد منه التقرير وموقعه بعد ذكر الفتنة موقع أيكم بعد االبتالء يف قوله املسألة الثالثة قوله 

  ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً
َبرُواْ ِفى أَنفُسِهِْم َوَعَتْوا ُعُتّواً كَبِرياً َيْوَم َوقَالَ الَِّذيَن الَ َيْرُجونَ لِقَآَءَنا لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيَنا الَْملَاِئكَةُ  أَْو َنَرى َربََّنا لَقَدِ اسَْتكْ

واْ ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَبآًء َيَرْونَ الَْملَاِئكَةَ  الَ ُبْشَرى َيْوَمِئٍذ لِّلُْمْجرِِمَني َوَيقُولُونَ ِحْجراً مَّْحُجوراً َوقَِدْمَنآ إِلَى َما َعِملُ
  َيْوَمِئذٍ َخْيٌر مُّْستَقَّراً وَأَْحَسُن َمقِيالًمَّنثُوراً أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  

الشبهة الرابعة ملنكري اعلم أن قوله تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن الَ يَْرُجونَ ِلقَاءَنا لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيَنا الَْملَِئكَةُ  أَْو َنَرى َربََّنا هو 
املالئكة حىت يشهدوا أن حممداً حمق يف دعواه أَوْ َنَرى وحاصلها مل مل ينزل اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( نبوة حممد 

َربََّنا حىت خيربنا بأنه أرسله إلينا وتقرير هذه الشبهة أن من أراد حتصيل شيء وكان له إىل حتصيله طريقان أحدمها 
قصود يفضي إليه قطعاً واآلخر قد يفضي وقد ال يفضي فاحلكيم جيب عليه يف حكمته أن خيتار يف حتصيل ذلك امل

أكثر إفضاء ) صلى اهللا عليه وسلم ( الطريق األقوى واألحسن وال شك أن إنزال املالئكة ليشهدوا بصدق حممد 
لفعل ذلك وحيث مل يفعل ذلك علمنا أنه ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل املقصود فلو أراد اهللا تعاىل تصديق حممد 

  أراد تصديقه هذا حاصل الشبهة مث ههنا مسائل
ألة األوىل قال الفراء قوله تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن الَ يَْرُجونَ ِلقَاءَنا معناه ال خيافون لقاءنا ووضع الرجاء يف موضع املس

أي ال ختافون له )  ١٣نوح ( اخلوف لغة هتامية إذا كان معه جحد ومثله قوله تعاىل مَالَكُْم الَ تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً 
وجه لذلك ألن الكالم مىت أمكن محله على احلقيقة مل جيز محله على اجملاز ومعلوم أن من عظمة وقال القاضي ال 

حال عباد األصنام أهنم كما ال خيافون العقاب لتكذيبهم باملعاد فكذلك ال يرجون لقاءنا ووعدنا على الطاعة من 
  هلذا الرجاء اجلنة والثواب ومعلوم أن من ال يرجو ذلك ال خياف العقاب أيضاً فاخلوف تابع

املسألة الثانية اجملسمة متسكوا بقوله تعاىل لِقَاءَنا أنه جسم وقالوا اللقاء هو الوصول يقال هذا اجلسم لقي ذلك أي 
فدلت اآلية على أنه سبحانه جسم )  ١٢القمر ( وصل إليه واتصل به وقال تعاىل فَالْتَقَى املَاء َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر 

 األول طريق بعض أصحابنا قال املراد من اللقاء هو الرؤية وذلك ألن الرائي يصل برؤيته إىل واجلواب على طريقني



حقيقة املرئي فسمى اللقاء أحد أنواع الرؤية والنوع اآلخر االتصال واملماسة فدلت اآلية من هذا الوجه على جواز 
  الرؤية الطريق الثاين وهو كالم املعتزلة قال

رؤية البصر جهل باللغة فيقال يف الدعاء لقاك اهللا اخلري وقد يقول القائل مل ألق األمري وإن رآه القاضي تفسري اللقاء ب
من بعد أو حجب عنه ويقال يف الضرير لقي األمري إذا أذن له ومل حيجب وقد يلقاه يف الليلة الظلماء وال يراه بل 

 يوم ال متلك نفس لنفس شيئاً ال أن رؤية البصر املراد من اللقاء ههنا هو املصري إىل حكمه حيث ال حكم لغريه يف
واعلم أن هذا الكالم ضعيف ألنا ال نفسر اللقاء برؤية البصر بل نفسره مبعىن مشترك بني رؤية البصر وبني 

االتصال واملماسة وهو الوصول إىل الشيء وقد بينا أن الرائي يصل برؤيته إىل املرئي واللفظ املوضوع ملعىن مشترك 
ان كثرية ينطلق على كل واحد من تلك املعاين فيصح قوله لقاك اخلري ويصح قول األعمى لقيت األمري بني مع

ويصح قول البصري لقيته مبعىن رأيته وما لقيته مبعىن ما وصلت إليه وإذا ثبت هذا فنقول قوله َوقَالَ الَِّذيَن الَ َيْرُجونَ 
رجاء اللقاء حاصالً ومسمى اللقاء مشترك بني الوصول املكاين ِلقَاءَنا مذكور يف معرض الذم هلم فوجب أن يكون 

وبني الوصول بالرؤية وقد تعذر األول فتعني الثاين وقوله املراد من اللقاء الوصول إىل حكمه صرف للفظ عن 
  رظاهره بغري دليل فثبت داللة اآلية على صحة الرؤية بل على وجوهبا بل على أن إنكارها ليس إال من دين الكفا

املسألة الثالثة قوله لَْوال أُنزِلَ معناه هال أنزل قال الكليب ومقاتل نزلت هذه اآلية يف أيب جهل والوليد وأصحاهبما 
  الذين كانوا منكرين للنبوة والبعث

  لك الشبهة وفيه مسائلأما قوله تعاىل لَقَِد اْسَتكَْبُرواْ ِفى أَنفُِسهِْم َوَعَتْوا ُعتُّواً كَبِرياً فاعلم أن هذا هو اجلواب عن ت
املسألة األوىل يف تقرير كونه جواباً وذلك من وجوه أحدها أن القرآن ملا ظهر كونه معجزاً فقد ثبتت داللة نبوة 

فبعد ذلك يكون اقتراح أمثال هذه اآليات ال يكون إال حمض االستكبار والتعنت ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
ل لكان أيضاً من مجلة املعجزات وال يدل على الصدق خلصوص كونه بنزول امللك وثانيها أن نزول املالئكة لو حص

بل لعموم كونه معجزاً فيكون قبول ذلك املعجز ورد ذلك املعجز اآلخر ترجيحاً ألحد املثلني على اآلخر من غري 
( عن صدق حممد  مزيد فائدة ومرجح وهو حمض االستكبار والتعنت وثالثها أهنم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه

وهو سبحانه يقول نعم هو رسويل فذلك ال يزيد يف التصديق على إظهار املعجز على يد ) صلى اهللا عليه وسلم 
ألنا بينا أن املعجز يقوم مقام التصديق بالقول إذ ال فرق وقد ادعى النبوة بني أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

يت فيحييه اهللا تعاىل والعادة مل جتر مبثله وبني أن يقول له صدقت وإذا كان يقول اللهم إن كنت صادقاً فأحىي هذا امل
التصديق احلاصل بالقول أو احلاصل باملعجز يف كونه تصديقاً للمدعى كان تعيني أحدمها حمض االستكبار والتعنت 

لة أن نقول إن اهللا تعاىل يفعل ورابعها وهو أنا نعتقد أن اهللا سبحانه وتعاىل يفعل حبسب املصاحل على ما يقوله املعتز
حبسب املشيئة عى ما يقوله أصحابنا فإن كان األول مل جيز هلم أن يعينوا املعجز إذ رمبا كان إظهار ذلك املعجز 

مشتمالً على مفسدة ال يعرفها إال اهللا تعاىل وكان التعيني استكباراً وعتواً من حيث إنه ملا ظنه مصلحة قطع بكونه 
ذلك فقد اعتقد يف نفسه أنه عامل بكل املعلومات وذلك استكبار عظيم وإن كان الثاين وهو قول مصلحة فمن قال 

أصحابنا فليس للعبد أن يقترح على ربه فإنه سبحانه فعال ملا يريد فكان االقتراح استكباراً وعتواً وخروجاً عن حد 
بعثة األنبياء اإلحسان إىل اخللق فامللك الكبري إذا العبودية إىل مقام املنازعة واملعارضة وخامسها وهو أن املقصود من 

  أحسن إىل



بعض الضعفاء رمحة عليه فأخذ ذلك الضعيف إىل اللجاج والنزاع ويقول ال أريد هذا بل أريد ذاك حسن أن يقال 
إن هذا املكدى قد استكرب يف نفسه وعتا عتواً شديداً من حيث ال يعرف قدر نفسه ومنتهى درجته فكذا ههنا 

سادسها ميكن أن يكون املراد أن اهللا تعاىل قال لو علمت أهنم ما ذكروا هذا السؤال ألجل االستكبار والعتو و
الشديد ألعطيتهم مقترحهم ولكين علمت أهنم ذكروا هذا االقتراح ألجل االستكبار والتعنت فلو أعطيتهم 

من اللفظ وسابعها لعلهم مسعوا من أهل  مقترحهم ملا انتفعوا به فال جرم ال أعطيهم ذلك وهذا التأويل يعرف
الكتاب أن اهللا تعاىل ال يرى يف الدنيا وأنه تعاىل ال ينزل املالئكة يف الدنيا على عوام اخللق مث إهنم علقوا إمياهنم على 

  ذلك على سبيل التعنت أو على سبيل االستهزاء
جتوز رؤيته ألن رؤيته لو كانت جائزة ملا كان سؤاهلا عتواً  املسألة الثانية قالت املعتزلة اآلية دلت على أن اهللا تعاىل ال

اً كَبِرياً ليس إال ألجل سؤال الرؤية حىت لو أهنم  واستكباراً قالوا وقوله لَقَِد اْسَتكَْبُرواْ ِفى أَنفُسِهِْم َوَعَتْوا ُعُتّو
أمر الرؤية يف آية أخرى على حدة اقتصروا على نزول املالئكة ملا خوطبوا بذلك والدليل عليه أن اهللا تعاىل ذكر 

وذكر نزول )  ٥٥البقرة ( وذكر االستعظام وهو قوله لَن نُّْؤِمَن لَكَ َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرةً  فَأََخذَْتكُمُ الصَّاِعقَةُ  
وهل نرى املالئكة فثبت  املالئكة على حدة يف آية أخرى فلم يذكر االستعظام وهو قوهلم لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيَنا الَْملَِئكَةُ 

  هبذا أن االستكبار والعتو يف هذه اآلية إمنا حصل ألجل سؤال الرؤية
واعلم أن الكالم على ذلك قد تقدم يف سورة البقرة والذي نريده ههنا أنا بينا أن قوله َوقَالَ الَِّذيَن الَ يَْرُجونَ ِلقَاءَنا 

أن يدل ذلك على أن الرؤية مستحيلة ألن من طلب شيئاً حماالً ال يدل على الرؤية وأما االستكبار والعتو فال ميكن 
يقال إنه عتا واستكرب أال ترى أهنم ملا قالوا اْجَعلْ لََّنا إِلًَها كََما لَُهْم ءاِلَهةٌ  مل يثبت هلم بطلب هذا احملال عتواً 

واالستكبار ال يثبت إال إذا طلب اإلنسان ما ال بل العتو )  ١٣٨األعراف ( واستكباراً بل قال إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ 
يليق به ممن فوقه أو كان الئقاً به ولكنه يطلبه على سبيل التعنت وباجلملة فقد ذكرنا وجوهاً كثرية يف حتقيق معىن 

ىل االستكبار والعتو سواء كانت الرؤية ممتنعة أو ممكنة ومما يدل عليه أن موسى ملا سأل الرؤية ما وصفه اهللا تعا
باالستكبار والعتو ألنه عليه السالم طلب الرؤية شوقاً وهؤالء طلبوها امتحاناً وتعنتاً ال جرم وصفهم بذلك فثبت 

  فساد ما قاله املعتزلة
يف قلوهبم واعتقدوه كما ) عن احلق وهو الكفر والعناد ( املسألة الثالثة إمنا قال ِفى أَنفُِسهِمْ ألهنم أضمروا االستكبار 

وقوله َوَعَتْوا ُعُتّواً كَبِرياً أي جتاوزوا احلد يف الظلم يقال )  ٥٦غافر ( ِفى ُصُدورِِهْم إِالَّ كِْبٌر مَّا ُهم بِبَاِلِغيِه قال إِن 
فالن وقد وصف العتو بالكرب فبالغ يف إفراطه يعين أهنم مل جيترئوا على هذا القول العظيم إال ألهنم بلغوا ) عتا ( عتا 

  أقصى العتوغاية االستكبار و
ب لقوهلم لَْوالَ أُنزِلَ أما قوله تعاىل َيْوَم َيَرْونَ الَْملَِئكَةَ  الَ ُبشَْرى َيْومَِئٍذ لّلُْمْجرِِمَني َويَقُولُونَ ِحجْراً مَّْحجُوراً فهو جوا
  َعلَْيَنا الَْملَِئكَةُ  فبني تعاىل أن الذي سألوه سيوجد ولكنهم يلقون منه ما يكرهون وههنا مسائل

  املسألة األوىل ذكروا يف انتصاب َيْومٍ وجهني األول أن العامل ما دل عليه الَ ُبْشَرى أي يوم يرون املالئكة

  و َيْوَمِئٍذ للتكرير الثاين أن التقدير اذكر يوم يرون املالئكة) يبغون البشرى ( 
  باقون يريد يوم القيامةاملسألة الثانية اختلفوا يف ذلك اليوم فقال ابن عباس يريد عند املوت وقال ال

املسألة الثالثة إمنا يقال للكافر ال بشرى ألن الكافر وإن كان ضاالً مضالً إال أنه يعتقد يف نفسه أنه كان هادياً 
مهتدياً فكان يطمع يف ذلك الثواب العظيم وألهنم رمبا عملوا ما رجوا فيه النفع كنصرة املظلوم وعطية الفقري وصلة 

ا بكفره فبني سبحانه أهنم يف أول األمر يشافهون مبا يدل على هناية اليأس واخليبة وذلك هو الرحم ولكنه أبطله



  ) ٤٧الزمر ( النهاية يف اإليالم وهو املراد من قوله َوَبَدا لَُهْم ّمَن اللَِّه َما لَْم َيكُونُواْ َيحَْتِسُبونَ 
رى هلم لكنه قال ال بشرى للمجرمني وفيه وجهان املسألة الرابعة حق الكالم أن يقال يوم يرون املالئكة ال بش

أحدمها أنه ظاهر يف موضع ضمري والثاين أنه عام فقد تناوهلم بعمومه قالت املعتزلة تدل اآلية على القطع بوعيد 
وقات الفساق وعدم العفو ألن قوله الَ ُبشَْرى لّلُْمْجرِِمَني نكرة يف سياق النفي فيعم مجيع أنواع البشرى يف مجيع األ

بدليل أن من أراد تكذيب هذه القضية قال بل له بشرى يف الوقت الفالين فلما كان ثبوت البشرى يف وقت من 
األوقات يذكر لتكذيب هذه القضية علمنا أن قوله تعاىل الَ ُبْشَرى يقتضي نفي مجيع أنواع البشرى يف كل األوقات 

وراً والعفو من اهللا من أعظم البشرى واخلالص من النار بعد دخوهلا مث إنه سبحانه أكد هذا النفي بقوله ِحجْراً مَّْحُج
من أعظم البشرى فوجب أن ال يثبت ذلك ألحد من ) صلى اهللا عليه وسلم ( من أعظم البشرى وشفاعة الرسول 

بدليل قوله اجملرمني والكالم على التمسك بصيغ العموم قد تقدم غري مرة قال املفسرون املراد باجملرمني ههنا الكفار 
  ) ٧٢املائدة ( إِنَُّه َمن ُيشْرِْك بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَيِه الَْجنَّةَ  

املسألة اخلامسة يف تفسري قوله ِحْجراً مَّْحُجوراً ذكر سيبويه يف باب املصادر غري املتصرفة املنصوبة بأفعال متروك 
أو ) موتور ( وهذه كلمة كانوا يتكلمون هبا عند لقاء عدو ) اهللا ( وعمرك ) اهللا ( إظهارها حنو معاذ اهللا وقعدك 

كذا وكذا فيقول حجراً ) يفعل ( هجوم نازلة وحنو ذلك يضعوهنا موضع االستعاذة قال سيبويه يقول الرجل للرجل 
أن مينع ذلك  وهي من حجره إذا منعه ألن املستعيذ طالب من اهللا أن مينع املكروه فال يلحقه فكان املعىن أسأل اهللا

منعاً وحيجره حجراً وجميئه على فعل أو فعل يف قراءة احلسن تصرف فيه الختصاصه مبوضع واحد فإن قيل ملا ثبت 
ذبل ذابل ( أنه من باب املصادر فما معىن وصفه بكونه حمجوراً قلنا جاءت هذه الصفة لتأكيد معىن احلجر كما قالوا 

  اهلوان وموت مائت وحرام حمرم) فالذبل 
املسألة السادسة اختلفوا يف أن الذين يقولون حجراً حمجوراً من هم على ثالثة أقوال القول األول أهنم هم الكفار 

يوم القيامة كرهوا لقاءهم ) و ( إذا رأوهم عند املوت ) مث ( وذلك ألهنم كانوا يطلبون نزول املالئكة ويقترحونه 
ونزول ) املوتور ( فقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو  وفزعوا منهم ألهنم ال يلقوهنم إال مبا يكرهون

الشدة القول الثاين أن القائلني هم املالئكة ومعناه حراماً حمرماً عليكم الغفران واجلنة والبشرى أي جعل اهللا ذلك 
قالت احلفظة هلم حجراً  حراماً عليكم مث اختلفوا على هذا القول فقال بعضهم إن الكفار إذا خرجوا من قبورهم

حمجوراً وقال الكليب املالئكة على أبواب اجلنة يبشرون املؤمنني باجلنة ويقولون للمشركني حجراً حمجوراً وقال 
  عطية إذا كان يوم القيامة يلقى املالئكة املؤمنني بالبشرى

هو قول القفال والواحدي وروي فإذا رأى الكفار ذلك قالوا هلم بشرونا فيقولون حجراً حمجوراً القول الثالث و
عن احلسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما خيافونه فيتعوذون منه ويقولون حجراً حمجوراً فتقول املالئكة ال 

  يعاذ من شر هذا اليوم
ابه أنه ملا قامت أما قوله تعاىل َوقَِدْمَنا فقد استدلت اجملسمة بقوله َوقَدِْمَنا ألن القدوم ال يصح إال على األجسام وجو

الداللة على امتناع القدوم عليه ألن القدوم حركة واملوصوف باحلركة حمدث ولذلك استدل اخلليل عليها السالم 
بأفول الكواكب على حدوثها وثبت أن اهللا عز وجل ال جيوز أن يكون حمدثاً فوجب تأويل لفظ القدوم وهو من 

ِمْن َعَملٍ أي وقصدنا إىل أعماهلم فإن القادم إىل الشيء قاصد له فالقصد هو  وجوه أحدها َوقَِدمَْنا إِلَى َما َعِملُواْ
املؤثر يف املقدوم إليه وأطلق املسبب على السبب جمازاً وثانيها املراد قدوم املالئكة إىل موضع احلساب يف اآلخرة وملا 

 ٥٥الزخرف ( له فَلَمَّا ءاَسفُوَنا انَتقَْمَنا ِمنُْهْم كانوا بأمره يقدمون جاز أن يقول َوقَِدْمَنا على سبيل التوسع ونظريه قو



فلما أباد اهللا أعماهلم وأفسدها بالكلية صارت شبيهة )  ٣٤النمل ( وثالثها إِنَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُواْ قَْرَيةً  أَفَْسُدوَها ) 
  باملواضع اليت يقدمها امللك فال جرم قال َوقَِدْمنَا

ِملُواْ ِمْن َعَملٍ يعين األعمال اليت اعتقدوها براً وظنوا أهنا تقرهبم إىل اهللا تعاىل واملعىن إىل ما عملوا أما قوله إِلَى َما َع
  من أي عمل كان

أما قوله فََجَعلَْناُه َهَباء مَّنثُوراً فاملراد أبطلناه وجعلناه حبيث ال ميكن االنتفاع به كاهلباء املنثور الذي ال ميكن القبض 
( كََعْصٍف مَّأْكُولِ )  ١٨إبراهيم ( كََرَماٍد اْشَتدَّْت بِِه الرِّيُح )  ٣٩النور ( ه قوله تعاىل كَسََرابٍ بِِقيَعةٍ  عليه ونظري

قال أبو عبيدة والزجاج اهلباء مثل الغبار يدخل من الكوة مع ضوء الشمس وقال مقاتل إنه الغبار الذي )  ٥الفيل 
  يستطري من حوافر الدواب

ْصَحاُب الَْجنَّةِ  َيْوَمِئٍذ َخْيٌر مُّْسَتقَّراً َوأَْحَسُن َمِقيالً فاعلم أنه سبحانه ملا بني حال الكفار يف اخلسار الكلي أما قوله أَ
  واخليبة التامة شرح وصف أهل اجلنة تنبيهاً على أن احلظ كل احلظ يف طاعة اهللا تعاىل وههنا سؤاالت

اً من أهل النار وال خري يف النار وال يقال يف العسل هو أحل من اخلل األول كيف يكون أصحاب اجلنة خرياً مستقر
والثاين جيوز أن يريد أهنم يف )  ١٥الفرقان ( واجلواب من وجوه األول ما تقدم يف قوله أَذاِلَك َخْيٌر أَْم َجنَّةُ  الُْخلِْد 

  ىن لناغاية اخلري ألن مستقر خري من النار كقول الشاعر ف إن الذي مسك السماء ب
  بيتاً دعائمه أعز وأطول

الثالث التفاضل الذي ذكر بني املنزلتني إمنا يرجع إىل املوضع واملوضع من حيث إنه موضع ال شر فيه الرابع هذا 
  التفاضل واقع على هذا التقدير أي لو كان هلم مستقر فيه خري لكان مستقر أهل اجلنة خرياً منه

قرهم غري مقيلهم فكيف ذلك واجلواب من وجوه األول أن املستقر مكان السؤال الثاين اآلية دلت على أن مست
  االستقرار واملقيل زمان القيلولة فهذا إشارة إىل أهنم من املكان يف أحسن مكان ومن

الزمان يف أطيب زمان الثاين أن مستقر أهل اجلنة غري مقيلهم فإهنم يقيلون يف الفردوس مث يعودون إىل مستقرهم 
ال ينتصف ( عد الفراغ من احملاسبة والذهاب إىل اجلنة يكون الوقت وقت القيلولة قال ابن مسعود الثالث أن ب

مث إن مقيلهم إلىل ( وقرأ ابن مسعود ) النهار من يوم القيامة حىت يقيل أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار 
اء قضى بينهم بقدر ما بني صالة الغداة إىل وقال سعيد بن جبري إن اهللا تعاىل إذا أخذ يف فصل القض) اجلحيم 

انتصاف النهار فيقيل أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار وقال مقاتل خيفف احلساب على أهل اجلنة حىت يكون 
  مبقدار نصف يوم من أيام الدنيا مث يقيلون من يومهم ذلك يف اجلنة

عندكم أن أهل اجلنة يف اآلخرة ال ينامون وأهل النار أبداً يف السؤال الثالث كيف يصح القيلولة يف اجلنة والنار و
)  ٦٢مرمي ( عذاب يعرفونه وأهل اجلنة يف نعيم يعرفونه واجلواب قال اهللا تعاىل وَلَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً  َوَعِشّياً 

وألنه إذا مل يكن هناك )  ١٣اإلنسان ( َهرِيراً وليس يف اجلنة بكرة وعشى لقوله تعاىل الَ َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً َوالَ َزْم
مشس مل يكن هناك نصف النهار وال وقت القيلولة بل املراد منه بيان أن ذلك املوضع أطيب املواضع وأحسنها كما 

  أن موضع القيلولة يكون أطيب املواضع واهللا أعلم
كَةُ  َتنزِيالً الُْملُْك َيْومَِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَماِن َوكَانَ َيْوماً َعلَى الْكَافِرِيَن َعِسرياً َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّمآُء بِالَْغَمامِ َونُزِّلَ الَْملَِئ

 لَّقَْد أََضلَّنِى أَتَِّخذْ فُالَناً َخلِيالً َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه َيقُولُ يالَْيتَنِى اتََّخذُْت َمَع الرَُّسولِ َسبِيالً ياَوْيلََتا لَيَْتنِى لَْم
  َعنِ الذِّكْرِ بَْعَد إِذْ َجآءَنِى َوكَانَ الشَّْيطَانُ ِلِإلْنَسانِ َخذُوالً

  اعلم أن هذا الكالم مبين على ما استدعوه من إنزال املالئكة فبني سبحانه أنه حيصل ذلك يف يوم له صفات



  لالصفة األوىل أن يف ذلك اليوم تشقق السماء بالغمام وفيه مسائ
يدل على التشقق وقوله َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن َيأْتَِيُهُم اللَُّه ِفي )  ١االنفطار ( املسألة األوىل قوله إِذَا السََّماء انفَطََرْت 

وله تعاىل يدل على الغمام فقوله َتَشقَُّق السََّماء بِالَْغَمامِ جامع ملعىن اآليتني ونظريه ق)  ٢١٠البقرة ( ظُلَلٍ ّمَن الَْغَمامِ 
  ) ١٦احلاقة ( وقوله فَهِىَ  َيْوَمِئٍذ َواِهَيةٌ  )  ١٩النبأ ( َوفُِتَحِت السََّماء فَكَاَنْت أَْبواباً 

املسألة الثانية قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الشني ههنا ويف سورة ق والباقون بالتشديد قال أبو عبيدة 
  د فمعناه تتشققاالختيار التخفيف كما خيفف تساءلون ومن شد

املسألة الثالثة قال الفراء املراد من قوله بِالَْغَمامِ أي عن الغمام ألن السماء ال تتشقق بالغمام بل عن الغمام وقال 
 ١٨املزمل ( القاضي ال ميتنع أن جيعل تعاىل الغمام حبيث تشقق السماء باعتماده عليه وهو كقوله السََّماء ُمنفَِطٌر بِِه 

(  
رابعة ال بد من أن يكون هلذا التشقق تعلق بنزول املالئكة فقيل املالئكة يف أيام األنبياء عليهم السالم كانوا املسألة ال

ينزلون من مواضع خمصوصة والسماء على اتصاهلا مث يف ذلك اليوم تتشقق السماء فإذا انشقت خرج من أن يكون 
  رضحائالً بني املالئكة وبني األرض فنزلت املالئكة إىل األ

املسألة اخلامسة قوله َوُنّزلَ الَْملَاِئكَةُ  صيغة عموم فيتناول الكل وألن السماء مقر املالئكة فإذا تشقق وجب أن 
ينزلوا إىل األرض مث قال مقاتل تشقق مساء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر من سكان الدنيا كذلك تتشقق مساء مساء مث 

الرب تعاىل وروى الضحاك عن ابن عباس قال تتشقق كل مساء وينزل ينزل الكروبيون ومحلة العرش مث ينزل 
سكاهنا فيحيطون بالعامل ويصريون سبع صفوف حول العامل واعلم أن نزول الرب بالذات باطل قطعاً ألن النزول 
ثبت  حركة واملوصوف باحلركة حمدث واإلله ال يكون حمدثاً وأما نزول املالئكة إىل األرض فعليه سؤال وذلك ألنه

أن األرض بالقياس إىل مساء الدنيا كحلقة يف فالة فكيف بالقياس إىل الكرسي والعرش فمالئكة هذه املواضع بأسرها 
كيف تتسع هلم األرض مجيعاً فلعل اهللا تعاىل يزيد يف طول األرض وعرضها ويبلغها مبلغاً يتسع لكل هؤالء ومن 

واهللا تعاىل يسكن الغمام فوق أهل القيامة ويكون ذلك الغمام مقر  املفسرين من قال املالئكة يكونون يف الغمام منه
املالئكة قال احلسن والغمام سترة بني السماء واألرض تعرج املالئكة فيه بنسخ أعمال بين آدم واحملاسبة تكون يف 

  األرض
  راعهم فيهاملسألة السادسة أما نزول املالئكة فظاهر ومعىن َتنْزِيالً توكيد للنزول وداللة على إس

املسألة السابعة األلف والالم يف الغمام ليس للعموم فهو للمعهود واملراد ما ذكروه يف قوله َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن 
  ) ٢١٠البقرة ( َيأْتَِيُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ّمَن الَْغَمامِ َوالَْملَاِئكَةُ  
َنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  َوُنّزلَ الَْملَاِئكَةُ  َوُنّزلَ الَْملَاِئكَةُ  َوُنّزلَ الَْملَاِئكَةُ  على حذف املسألة الثامنة قرىء َوُننَّزلُ الَْملَاِئكَةَ  َوُن

  النون الذي هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهل مكة
ره امللك احلق يومئذ الصفة الثانية لذلك اليوم قوله الُْملُْك َيْوَمِئذٍ الَْحقُّ الرَّْحَمُن قال الزجاج احلق صفة للملك وتقدي

للرمحن وجيوز احلق بالنصب على تقدير أعين ومل يقرأ به ومعىن وصفه بكونه حقاً أنه ال يزول وال يتغري فإن قيل مثل 
هذا امللك مل يكن قط إال للرمحن فما الفائدة يف قوله َيوَْمِئٍذ قلنا ألن يف ذلك اليوم ال مالك سواه ال يف الصورة وال 

ع له امللوك وتعنو له الوجوه وتذل له اجلبابرة خبالف سائر األيام واعلم أن هذه اآلية دالة على فساد يف املعىن فتخض
قول املعتزلة يف أنه جيب على اهللا الثواب والعوض وذلك ألنه لو وجب الستحق الذم بتركه فكان خائفاً من أن ال 

ٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَماِن يفيد أنه ليس لغريه ملك وذلك ال يتم على يفعل فلم يكن ملكاً مطلقاً وأيضاً فقوله الُْملُْك َيوَْمِئ



قول املعتزلة ألن كل من استحق عليه شيئاً فإنه يكون مالكاً له وال يكون هو سبحانه مالكاً لذلك املستحق ألنه 
يصح إبراؤه عنه فكانت سبحانه إذا استحق على أحد شيئاً أمكنه أن يعفو عنه أما غريه إذا استحق عليه شيئاً فإنه ال 

العبودية ههنا أمت وألن من كفر باهللا إىل آخر عمره مث يف آخر عمره عرف اهللا حلظة ومات فهو سبحانه لو أعطاه 
  ألف ألف

سنة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن ال يعطيه حلظة واحدة صار سفيهاً وهذا هناية العبودية والذل فكيف يليق مبن 
الُْملُْك َيْومَِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَماِن وأيضاً فكل من فعل فعالً لو مل يفعله لكان مستوجباً للذم وكان  هذا حاله أن يقال له

بذلك الفعل مكتسباً للكمال وبتركه مكتسباً للنقصان فلم يكن ملكاً بل فقرياً مستحقاً فثبت أن قوله سبحانه 
  ئق بأصول املعتزلةالُْملُْك َيْومَِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَماِن غري ال

الصفة الثالثة قوله َوكَانَ َيْوماً َعلَى الْكَاِفرِيَن َعسِرياً فاملعىن ظاهر ألنه تعاىل عامل باألحوال قادر على كل ما يريده 
  وأما غريه فالكل يف ربقة العجز وجلام القهر فكان يف هناية العسر على الكافر

  ِلُم َعلَى َيَدْيِه وفيه مسائلالصفة الرابعة قوله َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّا
املسألة األوىل األلف والالم يف الظامل فيه قوالن أحدمها أنه للعموم والثاين أنه للمعهود والقائلون باملعهود على قولني 
األول قال ابن عباس املراد عقبة بن أيب معيط بن أمية بن عبد مشس كان ال يقدم من مقر إال صنع طعاماً يدعو إليه 

) صلى اهللا عليه وسلم ( ه من أهل مكة ويكثر جمالسة الرسول ويعجبه حديثه فصنع طعاماً ودعا الرسول فقال جريت
من طعامه فبلغ أمية بن ) صلى اهللا عليه وسلم ( ما آكل من طعامك حىت تأيت بالشهادتني ففعل فأكل رسول اهللا 

من طعامي فقال ال أرضى أبداً حىت تأتيه  خلف فقال صبوت يا عقبة وكان خليله فقال إمنا ذكرت ذلك ليأكل
فتبزق يف وجهه وتطأ على عنقه ففعل فقال عليه السالم ال ألقاك خارجاً من مكة إال علوت رأسك بالسيف فنزل 

ين عن َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه ندامة يعين عقبة يقول يا ليتين مل أختذ أمية خليالً لقد أضلين عن الذكر أي صرف
فأسر عقبة يوم بدر فقتل صرباً ومل يقتل ) صلى اهللا عليه وسلم ( الذكر وهو القرآن واإلميان بعد إذ جاءين مع حممد 

يومئذ من األسارى غريه وغري النضر بن احلارث الثاين قالت الرافضة هذا الظامل هو رجل بعينه وإن املسلمني غريوا 
مسه وذكروا فاضلني من أصحاب رسول اهللا واعلم أن إجراء اللفظ على امسه وكتموه وجعلوا فالناً بدالً من ا

العموم ليس لنفس اللفظ ألنا بينا يف أصول الفقه أن األلف والالم إذا دخل على االسم املفرد ال يفيد العموم بل إمنا 
يف العض على  يفيده للقرينة من حيث إن ترتيب احلكم على الوصف مشعر بعلية الوصف فدل ذلك على أن املؤثر

اليدين كونه ظاملاً وحينئذ يعم احلكم لعموم علته وهذا القول أوىل من التخصيص بصورة واحدة ألن هذا الذي 
ذكرناه يقتضي العموم ونزوله يف واقعة أخرى خاصة ال ينايف أن يكون املراد هو العموم حىت يدخل فيه تلك 

الظلم وذلك ال حيصل إال بالعموم وأما قول الرافضة فذلك  الصورة وغريها وألن املقصود من اآلية زجر الكل عن
  ال يتم إال بالطعن يف القرآن وإثبات أنه غري وبدل وال نزاع يف أنه كفر

ن املسألة الثانية استدلت املعتزلة بقوله َوَيْوَم يََعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه قالوا الظامل يتناول الكافر والفاسق فدل على أ
  اىل ال يعفو عن صاحب الكبرية والكالم عليه تقدماهللا تع

املسألة الثالثة قوله يََعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه قال الضحاك يأكل يديه إىل املرفق مث تنبت فال يزال كذلك كلما أكلها 
  نبتت وقال أهل التحقيق هذه اللفظة مشعرة بالتحسر والغم يقال عض أنامله وعض على يديه

لرابعة كما بينا أن الظامل غري خمصوص بشخص واحد بل يعم مجيع الظلمة فكذا املراد بقوله فالناً ليس املسألة ا
  شخصاً واحداً بل كل من أطيع يف معصية اهللا واستشهد القفال بقوله َوكَانَ الْكَاِفُر َعلَى َرّبِه ظَهِرياً



  يعين به مجاعة الكفار)  ٤٠النبأ ( كُنُت تُراباً  َوَيقُولُ الْكَاِفُر الْكَاِفرُ َيالَْيتَنِى)  ٥٥الفرقان ( 
املسألة اخلامسة قرىء يا ويليت بالياء وهو األصل ألن الرجل ينادي ويلته وهي هلكته يقول هلا تعاىل فهذا أوانك 

  )عذارى ( وإمنا قلبت الياء ألفاً كما يف صحارى و 
أي عن ذكر اهللا أو القرآن وموعظة الرسول وجيوز أن يريد نطقه املسألة السادسة قوله لَّقَْد أََضلَّنِى َعنِ الذّكْرِ 

على اإلسالم والشيطان إشارة إىل خليله مساه شيطاناً ألنه أضله كما يضل الشيطان مث ) وغريته ( بشهادة احلق 
لرسول مث خذله ومل ينفعه يف العاقبة أو أراد إبليس فإنه هو الذي محله على أن صار خليالً لذلك املضل وخمالفة ا

خذله أو أراد اجلنس وكل من تشيطن من اجلن واإلنس وحيتمل أن يكون َوكَانَ الشَّْيطَانُ حكاية كالم الظامل وأن 
  يكون كالم اهللا

اً مَِّن الُْمْجرِِمَني َوكَفَى ّوَوقَالَ الرَُّسولُ ياَربِّ إِنَّ قَْوِمى اتََّخذُواْ َهاذَا الْقُرْءاَنَ َمْهجُوراً وَكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِى ٍّ َعُد
  بِرَبَِّك َهادِياً َوَنِصرياً

) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن الكفار ملا أكثروا من االعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت ضاق صدر الرسول 
  وشكاهم إىل اهللا تعاىل وقال الرَّسُولُ ياَرّب إِنَّ قَْوِمى اتََّخذُواْ وفيه مسائل

وقال أبو مسلم بل املراد أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( ىل أكثر املفسرين أنه قول واقع من الرسول املسألة األو
هِيداً الرسول عليه السالم يقوله يف اآلخرة وهو كقوله فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلّ أمَّةٍ  بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالء َش

افق للفظ وألن ما ذكره اهللا تعاىل من قوله َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلّ َنبِىّ  َعُدّواً ّمَن واألول أوىل ألنه مو)  ٤١النساء ( 
  وال يليق إال إذا كان وقع ذلك القول منه) صلى اهللا عليه وسلم ( تسلية للرسول )  ٣١الفرقان ( الُْمْجرِِمَني 

أي تركوا اإلميان به ومل يقبلوه وأعرضوا عن استماعه املسألة الثانية ذكروا يف املهجور قولني األول أنه من اهلجران 
 ٦٧املؤمنون ( الثاين أنه من أهجر أي مهجورا فيه مث حذف اجلار ويؤكده قوله تعاىل ُمسَْتكْبِرِيَن بِِه َسامِراً تَْهُجُرونَ 

لى اهللا عليه ص( مث هجرهم فيه أهنم كانوا يقولون إنه سحر وشعر وكذب وهجر أي هذيان وروى أنس عن النيب ) 
وعلق مصحفاً مل يتعهده ومل ينطر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول ) وعلمه ( من تعلم القرآن ( أنه قال ) وسلم 

مث إنه تعاىل قال مسلياً لرسوله عليه الصالة والسالم ) يا رب العاملني عبدك هذا اختذين مهجوراً اقض بيين وبينه 
َنا ِلكُلّ َنبِىّ  َعُدّواً ّمَن الُْمْجرِِمَني وبني بذلك أن له أسوة بسائر الرسل فليصرب على ما يلقاه ومعزياً له َوكَذَِلكَ َجَعلْ

  من قومه كما صربوا مث فيه مسائل
املسألة األوىل احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل خلق اخلري والشر ألن قوله تعاىل َجَعلَْنا ِلكُلّ نِبِىّ  َعُدّواً يدل 

لى أن تلك العداوة من جعل اهللا وال شك أن تلك العداوة كفر قال اجلبائي املراد من اجلعل التبيني فإنه تعاىل ملا ع
  بني أهنم أعداؤه جاز أن يقول جعلناهم أعداءه كما إذا بني الرجل أن فالناً

نه تعاىل ملا أمر األنبياء بعداوة لص يقال جعله لصاً كما يقال يف احلاكم عدل فالناً وفسق فالناً وجرحه قال الكعيب إ
الكفار وعداوهتم للكفار تقتضي عداوة الكفار هلم فلهذا جاز أن يقول وَكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلّ َنبِىّ  َعُدّواً ّمَن 

يد الُْمْجرِِمَني ألنه سبحانه هو الذي محله ودعاه إىل ما استعقب تلك العداوة وقال أبو مسلم حيتمل يف العدو أنه البع
ال القريب إذ املعاداة املباعدة كما أن النصر القرب واملظاهرة وقد باعد اهللا تعاىل بني املؤمنني والكافرين واجلواب 
عن األول أن التبيني ال يسمونه ألبتة جعالً ألن من بني لغريه وجود الصانع وقدمه ال يقال إنه جعل الصانع وجعل 

هللا تعاىل به هل له تأثري يف وقوع العداوة يف قلوهبم أو ليس له تأثري فإن كان قدمه واجلواب عن الثاين أن الذي أمره ا
كفر فإذا أمر اهللا الرسول مبا له أثر يف تلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( األول فقد مت الكالم ألن عداوهتم للرسول 



طعاً عنه بالكلية فيمتنع إسناده إليه العداوة فقد أمره مبا له أثر يف وقوع الكفر وإن مل يكن فيه تأثري ألبتة كان منق
  وهذا هو اجلواب عن قول أيب مسلم

 يف املسألة الثانية لقائل أن يقول إن قول حممد عله السالم ِلإلِْنَساِن َخذُوالً َوقَالَ الرَُّسولُ ياَرّب إِنَّ قَْوِمى اتََّخذُواْ
وكما )  ٦ ٥نوح ( الً َوَنهَاراً فَلَْم َيزِْدُهْم ُدعَاِئى إِالَّ ِفرَاراً املعىن كقول نوح عليه السالم َرّب إِّنى َدعَْوُت قَْوِمى لَْي

أن املقصود من هذا إنزال العذاب فكذا ههنا فكيف يليق هذا مبن وصفه اهللا بالرمحة يف قوله َوَما أَْرَسلَْناكَ إِالَّ َرْحَمةً  
ملا ذكر ذلك دعا عليهم وأما حممد عليه الصالة والسالم  جوابه أن نوحاً عليه السالم)  ١٠٧األنبياء ( لّلَْعالَِمَني 

فلما ذكر هذا ما دعا عليهم بل انتظر فلما قال تعاىل َوكَذَِلكَ َجَعلَْنا ِلكُلّ نَبِىّ  َعُدّواً ّمَن الُْمْجرِِمَني كان ذلك 
  كاألمر له بالصرب على ذلك وترك الدعاء عليهم فظهر الفرق

َنا صيغة العظماء والتعظيم إذا ذكر نفسه يف كل معرض من التعظيم وذكر أنه يعطي فال بد املسألة الثالثة قوله َجَعلْ
( وقوله إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر )  ٨٧احلجر ( وأن تكون تلك العطية عظيمة كقوله َولَقَْد ءاَتْينَاَك َسْبًعا ّمَن الْمَثَانِي 

تلك العطية هي العداوة اليت هي منشأ الضرر يف الدين والدنيا فكيف يليق هبذه الصيغة أن تكون )  ١الكوثر 
  وجوابه أن خلق العداوة سبب الزدياد املشقة اليت هي موجبة ملزيد الثواب واهللا أعلم

وجاء يف التفسري أن عدو )  ٧٧الشعراء ( املسألة الرابعة جيوز أن يكون العدو واحداً ومجعاً كقوله فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى 
  أبو جهل) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول ال

أما قوله َوكَفَى بَِرّبَك هَاِدياً وََنصِرياً فقال الزجاج الباء زائدة يعين كفى ربك وهادياً ونصرياً منصوبان على احلال 
ُه َوَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ هادياً إىل مصاحل الدين والدنيا ونصرياً على األعداء ونظريه َحِكيٌم يَاأَيَُّها النَّبِى ُّ َحسُْبَك اللَّ

  ) ٦٤األنفال ( 
َرتَّلْنَاُه تَْرتِيالً َوالَ يَأُْتوَنَك بِمَثَلٍ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْوالَ ُنزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرَءانُ ُجْملَةً  َواِحَدةً  كَذَِلَك ِلنُثَبَِّت بِِه فَُؤاَدَك َو

  الًقِّ َوأَْحَسَن َتفْسِرياً الَِّذيَن ُيْحَشُرونَ َعلَى ُوُجوهِهِْم إِلَى جََهنََّم أُْولَاِئَك َشرٌّ مَّكَاناً وَأََضلُّ َسبِيإِالَّ جِئَْناَك بِالَْح

وأن أهل مكة قالوا تزعم أنك رسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن هذا هو الشبهة اخلامسة ملنكري نبوة حممد 
بالقرآن مجلة واحدة كما أنزلت التوراة مجلة على موسى واإلجنيل على عيسى والزبور على من عند اهللا أفال تأتينا 

داود وعن ابن جريج بني أوله وآخره اثنتان أو ثالث وعشرون سنة وأجاب اهللا بقوله كَذَِلَك ِلُنثَّبتَ بِِه فَُؤاَدَك وبيان 
راءة والكتابة فلو نزل عليه ذلك مجلة واحدة كان هذا اجلواب من وجوه أحدها أنه عليه السالم مل يكن من أهل الق

ال يضبطه وجلاز عليه الغلط والسهو وإمنا نزلت التوراة مجلة ألهنا مكتوبة يقرؤها موسى وثانيها أن من كان الكتاب 
فة عنده فرمبا اعتمد على الكتاب وتساهل يف احلفظ فاهللا تعاىل ما أعطاه الكتاب دفعة واحدة بل كان ينزل عليه وظي

ليكون حفظه له أكمل فيكون أبعد له عن املساهلة وقلة التحصيل وثالثها أنه تعاىل لو أنزل الكتاب مجلة واحدة 
على اخللق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على اخللق فكان يثقل عليهم ذلك أما ملا نزل مفرقاً منجماً ال جرم 

رابعها أنه إذا شاهد جربيل حاالً بعد حال يقوى قلبه مبشاهدته نزلت التكاليف قليالً قليالً فكان حتملها أسهل و
فكان أقوى على أداء ما محل وعلى الصرب على عوارض النبوة وعلى احتماله أذية قومه وعلى اجلهاد وخامسها أنه 

وا مبثله ملا مت شرط اإلعجاز فيه مع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً فإنه لو كان ذلك يف مقدور البشر لوجب أن يأت
منجماً مفرقاً وسادسها كان القرآن ينزل حبسب أسئلتهم والوقائع الواقعة هلم فكانوا يزدادون بصرية ألن بسبب 
ذلك كان ينضم إىل الفصاحة اإلخبار عن الغيوب وسابعها أن القرآن ملا نزل منجماً مفرقاً وهو عليه السالم كان 

من جنوم القرآن فلما عجزوا عنه كان عجزهم عن معارضة الكل  يتحداهم من أول األمر فكأنه حتداهم بكل واحد



أوىل فبهذا الطريق ثبت يف فؤاده أن القوم عاجزون عن املعارضة ال حمالة وثامنها أن السفارة بني اهللا تعاىل وبني 
لى اهللا عليه ص( أنبيائه وتبليغ كالمه إىل اخللق منصب عظيم فيحتمل أن يقال إنه تعاىل لو أنزل القرآن على حممد 

دفعة واحدة لبطل ذلك املنصب على جربيل عليه السالم فلما أنزله مفرقاً منجماً بقي ذلك املنصب العايل ) وسلم 
  عليه فألجل ذلك جعله اهللا سبحانه وتعاىل مفرقاً منجماً

وراة واإلجنيل وعلى أما قوله كَذاِلَك ففيه وجهان األول أنه من متام كالم املشركني أي مجلة واحدة كذلك أي كالت
هذا ال حيتاج إىل إضمار يف اآلية وهو أن يقول أنزلناه مفرقاً لتثبت به فؤادك الثاين أنه كالم اهللا تعاىل ذكره جواباً 

هلم أي كذلك أنزلناه مفرقاً فإن قيل ذلك يف كَذاِلَك جيب أن يكون إشارة إىل شيء تقدمه والذي تقدم فهو إنزاله 
فسر به كذلك أنزلناه مفرقاً قلنا ألن قوهلم لَْوالَ نُّزلَ َعلَْيِه ُجْملَةً  واِحَدةً  معناه مل نزل مفرقاً  فكيف) واحدة ( مجلة 

  فذلك إشارة إليه
أما قوله تعاىل َوَرتَّلَْناُه َتْرتِيالً فمعىن الترتيل يف الكالم أن يأيت بعضه على أثر بعض على تؤدة ومتهل وأصل الترتيل يف 

تفلجها يقال ثغر رتل وهو ضد املتراص مث إنه سبحانه وتعاىل ملا بني فساد قوهلم باجلواب الواضح قال األسنان وهو 
َوالَ َيأْتُوَنكَ بَِمثَلٍ من اجلنس الذي تقدم ذكره من الشبهات إال جئناك باحلق الذي يدفع قوهلم كما قال تعاىل َبلْ 

  ) ١٨األنبياء ( فَإِذَا ُهَو َزاِهٌق َنقِْذُف بِالَْحّق َعلَى الَْباِطلِ فََيْدَمُغُه 

وبني أن الذي يأيت به أحسن تفسرياً ألجل ما فيه من املزية يف البيان والظهور وملا كان التفسري هو الكشف عما يدل 
  عليه الكالم وضع موضع معناه فقالوا تفسري هذا الكالم كيت وكيت كما قيل معناه كذا وكذا

  نَ َعلَى ُوُجوهِهِْم إِلَى جََهنََّم ففيه مسائلأما قوله الَِّذيَن ُيْحَشُرو
حيشر الناس على ثالثة أصناف صنف على ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل عن أيب هريرة عن رسول اهللا 

إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على ( وعنه عليه السالم ) الدواب وصنف على األقدام وصنف على الوجوه 
  )ى وجوههم أن مشيهم عل

املسألة الثانية األقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه األسئلة على سبيل التعنت وإن كان غريهم من أهل النار 
  يدخل معهم

املسألة الثالثة محله بعضهم على أهنم ميشون يف اآلخرة مقلوبني وجوههم إىل القرار وأرجلهم إىل فوق روي ذلك عن 
وقال آخرون املراد أهنم حيشرون ويسحبون على وجوههم وهذا أيضاً مروي عن ) لم صلى اهللا عليه وس( الرسول 

الرسول عليه الصالة والسالم وهو أوىل وقال الصوفية الذين تعلقت قلوهبم مبا سوى اهللا فإذا ماتوا بقي ذلك التعلق 
ناً من أهل اجلنة وأضل سبيالً فعرب عن تلك احلالة بأهنم حيشرون على وجوههم إىل جهنم مث بني تعاىل أهنم شر مكا

( وطريقاً واملقصود منه الزجر عن طريقهم والسؤال عليه كما ذكرناه على قوله أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  َيْوَمِئذٍ َخْيٌر مُّْستَقَّراً 
  وقد تقدم اجلواب عنه)  ٢٤الفرقان 

جلواب عن شبهات املنكرين هلا ويف أحوال واعلم أنه تعاىل بعد أن تكلم يف التوحيد ونفي األنداد وإثبات النبوة وا
  القيامة شرع يف ذكر القصص على السنة املعلومة

  القصة األوىل قصة موسى عليه السالم
  أايَاِتَنا فََدمَّْرَناُهمْ َتْدمِرياًَن كَذَُّبواْ بَِولَقَْد َءاَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب َوَجَعلَْنا َمَعُه أََخاُه هَاُرونَ َوزِيراً فَقُلَْنا اذَْهَبآ إِلَى الْقَْومِ الَِّذي

أتبعه بذكر مجاعة من األنبياء وعرفه مبا نزل )  ٣١الفرقان ( اعلم أنه تعاىل ملا قال َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلّ نِبِىّ  َعُدّواً 
ونَ َوزِيراً واملعىن لست يا حممد بأول من مبن كذب من أممهم فقال َولَقَْد ءاَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعلَْنا َمَعُه أََخاُه هَاُر



أرسلناه فكذب وآتيناه اآليات فرد فقد آتينا موسى التوراة وقوينا عضده بأخيه هرون ومع ذلك فقد رد وفيه 
  مسائل

إنه خطاب املسألة األوىل كونه وزيراً ال مينع من كونه شريكاً له يف النبوة فال وجه لقول من قال يف قوله فَقُلَْنا اذَْهَبا 
  ) ٤٣طه ( ملوسى عليه السالم وحده بل جيري جمرى قوله اذَْهَبا إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى 

فإن قيل إن كونه وزيراً كاملنايف لكونه شريكاً بل جيب أن يقال إنه ملا صار شريكاً خرج عن كونه وزيراً قلنا ال 
  ة ويكون وزيراً وظهرياً ومعيناً لهمنافاة بني الصفتني ألنه ال ميتنع أن يشركه يف النبو

( املسألة الثانية قال الزجاج الوزير يف اللغة الذي يرجع إليه ويتحصن برأيه والوزر ما يعتصم به ومنه كَالَّ الَ َوَزَر 
أي ال منجى وال ملجأ قال القاضي ولذلك ال يوصف تعاىل بأن له وزيراً وال يقال فيه أيضاً بأنه وزير )  ١١القيامة 

  ألن االلتجاء إليه يف املشاورة والرأي على هذا احلد ال يصح
املسألة الثالثة دَمَّْرَناُهْم أهلكناهم إهالكاً فإن قيل الفاء للتعقيب واإلهالك مل حيصل عقيب ذهاب موسى وهرون 

اختصار القصة إليهم بل بعد مدة مديدة قلنا التعقيب حممول ههنا على احلكم ال على الوقوع وقيل إنه تعاىل أراد 
فذكر حاشيتيها أوهلا وآخرها ألهنما املقصود من القصة بطوهلا أعين إلزام احلجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمري 

  بتكذيبهم
ة فال إلهلياملسألة الرابعة قوله تعاىل اذْهََبا إِلَى الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِئَايَاِتَنا إن محلنا تكذيب اآليات على تكذيب آيات ا

  إشكال وإن محلناه على تكذيب آيات النبوة فاللفظ وإن كان للماضي إال أن املراد هو املستقبل
  القصة الثانية قصة نوح عليه السالم

  باً أَِليماًذَاَوقَْوَم ُنوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ الرُُّسلَ أَغَْرقَْناُهْم َوَجَعلَْناُهْم ِللنَّاسِ َءاَيةً  َوأَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َع
اعلم أنه تعاىل إمنا قال كَذَّبُواْ الرُُّسلَ إما ألهنم كانوا من الربامهة املنكرين لكل الرسل أو ألنه كان تكذيبهم لواحد 
منهم تكذيباً للجميع ألن تكذيب الواحد منهم ال ميكن إال بالقدح يف املعجز وذلك يقتضي تكذيب الكل أو ألن 

  اً عليه السالم وحده ولكنه كما يقال فالن يركب األفراساملراد بالرسل وإن كان نوح
أما قوله أَغَْرقَْناُهْم فقال الكليب أمظر اهللا عليهم السماء أربعني يوماً وأخرج ماء األرض أيضاً يف تلك األربعني 

اِلِمَني أي لكل من سلك فصارت األرض حبراً واحداً َوَجَعلَْناُهْم أي وجعلنا إغراقهم أو قصتهم آية َوأَعَْتْدَنا ِللظَّ
  سبيلهم يف تكذيب الرسل عذاباً أليماً وحيتمل أن يكون املراد قوم نوح

  القصة الثالثة قصة عاد ومثود وأصحاب الرس
  ْرَنا تَْتبِرياًبََّوَعاداً َوثَُموَداْ وَأَْصحَاَب الرَّسِّ َوقُُروناً َبْيَن ذَاِلَك كَِثرياً وَكُالًّ َضَربَْنا لَُه االٌّ مْثَالَ وَكُالًّ َت

  ألن املعىن ووعدنا الظاملني) الظاملني ( يف َوَجَعلَْناُهْم أو على ) هم ( املسألة األوىل عطف َعاداً على 
  املسألة الثانية قرىء و ثَُموُد على تأويل القبيلة وأما على املنصرف فعلى تأويل احلي أو ألنه اسم لألب األكرب

ة الرس هو البئر غري املطوية قال أبو مسلم يف البالد موضع يقال له الرس فجائز أن املسألة الثالثة قال أبو عبيد
يكون ذلك الوادي سكناً هلم والرس عند العرب الدفن ويسمى به احلفر يقال رس امليت إذا دفن وغيب يف احلفرة 

  ىويف التفسري أنه البئر وأي شيء كان فقد أخرب اهللا تعاىل عن أهل الرس باهلالك انته
املسألة الرابعة ذكر املفسرون يف أصحاب الرس وجوهاً أحدها كانوا قوماً من عبدة األصنام أصحاب آبار ومواش 
فبعث اهللا تعاىل إليهم شعيباً عليه السالم فدعاهم إىل اإلسالم فتمادوا يف طغياهنم ويف إيذائه فبينما هم حول الرس 



اليمامة قتلوا نبيهم فهلكوا وهم بقية مثود وثالثها أصحاب النيب خسف اهللا هبم وبدارهم وثانيها الرس قرية بفلج 
حنظلة بن صفوان كانوا مبتلني بالعنقاء وهي أعظم ما يكون من الطري مسيت بذلك لطول عنقها وكانت تسكن 

جبلهم الذي يقال له فتح وهي تنقض على صبياهنم فتخطفهم إن أعوزها الصيد فدعا عليها حنظلة فأصابتها 
ة مث إهنم قتلوا حنظلة فأهلكوا ورابعها هم أصحاب األخدود والرس هو األخدود وخامسها الرس أنطاكية الصاعق

ورسوه يف بئر أي دسوه فيها وسادسها عن علي عليه السالم أهنم كانوا ) كذبوه ( قتلوا فيها حبيباً النجار وقيل 
نبيهم يف األرض وسابعها أصحاب الرس قوم  قوماً يعبدون شجرة الصنوبر وإمنا مسوا بأصحاب الرس ألهنم رسوا

كانت هلم قرى على شاطىء هنر يقال له الرس من بالد املشرق فبعث اهللا تعاىل إليهم نبياً من ولد يهودا بن يعقوب 
فكذبوه فلبث فيهم زمناً فشكى إىل اهللا تعاىل منهم فحفروا بئراً ورسوه فيها وقالوا نرجو أن يرضى عنا إهلنا وكانوا 

ة يومهم يسمعون أنني نبيهم يقول إهلي وسيدي ترى ضيق مكاين وشدة كريب وضعف قليب وقلة حيليت فعجل عام
قبض روحي حىت مات فأرسل اهللا تعاىل رحياً عاصفة شديدة احلمرة فصارت األرض من حتتهم حجر كربيت متوقد 

صلى اهللا عليه ( ير عن الرسول وأظلتهم سحابة سوداء فذابت أبداهنم كما يذوب الرصاص وثامنها روى ابن جر
أن اهللا بعث نبياً إىل أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إال عبد أسود مث عدوا على الرسول فحفروا له ) وسلم 

بئراً فألقوه فيها مث أطبقوا عليه حجراً ضخماً وكان ذلك العبد حيتطب فيشتري له طعاماً وشراباً ويرفع الصخرة 
لك ما شاء اهللا فاحتطب يوماً فلما أراد أن حيملها وجد نوماً فاضطجع فضرب اهللا على أذنه سبع ويدليه إليه فكان ذ

سنني نائماً مث انتبه ومتطى وحتول لشقه اآلخر فنام سبع سنني أخرى مث هب فحمل حزمته فظن أنه نام ساعة من هنار 
ة فلم جيد أحداً وكان قومه قد استخرجوه فجاء إىل القرية فباع حزمته واشترى طعاماً وشراباً وذهب إىل احلفر

وآمنوا به وصدقوه وكان ذلك النيب يسأهلم عن األسود فيقولون ال ندري حاله حىت قبض اهللا النيب وقبض ذلك 
  )إن ذلك األسود ألول من يدخل اجلنة ( األسود فقال عليه السالم 

ت غري معلوم بالقرآن وال خبرب قوي اإلسناد ولكنهم واعلم أن القول ما قاله أبو مسلم وهو أن شيئاً من هذه الروايا
  كيف كانوا فقد أخرب اهللا تعاىل عنهم أهنم أهلكوا بسبب كفرهم

  املسألة اخلامسة قال النخعي القرن أربعون سنة وقال علي عليه السالم بل سبعون سنة وقيل مائة وعشرون
قد يذكر الذاكر أشياء خمتلفة مث يشري إليها بذلك وحيسب املسألة السادسة قوله بني ذلك أي َبْيَن ذاِلَك املذكور و

  احلاسب أعداداً متكاثرة مث يقول فذلك كيت وكيت على معىن فذلك احملسوب أو املعدود
ا لَُه أما قوله َوكُالًّ َضرَْبَنا لَُه االْْمثَالَ فاملراد بينا هلم وأزحنا عللهم فلما كذبوا تربناهم تتبرياً وحيتمل وَكُالًّ َضَرْبَن

االْْمثَالَ بأن أجبناهم عما أوردوه من الشبه يف تكذيب الرسل كما أورده قومك يا حممد فلما مل ينجع فيه تربناهم 
يف االستمرار على تكذيبه لئال ينزل هبم مثل الذي نزل ) صلى اهللا عليه وسلم ( تتبرياً فحذر تعاىل بذلك قوم حممد 

  بالقوم عاجالً وآجالً
األول منصوب مبا دل عليه َضرَْبَنا لَُه االْْمثَالَ وهو أنذرنا أو حذرنا والثاين بتربنا ألنه فارغ ) كالً ( عة املسألة الساب

  له
  املسألة الثامنة التتبري التفتيت والتكسري ومنه الترب وهو كسارة الذهب والفضة والزجاج

  القصة الرابعة قصة لوط عليه السالم
  ْرَيةِ  الَِّتى أُْمطَِرْت َمطََر السَّْوِء أَفَلَْم َيكُوُنواْ َيَروَْنَها َبلْ كَانُواْ الَ يَْرُجونَ ُنُشوراًَولَقَْد أََتْوا َعلَى الْقَ



واعلم أنه تعاىل أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط عليه السالم وكانت مخساً أهلك اهللا تعاىل أربعاً بأهلها وبقيت 
  أن قريشاً مروا مراراً كثرية يف متاجرهم إىل الشأم احلجارة يعين) مطر السوء ( واحدة و 

مرورهم ينظرون إىل آثار عذاب اهللا ) مرار ( على تلك القرية اليت أهلكت باحلجارة من السماء أَفَلَْم َيكُونُواْ يف 
ونَ وجوها أحدها وهو َبلْ كَانُواْ قوماً كفرة الَ يَْرُجونَ ُنُشوراً وذكروا يف تفسري يَْرُج) ويذَّكرون ( تعاىل ونكاله 

الذي قاله القاضي وهو األقوى أنه حممول على حقيقة الرجاء ألن اإلنسان ال يتحمل متاعب التكاليف ومشاق 
النظر واالستدالل إال لرجاء ثواب اآلخرة فإذا مل يؤمن باآلخرة مل يرج ثواهبا فال يتحمل تلك املشاق واملتاعب 

فوضع الرجاء موضع التوقع ألنه إمنا يتوقع العاقبة من يؤمن وثالثها معناه ) وعاقبة ( وثانيها معناه ال يتوقعون نشوراً 
  ال خيافون على اللغة التهامية وهو ضعيف واألول هو احلق

َهِتَنا لَْوالَ أَن َصبَْرَنا َعلَْيَها َوإِذَا َرأَْوَك إِن يَتَِّخذُوَنَك إِالَّ ُهُزواً أََهاذَا الَِّذى بََعثَ اللَُّه َرُسوالً إِن كَاَد لَُيِضلَُّنا َعْن َءاِل
ونُ َعلَْيِه َوِكيالً أَْم َتْحَسُب َوَسْوَف َيْعلَُمونَ ِحَني َيَرْونَ الَْعذَاَب َمْن أََضلُّ َسبِيالً أََرَءْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلَاَهُه َهَواُه أَفَأَنَت َتكُ

  ُهْم إِالَّ كَاالٌّ ْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ َسبِيالًأَنَّ أَكْثَرَُهْم َيْسَمُعونَ أَوْ َيْعِقلُونَ إِنْ 
اعلم أنه سبحانه ملا بني مبالغة املشركني يف إنكار نبوته ويف إيراد الشبهات يف ذلك بني بعد ذلك أهنم إدا رأوا 

ضهم لبعض الرسول اختذوه هزواً فلم يقتصروا على ترك اإلميان به بل زادوا عليه باالستهزاء واالستحقار ويقول بع
  أََهاذَا الَِّذى َبَعثَ اللَُّه َرُسوالً وفيه مسائل

  األوىل نافية والثانية خمففة من الثقيلة والالم هي الفارقة بينهما) إنْ ) ( الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
هذا رسوالً وقوله إِن  هو ما أضمر من القول يعين وإذا رأوك مستهزئني قالوا أبعث اهللا) إذا ( املسألة الثانية جواب 

  وجواهبا) إذا ( َيتَِّخذُوَنَك مجلة اعترضت بني 
  املسألة الثالثة اختذوه هزواً يف معىن استهزؤا به واألصل اختذوه موضع هزء أو مهزوءاً به

أهنم  املسألة الرابعة اعلم أن اهللا تعاىل أخرب عن املشركني أهنم مىت رأوا الرسول أتوا بنوعني من األفعال أحدمها
يستهزئون به وفسر ذلك االستهزاء بقوله أََهاذَا الَِّذى بََعثَ اللَُّه َرُسوالً وذلك جهل عظيم ألن االستهزاء إما أن يقع 

بصورته أو بصفته أما األول فباطل ألنه عليه الصالة والسالم كان أحسن منهم صورة وخلقة وبتقدير أنه مل يكن 
ي التمييز عنهم بالصورة بل باحلجة وأما الثاين فباطل ألنه عليه السالم ادعى كذلك لكنه عليه السالم ما كان يدع

التميز عنهم يف ظهور املعجز عليه دوهنم وأهنم ما قدروا على القدح يف حجته وداللته ففي احلقيقة هم الذين 
يدل على أنه ليس  يستحقون أن يهزأ هبم مث إهنم لوقاحتهم قلبوا القضية واستهزؤا بالرسول عليه السالم وذلك

للمبطل يف كل األوقات إال السفاهة والوقاحة وثانيهما أهنم كانوا يقولون فيه إِن كَاَد لَُيِضلَُّنا َعْن ءاِلهَِتَنا لَْوالَ أَن 
َصبَْرَنا َعلَْيَها وذلك يدل على أمور األول أهنم مسوا ذلك إضالالً وذلك يدل على أهنم كانوا مبالغني يف تعظيم 

يف صرفهم عنه وذلك يدل على أهنم كانوا يعتقدون أن هذا هو ) صلى اهللا عليه وسلم ( ويف استعظام صنيعه آهلتهم 
احلق فمن هذا الوجه يبطل قول أصحاب املعارف يف أنه ال يكفر إال من يعرف الدالئل ألهنم جهلوه مث نسبهم اهللا 

َها يدل أيضاً على ذلك الثاين يدل هذا القول منهم على جد تعاىل إىل الكفر واضالل وقوهلم لَْوالَ أَن َصْبرََنا َعلَْي
 الرسول عليه السالم واجتهاده يف صرفهم عن عبادة األوثان ولوال ذلك ملا قالوا إِن كَاَد لَُيِضلَُّنا َعْن ءاِلَهِتَنا لَْوالَ أَن

  َصبَْرَنا َعلَْيهَا



الدالئل واجلواب عن الشبهات وحتمل ما كانوا يفعلونه من وهكذا كان عليه السالم فإنه يف أول األمر بالغ يف إيراد 
( أنواع السفاهة وسوء األدب الثالث أن هذا يدل على اعتراف القوم بأهنم مل يعترضوا ألبتة على دالئل الرسول 

شارة إىل اجلحود وما عارضوها إال مبحض اجلحود والتقليد ألن قوهلم لَْوالَ أَن َصبَْرَنا َعلَْيَها إ) صلى اهللا عليه وسلم 
والتقليد ولو ذكروا اعتراضاً على دالئل الرسول عليه السالم لكان ذكر ذلك أوىل من ذكر جمرد اجلحود 

واإلصرار الذي هو دأب اجلهال وذلك يدل على أن القوم كانوا مقهورين حتت حجته عليه السالم وأنه ما كان يف 
ن القوم صاروا يف ظهور حجته عليه السالم عليهم كاجملانني ألهنم أيديهم إال جمرد الوقاحة الرابع اآلية تدل على أ

استهزؤا به أوالً مث وصفوه بأنه كاد يضلنا عن آهلتنا لوال أن قابلناه باجلحود واإلصرار فهذا الكالم األخري يدل على 
إال باجلاهل العاجز  أن القوم سلموا له قوة احلجة وكمال العقل والكالم األول وهو السخرية واالستهزاء ال يليق

فالقوم ملا مجعوا بني هذين الكالمني دل ذلك على أهنم كانوا كاملتحريين يف أمره فتارة بالوقاحة يستهزئون منه وتارة 
يصفونه مبا ال يليق إال بالعامل الكامل مث إنه سبحانه ملا حكى عنهم هذا الكالم زيف طريقتهم يف ذلك من ثالثة أوجه 

فَ َيْعلَُمونَ ِحَني َيَرْونَ الَْعذَاَب َمْن أََضلُّ َسبِيالً ألهنم ملا وصفوه باإلضالل يف قوهلم إِن كَانَ بني تعاىل أوهلا قوله َوَسْو
أنه سيظهر هلم من املضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذي ال خملص هلم منه فهو وعيد شديد هلم على 

قوله تعاىل َسبِيالً أََرءْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلَاَهُه هََواُه أَفَأَنَت َتكُونُ َعلَْيِه التعامي واإلعراض عن االستدالل والنظر وثانيها 
َوِكيالً واملعىن أنه سبحانه بني أن بلوغ هؤالء يف جهالتهم وإعراضهم عن الدالئل إمنا كان الستيالء التقليد عليهم 

  له سواء منع الدليل منه أو مل مينع مث ههنا أحباثوأهنم اختذوا أهواءهم آهلة فكل ما دعاهم اهلوى إليه انقادوا 
  األول قوله أََرأَْيَت كلمة تصلح لإلعالم والسؤال وههنا هي تعجيب من جهل من هذا وصفه ونعته

الثاين قوله اتََّخذَ إِلَاَهُه هََواُه معناه اختذ إهله ما يهواه أو إهلاً يهواه وقيل هو مقلوب ومعناه اختذ هواه إهله وهذا 
ضعيف ألن قوله اتََّخذَ إِلَاَهُه َهوَاُه يفيد احلصر أي مل يتخذ لنفسه إهلاً إال هواه وهذا املعىن ال حيصل عند القلب قال 

ابن عباس اهلوى إله يعبد وقال سعيد بن جبري كان الرجل من املشركني يعبد الصنم فإذا رأى أحسن منه رماه واختذ 
  اآلخر وعبده

  َتكُونُ َعلَْيِه َوِكيالً أي حافظاً حتفظه من اتباع هواه أي لست كذلكالثالث قوله أَفَأَنَت 
)  ٤٥ق ( وقوله َوَما أَنَت َعلَْيهِمْ بَِجبَّارٍ )  ٢٢الغاشية ( الرابع نظري هذه اآلية قوله تعاىل لَّْسَت َعلَْيهِم بُِمَسْيِطرٍ 

تها آية القتال وثالثها قوله أَْم َتْحَسبُ أَنَّ أَكْثَرَُهمْ قال الكليب نسخ)  ٢٥٦البقرة ( وقوله ال إِكْرَاَه ِفى الّدينِ 
َيْسَمُعونَ أَْو َيْعِقلُونَ أم ههنا منقطعة معناه بل حتسب وذلك يدل على أن هذه املذمة أشد من اليت تقدمتها حىت 

 الكالم وإذا حقت باإلضراب عنها إليها وهي كوهنم مسلويب األمساع والعقول ألهنم لشدة عنادهم ال يصغون إىل
مسعوه ال يتفكرون فيه فكأنه ليس هلم عقل وال مسع ألبتة فعند ذلك شبههم باألنعام يف عدم انتفاعهم بالكالم وعدم 
إقدامهم على التدبر والتفكر وإقباهلم على اللذات احلاضرة احلسية وإعراضهم عن طلب السعادات الباقية العقلية 

  وها هنا سؤاالت

ل أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْثَرَُهْم فحكم بذلك على األكثر دون الكل واجلواب ألنه كان فيهم من يعرف السؤال األول مل قا
  اهللا تعاىل ويعقل احلق إال أنه ترك اإلسالم جملرد حب الرياسة ال للجهل

لفها ويتعهدها السؤال الثاين مل جعلوا أضل من األنعام اجلواب من وجوه أحدها أن األنعام تنقاد ألرباهبا وللذي يع
ومتيز بني من حيسن إليها وبني من يسيء إليها وتطلب ما ينفعها وجتتنب ما يضرها وهؤالء ال ينقادون لرهبم وال 

مييزون بني إحسانه إليهم وبني إساءة الشيطان إليهم الذين هو عدو هلم وال يطلبون الثواب الذي هو أعظم املنافع 



املضار وثانيها أن قلوب األنعام كما أهنا تكون خالية عن العلم فهي خالية  وال حيترزون من العقاب الذي هو أعظم
عن اجلهل الذي هو اعتقاد املعتقد على خالف ما هو عليه مع التصميم وأما هؤالء فقلوهبم كما خلت عن العلم 

وثالثها أن عدم  فقد اتصفت باجلهل فإهنم ال يعلمون وال يعلمون أهنم ال يعلمون بل هم مصرون على أهنم يعلمون
علم األنعام ال يضر بأحد أما جهل هؤالء فإنه منشأ للضرر العظيم ألهنم يصدون الناس عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجاً 
ورابعها أن األنعام ال تعرف شيئاً ولكنهم عاجزون عن الطلب وأما هؤالء اجلهال فإهنم ليسوا عاجزين عن الطلب 

إذا عجز عنه ال يكون يف استحقاق الذم كالقادر عليه التارك له لسوء اختياره  واحملروم عن طلب املراتب العالية
وخامسها أن البهائم ال تستحق عقاباً على عدم العلم أما هؤالء فإهنم يستحقون عليه أعظم العقاب وسادسها أن 

وقال )  ٤٤األسراء ( ّبُح بَِحْمَدِه البهائم تسبح اهللا تعاىل على مذهب بعض الناس على ما قال َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيَس
وقال َوالطَّْيُر َصافَّاٍت كُلٌّ قَْد َعِلمَ )  ١٨احلج ( أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه َمن ِفى السََّماَواتِ إىل قوله َوالدَّوَاّب 

  ل هذه األنعاموإذا كان كذلك فضالل الكفار أشد وأعظم من ضال)  ٤١النور ( َصالََتُه وََتْسبِيَحُه 
السؤال الثالث أنه سبحانه ملا نفى عنهم السمع والعقل فكيف ذمهم على اإلعراض عن الدين وكيف بعث الرسول 

إليهم فإن من شرط التكليف العقل اجلواب ليس املراد أهنم ال يعقلون بل إهنم ال ينتفعون بذلك العقل فهو كقول 
  صمالرجل لغريه إذا مل يفهم إمنا أنت أعمى وأ

ثُمَّ قََبْضَناُه إِلَيَْنا قَْبضاً َيِسرياً َوُهوَ أَلَْم َتَر إِلَى َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ َولَْو َشآَء لََجَعلَُه َساِكناً ثُمَّ َجَعلَْنا الشَّْمَس َعلَْيِه َدلِيالً 
اَر ُنشُوراً َوُهَو الَِّذى أَْرَسلَ الرَِّياحَ ُبشَْرى َبْيَن َيَدىْ  َرْحَمِتِه الَِّذى جََعلَ لَكُُم الَّْيلَ ِلبَاساً َوالنَّْوَم ُسبَاتاً َوجََعلَ النََّه

  نَاِسى َّ كَِثرياًَوأَنَزلَْنا ِمَن السََّمآِء َمآًء طَهُوراً لُِّنْحيِىَ  بِِه َبلَْدةً  مَّْيتاً َوُنسِْقَيِه ِممَّا َخلَقَْنآ أَْنَعاماً وَأَ

ملعرضني عن دالئل اهللا تعاىل وفساد طريقهم يف ذلك ذكر بعده أنواعاً من الدالئل الدالة اعلم أنه تعاىل ملا بني جهل ا
  على وجود الصانع

  النوع األول االستدالل حبال الظل يف زيادته ونقصانه وتغريه من حال إىل حال وفيه مسائل
أنه من رؤية القلب يعين العلم فإن حلمناه  املسألة األوىل قوله أَلَمْ َتَر فيه وجهان أحدمها أنه من رؤية العني والثاين

على رؤية العني فاملعىن أم تر إىل الظل كيف مده ربك وإن كان ختريج لفظه على عادة العرب أفصح وإن محلناه 
على العلم وهو اختيار الزجاج فاملعىن أمل تعلم وهذا أوىل وذلك أن الظل إذا جعلناه من املبصرات فتأثري قدرة اهللا 

 متديده غري مرئي باالتفاق ولكنه معلوم من حيث إن كل متغري جائز فله مؤثر فحمل هذا اللفظ على رؤية تعاىل يف
  القلب أوىل من هذا الوجه

املسألة الثانية املخاطب هبذا اخلطاب وإن كان هو الرسول عليه السالم حبسب ظاهر اللفظ ولكن اخلطاب عام يف 
م اهللا تعاىل بالظل ومجيع املكلفني مشتركون يف أنه جيب تنبههم هلذه النعمة املعىن ألن املقصود من اآلية بيان نع

  ومتكنهم من االستدالل هبا على وجود الصانع
  املسألة الثالثة الناس أكثروا يف تأويل هذه اآلية والكالم امللخص يرجع إىل وجهني

صة وهو ما بني ظهور الفجر إىل طلوع األول أن الظل هو األمر املتوسط بني الضوء اخلالص وبني الظلمة اخلال
الشمس وكذا الكيفيات احلاصلة داخل السقف وأفنية اجلدران وهذه احلالة أطيب األحوال ألن الظلمة اخلالصة 

يكرهها الطبع وينفر عنها احلس وأما الضوء اخلالص وهو الكيفية الفائضة من الشمس فهي لقوهتا تبهر احلس 
وهي مؤذية فإذن أطيب األحوال هو الظل ولذلك وصف اجلنة به فقال وَِظلّ  البصري وتفيد السخونة القوية

وإذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه بني أنه من النعم العظيمة واملنافع اجلليلة مث إن الناظر إىل )  ٣٠الواقعة ( مَّْمُدوٍد 



ليس أمراً ثالثاً وال يعرف به  اجلسم امللون وقت الظل كأنه ال يشاهد شيئاً سوى اجلسم وسوى اللون ونقول الظل
إال إذا طلعت الشمس ووقع ضوؤها على اجلسم زال ذلك الظل فلوال الشمس ووقوع ضوئها على األجرام ملا 

عرف أن للظل وجوداً وماهية ألن األشياء إمنا تعرف بأضدادها فلوال الشمس ملا عرف الظل ولوال الظلمة ملا عرف 
طلع الشمس على األرض وزال الظل فحينئذ ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على النور فكأنه سبحانه وتعاىل ملا 

نا اجلسم واللون فلهذا قال سبحانه ثُمَّ َجَعلَْنا الشَّْمَس َعلَْيِه َدلِيالً أي خلقنا الظل أوالً مبا فيه من املنافع واللذات مث إ
س دليالً على وجود هذه النعمة مث قبضناه أي أزلنا هدينا العقول إىل معرفة وجوده بأن أطلعنا الشمس فكانت الشم

الظل ال دفعة بل يسرياً يسرياً فإن كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل يف جانب املغرب وملا كان 
احلركات املكانية ال توجد دفعة بل يسرياً يسرياً فكذا زوال اإلظالل ال يكون دفعة بل يسرياً يسرياً وألن قبض 

لو حصل دفعة الختلت املصاحل ولكن قبضها يسرياً يسرياً يفيد معه أنواع مصاحل العامل واملراد بالقبض اإلزالة الظل 
  واإلعدام هذا أحد التأويلني

التأويل الثاين وهو أنه سبحانه وتعاىل ملا خلق األرض والسماء وخلق الكواكب والشمس والقمر وقع الظل على 
مس دليالً عليه وذلك ألن حبسب حركات األضواء تتحرك األظالل فإهنما متعاقبان األرض مث إنه سبحانه خلق الش

  متالزمان ال واسطة بينهما فبمقدار ما يزداد أحدمها ينقص اآلخر وكما أن املهتدي

  يهتدي باهلادي والدليل ويالزمه فكذا األظالل كأهنا مهتدية ومالزمة لألضواء فلهذا جعل الشمس دليالً عليها
 وله ثُمَّ قََبْضَناهُ إِلَيَْنا قَْبضاً َيِسرياً فأما أن يكون املراد منه انتهاء األظالل يسرياً يسرياً إىل غاية نقصاناهتا فسمىوأما ق

إزالة األظالل قبضاً هلا أو يكون املراد من قبضها يسرياً قبضها عند قيام الساعة وذلك بقبض أسباهبا وهي األجرام 
  فهذا هو التأويل امللخص)  ٤٤ق ( َيسِرياً هو كقوله ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسٌري  اليت تلقي األظالل وقوله

املسألة الرابعة وجه االستدالل به على وجود الصانع احملسن أن حصول الظل أمر نافع لألحياء والعقالء وأما 
إما أن يكون من الواجبات  حصول الضوء اخلالص أو الظلمة اخلالصة فهو ليس من باب املنافع فحصول ذلك الظل

أو من اجلائزات واألول باطل وإال ملا تطرق التغري إليه ألن الواجب ال يتغري فوجب أن يكون من اجلائزات فال بد 
له يف وجوده بعد العدم وعدمه بعد الوجود من صانع قادر مدبر حمسن يقدره بالوجه النافع وما ذاك إال من يقدر 

ة وتدبري األجسام الفلكية وترتيبها على الوصف األحسن والترتيب األكمل وما هو إال على حتريك األجرام العلوي
اهللا سبحانه وتعاىل فإن قيل الظل عبارة عن عدم الضوء عما شأنه أن يضيء فكيف استدل باألمر العدمي على ذاته 

أن الظل عبارة عن الضوء  وكيف عده من النعم قلنا الظل ليس عدماً حمضاً بل هو أضواء خملوطة بظلم والتحقيق
  الثاين وهو أمر وجودي ويف حتقيقه وبسطه كالم دقيق يرجع فيه إىل كتبنا العقلية

أنه تعاىل شبه الليل  النوع الثاين قوله تعاىل َوُهَو الَِّذى جََعلَ لَكُُم الَّْيلَ ِلَباساً َوالنَّْوَم ُسبَاتاً َوجََعلَ النَّهَاَر ُنشُوراً اعمل
يستر الكل ويغطي باللباس الساتر للبدن ونبه على ما لنا فيه من النفع بقوله َوالنَّْوَم سَُباتاً والسبات هو من حيث إنه 

الراحة وجعل النوم سباتاً ألنه سبب للراحة قال أبو مسلم السبات الراحة ومنه يوم السبت ملا جرت به العادة من 
السبات املوت ) الكشاف ( لة مسبوت وقال صاحب االستراحة فيه ويقال للعليل إذا استراح من تعب الع

وإمنا قلنا إن تفسريه )  ٦٠األنعام ( واملسبوت امليت ألنه مقطوع احلياة قال وهذا كقوله َوُهَو الَِّذى َيَتَوفَّاكُم بِالَّْيلِ 
هو مبعىن االنتشار  باملوت أوىل من تفسريه بالراحة ألن النشور يف مقابلته يأباه قال أبو مسلم وجعل النهار نشوراً

واحلركة كما مسى تعاىل نوم اإلنسان وفاة فقال هو مبعىن االنتشار واحلركة كما مسى تعاىل نوم اإلنسان وفاة فقال 
واليت مل متت يف منامها كذلك وفق بني القيام من النوم والقيام من )  ٤٢الزمر ( اللَُّه َيَتَوفَّى االْنفَُس ِحَني مِْوِتَها 



لتسمية بالنشور وهذه اآلية مع داللتها على قدرة اخلالق فيها إظهار لنعمه على خلقه ألن االحتجاب املوت يف ا
بستر الليل كم فيه لكثري من الناس من فوائد دينية ودنيوية والنوم واليقظة شبههما باملوت واحلياة وعن لقمان أنه 

  قال البنه كما تنام فتوقظ كذلك متوت فتنشر
  ه َوُهَو الَِّذى أَْرَسلَ الرَّياَح ُبشًْراَ َبْيَن َيَدْيِه َرْحَمِتِه وقد تقدم تفسريه يف سورة األعراف مث فيه مسائلالنوع الثالث قول

مخسة أوجه بفتح النون وبضمها وبضم النون ) نشراً ( قال الزجاج ويف ) الرياح ( و ) الريح ( املسألة األوىل قرىء 
أراد مجع بشري مثل قوله ) بشراً ( ملؤنث وبشراً بالتنوين قال أبو مسلم يف قرأ والشني وبالباء املوحدة مع ألف وا

( وأما بالنون فهو يف معىن قوله والنَّاِشراِت َنْشراً )  ٤٦الروم ( تعاىل َوِمْن ءاَياِتهِ أَن يُْرِسلَ الّرَياَح مَُبّشراٍت 
  ) ٣املرسالت 

  وهي الرياح والرمحة الغيث واملاء واملطر
ة الثانية قوله َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء َماء طَُهوراً نص يف أنه تعاىل ينزل املاء من السماء ال من السحاب وقول من املسأل

يقول السحاب مساء ضعيف ألن ذاك حبسب االشتقاق وأما حبسب وضع اللغة فالسماء اسم هلذا السقف املعلوم 
  فصرفه عنه ترك للظاهر
 أن الطهور ما هو قال كثري من العلماء الطهور ما يتطهر به كالفطور ما يفطر به والسحور املسألة الثالثة اختلفوا يف

ذلك وقال ليس فعول من التفعيل يف شيء ) الكشاف ( ما يتسحر به وهو مروي أيضاً عن ثعلب وأنكر صاحب 
االسم قولك طهور والطهور على وجهني يف العربية صفة واسم غري صفة فالصفة قولك ماء طهور كقولك طاهر و
التراب طهور ( ملا يتطهر به كالوضوء والوقود ملا يتوضأ به ويوقد به النار حجة القول األول قوله عليه السالم 

ولو كان معىن الطهور الطاهر لكان معناه التراب طاهر للمسلم وحينئذ ال ) املسلم ولو مل جيد املاء عشر حجج 
ولو كان الطهور ) طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً ( ينتظم الكالم وكذا قوله عليه السالم 

الطاهر لكان معناه طاهر إناء أحدكم وحينئذ ال ينتظم الكالم وألنه تعاىل قال َوُينَّزلُ َعلَْيكُم ّمن السََّماء َماء 
به فوجب أن يكون املراد من كونه طهوراً أنه فبني أن املقصود من املاء إمنا هو التطهر )  ١١األنفال ( لُّيطَّهرَكُْم بِِه 

هو املطهر به ألنه تعاىل ذكره يف معرض اإلنعام فوجب محله على الوصف األكمل وال شك أن املطهر أكمل من 
  الطاهر

أما أمر املسألة الرابعة اعلم أن اهللا تعاىل ذكر من منافع املاء أمرين أحدمها ما يتعلق بالنبات والثاين ما يتعلق باحليوان 
  النبات فقوله لُّنْحيِىَ  بِِه َبلَْدةً  مَّْيتاً وفيه سؤاالت

لَدٍ السؤال األول مل قال لُّنْحيِىَ  بِِه َبلَْدةً  ميتاً ومل يقل ميتة اجلواب ألن البلدة يف معىن البلد يف قوله فَُسقْنَاُه إِلَى َب
  ) ٩فاطر ( مَّّيٍت 

وموهتا اجلواب الناس يسمون ما ال عمارة فيه من األرض مواتاً وسقيها  السؤال الثاين ما املراد من حياة البلد
  املقتضي لعمارهتا إحياء هلا

السؤال الثالث أن مجاعة الطبائعيني وكذا الكعيب من املعتزلة قالوا إن بطبع األرض واملاء وتأثري الشمس فيهما حيصل 
تقتضي أن للماء تأثرياً يف ذلك اجلواب الظاهر ) به ( مَّْيتاً فإن الباء يف النبات ومتسكوا بقوله تعاىل لُّنحْيِىَ  بِِه َبلَْدةً  

وإن دل عليه لكن املتكلمون تركوه لقيام الداللة على فساد الطبع وأما أمر احليوان فقوله سبحانه َوُنْسِقَيِه ِممَّا 
  َخلَقَْنا أَنَْعاماً َوأََناِسى َّ كَِثرياً وفيه سؤاالت

خص اإلنسان واألنعام ههنا بالذكر دون الطري والوحش مع انتفاع الكل باملاء اجلواب ألن الطري السؤال األول مل 



والوحش تبعد يف طلب املاء فال يعوزها الشرب خبالف األنعام ألهنا قنية األناسي وعامة منافعهم متعلقة هبا فكأن 
  اإلنعام عليهم بسقي أنعامهم كاإلنعام عليهم بسقيهم

ما معىن تنكري األنعام واألناسى ووصفهما بالكثرة اجلواب معناه أن أكثر الناس جيتمعون يف البالد السؤال الثاين 
وكثري منهم نازلون يف البوادي ) يف شرب املياه عن املطر ( املياه فهم يف غنية ) ومنافع ( القريبة من األودية واألهنار 

ه لُّنحْيِىَ  بِِه َبلَْدةً  مَّْيتاً يريد بعض بالد هؤالء املتباعدين عن فال جيدون املياه للشرب إال عند نزول املطر وذلك قول
أن يرجع إىل قوله َوُنْسِقَيهِ ألن احلي حيتاج إىل املاء حاالً بعد حال وهو خمالف للنبات ) كثري ( مظان املاء وحيتمل يف 

أقرب واحليوان حيتاج إليه حاالً بعد حال الذي يكفيه من املاء قدر معني حىت لو زيد عليه بعد ذلك لكان إىل الضرر 
  ما دام حياً

السؤال الثالث مل قدم إحياء األرض وسقي األنعام على سقي األناسي اجلواب ألن حياة األناسي حبياة أرضهم وحياة 
أنعامهم فقدم ما هو سبب حياهتم ومعيشتهم على سقيهم ألهنم إذا ظفروا مبا يكون سقيا ألرضهم ومواشيهم فقد 

يعين صرف املطر كل سنة إىل جانب )  ٥٠الفرقان ( روا أيضاً بسقياهم وأيضاً فقوله تعاىل َولَقَْد َصرَّفَْناُه َبيَْنُهْم ظف
  آخر وإذا كان كذلك فال يسقي الكل منه بل يسقي كل سنة أناسي كثرياً منه
سي والكراسي ومل يقل كثريين ألنه السؤال الرابع ما األناسي اجلواب قال الفراء والزجاج اإلنسي واألناسي كالكر

النساء ( َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقاً )  ٣٨الفرقان ( قد جاء فعيل مفرداً ويراد به الكثرة كقوله َوقُُروناً َبْيَن ذاِلَك كَثِرياً 
٦٩ (  

وراً وحنن نشري إىل معاقد تلك واعلم أن الفقهاء قد استنبطوا أحكام املياه من قوله تعاىل وَأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء َماء طَُه
املسائل فنقول ههنا نظران أحدمها أن املاء مطهر والثاين أن غري املاء هل هو مطهر أم ال النظر األول أن نقول املاء 
إما أن ال يتغري أو يتغري القسم األول وهو الذي ال يتغري فهو طاهر يف ذاته مطهر لغريه إال املاء املستعمل فإنه عند 

عي طاهر وليس مبطهر وقال مالك والثوري جيوز الوضوء به وقال أبو حنيفة يف رواية أيب يوسف إنه جنس الشاف
  فههنا مسائل

ولو ) ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب ( املسألة األوىل يف بيان أنه ليس مبطهر ودليلنا قوله عليه السالم 
منع منه معىن ومن وجه القياس أن الصحابة كانوا يتوضؤون يف األسفار بقي املاء كما كان طاهراً مطهراً ملا كان لل

وما كانوا جيمعون تلك املياه مع علمهم باحتياجهم بعد ذلك إىل املاء ولو كان ذلك املاء مطهراً حلملوه ليوم احلاجة 
ِمَن السََّماء َماء طَُهوراً وقوله واحتج مالك باآلية واخلرب والقياس أما اآلية فمن وجهني األول قوله تعاىل َوأَنَزلَْنا 

فدلت اآلية على حصول وصف املطهرية للماء واألصل )  ١١األنفال ( َوُينَّزلُ َعلَْيكُم ّمن السََّماء َماء لُّيطَّهَركُمْ بِِه 
ز يف الثابت بقاؤه فوجب احلكم ببقاء هذه الصفة للماء بعد صريورته مستعمالً وأيضاً قوله طَهُوراً يقتضي جوا

واستعمال كل املائعات غسل )  ٦املائدة ( التطهر به مرة بعد أخرى والثاين أنه أمر بالغسل مطلقاً يف قوله فاغِْسلُواْ 
  ألنه ال معىن للغسل إال إمرار املاء على العضو قال الشاعر فياحسنها إذ يغسل الدمع كحلها

ئاً له ألنه أتى مبا أمر به فوجب أن خيرج عن فمن اغتسل باملاء املستعمل فقد أتى بالغسل فوجب أن يكون جمز
أنه توضأ ( وعنه عليه السالم ) توضأ فمسح رأسه بفضل ما يف يده ( العهدة وأما السنة فما روي أنه عليه السالم 

اغتسل فرأى ملعة يف جسده مل يصبها املاء ( وعن ابن عباس أنه عليه السالم ) فأخذ من بلل حليته فمسح به رأسه 
  وأما القياس فإنه ماء طاهر لقي) عرة عليها بلل فأمرها على تلك اللمعة فأخذ ش



جسداً طاهراً فأشبه ما إذا لقي حجارة أو حديداً وكذا املاء املستعمل يف الكرة الرابعة واملستعمل يف التربد 
ذلك املاء بعينه والتنظيف وألنه ال خالف أنه إذا وضع املاء على أعلى وجهه وسقط به فرض ذلك املوضع مث نزل 

  إىل بقية الوجه فإنه جيزيه مع أن ذلك املاء صار مستعمالً يف أعلى الوجه
املسألة الثانية الدليل على أن املاء املستعمل طاهر قوله تعاىل َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء َماء طَُهوراً ومن السنة أنه عليه 

ملاء طهوراً ال ينجسه شيء إال ما غري طعمه أو رحيه أو لونه خلق ا( السالم أخذ من بلل حليته ومسح به رأسه وقال 
وقال الشافعي إنه عليه السالم توضأ وال شك أنه أصابه ما تساقط منه ومل ينقل أنه غري ثوبه وال أنه غسله وال ) 

ه ما إذا أحد من املسلمني فعل ذلك فثبت أهنم أمجعوا على أنه ليس بنجس وألنه ماء طاهر لقي جسماً طاهراً فأشب
  القى حجارة

املسألة الثالثة املاء املستعمل إما أن يكون مستعمالً يف أعضاء الوضوء أو يف غسل الثياب أما املستعمل يف أعضاء 
الوضوء فإما أن يكون مستعمالً فيما كان فرضاً وعبادة أو فيما كان فرضاً وال يكون عبادة أو فيما كان عبادة وال 

  كون فرضاً وال عبادةيكون فرضاً أو فيما ال ي
  أما القسم األول وهو املستعمل فيما كان فرضاً وعبادة فهو غري مطهر باتفاق أصحاب الشافعي

وأما القسم الثاين فهو كاملاء الذي استعملته الذمية اليت حتت الزوج املسلم أي يف غسل حيضها ليحل للزوج 
رة الثانية والثالثة واملاء املستعمل يف جتديد الوضوء واملاء غشياهنا وأما القسم الثالث فهو كاملاء املستعمل يف الك

املستعمل يف األغسال املسنونة فألصحاب الشافعي يف هذين القسمني وجهان وأما القسم الرابع فهو كاملاء 
املستعمل يف الكرة الرابعة ويف التربد والتنظف فذاك باتفاق أصحاب الشافعي غري مستعمل وهو طاهر مطهر أما 

ملاء املستعمل يف غسل الثياب فإذا غسل ثوباً من جناسة وطهر بغسلة واحدة يستحب أن يغسله ثالثاً فاملنفصل يف 
الكرة الثانية والثالثة مطهر على األصح القسم الثاين املاء الذي يتغري فنقول املاء إذا تغري فإما أن يتغري بنفسه أو 

وكان ) قضاعة ( ز الوضوء به ألنه عليه السالم كان يتوضأ من بئر بغريه أما األول فكاملتغري بطول املكث فيجو
ماؤها كأنه نقاعة احلناء وأما املتغري بسبب غريه فذلك الغري إما أن ال يكون متصالً به أو يكون متصالً به أما الذي 

طهر وأما إذا تغري بسبب ال يكون متصالً به فهو كما لو وقع بقرب املاء جيفة فصار املاء منتناً بسببها فهو أيضاً م
شيء متصل به فذلك املتصل إما أن يكون طاهراً أو جنساً القسم األول إذا كان طاهراً فهو إما أن ال خيالطه أو 

خيالطه فإن مل خيالطه فهو كاملاء املتغري بسبب وقوع الدهن والطيب والعود والعنرب والكافور الصلب فيه وهذا أيضاً 
ملاء جيفة وألن الطهورية ثبتت بقوله َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء َماء طَُهوراً واألصل يف الثابت مطهر كما لو كان بقرب ا

بقاؤه وأما املتغري بسبب شيء خيالطه فذلك املخالط إما أن ال ميكن صون املاء عنه أو ميكن أما الذي ال ميكن 
يتولد فيه وهذا أيضاً مطهر ألن الطهورية ثبتت  فكاملتغري بالتراب واحلمأة واألوراق اليت تقع فيه والطحلب الذي

وكذا لو )  ٧٨احلج ( باآلية واالحتراز عن ذلك عسري فيكون مرفوعاً لقوله مَّا َجَعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ ِمْن َحَرجٍ 
غري املاء جرى املاء يف طريقه على معدن زرنيخ أو نورة أو كحل أو وقع شيء منها فيه أو نبع من معادهنا أما إذا ت

بسبب خمالطة ما يستغىن املاء عن جنسه نظر إن كان التغري قليالً حبيث ال يضاف املاء إليه بأن وقع فيه زعفران 
  فاصفر قليالً أو دقيق فابيض قليالً جاز الوضوء به على الصحيح من

ا

جديداً كاملرقة مل جيز الوضوء به املذهب ألنه مل يسلبه إطالق اسم املاء وأما إن كان التغري كثرياً فإن استحدث امساً 
  باالتفاق وإن مل يستحدث امساً جديدا فعند الشافعي ال جيوز الوضوء به وعند أيب حنيفة جيوز

فذلك ) هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به ( حجة الشافعي من وجوه أحدها أنه عليه السالم توضأ مث قال 



أن ال جيوز إال به وباالتفاق ليس األمر كذلك فثبت أنه كان مباء غري متغري  الوضوء إن كان واقعاً باملاء املتغري وجب
وهو املطلوب وثانيها أنه إذا اختلط ماء الورد باملاء مث توضأ اإلنسان به فيحتمل أن بعض األعضاء قد انغسل مباء 

اً والشك ال يعارض الورد دون املاء وإذا كان كذلك فقد وقع الشك يف حصول الوضوء وكان تيقن احلدث قائم
اليقني فوجب أن يبقى على احلدث خبالف ما إذا كان قليالً ال يظهر أثره فإنه صار كاملعدوم أما إذا ظهر أثره علمنا 
أنه باق فيتوجه ما ذكرناه وثالثها أن الوضوء تعبد ال يعقل معناه فإنه لو توضأ مباء الورد ال يصح وضوؤه ولو توضأ 

  ح وضوؤه وما ال يعقل معناه وجب االقتصار فيه على مورد النص وترك القياسباملاء الكدر املتعفن ص
حجة أيب حنيفة وجوه أحدها قوله تعاىل َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء َماء طَُهوراً دلت اآلية على كون املاء مطهراً واألصل يف 

أمر مبطلق الغسل )  ٦املائدة ( عاىل فاغِْسلُواْ الثابت بقاؤه فوجب بقاء هذه الصفة بعد التغري باملخالطة وثانيها قوله ت
وقد أتى به فوجب أن خيرج عن العهدة وقد بينا تقرير هذا الوجه فيما تقدم وثالثها قوله تعاىل فَلَْم َتجُِدواْ َماء 

ن املاء املتغري ماء علق جواز التيمم بعدم وجدان املاء وواجد هذا املاء املتغري واجد للماء أل)  ٤٣النساء ( فََتَيمَُّمواْ 
مع صفة التغري واملوصوف موجود حال وجود الصفة فوجب أن ال جيوز له التيمم ورابعها قوله عليه السالم يف 

) صلى اهللا عليه وسلم ( ظاهره يقتضي جواز الطهارة به وإن خالطه غريه ألن النيب ) هو الطهور ماؤه ( البحر 
الوضوء بسؤر اهلرة وسؤر احلائض وإن خالطه شيء من لعاهبما  أطلق ذلك وخامسها أنه عليه السالم أباح

وسادسها ال خالف يف الوضوء مباء املدر والسيول مع تغري لونه مبخالطة الطني وما يكون يف الصحارى من احلشيش 
يف مجيع والنبات ومن أجل خمالطة ذلك له يرى تارة متغرياً إىل السواد وأخرى إىل احلمرة والصفرة فصار ذلك أصالً 

ما خالط املاء إذا مل يغلب عليه فيسلبه اسم املاء القسم الثاين إذا كان املخالط للماء شيئاً جنساً فمن الناس من زعم 
أن املاء ال ينجس ما مل يتغري بالنجاسة سواء كان قليالً أو كثرياً وهو قول احلسن البصري والنخعي ومالك وداود 

وقال أبو بكر الرازي مذهب أصحابنا أن كل ما تيقنا فيه جزأ من ) اإلحياء (  وإليه مال الشيخ الغزايل يف كتاب
النجاسة أو غلب على الظن ذلك مل جيز استعماله وال خيتلف على هذا احلد ماء البحر وماء البئر والغدير والراكد 

ذلك املاء اجلاري وأما اعتبار واجلاري ألن ماء البحر لو وقعت فيه جناسة مل جيز استعمال املاء الذي فيه النجاسة وك
أصحابنا للغدير الذي إذا حرك أحد طرفيه مل يتحرك الطرف اآلخر فإمنا هو كالم يف جهة تغليب الظن يف بلوغ 
النجاسة الواقعة يف أحد طرفيه إىل الطرف اآلخر وليس هو كالمنا يف أن بعض املياه الذي فيه النجاسة قد جيوز 

ستعماله هذا كله كالم أيب بكر وأقول من الناس من فرق بني القليل والكثري فعن عبداهللا استعماهلا وبعضها ال جيوز ا
احلوض ال يغتسل فيه جنب ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ) إذا كان املاء أربعني قلة مل ينجسه شيء ( بن عمر 

  وهو قول حممد بن كعب القرظي وقال) إال أن يكون فيه أربعون غرباً 

مسروق وابن سريين إذا كان املاء كثرياً ال ينجسه شيء وقال سعيد بن جبري املاء الراكد ال ينجسه شيء إذا كان 
قدر ثالث قالل وقال الشافعي إذا كان املاء قلتني بقالل هجر مل ينجسه إال ما غري طعمه أو رحيه أو لونه وإن كان 

  أقل ينجس لظهور النجاسة فيه
ك لنصرة قول مالك بوجوه أحدها قوله تعاىل َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء َماء طَُهوراً ترك العمل به يف واعلم أنه ميكن التمس

( املاء الذي تغري لونه أو طعمه أو رحيه لظهور النجاسة فيه فيبقى فيما عداه على األصل وثانيها قوله عليه السالم 
وهو نص يف الباب وثالثها قوله تعاىل ) أو لونه أو رحيه  خلق اهللا املاء طهوراً ال ينجسه شيء إال ما غري طعمه

املتوضىء هبذا املاء قد غسل وجهه فيكون آتياً مبا أمر به فيخرج عن العهدة )  ٦املائدة ( فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُْم 
رة من اخلل ورابعها أن من شأن كل خمتلطني كان أحدمها غالباً على اآلخر أن يتكيف املغلوب بكيفية الغالب فالقط



لو وقعت يف املاء الكثري بطلت صفة اخللية عنها واتصفت بصفة املاء وكون أحدمها غالباً على اآلخر إمنا يعرف بغلبة 
اخلواص واآلثار احملسوسة وهي الطعم أو اللون أو الريح فال جرم مهما ظهر طعم النجاسة أو لوهنا أو رحيها كانت 

ء مستهلكاً فيها فال جرم يغلب حكم النجاسة فإذا مل يظهر شيء من ذلك كان النجاسة غالبة على املاء وكان املا
توضأ من ) أنه ( الغالب هو املاء وكانت النجاسة مستهلكة فيه فيغلب حكم الطهارة وخامسها ما روي عن عمر 

ل إال على جرة نصرانية مع أن جناسة أواين النصارى معلومة بظن قريب من العلم وذلك يدل على أن عمر مل يعو
عدم التغري وسادسها أن تقدير املاء مبقدار معلوم ولو كان معترباً كالقلتني عند الشافعي وعشر يف عشر عند أيب 

حنيفة رضي اهللا عنه لكان أوىل املواضع بالطهارة مكة واملدينة ألنه ال تكثر املياه هناك ال اجلارية وإال الراكدة 
إىل آخر عصر الصحابة مل ينقل أهنم خاضوا يف تقدير املياه ) هللا عليه وسلم صلى ا( الكثرية ومن أول عصر الرسول 

باملقادير املعينة وال أهنم سألوا عن كيفية حفظ املياه عن النجاسات وكانت أواين مياههم يتعاطاها الصبيان واإلماء 
اإلناء للهرة وعدم منعهم اهلرة ) صلى اهللا عليه وسلم ( الذين ال حيترزون عن النجاسات وسابعها إصغاء رسول اهللا 

من شرب املاء من أوانيهم بعد أن كانوا يرون أنه تأكل الفأرة ومل يكن يف بالدهم حياض تلغ السنانري فيها وكانت 
ال تنزل إىل اآلبار وثامنها أن الشافعي نص على أن غسالة النجاسات طاهرة إذا مل تتغري وجنسة إذا تغريت وأي فرق 

اء النجاسة بالورود عليها أو بورودها عليه وأي معىن لقول القائل إن قوة الورود تدفع النجاسة مع بني أن يالقي امل
أن قوة الورود مل متنع املخالطة وتاسعها أهنم كانوا يستنجون على أطراف املياه اجلارية القليلة وال خالف أن مذهب 

ء به وإن كان قليالً وأي فرق بني اجلاري والراكد وليت الشافعي إذا وقع بول يف ماء جار ومل يتغري أنه جيوز الوضو
شعري احلوالة على عدم التغري أوىل أو على قوة املاء بسبب اجلريان وعاشرها إذا وقع بول يف قلتني مث فرقتا فكل 

كوز يؤخذ منه فهو ظاهر على قول الشافعي ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل فأن فرق بينه إذا وقع ذلك 
لقليل يف ذلك القدر من املاء ابتداء وبينه إذا وصل إليه عند اتصال غريه به وحادي عشرها أن احلمامات مل تزل يف ا

األعصار اخلالية يتوضأ فيها املتقشفون ويغمسون األيدي واألواين يف ذلك القليل من املاء من تلك احلياض مع 
ا ولو كان التقدير بالقلتني معترباً الشتهر ذلك ولبلغ ذلك علمهم بأن األيدي الطاهرة والنجسة كانت تتوارد عليه

إىل حد التواتر ألن األمر الذي تشتد حاجة اجلمهور إليه جيب بلوغ نقله إىل حد التواتر ملا مل يكن كذلك علمنا أنه 
  يةغري معترب وثاين عشرها أنا لو حكمنا بنجاسة املاء فال ميكننا أن حنكم بنجاسة املاء إن كان يف غا

الكثرة مثل ماء األودية العظيمة والغدران الكبار فإن ذلك باإلمجاع باطل فال بد من التقدير مبقدار معني وقد نقلنا 
عن الناس تقديرات خمتلفة فليس بعضها أوىل من بعض فوجب التعارض والتساقط أما تقدير أيب حنيفة بعشر يف 

إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل ( قلتني بناء على قوله عليه السالم عشر فمعلوم أنه جمرد حتكم وأما تقدير الشافعي بال
فضعيف أيضاً ألن الشافعي ملا روى هذا اخلرب قال أخربين رجل فيكون الراوي جمهوالً ويكون احلديث مرسالً ) خبثاً 

حة الرواية وهو عنده ليس حبجة وأيضاً زعم كثري من احملدثني أنه موقوف على ابن عمر رضي اهللا عنه سلمنا ص
لكنه إحالة جمهول على جمهول ألن القلة غري معلومة فإهنا تصلح للكوز واجلرة ولكل ما نقل باليد وهو أيضاً اسم 

) إذا بلغ املاء قلتني ( هلامة الرجل ولقلة اجلبل سلمنا كون القلة معلومة لكن يف منت اخلرب اضطراب فإنه روي 
سلمنا صحة ) إذا بلغ كوزين ( وروي ) إذا بلغ قلتني أو ثالثاً ( وروي ) ة أربعني قل( وروي ) إذا بلغ قلة ( وروي 

ال ميكن إجراؤه على ظاهره فإن اخلبث إذا ورد عليه فقد محله ) مل حيمل خبثاً ( املنت ولكنه متروك الظاهر ألن قوله 
ذا دار بني املسمى سلمنا إمكان إجرائه على ظاهره لكن اخلبث على قسمني خبث شرعي وخبث حقيقي واالسم إ

اللغوي واملسمى الشرعي كان محله على املسمى اللغوي أوىل ألن االسم حقيقة يف املسمى اللغوي جماز يف املسمى 



الشرعي دفعاً لالشتراك والنقل وإذا كان كذلك وجب محله عليه واملسمى اللغوي للخبث املستقذر بالطبع قال 
أي ال يصري مستقذراً ) مل حيمل خبثاً ( إذا ثبت هذا فنقول معىن قوله ) ام ما استخبثته العرب فهو حر( عليه السالم 

مل ( طبعاً وحنن نقول مبوجبه لكن مل قلت إنه ال ينجس شرعاً سلمنا أن املراد من اخلبث النجاسة الشرعية لكن قوله 
جنساً ال على بقائه طاهراً  أي يضعف عن محله ومعىن الضعف تأثره به فيكون هذا دليالً على صريورته) حيمل خبثاً 

ال يقال اجلواب عن هذه األسئلة أن يقال إن الشافعي وإن مل يذكر اسم الراوي يف بعض املواضع فقد ذكره يف سائر 
املواضع فخرج عن كونه مرسالً وألن سائر احملدثني قد عينوا اسم الراوي قوله إنه موقوف على ابن عمر قلنا ال 

ال إنه جيد اإلسناد فقيل له إن ابن علية وقفه على ابن عمر فقال إن كان ابن علية وقفه نسلم فإن حيىي بن معني ق
مث قال وقد ) بقالل هجر ( فحماد بن سلمة رفعه وقوله القلة جمهولة قلنا ال نسلم ألن ابن جريج قال يف روايته 

راب قلنا ال نسلم ألنا وأنتم توافقنا شاهدت قالل هجر فكانت القلة تسع قربتني أو قربتني وشيئاً قوله يف متنه اضط
على أن سائر املقادير غري معتربة فيبقى ما ذكرناه معترباً قوله إنه متروك الظاهر قلنا إذا محلناه على اخلبث الشرعي 

اندفع ذلك وذلك أوىل ألن محل كالم الشرع على الفائدة الشرعية أوىل من محله على املعىن العقلي ال سيما ويف 
إذا كان ( ى املعىن العقلي يلزم التعطيل قوله املراد أنه يضعف عن محله قلنا صح يف بعض الروايات أنه قال محله عل

وألنه عليه السالم جعل القلتني شرطاً هلذا احلكم واملعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط ) املاء قلتني مل ينجس 
أن هذا اخلرب بتقدير الصحة يقتضي ختصيص عموم قوله  وعلى ما ذكروه ال يبقى للقلتني فائدة ألنا نقول ال شك

وعموم قوله فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُمْ )  ٦املائدة ( تعاىل َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء َماء طَُهوراً وعموم قوله َولَاِكن ُيرِيُد ِلُيطَّهَركُْم 
وهذا املتخصص ال بد وأن ) ال ينجسه شيء خلق املاء طهوراً ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وعموم قوله )  ٦املائدة ( 

يكون بعيداً عن االحتمال واالشتباه وقالل هجر جمهولة وقول ابن جريج القلة تسع قربتني أو قربتني وشيئاً ليس 
حبجة ألن القلة كما أهنا جمهولة فكذا القربة جمهولة فإهنا قد تكون كبرية وقد تكون صغرية وألن الروايات أيضاً 

  وتارة كرين فإذا تدافعت) أربعني قلة ( وتارة ) إذا بلغ املاء قلتني ( رة قال خمتلفة فتا

وتعارضت مل جيز ختصيص عموم الكتاب والسنة الظاهرة البعيدة عن االحتمال مبثل هذا اخلرب هذا متام الكالم يف 
عاىل وَُيَحّرُم َعلَْيهُِم الَْخَبِئثَ نصرة قول مالك واحتج من حكم بنجاسة املاء الذي تقع النجاسة فيه بوجوه أوهلا قوله ت

وقال يف )  ١١٥النحل ( والنجاسات من اخلبائث وقال تعاىل إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةَ  َوالدََّم )  ١٥٧األعراف ( 
إهنما ليعذبان وما يعذبان يف ( ومر عليه السالم بقربين فقال )  ٩٠املائدة ( اخلمر رِْجٌس ّمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن فَاْجتَنُِبوُه 

فحرم اهللا هذه األشياء حترمياً مطلقاً ومل ) كبري إن أحدمها كان ال يستربىء من البول واآلخر كان ميشي بالنميمة 
يفرق بني حال انفرادها واختالطها باملاء فوجب حترمي استعمال كل ما يبقى فيه جزء من النجاسة أكثر ما يف الباب 

الة على كون املاء مطهراً تقتضي جواز الطهارة به ولكن تلك الدالئل مبيحة والدالئل اليت ذكرناها أن الدالئل الد
حاظرة واملبيح واحلاظر إذا اجتمعا فالغلبة للحاظر أال ترى أن اجلارية بني رجلني لو كان ألحدمها منها مائة جزء 

غري جائز لواحد منهما وطؤها فكذا ههنا وثانيها  ولآلخر جزء واحد أن جهة احلظر فيها أوىل من جهة اإلباحة وأنه
ذكره على اإلطالق من غري فرق بني ) ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل فيه من اجلنابة ( قوله عليه السالم 

ناء فإنه إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده ثالثاً قبل أن يدخلها اإل( القليل والكثري وثالثها قوله عليه السالم 
فأمر بغسل اليد احتياطاً من جناسة قد أصابته من موضع االستنجاء ومعلوم أن مثلها إذا ) ال يدري أين باتت يده 

إذا بلغ املاء ( أدخلت املاء مل تغريه ولوال أهنا تفسده ما كان لألمر باالحتياط منها معىن ورابعها قوله عليه السالم 
ومه على أنه إذا مل يبلغ قلتني وجب أن حيمل اخلبث أجاب مالك عن الوجه األول يدل مبفه) قلتني مل حيمل خبثاً 



فقال ال نزاع يف أنه حيرم استعمال النجاسة ولكن اجلزء القليل من النجاسة املائعة إذا وقع يف املاء مل يظهر فيه لونه 
ا انقلبت عن صفتها وتقريره ما قدمناه وال طعمه وال رائحته فلم قلتم إن تلك النجاسة بقيت ومل ال جيوز أن يقال إهن

فلم قلتم إن هذا النهي ليس إال ملا ذكرمتوه بل لعل النهي ) ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم ( وأما قوله عليه السالم 
 إذا استيقظ أحدكم( إمنا كان ألنه رمبا شربه إنسان وذلك مما ينفر طبعه عنه وليس الكالم يف نفرة الطبع وأما قوله 

فقد أمجعنا على أن هذا األمر استحباب فاملرتب عليه كيف يكون أمر إجياب مث بتقدير ) من منامه فليغسل يده ثالثاً 
) إذا بلغ املاء قلتني ( أن يكون أمر إجياب فلم قلتم إنه مل يوجه ذلك اإلجياب إال ملا ذكرمتوه وأما قوله عليه السالم 

ن كل ما قلناه فهو متسك باملفهوم والنصوص اليت ذكرناها منطوقة واملنطوق فقد سبق الكالم عليه مث بعد النزول ع
  راجح على املفهوم واهللا أعلم

النظر الثاين يف أن غري املاء هل هو طهور أم ال فقال األصم واألوزاعي جيوز الوضوء جبميع املائعات وقال أبو حنيفة 
زالة النجاسة جبميع املائعات اليت تزيل أعيان النجاسات وقال جيوز الوضوء بنبيذ التمر يف السفر وقال أيضاً جتوز إ

الشافعي رضي اهللا عنه الطهورية خمتصة باملاء على اإلطالق ودليله يف صورة احلدث قوله تعاىل فَلَْم َتجُِدواْ َماء 
ملا وجب التيمم عند عدم  أوجب التيمم عند عدم املاء ولو جاز الوضوء باخلل أو نبيذ التمر)  ٤٣النساء ( فََتَيمَُّمواْ 

املاء وأما يف صورة اخلبث فألن اخلل لو أفاد طهارة اخلبث لكان طهوراً ألنه ال معىن للطهور إال املطهر ولو كان 
) ال يقبل اهللا صالة أحدكم حىت يضع الطهور مواضعه ( طهوراً لوجب أن جيوز به طهارة احلدث لقوله عليه السالم 

لغاية فوجب انتهاء عدم القبول عند استعمال الطهور وانتهاء عدم القبول يكون حبصول النتهاء ا) حىت ( وكلمة 
القبول فلو كان اخلل طهوراً حلصل باستعماله قبول الصالة وحيث مل حيصل علمنا أن الطهورية يف اخلبث أيضاً 

  خمتصة باملاء

النَّاسِ إِالَّ كُفُوراً َولَوْ ِشئَْنا لََبَعثَْنا ِفى كُلِّ قَْرَيةٍ  نَِّذيراً فَالَ ُتِطعِ الْكَاِفرِينَ  َولَقَْد َصرَّفَْناُه َبْينَُهْم لَِيذَّكَُّرواْ فَأََبى أَكْثَُر
  َوَجاِهدُْهْم بِِه جَِهاداً كَبرياً

جه أحدها املسألة األوىل اعلم أهنم اختلفوا يف أن اهلاء يف قوله َولَقَْد َصرَّفْنَاُه إىل أي شيء يرجع وذكروا فيه ثالثة أو
أنا أجريناه يف األهنار حىت انتفعوا ) صرفناه ( وهو الذي عليه اجلمهور أنه يرجع إىل املطر مث من هؤالء من قال معىن 

بالشرب وبالزراعات وأنواع املعاش به وقال آخرون معناه أنه سبحانه ينزله يف مكان دون مكان ويف عام دون عام 
ع يف العام األول قال ابن عباس ما عام بأكثر مطراً من عام ولكن اهللا يصرفه يف مث يف العام الثاين يقع خبالف ما وق

ما من عام بأمطر من عام ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( األرض مث قرأ هذه اآلية وروى ابن مسعود عن النيب 
وثانيها وهو ) إىل الفيايف  ولكن إذا عمل قوم باملعاصي حول اهللا ذلك إىل غريهم فإذا عصوا مجيعاً صرف اهللا ذلك

قول أيب مسلم أن قوله َصرَّفَْناُه راجع إىل املطر والرياح والسحاب واألظالل وسائر ما ذكر اهللا تعاىل من األدلة 
وثالثها َولَقَْد َصرَّفَْناُه أي هذا القول بني الناس يف القرآن وسائر الكتب والصحف اليت أنزلت على رسل وهو ذكر 

وإنزال القطر ليتفكروا ويستدلوا به على الصانع والوجه األول أقرب ألنه أقرب املذكورات إىل  إنشاء السحاب
  الضمري

املسألة الثانية قال اجلبائي قوله تعاىل لَّيذْكُُرواْ يدل على أنه تعاىل مريد من الكل أن يتذكروا ويشكروا ولو أراد 
ن قال إن اهللا تعاىل مريد للكفر ممن يكفر قال ودل قوله منهم أن يكفروا ويعرضوا ملا صح ذلك وذلك يبطل قول م

 فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِالَّ كُفُوًرا على قدرهتم على فعل هذا التذكر إذ لو مل يقدروا ملا جاز أن يقال أبوا أن يفعلوه كما ال
لَِيذَّكَُّرواْ حجة على من زعم أن القرآن وبال على  يقال يف الزَّمن أىب أن يسعى وقال الكعيب قوله َولَقَدْ َصرَّفَْناهُ َبْينَُهْم



الكافرين وأنه مل يرد بإنزاله أن يؤمنوا ألن قوله لَّيذْكُُرواْ عام يف الكل وقوله فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ يقتضي أن يكون هذا 
ر بين متيم إال كفوراً واعلم أن األكثر داخالً يف ذلك العام ألنه ال جيوز أن يقال أنزلناه على قريش ليؤمنوا فأىب أكث

  الكالم عليه قد تقدم مراراً
املسألة الثالثة قوله فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِالَّ كُفُوًرا املراد كفران النعمة وجحودها من حيث ال يتفكرون فيها وال 

لكفر إمنا حصل ألهنم يستدلون هبا على وجود الصانع وقدرته وإحسانه وقيل املراد من الكفور هو الكفر وذلك ا
يقولون مطرنا بنوء كذا ألن من جحد كون النعم صادرة من املنعم وأضاف شيئاً من هذه النعمة إىل األفالك 

والكواكب فقد كفر واعلم أن التحقيق أن من جعل األفالك والكواكب مستقلة باقتضاء هذه األشياء فال شك يف 
واص وصفات تقتضي هذه احلوادث فلعله ال يبلغ خطؤه إىل حد كفره وأما من قال الصانع تعاىل جبلها على خ

  الكفر
املسألة الرابعة قالوا اآلية دلت على أن خالف معلوم اهللا مقدور له ألن كلمة لو دلت على أنه تعاىل ما شاء أن 

   مقدور لهيبعث يف كل قرية نذيراً مث إنه تعاىل أخرب عن كونه قادراً على ذلك فدل ذلك على أن خالف معلوم اهللا

) صلى اهللا عليه وسلم ( أما قوله تعاىل َولَوْ ِشئَْنا لََبَعثَْنا ِفى كُلّ قَْرَيةٍ  نَِّذيراً فاألقوى أن املراد من ذلك تعظيم النيب 
وذلك لوجوه أحدها كأنه تعاىل بني له أنه مع القدرة على بعثة رسول ونذير يف كل قرية خصه بالرسالة وفضله هبا 

لذلك أتبعه بقوله فَالَ ُتِطعِ الْكَافِرِيَن أي ال توافقهم وثانيها املراد ولو شئنا خلففنا عنك أعباء الرسالة إىل على الكل و
كل العاملني ولبعثنا يف كل قرية نذيراً ولكنا قصرنا األمر عليك وأجللناك وفضلناك على سائر الرسل فقابل هذا 

تقتضي مزج اللطف بالعنف ألهنا تدل على القدرة على أن يبعث يف كل اإلجالل بالتشدد يف الدين وثالثها أن اآلية 
قرية نذيراً مثل حممد وأنه ال حاجة باحلضرة اإلهلية إىل حممد ألبتة وقوله َولَْو يدل على أنه سبحانه ال يفعل ذلك 

  فبالنظر إىل األول حيصل التأديب وبالنظر إىل الثاين حيصل اإلعزاز
الْكَاِفرِيَن فاملراد هنيه عن طاعتهم ودلت هذه اآلية على أن النهي عن الشيء ال يقتضي كون املنهي أما قوله فَالَ ُتِطعِ 
  عنه مشتغالً به

وأما قوله َوَجاِهْدُهْم بِهِ جَِهاداً كَبرياً فقال بعضهم املراد بذل اجلهد يف األداء والدعاء وقال بعضهم املراد القتال 
ل ألن السورة مكية واألمر بالقتال ورد بعد اهلجرة بزمان وإمنا قال جَِهاداً كَبرياً وقال آخرون كالمها واألقرب األو

ألنه لو بعث يف كل قرية نذيراً لوجب على كل نذير جماهدة قريته فاجتمعت على رسول اهللا تلك اجملاهدات وكثر 
  اداً كَبرياً جامعاً لكل جماهدةجهاده من أجل ذلك وعظم فقال له َوَجاِهْدُهْم بسبب كونك نذير كافة القرى جَِه

  ْحُجوراًَوُهَو الَِّذى َمَرَج الَْبْحَرْينِ َهاذَا َعذٌْب فَُراٌت َوَهاذَا ِملٌْح أَُجاٌج َوَجَعلَ َبْيَنُهَما َبْرَزخاً َوِحجْراً مَّ
يقال مرجت الدابة إذا  اعلم أن هذا هو النوع الرابع من دالئل التوحيد وقوله مََرَج الَْبْحَرْينِ أي خالمها وأرسلهما

مسى املاءين الكبريين )  ٥ق ( خليتها ترعى وأصل املرج اإلرسال واخللط ومنه قوله تعاىل فَُهْم ِفى أَْمرٍ مَّرِيجٍ 
الواسعني حبرين قال ابن عباس مرج البحرين أي أرسلهما يف جماريهما كما ترسل اخليل يف املرج ومها يلتقيان وقوله 

إىل احلالوة واألجاج نقيضه وأنه سبحانه ) يصري ( اٌت واملقصود من الفرات البليغ يف العذوبة حىت َهاذَا َعذَاٌب فَُر
  بقدرته يفصل بينهما ومينعهما التمازج وجعل من عظيم اقتداره برزخاً حائالً من قدرته وههنا سؤاالت

يقوهلا املتعوذ وقد فسرناها وهي ههنا واقعة السؤال األول ما معىن قوله َوِحْجراً مَّْحجُوراً اجلواب هي الكلمة اليت 
الرمحن ( على سبيل اجملاز كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له حجراً حمجوراً كما قال الَّ َيْبِغَياِن 



كالتعوذ وههنا جعل كل واحد منهما يف ) مثة ( أي ال يبغي أحدمها على صاحبه باملمازجة فانتفاء البغي )  ٢٠
  ة الباغي على صاحبه فهو يتعوذ منه وهي من أحسن االستعاراتصور

السؤال الثاين ال وجود للبحر العذب فكيف ذكره اهللا تعاىل ههنا ال يقال هذا مدفوع من وجهني األول أن املراد 
حاً ألنا منه األودية العظام كالنيل وجيحون الثاين لعله جعل يف البحار موضعاً يكون أحد جانبيه عذباً واآلخر مل

نقول أما األول فضعيف ألن هذه األودية ليس فيها ملح والبحار ليس فيها ماء عذب فلم حيصل ألبتة موضع 
التعجب وأما الثاين فضعيف ألن موضع االستدالل ال بد وأن يكون معلوماً فأما مبحض التجويز فال حيسن 

األجاج البحار الكبار وجعل بينهما برزخاً أي حائالً االستدالل ألنا نقول املراد من البحر العذب هذه األودية ومن 
من األرض ووجه االستدالل ههنا بني ألن العذوبة وامللوحة إن كانت بسبب طبيعة األرض أو املاء فال بد من 

  االستواء وإن مل يكن كذلك فال بد من قادر حكيم خيص كل واحد من األجسام بصفة خاصة معينة
  َن الَْمآِء َبشَراً فََجَعلَُه َنَسباً َوِصْهراً َوكَانَ رَبَُّك قَِديراًَوُهَو الَِّذى َخلََق ِم

  واعلم أن هذا هو النوع اخلامس من دالئل التوحيد وفيه حبثان
األول ذكروا يف هذا املاء قولني أحدمها أنه املاء الذي خلق منه أصول احليوان وهو الذي عناه بقوله وَاللَُّه َخلََق كُلَّ 

املرسالت ( ّمن مَّاء مَّهِنيٍ )  ٦الطارق ( والثاين أن املراد النطفة لقوله ُخِلَق ِمن مَّاء َداِفقٍ )  ٤٥النور ( ّمن مَّاء  َدابَّةٍ 
٢٠ (  

البحث الثاين املعىن أنه تعاىل قسم البشر قسمني ذوي نسب أي ذكوراً ينسب إليهم فيقال فالن بن فالن وفالنة 
)  ٣٩القيامة ( وحنوه قوله تعاىل فَجََعلَ ِمْنُه الزَّْوَجْينِ الذَّكََر َواالْنثَى ) يصاهرن ( اً بنت فالن وذوات صهر أي إناث

  َوكَانَ َربَُّك قَِديراً حيث خلق من النطفة الواحدة نوعني من البشر الذكر واألنثى
لْكَاِفُر َعلَى َربِِّه ظَهِرياً َوَمآ أَْرَسلْنَاَك إِالَّ مَُبشِّراً َوَنِذيراً قُلْ َمآ َوَيْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َينفَُعُهْم َوالَ َيُضرُُّهْم َوكَانَ ا

 َيُموُت َوسَبِّْح بَِحْمِدِه َوكَفَى أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِالَّ َمن َشآَء أَن يَتَِّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيالً َوَتَوكَّلْ َعلَى الَْحى ِّ الَِّذى الَ
  بِِه بِذُُنوبِ ِعَباِدِه َخبِرياً

  واعلم أنه تعاىل ملا شرح دالئل التوحيد عاد إىل هتجني سريهتم يف عبادة األوثان ويف اآلية مسائل
  املسألة األوىل قيل املراد بالكافر أبو جهل ألن اآلية نزلت فيه واألوىل محله على العموم ألن

  فق بظاهر قوله َويَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّهخصوص السبب ال يقدح يف عموم اللفظ وألنه أو
املسألة الثانية ذكروا يف الظهري وجوهاً أحدها أن الظهري مبعىن املظاهر كالعوين مبعىن املعاون وفعيل مبعىن مفاعل غري 

اً واملعىن أن الكافر يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة فإن قيل كيف يصح يف الكافر أن يكون معاون) غريب ( 
)  ٥٧األحزاب ( للشيطان على ربه بالعداوة قلنا إنه تعاىل ذكر نفسه وأراد رسوله كقوله إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ اللََّه 

كما جاء الصديق واخلليط )  ٤التحرمي ( وثانيها جيوز أن يريد بالظهري اجلماعة كقوله َوالَْملَِئكَةُ  َبْعَد ذاِلَك ظَهٌِري 
اهللا تعاىل قال تعاىل ) دين ( كون املراد بالكافر اجلنس وأن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور وعلى هذا التفسري ي

وثالثها قال أبو مسلم األصفهاين الظهري من قوهلم ظهر فالن )  ٢٠٢األعراف ( َوإِخْوانُُهْم َيُمدُّونَُهْم ِفى الَْغى ِّ 
ويقال فيمن يستهني )  ٩٢هود ( َخذُْتُموُه َوَراءكُْم ظِْهرِّياً حباجيت إذا نبذها وراء ظهره وهو من قوله تعاىل َواتَّ

بالشيء نبذه وراء ظهره وقياس العربية أن يقال مظهور أي مستخف به متروك وراء الظهر فقيل فيه ظهري يف معىن 
  مظهور ومعناه هني على اهللا أن يكفر الكافر وهو تعاىل مستهني بكفره



نَاَك إِالَّ مَُبشًّرا َوَنِذيًرا فتعلق ذلك مبا تقدم هو أن الكفار يطلبون العون على اهللا تعاىل وعلى أما قوله تعاىل َوَما أَْرَسلْ
رسوله واهللا تعاىل بعث رسوله لنفعهم ألنه بعثه ليبشرهم على الطاعة وينذرهم على املعصية فيستحقوا الثواب 

إيذاء شخص استفرغ جهده يف إصالح مهماته  وحيترزوا عن العقاب فال جهل أعظم من جهل من استفرغ جهده يف
  ديناً ودنيا وال يسأهلم على ذلك ألبتة أجراً

أما قوله إِالَّ َمن َشاء فذكروا فيه وجوهاً متقاربة أحدها ال يسأهلم على األداء والدعاء أجراً إال أن يشاءوا أن يتقربوا 
ونيل ثوابه وثانيها قال القاضي معناه ال أسألكم عليه أجراً باإلنفاق يف اجلهاد وغريه فيتخذوا به سبيالً إىل رمحة رهبم 

مثال قوله إِالَّ ) الكشاف ( لنفسي وأسألكم أن تطلبوا األجر ألنفسكم باختاذ السبيل إىل ربكم وثالثها قال صاحب 
أطلب  َمن َشاء واملراد إال فعل من شاء واستثناؤه عن األجر قول ذي شفقة عليك قد سعى لك يف حتصيل مال ما

منك ثواباً على ما سعيت إال أن حتفظ هذا املال وال تضيعه فليس حفظك املال لنفسك من جنس الثواب ولكن 
صوره هو بصورة الثواب ومساه بامسه فأفاد فائدتني إحدامها قلع شبهة الطمع يف الثواب من أصله كأنه يقول لك إن 

هار الشفقة البالغة وأن حفظك ملالك جيري جمرى الثواب كان حفظك ملالك ثواباً فإين أطلب الثواب والثانية إظ
العظيم الذي توصله إيل ومعىن اختاذهم إىل اهللا سبيالً تقرهبم إليه وطلبهم عنده الزلفى باإلميان والطاعة وقيل املراد 

  التقرب بالصدقة والنفقة يف سبيل اهللا
املعىن أنه سبحانه ملا بني أن الكفار متظاهرون على إيذائه فأمره بأن ال أما قوله َوَتوَكَّلْ َعلَى الَْحىّ  الَِّذى الَ َيُموُت ف

يطلب منهم أجراً ألبتة أمره بأن يتوكل عليه يف دفع مجيع املضار ويف جلب مجيع املنافع وإمنا قال َعلَى الَْحىّ  الَِّذى 
توكل ضائعاً أما هو سبحانه وتعاىل الَ َيُموُت ألن من توكل على احلي الذي ميوت فإذا مات املتوكل عليه صار امل

  فإنه حي ال ميوت فال يضيع املتوكل عليه ألبتة
أما قوله َوسَّبْح بَِحْمِدِه فمنهم من محله على نفس التسبيح بالقول ومنهم من محله على الصالة ومنهم من محله على 

  َوكَفَى بِِه بِذُُنوبِ ِعَباِدِه َخبِرياً التنزيه هللا تعاىل عما ال يليق به يف توحيده وعدله وهذا هو الظاهر مث قال

وهذه كلمة يراد هبا املبالغة يقال كفى بالعلم مجاالً وكفى باألدب ماالً وهو مبعىن حسبك أي ال حتتاج معه إىل غريه 
ألنه خبري بأحواهلم قادر على مكافأهتم وذلك وعيد شديد كأنه قال إن أقدمتم على خمالفة أمره كفاكم علمه يف 

  زاتكم مبا تستحقون من العقوبةجما
لْ بِِه َخبِرياً َوإِذَا ِقيلَ الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت واألرض َوَما َبيَْنُهَما ِفى ِستَّةِ  أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ الرَّْحَمُن فَاسْأَ

  ِلَما َتأْمُُرَنا َوَزادَُهْم ُنفُوراًلَُهُم اْسُجدُواْ ِللرَّْحَماِن قَالُواْ َوَما الرَّْحَمُن أََنْسُجدُ 
اعلم أنه سبحانه ملا أمر الرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور أوهلا بأنه حي ال ميوت وهو قوله َوَتَوكَّلْ َعلَى 

( ِعَباِدِه َخبِرياً  وثانيها أنه عامل جبميع املعلومات وهو قوله َوكَفَى بِِه بِذُنُوبِ)  ٥٨الفرقان ( الَْحىّ  الَِّذى الَ َيُموُت 
وثالثها أنه قادر على كل املمكنات وهو املراد من قوله الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض فقوله الَِّذى )  ٥٨الفرقان 

َخلََق متصل بقوله الَْحىّ  الَِّذى الَ َيمُوُت ألنه سبحانه ملا كان هو اخلالق للسموات واألرضني ولكل ما بينهما ثبت 
نه هو القادر على مجيع وجوه املنافع ودفع املضار وأن النعم كلها من جهته فحينئذ ال جيوز التوكل إال عليه ويف أ

  اآلية سؤاالت
السؤال األول األيام عبارة عن حركات الشمس يف السموات فقبل السموات ال أيام فكيف قال اهللا خلقها يف ستة 

دة ال يقال الشيء الذي يتقدر مبقدار حمدود ويقبل الزيادة والنقصان أيام اجلواب يعين يف مدة مقدارها هذه امل
والتجزئة ال يكون عدماً حمضاً بل ال بد وأن يكون موجوداً فيلزم من وجوده وجود مدة قبل وجود العامل وذلك 



حتتمل مخسة أيام يقتضي قدم الزمان ألنا نقول هذا معارض بنفس الزمان ألن املدة املتومهة احملتملة لعشرة أيام ال 
واملدة املتومهة اليت حتتمل مخسة أيام ال حتتمل عشرة أيام فيلزم أن يكون للمدة مدة أخرى فلما مل يلزم هذا مل يلزم 
ما قلتموه وعلى هذا نقول لعل اهللا سبحانه خلق املدة أوالً مث السموات واألرض فيها مبقدار ستة أيام ومن الناس 

م اآلخرة وكل يوم ألف سنة وهو بعيد ألن التعريف ال بد وأن يكون بأمر معلوم ال بأمر من قال يف ستة أيام من أيا
  جمهول

السؤال الثاين مل قدر اخللق واإلجياد هبذا التقدير اجلواب أما على قولنا فاملشيئة والقدرة كافية يف التخصيص قالت 
ملقدار أصلح للمكلفني وهذا بعيد لوجهني املعتزلة بل ال بد من داعي حكمة وهو أن ختصيص خلق العامل هبذا ا

أحدمها أن حصول تلك احلكمة إما أن يكون واجباً لذاته أو جائزاً فإن كان واجباً وجب أن ال يتغري فيكون حاصالً 
يف كل األزمنة فال يصلح أن يكون سبباً لتخصيص زمان معني وإن كان جائزاً افتقر حصول تلك احلكمة يف ذلك 

آخر ويلزم التسلسل والثاين أن التفاوت بني كل واحد مما ال يصل إليه خاطر املكلف وعقله الوقت إىل خمصص 
  فحصول ذلك التفاوت ملا مل يكن مشعوراً به كيف يقدح يف حصول املصاحل

واعلم أنه جيب على املكلف سواء كان على قولنا أو على قول املعتزلة أن يقطع الطمع عن أمثال هذه األسئلة فإنه 
ال ساحل له من ذلك تقدير املالئكة الذين هم أصحاب النار بتسعة عشر ومحلة العرش بالثمانية وشهور السنة حبر 

باثين عشر والسموات السبع وكذا األرض وكذا القول يف عدد الصلوات ومقادير النصب يف الزكوات وكذا 
لدين وترك البحث عن هذه األشياء هو مقادير احلدود والكفارات فاإلقرار بأن كل ما قاله اهللا تعاىل حق هو ا

َنةً  لّلَِّذيَن كَفَُرواْ الواجب وقد نص عليه تعاىل يف قوله َوَما َجَعلَْنا أَْصحَاَب النَّارِ إِالَّ َملَِئكَةً  َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم إِالَّ ِفْت
وهذا هو اجلواب أيضاً )  ٣١املدثر ( قال َوَما َيْعلَُم ُجُنوَد َرّبكَ إِالَّ ُهَو  ِلَيسَْتْيِقَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب َوَيزَْداَد الَِّذيَن مث

يف أنه مل خيلقها يف حلظة وهو قادر على ذلك وعن سعيد بن جبري أنه إمنا خلقها يف ستة أيام وهو يقدر على أن خيلقها 
  ا اهللا تعاىل عيداً للمسلمنييف حلظة تعليماً خللقه الرفق والتثبت قيل مت خلقها يوم اجلمعة فجعله

السؤال الثالث ما معىن قوله ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ وال جيوز محله على االستيالء والقدرة ألن االستيالء والقدرة يف 
فيه واجلواب االستقرار غري جائز ألنه يقتضي التغري الذي هو دليل ) مث ( أوصاف اهللا مل تزل وال يصح دخول 

قتضي التركيب والبعضية وكل ذلك على اهللا حمال بل املراد مث خلق العرش ورفعه وهو مستول كقوله احلدوث وي
فإن املراد حىت جياهد اجملاهدون وحنن هبم عاملون فإن قيل فعلى هذا التفسري )  ٣١حممد ( تعاىل َولََنْبلَُونَّكُْم حَتَّى َنْعلََم 

قلنا )  ٧هود ( يس كذلك لقوله تعاىل َوكَانَ عَْرُشُه َعلَى الَْماء يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات ول
  ما دخلت على خلق العرش بل على رفعه على السموات) مث ( كلمة 

السؤال الرابع كيف إعراب قوله الرَّْحَمُن فَاسْأَلْ بِِه خَبِرياً اجلواب الَِّذى َخلََق مبتدأ و الرَّْحَمُن خربه أو هو صفة 
ن خرب مبتدأ حمذوف وهلذا أجاز الزجاج وغريه أن يكون الوقف على قوله َعلَى الْعَْرشِ مث يبتدىء للحي والرمح

بالرمحن أي هو الرمحن الذي ال ينبغي السجود والتعظيم إال له وجيوز أن يكون الرمحن مبتدأ وخربه قوله فَاْسأَلْ بِِه 
  َخبِرياً

بِرياً اجلواب ذكروا فيه وجوهاً أحدها قال الكليب معناه فاسأل خبرياً به السؤال اخلامس ما معىن قوله فَاْسأَلْ بِِه َخ
وقوله بِِه يعود إىل ما ذكرنا من خلق السماء واألرض واالستواء على العرش والباء من صلة اخلبري وذلك اخلبري هو 

حد إال اهللا تعاىل وعن ابن اهللا عز وجل ألنه ال دليل يف العقل على كيفية خلق اهللا السموات واألرض فال يعلمها أ
عباس أن ذلك اخلبري هو جربيل عليه السالم وإمنا قدم لرؤوس اآلي وحسن النظم وثانيها قال الزجاج قوله بِِه معناه 



وقال علقمة بن )  ١املعارج ( عنه واملعىن فاسأل عنه خبرياً وهو قول األخفش ونظريه قوله سَأَلَ سَاِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ 
  إن تسألوين بالنساء فإنينعبدة ف

  بصري بأدواء النساء طبيب
وثالثها قال ابن جرير الباء يف قوله بِهِ صلة واملعىن فسله خبرياً وخبرياً نصب على احلال ورابعها أن قوله بِِه جيري 

  ) ١النساء ( جمرى القسم كقوله وَاتَّقُواْ اللََّه الَِّذى َتَساءلُونَ بِِه 
  لَ لَُهُم اْسُجُدواْ ِللرَّْحَماِن قَالُواْ َوَما الرَّْحَمُن فهو خرب عن قوم قالوا هذا القولأما قوله َوإِذَا ِقي

وحيتمل أهنم جهلوا اهللا تعاىل وحيتمل أهنم إن عرفوه لكنهم جحدوه وحيتمل أهنم وإن اعترفوا به لكنهم جهلوا أن 
ول األخري قالوا الرمحن اسم من أمساء اهللا مذكور يف هذا االسم من أمساء اهللا تعاىل وكثري من املفسرين على هذا الق

الكتب املتقدمة والعرب ما عرفوه قال مقاتل إن أبا جهل قال إن الذي يقوله حممد شعر فقال عليه السالم الشعر 
غري هذا إن هذا إال كالم الرمحن فقال أبو جهل بخ بخ لعمري واهللا إنه لكالم الرمحن الذي باليمامة هو يعلمك 

فقال يا آل غالب من يعذرين من حممد ) الرمحن الذي هو إله السماء ومن عنده يأتيين الوحي ( ال عليه السالم فق
يزعم أن اهللا واحد وهو يقول اهللا يعلمين والرمحن ألستم تعلمون أهنما إهلان مث قال ربكم اهللا الذي خلق هذه األشياء 

ملراد إنكارهم هللا ال لالسم ألن هذه اللفظة عربية وهم كانوا أما الرمحن فهو مسيلمة قال القاضي واألقرب أن ا
يعلمون أهنا تفيد املبالغة يف اإلنعام مث إن قلنا بأهنم كانوا منكرين هللا كان قوهلم َوَما الرَّْحَمُن سؤال طالب عن احلقيقة 

م كانوا مقرين باهللا لكنهم جهلوا وإن قلنا بأهن)  ٢٣الشعراء ( وهو جيري جمرى قول فرعون َوَما َربُّ الْعَالَِمَني 
  كونه تعاىل مسمى هبذا االسم كان قوهلم َوَما الرَّْحَمُن سؤاالً عن االسم

أما قوله أََنْسُجُد ِلَما َتأُْمرَُنا فاملعىن للذي تأمرنا بسجوده على قوله أمرتك باخلري أو ألمرك لنا وقرىء يأمرنا بالياء 
نا حممد أو يأمرنا املسمى بالرمحن وال نعرف ما هو وزادهم أمره نفوراً ومن كأن بعضهم قال لبعض أنسجد ملا يأمر

وأبو بكر وعمر ) صلى اهللا عليه وسلم ( حقه أن يكون باعثاً على الفعل والقبول قال الضحاك فسجد رسول اهللا 
املسجد وعثمان وعلي عثمان بن مظعون وعمرو بن عنبسة وملا رآهم املشركون يسجدون تباعدوا يف ناحية 

  مستهزئني فهذا هو املراد من قوله َتأْمُُرَنا َوَزاَدُهمْ ُنفُوراً أي فزادهم سجودهم نفوراً
ادَ وَالنََّهاَر ِخلْفَةً  لَِّمْن أََرَتَباَرَك الَِّذى جََعلَ ِفى السََّمآِء ُبُروجاً َوَجَعلَ ِفيَها ِسرَاجاً َوقََمراً مُّنِرياً َوُهَو الَِّذى جََعلَ الَّْيلَ 

  أَن َيذَّكَّرَ أَْو أََراَد ُشكُوراً
اعلم أنه سبحانه ملا حكى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود 

والعباد للرمحن فقال َتبَاَرَك الَِّذى جََعلَ ِفى السََّماء ُبُروجاً أما تبارك فقد تقدم القول فيه وأما الربوج فهي منازل 
السيارات وهي مشهورة مسيت بالربوج اليت هي القصور العالية ألهنا هلذه الكواكب كاملنازل لسكاهنا واشتقاق 

الربوج من التربج لظهوره وفيه قول آخر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن الربوج هي الكواكب العظام واألول 
ال جيوز أن يكون قوله ِفيَها راجعاً إىل السماء دون الربوج قلنا أوىل لقوله تعاىل َوَجَعلَ ِفيَها أي يف الربوج فإن قيل مل 

)  ١٦نوح ( ألن الربوج أقرب فعود الضمري إليها أوىل والسراج الشمس لقوله تعاىل َوجََعلَ الشَّْمَس سَِراجاً 
وهي مجع ليلة قمراء  وقرىء سرجاً وهي الشمس والكواكب الكبار فيها وقرأ احلسن واألعمش سَِراجاً َوقََمراً مُّنِرياً

كأنه قيل وذا قمراً منرياً ألن الليايل تكون قمراء بالقمر فأضافه إليها وال يبعد أن يكون القمر مبعىن القمر كالرشد 
  والرشد والعرب والعرب وأما



ة اخللفة ففيها قوالن األول أهنا عبارة عن كون الشيئني حبيث أحدمها خيلف اآلخر ويأيت خلفه يقال بفالن خلف
واختالف إذا اختلف كثرياً إىل متربزه واملعىن جعلهما ذوي خلفة أي ذوي عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا قال ابن 

عباس رضي اهللا عنهما جعل كل واحد منهما خيلف صاحبه فيما حيتاج أن يعمل فيه فمن فرط يف عمل يف أحدمها 
لعمر بن اخلطاب وقد فاتته قراءة القرآن ) عليه وسلم صلى اهللا ( قضاه يف اآلخر قال أنس بن مالك قال رسول اهللا 

ما فاتك يا ابن اخلطاب لقد أنزل اهللا فيك آية وتال َوُهَو الَِّذى جََعلَ الَّْيلَ َوالنََّهارَ ِخلْفَةً  لَّمْن أََراَد أَن َيذَّكََّر ( بالليل 
القول الثاين وهو قول جماهد وقتادة ) ك من النوافل بالليل فاقضه يف هنارك وما فاتك من النهار فاقضه يف ليل

والكسائي يقال لكل شيئني اختلفا مها خلفان فقوله ِخلْفَةً  أي خمتلفني وهذا أسود وهذا أبيض وهذا طويل وهذا 
  قصري والقول األول أقرب

واملعىن لينظر ) تذكر ي( أما قوله تعاىل أَن َيذَّكََّر فقراءة العامة بالتشديد وقراءة محزة بالتخفيف وعن أيب بن كعب 
من ناقل ومغري وقوله أَن َيذَّكَّرَ راجع ) وتغريمها ( الناظر يف اختالفهما فيعلم أنه ال بد يف انتقاهلما من حال إىل حال 

إىل كل ما تقدم من النعم بني تعاىل أن الذين قالوا وما الرمحن لو تفكروا يف هذه النعم وتذكروها الستدلوا بذلك 
ته ولشكر الشاكرين على النعمة فيهما من السكون بالليل والتصرف بالنهار كما قال تعاىل َوِمن على عظيم قدر

أو ليكونا وقتني للمتذكرين )  ٧٣القصص ( رَّْحَمِتِه جََعلَ لَكُُم الَّْيلَ َوالنَّهَاَر ِلَتْسكُنُواْ ِفيِه َوِلَتبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه 
  ن العبادة قام به يف اآلخر والشكور مصدر شكر يشكر شكوراًوالشاكرين من فاته يف أحدمها ورد م

يِبِيُتونَ لَِربِّهِمْ ُسجَّداً َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى األرض َهوْناً َوإِذَا َخاطََبُهُم اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً وَالَِّذيَن 
ْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنَّمَ إِنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراماً إِنََّها َسآَءْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً وَالَِّذيَن إِذَآ َوِقَياماً َوالَِّذيَن َيقُولُونَ رَبََّنا ا

  أَنفَقُواْ لَْم ُيْسرِفُواْ َولَْم يَقُْتُرواْ َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواماً
سورة كأنه قيل وعباد الرمحن الذين هذه صفاهتم أولئك جيزون اعلم أن قوله َوِعَباُد الرَّْحَمنِ مبتدأ خربه يف آخر ال

الغرفة وجيوز أن يكون خربه الَِّذيَن َيْمُشونَ واعلم أنه سبحانه خص اسم العبودية باملشتغلني بالعبودية فدل ذلك 
تسعة أنواع على أن هذه الصفة من أشرف صفات املخلوفات وقرىء َوِعَباُد الرَّْحَمنِ واعلم أنه سبحانه وصفهم ب

  من الصفات
الصفة األوىل قوله الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى االْْرضِ َهْوناً وهذا وصف سريهتم بالنهار وقرىء َيْمُشونَ َهْوناً حال أو صفة 

  للمشي مبعىن هينني أو مبعىن مشياً هيناً إال أن يف وضع املصدر موضع الصفة مبالغة

واملعىن أن مشيهم ) املؤمنون هينون لينون ( وقوله ) ب حبيبك هوناً ما أحب( واهلون الرفق واللني ومنه احلديث 
أشراً وبطراً وال يتبخترون ألجل ) وال خيفقون بنعاهلم ( يكون يف لني وسكينة ووقار وتواضع وال يضربون بأقدامهم 

تمست تفسري َهْوناً فلم أجد وعن زيد بن أسلم ال)  ٣٧اإلسراء ( اخليالء كما قال َوالَ َتْمشِ ِفى االْْرضِ َمَرًحا 
فرأيت يف النوم فقيل يل هم الذين ال يريدون الفساد يف األرض وعن ابن زيد ال يتكربون وال يتجربون وال يريدون 

  علواً يف األرض
شر أي نسلم منكم  الصفة الثانية قوله تعاىل َوإِذَا َخاطََبُهمُ اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً معناه ال جناهلكم وال خري بيننا وال

تسليماً فأقيم السالم مقام التسليم مث حيتمل أن يكون مرادهم طلب السالمة والسكوت وحيتمل أن يكون املراد 
التنبيه على سوء طريقتهم لكي ميتنعوا وحيتمل أن يكون مرادهم العدول عن طريق املعاملة وحيتمل أن يكون املراد 

مرمي ( صم قَالُواْ َسالَماً أي سالم توديع ال حتية كقول إبراهيم ألبيه َسلَاٌم َعلَْيَك إظهار احللم يف مقابلة اجلهل قال األ
مث قال الكليب وأبو العالية نسختها آية القتال وال حاجة إىل ذلك ألن اإلغضاء عن السفهاء وترك املقابلة )  ٤٧



  مستحسن يف العقل والشرع وسبب لسالمة العرض والورع
َوالَِّذيَن يِبِيُتونَ لَِربّهِْم ُسجَّداً َوِقَياماً واعلم أنه تعاىل ملا ذكر سريهتم يف النهار من وجهني أحدمها  الصفة الثالثة قوله

ترك اإليذاء وهو املراد من قوله َيْمُشونَ َعلَى االْْرضِ هَْوناً واآلخر حتمل التأذي وهو املراد من قوله َوإِذَا َخاطَبَُهمُ 
َسالَماً فكأنه شرح سريهتم مع اخللق يف النهار فبني يف هذه اآليات سريهتم يف الليايل عند االشتغال اجلَاِهلُونَ قَالُواْ 

مث قال الزجاج كل من أدركه الليل قيل )  ١٦السجدة ( خبدمة اخلالق وهو كقوله َتَتَجافَى ُجنُوبُُهْم َعنِ الَْمضَاجِعِ 
بِيُتونَ لَِرّبهِمْ أن يكونوا يف لياليهم مصلني مث اختلفوا فقال بعضهم بات وإن مل ينم كما يقال بات فالن قلقاً ومعىن يِ

من قرأ شيئاً من القرآن يف صالة وإن قل فقد بات ساجداً وقائماً وقيل ركعتني بعد املغرب وأربعاً بعد العشاء 
قال احلسن يبيتون هللا على األخرية واألوىل أنه وصف هلم بإحياء الليل أو أكثره يقال فالن يظل صائماً ويبيت قائماً 

  أقدمهم ويفرشون له وجوههم جتري دموعهم على خدودهم خوفاً من رهبم
باس رضي اهللا الصفة الرابعة قوله َوالَِّذيَن َيقُولُونَ رَبََّنا اْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنَّمَ إِنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراماً قال ابن ع

هذا القول وقال احلسن خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرقاً من عذاب جهنم عنهما يقولون يف سجودهم وقيامهم 
وقوله غََراماً أي هالكاً وخسراناً ملحاً الزماً ومنه الغرمي إلحلاحه وإلزامه ويقال فالن مغرم بالنساء إذا كان مولعاً 

يف غََراماً أنه سأل الكفار مثن هبن وسأل نافع بن األزرق ابن عباس عن الغرام فقال هو املوجع وعن حممد بن كعب 
نعمه فما أدوها إليه فأغرمهم فأدخلهم النار واعلم أنه تعاىل وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمني مث عقبه بذكر 
دعوهتم هذه إيذاناً بأهنم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون إىل اهللا يف صرف العذاب عنهم كقوله وَالَِّذيَن ُيْؤُتونَ َما 

  ) ٦٠املؤمنون ( وَّقُلُوبُُهْم َوجِلَةٌ  ءاَتواْ 
) مستقراً ( أما قوله تعاىل إِنََّها َساءْت ُمْستَقَّراً َوُمقَاماً فقوله َساءْت يف حكم بئست وفيها ضمري مبهم تفسريه 

وهذا الضمري هو الذي ربط اجلملة باسم إن وجعلها ( واملخصوص بالذم حمذوف معناه ساءت مستقراً ومقاماً هي 
ومستقراً حال أو متييز فإن قيل دلت اآلية على ) رباً هلا وجيوز أن يكون ساءت مبعىن أحزنت وفيها ضمري اسم إن خ

  أهنم سألوا اهللا تعاىل أن يصرف عنهم عذاب جهنم لعلتني إحدامها أن عذاهبا كان غراماً

رق بني املستقر واملقام قلنا املتكلمون وثانيهما أهنا ساءت مستقراً ومقاماً فما الفرق بني الوجهني وأيضاً فما الف
ذكروا أن عقاب الكافر جيب أن يكون مضرة خالصة عن شوائب النفع دائمة فقوله إِنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراماً إشارة 

يف  إىل كونه مضرة خالصة عن شوائب النفع وقوله إِنََّها َساءْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً إشارة إىل كوهنا دائمة وال شك
املغايرة أما الفرق بني املستقر واملقام فيحتمل أن يكون املستقر للعصاة من أهل اإلميان فإهنم يستقرون يف النار وال 

يقيمون فيها وأم اإلقامة فللكفار واعلم أن قوله إِنََّها َساءْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً ميكن أن يكون من كالم اهللا تعاىل وميكن 
  هلمأن يكون حكاية لقو

ُرواْ بكسر التاء وضمها الصفة اخلامسة قوله َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُواْ لَْم ُيْسرِفُواْ وَلَْم َيقُْترُواْ َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواماً قرىء َيقُْت
ويقتروا بضم الياء وختفيف القاف وكسر التاء وأيضاً بضم الباء وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها وكلها لغات 

لقتر واإلقتار والتقتري التضييق الذي هو نقيض اإلسراف واإلسراف جماوزة احلد يف النفقة وذكر املفسرون يف وا
اإلسراف والتقتري وجوهاً أحدها وهو األقوى أنه تعاىل وصفهم بالقصد الذي هو بني الغلو والتقصري ومبثله أمر 

)  ٢٩اإلسراء ( َك َمْغلُولَةً  إِلَى ُعنُِقَك َوالَ تَْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسِط بقوله َوالَ َتْجَعلْ َيَد) صلى اهللا عليه وسلم ( رسوله 
وعن وهيب بن الورد قال لعامل ما البناء الذي ال سرف فيه قال ما سترك عن الشمس وأكنك من املطر فقال له فما 

ووقاك من الربد وروي أن  الطعام الذي ال سرف فيه قال ما سد اجلوعة فقال له يف اللباس قال ما ستر عورتك



( مث صنع الثانية فأرسل إليه فقال ) حق فأجيبوا ( رجالً صنع طعاماً يف إمالك فأرسل إىل الرسول عليه السالم فقال 
وثانيها وهو قول ابن ) رياء وال خري فيه ( مث صنع الثالثة فأرسل إليه فقال ) حق فمن شاء فليجب وإال فليقعد 

لضحاك أن اإلسراف اإلنفاق يف معصية اهللا تعاىل واإلقتار منع حق اهللا تعاىل قال جماهد لو عباس وجماهد وقتادة وا
أنفق رجل مثل أيب قبيس ذهباً يف طاعة اهللا تعاىل مل يكن سرفاً ولو أنفق صاعاً يف معصية اهللا تعاىل كان سرفاً وقال 

ون يف اإلمساك عن حق اهللا وهو أقبح التقتري وقد احلسن مل ينفقوا يف معاصي اهللا ومل ميسكوا عما ينبغي وذلك قد يك
يكون عما ال جيب ولكن يكون مندوباً مثل الرجل الغين الكثري املال إذا منع الفقراء من أقاربه وثالثها املراد 
بالسرف جماوزة احلد يف التنعم والتوسع يف الدنيا وإن كان من حالل فإن ذلك مكروه ألنه يؤدي إىل اخليالء 

ر هو التضييق فاألكل فوق الشبع حبيث مينع النفس عن العبادة سرف وإن أكل بقدر احلاجة فذاك إقتار واإلقتا
كانوا ال يأكلون طعاماً للتنعم واللذة وال يلبسون ثوباً ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهذه الصفة صفة أصحاب حممد 

دة رهبم ويلبسون ما يستر عوراهتم ويصوهنم للجمال والزينة ولكن كانوا يأكلون ما يسد جوعهم ويعينهم على عبا
  من احلر والربد وههنا مسألتان

( املسألة األوىل القوام قال ثعلب القوام بالفتح العدل واالستقامة وبالكسر ما يدوم عليه األمر ويستقر قال صاحب 
ستقامة السواء من االستواء القوام العدل بني الشيئني الستقامة الطرفني واعتداهلما ونظري القوام من اال) الكشاف 

  وقرىء قََواماً بالكسر وهو ما يقام به الشيء يقال أنت قوامنا يعين ما يقام به احلاجة ال يفضل عنه وال ينقص
املسألة الثانية املنصوبان أعين َبْيَن ذَِلَك قََواماً جائز أن يكونا خربين معاً وأن جيعل بني ذلك لغواً وقواماً مستقراً وأن 

  الظرف خرباً وقواماً حاالً مؤكدة قال الفراء وإن شئت جعلت َبْيَن ذاِلَك اسم يكون

كان كما تقول كان دون هذا كافياً تريد أقل من ذلك فيكون معىن َبْيَن ذاِلكَ أي كان الوسط من ذلك قواماً أي 
  ا لغوعدالً وهذا التأويل ضعيف ألن القوام هو الوسط فيصري التأويل وكان الوسط وسطاً وهذ

  الصفة السادسة
َوالَ َيْزُنونَ َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك َيلَْق  َوالَِّذيَن الَ َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَاَها َءاَخَر َوالَ َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتى َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحقِّ

ِفيِه ُمَهاناً إِالَّ َمن َتاَب َوَءاَمَن َوَعِملَ َعَمالً صَاِلحاً فَأُْولَاِئكَ ُيَبدِّلُ اللَُّه  أَثَاماً ُيَضاَعْف لَهُ الَْعذَاُب َيْوَم الْقِياَمةِ  َوَيخْلُْد
  اباًَسيِّئَاِتهِمْ َحسََناٍت َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً َوَمن َتاَب َوَعِملَ َصاِلحاً فَإِنَّهُ َيُتوبُ إِلَى اللَِّه َمت

ر أن من صفة عباد الرمحن االحتراز عن الشرك والقتل الزنا مث ذكر بعد ذلك حكم من اعلم أنه سبحانه وتعاىل ذك
  يفعل هذه األشياء من العقاب مث استثىن من مجلتهم التائب وههنا سؤاالت

السؤال األول أنه تعاىل قبل ذكر هذه الصفة نزه عباد الرمحن عن األمور اخلفيفة فكيف يليق بعد ذلك أن يطهرهم 
العظيمة مثل الشرك والقتل والزنا أليس أنه لو كان الترتيب بالعكس منه كان أوىل اجلواب أن املوصوف  عن األمور

بتلك الصفات السالفة قد يكون متمسكاً بالشرك تديناً ومقدماً على قتل املوءودة تديناً وعلى الزنا تديناً فبني تعاىل 
حىت يضاف إىل ذلك كونه جمانباً هلذه الكبائر وأجاب أن املرء ال يصري بتلك اخلصال وحدها من عباد الرمحن 

احلسن رمحه اهللا من وجه آخر فقال املقصود من ذلك التنبيه على الفرق بني سرية املسلمني وسرية الكفار كأنه قال 
اللَُّه إِالَّ بِالَْحّق وأنتم  وعباد الرمحن هم الذين ال يدعون مع اهللا إهلاً آخر وأنت تدعون َوالَ َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتى َحرََّم

  تقتلون املوءودة َوالَ يَْزُنونَ وأنتم تزنون
ل يف النفس السؤال الثاين ما معىن قوله َوالَ َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتى َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحّق ومعلوم أنه من حيل قتله ال يدخ

ضى حلرمة القتل قائم أبداً وجواز القتل إمنا ثبت باملعارض فقوله َحرَّمَ احملرمة فكيف يصح هذا االستثناء اجلواب املقت



  اللَُّه إشارة إىل املقتضى وقوله إِالَّ بِالَْحّق إشارة إىل املعارض
السؤال الثالث بأي سبب حيل القتل اجلواب بالردة وبالزنا بعد اإلحصان وبالقتل قوداً على ما يف احلديث وقيل 

  نة وإن مل يكن ملا شهدت به حقيقةوباحملاربة وبالبي

لفظ  السؤال الرابع منهم من فسر قوله َوالَ َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتى َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحّق بالردة فهل يصح ذلك اجلواب
خلقك  قلت يا رسول اهللا أي الذنب أعظم قال أن جتعل هللا نداً وهو( القتل عام فيتناول الكل وعن ابن مسعود 

  فأنزل اهللا تصديقه) قلت مث أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت مث أي قال أن تزين حبليلة جارك 
السؤال اخلامس ما األثام اجلواب فيه وجوه أحدها أن األثام جزاء اإلمث بوزن الوبال والنكال وثانيها وهو قول أيب 

األثام فأطلق اسم الشيء على جزائه وثالثها قال احلسن األثام اسم مسلم أن األثام واإلمث واحد واملراد ههنا جزاء 
  )وقرأ ابن مسعود أَثَاماً أي شديداً يقال يوم ذو أثام لليوم العصيب ( من أمساء جهنم وقال جماهد أَثَاماً واد يف جهنم 

  ففيه مسائل أما قوله ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب َيْوَم الِْقياَمةِ  َوَيْخلُْد ِفيِه ُمَهاناً
بالنون ) نضعف له العذاب ( و ) يضعف ( املسألة األوىل ُيَضاِعُف بدل من َيلَْق ألهنما يف معىن واحد وقرىء 

على البناء ) وخيلد ) ( وقرىء ) ( خيلد ( ونصب العذاب وقرىء بالرفع على االستئناف أو على احلال وكذلك 
  بالتاء على االلتفات) وختلد ( قرىء للمفعول خمففاً ومثقالً من اإلخالد والتخليد و

املسألة الثانية سبب تضعيف العذاب أن املشرك إذا ارتكب املعاصي مع الشرك عذب على الشرك وعلى املعاصي 
  مجيعاً فتضاعف العقوبة ملضاعفة املعاقب عليه وهذا يدل على أن الكفار خماطبون بفروع الشرائع

تعاىل أن املضاعفة والزيادة يكون حاهلما يف الدوام كحال األصل فقوله وََيْخلُْد ِفيِه املسألة الثالثة قال القاضي بني اهللا 
أي وخيلد يف ذلك التضعيف مث إن ذلك التضعيف إمنا حصل بسبب العقاب على املعاصي فوجب أن يكون عقاب 

حاله فيما يستحق به هذه املعاصي يف حق الكافر دائماً وإذا كان كذلك وجب أن يكون يف حق املؤمن كذلك ألن 
ال يتغري سواء فعل مع غريه أو منفرداً واجلواب مل ال جيوز أن يكون لإلتيان بالشيء مع غريه أثر يف مزيد القبح أال 

ترى أن الشيئني قد يكون كل واحد منهما يف نفسه حسناً وإن كان اجلمع بينهما قبيحاً وقد يكون كل واحد منهما 
  أقبح فكذا ههناقبيحاً ويكون اجلمع بينهما 

املسألة الرابعة قوله َوَيخْلُْد ِفيِه ُمَهاناً إشارة إىل ما ثبت أن العقاب هو املضرة اخلالصة املقرونة باإلذالل واإلهانة كما 
  أن الثواب هو املنفعة اخلالصة املقرونة بالتعظيم

ْولَِئَك يَُبّدلُ اللَُّه َسيّئَاتِهِْم َحَسَناٍت َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً أما قوله تعاىل إِالَّ َمن َتاَب َوءاَمَن َوَعِملَ َعَمالً صَاِلحاً فَأُ
  ففيه مسائل

املسألة األوىل دلت اآلية على أن التوبة مقبولة واالستثناء ال يدل على ذلك ألنه أثبت أنه يضاعف له العذاب 
عفني وإمنا الدال عليه قوله فَأُْولَِئَك يَُبّدلُ اللَّهُ ضعفني فيكفي لصحة هذا االستثناء أن ال يضاعف للتائب العذاب ض

  َسّيئَاِتهِمْ َحسََناٍت
  املسألة الثانية نقل عن ابن عباس أنه قال توبة القاتل غري مقبولة وزعم أن هذه اآلية منسوخة بقوله

اللينة مبدة يسرية وعن الضحاك ومقاتل  وقالوا نزلت الغليظة بعد)  ٩٣النساء ( تعاىل َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً مَُّتعَّمداً 
  بثمان سنني وقد تقدم الكالم يف ذلك يف سورة النساء

املسألة الثالثة فإن قيل العمل الصاحل يدخل فيه التوبة واإلميان فكان ذكرمها قبل ذكر العمل الصاحل حشواً قلنا 



  ال جرم ذكر عقيبهما العمل الصاحلأفردمها بالذكر لعلو شأهنما وملا كان ال بد معهما من سائر األعمال 
سن املسألة الرابعة اختلفوا يف املراد بقوله فَأُْولَِئَك يَُبّدلُ اللَُّه َسّيئَاتِهِْم َحَسَناٍت على وجوه أحدها قول ابن عباس واحل

عمال يف اإلسالم وجماهد وقتادة إن التبديل إمنا يكون يف الدنيا فيبدل اهللا تعاىل قبائح أعماهلم يف الشرك مبحاسن األ
فيبدهلم بالشرك إمياناً وبقتل املؤمنني قتل املشركني وبالزنا عفة وإحصاناً فكأنه تعاىل يبشرهم بأنه يوفقهم هلذه 

األعمال الصاحلة فيستوجبوا هبا الثواب وثانيها قال الزجاج السيئة بعينها ال تصري حسنة ولكن التأويل أن السيئة 
مع التوبة والكافر حيبط اهللا عمله ويثبت عليه السيئات وثالثها قال قوم إن اهللا تعاىل متحى بالتوبة وتكتب احلسنة 

ميحو السيئة عن العبد ويثبت له بدهلا احلسنة حبكم هذه اآلية وهذا قول سعيد بن املسيب ومكحول وحيتجون مبا 
نني أقوام أهنم أكثروا من السيئات ليتم( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( روى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 

وعلى هذا التبديل يف اآلخرة ورابعها قال القفال ) قيل من هم يا رسول اهللا قال الذين يبدل اهللا سيئاهتم حسنات 
والقاضي أنه تعاىل يبدل العقاب بالثواب فذكرمها وأراد ما يستحق هبما وإذا محل على ذلك كانت اإلضافة إىل اهللا 

  ثابة ال تكون إال من اهللا تعاىلحقيقة ألن اإل
  أما قوله تعاىل َوَمن َتاَب َوَعِملَ صَاِلحاً فَإِنَُّه َيتُوُب إِلَى اللَِّه َمتاباً ففيه سؤاالن

السؤال األول ما فائدة هذا التكرير اجلواب من وجهني األول أن هذا ليس بتكرير ألن األول ملا كان يف تلك 
وب مبنزلتها يف صحة التوبة منها الثاين أن التوبة األوىل رجوع عن الشرك واملعاصي اخلصال بني تعاىل أن مجيع الذن

  أي مرجعي)  ٣٠الرعد ( والتوبة الثانية رجوع إىل اهللا تعاىل للجزاء واملكافأة كقوله تعاىل َعلَْيِه َتَوكَّلُْت وَإِلَْيِه َمتَابِ 
فائدة قوله فَإِنَُّه َيتُوُب إِلَى اللَِّه َمتاباً اجلواب من وجوه األول ما  السؤال الثاين هل تكون التوبة إال إىل اهللا تعاىل فما

تقدم من أن التوبة األوىل الرجوع عن املعصية والثانية الرجوع إىل حكم اهللا تعاىل وثوابه الثاين معناه أن من تاب إىل 
قوله َوَمن تَاَب يرجع إىل املاضي فإنه  اهللا فقد أتى بتوبة مرضية هللا مكفرة للذنوب حمصلة للثواب العظيم الثالث

سبحانه ذكر أن من أتى هبذه التوبة يف املاضي على سبيل اإلخالص فقد وعده بأنه سيوفقه للتوبة يف املستقبل وهذا 
  من أعظم البشارات

  الصفة السابعة
  َوالَِّذيَن الَ َيْشَهُدونَ الزُّوَر َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّواْ ِكراماً

  فيه مسائل
  املسألة األوىل الزور حيتمل إقامة الشهادة الباطلة ويكون املعىن أهنم ال يشهدون شهادة الزور

فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه وحيتمل حضور مواضع الكذب كقوله تعاىل فَأَْعرِْض َعْنُهمْ َحتَّى َيخُوضُواْ 
ور كل موضع جيري فيه ما ال ينبغي ويدخل فيه أعياد املشركني وحيتمل حض)  ٦٨األنعام ( ِفى َحدِيٍث غَْيرِِه 

وجمامع الفساق ألن من خالط أهل الشر ونظر إىل أفعاهلم وحضر جمامعهم فقد شاركهم يف تلك املعصية ألن 
احلضور والنظر دليل الرضا به بل هو سبب لوجوده والزيادة فيه ألن الذي محلهم على فعله استحسان النظارة 

م يف النظر إليه وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما املراد جمالس الزور اليت يقولون فيها الزور على اهللا تعاىل ورغبته
  وعلى رسوله وقال حممد بن احلنفية الزور الغناء واعلم أن كل هذه الوجوه حمتملة ولكن استعماله يف الكذب أكثر

ترك ومنهم من فسر اللغو بكل ما ليس بطاعة وهو ضعيف املسألة الثانية األصح أن اللغو كل ما جيب أن يلغى وي
  ألن املباحات ال تعد لغواً فقوله َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ أي بأهل اللغو

املسألة الثالثة ال شبهة ىف أن قوله َمرُّواْ كِراماً معناه أهنم يكرمون أنفسهم عن مثل حال اللغو وإكرامهم هلا ال يكون 



نكار وبترك املعاونة واملساعدة ويدخل فيه الشرك واللغو يف القرآن وشتم الرسول واخلوض فيما إال باإلعراض وباإل
ال ينبغي وأصل الكلمة من قوهلم ناقة كرمية إذا كانت تعرض عند احللب تكرماً كأهنا ال تبايل مبا حيلب منها للغزارة 

ينه إذا تنزه وأكرم نفسه عنه ونظري هذه اآلية فاستعري ذلك للصفح عن الذنب وقال الليث يقال تكرم فالن عما يش
 ٥٥القصص (  نَْبَتِغى الَْجاِهِلَني قوله َوإِذَا َسِمعُواْ اللَّْغَو أَعَْرضُواْ َعْنُه َوقَالُواْ لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُمْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم الَ

لكفار الشتم واألذى أعرضوا وقيل إذا ذكر النكاح كنوا وعن احلسن مل تسفههم املعاصي وقيل إذا مسعوا من ا) 
  عنه

  الصفة الثامنة
  َوالَِّذيَن إِذَا ذُكُِّرواْ بِأايَاِت رَبِّهِْم لَْم َيِخرُّواْ َعلَْيَها ُصّماً َوُعْمَياناً

هو إثبات له ونفي للصمم  قوله لَْم َيِخرُّواْ َعلَْيَها ُصّماً َوُعْمَياناً ليس بنفي للخرور وإمنا) الكشاف ( قال صاحب 
والعمى كما يقال ال يلقاين زيد مسلماً هو نفي للسالم ال للقاء واملعىن أهنم إذا ذكروا هبا أكبوا عليها حرصاً على 

استماعها وأقبلوا على املذكر هبا وهم يف إكباهبم عليها سامعون بآذان واعية مبصرون بعيون راعية ال كالذين 
 عليها مقبلني على من يذكر هبا مظهرين احلرص الشديد على استماعها وهم كالصم يذكرون هبا فتراهم مكبني

  ما فيها كاملنافقني) يفهموهنا وال يبصرون ( والعميان حيث ال 

  الصفة التاسعة
  ِللُْمتَِّقَني إَِماماًَوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزوَاجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ  أَْعُينٍ َواْجَعلَْنا 

  وفيه مسائل
املسألة األوىل قرأ نافع وابن كثري وابن عامر وحفص عن عاصم ذرياتنا بألف اجلمع وحذفها الباقون على التوحيد 

  والذرية تكون واحداً ومجعاً
ن املال واجلمال مث ذكروا املسألة الثانية أنه ال شبهة أن املراد أن يكون قرة أعني هلم يف الدين ال يف األمور الدنيوية م

فيه وجهان أحدمها أهنم سألوا أزواجاً وذرية يف الدنيا يشاركوهنم فأحبوا أن يكونوا معهم يف التمسك بطاعة اهللا 
فيقوى طمعهم يف أن حيصلوا معهم يف اجلنة فيتكامل سرورهم يف الدنيا هبذا الطمع ويف اآلخرة عند حصول الثواب 

  حق اهللا أزواجهم وذريتهم هبم يف اجلنة ليتم سرورهم هبموالثاين أهنم سألوا أن يل
يف قوله لََنا ِمْن أَْزواجَِنا ما هي قلنا حيتمل أن تكون بيانية كأنه قيل هب لنا قرة أعني مث ) من ( املسألة الثالثة فإن قيل 

ن تكون ابتدائية على معىن بينت القرة وفسرت بقوله ِمْن أَزْواجَِنا وهو من قوهلم رأيت منك أسداً أي أنت أسد وأ
هب لنا من جهتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصالح فإن قيل مل قال قُرَّةِ  أَْعُينٍ فنكر وقلل قلنا أما التنكري فألجل 
( تنكري القرة ألن املضاف ال سبيل إىل تنكريه إال بتنكري املضاف إليه كأنه قال هب لنا منهم سروراً وفرحاً وإمنا قال 

دون عيون ألنه أراد أعني املتقني وهي قليلة باإلضافة إىل عيون غريهم قال تعاىل َوقَِليلٌ ّمْن ِعَباِدىَ  الشَّكُورُ  )أعني 
  ) ١٣سبأ ( 

املسألة الرابعة قال الزجاج أقر اهللا عينك أي صادف فؤادك ما حيبه وقال املفضل يف قرة العني ثالثة أقوال أحدها 
مع الضحك والسرور ودمعة احلزن حارة والثاين نومها ألنه يكون مع ذهاب احلزن يرد دمعتها وهي اليت تكون 

  والوجع والثالث حضور الرضا
ليهم املسألة اخلامسة قوله َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماماً األقرب أهنم سألوا اهللا تعاىل أن يبلغهم يف الطاعة املبلغ الذي يشار إ

ة ما يدل على أن الرياسة يف الدين جيب أن تطلب ويرغب فيها قال اخلليل عليه ويقتدى هبم قال بعضهم يف اآلي



وقيل نزلت هذه اآليات يف العشرة املبشرين )  ٨٤الشعراء ( الصالة والسالم وَاجَْعل لّى ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفى االْخِرِيَن 
  باجلنة

هللا تعاىل قالوا ألن اإلمامة يف الدين ال تكون إال املسألة السادسة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن فعل العبد خملوق 
بالعلم والعمل فدل على أن العلم والعمل إمنا يكون جبعل اهللا تعاىل وخلقه وقال القاضي املراد من السؤال األلطاف 

ؤاهلا اليت إذا كثرت صاروا خمتارين هلذه األشياء فيصريون أئمة واجلواب أن تلك األلطاف مفعولة ال حمالة فيكون س
  عبثاً

)  ٤٦الزخرف ( ومل يقل أئمة كما قال لالثنني إِّنى َرُسولُ َرّب الَْعالَِمَني ) إماماً ( املسألة السابعة قال الفراء قال 
وقال األخفش اإلمام مجع )  ٦٧غافر ( وجيوز أن يكون املعىن اجعل كل واحد منا إماماً كما قال ُيخْرُِجكُْم ِطفْالً 

يام وقال القفال وعندي أن اإلمام إذا ذهب به مذهب االسم وحد كأنه قيل اجعلنا حجة واحده آم كصائم وص
  للمتقني ومثله البينة يقال هؤالء بينة فالن واعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا عدد صفات

  املتقني املخلصني بني بعد ذلك أنواع إحسانه إليهم وهي جمموعة يف أمرين املنافع والتعظيم
  ْجَزْونَ الُْغْرفَةَ  بَِما َصَبرُواْ َوُيلَقَّْونَ ِفيَها َتِحيَّةً  َوَسلَاماًأُْولَاِئَك ُي

  أما املنافع فهي قوله
وقال لَُهْم غَُرٌف ّمن فَْوِقَها )  ٣٧سبأ ( واملراد أولئك جيزون الغرفات والدليل عليه قوله َوُهْم ِفى الُْغُرفَاِت ءاِمُنونَ 

اللغة العلية وكل بناء عال فهو غرفة واملراد به الدرجات العالية وقال املفسرون  والغرفة يف)  ٢٠الزمر ( غَُرٌف 
وقوله بَِما صََبُرواْ ) أولئك جيزون يف الغرفة ( الغرفة اسم اجلنة فاملعىن جيزون اجلنة وهي جنات كثرية وقرأ بعضهم 

  فيه حبثان
ل الباء يف قوله بَِما َصَبرُواْ تدل على ذلك ولو كان البحث األول احتج باآلية من ذهب إىل أن اجلنة باالستحقاق فقا

  حصوهلا بالوعد ملا صدق ذلك
البحث الثاين ذكر الصرب ومل يذكر املصبور عنه ليعم كل نوع فيدخل فيه صربهم على مشاق التفكر واالستدالل يف 

كني وعلى مشاق اجلهاد معرفة اهللا تعاىل وعلى مشاق الطاعات وعلى مشاق ترك الشهوات وعلى مشاق أذى املشر
والفقر ورياضة النفس فال وجه لقول من يقول املراد الصرب على الفقر خاصة ألن هذه الصفات إذا حصلت مع 

  الغىن استحق من خيتص هبا اجلنة كما يستحقه بالفقر
  وثانيهما التعظيم وهو قوله تعاىل

  )ويلقون فيها حتية وسالماً ( 
والتحية )  ٦٨الفرقان ( و ُيلْقُون كقوله َيلَْق أَثَاماً )  ١١األنسان ( ْم َنْضَرةً  َوُسُروراً قرىء ُيلْقُون كقوله َولَقَّاُه

الدعاء بالتعمري والسالم الدعاء بالسالمة فريجع حاصل التحية إىل كون نعيم اجلنة باقياً غري منقطع ويرجع السالم 
والسالم ميكن أن يكون من اهللا تعاىل لقوله َسالَمٌ  إىل كون ذلك النعيم خالصاً عن شوائب الضرر مث هذه التحية

وميكن أن يكون من املالئكة لقوله َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ َبابٍ َسلَامٌ )  ٥٨يس ( قَْوالً ّمن رَّّب رَّحِيمٍ 
  وميكن أن يكون من بعضهم على بعض أماقوله)  ٢٤ ٢٣الرعد ( َعلَْيكُُم 
  َن ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماًَخاِلِدي

فاملراد أنه سبحانه ملا وعد باملنافع أوالً وبالتعظيم ثانياً بني أن من صفتهما الدوام وهو املراد من قوله َخاِلِديَن ِفيَها 
له َساءْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً ومن صفتهما اخللوص أيضاً وهو املراد من قوله َحُسَنْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً وهذا يف مقابلة قو



  أي ما أسوأ ذلك وما أحسن هذا أما قوله
  قُلْ َما َيْعَبُؤا بِكُمْ رَبِّى لَْوالَ دَُعآُؤكُْم فَقَْد كَذَّبُْتْم فََسْوَف َيكُونُ لَِزاماً

ُؤا بِكُْم رَّبى لَْوالَ ُدَعاُؤكُمْ فاعلم أنه سبحانه ملا شرح صفات املتقني وشرح حال ثواهبم أمر رسوله أن يقول قُلْ َما َيْعَب
  فدل بذلك على أنه تعاىل غين عن عبادهتم وأنه تعاىل إمنا كلفهم لينتفعوا بطاعتهم وفيه مسائل

  ويستحقره وقال أبو عبيدة ما) يستقله ( املسألة األوىل قال اخلليل ما أعبأ بفالن أي ما أصنع به كأنه 

قال الزجاج معناه أي ال وزن لكم عند ربكم والعبء يف اللغة الثقل وقال أعبأ به أي وجوده وعدمه عندي سواء و
  أبو عمرو بن العالء ما يبايل بكم ريب

املسألة الثانية يف َما قوالن أحدمها أهنا متضمنة ملعىن االستفهام وهي يف حمل النصب وهي عبارة عن املصدر كأنه قيل 
  ن ما نافيةوأي عبء يعبأ بكم لوال دعاؤكم والثاين أن تكو

املسألة الثالثة ذكروا يف قوله لَْوالَ ُدَعاؤُكُْم وجهني أحدمها لوال دعاؤه إياكم إىل الدين والطاعة والدعاء على هذا 
مصدر مضاف إىل املفعول وثانيهما أن الدعاء مضاف إىل الفاعل وعلى هذا التقدير ذكروا فيه وجوهاً أحدها لوال 

وال عبادتكم وثالثها لوال دعاؤكم إياه يف الشدائد كقوله فَإِذَا رَِكُبواْ ِفى الْفُلِْك َدَعُواْ دعاؤكم لوال إميانكم وثانيها ل
ورابعها دعاؤكم يعين لوال شكركم له على إحسانه لقوله مَّا َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُمْ إِن َشكَرُْتْم )  ٦٥العنكبوت ( اللََّه 

   إليكم حاجة إال أن تسألوين فأعطيكم وتستغفروين فأغفر لكموخامسها ما خلقتكم ويب)  ١٤٧النساء ( 
أما قوله فَقَْد كَذَّْبُتْم فاملعىن أين إذا أعلمتكم أن حكمي أين ال أعتد بعبادي إال لعبادهتم فقد خالفتم بتكذيبكم حكمي 

عاديت أن أحسن  فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم وهو عقاب اآلخرة ونظريه أن يقول امللك ملن استعصى عليه إن من
إىل من يطيعين وقد عصيت فسوف ترى ما أحل بك بسبب عصيانك فإن قيل إىل من يتوجه هذا اخلطاب قلنا إىل 

عابدون ومكذبون عاصون فخوطبوا مبا وجد يف جنسهم من العبادة ) مؤمنون ( الناس على اإلطالق ومنهم 
اب لزاماً وقرىء لَِزاماً بالفتح مبعىن اللزوم يكون العذ) فسوف ) ( فقد كذب الكافرون ( والتكذيب وقرىء 

كالثبات والثبوت والوجه أن ترك اسم كان غري منطوق به بعد ما علم أنه مما توعد به ألجل اإلهبام ويتناول ما ال 
  حييط به الوصف مث قيل هذا العذاب يف اآلخرة وقيل كان يوم بدر وهو قول جماهد رمحه اهللا واهللا أعلم

  السورة واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم مت تفسري هذه
  على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه أمجعني

  سورة الشعراء

  مكية إال أربع آيات فإهنا مدنية وهي وَالشُّعََراء َيتَّبِعُُهُم الَْغاُوونَ إىل آخرها
  وهي مايتان أو ست أو سبع وعشرون آية

ً  الُْمبِنيِ لََعلََّك َباِخعٌ نَّفَْسَك أَالَّ َيكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني إِن نََّشأْ ُنَنزِّلْ َعلَيْهِْم مَِّن السََّمآِء ءَاَية طس م ِتلَْك َءايَاُت الْكَِتابِ
  فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها خَاِضعَِني

  لالطاء إشارة إىل طرب قلوب العارفني والسني سرور احملبني وامليم مناجاة املريدين وفيه مسائ
  املسألة األوىل قرأ قتادة بَاِخٌع نَّفَْسَك على اإلضافة وقرىء فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لَهَا

املسألة الثانية البخع أن يبلغ بالذبح البخاع وهو اخلرم النافذ يف ثقب الفقرات وذلك أقصى حد الذابح ولعل 



  لإلشفاق
ُمبِنيِ معناه آيات هذه السورة تلك آيات الكتاب املبني ومتام تقريره املسألة الثالثة قوله طسم تِلَْك ءايَاُت الِْكتَابِ الْ

وال شبهة يف أن املراد بالكتاب هو القرآن واملبني وإن كان يف )  ٢البقرة ( ما مر يف قوله تعاىل ذاِلكَ الِْكتَاُب 
وم ملا كانوا كفاراً فكيف احلقيقة هو املتكلم فقد يضاف إىل الكالم من حيث يتبني به عند النظر فيه فإن قيل الق

تكون آيات القرآن مبينة هلم ما يلزمهم وإمنا يتبني بذلك األحكام قلنا ألفاظ القرآن من حيث تعذر عليهم أن يأتوا 
مبثله ميكن أن يستدل به على فاعل خمالف هلم كما يستدل بسائر ما ال يقدر العباد على مثله فهو دليل التوحيد من 

بوة من حيث اإلعجاز ويعلم به بعد ذلك أنه إذا كان من عند اهللا تعاىل فهو داللة األحكام أمجع هذا الوجه ودليل الن
وإذا ثبت هذا صارت آيات القرآن كافية يف كل األصول والفروع أمجع وملا ذكر اهللا تعاىل أنه بني األمور قل بعده 

اً بذلك على أن الكتاب وإن بلغ يف البيان كل غاية فغري مدخل هلم يف لََعلََّك بَاِخٌع نَّفَْسَك أَالَّ َيكُونُواْ ُمْؤِمنَِني منبه
  اإلميان ملا أنه سبق حكم اهللا

خبالفه فال تبالغ يف احلزن واألسف على ذلك ألنك إن بالغت فيه كنت مبنزلة من يقتل نفسه مث ال ينتفع بذلك أصالً 
كتاب على بيانه ووضوحه ال نفع هلم فيه مث بني فصربه وعزاه وعرفه أن غمه وحزنه ال نفع فيه كما أن وجود ال

تعاىل أنه قادر على أن ينزل آية يذلون عندها وخيضعون فإن قيل كيف صح جميء خَاِضِعَني خرباً عن األعناق قلنا 
أصل الكالم فظلوا هلا خاضعني فذكرت األعناق لبيان موضع اخلضوع مث ترك الكالم على أصله وملا وصفت 

وقيل أعناق الناس رؤساؤهم ومقدموهم )  ٤يوسف ( للعقالء قيل خَاِضِعَني كقوله ِلى َساجِِديَن  باخلضوع الذي هو
  شبهوا باألعناق كما يقال هم الرؤوس والصدور وقيل هم مجاعات الناس يقال جاءنا عنق من الناس لفوج منهم

اِخعٌ نَّفَْسَك وقوله فَالَ َتذَْهْب َنفُْسَك َعلَْيهِمْ املسألة الرابعة نظري هذه اآلية قوله تعاىل يف سورة الكهف فَلََعلََّك َب
  ) ٨فاطر ( َحسَراٍت 

أَنَباُؤا َما كَاُنواْ بِِه َيْسَتْهزُِءونَ َوَما َيأْتِيهِم مِّن ِذكْرٍ مَِّن الرَّْحَمنِ ُمْحَدٍث إِالَّ كَاُنواْ َعْنُه ُمعْرِِضَني فَقَْد كَذَُّبواْ فََسيَأِْتيهِْم 
ِمنَِني َوإِنَّ َربَّكَ لَُهَو َيرَْواْ إِلَى األرض كَْم أَنَبتَْنا ِفيَها ِمن كُلِّ َزْوجٍ كَرِميٍ إِنَّ ِفي ذَِلكَ َألَيةً  َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم مُّْؤأَوَلَْم 

  الْعَزِيُز الرَِّحيُم
كَاُنواْ َعْنُه ُمعْرِِضَني من متام قوله إِن نََّشأْ ُننَّزلْ َعلَْيهِْم  املسألة األوىل قوله َوَما يَأِْتيهِم ّمن ِذكْرٍ ّمَن الرَّْحَمنِ ُمْحَدٍث إِالَّ

فنبه تعاىل على أنه مع قدرته على أن جيعلهم مؤمنني باإلجلاء رحيم هبم من حيث يأتيهم حاالً بعد )  ٤الشعراء ( 
يب واالستهزاء مث عند حال بالقرآن وهو الذكر ويكرره عليهم وهم مع ذلك على حد واحد يف اإلعراض والتكذ

ذلك زجر وتوعد ألن املرء إذا استمر على كفره فليس ينفع فيه إال الزجر الشديد فلذلك قال فَقَْد كَذَُّبواْ أي بلغوا 
نيا أو النهاية يف رد آيات اهللا تعاىل فَقَْد كَذَّبُواْ فََسَيأِْتيهِمْ أَنَباُؤا َما كَانُواْ وذلك إما عند نزول العذاب عليهم يف الد

عند املعاينة أو يف اآلخرة فهو كقوله تعاىل وَلََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه َبْعدَ ِحنيِ وقد جرت العادة فيمن يسيء أن يقال له سترى 
حالك من بعد على وجه الوعيد مث إنه تعاىل بني أنه مع إنزاله القرآن حاالً بعد حال قد أظهر أدلة حتدث حاالً بعد 

والكرمي ) من النبات ( َرْواْ إِلَى االْْرضِ كَْم أَنَبْتَنا ِفيَها ِمن كُلّ َزْوجٍ كَرِميٍ والزوج هو الصنف حال فقال أََو لَمْ َي
صفة لكل ما يرضى وحيمد يف بابه يقال وجه كرمي إذا كان مرضياً يف حسنه ومجاله وكتاب كرمي إذا كان مرضياً يف 

تعلق به من املنافع ويف وصف الزوج بالكرمي وجهان أحدمها أن فوائده ومعانيه والنبات الكرمي هو املرضي فيما ي
النبات على نوعني نافع وضار فذكر سبحانه كثرة ما أنبت يف األرض من مجيع أصناف النبات النافع وترك ذكر 



ه فائدة الضار والثاين أنه عم مجيع النبات نافعه وضاره ووصفهما مجيعاً بالكرم ونبه على أنه ما أنبت شيئاً إال وفي
  وإن غفل عنها الغافلون

واملعىن أن يف ذلك داللة )  ٢البقرة ( أما قوله إِنَّ ِفي ذَِلَك الَيةً  َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم مُّْؤِمنَِني فهو كقوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 
إِنَّ رَبََّك لَُهوَ ملن يتفكر ويتدبر وما كان أكثرهم مؤمنني أي مع كل ذلك يستمر أكثرهم على كفرهم فأما قوله َو

الْعَزِيُز الرَِّحيُم فإمنا قدم ذكر العزيز على ذكر الرحيم ألنه لو مل يقدمه لكان رمبا قيل إنه رمحهم لعجزه عن عقوبتهم 
فأزال هذا الوهم بذكر العزيز وهو الغالب القاهر ومع ذلك فإنه رحيم بعباده فإن الرمحة إذا كانت عن القدرة 

وقعاً واملراد أهنم مع كفرهم وقدرة اهللا على أن يعجل عقاهبم ال يترك رمحتهم مبا تقدم ذكره  الكاملة كانت أعظم
  من خلق كل زوج كرمي من النبات مث من إعطاء الصحة والعقل واهلداية

 املسألة الثانية أنه تعاىل وصف الكفار باإلعراض أوالً وبالتكذيب ثانياً وباالستهزاء ثالثاً وهذه درجات من أخذ
  يترقى يف الشقاوة فإنه يعرض أوالً مث يصرح بالتكذيب واإلنكار إىل حيث يستهزىء به ثالثاً

املسألة الثالثة فإن قلت ما معىن اجلمع بني كم وكل ومل مل يقل كم أنبتنا فيها من زوج كرمي قلت قد دل كل على 
) رتبه ( ر مفرط الكثرة فهذا معىن اجلمع اإلحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل وكم على أن هذا احمليط متكاث

على كمال قدرته فإن قلت فحني ذكر األزواج ودل عليها بكلميت الكثرة واإلحاطة وكانت حبيث ال حيصيها إال 
عامل الغيب فكيف قال إِنَّ ِفى ذَِلَك آلَيةً  وهال قال آليات قلت فيه وجهان أحدمها أن يكون ذلك مشاراً به إىل 

  فكأنه قال إن يف ذلك اإلنبات آلية أي آية والثاين أن يراد أن يف كل واحد من تلك األزواج آليةمصدر أنبتنا 
املسألة الرابعة احتجت املعتزلة على خلق القرآن بقوله تعاىل َوَما يَأِْتيهِم ّمن ِذكْرٍ ّمَن الرَّْحَمنِ ُمْحَدٍث فقالوا الذكر 

وبني يف هذه اآلية أن الذكر حمدث فيلزم من هاتني اآليتني )  ٥٠األنبياء ( بَاَرٌك هو القرآن لقوله تعاىل َوَهاذَا ِذكٌْر مُّ
وبقوله فَبِأَيّ َحِديثٍ )  ٢٣الزمر ( أن القرآن حمدث وهذا االستدالل بقوله تعاىل اللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث ِكَتاباً 

ث فله خالق فيكون خملوقاً ال حمالة واجلواب أن كل ذلك يرجع وإذا ثبت أنه حمد)  ٥٠املرسالت ( َبْعَدُه ُيؤِْمُنونَ 
  إىل هذه األلفاظ وحنن نسلم حدوثها إمنا ندعي قدم أمر آخر وراء هذه احلروف وليس يف اآلية داللة على ذلك

  َوإِذْ َناَدى رَبَُّك ُموَسى أَِن ائَْت الْقَْوَم الظَّاِلِمَني قَْوَم ِفْرَعْونَ أَال َيتَّقُونَ
تلف أهل السنة يف النداء الذي مسعه موسى عليه السالم من اهللا تعاىل هل هو كالمه القدمي أو هو ضرب من اخ

األصوات فقال أبو احلسن األشعري املسموع هو الكالم القدمي وكما أن ذاته تعاىل ال تشبه سائر األشياء مع أن 
ة احلروف واألصوات مع أنه مسموع وقال أبو الدليل دل على أهنا معلومة ومرتبة فكذا كالمه منزه عن مشاهب

منصور املاتريدي الذي مسعه موسى عليه السالم كان نداء من جنس احلروف واألصوات وذلك ألن الدليل ملا دل 
على أنا رأينا اجلوهر والعرض وال بد من علة مشتركة بينهما لصحة الرؤية وال علة إال الوجود حكمنا بأن كل 

مل يثبت عندنا أنا نسمع األصوات واألجسام حىت حيكم بأنه ال بد من مشترك بني اجلسم موجود يصح أن يرى و
  والصوت فلم يلزم صحة كون كل موجود مسموعاً

فظهر الفرق أما املعتزلة فقد اتفقوا على أن ذلك املسموع ما كان إال حروفاً وأصواتاً فعند هذا قالوا إن ذلك النداء 
يه السالم أنه من قبل اهللا تعاىل فصار معجزاً علم به أن اهللا خماطب له فلم حيتج مع وقع على وجه علم به موسى عل

ذلك إىل واسطة وكفى يف الوقت أن حيمله الرسالة اليت هي أَنِ ائْتَ الْقَْوَم الظَّاِلِمَني ألن يف بدء البعثة جيب أن يأمره 
مره تعاىل بذلك إال وقد عرفه أنه ستظهر عليه املعجزات بالدعاء إىل التوحيد مث بعده يأمره باألحكام وال جيوز أن يأ



  إذا طولب بذلك
أما قوله تعاىل أَنِ ائَْت الْقَْوَم الظَّاِلِمَني فاملعىن أنه تعاىل سجل عليهم بالظلم وقد استحقوا هذا االسم من وجهني من 

  وجه ظلمهم أنفسهم بكفرهم ومن وجه ظلمهم لبين إسرائيل
عطف بيان كأن القوم الظاملني وقوم فرعون ) القوم الظاملني ( على ) قوم فرعون ( َعونَ فقد عطف أما قوله قَْومِ ِفْر

  لفظان يدالن على معىن واحد
بكسر النون مبعىن أال يتقونين فحذفت النون الجتماع النونني والياء ) أال يتقون ( وأما قوله أَال َيتَّقُونَ فقرىء 
تَّقُونَ كالم مستأنف أتبعه تعاىل إرساله إليهم لإلنذار والتسجيل عليهم بالظلم تعجيباً لالكتفاء بالكسرة وقوله أَال َي
وحذرهم من ( يف الظلم والعسف ومن أمنهم العواقب وقلة خوفهم ) اليت شفت ( ملوسى عليه السالم من حاهلم 

أي يظلمون غري متقني اهللا وعقابه ) ني الظامل( وحيتمل أن يكون أَال َيتَّقُونَ حاالً من الضمري يف )  ١) ( أيام اهللا 
وأما من ) أال يسجدوا ( فأدخلت مهزة اإلنكار على احلال ووجه ثالث وهو أن يكون املعىن أال يا ناس اتقون كقوله 

على اخلطاب فعلى طريقة االلتفات إليهم وصرف وجوههم باإلنكار والغضب عليهم كما يرى ) أال تتقون ( قرأ 
جناية واجلاين حاضر فإذا اندفع يف الشكاية ومحى غضبه قطع مباثة صاحبه وأقبل على اجلاين من يشكو ممن ركب 

يوخبه ويعنفه به ويقول له أال تتقي اهللا أال تستحي من الناس فإن قلت فما الفائدة يف هذا االلتفات واخلطاب مع 
ت إجراء ذلك يف تكليم املرسل إليهم يف موسى عليه السالم يف وقت املناجاة وامللتفت إليهم غائبون ال يشعرون قل

ومنهيه إليهم وله فيه لطف وحث على زيادة )  ٢) ( مبلغهم ( معىن إجرائه حبضرهتم وإلقائه إىل مسامعهم ألنه 
  التقوى وكم من آية نزلت يف شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنني تدبراً هلا واعتباراً مبواردها

ن ُف أَن ُيكَذُِّبوِن َوَيِضيُق َصْدرِى َوالَ َينطَِلُق ِلسَانِى فَأَْرِسلْ إِلَى َهاُرونَ وَلَُهْم َعلَى َّ ذَنٌب فَأََخاُف أَقَالَ َربِّ إِنِّى أَخَا
  َيقُْتلُوِن

  ويف اآلية مسائل
أن  املسألة األوىل اعلم أن اهللا تعاىل ملا أمر موسى عليه السالم بالذهاب إىل قوم فرعون طلب موسى عليه السالم

يبعث معه هرون إليهم مث ذكر األمور الداعلية له إىل ذلك السؤال وحاصلها أنه لو مل يكن هرون الختلت املصلحة 
املطلوبة من بعثة موسى عليه السالم وذلك من وجهني األول أن فرعون رمبا كذبه والتكذيب سبب لضيق القلب 

  ة ألنوضيق القلب سبب لتعسر الكالم على من يكون يف لسانه حبس

عند ضيق القلب تنقبض الروح واحلرارة الغريزية إىل باطن القلب وإذا انقبضا إىل الداخل وخال منهما اخلارج 
ازدادت احلبسة يف اللسان فالتأذي من التكذيب سبب لضيق القلب وضيق القلب سبب للحبسة فلهذا السبب بدأ 

ان وأما هرون فهو أفصح لساناً مين وليس يف حقه خبوف التكذيب مث ثىن بضيق الصدر مث ثلث بعدم انطالق اللس
هذا املعىن فكان إرساله الئقاً الثاين أن هلم عندي ذنباً فأخاف أن يبادروا إىل قتلي وحينئذ ال حيصل املقصود من 

  البعثة وأما هرون فليس كذلك فيحصل املقصود من البعثة
وبالنصب لعطفهما على صلة أن ) إن ( ما معطوفان على خرب بالرفع ألهن) ينطلق ( و ) يضيق ( املسألة الثانية قرىء 

واملعىن أخاف أن يكذبون وأخاف أن يضيق صدري وأخاف أن ال ينطلق لساين والفرق أن الرفع يفيد ثالث علل 
يف طلب إرسال هرون والنصب يفيد علة واحدة وهي اخلوف من هذه األمور الثالثة فإن قلت اخلوف غم حيصل 

يقع وعدم انطالق اللسان كان حاصالً فكيف جاز تعلق اخلوف به قلت قد بينا أن التكذيب الذي لتوقع مكروه س
سيقع يوجب ضيق القلب وضيق القلب يوجب زيادة االحتباس فتلك الزيادة ما كانت حاصلة يف احلال بل كانت 



  متوقعة فجاز تعليق اخلوف عليها
يف الظاهر ذكر من الذي يرسل إليه ويف اخلرب أن اهللا تعاىل أرسل موسى عليه أما قوله تعاىل فَأَْرِسلْ إِلَى َهاُرونَ فليس 

السالم إليه قال السدي إن موسى عليه السالم سار بأهله إىل مصر والتقى هبرون وهو ال يعرفه فقال أنا موسى 
ليه وحيتمل أن يكون فتعارفا وأمره أن ينطلق معه إىل فرعون ألداء الرسالة فصاحت أمهما خلوفهما عليهما فذهبا إ

املراد أرسل إليه جربيل ألن رسول اهللا إىل األنبياء جربيل عليه السالم فلما كان هو متعيناً هلذا األمر حذف ذكره 
لكونه معلوماً وأيضاً ليس يف الظاهر أنه يرسل ملاذا لكن فحوى الكالم يدل على أنه طلبه للمعونة فيما سأل كما 

ل إىل فالن أي ليعينك فيها وليس يف الظاهر أنه التمس كون هرون نبياً معه لكن قوله يقال إذا نابتك نائبة فأرس
  فَقُوال إِنَّا َرُسولُ َرّب الْعَالَِمَني يدل عليه

  أما قوله َولَُهْم َعلَى َّ ذَنٌب فأراد بالذنب قتله القبطي وقد ذكر اهللا تعاىل هذه القصة مشروحة يف سورة القصص
لتماس موسى عليه السالم أن يضم إليه هرون ما يدل على أنه استعفى من الذهاب إىل فرعون واعلم أنه ليس يف ا

بل مقصوده فيما سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقوى الوجوه يف الوصول إىل املراد واختلفوا فقال بعضهم إنه وإن 
ط التمكني وهذا قول الكعيب وغريه من كان نبياً فهو غري عامل بأنه يبقى حىت يؤدي الرسالة ألنه إمنا أمر بذلك بشر

البغداديني ألهنم جيوزون دخول الشرط يف تكليف اهللا تعاىل العبد والذي ذهب إليه األكثرون أن ذلك ال جيوز ألنه 
تعاىل إذا أمر فهو عامل مبا يتمكن منه املأمور وبأوقات متكنه فإذا علم أنه غري متمكن منه فإنه ال يأمره به وإذا صح 

األقرب يف األنبياء أهنم يعلمون إذا محلهم اهللا تعاىل الرسالة أنه تعاىل ميكنهم من أدائها وأهنم سيبقون إىل ذلك ذلك ف
  الوقت ومثل ذلك ال يكون إغراء يف األنبياء وإن جاز أن يكون إغراء يف غريهم

ل يدل على صدور الذنب منه جوابه ال املسألة الثالثة لقائل أن يقول قول موسى عليه السالم َولَُهْم َعلَى َّ ذَنٌب ه
  واملراد هلم عليَّ ذنب يف زعمهم

  ِمَني أَنْ أَْرِسلْ َمَعَنا َبنِى إِسَْراءِيلَقَالَ كَالَّ فَاذَْهَبا بِأاَياِتَنآ إِنَّا َمَعكُْم مُّْسَتِمُعونَ فَأْتَِيا ِفْرَعْونَ فَقُوال إِنَّا َرُسولُ َربِّ الَْعالَ
السالم طلب أمرين األول أن يدفع عنه شرهم والثاين أن يرسل معه هرون فأجابه اهللا تعاىل إىل اعلم أن موسى عليه 

األول بقوله كَالَّ ومعناه ارتدع يا موسى عما تظن وأجابه إىل الثاين بقوله فَاذَْهَبا أي اذهب أنت والذي طلبته وهو 
كأنه قال ارتدع يا موسى عما تظن ) كال ( يدل عليه هرون فإن قيل عالم عطف قوله فَاذَْهَبا قلنا على الفعل الذي 

  فاذهب أنت وهرون
وأما قوله إِنَّا َمَعكُْم مُّْسَتِمُعونَ فمن جماز الكالم يريد أنا لكما ولعدوكما كالناصر الظهري لكما عليه إذاً أحضر 

ستماع جمازاً ألن االستماع وأستمع ما جيري بينكما فأظهركما عليه وأعليكما وأكسر شوكته عنكما وإمنا جعلنا اال
  عبارة عن اإلصغاء وذلك على اهللا تعاىل حمال

وأما قوله إِنَّا َرسُولُ َرّب الْعَالَِمَني ففيه سؤال وهو أنه هال ثىن الرسول كما ثىن يف قوله إِنَّا َرُسوالَ رَّبَك جوابه من 
حدة أو كثرية واأللف والالم ال يفيدان إال وجوه أحدها أن الرسول اسم للماهية من غري بيان أن تلك املاهية وا

الوحدة ال االستغراق بدليل أنك تقول اإلنسان هو الضحاك وال تقول كل إنسان هو الضحاك وال أيضاً هذا 
اإلنسان هو الضحاك وإذا ثبت أن لفظ الرسول ال يفيد إال املاهية وثبت أن املاهية حممولة على الواحد وعلى االثنني 

إِنَّا َرُسولُ َرّب الْعَالَِمَني وثانيها أن الرسول قد يكون مبعىن الرسالة قال الشاعر لقد كذب الواشون  ثبت صحة قوله
  ما فهت عندهم

  بسر وال أرسلتهم برسول



فيكون املعىن إنا ذو رسالة رب العاملني وثالثها أهنما التفاقهما على شريعة واحدة واحتادمها بسبب األخوة كأهنما 
ابعها املراد كل واحد منا رسول وخامسها ما قاله بعضهم أنه إمنا قال ذلك ال بلفظ التثنية لكونه رسول واحد ور

  وهو ضعيف)  ٢يوسف ( هو الرسول خاصة وقوله أََناْ فكما يف قوله تعاىل إِنَّا أَنزَلَْناُه 
ة واإلطالق كقولك أرسل البازي يريد خلهم وأما قوله أَنْ أَْرِسلْ َمَعَنا بَنِى إِْسراءيلَ فاملراد من هذا اإلرسال التخلي

  يذهبوا معنا
  ِمَن الْكَاِفرِيَن قَالَ أَلَْم نَُربَِّك ِفيَنا وَِليداً َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسنَِني َوفََعلَْت فَْعلََتَك الَِّتى فََعلَْت َوأَنَت

فعند ذلك قال فرعون ما قال يروى أهنما انطلقا إىل  اعمل أن يف الكالم حذفاً وهو أهنما أتياه وقاال ما أمر اهللا به
  باب فرعون فلم يؤذن هلما سنة حىت قال البواب إن ههنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العاملني

فقال ائذن له لعلنا نضحك منه فأديا إليه الرسالة فعرف موسى عليه السالم فعدد عليه نعمه أوالً مث إساءة موسى 
نعم فهي قوله أَلَْم نَُرّبَك ِفيَنا َوِليداً والوليد الصيب لقرب عهده من الوالدة َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك وعن إليه ثانياً أما ال

( أيب عمرو بسكون امليم ِسنَِني قيل لبث عندهم ثالثني سنة وقيل وكز القبطي وهو ابن اثنيت عشرة سنة وفر منهم 
الشعيب فَْعلََتَك بالكسر وهي قتله القبطي ألنه قتله بالوكز وهو ضرب  واهللا أعلم بصحيح ذلك وعن) على أثرها 

وكزة واحدة عدد عليه نعمه من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال ووخبه مبا )  ١) ( كانت ( من القتل وأما الفعلة فألهنا 
  ِتى فََعلَْتبقوله َوفََعلَْت فَْعلََتَك الَّ)  ١) ( وفظعه ( جرى على يده من قتل خبازه وعظم ذلك 

وأما قوله َوأَنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن ففيه وجوه أحدها جيوز أن يكون حاالً أي قتلته وأنت بذاك من الكافرين بنعميت 
بالتقية فإن الكفر ) يعاشرهم ( وثانيها وأنت إذ ذاك ممن تكفرهم الساعة وقد افترى عليه أو جهل أمره ألنه كان 

نبوة وثالثها َوأَنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن معناه وأنت ممن عادته كفران النعم ومن كان هذا حاله غري جائز على األنبياء قبل ال
يكفرون يف ) كانوا ( مل يستبعد منه قتل خواص ويل نعمته ورابعها وَأَنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن بفرعون وإهليته أو من الذين 

  ) ١٢٧األعراف ( ىل َوَيذََرَك َوءاِلَهَتَك دينهم فقد كانت هلم آهلة يعبدوهنا يشهد بذلك قوله تعا
ى ِمَن الُْمْرَسِلَني َوتِلَْك نِْعَمةٌ  قَالَ فََعلُْتَهآ إِذاً َوأََناْ ِمَن الضَّآلَِّني فَفََرْرُت ِمنكُْم لَمَّا خِفُْتكُْم فََوَهَب ِلى َربِّى ُحكْماً َوَجَعلَنِ

  اءِيلََتُمنَُّها َعلَى َّ أَنْ َعبَّدتَّ َبنِى إِسَْر
اعلم أن فرعون ملا دكر التربية وذكر القتل وقد كانت تربيته له معلومة ظاهرة ال جرم أن موسى عليه السالم ما 
أنكرها ومل يشتغل باجلواب عنها ألنه تقرر يف العقول أن الرسول إىل الغري إذا كان معه معجز وحجة مل يتغري حاله 

عل ذلك فصار قول فرعون ملا قاله غري مؤثر ألبتة ومثل هذا الكالم بأن يكون املرسل إليه أنعم عليه أو مل يف
اإلعراض عنه أوىل ولكن أجاب عن القتل مبا ال شيء أبلغ منه يف اجلواب وهو قوله فََعلُْتَها إِذاً وَأََناْ ِمَن الضَّالّنيَ 

ه التأديب ومثل ذلك رمبا حسن واملراد بذلك الذاهلني عن معرفة ما يؤول إليه من القتل ألنه فعل الوكزة على وج
وإن أدى إىل القتل فبني له أنه فعله على وجه ال جيوز معه أن يؤاخذ به أو يعد منه كافراً أو كافراً لنعمه فأما قوله 
فَفََرْرُت ِمنكُْم لَمَّا خِفُْتكُْم فاملراد أين فعلت ذلك الفعل وأنا ذاهل عن كونه مهلكاً وكان مين يف حكم السهو فلم 

القصص ( تحق التخويف الذي يوجب الفرار ومع ذلك فررت منكم عند قولكم إِنَّ الَْمالَ يَأَْتِمُرونَ بِكَ ِلَيقُْتلُوَك أس
فبني بذلك أنه ال نعمة له عليه يف باب تلك الفعلة بل بأن يكون مسيئاً فيه أقرب من حيث خوف ختويفاً )  ٢٠

الفرار فكأنه قال أسأمت وأحسن اهللا إيل بأن وهب يل حكماً وجعلين من  أوجب الفرار مث بني نعمة اهللا تعاىل عليه بعد
املرسلني واختلفوا يف احلكم واألقرب أنه غري النبوة ألن املعطوف غري املعطوف عليه والنبوة مفهومة من قوله 



بالدين الذي هو التوحيد وهذا َوَجَعلَنِى ِمَن الْمُْرَسِلَني فاملراد باحلكم العلم ويدخل يف العلم العقل والرأي والعلم 
  أقرب ألنه ال جيوز أن يبعثه تعاىل إال مع كماله يف العقل والرأي والعلم بالتوحيد وقوله فََوَهَب ِلى رَّبى ُحكْماً

كالتنصيص على أن ذلك احلكم من خلق اهللا تعاىل وقالت املعتزلة املراد منه األلطاف وهو ضعيف جداً ألن األلطاف 
الكل من غري خبس وال تقصري فالتخصيص ال بد فيه من فائدة فأما قوله َوِتلَْك نِْعَمةٌ  َتُمنَُّها َعلَى َّ أَنْ مفعولة يف حق 

َعبَّدتَّ بَنِى إِْسراءيلَ فهو جواب قوله أَلَمْ ُنرَّبَك ِفيَنا وَِليداً يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اختذته عبداً فإن قيل 
ق بني األمرين قلنا بيان التعلق من وجوه أحدها أنه إمنا وقع يف يده ويف تربيته ألنه كيف يكون ذلك جوابه وال تعل

قصد تعبيد بين إسرائيل وذبح أبنائهم فكأنه عليه السالم قال له كنت مستغنياً عن تربيتك لو مل يكن منك ذلك 
بذلك الظلم العظيم على أسالفنا وإذا  الظلم املتقدم علينا وعلى أسالفنا وثانيها أن هذا اإلنعام املتأخر صار معاضاً

تعارضا تساقطا وثالثها ما قاله احلسن إنك استعبدهتم وأخذت أمواهلم ومنها أنفقت علي فال نعمة لك بالتربية 
ورابعها املراد أن الذي توىل تربييت هم الذين قد استعبدهتم فال نعمة لك علي ألن التربية كانت من قبل أمي وسائر 

ي ليس لك إال أنك ما قتلتين ومثل هذا ال يعد إنعاماً وخامسها أنك كنت تدعي أن بين إسرائيل من هو من قوم
  عبيدك وال منة للموىل على العبد يف أن يطعمه ويعطيه ما حيتاج إليه

واعلم أن يف اآلية داللة على أن كفر الكافر ال يبطل نعمته على من حيسن إليه وال يبطل منته ألن موسى عليه 
م إمنا أبطل ذلك بوجه آخر على ما بينا واختلف العلماء فقال بعضهم إذا كان كافراً ال يستحق الشكر على السال

نعمه على الناس إمنا يستحق اإلهانة بكفره فلو استحق الشكر بإنعامه والشكر ال يوجد إال مع التعظيم فيلزم كونه 
ين حمال وقال آخرون ال يبطل الشكر بالكفر وإمنا يبطل مستحقاً لإلهانة وللتعظيم معاً واستحقاق اجلمع بني الضد

  بالكفر الثواب واملدح الذي يستحقه على اإلميان واآلية تدل على هذا القول الثاين
إمنا مجع الضمري يف مّنكُْم و خِفُْتكُْم مع إفراده يف مثنها و أَنْ َعبَّدتَّ ألن ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 

( ر مل يكونا منه وحده ولكن منه ومن مالئه املؤمترين بقتله بدليل قوله إِنَّ الَْمالَ يَأَْتِمُرونَ بَِك ِلَيقُْتلُوَك اخلوف والفرا
وأما االمتنان فمنه وحده وكذلك التعبيد فإن قلت ِتلَْك إشارة إىل ماذا و أَنْ َعبَّدتَّ ما حملها من )  ٢٠القصص 

لة شنعاء مبهمة ال يدرى ما هي إال بتفسريها وهي أَنْ َعبَّدتَّ فإن أَنْ َعبَّدتَّ إشارة إىل خص) تلك ( اإلعراب قلت 
واملعىن تعبيدك )  ٦٦احلجر ( عطف بيان ونظريه قوله تعاىل َوقََضْيَنآ إِلَْيِه ذَِلكَ االْْمرَ أَنَّ دَابَِر َهُؤْآلء َمقْطُوٌع مُّْصبِِحَني 

يف موضع نصب واملعىن إمنا صارت نعمة علي ألن ) أن ( وحيوز أن يكون  بين إسرائيل نعمة متنها علي وقال الزجاج
  عبدت بين إسرائيل أي لو مل تفعل ذلك لكفاين أهلي

َتْسَتِمُعونَ  َمْن َحْولَهُ أَالَقَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الَْعالَِمَني قَالَ َربُّ السََّماوَاِت واألرض َوَما بَْيَنُهَمآ إِن كُنُتْم مُّوِقنَِني قَالَ ِل
 الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ َوَما قَالَ رَبُّكُْم َوَربُّ َءاَبآِئكُمُ االٌّ وَِّلَني قَالَ إِنَّ َرُسولَكُُم الَِّذى أُْرِسلَ إِلَْيكُمْ لََمْجُنونٌ قَالَ َربُّ

ْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسُجونَِني قَالَ أََولَوْ جِئُْتَك بَِشى ٍء مُّبِنيٍ قَالَ َبْيَنهَُمآ إِن كُنُتمْ َتْعِقلُونَ قَالَ لَِئنِ اتََّخذَْت إِلَاَهاً غَيْرِى َأل
  فَأِْت بِِه إِن كُنَت ِمَن الصَّاِدقَِني

اعلم أن فرعون مل يقل ملوسى َوَما َربُّ الَْعالَِمَني إال وقد دعاه موسى إىل طاعة رب العاملني يبني ذلك ما تقدم من 
فال بد عند دخوهلما عليه أهنما قاال ذلك فعند )  ١٦الشعراء ( ْونَ فَقُوال إِنَّا َرسُولُ َرّب الْعَالَِمَني قوله فَأِْتَيا ِفْرَع

  ذلك قال فرعون َوَما َربُّ الَْعالَِمَني مث ههنا حبثان
اهللا تعاىل يف األول أن فرعون حيتمل أن يقال إنه كان عارفاً باهللا ولكنه قال ما قال طلباً للملك والرياسة وقد ذكر 



(  كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً باهللا وهو قوله قَالَ لَقَْد َعِلْمَت َما أَنَزلَ َهُؤالء إِالَّ َربُّ السََّماوَاِت َواالْْرَض
فإذا قرىء بفتح التاء من َعِلَمِت فاملراد أن فرعون علم ذلك وذلك يدل على أنه كان عارفاً باهللا )  ١٠٢اإلسراء 
ن يستأكل قومه مبا يظهره من إهليته والقراءة األخرى برفع التاء من َعِلَمِت فهي تقتضي أن موسى عليه لكنه كا

السالم هو الذي عرف ذلك وأيضاً فإن فرعون إن مل يكن عاقالً مل جيز من اهللا تعاىل بعثة الرسول إليه وإن كان 
عاقالً مث صار كذلك وبالضرورة يعلم أن كل ما كان عاقالً فهو يعلم بالضرورة أنه ما كان موجوداً وال حياً وال 

كذلك فال بد له من مؤثر فال بد وأن يتولد له من هذين العلمني علم ثالث بافتقاره يف تركيبه ويف حياته وعقله إىل 
 مؤثر موجد وحيتمل أن يقال إنه كان على مذهب الدهرية من أن األفالك واجبة الوجود يف ذواهتا ومتحركة لذواهتا
وأن حركاهتا أسباب حلصول احلوادث يف هذا العامل أو يقال إنه كان من الفالسفة القائلني بالعلة املوجبة ال بالفاعل 

املختار مث اعتقد أنه مبنزلة اإلله ألهل إقليمه من حيث استعبدهم وملك ذماهتم وزمام أمرهم وحيتمل أن يقال إنه 
له يتدرع جبسد إنسان معني حىت يكون اإلله سبحانه لذلك اجلسد كان على مذهب احللولية القائلني بأن ذات اإل

  مبنزلة روح كل إنسان بالنسبة إىل جسده وهبذه التقديرات كان يسمي نفسه إهلاً
البحث الثاين وهو أنه قال ملوسى عليه السالم َوَما َربُّ الْعَالَِمَني واعلم أن السؤال مبا طلب لتعريف حقيقة الشيء 

الشيء إما أن يكون بنفس تلك احلقيقة أو بشيء من أجزائها أو بأمر خارج عنها أو مبا يتركب من  وتعريف حقيقة
الداخل واخلارج أما تعريفها بنفسها فمحال ألن املعرف معلوم قبل املعرف فلو عرف الشيء بنفسه لزم أن يكون 

يها فههنا يف حق واجب الوجود حمال ألن معلوماً قبل أن يكون معلوماً وهو حمال وأما تعريفها باألمور الداخلة ف
التعريف باألمور الدخلة ال ميكن إال إذا كان املعرف مركباً وواجب الوجود يستحيل أن يكون مركباً ألن كل 

مركب فهو حمتاج إىل كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه فهو غريه فكل مركب حمتاج إىل غريه وكل ما 
لذاته وكل مركب فهو ممكن فما ليس مبمكن يستحيل أن يكون مركباً فواجب الوجود احتاج إىل غريه فهو ممكن 

ليس مبركب وإذا مل يكن مركباً استحال تعريفه بأجزائه وملا بطل هذان القسمان ثبت أنه ال ميكن تعريف ماهية 
عريف املاهية باللوازم واجب الوجود إال بلوازمه وآثاره مث إن اللوازم قد تكون خفية وقد تكون جلية وال جيوز ت

  اخلفية بل ال بد من تعريفها باللوازم اجللية وأظهر آثار ذات واجب الوجود هو هذا العامل احملسوس وهو السموات

واألرض وما بينهما فقد ثبت أنه ال جواب ألبتة لقول فرعون َوَما َربُّ الَْعالَِمَني إال ما قاله موسى عليه السالم وهو 
األرض وما بينهما فأما قوله إِن كُنُتْم مُّوِقنَِني فمعناه إن كنتم موقنني بإسناد هذه احملسوسات إىل أنه رب السموات و

موجود واجب الوجود فاعرفوا أنه ال ميكن تعريفه إال مبا ذكرته ألنكم ملا سلمتم انتهاء هذه احملسوسات إىل 
طلق ال ميكن تعريفه إال بآثاره وثبت أن تلك الواجب لذاته ثبت أن الواجب لذاته فرد مطلق وثبت أن الفرد امل

اآلثار ال بد وأن تكون أظهر آثاره وأبعدها عن اخلفاء وما ذاك إال السموات واألرض وما بينهما فإن أيقنتم بذلك 
لزمكم أن تقطعوا بأنه ال جواب عن ذلك السؤال إال هذا اجلواب وملا ذكر موسى عليه السالم هذا اجلواب احلق 

ن ملن حوله أال تستمعون وإمنا ذكر ذلك على سبيل التعجب من جواب موسى يعين أنا أطلب منه املاهية قال فرعو
وخصوصية احلقيقة وهو جييبين بالفاعلية واملؤثرية ومتام اإلشكال أن تعريف املاهية بلوازمها ال يفيد الوقوف على 

الالزم الفالين فهذا املذكور إما أن يكون معروفاً جملرد  نفس تلك املاهية وذلك ألنا إذا قلنا يف الشيء إنه الذي يلزمه
كونه أمراً ما يلزمه ذلك الالزم أو خلصوصية تلك املاهية اليت عرضت هلا هذه امللزومية واألول حمال ألن كونه أمراً 

حمال والثاين يلزمه ذلك الالزم جعلناه كاشفاً فلو كان املكشوف هو هذا القدر لزم كون الشيء معروفاً لنفسه وهو 
حمال ألن العلم بأنه أمر ما يلزمه الالزم الفالين ال يفيد العلم خبصوصية تلك املاهية امللزومة ألنه ال ميتنع يف العقل 



اشتراك املاهيات املختلفة يف لوازم متساوية فثبت أن التعريف بالوصف اخلارجي ال يفيد معرفة نفس احلقيقة فلم 
رض وما بينهما جواباً عن قوله َوَما َربُّ الْعَالَِمَني فأجاب موسى عليه السالم بأن قَالَ يكن كونه رباً للسموات واأل

رَبُّكُْم َوَربُّ ءابَاِئكُُم االْوَِّلَني وكأنه عدل عن التعريف خبالقية السماء واألرض إىل التعريف بكونه تعاىل خالقاً لنا 
موات واألرضني واجبة لذواهتا فهي غنية عن اخلالق واملؤثر ولكن وآلبائنا وذلك ألنه ال ميتنع أن يعتقد أحد أن الس

ال ميكن أن يعتقد العاقل يف نفسه وأبيه وأجداده كوهنم واجبني لذواهتم مل أن املشاهدة دلت على أهنم وجدوا بعد 
استحال وجوده العدم مث عدموا بعد الوجود وما كان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته وما مل يكن واجباً لذاته 

إال ملؤثر فكان التعريف هبذا األثر أظهر فلهذا عدل موسى عليه السالم من الكالم األول إليه فقال فرعون إِنَّ 
َرسُولَكُُم الَِّذى أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ يعين املقصود من سؤال ما طلب املاهية وخصوصية احلقيقة والتعريف هبذه 

يد ألبتة تلك اخلصوصية فهذا الذي يدعي الرسالة جمنون ال يفهم السؤال فضالً عن أن جييب اآلثار اخلارجية ال يف
ن عنه فقال موسى عليه السالم َربُّ الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِ َوَما بَْيَنُهَما إِن كُنُتْم َتْعِقلُونَ فعدل إىل طريق ثالث أوضح م

النهار وأراد باملغرب غروب الشمس وزوال النهار واألمر  الثاين وذلك ألنه أراد باملشرق طلوع الشمس وظهور
ظاهر يف أن هذا التدبري املستمر على الوجه العجيب ال يتم إال بتدبري مدبر وهذا بعينه طريقة إبراهيم عليه السالم 

َوَربُّ ءاَباِئكُمُ  مع منروذ فإنه استدل أوالً باإلحياء واإلماتة وهو الذي ذكره موسى عليه السالم ههنا بقوله رَبُّكُْم
فقال فَإِنَّ اللََّه يَأِْتى بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأِْت بَِها ِمنَ )  ٢٥٨البقرة ( االْوَِّلَني فأجابه منروذ بقوله أَلَْم َتَر إِلَى 

  بُّ الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِوهو الذي ذكره موسى عليه السالم ههنا بقوله رَّ)  ٢٥٨البقرة ( الَْمغْرِبِ فَُبهَِت الَِّذى كَفََر 
وأما قوله إِنْ كُنُتْم َتْعِقلُونَ فكأنه عليه السالم قال إن كنت من العقالء عرفت أنه ال جواب عن سؤالك إال ما 

  ذكرت ألنك طلبت مين تعريف حقيقته

ال أن أعرف حقيقته بنفس حقيقته وقد ثبت أنه ال ميكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته وال بأجزاء حقيقته فلم يبق إ
بآثار حقيقته وأنا قد عرفت حقيقته بآثار حقيقته فقد ثبت أن كل من كان عاقالً يقطع بأنه ال جواب عن هذا 

  السؤال إال ما ذكرته
ن يف تفسري قوله تعاىل َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه أن حقيقة اإلله سبحانه م)  ١٨( واعلم أنا قد بينا يف سورة األنعام 

حيث هي هي غري معقولة للبشر وإذا كان كذلك استحال من موسى عليه السالم أن يذكر ما تعرف به تلك 
احلقيقة إال أن عدم العلم بتلك اخلصوصية ال يقدح يف صحة الرسالة فكان حاصل كالم موسى عليه السالم أن 

اً وال تتوقف على العلم خبصوصية الرب تعاىل ادعاء رسالة رب العاملني تتوقف صحته على إثبات أن للعاملني رباً وإهل
وماهيته املعينة فكأن موسى عليه السالم يقيم الداللة على إثبات القدر احملتاج إليه يف صحة دعوى الرسالة وفرعون 
 يطالبه ببيان املاهية وموسى عليه السالم كان يعرض عن سؤاله لعلمه بأنه ال تعلق لذلك السؤال نفياً وال إثباتاً يف

هذا املطلوب فهذا متام القول يف هذا البحث واهللا أعلم مث إن موسى عليه السالم ملا خشن يف آخر الكالم بقوله إِنْ 
احلجاج  كُنُتْم َتْعِقلُونَ فعند ذلك قال فرعون لَِئنِ اتََّخذْتَ إِلَاَهاً غَْيرِى الْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسجُونَِني فإنه ملا عجز عن

يف فعند ذلك ذكر موسى عليه السالم كالماً جممالً ليعلق قلبه به فيعدل عن وعيده فقال أَْو لَْو عدل إىل التخو
جِئُْتكَ بَِشىء مُّبِنيٍ أي هل تستجيز أن تسجنين مع اقتداري على أن آتيك بأمر بني يف باب الداللة على وجود اهللا 

ِمَن الصَّاِدِقَني وههنا فروع الفرع األول اآلية تدل على أنه تعاىل وعلى أين رسوله فعند ذلك قال فَأْتِ بِِه إِن كُنَت 
تعاىل ليس جبسم ألنه لو كان جسماً وله صورة لكان جواب موسى عليه السالم بذكر حقيقته ولكان كالم فرعون 

ة ألن الزماً له لعدوله عن اجلواب احلق الثاين الواجب على من يدعو غريه إىل اهللا تعاىل أن ال جييب عن السفاه



موسى عليه السالم ملا قال له فرعون إنه جمنون مل يعدل عن ذكر الداللة وكذلك ملا توعده أن يسجنه الثالث أنه 
جيوز للمسؤول أن يعدل يف حجته من مثال إىل مثال إليضاح الكالم وال يدل ذلك على االنقطاع الرابع إن قيل 

ْو لَْو جِئُْتَك بَِشىء مُّبِنيٍ واملعجز ال يدل على اهللا تعاىل كداللة كيف قطع الكالم مبا ال تعلق له باألول وهو قوله أَ
سائر ما تقدم قلنا بل يدل ما أراد أن يظهره من انقالب العصا حية على اهللا تعاىل وعلى توحيده وعلى أنه صادق يف 

السََّماوَاِت وَاالْْرَض َوَما الرسالة فالذي ختم به كالمه أقوى من كل ما تقدم وأمجع اخلامس فإن قيل كيف قال َرّب 
َبْيَنُهَما على التثنية واملرجوع إليه جمموع جوابه أريد ما بني اجلهتني فإن قيل ذكر السموات واألرض وما بينهما قد 

استوعب اخلالئق كلهم فما معىن ذكرهم وذكر آبائهم بعد ذلك وذكر املشرق واملغرب جوابه قد عمم أوالً مث 
ان أنفسهم وآباءهم ألن أقرب األشياء من العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من انتقاله من خصص من العام للبي

وقت ميالده إىل وقت وفاته من حالة إىل حالة أخرى مث خصص املشرق واملغرب ألن طلوع الشمس من أحد 
 قال الْجَعلَنََّك ِمَن اخلافقني وغروهبا على تقدير مستقيم يف فصول السنة من أظهر الدالئل السادس فإن قيل مل

الَْمْسجُونَِني ومل يقل ألسجننك مع أنه أخصر جوابه ألنه لو قال ألسجننك ال يفيد إال صريورته مسجوناً أما قوله 
الْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسُجونَِني فمعناه أين أجعلك واحداً ممن عرفت حاهلم يف سجوين وكان من عادته أن يأخذ من يريد 

طرحه يف بئر عميقة فرداً ال يبصر فيها وال يسمع فكان ذلك أشد من القتل السابع الواو يف قوله أَْو لَوْ أن يسجنه في
  جِئُْتَك واو احلال دخلت عليها مهزة االستفهام معناه أتفعل يب ذلك ولو جئتك بشيء مبني أي جائياً باملعجزة

َزَع َيَدُه فَإِذَا ِهىَ  َبْيَضآُء ِللنَّاظِرِيَن قَالَ ِللَْمِإل حَْولَُه إِنَّ َهاذَا لَسَاِحٌر َعِليٌم ُيرِيُد أَن فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِذَا ِهىَ  ثُْعَبانٌ مُّبٌِني َوَن
  بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ َيأْتُوَك ُيْخرَِجكُْم مِّْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِه فََماذَا َتأُْمُرونَ قَالُوا أَْرجِْه َوأََخاُه وَاْبَعثْ ِفى الَْمَدآِئنِ حَاشِرِيَن

  وفيه مسائل
  املسألة األوىل قرأ األعمش بِكُلّ سَاِحرٍ َعِليمٍ

يدل على أن اهللا تعاىل قبل أن ألقى العصا )  ٣٠الشعراء ( املسألة الثانية اعلم أن قوله أَْو لَْو جِئُْتكَ بَِشىء مُّبِنيٍ 
ما ألقى عصاه ظهر ما وعده اهللا به فصار ثعباناً مبيناً واملراد أنه عرفه بأنه يصريها ثعباناً ولوال ذلك ملا قال ما قال فل

تبني للناظرين أنه ثعبان حبركاته وبسائر العالمات روي أنه ملا انقلبت حية ارتفعت يف السماء قدر ميل مث احنطت 
إال أخذهتا مقبلة إىل فرعون وجعلت تقول يا موسى مرين مبا شئت ويقول فرعون يا موسى أسألك بالذي أرسلك 

ويف آية ثالثة )  ٢٠طه ( فعادت عصا فإن قيل كيف قال ههنا ثُْعَبانٌ مُّبٌِني ويف آية أخرى فَإِذَا ِهىَ  َحيَّةٌ  َتسَْعى 
واجلان مائل إىل الصغر والثعبان مائل إىل الكرب جوابه أما احلية فهي اسم اجلنس مث إهنا )  ٣١القصص ( كَأَنََّها َجانٌّ 

ثعباناً وشبهها باجلان خلفتها وسرعتها فصح الكالمان وحيتمل أنه شبهها بالشيطان لقوله تعاىل لكربها صارت 
وحيتمل أهنا كانت أوالً صغرية كاجلان مث عظمت فصارت )  ٢٧احلجر ( َوالَْجآنَّ َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ السَُّمومِ 

ة قال له فرعون هل غريها قال نعم فأراه يده مث أدخلها جيبه مث ثعباناً مث إن موسى عليه السالم ملا أتى هبذه اآلي
أخرجها فإذا هي بيضاء يضيء الوادي من شدة بياضها من غري برص هلا شعاع كشعاع الشمس فعند هذا أراد 

ن الزمان كان فرعون تعمية هذه احلجة على قومه فذكر فيها أموراً ثالثة أحدها قوله إِنَّ َهاذَا لََساِحٌر َعِليٌم وذلك أل
زمان السحرة وكان عند كثري منهم أن الساحر قد جيوز أن ينتهي بسحره إىل هذا احلد فلهذا روج عليهم هذا 
يد القول وثانيها قوله ُيرِيُد أَن ُيخْرَِجكُْم ّمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِه وهذا جيري جمرى التنفري عنه لئال يقبلوا قوله واملعىن ير

مبا يلقيه بينكم من العداوات فيفرق مجعكم ومعلوم أن مفارقة الوطن أصعب األمور فنفرهم  أن خيرجكم من أرضكم
عنه بذلك وهذا هناية ما يفعله املبطل يف التنفري عن احملق وثالثها قوله هلم فََماذَا َتأُْمُرونَ أي فما رأيكم فيه وما الذي 



هذا الكالم يوجب جذب القلوب وانصرافها عن العدو  أعمله يظهر من نفسه أين متبع لرأيكم ومنقاد لقولكم ومثل
باهلمز والتخفيف ومها ) أرجه ( و ) أرجئه ( فعند هذه الكلمات اتفقوا على جواب واحد وهو قوله أَْرجِْه قرىء 

لغتان يقال أرجأته وأرجيته إذا أخرته واملعىن أخره ومناظرته لوقت اجتماع السحرة وقيل احبسه وذلك حمتمل 
ا حبست الرجل عن حاجته فقد أخرته روي أن فرعون أراد قتله ومل يكن يصل إليه فقالوا له ال تفعل فإنك ألنك إذ

إن قتلته أدخلت على الناس يف أمره شبهة ولكن أرجئه وأخاه إىل أن حتشر السحرة ليقاوموه فال يثبت له عليك 
  حجة مث أشاروا عليه بإنفاذ حاشرين جيمعون

م إذا كثروا غلبوه وكشفوا حاله وعارضوا قوله إِنَّ هَاذَا لَسَاِحٌر َعِليٌم بقوهلم بِكُلّ َسحَّارٍ السحرة ظناً منهم بأهن
فإن قلت ) الكشاف ( َعِليمٍ فجاءوا بكلمة اإلحاطة وبصيغة املبالغة ليطيبوا قلبه وليسكنوا بعض قلقه قال صاحب 

قلت هو منصوب نصبني نصب يف اللفظ ونصب يف احملل والعامل )  حوله( قوله تعاىل قَالَ ِللَْمإلِ َحْولَُه ما العامل يف 
  يف النصب اللفظي ما يقدر يف الظرف والعامل يف النصب احمللي هو النصب على احلال

َحَرةَ  إِن كَاُنواْ ُهُم الْغَاِلبَِني فَلَمَّا فَُجِمَع السََّحَرةُ  ِلِميقَاِت َيْومٍ مَّْعلُومٍ َوِقيلَ ِللنَّاسِ َهلْ أَنُتْم مُّْجَتِمُعونَ لََعلََّنا َنتَّبُِع السَّ
   لَِّمَن الْمُقَرَّبَِنيَجآَء السََّحَرةُ  قَالُواْ ِلِفْرَعْونَ أَإِنَّ لََنا الّجْراً إِن كُنَّا َنْحُن الَْغاِلبَِني قَالَ َنَعْم َوإِنَّكُْم إِذاً

  وفيه مسألتان
قاته وقت الضحى ألنه الوقت الذي وقته هلم موسى عليه السالم من يوم املسألة األوىل اليوم املعلوم يوم الزينة ومي

وامليقات ما وقت به أي حدد من مكان )  ٥٩طه ( الزينة يف قوله َمْوِعدُكُْم َيْوُم الزّيَنةِ  َوأَن ُيْحَشَر النَّاسُ ُضًحى 
  وزمان ومنه مواقيت اإلحرام

 أمره وبأن جيمع له السحرة ليظهر عند حضورهم فساد قول موسى املسألة الثانية اعلم أن القوم ملا أشاروا بتأخري
عليه السالم رضي فرعون مبا قالوه وعمي عما شاهده وحب الشيء يعمي ويصم فجمع السحرة مث أراد أن تقع 
تلك املناظرة يوم عيد هلم ليكون ذلك مبحضر اخللق العظيم وكان موسى عليه السالم يطلب ذلك لتظهر حجته 

  د اخللق العظيم وكان هذا أيضاً من لطف اهللا تعاىل يف ظهور أمر موسى عليه السالمعليهم عن
  أما قوله َوِقيلَ ِللنَّاسِ َهلْ أَنُتْم مُّْجَتِمُعونَ فاملراد أهنم بعثوا على احلضور ليشاهدوا ما يكون من اجلانبني

كون الغلبة هلم فنتبعهم فلما جاء السحرة ابتدأوا بطلب اجلزاء وأما قوله لََعلََّنا نَتَّبُِع السََّحَرةَ  فاملراد إنا نرجو أن ي
وهو إما املال وإما اجلاه فبذل هلم ذلك وأكده بقوله وَإِنَّكُْم إِذاً لَِّمَن الُْمقَرَّبَِني ألن هناية مطلوهبم منه البذل ورفع 

  املنزلة فبذل كال األمرين
قُونَ فَأَلْقَْواْ ِحَبالَُهْم َوِعصِيَُّهْم َوقَالُواْ بِعِزَّةِ  ِفْرَعونَ إِنَّا لََنْحُن الْغَاِلُبونَ فَأَلْقَى ُموَسى قَالَ لَُهْم مُّوَسى أَلْقُواْ َمآ أَنُتْم مُّلْ

  َسى َوهَاُرونَ مُوَعَصاُه فَإِذَا ِهىَ  َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ فَأُلِْقىَ  السََّحَرةُ  َساجِِديَن قَالُواْ آَمنَّا بَِربِّ الْعَالَِمَني َربِّ

اعلم أهنم ملا اجتمعوا كان ال بد من أن يبدأ موسى أو يبدأوا مث إهنم تواضعوا له فقدموه على أنفسهم وقالوا إِمَّا أَن 
فلما تواضعوا له تواضع هو أيضاً هلم فقدمهم على نفسه وقال أَلْقُواْ )  ٦٥طه ( ُتلِْقىَ  َوإِمَّا أَن َتكُونُ أَوَّلَ َمْن أَلْقَى 

َما أَنُتْم مُّلْقُونَ فإن قيل كيف جاز ملوسى عليه السالم أن يأمر السحرة بإلقاء احلبال والعصي وذلك سحر وتلبيس 
وكفر واألمر مبثله ال جيوز اجلواب ال شبهة يف أن ذلك ليس بأمر ألن مراد موسى عليه السالم منهم كان أن يؤمنوا 

ذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة األمر وفيه وجوه أحدها ذلك األمر كان به وال يقدموا على ما جيري جمرى املغالبة وإ
البقرة ( مشروطاً والتقدير ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم حمقني كما يف قوله فَأْتُواْ بِسُوَرةٍ  ّمن مِّثِْلِه إِن كُنُتْم َصاِدِقَني 



ها أن هذا ليس بأمر بل هو هتديد أي إن فعلتم وثانيها ملا تعني ذلك طريقاً إىل كشف الشبهة صار جائزاً وثالث)  ٢٣
ذلك أتينا مبا تبطله كقول القائل لئن رميتين ألفعلن وألصنعن مث يفوق له السهم فيقول له ارم فيكون ذلك منه 

هتديداً ورابعها ما ذكرنا أهنم ملا تواضعوا له وقدموه على أنفسهم فهو قدمهم على نفسه على رجاء أن يصري ذلك 
سبباً لقبول احلق ولقد حصل بربكة ذلك التواضع ذلك املطلوب وهذا تنبيه على أن الالئق باملسلم يف كل التواضع 

  األحوال التواضع ألن مثل موسى عليه السالم ملا مل يترك التواضع مع أولئك السحرة فبأن يفعل الواحد منا أوىل
عن ابن عباس أهنم ملا ألقوا حباهلم وعصيهم وقد كانت احلبال مطلية  أما قوله تعاىل فَأَلْقَْواْ ِحبَالَُهْم َوِعِصيَُّهْم فروي

بالزئبق والعصي جموفة مملوءة من الزئبق فلما محيت اشتدت حركتها فصارت كأهنا حيات تدب من كل جانب من 
ها األرض فهاب موسى عليه السالم ذلك فقيل له ألق ما يف ميينك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني مث فتحت فا

فابتلعت كل ما رموه من حباهلم وعصيهم حىت أكلت الكل مث أخد موسى عصاه فإذا هي كما كانت فلما رأت 
السحرة ذلك قالت لفرعون كنا نساحر الناس فإذا غلبناهم بقيت احلبال والعصي وكذلك إن غلبونا ولكن هذا 

  حق فسجدوا وآمنوا برب العاملني
من كثر احلبال والعصي ومنهم من توسط واهللا أعلم بعدد ذلك والذي يدل واعلم أن يف اآلثار اختالفاً فمنهم 

القرآن عليه أهنا كثرية من حيث حشروا من كل بلد وألن األمر بلغ عند فرعون وقومه يف العظم مبلغاً يبعد أن 
  يدخر عنه ما ميكن من مجع السحرة

لْغَاِلُبونَ فاملراد أهنم أظهروا ما جيري جمرى القطع على أهنم يغلبون وكل وأما قوله َوقَالُواْ بِِعزَّةِ  ِفْرَعونَ إِنَّا لََنْحُن ا
  ذلك ملا ظهر كان أقوى ألمر موسى عليه السالم

حقيقته أما قوله فَأَلْقَى مُوَسى َعصَاُه فَإِذَا ِهىَ  َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ فاملراد من قوله َما َيأِْفكُونَ ما يقلبونه عن وجهه و
بالتمويه على الناظرين أو إفكهم ( فيخيلون يف حباهلم وعصيهم أهنا حيات تسعى ) ويزورونه ( يدهم بسحرهم وك

  ومسى تلك األشياء إفكاً مبالغة) 
  أما قوله فَأُلِْقىَ  السََّحَرةُ  َساجِِديَن فاملراد خروا سجداً ألهنم كانوا يف الطبقة العالية من علم السحر

ى السحر فلما رأوا ذلك وشاهدوه خارجاً عن حد السحر علموا أنه ليس بسحر وما فال جرم كانوا عاملني مبنته
كان ذلك إال بربكة حتقيقهم يف علم السحر مث إهنم عند ذلك مل يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إىل األرض ساجدين 

حصل يف قلوهبم من ( ا كأهنم أخذوا فطرحوا طرحاً فإن قيل فاعل اإللقاء ما هو لو صرح به جوابه هو اهللا تعاىل مب
  أن ال نقدر فاعالً ألن ألقى مبعىن خر وسقط) الدواعي اجلازمة اخلالية عن املعارضات ولكن األوىل 

أما قوله َرّب مُوَسى َوهَاُرونَ فهو عطف بيان لرب العاملني ألن فرعون كان يدعي الربوبية فأرادوا عزله ومعىن 
  عا موسى وهرون عليهما السالم إليهإضافته إليهما يف ذلك املقام أنه الذي د

قَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم مِّْن قَالَ َءاَمنُتمْ لَُه قَْبلَ أَنْ َءاذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبِريُكُُم الَِّذى َعلََّمكُمُ السِّْحَر فَلََسْوَف َتْعلَُمونَ ُأل
َضْيَر إِنَّآ إِلَى َربَِّنا ُمنقَِلُبونَ إِنَّا َنطَْمُع أَن َيْغِفرَ لََنا َربَُّنا خَطَايَاَنآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ  ِخالٍَف َوألَصلَِّبنَّكُْم أَْجَمِعَني قَالُواْ الَ

  الُْمْؤِمنَِني
اعلم أهنم ملا آمنوا بأمجعهم مل يأمن فرعون أن يقول الناس إن هؤالء السحرة على كثرهتم وتظاهرهم مل يؤمنوا إال 

موسى عليه السالم فيسلكون مثل طريقهم فلبس على القوم وبالغ يف التنفري عن موسى عليه  عن معرفة بصحة أمر
السالم من وجوه أوهلا قوله قَالَ ءاَمنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ ءاذَنَ وهذا فيه إيهام أن مسارعتكم إىل اإلميان به دالة على أنكم 

يف السحر حياله وثانيها قوله إِنَّهُ لَكَبِريُكُُم الَِّذى َعلََّمكُمُ  كنتم مائلني إليه وذلك يطرق التهمة إليهم فلعلهم قصروا



الّسْحَر وهذا تصريح مبا رمز به أوالً وغرضه منه أهنم فعلوا ذلك عن مواطأة بينهم وبني موسى عليه السالم 
وسى عليه السالم وقصروا يف السحر ليظهر أمر موسى عليه السالم وإال ففي قوة السحرة أن يفعلوا مثل ما فعل م

وهذه شبهة قوية يف تنفري من يقبل قوله وثالثها قوله فَلََسْوَف َتْعلَُمونَ وهو وعيد مطلق وهتديد شديد ورابعها قوله 
ف خال القَطَّعنَّ أَْيِدَيكُْم وَأَْرُجلَكُْم ّمْن ِخالٍَف َوالََصلَّبنَّكُْم أَْجَمِعَني وهذا هو الوعيد املفصل وقطع اليد والرجل من

هو قطع اليد اليمىن والرجل اليسرى والصلب معلوم وليس يف اإلهالك أقوى من ذلك وليس يف اآلية أنه فعل ذلك 
أو مل يفعل مث إنه أجابوا عن هذه الكلمات من وجهني األول قوهلم الَ َضْيَر إِنَّا إِلَى َرّبَنا ُمنقَِلُبونَ الضر والضري واحد 

  ضر وإمنا عنوا باإلضافة إىل ما عرفوه من دار اجلزاءوليس املراد أن ذلك إن وقع مل ي
واعلم أن قوهلم إِنَّا إِلَى َرّبَنا ُمنقَِلُبونَ فيه نكتة شريفة وهي أهنم قد بلغوا يف حب اهللا تعاىل أهنم ما أرادوا شيئاً سوى 

صول إىل مرضاته الوصول إىل حضرته وأهنم ما آمنوا رغبة يف ثواب أو رهبة من عقاب وإمنا مقصودهم حمض الو
ا واالستغراق يف أنوار معرفته وهذا أعلى درجات الصديقني اجلواب الثاين قوهلم إِنَّا َنطَْمُع أَن َيْغِفَر لََنا َربَُّنا َخطَاَياَن

  فهو إشارة منهم إىل الكفر والسحر وغريمها والطمع يف هذا

وحيتمل الظن ألن )  ٨٢الشعراء ( ِفَر ِلى َخِطيئَِتى َيْوَم الِدينِ املوضع حيتمل اليقني كقول إبراهيم وَالَِّذى أَطَْمُع أَن َيْغ
  املرء ال يعلم ما سيجيء من بعد

أما قوله أَن كُنَّا أَوَّلَ الُْمؤِْمنَِني فاملراد ألن كنا أول املؤمنني من اجلماعة الذين حضروا ذلك املوقف أو يكون املراد 
بالكسر وهو من الشرط الذي جييء به ) إن كنا ( أهل زماهنم وقرىء من السحرة خاصة أو من رعية فرعون أو من 

ملن يؤخر جعله إن كنت ) القائل ( ونظريه قول ) بأمره لصحته وهم كانوا متحققني أهنم أول املؤمنني ( املدل 
  عملت لك فوفين حقي

ْرَسلَ ِفْرَعونُ ِفى الَْمَدآِئنِ َحاشِرِيَن إِنَّ َهاُؤال ِء لَِشْرِذَمةٌ  قَِليلُونَ َوأَْوحَْيَنآ إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِِعَباِدى إِنَّكُم ّمتَّبُِعونَ فَأَ
رِميٍ كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها بَنِى َوإِنَُّهْم لََنا لَغَآِئظُونَ َوإِنَّا لََجِميٌع حَاِذُرونَ فَأَخَْرْجَناُهْم مِّن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن َوكُُنوزٍ َوَمقَامٍ كَ

  نَّ َمِعىَ  َربِّى َسيَْهِدينِاءِيلَ فَأَْتَبُعوُهم مُّْشرِِقَني فَلَمَّا َتَرآَءا الَْجْمَعاِن قَالَ أَْصحَاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ قَالَ كَالَّ إِإِسَْر
بأن خيرج  قرىء أََسرَّ بقطع اهلمزة ووصلها وسر ملا ظهر أمر موسى عليه السالم مبا شاهدوه من اآلية أمره اهللا تعاىل

ببين إسرائيل ملا كان يف املعلوم من تدبري اهللا تعاىل يف موسى وختليصه من القوم ومتليكه بالدهم وأمواهلم ومل يأمن 
وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن يقع من فرعون ببين إسرائيل ما يؤدي إىل االستئصال فلذلك أمره اهللا تعاىل أن 

وكانوا من قوم موسى وال شبهة أن يف الكالم حذفاً وهو أنه أسرى هبم كما  يسري ببين إسرائيل وهم الذين آمنوا
أمره اهللا تعاىل مث إن قوم موسى عليه السالم قالوا لقوم فرعون إن لنا يف هذه الليلة عيداً مث استعاروا منهم حليهم 

فرعون أرسل يف املدائن وحللهم هبذا السبب مث خرجوا بتلك األموال يف الليل إىل جانب البحر فلما مسع ذلك 
حاشرين مث إنه قوى نفسه ونفس أصحابه بأن وصف قوم موسى بوصفني من أوصاف الذم ووصف قوم نفسه بصفة 

  املدح أما وصف قوم موسى عليه السالم بالذم
ذم للذي بلي وتقطع فالصفة األوىل قوله إِنَّ َهُؤالء لَِشْرِذَمةٌ  قَِليلُونَ والشرذمة الطائفة القليلة ومنه قوهلم ثوب شرا

قطعاً ذكرهم باالسم الدال على القلة مث جعلهم قليالً بالوصف مث مجع القليل فجعل كل حزب منهم قليالً واختار 
ال قلة ) والقماءة ( وجيوز أن يريد بالقلة الذلة ) وقد جيمع القليل على أقلة وقلل ( مجع السالمة الذي هو للقلة 
يبايل هبم وال يتوقع غلبتهم وعلوهم مث اختلف املفسرون يف عدد تلك الشرذمة فقال  العدد واملعىن أهنم لقلتهم ال

  ابن عباس رضي اهللا عنهما كانوا ستمائة ألف مقاتل ال شاب فيهم دون عشرين سنة وال شيخ يويف على الستني



 ما هو أكثر منه سوى احلشم وفرعون يقللهم لكثرة من معه وهذا الوصف قد يستعمل يف الكثري عند اإلضافة إىل
  فروي أن فرعون خرج على فرس أدهم حصان ويف عسكره على لون فرسه ثلثمائة ألف

الصفة الثانية قوله َوإِنَُّهْم لََنا لََغاِئظُونَ يعين يفعلون أفعاالً تغيظنا وتضيق صدورنا واختلفوا يف تلك األفعال على 
بين إسرائيل عن عبودية فرعون واستقالهلم بأنفسهم  وجوه أحدها ما تقدم من أمر احللي وغريه وثانيها خروج

وثالثها خمالفتهم هلم يف الدين وخروجهم عليهم ورابعها ليس إال أهنم مل يتخذوا فرعون إهلاً أما الذي وصف فرعون 
لدال غري با) حادرون ( و ) حاذرون ( و ) حذرون ( به قومه فهو قوله َوإِنَّا لََجِميٌع حَاِذُرونَ وفيه ثالث قراءات 

  املعجمة
واعلم أن الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهي اسم الفاعل واسم املفعول كالضارب واملضروب أفادت 

احلدوث وإذا مل تكن كذلك وهي الشبهة أفادت الثبوت فمن قرأ َحاِذُرونَ ذهب إىل إنا قوم من عادتنا احلذر 
عىن إنا قوم ما عهدنا أن حنذر إال عصرنا هذا وأما من قرأ واستعمال احلزم ومن قرأ َحاِذُرونَ فكأنه ذهب إىل م

حادرون بالدال غري املعجمة فكأنه ذهب إىل نفي احلذر أصالً ألن احلادر هو املشمر فأراد إنا قوم أقوياء أشداء أو 
أو  أراد إنا مدججون يف السالح والغرض من هذه املعاذير أن ال يتوهم أهل املدائن أنه منكسر من قوم موسى

  خائف منهم
أما قوله تعاىل حَاِذُرونَ فَأَْخَرجَْناُهْم فاملراد إنا جعلنا يف قلوهبم داعية اخلروج فاستوجبت الداعية الفعل فكان الفعل 

  مضافاً إىل اهللا تعاىل ال حمالة
اعة اهللا تعاىل واملقام الكرمي يريد وأما قوله ّمن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن َوكُنُوزٍ فقال جماهد مساها كنوزاً ألهنم مل ينفقوا منها يف ط

املنازل احلسنة واجملالس البهية واملعىن إنا أخرجناهم من بساتينهم اليت فيها عيون املاء وكنوز الذهب والفضة 
واملواضع اليت كانوا يتنعمون فيها لنسلمها إىل بين إسرائيل أما قوله كذلك فيحتمل ثالثة أوجه النصب على 

إلخراج الذي وصفناه واجلر على أنه وصف ملقام كرمي أي مقام كرمي مثل ذلك املقام الذي أخرجناهم مثل ذلك ا
  كان هلم والرفع على أنه خرب ملبتدأ حمذوف أي األمر كذلك

ُمْشرِِقَني داخلني يف وقت الشروق من أشرقت الشمس شروقاً ) فاتبعوهم ( أما قوله فَأَْتَبُعوُهم أي فلحقوهم وقرىء 
  إذا طلعت

قوله فَلَمَّا َتَراءا الَْجْمَعانِ أي رأى بعضهم بعضاً قال أصحاب موسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ أي مللحقون َوقَالُواْ يأَيَُّها  أما
ا يدركونن ُموَسى أُوِذيَنا ِمن قَْبلِ أَن َتأِْتَيَنا َوِمن َبْعِد َما جِئَْتَنا كانوا يذحبون أبناءنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا

أي يف الساعة فيقتلوننا وقرىء فَلَمَّا َتَراءِت الِْفئََتانِ إِنَّا لَُمْدَركُونَ بتشديد الدال وكسر الراء من أدرك الشيء إذا 
قال احلسن جهلوا علم اآلخرة واملعىن إنا )  ٦٦النمل ( تتابع ففىن ومنه قوله تعاىل َبلِ ادَرَك ِعلُْمُهْم ِفى االِْخَرةِ  

اهلالك على أيديهم حىت ال يبقى منا أحد فعند ذلك قال هلم كال وذلك كاملنع مما تومهوه مث قوى ملتتابعون يف 
نفوسهم بأمرين أحدمها إِنَّ َمِعىَ  َرّبى وهذا داللة النصرة والتكفل باملعونة والثاين قوله سََيْهِدينِ واهلدى هو طريق 

  فقد بلغ النهاية يف النصرة النجاة واخلالص وإذا دله على طريق جناته وهالك أعدائه

َنا ثَمَّ االٌّ َخرِيَن َوأَجنَْيَنا فَأَْوَحْيَنآ إِلَى ُموَسى أَِن اْضرِب بَِّعصَاَك الَْبْحَر فَانفَلََق فَكَانَ كُلُّ ِفْرقٍ كَالطَّْوِد الَْعِظيمِ َوأَْزلَفْ
  نَّ ِفى ذَِلكَ َألَيةً  َوَما كَانَ أَكْثَُرُهم مُّْؤِمنَِني َوإِنَّ َربَّكَ لَُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُمُموَسى َوَمن مََّعُه أَْجَمِعَني ثُمَّ أَغَْرقَْنا االٌّ خَرِيَن إِ

بني تعاىل بعده كيف )  ٦٢الشعراء ( اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن موسى عليه السالم قوله إِنَّ َمِعىَ  َرّبى سََيْهِدينِ 
اجلامع لنعم الدين والدنيا فقال فَأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى أَِن اضْرِب بَّعَصاَك الَْبحْرَ  هداه وجناه وأهلك أعداءه بذلك التدبري



فَانفَلََق وال شبهة يف أن املراد فضرب فانفلق ألنه كاملعلوم من الكالم إذ ال جيوز أن ينفلق من غري ضرب ومع ذلك 
ظهرت بالعصا وألن انفالقه بضربه أعظم يف النعمة  يأمره بالضرب ألنه كالعبث وألنه تعاىل جعله من معجزاته اليت

عليه وأقوى لعلمهم أن ذلك إمنا حصل ملكان موسى عليه السالم واختلفوا يف البحر روي عن ابن عباس رضي اهللا 
عنهما أن موسى عليه السالم ملا انتهى إىل البحر مع بين إسرائيل أمرهم أن خيوضوا البحر فامتنعوا إال يوشع بن نون 

إنه ضرب دابته وخاض يف البحر حىت عرب مث رجع إليهم فأبوا أن خيوضوا فقال موسى للبحر انفرق يل فقال ما ف
أمرت بذلك وال يعرب عن العصاة فقال موسى يا رب قد أىب البحر أن ينفرق فقيل له اضرب بعصاك البحر فضربه 

ثنا عشر طريقاً لكل سبط منهم طريق فقال فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كاجلبل العظيم وصار فيه ا
كل سبط قتل أصحابنا فعند ذلك دعا موسى عليه السالم ربه فجعلها مناظر كهيئة الطبقات حىت نظر بعضهم إىل 
بعض على أرض يابسة وعن عطاء بن السائب أن جربيل عليه السالم كان بني بين إسرائيل وبني آل فرعون وكان 

آخركم بأولكم ويستقبل القبط فيقول رويدكم ليلحق آخركم وروي أن موسى عليه  يقول لبين إسرائيل ليلحق
  )يا من كان قبل كل شيء واملكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء ( السالم قال عند ذلك 

حد والطود اجلبل واملعىن وا) كل فلق ( فأما قوله فَكَانَ كُلُّ ِفْرقٍ كَالطَّْوِد الَْعِظيمِ فالفرق اجلزء املنفرق منه وقرىء 
املتطاول أي املرتفع يف السماء وهو معجز من وجوه أحدها أن تفرق ذلك املاء معجز وثانيها أن اجتماع ذلك املاء 

فوق كل طرف منه حىت صار كاجلبل من املعجزات أيضاً ألنه كان ال ميتنع يف املاء الذي أزيل بذلك التفريق أن 
كن فلما مجع على الطرفني صار مؤكداً هلذا اإلعجاز وثالثها أنه إن ثبت ما روي يبدده اهللا تعاىل حىت يصري كأنه مل ي

يف اخلرب أنه تعاىل أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلمة ما حريهم فاحتبسوا القدر الذي يتكامل معه عبور 
نها بعضهم إىل بعض فهو بين إسرائيل فهو معجز ثالث ورابعها أن جعل اهللا يف تلك اجلدران املائية كوى ينظر م

معجز رابع وخامسها أن أبقى اهللا تعاىل تلك املسالك حىت قرب منها آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحر 
  كما ختلص قوم موسى عليه السالم فهو معجز خامس

  أما قوله تعاىل وَأَْزلَفَْنا ثَمَّ االَْخرِيَن ففيه حبثان
وقتادة والسدي َوأَْزلَفَْنا أي وقربنا مث أي حيث انفلق البحر لآلخرين قوم  البحث األول قال ابن عباس وابن جريج

فرعون مث فيه ثالثة أوجه أحدها قربناهم من بين إسرائيل وثانيها قربنا بعضهم من بعض ومجعناهم حىت ال ينجو منهم 
قومه عنذ طلبهم موسى عليه السالم أحد وثالثها قدمناهم إىل البحر ومن الناس من قال َوأَْزلَفَْنا أي حبسنا فرعون و

بأن أظلمنا عليهم الدنيا بسحابة وقفت عليهم فوقفوا حيارى وقرىء وأزلقنا بالقاف أي أزللنا أقدامهم واملعىن 
  أذهبنا عزهم وحيتمل أن جيعل اهللا طريقهم يف البحر على خالف ما جعله لبين إسرائيل يبساً وأزلقهم

ك اإلزالف إىل نفسه مع أن اجتماعهم هنالك يف طلب موسى كفر أجاب اجلبائي البحث الثاين أنه تعاىل أضاف ذل
عنه من وجهني األول أن قوم فرعون تبعوا بين إسرائيل وبنو إسرائيل إمنا فعلوا ذلك بأمر اهللا تعاىل فلما كان 

م له فيجوز أن يقول مسريهم بتدبريه وهؤالء تبعوا ذلك أضافه إىل نفسه توسعاً وهذا كما يتعب أحدنا يف طلب غال
أتعبين الغالم ملا حدث ذلك فعله الثاين قيل الَْعِظيمِ َوأَْزلَفَْنا ثَمَّ االْخَرِيَن أي أزلفناهم إىل املوت ألجل أهنم يف ذلك 

  الوقت قربوا من أجلهم وأنشد وكل يوم مضى أو ليلة سلفت
  فيها النفوس إىل اآلجال تزدلف

أنه تعاىل ملا حلم عنهم وترك البحر هلم يبساً وطمعوا يف عبوره جازت اإلضافة وأجاب الكعيب عنه من وجهني األول 
كالرجل يسفه عليه صاحبه مراراً فيحلم عنه فإذا متادى يف غيه وأراه قدرته عليه قال له أنا أحوجتك إىل هذا 



غرقهم عند ذلك ولكي ال وصريتك إليه حبلمي ال يريد بذلك أنه أراد ما فعل الثاين حيتمل أنه أزلفهم أي مجعهم لي
يصلوا إىل موسى وقومه واجلواب عن األول أن الذي فعله بنو إسرائيل هل له أثر يف استجالب داعية قوم فرعون 

إىل الذهاب خلفهم أوليس له أثر فيه فإن كان األول فقد حصل املقصود ألن لفعل اهللا تعاىل أثراً يف حصول الداعية 
 يكن له فيه أثر ألبتة فقد زال التعلق فوجب أن ال حتسن اإلضافة وأما إذا تعب املستلزمة لذلك اإلزالف وإن مل

أحدنا يف طلب غالم له فإمنا جيوز أن يقول أتعبين ذلك الغالم ملا أن فعل ذلك الغالم صار كاملؤثر يف حصول ذلك 
ه داعياً له إىل ذلك التعب التعب ألنه مىت فعل ذلك الفعل فالظاهر أنه يصري معلوماً للسيد ومىت علمه صار علم

ومؤثراً فيه فصحت اإلضافة وباجلملة فعندنا القادر ال ميكنه الفعل إال بالداعي فالداعي مؤثر يف صريورة القادر 
مؤثراً يف ذلك الفعل فال جرم حسنت اإلضافة واجلواب عن الثاين وهو أنه أزلفهم ليغرقهم فهو أنه تعاىل ما أزلفهم 

وا مث حصل الغرق بعده فكيف جيوز إضافة هذا اإلزالف إىل اهللا تعاىل أما على قولنا فإنه جائز بل هم بأنفسهم ازدلف
ألنه تعاىل هو الذي خلق الداعية املستعقبة لذلك االزدالف واجلواب عن الثالث وهو أن حلمه تعاىل عنهم ومحلهم 

اقي التقرير كما تقدم واجلواب عن الرابع على ذلك فنقول ذلك احللم هل له أثر يف استجالب هذه الداعية أم ال وب
  هو بعينه اجلواب عن الثاين واهللا أعلم

يف حق موسى أما قوله تعاىل َوأَجنَْيَنا ُموَسى َوَمن مََّعُه أَْجَمِعَني ثُمَّ أَغَْرقَْنا االْخَرِيَن فاملعىن أنه تعاىل جعل البحر يبساً 
  ا تكامل دخوهلم البحر انطبق املاء عليهم فغرقوا يف ذلك املاءوقومه حىت خرجوا منه وأغرق فرعون وقومه ألنه مل

أما قوله تعاىل إِنَّ ِفى ذَِلَك آلَيةً  فاملعىن أن الذي حدث يف البحر آية عجيبة من اآليات العظام الدالة على قدرته ألن 
وعلى صدق موسى  أحداً من البشر ال يقدر عليه وعلى حكمته من حيث وقع ما كان مصلحة يف الدين والدنيا

عليه السالم من حيث كان معجزة له وعلى اعتبار املعتربين به أبداً فيصري حتذيراً من اإلقدام على خمالفة أمر اهللا 
فإنه قال عقيب ذلك َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم مُّْؤِمنِنيَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( تعاىل وأمر رسوله ويكون فيه اعتبار حملمد 

له فقد كان يغتم بتكذيب قومه مع ظهور املعجزات عليه فنبهه اهللا تعاىل هبذا الذكر على أن له ويف ذلك تسلية 
أسوة مبوسى وغريه فإن الذي ظهر على موسى من هذه املعجزات العظام اليت تبهر العقول مل مينع من أن أكثرهم 

مد ال تعجب من تكذيب أكثرهم كذبوه وكفروا به مع مشاهدهتم ملا شاهدوه يف البحر وغريه فكذلك أنت يا حم
  لك واصرب على إيذائهم فلعلهم أن يصلحوا ويكون يف هذا الصرب تأكيد احلجة عليهم

 كان وأما قوله َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم فتعلقه مبا قبله أن القوم مع مشاهدة هذه اآلية الباهرة كفروا مث إنه تعاىل
هلكهم مث إنه تعاىل ما أهلكهم بل أفاض عليهم أنواع رمحته فدل ذلك على كمال رمحته وسعة عزيزاً قادراً على أن ي

  جوده وفضله
  القصة الثانية قصة إبراهيم عليه السالم

لََها َعاِكِفَني قَالَ َهلْ َيْسَمُعوَنكُْم إِذْ  َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ إِبَْراهِيَم إِذْ قَالَ الًّبِيِه َوقَْوِمِه َما َتعُْبُدونَ قَالُواْ نَْعُبُد أَصَْناماً فََنظَلُّ
ا كُْنُتْم تَْعُبُدونَ أَنُتْم َوءَابَآُؤكُمُ َتْدُعونَ أَْو َينفَعُوَنكُْم أَْو َيُضرُّونَ قَالُواْ َبلْ َوَجْدَنآ ءَاَبآَءَنا كَذَِلَك َيفَْعلُونَ قَالَ أَفََرَءْيُتْم مَّ

  وٌّ ِلى إِالَّ َربَّ الَْعالَمَِنياالٌّ قَْدُمونَ فَإِنَُّهْم َعُد
بسبب كفر قومه مث إنه ذكر قصة ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ذكر يف أول السورة شدة حزن حممد 

موسى عليه السالم ليعرف حممد أن مثل تلك احملنة كانت حاصلة ملوسى مث ذكر عقبها قصة إبراهيم عليه السالم 
إبراهيم عليه السالم هبذا السبب كان أشد من حزنه ألن من عظيم احملنة على إبراهيم  ليعرف حممد أيضاً أن حزن

عليه السالم أن يرى أباه وقومه يف النار وهو ال يتمكن من إنقاذهم إال بقدر الدعاء والتنبيه فقال هلم َما َتعُْبُدونَ 



أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة يف  وكان إبراهيم عليه السالم يعلم أهنم عبدة أصنام ولكنه سأهلم لرييهم
شيء كما تقول لتاجر الرقيق ما مالك وأنت تعلم أن ماله الرقيق مث تقول الرقيق مجال وليس مبال فأجابوا إبراهيم 

  عليه السالم بقوهلم َنْعُبدُ أَْصَناماً فََنظَلُّ لََها َعاِكِفَني والعكوف اإلقامة

هنم كانوا يعبدوهنا بالنهار دون الليل واعلم أنه كان يكفيهم يف اجلواب أن يقولوا نعبد على الشيء وإمنا قالوا نظل أل
أصناماً ولكنهم ضموا إليه زيادة على اجلواب وهي قوهلم أَصَْناماً فََنظَلُّ لََها َعاِكِفَني وإمنا ذكروا هذه الزيادة إظهاراً 

فقال إبراهيم عليه السالم منبهاً على فساد مذهبهم َهلْ ملا يف نفوسهم من االبتهاج واالفتخار بعبادة األصنام 
ال بد يف يسمعونكم من تقدير حذف ) الكشاف ( َيْسَمُعوَنكُْم إِذْ َتْدُعونَ أَوْ َينفَُعوَنكُمْ أَْو َيُضرُّونَ قال صاحب 

ن دعائكم وهل املضاف معناه هل يسمعون دعاءكم وقرأ قتادة َهلْ َيْسَمعُوَنكُْم أي هل يسمعونكم اجلواب ع
يقدرون على ذلك وتقرير هذه احلجة اليت ذكرها إبراهيم عليه السالم أن الغالب من حال من يعبد غريه أن 

يلتجىء إليه يف املسألة ليعرف مراده إذا مسع دعاءه مث يستجيب له يف بذل منفعة أو دفع مضرة فقال هلم فإذا كان 
ولو عرف ذلك ملا صح أن يبذل النفع أو يدفع الضرر فكيف  من تعبدونه ال يسمع دعاءكم حىت يعرف مقصودكم

تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه فعند هذه احلجة القاهرة مل جيد أبوه وقومه ما يدفعون به هذه احلجة فعدلوا إىل 
مسك باالستدالل إذ أن قالوا َوَجدَْنا ءاَباءَنا كَذَِلَك َيفَْعلُونَ وهذا من أقوى الدالئل على فساد التقليد ووجوب الت

لو قلبنا األمر فمدحنا التقليد وذممنا االستدالل لكان ذلك مدحاً لطريقة الكفار اليت ذمها اهللا تعاىل وذماً لطريقة 
 ُتْمإبراهيم عليه السالم اليت مدحها اهللا تعاىل فأجاهبم إبراهيم عليه السالم بقوله قَالَ أَفََرءْيُتْم مَّا كُنُْتْم َتعُْبُدونَ أَن

  َوءاَباؤُكُُم أراد به أن الباطل ال يتغري بأن يكون قدمياً أو حديثاً وال بأن يكون يف فاعلية كثرة أو قلة
  أما قوله فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى إِالَّ َربَّ الَْعالَِمَني ففيه أسئلة

)  ٨٢( يف سورة مرمي  السؤال األول كيف يكون الصنم عدواً مع أنه مجاد جوابه من وجهني أحدمها أنه تعاىل قال
صنام يف صفة األوثان كَالَّ َسَيكْفُُرونَ بِِعَباَدتِهِْم َوَيكُوُنونَ َعلَْيهِْم ِضّداً فقيل يف تفسريه إن اهللا حييي ما عبدوه من األ

لق حىت يقع منهم التوبيخ هلم والرباءة منهم فعلى هذا الوجه أن األوثان ستصري أعداء هلؤالء الكفار يف اآلخرة فأط
إبراهيم عليه السالم لفظ العداوة عليهم على هذا التأويل وثانيها أن الكفار ملا عبدوها وعظموها ورجوها يف طلب 
املنافع ودفع املضار نزلت منزلة األحياء العقالء يف اعتقاد الكفار مث إهنا صارت أسباباً النقطاع اإلنسان عن السعادة 

صنام منزلة األحياء وجرت جمرى الدافع للمنفعة واجلالب للمضرة ال جرم ووصوله إىل الشقاوة فلما نزلت هذه األ
جرت جمرى األعداء فال جرم أطلق إبراهيم عليه السالم عليها لفظ العدو وثالثها املراد يف قوله فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى 

قة جوابه ألن الذي تقدم ذكره عداوة من يعبدها فإن قيل فلم مل يقل إن من يعبد األصنام عدو يل ليكون الكالم حقي
  ما عبدوه دون العابدين

السؤال لثاين مل قال فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى ومل يقل فإهنا عدو لكم جوابه أنه عليه السالم صور املسألة يف نفسه على معىن إين 
أهنا ) بذلك ( وأراهم ) وآثرت عبادة من اخلري كله منه ( فكرت يف أمري فرأيت عباديت هلا عبادة للعدو فاجتنبتها 

  نصيحة نصح هبا نفسه فإذا تفكروا قالوا ما نصحنا إبراهيم إال مبا نصح به نفسه فيكون ذلك أدعى للقبول

السؤال الثالث مل مل يقل فإهنم أعدائي جوابه العدو والصديق جييئان يف معىن الواحد واجلماعة قال ف وقوم عليَّ 
  } ١/ < ) مرة ( ذوي 

  انوا صديقاًأراهم عدواً وك



( وحتقيق القول فيه ما تقدم يف قوله إِنَّا َرسُولُ َرّب الْعَالَِمَني )  ٥٠الكهف ( ومنه قوله تعاىل َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ 
  ) ١٦الشعراء 

  السؤال الرابع ما هذا االستثناء جوابه أنه استثناء منقطع كأنه قال لكن رب العاملني
طَْمعُ ينِ َوالَِّذى ُهَو ُيطِْعُمنِى َوَيْسِقنيِ وَإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ َوالَِّذى ُيِميُتنِى ثُمَّ ُيْحيِنيِ وَالَِّذى أَالَِّذى َخلَقَنِى فَُهَو َيْهِد

  أَن َيْغِفَر ِلى َخِطيئَِتى َيْوَم الدِّينِ
يستحق العبادة ألجله مث حكى اعلم أنه تعاىل ملا حكى عنه أنه استثىن رب العاملني حكى عنه أيضاً ما وصفه به مما 

  عنه ما سأله عنه أما األوصاف فأربعة أوهلا قوله الَِّذى َخلَقَنِى فَُهَو َيْهِدينِ
)  ٣ ٢األعلى ( واعلم أنه سبحانه أثىن على نفسه هبذين األمرين يف قوله الَِّذى َخلََق فََسوَّى َوالَِّذى قَدََّر فََهَدى 

صل مجيع املنافع لكل من يصح االنتفاع عليه فلنتكلم يف اإلنسان فنقول إنه خملوق واعلم أن اخللق واهلداية هبما حي
فمنهم من قال هو من عامل اخللق واجلسمانيات ومن قال هو من عامل األمر الروحانيات وتركيب البدن الذي هو من 

يف قوله فَإِذَا َسوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه عامل اخللق مقدم على إعطاء القلب الذي هو من عامل األمر على ما أخرب عنه سبحانه 
فالتسوية إشارة إىل تعديل املزاج وتركيب األمشاج ونفخ الروح إشارة إىل اللطيفة الربانية )  ٧٢ص ( ِمن رُّوِحى 

وملا متم مراتب )  ١٢منون املؤ( النورانية اليت هي من عامل األمر وأيضاً قال َولَقَْد َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ 
وذلك إشارة إىل الروح الذي هو من عامل املالئكة )  ١٤املؤمنون ( تغريات األجسام قال ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  

  وال شك أن اهلداية إمنا حتصل من الروح فقد ظهر هبذه اآليات أن اخللق مقدم على اهلداية
يقية فهو أن بدن اإلنسان إمنا يتولد عند امتزاج املين بدم الطمث ومها إمنا يتولدان من أما حتقيقه حبسب املباحث احلق

األغذية املتولدة من تركب العناصر األربعة وتفاعلها فإذا امتزج املين بالدم فال يزال ما فيها من احلار والبارد 
يفية اآلخر فحينئذ حيصل من تفاعلهما والرطب واليابس متفاعالً وما يف كل واحد منها من القوى كاسراً سورة ك

كيفية متوسطة تستحر بالقياس إىل البارد وتستربد بالقياس إىل احلار وكذا القول يف الرطب واليابس وحينئذ حيصل 
  االستعداد لقبول قوى مدبرة لذلك املركب فبعضها قوى نباتية وهي اليت

مث تقيم تلك األجزاء بدل ما حتلل منها مث تزيد يف جوهر  جتذب الغذاء مث متسكه مث هتضمه مث تدفع الفضلة املؤذية
األعضاء طوالً وعرضاً مث يفضل عن تلك املواد فضلة ميكن أن يتولد عنها مثل ذلك ومنها قوى حيوانية بعضها 

مدركة كاحلواس اخلمس واخليال واحلفظ والذكر وبعضها فاعلة إما آمرة كالشهوة والغضب أو مأمورة كالقوى 
ة يف العضالت ومنها قوى إنسانية وهي إما مدركة أو عاملة والقوى املدركة هي القوى القوية على إدراك املركوز

حقائق األشياء الروحانية واجلسمانية والعلوية والسفلية مث إنك إذا فتشت عن كل واحدة من مركبات هذا العامل 
ء تنافرها وتفسد حاهلا ووجدت فيها قوى جذابة اجلسماين ومفرداهتا وجدت هلا أشياء تالئمها وتكمل حاهلا وأشيا

للمالئم دفاعة للمنايف فقد ظهر أن صالح احلال يف هذه األشياء ال يتم إال باخللق واهلداية أما اخللق فبتصيريه 
ُهَو موجوداً بعد أن كان معدوماً وأما اهلداية فبتلك القوى اجلذابة للمنافع والدفاعة للمضار فثبت أن قوله َخلَقَنِى فَ
َيْهِدينِ كلمة جامعة حاوية جلميع املنافع يف الدنيا والدين مث ههنا دقيقة وهو أنه قال َخلَقَنِى فذكره بلفظ املاضي 
وقال َيْهِدينِ ذكره بلفظ املستقبل والسبب يف ذلك أن خلق الذات ال يتجدد يف الدنيا بل ملا وقع بقي إىل األمد 

يتكرر كل حني وأوان سواء كان ذلك هداية يف املنافع الدنيوية وذلك بأن حتكم املعلوم أما هدايته تعاىل فهي مما 
احلواس بتمييز املنافع عن املضار أو يف املنافع الدينية وذلك بأن حيكم العقل بتمييز احلق عن الباطل واخلري عن الشر 

احدة وأنه يهديه إىل مصاحل الدين فبني بذلك أنه سبحانه هو الذي خلقه بسائر ما تكامل به خلقه يف املاضي دفعة و



والدنيا بضروب اهلدايات يف كل حلظة وحملة وثانيها قوله وَالَِّذى ُهَو ُيطِْعمُنِى وََيْسِقنيِ وقد دخل فيه كل ما يتصل 
بنافع الرزق وذلك ألنه سبحانه إذا خلق له الطعام وملكه فلو مل يكن معه ما يتمكن به من أكله واالغتذاء به حنو 

وة والقوة والتمييز مل تكمل هذه النعمة وذكر الطعام والشراب ونبه بذكرمها على ما عدامها وثالثها قوله َوإِذَا الشه
َمرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ وفيه سؤال وهو أنه مل قال مَْرَضاِت دون أمرضين وجوابه من وجوه األول أن كثرياً من أسباب 

ومشاربه وغري ذلك ومن مث قالت احلكماء لو قيل ألكثر املوتى ما  املرض حيدث بتفريط من اإلنسان يف مطاعمه
سبب آجالكم لقالوا التخم الثاين أن املرض إمنا حيدث باستيالء بعض األخالط على بعض وذلك االستيالء إمنا 

ؤها على حيصل بسبب ما بينها من التنافر الطبيعي أما الصحة فهي إمنا حتصل عند بقاء األخالط على اعتداهلا وبقا
اعتداهلا إمنا يكون بسبب قاهر يقهرها على االجتماع وعودها إىل الصحة إمنا يكون أيضاً بسبب قاهر يقهرها على 
العود إىل االجتماع واالعتدال بعد أن كانت بطباعها مشتاقة إىل التفرق والنزاع فلهذا السبب أضاف الشفاء إليه 

وهو أن الشفاء حمبوب وهو من أصول النعم واملرض مكروه وليس من  سبحانه وتعاىل وما أضاف املرض إليه وثالثها
النعم وكان مقصود إبراهيم عليه السالم تعديد النعم وملا مل يكن املرض من النعم ال جرم مل يضفه إليه تعاىل فإن 
ال يقع  نقضته باإلماتة فجوابه أن املوت ليس بضرر ألن شرط كونه ضرراً وقوع اإلحساس به وحال حصول املوت

اإلحساس به إمنا الضرر يف مقدماته وذلك هو عني املرض وأيضاً فألنك قد عرفت أن األرواح إذا كملت يف العلوم 
واألخالق كان بقاؤها يف هذه األجساد عني الضرر وخالصتها عنها عني السعادة خبالف املرض ورابعها قوله َوالَِّذى 

إلماتة يف الدنيا والتخلص عن آفاهتا وعقوباهتا واملراد من اإلحياء اجملازاة وخامسها قوله ُيِميُتنِى ثُمَّ ُيْحيِنيِ واملراد منه ا
  َوالَِّذى أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلى َخِطيئَِتى َيْوَم الِدينِ فهو إشارة إىل

  ما هو مطلوب كل عاقل من اخلالص عن العذاب والفوز بالثواب
األلفاظ مجيع نعم اهللا تعاىل من أول اخللق إىل آخر األبد يف الدار اآلخرة  واعلم أن إبراهيم عليه السالم مجع يف هذه

  مث ههنا أسئلة
السؤال األول مل قال َوالَِّذى أَطَْمُع والطمع عبارة عن الظن والرجاء وإنه عليه السالم كان قاطعاً بذلك جوابه أن 

اهللا ألحد شيء وأنه حيسن منه كل شيء وال هذا الكالم ال يستقيم إال على مذهبنا حيث قلنا إنه ال جيب على 
اعتراض ألحد عليه يف فعله وأجاب اجلبائي عنه من وجهني األول أن قوله َوالَِّذى أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلى َخطِيئَِتى أراد به 

أجاب سائر املؤمنني ألهنم الذين يطمعون وال يقطعون به الثاين املراد من الطمع اليقني وهو مروي عن احلسن و
  بأنه إمنا ذكره على هذا الوجه تعليماً منه ألمته كيفية الدعاء) الكشاف ( صاحب 

واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة أما األول فألن اهللا تعاىل حكى عنه الثناء أوالً والدعاء ثانياً ومن أول املدح إىل آخر 
ِذى أَطَْمُع أَن َيغِْفَر ِلى َخِطيئَِتى َيْوَم الِدينِ كالم الدعاء كالم إبراهيم عليه السالم فجعل الشيء الواحد وهو قوله وَالَّ

غريه مما يبطل نظم الكالم ويفسده وأما الثاين وهو أن الطمع هو اليقني فهذا على خالف اللغة وأما الثالث وهو أن 
  و باطل قطعاًالغرض منه تعليم األمة فباطل أيضاً ألن حاصله يرجع إىل أنه كذب على نفسه لغرض تعليم األمة وه

السؤال الثاين مل أسند إىل نفسه اخلطيئة مع أن األنبياء منزعون عن اخلطايا قطعاً ويف جوابه ثالثة وجوه أحدها أنه 
)  ٨٩الصافات ( وقوله إِّنى َسِقيٌم )  ٦٣األنبياء ( حممول على كذب إبراهيم عليه السالم يف قوله فََعلَُه كَبُِريُهْم 

وهو ضعيف ألن نسبة الكذب إليه غري جائزة وثانيها أنه ذكره على سبيل التواضع ) خيت إهنا أ( وقوله لسارة 
وهضم النفس وهذا ضعيف ألنه إن كان صادقاً يف هذا التواضع فقد لزم اإلشكال وإن كان كاذباً فحينئذ يرجع 

يح أن حيمل ذلك على ترك حاصل اجلواب إىل إحلاق املعصية به ألجل تنزيهه عن املعصية وثالثها وهو اجلواب الصح



األوىل وقد يسمى ذلك خطأ فإن من ملك جوهرة وأمكنه أن يبيعها بألف ألف دينار فإن باعها بدينار قيل إنه أخطأ 
  وترك األوىل على األنبياء جائز

و اآلن السؤال الثالث مل علق مغفرة اخلطيئة بيوم الدين وإمنا تغفر يف الدنيا جوابه ألن أثرها يظهر يوم الدين وه
  خفي ال يعلم

يف قوله َيْغِفَر ِلى َخِطيئَِتى وجوابه من وجوه أحدها أن األب إذا عفا عن ولده والسيد ) يل ( السؤال الرابع ما فائدة 
عن عبده والزوج عن زوجته فذلك يف أكثر األمر إمنا يكون طلباً للثواب وهرباً عن العقاب أو طلباً حلسن الثناء 

ألمل احلاصل من الرقة اجلنسية وإذا كان كذلك مل يكن املقصود من ذلك العفو رعاية جانب املعفو واحملمدة أو دفعاً ل
عنه بل رعاية جانب نفسه إما لتحصيل ما ينبغي أو لدفع ما ال ينبغي أما اإلله سبحانه فإنه كامل لذاته فيستحيل أن 

مل يكن عفوه إال رعاية جلانب املعفو عنه  حتدث له صفات كمال مل تكن أو يزول عنه نقصان كان وإذا كان كذلك
فقوله َوالَِّذى أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلى يعين هو الذي إذا غفر كان غفرانه يل وألجلي ال ألجل أمر عائد إليه ألبتة وثانيها 

مث مع كأنه قال خلقتين ال يل فإنك حني خلقتين ما كنت موجوداً وإذا مل أكن موجوداً استحال حتصيل شيء ألجلي 
  هذا فأنت خلقتين أما لو عفوت كان

ذلك العفو ألجلي فلما خلقتين أوالً مع أين كنت حمتاجاً إىل ذلك اخللق فألن تغفر يل وتعفو عين حال ما أكون يف 
أشد احلاجة إىل العفو واملغفرة كان أوىل وثالثها أن إبراهيم عليه السالم كان لشدة استغراقه يف حبر املعرفة شديد 

فههنا قال ) ألك حاجة قال أما إليك فال ( ر عن االلتفات إىل الوسائط ولذلك ملا قال له جربيل عليه السالم الفرا
أَطَْمُع أَن َيْغِفرَ ِلى خَِطيئَِتى َيْوَم الِدينِ أي جملرد عبودييت لك واحتياجي إليك تغفر يل خطيئيت ال أن تغفرها يل بواسطة 

  شفاعة شافع
 َواغْفِرْ اً َوأَلِْحقْنِى بِالصَّاِلِحَني َواجَْعل لِّى ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفى االٌّ خِرِيَن َواْجَعلْنِى ِمن َوَرثَةِ  َجنَّةِ  النَّعِيمَِربِّ َهْب ِلى ُحكْم

  َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ الًّبِى إِنَُّه كَانَ ِمَن الضَّآلَِّني َوالَ ُتخْزِنِى َيْوَم ُيْبَعثُونَ َيْوَم الَ َينفَُع َمالٌ َوالَ َبُنونَ إِالَّ
اعلم أن اهللا تعاىل ملا حكى عن إبراهيم عليه السالم ثناءه على اهللا تعاىل ذكر بعد ذلك دعاءه ومسألته وذلك تنبيه 
على أن تقدمي الثناء على الدعاء من املهمات وحتقيق الكالم فيه أن هذه األرواح البشرية من جنس املالئكة فكلما 

شتغاهلا مبعرفة اهللا تعاىل وحمبته واالجنذاب إىل عامل الروحانيات أشد كانت مشاكلتها للمالئكة أمت فكانت أقوى كان ا
على التصرف يف أجسام هذا العامل وكلما كان اشتغاهلا بلذات هذا العامل واستغراقها يف ظلمات هذه اجلسمانيات 

عفاً وأقل تأثرياً يف هذا العامل فمن أراد أن يشتغل بالدعاء أشد كانت مشاكلتها للبهائم أشد فكانت أكثر عجزاً وض
جيب أن يقدم عليه ثناء اهللا تعاىل وذكر عظمته وكربيائه حىت أنه بسبب ذلك الذكر يصري مستغرقاً يف معرفة اهللا 

حلدوث ذلك وحمبته ويصري قريب املشاكلة من املالئكة فتحصل له بسبب تلك املشاكلة قوة إهلية مساوية فيصري مبدأ 
الشيء الذي هو املطلوب بالدعاء فهذا هو الكشف عن ماهية الدعاء وظهر أن تقدمي الثناء على الدعاء من 

من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما ( الواجبات وطهر به حتقيق قوله عليه السالم حكاية عن اهللا تعاىل 
يه السالم على الثناء ال سيما ويروى عنه أيضاً أنه قال حسيب فإن قال قائل مل مل يقتصر إبراهيم عل) أعطي السائلني 

من سؤايل علمه حبايل فاجلواب أنه عليه السالم إمنا ذكر ذلك حني كان مشتغالً بدعوة اخللق إىل احلق أال ترى أنه 
لدعاء ألن الشارع ال بد له من تعليم مث ذكر الثناء مث ذكر ا)  ٧٧الشعراء ( قال فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى إِالَّ َربَّ الْعَالَِمَني 

  الشرع فأما حني ما خال بنفسه ومل يكن غرضه تعليم الشرع كان يقتصر على قوله حسيب من سؤايل علمه حبايل
  البحث الثاين يف األمور اليت طلبها يف الدعاء وهي مطاليب



ولقد أجابه اهللا تعاىل حيث قال َوإِنَُّه ِفى االِْخَرةِ  لَِمَن  املطلوب األول قوله َرّب َهبْ ِلى ُحكْماً وَأَلْحِقْنِى بِالصَّاِلِحَني
  وفيه مطالب أحدها أنه ال جيوز تفسري احلكم بالنبوة ألن)  ١٣٠البقرة ( الصَّاِلِحَني 

النبوة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت النبوة املطلوبة أما عني النبوة احلاصلة أو غريها واألول حمال ألن 
احلاصل حمال والثاين حمال ألنه ميتنع أن يكون الشخص الواحد نبياً مرتني بل املراد من احلكم ما هو كمال حتصيل 

القوة النظرية وذلك بإدراك احلق ومن قوله َوأَلِْحقْنِى بِالصَّاِلِحَني كمال القوة العملية وذلك بأن يكون عامالً باخلري 
ري ألجل العمل به وإمنا قدم قوله َرّب َهْب ِلى ُحكْماً على قوله فإن كمال اإلنسان أن يعرف احلق لذاته واخل

َوأَلِْحقْنِى بِالصَّاِلِحَني ملا أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف وبالذات وأيضاً فإنه ميكنه أن يعلم احلق 
وملا كان الروح أشرف من البدن وإن مل يعلم باخلري وعكسه غري ممكن وألن العلم صفة الروح والعمل صفة البدن 

كان العلم أفضل من العمل وإمنا فسرنا معرفة األشياء باحلكم وذلك ألن اإلنسان ال يعرف حقائق األشياء إال إذا 
استحضر يف ذهنه صور املاهيات مث نسب بعضها إىل بعض بالنفي أو باإلثبات وتلك النسبة وهي احلكم مث إن كانت 

لنسب اخلارجية كانت النسب الذهنية ممتنعة التغري فكانت مستحكمة قوية فمثل هذا النسب الذهنية مطابقة ل
وأما الصالح فهو كون ) أرنا األشياء كما هي ( اإلدراك يسمى حكمة حكماً وهو املراد من قوله عليه السالم 

تفريط يف اجلانب اآلخر القوة العاقلة متوسطة بني رذيليت اإلفراط والتفريظ وذلك ألن اإلفراط يف أحد اجلانبني 
وبالعكس فالصالح ال حيصل إال باالعتدال وملا كان االعتدال احلقيقي شيئاً واحداً ال يقبل القسمة ألبتة واألفكار 

البشرية يف هذا العامل قاصرة على إدراك أمثال هذه األشياء ال جرم ال ينفك البشر عن اخلروج عن ذلك احلد وإن 
عنه يكون يف القلة حبيث ال حيس به وخروج العصاة عنه يكون متفاحشاً جداً فقد ظهر قل إال أن خروج املقربني 

من هذا حتقيق ما قيل حسنات األبرار سيئات املقربني وظهر احتياج إبراهيم عليه السالم إىل أن يقول َوأَلِْحقْنِى 
  بِالصَّاِلحَِني

ليه السالم طلب من اهللا أن يعطيه العلم باهللا تعاىل وبصفاته املطلب الثاين ملا ثبت أن املراد من احلكم العلم ثبت أنه ع
وهذا يدل على أن معرفة اهللا تعاىل ال حتصل يف قلب العبد إال خبلق اهللا تعاىل وقوله وَأَلْحِقْنِى بِالصَّاِلِحَني يدل على أن 

ن عند اخلصم كل ما يف قدرة اهللا كون العبد صاحلاً ليس إال خبلق اهللا تعاىل ومحل هذه األشياء على األلطاف بعيد أل
  تعاىل من األلطاف فقد فعله فلو صرفنا الدعاء إليه لكان ذلك طلباً لتحصيل احلاصل وهو فاسد

املطلب الثالث أن احلكم املطلوب يف الدعاء إما أن يكون هو العلم باهللا أو بغريه والثاين باطل ألن اإلنسان حال 
أن يكون مستحضراً للعلم بشيء آخر فلو كان املطلوب هبذا الدعاء العلم  كونه مستحضراً للعلم بشيء ال ميكنه

بغري اهللا تعاىل والعلم بغري اهللا تعاىل شاغل عن االستغراق يف العلم باهللا كان هذا السؤال طلباً ملا يشغله عن 
طلوب هبذا الدعاء هو االستغراق يف العلم باهللا تعاىل وذلك غري جائز ألنه ال كمال فوق ذلك االستغراق فإذن امل

العلم باهللا مث إن ذلك العلم إما أن يكون هو العلم باهللا تعاىل الذي هو شرط صحة اإلميان أو غريه واألول باطل ألنه 
ملا وجب أن يكون حاصالً لكل املؤمنني فكيف ال يكون حاصالً عند إبراهيم عليه السالم وإذا كان حاصالً عنده 

املطلوب هبذا الدعاء درجات يف معرفة اهللا تعاىل أزيد من العلم بوجوده وبأنه ليس  امتنع طلب حتصيله فثبت أن
مبتحيز وال حال يف املتحيز وبأنه عامل قادر حي وما ذاك إال الوقوف على صفات اجلالل أو الوقوف على حقيقة 

  الذات أو ظهور نور تلك املعرفة



شرحها اخليال ومن أراد أن يصل إليها فليكن من الواصلني إىل يف القلب مث هناك أحوال ال يعرب عنها املقال وال ي
  العني دون السامعني لألثر

  املطلوب الثاين قوله َواجَْعل لّى ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفى االِْخرِيَن وفيه ثالث تأويالت
لب احلكم الذي التأويل األول أنه عليه السالم ابتدأ بطلب ما هو الكمال الذايت لإلنسان يف الدنيا واآلخرة وهو ط

هو العلم مث طلب بعده كماالت الدنيا وبعد ذلك طلب كماالت اآلخرة فأما كماالت الدنيا فبعضها داخلية 
وبعضها خارجية أما الداخلية فهي اخللق الظاهر واحللق الباطن واحللق الظاهر أشد جسمانية واخللق الباطن أشد 

ين وهو اخللق الظاهر وطلب األمر الروحاين وهو اخللق الباطن وهو روحانية فترك إبراهيم عليه السالم األمر اجلسما
املراد بقوله وَأَلْحِقْنِى بِالصَّاِلِحَني وأما اخلارجية فهي املال واجلاه واملال أشد جسمانية واجلاه أشد روحانية فترك 

ذكر اجلميل الباقي على وجه إبراهيم عليه السالم األمر اجلسماين وهو املال وطلب األمر الروحاين وهو اجلاه وال
الدهر وهو املراد بقوله وَاجَْعل لّى ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفى االْخِرِيَن قال ابن عباس رضي اهللا عنهما وقد أعطاه ذلك بقوله 
َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفى االْخِرِيَن فإن قيل وأي غرض له يف أن يثين عليه وميدح جوابه من وجهني األول وهو على لسان 

كمة أن األرواح البشرية قد بينا أهنا مؤثرة يف اجلملة إال أن بعضها قد يكون ضعيفاً فيعجز عن التأثري فإذا احل
اجتمعت طائفة منها فرمبا قوي جمموعها على ما عجزت اآلحاد عنه وهذا املعىن مشاهد يف املؤثرات اجلسمانية إذا 

ع العظيم وميدحونه ويعظمونه فرمبا صار انصراف مهمهم ثبت هذا فاإلنسان الواحد إذا كان حبيث يثىن عليه اجلم
عند االجتماع إليه سبباً حلصول زيادة كمال له الثاين وهو على لسان الكمال أن من صار ممدوحاً فيما بني الناس 

  بسبب ما عنده من الفضائل فإنه يصري ذلك املدح وتلك الشهرة داعياً لغريه إىل اكتساب مثل تلك الفضائل
صلى ( ل الثاين أنه سأل ربه أن جيعل من ذريته يف آخر الزمان من يكون داعياً إىل اهللا تعاىل وذلك هو حممد التأوي

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( فاملراد من قوله وَاْجَعل لّى ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفى االْخِرِيَن بعثة حممد ) اهللا عليه وسلم 
ديان على حبه مث إن اهللا تعاىل أعطاه ذلك ألنك ال ترى أهل دين إال التأويل الثالث قال بعضهم املراد اتفاق أهل األ

ويتوالون إبراهيم عليه السالم وقدح بعضهم فيه بأنه ال تقوى الرغبة يف مدح الكافر وجوابه أنه ليس املقصود مدح 
  الكافر من حيث هو كافر بل املقصود أن يكون ممدوح كل إنسان وحمبوب كل قلب

وله َواْجَعلْنِى ِمن َوَرثَةِ  َجنَّةِ  النَِّعيمِ اعلم أنه ملا طلب سعادة الدنيا طلب بعدها سعادة اآلخرة وهي املطلوب الثالث ق
  جنة النعيم وشبهها مبا يورث ألنه الذي يغتنم يف الدنيا فشبه غنيمة اآلخرة بغنيمة الدنيا

َني واعلم أنه ملا فرغ من طلب السعادات الدنيوية واألخروية املطلوب الرابع قوله َواغِْفْر ِالبِى إِنَُّه كَانَ ِمَن الضَّالّ
لنفسه طلبها ألشد الناس التصاقاً به وهو أبوه فقال َواغِْفْر الِبِى مث فيه وجوه األول أن املغفرة مشروطة باإلسالم 

سالم الثاين أن أباه وطلب املشروط متضمن لطلب الشرط فقوله َواغِْفرْ الِبِى يرجع حاصله إىل أنه دعاء ألبيه باإل
  وعده اإلسالم كما قال تعاىل َوَما كَانَ اْسِتغْفَاُر إِبْراِهيَم ِالبِيِه إِالَّ َعن مَّْوِعَدةٍ  َوَعَدَها إِيَّاُه

( أَ ِمْنُه فدعا له هلذا الشرط وال ميتنع الدعاء للكافر على هذا الشرط فَلَمَّا َتَبيََّن أَنَُّه َعُدوٌّ ِللَِّه َتَبرَّ)  ١١٤التوبة ( 
وهذا ضعيف ألن الدعاء هبذا الشرط جائز للكافر فلو كان دعاؤه مشروطاً ملا منعه اهللا عنه الثالث )  ١١٤التوبة 

أن أباه قال له إنه على دينه باطناً وعلى دين منروذ ظاهراً تقية وخوفاً فدعا له العتقاده أن األمر كذلك فلما تبني له 
  ل يف دعائه إِنَُّه كَانَ ِمَن الضَّالَّني فلوال اعتقاده فيه أنه يف احلال ليس بضال ملا قال ذلكخالف ذلك تربأ منه لذلك قا

اإلخزاء من اخلزي وهو اهلوان أو من ) الكشاف ( املطلوب اخلامس قوله َوالَ ُتْخزِنِى َيْوَم ُيبَْعثُونَ قال صاحب 
  اخلزاية وهي احلياء وههنا أحباث



خْزِنِى يدل على أنه ال جيب على اهللا تعاىل شيء على ما بيناه يف قوله وَالَِّذى أَطَْمُع أَن َيغِْفَر ِلى أحدها أن قوله َوالَ ُت
  ) ٨٢الشعراء ( َخِطيئَِتى َيْوَم الِدينِ 

اخلزي  وثانيها أن لقائل أن يقول ملا قال أوالً وَاْجَعلْنِى ِمن َوَرثَةِ  َجنَّةِ  النَِّعيمِ ومىت حصلت اجلنة امتنع حصول
 ٢٧النحل ( َن فكيف قال بعده َوالَ ُتخْزِنِى َيْوَم ُيْبَعثُونَ وأيضاً فقد قال تعاىل إِنَّ الِْخْزىَ  الَْيْوَم َوالْسُّوء َعلَى الْكَاِفرِي

فما كان نصيب الكفار فقط فكيف خيافه املعصوم جوابه كما أن حسنات األبرار سيئات املقربني فكذا درجات ) 
  ت املقربني وخزي كل واحد مبا يليق بهاألبرار دركا

  ضمري العباد ألنه معلوم أو ضمري الضالني) يبعثون ( يف ) الكشاف ( وثالثها قال صاحب 
 إِذْ َجاء أما قوله إِالَّ َمْن اِتى اللََّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ فاعلم أنه تعاىل أكرمه هبذا الوصف حيث قال َوإِنَّ ِمن ِشيَعِتِه ِإلبْراِهيَم

  ) ٨٤ ٨٣الصافات ( بَُّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ َر
مث يف هذا االستثناء وجوه أحدها أنه إذا قيل لك هل لزيد مال وبنون فتقول ماله وبنوه سالمة قلبه تريد نفي املال 

والبنني عنه وإثبات سالمة القلب له بدالً عن ذلك فكذا يف هذه اآلية وثانيها أن حنمل الكالم على املعىن وجنعل 
ال والبنني يف معىن الغىن كأنه قيل يوم ال ينفع غىن إال غىن من أتى اهللا بقلب سليم ألن غىن الرجل يف دينه بسالمة امل

مفعوالً لينفع أي ال ينفع مال وال بنون إال رجالً سلم ) من ( قلبه كما أن غناه يف دنياه مباله وبنيه وثالثها أن جنعل 
 تعاىل ومع بنيه حيث أرشدهم إىل الدين وجيوز على هذا إِالَّ َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ قلبه مع ماله حيث أنفقه يف طاعة اهللا

َسِليمٍ من فتنة املال والبنني أما السليم ففي ثالثة أوجه األول وهو األصح أن املراد منه سالمة القلب عن اجلهل 
صول ما ينبغي من املزاج والتركيب واألخالق الرذيلة وذلك ألنه كما أن صحة البدن وسالمته عبارة عن ح

واالتصال ومرضه عبارة عن زوال أحد تلك األمور فكذلك سالمة القلب عبارة عن حصول ما ينبغي له وهو العلم 
واخللق الفاضل ومرضه عبارة عن زوال أحدمها فقوله إِالَّ َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ أن يكون خالياً عن العقائد 

مليل إىل شهوات الدنيا ولذاهتا فإن قيل فظاهر هذه اآلية يقتضي أن من سلم قلبه كان ناجياً وأنه ال حاجة الفاسدة وا
فيه إىل سالمة اللسان واليد جوابه أن القلب مؤثر واللسان واجلوارح تبع فلو كان القلب سليماً لكانا سليمني ال 

ين أن السليم هو اللديغ من خشية اهللا تعاىل التأويل الثالث حمالة وحيث مل يسلما ثبت عدم سالمة القلب التأويل الثا
  أن السليم هو الذي سلم وأسلم وسامل واستسلم واهللا أعلم

نُصُروَنكُْم أَوْ ُدوِن اللَِّه َهلْ َي َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ  ِللُْمتَِّقَني َوُبرَِّزِت الَْجحِيُم ِللَْغاوِيَن َوِقيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُنُتْم تَْعُبُدونَ ِمن
للَِّه إِن كُنَّا لَِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ َينَتِصُرونَ فَكُْبِكُبواْ ِفيَها ُهْم َوالَْغاُوونَ َوُجُنودُ إِْبلِيَس أَْجَمُعونَ قَالُواْ َوُهْم ِفيَها َيخَْتِصُمونَ تَا

رُِمونَ فََما لََنا ِمن َشاِفِعَني َوالَ َصِديقٍ َحمِيمٍ فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً  فََنكُونَ ِمَن إِذْ ُنسَوِّيكُْم بَِربِّ الَْعالَِمَني َوَمآ أََضلََّنآ إِالَّ الُْمْج
  الُْمْؤِمنَِني إِنَّ ِفى ذَِلَك َألَيةً  َوَما كَانَ أَكْثَُرُهم مُّْؤِمنَِني َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم

 وصف هذا اليوم أموراً أحدها قوله َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ  ِللُْمتَِّقَني َوُبّرَزِت الَْجحِيُم اعلم أن إبراهيم عليه السالم ذكر يف
ِللَْغاوِيَن واملعىن أن اجلنة قد تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويفرحون بأهنم احملشورون إليها والنار 

أهنم املسوقون إليها قال اهللا تعاىل يف صفة أهل الثواب تكون بارزة مكشوفة لألشقياء مبرأى منهم يتحسرون على 
وقال يف صفة أهل العقاب فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً  ِسيئَْت ُوُجوهُ الَِّذيَن كَفَُرواْ )  ٣١ق ( َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ  ِللُْمتَِّقَني غَْيَر َبِعيٍد 

معجالً للمؤمنني وغماً عظيماً للكافرين ثانيها قوله َوقِيلَ لَُهْم وإمنا يفعل اهللا تعاىل ذلك ليكون سروراً )  ٢٧امللك ( 
أَْيَن َما كُنُتمْ إىل قوله َوُجُنوُد إِْبِليسَ أَْجَمُعونَ واملعىن أين آهلتكم هل ينفعونكم بنصرهتم لكم أو هل ينفعون أنفسهم 

َوالَْغاُوونَ أي اآلهلة وعبدهتم الذين برزت هلم  بانتصارهم ألهنم وآهلتهم وقود النار وهو قوله فَكُْبِكُبواْ ِفيَها ُهْم



اجلحيم والكبكبة تكرير الكب جعل التكرير يف اللفظ دليالً على التكرير يف املعىن كأنه إذا ألقي يف جهنم ينكب 
ْم ِفيَها مرة بعد مرة حىت يستقر يف قعرها َوُجُنوُد إِْبِليَس متبعوه من عصاة اإلنس واجلن وثالثها قوله قَالُواْ َوُه

  َيخَْتِصُمونَ تَاللَِّه إِن كُنَّا لَِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ إِذْ ُنَسوّيكُْم بَِرّب الَْعالَمَِني
واعلم أن ظاهر ذلك أن من عبد خاصم املعبود وخاطبه هبذا الكالم فليس خيلو حال األصنام من وجهني إما أن 

ار فحينئذ ال يصح أن ختاطب وجيب محل قوهلم إِذْ ُنَسوّيكُْم بَِربّ خيلقها اهللا تعاىل يف اآلخرة مجاداً يعذب هبا أهل الن
الْعَالَِمَني على أنه ليس خبطاب هلم أو يقال إنه تعاىل حيييها يف النار وذلك أيضاً غري جائز ألنه ال ذنب هلا بأن عبدها 

وعلى وجه الندامة ال على غريها فاألقرب أهنم ذكروا ذلك ملا رأوا صورها على وجه االعتراف باخلطأ العظيم 
  سبيل املخاطبة والذي حيمل على أنه خطاب يف

احلقيقة قوهلم َوَما أََضلََّنا إِالَّ الُْمْجرُِمونَ وأرادوا بذلك من دعاهم إىل عبادة األصنام من اجلن واإلنس وهو كقوهلم 
فأما قوهلم فََما لََنا ِمن َشاِفِعَني كما نرى املؤمنني هلم )  ٦٧األحزاب ( يالْ َربََّنا إِنَّا أَطَْعَنا َسادََتَنا َوكُبََراءَنا فَأََضلُّوَنا السَّبِ

شفعاء من املالئكة والنبيني َوالَ َصِديقٍ كما نرى هلم أصدقاء ألنه ال يتصادق يف اآلخرة إال املؤمنون وأما أهل النار 
أو فََما لََنا ِمن )  ٦٧الزخرف ( ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقَني  فبينهم التعادي والتباغض قال تعاىل االِْخالء َيْومَِئٍذ بَْعُضُهْم

من الذين كنا نعدهم شفعاء وأصدقاء ألهنم كانوا يعتقدون يف )  ١٠١ ١٠٠الشعراء ( َشاِفِعَني َوالَ َصِديقٍ َحمِيمٍ 
دوا أهنم إن وقعوا يف مهلكة علموا أصنامهم أهنم شفعاؤهم عند اهللا تعاىل وكان هلم أصدقاء من شياطني اإلنس أو أرا

أن الشفعاء واألصدقاء ال ينفعوهنم وال يدفعون عنهم فقصدوا بنفيهم نفي ما تعلق هبم من النفع ألن ماال ينفع 
فحكمه حكم املعدوم واحلميم من االحتمام وهو االهتمام وهو الذي يهمه ما يهمك أو من احلامة مبعىن اخلاصة وهو 

ا مجع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء يف العادة وقلة الصديق فإن الرجل املمتحن الصديق اخلالص وإمن
بإرهاق الظامل قد ينهض مجاعة وافرة من أهل بلده لشفاعته رمحة له وأما الصديق وهو الصادق يف ودادك فأعز من 

لََنا كَرَّةً  فََنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني وأهنم  بيض األنوق وجيوز أن يريد بالصديق اجلمع مث حكى تعاىل عنهم قوهلم فَلَْو أَنَّ
متنوا الرجعة إىل الدنيا ولو يف مثل هذا الوضع يف معىن التمين كأنه قيل فليت لنا كرة وذلك ملا بني معىن لو وليت 

وهلم من التالقي يف التقدير وجيوز أن تكون على أصلها وحيذف اجلواب وهو لفعلنا كيت وكيت قال اجلبائي إن ق
فََنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني ليس خبرب عن إمياهنم لكنه خرب عن عزمهم ألنه لو كان خرباً عن إمياهنم لوجب أن يكون صدقاً 

األنعام ( ألن الكذب ال يقع من أهل اآلخرة وقد أخرب اهللا تعاىل خبالف ذلك يف قوله َولَْو ُردُّواْ لَعَاُدواْ ِلَما ُنُهواْ َعْنُه 
تقدم يف سورة األنعام بيان فساد هذا الكالم مث بني سبحانه أن فيما ذكره من قصة إبراهيم عليه السالم  وقد)  ٢٨

آلية ملن يريد أن يستدل بذلك مث قال َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم مُّْؤِمنَِني واألكثرون من املفسرين محلوه على قوم إبراهيم مث 
فيما ) صلى اهللا عليه وسلم ( مه مل يؤمنوا به فيكون هذا تسلية للرسول بني تعاىل أن مع كل هذه الدالئل فأكثر قو

  جيده من تكذيب قومه
  فأما قوله َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَّحِيُم فمعناه أنه قادر على تعجيل االنتقام لكنه رحيم باإلمهال لكي يؤمنوا

  القصة الثالثة قصة نوح عليه السالم
ِطيُعوِن َوَمآ أَْسألُكُمْ ُنوحٍ الْمُْرَسِلَني إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أَالَ َتتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ َرسُولٌ أَِمٌني فَاتَّقُواْ اللََّه َوأَ كَذََّبْت قَْوُم

قَالُوا أَُنْؤِمُن لََك َواتَّبََعَك االٌّ رْذَلُونَ قَالَ َوَما َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَجْرِىَ  إِالَّ َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني فَاتَّقُواْ اللََّه َوأَِطيُعوِن 
 إِنْ أََنا إِالَّ َنِذيٌر مُّبٌِني قَالُواْ لَِئنْ ِعلِْمى بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ إِنْ ِحَسابُُهْم إِالَّ َعلَى رَبِّى لَْو َتْشُعُرونَ َوَمآ أََناْ بِطَارِِد الُْمْؤِمنَِني

ى َوَمن مَِّعى ِمَن ياُنوُح لََتكُوَننَّ ِمَن الُْمْجرِِمَني قَالَ َربِّ إِنَّ قَْوِمى كَذَُّبوِن فَافَْتْح َبيْنِى َوَبيَْنُهْم فَْتحاً وََنجِّنِ لَّْم تَْنَتِه



إِنَّ ِفى ذَِلكَ الَّيةً  َوَما كَانَ أَكْثَُرُهم مُّْؤِمنِنيَ الُْمْؤِمنَِني فَأَجنَْينَاُه َوَمن مََّعُه ِفى الْفُلِْك الَْمْشُحونِ ثُمَّ أَغَْرقَْنا َبْعُد الَْباِقَني 
  َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

خرب موسى وإبراهيم تسلية له فيما يلقاه من قومه قص ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا قص على حممد 
أعظم من نبأ غريه ألنه كان يدعوهم ألف سنة إال مخسني عاماً ومع عليه أيضاً نبأ نوح عليه السالم فقد كان نبؤه 

ألن القوم مؤنث وتصغريها قومية وإمنا حكى عنهم أهنم ) كذبت ( ذلك كذبه قومه فقال كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ وإمنا قال 
ريه ألن طريقة معرفة كذبوا املرسلني لوجهني أحدمها أهنم وإن كذبوا نوحاً لكن تكذيبه يف املعىن يتضمن تكذيب غ

الرسل ال ختتلف فمن حيث املعىن حكى عنهم أهنم كذبوا املرسلني وثانيهما أن قوم نوح كذبوا جبميع رسل اهللا تعاىل 
  إما ألهنم كانوا من الزنادقة أو من الربامهة

 إنه سبحانه حكى عن وأما قوله أَُخوُهْم فألنه كان منهم من قول العرب يا أخا بين متيم يريدون يا واحداً منهم مث
  نوح عليه السالم أنه أوالً خوفهم وثانياً أنه وصف نفسه أما التخويف فهو قوله أَالَ َتتَّقُونَ

واعلم أن القوم إمنا قبلوا تلك األديان للتقليد واملقلد إذا خوف خاف وما مل حيصل اخلوف يف قلبه ال يشتغل 
وله أَالَ َتتَّقُونَ وأما وصفه نفسه فذاك بأمرين أحدمها قوله إِنِّي لَكُمْ باالستدالل فلهذا السبب قدم على مجيع كلماته ق

يف قريش فكأنه قال كنت أميناً ) صلى اهللا عليه وسلم ( َرسُولٌ أَِمٌني وذلك ألنه كان فيهم مشهوراً باألمانة كمحمد 
أَْجرٍ أي على ما أنا فيه من ادعاء الرسالة لئال يظن  من قبل فكيف تتهموين اليوم وثانيهما قوله َوَما أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن

به أنه دعاهم للرغبة فإن قيل وملاذا كرر األمر بالتقوى جوابه ألنه يف األول أراد أال تتقون خمالفيت وأنا رسول اهللا 
لرجل لغريه أال ويف الثاين أال تتقون خمالفيت ولست آخذ منكم أجراً فهو يف املعىن خمتلف وال تكرار فيه وقد يقول ا

تتقي اهللا يف عقوقي وقد ربيتك صغرياً أال تتقي اهللا يف عقوقي وقد علمتك كبرياً وإمنا قدم األمر بتقوى اهللا تعاىل على 
األمر بطاعته ألن تقوى اهللا علة لطاعته فقدم العلة على املعلول مث إن نوحاً عليه السالم ملا قال هلم ذلك أجابوه 

  َك َواتَّبََعَك االْرْذَلُونَبقوهلم أَُنْؤِمُن لَ
  وقرى وَاتََّبَعكَ االْْرذَلُونَ مجع تابع كشاهد وأشهاد أو مجع تبع كبطل وأبطال) الكشاف ( قال صاحب 

والواو للحال وحقها أن يضمر بعدها قد يف وَاتََّبَعَك وقد مجع أألرذل على الصحة وعلى التكسري يف قوهلم الَِّذينَ 
والرذالة اخلسة وإمنا استرذلوهم التضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا وقيل كانوا من )  ٢٧هود ( ُهْم أََراذِلَُنا 

  أهل الصناعات اخلسيسة كاحلياكة واحلجامة
واعلم أن هذه الشبهة يف هناية الركاكة ألن نوحاً عليه السالم بعث إىل اخللق كافة فال خيتلف احلال يف ذلك بسبب 

اسب ودناءهتا فأجاهبم نوع عليه السالم باجلواب احلق وهو قوله َوَما ِعلِْمى بَِما كَاُنواْ الفقر والغىن وشرف املك
َيْعَملُونَ وهذا الكالم يدل على أهنم نسبوهم مع ذلك إىل أهنم مل يؤمنوا عن نظر وبصرية وإمنا آمنوا باهلوى والطمع 

مث قال إِنْ ِحَسابُُهْم إِالَّ َعلَى َرّبى )  ٢٧هود ( ا َباِدىَ  الرَّأْى كما حكى اهللا تعاىل عنهم يف قوله الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُن
معناه ال نعترب إال الظاهر من أمرهم دون ما خيفى وملا قال إِنْ ِحَساُبُهْم إِالَّ َعلَى رَّبى وكانوا ال يصدقون بذلك أردفه 

نَِني وذلك كالداللة على أن القوم سألوه إبعادهم لكي يتبعوه أو بقوله لَْو َتْشُعُرونَ مث قال َوَما أََناْ بِطَارِِد الُْمْؤِم
ليكونوا أقرب إىل ذلك فبني أن الذي مينعه عن طردهم أهنم آمنوا به مث بني أن غرضه مبا محل من الرسالة مينع من 



ل فهو القريب ومن رد فهو البعيد ذلك بقوله إِنْ أََنا إِالَّ َنِذيٌر مُّبٌِني واملراد إين أخوف من كذبين ومل يقبل مين فمن قب
 مث إن نوحاً عليه السالم ملا متم هذا اجلواب مل يكن منهم إال التهديد فقالوا لَِئن لَّْم َتنَتِه يالُوطُ نُوٌح لََتكُوَننَّ ِمَن

وقال َربّ الْمُْرُجوِمَني واملعىن أهنم خوفوه بأن يقتل باحلجارة فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السالم من فالحهم 
إِنَّ قَْوِمى كَذَُّبوِن فَافَْتْح َبيْنِى َوبَْيَنُهْم فَْتحاً وليس الغرض منه إخبار اهللا تعاىل بالتكذيب لعلمه أن عامل الغيب 

والشهادة أعلم ولكنه أراد إين ال أدعوك عليهم ملا آذوين وإمنا أدعوك ألجلك وألجل دينك وألهنم كذبوين يف 
بَْينِى وََبْيَنُهمْ أي فاحكم بيين وبينهم والفتاحة احلكومة والفتاح احلاكم ألنه يفتح املستغلق  وحيك ورسالتك فَافَْتْح

واملراد من هذا احلكم إنزال العقوبة عليهم ألنه قال عقبه وََنّجنِى ولوال أن املراد إنزال العقوبة ملا كان لذكر النجاة 
  رة األعراف وسورة هودبعده معىن وقد تقدم القول يف قصته مشروحاً يف سو

الفلك السفينة ومجعه فلك قال تعاىل ) الكشاف ( مث قال تعاىل فَأَجنَْيَناُه َوَمن مََّعُه ِفى الْفُلِْك الَْمْشُحوِن قال صاحب 
 فالواحد بوزن قفل واجلمع بوزن أسد واملشحون اململوء يقال شحنها عليهم)  ١٢فاطر ( َوَتَرى الْفُلَْك ِفيِه َمَواِخَر 

خيالً ورجاالً فدل ذلك على أن الذين جنوا معه كان فيهم كثرة وأن الفلك امتأل هبم ومبا صحبهم وبني تعاىل أنه بعد 
  أن أجناهم أغرق الباقني وأن إغراقه هلم كان كاملتأخر عن جناهتم

  القصة الرابعة قصة هود عليه السالم
وُهْم ُهوٌد أَالَ َتتَّقُونَ إِنِّى لَكُْم َرسُولٌ أَِمٌني فَاتَّقُواْ اللََّه َوأَِطيُعوِن َوَمآ أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه كَذََّبْت َعاٌد الُْمْرَسِلَني إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخ

لَّكُمْ َتخْلُُدونَ َوإِذَا انَِع لََعِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرِىَ  إِالَّ َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني أََتْبُنونَ بِكُلِّ رِيعٍ َءاَيةً  َتْعَبثُونَ َوتَتَِّخذُونَ َمَص
مْ بِأَنَْعامٍ َوَبنَِني َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن إِنِّى َبطَشُْتْم َبطَْشُتْم َجبَّارِيَن فَاتَّقُواْ اللََّه َوأَِطيُعوِن َواتَّقُواْ الَِّذى أََمدَّكُمْ بَِما َتْعلَُمونَ أََمدَّكُ

اْ َسَوآٌء َعلَْيَنآ أََوَعظَْت أَْم لَْم َتكُْن مَِّن الَْواِعِظَني إِنْ َهاذَا إِالَّ ُخلُُق االٌّ وَِّلَني َوَما أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ قَالُو
  لَْعزِيزُ الرَّحِيُمبََّك لَُهَو اَنْحُن بُِمَعذَّبَِني فَكَذَُّبوُه فَأَْهلَكَْناُهْم إِنَّ ِفى ذَِلَك َألَيةً  َوَما كَانَ أَكْثَُرُهم مُّْؤِمنَِني َوإِنَّ َر

اعلم أن فاحتة هذه القصة وفاحتة قصة نوح عليه السالم واحدة فال فائدة يف إعادة التفسري مث إنه تعاىل ذكر األمور 
 سراليت تكلم فيها هود عليه السالم معهم وهي ثالثة فأوهلا قوله أَتَْبُنونَ بِكُلّ رِيعٍ ءاَيةً  َتْعَبثُونَ قرىء بِكُلّ رِيعٍ بالك

والفتح وهو املكان املرتفع ومنه قوله كم ريع أرضك وهو ارتفاعها واآلية العلم مث فيه وجوه أحدها عن ابن عباس 
أهنم كانوا يبنون بكل ريع علماً يعبئون فيه مبن مير يف الطريق إىل هود عليه السالم والثاين أهنم كانوا يبنون يف 

نهوا عنه ونسبوا إىل العبث والثالث أهنم كانوا ممن يهتدون بالنجوم يف األماكن املرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً ف
أسفارهم فاختذوا يف طريقهم أعالماً طواالً فكان ذلك عبثاً ألهنم كانوا مستغنني عنها بالنجوم الرابع بنوا بكل ريع 

ع مآخذ املاء وقيل القصور املشيدة واحلصون بروج احلمام وثانيها قوله َوتَتَِّخذُونَ َمَصانَِع لََعلَّكُْم َتْخلُُدونَ املصان
ختلدون ( وقرىء ) كأنكم ( لََعلَّكُْم َتْخلُُدونَ ترجون اخللد يف الدنيا أو يشبه حالكم حال من خيلد ويف مصحف أيب 

منا بضم التاء خمففاً ومشدداً واعلم أن األول إمنا صار مذموماً لداللته إما على السرف أو على اخليالء والثاين إ) 
صار مذموماً لداللته على األمل الطويل والغفلة عن أن الدنيا دار ممر ال دار مقر وثالثها قوله َوإِذَا بَطَْشُتمْ َبطَشُْتْم 

َجبَّارِيَن بني أهنم مع ذلك السرف واحلرص فإن معاملتهم مع غريهم معاملة اجلبارين وقد بينا يف غري هذا املوضع أن 
وإن كان يف وصف اهللا تعاىل مدحاً فكأن من يقدم على الغري ال على طريق احلق ولكن هذا الوصف يف العباد ذم 

على طريق االستعالء يوصف بأن بطشه بطش جبار وحاصل األمر يف هذه األمور الثالثة أن اختاذ األبنية العالية يدل 
بالعلو فريجع احلاصل إىل أهنم على حب العلو واختاذ املصانع يدل على حب البقاء واجلبارية تدل على حب التفرد 



أحبوا العلو وبقاء العلو والتفرد بالعلو وهذه صفات اإلهلية وهي ممتنعة احلصول للعبد فدل ذلك على أن حب الدنيا 
  قد استوىل عليهم حبيث استغرقوا فيه

يئة وعنوان وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربوبية وكل ذلك ينبه على أن حب الدنيا رأس كل خط
كل كفر ومعصية مث ملا ذكر هود عليه السالم هذه األشياء قال فَاتَّقُواْ اللََّه َوأَِطيُعوِن زيادة يف دعائهم إىل اآلخرة 

وزجراً هلم عن حب الدنيا واالشتغال بالسرف واحلرص والتجرب مث وصل هبذا الوعظ ما يؤكد القبول وهو التنبيه 
إلمجال أوالً مث التفصيل ثانياً فأيقظهم عن سنة غفلتهم عنها حيث قال أََمدَّكُْم بَِما َتْعلَُمونَ على نعم اهللا تعاىل عليهم با

فبلغ يف دعائهم مث فصلها من بعد بقوله أََمدَّكُْم بِأَْنَعامٍ وََبنَِني َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن إِّنى أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَابَ َيْومٍ َعِظيمٍ 
خويف والبيان النهاية فكان جواهبم َسَواء َعلَْيَنا أََوَعظَْت أَْم لَْم َتكُْن ّمَن الْواِعِظَني أظهروا قلة بالوعظ والترغيب والت

اكتراثهم بكالمه واستخفافهم مبا أورده فإن قيل لو قال أوعظت أم مل تعظ كان أخصر واملعىن واحد جوابه ليس 
( ا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم مل تكن أصالً من أهله ألن املراد سواء علين) وبينهما فرق ( املعىن بواحد 

فهو أبلغ يف قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم مل تعظ مث احتجوا على قلة اكتراثهم بكالمه بقوهلم إِنْ ) ومباشرته 
الق األولني وخترصهم كما قالوا َهاذَا إِالَّ ُخلُُق االْوَِّلَني فمن قرأ ُخلُُق االْوَِّلَني بالفتح فمعناه أن ما جئت به اخت

أو ما خلقنا هذا إال خلق القرون اخلالية حنيا كحياهتم ومنوت كمماهتم وال بعث وال )  ٢٥األنعام ( أََساِطُري االْوَِّلَني 
حساب ومن قرأ ُخِلَق بضمتني وبواحدة فمعناه ما هذا الذي حنن عليه من الدين إال خلق األولني وعادهتم كانوا به 

ون وحنن هبم مقتدون أو ما هذا الذي حنن عليه من احلياة واملوت إال عادة مل يزل عليها الناس يف قدمي الدهر أو يدين
ما هذا الذي جئت به من الكذب إال عادة األولني كانوا يلفقون مثله ويسطرونه مث قالوا َوَما َنْحُن بِمَُعذَّبَِني أظهروا 

إنكار املعاد فعند هذا بني اهللا تعاىل أنه أهلكهم وقد سبق شرح كيفية اهلالك  بذلك تقوية نفوسهم فيما متسكوا به من
  يف سائر السور واهللا أعلم

  القصة اخلامسة قصة صاحل عليه السالم
واْ اللََّه َوأَِطيُعوِن َوَمآ أَسْألُكُمْ كَذََّبْت ثَمُوُد الْمُْرَسِلَني إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهمْ صَاِلٌح أَال َتتَّقُونَ إِنِّى لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني فَاتَّقُ

ُعُيوٍن َوُزرُوعٍ وََنْخلٍ طَلُْعَها َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَجْرِىَ  إِالَّ َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني أَُتْتَركُونَ ِفى َما َهاُهَنآ َءاِمنَِني ِفى َجنَّاٍت َو
ارِِهَني فَاتَّقُواْ اللََّه وَأَِطيُعوِن َوالَ ُتِطيُعوا أَْمرَ الُْمْسرِِفَني الَِّذيَن يُفِْسُدونَ ِفى األرض َهِضيٌم َوَتْنِحُتونَ ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوتاً فَ

الَ َهاِذِه َناقَةٌ  َن الصَّاِدِقَني قََوالَ ُيصِْلُحونَ قَالُوا إِنََّمآ أَنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن َمآ أَنتَ إِالَّ َبَشٌر مِّثْلَُنا فَأِْت بِأاَيةٍ  إِن كُنَت ِم
فَأَْصَبحُواْ نَاِدِمَني فَأََخذَُهُم  لََّها شِْرٌب وَلَكُْم ِشْرُب َيْومٍ مَّْعلُومٍ َوالَ َتَمسُّوَها بُِسو ٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاُب َيْومٍ َعِظيمٍ فََعقَُروَها

  َني َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُمالَْعذَاُب إِنَّ ِفى ذَِلَك َألَيةً  َوَما كَانَ أَكْثَُرُهم مُّْؤِمنِ

اعلم أن صاحلاً عليه السالم خاطب قومه بأمور أحدها قوله أَتُْتَركُونَ ِفيَما َهاُهَنا ءاِمنَِني أي أتظنون أنكم تتركون يف 
  دياركم آمنني وتطمعون يف ذلك وأن ال دار للمجازاة

استقر يف هذا املكان من النعيم مث فسره بقوله ِفى َجنَّاٍت َوُعُيوٍن وهذا أيضاً إمجال وقوله ِفيَما َهاُهَنا ءاِمنَِني يف الذي 
مث تفصيل فإن قيل مل قال َوَنْخلٍ بعد قوله ِفي َجنَّاِت واجلنة تتناول النخل جوابه من وجهني األول أنه خص النخل 

األشجار والثاين أن يراد باجلنات غريها من بإفراده بعد دخوله يف مجلة سائر الشجر تنبيهاً على فضله على سائر 
الشجر ألن اللفظ يصلح لذلك مث يعطف عليها النخل والطلع هو الذي يطلع من النخلة كنصل السيف يف جوفه 

مشاريخ واهلضيم اللطيف أيضاً من قوهلم كشح هضيم وقيل اهلضيم اللني النضيج كأنه قال وخنل قد أرطب مثره 



ْنِحُتونَ ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوتاً فَارِِهَني قرأ احلسن َوتَْنِحُتونَ بفتح احلاء وقرىء فَارِِهَني و فَارِِهَني وثانيها قوله تعاىل َوَت
  والفراهة الكيس والنشاط فقوله فَارِِهَني حال من الناحيتني

الء والبقاء واعلم أن ظاهر هذه اآليات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات احلالية وهي طلب االستع
والتفرد والتجرب والغالب على قوم صاحل هو اللذات احلسية وهي طلب املأكول واملشروب واملساكن الطيبة 

احلصينة وثالثها قوله تعاىل َوالَ ُتِطيعُواْ أَْمَر الُْمْسرِِفَني وهذا إشارة إىل أنه جيب االكتفاء من الدنيا بقدر الكفاف وال 
ستكثار من لذاهتا وشهواهتا فإن قيل ما فائدة قوله َوالَ ُيْصِلُحونَ جوابه فائدته بيان أن جيوز التوسع يف طلبها واال

فسادهم فساد خالص ليس معه شيء من الصالح كما يكون حال بعض املفسدين خملوطة ببعض الصالح مث إن 
ه أحدها املسحر هو الذي سحر كثرياً القوم أجابوه من وجهني أحدمها قوهلم إِنََّما أَنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن وفيه وجو

حىت غلب على عقله وثانيها ِمَن الُْمَسحَّرِيَن أي من له سحر وكل دابة تأكل فهي مسحرة والسحر أعلى البطن 
وعن الفراء املسحر من له جوف أراد أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب وثالثها عن املؤرج املسحر هو املخلوق 

م َما أَنتَ إِالَّ َبَشٌر ّمثْلَُنا فَأِْت بِئَاَيةٍ  إِن كُنَت ِمَن الصَّاِدِقَني وهذا حيتمل أمرين األول أنك بشر بلغة جبيلة وثانيهما قوهل
مثلنا فكيف تكون نبياً وهذا مبنزلة ما كانوا يذكرون يف األنبياء أهنم لو كانوا صادقني لكانوا من جنس املالئكة 

فال بد لنا يف إثبات نبوتك من الدليل فقال صاحل عليه السالم َهاِذِه َناقَةٌ  لََّها  الثاين أن يكون مرادهم إنك بشر مثلنا
ِشْرٌب وقرىء بالضم روي أهنم قالوا نريد ناقة عشراء خترج من هذه الصخرة فتلد سقباً فقعد صاحل يتفكر فقال له 

  جربيل عليه السالم صل ركعتني وسل ربك

 أيديهم وحصل هلا سقب مثلها يف العظم ووصاهم صاحل عليه السالم بأمرين الناقة ففعل فخرجت الناقة وبركت بني
األول قوله لََّها ِشْرٌب وَلَكُمْ ِشْربُ َيْومٍ مَّْعلُومٍ قال قتادة إذا كان يوم شرهبا شربت ماءهم كله وشرهبم يف اليوم 

و غريمها فََيأُْخذَكُْم َعذَابُ َيْومٍ َعِظيمٍ عظم الذي ال تشرب هي والثاين قوله َوالَ تََمسُّوَها بُِسوء أي بضرب أو عقر أ
اليوم حللول العذاب فيه ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب ألن الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم 

( فرماها بسهم ) يف شعب ( أجلأها إىل مضيق ) مصدعاً ( أشد مث إن اهللا تعاىل حكى عنهم أهنم عقروها روي أن 
فسقطت مث ضرهبا قدار فإن قيل مل أخذهم العذاب وقد ندموا جوابه من وجهني األول أنه مل )  ٢) ( رجلها  فأصاب

يكن ندمهم ندم التائبني لكن ندم اخلائفني من العذاب العاجل الثاين أن الندم وإن كان ندم التائبني ولكن كان ذلك 
اآلية )  ١٨النساء ( لَْيَسِت التَّْوَبةُ  ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيّئَاِت يف غري وقت التوبة بل عند معاينة العذاب وقال تعاىل َو

  والالم يف العذاب إشارة إىل عذاب يوم عظيم
  القصة السادسة قصة لوط عليه السالم

ُسولٌ أَِمٌني فَاتَّقُواْ اللََّه َوأَِطيُعوِن َوَمآ أَسْأَلُكُمْ كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط الُْمْرَسِلَني إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم لُوطٌ أَال َتتَّقُونَ إِنِّى لَكُْم َر
َما َخلََق لَكُْم َربُّكُْم مِّْن َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَجْرِىَ  إِالَّ َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني أََتأُْتونَ الذُّكَْرانَ ِمَن الْعَالَِمَني َوَتذَُرونَ 

َربِّ نَّجِنِى  ٌم َعاُدونَ قَالُواْ لَِئن لَّْم َتنَتِه يالُوطُ لََتكُوَننَّ ِمَن الُْمخَْرجَِني قَالَ إِنِّى ِلَعَمِلكُْم مَِّن الْقَاِلَنيأَزَْواجِكُْم َبلْ أَنُتْم قَْو
َنا االٌّ َخرِيَن َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِم مَّطَراً فََسآءَ َوأَْهِلى ِممَّا َيْعَملُونَ فََنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني إِالَّ َعُجوزاً ِفى الَْغابِرِيَن ثُمَّ َدمَّْر

  يُمَمطَُر الُْمنذَرِيَن إِنَّ ِفى ذَِلكَ الَّيةً  َوَما كَانَ أَكْثَُرُهم مُّْؤِمنَِني َوإِنَّ َربَّكَ لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّح
ده إىل اآليت أي أنتم من مجلة العاملني صرمت خمصوصني هبذه أما قوله تعاىل أََتأُْتونَ الذُّكْرَانَ ِمَن الَْعالَِمَني فيحتمل عو

  الصفة وهي إتيان الذكران وحيتمل عوده إىل املأيت أي أنتم اخترمت الذكران من العاملني ال اإلناث منهم



باح منهن وأما قوله تعاىل ّمْن أَزْواجِكُْم فيصلح أن يكون تبييناً ملا خلق وأن يكون للتبعيض ويراد مبا خلق العضو امل
وكأهنم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم والعادي هو املتعدي يف ظلمه ومعناه أترتكبون هذه املعصية على عظمها بل 
أنتم قوم عادون يف مجيع املعاصي فهذا من مجلة ذاك أو بل أنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان حيث ارتكبتم مثل 

ن لَّْم َتنَتِه يالُوطُ لُوٍط لََتكُوَننَّ ِمَن الُْمخَْرجَِني أي لتكونن من مجلة من أخرجناه هذه الفاحشة فقالوا له عليه السالم لَِئ
من بلدنا ولعلهم كانوا خيرجون من أخرجوه على أسوإ األحوال فقال هلم لوط عليه السالم إِّنى ِلَعَمِلكُْم ّمَن الْقَاِلنيَ 

وقوله ّمَن الْقَاِلَني أبلغ من أن يقول إين لعملكم قال كما يقال  القلي البغض الشديد كأنه بغض يقلي الفؤاد والكبد
فالن من العلماء فهو أبلغ من قولك فالن عامل وجيوز أن يراد من الكاملني يف قالكم مث قال تعاىل فََنجَّْيَناُه وَأَْهلَُه 

قيل ِفى الْغَابِرِيَن صفة هلا كأنه قيل إال عجوزاً واملراد فنجيناه وأهله من عقوبة عملهم إِالَّ َعُجوزاً ِفى الَْغابِرِيَن فإن 
غابرة ومل يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم جوابه معناه إال عجوزاً مقدراً غبورها قيل إهنا هلكت مع من خرج من 

َق لَكُْم َربُّكُمْ يف قوله تعاىل وََتذَُرونَ َما َخلَ) تفسريه ( القرية مبا أمطر عليهم من احلجارة قال القاضي عبد اجلبار يف 
ّمْن أَْزواجِكُْم داللة على بطالن اجلرب من جهات أحدها أنه ال يقال تذرون إال مع القدرة على خالفه ولذلك ال 

يقال للمرء مل تذر الصعود إىل السماء كما يقال له مل تذر الدخول واخلروج وثانيها أنه قال َما َخلََق لَكُْم ولو كان 
لكان الذي خلق هلم ما خلقه فيهم وأوجبه ال ما مل يفعلوه وثالثها قوله تعاىل َبلْ أَنُتْم قَْوٌم َعاُدونَ  خلق الفعل هللا تعاىل

فإن كان تعاىل خلق فيهم ما كانوا يعملون فكيف ينسبون إىل أهنم تعدوا وهل يقال لألسود إنك متعد يف لونك 
اً األفعال نفسه ملا توجه املدح والذم واألمر والنهي فنقول حاصل هذه الوجوه يرجع إىل أن العبد لو مل يكن موجد

عليه وهلذه اآلية يف هذا املعىن خاصية أزيد مما ورد من األمر والنهي واملدح والذم يف قصة موسى عليه السالم 
وإبراهيم ونوح وسائر القصص فكيف خص هذه القصة هبذه الوجوه دون سائر القصص وإذا ثبت بطالن هذه 

لك الوجه املشهور فنحن جنيب عنها باجلوابني املشهورين األول أن اهللا تعاىل ملا علم وقوع هذه الوجوه بقي ذ
األشياء فعدمها حمال ألن عدمها يستلزم انقالب العلم جهالً وهو حمال واملفضي إىل احملال حمال وإذا كان عدمها 

كان قادراً على الضدين امتنع أن يترجح أحد املقدورين حماالً كان التكليف بالترك تكليفاً باحملال الثاين أن القادر ملا 
على اآلخر إال ملرجح وهو الداعي أو اإلرادة وذلك املرجح حمدث فله مؤثر وذلك املؤثر إن كان هو العبد لزم 

التسلسل وهو حمال وإن كان هو اهللا تعاىل فذلك هو اجلرب على قولك فثبت هبذين الربهانني القاطعني سقوط ما قاله 
  واهللا أعلم

  القصة السابعة قصة شعيب عليه السالم
واْ اللََّه وَأَِطيُعوِن َوَمآ أَْسأَلُكُمْ كَذََّب أَْصَحابُ لْأْيكَةِ  الُْمْرَسِلَني إِذْ قَالَ لَُهْم شَُعْيٌب أَالَ َتتَّقُونَ إِنِّى لَكُْم َرسُولٌ أَِمٌني فَاتَّقُ

َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني أَْوفُواْ الْكَْيلَ َوالَ َتكُوُنواْ ِمَن الُْمْخِسرِيَن َوزُِنواْ بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتِقيمِ  َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَجْرِىَ  إِالَّ
وَِّلَني قَالُوا إِنََّمآ أَنتَ  َ االٌَّوالَ تَْبَخسُواْ النَّاَس أَْشَيآَءُهْم َوالَ َتْعثَْواْ ِفى األرض ُمفِْسِديَن َواتَّقُواْ الَِّذى َخلَقَكُْم وَالْجِبِلَّة 

مَِّن السََّمآِء إِن كُنَت ِمَن ِمَن الُْمَسحَّرِيَن َوَمآ أَنَت إِالَّ َبَشٌر مِّثْلَُنا َوإِن نَّظُنَُّك لَِمَن الْكَاِذبَِني فَأَْسِقطْ َعلَْيَنا ِكَسفاً 
ُه فَأََخذَُهْم َعذَاُب َيْومِ الظُّلَّةِ  إِنَُّه كَانَ َعذَابَ َيْومٍ َعِظيمٍ إِنَّ ِفي ذَِلَك الَّيةً  الصَّاِدِقَني قَالَ َربِّى أَْعلَمُ بَِما َتْعَملُونَ فَكَذَُّبو

  َوَما كَانَ أَكْثَُرُهم مُّْؤِمنَِني َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم

ه ومن قرأ بالنصب وزعم أن ليكة بوزن قرىء كَذََّب أَْصَحاُب باهلمزة وبتخفيفها وباجلر على اإلضافة وهو الوج
ليلة اسم بلد يعرف فتوهم قاد إليه خط املصحف حيث وجدت مكتوبة يف هذه السورة ويف سورة ص بغري ألف 
لكن قد كتبت يف سائر القرآن على األصل والقصة واحدة على أن ليكة اسم ال يعرف روي أن أصحاب األيكة 



اليت محلها املقل فإن قيل هال قال أخوهم شعيب كما يف سائر املواضع  كانوا أصحاب شجر ملتف وتلك الشجر هي
مث ) إن شعيباً أخا مدين أرسل إليهم وإىل أصحاب األيكة ( جوابه أن شعيباً مل يكن من أصحاب األيكة ويف احلديث 

الُْمْخِسرِيَن وذلك ألن الكيل على  إن شعيباً عليه السالم أمرهم بأشياء أحدها قوله أَْوفُواْ الْكَْيلَ َوالَ َتكُونُواْ ِمَن
ثالثة أضرب واف وطفيف وزائد فأمر بالواجب الذي هو اإليفاء بقوله أَْوفُواْ الْكَْيلَ وهنى عن احملرم الذي هو 
عليه التطفيف بقوله َوالَ َتكُوُنواْ ِمَن الُْمْخِسرِيَن ومل يذكر الزائد ألنه حبيث إن فعله فقد أحسن وإن مل يفعله فال إمث 

و مث إنه ملا أمر باإليفاء بني أنه كيف يفعل فقال َوزُِنواْ بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتقِيمِ قرىء بِالِْقْسطَاسِ مضموماً ومكسوراً وه
امليزان وقيل القرسطون وثانيها قوله تعاىل َوالَ تَْبَخسُواْ النَّاسَ أَشَْياءُهْم يقال خبسه حقه إذا نقصه إياه وهذا عام يف 

وال )  ١) ( وال يتحيف منه ( مالكه ) علية ( حق يثبت ألحد أن ال يهضم ويف كل ملك أن ال يغصب كل 
يتصرف فيه إال بإذنه تصرفاً شرعياً وثالثها قوله تعاىل َوالَ تَْعثَْواْ ِفى االْْرضِ ُمفِْسِديَن يقال عثا يف األرض وعثى 

نوا يفعلون ذلك مع توليتهم أنواع الفساد فنهوا عن ذلك وعاث وذلك حنو قطع الطريق والغارة وإهالك الزرع وكا
بوزن ) اجلبلة ( بوزن األبلة وقرىء ) اجلبلة ( ورابعها قوله تعاىل َواتَّقُواْ الَِّذى َخلَقَكُْم وَالْجِبِلَّةَ  االْوَِّلَني وقرىء 

م ممن لوال خلقهم ملا كانوا اخللقة ومعناهن واحد أي ذوي اجلبلة واملراد أنه املتفضل خبلقهم وخلق من تقدمه
  خملوقني

فلم يكن للقوم جواب إال ما لو تركوه لكان أوىل هبم وهو من وجهني األول قوهلم إِنََّما أَنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن َما أَنَت 
لواو فقد قصد إِالَّ َبَشٌر ّمثْلَُنا فإن قيل هل اختلف املعىن بإدخال الواو ههنا وتركها يف قصة مثود جوابه إذا دخلت ا

معنيان كالمها مناف للرسالة عندهم السحر والبشرية وإذا تركت الواو فلم يقصدوا إال معىن واحداً وهو كونه 
مسحراً مث قرره بكونه بشراً مثلهم الثاين قوهلم َوإِن نَّظُنَُّك لَِمَن الْكَاِذبَِني ومعناه ظاهر مث إن شعيباً عليه السالم كان 

استمروا على التكذيب فقالوا فَأَْسِقطْ َعلَْيَنا ِكَسفاً ّمَن السََّماء قرىء ِكَسفًا بالسكون واحلركة  يتوعدهم بالعذاب إن
وكالمها مجع كسفة وهي القطعة والسماء السحاب أو الظلة وهم إمنا طلبوا ذلك الستبعادهم وقوعه فظنوا أنه إذا 

لَُم بَِما َتْعَملُونَ فلم يدع عليهم بل فوض األمر فيه إىل اهللا مل يقع ظهر كذبه فعنده قال شعيب عليه السالم َرّبى أَْع
تعاىل فلما استمروا على التكذيب أنزل اهللا عليهم العذاب على ما اقترحوا من عذاب يوم الظلة إن أرادوا بالسماء 

الرمل  السحاب وإن أرادوا الظلة فقد خالف هبم عن مقترحهم يروى أنه حبس عنهم الريح سبعاً وسلط عليهم
فأخذ بأنفاسهم ال ينفعهم ظل وال ماء فاضطروا إىل أن خرجوا إىل الربية فأظلتهم سحابة وجدوا هلا برداً ونسيماً 

فاجتمعوا حتتها فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا وروي أن شعيباً بعث إىل أمتني أصحاب مدين وأصحاب األيكة 
كة بعذاب يوم الظلة وههنا آخر الكالم يف هذه القصص فأهلكت مدين بصيحة جربيل عليه السالم وأصحاب األي
فيما ناله من الغم الشديد بقي ) صلى اهللا عليه وسلم ( السبع اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذه السورة تسلية حملمد 

  ههنا سؤاالن
بب كفرهم السؤال األول مل ال جيوز أن يقال إن العذاب النازل بعاد ومثود وقوم لوط وغريهم ما كان ذلك بس

وعنادهم بل كان ذلك بسبب قرانات الكواكب واتصاالهتا على ما اتفق عليه أهل النجوم وإذا قام هذا االحتمال 
مل حيصل االعتبار هبذه القصص ألن االعتبار إمنا حيصل أن لو علمنا أن نزول هذا العذاب كان بسبب كفرهم 

  وعنادهم
لمكلفني وابتالء هلم على ما قال َولََنْبلَُونَّكُْم حَتَّى َنْعلََم الُْمَجاِهِديَن مِنكُمْ الثاين أن اهللا تعاىل قد ينزل العذاب حمنة ل

وألنه تعاىل قد ابتلى املؤمنني بالبالء العظيم يف مواضع كثرية وإذا كان كذلك مل يدل )  ٣١حممد ( َوالصَّابِرِيَن 



) صلى اهللا عليه وسلم ( نزل هذه القصص على حممد نزول البالء هبم على كوهنم مبطلني واجلواب أن اهللا تعاىل أ
تسلية وإزالة للحزن عن قلبه فلما أخرب اهللا تعاىل حممداً أنه هو الذي أنزل العذاب عليهم وأنه إمنا أنزله عليهم جزاء 

م أن األمر كذلك فحينئذ حيصل به التسلية والفرح له عليه السال) صلى اهللا عليه وسلم ( على كفرهم على حممد 
واحتج بعض الناس على القدح يف علم األحكام بأن قال املؤثر يف هذه األشياء إما الكواكب أو الربوج أو كون 
الكوكب يف الربج املعني واألول باطل وإال حلصلت هذه اآلثار أين حصل الكوكب والثاين أيضاً باطل وإال لزم 

لى قوهلم بسيط ال مركب فيكون طبع كل برج مساوياً دوام األثر بدوام الربج والثالث أيضاً باطل ألن الفلك ع
لطبع الربج اآلخر يف متام املاهية فيكون حال الكوكب وهو يف برجه كحاله وهو يف برج آخر فيلزم أن يدوم ذلك 

األثر بدوام الكوكب وللقوم أن يقولوا مل ال جيوز أن يكون صدور األثر عن الكوكب املعني موقوفاً على كونه 
مسامتة خمصوصة لكوكب آخر فإذا فقدت تلك املسامتة فقد شرط التأثري فال حيصل التأثري وهلم أن يقولوا مسامتاً 

هذه الداللة إمنا تدل على أهنا ليست مؤثرة حبسب ذواهتا وطبائعها ولكنها ال تدل على أهنا ليست مؤثرة حبسب 
  جري العادة فإذا أجرى اهللا تعاىل

قيب اتصاالت الكواكب وقراناهتا وأدوارها مل يلزم من حصول هذه اآلثار القطع عادته حبصول تأثريات خمصوصة ع
  بأن اهللا تعاىل إمنا خلقها ألجل زجر الكفار بل لعله تعاىل خلقها تكريراً لتلك العادات واهللا أعلم

  القول فيما ذكره اهللا تعاىل من أحوال حممد عليه الصالة والسالم
ُه لَِفى زُُبرِ االٌّ َعالَِمَني نََزلَ بِِه الرُّوُح االٌّ ِمُني َعلَى قَلْبَِك لَِتكُونَ ِمَن الُْمْنِذرِيَن بِِلَساٍن َعَربِى ٍّ مُّبِنيٍ َوإِنََّوإِنَُّه لََتنزِيلُ َربِّ الْ

  وَّلَِني
وهو ) لم صلى اهللا عليه وس( اعلم أن اهللا تعاىل ملا ختم مااقتصه من خرب األنبياء ذكر بعد ذلك ما يدل على نبوته 

من وجهني األول قوله َوإِنَُّه لََتنزِيلُ َرّب الَْعالَِمَني وذلك ألنه لفصاحته معجز فيكون ذلك من رب العاملني أو ألنه 
إخبار عن القصص املاضية من غري تعليم ألبتة فال يكون ذلك إال بوحي من اهللا تعاىل وقوله بعده َوأَنَّهُ لَِفى ُزُبرِ 

ؤكد هلذا االحتمال وذلك ألنه عليه السالم ملا ذكر هذه القصص السبع على ما هي موجودة يف زبر االْوَِّلَني كأنه م
األولني من غري تفاوت أصالً مع أنه مل يشتغل بالتعلم واالستعداد دل ذلك على أنه ليس إال من عند اهللا تعاىل فهذا 

  هو املقصود من اآلية
الَْعالَِمَني فاملراد بالتنزيل املنزل مث قد كان جيوز يف القرآن وهذه القصص أن يكون  فأما قوله تعاىل َوإِنَُّه لََتنزِيلُ َرّب

بال واسطة فقال َنَزلَ بِهِ الرُّوُح االِْمُني والباء يف قوله نََزلَ بِهِ ) صلى اهللا عليه وسلم ( تنزيالً من اهللا تعاىل إىل حممد 
حفظكه و ( للتعدية ومعىن َنَزلَ بِِه الرُّوُح جعل اهللا الروح نازالً به َعلَى قَلْبَِك  الرُّوُح و َنَزلَ بِِه الرُّوُح على القراءتني

والروح األمني )  ٦األعلى ( أي فهمك إياه وأثبته يف قلبك إثبات ما ال ينسى كقوله تعاىل َسُنقْرِئَُك فَالَ َتنَسى ) 
ه جناة اخللق يف باب الدين فهو كالروح الذي جربيل عليه السالم ومساه روحاً من حيث خلق من الروح وقيل ألن

تثبت معه احلياة وقيل ألنه روح كله ال كالناس الذين يف أبداهنم روح ومساه أميناً ألنه مؤمتن على ما يؤديه إىل 
  األنبياء عليهم السالم وإىل غريهم

ان إمنا أنزله عليه ليؤكد به أن ذلك املنزل وأما قوله َعلَى قَلْبَِك ففيه قوالن األول أنه إمنا قال َعلَى قَلْبَِك وإن ك
حمفوظ للرسول متمكن يف قلبه ال جيوز عليه التغيري فيوثق باإلنذار الواقع منه الذي بني اهللا تعاىل أنه هو املقصود 

وأما سائر  ولذلك قال ِلَتكُونَ ِمَن الْمُْنِذرِيَن الثاين أن القلب هو املخاطب يف احلقيقة ألنه موضع التمييز واالختبار
( األعضاء فمسخرة له والدليل عليه القرآن واحلديث واملعقول أما القرآن فآيات إحداها قوله تعاىل يف سورة البقرة 



لَُه قَلٌْب  َمن كَانَفَإِنَُّه َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك وقال ههنا َنَزلَ بِهِ الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك وقال إِنَّ ِفى ذاِلَك لَِذكَْرى ِل)  ٩٧
وثانيها أنه ذكر أن استحقاق اجلزاء ليس إال على ما يف القلب من املساعي فقال الَّ ُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِالَّلْغوِ )  ٣٧ق ( 

الَ ِدَماُؤَها َولَاِكن وقال لَن َينَالَ اللََّه لُُحومَُها َو)  ٢٢٥البقرة ( ِفى أَْيَمانِكُْم َولَاِكن ُيؤَاِخذُكُم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم 
( والتقوى يف القلب ألنه تعاىل قال أُْولَِئكَ الَِّذيَن امَْتَحَن اللَُّه قُلُوبَُهْم ِللتَّقَْوى )  ٣٧احلج ( َيَنالُهُ التَّقَْوى ِمنكُْم 

  وقال تعاىل َوُحّصلَ َما ِفى الصُُّدورِ)  ٣احلجرات 

 ١٠امللك ( لنار لَْو كُنَّا َنْسَمُع أَوْ َنْعِقلُ َما كُنَّا ِفى أَْصحَابِ السَِّعريِ وثالثها قوله حكاية عن أهل ا)  ١٠العاديات ( 
(  ومعلوم أن العقل يف القلب والسمع منفذ إليه وقال إِنَّ السَّْمَع َوالَْبَصَر وَالْفُؤَاَد كُلُّ أُوالِئَك كَانَ َعْنُه َمْسُؤوالً) 

 يستفاد منهما إال ما يؤديانه إىل القلب فكان السؤال عنهما يف احلقيقة ومعلوم أن السمع والبصر ال)  ٣٦اإلسراء 
ومل ختف األعني إال مبا تضمر )  ١٩غافر ( سؤاالً عن القلب وقال تعاىل َيْعلَمُ َخاِئَنةَ  االْْعُينِ َوَما ُتْخِفى الصُُّدوُر 

)  ٩السجدة ( االْْبَصاَر وَاالْفِْئَدةَ  قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَ القلوب عند التحديق هبا ورابعها قوله َوَجَعلَ لَكُُم السَّْمَع َو
فخص هذه الثالثة بإلزام احلجة منها واستدعاء الشكر عليها وقد قلنا ال طائل يف السمع واألبصار إال مبا يؤديان إىل 

يَما إِن مَّكَّنَّاكُْم ِفيِه َوَجَعلَْنا لَُهْم َسْمعاً القلب ليكون القلب هو القاضي فيه واملتحكم عليه وقال تعاىل َولَقَْد َمكََّناُهْم ِف
فجعل هذه الثالثة متام ما )  ٢٦األحقاف ( َوأَْبَصاراً َوأَفِْئَدةً  فََما أَغَْنى َعْنُهْم َسْمعُُهْم َوالَ أَْبصَاُرُهْم َوالَ أَفِْئَدتُُهْم 
ي إليه السمع والبصر وخامسها قوله تعاىل َخَتمَ ألزمهم من حجته واملقصود من ذلك هو الفؤاد القاضي فيما يؤد

فجعل العذاب الزماً على هذه الثالثة وقال لَُهْم قُلُوٌب )  ٧البقرة ( اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم َوَعلَى أَْبصَارِِهْم 
وجه الداللة أنه قصد إىل )  ١٧٩األعراف ( ذَانٌ الَّ َيْسَمُعونَ بَِها الَّ َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهْم أَْعُيٌن الَّ يُْبِصُرونَ بَِها َولَُهْم ءا

نفي العلم عنهم رأساً فلو ثبت العلم يف غري القلب كثباته يف القلب مل يتم الغرض فهذه اآليات ومشاكلها ناطقة 
صر فذلك ألهنما آلتان بأمجعها أن القلب هو املقصود بإلزام احلجة وقد بينا أن ما قرن بذكره من ذكر السمع والب

  للقلب يف تأدية صور احملسوسات واملسموعات
أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح ( وأما احلديث فما روى النعمان بن بشري قال مسعته عليه السالم يقول 

ه وأما املعقول فوجوه أحدها أن القلب إذا غشي علي) اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب 
فلو قطع سائر األعضاء مل حيصل الشعور به وإذا أفاق القلب فإنه يشعر جبميع ما ينزل باألعضاء من اآلفات فدل 
ذلك على أن سائر األعضاء تبع للقلب ولذلك فإن القلب إذا فرح أو حزن فإنه يتغري حال األعضاء عند ذلك 

بع املشاق الباعثة على األفعال الصادرة من سائر وكذا القول يف سائر األعراض النفسانية وثانيها أن القلب من
األعضاء وإذا كانت املشاق مبادىء لألفعال ومنبعها هو القلب كان اآلمر املطلق هو القلب وثالثها أن معدن العقل 

  هو القلب وإذا كان كذلك كان اآلمر املطلق هو القلب
وا إىل أن معدن العقل هو الدماغ والذي يدل على قولنا أما املقدمة األوىل ففيها النزاع فإن طائفة من القدماء ذهب

وقوله لَُهْم قُلُوٌب الَّ )  ٤٦احلج ( وجوه األول قوله تعاىل أَوَلَْم َيسريُواْ ِفى االْْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها 
أي عقل أطلق عليه اسم )  ٣٧ق ( ن كَانَ لَُه قَلٌْب وقوله إِنَّ ِفى ذاِلَك لَِذكَْرى ِلَم)  ١٧٩األعراف ( َيفْقَُهونَ بَِها 

َخَتَم اللَُّه )  ١٠البقرة ( القلب ملا أنه معدنه الثاين أنه تعاىل أضاف أضداد العلم إىل القلب وقال ِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض 
َيْحذَُر الُْمَناِفِقَني إِن تَُنزَّلَ )  ١٥٥النساء ( ا بِكُفْرِِهْم وقوهلم قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ طََبعَ اللَُّه َعلَْيَه)  ٧البقرة ( َعلَى قُلُوبِهِْم 

كَالَّ َبلْ َرانَ )  ١١الفتح ( َيقُولُونَ بِأَلِْسَنتِهِْم مَّا لَْيَس ِفى قُلُوبِهِْم )  ٦٤التوبة ( َعلَْيهِْم ُسوَرةٌ  ُتَنّبئُُهْم بَِما ِفي قُلُوبِهِم 
  أَفَالَ يََتَدبَُّرونَ الْقُرْءانَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)  ١٤املطففني ( َعلَى قُلُوبِهِْم 



فدلت هذه اآليات على )  ٤٦احلج ( فَإِنََّها الَ َتْعَمى االْْبَصاُر َولَاِكن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتى ِفى الصُّدُورِ )  ٢٤حممد ( 
الفهم أيضاً هو القلب الثالث وهو أنا إذا أن موضع اجلهل والغفلة هو القلب فوجب أن يكون موضع العقل و

جربنا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة يف ناحية القلب ولذلك فإن الواحد منا إذا أمعن يف الفكر وأكثر منه أحس من 
قلبه ضيقاً وضجراً حىت كأنه يتأمل بذلك وكل ذلك يدل على أن موضع العقل هو القلب وإذا ثبت ذلك وجب أن 

لقلب ألن التكليف مشروط بالعقل والفهم الرابع وهو أن القلب أول األعضاء تكوناً وآخرها يكون املكلف هو ا
موتاً وقد ثبت ذلك بالتشريح وألنه متمكن يف الصدر الذي هو أوسط اجلسد ومن شأن امللوك احملتاجني إىل اخلدم 

فات واحتج من قال العقل يف أن يكونوا يف وسط اململكة لتكتنفهم احلواشي من اجلوانب فيكونوا أبعد من اآل
الدماغ بأمور أحدها أن احلواس اليت هي اآلالت لإلدراك نافذة إىل الدماغ دون القلب وثانيها أن األعصاب اليت 

هي اآلالت يف احلركات االختيارية نافذة من الدماغ دون القلب وثالثها أن اآلفة إذا حلت يف الدماغ اختل العقل 
من أريد وصفه بقلة العقل قيل إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس وخامسها أن العقل  ورابعها أن يف العرف كل

أشرف فيكون مكانه أشرف واألعلى هو األشرف وذلك هو الدماغ ال القلب فوجب أن يكون حمل العقل هو 
ك اآلثار إىل الدماغ واجلواب عن األول مل ال جيوز أن يقال احلواس تؤدي آثارها إىل الدماغ مث إن الدماغ يؤدي تل

القلب فالدماغ آلة قريبة للقلب للقلب واحلواس آالت بعيدة فاحلس خيدم الدماغ مث الدماغ خيدم القلب وحتقيقه أنا 
ندرك من أنفسنا أنا إذا عقلنا أن األمر الفالين جيب فعله أو جيب تركه فإن األعضاء تتحرك عند ذلك وحنن جند 

لدماغ وعن الثاين أنه ال يبعد أن يتأدى األثر من القلب إىل الدماغ مث التعقالت من جانب القلب ال من جانب ا
الدماغ حيرك األعضاء بواسطة األعصاب النابتة منه وعن الثالث ال يبعد أن يكون سالمة الدماغ شرطاً لوصول 

ا يستمد من تأثري القلب إىل سائر األعضاء وعن الرابع أن ذلك العرف إمنا كان ألن القلب إمنا يعتدل مزاحه مب
الدماغ من برودته فإذا حلق الدماغ خروج عن االعتدال خرج القلب عن االعتدال أيضاً إما الزدياد حرارته عن 

القدر الواجب أو لنقصان حراراته عن ذلك القدر فحينئذ خيتل العقل وعن اخلامس أنه لو صح ما قالوه لوجب أن 
  اد قوهلم واهللا أعلميكون موضع العقل هو القحف وملا بطل ذلك ثبت فس

فرع اعلم أن املعاين اليت بينا كوهنا خمتصة بالقلوب قد تضاف إىل الصدر تارة وإىل الفؤاد أخرى أما الصدر فلقوله 
وقوله )  ١٥٤آل عمران ( وقوله َوِلَيْبَتِلىَ  اللَُّه َما ِفى ُصدُورِكُْم )  ١٠العاديات ( تعاىل َوُحّصلَ َما ِفى الصُُّدورِ 

وأما الفؤاد )  ٢٩آل عمران ( َوأَنْ ُتْخفُواْ َما ِفى ُصدُورِكُْم أَْو تُْبُدوُه )  ٥هود ( إِنَُّه َعِليمٌ بِذَاِت الصُُّدورِ تعاىل 
فقوله َوُنقَلُّب أَفِْئَدَتُهْم َوأَْبَصارَُهْم ومن الناس من فرق بني القلب والفؤاد فقال القلب هو العلقة السوداء يف جوف 

ا يكتنفها من اللحم والشحم وجمموع ذلك هو الفؤاد ومنهم من قال القلب والفؤاد لفظان مترادفان الفؤاد دون م
وكيف كان فيجب أن يعلم أن من مجلة العضو املسمى قلباً وفؤاداً موضعاً هو املوضع يف احلقيقة للعقل واالختيار 

رة للقلب فإن العضو قد تزيد أجزاؤه وأن معظم جرم هذا العضو مسخر لذلك املوضع كما أن سائر األعضاء مسخ
من غري ازدياد املعاين املنسوبة إليه أعين العقل والفرح واحلزن وقد ينقص من غري نقصان يف تلك املعاين فيشبه أن 

  يكون اسم القلب امساً لألجزاء اليت حتل فيها هذه املعاين باحلقيقة واسم الفؤاد يكون امساً جملموع العضو فهذا

  يف هذا الباب واهللا املوفق للصوابهو الكالم 
وأما قوله تعاىل ِلَتكُونَ ِمَن الْمُْنِذرِيَن فيدخل حتت اإلنذار الدعاء إىل كل واجب من علم وعمل واملنع من كل قبيح 

  ألن يف الوجهني مجيعاً يدخل اخلوف من العقاب
ملنذرين فيكون املعىن لتكون من الذين أنذروا هبذا اللسان وأما قوله تعاىل بِِلَساٍن َعَربِىّ  مُّبِنيٍ فالباء إما أن تتعلق با



وهم مخسة هود وصاحل وشعيب وإمساعيل وحممد عليهم السالم وإما أن تتعلق بنزل فيكون املعىن نزله باللسان 
عذر اإلنذار لقالوا له ما نصنع مبا ال نفهمه فيت) لتجافوا عنه أهالً و ( العريب لينذر به ألنه لو نزله باللسان األعجمي 

به ويف هذا الوجه أن تنزيله بالعربية اليت هي لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك ألنك تفهمه ويفهمه قومك 
  ولو كان أعجمياً لكان نازالً على مسعك دون قلبك ألنك تسمع أجراس حروف ال تفهم معانيها

هذه األخبار خاصة وحيتمل أن يكون املراد صفة القرآن وحيتمل صفة وأما قوله تعاىل وَإِنَُّه لَِفى زُُبرِ االْوَِّلَني فيحتمل 
  وحيتمل أن يكون املراد وجوه التخويف ألن ذكر هذه األشياء بأسرها قد تقدم) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

َعلَى َبْعضِ االٌّ ْعَجِمَني فَقََرأَُه َعلَيْهِم مَّا كَاُنوا بِِه ُمْؤِمنَِني أََو لَْم َيكُن لَُّهْم َءاَيةً  أَن َيْعلََمُه ُعلََماُء َبنِى إِْسَراءِيلَ َولَْو َنزَّلَْناُه 
  َتةً  َوُهْم الَ َيْشُعُرونَكَذَِلَك َسلَكْنَاُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني الَ ُيْؤِمنُونَ بِِه حَتَّى َيرَُواْ الَْعذَاَب االٌّ لِيَم فََيأِْتيَُهم َبْغ

وَ لَْم َيكُن لَُّهْم ءاَيةً  أَن َيْعلََمُه ُعلََماء َبنِى إِسْراءيلَ املراد منه ذكر احلجة الثانية على نبوته عليه اعلم أن قوله تعاىل أَ
السالم وصدقه وتقريره أن مجاعة من علماء بين إسرائيل أسلموا ونصوا على مواضع يف التوراة واإلجنيل ذكر فيها 

وقد كان مشركو قريش يذهبون إىل اليهود ويتعرفون منهم هذا اخلرب  الرسول عليه الصالة والسالم بصفته ونعته
وهذا يدل داللة ظاهرة على نبوته ألن تطابق الكتب اإلهلية على نعته ووصفه يدل قطعاً على نبوته واعلم أنه قرىء 

( امساً و ) آية ( علت هو االسم وقرىء َتكُْن بالتأنيث وج) أن يعلمه ( َيكُنِ بالتذكري وآية النصب على أهنا خربه و 
كقوله ثُمَّ ) يكن ( خرباً وليست كاألوىل لوقوع النكرة امساً واملعرفة خرباً وجيوز مع نصب اآلية تأنيث ) أن يعلمه 

  ) ٢٣األنعام ( لَْم َتكُْن ِفْتَنُتُهمْ إِالَّ أَن قَالُواْ 
صلى اهللا عليه ( نه تعاىل ملا بني بالدليلني املذكورين نبوة حممد وأما قوله َولَْو نَزَّلْنَاُه َعلَى َبْعضِ االْْعَجِمَني فاعلم أ

وصدق هلجته بني بعد ذلك أن هؤالء الكفار ال تنفعهم الدالئل وال الرباهني فقال َولَْو نَزَّلَْناُه َعلَى بَْعضِ ) وسلم 
  فهموه وعرفوااالْْعَجِمَني يعين إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عريب بلسان عريب مبني فسمعوه و

فصاحته وأنه معجز ال يعارض بكالم مثله وانضم إىل ذلك بشارة كتب اهللا السالفة به فلم يؤمنوا به وجحدوه 
ومسوه شعراً تارة وسحراً أخرى فلو نزلناه على بعض األعجمني الذي ال حيسن العربية لكفروا به أيضاً ولتمحلوا 

ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني أي مثل هذا السلك سلكناه يف قلوهبم وهكذا مكناه جلحودهم عذراً مث قال كَذَِلَك َسلَكَْناُه 
وقررناه فيها وكيفما فعل هبم فال سبيل إىل أن يتغريوا عما هم عليه من اجلحود واإلنكار وهذا أيضاً مما يفيد تسلية 

ه قد جرى القضاء األزيل بذلك ألنه إذا عرف رسول اهللا إصرارهم على الكفر وأن) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
  حصل اليأس ويف املثل اليأس إحدى الراحتني

( املسألة الرابعة قوله كَذَِلَك َسلَكْنَاُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني يدل على أن الكل بقضاء اهللا وخلقه قال صاحب 
كالشيء اجلبلي واجلواب أنه أراد به أنه صار ذلك التكذيب متكمناً يف قلوهبم أشد التمكن فصار ذلك ) الكشاف 

إما أن يكون قد فعل اهللا فيهم ما يقتضي رجحان التكذيب على التصديق أو ما فعل ذلك فيهم فإن كان األول فقد 
دللنا يف سورة األنعام على أن الترجيح ال يتحقق ما مل ينته إىل حد الوجوب وحينئذ حيصل املقصود فإن مل يفعل 

ة امتنع قوله كَذَِلَك سَلَكَْناُه كما أن طريان الطائر ملا مل يكن له تعلق بكفرهم امتنع فيهم ما يقتضي الترجيح ألبت
  إسناد الكفر إىل ذلك الطريان
فإن قلت ما موقع الَ ُيْؤِمُنونَ بِِه من قوله َسلَكَْناُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمنيَ ) الكشاف ( املسألة اخلامسة قال صاحب 

يف قلوهبم فاتبع ما يقرر هذا املعىن من ) لبيانه مؤكد للجحود ( ألنه مسوق ) واملبني ( وضح قلت موقعه منه موقع امل
  أهنم ال يزالون على التكذيب به حىت يعاينوا الوعيد



ُهم مَّا كَاُنواْ ُيوَعُدونَ َمآ أَغَْنى َعْنُهمْ فََيقُولُواْ َهلْ َنْحُن ُمنظَُرونَ أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ أَفََرأَْيتَ إِن مَّتَّْعَناُهمْ ِسنَِني ثُمَّ َجآَء
  مَّا كَاُنواْ ُيَمتَُّعونَ وََمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيةٍ  إِالَّ لََها مُنِذُرونَ ِذكَْرى َوَما كُنَّا ظَاِلمَِني

بعه مبا يكون منهم عند اعلم أنه تعاىل ملا بني أهنم ال يؤمنون به حىت يروا العذاب األليم وأنه يأتيهم العذاب بغتة أت
ذلك على وجه احلسرة فقال فََيقُولُواْ َهلْ َنْحُن ُمنظَُرونَ كما يستغيث املرء عند تعذر اخلالص ألهنم يعلمون يف 

  اآلخرة أن ال ملجأ لكنهم يذكرون ذلك استرواحاً
ا يف الدنيا يستعجلون العذاب مع أن حاهلم عند فأما قوله تعاىل أَفَبَِعذَابَِنا َيْسَتْعجِلُونَ فاملراد أنه تعاىل بني أهنم كانو

نزول العذاب طلب النظرة ليعرف تفاوت الطريقني فيعترب به مث بني تعاىل أن استعجال العذاب على وجه التكذيب 
إمنا يقع منهم ليتمتعوا يف الدنيا إال أن ذلك جهل وذلك ألن مدة التمتع يف الدنيا متناهية قليلة ومدة العذاب الذي 

  صل بعد ذلك غري متناهية وليس يف العقل ترجيح لذات متناهيةحي

قليلة على آالم غري متناهية وعن ميمون بن مهران أنه لقي احلسن يف الطواف فقال له عظين فلم يزد على تالوة 
نذير يقيم هذه اآلية فقال ميمون لقد وعظت فأبلغت وقرىء ُيَمتَُّعونَ بالتخفيف مث بني أنه مل يهلك قرية إال وهناك 

  عليهم احلجة
ذكرى منصوبة مبعىن تذكرة إما ألن أنذر وذكر متقاربان فكأنه ) الكشاف ( أما قوله تعاىل ِذكْرِى فقال صاحب 

قيل مذكرون تذكرة وإما ألهنا حال من الضمري يف مُنِذُرونَ أي ينذروهنم ذوي تذكرة وإما ألهنا مفعول له على معىن 
التذكرة أو مرفوعة عل أهنا خرب مبتدأ حمذوف مبعىن هذه ذكرى واجلملة اعتراضية أو أهنم ينذرون ألجل املوعظة و

صفة مبعىن منذرون ذوو ذكرى وجعلوا ذكرى إلمعاهنم يف التذكرة وإطناهبم فيها ووجه آخر وهو أن يكون ذكرى 
زمناهم احلجة بإرسال املنذرين متعلقة بأهلكنا مفعوالً له واملعىن وما أهلكنا من أهل قرية قوم ظاملني إال بعد ما أل

إليهم ليكون إهالكهم تذكرة وعربة لغريهم فال يعصوا مثل عصياهنم َوَما كُنَّا ظَاِلِمَني فنهلك قوماً غري ظاملني وهذا 
الَّ الوجه عليه املعول فإن قلت كيف عزلت الواو عن اجلملة بعد إال ومل تعزل عنه يف قوله َوَمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيةٍ  إِ

قلت األصل عزل الواو ألن اجلملة صفة لقرية وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة )  ٤احلجر ( َولََها ِكتَاٌب مَّْعلُوٌم 
  باملوصوف

عَ اللَِّه إِلَهاً َءاَخَر فََتكُونَ َتْدُع َم َوَما َتَنزَّلَْت بِِه الشََّياِطُني َوَما َينبَِغى لَُهْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ إِنَُّهْم َعنِ السَّْمعِ لََمْعزُولُونَ فَالَ
  ِمَن الُْمَعذَّبَِني

بكون القرآن تنزيل رب العاملني وإمنا يعرف ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا احتج على صدق حممد 
لسالم مل لوقوعه من الفصاحة يف النهاية القصوى وألنه مشتمل على قصص املتقدمني من غري تفاوت مع أنه عليه ا

يشتغل بالتعلم واالستفادة فكان الكفار يقولون مل ال جيوز أن يكون هذا من إلقاء اجلن والشياطني كسائر ما ينزل 
على الكهنة فأجاب اهللا تعاىل عنه بأن ذلك ال يتسهل للشياطني ألهنم مرجومون بالشهب معزولون عن استماع 

ياطني ممنوعني عن ذلك ال حيصل إال بواسطة خرب النيب الصادق كالم أهل السماء ولقائل أن يقول العلم بكون الش
صادقاً بفصاحة القرآن وإخباره عن الغيب وال ميكن إثبات كون ) صلى اهللا عليه وسلم ( فإذا أثبتنا كون حممد 

ال  الفصاحة واإلخبار عن الغيب معجزاً إال إذا ثبت كون الشياطني ممنوعني عن ذلك لزم الدور وهو باطل وجوابه
نسلم أن العلم بكون الشياطني ممنوعني عن ذلك ال يستفاد إال من قول النيب وذلك ألنا نعلم بالضرورة أن االهتمام 

كان يلعن ) صلى اهللا عليه وسلم ( بشأن الصديق أقوى من االهتمام بشأن العدو ونعلم بالضرورة أن حممداً 
ا حصل من إلقاء الشياطني لكان الكفار أوىل بأن حيصل هلم الشياطني ويأمر الناس بلعنهم فلو كان هذا الغيب إمن



مثل هذا العلم فكان جيب أن يكون اقتدار الكفار على مثله أوىل فلما مل يكن كذلك علمنا أن الشياطني ممنوعون 
يه صلى اهللا عل( عن ذلك وأهنم معزولون عن تعرف الغيوب مث إنه تعاىل ملا ذكر هذا اجلواب ابتدأ خبطاب الرسول 

  فقال فَالَ َتْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً ءاَخَر وذلك يف احلقيقة خطاب) وسلم 

لغريه ألن من شأن احلكيم إذا أراد أن يؤكد خطاب الغري أن يوجهه إىل الرؤساء يف الظاهر وأن كان املقصود بذلك 
  بةهم األتباع وألنه تعاىل أراد أن يتبعه ما يليق بذلك فلهذه العلة أفرده باملخاط

َبرِى ٌء مِّمَّا َتْعَملُونَ  َوأَنِذْر َعشَِريَتَك االٌّ قَْربَِني وَاْخِفضْ َجنَاَحَك ِلَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني فَإِنْ َعَصْوَك فَقُلْ إِنِّى
  َن إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُمَوَتوكَّلْ َعلَى الَْعزِيزِ الرَّحِيمِ الَِّذى َيَراكَ ِحَني َتقُوُم َوَتقَلَُّبَك ِفى السَّاجِِدي

اعلم أنه سبحانه ملا بالغ يف تسلية رسوله أوالً مث أقام احلجة على نبوته ثانياً مث أورد سؤال املنكرين وأجاب عنه ثالثاً 
قَْربَِني وذلك ألنه أمره بعد ذلك مبا يتعلق بباب التبليغ والرسالة وهو ههنا أمور ثالثة األول قوله وَأَنِذْر َعشَِريَتَك االْ

تعاىل بدأ بالرسول فتوعده إن دعا مع اهللا إهلاً آخر مث أمره بدعوة األقرب فاألقرب وذلك ألنه إذا تشدد على نفسه 
أنه ملا نزلت هذه ( أوالً مث باألقرب فاألقرب ثانياً مل يكن ألحد فيه طعن ألبتة وكان قوله أنفع وكالمه أجنع وروي 

ى األقرب فاألقرب وقال يا بين عبد املطلب يا بين هاشم يا بين عبد مناف يا عباس عم حممد اآلية صعد الصفا فناد
أنه مجع بين عبد املطلب وهم ( وروي ) يا صفية عمة حممد إين ال أملك لكم من اهللا شيئاً سلوين من املال ما شئتم 

ذعة ويشرب العس فأكلوا وشربوا يومئذ أربعون رجالً على رجل شاة وقعب من لنب وكان الرجل منهم يأكل اجل
مث قال يا بين عبد املطلب لو أخربتكم أن بسفح هذا اجلبل خيالً أكنتم مصدقي قالوا نعم فقال إين نذير لكم بني 

  )يدي عذاب شديد 
الثاين قوله َواخِْفْض َجنَاَحَك واعلم أن الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه وإذا أراد أن ينهض 
للطريان رفع جناحه فجعل خفض جناحه عند االحنطاط مثالً يف التواضع ولني اجلانب فإن قيل املتبعون للرسول هم 

املؤمنون وبالعكس فلم قال ِلَمنِ اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني جوابه ال نسلم أن املتبعني للرسول هم املؤمنون فإن كثرياً منهم 
   للدينكانوا يتبعونه للقرابة والنسب ال

اً فأما قوله فَإِنْ َعَصْوَك فَقُلْ إِّنى َبرِىء ّممَّا َتْعَملُونَ فمعناه ظاهر قال اجلبائي هذا يدل على أنه عليه السالم كان بريئ
من معاصيهم وذلك يوجب أن اهللا تعاىل أيضاً بريء من عملهم كالرسول وإال كان خمالفاً هللا كما لو رضي عمن 

لك وإذا كان تعاىل بريئاً من عملهم فكيف يكون فاعالً له ومريداً له اجلواب أنه تعاىل سخط اهللا عليه لكان كذ
بريء من املعاصي مبعىن أنه ما أمر هبا بل هنى عنها فأما مبعىن أنه ال يريدها فال نسلم والدليل عليه أنه علم وقوعها 

 وهو حمال واملفضي إىل احملال حمال وعلم وعلم أن ما هو معلوم الوقوع فهو واجب الوقوع وإال النقلب علمه جهالً
أن ما هو واجب الوقوع فإنه ال يراد عدم وقوعه فثبت ما قلناه والثالث قوله َوَتوَكَّلْ والتوكل عبارة عن تفويض 

  الرجل أمره إىل من ميلك أمره ويقدر

ته وينصرك عليهم برمحته مث أتبع كونه على نفعه وضره وقوله َعلَى الَْعزِيزِ الرَّحِيمِ أي على الذي يقهر أعداءك بعز
رحيماً على رسوله ما هو كالسبب لتلك الرمحة وهو قيامه وتقلبه يف الساجدين وفيه وجوه أحدها املراد ما كان 

ليطلع على أسرارهم كما حيكى أنه ) اجملتهدين ( يفعله يف جوف الليل من قيامه للتهجد وتقلبه يف تصفح أحوال 
لليل طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حلرصه على ما يوجد منهم من حني نسخ فرض قيام ا

الطاعات فوجدها كبيوت الزنابري ملا يسمع منها من دندنتهم بذكر اهللا تعاىل واملراد بالساجدين املصلني وثانيها املعىن 



بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذ  يراك حني تقوم للصالة بالناس مجاعة وتقلبه يف الساجدين تصرفه فيما بينهم
كان إماماً هلم وثالثها أنه ال خيفى عليه حالك كلما قمت وتقلبت مع الساجدين يف كفاية أمور الدين ورابعها املراد 

أمتوا الركوع والسجود فواهللا إين ألراكم من ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( خلفه من قوله ) يلي ( تقلب بصره فيمن 
إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ أي ملا تقوله الَْعِليمُ أي مبا تنويه وتعمله وهذا يدل عى أن كونه مسيعاً أمر مغاير لعلمه  مث قال) خلفي 

  باملسموعات وإال لكان لفظ العليم مفيداً فائدته واعلم أنه قرىء ونقلبك
ومتسكوا يف ذلك هبذه اآلية  كانوا مؤمنني) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن الرافضة ذهبوا إىل أن آباء النيب 

 وباخلرب أما هذه اآلية فقالوا قوله تعاىل َتقُوُم َوَتقَلَُّبَك ِفى السَّاجِِديَن حيتمل الوجوه اليت ذكرمت وحيتمل أن يكون املراد
أن اهللا تعاىل نقل روحه من ساجد إىل ساجد كما نقوله حنن وإذا احتمل كل هذه الوجوه وجب محل اآلية على 

مل أزل أنقل من أصالب الطاهرين إىل أرحام ( رورة أنه ال منافاة وال رجحان وأما اخلرب فقوله عليه السالم الكل ض
قالوا فإن متسكتم على )  ٢٨التوبة ( وكل من كان كافراً فهو جنس لقوله تعاىل إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس ) الطاهرات 

قلنا اجلواب عنه أن لفظ األب قد يطلق )  ٧٤األنعام ( إِْبراِهيُم ِالبِيِه ءاَزَر فساد هذا املذهب بقوله تعاىل َوإِذْ قَالَ 
فسموا )  ١٣٣البقرة ( على العم كما قال أبناء يعقوب له َنعُْبُد إِلَاَهَك وَإِلَاَه آَباِئَك إِْبراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق 

يعين العباس وحيتمل أيضاً أن يكون متخذاً ) ردوا على أيب ( سالم إمساعيل أباً له مع أنه كان عماً له وقال عليه ال
 ٨٥ ٨٤األنعام ( ألصنام أب أمه فإن هذا قد يقال له األب قال تعاىل َوِمن ذُّريَِّتِه َداُووُد َوُسلَْيَمانَ إىل قوله َوعِيَسى 

  فجعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أن إبراهيم كان جده من قبل األم) 
نتمسك بقوله تعاىل الِبِيِه ءاَزَر وما ذكروه صرف للفظ عن ظاهره وأما محل قوله َوَتقَلَُّبَك ِفى السَّاجِِدينَ  واعلم أنا

على مجيع الوجوه فغري جائز ملا بينا أن محل املشترك على كل معانيه غري جائز وأما احلديث فهو خرب واحد فال 
  يعارض القرآن

  زَّلُ الشََّياِطُني تََنزَّلُ َعلَى كُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ ُيلْقُونَ السَّْمَع َوأَكْثَرُُهْم كَاِذُبونََهلْ أَُنبِّئُكُْم َعلَى َمن َتَن

اعلم أن اهللا تعاىل أعاد الشبهة املتقدمة وأجاب عنها من وجهني األول قوله َتنَزَّلُ َعلَى كُلّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ وذلك هو 
دعون إىل طاعة الشيطان وحممداً عليه السالم كان يدعو إىل لعن الشيطان الذي قررناه فيما تقدم أن الكفار ي

صلى اهللا عليه ( والرباءة عنه والثاين قوله ُيلْقُونَ السَّْمَع َوأَكْثَرُُهْم كَاِذُبونَ واملراد أهنم كان يقيسون حال النيب 
فكما أن الغالب على سائر الكهنة على حال سائر الكهنة فكأنه قيل هلم إن كان األمر على ما ذكرمت ) وسلم 

صلى ( كذلك أيضاً فلما مل يظهر يف إخبار الرسول ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكذب فيجب أن يكون حال الرسول 
عن املغيبات إال الصدق علمنا أن حاله خبالف حال الكهنة مث إن املفسرين ذكروا يف اآلية وجوهاً ) اهللا عليه وسلم 

روي أهنم كانوا قبل أن حجبوا بالرجم يسمعون إىل املأل األعلى فيختطفون بعض ما يتكلمون  أحدها أهنم الشياطني
به إليهم ألهنم يسمعوهنم ما ) يوحى ( به ممااطلعوا عليه من الغيوب مث يوحون به إىل أوليائهم َوأَكْثَرُُهْم كَاِذُبونَ فيما 

ع من املالئكة وثالثها األفاكون يلقون السمع إىل الشياطني مل يسمعوا وثانيها يلقون إىل أوليائهم السمع أي املسمو
فيلقون وحيهم إليهم ورابعها يلقون املسموع من الشياطني إىل الناس وأكثر األفاكني كاذبون يفترون على الشياطني 

 السمع ويف ما مل يوحوا إليهم فإن قلت ُيلْقُون ما حمله قلت جيوز أن يكون يف حمل النصب على احلال أي تنزل ملقني
حمل اجلر صفة لكل أفاك ألنه يف معىن اجلمع وأن ال يكون له حمل بأن يستأنف كأن قائالً قال مل ننزل على األفاكني 
فقيل يفعلون كيت وكيت فإن قلت كيف قال َوأَكْثَُرُهْم كَاِذُبونَ بعدما قضى عليهم أن كل واحد منهم أفاك قلت 

أهنم الذين ال ينطقون إال بالكذب فأراد أن هؤالء األفاكني قل من يصدق  األفاكون هم الذين يكثرون الكذب ال



  منهم فيما حيكى عن اجلن وأكثرهم يفتري عليهم
يَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ َعلُونَ إِالَّ الَِّذَوالشَُّعَرآُء َيتَّبِعُُهُم الَْغاُوونَ أَلَْم َترَ أَنَُّهْم ِفى كُلِّ وَاٍد َيهِيُمونَ وَأَنَُّهْم َيقُولُونَ َما الَ َيفْ

  لَبٍ َينقَِلُبونَالصَّاِلحَاِت َوذَكَُرواْ اللََّه كَِثرياً َوانَتَصرُواْ ِمن َبْعِد َما ظُِلُمواْ َوَسَيْعلَمْ الَِّذيَن ظَلَُموا أَى َّ ُمنقَ
م ينزلون بالكهانة على اعلم أن الكفار ملا قالوا مل ال جيوز أن يقال إن الشياطني تنزل بالقرآن على حممد كما أهن

وبني الكهنة فذكر ههنا ما يدل ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكهنة وبالشعر على الشعراء مث إنه سبحانه فرق بني حممد 
على الفرق بينه عليه السالم وبني الشعراء وذلك هو أن الشعراء يتبعهم الغاوون أي الضالون مث بني تلك الغواية 

ِفى كُلّ وَاٍد َيهِيُمونَ واملراد منه الطرق املختلفة كقولك أنا يف واد وأنت يف واد وذلك ألهنم قد بأمرين األول أَنَُّهْم 
ميدحون الشيء بعد أن ذموه وبالعكس وقد يعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس وذلك يدل على أهنم ال يطلبون 

ه من أول أمره إىل آخره بقي على طريق فإن) صلى اهللا عليه وسلم ( بشعرهم احلق وال الصدق خبالف أمر حممد 
  واحد وهو الدعوة إىل اهللا تعاىل والترغيب يف اآلخرة واإلعراض عن الدنيا

الثاين أَنَُّهْم َيقُولُونَ َما الَ َيفَْعلُونَ وذلك أيضاً من عالمات الغواة فإهنم يرغبون يف اجلود ويرغبون عنه وينفرون عن 
الس بأدىن شيء صدر عن واحد من أسالفهم مث إهنم ال يرتكبون إال الفواحش البخل ويصرون عليه ويقدحون يف ا
  وذلك يدل على الغواية والضاللة

فإنه بدأ بنفسه حيث قال اهللا تعاىل له فَالَ َتْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً ءاَخَر فََتكُونَ ِمَن ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما حممد 
)  ٢١٤الشعراء ( مث باألقرب فاألقرب حيث قال اهللا تعاىل له َوأَنِذْر َعشَِريَتَك االْقَْربَِني )  ٢١٣الشعراء ( الُْمَعذَّبَِني 

ما كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( وكل ذلك على خالف طريقة الشعراء فقد ظهر هبذا الذي بيناه أن حال حممد 
ميمة بياناً هلذا الفرق استثىن عنهم يشبه حال الشعراء مث إن اهللا تعاىل ملا وصف الشعراء هبذه األوصاف الذ

ِت املوصوفني بأمور أربعة أحدها اإلميان وهو قوله إِالَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ وثانيها العمل الصاحل وهو قوله َوَعِملُواْ الصَّاِلحَا
ِثرياً ورابعها أن ال وثالثها أن يكون شعرهم يف التوحيد والنبوة ودعوة اخللق إىل احلق وهو قوله َوذَكَُرواْ اللََّه كَ

يذكروا هجو أحد إال على سبيل االنتصار ممن يهجوهم وهو قوله َوانَتَصرُواْ ِمن َبْعِد َما ظُِلُمواْ قال اهللا تعاىل الَّ 
تعاىل فََمنِ مث إن الشرط فيه ترك االعتداء لقوله )  ١٤٨النساء ( ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر بِالسُّوء ِمَن الْقَْولِ إِالَّ َمن ظُِلَم 

وقيل املراد هبذا االستثناء عبداهللا بن رواحة )  ١٩٤البقرة ( اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدواْ َعلَْيِه بِمِثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم 
أن رسول اهللا ( وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهري ألهنم كانوا يهجون قريشاً وعن كعب بن مالك 

وكان يقول حلسان بن ) قال له أهجهم فوالذي نفسي بيده هلو أشد عليهم من رشق النبل ) يه وسلم صلى اهللا عل( 
  )قل وروح القدس معك ( ثابت 

هذه فأما قوله تعلى َوَسَيْعلَْم الَِّذيَن ظَلَُمواْ أَى َّ ُمنقَلَبٍ َينقَِلُبونَ فالذي عندي فيه واهللا أعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف 
من الدالئل العقلية ومن أخبار األنبياء املتقدمني مث ) صلى اهللا عليه وسلم ( يل احلزن عن قلب رسوله السورة ما يز

تارة ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذكر الدالئل على نبوته عليه السالم مث ذكر سؤال املشركني يف تسميتهم حممداً 
هن أوالً مث بني الفرق بينه وبني الشاعر ثانياً ختم السورة بالكاهن وتارة بالشاعر مث إنه تعاىل بني الفرق بينه وبني الكا

هبذا التهديد العظيم يعين إن الذين ظلموا أنفسهم وأعرضوا عن تدبر هذه اآليات والتأمل يف هذه البينات فإهنم 
ء سيعلمون بعد ذلك أي منقلب ينقلبون وقال اجلمهور املراد منه الزجر عن الطريقة اليت وصف اهللا هبا هؤال

  الشعراء واألول أقرب إىل نظم السورة من أوهلا إىل آخرها واهللا أعلم



واحلمد هللا رب العاملني وصلواته على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه أمجعني وعلى أزواجه أمهات املؤمنني 
  وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

  سورة النمل

  تسعون وثالث أو أربع أو مخس آيات مكية
ونَ الزَّكَواةَ  َوُهم بِاالٌّ طس ِتلَْك ءَاَياتُ الْقُرَْءاِن َوِكَتابٍ مُّبِنيٍ ُهًدى َوُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَواةَ  َوُيْؤُت

  ِخَرةِ  ُهْم ُيوِقُنونَ
إبانته أنه قد خط فيه كل ما هو كائن اعلم أن قوله ِتلَْك إشارة إىل آيات السورة والكتاب املبني هو اللوح احملفوظ و

فاملالئكة الناظرون فيه يبينون الكائنات وإمنا نكر الكتاب املبني ليصري مبهماً بالتنكري فيكون أفخم له كقوله ِفى 
ات كتاب مبني وقرأ ابن أيب عبلة َوِكَتاٌب مُّبٌِني بالرفع على تقدير وآي)  ٥٥القمر ( َمقَْعِد ِصْدقٍ ِعنَد َملِيٍك مُّقَْتِدرِ 

فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه فإن قلت ما الفرق بني هذا وبني قوله الَر ِتلَْك ءاَياُت الِْكَتابِ َوقُْرءاٍن مُّبِنيٍ 
  قلت ال فرق ألن واو العطف ال تقتضي الترتيب)  ١احلجر ( 

فالنصب على احلال أي هادية ومبشرة والعامل فيها أما قوله ُهًدى وَُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني فهو يف حمل النصب أو الرفع 
ما يف تلك من معىن اإلشارة والرفع على ثالثة أوجه على معىن هي هدى وبشرى وعلى البدل من اآليات وعلى أن 

يكون خرباً بعد خرب أي مجعت آياهتا آيات الكتاب وأهنا هدى وبشرى واختلفوا يف وجه ختصيص اهلدى باملؤمنني 
ألول املراد أنه يهديهم إىل اجلنة وبشرى هلم كقوله تعاىل فََسُيْدِخلُُهْم ِفى َرْحَمةٍ  مَّْنُه َوفَْضلٍ َويَْهدِيهِمْ على وجهني ا

فلهذا اختص به املؤمنون الثاين املراد باهلدى الداللة مث ذكروا يف ختصيصه )  ١٧٥النساء ( إِلَْيهِ ِصراطاً مُّْستَِقيماً 
أنه إمنا خصه باملؤمنني ألنه ذكر مع اهلدى البشرى والبشرى إمنا تكون للمؤمنني وثانيها أن  باملؤمنني وجوهاً أحدها

وثالثها املراد )  ٤٥النازعات ( وجه االختصاص أهنم متسكوا به فخصهم بالذكر كقوله إِنََّما أَنَت مُنِذُر َمن َيْخَشاَها 
  ) ٧٦مرمي ( ل تعاىل َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اْهَتدَواْ ُهًدى من كوهنا ُهًدى ِللُْمْؤِمنَِني أهنا زائدة يف هداهم قا

أما قوله الَِّذيَن يُِقيُمونَ الصَّلَواةَ  فاألقرب أهنا الصلوات اخلمس ألن التعريف باأللف والالم يقتضي ذلك وإقامة 
  ها يف حقهاالصالة أن يؤتى هبا بشرائطها وكذا القول يف الزكاة فإهنا هي الواجبة وإقامتها وضع

أما قوله َوُهم بِاالِْخَرةِ  ُهْم ُيوِقُنونَ ففيه سؤال وهو أن املؤمنني الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ال بد وأن 
يكونوا متيقنني باآلخرة فما الوجه من ذكره مرة أخرى جوابه من وجهني األول أن يكون من مجلة صلة املوصول مث 

سان يف أن يعرف احلق لذاته واخلرب ألجل العمل به وأما عرفان احلق فأقسام كثرية فيه وجهان األول أن كمال اإلن
لكن الذي يستفاد منه طريق النجاة معرفة املبدأ ومعرفة املعاد وأما اخلري الذي يعمل به فأقسام كثرية وأشرفها 

بدأ وقوله ُيِقيُمونَ الصَّلواةَ  َوُيْؤُتونَ الزَّكَواة قسمان الطاعة بالنفس والطاعة باملال فقوله ِللُْمْؤِمنَِني إشارة إىل معرفة امل
َ إشارة إىل الطاعة بالنفس واملال وقوله َوُهم بِاالِْخَرةِ  ُهْم ُيوِقُنونَ إشارة إىل علم املعاد فكأنه سبحانه وتعاىل جعل 

وسطاً بينهما الثاين أن املؤمنني الذي معرفة املبدأ طرفاً أوالً ومعرفة املعاد طرفاً أخرياً وجعل الطاعة بالنفس واملال مت
يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة منهم من هو جازم باحلشر والنشر ومنهم من يكون شاكاً فيه إال أنه يأيت هبذه 

الطاعات لالحتياط فيقول إن كنت مصيباً فيها فقد فزت بالسعادة وإن كنت خمطئاً فيها مل يفتين إال خريات قليلة يف 
يسرية فمن يأيت بالصالة والزكاة على هذا الوجه مل يكن يف احلقيقة مهتدياً بالقرآن أما من كان حازماً هذه املدة ال



باآلخرة كان مهتدياً به فلهذا السبب ذكر هذا القيد الثاين أن جيعل قوله َوُهم بِاالِْخَرةِ  ُهْم ُيوِقُنونَ مجلة اعتراضية 
احلات من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة هم املوقنون باآلخرة وهذا هو كأنه قيل وهؤالء الذين يؤمنون ويعملون الص

األقرب ويدل عليه أنه عقد مجلة ابتدائية وكرر فيها املبتدأ الذي هو ُهْم حىت صار معناها وما يوقن باآلخرة حق 
  شاقاإليقان إال هؤالء اجلامعون بني اإلميان والعمل الصاحل ألن خوف العاقبة حيملهم على حتمل امل

 ُسو ُء الَْعذَابِ َوُهْم ِفى االٌّ ِخَرةِ  إِنَّ الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ بِاالٌّ ِخَرةِ  َزيَّنَّا لَُهْم أَْعمَالَُهْم فَُهْم َيْعَمُهونَ أُْولَاِئَك الَِّذيَن لَُهْم
  ُهُم االٌّ ْخَسُرونَ

لكفار من سوء العذاب فقال إِنَّ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ اعلم أنه تعاىل ملا بني ما للمؤمنني من البشرى أتبعه مبا على ا
بِاالِْخَرةِ  َزيَّنَّا لَُهْم أَْعَمالَُهْم واختلف الناس يف أنه كيف أسند تزيني أعماهلم إىل ذاته مع أنه أسنده إىل الشيطان يف 

ا فقد أجروا اآلية على ظاهرها وذلك ألن اإلنسان ال فأما أصحابن)  ٦٣النحل ( قوله فََزيََّن لَُهُم الشَّْيطَُِّن أَْعَمالَُهْم 
يفعل شيئاً ألبتة إال إذا دعاه الداعي إىل الفعل واملعقول من الداعي هو العلم واالعتقاد والظن بكون الفعل مشتمالً 

ر فيه إىل على منفعة وهذا الداعي ال بد وأن يكون من فعل اهللا تعاىل لوجهني األول أنه لو كان من فعل العبد الفتق
داع آخر ويلزم التسلسل وهو حمال الثاين وهو أن العلم إما أن يكون ضرورياً أو كسبياً فإن كان ضرورياً فال بد 
فيه من تصورين والتصور ميتنع أن يكون مكتسباً ألن املكتسب إن كان شاعراً به فهو متصور له وحتصيل احلاصل 

  حمال وإن مل يكن شاعراً به كان

الغافل عن الشيء ميتنع أن يكون طالباً له فإن قلت هو مشعور به من وجه دون وجه قلت فاملشعور به غافالً عنه و
غري ما هو غري مشعور به فيعود التقسيم املتقدم يف كل واحد من هذين الوجهني وإذا ثبت أن التصور غري مكتسب 

يف حصول التصديق فالتصورات غري ألبتة والعلم الضروري هو الذي يكون حضور كل واحد من تصوريه كافياً 
كسبية وهي مستلزمة للتصديقات فإذن مىت حصلت التصورات حصل التصديق ال حمالة ومىت مل حتصل مل حيصل 

التصديق ألبتة فحصول هذه التصديقات البديهية ليس بالكسب مث إن التصديقات البديهية إن كانت مستلزمة 
ظرية كسبية ألن الزم الضروري ضروري وإن مل تكن مستلزمة هلا مل تكن للتصديقات النظرية مل تكن التصديقات الن

تلك األشياء اليت فرضناها علوماً نظرية كذلك بل هي اعتقادات تقليدية ألنه ال معىن العتقاد املقلد إال اعتقاد 
ادىء األفعال هي حتسيين يفعله ابتداء من غري أن يكون له موجب فثبت هبذا أن العلوم بأسرها ضرورية وثبت أن مب

العلوم فأفعال العباد بأسرها ضرورية واإلنسان مضطر يف صورة خمتار فثبت أن اهللا تعاىل هو الذي زين لكل عامل 
عمله واملراد من التزيني هو أنه خيلق يف قلبه العلم مبا فيه من املنافع واللذات وال خيلق يف قلبه العلم مبا فيه من 

ه الدالئل القاطعة العقلية وجوب إجراء هذه اآلية على ظاهرها أما املعتزلة فإهنم ذكروا املضار واآلفات فقد ثبت هبذ
يف تأويلها وجوهاً أحدها أن املراد بينا هلم أمر الدين وما يلزمهم أن يتمسكوا به وزيناه بأن بينا حسنه وما هلم فيه 

ن وواجب ومحيد العاقبة وهو املراد من قوله من الثواب ألن التزيني من اهللا تعاىل للعمل ليس إال وصفه بأنه حس
ومعىن فَُهْم َيْعَمُهونَ يدل على ذلك ألن املراد فهم يعدلون )  ٧احلجرات ( َحبََّب إِلَْيكُُم االَْميانَ َوَزيََّنُه ِفى قُلُوبِكُْم 

إنعام اهللا تعاىل بذلك  وينحرفون عما زينا من أعماهلم وثانيها أنه تعاىل ملا متعهم بطول العمر وسعة الرزق جعلوا
عليهم ذريعة إىل اتباع شهواهتم وعدم االنقياد ملا يلزمهم من التكاليف فكأنه تعاىل زين بذلك أعماهلم وإليه إشارة 

وثالثها أن إمهاله )  ١٨الفرقان ( املالئكة عليهم السالم يف قوهلم َولَاِكن مَّتَّْعتَُهْم َوءاَباءُهْم حَتَّى َنسُواْ الذّكَْر 
الشيطان وختليته حىت يزين هلم مالبسة ظاهرة للتزيني فأسند إليه واجلواب عن األول أن قوله تعاىل أَْعَمالَُهْم صيغة 
عموم توجب أن يكون اهللا تعاىل قد زين هلم كل أعماهلم حسناً كان العمل أو قبيحاً ومعىن التزيني قد قدمناه وعن 



ر وسعة الرزق فهل هلذه األمور أثر يف ترجيح فاعلية املعصية على تركها الثاين أن اهللا تعاىل ملا متعهم بطول العم
أوليس هلا فيه أثر فإن كان األول فقد دللنا على أن الترجيح مىت حصل فال بد وأن ينتهي إىل حد االستلزام وحينئذ 

ق الغراب وذلك مينع حيصل الغرض وإن مل يكن فيه أثر صارت هذه األشياء بالنسبة إىل أعماهلم كصرير الباب ونعي
  من إسناد فعلهم إليها وهذا بعينه هو اجلواب عن التأويل الثالث الذي ذكروه واهللا أعلم
  أما قوله تعاىل فَُهمْ َيْعَمُهونَ فالعمه التحري والتردد كما يكون حال الضال عن الطريق

أنه القتل واألسر يوم بدر والثاين مطلق العذاب سواء أما قوله أُوْلَِئَك الَِّذيَن لَُهْم ُسوء الَْعذَابِ ففيه وجهان األول 
  كان يف الدنيا أو يف اآلخرة واملراد بالسوء شدته وعظمه

وأما قوله ُهُم االْْخَسُرونَ ففيه وجهان األول أنه ال خسران أعظم من أن خيسر املرء نفسه بأن يسلب عنه الصحة 
عظيم الثاين املراد أهنم خسروا منازهلم يف اجلنة لو أطاعوا فإنه ال والسالمة يف الدنيا ويسلم يف اآلخرة إىل العذاب ال

  مكلف إال وعني له منزل يف اجلنة لو أطاع فإذا عصى عدل به إىل غريه فيكون قد خسر ذلك املنزل

تُ َناراً سَأاتِيكُْم مِّْنَها بَِخَبرٍ أَْو َءاتِيكُمْ َوإِنََّك لَُتلَقَّى الْقُْرَءانَ ِمن لَُّدنْ َحِكيمٍ َعِليمٍ إِذْ قَالَ ُموَسى الًّْهِلِه إِنِّى آَنْس
 اللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني بِِشهَابٍ قََبسٍ لَّعَلَّكُْم َتْصطَلُونَ فَلَمَّا َجآَءَها ُنوِدىَ  أَن ُبورَِك َمن ِفى النَّارِ َوَمْن َحوْلََها َوسُْبَحانَ

  َحِكيُمياُموَسى إِنَّهُ أََنا اللَُّه الَْعزِيزُ الْ
من عند أي حكيم وأي عليم وهذا معىن ) وتلقاه ( أما قوله َوإِنََّك لَُتلَقَّى الْقُْرءانَ ِمن لَُّدنْ َحِكيمٍ َعِليمٍ فمعناه لتؤتاه 

منصوب مبضمر وهو ) إذ ( جميئهما نكرتني وهذه اآلية بساط ومتهيد ملا يريد أن يسوق بعدها من األقاصيص و 
ذلك خذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسى وجيوز أن ينتصب بعليم فإن قيل احلكمة أما  اذكر كأنه قال على أثر

أن تكون نفس العلم والعلم إما أن يكون داخالً فيها فلما ذكر احلكمة فلم ذكر العلم جوابه احلكمة هي العلم 
لعلوم النظرية أشرف من العلوم باألمور العملية فقط والعلم أعم منه ألن العلم قد يكون عملياً وقد يكون نظرياً وا

العملية فذكر احلكمة املشتملة على العلوم العملية مث ذكر العليم وهو البالغ يف كمال العلم وكمال العلم حيصل من 
جهات ثالثة وحدته وعموم تعلقه بكل املعلومات وبقاؤه مصوناً عن كل التغريات وما حصلت هذه الكماالت 

  وتعاىل الثالثة إال يف علمه سبحانه
  واعلم أن اهللا تعاىل ذكر يف هذه السورة أنواعاً من القصص

  القصة األوىل قصة موسى عليه الصالة والسالم
أما قوله إِذْ قَالَ مُوَسى ِالْهِلِه فيدل على أنه مل يكن مع موسى عليه السالم غري امرأته ابنة شعيب عليه السالم وقد 

  ) ٢٩القصص ( رود اخلطاب على لفظ اجلمع وهو قوله اْمكُثُواْ كىن اهللا تعاىل عنها باألهل فتبع ذلك و
أما قوله إِّنى آَنْسُت نَاراً فاملعىن أهنما كانا يسريان ليالً وقد اشتبه الطريق عليهما والوقت وقت برد ويف مثل هذا 

نتفاع بالنار لالصطالء احلال تقوى النفس مبشاهدة نار من بعد ملا يرجى فيها من زوال احلرية يف أمر الطريق ومن اال
فلذلك بشرها فقال إِّنى آَنْستُ َناراً وقد اختلفوا فقال بعضهم املراد أبصرت ورأيت وقال آخرون بل املراد 
  صادفت ووجدت فآنست به واألول أقرب ألهنم ال يفرقون بني قول القائل آنست ببصري ورأيت ببصري

عن حال الطريق ألنه كان قد ضل مث يف الكالم حذف وهو أنه ملا أبصر النار أما قوله إِذْ قَالَ مُوَسى فاخلرب ما خيرب به 
  توجه إليها وقال إِذْ قَالَ ُموَسى يعرف به الطريق



أما قوله إِذْ قَالَ مُوَسى ِالْهِلِه فالشهاب الشعلة والقبس النار املقبوسة وأضاف الشهاب إىل القبس ألنه يكون قبساً 
  جعل القبس بدالً أو صفة ملا فيه من معىن القبس مث ههنا أسئلة وغري قبس ومن قرأ بالتنوين

كاملتدافعني ألن أحدمها ترج واآلخر تيقن )  ٢٩القصص ( السؤال األول إِذْ قَالَ مُوَسى و فَلَمَّا قََضى ُموَسى االَْجلَ 
  نقول جوابه قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه سأفعل كذا وسيكون كذا مع جتويزه اخليبة

  سؤال الثاين كيف جاء بسني التسويف جوابه عدة منه ألهله أنه يأتيهم به وإن أبطأ أو كانت املسافة بعيدةال
بني األمرين وهال مجع بينهما حلاجته إليهما معاً جوابه بىن الرجاء على أنه إن مل ) أو ( السؤال الثالث ملاذا أدخل 

ق وإما اقتباس النار ثقة بعادة اهللا تعاىل ألنه ال يكاد جيمع بني يظفر هبذين املقصودين ظفر بأحدمها إما هداية الطري
  حرمانني على عبده

وأما قوله تعاىل لَّعَلَّكُْم َتْصطَلُونَ فاملعىن لكي تصطلون وذلك يدل على حاجة هبم إىل االصطالء وحينئذ ال يكون 
  ذلك إال يف حال برد

  ارِ َوَمْن َحْولََها َوسُْبَحانَ اللَِّه َرّب الَْعالَِمَني ففيه أحباثأما قوله تعاىل نُوِدىَ  أَن ُبورَِك َمن ِفى النَّ
  البحث األول ءاٍن أن هي املفسرة ألن النداء فيه معىن القول واملعىن قيل له بورك

من يف  البحث الثاين اختلفوا فيمن يف النار على وجوه أحدها أَن ُبورَِك مبعىن تبارك والنار مبعىن النور واملعىن تبارك
النور وذلك هو اهللا سبحانه َوَمْن حَْولََها يعين املالئكة وهو مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وإن كنا نقطع بأن 

هذه الرواية موضوعة خمتلفة وثانيها َمن ِفى النَّارِ هو نور اهللا َوَمْن َحْولََها املالئكة وهو مروي عن قتادة والزجاج 
داه بكالم مسعه من الشجرة يف البقعة املباركة فكانت الشجرة حمالً للكالم واهللا هو املكلم له وثالثها أن اهللا تعاىل نا

بأن فعله فيه دون الشجرة مث إن الشجرة كانت يف النار ومن حوهلا مالئكة فلذلك قال ُبورَِك َمن ِفى النَّارِ َوَمْن 
ى عليه السالم لقربه منها ِمْن َحْولََها يعين املالئكة وهذا أقرب َحْولََها وهو قول اجلبائي ورابعها َمن ِفى النَّارِ هو موس

ُبورَِك َمن ِفى النَّارِ أي من يف مكان ) الكشاف ( ألن القريب من الشيء قد يقال إنه فيه وخامسها قول صاحب 
ِمن َشاِطىء الْوَاِدى النار ومن حول مكاهنا هي البقعة اليت حصلت فيها وهي البقعة املباركة املذكورة يف قوله تعاىل 

( وعنه أيضاً ) تباركت األرض ومن حوهلا ( ويدل عليه قراءة أيب )  ٣٠القصص ( االْيَمنِ ِفى الُْبقَْعةِ  الُْمَباَركَةِ  
  )بوركت النار 

  البحث الثالث السبب الذي ألجله بوركت البقعة وبورك من فيها وحواليها حدوث هذا األمر

هللا موسى عليه السالم وجعله رسوالً وإظهار املعجزات عليه وهلذا جعل اهللا أرض الشام العظيم فيها وهو تكليم ا
وحقت أن تكون )  ٧١األنبياء ( موسومة بالربكات يف قوله وََنجَّْينَاُه َولُوطاً إِلَى االْْرضِ الَِّتى بَاَركَْنا ِفيَها ِللَْعالَِمَني 

  بط الوحي وكفاهتم أحياء وأمواتاًكذلك فهي مبعث األنبياء صلوات اهللا عليهم ومه
البحث الرابع أنه سبحانه جعل هذا القول مقدمة ملناجاة موسى عليه السالم فقوله ُبورَِك َمن ِفى النَّارِ َوَمْن َحْولََها 

فيه  يدل على أنه قد قضى أمر عظيم تنتشر الربكة منه يف أرض الشام كلها وقوله َوُسْبَحانَ اللَِّه َرّب الَْعالَِمَني
فائدتان إحدامها أنه سبحانه نزه نفسه عما ال يليق به يف ذاته وحكمته ليكون ذلك مقدمة يف صحة رسالة موسى 

عليه السالم الثانية أن يكون ذلك إيذاناً بأن ذلك األمر مريده ومكونه رب العاملني تنبيهاً على أن الكائن من جالئل 
  األمور وعظائم الوقائع

جيوز أن يكون ضمري الشأن و أََنا اللَُّه ) إنه ( اهلاء يف ) الكشاف ( َنا اللَُّه الَْعزِيزُ الَْحِكيُم فقال صاحب أما قوله إِنَّهُ أَ
مبتدأ وخرب و العَزِيُز احلَكِيُم صفتان للخرب وأن يكون راجعاً إىل ما دل عليه ما قبله يعين أن مكلمك أنا واهللا بيان 



وهذا متهيد ملا أراد أن يظهره على يده من املعجزة يريد أنا القوي القادر على ) عيني للت( ألنا والعزيز احلكيم صفتان 
ما أفعله حبكمة وتدبري فإن قيل هذا النداء جيوز أن يكون من ) كل ( ما يبعد من األوهام كقلب العصا حية الفاعل 

سنة فيه طريقان األول أنه مسع الكالم عند غري اهللا تعاىل فكيف علم موسى عليه السالم أنه من اهللا جوابه ألهل ال
املنزه عن مشاهبة احلروف واألصوات فعلم بالضرورة أنه صفة اهللا تعاىل الثاين قول أئمة ما وراء النهر وهو أنه عليه 
السالم مسع الصوت من الشجرة فنقول إمنا عرف أن ذلك من اهللا تعاىل ألمور أحدها أن النداء إذا حصل يف النار 

علم أنه من قبل اهللا تعاىل ألن أحداً منا ال يقدر عليه وهو ضعف الحتمال أن يقال الشيطان دخل يف  أو الشجرة
النار والشجرة مث نادى وثانيها جيوز يف نفس النداء أن يكون قد بلغ يف العظم مبلغاً ال يكون إال معجزاً وهو أيضاً 

ر إال وجيوز صدوره منهم وثالثها أنه قد اقترن به معجز ضعيف ألنا ال نعرف مقادير قوى املالئكة والشياطني فال قد
دل على ذلك فقيل إن النار كانت مشتعلة يف شجرة خضراء مل حتترق فصار ذلك كاملعجز وهذا هو األصح واهللا 

  أعلم
َسى الَ َتَخْف إِنِّى الَ َيخَاُف لََدى َّ الُْمْرَسلُونَ إَالَّ َوأَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرَءاَها َتْهَتزُّ كَأَنََّها َجآنٌّ َولَّى ُمْدبِراً وَلَْم ُيَعقِّْب يامُو

ْن غَْيرِ ُسو ٍء ِفى ِتْسعِ َمن ظَلََم ثُمَّ َبدَّلَ ُحْسناً بَْعَد ُسو ٍء فَإِنِّى غَفُوٌر رَّحِيٌم َوأَْدِخلْ َيَدَك ِفى َجْيبَِك َتخُْرْج بَْيَضآَء ِم
بَِها نَُّهْم كَاُنواْ قَْوماً فَاِسِقَني فَلَمَّا َجآَءتُْهْم َءاَياُتَنا مُْبِصَرةً  قَالُواْ َهاذَا ِسْحٌر مُّبٌِني َوَجَحدُواْ َءاَياتٍ إِلَى ِفْرَعْونَ َوقَْوِمِه إِ

  َواْسَتيْقََنتَْهآ أَنفُسُُهْم ظُلْماً َوُعلُّواً فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمفِْسِديَن

يات قدر مر شرحه ولنذكر ما هو من خواص هذا املوضع يقال عالم عطف قوله َوأَلْقِ اعلم أن أكثر ما يف هذا اآل
  )وأن ألق عصاك كالمها تفسري لنودي ) (  ٨النمل ( َعَصاَك جوابه على ُبورَِك َمن ِفى النَّارِ 

سن َجانٌّ على لغة من يهرب من أما قوله كَأَنََّها َجانٌّ فاجلان احلية الصغرية مسيت جاناً ألهنا تستتر عن الناس وقرأ احل
  التقاء الساكنني فيقول شأبة ودأبة

بعد الفرار وإمنا خاف لظنه أن ذلك ألمر أريد به ) مر ( أما قوله َولَمْ ُيَعقّْب معناه مل يرجع يقال عقب املقاتل إذا 
هتم بإظهار معجز فينبغي أن ال خيافوا فيما ويدل عليه إِّنى الَ َيَخاُف لََدى َّ الْمُْرَسلُونَ وقال بعضهم املراد إين إذا أمر

  يتعلق بإظهار ذلك وإال فاملرسل قد خياف ال حمالة
أما قوله تعاىل إَالَّ َمن ظَلََم معناه لكن من ظلم وهو حممول على ما يصدر من األنبياء من ترك األفضل أو الصغرية 

لتعريضات اللطيفة قال احلسن رمحه اهللا كان وحيتمل أن يكون املقصود منه التعريض مبا وجد من موسى وهو من ا
)  ١٦القصص ( واهللا موسى ممن ظلم بقتل القبطي مث بدل فإنه عليه السالم قال َرّب إِّنى ظَلَْمُت َنفِْسى فَاغِْفْر ِلى 

  حبرف التنبيه) أال من ظلم ( وقرىء 
أما ) حسناً ( وسوء الذنب وعن أيب بكر يف رواية عاصم  أما قوله تعاىل ثُمَّ َبدَّلَ ُحْسناً بَْعَد ُسوء فاملراد حسن التوبة

قوله َوأَْدِخلْ َيَدَك ِفى فهو كالم مستأنف وحرف اجلر فيه يتعلق مبحذوف واملعىن اذهب يف تسع آيات إىل فرعون 
ولقائل أن يقول كانت اآليات إحدى عشرة اثنتان منها اليد والعصا والتسع الفلق والطوفان واجلراد والقمل 

  الضفادع والدم والطمسة واجلدب يف بواديهم والنقصان يف مزارعهمو
أما قوله فَلَمَّا َجاءْتُهْم ءاَياُتَنا ُمْبِصَرةً  فقد جعل اإلبصار هلا وهو يف احلقيقة ملتأملها وذلك بسبب نظرهم وتفكرهم 

وهو حنو جمبنة ومبخلة أي مكاناً  فيها أو جعلت كأهنا لظهورها تبصر فتهتدي وقرأ علي بن احلسني وقتادة مُْبِصَرةً 
  يكثر فيه التبصر

أما قوله َواْسَتْيقَنَْتَها أَنفُسُُهْم فالواو فيها واو احلال وقد بعدها مضمرة وفائدة ذكر األنفس أهنم جحدوها بألسنتهم 



  واستيقنوها يف قلوهبم وضمائرهم واالستيقان أبلغ من اإليقان
م أفحش من ظلم من استيقن أهنا آيات بينة من عند اهللا تعاىل مث كابر بتسميتها سحراً أما قوله ظُلْماً َوُعلُّواً فأي ظل

 ٤٦املؤمنون ( بيناً وأما العلو فهو التكرب والترفع عن اإلميان مبا جاء به موسى كقوله فَاسَْتكَْبرُواْ َوكَانُواْ قَْوماً َعاِلَني 
  واهللا أعلم)  ٦٩ ٨مرمي ( ِعِتّياً ) عتياً ( رىء بالضم والكسر كما ق) علياً ( و ) علياً ( وقرىء ) 

  القصة الثانية قصة داود وسليمان عليهما الصالة والسالم
ْيَمانُ َداوُوَد  الُْمْؤِمنَِني َوَورِثَ ُسلََولَقَْد َءاَتْيَنا َداُووَد َوُسلَْيَمانَ ِعلْماً َوقَاالَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذى فَضَّلََنا َعلَى كَِثريٍ مِّْن ِعَباِدِه

 َوُحِشَر ِلْسلَْيَمانَ ُجُنوُدُه ِمنَ َوقَالَ ياأَيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْيرِ َوأُوِتيَنا ِمن كُلِّ َشىْ ٍء إِنَّ َهاذَا لَُهوَ الْفَْضلُ الُْمبُِني
ى َواِدى النَّْملِ قَالَْت َنْملَةٌ  ياأَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُواْ َمَساكَِنكُمْ الَ الْجِنِّ َواِإلْنس َوالطَّْيرِ فَُهْم يُوَزُعونَ َحتَّى إِذَآ أَتَْوا َعلَ

أَنْ أَْشكُرَ نِْعَمَتَك الَِّتى َيْحِطمَنَّكُمْ ُسلَْيَمانُ َوُجُنوُدُه وَُهْم الَ َيْشُعُرونَ فََتَبسََّم ضَاِحكاً مِّن قَْوِلَها َوقَالَ َربِّ أَْوزِعْنِى 
  َعلَى َّ َوَعلَى َواِلَدى َّ َوأَنْ أَْعَملَ َصاِلحاً َتْرَضاُه َوأَْدِخلْنِى بَِرْحمَِتَك ِفى ِعَباِدَك الصَّاِلحَِني أَْنَعْمَت

فإن قيل أليس هذا موضع الفاء دون الواو ) عزيزاً ( أما قوله تعاىل ِعلًْما فاملراد طائفة من العلم أو علماً سنياً 
فصرب جوابه أن الشكر باللسان إمنا حيسن موقعه إذا كان مسبوقاً بعمل )  ١) (  ومنعته( كقولك أعطيته فشكر 

القلب وهو العزم على فعل الطاعة وترك املعصية وبعمل اجلوارح وهو االشتغال بالطاعات وملا كان الشكر باللسان 
قالباً وقاال باللسان احلمد هللا الذي جيب كونه مسبوقاً هبما فال جرم صار كأنه قال ولقد آتينامها علماً فعمال به قلباً و

  فعل كذا وكذا
  وأما قوله تعاىل الَْحْمُد اللَِّه الَِّذى فَضَّلََنا َعلَى كَِثريٍ ّمْن ِعَباِدِه الُْمْؤِمنَِني ففيها أحباث

ضل أحدها أن الكثري املفضل عليه هو من مل يؤت علماً أو من مل يؤت مثل علمهما وفيه أهنما فضال على كثري وف
عليهما كثري وثانيها يف اآلية دليل على علو مرتبة العلم ألهنما أوتيا من امللك ما مل يؤت غريمها فلم يكن شكرمها 

على امللك كشكرمها على العلم وثالثها أهنم مل يفضلوا أنفسهم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع ورابعها 
لعلم مث العلم باهللا وبصفاته أشرف من غريه فوجب أن يكون أن الظاهر يقتضي أن تلك الفضيلة ليست إال ذلك ا

هذا الشكر ليس إال على هذا العلم مث إن هذا العلم حاصل جلميع املؤمنني فيستحيل أن يكون ذلك سبباً لفضيلتهم 
خيطر بباله  على املؤمنني فإذن الفضيلة هو أن يصري العلم باهللا وبصفاته جلياً حبيث يصري املرء مستغرقاً فيه حبيث ال

  شيء من الشبهات وال يغفل القلب عنه يف حني من األحيان وال ساعة من الساعات

أما قوله تعاىل َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ َداوُوُد فقد اختلفوا فيه فقال احلسن املال ألن النبوة عطية مبتدأة وال تورث وقال 
ن لعلم أن املال إذا ورثه الولد فهو أيضاً عطية غريه بل النبوة وقال آخرون بل امللك والسياسة ولو تأمل احلس

مبتدأة من اهللا تعاىل ولذلك يرث الولد إذا كان مؤمناً وال يرث إذا كان كافراً أو قاتالً لكن اهللا تعاىل جعل سبب 
اإلرث فيمن يرث املوت على شرائط وليس كذلك النبوة ألن املوت ال يكون سبباً لنبوة الولد فمن هذا الوجه 

قان وذلك ال مينع من أن يوصف بأنه ورث النبوة ملا قام به عند موته كما يرث الولد املال إذا قام به عند موته يفتر
َق ومما يبني ما قلناه أنه تعاىل لو فصل فقال وورث سليمان داود ماله مل يكن لقوله َوقَالَ يأََبِت أَيَُّها النَّاُس ُعلّْمَنا َمنِط

وورث مقامه من النبوة وامللك حسن ذلك ألن تعليم منطق الطري يكون داخالً يف مجلة ما ورثه  الطَّْيرِ معىن وإذا قلنا
وكذلك قوله تعاىل َوأُوِتيَنا ِمن كُلّ َشىْ ء ألن وارث امللك جيمع ذلك ووارث املال ال جيمعه وقوله إِنَّ َهاذَا لَُهَو 

ملال الذي قد حيصل للكامل والناقص وما ذكره اهللا تعاىل من جنود الْفَْضلُ الُْمبُِني ال يليق أيضاً إال مبا ذكرنا دون ا



سليمان بعده ال يليق إال مبا ذكرناه فبطل مبا ذكرنا قول من زعم أنه مل يرث إال املال فأما إذا قيل ورث املال وامللك 
  )اء ال نورث حنن معاشر األنبي( معاً فهذا ال يبطل بالوجوه اليت ذكرناها بل بظاهر قوله عليه السالم 

 فأما قوله ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها النَّاُس فاملقصود منه تشهري نعمة اهللا تعاىل والتنويه هبا ودعاء الناس إىل التصديق بذكر املعجزة
املنطق كل ما يصّوت به من املفرد واملؤلف املفيد وغري املفيد ) الكشاف ( اليت هي علم منطق الطري قال صاحب 

وكل ( وما أصلح فيه إال مفردات الكلم وقالت العرب نطقت احلمامة ) بإصالح املنطق ( كتابه وقد ترجم يعقوب 
الطري يتفاهم أصواته فالذي علم سليمان عليه السالم من منطق الطري هو ما يفهم بعضه من بعض من ) صنف من 

  مقاصده وأغراضه
أويت وذلك ألن الكل والبعض الكثري يشتركان يف صفة الكثرة  أما قوله تعاىل َوأُوِتيَنا ِمن كُلّ َشىْ ء فاملراد كثرة ما

النمل ( واملشاركة سبب جلواز االستعارة فال جرم يطلق لفظ الكل على الكثري ومثله قوله َوأُوتَِيْت ِمن كُلّ َشىْ ء 
٢٣ (  

لَِّذى فَضَّلََنا واملقصود منه الشكر واحملمدة كما قال أما قوله إِنَّ َهاذَا لَُهَو الْفَْضلُ الُْمبُِني فهو تقرير لقوله الَْحْمُد ِللَِّه ا
فإن قيل كيف قال َعِلْمَنا َوأُوِتيَنا وهو من كالم املتكربين جوابه من ) أنا سيد ولد آدم وال فخر ( عليه السالم 

عاً وقد يتعلق وجهني األول أن يريد نفسه وأباه والثاين أن هذه النون يقال هلا نون الواحد املطاع وكان ملكاً مطا
  بتعظيم امللك مصاحل فيصري ذلك التعظيم واجباً

وأما قوله َوُحِشَر ِلْسلَْيَمانَ ُجُنوُدُه ِمَن الْجِّن وَاإلِْنس َوالطَّْيرِ فاحلشر هو اإلحضار واجلمع من األماكن املختلفة 
على مراده وال يكون كذلك  واملعىن أنه جعل اهللا تعاىل كل هذه األصناف جنوده وال يكون كذلك إال بأن يتصرف

إال مع العقل الذي يصح معه التكليف أو يكون مبنزلة املراهق الذي قد قارب حد التكليف فلذلك قلنا إن اهللا تعاىل 
جعل الطري يف أيامه مما له عقل وليس كذلك حال الطيور يف أيامنا وإن كان فيها ما قد أهلمه اهللا تعاىل الدقائق اليت 

  ها أو خصها اهللا هبا ملنافع العباد كالنحل وغريهخصت باحلاجة إلي

وأما قوله تعاىل فَُهمْ ُيوَزُعونَ معناه حيبسون وهذا ال يكون إال إذا كان يف كل قبيل منها وازع ويكون له تسلط على 
ن من يرده ويكفه ويصرفه فالظاهر يشهد هبذا القدر والذي جاء يف اخلرب من أهنم كانوا مينعون من يتقدم ليكو

  مسريه مع جنوده على ترتيب فغري ممتنع
أما قوله تعاىل َحتَّى إِذَا أََتْوا َعلَى َواِدى النَّْملِ فقيل هو واد بالشام كثري النمل ويقال مل عدي أََتْوا بعلى فجوابه من 

ن قوهلم أتى وجهني األول أن إتياهنم كان من فوق فأتى حبرف االستعالء والثاين أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره م
بلغ آخره كأهنم أرادوا أن ينزلوا عند منقطع الوادي وقرىء َنْملَةٌ  يأَيَُّها أَيَُّها النَّْملِ ) أنفذه و ( على الشيء إذا 

كقوهلم ( بضم امليم وبضم النون وامليم وكان األصل النمل بوزن الرجل والنمل الذي عليه االستعمال ختفيف عنه 
  ) ١) ( السبع يف السبع 

أما قوله تعاىل قَالَْت َنْملَةٌ  فاملعىن أهنا تكلمت بذلك وهذا غري مستبعد فإن اهللا تعاىل قادر على أن خيلق فيها العقل 
والنطق وعن قتادة أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال سلوا عما شئتم وكان أبو حنيفة رمحه اهللا حاضراً وهو 

كانت ذكراً أم أنثى فسألوه فأفحم فقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه كانت غالم حدث فقال سلوه عن منلة سليمان أ
وذلك ) قال منلة ( أنثى فقيل له من أين عرفت فقال من كتاب اهللا تعاىل وهو قوله قَالَْت َنْملَةٌ  ولو كان ذكراً لقال 

حنو قوهلم محامة ذكر ومحامة أنثى ألن النملة مثل احلمامة والشاة يف وقوعها على الذكر واألنثى فيميز بينهما بعالمة 
  وهو وهي



أما قوله تعاىل اْدُخلُواْ َمَساِكَنكُْم فاعلم أن النملة ملا قاربت حد العقل ال جرم ذكرت مبا يذكر به العقالء فلذلك 
يكون هنياً بدالً من  قال تعاىل اْدُخلُواْ َمَساِكَنكُْم فإن قلت الَ َيْحِطمَنَّكُْم ما هو قلت حيتمل أن يكون جواباً لألمر وأن

األمر واملعىن ال تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم على طريقة ال أرينك ههنا ويف هذه اآلية تنبيه على أمور أحدها أن 
من يسري يف الطريق ال يلزمه التحرز وإمنا يلزم من يف الطريق التحرز وثانيها أن النملة قالت َوُهمْ الَ َيشُْعُرونَ كأهنا 

معصوم فال يقع منه قتل هذه احليوانات إال على سبيل السهو وهذا تنبيه عظيم على وجوب اجلزم عرفت أن النيب 
بعصمة األنبياء عليهم السالم وثالثها ما رأيت يف بعض الكتب أن تلك النملة إمنا أمرت غريها بالدخول ألهنا خافت 

اهللا تعاىل وهذا هو املراد بقوله الَ َيْحِطَمنَّكُْم  على قومها أهنا إذا رأت سليمان يف جاللته فرمبا وقعت يف كفران نعمة
ُسلَْيَمانُ فأمرهتا بالدخول يف مساكنها لئال ترى تلك النعم فال تقع يف كفران نعمة اهللا تعاىل وهذا تنبيه على أن 

) طمنكم ال حي( بتخفيف النون وقرىء ) ال حيطمنكم ( و ) مسكنكم ( جمالسة أرباب الدنيا حمذورة ورابعها قرىء 
  بفتح الطاء وكسرها وأصلها حيطمنكم

مبعىن أنه قد جتاوز حد التبسم ) وآخذاً فيه ( أما قوله تعاىل فََتَبسََّم َضاِحكاً ّمن قَْوِلَها يعين تبسم شارعاً يف الضحك 
 )وشفقتهم ( إىل الضحك وإمنا ضحك ألمرين أحدمها إعجابه مبا دل من قوهلا على ظهور رمحته ورمحة جنوده 

وعلى شهرة حاله وحاهلم يف باب التقوى وذلك قوهلا َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ والثاين سروره مبا آتاه اهللا مما مل يؤت أحداً 
  من مساعه لكالم النملة وإحاطته مبعناه

حقيقة أوزعىن اجعلين أزع شكر نعمتك عندي وأكفه عن ) الكشاف ( أما قوله تعاىل َرّب أَْوزِْعنِى فقال صاحب 
ينقلب عين حىت أكون شاكراً لك أبداً وهذا يدل على مذهبنا فإن عند املعتزلة كل ما أمكن فعله من األلطاف  أن

  فقد صارت مفعولة وطلب حتصيل احلاصل عبث
اً وأما قوله تعاىل َوَعلَى وَاِلَدى َّ فذلك ألنه عد نعم اهللا تعاىل على والديه نعمة عليه ومعىن قوله َوأَنْ أَْعَملَ َصاِلح

تَْرَضاُه طلب اإلعانة يف الشكر ويف العمل الصاحل مث قال َوأَْدِخلْنِى بَِرْحمَِتَك ِفى ِعَباِدَك الصَّاِلِحَني فلما طلب يف 
الدنيا اإلعانة على اخلريات طلب أن جيعل يف اآلخرة من الصاحلني وقوله بَِرْحمَِتَك يدل على أن دخول اجلنة برمحته 

انب العبد واعلم أن سليمان عليه السالم طلب ما يكون وسيلة إىل ثواب اآلخرة أوالً مث وفضله ال باستحقاق من ج
طلب ثواب اآلخرة ثانياً أما وسيلة الثواب فهي أمران أحدمها شكر النعمة السالفة والثاين االشتغال بسائر أنواع 

ى أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتى أَْنَعْمَت َعلَى َّ وملا كان اخلدمة أما االشتغال بشكر النعمة السالفة فهي قوله تعاىل َرّب أَْوزِْعنِ
اإلنعام على اآلباء إنعاماً على األبناء ألن انتساب االبن إىل أب شريف نعمة من اهللا تعاىل على االبن ال جرم اشتغل 

ة فقوله َوأَنْ أَْعَملَ صَاِلحاً تَْرَضاهُ بشكر نعم اهللا على اآلباء بقوله َوَعلَى َواِلَدى َّ وأما االشتغال بسائر أنواع اخلدم
وأما طلب ثواب اآلخرة فقوله َوأَْدِخلْنِى بَِرْحمَِتَك ِفى ِعَباِدَك الصَّاِلِحَني فإن قيل درجات األنبياء أعظم من درجات 

ِلًما وَأَلْحِقْنِى األولياء والصاحلني فما السبب يف أن األنبياء يطلبون جعلهم من الصاحلني فقال يوسف َتَوفَّنِى ُمْس
 بِالصَّاِلِحَني وقال سليمان أَْدِخلْنِى بَِرْحَمِتَك ِفى ِعبَاِدَك الصَّاِلِحَني جوابه الصاحل الكامل هو الذي ال يعصي اهللا وال

  يهم مبعصية وهذه درجة عالية واهللا أعلم
َن الْغَآِئبَِني ُألَعذَِّبنَُّه َعذَاباً َشدِيداً أَْو الّذَْبَحنَُّه أَْو لََيأِْتيَنِّى بُِسلْطَاٍن مُّبِنيٍ َوَتفَقََّد الطَّْيَر فَقَالَ مَاِليَ الَ أََرى الُْهْدُهدَ أَْم كَانَ ِم

أُوِتَيْت ِمن كُلِّ ةً  َتْمِلكُُهْم َوفََمكَثَ غَْيَر َبِعيٍد فَقَالَ أََحطتُ بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه َوجِئُْتَك ِمن َسَبإٍ بِنََبإٍ َيِقنيٍ إِنِّى َوَجدتُّ اْمرَأَ
أَْعمَالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ  َشىْ ٍء َولََها َعْرٌش َعِظيٌم َوَجدتَُّها َوقَْوَمَها َيْسُجدُونَ ِللشَّْمسِ ِمن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ

  السَّبِيلِ فَُهْم الَ يَْهَتُدونَ



هم ذلك أنه إمنا تفقده ألمر خيتص به ذلك الطري واختلفوا فيما ألجله اعلم أن سليمان عليه السالم ملا تفقد الطري أو
  تفقده على وجوه أحدها قول وهب أنه أخل بالنوبة اليت كان ينوهبا فلذلك تفقده

وثانيها أنه تفقده ألن مقاييس املاء كانت إليه وكان يعرف الفصل بني قريبه وبعيده فلحاجة سليمان إىل ذلك طلبه 
  ا أنه كان يظله من الشمس فلما فقد ذلك تفقدهوتفقده وثالثه

صره فقال أما قوله فَقَالَ َماِلَي ِلىَ  الَ أََرى الُْهْدُهدَ أَْم كَانَ ِمَن الَْغاِئبَِني فأم هي املنقطعة نظر إىل مكان اهلدهد فلم يب
غائب فأضرب عن ذلك  ما يل ال أراه على معىن أنه ال يراه وهو حاضر لساتر ستره أو غري ذلك مث الح له أنه
  وأخذ يقول أهو غائب كأنه يسأل عن صحة ما الح له ومثله قوهلم إهنا إلبل أم شاء

 فيمن هو مكلف أو أما قوله الَعذَّبنَُّه َعذَاباً َشدِيداً أَْو الَذَْبَحنَّهُ أَْو لَيَأِْتيَّنى بُِسلْطَاٍن مُّبِنيٍ فهذا ال جيوز أن يقوله إال
لح ألن يؤدب مث اختلفوا يف قوله الَعذَّبنَُّه فقال ابن عباس إنه نتف الريش واإللقاء يف فيمن قارب العقل فيص

الشمس وقيل أن يطلى بالقطران ويشمس وقيل أن يلقى للنمل فتأكله وقيل إيداعه القفص وقيل التفريق بينه وبني 
  يل أللزمنه خدمة أقرانهإلفه وقيل أللزمنه صحبة األضداد وعن بعضهم أضيق السجون معاشرة األضداد وق

كقولك عن قريب ووصف مكثه ) غري زمان بعيد ( أما قوله فََمكَثَ فقد قرىء بفتح الكاف وضمها غَْيَر َبعِيٍد 
  بقصر املدة للداللة على إسراعه خوفاً من سليمان وليعلم كيف كان الطري مسخراً له

مان على أن يف أدىن خلق اهللا تعاىل من أحاط علماً مبا مل حيط به أما قوله أَحَطُت بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه ففيه تنبيه لسلي
  فيكون ذلك لطفاً يف ترك اإلعجاب واإلحاطة بالشيء علماً أن يعلم من مجيع جهاته

أما قوله َوجِئُْتَك ِمن َسَبإٍ بَِنَبإٍ َيِقنيٍ فاعلم أن سبأ قرىء بالصرف ومنعه وقد روي بسكون الباء وعن ابن كثري يف 
ة سبا باأللف كقوهلم ذهبوا أيدي سبا وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان فمن جعله امساً للقبيلة مل رواي

يصرف ومن جعله امساً للحي أو لألب األكرب صرف مث مسيت مدينة مأرب بسبأ وبينها وبني صنعاء مسرية ثالثة أيام 
  والنبأ اخلرب الذي له شأن

الكالم الذي يتعلق باللفظ وشرط حسنه صحة املعىن ولقد جاء ههنا زائداً على  وقوله ِمن َسَبإٍ بَِنَبإٍ من حماسن
خبرب لكان املعىن صحيحاً ولكن لفظ النبأ أوىل ملا فيه ) بنبأ ( الصحة فحسن لفظاً ومعىن أال ترى أنه لو وضع مكان 

  من الزيادة اليت يطابقها وصف احلال
ُهْم فاملرأة بلقيس بنت شراحيل وكان أبوها ملك أرض اليمن وكانت هي وقومها أما قوله إِّنى َوَجدتُّ اْمَرأَةً  َتْمِلكُ

جموساً يعبدون الشمس والضمري يف متلكهم راجع إىل سبأ فإن أريد به القوم فاألمر ظاهر وإن أريدت املدين فمعناه 
  متلك أهلها

وتَِيْت ِمن كُلّ َشىْ ء مع قول سليمان َوأُوِتيَنا ِمن وأما قوله َوأُوِتَيْت ِمن كُلّ َشىْ ء ففيه سؤال وهو أنه كيف قال َوأُ
فكأن اهلدهد سوى بينهما جوابه أن قول سليمان عليه السالم يرجع إىل ما أويت من النبوة )  ١٦النمل ( كُلّ َشىْ ء 

  واحلكمة مث إىل امللك وأسباب الدنيا وأما قول اهلدهد فلم يكن إال إىل ما يتعلق بالدنيا
لََها عَْرٌش َعِظيٌم ففيه سؤال وهو أنه كيف استعظم اهلدهد عرشها مع ما كان يرى من ملك سليمان وأما قوله َو

  وأيضاً فكيف سوى بني عرش بلقيس وعرش اهللا تعاىل يف الوصف بالعظيم واجلواب عن

ع جاللته األول جيوز أن يستصغر حاهلا إىل حال سليمان فاستعظم هلا ذلك العرش وجيوز أن ال يكون لسليمان م
مثله كما قد يتفق لبعض األمراء شيء ال يكون مثله عند السلطان وعن الثاين أن وصف عرشها بالعظم تعظيم له 



باإلضافة إىل عروش أبناء جنسها من امللوك ووصف عرش اهللا بالعظم تعظيم له بالنسبة إىل سائر ما خلق من 
  السموات واألرض واعلم أن ههنا حبثني

ملالحدة طعنت يف هذه القصة من وجوه أحدها أن هذه اآليات اشتملت على أن النملة واهلدهد البحث األول أن ا
تكلما بكالم ال يصدر ذلك الكالم إال من العقالء وذلك جير إىل السفسطة فإنا لو جوزنا ذلك ملا أمنا يف النملة اليت 

سيبويه وكذا القول يف القملة والصئبان  نشاهدها يف زماننا هذا أن تكون أعلم باهلندسة من إقليدس وبالنحو من
وجيوز أن يكون فيهم األنبياء والتكاليف واملعجزات ومعلوم أن من جوز ذلك كان إىل اجلنون أقرب وثانيها أن 

سليمان عليه السالم كان بالشام فكيف طار اهلدهد يف تلك اللحظة اللطيفة من الشام إىل اليمن مث رجع إليه وثالثها 
سليمان عليه السالم حال مثل تلك امللكة العظيمة مع ما يقال إن اجلن واإلنس كانوا يف طاعة  كيف خفي على

سليمان وإنه عليه السالم كان ملك الدنيا بالكلية وكان حتت راية بلقيس على ما يقال اثنا عشر ألف ملك حتت 
دة بلقيس حال طريان اهلدهد إال مسرية راية كل واحد منهم مائة ألف ومع أنه يقال إنه مل يكن بني سليمان وبني بل

ثالثة أيام ورابعها من أين حصل للهدهد معرفة اهللا تعاىل ووجوب السجود له وإنكار سجودهم للشمس وإضافته 
إىل الشيطان وتزيينه واجلواب عن األول أن ذلك االحتمال قائم يف أول العقل وإمنا يدفع ذلك باإلمجاع وعن 

  قار العامل إىل القادر املختار يزيل هذه الشكوكالبواقي أن اإلميان بافت
أن فعل البحث الثاين قالت املعتزلة قوله َيْسُجُدونَ ِللشَّْمسِ ِمن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم يدل على 

د الذم وألنه بني أهنم ال العبد من جهته ألنه تعاىل أضاف ذلك إىل الشيطان بعد إضافته إليهم وألنه أورده مور
يهتدون واجلواب من وجوه أحدها أن هذا قول اهلدهد فال يكون حجة وثانيها أنه متروك الظاهر فإنه قال فََصدَُّهمْ 

َعنِ السَّبِيلِ وعندهم الشيطان ما صد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدوداً ممنوعاً لسقط عنه التكليف فلم يبق 
  املدح والذم واجلواب قد تقدم عنه مراراً فال فائدة يف اإلعادة واهللا أعلم ههنا إال التمسك بفصل

ُه الَ إله إِالَّ ُهَو َربُّ أَالَّ َيْسُجُدواْ للَِّه الَِّذى ُيخْرُِج الَْخْبَء ِفى السََّماَواِت واألرض َوَيعْلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ اللَّ
ظُْر َماذَا َننظُُر أََصَدقَْت أَْم كُنَت ِمَن الْكَاِذبَِني اذَْهب بِِّكَتابِى َهاذَا فَأَلِْقْه إِلَْيهِمْ ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَاْنالْعَْرشِ الَْعِظيمِ قَالَ َس

  َيْرجُِعونَ
  وفيه مسائل

  ) أال( املسألة األوىل اعلم أن يف قوله تعاىل أَالَّ َيْسُجدُواْ قراءات أحدها قراءة من قرأ بالتخفيف 

  للتنبيه ويا حرف النداء ومناداه حمذوف كما حذفه من قال أال يا اسلمى يا دار ميَّ على البلى
  وال زال منهالً جبرعائك القطر

وثانيها بالتشديد أراد فصدهم عن السبيل لئال يسجدوا فحذف اجلار مع أن وجيوز أن تكون ال مزيدة ويكون املعىن 
قراءة األعمش هال بقلب اهلمزة هاء وعن ) هي ( ثالثها وهي حرف عبداهللا و أن يسجدوا و) إال ( فهم ال يهتدون 

عبداهللا هال تسجدون مبعىن أال تسجدون على اخلطاب ورابعها قراءة أيب إِال َيْسُجُدونَ للَِّه الَِّذى ُيخْرُِج الَْخْبء ِفى 
  السََّماَواِت َواالْْرَض َوَيْعلََم ِسرَّكُْم َوَما ُتْعِلُنونَ

ألة الثانية قال أهل التحقيق قوله أَالَّ َيْسُجُدواْ جيب أن يكون مبعىن األمر ألنه لو كان مبعىن املنع من السجدة مل املس
  يكن لوصفه تعاىل مبا يوجب أن يكون السجود له وهو كونه قادراً على إخراج اخلبء عاملاً باألسرار معىن

لقدرة والعلم أما القدرة فقوله ُيخْرُِج الَْخْبء ِفى السََّماوَاِت املسألة الثالثة اآلية دلت على وصف اهللا تعاىل با
َواالْْرَض ومسي املخبوء باملصدر وهو يتناول مجيع أنواع األرزاق واألموال وإخراجه من السماء بالغيث ومن األرض 



  بالنبات وأما العلم فقوله َوَيْعلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ
من هذا الكالم الرد على من يعبد الشمس وحترير الداللة هكذا اإلله جيب أن يكون قادراً على  واعلم أن املقصود

إخراج اخلبء وعاملاً باخلفيات والشمس ليست كذلك فهي ال تكون إهلاً وإذا مل تكن إهلاً مل جيز السجود هلا أما أنه 
ا أنه واجب لذاته فال ختتص قادريته وعامليته ببعض سبحانه وتعاىل جيب أن يكون قادراً عاملاً على الوجه املذكور فلم

املقدورات واملعلومات دون البعض وأما أن الشمس ليست كذلك فألهنا جسم متناه وكل ما كان متناهياً يف الذات 
كان متناهياً يف الصفات وإذا كان كذلك فحينئذ ال يعلم كوهنا قادرة على إخراج اخلبء عاملة باخلفيات فإذا مل 

من حاهلا ذلك مل يعلم من حاهلا كوهنا قادرة على جلب املنافع ودفع املضار فرجع حاصل الداللة إىل ما ذكره  يعلم
ويف قوله للَِّه الَِّذى )  ٤٢مرمي ( إبراهيم عليه السالم يف قوله ِلَم َتعُْبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ يَْبِصُر َوالَ يُْغنِى َعنكَ َشْيئاً 

ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض وجه آخر وهو أن هذا إشارة إىل ما استدل به إبراهيم عليه السالم يف قوله  ُيْخرُِج الَْخْبء
( ويف قوله إِنَّ اللََّه يَأِْتى بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمْشرِقِ فَأِْت بَِها ِمَن الَْمغْرِبِ )  ٢٥٨البقرة ( رَّبَي الَِّذى ُيْحىِ  َوُيِميُت 

ألنه سبحانه وتعاىل هو الذي خيرج الشمس من املشرق بعد أفوهلا يف املغرب فهذا هو إخراج  وذلك)  ٢٥٨البقرة 
ومن قوله فَإِنَّ اللََّه )  ٧٦األنعام ( اخلبء يف السموات وهو املراد من قول إبراهيم عليه السالم ال أُِحبُّ االِْفِلَني 

الشعراء ( الَْمْغرِبِ ومن قوله موسى عليه السالم رَّبُّ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ  َيأِْتى بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأِْت بَِها ِمَن
وحاصله يرجع إىل أن أفول الشمس وطلوعها يدالن على كوهنا حتت تدبري مدبر قاهر فكانت العبادة )  ٢٨

لصلب والترائب لقاهرها واملتصرف فيها أوىل وأما إخراج اخلبء من األرض فهو يتناول إخراج النطفة من ا
وتكوين اجلنني منه فإن قيل إن إبراهيم وموسى عليهما السالم قدما داللة األنفس على داللة اآلفاق فإن إبراهيم 

ْم َوَربُّ قال رَّبَي الَِّذى ُيْحىِ  َوُيِميُت مث قال فَإِنَّ اللََّه يَأِْتى بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمْشرِقِ وموسى عليه السالم قال رَبُّكُ
مث قال رَّبُّ الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِ فلم كان األمر ههنا بالعكس فقدم خبء )  ٢٦الشعراء ( اَباِئكُمُ االْوَِّلَني ء

السموات على خبء األرض جوابه أن إبراهيم وموسى عليهما السالم ناظراً مع من ادعى إهلية البشر فال جرم 
إهلية السموات وههنا املناظرة مع من ادعى إهلية الشمس لقوله َوَجدتَُّها ابتدأ بإبطال إهلية البشر مث انتقال إىل إبطال 
  َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ لِلشَّْمسِ ِمن ُدوِن اللَِّه

  فال جرم ابتدأ بذكر السماويات مث باألرضيات
بني افتقار السموات واألرض وما بينهما إىل أما قوله اللَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو َربُّ الْعَْرشِ الَْعِظيمِ فاملراد منه أنه سبحانه ملا 

املدبر ذكر بعد ذلك أن ما هو أعظم األجسام فهي خملوقة ومربوبة وذلك يدل على أنه سبحانه هو املنتهى يف 
  القدرة والربوبية إىل ما ال يزيد عليه واهللا أعلم

  ب العزةاملسألة الرابعة قيل من أََحطُت إىل الَْعظِيمِ كالم اهلدهد وقيل كالم ر
املسألة اخلامسة احلق أن سجدة التالوة واجبة يف القراءتني مجيعاً وهو قول الشافعي وأيب حنيفة رمحة اهللا عليهما 

ألهنم أمجعوا على أن سجدات القرآن أربع عشرة سجدة وهذا واحد منها وألن مواضع السجدة إما أمر هبا أو مدح 
ني أمر بالسجود واألخرى ذم للتارك فثبت أن الذي ذكره الزجاج من ملن أتى هبا أو ذم ملن تركها وإحدى القراءت

  وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد غري ملتفت إليه
)  ٢٤النمل ( املسألة السادسة يقال هل يفرق الواقف بني القراءتني جوابه نعم إذا خفف وقف على فَُهْم الَ َيهَْتُدونَ 

  )العرش العظيم ( على أال يا مث ابتدأ اسجدوا وإذا شدد مل يقف إال على مث ابتدأ بأال يسجدوا وإن شاء وقف 
أما قوله َسَننظُُر فمن النظر الذي هو التأمل وأراد صدقت أم كذبت إال أن أَْم كُنَت ِمَن الْكَاِذبَِني أبلغ ألنه إذا كان 



أَلِْقْه إِلَْيهِْم على لفظ اجلمع ألنه قال معروفاً بالكذب كان متهماً بالكذب فيما أخرب به فلم يوثق به وإمنا قال فَ
  فقال فَأَلِْقْه إِلَيْهِْم أي إىل الذين هذا دينهم)  ٢٤النمل ( َوَجدتَُّها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ ِللشَّْمسِ 

ُعونَ من قوله أما قوله ثُمَّ َتَولَّ َعنُْهْم أي تنح عنهم إىل مكان قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولونه مبسمع منك و َيْرجِ
  ويقال دخل عليها من كوة وألقى إليها الكتاب وتوارى يف الكوة)  ٣٠سبأ ( تعاىل يَْرجُِع بَْعُضُهمْ إِلَى َبْعضٍ الْقَْولَ 

ْحَمنِ الرَِّحيمِ أَالَّ َتْعلُواْ َعلَى َّ َوأُْتونِى قَالَْت ياأَيَُّها الَْمُأل إِنَّى أُلِْقىَ  إِلَى َّ ِكَتاٌب كَرٌِمي إِنَُّه ِمن ُسلَْيَمانَ وَإِنَُّه بِْسمِ اللَِّه الرَّ
أُْولُواْ قُوَّةٍ  َوأُولُو بَأْسٍ  ُمْسِلِمَني قَالَْت ياأَيَُّها الَْمأل أَفُْتونِى ِفى أَْمرِى َما كُنُت قَاِطَعةً  أَْمراً َحتَّى َتشَْهُدوِن قَالُواْ َنْحُن

  َماذَا َتأْمُرِيَن َشِديٍد وَاالٌّ ْمُر إِلَْيِك فَانظُرِى
الكتاب فهو اعلم أن قوله قَالَْت ياأَيَُّها أَيَُّها الَْمال إِّنى أُلِْقىَ  إِلَى َّ ِكَتاٌب كَرٌِمي مبعىن أن يقال إن اهلدهد ألقى إليها 

حمذوف كأنه ثابت روي أهنا كانت إذا رقدت غلقت األبواب ووضعت املفاتيح حتت رأسها فدخل من كوة وطرح 
  على حنرها وهي مستلقية وقيل نقرها فانتبهت فزعة الكتاب

أما قوله ِكَتاٌب كَرٌِمي ففيه ثالثة أوجه أحدها حسن مضمونه وما فيه وثانيها وصفته بالكرمي ألنه من عند ملك كرمي 
 يكتب إىل العجم( وكان عليه السالم ) كرم الكتاب ختمه ( وثالثها أن الكتاب كان خمتوماً وقال عليه السالم 

  )فقيل له إهنم ال يقبلون إال كتاباً عليه خامت فاختذ لنفسه خامتاً 
  أما قوله إِنَُّه ِمن ُسلَْيَمانَ وَإِنَُّه بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ففيه أحباث

هو وما هو فقالت البحث األول أنه استئناف وتبيني ملا ألقى إليها كأهنا ملا قالت إين ألقي إيلَّ كتاب كرمي قيل هلا ممن 
لَْيَمانَ إنه من سليمان وإنه كيت وكيت وقرأ عبداهللا إِنَُّه ِمن ُسلَْيَمانَ وَإِنَُّه بِْسمِ اللَِّه عطفاً على إِّنى وقرىء إِنَُّه ِمن ُس
من  َوإِنَُّه بالفتح وفيه وجهان أحدمها أنه بدل من كتاب كأنه قيل ألقي إيلَّ أنه من سليمان وثانيهما أن يريد أن

أن من سليمان وأن بسم ( سليمان وألنه بسم اهللا كأهنا عللت كرمه بكونه من سليمان وتصديره بسم اهللا وقرأ أيب 
مفسرة أيضاً ومعىن ال تعلوا ال تتكربوا كما تفعل امللوك وقرأ ابن عباس ) أال تعلوا ( على أن املفسرة وأن يف ) اهللا 

  بالغني معجمة من الغلو وهي جماوزة احلد
البحث الثاين يقال ملا قدم سليمان امسه على قوله بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ جوابه حاشاه من ذلك بل ابتدأ هو 

ببسم اهللا الرمحن الرحيم وإمنا ذكرت بلقيس أن هذا الكتاب من سليمان مث حكت ما يف الكتاب واهللا تعاىل حكى 
  ذلك فالتقدمي واقع يف احلكاية

لث أن األنبياء عليهم السالم ال يطيلون بل يقتصرون على املقصود وهذا الكتاب مشتمل على متام البحث الثا
املقصود وذلك ألن املطلوب من اخللق إما العلم أو العمل والعلم مقدم على العمل فقوله بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ 

  عاملاً قادراً حياً مريداً حكيماً رحيماًمشتمل على إثبات الصانع سبحانه وتعاىل وإثبات كونه 
  وأما قوله أَالَّ َتْعلُواْ َعلَى َّ فهو هني عن االنقياد لطاعة النفس واهلوى والتكرب

وأما قوله َوأْتُونِى ُمْسِلِمَني فاملراد من املسلم إما املنقاد أو املؤمن فثبت أن هذا الكتاب على وجازته حيوي كل ما ال 
والدنيا فإن قيل النهي عن االستعالء واألمر باالنقياد قبل إقامة الداللة على كونه رسوالً حقاً يدل بد منه يف الدين 

على االكتفاء بالتقليد جوابه معاذ اهللا أن يكون هناك تقليد وذلك ألن رسول سليمان إىل بلقيس كان اهلدهد 
على صدق املدعي فلما كانت تلك  ورسالة اهلدهد معجز واملعجز يدل على وجود الصانع وعلى صفاته ويدل

  الرسالة داللة تامة على التوحيد والنبوة ال جرم مل يذكر يف الكتاب دليالً آخر
أما قوله قَالَْت ياأَيَُّها الَْمالَ أَفْتُونِى ِفى أَْمرِى فالفتوى هي اجلواب يف احلادثة اشتقت على طريق االستعارة من الفىت 



الفىت وقصدت باالنقطاع إليهم واستطالع رأيهم تطييب قلوهبم َما كُنُت قَاِطَعةً  أَْمراً يف السن أي أجيبوين يف األمر 
  أَيُّ ال لََك أمْراً إال مبحضركم

يف ) والثبات ( واملراد بالبأس النجدة ) والعدد ( أما قوله قَالُواْ َنْحُن أُْولُواْ قُوَّةٍ  فاملراد قوة األجسام وقوة اآلالت 
واب أن القوم ذكروا أمرين أحدمها إظهار القوة الذاتية والعرضية ليظهر أهنا إن أرادهتم للدفع احلرب وحاصل اجل

واحلرب وجدهتم حبيث تريد واآلخر قوهلم وَاالْْمُر إِلَْيِك فَانظُرِى َماذَا َتأْمُرِيَن ويف ذلك إظهار الطاعة هلا إن أرادت 
  السلم وال ميكن ذكر جواب أحسن من هذا واهللا أعلم

ونَ وَإِنِّى مُْرِسلَةٌ  إِلَيْهِْم بَِهِديَّةٍ  قَالَْت إِنَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُواْ قَْرَيةً  أَفَْسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزَّةَ  أَْهِلَهآ أَِذلَّةً  َوكَذاِلَك َيفَْعلُ
دُّوَننِ بَِمالٍ فََمآ ءَاَتانِى اللَُّه َخْيٌر مِّمَّآ َءاَتاكُْم َبلْ أَنُتمْ بَِهِديَِّتكُمْ فََناِظَرةٌ  بَِم َيْرجُِع الْمُْرَسلُونَ فَلَمَّا َجآَء ُسلَْيَمانَ قَالَ أَُتِم

  ُهْم َصاِغُرونََتفَْرُحونَ اْرجِْع إِلَْيهِْم فَلَنَأِْتَينَُّهم بُِجُنوٍد الَّ قَِبلَ لَُهْم بَِها َولَُنْخرَِجنَُّهم مِّْنَهآ أَِذلَّةً  َو
ت الواقعة على أكابر قومها وقالوا ما تقدم أظهرت رأيها وهو أن امللوك إذا دخلوا قرية بالقهر اعلم أهنا ملا عرض

  أفسدوها أي خربوها وأذلوا أعزهتا فذكرت هلم عاقبة احلرب
وأما قوله َوكَذاِلكَ َيفَْعلُونَ فقد اختلفوا أهو من كالمها أو من كالم اهللا تعاىل كالتصويب هلا واألقرب أنه من 

ها وأهنا ذكرته تأكيداً ملا وصفته من حال امللوك أما الكالم يف صفة اهلدية فالناس أكثروا فيها لكن ال ذكر هلا كالم
يف الكتاب وقوهلا فََناظَِرةٌ  بَِم يَْرجُِع الُْمْرَسلُونَ فيه داللة على أهنا مل تثق بالقبول وجوزت الرد وأرادت بذلك أن 

اهلدايا إىل سليمان عليه السالم ذكر أمرين األول قوله أَُتِمدُّوَننِ بَِمالٍ فأظهر ينكشف هلا غرض سليمان وملا وصلت 
  هبذا الكالم قلة االكتراث بذلك املال

أما قوله َبلْ أَنُتْم بَِهدِيَِّتكُْم َتفَْرُحونَ ففيه ثالثة أوجه أحدها أن اهلدية اسم للمهدي كما أن العطية اسم للمعطي 
املهدى إليه واملضاف إليه ههنا هو املهدى إليه واملعىن أن اهللا تعاىل آتاين الدين الذي هو  فتضاف إىل املهدي وإىل

السعادة القصوى وآتاين من الدنيا ما ال مزيد عليه فكيف يستمال مثلي مبثل هذه اهلدية بل أنتم تفرحون مبا يهدى 
تموها تفرحون من حيث إنكم قدرمت على إليكم لكن حايل خالف حالكم وثانيها بل أنتم هبديتكم هذه اليت أهدي

إهداء مثلها وثالثها كأنه قال بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا هبا الثاين قوله اْرجِْع إِلَْيهِْم فقيل ارجع 
  خطاب للرسول وقيل للهدهد حممالً كتاباً آخر

ال ( قابلة أي ال يقدرون أن يقابلوهم وقرأ ابن مسعود أما قوله تعاىل الَّ قَِبلَ أي ال طاقة وحقيقة القبل املقاومة وامل
لسبأ والذل أن يذهب عنهم ما كان عندهم من العز وامللك والصغار أن يقعوا ) منها ( والضمري يف ) قبل هلم هبم 

  يف أسر واستعباد وال يقتصر هبم على أن يرجعوا سوقة بعد أن كانوا ملوكاً
 ِمن َيأْتِينِى بَِعْرشَِها قَْبلَ أَن َيأْتُونِى ُمْسِلِمَني قَالَ ِعفْرِيٌت مِّن الْجِنِّ أََناْ َءاِتيَك بِِه قَْبلَ أَن َتقُوَم قَالَ ياأَيَُّها الَْمأل أَيُّكُْم

ن يَْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك فَلَمَّا َرَءاهُ مَّقَاِمَك َوإِنِّى َعلَْيِه لَقَوِى ٌّ أَِمٌني قَالَ الَِّذى عِنَدُه ِعلٌْم مَِّن الْكَِتابِ أََناْ ءَاِتيكَ بِِه قَْبلَ أَ
َنفِْسِه َوَمن كَفََر فَإِنَّ َربِّى غَنِى ُمْسَتِقّراً عِنَدُه قَالَ َهاذَا ِمن فَْضلِ َربِّى لَِيْبلَُونِى أََءْشكُُر أَْم أَكْفُُر َوَمن َشكََر فَإِنََّما َيْشكُُر ِل

  ٌّ كَرٌِمي

َياءاَدُم أَيَُّها الَْمالَ أَيُّكُْم َيأِْتينِى بَِعْرِشَها داللة على أهنا عزمت على اللحوق بسليمان وداللة اعلم أن يف قوله تعاىل قَالَ 
على أن أمر ذلك العرش كان مشهوراً فأحب أن حيصل عنده قبل حضورها واختلفوا يف غرض سليمان عليه 

ذلك داللة لبلقيس على قدرة اهللا تعاىل وعلى السالم من إحضار ذلك العرض على وجوه أحدها أن املراد أن يكون 



نبوة سليمان عليه السالم حىت تنضم هذه الداللة إىل سائر الدالئل اليت سلفت وثانيها أراد أن يؤتى بذلك العرش 
ْرَشَها فيغري وينكر مث يعرض عليها حىت أهنا هل تعرفه أو تنكره واملقصود اختبار عقلها وقوله تعاىل قَالَ َنكُّرواْ لََها َع

كالداللة على ذلك وثالثها قال قتادة أراد أن يأخذه قبل إسالمها لعلمه أهنا إذا أسلمت )  ٤١النمل ( َننظُْر أََتهَْتِدى 
  مل حيل له أخذ ماهلا ورابعها أن العرش سرير اململكة فأراد أن يعرف مقدار مملكتها قبل وصوهلا إليه

  العفريت من الرجال اخلبيث املنكر الذي يعفر أقرانه ومن الشياطني اخلبيث املاردأما قوله قَالَ ِعفْرِيٌت ّمن الْجِّن ف
أما قوله قَْبلَ أَن َتقُوَم ِمن مَّقَاِمَك فاملعىن من جملسك وال بد فيه من عادة معلومة حىت يصح أن يؤقت فقيل املراد 

  ف النهارجملس احلكم بني الناس وقيل الوقت الذي خيطب فيه الناس وقيل إىل انتصا
  وأما قوله لَقَوِى ٌّ أي على محله أَِمٌني آيت به كما هو ال أختزل منه شيئاً

  أما قوله قَالَ الَِّذى عِنَدُه ِعلٌْم ّمَن الْكَِتابِ ففيه حبثان
األول اختلفوا يف ذلك الشخص على قولني قيل كان من املالئكة وقيل كان من اإلنس فمن قال باألول اختلفوا 

يل عليه السالم وقيل هو ملك أيد اهللا تعاىل به سليمان عليه السالم ومن قال بالثاين اختلفوا على وجوه قيل هو جرب
أحدها قول ابن مسعود إنه اخلضر عليه السالم وثانيها وهو املشهور من قول ابن عباس إنه آصف بن برخيا وزير 

ا قول قتادة رجل من اإلنس كان يعلم اسم اهللا سليمان وكان صديقاً يعلم االسم األعظم إذا دعا به أجيب وثالثه
األعظم ورابعها قول ابن زيد كان رجالً صاحلاً يف جزيرة يف البحر خرج ذلك اليوم ينظر إىل سليمان وخامسها بل 

هو سليمان نفسه واملخاطب هو العفريت الذي كلمه وأراد سليمان عليه السالم إظهار معجزة فتحداهم أوالً مث بني 
( أنه يتأتى له من سرعة اإلتيان بالعرش ما ال يتهيأ للعفريت وهذا القول أقرب لوجوه أحدها أن لفظة  للعفريت

  موضوعة) الذي 

يف اللغة لإلشارة إىل شخص معني عند حماولة تعريفه بقصة معلومة والشخص املعروف بأنه عنده علم الكتاب هو 
الباب أن يقال كان آصف كذلك أيضاً لكنا نقول إن سليمان عليه السالم فوجب انصرافه إليه أقصى ما يف 

سليمان عليه السالم كان أعرف بالكتاب منه ألنه هو النيب فكان صرف هذا اللفظ إىل سليمان عليه السالم أوىل 
الثاين أن إحضار العرش يف تلك الساعة اللطيفة درجة عالية فلو حصلت آلصف دون سليمان القتضى ذلك تفضيل 

ان عليه السالم وأنه غري جائز الثالث أن سليمان عليه السالم لو افتقر يف ذلك إىل آصف القتضى آصف على سليم
ذلك قصور حال سليمان يف أعني اخللق الرابع أن سليمان قال َهاذَا ِمن فَْضلِ رَّبى ِلَيْبلَُونِى أَءْشكُرُ أَْم أَكْفُُر وظاهره 

   بدعاء سليمانيقتضي أن يكون ذلك املعجز قد أظهره اهللا تعاىل
البحث الثاين اختلفوا يف الكتاب فقيل اللوم احملفوظ والذي عنده علم منه جربيل عليه السالم وقيل كتاب سليمان 

أو كتاب بعض األنبياء ومعلوم يف اجلملة أن ذلك مدح وأن هلذا الوصف تأثرياً يف نقل ذلك العرش فلذلك قالوا إنه 
  بة من اهللا تعاىل يف أسرع األوقاتاالسم األعظم وإن عنده وقعت اإلجا

  أما قوله تعاىل قَالَ الَِّذى ِعنَدُه ِعلٌْم ّمَن الِْكَتابِ أََناْ ءاتِيَك ففيه حبثان
  يف املوضعني جيوز أن يكون فعالً واسم فاعل) آتيك ( األول 

أراد املبالغة يف السرعة كما تقول لصاحبك  الثاين اختلفوا يف قوله قَْبلَ أَن يَْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك على وجهني األول أنه
افعل ذلك يف حلظة وهذا قول جماهد الثاين أن جنريه على ظاهره والطرف حتريك األجفان عند النظر فإذا فتحت 

اجلفن فقد يتوهم أن نور العني امتد إىل املرئي وإذا أغمضت اجلفن فقد يتوهم أن ذلك النور ارتد إىل العني فهذا هو 
ن ارتداد الطرف وههنا سؤال وهو أنه كيف جيوز واملسافة بعيدة أن ينقل العرش يف هذا القدر من الزمان املراد م



وهذا يقتضي إما القول بالطفرة أو حصول اجلسم الواحد دفعة واحدة يف مكانني جوابه أن املهندسني قالوا كرة 
مان قصري فإذا قسمنا زمان طلوع متام الشمس مثل كرة األرض مائة وأربعة وستني مرة مث إن زمان طلوعها ز

القرص على زمان القدر الذي بني الشام واليمن كانت اللمحة كثرية فلما ثبت عقالً إمكان وجود هذه احلركة 
السريعة وثبت أنه تعاىل قادر على كل املمكنات زال السؤال مث إنه عليه السالم ملا رآه مستقراً عنده قال هذا من 

أشكر أم أكفر والكالم يف تفسري االبتالء قد مر غري مرة مث إنه عليه السالم بني أن نفع الشكر فضل ريب ليبلوين أ
عائد إىل الشاكر ال إىل اهللا تعاىل أما أنه عائد إىل الشاكر فلوجوه أحدها أنه خيرج عن عهدة ما وجب عليه من 

وثالثها أن املشتغل بالشكر )  ٧إبرهيم ( زِيدَنَّكُْم الشكر وثانيها أنه يستمد به املزيد على ما قال لَِئن َشكَْرُتْم ال
مشتغل باللذات احلسية وفرق ما بينهما كفرق ما بني املنعم والنعمة يف الشرف مث قال َوَمن كَفََر فَإِنَّ َرّبى غَنِى ٌّ 

  كَرٌِمي غين عن شكره ال يضره كفرانه كرمي ال يقطع عنه نعمه بسبب إعراضه عن الشكر
ِك قَالَْت كَأَنَُّه ُهَو رُواْ لََها َعْرَشَها َننظُْر أََتهَْتِدى أَْم َتكُونُ ِمَن الَِّذيَن الَ يَْهَتُدونَ فَلَمَّا َجآَءْت قِيلَ أََهكَذَا عَْرُشقَالَ َنكِّ

  إِنََّها كَاَنْت ِمن قَْومٍ كَاِفرِيَن َوأُوِتيَنا الْعِلَْم ِمن قَْبِلَها َوكُنَّا ُمْسِلِمَني َوَصدََّها َما كَاَنت تَّعُْبُد ِمن ُدوِن اللَِّه

اعلم أن قوله َنكُّرواْ معناه اجعلوا العرش منكراً مغرياً عن شكله كما يتنكر الرجل للناس لئال يعرفوه وذلك ألنه لو 
ترك على ما كان لعرفته ال حمالة وكان ال تدل معرفتها به على ثبات عقلها وإذا غري دلت معرفتها أو توقفها فيه 

على فضل عقل وال ميتنع صحة ما قيل إن سليمان عليه السالم ألقى إليه أن فيها نقصان عقل لكي ال يتزوجها أو ال 
  حتظى عنده على وجه احلسد فأراد مبا ذكرنا اختبار عقلها

دمها أتعرف أما قوله َننظُْر فقرىء باجلزم على اجلواب وبالرفع على االستئناف واختلفوا يف أَتَْهَتِدى على وجهني أح
أنه عرشها أم ال كما قدمنا الثاين أتعرف به نبوة سليمان أم ال ولذلك قال أَْم َتكُونُ ِمَن الَِّذيَن الَ َيهَْتُدونَ وذلك 

كالذم وال يليق إال بطريقة الداللة فكأنه عليه السالم أحب أن تنظر فتعرف به نبوته من حيث صار متنقالً من 
لك يدل على قدرة اهللا تعاىل وعلى صدق سليمان عليه السالم ويعرف بذلك أيضاً فضل املكان البعيد إىل هناك وذ

  عقلها ألغراض كانت له فعند ذلك سأهلا
أما قوله أََهكَذَا عَْرُشِك فاعلم أن هكذا ثالث كلمات حرف التنبيه وكاف التشبيه واسم اإلشارة ومل يقل أهذا 

فقالت كَأَنَُّه ُهَو ومل تقل هو هو وال ليس به وذلك من كمال  عرشك ولكن أمثل هذا عرشك لئال يكون تلقيناً
  عقلها حيث توقفت يف حمل التوقف

أما قوله َوأُوِتيَنا الِْعلَْم ِمن قَْبِلَها ففيه سؤاالن وهو أن هذا الكالم كالم من وأيضاً فعلى أي شيء عطف هذا الكالم 
بلقيس ملا سئلت عن عرشها مث إهنا أجابت بقوهلا كَأَنَُّه ُهوَ  وعنه جوابان األول أنه كالم سليمان وقومه وذلك ألن

فالظاهر أن سليمان وقومه قالوا إهنا قد أصابت يف جواهبا وهي عاقلة لبيبة وقد رزقت اإلسالم مث عطفوا على ذلك 
م مبزية التقدم قوهلم وأوتينا حنن العلم باهللا وبقدرته قبل علمها ويكون غرضهم من ذلك شكر اهللا تعاىل يف أن خصه

يف اإلسالم الثاين أنه من كالم بلقيس موصوالً بقوهلا كَأَنَُّه ُهَو واملعىن وأوتينا العلم باهللا وبصحة نبوة سليمان قبل 
هذه املعجزة أو قبل هذه احلالة مث أن قوله َوَصدََّها َما كَاَنت تَّعُْبُد ِمن ُدوِن اللَِّه إىل آخر اآلية يكون من كالم رب 

  ةالعز
لثاين أما قوله تعاىل َوَصدََّها َما كَاَنت تَّعُْبُد ِمن ُدوِن اللَِّه ففيه وجهان األول املراد وصدها عبادهتا لغري اهللا عن اإلميان ا

وصدها اهللا أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف اجلار وإيصال الفعل وقرىء أهنا بالفتح على أنه بدل من فاعل 
جت املعتزلة هبذه اآلية فقالوا لو كان تعاىل خلق الكفر فيها مل يكن الصاد هلا كفرها املتقدم وال صد ومبعىن ألهنا واحت



كوهنا من مجلة الكفار بل كان يكون الصاد هلا عن اإلميان جتدد خلق اهللا الكفر فيها واجلواب أما على التأويل الثاين 
هنا من مجلة الكفار صار سبباً حلصول الداعية فال شك يف سقوط االستدالل وأما على األول فجوابنا أن كو
  املستلزمة للكفر وحينئذ يبقى ظاهر اآلية موافقاً لقولنا واهللا أعلم

َربِّ إِنِّى   مِّن قَوارِيَر قَالَْتِقيلَ لََها اْدُخِلى الصَّْرَح فَلَمَّا رَأَْتُه َحِسَبْتُه لُجَّةً  َوكََشفَْت َعن َساقَْيَها قَالَ إِنَّهُ َصْرٌح مَُّمرٌَّد
  ظَلَْمُت َنفِْسى وَأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَمانَ ِللَِّه َربِّ الْعَالَمَِني

اعلم أنه تعاىل ملا حكى إقامتها على الكفر مع كل ما تقدم من الدالئل ذكر أن سليمان عليه السالم أظهر من األمر 
الصَّْرَح والصرح القصر كقوله فَْرَعْونُ ياَهاَمانُ اْبنِ ِلى صَْرحاً ما صار داعياً هلا إىل اإلسالم وهو قوله ِقيلَ لََها اْدُخِلى 

وقيل صحن الدار وقرأ ابن كثري عن َساقَْيَها باهلمز ووجهه أنه مسع سؤقاً فأجرى عليه الواحد واملمرد اململس روي 
بياضاً مث أرسل املاء حتته أن سليمان عليه السالم أمر قبل قدومها فبىن له على طريقها قصر من زجاج أبيض كاملاء 

وألقى فيه السمك وغريه ووضع سريره يف صدره فجلس عليه وعكف عليه اإلنس واجلن والطري وإمنا فعل ذلك 
ليزيدها استعظاماً ألمره وحتققاً لنبوته وزعموا أن اجلن كرهوا أن يتزوجها فتفضي إليه بأسرارهم ألهنا كانت بنت 

ا ولد فيجتمع له فطنة اجلن واإلنس فيخرجون من ملك سليمان إىل ملك هو أشد جنية وقيل خافوا أن يولد له منه
فقالوا إن يف عقلها نقصاناً وإهنا شعراء الساقني ورجلها كحافر محار فاخترب سليمان عقلها بتنكري العرش واختذ 

ماءاً راكداً  الصرح ليتعرف ساقها ومعلوم من حال الزجاج الصايف أنه يكون كاملاء فلما أبصرت ذلك ظنته
فكشفت عن ساقيها لتخوضه فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً وهذا على طريقة من يقول تزوجها وقال آخرون 
كان املقصود من الصرح هتويل اجمللس وتعظيمه وحصل كشف الساق على سبيل التبع فلما قيل هلا هو صرح ممرد 

حيد والنبوة فقالت َرّب إِّنى ظَلَْمُت نَفِْسى فيما تقدم من قوارير استترت وعجبت من ذلك واستدلت به على التو
بالثبات على الكفر مث قالت َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَمانَ ِللَِّه َرّب الَْعالَِمَني وقيل حسبت أن سليمان عليه السالم يغرقها يف 

تزوجها يف هذه احلال أو قبل اللجة فقالت ظلمت نفسي بسوء ظين سليمان واختلفوا يف أنه هل تزوجها أم ال وأنه 
أن كشفت عن ساقيها واألظهر يف كالم الناس أنه تزوجها وليس لذلك ذكر يف الكتاب وال يف خرب مقطوع بصحته 

ويروى عن ابن عباس أهنا ملا أسلمت قال هلا اختاري من قومك من أزوجك منه فقالت مثلي ال ينكح الرجال مع 
لت إن كان كذلك فزوجين ذا تبع ملك مهدان فزوجها إياه مث ردمها إىل اليمن سلطاين فقال النكاح من اإلسالم فقا

  ومل يزل هبا ملكاً واهللا أعلم
  القصة الثالثة قصة صاحل عليه السالم

ياقَْومِ ِلَم َتْستَْعجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ  َولَقَْد أَْرَسلَْنآ إِلَى ثَُموَد أََخاُهْم صَاِلحاً أَِن اعُْبُدواْ اللََّه فَإِذَا ُهْم فَرِيقَاِن َيْخَتِصُمونَ قَالَ 
طَاِئُركُْم ِعندَ اللَِّه َبلْ أَنُتْم قَْوٌم قَْبلَ الَْحَسَنةِ  لَْوالَ َتْسَتْغِفُرونَ اللََّه لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ قَالُواْ اطَّيَّْرَنا بَِك َوبَِمن مََّعَك قَالَ 

قُولَنَّ ْسَعةُ  َرْهٍط ُيفِْسُدونَ ِفى األرض َوالَ ُيصِْلُحونَ قَالُواْ َتقَاَسمُواْ بِاللَِّه لَُنَبيَِّتنَُّه َوأَْهلَُه ثُمَّ لََنُتفَْتُنونَ َوكَانَ ِفى الَْمدِيَنةِ  ِت
ُعُرونَ فَانظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  ِلَوِليِِّه َما َشهِْدَنا َمْهِلَك أَْهِلِه وَإِنَّا لََصاِدقُونَ َوَمكَرُواْ َمكْراً َوَمكَْرَنا َمكْراً َوُهْم الَ َيْش

َيةً  لِّقَْومٍ َيْعلَُمونَ َوأَجنَْيَنا الَِّذينَ َمكْرِِهْم أَنَّا َدمَّْرَناُهْم َوقَْوَمُهْم أَْجَمِعَني فَِتلَْك ُبُيوتُُهْم َخاوَِيةً  بَِما ظَلَُموا إِنَّ ِفى ذاِلكَ الّ
  َءاَمُنواْ َوكَانُواْ َيتَّقُونَ

  ِن اْعُبُدواْ اللََّه بالضم على اتباع النون الباءقرىء أَ
أما قوله فَإِذَا ُهْم فَرِيقَاِن ففيه قوالن أحدمها املراد فريق مؤمن وفريق كافر الثاين املراد قوم صاحل قبل أن يؤمن منهم 



  أحد
ا صحتها وإذا كان كذلك فال بد أما قوله َيْخَتِصُمونَ فاملعىن أن الذين آمنوا إمنا آمنوا ألهنم نظروا يف حجته فعرفو

وأن يكون خصماً ملن مل يقبلها وإذا كان هذا االختصام يف باب الدين دل ذلك على أن اجلدال يف باب الدين حق 
  وفيه إبطال التقليد

ستعجال السيئة قبل احلسنة أما قوله قَالَ ياقَْومِ ِلمَ َتْستَْعجِلُونَ بِالسَّّيئَةِ  قَْبلَ الَْحَسَنةِ  ففيه حبثان األول يف تفسري ا
وجهان أحدمها أن الذين كذبوا صاحلاً عليه السالم ملا مل ينفهم احلجاج توعدهم صاحل عليه السالم بالعذاب فقالوا 

 على وجه االستهزاء فعنده قال صاحل ِلمَ َتْستَْعجِلُونَ)  ٢٩العنكبوت ( ائْتَِنا بَِعذَابِ اللَِّه إِن كُنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 
بِالسَّّيئَةِ  قَْبلَ الَْحَسَنةِ  واملراد أن اهللا تعاىل قد مكنكم من التوصل إىل رمحة اهللا تعاىل وثوابه فلماذا تعدلون عنه إىل 
استعجال عذابه وثانيهما أهنم كانوا يقولون جلهلهم إن العقوبة اليت يعدها صاحل إن وقعت على زعمه أتينا حينئذ 

توبتنا ويدفع العذاب عنا فخاطبهم صاحل على حسب اعتقادهم وقال هال تستغفرون اهللا  واستغفرنا فحينئذ يقبل اهللا
  قبل نزول العذاب فإن استعجال اخلري أوىل من استعجال الشر

البحث الثاين أن املراد بالسيئة العقاب وباحلسنة الثواب فأما وصف العذاب بأنه سيئة فهو جماز وسبب هذا التجويز 
لوازمه أو ألنه يشبهه يف كونه مكروهاً وأما وصف الرمحة بأهنا حسنة فمنهم من قال إنه حقيقة  إما ألن العقاب من

ومنهم من قال إنه جماز واألول أقرب مث إن صاحلاً عليه السالم ملا قرر هذا الكالم احلق أجابوه بكالم فاسد وهو 
  ط فهو بشؤمك وبشؤم من معكقوهلم اطَّيَّْرَنا بَِك أي تشاءمنا بك ألن الذي يصيبنا من شد وقح

كان الرجل خيرج مسافراً فيمر بطائر فيزجره فإن مر ساحناً تيمن وإن مر بارحاً تشاءم ) الكشاف ( قال صاحب 
فلما نسبوا اخلري والشر إىل الطائر استعري ملا كان للخري والشر وهو قدر اهللا وقسمته فأجاب صاحل عليه السالم 

ِه أي السبب الذي منه جييء خريكم وشركم عند اهللا وهو قضاؤه وقدره إن شاء رزقكم وإن بقوله طَاِئُركُْم عِنَد اللَّ
شاء حرمكم وقيل بل املراد إن جزاء الطرية منكم عند اهللا وهو العقاب واألقرب الوجه األول ألن القوم أشاروا إىل 

هم بقوله َبلْ أَنُتْم قَْوٌم ُتفَْتُنونَ فيحتمل أن األمر احلاصل فيجب يف جوابه أن يكون فيه ال يف غريه مث بني أهذا جهل من
غريهم دعاهم إىل هذا القول وحيتمل أن يكون املراد أن الشيطان يفتنكم بوسوسته مث إنه سبحانه قال َوكَانَ ِفى 

الرهط اجلماعة ال الَْمِديَنةِ  ِتْسَعةُ  َرْهٍط ُيفِْسُدونَ ِفى االْْرضِ واألقرب أن يكون املراد تسعة مجع إذ الظاهر من 
الواحد مث حيتمل أهنم كانوا قبائل وحيتمل أهنم دخلوا حتت العدد الختالف صفتهم وأحواهلم ال الختالف السبب 

فبني تعاىل أهنم يفسدون يف األرض وال ميزجون ذلك الفساد بشيء من الصالح فلهذا قال يُفِْسُدونَ ِفى االْْرضِ َوالَ 
  من مجلة ذلك ما مهوا به من أمر صاحل عليه السالمُيْصِلُحونَ مث بني تعاىل أن 

أما قوله َتقَاَسُمواْ بِاللَِّه فيحتمل أن يكون أمراً أو خرباً يف حمل احلال بإضمار قد أي قالوا متقامسني والبيات متابعة 
  العدو ليالً

بفتح امليم ) مهلك ( اهتمنا قومه حلفنا هلم أنا مل حنضر وقرىء أما قوله ثُمَّ لََنقُولَنَّ لَِوِلّيِه َما شَهِدَْنا َمْهِلَك أَْهِلِه يعين لو 
والالم وكسرها من هلك ومهلك بضم امليم من أهلك وحيتمل املصدر واملكان والزمان مث إنه سبحانه قال َوَمكَرُواْ 

حدها أن مكر اهللا إهالكهم من َمكْراً وََمكَْرَنا َمكْراً وَُهْم الَ َيْشُعُرونَ وقد اختلفوا يف مكر اهللا تعاىل على وجوه أ
حيث ال يشعرون شبه مبكر املاكر على سبيل االستعارة روي أنه كان لصاحل عليه السالم مسجد يف احلجر يف شعب 

يصلي فيه فقالوا زعم صاحل أنه يفرغ منا إىل ثالث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثالث فخرجوا إىل الشعب 
رجعنا إىل أهله فقتلناهم فبعث اهللا تعاىل صخرة فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب وقالوا إذا جاء يصلي قتلناه مث 



فهلكوا وهلك الباقون بالصيحة وثانيها جاؤا بالليل شاهرين سيوفهم وقد أرسل اهللا تعاىل املالئكة ملء دار صاحل 
مبكرهم فتحرز عنهم فذاك مكر  فدمغوهم باحلجارة يرون األحجار وال يرمون رامياً وثالثها أن اهللا تعاىل أخرب صاحلاً

  اهللا تعاىل يف حقهم
أما قوله أَنَّا َدمَّْرنَاُهْم استئناف ومن قرأ بالفتح رفعه بدالً من العاقبة أو خرب مبتدأ حمذوف تقديره هي تدمرهم أو 

  نصبه على معىن ألنا أو على أنه خرب كان أي كان عاقبة مكرهم الدمار

بالرفع على خرب املبتدأ ) خاوية ( مل فيها ما دل عليه تلك وقرأ عيسى بن عمر أما قوله َخاوَِيةٍ  فهو حال ع
  احملذوف واهللا أعلم

  القصة الرابعة قصة لوط عليه السالم
وِن النَِّسآِء َبلْ أَنُتْم قَْوٌم ن ُدَولُوطاً إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ  َوأَنُتمْ ُتْبِصُرونَ أَءِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرَِّجالَ َشْهَوةً  مِّ

ُرونَ فَأَجنَْينَاُه َوأَْهلَُه إِالَّ َتْجَهلُونَ فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَن قَالُوا أَْخرِجُوا َءالَ لُوٍط مِّن قَْرَيِتكُْم إِنَّهمْ أُنَاٌس َيتَطَهَّ
  َنا َعلَْيهِم مَّطَراً فََسآَء َمطَُر الْمُنذَرِيَناْمرَأََتُه قَدَّْرَناَها ِمَن الَْغابِرِيَن َوأَْمطَْر

بدل على ) إذ ( عليه و )  ٤٥النمل ( واذكر لوطاً أو أرسلنا لوطاً بداللة َولَقَْد أَْرَسلَنا ) الكشاف ( قال صاحب 
  األول ظرف على الثاين

  تفهام ورمبا كان التوبيخ مبثل هذا اللفظ أبلغأما قوله أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ  فهو على وجه التنكري وإن كان بلفظ االس
أما قوله َوأَنُتْم ُتْبِصُرونَ ففيه وجوه أحدها أهنم كانوا ال يتحاشون من إظهار ذلك على وجه اخلالعة وال يتكامتون 
ب وذلك أحد ما ألجله عظم ذلك الفعل منهم فذكر يف توبيخه هلم ماله عظم ذلك الفعل وثانيها أن املراد بصر القل

أي تعلمون أهنا فاحشة مل تسبقوا إليها وأن اهللا تعاىل مل خيلق الذكر للذكر فهي مضادة هللا يف حكمته وثالثها تبصرون 
بالعلم وبعده َبلْ أَنُتْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ فكيف يكونون ) تبصرون ( آثار العصاة قبلكم وما نزل هبم فإن قلت فسرت 

اجلاهلني بأهنا فاحشة مع علمكم بذلك أو جتهلون العاقبة أو أراد باجلهل علماء وجهالء قلت أراد تفعلون فعل 
السفاهة واجملانة اليت كانوا عليها مث إنه تعاىل بني جهلهم بأن حكى عنهم أهنم أجابوا عن هذا الكالم مبا ال يصلح أن 

  واْ ءالَ لُوٍط ّمن قَْرَيِتكُمْ إِنَّهْم أُنَاٌس َيَتطَهَُّرونَيكون جواباً له فقال فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَن قَالُواْ أَْخرُِج

فجعلوا الذي ألجله خيرجون أهنم يتطهرون من هذا الصنيع الفاحش وهذا يوجب تنعيمهم وتعظيمهم أوىل لكن يف 
قني وقد تقدم كل املفسرين من قال إمنا قالوا ذلك على وجه اهلزء مث بني تعاىل أنه جناه وأهله إال امرأته وأهلك البا

  ذلك مشروحاً واهللا أعلم وههنا آخر القصص يف هذه السورة واهللا أعلم
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( القول يف خطاب اهللا عز وجل مع حممد 

  قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َوَسلَاٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى َءآللَُّه َخْيٌر أَمَّا ُيْشرِكُونَ
والن األول أنه متعلق مبا قبله من القصص واملعىن احلمد هللا على إهالكهم وسالم على عباده الذين يف هذه اآلية ق

صلى اهللا ( اصطفى بأن أرسلهم وجناهم الثاين أنه مبتدأ فإنه تعاىل ملا ذكر أحوال األنبياء عليهم السالم وكان حممد 
ستئصال مرتفع عن قومه أمره تعاىل بأن يشكر ربه كاملخالف ملن قبله يف أمر العذاب ألن عذاب اال) عليه وسلم 

  على ما خصه هبذه النعم وبأن يسلم على األنبياء عليهم السالم الذين صربوا على مشاق الرسالة
فأما قوله اللَِّه َخْيٌر أَمَّا ُيْشرِكُونَ فهو تبكيت للمشركني وهتكم حباهلم وذلك أهنم آثروا عبادة األصنام على عبادة اهللا 

ىل وال يؤثر عاقل شيئاً على شيء إال لزيادة خري ومنفعة فقيل هلم هذا الكالم تنبيهاً على هناية ضالهلم وجهلهم تعا



بل اهللا خري وأبقى ( أنه كان إذا قرأها قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقرىء ُيْشرِكُونَ بالياء والتاء عن رسول اهللا 
  )وأجل وأكرم 

  لم بعد ذلك يف عدة فصولمث اعلم أنه سبحانه وتعاىل تك
الفصل األول يف الرد على عبدة األوثان ومدار هذا الفصل على بيان أنه سبحانه وتعاىل هو اخلالق ألصول النعم 

  وفروعها فكيف حتسن عبادة ما ال منفعة منه ألبتة مث إنه سبحانه وتعاىل ذكر أنواعا
  النوع األول ما يتعلق بالسموات

واْ َواِت واألرض وَأَنَزلَ لَكُْم مَِّن السََّمآِء َمآًء فَأَنَبتَْنا بِِه َحَدآِئَق ذَاَت بَْهَجةٍ  مَّا كَانَ لَكُْم أَن تُنبُِتأَمَّْن َخلََق السََّما
  َشَجَرَها أَإِلَاٌه مَّعَ اللَِّه َبلْ ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُونَ

  وفيه مسائل
يف أَمَّا ُيْشرِكُونَ و أَمَّْن َخلََق أن األوىل متصلة ألن املعىن الفرق بني أم وأم ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

أيهما خري وهذه منقطعة مبعىن بل واحلديقة البستان عليه سور من اإلحداق وهو اإلحاطة وقيل ذَاتُ ألن املعىن 
لْ أغريه يقرن به مجاعة حدائق ذات هبجة كما يقال النساء ذهبت والبهجة احلسن ألن الناظر يبتهج به مََّع اهللا َب

  )تدعون أو تشركون ( وجيعل شريكاً له وقرىء أَنَّ َمَع اللَِّه مبعىن 
املسألة الثانية أنه تعاىل بني أنه الذي اختص بأن خلق السموات واألرض وجعل السماء مكاناً للماء واألرض للنبات 

بات يف احلدائق ال يقدر عليه إال اهللا تعاىل وذكر أعظم النعم وهي احلدائق ذات البهجة ونبه تعاىل على أن هذا اإلن
ألن أحدنا لو قدر عليه ملا احتاج إىل غرس ومصابرة على ظهور الثمرة وإذا كان تعاىل هو املختص هبذا اإلنعام 

  وجب أن خيص بالعبادة مث قال َبلْ ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُونَ وقد

  لون باهللا سواه ونظري هذه اآلية أول سورة اإلنعاماختلفوا فيه فقيل يعدلون عن هذا احلق الظاهر وقيل يعد
املسألة الثالثة يقال ما حكمة االلتفات يف قوله فَأَنَبْتَنا جوابه أنه ال شبهة للعاقل يف أن خالق السموات واألرض 
ن يقول ومنزل املاء من السماء ليس إال اهللا تعاىل ورمبا عرضت الشبهة يف أن منبت الشجرة هو اإلنسان فإن اإلنسا

أنا الذي ألقى البذر يف األرض احلرة وأسقيها املاء وأسعى يف تشميسها وفاعل السبب فاعل للمسبب فإذن أنا 
املنبت للشجرة فلما كان هذا االحتمال قائماً ال جرم أزال هذا االحتمال فرجع من لفظ الغيبة إىل قوله فَأَنَبْتَنا وقال 

َرَها ألن اإلنسان قد يأيت بالبذر والسقي والكرب والتشميس مث ال يأيت على وفق مراده مَّا كَانَ لَكُمْ أَن ُتنبِتُواْ َشَج
والذي يقع على وفق مراده فإنه يكون جاهالً بطبعه ومقداره وكيفيته فكيف يكون فاعالً هلا فلهذه النكتة حسن 

  االلتفات ههنا
  النوع الثاين ما يتعلق باألرض
ُرُهمْ َجَعلَ ِخالَلََهآ أَنَْهاراً َوَجَعلَ لََها رََواِسىَ  َوَجَعلَ َبْيَن الَْبْحَرْينِ حَاجِزاً أَِءالٌه مََّع اهللا َبلْ أَكْثَأَمَّن َجَعلَ األرض قَرَاراً َو

  الَ َيْعلَُمونَ
  حكمه) حكمها ( فكان )  ٦النمل ( أَمَّن جََعلَ وما بعده بدل من أَمَّْن َخلََق ) الكشاف ( قال صاحب 

  تعاىل ذكر من منافع األرض أموراً أربعةواعلم أنه 
املنفعة األوىل كوهنا قراراً وذلك لوجوه األول أنه دحاها وسواها لالستقرار الثاين أنه تعاىل جعلها متوسطة يف 

الصالبة والرخاوة فليست يف الصالبة كاحلجر الذي يتأمل اإلنسان باالضطجاع عليه وليست يف الرخاوة كاملاء الذي 
الثالث أنه تعاىل جعلها كثيفة غرباء ليستقر عليها النور ولو كانت لطيفة ملا استقر النور عليها ولو مل يغوص فيه 



يستقر النور عليها لصارت من شدة بردها حبيث متوت احليوانات الرابع أنه سبحانه جعل الشمس بسبب ميل 
ولوال ذلك ملا اختلفت الفصول وملا  مدارها عن مدار منطقة الكل حبيث تبعد تارة وتقرب أخرى من مست الرأس

حصلت املنافع اخلامس أنه سبحانه وتعاىل جعلها ساكنة فإهنا لو كانت متحركة لكانت إما متحركة على االستقامة 
أو على االستدارة وعلى التقديرين ال حيصل االنتفاع بالسكىن على األرض السادس أنه سبحانه جعلها كفاتاً 

  يطرح عليها كل قبيح وخيرج منها كل مليحلألحياء واألموات وأنه 
املنفعة الثانية األرض قوله َوَجَعلَ ِخالَلََها أَْنهَاراً فاعلم أن أقسام املياه املنبعثة عن األرض أربعة األول ماء العيون 

جزءاً الثاين السيالة وهي تنبعث من أخبرة كثرية املادة قوية االندفاع تفجر األرض بقوة مث ال يزال يستتبع جزء منها 
  ماء العيون الراكدة وهي حتدث من أخبرة بلغت من قوهتا أن اندفعت

إىل وجه األرض ومل تبلغ من قوهتا وكثرة مادهتا أن يطرد تاليها سابقها الثالث مياه القىن واألهنار وهي متولدة من 
ئذ تلك األخبرة منفذاً تندفع أخبرة ناقصة القوة على أن تشق األرض فإذا أزيل عن وجهها ثقل التراب صادفت حين

إليه بأدىن حركة الرابع مياه اآلبار وهي نبعية كمياه األهنار إال أنه مل جيعل له سيل إىل موضع يسيل إليه ونسبة القىن 
إىل اآلبار نسبة العيون الراكدة فقد ظهر أنه لوال صالبة األرض ملا اجتمعت تلك األخبرة يف باطنها إذ لوال اجتماعها 

  طنها ملا حدثت هذه العيون يف ظاهرهايف با
املنفعة الثالثة لألرض قوله َوَجَعلَ لََها رََواِسىَ  واملراد منها اجلبال فنقول أكثر العيون والسحب واملعدنيات إمنا تكون 

عتد يف اجلبال أو فيما يقرب منها أما العيون فألن األرض إذا كانت رخوة نشفت األخبرة عنها فال جيتمع منها قدر ي
به فإذن هذه األخبرة ال جتتمع إال يف األرض الصلبة واجلبال أصلب األرض فال جرم كانت أقواها على حبس هذا 
البخار حىت جيتمع ما يصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقر اجلبل مملوءاً ماء ويكون اجلبل يف حقنه 

ئاً من البخار يتحلل ونفس األرض اليت حتته كالقرعة والعيون األخبرة مثل األنبيق الصلب املعد للتقطري ال يدع شي
كاألذناب والبخار كالقوابل ولذلك فإن أكثر العيون إمنا تنفجر من اجلبال وأقلها يف الرباري وذلك األقل ال يكون 

ل من إال إذا كانت األرض صلبة وأما أن أكثر السحب تكون يف اجلبال فلوجوه ثالثة أحدها أن يف باطن اجلبا
النداوات ماال يكون يف باطن األرضني الرخوة وثانيها أن اجلبال بسبب ارتفاعها أبرد فال جرم يبقى على ظاهرها 
من األنداء ومن الثلوج ما ال يبقى على ظهر سائر األرضني وثالثها أن األخبرة الصاعدة تكون حمبوسة باجلبال فال 

ثرة السحب يف اجلبال أكثر ألن املادة فيها ظاهراً وباطناً أكثر تتفرق وال تتحلل وإذا ثبت ذلك ظهر أن أسباب ك
واالحتقان أشد السبب احمللل وهو احلر أقل فلذلك كانت السحب يف اجلبال أكثر وأما املعدنيات احملتاجة إىل أخبرة 

  كاجلباليكون اختالطها باألرضية أكثر وإىل بقاء مدة طويلة يتم النضج فيها فال شيء هلا يف هذا املعىن 
املنفعة الرابعة لألرض قوله َوجََعلَ َبْيَن الَْبْحَرْينِ حَاجِزاً فاملقصود منه أن ال يفسد العذب باالختالط وأيضاً فلينتفع 

بذلك احلاجز وأيضاً املؤمن يف قلبه حبران حبر اإلميان واحلكمة وحبر الطغيان والشهوة وهو بتوفيقه جعل بينهما 
( ا باآلخر وقال بعض احلكماء يف قوله مََرَج الَْبْحَرْينِ َيلَْتقَِياِن َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ الَّ َيْبِغَياِن حاجزاً لكي ال يفسد أحدمه

فعند عدم البغي يف القلب )  ٢٢الرمحن ( قال عند عدم البغي َيخُْرُج ِمْنُهَما الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ )  ٢٠ ١٩الرمحن 
قيل ومل جعل البحر ملحاً قلنا لوال ملوحته ألجن وانتشر فساد أجونته يف األرض  خيرج الدين واإلميان بالشكر فإن

وأحدث الوباء العام واعلم أن اختصاص البحر جبانب من األرض دون جانب أمر غري واجب بل احلق أن البحر 
األهنار واألهنار تستمد  ينتقل يف مدد ال تضبطها التواريخ املنقولة من قرن إىل قرن ألن استمداد البحر يف األكثر من

يف األكثر من العيون وأما مياه السماء فإن حدوثها يف فصل بعينه دون فصل مث ال العيون وال مياه السماء جيب أن 



تتشابه أحواهلا يف بقاع واحدة بأعياهنا تشاهباً مستمراً فإن كثرياً من العيون يغور وكثرياً ما تقحط السماء فال بد 
  ودية واألهنار فيعرض بسبب ذلك نضوب البحار وإذا حدثت العيون من جانب آخر حدثتحينئذ من نضوب األ

األهنار هناك فحصلت البحار من ذلك اجلانب مث إنه سبحانه ملا بني أنه هو املختص بالقدرة على خلق األرض اليت 
أَكْثَرُُهْم الَ َيْعِقلُونَ على عظم فيها هذه املنافع اجلليلة وجب أن يكون هو املختص باإلهلية ونبه بقوله تعاىل َبلْ 

  جهلهم بالذهاب عن هذا التفكر
  النوع الثالث ما يتعلق باحتياج اخللق إليه سبحانه

   مَّا َتذَكَُّرونَأَمَّن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه وََيكِْشفُ السُّو َء َوَيْجَعلُكُْم ُحلَفَآَء األرض أَءِلَاٌه مََّع اللَِّه قَِليالً
) الكشاف ( اعلم أنه سبحانه نبه يف هذه اآلية على أمرين أحدمها قوله أَمَّن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه قال صاحب 

الضرورة احلالة احملوجة إىل االلتجاء واالضطرار افتعال منها يقال اضطره إىل كذا والفاعل واملفعول مضطر واعلم 
قر أو نازلة من نوازل الدهر إىل التضرع إىل اهللا تعاىل وعن السدي الذي ال أن املضطر هو الذي أحوجه مرض أو ف

حول له وال قوة وقيل املذنب إذا استغفر فإن قيل قد عم املضطرين بقوله أَمَّن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه وكم من 
يد العموم وإمنا يفيد املاهية فقط واحلكم مضطر يدعو فال جياب جوابه قد بينا يف أصول الفقه أن املفرد املعرف ال يف

املثبت للماهية يكفي يف صدقه ثبوته يف فرد واحد من أفراد املاهية وأيضاً فإنه تعاىل وعد باالستجابة ومل يذكر أنه 
( جِْب لَكُْم يستجيب يف احلال ومتام القول يف شرائط الدعاء واإلجابة مذكور يف قوله تعاىل َوقَالَ َربُّكُْم اْدُعونِى أَسَْت

فأما قوله تعاىل َوَيكِْشُف السُّوء فهو كالتفسري لالستجابة فإنه ال يقدر أحد على كشف ما دفع إليه من )  ٦٠غافر 
فقر إىل غىن ومرض إىل صحة وضيق إىل سعة إال القادر الذي ال يعجز والقاهر الذي ال ينازع وثانيهما قوله 

راد توارثهم سكناها والتصرف فيها قرناً بعد قرن وأراد باخلالفة امللك والتسلط وقرىء َوَيْجَعلُكُْم ُحلَفَاء االْْرضِ فامل
َيذَّكَُّرونَ بالياء مع اإلدغام وبالتاء مع اإلدغام وباحلذف وما مزيدة أي يذكرون تذكرا قليالً واملعىن نفي التذكر 

  والقلة تستعمل يف معىن النفي
  اخللق ولكنه حاجة خاصة يف وقت خاص النوع الرابع ما يتعلق أيضاً باحتياج

َع اللَِّه َتَعالَى اللَُّه َعمَّا أَمَّن َيْهِديكُْم ِفى ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َوَمن ُيْرِسلُ الرَِّياَح ُبْشًرى َبْيَن َيَدىْ  َرْحَمِتِه أَِءلَاٌه مَّ
  ُيْشرِكُونَ

قوله أَمَّن يَْهدِيكُْم واملراد يهديكم بالنجوم يف السماء والعالمات يف اعلم أنه تعاىل نبه يف هذه اآلية على أمرين األول 
األرض إذا جن الليل عليكم مسافرين يف الرب والبحر الثاين قوله َوَمن ُيْرِسلُ الرَّياَح فإنه سبحانه هو الذي حيرك 

حيرك الرياح فإن الفالسفة قالت الرياح فتثري السحاب مث تسوقه إىل حيث يشاء فإن قيل ال نسلم أنه تعاىل هو الذي 
الرياح إمنا تتولد عن الدخان وليس الدخان كله هو اجلسم األسود املرتفع مما احترق بالنار بل كل جسم أرضي 

يرتفع بتصعيد احلرارة سواء كانت احلرارة حرارة النار أو حرارة الشمس فهو دخان قالوا وتولد الرياح من األدخنة 
ي واآلخر أقلي أما األكثري فهو أنه إذا صعدت أدخنة كثرية إىل فوق فعند وصوهلا إىل على وجهني أحدمها أكثر

الطبقة الباردة إما أن ينكسر حرها بربد ذلك اهلواء أو ال ينكسر فإن انكسر فال حمالة يثقل وينزل فيحصل من 
يتصاعد إىل أن يصل إىل كرة نزوهلا متوج اهلواء فتحدث الريح وإن مل ينكسر حرها بربد ذلك اهلواء فال بد وأن 

النار املتحركة حبركة الفلك وحينئذ ال يتمكن من الصعود بسبب حركة النار فترجع تلك األدخنة وتصري رحياً ال 
يقال لو كان اندفاع هذه األدخنة بسبب حركة اهلواء العايل ملا كانت حركتها إىل أسفل بل إىل جهة حركة اهلواء 



ن وجهني أحدمها أنه رمبا أوجبت هيئة صعود تلك األدخنة وهيئة حلوق املادة هبا أن العايل ألنا نقول اجلواب م
يتحرك إىل خالف جهة املتحرك املانع كالسهم يصيب جسماً متحركاً فيعطفه تارة إىل جهته إن كان احلابس كما 

الف تلك اجلهة إذا يقدر على صرف املتحرك عن متوجهه يقدر أيضاً على صرفه إىل جهة حركة نفسه وتارة إىل خ
كان املفارق يقدر على احلبس وال يقدر على الصرف الثاين أنه رمبا كان صعود بعض األدخنة من حتت مانعاً 

لألدخنة النازلة من فوق إىل أن يتسفل ذلك فألجل هذا السبب يتحرك إىل سائر اجلوانب واعلم أن ألهل اإلسالم 
اد هذه العلة وبيانه من وجهني األول أن األجزاء الدخانية أرضية فهي ههنا مقامني األول أن يقيم الداللة على فس

أثقل من األجزاء البخارية املائية مث إن البخار ملا يربد ينزل على اخلط املستقيم مطراً فالدخان ملا برد فلماذا مل ينزل 
ية وحركتها مينة ويسرة على اخلط املستقيم بل ذهب مينة ويسرة الثاين أن حركة تلك األجزاء إىل أسفل طبيع

عرضية والطبيعية أقوى من العرضية وإذا مل يكن أقوى فال أقل من املساواة مث إن الريح عند حركتها مينة ويسرة رمبا 
تقوى على قلع األشجار ورمي اجلدار بل اجلبال فتلك األجزاء الدخانية عندما حتركت حركتها الطبيعية اليت هلا 

أن هتدم السقف ولكنا نرى الغبار الكثري ينزل من اهلواء ويسقط على السقف وال  وهي احلركة إىل السفل وجب
حيس بنزوله فضالً عن أن يهدمه فثبت فساد ما ذكروه املقام الثاين هب أن األمر كما ذكروه ولكن األسباب 

خبرة واألدخنة ولوال طبقات الفاعلية والقابلية هلا خملوقة هللا سبحانه وتعاىل فإنه لوال الشمس وتأثريها يف تصعيد األ
اهلواء وإال ملا حدثت هذه األمور ومعلوم أن من وضع أسباباً فأدته إىل منافع عجيبة وحكم بالغة فذلك الواضع هو 

الذي فعل تلك املنافع فعلى مجيع األحوال ال بد من شهادة هذه األمور على مدبر حكيم واجب لذاته قطعاً لسلسلة 
  احلاجات

  ا يتعلق باحلشر والنشرالنوع اخلامس م
  اَنكُمْ إِن كُنُتمْ َصاِدقَِنيأَمَّن َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعيُدُه َوَمن َيْرُزقُكُم مَِّن السََّمآِء واألرض أَِءلٌَه مََّع اللَِّه قُلْ َهاُتواْ ُبْرَه

الَْخلَْق ثُمَّ ُيعيُدُه ألن نعم اآلخرة بالثواب ال اعلم أنه تعاىل ملا عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم اآلخرة بقوله أَمَّن يَْبَدأُ 
تتم إال باإلعادة بعد االبتداء واإلبالغ إىل حد التكليف فقد تضمن الكالم كل هذه النعم ومعلوم أهنا ال تتم إال 

عليه مث بني بقوله قُلْ َهاتُواْ باألرزاق فلذلك قال َوَمن يَْرُزقُكُم ّمَن السََّماء واالْْرضِ مث قال مََّع اهللا َبلْ منكراً ملا هم 
ُبْرَهاَنكُمْ إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني أن ال برهان لكم فإذن هم مبطلون وهذا يدل على أنه ال بد يف الدعوى من وعلى فساد 

باالبتداء  التقليد فإن قيل كيف قيل هلم أَم مَّْن اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه وهم منكرون لإلعادة جوابه كانوا معترفني
وداللة االبتداء على اإلعادة داللة ظاهرة قوية فلما كان الكالم مقروناً بالداللة الظاهرة صاروا كأهنم مل يبق هلم 

  عذر يف اإلنكار وههنا آخر الدالئل املذكورة على كمال قدرة اهللا تعاىل
َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ َبلِ ادَاَرَك ِعلُْمُهْم ِفى االٌّ ِخَرةِ  َبلْ  قُل الَّ َيْعلَُم َمن ِفى السََّماواِت واألرض الَْغْيَب إِالَّ اللَُّه

  ُهْم ِفى َشكٍّ مِّنَْها َبلْ ُهم مِّْنَها َعُمونَ
اعلم أنه تعاىل ملا بني أنه املختص بالقدرة فكذلك بني أنه هو املختص بعلم الغيب وإذا ثبت ذلك ثبت أنه هو اإلله 

ن اإلله هو الذي يصح منه جمازاة من يستحق الثواب على وجه ال يلتبس بأهل العقاب فإن قيل االستثناء املعبود أل
حكمه إخراج ما لواله لوجب أو لصح دخوله حتت املستثىن منه ودلت اآلية ههنا على استثناء اهللا سبحانه وتعاىل 

وجب كونه تعاىل يف املكان واجلواب عمن يف السموات واألرض فوجب كونه ممن يف السموات واألرض وذلك ي
هذه اآلية متروكة الظاهر ألن من قال إنه تعاىل يف املكان زعم أنه فوق السموات ومن قال إنه ليس يف مكان فقد 

نزهه عن كل األمكنة فثبت باإلمجاع أنه تعاىل ليس يف السموات واألرض فإذن وجب تأويله فنقول إنه تعاىل ممن يف 



ما يقول املتكلمون اهللا تعاىل يف كل مكان على معىن أن علمه يف األماكن كلها ال يقال إن السموات واألرض ك
كونه يف السموات واألرض جماز وكوهنم فيهن حقيقة وإرادة املتكلم بعبارة واحدة وجمازاً غري جائزة ألنا نقول 

فكذلك حاصل جمازاً وهو كوهنم يف السموات واألرض كما أنه حاصل حقيقة وهو حصول ذواهتم يف األحياز 
  كوهنم عاملني

بتلك األمكنة فإذا محلنا هذه الغيبة على املعىن اجملازي وهو الكون فيها مبعىن العلم دخل الرب سبحانه وتعاىل 
  والعبيد فيه فصح االستثناء

لة الغيب مىت أما قوله َوَما َيشُْعُرونَ فهو صفة ألهل السموات واألرض نفى أن يكون هلم علم الغيب وذكر يف مج
  البعث بقوله أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ فأيان مبعىن مىت وهي كلمة مركبة من أي واآلن وهو الوقت وقرىء أَيَّانَ بكسر اهلمزة

  فيه مرتب على ثالثة أحباث) الكشاف ( أما قوله َبلِ ادَرَك ِعلُْمُهْم ِفى االِْخَرةِ  فاعلم أن كالم صاحب 
قراءة بل أدرك بل أدرك بل ادارك بل تدارك بل أأدرك هبمزتني بل آأدرك بألف بينهما البحث األول فيه اثنتا عشرة 

بل آدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح الالم وتشديد الدال وأصله بل أدرك على االستفهام بلى أدرك بلى 
  أأدرك أم تدارك أو أدرك

  ك افتعلالبحث الثانث ادارك أصله تدارك فأدغمت التاء يف الدال وادَّر
البحث الثالث معىن ادَّرك علمهم انتهى وتكامل وأدرك تتابع واستحكم مث فيه وجوه أحدها أن أسباب استحكام 

العلم وتكامله بأن القيامة كائنة ال ريب فيها قد حصلت هلم ومكنوا من معرفتها وهم شاكون جاهلون وذلك قوله 
ونَ يريد املشركني ممن يف السماوات واألرض ألهنم ملا كانوا من مجلتهم نسب َبلْ ُهْم ِفى َشّك ّمْنَها َبلْ ُهم مّْنَها َعُم

فعلهم إىل اجلميع كما يقال بنو فالن فعلوا كذا وإمنا فعله ناس منهم فإن قيل اآلية سيقت الختصاص اهللا تعاىل بعلم 
ال يشعرون به فكيف الغيب وإن العباد ال علم هلم بشيء منه وإن وقت بعثهم ونشورهم من مجلة الغيب وهم 

ناسب هذا املعىن وصف املشركني بإنكارهم البعث مع استحكام أسباب العلم والتمكن من املعرفة واجلواب كأنه 
سبحانه قال كيف يعلمون الغيب مع أهنم شكوا يف ثبوت اآلخرة اليت دلت الدالئل الظاهرة القاهرة عليها فمن 

لذي هو أخفى األشياء الوجه الثاين أن وصفهم باستحكام العلم غفل عن هذا الشيء الظاهر كيف يعلم الغيب ا
هتكم هبم كما تقول ألجهل الناس ما أعلمك على سبيل اهلزء وذلك حيث شكوا يف إثبات ما الطريق إليه واضح 
د ظاهر الوجه الثالث أن يكون أدرك مبعىن انتهى وفىن من قولك أدركت الثمرة ألن تلك غايتها اليت عندها تعدم وق
فسره احلسن باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنو فالن إذا تتابعوا يف اهلالك أما وجه قراءة من قرأ بل أأدرك 

على االستفهام فهو أنه استفهام على وجه اإلنكار إلدراك علمهم وكذا من قرأ أم أدرك وأم تدارك ألهنا أم هي اليت 
جاء ببلى بعد قوله َوَما َيْشُعُرونَ كان معناه بلى يشعرون مث فسر مبعىن بل واهلمزة وأما من قرأ بلى أدرك فإنه ملا 

الشعور بقوله أدرك علمهم يف اآلخرة على سبيل التهكم الذي معناه املبالغة يف نفي العلم فكأنه قال شعورهم بوقت 
على االستفهام  اآلخرة أهنم ال يعلمون كوهنا فريجع إىل نفي الشعور على أبلغ ما يكون وأما من قرأ بلى أأدرك

فمعناه بلى يشعرون مىت يبعثون مث أنكر علمهم بكوهنا وإذ أنكر علمهم بكوهنا وإذا أنكر علمهم بكوهنا مل يتحصل 
هلم شعور بوقت كوهنا فإن قلت هذه اإلضرابات الثالث ما معناها قلت ماهي إال بيان درجاهتم وصفهم أوالً بأهنم 

لون أن القيامة كائنة مث بأهنم خيبطون يف شك ومرية مث مبا هو أسوأ حاالً وهو ال يشعرون وقت البعث مث بأهنم ال يع
  العمى وفيه نكتة وهي أنه تعاىل جعل اآلخرة مبدأ



  عماهم فلذلك عداه مبن دون عن ألن الفكر بالعاقبة واجلزاء هو الذي جعلهم كالبهائم
آؤَُنآ أَءِنَّا لَُمْخَرُجونَ لَقَْد ُوِعدَْنا َهاذَا َنْحُن َوَءاَبآُؤَنا ِمن قَْبلُ إِنْ َهاذَآ إِالَّ أَسَاِطريُ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا أَِءذَا كُنَّا ُترَاباً َوَءاَب

مِّمَّا كُن ِفى َضْيقٍ االٌّ وَِّلَني قُلْ ِسُريواْ ِفى األرض فَاْنظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمْجرِِمَني َوالَ َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َوالَ َت
تَْعجِلُونَ َوإِنَّ َيْمكُُرونَ َوَيقُولُونَ َمَتى َهاذَا الَْوْعُد إِن كُنُتْم َصاِدِقَني قُلْ َعَسى أَن َيكُونَ َرِدَف لَكُم بَْعُض الَِّذى َتْس

َما ُتِكنُّ ُصدُوُرُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ َوَما ِمْن غَآِئَبةٍ   رَبََّك لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْشكُُرونَ َوإِنَّ َربََّك لََيعْلَُم
  ِفى السََّمآِء واألرض إِالَّ ِفى ِكتَابٍ مُّبِنيٍ

اعلم أنه سبحانه ملا تكلم يف حال املبدأ تكلم بعده يف حال املعاد وذلك ألن الشك يف املعاد ال ينشأ إال من الشك 
ذا ثبت كونه تعاىل قادراً على كل املمكنات وعاملاً بكل املعلومات ثبت أنه يف كمال القدرة أو يف كمال العلم فإ

تعاىل ميكنه متييز أجزاء بدن كل واحد من املكلفني عن أجزاء بدن غريه وثبت أنه قادر على أن يعيد التركيب 
 فيما قبل هذه اآلية ال واحلياة إليها وإذا ثبت إمكان ذلك ثبت صحة القول باحلشر فلما بني اهللا تعاىل هذين األصلني

جرم مل حيكه يف هذه اآلية فحكى عنهم أهنم تعجبوا من إخراجهم أحياء وقد صاروا تراباً وطعنوا فيه من وجهني 
األول قوهلم لَقَْد ُوِعْدَنا َهاذَا َنْحُن َوءاَباُؤَنا أي هذا كالم كما قيل لنا فقد قيل ملن قبلنا ومل يظهر له أثر فهو إذن من 

األولني يريدون ما ال يصح من األخبار فإن قيل ذكر ههنا لَقَْد ُوِعدَْنا َهاذَا َنْحُن َوءاَباُؤَنا ويف آية أخرى لَقَدْ  أساطري
فما الفرق قلنا التقدمي دليل على أن املقدم هو املقصود األصلي وأن )  ٨٣املؤمنون ( ُوِعْدَنا َنْحُن َوءاَباُؤَنا َهاذَا 
نه سبحانه ملا كان قد بني الداللة على هذين األصلني ومن الظاهر أن كل من أحاط هبما فقد الكالم سيق ألجله مث إ

عرف صحة احلشر والنشر ثبت أهنم أعرضوا عنها ومل يتأملوها وكان سبب ذلك اإلعراض حب الدنيا وحب 
ل قُلْ ِسُريواْ ِفى االْْرضِ فَاْنظُُرواْ الرياسة واجلاه وعدم االنقياد للغري ال جرم اقتصر على بيان أن الدنيا فانية زائلة فقا

  كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمْجرِِمَني وفيه سؤاالن

  السؤال األول مل مل يقل كيف كانت عاقبة اجملرمني جوابه ألن تأنيثها غري حقيقي وألن املعىن كيف كان آخر أمرهم
التخويف لكل العصاة مث إنه تعاىل صرب رسوله على  السؤال الثاين مل مل يقل عاقبة الكافرين جوابه الغرض أن حيصل

رهم ما يناله من هؤالء الكفار فقال َوالَ َتْحَزنْ َعلَيْهِْم َوالَ َتكُن ِفى َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ فجمع بني إزالة الغم عنه بكف
ْيقٍ أي يف حرج قلب يقال وبني إزالة اخلوف من جانبهم وصار ذلك كالتكفل بنصرته عليهم وقوله َوالَ َتكُن ِفى َض

ضاق الشيء ضيقاً وضيقاً بالفتح والكسر والضيق ختفيف الضيق وجيوز أن يراد يف أمر ضيق من مكرهم الوجه 
الثاين للكفار قوهلم َمَتى َهاذَا الَْوْعُد وقوله إِن كُنُتْم صَاِدِقَني دل على أهنم ذكروا ذلك على سبيل السخرية فأجاب 

َسى أَن َيكُونَ رَِدَف لَكُم بَْعُض الَِّذى َتْستَْعجِلُونَ وهو عذاب يوم بدر فزيدت الالم للتأكيد كالباء اهللا تعاىل بقوله َع
أو ضمن معىن فعل يتعدى بالالم حنو دنا لكم وأزف لكم ومعناه تبعكم )  ١٩٥البقرة ( يف َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُْم 

  ومها لغتان والكسر أفصح وههنا حبثان وحلقكم وقرأ األعرج َرِدَف لَكُم بوزن ذهب
البحث األول أن عسى ولعل يف وعد امللوك ووعيدهم يدالن على صدق األمر وإمنا يعنون بذلك إظهار وقارهم 

  وأهنم ال يعجلون باالنتقام لوثوقهم بأن عدوهم ال يفوهتم فعلى ذلك جرى وعد اهللا ووعيده
ب احلجاب أشد من عذاب النار ولذلك قال كَالَّ إِنَُّهْم َعن رَّّبهِْم َيوَْمِئذٍ الثاين أنه قد ثبت بالدالئل العقلية أن عذا

فقدم احلجاب على اجلحيم مث إهنم كانوا حمجوبني يف )  ١٦ ١٥املطففني ( لََّمْحُجوُبونَ ثُمَّ إِنَُّهْم لَصَالُواْ الَْجِحيمِ 
نيا ولذاهتا كالعائق عن إدراك ذلك األمل كما أن احلال فكان سبب العذاب بكماله حاصالً إال أن االشتغال بالد

العضو اخلدر إذا مسته النار فإن سبب األمل حاصل يف احلال لكنه ال حيصل الشعور بذلك األمل لقيام العائق فإذا زال 



بَْعُض العائق عظم البالء فكذا ههنا إذا زال البدن عظم عذاب احلجاب فقوله سبحانه َعَسى أَن َيكُونَ رَِدَف لَكُم 
الَِّذى َتْسَتْعجِلُونَ يعين املقتضي له واملؤثر فيه حاصل ومتامه إمنا حيصل بعد املوت مث إنه سبحانه بني السبب يف ترك 

تعجيل العذاب فقال َوإِنَّ رَبََّك لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ والفضل اإلفضال ومعناه أنه متفضل عليهم بتأخري العقوبة 
ذه النعمة وال يشكروهنا وهذه اآلية تبطل قول من قال إنه ال نعمة هللا على الكفار مث بني وأكثرهم ال يعرفون ه

أنه  سبحانه أنه مطلع على ما يف قلوهبم فقال َوإِنَّ رَبََّك لََيعْلَُم َما ُتِكنُّ ُصدُوُرُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ وههنا حبث عقلي وهو
والسبب أن ما تكنه صدورهم هو الدواعي والقصود وهي أسباب قدم ما تكنه صدورهم على ما يعلنون من العلم 

) تكن ( ملا يعلنون وهي أفعال اجلوارح والعلم بالعلة علة للعلم باملعلول فهذا هو السبب يف ذلك التقدمي قرىء 
يقال كننت الشيء وأكننته إذا سترته وأخفيته يعين أنه تعاىل يعلم ما خيفون وما يعلنون من عداوة الرسول 

  ومكايدهم
مسى الشيء الذي يغيب وخيفى غائبة وخافية فكانت التاء فيها ) الكشاف ( أما قوله َوَما ِمْن غَاِئَبةٍ  فقال صاحب 

مبنزلتها يف العاقبة والعافية والنطيحة والذبيحة والرمية يف أهنا أمساء غري صفات وجيوز أن يكونا صفتني وتاؤمها 
لشاعر من راوية السوء كأنه تعاىل قال وما من شيء شديد الغيبوبة واخلفاء إال وقد للمبالغة كالراوية يف قوهلم ويل ل

  علمه اهللا تعاىل وأحاط به وأثبته يف اللوح احملفوظ واملبني الظاهر البني ملن ينظر فيه من املالئكة

ِه َيْخَتِلفُونَ وَإِنَُّه لَُهًدى َوَرْحَمةٌ  لِّلُْمؤِمنَِني إِن رَبََّك َيقِْضى إِنَّ َهاذَا الْقُْرَءانَ َيقُصُّ َعلَى بَنِى إِْسَراِءيلَ أَكْثََر الَِّذى ُهْم ِفي
ِمُع الَْموَْتى َوالَ ُتسِْمُع الصُّمَّ َبْينَُهم بُِحكِْمِه َوُهَو الَْعزِيزُ الَْعلِيُم فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنََّك َعلَى الَْحقِّ الُْمبِنيِ إِنََّك الَ ُتْس

  ا فَُهم مُّْسِلُمونَآَء إِذَا َولَّْواْ ُمْدبِرِيَن َوَمآ أَنَت بِهَاِدى الُْعْمىِ  َعن َضلَالَِتهِْم إِن ُتْسِمُع إِالَّ َمن ُيْؤِمُن بِأايَاِتَنالدَُّع
 اعلم أنه سبحانه ملا متم الكالم يف إثبات املبدإ واملعاد ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالنبوة وملا كانت العمدة الكربى يف

هو القرآن ال جرم بني اهللا تعاىل أوالً كونه معجزة من وجوه أحدها أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( إثبات نبوة حممد 
األقاصيص املذكورة يف القرآن موافقة ملا كانت مذكورة يف التوراة واإلجنيل مع العلم بأنه عليه الصالة والسالم 

يشتغل قط باالستفادة والتعلم فإذن ال يكون ذلك إال من قبل اهللا تعاىل  كان أمياً وأنه مل خيالط أحداً من العلماء ومل
واختلفوا فقال بعضهم أراد به ما اختلفوا فيه وتباينوا وقال آخرون أراد به ما حرفه بعضهم وقال بعضهم بل أراد 

َني وذلك ألن بعض الناس قال إنا ملا تأملنا به أخبار األنبياء واألول أقرب وثانيها قوله َوإِنَُّه لَُهًدى َوَرْحَمةٌ  لّلُْمؤِمنِ
القرآن فوجدنا فيه من الدالئل العقلية على التوحيد واحلشر والنبوة وشرح صفات اهللا تعاىل وبيان نعوت جالله ما 

وجدنا ما فيه من الشرائع مطابقة للعقول موافقة هلا وجدناه مربأ عن التناقض والتهافت مل جنده يف شيء من الكتب و
فكان هدى ورمحة من هذه اجلهات ووجدنا القوى البشرية قاصرة على مجع كتاب على هذا الوجه فعلمنا أنه ليس 

لمؤمنني لبلوغه يف الفصاحة إىل إال من عند اهللا تعاىل فكان القرآن معجزاً من هذه اجلهة وثالثها أنه هدى ورمحة ل
حيث عجزوا عن معارضته وذلك معجز مث إنه تعاىل ملا بني كونه معجزاً داالً على الرسالة ذكر بعده أمرين األول 

ثر الذي قوله إِن رَبََّك َيقِْضى بَْيَنُهم بُِحكِْمِه َوُهَو الْعَزِيُز الَْعِليُم واملراد أن القرآن وإن كان يقص على بين إسرائيل أك
هم فيه خيتلفون لكن ال تكن أنت يف قيدهم فإن ربك هو الذي يقضي بينهم أي بني املصيب واملخطىء منهم وذلك 
كالزجر للكفار فلذلك قال َوُهَو الْعَزِيُز أي القادر الذي ال مينع العليم مبا حيكم فال يكون إال احلق فإن قيل القضاء 

ِمِه كقوله يقضي بقضائه وحيكم حبكمه واجلواب معىن قوله بُِحكِْمِه أي مبا واحلكم شيء واحد فقوله يَقِْضى بُِحكْ
مجع حكمة الثاين أنه ) حبكمه ( حيكم به وهو عدله ألنه ال يقضي إال بالعدل أو أراد حبكمه ويدل عليه قراءة من قرأ 
يشرع يف متشية مهمات الرسالة تعاىل أمره بعد ظهور حجة رسالته بأن يتوكل على اهللا وال يلتفت إىل أعداء اهللا و



ق بقلب قوي فقال فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه مث علل ذلك بأمرين أحدمها قوله إِنََّك َعلَى الَْحّق الُْمبِنيِ وفيه بيان أن احملق حقي
  ر بالتوكل وذلكبنصرة اهللا تعاىل وأنه ال خيذل وثانيهما قوله إِنَّكَ الَ ُتْسِمعُ الَْموَْتى وإمنا حسن جعله سبباً لألم

ألن اإلنسان ما دام يطمع يف أحد أن يأخذ منه شيئاً فإنه ال يقوى قلبه على إظهار خمالفته فإذا قطع طمعه عنه قوي 
عنهم بأن بني له أهنم كاملوتى ) صلى اهللا عليه وسلم ( قلبه على إظهار خمالفته فاهللا سبحانه وتعاىل قطع حممداً 

 يسمعون وال يبصرون وال يلتفتون إىل شيء من الدالئل وهذا سبب لقوة قلبه وكالصم وكالعمى فال يفهمون وال
عليه الصالة والسالم على إظهار الدين كما ينبغي فإن قيل ما معىن قوله إِذَا َولَّْواْ ُمْدبِرِيَن جوابه هو تأكيد حلال 

  تهاألصم ألنه إذا تباعد عن الداعي بأن توىل عنه مدبراً كان أبعد عن إدراك صو
أي  أما قوله تعاىل َوَما أَنَت بَِهاِدى الُْعْمىِ  َعن َضلَالَِتهِْم فاملعىن ما جيدي إمساعك إال الذين علم اهللا أهنم يؤمنون بآياته

يعين جعله ساملاً هللا تعاىل )  ١١٢البقرة ( يصدقون هبا فهم مسلمون أي خملصون من قوله َبلَى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه 
  له واهللا أعلم خالصاً

الَ ُيوِقُنونَ َوَيْوَم َنْحُشُر ِمن كُلِّ  َوإِذَا َوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِم أَخَْرْجَنا لَُهْم دَآبَّةً  مَِّن األرض ُتكَلُِّمُهْم أَنَّ النَّاَس كَانُوا بِأايَاِتَنا
ى إِذَا َجآءُوا قَالَ أَكَذَّبُْتم بِأايَاِتى َولَْم ُتِحيطُواْ بَِها ِعلْماً أَمَّا ذَا كُنُتمْ أُمَّةٍ  فَْوجاً مِّمَّن ُيكَذِّبُ بِأاَياِتَنا فَُهْم يُوَزُعونَ حَتَّ

راً إِنَّ ِفى ْسكُُنواْ ِفيِه وَالنَّهَاَر ُمْبِصَتْعَملُونَ َوَوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِم بَِما ظَلَُمواْ فَُهْم الَ َينِطقُونَ أَلَمْ َيَرْواْ أَنَّا َجَعلَْنا الَّْيلَ ِلَي
  ذَِلَك الّيَاٍت لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ

اعلم أن اهللا تعاىل بني بالدالئل القاهرة كمال القدرة وكمال العلم مث فرع عليهما القول بإمكان احلشر مث بني الوجه 
القيامة وإمنا  مث تكلم اآلن يف مقدمات قيام) صلى اهللا عليه وسلم ( يف كون القرآن معجزاً مث فرع عليه نبوة حممد 

أخر تعاىل الكالم يف هذا الباب عن إثبات النبوة ملا أن هذه االْشياء ال ميكن معرفتها إال بقول النيب الصادق وهذا 
هو النهاية يف جودة الترتيب واعلم أنه تعاىل ذكر تارة ما يكون كالعالمة لقيام القيامة وتارة األمور اليت تقع عند 

من عالمات القيامة دابة األرض والناس تكلموا فيها من وجوه أحدها يف مقدار جسمها ويف  قيام القيامة فذكر أوالً
احلديث أن طوهلا ستون ذراعاً وروي أيضاً أن رأسها تبلغ السحاب وعن أيب هريرة ما بني قرنيها فرسخ للراكب 

ريج يف وصفها رأس ثور وعني وثانيها يف كيفية خلقتها فروي أن هلا أربع قوائم وزغب وريش وجناحان وعن ابن ج
وذنب كبش وخف بعري وثالثها يف كيفية ) بقرة ( خنزير وأذن فيل وقرن إيَّل وصدر أسد ولون منر وخاصرة 

خروجها عن علي عليه السالم أنه خترج ثالثة أيام والناس ينظرون فال خيرج إال ثلثها وعن احلسن ال يتم خروجها 
من أين خترج الدابة فقال من ) صلى اهللا عليه وسلم ( سئل النيب ( ضع خروجها إال بعد ثالثة أيام ورابعها يف مو

  أعظم املساجد حرمة على اهللا تعاىل املسجد

وقيل خترج من الصفا فتكلمهم بالعربية وخامسها يف عدد خروجها فروي أهنا خترج ثالث مرات خترج ) احلرام 
راً طويالً فبينا الناس يف أعظم املساجد حرمة وأكرمها على اهللا بأقصى اليمن مث تكمن مث خترج بالبادية مث تكمن ده

( فما يهوهلم إال خروجها من بني الركن حذاء دار بين خمزوم عن ميني اخلارج من املسجد فقوم يهربون وقوم يقفون 
  )نظارة 

) اهللا عليه وسلم  صلى( واعلم أنه ال داللة يف الكتاب على شيء من هذه األمور فإن صح اخلرب فيه عن الرسول 
  قبل وإال مل يلتفت إليه

أما قوله تعاىل وَإِذَا َوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِم فاملراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام الساعة ووقوعه حصوله 



  واملراد مشارفة الساعة وظهور أشراطها أما دابة األرض فقد عرفتها
من الكلم وهو اجلرح روي أن الدابة خترج من الصفا ومعها عصا موسى ) مهم تكِْل( وأما قوله ُتكَلّمُُهْم فقرىء 

عليه السالم وخامت سليمان فتضرب املؤمن بني عينيه بعصا موسى عليه السالم فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك 
أنه جيوز أن  النكتة يف وجهه حىت يضيء هلا وجهه وتنكت الكافر يف أنفه فتفشو النكتة حىت يسود هلا وجهه واعلم

وقرأ ابن مسعود ) تنبئهم ( يكون تكلمهم من الكلم أيضاً على معىن التكثري يقال فالن مكلم أي جمرح وقرأ أيب 
تكلمهم بأن الناس والقراءة بإن مكسورة حكاية لقول الدابة ذلك أو هي حكاية لقول اهللا تعاىل بني به أنه أخرج 

جوابه أن قوهلا حكاية لقول اهللا تعاىل ) بآياتنا ( ية لقول الدابة فكيف يقول الدابة هلذه العلة فإن قيل إذا كانت حكا
أو على معىن بآيات ربنا أو الختصاصها باهللا تعاىل أضافت آيات اهللا إىل نفسها كما يقال بعض خاصة امللك خيلنا 

  الناس كانوا بآياتنا ال يوقنونوبالدنا وإمنا هي خيل مواله وبالده ومن قرأ بالفتح فعلى حذف اجلار أي تكلمهم بأن 
لقيامة وأما قوله َوَيْوَم َنْحُشُر ِمن كُلّ أُمَّةٍ  فَْوجاً ّممَّن ُيكَذُّب بِئَاَياتَِنا فاعلم أن هذا من األمور الواقعة بعد قيام ا

  ) ٣٠ احلج( فالفرق بني من األوىل والثانية أن األوىل للتبعيض والثانية للتبيني كقوله ِمَن االْْوثَاِن 
أما قوله فَُهْم يُوَزُعونَ معناه حيبس أوهلم على آخرهم حىت جيتمعوا فيكبكبوا يف النار وهذه عبارة عن كثرة العدد 

وتباعد أطرافه كما وصفت جنود سليمان بذلك وقوله َحتَّى إِذَا َجاءوا قَالَ أَكَذَّبُْتم بِئَايَاِتى فهذا وإن احتمل 
املراد كل اآليات فيدخل فيه سائر الكفار الذين كذبوا بآيات اهللا أمجع أو بشيء معجزات الرسل كما قاله بعضهم ف

  منها
أما قوله َولَمْ ُتِحيطُواْ بَِها ِعلْماً فالواو للحال كأنه قال أكذبتم هبا بادي الرأي من غري فكر وال نظر يؤدي إىل إحاطة 

  العلم بكنهها
ملا مل تشتغلوا بذلك العمل املهم فأي شيء كنتم تعملونه بعد ذلك ا كأنه قال كل أما قوله بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ فاملراد 

عمل سواه فكأنه ليس بعمل مث قال َوَوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِم يريد أن العذاب املوعود يغشاهم بسبب تكذيبهم بآيات اهللا 
مث إنه سبحانه بعد أن خوفهم بأحوال )  ٣٥رسالت امل( فيشغلهم عن النطق واالعتذار كقوله هَاذَا َيْوُم الَ َينِطقُونَ 

القيامة ذكر كالماً يصلح أن يكون دليالً على التوحيد وعلى احلشر وعلى النبوة مبالغة يف اإلرشاد إىل اإلميان واملنع 
  من الكفر فقال أَلَْم َيرَْواْ أَنَّا َجَعلَْنا الَّْيلَ ِلَيْسكُنُواْ ِفيِه َوالنََّهاَر مُْبِصراً

ما وجه داللته على التوحيد فلما ظهر يف العقول أن التقليب من النور إىل الظلمة ومن الظلمة إىل النور ال حيصل أ
إال بقدرة قاهرة عالية وإما وجه داللته على احلشر فألنه ملا ثبتت قدرته تعاىل يف هذه الصورة على القلب من النور 

على القلب من احلياة إىل املوت مرة ومن املوت إىل احلياة أخرى  إىل الظلمة وبالعكس فأي امتناع يف ثبوت قدرته
وأما وجه داللته على النبوة فألنه تعاىل يقلب الليل والنهار ملنافع املكلفني ويف بعثة األنبياء والرسل إىل اخللق منافع 

ة الواحدة كافية يف إقامة عظيمة فما املانع من بعثتهم إىل اخللق ألجل حتصيل تلك املنافع فقد ثبت أن هذه الكلم
  الداللة على تصحيح األصول الثالثة اليت منها منشؤ كفرهم واستحقاقهم العذاب مث يف اآلية سؤاالن

  السؤال األول ما السبب يف أن جعل اإلبصار للنهار وهو ألهله جوابه تنبيهاً على كمال هذه الصفة فيه
َتْسكُُنواْ ِفيِه فلم مل يقل والنهار لتبصروا فيه جوابه ألن السكون يف الليل هو السؤال الثاين ملا قال َجَعلَ لَكُُم الَّْيلَ ِل

  املقصود من الليل وأما اإلبصار يف النهار فليس هو املقصود بل هو وسيلة إىل جلب املنافع الدينية والدنيوية
وإن كانت أدلة للكل من حيث اختصوا بالقبول وأما قوله إِنَّ ِفى ذاِلكَ آليَاٍت لّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ خص املؤمنني بالذكر 

  واالنتفاع على ما تقدم يف نظائره



  يَنَوَيْوَم ُينفَُخ ِفى الصُّورِ فَفَزَِع َمن ِفى السََّماَواِت َوَمن ِفى األرض إِالَّ َمن َشآَء اللَُّه َوكُلٌّ أََتْوُه َداخِرِ
  اعلم أن هذا هو العالمة الثانية لقيام القيامة

َوَيْوَم ُينفَُخ ِفى الصُّورِ ففيه وجوه أحدها أنه شيء شبيه بالقرن وأن إسرافيل عليه السالم ينفخ فيه بإذن اهللا  أما قوله
تعاىل فإذا مسع الناس ذلك الصوت وهو يف الشدة حبيث ال حتتمله طبائعهم يفزعون عنده ويصعقون وميوتون وهو 

وهذا قول األكثرين وثانيها جيوز أن يكون متثيالً لدعاء املوت فإن )  ٨دثر امل( كقوله تعاىل فَإِذَا ُنِقَر ِفى النَّاقُورِ 
خروجهم من قبورهم كخروج اجليش عند مساع صوت اآللة وثالثها أن الصور مجع الصور وجعلوا النفخ فيها نفخ 

  الروح واألول أقرب لداللة الظاهر عليه وال مانع مينع منه
ومل يقل فيفزع لإلشعار بتحقيق ) ففزع ( اوَاِت َوَمن ِفى االْْرضِ فاعلم أنه إمنا قال أما قوله فَفَزَِع َمن ِفى السََّم

الفزع وثبوته وأنه كائن ال حمالة ألن الفعل املاضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً به واملراد فزعهم عند 
  النفخة األوىل

 قلبه من املالئكة قالوا هم جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت أما قوله إِالَّ َمن َشاء اللَُّه فاملراد إال من ثبت اهللا
وقيل الشهداء وعن الضحاك احلور وخزنة النار ومحلة العرش وعن جابر موسى منهم ألنه صعق مرة ومثله قوله 

وليس فيه خرب )  ٦٨الزمر ( لَُّه تعاىل َونُِفَخ ِفى الصُّورِ فََصِعَق َمن ِفى السََّماوَاِت َوَمن ِفى االْْرضِ إِالَّ َمن َشاء ال
  مقطوع والكتاب إمنا يدل على اجلملة

ودخرين وداخرين فاجلمع على املعىن والتوحيد على اللفظ ) أتاه ( و ) أتوه ( أما قوله َوكُلٌّ أََتْوُه داخِرِيَن فقرىء 
وز أن يراد رجوعهم إىل أمر اهللا والداخر والدخر الصاغر وقيل معىن اإلتيان حضورهم املوقف بعد النفخة الثانية وجي

  وانقيادهم له
  ُه َخبِريٌ بَِما َتفَْعلُونََوَتَرى الْجَِبالَ َتْحَسبَُها َجاِمَدةً  َوِهىَ  َتُمرُّ َمرَّ السََّحابِ ُصْنَع اللَِّه الَِّذى أَْتقََن كُلَّ َشىْ ٍء إِنَّ

بال والوجه يف حسباهنم أهنا جامدة فألن األجسام الكبار اعلم أن هذا هو العالمة الثالثة لقيام القيامة وهي تسيري اجل
  إذا حتركت حركة سريعة على هنج واحد يف السمت والكيفية ظن الناظر إليها أهنا واقفة مع أهنا متر مراً حثيثاً

إال أن )  ١٣٨البقرة ( ِه و ِصْبَغةَ  اللَّ)  ٩٥النساء ( أما قوله صُْنَع اللَِّه فهو من املصادر املؤكدة كقوله َوَعَد اللَُّه 
مؤكده حمذوف وهو الناصب ليوم ينفخ واملعىن أنه ملا قدم ذكر هذه األمور اليت ال يقدر عليها سواه جعل هذا 

الصنع من مجلة األشياء اليت أتقنها وأتى هبا على احلكمة والصواب قال القاضي عبد اجلبار فيه داللة على أن القبائح 
وصفها بأهنا متقنة ولكن اإلمجاع مانع منه واجلواب أن اإلتقان ال حيصل إال يف املركبات ليست من خلقه وإال وجب 

  فيمتنع وصف األعراض هبا واهللا أعلم
ِفى النَّارِ َهلْ  ُوُجوهُُهْم َمن َجآَء بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه َخْيٌر مِّْنَها َوُهْم مِّن فََزعٍ َيْومَِئٍذ َءاِمُنونَ َوَمن َجآَء بِالسَّيِّئَةِ  فَكُبَّْت

  ُتْجَزْونَ إِالَّ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ
اعلم أنه تعاىل ملا تكلم يف عالمات القيامة شرح بعد ذلك أحوال املكلفني بعد قيام القيامة واملكلف إما أن يكون 

ك هو الثواب فإن مطيعاً أو عاصياً أما املطيع فهو الذي جاء باحلسنة وله أمران أحدمها أن له ما هو خري منها وذل
قيل احلسنة اليت جاء العبد هبا يدخل فيها معرفة اهللا تعاىل واإلخالص يف الطاعات والثواب إمنا هو األكل والشرب 

  فكيف جيوز أن يقال األكل والشرب خري من معرفة اهللا جوابه من جوابه



اصلة يف اآلخرة ولذة النظر إىل وجهه أحدها أن ثواب املعرفة النظرية احلاصلة يف الدنيا هي املعرفة الضرورية احل
الكرمي سبحانه وتعاىل وقد دلت الدالئل على أن أشرف السعادات هي هذه اللذة ولو مل حتمل اآلية على ذلك لزم 

أن يكون األكل والشرب خرياً من معرفة اهللا تعاىل وأنه باطل وثانيها أن الثواب خري من العمل من حيث إن الثواب 
قضي وألن العمل فعل العبد والثواب فعل اهللا تعاىل وثالثها فَلَُه َخْيٌر ّمْنَها أي له خري حاصل من دائم والعمل من
  جهتها وهو اجلنة

السؤال الثاين احلسنة لفظة مفردة معرفة وقد ثبت أهنا ال تفيد العموم بل يكفي يف حتققها حصول فرد وإذا كان 
ها درجة وهو اإلميان فلهذا قال ابن عباس من أفراد احلسنة كلمة كذلك فلنحملها على أكمل احلسنات شأناً وأعال

الشهادة وهذا يوجب القطع بأن ال يعاقب أهل اإلميان وجوابه ذلك اخلري هو أن ال يكون عقابه خملداً األمر الثاين 
ل أليس أنه للمطيع هو أهنم آمنون من كل فزع ال كما قال بعضهم إن أهوال القيامة تعم املؤمن والكافر فإن قي

فكيف نفى الفزع ههنا جوابه أن )  ٨٧النمل ( تعاىل قال يف أول اآلية فَفَزَِع َمن ِفى السََّماَواِت َوَمن ِفى االْْرضِ 
الفزع األول هو ما ال خيلو منه أحد عند اإلحساس لشدة تقع وهو يفجأ من رعب وهيبة وإن كان احملسن يأمن 

الرجل بصدر هياب وقلب وجاب وإن كانت ساعة إعزاز وتكرمة وأما وصول ذلك الضرر إليه كما قيل يدخل 
الثاين فاخلوف من العذاب أما قراءة من قرأ من فزع بالتنوين فهي حتتمل معنيني من فزع واحد وهو خوف العقاب 

ومن  وأما ما يلحق اإلنسان من اهليبة والرعب عند مشاهدة األهوال فال ينفك منه أحد ويف األخبار ما يدل عليه
فزع شديد مفرط الشدة ال يكتنهه الوصف وهو خوف النار وأمن يعدي باجلار وبنفسه كقوله تعاىل أَفَأَِمُنواْ َمكَْر 

فهذا شرح حال املطيعني أما شرح حال العصاة فهو قوله َوَمن َجاء بِالسَّّيئَة )  ٩٩األعراف ( اللَِّه فَالَ َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه 
راك وقوله فَكُبَّْت ُوُجوهُُهْم ِفى النَّارِ فاعلم أنه يعرب عن اجلملة بالوجه والرأس والرقبة فكأنه قيل ِ قيل السيئة اإلش

وجيوز أن يكون ذكر الوجوه إيذاناً بأهنم يلقون على وجوههم فيها )  ٩٤الشعراء ( فكبوا يف النار كقوله فَكُْبِكبُواْ 
  )مكبوبني ( 

  َما كُنُتْم َتْعَملُونَ فيجوز فيه االلتفات وحكاية ما يقال هلم عند الكب بإضمار القول أما قوله َهلْ ُتْجَزْونَ إِالَّ
الُْمْسِلِمَني َوأَنْ أَْتلَُو الْقُْرَءانَ  إِنََّمآ أُِمْرُت أَنْ أَْعُبَد َربِّ َهِذهِ الْبَلَْدةِ  الَِّذى َحرََّمَها َولَُه كُلُّ َشى ٍء َوأُمِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن

يُرِيكُْم َءاَياِتِه فََتْعرِفُوَنَها َوَما َمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتِدى ِلَنفِْسِه َوَمن َضلَّ فَقُلْ إِنََّمآ أََناْ ِمَن الُْمنِذرِيَن َوقُلِ الَْحْمُد للَِّه َسفَ
  رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ

  لنبوة ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة من الثواباعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا بني املبدأ واملعاد وا

والعقاب وذلك كمال ما يتعلق ببيان أصول الدين ختم الكالم هبذه اخلامتة اللطيفة فقال قل يا حممد إين أمرت 
أنه بأشياء األول أين أمرت أن أخص اهللا وحده بالعبادة وال أختذ له شريكاً وأن اهللا تعاىل ملا قدم دالئل التوحيد فك

أمر حممداً بأن يقول هلم هذه الدالئل اليت ذكرهتا لكم إن مل تفد لكم القول بالتوحيد فقد أفادت يل ذلك فسواء 
قبلتم هذه الدعوة أو أعرضتم عنها فإين مصر عليها غري مرتاب فيها مث إنه وصف اهللا تعاىل بأمرين أحدمها أنه رب 

سائر البالد بإضافة امسه إليها ألهنا أحب بالده إليه وأكرمها عليه هذه البلدة واملراد مكة وإمنا اختصها من بني 
  وأشار إليها إشارة تعظيم هلا داالً على أهنا موطن نبيه ومهبط وحيه

وإمنا وصفها بالتحرمي لوجوه أحدها أنه حرم فيها أشياء على من حيج ) اليت حرمها ( أما قوله الَِّذى َحرََّمَها فقرىء 
يء إليها آمن وثالثها ال ينتهك حرمتها إال ظامل وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وإمنا ذكر ذلك وثانيها أن الالج

ألن العرب كانوا معترفني بكون مكة حمرمة وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من األصنام بل من اهللا تعاىل فكأنه قال 



أخصه بالعبادة وثانيها وصف اهللا تعاىل بقوله َولَُه ملا علمت وعلمتم أنه سبحانه هو املتويل هلذه النعم وجب عليَّ أن 
كُلُّ َشىء وهذا إشارة إىل ما تقدم من الدالئل املذكورة يف هذه السورة على التوحيد من كونه تعاىل خالقاً جلميع 

يقول النعم فأمجل ههنا تلك املفصالت وهذا كمن أراد صفة بعض امللوك بالقوة فيعد تلك التفاصيل مث بعد التطويل 
إن كل العامل له وكل الناس يف طاعته الثاين أمر بأن يكون من املسلمني الثالث أمر بأن يتلو القرآن عليهم ولقد قام 

بكل ذلك صلوات اهللا عليه أمت قيام فمن اهتدى يف هذه املسائل الثالث املتقدمة وهي التوحيد واحلشر والنبوة فَإِنََّما 
( اهتدائه راجعة إليه َوَمن َضلَّ فال علي وما أنا إال رسول منذر مث إنه سبحانه ختم هذه َيْهَتِدى ِلنَفِْسِه أي منفعة 

خبامتة يف هناية احلسن وهي قوله َوقُلِ الَْحْمُد ِللَِّه على ما أعطاين من نعمة العلم واحلكمة والنبوة أو على ما ) السورة 
ءايَاِتِه القاهرة فََتْعرِفُونََها لكن حني ال ينفعكم اإلميان َوَما رَبَُّك وفقين من القيام بأداء الرسالة وباإلنذار َسُيرِيكُْم 

  بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ ألنه من وراء جزاء العاملني واهللا أعلم
  مت تفسري السورة واحلمد هللا رب العاملني وصالته على سيدنا حممد النيب األمي

  أمهات املؤمنني وعلى آله وصحبه أمجعني على أزواجه الطاهرات
  والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

  سورة القصص

ِلَني وقيل إال آية وهي إِنَّ مكية كلها إال قوله الَِّذيَن ءاتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب ِمن قَْبِلِه ُهم بِِه ُيْؤِمُنونَ إِلَى قَْولُُه الَ َنْبتَِغى الَْجاِه
  ة وهي سبعالَِّذى فََرَض َعلَْيَك الْقُْرءانَ اآلي

  أو مثان ومثانون آية
إِنَّ ِفْرَعْونَ َعالَ ِفى  طس م ِتلَْك َءايَاُت الْكَِتابِ الُْمبِنيِ َنْتلُواْ َعلَْيَك ِمن نََّبإِ مُوَسى َوِفْرَعْونَ بِالَْحقِّ ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ

ُح أَْبَنآءَُهْم َوَيْسَتْحىِ  نَِساَءُهْم إِنَُّه كَانَ ِمَن الُْمفِْسِديَن َونُرِيُد أَن األرض َوَجَعلَ أَْهلََها ِشَيعاً َيسَْتْضِعُف طَآِئفَةً  مِّْنُهْم ُيذَبِّ
ى األرض َوُنرِىَ  ِفْرَعْونَ نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسُْتْضِعفُواْ ِفى األرض وََنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً  َوَنْجَعلَُهُم الْوَارِِثَني َوُنَمكَِّن لَُهْم ِف

  َوُجُنوَدُهَما ِمنُْهْم مَّا كَانُواْ َيْحذَرونَ َوَهاَمانَ
اعلم أن قوله تعاىل طسم كسائر الفواتح وقد تقدم القول فيها و تِلَْك إشارة إىل آيات السورة و الْكَِتابِ الُْمبِنيِ هو 

ه السورة هي فبني أن آيات هذ) صلى اهللا عليه وسلم ( إما اللوح وإما الكتاب الذي وعد اهللا إنزاله على حممد 
آيات ذلك الكتاب ووصفه بأنه مبني ألنه بني فيه احلالل واحلرام أو ألنه بني بفصاحته أنه من كالم اهللا دون كالم 

أو ألنه يبني خرب األولني واآلخرين أو ألنه يبني كيفية ) صلى اهللا عليه وسلم ( العباد أو ألنه يبني صدق نبوة حممد 
  التخلص عن شبهات أهل الضالل

ما قوله تعاىل نَقُصُّ َعلَْيَك أي على لسان جربيل عليه السالم ألنه كان يتلو على حممد حىت حيفظه وقوله ِمن نََّبإِ أ
املؤمنون ( ُموَسى َوِفْرَعْونَ فهو مفعول َنقُصُّ َعلَْيَك أي نتلو عليك بعض خربمها باحلق حمقني كقوله َتنُبُت بِالدُّْهنِ 

  ِمُنونَ فيه وجهان أحدمها أنه تعاىل قد أرادوقوله لّقَْومٍ ُيْؤ)  ٢٠

)  ٢البقرة ( بذلك من ال يؤمن أيضاً لكنه خص املؤمنني بالذكر ألهنم قبلوا وانتفعوا فهو كقوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 
إِنَّ ِفْرَعْونَ والثاين حيتمل أنه تعاىل علم أن الصالح يف تالوته هو إمياهنم وتكون إرادته ملن ال يؤمن كالتبع قوله تعاىل 

َعالَ ِفى االْْرضِ قرىء فرعون بضم الفاء وكسرها والكسر أحسن وهو كالقسطاس والقسطاس َعالَ استكرب وجترب 



وتعظم وبغى واملراد به قوة امللك والعلو يف األرض يعين أرض مملكته مث فصل اهللا تعاىل بعض ذلك بقوله َوجََعلَ 
على ما يريد ويطيعونه ال ميلك أحد منهم خمالفته أو يشيع بعضهم بعضاً يف استخدامه  أَْهلََها ِشَيعاً أي فرقاً يشيعونه

أو أصنافاً يف استخدامه أو فرقاً خمتلفة قد أغرى بينهم العداوة ليكونوا له أطوع أو املراد ما فسره بقوله َيْسَتْضِعفُ 
الَ فهذا هو املراد بالشيع قوله َيسَْتْضِعُف طَاِئفَةً  ّمْنُهْم تلك الطائفة طَاِئفَةً  ّمْنُهْم أي يستخدمهم ُيْؤِمُنونَ إِنَّ ِفْرَعْونَ َع

بنو إسرائيل ويف سبب ذبح األبناء وجوه أحدها أن كاهناً قال له يولد مولود يف بين إسرائيل يف ليلة كذا يذهب 
ا العذاب يف بين إسرائيل سنني ملكك على يده فولد تلك الليلة اثنا عشر غالماً فقتلهم وعند أكثر املفسرين بقي هذ

كثرية قال وهب قتل القبط يف طلب موسى عليه السالم تسعني ألفاً من بين إسرائيل قال بعضهم يف هذا دليل على 
محق فرعون فإنه إن صدق الكاهن مل يدفع القتل الكائن وإن كذب فما وجه القتل وهذا السؤال قد يذكر يف تزييف 

ونظريه ما يقوله نفاة التكليف إن كان زيد يف علم اهللا ويف قضائه من السعداء فال  علم األحكام من علم النجوم
حاجة إىل الطاعة وإن كان من األشقياء فال فائدة يف الطاعة وأيضاً فهذا السؤال لو صح لبطل علم التعبري ومنفعته 

كذا وعلى هذا التقدير ال يكون وأيضاً فجواب املنجم أن النجوم دلت على أنه يولد ولد لو مل يقتل لصار كذا و
  السعي يف قتله عبثاً

واعلم أن هذا الوجه ضعيف ألن إسناد مثل هذا اخلرب إىل الكاهن اعتراف بأنه قد خيرب عن الغيب على سبيل 
التفصيل ولو جوزناه لبطلت داللة األخبار عن الغيب على صدق الرسل وهو بإمجاع املسلمني باطل وثانيها وهو 

ن فرعون رأى يف منامه أن ناراً أقبلت من بيت املقدس واشتملت على مصر فأحرقت القبط دون بين قول السدي أ
إسرائيل فسأل عن رؤياه فقالوا خيرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه رجل يكون على يده هالك مصر 

شروا مبجيئه وفرعون كان قد مسع ذلك فأمر بقتل الذكور وثالثها أن األنبياء الذين كانوا قبل موسى عليه السالم ب
َيسَْتْضِعُف حال من ) الكشاف ( فلهذا كان يذبح أبناء بين إسرائيل وهذا الوجه هو األوىل بالقبول قال صاحب 

ل الضمري يف َوجََعلَ أو صفة لشيعا أو كالم مستأنف و ُيذَّبُح بدل من َيسَْتْضِعُف وقوله إِنَُّه كَانَ ِمَن الُْمفِْسِديَن يد
  على أن ذلك القتل ما حصل منه إال الفساد وأنه ال أثر له يف دفع قضاء اهللا تعاىل

 أما قوله َونُرِيُد أَن نَُّمنَّ فهو مجلة معطوفة على قوله إِنَّ ِفْرَعْونَ َعالَ ِفى االْْرضِ ألهنا نظرية تلك يف وقوعها تفسرياً
 قوله َونُرِيُد لالستقبال ولكن أريد به حكاية حال ماضية لنبأ موسى عليه السالم وفرعون واقتصاصاً له واللفظ يف

وجيوز أن يكون حاالً من َيْسَتْضِعفُ أي يستضعفهم فرعون وحنن نريد أن منن عليهم فإن قيل كيف جيتمع 
 عليهم استضعافهم وإرادة اهللا تعاىل املن عليهم وإذا أراد اهللا شيئاً كان ومل يتوقف إىل وقت آخر قلنا ملا كان منة اهللا

  بتخليصهم من فرعون قريبة الوقوع جعلت إرادة وقوعها كأهنا مقارنة الستضعافهم

أما قوله وََنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً  أي متقدمني يف الدنيا والدين وعن جماهد دعاة إىل اخلري وعن قتادة والة كقوله َوَجَعلَكُْم 
  يعين مللك فرعون وأرضه وما يف يده وََنْجَعلَُهمُ الَْوارِِثَني)  ٢٠املائدة ( مُّلُوكاً 

فوطأه ومهده ) أو يرقد ( أما قوله َوُنَمكَّن لَُهْم ِفى االْْرضِ فاعلم أنه يقال مكن له إذا جعل له مكاناً يقعد عليه 
ونظريه أرض له ومعىن التمكني هلم يف األرض وهي أرض مصر والشام أن ينفذ أمرهم ويطلق أيديهم وقوله وَُنرِىَ  

منهم ما كانوا َعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم مَّا كَاُنواْ َيْحذَرونَ قرىء َويََرى ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما أي يرون ِفْر
  خائفني منه من ذهاب ملكهم وهالكهم على يد مولود بين إسرائيل

فِْت َعلَْيِه فَأَلِْقيِه ِفى الَيمِّ َوالَ َتَخاِفى َوالَ َتحَْزنِى إِنَّا َرآدُّوُه إِلَْيِك َوَجاِعلُوُه َوأَْوحَْيَنآ إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرِضِعيِه فَإِذَا ِخ
 َوقَالَِت َما كَاُنواْ َخاِطِئَنيِمَن الُْمْرَسِلَني فَالَْتقَطَُه ءَالُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً إِنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُه



  ْشُعُرونَاْمرَأَُت ِفْرَعْونَ قُرَّةُ  َعْينٍ لِّى َولََك الَ تَقُْتلُوُه َعَسى أَن َيْنفََعَنا أَْو َنتَِّخذَُه وَلَداً وَُهْم الَ َي
بقوله َوأَْوَحْيَنا  ابتدأ بذكر أوائل نعمه يف هذا الباب)  ٥القصص ( اعلم أنه تعاىل ملا قال َوُنرِيُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن 

يف قوله َولَقَْد َمَننَّا َعلَْيَك َمرَّةً  أُْخَرى إِذْ )  ٣٨ ٣٧( إِلَى أُّم ُموَسى والكالم يف هذا الوحي ذكرناه يف سورة طه 
ا ِخفِْت َعلَْيهِ أَْوَحيَْنا إِلَى أُّمَك َما ُيوَحى وقوله أَنْ أَْرضِِعيِه كالداللة على أهنا أرضعته وليس يف القرآن حد ذلك فَإِذَ

أن يفطن به جريانك ويسمعون صوته عند البكاء فَأَلِْقيِه ِفى الَيّم قال ابن جريج إنه بعد أربعة أشهر صاح فألقى يف 
اليم واملراد باليم ههنا النيل َوالَ َتَخاِفى َوالَ َتْحزَنِى واخلوف غم حيصل بسبب مكروه يتوقع حصوله يف املستقبل 

بسبب مكروه حصل يف املاضي فكأنه قيل وال ختايف من هالكه وال حتزين بسبب فراقه أََناْ أَنَزلَْنا واحلزن غم يلحقه 
إِلَْيَك لتكوين أنت املرضعة له َوَجاِعلُوُه ِمَن الْمُْرَسِلَني إىل أهل مصر والشام وقصة اإللقاء يف اليم قد تقدمت يف 

ا تقارب والدها كانت قابلة من القوابل اليت وكلهم فرعون سورة طه وقال ابن عباس إن أم موسى عليه السالم مل
باحلباىل مصافية ألم موسى عليه السالم فلما أحست بالطلق أرسلت إليها وقالت هلا قد نزل يب ما نزل ولينفعين 

اليوم حبك إياي فجلست القابلة فلما وقع موسى عليه السالم إىل األرض هاهلا نور بني عينيه فارتعش كل مفصل 
منها ودخل حب موسى عليه السالم قلبها فقالت يا هذه ما جئتك إال لقتل مولودك ولكين وجدت البنك هذا 
حباً شديداً فاحتفظي بابنك فإنه أراه عدونا فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون فجاء إىل باهبا 

  ليدخل

يف تنور مسجور فطاش عقلها فلم تعقل ما تصنع على أم موسى فقالت أخته يا أماه هذا احلرس فلفته ووضعته 
فدخلوا فإذا التنور مسجور ورأوا أم موسى مل يتغري هلا لون ومل يظهر هلا لنب فقالوا مل دخلت القابلة عليك قالت إهنا 

حبيبة يل دخلت للزيارة فخرجوا من عندها ورجع إليها عقلها فقالت ألخت موسى أين الصيب قالت ال أدري 
ء يف التنور فانطلقت إليه وقد جعل اهللا النار عليه برداً وسالماً فأخذته مث إن أم موسى عليه السالم ملا فسمعت بكا

رأت فرعون جد يف طلب الولدان خافت على ابنها فقذف اهللا يف قلبها أن تتخذ له تابوتاً مث تقذف التابوت يف النيل 
هلا ما تصنعني به فقالت ابن يل أخشى عليه كيد فرعون فذهبت إىل جنار من أهل مصر فاشترت منه تابوتاً فقال 

أخبؤه فيه وما عرفت أنه يفشي ذلك اخلرب فلما انصرفت ذهب النجار ليخرب به الذباحني فلما جاءهم أمسك اهللا 
لسانه وجعل يشري بيده فضربوه وطردوه فلما عاد إىل موضعه رد اهللا عليه نطقه فذهب مرة أخرى ليخربهم به 

ردوه فلما عاد إىل موضعه رد اهللا نطقه فذهب مرة أخرى ليخربهم به فضربوه وطردوه فأخذ اهللا بصره فضربوه وط
ولسانه فجعل هللا تعاىل أنه إن رد عليه بصره ولسانه فإنه ال يد هلم عليه فعلم اهللا تعاىل منه الصدق فرد عليه بصره 

 يكن له ولد غريها وكان هلا كل يوم ثالث ولسانه وانطلقت أم موسى وألقته يف النيل وكان لفرعون بنت مل
حاجات ترفعها إىل أبيها وكان هبا برص شديد وكان فرعون قد شاور األطباء والسحرة يف أمرها فقالوا أيها امللك 

ال تربأ هذه إال من قبل البحر يوجد منه شبه اإلنسان فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتربأ من ذلك وذلك يف يوم 
ر كذا حني تشرق الشمس فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون إىل جملس كان له على شفري النيل ومعه كذا يف شه

آسية بنت مزاحم وأقبلت بنت فرعون يف جواريها حىت جلست على الشاطىء إذ أقبل النيل بتابوت تضربه 
ني يديه فعاجلوا فتح األمواج وتعلق بشجرة فقال فرعون ائتوين به فابتدروه بالسفن من كل جانب حىت وضعوه ب

الباب فلم يقدروا عليه وعاجلوا كسره فلم يقدروا عليه فنظرت آسية فرأت نوراً يف جوف التابوت مل يره غريها 
فعاجلته وفتحته فإذا هي بصيب صغري يف املهد وإذا نور بني عينيه فألقى اهللا حمبته يف قلوب القوم وعمدت ابنة فرعون 

ئت وضمته إىل صدرها فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو الذي حنذر إىل ريقه فلطخت به برصها فرب



  منه رمي يف البحر فرقاً منك فهم فرعون بقتله فاستوهبته امرأة فرعون وتبنته فترك قتله
  أما قوله ءالَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ فااللتقاط إصابة الشيء من غري طلب واملراد بآل فرعون جواريه

 لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً فاملشهور أن هذه الالم يراد هبا العاقبة قالوا وإال نقض قوله َوقَالَتِ اْمرَأَُت ِفْرَعْونَأما قوله 
ا ِلَجهَنَّمَ ونظري هذه الالم قوله تعاىل َولَقَْد ذَرَأَْن)  ٣٩طه ( قُرَّةُ  َعْينٍ لّى َولََك ونقض قوله َوأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً  ّمّنى 

  وقوله الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب)  ١٧٩األعراف ( 
وهو أن هذه الالم هي الم التعليل على سبيل اجملاز وذلك ألن ) الكشاف ( واعلم أن التحقيق ما ذكره صاحب 

كإطالق لفظ  مقصود الشيء وغرضه يؤول إليه أمره فاستعملوا هذه الالم فيما يؤول إليه الشيء على سبيل التشبيه
بضم احلاء وسكون الزاي والباقون بالفتح ) حزناً ( األسد على الشجاع والبليد على احلمار قرأ محزة والكسائي 

  ومها لغتان مثل السقم والسقم
  أما قوله كانوا خاطئني ففيه وجهان أحدمها قال احلسن معىن كَاُنواْ َخاِطِئَني ليس من اخلطيئة

أنه الذي يذهب مبلكهم وأما مجهور املفسرين فقالوا معناه كانوا خاطئني فيما كانوا عليه بل املعىن وهم ال يشعرون 
من الكفر والظلم فعاقبهم اهللا تعاىل بأن ريب عدوهم ومن هو سبب هالكهم على أيديهم وقرىء خاطني ختفيف 

ه مجيعاً قال ابن إسحق إن اهللا خاطئني أي خاطني الصواب إىل اخلطأ وبني تعاىل أهنا التقطته ليكون قرة عني هلا ول
تعاىل ألقى حمبته يف قلبها ألنه كان يف وجهه مالحة كل من رآه أحبه وألهنا حني فتحت التابوت رأت النور وألهنا ملا 
فتحت التابوت رأته ميتص إصبعه وألن ابنة فرعون ملا لطخت برصها بريقه زال برصها ويقال ما كان هلا ولد فأحبته 

ملا قالت ِفْرَعْونَ قُرَّةُ  َعْينٍ لّى َولََك فقال فرعون يكون لك وأما أنا فال حاجة يل فيه فقال عليه قال ابن عباس 
( قال صاحب ) والذي حيلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عني له كما أقرت هلداه اهللا تعاىل كما هداها ( السالم 

ن جيعل مبتدأ َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم خرباً ولو نصب لكان أقوى وقراءة قُرَّةُ  َعْينٍ خرب مبتدأ حمذوف وال يقوى أ) الكشاف 
َعَنا ابن مسعود دليل على أنه خرب قرأ الَ َتقُْتلُوُه قُرَّةُ  َعْينٍ لّى َولََك وذلك لتقدمي ال تقتلوه مث قالت املرأة َعَسى أَن َينفَ

  فنصيب منه خرياً أَْو نَتَِّخذَُه وَلًَدا ألنه أهل للتبين
ا قوله َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ فأكثر املفسرين على أنه ابتداء كالم من اهللا تعاىل أي ال يشعرون أن هالكهم بسببه وعلى أم

يده وهذا قول جماهد وقتادة والضحاك ومقاتل وقال ابن عباس يريد ال يشعرون إىل ماذا يصري أمر موسى عليه 
  ال يشعر بنو إسرائيل وأهل مصر أن التقطناه وهذا قول الكليبالسالم وقال آخرون هذا من متام كالم املرأة أي 

ْؤِمنَِني َوقَالَْت ُألْخِتِه قُصِّيهِ َوأَْصَبَح فُؤَاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغاً إِن كَاَدْت لَُتْبِدى بِِه لَْوال أَن رََّبطَْنا َعلَى قَلْبَِها لَِتكُونَ ِمَن الُْم
  الَ َيْشُعُرونَفََبُصَرْت بِِه َعن ُجُنبٍ وَُهْم 

ذكروا يف قوله فَُؤاُد أُّم ُموَسى فَارِغاً وجوهاً أحدها قال احلسن فارغاً من كل هم إال من هم موسى عليه السالم 
وثالثها قال صاحب )  ٤٣إبراهيم ( وثانيها قال أبو مسلم فراغ الفؤاد هو اخلوف واإلشفاق كقوله َوأَفِْئَدُتُهْم هََواء 

صفراً من العقل واملعىن أهنا حني مسعت بوقوعه يف يد فرعون طار عقلها من فرط اجلزع واخلوف فارغاً ) الكشاف ( 
ورابعها قال احلسن وحممد بن إسحق فارغاً من الوحي الذي أوحينا إليها أن ألقيه يف اليم وال ختايف وال حتزين إنا 

ن لك أجر فتوليت إهالكه وملا أتاها خرب رادوه إليك فجاءها الشيطان فقال هلا كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكو
موسى عليه السالم أنه وقع يف يد فرعون فأنساها عظم البالء ما كان من عهد اهللا إليها وخامسها قال أبو عبيدة 

فارغاً من احلزن لعلمها بأنه ال يقتل اعتماداً على تكفل اهللا مبصلحته قال ابن قتيبة وهذا من العجائب كيف يكون 



رغاً من احلزن واهللا تعاىل يقول لَْوال أَن رََّبطَْنا َعلَى قَلْبَِها وهل يربط إال على قلب اجلازع احملزون وميكن أن فؤادها فا
  جياب عنه بأنه ال ميتنع

أهنا لشدة ثقتها بوعد اهللا مل ختف عند إظهار امسه وأيقنت أهنا وإن أظهرت فإنه يسلم ألجل ذلك الوعد إال أنه كان 
ن اإلظهار يضر فربط اهللا على قلبها وحيتمل قوله إِن كَاَدتْ لَُتْبِدى بِِه لَْوال أَن رََّبطَْنا َعلَى قَلْبَِها بالوحي يف املعلوم أ

فأمنت وزال عن قلبها احلزن فعلى هذا الوجه يصح أن يتأول على أن قلبها سلم من احلزن على موسى أصالً وفيه 
عطفت عليه وتبنته إن كادت لتبدي به بأنه ولدها ألهنا مل متلك نفسها وجه ثالث وهو أهنا مسعت أن امرأة فرعون 

فرحاً مبا مسعت لوال أن سكنا ما هبا من شدة الفرح واالبتهاج ِلَتكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ الواثقني بوعد اهللا تعاىل ال يتبىن 
هللا من صفر اإلناء وقرع الفناء وفرغاً من أي خالياً من قوهلم أعوذ با) قرعاً ( امرأة فرعون اللعني وبعطفها وقرىء 

  قوهلم دماؤهم بينهم فرغ أي هدر يعين بطل قلبها من شدة ما ورد عليها
أما قوله إِن كَاَدْت لَتُْبِدى بِِه فاعلم أن على قول من فسر الفراغ بالفراغ من احلزن قد ذكرنا تفسري قوله إِن كَاَدْت 

غ حبصول اخلوف فذكروا وجوهاً أحدها قال ابن عباس كادت خترب بأن الذي لَُتْبِدى وأما على قول من فسر الفرا
وجدمتوه ابين وقال يف رواية عكرمة كادت تقول واإبناه من شدة وجدها به وذلك حني رأت املوج يرفع ويضع 

 وقال الكليب ذلك حني مسعت الناس يقولون إنه ابن فرعون وقال السدي ملا أخذ ابنها كادت تقول هو ابين
فعصمها اهللا تعاىل مث قال لَْوال أَن رَّبَطَْنا َعلَى قَلْبَِها بإهلام الصرب كما يربط على الشيء املتفلت ليستقر ويطمئن 

  ) ٧القصص ( ِلَتكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني من املصدقني بوعد اهللا وهو قوله إِنَّا َرادُّوُه إِلَْيِك 
اتبعي أثره وانظري إىل أن وقع وإىل من صار وكانت أخته ألبيه وأمه وامسها مرمي أما قوله َوقَالَْت الْخِتِه قُّصيهِ أي 

فََبُصَرْت بِِه قال ابن عباس رضي اهللا عنهما أبصرته قال املربد أبصرته وبصرت به مبعىن واحد وقوله َعن ُجُنبٍ أي 
ُهْم الَ َيْشُعُرونَ حباهلا عن بعد وقرىء عن جانب وعن جنب واجلنب اجلانب أي نظرت نظرة مزورة متجانبة َو

  وغرضها
َناِصُحونَ فََردَْدَناهُ إِلَى أُمِِّه كَى  َوَحرَّْمَنا َعلَْيِه الْمَرَاِضَع ِمن قَْبلُ فَقَالَْت َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى أَْهلِ بَْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُْم َوُهْم لَُه

  َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ ْ َتقَرَّ َعْيُنَها َوالَ َتْحَزنَ َوِلَتْعلََم أَنَّ
بد  اعلم أن قوله َوَحرَّمَْنا َعلَْيِه الَْمرَاِضَع ِمن قَْبلُ يقتضي حترميها من قبله فإذا مل يصح بالتعبد والنهي لتعذر التمييز فال

يه نفار الطبع عن لنب سائر النساء فلذلك مل من فعل سواه وذلك الفعل حيتمل أنه تعاىل مع حاجته إىل اللنب أحدث ف
  يرضع أو أحدث يف لبنهن من الطعم ما ينفر عنه طبعه أو وضع يف لنب أمه

لذة فلما تعودها ال جرم كان يكره لنب غريها وعن الضحاك كانت أمه قد أرضعته ثالثة أشهر حىت عرف رحيها 
وهو موضع الرضاع أي الثدي أو الرضاع وقوله ِمن واملراضع مجع مرضع وهي املرأة اليت ترضع أو مجع مرضع 

قَْبلُ أي من قبل أن رددناه إىل أمه ومن قبل جميء أخت موسى عليه السالم ومن قبل والدته يف حكمنا وقضائنا فعند 
هم له ناصحون ال ذلك قالت أخته َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى أَْهلِ َبْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُمْ أي يضمنون رضاعه والقيام مبصاحله و

مينعونه ما ينفعه يف تربيته وإغذائه وال خيونونكم فيه والنصح إخالص العمل من شائبة الفساد وقال السدي إهنا ملا 
قالت َوُهْم لَُه َناِصُحونَ دل ظاهر ذلك على أن أهل البيت يعرفونه فقال هلا هامان قد عرفت هذا الغالم فدلينا على 

ين إمنا قلت هم للملك ناصحون ليزول شغل قلبه وكل ما روي يف هذا الباب يدل على أهله فقالت ما أعرفه ولك
أن فرعون كان مبنزلة آسية يف شدة حمبته ملوسى عليه السالم ال على ما قال من زعم أهنا كانت خمتصة بذلك فقط 



َها َوالَ َتْحَزنَ وَِلَتْعلََم أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ أي فيما مث قال تعاىل فََرَددَْناُه إِلَى أُّمِه هبذا الضرب من اللطف كَىْ  َتقَرَّ َعْيُن
كان وعدها من أنه يرده إليها ولقد كانت عاملة بذلك ولكن ليس اخلرب كالعيان فتحققت بوجود املوعود َولَاِكنَّ 

ال يعلمون إلعراضهم عن النظر يف أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ فيه وجوه أربعة أحدها ولكن أكثر الناس يف ذلك العهد وبعد 
آيات اهللا وثانيها قال الضحاك ومقاتل يعين أهل مصر ال يعلمون أن اهللا وعدها برده إليها وثالثها هذا كالتعريض مبا 
فرط منها حني مسعت خبرب موسى عليه السالم فجزعت وأصبح فؤادها فارغاً ورابعها أن يكون املعىن إنا إمنا رددناه 

لَمُ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ واملقصود األصلي من ذلك الرد هذا الغرض الديين ولكن األكثر ال يعلمون أن هذا إليها لََتْع
هو الغرض األصلي وأن ما سواه من قرة العني وذهاب احلزن تبع قال الضحاك ملا قبل ثديها قال هامان إنك ألمه 

أيها امللك إين امرأة طيبة الريح حلوة اللنب ما شم رحيي صيب  قالت ال قال فما بالك قبل ثديك من بني النسوة قالت
  إال أقبل على ثديي قالوا صدقت فلم يبق أحد من آل فرعون إال أهدى إليها وأحتفها بالذهب واجلواهر

َخلَ الَْمِديَنةَ  َعلَى ِحنيِ غَفْلَةٍ  مِّْن أَْهِلَها َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه وَاْسَتَوى ءَاَتْينَاُه ُحكْماً َوِعلْماً َوكَذَِلَك َنْجزِى الُْمْحِسنَِني وََد
لَى الَِّذى ِمْن َعُدوِِّه فََوكََزُه فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْينِ َيقْتَِتالَِن َهاذَا ِمن ِشيَعِتِه َوَهاذَا ِمْن َعُدوِِّه فَاْستََغاثَُه الَِّذى ِمن ِشيَعِتِه َع

نَّهُ ا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن إِنَُّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُّبٌِني قَالَ َرب إِنِّى ظَلَْمُت نَفِْسى فَاغِْفْر ِلى فََغفََر لَُه إُِموَسى فَقََضى َعلَْيِه قَالَ َهاذَ
  ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم قَالَ َربِّ بَِمآ أَْنَعْمَت َعلَى َّ فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً لِّلُْمْجرِمَِني

  غَ أَُشدَُّه وَاْسَتَوى قولني أحدمها أهنما مبعىن واحد وهو استكمال القوةاعلم أن يف قوله َبلَ

واعتدال املزاج والبنية والثاين وهو األصح أهنما معنيان متغايران مث اختلفوا على وجوه أحدها وهو األقرب أن 
ة وثانيها األشد عبارة عن األشد عبارة عن كمال القوة اجلسمانية البدنية واالستواء عبارة عن كمال القوة العقلي

كمال القوة واالستواء عبارة عن كمال البنية واخللقة وثالثها األشد عبارة عن البلوغ واالستواء عبارة عن كمال 
اخللقة ورابعها قال ابن عباس األشد ما بني الثمان عشرة سنة إىل الثالثني مث من الثالثني سنة إىل األربعني يبقى سواء 

 نقصان ومن األربعني يأخذ يف النقصان وهذا الذي قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما حق ألن من غري زيادة وال
اإلنسان يكون يف أول العمر يف النمو والتزايد مث يبقى من غري زيادة وال نقصان مث يأخذ يف االنتقاص فنهاية مدة 

زايد قليالً والقوة قوية جداً مث من الثالثني االزدياد من أول العمر إىل العشرين ومن العشرين إىل الثالثني يكون الت
إىل األربعني يقف فال يزداد وال ينتقص ومن األربعني إىل الستني يأخذ يف االنتقاص اخلفي ومن الستني إىل آخر 
العمر يأخذ يف االنتقاص البني الظاهر ويروى أنه مل يبعث نيب إال على رأس أربعني سنة واحلكمة فيه ظاهرة ألن 

ن يكون إىل رأس األربعني قواه اجلسمانية من الشهوة والغضب واحلس قوية مستكلمة فيكون اإلنسان اإلنسا
منجذباً إليها فإذا انتهى إىل األربعني أخذت القوى اجلسمانية يف االنتقاص والقوة العقلية يف االزدياد فهناك يكون 

  وحيالرجل أكمل ما يكون فلهذا السر اختار اهللا تعاىل هذا السن لل
املسألة الثانية اختلفوا يف واحد األشد قال الفراء األشد واحدها شد يف القياس ومل يسمع هلا بواحد وقال أبو اهليثم 

  واحد األشد شدة كما أن واحدة األنعم نعمة والشدة القوة واجلالدة
ا ففيه وجهان األول أهنا النبوة وما يقرن هبا  من العلوم واألخالق وعلى هذا التقدير ليس أما قوله اَتْيَناهُ ُحكًْما َوِعلًْم

يف اآلية دليل على أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطي أو بعده ألن الواو يف قوله َوَدَخلَ الَْمدِيَنةَ  ال تفيد الترتيب 
وهذا )  ٣٤األحزاب ( وَالِْحكَْمةِ   الثاين آتيناه احلكمة والعلم قال تعاىل َواذْكُْرنَ َما ُيْتلَى ِفى ُبيُوِتكُنَّ ِمْن ءايَاِت اللَِّه

القول أوىل لوجوه أحدها أن النبوة أعلى الدرجات البشرية فال بد وأن تكون مسبوقة بالكمال يف العلم والسرية 
املرضية اليت هي أخالق الكرباء واحلكماء وثانيها أن قوله َوكَذَِلَك َنْجزِى الُْمْحِسنَِني يدل على أنه إمنا أعطاه احلكم 



والعلم جمازاة على إحسانه والنبوة ال تكون جزاء على العمل وثالثها أن املراد باحلكم والعلم لو كان هو النبوة 
لوجب حصول النبوة لكل من كان من احملسنني لقوله وَكَذَِلَك َنْجزِى الُْمْحِسنَِني ألن قوله وَكَذاِلَك إشارة إىل ما 

  ه عليه قبل قتل القبطي وفيه مسائلتقدم ذكره من احلكم والعلم مث بني إنعام
املسألة األوىل اختلفوا يف املدينة فاجلمهور على أهنا هي املدينة اليت كان يسكنها فرعون وهي قرية على رأس 

  فرسخني من مصر وقال الضحاك هي عني مشس
فالقول األول أن موسى عليه السالم ملا املسألة الثانية اختلفوا يف معىن قوله َعلَى ِحنيِ غَفْلَةٍ  ّمْن أَْهِلَها على أقوال 

بلغ أشده واستوى وآتاه اهللا احلكم والعلم يف دينه ودين آبائه علم أن فرعون وقومه على الباطل فتكلم باحلق 
  وعاب دينهم واشتهر ذلك منه حىت آل األمر إىل أن أخافوه وخافهم وكان له من بين

اخلوف حبيث ما كان يدخل مدينة فرعون إال خائفاً فدخلها يوماً إسرائيل شيعة يقتدون به ويسمعون منه وبلغ يف 
على حني غفلة من أهلها مث األكثرون على أنه عليه السالم دخلها نصف النهار وقت ما هم قائلون وعن ابن عباس 

خوف ال  يريد بني املغرب والعشاء واألول أوىل ألنه تعاىل أضاف الغفلة إىل أهلها وإذا دخل املرء مستتراً ألجل
تضاف الغفلة إىل القوم القول الثاين قال السدي إن موسى عليه السالم حني كرب كان يركب مراكب فرعون 

ويلبس مثل ما يلبس ويدعى موسى ابن فرعون فركب يوماً يف أثره فأدركه املقيل يف موضع فدخلها نصف النهار 
ث قال ابن زيد ليس املراد من قوله َعلَى ِحنيِ غَفْلَةٍ  ّمْن وقد خلت الطرق فهو قوله َعلَى ِحنيِ غَفْلَةٍ  القول الثال

أَْهِلَها حصول الغفلة يف تلك الساعة بل املراد الغفلة من ذكر موسى وأمره فإن موسى حني كان صغرياً ضرب رأس 
عون ال فرعون بالعصا ونتف حليته فأراد فرعون قتله فجيء جبمر فأخذه وطرحه يف فيه فمنه عقدة لسانه فقال فر

أقتله ولكن أخرجوه عن الدار والبلد فأخرج ومل يدخل عليهم حىت كرب والقوم نسوا ذكره وذلك قوله َعلَى ِحنيِ 
  غَفْلَةٍ  وال مطمع يف ترجيح بعض هذه الروايات على بعض ألنه ليس يف القرآن ما يدل على شيء منها

قَْتِتالَِن هَاذَا ِمن ِشيَعِتِه َوَهاذَا ِمْن َعُدّوِه قال الزجاج قال هذا وهذا ومها املسألة الثالثة قال تعاىل فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْينِ َي
غائبان على وجه احلكاية أي وجد فيها رجلني يقتتالن إذا نظر الناظر إليهما قال هذا من شيعته وهذا من عدوه مث 

واآلخر من القبط واحتج عليه بأن موسى  اختلفوا فقال مقاتل الرجالن كانا كافرين إال أن أحدمها من بين إسرائيل
واملشهور أن الذي من شيعته كان مسلماً ألنه )  ١٨القصص ( عليه السالم قال له يف اليوم الثاين إِنَّكَ لََغوِى ٌّ مُّبٌِني 

ن ال يقال فيمن خيالف الرجل يف دينه وطريقه إنه من شيعته وقيل إن القبطي الذي سخر اإلسرائيلي كان طباخ فرعو
استسخره حلمل احلطب إىل مطبخه وقيل الرجالن املقتتالن أحدمها السامري وهو الذي من شيعته واآلخر طباخ 
فرعون واهللا أعلم بكيفية احلال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه أي سأله أن خيلصه منه واستنصره 

) فلكزه موسى ( يل جبمع الكف وقرأ ابن مسعود عليه فوكزه موسى عليه السالم الوكز الدفع بأطراف األصابع وق
وقال بعضهم الوكز يف الصدر واللكز يف الظهر وكان عليه السالم شديد البطش وقال بعض املفسرين فوكزه 

  بعصاه قال املفضل هذا غلط ألنه ال يقال وكزه بالعصا فَقََضى َعلَْيِه أي أماته وقتله
ن يف عصمة األنبياء عليه السالم من وجوه أحدها أن ذلك القبطي إما أن املسألة الرابعة احتج هبذه اآلية من طع

يقال إنه كان مستحق القتل أو مل يكن كذلك فإن كان األول فلم قال َهاذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن ومل قال َربّ إِّنى 
وإن كان الثاين )  ٢٠الشعراء ( إِذاً َوأََناْ ِمَن الضَّالَّني  ظَلَْمُت َنفِْسى فَاغِْفْر ِلى فََغفََر لَُه ومل قال يف سورة أخرى فََعلُْتَها

وهو أن ذلك القبطي مل يكن مستحق القتل كان قتله معصية وذنباً وثانيها أن قوله َوَهاذَا ِمْن َعُدّوِه يدل على أنه 
ز ألنه يوهم يف املباح كونه كان كافراً حربياً فكان دمه مباحاً فلم استغفر عنه واالستغفار عن الفعل املباح غري جائ



حراماً وثالثها أن الوكز ال يقصد به القتل ظاهراً فكان ذلك القتل قتل خطأ فلم استغفر منه واجلواب عن األول مل 
  ال جيوز أن يقال إنه كان لكفره مباح الدم

  ل الكافر إال أنه قالأما قوله َهاذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن ففيه وجوه أحدها لعل اهللا تعاىل وإن أباح قت

األوىل تأخري قتلهم إىل زمان آخر فلما قتل فقد ترك ذلك املندوب فقوله َهاذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن معناه إقدامي على 
إشارة إىل عمل املقتول ال إىل عمل نفسه فقوله َهاذَا ِمْن ) هذا ( ترك املندوب من عمل الشيطان وثانيها أن قوله 

ْيطَاِن أي عمل هذا املقتول من عمل الشيطان املراد منه بيان كونه خمالفاً هللا تعاىل مستحقاً للقتل وثالثها أن َعَملِ الشَّ
  إشارة إىل املقتول يعين أنه من جند الشيطان وحزبه يقال فالن من عمل الشيطان أي من أحزابه) هذا ( يكون قوله 

)  ٢٣األعراف ( ِلى فعلى هنج قول آدم عليه السالم َربََّنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا  أما قوله َربّ إِّنى ظَلَْمُت َنفِْسى فَاغِْفْر
واملراد أحد وجهني إما على سبيل االنقطاع إىل اهللا تعاىل واالعتراف بالتقصري عن القيام حبقوقه وإن مل يكن هناك 

  ذنب قط أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك املندوب
ي فاغفر يل ترك هذا املندوب وفيه وجه آخر وهو أن يكون املراد رب إين ظلمت نفسي حيث أما قوله فَاغِْفْر ِلى أ

قتلت هذا امللعون فإن فرعون لو عرف ذلك لقتلين به فَاغِْفْر ِلى أي فاستره علي وال توصل خربه إىل فرعون فََغفََر 
قال َرّب بَِما أَْنَعْمَت َعلَى َّ فَلَْن أَكُونَ لَُه أي ستره عن الوصول إىل فرعون ويدل على هذا التأويل أنه على عقبه 
  ظَهِرياً لّلُْمْجرِِمَني ولو كانت إعانة املؤمن ههنا سبباً للمعصية ملا قال ذلك

وأما قوله فََعلُْتَها إِذاً َوأََناْ ِمَن الضَّالَّني فلم يقل إين صرت بذلك ضاالً ولكن فرعون ملا ادعى أنه كان كافراً يف حال 
نفى عن نفسه كونه كافراً يف ذلك الوقت واعترف بأنه كان ضاالً أي متحرياً ال يدري ما جيب عليه أن يفعله  القتل

وما يدبر به يف ذلك أما قوله إن كان كافراً حربياً فلم استغفر عن قتله قلنا كون الكافر مباح الدم أمر خيتلف 
و إن كان مباحاً لكن األوىل تركه على ما قررنا قوله باختالف الشرائع فلعل قتلهم كان حراماً يف ذلك الوقت أ

ذلك القتل كان قتل خطأ قلنا ال نسلم فلعل الرجل كان ضعيفاً وموسى عليه السالم كان يف هناية الشدة فوكزه 
كان قاتالً قطعاً مث إن سلمنا ذلك ولكن لعله عليه السالم كان ميكنه أن خيلص اإلسرائيلي من يده بدون ذلك 

الذي كان األوىل تركه فلهذا أقدم على االستغفار على أنا وإن سلمنا داللة هذه اآلية على صدور املعصية الوكز 
  لكنا بينا أنه ال دليل ألبتة على أنه كان رسوالً يف ذلك الوقت فيكون ذلك صادراً منه قبل النبوة وذلك ال نزاع فيه

قول من نسب املعاصي إىل اهللا تعاىل ألنه عليه السالم قال َهاذَا املسألة اخلامسة قالت املعتزلة اآلية دلت على بطالن 
ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن فنسب املعصية إىل الشيطان فلو كانت خبلق اهللا تعاىل لكانت من اهللا ال من الشيطان وهو كقول 

وقول صاحب موسى عليه )  ١٠٠وسف ي( يوسف عليه السالم ِمن َبْعدِ أَن نَّزغَ الشَّْيطَانُ َبيْنِى َوَبْيَن إِْخوَِتى 
( وقوله تعاىل الَ يَفِْتنَنَّكُُم الشَّيْطَانُ كََما أَخَْرَج أََبوَْيكُم ّمَن الَْجنَّةِ  )  ٦٣الكهف ( السالم َوَما أَْنسَانِيُه إِالَّ الشَّْيطَانُ 

  ) ٢٧األعراف 
لّلُْمْجرِِمَني ففيه وجوه أحدها أن ظاهره يدل على أنه قال إنك ملا  أما قوله َربّ بَِما أَْنَعْمَت َعلَى َّ فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً

أنعمت علي هبذا اإلنعام فإين ال أكون معاوناً ألحد من اجملرمني بل أكون معاوناً للمسلمني وهذا يدل على أن ما 
م منزلة ما إذا قيل أقدم عليه من إعانة اإلسرائيلي على القبطي كان طاعة ال معصية إذ لو كانت معصية لنزل الكال

إنك ملا أنعمت علي بقبول توبيت عن تلك املعصية فإين أكون مواظباً على مثل تلك املعصية وثانيها قال القفال كأنه 
  أقسم مبا أنعم اهللا عليه أن ال يظاهر جمرماً والباء للقسم أي



فال جتعلين ظهرياً قال الفراء ويف حرف بنعمتك علي وثالثها قال الكسائي والفراء إنه خرب ومعناه الدعاء كأنه قال 
عبداهللا فَالَ َتْجَعلْنِى ظَهًِريا واعلم أن يف اآلية داللة على أنه ال جيوز معاونة الظلمة والفسقة وقال ابن عباس مل يستثن 

عانة وإمنا ومل يقل فلن أكون ظهرياً إن شاء اهللا فابتلي به يف اليوم الثاين وهذا ضعيف ألنه يف اليوم الثاين ترك اإل
  ال أنه وقع منه)  ١٩القصص ( خاف منه ذلك العدو فقال إِن ُترِيُد إِالَّ أَن َتكُونَ َجبَّاراً ِفى االْْرضِ 

ى ٌّ مُّبٌِني فَلَمَّآ أَنْ إِنََّك لَغَوِ فَأَصَْبَح ِفى الَْمِديَنةِ  َخآئِفاً َيَتَرقَُّب فَإِذَا الَِّذى اْستَْنَصَرهُ بِاالٌّ ْمسِ َيْسَتصْرُِخُه قَالَ لَُه ُموَسى
ْمسِ إِن ُترِيُد إِالَّ أَن َتكُونَ أََراَد أَن َيبِْطَش بِالَِّذى ُهَو َعُدوٌّ لَُّهَما قَالَ يامُوَسى أَتُرِيدُ أَن َتقُْتلَنِى كََما قََتلَْت َنفْساً بِاالٌّ 

َوَجآَء َرُجلٌ مِّْن أَقَْصى الَْمِديَنةِ  َيْسَعى قَالَ ياُموَسى إِنَّ الَْمالّ َجبَّاراً ِفى األرض َوَما تُرِيدُ أَن َتكُونَ ِمَن الُْمْصِلِحَني 
  جِّنِى ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلمَِنيَيأَْتِمُرونَ بَِك ِليَقُْتلُوَك فَاخُْرْج إِنِّى لََك ِمَن النَّاِصِحَني فَخََرَج ِمْنَها َخآِئفاً َيَتَرقَُّب قَالَ َربِّ َن

وت ذلك الرجل من الوكز أصبح موسى عليه السالم من غد ذلك اليوم خائفاً من أن يظهر أنه هو اعلم أن عند م
القاتل فيطلب به وخرج على استتار فَإِذَا الَِّذى اْسَتْنَصَرُه وهو اإلسرائيلي بِاالْْمسِ َيسَْتْصرُِخهُ يطلب نصرته بصياح 

هل اللغة الغوي جيوز أن يكون فعيالً مبعىن مفعل أي إنك ملغو لقومي وصراخ قال له موسى إِنَّكَ لََغوِى ٌّ مُّبٌِني قال أ
فإين وقعت باألمس فيما وقعت فيه بسببك وجيوز أن يكون مبعىن الغاوي واحتج به من قدح يف عصمة األنبياء 

بٌِني اجلواب عليهم السالم فقال كيف جيوز ملوسى عليه السالم أن يقول لرجل من شيعته يستصرخه إِنَّكَ لََغوِى ٌّ مُّ
من وجهني األول أن قوم موسى عليه السالم كانوا غالظاً جفاة أال ترى إىل قوهلم بعد مشاهدة اآليات اجَْعلْ لََّنا 

فاملراد بالغوي املبني ذلك الثاين أنه عليه السالم إمنا مساه غوياً ألن من تكثر )  ١٣٨األعراف ( إِلًَها كََما لَُهْم ءاِلَهةٌ  
صمة على وجه يتعذر عليه دفع خصمه عما يرومه من ضرره يكون خالف طريقة الرشد واختلفوا يف قوله منه املخا

تعال قَالَ َياءاَدُم ُموَسى أَُترِيُد أَن َتقُْتلَنِى كََما قََتلَْت أهو من كالم اإلسرائيلي أو القبطي فقال بعضهم ملا خاطب 
هم بالبطش أنه يريده فقال هذا القول وزعموا أنه مل يعرف موسى اإلسرائيلي بأنه غوي ورآه على غضب ظن ملا 

قتله باألمس للرجل إال هو وصار ذلك سبباً لظهور القتل ومزيد اخلوف وقال آخرون بل هو قول القبطي وقد كان 
َعُدوٌّ لَُّهَما قَالَ  عرف القصة من اإلسرائيلي والظاهر هذا الوجه ألنه تعاىل قال فَلَمَّا أَنْ أََراَد َيْبِطَش بِالَِّذى ُهَو

  ياُموَسى ُموَسى

فهذا القول إذن منه ال من غريه وأيضاً فقوله إِن تُرِيُد إِالَّ أَن َتكُونَ جَبَّاراً ِفى االْْرضِ ال يليق إال بأن يكون قوالً 
  للكافر

ليت هي أحسن وقيل واعلم أن اجلبار الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم ال ينظر يف العواقب وال يدفع با
  املتعظم الذي ال يتواضع ألمر أحد وملا وقعت هذه الواقعة انتشر احلديث يف املدينة وانتهى إىل فرعون ومهوا بقتله

يسعى جيوز ارتفاعه وصفاً لرجل وانتصابه ) الكشاف ( أما قوله َوَجاء َرُجلٌ ّمْن أَقَْصى الَْمِديَنةِ  َيْسَعى قال صاحب 
يأمتران ألن كل ) يتآمران ( د ختصص بقوله ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنةِ  واالئتمار التشاور يقال الرجالن حاالً عنه ألنه ق

واحد منهما يأمر صاحبه بشيء أو يشري عليه بأمر واملعىن يتشاورون بسببك وأكثر املفسرين على أن هذا الرجل 
  يأمترون بك ليقتلوكمؤمن آل فرعون فعلى وجه اإلشفاق أسرع إليه ليخوفه بأن املأل 

أما قوله فَخََرَج ِمْنَها خَاِئفاً َيَتَرقَُّب أي خائفاً على نفسه من آل فرعون ينتظر هل يلحقه طلب فيؤخذ مث التجأ إىل اهللا 
ذنباً  تعاىل لعلمه بأنه ال ملجأ سواه فقال َرّب َنّجنِى ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطي مل يكن

  وإال لكان هو الظامل هلم وما كانوا ظاملني له بسبب طلبهم إياه ليقتلوه قصاصاً
َجَد َعلَْيِه أُمَّةً  مَِّن النَّاسِ َولَمَّا َتَوجََّه ِتلْقَآَء َمْدَيَن قَالَ َعَسى رَبِّى أَن يَْهدَِينِى َسَوآَء السَّبِيلِ َولَمَّا َوَرَد َمآَء َمْدَيَن َو



شَْيٌخ كَبٌِري فََسقَى  َوَجَد ِمن ُدونِهِمُ اْمرَأََتنيِ َتذُوَداِن قَالَ َما َخطُْبكَُما قَالََتا الَ َنْسِقى َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعآُء وَأَُبوَناَيْسقُونَ َو
َجآَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشى َعلَى اْسِتْحَيآٍء قَالَْت إِنَّ لَُهَما ثُمَّ َتوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ َربِّ إِنِّى ِلَمآ أَنزَلَْت إِلَى َّ ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري فَ

ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمنيَ أَبِى َيْدُعوَك ِلَيْجزَِيَك أَْجَر َما َسقَْيتَ لََنا فَلَمَّا َجآَءُه َوقَصَّ َعلَْيِه الْقََصَص قَالَ الَ َتَخفْ َنجَْوَت 
ْرُه إِنَّ َخْيَر َمنِ اْسَتأَجْرَت الْقَوِى ُّ اَألِمُني قَالَ إِنِّى أُرِيُد أَنْ أُنِكَحكَ إِْحَدى اْبنََتى َّ َهاَتْينِ قَالَْت إِْحَداُهَما ياأََبِت اْستَأجِ

َشاَء اللَُّه ِمَن  نِى إِنَعلَى أَن َتأْجَُرنِى ثََمانِىَ  ِحَججٍ فَإِنْ أَْتَمْمَت َعشْراً فَِمْن ِعنِدَك َوَمآ أُرِيدُ أَنْ أَُشقَّ َعلَْيَك سََتجُِد
  قُولُ َوكِيلٌالصَّاِلِحَني قَالَ ذَِلَك َبْينِى َوَبيَْنَك أَيََّما االٌّ َجلَْينِ قََضْيُت فَالَ ُعْدَوانَ َعلَى َّ َواللَُّه َعلَى َما َن

ن ولكنه سلم نفسه إىل اعلم أن الناس اختلفوا يف قوله َولَمَّا َتَوجََّه ِتلْقَاء َمْدَيَن فال بعضهم إنه خرج وما قصد مدي
اهللا تعاىل وأخذ ميشي من غري معرفة فأوصله اهللا تعاىل إىل مدين وهذا قول ابن عباس وقال آخرون ملا خرج قصد 

مدين ألنه وقع يف نفسه أن بينهم وبينه قرابة ألهنم من ولد مدين بن إبراهيم عليه السالم وهو كان من بين إسرائيل 
بل اعتمد على فضل اهللا تعاىل ومن الناس من قال بل جاءه جربيل عليه السالم وعلمه لكن مل يكن له علم بالطريق 

الطريق وذكر ابن جرير عن السدي ملا أخذ موسى عليه السالم يف املسري جاءه ملك على فرس فسجد له موسى 
ين أحدمها قوله َولَمَّا من الفرح فقال ال تفعل واتبعين فاتبعه حنو مدين واحتج من قال إنه خرج وما قصد مدين بأمر

َتَوجََّه ِتلْقَاء َمْدَيَن ولو كان قاصداً للذهاب إىل مدين لقال وملا توجه إىل مدين فلما مل يقل ذلك بل قال تََوجََّه ِتلْقَاء 
ى َرّبى َمْدَيَن علمنا أنه مل يتوجه إال إىل ذلك اجلانب من غري أن يعلم أن ذلك اجلانب إىل أين ينتهي والثاين قوله َعَس
أَن َيْهِديَنِى َسَواء السَّبِيلِ وهذا كالم شاك ال عامل واألقرب أن يقال إنه قصد الذهاب إىل مدين وما كان عاملاً 

بالطريق مث إنه كان يسأل الناس عن كيفية الطريق ألنه يبعد من موسى عليه السالم يف عقله وذكائه أن ال يسأل مث 
ن بغري زاد وال ظهر وبينهما مسرية مثانية أيام ومل يكن له طعام إال ورق قال ابن إسحاق خرج من مصر إىل مدي

  الشجر
( ينِ أما قوله َعَسى َرّبى أَن يَْهِديَنِى سََواء السَّبِيلِ فهو نظري قول جده إبراهيم عليه السالم إِّنى ذَاِهٌب إِلَى َرّبى َسيَْهِد

 االستدالل واجلواب والدعاء والتضرع إال ما ذكره وموسى عليه السالم قلما يذكر كالماً يف)  ٩٩الصافات 
إبراهيم عليه السالم وهكذا اخللف الصدق للسلف الصاحل صلوات اهللا عليهم وعلى مجيع الطيبني املطهرين َولَمَّا 

ِه أي فوق َوَرَد َماء َمْدَيَن وهو املاء الذي يسقون منه وكان بئراً فيما روي ووروده جميئه والوصول إليه َوَجَد َعلَْي
شفريه ومستقاه أُمَّةٍ  مجاعة كثرية العدد ِمَن النَّاسِ من أناس خمتلفني َوَوَجَد ِمن ُدونِهِمُ يف مكان أسفل من مكاهنم 

أي حتبسان مث فيه أقوال األول حتبسان أغنامهما واختلفوا ) تذودان ( اْمرَأََتنيِ َتذُوَداِن والذود الدفع والطرد فقوله 
بس على وجوه أحدها قال الزجاج ألن على املاء من كان أقوى منهما فال يتمكنان من السقي يف علة ذلك احل

وثانيها كانتا تكرهان املزامحة على املاء وثالثها لئال ختتلط أغنامهما بأغنامهم ورابعها لئال ختتلطا بالرجال القول الثاين 
الث تذودان الناس عن غنمهما القول الرابع قال الفراء كانتا تذودان عن وجوههما نظراً الناظر لريامها والقول الث

حتبساهنا عن أن تتفرق وتتسرب قَالَ َما َخطُْبكَُما أي ما شأنكما وحقيقته ما خمطوبكما أي مطلوبكما من الذياد 
اء َوأَبُوَنا َشْيخٌ فسمى املخطوب خطباً كما يسمى املشئون شأناً يف قولك ما شأنك قَالََتا الَ َنْسِقى َحتَّى ُيْصِدَر الّرَع

  كَبٌِري

وذلك يدل على ضعفهما عن السقي من وجوه أحدها أن العادة يف السقي للرجال والنساء يضعفن عن ذلك 
وثانيها ما ظهر من ذودمها املاشية على طريق التأخري وثالثها قوهلما حىت يصدر الرعاء ورابعها انتظارمها ملا يبقى من 



هلما َوأَُبوَنا شَْيٌخ كَبٌِري وداللة ذلك على أنه لو كان قوياً حضر ولو حضر مل يتأخر السقي القوم من املاء وخامسها قو
فعند ذلك سقى هلما قبل صدر الرعاء وعادتا إىل أبيهما قبل الوقت املعتاد قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم بفتح 

قرارة األوىل حىت ينصرفوا عن املاء ويرجعوا عن الياء وضم الدال وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الدال فاملعىن يف ال
  سقيهم وصدر ضد ورد ومن قرأ بضم الياء فاملعىن يف القراءة حىت يصدر القوم مواشيهم

أما قوله فََسقَى لَُهَما أي سقى غنمهما ألجلهما ويف كيفية السقي أقوال أحدها أنه عليه السالم سأل القوم أن 
م عمد إىل بئر على رأسه صخرة ال يقلها إال عشرة وقيل أربعون وقيل مائة يسمحوا فسمحوا وثانيهما قال قو

فنحاها بنفسه واستقى املاء من ذلك البئر وثالثها أن القوم ملا زامحهم موسى عليه السالم تعمدوا إلقاء ذلك احلجر 
 أعلم بالصحيح منه على رأس البئر فهو عليه السالم رمى ذلك احلجر وسقى هلما وليس بيان ذلك يف القرآن واهللا

لكن املرأة وصفت موسى عليه السالم بالقوة فدل ذلك على أهنا شاهدت منه ما يدل على فضل قوته وقال تعاىل ثُمَّ 
َتوَلَّى إِلَى الظّلّ وفيه داللة على أنه سقى هلما يف مشس وحر وفيه داللة أيضاً على كمال قوة موسى عليه السالم قال 

املاء فسأهلم دلواً من ماء فقالوا له إن شئت ائت الدلو فاستق هلما قال نعم وكان جيتمع على الكليب أتى موسى أهل 
الدلو أربعون رجالً حىت خيرجوه من البئر فأخذ موسى عليه السالم الدلو فاستقى به وحده وصب يف احلوض ودعا 

ساغ لنيب اهللا الذي هو شعيب بالربكة مث قرب غنمهما فشربت حىت رويت مث سرحهما مع غنمهما فإن قيل كيف 
أن يرضى البنتيه بسقي املاشية قلنا ليس يف القرآن ما يدل على أن أبامها كان شعيباً والناس خمتلفون فيه فقال ابن 
عباس رضي اهللا عنهما إن أبامها هو بريون ابن أخي شعيب وشعيب مات بعدما عمي وهو اختيار أيب عبيد وقال 

لدين عن شعيب على أنا وإن سلمنا أنه كان شعيباً عليه السالم لكن ال مفسدة فيه ألن احلسن إنه رجل مسلم قبل ا
الدين ال يأباه وأما املروءة فالناس فيها خمتلفون وأحوال أهل البادية غري أحوال أهل احلضر ال سيما إذا كانت احلالة 

  حالة الضرورة
ْن َخْيرٍ فَِقٌري فاملعىن إين ألي شيء أنزلت إيل من خري قليل أو كثري غث أو وأما قوله قَالَ َرّب إِّنى ِلَما أَنزَلَْت إِلَى َّ ِم

  مسني لفقري وإمنا عدى فقرياً بالالم ألنه ضمن معىن سائل وطالب
واعلم أن هذا الكالم يدل على احلاجة إما إىل الطعام أو إىل غريه إال أن املفسرين محلوه على الطعام قال ابن عباس 

أكله وقال الضحاك مكث سبعة أيام مل يذق فيها طعاماً إال بقل األرض وروي أن موسى عليه السالم ملا يريد طعاماً ي
قال ذلك رفع صوته ليسمع املرأتني ذلك فإن قيل إنه عليه السالم ملا بقي معه من القوة ما قدر هبا على محل ذلك 

ال حتل الصدقة لغين وال لذي ( ه عليه السالم قال الدلو العظيم فكيف يليق هبمته العالية أن يطلب الطعام أليس أن
قلنا أما رفع الصوت بذلك إلمساع املرأتني وطلب الطعام فذاك ال يليق مبوسى عليه السالم ألبتة فال ) قوة سوي 

تقبل تلك الرواية ولكن لعله عليه السالم قال ذلك يف نفسه مع ربه تعاىل ويف اآلية وجه آخر كأنه قال رب إين 
  ما أنزلت إيل من خري الدين صرت فقرياً بسبب

يف الدنيا ألنه كان عند فرعون يف ملك وثروة فقال ذلك رضي هبذا البدل وفرحاً به وشكراً له وهذا التأويل أليق 
  حبال موسى عليه السالم

موضع احلال أي مستحيية قال عمر بن أما قوله تعاىل فََجاءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشى َعلَى اسِْتْحَياء فقوله َعلَى اْسِتْحَياء يف 
اخلطاب قد استترت بكم قميصها وقيل ماشية على بعد مائلة عن الرجال وقال عبد العزيز بن أيب حازم على إجالل 

له ومنهم من يقف على قوله َتْمِشى مث يبتدىء فيقول َعلَى اسِْتحَْياء قالت إِنَّ أَبِى َيْدُعوَك يعين أهنا على االستحياء 
هذا القول ألن الكرمي إذا دعا غريه إىل الضيافة يستحيي ال سيما املرأة ويف ذلك داللة على أن شعيباً مل يكن  قالت



له معني سوامها وروي أهنما ملا رجعتا إىل أبيهما قبل الناس قال هلما ما أعجلكما قالتا وجدنا رجالً صاحلاً رمحنا 
الختالف يف أن ذلك الشيخ كان شعيباً عليه السالم أو غريه فقد فسقى لنا فقال إلحدامها اذهيب فادعيه يل أما ا

تقدم واألكثرون على أنه شعيب وقال حممد بن إسحاق يف البنتني اسم الكربى صفورا والصغرى ليا وقال غريه 
صفرا وصفريا وقال الضحاك صافورا واليت جاءت إىل موسى عليه السالم هي الكربى على قول األكثرين وقال 

   الصغرى وليس يف القرآن داللة على شيء من هذه التفاصيلالكليب
 أما قوله قَالَْت إِنَّ أَبِى َيْدُعوكَ لَِيْجزَِيَك أَْجَر َما َسقَْيتَ لََنا ففيه إشكاالت أحدها كيف ساغ ملوسى عليه السالم أن

اتقوا مواضع ( يه السالم يعمل بقول امرأة وأن ميشي معها وهي أجنبية فإن ذلك يورث التهمة العظيمة وقال عل
وثانيها أنه سقى أغنامهما تقرباً إىل اهللا تعاىل فكيف يليق به أخذ األجرة عليه فإن ذلك غري جائز يف املروءة ) التهم 

وال يف الشريعة وثالثها أنه عرف فقرهن وفقر أبيهن وعجزهم وأنه عليه السالم كان يف هناية القوة حبيث كان ميكنه 
أقل سعي فكيف يليق مبروءة مثله طلب األجرة على ذلك القدر من السقي من الشيخ الفقري الكسب الكثري ب

واملرأة الفقرية ورابعها كيف يليق بشعيب النيب عليه السالم أن يبعث ابنته الشابة إىل رجل شاب قبل العلم بكون 
ة فكما نعمل بقول الواحد حراً كان ذلك الرجل عفيفاً أو فاسقاً واجلواب عن األول أن نقول أما العمل بقول امرأ

أو عبداً ذكراً كان أو أنثى يف األخبار وما كانت إال خمربة عن أبيها وأما املشي مع املرأة فال بأس به مع االحتياط 
والتورع واجلواب عن الثاين أن املرأة وإن قالت ذلك فلعل موسى عليه السالم ما ذهب إليهم طلباً لألجرة بل 

ذلك الشيخ وروي أهنا ملا قالت ليجزيك كره ذلك وملا قدم إليه الطعام امتنع وقال إنا أهل بيت ال للتربك برؤية 
نبيع ديننا بدنيانا وال نأخذ على املعروف مثناً حىت قال شعيب عليه السالم هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا وأيضاً 

ذلك على سبيل االضطرار وهذا هو اجلواب عن فليس مبنكر أن اجلوع قد بلغ إىل حيث ما كان يطيق حتمله فقبل 
الثالث فإن الضرورات تبيح احملظورات واجلواب عن الرابع لعله عليه السالم كان قد علم بالوحي طهارهتا وبراءهتا 

  فكان يعتمد عليها
شفت عنها فقال أما قوله فَلَمَّا َجاءُه قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقام ميشي واجلارية أمامه فهبت الريح فك

موسى عليه السالم إين من عنصر إبراهيم عليه السالم فكوين من خلفي حىت ال ترفع الريح ثيابك فأرى ما ال حيل 
يل فلما دخل على شعيب فإذا الطعام موضوع فقال شعيب تناول يا فىت فقال موسى عليه السالم أعوذ باهللا قال 

  ا مبلء األرض ذهباًشعيب ومل قال ألنا من أهل بيت ال نبيع دينن

فقال شعيب ولكن عاديت وعادة آبائي إطعام الضيف فجلس موسى عليه السالم فأكل وإمنا كره أكل الطعام خشية 
)  ٧٧الكهف ( أن يكون ذلك أجرة له على عمله ومل يكره ذلك مع اخلضر حني قال لَْو ِشئَْت الَتََّخذَْت َعلَْيِه أَجْراً 

  لصدقة ال جيوز أما االستئجار ابتداء فغري مكروهوالفرق أن أخذ األجر على ا
أما قوله َوقَصَّ َعلَْيِه الْقََصَص فالقصص مصدر كالعلل مسي به املقصوص قال الضحاك ملا دخل عليه قال له من أنت 

يا عبداهللا فقال أنا موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن الوى بن يعقوب وذكر له مجيع أمره من لدن والدته 
ر القوابل واملراضع والقذف يف اليم وقتل القبطي وأهنم يطلبونه ليقتلوه فقال شعيب الَ َتَخْف َنجَْوَت ِمَن الْقَْومِ وأم

الظَّاِلِمَني أي ال سلطان له بأرضنا فلسنا يف مملكته وليس يف اآلية داللة على أنه قال ذلك عن الوحي أو على ما 
إن فرعون يوم ركب خلف موسى عليه السالم ركب يف ألف ألف وستمائة  تقتضيه العادة فإن قيل املفسرون قالوا

ألف فامللك الذي هذا شأنه كيف يعقل أن ال يكون يف ملكه قرية على بعد مثانية أيام من دار مملكته قلنا هذا وإن 
  كان نادراً إال أنه ليس مبحال



  إِنَّ َخْيَر َمنِ اْسَتَجْرَت الْقَوِى ُّ االِمُني ففيه مسائلأما قوله قَالَْت إِْحَداُهَما ياأََبتِ ياأََبِت اسَْتجِْرهُ 
املسألة األوىل وصفته بالقوة ملا شاهدت من كيفية السقي وباألمانة ملا حكينا من غض بصره حال ذودمها املاشية 

  وحال سقيه هلما وحال مشيه بني يديها إىل أبيها
َت امساً و الْقَوِى ُّ االِمُني خرباً مع أن العكس أوىل ألن العناية هي سبب املسألة الثانية إمنا جعل خَْيَر َمنِ اسَْتجَْر

  التقدمي
املسألة الثالثة القوة واألمانة ال يكفيان يف حصول املقصود ما مل ينضم إليهما الفطنة والكياسة فلم أمهل أمر الكياسة 

رس الناس ثالثة بنت شعيب وصاحب يوسف أف( وميكن أن يقال إهنا داخلة يف األمانة عن ابن مسعود رضي اهللا 
  )وأبو بكر يف عمر 

أما قوله قَالَ إِّنى أُرِيُد أُنِكَحَك إِْحَدى اْبَنَتى َّ فال شبهة يف أن هذا اللفظ وإن كان على الترديد لكنه عند التزويج 
ستدلوا به على أن العمل عني وال شبهة يف أن العقد وقع على أقل األجلني فكانت الزيادة كالتربع والفقهاء رمبا ا

قد يكون مهراً كاملال وعلى أن إحلاق الزيادة بالثمن واملثمن جائز ولكنه شرع من قبلنا فال يلزمنا ويدل على أنه قد 
كان جائزاً يف تلك الشريعة أن يشرط للويل منفعة وعلى أنه كان جائزاً يف تلك الشريعة نكاح املرأة بغري بدل 

عقد النكاح ال تفسده الشروط اليت ال يوجبها العقد مث قال َهاَتْينِ َعلَى أَن َتأْجَُرنِى ثََمانِىَ  تستحقه املرأة وعلى أن 
ِحَججٍ تأجرين من أجرته إذا كنت له أجرياً ومثاين حجج ظرفه أو من أجرته كذا إذا أثبته إياه ومنه أجركم اهللا 

ل َوَما أُرِيدُ أَنْ أَُشقَّ َعلَْيَك وفيه وجهان األول ال أريد ورمحكم ومثاين حجج مفعول به ومعناه رعية مثاين حجج مث قا
أن أشق عليك بإلزام أمث الرجلني فإن قيل ما حقيقة قوهلم شققت عليه وشق عليه األمر قلنا حقيقته أن األمر إذا 

يف الرعي ولكين  تعاظمك فكأنه شق عليك ظنك باثنني تقول تارة أطيقه وتارة ال أطيقه الثاين ال أريد أن أشق عليك
أساهلك فيها وأساحمك بقدر اإلمكان وال أكلفك االحتياط الشديد يف كيفية الرعي وهكذا كان األنبياء عليهم 

شريكي فكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان رسول اهللا ( السالم آخذين باألمسح يف معامالت الناس ومنه احلديث 
 قال سََتجُِدنِى إِن َشاء اللَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني وفيه وجهان األول يريد مث) خري شريك ال يداري وال يشاري وال مياري 

  بالصالح حسن املعاملة

ولني اجلانب والثاين يريد الصالح على العموم ويدخل حتته حسن املعاملة وإمنا قال إن شاء اهللا لالتكال على توفيقه 
  ومعونته

لو قلت امرأيت طالق إن شاء اهللا ال تطلق قلنا هذا مما خيتلف فإن قيل فالعقد كيف ينعقد مع هذا الشرط فإنك 
  بالشرائع

أما قوله تعاىل قَالَ ذَِلَك َبْينِى َوَبيَْنَك فاعلم أن ذلك مبتدأ وبيين وبينك خربه وهو إشارة إىل ما عاهده عليه شعيب 
نا عنه ال أنا عما شرطت علي وال عليه السالم يريد ذلك الذي قلته وعاهدتين عليه قائم بيننا مجيعاً ال خيرج كال

أنت عما شرطت على نفسك مث قال أَيََّما االَْجلَْينِ قَضَْيُت من األجلني أطوهلما الذي هو العشر أو أقصرمها الذي 
هو الثمان فَالَ ُعدَْوانَ َعلَى َّ أي ال يعتدي عليَّ يف طلب الزيادة أراد بذلك تقرير أمر اخليار يعين إن شاء هذا وإن 

شاء هذا ويكون اختيار األجل الزائد موكوالً إىل رأيه من غري أن يكون ألحد عليه إجبار مث قال وَاللَُّه َعلَى َما َنقُولُ 
  َوِكيلٌ والوكيل هو الذي وكل إليه األمر وملا استعمل الوكيل يف معىن الشاهد عدي بعلي هلذا السبب

ِلِه َءاَنَس ِمن جَانِبِ الطُّورِ َناراً قَالَ الًّْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّى ءَاَنْسُت نَاراً لَّعَلِّى َءاتِيكُمْ فَلَمَّا قََضى ُموَسى االٌّ َجلَ َوَساَر بِأَْه
قَْعةِ  الُْمَباَركَةِ  ْيَمنِ ِفى الُْبمِّْنَها بَِخَبرٍ أَوْ َجذَْوةٍ  مَِّن النَّارِ لَعَلَّكُْم َتْصطَلُونَ فَلَمَّآ أََتاَها نُوِدىَ  ِمن َشاِطى ِء الَْواِدى اَأل



نََّها َجآنٌّ َولَّى ُمْدبِراً وَلَْم ُيَعقِّبْ ِمَن الشََّجَرةِ  أَن ياُموَسى إِنِّى أََنا اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني َوأَنْ أَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرَءاَها تَْهَتزُّ كَأَ
اْسلُْك َيَدَك ِفى جَْيبَِك َتخُْرْج بَْيَضآَء ِمْن غَْيرِ ُسو ٍء َواضُْمْم إِلَْيَك جََناَحَك  ياُموَسى أَقْبِلْ َوالَ َتَخْف إِنََّك ِمَن االٌّ ِمنَِني

  ِمَن الرَّْهبِ فَذَانِكَ ُبْرهَاَناِن ِمن رَّبَِّك إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه إِنَُّهْم كَاُنواْ قَْوماً فَاِسقَِني
أي قضى أوىف األجلني ) تزوج صغرامها وقضى أوفامها ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه روي عن النيب 

وقال جماهد قضى األجل عشر سنني ومكث بعد ذلك عنده عشر سنني وقوله فَلَمَّا قََضى ُموَسى االَْجلَ َوَساَر بِأَْهِلِه 
  ءاَنَس

ا وهو قضاء األجل يدل على أن ذلك اإليناس حصل عقيب جمموع األمرين وال يدل على أنه حصل عقيب أحدمه
فبطل ما قاله القاضي من أن ذلك يدل على أنه مل يزد عليه وقوله َوسَاَر بِأَْهِلِه ليس فيه داللة على أنه خرج منفرداً 

  معها وقوله اْمكُثُواْ فيه داللة على اجلمع
  أما قوله إِّنى آَنْسُت نَاراً فقد مر تفسريه يف سورة طه والنمل

  ى ُموَسى االَْجلَ َوسَاَر بِأَْهِلِه ءاَنَس ِمن َجانِبِ الطُّورِ ففيه أحباثأما قوله فَلَمَّا قََض
اجلذوة باللغات الثالث وقد قرىء هبن مجيعاً وهو العود الغليظ كانت يف رأسه نار ) الكشاف ( األول قال صاحب 

  أو مل تكن قال الزجاج اجلذوة القطعة الغليظة من احلطب
أنه أظلم عليه الليل يف الصحراء وهبت ريح شديدة فرقت ماشيته وضل وأصاهبم مطر  الثاين قد حكينا يف سورة طه

فوجدوا برداً شديداً فعنده أبصر ناراً بعيدة فسار إليها يطلب من يدله على الطريق وهو قوله ّمْنَها بِخََبرٍ أَْو أو 
ى ُموَسى االَْجلَ داللة على إنه ضل ويف آتيكم من هذه النار جبذوة من احلطب لعلكم تصطلون ويف قوله فَلَمَّا قََض

  قوله لََّعلَّكُْم َتْصطَلُونَ داللة على الربد
ُموَسى مُوَسى إِّنى أََنا أما قوله فَلَمَّا أََتاَها ُنوِدىَ  ِمن َشاِطىء الَْواِدى االْيَمنِ ِفى الُْبقَْعةِ  الُْمَباَركَةِ  ِمَن الشََّجَرةِ  أَن يا

لَِمَني فاعلم أن شاطىء الوادي جانبه وجاء النداء عن ميني موسى من شاطىء الوادي من قبل الشجرة اللَُّه َربُّ الْعَا
وقوله ِمَن الشََّجَرةِ  بدل من قوله ِمن َشاِطىء الَْواِدى بدل االشتمال ألن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء كقوله 

وإمنا وصف البقعة بكوهنا مباركة ألنه حصل فيها ابتداء )  ٣٣الزخرف ( ْم لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بِالرَّْحَماِن ِلُبيُوتِهِ
  الرسالة وتكليم اهللا تعاىل إياه وههنا مسائل

املسألة األوىل احتجت املعتزلة على قوهلم إن اهللا تعاىل متكلم بكالم خيلقه يف جسم بقوله ِمَن الشََّجَرةِ  فإن هذا 
لنداء من الشجرة واملتكلم بذلك النداء هو اهللا سبحانه وهو تعاىل منزه أن صريح يف أن موسى عليه السالم مسع ا

يكون يف جسم فثبت أنه تعاىل إمنا يتكلم خبلق الكالم يف جسم أجاب القائلون بقدم الكالم فقالوا لنا مذهبان األول 
 تعاىل غري مسموع إمنا قول أيب منصور املاتريدي وأئمة ما وراء النهر وهو أن الكالم القدمي القائم بذات اهللا

املسموع هو الصوت واحلرف وذلك كان خملوقاً يف الشجرة ومسموعاً منها وعلى هذا التقدير زال السؤال الثاين 
قول أيب احلسن األشعري وهو أن الكالم الذي ليس حبرف وال صوت ميكن أن يكون مسموعاً كما أن الذات اليت 

ة فعلى هذا القول ال يبعد أنه مسع احلرف والصوت من الشجرة ومسع ليست جبسم وال عرض ميكن أن تكون مرئي
الكالم القدمي من اهللا تعاىل ال من الشجرة فال منافاة بني األمرين واحتج أهل السنة بأن حمل قوله إِّنى أََنا اللَُّه َربُّ 

ابوا بأن هذا إمنا يلزم لو كان املتكلم الْعَالَِمَني لو كان هو الشجرة لكان قد قالت الشجرة إين أنا اهللا واملعتزلة أج
بالكالم هو حمل الكالم ال فاعله وهذا هو أصل املسألة أجاب أهل السنة بأن الذراع املسموم قال ال تأكل مين فإين 

مسموم ففاعل ذلك الكالم هو اهللا تعاىل فإن كان املتكلم بالكالم هو فاعل ذلك الكالم لزم أن يكون اهللا قد قال ال 



مين فإين مسموم وهذا باطل وإن كان املتكلم هو حمل الكالم لزم أن تكون الشجرة قد قالت إين أنا اهللا وكل تأكل 
  ذلك باطل

املسألة الثانية حيتمل أن يقال إنه تعاىل خلق فيه علماً ضرورياً بأن ذلك الكالم كالم اهللا واملعتزلة ال يرضون بذلك 
  الم كالم اهللا لوجب أن يعلم بالضرورة وجود اهللا تعاىلقالوا ألنه لو علم بالضرورة أن ذلك الك

ألنه يستحيل أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات معلومة بالنظر ولو علم موسى أنه اهللا تعاىل بالضرورة لزال 
كن التكليف وحيتمل أن يقال إنه تعاىل ملا أمسعه الكالم الذي ليس حبرف وال صوت عرف أن مثل ذلك الكالم ال مي

أن يكون كالم اخللق وحيتمل أن يقال إن ظهور الكالم من الشجرة كظهور التسبيح من احلصى يف أنه يعلم أن مثل 
ذلك ال يكون إال من اهللا تعاىل وحيتمل أن يكون املعجز هو أنه رأى النار يف الشجرة الرطبة فعلم أنه ال يقدر على 

ىل وحيتمل أن يصح ما يروى أن إبليس ملا قال له كيف عرفت أنه اجلمع بني النار وبني خضرة الشجرة إال اهللا تعا
نداء اهللا تعاىل قال ألين مسعته جبميع أجزائي فلما وجد حس السمع من مجيع األجزاء علم أن ذلك مما ال يقدر عليه 

  أحد سوى اهللا تعاىل وهذا إمنا يصح على مذهبنا حيث قلنا البنية ليست شرطاً
ُنوِدىَ  أَن ُبورَِك َمن ِفى النَّارِ َوَمْن َحْولََها وقال ههنا يامُوَسى إِّنى أََنا اللَّهُ )  ٨(  سورة النمل املسألة الثالثة قال يف

ُنوِدىَ  إِّنى أََناْ رَبَُّك وال منافاة بني هذه األشياء فهو تعاىل ذكر الكل إال أنه )  ١٢ ١١( َربُّ الَْعالَِمَني وقال يف طه 
  ما اشتمل عليه ذلك النداء حكى يف كل سورة بعض

املسألة الرابعة قال احلسن إن موسى عليه السالم نودي نداء الوحي ال نداء الكالم والدليل عليه قوله تعاىل فَاْسَتِمعْ 
النساء ( ِلَما ُيوَحى قال اجلمهور إن اهللا تعاىل كلمه من غري واسطة والدليل عليه قوله تعاىل َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً 

وسائر اآليات وأما الذي متسك به احلسن فضعيف ألن قوله فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى مل يكن بالوحي ألنه لو كان )  ١٦٤
ذلك أيضاً بالوحي النتهى آخر األمر إىل كالم يسمعه املكلف ال بالوحي وإال لزم التسلسل بل املراد من قوله 

  شدد يف األمور اليت تصل إليه يف مستقبل الزمان بالوحيفَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى وصيته بأن يت
أَقْبِلْ َوالَ َتَخْف إِنََّك ِمَن أما قوله َوأَنْ أَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرءاَها َتهَْتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ وَلَّى ُمدْبِراً وَلَْم ُيَعقّبْ ياُموَسى ُموَسى 

نََّها َجانٌّ صريح يف أنه تعاىل شبهها باجلان ومل يقل إنه يف نفسه جان فال االِْمنَِني فقد تقدم تفسري كل ذلك وقوله كَأَ
يكون هذا مناقضاً لكونه ثعباناً بل شبهها باجلان من حيث االهتزاز واحلركة ال من حيث املقدار وقد تقدم الكالم يف 

ب إهنا مل تدع شجرة وال صخرة إال خوفه ومعىن َولَْم ُيَعقّْب مل يرجع يقال عقب املقاتل إذا كر بعد الفر وقال وه
ابتلعتها حىت مسع موسى عليه السالم صرير أسناهنا ومسع قعقعة الصخر يف جوفها فحينئذ وىل واختلفوا يف العصا 
على وجوه أحدها قالوا إن شعيباً كانت عنده عصي األنبياء عليهم السالم فقال ملوسى بالليل إذا دخلت ذلك 

صي فأخذ عصا هبط هبا آدم عليه السالم من اجلنة ومل تزل األنبياء تتوارثها حىت البيت فخذ عصا من تلك الع
وقعت إىل شعيب عليه السالم فقال أرين العصا فلمسها وكان مكفوفاً فضن هبا فقال خذ غريها فما وقع يف يده إال 

ن تأيت بعصا ألجل موسى عليه هي سبع مرات فعلم أن له معها شأناً وروي أيضاً أن شعيباً عليه السالم أمر ابنته أ
السالم فدخلت البيت وأخذت العصا وأتته هبا فلما رآها الشيخ قال ائتيه بغريها فألقتها وأرادت أن تأخذ غريها 

فلم يقع يف يدها غريها فلما رأى الشيخ ذلك رضي به مث ندم بعد ذلك وخرج يطلب موسى عليه السالم فلما لقيه 
ي عصاي فأىب أن يعطيه إياها فاختصما مث توافقا على أن جيعال بينهما أول رجل قال أعطين العصا قال موسى ه

  يلقامها فأتامها ملك ميشي فقضى بينهما فقال ضعوها على األرض فمن محلها فهي له فعاجلها الشيخ فلم



ن ابن يطق وأخذها موسى عليه السالم بسهولة فتركها الشيخ لع ورعى له عشر سنني وثانيها روى ابن صاحل ع
عباس قال كان يف دار بريون ابن أخي شعيب بيت ال يدخله إال بريون وابنته اليت زوجها من موسى عليه السالم 

وأهنا كانت تكنسه وتنطفه وكان يف ذلك البيت ثالث عشرة عصا وكان لبريون أحد عشر ولداً من الذكور فكلما 
صي فرجع موسى ذات يوم إىل منزله فلم جيد أهله أدرك منهم ولد أمره بدخول البيت وإخراج عصا من تلك الع

واحتج إىل عصا لرعيه فدخل ذلك البيت وأخذ عصا من تلك العصي وخرج هبا فلما علمت املرأة ذلك انطلقت 
إىل أبيها وأخربته بذلك فسر بذلك بريون وقال هلا إن زوجك هذا لنيب وإن له مع هذه العصا لشأناً وثالثها يف بعض 

وسى عليه السالم ملا عقد العقد مع شعيب وأصبح من الغد وأراد الرعي قال له شعيب عليه السالم األخبار أن م
اذهب هبذه األغنام فإذا بلغت مفرق الطريق فخذ على يسارك وال تأخذ على ميينك وإن كان الكأل هبا أكثر فإن هبا 

ا بلغ مفرق الطريق أخذت األغنام ذات تنيناً عظيماً فأخشى عليك وعلى األغنام منه فذهب موسى باألغنام فلم
اليمني فاجتهد موسى على أن يردها فلم يقدر فسار على أثرها فرأى عشباً كثرياً مث إن موسى عليه السالم نام 

واألغنام ترعى وإذا بالتنني قد جاء فقامت عصا موسى عليه السالم فقاتلته حىت قتلته وعادت إىل جنب موسى وهي 
موسى عليه السالم رأى العصا دامية والتنني مقتوالً فارتاح لذلك وعلم أن هللا تعاىل يف تلك دامية فلما استيقظ 

العصا قدرة وآية وعاد إىل شعيب عليه السالم وكان ضريراً فمس األغنام فإذا هي أحسن حاالً مما كانت فسأله عن 
الم وعصاه شأناً فأراد أن جيازي ذلك فأخربه موسى عليه السالم بالقصة ففرح بذلك وعلم أن ملوسى عليه الس

موسى عليه السالم على حسن رعيه إكراماً وصلة البنته فقال إين وهبت لك من السخال اليت تضعها أغنامي يف 
هذه السنة كل أبلق وبلقاء فأوحى اهللا تعاىل إىل موسى عليه السالم أن اضرب بعصاك املاء الذي تسقي الغنم منه 

فما أخطت واحدة منها إال وضعت محلها ما بني أبلق وبلقاء فعلم شعيب أن ذلك رزق ففعل مث سقى األغنام منه 
ساقه اهللا تعاىل إىل موسى عليه السالم وامرأته فوىف له شرطه ورابعها قال بعضهم تلك العصا هي عصا آدم عليه 

 لقي هبا موسى عليه السالم وإن جربيل عليه السالم أخذ تلك العصا بعد موت آدم عليه السالم فكانت معه حىت
السالم ربه ليالً وخامسها قال احلسن ما كانت إال عصا من الشجر اعترضها اعتراضاً أي أخذها من عرض الشجر 

يقال اعترض إذا مل يتخري وعن الكليب الشجرة اليت منها نودي شجرة العوسج ومنها كانت عصاه وال مطمع يف 
  القرآن ما يدل عليها واألخبار متعارضة واهللا أعلم هبا ترجيح بعض هذه الوجوه على بعض ألنه ليس يف

وء فاعلم أن اهللا تعاىل قد عرب عن هذا املعىن بثالث  أما قوله تعاىل اْسلُْك َيَدَك ِفى جَْيبَِك َتخُْرْج بَْيَضاء ِمْن غَْيرِ ُس
 ١٢( ْخُرْج َبْيَضاء وثالثها قوله يف النمل َواضُْمْم َيَدكَ إِلَى َجنَاِحكَ َت)  ٢٢( عبارات أحدها هذه وثانيها قوله يف طه 

  َوأَْدِخلْ َيَدَك ِفى َجيْبَِك قال العزيزي يف غريب القرآن اْسلُْك َيَدَك ِفى جَْيبَِك أدخلها فيه) 
أن فيه معنيان أحدمها ) الكشاف ( أما قوله وَاْضُمْم إِلَْيكَ َجنَاَحَك ِمَن الرَّْهبِ فأحسن الناس كالماً فيه قال صاحب 

موسى عليه السالم ملا قلب اهللا له العصا حية فزع واضطرب فاتقاها بيده كما يفعل اخلائف من الشيء فقيل له إن 
اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند األعداء فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية فأدخل يدك حتت عضدك مكان اتقائك هبا مث 

  وإظهار أخرجها بيضاء ليحصل األمران اجتناب ما هو غضاضة عليك

معجزة أخرى واملراد باجلناح اليد ألن يدي اإلنسان مبنزلة جناحي الطائر وإذا أدخل يده اليمىن حتت عضده 
اليسرى فقد ضم جناحه إليه الثاين أن يراد بضم جناحه إليه جتلده وضبطه نفسه وتشدده عند انقالب العصا حية 

ذا خاف نشر جناحيه وأرخامها وإال فجناحاه مضمومان حىت ال يضطرب وال يرهب استعاره من فعل الطائر ألنه إ
إليه مشمران ومعىن قوله ِمَن الرَّْهبِ من أجل الرهب أي إذا أصابك الرهب عند رؤية احلية فاضمم إليك جناحك 



وقوله اْسلُْك َيَدَك ِفى َجْيبَِك على أحد التفسريين واحد ولكن خولف بني العبارتني وإمنا كرر املعىن الواحد 
ختالف الغرضني وذلك أن الغرض يف أحدمها خروج اليد بيضاء ويف الثاين إخفاء الرهب فإن قيل قد جعل اجلناح ال

وهو اليد يف أحد املوضعني مضموماً ويف اآلخر مضموماً إليه وذلك قوله وَاضُْمْم إِلَْيَك جََناَحَك وقوله وَاْضُمْم َيَدكَ 
بينهما قلنا املراد باجلناح املضموم هو اليد اليمىن وباملضموم إليه اليد اليسرى فما التوفيق )  ٢٢طه ( إِلَى َجنَاِحَك 

  وهو يف هناية احلسن) الكشاف ( وكل واحدة من ميىن اليدين ويسرامها جناح هذا كله كالم صاحب 
ْرهَاَناِن ِمن رَّّبَك قوله ُب) ذان ( واملشدد مثىن ) ذا ( أما قوله تعاىل فَذَانَِك قرىء خمففاً ومشدداً فاملخفف مثىن 

حجتان نريتان على صدقه يف النبوة وصحة ما دعاهم إليه من التوحيد وظاهر الكالم يقتضي أنه تعاىل أمره بذلك 
قبل لقاء فرعون حىت عرف ما الذي يظهره عنده من املعجزات ألنه تعاىل حكى بعد ذلك عن موسى عليه السالم 

قال القاضي وإذا كان كذلك فيجب أن يكون )  ٣٣القصص ( فْساً فَأََخاُف أَن َيقُْتلُوِن أنه قال إِّنى قََتلُْت ِمنُْهْم َن
يف حال ظهور الربهانني هناك من دعاه إىل رسالته من أهله أو غريهم إذا املعجزات إمنا تظهر على الرسل يف حال 

نه ثبت أنه ال بد يف إظهار املعجزة اإلرسال ال قبله وإمنا تظهر لكي يستدل هبا غريهم على الرسالة وهذا ضعيف أل
من حكمة وال حكمة أعظم من أن يستدل هبا الغري على صدق املدعي وأما كونه ال حكمة ههنا فال نسلم فلعل 
هناك أنواعاً من احلكم واملقاصد سوى ذلك ال سيما وهذه اآليات متطابقة على أنه مل يكن هناك مع موسى عليه 

  السالم أحد
ْدءاً ُيَصدِّقُنِى إِنِّى نِّى قََتلُْت ِمنُْهْم َنفْساً فَأََخافُ أَن َيقُْتلُوِن َوأَِخى َهُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمنِّى ِلسَاناً فَأَْرِسلِْه َمِعىَ  رِقَالَ َربِّ إِ

إِلَْيكَُما بِأايَاتَِنآ أَنُتَما َوَمنِ اتََّبَعكَُما  أََخافُ أَن ُيكَذُِّبوِن قَالَ سََنُشدُّ َعُضَدَك بِأَخِيَك َوَنجَْعلُ لَكَُما ُسلْطَاناً فَالَ َيِصلُونَ
بَِهاذَا ِفى َءاَبآِئَنا االٌّ وَِّلَني َوقَالَ الْغَاِلُبونَ فَلَمَّا َجآَءُهم مُّوَسى بِأايَاِتَنا َبيِّنَاٍت قَالُواْ َما هَاذَآ إِالَّ ِسْحٌر مُّفَْتًرى َوَما َسِمْعَنا 

  ن َجآَء بِالُْهَدى ِمْن ِعنِدِه َوَمن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ  الدَّارِ إِنَُّه الَ ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَُموَسى َربِّى أَْعلَمُ بَِم

تضمن ذلك أن يذهب موسى )  ٣٢القصص ( اعلم أنه تعاىل ملا قال فَذَانَِك ُبرَْهاَناِن ِمن رَّّبَك إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه 
ومه فعند ذلك طلب من اهللا تعاىل ما يقوي قلبه ويزيل خوفه فقال َرّب إِّنى قََتلُْت ِمْنُهمْ هبذين الربهانني إىل فرعون وق

ألجل َنفْساً فَأََخاُف أَن َيقُْتلُوِن وَأَِخى َهُرونُ ُهَو أَفَْصُح مِّنى ِلَساناً ألنه كان يف لسانه حبسة إما يف أصل اخللقة وإما 
  فرعونأنه وضع اجلمرة يف فيه عندما نتف حلية 

  أما قوله فَأَْرِسلِْه َمِعىَ  رِْدءاً ُيَصّدقُنِى ففيه أحباث
البحث األول الردء اسم ما يستعان به فعل مبعىن مفعول به كما أن الدفء اسم ملا يدفأ به يقال ردأت احلائط أردؤه 

  إذا دعمته خبشب أو غريه لئال يسقط
برفع القاف ويروى ذلك ) يصدقين ( اهلمز وقرأ عاصم ومحزة بغري مهز والباقون ب) رداً ( البحث الثاين قرأ نافع 

أيضاً عن أيب عمرو والباقون جبزم القاف وهو املشهور عن أيب عمرو فمن رفع فالتقدير ردءاً مصدقاً يل ومن جزم 
جبزم الثاء )  ٦ ٥مرمي ( كان على معىن اجلزاء يعين أن أرسلته صدقين ونظريه قوله فََهْب ِلى ِمن لَُّدْنَك وَِلّياً يَرِثُنِى 

  من يرثين وروى السدي عن بعض شيوخه ردءاً كيما يصدقين
البحث الثالث اجلمهور على أن التصديق هلرون وقال مقاتل املعىن كي يصدقين فرعون واملعىن أرسل معي أخي حىت 

  عونيعاضدين على إظهار احلجة والبيان فعند اجتماع الربهانني رمبا حصل املقصود من تصديق فر
البحث الرابع ليس الغرض بتصديق هرون أن يقول له صدقت أو يقول للناس صدق موسى وإمنا هو أن يلخص 
بلسانه الفصيح وجوه الدالئل وجييب عن الشبهات وجيادل به الكفار فهذا هو التصديق املفيد أال ترى إىل قوله 



  ِعىَ  وفائدة الفصاحة إمنا تظهر فيما ذكرناه ال يف جمرد قوله صدقتَوأَِخى َهُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمّنى ِلَساناً فَأَْرِسلِْه َم
البحث اخلامس قال اجلبائي إمنا سأل موسى عليه السالم أن يرسل هرون بأمر اهللا تعاىل وإن كان ال يدري هل 

نه سأله ال يصلح هرون للبعثة أم ال فلم يكن ليسأل ماال يأمن أن جياب أو ال يكون حكمة وحيتمل أيضاً أن يقال إ
  مطلقاً بل مشروطاً على معىن إن اقتضت احلكمة ذلك كما يقوله الداعي يف دعائه

البحث السادس قال السدي إن نبيني وآيتني أقوى من نيب يواحد وآية واحدة قال القاضي والذي قاله من جهة 
املبعوث إليه إن نظر يف أيهما كان العادة أقوى فأما من حيث الداللة فال فرق بني معجزة ومعجزتني ونيب ونبيني ألن 

علم وإن مل ينظر فاحلالة واحدة هذا إذا كانت طريقة الداللة يف املعجزتني واحدة فإما إذا اختلفت وأمكن يف 
إحدامها إزالة الشبهة ما ال ميكن يف األخرى فغري ممتنع أن خيتلفا ويصلح عند ذلك أن يقال إهنما مبجموعهما أقوى 

ا قاله السدي لكن ذلك ال يتأتى يف موسى وهرون عليهما السالم ألن معجزهتما كانت واحدة ال من إحدامها على م
  متغايرة

أما قوله سََنُشدُّ َعُضَدَك بِأَخِيَك فاعلم أن العضد قوام اليد وبشدهتا تشتد يقال يف دعاء اخلري شد اهللا عضدك ويف 
فإما أن يكون ذلك ألن اليد تشتد لشدة العضد  ضده فت اهللا يف عضدك ومعىن سنشد عضدك بأخيك سنقويك به

واجلملة تقوى بشدة اليد على مزاولة األمور وإما ألن الرجل شبه باليد يف اشتدادها باشتداد العضد فجعل كأنه يد 
  مشتدة بعضد شديدة

منه مما كان حيذر فإن قيل بني تعاىل أن أما قوله وََنْجَعلُ لَكَُما ُسلْطَاناً فَالَ َيِصلُونَ إِلَْيكَُما فاملقصود أن اهللا تعاىل آ
السلطان هو باآليات فكيف ال يصلون إليهما ألجل اآليات أو ليس فرعون قد وصل إىل صلب السحرة وإن كانت 

هذه اآليات ظاهرة قلنا إن اآلية اليت هي قلب العصا حية كما أهنا معجزة فهي أيضاً متنع من وصول ضرر فرعون 
السالم ألهنم إذا علموا أنه مىت ألقاها صارت حية عظيمة وإن أراد إرساهلا عليهم  إىل موسى وهرون عليهما

أهلكتهم زجرهم ذلك عن اإلقدام عليهما فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغريه وصارت آية ومعجزة 
يدل عليه وإن فجمعت بني األمرين فأما صلب السحرة ففيه خالف فمنهم من قال ما صلبوا وليس يف القرآن ما 

سلمنا ذلك ولكنه تعاىل قال فَالَ َيِصلُونَ إِلَْيكَُما فاملنصوص أهنم ال يقدرون على إيصال الضرر إليهما وإيصال 
و الضرر إىل غريمها ال يقدح فيه مث قال أَنُتَما َوَمنِ اتَّبََعكَُما الَْغاِلُبونَ واملراد إما الغلبة باحلجة والربهان يف احلال أ

   الدولة واململكة يف ثاين احلال واألول أقرب إىل اللفظالغلبة يف
أما قوله فَلَمَّا َجاءُهم مُّوَسى بِئَاَياتَِنا َبّينَاٍت فقد بينا يف سورة طه أنه كيف أطلق لفظ اآليات وهو مجع على العصا 

  واليد
قال بعضهم املراد أنه إذا كان سحراً وفاعله يوهم أما قوله قَالُواْ َما َهاذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّفَْتًرى فقد اختلفوا يف مفترى ف

خالفه فهو املفترى وقال اجلبائي املراد أنه منسوب إىل اهللا تعاىل وهو من قبله فكأهنم قالوا هو كذب من هذا الوجه 
ثنا بكونه فيهم وال خيلو مث ضموا إليه ما يدل على جهلهم وهو قوهلم َوَما َسِمْعَنا بِهَاذَا ِفى ءاَباِئَنا االْوَِّلَني أي ما حد

من أن يكونوا كاذبني يف ذلك وقد مسعوا مثله أو يريدوا أهنم مل يسمعوا مبثله يف فظاعته أو ما كان الكهان خيربون 
  بظهور موسى عليه السالم وجميئه مبا جاء به

هني إما أن ال يورد واعلم أن هذه الشبهة ساقطة ألن حاصلها يرجع إىل التقليد وألن حال األولني ال خيلو من وج
عليهم مبثل هذه احلجة فحينئذ الفرق ظاهر أو أورد عليهم فدفعوه فحينئذ ال جيوز جعل جهلهم وخطئهم حجة فعند 

ذلك قال موسى عليه السالم وقد عرف منهم العناد رَّبى أَْعلَُم بَِمن َجاء بِالُْهَدى ِمْن ِعنِدِه َوَمن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ  



ن من أظهر احلجة ومل جيد من اخلصم اعتراضاً عليها وإمنا ملا وجد منه العناد صح أن يقول ريب أعلم مبن معه الدَّارِ فإ
اهلدى واحلجة منا مجيعاً ومن هو على الباطل ويضم إليه طريق الوعيد والتخويف وهو قوله َوَمن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ  

وعاقبة الدار هي العاقبة احملمودة والدليل عليه قوله تعاىل أُوْلَِئَك لَُهمْ  الدَّارِ من ثواب على متسكه باحلق أو من عقاب
واملراد بالدار الدنيا )  ٤٢البلد ( وقوله َوَسَيْعلَُم الْكُفَّاُر ِلَمْن ُعقَْبى )  ٢٣ ٢٢الرعد ( ُعقَْبى الدَّارِ َجنَّاِت َعْدٍن 

لقى املالئكة بالبشرى عند املوت فإن قيل العاقبة احملمودة وعاقبتها وعقباها أن خيتم للعبد بالرمحة والرضوان وت
واملذمومة كلتامها يصح أن تسمى عاقبة الدار ألن الدنيا قد تكون خامتتها خبري يف حق البعض وبشر يف حق البعض 

  اآلخر فلم

جمازاً إىل اآلخرة وأمر اختصت خامتتها باخلري هبذه التسمية دون خامتتها بالشر قلنا إنه قد وضع اهللا سبحانه الدنيا 
عباده أن ال يعملوا فيها إال اخلري ليبلغوا خامتة اخلري وعاقبة الصدق فمن عمل فيها خالف ما وضعها اهللا له فقد 
حرف فإذن عاقبتها األصلية هي عاقبة اخلري وأما عاقبة السوء فال اعتداد هبا ألهنا من نتائج حتريف الفجار مث إنه 

بقوله بِئَايَاِتِه إِنَّهُ الَ ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ واملراد أهنم ال يظفرون بالفوز والنجاة واملنافع بل حيصلون عليه السالم أكد ذلك 
  على ضد ذلك وهذا هناية يف زجرهم عن العناد الذي ظهر منهم

ِلى ياَهاَمانُ َعلَى الطِّنيِ فَاجَْعل لِّى صَْرحاً لَّعَلِّى أَطَِّلعُ َوقَالَ ِفْرَعْونُ ياأَيَُّها الْمأل َما َعِلْمُت لَكُْم مِّْن إِلَاٍه غَْيرِى فَأَْوِقْد 
وا أَنَُّهْم إِلَْيَنا الَ ُيْرَجُعونَ إِلَى إِلَاِه ُموَسى َوإِنِّى َألظُنُُّه ِمَن الْكَاِذبَِني وَاْسَتكَْبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفى األرض بَِغْيرِ الَْحقِّ َوظَنُّ

النَّارِ َوَيْوَم الِْقياَمةِ  وَدُه فََنَبذَْناُهْم ِفى الَْيمِّ فَانظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الظَّاِلِمَني َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً  َيْدُعونَ إِلَى فَأََخذَْناُه َوُجُن
َمقُْبوِحَني َولَقَْد َءاَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب ِمن َبْعِد َمآ الَ ُينَصُرونَ َوأَْتَبْعَناُهم ِفى َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً  َوَيْوَم القَِياَمةِ  ُهْم مَِّن الْ

  أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ االٍّ ولَى َبَصآِئَر ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَرْحَمةً  لََّعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ
غمار قومه اعلم أن فرعون كانت عادته مىت ظهرت حجة موسى أن يتعلق يف دفع تلك احلجة بشبهة يروجها على أ

وذكر ههنا شبهتني األوىل قوله َما َعِلْمُت لَكُْم ّمْن إِلَاٍه غَْيرِى وهذا يف احلقيقة يشتمل على كالمني أحدمها نفى إله 
غريه والثاين إثبات إهلية نفسه فأما األول فقد كان اعتماده على أن ما ال دليل عليه مل جيز إثباته أما أنه ال دليل عليه 

اكب واألفالك كافية يف اختالف أحوال هذا العامل السفلي فال حاجة إىل إثبات صانع وأما أن ما ال فألن هذه الكو
  دليل عليه مل جيز إثباته فاألمر فيه ظاهر

واعلم أن املقدمة األوىل كاذبة فإنا ال نسلم أنه ال دليل على وجود الصانع وذلك ألنا إذا عرفنا بالدليل حدوث 
  فالك والكواكب وعرفنا بالضرورة أن احملدث ال بد له من حمدث فحينئذاألجسام عرفنا حدوث األ

نعرف بالدليل أن هذا العامل له صانع والعجب أن مجاعة اعتمدوا يف نفي كثري من األشياء على أن قالوا ال دليل عليه 
اصل كالمهم بعد التحقيق إىل فوجب نفيه قالوا وإمنا قلنا إنه ال دليل ألنا حبثنا وسربنا فلم جند عليه دليالً فرجع ح

أن كل ما ال يعرف عليه دليل وجب نفيه وإن فرعون مل يقطع بالنفي بل قال ال دليل عليه فال أثبته بل أظنه كاذباً 
يف دعواه ففرعون على هناية جهله أحسن حاالً من هذا املستدل أما الثاين وهو إثباته إهلية نفسه فاعلم أنه ليس املراد 

يدعي كونه خالقاً للسموات واألرض والبحار واجلبال وخالقاً لذوات الناس وصفاهتم فإن العلم منه أنه كان 
بامتناع ذلك من أوائل العقول فالشك فيه يقتضي زوال العقل بل اإلله هو املعبود فالرجل كان ينفي الصانع ويقول 

اد من ادعائه اإلهلية ال ما ظنه اجلمهور من ال تكليف على الناس إال أن يطيعوا ملكهم وينقادوا ألمره فهذا هو املر
يف تفسري قوله فََمن رَّبُّكَُما ياُموَسى )  ٤٩( ادعائه كونه خالقاً للسماء واألرض ال سيما وقد دللنا يف سورة طه 



فَأَْوِقْد  ُموَسى على أنه كان عارفاً باهللا تعاىل وأنه كان يقول ذلك تروجياً على األغمار من الناس الشبهة الثانية قوله
  لْكَاِذبَِني وههنا أحباثِلى ياَهاَمانُ ياَهاَمانُ َعلَى الطّنيِ فَاجَْعل لّى صَْرحاً لََّعلّى أَطَِّلُع إِلَى إِلَاِه ُموَسى وَإِّنى الظُنُُّه ِمَن ا

إىل ذلك ملا قال األول تعلقت املشبهة هبذه اآلية يف أن اهللا تعاىل يف السماء قالوا لوال أن موسى عليه السالم دعاه 
ومل )  ٢٤الشعراء ( فرعون هذا القول واجلواب أن موسى عليه السالم دل فرعون بقوله َرّب السََّماوَاِت َواالْْرَض 

يقل هو الذي يف السماء دون األرض فأوهم فرعون أنه يقول إن إهله يف السماء وذلك أيضاً من خبث فرعون 
  ومكره ودهائه

ون هل بىن هذا الصرح فال قوم إنه بناه قالوا إنه ملا أمر ببناء الصرح مجع هامان العمال الثاين اختلفوا يف أن فرع
حىت اجتمع مخسون ألف بناء سوى األتباع واألجراء وأمر بطبخ اآلجر واجلص وجنر اخلشب وضرب املسامري 

عند غروب الشمس فضربه  فشيدوه حىت بلغ ما مل يبلغه بنيان أحد من اخللق فبعث اهللا تعاىل جربيل عليه السالم
جبناحه فقطعه ثالث قطع قطعة وقعت على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل وقطعة وقعت يف البحر وقطعة يف 
املغرب ومل يبق أحد من عماله إال وقد هلك ويروى يف هذه القصة أن فرعون ارتقى فوقه ورمى بنشابة حنو السماء 

طوخة بالدم فقال قد قتلت إله موسى فعند ذلك بعث اهللا تعاىل جربيل عليه فأراد اهللا أن يفتنهم فردت إليهم وهي مل
السالم هلدمه ومن الناس من قال إنه مل ينب ذلك الصرح ألنه يبعد من العقالء أن يظنوا أهنم بصعود الصرح يقربون 

على قرار األرض من السماء مع علمهم بأن من على أعلى اجلبال الشاهقة يرى السماء كما كان يراها حني كان 
ومن شك يف ذلك خرج عن حد العقل وهكذا القول فيما يقال من رمى السهم إىل السماء ورجوعه متلطخاً بالدم 
فإن كل من كان كامل العقل يعلم أنه ال ميكنه إيصال السهم إىل السماء وأن من حاول ذلك كان من اجملانني فال 

 تعاىل يف القرآن على حممل يعرف فساده بضرورة العقل فيصري ذلك يليق بالعقل والدين محل القصة اليت حكاها اهللا
مشرعاً قوياً ملن أحب الطعن يف القرآن فاألقرب أنه كان أوهم البناء ومل ينب أو كان هذا من تتمة قوله َما َعِلْمُت 

يف تغري هذا العامل وال سبيل إىل لَكُْم ّمْن إِلَاٍه غَْيرِى يعين ال سبيل إىل إثباته بالدليل فإن حركات الكواكب كافية 
إثباته باحلس فإن اإلحساس به ال ميكن إال بعد صعود السماء وذلك مما ال سبيل إليه مث قال عند ذلك هلامان اْبنِ ِلى 

ى صَْرحاً أَْبلُغُ بِِه أَْسَباَب السََّماَواِت وإمنا قال ذلك على سبيل التهكم فبمجموع هذه األشياء قرر أنه ال دليل عل
  الصانع مث إنه رتب النتيجة عليه فقال َوإِّنى الظُنُُّه ِمَن الْكَاِذبَِني

  فهذا التأويل أوىل مما عداه
الثالث إمنا قال غَيْرِى فَأَْوِقْد ِلى ياَهاَمانُ َعلَى الطّنيِ ومل يقل اطبخ يل اآلجر واختذه ألنه أول من عمل اآلجر فهو 

بفصاحة القرآن وأشبه بكالم اجلبابرة وأمر هامان وهو وزيره باإليقاد على يعلمه الصنعة وألن هذه العبارة أليق 
الطني فنادى بامسه بيايف وسط الكالم دليل على التعظم والتجرب والطلوع واالطالع الصعود يقال طلع اجلبل واطلع 

  مبعىن واحد
علم أن االستكبار باحلق إمنا هو هللا تعاىل وهو املتكرب يف أما قوله َواْسَتكَْبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفى االْْرضِ بَِغْيرِ الَْحّق فا

الكربياء ردائي والعظمة إزاري فمن ( احلقيقة أي املبالغ يف كربياء الشأن قال عليه السالم فيما حكى عن ربه 
  وكل مستكرب سواه فاستكباره بغري احلق) نازعين واحداً منهما ألقيته يف النار 

ائي اآلية تدل على أنه تعاىل ما أعطاه امللك وإال لكان ذلك حبق وهكذا كل متغلب ال كما املسألة الثانية قال اجلب
ادعى ملوك بين أمية عند تغلبهم أن ملكهم من اهللا تعاىل فإن اهللا تعاىل قد بني يف كل غاصب حلكم اهللا أنه أخذ ذلك 

أو من اهللا تعاىل أو ال منه وال من اهللا  بغري حق واعلم أن هذا ضعيف ألن وصول ذلك امللك إليه إما أن يكون منه



تعاىل فإن كان منه فلم مل يقدر عليه غريه فرمبا كان العاجز أقوى وأعقل بكثري من املتويل لألمر وإن كان من اهللا 
تعاىل فقد صح الغرض وإن كان من سائر الناس فلم اجتمعت دواعي الناس على نصرة أحدمها وخذالن اآلخر 

  ر من أن يرتاب فيه العاقلواعلم أن هذا أظه
ث أما قوله َوظَنُّواْ أَنَُّهْم إِلَْيَنا الَ ُيْرَجُعونَ فهذا يدل على أهنم كانوا عارفني باهللا تعاىل إال أهنم كانوا ينكرون البع

  فألجل ذلك متردوا وطغوا
حم الذي دل به على عظم شأنه وكربياء سلطانه أما قوله فَأََخذَْناُه َوُجُنوَدُه فَنََبذَْناُهْم ِفى الَْيّم فهو من الكالم املف

شبههم استحقاراً هلم واستقالالً لعددهم وإن كانوا الكبري الكثري واجلم الغفري حبصيات أخذهن آخذ يف كفه 
بَالُ َوُحِملَِت االْْرُض وَالْجِ)  ٢٧املرسالت ( فطرحهن يف البحر وحنو ذلك وقوله َوَجَعلَْنا ِفيَها رََواِسىَ  َشاِمخَاٍت 

َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه َواالْْرضُ َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوالسََّماواتُ )  ١٤احلاقة ( فَُدكََّتا َدكَّةً  واِحَدةً  
حقري  سبحانه وتعاىل وليس الغرض منه إال تصوير أن كل مقدور وإن عظم فهو)  ٦٧الزمر ( َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه 
  بالقياس إىل قدرته

 أما قوله َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً  َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ فقد متسك به األصحاب يف كونه تعاىل خالقاً للخري والشر قال اجلبائي
( َن ُهْم ِعبَاُد الرَّْحَمنِ إِنَاثاً املراد بقوله َوَجَعلَْناُهْم أي بينا ذلك من حاهلم ومسيناهم به ومنه قوله َوَجَعلُواْ الَْملَِئكَةَ  الَِّذي

وتقول أهل اللغة يف تفسري فسقه وخبله جعله فاسقاً وخبيالً ال أنه خلقهم أئمة ألهنم حال خلقهم هلم )  ١٩الزخرف 
ومن  كانوا أطفاالً وقال الكعيب إمنا قال َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً  من حيث خلى بينهم وبني ما فعلوه ومل يعاجل بالعقوبة

ملا زادوا عندها ونظري ذلك أن الرجل )  ١٢٥التوبة ( حيث كفروا ومل مينعهم بالقسر وذلك كقوله فَزَاَدتُْهْم رِْجًسا 
  يسأل ما يثقل عليه وإن أمكنه فإذا

خبل به قيل للسائل جعلت فالناً خبيالً أي قد خبلته وقال أبو مسلم معىن اإلمامة التقدم فلما عجل اهللا تعاىل هلم 
يف قوله أَنَّا )  ٨٣( العذاب صاروا متقدمني ملن وراءهم من الكافرين واعلم أن الكالم فيه قد تقدم يف سورة مرمي 

أَْرَسلَْنا الشَّيَاِطَني َعلَى الْكَاِفرِيَن ومعىن دعوهتم إىل النار دعوهتم إىل موجباهتا من الكفر واملعاصي فإن أحداً ال يدعو 
لهم اهللا تعاىل أئمة يف هذا الباب ألهنم بلغوا يف هذا الباب أقصى النهايات ومن كان كذلك إىل النار ألبتة وإمنا جع

استحقق أن يكون إماماً يقتدى به يف ذلك الباب مث بني تعاىل أن ذلك العقاب سينزل هبم على وجه ال ميكن 
ه ويوم القيامة الينصرون كما ينصر األئمة التخلص منه وهو معىن قوله َوَيْوَم الِْقياَمةِ  الَ يُنَصُرونَ أو يكون معنا

  الدعاة إىل اجلنة
م يوم أما قوله َوأُْتبُِعواْ ِفى َهاِذِه الدُّنَْيا لَْعَنةً  معناه لعنة اهللا واملالئكة هلم وأمره تعاىل بذلك فيها للمؤمنني وبني أهن

يث يقال قبحه اهللا أي حناه عن كل خري وقال القيامة من املقبوحني أي املبعدين امللعونني والقبح هو اإلبعاد قال الل
ابن عباس رضي اهللا عنهما من املشئومني بسواد الوجه وزرقة العني وعلى اجلملة فاألولون محلوا القبح على القبح 

الروحاين وهو الطرد واإلبعاد من رمحة اهللا تعاىل والباقون محلوه على القبح يف الصور وقيل فيه إنه تعاىل يقبح 
ويقبح عليهم عملهم وجيمع بني الفضيحتني مث بني تعاىل أن الذي جيب التمسك به ما جاء به موسى عليه صورهم 

 بأنه السالم فقال َولَقَْد ءاَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب ِمن َبْعِد َما أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ االْولَى والكتاب هو التوراة ووصفه تعاىل
باب الدين وهدى من حيث يستدل به ومن حيث إن املتمسك به يفوز بطلبته  بصائر للناس من حيث يستبصر به يف

صلى اهللا ( من الثواب ووصفه بأنه رمحة ألنه من نعم اهللا تعاىل على من تعبد به وروى أبو سعيد اخلدري عن النيب 
منذ أنزل التوراة غري  ما أهلك اهللا تعاىل قرناً من القرون بعذاب من السماء وال من األرض( أنه قال ) عليه وسلم 



  )أهل القرية اليت مسخها قردة 
أما قوله لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ فاملراد لكي يتذكروا قال القاضي وذلك يدل على إرادة التذكر من كل مكلف سواء 

ال يتذكر فقد اختار ذلك أو مل خيتره ففيه إبطال مذهب اجملربة الذين يقولون ما أراد التذكر إال ممن يتذكر فأما من 
)  ١٧٩األعراف ( كره ذلك منه ونص القرآن دافع هلذا القول قلنا أليس أنكم محلتم قوله تعاىل َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم 

  على العاقبة فلم ال جيوز محله ههنا على العاقبة فإن عاقبة الكل حصول هذا التذكر له وذلك يف اآلخرة
ُم ى ِّ إِذْ قََضْيَنآ إِلَى ُموَسى االٌّ ْمَر َوَما كنَت ِمَن الشَّاِهِديَن وَلَِكنَّآ أَنَشأَْنا قُرُوناً فََتطَاَولَ َعلَيْهَِوَما كُنَت بَِجانِبِ الْغَْربِ

جَانِبِ الطُّورِ إِذْ َناَدْيَنا َولَاِكن بِالُْعُمُر َوَما كُنَت ثَاوِياً ِفى أَْهلِ َمْدَيَن َتْتلُو َعلَْيهِْم َءاَياِتَنا َولَكِنَّا كُنَّا ُمْرِسِلَني َوَما كُْنَت 
ُتصِيَبُهم مُِّصيَبةٌ  بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم رَّْحَمةً  مِّن رَّبَِّك ِلُتنِذَر قَْوماً مَّآ أََتاُهم مِّن نَِّذيرٍ مِّن قَْبِلَك لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ َولَْوال أَن 

  إِلَْيَنا َرسُوالً فََنتِّبَِع ءاَياِتَك وََنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني فََيقُولُواْ َربََّنا لَْوال أَْرَسلَْت

  اعلم أن يف اآلية سؤاالت
السؤال األول اجلانب موصوف والغريب صفة فكيف أضاف املوصوف إىل الصفة اجلواب هذه مسألة خالفية بني 

اص سنذكره وعند الكوفيني جيوز ذلك النحويني فعند البصريني ال جيوز إضافة املوصوف إىل الصفة إال بشرط خ
مطلقاً حجة البصريني أن إضافة املوصوف إىل الصفة تقتضي إضافة الشيء إىل نفسه وهذا غري جائز فذاك أيضاً غري 
جائز بيان املالزمة أنك إذا قلت جاءين زيد الظريف فلفظ الظريف يدل على شيء معني يف نفسه جمهول حبسب هذا 

ة فإذا نصصت على زيد عرفنا أن ذلك الشيء الذي حصلت له الظرافة هو زيد إذا ثبت اللفظ حصلت له الظراف
هذا فلو أضفت زيداً إىل الظريف كنت قد أضفت زيداً إىل زيد وإضافة الشيء إىل نفسه غري جائزة فإضافة 

يف هذه اآلية َوَما املوصوف إىل صفته وجب أن ال جتوز إال أنه جاء على خالف هذه القاعدة ألفاظ وهي قوله تعاىل 
( َولَدَاُر االْخَِرةِ  )  ٩٥الواقعة ( وقوله َحقُّ الَْيِقنيِ )  ٥البينة ( كُنَت بَِجانِبِ الْغَْربِىّ  وقوله َوذَِلَك ِديُن القَّيَمةِ  

مللة ويقال صالة األوىل ومسجد اجلامع وبقلة احلمقاء فقالوا التأويل فيه جانب املكان الغريب ودين ا)  ٣٠النحل 
القيمة وحق الشيء اليقني ودار الساعة اآلخرة وصالة الساعة األوىل ومسجد املكان اجلامع وبقلة احلبة احلمقاء مث 
قالوا يف هذه املواضع املضاف إليه ليس هو النعت بل املنعوت إال أنه حذف املنعوت وأقيم النعت مقامه فههنا ينظر 

حسن ذلك وإال فال أال ترى أنه ليس لك أن تقول عندي جيد على إن كان ذلك النعت كاملتعني لذلك املنعوت 
معىن عندي درهم جيد وجيوز مررت بالفقيه على معىن مررت بالرجل الفقيه ألن الفقيه يعلم أنه ال يكون إال من 
الناس واجليد قد يكون درمهاً وقد يكون غريه وإذا كان كذلك حسن قوله جانب الغريب ألن الشيء املوصوف 

غريب الذي يضاف إليه اجلانب ال يكون إال مكاناً أو ما يشبهه فال جرم حسنت هذه اإلضافة وكذا القول يف بال
  البواقي واهللا أعلم

السؤال الثاين ما معىن قوله إِذْ قََضْيَنا إِلَى ُموَسى االْْمرَ اجلواب اجلانب الغريب هو املكان الواقع يف شق الغرب وهو 
يف األلواح واألمر املقضي إىل موسى ) له ( قات موسى عليه السالم من الطور وكتب اهللا املكان الذي وقع فيه مي

يقول وما كنت حاضراً املكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( عليه السالم الوحي الذي أوحى إليه واخلطاب للرسول 
وهي ( إليه ) املوحى ( لى الذي أوحينا فيه إىل موسى عليه السالم وال كنت من مجلة الشاهدين للوحي إليه أو ع

  وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات) ألن الشاهد ال بد وأن يكون حاضراً 
السؤال الثالث ملا قال َوَما كُْنتَ بَِجانِبِ الْغَْربِىّ  ثبت أنه مل يكن شاهداً ألن الشاهد ال بد أن يكون حاضراً فما 



يَن اجلواب قال ابن عباس رضي اهللا عنهما التقدير مل حتضر ذلك املوضع الفائدة يف إعادة قوله َوَما كنَت ِمَن الشَّاِهِد
  ولو حضرت فما شاهدت تلك الوقائع فإنه جيوز أن يكون هناك وال يشهد وال يرى

السؤال الرابع كيف يتصل قوله وَلَِكنَّا أَنَشأَْنا قُُروناً هبذا الكالم ومن أي وجه يكون استدراكاً له اجلواب معىن اآلية 
ولكنا أنشأنا بعد عهد موسى عليه السالم إىل عهدك قروناً كثرية فتطاول عليهم العمر وهو القرن الذي أنت فيه 
فاندرست العلوم فوجب إرسالك إليهم فأرسلناك وعرفناك أحوال األنبياء وأحوال موسى فاحلاصل كأنه قال وما 

ب الوحي الذي هو إطالة الفترة ودل به على كنت شاهداً ملوسى وما جرى عليه ولكنا أوحيناه إليك فذكر سب
املسبب فإذن هذا االستدراك شبيه االستدراكني بعده واعلم أن هذا تنبيه على املعجز كأنه قال إن يف إخبارك عن 

َما هذه األشياء من غري حضور وال مشاهدة وال تعلم من أهله داللة ظاهرة على نبوتك كما قال أََو لَْم َتأِْتهِْم َبّيَنةُ  
  ) ١٣٣طه ( ِفى الصُُّحِف االْولَى 

  أما قوله َوَما كُنَت ثَاوِياً ِفى أَْهلِ َمْدَيَن فاملعىن ما كنت مقيماً فيه
وأما قوله َتْتلُو َعلَْيهِْم ءاَياتَِنا ففيه وجهان األول قال مقاتل يقول مل تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خربهم 

أي أرسلناك إىل أهل مكة وأنزلنا عليك هذه األخبار ولوال ذلك ملا علمتها الثاين قال الضحاك  َولَِكنَّا كُنَّا ُمْرِسِلَني
يقول إنك يا حممد مل تكن الرسول إىل أهل مدين تتلو عليهم الكتاب وإمنا كان غريك ولكنا كنا مرسلني يف كل 

   األنبياءزمان رسوالً فأرسلنا إىل أهل مدين شعيباً وأرسلناك إىل العرب لتكون خامت
َك أي أما قوله َوَما كُْنَت بَِجانِبِ الطُّورِ إِذْ َناَدْيَنا يريد مناداة موسى ليلة املناجاة وتكليمه َولَاِكن رَّْحَمةً  ّمن رَّبِ

علمناك رمحة وقرأ عيسى بن عمر بالرفع أي هي رمحة وذكر املفسرون يف قوله إِذْ َناَدْيَنا وجوهاً أخر أحدها إذ نادينا 
وثانيها قال ابن )  ١٥٧ ١٥٦األعراف ( قلنا ملوسى َوَرْحَمِتى َوسَِعْت كُلَّ َشىْ ء إىل قوله أُْولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ  أي

يا أمة حممد أجبتكم قبل أن تدعوين وأعطيتكم قبل أن تسألوين وغفرت ( عباس إذ نادينا أمتك يف أصالب آبائهم 
قال اهللا تعاىل ذلك حني اختار موسى عليه السالم سبعني رجالً مليقات ربه قال وإمنا ) لكم قبل أن تستغفروين 

قال رب أرنيهم قال إنك لن ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملا ذكر اهللا ملوسى فضل أمة حممد ( وثالثها قال وهب 
هم فأمسعه اهللا تدركهم وإن شئت أمسعتك أصواهتم قال بلى يا رب فقال سبحانه يا أمة حممد فأجابوه من أصالب آبائ

احلديث كما ذكره ابن عباس ورابعها روى سهل بن سعد قال قال ) تعاىل أصواهتم مث قال أجبتكم قبل أن تدعوين 
يف قوله َوَما كُْنتَ بَِجانِبِ الطُّورِ إِذْ َنادَْيَنا قال كتب اهللا كتاباً قبل أن خيلق اخللق ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

يا أمة حممد إن رمحيت سبقت غضيب أعطيتكم قبل أن تسألوين وغفرت ( ضعه على العرش مث نادى بألفي عام مث و
  )لكم قبل أن تستغفروين من لقيين منكم يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله أدخلته اجلنة 

هو التخويف بالعقاب على املعصية واعلم أنه تعاىل ملا بني  أما قوله ِلتُنِذَر قَْوماً مَّا أََتاُهم ّمن نَِّذيرٍ ّمن قَْبِلَك فاإلنذار
انِبِ قصة موسى عليه السالم قال لرسوله َوَما كُنَت بِجَانِبِ الَْغرْبِىّ  َوَما كُنَت ثَاوِياً ِفى أَْهلِ َمْدَيَن َوَما كُْنَت بَِج

ظيمة اليت اتفقت ملوسى عليه السالم إذ الطُّورِ فجمع تعاىل بني كل ذلك ألن هذه األحوال الثالثة هي األحوال الع
 املراد بقوله إِذْ قََضْيَنا إِلَى مُوَسى االْْمَر إنزال التوراة حىت تكامل دينه واستقر شرعه واملراد بقوله َوَما كُنَت ثَاوِياً

هذه األحوال حاضراً أول أمره واملراد ناديناه وسط أمره وهو ليلة املناجاة وملا بني تعاىل أنه عليه السالم مل يكن يف 
  بني تعاىل أنه بعثه وعرفه هذه األحوال رمحة للعاملني



ر مث فسر تلك الرمحة بأن قال ِلُتنِذَر قَْوماً مَّا أََتاُهم ّمن نَِّذيرٍ ّمن قَْبِلَك واختلفوا فيه فقال بعضهم مل يبعث إليهم نذي
إليهم من جيد تلك احلجة عليهم وقال بعضهم ال منهم وقال بعضهم حجة األنبياء كانت قائمة عليهم ولكنه ما بعث 

  يبعد وقوع الفترة يف التكاليف فبعثه اهللا تعاىل تقريراً للتكاليف وإزالة لتلك الفترة
األوىل امتناعية وجواهبا حمذوف والثانية ) لوال ) ( الكشاف ( أما قوله َولَْوال أَن ُتِصيبَُهم مُِّصيَبةٌ  اآلية فقال صاحب 

لكوهنا يف حكم األمر ) لوال ( ويف قوله فََنتَّبِعَ جواب ) ويف قوله للعطف ( فاء يف قوله فََيقُولُواْ للعطف حتضيضية وال
من قبل أن األمر باعث على الفعل والباعث واحملضض من واد واحد واملعىن لوال أهنم قائلون إذا عوقبوا مبا قدموا 

 علينا بذلك ملا أرسلنا إليهم يعين إمنا أرسلنا الرسول إزالة هلذا من الشرك واملعاصي هال أرسلت إلينا رسوالً حمتجني
أَن َتقُولُواْ َما َجاءَنا ِمن َبِشريٍ َوالَ )  ١٦٥النساء ( العذر وهو كقوله لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ  َبْعَد الرُُّسلِ 

ا َرُسوالً فََنتَّبَِع ءايَاِتَك واعلم أنه تعاىل مل يقل ولوال أن يقولوا هذا العذر ملا لَْوال أَْرَسلَْت إِلَْيَن)  ١٩املائدة ( َنِذيرٍ 
ا أرسلنا بل قال َولَْوال أَن ُتِصيبَُهم مُِّصيَبةٌ  فََيقُولُواْ هذا العدو ملا أرسلنا وإمنا قال ذلك لنكتة وهي أهنم لو مل يعاقبو

بل إمنا يقولون ذلك إذا ناهلم العقاب فيدل ذلك على أهنم مل يذكروا مثالً وقد عرفوا بطالن دينهم ملا قالوا ذلك 
هذا العذر تأسفاً على كفرهم بل ألهنم ما أطاقوا وفيه تنبيه على استحكام كفرهم ورسوخه فيهم كقوله َولَْو ُردُّواْ 

  ويف اآلية مسائل)  ٢٨األنعام ( لََعاُدواْ ِلَما ُنهُواْ َعْنُه 
اجلبائي على وجوب فعل اللطف قال لو مل جيب ذلك مل يكن هلم أن يقولوا هال أرسلت إلينا املسألة األوىل احتج 

رسوالً فنتبع آياتك إذ من اجلائز أن ال يبعث إليهم وإن كانوا ال خيتارون اإلميان إال عنده على قول من خالف يف 
  أن يفعل ذلك وجوب اللطف كما مر أن اجلائز إذا كان يف املعلوم لو خلق له مل ميكن إال

املسألة الثانية احتج الكعيب به على أن اهللا تعاىل يقبل حجة العباد وليس األمر كما يقوله أهل السنة من أنه تعاىل ال 
ما يظنه أهل السنة وإذا ثبت أنه )  ٢٣األنبياء ( يقبل احلجة وظهر هبذا أنه ليس املراد من قوله الَ ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ 

  وجب أن ال يكون فعل العبد خبلق اهللا تعاىل وإال لكان للكافر أعظم حجة على اهللا تعاىليقبل احلجة 
املسألة الثالثة قال القاضي فيه إبطال القول باجلرب من جهات إحداها أن اتباعهم وإمياهنم موقوف على أن خيلق اهللا 

على ذلك فيهم وجب سواء أرسل الرسول ذلك فيهم سواء أرسل الرسول إليهم أم ال وثانيتها أنه إذا خلق القدرة 
أم ال وثالثتها إذا أراد ذلك وجب أرسل الرسول إليهم أم ال فأي فائدة يف قوهلم هذا لو كانت أفعاهلم خلقاً هللا تعاىل 

فيقال للقاضي هب أنك نازعت يف اخللق واإلرادة ولكنك وافقت يف العلم فإذا علم الكفر منهم فهل جيب أم ال 
مكن أن ال يوجد الكفر مع حصول العلم بالكفر وذلك مجع بني الضدين وإن وجب لزمك ما أوردته فإن مل جيب أ

علينا واعلم أن الكالم وإن كان قوياً حسناً إال أنه إذا توجه عليه النقض الذي ال حميص عنه فكيف يرضى العاقل 
  بأن يعول عليه

ْوال أُوِتىَ  ِمثْلَ َمآ أُوِتىَ  ُموَسى أََولَْم َيكْفُرُواْ بَِمآ أُوِتىَ  ُموَسى ِمن قَْبلُ قَالُواْ فَلَمَّا َجآَءُهُم الَْحقُّ ِمْن ِعنِدَنا قَالُواْ لَ
اِدِقَني فَإِن لَّْم أَتَّبِْعُه إِن كُنُتْم َص ِسْحَراِن َتظَاَهَرا َوقَالُواْ إِنَّا بِكُلٍّ كَاِفُرونَ قُلْ فَأْتُواْ بِِكتَابٍ مِّْن ِعنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى مِْنُهَمآ
 اللَِّه إِنَّ اللََّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم َيسَْتجِيبُواْ لََك فَاْعلَْم أَنََّما يَتَّبُِعونَ أَْهَوآَءُهْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّْن اتََّبَع َهَواُه بَِغْيرِ ُهًدى مَِّن

َتذَكَُّرونَ الَِّذيَن َءاَتيَْناُهُم الِْكَتاَب ِمن قَْبِلِه ُهم بِِه ُيْؤِمُنونَ َوإِذَا ُيتْلَى َعلَْيهِمْ الظَّاِلِمَني َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم الْقَْولَ لََعلَُّهْم َي
َبُرواْ َوَيْدَرُؤنَ بِالَْحَسَنةِ  رََّتْينِ بَِما َصقَالُوا َءاَمنَّا بِِه إِنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّبَِّنآ إنَّا كُنَّا ِمن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني أُْولَاِئَك يُْؤُتونَ أَْجَرُهم مَّ
وَلَكُْم أَْعمَالُكُْم َسلَاٌم َعلَْيكُْم الَ َنْبَتِغى السَّيِّئَةَ  َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ وَإِذَا َسِمعُواْ اللَّْغَو أَعَْرضُواْ َعْنُه َوقَالُواْ لََنآ أَْعَمالَُنا 

  الَْجاِهلَِني



هم أهنم عند اخلوف قالوا هال أرسلت إلينا رسوالً فنتبع آياتك بني أيضاً أنه بعد اإلرسال اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن
إىل أهل مكة قالوا لَْوال أُوِتىَ  ِمثْلَ َما أُوِتىَ  ُموَسى فهؤالء قبل البعثة يتعلقون بشبهة وبعد البعثة يتعلقون بأخرى 

  فظهر أنه ال مقصود هلم سوى الزيغ والعناد
مَّا َجاءُهُم الَْحقُّ ِمْن ِعنِدَنا أي جاءهم الرسول املصدق بالكتاب املعجز مع سائر املعجزات قالوا لوال أويت أما قوله فَلَ

مثل ما أويت موسى من الكتاب املنزل مجلة واحدة ومن سائر املعجزات كقلب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر 
سلوى ومن أن اهللا كلمه وكتب له يف األلواح وغريها من اآليات وتظليل الغمام وانفجار احلجر باملاء واملن وال

وما )  ١٢هود ( فجاؤا باالقتراحات املبنية على التعنت والعناد كما قالوا لَْوالَ أُنُزِلَ َعلَْيِه كَنٌز أَْو َجاء َمَعُه َملٌَك 
  أشبه ذلك

ليهم السالم أن تكون واحدة وال فيما ينزل واعلم أن الذي اقترحوه غري الزم ألنه ال جيب يف معجزات األنبياء ع
إليهم من الكتب أن يكون على وجه واحد إذ الصالح قد يكون يف إنزاله جمموعاً كالتوراة ومفرقاً كالقرآن مث إنه 

وله أََو لَْم تعاىل أجاب عن هذه الشبهة بقوله أَوَ لَْم َيكْفُرُواْ بَِما أُوِتىَ  ُموَسى ِمن قَْبلُ واختلفوا يف أن الضمري يف ق
َيكْفُرُواْ إىل من يعود وذكروا وجوهاً أحدها أن اليهود أمروا قريشاً أن يسألوا حممداً أن يؤتى مثل ما أويت موسى 

  عليه السالم فقال تعاىل أََو لَْم َيكْفُُرواْ بَِما أُوِتىَ  ُموَسى يعين أو مل

عليه السالم مع تلك اآليات الباهرة وثانيها أن الذين تكفروا يا هؤالء اليهود الذين استخرجوا هذا السؤال مبوسى 
أوردوا هذا االقتراح كفار مكة والذين كفروا مبوسى هم الذين كانوا يف زمان موسى عليه السالم إال أنه تعاىل 

جعلهم كالشيء الواحد ألهنم يف الكفر والتعنت كالشيء الواحد وثالثها قال الكليب إن مشركي مكة بعثوا رهطاً 
 يهود املدينة ليسأهلم عن حممد وشأنه فقالوا إنا جنده يف التوراة بنعته وصفته فلما رجع الرهط إليهم وأخربوهم إىل

بقول اليهود قالوا إنه كان ساحراً كما أن حممداً ساحر فقال تعاىل أََو لَمْ َيكْفُرُواْ بَِما أُوِتىَ  ُموَسى ورابعها قال 
موسى عليه السالم فمعناه على هذا أو مل يكفر آباؤهم بأن قالوا يف موسى احلسن قد كان للعرب أصل يف أيام 

وهرون ساحران وخامسها قال قتادة أو مل يكفر اليهود يف عصر حممد مبا أويت موسى من قبل من البشارة بعيسى 
جلميع وحممد عليهما السالم فقالوا ساحران وسادسها وهو األظهر عندي أن كفار قريش ومكة كانوا منكرين 

معجزات موسى عليه السالم قال اهللا تعاىل أََو لَمْ ) صلى اهللا عليه وسلم ( النبوات مث إهنم ملا طلبوا من الرسول 
َيكْفُرُواْ بَِما أُوِتىَ  ُموَسى ِمن قَْبلُ بل مبا أويت مجيع األنبياء من قبل فعلمنا أنه ال غرض لكم يف هذا االقتراح إال 

ى كيفية كفرهم مبا أويت موسى من وجهني األول قوهلم َوإِن َتظَاهََرا قرأ ابن كثري وأبو عمرو التعنت مث إنه تعاىل حك
باأللف وقرأ أهل الكوفة بغري ألف وذكروا يف تفسري الساحرين وجوهاً أحدها املراد ) ساحران ( وأهل املدينة 

دغام وسحران مبعىن ذوي سحر على اإل) اظاهرا ( هرون وموسى عليهما السالم تظاهرا أي تعاونا وقرىء 
وجعلومها سحرين مبالغة يف وصفهما بالسحر وكثري من املفسرين فسروا قوله ِسحَْراِن بأن املراد هو القرآن 

والتوراة واختار أبو عبيدة القراءة باأللف ألن املظاهرة بالناس وأفعاهلم أشبه منها بالكتب وجوابه إنا بينا أن قوله 
على الرجلني وبتقدير أن يكون املراد الكتابني لكن ملا كان كل واحد من الكتابني يقوي اآلخر مل ِسْحَراِن ميكن محله 

يبعد أن يقال على سبيل اجملاز تعاونا كما تقول تظاهرت األخبار وهذه التأويالت إمنا تصح إذا محلنا قوله أََو لَمْ 
الكفار الذين كانوا يف زمان موسى عليه السالم وال شك أن  َيكْفُرُواْ بَِما أُوِتىَ  ُموَسى إما على كفار مكة أو على

ذلك أليق مبساق اآلية الثاين قوهلم إِنَّا بِكُلّ كَاِفُرونَ أي مبا أنزل على حممد وموسى وسائر األنبياء عليهم السالم 
موسى عليه السالم ومعلوم أن هذا الكالم ال يليق إال باملشركني ال باليهود وذلك مبالغة يف أهنم مع كثرة آيات 



وإن ظهرت حجته وملا أجاب اهللا تعاىل عن شبههم ) صلى اهللا عليه وسلم ( كذبوه فما الذي مينع من مثله يف حممد 
فقال قُلْ فَأُْتواْ بِِكتَابٍ ّمْن ِعنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذكر احلجة الدالة على صدق حممد 

بالرفع ) أتبعه ( باجلزم على الشرط ومن قرأ ) أتبعه ( وهذا تنبيه على عجزهم عن اإلتيان مبثله قال الزجاج  أَتَّبِْعُه
فالتقدير أنا أتبعه مث قال فَإِن لَّْم َيسَْتجِيبُواْ لََك قال ابن عباس يريد فإن مل يؤمنوا مبا جئت به من احلجج وقال مقاتل 

منهما وهذا أشبه باآلية فإن قيل االستجابة تقتضي دعاء فأين الدعاء ههنا قلنا  فإن مل ميكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل
مل يبق هلم قوله فَأُْتواْ بِِكتَابٍ أمر واألمر دعاء إىل الفعل مث قال فَاْعلَْم أَنََّما َيتَّبُِعونَ أَهَْواءُهْم يعين قد صاروا ملزمني و

ْن أََضلُّ ِممَّْن اتََّبَع َهَواُه بِغَْيرِ ُهًدى ّمَن اللَِّه وهذا من أعظم الدالئل شيء إال اتباع اهلوى مث زيف طريقتهم بقوله َوَم
 على فساد التقليد وأنه ال بد من احلجة واالستدالل إِنَّ اللََّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني وهو عام يتناول الكافر لقوله

  به يف أن هداية اهللا تعاىل خاصة باملؤمنني إِنَّ الّشْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم واحتج األصحاب
  وقالت املعتزلة األلطاف منها ما حيسن فعلها مطلقاً ومنها ما ال حيسن إال بعد اإلميان والدليل عليه

على القسم الثاين وال فقوله إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني حممول )  ١٧حممد ( قوله َوالَِّذيَن اهَْتَدْواْ َزادَُهْم ُهًدى 
جيوز محله على القسم األول ألنه تعاىل ملا بني يف اآلية املتقدمة أن عدم بعثة الرسول جار جمرى العذر هلم فبأن يكون 

ْولَ هبذه الداللة قال َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم الْقَ) صلى اهللا عليه وسلم ( عدم اهلداية عذراً هلم أوىل وملا بني تعاىل نبوة حممد 
وتوصيل القول هو إتيان بيان بعد بيان وهو من وصل البعض بالبعض وهذا القول املوصل حيتمل أن يكون املراد منه 
إنا أنزلنا القرآن منجماً مفرقاً يتصل بعضه ببعض ليكون ذلك أقرب إىل التذكري والتنبيه فإهنم كل يوم يطلعون على 

رب إىل التذكر وعلى هذا التقدير يكون هذا جواباً عن قوهلم هال حكمة أخرى وفائدة زائدة فيكونون عند ذلك أق
أويت حممد كتابه دفعة واحدة كما أويت موسى كتابه كذلك وحيتمل أن يكون املراد وصلنا أخبار األنبياء بعضها 

الداللة على ببعض وأخبار الكفار يف كيفية هالكهم تكثرياً ملواضع االتعاظ واالنزجار وحيتمل أن يكون املراد بينا 
كون هذا القرآن معجزاً مرة بعد أخرى لعلهم يتذكرون مث إنه تعاىل ملا أقام الداللة على النبوة أكد ذلك بأن قال 
الَِّذيَن ءاتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب ِمن قَْبِلِه أي من قبل القرآن أسلموا مبحمد فمن ال يعرف الكتب أوىل بذلك واختلفوا يف 

َن ءاَتيَْناُهُم الِْكَتاَب وذكروا فيه وجوهاً أحدها قال قتادة إهنا نزلت يف أناس من أهل الكتاب كانوا املراد بقوله الَِّذي
على شريعة حقة يتمسكون هبا فلما بعث اهللا تعاىل حممداً آمنوا به من مجلتهم سلمان وعبداهللا بن سالم وثانيها قال 

اب السفينة جاؤا من احلبشة مع جعفر وثالثها قال رفاعة بن مقاتل نزلت يف أربعني رجالً من أهل اإلجنيل وهم أصح
قرظة نزلت يف عشرة أنا أحدهم وقد عرفت أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب فكل من حصل يف حقه 

ا إنَّا كُنَّا ِمن تلك الصفة كان داخالً يف اآلية مث حكى عنهم ما يدل على تأكيد إمياهنم وهو قوهلم بِهِ إِنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّّبَن
ن به وقوله قَْبِلِه ُمْسِلِمَني أُْولَِئَك فقوله إِنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّّبَنا يدل على التعليل يعين أن كونه حقاً من عند اهللا يوجب اإلميا

وبعيده فأخربوا أن إمياهنم به متقادم إنَّا كُنَّا ِمن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني بيان لقوله بِهِ إِنَُّه ألنه حيتمل أن يكون إمياناً قريب العهد 
وذلك ملا وجدوه يف كتب األنبياء عليهم السالم املتقدمني من البشارة مبقدمه مث إنه تعاىل ملا مدحهم هبذا املدح 

تني بإمياهنم العظيم قال أُْولَِئكَ ُيْؤُتونَ أَْجرَُهم مَّرََّتْينِ بَِما َصَبرُواْ وذكروا فيه وجوهاً أحدها أهنم يؤتون أجرهم مر
قبل بعثته وبعد بعثته وهذا هو األقرب ألنه تعاىل ملا بني أهنم آمنوا به بعد البعثة وبني ) صلى اهللا عليه وسلم ( مبحمد 

أيضاً أهنم كانوا به قبل مؤمنني البعثة مث أثبت األجر مرتني وجب أن ينصرف إىل ذلك وثانيها يؤتون األجر مرتني 
صلى اهللا عليه ( ومرة أخرى بإمياهنم مبحمد ) صلى اهللا عليه وسلم ( لذي كانوا قبل حممد مرة بإمياهنم باألنبياء ا

شتمهم املشركون فصفحوا عنهم فلهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( وثالثها قال مقاتل هؤالء ملا آمنوا مبحمد ) وسلم 



فسكتوا عنه قال السدي اليهود أجران أجر على الصف وأجر على اإلميان يروى أهنم ملا أسلموا لعنهم أبو جهل 
) يدفعون ( عابوا عبد اهللا بن سالم وشتموه وهو يقول سالم عليكم مث قال وََيْدَرءونَ بِالَْحَسَنةِ  السَّّيئَةَ  واملعىن 

بالطاعة املعصية املتقدمة وحيتمل أن يكون املراد دفعوا بالعفو والصفح األذى وحيتمل أن يكون املراد من احلسنة 
هم من املعاصي ألن نفس االمتناع حسنة ويدفع به ما لواله لكان سيئة وحيتمل التوبة واإلنابة واالستقرار امتناع

  عليها مث قال َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ
  واعلم أنه تعاىل مدحهم أوالً باإلميان مث

لطاعات املالية يف قوله َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ قال القاضي بالطاعات البدنية يف قوله َوَيْدَرءونَ بِالَْحَسَنةِ  السَّّيئَةَ  مث با
دل هذا املدح على أن احلرام ال يكون رزقاً جوابه أن كلمة من للتبعيض فدل على أهنم استحقوا املدح بإنفاق بعض 

عال احلسنة بني كيفية ما كان رزقاً وعلى هذا التقدير يسقط استدالله مث ملا بني كيفية اشتغاهلم بالطاعات واألف
إعراضهم عن اجلهال فقال وَإِذَا َسِمعُواْ اللَّْغَو أَعَْرضُواْ َعْنُه واللغو ما حقه أن يلغى ويترك من العبث وغريه وكانوا 

الُكُْم يسمعون ذلك فال خيوضون فيه بل يعرضون عنه إعراضاً مجيالً فلذلك قال تعاىل َوقَالُواْ لََنا أَْعَمالَُنا وَلَكُْم أَْعَم
َسلَاٌم َعلَْيكُْم وما أحسن ما قال احلسن رمحه اهللا يف أن هذه الكلمة حتية بني املؤمنني وعالمة االحتمال من اجلاهلني 

( َسالَماً  قَالُواْونظري هذه اآلية قوله تعاىل َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى االْْرضِ َهْوناً َوإِذَا خَاطَبَُهُم اجلَاِهلُونَ 
مث أكد تعاىل ذلك بقوله حاكياً عنهم الَ نَْبَتِغى الَْجاِهِلَني واملراد ال جنازيهم بالباطل على باطلهم قال )  ٦٣الفرقان 

  قوم نسخ ذلك باألمر بالقتال وهو بعيد ألن ترك املسافهة مندوب وإن كان القتال واجباً

لعامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى بداية اجلزء اخلامس والعشرين من تفسري اإلمام ا
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

ِدى َمن َيَشآُء َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن َوقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الُْهَدى َمَعَك نَُتَخطَّْف ِمْن إِنََّك الَ تَْهِدى َمْن أَحَْبْبَت َولَاِكنَّ اللََّه َيْه
  لَُمونَنَّ أَكْثََرُهمْ الَ َيْعأَْرضَِنآ أَوَلَْم ُنَمكِّن لَُّهْم َحرَماً َءاِمناً ُيجَْبى إِلَْيِه ثََمرَاُت كُلِّ َشىْ ٍء رِّْزقاً مِّن لَُّدنَّا َولَاِك
  إعلم أن يف قوله تعاىل إِنََّك الَ تَْهِدى َمْن أَْحَبْبَت وَلَاِكنَّ اللََّه يَْهِدى َمن َيَشاء مسائل

املسألة األوىل هذه اآلية ال داللة يف ظاهرها على كفر أيب طالب مث قال الزجاج أمجع املسلمون على أهنا نزلت يف أيب 
يا معشر بين عبد مناف أطيعوا حممداً وصدقوه تفلحوا وترشدوا فقال عليه طالب وذلك أن أبا طالب قال عند موته 

يا عم تأمرهم بالنصح ألنفسهم وتدعها لنفسكا قال فما تريد يا ابن أخي قال أريد منك كلمة واحدة ( السالم 
خي قد علمت أنك فإنك يف آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول ال إله إال اهللا أشهد لك هبا عند اهللا تعاىل قال يا أ

صادق ولكين أكره أن يقال جزع عند املوت ولوال أن يكون عليك وعلى بين إبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتها 
وألقررت هبا عينك عند الفراق ملا أرى من شدة وجدك ونصحك ولكين سوف أموت على ملة األشياخ عبد 

  )املطلب وهاشم وعبد مناف 
هذه اآلية إِنََّك الَ َتْهِدى َمْن أَْحَبْبَت وقال يف آية أخرى َوإِنََّك لَتَْهِدى إِلَى ِصراٍط  املسألة الثانية أنه تعاىل قال يف



وال تنايف بينهما فإن الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة والبيان والذي نفى عنه هداية التوفيق )  ٥٢الشورى ( مُّْسَتِقيمٍ 
( لب كما قال سبحانه أََو َمن كَانَ َمْيًتا فَأَْحيَْيَناُه َوَجَعلَْنا لَُه ُنوًرا وشرح الصدر وهو نور يقذف يف القلب فيحيا به الق

  اآلية)  ١٢٢األنعام 
َه املسألة الثالثة احتج األصحاب هبذه اآلية يف مسألة اهلدى والضالل فقالوا قوله إِنََّك الَ تَْهِدى َمْن أَْحَبْبَت َولَاِكنَّ اللَّ

  ي أن تكون اهلداية يف املوضعني مبعىن واحد ألنه لو كان املراد منَيْهِدى َمن َيَشاء يقتض

املراد  اهلداية يف قوله إِنََّك الَ َتْهِدى شيئاً ويف قوله َولَاِكنَّ اللََّه َيْهِدى َمن َيَشاء شيئاً آخر الختل النظم مث إما أن يكون
نة أو خلق املعرفة يف القلوب على سبيل اإلجلاء أو من اهلداية بيان الداللة أو الدعوة إىل اجلنة أو تعريف طريق اجل

خلق املعرفة يف القلوب ال على سبيل اإلجلاء ال جائز أن يكون املراد بيان األدلة ألنه عليه السالم هدى الكل هبذا 
ية مبعىن تعريف املعىن فهي غري اهلداية اليت نفى اهللا عمومها وكذا القول يف اهلداية مبعىن الدعوة إىل اجلنة وأما اهلدا

طريق اجلنة فهي أيضاً غري مرادة من اآلية ألنه تعاىل علق هذه اهلداية على املشيئة وتعريف طريق اجلنة غري معلق 
على املشيئة ألنه واجب على اهللا تعاىل والواجب ال يكون معلقاً على املشيئة فمن وجب عليه أداء عشرة دنانري ال 

نري إن شئت وأما اهلداية مبعىن اإلجلاء والقسر فغري جائز ألن ذلك عندهم قبيح جيوز أن يقول إين أعطي عشرة دنا
من اهللا تعاىل يف حق املكلف وفعل القبيح مستلزم للجهل أو احلاجة ومها حماالن ومستلزم احملال حمال فذلك حمال من 

ن املراد أنه تعاىل خيص البعض خبلق اهلداية اهللا تعاىل واحملال ال جيوز تعليقه يف املشيئة وملا بطلت األقسام مل يبق إال أ
واملعرفة ومينع البعض منها وال يسأل عما يفعل ومىت أوردت الكالم على هذا الوجه سقط كل ما أورده القاضي 

  عذراً عن ذلك
ي مث إنه سبحانه بعد أما قوله َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهَتِديَن فاملعىن أنه املختص بعلم الغيب فيعلم من يهتدي بعد ومن ال يهتد

أن ذكر شبههم وأجاب عنها باألجوبة الواضحة وبني أن وضوح الدالئل ال يكفي ما مل ينضم إليه هداية اهللا تعاىل 
)  ٥٧القصص ( حكى عنهم شبهة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهي قوهلم إِن نَّتَّبِعِ الُْهَدى َمَعَك ُنَتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَنا 

صلى اهللا ( خلطف االنتزاع بسرعة روى أن احلارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول اهللا قال املربد ا
إنا لنعلم أن الذي تقوله حق ولكن مينعنا من ذلك ختطفنا من أرضنا أي جيتمعون على حماربتنا ) عليه وسلم 

َو لَْم ُنَمكّن لَُّهْم َحَرماً ءاِمناً أي وخيرجوننا من أرضنا فأجاب اهللا سبحانه وتعاىل عنها من وجوه األول قوله أَ
أعطيناكم مسكناً ال خوف لكم فيه إما ألن العرب كانوا حيترمون احلرم وما كانوا يتعرضون ألبتة لسكانه فإنه 

يروى أن العرب خارج احلرم كانوا مشتغلني بالنهب والغارة وما كانوا يتعرضون ألبتة لسكان احلر أو لقوله تعاىل 
وأما قوله ُيْجَبى إِلَْيِه ثَمََراُت كُلّ َشىْ ء فهو تعاىل كما بني كون ذلك )  ٩٧آل عمران ( َخلَُه كَانَ ءاِمناً َوَمن َد

املوضع خالياً عن املخاوف واآلفات بني كثرة النعم فيه ومعىن ُيجَْبى جيمع من قوهلم جبيت املاء يف احلوض إذا مجعته 
لكوفة وأبو عمرو بالياء وذلك أن تأنيث الثمرات تأنيث مجع وليس بتأنيث حقيقي قرأ أهل املدينة جتىب بالتاء وأهل ا

)  ٢٣النمل ( فيجوز تأنيثه على اللفظ وتذكريه على املعىن ومعىن الكلية الكثرة كقوله َوأُوِتَيْت ِمن كُلّ َشىْ ء 
 عن عبادة اهللا تعاىل مقبلني على وحاصل اجلواب أنه تعاىل ملا جعل احلرم آمناً وأكثر فيه الرزق حال كوهنم معرضني

عبادة األوثان فلو آمنوا لكان بقاء هذه احلالة أوىل قال القاضي ولو أن الرسول قال هلم إن الذي ذكرمت من 
التخطف لو كان حقاً مل يكن عذراً لكم يف أن ال تؤمنوا وقد ظهرت احلجة النقطعوا أو قال هلم إن ختطفهم لكن 

كالشهادة لكم فهو نفع عائد علكيم النقطعوا أيضاً ولو قال هلم ما قدر مضرة التخطف يف  بالقتل وغريه وقد آمنتم
جنب العقاب الدائم الذي أخوفكم منه إن بقيتم على كفركم النقطعوا لكنه تعاىل احتج مبا هو أقوى من حيث بني 



ن آمنوا ومثل ذلك إذا أمكن كذهبم يف أهنم يتخطفون من حيث عرفوا من حال البقعة بالعادة أن ذلك ال جيري إ
  بيانه للخصم فهو أوىل من سائر ما ذكرنا فلذلك قدمه اهللا تعاىل

  واآلية دالة على صحة احلجاج الذي يتوصل به إىل إزالة شبهة املبطلني بقي ههنا حبثان
عىن جيىب إليه يف انتصاب رزقاً إن جعلته مصدراً جاز أن ينتصب مبعىن ما قبله ألن م) الكشاف ( األول قال صاحب 

مثرات كل شيء ويرزق مثرات كل شيء واحد وأن يكون مفعوالً له وإن جعلته مبعىن مرزوق كان حاالً من 
  الثمرات لتخصيصها باإلضافة كما ينتصب عن النكرة املتخصصة بالصفة

تلك األرزاق إمنا كانت تصل  الثاين احتج األصحاب بقوله ّرْزقاً ّمن لَُّدنَّا يف أن فعل العبد خلق اهللا تعاىل وبيانه أن
إليهم ألن الناس كانوا حيملوهنا إليهم فلو مل يكن فعل العبد خلقاً هللا تعاىل ملا صحت تلك اإلضافة فإن قيل سبب 

تلك اإلضافة أنه تعاىل هو الذي ألقى تلك الدواعي يف قلوب من ذهب بتلك األرزاق إليهم قلنا تلك الدواعي إن 
يف غري موضع أنه مىت حصل الرجحان فقد حصل الوجوب وحينئذ حيصل املقصود وإن  اقتضت الرجحان فقد بينا

مل حيصل الرجحان انقطعت اإلضافة بالكلية واعلم أنه تعاىل إمنا بني أن تلك األرزاق ما وصلت إليهم إال من اهللا 
ون أحداً غري اهللا تعاىل فيبقى تعاىل ألجل أهنم مىت علموا ذلك صاروا حبيث ال خيافون أحداً سوى اهللا تعاىل وال يرج

نظرهم منقطعاً عن اخللق متعلقاً باخلالق وذلك يوجب كمال اإلميان واإلعراض بالكلية عن غري اهللا تعاىل واإلقبال 
  بالكلية على طاعة اهللا تعاىل

ن َبْعدِِهْم إِالَّ قَِليالً َوكُنَّا َنْحُن الَْوارِِثَني َوَما كَانَ َوكَْم أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيةٍ  َبِطَرْت َمِعيشََتَها فَِتلَْك َمَساكُِنُهْم لَْم ُتْسكَن مِّ
  ى إِالَّ َوأَْهلَُها ظَاِلُمونَرَبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى حَتَّى َيبَْعثَ ِفى أُمَِّها َرُسوالً َيْتلُو َعلَْيهِْم َءايَاِتَنا َوَما كُنَّا ُمهِْلِكى الْقَُر

ين عن تلك الشبهة وذلك ألنه تعاىل ملا بني ألهل مكة ما خصوا به من النعم أتبعه مبا اعلم أن هذا هو اجلواب الثا
أنزله اهللا تعاىل باألمم املاضية الذين كانوا يف نعم الدنيا فلما كذبوا الرسل أزال اهللا عنهم تلك النعم واملقصود أن 

ىل بني هلم أن اإلصرار على عدم قبول اإلميان هو الكفار ملا قالوا إنا ال نؤمن خوفاً من زوال نعمة الدنيا فاهللا تعا
البطر سوء احتمال الغىن وهو أن ال حيفظ ) الكشاف ( الذي يزيل هذه النعم ال اإلقدام على اإلميان قال صاحب 

)  ١٥٥األعراف ( حق اهللا تعاىل فيه وانتصبت معيشتها إما حبذف اجلار واتصال الفعل كقوله َواْخَتاَر مُوَسى قَْوَمُه 
  أو بتقدير حذف الزمان املضاف وأصله بطرت أيام معيشتها وإما تضمني بطرت معىن كفرت

 فأما قوله فَِتلَْك َمَساِكُنُهمْ لَْم ُتْسكَن ّمن َبْعدِِهْم إِالَّ قَِليالً ففي هذا االستثناء وجوه أحدها قال ابن عباس رضي اهللا
  ساعة وثانيها حيتمل أن شؤم معاصي عنهما مل يسكنها إال املسافر ومار الطريق يوماً أو

املهلكني بقي أثره يف ديارهم فكل من سكنها من أعقاهبم مل يبق فيها إال قليالً وكنا حنن الوارثني هلا بعد هالك أهلها 
وإذا مل يبق للشيء مالك معني قيل إنه مرياث اهللا ألنه الباقي بعد فناء خلقه مث إنه سبحانه ملا ذكر أنه أهلك تلك 

صلى اهللا ( رى بسبب بطر أهلها فكأن سائالً أورد السؤال من وجهني األول ملاذا ما أهلك اهللا الكفار قبل حممد الق
صلى اهللا عليه ( مع أهنم كانوا مستغرقني يف الكفر والعناد الثاين ملاذا ما أهلكهم بعد مبعث حممد ) عليه وسلم 

فأجاب عن السؤال األول ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذيب مبحمد مع متادي القوم يف الكفر باهللا تعاىل والتك) وسلم 
نه تعاىل قدم بيان بقوله َوَما كَانَ َربَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى َحتَّى َيْبَعثَ ِفى أُّمَها َرُسوالً َيْتلُو َعلَْيهِْم ءايَاِتَنا وحاصل اجلواب أ

م إال بعد البعثة مث ذكر املفسرون وجهني أحدمها أن عدم البعثة جيري جمرى العذر للقوم فوجب أن ال جيوز إهالكه
عماهلا َوَما كَانَ َربَُّك ُمهِْلَك الْقَُرى حَتَّى َيْبَعثَ ِفى أُّمَها َرُسوالً أي يف القرية اليت هي أمها وأصلها وقصبتها اليت هي أ



 األرض حىت يبعث يف أم وتوابعها رسوالً إللزام احلجة وقطع املعذرة الثاين وما كان ربك مهلك القرى اليت يف
خامت األنبياء ومعىن َيْتلُو َعلَْيهِْم ءاَياِتَنا يؤدي ويبلغ ) صلى اهللا عليه وسلم ( القرى يعين مكة رسوالً وهو حممد 

ا وأجاب عن السؤال الثاين بقوله َوَما كُنَّا ُمْهِلِكى الْقَُرى إِالَّ َوأَْهلَُها ظَاِلُمونَ أنفسهم بالشرك وأهل مكة ليسو
كذلك فإن بعضهم قد آمن وبعضهم علم اهللا منهم أهنم سيؤمنون وبعض آخرون علم اهللا أهنم وإن مل يؤمنوا لكنه 

  خيرج من نسلهم من يكون مؤمناً
ِقلُونَ أَفََمن َوَعْدَناُه َوْعداً َحَسناً َوَمآ أُوتِيُتم مِّن َشىْ ٍء فََمَتاُع الَْحيَواةِ  الدُّنَْيا َوزِيَنُتَها َوَما ِعندَ اللَِّه َخْيٌر َوأَبْقَى أَفَالَ َتْع

  فَُهَو الَِقيِه كََمن مَّتَّْعَناُه َمَتاَع الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا ثُمَّ ُهَو َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِمَن الُْمْحضَرِيَن
الدنيا فبني اعلم أن هذا هو اجلواب الثالث عن تلك الشبهة ألن حاصل شبهتهم أن قالوا تركنا الدين لئال تفوتنا 

تعاىل أن ذلك خطأ عظيم ألن ما عند اهللا خري وأبقى أما أنه خري فلوجهني أحدمها أن املنافع هناك أعظم وثانيهما أهنا 
خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة باملضار فيها أكثر وأما أهنا أبقى فألهنا دائمة غري منقطعة ومنافع الدنيا 

بغري املتناهي كان عدماً فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إىل منافع الدنيا كلها كالذرة منقطعة ومىت قوبل املتناهي 
بالقياس إىل البحر فظهر من هذا أن منافع الدنيا ال نسبة هلا إىل منافع اآلخرة ألبتة فكان من اجلهل العظيم ترك منافع 

َتْعِقلُونَ يعين أن من ال يرجح منافع اآلخرة على اآلخرة الستبقاء منافع الدنيا وملا نبه سبحانه على ذلك قال أَفَالَ 
منافع الدنيا كأنه يكون خارجاً عن حد العقل ورحم اهللا الشافعي حيث قال من أوصى بثلث ماله ألعقل الناس 

صرف ذلك الثلث إىل املشتغلني بطاعة اهللا تعاىل ألن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثري وما هم إال 
لطاعة فكأنه رمحه اهللا إمنا أخذه من هذه اآلية مث إنه تعاىل أكد هذا الترجيح من وجه آخر وهو أنا لو املشتغلون با

قدرنا أن نعم اهللا كانت تنتهي إىل االنقطاع والفناء وما كانت تتصل بالعذاب الدائم لكان صريح العقل يقتضي 
  ترجيح نعم اآلخرة

عقاب اآلخرة فأي عقل يرتاب يف أن نعم اآلخرة راجحة عليها وهذا على نعم الدنيا فكيف إذا اتصلت نعم الدنيا ب
فهو يكون كمن أعطاه اهللا قدراً قليالً من )  ٥٧الصافات ( هو املراد بقوله أَفََمن َوَعْدَناُه َوْعداً َحَسناً فَُهَو الَِقيِه 

تركنا الدين للدنيا فقال اهللا هلم لو مل متاع الدنيا مث يكون يف اآلخرة من احملضرين للعذاب واملقصود أهنم ملا قالوا 
حيصل عقيب دنياكم مضرة العقاب لكان العقل يقتضي ترجيح منافع اآلخرة على منافع الدنيا فكيف وهذه الدنيا 
حيصل بعدها العقاب الدائم وأورد هذا الكالم على لفظ االستفهام ليكون أبلغ يف االعتراف بالترجيح وختصيص 

)  ٥٧الصافات ( أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعاىل لَكُنُت ِمَن الُْمْحضَرِيَن  لفظ احملضرين بالذين
ويف لفظه إشعار به ألن اإلحضار مشعر بالتكليف واإللزام وذلك ال يليق )  ١٢٧الصافات ( فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ 

  مبجالس اللذة إمنا يليق مبجالس الضرر واملكاره
ِء الَِّذيَن أَغَْويَْنآ هِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَآِئىَ  الَِّذيَن كُنُتْم َتْزُعُمونَ قَالَ الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ َربََّنا َهاُؤال َوَيْوَم ُيَناِدي

رَكَآَءكُْم فََدَعوُْهْم فَلَْم َيسَْتجِيبُواْ لَُهْم َوَرأَُواْ أَغَْوْيَناُهْم كََما غََوْيَنا تََبرَّأَْنآ إِلَْيَك َما كَاُنوا إِيَّاَنا َيعُْبُدونَ َوِقيلَ اْدُعواْ ُش
لَْيهُِم االٌّ نَبآُء َيْومَِئٍذ فَُهْم الَ الَْعذَاَب لَْو أَنَُّهْم كَاُنواْ َيْهَتُدونَ َوَيْوَم ُيَناِديهِْم فََيقُولُ َماذَآ أََجْبُتمُ الْمُْرَسِلَني فََعِمَيْت َع

  َيَتَسآَءلُونَ
نه سبحانه وتعاىل ذكر يف هذه اآلية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثالثة أشياء أحدها قوله َوَيْوَم يَُنادِيهِمْ اعلم أ

 فََيقُولُ أَْيَن ُشرَكَاِئىَ  الَِّذيَن كُنُتْم َتْزُعُمونَ ملا ثبت أن الكفار يوم القيامة قد عرفوا بطالن ما كانوا عليه وعرفوا
بالضرورة فيقول هلم أين ما كنتم تعبدونه وجتعلونه شريكاً يف العبادة وتزعمون أنه يشفع أين صحة التوحيد والنبوة 



هو لينصركم وخيلصكم من هذا الذي نزل بكم مث بني تعاىل ما يقوله من حق عليه القول واملراد من القول هو قوله 
ومعىن حق عليه القول أي حق عليه مقتضاه واختلفوا يف )  ١١٩د هو( الَْمالَنَّ َجَهنََّم ِمَن الْجِنَّةِ  َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني 

أن الذين حق عليهم هذا القول من هم فقال بعضهم الرؤساء الدعاة إىل الضالل وقال بعضهم الشياطني قوله رَبََّنا 
اهم اخلرب والكاف صفة َهُؤالء الَِّذيَن أَغَْويَْنا هؤالء مبتدأ والذين أغوينا صفته والراجع إىل املوصوف حمذوف وأغوين

مصدر حمذوف تقديره أغويناهم فغووا غياً مثل ما غوينا واملراد كما أن غينا باختيارنا فكذا غيهم باختيارهم يعين أن 
أغواءنا هلم ما أجلأهم إىل الغواية بل كانوا خمتارين باإلقدام على تلك العقائد واألعمال وهذا معىن ما حكاه اهللا عن 

َدَعوُْتكُمْ  إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحّق َوَوَعدتُّكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم َوَما كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم ّمن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن الشيطان أنه قال
  ٢٢فَاْسَتَجْبُتمْ ِلى فَالَ تلوموين ولوموا أنفسكم إبراهيم 

فقوله إِالَّ َمنِ )  ٢٢إبراهيم ( لْطَانٌ إِالَّ َمنِ اتََّبَعَك ِمَن الَْغاوِيَن وقال تعاىل إلبليس إِنَّ ِعبَاِدى لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُس
يدل على أن ذلك االتباع هلم من قبل أنفسهم ال من قبل إجلاء الشيطان إىل ذلك مث قال )  ٤٢احلجر ( اتَّبََعَك 

يعبدون أهواءهم واحلاصل أهنم يتربءون  تربأنا إليك منهم ومن عقائدهم وأعماهلم ما كانوا إيانا يعبدون إمنا كانوا
وأيضاً فال ميتنع يف قوله تعاىل أَْيَن ُشَركَاِئى )  ١٦٦البقرة ( منهم كما قال تعاىل إِذْ َتبَرَّأَ الَِّذيَن اتُّبِعُواْ ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعواْ 

صريوهم ملكان الطاعة مبنزله الشريك أن يريد به هؤالء الرؤساء والشياطني فإهنم ملا أطاعوهم فقد )  ٢٧النحل ( َ 
هللا تعاىل وإذا محل الكالم على هذا الوجه كان جواهبم أن يقولوا إهلنا هؤالء ما عبدونا إمنا عبدوا أهواءهم الفاسدة 

يل التقرير ألهنم وثانيها قوله تعاىل َوقِيلَ اْدُعواْ ُشَركَاءكُْم فََدَعوُْهْم فَلَْم َيسَْتجِيبُواْ لَُهْم واألقرب أن هذا على سب
يعلمون أنه ال فائدة يف دعائهم هلم فاملراد أهنم لو دعوهم مل يوجد منهم إجابة يف النصرة وأن العذاب ثابت فيهم 

وكل ذلك على وجه التوبيخ ويف ذكره ردع وزجر يف دار الدنيا فأما قوله تعاىل لَْو أَنَُّهْم كَانُواْ َيهَْتُدونَ فكثري من 
ن جواب لو حمذوف وذكروا فيه وجوهاً أحدها قال الضحاك ومقاتل يعين املتبوع والتابع يرون املفسرين زعموا أ

العذاب ولو أهنم كانوا يهتدون يف الدنيا ما أبصروه يف اآلخرة وثانيها لو أهنم كانوا مهتدين يف الدنيا لعلموا أن 
ورابعها لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه  العذاب حق وثالثها ودوا حني رأوا العذاب لو كانوا يف الدنيا يهتدون

احليل لدفعوا به العذاب وخامسها قد آن هلم أن يهتدوا لو أهنم كانوا يهتدون إذا رأوا العذاب ويؤكد ذلك قوله 
ه وجوه وعندي أن اجلواب غري حمذوف ويف تقرير)  ٢٠١الشعراء ( تعاىل الَ ُيْؤِمُنونَ بِِه حَتَّى َيرَُواْ الَْعذَاَب االْلِيَم 

أحدها أن اهللا تعاىل إذا خاطبهم بقوله اْدُعواْ فههنا يشتد اخلوف عليهم ويلحقهم شيء كالسدر والدوار ويصريون 
خلوف حبيث ال يبصرون شيئاً فقال تعاىل لَُهْم َوَرأَُواْ الَْعذَاَب لَْو أَنَُّهْم كَانُواْ َيهَْتُدونَ شيئاً أما ملا صاروا من شدة ا

شيئاً ال جرم ما رأوا العذاب وثانيها أنه تعاىل ملا ذكر عن الشركاء وهي األصنام أهنم ال جييبون حبيث ال يبصرون 
الذين دعوهم قال يف حقهم َوَرأَُواْ الَْعذَاَب لَوْ أَنَُّهْم كَانُواْ َيهَْتُدونَ أي هذه األصنام كانوا يشاهدون العذاب لو 

فال جرم ما رأت العذاب فإن قيل قوله َوَرأَُواْ الَْعذَابَ ضمري ال كانوا من األحياء املهتدين ولكنها ليست كذلك 
يليق إال بالعقالء فكيف يصح عوده إىل األصنام قلنا هذا كقوله فََدَعوُْهْم فَلَْم َيسَْتجِيُبواْ لَُهْم وإمنا ورد ذلك على 

ي والكفار علموا حقية هذا العذاب حسب اعتقاد القوم فكذا ههنا وثالثها أن يكون املراد من الرؤية رؤية القلب أ
يف الدنيا لو كانوا يهتدون وهذه الوجوه عندي خري من الوجوه املبنية على أن جواب لو حمذوف فإن ذلك يقتضي 
 تفكيك النظم من اآلية األمر الثالث من األمور اليت يسأل اهللا الكفار عنها قوله َوَيْوَم ُينَاِديهِْم فََيقُولُ َماذَا أََجْبُتُم

أي فصارت األنباء كالعمى عليهم مجيعاً ال هتتدي إليهم فهم )  ٦٦ ٦٥القصص ( الْمُْرَسِلَني فََعِمَيْت َعلَْيهُِم االْنَباء 
ال يتساءلون ال يسأل بعضهم بعضاً كما يتساءل الناس يف املشكالت ألهنم يتساوون مجيعاً يف عمي األنباء عليهم 



ا كانت األنبياء هلول ذلك يتعتعون يف اجلواب عن مثل هذا السؤال والعجز عن اجلواب وقرىء فعميت وإذ
لََنا إِنََّك أَنتَ ويفوضون األمر إىل علم اهللا وذلك قوله تعاىل َيْوَم َيجَْمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َماذَا أُجِبُْتْم قَالُواْ الَ ِعلَْم 

الضالل قال القاضي هذه اآلية تدل على بطالن القول باجلرب ألن  فما ظنك هبؤالء)  ١٠٩املائدة ( َعلَّاُم الُْغُيوبِ 
فعلهم لو كان خلقاً من اهللا تعاىل وجيب وقوعه بالقدرة واإلرادة ملا عميت عليهم األنباء ولقالوا إمنا أتينا يف تكذيب 

  الرسل من جهة خلقك فينا تكذيبهم والقدرة

وكذلك القول فيما تقدم ألن الشيطان كان له أن يقول إمنا  املوجبة لذلك فكانت حجتهم على اهللا تعاىل طاهرة
أغويت خبلقك يف الغواية وإمنا قبل من دعوته ملثل ذلك فتكون احلجة هلم يف ذلك قوية والعذر ظاهراً واجلواب أن 

أن وجه  القاضي ال يترك آية من اآليات املشتملة على املدح والذم والثواب والعقاب إال ويعيد استدالله هبا وكما
استدالله يف الكل هذا احلرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن علم اهللا تعاىل بعدم اإلميان مع وقوع اإلميان 

متنافيان لذاتيهما فمع العلم بعدم اإلميان إذا أمر بإدخال اإلميان يف الوجود فقد أمر باجلمع بني الضدين والذي 
تبه الكالمية قوله خطأ قول من يقول إنه ميكن وخطأ قول من يقول إنه اعتمد القاضي عليه يف دفع هذا احلرف يف ك

ال ميكن بل الواجب السكوت ولو أورد الكافر هذا السؤال على ربه ملا كان لربه عنه جواب إال السكوت فتكون 
  حجة الكافر قوية وعذره ظاهراً فثبت أن اإلشكال مشترك واهللا أعلم

ةُ  َعِملَ َصاِلحاً فََعَسى أَن َيكُونَ ِمَن الُْمفِْلِحَني َوَربُّكَ َيْخلُُق َما َيَشآُء وََيْختَاُر َما كَانَ لَُهمُ الِْخيََرفَأَمَّا َمن َتاَب َوَءاَمَن َو
إله إِالَّ ُهَو لَُه الْحَْمُد ِفى االٍّ  سُْبَحانَ اللَِّه َوتََعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ َوَربَُّك َيعْلَُم َما ُتِكنُّ ُصدُوُرُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ َوُهَو اللَُّه ال

  ولَى وَاالٌّ ِخَرةِ  َولَُه الُْحكُْم وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ
اعلم أنه تعاىل ملا بني حال املعذبني من الكفار وما جيري عليهم من التوبيخ أتبعه بذكر من يتوب منهم يف الدنيا 

ل فَأَمَّا َمن َتاَب َوءاَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً فََعَسى أَن َيكُونَ ِمنَ ترغيباً يف التوبة وزجراً عن الثبات على الكفر فقا
الُْمفِْلِحَني ويف عسى وجوه أحدها أنه من الكرام حتقيق واهللا أكرم األكرمني وثانيها أن يراد ترجي التائب وطمعه 

إلميان جلواز أن ال يدوموا واعلم كأنه قال فليطمع يف الفالح وثالثها عسى أن يكونوا كذلك إن داموا على التوبة وا
 ٣١الزخرف ( أن القوم كانوا يذكرون شبهة أخرى ويقولون لَْوالَ ُنّزلَ هَاذَا الْقُْرءانُ َعلَى َرُجلٍ ّمَن الْقَْريََتْينِ َعِظيمٍ 

َيَشاء وََيْختَاُر واملراد أنه يعنون الوليد بن املغرية أو أبا مسعود الثقفي فأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله َورَبَُّك َيْخلُُق َما ) 
املالك املطلق وهو منزه عن النفع والضر فله أن خيص من شاء مبا شاء ال اعتراض عليه ألبتة وعلى طريقة املعتزلة ملا 

ثبت أنه حكيم مطلق علم أنه كل ما فعله كان حكمة وصواباً فليس ألحد أن يعترض عليه وقوله َما كَانَ لَُهمُ 
خلرية اسم من االختيار قام مقام املصدر واخلرية أيضاً اسم للمختار يقال حممد خرية اهللا يف خلقه إذا الِْخَيَرةُ  وا

عرفت هذا فنقول يف اآلية وجهان األول وهو األحسن أن يكون متام الوقف على قوله َوَيخَْتاُر ويكون ما نفياً 
اخلرية إذ ليس هلم أن خيتاروا على اهللا أن يفعل والثاين أن يكون ما واملعىن َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشاء َوَيْخَتارُ ليس هلم 

  مبعىن الذي فيكون الوقف عند قوله َوَربَُّك َيْخلُُق َما َيَشاء مث يقول وََيْختَاُر ما كان هلم اخلرية قال

من علم أنه ال أبو القاسم االنصاري وهذا متعلق املعتزلة يف إجياب الصالح واألصلح عليه وأي صالح يف تكليف 
يؤمن ولو مل يكلفه الستحق اجلنة والنعيم من فضل اهللا فإن قيل ملا كلفه استوجب على اهللا ما هو األفضل ألن 

املستحق أفضل من املتفضل به قلنا إذا علم قطعاً إنه ال حيصل ذلك األفضل فتوريطه يف العقاب األبدي ال يكون 
ملتفضل به جهل ألن ذلك التفاوت إمنا حيصل يف حق من يستنكف من رعاية للمصلحة مث قوهلم املستحق خري من ا



تفضله أما الذي ما حصل الذات والصفات إال خبلقه وبفضله وإحسانه فكيف يستنكف من تفضله مث قال ُسْبَحانَ 
ليه ليس ألحد فيه اللَِّه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ واملقصود أن يعلم أن اخللق واالختيار واالعزاز واإلذالل مفوض إ

وما يعلنون ) صلى اهللا عليه وسلم ( شركة ومنازعة مث أكد ذلك بأنه يعلم ما تكن صدورهم من عداوة رسول اهللا 
من مطاعنهم فيه وقوهلم هال اختري غريه يف النبوة وملا بني علمه مبا هم عليه من الغل واحلسد والسفاهة قال َوُهوَ 

على كونه قادراً على كل املمكنات وعاملاً بكل املعلومات منزهاً عن النقائص واآلفات  اللَُّه ال إله ُهَو وفيه تنبيه
جيازي احملسنني على طاعتهم ويعاقب العصاة على عصياهنم وفيه هناية الزجر والردع للعصاة وهناية تقوية القلب 

)  ٢٧النحل ( يهِْم فيقول أَْيَن ُشرَكَاِئىَ  للمطيعني وحيتمل أيضاً أن ملا بني فساد طريق املشركني من قوله َيْومٍ ُيَناِد
  ختم الكالم يف ذلك بإظهار هذا التوحيد وبيان أن احلمد والثناء ال يليق إال به

أما قوله لَُه الْحَْمُد ِفى االْولَى َواالِْخَرةِ  فو ظاهر على قولنا ألن الثواب غري واجب عليه بل هو سبحانه يعطيه فضالً 
)  ٣٤فاطر ( مد يف األوىل واآلخرة ويؤكد ذلك قول أهل اجلنة الْحَْمُد للَِّه الَِّذى أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ وإحساناً فله احل

أما املعتزلة )  ١٠يونس ( ءاَخَر َدعَْواُهْم أَنِ الَْحْمُد للَِّه َرّب الَْعالَِمَني )  ٧٤الزمر ( الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َصَدقََنا َوْعَدُه 
الثواب مستحق فال يستحق احلمد بفعله من أهل اجلنة وأما أهل النار فما أنعم عليهم حىت يستحق احلمد  فعندهم

منهم قال القاضي إنه يستحق احلمد والشكر من أهل النار أيضاً مبا فعله هبم يف الدنيا من التمكني والتيسري 
هم من أن يوجب الشكر وهذا فيه نظر ألن أهل واإللطاف وسائر النعم ألهنم بإساءهتم ال خيرج ما أنعم اهللا علي

اآلخرة مضطرون إىل معرفة احلق فإذا علموا بالضرورة أن التوبة عن القبائح جيب على اهللا قبوهلا وعلموا بالضرورة 
أن االشتغال بالشكر الواجب عليهم يوجب على اهللا الثواب وهم قادرون على ذلك وعاملون بأن بذلك مما خيلصهم 

ويدخلهم يف استحقاق الثواب أفترى أن اإلنسان مع العلم بذلك والقدرة عليه يترك هذه التوبة كال  عن العذاب
  بل ال بد أن يتوبوا وأن يشتغلوا بالشكر ومىت فعلوا ذلك فقد بطل العقاب

حبكمه فلوال حكمه  أما قوله َولَُه الُْحكُْم فهو إما يف الدنيا أو يف اآلخرة فأما يف الدنيا فحكم كل أحد سواه إمنا نفذ
ملا نفذ على العبد حكم سيده وال على الزوجة حكم زوجها وال على االبن حكم أبيه وال على الرعية حكم 

سلطاهنم وال على األمة حكم الرسول فهو احلاكم يف احلقيقة وأما يف اآلخرة فال شك أنه هو احلاكم ألنه الذي 
  ظلومني من الظاملنييتوىل احلكم بني العباد يف اآلخرة فينتصف للم

أما قوله َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ فاملعىن وإىل حمل حكمه وقضائه ترجعون فإن كلمة إىل النتهاء الغاية وهو تعاىل منزه من 
  املكان واجلهة

ْيُر اللَِّه يَأِْتيكُْم بِِضَيآٍء أَفَالَ َتْسَمُعونَ قُلْ أََرءَْيُتمْ قُلْ أََرأَيُْتْم إِن جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم الَّْيلَ َسْرَمداً إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  َمْن إِلَاٌه غَ
 َتْسكُُنونَ ِفيِه أَفالَ ُتْبِصُرونَ َوِمن إِن َجَعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم النََّهاَر َسْرَمداً إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  َمْن إِلَاٌه غَْيُر اللَِّه َيأِْتيكُْم بِلَْيلٍ

  َعلَ لَكُُم الَّْيلَ َوالنَّهَاَر ِلَتْسكُنُواْ ِفيِه َوِلَتبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَرَّْحَمِتِه َج
لَى اعلم أنه تعاىل ملا بني من قبل استحقاقه للحمد على وجه اإلمجال بقوله َوُهَو اللَُّه ال إله إِالَّ ُهَو لَُه الَْحْمُد ِفى االْو

فصل عقيب ذلك ببعض ما جيب أن حيمد عليه مما ال يقدر )  ٧٠القصص ( ُه الُْحكُْم َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ َواالِْخَرةِ  َولَ
أن الوجه يف كون عليه سواه فقال لرسوله قُلْ أََرأَيُْتْم إِن جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم الَّْيلَ َسْرَمداً إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  فنبه على 

متان يتعاقبان على الزمان ألن املرء يف الدنيا ويف حال التكليف مدفوع إىل أن يتعب لتحصيل ما الليل والنهار نع
حيتاج إليه وال يتم له ذلك لوال ضوء النهار وألجله حيصل االجتماع فيمكن املعامالت ومعلوم أن ذلك ال يتم لوال 

ال نصب وال تعب فال حاجة هبم إىل الليل فلذلك الراحة والسكون بالليل فال بد منهما واحلالة هذه فأما يف اجلنة ف



يدوم هلم الضياء واللذات فبني تعاىل أنه ال قادر على ذلك إال اهللا تعاىل وإمنا قال أَفَالَ َتْسَمُعونَ أَفالَ تُْبِصُرونَ ألن 
يسمع وال يبصر الغرض من ذلك االنتفاع مبا يسمعون ويبصرون من جهة التدبر فلما مل ينتفعوا نزلوا منزلة من ال 

قال الكليب قوله أَفَالَ َتْسَمُعونَ معناه أفال تطيعون من يفعل ذلك وقوله أَفالَ ُتْبِصُرونَ معناه أفال تبصرون ما أنتم عليه 
السرمد الدائم املتصل من السرد وهو املتابعة ومنه قوهلم يف األشهر ) الكشاف ( من اخلطأ والضالل قال صاحب 

حد فرد فإن قيل هال قال بنهار تتصرفون فيه كما قيل بليل تسكنون فيه قلنا ذكر الضياء وهو احلرم ثالثة سرد ووا
ضوء الشمس ألن املنافع اليت تتعلق به متكاثرة ليس التصرف يف املعاش وحده والظالم ليس بتلك املنزلة وإمنا قرن 

ووصف فوائده وقرن بالليل أفال  بالضياء أفال تسمعون ألن السمع يدرك ما ال يدركه البصر من درك منافعه
تبصرون ألن غريك يدرك من منفعة الظالم ما تبصره أنت من السكون وحنوه ومن رمحته زاوج بني الليل والنهار 

ألغراض ثالثة لتسكنوا يف أحدمها وهو الليل ولتبتغوا من فضله يف اآلخر وهو النهار وألداء الشكر على املنفعتني 
  معاً

رَْهاَنكُْم فََعِلُموا أَنَّ هِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَآِئَي الَِّذيَن كُنُتمْ َتْزُعُمونَ َوَنَزْعَنا ِمن كُلِّ أُمَّةٍ  َشهِيداً فَقُلَْنا َهاتُواْ ُبَوَيْوَم ُيَناِدي
  الَْحقَّ ِللَِّه َوَضلَّ َعْنُهْم مَّا كَانُواْ َيفَْتُرونَ

 مث ذكر التوحيد ودالئله ثانياً عاد إىل هتجني طريقتهم مرة أخرى اعلم أنه سبحانه ملا هجن طريقة املشركني أوالً
ن الذين وشرح حاهلم يف اآلخرة فقال َوَيْوَم ُينَاِديهِْم أي القيامة فيقول أَْيَن ُشَركَاِئىَ  الَِّذيَن كُنُتْم َتْزُعُمونَ واملعىن أي

د علموا أن ال إله إال اهللا فيكون ذلك زائداً يف غمهم ادعيتم إهليتهم لتخلصكم أو أين قولكم تقربنا إىل اهللا زلفى وق
  إذا خوطبوا هبذا القول

أما قوله َوَنَزْعَنا ِمن كُلّ أُمَّةٍ  َشهِيداً فاملراد ميزنا واحداً ليشهد عليهم مث قال بعضهم هم األنبياء يشهدون بأهنم بلغوا 
منهم فيكون ذلك زائداً يف غمهم وقال آخرون بل هم القوم الدالئل وبلغوا يف إيضاحها كل غاية ليعلم أن التقصري 

الشهداء الذين يشهدون على الناس يف كل زمان ويدخل يف مجلتهم األنبياء وهذا أقرب ألنه تعاىل عم كل أمة وكل 
مجاعة بأن ينزع منهم الشهيد فيدخل فيه األحوال اليت مل يوجد فيها النيب وهي أزمنة الفترات واألزمنة اليت حصلت 

فعلموا حينئٍذ أن احلق هللا ولرسله َوَضلَّ َعنُْهم غاب عنهم غيبة الشىء الضائع مَّا ) صلى اهللا عليه وسلم ( عد حممد ب
  كَاُنواْ يَفَْتُرونَ من الباطل والكذب

َحُه لََتُنوأُ بِالُْعْصَبةِ  أُوِْلى الْقُوَّةِ  إِذْ قَالَ لَهُ إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمن قَْومِ ُموَسى فََبَغى َعلَْيهِْم َوَءاَتيَْناُه ِمَن الْكُُنوزِ َمآ إِنَّ َمفَاِت
نَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا وَأَْحِسن قَْوُمُه الَ َتفَْرْح إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الْفَرِِحَني َوابَْتغِ ِفيَمآ َءاتَاَك اللَُّه الدَّاَر االٌّ خَِرةَ  َوالَ َت

ى أَوَلَمْ لَْيَك َوالَ َتْبغِ الْفَسَاَد ِفى األرض إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الْمُفِْسِديَن قَالَ إِنََّمآ أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعنِدكََمآ أَْحَسَن اللَُّه إِ
  َوالَ ُيْسأَلُ َعن ذُنُوبِهِمُ الُْمْجرُِمونَ َيْعلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك ِمن قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً  َوأَكْثَُر َجْمعاً

اعلم أن نص القرآن يدل على أن قارون كان من قوم موسى عليه السالم وظاهر ذلك يدل على أنه كان ممن قد 
أمن به وال يبعد أيضاً محله على القرابة قال الكليب إنه كان ابن عم موسى عليه السالم ألنه كان قارون بن يصهر 

بن الوى وموسى بن عمران بن قاهث بن الوى وقال حممد بن إسحق إنه كان عم موسى عليه السالم بن قاهث 
  ألن موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث وقارون بن يصهر بن قاهث وعن ابن
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

عباس أنه كان ابن خالته مث قيل إنه كان يسمى املنور حلسن صورته وكان أقرأ بين إسرائيل للتوراة إال أنه نافق كما 
  نافق السامري

ففيه وجوه أحدها أنه بغى بسبب ماله وبغيه أنه استخف بالفقراء ومل يرع هلم حق اإلميان وال  أما قوله فََبَغى َعلَْيهِْم
عظمهم مع كثرة أمواله والثاين أنه من الظلم قيل ملكه فرعون على بين إسرائيل فظلمهم الثالث قال القفال بغى 

عليهم واستطال عليهم فلم يوفقهم عليهم أي طلب الفضل عليهم وأن يكونوا حتت يده الرابع قال الضحاك طغى 
يف أمر اخلامس قال ابن عباس جترب وتكرب عليهم وسخط عليهم السادس قال شهر بن حوشب بغيه عليهم أنه زاد 
عليهم يف الثياب شرباً وهذا يعود إىل التكرب السابع قال الكليب بغيه عليهم أنه حسد هرون على احلبورة يروى أن 

ع البحر وأغرق اهللا تعاىل فرعون جعل احلبورة هلرون فحصلت له النبوة واحلبورة وكان موسى عليه السالم ملا قط
صاحب القربان واملذبح وكان ملوسى الرسالة فوجد قارون من ذلك يف نفسه فقال يا موسى لك الرسالة وهلرون 

هلرون ولكن اهللا جعله  احلبورة ولست يف شيء وال أصرب أنا على هذا فقال موسى عليه السالم واهللا ما صنعت ذلك
له فقال واهللا ال أصدقك أبداً حىت تأتيين بآية أعرف هبا أن اهللا جعل ذلك هلرون قال فأمر موسى عليه السالم رؤساء 

بين إسرائيل أن جيىء كل رجل منهم بعصاه فجاءوا هبا فألقاها موسى عليه السالم يف قبة له وكان ذلك بأمر اهللا 
بيان ذلك فباتوا حيرسون عصيهم فأصبحت عصا هرون هتتز هلا ورق أخضر وكانت من  تعاىل فدعا ربه أن يريهم

شجر اللوز فقال موسى يا قارون أما ترى ما صنع اهللا هلرونا فقال واهللا ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر فاعتزل 
هبداياهم إىل هرون فيضعها يف قارون ومعه ناس كثري ووىل هرون احلبورة واملذبح والقربان فكان بنو إسرائيل يأتون 

املذبح وتنزل النار من السماء فتأكلها واعتزل قارون بأتباعه وكان كثري املال والتبع من بين إسرائيل فما كان يأيت 
كان قارون من ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( موسى عليه السالم وال جيالسه وروى أبو أمامة الباهلي عن النيب 

  )ارة الذين مسعوا كالم اهللا تعاىل السبعني املخت
  أما قوله إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمن قَْومِ ُموَسى فََبَغى َعلَْيهِْم أُْوِلى الْقُوَّةِ  ففيه أحباث

األول قال الكعيب ألستم تقولون إن اهللا ال يعطي احلرام فكيف أضاف اهللا مال قارون إىل نفسه بقوله َوءاَتْينَاُه 
يف أنه كان حراماً وجيوز أن من تقدمه من امللوك مجعوا وكنزوا فظفر قارون بذلك وكان هذا  وأجاب بأنه ال حجة

  الظفر طريق التملك أو وصل إليه باإلرث من جهات مث بالتكسب من جهة املضاربات وغريها وكان الكل حمتمالً
قياس واحدها مفتح بفتح امليم ويقال البحث الثاين املفاتح مجع مفتح بكسر امليم وهو ما يفتح به وقيل هي اخلزائن و

ناء به احلمل إذا أثقله حىت أماله والعصبة اجلماعة الكثرية والعصابة مثلها فالعشرة عصبة بدليل قوله تعاىل يف إخوة 
  وكانوا عشرة ألن يوسف وأخاه مل يكونا معهم)  ٨يوسف ( يوسف عليه السالم وََنْحُن ُعْصَبةٌ  

قول ههنا قوالن أحدمها أن املراد باملفاتح املفاتيح وهي اليت يفتح هبا الباب قالوا كانت إذا عرفت معىن األلفاظ فن
  مفاتيحه من جلود اإلبل وكل مفتاح مثل إصبع وكان لكل خزانة مفتاح وكان إذا ركب



احد ال قارون محلت املفاتيح على ستني بغالً ومن الناس من طعن يف هذا القول من وجهني األول أن مال الرجل الو
يبلغ هذا املبلغ ولو أنا قدرنا بلدة مملوءة من الذهب واجلواهر لكفاها أعداد قليلة من املفاتيح فأي حاجة إىل تكثري 
هذه املفاتيح الثاين أن الكنوز هي األموال املدخرة يف األرض فال جيوز أن يكون هلا مفاتيح واجلواب عن األول أن 

جنس النقد جاز أن يبلغ يف الكثرة إىل هذا احلد وأيضاً فهذا الذي يقال إن  املال إذا كان من جنس العروض ال من
تلك املفاتيح بلغت ستني محالً ليس مذكوراً يف القرآن فال تقبل هذه الرواية وتفسري القرآن أن تلك املفاتيح كانت 

بب كثرهتا وعلى هذا كثرية وكان كل واحد منها معيناً لشيء آخر فكان يثقل على العصبة ضبطها ومعرفتها بس
الوجه يزول االستبعاد وعن الثاين أن ظاهر الكنز وإن كان من جهة العرف ما قالوا فقد يقع على املال اجملموع يف 
املواضع اليت عليها أغالق القول الثاين وهو اختيار ابن عباس واحلسن أن حتمل املفاتح على نفس املال وهذا أبني 

س كانت خزائنه حيملها أربعون رجالً أقوياء وكانت خزائنه أربعمائة ألف فيحمل كل وعن الشبهة أبعد قال ابن عبا
رجل عشرة آالف القول الثالث وهو اختيار أيب مسلم أن املراد من املفاتح العلم واإلحاطة كقوله َوِعنَدُه َمفَاِتحُ 

عليها ليثقل على العصبة أويل القوة واهلداية واملراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها واالطالع )  ٥٩األنعام ( الْغَْيبِ 
أي هذه الكنوز لكثرهتا واختالف أصنافها تتعب حفظتها والقائمني عليها أن حيفظوها مث إنه تعاىل بني أنه كان يف 

والتمسك بالدنيا ما قومه من وعظه بأمور أحدها قوله الَ َتفَْرْح إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الْفَرِِحَني واملراد ال يلحقه من البطر 
يلهيه عن أمر اآلخرة أصالً وقال بعضهم إنه ال يفرح بالدنيا إال من رضي هبا واطمأن إليها فأما من يعلم أنه سيفارق 

  الدنيا عن قريب مل يفرح هبا وما أحسن ما قال املتنيب أشد الغم عندي يف سرور
  تيقن عنه صاحبه انتقاال

قال ابن عباس )  ٢٣احلديد ( ْيالَ َتأْسَْواْ َعلَى َما فَاَتكُْم َوالَ َتفَْرُحواْ بَِما ءاَتاكُْم وأحسن وأوجز منه ما قال تعاىل لّكَ
كان فرحه ذلك شركاً ألنه ما كان خياف معه عقوبة اهللا تعاىل وثانيها قوله َوابَْتغِ ِفيَما ءاَتاكَ اللَُّه الدَّاَر االْخَِرةَ  

راد أن يصرف املال إىل ما يؤديه إىل اجلنة ويسلك طريقة التواضع وثالثها قوله والظاهر أنه كان مقراً باآلخرة وامل
َوالَ تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا وفيه وجوه أحدها لعله كان مستغرق اهلم يف طلب الدنيا فألجل ذلك ما كان يتفرغ 

ال إىل اآلخرة بني له هبذا الكالم أنه ال للتنعم وااللتذاذ فنهاه الواعظ عن ذلك وثانيها ملا أمره الواعظ بصرف امل
بأس بالتمتع بالوجوه املباحة وثالثها املراد منه اإلنفاق يف طاعة اهللا فإن ذلك هو نصيب املرء من الدنيا دون الذي 

فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه آلخرته ومن الشبيبة قبل الكرب ومن ( يأكل ويشرب قال عليه السالم 
ورابعها ) بل املوت فوالذي نفس حممد بيده ما بعد املوت من مستعتب وال بعد الدنيا دار إال اجلنة والنار احلياة ق

قوله َوأَْحِسن كََما أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك ملا أمره باإلحسان باملال أمره باإلحسان مطلقاً ويدخل فيه اإلعانة باملال واجلاه 
( ذكر وإمنا قال كََما أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيكَ تنبيهاً على قوله لَِئن َشكَرُْتْم الزِيَدنَّكُْم وطالقة الوجه وحسن اللقاء وحسن ال

وخامسها قوله َوالَ َتْبغِ الْفََساَد ِفى االْْرضِ واملراد ما كان عليه من الظلم والبغي وقيل إن هذا القائل )  ٧إبراهيم 
مه وكيف كان فقد مجع يف هذا الوعظ ما لو قيل مل يكن عليه هو موسى عليه السالم وقال آخرون بل مؤمنو قو

  مزيد لكنه أىب أن يقبل بل زاد عليه بكفر النعمة فقال إمنا أوتيته على علم عندي وفيه وجوه أحدها قال

 قتادة ومقاتل والكليب كان قارون أقرأ بين إسرائيل للتوراة فقال إمنا أوتيته لفضل علمي واستحقاقي لذلك وثانيها
قال سعيد بن املسيب والضحاك كان موسى عليه السالم أنزل عليه علم الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث 

العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه فخدعهما قارون حىت أضاف علمهما إىل علمه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة 
ت ورابعها أن يكون قوله إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ والنحاس فيجعله ذهباً وثالثها أراد به علمه بوجوه املكاسب والتجارا



ِعنِدى أي اهللا أعطاين ذلك مع كونه عاملاً يب وبأحوايل فلو مل يكن ذلك مصلحة ملا فعل وقوله ِعنِدى أي عندي أن 
ه بقوله األمر كذلك كما يقول املفىت عندي أن األمر كذلك أي مذهيب واعتقادي ذلك مث أجاب اهللا تعاىل عن كالم

عاً وفيه وجهان األول جيوز أن أََو لَْم َيعْلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك ِمن قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً  َوأَكْثَُر َجْم
يف التوراة وأخرب  يكون هذا إثباتاً لعلمه بأن اهللا تعاىل قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغىن ألنه قد قرأه

به موسى عليه السالم ومسعه من حفاظ التواريخ كأنه قيل له أو مل يعلم يف مجلة ما عنده من العلم هذا حىت ال يغتر 
بكثرة ماله وقوته الثاين جيوز أن يكون نفياً لعلمه بذلك كأنه ملا قال أوتيته على علم عندي فتصلف بالعلم وتعظم به 

م الذي ادعاه ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة ومل يعلم هذا العلم النافع حىت يقي به قيل أعنده مثل ذلك العل
  نفسه مصارع اهلالكني

أما قوله َوأَكْثَرُ َجْمعاً فاملعىن أكثر مجعاً للمال أو أكثر مجاعة وعدداً وحاصل اجلواب أن اغتراره مباله وقوته ومجوعه 
  كه مل ينفعه ذلك وال ما يزيد عليه أضعافاًمن اخلطأ العظيم وأنه تعاىل إذا أراد إهال

فأما قوله َوالَ ُيسْأَلُ َعن ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ فاملراد أن اهللا تعاىل إذا عاقب اجملرمني فال حاجة به إىل أن يسأهلم عن 
مع بينه وبني قوله كيفية ذنوهبم وكميتها ألنه تعاىل عامل بكل املعلومات فال حاجة به إىل السؤال فإن قيل كيف اجل

قلنا حيمل ذلك على وقتني على ما قررناه وذكر أبو مسلم وجهاً آخر )  ٩٢احلجر ( فََوَرّبكَ لََنْسئَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني 
فقال السؤال قد يكون للمحاسبة وقد يكون للتقرير والتبكيت وقد يكون لالستعتاب وأليق الوجوه هبذه اآلية 

َهاذَا َيْوُم الَ َينِطقُونَ َوالَ ُيْؤذَنُ لَُهمْ )  ٨٤النحل ( ُيْؤذَنُ ِللَِّذيَن كَفَُرواْ َوالَ ُهمْ ُيْستَْعَتُبونَ  االستعتاب لقوله ثُمَّ الَ
  ) ٣٦ ٣٥املرسالت ( فََيْعَتِذُرونَ 

لََنا مِثْلَ َمآ أُوِتىَ  قَاُرونُ إِنَُّه لَذُو َحظٍّ َعِظيمٍ فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِفى زِيَنِتِه قَالَ الَِّذيَن ُيرِيُدونَ الَْحيَواةَ  الدُّْنَيا يالَْيتَ 
الَّ الصَّابُِرونَ فََخسَفَْنا بِِه وَبِدَارِهِ َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم َويْلَكُْم ثََواُب اللَِّه َخْيرٌ لَِّمْن َءاَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً َوالَ ُيلَقَّاَهآ إِ

  ُه ِمن ِفئَةٍ  َينُصُروَنُه ِمن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ِمَن الُْمنَتصِرِيَناألرض فََما كَانَ لَ

أما قوله فَخََرَج َعلَى قَْوِمِه ِفى زِيَنِتِه فيدل على أنه خرج بأظهر زينة وأكملها وليس يف القرآن إال هذا القدر إال أن 
ج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب ومعه أربعة الناس ذكروا وجوهاً خمتلفة يف كيفية تلك الزينة قال مقاتل خر

آالف فارس على اخليول وعليها الثياب األرجوانية ومعه ثلثمائة جارية بيض عليهن احللى والثياب احلمر على 
البغال الشهب وقال بعضهم بل خرج يف تسعني ألفاً هكذا وقال آخرون بل على ثلثمائة واألوىل ترك هذه 

ارضة مث إن الناس ملا رأوه على تلك الزينة قال من كان منهم يرغب يف الدنيا الدُّْنَيا يالَْيتَ لََنا التقريرات ألهنا متع
ِمثْلَ َما أُوِتىَ  قَاُرونُ من هذه األمور واألموال والراغبون حيتمل أن يكونوا من الكفار وأن يكونوا من املسلمني 

وا للذين متنوا هذا ويلكم ثواب اهللا خري من هذه النعم ألن للثواب الذين حيبون الدنيا وأما العلماء وأهل الدين فقال
منافع عظيمة وخالصة عن شوائب املضار ودائمة وهذه النعم العاجلة على الضد من هذه الصفات الثالث قال 

  ويلك أصله الدعاء باهلالك مث استعمل يف الزجر والردع والبعث على ترك ما ال يرتضى) الكشاف ( صاحب 
قوله َوالَ ُيلَقَّاَها إِالَّ الصَّابُِرونَ فقال املفسرون ال يوفق هلا والضمري يف يلقاها إىل ماذا يعود فيه وجهان أحدمها إىل أما 

ما دل عليه قوله َوَعِملَ َصاِلحاً فَأُْولَِئَك يعين هذه األعمال ال يؤتاها إال الصابرون والثاين قال الزجاج يعين وال يلقى 
ي قوهلم ثواب اهللا خري إال الصابرون على أداء الطاعات واالحتراز عن احملرمات وعلى الرضا بقضاء هذه الكلمة وه

  اهللا يف كل ما قسم من املنافع واملضار
وأما قوله فََخسَفَْنا بِِه وَبِدَارِِه االْْرَض ففيه وجهان أحدمها أنه ملا أشر وبطر وعتا خسف اهللا به وبداره األرض جزاء 



بطره والفاء تدل على ذلك ألن الفاء تشعر بالعلية وثانيها قيل إن قارون كان يؤذي نيب اهللا موسى عليه على عتوه و
السالم كل وقت وهو يداريه للقرابة اليت بينهما حىت نزلت الزكاة فصاحله عن كل ألف دينار على دينار وعن كل 

وقال إن موسى يريد أن يأخذ أموالكم  ألف درهم على درهم فحسبه فاستكثره فشحت نفسه فجمع بين إسرائيل
فقالوا أنت سيدنا وكبرينا فمرنا مبا شئت قال نربطل فالنة البغي حىت تنسبه إىل نفسها فريفضه بنو إسرائيل فجعل هلا 

غري ( طستاً من ذهب مملوءاً ذهباً فلما كان يوم عيد قام موسى فقال يا بين إسرائيل من سرق قطعناه ومن زىن وهو 
جلدناه وإن أحصن رمجناه فقال قارون وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قال فإن بين إسرائيل يقولون إنك حمصن ) 

فجرت بفالنة فأحضرت فناشدها موسى باهللا الذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتداركها اهللا تعاىل فقالت 
يبكي وقال يا رب إن كنت رسولك  كذبوا بل جعل يل قارون جعالً على أن أقذفك بنفسي فخر موسى ساجداً

فاغضب يل فأوحى اهللا عز وجل إليه أن مر األرض مبا شئت فإهنا مطيعة لك فقال يا بين إسرائيل إن اهللا بعثين إىل 
قارون كما بعثين إىل فرعون فمن كان معه فليلزم مكانه ومن كان معي فليعتزل فاعتزلوا مجيعاً غري رجلني مث قال يا 

هتم إىل الركب مث قال خذيهم فأخذهتم إىل األوساط مث قال خذيهم فأخذهتم إىل األعناق وقارون أرض خذيهم فأخذ
وأصحابه يتضرعون إىل موسى عليه السالم ويناشدونه باهللا والرحم وموسى ال يلتفت إليهم لشدة غضبه مث قال 

استغاثوا بك مراراً فلم ترمحهم أما  خذيهم فانطبقت األرض عليهم فأوحى اهللا تعاىل إىل موسى عليه السالم ما أفظك
  وعزيت لودعوين مرة واحدة لوجدوين قريباً جميباً فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون

بينهم إمنا دعا موسى على قارون ليستبد بداره وكنوزه فدعا اهللا حىت خسف بداره وأمواله مث إن قارون خيسف به 
اء نزل عن ظاهر األرض إىل األرض السابعة أو دون ذلك كل يوم مائة قامة قال القاضي إذا هلك باخلسف فسو

فإنه ال ميتنع ما روى على وجه املبالغة يف الزجر وأما قوهلم إنه تعاىل قال لو استغاث يب ألغثته فإن صح محل على 
يه استغاثة مقرونة بالتوبة فأما وهو ثابت على ما هو عليه مع أنه تعاىل هو الذي حكم بذلك اخلسف ألن موسى عل

السالم ما فعله إال عن أمره فبعيد وقوهلم إنه يتجلجل يف األرض أبداً فبعيد ألنه ال بد له من هناية وكذا القول فيما 
ذكر من عدد القامات والذي عندي يف أمثال هذه احلكايات أهنا قليلة الفائدة ألهنا من باب أخبار اآلحاد فال تفيد 

يكتفى فيها بالظن مث إهنا يف أكثر األمر متعارضة مضطربة فاألوىل طرحها  اليقني وليست املسألة مسألة عملية حىت
  واالكتفاء مبا دل عليه نص القرآن وتفويض سائر التفاصيل إىل عامل الغيب

أما قوله َوَما كَانَ ِمَن فاملراد من املنتقمني من موسى أو من املمتنعني من عذاب اهللا تعاىل يقال نصره من عدوه 
  نعه منه فامتنعفانتصر أي م

ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَْوال أَن مَّنَّ اللَُّه َوأَْصَبَح الَِّذيَن َتَمنَّْواْ َمكَاَنهُ بِاالٌّ ْمسِ َيقُولُونَ َوْيكَأَنَّ اللََّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمن َيَشآُء ِمْن 
كَ الدَّاُر االٌّ ِخَرةُ  َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن الَ يُرِيُدونَ ُعلُّواً ِفى األرض َوالَ فَسَاداً َعلَْيَنا لََخَسَف بَِنا وَْيكَأَنَُّه الَ ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ ِتلْ

  َوالَْعاِقَبةُ  ِللُْمتَِّقَني
اعلم أن القوم الذين شاهدوا قارون يف زينته ملا شاهدوا ما نزل به من اخلسف صار ذلك زاجراً هلم عن حب الدنيا 

  م وداعياً إىل الرضا بقضاء اهللا تعاىل وقسمته وإىل إظهار الطاعة واالنقياد ألنبياء اهللا ورسلهوخمالفة موسى عليه السال
أما قوله َيقُولُونَ َوْيكَأَنَّ اللََّه فاعلم أن وي كلمة مفصولة عن كأن وهي كلمة مستعملة عند التنبه للخطأ وإظهار 

مث شاهدوا اخلسف تنبهوا خلطئهم فقالوا وي )  ٧٩القصص ( ا أُوِتىَ  قَاُرونُ التندم فلما قالوا الدُّنَْيا يالَْيَت لََنا ِمثْلَ َم
مث قالوا كأن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء من عباده حبسب مشيئته وحكمته ال لكرامته عليه ويضيق على من يشاء ال 

احلرف فقال إن وي هلوان من يضيق عليه بل حلكمته وقضائه ابتالء وفتنة قال سيبويه سألت اخلليل عن هذا 



مفصولة من كان وأن القوم تنبهوا وقالوا متندمني على ما سلف منهم وي وذكر الفراء وجهني أحدمها أن املعىن 
ويلك فحذف الالم وإمنا جاز هذا احلذف لكثرهتا يف الكالم وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كأنه قال ويلك اعلم أن 

وي منفصلة من كأن وهو للتعجب يقول الرجل لغريه وي أما ترى ما  اهللا وهذا قول قطرب حكاه عن يونس الثاين
بني يديك فقال اهللا وي مث استأنف كان اهللا يبسط فاهللا تعاىل إمنا ذكرها تعجيباً خللقه قال الواحدي وهذا وجه 

  مستقيم غري أن العرب مل تكتبها منفصلة ولو كان على ما قالوه لكتبوها

ط املصحف ال يقاس عليه مث قالوا لَْوال أَن مَّنَّ اللَُّه َعلَْيَنا لََخَسفَ بَِنا وَْيكَأَنَُّه الَ ُيفِْلحُ منفصلة وأجاب األولون بأن خ
  الْكَاِفُرونَ وهذا تأكيد ملا قبله

د أما قوله ِتلَْك الدَّارُ االِْخَرةُ  فتعظيم هلا وتفخيم لشأهنا يعين تلك اليت مسعت بذكرها وبلغك وصفها ومل يعلق الوع
بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادهتما وميل القلب إليهما وعن علي عليه السالم إن الرجل ليعجبه أن يكون 

ومن الطماع من جيعل العلو ) الكشاف ( شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل حتتها قال صاحب 
( فساد لقارون لقوله َوالَ َتْبغِ الْفََساَد ِفى االْْرضِ وال)  ٤القصص ( لفرعون لقوله إِنَّ ِفْرَعْونَ َعالَ ِفى االْْرضِ 

ويقول من مل يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار اآلخرة وال يتدبر قوله َوالَْعاِقَبةُ  )  ٧٧القصص القصص 
  ِللُْمتَِّقَني كما تدبره علي بن أيب طالب عليه السالم

 َها َوَمن َجآَء بِالسَّيِّئَةِ  فَالَ ُيْجَزى الَِّذيَن َعِملُواْ السَّيِّئَاِت إِالَّ َما كَانُواْ َيْعَملُونَ إِنَّ الَِّذىَمن َجآَء بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه َخْيٌر مِّْن
َما كُنَت تَْرُجو أَن نيٍ َوفََرَض َعلَْيَك الْقُْرَءانَ لَرَآدَُّك إِلَى َمَعاٍد قُل رَّبِّى أَْعلَُم َمن َجآَء بِالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِفى َضلَالٍ مُّبِ

ايَاِت اللَِّه بَْعَد إِذْ أُنزِلَْت إِلَْيَك ُيلْقَى إِلَْيَك الِْكَتابُ إِالَّ َرْحَمةً  مِّن رَّبَِّك فَالَ َتكُوَننَّ ظَهرياً لِّلْكَاِفرِيَن َوالَ َيُصدُّنََّك َعْن َء
الَ َتْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً ءَاَخَر الَ إله إِالَّ ُهَو كُلُّ َشىْ ٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه لَهُ َواْدُع إِلَى رَبَِّك َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني َو

  الُْحكُْم َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ
اعلم أنه تعاىل ملا بني أن الدار اآلخرة ليست ملن يريد علواً يف األرض وال فساداً بل هي للمتقني بني بعد ذلك ما 

ل َمن َجاء بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه َخْيٌر ّمْنَها وفيه وجوه أحدمها املعىن من جاء باحلسنة حصل له من تلك الكلمة حيصل هلم فقا
خري وثانيها حصل له شيء هو أفضل من تلك احلسنة ومعناه أهنم يزادون على ثواهبم وقد مر تفسريه يف آخر النمل 

َزى الَِّذيَن َعِملُواْ السَّّيئَاِت إِالَّ َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ فظاهره أن ال يزادوا على ما وأما قوله َوَمن َجاء بِالسَّّيئَةِ  فَالَ ُيْج
يستحقون وإذا صح ذلك يف السيئات دل أن املراد يف احلسنات مبا هو خري منها ما ذكرناه من مزيد الفضل على 

زون إال ما كانوا يعملون لكنه كرر ذلك ألن تقدير اآلية ومن جاء بالسيئة فال جي) الكشاف ( الثواب قال صاحب 
يف إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً فضل هتجني حلاهلم وزيادة تبغيض للسيئة إىل قلوب السامعني وهذا من فضله 

  العظيم أنه ال جيزي بالسيئة إال مثلها وجيزي باحلسنة عشر أمثاهلا وههنا سؤاالن

كرر ذلك اإلحسان واكتفى )  ٧اإلسراء ( أَْحَسنُتْم ِالنفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها  السؤال األول قال تعاىل إِنْ أَْحَسنُتْم
بذكر اإلساءة مبرة واحدة ويف هذه اآلية كرر ذكر اإلساءة مرتني واكتفى يف ذكر اإلحسان مبرة واحدة فما السبب 

غة يف الزجر عن املعصية الئقة هبذا الباب ألن اجلواب ألن هذا املقام مقام الترغيب يف الدار اآلخرة فكانت املبال
املبالغة يف الزجر عن املعصية مبالغة يف الدعوة إىل اآلخرة وأما اآلية اآلخرى فهي شرح حاهلم فكانت املبالغة يف ذكر 

  حماسنهم أوىل
ال عذب أبد اآلباد السؤال الثاين كيف قال ال جتزي السيئة إال مبثلها مع أن املتكلم بكلمة الكفر إذا مات يف احل



واجلواب ألنه كان على عزم أنه لو عاش أبداً لقال ذلك فعومل مبقتضى عزمه قال اجلبائي وهذا يدل على بطالن 
مذهب من جيوز على اهللا تعاىل أن يعذب األطفال عذاباً دائماً بغري جرم قلنا ال جيوز أن يفعله وليس يف اآلية ما يدل 

رسوله أمر القيامة واستقصى يف ذلك شرح له ما يتصل بأحواله فقال إِنَّ الَِّذى فََرضَ عليه مث إنه سبحانه ملا شرح ل
َعلَْيَك الْقُْرءانَ لَرَادَُّك إِلَى َمَعاٍد قال أبو علي الذي فرض عليك أحكامه وفرائضه لرادك بعد املوت إىل معاد وتنكري 

من البشر مثله وقيل املراد به مكة ووجهه أن يراد برده املعاد لتعظيمه كأنه قال إىل معاد وأي معاد أي ليس لغريك 
صلى اهللا عليه ( إليها يوم الفتح ووجه تنكريه أهنا كانت يف ذلك اليوم معاداً له شأن عظيم الستيالء رسول اهللا 

عليها وقهره ألهلها وإظهار عز اإلسالم وإذالل حزب الكفر والسورة مكية فكأن اهللا تعاىل وعده وهو ) وسلم 
مبكة يف أذى وغلبة من أهلها أنه يهاجر منها ويعيده إليها ظاهراً ظافراً وقال مقاتل إنه عليه السالم خرج من الغار 

وسار يف غري الطريق خمافة الطلب فلما أمن رجع إىل الطريق ونزل باجلحفة بني مكة واملدينة وعرف الطريق إىل مكة 
يل عليه السالم وقال تشتاق إىل بلدك ومولدك فقال عليه السالم واشتاق إليها وذكر مولده ومولد أبيه فنزل جرب

ة ظاهراً نعم فقال جربيل عليه السالم فإن اهللا تعاىل يقول إِنَّ الَِّذى فََرَض َعلَْيَك الْقُْرءانَ لََرادُّكَ إِلَى َمَعاٍد يعين إىل مك
وذلك ال يليق إال مبكة وإن كان سائر الوجوه عليهم وهذا أقرب ألن ظاهر املعاد أنه كان فيه وفارقه وحصل العود 

حمتمالً لكن ذلك أقرب قال أهل التحقيق وهذا أحد ما يدل على نبوته ألنه أخرب عن الغيب ووقع كما أخرب فيكون 
 تعاىل وعد رسوله معجزاً مث قال قُل رَّّبى أَْعلَُم َمن َجاء بِالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ ووجه تعلقه مبا قبله أن اهللا

الرد إىل معاد قال قُلْ للمشركني رَّّبى أَْعلَُم َمن َجاء بِالُْهَدى يعين نفسه وما يستحقه من الثواب يف املعاد واإلعزاز 
باإلعادة إىل مكة َوَمْن ُهَو ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ يعنيهم وما يستحقون من العقاب يف معادهم مث قال لرسوله َوَما كُنَت 

( ُجو أَن ُيلْقَى إِلَْيكَ الِْكتَاُب إِالَّ َرْحَمةً  ّمن رَّّبَك ففي كلمة إال وجهان أحدمها أهنا لالستثناء مث قال صاحب َتْر
وميكن أيضاً إجراؤه ) وما ألقى إليك الكتاب إال رمحة من ربك ( هذا كالم حممول على املعىن كأنه قيل ) الكشاف 

يرمحك اهللا برمحته فينعم عليك بذلك أي ما كنت ترجو إال على هذا والوجه  على ظاهره أي وما كنت ترجو إال أن
الثاين أن إال مبعىن لكن لالستدراك أي ولكن رمحة من ربك ألقى إليك ونظريه قوله َوَما كُْنَت بَِجانِبِ الطُّورِ إِذْ 

ه بأمور أحدها كلفه بأن ال يكون مظاهراً خصصك به مث إنه كلف)  ٤٦القصص ( َنادَْيَنا َولَاِكن رَّْحَمةً  ّمن رَّبَِك 
ْت إِلَْيَك امليل إىل للكفار فقال فَالَ َتكُوَننَّ ظَهرياً لّلْكَافِرِيَن وثانيها أن قال َوالَ َيُصدُّنََّك َعْن ءاَياتِ اللَِّه بَْعَد إِذْ أُنزِلَ

من ماهلم أي ال تلتفت إىل هؤالء  املشركني قال الضحاك وذلك حني دعوه إىل دين آبائه ليزوجوه ويقامسوه شطراً
  وال تركن إىل قوهلم فيصدوك عن اتباع آيات اهللا وثالثها قوله َواْدُع إِلَى َرّبكَ أي

إىل دين ربك وأراد التشدد يف دعاء الكفار واملشركني فلذلك قال َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِكََني ألن من رضي 
ابعها قوله َوالَ َتْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً ءاَخَر وهذا وإن كان واجباً على الكل إال أنه بطريقتهم أو مال إليهم كان منهم ور

تعاىل خاطبه به خصوصاً ألجل التعظيم فإن قيل الرسول كان معلوماً منه أن ال يفعل شيئاً من ذلك ألبتة فما فائدة 
املعىن ال تعتمد على غري اهللا وال تتخذ غريه هذا النهي قلنا لعل اخلطاب معه ولكن املراد غريه وجيوز أن يكون 

وكيالً يف أمورك فإن من وثق بغري اهللا تعاىل فكأنه مل يكمل طريقه يف التوحيد مث بني أنه ال إله إال هو أي ال نافع وال 
فال جيوز )  ٩املزمل ( َوِكيالً  ضار وال معطي وال مانع إال هو كقوله رَّبُّ الَْمشْرِقِ وَالَْمغْرِبِ الَ إله إِالَّ ُهَو فَاتَِّخذُْه

  اختاذ إله سواء مث قال كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه وفيه مسائل
املسألة األوىل اختلفوا يف قوله كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك فمن الناس من فسر اهلالك بالعدم واملعىن أن اهللا تعاىل يعدم كل 

كونه منتفعاً به إما باإلماتة أو بتفريق األجزاء وإن كانت أجزاؤه شيء سواه ومنهم من فسر اهلالك بإخراجه عن 



باقية فإنه يقال هلك الثوب وهلك املتاع وال يريدون به فناء أجزائه بل خروجه عن كونه منتفعاً به ومنهم من قال 
ممكن الوجود كان معىن كونه هالكاً كونه قابالً للهالك يف ذاته فإن كل ما عداه ممكن الوجود لذاته وكل ما كان 

  قابالً للعدم فكان قابالً للهالك فأطلق عليه اسم اهلالك نظراً إىل هذا الوجه
واعلم أن املتكلمني ملا أرادوا إقامة الداللة على أن كل شيء سوى اهللا تعاىل يقبل العدم واهلالك قالوا ثبت أن العامل 

وكل ما كان كذلك وجب أن يبقى على هذه احلالة أبداً حمدث وكل ما كان حمدثاً فإن حقيقته قابلة للعدم والوجود 
ألن اإلمكان من لوازم املاهية والزم املاهية ال يزول قط إال أنا ملا نظرنا يف هذه الداللة ما وجدناها وافية هبذا الغرض 

ى اهللا تعاىل إما ألهنم إمنا أقاموا الداللة على حدوث األجسام واألعراض فلو قدروا على إقامة الداللة على أن ما سو
متحيز أو قائم باملتحيز لتم غرضهم إال أن اخلصم يثبت موجودات ال متحيزة وال قائمة باملتحيز فالدليل الذي يبني 

حدوث املتحيز والقائم باملتحيز ال يبني حدوث كل ما سوى اهللا تعاىل إال بعد قيام الداللة على نفي ذلك القسم 
لثالث طريقان أحدمها قوهلم ال دليل عليه فوجب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا الثالث وهلم يف نفي هذا القسم ا

سقوطها يف الكتب الكالمية والثاين قوهلم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركاً هللا تعاىل يف نفي املكان والزمان 
ا يف هذا السلب إال واإلمكان ولو كان كذلك لصار مثالً هللا تعاىل وهو ضعيف الحتمال أن يقال إهنما وإن اشترك

أنه يتميز كل واحد منهما عن اآلخر مباهية وحقيقة وإذا كان كذلك ظهر أن دليلهم العقلي ال يفي بإثبات أن كل 
شيء هالك إال وجهه والذي يعتمد عليه يف هذا الباب أن نقول ثبت أن صانع العامل واجب الوجود لذاته فيستحيل 

تركا يف الوجوب وامتاز كل واحد منهما عن اآلخر خبصوصيته وما به وجود موجود آخر واجب لذاته وإال الش
املشاركة غري ما به املمايزة فيكون كل واحد منهما مركباً عما به املشاركة وعما به املمايزة وكل مركب ممكن 

م تركب كل مفتقر إىل جزئه مث إن اجلزأين إن كانا واجبني كانا مشتركني يف الوجوب ومتمايزين باعتبار آخر فيلز
واحد منهما أيضاً ويلزم التسلسل وهو حمال وإن مل يكونا واجبني فاملركب عنهما املفتقر إليهما أوىل أن ال يكون 

واجباً فثبت أن واجب الوجود واحد وأن كل ما عداه فهو ممكن وكل ممكن فال بد له من مرجح وافتقاره إىل 
  لاملرجح إما حال عدمه أو حال وجوده فإن كان األو

ثبت أنه حمدث وإن كان الثاين فافتقار املوجود إىل املؤثر إما حال حدوثه أو حال بقائه والثاين باطل ألنه يلزم إجياد 
املوجود وهو حمال فثبت أن االفتقار ال حيصل إال حال احلدوث وثبت أن كل ما سوى اهللا تعاىل حمدث سواء كان 

 قائماً باملتحيز فإن نقضت هذه الداللة بذات اهللا وصفاته فاعلم أن هناك متحيزاً أو قائماً باملتحيز أو ال متحيزاً وال
فرقاً قوياً وإذا ثبت حدوث كل ما سواه وثبت أن كل ما كان حمدثاً كان قابالً للعدم ثبت هبذا الربهان الباهر أن 

ك قالوا هذا أوىل وذلك ألنه كل شيء هالك إال وجهه مبعىن كونه قابالً للهالك والعدم مث إن الذين فسروا اآلية بذل
سبحانه حكم بكوهنا هالكة يف احلال وعلى ما قلناه فهي هالكة يف احلال وعلى ما قلتموه أهنا ستهلك ال إهنا هالكة 

يف احلال فكان قولنا أوىل وأيضاً فاملمكن إذا وجد من حيث هو مل يكن مستحقاً ال للوجود وال للعدم من ذاته فهذه 
ة له من ذاته وأما الوجود فوارد عليه من اخلارج فالوجود له كالثوب املستعار له وهو من حيث االستحقاقية مستحق

هو هو كاإلنسان الفقري الذي استعار ثوباً من رجل غين فإن الفقري ال خيرج بسبب ذلك عن كونه فقرياً كذا 
فصح أهنا أبداً هالكة من حيث  املمكنات عارية عن الوجود من حيث هي هي وإمنا الوجود ثوب حصل هلا بالعارية

هي هي أما الذين محلوه على أهنا ستعدم فقد احتجوا بأن قالوا اهلالك يف اللغة له معنيان أحدمها خروج الشيء عن 
أن يكون منتفعاً به الثاين الفناء والعدم ال جائز محل اللفظ على األول ألن هالكها مبعىن خروجها عن حد االنتفاع 

تفرقت أجزاؤها فإهنا منتفع هبا ألن النفع املطلوب كوهنا حبيث ميكن أن يستدل هبا على وجود حمال ألهنا وإن 



الصانع القدمي وهذه املنفعة باقية سواء بقيت متفرقة أو جمتمعة وسواء بقيت موجودة أو صارت معدومة وإذا تعذر 
التفرق قال هالك الشيء خروجه عن  محل اهلالك على هذا الوجه وجب محله على الفناء أجاب من محل اهلالك على

املنفعة اليت يكون الشيء مطلوباً ألجلها فإذا مات اإلنسان قيل هلك ألن الصفة املطلوبة منه حياته وعقله وإذا متزق 
الثوب قيل هلك ألن املقصود منه صالحيته للبس فإذا تفرقت أجزاء العامل خرجت السموات والكواكب واجلبال 

اليت ألجلها كانت منتفعاً هبا انتفاعاً خاصاً فال جرم صح إطالق اسم اهلالك عليها فأما صحة والبحار عن صفاهتا 
االستدالل هبا على الصانع سبحانه فهذه املنفعة ليست منفعة خاصة بالشمس من حيث هي مشس والقمر من حيث 

أجزاء العامل بقوله َيْوَم ُتَبدَّلُ االْْرُض هو قمر فلم يلزم من بقائها أن ال يطلق عليها اسم اهلالك مث احتجوا على بقاء 
وهذا صريح بأن تلك األجزاء باقية إال أهنا صارت متصفة بصفة أخرى فهذا ما يف هذا )  ٤٨إبراهيم ( غَْيَر االْْرضِ 

  املوضع
َشىْ ء استثناء  املسألة الثانية احتج أهل التوحيد هبذه اآلية على أن اهللا تعاىل شيء قالوا ألنه استثىن من قوله كُلّ

خيرج ما لواله لوجب أو لصح دخوله حتت اللفظ فوجب كونه شيئاً يؤكده ما ذكرناه يف سورة األنعام وهو قوله 
( واحتجاجهم على أنه ليس بشيء بقوله لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء )  ١٩األنعام ( قُلْ أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبُر َشَهادةً  قُلِ اللَِّه 

كاف معناه املثل فتقدير اآلية ليس مثل مثله شيء ومثل مثل اهللا هو اهللا فوجب أن ال يكون اهللا وال)  ١١الشورى 
  شيئاً جوابه أن الكاف صلة زائدة

املسألة الثالثة استدلت اجملسمة هبذه اآلية على أن اهللا تعاىل جسم من وجهني األول قالوا اآلية صرحية يف إثبات 
ين قوله وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ وكلمة إىل النتهاء الغاية وذلك ال يعقل إال يف األجسام الوجه وذلك يقتضي اجلسمية والثا

  واجلواب لو صح هذا الكالم يلزم أن يفىن مجيع أعضائه وأن ال يبقى منه

إال الوجه وقد التزم ذلك بعض املشبهة من الرافضة وهو بيان ابن مسعان وذلك ال يقول به عاقل مث من الناس من 
الوجه هو الوجود واحلقيقة يقال وجه هذا األمر كذا أي حقيقته ومنهم من قال الوجه صلة واملراد كل شيء قال 

  هالك إال هو وأما كلمة إىل فاملعىن وإىل موضع حكمه وقضائه ترجعون
كل فلو كانتا املسألة الرابعة استدلت املعتزلة به على أن اجلنة والنار غري خملوقتني قالوا ألن اآلية تقتضي فناء ال

واجلواب هذا معارض بقوله تعاىل يف )  ٣٥الرعد ( خملوقتني لفنيتا وهذا يناقض قوله تعاىل يف صفة اجلنة أُكُلَُها َداِئٌم 
 ٢٤ البقرة( ويف صفة النار الَِّتى َوقُوُدَها النَّاُس وَالِْحجَاَرةُ  أُِعدَّْت ِللْكَافِرِيَن )  ١٣٣آل عمران ( صفة اجلنة أُِعدَّْت 

أو حيمل قوله )  ٢٣النمل ( مث إما أن حيمل قوله كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك على األكثر كقوله َوأُوتَِيْت ِمن كُلّ َشىْ ء ) 
  أُكُلَُها دَاِئٌم على أن زمان فنائهما ملا كان قليالً بالنسبة إىل زمان بقائهما ال جرم أطلق لفظ الدوام عليه

ء َهاِلٌك يدل على أن الذات ذات بالفعل ألنه حكم باهلالك على الشيء فدل على أن املسألة اخلامسة قوله كُلُّ َشىْ 
  الشيء يف كونه شيئاً قابل للهالك فوجب أن ال يكون املعدوم شيئاً واهللا أعلم واحلمد هللا رب العاملني

  سورة العنكبوت

  مكية وقيل مدنية وقيل نزلت من أوهلا إىل رأس عشر مبكة
  و نزل إىل آخر العشر باملدينةوباقيها باملدينة أ

  وباقيها مبكة وبالعكس وهي سبعون أو تسع وستون آية



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ال م أََحِسَب النَّاُس أَن ُيْتَركُوا أَن َيقُولُوا َءاَمنَّا َوُهمْ الَ ُيفَْتُنونَ

اهللا تعاىل قبل هذه السورة إِنَّ الَِّذى فََرضَ  املسألة األوىل يف تعلق أول هذه السورة مبا قبلها وفيه وجوه األول ملا قال
وكان املراد منه أن يرده إىل مكة ظاهراً غالباً على الكفار ظافراً )  ٨٥القصص ( َعلَْيَك الْقُْرءانَ لَرَادَُّك إِلَى َمَعاٍد 

َب النَّاُس أَن ُيْتَركُواْ أَن طالباً للثأر وكان فيه احتمال مشاق القتال صعب على البعض ذلك فقال اهللا تعاىل امل أََحِس
( َيقُولُواْ ءاَمنَّا وال يؤمروا باجلهاد الوجه الثاين هو أنه تعاىل ملا قال يف أواخر السورة املتقدمة َواْدُع إِلَى رَّبَك 

وكان يف الدعاء إليه الطعان واحلراب والضراب ألن النيب عليه السالم وأصحابه كانوا مأمورين )  ٨٧القصص 
اد إن مل يؤمن الكفار مبجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال أََحِسَب النَّاُس أَن يُْتَركُواْ الوجه الثالث هو أنه باجله

ذكر بعده ما يبطل قول املنكرين )  ٨٨القصص ( تعاىل ملا قال يف آخر السورة املتقدمة كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه 
إِلَْيِه ُتْرَجعُونَ يعين ليس كل شيء هالكاً من غري رجوع بل كل هالك وله رجوع إىل اهللا للحشر فقال لَُه الُْحكُْم َو

إذا تبني هذا فاعليم أن منكري احلشر يقولون ال فائدة يف التكاليف فإهنا مشاق يف احلال وال فائدة هلا يف املآل إذ ال 
 أهنم إليه يرجعون بني أن األمر ليس على ما حسبوه مآل وال مرجع بعد اهلالك والزوال فال فائدة فيها فلما بني اهللا

بل حسن التكليف ليثيب الشكور ويعذب الكفور فقال أََحِسَب النَّاُس أَن ُيْتَركُواْ غري مكلفني من غري عمل 
  يرجعون به إىل رهبم

افتتاح السور باحلروف املسألة الثانية يف حكمة افتتاح هذه السورة حبروف من التهجي ولنقدم عليه كالماً كلياً يف 
فنقول احلكيم إذا خاطب من يكون حمل الغفلة أو من يكون مشغول البال بشغل من األشغال يقدم على الكالم 
املقصود شيئاً غريه ليلتفت املخاطب بسببه إليه ويقبل بقلبه عليه مث يشرع يف املقصود إذا ثبت هذا فنقول ذلك 

معىن مفعوم كقول القائل امسع واجعل بالك إىل وكن يل وقد يكون شيئاً هو  املقدم على املقصود قد يكون كالماً له
يف معىن الكالم املفهوم كقول القائل أزيد ويازيد وأال يازيد وقد يكون ذلك املقدم على املقصود صوتاً غري مفهوم 

ه ليقبل السامع كمن يصفر خلف إنسان ليلتفت إليه وقد يكون ذلك الصوت بغري الفم كما يصفق اإلنسان بيدي
عليه مث إن موقع الغفلة كلما كان أمت والكالم املقصود كان أهم كان املقدم على املقصود أكثر وهلذا ينادي القريب 

صلى ( باهلمزة فيقال أزيد والبعيد بيا فيقال يا زيد والغافل ينبه أوالً فيقال أال يا زيد إذا ثبت هذا فنقول إن النيب 
كان يقظان اجلنان لكنه إنسان يشغله شأن عن شأن فكان حيسن من احلكيم أن يقدم على وإن ) اهللا عليه وسلم 

الكالم املقصود حروفاً هي كاملنبهات مث إن تلك احلروف إذا مل تكن حبيث يفهم معناها تكون أمت يف إفادة املقصود 
قبال السامع على املتكلم لسماع ما الذي هو التنبيه من تقدمي احلروف اليت هلا معىن ألن تقدمي احلروف إذا كان إل

بعد ذلك فإذا كان ذلك املقدم كالماً منظوماً وقوال مفهوماً فإذا مسعه السامع رمبا يظن أنه كل املقصود وال كالم له 
بعد ذلك فيقطع اإللتفات عنه أما إذا مسع منه صوتاً بال معىن يقبل عليه وال يقطع نظره عنه ما مل يسمع غريه جلزمه 

ا مسعه ليس هو املقصود فاذن تقدمي احلروف اليت ال معىن هلا يف الوضع على الكالم املقصود فيه حكمة بالغة بأن م
فإن قال قائل فما احلكمة يف اختصاص بعض السور هبذه احلروف فنقول عقل البشر عن إدراك األشياء اجلزئية على 

نا اهللا له فنقول كل سورة يف أوائلها حروف التهجي فإن تفاصيلها عاجز واهللا أعلم جبميع األشياء لكن نذكر ما يوفق
امل اللَُّه الَ إله إِالَّ ُهوَ )  ٢ ١البقرة ( يف أوائلها ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن كقوله تعاىل امل ذاِلكَ الِْكتَاُب 

( يس وَالْقُْرءاِن )  ٢ ١األعراف ( أُنزِلَ إِلَْيَك املص ِكَتابٌ )  ٣ ١آل عمران ( الَْحى ُّ الْقَيُّوُم نَزَّلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب 
حم َتنزِيلُ الِْكتَابِ )  ٢ ١السجدة ( امل َتنزِيلُ الْكَِتابِ )  ١ق ( ق وَالْقُْرءاِن )  ١ص ( ص َوالْقُْرءاِن )  ٢ ١ي س 



)  ٢ ١الروم ( غُِلَبِت الرُّوُم الضَّالَّني امل أََحِسبَ النَّاُس امل )  ١مرمي ( إال ثالث سور كهعيص )  ٢ ١اجلاثية ( 
واحلكمة يف افتتاح السور اليت فيها القرآن أو التنزيل أو الكتاب باحلروف هي أن القرآن عظيم واإلنزال له ثقل 

وكل سورة يف أوهلا ذكر القرآن )  ٥املزمل ( والكتاب له عبء كما قال تعاىل إِنَّا َسُنلِْقى َعلَْيَك قَْوالً ثَقِيالً 
ب والتنزيل قدم عليها منبه يوجب ثبات املخاطب الستماعه ال يقال كل سورة قرآن واستماعه استماع والكتا

القرآن سواء كان فيها ذكر القرآن لفظاً أو مل يكن فكان الواجب أن يكون يف أوائل كل سورة منبه وأيضاً فقد 
 الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذى أَنَْزلَ َعلَى َعْبِدِه وردت سورة فيها ذكر اإلنزال والكتاب ومل يذكر قلبها حروف كقوله تعاىل

وقوله إِنَّا )  ١الفرقان ( وقوله َتبَاَرَك الَِّذى َنزَّلَ الْفُْرقَانَ )  ١النور ( وقوله ُسوَرةٌ  أَنَزلَْناَها )  ١الكهف ( الِْكَتاَب 
األول ال ريب يف أن كل سورة من القرآن لكن السورة  ألنا نقول جواباً عن)  ١القدر ( أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ 

( اليت فيها ذكر القرآن والكتاب مع أهنا من القرآن تنبه على كل القرآن فإن قوله تعاىل طه َما أََنَزلَْنا َعلَْيَك الْقُرْءانَ 
مملوكه فيه شغل  مع أهنا بعض القرآن فيها ذكر مجيع القرآن فيصري مثاله مثال كتاب يرد من ملك على)  ٢ ١ط 

  ما وكتاب آخر يرد منه عليه فيه إنا كتبنا إليك كتباً إليك كتباً فيها أوامرنا فامتثلها ال شك

أن عبء الكتاب اآلخر أكثر من ثقل األول وعن الثاين أن قوله الَْحْمُد اللَِّه َوَتبَاَرَك الَِّذى تسبيحات مقصودة 
إىل منبه خبالف األوامر والنواهي وأما ذكر الكتاب فيها فلبيان وصف وتسبيح اهللا ال يغفل عنه العبد فال حيتاج 

عظمة من له التسبيح سُوَرةٌ  أَنَزلَْناَها قد بينا أهنا من القرآن فيها ذكر انزاهلا ويف السورة اليت ذكرناها ذكر مجيع 
  القرآن فهو أعظم يف النفس وأثقل

ليس وارداً على مشغول القلب بشيء غريه بدليل أنه ذكر الكناية فيها وهي وأما قوله تعاىل إِنَّا أَنزَلَْناُه فنقول هذا 
فكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( ترجع إىل مذكور سابق أو معلوم وقوله إِنَّا أَنَزلْنَاُه اهلاء راجع إىل معلوم عند النيب 

يفهم معناها كما يف قوله تعاىل َتِصفُونَ متنبهاً له فلم ينبه واعلم أن التنبيه قد حصل يف القرآن بغري احلروف اليت ال 
ألحزاب ( وقوله مُّنَتِظُرونَ ياأَيَُّها النَّبِىّ  اتَّقِ اللََّه )  ١احلج ( ياأَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ رَبَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ  السَّاَعةِ  َشىْ ء َعِظيٌم 

ألهنا أشياء هائلة عظيمة فإن تقوى اهللا حق تقاته أمر عظيم فقدم )  ١حرمي الت( ِعلَْما ياأَيَُّها النَّبِى ُّ ِلَم ُتَحّرُم )  ١
عليها النداء الذي يكون للبعيد الغافل عنها تنبيهاً وأما هذه السورة افتتحت باحلروف وليس فيها اإلبتداء بالكتاب 

ها ذكر مجيع التكاليف حيث والقرآن وذلك ألن القرآن ثقله وعبئه مبا فيه من التكاليف واملعاين وهذه السورة في
قال أََحِسَب النَّاُس أَن ُيْتَركُواْ أَن َيقُولُواْ ءاَمنَّا يعين ال يتركون مبجرد ذلك بل يؤمرون بأنواع من التكاليف فوجد 

املعىن الذي يف السور اليت فيها ذكر القرآن املشتمل على األوامر والنواهي فإن قيل مثل هذا الكالم ويف معناه ورد 
ومل يقدم )  ١٦التوبة ( سورة التوبة وهو قوله تعاىل أَْم َحِسبُْتْم أَن ُتْتَركُواْ َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدواْ مِنكُْم  يف

عليه حروف التهجي فنقول اجلواب عنه يف غاية الظهور وهو أن هذا ابتداء كالم وهلذا وقع االستفهام باهلمزة فقال 
وسط كالم بدليل وقوع االستفهام بأم والتنبيه يكون يف أول الكالم ال يف أثنائه وأما امل غُِلَبِت الرُّومُ  أََحِسَب وذلك

  فسيجيء يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل هذا متام الكالم يف احلروف)  ٢ ١الروم ( 
يف تفسريه ونزيد ههنا على ما  املسألة الثالثة يف إعراب امل وقد ذكر متام ذلك يف سورة البقرة مع الوجوه املنقولة

  ذكرناه أن احلروف ال إعراب هلا ألهنا جارية جمرى األصوات املنبهة
املسألة الرابعة يف سبب نزول هذه اآليات وفيه أقوال األول أهنا نزلت يف عمار بن ياسر وعياش بن أيب ربيعة 

نزلت يف أقوام مبكة هاجروا وتبعهم الكفار والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وكانوا يعذبون مبكة الثاين أهنا 
  فاستشهد بعضهم وجنا الباقون الثالث أهنا نزلت يف مهجع بن عبد اهللا قتل يوم بدر



لَقَْد املسألة اخلامسة يف التفسري قوله أََحِسَب النَّاُس أَن يُْتَركُواْ يعين أظنوا أهنم يتركون مبجرد قوهلم َوُهْم الَ يُفَْتُنونَ َو
ون بالفرائض البدنية واملالية واختلف أئمة النحو يف قوله أَن َيقُولُواْ فقال بعضهم أن يتركوا بأن يقولوا وقال ال يبتل

بعضهم أن يتركوا يقولون آمنا ومقتضى ظاهر هذا أهنم مينعون من قوهلم آمنا كما يفهم من قول القائل تظن أنك 
 ال مينع أحداً من أن يقول آمنت ولكن مراد هذا املفسر تترك أن تضرب زيد أن متنع من ذلك وهذا بعيد فإن اهللا

  هو أهنم ال يتركون يقولون آمنا من غري ابتالء فيمنعون من هذا اجملموع بإجياب الفرائض عليهم
  املسألة السادسة يف الفوائد املعنوية وهي أن املقصود األقصى من اخللق العبادة واملقصد األعلى

ال يزال العبد يتقرب إيل بالعبادة حىت أحبه وكل من كان قلبه أشد (  كما ورد يف اخلرب يف العبادة حصول حمبة اهللا
امتأل من حمبة اهللا فهو أعظم درجة عند اهللا لكن للقلب ترمجان وهو اللسان وللسان مصدقات هي األعضاء وهلذه 

ان فال بد له من شهود فإذا استعمل املصدقات مزكيات فإذا قال اإلنسان آمنت باللسان فقد ادعى حمبة اهللا يف اجلن
األركان يف االتيان مبا عليه بنيان اإلميان حصل له على دعواه شهود مصدقات فإذا بذل يف سبيل اهللا نفسه وماله 

وزكى بترك ما سواه أعماله زكى شهوده الذين صدقوه فيما قاله فيحرر يف جرائد احملبني امسه ويقرر يف أقسام 
اإلشارة بقوله أََحِسَب النَّاُس أَن ُيْتَركُواْ أَن َيقُولُواْ ءاَمنَّا يعين أظنوا أن تقبل منهم دعواهم بال  املقربني قسمه وإليه

  شهود وشهودهم بال مزكني بل ال بد من ذلك مجيعه ليكونوا من احملبني
أول درجة حتصل فائدة ثانية وهي أن أدىن درجات العبد أن يكون مسلماً فإن ما دونه دركات الكفر فاإلسالم 

للعبد فإذا حصل له هذه املرتبة كتب امسه وأثبت قسمه لكن املستخدمني عند امللوك على أقسام منهم من يكون 
ناهضاً يف شغله ماضياً يف فعله فينقل من خدمة إىل خدمة أعلى منها مرتبة ومنهم من يكون كسالناً متخلفاً فينقل 

رك على شغله من غري تغيري ومنهم من يقطع رمسه وميحى من اجلرائد من خدمة إىل خدمة أدىن منها ومنهم من يت
امسه فكذلك عباد اهللا قد يكون املسلم عابداً مقبالً على العبادة مقبوالً للسعادة فينقل من مرتبة املؤمنني إىل درجة 

ة دونه وهي مرتبة العصاة املوقنني وهي درجة املقربني ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغالً باخلالعة فينقل إىل مرتب
ومنزلة القساة وقد يستصغر العيوب ويستكثر الذنوب فيخرج من العبادة حمروماً ويلحق بأهل العناد مرجوماً 

ومنهم من يبقى يف أول درجة اجلنة وهم البله فقال اهللا بشارة للمطيع الناهض أََحِسَب النَّاُس أَن ُيْتَركُواْ يعين أظنوا 
اجملادلة ( ل املقامات ال بل ينقلون إىل أعلى الدرجات كما قال تعاىل َوالَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم َدَرجَاٍت أهنم يتركون يف أو

وقال بضده للكسالن أََحِسَب النَّاُس أَن يُْتَركُواْ )  ٩٥النساء ( فَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً  )  ١١
اَمنَّا يعين إذا قال آمنت ويتخلف بالعصيان يترك ويرضى منه ال بل ينقل إىل مقام أدىن وهو مقام العاصي أَن َيقُولُواْ ء
  أو الكافر

  َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُواْ َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني
ذلك فعل اهللا مبن قبلكم ومل يتركهم مبجرد قوهلم ِمَن بل فرض عليهم الطاعات ذكر اهللا ما يوجب تسليتهم فقال ك

وأوجب عليهم ويف قوله فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُواْ وجوه األول قول مقاتل فلريين اهللا الثاين فليظهرن اهللا الثالث 
ية على ظاهرها يوجب جتدد علم اهللا واهللا عامل فليميزن اهللا فاحلاصل على هذا هو أن املفسرين ظنوا أن محل اآل

بالصادق والكاذب قبل االمتحان فكيف ميكن أن يقال بعلمه عند االمتحان فنقول اآلية حممولة على ظاهرها وذلك 
أن علم اهللا صفة يظهر فيها كل ما هو واقع كما هو واقع فقبل التكليف كان اهللا يعلم أن زيداً مثال سيطيع وعمراً 

مث وقت التكليف واالتيان يعلم أنه مطيع واآلخر عاص وبعد االتيان يعلم أنه أطاع واآلخر عصى وال يتغري  سيعصي
  علمه يف شيء من األحوال وإمنا



املتغري املعلوم ونبني هذا مبثال من احلسيات وهللا املثل األعلى وهو أن املرآة الصافية الصقيلة إذا علقت من موضع 
حترك مث عرب عليها زيد البساً ثوباً أبيض ظهر فيها زيد يف ثوب أبيض وإذا عرب عليها عمرو وقوبل بوجهها جهة ومل 

يف لباس أصفر يظهر فيها كذلك فهل يقع يف ذهن أحد أن املرآة يف كوهنا حديداً تغريت أو يقع له أهنا يف تدويرها 
ن سكاهنا انتقلت ال يقع ألحد شيء من هذه تبدلت أو يذهب فهمه إىل أهنا يف صقالتها اختلفت أو خيطر بباله أهنا ع

األشياء ويقطع بأن املتغري اخلارجات فافهم علم اهللا من هذا املثال بل أعلى من هذا املثال فإن املرآة ممكنة التغري 
ع الطاعة فيعلم أنه وعلم اهللا غري ممكن عليه ذلك فقوله فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُواْ يعين يقع ممن يعلم اهللا أن يطي

مطيع بذلك العلم وَلََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني يعين من قال أنا مؤمن وكان صادقاً عند فرض العبادات يظهر منه ذلك ويعلم 
ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك يبني ويف قوله الَِّذيَن َصَدقُوا بصيغة الفعل وقوله الْكَاِذبَِني باسم الفاعل فائدة مع 

ختالف يف اللفظ أدل على الفصاحة وهي أن اسم الفاعل يدل يف كثري من املواضع على ثبوت املصدر يف أن اال
الفاعل ورسوخه فيه والفعل املاضي ال يدل عليه كما يقال فالن شرب اخلمر وفالن شارب اخلمر وفالن نفذ أمره 

سم الفاعل يفهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وفالن نافذ األمر فإنه ال يفهم من صيغة الفعل التكرار والرسوخ ومن ا
وقت نزول اآلية كانت احلكاية عن قوم قرييب العهد باإلسالم يف أوائل اجياب التكاليف وعن قوم مستدميني للكفر 

مستمرين عليه فقال يف حق املؤمنني الَِّذيَن َصَدقُوا بصيغة الفعل أي وجد منهم الصدق وقال يف حق الكافر الْكَاِذبِنيَ 
بلفظ اسم الفاعل وذلك )  ١١٩املائدة ( لصيغة املنبئة عن الثبات والدوام وهلذا قال َيْوُم َينفَُع الصَّاِدِقَني ِصدْقُُهْم با

  ألن يف اليوم املذكور الصدق قد يرسخ يف قلب املؤمن وهو اليوم اآلخر وال كذلك يف أوائل اإلسالم
أَن َيْسبِقُوَنا َسآَء َما َيْحكُُمونَ َمن كَانَ َيْرُجو ِلقَآَء اللَِّه فَإِنَّ أََجلَ اللَِّه آلٍت َوُهَو  أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت

  السَّمِيُع الَْعلِيُم
ملا بني حسن التكليف بقوله أََحِسَب النَّاُس أَن ُيْتَركُواْ بني أن من كلف بشيء ومل يأت به يعذب وإن مل يعذب يف 

 اإلستقبال وال يفوت اهللا شيء يف احلال وال يف املآل وهذا إبطال مذهب من يقول التكاليف احلال فسيعذب يف
إرشادات واإليعاد عليه ترغيب وترهيب وال يوجد من اهللا تعذيب ولو كان يعذب ما كان عاجزاً عن العذاب 

ّيئَاتِ أَن َيْسبِقُوَنا يعين ليس كما قالوا بل عاجالً فلم كان يؤخر العقاب فقال تعاىل أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعلَُمونَ السَّ
يعذب من يعذب ويثيب من يثيب حبكم الوعد واإليعاد واهللا ال خيلف امليعاد وأما اإلمهال فال يفضي إىل اإلمهال 

  والتعجيل يف جزاء األعمال شغل من خياف الفوت لوال اإلستعجال
هنم يعصون وخيالفون أمر اهللا وال يعاقبون حكم سيء فإن احلكم مث قال تعاىل َساء َما َيْحكُُمونَ يعين حكمهم بأ

احلسن ال يكون إال حكم العقل أو حكم الشرع والعقل ال حيكم على اهللا بذلك فإن اهللا له أن يفعل ما يريد 
  والشرع حكمه خبالف ما قالوه فحكمهم حكم يف غاية السوء والرداءة

  فَإِنَّ أََجلَ اللَِّه آلٍت َوُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُم مث قال َمن كَانَ َيْرُجو ِلقَاء اللَِّه
ملا بني بقوله أحسب الناس أن العبد ال يترك يف الدنيا سدى وبني يف قوله أَْم َحِسبَ الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّّيئَاِت أن من 

  أمله ويف اآلية مسائلترك ما كلف به يعذب كذا بني أن يعترف باآلخرة ويعمل هلا ال يضيع عمله وال خييب 
املسألة األوىل أنا ذكرنا يف مواضع أن األصول الثالثة وهي األول وهو اهللا تعاىل ووحدانيته واألصل اآلخر وهو 

اليوم اآلخر واألصل املتوسط وهو النيب املرسل من األول املوصل إال اآلخر ال يكاد ينفصل يف الذكر اإلهلي بعضها 
فيه إشارة إىل األصل األول يعين أظنوا )  ٢العنكبوت ( اُس أَن يُْتَركُواْ أَن يَقُولُواْ ءاَمنَّا عن بعض فقوله أََحِسَب النَّ

يعين بإرسال الرسل )  ٣ ٢العنكبوت ( أنه يكفي األصل األول وقوله َوُهْم الَ ُيفَْتُنونَ َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم 



صل الثاين وقوله أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّّيئَاِت مع قوله َمن كَانَ َيْرُجو ِلقَاء اللَِّه وإيضاح السبل فيه إشارة إىل األ
  فيه إشارة إىل األصل الثالث وهو اآلخر

املسألة الثانية ذكر بعض املفسرين يف تفسري لقاء اهللا أنه الرؤية وهو ضعيف فإن اللقاء واملالقاة مبعىن وهو يف اللغة 
  ىن الوصول حىت أن مجادين إذا تواصال فقد القى أحدمها اآلخرمبع

املسألة الثالثة قال بعض املفسرين املراد من الرجاء اخلوف واملعىن من قوله َمن كَانَ َيْرُجو ِلقَاء اللَِّه من كان خياف 
الرجاء ورد هبذا املعىن يقال  اهللا وهو أيضاً ضعيف فإن املشهور يف الرجاء هو توقع اخلري ال غري وألنا أمجعنا على أن

  أرجو فضل اهللا وال يفهم منه أخاف فضل اهللا وإذا كان وارداً هلذا ال يكون لغريه دفعاً لالشتراك
املسألة الرابعة ميكن أن يكون املراد بأجل اهللا املوت وميكن أن يكون هو احلياة الثانية باحلشر فإن كان هو املوت 

د املوت كما ورد يف األخبار وذلك ألن القائل إذا قال من كان يرجو اخلري فإن فهذا ينىبء عن بقاء النفوس بع
السلطان واصل يفهم منه أن متصالً بوصول السلطان يكون هو اخلري حىت أنه لو وصل هو وتأخر اخلري يصح أن 

ا حسن ذلك كما يقال للقائل أما قلت ما قلت ووصل السلطان ومل يظهر اخلري فلو مل حيصل اللقاء عند املوت مل
  ذكرنا يف املثال وإذا تبني هذا فلوال البقاء ملا حصل اللقاء

املسألة اخلامسة قوله َمن كَانَ يَْرُجو شرط وجزاؤه فَإِنَّ أََجلَ اللَِّه آلٍت واملعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فمن ال 
نقول املراد من ذكر إتيان األجل وعد املطيع مبا يرجو لقاء اهللا ال يكون أجل اهللا آتياً له وهذا باطل فما اجلواب عنه 

بعده من الثواب يعين من كان يرجو لقاء اهللا فإن أجل اهللا آلت بثواب اهللا يثاب على طاعته عنده وال شك أن من 
  ال يرجوه ال يكون أجل اهللا آتياً على وجه يثاب هو
فة غريمها كالعزيز احلكيم وغريمها وذلك ألنه سبق القول يف املسألة السادسة قال َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم ومل يذكر ص

الَِّذينَ َصَدقُواْ وبقوله قوله أََحِسَب النَّاُس أَن يُْتَركُواْ أَن َيقُولُواْ وسبق الفعل بقوله َوُهْم الَ يُفَْتُنونَ وبقوله فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه 
ال شك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما ال يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّّيئَاِت و

كالقصود والعلم يشملهما وهو السميع يسمع ما قالوه وهو العليم يعلم من صدق فيما قال ممن كذب وأيضاً عليم 
  يعلم ما يعمل فيثيب ويعاقب وههنا لطيفة

ها عمل قلبه وهو التصديق وهو ال يرى وال يسمع وإمنا يعلم وهي أن العبد له ثالثة أمور هي أصناف حسناته أحد
وعمل لسانه وهو يسمع وعمل أعضائه وجوارحه وهو يرى فإذا أتى هبذه األشياء جيعل اهللا ملسموعه ما ال أذن 

  مسعت وملرئيه ما ال عني رأت ولعمل قلبه ما ال خطر على قلب أحد كما وصف يف اخلرب يف وصف اجلنة
  فَإِنََّما ُيَجاِهُد ِلَنفِْسهِ إِنَّ اللََّه لََغنِى ٌّ َعنِ الَْعالَِمَني َوَمن َجاَهَد

ملا بني أن التكليف حسن واقع وأن عليه وعداً وإيعاداً ليس هلما دافع بني أن طلب اهللا ذلك من املكلف ليس لنفع 
القرآن كقوله تعاىل مَّْن َعِملَ يعود إليه فإنه غين مطلقاً ليس شيء غريه يتوقف كما له عليه ومثل هذا كثري يف 

  ويف اآلية مسائل ٧اإلسراء ( وقوله تعاىل إِنْ أَْحَسنُتْم أَْحَسنُتْم ِالنفُِسكُْم )  ٤٦فصلت ( َصاِلحاً فَِلَنفِْسِه 
 املسألة األوىل اآلية السابقة مع هذه اآلية يوجبان إكثار العبد من العمل الصاحل وإتقانه له وذلك ألن من يفعل فعالً
ألجل ملك ويعلم أن امللك يراه ويبصره حيسن العمل ويتقنه وإذا علم أن نفعه له ومقدر بقدر عمله يكثر منه فإذا 

  قال اهللا إنه مسيع عليم فالعبد يتقن عمله وخيلصه له وإذا قال بأن جهاده لنفسه يكثر منه
اهللا تعاىل ملا قال ِمْن َجاَهَد فَإِنََّما ُيَجاِهُد ِلنَفِْسِه  املسألة الثانية لقائل أن يقول هذا يدل على أن اجلزاء على العمل ألن

فهم منه أن من جاهد ربح جبهاده ما لواله ملا ربح فنقول هو كذلك ولكن حبكم الوعد ال باالستحقاق وبيانه هو أن 



اع فيه وإمنا النزاع يف أن اهللا اهللا تعاىل ملا بني أن املكلف إذا جاهد يثيبه فإذا أتى به هو يكون جهاداً نافعاً له وال نز
  جيب عليه أن يثيب على العمل لوال الوعد وال جيوز أن حيسن إىل أحد إال بالعمل وال داللة لآلية عليه

املسألة الثالثة قوله فَإِنََّما يقتضي احلصر فينبغي أن يكون جهاد املرء لنفسه فحسب وال ينتفع به غريه وليس كذلك 
ومن يريد هو نفعه حىت أن الوالد والولد بربكة اجملاهد وجهاده ينتفعان فنقول ذلك نفع له فإن من جاهد ينتفع به 

فإن انتفاع الولد انتفاع لألب واحلصر ههنا معناه أن جهاده ال يصل إىل اهللا منه نفع ويدل عليه قوله تعاىل إِنَّ اللَّهَ 
  لََغنِى ٌّ َعنِ الَْعالَِمَني وفيه مسائل

على أن رعاية األصلح ال جيب على اهللا ألنه باألصلح ال يستفيد فائدة وإال لكان مستكمالً بتلك  األوىل تدل اآلية
الفائدة وهي غريه وهي من العامل فيكون مستكمالً بغريه فيكون حمتاجاً إليه وهو غين عن العاملني وأيضاً أفعاله غري 

  معللة ملا بينا
كان وليس على العرش على اخلصوص فإنه من العامل واهللا غين عنه املسألة الثانية تدل اآلية على أنه ليس يف م

واملستغين عن املكان ال ميكن دخوله يف مكان ألن الداخل يف املكان يشار إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل 
  االستقالل وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن ال يوجد ال ههنا وال هناك وإال جلوز

  ك جسم ال يف مكان وإنه حمالالعقل إدرا
املسألة الثالثة لو قال قائل ليست قادريته بقدرة وال عامليته بعلم وإال لكان هو يف قادريته حمتاجاً إىل قدرة هي غريه 
وكل ما هو غريه فهو من العامل فيكون حمتاجاً وهو غين نقول مل قلتم إن قدرته من العامل وهذا ألن العامل كل موجود 

بصفاته أي كل موجود هو خارج عن مفهوم اإلله احلي القادر املريد العامل السميع البصري املتكلم والقدرة  سوى اهللا
  ليست خارجة عن مفهوم القادر والعلم ليس خارجاً عن مفهوم العامل

أهلك عباده بعذابه فال  املسألة الرابعة اآلية فيها بشارة وفيها إنذار أما اإلنذار فألن اهللا إذا كان غنياً عن العاملني فلو
شيء عليه لغناه عنهم وهذا يوجب اخلوف العظيم وأما البشارة فألنه إذا كان غنياً فلو أعطى مجيع ما خلقه لعبد من 

  عباده ال شيء عليه الستغنائه عنه وهذا يوجب الرجاء التام
  َسيِّئَاِتهِْم وَلََنْجزِيَنَُّهْم أَْحَسَن الَِّذى كَانُواْ َيْعَملُونَ َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ لَُنكَفَِّرنَّ َعْنُهْم

ملا بني إمجاالً أن من يعمل صاحلاً فلنفسه بني مفصالً بعض التفصيل أن جزاء املطيع الصاحل عمله فقال َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ 
  ويف اآلية مسائل

  ميان ألن العطف يوجب التغايراملسألة األوىل أهنا تدل على أن األعمال مغايرة لإل
املسألة الثانية أهنا تدل على أن األعمال داخلة فيما هو املقصود من اإلميان ألن تكفري السيئات واجلزاء باألحسن 

معلق عليها وهي مثرة اإلميان ومثال هذا شجرة مثمرة ال شك يف أن عروقها وأغصاهنا منها واملاء الذي جيري عليها 
اليها غري داخل فيها لكن الثمرة ال حتصل إال بذلك املاء والتراب اخلارج فكذلك العمل الصاحل والتراب الذي حو

مع اإلميان وأيضاً الشجرة لو احتفت هبا احلشائش املفسدة واألشواك املضرة ينقص مثرة الشجرة وإن غلبتها عدمت 
  الثمرة بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل باإلميان

أي مبصدق واختص يف استعمال )  ١٧يوسف ( إلميان هو التصديق كما قال َوَما أَنتَ بُِمْؤِمنٍ لََّنا املسألة الثالثة ا
على سبيل التفصيل إن علم مفصالً أنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( الشرع بالتصديق جبميع ما قال اهللا وقال رسول اهللا 

والعمل الصاحل عندنا كل ما أمر اهللا به صار صاحلاً قول اهللا أو قول الرسول أو على سبيل اإلمجال فيما مل يعلم 
بأمره ولو هنى عنه ملا كان صاحلاً فليس الصالح والفساد من لوازم الفعل يف نفسه وقالت املعتزلة ذلك من صفات 



الفعل ويترتب عليه األمر والنهي فالصدق عمل صاحل يف نفسه ويأمر اهللا به لذلك فعندنا الصالح والفساد واحلسن 
) كتب ( القبح يترتب على األمر والنهي وعندهم األمر والنهي يترتب على احلسن والقبح واملسألة بطوهلا يف و

  األصول

املسألة الرابعة العمل الصاحل باق ألن الصاحل يف مقابلة الفاسد والفاسد هو اهلالك التالف يقال فسدت الزروع إذا 
صاحلة أي باقية على ما ينبغي إذا علم هذا فنقول العمل هلكت أو خرجت عن درجة االنتفاع ويقال هي بعد 

الصاحل ال يبقى بنفسه ألنه عرض وال يبقى بالعامل أيضاً ألنه هالك كما قال تعاىل كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك فبقاؤه ال بد من 
فينبغي أن يكون )  ٨٨ القصص( أن يكون بشيء باق لكن الباقي هو وجه اهللا لقوله كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه 

العمل لوجه اهللا حىت يبقى فيكون صاحلاً وما ال يكون لوجهه ال يبقى ال بنفسه وال بالعامل وال باملعمول له فال 
  يكون صاحلاً فالعمل الصاحل هو الذي أتى به املكلف خملصاً هللا

ي قصد اإليقاع هللا ويندرج فيها النية املسألة اخلامسة هذا يقتضي أن تكون النية شرطاً يف الصاحلات من األعمال وه
  يف الصوم خالفاً لزفر ويف الوضوء خالفاً أليب حنيفة رمحه اهللا

لكنه ال يرتفع إال بالكلم )  ١٠فاطر ( املسألة السادسة العمل الصاحل مرفوع لقوله تعاىل وَالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْرفَُعُه 
وهو يرفع العمل فالعمل من غري )  ١٠فاطر ( ِه َيْصَعُد الْكَِلُم الطَّّيُب الطيب فإنه يصعد بنفسه كما قال تعاىل إِلَْي

املؤمن ال يقبل وهلذا قدم اإلميان على العمل وههنا لطيفة وهي أن أعمال املكلف ثالثة عمل قلبه وهو فكره 
البدنية ال ترتفع واعتقاده وتصديقه وعمل لسانه وهو ذكره وشهادته وعمل جوارحه وهو طاعته وعبادته فالعبادة 

بنفسها وإمنا ترتفع بغريها والقول الصادق يرتفع بنفسه كما بني يف اآلية وعمل القلب وهو الفكر ينزل إليه كما 
والتائب النادم بقلبه ) إن اهللا ينزل إىل السماء الدنيا ويقول هل من تائب ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قال النيب 

يعين بالفكرة يف عجزه وقدريت وحقارته ) اهللا عز وجل أنا عند املنكسرة قلوهبم  يقول( وكذلك قوله عليه السالم 
وعظميت ومن حيث العقل من تفكر يف آالء اهللا وجد اهللا وحضر ذهنه فعلم أن لعمل القلب يأيت اهللا وعمل اللسان 

  يذهب إىل اهللا وعمل األعضاء يوصل إىل اهللا وهذا تنبيه على فضل عمل القلب
لسابعة ذكر اهللا من أعمال العبد نوعني اإلميان والعمل الصاحل وذكر يف مقابلتهما من أفعال اهللا أمرين تكفري املسألة ا

ميان السيئات واجلزاء باألحسن حيث قال لَُنكَفَّرنَّ َعنُْهْم َسيّئَاتِهِْم َولََنجْزَِينَُّهْم أَْحَسَن فتكفري السيئات يف مقابلة اإل
بلة العمل الصاحل وهذا يقتضى أموراً األول املؤمن ال خيلد يف النار ألن بإميانه تكفر سيئاته واجلزاء باألحسن يف مقا

فال خيلد يف العذاب الثاين اجلزاء األحسن املذكور ههنا غري اجلنة وذلك ألن املؤمن بإميانه يدخل اجلنة إذ تكفر 
نة وهو ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال سيئاته ومن كفرت سيئاته أدخل اجلنة فاجلزاء األحسن يكون غري اجل

  خطر على قلب بشر وال يبعد أن يكون هو الرؤية
األمر الثالث هو أن اإلميان يستر قبح الذنوب يف الدنيا فيستر اهللا عيوبه يف األخرى والعمل الصاحل حيسن حال 

له العصيان بل هو يغلب املعاصي ويسترها الصاحل يف الدنيا فيجزيه اهللا اجلزاء األحسن يف العقىب فاإلميان إذن ال يبط
  وحيمل صاحبها على الندم واهللا أعلم

اِلَحاتِ املسألة الثامنة قوله لَُنكَفَّرنَّ َعْنُهمْ َسّيئَاتِهِْم يستدعي وجود السيئات حىت تكفر َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ
  جهني أحدمها أن وعدبأسرها من أين يكون هلم سيئة فنقول اجلواب عنه من و



اجلميع بأشياء ال يستدعي وعد كل واحد بكل واحد من تلك األشياء مثاله إذا قال امللك ألهل بلد إذا أطعتموين 
أكرم آباءكم واحترم أبناءكم وأنعم عليكم وأحسن إليكم ال يقتضي هذا أنه يكرم آباء من توىف أبوه أو حيترم ابن 

يكرم أب من له أب وحيترم ابن من له ابن فكذلك يكفر سيئة من له سيئة اجلواب  من مل يولد له ولد بل مفهومه أنه
الثاين ما من مكلف إال وله سيئة أما غري األنبياء فظاهر وأما األنبياء فألن ترك األفضل منهم كالسيئة من غريهم 

  ) ٤٣التوبة ( وهلذا قال تعاىل َعفَا اللَُّه َعنَك ِلَم أَِذنَت لَُهْم 
التاسعة قوله وَلََنْجزِيَنَُّهْم أَْحَسَن حيتمل وجهني أحدمها لنجزينهم بأحسن أعماهلم وثانيهما لنجزينهم أحسن  املسألة

من أعماهلم وعلى الوجه األول معناه نقدر أعماهلم أحسن ما تكون وجنزيهم عليها ال أنه خيتار منها أحسنها وجيزى 
األنعام ( ريب من معىن قوله تعاىل َمن َجاء بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها عليه ويترك الباقي وعلى الوجه الثاين معناه ق

  ) ٨٩النمل ( وقوله فَلَُه َخْيٌر ّمْنَها )  ١٦٠
 املسألة العاشرة ذكر حال املسيء جممالً بقوله أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّّيئَاتِ أَن َيْسبِقُوَنا إشارة إىل التعذيب

جممالً وذكر حال احملسن جممالً بقوله َوَمن َجاَهَد فَإِنََّما ُيَجاِهدُ ِلَنفِْسِه ومفصالً هبذه اآلية ليكون ذلك إشارة إىل أن 
  رمحته أمت من غضبه وفضله أعم من عدله

بِِه ِعلٌْم فَالَ ُتِطْعُهَمآ إِلَى َّ َمْرجُِعكُْم فَأَُنبِّئُكُم بَِما َوَوصَّْيَنا اِإلْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه ُحْسناً َوإِن َجاَهدَاَك لُِتْشرَِك بِى َما لَْيَس لََك 
  كُنُتْم َتْعَملُونَ

األوىل ما وجه تعلق اآلية مبا قبلها نقول ملا بني اهللا حسن التكاليف ووقوعها وبني ثواب من حقق التكاليف أصوهلا 
خيتار اتباعه فقال اإلنسان إن انقاد ألحد ينبغي أن  وفروعها حتريضاً للمكلف على الطاعة ذكر املانع ومنعه من أن

ينقاد ألبويه ومع هذا لو أمراه باملعصية ال جيوز اتباعهما فضالً عن غريمها فال مينعن أحدكم شيء من طاعة اهللا وال 
  يتبعن أحد من يأمر مبعصية اهللا

قرأ إحساناً فمن قوله تعاىل َوبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً  املسألة الثانية يف القراءة قرىء حسناً وإحساناً وحسناً أظهر ههنا ومن
والتفسري على القراءة املشهورة هو أن اهللا تعاىل وصى اإلنسان بأن يفعل مع والديه حسن التأيب بالفعل )  ٨٣البقرة 

  والقول ونكر حسناً ليدل على الكمال كما يقال إن لزيد ماالً
ا اإلِْنَسانَ بَِواِلَدْيِه ُحْسناً دليل على أن متابعتهم يف الكفر ال جيوز وذلك ألن اإلحسان املسألة الثالثة يف قوله َوَوصَّْيَن

بالوالدين وجب بأمر اهللا تعاىل فلو ترك العبد عبادة اهللا تعاىل بقول الوالدين لترك طاعة اهللا تعاىل فال ينقاد ملا وصاه 
اإلحسان إليهم يفضي إىل ترك اإلحسان إليهما وما يفضي وجوده به فال حيسن إىل الوالدين فاتباع العبد أبويه ألجل 

إىل عدمه باطل فاالتباع باطل وأما إذا امتنع من الشرك بقي على الطاعة واإلحسان إليهما من الطاعة فيأيت به فترك 
  هذا اإلحسان صورة يفضي إىل اإلحسان حقيقة

  ب وجود الولد بالوالدة وسبب بقائه بالتربيةاملسألة الرابعة اإلحسان بالوالدين مأمور به ألهنما سب

املعتادة فهما سبب جمازاً واهللا تعاىل سبب له يف احلقيقة باإلرادة وسبب بقائه باإلعادة للسعادة فهو أوىل بأن حيسن 
ا فقوله َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم يعين العبد حاله معه مث قال تعاىل َوإِن َجاَهدَاَك لُِتْشرَِك بِى َما لَْيَس لَكَ بِِه ِعلٌْم فَالَ ُتِطْعُهَم

التقليد يف اإلميان ليس جبيد فضالً عن التقليد يف الكفر فإذا امتنع اإلنسان من التقليد فيه وال يطيع بغري العلم ال 
يطيعهما أصالً ألن العلم بصحة قوهلما حمال احلصول فإذا مل يشرك تقليداً ويستحيل الشرك مع العلم فالشرك ال 

  صل منه قطحي
الستكم مث قال تعاىل إِلَى َّ َمْرجُِعكُْم فَأُنَبِئُكُم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ يعين عاقبتكم ومآلكم إيل وإن كان اليوم خمالطتكم وجم



مع اآلباء واألوالد واألقارب والعشائر وال شك أن من يعلم أن جمالسته مع واحد خالية منقطعة وحضوره بني يدي 
   منقطع ال يترك مراضي من تدوم معه صحبته لرضا من يتركه يف زمان آخرغريه دائم غري

مث قوله تعاىل فَأَُنبِئُكُم فيه لطيفة وهي أن اهللا تعاىل يقول ال تظنوا أين غائب عنكم وآباؤكم حاضرون فتوافقون 
ما تفعلون وال أنسى احلاضرين يف احلال اعتماداً على غيبيت وعدم علمي مبخالفتكم إياي فإين حاضر معكم أعلم 

  فأنبئكم جبميعه
  َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ لَُنْدِخلَنَُّهْم ِفى الصَّاِلحَِني

  ويف اآلية مسائل
 املسألة األوىل ما الفائدة يف إعادة الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت مرة أخرى نقول اهللا تعاىل ذكر من املكلفني

وذكر حال الضال جممالً )  ٣العنكبوت ( قسمني مهتدياً وضاالً بقوله فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُواْ وَلََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني 
م ذلك ذكر قسمني وحال املهتدي مفصالً بقوله وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت لَُنكَفَّرنَّ َعنُْهْم سَّيئَاِتهِْم وملا مت

يقتضي أن يهتدي هبما وقوله َوإِن )  ٨العنكبوت ( آخرين هادياً ومضالً فقوله َوَوصَّْيَنا اإلِْنَسانَ بَِواِلَدْيِه ُحْسناً 
َن ءاَمنُواْ على َجاَهَداَك لُِتْشرِكَ بيان إضالهلما وقوله إِلَى َّ َمْرجُِعكُْم فَأَُنبِئُكُم بطريق اإلمجال هتديد املضل وقوله َوالَِّذي

سبيل التفصيل وعد اهلادي فذكر الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت مرة لبيان حال املهتدي ومرة أخرى لبيان حال 
والصاحلون هم  اهلادي والذي يدل عليه هو أنه قال أوالً لَُنكَفَّرنَّ َعنُْهْم َسيّئَاتِهِْم وقال ثانياً لَُنْدِخلَنَُّهْم ِفى الصَّاِلِحَني

  ) ١٠١يوسف ( اهلداة ألنه مرتبة األنبياء وهلذا قال كثري من األنبياء َوأَلِْحقْنِى بِالصَّاِلِحَني 
املسألة الثانية قد ذكرنا أن الصاحل باق والصاحلون باقون وبقاؤهم ليس بأنفسهم بل بأعماهلم الباقية فأعماهلم باقية 

ملون باقون ببقاء أعماهلم وهذا على خالف األمور الدنيوية فإن يف الدنيا بقاء واملعمول له وهو وجه اهللا باق والعا
  الفعل بالفاعل ويف اآلخرة بقاء الفاعل بالفعل

املسألة الثالثة قيل يف معىن قوله لَُنْدِخلَنَُّهْم ِفى الصَّاِلِحَني لندخلنهم يف مقام الصاحلني أو يف دار الصاحلني واألوىل أن 
إىل اإلضمار بل يدخلهم يف الصاحلني أي جيعلهم منهم ويدخلهم يف عدادهم كما يقال الفقيه داخل يقال ال حاجة 

  يف العلماء

املسألة الرابعة قال احلكماء عامل العناصر عامل الكون والفساد وما فيه يتطرق إليه الفساد فإن املاء خيرج عن كونه 
يه وال فساد بل يوجد من عدم وال يعدم وال يصري امللك ماء ويفسد ويتكون منه هواء وعامل السموات ال كون ف

تراباً خبالف اإلنسان فإنه يصري تراباً أو شيئاً آخر وعلى هذا فالعامل العلوي ليس بفاسد فهو صاحل فقوله تعاىل 
  لندخلهم يف الصاحلني أي يف اجملردين الذين ال فساد هلم

  أي يف اجملردين الذين ال فساد هلم
ْصٌر مِّن رَّبَِّك لََيقُولُنَّ سِ َمن يِقُولُ َءاَمنَّا بِاللَِّه فَإِذَآ أُوِذىَ  ِفى اللَِّه َجَعلَ ِفْتَنةَ  النَّاسِ كََعذَابِ اللَِّه َولَِئْن َجآَء َنَوِمَن النَّا

  اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنواْ وَلََيْعلََمنَّ الُْمَناِفقَِني إِنَّا كُنَّا مََعكُْم أََو لَْيسَ اللَُّه بِأَْعلََم بَِما ِفى ُصدُورِ الَْعالَِمَني َولََيْعلََمنَّ
نقول أقسام املكلفني ثالثة مؤمن ظاهر حبسن اعتقاده وكافر جماهر بكفره وعناده ومذبذب بينهما يظهر اإلميان 

( الَِّذيَن َصَدقُواْ َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني  بلسانه ويضمر الكفر يف فؤاده واهللا تعاىل ملا بني القسمني بقوله تعاىل فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه
إىل قوله وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ )  ٤العنكبوت ( وبني أحواهلما بقوله أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيّئَاِت )  ٣العنكبوت 

  َمن َيقُولُ ءاَمنَّا بِاللَِّه وفيه مسائل بني القسم الثالث وقال َوِمَن النَّاسِ)  ٧العنبكوت ( َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت 
َ املسألة األوىل قال َوِمَن النَّاسِ َمن َيقُولُ ءاَمنَّا ومل يقل آمنت مع أنه وحد األفعال اليت بعده كقوله تعاىل فَإِذَا أُوِذى 



قول إمياين كإميانك فقال ِمَن يعين أنا ِفى اللَِّه وقوله َجَعلَ ِفْتَنةَ  النَّاسِ وذلك ألن املنافق كان يشبه نفسه باملؤمن وي
واملؤمن حقاً آمنا إشعاراً بأن إميانه كإميانه وهذا كما أن اجلبان الضعيف إذا خرج مع األبطال يف القتال وهزموا 

خصومهم يقول اجلبان خرجنا وقاتلناهم وهزمناهم فيصح من السامع لكالمه أن يقول وماذا كنت أنت فيهم حىت 
تلنا وهذا الرد يدل على أنه يفهم من كالمه أن خروجه وقتاله كخروجهم وقتاهلم ألنه ال يصح تقول خرجنا وقا

اإلنكار عليه يف دعوى نفس اخلروج والقتال وكذا قول القائل أنا وامللك ألفينا فالناً واستقبلناه ينكر ألن املفهوم 
  ان الواحد يقول ِمَن أي أنا واحملقمنه املساواة فهم ملا أرادوا إظهار كون إمياهنم كإميان احملقني ك

 ١٩٥آل عمران ( املسألة الثانية قوله فَإِذَا أُوِذىَ  ِفى اللَِّه هو يف معىن قوله َوأُخْرُِجواْ ِمن دَِيارِِهْم َوأُوذُواْ ِفى َسبِيِلى 
ا فقال هناك َوأُوذُواْ ِفى غري أن املراد بتلك اآلية الصابرون على أذية الكافرين واملراد ههنا الذين مل يصربوا عليه) 

وقال ههنا أُوِذىَ  ِفى اللَِّه ومل يقل يف سبيل اهللا واللطيفة فيه أن اهللا أراد بيان شرف )  ١٩٥آل عمران ( َسبِيِلى 
املؤمن الصابر وخسة املنافق الكافر فقال هناك أوذي املؤمن يف سبيل اهللا ليترك سبيله ومل يتركه وأوذي املنافق 

اهللا بنفسه وكان ميكنه أن يظهر موافقتهم إن بلغ اإليذاء إىل حد اإلكراه ويكون قلبه مطمئناً باإلميان  الكافر فترك
  فال يترك اهللا ومع هذا مل يفعله بل ترك اهللا بالكلية واملؤمن أوذي ومل يترك

  سبيل اهللا بل أظهر كلميت الشهادة وصرب على الطاعة والعبادة
ِفْتَنةَ  النَّاسِ كََعذَابِ اللَِّه قال الزخمشري جعل فتنة الناس صارفة عن اإلميان كما أن عذاب املسألة الثالثة قوله َجَعلَ 

اهللا صارف عن الكفر وقيل جزعوا من عذاب الناس كما جزعوا من عذاب اهللا وباجلملة معناه أهنم جعلوا فتنة 
األمر وقالوا إن آمنا نتعرض للتأذي من الناس الناس مع ضعفها وانقطاعها كعذاب اهللا األليم الدائم حىت ترددوا يف 

وإن تركنا اإلميان نتعرض ملا توعدنا به حممد عليه الصالة والسالم واختاروا االحتراز عن التأذي العاجل وال يكون 
التردد إال عند التساوي ومن أين إىل أين تعذيب الناس ال يكون شديداً وال يكون مديداً ألن العذاب إن كان 

كعذاب النار وغريه ميوت اإلنسان يف احلال فال يدوم التعذيب وإن كان مديداً كاحلبس واحلصر ال يكون  شديداً
شديداً وعذاب اهللا شديد وزمانه مديد وأيضاً عذاب الناس له دافع وعذاب اهللا ماله من دافع وأيضاً عذاب الناس 

مستعقبة للراحة العظيمة تطيب وال تعد عذاباً عليه ثواب عظيم وعذاب اهللا بعده عذاب أليم واملشقة إذا كانت 
  كما تقطع السلعة املؤذية وال تعد عذاباً

املسألة الرابعة قال ِفْتَنةَ  النَّاسِ ومل يقل عذاب الناس ألن فعل العبد ابتالء وامتحان من اهللا وفتنته تسليط بعض 
كاليف ابتالًء وامتحاناً وهذا إشارة إىل أن الصرب الناس على من أظهر كلمة اإلميان ليؤذيه فتبني منزلته كما جعل الت

  على البلية الصادرة ابتالء وامتحاناً من اإلنسان كالصرب على العبادات
املسألة اخلامسة لو قال قائل هذا يقتضي منع املؤمن من إظهار كلمة الكفر باإلكراه ألن من أظهر كلمة الكفر 

قد جعل فتنة الناس كعذاب اهللا فنقول ليس كذلك ألن من أكره على  باإلكراه احترازاً عن التعذيب العاجل يكون
الكفر وقلبه مطمئن باإلميان مل جيعل فتنة الناس كعذاب اهللا ألن عذاب اهللا يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناً 

بل يف باطنه اإلميان مث قال وهذا املؤمن املكره مل جيعل فتنة الناس كعذاب اهللا حبيث يترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناً 
يعين دأب املنافق أنه إن رأى اليد للكافر )  ١٠العنكبوت ( تعاىل َولَِئْن َجاء َنْصٌر ّمن رَّّبَك لََيقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا َمَعكُْم 

  أظهر ما أضمر وأظهر املعية وادعى التبعية وفيه فوائد نذكرها يف مسائل
ء َنْصٌر ّمن رَّّبَك ومل يقل من اهللا مع أن ما تقدم كان كله بذكر اهللا كقوله أُوِذىَ  ِفى اللَِّه املسألة األوىل قال َولَِئْن َجا

وقوله كََعذَابِ اللَِّه وذلك ألن الرب اسم مدلوله اخلاص به الشفقة والرمحة واهللا اسم مدلوله اهليبة والعظمة فعند 



  ذاب ذكر اللفظ الدال على العظمةالنصر ذكر اللفظ الدال على الرمحة والعاطفة وعند الع
املسألة الثانية مل يقل ولئن جاءكم أو جاءك بل قال وَلَِئْن َجاء َنْصٌر ّمن رَّّبَك والنصر لو جاءهم ما كانوا يقولون إِنَّا 

كالم كُنَّا َمَعكُْم وهذا يقتضي أن يكونوا قائلني إنا معكم إذا جاء نصر سواء جاءهم أو جاء املؤمنني فنقول هذا ال
يقتضي أن يكونوا قائلني إنا معكم إذا جاء النصر لكن النصر ال جيىء إال للمؤمن كما قال تعاىل َوكَانَ َحقّاً َعلَْيَنا 

وألن غلبة الكافر على املسلم ليس بنصر ألن النصر ما يكون عاقبته سليمة بدليل أن )  ٤٧الروم ( َنْصُر الُْمْؤِمنَني 
ال مث كر املنهزم كرة أخرى وهزموا الغالبني ال يطلق اسم املنصور إال على من كان له أحد اجليشني إن اهنزم يف احل

  العاقبة فكذلك املسلم وإن كسر يف

  احلال فالعاقبة للمتقني فالنصر هلم يف احلقيقة
منا إذا أوذي يترك املسألة الثالثة يف ليقولن قراءتان إحدامها الفتح محالً على قوله َمن يِقُولُ ءاَمنَّا يعين من يقول آ

ذلك القول وإذا جاء النصر يقول إنا كنا معكم وثانيتهما الضم على اجلمع إسناداً للقول إىل اجلميع الذين دل 
عليهم املفهوم فإن املنافقني كانوا مجاعة مث بني اهللا تعاىل أهنم أرادوا التلبيس وال يصح ذلك هلم ألن التلبيس إمنا 

قلب فالسامع يبين األمر على قوله وال يدري ما يف قلبه فيلتبس األمر عليه وأما اهللا يكون عندما خيالف القول ال
تعاىل فهو عليم بذات الصدور وهو أعلم مبا يف صدر اإلنسان من اإلنسان فال يلتبس عليه األمر وهذا إشارة إىل أن 

من املكره الذي يظهر الكفر ويضمر االعتبار مبا يف القلب فاملنافق الذي يظهر اإلميان ويضمر الكفر كافر واملؤ
اإلميان مؤمن واهللا أعلم مبا يف صدور العاملني وملا بني أنه أعلم مبا يف قلوب العاملني بني أنه يعلم املؤمن احملق وإن مل 

د سبق تفسريه لكن فيه مسألة واحدة يتكلم واملنافق وإن تكلم فقال َولََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن ءاَمُنواْ َولََيْعلََمنَّ الْمَُناِفِقَني وق
ملا كان الذكر هناك وهي أن اهللا قال هناك فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُواْ وقال ههنا َولََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن ءاَمنُواْ فنقول 

صادق فإنه كان يقول اهللا  للمؤمن والكافر والكافر يف قوله كاذب فإنه يقول اهللا أكثر من واحد واملؤمن يف قوله
واحد ومل يكن هناك ذكر من يضمر خالف ما يظهر فكان احلاصل هناك قسمني صادقاً وكاذباً وكان ههنا املنافق 
صادقاً يف قوله فإنه كان يقول اهللا واحد فاعترب أمر القلب يف املنافق فقال وَلََيْعلََمنَّ الُْمَناِفِقَني واعترب أمر القلب يف 

  هو التصديق فقال وَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن ءاَمُنواْاملؤمن و
ْن َخطَاَياُهْم مِّن َشىْ ٍء إِنَُّهْم َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِللَِّذيَن َءاَمنُواْ اتَّبُِعواْ َسبِيلََنا وَلَْنحِْملْ َخطَاَياكُْم َوَما ُهمْ بَِحاِمِلَني ِم

  لَكَاِذُبونَ
الفرق الثالثة وأحواهلم وذكر أن الكافر يدعو من يقول آمنت إىل الكفر بالفتنة وبني أن عذاب اهللا ملا بني اهللا تعاىل 

فوقها وكان الكافر يقول للمؤمن تصرب يف الذل وعلى اإليذاء ألي شيء ومل ال تدفع عن نفسك الذل والعذاب 
بكم فقالوا ال خطيئة فيه وإن كان فيه مبوافقتنا فكان جواب املؤمن أن يقول خوفاً من عذاب اهللا على خطيئة مذه

  خطيئة فعلينا ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل ولنحمل صيغة أمر واملأمور غري اآلمر فكيف يصح أمر النفس من الشخص فنقول الصيغة أمر واملعىن 

ع أمرين يف هو يف معىن قول من يريد اجتما) الكشاف ( شرط وجزاء أي إن اتبعتمونا محلنا خطاياكم قال صاحب 
الوجود فيقول ليكن منك العطاء وليكن مين الدعاء فقوله ولنحمل أي ليكن منا احلمل وليس هو يف احلقيقة أمر 

  طلب وإجياب
  ْمثْقَاِلهِاملسألة الثانية قال َوَما ُهْم بَِحاِمِلَني ِمْن َخطَاَياُهْم وقال بعد هذا وَلََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَاالً مََّع أَ



فهناك نفى احلمل وههنا أثبت احلمل فكيف اجلمع بينهما فنقول قول القائل فالن محل عن فالن )  ١٣العنكبوت ( 
يفيد أن محل فالن خف وإذا مل خيف محله فال يكون قد محل منه شيئاً فكذلك ههنا ما هم حباملني من خطاياهم يعين 

الهلم وحيملون أوزاراً بسبب ضاللتهم كما قال النيب عليه ال يرفعون عنهم خطيئة وهم حيملون أوزاراً بسبب إض
  )من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا من غري أن ينقص من وزره شيء ( السالم 

املسألة الثالثة الصيغة أمر واألمر ال يدخله التصديق والتكذيب فكيف يفهم قوله إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ نقول قد تبني أن 
  رط وجزاء فكأهنم قالوا إن تتبعونا حنمل خطاياكم وهم كذبوا يف هذا فإهنم ال حيملون شيئاًمعناه ش

  َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَاالً مَّعَ أَثْقَاِلهِْم َولَُيْسألُنَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ  َعمَّا كَاُنواْ َيفَْتُرونَ
صادراً العتقادهم )  ١٢العنكبوت ( كان قوهلم َولَْنْحِملْ خَطَاَياكُْم  يف الذي كانوا يفترونه حيتمل ثالثة أوجه أحدها

أن ال خطيئة يف الكفر مث يوم القيامة يظهر هلم خالف ذلك فيسألون عن ذلك االفتراء وثانيها أن قوهلم َولَْنحِْملْ 
ألون ويقال هلم أما قلتم أن ال َخطَاَياكُْم كان عن اعتقاد أن ال حشر فإذا جاء يوم القيامة ظهر هلم خالف ذلك فيس

حشر وثالثها أهنم ملا قالوا إن تتبعونا حنمل يوم القيامة خطاياكم يقال هلم فامحلوا خطاياهم فال حيملون فيسألون 
  ويقال هلم مل افتريتم

  فَأََخذَُهُم الطُّوفَانُ َوُهْم ظَاِلُمونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوحاً إِلَى قَْوِمِه فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنةٍ  إِالَّ َخْمِسَني َعاماً
وجه تعلق اآلية مبا قبلها هو أن اهللا تعاىل ملا بني التكليف وذكر أقسام املكلفني ووعد املؤمن الصادق يالثواب العظيم 

صعب وأوعد الكافر واملنافق بالعذاب األليم وكان قد ذكر أن هذا التكليف ليس خمتصاً بالنيب وأصحابه وأمته حىت 
ذكر من مجلة من كلف )  ٣العنكبوت ( عليهم ذلك بل قبله كان كذلك كما قال تعاىل َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم 

مجاعة منهم نوح النيب عليه السالم وقومه ومنهم إبراهيم عليه السالم وغريمها مث قال تعاىل فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنةٍ  إِالَّ 
  َعاماً ويف اآلية مسائل َخْمِسَني

املسألة األوىل ما الفائدة يف ذكر مدة لبثه نقول كان النيب عليه السالم يضيق صدره بسبب عدم دخول الكفار يف 
اإلسالم وإصرارهم على الكفر فقال إن نوحاً لبث ألف سنة تقريباً يف الدعاء ومل يؤمن من قومه إال قليل وصرب وما 

لة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك وأيضاً كان الكفار يغترون بتأخري العذاب عنهم أكثر ضجر فأنت أوىل بالصرب لق
  ومع ذلك ما جنوا فبهذا املقدار من التأخري ال ينبغي أن يغتروا فإن العذاب يلحقهم

ثة فكأنه املسألة الثانية قال بعض العلماء االستثناء يف العدد تكلم بالباقي فإذا قال القائل لفالن علي عشرة إال ثال
قال علي سبعة إذا علم هذا فقوله أَلَْف َسَنةٍ  إِالَّ َخْمِسَني َعاماً كقوله تسعمائة ومخسني سنة فما الفائدة يف العدول 

عن هذه العبارة إىل غريها فنقول قال الزخمشري فيه فائدتان إحدامها أن االستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن 
ش فالن ألف سنة ميكن أن يتوهم أن يقول ألف سنة تقريباً ال حتقيقاً فإذا قال إال شهراً أو به التقريب فإن من قال عا

إال سنة يزول ذلك التوهم ويفهم منه التحقيق الثانية هي أن ذكر لبث نوح عليه السالم يف قومه كان لبيان أنه صرب 
كذلك فذكر العدد الذي يف أعلى مراتب كثرياً فالنيب عليه السالم أوىل بالصرب مع قصر مدة دعائه وإذا كان 

األعداد اليت هلا اسم مفرد موضوع فإن مراتب األعداء هي اآلحاد إىل العشرة والعشرات إىل املائة واملئات إىل 
  األلف مث بعد ذلك يكون التكثري بالتكرير فيقال عشرة آالف ومائة ألف وألف ألف

ين ال يزيد على مائة وعشرين سنة واآلية تدل على خالف قوهلم املسألة الثالثة قال بعض األطباء العمر اإلنسا
والعقل يوافقها فإن البقاء على التركيب الذي يف اإلنسان ممكن لذاته وإال ملا بقي ودوام تأثري املؤثر فيه ممكن ألن 

ئم فتأثريه جيوز املؤثر فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام وإن كان غريه فله مؤثر وينتهي إىل الواجب وهو دا



أن يكون دائماً فأذن البقاء ممكن يف ذاته فإن مل يكن فلعارض لكن العارض ممكن العدم وإال ملا بقي هذا املقدار 
ال نزاع بيننا وبينهم ألهنم ) مث نقول ( لوجوب وجود العارض املانع فظهر أن كالمهم على خالف العقل والنقل 

من مائة وعشرين سنة وحنن نقول هذا العمر ليس طبيعياً بل هو عطاء إهلي يقولون العمر الطبيعي ال يكون أكثر 
  وأما العمر الطبيعي فال يدوم عندنا وال حلظة فضالً عن مائة أو أكثر

  قوله تعاىل فَأََخذَُهُم الطُّوفَانُ َوُهْم ظَاِلُمونَ
من ظلم وتاب فإن الظلم وجد منه فيه إشارة إىل لطيفة وهي أن اهللا ال يعذب على جمرد وجود الظلم وإال لعذب 

وإمنا يعذب على اإلصرار على الظلم فقوله َوُهْم ظَاِلُمونَ يعين أهلكهم وهم على ظلمهم ولو كانوا تركوه ملا 
  أهلكهم

  فأَْنجَْيناُه وأَْصحَاَب السَِّفيَنةِ  َوَجَعلَْناَهآ َءاَيةً  لِّلَْعالَِمَني
اَها وجهان أحدمها أهنا راجعة إىل السفينة املذكورة وعلى هذا ففي كوهنا آية وجوه يف الراجع إليه اهلاء يف قوله َجَعلَْن

أحدها أنه اختذت قبل ظهور املاء ولوال إعالم اهللا نوحاً وإنباؤه إياه به ملا اشتغل هبا فال حتصل هلم النجاة وثانيها أن 
أحد نضوبه مث إن املاء غيض قبل نفاد الزاد  نوحاً أمر بأخذ قوم معه ورفع قدر من القوت والبحر العظيم ال يتوقع

ولوال ذلك ملا حصل النجاة فهو بفضل اهللا ال مبجرد السفينة وثالثها أن اهللا تعاىل كتب سالمة السفينة عن الرياح 
املرجفة واحليوانات املؤذية ولوال ذلك ملا حصلت النجاة والثاين أهنا راجعة إىل الواقعة أو إىل النجاة أي جعلنا 

  لواقعة أو النجاة آية للعاملني
  َوإِبَْراهِيَم إِذْ قَالَ ِلقَْوِمهِ اْعُبدُواْ اللََّه وَاتَّقُوُه ذاِلكُْم خَْيٌر لَّكُْم إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ

ا

ملا فرغ من اإلشارة إىل حكاية نوح ذكر حكاية إبراهيم ويف إبراهيم وجهان من القراءة أحدمها النصب وهو 
اين الرفع على معىن ومن املرسلني إبراهيم و األول فيه وجهان أحدمها أنه منصوب بفعل غري مذكور املشهور و الث

فيكون كأنه قال )  ١٤العنكبوت ( وهو معىن اذكر إبراهيم والثاين أنه منصوب مبذكور وهو قوله َولَقَْد أَْرَسلَنا 
  وأرسلنا إبراهيم وعلى هذا ففي اآلية مسائل

ه إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه ظرف أرسلنا أي أرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه لكن قوله ِلقَْوِمهِ اْعُبدُواْ اللََّه دعوة املسألة األوىل قول
واإلرسال يكون قبل الدعوة فكيف يفهم قوله وأرسلنا إبراهيم حني قال لقومه مع أنه يكون مرسالً قبله نقول 

فهو حال قوله لقومه اعبدوا اهللا كان مرسالً وهذا كما يقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها أن اإلرسال أمر ميتد 
القائل وقفنا لألمري إذ خرج من الدار وقد يكون الوقوف قبل اخلروج لكن ملا كان الوقوف ممتداً إىل ذلك الوقت 

 الرشاد صح ذلك الوجه الثاين هو أن إبراهيم مبجرد هداية اهللا إياه كان يعلم فساد قول املشركني وكان يهديهم إىل
قبل اإلرسال وملا كان هو مشتغالً بالدعاء إىل اإلسالم أرسله اهللا تعاىل وقوله اعُْبُدواْ اللََّه َواتَّقُوُه إشارة إىل التوحيد 
ألن التوحيد إثبات اإلله ونفي غريه فقوله اعُْبُدواْ اللََّه إشارة إىل االثبات وقوله وَاتَّقُوُه إشارة إىل نفي الغري ألن من 

شرك مع امللك غريه يف مكله يكون قد أتى بأعظم اجلرائم وميكن أن يقال اعُْبُدواْ اللََّه إشارة إىل االتيان بالواجبات ي
وقوله َواتَّقُوُه إشارة إىل االمتناع عن احملرمات ويدخل يف األول االعتراف باهللا ويف الثاين االمتناع من الشرك مث قوله 

كُنُتْم َتْعلَُمونَ يعين عبادة اهللا وتقواه خري واألمر كذلك ألن خالف عبادة اهللا تعاىل تعطيم  ذاِلكُْم َخْيٌر لَّكُْم إِن
وخالف تقواه تشريك وكالمها شر عقالً واعتباراً أما عقالً فألن املمكن ال بد له من مؤثر ال يكون ممكناً قطعاً 

بطالنه عقالً وكون خالفه خرياً وهو أن شريك للتسلسل وهو واجب الوجود فال تعطيل إذ لنا إله وأما التشريك ف
الواجب إن مل يكن واجباً فكيف يكون شريكاً وإن كان واجباً لزم وجود واجبني فيشتركان يف الوجوب ويتباينان 



يف اإلهلية وما به االشتراك غري ما به االمتياز فيلزم التركيب فيهما فال يكونان واجبني لكوهنما مركبني فيلزم التعطيل 
وأما اعتباراً فألن الشرف لن يكون ملكاً أو قريب ملك لكن اإلنسان ال يكون ملكاً للسموات واألرضني فأعلى 

لن يتقرب ( وقال )  ١٩العلق ( درجاته أن يكون قريب امللك لكن القربة بالعبادة كما قال تعاىل َواْسُجْد َواقْتَرِب 
فاملعطل ال ملك وال قريب ) ال يزال العبد يتقرب بالعبادة إيل (  وقال) املتقربون إىل مبثل أداء ما افترضت عليهم 

ملك لعدم اعتقاده مبلك فال مرتبة له أصالً وأما التشريك فألن من يكون سيده ال نظري له يكون أعلى رتبة ممن 
ت يكون سيده له شركاء خسيسة فإذن من يقول إن ريب ال مياثله شيء أعلى مرتبة ممن يقول سيدي صنم منحو

عاجز مثله فثبت أن عبادة اهللا وتقواه خري وهو خري لكم أي خري للناس إن كانوا يعلمون ما ذكرناه من الدالئل 
  واالعتبارات

رِْزقاً فَاْبَتغُواْ ِعنَد اللَِّه  ِلكُونَ لَكُْمإِنََّما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاناً َوَتْخلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَِّذيَن َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه الَ َيْم
  الرِّْزَق َواْعُبدُوُه َواْشكُرُواْ لَُه إِلَْيِه تُْرَجُعونَ

ذكر بطالن مذهبهم بأبلغ الوجوه وذلك ألن املعبود إمنا يعبد ألحد أمور إما لكونه مستحقاً للعبادة بذاته كالعبد 
اهلجوع وإما لكونه نافعاً يف احلال كمن خيدم غريه خلري  خيدم سيده الذي اشتراه سواء أطعمه من اجلوع أو منعه من

يوصله إليه كاملستخدم بأجرة وإما لكونه نافعاً يف املستقبل كمن خيدم غريه متوقعاً منه أمراً يف املستقبل وإما لكونه 
 تستحق العبادة لذاهتا لكوهنا أوثاناً ال شرف خائفاً منه فقال إبراهيم إِنََّما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاناً إشارة إىل أهنا ال

  هلا
اْعُبُدوُه َواْشكُُرواْ لَُه إِلَْيهِ قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه الَ َيْمِلكُونَ لَكُْم رِْزقاً فَاْبَتُغواْ عِنَد اللَِّه الّرْزَق َو

  ُتْرَجُعونَ
ويف املآل وهذا ألن النفع إما يف الوجود وإما يف البقاء لكن ليس منهم نفع يف إشارة إىل عدم املنفعة يف احلال 

الوجود ألن وجودهم منكم حيث ختلقوهنا وتنحتوهنا وال نفع يف البقاء ألن ذلك بالرزق وليس منهم ذلك مث بني أن 
رة إىل استحقاق عبوديته لذاته وقوله الّْرْزقِ ذلك كله حاصل من اهللا فقال فَاْبَتغُواْ ِعنَد اللَِّه الّرْزَق فقوله اللَِّه إشا

  إشارة إىل حصول النفع منه عاجالً وآجالً ويف اآلية مسائل

الزخمشري املسألة األوىل قال الَ َيْمِلكُونَ لَكُْم رِْزقاً نكرة وقال فَاْبتَُغواْ ِعنَد اللَِّه الّرْزَق معرفاً فما الفائدة فنقول قال 
كُْم رِْزقاً نكرة يف معرض النفي أي ال رزق عندهم أصالً وقال معرفة عند اإلثبات عند اهللا أي كل قال الَ َيْمِلكُونَ لَ

الرزق عنده فاطلبوه منه وفيه وجه آخر وهو أن الرزق من اهللا معروف بقوله َوَما ِمن َدابَّةٍ  ِفي االْْرضِ إِالَّ َعلَى اللَِّه 
معلوم فقال الَ َيْمِلكُونَ لَكُْم رِْزقاً لعدم حصول العلم به وقال فَاْبَتُغواْ ِعندَ  والرزق من األوثان غري)  ٦هود ( رِْزقَُها 

اللَِّه الّرْزَق املوعود به مث قال فَاْعُبُدوهُ أي اعبدوه لكونه مستحقاً للعبادة لذاته واشكروا له أي لكونه سابق النعم 
  ه لكونه مرجعاً منه يتوقع اخلري ال غريباخللق وواصلها بالرزق َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ أي اعبدو

  َوإِن ُتكَذِّبُواْ فَقَْد كَذَّبَ أَُمٌم مِّن قَْبِلكُْم َوَما َعلَى الرَّسُولِ إِالَّ الَْبالَغُ الُْمبُِني
م ملا فرغ من بيان التوحيد أتى بعده بالتهديد فقال َوإِن ُتكَذُّبواْ ويف املخاطب يف هذه اآلية وجهان أحدمها أنه قو

 إبراهيم واآلية حكاية عن قوم إبراهيم كأن إبراهيم قال لقومه ءانٍ ُتكَذّبُواْ فَقَْد كَذَّبَ أَُمٌم ّمن قَْبِلكُْم وأنا أتيت مبا
علي من التبليغ فإن الرسول ليس عليه إال البالغ والبيان والثاين أنه خطاب مع قوم حممد عليه السالم ووجهه أن 

ن ملقاصد لكنها تنسى لطيب احلكاية وهلذا كثرياً ما يقول احلاكي ألي شيء حكيت هذه احلكايات أكثرها إمنا تكو



احلكاية فالنيب عليه السالم كان مقصوده تذكري قومه حبال من مضى حىت ميتنعوا من التكذيب ويرتدعوا خوفاً من 
إن كذبتم أخاف عليكم ما جاء التعذيب فقال يف أثناء حكايتهم يا قوم إن تكذبوا فقد كذب قبلكم أقوام وأهلكوا ف

  على غريكم وعلى الوجه األول يف اآلية مسائل
املسألة األوىل أن قوله فَقَْد كَذََّب أَُمٌم كيف يفهم مع أن إبراهيم مل يسبقه إال قوم نوح وهم أمة واحدة واجلواب عنه 

نوحاً عاش ألفاً وأكثر وكان  من وجهني أحدمها أن قبل نوح كان أقوام كقوم إدريس وقوم شيث وآدم والثاين أن
  القرن ميوت وجييء أوالده واآلباء يوصون األبناء باالمتناع عن االتباع فكفى بقوم نوح أمماً

  املسألة الثانية ما الَْبلَاغُ وما الُْمبُِني فنقول البالغ هو ذكر املسائل واإلبانة هي إقامة الربهان عليه
 البيان عن وقت احلاجة ال جيوز ألن الرسول إذا بلغ شيئاً ومل يبينه فإنه مل يأت املسألة الثالثة اآلية تدل على أن تأخري
  بالبالغ املبني فال يكون آتياً مبا عليه

  أَوَلَْم َيرَْواْ كَْيَف ُيْبِدى ُء اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدهُ إِنَّ ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيسٌِري
شار إىل األصل الثاين وهو الرسالة بقوله َوَما َعلَى الرَّسُولِ إِالَّ الَْبلَاغُ الُْمبُِني ملا بني األصل األول وهو التوحيد وأ

شرع يف بيان األصل الثالث وهو احلشر وقد ذكرنا مراراً أن األصول الثالثة ال يكاد ينفصل بعضها عن بعض يف 
  ية مسائلالذكر اإلهلي فأينما يذكر اهللا تعاىل منها اثنني يذكر الثالث ويف اآل

املسألة األوىل اإلنسان مىت رأى بدء اخللق حىت يقال أََو لَْم َيرَْواْ كَْيَف يُْبِدىء اللَُّه فنقول املراد العلم الواضح الذي 
كالرؤية والعاقل بعلم أن البدء من اهللا ألن اخللق األول ال يكون من خملوق وإال ملا كان اخللق األول خلقاً أول فهو 

إن قلنا إن املراد إثبات نفس اخللق وإن قلنا إن املراد بالبدء خلق اآلدمي أوالً وباإلعادة خلق ثانياً من اهللا هذا 
فنقول العاقل ال خيفى عليه أن خالق نفسه ليس إال قادر حكيم يصور األوالد يف األرحام وخيلقه من نطفة يف غاية 

على ذلك العلم لفظ الرؤية وقال أََو لَْم َيرَْواْ أي أمل اإلتقان واإلحكام فذلك الذي خلق أوالً معلوم ظاهر فأطلق 
يعلموا علماً ظاهراً واضحاً كَْيَف ُيْبِدىء اللَُّه الَْخلَْق خيلقه من تراب جيمعه فكذبك جيمع أجزاءه من التراب ينفخ 

إنه يقول وضعه فيه روحه بل هو أسهل بالنسبة إليكم فإن من حنت حجارات ووضع شيئاً جبنب شيء ففرقه أمر ما ف
شيئاً جبنب شيء يف هذه النوبة أسهل علي ألن احلجارات منحوتة ومعلوم أن آية واحدة منها تصلح ألن تكون 

وإليه اإلشارة بقوله إِنَّ ذاِلَك )  ٢٧الروم ( جبنب األخرى وعلى هذا املخرج خرج كالم اهللا يف قوله َوُهَو أَْهَونُ 
  َعلَى اللَِّه َيسٌِري

انية قال أََو لَمْ َيَرْواْ كَْيفَ ُيْبِدىء اللَُّه الَْخلَْق علق الرؤية بالكيفية ال باخللق وما قال أو مل يروا أن اهللا خلق املسألة الث
أو بدأ اخللق والكيفية غري معلومة فنقول هذا القدر من الكيفية معلوم وهو أنه خلقه ومل يكن شيئاً مذكوراً وأنه 

  من ماء وتراب وهذا القدر كاف يف حصول العلم بإمكان اإلعادة فإن اإلعادة مثلهخلقه من نطفة هي من غذاء هو 

ل مث املسألة الثالثة مل قال ثُمَّ ُيعِيُدُه إِنَّ ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري فأبرز امسه مرة أخرى ومل يقل إن ذلك عليه يسري كما قا
 فأكده بإظهار امسه فإنه يوجب املعرفة أيضاً بكون ذلك يعيده من غري إبراز نقول مع إقامة الربهان على أنه يسري

يسرياً فإن اإلنسان إذا مسع لفظ اهللا وفهم معناه أنه احلي القادر بقدرة كاملة ال يعجزه شيء العامل بعلم حميط بذرات 
  كل جسم نافذ اإلرادة ال رادَّ ملا أراده يقطع جبواز اإلعادة

  كَْيَف َبَدأَ الَْخلَْق ثُمَّ اللَُّه ُينِشى ُء النَّْشأَةَ  االٌّ ِخَرةَ  إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر قُلْ ِسُريواْ ِفى األرض فَانظُُرواْ
اآلية املتقدمة كانت إشارة إىل العلم احلدسي وهو احلاصل من غري طلب فقال أََو لَْم َيَرْواْ على سبيل االستفهام مبعىن 

ه اآلية إن مل حيصل لكم هذا العلم فتفكروا يف أقطار األرض لتعلموا بالعلم الفكري وهذا استبعاد عدمه وقال يف هذ



ألن اإلنسان له مراتب يف اإلدراك بعضهم يدرك شيئاً من غري تعليم وإقامة برهان له وبعضهم ال يفهم إال بإبانة 
رض أي سريوا فكركم يف األرض وبعضهم ال يفهمه أصالً فقال إن كنتم لستم من القبيل األول فسريوا يف األ

  وأجيلوا ذهنكم يف احلوادث اخلارجة عن أنفسكم لتعلموا بدء اخللق ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل قال يف اآلية األوىل بلفظ الرؤية ويف هذه بلفظ النظر ما احلكمة فيه نقول العلم احلدسي أمت من العلم 

النظر يفضي إىل الرؤية يقال نظرت فرأيت واملفضي إىل الشيء دون الفكري كما تبني والرؤية أمت من النظر ألن 
  ذلك الشيء فقال يف األول أما حصلت لكم الرؤية فانظروا يف األرض لتحصل لكم الرؤية

املسألة الثانية ذكر هذه اآلية بصيغة األمر ويف اآلية األوىل بصيغة االستفهام ألن العلم احلدسي إن حصل فاألمر به 
اصل وإن مل حيصل فال حيصل إال بالطلب ألن بالطلب يصري احلاصل فكرياً فيكون األمر به تكليف ما ال حتصيل احل

  يطاق وأما العلم الفكري فهو مقدور فورد األمر به
املسألة الثالثة أبرز اسم اهللا يف اآلية األوىل عند البدء حيث قال كَْيَف يُْبِدىء اللَُّه وأضمره عند اإلعادة ويف هذه 

آلية أضمره عند البدء وأبرزه عند اإلعادة حيث قال ثُمَّ اللَُّه ألن يف اآلية األوىل مل يسبق ذكر اهللا بفعل حىت يسند ا
إليه البدء فقال َيرَْواْ كَْيَف ُيْبِدىء اللَُّه مث قال ثُمَّ ُيِعيُدُه كما يقول القائل ضرب زيد عمراً مث ضرب بكراً وال حيتاج 

اكتفاء باألول ويف اآلية الثانية كان ذكر البدء مسنداً إىل اهللا فاكتفى به ومل يربزه كقوله القائل إىل إظهار اسم زيد 
أما علمت كيف خرج زيد امسع مين كيف خرج وال يظهر اسم زيد وأما إظهاره عند اإلنشاء ثانياً حيث قال ثُمَّ 

ة فلحكمة بالغة وهي ما ذكرنا أن مع إقامة الربهان اللَُّه يُنِشىء مع أنه كان يكفي أن يقول مث ينشيء النشأة اآلخر
على إمكان اإلعادة أظهر امساً من يفهم املسمى به بصفات كماله ونعوت جالله يقطع جبواز اإلعادة فقال اهللا مظهراً 

  مربزاً ليقع يف ذهن اإلنسان من امسه كمال

فإن قيل فلم مل يقل مث اهللا يعيده لعني ما ذكرت قدرته ومشول علمه ونفوذ إرادته ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته 
من احلكمة والفائدة نقول لوجهني أحدمها أن اهللا كان مظهراً مبزراً بقرب منه وهو يف قوله كَْيفَ ُيْبِدىء اللَُّه الَْخلَْق 

ههنا مت على جواز ومل يكن بينهما إال لفظ اخللق وأما ههنا فلم يكن مذكوراً عند البدء فأظهره وثانيهما أن الدليل 
فصلت ( اإلعادة ألن الدالئل منحصرة يف اآلفاق ويف األنفس كما قال تعاىل َسنُرِيهِْم ءايَاِتَنا ِفى االْفَاقِ َوِفى أَنفُسِهِْم 

ويف اآلية األوىل أشار إىل الدليل النفسي احلاصل هلذا اإلنسان من نفسه ويف اآلية الثانية أشار إىل الدليل )  ٥٣
ن اآلفاق بقوله قُلْ ِسريُواْ ِفى االْْرضِ وعندمها مت الدليالن فأكده بإظهار امسه وما الدليل األول فأكده احلاصل م

  بالدليل الثاين فلم يقل مث اهللا يعيده
 املسألة الرابعة يف اآلية األوىل ذكر بلفظ املستقبل فقال أََو لَْم َيرَْواْ كَْيَف ُيْبِدىء وههنا قال بلفظ املاضي فقال

فَانظُُرواْ كَْيَف َبَدأَ ومل يقل كيف يبدأ فنقول الدليل األول هو الدليل النفسي املوجب للعلم احلدسي وهو يف كل 
حال يوجب العلم ببدء اخللق فقال إن كان ليس لكم علم بأن اهللا يف كل حال يبدأ خلقاً فانظروا إىل األشياء 

  ل املطلوب من هذا القدر فإنه ينشيء كما بدأ ذلكاملخلوقة ليحصل لكم علم بأن اهللا بدأ خلقاً وحيص
ٌري وفيه املسألة اخلامسة قال يف هذه اآلية إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ء قَِديٌر وقال يف اآلية األوىل إِنَّ ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيِس

دسي التام ولكن عند انضمام فائدتان إحدامها أن الدليل األول هو الدليل النفسي وهو وإن كان موجبه العلم احل
دليل اآلفاق إليه حيصل العلم العام ألنه بالنظر يف نفسه علم نفسه وحاجته إىل اهللا ووجوده منه وبالنظر إىل اآلفاق 

علم حاجة غريه إليه ووجوده منه فتم علمه بأن كل شيء من اهللا فقال عند متام ذكر الدليلني إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشى 
ِديٌر وقال عند الدليل الواحد إِنَّ ذاِلَك وهو إعادته َعلَى اللَِّه َيِسٌري الثانية هي أنا بينا أن العلم األول أمت وإن كان ْء قَ



الثاين أعم وكون األمر يسرياً على الفاعل أمت من كونه مقدوراً له بدليل أن القائل يقول يف حق من حيمل مائة من 
هل عليه فإذا سئل عن محله عشرة أمنان يقول إن ذلك عليه يسري فنقول قال اهللا تعاىل أنه قادر عليه وال يقول إنه س

إن مل حيصل لكم العلم التام بأن هذه األمور عند اهللا سهل يسري فسريوا يف األرض لتعلموا أنه مقدور ونفس كونه 
  مقدوراً كاف يف إمكان اإلعادة
وَإِلَْيِه ُتقْلَُبونَ َوَمآ أَنُتْم بُِمْعجِزِيَن ِفى األرض َوالَ ِفى السََّمآِء َوَما لَكُْم مِّن ُدوِن اللَِّه  ُيَعذُِّب َمن َيَشآُء َويَْرَحُم َمن َيَشآُء

  ِمن َوِلى ٍّ َوالَ َنصِريٍ
ملا ذكر النشأة اآلخرة ذكر ما يكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيب عدالً وحكمة وإثابة أهل اإلنابة فضالً ورمحة 

  سائلويف اآلية م
  املسألة األوىل قدم التعذيب يف الذكر على الرمحة مع أن رمحته سابقة كما قال عليه السالم

فنقول ذلك لوجهني أحدمها أن السابق ذكر الكفار فذكر العذاب لسبق ذكر ) سبقت رمحيت غضيب ( حاكياً عنه 
التوحيد التهديد بقوله َوإِن ُتكَذُّبواْ  مستحقيه حبكم اإليعاد وعقبه بالرمحة وكما ذكر بعد إثبات األصل األول وهو

وأهلكوا بالتكذيب كذلك ذكر بعد إثبات األصل اآلخر التهديد بذكر التعذيب )  ١٨العنبكوت ( فَقَْد كَذََّب أَُمٌم 
وذلك ألن اهللا ) سبقت رمحيت غضيب ( وذكر الرمحة وقع تبعاً لئال يكون العذاب مذكوراً وحده وهذا حيقق قوله 

  املقصود ذكر العذاب مل ميحضه يف الذكر بل ذكر الرمحة معه حيث كان
املسألة الثانية إذا كان ذكر هذا لتخويف العاصي وتفريح املؤمن فلو قال يعذب الكافر ويرحم املؤمن لكان أدخل 

 عذابه فنقول يف حتصيل املقصود وقوله ُيَعذُّب َمن َيَشاء ال يزجر الكافر جلواز أن يقول لعلي ال أكون ممن يشاء اهللا
هذا أبلغ يف التخويف وذلك ألن اهللا أثبت هبذا إنفاذ مشيئته إذا أراد تعذيب شخص فال مينعه منه مانع مث كان من 

املعلوم للعباد حبكم الوعد واإليعاد أنه شاء تعذيب أهل العناد فلزم منه اخلوف التام خبالف ما لو قال يعذب العاصي 
ألنه ال يفيد أنه لو شاء عذاب املؤمن لعذبه فإذا مل يفد هذا فيقول الكافر إذا مل فإنه ال يدل على كمال مشيئته 

حيصل مراده يف تلك الصورة ميكن أن حيصل يف صورة أخرى ولنضرب له مثالً فنقول إذا قيل إن امللك يقدر على 
ه قادر على ضرب ضرب كل من يف بالده وقال من خالفين أضربه حيصل اخلوف التام ملن خيالفه وإذا قيل إن

املخالفني وال يقدر على ضرب املطيعني فإذا قال من خالفين أضربه يقع يف وهم املخالف أنه ال يقدر على ضرب 
فالن املطيع فال يقدر علي أيضاً لكوين مثله ويف هذا فائدة أخرى وهو اخلوف العام والرجاء العام ألن األمن الكلي 

  ورة املطيع عاصياًمن اهللا يوجب اجلراءة فيفضي إىل صري
ب املسألة الثالثة قال ثُمَّ إِلَْيِه ُتقْلَُبونَ مع أن هذه املسألة قد سبق إثباهتا وتقريرها فلم أعادها فنقول ملا ذكر اهللا التعذي

والرمحة ومها قد يكونان عاجلني فقال تعاىل فإن تأخر عنكم ذلك فال تظنوا أنه فات فإن إليه إيابكم وعليه حسابكم 
يدخر ثوابكم وعقابكم وهلذا قال بعدها َوَما أَنُتم بِمُْعجِزِيَن يعين ال تفوتون اهللا بل االنقالب إليه وال ميكن  وعنده

اإلنفالت منه ويف تفسري هذه اآلية لطائف إحداها هي إعجاز املعذب عن التعذيب إما باهلرب منه أو الثبات له 
َما أَنُتمْ بُِمْعجِزِيَن ِفى االْْرضِ َوالَ ِفى السََّماء يعين باهلرب لو صعدمت واملقاومة معه للدفع وذكر اهللا القسمني فقال َو

إىل حمل السماك يف السماء أو هبطتم إىل موضع السموك يف املاء ال خترجون من قبضة قدرة اهللا فال مطمع يف 
ديد يشفع وال ميكن للمعذب اإلعجاز باهلرب وأما بالثبات فكذلك ألن اإلعجاز إما أن يكون باالستناد إىل ركن ش

خمالفته فيفوته املعذب ويعجز عنه أو باالنتصار بقوم يقوم معه بالدفع وكالمها حمال فإنكم مالكم من دون اهللا ويل 
يشفع وال نصري يدفع فال إعجاز ال باهلروب وال بالثبات الثانية قال َوَما أَنُتم بِمُْعجِزِيَن ومل يقل ال تعجزون بصيغة 



ك ألن نفي الفعل ال يدل على نفي الصالحية فإن من قال إن فالناً ال خييط ال يدل على ما يدل عليه قوله الفعل وذل
إنه ليس خبياط الثالثة قدم األرض على السماء والويل على النصري ألن هرهبم املمكن يف األرض فإن كان يقع منهم 

م صعود يف السماء وأما الدفع فإن العاقل ما أمكنه هرب يكون يف األرض مث إن فرضنا هلم قدرة غري ذلك فيكون هل
الدفع بأمجل الطرق فال يرتقي إىل غريه والشفاعة أمجل وألن ما من أحد يف الشاهد إال ويكون له شفيع يتكلم يف 

  حقه عند ملك وال يكون كل أحد له ناصر يعادي امللك ألجله

  أُْولَاِئَك يَِئُسواْ ِمن رَّْحَمِتى َوأُْولَاِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم َوالَِّذيَن كَفَُرواْ بِأاَياتِ اللَِّه َولِقَآِئِه
ملا بني األصلني التوحيد واإلعادة وقررمها بالربهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل فقال َوالَِّذيَن كَفَرُواْ بِئَاَياتِ 

ية دالة على وحدانيته فإذا أشرك كفر بآيات اهللا وإشارة إىل اللَِّه َوِلقَاِئِه إشارة إىل الكفار باهللا فإن هللا يف كل شيء آ
املنكر للحشر فإن من أنكره كفر بلقاء اهللا فقال أُْولَِئَك يَِئُسواْ ِمن رَّْحَمِتى ملا أركوا أخرجوا أنفسهم عن حمل الرمحة 

حمالً للرمحة فإذا جعلوا  ألن من يكون له جهة واحدة تدفع حاجته ال غري يرحم وإذا كان له جهات متعددة ال يبقى
هلم آهلة مل يعترفوا باحلاجة إىل طريق متعني فييأسوا من رمحة اهللا وملا أنكروا احلشر وقالوا ال عذاب فناسب تعذيبهم 

حتقيقاً لألمر عليهم وهذا كما أن امللك إذا قال أعذب من خيالفين فأنكره بعيد عنه وقال هو ال يصل إيل فإذا أحضر 
منه أن يعذبه ويقول هل قدرت وهل عذبت أم ال فإذن تبني أن عدم الرمحة يناسب اإلشراك  بني يديه حيسن

والعذاب األليم يناسب إنكار احلشر مث إن يف اآلية فوائد إحداها قوله أُْولَِئَك يَِئُسواْ حىت يكون منبئاً عن حصر 
قال أولئك الذين كفروا بآيات اهللا ولقائه يئسوا من رمحيت الناس فيهم وقال أيضاً أُْولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم لذلك ولو 

وهلم عذاب أليم ما كان حيصل هذه الفائدة فإن قال قائل لو اكتفي بقوله أُْولَاِئَك مرة واحدة كان يكفي يف إفادة ما 
نحصر فيهم ذكر مث قلنا ال وذلك ألنه لو قال أولئك يئسوا وهلم عذاب كان يذهب وهم أحد إىل أن هذا اجملموع م

فال يوجد اجملموع إال فيهم ولكن واحداً منهما وحده ميكن أن يوجد يف غريهم فإذا قال أولئك يئسوا وأولئك هلم 
عذاب أفاد أن كل واحد ال يوجد إال فيهم الثانية عند ذكر الرمحة أضافها إىل نفسه فقال رمحيت وعند العذاب مل 

هلم ولزومها له الثالثة أضاف اليأس إليهم بقوله أُْولَِئكَ َيِئسُواْ فحرمها يضفه لسبق رمحته وإعالماً لعباده بعمومها 
عليهم ولو طمعوا ألباحها هلم فلو قال قائل ما ذكرت من مقابلة األمرين ومها اليأس والعذاب بأمرين ومها الكفر 

شر أو ال يكون اليأس ملن كفر باآليات والكفر باللقاء يقتضي أن ال يكون العذاب األليم ملن كفر باهللا واعترف باحل
باحلشر وآمن باهللا فنقول معىن اآلية أهنم يئسوا وهلم عذاب أليم زائد بسبب كفرهم باحلشر وال شك أن التعذيب 
بسبب الكفر باحلشر ال يكون إال للكافر باحلشر وأما اآلخر فالكافر باحلشر ال يكون مؤمناً باهللا ألن اإلميان به ال 

  فيما قاله واحلشر من مجلة ذلك يصح إال إذا صدقه
   الّيَاٍت لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَفََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَن قَالُواْ اقُْتلُوُه أَوْ َحرِّقُوُه فَأَْنَجاُه اللَُّه ِمَن النَّارِ إِنَّ ِفى ذاِلَك

بقي األمر من جانبهم إما اإلجابة أو اإلتيان مبا ملا أتى إبراهيم عليه السالم ببيان األصول الثالثة وأقام الربهان عليه 
  يصلح أن يكون جوابه فلم يأتوا إال بقوهلم اقُْتلُوُه أَْو َحّرقُوُه ويف اآلية مسائل

من وجهني أحدمها أنه خرج ) اجلواب عنه ( املسألة األوىل كيف مسى قوهلم اقُْتلُوُه جواباً مع أنه ليس جبواب فنقول 
تكرب كما يقول امللك لرسول خصمه جوابكم السيف مع أن السيف ليس جبواب وإمنا معناه ال منهم خمرج كالم امل

أقابله باجلواب وإمنا أقابله بالسيف فكذلك قالوا ال جتيبوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه الثاين هو أن اهللا أراد بيان 
 أهنم مل يكن هلم جواب أصال وذلك ألن ضالهلم وهو أهنم ذكروا يف معرض اجلواب هذا مع أنه ليس جبواب فتبني



من ال جييب غريه ويسكت ال يعلم أنه ال يقدر على اجلواب جلواز أن يكون سكوته لعدم االلتفات أما إذا أجاب 
  جبواب فاسد علم أنه قصد اجلواب وما قدر عليه

أيضاً هم فيكون اآلمر نفس املأمور  املسألة الثانية القائلون الذين قالوا اقتلوه هم قومه واملأمورون بقوهلم اقتلوه
فنقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها أن كل واحد منهم قال ملن عداه اقتلوه فحصل األمر من كل واحد وصار 

املأمور كل واحد وال احتاد ألن كل واحد أمر غريه وثانيهما هو أن اجلواب ال يكون إال من األكابر والرؤساء فإذا 
يقال اتفق أهل البلدة على هذا وال يلتفت إىل عدم قول العبيد واألرذال فكان جواب قومه قال أعيان بلد كالما 

  وهم الرؤساء أن قالوا ألتباعهم وأعواهنم اقتلوه ألن اجلواب ال يباشره إال األكابر والقتل ال يباشره إال األتباع
ينفك عن األول كما يقال زوج أو فرد ويقال هذا إنسان أو املسألة الثالثة ِلُبُعولَِتهِنَّ أَْو يذكر بني أمرين الثاين منهما 

حيوان يعين إن مل يكن إنساناً فهو حيوان وال يصح أن يقال هذا حيوان أو إنسان إذ يفهم منه أنه يقول هو حيوان 
 فإن مل يكن حيواناً فهو إنسان وهو حمال لكن التحريق مشتمل على القتل فقوله اقتلوه أو حرقوه كقول القائل

حيوان أو إنسان اجلواب عنه من وجهني أحدمها أن االستعمال على خالف ما ذكر شائع ويكون أَْو مستعمال يف 
موضع بل كما يقول القائل أعطيته ديناراً أو دينارين وكما يقول القائل أعطه ديناراً بل دينارين قال اهللا تعاىل قُمِ 

فكذلك ههنا اقتلوه أو زيدوا على القتل )  ٤ ٢املزمل ( ِمْنُه قَِليالً أَْو زِْد َعلَْيِه الَّْيلَ إِالَّ قَِليالً ّنْصفَهُ أَوِ انقُْص 
وحرقوه اجلواب الثاين هو أنا نسلم ما ذكرمت واألمر هنا كذلك ألن التحريق فعل مفض إىل القتل وقد يتخلف عنه 

يصح أن يقال احترق فالن وأحرقه فالن  القتل فإن من ألقى غريه يف النار حىت احترق جلده بأسره وأخرج منها حياً
وما مات فكذلك ههنا قالوا اقتلوه أو ال تعجلوا قتله وعذبوه بالنار وإن ترك مقالته فخلوا سبيله وإن أصر فخلوا يف 

  النار مقيله
هو األصح املوافق لقوله مث قال تعاىل فَأَْنَجاُه اللَُّه ِمَن النَّارِ اختلف العقالء يف كيفية اإلجناء بعضهم قال برد النار و

وبعضهم قال خلق يف إبراهيم كيفية استربد معها النار وقال بعضهم ترك )  ٦٩األنبياء ( تعاىل قُلَْنا يانَاُر كُونِى َبرْداً 
إبراهيم على ما هو عليه والنار على ما كانت عليه ومنع أذى النار عنه والكل ممكن واهللا قادر عليه وأنكر بعض 

أما سلب احلرارة عن النار قالوا احلرارة يف النار ذاتية كالزوجية يف األربعة ال ميكن أن تفارقها وأما  األطباء الكل
خلق كيفية تستربد النار فألن املزاج اإلنساين له طرفا تفريط وإفراط فلو خرج عنهما ال يبقى إنساناً أو ال يعيش 

  اًمثال املزاج إن كان البارد فيه عشرة أجزاء يكون إنسان

فإن صار أحد عشر ال يكون إنساناً وإن صارت األجزاء الباردة مخسة يبقى إنساناً فإذا صارت أربعة ال يبقى إنساناً 
لكن الربودة اليت يستربد معها النار مزاج السمندل فلو حصل يف اإلنسان ملات أو لكان ذلك فإن النفس تابعة 

ار والنار كما هي والقطنة كما هي وال حتترق فنقول اآلية رد للمزاج وأما الثالث فمحال أن تكون القطنة يف الن
عليهم والعقل موافق للنقل أما األول فلوجهني أحدمها أن احلرارة يف النار تقبل االشتداد والضعف فإن النار يف 
كانت  الفحم إذا نفخ فيه يشتد حىت يذيب احلديد وإن مل ينفخ ال يشتد لكن الضعف هو عدم بعض من احلرارة اليت

يف النار فإذا أمكن عدم البعض جاز عدم بعض آخر من ذلك عليها إىل أن ينتهي إىل حد ال يؤذي اإلنسان وال 
كذلك الزوجية فإهنا ال تشتد وال تضعف والثاين وهو أن يف أصول الطب ذكر أن النار هلا كيفية حارة كما أن املاء 

ودة وهو ماء فكذلك النار تزول عنها احلرارة وتبقى ناراً وهو نور له كيفية باردة لكن رأينا أن املاء تزول عنه الرب
غري حمرق وأما الثاين فأيضاً ممكن وقوهلم مدفوع من وجهني أحدمها منع أصلهم من كون النفس تابعة للمزاج بل 

م ال يلزم اهللا قادر على أن خيلق النفس اإلنسانية يف املزاج الذي مثل مزاج اجلمد وثانيهما أن نقول على أصلك



احملال ألن الكيفية اليت ذكرناها تكون يف ظاهر كاألجزاء الرشية عليه وال يتأدى إىل القلب واألعضاء الرئيسة أال 
ترى أن اإلنسان إذا مس اجلمد زماناً مث مس مجرة نار ال تؤثر النار يف إحراق يده مثل ما تؤثر يف إحراق يد من 

ل يد هذا فإذا جاز وجود كيفية يف ظاهر جلد اإلنسان متنع تأثري النار فيه أخرج يده من جيبه وهلذا حتترق يده قب
باإلحراق زماناً فيجوز أن تتجدد تلك الكيفية حلظة فلحظة حىت ال حتترق وأما الثالث فمجرد استبعاد بيان عدم 

  االعتياد وحنن نسلم أن ذلك غري معتاد ألنه معجز واملعجز ينبغى أن يكون خارقاً للعادة
  قال تعاىل إِنَّ ِفى ذاِلَك آليَاٍت لّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ يعين يف إجنائه من النار آليات وهنا مسائل مث

وقال ههنا الََياتٍ باجلمع ألن )  ١٥العنكبوت ( املسألة األوىل قال يف إجناء نوح وأصحاب السفينة َجَعلَْناَها ءاَيةً  
فيه من اآلية إال بسبب إعالم اهللا إياه باالختاذ وقت احلاجة فإنه لواله اإلجناء بالسفينة شيء تتسع له العقول فلم يكن 

ملا اختذه لعدم حصول علمه مبا يف الغيب وبسبب أن اهللا صان السفينة عن املهلكات كالرياح العاصفة وأما اإلجناء 
  من النار فعجيب فقال فيه آيات

وقال ههنا لّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ خص اآليات باملؤمنني ألن السفينة )  ٩١ياء األنب( املسألة الثانية قال هناك لّلْعَالَِمَني إِنَّ 
مل يبق فلم يظهر ملن ) فإنه ( بقيت أعواماً حىت مر عليها الناس ورأوها فحصل العلم هبا لكل أحد وأما تربيد النار 

إبراهيم بسبب اهتدائه يف نفسه يعده إال بطريق اإلميان به والتصديق وفيه لطيفة وهي أن اهللا ملا برد النار على 
وهدايته ألبناء جنسه وقد قال اهللا للمؤمنني بأن هلم أسوة حسنة يف إبراهيم فحصل للمؤمنني بشارة بأن اهللا يربد 

  عليهم النار يوم القيامة فقال إن يف ذلك التربيد آليات لقوم يؤمنون
ُه ألن السفينة ما صارت آية يف نفسها ولوال خلق اهللا الطوفان املسألة الثالثة قال هناك َجَعلَْناَها وقال ههنا َجَعلْنَا

لبقي فعل نوح سفها فاهللا تعاىل جعل السفينة بعد وجودها آية وأما تربيد النار فهو يف نفسه آية إذا وجدت ال حتتاج 
  إىل أمر آخر كخلق الطوفان حىت يصري آية

 ْوثَاناً مََّودَّةَ  َبْينِكُْم ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ  َيكْفُُر بَْعُضكُْم بِبَْعضٍ َوَيلَْعُنَوقَالَ إِنََّما اتََّخذُْتْم مِّن ُدوِن اللَِّه أَ
  َبْعُضكُْم بَْعضاً َوَمأَْواكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم مِّن نَّاِصرِيَن

هم عليه وقال إذا بينت لكم فساد مذهبكم وما كان  ملا خرج إبراهيم من النار عاد إىل عذل الكفار وبيان فساد ما
لكم جواب وال ترجعون عنه فليس هذا إال تقليداً فإن بني بعضكم وبعض مودة فال يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه 
يف السرية والطريقة أو بينكم وبني آبائكم مودة فورثتموهم وأخذمت مقالتهم ولزمتم ضاللتهم وجهالتهم فقوله إِنََّما 

َودَّةَ  اتََّخذُْتْم مََّودَّةَ  َبْينِكُْم يعين ليس بدليل أصال وفيه وجه آخر وهو حتقيق دقيق وهو أن يقال قوله إِنََّما اتََّخذُْتْم مَّ
َبْينِكُْم أي مودة بني األوثان وبني عبدهتا وتلك املودة هي أن اإلنسان مشتمل على جسم وعقل وجلسمه لذات 

قلية مث إن من غلبت فيه اجلسمية ال يلتفت إىل اللذات العقلية ومن غلبت عليه العقلية ال جسمانية ولعقله لذات ع
يلتفت إىل اللذات اجلسمانية كاجملنون إذا احتاج إىل قضاء حاجة من أكل أو شرب أو إراقة ماء وهو بني قوم من 

يلتفت إىل اللذة العقلية من حسن  األكابر يف جممع حيصل ما فيه لذة جسمه من األكل وإراقة املاء وغريمها وال
السرية ومحد األوصاف ومكرمة األخالق والعاقل حيمل األمل اجلسماين وحيصل اللذة العقلية حىت لو غلبت قوته 

الدافعة على قوته املاسكة وخرج منه ريح أو قطرة ماء يكاد ميوت من اخلجالة واألمل العقلي إذا ثبت هذا فهم كانوا 
اجلسمية عليهم فلم يتسع عقلهم ملعبود ال يكون فوقهم وال حتتهم وال ميينهم وال يسارهم وال قليلي العقل غلبت 

قدامهم وال وراءهم وال يكون جسماً من األجسام وال شيئاً يدخل يف األوهام ورأوا األجسام املناسبة للغالب فيهم 
مث قال تعاىل ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ  َيكْفُُر َبْعُضكُمْ مزينة جبواهر فودوها فاختاذهم األوثان كان مودة بينهم وبني األوثان 



بَِبْعضٍ يعين يوم يزول عمى القلوب وتتبني األمور للبيب والغفول يكفر بعضكم ببعض ويعلم فساد ما كان عليه 
قعتين يف فيقول العابد ما هذا معبودي ويقول املعبود ما هؤالء عبديت ويلعن بعضكم بعضاً ويقول هذا لذاك أنت أو

العذاب حيث عبدتين ويقول ذاك هلذا أنت أوقعتين فيه حيث أضللتين بعبادتك ويريد كل واحد أن يبعد صاحبه 
باللعن وال يتباعدون بل هم جمتمعون يف النار كما كانوا جمتمعني يف هذه الدار كما قال تعاىل َوَمأَْواكُُم النَّاُر مث قال 

َن يعين ليس تلك النار مثل ناركم اليت أجنى اهللا منها إبراهيم ونصره فأنتم يف النار وال ناصر تعاىل َوَما لَكُْم ّمن نَّاِصرِي
  لكم وههنا مسائل

على لفظ الواحد وقال ههنا )  ١١٦التوبة ( املسألة األوىل قال قبل هذا َوَما لَكُم ّمن ُدوِن اللَِّه ِمن َوِلّي َوالَ َنِصريٍ 
ن نَّاصِرِيَن واحلكمة فيه أهنم ملا أرادوا إحراق إبراهيم عليه السالم قالوا حنن ننصر آهلتنا على لفظ اجلمع َوَما لَكُْم ّم

فقال أنتم ادعيتم أن هلؤالء ناصرين فما لكم )  ٦٨األنبياء ( كما حكى اهللا تعاىل عنهم َحّرقُوُه َوانُصرُواْ ءالَِهَتكُْم 
  بق منهم دعوى الناصرين فنفى اجلنس بقوله َوالَ َنصِريٍوهلم أي لألوثان وعبدهتا من ناصرين وأما هناك ما س

يل املسألة الثانية قال هناك َمالَكُْم ّمن ُدوِن اللَِّه ِمن َوِلّي َوالَ َنِصريٍ وما ذكر الويل ههنا فنقول قد بينا أن املراد بالو
أي ما لكم كلكم مل يقل شفيع  الشفيع يعين ليس لكم شافع وال نصري دافع وههنا ملا كان اخلطاب دخل فيه األوثان

ألهنم كانوا معترفني أن كلهم ليس هلم شافع ألهنم كانوا يدعون أن آهلتهم شفعاء كما قال تعاىل عنهم هَُؤالء 
والشفيع ال يكون له شفيع فما نفى عنهم الشفيع لعدم احلاجة إىل نفيه العترافهم به وأما )  ١٨يونس ( ُشفََعاُؤَنا 

  عهم وهم كانوا يدعون أن ألنفسهم شفعاء فنفىهناك فكان الكالم م
املسألة الثالثة قال هناك َما لَكُْم ّمن ُدونِِه اللَِّه فذكر على معىن االستثناء فيفهم أن هلم ناصراً وولياً هو اهللا وليس هلم 

ى أهنم يف الدنيا فقال هلم غريه ويل وناصر وقال ههنا َما لَكُم ّمْن نَّاِصرِيَن من غري استثناء فنقول كان ذلك وارداً عل
يف الدنيا ال تظنوا أنكم تعجزون اهللا فما لكم أحد ينصركم بل اهللا تعاىل ينصركم إن تبتم فهو ناصر معد لكم مىت 

ام ألن أردمت استنصرمتوه بالتوبة وهذا يوم القيامة كما قال تعاىل ثُمَّ َيْوَم الْقَِياَمةِ  َيكْفُُر بَْعُضكُْم بِبَْعضٍ وعدم الناصر ع
  التوبة يف ذلك اليوم ال تقبل فسواء تابوا أو مل يتوبوا ال ينصرهم اهللا وال ناصر هلم غريه فال ناصر هلم مطلقاً

  فَأاَمَن لَُه لُوطٌ َوقَالَ إِنِّى ُمهَاجٌِر إِلَى رَبِّى إِنَُّه ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم
اجٌِر إِلَى َرّبى أي إىل حيث أمرين بالتوجه إليه إِنَُّه ُهَو الْعَزِيزُ يعين ملا رأى لوط معجزته آمن وقال إبراهيم إِّنى ُمَه

  الَْحِكيُم عزيز مينع أعدائي عن إيذائي بعزته وحكيم ال يأمرين إال مبا يوافق لكمال حكمته ويف اآلية مسائل
ط كانت عالية وبقاؤه إىل هذا الوقت املسألة األوىل قوله فَئَاَمَن لَُه لُوطٌ أي بعد ما رأى منه املعجز القاهر ودرجة لو

وكان نري القلب قبله قبل الكل ) صلى اهللا عليه وسلم ( مما ينقص من الدرجة أال ترى أن أبا بكر ملا قبل دين حممد 
من غري مساع تكلم احلصى وال رؤية انشقاق القمر فنقول إن لوطاً ملا رأى معجزته آمن برسالته وإما بالوحدانية 

  حسن مقالته وإليه أشار بقوله فَئَاَمَن لَُه لُوطٌ وما قال فآمن لوط فآمن حيث مسع
املسألة الثانية ما تعلق قوله وقال إِّنى ُمهَاجٌِر إِلَى رَّبى مبا تقدم فنقول مبا بالغ إبراهيم يف اإلرشاد ومل يهتد قومه 

هاجرة ألن اهلادي إذا هدى قومه ومل وحصل اليأس الكلي حيث رأى القوم اآلية الكربى وَلَْم ُيْؤِمنُواْ وجبت امل
ينتفعوا فبقاؤه فيهم مفسدة ألنه إن دام على اإلرشاد كان اشتغاال مبا ال ينتفع به مع علمه فيصري كمن يقول للحجر 

صدق وهو عبث أو يسكت والسكوت دليل الرضا فيقال بأنه صار منا ورضي بأفعالنا وإذا مل يبق لإلقامة وجه 
  وجبت املهاجرة

ألة الثالثة قال مَُهاجِرٌ إِلَى رَّبى ومل يقل مهاجر إىل حيث أمرين ريب مع أن املهاجرة إىل الرب توهم اجلهة فنقول املس



قوله ُمَهاجٌِر إىل حيث أمرين ريب ليس يف االخالص كقوله إِلَى رَّبى ألن امللك إذا صدر منه أمر برواح األجناد إىل 
نفسه يصيبه فقد هاجر إىل حيث أمره امللك ولكن ال ) يف ( فر إليه لغرض املوضع الفالين مث إن واحداً منهم سا

  خملصاً لوجهه فقال مَُهاجٌِر إِلَى رَّبى يعين توجهي إىل اجلهة املأمور باهلجرة إليها ليس طلباً للجهة إمنا هو طلب هللا

وَّةَ  َوالِْكتَاَب َوَءاَتْيَناهُ أَجَْرُه ِفى الدُّنَْيا َوإِنَُّه ِفى الٌّ ِخَرةِ  لَِمَن َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َوَجَعلَْنا ِفى ذُرِّيَِّتِه النُُّب
  الصَّاِلحَِني

أن أثر رمحة اهللا يف أمرين يف )  ٧العنكبوت ( قد ذكرنا يف تفسري قوله تعاىل لَُنكَفَّرنَّ َعنُْهْم َسّيئَاتِهِْم َولََنجْزَِينَُّهْم 
اب واالمتنان حبسن الثواب وهو واصل إىل املؤمن يف الدار اآلخرة قطعاً حبكم وعد اهللا نفي األمان من سوء العذ

العذاب عنه لنفيه الشرك وإثبات الثواب إلثباته الواحد ولكن هذا ليس بواجب احلصول يف الدنيا فإن كثرياً ما 
ان يف الدنيا أما دفع العذاب العاجل يكون الكافر يف رغد واملؤمن جائع يف يومه متفكر يف أمر غده لكنهما مطلوب

فعذاب الفقر إشارة إىل دفع ) وقنا عذاب الفقر والنار ( قوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( فألنه ورد يف دعاء النيب 
إذا )  ٢٠١بقرة ال( العذاب العاجل وأما الثواب العاجل ففي قوله َربََّنا ءاِتَنا ِفى الدُّْنَيا َحَسَنةً  َوِفي االِْخَرةِ  َحَسَنةً  

علم هذا فنقول إن إبراهيم عليه السالم ملا أتى ببيان التوحيد أوال دفع اهللا عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار وملا 
أتى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم عى التكذيب وإضرارهم به بالتعذيب أعطاه اجلزاء اآلخر وهو الثواب العاجل 

لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب ويف اآلية لطيفة وهي أن اهللا بدل مجيع أحوال إبراهيم يف الدنيا وعدده عليه بقوله َوَوَهْبَنا 
بأضدادها ملا أراد القوم تعذيبه بالنار وكان وحيداً فريداً فبدل وحدته بالكثرة حىت مأل الدنيا من ذريته وملا كان أوال 

 أقاربه بأقارب مهتدين هادين وهم ذريته الذين جعل اهللا قومه وأقاربه القريبة ضالني مضلني من مجلتهم آزر بدل اهللا
فيهم النبوة والكتاب وكان أوال ال جاه له وال مال ومها غاية اللذة الدنيوية آتاه اهللا أجره من املال واجلاه فكثر ماله 

هب وأما اجلاه حىت كان له من املواشي ما علم اهللا عدده حىت قيل إنه كان له اثنا عشر ألف كلب حارس بأطواق ذ
فصار حبيث يقرن الصالة عليه بالصالة على سائر األنبياء إىل يوم القيامة فصار معروفاً بشيخ املرسلني بعد إن كان 

وهذا الكالم ال يقال إال يف جمهول بني )  ٦٠األنبياء ( خامالً حىت قال قائلهم َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُرُُهْم ُيقَالُ لَُه إِْبراهِيُم 
مث إن اهللا تعاىل قال َوإِنَُّه ِفى االِْخَرةِ  لَِمَن الصَّاِلِحَني يعين ليس له هذا يف الدنيا فحسب كما يكون ملن قدم له الناس 

ثواب حسناته أو أملى له استدراجاً ليكثر من سيئاته بل هذا له عجالة وله يف اآلخرة ثواب الداللة والرسالة وهو 
احلاً أعلى مراتبه ملا بينا أن الصاحل هو الباقي على ما ينبغي يقال الطعام بعد كونه من الصاحلني فإن كون العبد ص

صاحل أي هو باق على ما ينبغي ومن بقي على ما ينبغي ال يكون يف عذاب ويكون له كل ما يريد من حسن ثواب 
  ويف اآلية مسألتان

ر اهللا بالذبح وانقاد حلكم اهللا فلم مل يذكر املسألة األوىل أن إمساعيل كان من أوالده الصاحلني وكان قد أسلم ألم
فيقال هو مذكور يف قوله َوَجَعلَْنا ِفى ذُّريَِّتِه النُّبُوَّةَ  ولكن مل يصرح بامسه ألنه كان غرضه تبيني فضله عليه هببة 

ئل إن األوالد واألحفاد فذكر من األوالد واحداً وهو األكرب ومن األحفاد واحداً وهو األظهر كما يقول القا
السلطان يف خدمته امللوك واألمراء امللك الفالين واألمري الفالين وال يعدد الكل ألن ذكر ذلك الواحد لبيان اجلنس 

  ال خلصوصيته ولو ذكر غريه لفهم منه التعديد واستيعاب الكل

  بالذكر فيظن أنه ليس معه غري املذكورين
ة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن يسوى بني ولديه فكيف املسألة الثانية أن اهللا تعاىل جعل يف ذريته النبو



صارت النبوة يف أوالد إسحاق أكثر من النبوة يف أوالد إمساعيل فنقول اهللا تعاىل قسم الزمان من وقت إبراهيم إىل 
رى واحداً بعد القيامة قسمني والناس أمجعني فالقسم األول من الزمان بعث اهللا فيه أنبياء فيهم فضائل مجة وجاؤا تت

واحد وجمتمعني يف عصر واحد كلهم من ورثة اسحاق عليه السالم مث يف القسم الثاين من الزمان أخرج من ذرية 
) صلى اهللا عليه وسلم ( ولده اآلخر وهو إمساعيل واحداً مجع فيه ما كان فيهم وأرسله إىل كافة اخللق وهو حممد 

ن أوالد إسحاق أكثر من أربعة آالف سنة فال يبعد أن يبقى اخللق على وجعله خامت النبيني وقد دام اخللق على دي
  دين ذرية إمساعيل مثل ذلك املقدار

قْطَُعونَ كُْم لَتَأُْتونَ الرِّجَالَ َوَتَولُوطاً إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه إِنَّكُْم لَتَأُْتونَ الْفَاِحَشةَ  َما َسَبقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد مَِّن الْعَالَِمَني أَِئنَّ
إِن كُنَت ِمَن الصَّاِدِقَني قَالَ  السَّبِيلَ َوَتأْتُونَ ِفى َناِديكُُم الْمُْنكََر فََما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه إِالَّ أَن قَالُواْ ائِْتَنا بَِعذَابِ اللَِّه

  َربِّ انُصرْنِى َعلَى الْقَْومِ الْمُفِْسِديَن
  وههنا مسائل)  ١٦العنكبوت ( وله َوإِْبراهِيَم إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه اإلعراب يف لوط والتفسري كما ذكرنا يف ق

 املسألة األوىل قال إبراهيم لقومه اْعُبُدواْ اللََّه وقال عن لوط ههنا أنه قال لقومه لَتَأُْتونَ الْفَاِحَشةَ  فنقول ملا ذكر اهللا
ط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول ال بد من لوطاً عند ذكر إبراهيم وكان لوط يف زمان إبراهيم مل يذكر عن لو

أن يقول ذلك فنقول حكاية لوط وغريها ههنا ذكرها اهللا على سبيل االختصار فاقتصر على ما اختص به لوط وهو 
إِلَاهٍ  املنع من الفاحشة ومل يذكر عنه األمر بالتوحيد وإن كان قاله يف موضع آخر حيث قال اْعُبدُواْ اللََّه َما لَكُم ّمْن

ألن ذلك كان قد أتى به إبراهيم وسبقه فصار كاملختص به ولوط يبلغ ذلك عن إبراهيم )  ٥٩األعراف ( غَْيُرُه 
ومل مينعهم منه فذكر كل واحد ) يف زمنه ( وأما املنع من عمل قوم لوط كان خمتصاً بلوط فإن إبراهيم مل يظهر ذلك 

  مبا اختص به وسبق به غريه
مل مسى ذلك الفعل فاحشة فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه مث إن الشهوة والغضب صفتا قبح  املسألة الثانية

لوال مصلحة ما كان خيلقهما اهللا يف اإلنسان فمصلحة الشهوة الفرجية هي بقاء النوع بتوليد الشخص وهذه 
ب كان يفىن النوع بفناء القرن املصلحة ال حتصل إال بوجود الولد وبقائه بعد األب فإنه لو وجد ومات قبل األ

األول لكن الزنا قضاء شهوة وال يفضي إىل بقاء النوع ألنا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد األب لكن الزنا 
  وإن كان يفضي إىل وجود الولد ولكن ال يفضي إىل بقائه ألن املياه إذا

ق عليه فيضيع ويهلك فال حيصل مصلحة البقاء فاذن الزنا اشتبهت ال يعرف الوالد ولده فال يقوم بتربيته واإلنفا
شهوة قبيحة خالية عن املصلحة اليت ألجلها خلقت فهو قبيح ظاهر قبحه حيث ال تستره املصلحة فهو فاحشة وإذا 

كان الزنا فاحشة مع أنه يفضي إىل وجود الولد ولكن ال يفضي إىل بقائه فاللواطة اليت ال تفضي إىل وجوده أوىل 
  أن تكون فاحشةب

املسألة الثالثة اآلية دالة على وجوب احلد يف اللواطة ألهنا مع الزنا اشتركت يف كوهنما فاحشة حيث قال اهللا تعاىل 
واشتراكهما يف الفاحشة يناسب الزجر عنه فما شرع زاجراً )  ٣٢اإلسراء ( َوالَ َتقْرَُبواْ الزَّنى إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً  

اً ههنا وهذا وإن كان قياساً إال أن جامعه مستفاد من اآلية ووجه آخر وهو أن اهللا جعل عذاب هناك يشرع زاجر
من أتى هبا إمطار احلجارة حيث أمطر عليهم حجارة عاجالً فوجب أن يعذب من أتى به بإمطار احلجارة به عاجالً 

أن قبلهم مل يأت أحد هبذا القبيح وهذا ظاهر والثاين وهو الرجم وقوله َما َسبَقَكُمْ بَِها ِمْن أََحٍد حيتمل وجهني أحدمها 
أن قبلهم رمبا أتى به واحد يف الندرة لكنهم بالغوا فيه فقال هلم ما سبقكم هبا من أحد كما يقال إن فالناً سبق 

َتقْطَُعونَ السَّبِيلَ بياناً ملا البخالء يف البخل وسبق اللئام يف اللؤم إذا زاد عليهم مث قال تعاىل أَئِنَّكُْم لََتأُْتونَ الّرَجالَ َو



ذكرنا يعىن تقضون الشهوة بالرجال مع قطع السبيل املعتاد مع النساء املشتمل على املصلحة اليت هي بقاء النوع 
 ( )حىت يظهر أنه قبيح مل يستر قبحه مصلحة وحينئذ يصري هذا كقوله تعاىل أََتأُْتونَ الّرجَالَ َشْهَوةً  ّمن ُدوِن الّنَساء 

يعىن إتيان النساء شهوة قبيحة مستترة باملصلحة فلكم دافع حلاجتكم ال فاحشة فيه وتتركونه وتأتون الرجال شهوة 
مع الفاحشة وقوله وََتأُْتونَ ِفى نَادِيكُُم الُْمْنكََر يعين ما كفاكم قبح فعلكم حىت تضمون إليه قبح اإلظهار وقوله فََما 

   كقوله يف قصة إبراهيم َوَما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه ويف اآلية مسائلكَانَ َجَواَب قَْوِمِه يف التفسري
وقال قوم لوط ائِْتَنا بَِعذَابِ اللَِّه وما هددوه مع )  ٢٤العنكبوت ( املسألة األوىل قال قوم إبراهيم اقُْتلُوُه أَْو َحّرقُوُه 

هيم كان يقدح يف دينهم ويشتم آهلتهم بتعديد أن إبراهيم كان أعظم من لوط فإن لوطاً كان من قومه فنقول إن إبرا
صفات نقصهم بقوله ال يسمع وال يبصر وال يغىن والقدح يف الدين صعب فجعلوا جزاءه القتل والتحريق ولوط 
كان ينكر عليهم فعلهم وينسبهم إىل ارتكاب احملرم وهم ما كانوا يقولون إن هذا واجب من الدين فلم يصعب 

قوم إبراهيم قول إبراهيم فقالوا إنك تقول إن هذا حرام واهللا يعذب عليه وحنن نقول ال عليهم مثل ما صعب على 
يعذب فإن كنت صادقاً فأتنا بالعذاب فإن قيل إن اهللا تعاىل قال يف موضع آخر فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَن قَالُواْ 

قال ههنا فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَن قَالُواْ ائِْتَنا فكيف اجلمع فنقول و)  ٥٦النمل ( أَخْرُِجواْ ءالَ لُوٍط ّمن قَْريَِتكُْم 
لوط كان ثابتاً على اإلرشاد مكرراً عليهم التغيري والنهي والوعيد فقالوا أوال ائتنا مث ملا كثر منه ذلك ومل يسكت 

ذكرهم مبا ال حيب اهللا فَقَالَ َرّب انصُرْنِى َعلَى عنهم قالوا أخرجوا مث إن لوطاً ملا يئس منهم طلب النصرة من اهللا و
  الْقَْومِ الْمُفِْسِديَن فإن اهللا ال حيب املفسدين حىت ينجز النصر

واعلم أن نبياً من األنبياء ما طلب هالك قوم إال إذا علم أن عدمهم خري من وجودهم كما قال نوح إِنَّكَ إِن َتذَْرُهمْ 
  يعين املصلحلة إما فيهم حاال أو بسببهم مآال وال)  ٢٧نوح ( َيِلدُواْ إِالَّ فَاجِراً كَفَّاراً ُيِضلُّواْ ِعَباَدَك َوالَ 

مصلحة فيهم فإهنم يضلون يف احلال ويف املآل فإهنم يوصون األوالد من صغرهم باالمتناع من االتباع فكذلك لوط 
لد صاحل يعبد اهللا بطلت املصلحة حاال ومآال ملا رأى أهنم يفسدون يف احلال واشتغلوا مبا ال يرجى معه منهم و

  فعدمهم صار خرياً فطلب العذاب
نُواْ ظَاِلِمَني قَالَ إِنَّ ِفيَها لُوطاً َولَمَّا َجآَءْت ُرُسلَُنآ إِْبَراهِيَم بِالُْبْشَرى قَالُوا إِنَّا ُمْهِلكُو أَْهلِ َهاِذِه الْقَْرَيةِ  إِنَّ أَْهلََها كَا

  ْعلَُم بَِمن ِفيَها لَنَُنجَِّينَُّه َوأَْهلَُه إِالَّ اْمرَأََتُه كَاَنْت ِمَن الَْغابِرِيَنقَالُواْ َنْحُن أَ
ملا دعا لوط على قومه بقوله َرّب انصُرْنِى استجاب اهللا دعاءه وأمر مالئكته بإهالكهم وأرسلهم مبشرين ومنذرين 

أَْهلِ َهاِذِه الْقَْرَيةِ  يعين أهل سدوم ويف اآلية لطيفتان إحدامها  فجاءوا إبراهيم وبشروه بذرية طيبة وقالوا أََناْ ُمْهِلكُو
أن اهللا جعلهم مبشرين ومنذرين لكن البشارة أثر الرمحة واإلنذار باإلهالك أثر الغضب ورمحته سبقت غضبه فقدم 

نية حني ذكروا البشرى ما عللوا وقالوا إنا البشارة على اإلنذار وقال َجاءْت ُرُسلَُنا إِْبراِهيَم بِالُْبْشَرى مث قال أََناْ الثا
نبشرك ألنك رسول أو ألنك مؤمن أو ألنك عادل وحني ذكروا اإلهالك عللوا وقالوا الْقَْرَيةِ  إِنَّ أَْهلََها كَانُواْ 

  ظَاِلِمَني ألن ذا الفضل ال يكون فضله بعوض والعادل ال يكون عذابه إال على جرم وفيه مسألتان
لو قال قائل أي تعلق هلذه البشرى هبذا اإلنذار نقول ملا أراد اهللا إهالك قوم وكان فيه إخالء األرض  املسألة األوىل

عن العباد قدم على ذلك إعالم إبراهيم بأنه تعاىل ميأل األرض من العباد الصاحلني حىت ال يتأسف على إهالك قوم 
  من أبناء جنسه

وقد قلت إن ذلك إشارة إىل أهنم كانوا على )  ١٤العنكبوت ( الطُّوفَانُ  املسألة الثانية قال يف قوم نوح فَأََخذَُهُم
ظلمهم حني أخذهم ولو يقل فأخذهم وكانوا ظاملني وههنا قال إِنَّ أَْهلََها كَانُواْ ظَاِلِمَني ومل يقل وإهنم ظاملون فنقول 



بار من اهللا وعن املاضي حيث قال ال فرق يف املوضعني يف كوهنم مهلكني وهم مصرون على الظلم لكن هناك اإلخ
فَأََخذَُهْم وكانوا ظاملني فقال أخذهم وهم عند الوقوع يف العذاب ظاملون وههنا اإلخبار من املالئكة وعن املستقبل 
ا حيث قالوا إنا مهلكوا فاملالئكة ذكروا ما حيتاجون إليه يف إبانة حسن األمر من اهللا باإلهالك فقالوا أََناْ ألن اهللا أمرن
وحال ما أمرنا به كانوا ظاملني فحسن أمر اهللا عند كل أحد وأما حنن فال خنرب مبا ال حاجة لنا إليه فإن الكالم عن 
امللك بغري إذنه سوء أدب فنحن ما احتجنا إال إىل هذا القدر وهو أهنم كانوا ظاملني حيث أمرنا اهللا باهالكهم بياناً 

  حلسن األمر وأما

هذا أو يبقون كذلك فال حاجة لنا إليه مث إن إبراهيم ملا مسع قوهلم قال هلم إن فيها لوطاً إشفاقاً  أهنم ظاملون يف وقتنا
عليه ليعلم حاله أو ألن املالئكة ملا قالوا أََناْ وكان إبراهيم يعلم أن اهللا ال يهلك قوماً وفيهم رسوله فقال تعجباً إن 

م مبن فيها يعين نعلم أن فيهم لوطاً فلننجينه وأهله وهنلك الباقني فيهم لوطاً فكيف يهلكون فقالت املالئكة حنن أعل
وههنا لطيفة وهو أن اجلماعة كانوا أهل اخلري أعين إبراهيم واملالئكة وكل واحد كان يزيد على صاحبه يف كونه 

مل يظهر هبا فرحاً وقال خرياً أما إبراهيم فلما مسع قوله املالئكة أََناْ أظهر االشفاق على لوط ونسي نفسه وما بشروه و
مث إن املالئكة ملا رأوا ذلك منه زادوا عليه وقالوا إنك ذكرت لوطاً وحده )  ٣٢العنكبوت ( قَالَ إِنَّ ِفيَها لُوطاً 

ويف وحنن ننجيه وننجي معه أهله مث استثنوا من األهل امرأته وقالوا إِالَّ امَْرأََتُه كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِيَن أي من املهلكني 
استعمال الغابر يف املهلك وجهان وذلك ألن الغابر لفظ مشترك يف املاضي ويف الباقي يقال فيما غرب من الزمان أي 

فيما مضى ويقال الفعل ماض وغابر أي باق وعلى الوجه األول نقول إن ذكر الظاملني سبق يف قوهلم أََناْ ُمْهِلكُو أَْهلِ 
ا كَاُنواْ ظَاِلِمَني مث جرى ذكر لوط بتذكري إبراهيم وجواب املالئكة فقالت املالئكة إهنا من َهاِذِه الْقَْرَيةِ  إِنَّ أَْهلََه

الغابرين أي املاضي ذكرهم ال من الذين ننجي منهم أو نقول املهلك يفىن وميضي زمانه والناجي هو الباقي فقالوا 
ين وأما على الوجه الثاين فنقول ملا قضى اهللا على إهنا من الغابرين أي من الرائحني املاضني ال من الباقني املستمر

القوم باإلهالك كان الكل يف اهلالك إال من ننجي منه فقالوا إنا ننجي لوطاً وأهله وأما امرأته فهي من الباقني يف 
  اهلالك

ْف َوالَ َتْحَزنْ إِنَّا مَُنجُّوَك َوأَْهلَكَ إِالَّ امَْرأََتكَ َولَمَّآ أَن َجآَءْت ُرُسلَُنا لُوطاً ِسى َء بِهِْم َوضَاَق بِهِْم ذَْرعاً َوقَالُواْ الَ َتَخ
ونَ َولَقَد تَّرَكَْنا ِمْنَهآ ءَاَيةً  َبيَِّنة كَاَنْت ِمَن الْغَابِريَن إِنَّا ُمنزِلُونَ َعلَى أَْهلِ َهاِذِه الْقَْرَيةِ  رِجْزاً مَِّن السََّمآِء بَِما كَاُنواْ َيفُْسقُ

  ْعِقلُونًَ لِّقَْومٍ َي
مث إهنم جاؤا من عند إبراهيم إىل لوط على صورة البشر فظنهم بشراً فخاف عليهم من قومه ألهنم كانوا على 

أحسن صورة خلق اهللا والقوم كما عرف حاهلم فسيء هبم أي جاءه ما ساءه وخاف مث عجز عن تدبريهم فحزن 
قال طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق للعاجز وذلك وضاق هبم ذرعاً كناية عن العجز يف تدبريهم قال الزخمشري ي

ألن من طال ذراعه يصل إىل ما ال يصل إليه قصري الذراع واالستعمال حيتمل وجهاً معقوالً غري ذلك وهو أن 
اخلوف واحلزن يوجبان انقباض الروح ويتبعه اشتمال القلب عليه فينقبض هو أيضاً والقلب هو املعترب من اإلنسان 

ن انقبض واجنمع وما يكون كذلك يقل ذرعه ومساحته فيضيق ويقال يف احلزين ضاق ذرعه والغضب فكان اإلنسا
  والفرح يوجبان انبساط الروح فينبسط مكانه وهو القلب ويتسع فيقال

اتسع ذرعه مث إن املالئكة ملا رأوا خوفه يف أول األمر وحزنه بسبب تدبريهم يف ثاين األمر قالوا ال ختف علينا وال 
زن بسبب التفكر يف أمرنا مث ذكروا ما يوجب زوال خوفه وحزنه فإن جمرد قول القائل ال ختف ال يوجب زوال حت



اخلوف فقالوا معرضني حباهلم إِنَّا ُمَنجُّوَك َوأَْهلََك وإنا منزلون عليهم العذاب حىت يتبني له أهنم مالئكة فيطول ذرعه 
  ويزول روعه ويف اآلية مسائل

وقال ههنا َولَمَّا أَن َجاءْت ُرُسلَُنا )  ٣١العنكبوت ( أنه تعاىل قال من قبل َولَمَّا َجاءْت ُرُسلَُنا إِْبراِهيَم املسألة األوىل 
فما احلكمة فيه فنقول حكمة بالغة وهي أن الواقع يف وقت اجملىء هناك قول املالئكة أََناْ وهو مل يكن متصالً مبجيئهم 

لوا إنا مهلكوا وأيضاً فالتأين واللبث بعد اجملىء مث اإلخبار باإلهالك حسن فإن من جاء ألهنم بشروا أوالً ولبثوا مث قا
ومعه خرب هائل حيسن منه أن ال يفاجىء به والواقع ههنا هو خوف لوط عليهم واملؤمن حني ما يشعر مبضرة تصل 

ههنا الْغَابِرِيَن َولَمَّا أَن َجاءْت ُرُسلَُنا بريئاً من اجلناية ينبغي أن حيزن وخياف عليه من غري تأخري إذا علم هذا فقوله 
يفيد االتصال يعين خاف حني اجملىء فإن قلت هذا باطل مبا أن هذه احلكاية جاءت يف سورة هود وقال َولَمَّا َجاءْت 

لَُنا إِْبراِهيمَ ُرُسلَُنا لُوطاً من غري أن فنقول هناك جاءت حكاية إبراهيم بصيغة أخرى حيث قال هناك َولَقَدْ َجاءْت ُرُس
َنا بِالُْبْشَرى فقوله هنالك َولَقَدْ َجاءْت ال يدل على أن قوهلم أَنَّا أَْرَسلَْنا كان يف وقت اجملىء وقوله َولَمَّا َجاءْت ُرُسلُ

لُوطاً ِسىء بِهِْم دل على أن حزنه كان وقت اجملىء إذا علم هذا فنقول هناك قد حصل ما ذكرنا من املقصود بقوله 
حكاية إبراهيم َولَقَْد َجاءْت ُرُسلَُنا إِْبراهِيَم بِالُْبْشَرى مث جرى أمور من الكالم وتقدمي الطعام مث قالوا الَ َتَخْف وال  يف

حتزن إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍط فحصل تأخري اإلنذار وبقوله يف حكاية لوط َولَمَّا َجاءْت ُرُسلَُنا حصل بيان تعجيل 
  أما هنا ملا قال يف قصة إبراهيم َولَمَّا َجاءْت قال يف حكاية لوط َولَمَّا أَن َجاءْت ملا ذكرنا من الفائدةاحلزن و

ال املسألة الثانية قال هنا إِنَّا ُمَنجُّوَك َوأَْهلََك وقال إلبراهيم لَنَُنّجَينَُّه بصيغة الفعل فهل فيه فائدة قلنا ما من حرف و
فائدة مث إن العقول البشرية تدرك بعضها وال تصل إىل أكثرها وما أويت البشر من العلم  حركة يف القرآن إال وفيه

إال قليالً والذي يظهر لعقل الضعيف أن هناك ملا قال هلم إبراهيم إِنَّ ِفيَها لُوطاً وعدوه بالتنجية ووعد الكرمي حتم 
نَّا مَُنجُّوَك أي ذلك واقع منا كقوله تعاىل إِنََّك وههنا ملا قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا إِ

  لضرورة وقوعه)  ٣٠الزمر ( َمّيٌت 
املسألة الثالثة قوهلم الَ َتَخْف َوالَ َتْحَزنْ ال يناسبه إِنَّا ُمَنجُّوَك ألن خوفه ما كان على نفسه نقول بينهما مناسبة يف 

م قالوا له ال ختف علينا وال حتزن ألجلنا فإنا مالئكة مث قالوا غاية احلسن وهي أن لوطاً ملا خاف عليهم وحزن ألجله
له يا لوط خفت علينا وحزنت ألجلنا ففي مقابلة خوفك وقت اخلوف نزيل خوفك وننجيك ويف مقابلة حزنك 

  نزيل حزنك وال نتركك تفجع يف أهلك فقالوا إِنَّا ُمَنجُّوَك َوأَْهلََك
ا صدر منهم من الفاحشة وامرأته مل يصدر منها تلك فكيف كانت من الغابرين املسألة الرابعة القوم عذبوا بسبب م

معهم فنقول الدال على الشر له نصيب كفاعل الشر كما أن الدال على اخلري كفاعله وهي كانت تدل القوم على 
  ضيوف لوط حىت كانوا يقصدوهنم فبالداللة صارت واحدة منهم مث إهنم بعد بشارة

ا أهنم منزلون على أهل هذه القرية العذاب فقالوا إِنَّا ُمنزِلُونَ َعلَى أَْهلِ َهاِذِه الْقَْرَيةِ  رِجْزاً ّمَن لوط بالتنجية ذكرو
السََّماء واختلفوا يف ذلك فقال بعضهم حجارة وقيل نار وقيل خسف وعلى هذا فال يكون عينه من السماء وإمنا 

السماء مث اعلم أن كالم املالئكة مع لوط جرى على منط كالمهم يكون األمر باخلسف من السماء أو القضاء به من 
ومل يعللوا  مع إبراهيم قدموا البشارة على اإلنذار حيث قالوا إِنَّا مَُنجُّوَك مث قالوا إِنَّا مُنزِلُونَ َعلَى أَْهلِ َهاِذِه الْقَْرَيةِ 

قوهلم بَِما كَاُنواْ يَفُْسقُونَ وقالوا مبا كانوا كما قالوا التنجية فما قالوا إنا منجوك ألنك نيب أو عابد وعللوا اإلهالك ب
مث قال تعاىل َولَقَد تََّركَْنا مِْنَها ءاَيةً  َبّيَنةً  لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ أي من القرية )  ٣١العنكبوت ( هناك إِنَّ أَْهلََها كَاُنواْ ظَاِلِمَني 

  قدس والكرك وفيها مسائلفإن القرية معلومة وفيها املاء األسود وهي بني ال



( املسألة األوىل جعل اهللا اآلية يف نوح وإبراهيم بالنجاة حيث قال فأَْنَجْيناُه وأَْصَحاَب السَِّفيَنةِ  َوَجَعلَْناَها ءاَيةً  
الك آية فهل وجعل ههنا اهل)  ٢٤العنبكوت ( وقال فَأَْنجَاُه اللَُّه ِمَن النَّارِ إِنَّ ِفى ذاِلَك الََياٍت )  ١٥العنكبوت 

عندك فيه شيء نقول نعم أما إبراهيم فألن اآلية كانت يف النجاة ألن يف ذلك الوقت مل يكن إهالك وأما يف نوح 
فألن اإلجناء من الطوفان الذي عال اجلبال بأسرها أمر عجيب إهلي وما به النجاة وهو السفينة كان باقياً والغرق مل 

وأما ههنا فنجاة لوط مل يكن بأمر يبقى أثره للحس واهلالك أثره حمسوس يف  يبق ملن بعده أثره فجعل الباقي آية
البالد فجعل اآلية األمر الباقي وهو ههنا البالد وهناك السفينة وههنا لطيفة وهي أن اهللا تعاىل آية قدرته موجودة يف 

آيات اإلهالك ألهنا أثر الغضب  اإلجناء واإلهالك فذكر من كل باب آية وقدم آيات اإلجناء ألهنا أثر الرمحة وأخر
  ورمحته سابقة

املسألة الثانية قال يف السفينة َوَجَعلَْناَها ءاَيةً  ومل يقل بينة وقال ههنا آية بينة نقول ألن اإلجناء بالسفينة أمر يتسع له 
وجعل ديار  كل عقل وقد يقع يف وهم جاهل أن اإلجناء بالسفينة ال يفتقر إىل أمر آخر وأما اآلية ههنا اخلسف

معمورة عاليها سافلها وهو ليس مبعتاد وإمنا ذلك بإرادة قادر خيصصه مبكان دون مكان ويف زمان دون زمان فهي 
بينة ال ميكن جلاهل أن يقول هذا أمر يكون كذلك وكان له أن يقول يف السفينة النجاة هبا أمر يكون كذلك إىل أن 

دام املاء حىت ينفد زادهم كيف كان حيصل هلم النجاة ولو سلط اهللا عليهم يقال له فمن أين علم أنه حيتاج إليها ولو 
  الريح العاصفة كيف يكون أحواهلم

املسألة الثالثة قال هناك للعاملني وقال ههنا لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ قلنا ألن السفينة موجودة يف مجيع أقطار العامل فعند كل قوم 
ذا ركبوها يطلبون من اهللا النجاة وال يثق أحد مبجرد السفينة بل يكون دائماً مثال لسفينة نوح يتذكرون هبا حاله وإ

مرجتف القلب متضرعاً إىل اهللا تعاىل طلباً للنجاة وأما أثر اهلالك يف بالد لوط ففي موضع خمصوص ال يطلع عليه إال 
مبكان دون مكان ووجوده يف من مير هبا ويصل إليها ويكون له عقل يعلم أن ذلك من اهللا املريد بسبب اختصاصه 

  زمان بعد زمان
األرض ُمفِْسِديَن فَكَذَُّبوهُ  َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيباً فَقَالَ ياقَْومِ اْعُبدُواْ اللََّه وَاْرجُواْ الَْيْوَم االٌّ ِخَر َوالَ َتْعثَْواْ ِفى

  مَِنيفَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ  فَأَصَْبُحواْ ِفى َدارِِهْم جَاِث

ملا أمت احلكاية الثانية على وجه االختصار لفائدة االعتبار شرع يف الثالثة وقال وَإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم واختلف املفسرون 
يف مدين فقال بعضهم إنه اسم رجل يف األصل وحصل له ذرية فاشتهر يف القبيلة كتميم وقيس وغريمها وقال 

ر يف القوم واألول كأنه أصح وذلك ألن اهللا أضاف املاء إىل مدين حيث بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه واشته
ولو كان امساً للماء لكانت اإلضافة غري صحيحة أو غري حقيقة واألصل )  ٢٣القصص ( قال َولَمَّا َوَرَد َماء َمْدَيَن 

  مسائل يف اإلضافة التغاير حقيقة وقوله أََخاُهْم قيل ألن شعيباً كان منهم نسباً ويف اآلية
قدم نوحاً يف الذكر وعرف )  ١٤العنبكوت ( املسألة األوىل قال اهللا تعاىل يف نوح َولَقَْد أَْرَسلَْنا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه 

القوم باإلضافة إليه وكذلك يف إبراهيم ولوط وههنا ذكر القوم أوالً وأضاف إليهم أخاهم شعيباً فنقول األصل يف 
م مث يذكر رسوهلم ألن املرسل ال يبعث رسوالً إىل غري معني وإمنا حيصل قوم أو شخص مجيع املواضع أن يذكر القو

حيتاجون إىل إنباء من املرسل فريسل إليهم من خيتاره غري أن قوم نوح وإبراهيم ولوط مل يكن هلم اسم خاص وال 
د وصاحل فكان هلم نسب نسبة خمصوصة يعرفون هبا فعرفوا بالنيب فقيل قوم نوح وقوم لوط وأما قوم شعيب وهو

معلوم اشتهروا به عند الناس فجرى الكالم على أصله وقال اهللا َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشعَْيباً وقال وَإِلَى َعاٍد أََخاُهْم 
  ) ٦٥األعراف ( ُهوًدا 



رنا أن لوطاً كان له املسألة الثانية مل يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيد وذكر عن شعيب ذلك قلنا قد ذك
قوم وهو كان من قوم إبراهيم ويف زمانه وإبراهيم سبقه بذلك واجتهد فيه حىت اشتهر األمر بالتوحيد عند اخللق من 

إبراهيم فلم يذكره عن لوط وإمنا ذكر منه ما اختص به من املنع عن الفاحشة وغريها وإن كان هو أيضاً يأمر 
أكثر كالمه يف التوحيد وأما شعيب فكان بعد انقراض القوم فكان هو أصالً  بالتوحيد إذ ما من رسول إال ويكون

  أيضاً يف التوحيد فدأبه وقال اْعُبدُواْ اللََّه
املسألة الثالثة اإلميان ال يتم إال بالتوحيد واألمر بالعبادة ال يفيده ألن من يعبد اهللا ويعبد غريه فهو مشرك فكيف 

َه فنقول هذا األمر يفيد التوحيد وذلك ألن من يرى غريه خيدم زيداً وعمرو هناك وهو اقتصر على قوله اعُْبُدواْ اللَّ
أكرب أو هو سيد زيد فإذا قال له أخدم عمراً يفهم منه أنه يأمره بصرف اخلدمة إليه وكذا إذا كان لواحد دينار 

اً فنقول هم كانوا مشتغلني بعبادة غري واحد وهو يريد أن يعطيه زيداً فإذا قيل له أعطه عمراً يفهم منه ال تعطه زيد
اهللا واهللا مالك ذلك الغري فقال هلم شعيب اْعُبدُواْ اللََّه ففهموا منه ترك عبادة غريه أو نقول لكل واحد نفس واحدة 
اْ ويريد وضعها يف عبادة غري اهللا فقال هلم شعيب ضعوها يف موضعها وهو عبادة اهللا ففهم منه التوحيد مث قال وَاْرجُو
الَْيْوَم االِْخَر قال الزخمشري معناه افعلوا ما ترجون به العاقبة إذ قد يقول القائل لغريه كن عاقالً ويكون معناه افعل 

  فعل من يكون عاقالً وقوله َواْرجُواْ الَْيْوَم االِْخَر فيه مسائل
به اهللا تفضالً وال جيب عليه ذلك املسألة األوىل هذا يدل على صحة مذهبنا فإن عندنا من عبد اهللا طول عمره يثي

  ألن العابد قد وصل إليه من النعم ما لو زاد على ما أتى به ملا خرج عن عهدة الشكر ومن

شكر املنعم على نعم سبقت ال يلزم املنعم أن يزيده وإن زاده يكون إحساناً منه إليه وإنعاماً عليه فنقول قوله 
اْ اللََّه يدل على التفضل ال على الوجوب فإن الفضل يرجى والواجب من العادل يقطع َواْرُجواْ الَْيْوَم بعد قوله اْعُبدُو

  به
املسألة الثانية قال َواْرُجواْ الَْيْوَم االِْخَر ومل يقل وخافوه مع أن ذلك اليوم خموف عند الكل وغري مرجو عند كثري من 

ده فنقول ملا ذكر التوحيد بطريق اإلثبات وقال الناس لفسقه وفجوره وحمبته الدنيا وال يرجوه إال قليل من عبا
اْعُبدُواْ ومل يذكره بطريق النفي وما قال وال تعبدوا غريه قال بلفظ الرجاء ألن عبادة اهللا يرجى منها اخلري يف الدارين 

دنيا وأما يف وفيه وجه آخر وهو أن اهللا حكى يف حكاية إبراهيم أنه قال إنكم اختذمت األوثان مودة بينكم يف احلياة ال
اآلخرة فتكفرون هبا وقال ههنا ال تكونوا كالذين سبق ذكرهم مل يرجوا اليوم اآلخر فاقتصروا على مودة احلياة 
الدنيا وارجوا اليوم اآلخر واعملوا له مث قال َوالَ َتْعثَْواْ ِفى االْْرضِ ُمفِْسِديَن ميكن أن يقال نصب مفسدين على 

ي قياماً ويكون قوله َوالَ َتْعثَْواْ ِفى االْْرضِ ُمفِْسِديَن كقول القائل إجلس قعوداً ألن املصدر كما يقال قم قائماً أ
العيث والفساد مبعىن ومجع األوامر والنواهي يف قوله اْعُبدُواْ اللََّه وقوله َوالَ تَْعثَْواْ مث إن قومه كذبوه بعدما بلغ وبني 

  َخذَتُْهُم الرَّْجفَةُ  فَأَْصَبحُواْ ِفى دَارِِهمْ َجاِثِمَني ويف اآلية مسائلفحكى اهللا عنهم ذلك بقوله فَكَذَُّبوُه فَأَ
املسألة األوىل ما حكي عن شعيب أمر وهني واألمر ال يصدق وال يكذب فإن من قال لغريه قم ال يصح أن يقول له 

ال تقربوه وهذه األشياء كذبت فنقول كان شعيب يقول اهللا واحد فاعبدوه واحلشر كائن فارجوه والفساد حمرم ف
  فيها إخبارات فكذبوه فيما أخربهم به

واحلكاية )  ٧٣احلجر ( املسألة الثانية قال ههنا ويف األعراف فَأََخذَتُْهُم الرَّْجفَةُ  وقال يف هود فَأََخذَتُْهُم الصَّْيَحةُ  
إذ قيل إن جربيل صاح فتزلزلت  واحدة نقول ال تعارض بينهما فإن الصيحة كانت سبباً للرجفة إما لرجفة األرض

األرض من صيحته وإما لرجفة األفئدة فإن قلوهبم ارجتفت منها واإلضافة إىل السبب ال تنايف اإلضافة إىل سبب 



  السبب إذ يصح أن يقال روى فقوي وأن يقال شرب فقوي يف صورة واحدة
ارِِهْم وحيث قال فَأََخذَتُْهُم الرَّْجفَةُ  قال ِفي َدارِِهْم فنقول املسألة الثالثة حيث قال فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ  قال ِفى ِدَي

املراد من الدار هو الديار واإلضافة إىل اجلمع جيوز أن تكون بلفظ اجلمع وأن تكون بلفظ الواحد إذا أمن االلتباس 
يحة فغري هائلة يف نفسها وإمنا اختلف اللفظ للطيفة وهي أن الرجفة هائلة يف نفسها فلم حيتج إىل مهول وأما الص

لكن تلك الصيحة ملا كانت عظيمة حىت أحدثت الزلزلة يف األرض ذكر الديار بلفظ اجلمع حىت تعلم هيبتها 
والرجفة مبعىن الزلزلة عظيمة عند كل أحد فلم حيتج إىل معظم ألمرها وقيل إن الصيحة كانت أعم حيث عمت 

فذكر الديار هناك غري أن هذا ضعيف ألن الدار والديار موضع اجلثوم األرض واجلو والزلزلة مل تكن إال يف األرض 
  ال موضع الصيحة والرجفة فهم ما أصبحوا جامثني إال يف ديارهم

كَاُنواْ ُمْسَتْبِصرِينَ سَّبِيلِ َوَوَعاداً َوثَُموَد َوقَد تََّبيََّن لَكُم مِّن مََّساِكنِهِْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّيْطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ ال
  قَِنيَوقَاُرونَ َوِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َولَقَْد َجآَءُهْم مُّوَسى بِالَْبيِّنَاِت فَاسَْتكَْبرُواْ ِفى األرض َوَما كَانُواْ سَابِ

ل على اإلهالك َوقَد تََّبيََّن لَكُم مث قال تعاىل َوَعاداً َوثَُمودَ أي وأهلكنا عاداً ومثود ألن قوله تعاىل فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ  د
َعنِ  ّمن مََّساِكنِهِْم األمر وما تعتربون منه مث بني سبب ما جرى عليهم فقال َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم

دَُّهْم َعنِ السَّبِيلِ يعين عبادة اهللا َوكَاُنواْ السَّبِيلِ فقوله َوَزيََّن لَُهُم الشَّيْطَانُ أَْعَمالَُهْم يعين عبادهتم لغري اهللا فََص
ُمْسَتْبِصرِيَن يعين بواسطة الرسل يعين فلم يكن هلم يف ذلك عذر فإن الرسل أوضحوا السبل مث قال تعاىل َوقَاُرونَ 

  َوِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ عطفاً عليهم أي وأهلكنا قارون وفرعون وهامان
مُّوَسى بِالَْبيَّناِت كما قال يف عاد ومثود َوكَانُواْ ُمْستَْبصِرِيَن أي بالرسل مث قال تعاىل  مث قال تعاىل َولَقَدْ َجاءُهْم

فَاْسَتكَْبُرواْ أي عن عبادة اهللا وقوله ِفى االْْرضِ إشارة إىل ما يوضح قلة عقلهم يف استكبارهم وذلك ألن من يف 
( ن من يف السماء ال يستكرب على اهللا وعن عبادته فكيف األرض أضعف أقسام املكلفني ومن يف السماء أقواهم مث إ

من يف األرض مث قال تعاىل َوَما كَانُواْ سَابِِقَني أي ما كانوا يفوتون اهللا ألنا بينا يف قوله تعاىل َوَما أَنُتمْ ) يستكرب 
  هللاأن املراد أن أقطار األرض يف قبضة قدرة ا)  ٢٢العنبكوت ( بُِمْعجِزِيَن ِفى االْْرضِ 

مَّْن َخَسفَْنا بِِه األرض َوِمْنُهْم مَّنْ  فَكُالًّ أََخذَْنا بِذَنبِِه فَِمنُْهم مَّن أَْرَسلَْنا َعلَْيِه حَاِصباً َومِْنُهْم مَّْن أََخذَْتهُ الصَّْيَحةُ  َوِمْنُهْم
  ُمونَأَغَْرقَْنا َوَما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلمَُهْم َولَاِكن كَانُوا أَنفُسَُهْم َيظِْل

ذكر اهللا أربعة أشياء العذاب باحلاصب وقيل إنه كان حبجارة حمماة يقع على واحد منهم وينفذ من اجلانب اآلخر 
  وفيه إشارة إىل النار والعذاب بالصيحة وهو هواء متموج فإن الصوت قيل سببه متوج اهلواء

ذاب باخلسف وهو الغمر يف التراب ووصوله إىل الغشاء الذي على منفذ األذن وهو الصماخ فيقرعه فيحس والع
والعذاب باإلغراق وهو باملاء فحصل العذاب بالعناصر األربعة واإلنسان مركب منها وهبا قوامه وبسببها بقاؤه 

ودوامه فإذا أراد اهللا هالك اإلنسان جعل ما منه وجوده سبباً لعدمه وما به بقاؤه سبباً لفنائه مث قال تعاىل َوَما كَانَ 
َيظِْلَمُهْم َولَاِكن كَانُواْ أَنفَُسُهمْ َيظِْلُمونَ يعين مل يظلمهم باهلالك وإمنا هم ظلموا أنفسهم باإلشراك وفيه وجه اللَُّه ِل

آخر ألطف وهو أن اهللا ما كان يظلمهم أي ما كان يضعهم يف غري موضعهم فإن موضعهم الكرامة كما قال تعاىل 
  لكنهم ظلموا أنفسهم حيث وضعوها مع شرفهم يف عبادة الوثن مع خسته)  ٧٠راء اإلس( َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِى ءاَدَم 

وِت لَبَْيُت الَْعنكَبُوِت لَْو كَاُنواْ َمثَلُ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه أَوِْلَيآَء كََمثَلِ الْعَنكَُبوتِ اتََّخذَْت بَْيتاً َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبُي
  َيْعلَُمونَ



اهللا تعاىل أنه أهلك من أشرك عاجالً وعذب من كذب آجالً ومل ينفعه يف الدارين معبوده ومل يدفع ذلك عنه  ملا بني
ركوعه وسجوده مثل اختاذه ذلك معبوداً باختاذ العنكبوت بيتاً ال جيري آوياً وال يريح ثاوياً ويف اآلية لطائف نذكرها 

  يف مسائل
ا املثل من بني سائر األمثال فنقول فيه وجوه األول أن البيت ينبغي أن يكون املسألة األوىل ما احلكمة يف اختيار هذ

له أمور حائط حائل وسقف مظل وباب يغلق وأمور ينتفع هبا ويرتفق وإن مل يكن كذلك فال بد من أحد أمرين إما 
ء ليس ببيت لكن حائط حائل مينع من الربد وإما سقف مظل يدفع عنه احلر فإن مل حيصل منهما شيء فهو كالبيدا

بيت العنكبوت ال جينها وال يكنها وكذلك املعبود ينبغي أن يكون منه اخللق والرزق وجر املنافع وبه دفع املضار 
فإن مل جتتمع هذه األمور فال أقل من دفع ضر أو جر نفع فإن من ال يكون كذلك فهو واملعدوم بالنسبة إليه سواء 

لك البيت من معاين البيت شيء كذلك الكافر مل حيصل له باختاذ األوثان فإذن كما مل حيصل للعنكبوت باختاذ ذ
أولياء من معاين األولياء شيء الثاين هو أن أقل درجات البيت أن يكون للظل فإن البيت من احلجر يفيد االستظالل 

لربد وال يدفع اهلواء ويدفع أيضاً اهلواء واملاء والنار والتراب والبيت من اخلشب يفيد االستظالل ويدفع احلر وا
القوي وال املاء وال النار واخلباء الذي هو بيت من الشعر أو اخليمة اليت هي من ثوب إن كان ال يدفع شيئاً يظل 
ويدفع حر الشمس لكن بيت العنكبوت ال يظل فإن الشمس بشعاعها تنفذ فيه فكذلك املعبود أعلى درجاته أن 

كذلك فيكون نافذ األمر يف العابد فإن مل يكن فال أقل من أن ال ينفذ أمر  يكون نافذ األمر يف الغري فإن مل يكن
العابد فيه لكن معبودهم حتت تسخريهم إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذلوه الثالث أدىن مراتب البيت أنه إن مل يكن 

وت فإن سبب ثبات وارتفاق ال يصري سبب شتات وافتراق لكن بيت العنكبوت يصري سبب انزعاج العنكب
العنكبوت لو دام يف زاوية مدة ال يقصد وال خيرج منها فإذا نسج على نفسه واختذ بيتاً يتبعه صاحب امللك بتنظيف 
البيت منه واملسح باملسوح اخلشنة املؤذية جلسم العنكبوت فكذلك العابد بسبب العبادة ينبغي أن يستحق الثواب 

  ا العذاب والكافر يستحق بسبب العبادة العذابفإن مل يستحقه فال أقل من أن ال يستحق بسببه

املسألة الثانية مثل اهللا اختاذهم األوثان أولياء باختاذ العنكبوت نسجه بيتاً ومل ميثله بنسجه وذلك لوجهني أحدمها أن 
ان نسجه فيه فائدة له لواله ملا حصل وهو اصطيادها الذباب به من غري أن يفوته ما هو أعظم منه واختاذهم األوث

وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من متاع الدنيا لكن يفوهتم ما هو أعظم منها وهو الدار اآلخرة اليت هي 
خري وأبقى فليس اختاذهم كنسج العنكبوت الوجه الثاين هو أن نسجه مفيد لكن اختاذها ذلك بيتاً أمر باطل فكذلك 

ماله وبراهني على نعوت إكرامه وأوصاف جالله لكان هم لو اختذوا األوثان دالئل على وجود اهللا وصفات ك
  حكمة لكنهم اختذوها أولياء كجعل العنكبوت النسج بيتاً وكالمها باطل

املسألة الثالثة كما أن هذا املثل صحح يف األول فهو صحيح يف اآلخر فإن بيت العنكبوت إذا هبت ريح ال يرى منه 
أعماهلم لألوثان كما قال تعاىل َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه عني وال أثر بل يصري هباًء منثوراً فكذلك 

  ) ٢٣الفرقان ( َهَباء مَّنثُوراً 
فإن من املسألة الرابعة قال َمثَلُ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه أَْوِلَياء ومل يقل آهلة إشارة إىل إبطال الشرك اخلفي أيضاً 

  اهللا رياء لغريه فقد اختذ ولياً غريه فمثله مثل العنكبوت يتخذ نسجه بيتاً عبد
  مث إنه تعاىل قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون

إشارة إىل ما بينا أن كل بيت ففيه إما فائدة االستظالل أو غري ذلك وبيته يضعف عن إفادة ذلك ألنه خيرب بأدىن 
  عني وال أثر فَكَذَِلَك َعَملَُهْم لَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَشيء وال يبقى منه 



  إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه ِمن َشىْ ٍء َوُهَو الَْعزِيُز الَْحكِيُم
قال الزخمشري هذا زيادة توكيد على التمثيل حيث إهنم ال يدعون من دونه من شيء مبعىن ما يدعون ليس بشيء 

حكيم فكيف جيوز للعاقل أن يترك القادر احلكيم ويشتغل بعبادة ما ليس بشيء أصالً وهذا يفهم منه أنه  وهو عزيز
جعل ما نافية وهو صحيح والعلم يتعلق باجلملة كما يقول القائل إين أعلم أن اهللا واحد حق يعين أعلم هذه اجلملة 

يعلمه وهو العزيز احلكيم قادر على إعدامه وإهالكهم وإن كنا جنعل ما خربية فيكون معناه ما يدعون من شيء فاهللا 
صلى اهللا عليه ( لكنه حكيم ميهلهم ليكون اهلالك عن بينة واحلياة عن بينة ومن ههنا يكون اخلطاب مع أمة حممد 

وعلى هذا لو قال قائل ما وجه تعلق هذه اآلية بالتمثيل السابق فنقول ملا قال إن مثلهم كمثل العنكبوت ) وسلم 
كان للكافر أن يقول أنا ال أعبد هذه األوثان اليت أختذها وهي حتت تسخريي وإمنا هي صورة كوكب أنا حتت ف

تسخريه ومنه نفعي وضري وخريي وشري ووجودي ودوامي فله سجودي وإعظامي فقال اهللا تعاىل اهللا يعلم أن 
ل ما عدا اهللا ال ينفع وال يضر إال كل ما يعبدون من دون اهللا هو مثل بيت العنكبوت ألن الكوكب وامللك وك

  بإذن اهللا فعبادتكم للغائب كعبادتكم للحاضر وال معبود

  إال اهللا وال إله سواه
  َوِتلَْك االٌّ مْثَالُ َنضْرُِبَها ِللنَّاسِ َوَما َيْعِقلَُهآ إِالَّ الْعَاِلُمونَ

ات كالبعوض والذباب والعنكبوت قال الكافرون كيف يضرب خالق األرض والسموات األمثال باهلوام واحلشر
فيقال األمثال تضرب للناس إن مل تكونوا كاألنعام حيصل لكم منه إدراك ما يوجب نفرتكم مما أنتم فيه وذلك ألن 
التشبيه يؤثر يف النفس تأثرياً مثل تأثري الدليل فإذا قال احلكيم ملن يغتاب إنك بالغيبة كأنك تأكل حلم ميت ألنك 

ل وهو غائب ال يفهم ما تقول وال يسمع حىت جييب كمن يقع يف ميت يأكل منه وهو ال يعلم ما وقعت يف هذا الرج
  يفعله وال يقدر على دفعه إن كان يعلمه فينفر طبعه منه كما ينفر إذا قال له إنه يوجب العذاب ويورث العقاب

  مث قال تعاىل َوَما َيْعِقلَُها إِالَّ الْعَاِلُمونَ
ألمر كذلك ال يعلمه إال من حصل له العلم ببطالن ما سوى اهللا وفساد عبادة ما عداه وفيه يعين حقيقتها وكون ا

معىن حكمي وهو أن العلم احلدسي يعلمه العاقل والعلم الفكري الدقيق يعقله العامل وذلك ألن العاقل إذا عرض 
ال حيتاج إىل كونه عاملاً بأشياء قبله عليه أمر ظاهر أدركه كما هو بكنهه لكون املدرك ظاهراً وكون املدرك عاقالً و

وأما الدقيق فيحتاج إىل علم سابق فال بد من عامل مث إنه قد يكون دقيقاً يف غاية الدقة فيدركه وال يدركه بتمامه 
ا وما فيها من ويعقله إذا كان عاملاً إذا علم هذا فقوله َوَما َيْعِقلَُها إِالَّ الَْعاِلُمونَ يعين هو ضرب للناس أمثاالً وحقيقته

  الفوائد بأسرها فال يدركها إال العلماء
مث إنه تعاىل ملا أمر اخللق باإلميان وأظهر احلق بالربهان ومل يأت الكفار مبا أمرهم به وقص عليهم قصصاً فيها عرب 
أس وأنذرهم على كفرهم بإهالك من غرب وبني ضعف دليلهم بالتمثيل ومل يهتدوا بذلك إىل سواء السبيل وحصل ي

  الناس عنهم سلَّى املؤمنني بقوله
  َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت واألرض بِالَْحقِّ إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَيةً  لِّلُْمْؤِمنَِني

يعين إن مل يؤمنوا هم ال يورث كفرهم شكاً يف صحة دينكم وال يؤثر شكهم يف قوة يقينكم فإن خلق اهللا السموات 
ر وبرهان باهر وإن مل يؤمن به على وجه األرض كافر ويف اآلية مسألة يتبني هبا واألرض باحلق للمؤمنني بيان ظاه

تفسري اآلية وهي أن اهللا تعاىل كيف خص اآلية يف خلق السموات واألرض باملؤمنني مع أن يف خلقهما آية لكل 
وقال اهللا تعاىل إِنَّ ِفي )  ٢٥لقمان ( قُولُنَّ اللَُّه لََيعاقل كما قال اهللا تعاىل َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض 



فنقول خلق )  ١٦٤البقرة ( َخلْقِ السََّماَواِت وَاالْْرَض وَاْخِتلَافِ الَّْيلِ وَالنَّهَارِ إِلَى أَن قَالَ آليَاٍت لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ 
انه من حيث النقل والعقل أما النقل السموات واألرض آية لكل عاقل وخلقهما باحلق آية للمؤمنني فحسب وبي

  فقوله تعاىل َما َخلَقَْناُهَما إِالَّ بِالَْحّق َولَاِكنَّ أَكْثََرُهمْ الَ َيْعلَُمونَ

أخرج أكثر الناس عن العلم يكون خلقهما باحلق مع أنه أثبت علم الكل بأنه خلقهما حيث قال )  ٣٩الدخان ( 
سََّماوَاِت االْْرضِ لََيقُولُنَّ اللَُّه وأما العقل فهو أن العاقل أول ما ينظر إىل خلق السموات َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق ال

واألرض ويعلم أن هلما خالقاً وهو اهللا مث من يهديه اهللا ال يقطع النظر عنهما عند جمرد ذلك بل يقول إنه خلقهما 
على وجه اإلحكام يفسد ويبطل فيكون باطالً وإذا علم أنه  متقناً حمكماً وهو املراد بقوله بِالَْحّق ألن ما ال يكون

خلقهما متقناً يقول إنه قادر كامل حيث خلق وعامل علمه شامل حيث أتقن فيقول ال يعزب عن علمه أجزاء 
املوجودات يف األرض وال يف السموات وال يعجز عن مجعها كما مجع أجزاء الكائنات واملبدعات فيجوز بعث من 

وبعثة الرسول ويعلم وحدانية اهللا ألنه لو كان أكثر من واحد لفسدتا ولبطلتا ومها باحلق موجودان يف القبور 
  فيحصل له اإلميان بتمامه من خلق ما خلقه على أحسن نظامه مث إن اهللا تعاىل ملا سلى املؤمنني هبذه اآلية سلى رسوله

صَّلَواةَ  إِنَّ الصَّلَواةَ  َتْنَهى َعنِ الْفَْحَشآِء َوالْمُْنكَرِ وَلَِذكُْر اللَِّه أَكَْبُر َواللَُّه اْتلُ َما أُْوِحىَ  إِلَْيَك ِمَن الِْكتَابِ َوأَِقمِ ال
  َيْعلَُم َما َتْصَنُعونَ

يعين إن كنت تأسف على كفرهم فاتل ما أوحي إليك لتعلم أن نوحاً ولوطاً وغريمها كانوا على ما أنت عليه بلغوا 
قامة الداللة ومل ينقذوا قومهم من الضاللة واجلهالة وهلذا قال اْتلُ وما قال عليهم ألن التالوة ما الرسالة وبالغوا يف إ

  كانت بعد اليأس منهم إال لتسلية قلب حممد عليه الصالة والسالم ويف اآلية مسائل
قراءته لنفسه فنقول املسألة األوىل أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ومل يسمع مل يبق له فائدة يف 

الكتاب املنزل مع النيب املرسل ليس كذلك فإن الكتب املسرية مع الرسل على قسمني قسم يكون فيه سالم وكالم 
مع واحد حيصل بقراءته مرة متام املرام وقسم يكون فيه قانون كلي حتتاج إليه الرعية يف مجيع األوقات كما إذا كتب 

م البدعة الفالنية ووضعنا فيكم السنة الفالنية وبعثنا إليكم هذا الكتاب فيه مجيع ذلك امللك كتاباً فيه إنا رفعنا عنك
فليكن ذلك كمنوال ينسج عليه وال بعد وال فمثل هذا الكتاب ال يقرأ ويترك بل يعلق من مكان عال وكثرياً ما 

رسوله حممد قانون كلي تكتب نسخته على لوح ويثبت فوق احملاريب ويكون نصب األعني فكذلك كتاب اهللا مع 
فيه شفاء للعاملني فوجب تالوته مرة بعد مرة ليبلغ إىل حد التواتر وينقله قرن إىل قرن ويأخذه قوم من قوم ويثبت يف 

الصدور على مرور الدهور الوجه الثاين هو أن الكتب على ثالثة أقسام كتاب ال تكره قراءته إال للغري كالقصص 
قرؤها مرة أخرى إال لغريه مث إذا مسعه ذلك الغري ال يقرؤها إال آلخر مل يسمعه ولو قرأه فإن من قرأ حكاية مرة ال ي

عليه لسئموه وكتاب ال يكرر عليه إال للنفس كالنحو والفقه وغريمها وكتاب يتلى مرة بعد مرة للنفس وللغري 
يدها وكلما تدخل السمع خيرج كاملواعظ احلسنة فإهنا تكرر للغري وكلما مسعها يلتذ هبا ويرق هلا قلبه ويستع

الوسواس مع الدمع وتكرر أيضاً لنفس املتكلم فإن كثرياً ما يلتذ املتكلم بكلمة طيبة وكلما يعيدها يكون أطيب 
وألذ وأثبت يف القلب وأنفذ حىت يكاد يبكي من رقته دماً ولو أورثه البكاء عمى إذا علم هذا فالقرآن من القبيل 

  والفقه والنحو فكان يف تالوته يف كل زمان فائدة الثالث مع أن فيه القصص

املسألة الثانية مل خصص باألمر هذين الشيئني تالوة الكتاب وإقامة الصالة فنقول لوجهني أحدمها أن اهللا ملا أراد 
د تسلية قلب حممد عليه السالم قال له الرسول واسطة بني طرفني من اهللا إىل اخللق فإذا مل يتصل به الطرف الواح



ومل يقبلوه فالطرف اآلخر متصل أال ترى أن الرسول إذا مل تقبل رسالته توجه حنو مرسله فإذا تلوت كتابك ومل 
يقبلوك فوجه وجهك إىل وأقم الصالة لوجهي الوجه الثاين هو أن العبادات املختصة بالعبد ثالثة وهي االعتقاد احلق 

الصاحل لكن االعتقاد ال يتكرر فإن من اعتقد شيئاً ال ميكنه  ولسانية وهي الذكر احلسن وبدنية خارجية وهي العمل
أن يعتقده مرة أخرى بل ذلك يدوم مستمراً والنيب عليه السالم كان ذلك حاصالً له عن عيان أكمل مما حيصل عن 

تل الكتاب بيان فلم يؤمر به لعدم إمكان تكراره لكن الذكر ممكن التكرار والعبادة البدنية كذلك فأمره هبما فقال أ
  وأقم الصالة

املسألة الثالثة كيف تنهى الصالة عن الفحشاء واملنكر نقول قال بعض املفسرين املراد من الصالة القرآن وهو ينهى 
أي فيه النهي عنهما وهو بعيد ألن إرادة القرآن من الصالة يف هذا املوضع الذي قال قبله اْتلُ َما أُْوِحىَ  إِلَْيَك بعيد 

ال بعضهم أراد به نفس الصالة وهي تنهى عنهما ما دام العبد يف الصالة ألنه ال ميكنه االشتغال بشيء من الفهم وق
منهما فنقول هذا كذلك لكن ليس املراد هذا وإال ال يكون مدحاً كامالً للصالة ألن غريها من األشغال كثرياً ما 

عن الفحشاء واملنكر مطلقاً وعلى هذا قال بعض  يكون كذلك كالنوم يف وقته وغريه فنقول املراد أن الصالة تنهى
من مل تنهه صالته ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( املفسرين الصالة هي اليت تكون مع احلضور وهي تنهى حىت نقل عنه 

وحنن نقول الصالة الصحيحة شرعاً تنهى عن األمرين مطلقاً وهي اليت أتى هبا ) عن املعاصي مل يزدد هبا إال بعداً 
لف هللا حىت لو قصد هبا الرياء ال تصح صالته شرعاً وجتب عليه اإلعادة وهذا ظاهر فإن من نوى بوضوئه املك

الصالة والتربد قيل ال يصح فكيف من نوى بصالته اهللا وغريه إذا ثبت هذا فنقول الصالة تنهى من وجوه األول 
زلة ويرى عبداً من عباده قد طرده طرداً ال هو أن من كان خيدم ملكاً عظيم الشأن كثري اإلحسان ويكون عنده مبن

يتصور قبوله وفاته اخلرب حبيث ال يرجى حصوله يستحيل من ذلك املقرب عرفاً أن يترك خدمة امللك ويدخل يف 
طاعة ذلك املطرود فكذلك العبد إذا صلى هللا صار عبداً له وحصل له منزلة املصلي يناجي ربه فيستحيل منه أن 

  يدخل حتت طاعة الشيطان املطرود لكن مرتكبيترك عبادة اهللا و

الفحشاء واملنكر حتت طاعة الشيطان فالصالة تنهي عن الفحشاء واملنكر الثاين هو أن من يباشر القاذورات كالزبال 
والكناس يكون له لباس نظيف إذا لبسه ال يباشر معه القاذورات وكلما كان ثوبه أرفع يكون امتناعه وهو البسه 

ات أكثر فإذا لبس واحد منهم ثوب ديباج مذهب يستحيل منه مباشرة تلك األشياء عرفاً فكذلك العبد عن القاذور
إذا صلى لبس لباس التقوى ألنه واقف بني يدي اهللا واضع ميينه على مشاله على هيئة من يقف مبرأى ملك ذي هيبة 

املذهب إىل اجلسم فإذن من لبس هذا ولباس التقوى خري لباس يكون نسبته إىل القلب أعلى من نسبة الديباج 
اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفخشاء واملنكر مث إن الصلوات متكررة واحدة بعد واحدة فيدوم هذا 

اللبس فيدوم االمتناع الثالث من يكون أمري نفسه جيلس حيث يريد فإذا دخل يف خدمة ملك وأعطاه منصباً له مقام 
نصب إال يف ذلك املوضع فلو أراد أن جيلس يف صف النعال ال يترك فكذلك العبد خاص ال جيلس صاحب ذلك امل

إذا صلى دخل يف طاعة اهللا ومل يبق حبكم نفسه وصار له مقام معني إذ صار من أصحاب اليمني فلو أراد أن يقف يف 
وهذا الوجه  غري موضعه وهو موقف أصحاب الشمال ال يترك لكن مرتكب الفحشاء واملنكر من أصحاب الشمال

إشارة إىل عصمة اهللا يعين من صلى عصمه اهللا عن الفحشاء واملنكر الرابع وهو موافق ملا وردت به األخبار وهو أن 
من يكون بعيداً عن امللك كالسوقي واملنادي واملتعيش ال يبايل مبا فعل من األفعال يأكل يف دكان اهلراس والرواس 

قربة يسرية من امللك كما إذا صار واحداً من اجلندارية والقواد والسواس  وجيلس مع أحباش الناس فإذا صارت له
عند امللك ال متنعه تلك القربة من تعاطي ما كان يفعله فإذا زادت قربته وارتفعت منزلته حىت صار أمرياً حينئذ متنعه 



وسجد صار له قربة ما  هذه املنزلة عن األكل يف ذلك املكان واجللوس مع أولئك اخلالن كذلك العبد إذا صلى
فإذا كان ذلك القدر من القربة مينعه من املعاصي واملناهي فبتكرر الصالة )  ١٩العلق ( لقوله تعاىل َواْسُجْد َواقَْترِب 

والسجود تزداد مكانته حىت يرى على نفسه من آثار الكرامة ما يستقذر معه من نفسه الصغائر فضالً عن الكبائر 
عقول يؤكده املنقول وهو أن املراد من قوله اْتلُ َما أُْوِحىَ  إِلَْيَك ِمَن الْكَِتابِ هو أهنا تنهى عن ويف اآلية وجه آخر م

التعطيل واإلشراك والتعطيل هو إنكار وجود اهللا واإلشراك إثبات ألوهية لغري اهللا فنقول التعطيل عقيدة فحشاء ألن 
ر من الشمس وما من شيء إال وفيه آية على اهللا ظاهرة الفاحش هو القبيح الظاهر القبح لكن وجود اهللا أظه

وإنكار الظاهر ظاهر اإلنكار فالقول بأن ال إله قبيح واإلشراك منكر وذلك ألن اهللا تعاىل ملا أطلق اسم املنكر على 
لَْدنَُهْم وَإِنَُّهمْ لََيقُولُونَ من نسب نفساً إىل غري الوالد مع جواز أن يكون له ولد حيث قال إِنْ أُمََّهاتُُهْم إِالَّ الالَِّئى َو

فاملشرك الذي يقول املالئكة بنات اهللا وينسب إىل من مل يلد وال جيوز أن يكون له )  ٢اجملادلة ( ُمنكَراً ّمَن الْقَْولِ 
ولد ولداً كيف ال يكون قوله منكراً فالصالة تنهى عن هذه الفحشاء وهذا املنكر وذلك ألن العبد أول ما يشرع 

الصالة يقول اهللا أكرب فبقوله اهللا ينفي التعطيل وبقوله أكرب ينفي التشريك ألن الشريك ال يكون أكرب من يف 
الشريك اآلخر فيما فيه االشتراك فإذا قال بسم اهللا نفى التعطيل وإذا قال الرمحن الرحيم نفى اإلشراك ألن الرمحن 

اء بالرزق بالرمحة فإذا قال احلمد هللا رب العاملني أثبت بقوله من يعطي الوجود باخللق بالرمحة والرحيم من يعطي البق
احلمد هللا خالف التعطيل وبقوله َرّب الَْعالَِمَني خالف اإلشراك فإذا قال إِيَّاَك نَْعُبُد بتقدمي إياك نفى التعطيل 

ألن طالب الصراط له مقصد واملعطل ال واإلشراك وكذا بقوله وَإِيَّاَك َنْسَتِعُني فإذا قال اْهِدَنا الّصَراطَ نفى التعطيل 
مقصد له وبقوله الُْمْسَتقِيَم نفى اإلشراك ألن املستقيم هو األقرب واملشرك يعبد األصنام حىت يعبد صورة صورها 
إله العاملني ويظنون أهنم يشفعون هلم وعبادة اهللا من غري واسطة أقرب وعلى هذا إىل آخر الصالة يقول فيها أشهد 

إال اهللا فينفي اإلشراك والتعطيل وههنا لطيفة وهي أن الصالة أوهلا لفظة اهللا وآخرها لفظة اهللا يف قوله أن ال إله 
أشهد أن ال إله إال اهللا ليعلم املصلي أنه من أول الصالة إىل آخرها مع اهللا فإن قال قائل فقد بقي من الصالة قوله 

تسليم فنقول هذه األشياء يف آخرها دخلت ملعىن خارج عن وأشهد أن حممداً رسول اهللا والصالة على الرسول وال
ذات الصالة وذلك ألن الصالة ذكر اهللا ال غري لكن العبد إذا وصل بالصالة إىل اهللا وحصل مع اهللا ال يقع يف قلبه 
ل أنه استقل واستبد واستغىن عن الرسول كمن تقرب من السلطان فيغتر بذلك وال يلتفت إىل النواب واحلجاب فقا

وغري مستغن عنه فقل مع ذكرى حممد رسول اهللا مث ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنت يف هذه املنزلة الرفيعة هبداية حممد 
إذا علمت أن هذا كله بربكة هدايته فاذكر إحسانه بالصالة عليه مث إذا رجعت من معراجك وانتهيت إىل إخوانك 

  واعلم أنفسلم عليهم وبلغهم سالمي كما هو ترتيب املسافرين 

هيئة الصالة هيئة فيها هيبة فإن أوهلا وقوف بني يدي اهللا كوقوف اململوك بني يدي السلطان مث إن آخرها جثو بني 
يدي اهللا كما جيثو بني يدي السلطان من أكرمه باإلجالس كأن العبد ملا وقف وأثىن على اهللا أكرمه اهللا وأجلسه 

يف الدنيا بني يدي ربه هذا اجلثو ال يكون له جثو يف اآلخرة وال يكون فجثا ويف هذا اجلثو لطيفة وهي أن من جثا 
  ) ٧٢مرمي ( من الذين قال اهللا يف حقهم وََّنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثّياً 
  مث قال تعاىل َولَذِكُْر اللَِّه أَكَْبُر َواللَُّه َيعْلَُم َما َتْصَنُعونَ

مة الصالة بني ما يوجب أن يكون اإلتيان هبما على أبلغ وجوه التعظيم فقال ملا ذكر أمرين ومها تالوة الكتاب وإقا
َولَِذكُْر اللَِّه أَكَْبُر وأنتم إذا ذكرمت آباءكم مبا فيهم من الصفات احلسنة تنبشوا لذلك وتذكروهم مبلء أفواهكم 

فكذلك ألن اهللا يعلم ما تصنعون وقلوبكم لكن ذكر اهللا أكرب فينبغي أن يكون على أبلغ وجوه التعظيم وأما الصالة 



وهذا أحسن صنعكم فينبغي أن يكون على وجه التعظيم ويف قوله َولَِذكْرُ اللَِّه أَكَْبُر مع حدف بيان ما هو أكرب منه 
لطيفة وهي أن اهللا مل يقل أكرب من ذكر فالن ألن ما نسب إىل غريه بالكرب فله إليه نسبة إذا ال يقال اجلبل أكرب من 

وإمنا يقال هذا اجلبل أكرب من ذلك اجلبل فأسقط املنسوب كأنه قال ولذكر اهللا له الكرب ال لغريه وهذا كما خردلة 
  يقال يف الصالة اهللا أكرب أي له الكرب ال لغريه

وا َءاَمنَّا بِالَِّذى أُنزِلَ إِلَْيَنا َوأُنزِلَ إِلَْيكُمْ َوالَ ُتَجاِدلُوا أَْهلَ الِْكتَابِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمْنُهْم َوقُولُ
ُهُم الِْكَتابَ ُيْؤِمُنونَ بِِه َوِمْن َوإِلَاهَُنا َوإِلَاُهكُْم َواِحٌد وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ َوكَذَِلَك أَنَزلَْنآ إِلَْيكَ الِْكتَاَب فَالَِّذيَن َءاَتيَْنا

  َوَما َيْجَحُد بِايَاِتَنآ إِالَّ الْكَافِرونَ َهاُؤال ِء َمن ُيْؤِمُن بِِه
ملا بني اهللا طريقة إرشاد املشركني ونفع من انتفع وحصل اليأس ممن امتنع بني طريقة إرشاد أهل الكتاب فقال َوالَ 

م بالسيف وإن مل يؤمنوا إال إذا ُتجَاِدلُواْ أَْهلَ الِْكتَابِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن قال بعض املفسرين املراد منه ال جتادلوه
ظلموا وحاربوا أي إذا ظلموا زائداً على كفرهم وفيه معىن ألطف منه وهو أن املشرك جاء باملنكر على ما بيناه 
( فكان الالئق أن جيادل باألخشن ويبالغ يف هتجني مذهبه وتوهني شبهه وهلذا قال تعاىل يف حقهم ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمىٌ  

  قال لَُهْم أَْعُيٌن الَّ َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهْم أَْعُيٌن الَّ يُْبِصُرونَ بَِها وهلم آذان ال يسمعون هباو)  ١٨البقرة 

إىل غري ذلك وأما أهل الكتاب فجاءوا بكل حسن إال االعتراف بالنيب عليه السالم فوحدوا )  ١٧٩األعراف ( 
حساهنم جيادلون أوال باألحسن وال تستخف آراؤهم وال وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل واحلشر فلمقابلة إ

ينسب الضالل آباؤهم خبالف املشرك مث على هذا فقوله إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ تبيني له حسن آخر وهو أن يكون املراد 
ملون ألن الشرك إال الذين أشركوا منهم بإثبات الولد هللا والقول بثالث ثالثة فإهنم ضاهوهم يف القول املنكر فهم الظا

ظلم عظيم فيجادلون باألخشن من هتجني مقالتهم وتبيني جهالتهم مث إنه تعاىل بني ذلك األحسن فقدم حماسنهم بقوله 
ا اتباع ما قاله لكنه بني ونَ فيلزمنَوقُولُواْ ءاَمنَّا بِالَِّذى أُنزِلَ إِلَْيَنا َوأُنزِلَ إِلَْيكُْم وَإِلَاهَُنا َوإِلَاُهكُْم َواِحٌد وََنْحُن لَُه ُمْسِلُم

رساليت يف كتبكم فهو دليل مضيء مث بعد ذلك ذكر دليالً قياسياً فقال َوكَذَِلَك أَنَزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب يعين كما أنزلنا 
من هؤالء كذلك على من تقدمك أنزلنا عليك وهذا قياس مث قال فَالَِّذيَن ءاتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب ُيْؤِمُنونَ بِِه لوجود النص و

واختلف املفسرون فقال بعضهم املراد بالذين آتيناهم الكتاب من آمن بنبينا من أهل الكتاب كعبد اهللا بن سالم 
( وغريه وبقوله َوِمْن َهُؤالء أي من أهل مكة وقال بعضهم املراد بالذين آتيناهم الكتاب هم الذين سبقوا حممداً 

من أهل ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكتاب ومن هؤالء الذين هم يف زمان حممد  زماناً من أهل) صلى اهللا عليه وسلم 
الكتاب وهذا أقرب فإن قوله َهُؤالء صرفه إىل أهل الكتاب أوىل ألن الكالم فيهم وال ذكر للمشركني ههنا إذ كان 

وأقرب إىل العقل  هذا الكالم بعد الفراغ من ذكرهم واإلعراض عنهم إلصرارهم على الكفر وههنا وجه آخر أوىل
والنقل وأقرب إىل األحسن من اجلدال املأمور به وهو أن نقول املراد بالذين آتيناهم الكتاب هم األنبياء وبقوله َوِمْن 

َهُؤالء أي من أهل الكتاب وهو أقرب ألن الذين آتاهم الكتاب يف احلقيقة هم األنبياء فإن اهللا ما آتى الكتاب إال 
)  ١٦٣النساء ( وقال َوءاتَْيَنا َداوُوُد َزبُوراً )  ٨٩األنعام ( ىل أُْولَائكَ الَِّذيَن ءاَتْيَناُهمُ الِْكتَاَب لألنبياء كما قال تعا

وإذا محلنا الكالم على هذا ال يدخله التخصيص ألن كل األنبياء آمنوا بكل )  ٣٠مرمي ( وقال َوءاتَانِى الِْكَتابِ 
ون املراد من الذين آتيناهم الكتاب عبد اهللا بن سالم واثنني أو ثالثة معه أو عدداً األنبياء وإذا قلنا مبا قالوا به يك

قليالً ويكون املراد بقوله َوِمْن َهُؤالء غري املذكورين وعلى ما ذكرنا يكون خمرج الكالم كأنه قسم القوم قسمني 
ان أمرهم والوقت وقت جريان أحدمها املشركني وتكلم فيهم وفرغ منهم والثاين أهل الكتاب وهو بعد يف بي

ذكرهم فإذا قال هؤالء يكون منصرفاً إىل أهل الكتاب الذين هم يف وصفهم وإذا قال أولئك يكون منصرفاً إىل 



املشركني الذين سبق ذكرهم وحتقق أمرهم وعلى هذا التفسري يكون اجلدال على أحسن الوجوه وذلك ألن اخلالف 
ف يف فضيلة الرؤساء وامللوك فإذا اختلف حزبان يف فضيلة ملكني أو رئيسني يف األنبياء واألئمة قريب من اخلال

وأدى االختالف إىل االقتتال يكون أقوى كالم يصلح بينهم أن يقال هلم هذان امللكان متوافقان متصادقان فال معىن 
 فال معىن لتعصبكم هلم حنن آمنا باألنبياء وهم آمنوا يب) صلى اهللا عليه وسلم ( لنزاعكم فكذلك ههنا قال النيب 

وكذلك أكابركم وعلماؤكم آمنوا مث قال تعاىل اللَُّه فَأُْولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ تنفرياً هلم عما هم عليه يعين أنكم آمنتم 
بكل شيء وامتزمت عن املشركني بكل فضيلة إال هذه املسألة الواحدة وبإنكارها تلتحقون هبم وتبطلون مزاياكم فإن 

  بآية يكون كافراًاجلاحد 
بَيَِّناٌت ِفى ُصدُورِ الَِّذيَن َوَما كُنَت َتْتلُو ِمن قَْبِلِه ِمن ِكَتابٍ َوالَ َتُخطُُّه بَِيِمينَِك إِذاً الَّْرتَاَب الُْمْبِطلُونَ َبلْ ُهَو َءاَياٌت 

  أُوتُواْ الِْعلَْم َوَما َيْجَحُد بِأايَاِتَنآ إِالَّ الظَّاِلُمونَ

َوَما كُنَت َتْتلُو ِمن قَْبِلِه ِمن ِكَتابٍ َوالَ َتُخطُُّه بَِيِمينَِك هذه درجة أخرى بعد ما تقدم على الترتيب وذلك مث قال تعاىل 
ألن اجملادل إذا ذكر مسألة خمتلفاً فيها كقول القائل الزكاة جتب يف مال الصغري فإذا قيل له مل فيقول كما جتب 

بينهما فإن قنع الطالب مبجرد التشبيه وأدرك من نفسه اجلامع فذاك وإن مل  النفقة يف ماله وال يذكر أوال اجلامع
يدرك أو مل يقنع يبدي اجلامع فيقول كالمها مال فضل عن احلاجة فيجب فكذلك ههنا ذكر أوال التمثيل بقوله 

تلك الكتب منزلة إال  مث ذكر اجلامع وهو املعجزة فقال ما علم كون)  ٤٧العنكبوت ( َوكَذَِلَك أَنَزلَْنا إِلَْيَك 
باملعجزة وهذا القرآن ممن مل يكتب ومل يقرأ عني املعجزة فيعرف كونه منزالً وقوله تعاىل إِذاً الَّْرتَاَب الُْمْبِطلُونَ فيه 

معىن لطيف وهو أن النيب إذا كان قارئاً كاتباً ما كان يوجب كون هذا الكالم كالمه فإن مجيع كتبة األرض وقرائها 
ن عليه لكن على ذلك التقدير يكون للمبطل وجه ارتياب وعلى ما هو عليه ال وجه الرتيابه فهو أدخل يف ال يقدرو

أي من )  ٢٣البقرة ( اإلبطال وهذا كقوله تعاىل َوإِن كُنُتْم ِفى رَْيبٍ ّممَّا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأْتُواْ بُِسوَرةٍ  ّمن مِّثِْلِه 
  ) ٢ ١البقرة ( قوله امل ذاِلكَ الِْكتَاُب الَ رَْيَب ِفيِه مثل حممد عليه السالم وك

ه ليس مث قال تعاىل َبلْ ُهَو ءاَياتٌ َبّينَاٌت ِفى ُصُدورِ الَِّذيَن أُوتُواْ الِْعلَْم قوله يف صدور الذين أوتوا العلم إشارة إىل أن
طري وإذا حفظه من غريه يقول إنه يف من خمترعات اآلدميني ألن من يكون له كالم خمترع يقول هذا من قليب وخا

قليب وصدري فإذا قال ِفى ُصُدورِ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم ال يكون من صدر أحد منهم واجلاهل يستحيل منه ذلك ظهور 
  له من الصدور ويلتحقون عنده هذه األمة باملشركني فظهوره من اهللا

الظَّاِلُمونَ قال ههنا الظاملون ومن قبل قال الكافرون مع أن الكافر ظامل وال تنايف  مث قال تعاىل َوَما َيْجَحُد بِئَايَاِتَنا إِالَّ
بني الكالمني وفيه فائدة وهي أهنم قبل بيان املعجزة قيل هلم إن لكم املزايا فال تبطلوها بإنكار حممد فتكونوا كافرين 

مث بعد بيان املعجزة قال هلم إن جحدمت هذه  فلفظ الكافر هناك كان بليغاً مينعهم من ذلك الستنكافهم عن الكفر
اآلية لزمكم إنكار إرسال الرسل فتلتحقون يف أول األمر باملشركني حكما وتلتحقون عند هذه اآلية باملشركني 
  حقيقة فتكونوا ظاملني أي مشركني كما بينا أن الشرك ظلم عظيم فهذا اللفط ههنا أبلغ وذلك اللفظ هناك أبلغ

  الَ أُنزِلَ َعلَْيِه ءايَاٌت مِّن رَّبِِّه قُلْ إِنََّما االٌّ َياُت عِنَد اللَِّه وَإِنََّمآ أََناْ َنِذيٌر مُّبٌِنيَوقَالُواْ لَْو

ملا فرغ من ذكر دليل من جانب النيب عليه السالم ذكر شبهتهم وهي بذكر الفرق بني املقيس عليه واملقيس فقالوا 
زل إىل موسى وعيسى وليس كذلك ألن موسى أويت تسع آيات علم هبا إنك تقول إنه أنزل إليك كتاب كما أن

كون الكتاب من عند اهللا وأنت ما أوتيت شيئاً منها مث إن اهللا تعاىل أرشد نبيه إىل أجوبة هذه الشبهة منها قوله إِنََّما 



شرط الرسالة اآلية املعجزة ألن  ادعى الرسالة وليس من) صلى اهللا عليه وسلم ( االَْياُت ِعندَ اللَِّه ووجهه أن النيب 
الرسول يرسل أوال ويدعو إىل اهللا مث إن توقف اخللق يف قبوله أو طلبوا منه دليالً فاهللا إن رمحهم بني رسالته وإن مل 

يرمحهم ال يبني فقال أنا الساعة رسول وأما اآلية فاهللا إن أراد ينزهلا وإن مل يرد ال ينزهلا وهذا ألن ما هو من 
الشيء إذا خلق اهللا الشيء ال بد من أن خيلقها كاملكان من ضرورات اإلنسان فال خيلق اهللا إنساناً إال ضرورات 

ويكون قد خلق مكاناً أو خيلقه معه لكن الرسالة واملعجزة ليستا كذلك فاهللا إذا خلق رسوال وجعله رسوال ليس من 
وشعيب ومل تعلم هلم معجزة فإن قيل علم ضروراته أن تعلم له معجزة وهلذا علم وجود رسل كشيث وإدريس 

رسالتهم نقول من ثبتت رسالته بال معجزة فنبينا كذلك ال حاجة له إىل معجزة ألن رسالته علمت بقول موسى 
وعيسى فتبني بطالن قوهلم مل مل ينزل عليه آية وهذا ألهنم طلبوا سبق اآلية وليست شرطاً حىت تسبقها بلى إن كان 

ن يقولوا يا أيها املدعي حنن ال نكذبك وال نصدقك لكنا نريد أن يبني اهللا لنا آية ختلصنا من هلم سؤال فطريقه أ
  تصديق املتنيب وتكذيب النيب ونعلم هبا كونك نبياً ونؤمن بك فبعد ذلك ما كان يبعد من رمحة اهللا أن ينزل آية

 ينزهلا أو ال ينزهلا ال تتعلق يب ما أنا إال نذير وليس يل عليه حكم مث قوله َوإِنََّما أََناْ َنِذيٌر مُّبٌِني معناه أن اآلية عند اهللا
بشيء مث إنه بعد بيان فساد شبهتهم من وجه بني فسادها من وجه آخر وقال هب أن إنزال اآلية شرط لكنه وجد 

  وهو يف نفس الكتاب
ْم إِنَّ ِفى ذاِلَك لََرْحَمةً  َوِذكَْرى ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ قُلْ كَفَى بِاللَِّه بَْينِى أَوَلَْم َيكْفِهِْم أَنَّآ أَنَزلَْنا َعلَْيَك الِْكَتاَب ُيْتلَى َعلَْيهِ

  َك ُهُم الَْخاِسُرونََوَبْيَنكُْم شَهِيداً َيْعلَُم َما ِفى السََّماَواِت واألرض وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ بِالَْباِطلِ َوكَفَُرواْ بِاللَِّه أُوْلَاِئ
لَْم َيكِْفهِْم أَنَّا أَنَزلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب ُيْتلَى َعلَْيهِْم يعين إن كان إنزال اآلية شرطاً فال يشترط إال إنزال  فقال تعاىل أََو

آية وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقية وقوله أََو لَْم َيكِْفهِْم عبارة تنىبء عن كون القرآن آية فوق 
إذا قال أما يكفي للمسيء أن ال يضرب حىت يتوقع اإلكرام ينىبء عن أن ترك الضرب يف الكفاية وذلك ألن القائل 

  حقه كثري فكذلك قوله أََو لَْم َيكِْفهِمْ أَنَّا أَنَزلَْنا َعلَْيَك الِْكَتاَب وهذا ألن القرآن

عصا ثعباناً معجزة أمت من كل معجزة تقدمتها لوجوه أحدمها أن تلك املعجزات وجدت وما دامت فإن قلب ال
وإحياء امليت مل يبق لنا منه أثر فلو مل يكن واحد يؤمن بكتب اهللا ويكذب بوجود هذه األشياء ال ميكن إثباهتا معه 

بدون الكتاب وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له فأت بآية من مثله الثاين هو أن قلب العصا ثعباناً كان 
يف ذلك املكان وأما القرآن فقد وصل إىل املشرق واملغرب ومسعه كل أحد وههنا  يف مكان واحد ومل يره من مل يكن

لطيفة وهي أن آيات النيب عليه السالم كانت أشياء ال ختتص مبكان دون مكان ألن من مجلتها انشقاق القمر وهو 
ت حبرية ساوة يعم األرض ألن اخلسوف إذا وقع عم وذلك ألن نبوته كانت عامة ال ختتص بقطر دون قطر وغاض

يف قطر وسقط إيوان كسرى يف قطر واهندت الكنيسة بالروم يف قطر آخر إعالماً بأنه يكون أمر عام الثالث هو أن 
  غري هذه املعجزة الكافر املعاند يقول إنه سحر عمل بدواء والقرآن ال ميكن هذا القول فيه

نا جعلناه معجزة رمحة على العباد ليعلموا هبا الصادق وهذا ألنا بينا مث إنه تعاىل قال إِنَّ ِفى ذاِلَك لََرْحَمةً  إشارة إىل أ
أن إظهار املعجزة على يد الصادق رمحة من اهللا وكان له أن ال يظهر فيبقى اخللق يف ورطة تكذيب الصادق أو 

ما يريد وقوله تصديق الكاذب ألن النيب ال يتميز عن املتنيب لوال املعجزة لكن اهللا له ذلك يفعل ما يشاء وحيكم 
  َوِذكَْرى إشارة إىل أنه معجزة باقية يتذكر هبا كل من يكون ما بقي الزمان

مث قال تعاىل لّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ يعين هذه الرمحة خمتصة باملؤمنني ألن املعجزة كانت غضباً على الكافرين ألهنا قطعت 
  أعذارهم وعطلت إنكارهم



يْنِى َوَبيَْنكُمْ َشهِيداً ملا ظهرت رسالته وهبرت داللته ومل يؤمن به املعاندون من أهل مث قال تعاىل قُلْ كَفَى بِاللَِّه َب
الكتاب قال كما يقول الصادق إذا كذب وأتى بكل ما يدل على صدقه ومل يصدق اهللا يعلم صدقي وتكذيبك أيها 

قريراً وتأكيداً مث بني كونه كافياً املعاند وهو على ما أقول شهيد حيكم بيين وبينكم كل ذلك إنذار وهتديد يفيده ت
بكونه عاملاً جبميع األشياء فقال َيْعلَُم َما ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض وههنا مسألة وهي أن اهللا تعاىل قال يف آخر الرعد 

فأخر )  ٤٣الرعد ( َمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْكَتابِ َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْسَت ُمْرَسالً قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيداً َبيْنِي َوبَْيَنكُْم َو
ومن )  ٤٧العنكبوت ( شهادة أهل الكتاب ويف هذه السورة قدمها حيث قال فَالَِّذيَن ءاتَْيَناُهُم الِْكَتابَ ُيْؤِمُنونَ بِِه 

هم مث إن هؤالء من يؤمن به أي من أهل الكتاب فنقول الكالم هناك مع املشركني فاستدل عليهم بشهادة غري
شهادة اهللا أقوى يف إلزامهم من شهادة غري اهللا وههنا الكالم مع أهل الكتاب وشهادة املرء على نفسه هو إقراره 

  وهو أقوى احلجج عليه فقدم ما هو ألزم عليهم
ذار العام مث إنه تعاىل ملا بني الطريقني يف إرشاد الفريقني املشركني وأهل الكتاب عاد إىل الكالم الشامل هلما واالن

ألن ما سوى اهللا  فقال تعاىل وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ بِالْبَاِطلِ َوكَفَرُواْ بِاللَِّه أُْولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ أي الذين آمنوا مبا سوى اهللا
وكل وكل ما هلك فقد بطل فكل هالك باطل )  ٨٨القصص ( باطل ألنه هالك بقوله كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه 

  ما سوى اهللا باطل فمن آمن مبا سوى اهللا فقد آمن بالباطل وفيه مسائل
  املسألة األوىل قوله أُولَاِئَك ُهمُ الَْخاِسُرونَ يقتضي احلصر أي من أتى باإلميان بالباطل والكفر باهللا

 بأحدمها ال يكون فهو خاسر فمن يأيت بأحدمها دون اآلخر ينبغي أن ال يكون خاسراً فنقول يستحيل أن يكون اآليت
آتياً باآلخر أما اآليت باإلميان مبا سوى اهللا فألنه أشرك باهللا فجعل غري اهللا مثل غريه لكن غريه عاجز جاهل ممكن 

باطل فيكون اهللا كذلك فيكون إنكاراً هللا وكفراً به وأما من كفر به وأنكره فيكون قائالً بأن العامل ليس له إله موجد 
سه فيكون قائالً بأن العامل واجب والواجب إله فيكون قائالً بأن غري اهللا إله فيكون إثباتاً لغري اهللا فوجود العامل من نف

  وإمياناً به
املسألة الثانية إذا كان اإلميان مبا سوى اهللا كفراً به فيكون كل من آمن بالباطل فقد كفر باهللا فهل هلذا العطف فائدة 

قم وال تقعد واقرب مين وال تبعد نقول نعم فيه فائدة غريها وهو أنه ذكر الثاين  غري التأكيد الذي هو يف قول القائل
  لبيان قبح األول كقول القائل أتقول بالباطل وتترك احلق لبيان أن القول باطل قبيح

هم أن املسألة الثالثة هل يتناول هذا أهل الكتاب أي هل هم آمنوا بالباطل وكفروا باهللا نقول نعم ألهنم ملا صح عند
معجزة النيب من عند اهللا وقطعوا هبا وعاندوا وقالوا إهنا من عند غري اهللا يكون كمن رأى شخصاً يرمي حجارة فقال 

إن رامي احلجارة زيد يقطع بأنه قائل بأن هذا الشخص زيد حىت لو سئل عن عني ذلك الشخص وقيل له من هذا 
زة هو اهللا وقالوا بأن حممداً مظهر هذا يلزمهم أن يقولوا الرجل يقول زيد فكذلك هم ملا قطعوا بأن مظهر املعج

حممد هو اهللا تعاىل فيكون إمياناً بالباطل وإذا قالوا بأن من أظهر املعجزة ليس بإله مع أهنم قطعوا خبصوص مظهر 
من يقول املعجزة يكونون قائلني بأن ذلك املخصوص الذي هو اهللا ليس بإله فيكون كفراً به وهذا ال يرد علينا في

فلعل العبد خملوق اهللا تعاىل أو خملوق العبد فإنه أيضاً ينسب فعل اهللا إىل الغري كما أن املعجزة فعل اهللا وهم نسبوها 
إىل غريه ألن هذا القائل جهل النسبة كمن يرى حجارة رميت ومل ير عني راميها فيظن أن راميها زيد فيقول زيد هو 

يها بعينه ويكون غري زيد ال يقطع بأن يقول هو زيد وأما إذا رأى عينه ورميه رامي هذه احلجارة مث إذا رأى رام
للحجارة وقال رامي احلجارة زيد يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من حيث إهنم كانوا معاندين عاملني 

  بأن اهللا مظهر تلك املعجزة ويقولون بأهنا من عند غري اهللا



كذلك بأمت وجوه اخلسران وهذا ألن من خيسر رأس املال وال تركبه ديون يطالب هبا دون  مث قوله ُهُم الَْخاِسُرونَ
من خيسر رأس املال وتركبه تلك الديون فهم ملا عبدوا غري اهللا أفنوا العمر ومل حيصل هلم يف مقابلته شيء ما أصالً 

  م هبامن املنافع واجتمع عليهم ديون ترك الواجبات يطالبون هبا حيث ال طاقة هل
  َيشُْعُرونََوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْوالَ أََجلٌ مُّسَمى لََّجآَءُهمُ الَْعذَاُب َولَيَأِْتيَنَُّهْم َبْغَتةً  َوُهْم الَ 

ملا أنذرهم اهللا باخلسران وهو أمت وجوه اإلنذار ألن من خسر ال حيصل له يف مقابلة قدر اخلسران شيء من املنافع 
ا كان اخلسران ذلك القدر بل دونه مثاله إذا خسر واحد من العشرة درمهاً ال ينبغي أن يكون حصل له يف وإال مل

مقابلة الدرهم ما يساوي نصف درهم وإال ال يكون اخلسران درمهاً بل نصف درهم فإذن هم ملا خسروا أعمارهم 
  فعةال حتصل هلم منفعة ختفيف عذاب وإال يكون ذلك القدر من العمر له من

فيكون للخاسر عذاب أليم فقوله َوأُوْلَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ هتديد عظيم فقالوا إن كان علينا عذاب فأتنا به إظهاراً 
لقطعهم بعدم العذاب مث إنه أجاب بأن العذاب ال يأتيكم بسؤالكم وال يعجل باستعجالكم ألنه أجله اهللا حلكمة 

نقلباً ولكونه رحيماً ال يكون غضوباً منزعجاً ولوال ذلك األجل املسمى ورمحة فلكونه حكيماً ال يكون متغرياً م
الذي اقتضته حكمته وارتضته رمحته ملا كان له رمحة وحكمة فيكون غضوباً منقلباً فيتأثر باستعجالكم ويتغري من 

يذون به منه سؤالكم فيعجل وليس كذلك فال يأتيكم بالعذاب وأنتم تسألونه وال يدفع عنكم بالعذاب حني تستع
  ) ٢٢احلج ( كما قال تعاىل كُلََّما أََرادُواْ أَن َيخُْرُجواْ مِْنَها ِمْن غَّم أُِعيُدواْ ِفيَها 

مث قال تعاىل َولَيَأِْتَينَُّهْم َبْغَتةً  اختلف املفسرون فيه فقال بعضهم ليأتينهم العذاب بغتة ألن العذاب أقرب املذكورين 
ال إنه ليأتينهم وقال بعضهم ليأتينهم بغتة أي األجل ألن اآليت بغتة هو األجل وأما وألن مسئوهلم كان العذاب فق

العذاب بعد األجل يكون معاينة وقد ذكرنا أن يف كون العذاب أو األجل آتياً بغتة حكمة وهي أنه لو كان وقته 
  قبل املوت معلوماً لكان كل أحد يتكل على بعده وعلمه بوقته فيفسق ويفجر معتمداً على التوبة

قوله تعاىل َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ حيتمل وجهني أحدمها تأكيد معىن قوله بغتة كما يقول القائل أتيته على غفلة منه حبيث مل 
يدر فقوله حبيث مل يدر أكد معىن الغفلة والثاين هو كالم يفيد فائدة مستقلة وهي أن العذاب يأتيهم بغتة وهم ال 

  أن العذاب ال يأتيهم أصالً يشعرون هذا األمر ويظنون
ِمن َتْحِت أَْرُجلِهِْم َويِقُولُ َيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ  بِالْكَاِفرِيَن َيْوَم يَْغَشاُهُم الَْعذَاُب ِمن فَْوِقهِْم َو

  ذُوقُواْ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ
فيه ضرر يسري كلطمة أو لكمة فريى من نفسه اجللد ويقول باسم اهللا  ذكر هذا للتعجب وهذا ألن من توعد بأمر

هات وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن املتوعد قادر ال خيلف امليعاد ال خيطر ببال العاقل أن يقول له هات 
قوله َوَيْستَْعجِلُوَنَك أوالً إخبار عنهم ما تتوعدين به فقال ههنا َيْسَتْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ والعذاب بنار جهنم احمليطة هبم ف

  وثانياً تعجب منهم مث ذكر كيفية إحاطة جهنم
  فقال تعاىل َيْوَم يَْغَشاُهُم الَْعذَاُب ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحِت أَْرُجِلهِْم َويِقُولُ ذُوقُواْ َما كُنُْتْم َتْعلَُمونَ

  وفيه مسألتان
ذكر ومل يذكر اليمني والشمال وخلف وقدام فنقول ألن املقصود ذكر ما تتميز به املسألة األوىل مل خص اجلانبني بال

نار جهنم عن نار الدنيا ونار الدنيا حتيط باجلوانب األربع فإن من دخلها تكون الشعلة خلفه وقدامه وميينه ويساره 
ال تبقى الشعلة اليت حتت القدم  وأما النار من فوق فال تنزل وإمنا تصعد من أسفل يف العادة العاجلة وحتت األقدام

  ونار جهنم تنزل من فوق وال تنطفىء بالدوس موضع القدم



املسألة الثانية قال ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحِت أَْرُجِلهِم ومل يقل من فوق رءوسهم وال قال من فوقهم ومن حتتهم بل ذكر 
ول النار من فوق سواء كان من مست الرءوس املضاف إليه عند ذكر حتت ومل يذكره عند ذكر فوق فنقول ألن نز

وسواء كان من موضع آخر عجيب فلهذا مل خيصه بالرأس وأما بقاء النار حتت القدم فحسب عجيب وإال فمن 
جوانب القدم يف الدنيا يكون شعل وهي حتت فذكر العجيب وهو ما حتت األرجل حيث مل ينطق بالدوس وما فوق 

  على اإلطالق
قُولُ ذُوقُواْ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ ملا بني عذاب أجسامهم بني عذاب أرواحهم وهو أن يقال هلم على سبيل مث قال تعاىل َويِ

التنكيل واإلهانة ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون وجعل ذلك عني ما كانوا يعملون للمبالغة بطريق إطالق اسم 
  اً لعذاهبم وهذا كثري النظري يف االستعمالاملسبب على السبب فإن عملهم كان سبباً جلعل اهللا إياه سبب
  ياِعَباِدىَ  الَِّذيَن َءاَمُنوا إِنَّ أَْرِضى َواِسَعةٌ  فَإِيَّاىَ  فَاْعُبُدوِن

وجه التعلق هو أن اهللا تعاىل ملا ذكر حال املشركني على حدة وحال أهل الكتاب على حدة ومجعهما يف اإلنذار 
وزاد فسادهم وسعوا يف إيذاء املؤمنني ومنعوهم من العبادة فقال خماطباً  وجعلهما من أهل النار اشتد عنادهم

م يف بعضها للمؤمنني َتْعَملُونَ ياِعَباِدىَ  الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِنَّ أَْرِضى وَاِسَعةٌ  فَإِيَّاىَ  فَاْعُبُدوِن إن تعذرت العبادة عليك
يف دار احلرب حرام واخلروج منها واجب حىت لو حلف فهاجروا وال تتركوا عباديت حبال وهبذا علم أن اجللوس 

  دع حىت يقع الطالق مث يف اآلية مسائل) ر ( بالطالق أنه ال خيرج لزمه اخلروج و 
املسألة األوىل ِفى ِعَباِدى مل يرد إال املخاطبة مع املؤمنني مع أن الكافر داخل يف قوله ِفى ِعَباِدى نقول ليس داخالً يف 

ى نقول ليس داخالً فيه لوجوه أحدها أن من قال يف حقه ِعَباِدى ليس للشيطان عليهم سلطان بدليل قوله ِفى ِعَباِد
والكافر حتت سلطنة الشيطان فال يكون داخالً يف قوله )  ٤٢احلجر ( قوله تعاىل إِنَّ ِعَباِدى لَْيسَ لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ 
ف منازل املكلف وذلك ألن اهللا تعاىل ملا خلق آدم آتاه امساً عظيماً وهو ِفى ِعَباِدى الثاين هو أن اخلطاب بعبادي أشر

واخلليفة أعظم الناس مقداراً وأمت ذوي )  ٣٠البقرة ( اسم اخلالفة كما قال تعاىل إِّني َجاِعلٌ ِفى االْرضِ َخِليفَةً  
ببه وعاداه وغلبه كما قال تعاىل البأس اقتداراً مث إن إبليس مل يرهب من هذا االسم ومل ينهزم بل أقدم عليه بس

مث إن من أوالده الصاحلني من مسى بعبادي فاخننس عنهم الشيطان وتضاءل كما )  ٣٦البقرة ( فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ 
إِالَّ ِعَباَدَك فعلم أن  وقال هو بلسانه الَغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني)  ٤٢احلجر ( قال تعاىل إِنَّ ِعَباِدى لَْيَس لََك َعلَْيهِمْ ُسلْطَانٌ 

املكلف إذا كان عبداً هللا يكون أعلى درجة مما إذا كان خليفة لوجه األرض ولعل آدم كداود الذي قال اهللا تعاىل 
مل يتخلص من يد الشيطان إال وقت ما قال اهللا تعاىل يف حقه )  ٢٦ص ( يف حقه إِنَّا َجَعلَْناكَ َخِليفَةً  ِفى االْْرضِ 

واجتباه هبذا النداء كما قال يف حق داود وَاذْكُرْ )  ٢٣األعراف ( ا ناداه بقوله َربََّنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا عبدي وعندم
إذا علم هذا فالكافر ال يصلح للخالفة فكيف يصلح ملا هو أعظم من اخلالفة فال )  ١٧ص ( َعْبَدَنا َداُووُد ذَا االْْيِد 

  من الثالث هو أن هذا اخلطاب حصل للمؤمنيدخل يف قوله ِفى ِعَباِدى إال املؤ

فاملؤمن دعا ربه بقوله رَّبََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا )  ٦٠غافر ( بسعيه بتوفيق اهللا وذلك ألن اهللا تعاىل قال اْدُعونِى أَسَْتجِبْ لَكُْم 
جابه اهللا تعاىل بقوله قُلْ ياِعَباِدىَ  الَِّذيَن أَْسَرفُواْ َعلَى فأ)  ٥٣الزمر ( ُمَناِدياً ُيَناِدى ِلِإلَمياِن أَنْ ءاِمُنواْ بِرَّبكُْم فَئَاَمنَّا 

عبد أَنفُِسهِْم الَ َتقَْنطُواْ ِمن رَّْحَمةِ  اللَِّه فاإلضافة بني اهللا وبني العبد بقول العبد إهلي وقول اهللا عبدي تأكدت بدعاء ال
  لكن الكافر مل يدع فلم جيب فال يتناول يا عبادي غري املؤمنني

املسألة الثانية إذا كان عبادي ال يتناول إال املؤمنني فما الفائدة يف قوله الَِّذيَن كَفَُرواْ مع أن الوصف إمنا يذكر لتمييز 
املوصوف كما يقال يا أيها املكلفون املؤمنون ويا أيها الرجال العقالء متييزاً عن الكافرين واجلهال فنقول الوصف 



ان أن فيه الوصف كما يقال األنبياء املكرمون واملالئكة املطهرون مع أن كل نيب مكرم يذكر ال للتمييز بل جملرد بي
وكل ملك مطهر وإمنا يقال لبيان أن فيهم اإلكرام والطهارة ومثل هذا قولنا اهللا العظيم وزيد الطويل فههنا ذكر 

  لبيان أهنم مؤمنون
فما الفائدة يف األمر بالعبادة بقوله فاعبدون فنقول فيه فائدتان املسألة الثالثة إذ قال ِفى ِعَباِدى فهم يكونون عابدين 

إحدامها املداومة أي يا من عبدمتوين يف املاضي اعبدوين يف املستقبل الثانية اإلخالص أي يا من تعبدين أخلص العمل 
  يل وال تعبد غريي

فنقول قوله إِنَّ أَْرِضى وَاِسَعةٌ  إشارة إىل  املسألة الرابعة الفاء يف قوله فَإيَّاَي تدل على أنه جواب لشرط فما ذلك
عدم املانع من عبادته فكأنه قال إذا كان ال مانع من عباديت فاعبدوين وأما الفاء يف قوله تعاىل فَاعُْبُدوِن فهو لترتيب 

سه يستحق املقتضى على املقتضى كما يقال هذا عامل فأكرموه فكذلك ههنا ملا أعلم نفسه بقوله فَإيَّاَي وهو لنف
  العبادة قال فاعبدون

اىَ  املسألة اخلامسة قال العبد مثل هذا يف قوله إِيَّاَك َنعُْبُد وقال عقيبه وَإِيَّاَك َنْسَتِعُني واهللا تعاىل وافقه يف قوله فَإِيَّ
الشيطان مسدود  فَاْعُبُدوِن ومل يذكر اإلعانة نقول بل هي مذكورة يف قوله ِفى ِعَباِدى ألن املذكور بعبادي ملا كان

  السبيل عليه مسدود القبيل عنه كان يف غاية اإلعانة
املسألة السادسة قدم اهللا اإلعانة وأخر العبد االستعانة قلنا ألن العبد فعله لغرض وكل فعل لغرض فإن الغرض سابق 

حمله على البناء لكن على الفعل يف اإلدراك وذلك ألن من يبين بيتاً للسكىن يدخل يف ذهنه أوالً فائدة السكىن في
الغرض يف الوجود ال يكون إال بعد فعل الواسطة فنقول االستعانة من العبد لغرض فهي سابقة يف إدراكه وأما اهللا 

  تعاىل فيس فعله لغرض فراعى ترتيب الوجود فإن اإلعانة قبل العبادة
  كُلُّ َنفْسٍ ذَآِئقَةُ  الَْمْوتِ ثُمَّ إِلَيَْنا تُْرَجُعونَ

  اهللا تعاىل املؤمنني باملهاجرة صعب عليهم ترك األوطان ومفارقة اإلخوان فقال هلم إن ما ملا أمر

تكرهون ال بد من وقوعه فإن كل نفس ذائقة املوت واملوت مفرق األحباب فاألوىل أن يكون ذلك يف سبيل اهللا 
كل نفس إذا كانت غري متعلقة فيجازيكم عليه فإن إىل اهللا مرجعكم وفيه وجه أرق وأدق وهو أن اهللا تعاىل قال 

إذا ثبت هذا )  ٥٦الدخان ( بغريها فهي للموت مث إىل اهللا ترجع فال متوت كما قال تعاىل الَ َيذُوقُونَ ِفيَها الْمَْوَت 
فمن يريد أال يذوق املوت ال يبقى مع نفسه فإن النفس ذائقته بل يتعلق بغريه وذلك الغري إن كان غري اهللا فهو ذائق 

فإذاً التعلق باهللا )  ٨٨القصص ( ومورد اهلالك بقوله كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ  الَْمْوِت وَكُلَّ شىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه املوت 
(  يريح من املوت فقال تعاىل فَإِيَّاىَ  فَاْعُبُدوِن أي تعلقوا يب وال تتبعوا النفس فإهنا ذائقة املوت ثُمَّ إِلَْيَنا تُْرَجُعونَ

أي إذا تعلقتم يب فموتكم رجوع إيل وليس مبوت كما قال تعاىل َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُواْ ِفى َسبِيلِ )  ٥٧بوت العنك
فعلى ) املؤمنون ال ميوتون بل ينقلون من دار إىل دار ( وقال عليه السالم )  ١٦٩آل عمران ( اللَِّه أَْمواتاً َبلْ أَْحَياء 
  وجه التعليق هذا الوجه أيضاً يتبني

  هَاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْعَم أَْجُر الَْعاِملَِنيَوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ لَُنبَوِّئَنَُّهْم مَِّن الَْجنَّةِ  غَُرفَاً َتجْرِى ِمن َتْحتَِها االٌّ ْن
( ين بقوله َوإِنَّ َجَهنَّمَ لَُمِحيطَةٌ  بِالْكَاِفرِيَن بني ما يكون للمؤمنني وقت الرجوع إليه كما بني من قبل ما يكون للكافر

فبني أن للمؤمنني اجلنان يف مقابلة ما أن للكافرين النريان وبني أن فيها غرفاً جتري من حتتها األهنار )  ٥٤العنكبوت 
الَْعاِمِلنيَ يف مقابلة ما بني أن  يف مقابلة ما بني أن حتت الكافرين النار وبني أن ذلك أجر عملهم بقوله تعاىل نِْعمَ أَْجُر

ما تقدم جزاء عمل الكفار بقوله تعاىل نِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني يف مقابلة ما بني أن ما تقدم جزاء عمل الكفار بقوله ذُوقُواْ 



لعذاب أن فوقهم مث يف اآليتني اختالفات فيها لطائف منها أنه تعاىل ذكر يف ا)  ٥٥العنبكوت ( َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 
عذاباً أي ناراً ومل يذكر ههنا فوقهم شيئاً وإمنا ذكر ما فوق من غري إضافة وهو الغرف وذلك ألن املذكور يف 

املوضعني العقاب والثواب اجلسمانيان لكن الكافر يف الدرك األسفل من النار فيكون فوقه طبقات من النار فأما 
  كر فوقهم شيئاً إشارة إىل علو مرتبتهم وارتفاع منزلتهماملؤمنون فيكونون يف أعلى عليني فلم يذ

ال ينايف ألن الغرف فوق الغرف ال فوقهم والنار فوق النار )  ٢٠الزمر ( وأما قوله تعاىل لَُهْم غَُرٌف ّمن فَْوِقَها غَُرٌف 
ن النار ال تؤمل إذا وهي فوقهم ومنها أن هناك ذكر من حتت أرجلهم النار وههنا ذكر من حتت غرفهم املاء وذلك أل

كانت حتت مطلقاً ما مل تكن يف مسامتة األقدام ومتصلة هبا أما إذا كان الشعلة مائلة عن مست القدم وإن كانت 
حتتها أو تكون مسامتة ولكن تكون غري مالصقة بل تكون أسفل يف وهدة ال تؤمل وأما املاء إذا كان حتت الغرفة يف 

ن ملتذاً به فقال يف النار من حتت أرجلهم ليحصل األمل هبا وقال ههنا من حتت أي وجه كان وعلى أي بعد كان يكو
الغرف حلصول اللذة به كيف كان ومنها أن هناك قال ذوقوا اإليالم قلوهبم بلفظ األمر وقال ههنا نِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني 

علق بعده فإن من قال ألجريه خذ أجرتك لتفريح قلوهبم ال بصيغة األمر وذلك ألن لفظ األمر يدل على انقطاع الت
  يهفم منه أن بذلك ينقطع تعلقه عنه وأما

إذا قال ما أمت أجرتك عندي أو نعم مالك من األجر يفهم منه أن ذلك عنده ومل يقل ههنا خذوا أجرتكم أيها 
منه االنقطاع فعذاب الكافر ينقطع  العاملون وقال هناك ذُوقُواْ َما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ فإن قال قائل ذوقوا إذا كان يفهم

قلنا ليس كذلك ألن اهللا إذا قال ذوقوا دل على أنه أعطاهم جزاءهم وانقطع ما بينه وبينهم لكن يبقى عليهم ذلك 
دائماً وال ينقص وال يزداد وأما املؤمن إذا أعطاه شيئاً فال يتركه مع ماأعطاه بل يزيد له كل يوم يف النعم وإليه 

أي الذي يصل إىل الكافر يدوم من غري زيادة والذي )  ٢٦يونس ( ه لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ الُْحسَْنى َوزِيَاَدةٌ  اإلشارة بقول
  يصل إىل املؤمن يزداد على الدوام وأما اخللود وإن مل يذكره يف حق الكافر لكن ذلك معلوم بغريه من النصوص

  ونَ َوكَأَيِّن مِّن َدآبَّةٍ  الَّ َتْحِملُ رِْزقََها اللَُّه َيْرُزقَُها َوإِيَّاكُْم َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُمالَِّذيَن صََبُرواْ َوَعلَى َربِّهِمْ َيَتَوكَّلُ
ذكر أمرين الصرب والتوكل ألن الزمان ماض وحاضر ومستقبل لكن املاضي ال تدارك له وال يؤمر العبد فيه بشيء 

الالئق به التوكيل فيصرب على ما يصيبه من األذى يف احلال ويتوكل فيما بقي احلاضر والالئق به الصرب واملستقبل و
  حيتاج إليه يف االستقبال

واعلم أن الصرب والتوكل صفتان ال حيصالن إال مع العلم باهللا والعلم مبا سوى اهللا فمن علم ما سواه علم أنه زائل 
أنه باق يأتيه بأرزاقه فإن فاته شيء فإنه يتوكل على  فيهون عليه الصرب إذ الصرب على الزائل هني وإذا علم اهللا علم

حي باق وذكر الصرب والتوكل ههنا مناسب فإن قوله ِفى ِعَباِدى كان لبيان أنه ال مانع من العبادة ومن يؤذى يف 
بقعة فليخرج منها فحصل الناس على قسمني قادر على اخلروج وهو متوكل على ربه يترك األوطان ويفارق 

  عاجز وهو صابر على حتمل األذى ومواظب على عبادة اهللا تعاىلاألخوان و
  مث قال تعاىل َوكَأَّين ّمن َدابَّةٍ  الَّ َتْحِملُ رِْزقََها اللَُّه يَْرُزقَُها وَإِيَّاكُْم َوُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم
دواب اليت ال تدخر شيئاً لغد ملا ذكر الذين صربوا وعلى رهبم يتوكلون ذكر ما يعني على التوكل وهو بيان حال ال

  ويأتيها كل يوم برزق رغد ويف اآلية مسائل
كائن على وزن راع وكأين على وزن ريع وكي على دع ) و ( غري هذه ) ال ( املسألة األوىل يف كأين لغات أربع 

  ومل يقرأ إال كأين وكائن قراءة ابن كثري
ي اليت تستعمل استعمال من وما ركبتا وجعل املركب مبعىن املسألة الثانية كأين كلمة مركبة من كاف التشبيه وأ



كم ومل تكتب إال بالنون ليفصل بني املركب وغري املركب ألن كأي يستعمل غري مركب كما يقول القائل رأيت 
رجالً ال كأي رجل يكون فقد حذف املضاف إليه ويقال رأيت رجالً ال كأي رجل وحينذ ال يكون كأي مركباً فإذا 

  ي ههنا مركباً كتبت بالنون للتمييز كما تكتب معد يكرب وبعلبككان كأ

  موصوالً للفرق وكما تكتب مثة باهلاء متييزاً بينها وبني مثت
املسألة الثالثة كأين مبعىن كم مل تستعمل مع من إال نادراً وكم يستعمل كثرياً من غري من يقال كم رجالً وكم من 

ين مبعىن كم وكأي اليت ليست مركبة وذلك ألن كأي إذا مل تكن مركبة ال رجل وذلك ملا بينا من الفرق بني كأ
جيوز إدخال من بعدها إذ ال يقال رأيت رجالً ال كأي من رجل واملركبة مبعىن كم جيوز ذلك فيها فالتزم للفرق قوله 

ها وقيل ال تدخر اللَُّه َيْرُزقَُها تعاىل الَّ َتْحِملُ رِْزقََها قيل ال حتمل لضعفها وقيل هي كالقمل والربغوث والدود وغري
َوإِيَّاكُْم بطريق القياس أي ال شك يف أن رزقها ليس إال باهللا فكذلك يرزقكم فتوكلوا فإن قال قائل من قال بأن اهللا 
يرزق الدواب بل النبات يف الصحراء مسبب واحليوان يسعى إليه ويرعى فنقول الدليل عليه من ثالثة أوجه نظراً 

ق وإىل املرتزق وإىل جمموع الرزق واملرتزق أما بالنظر إىل الرزق فألن اهللا تعاىل لو مل خيلق النبات مل يكن إىل الرز
للحيوان رزق وأما بالنظر إىل املرتزق فألن االغتذاء ليس مبجرد االبتالع بل ال بد من تشبثه باألعضاء حىت يصري 

 تعاىل حيث خلق فيه جاذبة وماسكة وهاصمة ودافعة وغريها احلشيش عظماً وحلماً وشحماً وما ذاك إال حبكمة اهللا
من القوى ومبحض قدرة اهللا وإرادته فهو الذي يرزقها وأما بالنظر إىل املرتزق والرزق فألن اهللا لو مل يهد احليوان إىل 

ع الغذاء حىت الغذاء ليعرفه من الشم ما كان حيصل له اغتذاء أال ترى أن من احليوان ما ال يعرف نوعاً من أنوا
يوضع يف فمه بالشدة ليذوق فيأكله بعد ذلك فإن كثرياً ما يكون البعري ال يعرف اخلمري وال الشعري حىت يلقم مرتني 
أو ثالثة فيعرفه فيأكله بعد ذلك فإن قال قائل كيف يصح قياس اإلنسان على احليوان فيما يوجب التوكل واحليوان 

يوم شيئاً وترك بقية جيدها غداً ما مد إليه أحد يداً واإلنسان إن مل يأخذ اليوم ال رزقه ال يتعرض إليه إذا أكل منه ال
يبقى له غداً شيء وأيضاً حاجات اإلنسان كثرية فإنه حيتاج إىل أجناس اللباس وأنواع األطعمة وال كذلك احليوان 

واخلبز فلو مل جيمعه قبل احلاجة  وأيضاً قوت احليوان مهيأ وقوت اإلنسان حيتاج إىل كلف كالزرع واحلصاد والطحن
ما كان جيده وقت احلاجة فنقول حنن ال نقول إن اجلمع يقدح يف التوكل بل قد يكون الزارع احلاصد متوكالً 

والراكع الساجد غري متوكل ألن من يزرع يكون اعتماده على اهللا واعتقاده يف اهللا أنه إن كان يريد يرزق من غري 
زق من ذلك الزرع فيعمل وقلبه مع اهللا هو متوكل حق التوكل ومن يصلي وقلبه مع ما زرع وإن كان يريد ال ير

يف يد زيد وعمرو هو غري متوكل وأما قوله حاجات اإلنسان كثرية فنقول مكاسبه كثرية أيضاً فإنه يكتسب بيده 
فهمه كاملهندس والتاجر كاخلياط والنساج وبرجله كالساعي وغريه وبعينه كالناطور وبلسانه كاحلادي واملنادي وب

وبعلمه كالطبيب والفقيه وبقوة جسمه كالعتال واحلمال واحليوان ال مكاسب له فالرغيف الذي حيتاج إليه اإلنسان 
غداً أو بعد غد بعيد أن ال يرزقه اهللا مع هذه املكاسب فهو أوىل بالتوكل وأيضاً اهللا تعاىل خلق اإلنسان حبيث يأتيه 

 ملك اإلنسان عمائر الدنيا وجعلها حبيث تدخل يف ملكه شاء أم أىب حىت أن نتاج األنعام الرزق وأسبابه فإن اهللا
ومثار األشجار تدخل يف امللك وإن مل يرده مالك النعم والشجر وإذا مات قرن ينتقل ذلك إىل قرن آخر قهراً شاؤا 

تيه رزقه فإذن اإلنسان لو توكل كان أم أبوا وليس كذلك حال احليوان أصالً فإن احليوان إن مل يأت الرزق ال يأ
أقرب إىل العقل من توكل احليوان مث قال َوُهَو السَِّميُع الَْعِليمُ مسيع إذا طلبتم الرزق يسمع وجييب عليم إن سكتم 

  ال ختفى عليه حاجتكم ومقدار حاجتكم



  الْقََمرَ لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّى ُيؤْفَكُونََولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السََّماوَاِت واألرض َوَسخََّر الشَّْمَس َو
( نقول ملا بني اهللا األمر للمشرك خماطباً معه ومل ينتفع به وأعرض عنه وخاطب املؤمن بقوله الْبَاِطلَ َوأَنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ 

طريق يف غاية احلسن فإن وأمت الكالم معه ذكر معه ما يكون إرشاداً للمشرك حبيث يسمعه وهذا )  ٥٦العنبكوت 
السيد إذا كان له عبدان أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدمها رشيد واآلخر مفسد ينصح أوالً املفسد فإن مل يسمع 

يقول معرضاً عنه ملتفتاً إىل الرشيد إن هذا ال يستحق اخلطاب فامسع أنت وال تكن مثل هذا املفسد فيتضمن هذا 
ملفسد فإن قوله هذا ال يستحق اخلطاب يوجب نكاية يف قلبه مث إذا ذكر مع املصلح الكالم نصيحة املصلح وزجر ا

يف أثناء الكالم واملفسد يسمعه إن هذا أخاك العجيب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف الفساد من الصالح وسبيل 
له من ذلك الفساد فكذلك  الرشاد والفالح ويشتغل بضده يكون هذا الكالم أيضاً داعياً له إىل سبيل الرشاد مانعاً

اهللا تعاىل قال مع املؤمن العجيب منهم أهنم إن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اهللا مث ال يؤمنون ويف 
اآلية لطائف إحداها ذكر يف السموات واألرض اخللق ويف الشمس والقمر التسخري وذلك ألن جمرد خلق الشمس 

خملوقة حبيث تكون يف موضع واحد ال تتحرك ما حصل الليل والنهار  والقمر ليس حكمة فإن الشمس لو كانت
وال الصيف وال الشتاء فإذاً احلكمة يف حتريكهما وتسخريمها الثانية يف لفظ التسخري وذلك ألن التحريك يدل على 

ف من السنني جمرد احلركة وليس جمرد احلركة كافياً ألهنا لو كانت تتحرك مثل حركتنا ملا كانت تقطع الفلك بألو
فاحلكمة يف تسخريمها حتركهما يف قدر ما يتنفس اإلنسان آالفاً من الفراسخ مث مل جيعل هلما حركة واحدة بل 

حركات إحداها حركتها من املشرق إىل املغرب يف كل يوم وليلة مرة واألخرى حركتها من املغرب إىل املشرق 
عد خمصوص من الشمس مث يبعد منه إىل جانب الشرق حىت والدليل عليها أن اهلالل يرى يف جانب الغرب على ب

يرى القمر يف نصف الشهر يف مقابلة الشمس والشمس على أفق املغرب والقمر على أفق املشرق وحركة أخرى 
حركة األوج وحركة املائل والتدوير يف القمر ولوال احلركة اليت من املغرب إىل املشرق ملا حصلت الفصول مث اعلم 

اهليئة قالوا الشمس يف الفلك مركوزة والفلك يديرها بدورانه وأنكره املفسرون الظاهريون وحنن نقول  أن أصحاب
ال بعد يف ذلك إن مل يقولوا بالطبيعة فإن اهللا تعاىل فاعل خمتار إن أراد أن حيركهما يف الفلك والفلك ساكن جيوز 

د فيه نص قاطع أو ظاهر وسنذكر متام البحث يف قوله وإن أراد أن حيركهما حبركة الفلك ومها ساكنان جيوز ومل ير
تعاىل َوكُلٌّ ِفى فَلٍَك َيْسَبُحونَ الثالثة ذكر أمرين أحدمها خلق السموات واألرض واآلخر تسخري الشمس والقمر 

ألن اإلجياد قد يكون للذوات وقد يكون للصفات فخلق السموات واألرض إشارة إىل إجياد الذوات وتسخري 
لقمر إشارة إىل إجياد الصفات وهي احلركة وغريها فكأنه ذكر من القبيلني مثالني مث قال تعاىل فَأَنَّى الشمس وا

ُيْؤفَكُونَ يعين هم يعتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة اهللا مع أن من علمت عظمته وجبت خدمته وال عظمة 
  جلمادفوق عظمة خالق السموات واألرض وال حقارة فوق حقارة اجلماد ألن ا

دون احليوان واحليوان دون اإلنسان واإلنسان دون سكان السموات فكيف يتركون عبادة أعظم الوجودات 
  ويشتغلون بعبادات أخس املوجودات

  اللَُّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَُه إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشىْ ٍء َعِليمٍ
َيْبُسطُ الّرْزَق ِلَمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه ملا بني اخللق ذكر الرزق ألن كمال اخللق ببقائه وبقاء اإلنسان  قوله تعاىل اللََّه

بالرزق فقال املعبود إما أن يعبد الستحقاقه العبادة وهذه األصنام ليست كذلك واهللا مستحقها وإما لكونه على 
هان فله العبادة وإما لكونه ويل اإلحسان واهللا يرزق اخللق الشأن واهللا الذي خلق السموات على الشأن جلي الرب

فله الطول واإلحسان والفضل واالمتنان فله العبادة من هذا الوجه أيضاً قوله ِلَمن َيَشاء إشارة إىل كمال اإلحسان 



خذ يقول هذا وذلك ألن امللك إذا أمر اخلازن بإعطاء شخص شيئاً فإذا أعطاه يكون له منة ما يسرية حقرية ألن اآل
ليس بإرادته وإمنا هو بأمر امللك وأما إن كان خمتاراً بأن قال له امللك إن شئت فأعطه وإن شئت فال تعطه فإن أعطاه 

يكون له منة جليلة ال قليلة فقال اهللا تعاىل الرزق منه ومبشيئته فهو إحسان تام يستوجب شكراً تاماً وقوله تعاىل 
ن أراد مث قال تعاىل أَنَّ اللََّه بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌم أي يعلم مقادير احلاجات ومقادير األرزاق ويف َوَيقِْدُر لَُه أي يضيق له إ

إثبات العلم ههنا لطائف إحداها أن الرازق الذي هو كامل املشيئة إذا رأى عبده حمتاجاً وعلم جوعه ال يؤخر عنه 
كامللك إذا أراد االطعام والطعام ال يكون بعد قد  الرزق وال يؤخر الرازق الرزق إال لنقصان يف نفوذ مشيئته

استوى أو لعدم علمه جبوع العبيد الثانية وهي أن اهللا بإثبات العلم استوعب ذكر الصفات اليت هي صفات اإلله 
ومن أنكرها كفر وهي أربعة احلياة والقدرة واإلرادة والعلم وأما السمع والبصر والكالم القائم به من ينكرها يكون 
مبتدعاً ال كافراً وقد استوىف األربع ألن قوله ُخِلَق السََّماَواِت َواالْْرضَ إشارة إىل كمال القدرة وقوله َيْبُسطُ الّرْزَق 
 ِلَمن َيَشاء إشارة إىل نفوذ مشيئته وإرادته وقوله أَنَّ اللََّه بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌم إشارة إىل مشول علمه والقادر املريد العامل

  ور إال حياً مث إنه تعاىل ملا قال اللَُّه َيْبُسطُ الّرْزَق ذكر اعترافهم بذلك فقالال يتص
الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهْم الَ َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّن نَّزَّلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَأَْحَيا بِهِ األرض ِمن بَْعِد َمْوِتَها لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ 

  نََيْعِقلُو
يعين هذا سبب الرزق وموجد السبب موجد املسبب فالرزق من اهللا مث قال تعاىل َوقُلِ الْحَْمُد ِللَِّه وهو حيتمل وجوهاً 

  أحدها أن يكون كالماً معترضاً يف أثناء كالم كأنه قال فأحيا به األرض من بعد موهتا

  لَْحْمُد لذكر النعمة كما قال القائل إن الثمانني وبلغتهاَبلْ أَكْثَُرُهمْ الَ َيْعِقلُونَ فذكر يف أثناء هذا الكالم ا
  قد أحوجت مسعي إىل ترمجان

الثاين أن يكون املراد منه كالماً متصالً وهو أهنم يعرفون بأن ذلك من اهللا ويعترفون وال يعملون مبا يعلمون وأنت 
مد كله هللا فيحمدون غري اهللا على نعمة تعلم وتعمل فكذلك املؤمنون بك فقل احلمد هللا وأكثرهم ال يعقلون أن احل

هي من اهللا الثالث أن يكون املراد أهنم يقولون إنه من اهللا ويقولون بإهلية غري اهللا فيظهر تناقض كالمهم وهتافت 
  مذهبهم فَقُلِ الَْحْمدُ للَِّه على ظهور تناقضهم َوأَكْثَرُُهْم الَ َيْعِقلُونَ هذا التناقض أو فساد هذا التناقض

  َيْعلَُمونََما َهاِذِه الَْحيَواةُ  الدُّْنَيآ إِالَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّارَ االٌّ ِخَرةَ  لَهِىَ  الَْحَيَوانُ لَْو كَانُواْ َو
ملا بني أهنم يعترفون بكون اهللا هو اخلالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته وال يتركوهنا إال لزينة احلياة الدنيا 

  ما مييلون إليه ليس بشيء بقوله َوَما هَاِذِه الْحََيواةُ  الدُّْنَيا إِالَّ لَْهٌو ويف اآلية مسائل بني أن
املسألة األوىل ما الفرق بني اللهو واللعب حىت يصح عطف أحدمها على اآلخر فنقول الفرق من وجهني أحدمها أن 

ه ومن ال يشغله شأن عن شأن هو اهللا تعاىل كل شغل يفرض فإن املكلف إذا أقبل عليه لزمه اإلعراض عن غري
فالذي يقبل على الباطل للذة يسرية زائلة فيه يلزمه اإلعراض عن احلق فاإلقبال على الباطل لعب واإلعراض عن 

احلق هلو فالدنيا لعب أي إقبال على الباطل وهلو أي إعراض عن احلق الثاين هو أن املشتغل بشيء يرجح ذلك 
حمالة حىت يشتغل به فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقدمي بأن يقول أقدم هذا وذلك  الشيء على غريه ال

اآلخر آيت به بعده أو يكون على وجه االستغراق فيه واإلعراض عن غريه بالكلية فاألول لعب والثاين هلو والدليل 
هي يف العرف والعود وغريه من األوتار عليه هو أن الشطرنج واحلمام وغريمها مما يقرب منهما ال تسمى آالت املال

تسمى آالت املالهي ألهنا تلهي اإلنسان عن غريها ملا فيها من اللذة احلالية فالدنيا للبعض لعب يشتغل به ويقول بعد 
  هذا الشغل أشتغل بالعبادة واآلخرة وللبعض هلو يشتغل به وينسى اآلخرة بالكلية



ومل يقل وما هذه احلياة وقال )  ١٨٥آل عمران ( ة األنعام َوَما الَْحيَواةُ  الدُّنَْيا املسألة الثانية قال اهللا تعاىل يف سور
البقرة ( ههنا َوَما َهاِذِه فنقول ألن املذكور من قبل ههنا أمر الدنيا حيث قال تعاىل فَأَْحَيا بِهِ االْْرَض ِمن بَْعِد َمْوِتَها 

يث قال قَالُواْ ياَحْسرََتَنا َعلَى َما فَرَّطَْنا ِفيَها َوُهْم َيْحِملُونَ أَْوَزارَُهمْ فقال هذه واملذكور قبلها هناك اآلخرة ح)  ١٦٤
  فلم تكن الدنيا يف ذلك الوقت يف خاطرهم فقال َوَما الَْحيَواةُ  الدُّْنيَا)  ٣١األنعام ( َعلَى ظُُهورِِهْم 

الَّ لَْهٌو َولَِعٌب فنقول ملا كان املذكور هناك من قبل اآلخرة املسألة الثالثة قال هناك إِالَّ لَِعٌب وَلَْهٌو وقال ههنا إِ
وإظهارهم للحسرة ففي ذلك الوقت يبعد االستغراق يف الدنيا بل نفس االشتغال هبا فأخر األبعد وأما ههنا ملا كان 

  املذكور من قبل الدنيا وهي خداعة تدعو النفوس إىل اإلقبال عليها واالستغراق

ملانع مينعه من االستغراق فيشتغل هبا من غري استغراق فيها ولعاصم يعصمه فال يشتغل هبا أصالً فكان فيها اللهم إال 
  ههنا االستغراق أقرب من عدمه فقدم اللهو

يََوانُ فنقول ملا وقال ههنا َوإِنَّ الدَّارَ االِْخَرةَ  لَهِىَ  الَْح)  ٣٢األنعام ( املسألة الرابعة قال هناك َولَلدَّارُ االِْخَرةُ  َخْيٌر 
كان احلال هناك حال إظهار احلسرة ما كان املكلف حيتاج إىل رادع قوي فقال اآلخرة خري وملا كان ههنا احلال 
حال االشتغال بالدنيا احتاج إىل رادع قوي فقال ال حياة إال حياة اآلخرة وهذا كما أن العاقل إذا عرض عليه 

يكون هذا ترجيحاً فحسب ولو قال هذا جيد وهذا اآلخر ليس بشيء شيئان فقال يف أحدمها هذا خري من ذلك 
  يكون ترجيحاً مع املبالغة فكذلك ههنا بالغ لكون املكلف متوغالً فيها

ومل يقل ههنا إال هلي احليوان ألن اآلخرة خري )  ١٦٩األعراف ( املسألة اخلامسة قال هناك خَْيٌر لّلَِّذيَن َيتَّقُونَ 
تقي عن الشرك وأما الكافر فالدنيا جنته فهي خري له من اآلخرة وأما كون اآلخرة باقية فيها للمتقي فحسب أي امل

  احلياة الدائمة فال خيتص بقوم دون قوم
املسألة السادسة كيف أطلق احليوان على الدار اآلخرة مع أن احليوان نام مدرك فنقول احليوان مصدر حي كاحلياة 

واملراد بالدار اآلخرة هي احلياة الثانية فكأنه قال احلياة الثانية هي احلياة املعتربة أو  لكن فيها مبالغة ليست يف احلياة
وكانت )  ٢٦يونس ( نقول ملا كانت اآلخرة فيها الزيادة والنمو كما قال تعاىل لّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ الُْحسَْنى َوزَِياَدةٌ  

أطلق عليها االسم املستعمل يف النامي )  ٩الطارق ( بْلَى السََّراِئُر هي حمل اإلدراك التام احلق كما قال تعاىل َيْوَم ُت
  املدرك

وقال ههنا لَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ وذلك ألن املثبت هناك )  ٧٦البقرة ( املسألة السابعة قال يف سورة األنعام أَفَالَ َتْعِقلُونَ 
ثبت ههنا أن ال حياة إال حياة اآلخرة وهذا دقيق ال يعرف كون اآلخرة خرياً وأنه ظاهر ال يتوقف إال على العقل وامل

  إال بعلم نافع
  رِكُونَفَإِذَا َرِكبُواْ ِفى الْفُلِْك َدَعُواْ اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهمْ إِلَى الَْبرِّ إِذَا ُهْم ُيْش

ذلك هو أهنم إذا انقطع رجاؤهم عن الدنيا رجعوا إىل الفطرة إشارة إىل أن املانع من التوحيد هو احلياة الدنيا وبيان 
  الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصوا فإذا أجناهم وأرجأهم عادوا إىل ما كانوا عليه من حب الدنيا وأشركوا

  ِلَيكْفُُرواْ بَِمآ َءاَتيَْناُهْم وَِلَيَتَمتَُّعواْ فَسَْوَف َيعلَُمونَ
َما ءاَتيَْناُهْم وَِلَيَتَمتَُّعواْ فَسَْوَف َيعلَُمونَ وفيه وجهان أحدمها أن الالم الم كي أي يشركون مث قال تعاىل لَِيكْفُُرواْ بِ

ليكون إشراكهم كفراً بنعمة اإلجناء وليتمتعوا بسبب الشرك فسوف يعلمون بوبال عملهم حني زوال أملهم والثاين 
  ديد كما قال تعاىلأن تكون الالم الم األمر ويكون املعىن ليكفروا على الته



فساد )  ١٣٥األنعام ( وكما قال اْعَملُواْ َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِّنى َعاِملٌ فََسْوفَ َتْعلَُمونَ )  ٤٠فصلت ( اْعَملُواْ َما ِشئُْتْم 
  ما تعملون

  الْبَاِطلِ ُيؤِْمُنونَ َوبِنِْعَمةِ  اللَِّه َيكْفُُرونَأَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً ءاِمناً َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْولِهِْم أَفَبِ
التفسري ظاهر وإمنا الدقيق وجه تعلق اآلية مبا قبلها فنقول اإلنسان يف البحر يكون على أخوف ما يكون ويف بيته 

لشديد يكون على آمن ما يكون ال سيما إذا كان بيته يف بلد حصني فلما ذكر اهللا املشركني حاهلم عند اخلوف ا
ورأوا أنفسهم يف تلك احلالة راجعة إىل اهللا تعاىل ذكرهم حاهلم عند األمن العظيم وهي كوهنم يف مكة فإهنا مدينتهم 

وبلدهم وفيها سكناهم ومولدهم وهي حصني حبصن اهللا حيث كل من حوهلا ميتنع من قتال من حصل فيها 
 أخوف ما كنتم دعومت اهللا ويف آمن ما حصلتم عليه واحلصول فيها يدفع الشرور عن النفوس ويكفها يعين أنكم يف

كفرمت باهللا وهذا متناقض ألن دعاءكم يف ذلك الوقت على سبيل اإلخالص ما كان إال لقطعكم بأن النعمة من اهللا 
ال غري فهذه النعمة العظيمة اليت حصلت وقد اعترفتم بأهنا ال تكون إال من اهللا كيف تكفرون هبا واألصنام اليت 

  عتم يف حال اخلوف أن ال أمن منها كيف آمنتم هبا يف حال األمنقط
  لِّلْكَافِرِيَنَوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو كَذَّبَ بِالَْحقِّ لَمَّا َجآَءُه أَلَْيَس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى 

 أهنم أظلم من يكون ألن الظلم على ما بني وضع الشيء ملا بني اهللا األمور على الوجه املذكور ومل يؤمن به أحد بني
يف غري موضعه فإذا وضع واحد شيئاً يف موضع ليس هو موضعه يكون ظاملاً فإذا وضعه يف موضع ال ميكن أن يكون 

ذلك موضعه يكون أظلم ألن عدم اإلمكان أقوى من عدم احلصول ألن كل ما ال ميكن ال حيصل وليس كل ما ال 
كن فاهللا تعاىل ال ميكن أن يكون له شريك وجعلوا له شريكاً فلو كان ذلك يف حق ملك مستقل يف امللك حيصل ال مي

لكان ظلماً يستحق من امللك العقاب األليم فكيف إذا جعل الشريك ملن ال ميكن أن يكون له شريك وأيضاً من 
ه الكذب كيف يكون حاله فإذا ليس كذب صادقاً جيوز عليه الكذب يكون ظلماً فمن يكذب صادقاً ال جيوز علي

أظلم ممن يكذب على اهللا بالشرك ويكذب اهللا يف تصديق نبيه والنيب يف رسالة ربه والقرآن املنزل من اهللا إىل 
الرسول والعجب من املشركني أهنم قبلوا املتخذ من خشب منحوت باإلهلية ومل يقبلوا ذا حسب منعوت بالرسالة 

هو أن اهللا تعاىل ملا بني التوحيد والرسالة واحلشر وقرره ووعظ وزجر قال لنبيه ليقول واآلية حتتمل وجهاً آخر و
  للناس َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَذِباً

أي إين جئت بالرسالة وقلت إهنا من اهللا وهذا كالم اهللا وأنتم كذبتموين فاحلال دائر بني أمرين أما أنا مفتر متنىبء 
ان هذا من عند غري اهللا أو أنتم مكذبون باحلق إن كان من عنده لكين معترف بالعذاب الدائم عارف به فال إن ك

واملتنىبء كافر وأنتم كذبتموين فجهنم مثواكم إذ هي )  ٣٢الزمر ( أقدم على االفتراء ألن َجهَنََّم َمثًْوى لّلْكَاِفرِيَن 
  ) ٢٤سبأ ( وَإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهًدى أَْو ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ  مثوى للكافرين وهذا حيئنٍذ يكون كقوله تعاىل

  َوالَِّذيَن َجاَهُدواْ ِفيَنا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسنَِني
َهُدواْ ِفيَنا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسُبلََنا أي من ملا فرغ من التقرير والتقريع ومل يؤمن الكفار سلى قلوب املؤمنني بقوله وَالَِّذيَن َجا

ةٌ  فقوله جاهد بالطاعة هداه سبل اجلنة َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسنِنيَ إشارة إىل ما قال لّلَِّذيَن أَْحسَُنواْ الُْحسَْنى َوزَِياَد
ِسنِنيَ إشارة إىل املعية والقربة اليت تكون للمحسن زيادة على لََنْهِدَينَُّهْم إشارة إىل احلسىن وقوله َوإِنَّ اللََّه لََمعَ الُْمْح

ا حسناته وفيه وجه آخر حكمي وهو أن يكون املعىن وَالَِّذيَن َجاَهدُواْ ِفيَنا أي الذين نظروا يف دالئلنا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسُبلََن
قالوا إن النظر كالشرط للعلم أي لنحصل فيهم العلم بنا ولنبني هذا فضل بيان فنقول أصحابنا املتكلمون 

االستداليل واهللا خيلق يف الناظر علماً عقيب نظره ووافقهم الفالسفة على ذلك يف املعىن وقالوا النظر معد للنفس 



لقبول الصورة املعقولة وإذا استعدت النفس حصل هلا العلم من فيض واهب الصور اجلسمانية والعقلية وعلى هذا 
ك ألن اهللا تعاىل ملا ذكر الدالئل ومل تفدهم العلم واإلميان قال إهنم مل ينظروا فلم يهتدوا يكون الترتيب حسناً وذل

وإمنا هو هدى للمتقني الذين يتقون التعصب والعناد فينظرون فيهديهم وقوله َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسنَِني إشارة إىل 
يكون بعيداً ال يتقرب وهم الكفار ومنهم من يتقرب بالنظر درجة أعلى من االستدالل كأنه تعاىل قال من الناس من 

والسلوك فيهديهم ويقرهبم ومنهم من يكون اهللا معه ويكون قريباً منه يعلم األشياء منه وال يعلمه من األشياء ومن 
ا إشارة إىل الثاين وقوله يكون مع الشيء كيف يطلبه فقوله َوَمْن أَظْلَُم إشارة إىل األول وقوله وَالَِّذيَن َجاَهدُواْ ِفيَن

  َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسنَِني إشارة إىل الثالث
  واهللا أعلم بأسرار كتابه واحلمد هللا رب العاملني وصالته على سيدنا حممد النيب وآله وصحبه أمجعني

  سورة الروم

  )فمدنية نزلت بعد االنشقاق  ١٧إال آية ( ستون آية مكية 
 َوَيْوَمِئذٍ وُم ِفى أَْدَنى األرض وَُهم مِّن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ ِفى بِْضعِ ِسنَِني ِللَِّه االٌّ ْمُر ِمن قَْبلُ َوِمن َبْعُدال م غُِلَبِت الرُّ
  َيفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ

ملتقدمة َوالَ ُتَجاِدلُواْ وجه تعلق أول هذه السورة مبا قبلها يتبني منه سبب النزول فنقول ملا قال اهللا تعاىل يف السورة ا
وكان جيادل املشركني بنسبتهم إىل عدم العقل كما يف قوله )  ٤٦العنكبوت ( أَْهلَ الِْكَتابِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن 

لَاهَُنا َوإِلَاُهكُْم وكان أهل الكتاب يوافقون النيب يف اإلله كما قال َوإِ)  ١٧١البقرة ( ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمىٌ  فَُهْم الَ َيْعِقلُونَ 
وكانوا يؤمنون بكثري مما يقوله بل كثري منهم كانوا مؤمنني به كما قال َوالَِّذيَن ءاَتْيَناُهُم )  ٤٦العنكبوت ( َواِحٌد 

أي أبغض املشركون أهل الكتاب وتركوا مراجعتهم وكانوا من قبل )  ٤٧العنكبوت ( الِْكَتابَ ُيْؤِمُنونَ بِِه 
األمور فلما وقعت الكرة عليهم حني قاتلهم الفرس اجملوس فرح املشركون بذلك فأنزل اهللا تعاىل هذه يراجعوهنم يف 

اآليات لبيان أن الغلبة ال تدل على احلق بل اهللا تعاىل قد يريد مزيد ثواب يف احملب فيبتليه ويسلط عليه األعادي 
  مليعاد للمعادي ويف اآلية مسائلوقد خيتار تعجيل العذاب األدىن دون العذاب األكرب قبل يوم ا

املسألة األوىل ما احلكمة يف افتتاح هذه السورة حبروف التهجي فنقول قد سبق منا أن كل سورة افتتحت حبروف 
املص )  ٢ ١البقرة ( التهجي فإن يف أوائلها ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن كما يف قوله تعاىل امل ذاِلكَ الِْكتَاُب 

( امل َتنزِيلُ الْكَِتابِ حم تَنزِيلٌ ّمَن الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ )  ٢ ١طه ( طه َما أََنزَلَْنا َعلَْيَك الْقُْرءانَ )  ١ألعراف ا( ِكَتاٌب 
إال هذه السورة وسورتني أخريني ذكرنامها يف )  ١ص ( ص َوالْقُْرءاِن )  ٢ ١يس ( يس َوالْقُْرءاِن )  ٢فصلت 

  كمة فيهما يف موضعهماالعنكبوت وقد ذكرنا ما احل

فنقول ما يتعلق هبذه السور وهو أن السورة اليت يف أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن يف أوائلها ذكر ما هو معجزة 
فقدمت عليها احلروف على ما تقدم بيانه يف العنكبوت وهذه ذكر يف أوهلا ما هو معجزة وهو اإلخبار عن الغيب 

  ناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على االستماع مث ترد عليه املعجزة وتقرع األمساعفقدمت احلروف اليت ال يعلم مع
املسألة الثانية قوله تعاىل ِفى أَْدَنى االْْرضِ أي أرض العرب ألن األلف والالم للتعريف واملعهود عندهم أرضهم 

َيْغِلُبونَ بعد قوله غُِلَبِت الرُّوُم ال يكون إال من بعد وقوله تعاىل َوُهم ّمن َبْعِد غَلَبِهِْم أية فائدة يف ذكره مع أن قوله َس
الغلبة فنقول الفائدة فيه إظهار القدرة وبيان أن ذلك بأمر اهللا ألن من غلب بعد غلبه ال يكون إال ضعيفاً فلو كان 



هللا فذكر من غلبتهم لشوكتهم لكان الواجب أن يغلبوا قبل غلبهم فإذا غلبوا بعدما غلبوا دل على أن ذلك بأمر ا
بعد غلبهم ليتفكروا يف ضعفهم ويتذكروا أنه ليس بزحفهم وإمنا ذلك بأمر اهللا تعاىل وقوله ِفى أَْدَنى االْْرضِ لبيان 
شدة ضعفهم أي انتهى ضعفهم إىل أن وصل عدوهم إىل طريق احلجاز وكسروهم وهم يف بالدهم مث غلبوا حىت 

  ان أن هذه الغلبة العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم بإذن اهللاوصلوا إىل املدائن وبنوا هناك الرومية لبي
املسألة الثالثة قال تعاىل ِفى بِْضعِ ِسنَِني قيل هي ما بني الثالثة والعشرة أهبم الوقت مع أن املعجزة يف تعيني الوقت أمت 

له يف إظهارها ألن الكفار  فنقول السنة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند اهللا تعاىل وبينها لنبيه وما أذن
كانوا معاندين واألمور اليت تقع يف البالد النائية تكون معلومة الوقوع حبيث ال ميكن إنكارها لكن وقتها ميكن 

االختالف فيه فاملعاند كان يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل اخللف يف كالمه وملا وردت 
عنه أن الروم ستغلب وأنكره أيب بن خلف وغريه وناحبوا أبا بكر أي خاطروه على اآلية ذكر أبو بكر رضي اهللا 

عشرة قالئص إىل ثالث سنني فقال عليه السالم أليب بكر البضع ما بني الثالثة والعشرة فزايده يف اإلبل وماده يف 
  الغلبةاألجل فجعال القالئص مائة واألجل سبعاً وهذا يدل على علم النيب عليه السالم بوقت 

  )قوله تعاىل ِللَِّه االْْمُر ِمن قَْبلُ َوِمن َبْعُد َوَيْوَمِئذٍ َيفَْرحُ الُْمْؤِمُنونَ ( 
مث قال تعاىل ِللَِّه االْْمُر ِمن قَْبلُ َوِمن َبْعدُ أي من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه املدة ومن بعدها يعين إن أراد 

د غلبهم غلبهم بعدها وما قدر هذه املدة لعجز وإمنا هي إرادة نافذة وبنيا على غلبهم غلبهم قبل بضع سنني وإن أرا
الضم ملا قطعا عن اإلضافة ألن غري الضمة من الفتحة والكسرة يشتبه مبا يدخل عليهما وهو النصب واجلر أما 

لعدم دخول مثلهما النصب ففي قولك جئت قبله أو بعده وأما اجلر ففي قولك من قبله ومن بعده فنياً على الضم 
عليه يف اإلعراب وهو الرفع َوَيْومَِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ قيل يفرحون بغلبة الروم على الفرس كما فرح املشركون بغلبة 

الفرس على الروم واألصح أهنم يفرحون بغلبتهم املشركني وذلك ألن غلبة الروم كانت يوم غلبة املسلمني 
راد ما ذكروه ملا صح ألن يف ذلك اليوم بعينه مل يصل إليهم خرب الكسر فال يكون املشركني ببدر ولو كان امل

  فرحهم يومئٍذ بل الفرح حيصل بعده

ُمونَ َيْعلَُمونَ ثََر النَّاسِ الَ َيْعلَبَِنْصرِ اللَِّه يَنُصُر َمن َيَشآُء َوُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم َوْعَد اللَِّه الَ ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه وَلَاِكنَّ أَكْ
  ظَاِهراً مَِّن الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا َوُهْم َعنِ االٌّ ِخَرةِ  ُهْم غَاِفلُونَ

وقدم الفعل )  ٦٢األنفال ( قوله تعاىل بَِنْصرِ اللَِّه َينُصُر َمن َيَشاء قدم املصدر على الفعل حيث قال بَِنْصرِ اللَِّه َينُصُر 
َنصْرِِه وذلك ألن املقصود ههنا بيان أن النصرة بيد اهللا إن أراد نصر وإن مل يرد ال ينصر على املصدر يف قوله يَُؤّيُد بِ

وليس املقصود النصرة ووقوعها واملقصود هناك إظهار النعمة عليه بأنه نصره فاملقصود هناك الفعل ووقوعه فقدم 
  صدر عند اهللا إن أراد فعل فقدم املصدرهناك الفعل مث بني أن ذلك الفعل مصدره عند اهللا واملقصود ههنا كون امل

مث قال تعاىل َوُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم ذكر من أمسائه هذين اإلمسني ألنه إن مل ينصر احملب بل سلط العدو عليه فذلك 
لعزته وعدم افتقاره وإن نصر احملب فذلك لرمحته عليه أو نقول إن نصر اهللا احملب فلعزته واستغنائه عن العدو 

  ته على احملب وإن مل ينصر احملب فلعزته واستغنائه عن احملب ورمحته يف اآلخرة واصلة إليهورمح
ِكنَّ مث قال تعاىل َوْعَد اللَِّه الَ ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه يعين سيغلبون وعدهم اهللا وعداً ووعد اهللا ال خلف فيه قوله تعاىل َولَا

  يعلمون وعده وأنه ال خلف يف وعده أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ أي ال
ا مث قال تعاىل َيْعلَُمونَ ظَاِهراً ّمَن الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا يعين علمهم منحصر يف الدنيا وأيضاً ال يعلمون الدنيا كما هي وإمن
 يعلمون ظاهرها وهي مالذها ومالعبها وال يعلمون باطنها وهي مضارها ومتاعبها ويعلمون وجودها الظاهر وال



يعلمون فناءها َوُهْم َعنِ االِْخَرةِ  ُهْم غَاِفلُونَ واملعىن هم عن اآلخرة غافلون وذكرت هم الثانية لتفيد أن الغفلة منهم 
وإال فأسباب التذكر حاصلة وهذا كما يقول القائل لغريه غفلت عن أمري فإذا قال هو شغلين فالن فيقول ما 

  شغلك ولكن أنت اشتغلت
كَِثرياً مَِّن النَّاسِ  ُرواْ ِفى أَنفُِسهِْم مَّا َخلََق اللَُّه السََّماَواِت واألرض َوَما َبْيَنهَُمآ إِالَّ بِالَْحقِّ َوأََجلٍ مَُّسمى َوإِنَّأَوَلَْم َيَتفَكَّ

  بِِلقَآِء َربِّهِْم لَكَاِفُرونَ
إلنكار باهللا عند إنكار وعد اهللا وعدم اخللف فيه كما قال قوله تعاىل أََو لَْم َيتَفَكَُّرواْ ِفى أَنفُِسهِْم ملا صدر من الكفار ا

واإلنكار باحلشر كما قال تعاىل وَُهْم َعنِ االْخَِرةِ  ُهْم )  ١٨٧األعراف ( تعاىل َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ 
أنفسهم لو ) أن ( ب التذكر حاصلة وهو بني أن الغفلة وعدم العلم منهم بتقدير اهللا وإال فأسبا)  ٧الروم ( غَاِفلُونَ 

  تفكروا فيها لعلموا وحدانية اهللا وصدقوا باحلشر أما الوحدانية فألن اهللا خلقهم على

أحسن تقومي ولنذكر من حسن خلقهم جزأ من ألف ألف جزء وهو أن اهللا تعاىل خلق لإلنسان معدة فيها ينهضم 
ول الطعام فيه واآلخر خلروج الطعام منه فإذا دخل الطعام فيها غذاؤه لتقوى به أعضاؤه وهلا منفذان أحدمها لدخ

انطبق املنفذ اآلخر بعضه على بعض حبيث ال خيرج منه ذرة وال بالرشح ومتسكه املاسكة إىل أن ينضج نضجاً صاحلاً 
زل منها الصايف إىل مث خيرج من املنفذ اآلخر وخلق حتت املعدة عروقاً دقاقاً صالباً كاملصفاة اليت يصفى هبا الشيء فين

الكبد وينصب الثفل إىل معى خملوق حتت املعدة مستقيم متوجهاً إىل اخلروج وما يدخل يف الكبد من العروق 
املذكورة يسمى املاساريقا بالعربية والعربية عربية مفسودة يف األكثر يقال ملوسى ميشا ولالله إيل إىل غري ذلك 

يه الكبد وأنضجه نضجاً آخر ويكون مع الغذاء املتوجه من املعدة إىل الكبد فاملاساريقا معناها ماساريق اشتمل عل
فضل ماء مشروب لريقق وينذرق يف العروق الدقاق املذكورة ويف الكبد يستغين عن ذلك املاء فيتميز عنه ذلك املاء 

اخلالص من الكبد يف  وينصب من جانب حدبة الكبد إىل الكلية ومعه دم يسري تغتذي به الكلية وغريها وخيرج الدم
عرق كبري مث يتشعب ذلك النهر إىل جداول واجلداول إىل سواق والسواقي إىل رواضع ويصل فيها إىل مجيع البدن 
فهذه حكمة واحدة يف خلق اإلنسان وهذه كفاية يف معرفة كون اهللا فاعالً خمتاراً قادراً كامالً عاملاً شامالً علمه ومن 

ال لكان عاجزاً عند إرادة شريكه ضد ما أراده وأما داللة اإلنسان على احلشر فذلك يكون كذلك يكون واحداً وإ
ألنه إذا تفكر يف نفسه يرى قواه صائرة إىل الزوال وأجزاءه مائلة إىل االحنالل فله فناء ضروري فلو مل يكن له حياة 

)  ١١٥املؤمنون ( ْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً أخرى لكان خلقه على هذا الوجه للفناء عبثاً وإليه أشار بقوله أَفََحِسبُْت
وهذا ظاهر ألن من يفعل شيئاً للعبث فلو بالغ يف إحكامه وإتقانه يضحك منه فإذا خلقه للبقاء وال بقاء دون اللقاء 

وَاِت َواالْْرَض َوَما َبيَْنُهَما فاآلخرة ال بد منها مث إنه تعاىل ذكر بعد دليل األنفس دليل اآلفاق فقال مَّا َخلََق اللَُّه السََّما
فقوله إِالَّ بِالَْحّق إشارة إىل وجه داللتها على الوحدانية وقد بينا ذلك يف قوله )  ٨الروم ( إِالَّ بِالَْحّق َوأََجلٍ مَُّسمى 

ونعيده فإن التكرير يف الذهن )  ٤٤العنكبوت ( َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت َواالْْرَض بِالَْحّق إِنَّ ِفى ذَِلَك آلَيةً  ِللُْمْؤِمنَِني 
يفيد التقرير لذي الذهن فنقول إذا كان باحلق ال يكون فيها بطالن فال يكون فيها فساد ألن كل فاسد باطل وإذا مل 

 ٢٢األنبياء ( َسَدَتا يكن فيها فساد ال تكون آهلة وإال لكان فيها فساد كما قال تعاىل لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفَ
  وقوله َوأََجلٌ مَُّسمى يذكر باألصل اآلخر الذي أنكروه) 

قاء إما يف مث قال تعاىل َوإِنَّ كَِثرياً ّمَن النَّاسِ بِِلقَاء رَّبهِْم لَكَاِفُرونَ يعين ال يعلمون أنه ال بد بعد هذه احلياة من لقاء وب
  إسعاد أو شقاء ويف اآلية مسائل

( وىل قدم ههنا دالئل األنفس على دالئل اآلفاق ويف قوله تعاىل َسُنرِيهِْم ءاَياِتَنا ِفى االْفَاقِ َوِفى أَنفُِسهِْم املسألة األ



قدم دالئل اآلفاق وذلك ألن املفيد إذا أفاد فائدة يذكرها على وجه جيد خيتاره فإن فهمه السامع )  ٥٣فصلت 
نه وينزل درجة فدرجة وأما املستفيد فإنه يفهم أوالً األبني مث يرتقي إىل املستفيد فذلك وإال يذكرها على وجه أبني م

فهم ذلك األخفى الذي مل يكن فهمه فيفهمه بعد فهم األبني املذكور آخراً فاملذكور من املفيد آخراً مفهوم عند 
تَفَكَّرُواْ ِفى أَنفُسِهِْم يعين فيما السامع أوالً إذا علم هذا فنقول ههنا الفعل كان منسوباً إىل السامع حيث قال أََولَْم َي

فهموه أوالً ومل يرتقوا إىل ما فهموه ثانياً وأما يف قوله َسنُرِيهِْم األمر منسوب إىل املفيد املسمع فذكر أوالً اآلفاق فإن 
  مل يفهموه فاألنفس ألن دالئل األنفس

آل ( َن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجنُوبِهِْم ال ذهول لإلنسان عنها وهذا الترتيب مراعى يف قوله تعاىل الَِّذي
أي يعلمون اهللا بدالئل األنفس يف سائر األحوال وََيَتفَكَُّرونَ ِفى َخلْقِ السََّماَواِت وَاالْْرَض بدالئل )  ١٩١عمران 
  اآلفاق

ه داللته على احلشر فكيف هو فنقول وقوع املسألة الثانية وجه داللة اخللق باحلق على الوحدانية ظاهر وأما وج
ختريب السموات وعدمها ال يعلم بالعقل إال إمكانه وأما وقوعه فال يعلم إال بالسمع ألن اهللا قادر على إبقاء 

احلادث أبداً كما أنه يبقى اجلنة والنار بعد إحداثهما أبداً واخللق دليل إمكان العدم ألن املخلوق مل جيب له القدم 
ليه العدم فإذا أخرب الصادق عن أمر له إمكان وجب على العاقل التصديق واإلذعان وألن العامل ملا كان فجاز ع

خلقه باحلق فينبغي أن يكون بعد هذه احلياة حياة أخرى باقية ألن هذه احلياة ليست إال لعباً وهلواً كما بني بقوله 
وخلق السموات واألرض للهو واللعب عبث )  ٦٤العنبكوت ( ْهٌو َولَِعٌب تعاىل َوَما َهاِذِه الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا إِالَّ لَ

  والعبث ليس حبق وخلق السموات واألرض باحلق فال بد من حياة بعد هذه
املسألة الثالثة قال ههنا كَِثرياً ّمَن النَّاسِ وقال من قبل َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ وذلك ألنه من قيل مل يذكر دليالً على 

ألصلني وههنا قد ذكر الدالئل الواضحة والرباهني الالئحة وال شك يف أن اإلميان بعد الدليل أكثر من اإلميان قبل ا
الدليل فبعد الدالئل ال بد من أن يؤمن من ذلك األكثر مجع فال يبقى األكثر كما هو فقال بعد إقامة الدليل َوإِنَّ 

بعد الدليل الذي ال ميكن الذهول عنه والدليل الذي ال يقع الذهول عنه وإن إمكن كَِثًريا وقبله َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم مث 
هو السموات واألرض ألن من البعيد أن يذهل اإلنسان عن السماء اليت فوقه واألرض اليت حتته ذكر ما يقع 

  الذهول عنه وهو أمر أمثاهلم وحكاية أشكاهلم
ْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم كَاُنوا أََشدَّ ِمنُْهْم قُوَّةً  َوأَثَاُرواْ األرض َوَعَمُروَهآ أَوَلَْم َيسريُواْ ِفى األرض فََينظُرُواْ كَ

  ُهْم َيظِْلُمونَأَكْثََر ِممَّا َعَمُروَها َوَجآءَْتُهْم ُرُسلُُهم بِالَْبيِّنَاِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم وَلَاِكن كَاُنوا أَنفَُس
وقال يف الدليلني املتقدمني أَوَلَْم َيرَْواْ ومل يقل أََولَْم َيسُريواْ إذ ال حاجة هناك إىل السري حبضور النفس والسماء 

واألرض وقال ههنا أََولَْم َيسُريواْ فََينظُُرواْ ذكرهم حبال أمثاهلم ووبال أشكاهلم مث ذكر أهنم أوىل باهلالك ألن من تقدم 
  أشد منهم قوة ومل تنفعهم قواهم وكانوا من عاد ومثود كانوا

أكثر ماالً وعمارة ومل مينع عنهم اهلالك أمواهلم وحصوهنم واعلم أن اعتماد اإلنسان على ثالثة أشياء قوة جسمية 
فيه أو يف أعوانه إذ هبا املباشرة وقوة مالية إذ هبا التأهب للمباشرة وقوة ظهرية يستند إليها عند الضعف والفتور 

احلصون والعمائر فقال تعاىل كانوا أشد منهم قوة يف اجلسم وأكثر منهم ماالً ألهنم أثاروا األرض أي حرثوها وهي ب
ومنه بقرة تثري األرض وقيل منه مسي ثوراً وأنتم ال حراثة لكم فأمواهلم كانت أكثر وعمارهتم كانت أكثر ألن 

سرية مث هؤالء جاءهتم رسلهم بالبينات وأمروهم أبنيتهم كانت رفيعة وحصوهنم منيعة وعمارة أهل مكة كانت ي



وهنوهم فلما كذبوا أهلكوا فكيف أنتم وقوله فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم يعين مل يظلمهم بالتكليف فإن التكليف شريف 
 ال يؤثر له إال حمل شريف ولكن هم ظلموا أنفسهم بوضعها يف موضع خسيس وهو عبادة األصنام واتباع إبليس

فكأن اهللا بالتكليف وضعهم فيما خلقوا له وهو الربح ألنه تعاىل قال خلقتكم لترحبوا علي ال ألربح عليكم والوضع 
موضع كان اخللق له ليس بظلم وأما هم فوضعوا أنفسهم يف مواضع اخلسران ومل يكونوا خلقوا إال ) أي ( يف 

اهر يشبه كالم املعتزلة لكن العاقل يعلم كيف يقوله أهل للربح فهم كانوا ظاملني وهذا الكالم منا وإن كان يف الظ
  السنة وهو أن هذا الوضع كان مبشيئة اهللا وإرادته لكنه كان منهم ومضافاً إليهم

  ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ  الَِّذيَن أََساُءواْ السُّو َءى أَن كَذَُّبواْ بِأاَياتِ اللَِّه َوكَانُواْ بَِها َيسَْتْهزِئُونَ
لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ تعاىل ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ  الَِّذيَن أََساءواْ َيظِْلُمونَ ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ  الَِّذيَن أََساءواْ السُّوءى أَن كما قال مث قال 

ل وقوله تعاىل أَن كَذَّبُواْ قيل معناه بأن كذبوا أي كان عاقبتهم ذلك بسبب أهنم كذبوا وقي)  ٢٦يونس ( الُْحسَْنى 
معناه أساءوا وكذبوا فكذبوا يكون تفسرياً ألساؤا ويف هذه اآلية لطائف إحداها قال يف حق الذين أحسنوا لّلَِّذينَ 
أَْحَسُنواْ الُْحسَْنى وقال يف حق من أساء ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ  الَِّذيَن إشارة إىل أن اجلنة هلم من ابتداء األمر فإن احلسىن 

النار فإذا كانت اجلنة هلم ومن االبتداء ومن له شيء كلما يزداد وينمو فيه فهو له ألن  اسم اجلنة والسوآى اسم
ملك األصل يوجب ملك الثمرة فاجلنة من حيث خلقت تربو وتنمو للمحسنني وأما الذين أساؤا فالسوآى وهي 

يف حق املسيء ألن جزاء سيئة جهنم يف العاقبة مصريهم إليها الثانية ذكر الزيادة يف حق احملسن ومل يذكر الزيادة 
سيئة مثلها الثالثة مل يذكر يف احملسن أن له احلسىن بأنه صدق وذكر يف املسىيء أن له السوأى بأنه كذب ألن احلسىن 

للمحسنني فضل واملتفضل لو مل يكن تفضله لسبب يكون أبلغ وأما السوآى للمسىيء عدل والعادل إذا مل يكن 
  فذكر السبب يف التعذيب وهو اإلصرار على التكذيب ومل يذكر السبب يف الثواب تعذيبه لسبب ال يكون عدالً

  اللَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ
ملا ذكر أن عاقبتهم إىل اجلحيم وكان يف ذلك إشارة إىل اإلعادة واحلشر مل يتركه دعوى بال بينة فقال يبدأ اخللق 

  خلق بالقدرة واإلرادة ال يعجز عن الرجعة واإلعادة فإليه ترجعون مث بني ما يكون وقت الرجوع إليه فقاليعين من 
  هِْم كَافِرِيَنَوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ  ُيْبِلُس الُْمْجرُِمونَ َولَْم َيكُن لَُّهْم مِّن ُشَركَآِئهِْم ُشفََعاُء َوكَاُنواْ بُِشرَكَآِئ

إفالسهم ويتحقق إبالسهم واإلبالس يأس مع حرية يعين يوم تقوم الساعة يكون للمجرم يأس  يف ذلك اليوم يتبني
  حمري ال يأس هو إحدى الراحتني وهذا ألن الطمع إذا انقطع باليأس فإذا كان املرجو أمراً غري

ر ومثل هذا اليأس ضروري يستريح الطامع من االنتظار وإن كان ضرورياً باإلبقاء له بوونه ينفطر فؤاده أشد انفطا
هو اإلبالس ولنبني حال اجملرم وإبالسه مبثال وهو أن نقول مثله مثل من يكون يف بستان وحواليه املالعب واملالهي 
ولديه ما يفتخر به ويباهي فيخربه صادق مبجيء عدو ال يرده راد وال يصده صاد إذا جاءه ال يبلعه ريقاً وال يترك 

عليه االشتغال بسلوك طريق اخلالص فيقول له طفل أو جمنون إن هذه الشجرة اليت له إىل اخلالص طريقاً فيتحتم 
أنت حتتها هلا من اخلواص دفع األعادي عمن يكون حتتها فيقبل ذلك الغافل على استيفائه مالذه معتمداً على 

يبقى متحرياً آيساً الشجرة بقول ذلك الصيب فيجيئه العدو وحييط به فأول ما يريه من األهوال قلع تلك الشجرة ف
مفتقراً فكذلك اجملرم يف دار الدنيا أقبل على استيفاء اللذات وأخربه النيب الصادق بأن اهللا جيزيه ويأتيه عذاب خيزيه 
فقال له الشيطان والنفس األمارة بالسوء إن هذه األخشاب اليت هي األوثان دافعة عنك كل بأس وشافعة لك عند 

فيه واستمر على غيه حىت إذا جاءته الطامة الكربى فأول ما أرته إلقاء األصنام يف النار  مخود احلواس فاشتغل مبا هو
فال جيد إىل اخلالص من طريق وحيق عليه عذاب احلريق فييأس حينئٍذ أي إياس ويبلس أشد إبالس وإليه اإلشارة 



يعين )  ١٣الروم ( ْم ُشفََعاء َوكَاُنواْ بُِشرَكَائِهِْم كَاِفرِيَن بقوله تعاىل ُيْبِلُس الُْمْجرُِمونَ َولَمْ َيكُن لَُّهْم ّمن ُشَركَاِئهِ
  يكفرون هبم ذلك اليوم

  َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ  َيْوَمِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ
ْجرُِمونَ فكأن مث بني أمراً آخر يكون يف ذلك اليوم وهو االفتراق كما قال تعاىل يف آية أخرى َواْمتَاُزواْ الَْيْوَم أَيَُّها الُْم

هذه احلالة مترتبة على اإلبالس فكأنه أوالً يبلس مث مييز وجيعل فريق يف اجلنة وفريق يف السعري وأعاد قوله َوَيْوَم َتقُومُ 
السَّاَعةُ  ألن قيام الساعة أمر هائل فكرره تأكيداً للتخويف ومنه اعتاد اخلطباء تكرير يوم القيامة يف اخلطب لتذكري 

  أهواله
  مَّا الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت فَُهْم ِفى َرْوَضةٍ  ُيحَْبُرونَفَأَ

جنة يسرون مث بني كيفية التفرق فقال تعاىل فَأَمَّا الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت فَُهْم ِفى رَْوَضةٍ  ُيْحَبُرونَ أي يف 
  بكل مسرة

  اْ َوكَذَّبُواْ بِأاَياِتَنا َوِلقَآِء االَّخَِرةِ  فَأُْولَاِئَك ِفى الَْعذَابِ ُمْحَضُرونََوأَمَّا الَِّذيَن كَفَرُو
وقال الَ يعين ال غيبة هلم عنه وال فتور له عندهم كما قال تعاىل كُلََّما أََرادُواْ أَن َيخُْرُجواْ مِْنَها ِمْن غَّم أُِعيُدواْ ِفيَها 

  ويف اآليتني مسائل فيها لطائف)  ٨٨آل عمران (  ُيَخفَُّف َعنُْهُم الَْعذَاُب
املسألة األوىل بدأ بذكر حال الذين آمنوا مع أن املوضع موضع ذكر اجملرمني وذلك ألن املؤمن يوصل إليه الثواب 
قبل أن يوصل إىل الكافر العقاب حىت يرى ويتحقق أن املؤمن وصل إىل الثواب قبل أن يوصل إىل الكافر العقاب 

ى ويتحقق أن املؤمن وصل إىل الثواب فيكون أنكى ولو أدخل الكافر النار أوالً لكان يظن أن الكل يف حىت ير
  العذاب مشتركون فقدم ذلك زيادة يف إيالمهم

املسألة الثانية ذكر يف املؤمن العمل الصاحل ومل يذكر يف الكافر العمل السىيء ألن العمل الصاحل معترب مع اإلميان فإن 
جملرد مفيد للنجاة دون رفع الدرجات وال يبلغ املؤمن الدرجة العالية إال بإميانه وعمله الصاحل وأما الكافر اإلميان ا

فهو يف الدركات مبجرد كفره فلو قال والذين كفروا وعملوا السيئات يف العذاب حمضرون لكان العذاب ملن يصدر 
 القسمني فنقول له منزلة بني املنزلتني ال على ما منه اجملموع فإن قيل فمن يؤمن ويعمل السيئات غري مذكور يف

يقوله املعتزلة بل هو يف األول يف العذاب ولكن ليس من احملضرين دوام احلضور ويف اآلخرة هو يف الرياض ولكنه 
  ليس من احملبورين غاية احلبور كل ذلك حبكم الوعد

ال يف اآلخر يف العذاب على التعريف لتعظيم الروضة املسألة الثالثة قال يف األول ِفى رَْوَضةٍ  على التنكري وق
  بالتنكري كما يقال لفالن مال وجاه أي كثري وعظيم

املسألة الرابعة قال يف األول ُيحَْبُرونَ بصيغة الفعل ومل يقل حمبورون وقال يف اآلخر ُمْحَضُرونَ بصيغة االسم ومل يقل 
عليه فقوله ُيْحَبُرونَ يعين يأتيهم كل ساعة أمر يسرون به وأما  حيضرون ألن الفعل ينىبء عن التجدد واالسم ال يدل

  الكفار فهم إذا دخلوا العذاب يبقون فيه حمضرين
ونَ ُيخْرُِج الَْحى َّ فَُسْبَحانَ اللَِّه ِحَني تُْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ َولَُه الْحَْمُد ِفى السََّماوَاِت واألرض َوَعِشّياً َوِحنيَ ُتظْهُِر

  َن الَْميِِّت وَُيْخرِجُ الَْميَِّت ِمَن الَْحى ِّ َوُيْحىِ  األرض بَْعَد َمْوِتَها َوكَذَِلكَ ُتْخَرُجونَِم
وعظمته )  ٨الروم ( ملا بني اهللا تعاىل عظمته يف االبتداء بقوله مَّا َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِالَّ بِالَْحّق 

نتهاء وهو حني تقوم الساعة ويفترق الناس فريقني وحيكم على البعض بأن هؤالء للجنة وال أبايل وهؤالء إىل يف اال
النار وال أبايل أمر بتنزيهه عن كل سوء وحيمده على كل حال فقال فَسُْبَحانَ اللَِّه أي سبحوا اهللا تسبيحاً ويف اآلية 



  مسائل
ه أما لفظه ففعالن اسم للمصدر الذي هو التسبيح مسي التسبيح بسبحان املسألة األوىل يف معىن سبحان اهللا ولفظ

وجعل علماً له وأما املعىن فقال بعض املفسرين املراد منه الصالة أي صلوا وذكروا أنه أشار إىل الصلوات اخلمس 
ليه أوىل وقال بعضهم أراد به التنزيه أي نزهوه عن صفات النقص وصفوه بصفات الكمال وهذا أقوى واملصري إ

ألنه يتضمن األول وذلك ألن التنزيه املأمور به يتناول التنزيه بالقلب وهو االعتقاد اجلازم وباللسان مع ذلك وهو 
الذكر احلسن وباألركان معهما مجيعاً وهو العمل الصاحل واألول هو األصل والثاين مثرة األول والثالث مثرة الثاين 

  ظهروذلك ألن اإلنسان إذا اعتقد شيئاً 

من قلبه على لسانه وإذا قال ظهر صدقه يف مقاله من أحواله وأفعاله واللسان ترمجان اجلنان واألركان برهان اللسان 
لكن الصالة أفضل أعمال األركان وهي مشتملة على الذكر باللسان والقصد باجلنان وهو تنزيه يف التحقيق فإذا 

ملطلق ال خيتص بنوع دون نوع فيجب محله على كل ما هو تنزيه قال نزهوين وهذا نوع من أنواع التنزيه واألمر ا
فيكون أيضاً هذا أمراً بالصالة مث إن قولنا يناسب ما تقدم وذلك ألن اهللا تعاىل ملا بني أن املقام األعلى واجلزاء األوىف 

)  ١٥الروم ( فَُهْم ِفى رَْوَضةٍ  ُيْحَبُرونَ  ملن آمن وعمل الصاحلات حيث قال فَأَمَّا الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت
قال إذا علمتم أن ذلك املقام ملن آمن وعمل الصاحلات واإلميان تنزيه باجلنان وتوحيد باللسان والعمل الصاحل 

استعمال األركان والكل تنزيهات وحتميدات فسبحان اهللا أي فأتوا بذلك الذي هو املوصل إىل احلبور يف الرياض 
  ر على احلياضواحلضو

املسألة الثانية خص بعض األوقات باألمر بالتسبيح وذلك ألن أفضل األعمال أدومها لكن أفضل املالئكة مالزمون 
واإلنسان ما دام يف الدنيا ال )  ٢٠األنبياء ( للتسبيح على الدوام كما قال تعاىل ُيَسّبُحونَ الْلَّْيلَ َوالنََّهارَ الَ َيفُْتُرونَ 

رف مجيع أوقاته إىل التسبيح لكونه حمتاجاً إىل أكل وشرب وحتصيل مأكول ومشروب وملبوس ميكنه أن يص
ومركوب فأشار اهللا تعاىل إىل أوقات إذا أتى العبد بتسبيح اهللا فيها يكون كأنه مل يفتر وهي األول واآلخر والوسط 

تسبيح يف آخر الليل ألن النوم فيه غالب أول النهار وآخره ووسطه فأمر بالتسبيح يف أول الليل ووسطه ومل يأمر بال
فإذا صلى يف أول النهار )  ٢٣الروم ( واهللا منَّ على عباده باالستراحة بالنوم كما قال َوِمْن ءاَياِتِه َمَناُمكُم بِالَّْيلِ 

تسبيحتني ومها ركعتان حسب له صرف ساعتني إىل التسبيح مث إذا صلى أربع ركعات وقت الظهر حسب له 
بع ساعات أخر فصارت ست ساعات وإذا صلى أربعاً يف أواخر النهار وهو العصر حسب له أربع أخرى صرف أر

فصارت عشر ساعات فإذا صلى املغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل له صرف سبع عشرة ساعة إىل التسبيح 
ات ونصفه ست ساعات وما وبقي من الليل والنهار سبع ساعات وهي ما بني نصف الليل وثلثيه ألن ثلثيه مثان ساع

ْص ِمْنهُ بينهما السبع وهذا القدر لو نام اإلنسان فيه لكان كثرياً وإليه أشار تعاىل بقوله قُمِ الَّْيلَ إِالَّ قَِليالً ّنْصفَهُ أَوِ انقُ
إىل النوم وزيادة القليل على النصف هي ساعة فيصري سبع ساعات مصروفة )  ٤ ٢املزمل ( قَِليالً أَْو زِْد َعلَْيِه 

والنائم مرفوع عنه القلم فيقول اهللا عبدي صرف مجيع أوقات تكليفه يف تسبيحي فلم يبق لكم أيها املالئكة عليهم 
على سبيل االحنصار بل هم مثلكم )  ٣٠البقرة ( املزية اليت ادعيتم بقولكم َنْحُن ُنسَّبُح بَِحْمِدَك َوُنقَّدُس لََك 

يني واعلم أن يف وضع الصالة يف أوقاهتا وعدد ركعاهتا واختالف هيئاهتا حكمة فمقامهم مثل مقامكم يف أعلى عل
بالغة أما يف عدد الركعات فما تقدم من كون اإلنسان يقظان يف سبع عشرة ساعة ففرض عليه سبع عشرة ركعة 

أن  وأما على مذهب أيب حنيفة حيث قال بوجوب الوتر ثالث ركعات وهو أقرب للتقوى فنقول هو مأخوذ من
لُثَىِ  اإلنسان ينبغي أن يقلل نومه فال ينام إال ثلث الليل مأخوذاً من قوله تعاىل إِنَّ رَبََّك َيْعلَُم أَنََّك َتقُوُم أَدَْنى ِمن ثُ



الَّْيلِ وَنِْصفَُه َوثُلُثَُه ويفهم من هذا أن قيام ثلثي الليل مستحسن مستحب مؤكد باستحباب وهلذا قال عقيبه َعِلَم أَن 
ذكر بلفظ التوبة وإذا كان كذلك يكون اإلنسان يقظان يف عشرين ساعة )  ٢٠املزمل ( ن ُتْحُصوُه فََتاَب َعلَْيكُْم لَّ

) تنام عيناي وال ينام قليب ( فأمر بعشرين ركعة وأما النيب عليه السالم فلما كان من شأنه أن ال ينام أصالً كما قال 
جد فأمر به وإىل هذا أشار تعاىل يف قوله َوِمَن الَّْيلِ فَاْسُجْد لَُه َوسَّبْحُه لَْيالً جعل له كل الليل كالنهار فزيد له الته

  أي كل الليل لك)  ٢٦اإلنسان ( طَوِيالً 

للتسبيح فصار هو يف أربع وعشرين ساعة مسبحاً فصار من الذين ال يفترون طرفة عني وأما يف أوقاته فما تقدم 
هو املعترب فشرع التسبيح يف أول النهار وآخره وأما الليل فاعترب أوله ووسطه كما  أيضاً أن األول واآلخر والوسط

اعترب أول النهار ووسطه وذلك ألن الظهر وقته نصف النهار والعشاء وقته نصف الليل ألنا بينا أن الليل املعترب هو 
ف هذا القدر وهو الثالثة من املقدار الذي يكون اإلنسان فيه يقظان وهو مقدار مخس ساعات فجعل وقته يف نص

الليل وأما أبو حنيفة ملا رأى وجوب الوتر كان زمان النوم عنده أربع ساعات وزمان اليقظة بالليل مثان ساعات 
وأخر وقت العشاء اآلخرة إىل الرابعة واخلامسة ليكون يف وسط الليل املعترب كما أن الظهر يف وسط النهار وأما 

لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك وتأخري ( ملا كان ليله هناراً ونومه انتباهاً قال ) لم صلى اهللا عليه وس( النيب 
ليكون األربع يف نصف الليل كما أن األربع يف نصف النهار وأما التفصيل فالذي يتبني يل ) العشاء إىل نصف الليل 

ات فيبقى على املكلف ركعتان يؤديهما يف أول أن النهار اثنتا عشرة ساعة زمانية والصالة املؤداة فيها عشر ركع
الليل ويؤدي ركعة من صالة الليل ليكون ابتداء الليل بالتسبيح كما كان ابتداء النهار بالتسبيح وملا كان املؤدى 

من تسبيح النهار يف أوله ركعتني كان املؤدى من تسبيح الليل يف أوله ركعة ألن سبح النهار طويل مثل ضعف سبح 
  ألن املؤدى يف النهار عشرة واملؤدى يف الليل من تسبيح الليل مخسالليل 

املسألة الثانية يف فضيلة السبحلة واحلمدلة يف املساء والصباح ولنذكرها من حيث النقل والعقل أما النقل فأخربين 
أنه ) هللا عليه وسلم صلى ا( الشيخ الورع احلافظ األستاذ عبد الرمحن بن عبد اهللا بن علوان حبلب مسنداً عن النيب 

أتعجز عن أن تأيت وقت النوم بألف حسنة فتوقف فقال النيب عليه السالم قل سبحان اهللا ( قال لبعض أصحابه 
من قال خلف كل صالة ( ومسعته يقول رمحه اهللا مسنداً ) واحلمد هللا واهللا أكرب مائة مرة يكتب لك هبا ألف حسنة 

وأما العقل فهو أن اهللا تعاىل له صفات الزمة ال ) ات اهللا أكرب أدخل اجلنة مكتوبة عشر مرات سبحان اهللا وعشر مر
من فعله وصفات ثابتة له من فعله أما األوىل فهي صفات كمال وجالل خالفها نقص فإذا أدرك املكلف اهللا بأنه ال 

بأنه ال يعجز عن شيء  جيوز أن خيفي عليه شيء لكونه عاملاً بكل شيء فقد نزهه عن اجلهل ووصفه بضده وإذا عرفه
لكونه قادراً على كل شيء فقد نزهه عن العجز وإذا علم أنه ال جيري يف ملكه إال ما يشاء لكونه مريداً لكل كائن 
فقد وصفه ونزهه وإذا ظهر له أنه ال جيوز عليه الفناء لكونه واجب البقاء فقد نزهه وإذا بان له أنه ال يسبقه العدم 

هه وإذا الح له أنه ال جيوز أن يكون عرضاً أو جسماً أو يف مكان لكونه واجباً بريئاً عن التصافه بالقدم فقد نز
جهات اإلمكان فقد نزهه لكن صفاته السلبية واإلضافية ال يعدها عاد ولو اشتغل هبا واحد ألفىن فيها عمره وال 

ن كونه منزهاً له عن كل نقص فإتيانه يدرك كنهها فإذا قال قائل مستحضراً بقلبه سبحان اهللا متنبهاً ملا يقوله م
بالتسبيح على هذا الوجه من اإلمجال يقوم مقام إتيانه به على سبيل التفصيل لكن ال ريب يف أن من أتى بالتسبيح 

عن كل واحد على حدة مما ال جيوز على اهللا يكون قد أتى مبا ال تفي به األعمار فيقول هذا العبد أتى بتسبيحي 
قائه فأجازيه بأن أطهره عن كل ذنب وأزينه خبلع الكرامة وأنزله بدار املقامة مدة ال انتهاء هلا طول عمره ومدة ب

وكما أن العبد ينزه اهللا يف أول النهار وآخره ووسطه فإن اهللا تعاىل يطهره يف أوله وهو دنياه ويف آخره وهو عقباه 



هو مغناه وأما الثانية وهو صفات الفعل فاإلنسان ويف وسطه وهو حالة كونه يف قربه الذي حيويه إىل أوان حشره و
  إذا نظر إىل خلق اهللا السموات يعلم أهنا نعمة وكرامة

فيقول احلمد هللا فإذا رأى الشمس فيها بازغة فيعلم أهنا نعمة وكرامة فيقول احلمد هللا وكذلك القمر وكل كوكب 
د اهللا على كل شيء على حدة ال يفي عمره واألرض وكل نبات وكل حيوان يقول احلمد هللا لكن اإلنسان لو مح

ويقول )  ٣٤إبراهيم ( به فإذا استحضر يف ذهنه النعم اليت ال تعد كما قال تعاىل َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها 
ي استغرق احلمد هللا على ذلك فهذا احلمد على وجه اإلمجال يقوم منه مقام احلمد على سبيل التفصيل ويقول عبد

عمره يف محدي وأنا وعدت الشاكر بالزيادة فله علي حسنة التسبيح احلسىن وله على محده الزيادة مث إن اإلنسان 
إذا استغرق يف صفات اهللا قد يدعوه عقله إىل التفكر يف اهللا تعاىل بعد التفكر يف آالء اهللا فكل ما يقع يف عقله من 

أدركه ألن املدركات وجهات اإلدراكات ال هناية هلا فإن أراد أن يقول على حقيقته فينبغي أن يقول اهللا أكرب مما 
سبيل التفصيل اهللا أكرب من هذا الذي أدركته من هذا الوجه وأكرب مما أدركته من ذلك الوجه وأكرب مما أدركته من 

ه فإذا قال مع نفسه اهللا وجه آخر يفين عمره وال يفي بإدراك مجيع الوجوه اليت يظن الظان أنه مدرك هللا بذلك الوج
  أكرب أي من كل ما أتصوره بقوة عقلي وطاقة إدراكي يكون متوغالً يف العرفان وإليه اإلشارة بقوله

  العجز عن درك اإلدراك إدراك
مفيد هلذه الفوائد لكن شرطه أن يكون كالماً معترباً ) سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب ( فقول القائل املستيقظ 

  ذي يكون من صميم القلب ال الذي يكون من طرف اللسانوهو ال
املسألة الرابعة قوله َوَعِشّياً عطف على ِحنيٍ أي سبحوه حني متسون وحني تصبحون وعشياً وقوله َولَُه الَْحْمُد ِفى 

مر العباد بالتسبيح السََّماَواِت َواالْْرَض كالم معترض بني املعطوف واملعطوف عليه وفيه لطيفة وهو أن اهللا تعاىل ملا أ
كأنه بني هلم أن تسبيحهم اهللا لنفعهم ال لنفع يعود على اهللا فعليهم أن حيمدوا اهللا إذا سبحوه وهذا كما يف قوله 

  ) ١٧احلجرات ( ِلالَْمياِن  داكُْمتعاىل َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُمواْ قُل الَّ َتُمنُّواْ َعلَى َّ إِْسلَاَمكُْم َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُْم أَنْ َه
وذلك )  ٤٢األحزاب ( املسألة اخلامسة قدم اإلمساء على اإلصباح ههنا وأخره يف قوله َوسَّبُحوُه ُبكَْرةً  َوأَصِيالً 

ْولَِئَك ِفى إىل قوله فَأُ)  ١١الروم ( ألن ههنا أول الكالم ذكر احلشر واإلعادة من قوله اللَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه 
وآخر هذه اآلية أيضاً ذكر احلشر واإلعادة بقوله َوكَذَِلَك ُتخَْرُجونَ واإلمساء )  ١٦الروم ( الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ 

  آخر فذكر اآلخر ليذكر اآلخرة
سان املسألة السادسة يف تعلق إخراج احلي من امليت وامليت من احلي مبا تقدم عليه هو أن عند اإلصباح خيرج اإلن

من شبه املوت وهو النوم إىل شبه الوجود وهو اليقظة وعند العشاء خيرج اإلنسان من اليقظة إىل النوم واختلف 
املفسرون يف قوله ُيْخرُِج الَْحى َّ ِمَن الَْمّيِت فقال أكثرهم خيرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة وكذلك 

ل بعضهم املؤمن من الكافر والكافر من املؤمن وميكن أن يقال املراد احليوان من النطفة والنطفة من احليوان وقا
ُيْخرُِج الَْحى َّ ِمَن الَْمّيِت أي اليقظان من النائم والنائم من اليقظان وهذا يكون قد ذكره للتمثيل أي إحياء امليت 

  عنده وإماتة احلي كتنبيه النائم وتنومي املنتبه
ِمَن الَْمّيِت َوُيْخرُِج الَْمّيَت ويف هذا معىن لطيف وهو أن اإلنسان باملوت تبطل حيوانيته  مث قال تعاىل ُيْخرِجُ الَْحى َّ

  وأما نفسه الناطقة فتفارقه وتبقى بعده كما قال تعاىل َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه أَمْواتاً



ن النائم ال يتحرك وال حيس واألرض امليتة ال يكون فيها لكن احليوان نام متحرك حساس لك)  ١٦٩آل عمران ( 
مناء مث إن النائم باالنتباه يتحرك وحيس واألرض امليتة بعد موهتا تنمو بنباهتا فكما أن حتريك ذلك الساكن وإمناء هذا 

  ونَالواقف سهل على اهللا تعاىل كذلك إحياء امليت سهل عليه وإىل هذا أشار بقوله َوكَذَِلَك ُتخَْرُج
  َوِمْن َءاَياِتِه أَنْ َخلَقَكُْم مِّن تَُرابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنُتْم َبَشرٌ َتنَتِشُرونَ

ملا أمر اهللا تعاىل بالتسبيح عن األسواء وذكر أن احلمد له على خلق مجيع األشياء وبني قدرته على اإلماتة واإلحياء 
ذكر ما هو حجة ظاهرة وآية باهرة على ذلك )  ٢٠ ١٦الروم (  بقوله فَسُْبَحانَ اللَِّه إىل قوله َوكَذَِلَك ُتخَْرُجونَ

ومن مجلتها خلق اإلنسان من تراب وتقريره هو أن التراب أبعد األشياء عن درجة األحياء وذلك من حيث كيفيته 
ألرواح فإنه بارد يابس واحلياة باحلرارة والرطوبة ومن حيث لونه فإنه كدر والروح نري ومن حيث فعله فإنه ثقيل وا

اليت هبا احلياة خفيفة ومن حيث السكون فإنه بعيد عن احلركة واحليوان يتحرك مينة ويسرة وإىل خلف وإىل قدام 
وإىل فوق وإىل أسفل ويف اجلملة فالتراب أبعد من قبول احلياة عن سائر األجسام ألن العناصر أبعد من املركبات 

عناصر أبعدها التراب ألن املاء فيه الصفاء والرطوبة واحلركة ألن املركب بالتركيب أقرب درجة من احليوان وال
وكلها على طبع األرواح والنار أقرب ألهنا كاحلرارة الغريزية منضجة جامعة مفرقة مث املركبات وأول مراتبها املعدن 

يف األرض  فإنه ممتزج وله مراتب أعالها الذهب وهو قريب من أدىن مراتب النبات وهي مرتبة النبات الذي ينبت
وال يربز وال يرتفع مث النباتات وأعلى مراتبها وهي مرتبة األشجار اليت تقبل التعظيم ويكون لثمرها حب يؤخذ منه 

مثل تلك الشجرة كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة قريبة من أدىن مراتب احليوانات وهي مرتبة 
اجلليلة وسائل كالنباتات مث احليوان وأعلى مراتبها قريبة من  احلشرات اليت ليس هلا دم سائل وال هي إىل املنافع

مرتبة اإلنسان فإن األنعام وال سيما الفرس تشبه العتال واحلمال والساعي مث اإلنسان وأعلى مراتب اإلنسان قريبة 
حياً هو يف أعلى من مرتبة املالئكة املسبحني هللا احلامدين له فاهللا الذي خلق من أبعد األشياء عن مرتبة األحياء 

املراتب ال يكون إال منزهاً عن العجز واجلهل ويكون له احلمد على إنعام احلياة ويكون له كمال القدرة ونفوذ 
اإلرادة فيجوز منه اإلبداء واإلعادة ويف اآلية لطيفتان إحدامها قوله إِذَا وهي للمفاجأة يقال خرجت فإذا أسد 

خلقه من تراب بكن فكان ال أنه صار معدناً مث نباتاً مث حيواناً مث إنساناً وهذا  بالباب وهو إشارة إىل أن اهللا تعاىل
إشارة إىل مسألة حكمية وهي أن اهللا تعاىل خيلق أوالً إنساناً فينبهه أنه حييي حيواناً ونامياً وغري ذلك ال أنه خلق أوالً 

األنواع فيها األجناس بتلك اإلرادة األوىل فاهللا تعاىل  حيواناً مث جيعله إنساناً فخلق األنواع هو املراد األول مث تكون
جعل املرتبة األخرية يف الشيء البعيد عنها غاية من غري انتقال من مرتبة إىل مرتبة من املراتب اليت ذكرناها اللطيفة 

يضاً كذلك وقوله الثانية قوله ُبّشَر إشارة إىل القوة املدركة ألن البشر بشر ال حبركته فإن غريه من احليوانات أ
َتنَتِشُرونَ إىل القوة احملركة وكالمها من التراب عجيب أما اإلدراك فلكثافته ومجوده وأما احلركة فلثقله ومخوده 

  وقوله َتنَتِشُرونَ إشارة إىل أن العجيبة غري خمتص

بشر ويف اآلية خبلق اإلنسان من التراب بل خلق احليوان املنتشر من التراب الساكن عجيب فضالً عن خلق ال
  مسائل

املسألة األوىل وهي أن اهللا خلق آدم من تراب وخلقنا منه فكيف قال َخلَقَكُْم ّمن تَُرابٍ نقول اجلواب عنه من 
وجهني أحدمها ما قيل إن املراد من قوله َخلَقَكُْم أنه خلق أصلكم والثاين أن نقول إن كل بشر خملوق من التراب 

نا خلقنا من نطفة والنطفة من صاحل الغذاء الذي هو بالقوة بعض من األعضاء والغذاء أما آدم فظاهر وأما حنن فأل
إما من حلوم احليوانات وألباهنا وأمساهنا وإما من النبات واحليوان أيضاً له غذاء هو النبات لكن النبات من التراب 



إليها أجزاء مائية ليصري ذلك النبات فإن احلبة من احلنطة والنواة من الثمرة ال تصري شجرة إال بالتراب وينضم 
  حبيث يغذو

)  ٢٠املرسالت ( وقال ّمن مَّاء مَّهِنيٍ )  ٢الفرقان ( املسألة الثانية قال تعاىل يف موضع آخر َخلََق ِمَن الَْماء َبَشراً 
أما على الثاين وههنا قال من ُترَابٍ فكيف اجلمع قلنا أما على اجلواب األول فالسؤال زائل فإن املراد منه آدم و

فنقول ههنا قال ما هو أصل أول ويف ذلك املوضع قال ما هو أصل ثان ألن ذلك التراب الذي صار غذاء يصري 
مائعاً وهو املين مث ينعقد ويتكون خبلق اهللا منه إنساناً أو نقول اإلنسان له أصالن ظاهران املاء والتراب فإن التراب 

ي هو أصل غذاء اإلنسان تراب وماء فإن جعل التراب أصالً واملاء جلمع أجزائه ال ينبت إال باملاء ففي النبات الذ
املتفتتة فاألمر كذلك وإن جعل األصل هو املاء والتراب لتثبيت أجزائه الرطبة من السيالن فاألمر كذلك فإن قال 

تبه جيوز هذا وذاك فإن كان قائل اهللا تعاىل يعلم كل شيء فهو يعلم أن األصل ماذا هو منهما وإمنا األمر عندنا مش
األصل هو التراب فكيف قال ِمَن الَْماء َبَشراً وإن كان املاء فكيف قال َخلَقَكُْم ّمن ُتَرابٍ وإن كانا مها أصلني فلم مل 

يقل خلقكم منهما فنقول فيه لطيفة وهي أن كون التراب أصالً واملاء أصالً واملاء ليس لذاتيهما وإمنا هو جيعل اهللا 
 فإن اهللا نظراً إىل قدرته كان له أن خيلق أول ما خيلق اإلنسان مث يفنيه وحيصل منه التراب مث يذوبه وحيصل منه تعاىل

املاء لكن احلكمة اقتضت أن يكون الناقص وسيلة إىل الكامل ال الكامل يكون وسيلة إىل الناقص فخلق التراب 
ذي هو أكمل من كل كائن وهو اإلنسان فإن كان كوهنما واملاء أوالً وجعلهما أصلني ملن هو أكمل منهما بل لل

أصلني ليس أمراً ذاتياً هلما بل جبعل جاعل فتارة جعل األصل التراب وتارة املاء ليعلم أنه بإرادته واختياره فإن شاء 
  جعل هذا أصالً وإن شاء جعل ذلك أصالً وإن شاء جعلهما أصلني

مركب من العناصر األربعة وهي التراب واملاء واهلواء والنار وقالوا التراب املسألة الثالثة قال احلكماء إن اإلنسان 
فيه لثباته واملاء الستمساكه فإن التراب يتفتت بسرعة واهلواء الستقالله كالزق املنفوخ يقوم باهلواء ولواله ملا كان 

ح أم ال فإن كان صحيحاً فكيف فيه استقالل وال انتصاب والنار للنضج وااللتئام بني هذه األشياء فهذا هذا صحي
اعترب األمرين فحسب ومل يقل يف موضع آخر إنه خلقكم من نار وال من ريح فنقول أما قوهلم فال مفسدة فيه من 

حيث الشرع فال ننازعهم فيه إال إذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك وأما إن قالوا بأن اهللا حبكمته خلق اإلنسان من هذه 
فيه وأما اآليات فنقول ما ذكرمت ال خيالف هذا ألن اهلواء جعلتموه لالستقالل والنار للنضج األشياء فال ننازعهم 

فهما يكونان بعد امتزاج املاء بالتراب فاألصل املوجود أوالمها ال غري فلذلك خصهما وألن احملسوس من العناصر يف 
  فخص الظاهر احملسوس بالذكرالغالب هو التراب واملاء وال سيما كوهنما يف اإلنسان ظاهر لكل أحد 

َمةً  إِنَّ ِفى ذَِلَك َأليَاٍت لِّقَْومٍ َوِمْن ءاَياِتِه أَنْ َخلََق لَكُم مِّْن أَنفُِسكُْم أَزَْواجاً لَِّتْسكُنُوا إِلَْيَها َوجََعلَ َبْيَنكُم مََّودَّةً  َوَرْح
  َيَتفَكَُّرونَ

ومل يكن من األشياء اليت تبقى وتدوم سنني متطاولة أبقى نوعه  ملا بني اهللا خلق اإلنسان بني أنه ملا خلق اإلنسان
باألشخاص وجعله حبيث يتوالد فإذا مات األب يقوم االبن مقامه لئال يوجب فقد الواحد ثلمة يف العمارة ال تنسد 

  ويف اآلية مسائل
وغري ذلك من املنافع كما قال املسألة األوىل قوله َخلََق لَكُْم دليل على أن النساء خلقن كخلق الدواب والنبات 

وهذا يقتضي أن ال تكون خملوقة للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء )  ٢٩البقرة ( تعاىل َخلََق لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ 
من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن إلمتام النعمة علينا ال لتوجيه التكليف حنوهن مثل توجيهه إلينا وذلك من 

واحلكم واملعىن أما النقل فهذا وغريه وأما احلكم فألن املرأة مل تكلف بتكاليف كثرية كما كلف الرجل حيث النقل 



هبا وأما املعىن فألن املرأة ضعيفة اخللق سخيفة فشاهبت الصيب لكن الصيب مل يكلف فكان يناسب أن ال تؤهل املرأة 
كل واحدة منهن العذاب فتنقاد للزوج ومتتنع عن  للتكليف لكن النعمة علينا ما كانت تتم إال بتكليفهن لتخاف

  احملرم ولوال ذلك لظهر الفساد
املسألة الثانية قوله ّمْن أَنفُِسكُْم بعضهم قال املراد منه أن حواء خلقت من جسم آدم والصحيح أن املراد منه من 

 ٢١الروم ( ويدل عليه قوله لَّتْسكُنُواْ إِلَْيَها )  ١٢٨التوبة ( جنسكم كما قال تعاىل لَقَْد َجاءكُْم َرُسولٌ ّمْن أَنفُِسكُْم 
  يعين أن اجلنسني احليني املختلفني ال يسكن أحدمها إىل اآلخر أي ال تثبت نفسه معه وال مييل قلبه إليه) 

املسألة الثالثة يقال سكن إليه للسكون القليب ويقال سكن عنده للسكون اجلسماين ألن كلمة عند جاءت لظرف 
  وذلك لألجسام وإىل للغاية وهي للقلوباملكان 

املسألة الرابعة قوله َوَجَعلَ َبْيَنكُم مََّودَّةً  َوَرْحَمةً  فيه أقوال قال بعضهم مودة باجملامعة ورمحة بالولد متسكاً بقوله 
ة حالة حاجة صاحبه إليه وقال بعضهم حمبة حالة حاجة نفسه ورمح)  ٢مرمي ( تعاىل ِذكُْر َرْحَمِت رَّبَك َعْبَدهُ َزكَرِيَّا 

وهذا ألن اإلنسان حيب مثالً ولده فإذا رأى عدوه يف شدة من جوع وأمل قد يأخذ من ولده ويصلح به حال ذلك 
وما ذلك لسبب احملبة وإمنا هو لسبب الرمحة وميكن أن يقال ذكر من قبل أمرين أحدمها كون الزوج من جنسه 

ن إليه فاجلنسية توجب السكون وذكر ههنا أمرين أحدمها يفضي إىل والثاين ما تفضي إليه اجلنسية وهو السكو
اآلخر فاملودة تكون أوالً مث إهنا تفضي إىل الرمحة وهلذا فإن الزوجة قد خترج عن حمل الشهوة بكرب أو مرض ويبقى 

وحيتمل أن يقال يف  قيام الزوج هبا وبالعكس وقوله إِنَّ ِفى ذَِلَك حيتمل أن يقال املراد إن يف خلق األزواج آليات
جعل املودة بينهم آيات أما األول فال بد له من فكر ألن خلق اإلنسان من الوالدين يدل على كمال القدرة ونفوذ 

  اإلرادة ومشول العلم ملن

يتفكر ولو يف خروج الولد من بطن األم فإن دون ذلك لو كان من غري اهللا ألفضى إىل هالك األم وهالك الولد 
لولد لو سل من موضع ضيق بغري إعانة اهللا ملات وأما الثاين فكذلك ألن اإلنسان جيد بني القرينني من أيضاً ألن ا

التراحم ما ال جيده بني ذوي األرحام وليس ذلك مبجرد الشهوة فإهنا قد تنتفي وتبقى الرمحة فهو من اهللا ولو كان 
شهوة غري دائمة يف نفسها لكان كل ساعة بينهما بينهما جمرد الشهوة والغضب كثري الوقوع وهو مبطل للشهوة وال

  فراق وطالق فالرمحة اليت هبا يدفع اإلنسان املكاره عن حرمي حرمه هي من عند اهللا وال يعلم ذلك إال بفكر
  ٍت لِّلَْعالَمَِنيَوِمْن َءاَياِتِه َخلُْق السََّماوَاِت واألرض وَاْخِتلَاُف أَلْسَِنِتكُْم َوأَلَْوانِكُمْ إِنَّ ِفى ذاِلَك َأليَا

ملا بني دالئل األنفس ذكر دالئل اآلفاق وأظهرها خلق السموات واألرض فإن بعض الكفار يقول يف خلق البشر 
وغريه من املركبات إنه بسبب ما يف العناصر من الكيفيات وما يف السموات من احلركات وما فيها من االتصاالت 

زاج العناصر واتصاالت الكواكب فال جيد بداً من أن يقول ذلك بقدرة فإذا قيل له فالسماء واألرض مل تكن المت
اهللا وإرادته مث ملا أشار إىل دالئل األنفس واآلفاق ذكر ما هو من صفات األنفس باالختالف الذي بني ألوان اإلنسان 

ا وقلة فإن واحداً منهم مع كثرة عددهم وصغر حجم خدودهم وقدودهم ال يشتبه بغريه والسموات مع كربه
عددها مشتبهات يف الصورة والثاين اختالف كالمهم فإن عربيني مها أخوان إذا تكلما بلغة واحدة يعرف أحدمها 

من اآلخر حىت أن من يكون حمجوباً عنهما ال يبصرمها يقول هذا صوت فالن وهذا صوت فالن اآلخر وفيه حكمة 
ليعرف صاحب احلق من غريه والعدو من الصديق ليحترز  بالغة وذلك ألن اإلنسان حيتاج إىل التمييز بني األشخاص

قبل وصول العدو إليه وليقبل على الصديق قبل أن يفوته اإلقبال عليه وذلك قد يكون بالبصر فخلق اختالف 
الصور وقد يكون بالسمع فخلق اختالف األصوات وأما اللمس والشم والذوق فال يفيد فائدة يف معرفة العدو 



هبا التمييز ومن الناس من قال املراد اختالف اللغة كالعربية والفارسية والرومية وغريها واألول  والصديق فال يقع
أصح مث قال تعاىل اليَاٍت لّلَْعالَِمَني ملا كان خلق السموات واألرض مل حيتمل االحتماالت البعيدة اليت يقوهلا أصحاب 

  ال لّلْعَالَِمَني لعموم العلم بذلكالطبائع واختالف األلوان كذلك واختالف األصوات كذلك ق
  ُعونََوِمْن ءاَياِتِه َمَناُمكُم بِالَّْيلِ وَالنَّهَارِ َواْبِتَغآؤُكُْم مِّن فَْضِلِه إِنَّ ِفى ذَِلَك الّيَاٍت لِّقَْومٍ َيْسَم

كة طلباً للرزق ملا ذكر بعض العرضيات الالزمة وهو اختالف ذكر األعراض املفارقة ومن مجلتها النوم بالليل واحلر
  بالنهار فذكر من اللوازم أمرين ومن املفارقة أمرين ويف اآلية مسائل

ؤُكُْم أي املسألة األوىل قوله َمَناُمكُم بِالَّْيلِ وَالنَّهَارِ قيل أراد به النوم بالليل والنوم بالنهار وهي القيلولة مث قال وَاْبِتَغا
وقيل أراد منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار فلف البعض بالبعض ويدل فيهما فإن كثرياً ما يكتسب اإلنسان بالليل 

وقوله َوَجَعلَْنا الَّْيلَ لَِباساً )  ١٢اإلسراء ( عليه آيات أخر منها قوله تعاىل َوَجَعلَْنا الَّْيلَ وَالنََّهاَر ءاَيَتْينِ فََمَحْوَنا ءاَيةَ  
ويكون التقدير هكذا ومن آياته منامكم وابتغاؤكم بالليل والنهار من فضله )  ١١ ١٠النبأ ( َوَجَعلَْنا النَّهَاَر َمَعاشاً 

فأخر االبتغاء وقرته يف اللفظ بالفعل إشارة إىل أن العبد ينبغي أن ال يرى الرزق من كسبه وحبذقه بل يرى كل ذلك 
قُِضَيتِ الصَّلَواةُ  فَانَتِشُرواْ ِفى  من فضل ربه وهلذا قرن االبتغاء بالفضل يف كثري من املواضع منها قوله تعاىل فَإِذَا

  ) ١٤النحل ( وقوله َوِلَتْبَتُغواْ ِمن فَْضِلِه )  ١٠اجلمعة ( االْْرضِ َواْبَتغُواْ ِمن فَْضلِ اللَِّه 
املسألة الثانية قدم املنام بالليل على االبتغاء بالنهار يف الذكر ألن االستراحة مطلوبة لذاهتا والطلب ال يكون إال 

  اجة فال يتعب إال حمتاج يف احلال أو خائف من املآلحل
ليل واالبتغاء من املسألة الثالثة قال لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ َيْسَمُعونَ وقال من قبل ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ وقال لّلْعَالَِمَني فنقول املنام بال

لكل أحد كوهنما من نعم اهللا فلم يقل آيات فضله يظن اجلاهل أو الغافل أهنما مما يقتضيه طبع احليوان فال يظهر 
للعاملني وألن األمرين األولني وهو اختالف األلسنة واأللوان من اللوازم واملنام واالبتغاء من األمور املفارقة فالنظر 

إليهما ال يدوم لزواهلما يف بعض األوقات وال كذلك اختالف األلسنة واأللوان فإهنما يدومان بدوام اإلنسان 
لهما آيات عامة وأما قوله ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ فاعلم أن من األشياء ما يعلم من غري تفكر ومنها ما يكفي فيه جمرد فجع

الفكرة ومنها ما ال خيرج بالفكر بل حيتاج إىل موقف يوقف عليه ومرشد يرشد إليه فيفهمه إذا مسعه من ذلك املرشد 
ىل أمثلة حسية كاألشكال اهلندسية لكن خلق األزواج ال يقع ألحد أنه ومنها ما حيتاج إىل بعض الناس يف تفهمه إ

بالطبع إال إذا كان جامد الفكر خامد الذكر فإذا تفكر علم كون ذلك اخللق آية وأما املنام واالبتغاء فقد يقع لكثري 
  ون باهلم إىل كالم املرشدأهنما من أفعال العباد وقد حيتاج إىل مرشد بغري فكرة فقال لِّقَْومٍ َيْسَمُعونَ وجيعل

ا إِنَّ ِفى ذَِلكَ الّيَاٍت لِّقَْومٍ َوِمْن ءاَياِتِه يُرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفاً َوطََمعاً َويَُنزِّلُ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَُيْحىِ  بِِه األرض َبْعَد مَْوِتَه
  َيْعِقلُونَ

يات اليت لآلفاق وقال يُرِيكُُم الَْبْرقَ َخْوفاً َوطََمعاً َوُينَّزلُ ملا ذكر العرضيات اليت لألنفس الالزمة واملفارقة ذكر العرض
  ِمَن السََّماء ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل ملا قدم دالئل األنفس ههنا قدم العرضيات اليت لألنفس وأخر العرضيات اليت لآلفاق كما أخر دالئل 
  ) ٢٢الروم ( وَاالْْرَض  اآلفاق بقوله َوِمْن ءاَياِتِه َخلُْق السََّماوَاِت

  املسألة الثانية قدم لوازم األنفس على العوارض املفارقة حيث ذكر أوالً اختالف األلسنة واأللوان مث



ن املنام واالبتغاء وقدم يف اآلفاق العوارض املفارقة على اللوازم حيث قال ُيرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفاً َوطََمعاً وَُيَنّزلُ وذلك أل
متغري احلال والعوارض له غري بعيدة وأما اللوازم فيه فقريبة وأما السموات واألرض فقليلة التغري فالعوارض اإلنسان 

فيها أغرب من اللوازم فقدم ما هو أعجب لكونه أدخل يف كونه آية ونزيده بياناً فنقول اإلنسان يتغري حاله بالكرب 
لون يتميز عن غريه وهو يتغري يف األحوال وذلك ال  والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به ال يتغري وله

يتغري وهو آية عجيبة والسماء واألرض ثابتان ال يتغريان مث يرى يف بعض األحوال أمطار هاطلة وبروق هائلة 
  والسماء كما كانت واألرض كذلك فهو آية دالة على فاعل خمتار يدمي أمراً مع تغري احملل ويزيل أمراً مع ثبات احملل

ملسألة الثالثة كما قدم السماء على األرض قدم ما هو من السماء وهو الربق واملطر على ما هو من األرض وهو ا
  اإلنبات واإلحياء

املسألة الرابعة كما أن يف إنزال املطر وإنبات الشجر منافع كذلك يف تقدم الربق والرعد على املطر منفعة وذلك 
كن خياف االبتالل فيستعد له والذي له صهريج أو مصنع حيتاج إىل املاء أو  ألن الربق إذا الح فالذي ال يكون حتت

زرع يسوي جماري املاء وأيضاً العرب من أهل البوادي فال يعلمون البالد املعشبة إن مل يكونوا قد رأوا الربوق 
ة للبادين وهلذا جعل الالئحة من جانب دون جانب واعلم أن فوائد الربق وإن مل تظهر للمقيمني بالبالد فهي ظاهر

تقدمي الربق على تنزيل املاء من السماء نعمة وآية وأما كونه آية فظاهر فإن يف السحاب ليس إال ماء وهواء 
وخروج النار منها حبيث حترق اجلبال يف غاية البعد فال بد له من خالق هو اهللا قالت الفالسفة السحاب فيه كثافة 

ء فاهلواء ألطف منه واملاء أكثف فإذا هبت ريح قوية خترق السحاب بعنف فيحدث ولطافة بالنسبة إىل اهلواء واملا
صوت الرعد وخيرج منه النار كمساس جسم جسماً بعنف وهذا كما أن النار خترج من وقوع احلجر على احلديد 

نسان فإن قال قائل احلجر واحلديد جسمان صلبان والسحاب والريح جسمان رطبان فيقولون لكن حركة يد اإل
ضعيفة وحركة الريح قوية تقلع األشجار فنقول هلم الربق والرعد أمران حادثان ال بد هلما من سبب وقد علم 

بالربهان كون كل حادث من اهللا فهما من اهللا مث إنا نقول هب أن األمر كما تقولون فهبوب تلك الريح القوية من 
  ب الوجود فهو آية للعاقل على قدرة اهللا كيفما فرضتم ذلكاألمور احلادثة العجيبة ال بد من سبب وينتهي إىل واج

املسألة اخلامسة قال ههنا لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ ملا كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً مطرداً قليل االختالف كان 
ق واملطر ليس أمراً يتطرق إىل األوهام العامية أن ذلك بالطبيعة ألن املطرد أقرب إىل الطبيعة من املختلف لكن الرب

مطرداً غري متخلف إذ يقع ببلدة دون بلدة ويف وقت دون وقت وتارة تكون قوية وتارة تكون ضعيفة فهو أظهر يف 
  العقل داللة على الفاعل املختار فقال هو آية ملن له عقل إن مل يتفكر تفكراً تاماً

  ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً  مَِّن األرض إِذَآ أَنُتمْ َتْخُرُجونَ َوِمْن َءاَياِتِه أَن َتقُوَم السََّمآُء واألرض بِأَْمرِِه

ملا ذكر من العوارض اليت للسماء واألرض بعضها ذكر من لوازمها البعض وهي قيامها فإن األرض لثقلها يتعجب 
لوازم فإن األرض اإلنسان من وقوفها وعدم نزوهلا وكون السماء يتعجب من علوها وثباهتا من غري عمد وهذا من ال

ال خترج عن مكاهنا الذي هي فيه والسماء كذلك ال خترج عن مكاهنا الذي هي فيه فإن قيل إهنا تتحرك يف مكاهنا 
كالرحى ولكن اتفق العقالء على أهنا يف مكاهنا ال خترج عنه وهذه آية ظاهرة ألن كوهنما يف املوضع الذي مها فيه 

ور املمكنة وكوهنما يف غري ذلك املوضع جائز فكان ميكن أن خيرجا منه فلما مل وعلى املوضع الذي مها عليه من األم
خيرجا كان ذلك ترجيحاً للجائز على غريه وذلك ال يكون إال بفاعل خمتار والفالسفة قالوا كون األرض يف املكان 

والسماء كوهنا يف مكاهنا إن  الذي هي فيه طبيعي هلا ألهنا أثقل األشياء والثقيل يطلب املركز واخلفيف يطلب احمليط
كانت ذات مكان فلذاهتا فقيامهما فيهما بطبعهما فنقول قد تقدم مراراً أن القول بالطبيعة باطل والذي نزيده ههنا 



أنكم وافقتمونا بأن ما جاز على أحد املثلني جاز على املثل اآلخر لكن مقعر الفلك ال خيالف حمدبه يف الطبع فيجوز 
وضع حمدبة وذلك باخلروج والزوال فإذن الزوال عن املكان ممكن ال سيما على السماء الدنيا حصول مقعره يف م

فإهنا حمددة اجلهات على مذهبكم أيضاً واألرض كانت جتوز عليها احلركة الدورية كما تقولون على السماء فعدمها 
  وسكوهنا ليس إال بفاعل خمتار ويف اآلية مسائل

ن كل باب أمرين أما من األنفس فقوله َخلََق لَكُمْ استدل خبلق الزوجني ومن اآلفاق السماء املسألة األوىل ذكر اهللا م
واألرض يف قوله ُخِلَق السََّماوَاِت َواالْْرَض ومن لوازم اإلنسان اختالف اللسان واختالف األلوان ومن عوارضه 

ام السماء وقيام األرض ألن الواحد يكفي املنام واالبتغاء ومن عوارض اآلفاق الربوق واألمطار ومن لوازمها قي
لإلقرار باحلق والثاين يفيد االستقرار باحلق ومن هذا اعترب شهادة شاهدين فإن قول أحدمها يفيد الظن وقول اآلخر 

  ) ٢٦٠البقرة ( يفيد تأكيده وهلذا قال إبراهيم عليه السالم بَلَى َولَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى 
له بِأَْمرِِه أي بقوله قوما أو بإرادته قيامهما وذلك ألن األمر عند املعتزلة موافق لإلرادة وعندنا ليس املسألة الثانية قو

كذلك ولكن النزاع يف األمر الذي للتكليف ال يف األمر الذي للتكوين فإنا ال ننازعهم يف أن قوله كُنَّ و كُوُنواْ قُلَْنا 
  يانَاُر كُونِى موافق لإلرادة

الثة قال ههنا َوِمْن ءايَاِتِه أَن َتقُوَم وقال قبله َوِمْن ءاَياِتِه يُرِيكُُم ومل يقل أن يريكم وإن قال بعض املفسرين املسألة الث
إن أن مضمرة هناك معناه من آياته أن يريكم ليصري كاملصدر بأن وذلك ألن القيام ملا كان غري متغري أخرج الفعل 

ألن املستقبل ينىبء عن التجدد ويف الربق ملا كان ذلك من األمور اليت تتجدد  بأن عن الفعل املستقبل وجعله مصدراً
  يف زمان دون زمان ذكره بلفظ املستقبل ومل يذكر معه شيئاً من احلروف املصدرية

أَنْ املسألة الرابعة ذكر ستة دالئل وذكر يف أربعة منها إن يف ذلك آليات ومل يذكر يف األول وهو قوله َوِمْن ءايَاِتِه 
أما يف )  ٢٥الروم ( وال يف اآلخر وهو قوله َوِمْن ءاَياِتِه أَن َتقُوَم السََّماء وَاالْْرُض )  ٢٠الروم ( َخلَقَكُْم ّمن تَُرابٍ 

  األول فألن قوله بعده َوِمْن ءاَياِتهِ أَنْ َخلََق لَكُم أيضاً دليل األنفس فخلق األنفس وخلق األزواج من باب واحد

غري أنه تعاىل ذكر من كل باب أمرين للتقرير بالتكرير فإذا قال إِنَّ ِفى ذَِلَك الََياٍت كان عائداً إليهما على ما بينا 
وأما يف قيام السماء واألرض فنقول يف اآليات السماوية ذكر أهنا آيات للعاملني ولقوم يعقلون لظهورها فلما كان يف 

ئل يكون أظهر فلم مييز أحداً عن أحد يف ذلك وذكر ما هو مدلوله أول األمر ظاهراً ففي آخر األمر بعد سرد الدال
  وهو قدرته على اإلعادة وقال ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً  ّمَن االْْرضِ إِذَا أَنُتْم َتْخُرُجونَ وفيها مسائل

لكم كمال قدرته هبذه اآليات املسألة األوىل ما وجه العطف يتم ومب تعلق مث فنقول معناه واهللا أعلم إنه تعاىل إذا بني 
  بعد ذلك خيربكم ويعلمكم أنه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا من األجداث خيرجون أحياء

املسألة الثانية قول القائل دعا فالن فالناً من اجلبل حيتمل أن يكون الدعاء من اجلبل كما يقول القائل يا فالن إصعد 
أن يكون املدعو يدعى من اجلبل كما يقول القائل يا فالن انزل من اجلبل إىل اجلبل فيقال دعاه من اجلبل وحيتمل 

فيقال دعاه من اجلبل وال خيفى على العاقل أن الدعاء ال يكون من األرض إذا كان الداعي هو اهللا فاملدعو يدعى من 
  األرض يعين أنتم تكونون يف األرض فيدعوكم منها فتخرجون

  ا أَنُتْم قد بينا أنه للمفاجأة يعين يكون ذلك بكن فيكوناملسألة الثالثة قوله تعاىل إِذَ
فنقول )  ٢٠الروم ( املسألة الرابعة قال ههنا إذا أنتم خترجون وقال يف خلق اإلنسان أوالً ثُمَّ إِذَا أَنُتْم َبَشٌر تَنَتِشُرونَ 

روحه فإذا هو بشر وأما يف هناك يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ حىت يصري التراب قابالً للحياة فينفخ فيه 
  اإلعادة ال يكون تدريج وتراخ بل يكون نداء وخروج فلم يقل ههنا مث



َعلَْيِه َولَُه الْمَثَلُ اَألْعلَى ِفى َولَُه َمن ِفى السََّماَواِت واألرض كُلٌّ لَُّه قَانُِتونَ َوُهَو الَِّذى َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو أَْهَونُ 
  َماَواِت واألرض َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُمالسَّ

ملا ذكر اآليات وكان مدلوهلا القدرة على احلشر اليت هي األصل اآلخر والوحدانية اليت هي األصل األول أشار 
رض إليها بقوله َولَُه َمن ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض يعين ال شريك له أصالً ألن كل من يف السموات وكل من يف األ

ونفس السموات واألرض له وملكه فكل له منقادون قانتون والشريك يكون منازعاً مماثالً فال شريك له أصالً مث 
هون من ذكر املدلول اآلخر فقال تعاىل َوُهَو الَِّذى َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه أي يف نظركم اإلعادة أ

فعالً أوالً يصعب عليه مث إذا فعل بعد ذلك مثله يكون أهون وقيل املراد هو هني عليه كما قيل اإلبداء ألن من يفعل 
يف قول القائل اهللا أكرب أي كبري وقيل املراد هو أهون عليه أي اإلعادة أهون على اخلالق من اإلبداء ألن يف البدء 

الً يترعرع إىل غري ذلك فيصعب عليه ذلك كله وأما يكون علقة مث مضغة مث حلماً مث عظماً مث خيلق بشراً مث خيرج طف
  يف اإلعادة فيخرج

بشراً سوياً بكن فيكون أهون عليه والوجه األول أصح وعليه نتكلم فنقول هو أهون حيتمل أن يكون ذلك ألن يف 
ذا أن يكون البدء خلق األجزاء وتأليفها واإلعادة تأليف وال شك أن األمر الواحد أهون من أمرين وال يلزم من ه

غريه فيه صعوبة ولنبني هذا فنقول اهلني هو ما ال يتعب فيه الفاعل واألهون ما ال يتعب فيه الفاعل بالطريق األوىل 
فإذا قال قائل إن الرجل القوي ال يتعب من نقل شعرية من موضع إىل موضع وسلم السامع له ذلك فإذا قال فكونه 

  معقوالً مبقي على حقيقته ال يتعب من نقل خردلة يكون ذلك كالماً
نه أمران مث قال تعاىل َولَُه الَْمثَلُ االْعلَى ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم أي قولنا هو أهون عليه يفهم م

ولوية أحدمها هو ما يكون يف اآلخر تعب كما يقال إن نقل اخلفيف أهون من نقل الثقيل واآلخر هو ما ذكرنا من األ
من غري لزوم تعب يف اآلخر فقوله َولَُه الْمَثَلُ االْعلَى إشارة إىل أن كونه أهون باملعىن الثاين ال يفهم منه األول وههنا 

وقال ههنا ُهَو )  ٢١مرمي ( وهي أن اهللا تعاىل قال يف موضع آخر ُهَو َعلَى َّ َهّيٌن ) الكشاف ( فائدة ذكرها صاحب 
دم هناك كلمة على وأخرها هنا وذلك ألن املعىن الذي قال هناك إنه هني هو خلق الولد من العجوز أَْهَونُ َعلَْيِه فق

وأنه صعب على غريه وليس هبني إال عليه فقال ُهَو َعلَى َّ َهّيٌن يعين ال على غريي وأما ههنا املعىن الذي ذكر أنه 
عليه ال على سبيل احلصر فالتقدمي هناك كان أهون هو اإلعادة واإلعادة على كل مبدىء أهون فقال وهو أهون 

للحصر وقوله تعاىل َولَهُ الْمَثَلُ االْعلَى ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض على الوجه األول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة 
ى وكان ذلك مثالً إليكم له معىن وعلى الوجه الذي ذكرناه له معىن أما على الوجه األول فلما قال َولَُه الَْمثَلُ االْعلَ

مضروباً ملن يف األرض من الناس فيفيد ذلك أن له املثل األعلى من أمثلة الناس وهم أهل األرض وال يفيد أن له 
املثل األعلى من أمثلة املالئكة فقال َولَُه الْمَثَلُ االْعلَى ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض يعين هذا مثل مضروب لكم َولَُه 

لَى من هذا املثل ومن كل مثل يضرب يف السموات وأما على الوجه الثاين فمعناه أن له املثل األعلى أي الْمَثَلُ االْع
فعله وإن شبهه بفعلكم ومثله به لكن ذاته ليس كمثله شيء فله املثل األعلى وهو منقول عن ابن عباس رضي اهللا 

اهللا وقوله تعاىل َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيمُ أي كامل القدرة  تعاىل عنهما وقيل املثل األعلى أي الصفة العليا وهي ال إله إال
  على املمكنات شامل العلم جبميع املوجودات فيعلم األجزاء يف األمكنة ويقدر على مجعها وتأليفها

ى َما َرَزقَْناكُْم فَأَنُتْم ِفيِه َسَوآٌء َتَخافُونَُهْم ضََرَب لَكُْم مَّثَالً مِّْن أَنفُِسكُْم َهلْ لَّكُْم مِّن مَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُْم مِّن ُشرَكَآَء ِف
  كَِخيفَِتكُْم أَنفَُسكُْم كَذَِلَك ُنفَصِّلُ االٌّ يَاِت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ



ملا بني اإلعادة والقدرة عليها باملثل بعد الدليلني بني الوحدانية أيضاً باملثل بعد الدليل ومعناه أن يكون له مملوك ال 
  شريكاً له يف ماله وال يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف جيوز أن يكون عباد اهللا يكون

  شركاء له وكيف جيوز أن يكون هلم عظمة مثل عظمة اهللا تعاىل حىت يعبدوا ويف اآلية مسائل
كداً ملعىن املثل املسألة األوىل ينبغي أن يكون بني املثل واملمثل به مشاهبة ما مث إن كان بينهما خمالفة فقد يكون مؤ

وقد يكون موهناً له وههنا وجه املشاهبة معلوم وأما املخالفة فموجودة أيضاً وهي مؤكدة وذلك من وجوه أحدها 
قوله ّمْن أَنفُِسكُْم يعين ضرب لكم مثالً من أنفسكم مع حقارهتا ونقصاهنا وعجزها وقاس نفسه عليكم مع عظمها 

قابل للنقل ) ىء ( َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم يعين عبدكم لكم عليهم ملك اليد وهو طار  وكماهلا وقدرهتا وثانيها قوله ِممَّا
والزوال أما النقل فبالبيع وغريه والزوال بالعتق ومملوك اهللا ال خروج له من ملك اهللا بوجه من الوجوه فإذا مل جيز 

لوجوه بل هو يف احلال مثلكم يف اآلدمية أن يكون مملوك ميينكم شريكاً لكم مع أنه جيوز أن يصري مثلكم من مجيع ا
حىت أنكم ليس لكم تصرف يف روحه وآدميته بقتل وقطع وليس لكم منعهم من العبادة وقضاء احلاجة فكيف جيوز 

أن يكون مملوك اهللا الذي هو مملوكه من مجيع الوجوه شريكاً له وثالثها قوله ّمن ُشَركَاء ِفيَما َرَزقَْناكُْم يعين الذي 
و يف احلقيقة ليس لكم بل هو من اهللا ومن رزقه والذي من اهللا فهو يف احلقيقة له فإذا مل جيز أن يكون لكم لكم ه

شريك يف مالكم من حيث االسم فكيف جيوز أن يكون له شريك فيما له من حيث احلقيقة وقوله فَأَنُتْم ِفيِه سََواء 
ك فال يكون هللا شريك يف شيء مما ميلكه لكن كل شيء أي هل أنتم ومماليككم يف شيء مما متلكون سواء ليس كذل

فهو هللا فما تدعون إهليته ال ميلك شيئاً أصالً وال مثقال ذرة من خردل فال يعبد لعظمته وال ملنفعة تصل إليكم منه 
وأما قولكم هؤالء شفعاؤنا فليس كذلك ألن اململوك هل له عندكم حرمة كحرمة األحرار وإذا مل يكن للملوك مع 

مساواته إياكم يف احلقيقة والصفة عندكم حرمة فكيف يكون حال املماليك الذين ال مساواة بينهم وبني املالك 
  ) ٢٨الروم ( بوجه من الوجوه وإىل هذا أشار بقوله َتَخافُوَنُهْم كَِخيفَِتكُْم أَنفَُسكُْم 
إذا مل يصلحوا للشركة فليس هلم ملك وال  املسألة الثانية هبذا نفى مجيع وجوه حسن العبادة عن الغري ألن األغيار

ملك فال عظمة هلم حىت يعبدوا لعظمتهم وال يرجتى منهم منفعة لعدم ملكهم حىت يعبدوا لنفع وليس هلم قوة وقدرة 
ألهنم عبيد والعبد اململوك ال يقدر على شيء فال ختافوهم كما ختافون أنفسكم فكيف ختافوهنم خوفاً أكثر من 

  بعض حىت تعبدوهم للخوف خوفكم بعضاً من
عية مث قال تعاىل كَذَِلَك نُفَّصلُ االَْياِت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ أي نبينها بالدالئل والرباهني القطعية واألمثلة واحملاكيات االقنا

  لقوم يعقلون يعين ال خيفى األمر بعد ذلك إال على من ال يكون له عقل
  آَءُهْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ فََمن َيْهِدى َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَما لَُهْم مِّن نَّاِصرِيَنَبلِ اتََّبعَ الَِّذيَن ظَلَُموا أَْهَو

ن نَّاِصرِيَن أي ال جيوز أن مث قال تعاىل َبلِ اتََّبَع الَِّذيَن ظَلَُمواْ أَهَْواءُهْم بِغَْيرِ ِعلْمٍ فََمن َيْهِدى َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَما لَُهْم ّم
  مملوكه ولكن الذين أشركوا اتبعوا أهواءهم من غري علم وأثبتوا شركاء من غرييشرك باملالك 

دليل مث بني أن ذلك بإرادة اهللا بقوله فََمن َيْهِدى َمْن أََضلَّ اللَُّه أي هؤالء أضلهم اهللا فال هادي هلم فينبغي أن ال 
ُه مقو ملا تقدم وذلك ألنه ملا قال ألن اهللا ال شريك حيزنك قوهلم وههنا لطيفة وهي أن قوله فََمن َيْهِدى َمْن أََضلَّ اللَّ

له بوجه ما مث قال تعاىل بل املشركون يشركون من غري علم يقال فيه أنت أثبت هلم تصرفاً على خالف رضاه 
والسيد العزيز هو الذي ال يقدر عبده على تصرف خيالف رضاه فقال إن ذلك ليس باستقالله بل بإرادة اهللا وما هلم 

  ناصرين ملا تركوا اهللا تركهم اهللا ومن أخذوه ال يغين عنهم شيئاً فال ناصر هلم من



 الدِّيُن الْقَيُِّم َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ حَنِيفاً ِفطَْرةَ  اللَِّه الَِّتى فَطََر النَّاَس َعلَْيَها الَ تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك
  َيْعلَُمونَالَ 

للَِّه أي إذا تبني األمر مث قال تعاىل فَأَِقْم َوجَْهَك ِللّدينِ َحنِيفاً ِفطَْرةَ  اللَِّه الَِّتى فَطََر النَّاَس َعلَْيَها الَ َتْبِديلَ ِلَخلْقِ ا
لّديَن أي أقبل وظهرت الوحدانية ومل يهتد املشرك فال تلتفت أنت إليهم وأقم وجهك للدين وقوله فَأَِقْم َوْجَهَك ِل

أي ذاته )  ٨٨القصص ( بكلك على الدين عرب عن الذات بالوجه كما قال تعاىل كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه 
بصفاته وقوله َحنِيفاً أي مائالً عن كل ما عداه أي أقبل على الدين ومل عن كل شيء أي ال يكون يف قلبك شيء 

مث قال اهللا تعاىل َعْبدُ اللَِّه أي )  ٣١الروم ( قوله َوالَ َتكُونُواْ ِمَن الُْمْشرِِكَني آخر فتعود إليه وهذا قريب من معىن 
األعراف ( الزم فطرة اهللا وهي التوحيد فإن اهللا فطر الناس عليه حيث أخذهم من ظهر آدم وسأهلم أَلَْسَت بَِرّبكُْم 

صلى اهللا عليه ( ِه فيه وجوه قال بعض املفسرين هذه تسلية للنيب فقالوا بلى وقوله تعاىل الَ تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَّ)  ١٧٢
عن احلزن حيث مل يؤمن قومه فقال هم خلقوا للشقاوة ومن كتب شقياً ال يسعد وقيل الَ تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَّهِ ) وسلم 

هللا لكن اإلميان الفطري أي الوحدانية مترسخة فيهم ال تغري هلا حىت إن سألتهم من خلق السموات واألرض يقولون ا
غري كاف وحيتمل أن يقال خلق اهللا اخللق لعبادته وهم كلهم عبيده ال تبديل خللق اهللا أي ليس كوهنم عبيداً مثل 

كون اململوك عبداً إلنسان فإنه ينتقل عنه إىل غريه وخيرج عن ملكه بالعتق بل ال خروج للخلق عن العبادة 
ن يقول العبادة لتحصيل الكمال والعبد يكمل بالعبادة فال يبقى عليه تكليف والعبودية وهذا لبيان فساد قول م

وقول املشركني إن الناقص ال يصلح لعبادة اهللا وإمنا اإلنسان عبد الكواكب والكواكب عبيد اهللا وقول النصارى 
  ال خروج هلم عن ذلك إن عيسى كان حيل اهللا فيه وصار إهلاً فقال الَ َتْبِديلَ ِلَخلْقِ اللَِّه بل كلهم عبيد

  مث قال تعاىل ذاِلَك الّديُن الْقَّيُم الذي ال عوج فيه َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ أن ذلك هو الدين املستقيم
قُواْ ِدينَُهْم َوكَانُواْ ِشَيعاً كُلُّ حِْزبٍ بَِما ُمنِيبَِني إِلَْيِه َواتَّقُوُه َوأَِقيُمواْ الصَّلواةَ  َوالَ َتكُونُواْ ِمَن الُْمْشرِِكَني ِمَن الَِّذيَن فَرَّ

  لََدْيهِْم فَرُِحونَ
يع ملا قال حنيفاً أي مائالً عن غريه قال مُّنِيبَِني إِلَْيِه أي مقبلني عليه واخلطاب يف قوله فَأَِقْم َوْجَهَك مع النيب واملراد مج

  ركتم الدنيا فال تأمنوااملؤمنني وقوله َواتَّقُوهُ يعين إذا أقبلتم عليه وت

فتتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة وأقيموا الصالة أي كونوا عابدين عند حصول القربة كما قلتم قبل 
ذلك مث إنه تعاىل قال َوالَ َتكُوُنواْ ِمَن الُْمْشرِِكَني قال املفسرون يعين وال تشركوا بعد اإلميان أي وال تقصدوا بذلك 

هنا وجه آخر وهو أن اهللا بقوله مُّنِيبَِني أثبت التوحيد الذي هو خمرج عن اإلشراك الظاهر وبقوله َوالَ غري اهللا وه
َتكُوُنواْ ِمَن الُْمْشرِِكَني أراد إخراج العبد عن الشرك اخلفي أي ال تقصدوا بعملكم إال وجه اهللا وال تطلبوا به إال 

طلبوها إذا حصل رضا اهللا وعلى هذا فقوله ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُواْ ِديَنُهمْ رضاء اهللا فإن الدنيا واآلخرة حتصيل وإن مل ت
َوكَاُنواْ ِشَيعاً يعين مل جيتمعوا على اإلسالم وذهب كل أحد إىل مذهب وحيتمل أن يقال وكانوا شيعاً يعين بعضهم 

رح وأما املخلص فال يفرح مبا عبد اهللا للدنيا وبعضهم للجنة وبعضهم للخالص من النار وكل واحد مبا يف نظره ف
يكون لديه وإمنا يكون فرحه بأن حيصل عند اهللا ويقف بني يديه وذلك ألن كل ما لدينا نافد لقوله تعاىل َما ِعندَكُْم 

فال مطلوب لكم فيما لديكم حىت تفرحوا به وإمنا املطلوب ما لدى اهللا وبه )  ٩٦النحل ( َينفَُد َوَما ِعندَ اللَِّه بَاقٍ 
آل ( فَرِِحَني بَِما ءاَتاُهُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه )  ١٦٩آل عمران ( فرح كما قال تعاىل َبلْ أَْحَياء ِعنَد َرّبهِمْ ُيْرَزقُونَ ال

جعلهم فرحني بكوهنم عند رهبم ويكون ما أوتوا من فضله الذي ال نفاد له ولذلك قال تعاىل قُلْ )  ١٧٠عمران 
ال مبا عندهم فإن كل ما عند العبد فهو نافد أما يف الدنيا )  ٥٨يونس ( ِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرحُواْ بِفَْضلِ اللَِّه وَبَِرْحَمِت



فظاهر وأما يف اآلخرة فألن ما وصل إىل العبد من االلتذاذ باملأكول واملشروب فهو يزول ولكن اهللا جيدد له مثله إىل 
  و فضلهاألبد من فضله الذي ال نفاد له فالذي ال نفاد له ه

  مِّنُْهْم بَِربِّهِمْ ُيْشرِكُونََوإِذَا َمسَّ النَّاسَ ُضرٌّ َدَعْواْ َربَُّهْم مُّنِيبِنيَ إِلَْيِه ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَُهْم مِّْنُه َرْحَمةً  إِذَا فَرِيٌق 
الة الشدة فإن عند ملا بني التوحيد بالدليل وباملثل بني أن هلم حالة يعرفون هبا وإن كانوا ينكروهنا يف وقت وهي ح

انقطاع رجائه عن الكل يرجع إىل اهللا وجيد نفسه حمتاجة إىل شيء ليس كهذه األشياء طالبة به النجاة ثُمَّ إِذَا أَذَاقَُهمْ 
ّمْنُه َرْحَمةً  إِذَا فَرِيٌق ّمْنُهْم بَِربّهِْم ُيْشرِكُونَ يعين إذا خلصناه يشرك بربه ويقول ختلصت بسبب اتصال الكوكب 

فالين بفالن وبسبب الصنم الفالين ال بل ينبغي أن ال يعتقد أنه ختلص بسبب فالن إذا كان ظاهراً فإنه شرك خفي ال
مثاله رجل يف حبر أدركه الغرق فيهىيء له لوحاً يسوقه إليه ريح فيتعلق به وينجو فيقول تلخصت بلوح أو رجل 

 زيد فهذا إذا كان عن اعتقاد فهو شرك خفي وإن كان أقبل عليه سبع فريسل اهللا إليه رجالً فيعينه فيقول خلصين
  مبعىن أن اهللا خلصين على يد زيد فهو أخفى وفيه مسائل

من أكل مأكوالً ) أن ( املسألة األوىل قوله تعاىل أَذَاقَُهْم فيه لطيفة وذلك ألن الذوق يقال يف القليل فإن العرف 
ته طعاماً نفياً للقليل ليلزم نفي الكثري باألوىل مث إن تلك الرمحة ملا كثرياً ال يقول ذقت ويقال يف النفي ما ذقت يف بي

  كانت خالية منقطعة ومل تكن مستمرة يف اآلخرة إذ هلم يف اآلخرة عذاب قال أذاقهم

نََّك أَنَت ذُْق إِ)  ٥٥العنكبوت ( ذُوقُواْ َما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ )  ٤٨القمر ( وهلذا قال يف العذاب ذُوقُواْ َمسَّ َسقََر 
ألن عذاب اهللا الواصل إىل العبد بالنسبة إىل الرمحة الواصلة إىل عبيد آخرين يف غاية )  ٤٩الدخان ( الْعَزِيُز الْكَرُِمي 

  القلة
املسألة الثانية قوله تعاىل ِمْنُه أي من الضر يف هذا التخصيص ما ذكرناه من الفائدة وهي أن الرمحة غري مطلقة هلم إمنا 

  ذلك الضر وحده وأما الضر املؤخر فال يذوقون منه رمحةهي عن 
)  ٦٥العنكبوت ( املسألة الثالثة قال ههنا إِذَا فَرِيٌق ّمنُْهْم وقال يف العنكبوت فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبّر إِذَا ُهْم ُيْشرِكُونَ 

واملتخلص منه بالنسبة إىل اخللق  ومل يقل فريق وذلك ألن املذكور هناك ضر معني وهو ما يكون من هول البحر
قليل والذي ال يشرك به بعد اخلالص فرقة منهم يف غاية القلة فلم جيعل املشركني فريقاً لقلة من خرج من املشركني 

وأما املذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ضر الرب والبحر واألمراض واألهون واملتخلص من أنواع الضر خلق كثري 
ونون قد وقعوا يف ضر ما وختلصوا منه والذي ال يبقى بعد اخلالص مشركاً من مجيع األنواع إذا بل مجيع الناس يك

مجع فهو خلق عظيم وهو مجيع املسلمني فإهنم ختلصوا من ضر ومل يبقوا مشركني وأما املسلمون فلم يتخلصوا من 
  الباقي فريقاً ضر البحر بأمجعهم فلما كان الناجي من الضر من املؤمنني مجعاً كثرياً جعل

  ُم بَِما كَاُنواْ بِهِ ُيْشرِكُونَِلَيكْفُُرواْ بَِمآ َءاَتيَْناُهْم فََتَمتَُّعواْ فَسَْوَف َتْعلَُمونَ أَْم أَنَزلَْنا َعلَْيهِمْ ُسلْطَاناً فَُهَو يََتكَلَّ
قد تقدم تفسريه يف العنكبوت بقي بيان فائدة اخلطاب ههنا قوله تعاىل لَِيكْفُُرواْ بَِمآ ءاَتْيَناُهْم فََتَمتَُّعواْ فََسْوَف َتْعلَُمونَ 

جاز يف قوله فََتَمتَُّعواْ وعدمه هناك يف قوله َوِلَيَتَمتَُّعواْ فََسْوَف َيعلَُمونَ فنقول ملا كان الضر املذكور هناك ضراً واحداً 
ملذكور ههنا مطلق الضر وال أن ال يكون يف ذلك املوضع من املخلصني من ذلك الضر أحد فلم خياطب وملا كان ا

  خيلو موضع من املخلصني عن الضر فاحلاضر يصح خطابه بأنه منهم فخاطب
اتََّبَع الَِّذيَن ظَلَُمواْ  مث قال تعاىل أَْم أَنَزلَْنا َعلَيْهِْم ُسلْطَاناً فَُهَو َيَتكَلَّمُ بَِما كَاُنواْ بِِه ُيْشرِكُونَ ملا سبق قوله تعاىل َبلِ

أي املشركون يقولون ما ال علم هلم به بل هم عاملون خبالفه فإهنم وقت الضر يرجعون إىل )  ٢٩الروم (  أَْهَواءُهْم
  اهللا حقق ذلك باالستفهام مبعىن االنكار أي ما أنزلنا مبا يقولون سلطاناً وفيه مسائل



  بني جالجل املسألة األوىل أم لالستفهام وال يقع إال متوسطاً كما قال قائلهم أيا ظبية الوعاء
  وبني النقا آأنت أم أم سامل

فما االستفهام الذي قبله فنقول تقديره إذا ظهرت هذه احلجج على عنادهم فماذا نقول أهم يتبعون األهواء من غري 
  علم أم هلم دليل على ما يقولون وليس الثاين فيتعني األول

إن كتابه لينطق بكذا وفيه معىن لطيف وهو أن املتكلم من غري  املسألة الثانية قوله تعاىل فَُهَو َيَتكَلَُّم جماز كما يقال
دليل كأنه ال كالم له ألن الكالم هو املسموع وما ال يقبل فكأنه مل يسمع فكأن املتكلم مل يتكلم به وما ال دليل 

  عليه ال يقبل فإذا جاز سلب الكالم عن املتكلم عند عدم الدليل وحسن جاز إثبات التكلم للدليل وحسن
طُونَ أَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّ اللََّه َيْبُسطُ َوإِذَآ أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً  فَرُِحواْ بَِها َوإِن ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ  بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم إِذَا ُهْم يَقَْن

  الرِّْزَق ِلَمن َيَشآُء َويَقِْدرُ إِنَّ ِفى ذَِلَك ألََياٍت لِّقَْومٍ ُيْؤمُِنونَ
قوله تعاىل َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً  فَرُِحواْ بَِها ملا بني حال املشرك الطاهر شركه بني حال املشرك الذي دونه وهو 
من تكون عبادته اهللا للدنيا فإذا آتاه رضي وإذا منعه سخط وقنط وال ينبغي أن يكون العبد كذلك بل ينبغي أن 

الروم ( الناس من يعبد اهللا يف الشدة كما قال تعاىل َوإِذَا َمسَّ النَّاسَ ُضرٌّ َدَعْواْ َربَُّهْم  يعبد اهللا يف الشدة والرخاء فمن
ومن الناس من يعبده إذا آتاه نعمة كما قال تعاىل َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً  فَرُِحواْ بَِها واألول كالذي خيدم )  ٣٣

دم أجرياً لتوقع األجر وكالمها ال يكون من الثبتني يف ديوان املرتبني يف مكرها خمافة العذاب والثاين كالذي خي
اجلرائد الذين يأخذون رزقهم سواء كان هناك شغل أو مل يكن فكذلك القسمان ال يكونان من املؤمنني الذين هلم 

نظرهم فإن فرحهم يكون مبا رزق عند رهبم وفيه مسألة وهي أن قوله تعاىل فَرِحُواْ بَِها إشارة إىل دنو مهتهم وقصور 
وصل إليهم ال مبا وصل منه إليهم فإن قال قائل الفرح بالرمحة مأمور به يف قوله تعاىل قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتهِ 

وههنا ذمهم على الفرح بالرمحة فكيف ذلك فنقول هناك قال فرحوا برمحة اهللا من حيث إهنا )  ٥٨يونس ( فَبِذَِلَك 
 اهللا تعاىل وههنا فرحوا بنفس الرمحة حىت لو كان املطر من غري اهللا لكان فرحهم به مثل فرحهم مبا إذا مضافة إىل

كان من اهللا وهو كما أن امللك لو حط عند أمري رغيفاً على السماط أو أمر الغلمان بأن حيطوا عنده زبدية طعام 
رغيفاً أو زبدية طعام أيضاً يفرح لكن فرح األمري بكون  يفرح ذلك األمري به ولو أعطى امللك فقرياً غري ملتفت إليه

  ذلك من امللك وفرح الفقري بكون ذلك رغيفاً وزبدية
عذاب سبباً مث قال تعاىل بَِها َوإِن ُتصِْبُهْم َسّيئَةٌ  بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم مل يذكر عند النعمة سبباً هلا لتفضله هبا وذكر عند ال

إلحسان والثاين حيقق العدل قوله إِذَا ُهْم يَقَْنطُونَ إذا للمفاجأة أي ال يصربون على ذلك قليالً ألن األول يزيد يف ا
  لعل اهللا يفرج عنهم وإنه يذكرهم به

ُنونَ أي مل يعلموا أن ِممث قال تعاىل أََو لَْم َيَرْواْ أَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الّرْزَق ِلَمن َيَشاء َوَيقِْدُر إِنَّ ِفى ذَِلَك اليَاٍت لّقَْومٍ ُيْؤ
  الكل من اهللا فاحملقق ينبغي أن ال يكون نظره على ما يوجد بل إىل من يوجد وهو اهللا فال يكون

له تبدل حال وإمنا يكون عنده الفرح الدائم ولكن ذلك مرتبة املؤمن املوحد احملقق ولذلك قال إِنَّ ِفى ذاِلَك آليَاٍت 
  لّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ
  ُمفِْلحُونَلْقُْرَبى َحقَُّه َوالِْمْسِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ ذَِلَك خَْيٌر لِّلَِّذيَن ُيرِيُدونَ َوْجَه اللَِّه َوأُْولَاِئَك ُهُم الْفَأاِت ذَا ا

وجه تعلق اآلية مبا قبلها هو أن اهللا تعاىل ملا بني أن العبادة ال ينبغي أن تكون مقصورة على حالة الشدة بقوله َوإِذَا 
وال أن تكون مقصورة على حالة أخذ شيء من الدنيا كما هو عادة )  ٣٣الروم ( النَّاسَ ُضرٌّ َدَعْواْ َربَُّهْم  َمسَّ



املدوكر املتسلسل يعبد اهللا إذا كان يف اخلوانق والرباطات للرغيف والزبدية وإذا خال بنفسه ال يذكر اهللا بقوله َوإِذَا 
واْ بَِها وبني أنه ينبغي أن يكون يف حالة بسط الرزق وقدره عليه نظره على اهللا اخلالق الرازق أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً  فَرُِح

ليحصل اإلرشاد إىل تعظيم اهللا واإلميان قسمان تعظيم ألمر اهللا وشفقة على خلق اهللا فقال بعد ذلك فآت ذا القرىب 
ني أن اهللا يبسط الرزق ويقدر فال ينبغي أن يتوقف حقه واملسكني وابن السبيل وفيه وجه آخر هو أن اهللا تعاىل ملا ب

  اإلنسان يف اإلحسان فإن اهللا إذا بسط الرزق ال ينقص باالنفاق وإذا قدر ال يزداد باإلمساك وفيه مسائل
املسألة األوىل يف ختصيص األقسام الثالثة بالذكر دون غريهم مع أن اهللا ذكر األصناف الثمانية يف الصدقات فنقول 

هنا بيان من جيب اإلحسان إليه على كل من له مال سواء كان زكوياً أو مل يكن وسواء كان بعد احلول أو أراد ه
قبله ألن املقصود ههنا الشفقة العامة وهؤالء الثالثة جيب اإلحسان إليهم وإن مل يكن للمحسن مال زائد أما القريب 

ل عليه احلول واملسكني كذلك فإن من ال شيء له إذا فتجب نفقته وإن كان مل جتب عليه زكاة كعقار أو مال مل حي
بقي يف ورطة احلاجة حىت بلغ الشدة جيب على من له مقدرة دفع حاجته وإن مل يكن عليه زكاة وكذلك من انقطع 
يف مفازة ومع آخر دابة ميكنه هبا إيصاله إىل مأمن يلزمه ذلك وإن مل تكن عليه زكاة والفقري داخل يف املسكني ألن 

أوصى للمساكني شيئاً يصرف إىل الفقراء أيضاً وإذا نظرت إىل الباقني من األصناف رأيتهم ال جيب صرف املال  من
إليهم إال على الذين وجبت الزكاة عليهم واعترب ذلك يف العامل واملكاتب واملؤلفة واملديون مث اعلم أن على مذهب 

فنقول وإن كان األمر كذلك لكن ال نزاع يف أن إطالق أيب حنيفة رمحه اهللا حيث قال املسكني من له شيء ما 
  املسكني على من ال شيء له جائز فيكون االطالق هنا بذلك الوجه والفقري يدخل يف ذلك بالطريق األوىل

  املسألة الثانية يف تقدم البعض على البعض فنقول ملا كان دفع حاجة القريب واجباً سواء كان يف

مقدماً على من ال جيب دفع حاجته من غري مال الزكاة إال إذا كان يف شدة وملا كان  شدة وخممصة أو مل يكن كان
  املسكني حاجته ليست خمتصة مبوضع كان مقدماً على من حاجته خمتصة مبوضع دون موضع

ذلك املسألة الثالثة ذكر األقارب يف مجيع املواضع كذا اللفظ وهو ذو القرىب ومل يذكر املسكني بلفظ ذي املسكنة و
ألن القرابة ال تتجدد فهي شيء ثابت وذو كذا ال يقال إال يف الثابت فإن من صدر منه رأي صائب مرة أو حصل 

له جاه يوماً واحداً أو وجد منه فضل يف وقت يقال ذو رأي وذو جاه وذو فضل وإذا دام ذلك له أو وجد منه 
ى إشارة إىل أن هذا حق متأكد ثابت وأما املسكنة فتطرأ ذلك كثرياً يقال له ذو الرأي وذو الفضل فقال ذَا الْقُْرَب

فإن املسكني يدوم له كونه ذا متربة ما دامت مسكنته أو )  ١٦البلد ( وتزول وهلذا املعىن قال ِمْسكِيناً ذَا َمتَْرَبةٍ  
  يكون كذلك يف أكثر األمر

وابن السبيل ومل يقل فآت ذا القرىب واملسكني وابن  املسألة الرابعة قال فَئَاِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه مث عطف املسكني
السبيل حقهم ألن العبارة الثانية لكون صدور الكالم أوالً للتشريك واألوىل لكون التشريك وارداً على الكالم 
كأنه يقول أعط ذا القرىب حقه مث يذكر املسكني وابن السبيل بالتبعية وهلذا املعىن إذا قال امللك خل فالن يدخل 

وفالناً أيضاً يكون يف التعظيم فوق ما إذا قال خل فالناً وفالناً يدخالن وإىل هذا أشار النيب عليه الصالة والسالم 
حيث قال الرجل من أطاع اهللا ورسوله فقد اهتدى ومن عصامها فقد غوى ومل ) بئس خطيب القوم أنت ( بقوله 

  يقل ومن عصى اهللا ورسوله
َخْيرٌ ميكن أن يكون معناه ذلك خري من غريه وميكن أن يقال ذلك خري يف نفسه وإن مل  املسألة اخلامسة قوله ذاِلَك

والثاين أوىل لعدم احتياجه )  ١٤٨البقرة ( فَاسَْتبِقُوا اخلَْيرَاِت )  ٧٧احلج ( يقس إىل غريه لقوله تعاىل َوافَْعلُواْ الَْخْيَر 
د يكون نازل الدرجة عند نزول درجة ما يقاس إليه كما يقال إىل إضمار ولكونه أكثر فائدة ألن اخلري من الغري ق



  السكوت خري من الكذب وما هو خري يف نفسه فهو حسن ينفع وفعل صاحل يرفع
املسألة السادسة قوله تعاىل لّلَِّذيَن يُرِيُدونَ َوْجهَ اللَِّه إشارة إىل أن االعتبار بالقصد ال بنفس الفعل فإن من أنفق مجيع 

ء الناس ال ينال درجة من يتصدق برغيف هللا وقوله َوْجهُ اللَِّه أي يكون عطاؤه هللا ال غري فمن أعطى للجنة أمواله ريا
  مل يرد به وجه اهللا وإمنا أراد خملوق اهللا

َح املسألة السابعة كيف قال َوأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ مع أن لإلفالح شرائط أخر وهي املذكورة يف قوله قَْد أَفْلَ
( فنقول كل وصف مذكور هناك يفيد اإلفالح فقوله وَالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكَواةِ  فَاِعلُونَ )  ١املؤمنون ( الُْمْؤِمُنونَ 
إىل غري ذلك عطف على )  ٣٢املعارج  ٨املؤمنون ( وقوله َوالَِّذيَن ُهْم ِالمَانَاِتهِْم َوعَْهِدِهْم راُعونَ )  ٤املؤمنون 

ح وذاك مفلح وذاك اآلخر مفلح ال يقال ال حيصل اإلفالح ملن يتصدق وال يصلي فنقول هذا املفلح أي هذا مفل
كقول القائل العامل مكرم أي نظراً إىل علمه مث إذا حد يف الزنا على سبيل النكال وقطعت يده يف السرقة ال يبطل 

ال لوجه اهللا يفيد اإلفالح اللهم إال إذا ذلك القول حىت يقول القائل إمنا كان ذلك ألنه أتى بالفسق فكذلك إيتاء امل
  وجد مانع من ارتكاب حمظور أو ترك واجب

املسألة الثامنة مل مل يذكر غريه من األفعال كالصالة وغريها فنقول الصالة مذكورة من قبل ألن اخلطاب ههنا بقوله 
)  ٣٠الروم ( ْم َوْجَهكَ ِللّدينِ حَنِيفاً وغريه تبع وقد قال له من قبل فَأَِق) صلى اهللا عليه وسلم ( فَأِْت مع النيب 

  وقال

  ) ٣١الروم ( ُمنِيبَِني إِلَْيِه َواتَّقُوُه َوأَِقيُمواْ الصَّلواةَ  
يفهم منه احلصر وقد قال يف أول سورة البقرة )  ٥البقرة ( املسألة التاسعة قوله تعاىل َوأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

ُمفِْلُحونَ إشارة إىل من أقام الصالة وآتى الزكاة وآمن مبا أنزل على رسوله ومبا أنزل من قبله َوأُْولَاِئَك ُهمُ الْ
وباآلخرة فلو كان املفلح منحصراً يف أولئك املذكورين يف سورة البقرة فهذا خارج عنهم فكيف يكون مفلحاً 

هبذا الكالم فإذا أتى بالصالة وآتى املال وأراد وجه  فنقول هذا هو ذاك ألنا بينا أن قوله فَأَِقْم َوجَْهَك ِللّديَن متصل
  اهللا فقد ثبت أنه مؤمن مقيم للصالة مؤت للزكاة معترف باآلخرة فصار مثل املذكور يف البقرة

َزكَواةٍ  ُترِيُدونَ َوْجَه اللَِّه فَأُْولَاِئَك ُهمُ َوَمآ َءاَتيُْتْم مِّن رِّباً لِّيَْرُبَواْ ِفى أَمَْوالِ النَّاسِ فَالَ َيْربُواْ ِعنَد اللَِّه َوَمآ ءاتَْيُتْم مِّن 
  الُْمْضِعفُونَ

ذكر هذا حتريضاً يعين أنكم إذا طلب منكم واحد باثنني ترغبون فيه وتؤتونه وذلك ال يربوا عند اهللا والزكاة تنمو 
فينبغي ) حىت تصري مثل اجلبل إن الصدقة تقع يف يد الرمحن فتربوا ( عند اهللا كما أخرب النيب عليه الصالة والسالم 

أولئك ذوو  أن يكون إقدامكم على الزكاة أكثر وقوله تعاىل َوَما ءاَتيُْتْم ّمن رِباً لَّيْربَُواْ ِفى أَمَْوالِ النَّاسِ فَالَ َيْربُواْ أي
يفهم أن  األضعاف كاملوسر لذي اليسار وأقل ذلك عشرة أضعاف كل مثل ملا آتى يف كونه حسنة ال يف املقدار فال

من أعطى رغيفاً يعطيه اهللا عشرة أرغفة بل معناه أن ما يقتضيه فعله من الثواب على وجه الرمحة يضاعفه اهللا عشرة 
مرات على وجه التفضل فبالرغيف الواحد يكون له قصر يف اجلنة فيه من كل شيء ثواباً نظراً إىل الرمحة وعشر 

ملك عظيم قبل من عبده هدية قيمتها درهم لو عوضه بعشرة دراهم ال  قصور مثله نظراً إىل الفضل مثاله يف الشاهد
  يكون كرماً بل إذا جرت عادته بأنه يعطي على مثل ذلك ألفاً فإذا أعطى له عشرة آالف فقد ضاعف له الثواب

ِئكُْم مَّن َيفَْعلُ ِمن ذَِلكُْم مِّن َشىْ ٍء ُسْبحَاَنُه َوَتعَالَى اللَُّه الَِّذى َخلَقَكُْم ثُمَّ َرَزقَكُمْ ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ ُيحْيِيكُْم َهلْ ِمن ُشَركَآ
  َعمَّا ُيْشرِكُونَ



 قوله تعاىل اللَُّه الَِّذى َخلَقَكُْم أي أوجدكم ثُمَّ َرَزقَكُْم أي أبقاكم فإن العرض خملوق وليس مببقي ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ
  فَْعلُ ِمن ذَِلكُْم ّمن َشىْ ء مجع يف هذه اآلية بني إثباتُيحْيِيكُْم َهلْ ِمن ُشَركَاِئكُْم مَّن َي

األصلني احلشر والتوحيد أما احلشر فبقوله ثُمَّ ُيْحيِيكُْم والدليل قدرته على اخللق ابتداء وأما التوحيد فبقوله َهلْ ِمن 
َتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ فقوله سبحانه أي سبحوه ُشَركَاِئكُْم مَّن َيفَْعلُ ِمن ذَِلكُْم ّمن َشىْ ء مث قال تعاىل ُسْبحَاَنُه َو

تسبيحاً أي نزهوه وال تصفوه باإلشراك وقوله َوَتَعالَى أي ال جيوز عليه ذلك وهذا ألن من ال يتصف بشيء قد جيوز 
  عليه فإذا قال سبحوه أي ال تصفوه باإلشراك وإذا قال وتعاىل فكأنه قال وال جيوز عليه ذلك

  ُد ِفى الَْبرِّ َوالَْبْحرِ بَِما كََسَبتْ أَْيِدى النَّاسِ لُِيِذيقَُهْم بَْعَض الَِّذى َعِملُواْ لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَظََهَر الْفََسا
( وجه تعلق هذه اآلية مبا قبلها هو أن الشرك سبب الفساد كما قال تعاىل لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا 

وإذا كان الشرك سببه جعل اهللا إظهارهم الشرك مورثاً لظهور الفساد ولو فعل هبم ما يقتضيه قوهلم )  ٢٢األنبياء 
كما قال تعاىل َتكَادُ السََّماوَاِت َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه َوَتنَشقُّ االْْرُض وََتِخرُّ )  ٧١املؤمنون ( لَفََسَدِت السََّماَواِت وَاالْْرَض 

وإىل هذا أشار بقوله تعاىل ِلُيِذيقَُهْم َبْعضَ الَِّذى َعِملُواْ واختلفت األقوال يف قوله ِفى الَْبرّ )  ٩٠رمي م( الْجِبَالُ َهّداً 
َوالَْبْحرِ فقال بعض املفسرين املراد خوف الطوفان يف الرب والبحر وقال بعضهم عدم إنبات بعض األراضي وملوحة 

دن فإن العرب تسمى املدائن حبوراً لكون مبىن عمارهتا على املاء وميكن مياه البحار وقال آخرون املراد من البحر امل
أن يقال إن ظهور الفساد يف البحر قلة مياه العيون فإهنا من البحار واعلم أن كل فساد يكون فهو بسبب الشرك 

ال يكون هللا  لكن الشرك قد يكون يف العمل دون القول واالعتقاد فيسمى فسقاً وعصياناً وذلك ألن املعصية فعل
بل يكون للنفس فالفاسق مشرك باهللا بفعله غاية ما يف الباب أن الشرك بالفعل ال يوجب اخللود ألن أصل املرء قلبه 

ولسانه فإذا مل يوجد منهما إال التوحيد يزول الشرك البدين بسببهما وقوله تعاىل لُِيِذيقَُهْم بَْعَض الَِّذى َعِملُواْ قد 
ام جزائهم وكل موجب افترائهم وقوله لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ يعين كما يفعله املتوقع رجوعهم مع ذكرنا أن ذلك ليس مت

أن اهللا يعلم أن من أضله ال يرجع لكن الناس يظنون أنه لو فعل هبم شيء من ذلك لكان يوجد منهم الرجوع كما 
ال تؤدبه بالكالم فإذا قال ال ينفع رمبا يقع يف أن السيد إذا علم من عبده أنه ال يرتدع بالكالم فيقول القائل ملاذا 

  ومهه أنه ال يبعد عن نفع فإذا زجره ومل يرتدع يظهر له صدق كالم السيد ويطمئن قلبه
  قُلْ ِسُريواْ ِفى األرض فَانْظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الَِّذيَن ِمن قَْبلُ كَانَ أَكْثَرُُهْم مُّْشرِكَِني

  ور الفساد يف أحواهلم بسبب فساد أقواهلم بني هلم هالك أمثاهلم وأشكاهلم الذينملا بني حاهلم بظه
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

اد ومثود كانت أفعاهلم كأفعاهلم فقال قُلْ ِسريُواْ ِفى االْْرضِ فَاْنظُرُواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الَِّذيَن ِمن قَْبلُ أي قوم نوح وع
)  ٤٠مرمي ( غاية احلسن وذلك ألنه يف وقت االمتنان واإلحسان قال اللَُّه الَِّذى َخلَقَكُْم ثُمَّ َرزَقَكُْم  وهذا ترتيب يف

أي قلل رزقكم )  ٤١الروم ( أي آتاكم الوجود مث البقاء ووقت اخلذالن بالطغيان قال ظََهَر الْفََساُد ِفى الَْبّر َوالَْبْحرِ 
ْرضِ أي هو أعدمكم كم أعدم من قبلكم فكأنه قال أعطاكم الوجود والبقاء ويسلب مث قال تعاىل ِسُريواْ ِفى االْ

منكم الوجود والبقاء وأما سلب البقاء فبإظهار الفساد وأما سلب الوجود فباإلهالك وعند اإلعطاء قدم الوجود 
  ودعلى البقاء ألن الوجود أوالً مث البقاء وعند السلب قدم البقاء وهو االستمرار مث الوج

وقوله كَانَ أَكْثَُرُهْم مُّْشرِِكَني حيتمل وجوهاً ثالثة أحدها أن اهلالك يف األكثر كان بسبب الشرك الظاهر وإن كان 
بغريه أيضاً كاإلهالك بالفسق واملخالفة كما كان على أصحاب السبت الثاين أن كل كافر أهلك مل يكن مشركاً بل 

وأكثر الكفار مشركون الثالث أن العذاب العاجل مل خيتص باملشركني حني  منهم من كان معطالً نافياً لكنهم قليلون
بل كان على الصغار واجملانني )  ٢٥األنفال ( أتى كما قال تعاىل وَاتَّقُواْ ِفْتَنةً  الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمنكُْم َخاصَّةً  

  ولكن أكثرهم كانوا مشركني
ُرُه َوَمْن َعِملَ الِْقيِّمِ ِمن قَْبلِ أَن َيأِْتىَ  َيْوٌم الَّ َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َيْومَِئٍذ َيصَّدَُّعونَ َمن كَفََر فََعلَْيِه كُفْ فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيَن

  َصاِلحاً فَالًّنفُِسهِمْ َيْمَهُدونَ
ليعلم املؤمن فضيلة ما هو مكلف به ملا هنى الكافر عما هو عليه أمر املؤمن مبا هو عليه وخاطب النيب عليه السالم 

إن اهللا أمر عباده ( فإنه أمر به أشرف األنبياء وللمؤمنني يف التكليف مقام األنبياء كما قال عليه الصالة والسالم 
اللَِّه حيتمل وجهني وقد ذكرنا معناه وقوله ِمن قَْبلِ أَن يَأِْتىَ  َيْوٌم الَّ َمَردَّ لَُه ِمَن ) املؤمنني مبا أمر به عباده املرسلني 

وغريه عاجز األول أن يكون قوله ِمَن اللَِّه متعلقاً بقوله يَأِْتىَ  والثاين أن يكون املراد الَّ مََردَّ لَُه ِمَن اللَِّه أي اهللا ال يرد 
ْيِه كُفُْرُه َوَمْن َعِملَ عن رده فال بد من وقوعه َيْوَمِئٍذ َيصَّدَُّعونَ أي تفرقون مث أشار إىل التفرق بقوله َمن كَفََر فََعلَ

  َصاِلحاً فَِالنفُِسهِمْ َيْمَهُدونَ ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل قال َمن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َوَمْن َعِملَ َصاِلحاً ومل يقل ومن آمن وذلك ألن العمل الصاحل به يكمل 

زنة للعمل معه ووجه آخر وهو أن الكفر قسمان اإلميان فذكره حتريضاً للمكلف عليه وأما الكفر إذا جاء فال 
أحدمها فعل وهو االشراك والقول به والثاين ترك وهو عدم النظر واإلميان فالعاقل البالغ إذا كان يف مدينة الرسول 
 ومل يأت باإلميان فهو كافر سواء قال بالشرك أو مل يقل لكن اإلميان ال بد معه من العمل الصاحل فإن االعتقاد احلق

  عمل القلب وقول ال إله إال اهللا عمل اللسان وشيء منه ال بد منه
  املسألة الثانية قال فََعلَْيِه فوحد الكناية وقال فَِالنفُسِهِْم مجعها إشارة إىل أن الرمحة أعم من

  الغضب فتشمله وأهله وذريته أما الغضب فمسبوق بالرمحة الزم ملن أساء
فُْرُه ومل يبني وقال يف املؤمن فَِالنفُِسهِمْ َيْمَهُدونَ حتقيقاً لكمال الرمحة فإنه عند اخلري بني املسألة الثالثة قال فََعلَْيِه كُ

  وفصل بشارة وعند غريه أشار إليه إشارة



  ِلَيْجزِىَ  الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت ِمن فَْضِلِه إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الْكَاِفرِيَن
ل ملا ميهده املؤمن لفعله اخلري وعمله الصاحل وهو اجلزاء الذي جيازيه به اهللا وامللك إذا كان كبرياً ذكر زيادة تفصي

كرمياً ووعد عبداً من عباده بأين أجازيك يصل إليه منه أكثر مما يتوقعه مث أكده بقوله ِمن فَْضِلِه يعين أنا اجملازي 
ا أجازيك من الفضل فيزداد الرجاء مث قال تعاىل إِنَُّه الَ ُيِحبُّ فكيف يكون اجلزاء مث إين ال أجازيك من العدل وإمن

الْكَاِفرِيَن أوعدهم بوعيد ومل يفصله ملا بينا وإن كان عند احملقق هذا اإلمجال فيه كالتفصيل فإن عدم احملبة من اهللا 
م والدنانري كيف تكون غاية العذاب وأفهم ذلك ممن يكون له معشوق فإنه إذا أخرب العاشق بأنه وعدك بالدراه

  مسرته وإذا قيل له إنه قال إين أحب فالناً كيف يكون سروره
)  ٤٤الروم ( وفيه لطيفة وهي أن اهللا عندما أسند الكفر واإلميان إىل العبد قدم الكافر فقال َمن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه 

كُْم َجِميعاً مث قال تعاىل إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الْكَافِرِيَن ألن قوله َمن وعندما أسند اجلزاء إىل نفسه قدم املؤمن فقال إِلَْيِه مَْرجُِع
كَفََر يف احلقيقة ملنع الكافر عن الكفر بالوعيد وهنيه عن فعله بالتهديد وقوله مَّْن َعِملَ َصاِلحاً لتحريض املؤمن فالنهي 

عندما ذكر اجلزاء بدأ باإلحسان إظهاراً للكرم  كاإليعاد والتحريض للتقرير واإليعاد مقدم عند احلكيم الرحيم وأما
والرمحة فإن قال قائل هذا إمنا يصح أن لو كان الذكر يف كل موضع كذلك وليس كذلك فإن اهللا كثري من املواضع 

قدم إميان املؤمن على كفر الكافر وقدم التعذيب على اإلثابة فنقول إن كان اهللا يوفقنا لبيان ذلك نبني ما اقتضى 
ه وحنن نقول بأن كل كلمة وردت يف القرآن فهي ملعىن وكل ترتيب وجد فهو حلكمة وما ذكر على خالفه ال تقدمي

َعِملُواْ يكون يف درجة ما ورد به القرآن فلنبني من مجلته مثاالً وهو قوله تعاىل َيْوَمِئذٍ َيَتفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَِّذيَن ءاَمنُواْ َو
قدم املؤمن على الكافر وههنا ذكر مثل ذلك املعىن يف قوله َيْومَِئٍذ )  ١٥ ١٤الروم ( ْوَضةٍ  الصَّاِلحَاِت فَُهْم ِفى َر

أي يتفرقون فقدم الكافر على املؤمن فنقول هناك أيضاً قدم الكافر يف الذكر ألنه قال من )  ٤٣الروم ( َيصَّدَُّعونَ 
فذكر الكافر وإبالسه مث قال تعاىل َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ  )  ١٢الروم (  قبل َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ  ُيْبِلُس الُْمْجرُِمونَ

فكان ذكر املؤمن وحده ال بد منه ليبني كيفية التفرق مبجموع قوله ُيْبِلُس الُْمْجرُِمونَ )  ١٤الروم ( َيْوَمِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ 
تعاىل أعاد ذكر اجملرمني مرة أخرى للتفصيل فقال َوأَمَّا الَِّذينَ وقوله يف حق املؤمن ِفى َرْوَضةٍ  ُيحَْبُرونَ لكن اهللا 

  كَفَُرواْ
ِلَتْبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َوِمْن َءاَياِتِه أَن ُيْرِسلَ الرِّيَاَح ُمَبشِّرَاٍت َولُِيِذيقَكُْم مِّن رَّْحَمِتِه وَِلَتْجرِىَ  الْفُلُْك بِأَمْرِِه َو

  َتْشكُُرونَ

ه تعاىل َوِمْن ءاَياِتهِ أَن يُْرِسلَ الّرَياَح مَُبّشراٍت ملا ذكر أن ظهور الفساد واهلالك بسبب الشرك ذكر ظهور قول
الصالح ومل يذكر أنه بسبب العمل الصاحل ملا ذكرنا غري مرة أن الكرمي ال يذكر إلحسانه عوضاً ويذكر ألضراره 

األعراف ( َياَح مَُبشّراٍت قيل باملطر كما قال تعاىل ُبشًْراَ َبْيَن َيَدىْ  َرْحَمِتِه سبباً لئال يتوهم به الظلم فقال يُْرِسلَ الّر
  أي قبل املطر وميكن أن يقال مبشرات بصالح األهوية واألحوال فإن الرياح لو مل هتب لظهر الوباء والفساد)  ٥٧

يبشركم بصالح اهلواء وصحة األبدان َولُِيِذيقَكُْم ّمن مث قال تعاىل َولُِيِذيقَكُْم ّمن رَّْحَمِتِه عطف على ما ذكرنا أي ل
رَّْحَمِتِه باملطر وقد ذكرنا أن اإلذاقة تقال يف القليل وملا كان أمر الدنيا قليالً وراحتها نزر قال َولُِيِذيقَكُْم وأما يف 

غُواْ ِمن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم ُتْشرِكُونَ ملا أسند الفعل اآلخرة فريزقهم ويوسع عليهم ويدمي هلم َولَِتجْرِىَ  الْفُلْكُ بِأَْمرِِه وَِلَتْبَت
 إىل الفلك عقبه بقوله بِأَْمرِِه أي الفعل ظاهراً عليه ولكنه بأمر اهللا ولذلك ملا قال َولَِتْبَتُغواْ مسنداً إىل العباد ذكر بعده

  ِمن فَْضِلِه أي ال استقالل لشيء بشيء ويف اآلية مسائل
 الترتيب فنقول يف الرياح فوائد منها إصالح اهلواء ومنها إثارة السحاب ومنها جريان الفلك هبا املسألة األوىل يف



فقال ُمَبشّراٍت بإصالح اهلواء فإن إصالح اهلواء يوجد من نفس اهلبوب مث األمطار بعده مث جريان الفلك فإنه 
  بتغاء الفضل بركوهباموقوف على اختبار من اآلدمي بإصالح السفن وإلقائها على البحر مث ا
وقال ههنا وَِلُيِذيقَكُْم ّمن )  ٤١الروم ( املسألة الثانية قال يف قوله تعاىل ظََهَر الْفََسادُ ِلُيِذيقَُهْم َبْعضَ الَِّذى َعِملُواْ 

يء بعيد فلم خياطبهم رَّْحَمِتِه فخاطب ههنا تشريفاً َوأَنْ َرْحَمِتِه قَرِيٌب ّمَن الُْمْحِسنَِني فاحملسن قريب فيخاطب واملس
وأيضاً قال هناك بعض الذي علموا وقال ههنا ّمن رَّْحَمِتِه فأضاف ما أصاهبم إىل أنفسهم وأضاف ما أصاب املؤمن 

إىل رمحته وفيه معنيان أحدمها ما ذكرنا أن الكرمي ال يذكر إلحسانه ورمحته عوضاً وإن وجد فال يقول أعطيتك 
ين وأما ما فعلت من احلسنة فجزاؤه بعد عندي وثانيهما أن ما يكون بسبب ألنك فعلت كذا بل يقول هذا لك م

فعل العبد قليل فلو قال أرسلت الرياح بسبب فعلكم ال يكون بشارة عظيمة وأما إذا قال ّمن رَّْحَمِتِه كان غاية 
وأما يف حق الكفار فإذا البشارة ومعىن ثالث وهو أنه لو قال مبا فعلتم لكان ذلك مومهاً لنقصان ثواهبم يف اآلخرة 

  قال مبا فعلتم ينىبء عن نقصان عقاهبم وهو كذلك
عم املسألة الثالثة قال هناك لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ وقال ههنا َولَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ قالوا وإشارة إىل أن توفيقهم للشكر من الن

  فعطف على النعم
يات اليت قد سبق ذكرها قلنا إنه ذكر من كل باب آيتني فذكر من املسألة الرابعة إمنا أخر هذه اآلية ألن يف اآل

املنذرات ُيرِيكُمُ الَْبْرَق واحلادث يف اجلو يف أكثر األمر نار وريح فذكر الرياح ههنا تذكرياً وتقريراً للدالئل وملا 
  كانت الريح فيها فائدة غري املطر وليس يف الربق فائدة إن مل يكن مطر ذكر

طمعاً أي قد يكون وقد ال يكون وذكر ههنا ُمَبشّراتٍ ألن تعديل اهلواء أو تصفيته بالريح أمر الزم هناك خوفاً و
  وحكمه به حكم جازم

  لَْيَنا َنْصُر الُْمْؤِمنَنياْ َوكَانَ َحقّاً َعَولَقَْد أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ُرُسالً إِلَى قَْومِهِْم فََجآُءوُهم بِالَْبيَِّناِت فَانَتقَمَْنا ِمَن الَِّذيَن أَْجَرُمو
ملا بني األصلني برباهني ذكر األصل الثالث وهو النبوة فقال َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِمن َبْعِدهِ ُرُسالً أي إرساهلم دليل رسالتك 
فإهنم مل يكن هلم شغل غري شغلك ومل يظهر عليهم غري ما ظهر عليك ومن كذهبم أصاهبم البوار ومن آمن هبم كان 

( االنتصار وله وجه آخر يبني تعلق اآلية مبا قبلها وهو أن اهللا ملا بني الرباهني ومل ينتفع هبا الكفار سلى قلب النيب هلم 
وقال حال من تقدمك كان كذلك وجاءوا أيضاً بالبينات وكان يف قومهم كافر ومؤمن كما ) صلى اهللا عليه وسلم 

ويف قوله تعاىل َوكَانَ حَقّاً وجهان أحدمها فانتقمنا وكان االنتقام حقاً  يف قومك فانتقمنا من الكافرين ونصرنا املؤمنني
صلى اهللا عليه وسلم ( واستأنف وقال علينا نصر املؤمنني وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنني الذين آمنوا مبحمد 

ؤمنني كان حقاً علينا وعلى األول لطيفة أي علينا نصركم أيها املؤمنون والوجه الثاين َوكَانَ َحقّاً َعلَْيَنا أي نصر امل) 
وعلى اآلخر أخرى أما على األول فهو أنه ملا قال فانتقمنا بني أنه مل يكن ظلماً وإمنا كان عدالً حقاً وذلك ألن 

االنتقام مل يكن إال بعد كون بقائهم غري مفيد إال زيادة اإلمث ووالدة الكافر الفاجر وكان عدمهم خرياً من وجودهم 
يث وعلى الثاين تأكيد البشارة ألن كلمة على تفيد معىن اللزوم يقال على فالن كذا ينىبء عن اللزوم فإذا قال اخلب

حقاً أكد ذلك املعىن وقد ذكرنا أن النصر هو الغلبة اليت ال تكون عاقبتها وخيمة فإن إحدى الطائفتني إذا اهنزمت 
ذلك موسى وقومه ملا اهنزموا من فرعون مث أدركه الغرق مل يكن أوالً مث عادت آخراً ال يكون النصر إال للمنهزم وك

  اهنزامهم إال نصرة فالكافر إن هزم املسلم يف بعض األوقات ال يكون ذلك نصرة إذ ال عاقبة له
ِكسَفاً فََتَرى الَْوْدقَ َيْخُرُج ِمْن ِخالَِلهِ اللَُّه الَِّذى ُيْرِسلُ الرِّيَاَح فَُتِثُري َسحَاباً فََيْبُسطُُه ِفى السََّمآِء كَْيَف َيَشآُء َوَيْجَعلُُه 



مِّن قَْبِلِه لَُمْبِلِسَني فَانظُْر إِلَى  فَإِذَآ أَصَاَب بِِه َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه إِذَا ُهمْ َيسَْتْبِشُرونَ َوإِن كَانُواْ ِمن قَْبلِ أَن ُينَزَّلَ َعلَْيهِْم
  ىِ  األرض بَْعَد َمْوتَِهآ إِنَّ ذَِلَك لَُمْحىِ  الَْموَْتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌرَءاثَارِ َرْحَمةِ  اللَِّه كَْيَف ُيْح

بني دالئل الرياح على التفصيل األول يف إرساهلا قدرة وحكمة أما القدرة فظاهرة فإن اهلواء اللطيف الذي يشقه 
اعل خمتار وأما احلكمة ففي نفس اهلبوب فيما الودق يصري حبيث يقلع الشجر وهو ليس بذاته كذلك فهو بفعل ف

يفضي إليه من إثارة السحب مث ذكر أنواع السحب فمنه ما يكون متصالً ومنه ما يكون منقطعاً مث املطر خيرج منه 
واملاء يف اهلواء أعجب عالمة للقدرة وما يفضي إليه من إنبات الزرع وإدرار الضرع حكمة بالغة مث إنه ال يعم بل 

ه قوم دون قوم وهو عالمة املشيئة وقوله تعاىل َوإِن كَانُواْ ِمن قَْبلِ أَن يَُنزَّلَ َعلَْيهِْم ّمن قَْبِلِه اختلف املفسرون خيتص ب
فيه فقال بعضهم هو تأكيد كما يف قوله تعاىل فَكَانَ َعاِقَبَتُهَما أَنَُّهَما ِفى النَّارِ خَاِلِديَن ِفيَها وقال بعضهم من قبل 

من قبل املطر واألوىل أن يقال من قبل أن ينزل عليهم من قبله أي من قبل إرسال الرياح وذلك ألن بعد التنزيل 
اإلرسال يعرف اخلبري أن الريح فيها مطر أو ليس فقبل املطر إذا هبت الريح ال يكون مبلساً فلما قال من قبل أن 

جباً غالباً على ظنه املطر برؤية السحب وهبوب ينزل عليهم مل يقل إهنم كانوا مبلسني ألن من قبله قد يكون را
الرياح فقال من قبله أي من قبل ما ذكرنا من إرسال الريح وبسط السحاب مث ملا فصل قال فَانظُْر إِلَى ءاثَارِ َرْحَمةِ  

قال حمليي بالالم املؤكدة وباسم الفاعل  اللَِّه كَْيَف ُيْحىِ  االْْرَض بَْعَد َمْوِتَها إِنَّ ذَِلكَ لَُمْحىِ  الَْموَْتى ملا ذكر الدالئل
فإن اإلنسان إذا قال إن امللك يعطيك ال يفيد ما يفيد قوله إنه معطيك ألن الثاين يفيد أنه أعطاك فكان وهو معط 

متصفاً بالعطاء واألول يفيد أنه سيتصف به ويتبني هذا بقوله إنك ميت فإنه آكد من قوله إنك متوت َوُهَو َعلَى كُلّ 
  ْء قَِديٌر تأكيد ملا يفيد االعتراف َشى

 ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعآَء إِذَا َولَّْواْ َولَِئْن أَْرَسلَْنا رًِحيا فََرأَْوُه ُمْصفَّراً لَّظَلُّواْ ِمن َبْعِدِه َيكْفُُرونَ فَإِنَّكَ الَ ُتْسِمُع الَْموَْتى َوالَ
  لَالَِتهِمْ إِن ُتْسِمعُ إِالَّ َمن ُيْؤِمُن بِأايَاِتَنا فَُهْم مُّْسِلُمونَُمْدبِرِيَن َوَمآ أَنَت بِهَاِد الْعُْمىِ  َعن َض

ملا بني أهنم عند توقف اخلري يكونون مبلسني آيسني وعند ظهوره يكونون مستبشرين بني أن تلك احلالة أيضاً ال 
إىل احلال ال إىل املآل ويف  يدومون عليها بل لو أصاب زرعهم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون غري ثابتني لنظرهم

  اآلية مسائل
املسألة األوىل قال يف اآلية األوىل يُْرِسلُ الّريَاَح على طريقة اإلخبار عن اإلرسال وقال ههنا َولَِئْن أَْرَسلَْنا ال على 

  طريقة اإلخبار عن اإلرسال ألن الرياح من رمحته وهي متواترة والريح من عذابه

ميسكها ولذلك نرى الرياح النافعة هتب يف الليايل واأليام يف الرباري واآلكام وريح  وهو تعاىل رؤوف بالعباد
  السموم ال هتب إال يف بعض األزمنة ويف بعض األمكنة

املسألة الثانية مسى النافعة رياحاً والضارة رحياً لوجوه أحدها النافعة كثرية األنواع كثرية األفراد فجمعها فإن كل يوم 
حات من الرياح النافعة وال هتب الريح الضارة يف أعوام بل الضارة يف الغالب ال هتب يف الدهور الثاين وليلة هتب نف

هو أن النافعة ال تكون إال رياحاً فإن ما يهب مرة واحدة ال يصلح اهلواء وال ينشىء السحاب وال جيري السفن 
املضرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكميتها أما  وأما الضارة بنفحة واحدة تقتل كريح السموم الثالث هو أن الريح

الكيفية فهي إذا كانت حارة أو متكيفة بكيفية سم وهذا ال يكون للريح يف هبوهبا وإمنا يكون بسبب أن اهلواء 
الساكن يف بقعة فيها حشائش رديئة أو يف موضع غائر وهو حار جداً أو تكون متكونة يف أول تكوهنا كذلك 

واحدة ألن ذلك اهلواء الساكن إذا سخن مث ورد عليه ريح حتركه وخترجه من ذلك املكان وكيفما كان فتكون 



فتهب على مواضع كاللهيب مث ما خيرج بعد ذلك من ذلك املكان ال يكون حاراً وال متكيفاً ألن املكث الطويل 
ذا مكث فيها يذوب فإذا شرط التكيف أال ترى أنك لو أدخلت إصبعك يف نار وأخرجتها بسرعة ال تتأثر واحلديد إ

حترك ذلك الساكن وتفرق ال يوجد يف ذلك الوقت غريه من جنسه وأما املتولدة كذلك فنادرة وموضع ندرهتا 
واحد وأما الكمية فالرياح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارت كاخللجان ومياه العيون إذا اجتمعت تصري هنراً 

شك أن يف ذلك تكون واحدة جمتمعة من كثري فلهذا قال يف املضرة  عظيماً ال تسده السدود وال يرده اجللمود وال
  ريح ويف النافعة رياح

مث إنه تعاىل ملا علم رسوله أنواع األدلة وأصناف األمثلة ووعد وأوعد ومل يزدهم دعاؤه إال فراراً وإنباؤه إال كفراً 
  الصُّمَّ الدَُّعاء إِذَا َولَّْواْ ُمْدبِرِيَن وفيه مسائل وإضراراً قال له فَإِنََّك الَ ُتْسِمُع الَْموَْتى َوالَ ُتسِْمُع

املسألة األوىل يف الترتيب فنقول إرشاد امليت حمال واحملال أبعد من املمكن مث إرشاد األصم صعب فإنه ال يسمع 
نك إذا قلت له الكالم وإمنا يفهم ما يفهمه باإلشارة ال غري واإلفهام باإلشارة صعب مث إرشاد األعمى أيضاً صعب فإ

الطريق على ميينك يدور إىل ميينه لكنه ال يبقى عليه بل حييد عن قريب وإرشاد األصم أصعب فلهذا تكون املعاشرة 
مع األعمى أسهل من املعاشرة مع األصم الذي ال يسمع شيئاً ألن غاية اإلفهام بالكالم فإن ما ال يفهم باإلشارة 

م يفهم باإلشارة فإن املعدوم والغائب ال إشارة إليهما فقال أوال ال تسمع يفهم بالكالم وليس كل ما يفهم بالكال
  املوتى مث قال وال األصم وال هتدي األعمى الذي دون األصم

املسألة الثانية قال يف الصم إِذَا َولَّْواْ ُمْدبِرِيَن ليكون أدخل يف االمتناع وذلك ألن األصم وإن كان يفهم فإمنا يفهم 
  ا وىل وال يكون نظره إىل املشري فإنه يسمع وال يفهمباإلشارة فإذ

املسألة الثالثة قال يف األصم الَ ُتْسِمُع الصُّمُّ الدَُّعاء ومل يقل يف املوتى ذلك ألن األصم قد يسمع الصوت اهلائل 
ي ال كصوت الرعد القوي ولكن صوت الداعي ال يبلغ ذلك احلد فقال إنك داع لست مبلجىء إىل اإلميان والداع

  يسمع األصم الدعاء
املسألة الرابعة قال َوَما أَنتَ بَِهاِدى الْعََمى أي ليس شغلك هداية العميان كما يقول القائل فالن ليس بشاعر وإمنا 

  ينظم بيتاً وبيتني أي ليس شغله ذلك فقوله إِنَّكَ الَ ُتْسِمعُ الَْموَْتى نفى ذلك عنه وقوله

  يعين ليس شغلك ذلك وما أرسلت له َوَما أَنَت بَِهاِدى الُْعْمىِ 
ملا نفى إمساع امليت واألصم وأثبت )  ٨١النمل ( مث قال تعاىل َوَما أَنتَ بَِهاِدى الْعُْمىِ  َعن َضلَالَِتهِمْ إِن ُتْسِمُع 

نبت يف إمساع املؤمن بآياته لزم أن يكون املؤمن حياً مسيعاً وهو كذلك ألن املؤمن ترد على قلبه أمطار الرباهني فت
قلبه العقائد احلقة ويسمع زواجر الوعظ فتظهر منه األفعال احلسنة وهذا يدل على خالف مذهب املعتزلة فإهنم 
قالوا اهللا يريد من الكل اإلميان غري أن بعضهم خيالف إرادة اهللا وقوله إِن ُتْسِمعُ إِالَّ َمن ُيْؤِمُن دليل على أنه يؤمن 

ما جيب أن يفعل فهم مسلمون مطيعون كما قال تعاىل عنهم قَالُواْ َسِمْعَنا ) سلم صلى اهللا عليه و( فيسمعه النيب 
  ) ٢٨٥البقرة ( َوأَطَْعَنا 

َوُهوَ  َبةً  َيْخلُُق َما َيَشآُءاللَُّه الَِّذى َخلَقَكُْم مِّن َضْعٍف ثُمَّ جََعلَ ِمن َبْعِد َضْعٍف قُوَّةٍ  ثُمَّ َجَعلَ ِمن َبْعِد قُوَّةٍ  َضْعفاً َوَشْي
  الَْعِليمُ الْقَِديُر

)  ٤٨الروم ( ملا أعاد من الدالئل اليت مضت دليالً من دالئل اآلفاق وهو قوله اللَُّه الَِّذى ُيْرِسلُ الرَّياَح فَُتِثُري َسحَاباً 
قَكُمْ وذكر أحوال الريح من أوله إىل آخره أعاد دليالً من دالئل األنفس وهو خلق اآلدمي وذكر أحواله فقال َخلَ

ومن ههنا كما تكون يف )  ٣٧األنبياء ( ّمن َضْعٍف أي مبناكم على الضعف كما قال تعاىل ُخِلَق اإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ 



قول القائل فالن زين فالنا من فقره وجعله غنياً أي من حالة فقره مث قال تعاىل ثُمَّ جََعلَ ِمن َبْعدِ َضْعٍف قُوَّةٍ  فقوله 
حالة كان فيها جنيناً وطفالً مولوداً ورضيعاً ومفطوماً فهذه أحوال غاية الضعف وقوله ثُمَّ جََعلَ  من ضعف إشارة إىل

َبةً  َيْخلُُق ِمن َبْعِد َضْعٍف قُوَّةٍ  إشارة إىل حالة بلوغه وانتقاله وشبابه واكتهاله وقوله ثُمَّ جََعلَ ِمن َبْعِد قُوَّةٍ  َضْعفاً َوشَْي
  َعلِيُم الْقَدِيُرَما َيَشاء َوُهَو الْ

إشارة إىل ما يكون بعد الكهولة من ظهور النقصان والشيبة هي متام الضعف مث بني بقوله َيْخلُُق َما َيَشاء إن هذا 
ُهَو )  ٤٨الروم ( ليس طبعاً بل هو مبشيئة اهللا تعاىل كما قال تعاىل يف دالئل اآلفاق فََيْبُسطُُه ِفى السََّماء كَْيَف َيَشاء 

فالعزة إشارة إىل متام القدرة )  ٢٧الروم ( ِليمُ الْقَِديُر ملا قدم العلم على القدرة وقال من قبل َوُهَو الْعَزِيُز الَْحِكيُم الَْع
واحلكمة إىل العلم فقدم القدرة هناك وقدم العلم على القدرة ههنا فنقول هناك املذكور اإلعادة بقوله َوُهَو أَْهَونُ 

ألن اإلعادة تكون بكن فيكون )  ٢٧الروم ( ثَلُ االْعلَى ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم َعلَْيِه َولَُه الَْم
فالقدرة هناك أظهر وههنا املذكور االبداء وهو أطوار وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم ههنا أظهر مث إن 

ري وإنذار ألنه إذا كان عاملاً بأعمال اخللق كان عاملاً بأحوال املخلوقات فإن عملوا قوله تعاىل َوُهَو الَْعلِيُم الْقَدِيُر تبش
خرياً علمه وإن عملوا شراً علمه مث إذا كان قادراً فإذا علم اخلري أثاب وإذا علم الشر عاقب وملا كان العلم 

فالعلم بتلك األحوال مع العقاب فقال باألحوال قبل اإلثابة والعقاب الذين مها بالقدرة قدم العلم وأما يف اآلخرة 
عقيب خلق )  ١٤املؤمنون ( َوُهَو الَْعِليُم الَْحكِيُم وإىل مثل هذا مثل هذا أشار يف قوله فََتَباَركَ اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني 

  اإلنسان فنقول

 إشارة إىل القدرة مث ملا بني ذكر أحسن إشارة إىل العلم ألن حسن اخللق بالعلم واخللق املفهوم من قوله الْخَاِلِقَني
  االبداء واالعادة كاالبداء ذكره بذكر أحواهلا وأوقاهتا

  َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ  ُيقِْسمُ الُْمْجرُِمونَ َما لَبِثُواْ غَْيَر َساَعةٍ  كَذَِلَك كَانُواْ ُيْؤفَكُونَ
وقيل ما لبثوا من وقت فناء الدنيا إىل وقت النشور كَذَِلكَ  قيل ما لبثوا يف الدنيا غري ساعة وقيل ما لبثوا يف القبور

  كَاُنواْ ُيؤْفَكُونَ يصرفون من احلق إىل الباطل ومن الصدق إىل الكذب
  ْعِث َولَاِكنَّكُْم كُنتمْ الَ َتْعلَُمونَ الَْبَوقَالَ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم وَاِإلَميانَ لَقَْد لَبِثُْتْم ِفى ِكَتابِ اللَِّه إِلَى َيْومِ الَْبْعِث فََهاذَا َيْوُم

الَْبْعِث وحنن نبني ما هو قوله َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم وَاِإلَميانَ من املالئكة وغريهم لَقَْد لَبِثُْتْم ِفى ِكتَابِ اللَِّه إِلَى َيْومِ 
أجل يستكثر األجل ويريد تعجيله واملوعد بوعيد املعىن اللطيف يف هاتني اآليتني فنقول املوعود بوعد إذا ضرب له 

إذا ضرب له أجل يستقل املدة ويريد تأخريها لكن اجملرم إذا حشر علم أن مصريه إىل النار فيستقل مدة اللبث 
وخيتار تأخري احلشر واإلبقاء يف القرب واملؤمن إذا حشر علم أن مصريه إىل اجلنة فيستكثر املدة وال يريد التأخري 

ف الفريقان ويقول أحدمها إن مدة لبثنا قليل وإليه اإلشارة بقوله يُقِْسُم الُْمْجرُِمونَ َما لَبِثُواْ غَْيَر َساَعةٍ  ويقول فيختل
لَى َيْومِ الْبَْعِث اللَِّه إِاآلخر لبثنا مديداً وإليه اإلشارة بقوله تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن أُوتُواْ الْعِلَْم َواِإلَميانَ لَقَْد لَبِثُْتْم ِفى ِكتَابِ 

يعين كان يف كاتب اهللا ضرب األجل إىل يوم البعث وحنن صربنا إىل يوم البعث فََهاذَا َيْوُم الَْبْعِث َولَاِكنَّكُْم كُنتمْ الَ 
  َتْعلَُمونَ يعين طلبكم التأخري ألنكم كنتم ال تعلمون البعث وال تعترفون به فصار مصريكم إىل النار فتطلبون التأخري

  فََيْوَمِئٍذ الَّ ينفَُع الَِّذيَن ظَلَُمواْ َمْعِذرَُتُهْم َوالَ ُهْم ُيْستَْعَتُبونَ
  أي ال يطلب منهم اإلعتاب وهو إزالة العتب يعين التوبة اليت تزيل آثار اجلرمية ال تطلب منهم ألهنا ال تقبل منهم



  َمثَلٍ َولَِئن جِئْتَُهْم بِأاَيةٍ  لََّيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ أَنُتْم إِالَّ ُمْبِطلُونَ َولَقَْد َضَربَْنا ِللنَّاسِ ِفى َهاذَا الْقُرَْءاِن ِمن كُلِّ
ار وإىل قوله َولَقَْد َضَربَْنا ِللنَّاسِ ِفى َهاذَا الْقُرْءاِن ِمن َمثَلُ إشارة إىل إزالة األعذار واإلتيان مبا فوق الكفاية من اإلنذ

رسول تقصري فإن طلبوا شيئاً آخر فذلك عناد ومن هان عليه تكذيب دليل ال يصعب عليه أنه مل يبق من جانب ال
تكذيب الدالئل بل ال جيوز للمستدل أن يشرع يف دليل آخر بعد ما ذكر دليالً جيداً مستقيماً ظاهراً ال غبار عليه 

رف يكون انقطاعاً وهو يقدح يف وعانده اخلصم ألنه إما أن يعترف بورود سؤال اخلصم عليه أو ال يعترف فإن اعت
الدليل أو املستدل إما بأن الدليل فاسد وإما بأن املستدل جاهل بوجه الداللة واالستدالل وكالمها ال جيوز 

االعتراف به من العامل فكيف من النيب عليه الصالة والسالم وإن مل يعترف يكون الشروع يف غريه مومهاً أن اخلصم 
اؤه على العناد يف الثاين أكثر ألنه يقول العناد أفاد يف األول حيث التزم ذكر دليل آخر ليس معانداً فيكون اجتر

فإن قيل فاألنبياء عليهم السالم ذكروا أنواعاً من الدالئل نقول سردوها سرداً مث قرروها فرداً فرداً كمن يقول 
لواجب عدم االلتفات إىل عناد املعاند ألنه الدليل عليه من وجوه األول كذا والثاين كذا والثالث كذا ويف مثل هذا ا

يزيده بعناده حىت يضيع الوقت فال يتمكن املستدل من اإلتيان جبميع ما وعد من الدالئل فتنحط درجته فاذن لكل 
أَنُتْم إِالَّ ُمْبِطلُونَ ويف مكان مقال وإىل هذا وقعت اإلشارة بقوله تعاىل وَلَِئن جِئْتَُهْم بِئَاَيةٍ  لََّيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ إِنْ 

ٍ  توحيد اخلطاب بقوله َولَِئن جِئَْتُهْم واجلمع يف قوله إِنْ أَنُتمْ لطيفة وهي أن اهللا تعاىل قال َولَِئن جِئْتَُهْم بِكُلّ ءاَية
بطبع اهللا  جاءت هبا الرسل وميكن أن جياء هبا يقولون أنتم كلكم أيها املدعون للرسالة مبطلون مث بني تعاىل أن ذلك

بار عن على قلوهبم بقوله كَذاِلَك يَطَْبُع اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ فإن قيل من ال يعلم شيئاً أية فائدة يف اإلخ
( الطبع على قلبه نقول املعىن هو أن من ال يعلم اآلن فقد طبع اهللا على قلبه من قبل مث إنه تعاىل سلى قلب النيب 

بقوله فَاْصبِرْ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ أي أن صدقك يبني وقوله َوالَ َيْسَتخِفَّنََّك الَِّذيَن الَ ُيوِقُنونَ )  عليه وسلم صلى اهللا
إشارة إىل وجوب مداومة النيب عليه الصالة والسالم على الدعاء إىل اإلميان فإنه لو سكت لقال الكافر إنه متقلب 

أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب واحلمد هللا رب العاملني وصالته على سيد املرسلني وآله الرأي ال ثبات له واهللا 
  وصحبه أمجعني

  سورة لقمان

  عليه السالم
  مكية كلها إال آيتني نزلنا باملدينة ومها َولَوْ أَنَّ مَّا ِفى االْْرضِ ِمن َشَجَرةٍ  اآليتني وإال آية

  ُمونَ الصَّلواةَ  َوُيْؤُتونَ الزَّكَواةَ  ألن الصالةنزلت باملدينة وهي الَِّذيَن ُيِقي
  والزكاة نزلتا باملدينة وهي ثالث وقيل أربع وثالثون آية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  امل

  امل ِتلَْك ءايَاُت الْكَِتابِ الَْحكِيمِ
َنا ِللنَّاسِ ِفى َهاذَا الْقُْرءاِن ِمن كُلّ مَثَلٍ وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر ما قبلها هو أن اهللا تعاىل ملا قال َولَقَْد ضََرْب

إشارة إىل أهنم يكفرون باآليات بني )  ٥٨الروم ( إشارة إىل كونه معجزة وقال َولَِئن جِئْتَُهْم بِئَاَيةٍ  )  ٥٨الروم ( 
بقوله َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه ءايَاُتَنا وَلَّى  ذلك بقوله امل ِتلَْك ءايَاُت الِْكتَابِ الَْحِكيمِ ومل يؤمنوا هبا وإىل هذا أشار بعد هذا

  ) ٧لقمان ( ُمْسَتكْبِراً 



واةَ  َوُهْم بِاالٌّ ِخَرةِ  ُهْم ِتلَْك ءاَيَاُت الْكَِتابِ الَْحكِيمِ ُهًدى َوَرْحَمةً  لِّلُْمْحِسنَِني الَِّذيَن يُِقيُمونَ الصَّلَواةَ  َوُيْؤُتونَ الزَّكَ
  َك َعلَى ُهًدى مِّن رَّبِّهِْم َوأُوْلَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَُيوِقُنونَ أُْولَاِئ

 ٢و  ١البقرة ( فقوله ُهًدى أي بياناً وفرقاناً وأما التفسري فمثل تفسري قوله تعاىل امل ذاِلَك الِْكتَاُب الَ َرْيَب ِفيِه ُهًدى 
ميكن أن يقال كما قلنا هناك إن تلك إشارة وكما قيل هناك إن املعىن بذلك هذا كذلك قيل بأن املراد بتلك هذه و) 

إىل الغائب معناها آيات القرآن آيات الكتاب احلكيم وعند إنزال هذه اآليات اليت نزلت مع امل تِلَْك ءايَاُت الِْكتَابِ 
  الَْحِكيمِ مل تكن مجيع اآليات نزلت فقال تلك إشارة إىل الكل أي آيات القرآن تلك آيات وفيه مسائل

ومل يقل احلكيم وههنا قال الَْحكِيُم فلما زاد ذكر )  ١البقرة ( األوىل قال يف سورة البقرة ذاِلَك الِْكتَاُب املسألة 
فقوله ُهًدى يف )  ١البقرة ( وصف الكتاب زاد ذكر أمر يف أحواله فقال ُهًدى َوَرْحَمةً  وقال هناك ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 

َمةً  يف مقابلة قوله الَْحِكيُم ووصف الكتاب باحلكيم على معىن ذي احلكم كقوله مقابلة قوله الِْكتَابِ وقوله َوَرْح
  أي ذات رضا)  ٢١احلاقة ( تعاىل ِفى ِعيَشةٍ  رَّاِضَيةٍ  

أي  املسألة الثانية قال هناك لّلُْمتَِّقَني وقال ههنا لّلُْمْحِسنَِني ألنه ملا ذكر أنه هدى ومل يذكر شيئاً آخر قال لّلُْمتَِّقَني
يهتدي به من يتقي الشرك والعناد والتعصب وينظر فيه من غري عناد وملا زاد ههنا رمحة قال لّلُْمْحِسنِنيَ أي املتقني 

الشرك والعناد اآلتني بكلمة اإلحسان فاحملسن هو اآليت باإلميان واملتقي هو التارك للكفر كما قال تعاىل إِنَّ اللََّه َمَع 
ومن جانب الكفر كان متقياً وله اجلنة ومن أتى حبقيقة اإلميان )  ١٢٨النحل ( الَِّذيَن ُهم مُّْحِسُنونَ الَِّذيَن اتَّقَواْ وَّ

وألنه ملا ذكر أنه رمحة قال )  ٢٦يونس ( كان حمسناً وله الزيادة لقوله تعاىل لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ الُْحْسَنى َوزِيَاَدةٌ  
  من احملسننيلّلُْمْحِسنِنيَ ألن رمحة اهللا قريب 

وقال ههنا الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَواةَ  ومل )  ٣البقرة ( املسألة الثالثة قال هناك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ َويُِقيُمونَ الصَّلواةَ  
لزمه أن ال يقل يؤمنون ملا بينا أن املتقي هو التارك للكفر ويلزمه أن يكون مؤمناً واحملسن هو اآليت حبق اإلميان وي

يكون كافراً فلما كان املتقي داالً على املؤمن يف االلتزام صرح باإلميان هناك تبييناً وملا كان احملسن داالً على اإلميان 
بالتنصيص مل يصرح باإلميان وقوله تعاىل الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَواةَ  قد ذكرنا ما يف الصالة وإقامتها مراراً وما يف 

يام هبا وذكرنا يف تفسري األنفال يف أوائلها أن الصالة ترك التشبه بالسيد فإهنا عبادة صورة وحقيقة واهللا الزكاة والق
تعاىل جتب له العبادة وال جتوز عليه العبادة وترك التشبه الزم على العبد أيضاً يف أمور فال جيلس عند جلوسه وال 

اجة الغري واهللا دافع احلاجات والتشبه الزم على العبد أيضاً يف يتكىء عند اتكائه والزكاة تشبه بالسيد فإهنا دفع ح
  أمور كما أن عبد العامل ال يتلبس بلباس األجناد وعبد اجلندي ال يتلبس بلباس الزهاد وهبما تتم العبودية

  يَتَِّخذََها ُهُزواً أُْولَاِئَك لَُهْم َعذَاٌب مُّهٌِنيَوِمَن النَّاسِ َمن َيْشتَرِى لَْهَو الَْحِديِث لُِيِضلَّ َعن َسبِيلِ اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َو
ملا بني أن القرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكمية بني من حال الكفار أهنم يتركون ذلك ويشتغلون بغريه مث 

إذا  إن فيه ما يبني سوء صنيعهم من وجوه األول أن ترك احلكمة واالشتغال حبديث آخر قبيح الثاين هو أن احلديث
كان هلواً ال فائدة فيه كان أقبح الثالث هو أن اللهو قد يقصد به اإلمحاض كما ينقل عن ابن عباس أنه قال أمحضوا 

رواه الديلمي عن أنس مرفوعاً ) روحوا القلوب ساعة فساعة ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ونقل عن النيب 
  والعوام يفهمون منه األمر مبا جيوز) يا حنظلة ساعة وساعة ( ويشهد له ما يف مسلم 

من املطايبة واخلواص يقولون هو أمر بالنظر إىل جانب احلق فإن الترويح به ال غري فلما مل يكن قصدهم إال اإلضالل 
  لقوله لُِيِضلَّ َعن َسبِيلِ اللَِّه كان فعله أدخل يف القبح



ري علم ويتخذها أي يتخذ السبيل أُْولَِئكَ لَُهْم َعذَاٌب مُّهٌِني قوله مث قال تعاىل بَِغْيرِ ِعلْمٍ عائد إىل الشراء أي يشتري بغ
مُّهٌِني إشارة إىل أمر يفهم منه الدوام وذلك ألن امللك إذا أمر بتعذيب عبد من عبيده فاجلالد إن علم أنه ممن يعود 

يعود إىل ما كان عليه وأمره قد  إىل خدمة امللك وال يتركه امللك يف احلبس يكرمه وخيفف من تعذيبه وإن علم أنه ال
انقضى فإنه ال يكرمه فقوله َعذَاٌب مُّهِنيٌ إشارة إىل هذا وبه يفرق بني عذاب املؤمن وعذاب الكافر فإن عذاب 

  املؤمن ليطهر فهو غري مني
  ذَُنْيِه َوقْراً فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ أَِليمٍَوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه َءايَاُتَنا وَلَّى ُمسَْتكْبِراً كَأَن لَّْم َيْسَمْعَها كَأَنَّ ِفى أُ

أي يشتري احلديث الباطل واحلق الصراح يأتيه جماناً يعرض عنه وإذا نظرت فيه فهمت حسن هذا الكالم من حيث 
إن املشتري يطلب املشترى مع أنه يطلبه ببذل الثمن ومن يأتيه الشيء ال يطلبه وال يبذل شيئاً مث إن الواجب أن 

لعاقل احلكمة بأي شيء جيده ويشتريها وهم ما كانوا يطلبوهنا وإذا جاءهتم جماناً ما كانوا يسمعوهنا مث إن فيه يطلب ا
أيضاً مراتب األوىل التولية عن احلكمة وهو قبيح والثاين االستكبار ومن يشتري حكاية رستم وهبرام وحيتاج إليها 

ا يستكرب الشخص عن الكالم وإذا كان يقول أنا أقول مثله كيف يكون مستغنياً عن احلكمة حىت يستكرب عنها وإمن
فمن ال يقدر يصنع مثل تلك احلكايات الباطلة كيف يستكرب على احلكمة البالغة اليت من عند اهللا الثالث قوله تعاىل 

كَأَنَّ ِفى أُذَُنْيِه َوقْراً  كَأَن لَّْم َيْسَمْعَها شغل املتكرب الذي ال يلتفت إىل الكالم وجيعل نفسه كأهنا غافلة الرابع قوله
أدخل يف اإلعراض مث قال تعاىل فََبّشْرهُ بَِعذَابٍ أَِليمٍ أي له عذاب مهني بشره أنت به وأوعده أو يقال إذا كان حاله 

  هذا فََبشّْرُه بَِعذَابٍ أَلِيمٍ
  مِ َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَِّه َحقّاً َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُمإِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت لَُهْم َجنَّاُت النَِّعي

ملا بني حال من إذا تتلى عليه اآليات وىل بني حال من يقبل على تلك اآليات ويقبلها وكما أن ذلك له مراتب من 
بله قد ال يعمل به فال تكون التولية واالستكبار فهذا له مراتب من اإلقبال والقبول والعمل به فإن من مسع شيئاً وق

درجته مثل من يسمع ويطيع مث إن هذا له جنات النعيم ولذلك عذاب مهني وفيه لطائف إحداها توحيد العذاب 
ومجع اجلنات إشارة إىل أن الرمحة واسعة أكثر من الغضب الثانية تنكري العذاب وتعريف اجلنة باإلضافة إىل املعرف 

نعمة ويعرفها إيصاالً للراحة إىل القلب وال يبني النقمة وإمنا ينبه عليها تنبيهاً الثالثة قال إشارة إىل أن الرحيم يبني ال
عذاب ومل يصرح بأهنم فيه خالدون وإمنا أشار إىل اخللود بقوله مُّهٌِني وصرح يف الثواب باخللود بقوله َخاِلِديَن ِفيَها 

ره هناك اخلامسة قال هناك لغريه فََبّشْرهُ بَِعذَابٍ وقال ههنا بنفسه َوَعَد الرابعة أكد ذلك بقوله َوْعَد اللَِّه َحقّا ومل يذك
اللَُّه مث مل يقل أبشركم به ألن البشارة ال تكون إال بأعظم ما يكون لكن اجلنة دون ما يكون للصاحلني بشارة من اهللا 

ُهم بَِرْحَمةٍ  ّمْنُه َورِضْواٍن َوجَنَّاٍت لَُّهْم ِفيَها نَِعيمٌ وإمنا تكون بشارهتم منه برمحته ورضوانه كما قال تعاىل يَُبّشرُُهْم َربُّ
ولوال قوله ِمْنُه ملا عظمت البشارة ولو كانت ِمْنُه مقرونة بأمر دون اجلنة لكان ذلك فوق اجلنة )  ٢١التوبة ( مُِّقيٌم 

نقول )  ٣٠فصلت ( الَِّتى كُنُتْم ُتوَعُدونَ  من غري إضافة فإن قيل فقد بشر بنفس اجلنة بقوله َوأَْبِشُرواْ بِالَْجنَّةِ 
البشارة هناك مل تكن باجلنة وحدها بل هبا ومبا ذكر بعدها إىل قوله تعاىل ُنُزالً ّمْن غَفُورٍ رَِّحيمٍ والنزل ما يهيأ عند 

ل كامل العلم يفعل النزول واإلكرام العظيم بعده َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم كامل القدرة يعذب املعرض ويثيب املقب
  األفعال كما ينبغي فال يعذب من يؤمن وال يثيب من يكفر

آبَّةٍ  َوأَنَزلَْنا ِمَن َخلََق السََّماَواِت بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنَها وَأَلْقَى ِفى األرض رَوَاِسىَ  أَن َتِميَد بِكُْم َوَبثَّ ِفيَها ِمن كُلِّ َد
  َها ِمن كُلِّ َزْوجٍ كَرِميٍالسََّمآِء َمآًء فَأَْنَبتَْنا ِفي

  مث قال تعاىل ُخِلَق السََّماَواتِ بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنهَا



بني عزته وحكمته بقوله ُخِلَق السََّماَواِت بَِغْيرِ َعَمٍد اختلف قول العلماء يف السموات فمنهم من قال إهنا مبسوطة 
ا مستديرة وهو قول مجيع املهندسني والغزايل رمحه اهللا كصفيحة مستوية وهو قول أكثر املفسرين ومنهم من قال إهن

قال حنن نوافقهم يف ذلك فإن هلم عليها دليالً من احملسوسات وخمالفة احلس ال جتوز وإن كان يف الباب خرب نؤوله 
ال تعاىل مبا حيتمله فضالً من أن ليس يف القرآن واخلرب ما يدل على ذلك صرحياً بل فيه ما يدل على االستدارة كما ق

والفلك اسم لشيء مستدير بل الواجب أن يقال بأن السموات سواء كانت )  ٣٣األنبياء ( كُلٌّ ِفى فَلٍَك َيسَْبُحونَ 
مستديرة أو مصفحة فهي خملوقة بقدرة اهللا ال موجودة بإجياب وطبع وإذا علم هذا فنقول السماء يف مكان وهو 

بعض ليس إال بقدرة خمتارة وإليه اإلشارة بقوله بَِغْيرِ َعَمٍد أي ليس  فضاء ال هناية له وكون السماء يف بعضه دون
على شيء مينعها الزوال من موضعها وهي ال تزول إال بقدرة اهللا تعاىل وقال بعضهم املعىن أن السموات بأسرها 

ما فيه بسببه يقال ههنا وجمموعها ال مكان هلا ألن املكان ما يعتمد عليه ما فيه فيكون متمكناً واحليز ما يشار إىل 
وهناك على هذا قالوا إن من يقع من شاهق جبل فهو يف اهلواء يف حيز إذ يقال له هو ههنا وهناك وليس يف مكان إذ 
ال يعتمد على شيء فإذا حصل على األرض حصل يف مكان إذا علم هذا فالسموات ليس يف مكان تعتمد عليه فال 

ان أحدمها أنه راجع إىل السموات أي ليست هي بعمد وأنتم تروهنا كذلك بغري عمد عمد هلا وقوله َتَرْونََها فيه وجه
  والثاين أنه راجع إىل العمد أي بغري عمد مرئية وإن كان هناك عمد غري مرئية فهي قدرة اهللا وإرادته

  دَابَّةٍ  َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء َماء فَأَْنَبتَْنا ِفيَها ِمن مث قال تعاىل َوأَلْقَى ِفى االْْرضِ رََواِسىَ  أَن َتِميَد بِكُْم َوَبثَّ ِفيَها ِمن كُلّ
أي جباالً راسية ثابتة أَن َتِميدَ أي كراهية أن متيد وقيل املعىن أن ال متيد واعلم أن األرض ثباهتا بسبب ثقلها وإال 

للزراعة كما نرى األراضي  كانت تزول عن موضعها بسبب املياه والرياح ولو خلقها مثل الرمل ملا كانت تثبت
الرملة ينتقل الرمل الذي فيها من موضع إىل موضع مث قال تعاىل َوَبثَّ ِفيَها ِمن كُلّ َدابَّةٍ  أي سكون األرض فيه 

مصلحة حركة الدواب مأسكنا األرض وحركنا الدواب ولو كانت األرض متزلزلة وبعض األراضي يناسب بعض 
 تعيش يف موضع تقع يف ذلك املوضع فيكون فيه هالك الدواب أما إذا كانت احليوانات لكانت الدابة اليت ال

األرض ساكنة واحليوانات متحركة تتحرك يف املواضع اليت تناسبها وترعى فيها وتعيش فيها مث قال تعاىل َوأَنَزلَْنا ِمَن 
البذر إذا مل يثبت إىل أن ينبت مل السََّماء َماء هذه نعمة أخرى أنعمها اهللا على عباده ومتامها بسكون األرض ألن 

يكن حيصل الزرع ولو كانت أجزاء األرض متحركة كالرمل ملا حصل الثبات وملا كمل النبات والعدول من املغايبة 
إىل النفس فيه فصاحة وحكمة أما الفصاحة فمذكورة يف باب االلتفات من أن السامع إذا مسع كالماً طويالً من منط 

ط آخر يستطيبه أال ترى أنك إذا قلت قال زيد كذا وكذا وقال خالد كذا وكذا وقال عمرو واحد مث ورد عليه من
كذا مث إن بكراً قال قوالً حسناً يستطاب ملا قد تكرر القول مراراً وأما احلكمة فمن وجهني أحدمها أن خلق األرض 

م أنه باختيار الدابة ألن هلا اختيار ثقيل والسماء يف غري مكان قد يقع جلاهل أنه بالطبع وبث الدواب يقع لبعضه
فنقول األول طبيعي واآلخر اختياري للحيوان ولكن ال يشك أحد يف أن املاء يف اهلواء من جهة فوق ليس طبعاً فإن 

ثاين هو أن املاء ال يكون بطبعه فوق وال اختياراً إذ املاء ال اختيار له فهو بإرادة اهللا تعاىل فقال َوأَنَزلَْنا ِمَن السََّماء ال
إنزال املاء نعمة ظاهرة متكررة يف كل زمان متكثرة يف كل مكان فأسنده إىل نفسه صرحياً ليتنبه اإلنسان لشكر 
نعمته فيزيد له من رمحته وقوله تعاىل فَأَنَْبْتَنا ِفيَها ِمن كُلّ زَْوجٍ أي من كل جنس وكل جنس فتحته زوجان ألن 

يكون غري شجر والذي هو الشجر إما أن يكون مثمراً وإما أن يكون غري مثمر النبات إما أن يكون شجراً وإما أن 
واملثمر كذلك ينقسم قسمني وقوله تعاىل كَرِميٌ أي ذي كرم ألنه يأيت كثرياً من غري حساب أو مكرم مثل بغض 

  للمبغض



  ِلُمونَ ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍَهاذَا َخلُْق اللَِّه فَأَرُونِى َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمن ُدونِِه َبلِ الظَّا
ادة قوله تعاىل َهاذَا َخلُْق اللَِّه فَأَُرونِى َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمن ُدونِِه يعين اهللا خالق وغريه ليس خبالق فكيف تتركون عب

  اخلالق وتشتغلون بعبادة املخلوق
  للعاقل أنه ضالل وهذا ألن ترك مث قال تعاىل َبلِ الظَّاِلُمونَ ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ أي بني أو مبني

الطريق واحليد عنه ضالل مث إن كان احليد مينة أو يسرة فهو ال يبعد عن الطريق املستقيم مثل ما يكون املقصد إىل 
وراء فإنه يكون غاية الضالل فاملقصد هو اهللا تعاىل فمن يطلبه ويلتفت إىل غريه من الدنيا وغريها فهو ضال لكن من 

قد يصل إىل املقصود ولكن بعد تعب وطول مدة ومن يطلبه وال يلتفت إىل ما سواه يكون كالذي  وجهه إىل اهللا
على الطريق املستقيم يصل عن قريب من غري تعب وأما الذي توىل ال يصل إىل املقصود أصالً وإن دام يف السفر 

  أنفسم يف عبادة غري اهللاواملراد بالظاملني املشركون الواضعون لعبادهتم يف غري موضعها أو الواضعون 
  نَّ اللََّه غَنِى ٌّ َحِميٌدَولَقَْد َءاَتْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ  أَِن اْشكُرْ للَِّه َوَمن َيْشكُْر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلنَفِْسِه َوَمن كَفََر فَإِ

بني اهللا فساد اعتقادهم بسبب عنادهم بإشراك من ال خيلق قوله تعاىل َولَقَْد ءاَتيَْنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ  أَِن اْشكُْر للَِّه ملا 
ا شيئاً مبن خلق كل شيء بقوله هَاذَا َخلُْق اللَِّه فَأَرُونِى َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمن ُدونِِه وبني أن املشرك ظامل ضال ذكر م

عىن وهو أن اتباع النيب عليه يدل على أن ضالهلم وظلمهم مبقتضى احلكمة وإن مل يكن هناك نبوة وهذا إشارة إىل م
السالم الزم فيما ال يعقل معناه إظهاراً للتعبد فكيف ما ال خيتص بالنبوة بل يدرك بالعقل معناه وما جاء به النيب 

عليه السالم مدرك باحلكمة وذكر حكاية لقمان وأنه أدركه باحلكمة وقوله َولَقَْد ءاَتْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ  عبارة عن 
فيق العمل بالعلم فكل من أويت توفيق العمل بالعلم فقد أويت احلكمة وإن أردنا حتديدها مبا يدخل فيه حكمة اهللا تو

تعاىل فنقول حصول العمل على وفق املعلوم والذي يدل على ما ذكرنا أن من تعلم شيئاً وال يعلم مصاحله ومفاسده 
يلقي نفسه من مكان عال ووقع على موضع فاخنسف به وظهر ال يسمى حكيماً وإمنا يكون مبخوتاً أال ترى أن من 

له كنز وسلم ال يقال إنه حكيم وإن ظهر لفعله مصلحة وخلو عن مفسدة لعدم علمه به أوالً ومن يعلم أن اإللقاء 
فيه إهالك النفس ويلقي نفسه من ذلك املكان وتنكسر أعضاؤه ال يقال إنه حكيم وإن علم ما يكون يف فعله مث 

يدل على ما ذكرنا قوله تعاىل أَِن اْشكُْر للَِّه فإن أن يف مثل هذا تسمى املفسرة ففسر اهللا إيتاء احلكمة بقوله أَِن  الذي
اْشكُْر للَِّه وهو كذلك ألن من مجلة ما يقال إن العمل موافق للعلم ألن اإلنسان إذا علم أمرين أحدمها أهم من 

اً لعلمه وكان حكمة وإن أمهل األهم كان خمالفاً للعلم ومل يكن من احلكمة اآلخر فإن اشتغل باألهم كان عمله موافق
يف شيء لكن شكر اهللا أهم األشياء فاحلكمة أول ما تقتضي مث إن اهللا تعاىل بني أن بالشكر ال ينتفع إال الشاكر بقوله 

الكافر بقوله َوَمن كَفََر فَإِنَّ اللََّه غَنِى ٌّ َحِميٌد أي اهللا َوَمن َيْشكُْر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلنَفِْسِه وبني أن بالكفران ال يتضرر غري 
غري حمتاج إىل شكر حىت يتضرر بكفران الكافر وهو يف نفسه حممود سواء شكره الناس أو مل يشكروه ويف اآلية 

فينبغي أن يكون مسائل ولطائف األوىل فسر اهللا إيتاء احلكمة باألمر بالشكر لكن الكافر واجلاهل مأموران بالشكر 
قد أويت احلكمة واجلواب أن قوله تعاىل أَِن اْشكُْر للَِّه أمر تكوين معناه آتيناه احلكمة بأن جعلناه من الشاكرين ويف 

  الكافر األمر بالشكر أمر تكليف
رط جيعل املسألة الثانية قال يف الشكر ومن يشكر بصيغة املستقبل ويف الكفران ومن كفر فإن اهللا غين وإن كان الش

املاضي واملستقبل يف معىن واحد كقول القائل من دخل داري فهو حر ومن يدخل داري فهو حر فنقول فيه إشارة 
  إىل معىن وإرشاد إىل أمر وهو أن الشكر ينبغي أن يتكرر يف كل وقت لتكرر



ألن الشكر من الشاكر النعمة فمن شكر ينبغي أن يكرر والكفر ينبغي أن ينقطع فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران و
ال يقع بكماله بل أبداً يكون منه شيء يف العدم يريد الشاكر إدخاله يف الوجود كما قال َرّب أَْوزِعْنِى أَنْ أَْشكَُر 

تقبل فأشار إليه بصيغة املس)  ١٨النحل ( وكما قال تعاىل َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحصُوَها )  ١٩النمل ( نِْعَمَتَك 
  تنبيهاً على أن الشكر بكماله مل يوجد وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام فقال بصيغة املاضي

ة املسألة الثالثة قال تعاىل هنا َوَمن َيْشكُْر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلَنفِْسِه َوَمن كَفََر بتقدمي الشكر على الكفران وقال يف سور
فنقول هناك كان الذكر للترهيب )  ٤٤الروم ( َوَمْن َعِملَ َصاِلحاً فَِالنفُسِهِْم َيْمَهُدونَ  الروم َوَمن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه

)  ٤٣الروم ( ِئٍذ َيصَّدَُّعونَ لقوله تعاىل من قبل فَأَِقْم َوْجَهَك لِلّديَن الِْقّيمِ ِمن قَْبلِ أَن َيأِْتىَ  َيْوٌم الَّ َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َيْوَم
الذكر للترغيب ألن وعظ األب لالبن يكون بطريق اللطف والوعد وقوله َوَمْن َعِملَ صَاِلحاً حيقق ما ذكرنا  وههنا

أوالً ألن املذكور يف سورة الروم ملا كان بعد اليوم الذي ال مرد له تكون األعمال قد سبقت فقال بلفظ املاضي 
َيْشكُرْ بلفظ املستقبل وقوله َوَمن كَفََر فَإِنَّ اهللا غَنِى ٌّ عن محد ومن عمل وههنا ملا كان املذكور يف االبتداء قال َوَمن 

  احلامدين محيد يف ذاته من غري محدهم وإمنا احلامد ترتفع مرتبته بكونه حامداً هللا تعاىل
  لٌْم َعِظيٌمَوإِذْ قَالَ لُقَْمانُ الْبنِِه َوُهَو َيِعظُُه يابَُنى َّ الَ ُتْشرِْك بِاللَِّه إِنَّ الشِّْركَ لَظُ

عطف على معىن ما سبق وتقديره آتينا لقمان احلكمة حني جعلناه شاكراً يف نفسه وحني جعلناه واعظاً لغريه وهذا 
ألن علو مرتبة اإلنسان بأن يكون كامالً يف نفسه ومكمالً لغريه فقوله أَِن اْشكُرْ إشارة إىل الكمال وقوله َوإِذْ قَالَ 

َيِعظُهُ إشارة إىل التكميل ويف هذا لطيفة وهي أن اهللا ذكر لقمان وشكر سعيه حيث أرشد ابنه ليعلم  لُقَْمانُ الْبنِِه َوُهَو
منه فضيلة النيب عليه السالم الذي أرشد األجانب واألقارب فإن إرشاد الولد أمر معاد وأما حتمل املشقة يف تعليم 

شراك وقال إِنَّ الّشْركَ لَظُلٌْم َعِظيٌم أما أنه ظلم فألنه وضع األباعد فال مث إنه يف الوعظ بدأ باألهم وهو املنع من اإل
يف عبادة اخلسيس أو ألنه وضع العبادة )  ٧٠اإلسراء ( للنفس الشريف املكرم بقوله تعاىل َولَقَْد كَرَّْمَنا بَنِى ءاَدَم 

ضعه وال جيوز أن يكون يف غري موضعها وهي غري وجه اهللا وسبيله وأما أنه عظيم فألنه وضع يف موضع ليس مو
موضعه وهذا ألن من يأخذ مال زيد ويعطي عمراً يكون ظلماً من حيث إنه وضع مال زيد يف يد عمرو ولكن جائز 

أن يكون ذلك ملك عمرو أو يصري ملكه ببيع سابق أو بتمليك الحق وأما اإلشراك فوضع املعبودية يف غري اهللا 
  الًتعاىل وال جيوز أن يكون غريه معبوداً أص

  َواِلدَْيَك إِلَى َّ الَْمصُِريَوَوصَّْيَنا اِإلْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه َحَملَْتُه أُمُُّه َوْهناً َعلَى َوْهنٍ َوِفَصالُُه ِفى َعاَمْينِ أَِن اْشكُْر ِلى َوِل
 اهللا يف بعض الصور ملا منعه من العبادة لغري اهللا واخلدمة قريبة منها يف الصورة بني أهنا غري ممتنعة بل هي واجبة لغري

مثل خدمة األبوين مث بني السبب فقال َحَملَْتُه أُمُُّه يعين هللا على العبيد نعمة اإلجياد ابتداء باخللق ونعمة اإلبقاء 
بالرزق وجعل بفضله ألم ما له صورة ذلك وإن مل يكن هلا حقيقة فإن احلمل به يظهر الوجود وبالرضاع حيصل 

ته أمه أي صارت بقدرة اهللا سبب وجوده وفصاله يف عامني أي صارت بقدرته أيضاً سبب التربية والبقاء فقال محل
بقائه فإذا كان منها ما له صورة الوجود والبقاء وجب عليه ما له شبه العبادة من اخلدمة فإن اخلدمة هلا صورة 

بالذكر ويف األب ما وجد يف العبادة فإن قال قائل وصى اهللا بالوالدين وذكر السبب يف حق األم فنقول خص األم 
األم فإن األب محله يف صلبه سنني ورباه بكسبه سنني فهو أبلغ وقوله أَِن اْشكُْر ِلى َوِلواِلَدْيَك ملا كان اهللا تعاىل 
بفضله جعل من الوالدين صورة ما من اهللا فإن الوجود يف احلقيقة من اهللا ويف الصورة يظهر من الوالدين جعل 

ال أَِن اْشكُْر ِلى َوِلواِلدَْيَك مث بني الفرق وقال إِلَى َّ الَْمِصريُ يعين نعمتهما خمتصة بالدنيا ونعميت يف الشكر بينهما فق
  الدنيا واآلخرة فإن إيل املصري أو نقول ملا أمر بالشكر لنفسه وللوالدين قال اجلزاء على وقت املصري إيل



َس لََك بِِه ِعلٌْم فَالَ ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفى الدُّْنَيا َمْعُروفاً وَاتَّبِْع َسبِيلَ َمْن أََنابَ َوإِن َجاَهَداَك َعلَى أَن ُتْشرِكَ بِى َما لَْي
  إِلَى َّ ثُمَّ إِلَى َّ َمْرجُِعكُْم فَأَُنبِّئُكُْم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ

أما إذا أفضى إليه فال تطعهما وقد ذكرنا  يعين أن خدمتهما واجبة وطاعتهما الزمة ما مل يكن فيها ترك طاعة اهللا
تفسري اآلية يف العنكبوت وقال ههنا َواتَّبِْع َسبِيلَ َمْن أَنَاَب إِلَى َّ يعين صاحبهما جبسمك فإن حقهما على جسمك 

  واتبع سبيل النيب عليه السالم بعقلك فإنه مريب عقلك كما أن الوالد مريب جسمك
هَ ِمثْقَالَ َحبَّةٍ  مِّْن َخْرَدلٍ فََتكُْن ِفى َصْخَرةٍ  أَْو ِفى السََّماَواتِ أَْو ِفى األرض َيأْتِ بَِها اللَُّه إِنَّ اللَّيابَُنى َّ إِنََّهآ إِن َتُك 

  لَِطيٌف َخبٌِري
َها أي احلسنة والسيئة إن ملا قال فَأَُنبِئُكُم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ وقع البنه أن ما يفعل يف خفية خيفي فقال َوَما ُيْشِعرُكُْم أَنَّ

  كانت يف الصعر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر يف موضع حريز كالصخرة ال ختفي على اهللا وفيه مسائل

املسألة األوىل قوله فََتكُْن بالفاء إلفادة االجتماع يعين إن كانت صغرية ومع صغرها تكون خفية يف موضع حريز 
  فاء لالتصال بالتعقيبكالصخرة ال ختفى على اهللا ألن ال

املسألة الثانية لو قيل الصخرة ال بد من أن تكون يف السموات أو يف األرض فما الفائدة يف ذكرها وألن القائل لو 
قال هذا رجل أو امرأة أو ابن عمرو ال يصح هذا الكالم لكون ابن عمرو داخالً يف أحد القسمني فكيف يفهم هذا 

ها ما قاله بعض املفسرين وهو أن املراد بالصخرة صخرة عليها الثور وهي ال يف فنقول اجلواب عنه من أوجه أحد
األرض وال يف السماء والثاين ما قاله الزخمشري وهو أن فيه إضماراً تقديره فتكن يف صخرة أو يف موضع آخر يف 

ائز وتقدمي العام وتأخري السموات أو يف األرض والثالث أن نقول تقدمي اخلاص وتأخري العام يف مثل هذا التقسيم ج
اخلاص غري جائز أما الثاين فلما بينتم أن من قال هذا يف دار زيد أو يف غريها أو يف دار عمرو ال يصح لكون دار 

عمرو داخلة يف قوله أو يف غريها وأما األول فألن قول القائل هذا يف دار زيد أو يف دار عمرو أو يف غريها صحيح 
م األخص أو نقول خفاء الشيء يكون بطرق منها أن يكون يف غاية الصغر ومنها أن غري قبيح فكذلك ههنا قد

يكون بعيداً ومنها أن يكون يف ظلمة ومنها أن يكون من وراء حجاب فإن انتفت األمور بأسرها بأن يكون كبرياً 
لشرائط فقوله إِنََّها إِن َتكُ قريباً يف ضوء من غري حجاب فال خيفى يف العبادة فأثبت اهللا الرؤية والعلم مع انتفاء ا

 ِمثْقَالَ َحبَّةٍ  إشارة إىل الصغر وقوله فََتكُْن ِفى َصْخَرةٍ  إشارة إىل احلجاب وقوله أَْو ِفى السََّماوَاِت إشارة إىل البعد
بَِها اللَُّه أبلغ  فإهنا أبعد األبعاد وقوله أَْو ِفى االْْرضِ إشارة إىل الظلمات فإن جوف األرض أظلم األماكن وقوله َيأِْت

من قول القائل يعلمها اهللا ألن من يظهر له الشيء وال يقدر على إظهاره لغريه يكون حاله يف العلم دون حال من 
 يظهر له الشيء ويظهره لغريه فقوله َيأِْت بَِها اللَُّه أي يظهرها اهللا لإلشهاد وقوله إِنَّ اللََّه لَِطيٌف أي نافذ القدرة خَبٌِري

  امل ببواطن األمورأي ع
  ْن َعْزمِ االٍّ ُمورِيابَُنى َّ أَِقمِ الصَّلَواةَ  َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف وَاْنَه َعنِ الُْمْنكَرِ وَاْصبِْر َعلَى َمآ أَصَاَبَك إِنَّ ذَِلَك ِم

وجه اهللا خملصاً ملا منعه من الشرك وخوفه بعلم اهللا وقدرته أمره مبا يلزمه من التوحيد وهو الصالة وهي العبادة ل
  وهبذا يعلم أن الصالة كانت يف سائر امللل غري أن هيئتها اختلفت

مث قال تعاىل َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف َواْنَه َعنِ الُْمْنكَرِ أي إذا كملت أنت يف نفسك بعبادة اهللا فكمل غريك فإن شغل 
م فإن قال قائل كيف قدم يف وصيته البنه األنبياء وورثتهم من العلماء هو أن يكملوا يف أنفسهم ويكملوا غريه

األمر باملعروف على النهي عن املنكر وقبل قدم النهي عن املنكر على األمر باملعروف فإنه أول ما قال َيِعظُُه يابَُنى َّ 
ود اهللا فما أمره هبذا الَ ُتشْرِْك مث قال ِلُسنَِّتَنا َتحْوِيالً أَِقمِ الصَّلَواةَ  فنقول هو كان يعمل من ابنه أنه معترف بوج



املعروف وهناه عن املنكر الذي يترتب على هذا املعروف فإن املشرك باهللا ال يكون نافياً هللا يف االعتقاد وإن كان 
  يلزمه نفيه بالدليل فكان كل معروف يف مقابلته منكر واملعروف يف

ك املعروف حلصوله وهناه عن املنكر ألنه ورد معرفة اهللا اعتقاد وجوده واملنكر اعتقاد وجود غريه معه فلم يأمره بذل
يف التفسري أن ابنه كان مشركاً فوعظه ومل يزل يعظه حىت أسلم وأما ههنا فأمر أمراً مطلقاً واملعروف مقدم على 
ليه املنكر مث قال تعاىل وَاْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك يعين أن من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر يؤذي فأمره بالصرب ع

وقوله إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ االْمُورِ أي من األمور الواجبة املعزومة أي املقطوعة ويكون املصدر مبعىن املفعول كما تقول 
  أكلي يف النهار رغيف خبز أي مأكويل

  ْختَالٍ فَخُورٍَوالَ ُتصَعِّْر َخدََّك ِللنَّاسِ َوالَ َتْمشِ ِفى األرض مََرحاً إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ ُم
ملا أمره أمره بأن يكون كامالً يف نفسه مكمالً لغريه وكان خيشى بعدمها من أمرين أحدمها التكرب على الغري بسبب 
كونه مكمالً له والثاين التبختر يف النفس بسبب كونه كامالً يف نفسه فقال َوالَ ُتصَّعْر َخدََّك ِللنَّاسِ تكرباً َوالَ َتْمشِ 

مََرًحا تبختراً إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ ُمْختَالٍ يعين من يكون به خيالء وهو الذي يرى الناس عظمة نفسه  ِفى االْْرضِ
وهو التكرب فَُخورٌ يعين من يكون مفتخراً بنفسه وهو الذي يرى عظمة لنفسه يف عينه ويف اآلية لطيفة وهو أن اهللا 

ِقمِ الصَّلَواةَ  مث قال َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف ويف النهي قدم ما يورثه التكميل تعاىل قدم الكمال على التكميل حيث قال أَ
على ما يورثه الكمال حيث قال َوالَ ُتَصّعْر َخدََّك مث قال َوالَ تَْمشِ ِفى االْْرضِ َمَرًحا ألن يف طرف اإلثبات من ال 

ي من يكون متكرباً على غريه متبختراً ألنه ال يكون كامالً ال ميكن أن يصري مكمالً فقدم الكمال ويف طرف النف
يتكرب على الغري إال عند اعتقاده أنه أكرب منه من وجه وأما من يكون متبختراً يف نفسه ال يتكرب ويتوهم أنه يتواضع 

ومثاله  للناس فقدم نفي التكرب مث نفي التبختر ألنه لو قد نفي التبختر للزم منه نفي التكرب فال حيتاج إىل النهي عنه
أنه ال جيوز أن يقال ال تفطر وال تأكل ألن من ال يفطر ال يأكل وجيوز أن يقال ال تأكل وال تفطر ألن من ال يأكل 
قد يفطر بغري األكل ولقائل أن يقول إن مثل هذا الكالم يكون للتفسري فيقول ال تفطر وال تأكل أي ال تفطر بأن 

  تأكل وال يكون هنيني بل واحداً
  ِفى َمْشيَِك َواغُْضْض ِمن صَْوِتَك إِنَّ أَنكََر االٌّ صَْواِت لََصْوتُ الَْحمِريِ َواقِْصْد

ملا قال َوالَ َتْمشِ ِفى االْْرضِ َمَرًحا وعدم ذلك قد يكون بضده وهو الذي خيالف غاية االختالف وهو مشي 
كن وسطاً بني الطرفني املذمومني ويف اآلية املتماوت الذي يرى من نفسه الضعف تزهداً فقال َواقِْصْد ِفى َمْشيَِك أي 

  مسائل
املسألة األوىل هل لألمر بالغض من الصوت مناسبة مع األمر بالقصد يف املشي فنقول نعم سواء علمناها حنن أو مل 
نعلمها ويف كالم اهللا من الفوائد ما ال حيصره حد وال يصيبه عد وال يعلمه أحد والذي يظهر وجوه األول هو أن 

  نسان ملا كان شريفاً تكون مطالبه شريفة فيكون فواهتا خطراً فأقدر اهللاإل

اإلنسان على حتصيلها باملشي فإن عجز عن إدراك مقصوده ينادي مطلوبه فيقف له أو يأتيه مشياً إليه فإن عجز عن 
لب السخلة إبالغ كالمه إليه وبعض احليوانات يشارك اإلنسان يف حتصيل املطلوب بالصوت كما أن الغنم تط

والبقرة العجل والناقة الفصيل بالثغاء واخلوار والرغاء ولكن ال تتعدى إىل غريها واإلنسان مييز البعض عن البعض 
فإذا كان املشي والصوت مفضيني إىل مقصود واحد ملا أرشده إىل أحدمها أرشده إىل اآلخر الثاين هو أن اإلنسان له 

احليوانات فإنه حركة وسكون وقول باللسان وال يشاركه فيه غريه وعزم  ثالثة أشياء عمل باجلوارح يشاركه فيه



بالقلب وهو ال اطالع عليه إال هللا وقد أشار إليه بقوله إِنََّها إِن َتُك ِمثْقَالَ َحبَّةٍ  ّمْن َخْرَدلٍ أي أصلح ضمريك فإن 
َك إشارة إىل التوسط يف األفعال واألقوال الثالث اهللا خبري بقي األمران فقال َواقِْصْد ِفى َمْشيَِك َواغُْضْض ِمن صَْوِت

هو أن لقمان أراد إرشاد ابنه إىل السداد يف األوصاف اإلنسانية واألوصاف اليت هي للملك الذي هو أعلى مرتبة 
ارة إىل املكارم منه واألوصاف اليت للحيوان الذي هو أدىن مرتبة منه فقوله َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف َواْنَه َعنِ الْمُْنكَرِ إش

املختصة باإلنسان فإن امللك ال يأمر ملكاً آخر بشيء وال ينهاه عن شيء وقوله َوالَ ُتَصّعرْ َخدَّكَ ِللنَّاسِ َوالَ َتْمشِ ِفى 
االْْرضِ مََرحاً الذي هو إشارة إىل عدم التكرب والتبختر إشارة إىل املكارم اليت هي صفة املالئكة فإن عدم التكرب 

صفتهم وقوله َواقِْصْد ِفى َمْشيَِك َواغُْضْض ِمن صَْوِتَك إشارة إىل املكارم اليت هي صفة احليوان مث قال  والتبختر
  تعاىل إِلَى َّ أَنكََر االْْصواِت لَصَْوُت الَْحِمريِ وفيه مسائل

لنا إن املشي والصوت املسألة األوىل مل ذكر املانع من رفع الصوت ومل يذكر املانع من سرعة املشي نقول أما على قو
كالمها موصالن إىل شخص مطلوب إن أدركه باملشي إليه فذاك وإال فيوقفه بالنداء فنقول رفع الصوت يؤذي 

السامع ويقرع الصماخ بقوة ورمبا خيرق الغشاء الذي داخل األذن وأما السرعة يف املشي فال تؤذي أو إن كانت 
من على اليمني واليسار وألن املشي يؤذي آلة املشي والصوت  تؤذي فال تؤذي غري من يف طريقه والصوت يبلغ

يؤذي آلة السمع وآلة السمع على باب القلب فإن الكالم ينتقل من السمع إىل القلب وال كذلك املشي وأما على 
قولنا اإلشارة بالشيء والصوت إىل األفعال واألقوال فألن القول قبيحه أقبح من قبيح الفعل وحسنه أحسن ألن 

  اللسان ترمجان القلب واالعتبار يصحح الدعوى
املسألة الثانية كيف يفهم كونه أنكر مع أن مس املنشار باملربد وحت النحاس باحلديد أشد تنفرياً نقول اجلواب عنه 

من وجهني أحدمها أن املراد أن أنكر أصوات احليوانات صوت احلمري فال يرد ما ذكرمت وما ذكرمت يف أكثر األمر 
  ة وعمارة فال ينكر خبالف صوت احلمري وهذا وهو اجلواب الثاينملصلح

املسألة الثالثة أنكر هو أفعل التفضيل فمن أي باب هو نقول حيتمل أن يكون من باب أطوع له من بنانه مبعىن 
أشدها طاعة فإن أفعل ال جيىء يف مفعل وال يف مفعول وال يف باب العيوب إال ما شذ كقوهلم أطوع من كذا 

تفضيل على املطيع وأشغل من ذات النحيني للتفضيل على املشغول وأمحق من فالن من باب العيوب وعلى هذا لل
فهو يف باب أفعل كأشغل يف باب مفعول فيكون للتفضيل على املنكر أو نقول هو من باب أشغل مأخوذاً من نكر 

يوان قد يفهم من صوته بأنه يصيح من الشيء فهو منكر وهذا أنكر منه وعلى هذا فله معىن لطيف وهو أن كل ح
ثقل أو تعب كالبعري أو غري ذلك واحلمار لو مات حتت احلمل ال يصيح ولو قتل ال يصيح ويف بعض أوقات عدم 

  احلاجة يصيح وينهق فصوته منكور وميكن أن يقال هو من نكري كأجدر من جدير

سََّماوَاِت َوَما ِفى األرض َوأَسَْبغَ َعلَْيكُْم نَِعَمُه ظَاِهَرةً  َوَباِطَنةً  َوِمَن النَّاسِ َمن أَلَْم َتَرْواْ أَنَّ اللََّه َسخَّرَ لَكُْم مَّا ِفى ال
  ُيجَاِدلُ ِفى اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوالَ ُهًدى َوالَ ِكتَابٍ مُّنِريٍ

كاية لقمان أن معرفة ذلك غري خمتصة بالنبوة ملا استدل بقوله تعاىل ُخِلَق السََّماوَاِت بِغَْيرِ َعَمٍد على الوحدانية وبني حب
بل ذلك موافق للحكمة وما جاء به النيب عليه السالم من التوحيد والصالة ومكارم األخالق كلها حكمة بالغة ولو 

كان تعبداً حمضاً للزم قبوله فضالً عن أنه على وفق احلكمة استدل على الوحدانية بالنعمة ألنا بينا مراراً أن امللك 
دم لعظمته وإن مل ينعم وخيدم لنعمته أيضاً فلما بني أنه املعبود لعظمته خبلقه السموات بال عمد وإلقائه يف األرض خي

ذكر بعده عامة النعم فقال َسخَّرَ لَكُم مَّا )  ١٨املؤمنون ( الرواسي وذكر بعض النعم بقوله وَأَنزَلَْنا ِمَن السََّماء َماء 
ألجلكم ما يف السموات فإن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر اهللا وفيها فوائد ِفى السََّماَواتِ أي سخر 



لعباده وسخر ما يف األرض ألجل عباده وقوله وَأَْسَبغَ َعلَْيكُمْ نَِعَمُه ظَاِهَرةً  وهي ما يف األعضاء من السالمة َوَباِطَنةً  
العني واألذن شحم وغضروف ظاهر واللسان  وهي ما يف القوى فإن العضو ظاهر وفيه قوة باطنة أال ترى أن

واألنف حلم وعظم ظاهر ويف كل واحد معىن باطن من األبصار والسمع والذوق والشم وكذلك كل عضو وقد 
تبطل القوة ويبقى العضو قائماً وهذا أحسن مما قيل فإن على هذا الوجه يكون االستدالل بنعمة اآلفاق وبنعمة 

َماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ يكون إشارة إىل النعم اآلفاقية وقوله وَأَْسَبغَ َعلَْيكُمْ نَِعَمُه ظَاِهَرةً  األنفس فقوله َما ِفي السَّ
َوَباِطَنةً  يكون إشارة إىل النعم األنفسية وفيهما أقوال كثرية مذكورة يف مجيع كتب التفاسري وال يبعد أن يكون ما 

  ج من أن يكون سائغاً معقوالًذكرناه مقوالً منقوالً وإن مل يكن فال خير
مث قال تعاىل َوِمَن النَّاسِ َمن ُيَجاِدلُ ِفى اللَِّه يعين ملا ثبت الوحدانية باخللق واإلنعام فمن الناس من جيادل يف اهللا 

م واهلدى والكتاب ويثبت غريه إما إهلاً أو منعماً بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوالَ ُهًدى َوالَ ِكَتابٍ مُّنِريٍ هذه أمور ثالثة مرتبة العل
والعلم أعلى من اهلدى واهلدى من الكتاب وبيانه هو أن العلم تدخل فيه األشياء الواضحة الالئحة اليت تعلم من 
غري هداية هاد مث اهلدى يدخل فيه الذي يكون يف كتاب والذي يكون من إهلام ووحي فقال تعاىل ُيَجاِدلُ ذلك 

اه من هاد وال من كتاب وكأن األول إشارة إىل من أويت من لدنه علماً اجملادل ال من علم واضح وال من هدى أت
والثاين إشارة إىل مرتبة من هدى إىل صراط مستقيم )  ١١٣النساء ( كما قال تعاىل َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتعْلَُم 

مرتبة من اهتدى بواسطتني وهلذا قال والثالث إشارة إىل )  ٥النجم ( بواسطة كما قال تعاىل َعلََّمُه َشِديدُ الْقَُوى 
( وقال يف هذه السورة ُهًدى َوَرْحَمةً  لّلُْمْحِسنَِني )  ٢البقرة ( تعاىل امل ذاِلَك الِْكَتابُ الَ رَْيَب ِفيِه ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 

فالكتاب هدى لقوم )  ٢اإلسراء ( اءيلَ وقال يف السجدة َوءاَتيَْنآ ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعلَْناُه ُهًدى لَّبنِى إِسْر)  ٣لقمان 
النيب عليه السالم والنيب هداه من اهللا تعاىل من غري واسطة أو بواسطة الروح األمني فقال تعاىل جيادل من جيادل ال 

  بعلم آتيناه من لدنا كشفاً وال هبدى أرسلناه إليه وحياً وال بكتاب يتلى عليه وعظاً مث فيه لطيفة أخرى وهو أنه

 قال يف الكتاب َوالَ ِكَتابٍ مُّنِريٍ ألن اجملادل منه من كان جيادل من كتاب ولكنه حمرف مثل التوراة بعد تعاىل
التحريف فلو قال وال كتاب لكان لقائل أن يقول ال جيادل من غري كتاب فإن بعض ما يقولون فهو يف كتاهبم وألن 

فقال َوالَ ِكَتابٍ مُّنِريٍ فإن ذلك الكتاب مظلم وملا مل حيتمل يف اجملوس والنصارى يقولون بالتثنية والتثليث عن كتاهبم 
  املرتبة األوىل والثانية التحريف والتبديل مل يقل بغري علم وال هدى منري أو حق أو غري ذلك

آَءَنا أََولَْو كَانَ الشَّْيطَانُ َيْدُعوُهْم إِلَى َعذَابِ السَِّعريِ َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اتَّبِعُواْ َمآ أَنَزلَ اللَُّه قَالُواْ َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجْدَنا َعلَْيِه َءاَب
  االٌّ ُمورِ َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ  الُْوثْقَى وَإِلَى اللَِّه َعاِقَبةُ 

ا أَنَزلَ اللَُّه قَالُواْ َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجْدَنا َعلَْيِه ءاَباءَنا بني أن جمادلتهم مع كوهنا من غري قوله تعاىل َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتَّبُِعواْ َم
علم فهي يف غاية القبح فإن النيب عليه السالم يدعوهم إىل كالم اهللا وهم يأخذون بكالم آبائهم وبني كالم اهللا تعاىل 

م اهللا وكالم اجلهالء مث إن ههنا شيئاً آخر وهو أهنم قالوا َبلْ َنتَّبُِع َما وكالم العلماء بون عظيم فكيف ما بني كال
َوَجْدَنا َعلَْيِه ءاَباءَنا يعين نترك القول النازل من اهللا ونتبع الفعل والقول أدل من الفعل ألن الفعل حيتمل أن يكون 

اعتقادهم والقول بني الداللة فلو مسعنا قول  جائزاً وحيتمل أن يكون حراماً وهم تعاطوه وحيتمل أن يكون واجباً يف
قائل افعل ورأينا فعله يدل على خالف قوله لكان الواجب األخذ بالقول فكيف والقول من اهللا والفعل من اجلهال 

نكار يعين الشيطان مث قال تعاىل أَْو لَّْو كَانَ الشَّيْطَانُ َيْدُعوُهْم إِلَى َعذَابِ السَِّعريِ استفهاماً على سبيل التعجب يف اإل
يدعوهم إىل العذاب واهللا يدعو إىل الثواب وهم مع هذا يتبعون الشيطان مث قال تعاىل َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه 

ادل يف اهللا بني حال َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد اْسَتْمَسكَ بِالُْعْرَوةِ  الُْوثْقَى َوإِلَى اللَِّه َعاِقَبةُ  االْمُورِ ملا بني حال املشرك واجمل



 املسلم املستسلم ألمر اهللا فقوله َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه إشارة إىل اإلميان وقوله َوُهَو ُمْحِسٌن إشارة إىل العمل
الُْوثْقَى أي متسك حببل الصاحل فتكون اآلية يف معىن قوله تعاىل َمْن ءاَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً وقوله فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ  

  ال انقطاع له وترقى بسببه إىل أعلى املقامات ويف اآلية مسائل
هنا بإىل املسألة األوىل قال ههنا َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه وقال يف سورة البقرة َبلَى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه فعدى ه

لََم ِللَِّه أي جعل نفسه هللا ساملاً أي خالصاً والوجه مبعىن النفس والذات وهناك بالالم قال الزخمشري معىن قوله أَْس
ومعىن قوله ُيْسِلْم َوْجَههُ إِلَى اللَِّه يسلم نفسه إىل اهللا كما يسلم واحد متاعاً إىل غريه ومل يزد على هذا وميكن أن 

غاية والالم لالختصاص يقول القائل أسلمت يزاد عليه ويقال من أسلم هللا أعلى درجة ممن يسلم إىل اهللا ألن إىل لل
  وجهي إليك أي توجهت حنوك وينىبء هذا عن عدم الوصول

ألن التوجه إىل الشيء قبل الوصول وقوله أسلمت وجهي لك يفيد االختصاص وال ينىبء عن الغاية اليت تدل على 
ى لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ  إِالَّ َمن كَانَ ُهوًدا أَْو املسافة وقطعها للوصول إذا علم هذا فنقول يف البقرة قالت اليهود والنصار

مث بني فساد قوهلم )  ١١١البقرة ( فقال اهللا رداً عليهم ِتلَْك أَمَانِيُُّهْم قُلْ َهاتُواْ ُبْرهَاَنكُْم )  ١١١البقرة ( َنصَاَرى 
اهللا للدنيا وتولون عنه للباطل وتشترون بآياته مثناً بقوله تعاىل َبلَى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه أي أنتم مع أنكم تتركون 

ومن كان بكليته هللا ال يدخلها هذا كالم باطل فأورد عليهم من أسلم هللا وال شك أن ) النار ( قليالً تدخلون 
ال النقض بالصورة اليت هي ألزم أوىل فأورد عليهم املخلص الذي ليس له أمر إال اهللا وقال أنتم تدخلون اجلنة وهذا 
يدخلها مث بني كذهبم وقال بلى وبني أن له فوق اجلنة درجة وهي العندية بقوله فَلَُه أَجُْرُه ِعنَد َرّبِه وأما ههنا أراد 

وعد احملسن بالثواب والوصول إىل الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو فوقه بالطريق األوىل ويعم 
قال تعاىل فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ  الُْوثْقَى أوثق العرى جانب اهللا ألن كل ما عداه الوعد وهذا من الفوائد اجلليلة مث 

هالك منقطع وهو باق ال انقطاع له مث قال تعاىل َوإِلَى اللَِّه َعاِقَبةُ  االُْمورِ يعين استمسك بعروة توصله إىل اهللا وكل 
ته يف عاقبته يف غاية احلسن وذلك ألن من يعلم أن عاقبة األمور إىل شيء عاقبته إليه فإذا حصل يف احلال ما إليه عاقب

واحد مث يقدم إليه اهلدايا قبل الوصول إليه جيد فائدته عند القدوم عليه وإىل هذا وقعت اإلشارة بقوله َوَما ُتقَّدمُواْ 
  ) ١١٠البقرة ( الْنفُِسكُم ّمْن َخْيرٍ َتجُِدوُه عِنَد اللَِّه 

ُهْم قَِليالً ثُمَّ َنْضطَرُُّهْم الَ َيحُْزنَك كُفُْرهُ إِلَْيَنا َمْرجِعُُهْم فَُنَنبِّئُُهم بَِما َعِملُوا إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ ُنَمتُِّعَوَمن كَفََر فَ
  إِلَى َعذَابٍ غَِليٍظ

نَك أي ال حتزن إذا كفر كافر فإن من يكذب ملا بني حال املسلم رجع إىل بيان حال الكافر فقال َوَمن كَفََر فَالَ َيحُْز
وهو قاطع بأن صدقه يتبني عن قريب ال حيزن بل قد يؤنب املكذب على الزيادة يف التكذيب إذا مل يكن من اهلداة 
ويكون املكذب من العداة ليخجله غاية التخجيل وأما إذا كان ال يرجو ظهور صدقه يتأمل من التكذيب فقال فال 

املرجع إيل فأنبئهم مبا عملوا فيخجلون وقوله إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ أي ال خيفى عليه سرهم  حيزنك كفره فإن
وعالنيتهم فينبئهم مبا أضمرته صدورهم وذات الصدور هي املهلك مث إن اهللا تعاىل فصل ما ذكرنا وقال ُنَمتُّعُهمْ 

تكذيبهم وكفرهم بقوله ثُمَّ َنْضطَرُُّهْم أي نسلط عليهم أغلظ عذاب حىت  قَِليالً أي بقاؤهم مدة قليلة مث بني هلم وبال
يدخلوا بأنفسهم عذاباً غليظاً فيضطرون إىل عذاب النار فراراً من املالئكة الغالظ الشداد الذين يعذبوهنم مبقامع من 

ن اخلجالة ما يدخلون النار وال نار وفيه وجه آخر لطيف وهو أهنم ملا كذبوا الرسل مث تبني هلم األمر وقع عليهم م
م بَِما خيتارون الوقوف بني يدي رهبم مبحضر األنبياء وهو يتحقق بقوله تعاىل فَالَ َيحُْزنَك كُفُْرُه إِلَْيَنا َمْرجُِعُهْم فَُننَّبئُُه

  َعِملُواْ



  حَْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ َيْعلَُمونََولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السََّماوَاِت واألرض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ الْ
اآلية متعلقة مبا قبلها من وجهني أحدمها أنه تعاىل ملا استدل خبلق السموات بغري عمد وبنعمه الظاهرة والباطنة بني 
يه أهنم معترفون بذلك غري منكرين له وهذا يقتضي أن يكون احلمد كله هللا ألن خالق السموات واألرض حيتاج إل
كل ما يف السموات واألرض وكون احلمد كله هللا يقتضي أن ال يعبد غريه لكنهم ال يعلمون هذا والثاين أن اهللا 

بقوله فَالَ َيْحزُنَك كُفُْرُه إِلَْيَنا مَْرجِعُُهْم فَُنَنّبئُُهم أي ال حتزن على ) صلى اهللا عليه وسلم ( تعاىل ملا سلى قلب النيب 
م يتبني عن قريب عند رجوعهم إلينا قال وليس ال يتبني إال ذلك اليوم بل هو يتبني قبل تكذيبهم فإن صدقك وكذهب

يوم القيامة ألهنم معترفون بأن خلق السموات واألرض من اهللا وهذا يصدقك يف دعوى الوحدانية ويبني كذهبم يف 
الَ َيْعلَُمونَ أي ليس هلم علم مينعهم من  اإلشراك فَقُلِ الَْحْمدُ للَِّه على ظهور صدقك وكذب مكذبيك َبلْ أَكْثَرُُهْم

تكذيبك مع اعترافهم مبا يوجب تصديقك وعلى هذا يكون ال يعلمون استعماالً للفعل مع القطع عن املفعول 
بالكلية كما يقول القائل فألن يعطي ومينع وال يكون يف ضمريه من يعطي بل يريد أن له عطاًء ومنعاً فكذلك ههنا 

أي ليس هلم علم وعلى األول يكون ال يعلمون له مفعول مفهوم وهو أهنم ال يعلمون أن احلمد كله قال ال يعلمون 
هللا والثاين أبلغ ألن قول القائل فالن ال علم له بكذا دون قوله فالن ال علم له وكذا قوله فالن ال ينفع زيداً وال 

  يضره دون قوله فالن ال يضر وال ينفع
  َواِت واألرض إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِى ُّ الَْحمِيُدِللَِّه َما ِفى السََّما

ذكر مبا يلزم منه وهو أنه يكون له ما فيهما واألمر كذلك عقالً وشرعاً أما عقالً فألن ما يف السموات املخلوقة 
ال خملوق وإضافة خلقه إىل من منه خلق السموات واألرض الزم عقالً ألهنا ممكنة واملمكن ال يقع وال يوجد إ

بواجب من غري واسطة كما هو مذهب أهل السنة أو بواسطة كما يقوله غريهم وكيفما فرض فكله من اهللا ألن 
سبب السبب سبب وأما شرعاً فألن من ميلك أرضاً وحصل منها شيء ما يكون ذلك ملالك األرض فكذلك كل ما 

ا كان األمر كذلك حتقق أن احلمد يف السموات واألرض حاصل فيهما ومنهما فهو ملالك السموات واألرض وإذ
به  كله هللا مث قوله تعاىل إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِى ُّ الَْحمِيُد فيه معان لطيفة أحدها أن الكل هللا وهو غري حمتاج إليه غري منتفع
الئل وفيها منافع فهي لكم خلقها فهو غين لعدم حاجته محيد مشكور لدفعه حوائجكم هبا وثانيها أن بعد ذكر الد

على أن احلمد كله هللا وال تصلح العبادة إال هللا افترق املكلفون فريقني مؤمن وكافر والكافر مل حيمد اهللا واملؤمن 
محده فقال إنه عين عن محد احلامدين فال يلحقه نقص بسبب كفر الكافرين ومحيد يف نفسه فيتبني به إصابة املؤمنني 

موات وما فيها واألرض وما فيها إذا كانت هللا وخملوقة له فالكل وتكمل حبمده احلامدون وثالثها هو أن الس
حمتاجون فال غين إال اهللا فهو الغين املطلق وكل حمتاج فهو حامد الحتياجه إىل من يدفع حاجته فال يكون احلميد 

  املطلق إال الغين

حلميد ال يكون معناه إال الواصف أي احلميد مبعىن احملمود واهللا إذا قيل له ا) يكون ( املطلق فهو احلميد وعلى هذا 
  وصف نفسه أو عباده بأوصاف محيدة والعبد إذا قيل له حامد حيتمل ذلك املعىن وحيتمل كونه عابداً شاكراً له

َماُت اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ َولَْو أَنََّما ِفى األرض ِمن َشَجَرةٍ  أَقْالٌَم َوالَْبْحُر يَُمدُُّه ِمن َبْعِدهِ َسْبَعةُ  أَْبُحرٍ مَّا نَِفَدْت كَِل
  مَّا َخلْقُكُْم َوالَ َبْعثُكُْم إِالَّ كََنفْسٍ وَاِحَدةٍ  إِنَّ اللََّه َسِميعٌ َبصٌِري

ملا قال تعاىل للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض وكان ذلك مومهاً لتناهي ملكه الحنصار ما يف السموات وما يف األرض 
وحكم العقل الصريح بتناهيهما بني أن يف قدرته وعلمه عجائب ال هناية هلا فقال َولَْو أَنَّ مَّا ِفى االْْرضِ ِمن  فيهما

َشَجَرةٍ  أَقْالٌَم ويكتب هبا واألحبر مداد ال تفين عجائب صنع اهللا وعلى هذا فالكلمة مفسرة بالعجيبة ووجهها أن 



لسبب على املسبب جائز يقول الشجاع ملن يبارزه أنا موتك ويقال العجائب بقوله كن وكن كلمة وإطالق اسم ا
للدواء يف حق املريض هذا شفاؤك ودليل صحة هذا هو أن اهللا تعاىل مسى املسيح كلمة ألنه كان أمراً عجيباً وصنعاً 

وراة ومل يبق غريباً لوجوده من غري أب فإن قال قائل اآلية واردة يف اليهود حيث قالوا اهللا ذكر كل شيء يف الت
شيء مل يذكره فقال الذي يف التوراة بالنسبة إىل كالم اهللا تعاىل ليس إال قطرة من حبار وأنزل هذه اآلية وقيل أيضاً 

وتقول َوَمن )  ٨٥اإلسراء ( إهنا نزلت يف واحد قال للنيب عليه السالم إنك تقول َوَما أُوِتيُتم ّمن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً 
فنزلت اآلية دالة على أنه خري كثري بالنسبة إىل العباد )  ٢٦٩البقرة ( كَْمةَ  فَقَْد أُوِتىَ  َخيًْرا كَِثًريا ُيْؤَت الِْح

وبالنسبة إىل اهللا وعلومه قليل وقيل أيضاً إهنا نزلت رداً على الكفار حيث قالوا بأن ما يورده حممد سينفد فقال إنه 
اب النزول ينايف ما ذكرمت من التفسري ألهنا تدل على أن املراد الكالم فنقول كالم اهللا وهو ال ينفد وما ذكر من أسب

ما ذكرمت من اختالف األقوال فيه يدل على جواز ما ذكرنا ألنه إذا صلح جواباً هلذه األشياء اليت ذكرمتوها وهي 
د على اإلتيان مبثله وإذا قلنا بأن متباينة علم أهنا عامة وما ذكرنا ال ينايف هذا ألن كالم اهللا عجيب معجز ال يقدر أح

عجائب اهللا ال هناية هلا دخل فيها كالمه ال يقال إنك جعلت الكالم خملوقاً ألنا نقول املخلوق هو احلرف والتركيب 
وهو عجيب وأما الكلمات فهي من صفات اهللا تعاىل واعلم أن اآلية وإن كانت نازلة على ترتيب غري الذي هو 

املكتوب عليه القرآن بأمر اهللا فإنه بأمر الرسول كتب كذلك وأمر الرسول من أمر اهللا  مكتوب ولكن الترتيب
وذلك حمقق متيقن من سنن الترتيب الذي فيه مث إن اآلية فيها لطائف األوىل قال َولَْو أَنَّ مَّا ِفى االْْرضِ ِمن َشَجَرةٍ  

ألرض من األشجار أقالم وال قال ولو أن ما يف األرض من أَقْالٌَم وحد الشجرة ومجع األقالم ومل يقل ولو أن ما يف ا
شجرة قلم إشارة إىل التكثري يعين ولو أن بعدد كل شجرة أقالماً الثانية قوله والبحر ميده تعريف البحر بالالم 

  الستغراق اجلنس

ودة يعين لو مدت البحار املوجودة بسبعة وكل حبر مداد مث قوله َيُمدُُّه ِمن َبْعِدهِ َسْبَعةُ  أَْبُحرٍ إشارة إىل حبار غري موج
أحبر أخر وقوله َسْبَعةُ  ليس الحنصارها يف سبعة وإمنا اإلشارة إىل املدد والكثرة ولو بألف حبر والسبعة خصصت 
بالذكر من بني األعداد ألهنا عدد كثري حيصر املعدودات يف العادة والذي يدل عليه وجوه األول هو أن ما هو 

أحد حلاجته إليه هو الزمان واملكان ألن املكان فيه األجسام والزمان فيه األفعال لكن املكان منحصر معلوم عند كل 
يف سبعة أقاليم والزمان يف سبعة أيام وألن الكواكب السيارة سبعة وكان املنجمون ينسبون إليها أموراً فصارت 

ل كثري الثاين هو أن اآلحاد إىل العشرة وهي السبعة كالعدد احلاصر للكثرات الواقعة يف العادة فاستعملت يف ك
العقد األول وما بعده يبتدىء من اآلحاد مرة أخرى فيقال أحد عشر واثنا عشر مث املئات من العشرات واأللوف 

من املئات إذا علم هذا فنقول أقل ما يلتئم منه أكثر املعدودات هو الثالثة ألنه حيتاج إىل طرفني مبدأ ومنتهى ووسط 
يقال أقل ما يكون اإلسم والفعل منه هو ثالثة أحرف فإذا كانت الثالثة هو القسم األول من العشرة اليت هو  وهلذا

العدد األصلي تبقى السبعة القسم األكثر فإذا أريد بيان الكثرة ذكرت السبعة وهلذا فإن املعدودات يف العبادات من 
يف الوضوء ثالثة تيسرياً لألمر على املكلف اكتفاًء بالقسم التسبيحات يف االنتقاالت يف الصلوات ثالثة واملرار 

إشارة إىل قلة ) املؤمن يأكل يف معى والكافر يأكل يف سبعة أمعاء ( األول إذا ثبت هذا فنقول قوله عليه السالم 
هذا  األكل وكثرته من غري إرادة السبعة خبصوصها وحيتمل أن يقال إن جلهنم سبعة أبواب هبذا التفسري مث على

فقولنا للجنة مثانية أبواب إشارة إىل زيادهتا فإن فيها احلسىن وزيادة فلها أبواب كثرية وزائدة على كثرة غريها 
والذي يدل على ما ذكرنا يف السبعة أن العرب عند الثامن يزيدون واواً يقول الفراء إهنا واو الثمانية وليس ذلك 

لعرف مث بالثامن استئناف جديد اللطيفة الثالثة مل يقل يف األقالم املدد إال لالستئناف ألن العدد بالسبعة يتم يف ا



لوجهني أحدمها هو أن قوله َولَْو أَنَّ مَّا ِفى االْْرضِ ِمن َشجََرةٍ  أَقْالٌَم بينا أن املراد منه هو أن يكون بعدد كل شجرة 
حر وَالَْبْحُر َيُمدُُّه َسْبَعةُ  أَْبُحرٍ إشارة إىل أن موجودة أقالم فتكون األقالم أكثر من األشجار املوجودة وقوله يف الب

البحر لو كان أكثر من املوجود الستوى القلم والبحر يف املعىن والثاين هو أن النقصان بالكتابة يلحق املداد أكثر 
  فإنه هو النافد والقلم الواحد ميكن أن يكتب به كتب كثرية فذكر املدد يف البحر الذي هو كاملداد

 قال تعاىل أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم ملا ذكر أن ملكوته كثرياً أشار إىل ما حيقق ذلك فقال إِنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم أي كامل مث
القدرة فيكون له مقدورات ال هناية هلا وإال النتهت القدرة إىل حيث ال تصلح لإلجياد وهو حكيم كامل العلم ففي 

  ن البحر لو كان مداداً ملا نفد ما يف علمه وقدرتهعلمه ما ال هناية له فتحقق أ
 مث قال تعاىل مَّا َخلْقُكُْم َوالَ َبعْثُكُْم إِالَّ كََنفْسٍ واِحَدةٍ  ملا بني كمال قدرته وعلمه ذكر ما يبطل استبعادهم للمعشر

  ه يقول للموتى كونوا فيكونواوقال مَّا َخلْقُكُْم َوالَ َبعْثُكُْم إِالَّ كََنفْسٍ واِحَدةٍ  ومن ال نفاد لكلمات
مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري مسيع ملا يقولون بصري مبا يعملون فإذا كونه قادراً على البعث وحميطاً باألقوال 

  واألفعال يوجب ذلك االجتناب التام واالحتراز الكامل

ُيوِلُج النَّهَاَر ِفى الَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِى إِلَى أََجلٍ مَُّسمى َوأَنَّ أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيوِلُج الَّْيلَ ِفى النََّهارِ َو
  اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري

اِت َوَما ِفي االْْرضِ حيتمل أن يقال إن وجه الترتيب هو أن اهللا تعاىل ملا قال أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُم مَّا ِفى السََّماَو
على وجه العموم ذكر منها بعض ما هو فيهما على وجه اخلصوص بقوله يُوِلُج الَّْيلَ ِفى النَّهَارِ وقوله َوَسخََّر الشَّْمسَ 

لَِّه إشارة إىل ما يف َوالْقََمَر إشارة إىل ما يف السموات وقوله بعد هذا أَلَْم َترَ أَنَّ الْفُلَْك َتْجرِى ِفى الَْبْحرِ بِنِْعَمتِ ال
( األرض وحيتمل أن يقال إن وجهه هو أن اهللا تعاىل ملا ذكر البعث وكان من الناس من يقول َوَما ُيْهِلكَُنا إِالَّ الدَّْهُر 

والدهر هو الليايل واأليام قال اهللا تعاىل هذه الليايل واأليام اليت تنسبون إليها املوت واحلياة هي بقدرة )  ٢٤اجلاثية 
ال إن ذلك اختالف مسري اهللا تعاىل فقال أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه يُوِلُج الَّْيلَ ِفى النََّهارِ َويُوِلُج النََّهاَر ِفى الَّْيلِ مث إن قائالً لو ق

الشمس تارة تكون القوس اليت هي فوق األرض أكثر من اليت حتت األرض فيكون الليل أقصر والنهار أطول وتارة 
س وتارة يتساويان فيتساويان فقال تعاىل َوَسخََّر الشَّْمَس وَالْقََمَر يعين إن كنتم ال تعترفون بأن هذه تكون بالعك

األشياء كلها يف أوائلها من اهللا فال بد من االعتراف بأهنا بأسرها عائدة إىل اهللا تعاىل فاآلجال إن كانت باملدد واملدد 
  وقدرته ويف اآلية مسائل بسري الكواكب فسري الكواكب ليس إال باهللا

املسألة األوىل إيالج الليل يف النهار حيتمل وجهني أحدمها أن يقال املراد إيالج الليل يف زمان النهار أي جيعل يف 
الزمان الذي كان فيه النهار الليل وذلك ألن الليل إذا كان مثالً اثنيت عشرة ساعة مث يطول يصري الليل موجوداً يف 

نهار وثانيهما أن يقال املراد إيالج زمان الليل يف النهار أي جيعل زمان الليل يف النهار وذلك ألن زمان كان فيه ال
الليل إذا كان كما ذكرنا اثنيت عشرة ساعة إذا قصر صار زمان الليل موجوداً يف النهار وال ميكن غري هذا ألن 

منه لكن األول أوىل ألن الليل والنهار أفعال  إيالج الليل يف النهار حمال الوجود فما ذكرنا من اإلضمار ال بد
واألفعال يف األزمنة ألن الزمان ظرف فقولنا الليل يف زمان النهار أقرب من قولنا زمان الليل يف النهار ألن الثاين 

النهار واهللا  جيعل الظرف مظروفاً إذا ثبت هذا فنقول قوله تعاىل يُوِلُج الَّْيلَ ِفى النَّهَارِ أي يوجده يف وقت كان فيه
اإلسراء ( تعاىل قدم إجياد الليل على إجياد النهار يف كثري من املواضع كما يف قوله تعاىل َوَجَعلَْنا الَّْيلَ َوالنََّهاَر ءاَيَتْينِ 

ومن جنسه قوله َخلََق )  ٥اجلاثية ( وقوله َواْخِتلَاِف الَّْيلِ َوالنَّهَارِ )  ١األنعام ( وقوله َوَجَعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر )  ١٢
وهذا إشارة إىل مسألة حكمية وهي أن الظلمة قد يظن )  ٥اجلاثية ( الَْمْوَت َوالَْحيَواةَ  ِلَيْبلَُوكُمْ أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً 



ر وال هبا أهنا عدم النور والليل عدم النور والليل عدم النهار واحلياة عدم املوت وليس كذلك إذ يف األزل مل يكن هنا
نور وال حياة ملمكن وال ميكن أن يقال كان فيه موت أو ظلمة أو ليل فهذه األمور كاألعمى واألصم فالعمي 

  والصمم

ليس جمرد عدم البصر وعدم السمع إذ احلجر والشجر ال بصر هلما وال مسع وال يقال لشيء منهما إنه أصم أو 
ال بد من أن يكون فيه اقتضاء خلالفهما وإال ملا كان يقال له أعمى إذا علم هذا فنقول ما يتحقق فيه العمى والصمم 

أعمى وأصم وما يكون فيه اقتضاء شيء ويترتب عليه مقتضاه ال تطلب النفس له سبباً ألن من يرى املتعيش يف 
السوق ال يقول مل دخل السوق وما يثبت على خالف املقتضى تطلب النفس له سبباً كمن يرى ملكاً يف السوق 

مل دخل فإذن سبب العمى والصمم يطلبه كل واحد فيقول مل صار فالن أعمى وال يقول مل صار فالن بصرياً  يقول
وإذا كان كذلك قدم اهللا تعاىل ما تطلب النفس سببه وهو الليل الذي هو على وزان العمى والظلمة واملوت لكون 

  كل واحد طالباً سببه مث ذكر بعده األمر اآلخر
قال ُيوِلُج بصيغة املستقبل وقال يف الشمس والقمر سخر بصيغة املاضي ألن إيالج الليل يف النهار أمر املسألة الثانية 

ي ( يتجدد كل فصل بل كل يوم وتسخري الشمس والقمر أمر مستمر كما قال تعاىل َحتَّى َعاَد كَالُعرُجونِ الْقَِدميِ 
  ) ٣٩س 

ليل الذي فيه سلطان القمر على النهار الذي فيه سلطان الشمس املسألة الثالثة قدم الشمس على القمر مع تقدم ال
ملا بينا أن تقدمي الليل كان ألن األنفس تطلب سببه أكثر مما تطلب سبب النهار وههنا كذلك ألن الشمس ملا كانت 
  أكرب وأعظم كانت أعجب والنفس تطلب سبب األمر العجيب أكثر مما تطلب سبب األمر الذي ال يكون عجيباً

ني أن ملسألة الرابعة ما تعلق قوله تعاىل َوأَنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َخبِريٌ مبا تقدم نقول ملا كان الليل والنهار حمل األفعال با
  ما يقع يف هذين الزمانني اللذين مها بتصرف اهللا ال خيفى على اهللا

وعليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( كون اخلطاب مع النيب املسألة اخلامسة قوله تعاىل أَلَْم َتَر حيتمل وجهني أحدمها أن ي
األكثرون وكأنه ترك اخلطاب مع غريه ألن من هو غريه من الكفار ال فائدة للخطاب معهم إلصرارهم ومن هو 

غريه من املؤمنني فهم مؤمترون بأمر النيب عليه الصالة والسالم ناظرون إليه الوجه الثاين أن يقال املراد منه الوعظ 
الواعظ خياطب وال يعني أحداً فيقول جلمع عظيم يا مسكني إىل اهللا مصريك فمن نصريك وملاذا تقصريك فقوله أَلَمْ و

  َتَر يكون خطاباً من ذلك القبيل أي يا أيها الغافل أمل تر هذا األمر الواضح
  لُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِلى ُّ الْكَبُِريذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه الَْباِط

البقرة ( وقوله أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم )  ٢٦لقمان ( وملا ذكر تعاىل أوصاف الكمال بقوله إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِى ُّ الَْحمِيُد 
لقمان ( والكمال بقوله مَّا َنِفَدْت كَِلَماُت اللَِّه  وأشار إىل اإلرادة)  ١اجملادلة ( وقوله إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري )  ٢٢٠
وبقوله ُيوِلُج الَّْيلَ ِفى النَّهَارِ وعلى اجلملة فقوله ُهَو الَْغنِى ُّ إشارة إىل كل صفة سلبية فإنه إذا كان غنياً ال )  ٢٧

  وال شيئاً من املمكنات احملتاجة إىل يكون عرضاً حمتاجاً إىل اجلوهر يف القوام وال جسماً حمتاجاً إىل احليز يف الدوام

املوجد وذكر بعده مجيع األوصاف الثبوتية صرحياً وتضمناً فإن احلياة يف ضمن العلم والقدرة قال ذلك بأن اهللا هو 
احلق أي ذلك االتصاف بأنه هو احلق واحلق هو الثبوت والثابت اهللا وهو الثابت املطلق الذي ال زوال له وهو 

ذهب الصحيح أن وجوده غري حقيقته فكل ما عداه فله زوال نظراً إليه واهللا له الثبوت والوجود الثبوت فإن امل
نظراً إليه فهو احلق وما عداه الباطل ألن الباطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وإذا كان له الثبوت من كل وجه 



  يكون تاماً ال نقص فيه
( لتمام وجعلوا األشياء على أربعة أقسام ناقص ومكتف وتام وفوق التمام مث اعلم أن احلكماء قالوا اهللا تام وفوق ا

وهو الذي أعطى ما يدفع به ) واملكتفي ( ما ليس له ما ينبغي أن يكون له كالصيب واملريض واألعمى ) فالناقص 
( حلل والزوال حاجته يف وقته كاإلنسان واحليوان الذي له من اآلالت ما يدفع به حاجته يف وقتها لكنها يف الت

ما حصل له كل ما جاز له وإن مل حيتج إليه كاملالئكة املقربني هلم درجات ال تزداد وال ينقص اهللا منها هلم ) والتام 
الصافات ( لقوله تعاىل َوَما مِنَّا إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم ) لو دنوت أمنلة الحترقت ( شيئاً كما قال جربيل عليه السالم 

هو الذي حصل له ما جاز له وحصل ملا عداه ما جاز له أو احتاج إليه لكن اهللا تعاىل ) وفوق التمام ) (  ١٦٤
حاصل له كل ما جيوز له من صفات الكمال ونعوت اجلالل فهو تام وحصل لغريه كل ما جاز له أو احتاج إليه فهو 

وقوله َوأَنَّ اللََّه ُهَو الْعَِلى ُّ الْكَبُِري أي فوق التمام  فوق التمام إذا ثبت هذا فنقول قوله ُهَو الَْحقُّ إشارة إىل التمام
وقوله َوُهَو الَْعِلى ُّ أي يف صفاته وقوله الْكَبِريُ أي يف ذاته وذلك ينايف أن يكون جسماً يف مكان ألنه يكون حينئذ 

لكنه كبري من مطلقاً أكرب من  جسداً مقدراً مبقدار فيمكن فرض ما هو أكرب منه فيكون صغرياً بالنسبة إىل املفروض
  كل ما يتصور

  لِّكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍأَلَْم َتَر أَنَّ الْفُلَْك َتجْرِى ِفى الَْبْحرِ بِنِْعَمِت اللَِّه ِليُرَِيكُْم مِّْن َءاَياِتِه إِنَّ ِفى ذَِلكَ الّيَاٍت 
نِْعَمِت اللَِّه ِليُرَِيكُْم ّمْن ءايَاُتُه ملا ذكر آية مساوية بقوله أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه مث قال تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ الْفُلْكَ َتْجرِى ِفى الَْبْحرِ بِ

وأشار إىل السبب واملسبب ذكر )  ٢٩لقمان ( ُيوِلُج الَّْيلَ ِفى النََّهارِ َويُوِلُج النَّهَاَر ِفى الَّْيلِ َوَسخَّرَ الشَّْمَس وَالْقََمَر 
السبب واملسبب فقوله الْفُلْكَ َتْجرِى إشارة إىل املسبب وقوله بِنِْعَمِت اللَِّه إشارة إىل السبب آية أرضية وأشار إىل 

 أي إىل الريح اليت هي بأمر اهللا ِليُرَِيكُْم ّمْن ءايَاِتِه يعىن يريكم بإجرائها بنعمته ّمْن ءاَياِتهِ أي بعض آياته مث قال تعاىل
بَّارٍ َشكُورٍ صبار يف الشدة شكور يف الرخاء وذلك ألن املؤمن متذكر عند الشدة إِنَّ ِفى ذاِلَك آلَياتٍ لّكُلّ َص

) صلى اهللا عليه وسلم ( والبالء عند النعم واآلالء فيصرب إذا أصابته نقمة ويشكر إذا أتته نعمة وورد يف كالم النيب 
والتروك صرب عن املألوف كما إشارة إىل أن التكاليف أفعال وتروك ) اإلميان نصفان نصف صرب ونصف شكر ( 

  )الصوم صرب واألفعال شكر على املعروف ( قال عليه الصالة والسالم 

آ إِالَّ ْم مُّقَْتِصٌد َوَما َيْجَحُد بِأايَاتَِنَوإِذَا غَشَِيُهْم مَّْوٌج كَالظُّلَلِ َدَعُواْ اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ فَِمنُْه
  كُلُّ َختَّارٍ كَفُورٍ

ملا ذكر اهللا أن يف ذلك آليات ذكر أن الكل معترفون به غري أن البصري يدركه أوال ومن يف بصره ضعف ال يدركه 
أوال فإذا غشيه موج ووقع يف شدة اعترف بأن الكل من اهللا ودعاه خملصاً أي يترك كل من عداه وينسى مجيع من 

الشدة قد بقي على تلك احلالة وهو املراد بقوله فَِمْنُهْم مُّقَْتِصٌد وقد يعود إىل الشرك وهو سواه فإذا جناه من تلك 
  املراد بقوله َوَما َيْجَحُد بِئَايَاِتَنا إِالَّ كُلُّ َختَّارٍ كَفُورٍ ويف اآلية مسائل

جلبال وقيل كالسحاب إشارة إىل عظم املسألة األوىل قوله مَّْوٌج كَالظُّلَلِ وحد املوج ومجع الظلل وقيل يف معناه كا
املوج وميكن أن يقال املوج الواحد العظيم يرى فيه طلوع ونزول وإذا نظرت يف اجلرية الواحدة من النهر العظيم 

  تبني لك ذلك فيكون ذلك كاجلبال املتالصقة
مث قال فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبّر إِذَا )  ٦٥العنكبوت (  املسألة الثانية قال يف العنكبوت فَإِذَا َرِكبُواْ ِفى الْفُلِْك َدعَُواْ اللََّه

وقال ههنا فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبّر فَِمْنُهْم مُّقَْتِصٌد فنقول ملا ذكر ههنا أمراً عظيماً وهو )  ٦٥العنكبوت ( ُهْم ُيْشرِكُونَ 
أي يف الكفر وهو الذي انزجر بعض االنزجار أو  املوج الذي كاجلبال بقي أثر ذلك يف قلوهبم فخرج منهم مقتصد



مقتصد يف اإلخالص فبقي معه شيء منه ومل يبق على ما كان عليه من اإلخالص وهناك مل يذكر مع ركوب البحر 
  معاينة مثل ذلك األمر فذكر إشراكهم حيث مل يبق عنده أثر

وله تعاىل إِنَّ ِفى ذَِلَك الََياٍت يعين يعترف هبا الصبار الشكور املسألة الثالثة قوله َوَما َيْجَحدُ بِئَاَياتَِنا يف مقابلة ق
وجيحدها اخلتار الكفور والصبار يف موازنة اخلتار لفظاً ومعىن والكفور يف موازنة الشكور أما لفظاً فظاهر وأما معىن 

 ألن الصبور إن مل يكن يعهد فألن اخلتار هو الغدار الكثري الغدر أو الشديد الغدر والغدر ال يكون إال من قلة الصرب
مع أحد ال يعهد منه األضرار فإنه يصرب ويفوض األمر إىل اهللا وأما الغدار فيعهد وال يصرب على العهد فينقضه وأما 

  أن الكفور يف مقابلة الشكور معىن فظاهر
ن َولَِدِه َوالَ َمْولُوٌد ُهَو جَازٍ َعن َواِلِدهِ َشْيئاً إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ ياأَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ رَبَّكُْم وَاْخشَْواْ َيْوماً الَّ َيْجزِى وَاِلٌد َع
  فَالَ َتُغرَّنَّكُمُ الَْحيَواةُ  الدُّْنَيا َوالَ َيغُرَّنَّكُم بِاللَِّه الَْغُروُر

التقوى البالغة فإن من ملا ذكر الدالئل من أول السورة إىل آخرها وعظ بالتقوى ألنه تعاىل ملا كان واحداً أوجب 
يعلم أن األمر بيد اثنني ال خياف أحدمها مثل ما خياف لو كان األمر بيد أحدمها ال غري مث أكد اخلوف بذكر اليوم 
الذي حيكم اهللا فيه بني العباد وذلك ألن امللك إذا كان واحداً ويعهد منه أنه ال يعلم شيئاً وال يستعرض عباده ال 

إذا علم أن له يوم استعراض واستكشاف مث أكده بقوله الَّ َيْجزِى وَاِلٌد َعن َولَِدِه وذلك ألن  خياف منه مثل ما خياف
اجملرم إذا علم أن له عند امللك من يتكلم يف حقه ويقضي ما خيرج عليه برفد من كسبه ال خياف مثل ما خياف إذا 

الشفقة واحملبة ومها الوالد والولد ليستدل  علم أنه ليس له من يقضي عنه ما خيرج عليه مث ذكر شخصني يف غاية
باألدىن على األعلى وذكر الولد والوالد مجيعاً فيه لطيفة وهي أن من األمور ما يبادر األب إىل التحمل عن الولد 

يبادر كدفع املال وحتمل اآلالم والولد ال يبادر إىل حتمله عن الوالد مثل ما يبادر الوالد إىل حتمله عن الولد ومنها ما 
الولد إىل حتمله عن الوالد وال يبادر الوالد إىل حتمله عن الولد كاإلهانة فإن من يريد إحضار والد أحد عند وال أو 
قاض يهون على اإلبن أن يدفع اإلهانة عن والده وحيضر هو بدله فإذا انتهى األمر إىل اإليالم يهون على األب أن 

فقوله الَّ َيْجزِى وَاِلٌد َعن َولَِدهِ يف دفع اآلالم َوالَ َمْولُوٌد ُهَو َجازٍ َعن َواِلِدهِ  يدفع اإليالم عن ابنه ويتحمله هو بنفسه
وهي أنا ذكرنا أن الفعل يتأتى ) لطيفة أخرى ( َشْيئاً يف دفع االهانة ويف قوله الَّ َيْجزِى وقوله َوالَ مَْولُوٌد ُهَو جَازٍ 

ألن امللك إذا كان خييط شيئاً يقال إنه خييط وال يقال هو خياط وكذلك وإن كان ممن ال ينبغي وال يكون من شأنه 
من حييك شيئاً وال يكون ذلك صنعته يقال هو حييك وال يقال هو حائك إذا علمت هذا فنقول اإلبن من شأنه أن 

لك فقال يف يكون جازياً عن والده ملا له عليه من احلقوق والوالد جيزي ملا فيه من الشفقة وليس بواجب عليه ذ
  الوالد ال جيزي وقال يف الولد َوالَ َمْولُوٌد ُهَو جَازٍ

مث قال تعاىل إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وهو حيتمل وجهني أحدمها أن يكون حتقيقاً لليوم يعين اخشوا يوماً هذا شأنه وهو 
جْزِى َواِلٌد َعن َولَِدِه ألن اهللا وعد ب أَالَّ كائن لوعد اهللا به ووعده حق والثاين أن يكون حتقيقاً لعدم اجلزاء يعين الَّ َي

  ووعد اهللا حق فال جيزي واألول أحسن وأظهر)  ٣٨النجم ( َتزُِر وازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى 
) ذلك ( مث قال تعاىل فَالَ َتغُرَّنَّكُُم الَْحيَواةُ  الدُّْنَيا يعين إذا كان األمر كذلك فال تغتروا بالدنيا فإهنا زائلة لوقوع 

  اليوم املذكور بالوعد احلق
وإن محلكم ) هبا ( مث قال تعاىل َوالَ َيغُرَّنَّكُم بِاللَِّه الَْغرُوُر يعين الدنيا ال ينبغي أن تغركم بنفسها وال ينبغي أن تغتروا 

إليها على حمبتها غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أقسام منهم من تدعوه الدنيا إىل نفسها فيميل 
ومنهم من يوسوس يف صدره الشيطان ويزين يف عينه الدنيا ويؤمله ويقول إنك حتصل هبا اآلخرة أو تلتذ هبا مث 



تتوب فتجتمع لك الدنيا واآلخرة فنهاهم عن األمرين وقال كونوا قسما ثالثاً وهم الذين ال يلتفتون إىل الدنيا وال 
  إىل من حيسن الدنيا يف األعني

َوَما َتْدرِى نَفْسٌ  ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ  َوُيَنزِّلُ الَْغْيثَ َوَيْعلَُم َما ِفى االٌّ ْرَحامِ َوَما َتْدرِى َنفٌْس مَّاذَا َتكِْسُب غَداًإِنَّ اللََّه 
  بِأَى ِّ أَْرضٍ َتمُوُت إِنَّ اللََّه َعلَيٌم َخبٌِري

اآلية عن غريه وهو كذلك لكن املقصود ليس ذلك ألن يقول بعض املفسرين إن اهللا تعاىل نفى علم أمور مخسة هبذه 
اهللا يعلم اجلوهر الفرد الذي كان يف كثيب رمل يف زمان الطوفان ونقله الريح من املشرق إىل املغرب كم مرة ويعلم 

 أنه أين هو وال يعلمه غريه وألن يعلم أنه يوجد بعد هذه السنني ذرة يف برية ال يسلكها أحد وال يعلمه غريه فال
 وجه الختصاص هذه األشياء بالذكر وإمنا احلق فيه أن نقول ملا قال اهللا وَاْخشَْواْ َيْوماً الَّ َيْجزِى وَاِلٌد َعن َولَِدِه وذكر

أنه كائن بقوله إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ كأن قائالً قال فمىت يكون هذا اليوم فأجيب بأن هذا العلم ما مل حيصل لغري اهللا 
ئن مث ذكر الدليلني الذين ذكرنامها مراراً على البعث أحدمها إحياء األرض بعد موهتا كما قال تعاىل ولكن هو كا

نَّ ُيْحىِ  االْْرَض َبْعَد مَْوِتَها إِ َوإِن كَاُنواْ ِمن قَْبلِ أَن ُينَزَّلَ َعلَْيهِْم ّمن قَلَْبُه لَُمْبِلِسَني فَانظُْر إِلَى ءاثَارِ َرْحَمةِ  اللَِّه كَْيَف
)  ١٩الروم ( وقال تعاىل َوُيْحىِ  االْْرَض َبْعَد َموِْتَها َوكَذَِلَك ُتخَْرُجونَ )  ٥٠ ٤٩الروم ( ذَِلَك لَُمْحىِ  الَْموَْتى 

وقال ههنا يا أيها السائل إنك ال تعلم وقتها ولكنها كائنة واهللا قادر عليها كما هو قادر على إحياء األرض حيث 
وثانيهما اخللق ابتداء كما قال َوُهَو )  ١٩الروم ( وقال ُيخْرُِج الَْحى َّ )  ٢٨الشورى ( نَّزلُ الَْغْيثَ قال َوُهَو الَِّذى ُي

 وقال تعاىل قُلْ ِسريُواْ ِفى االْْرضِ فَانظُرُواْ كَْيَف َبَدأَ الَْخلَْق ثُمَّ اللَُّه يُنِشىء)  ٢٧الروم ( الَِّذى اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه 
إىل غري ذلك فقال ههنا َوَيْعلَُم َما ِفى االْْرَحامِ إشارة إىل أن الساعة وإن كنت ال )  ٢٠العنكبوت ( النَّْشأَةَ  االْخَِرةَ  

تعلمها لكنها كائنة واهللا قادر عليها وكما هو قادر على اخللق يف األرحام كذلك يقدر على اخللق من الرخام مث قال 
ا السائل إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها فلك أشياء أهم منها ال تعلمها فإنك ال تعلم لذلك الطالب علمه يا أيه

معاشك ومعادك وال تعلم ماذا تكسب غداً مع أنه فعلك وزمانك وال تعلم أين متوت مع أنه شغلك ومكانك 
ها األمور من يومك فكيف تعلم قيام الساعة مىت تكون فاهللا ما أعلمك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تبىن علي

وال أعلمك أين متوت مع أن لك فيه أغراضاً هتىيء أمورك بسبب ذلك العلم وإمنا مل يعلمك لكي تكون يف وقت 
بسبب الرزق راجعاً إىل اهللا تعاىل متوكالً على اهللا وال أعلمك األرض اليت متوت فيها كي ال تأمن املوت وأنت يف 

كيف يعلمك ما ال حاجة لك إليه وهي الساعة وإمنا احلاجة إىل العلم بأهنا تكون غريها فإذا مل يعلمك ما حتتاج إليه 
  وقد أعلمت اهللا على لسان أنبيائه

ذكر أن  مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه َعلَيٌم َخبٌِري ملا خصص أوال علمه باألشياء املذكورة بقوله إِنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ 
بل هو عليم مطلقاً بكل شيء وليس علمه علماً بظاهر األشياء فحسب بل خبري علمه واصل  علمه غري خمتص هبا

  إىل بواطن األشياء واهللا أعلم بالصواب

  سورة السجدة

  وتسمى سورة املضاجع مكية عند أكثرهم
  وهي تسع وعشرون آية وقيل ثالثون آية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم



  ِفيِه ِمن رَّبِّ الْعَالَمَِني ال م َتنزِيلُ الِْكَتابِ الَ رَْيَب
ملا ذكر اهللا تعاىل يف السورة املتقدمة دليل الوحدانية وذكر األصل وهو احلشر وختم السورة هبما بدأ ببيان الرسالة 

رة البقرة يف هذه السورة فقال امل َتنزِيلُ الِْكَتابِ الَ َرْيَب ِفيِه وقد علم ما يف قوله امل ويف قوله الَ َرْيَب ِفيِه من سو
وقال يف البقرة )  ٣لقمان ( وغريها غري أن ههنا قال ِمن رَّّب الَْعالَِمَني وقال من قبل ُهًدى َوَرْحَمةً  لّلُْمْحِسنَِني 

وذلك ألن من يرى كتاباً عند غريه فأول ما تصري النفس طالبة تطلب ما يف الكتاب )  ٢البقرة ( ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 
اب فإذا قيل هذا فقه أو تفسري فيقول بعد ذلك تصنيف من هو وال يقال أوال هذا الكتاب فيقول ما هذا الكت

تصنيف من مث يقول فيماذا هو إذا علم هذا فقال أوال هذا الكتاب هدى ورمحة مث قال ههنا هو كتاب اهللا تعاىل 
  فتدعو النفس إىل مطاعته وذكره بلفظ رب العاملني ألن كتاب من يكون رب العاملني يكون فيه عجائب العاملني
  ُهْم َيهَْتُدونَأَْم َيقُولُونَ افْتََراُه َبلْ ُهَو الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك ِلتُنِذَر قَْوماً مَّآ أََتاُهم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَْبِلَك لََعلَّ

يل وهو اإلنذار وفيه يعين أتعترفون به أم تقولون هو مفترى مث أجاب وبني أن احلق أنه حق من ربه مث بني فائدة التنز
  مسائل

املسألة األوىل كيف قال ِلُتنِذَر قَْوماً مَّا أَتَاُهم ّمن نَِّذيرٍ مع أن النذر سبقوه اجلواب من وجهني أحدمها معقول واآلخر 
  وهو) صلى اهللا عليه وسلم ( منقول أما املنقول فهو أن قريشاً كانت أمة أمية مل يأتيهم نذير قبل حممد 

كانوا من أوالد إبراهيم ومجيع أنبياء بين إسرائيل من أوالد أعمامهم وكيف كان اهللا يترك قوماً من وقت بعيد فإهنم 
آدم إىل زمان حممد بال دين وال شرع وإن كنت تقول بأهنم ما جاءهم رسول خبصوصهم يعين ذلك القرن فلم يكن 

هم رسول وإمنا أتى الرسل آباءهم وكذلك ذلك خمتصاً بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً مل يكن ذلك القرن قد أتا
العرب أتى الرسل آباءهم كيف والذي عليه األكثرون أن آباء حممد عليه الصالة والسالم كانوا كفاراً وألن النيب 

ل وهو وأما املعقو)  ١٥اإلسراء ( أوعدهم وأوعد آباءهم بالعذاب وقال تعاىل َوَما كُنَّا مَُعذّبَِني َحتَّى َنْبَعثَ َرُسوالً 
أن اهللا تعاىل أجرى عادته على أن أهل عصر إذا ضلوا بالكلية ومل يبق فيهم من يهديهم يلطف بعباده ويرسل رسوالً 

مث إنه إذا أراد طهرهم بإزالة الشرك والكفر من قلوهبم وإن أراد طهر وجه األرض باهالكهم مث أهل العصر ضلوا 
ينتفع هبدايته قوم وبقوا على ذلك سنني متطاولة فلم يأهتم رسول  بعد الرسل حىت مل يبق على وجه األرض عامل هاد

  قبل حممد عليه الصالة والسالم فقال لُِتنِذَر قَْوماً مَّا أََتاُهم أي بعد الضالل الذي كان بعد اهلداية مل يأهتم نذير
ْوماً مَّا أََتاُهم يوجب أن يكون املسألة الثانية لو قال قائل التخصيص بالذكر يدل على نفي ما عداه فقوله ِلتُنِذَر قَ

إنذاره خمتصاً مبن مل يأته نذير لكن أهل الكتاب قد أتاهم نذير فال يكون الكتاب منزالً إىل الرسول لينذر أهل 
الكتاب فال يكون رسوالً إليهم نقول هذا فاسد من وجوه أحدها أن التخصيص ال يوجب نفي ما عداه والثاين أنه 

نه وافق غريه يف أن التخصيص إن كان له سبب غري نفي ما عداه ال يوجب نفي ما عداه وههنا وإن قال به قائل لك
ومل يفهم منه أنه )  ٢١٤العراء ( وجد ذلك ألن إنذارهم كان أوىل أال ترى أنه تعاىل قال وَأَنِذْر َعِشريََتَك االْقَْربَِني 

كان أوىل ألن إنذارهم كان بالتوحيد واحلشر وأهل الكتاب ال ينذر غريهم أو مل يأمر بإنذار غريهم وإنذار املشركني 
مل ينذروا إال بسبب إنكارهم الرسالة فكانوا أوىل بالذكر فوقع التخصيص ألجل ذلك الثالث هو أن على ما ذكرنا 

ال يرد ما ذكره أصال ألن أهل الكتاب كانوا قد ضلوا ومل يأهتم نذير من قبل حممد بعد ضالهلم فلزم أن يكون 
رسال إىل الكل على درجة سواء وهبذا يتبني حسن ما اخترناه وقوله لََّعلَُّهمْ َيهَْتُدونَ يعين تنذرهم راجياً أنت م

  اهتداءهم
ِمن َوِليٍّ َوالَ  مِّن ُدونِِه اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت واألرض َوَما بَْيَنُهَما ِفى ِستَّةِ  أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ َما لَكُْم



  َشِفيعٍ أَفَالَ تََتذَكَُّرونَ
ملا ذكر الرسالة بني ما على الرسول من الدعاء إىل التوحيد وإقامة الدليل فقال اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض 

فال إله إال واحد وقد  اهللا مبتدأ وخربه الذي خلق يعين اهللا هو الذي خلق السموات واألرض ومل خيلقهما إال واحد
ذكرنا أن قوله تعاىل ِفي ِستَّةِ  أَيَّامٍ إشارة إىل ستة أحوال يف نظر الناظرين وذلك ألن السموات واألرض وما بينهما 

ثالثة أشياء ولكل واحد منها ذات وصفة فنظراً إىل خلقه ذات السموات حالة ونظراً إىل خلقه صفاهتا أخرى ونظراً 
 صفاهتا كذلك ونظراً إىل ذوات ما بينهما وإىل صفاهتا كذلك فهي ستة أشياء على ستة أحوال إىل ذات األرض وإىل

  وإمنا ذكر األيام ألن اإلنسان إذا نظر إىل اخللق رآه فعال

والفعل ظرفه الزمان واأليام أشهر األزمنة وإال فقبل السموات مل يكن ليل وال هنار وهذا مثل ما يقول القائل لغريه 
  ولدت فيه إن يوماً

  كان يوماً مباركاً
  وقد جيوز أن يكون ذلك قد ولد ليالً وال خيرج عن مراده ألن املراد هو الزمان الذي هو ظرف والدته

مث قال تعاىل ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ اعلم أن مذهب العلماء يف هذه اآلية وأمثاهلا على وجهني أحدمها ترك التعرض 
يهما التعرض إليه واألول أسلم واىل احلكمة أقرب أما أنه أسلم فذلك ألن من قال أنا ال أتعرض إىل بيان املراد وثان

إىل بيان هذا وال أعرف املراد من هذا ال يكون حاله إال حال من يتكلم عند عدم وجوب الكالم أو ال يعلم شيئاً مل 
واالعتراف بالرسل لكن احلشر أمجعنا واتفقنا جيب عليه أن يعلمه وذلك ألن األصول ثالثة التوحيد والقول باحلشر 

أن العلم به واجب والعلم بتفصيله أنه مىت يكون غري واحب وهلذا قال تعاىل يف آخر السورة املتقدمة إِنَّ اللََّه ِعنَدهُ 
مال فكذلك اهللا جيب معرفة وجوده ووحدانيته واتصافه بصفات اجلالل ونعوت الك)  ٣٤لقمان ( ِعلُْم السَّاَعةِ  

على سبيل اإلمجال وتعاليه عن وصمات اإلمكان وصفات النقصان وال جيب أن يعلم مجيع صفاته كما هي وصفة 
االستواء مما ال جيب العلم هبا فمن ترك التعرض إليه مل يترك واجباً وأما من يتعرض إليه فقد خيطىء فيه فيعتقد 

ثاين يكاد أن يقع يف أن يكون جاهالً مركباً وعدم العلم خالف ما هو عليه فاألول غاية ما يلزمه أنه ال يعلم وال
اجلهل املركب كالسكوت والكذب وال يشك أحد يف أن السكوت خري من الكذب وأما إنه أقرب إىل احلكمة 

فذلك ألن من يطالع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحاً والشارح دون املصنف فالظاهر أنه ال يأيت على مجيع ما أتى 
صنف وهلذا كثرياً ما نرى أن اإلنسان يورد اإلشكاالت على املصنف املتقدم مث جييء من ينصر كالمه ويقول عليه امل

مل يرد املصنف هذا وإمنا أراد كذا وكذا وإذا كان حال الكتب احلادثة اليت تكتب عن علم قاصر كذلك فما ظنك 
كل سر يف هذا الكتاب وكيف ولو ادعى  بالكتاب العزيز الذي فيه كل حكمة جيوز أن يدعي جاهل أين علمت

عامل اين علمت كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفالين يستقبح منه ذلك فكيف من يدعي أنه علم كل ما 
يف كتاب اهللا مث ليس لقائل أن يقول بأن اهللا تعاىل بني كل ما أنزله ألن تأخري البيان إىل وقت احلاجة جائز ولعل 

اج إليه أحد غري نبيه فبني له ال لغريه إذا ثبت هذا علم أن يف القرآن ما ال يعلم وهذا أقرب إىل القرآن ما ال حيت
ذلك الذي ال يعلم للتشابه البالغ الذي فيه لكن هذا املذهب له شرط وهو أن ينفي بعض ما يعلمه قطعاً أنه ليس 

م أنه ال يريد أن هذه األيام أيام موت فالنة وال يريد مبراد وهذا ألن قائالً إذا قال إن هذه األيام أيام قرء فالنة يعل
أن هذه األيام أيام سفر فالنة وإمنا املراد منحصر يف الطهر أو احليض فكذلك ههنا يعلم أن املراد ليس ما يوجب 
نقصاً يف ذاته الستحالة ذلك واجللوس واالستقرار املكاين من ذلك الباب فيجب القطع بنفي ذلك والتوقف فيما 
جيوز بعده واملذهب الثاين خطر ومن يذهب إليه فريقان أحدمها من يقول املراد ظاهره وهو القيام واالنتصاب أو 



االستقرار املكاين وثانيهما من يقول املراد االستيالء واألول جهل حمض والثاين جيوز أن يكون جهالً واألول مع 
جهالً فليس جبهل يورث بدعة وهذا كما أن واحداً إذا  كونه جهالً هو بدعة وكاد يكون كفراً والثاين وإن كان

اعتقد أن اهللا يرحم الكفار وال يعاقب أحداً منهم يكون جهالً وبدعة وكفراً وإذا اعتقد أنه يرحم زيداً الذي هو 
  مستور

والعرش يعرب احلال ال يكون بدعة غاية ما يكون أنه اعتقاد غري مطابق ومما قيل فيه إن املراد منه استوى على ملكه 
به عن امللك يقال امللك قعد على سرير اململكة بالبلدة الفالنية وإن مل يدخلها وهذا مثل قوله تعاىل َوقَالَِت الَْيُهوُد َيدُ 

إشارة إىل البخل مع أهنم مل يقولوا بأن على يد اهللا غال على طريق احلقيقة ولو كان مراد )  ٦٤املائدة ( اللَِّه َمْغلُولَةٌ  
 ذلك لكان كذباً جل كالم اهللا عنه مث هلذا فضل تقرير وهو أن امللوك على درجات فمن ميلك مدينة صغرية أو اهللا

بالداً يسرية ما جرت العادة بأن جيلس أول ما جيلس على سرير ومن يكون سلطاناً ميلك البالد الشاسعة والديار 
قدامه كرسي جيلس عليه وزيره فالعرش والكرسي يف الواسعة وتكون امللوك يف خدمته يكون له سرير جيلس عليه و

العادة ال يكون إال عند عظمة اململكة فلما كان ملك السموات واألرض يف غاية العظمة عرب مبا ينىبء يف العرف 
َنْحُن )  ١٦ق ( َرُب َنْحُن أَقْ)  ٦الصافات ( إِنَّا َزيَّنَّا )  ٢اإلنسان ( عن العظمة ومما ينبهك هلذا قوله تعاىل إِنَّا َخلَقَْنا 

أيظن أو يشك مسلم يف أن املراد ظاهره من الشريك وهل جيد له حممالً غري أن العظيم يف العرف )  ٩احلجر ( َنزَّلَْنا 
ال يكون واحداً وإمنا يكون معه غريه فكذلك امللك العظيم يف العرف ال يكون إال ذا سرير يستوي عليه فاستعمل 

يؤيد هذا أن املقهور املغلوب املهزوم يقال له ضاقت به األرض حىت مل يبق له مكان أيظن  ذلك مريداً للعظمة ومما
أهنم يريدون به أنه صار ال مكان له وكيف يتصور اجلسم بال مكان وال سيما من يقول بأن إهله يف مكان كيف 

واجب له يقال للقادر القاهر هو  خيرج اإلنسان عن املكان فكما يقال للمقهور اهلارب مل يبق له مكان مع أن املكان
متمكن وله عرش وإن كان التنزه عن املكان واجباً له وعلى هذا كلمة مث معناها خلق السموات واألرض مث القصة 
أنه استوى على امللك وهذا كما يقول القائل فالن أكرمين وأنعم علي مراراً وحيكي عنه أشياء مث يقول إنه ما كان 

معه ما جيازيين هبذا فنقول مث للحكاية ال للمحكي الوجه اآلخر قيل استوى جاء مبعىن  يعرفين وال كنت فعلت
منها ) كتاب اللغة ( استوىل على العرش واستوى جاء مبعىن استوىل نقالً واستعماالً أما النقل فكثري مذكور يف 

  بشر على العراق ديوان األدب وغريه مما يعترب النقل عنه وأما االستعمال فقول القائل قد استوى
  من غري سيف ودم مهراق

وعلى هذا فكلمة مث معناها ما ذكرنا كأنه قال خلق السموات واألرض مث ههنا ما هو أعظم منه استوى على العرش 
فإنه أعظم من الكرسي والكرسي وسع السموات واألرض والوجه الثالث قيل إن املراد االستقرار وهذا القول 

كان وذلك ألن اإلنسان يقول استقر رأي فالن على اخلروج وال يشك أحد أنه ال يريد أن ظاهر وال يفيد أنه يف م
الرأي يف مكان وهو اخلروج ملا أن الرأي ال جيوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو مما يدخل يف مكان إذا علم هذا 

قائل استقر زيد على الفلك  فنقول فهم التمكن عند استعمال كلمة االستقرار مشروط جبواز التمكن حىت إذا قال
أو على التخت يفهم منه التمكن وكونه يف مكان وإذا قال قائل استقر امللك على فالن ال يفهم أن امللك يف فالن 
فقول القائل اهللا استقر على العرش ال ينبغي أن يفهم كونه يف مكان ما مل يعلم أنه مما جيوز عليه أن يكون يف مكان 

كونه يف مكان من هذه اللفظة مشروط جبواز أن يكون يف مكان فجواز كونه يف مكان إن  أو ال جيوز فإذن فهم
استفيد من هذه اللفظة يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو حمال مث الذي يدل على أنه ال جيوز أن يكون على العرش 

  مبعىن كون



وهذا يقتضي أن يكون غنياً )  ٦٤احلج ( َو الْغَنِى ُّ العرش مكاناً له وجوه من القرآن أحدها قوله تعاىل َوإِنَّ اللََّه لَُه
على اإلطالق وكل ما هو يف مكان فهو يف بقائه حمتاج إىل مكان ألن بديهة العقل حاكمة بأن احليز إن مل يكن ال 

ستمراره فالقول يكون املتحيز باقياً فاملتحيز ينتفي عند انتفاء احليز وكل ما ينتفي عند انتفاء غريه فهو حمتاج إليه يف ا
 ٨٨القصص ( باستقراره يوجب احتياجه يف استمراره وهو غىن بالنص الثاين قوله تعاىل كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه 

فالعرش يهلك وكذلك كل مكان فال يبقى وهو يبقى فاذن ال يكون يف ذلك الوقت يف مكان فجاز عليه أن ال ) 
( فات وجب له فيجب أن ال يكون يف مكان الثالث قوله تعاىل َوُهَو َمَعكُْم يكون يف مكان وما جاز له من الص

ووجه التمسك به هو أن على إذا استعمل يف املكان يفهم كونه عليه بالذات كقولنا فالن على السطح )  ٤احلديد 
تعمل هذا فإن كان اهللا وكلمة مع إذا استعملت يف متمكنني يفهم منها اقتراهنما بالذات كقولنا زيد مع عمرو إذا اس

يف مكان وحنن متمكنون فقوله إِنَّ اللََّه َمَعَنا وقوله َوُهَو َمَعكُْم كان ينبغي أن يكون لالقتران وليس كذلك فإن قيل 
كلمة مع تستعمل لكون ميله إليه وعلمه معه أو نصرته يقال امللك الفالين مع امللك الفالين أي باإلعانة والنصر 

تستعمل لكون حكمه على الغري يقول القائل لوال فالن على فالن ألشرف يف اهلالك وألشرف  فنقول كلمة على
على اهلالك وكذلك يقال لوال فالن على أمالك فالن أو على أرضه ملا حصل له شيء منها وال أكل حاصلها مبعىن 

ول هو معناه بعلمه الرابع اإلشراف والنظر فكيف ال نقول يف استوى على العرش إنه استوى عليه حبكمه كما نق
ولو كان يف مكان ألحاط به املكان وحينئٍذ فإما )  ١٠٣األنعام ( قوله تعاىل الَّ ُتْدرِكُُه االْْبصَاُر َوُهَو ُيْدرُِك االْْبَصاَر 

يرى أن يرى وإما أن ال يرى ال سبيل إىل الثاين باالتفاق ألن القول بأنه يف مكان وال يرى باطل باإلمجاع وإن كان 
فريى يف مكان أحاط به فتدركه األبصار وأما إذا مل يكن يف مكان فسواء يرى أو ال يرى ال يلزم أن تدركه األبصار 
أما إذا مل ير فظاهر وأما إذا رؤي فألن البصر ال حييط به فال يدركه وإمنا قلنا إن البصر ال حييط به ألن كل ما أحاط 

عدم املكان ولو تدبر اإلنسان القرآن لوجده مملوءاً من عدم جواز كونه يف  به البصر فله مكان يكون فيه وقد فرضنا
مكان كيف وهذا الذي يتمسك به هذا القائل يدل على أنه ليس على العرش مبعىن كونه يف املكان وذلك ألن كلمة 

يكون يف مكان أو ال مث للتراخي فلو كان عليه مبعىن املكان لكان قد حصل عليه بعد ما مل يكن عليه فقبله إما أن 
يكون فإن كان يلزم حماالن أحدمها كون املكان أزلياً مث إن هذا القائل يدعى مضادة الفلسفي فيصري فلسفياً يقول 

بقدم مساء من السموات والثاين جواز احلركة واالنتقال على اهللا تعاىل وهو يفضي إىل حدوث الباري أو يبطل دالئل 
ن وما حصل يف مكان حييل العقل وجوده بال مكان ولو جاز ملا أمكن أن يقال بأن حدوث األجسام وإن مل يكن مكا

اجلسم لو كان أزلياً فإما أن يكون يف األزل ساكناً أو متحركاً ألهنما فرعا احلصول يف مكان وإذا كان كذلك 
ون فهو القول حبدوث اهللا فيلزمه القول حبدوث اهللا أو عدم القول حبدوث العامل ألنه إن سلم أنه قبل املكان ال يك

تعاىل وإن مل يسلم فيجوز أن يكون اجلسم يف األزل مل يكن يف مكان مث حصل يف مكان فال يتم دليله يف حدوث 
العامل فيلزمه أن ال يقول حبدوثه مث إن هذا القائل يقول إنك تشبه اهللا باملعدوم فإنه ليس يف مكان وال يعلم أنه جعله 

  مكان وكل حمتاج نظراً إىل عدم ما حيتاج إليه معدوم ولو كتبنا ما فيها لطال الكالم معدوماً حيث أحوجه إىل
  مث قال تعاىل َما لَكُْم ّمن ُدونِِه ِمن َوِلّي َوالَ شَِفيعٍ أَفَالَ َتَتذَكَُّرونَ ملا ذكر أن اهللا خالق السموات

ه السموات وهذه األصنام صور واألرض قال بعضهم حنن معترفون بأن خالق السموات واألرض واحد هو إل
الكواكب منها نصرتنا وقوتنا وقال آخرون هذه صور املالئكة عند اهللا هم شفعاؤنا فقال اهللا تعاىل ال إله غري اهللا وال 

نصرة من غري اهللا وال شفاعة إال بإذن اهللا فعبادتكم هلم هلذه األصنام باطلة ضائعة ال هم خالقوكم وال ناصروكم 
 قال تعاىل أَفَالَ َتَتذَكَُّرونَ ما علمتموه من أنه خالق السموات واألرض وخلق هذه األجسام العظام وال شفعاؤكم مث



ال يقدر عليه مثل هذه األصنام حىت تنصركم وامللك العظيم ال يكون عنده هلذه األشياء احلقرية احترام وعظمة حىت 
  تكون هلا شفاعة

لَى األرض ثُمَّ يَْعُرُج إِلَْيِه ِفى َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرهُ أَلَْف َسَنةٍ  مِّمَّا َتُعدُّونَ ذاِلَك َعاِلُم الَْغْيبِ ُيَدبُِّر االٌّ ْمَر ِمَن السََّمآِء إِ
  َوالشََّهاَدةِ  الْعَزِيُز الرَِّحيُم الَِّذى أَْحَسَن كُلَّ َشىْ ٍء َخلَقَُه َوَبَدأَ َخلَْق اإلِْنَساِن ِمن ِطنيٍ

والعظمة تتبني هبما فإن من )  ٥٤األعراف ( اخللق بني األمر كما قال تعاىل أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالْْمُر  ملا بني اهللا تعاىل
ميلك مماليك كثريين عظماء تكون له عظمة مث إذا كان أمره نافذاً فيهم يزداد يف أعني اخللق وإن مل يكن له نفاذ أمر 

لَْيِه معناه واهللا أعلم أن أمره ينزل من السماء على عباده وتعرج إليه أعماهلم ينقص من عظمته وقوله تعاىل ثُمَّ َيْعُرُج إِ
ونَ الصاحلة الصادرة على موافقة ذلك األمر فإن العمل أثر األمر وقوله تعاىل ِفى َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرُه أَلَْف َسَنةٍ  ّممَّا َتُعدُّ

ألف سنة مما تعدون وهو يف يوم فإن بني السماء واألرض  فيه وجوه أحدها أن نزول األمر وعروج العمل يف مسافة
مسرية مخسمائة سنة فينزل يف مسرية مخسمائة سنة ويعرج يف مسرية مخسمائة سنة فهو مقدار ألف سنة ثانيها هو أن 

ن ينفذ ذلك إشارة إىل امتداد نفاذ األمر وذلك ألن من نفذ أمره غاية النفاذ يف يوم أو يومني وانقطع ال يكون مثل م
كم أمره يف سنني متطاولة فقوله تعاىل ِفى َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرهُ أَلَْف َسَنةٍ  يعين ُيَدّبُر االْْمَر يف زمان يوم منه ألف سنة ف

يكون شهر منه وكم تكون سنة منه وكم يكون دهر منه وعلى هذا الوجه ال فرق بني هذا وبني قوله مقداره مخسني 
انت إشارة إىل دوام نفاذ األمر فسواء يعرب باأللف أو باخلمسني ألفاً ال يتفاوت إال أن ألف سنة ألن تلك إذا ك

وهو أن اهللا ذكر يف ) ويف هذه لطيفة ( املبالغة تكون يف اخلمسني أكثر وتبني فائدهتا يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل 
هذه اآلية عامل األرواح واألمر بقوله ُيَدّبرُ االْْمرَ اآلية املتقدمة عامل األجسام واخللق وأشار إىل عظمة امللك وذكر يف 

وأشار إىل )  ١٥اإلسراء ( والروح من عامل األمر كما قال تعاىل وََيْسئَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َرّبى 
ان ال يطول وإمنا الواقع يف دوامه بلفظ يوهم الزمان واملراد دوام البقاء كما يقال يف العرف طال زمان فالن والزم

الزمان ميتد فيوجد يف أزمنة كثرية فيطول ذلك فيأخذ أزمنة كثرية فأشار هناك إىل عظمة امللك باملكان وأشار إىل 
دوامه ههنا بالزمان فاملكان من خلقه وملكه والزمان حبكمه وأمره واعلم أن ظاهر قوله ُيَدّبُر االْْمرَ يف يوم يقتضي 

يف يوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون أمره يف زمان حادث فيكون حادثاً وبعض من يقول بأن اهللا أن يكون أمره 
  على العرش استوى يقول

بأن أمره قدمي حىت احلروف وكلمة كن فكيف فهم من كلمة على كونه يف مكان ومل يفهم من كلمة يف كون أمره 
غري غافل فإن امللك إذا كان آمراً ناهياً يطاع يف أمره وهنيه ولكن  يف زمان مث بني أن هذا امللك العظيم النافذ األمر

يكون غافالً ال يكون مهيباً عظيماً كما يكون مع ذلك خبرياً يقظاً ال ختفى عليه أمور املمالك واملماليك فقال ذاِلَك 
َماوَاِت وعامل األرواح بقوله ُيَدّبُر االْْمَر ِمَن َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ  وملا ذكر من قبل عامل األشباح بقوله ُخِلَق السَّ

ْيبِ السََّماء إِلَى االْْرضِ قال َعاِلُم الَْغْيبِ يعلم ما يف األرواح َوالشََّهاَدةِ  يعلم ما يف األجسام أو نقول قال َعاِلُم الَْغ
بالغيب ألنه أقوى وأشد إنباء عن كمال  إشارة إىل ما مل يكن بعد َوالشَّهَاَدةِ  إشارة إىل ما وجد وكان وقدم العلم

العلم مث قال تعاىل الْعَزِيُز الرَِّحيُم ملا بني أنه عامل ذكر أنه عزيز قادر على االنتقام من الكفرة رحيم واسع الرمحة على 
ا بني الدليل الدال على الوحدانية من الربرة مث قال تعاىل الَِّذى أَْحَسَن كُلَّ َشىْ ء َخلَقَُه َوَبَدأَ َخلَْق اإلِْنَساِن ِمن ِطنيٍ مل

اآلفاق بقوله ُخِلَق السََّماَواِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما وأمته بتوابعه ومكمالته ذكر الدليل الدال عليها من األنفس بقوله 
و كذلك الَِّذى أَْحَسَن كُلَّ َشىْ ء يعين أحسن كل شيء مما ذكره وبني أن الذي بني السموات واألرض خلقه وه

ألنك إذا نظرت إىل األشياء رأيتها على ما ينبغي صالبة األرض للنبات وسالسة اهلواء لالستنشاق وقبول االنشقاق 



لسهولة االستطراق وسيالن املاء لنقدر عليه يف كل موضع وحركة النار إىل فوق ألهنا لو كانت مثل املاء تتحرك مينة 
وق حيث ال شيء هناك يقبل االحتراق وقوله وََبَدأَ َخلَْق اإلِْنَساِن ِمن ِطنيٍ ويسرة الحترق العامل فخلقت طالبة جلهة ف

قيل املراد آدم عليه السالم فإنه خلق من طني وميكن أن يقال بأن الطني ماء وتراب جمتمعان واآلدمي أصله مىن 
النباتية والنبات وجوده باملاء والتراب  واملىن أصله غذاء واألغذية إما حيوانية وإما نباتية واحليوانية باآلخرة ترجع إىل

  الذي هو طني
 وَاالٌّ ْبَصاَر َواالٌّ فِْئَدةَ  قَِليالً ثُمَّ جََعلَ َنْسلَُه ِمن ُسالَلَةٍ  مِّن مَّآٍء مَّهِنيٍ ثُمَّ َسوَّاُه َونَفََخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع

  مَّا َتْشكُُرونَ
َجَعلَ َنْسلَُه ِمن ُسالَلَةٍ  ّمن مَّاء مَّهِنيٍ على التفسري األول ظاهر ألن آدم كان من طني ونسله من وقوله تعاىل ثُمَّ 

ساللة من ماء مهني هو النطفة وعلى التفسري الثاين هو أن أصله من الطني مث يوجد من ذلك األصل ساللة هي من 
  َبَدأَ َخلََق اإلِنَسانَ مث ماء مهني فإن قال قائل التفسري الثاين غري صحيح ألن قوله

جعل نسله دليل على أن جعل النسل بعد خلق اإلنسان من طني فنقول ال بل التفسري الثاين أقرب إىل الترتيب 
اللفظي فإنه تعاىل بدأ بذكر األمر من االبتداء يف خلق اإلنسان فقال بدأه من طني مث جعله ساللة مث سواه ونفخ فيه 

يبعد أن يقال ثُمَّ سَوَّاُه َونَفََخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه عائد إىل آدم أيضاً ألن كلمة مث للتراخي  من روحه وعلى ما ذكرمت
فتكون التسوية بعد جعل النسل من ساللة وذلك بعد خلق آدم واعلم أن دالئل اآلفاق أدل على كمال القدرة كما 

ودالئل األنفس أدل على نفاذ اإلرادة فإن التغريات فيها )  ٥٧غافر ( قال تعاىل لََخلُْق السََّماَواِت َواالْْرَض أَكَْبَر 
َخ ِفيِه كثرية وإليه اإلشارة بقوله ثُمَّ جََعلَ َنْسلَُه ثُمَّ سَوَّاُه أي كان طيناً فجعله منياً مث جعله بشراً سوياً وقوله تعاىل َونَفَ

لم أن النصارى يفترون على اهللا الكذب ِمن رُّوِحِه إضافة الروح إىل نفسه كإضافة البيت إليه للتشريف واع
ويقولون بأن عيسى كان روح اهللا فهو ابن وال يعلمون أن كل أحد روحه روح اهللا بقوله َونَفََخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه أي 

الروح اليت هي ملكه كما يقول القائل داري وعبدي ومل يقل أعطاه من جسمه ألن الشرف بالروح فأضاف الروح 
ما يترتب على نفخ الروح من السمع والبصر والعلم فقال تعاىل َوَجَعلَ لَكُُم السَّْمَع وَاالْْبَصارَ  دون اجلسم على

  َواالْفِْئَدةَ  قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَ وفيه مسائل
ِمن  املسألة األوىل قال وجعل لكم خماطباً ومل خياطب من قبل وذلك ألن اخلطاب يكون مع احلي فلما قال َوَنفََخ ِفيِه

رُّوِحِه خاطبه من بعده وقال جعل لكم فإن قيل اخلطاب واقع قبل ذلك كما يف قوله تعاىل َوِمْن ءاَياِتِه أَنْ َخلَقَكُْم ّمن 
فنقول هناك مل يذكر األمور املرتبة وإمنا أشار إىل متام اخللق وههنا ذكر األمور املرتبة وهي )  ٢٠الروم ( ُترَابٍ 

  اًء مهيناً مث خلقاً مسوى بأنواع القوى مقوي فخاطب يف بعض املراتب دون البعضكون اإلنسان طيناً مث م
املسألة الثانية الترتيب يف السمع واألبصار واألفئدة على مقتضى احلكمة وذلك ألن اإلنسان يسمع أوالً من األبوين 

صل له بسبب ذلك إدراك تام أو الناس أموراً فيفهمها مث حيصل له بسبب ذلك بصرية فيبصر األمور وجيريها مث حي
وذهن كامل فيستخرج األشياء من قبله ومثاله شخص يسمع من أستاذ شيئاً مث يصري له أهلية مطالعة الكتب وفهم 

معانيها مث يصري له أهلية التصنيف فيكتب من قلبه كتاباً فكذلك اإلنسان يسمع مث يطالع صحائف املوجودات مث 
  يعلم األمور اخلفية

ثالثة ذكر يف السمع املصدر ويف البصر والفؤاد االسم وهلذا مجع األبصار واألفئدة ومل جيمع السمع ألن املسألة ال
  املصدر ال جيمع وذلك حلكمة وهو أن السمع قوة واحدة وهلا فعل



واحد فإن اإلنسان ال يضبط يف زمان واحد كالمني واألذن حمله وال اختيار هلا فيه فإن الصوت من أي جانب كان 
صل إليه وال قدرة هلا على ختصيص القوة بإدراك البعض دون البعض وأما اإلبصار فمحله العني وهلا فيه شبه اختيار ي

فإهنا تتحرك إىل جانب مرئي دون آخر وكذلك الفؤاد حمل اإلدراك وله نوع اختيار يلتفت إىل ما يريد دون غريه 
مستبدة فذكر القوة يف األذن ويف العني والفؤاد للمحل وإذا كان كذلك فلم يكن للمحل يف السمع تأثري والقوة 

نوع اختيار فذكر احملل ألن الفعل يسند إىل املختار أال ترى أنك تقول مسع زيد ورأى عمرو وال تقول مسع أذن زيد 
ر له وال رأى عني عمرو إال نادراً ملا بينا أن املختار هو األصل وغريه آلته فالسمع أصل دون حمله لعدم االختيا

والعني كاألصل وقوة األبصار آلتها والفؤاد كذلك وقوة الفهم آلته فذكر يف السمع املصدر الذي هو القوة ويف 
األبصار واألفئدة االسم الذي هو حمل القوة وألن السمع له قوة واحدة وهلا فعل واحد وهلذا ال يسمع اإلنسان يف 

  واحد صورتني وأكثر ويستبينهما زمان واحد كالمني على وجه يضبطهما ويدرك يف زمان
فنقول )  ٧البقرة ( املسألة الرابعة مل قدم السمع ههنا والقلب يف قوله تعاىل خََتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمعِهِْم 

و ذلك حيقق ما ذكرنا وذلك ألن عند اإلعطاء ذكر األدىن وارتقى إىل األعلى فقال أعطاكم السمع مث أعطاكم ما ه
أشرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس هلم قلب يدركون به وال ما هو دونه وهو السمع الذي يسمعون به 

ممن له قلب يفهم احلقائق ويستخرجها وقد ذكرنا هناك ما هو السبب يف تأخري األبصار مع أهنا يف الوسط فيما 
ع بينهما وسلب قوة البصر جبعل الغشاوة عليه ذكرنا من الترتيب وهو أن القلب والسمع سلب قوهتما بالطبع فجم

  فذكرها متأخرة
  َوقَالُوا أَءِذَا َضلَلَْنا ِفى األرض أَءِنَّا لَِفى َخلْقٍ َجدِيٍد َبلْ ُهم بِلَقَآِء َربِّهِْم كَاِفُرونَ

اء املوتى وقد ذكرنا أن ملا قال قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَ بني عدم شكرهم بإتياهنم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته على إحي
اهللا تعاىل يف كالمه القدمي كلما ذكر أصلني من األصول الثالثة مل يترك األصل الثالث وههنا كذلك ملا ذكر الرسالة 

ِذى َخلََق إىل قوله بقوله تَنزِيلُ الِْكتَابِ إىل قوله ِلُتنِذَر قَْوماً مَّا أََتاُهم ّمن نَِّذيرٍ ّمن قَْبِلَك وذكر الوحدانية بقوله اللَُّه الَّ
  مسائل َوَجَعلَ لَكُمُ الْسَّْمَع َواالْْبَصاَر ذكر األصل الثالث وهو احلشر بقوله تعاىل َوقَالُواْ أَءذَا َضلَلَْنا ِفى االْْرضِ وفيه

املسألة األوىل الواو للعطف على ما سبق منهم فإهنم قالوا حممد ليس برسول واهللا ليس بواحد وقالوا احلشر ليس 
  مبمكن

املسألة الثانية أنه تعاىل قال يف تكذيبهم الرسول يف الرسالة أم يقولون بلفظ املستقبل وقال يف تكذيبهم إياه يف احلشر 
وقالوا بلفظ املاضي وذلك ألن تكذيبهم إياه يف رسالته مل يكن قبل وجوده وإمنا كان ذلك حالة وجوده فقال 

  ان سابقاً صادراً منهم ومن آبائهم فقال وقالوايقولون يعين هم فيه وأما إنكارهم للحشر ك
املسألة الثالثة أنه تعاىل صرح بذكر قوهلم يف الرسالة حيث قال أَْم َيقُولُونَ ويف احلشر حيث قال َوقَالَ ومل يصرح 
ة بذكر قوهلم يف الوحدانية وذلك ألهنم كانوا مصرين يف مجيع األحوال على إنكار احلشر والرسول وأما الوحداني

لقمان (  اللَُّه فكانوا يعترفون هبا يف املعىن أال ترى أن اهللا تعاىل قال َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض لََيقُولُنَّ
  فلم يقل قالوا إن اهللا ليس بواحد وإن كانوا قالوه يف الظاهر)  ٢٥

من قبل دليلها وهو التنزيل الذي ال ريب فيه وملا ذكر الوحدانية املسألة الرابعة لو قال قائل ملا ذكر الرسالة ذكر 
ذكر دليلها وهو خلق السموات واألرض وخلق اإلنسان من طني وملا ذكر إنكارهم احلشر مل يذكر الدليل نقول يف 

  اجلواب ذكر دليله أيضاً وذلك ألن خلق اإلنسان ابتداء دليل على قدرته على إعادته



وقوله قُلْ )  ٢٧الروم ( لى إمكان احلشر باخللق األول كما قال ثُمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه وهلذا استدل اهللا ع
وكذلك خلق السموات كما قال تعاىل أََولَْيَس الَِذى َخلََق السََّماَواتِ )  ٧٩ي س ( ُيحْيِيَها الَِّذى أَنَشأََها أَوَّلَ َمرَّةٍ  

  ) ٨٢ ٨١ي س ( أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم بَلَى  َواالْْرضَ بِقَاِدرٍ َعلَى
اب وقوله تعاىل إِنَّكُمْ لَِفى َخلْقٍ َجدِيٍد أي أئنا كائنون يف خلق جديد أو واقعون فيه َبلْ ُهم بِلَقَاء َربّهِْم كَاِفُرونَ إضر

وا باخللق الثاين ملا عن األول يعين ليس إنكارهم جملرد اخللق ثانياً بل يكفرون جبميع أحوال اآلخرة حىت لو صدق
اعترفوا بالعذاب والثواب أو نقول معناه مل ينكروا البعث لنفسه بل لكفرهم فإهنم أنكروه فأنكروا املفضى إليه مث 

  بني ما يكون هلم من املوت إىل العذاب
  قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك الَْمْوِت الَِّذى ُوكِّلَ بِكُْم ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم تُْرَجُعونَ

إىل يعين ال بد من املوت مث من احلياة بعده وإليه اإلشارة بقوله ثُمَّ إِلَى َرّبكُْم تُْرَجُعونَ وقوله الَِّذى وُكّلَ بِكُْم إشارة 
أنه ال يغفل عنكم وإذا جاء أجلكم ال يؤخركم إذ ال شغل له إال هذا وقوله َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك الَْمْوِت ينىبء عن بقاء 

التويف االستيفاء والقبض هو األخذ واإلعدام احملض ليس بأخذ مث إن الروح الزكي الطاهر يبقى عند  األرواح فإن
املالئكة مثل الشخص بني أهله املناسبني له واخلبيث الفاجر يبقى عندهم كأسري بني قوم ال يعرفهم وال يعرف لساهنم 

زداد شقاؤه وكدورته واحلكماء يقولون إن واألول ينمو ويزيد ويزداد صفاؤه وقوته واآلخر يذبل ويضعف وي
األرواح الطاهرة تتعلق جبسم مساوي خري من بدهنا وتكمل به واألرواح الفاجرة ال كمال هلا بعد التعلق الثاين فإن 

أرادوا ما ذكر هبا فقد وافقونا وإال فيغري النظر يف ذلك حبسب إرادهتم فقد يكون قوهلم حقاً وقد يكون غري حق فإن 
م أنكروا اإلحياء واهللا ذكر املوت وبينهما مباينة نقول فيه وجهان أحدمها أن ذلك دليل اإلحياء ودفع قيل ه

استبعاد ذلك فإهنم قالوا ما عدم بالكلية كيف يكون املوجود عني ذلك فقال امللك يقبض الروح واألجزاء تتفرق 
أيضاً فقوله قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك الْمَْوِت أي األرواح فجمع األجزاء ال بعد فيه وأمر امللك برد ما قبضه ال صعوبة فيه 

  معلومة فترد إىل أجسادها
   صَاِلحاً إِنَّا ُموِقُنونََولَْو َتَرى إِِذ الُْمْجرُِمونَ َناِكسُواْ ُرُءوسِهِْم ِعنَد َربِّهِْم رَبََّنآ أَْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا فَاْرجِْعَنا َنْعَملْ

ن إىل رهبم بني ما يكون عند الرجوع على سبيل اإلمجال بقوله َولَْو َتَرى إِِذ الُْمْجرُِمونَ َناِكسُواْ ملا ذكر أهنم يرجعو
صلى ( ُرءوسِهِْم يعين لو ترى حاهلم وتشاهد استخجاهلم لترى عجباً وقوله َتَرى حيتمل أن يكون خطاباً مع الرسول 

بالتكذيب وحيتمل أن يكون عاماً مع كل أحد كما يقول القائل تشفياً لصدره فإهنم كانوا يؤذونه ) اهللا عليه وسلم 
  إن فالناً كرمي إن خدمته ولو حلظة حيسن إليك طول عمرك وال يريد به خاصاً وقوله ِعنَد رَّبهِْم

  لبيان شدة اخلجالة ألن الرب إذا أساء إليه املربوب مث وقف بني يديه يكون يف غاية اخلجالة
ْبصَْرَنا َوَسِمْعَنا يعين يقولون أو قائلني َربََّنا أَْبصَْرَنا وحذف يقولون إشارة إىل غاية خجالتهم ألن مث قال تعاىل رَبََّنا أَ

اخلجل العظيم اخلجالة ال يتكلم وقوله َربََّنا أَْبَصرَْنا َوَسِمْعَنا أي أبصرنا احلشر ومسعنا قول الرسول فارجعنا إىل دار 
ا ُموِقُنونَ معناه إنا يف احلال آمنا ولكن النافع اإلميان والعمل الصاحل ولكن العمل الدنيا لنعمل صاحلاً وقوهلم إِنَّ

الصاحل ال يكون إال عند التكليف به وهو يف الدنيا فارجعنا للعمل وهذا باطل منهم فإن اإلميان ال يقبل يف اآلخرة 
كُنَّا ُمْشرِِكَني فقالوا إن هذا الذي جرى علينا كالعمل الصاحل أو نقول املراد منه أهنم ينكرون الشرك كما قالوا َوَما 

  ما جرى إال بسبب ترك العمل الصاحل وأما اإلميان فإنا موقنون وما أشركنا
  اسِ أَْجَمعَِنيَولَْو ِشئَْنا الّتَْيَنا كُلَّ نَفْسٍ ُهَداَها َولَاِكْن َحقَّ الْقَْولُ مِْنى الّْمَألنَّ َجهَنََّم ِمَن الْجِنَّةِ  َوالنَّ

ةِ  َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني جواباً مث قال تعاىل َولَْو شِئَْنا الََتْيَنا كُلَّ َنفْسٍ ُهَداَها وَلَاِكْن َحقَّ الْقَْولُ ِمْنى الَْمالنَّ جََهنََّم ِمَن الْجِنَّ



م إىل اإلميان هلديتكم يف الدنيا وملا مل عن قوهلم َربََّنا أَْبصَْرَنا َوَسِمعَْنا فَاْرجِعَْنا وبيانه هو أنه تعاىل قال إين لو أرجعتك
أهدكم تبني أين ما أردت وما شئت إميانكم فال أردكم وقوله َولَْو ِشئَْنا الَتَْيَنا صريح يف أن مذهبنا صحيح حيث 

ْمالنَّ َجَهنَّمَ أي نقول إن اهللا ما أراد اإلميان من الكافر وما شاء منه إال الكفر مث قال تعاىل َولَاِكْن َحقَّ الْقَْولُ ِمْنى الَ
هذا من حيث النقل وله وجه يف )  ٨٥ص ( وقع القول وهو قوله تعاىل إلبليس الَْمالَنَّ َجهَنََّم ِمنَك َوِممَّن َتبَِعَك 

العقل وهو أن اهللا تعاىل مل يفعل فعالً خالياً عن حكمة وهذا متفق عليه واخلالف يف أنه هل قصد الفعل للحكمة أو 
مته احلكمة ال حبيث حتمله تلك احلكمة على الفعل وإذا علم أن فعله ال خيلو عن احلكمة فقال فعل الفعل ولز

احلكماء حكمة أفعاله بأمرها ال تدرك على سبيل التفصيل لكن تدرك على سبيل اإلمجال فكل ضرب يكون يف العامل 
أو شراً حمضاً أو خرياً مشوباً بشر وفساد فحكمته خترج من تقسيم عقلي وهو أن الفعل إما أن يكون خرياً حمضاً 

وهذا القسم على ثالثة أقسام قسم خريه غالب وقسم شره غالب وقسم خريه وشره مثالن إذا علم هذا فخلق اهللا 
عاملاً فيه اخلري احملض وهو عامل املالئكة وهو العامل العلوي وخلق عاملاً فيه خري وشر وهو عاملنا وهو العامل السفلي ومل 

اً فيه شر حمض مث إن العامل السفلي الذي هو عاملنا وإن كان اخلري والشر موجودين فيه لكنه من القسم خيلق عامل
األول الذي خريه غالب فإنك إذا قابلت املنافع باملضار والنافع بالضار جتد املنافع أكثر وإذا قابلت الشرير باخلري 

ملؤمن قد ميكن وجوده حبيث ال يكون فيه شر أصالً من أول جتد اخلري أكثر وكيف ال واملؤمن يقابله الكافر ولكن ا
عمره إىل آخره كاألنبياء عليهم السالم واألولياء والكافر ال ميكن وجوده حبيث ال يكون فيه خري أصالً غاية ما يف 

ة ماء وال الباب أن الكفر حيبط خريه وال ينفعه إمنا يستحيل نظراً إىل العادة أن يوجد كافر ال يسقي العطشان شرب
يطعم اجلائع لقمة خبز وال يذكر ربه يف عمره وكيف ال وهو يف زمن صباه كان خملوقاً على الفطرة املقتضية 

للخريات إذا ثبت هذا فنقول قالوا لوال الشر يف هذا العامل لكانت خملوقات اهللا تعاىل منحصرة يف اخلري احملض وال 
  الشريكون قد خلق القسم الذي فيه اخلري الغالب و

القليل مث إن ترك خلق هذا القسم إن كان ملا فيه من الشر فترك اخلري الكثري ألجل الشر القليل ال يناسب احلكمة 
أال ترى أن التاجر إذا طلب منه درهم بدينار فلو امتنع وقال يف هذا شر وهو زوال الدرهم عن ملكي فيقال له 

كك وكذلك اإلنسان لو ترك احلركة اليسرية ملا فيها من املشقة لكن يف مقابلته خري كثري وهو حصول الدينار يف مل
مع علمه بأنه حتصل له راحة مستمرة ينسب إىل خمالفة احلكمة فإذا نظر إىل احلكمة كان وقوع اخلري الكثري املشوب 

ْرضِ َخِليفَةً  قَالُواْ بالشر القليل من اللطف فخلق العامل الذي يقع فيه الشر وإىل هذا أشار بقوله إِّني َجاِعلٌ ِفى اال
فقال اهللا تعاىل يف )  ٣٠البقرة ( أََتْجَعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيسِْفُك الدَِّماء وََنْحُن ُنسَّبُح بَِحْمِدَك َوُنقَّدُس لََك 

اخلري فيه كثري مث بني هلم أي أعلم أن هذا القسم يناسب احلكمة ألن )  ٣٠البقرة ( جواهبم إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ 
يعين أيها املالئكة خلق الشر احملض والشر )  ٣١البقرة ( خريه بالتعليم كما قال تعاىل َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء كُلََّها 

الغالب والشر املساوي ال يناسب احلكمة وأما اخلري الكثري املشوب بالشر القليل مناسب فقوله تعاىل أََتجَْعلُ ِفيَها 
 ن ُيفِْسُد ِفيَها إشارة إىل الشر وأجاهبم اهللا مبا فيه من اخلري بقوله َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء فإن قال قائل فاهللا تعاىل قادرَم

( على ختليص هذا القسم من الشر حبيث ال يوجد فيه شر فيقال له ما قاله اهللا تعاىل َولَْو ِشئَْنا الَتَْيَنا كُلَّ نَفْسٍ ُهَداَها 
يعين لو شئنا خللصنا اخلري من الشر لكن حينئذٍ ال يكون اهللا تعاىل خلق اخلري الكثري املشوب بالشر )  ١٣جدة الس

القليل وهو قسم معقول فما كان جيوز تركه للشر القليل وهو ال يناسب احلكمة ألن ترك اخلري الكثري للشر القليل 
فيخلقه ملا فيه من اخلري الكثري وهذا الكالم يعرب عنه من  غري مناسب للحكمة وإن كان ال كذلك فال مانع من خلقه

يقول برعاية املصاحل إن اخلري يف القضاء والشر يف القدر فاهللا قضى باخلري ووقع الشر يف القدر بفعله املنزه عن القبح 



وهذا إشارة إىل )  ٨٥ص ( َك َوِممَّن َتبَِعَك واجلهل وقوله ِمَن الْجِنَّةِ  َوالنَّاسِ ألنه تعاىل قال إلبليس الَْمالَنَّ َجهَنََّم ِمن
أن النار ملن يف العامل السفلي والذين يف العامل العلوي مربءون عن دخول النار وهم املالئكة وهذا يقتضي أن ال يكون 

أن يكون إبليس من املالئكة وهو الصحيح وقوله أَْجَمِعَني حيتمل وجهني أحدمها أن يكون تأكيداً وهو الظاهر والثاين 
حاالً أي جمموعني فإن قيل كيف جعل مجيع اإلنس واجلن مما ميأل هبم النار نقول هذا لبيان اجلنس أي جهنم متأل من 

اجلن واإلنس ال غري أمناً للمالئكة وال يقتضي ذلك دخول الكل كما يقول القائل مألت الكيس من الدراهم ال 
ا يقتضي أن تكون جهنم ضيقة متتلىء ببعض اخللق نقول هو يلزم أن ال يبقى درهم خارج الكيس فإن قيل فهذ

 كذلك وإمنا الواسع اجلنة اليت هي من الرمحة الواسعة واهللا أعلم وملا بني اهللا تعاىل بقوله َولَوْ ِشئَْنا الََتيَْنا أهنم ال رجوع
  هلم قال هلم إذا علمتم أنكم ال رجوع لكم

  ِمكُْم َهاذَآ إِنَّا َنِسيَناكُْم َوذُوقُواْ َعذَاَب الُْخلِْد بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَفَذُوقُواْ بَِما َنِسيُتمْ ِلقَآَء َيْو
  املسألة األوىل قوله فَذُوقُواْ بَِما َنِسيُتْم لِقَاء لقاء حيتمل أن يكون منصوباً بذوقوا أي ذوقوا لقاء يومكم

األعراف ( منهم بقوله أَلَْسَت بَِرّبكُْم قَالُواْ َبلَى  مبا نسيتم وعلى هذا حيتمل أن يكون املنسي هو امليثاق الذي أخذ
أو مبا يف الفطرة من الوحدانية فينسى باإلقبال على الدنيا واالشتغال هبا وحيتمل أن يكون منصوباً بقوله )  ١٧٢

م أوالً إذا جهل آخراً َنِسيُتْم أي مبا نسيتم لقاء هذا اليوم ذوقوا وعلى هذا لو قال قائل النسيان ال يكون إال يف املعلو
نقول ملا ظهرت براهينه فكأنه ظهر وعلم وملا تركوه بعد الظهور ذكر بلفظ النسيان إشارة إىل كوهنم منكرين ألمر 

  ظاهر كمن ينكر أمراً كان قد علمه
لقاء هذا اليوم املسألة الثانية قوله تعاىل هذا حيتمل ثالثة أوجه أحدها أن يكون إشارة إىل اليوم أي فذوقوا مبا نسيتم 

وثانيها أن يكون إشارة إىل لقاء اليوم أي فذوقوا مبا نسيتم هذا اللقاء وثالثها أن يكون إشارة إىل العذاب أي فذوقوا 
هذا العذاب مبا نسيتم لقاء يومكم مث قال إنا نسيناكم أي تركناكم بالكلية غري ملتفت إليكم كما يفعله الناسي 

م من تركه إياهم كما يترك الناسي وهو خلود العذاب ألن من ال خيلصه اهللا فال قطعاً لرجائكم مث ذكر ما يلز
  خالص له فقال َوذُوقُواْ َعذَاَب الْخُلِْد بَِما كُنُتمْ َتْعَملُونَ

  ُهْم الَ َيسَْتكْبُِرونَإِنََّما ُيْؤِمُن بِأاَياِتَنا الَِّذيَن إِذَا ذُكِّرُواْ بَِها َخرُّواْ ُسجَّداً َوسَبَُّحواْ بَِحْمِد َربِّهِْم َو
إشارة إىل أن اإلميان باآليات كاحلاصل وإمنا ينساه البعض فإذا ذكر هبا خّر ساجداً له يعين انقادت أعضاؤه له وسبح 
حبمده يعين وحيرك لسانه بتنزيهه عن الشرك وهم ال يستكربون يعين وكان قلبه خاشعاً ال يتكرب ومن ال يستكرب عن 

  حقاً عبادته فهو املؤمن
  َتَتَجافَى ُجنُوبُُهْم َعنِ الَْمضَاجِعِ َيْدُعونَ َربَُّهْم َخْوفاً َوطََمعاً َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ

يعين بالليل قليالً ما يهجعون وقوله َيْدُعونَ رَبَُّهْم أي يصلون فإن الدعاء والصالة من باب واحد يف املعىن أو يطلبونه 
ن الطلب قد يكون بالصالة واحلمل على األول أوىل ألنه قال بعده َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ ويف وهذا ال ينايف األول أل

البقرة ( أكثر املواضع اليت ذكر فيها الزكاة ذكر الصالة قبلها كقوله تعاىل َوُيِقيُمونَ الصَّلواةَ  َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ 
ا حيتمل أن يكون مفعوالً له وحيتمل أن يكون حاالً أي خائفني طامعني كقولك جاؤين زوراً وقوله َخْوفًا َوطََمًع)  ٣

أي زائرين وكأن يف اآلية األوىل إشارة إىل املرتبة العالية وهي العبادة لوجه اهللا تعاىل مع الذهول عن اخلوف والطمع 
فإنه يدل على أن عند جمرد الذكر يوجد منهم السجود وإن )  ١٥السجدة ( بدليل قوله تعاىل إِذَا ذُكُّرواْ بَِها َخرُّواْ 

مل يكن خوف وطمع ويف اآلية الثانية إشارة إىل املرتبتني األخريتني وهي العبادة خوفاً كمن خيدم امللك اجلبار خمافة 
  سطوته أو خيدم امللك اجلواد طمعاً يف بره مث بني ما يكون هلم جزاء فعلهم



  آ أُْخِفىَ  لَُهم مِّن قُرَّةِ  أَْعُينٍ َجَزآًء بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَفَالَ َتْعلَُم نَفٌْس مَّ
يعين مما تقر العني عنده وال تلتفت إىل غريه يقال إن هذا ال يدخل يف عيين يعين عيين تطلع إىل غريه فإذا مل يبق تطلع 

هذا فيه لطيفة وهي أن من العبد شيئاً للعني إىل شيء آخر مل يبق للعني مسرح إىل غريه فتقر جزاء حبكم الوعد و
وهو العمل الصاحل ومن اهللا أشياء سابقة من اخللق والرزق وغريمها وأشياء الحقة من الثواب واإلكرام فلله تعاىل أن 
يقول جزاء اإلحسان إحسان وأنا أحسنت أوال والعبد أحسن يف مقابلته فالثواب تفضل ومنحة من غري عوض وله 

ول تفضالً ال أطلب عليه جزاء فإذا أتى العبد بالعمل الصاحل فليس عليه شيء ألين أبرأته مما أن يقول جعلت األ
عليه من النعم فكان هو آتياً باحلسنة ابتداء وجزاء اإلحسان إحسان فأجعل الثواب جزاء كالمها جائز لكن غاية 

لو قيل له بأن فعلك جزاء فال تستحق جزاء  الكرم أن جيعل األول هبة وجيعل الثاين مقابالً وعوضاً ألن العبد ضعيف
وإمنا اهللا يتفضل يثق ولكن ال يطمئن قلبه وإذا قيل له األول غري حمسوب عليك والذي أتيت به أنت به باد ولك 

عليه استحقاق ثواب يثق ويطمئن مث إذا عرف أن هذا من فضل اهللا فالواجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء 
ة وال أستحق به جزاء فإذا أثابه اهللا تعاىل يقول الذي أتيت به كان جزاء وهذا ابتداء إحسان من اهللا نعم اهللا السابق

تعاىل يستحق محداً وشكراً فيأيت حبسنة فيقول اهللا إين أحسنت إليه جزاء فعله األول وما فعلت أوال ال أطلب له 
ى هذا ال تنقطع املعاملة بني العبد والرب ومثله يف الشاهد جزاء فيجازيه ثالثاً فيشكر العبد ثالثاً فيجازيه رابعاً وعل

اثنان حتابا فأهدى أحدمها إىل اآلخر هدية ونسيها واملهدي إليه يتذكرها فأهدى إىل املهدي عوضاً فرآه املهدي 
ة وهذه هدية ما األول ابتداء لنسيانه ما أهداه إليه فجازاه هبدية فقال احملب اآلخر ما أهديته كان جزاء هلديته السابق

عوضتها فيعوض ويعوض عنه احملب اآلخر ويتسلسل األمر بينهما وال ينقطع التهادي والتحاب خبالف من أرسل إىل 
واحد هدية وهو يتذكرها فإذا بعث إليه املهدي إليه عوضاً يقول املهدي هذا عوض ما أهديت إليه فيسكت ويترك 

امة وإن ارتفعت لكن الذكر والشكر والعبادة ال ترتفع بل العبد يعبد اإلهداء فينقطع واعلم أن التكاليف يوم القي
ربه يف اجلنة أكثر مما يعبده يف الدنيا وكيف ال وقد صار حاله مثل حال املالئكة الذين قال يف حقهم ُيسَّبُحونَ الْلَّْيلَ 

ست عليهم بتكليف بل هي مبقتضى الطبع ومن غاية ما يف الباب أن العبادة لي)  ٢٠األنبياء ( َوالنََّهاَر الَ َيفُْتُرونَ 
مجلة األسباب املوحبة لدوام نعيم اجلنة هذا وكيف ال وخدمة امللوك لذة وشرف فال تترك وإن قرب العبد منه بل 

  تزداد لذهتا
لصَّاِلَحاِت فَلَُهْم جَنَّاُت الَْمأَْوى ُنُزالً بَِما أَفََمن كَانَ ُمْؤِمناً كََمن كَانَ فَاِسقاً الَّ َيْسَتُوونَ أَمَّا الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ ا

 ِفيَها َوِقيلَ لَُهْم ذُوقُواْ َعذَابَ كَاُنواْ َيْعَملُونَ َوأَمَّا الَِّذيَن فََسقُواْ فََمأَْواُهُم النَّاُر كُلََّمآ أَرَاُدوا أَن َيْخُرجُواُ ِمْنَهآ أُِعيدُواْ
  ذُِّبونَالنَّارِ الَِّذي كُنُتْم بِهِ ُتكَ

ملا بني حال اجملرم واملؤمن قال للعاقل هل يستوي الفريقان مث بني أهنما ال يستويان مث بني عدم االستواء على سبيل 
ن ابتداء ال التفصيل فقال أَمَّا الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت فَلَُهْم َجنَّاتُ الَْمأَْوى إشارة إىل ما ذكرنا أن اهللا أحس

عوض فلما آمن العبد وعمل صاحلاً قبله منه كأنه ابتداء فجازاه بأن أعطاه اجلنة مث قال تعاىل نُُزالً إشارة إىل أن ل
بعدها أشياء ألن النزل ما يعطي امللك النازل وقت نزوله قبل أن جيعل له راتباً أو يكتب له خبزاً وقوله بَِما كَاُنواْ 

اىل َوأَمَّا الَِّذيَن فََسقُواْ فََمأَْواُهُم النَّاُر كُلََّما أََرادُواْ أَن َيخُْرُجواُ ِمْنَها إشارة إىل حال َيْعَملُونَ حيقق ما ذكرنا وقوله تع
الكافر وقد ذكرنا مراراً أن العمل الصاحل له مع اإلميان أثر أما الكفر إذا جاء فال التفات إىل األعمال فلم يقل وأما 

املراد من فسقوا كفروا ولو جعل العقاب يف مقابلة الكفر والعمل لظن أن جمرد الذين فسقوا وعملوا السيآت ألن 
الكفر ال عقاب عليه وقوله يف حق املؤمنني لَُهْم بالم التمليك زيادة إكرام ألن من قال لغريه اسكن هذه الدار يكون 



على نسبة امللكية إليه وليس له ذلك حمموالً على العارية وله استرداده وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك حمموال 
استرداده حبكم قوله وكذلك يف قوله لَُهْم َجنَّاُت أال ترى أنه تعاىل ملا أسكن آدم اجلنة وكان يف علمه أنه خيرجه منها 

ها قال ومل يقل لكما اجلنة ويف اآلخرة ملا مل يكن للمؤمنني خروج عن)  ٣٥البقرة ( قال اْسكُْن أَنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ  
واْ إشارة إىل معىن حكمي لَكُْم الَْجنَّةِ  و لَُهْم َجنَّاُت وقوله كُلََّما أَرَاُدواْ أَن َيْخُرجُواُ ِمْنَها أُعِيُدواْ ِفيَها َوقِيلَ لَُهْم ذُوقُ

ة إىل حرارة وهو أن املؤمل إذا متكن واألمل إذا امتد مل يبق به شعور تام وهلذا قال األطباء إن حرارة محى الدق بالنسب
احلمى البلغمية نسبة النار إىل املاء املسخن مث إن املدقوق ال حيس من احلرارة مبا حيس به من به احلمى البلغمية 

لتمكن الدق وقرب العهد بظهور حرارة احلمى البلغمية وكذلك اإلنسان إذا وضع يده يف ماء بارد يتأمل من الربد 
طل عنه ذلك األمل الشديد مع فساد مزاجه إذا علمت هذا فقوله كُلََّما أَرَاُدواْ أَن فإذا صرب زماناً طويالً تثلج يده ويب

َيْخُرجُواُ ِمْنَها أُعِيُدواْ ِفيَها إشارة إىل أن اإلله ال يسكن عنهم بل يرد عليهم يف كل حال أمر مؤمل جيدد وقوله ذُوقُواْ 
ر ما ذكرنا ومعناه أهنم يف الدنيا كانوا يكذبون بعذاب النار فلما ذاقوه كان َعذَاَب النَّارِ الَِّذي كُنُتْم بِهِ ُتكَذُّبونَ يقر

أشد إيالماً ألن من ال يتوقع شيئاً فيصيبه يكون أشد تأثرياً مث إهنم يف اآلخرة كما يف الدنيا جيزمون أن ال عذاب إال 
ول وكانوا يكذبون به بقوهلم ال وقد وصل إليهم وال يتوقعون شيئاً آخر من العذاب فريد عليهم عذاب أشد من األ

عذاب فوق ما حنن فيه فاذن معىن قوله تعاىل ذُوقُواْ َعذَاَب النَّارِ الَِّذي كُنُتْم بِِه ُتكَذُّبونَ ليس مقتصراً على تكذيبهم 
اباً كذبتم به من قبل أما يف الذي كان يف الدنيا بل كُلََّما أََرادُواْ أَن َيْخُرجُواُ ِمْنَها أُِعيدُواْ ِفيَها وقيل هلم ذوقوا عذ
  الدنيا بقولكم ال عذاب يف اآلخرة وأما يف اآلخرة فبقولكم ال عذاب فوق ما حنن فيه

  َولَُنِذيقَنَُّهْم مَِّن الَْعذَابِ االٌّ ْدَنى ُدونَ الَْعذَابِ االٌّ كَْبرِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ

الدنيا ال نسبة له إىل عذاب اآلخرة ألن عذاب الدنيا ال  يعين قبل عذاب اآلخرة نذيقهم عذاب الدنيا فإن عذاب
يكون شديداً وال يكون مديداً فإن العذاب الشديد يف الدنيا يهلك فيموت املعذب ويستريح منه فال ميتد وإن أراد 

  لتاناملعذب أن ميتد عذاب املعذب ال يعذبه بعذاب يف غاية الشدة وأما عذاب اآلخرة فشديد ومديد ويف اآلية مسأ
إحدامها قوله تعاىل َولَُنِذيقَنَُّهْم ّمَن الَْعذَابِ االْْدَنى يف مقابلته العذاب األقصى والعذاب األكرب يف مقابلته العذاب 

األصغر فما احلكمة يف مقابلة األدىن باألكرب فنقول حصل يف عذاب الدنيا أمران أحدمها أنه قريب واآلخر أنه قليل 
ة أيضاً أمرانأحدمها أنه بعيد واآلخر أنه عظيم كثري لكن القرب يف عذاب الدنيا هو صغري وحصل يف عذاب اآلخر

الذي يصلح للتخويف به فإن العذاب العاجل وإن كان قليالً قد حيترز منه بعض الناس أكثر مما حيترز من العذاب 
العظيم اآلجل وأما يف الشديد إذا كان آجال وكذا الثواب العاجل قد يرغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب 

عذاب اآلخرة فالذي يصلح للتخويف به هو العظيم والكبري ال البعيد ملا بينا فقال يف عذاب الدنيا الَْعذَابِ االْدَْنى 
ما كان حيترز عنه لصغره وعدم فهم كونه عاجالً وقال ) لنذيقنهم من العذاب األصغر ( ليحترز العاقل عنه ولو قال 

كرب لذلك املعىن ولو قال دون العذاب األبعد األقصى ملا حصل التخويف به مثل ما حيصل يف عذاب اآلخرة األ
بوصفه بالكرب وباجلملة فقد اختار اهللا تعاىل يف العذابني الوصف الذي هو أصلح للتخويف من الوصفني اآلخرين 

  فيهما حلكمة بالغة
ه الترجى واهللا تعاىل حمال ذلك عليه فما احلكمة فيه نقول فيه املسألة الثانية قوله تعاىل لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ لعل هذ

يعين تركناكم كما يترك )  ١٤السجدة ( وجهان أحدمها معناه لنذيبقنهم إذاقة الراجني كقوله تعاىل إِنَّا َنسِيَناكُْم 
وثانيهما معناه  الناسي حيث ال يلتفت إليه أصال فكذلك ههنا نذيقهم على الوجه الذي يفعل بالراجي من التدريج

نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل لعلهم يرجعون بسببه ونزيد وجهاً آخر من عندنا وهو أن كل فعل يتلوه أمر 



مطلوب من ذلك الفعل يصح تعليل ذلك الفعل بذلك األمر كما يقال فالن اجتر لريبح مث إن هذا التعليل إن كان يف 
عل نظراً إىل نفس الفعل وإن حصل اجلزم والعلم بناء على أمر من موضع ال حيصل اجلزم حبصول األمر من الف

خارج فإنه يصح أن يقال يفعل كذا رجاء كذا كما يقال يتجر رجاء أن يربح وإن حصل للتاجر جزم بالربح ال 
فعل ال يقدح ذلك يف صحة قولنا يرجو ملا أن اجلزم غري حاصل نظراً إىل التجارة وإن كان اجلزم حاصالً نظراً إىل ال

يصح أن يقال يرجو وإن كان ذلك اجلزم حيتمل خالفه كقول القائل فالن حز رقبة عدوه رجاء أن ميوت ال يصح 
حلصوله اجلزم باملوت عقيب احلز نظراً إليه وإن أمكن أن ال ميوت نظراً إىل قدرة اهللا تعاىل ويصحح قولنا قوله تعاىل 

مع أنه كان عاملاً باملغفرة لكن ملا مل يكن اجلزم )  ٨٢الشعراء ( َر ِلى َخِطيئَِتى يف حق إبراهيم وَالَِّذى أَطَْمُع أَن َيغِْف
مع أن اجلزم به )  ٣٦العنكبوت ( حاصالً من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعاىل َواْرُجواْ الَْيْوَم االِْخَر 

ُهْم فإن نظرنا إىل الفعل ال يلزم اجلزم فإن من التعذيب الزم إذا علم ما ذكرنا فنقول يف كل صورة قال اهللا تعاىل لََعلَّ
ال يلزم الرجوع لزوماً بيناً فصح قولنا يرجو وإن كان علمه حاصالً مبا يكون غاية ما يف الباب أن الرجاء يف أكثر 

الترجي جيوز  األمر استعمل فيما ال يكون األمر معلوماً فأوهم أن ال جيوز اإلطالق يف حق اهللا تعاىل وليس كذلك بل
  يف حق اهللا تعاىل وال يلزم منه عدم العلم وإمنا يلزم عدم اجلزم بناء على ذلك

  الفعل وعلم اهللا ليس مستفاداً من الفعل فيصح حقيقة الترجي يف حقه على ما ذكرنا من املعىن
الُْمْجرِِمَني ُمنَتِقُمونَ َولَقَْد ءَاَتيَْنا ُموَسى الِْكتَاَب فَالَ َتكُن ِفى  َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن ذُكَِّر بِأاَياِت َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض َعنَْهآ إِنَّا ِمَن

  ا صََبُرواْ َوكَانُواْ بِأاَياتَِنا ُيوِقُنونَِمْرَيةٍ  مِّن لِّقَآِئِه َوَجَعلَْناُه ُهًدى لَِّبنِى إِسَْراءِيلَ َوَجَعلَْنا ِمنُْهْم أَِئمَّةً  َيْهُدونَ بِأَْمرَِنا لَمَّ
آيات قوله تعاىل َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن ذُكَّر بِئَاَياِت َرّبِه ثُمَّ أَعَْرَض َعْنَها يعين لنذيقنهم وال يرجعون فيكونون قد ذكروا ب

اهللا من النعم أوال والنقم ثانياً ومل يؤمنوا فال أظلم منهم أحد ألن من يكفر باهللا ظامل فإن اهللا لذوي البصائر ظاهر ال 
تنري الباطن إىل شاهد يشهد عليه بل هو شهيد على كل شيء كما قال تعاىل أََو لَْم َيكْفِ بِرَّبَك أَنَُّه َعلَى حيتاج املس

أي دليلك اهللا ال حيتاج املستنري الباطن إىل دليل على اهللا وهلذا قال بعض العارفني )  ٥٣فصلت ( كُلّ َشىْ ء َشهِيٌد 
فسائر املوجودات سواء كان فيها نفع أو ضر كاف يف معرفة اهللا كما قال  رأيت اهللا قبل كل شيء فمن مل يكفه اهللا

فإن مل يكفهم ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة وباطنة )  ٥٣فصلت ( تعاىل َسنُرِيهِْم ءايَاِتَنا ِفى االْفَاقِ َوِفى أَنفُسِهِْم 
فهو متوسط والثالث الذي مل تكفه اآلفاق  فاألول الذي ال حيتاج إىل غري اهللا هو عدل والثاين الذي حيتاج إىل دليل

ظامل والرابع الذي مل تقنعه النعم أظلم من ذلك الظامل وقد يكون أظلم منه آخر وهو الذي إذا أذيق العذاب ال يرحع 
عن ضاللته فإن األكثر كان من صفتهم أهنم إذا مسهم ضر دعوا رهبم منيبني إليه فهذا ملا عذب ومل يرجع فال أظلم 

  ال فقال َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن ذُكَّر بِئَايَاِت َرّبهِ ثُمَّ أَعَْرَض َعْنهَامنه أص
  مث قال تعاىل إِنَّا ِمَن الُْمْجرِِمَني مُنَتِقُمونَ أي ملا مل ينفعهم العذاب األدىن فأنا منتقم منهم بالعذاب األكرب

ول الثالثة على ما بيناه عاد إىل األصل الذي بدأ به وهو الرسالة مث قال تعاىل َولَقَْد ءاَتْيَنا مُوَسى الِْكَتاَب ملا قرر األص
)  ٩األحقاف ( وقال قُلْ َما كُنتُ بِْدعاً ّمَن الرُُّسلِ )  ٤٦القصص ( املذكورة يف قوله لُِتنِذَر قَْوماً مَّا أََتاُهم ّمن نَّذِيرٍ 

ووجود من كان على ) اهللا عليه وسلم  صلى( بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بينهم موسى لقربه من النيب 
دينه إلزاماً هلم وإمنا مل خيتر عيسى عليه السالم للذكر واالستدالل ألن اليهود ما كانوا يوافقون على نبوته وأما 
ل معناه النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السالم فتمسك باجملمع عليه وقوله فَالَ َتكُن ِفى ِمْرَيةٍ  ّمن لّقَاِئِه قي

فال تكن يف شك من لقاء موسى فإنك تراه وتلقاه وقيل بأنه رآه ليلة املعراج وقيل معناه فال تكن يف شك من لقاء 



الكتاب فإنك تلقاه كما لقي موسى الكتاب وحيتمل أن تكون اآلية واردة ال للتقرير بل لتسلية النيب عليه السالم 
  قومه حزن عليهم فقيل له فإنه ملا أتى بكل آية وذكر هبا وأعرض عنها

تذكر حال موسى وال حتزن فإنه لقي ما لقيت وأوذي كما أوذيت وعلى هذا فاختيار موسى عليه السالم حلكمة 
وهي أن أحداً من األنبياء مل يؤذه قومه إال الذين مل يؤمنوا به وأما الذين آمنوا به فلم خيالفوه غري قوم موسى فإن مل 

وغريه ومن آمن به من بين إسرائيل أيضاً آذاه باملخالفة وطلب أشياء منه مثل طلب رؤية يؤمن به آذاه مثل فرعون 
مث بني له أن هدايته غري خالية عن املنفعة كما أنه مل )  ٢٤املائدة ( اهللا جهرة ومثل قوله اذَْهْب أَنَت َورَبَُّك فَقَاِتال 
راءيلَ َوَجَعلَْنا مِْنُهْم أَِئمَّةً  َيْهُدونَ بِأَْمرَِنا فحيث جعل اهللا كتاب موسى ختل هداية موسى فقال َوَجَعلَْناُه ُهًدى لَِنبِىّ  إِْس

( هدى وجعل منهم أئمة يهدون كذلك جيعل كتابك هدى وجيعل من أمتك صحابة يهدون كما قال عليه السالم 
َبرُواْ َوكَاُنواْ بِئَاَياِتَنا ُيوِقُنونَ مث بني أن ذلك حيصل بالصرب فقال لَمَّا َص) أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 
  فكذلك اصربوا وآمنوا بأن وعد اهللا حق

ْهلَكَْنا ِمن قَْبِلهِْم مَِّن الْقُُروِن إِنَّ رَبََّك ُهَو َيفِْصلُ َبيَْنُهْم َيْوَم الْقََياَمةِ  ِفيَما كَاُنواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَ أَوَلَْم َيْهدِ لَُهْم كَْم أَ
  نَ ِفى َمَساكِنِهِْم إِنَّ ِفى ذَِلكَ الّيَاٍت أَفَالَ َيْسَمُعونََيْمُشو

و أنه ملا قال تعاىل قوله إِنَّ رَبََّك ُهَو َيفِْصلُ َبيَْنُهْم َيْوَم الْقََياَمةِ  ِفيَما كَاُنواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَ هذا يصلح جواباً لسؤال وه
ن لقائل أن يقول كيف كانوا يهدون وهم اختلفوا وصاروا فرقاً وسبيل احلق واحد َوَجَعلَْنا ِمْنُهمْ أَِئمَّةً  َيْهُدونَ كا

فقال فيهم هداة واهللا بني املبتدع من املتبع كما يبني املؤمن من الكافر يوم القيامة وفيه وجه آخر وهو أن اهللا تعاىل 
فينبغي أن ال يأمن من آمن وإن مل  بني أنه يفصل بني املختلفني من أمة واحدة كما يفصل بني املختلفني من األمم

  جيتهد فإن املبتدع معذب كالكافر غاية ما يف الباب أن عذاب الكافر أشد وآمل وأمد وأدوم
َتابَ ا مُوَسى الِْكمث قال تعاىل أََو لَْم َيْهدِ لَُهْم كََما أَهْلَكَْنا ِمن قَْبِلهِْم ّمَن الْقُُروِن قد ذكرنا أن قوله تعاىل َولَقَْد ءاَتْيَن

( وإعادة لبيان ما سبق يف قوله ِلتُنِذَر قَْوماً مَّا أََتاُهم ّمن نَِّذيرٍ ّمن قَْبِلَك ) صلى اهللا عليه وسلم ( تقرير لرسالة حممد 
ه وملا أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد فقال تعاىل أََو لَْم يَْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا ِمن قَْبِلهِْم وقول)  ٤٦القصص 

َيْمُشونَ ِفى َمَساكِنِهِْم زيادة إبانة أي مساكن املهلكني دالة على حاهلم وأنتم متشون فيها وتبصروهنا وقوله تعاىل إِنَّ 
ِفى ذَِلَك الَيَاٍت أَفَالَ َيْسَمُعونَ اعترب فيه السمع ألهنم ما كان هلم قوة اإلدراك بأنفسهم واالستنباط بعقوهلم فقال أفال 

  س هلم درجة املتعلم الذي يسمع الشيء ويفهمهيسمعون يعين لي

سُُهْم أَفَالَ ُيْبِصُرونَ َوَيقُولُونَ أَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّا َنسُوُق الَْمآَء إِلَى األرض الُْجُرزِ فَُنْخرُِج بِهِ َزْرعاً َتأْكُلُ ِمْنُه أَْنَعامُُهْم وَأَنفُ
  َمَتى َهاذَا الْفَْتُح إِن كُنُتْم َصاِدقَِني

اْ أَنَّا َنسُوُق الَْماء إِلَى االْْرضِ الْجُُرزِ ملا بني اإلهالك وهو اإلماتة بني اإلحياء ليكون إشارة إىل أن ه تعاىل أََو لَْم َيرَْوقول
الضر والنفع بيد اهللا واجلرز األرض اليابسة اليت ال نبات فيها واجلرز هو القطع وكأهنا املقطوع عنها املاء والنبات مث 

َتأْكُلُ ِمْنُه أَْنَعامُُهْم َوأَنفُسُُهْم قدم األنعام على األنفس يف األكل لوجوه أحدها أن الزرع  قال تعاىل فَُنْخرُِج بِهِ َزْرعاً
أول ما ينبت يصلح للدواب وال يصلح لإلنسان والثاين وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو ال بد منه وأما غذاء 

ان يأكل من احليوان الثالث إشارة إىل أن األكل اإلنسان فقد حيصل من احليوان فكأن احليوان يأكل الزرع مث اإلنس
من ذوات الدواب واإلنسان يأكل حبيوانيته أو مبا فيه من القوة العقلية فكماله بالعبادة مث قال تعاىل أَفَالَ ُيْبِصُرونَ 

عاىل َوَيقُولُونَ ألن األمر يرى خبالف حال املاضني فإهنا كانت مسموعة مث ملا بني الرسالة والتوحيد بني احلشر بقوله ت



َمَتى َهاذَا الْفَْتُح إِن كُنُتْم َصاِدِقَني إىل آخر السورة فصار ترتيب آخر السورة كترتيب أوهلا حيث ذكر الرسالة يف 
وذكر التوحيد )  ٨٧البقرة ( ويف آخرها بقوله َولَقَْد ءاَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب )  ٤٦القصص ( أوهلا بقوله ِلتُنِذَر قَْوماً 

نيٍ ويف آخر بقوله الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض وقوله الَِّذى أَْحَسَن كُلَّ َشىْ ء َخلَقَُه َوَبَدأَ َخلَْق اإلِْنَساِن ِمن ِط
أَءذَا َضلَلَْنا ِفى السورة ذكره بقوله أََو لَمْ َيْهدِ لَُهْم وقوله أََو لَْم َيَرْواْ أَنَّا َنسُوُق وذكر احلشر يف أوهلا بقوله َوقَالُواْ 

  ويف آخرها بقوله َوَيقُولُونَ مََتى َهاذَا الْفَْتُح)  ١٠السجدة ( االْْرضِ 
  قُلْ َيْوَم الْفَْتحِ الَ َينفَُع الَِّذيَن كَفَُروا إَِيَمانُُهْم َوالَ ُهمْ ُينظَُرونَ

  فَأَْعرِْض َعْنُهْم وَانَتِظرْ إِنَُّهْم مُّنَتِظُرونَ
ميان َيْوَم الْفَْتحِ الَ َينفَعُ الَِّذيَن كَفَُرواْ إَِيَماُنُهْم َوالَ ُهْم ُينظَُرونَ أي ال يقبل إمياهنم يف تلك احلالة ألن اإلقوله تعاىل قُلْ 

املقبول هو الذي يكون يف دار الدنيا وال ينظرون أي ال ميهلون باإلعادة إىل الدنيا ليؤمنوا فيقبل إمياهنم مث ملا بني 
الدالئل ومل ينفعهم قال تعاىل فَأَْعرِْض َعنُْهْم أي ال تناظرهم بعد ذلك وإمنا الطريق بعد هذا القتال املسائل وأتقن 

وقوله َوانتَِظْر إِنَُّهْم مُّنَتِظُرونَ حيتمل وجوهاً أحدها وانتظر هالكهم فإهنم ينتظرون هالكك وعلى هذا فرق بني 
بأمر اهللا تعاىل بعد وعده وانتظارهم بتسويل أنفسهم والتعويل ) لم صلى اهللا عليه وس( االنتظارين ألن انتظار النيب 

على الشيطان وثانيها وانتظر النصر من اهللا فإهنم ينتظرون النصر من آهلتهم وفرق بني االنتظارين وثالثها وانتظر 
وقالوا مََتى َهاذَا الَْوْعدُ )  ٧٠ف األعرا( عذاهبم بنفسك فإهنم ينتظرونه بلفظهم استهزاء كما قالوا فَأِْتَنا بَِما تَِعُدَنا 

إىل غري ذلك واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب واحلمد هللا رب العاملني )  ٧١النمل ( إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني 
  وصالته على سيد املرسلني حممد النيب وآله وصحبه أمجعني وعلى أزواجه الطاهرات أمهات املؤمنني

  الَ َينفَُع الَِّذيَن كَفَُروا إَِيَمانُُهْم َوالَ ُهمْ ُينظَُرونَ قُلْ َيْوَم الْفَْتحِ
  فَأَْعرِْض َعْنُهْم وَانَتِظرْ إِنَُّهْم مُّنَتِظُرونَ

ة ألن اإلميان ك احلالقوله تعاىل قُلْ َيْوَم الْفَْتحِ الَ َينفَعُ الَِّذيَن كَفَُرواْ إَِيَماُنُهْم َوالَ ُهْم ُينظَُرونَ أي ال يقبل إمياهنم يف تل
املقبول هو الذي يكون يف دار الدنيا وال ينظرون أي ال ميهلون باإلعادة إىل الدنيا ليؤمنوا فيقبل إمياهنم مث ملا بني 
املسائل وأتقن الدالئل ومل ينفعهم قال تعاىل فَأَْعرِْض َعنُْهْم أي ال تناظرهم بعد ذلك وإمنا الطريق بعد هذا القتال 

إِنَُّهْم مُّنَتِظُرونَ حيتمل وجوهاً أحدها وانتظر هالكهم فإهنم ينتظرون هالكك وعلى هذا فرق بني وقوله َوانتَِظْر 
بأمر اهللا تعاىل بعد وعده وانتظارهم بتسويل أنفسهم والتعويل ) صلى اهللا عليه وسلم ( االنتظارين ألن انتظار النيب 

ن النصر من آهلتهم وفرق بني االنتظارين وثالثها وانتظر على الشيطان وثانيها وانتظر النصر من اهللا فإهنم ينتظرو
وقالوا مََتى َهاذَا الَْوْعدُ )  ٧٠األعراف ( عذاهبم بنفسك فإهنم ينتظرونه بلفظهم استهزاء كما قالوا فَأِْتَنا بَِما تَِعُدَنا 

واملآب واحلمد هللا رب العاملني  إىل غري ذلك واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع)  ٧١النمل ( إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني 
  وصالته على سيد املرسلني حممد النيب وآله وصحبه أمجعني وعلى أزواجه الطاهرات أمهات املؤمنني

  سورة األحزاب

  سبعون وثالث آيات وهي مدنية بإمجاع
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الُْمَناِفِقَني إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماًيأَيَُّها النَّبِى ِّ اتَّقِ اللََّه َوالَ تُِطعِ الْكَافِرِيَن َو
  قوله تعاىل مُّنَتِظُرونَ ياأَيَُّها النَّبِىّ  اتَّقِ اللََّه يف تفسري اآلية مسائل



األوىل يف الفرق بني النداء واملنادى بقوله يا رجل ويا أيها الرجل وقد قيل فيه ما قيل وحنن نقول قول القائل يا 
النداء وقوله يا أيها الرجل يدل على ذلك أيضاً وينىبء عن خطر خطب املنادي له أو غفلة املنادى رجل يدل على 

جعل املنادى غري معلوم أوالً فيكون كل سامع متطلعاً إىل املنادى ) يا أي ( أما الثاين فمذكور وأما األول فألن قوله 
قال يا زيد أو يا رجل ال يلتفت إىل جانب املنادى إال فإذا خص واحداً كان يف ذلك إنباء الكل لتطلعهم إليه وإذا 

املذكور إذا علم هذا فنقول فَلَْيْنظُْر أَيَُّها ال جيوز محله على غفلة النيب ألن قوله النَّبِىّ  ينايف الغفلة ألن النيب عليه 
  السالم خبري فال يكون غافالً فيجب محله على خطر اخلطب

ال يكون إال عند عدم اشتغال املأمور باملأمور به إذ ال يصلح أن يقال للجالس اجلس املسألة الثانية األمر بالشيء 
وللساكت اسكت والنيب عليه السالم كان متقياً فما الوجه فيه نقول فيه وجهان احدمها منقول وهو أنه أمر 

كت قد أصبت فاسكت باملداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس ههنا إىل أن أجيئك ويقول القائل للسا
تسلم أي دم على ما أنت عليه والثاين وهو معقول لطيف وهو أن امللك يتقي منه عباده على ثالثة أوجه بعضهم 
خياف من عقابه وبعضهم خياف من قطع ثوابه وثالث خياف من احتجابه فالنيب مل يؤمر بالتقوى باملعىن األول وال 

يأمنه ما دام يف الدنيا وكيف واألمور الدنيوية شاغلة واآلدمي يف الدنيا تارة مع باملعىن الثاين وأما الثالث فاملخلص ال 
فصلت ( اهللا وأخرى مقبل على ما البد منه وإن كان معه اهللا وإىل هذا إشارة بقوله إِنََّما أََناْ َبَشٌر ّمثْلُكُْم يُوِحى إِلَى َّ 

  يعين يرفع احلجاب عين)  ٦

 منكم فاألمر بالتقوى يوجب استدامة احلضور الوجه الثاين هو أن النيب عليه وقت الوحي مث أعود إليكم كأين
الصالة والسالم كل حلظة كان يزداد علمه ومرتبته حىت كان حاله فيما مضى بالنسبة إىل ما هو فيه تركا لألفضل 

ذا أشار عليه الصالة والسالم فكان له يف كل ساعة تقوى متجددة فقوله اتَّقِ اللََّه على هذا أمر مبا ليس فيه وإىل ه
وألنه طلب من ربه بأمر اهللا إياه به زيادة العلم حيث قال َوقُل رَّّب زِْدنِى ) من استوى يوماه فهو مغبون ( بقوله 
إنه ليغان على قليب فأستغفر اهللا يف ( وأيضاً إىل هذا وقعت اإلشارة بقوله عليه الصالة والسالم )  ١١٤طه ( ِعلْماً 

( يعين يتجدد له مقام يقول الذي أتيت به من الشكر والعبادة مل يكن شيئاً إذا علم هذا فالنيب ) عني مرة اليوم سب
كان قد وقع له خوف ما يسري من جهة ألسنة )  ٦فصلت ( حبكم إِنََّما أََناْ َبَشٌر ّمثْلُكُْم ) صلى اهللا عليه وسلم 

فأمره اهللا )  ٣٧األحزاب ( َتْخَشى النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَن َتْخشَاُه الكفار واملنافقني ومن أيديهم بدليل قوله تعاىل َو
بتقوى أخرى فوق ما يتقيه حبيث تنسيه اخللق وال يريد إال احلق وزاد اهللا به درجته فكان ذلك بشارة له يف 

تقوى اآلحاد أو تقوى األوتاد بل ال يقنع  مُّنَتِظُرونَ ياأَيَُّها النَّبِىّ  أنت ما بقيت يف الدرجة اليت يقنع منك بتقوى مثل
منك إال بتقوى تنسيك نفسك أال ترى أن اإلنسان إذا كان خياف فوت مال إن هجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل 
عن املال ويهرب ويتركه فكذلك النيب عليه الصالة والسالم أمر مبثل هذه التقوى ومع هذه التقوى ال يبقى اخلوف 

وخرج هذا خمرج قول القائل ملن خياف زيد أو عمراً خف عمراً فإن زيداً ال يقدر عليك إذا كان من أحد غري اهللا 
عمرو معك فال يكون ذلك أمراً باخلوف من عمرو فإنه خياف وإمنا يكون ذلك هنياً عن اخلوف من زيد يف ضمن 

  األمر بزيادة اخلوف من عمرو حىت ينسيه زيداً
  كَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني يقرر قولنا أي اتق اهللا تقوى متنعك من طاعتهممث قوله تعاىل َوالَ ُتِطعِ الْ

ينبغي أن ال يطيع أحداً غري ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة مل خص الكافرين واملنافقني بالذكر مع أن النيب 
النيب عليه الصالة والسالم االتباع  اهللا نقول لوجهني أحدمها أن ذكر الغري ال حاجة إليه ألن غريمها ال يطلب من

وال يتوقع أن يصري النيب عليه السالم مطيعاً له بل يقصد اتباعه وال يكون عنده إال مطاعاً والثاين هو أنه تعاىل ملا قال 



طاعته فهو كافر َوالَ ُتِطعِ الْكَافِرِيَن َوالْمَُناِفِقَني منعه من طاعة الكل ألن كل من طلب من النيب عليه الصالة والسالم 
  أو منافق ألن من يأمر النيب عليه الصالة والسالم بأمر أمر إجياب معتقداً على أنه لو مل يفعله يعاقبه حبق يكون كافراً
مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماً إشارة إىل أن التقوى ينبغي تكون عن صميم قلبك ال ختفى يف نفسك تقوى 

يفعله الذي يرى من نفسه الشجاعة حيث خياف يف نفسه ويتجلد فإن التقوى من اهللا وهو عليم وقوله  غري اهللا كما
َحِكيماً إشارة إىل دفع وهم متوهم وهو أن متومها لو قال إذا قال اهللا شيئاً وقال مجيع الكافرين واملنافقني مع أهنم 

فيه وذكروا وجهاً معقوالً فاتباعهم ال يكون إال مصلحة  أقارب النيب عليه الصالة والسالم شيئاً آخر ورأوا املصلحة
  فقال اهللا تعاىل إنه حكيم وال تكون املصلحة إىل يف قول احلكيم فإذا أمرك اهللا بشيء فاتبعه ولو منعك أهل العامل عنه

َتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوكِيالً مَّا جََعلَ اللَّهُ َواتَّبِْع َما ُيوَحى إِلَْيَك ِمن رَبَِّك إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياً َو
أَْدِعَيآءَكُْم أَبَْنآَءكُْم ذَِلكُْم  ِلَرُجلٍ مِّن قَلَْبْينِ ِفى َجْوِفِه َوَما َجَعلَ أَزَْواَجكُُم الالَِّئى ُتظَاِهُرونَ مِْنُهنَّ أُمََّهاِتكُْم َوَما َجَعلَ

  كُْم وَاللَُّه َيقُولُ الَْحقَّ َوُهَو َيْهِدى السَّبِيلَقَْولُكُم بِأَفَْواِه
يف يقرر ما ذكرنا من أنه حكيم فاتباعه هو الواجب مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياً ملا قال إنه عليم مبا 

 قال تعاىل َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى قلوب العباد بني أنه عامل خبري بأعمالكم فسووا قلوبكم وأصلحوا أعمالكم مث
بِاللَِّه َوكِيالً يعين اتق اهللا وإن تومهت من أحد فتوكل على اهللا فإنه كفى به دافعاً ينفع وال يضر معه شيء وإن ضر ال 

  ينفع معه شيء
سرين اآلية نزلت يف أيب معمر كان يقول يل قلبان مث قال تعاىل مَّا َجَعلَ اللَُّه لَِرُجلٍ ّمن قَلَْبْينِ ِفى َجْوِفِه قال بعض املف

شري أعلم وأفهم بأحدمها أكثر مما يفهم حممد فرد اهللا عليه بقوله مَّا َجَعلَ اللَُّه لَِرُجلٍ ّمن قَلَْبْينِ ِفى َجْوِفِه وقال الزخم
ما جعل لرجل قلبني كما مل جيعل لرجل أمني وال البن  قوله َوَما َجَعلَ أَْزواَجكُُم الالَِّئى تُظَاِهُرونَ ِمْنُهنَّ أُمََّهاِتكُْم أي

 أبوين وكالمها ضعيف بل احلق أن يقال إن اهللا ملا أمر النيب عليه الصالة والسالم باالتقاء بقوله مُّنتَِظُرونَ ياأَيَُّها النَّبِى
خوفاً شديداً ال يدخل يف قلبه شيء  ّ اتَّقِ اللََّه فكان ذلك أمراً له بتقوى ال يكون فوقها تقوى ومن يتقي وخياف شيئاً

آخر أال ترى أن اخلائف الشديد اخلوف ينسى مهماته حالة اخلوف فكأن اهللا تعاىل قال يا أيها النيب اتق اهللا حق تقاته 
ومن حقها أن ال يكون يف قلبك تقوى غري اهللا فإن املرء ليس له قلبان حى يتقي بأحدمها اهللا وباآلخرة غريه فإن 

ه فال يكون ذلك إال بصرف القلب عن جهة اهللا إىل غريه وذلك ال يليق باملتقي الذي يدعي أنه يتق اهللا حق اتقى غري
تقاته مث ذكر للنيب عليه الصالة والسالم أنه ال ينبغي أن يتقي أحداً وال مثل ما اتقيت يف حكاية زينب زوجة زيد 

يعين مثل تلك التقوى ال ينبغي أن )  ٣٧األحزاب ( قُّ أَن َتْخَشاُه حيث قال اهللا تعاىل وََتْخَشى النَّاَس َواللَُّه أََح
تدخل يف قلبك مث ملا ذكر النيب عليه الصالة والسالم بتلك احلالة ذكر ما يدفع عنه السوء فقال َوَما َجَعلَ أَْدِعَياءكُمْ 

اندفاع القبح وهو قوله َوَما َجَعلَ  أَْبَناءكُْم أي وما جعل اهللا دعي املرء ابنه مث قدم عليه ما هو دليل قوي على
أَزْواَجكُُم الالَِّئى ُتظَاِهُرونَ ِمْنُهنَّ أُمََّهاِتكُمْ أي إنكم إذا قلتم ألزواجكم أنت علي كظهر أمي فال تصري هي أماً 

للزوج أن بإمجاع الكل أما يف اإلسالم فألنه ظهار ال حيرم الوطء وأما يف اجلاهلية فألنه كان طالقاً حىت كان جيوز 
يتزوج هبا من جديد فإذا كان قول القائل لزوجته أنت أمي أو كظهر أمي ال يوجب صريورة الزوجة أماً كذلك 

  قول القائل للدعي أنت أيب ال يوجب كونه ابناً فال تصري زوجته زوجة االبن فلم

خموفاً ما كان جيوز أن  يكن ألحد أن يقول يف ذلك شيئاً فلم يكن خوفك من الناس له وجه كيف ولو كان أمراً
  ختاف غري اهللا أو ليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوى اهللا فما كان ينبغي أن ختاف أحداً



مث قال تعاىل ذَِلكُْم قَوْلُكُم بِأَفْواِهكُْم فيه لطيفة وهو أن الكالم املعترب على قسمني أحدمها كالم يكون عن شيء كان 
يل واألول كالم الصادقني الذين يقولون ما يكون واآلخر كالم الصديقني فيقال والثاين كالم يقال فيكون كما ق

الذين إذا قالوا شيئاً جعله اهللا كما قالوه وكالمها صادر عن قلب والكالم الذي يكون بالفم فحسب هو مثل هنيق 
 اعتماد عليه واهللا احلمار أو نباح الكلب ألن الكالم املعترب هو الذي يعتمد عليه والذي ال يكون عن قلب وروية ال

تعاىل ما كرم ابن آدم وفضله على سائر احليوانات ينبغي أن حيترز من التخلق بأخالقها فقول القائل هذا ابن فالن 
مع أنه ليس ابنه ليس كالماً فإن الكالم يف الفؤاد وهذا يف الفم ال غري واللطيفة هي أن اهللا تعاىل ههنا قال ذَِلكُْم 

يعين نسبة )  ٣٠التوبة ( كُْم وقال يف قوله َوقَالَِت النََّصاَرى الَْمِسيحُ اْبُن اللَِّه ذاِلَك قَْولُُهم بِأَفْواِههِْم قَْولُكُم بِأَفْواِه
الشخص إىل غري األب قول ال حقيقة له وال خيرج من قلب وال يدخل أيضاً يف قلب فهو قول بالفم مثل أصوات 

  البهائم
الَْحقَّ إشارة إىل معىن لطيف وهو أن العاقل ينبغي أن يكون قوله إما عن عقل أو عن شرع  مث قال تعاىل َواللَُّه َيقُولُ

فإذا قال فالن ابن فالن ينبغي أن يكون عن حقيقة أو يكون عن شرع بأن يكون ابنه شرعاً وإن مل يعلم احلقيقة 
حيتمل أن يكون الولد منه  كمن تزوج بامرأة فولدت لستة أشهر ولداً وكانت الزوجة من قبل زوجة شخص آخر

فإنا نلحقه بالزوج الثاين فلقيام الفراش ونقول إنه ابنه ويف الدعي مل توجد احلقيقة وال ورد الشرع به ألنه ال يقول 
إال احلق وهذا خالف احلق ألن أباه مشهور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أهنم قالوا هذه زوجة االبن فتحرم وقال اهللا 

قوهلم ال اعتبار به فإنه بأفواههم كأصوات البهائم وقول اهللا حق فيجب اتباعه وقوله َوُهوَ تعاىل هي لك حالل و
م َيْهِدى السَّبِيلَ يؤكد قوله َواللَُّه َيقُولُ الَْحقَّ يعين جيب اتباعه لكونه حقاً ولكونه هادياً وقوله تعاىل ذَِلكُْم قَْولُكُ

فيه لطيفة وهو أن الكالم الذي بالفم فحسب يشبه صوت البهائم الذي يوجد ال عن بِأَفْواِهكُْم وَاللَُّه َيقُولُ الَْحقَّ 
قلب مث إن الكالم الذي بالقلب قد يكون حقاً وقد يكون باطالً ألن من يقول شيئاً عن اعتقاد قد يكون مطابقاً 

يكون حقاً وقد يكون باطالً فيكون حقاً وقد ال يكون فيكون باطالً فالقول الذي بالقلب وهو املعترب من أقوالكم قد 
ألنه يتبع الوجود وقول اهللا حق ألنه يتبعه الوجود فإنه يقول عما كان أو يقول فيكون فإذن قول اهللا خري من 

أقوالكم اليت عن قلوبكم فكيف تكون نسبته إىل أقوالكم اليت بأفواهكم فإذن ال جيوز أن تأخذوا بقولكم الكاذب 
ق فمن يقول بأن تزوج النيب عليه الصالة والسالم بزينب مل يكن حسناً يكون قد ترك الالغي وتتركوا قول اهللا احل

  قول اهللا احلق وأخذ بقول خرج عن الفم
  مث قال تعاىل َوُهَو َيْهِدى السَّبِيلَ إشارة إىل أن اتباع ما أنزل اهللا خري من األخذ بقول الغري

ِه فَإِن لَّْم َتْعلَُموا َءاَباَءُهْم فَإِخَواُنكُْم ِفى الدِّينِ َوَمَواِليكُْم َولَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح ِفيَمآ اْدُعوُهْم الًّبَآئِهِْم ُهَو أَقَْسطُ ِعنَد اللَّ
  أَْخطَأُْتْم بِِه َولَاِكن مَّا َتَعمََّدْت قُلُوُبكُْم َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً

َو أَقَْسطُ ِعنَد اللَِّه فَإِن لَّْم َتْعلَُمواْ ءاَباءُهْم فَإِخوَاُنكُْم ِفى الّدينِ َوَموالِيكُْم َولَْيسَ مث بني اهلداية وقال اْدُعوُهْم ِالبَاِئهِْم ُه
  َعلَْيكُْم ُجنَاٌح ِفيَما أَْخطَأُْتْم

هو حيتمل قوله تعاىل اْدُعوُهمْ ِالبَائِهِْم أرشد وقال ُهَو أَقَْسطُ ِعنَد اللَِّه أي أعدل فإنه وضع الشيء يف موضعه و
وجهني أحدمها أن يكون ترك اإلضافة للعموم أي أعدل كل كالم كقول القائل اهللا أكرب وثانيهما أن يكون ما تقدم 
مْ منوياً كأنه قال ذلك أقسط من قولكم هو ابن فالن مث متم اإلرشاد وقال اْدُعوُهمْ ِالبَائِهِْم ُهَو أَقَْسطُ ِعنَد اللَِّه فَإِن لَّ

إخواننا وأخو فالن فإن كانوا حمررين فقولوا موىل فالن مث قال تعاىل َولَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح ِفيَما أَخْطَأُْتْم  يعين قولوا هلم
بِِه يعين قول القائل لغريه يا بين بطريق الشفقة وقول القائل لغريه يا أيب بطريق التعظيم فإنه مثل اخلطأ أال ترى أن 



اللسان فكذلك سبق اللسان يف قول القائل ابين والسهو يف قوله ابين من غري قصد  اللغو يف اليمني مثل اخلطأ وسبق
إىل إثبات النسب سواء وقوله َولَاِكن مَّا َتَعمََّدْت قُلُوُبكُْم مبتدأ خربه حمذوف يدل عليه ما سبق وهو اجلناح يعين ما 

ذنوب ويرحم املذنب وقد ذكرنا كالماً شافياً يف املغفرة تعمدت قلوبكم فيه جناح َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً يغفر ال
والرمحة يف مواضع ونعيد بعضها ههنا فنقول املغفرة هو أن يسترد القادر القبيح الصادر ممن حتت قدرته حىت أن 

ليه ال العبد إذا ستر عيب سيده خمافة عقابه ال يقال إنه غفر له والرمحة هو أن مييل إليه باإلحسان لعجز املرحوم إ
لعوض فإن من مال إىل إنسان قادر كالسلطان ال يقال رمحه وكذا من أحسن إىل غريه رجاء يف خريه أو عوضاً عما 
صدر منه آنفاً من اإلحسان ال يقال رمحه إذا علم هذا فاملغفرة إذا ذكرت قبل الرمحة يكون معناها أنه ستر عيبه مث 

ذا ذكرت املغفرة بعد الرمحة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه رآه مفلساً عاجزاً فرمحه وأعطاه ما كفاه وإ
  فترك عقابه ومل يقتصر عليه بل ستر ذنوبه

لَِّه ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ ى بِبَْعضٍ ِفى ِكَتابِ الالنَّبِى ُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَنْفُِسهِْم وَأَزَْواُجُه أُمََّهاتُُهْم َوأُْولُو االٌّ ْرَحامِ بَْعضُُهْم أَوْلَ
  َوالُْمهَاجِرِيَن إِالَّ أَن َتفَْعلُوا إِلَى أَْوِليَآِئكُْم مَّْعُروفاً كَانَ ذَِلَك ِفى الِْكتَابِ َمْسطُوراً

بزينب  قوله تعاىل النَّبِى ُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَنْفُسِهِْم تقرير لصحة ما صدر منه عليه الصالة والسالم من التزوج
وكأن هذا جواب عن سؤال وهو أن قائالً لو قال هب أن األدعياء ليسوا بأبناء كما قلت لكن من مساه غريه ابناً 

إذا كان لدعيه شيء حسن ال يليق مبروءته أن يأخذه منه ويطعن فيه عرفاً فقال اهللا تعاىل النَّبِى ُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنِنيَ 
ه هو أن دفع احلاجات على مراتب دفع حاجة األجانب مث دفع حاجة األقارب الذين جواباً عن ذلك السؤال وتقرير

على حواشي النسب مث دفع حاجة األصول والفصول مث دفع حاجة النفس واألول عرفاً دون الثاين وكذلك شرعاً 
بدليل النفقة والثالث فإن العاقلة تتحمل الدية عنهم وال تتحملها عن األجانب والثاين دون الثالث أيضاً وهو ظاهر 

  دون الرابع فإن النفس تقدم على الغري وإليه أشار النيب عليه الصالة

  ابدأ بنفسك مث( والسالم بقوله 

إذا علمت هذا فاإلنسان إذا كان معه ما يغطي به إحدى الرجلني أو يدفع به حاجة عن أحد شقي بدنه ) مبن تعول 
ال يكون ألحد أن يقول له مل فعلت فضالً عن أن يقول بئسما فعلت فلو أخذ الغطاء من أحدمها وغطى به اآلخر 

اللهم إال أن يكون أحد العضوين أشرف من اآلخر مثل ما إذا وقى اإلنسان عينه بيده ويدفع الربد عن رأسه الذي 
( النيب هو معدن حواسه ويترك رجله تربد فإنه الواجب عقالً فمن يعكس األمر يقال له مل فعلت وإذا تبني هذا ف

أوىل باملؤمن من نفسه فلو دفع املؤمن حاجة نفسه دون حاجة نبيه يكون مثله مثل من يدهن ) صلى اهللا عليه وسلم 
شعره ويكشف رأسه يف برد مفرط قاصداً به تربية شعره وال يعلم أنه يؤذي رأسه الذي ال نبات لشعره إال منه 

ىل وال علم بكيفية العبادة إال من الرسول عليه الصالة والسالم فكذلك دفع حاجة النفس فراغها إىل عبادة اهللا تعا
فلو دفع اإلنسان حاجته ال للعبادة فهو ليس دفعاً للحاجة ألن دفع احلاجة ما هو فوق حتصيل املصلحة وهذا ليس 

اجة ودفع فيه مصلحة فضالً عن أن يكون حاجة وإذا كان للعبادة فترك النيب الذي منه يتعلم كيفية العبادة يف احل
إذا أراد شيئاً حرم على ) صلى اهللا عليه وسلم ( حاجة النفس مثل تربية الشعر مع إمهال أمر الرأس فتبني أن النيب 

  األمة التعرض إليه يف احلكمة الواضحة
ا اهللا تعاىل يف ما جعله) صلى اهللا عليه وسلم ( مث قال تعاىل َوأَزْواُجهُ أُمَّهَاُتُهْم تقريراً آخر وذلك ألن زوجة النيب 

حكم األم إال لقطع نظر األمة عما تعلق به غرض النيب عليه الصالة والسالم فإذا تعلق خاطره بامرأة شاركت 



الزوجات يف التعلق فحرمت مثل ما حرمت أزواجه على غريه فلو قال قائل كيف قال وَأَْزواُجُه أُمَّهَاتُُهْم وقال من 
الَِّئى ُتظَاِهُرونَ ِمْنُهنَّ أُمََّهاِتكُمْ إشارة إىل أن غري من ولدت ال تصري أماً بوجه ولذلك قال قبل َوَما َجَعلَ أَزْواَجكُُم ال

قَّ َوُهَو يَْهِدى تعاىل يف موضع آخر إِنْ أُمَّهَاُتُهمْ إِالَّ الالَِّئى َولَْدنَُهْم فنقول قوله تعاىل يف اآلية املتقدمة َواللَُّه َيقُولُ الَْح
واب عن هذا معناه أن الشرع مثل احلقيقة وهلذا يرجع العاقل عند تعذر اعتبار احلقيقة إىل الشريعة كما السَّبِيلَ ج

أن امرأتني إذا ادعت كل واحدة ولداً بعينه ومل يكن هلما بينة وحلفت إحدامها دون األخرى حكم هلا بالولد وإن 
ولد فعلم أن عند عدم الوصول إىل احلقيقة يرجع إىل تبني أن اليت حلفت دون البلوغ أو بكر ببينة ال حيكم هلا بال

الشرع ال بل يف بعض املواضع على الندور تغلب الشريعة احلقيقة فإن الزاين ال جيعل أباً لولد الزنا إذا ثبت هذا 
 )فهو ( فالشارع له احلكم فقول القائل هذه أمي قول يفهم ال عن حقيقة وال يترتب عليه حقيقة وأما قول الشارع 

حق والذي يؤيده هو أن الشارع به احلقائق حقائق فله أن يتصرف فيها أال ترى أن األم ما صارت أماً إال خبلق اهللا 
الولد يف رمحها ولو خلقه يف جوف غريها لكانت األم غريها فإذا كان هو الذي جيعل األم احلقيقية أماً فله أن يسمى 

جعل أزواجه أمهاتنا هو أن اهللا تعاىل جعل زوجة األب حمرمة على  امرأة أماً ويعطيها حكم األمومة واملعقول يف
اإلبن ألن الزوجة حمل الغرية والتنازع فيها فإن تزوج اإلبن مبن كانت حتت األب يفضي ذلك إىل قطع الرحم 
نيا والعقوق لكن النيب عليه الصالة والسالم أشرف وأعلى درجة من األب وأوىل باإلرضاء فإن األب يريب يف الد

فحسب والنيب عليه الصالة والسالم يريب يف الدنيا واآلخرة فوجب أن تكون زوجاته مثل زوجات اآلباء فإن قال 
قائل فلم مل يقل إن النيب أبوكم وحيصل هذا املعىن أو مل يقل إن أزواجه أزواج أبيكم فنقول حلكمة وهي أن النيب ملا 

يه تركها ليتزوج هبا النيب عليه الصالة والسالم فلو قال أنت أبوهم بينا أنه إذا أراد زوجة واحد من األمة وجب عل
حلرم عليه زوجات املؤمنني على التأبيد وألنه ملا جعله أوىل هبم من أنفسهم والنفس مقدم على األب لقوله عليه 

 األب وجيب ولذلك فإن احملتاج إىل القوت ال جيب عليه صرفه إىل) ابدأ بنفسك مث مبن تعول ( الصالة والسالم 
عليه صرفه إىل النيب عليه الصالة والسالم مث إن أزواجه هلم حكم زوجات األب حىت ال حترم أوالدهن على املؤمنني 

  وال أخواهتن وال أمهاهتن وإن كان الكل حيرمن يف األم احلقيقية والرضاعية
تَابِ اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمنَِني َوالُْمهَاجِرِيَن إِالَّ أَن َتفَْعلُواْ إِلَى أَْوِليَاِئكُْم مث قال تعاىل َوأُْولُواْ االْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ ِفي ِك

ُروفاً إشارة إىل الوصية مَّْعُروفاً كَانَ ذَِلَك ِفى الِْكَتابِ َمْسطُوراً إشارة إىل املرياث وقوله إِالَّ أَن َتفَْعلُواْ إِلَى أَْوِليَاِئكُْم مَّْع
وصيتم فغري الوارثني أوىل وإن مل توصوا فالوارثون أوىل مبرياثكم ومبا تركتم فإن قيل فعلى هذا أي تعلق يعين إن أ

للمرياث والوصية مبا ذكرت نقول تعلق قوي خفي ال يتبني إال ملن هداه اهللا بنوره وهو أن غري النيب عليه الصالة 
ال يصري ماله لغري ورثته والنيب عليه الصالة والسالم يف والسالم يف حال حياته ال يصري له مال الغري وبعد وفاته 

حال حياته كان يصري له مال الغري إذا أراده وال يصري ماله لورثته بعد وفاته كأن اهللا تعاىل عوض النيب عليه الصالة 
يكون حرج والسالم عن قطع مرياثه بقدرته على متلك مال الغري وعوض املؤمنني بأن ما تركه يرجع إليهم حىت ال 

إذا أراد شيئاً يصري له مث ميوت ويبقى لورثته فيفوت عليهم وال ) صلى اهللا عليه وسلم ( على املؤمنني يف أن النيب 
يرجع إليهم فقال تعاىل َوأُْولُواْ االْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ يعين بينكم التوارث فيصري مال أحدكم لغريه باإلرث 

نه وبني أقاربه فينبغي أن يكون له بدل هذا أنه أوىل يف حياته مبا يف أيديكم الثاين هو أن اهللا تعاىل والنيب ال توارث بي
ذكر دليالً على أن النيب عليه الصالة والسالم أويل باملؤمنني وهو أن أوىل األرحام بعضهم أوىل ببعض مث إذا أراد 

كأنه بالوصية قطع اإلرث وقال هذا مايل ال ينتقل عين أحد براً مع صديق فيوصي له بشيء فيصري أوىل من قريبه و
كان ذلك ( إال إىل من أريده فكذلك اهللا تعاىل جعل لصديقه من الدنيا ما أراده مث ما يفضل منه يكون لغريه وقوله 



  فيه وجهان أحدمها يف القرآن وهو آية املواريث والوصية والثاين يف اللوح احملفوظ) يف الكتاب مسطوراً 
  ا ِمنُْهْم مِّيثَاقًا غَِليظاًذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيِّْيَن ِميثَاقَُهْم َومِْنَك َوِمن نُّوحٍ وَإِبَْراِهيَم َومُوَسى َوِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم وَأََخذَْنَوإِ

ُرونَ ياأَيَُّها النَّبِىّ  اتَّقِ وجه تعلق اآلية مبا قبلها هو أن اهللا تعاىل ملا أمر النيب عليه الصالة والسالم باالتقاء بقوله مُّنَتِظ
وأكده باحلكاية اليت خشى فيها الناس لكي ال خيشى فيها أحداً غريه وبني أنه مل يرتكب أمراً )  ١األحزاب ( اللََّه 

أََخذَْنا ِمَن النَّبِّيْيَن  أكده بوجه آخر وقال َوإِذْ)  ٦األحزاب ( يوجب اخلشية بقوله النَّبِى ُّ أَوْلَى بِالُْمْؤمِنَِني ِمْن أَْنفُسِهِْم 
كأنه قال اتق اهللا وال ختف أحداً واذكر أن اهللا أخذ ميثاق النبيني يف أهنم يبلغون رساالت اهللا وال مينعهم من ذلك 

  خوف وال طمع وفيه مسائل
  املسألة األوىل املراد من امليثاق املأخوذ من النبيني إرساهلم وأمرهم بالتبليغ

ص بالذكر أربعة من األنبياء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ألن موسى وعيسى كان هلما يف املسألة الثانية خ
زمان نبينا قوم وأمة فذكرمها احتجاجاً على قومهما وإبراهيم كان العرب يقولون بفضله وكانوا يتبعونه يف الشعائر 

فان وعلى هذا لو قال قائل فآدم كان أوىل بعضها ونوحاً ألنه كان أصالً ثانياً للناس حيث وجد اخللق منه بعد الطو
بالذكر من نوح فنقول خلق آدم كان للعمارة ونبوته كانت مثل اإلرشاد لألوالد وهلذا مل يكن يف زمانه إهالك قوم 

  وال تعذيب وأما نوح فكان خملوقاً للنبوة وأرسل لإلنذار وهلذا أهلك قومه وأغرقوا
إشارة )  ١٧املائدة ( الَْمسِيُح اْبُن مَْرَيَم )  ٨٧البقرة ( قول اهللا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم املسألة الثالثة يف كثري من املواضع ي

إىل أنه ال أب له إذ لو كان لوقع التعريف به وقوله وَأََخذَْنا ِمنُْهْم ّميثَاقاً غَِليظاً غلظ امليثاق هو سؤاهلم عما فعلوا يف 
وهذا ألن امللك إذا أرسل رسوالً وأمره بشيء وقبله فهو )  ٦األعراف ( ِذيَن اإلرسال كما قال تعاىل فَلََنْسئَلَنَّ الَّ

ميثاق فإذا أعلمه بأنه يسأل عن حاله يف أفعاله وأقواله يكون ذلك تغليظاً للميثاق عليه حىت ال يزيد وال ينقص يف 
ُه َوقَْد أَفَْضى َبْعُضكُمْ إِلَى َبْعضٍ َوأََخذْنَ الرسالة وعلى هذا ميكن أن يقال بأن املراد من قوله تعاىل َوكَْيَف تَأُْخذُوَن

كلكم راع ( هو اإلخبار بأهنم مسؤلون عنها كما قال النيب عليه الصالة والسالم )  ٢١النساء ( ِمنكُم ّميثَاقاً غَِليظاً 
 بأمور أمتهم وكما أن اهللا تعاىل جعل الرجال قوامني على النساء جعل األنبياء قائمني) وكلكم مسئول عن رعيته 
  وإرشادهم إىل سبيل الرشاد

  لَِّيسْأَلَ الصَّاِدِقَني َعن ِصْدِقهِْم َوأََعدَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَاباً أَِليماً
يعين أرسل الرسل وعاقبة املكلفني إما حساب وإما عذاب ألن الصادق حماسب والكافر معذب وهذا كما قال علي 

وهذا مما يوجب اخلوف العام فيتأكد قوله مُّنَتِظُرونَ ياأَيَُّها ) رامها عذاب الدنيا حالهلا حساب وح( عليه السالم 
  النَّبِىّ  اتَّقِ اللََّه

ا َوكَانَ اللَُّه بَِما اً َوُجُنوداً لَّْم َتَرْوَهياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اذْكُرُواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َجآَءْتكُْم ُجُنوٌد فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحي
ُب الَْحَناجَِر َوَتظُنُّونَ بِاللَِّه َتْعَملُونَ َبِصرياً إِذْ َجآُءوكُْم مِّن فَْوِقكُْم َوِمْن أَْسفَلَ مِنكُْم َوإِذْ َزاغَِت االٌّ ْبصَاُر َوَبلََغِت الْقُلُو

  الظُّنُونَاْ
ف من أحد وذلك ألن واقعة اجتماع األحزاب واشتداد حتقيقاً ملا سبق من األمر بتقوى اهللا حبيث ال يبقى معه خو

األمر على األصحاب حيث اجتمع املشركون بأسرهم واليهود بأمجعهم ونزلوا على املدينة وعمل النيب عليه السالم 
اخلندق كان األمر يف غاية الشدة واخلوف بالغاً إىل الغاية واهللا دفع القوم عنهم من غري قتال وآمنهم من اخلوف 

  نبغي أن ال خياف العبد غري ربه فإنه كاف أمره وال يأمن مكره فإنه قادر على كلفي



ممكن فكان قادراً على أن يقهر املسلمني بالكفار مع أهنم كانوا ضعفاء كما قهر الكافرين باملؤمنني مع قوهتم 
إىل ما فعل اهللا هبم من إرسال ريح باردة عليهم يف ليلة وشوكتهم وقوله فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رِحياً َوُجنُوداً لَّْم َتَروَْها إشارة 

شاتية وإرسال املالئكة وقذف الرعب يف قلوهبم حىت كان البعض يلتزق بالبعض من خوف اخليل يف جوف الليل 
م فضله واحلكاية مشهورة وقوله َوكَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبصِرياً إشارة إىل أن اهللا علم التجاءكم إليه ورجاءك

فنصركم على األعداء عند االستعداء وهذا تقرير لوجوب اخلوف وعدم جواز اخلوف من غري اهللا فإن قوله فَأَْرَسلَْنا 
َعلَْيهِْم رِحياً َوُجنُوداً لَّْم َتَروَْها أي اهللا يقضي حاجتكم وأنتم ال ترون فإن كان ال يظهر لكم وجه األمن فال تلتفتوا 

كم ال ترون األشياء فال ختافون غري اهللا واهللا بصري مبا تعملون فال تقولوا بأنا نفعل شيئاً وهو إىل عدم ظهوره لكم ألن
ال يبصره فإنه بكل شيء بصري وقوله إِذْ َجاءوكُْم ّمن فَْوِقكُْم َوِمْن أَْسفَلَ مِنكُمْ بيان لشدة األمر وغاية اخلوف وقيل 

لَ مِنكُْم من جانب الغرب وهم أهل مكة وزاغت األبصار أي مالت عن ّمن فَْوِقكُْم أي من جانب الشرق َوِمْن أَْسفَ
سننها فلم تلتفت إىل العدو لكثرته َوَبلََغِت الْقُلُوُب الْحََناجَِر كناية عن غاية الشدة وذلك ألن القلب عند الغضب 

يقدر املرء يتنفس يندفع وعند اخلوف جيتمع فيتقلص فيلتصق باحلنجرة وقد يفضي إىل أن يسد جمرى النفس ال 
وقوله َوَتظُنُّونَ بِاللَِّه الظُُّنوَناْ األلف )  ٨٣الواقعة ( وميوت من اخلوف ومثله قوله تعاىل حَتَّى إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم 

والالم ميكن أن يكونا مبعىن االستغراق مبالغة يعين تظنون كل ظن ألن عند األمر العظيم كل أحد يظن شيئاً وميكن 
ومن ) ظنوا باهللا خرياً ( كون املراد ظنوهنم املعهودة ألن املعهود من املؤمن ظن اخلري باهللا كما قال عليه السالم أن ي

)  ٢٣النجم ( وقوله إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ )  ٢٧ص ( الكافر الظن السوء كما قال تعاىل ذاِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَرُواْ 
 جيمع فما الفائدة يف مجع الظنون فنقول ال شك يف أنه منصوب على املصدر ولكن االسم قد فإن قال قائل املصدر ال

جيعل مصدراً كما يقال ضربته سياطاً وأدبته مراراً فكأنه قال ظننتم ظناً بعد ظن أي ما ثبتم على ظن فالفائدة هي أن 
تبني أن فيهم من كان ظنه كاذباً ألن الظنون قد  اهللا تعاىل لو قال تظنون ظناً جاز أن يكونوا مصيبني فإذا قال ظنوناً

تكذب كلها وقد يكذب بعضها إذا كانت يف أمر واحد مثاله إذا رأى مجع من بعيد جسماً وظن بعضهم أنه زيد 
وآخرون أنه عمرو وقال ثالث إنه بكر مث ظهر هلم احلق قد يكون الكل خمطئني واملرئي شجر أو حجر وقد يكون 

 ميكن أن يكونوا كلهم مصيبني فقوله الظُّنُوَناْ أفاد أن فيهم من أخطأ الظن ولو قال تظنون باهللا أحدهم مصيباً وال
  ظناً ما كان يفيد هذا

  ُهَناِلكَ اْبتُِلىَ  الُْمْؤِمُنونَ َوُزلْزِلُواْ زِلَْزاالً َشدِيداً
   ليس الستبانة األمر لهأي عند ذلك امتحن اهللا املؤمنني فتميز الصادق عن املنافق واالمتحان من اهللا

بل حلكمة أخرى وهي أن اهللا تعاىل عامل مبا هم عليه لكنه أراد إظهار األمر لغريه من املالئكة واألنبياء كما أن السيد 
إذا علم من عبده املخالفة وعزم على معاقبته على خمالفته وعنده غريه من العبيد وغريهم فيأمره بأمر عاملاً بأنه خيالفه 

ألمر عند الغري فتقع املعاقبة على أحسن الوجوه حيث ال يقع ألحد أهنا بظلم أو من قلة حلم وقوله َوُزلْزِلُواْ فيبني ا
أي أزعجوا وحركوا فمن ثبت منهم كان من الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وبذكر اهللا تطمئن مرة أخرى وهم 

  املؤمنون حقاً
ثْرَِب يَن ِفى قُلُوبِهِم مََّرٌض مَّا َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسولُُه إِالَّ غُُروراً َوإِذْ قَالَت طَّآِئفَةٌ  مِّْنُهْم ياأَْهلَ َيَوإِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذ

  َ بَِعْوَرةٍ  إِن ُيرِيُدونَ إِالَّ فَِراراً الَ ُمقَاَم لَكُْم فَاْرجِعُواْ َوَيْسَتأِْذنُ فَرِيٌق مِّنُْهُم النَّبِى َّ َيقُولُونَ إِنَّ ُبيُوَتَنا َعْوَرةٌ  َوَما ِهى
فسر الظنون وبينها فظن املنافقون أن ما قال اهللا ورسوله كان زوراً ووعدمها كان غروراً حيث قطعوا بأن الغلبة 

تكم مع حممد كما يقال ال إقامة واقعة وقوله َوإِذْ قَالَت طَّاِئفَةٌ  ّمْنُهْم ياأَْهلَ أَْهلُ َيثْرَِب الَ ُمقَاَم لَكُْم أي ال وجه إلقام



على الذل واهلوان أي ال وجه هلا ويثرب اسم للبقعة اليت هي املدينة فارجعوا أي عن حممد واتفقوا مع األحزاب 
خترجوا من األحزان مث السامعون عزموا على الرجوع واستأذنوه وتعللوا بأن بيوتنا عورة أي فيها خلل ال يأمن 

والعدو على أتباعه مث بني اهللا كذهبم بقوله َوَما ِهىَ  بَِعْوَرةٍ  وبني قصدهم وما تكن  صاحبها السارق على متاعه
  صدورهم وهو الفرار وزوال القرار بسبب اخلوف

  َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيهِْم مِّْن أَقْطَارَِها ثُمَّ ُسِئلُواْ الِْفْتَنةَ  الَّتْوَها َوَما َتلَبَّثُواْ بَِهآ إِالَّ َيسِرياً
شارة إىل أن ذلك الفرار والرجوع ليس حلفظ البيوت ألن من يفعل فعالً لغرض فإذا فاته الغرض ال يفعله كمن إ

يبذل املال لكي ال يؤخذ منه بيته فإذا أخذ منه البيت ال يبذله فقال اهللا تعاىل هم قالوا بأن رجوعنا عنك حلفظ بيوتنا 
ليس رجوعهم عنك إال بسبب كفرهم وحبهم الفتنة وقوله َولَوْ ولو دخلها األحزاب وأخذوها منهم لرجعوا أيضاً و

ُدِخلَْت َعلَْيهِْم احتمل أن يكون املراد املدينة واحتمل أن يكون البيوت وقوله َوَما َتلَبَّثُواْ بَِها حيتمل أن يكون املراد 
املدينة أو البيوت أي ما تلبثوا باملدينة إال  الفتنة إِالَّ َيِسرياً فإهنا تزول وتكون العاقبة للمتقني وحيتمل أن يكون املراد

  يسرياً فإن املؤمنني خيرجوهنم
َعكُُم الِْفرَاُر إِن فََرْرُتْم مَِّن َولَقَْد كَانُواْ َعاَهدُواْ اللََّه ِمن قَْبلُ الَ يَُولُّونَ االٌّ ْدبَاَر َوكَانَ َعْهُد اللَِّه َمْسئُوالً قُل لَّن َينفَ

  قَْتلِ وَإِذاً الَّ ُتَمتَّعُونَ إِالَّ قَِليالًالَْمْوتِ أَوِ الْ

بياناً لفساد سريرهتم وقبح سريهتم لنقضهم العهود فإهنم قبل ذلك ختلفوا وأظهروا عذراً وندماً وذكروا أن القتال ال 
اُر إِن فََرْرُتْم ّمَن الْمَْوِت أَوِ الْقَْتلِ يزال هلم قدماً مث هددهم بقوله َوكَانَ َعْهُد اللَِّه َمْسئُوالً وقوله قُل لَّن َينفََعكُُم الِْفَر

إشارة إىل أن األمور مقدرة ال ميكن الفرار مما وقع عليه القرار وما قدره اهللا كائن فمن أمر بشيء إذا خالفه يبقى يف 
الً كأنه يقول ولو فررمت منه يف ورطة العقاب آجالً وال ينتفع باملخالفة عاجالً مث قال تعاىل وَإِذاً الَّ تَُمتَُّعونَ إِالَّ قَِلي

يومكم مع أنه غري ممكن ملا دمتم بل ال متتعون إال قليالً فالعاقل ال يرغب يف شيء قليل مع أنه يفوت عليه شيئاً 
  كثرياً فال فرار لكم ولو كان ملا متعتم بعد الفرار إال قليالً

بِكُْم ُسو ءاً أَوْ أََراَد بِكُْم َرْحَمةً  َوالَ َيجُِدونَ لَُهْم مِّن ُدوِن اللَِّه َولِّياً َوالَ  قُلْ َمن ذَا الَِّذى َيْعصُِمكُْم مَِّن اللَِّه إِنْ أََراَد
  َنصِرياً

ى َيْعِصُمكُْم أي بياناً ملا تقدم من قوله لَّن َينفََعكُُم الِْفرَاُر وقوله َوالَ َيجُِدونَ لَُهْم ّمن ُدوِن اللَِّه تقرير لقوله َمن ذَا الَِّذ
  ليس لكم ويل يشفع حملبته إياكم وال نصري ينصركم ويدفع عنكم السوء إذا أتاكم

   قَلِيالًقَْد َيْعلَُم اللَُّه الُْمَعوِِّقَني ِمنكُْم َوالْقَآِئِلَني ِإلْخوَانِهِْم َهلُمَّ إِلَيَْنا َوالَ يَأُْتونَ الْبَأَْس إِالَّ
وفيه وجهان أحدمها ) صلى اهللا عليه وسلم ( وال تقاتلوا مع حممد أي الذين يثبطون املسلمني ويقولون تعالوا إلينا 

أهنم املنافقون الذين كانوا يقولون لألنصار ال تقاتلوا وأسلموا حممداً إىل قريش وثانيهما اليهود الذين كانوا يقولون 
ز وجتمع يف غريها فيقال ألهل املدينة تعالوا إلينا وكونوا معنا وهلم مبعىن تعال أو احضر وال جتمع يف لغة احلجا

للجماعة هلموا وللنساء هلمن وقوله َوالَ َيأُْتونَ الْبَأَْس إِالَّ قَِليالً يؤيد الوجه األول وهو أن املراد منهم املنافقون وهو 
َعلَْيكُْم أي حيتمل وجهني أحدمها الَ َيأُْتونَ الَْبأْسَ مبعىن يتخلفون عنكم وال خيرجون معكم وحينئٍذ قوله تعاىل أَِشحَّةً  

خبالء حيث ال ينفقون يف سبيل اهللا شيئاً وثانيهما ال يأتون البأس مبعىن ال يقاتلون معكم ويتعللون عن االشتغال 
  بالقتال وقت احلضور معكم وقوله أَِشحَّةً  َعلَْيكُْم أي بأنفسهم وأبداهنم

رُونَ إِلَْيَك َتدوُر أَعُْيُنُهْم كَالَِّذى ُيْغَشى َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَإِذَا ذََهبَ أَِشحَّةً  َعلَْيكُْم فَإِذَا َجآَء الْخَْوُف رَأَْيتَُهْم َينظُ



ُهْم َوكَانَ ذَاِلَك َعلَى اللَِّه الَْخْوُف َسلَقُوكُم بِأَلِْسَنةٍ  ِحَدادٍ أَِشحَّةً  َعلَى الَْخْيرِ أْولَاِئَك لَْم ُيْؤِمنُواْ فَأَْحَبطَ اللَُّه أَْعَمالَ
  رياًَيِس

إشارة إىل غاية جبنهم وهناية روعهم واعلم أن البخل شبيه اجلنب فلما ذكر البخل بني سببه وهو اجلنب والذي يدل 
عليه هو أن اجلبان يبخل مباله وال ينفقه يف سبيل اهللا ألنه ال يتوقع الظفر فال يرجو الغنيمة فيقول هذا إنفاق ال بدل 

لظفر واالغتنام فيهون عليه إخراج املال يف القتال طمعاً فيما هو أضعاف ذلك له فيتوقف فيه وأما الشجاع فيتيقن ا
وأما بالنفس والبدن فكذلك فإن اجلبان خياف قرنه ويتصور الفشل فيجنب ويترك اإلقدام وأما الشجاع فيحكم 

وآذوكم بكالمهم يقولون حنن  بالغلبة والنصر فيقدم وقوله تعاىل فَإِذَا ذََهَب الْخَْوُف َسلَقُوكُم أي غلبوكم باأللسنة
الذين قاتلنا وبنا انتصرمت وكسرمت العدو وقهرمت ويطالبونكم بالقسم األوفر من الغنيمة وكانوا من قبل راضني من 

الغنيمة باإلياب وقوله أَِشحَّةً  َعلَى الَْخْيرِ قيل اخلري املال وميكن أن يقال معناه أهنم قليلو اخلري يف احلالتني كثريو 
  يف الوقتني يف األول يبخلون ويف اآلخر كذلك الشر

حقيقة وإن أظهروا  مث قال تعاىل أوْلَِئَك لَْم ُيْؤِمنُواْ فَأَْحَبطَ اللَُّه أَْعَمالَُهْم َوكَانَ ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيسِرياً يعين مل يؤمنوا
ه َوكَانَ ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيِسرياً إشارة إىل ما اإلميان لفظاً فأحبط اهللا أعماهلم اليت كانوا يأتون هبا مع املسلمني وقول

وذلك ألن اإلحباط إعدام وإهدار وإعدام )  ٢٧الروم ( يكون يف نظر الناظر كما يف قوله تعاىل َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه 
رماد إن فرقته األجسام إذا نظر الناظر يقول اجلسم بتفريق أجزائه فإن من أحرق شيئاً يبقى منه رماد وذلك ألن ال

الريح يبقى منه ذرات وهذا مذهب بعض الناس واحلق هو أن اهللا يعدم األجسام ويعيد ما يشاء منها وأما العمل فهو 
يف العني معدوم وإن كان يبقى يبقى حبكمه وآثاره فإذا مل يكن له فائدة واعتبار فهو معدوم حقيقة وحكماً فالعمل 

  خبالف اجلسم إذا مل يعترب فهو معدوم يف احلقيقة
سْأَلُونَ َعْن أَنَبآِئكُْم َولَوْ َيْحَسُبونَ االٌّ حَْزاَب لَْم َيذَْهُبواْ َوإِن يَأِْت االٌّ ْحزَاُب َيَودُّواْ لَْو أَنَُّهمْ َباُدونَ ِفى االٌّ ْعرَابِ َي

لَِّه أُسَْوةٌ  َحَسَنةٌ  لَِّمن كَانَ َيْرُجو اللََّه وَالَْيْوَم االٌّ ِخَر َوذَكَرَ كَاُنواْ ِفيكُْم مَّا قَاَتلُوا إِالَّ قَِليالً لَّقَْد كَانَ لَكُْم ِفى َرُسولِ ال
  اللََّه كَِثرياً

أي من غاية اجلنب عند ذهاهبم كانوا خيافوهنم وعند جميئهم كانوا يودون لو كانوا يف البوادي وال يكونون بني 
  قاتلون كما قال تعاىل َولَْو كَاُنواْ ِفيكُْم مَّا قَاَتلُواْ إِالَّ قَِليالًاملقاتلني مع أهنم عند حضورهم كأهنم غائبون حيث ال ي

  َما َزادَُهْم إِالَّ إَِمياًنا وََتْسِليماًَولَمَّا َرأَى الُْمْؤِمُنونَ االٌّ حَْزاَب قَالُواْ َهاذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسولُُه َوَصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه َو
ل املنافقني ذكر حال املؤمنني وهو أهنم قالوا هذا ما وعدنا اهللا من االبتالء مث قالوا َوَصَدَق اللَُّه َوَرُسولُهُ يف ملا بني حا

وقوهلم َوَصَدقَ اللَُّه َوَرُسولُُه ليس إشارة إىل ما وقع )  ١٢األحزاب ( مقابلة قوهلم مَّا َوَعَدَنا اللَُّه َوَرسُولُُه إِالَّ غُُروراً 
كانوا يعرفون صدق اهللا قبل الوقوع وإمنا هي إشارة إىل بشارة وهو أهنم قالوا َهاذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه وقد وقع  فإهنم

وصدق اهللا يف مجيع ما وعد فيقع الكل مثل فتح مكة وفتح الروم وفارس وقوله مَّا زَاَدُهْم إِالَّ إَِمياناً بوقوعه وتسليماً 
  عند وجوده
اْ تَْبدِيالً لَِّيجْزِىَ  َني رِجَالٌ َصَدقُواْ َما َعاَهدُواْ اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم مَّن قََضى َنْحَبُه َوِمنُْهْم مَّن َينَتِظُر َوَما َبدَّلُومَِّن الُْمْؤِمنِ

للََّه كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً َوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن كَفَُرواْ اللَُّه الصَّاِدِقَني بِِصْدقِهِْم َويَُعذَِّب الُْمَناِفِقَني إِن َشآَء أَْو َيتُوَب َعلَْيهِْم إِنَّ ا
  بَِغْيظِهِْم لَْم َيَنالُواْ خَْيراً َوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنِنيَ الْقَِتالَ َوكَانَ اللَُّه قَوِّياً َعزِيزاً

نهم من قضى حنبه أي قاتل حىت قتل إشارة إىل وفائهم بعهدهم الذي عاهدوا اهللا أهنم ال يفارقون نبيه إال باملوت فم



فوىف بنذره والنحب النذر ومنهم من هو بعد يف القتال ينتظر الشهادة وفاء بالعهد وما بدلوا تبديالً خبالف املنافقني 
ق ما وعدهم فإهنم قالوا ال نويل األدبار فبدلوا قوهلم وولوا أدبارهم وقوله لَّيْجزِىَ  اللَُّه الصَّاِدِقَني بِِصْدِقهِْم أي بصد

يف الدنيا واآلخرة كما صدقوا مواعيدهم ويعذب املنافقني الذين كذبوا واخلفوا وقوله إِن َشاء ذلك فيمنعهم من 
اإلميان أو يتوب عليهم إن أراد وإمنا قال ذلك حيث مل يكن قد حصل يأس النيب عليه الصالة والسالم عن إمياهنم 

ُه غَفُوراً حيث ستر ذنوهبم و رَِّحيماً حيث رمحهم ورزقهم اإلميان فيكون وآمن بعد ذلك ناس منهم وقوله َوكَانَ اللَّ
هذا فيمن آمن بعده أو نقول َوُيَعذَّب الْمَُناِفِقَني مع أنه كان غفوراً رحيماً لكثرة ذنبهم وقوة جرمهم ولو كان دون 

الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِغْيِظهِمْ أي مع غيظهم مل  ذلك لغفر هلم مث بني بعض ما جازاهم اهللا به على صدقهم فقال َوَردَّ اللَُّه
اج إىل قتاهلم يشفوا صدراً ومل حيققوا أمراً َوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنَِني الِْقَتالَ أي مل حيوجهم إىل قتال َوكَانَ اللَُّه قَوِّياً غري حمت

  عزيزاً قادراً على استئصال الكفار وإذالهلم
  ُروُهم مِّْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمن َصيَاِصيهِْم َوقَذََف ِفى قُلُوبِهِمُ الرُّْعَب فَرِيقاً َتقُْتلُونَ َوتَأِْسُرونَ فَرِيقاًَوأَنَزلَ الَِّذيَن ظَاَه

أي عاونوهم من أهل الكتاب وهم بنو قريظة من صياصيهم من قالعهم وقذف يف قلوهبم الرعب حىت سلموا 
يقاً تقتلون وهم الرجال وتأسرون فريقاً وهم الصبيان والنسوان فإن قيل أنفسهم للقتل وأوالدهم ونسائهم للسيب فر

هل يف تقدمي املفعول حيث قال فريقاً تقتلون وتأخريه حيث قال َوتَأِْسُرونَ فَرِيقاً فائدة قلت قد أجبنا أن ما من شيء 
 أعلم أن القائل يبدأ باألهم من القرآن إال وله فوائد منها ما يظهر ومنها ما ال يظهر والذي يظهر من هذا واهللا

فاألهم واألعرف فاألعرف واألقرب فاألقرب والرجال كانوا مشهورين فكان القتل وارداً عليهم واألسرى كانوا 
هم النساء والصغار ومل يكونوا مشهورين والسيب واألسر أظهر من القتل ألنه يبقى فيظهر لكل أحد أنه أسري فقدم 

الفعل القائم به وما هو أشهر من الفعلني قدمه على احملل األخفى وإن شئنا نقول بعبارة  من احمللني ما هو أشهر على
توافق املسائل النحوية فنقول قوله فَرِيقاً تَقُْتلُونَ فعل ومفعول واألصل يف اجلمل الفعلية تقدمي الفعل على املفعول 

يف فريق الرفع وكان يقول فريق منهم تقتلوهنم فلما  والفاعل أما أهنا مجلة فعلية فألهنا لو كانت إمسية لكان الواجب
نصب كان ذلك بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره تقتلون فريقاً تقتلون واحلامل على مثل هذا الكالم شدة 

االهتمام ببيان املفعول وههنا كذلك ألنه تعاىل ملا ذكر حال الذين ظاهروهم وأنه قذف يف قلوهبم الرعب فلو قال 
 أن يسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد مينعه مانع فيفوته فال يعلم أهنم هم املقتولون فأما إذا تقتلون إىل

قال فريقاً مع سبق يف قلوهبم الرعب إىل مسعه يستمع إىل متام الكالم وإذا كان األول فعالً ومفعوالً قدم املفعول 
 الفعل لزوال موجب التقدمي إذا عرف حاهلم وما جيىء لفائدة عطف اجلملة الثانية عليها على األصل فعدم تقدمي

بعده يكون مصروفاً إليهم ولو قال بعد ذلك وفريقاً تأسرون فمن مسع فريقاً رمبا يظن أن يقال فيهم يطلقون أو ال 
قَذََف فإن قذف يقدرون عليهم فكان تقدمي الفعل ههنا أوىل وكذلك الكالم يف قوله وَأَنَزلَ الَِّذيَن ظَاَهُروُهم وقوله َو

الرعب قبل اإلنزال ألن الرعب صار سبب اإلنزال ولكن ملا كان الفرح يف إنزاهلم أكثر قدم اإلنزال على قذف 
  الرعب واهللا أعلم

  اًَوأَْوَرثَكُْم أَْرضَُهْم َوِديَارَُهْم َوأَْموَالَُهْم َوأَْرضاً لَّْم َتطَئُوَها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِدير
فيه ترتيب على ما كان فإن املؤمنني أوالً متلكوا أرضهم بالنزول فيها واالستيالء عليها مث متلكوا ديارهم بالدخول 

  عليهم وأخذ قالعهم مث أمواهلم اليت كانت يف بيوهتم وقوله َوأَْرضاً لَّْم َتطَئُوَها قيل



ىل يوم القيامة َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديراً املراد القالع وقيل املراد الروم وأرض فارس وقيل كل ما يؤخذ إ
هذا يؤكد قول من قال إن املراد من قوهلم َوأَْرضاً لَّْم َتطَئُوَها هو ما سيؤخذ بعد بين قريظة ووجهه هو أن اهللا تعاىل 

 وقال أليس اهللا ملككم ملا ملكهم تلك البالد ووعدهم بغريها دفع استبعاد من ال يكون قوي االتكال على اهللا تعاىل
  هذه فهو على كل شيء قدير ميلككم غريها

نَّ َوأَُسرِّْحكُنَّ َسرَاحاً َجمِيالً َوإِن ياأَيَُّها النَّبِى ُّ قُل الٌّ ْزَواجَِك إِن كُنُتنَّ ُترِْدنَ الَْحيَواةَ  الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها فََتعَالَْيَن أَُمتِّْعكُ
  َوَرسُولَُه َوالدَّاَر االٌّ ِخَرةَ  فَإِنَّ اللََّه أََعدَّ ِللُْمْحِسَناِت مِنكُنَّ أَْجراً َعِظيماً كُنُتنَّ ُترِْدنَ اللََّه

وجه التعلق هو أن مكارم األخالق منحصرة يف شيئني التعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلق اهللا وإىل هذا أشار عليه 
اهللا تعاىل ملا أرشد نبيه إىل ما يتعلق جبانب التعظيم هللا بقوله مث إن ) الصالة وما ملكت أميانكم ( السالم بقوله 

ذكر ما يتعلق جبانب الشفقة وبدأ بالزوجات فإهنن أوىل الناس )  ١األحزاب ( مُّنَتِظُرونَ ياأَيَُّها النَّبِىّ  اتَّقِ اللََّه 
ان واجباً على النيب عليه السالم أم ال بالشفقة وهلذا قدمهن يف النفقة ويف اآلية مسائل فقهية منها أن التخيري هل ك

فنقول التخيري قوالً كان واجباً من غري شك ألنه إبالغ الرسالة ألن اهللا تعاىل ملا قال له قل هلم صار من الرسالة وأما 
التخيري معىن فمبين على أن األمر للوجوب أم ال والظاهر أنه للوجوب ومنها أن واحدة منهن لو اختارت الفراق 

صلى اهللا ( ان يصري اختيارها فراقاً والظاهر أنه ال يصري فراقاً وإمنا تبني املختارة نفسها بإبانة من جهة النيب هل ك
لقوله تعاىل فََتعَالَْيَن أَُمتّْعكُنَّ َوأُسَّرْحكُنَّ َسرَاحاً َجمِيالً ومنها أن واحدة منهن إن اختارت نفسها وقلنا ) عليه وسلم 

نابة من جهة النيب عليه السالم فهل كان جيب على النيب عليه السالم الطالق أم ال الظاهر نظراً إىل بأهنا ال تبني إال بإ
منصب النيب عليه السالم أنه كان جيب ألن اخللف يف الوعد من النيب غري جائز خبالف واحد منا فإنه ال يلزمه 

رم على غريه أم ال والظاهر أهنا ال حترم وإال ال يكون شرعاً الوفاء مبا يعد ومنها أن املختارة بعد البينونة هل كانت حت
التخيري ممكناً هلا من التمتع بزينة الدنيا ومنها أن من اختارت اهللا ورسوله كان حيرم على النيب عليه الصالة والسالم 

السالم ال  طالقها أم ال الظاهر احلرمة نظراً إىل منصب الرسول عليه الصالة والسالم على معىن أن النيب عليه
يباشره أصالً مبعىن أنه لو أتى به لعوقب أو عوتب وفيها لطائف لفظية منها تقدمي اختيار الدنيا إشارة إىل أن النيب 

عليه الصالة والسالم غري ملتفت إىل جانبهن غاية االلتفات وكيف وهو مشغول بعبادة ربه ومنها قوله عليه السالم 
إشارة إىل ما ذكرنا فإن السراح اجلميل مع التأذي القوي ال جيتمع يف العادة فعلم أن النيب  َوأُسَّرْحكُنَّ َسرَاحاً َجمِيالً

عليه الصالة والسالم ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه بدليل أن التسريح اجلميل منه ومنها قوله َوإِن كُنُتنَّ ُترِْدنَ 
تيار اهللا ورسوله والدار اآلخرة وهذه الثالثة هي الدين وقوله أََعدَّ اللََّه إعالماً هلن بأن يف اختيار النيب عليه السالم اخ

وله ِللُْمْحسَِناِت مِنكُنَّ أي ملن عمل صاحلاً منكن وقوله تُرِْدنَ اللََّه َوَرُسولَُه َوالدَّاَر االِْخَرةَ  فيه معىن اإلميان وق
لقمان ( تعاىل َوَمن ُيسِْلْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن  ِللُْمْحسَِناِت لبيان اإلحسان حىت تكون اآلية يف املعىن كقوله

)  ٨٢البقرة ( وقوله الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت )  ٨٨الكهف ( وقوله تعاىل َمْن ءاَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً )  ٢٢
ات وذلك ألن العظيم يف األجسام ال يطلق إال واألجر العظيم الكبري يف الذات احلسن يف الصفات الباقي يف األوق

على الزائد يف الطول ويف العرض ويف العمق حىت لو كان زائداً يف الطول يقال له طويل ولو كان زائداً يف العرض 
  يقال له عريض وكذلك العميق فإذا وجدت

كان مرتفعاً فحسب يقال جبل عال  األمور الثالثة قيل عظيم فيقال جبل عظيم إذا كان عالياً ممتداً يف اجلهات وإن
إذا عرفت هذا فأجر الدنيا يف ذاته قليل ويف صفاته غري خال عن جهة قبح ملا يف مأكوله من الضرر والثقل وكذلك 

  يف مشروبه وغريه من اللذات وغري دائم وأجر اآلخرة كثري خال عن جهات القبح دائم فهو عظيم



  نَّ بِفَاِحَشةٍ  مَُّبيَِّنةٍ  ُيَضاَعْف لََها الَْعذَاُب ِضْعفَْينِ َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسِرياًيانَِسآَء النَّبِى ِّ َمن َيأِْت ِمنكُ
واخترن اهللا ورسوله أدهبن اهللا وهددهن للتوقي عما يسوء النيب عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملا خريهن النيب 

الزوج من كل ما تأيت به زوجته وأوعدهن بتضعيف العذاب السالم ويقبح هبن من الفاحشة اليت هي أصعب على 
وفيه حكمتان إحدامها أن زوجة الغري تعذب على الزنا بسبب ما يف الزنا من املفاسد وزوجة النيب تعذب إن أتت به 

 (لذلك وإليذاء قلبه واإلزراء مبنصبه وعلى هذا بنات النيب عليه السالم كذلك وألن امرأة لو كانت حتت النيب 
وأتت بفاحشة تكون قد اختارت غري النيب عليه السالم ويكون ذلك الغري خرياً عندها من ) صلى اهللا عليه وسلم 

النيب وأوىل والنيب أوىل من النفس اليت هي أوىل من الغري فقد نزلت منصب النيب مرتبتني فتعذب من العذاب ضعفني 
ضعف عذاب األمة إظهاراً لشرفها ونسبة النيب إىل غريه من ثانيتهما أن هذا إشارة إىل شرفهن ألن احلرة عذاهبا 

الرجال نسبة السادات إىل العبيد لكونه أوىل هبم من أنفسهم فكذلك زوجاته وقرائبه الاليت هن أمهات املؤمنني وأم 
إىل الشخص امرأة حاكمة عليه واجبة الطاعة وزوجته مأمورة حمكومة له وحتت طاعته فصارت زوجة الغري بالنسبة 
زوجة النيب عليه السالم كاألمة بالنسبة إىل احلرة واعلم أن قول القائل من يفعل ذلك يف قوة قوله لَِئْن أَْشرَكَْت 

من حيث إن ذلك ممكن الوقوع يف أول النظر وال يقع يف بعض الصور جزماً ويف )  ٦٥الزمر ( لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك 
البعض يتردد السامع يف األمرين فقوله تعاىل َمن َيأِْت مِنكُنَّ بِفَاِحَشةٍ  بعض يقع جزماً من مات فقد استراح ويف 

عندنا من القبيل األول فإن األنبياء صان اهللا زوجاهتم عن الفاحشة وقوله تعاىل َوكَانَ ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيِسرياً أي ليس 
ذاب عنكن وليس أمر اهللا كأمر اخللق حيث كونكن حتت النيب عليه السالم وكونكن شريفات جليالت مما يدفع الع

  يتعذر عليهم تعذيب األعزة بسبب كثرة أوليائهم وأعواهنم أو شفعائهم وإخواهنم
  رِمياًَوَمن َيقُْنْت ِمنكُنَّ للَِّه َوَرسُوِلِه َوَتْعَملْ صَاِلحاً ُنؤِْتَهآ أَْجَرَها مَرََّتْينِ َوأَْعَتْدَنا لََها رِْزقاً كَ

رََّتْينِ َمن َيقُْنْت ِمنكُنَّ للَِّه َوَرُسوِلِه َوَتعَْملْ َصاِلحاً بياناً لزيادة ثواهبن كما بني زيادة عقاهبن ُنْؤِتَها أَْجرََها َمقوله تعاىل َو
  يف مقابلة قوله تعاىل ُيَضاَعْف لََها الَْعذَاُب ِضعْفَْينِ مع لطيفة وهي أن عند إيتاء

ب مل يصرح باملعذب فقال ُيَضاِعُف إشارة إىل كمال الرمحة والكرم كما أن األجر ذكر املؤيت وهو اهللا وعند العذا
الكرمي احلي عند النفع يظهر نفسه وفعله وعند الضر ال يذكر نفسه وقوله تعاىل َوأَْعَتْدَنا لََها رِْزقاً كَرِمياً وصف رزق 

عىن لطيف وهو أن الرزق يف الدنيا مقدر اآلخرة بكونه كرمياً مع أن الكرمي ال يكون إال وصفاً للرزاق إشارة إىل م
على أيدي الناس التاجر يسترزق من السوقة واملعاملني والصناع من املستعملني وامللوك من الرعية والرعية منهم 

فالرزق يف الدنيا ال يأيت بنفسه وإمنا هو مسخر للغري ميسكه ويرسله إىل األغيار وأما يف اآلخرة فال يكون له مرسل 
الظاهر فهو الذي يأيت بنفسه فألجل هذا ال يوصف يف الدنيا بالكرمي إال الرزاق ويف اآلخرة يوصف  وممسك يف

  بالكرمي نفس الرزق
  قُلَْن قَْوالً مَّْعُروفاًِفى قَلْبِِه َمَرٌض َويانَِسآَء النَّبِى ِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد مَِّن النَِّسآِء إِنِ اتَّقَْيُتنَّ فَالَ َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ فََيطَْمَع الَِّذى 

مث قال تعاىل كَرِمياً يانَِساء النَّبِىّ  لَْسُتنَّ كَأََحٍد ّمَن الّنَساء ملا ذكر أن عذاهبن ضعف عذاب غريهن وأجرهن مثالً أجر 
ليس فيه  غريهن صرن كاحلرائر بالنسبة إىل اإلماء فقال لَْسُتنَّ كَأََحٍد ومعىن قول القائل ليس فالن كآحاد الناس يعين

جمرد كونه إنساناً بل وصف أخص موجود فيه وهو كونه عاملاً أو عامالً أو نسيباً أو حسيباً فإن الوصف األخص إذا 
وجد ال يبقى التعريف باألعم فإن من عرف رجالً ومل يعرف منه غري كونه رجالً يقول رأيت رجالً فإن عرف علمه 

لَْسُتنَّ كَأََحٍد ّمَن الّنَساء يعين فيكن غري ذلك أمر ال يوجد يف غريكن  يقول رأيت زيداً أو عمراً فكذلك قوله تعاىل
وهو كونكن أمهات مجيع املؤمنني وزوجات خري املرسلني وكما أن حممداً عليه السالم ليس كأحد من الرجال كما 



  اءةكذلك قرائبه الاليت يشرفن به وبني الزوجني نوع من الكف) لست كأحدكم ( قال عليه السالم 
إن مث قوله تعاىل إِِن اتَّقَْيُتنَّ فَالَ َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ حيتمل وجهني أحدمها أن يكون متعلقاً مبا قبله على معىن لسنت كأحد 

اتقينت فإن األكرم عند اهللا هو األتقى وثانيهما أن يكون متعلقاً مبا بعده على معىن إن اتقينت فال ختضعن واهللا تعاىل ملا 
الفاحشة وهي الفعل القبيح منعهن من مقدماهتا وهي احملادثة مع الرجال واالنقياد يف الكالم للفاسق مث  منعهن من

من قوله تعاىل فََيطَْمَع الَِّذى ِفى قَلْبِِه َمَرٌض أي فسق وقوله تعاىل َوقُلَْن قَْوالً مَّْعُروفاً أي ذكر اهللا وما حتتجن إليه 
َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ ذكر بعده َوقُلَْن إشارة إىل أن ذلك ليس أمراً باإليذاء واملنكر بل القول  الكالم واهللا تعاىل ملا قال فَالَ

  املعروف وعند احلاجة هو املأمور به ال غريه
لزَّكَواةَ  َوأَِطْعَن اللََّه َوَرُسولَُه إِنََّما َوقَْرنَ ِفى ُبُيوِتكُنَّ َوالَ َتبَرَّْجَن َتبَرَُّج الَْجاِهِليَّةِ  االٍّ ولَى َوأَِقْمَن الصَّلَواةَ  َوَءاِتَني ا

  ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب عَنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهِرياً

أنه من قوله تعاىل َوقَْرنَ ِفى ُبُيوِتكُنَّ من القرار وإسقاط أحد حريف التضعيف كما قال تعاىل فَظَلُْتْم َتفَكَُّهونَ وقيل ب
الوقار كما يقال وعد يعد عد وقول َوالَ تََبرَّْجَن تََبرَُّج الَْجاِهِليَّةِ  االْولَى قيل معناه ال تتكسرن وال تتغنجن وحيتمل 
أن يكون املراد ال تظهرن زينتكن وقوله تعاىل الَْجاِهِليَّةِ  االْولَى فيه وجهان أحدمها أن املراد من كان يف زمن نوح 

ألخرى من كان بعده وثانيهما أن هذه ليست أوىل تقتضي أخرى بل معناه تربج اجلاهلية القدمية كقول واجلاهلية ا
  القائل أين األكاسرة اجلبابرة األوىل

تعاىل وله مث قال تعاىل َوقَْرنَ ِفى ُبُيوِتكُنَّ َوالَ َتبَرَّْجَن َتبَرَُّج الَْجاِهِليَّةِ  يعين ليس التكليف يف النهي فقط حىت حيصل بق
تشبه  ال َتْخَضْعَن َوالَ تََبرَّْجَن بل فيه ويف األوامر إِلَى الصَّلَواةِ  اليت هي ترك التشبه باجلبار املتكرب َوقَْرنَ ِفى اليت هي

بالكرمي الرحيم وَأَِطْعَن اللََّه أي ليس التكليف منحصراً يف املذكور بل كل ما أمر اهللا به فأتني به وكل ما هنى اهللا عنه 
  انتهني عنهف

  مث قال تعاىل إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب عَنكُُم الّرْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَّهرَكُْم َتطْهِرياً
يعين ليس املنتفع بتكليفكن هو اهللا وال تنفعن اهللا فيما تأتني به وإمنا نفعه لكن وأمره تعاىل إياكن ملصلحتكن وقوله 

الّرْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَّهَركُْم فيه لطيفة وهي أن الرجس قد يزول عيناً وال يطهر احملل فقوله تعاىل لُِيذِْهَب َعنكُُم 
تعاىل لُِيذِْهَب َعنكُُم الّرْجَس أي يزيل عنكم الذنوب ويطهركم أي يلبسكم خلع الكرامة مث إن اهللا تعاىل ترك 

َعنكُُم الّرْجَس ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجاهلم خطاب املؤنثات وخاطب خبطاب املذكرين بقوله لُِيذِْهَب 
واختلفت األقوال يف أهل البيت واألوىل أن يقال هم أوالده وأزواجه واحلسن واحلسني منهم وعلي منهم ألنه كان 

  من أهل بيته بسبب معاشرته ببنت النيب عليه السالم ومالزمته للنيب

  ْن َءاَياتِ اللَِّه وَالِْحكَْمةِ  إِنَّ اللََّه كَانَ لَِطيفاً َخبِرياًَواذْكُْرنَ َما ُيتْلَى ِفى ُبيُوِتكُنَّ ِم
لنيب عليه مث قال تعاىل َواذْكُْرنَ َما ُيْتلَى ِفى ُبيُوِتكُنَّ ِمْن ءايَاِت اللَِّه وَالِْحكَْمةِ  أي القرآن وَالِْحكَْمةِ  أي كلمات ا

حصرة يف الصالة والزكاة وما ذكر اهللا يف هذه اآلية فقال السالم إشارة إىل ما ذكرنا من أن التكاليف غري من
  َواذْكُْرنَ َما ُيتْلَى ليعلمن الواجبات كلها فيأتني هبا واحملرمات بأسرها فينتهني عنها

ذي إِنَّ اللََّه كَانَ لَِطيفاً َخبِرياً إشارة إىل أنه خبري بالبواطن لطيف فعلمه يصل إىل كل شيء ومنه اللطيف ال) وقوله ( 
  يدخل يف املسام الضيقة وخيرج من املسالك املسدودة

اِدقَاِت وَالصَّابِرِيَن َوالصَّابِرَاِت إِنَّ الُْمْسِلِمَني وَالُْمْسِلَماِت وَالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت َوالْقَانِِتَني وَالْقَانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني وَالصَّ



مَُتَصدِِّقَني وَالُْمَتَصدِّقَاِت والصَّاِئِمَني والصَّاِئَماِت َوالَْحاِفِظَني فُُروجَُهْم وَالَْحاِفظَاتِ َوالَْخاِشِعَني َوالْخَاِشَعاِت َوالْ
  َوالذَاكِرِيَن اللََّه كَثِرياً َوالذَاِكرَاِت أََعدَّ اللَُّه لَُهم مَّْغفَِرةً  َوأَجْراً َعِظيماً

اِت َوالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت ملا أمرهن وهناهن وبني ما يكون هلن وذكر هلن عشر مث قال تعاىل إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَم
مراتب األوىل اإلسالم واالنقياد ألمر اهللا والثانية اإلميان مبا يرد به أمر اهللا فإن املكلف أوالً يقول كل ما يقوله أقبله 

اعتقاده فهو إميان مث اعتقاده يدعوه إىل الفعل احلسن  فهذا إسالم فإذا قال اهللا شيئاً وقبله صدق مقالته وصحح
والعمل الصاحل فيقنت ويعبد وهو املرتبة الثالثة املذكورة بقوله وَالْقَانِِتَني َوالْقَانِتَاِت مث إذا آمن وعمل صاحلاً كمل 

لصَّاِدِقَني وَالصَّاِدقَاتِ فيكمل غريه ويأمر باملعروف وينصح أخاه فيصدق يف كالمه عند النصيحة وهو املراد بقوله َوا
مث إن من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر يصيبه أذى فيصرب عليه كما قال تعاىل َوالصَّابِرِيَن وَالصَّابِراِت مث إنه إذا 

كمل وكمل قد يفتخر بنفسه ويعجب بعبادته فمنعه منه بقوله َوالْخَاِشِعَني وَالْخَاِشعَاِت أو نقول ملا ذكر هذه 
ات أشار إىل ما مينع منها وهو إما حب اجلاه أو حب املال من األمور اخلارجية أو الشهوة من األمور الداخلة احلسن

والغضب منهما يكون ألنه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمر مشىت فقوله وَالَْخاِشِعنيَ 
مث قال تعاىل َوالْمَُتَصّدِقَني وَالُْمَتَصّدقَاتِ أي الباذلني  َوالَْخاشَِعاِت أي املتواضعني الذين ال مييلهم اجلاه عن العبادة

األموال الذين ال يكنزوهنا لشدة حمبتهم إياها مث قال تعاىل والصَّاِئِمَني والصَّاِئمَاِت إشارة إىل الذين ال متنعهم الشهوة 
  ظَاتِ أي الذين ال متنعهم الشهوة الفرجيةالبطنية من عبادة اهللا مث قال تعاىل وَالَْحاِفِظَني فُُروَجُهْم َوالَْحاِف

مث قال تعاىل َوالذكِرِيَن اللََّه كَِثرياً َوالذِكراِت يعين هم يف مجيع هذه األحوال يذكرون اهللا ويكون إسالمهم وإمياهنم 
وقنوهتم وصدقهم وصربهم وخشوعهم وصدقتهم وصومهم بنية صادقة هللا واعلم أن اهللا تعاىل يف أكثر املواضع 

األحزاب ( يث ذكر الذكر قرنه بالكثرة ههنا ويف قوله بعد هذا َعِليماً ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ اذْكُُرواْ اللََّه ِذكْراً كَثِرياً ح
األفعال ألن اإلكثار من )  ٢١األحزاب ( وقال من قبل لَّمن كَانَ َيْرُجو اللََّه وَالَْيْوَم االِْخَر َوذَكَرَ اللََّه كَِثرياً )  ٤١

البدنية غري ممكن أو عسر فإن اإلنسان أكله وشربه وحتصيل مأكوله ومسروبه مينعه من أن يشتغل دائماً بالصالة 
ولكن ال مانع له من أن يذكر اهللا تعاىل وهو آكل ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار وإىل هذا أشار بقوله 

وألن مجيع األعمال بذكر اهللا تعاىل وهي )  ١٩١آل عمران ( اً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجنُوبِهِْم تعاىل الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَيام
  النية

  مث قال تعاىل أََعدَّ اللَُّه لَُهم مَّْغفَِرةً  متحو ذنوهبم وقوله َوأَجْراً َعِظيماً ذكرناه فيما تقدم
َوَرسُولُُه أَمْراً أَن َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ  ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَهُ  َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوالَ ُمْؤِمَنةٍ  إِذَا قََضى اللَُّه

  فَقَْد َضلَّ َضلَاالً مُّبِيناً
تزوجيها من زيد بن حارثة فكرهت إال النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( قيل بأن اآلية نزلت يف زينب حيث أراد النيب 

  عليه

ك أخوها امتنع فنزلت اآلية فرضيا به والوجه أن يقال إن اهللا تعاىل ملا أمر نبيه بأن يقول لزوجاته إهنن السالم وكذل
ال يريد ضرر الغري فمن كان ميله إىل شيء ميكنه النيب عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( خمريات فهم منه أن النيب 

فقال يف هذه اآلية ال ينبغي أن يظن ظان أن هوى  السالم من ذلك ويترك النيب عليه السالم حق نفسه حلظ غريه
نفسه متبعه وأن زمام االختيار بيد اإلنسان كما يف الزوجات بل ليس ملؤمن وال مؤمنة أن يكون له اختيار عند حكم 

 هو اهللا ورسوله فما أمر اهللا هو املتبع وما أراد النيب هو احلق ومن خالفهما يف شيء فقد ضل ضالالً مبيناً ألن اهللا
  املقصد والنيب هو اهلادي املوصل فمن ترك املقصد ومل يسمع قول اهلادي فهو ضال قطعاً



ِفى نِفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َوإِذْ َتقُولُ ِللَِّذى أَنَعمَ اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك وَاتَّقِ اللََّه وَُتْخِفى 
ْؤِمنَِني َحَرٌج ِفى لنَّاَس وَاللَُّه أََحقُّ أَن َتْخَشاُه فَلَمَّا قََضى َزْيٌد مِّْنَها وَطَراً زَوَّْجَناكََها ِلكَىْ  الَ َيكُونَ َعلَى الُْمَوَتْخَشى ا

  أَزَْواجِ أَْدِعيَآِئهِْم إِذَا قَضَْواْ ِمْنُهنَّ َوطَراً َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعوالً
 عليه باإلسالم وَأَْنَعْمَت َعلَْيِه بالتحرير واإلعتاق أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك همَّ زيد بطالق زينب فقال وهو زيد أنعم اهللا

له النيب أمسك أي ال تطلقها َواتَّقِ اللََّه قيل يف الطالق وقيل يف الشكوى من زينب فإن زيداً قال فيها إهنا تتكرب علي 
ِفى نِفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه من أنك تريد التزوج بزينب بَِرّب النَّاسِ من أن  بسبب النسب وعدم الكفاءة َوُتخِْفى

يقولوا أخذ زوجة الغري أو اإلبن َواللَُّه أََحقُّ أَن َتْخشَاُه ليس إشارة إىل أن النيب خشي الناس ومل خيش اهللا بل املعىن 
شى الناس أيضاً فاجعل اخلشية له وحده كما قال تعاىل اهللا أحق أن ختشاه وحده وال ختش أحداً معه وأنت ختشاه وخت

  )األحزاب ( الَِّذيَن ُيَبلُّغونَ رَِساالِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َوالَ َيْخَشْونَ أََحداً إِالَّ اللََّه 
ذلك ألن الزوجة ما دامت يف مث قال تعاىل فَلَمَّا قََضى َزْيٌد مّْنَها َوطَراً َزوَّْجَناكََها أي ملا طلقها زيد وانقضت عدهتا و

نكاح الزوج فهي تدفع حاجته وهو حمتاج إليها فلم يقض منها الوطر بالكلية ومل يستغن وكذلك إذا كان يف العده 
له هبا تعلق إلمكان شغل الرحم فلم يقض منها بعد وطره وأما إذا طلق وانقضت عدهتا استغىن عنها ومل يبق له معها 

هذا موافق ملا يف الشرع ألن التزوج بزوجة الغري أو مبعتدته ال جيوز فلهذا قال فَلَمَّا قََضى تعلق فيقضي منها الوطر و
  وكذلك قوله ِلكَىْ  الَ َيكُونَ َعلَى الُْمْؤِمنَِني حََرٌج ِفى أَْزوَاجِ أَْدِعيَاِئهِمْ إِذَا قَضَْواْ ِمْنُهنَّ َوطَراً

التزويج من النيب عليه السالم مل يكن لقضاء شهوة النيب عليه  أي إذا طلقوهن وانقضت عدهتن وفيه إشارة إىل أن
السالم بل لبيان الشريعة بفعله فإن الشرع يستفاد من فعل النيب وقوله َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعوالً أي مقضياً ما قضاه 

  كائن
  خالياً من املفاسد فقال مث بني أن تزوجه عليه السالم هبا مع أنه كان مبيناً لشرع مشتمل على فائدة كان

   أَْمُر اللَِّه قََدراً مَّقُْدوراًمَّا كَانَ َعلَى النَّبِى ِّ ِمْن َحَرجٍ ِفيَما فََرَض اللَُّه لَُه ُسنَّةَ  اللَِّه ِفى الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبلُ َوكَانَ
ةَ  اللَِّه ِفى الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبلُ َوكَانَ أَْمُر يعين كان شرع من مَّا كَانَ َعلَى النَّبِىّ  ِمْن َحَرجٍ ِفيَما فََرَض اللَُّه لَُه ُسنَّ

تقدمه كذلك كان يتزوج األنبياء بنسوة كثرية أبكار ومطلقات الغري َوكَانَ أَْمُر اللَِّه قََدراً مَّقْدُوراً أي كل شيء 
لقضاء والقدر فالقضاء ما كان مقصوداً يف بقضاء وقدر والقدر التقدير وبني املفعول واملقدور فرق مقول بني ا

األصل والقدر ما يكون تابعاً له مثاله من كان يقصد مدينة فنزل بطريق تلك املدينة خبان أو قرية يصح منه يف 
العرف أن يقول يف جواب من يقول مل جثت إىل هذه القرية إين ما جئت إىل هذه وإمنا قصدت املدينة الفالنية وهذه 

قي وإن كان قد جاءها ودخلها وإذا عرفت هذا فإن اخلري كله بقضاء وما يف العامل من الضرر بقدر وقعت يف طري
فاهللا تعاىل خلق املكلف حبيث يشتهي ويغضب ليكون اجتهاده يف تغليب العقل والدين عليهما مثاباً عليه بأبلغ وجه 

منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر اهللا إذا  فأفضى ذلك يف البعض إىل أن زىن وقتل فاهللا مل خيلقهما فيه مقصوداً
وهي أنه تعاىل علمت هذا ففي قوله تعاىل أوال َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعوالً وقوله ثانياً َوكَانَ أَْمُر اللَِّه قََدراً مَّقُْدوراً لطيفة 

زينب إياك كان مقصوداً متبوعاً مقضياً مراعى وملا قال ُسنَّةَ   ملا قال َزوَّْجَناكََها قال َوكَانَ أَْمرُ اللَِّه َمفُْعوالً أي تزوجينا
دُوراً أي اللَِّه ِفى الَِّذيَن َخلَْواْ إشارة إىل قصة داود عليه السالم حيث افتنت بامرأة أوريا قال َوكَانَ أَْمُر اللَِّه قََدراً مَّقْ

والفالسفة بوجوب كون األشياء على وجوه مثل كون  كان ذلك حكماً تبعياً فلو قال قائل هذا قول املعتزلة بالتوليد
النار حترق حيث قالوا اهللا تعاىل أراد أن خيلق ما ينضج األشياء وهو ال يكون إال حمرقاً بالطبع فخلق النار للنفع فوقع 

أو يقع  اتفاق أسباب أوجبت احتراق دار زيد أو دار عمرو فنقول معاذ اهللا أن نقول بأن اهللا غري خمتار يف أفعاله



شيء ال باختياره ولكن أهل السنة يقولون أجرى اهللا عادته بكذا أي وله أن خيلق النار حبيث عند حاجة إنضاج 
اللحم تنضج وعند مساس ثوب العجوز ال حترق أال ترى أهنا مل حترق إبراهيم عليه السالم مع قوهتا وكثرهتا لكن 

فية وال يسأل عما يفعل فنقول ما كان يف جمرى عادته تعاىل خلقها على غري ذلك الوجه مبحض إرادته أو حلكمة خ
على وجه تدركه العقول البشرية نقول بقضاء وما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن يقول مل كان وملاذا مل يكن 

  على خالفه نقول بقدر مث بني الذين خلوا بقوله
  الَ َيْخَشْونَ أََحداً إِالَّ اللََّه َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيباًالَِّذيَن ُيَبلُِّغونَ رَِساالِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َو

يعين كانوا هم أيضاً مثلك رسال مث ذكره حباهلم أهنم جردوا اخلشية ووحدوها بقوله َوالَ َيْخَشْونَ أََحداً إِالَّ اللََّه فصار 
َحسِيباً أي حماسباً فال ختش غريه أو حمسوباً فال تلتفت إىل  وقوله َوكَفَى بِاللَِّه)  ٩٠األنعام ( كقوله فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه 

  غريه وال جتعله يف حسابك

  َشىْ ٍء َعِليماًمَّا كَانَ ُمَحمٌَّد أََبآ أََحٍد ّمن رَِّجاِلكُْم وَلَاِكن رَّسُولَ اللَِّه َوَخاَتَم النَّبِيَِّني َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ 
ليه السالم بزينب من الفوائد بني أنه كان خالياً من وجوه املفاسد وذلك ألن ما كان ملا بني اهللا ما يف تزوج النيب ع

يتوهم من املفسدة كان منحصراً يف التزوج بزوجة االبن فإنه غري جائز فقال اهللا تعاىل إن زيداً مل يكن ابناً له ال بل 
ن الرجل اسم الذكر من أوالد آدم قال أحد الرجال مل يكن ابن حممد فإن قائل النيب كان أبا أحد من الرجال أل

والصيب داخل فيه فنقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها أن )  ١٧٦النساء ( تعاىل َوإِن كَانُواْ إِْخَوةً  ّرَجاالً وَنَِساء 
هو الرجل يف االستعمال يدخل يف مفهومه الكرب والبلوغ ومل يكن للنيب عليه السالم ابن كبري يقال إنه رجل والثاين 

أنه تعاىل قال ّمن ّرَجاِلكُْم ووقت اخلطاب مل يكن له ولد ذكر مث إنه تعاىل ملا نفى كونه أباً عقبه مبا يدل على ثبوت 
ما هو يف حكم األبوة من بعض الوجوه فقال َولَاِكن رَُّسولَ اللَِّه فإن رسول اهللا كاألب لألمة يف الشفقة من جانبه 

إن النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم واألب ليس كذلك مث بني ما يفيد زيادة ويف التعظيم من طرفهم بل أقوى ف
الشفقة من جانبه والتعظيم من جهتهم بقوله َوَخاَتَم النَّبِّيَني وذلك ألن النيب الذي يكون بعده نيب إن ترك شيئاً من 

ته وأهدى هلم وأجدى إذ هو النصيحة والبيان يستدركه من يأيت بعده وأما من ال نيب بعده يكون أشفق على أم
كوالد لولده الذي ليس له غريه من أحد وقوله َوكَانَ اللَُّه بِكُلّ َشىْ ء َعِليماً يعين علمه بكل شيء دخل فيه أن ال 

بتزوجه بزوجة دعيه تكميالً للشرع ) صلى اهللا عليه وسلم ( نيب بعده فعلم أن من احلكمة إكمال شرع حممد 
يفيد شرعاً لكن إذا امتنع هو عنه يبقى يف بعض النفوس ) صلى اهللا عليه وسلم ( نيب وذلك من حيث إن قول ال

نفرة أال ترى أنه ذكر بقوله ما فهم منه حل أكل الضب مث ملا مل يأكله بقي يف النفوس شيء وملا أكل حلم اجلمل 
  طاب أكله مع أنه يف بعض امللل ال يؤكل وكذلك األرنب

  ُنواْ اذْكُرُواْ اللََّه ِذكْراً كَِثرياًياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَم
وقد ذكرنا أن اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وجه تعلق اآلية مبا قبلها هو أن السورة أصلها ومبناها على تأديب النيب 

يب تعاىل بدأ بذكر ما ينبغي أن يكون عليه النيب عليه السالم مع اهللا وهو التقوى وذكر ما ينبغي أن يكون عليه الن
واهللا تعاىل يأمر عباده املؤمنني )  ٢٨األحزاب ( عليه السالم مع أهله وأقاربه بقوله قَِديراً ياأَيَُّها النَّبِى ُّ قُل الْْزواجَِك 

مبا يأمر به أنبياءه املرسلني فأرشد عباده كما أدب نبيه وبدأ مبا يتعلق جبانبه من التعظيم فقال َعِليماً ياأَيَُّها الَِّذيَن 
  ) ١األحزاب ( َمُنواْ اذْكُُرواْ اللََّه ِذكْراً كَثِرياً كما قال لنبيه مُّنَتِظُرونَ ياأَيَُّها النَّبِىّ  اتَّقِ اللََّه ءا

مث ههنا لطيفة وهي أن املؤمن قد ينسى ذكر اهللا فأمر بدوام الذكر أما النيب لكونه من املقربني ال ينسى ولكن قد 
منه فيقل خوفه فقال اتَّقِ اللََّه فإن املخلص على خطر عظيم وحسنة األولياء سيئة يغتر املقرب من امللك بقربه 



األنبياء وقوله ِذكْراً كَِثرياً قد ذكرنا أن اهللا يف كثري من املواضع ملا ذكر وصفه بالكثرة إذ ال مانع من الذكر على ما 
  بينا

  َوسَبُِّحوُه ُبكَْرةً  َوأَصِيالً
ن يكون ذكركم إياه على وجه التعظيم والتنزيه عن كل سوء وهو املراد بالتسبيح وقيل أي إذا ذكرمتوه فينبغي أ

املراد منه الصالة وقيل للصالة تسبيحه بكرة وأصيالً إشارة إىل املداومة وذلك ألن مريد العموم قد يذكر الطرفني 
  م ففهم منه املبالغة يف العمومومل يذكر وسطك) لو أن أولكم وآخركم ( ويفهم منهما الوسط كقوله عليه السالم 

  ِحيماًُهَو الَِّذى ُيَصلِّى َعلَْيكُْم َوَملَاِئكَُتُه لُِيخْرَِجكُْم مَِّن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوكَانَ بِالُْمْؤِمنَِني َر
ْخرَِجكُمْ يعين هو يصلي عليكم ويرمحكم وأنتم ال تذكرونه فذكر صالته حتريضاً للمؤمنني على الذكر والتسبيح ِلُي

ّمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ يعين يهديكم برمحته والصالة من اهللا رمحة ومن املالئكة استغفار فقيل بأن اللفظ املشترك 
جيوز استعماله يف معنييه معاً وكذلك اجلمع بني احلقيقة واجملاز يف لفظ جائز وينسب هذا القول إىل الشافعي رضي 

فإن أريد تقريبه حبيث يصري يف غاية القرب نقول الرمحة واالستغفار يشتركان يف العناية حبال اهللا عنه وهو غري بعيد 
املرحوم واملستغفر له واملراد هو القدر املشترك فتكون الداللة تضمنية لكون العناية جزأ منهما كَانَ بِالُْمْؤِمنِنيَ َرِحيماً 

  َعلَْيكُْم غري خمتص بالسامعني وقت الوحي بشارة جلميع املؤمنني وإشارة إىل أن قوله ُيَصلّى
  َتحِيَُّتُهمْ َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَجْراً كَرِمياً

الدليل  مث قال تعاىل َتِحيَّتُُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم ملا بني اهللا عنايته يف األوىل بني عنايته يف اآلخرة وذكر السالم ألنه هو
ريات فإن من لقي غريه وسلم عليه دل على املصافاة بينهما وإن مل يسلم دل على املنافاة وقوله َيْومِ َيلْقَْوَنُه على اخل

أي يوم القيامة وذلك ألن اإلنسان يف دنياه غري مقبل بكليته على اهللا وكيف وهو حالة نومه غافل عنه ويف أكثر 
  شغل ألحد يلهيه عن ذكر اهللا فهو حقيقة اللقاءأوقاته مشغول بتحصيل رزقه وأما يف اآلخرة فال 

 مث قال تعاىل َوأََعدَّ لَُهْم أَجْراً كَرِمياً لو قائل قائل اإلعداد إمنا يكون ممن ال يقدر عند احلاجة إىل الشيء عليه وأما اهللا
فنقول اإلعداد  تعاىل فال حاجة وال عجز فحيث يلقاه اهللا يؤتيه ما يرضى به وزيادة فما معىن االعداد من قبل

لإلكرام ال للحاجة وهذا كما أن امللك إذا قيل له فالن واصل فإذا أراد إكرامه يهىيء له بيتاً وأنواعاً من اإلكرام 
وال يقول بأنه إذا وصل نفتح باب اخلزانة ونؤتيه ما يرضيه فكذلك اهللا لكمال اإلكرام أعد للذاكر أجراً كرمياً 

ي أعد له أجراً يأتيه من غري طلبه خبالف الدنيا فإنه يطلب الرزق ألف مرة وال يأتيه والكرمي قد ذكرناه يف الرزق أ
 إال بقدر وقوله َتحِيَُّتُهمْ َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم مناسب حلاهلم ألهنم ملا ذكروا اهللا يف دنياهم حصل هلم معرفة وملا سبحوه

وت الكمال واهللا يعلم حاهلم يف الدنيا فأحسن إليهم تأكدت املعرفة حيث عرفوه كما ينبغي بصفات اجلالل ونع
  بالرمحة كما قال تعاىل ُهَو الَِّذى ُيَصلّى َعلَْيكُْم وقال َوكَانَ بِالُْمْؤِمنِنيَ َرِحيماً

واملتعارفان إذا التقيا وكان أحدمها شفيقاً باآلخر واآلخر معظماً له غاية التعظيم ال يتحقق بينهما )  ٤٣األحزاب ( 
  السالم وأنواع اإلكرامإال 

  نِرياًياأَيَُّها النَّبِى ُّ إِنَّآ أَْرَسلَْناكَ َشاِهداً َوُمَبشِّراً وََنذِيراً َوَداِعياً إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه َوِسرَاجاً مُّ
نَّبِىّ  اتَّقِ اللََّه اشارة قد ذكرنا أن السورة فيها تأديب للنيب عليه السالم من ربه فقوله يف ابتدائها مُّنَتِظُرونَ ياأَيَُّها ال

إىل ما ينبغي أن يكون عليه مع ربه وقوله قَِديراً ياأَيَُّها النَّبِى ُّ قُل الْْزواجِكَ إشارة إىل ما ينبغي أن يكون عليه مع 
اخللق وقوله تعاىل َشاِهداً أهله وقوله كَرِمياً ياأَيَُّها النَّبِى ُّ إِنَّا أَْرَسلْنَاَك إشارة إىل ما ينبغي أن يكون عليه مع عامة 



)  ١٤٣البقر ( حيتمل وجوهاً أحدمها أنه شاهد على اخللق يوم القيامة كما قال تعاىل َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم شَهِيًدا 
وعلى هذا فالنيب بعث شاهداً أي متحمالً للشهادة ويكون يف اآلخرة شهيداً أي مؤدياً ملا حتمله ثانيها أنه شاهد أن 

 إله إال اهللا وعلى هذا لطيفة وهو أن اهللا جعل النيب شاهداً على الوحدانية والشاهد ال يكون مدعياً فاهللا تعاىل مل ال
جيعل النيب يف مسئلة الوحدانية مدعياً هلا ألن املدعى من يقول شيئاً على خالف الظاهر والوحدانية أظهر من 

ل اهللا نفسه شاهداً له يف جمازاة كونه شاهداً هللا فقال تعاىل وَاللَُّه الشمس والنيب عليه السالم كان ادعى النبوة فجع
وثالثها أنه شاهد يف الدنيا بأحوال اآلخرة من اجلنة والنار وامليزان والصراط )  ١املنافقون ( َيْعلَُم إِنََّك لََرُسولُُه 

َومَُبشّراً َوَنِذيراً َوَداِعياً فيه ترتيب حسن  وشاهد يف اآلخرة بأحوال الدنيا بالطاعة واملعصية والصالح والفساد وقوله
وذلك من حيث إن النيب عليه السالم أرسل شاهداً بقوله ال إله إال اهللا ويرغب يف ذلك بالبشارة فإن مل يكف ذلك 

( يلِ َرّبَك يرهب باإلندار مث ال يكتفي بقوهلم ال إله إال اهللا بل يدعوهم إىل سبيل اهللا كما قال تعاىل اْدُع إِِلى سَبِ
وقوله َوِسرَاجاً مُّنِرياً أي مربهناً على ما يقول مظهراً له بأوضح احلجج وهو املراد بقوله تعاىل )  ١٢٥النحل 

  ) ١٢٥النحل ( بِالِْحكَْمةِ  َوالَْمْوِعظَةِ  الَْحَسَنةِ  
شاهداً باذنه ومبشراً وعند الدعاء قال وداعياً وفيه لطائف إحداها قوله تعاىل وََداِعياً إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه حيث مل يقل و

باذنه وذلك ألن من يقول عن ملك إنه ملك الدنيا ال غريه ال حيتاج فيه إىل إذن منه فإنه وصفه مبا فيه وكذلك إذا 
 قال من يطيعه يسعد ومن يعصه يشقى يكون مبشراً ونذيراً وال حيتاج إىل إذن من امللك يف ذلك وأما إذا قال تعالوا
إىل مساطه واحضروا على خوانه حيتاج فيه إىل إذنه فقال تعاىل وََداِعياً إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه ووجه آخر وهو أن النيب يقول 
إين أدعو إىل اهللا والويل يدعو إىل اهللا واألول ال إذن له فيه من أحد والثاين مأذون من جهة النيب عليه السالم كما 

وقال عليه الصالة والسالم )  ١٠٨يوسف ( بِيِلى اْدُعواْ إِلَى اللَِّه َعلَى َبِصَريةٍ  أََناْ َوَمنِ اتَّبََعنِى قال تعاىل قُلْ َهاِذهِ َس
  والنيب عليه السالم هو املأذون من اهللا يف الدعاء إليه من غري واسطة) رحم اهللا عبداً مسع مقاليت فأداها كما مسعها ( 

عليه السالم سراجاً ومل يقل إنه مشس مع أنه أشد إضاءة من السراج لفوائد منها أن  اللطيفة الثانية قال يف حق النيب
الشمس نورها ال يؤخذ منه شيء والسراج يؤخذ منه أنوار كثرية فإذا انطفأ األول يبقى الذي أخذ منه وكذلك إن 

أصحايب كالنجوم ( السالم غاب والنيب عليه السالم كان كذلك إذ كل صحايب أخذ منه نور اهلداية كما قال عليه 
ويف اخلرب لطيفة وإن كانت ليست من التفسري ولكن الكالم جير الكالم وهي أن النيب عليه ) بأيهم اقتديتم اهتديتم 

السالم مل جيعل أصحابه كالسرج وجعلهم كالنجوم ألن النجم ال يؤخذ منه نور بل له يف نفسه نور إذا غرب هو ال 
  ك الصحايب إذا مات فالتابعي يستنري بنو النيبيبقى نور مستفاد منه وكذل

عليه السالم وال يأخذ منه إال قول النيب عليه السالم وفعله فأنوار اجملتهدين كلهم من النيب عليه السالم ومل جعلهم 
كالسرج والنيب عليه السالم أيضاً سراج كان للمجتهد أن يستنري مبن أراد منهم ويأخذ النور ممن اختار وليس 

لك فإن مع نص النيب عليه السالم ال يعمل بقول الصحايب فيؤخذ من النيب النور وال يؤخذ من الصحايب فلم كذ
جيعله سراجاً وهذا يوجب ضعفاً يف حديث سراج األمة واحملدثون ذكروه ويف تفسري السراج وجه آخر وهو أن 

حمل الكاف أي وأرسلنا سراجاً منرياً وعلى قولنا إنه املراد منه القرآن وتقديره إنا أرسلناك وسراجاً منرياً عطفاً على 
عطف على مبشراً ونذيراً يكون معناه وذا سراج ألن احلال ال يكون إال وصفاً للفاعل أو املفعول والسراج ليس 
 وصفاً ألن النيب عليه السالم مل يكن سراجاً حقيقة أو يكون كقول القائل رأيته أسداً أي شجاعاً فقوله سراجاً أي

  هادياً مبيناً كالسراج يرى الطريق ويبني األمر
  َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني بِأَنَّ لَُهْم مَِّن اللَِّه فَْضالً ِكبِرياً



وقوله تعاىل َوَبّشرِ الُْمْؤِمنَِني عطف على مفهوم تقديره إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً فاشهد وبشر ومل يذكر فاشهد 
هنا ذكرت إبانة للكرم وألهنا غري واجبة لوال األمر وقوله تعاىل بِأَنَّ لَُهْم ّمَن اللَِّه فَْضالً لالستغناء عنه وأما البشارة فإ

فالعظيم والكبري متقاربان وكونه من اهللا )  ٣٥األحزاب ( ِكبِرياً هو مثل قوله َوأََعدَّ اللَُّه لَُهم مَّْغِفَرةً  َوأَْجراً َعِظيماً 
  رة أخرىكبري فكيف إذا كان مع ذلك كبا

  َوالَ ُتِطعِ الْكَافِرِيَن َوالْمَُناِفِقَني َوَدْع أَذَاُهْم َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيالً
إشارة إىل اإلنذار يعين خالفهم وورد عليهم وعلى هذا فقوله تعاىل وََدْع أَذَاُهمْ أي دعه إىل اهللا فإنه يعذهبم بأيديكم 

قوله تعاىل َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيالً أي اهللا كاف عبده قال بعض املعتزلة ال جيوز تسمية وبالنار ويبني هذا 
اهللا بالوكيل ألن الوكيل أدون من املوكل وقوله تعاىل َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيالً حجة عليه وشبهته واهية من حيث إن 

جز واهللا وكيل عباده لعجزهم عن التصرف وقوله تعاىل َوكَفَى بِاللَِّه َوكِيالً الوكيل قد يوكل للترفع وقد يوكل للع
يتبني إذا نظرت يف األمور اليت ألجلها ال يكفى الوكيل الواحد منها أن ال يكون قوياً قادراً على العمل كامللك 

ال يكون عاملاً مبا فيه التوكيل ومنها الكثري األشغال حيتاج إىل وكالء لعجز الواحد عن القيام حبميع أشغاله ومنها أن 
  أن ال يكون غنياً واهللا تعاىل عامل قادر وغري حمتاج فكيفي وكيالً

ْعَتدُّوَنَها ْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدَّةٍ  َتياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا إِذَا َنكَحُْتُم الُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُ
  فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسرَاحاً َجمِيالً

  وجه تعلق اآلية مبا قبلها هو أن اهللا تعاىل يف هذه السورة ذكر مكارم األخالق وأدب نبيه على ما

ر للمؤمنني ما ذكرناه لكن اهللا تعاىل أمر عباده املؤمنني مبا أمر به نبيه املرسل فكلما ذكر للنيب مكرمة وعلمه أدباً ذك
قِ يناسبه فكما بدأ اهللا يف تأديب النيب عليه الصالة والسالم بذكر ما يتعلق جبانب اهللا بقوله مُّنتَِظُرونَ ياأَيَُّها النَّبِىّ  اتَّ

( ْزواجَِك وثىن مبا يتعلق جبانب من حتت يده من أزواجه بقوله بعد قَِديراً ياأَيَُّها النَّبِى ُّ قُل الْ)  ١األحزاب ( اللََّه 
كذلك )  ٤٥األحزاب ( وثلث مبا يتعلق جبانب العامة بقوله كَرِمياً ياأَيَُّها النَّبِى ُّ إِنَّا أَْرَسلْنَاَك َشاِهداً )  ٢٨األحزاب 

)  ٤١األحزاب ( كَِثرياً بدأ يف إرشاد املؤمنني مبا يتعلق جبانب اهللا فقال َعِليماً ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ اذْكُرُواْ اللََّه ِذكْراً 
يف تأديب  مث ثىن مبا يتعلق جبانب من حتت أيديهم بقوله َوكِيالً ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا َنكَحُْتُم الُْمْؤِمَناِت مث كما ثلث

يَن ءاَمنُواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوتَ النيب جبانب األمة ثلث يف حق املؤمنني مبا يتعلق جبانب نبيهم فقال بعد هذا رَِّقيباً يأَيَُّها الَِّذ
  ويف اآلية مسائل)  ٥٦األحزاب ( وبقوله النَّبِىّ  ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ َصلُّواْ َعلَْيِه )  ٥٣األحزاب ( النَّبِىّ  

رء فلم خص املسألة األوىل إذا كان األمر على ما ذكرت من أن هذا إرشاد إىل ما يتعلق جبانب من هو من خواص امل
املطلقات الاليت طلقن قبل املسيس بالذكر فنقول هذا إرشاد إىل أعلى درجات املكرمات ليعلم منها ما دوهنا وبيانه 

هو أن املرأة إذا طلقت قبل املسيس مل حيصل بينهما تأكد العهد وهلذا قال اهللا تعاىل يف حق املمسوسة َوكَْيفَ 
وإذا أمر اهللا بالتمتع واإلحسان مع )  ٢١النساء ( ْم إِلَى بَْعضٍ وَأََخذْنَ مِنكُم ّميثَاقاً غَِليظاً َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُ

من ال مودة بينه وبينها فما ظنك مبن حصلت املودة بالنسبة إليها باإلفضاء أو حصل تأكدها حبصول الولد بينهما 
هبا األقالم وال تكفي هلا األوراق وهذا مثل قوله تعاىل فَالَ  والقرآن يف احلجم صغري ولكن لو استنبطت معانيه ال تفى

لو قال ال تضرهبما أو ال تشتمهما ظن أنه حرام ملعىن خمتص بالضرب أو الشتم أما )  ٢٣اإلسراء ( َتقُل لَُّهَما أُّف 
ها علم منه اإلحسان إذا قال ال تقل هلما أف علم منه معان كثرية وكذلك ههنا ملا أمر باإلحسان مع من ال مودة مع

  مع املمسوسة ومن مل تطلق بعد ومن ولدت عنده منه
وقوله إِذَا َنكَْحُتمُ الُْمْؤِمنَاِت التخصيص بالذكر إرشاد إىل أن املؤمن ينبغي أن ينكح املؤمنة فإهنا أشد حتصيناً لدينه 



ال يصح ألن التطليق حينئذ ال يكون إال بعد وقوله ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ميكن التمسك به يف أن تعليق الطالق بالنكاح 
النكاح واهللا تعاىل ذكره بكلمة مث وهي للتراخي وقوله فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدَّةٍ  بني أن العدة حق الزوج فيها غالب 

فََمّتُعوُهنَّ قيل بأنه وإن كان ال يسقط بإسقاطه ملا فيه من حق اهللا تعاىل وقوله َتعَْتدُّوَنَها أي تستوفون أنتم عددها 
خمتص باملفوضة اليت مل يسم هلا إذا طلقت قبل املسيس وجب هلا املتعة وقيل بأنه عام وعلى هذا فهو أمر وجوب أو 
أمر ندب اختلف العلماء فيه فمنهم من قال للوجوب فيجب مع نصف املهر املتعة أيضاً ومنهم من قال لالستحباب 

شيء وقوله تعاىل َوَسّرُحوُهنَّ سََراحاً َجمِيالً اجلمال يف التسريح أن ال يطالبها مبا فيستحب أن ميتعها مع الصداق ب
  آتاها

 فَآَء اللَُّه َعلَْيَك َوَبنَاِت َعمَِّكياأَيَُّها النَّبِى ُّ إِنَّآ أَْحلَلَْنا لََك أَْزوَاَجكَ الالَِّتى َءاتَْيَت أُجُوَرُهنَّ َوَما َملَكَْت َيِميُنَك ِممَّآ أَ
َنفَْسَها ِللنَّبِى ِّ إِنْ أَرَاَد  َوَبَناِت َعمَّاِتَك َوبََناِت َخاِلَك َوَبنَاِت خَالَاِتَك الالَِّتى هَاَجْرنَ َمَعَك َواْمَرأَةً  مُّْؤِمَنةً  إِن َوَهَبْت

فََرْضَنا َعلَْيهِْم ِفى أَْزوَاجِهِْم َوَما َملَكَْت أَْيمَانُُهْم النَّبِى ُّ أَن َيْستَنِكَحَها خَاِلَصةً  لََّك ِمن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني قَْد َعِلْمَنا َما 
  ِلكَْيالَ َيكُونَ َعلَْيَك حََرٌج َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً

ذكر للنيب عليه السالم ما هو األوىل فإن الزوجة اليت أوتيت مهرها أطيب قلباً من اليت مل تؤت واململوكة اليت سباها 
سه أطهر من اليت اشتراها الرجل ألهنا ال يدري كيف حاهلا ومن هاجرت من أقارب النيب عليه السالم الرجل بنف

معه أشرف ممن مل هتاجر ومن الناس من قال بأن النيب عليه الصالة والسالم كان جيب عليه إعطاء املهر أوالً وذلك 
ما كان يستويف ما ال جيب له والوطء قبل إيتاء  ألن املرأة هلا االمتناع إىل أن تأخذ مهرها والنيب عليه السالم

الصداق غري مستحق وإن كان كان حالال لنا وكيف والنيب عليه السالم إذا طلب شيئاً حرم االمتناع عن املطلوب 
والظاهر أن الطالب يف املرة األوىل إمنا يكون هو الرجل حلياء املرأة فلو طلب النيب عليه السالم من املرأة التمكني 
قبل املهر للزم أن جيب وأن ال جيب وهذا حمال وال كذلك أحدنا وقال ويؤكد هذا قوله تعاىل َوامَْرأَةً  مُّْؤِمَنةً  إِن 

َوَهَبْت َنفْسََها ِللنَّبِىّ  يعين حينئذ ال يبقى هلا صداق فتصري كاملستوفية مهرها وقوله تعاىل إِنْ أَرَاَد النَّبِى ُّ أَن 
ة إىل أن هبتها نفسها ال بد معها من قبول وقوله تعاىل َخاِلَصةً  لََّك ِمن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني قال الشافعي َيْستَنِكَحَها إشار

رضي اهللا عنه معناه إباحة الوطء باهلبة وحصول التزوج بلفظها من خواصك وقال أبو حنيفة تلك املرأة صارت 
والترجيح ميكن أن يقال بأن على هذا فالتخصيص بالواهبة خالصة لك زوجة ومن أمهات املؤمنني ال حتل لغريك أبداً 

ال فائدة فيه فإن أزواجه كلهن خالصات له وعلى ما ذكرنا يتبني للتخصيص فائدة وقوله قَْد َعِلْمَنا َما فََرْضَنا َعلَْيهِمْ 
أما حكم أمتك فعندنا علمه ِفى أَزْواجِهِْم َوَما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم معناه أن ما ذكرنا فرضك وحكمك مع نسائك و

ونبينه هلم وإمنا ذكر هذا لئال حيمل واحد من املؤمنني نفسه على ما كان للنيب عليه الصالة والسالم فإن له يف 
النكاح خصائص ليست لغريه وكذلك يف السراري وقوله تعاىل ِلكَْيالَ َيكُونَ َعلَْيكَ َحَرجٌ أي تكون يف فسحة من 

قلب فينزل الروح األمني باآليات على قلبك الفارغ وتبلغ رساالت ربك جبدك واجتهادك  األمر فال يبقى لك شغل
  وقوله تعاىل َوكَانَ اللَُّه تَوَّاباً رَِّحيماً يغفر الذنوب مجيعاً ويرحم العبيد

فَالَ ُجنَاَح َعلَْيَك ذَِلَك أَدَْنى أَن تَقَرَّ أَْعُيُنُهنَّ ُتْرجِى َمن َتَشآُء ِمْنُهنَّ َوُتؤْوِى إِلَْيَك َمن َتَشآُء َوَمنِ اْبَتَغْيَت ِممَّْن َعَزلَْت 
  ِليماًَوالَ َيْحَزنَّ َويَْرَضْيَن بَِمآ َءاَتيَْتُهنَّ كُلُُّهنَّ َواللَُّه َيْعلَُم َما ِفى قلُوبِكُْم َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َح

  َمن َتَشاء َوَمنِ اْبَتَغْيَت ِممَّْن َعَزلَْت فَالَ ُجَناَح َعلَْيَك مث قال تعاىل تُْرجِى َمن َتَشاء ِمْنُهنَّ َوُتؤْوِى إِلَْيَك
ملا بني أنه أحل له ما ذكرنا من األزواج بني أنه أحل له وجوه املعاشرة هبن حىت جيتمع كيف يشاء وال جيب عليه 



 يكن نبياً فالزوجة يف ملك القسم وذلك ألن النيب عليه السالم بالنسبة إىل أمته نسبة السيد املطاع والرجل وإن مل
نكاحه والنكاح عليها رق فكيف زوجات النيب عليه السالم بالنسبة إليه فإذن هن كاململوكات له وال جيب القسم 

بني اململوكات واإلرجاء التأخري واإليواء الضم َوَمنِ اْبَتَغْيَت ِممَّْن َعَزلَْت يعين إذا طلبت من كنت تركتها فال جناح 
ء من ذلك ومن قال بأن القسم كان واجباً مع أنه ضعيف بالنسبة إىل املفهوم من اآلية قال املراد تُْرجِى عليك يف شي

َمن َتَشاء أي تؤخرهن إذا شئت إذ ال جيب القسم يف األول وللزوج أن ال ينام عند أحد منهن وإن ابتغيت ممن 
  عزلت فال جناح عليك فابدأ مبن شئت ومتم الدور واألول أقوى

  قال تعاىل ذَِلَك أَْدَنى أَن تَقَرَّ أَْعُيُنُهنَّ َوالَ َيْحَزنَّ َويَْرَضْيَن بَِما ءاَتْيَتُهنَّ كُلُُّهنَّ مث
يعين إذا مل جيب عليك القسم وأنت ال تترك القسم َتقَرَّ أَْعيُُنُهنَّ لتسويتك بينهن وال حيزن خبالف ما لو وجب عليك 

ا جاءين هلوى قلبه إمنا جاءين ألمر اهللا وإجيابه عليه َوَيْرَضْيَن بَِما ءاَتيَْتُهنَّ من ذلك فليلة تكون عند إحداهن تقول م
  اإلرجاء واإليواء إذ ليس هلن عليك شيء حىت ال يرضني

  مث قال تعاىل َواللَُّه َيْعلَُم َما ِفى قلُوبِكُْم َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِليماً
علم ضمائر القلوب فإنه عليم فإن مل يعاتبهن يف احلال فال يغتررن فإنه حليم أي إن أضمرن خالف ما أظهرن فاهللا ي

  ال يعجل
لَكَتْ َيِميُنَك َوكَانَ اللَُّه َعلَى الَّ َيِحلُّ لََك النَِّسآُء ِمن َبْعُد َوالَ أَن َتَبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَْزوَاجٍ َولَْو أَْعجََبَك ُحْسُنُهنَّ إِالَّ َما َم

  ٍء رَِّقيباًكُلِّ َشىْ 
ملا مل يوجب اهللا على نبيه القسم وأمره بتخيريهن فاخترن اهللا ورسوله ذكر هلن ما جازاهن به من حترمي غريهن على 

  النيب عليه السالم ومنعه من طالقهن بقوله َوالَ أَن َتَبدَّلَ بِهِنَّ وفيه مسائل
قال املفسرون من بعدهن واألوىل أن يقال ال حيل لك النساء من بعد املسألة األوىل قوله الَّ َيِحلُّ لََك الّنَساء ِمن َبْعُد 

  اختيارهن اهللا ورسوله ورضاهن مبا يؤتيهن من الوصل واهلجران والنقص واحلرمان
املسألة الثانية قوله َوالَ أَن تََبدَّلَ بِهِنَّ يفيد حرمة طالقهن إذ لو كان جائزاً جلاز أن يطلق الكل وبعدهن إما أن يتزوج 

( بغريهن أوال يتزوج فإن مل يتزوج يدخل يف زمرة العزاب والنكاح فضيلة ال يتركها النيب وكيف وهو يقول 
  وإن تزوج بغريهن يكون قد تبدل هبن وهو ممنوع من التبدل) النكاح سنيت 

عىن أن ال حيل لك املسألة الثالثة من املفسرين من قال بأن اآلية ليس فيها حترمي غريهن وال املنع من طالقهن بل امل
النساء غري الاليت ذكرنا لك من املؤمنات املهاجرات من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك 

وأما غريهن من الكتابيات فال حيل لك التزوج هبن وقوله َوالَ أَن َتَبدَّلَ بِهِنَّ منع من شغل اجلاهلية فإهنم كانوا 
عن زوجته وبأخذ زوجة صديقه ويعطيه زوجته وعلى التفسريين وقع خالف يف  يبادلون زوجة بزوجة فينزل أحدهم

مسألتني إحدامها حرمة طالق زوجاته والثانية حرمة تزوجه بالكتابيات فمن فسر على األول حرم الطالق ومن فسر 
  على الثاين حرم التزوج بالكتابيات

سن النساء قال الزخمشري قوله َولَوْ أَْعجََبَك يف معىن احلال وال جيوز املسألة الرابعة قوله َولَْو أَْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ أي ح
أن يكون ذو احلال قوله ِمْن أَزَْواجٍ لغاية التنكري فيه ولكون ذي احلال ال حيسن أن يكون نكرة فإذن هو النيب عليه 

  السالم يعين ال حيل لك النساء وال أن تبدل هبن من أزواج وأنت معجب حبسنهن
ة اخلامسة ظاهر هذا ناسخ ملا كان قد ثبت له عليه السالم من أنه إذا رأى واحدة فوقعت يف قلبه موقعاً كانت املسأل

حترم على الزوج وجيب عليه طالقها وهذه املسألة حكمية وهي أن النيب عليه السالم وسائر األنبياء يف أول النبوة 



وهم يتحدثون مع أصحاهبم ال مينعهم من ذلك مانع ففي تشتد عليهم برحاء الوحي مث يستأنسون به فينزل عليهم 
أول األمر أحل اهللا من وقع يف قلبه تفريغاً لقلبه وتوسيعاً لصدره لئال يكون مشغول القلب بغري اهللا مث ملا استأنس 

مل يبق  بالوحي ومبن على لسانه الوحي نسخ ذلك إما لقوته عليه السالم للجمع بني األمرين وإما أنه بدوام اإلنزال
  له مألوف من أمور الدنيا فلم يبق له التفات إىل غري اهللا فلم يبق له حاجة إىل إحالل التزوج مبن وقع بصره عليها
املسألة السادسة اختلف العلماء يف أن حترمي النساء عليه هل نسخ أم ال فقال الشافعي نسخ وقد قالت عائشة ما 

األحزاب ( الناسخ قوله تعاىل َجمِيالً ياأَيَُّها النَّبِى ُّ إِنَّا أَْحلَلَْنا لَكَ أَزْواَجَك مات النيب إال وأحل له النساء وعلى هذا ف
إىل أن قال َوَبنَاِت َعّمَك وقال َوامَْرأَةً  مُّْؤِمَنةً  على قول من يقول ال جيوز نسخ الكتاب خبرب الواحد إذ )  ٥٠

  الناسخ غري متواتر إن كان خرباً
 َما َملَكَتْ َيِميُنَك مل حيرم عليه اململوكات ألن اإليذاء ال حيصل باململوكة وهلذا مل جيز للرجل أن جيمع مث قال تعاىل إِالَّ

بني ضرتني يف بيت حلصول التسوية بينهما وإمكان املخاصمة وجيوز أن جيمع الزوجة ومجعاً من اململوكات لعدم 
  التساوي بينهن وهلذا ال قسم هلن على أحد

  ىل َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلّ َشىْ ء رَِّقيباً أي حافظاً عاملاً بكل شيء قادراً عليه ألن احلفظ ال حيصل إال هبمامث قال تعا
ذَا ُدِعيُتْم فَاْدُخلُواْ  إَِناُه َولَِكْن إِياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوَت النَّبِى ِّ إِالَّ أَن ُيْؤذَنَ لَكُْم إِلَى طََعامٍ غَْيَر َناظِرِيَن

ْم َواللَُّه الَ َيسَْتْحىِ  ِمَن الَْحقِّ فَإِذَا طَِعْمُتْم فَاْنَتِشرُواْ َوالَ ُمسَْتأْنِِسَني ِلَحِديٍث إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ُيْؤِذى النَّبِى ِّ فََيْسَتحْيِى ِمنكُ
ِحجَابٍ ذاِلكُْم أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ َوَما كَانَ لَكُْم أَن تْؤذُواْ َرُسولَ اللَّهِ  َوإِذَا َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاعاً فَاسْألُوُهنَّ ِمن َوَرآِء

  َوالَ أَن تَنِكحُوا أَْزوَاَجُه ِمن َبْعِدِه أََبداً إِنَّ ذاِلكُْم كَانَ ِعنَد اللَِّه َعِظيماً

  واْ ُبيُوَت النَّبِىّ  إِالَّ أَن يُْؤذَنَ لَكُْم إِلَى طََعامٍ غَْيَر نَاِظرِيَن إَِناُهمث قال تعاىل يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ َتْدُخلُ
بياناً حلاله مع أمته العامة )  ٤٥األحزاب ( ملا ذكر اهللا تعاىل يف النداء الثالث كَرِمياً ياأَيَُّها النَّبِى ُّ إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهداً 

اء ال تدخلوا إرشاداً هلم وبياناً حلاهلم مع النيب عليه السالم من االحترام مث إن حال األمة قال للمؤمنني يف هذا الند
مع النيب على وجهني أحدمها يف حال اخللوة والواجب هناك عدم إزعاجه وبني ذلك بقوله الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوَت النَّبِىّ  

تعاىل النَّبِىّ  ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَْيِه َوَسلُّمواْ َتْسِليماً وثانيهما يف املأل والواجب هناك إظهار التعظيم كما قال 
  وقوله إِلَى طََعامٍ غَْيَر َناظِرِيَن إَِناُه أي ال تدخلوا بيوت النيب إىل طعام إال أن يؤذن لكم)  ٥٦األحزاب ( 

ا طَِعْمُتْم فَاْنَتِشرُواْ َوالَ ُمْسَتأْنِِسَني ِلَحِديٍث إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ُيْؤِذى النَّبِىّ  مث قال تعاىل َولَِكْن إِذَا ُدِعيُتْم فَاْدُخلُواْ فَإِذَ
  فََيْسَتْحيِى مِنكُْم وَاللَُّه الَ

ملا بني من حال النيب أنه داع إىل اهللا بقوله وََداِعياً إِلَى اللَِّه قال ههنا ال تدخلوا إال إذا دعيتم يعين كما أنكم ما 
خلتم الدين إال بدعائه فكذلك ال تدخلوا عليه إال بعد دعائه وقوله غَْيَر نَاِظرِيَن منصوب على احلال والعامل فيه د

  على ما قاله الزخمشري ال تدخلوا قال وتقديره وال تدخلوا بيوت النيب إال مأذونني غري ناظرين ويف اآلية مسائل
ْم إِلَى طََعامٍ إما أن يكون فيه تقدمي وتأخري تقديره وال تدخلوا إىل طعام إال أن املسألة األوىل قوله إِالَّ أَن يُْؤذَنَ لَكُ

يؤذن لكم فال يكون منعاً من الدخول يف غري وقت الطعام بغري اإلذن وإما أن ال يكون فيه تقدمي وتأخري فيكون 
لطعام فإن مل يؤذن لكم إىل طعام فال معناه وال تدخلوا إال أن يؤذن لكم إىل طعام فيكون اإلذن مشروطاً بكونه إىل ا

جيوز الدخول فلو أذن لواحد يف الدخول الستماع كالم ال ألكل طعام ال جيوز نقول املراد هو الثاين ليعم النهي عن 
الدخول وأما قوله فال جيوز إال باإلذن الذي إىل طعام نقول قال الزخمشري اخلطاب مع قوم كانوا جييئون حني 

من غري إذن فمنعوا من الدخول يف وقته بغري إذن واألوىل أن يقال املراد هو الثاين ألن التقدمي الطعام ويدخلون 



والتأخري خالف األصل وقوله إِلَى طََعامٍ من باب التخصيص بالذكر فال يدل على نفي ما عداه ال سيما إذا علم أن 
غري طعامه بإذنه فإن غري الطعام ممكن وجوده مع غريه مثله فإن من جاز دخول بيته بإذنه إىل طعامه جاز دخوله إىل 

الطعام فإن من اجلائز أن يتكلم معه وقتما يدعوه إىل طعام ويستقضيه يف حوائجه ويعلمه مما عنده من العلوم مع 
)  ٢٣اإلسراء ( زيادة اإلطعام فإذا رضي بالكل فرضاه بالبعض أقرب إىل الفعل فيصري من باب َوالَ َتقُل لَُّهَما أُّف 

  وقوله غَْيَر َناظِرِيَن يعين أنتم ال تنتظروا وقت الطعام فإنه رمبا ال يتهيأ

املسألة الثانية قوله تعاىل َولَِكْن إِذَا ُدِعيُتْم فَاْدُخلُواْ فيه لطيفة وهي أن العادة إذا قيل ملن كان يعتاد دخول دار من 
أصالً ال بالدعاء وال بالدعاء فقال ال تفعلوا مثل ما غري إذن ال تدخلها إال بإذن يتأذى وينقطع حبيث ال يدخلها 

يفعله املستنكفون بل كونوا طائعني سامعني إذا قيل لكم ال تدخلوا ال تدخلوا وإذا قيل لكم ادخلوا فادخلوا وإناه 
واْ يفيد الوجود فقوله وَلَِكْن قيل وقته وقيل استواؤه وقوله إِالَّ أَن ُيْؤذَنَ يفيد اجلواز وقوله وَلَِكْن إِذَا ُدعِيُتْم فَاْدُخلُ

  إِذَا ُدِعيُتْم ليس تأكيداً بل هو يفيد فائدة جديدة
املسألة الثالثة ال يشترط يف اإلذن التصريح به بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول وهلذا قال إِالَّ أَن يُْؤذَنَ من 

لدليل جاز والنقل دال عليه حيث قال تعاىل أَوْ غري بيان فاعل فاآلذن إن كان اهللا أو النيب أو العقل املؤيد با
َصِديِقكُْم وحد الصداقة ملا ذكرنا فلو جاء أبو بكر وعلم أن ال مانع يف بيت عائشة من بيوت النيب عليه السالم من 

تكشف أو حضور غري حمرم عندها أو علم خلو الدار من األهل أو هي حمتاجة إىل إطفاء حريق فيها أو غري ذلك 
  لدخولجاز ا

املسألة الرابعة قوله فَإِذَا طَِعْمُتْم فَاْنَتِشرُواْ كأن بعض الصحابة أطال املكث يوم وليمة النيب عليه السالم يف عرس 
زينب والنيب عليه السالم مل يقل له شيئاً فوردت اآلية جامعة آلداب منها املنع من إطالة املكث يف بيوت الناس ويف 

ره شخص لعبادته أو اشتغاله بشغل فيأتيه أحد ويطيل املكث عنده وقوله َوالَ معىن البيت موضع مباح اختا
ُمْسَتأْنِِسَني ِلَحِديٍث قال الزخمشري هو عطف على غَْيَر َناِظرِيَن جمرور وحيتمل أن يكون منصوباً عطفاً على املعىن فإن 

نَ لَكُْم ال تدخلوها هامجني فعطف عليه َوالَ ُمْستَأْنِِسَني مث إن اهللا معىن قوله تعاىل الَ َتْدُخلُواْ بُُيوَت النَّبِىّ  إِالَّ أَن ُيْؤذَ
ْؤذَنَ لَكُْم إِلَى تعاىل بني كون ذلك أدباً وكون النيب حليماً بقوله يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوَت النَّبِىّ  إِالَّ أَن ُي

رة إىل حتمل النيب عليه السالم مث ذكر اهللا أدباً آخر وهو قوله يأَيَُّها إشارة إىل أن ذلك حق وأدب وقوله كان إشا
الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوَت النَّبِىّ  ملا منع اهللا الناس من دخول بيوت النيب عليه السالم وكان يف ذلك تعذر 

اء حجاب وقوله ذاِلكُمْ أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم الوصول إىل املاعون بني أن ذلك غري ممنوع منه فليسأل وليطلب من ور
َوقُلُوبِهِنَّ يعين العني روزنة القلب فإذا مل تر العني ال يشتهي القلب أما إن رأت العني فقد يشتهي القلب وقد ال 

مبا  يشتهي فالقلب عند عدم الرؤية أطهر وعدم الفتنة حينئذ أظهر مث إن اهللا تعاىل ملا علم املؤمنني األدب أكده
حيملهم على حمافظته فقال َوَما كَانَ لَكُْم أَن تْؤذُواْ َرُسولَ اللَِّه وكل ما منعتم عنه مؤذ فامتنعوا عنه وقوله تعاىل َوالَ 
أَن َتنِكحُواْ أَزَْواَجُه ِمن بَْعِدِه أََبداً قيل سبب نزوله أن بعض الناس قيل هو طلحة بن عبيد اهللا قال لئن عشت بعد 

عائشة وقد ذكرنا أن اللفظ العام ال يغري معناه سبب النزول فإن املراد أن إيذاء الرسول حرام  حممد ألنكحن
والتعرض لنسائه يف حياته إيذاء فال جيوز مث قال ال بل ذلك غري جائز مطلقاً مث أكد بقوله إِنَّ ذاِلكُْم كَانَ ِعنَد اللَِّه 

  َعِظيماً أي إيذاء الرسول
  أَْو ُتْخفُوُه فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشىْ ٍء َعِليماًإِن ُتْبدُواْ شَْيئاً 



  يعين إن كنتم ال تؤذونه يف احلال وتعزمون على إيذائه أو نكاح أزواجه بعده فاهللا عليم بذات الصدور
إِْخوَانِهِنَّ َوالَ أَبَْنآِء أَخََواِتهِنَّ َوالَ نَِسآِئهِنَّ َوالَ َما  الَّ ُجنَاَح َعلَْيهِنَّ ِفى َءابَآِئهِنَّ َوالَ أَْبنَآِئهِنَّ َوالَ إِْخوَانِهِنَّ َوالَ أَْبَنآِء
  َملَكَْت أَْيمَاُنُهنَّ َواتَِّقنيَ اللََّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء َشهِيداً

اِئهِنَّ َوالَ أَْبَناِئهِنَّ َوالَ إِخْوانِهِنَّ َوالَ أَبَْناء مث إن اهللا تعاىل ملا أنزل احلجاب استثىن احملارم بقوله الَّ ُجنَاَح َعلَْيهِنَّ ِفى ءاَب
  إِخْوانِهِنَّ َوالَ أَْبَناء أََخواِتهِنَّ َوالَ نِسَاِئهِنَّ َوالَ َما ويف اآلية مسائل

 املسألة األوىل يف احلجاب أوجب السؤال من وراء احلجاب على الرجال فلم مل يستثن الرجال عن اجلناح ومل يقل ال
أمر بسدل الستر عليهن وذلك ال )  ٥٣األحزاب ( جناح على آبائهن فنقول قوله تعاىل يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ 

يكون إال بكوهنن مستورات حمجوبات وكان احلجاب وجب عليهن مث أمر الرجال بتركهن كذلك وهنوا عن هتك 
أن عند احلجاب أمر اهللا الرجل بالسؤال من وراء حجاب  أستارهن فاستثنني عند اآلباء واألبناء وفيه لطيفة وهي

ويفهم منه كون املرأة حمجوبة عن الرجل بالطريق األوىل وعند االستثناء قال تعاىل الَّ جَُناَح َعلَْيهِنَّ عند رفع احلجاب 
  عنهن فالرجال أوىل بذلك

د رأوا مجيع بدن البنات يف حال صغرهن مث املسألة الثانية قدم اآلباء ألن اطالعهم على بناهتن أكثر وكيف وهم ق
األبناء مث اإلخوة وذلك ظاهر إمنا الكالم يف بين اإلخوة حيث قدمهم اهللا تعاىل على بين األخوات ألن بين األخوات 

آباؤهم ليسوا مبحارم إمنا هم أزواج خاالت أبنائهم وبين األخوة آباؤهم حمارم أيضاً ففي بين األخوات مفسدة ما 
  االبن رمبا حيكي خالته عند أبيه وهو ليس مبحرم وال كذلك بنو اإلخوة وهي أن

املسألة الثالثة مل يذكر اهللا من احملارم األعمام واألخوال فلم يقل وال أعمامهن وال أخواهلن لوجهني أحدمها أن ذلك 
ألخ لألعمام حمارم علم من بين اإلخوة وبين األخوات ألن من علم أن بين األخ للعمات حمارم علم أن بنات ا

وكذلك احلال يف أمر اخلال ثانيهما أن األعمام رمبا يذكرون بنات األخ عند أبنائهم وهم غري حمارم وكذلك احلال 
  يف ابن اخلال

  املسألة الرابعة َوالَ نَِساِئهِنَّ مضافة إىل املؤمنات حىت ال جيوز التكشف للكافرات يف وجه
ْت أَْيمَاُنُهنَّ هذا بعد الكل فإن املفسدة يف التكشف هلم ظاهرة ومن األئمة من قال املراد املسألة اخلامسة َوالَ َما َملَكَ

  من كان دون البلوغ

مث قوله تعاىل َواتَِّقَني اللََّه عند املماليك دليل على أن التكشف هلم مشروط بشرط السالمة والعلم بعدم احملذور 
ء َشهِيداً يف غاية احلسن يف هذا املوضع وذلك ألن ما سبق إشارة إىل جواز اخللوة وقوله إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلّ َشىْ 

  هبم والتكشف هلم فقال إن اهللا شاهد عند اختالء بعضكم ببعض فخلوتكم مثل ملئكم بشهادة اهللا تعاىل فاتقوا
  َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَْيِه َوَسلُِّمواْ َتْسِليماً إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِى ِّ ياأَيَُّها الَِّذيَن

سائه احتراماً مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِىّ  ملا أمر اهللا املؤمنني باالستئذان وعدم النظر إىل وجوه ن
ما يدل على احترامه يف تلك احلالة بقوله  كمل بيان حرمته وذلك ألن حالته منحصرة يف اثنتني حالة خلواته وذكر

إن الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوَت النَّبِىّ  وحالة يكون يف مأل واملأل إما املأل األعلى وإما املأل األدىن ما يف املأل األعلى فهو حمترم ف
ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ َصلُّواْ اهللا ومالئكته يصلون عليه وأما يف املأل األدىن فذلك واجب االحترام بقوله تعاىل النَّبِىّ  

  َعلَْيِه َوَسلُّمواْ َتْسِليماً ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل الصالة الدعاء يقال يف اللغة صلى عليه أي دعا له وهذا املعىن غري معقول يف حق اهللا تعاىل فإنه ال 

اهللا عنه استعمل اللفظ مبعان وقد تقدم يف تفسري يدعو له ألن الدعاء للغري طلب نفعه من ثالث فقال الشافعي رضي 



والذي نزيده ههنا هو أن اهللا تعاىل قال هناك ُهَو الَِّذينَ )  ٤٣األحزاب ( قوله ُهَو الَِّذى ُيَصلّى َعلَْيكُْم َوَملَِئكَُتُه 
ه ومالئكته وأسند الصالة إليهم ُيَصلّى َعلَْيكُْم َوَملَِئكَُتُه جعل الصالة هللا وعطف املالئكة على اهللا وههنا مجع نفس

فقال َيِصلُونَ وفيه تعظيم النيب عليه الصالة والسالم وهذا ألن إفراد الواحد بالذكر وعطف الغري عليه يوجب 
تفضيالً للمذكور على املعطوف كما أن امللك إذا قال يدخل فالن وفالن أيضاً يفهم منه تقدمي ال يفهم لو قال فالن 

لمت هذا فقال يف حق النيب عليه السالم إهنم يصلون إشارة إىل أنه يف الصالة على النيب عليه وفالن يدخالن إذا ع
السالم كاألصل ويف الصالة على املؤمنني اهللا يرمحهم مث إن املالئكة يوافقونه فهم يف الصالة على النيب عليه السالم 

  يه أو مل يصل ويف املؤمنني ليس كذلكيصلون باإلضافة كأهنا واجبة عليهم أو مندوبة سواء صلى اهللا عل
املسألة الثانية هذا دليل على مذهب الشافعي ألن األمر للوجوب فتجب الصالة على النيب عليه السالم وال جتب يف 

  غري التشهد فتجب يف التشهد
ى حممد وعلى آل قولوا اللهم صلِّ عل( املسألة الثالثة سئل النيب عليه السالم كيف نصلي عليك يا رسول اهللا فقال 

حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى 
  )آل إبراهيم إنك محيد جميد 

املسألة الرابعة إذا صلى اهللا ومالئكته عليه فأي حاجة إىل صالتنا نقول الصالة عليه ليس حلاجته إليها وإال فال حاجة 
ة املالئكة مع صالة اهللا عليه وإمنا هو إلظهار تعظيمه كما أن اهللا تعاىل أوجب علينا ذكر نفسه وال حاجة له إىل صال

من صلى علي مرة صلي اهللا عليه ( إليه وإمنا هو إلظهار تعظيمه منا شفقة علينا ليثيبنا عليه وهلذا قال عليه السالم 
  )عشراً 

ليه السالم حتت منة أمته بالصالة حىت عوضهم منه بأمره بالصالة على األمة املسألة اخلامسة مل يترك اهللا النيب ع
وقوله َوَسلُّمواْ َتْسِليماً أمر فيجب ومل جيب يف غري )  ١٠٣التوبة ( حيث قال َوَصلّ َعلَْيهِمْ إِنَّ َصلَواَتكَ َسكٌَن لَُّهْم 

  وهو حجة على منالصالة فيجب فيها وهو قولنا السالم عليك أيها النيب يف التشهد 

قال بعدم وجوبه وذكر املصدر للتأكيد ليكمل السالم عليه ومل يؤكد الصالة هبذا التأكيد ألهنا كانت مؤكدة بقوله 
  إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِىّ 

  ا وَاالٌّ ِخَرةِ  َوأََعدَّ لَُهْم َعذَاباً مُّهِيناًإِنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه لََعَنُهمُ اللَُّه ِفى الدُّْنَي
فصل األشياء بتبيني بعض أضدادها فبني حال مؤذي النيب ليبني فضيلة املسلم عليه واللعن أشد احملذورات ألن البعد 

ذيه غري قوي من اهللا ال يرجى معه خري خبالف التعذيب بالنار وغريه أال ترى أن امللك إذا تغري على مملوك إن كان تأ
أن يضرب أو يطرد عندما يكون امللك يف غاية العظمة والكرم خيتار ) بني ( يزجره وال يطرده ولو خري اجملرم 

الضرب على الطرد وال سيما إذا مل يكن يف الدنيا ملك غري سيده وقوله ِفى الدُُّنَيا وَاالِْخَرةِ  إشارة إىل بعد ال رجاء 
يا يرجو القربة يف اآلخرة فإذا أبعد يف اآلخرة فقد خاب وخسر ألن اهللا إذا أبعده للقرب معه ألن املبعد يف الدن

وطرده فمن الذين يقربه يوم القيامة القيامة مث إنه تعاىل مل حيصر جزاءه يف اإلبعاد بل أوعده بالعذاب بقوله َوأََعدَّ لَُهْم 
  َعذَاباً مُّهِيناً وفيه مسائل

وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أمرين اللعن والتعذيب فاللعن جزاء اهللا ألن من آذى امللك  املسألة األوىل ذكر إيذاء اهللا
يبعده عن بابه إذا كان ال يأمر بعذابه والتعذيب جزاء إيذاء الرسول ألن امللك إذا آذى بعض عبيده كبري يستويف 

ول انفكاك أحدمها على هذا الوجه منه قصاصه ال يقال فعلى هذا من يؤذي اهللا وال يؤذي الرسول ال يعذب ألنا نق
عن اآلخر حمال ألن من آذى اهللا فقد آذى الرسول وأما على الوجه اآلخر وهو أن من يؤذي النيب عليه السالم وال 



يؤذي اهللا كمن عصى من غري إشراك كمن فسق أو فجر من غري ارتداد وكفر فقد آذى النيب عليه السالم غري أن 
  م فيجزيه بالعذاب وال يلعنه بكونه يبعده عن الباباهللا تعاىل صبور غفور رحي

املسألة الثانية أكد العذاب بكونه مهيناً ألن من تأذى من عبده وأمر حببسه وضربه فإن أمر حببسه يف موضع مميز أو 
مر أمر بضربه رجالً كبرياً يدل على أن األمر هني وإن أمر بضربه على مأل وحبسه بني املفسدين ينىبء عن شدة األ

فمن آذى اهللا ورسوله من املخلدين يف النار فيعذب عذاباً مهيناً وقوله أََعدَّ لَُهمْ للتأكيد ألن السيد إذا عذب عبده 
حالة الغضب من غري إعداد يكون دون ما إذا أعد له قيداً وغال فإن األول ميكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا 

  سكت الغضب يزول وال كذلك الثاين
  َن ُيْؤذُونَ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ بَِغْيرِ َما اكَْتَسبُواْ فَقَِد اْحَتَملُواْ ُبهَْتاناً وَإِثْماً مُّبِيناًَوالَِّذي

ملا كان اهللا تعاىل مصلياً على نبيه مل ينفك إيذاء اهللا عن إيذانه فإن من آذى اهللا فقد آذى الرسول فبني اهللا للمؤمنني 
  رتكم وصليتم على النيب كما صليت عليه ال ينفك إيذاؤكم عن إيذاءأنكم إن أتيتم مبا أم

الرسول فيأمث من يؤذيكم لكون إيذائكم إيذاء الرسول كما أن إيذائي إيذاؤه وباجلملة ملا حصلت الصالة من اهللا 
دقاء واملالئكة والرسول واملؤمنني صار ال يكاد ينفك إيذاء أحد منهم عن إيذاء اآلخر كما يكون حال األص

الصادقني يف الصداقة وقوله بَِغْيرِ َما اكَْتَسُبواْ احتراز عن األمر باملعروف من غري عنف زائد فإن من جلد مائة على 
شرب اخلمر أو حد أربعني على لعب النرد آذى بغري ما اكتسب أيضاً ومن جلد على الزنا أو حد الشرب مل يؤذ 

ألن ذلك إصالح حال املضروب وقوله فَقَِد اْحَتَملُواْ ُبْهتَاناً البهتان هو  بغري ما اكتسب وميكن أن يقال مل يؤذ أصالً
الزور وهو ال يكون إال يف القول واإليذاء قد يكون بغري القول فمن آذى مؤمناً بالضرب أو أخذ ماله ال يكون قد 

راد إظهار شرف املؤمن فلما ذكر أن احتمل هبتاناً فنقول املراد والذين يؤذون املؤمنني بالقول وهذا ألن اهللا تعاىل أ
من آذى اهللا ورسوله لعن وإيذاء اهللا بأن ينكر وجود اهللا بعد معرفة دالئل وجوده أو يشرك به من ال يبصر وال 

يسمع أو من ال يقدر وال يعلم أو من هو حمتاج يف وجوده إىل موجد وهو قول ذكر إيذاء املؤمن بالقول وعلى هذا 
بالذكر ألنه أعم وأمت وذلك ألن اإلنسان ال يقدر أن يؤذي اهللا مبا يؤمله من ضرب أو أخذ ما خص األنبياء بالقول 

حيتاج إليه فيؤذيه بالقول وألن الفقري الغائب ال ميكن إيذاؤه بالفعل وميكن إيذاؤه بالقول بأن يقول فيه ما يصل إليه 
ثْماً مُّبِيناً مستدرك فكأنه قال احتمل هبتاناً إن كان فيتأذى والوجه الثاين يف اجلواب هو أن نقول قوله بعد ذلك َوإِ

بالقول وإمثاً مبيناً كيفما كان اإليذاء وكيفما كان فإن اهللا خص اإليذاء القويل بالذكر ملا بينا أنه أعم وألنه أمت ألنه 
  يصل إىل القلب فإن الكالم خيرج من القلب واللسان دليله ويدخل يف القلب واآلذان سبيله

ْدَنى أَن ُيْعَرفَْن فَالَ ُيؤْذَْيَن َوكَانَ يَُّها النَّبِى ُّ قُل الًّْزَواجَِك َوبََناِتَك َونَِسآِء الُْمْؤِمنَِني ُيدْنَِني َعلَْيهِنَّ ِمن َجلَابِيبِهِنَّ ذاِلَك أَياأَ
  اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً

كلف عن إيذاء املؤمن أمر املؤمن باجتناب املواضع اليت ملا ذكر أن من يؤذي املؤمنني حيتمل هبتاناً وكان فيه منع امل
فيها التهم املوجبة للتأذي لئال حيصل اإليذاء املمنوع منه وملا كان اإليذاء القويل خمتصاً بالذكر اختص بالذكر ما هو 

كر امرأة سبب اإليذاء القويل وهو النساء فإن ذكرهن بالسوء يؤذي الرجال والنساء خبالف ذكر الرجال فإن من ذ
بالسوء تأذت وتأذى أقارهبا أكثر من تأذيها ومن ذكر رجالً بالسوء تأذى وال يتأذى نساؤه وكان يف اجلاهلية خترج 

  احلرة واألمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم فأمر اهللا احلرائر بالتجلبب
رائر فال يتبعن وميكن أن يقال املراد يعرفن أهنن ال يزنني وقوله ذاِلَك أَْدَنى أَن ُيْعَرفَْن فَالَ ُيؤْذَْيَن قيل يعرفن أهنن ح

  ألن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة ال يطمع فيها أهنا تكشف عورهتا فيعرفن أهنن مستورات



ال ميكن طلب الزنا منهن وقوله َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً يغفر لكم ما قد سلف برمحته ويثيبكم على ما تأتون به 
  امحاً عليكمر

هِْم ثُمَّ الَ ُيَجاوِرُوَنَك ِفيَهآ إِالَّ لَِّئن لَّْم َينَتِه الُْمَناِفقُونَ َوالَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض وَالُْمْرجِفُونَ ِفى الَْمِديَنةِ  لَُنْغرِيَنََّك بِ
  قَِليالً

نني ذكر حال املسر الذي يظهر احلق ويضمر ملا ذكر حال املشرك الذي يؤذي اهللا ورسوله واجملاهر الذي يؤذي املؤم
الباطل وهو املنافق وملا كان املذكور من قبل أقواماً ثالثة نظراً إىل اعتبار أمور ثالثة وهم املؤذون اهللا واملؤذون 
 الرسول واملؤذون املؤمنني ذكر من املسرين ثالثة نظراً إىل اعتبار أمور ثالثة أحدها املنافق الذي يؤذي اهللا سراً

والثاين الذي قلبه مرض الذي يؤذي املؤمن باتباع نسائه والثالث املرجف الذي يؤذي النيب عليه السالم باإلرجاف 
بقوله غلب حممد وسيخرج من املدينة وسيؤخذ وهؤالء وإن كانوا قوماً واحداً إال أن هلم ثالث اعتبارات وهذا يف 

حيث ذكر أصنافاً عشرة )  ٣٥األحزاب ( ِلمَاِت َوالُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت مقابلة قوله تعاىل إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْس
وكلهم يوجد يف واحد فهم واحد بالشخص كثري باالعتبار وقوله لَُنغْرَِينَّكَ بِهِمْ أي لنسلطنك عليهم ولنخرجنهم من 

ن يكون املراد لنغرينك هبم فإذا أغريناك ال املدينة مث ال جياوزونك وختلو املدينة منهم باملوت أو اإلخراج وحيتمل أ
جياورونك واألول كقول القائل خيرج فالن ويقرأ إشارة إىل أمرين والثاين كقوله خيرج فالن ويدخل السوق ففي 
األول يقرأ وإن مل خيرج ويف الثاين ال يدخل إال إذا خرج واالستثناء فيه لطيفة وهي أن اهللا تعاىل وعد النيب عليه 

أنه خيرج أعداءه من املدينة وينفيهم على يده إظهاراً لشوكته ولو كان النفي بإرادة اهللا من غري واسطة النيب  السالم
كن فيكون ولكن ملا أراد اهللا أن يكون على يد النيب ال يقع ذلك إال ) بقوله ( ألخلي املدينة عنهم يف ألطف آن 

  ا إِالَّ قَِليالً وهو أن يتهيؤا ويتأهبوا للخروجبزمان وإن لطف فقال ثُمَّ الَ ُيَجاوِرُوَنَك ِفيَه
  مَّلُْعونَِني أَْيَنَما ثُِقفُوا أُِخذُواْ َوقُتِّلُواْ َتقْتِيالً

أي يف ذلك القليل الذي جياورونك فيه يكونون ملعونني مطرودين من باب اهللا وبابك وإذا خرجوا ال ينفكون عن 
  لبون ويؤخذون ويقتلوناملذلة وال جيدون ملجأ بل أينما يكونون يط

  ُسنَّةَ  اللَِّه ِفى الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبلُ َولَن َتجَِد ِلُسنَّةِ  اللَِّه َتْبدِيالً
يعين هذا ليس بدعاً بكم بل هو سنة جارية وعادة مستمرة تفعل باملكذبني َولَن َتجِدَ ِلُسنَّةِ  اللَِّه َتْبدِيالً أي ليست 

  ي يبدل وينسخ فإن النسخ يكون يف األحكام أما األفعال واألخبار فال تنسخهذه السنة مثل احلكم الذ

  َيسْألَُك النَّاُس َعنِ السَّاَعةِ  قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعنَد اللَِّه َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ  َتكُونُ قَرِيباً
يبني حاهلم يف اآلخرة فذكرهم بالقيامة وذكر ما يكون ملا بني حاهلم يف الدنيا أهنم يلعنون ويهانون ويقتلون أراد أن 

هللا أخفاها هلم فيها فقال َيْسئَلَُك النَّاُس َعنِ السَّاَعةِ  أي عن وقت القيامة قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعنَد اللَِّه ال يتبني لكم فإن ا
  حلكمة هي امتناع املكلف عن االجتراء وخوفهم منها يف كل وقت

َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ  َتكُونُ قَرِيباً إشارة إىل التخويف وذلك ألن قول القائل اهللا يعلم مىت يكون مث قال تعاىل 
األمر الفالين ينىبء عن إبطاء األمر أال ترى أن من يطالب مديوناً حبقه فإن استمهله شهراً أو شهرين رمبا يصرب ذلك 

فره يقول اهللا يعلم مىت جيىء فالن وميكن أن يكون جمىء فالن قبل انقضاء وإن قال له اصرب إىل أن يقدم فالن من س
تلك املدة فقال ههنا َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ  َتكُونُ قَرِيباً يعين هي يف علم اهللا فال تستبطئوها فرمبا تقع عن قريب 

وهلذا مل )  ٥٦األعراف ( اْ ِفى االْْرضِ بَْعَد إِْصلَاِحَها والقريب فعيل يستوي فيه املذكر واملؤنث قال تعاىل َوالَ ُتفِْسُدو
  يقل لعل الساعة تكون قريبة



  إِنَّ اللََّه لََعَن الْكَافِرِيَن َوأََعدَّ لَُهْم َسعِرياً خَاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً الَّ َيجُِدونَ َوِلّياً َوالَ َنصِرياً
يَن َوأََعدَّ لَُهمْ َسِعرياً َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً يعين كما أهنم ملعونون يف الدنيا عندكم مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه لََعَن الْكَاِفرِ

( ْم َعذَاباً مُّهِيناً فكذلك ملعونون عند اهللا َوأََعدَّ لَُهمْ َسِعرياً كما قال تعاىل لََعنَُهُم اللَُّه ِفى الدُّْنَيا وَاالِْخَرةِ  َوأََعدَّ لَُه
  مطيلني املكث فيها مستمرين ال أمد خلروجهم)  ١١٩املائدة ( َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً )  ٥٧األحزاب 

وقوله الَّ َيجُِدونَ َولِّياً َوالَ َنِصرياً ملا ذكر خلودهم بني حتقيقه وذلك ألن املعذب ال خيلصه من العذاب إال صديق 
  يشفع له أو ناصر يدفع عنه وال ويل هلم يشفع وال نصري يدفع

إِنَّآ أَطَْعَنا َساَدَتَنا َوكَُبَرآءََنا فَأََضلُّوَنا ْوَم ُتقَلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفى النَّارِ َيقُولُونَ يالَْيتََنآ أَطَْعَنا اللََّه َوأَطَْعَنا الرَُّسوالَ َوقَالُواْ َربََّنآ َي
ِضْعفَْينِ ِمَن الَْعذَابِ َوالَْعْنُهْم لَ   ْعناً كَبِرياًالسَّبِيالْ رَبََّنآ ءَاِتهِمْ 

ملا بني أنه ال شفيع هلم يدفع عنهم العذاب بني أن بعض أعضائهم أيضاً ال يدفع العذاب عن البعض خبالف عذاب 
الدنيا فإن اإلنسان يدفع عن وجهه الضربة إتقاء بيده فإن من يقصد رأسه ووجهه جتده جيعل يده جنة أو يطأطىء 

ُب ُوُجوُهُهْم ِفى النَّارِ فما ظنك بسائر أعضائهم اليت جتعل جنة للوجه رأسه كي ال يصيب وجهه ويف اآلخرة ُتقَلَّ
واحلسرة  ووقاية له َيقُولُونَ يالَْيَتَنا يالَْيَتَنا أَطَْعَنا اللََّه َوأَطَْعَنا الرَُّسوالَ فيتحسرون ويندمون حيث ال تغنيهم الندامة

ا أَطَْعَنا َساَدَتَنا َوكُبََراءَنا يعين بدل طاعة اهللا تعاىل أطعنا حلصول علمهم بأن اخلالص ليس إال للمطيع مث يقولون إِنَّ
السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكرباء وتركنا طاعة سيد السادات وأكرب األكابر فبدلنا اخلري بالشر فال جرم 

  فاتنا خري اجلنان وأوتينا شر النريان مث إهنم يطلبون بعض

ِضْعفَْينِ ِمَن الَْعذَابِ َوالْعَْنُهْم لَْعناً كَبِرياً أي بسبب ضالهلم وإضالهلم  التشفي بتعذيب املضلني ويقولون َربََّنا ءاِتهِمْ 
ويف قوله تعاىل ِضْعفَْينِ َوالَْعْنُهمْ لَْعناً كَثِرياً معىن لطيف وهو أن الدعاء ال يكون إال عند عدم حصول األمر املدعو به 

ك فطلبوا ما ليس حباصل وهو زيادة العذاب بقوهلم ِضعْفَْينِ وزيادة اللعن والعذاب كان حاصالً هلم واللعن كذل
  بقوهلم لَْعناً كَبِرياً

  اللَِّه َوجِيهاًياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ َتكُوُنواْ كَالَِّذيَن َءاذَْواْ ُموَسى فَربَّأَُه اللَُّه ِممَّا قَالُواْ َوكَانَ ِعنَد 
ن من يؤذي اهللا ورسوله يلعن ويعذب وكان ذلك إشارة إىل إيذاء هو كفر أرشد املؤمنني إىل ملا بني اهللا تعاىل أ

االمتناع من إيذاء هو دونه وهو ال يورث كفراً وذلك مثل من مل يرض بقسمة النيب عليه السالم وحبكمه بالفيء 
كَالَِّذيَن ءاذَْواْ ُموَسى وحديث إيذاء موسى خمتلف فيه  لبعض وغري ذلك فقال كَبِرياً ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ َتكُونُواْ

قارون قرر مع امرأة فاحشة حىت تقول ) إن ( قال بعضهم هو إيذاؤهم إياه بنسبته إىل عيب يف بدنه وقال بعضنم 
تقل ما  عند بين إسرائيل إن موسى زىن يب فلما مجع قارون القوم واملرأة حاضرة ألقى اهللا يف قلبها أهنا صدقت ومل

وقوهلم )  ٢٤املائدة ( لقنت وباجلملة اإليذاء املذكور يف القرآن كاف وهو أهنم قالوا له اذَْهْب أَنَت َورَبَُّك فَقَاِتال 
ك إىل غري ذل)  ٦١البقرة ( وقوهلم لَن نَّْصبَِر َعلَى طََعامٍ واِحٍد )  ٥٥البقرة ( لَن نُّْؤِمَن لََك حَتَّى نََرى اللََّه َجْهَرةً  

فقال للمؤمنني ال تكونوا أمثاهلم إذا طلبكم الرسول إىل القتال أي ال تقولوا اذَْهْب أَنَت َوَربَُّك فَقَاِتال وال تسألوا ما 
وقوله فَربَّأَُه اللَُّه ِممَّا قَالُواْ على األول ظاهر ) وإذا أمركم الرسول بشيء فأتوا منه ما استطعتم ( مل يؤذن لكم فيه 
ه لقومه فرأوه وعلموا فساد اعتقادهم ونطقت املرأة باحلق وأمر املالئكة حىت عربوا هبرون عليهم ألنه أبرز جسم

فرأوه غري جمروح فعلموا براءة موسى عليه السالم عن قتله الذي رموه به وعلى ما ذكرنا فَربَّأَُه اللَُّه ِممَّا قَالُواْ أي 
اره عدم جواز البعض وباجلملة قطع اهللا حجتهم مث ضرب أخرجه عن عهدة ما طلبوا بإعطائه البعض إياهم وإظه

عليهم الذلة واملسكنة وغضب عليهم وقوله َوكَانَ ِعنَد اللَِّه َوجِيهاً أي ذا وجاهة ومعرفة والوجيه هو الرجل الذي 



يف الوجاهة يكون له وجه أي يكون معروفاً باخلري وكل أحد وإن كان عند اهللا معروفاً لكن املعرفة اجملردة ال تكفي 
فإن من عرف غريه لكونه خادماً له وأجرياً عنده ال يقال هو وجيه عند فالن وإمنا الوجيه من يكون له خصال محيدة 

  جتعل من شأنه أن يعرف وال ينكر وكان كذلك
الَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَهُ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه َوقُولُواْ قَْوالً َسِديداً ُيصِْلْح لَكُْم أَْعَم

  فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً

مْ ْم َوَيْغِفْر لَكُْم ذُنُوَبكُمث قال تعاىل َوجِيهاً يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه َوقُولُواْ قَْوالً َسدِيداً ُيصِْلْح لَكُْم أَْعَمالَكُ
أرشدهم إىل ما ينبغي أن يصدر منهم من األفعال واألقوال أما األفعال فاخلري وأما األقوال فاحلق ألن من أتى باخلري 
وترك الشر فقد اتقى اهللا ومن قال الصدق قال قوالً سديداً مث وعدهم على األمرين بأمرين على اخلريات بإصالح 

لصاحل يرفع ويبقى فيبقى فاعله خالداً يف اجلنة وعلى القول السديد األعمال فإن بتقوى اهللا يصلح العمل والعمل ا
  مبغفرة الذنوب

رف مث قال تعاىل َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً فطاعة اهللا هي طاعة الرسول ولكن مجع بينهما لبيان ش
ند الرسول يداً وقوله فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً جعله عظيماً من فعل املطيع فإنه يفعله الواحد اختذ عند اهللا عهداً وع

وجهني أحدمها أنه من عذاب عظيم والنجاة من العذاب تعظم بعظم العذاب حىت أن من أراد أن يضرب غريه 
تاً كثرياً والثاين سوطاً مث جنا منه ال يقال فاز فوزاً عظيماً ألن العذاب الذي جنا منه لو وقع ما كان يتفاوت األمر تفاو

  أنه وصل إىل ثواب كثري وهو الثواب الدائم األبدي
َملََها اإلِْنَسانُ إِنَُّه كَانَ إِنَّا عََرْضَنا االٌّ َماَنةَ  َعلَى السََّماوَاِت واألرض وَالْجَِبالِ فَأَبْيَن أَن َيْحِملَْنَها وَأَْشفَقَْن ِمْنَها َوَح

  ظَلُوماً َجُهوالً
املؤمنني إىل مكارم األخالق وأدب النيب عليه السالم بأحسن اآلداب بني أن التكليف الذي وجهه اهللا  ملا أرشد اهللا

إىل اإلنسان أمر عظيم فقال إِنَّا عََرْضَنا االْمَاَنةَ  أي التكليف وهو األمر خبالف ما يف الطبيعة واعلم أن هذا النوع 
رض واجلبل والسماء كلها على ما خلقت عليه اجلبل ال من التكليف ليس يف السموات وال يف األرض ألن األ

يطلب منه السري واألرض ال يطلب منها الصعود وال من السماء اهلبوط وال يف املالئكة ألن املالئكة وإن كانوا 
مأمورين منهيني عن أشياء لكن ذلك هلم كاألكل والشرب لنا فيسبحون الليل والنهار ال يفترون كما يشتغل 

  أمر موافق لطبعه ويف اآلية مسائلاإلنسان ب
املسألة األوىل يف األمانة وجوه كثرية منها من قال هو التكليف ومسي أمانة ألن من قصر فيه فعليه الغرامة ومن وفر 
فله الكرامة ومنهم من قال هو قول ال إله إال اهللا وهو بعيد فإن السموات واألرض واجلبال بألسنتها ناطقة بأن اهللا 

إله إال هو ومنهم من قال األعضاء فالعني أمانة ينبغي أن حيفظها واألذن كذلك واليد كذلك والرجل واحد ال 
  والفرج واللسان ومنهم من قال معرفة اهللا مبا فيها واهللا أعلم

املسألة الثانية يف العرض وجوه منهم من قال املراد العرض ومنهم من قال احلشر ومنهم من قال املقابلة أي قابلنا 
  األمانة على السموات فرجحت األمانة على أهل السموات واألرض

املسألة الثالثة ِفي السََّماَواِت واالْْرضِ وجهان أحدمها أن املراد هي بأعياهنا والثاين املراد أهلوها ففيه إضمار تقديره 
  إنا عرضنا األمانة على أهل السموات واألرض

احلجر ( ِملَْنَها مل يكن إباؤهن كإباء إبليس يف قوله تعاىل أََبى أَن َيكُونَ َمَع السَّاجِِديَن املسألة الرابعة قوله فَأَبْيَن أَن َيْح
من وجهني أحدمها أن هناك السجود كان فرضاً وههنا األمانة كانت عرضاً وثانيهما أن اإلباء كان هناك )  ٣١



  َن ِمْنهَااستكباراً وههنا استصغاراً استصغرن أنفسهن بدليل قوله َوأَْشفَقْ
  املسألة اخلامسة ما سبب اإلشفاق نقول األمانة ال تقبل لوجوه أحدها أن يكون عزيزاً صعب

احلفظ كاألواين من اجلواهر اليت تكون عزيزة سريعة االنكسار فإن العاقل ميتنع عن قبوهلا ولو كانت من الذهب 
الكها ويف الثاين لكوهنا غري عزيزة الوجود والفضة لقبلها ولو كانت من الزجاج لقبلها يف األول ألمانه من ه

والتكليف كذلك والثاين أن يكون الوقت زمان شهب وغارة فال يقبل العاقل يف ذلك الوقت الودائع واألمر كان 
كذلك ألن الشيطان وجنوده كانوا يف قصد املكلفني إذ الغرض كان بعد خروج آدم من اجلنة الثالث مراعاة األمانة 

جيب كإيداع احليوانات اليت حتتاج إىل العلف والسقي وموضع خمصوص يكون برمسها فإن العاقل ميتنع واإلتيان مبا 
  من قبوهلا خبالف متاع يوضع يف صندوق أو يف زاوية بيت والتكليف كذلك فإنه حيتاج إىل تربية وتنمية

ا بسبب جهله مبا فيها وعلمهن وهلذا املسألة السادسة كيف محلها اإلنسان ومل حتملها هذه األشياء فيه جوابان أحدمه
قال تعاىل إِنَُّه كَانَ ظَلُوماً َجُهوالً والثاين أن األشياء نظرت إىل أنفسهن فرأين ضعفهن فامتنعن واإلنسان نظر إىل 

جانب املكلف وقال املودع عامل قادر ال يعرض األمانة إال على أهلها وإذا أودع ال يتركها بل حيفظها بعينه وعونه 
  ) ٥الفاحتة ( بلها وقال إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني فق

املسألة السابعة قوله تعاىل إِنَُّه كَانَ ظَلُوماً َجُهوالً فيه وجوه أحدها أن املراد منه آدم ظلم نفسه باملخالفة ومل يعلم ما 
جيهل ما عليه من العقاب ثالثها إنه كان يعاقب عليه من اإلخراج من اجلنة ثانيها املراد اإلنسان يظلم بالعصيان و

ظلوماً جهوال أي كان من شأنه الظلم واجلهل يقال فرس مشوس ودابة مجوح وماء طهور أي من شأنه ذلك فكذلك 
اإلنسان من شأنه الظلم واجلهل فلما أودع األمانة بقي بعضهم على ما كان عليه وبعضهم ترك الظلم كما قال تعاىل 

وترك اجلهل كما قال تعاىل يف حق آدم عليه السالم َوَعلََّم )  ٨٢األنعام ( اْ َولَْم َيلْبُِسواْ إِميَانَُهْم بِظُلْمٍ الَِّذيَن ءاَمُنو
 ٧آل عمران ( وقال يف حق املؤمنني عامة َوالرِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ ءاَمنَّا بِِه )  ٣١البقرة ( ءاَدَم االْسَماء كُلََّها 

رابعها إِنَُّه كَانَ ظَلُوماً َجهُوالً يف ظن املالئكة حيث )  ٢٨فاطر ( ىل إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء وقال تعا) 
البقرة ( وبني علمه عندهم حيث قال تعاىل أَنبِئُونِى بِأَْسَماء َهُؤالء )  ٣٠البقرة ( قالوا أََتجَْعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها 

وقال بعضهم يف تفسري اآلية إن املخلوق على قسمني مدرك وغري مدرك واملدرك منه من يدرك الكلي )  ٣١
واجلزئي مثل اآلدمي ومنه من يدرك اجلزئي كالبهائم مث تدرك الشعري الذي تأكله وال تتفكر يف عواقب األمور وال 

امللك يدرك الكليات وال يدرك لذة اجلماع تنظر يف الدالئل والرباهني ومنه من يدرك الكلي وال يدرك اجلزئي ك
)  ٣١البقرة ( واألكل قالوا وإىل هذا أشار اهللا تعاىل بقوله ثُمَّ َعَرضَُهْم َعلَى الَْملَاِئكَةِ  فَقَالَ أَنبِئُونِى بِأَْسَماء َهُؤالء 

بأمور جزئية فمنع منها  فاعترفوا بعدم علمهم بتلك اجلزئيات والتكليف مل يكن إال على مدرك األمرين إذ له لذات
لتحصيل لذات حقيقية هي مثل لذة املالئكة بعبادة اهللا ومعرفته وأما غريه فإن كان مكلفاً يكون مكلفاً ال مبعىن 

األمر مبا فيه عليهم كلفة ومشقة بل مبعىن اخلطاب فإن املخاطب يسمى مكلفاً ملا أن املكلف خماطب فسمي املخاطب 
ألوىل األمانة كان عرضها على آدم فقبلها فكان أميناً عليها والقول قول األمني فهو فائز مكلفاً ويف اآلية لطائف ا

بقي أوالده أخذوا األمانة منه واآلخذ من األمني ليس مبؤمتن وهلذا وارث املودع ال يكون القول قوله ومل يكن له بد 
اهللا فصار القول قوله فكان له ما كان آلدم من من جتديد عهد وائتمان فاملؤمن اختذ عند اهللا عهداً فصار أميناً من 

أي كما تاب على آدم يف قوله تعاىل )  ٧٣األحزاب ( الفوز وهلذا قال تعاىل وََيُتوَب اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت 
  والكافر صار آخذاً)  ٣٧البقرة ( فََتاَب َعلَْيِه 



ن املؤمن إذا أصاب األمانة يف يده شيء بقضاء اهللا وقدره كان ذلك من غري لألمانة من املؤمتن فبقي يف ضمانه مث إ
تقصري منه واألمني ال يضمن ما فات بغري تقصري والكافر إذا أصاب األمانة يف يده شيء ضمن وإن كان بقضاء اهللا 

هنا أشد األمور وأمحلها وقدره ألنه يضمن ما فات وإن مل يكن بتقصري اللطيفة الثانية خص األشياء الثالثة بالذكر أل
واألرض واجلبال ال ختفى شدهتا )  ١٢النبأ ( لألثقال وأما السموات فلقوله تعاىل َوبََنْيَنا فَْوقَكُمْ َسْبعاً ِشَداداً 

وصالبتها مث إن هذه األشياء ملا كانت هلا شدة وصالبة عرض اهللا تعاىل األمانة عليها واكتفى بشدهتن وقوهتن 
إن كن أقوياء إال أن أمانة اهللا تعاىل فوق قوهتن ومحلها اإلنسان مع ضعفه الذي قال اهللا تعاىل فيه فامتنعن ألهنن و

ولكن وعده باإلعانة على حفظ األمانة بقوله َوَمن َيَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو )  ٢٨النساء ( َوُخِلَق اإلِنَسانُ ضَِعيفاً 
أنا أعني من ( نه اهللا تعاىل كيف يعذب فلم يعذب الكافر نقول قال اهللا تعاىل فإن قيل فالذي يعي)  ٣الطالق ( َحْسُبُه 

والكافر مل يرجع إىل اهللا تعاىل فتركه مع نفسه فيبقى يف عهدة األمانة اللطيفة الثالثة قوله ) يستعني يب ويتوكل علي 
ارة إىل أن فيه مشقة خبالف ما لو قال فأبني أن يقبلنها وقبلها تعاىل فَأَبْيَن أَن َيْحِملَْنَها وقوله تعاىل َوَحَملََها اِإلْنَسانُ إش

اإلنسان ومن قال لغريه افعل هذا الفعل فإن مل يكن يف الفعل تعب يقابل بأجرة فإذا فعله ال يستحق أجرة فقال تعاىل 
حق الرعاية فيستحق َوَحَملََها إشارة إىل أنه مما يستحق األجر عليه أي على جمرد محل األمانة وإما على رعايتها 

الزيادة فإن قيل فالكل محلوها غاية ما يف الباب أن الكافر مل يأت بشيء زائد على احلمل فينبغي أن يستحق األجر 
على احلمل فنقول الفعل إذا كان على وفق اإلذن من املالك اآلمر يستحق الفاعل األجرة أال ترى أنه لو قال امحل 

ل فحمل ونقلها إىل الضيعة اليت على اجلنوب ال يستحق األجرة ويلزمه ردها إىل هذا إىل الضيعة اليت على الشما
  املوضع الذي كان فيه كذلك الكافر محلها على غري وجه اإلذن فغرم وزالت حسناته اليت عملها بسببه

ُتوبَ اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً لُِّيَعذَِّب اللَُّه الُْمَناِفِقَني وَالُْمَناِفقَاِت وَالُْمْشرِِكَني َوالُْمْشرِكَاِت َوَي
  رَِّحيماً

أي محلها اإلنسان ليقع تعذيب املنافق واملشرك فإن قال قائل مل قدم التعذيب على التوبة نقول ملا مسى التكليف أمانة 
زم أن األمني الباذل جهده يستفيد أجرة فكان واألمانة من حكمها الالزم أن اخلائن يضمن وليس من حكمها الال

  التعذيب على اخليانة كالالزم واألجر على احلفظ إحسان والعدل قبل اإلحسان وفيه مسألتان
املسألة األوىل مل عطف املشرك على املنافق ومل يعد امسه تعاىل فلم يقل ويعذب اهللا املشركني وعند التوبة أعاد امسه 

ال ويتوب على املؤمنني كان املعىن حاصالً نقول أراد تفضيل املؤمن على املنافق فجعله وقال ويتوب اهللا ولو ق
  كالكالم املستأنف وجيب هناك ذلك الفاعل فقال َوَيتُوَب اللَُّه وحيقق هذا قراءة من قرأ ويتوب اهللا بالرفع

صفني فقال َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً املسألة الثانية ذكر اهللا يف اإلنسان وصفني الظلوم واجلهول وذكر من أوصافه و
أي كان غفوراً للظلوم ورحيماً على اجلهول وذلك ألن اهللا تعاىل وعد عباده بأنه يغفر الظلم مجيعاً إال الظلم العظيم 

اللََّه الَ َيْغِفُر أَن  وأما الوعد فقوله تعاىل إِنَّ)  ١٣لقمان ( الذي هو الشرك كما قال تعاىل إِنَّ الّشْركَ لَظُلٌْم َعِظيٌم 
وأما الرمحة على اجلهل فألن اجلهل حمل الرمحة ولذلك )  ٤٨النساء ( ُيشَْرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء 

  يعتذر املسيء بقوله ما علمت
مث عرض عليه األمانة  وههنا لطيفة وهي أن اهللا تعاىل أعلم عبده بأنه غفور رحيم وبصره بنفسه فرآه ظلوماً جهوالً

  فقبلها مع ظلمه وجهله لعلمه فيما جيربها من الغفران والرمحة واهللا أعلم

  سورة سبأ



  مكية وقيل فيها آية مدنية وهي
  َوَيَرى الَِّذيَن أُوتُواْ الْعِلَْم الَِّذى أُنزِلَ إِلَْيَك االَْيةَ 

  وهي أربع وقيل مخس ومخسون آية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ُريَحْمُد للَِّه الَِّذى لَُه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفى األرض َولَُه الْحَْمُد ِفى االٌّ ِخَرةِ  َوُهَو الَْحِكيُم الَْخبِالْ
السور املفتتحة باحلمد مخس سور سورتان منها يف النصف األول ومها األنعام والكهف وسورتان يف األخري ومها 

اخلامسة وهي فاحتة الكتاب تقرأ مع النصف األول ومع النصف األخري واحلكمة فيها هذه السورة وسورة املالئكة و
أن نعم اهللا مع كثرهتا وعدم قدرتنا على إحصائها منحصرة يف قسمني نعمة اإلجياد ونعمة اإلبقاء فإن اهللا تعاىل خلقنا 

ه خيلقنا مرة أخرى وخيلق لنا ما يدوم فلنا أوالً برمحته وخلق لنا ما نقوم به وهذه النعمة توجد مرة أخرى باإلعادة فإن
حالتان االبتداء واإلعادة ويف كل حالة له تعاىل علينا نعمتان نعمة اإلجياد ونعمة اإلبقاء فقال يف النصف األول 

إىل الشكر على نعمة اإلجياد  إشارة)  ١األنعام ( الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَر 
إشارة إىل اإلجياد األول وقال يف السورة الثانية )  ٢األنعام ( ويدل عليه قوله تعاىل فيه ُهَو الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن ِطنيٍ 

إشارة إىل الشكر )  ٢ ١الكهف (  وهي الكهف الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذى أَنَْزلَ َعلَى َعْبِدِه الِْكتَاَب وَلَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا قَيِّماً
على نعمة اإلبقاء فإن الشرائع هبا البقاء ولوال شرع ينقاد له اخللق التبع كل واحد هواه ولو وقعت املنازعات يف 

املشتبهات وأدى إىل التقاتل والتفاين مث قال يف هذه السورة الَْحْمُد للَِّه إشارة إىل نعمة اإلجياد الثاين ويدل عليه قوله 
تعاىل َولَُه الْحَْمُد ِفى االِْخَرةِ  وقال يف املالئكة الَْحْمُد للَِّه إشارة إىل نعمة اإلبقاء ويدل عليه قوله تعاىل َجاِعلِ 

واملالئكة بأمجعهم ال يكونون رسالً إىل يوم القيامة يرسلهم اهللا مسلمني كما قال تعاىل )  ١فاطر ( الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً 
وفاحتة )  ٧٣الزمر ( وقال تعاىل عنهم َسلَاٌم َعلَْيكُْم ِطْبُتْم فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن )  ١٠٣األنبياء ( ُم الَْملَِئكَةُ  َوَتَتلَقَّاُه

  إشارة إىل) الفاحتة ( الكتاب ملا اشتملت على ذكر النعمتني بقوله تعاىل الْحَْمُد للَِّه َرّب الْعَالَِمَني 

  ِك َيْومِ الّدينِ إشارة إىل النعمة اآلجلة قرئت يف االفتتاح ويف االختتام مث يف مسائلالنعمة العاجلة وقوله مَاِل
املسألة األوىل احلمد شكر والشكر على النعمة واهللا تعاىل جعل ما يف السموات وما يف األرض لنفسه بقوله لَُّه َما ِفي 

شكر نقول جواباً عنه احلمد يفارق الشكر يف معىن وهو أن السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ ومل يبني أنه لنا حىت جيب ال
احلمد أعم فيحمد من فيه صفات محيدة وإن مل ينعم على احلامد أصالً فإن اإلنسان حيسن منه أن يقول يف حق عامل مل 

مه أو ذكره جيتمع به أصالً أنه عامل عامل بارع كامل فيقال له إنه حيمد فالناً وال يقال إنه يشكره إال إذا ذكر نع
على نعمه فاهللا تعاىل حممود يف األزل التصافه بأوصاف الكمال ونعوت اجلالل ومشكور وال يزال على ما أبدى من 
الكرم وأسدى من النعم فال يلزم ذكر النعمة للحمد بل يكفي ذكر العظمة ويف كونه مالك ما يف السموات وما يف 

له لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ يوجب شكراً أمت مما يوجبه األرض عظمة كاملة فله احلمد على أنا نقول قو
قوله تعاىل َخلََق لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ وذلك ألن ما يف السموات واألرض إذا كان هللا وحنن املنتفعون به ال هو يوجب 

  ذلك شكراً ال يوجبه كون ذلك لنا
ا إشارة إىل النعمة اليت يف اآلخرة فلم ذكر اهللا السموات واألرض فنقول نعم املسألة الثانية قد ذكرمت أن احلمد ههن

اآلخرة غري مرئية فذكر اهللا النعم املرئية وهي ما يف السموات وما يف األرض مث قال َولَُه الْحَْمُد ِفى االِْخَرةِ  ليقاس 
َوُهَو الَْحِكيمُ الَْخبُِري إشارة إىل أن خلق هذه  نعم اآلخرة بنعم الدنيا ويعلم فضلها بدوامها وفناء العاجلة وهلذا قال

  األشياء باحلكمة واخلري واحلكمة صفة ثابتة هللا ال ميكن زواهلا فيمكن منه إجياد أمثال هذه مرة أخرى يف اآلخرة



له حكيم املسألة الثالثة احلكمة هي العلم الذي يتصل به الفعل فإن من يعلم أمراً ومل يأت مبا يناسب علمه ال يقال 
فالفاعل الذي فعله على وفق العلم هو احلكيم واخلبري هو الذي يعلم عواقب األمور وبواطنها فقوله َحِكيمٌ أي يف 
االبتداء خيلق كما ينبغي وخبري أي باالنتهاء يعلم ماذا يصدر من املخلوق وما ال يصدر إىل ماذا يكون مصري كل 

  ءأحد فهو حكيم يف االبتداء خبري يف االنتها
َغفُوُر َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ َيْعلَُم َما َيلُْج ِفى األرض َوَما َيخُْرُج ِمْنَها َوَما َينزِلُ ِمَن السََّمآِء َوَما َيعُْرُج ِفيَها َوُهَو الرَِّحيُم الْ

ُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرَّةٍ  ِفى السََّماَواِت َوالَ ِفى األرض َوالَ الَ َتأِْتيَنا السَّاَعةُ  قُلْ َبلَى َورَبِّى لَتَأِْتيَنَّكُْم َعاِلمِ الَْغْيبِ الَ َيْعُز
وْلَاِئَك لَُهْم مَّْغِفَرةٌ  َورِْزقٌ أَصَْغُر ِمن ذَِلَك َوالَ أَكَْبُر إِالَّ ِفى ِكَتابٍ مُّبِنيٍ لَِّيْجزِىَ  الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت أُ

  كَرٌِمي
ا َوُهَو اىل كما أخربه بقوله َيْعلَُم َما َيلُْج ِفى االْْرضِ َوَما َيخُْرُج ِمْنَها َوَما يَنزِلُ ِمَن السََّماء َوَما َيْعُرُج ِفيَهمث بني اهللا تع
  الرَّحِيُم الَْغفُوُر

نها ما يلج يف األرض من احلبة واألموات وخيرج منها من السنابل واألحياء وما ينزل من السماء من أنواع رمحته م
املطر ومنها املالئكة ومنها القرآن وما يعرج فيها منها الكلم الطيب لقوله تعاىل إِلَْيِه َيْصَعدُ الْكَِلُم الطَّّيُب ومنها 

  وفيه مسائل)  ١٠فاطر ( األرواح ومنها األعمال الصاحلة لقوله وَالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْرفَُعُه 

  ما ينزل من السماء ألن احلبة تبذر أوالً مث تسقى ثانياً املسألة األوىل قدم ما يلج يف األرض على
املسألة الثانية قال وما يعرج فيها ومل يقل يعرج إليها إشارة إىل قبول األعمال الصاحلة ومرتبة النفوس الزكية وهذا 

ا ليفهم نفوذها فيها ألن كلمة إىل للغاية فلو قال وما يعرج إليها لفهم الوقوف عند السموات فقال َوَما يَْعُرُج ِفيَه
وصعودها منها وهلذا قال يف الكلم الطيب إِلَْيِه َيْصَعُد الْكَِلُم الطَّّيُب ألن اهللا هو املنتهى وال مرتبة فوق الوصول إليه 

  وأما السماء فهي دنيا وفوقها املنتهى
من السماء غفور عندما تعرج إليه األرواح  املسألة الثالثة قال َوُهَو الرَِّحيمُ الَْغفُوُر رحيم باإلنزال حيث ينزل الرزق

  واألعمال فرحم أوالً باإلنزال وغفر ثانياً عند العروج
ا مث بني أن هذه النعمة اليت يستحق اهللا هبا احلمد وهي نعمة اآلخرة أنكرها قوم فقال تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُواْ الَ تَأِْتيَن

لَى َوَرّبى لَتَأِْتيَنَّكُْم َعاِلمِ الَْغْيبِ الَ يَْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرَّةٍ  ِفى السََّماَواِت َوالَ ِفى السَّاَعةُ  مث رد عليهم وقال قُلْ َب
ِئكَ لَُهْم مَّْغفَِرة اِلحَاِت أُْولَاالْْرضِ َوالَ أَْصَغُر ِمن ذَِلَك َوالَ أَكَْبُر إِالَّ ِفى ِكَتابٍ مُّبِنيٍ لَّيْجزِىَ  الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّ

  ٌ َورِْزٌق كَرٌِمي
أخرب بإتياهنا وأكده باليمني قال الزخمشري رمحه اهللا لو قال قائل كيف يصح التأكيد باليمني مع أهنم يقولون ال رب 
 وإن كانوا يقولون به لكن املسألة األصولية ال تثبت باليمني وأجاب عنه بأنه مل يقتصر على اليمني بل ذكر الدليل
وهو قوله إِلَْيِه َمْرجُِعكُمْ َجِميعاً َوْعَد اللَِّه وبيان كونه دليالً هو أن املسيء قد يبقى يف الدنيا مدة مديدة يف اللذات 
العاجلة وميوت عليها واحملسن قد يدوم يف دار الدنيا يف اآلالم الشديدة مدة وميوت فيها فلوال دار تكون األجزية 

احلكمة والذي أقوله أنا هو أن الدليل املذكور يف قوله َعاِلمِ الَْغْيبِ الَ َيعُْزُب َعْنُه ِمثْقَالُ فيها لكان األمر على خالف 
ذَرَّةٍ  أظهر وذلك ألنه إذا كان عاملاً جبميع األشياء يعلم أجزاء األحياء ويقدر على مجعها فالساعة ممكنة القيام وقد 

تعاىل ِفي السََّماوَاِت َوالَ ِفى االْْرضِ فيه لطيفة وهي أن اإلنسان له  أخرب عنها الصادق فتكون واقعة وعلى هذا فقوله
جسم وروح واألجسام أجزاؤها يف األرض واألرواح يف السماء فقوله الَ َيعُْزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرَّةٍ  ِفى السََّماوَاتِ 

جسام وإذا علم األرواح واألشباح وقدر على إشارة إىل علمه باألرواح وقوله َوالَ ِفى االْْرضِ إشارة إىل علمه باأل



مجعها ال يبقى استبعاد يف املعاد وقوله َوالَ أَصَْغَر ِمن ذاِلَك إشارة إىل أن ذكر مثقال الذرة ليس للتحديد بل األصغر 
م منه ال يعزب وعلى هذا فلو قال قائل فأي حاجة إىل ذكر األكرب فإن من علم األصغر من الذرة ال بد من أن يعل

األكرب فنقول ملا كان اهللا تعاىل أراد بيان إثبات األمور يف الكتاب فلو اقتصر على األصغر لتوهم متوهم أنه يثبت 
  الصغائر لكوهنا حمل النسيان أما األكرب فال ينسى فال حاجة إىل إثباته فقال اإلثبات

ائر والكبائر ذكر أن مجع ذلك وإثباته يف الكتاب ليس كذلك فإن األكرب أيضاً مكتوب فيه مث ملا بني علمه بالصغ
م أمرين اإلميان للجزاء فقال لَّيْجزِىَ  الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت أُْولَِئَك لَُهْم مَّْغِفَرةٌ  َورِْزٌق كَرٌِمي ذكر فيه

من مغفور له ويدل عليه قوله والعمل الصاحل وذكر هلم أمرين املغفرة والرزق الكرمي فاملغفرة جزاء اإلميان فكل مؤ
وقوله عليه السالم فيما أخربنا به )  ٤٨النساء ( تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء 

حد املليجي تاج الدين عيسى بن أمحد بن احلاكم البندهي قال أخربين والدي عن جدي عن حميي السنة عن عبد الوا
خيرج من النار من قال ( عن أمحد بن عبد اهللا النعيمي عن حممد بن يوسف الفربري عن حممد بن إمساعيل البخاري 

والرزق الكرمي من العمل الصاحل وهو مناسب فإن من عمل لسيد كرمي ) ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن ذرة من إميان 
ينعم عليه إنعاماً ويطعمه طعاماً ووصف الرزق بالكرمي قد ذكرنا أنه مبعىن عمالً فعند فراغه من العمل ال بد من أن 

ذي كرم أو مكرم أو ألنه يأيت من غري طلب خبالف رزق الدنيا فإنه ما مل يطلب ويتسبب فيه ال يأيت ويف التفسري 
  مسائل

 أحدمها أن يكون هلم ذلك جزاء فيوصله إليهم املسألة األوىل قوله أُْولِئَك لَُهْم مَّْغِفَرةٌ  َورِْزٌق كَرٌِمي حيتمل وجهني
 لقوله إِلَْيِه َمْرجُِعكُمْ َجِميعاً وثانيهما أن يكون ذلك هلم واهللا جيزيهم بشيء آخر ألن قوله أُْولِئَك لَُهْم مجلة تامة إمسية

  ل القائل ليجزي الذين آمنوا رزقاًوقوله تعاىل إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم َجِميعاً مجلة فعلية مستقلة وهذا أبلغ يف البشارة من قو
املسألة الثانية الالم يف ليجزي للتعليل معناه اآلخرة للجزاء فإن قال قائل فما وجه املناسبة فنقول اهللا تعاىل أراد أن 

سقام ال ينقطع ثوابه فجعل للمكلف داراً باقية ليكون ثوابه واصالً إليه دائماً أبداً وجعل قبلها داراً فيها اآلالم واأل
  وفيها املوت ليعلم املكلف مقدار ما يكون فيه يف اآلخرة إذا نسبه إىل ما قبلها وإذا نظر إليه يف نفسه

املسألة الثالثة ميز الرزق بالوصف بقوله كرمي ومل يصف املغفرة واحدة هي للمؤمنني والرزق منه شجرة الزقوم 
  االنقسام فيه ومل مييز املغفرة لعدم االنقسام فيهاواحلميم ومنه الفواكه والشراب الطهور فميز الرزق حلصول 

  َوالَِّذيَن َسعَْوا ِفى َءايَاِتَنا ُمَعاجِزِيَن أُْولَاِئَك لَُهْم َعذَاٌب مِّن رِّْجزٍ أَلِيٌم
عناه الذين ملا بني حال املؤمنني يوم القيامة بني حال الكافرين وقوله َوالَِّذيَن َسَعْوا ِفى ءايَاِتَنا أي باإلبطال ويكون م

كذبوا بآياتنا وحينئذٍ يكون هذا يف مقابلة ما تقدم ألن قوله تعاىل ءاَمُنواْ معناه صدقوا وهذا معناه كذبوا فإن قيل من 
أين علم كون سعيهم يف اإلبطال مع أن املذكور مطلق السعي فنقول فهم من قوله تعاىل ُمعَاجِزِيَن وذلك ألنه حال 

التعجيز وبالسعي يف التقرير والتبليغ ال يكون الساعي معاجزاً ألن القرآن وآيات اهللا  معناه سعوا فيها وهم يريدون
معجزة يف نفسها ال حاجة هلا إىل أحد وأما املكذب فهو آت بإخفاء آيات بينات فيحتاج إىل السعي العظيم واجلد 

يَن أي ظانني أهنم يفوتون اهللا وعلى هذا البليغ لريوج كذبه لعله يعجز املتمسك به وقيل بأن املراد من قوله ُمَعاجِزِ
  يكون كون الساعي ساعياً بالباطل يف

غاية الظهور وهلم عذاب يف مقابلة هلم رزق ويف اآلية لطائف األوىل قال ههنا لَُهْم َعذَاَب ومل يقل جيزيهم اهللا وقد 
ن اهللا جيزيهم بشيء آخر وقوله أُْولَِئَك لَُهْم مَّْغِفَرةٌ  تقدم القول منا أن قوله تعاىل إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم َجِميعاً حيتمل أن يكو



إخبار عن مستحقهم املعد هلم وعلى اجلملة فاحتمال الزيادة هناك قائم نظراً إىل قوله لَِيْجزِىَ  وههنا مل يقل 
ل إال هلم عذاب من ليجازيهم فلم يوجد ذلك الثانية قال هناك هلم مغفرة مث زادهم فقال َورِْزٌق كَرٌِمي وههنا مل يق

رجز أليم واجلواب تقدم يف مثله الثالثة قال هناك لَُّهم مَّْغِفَرةٌ  َورِْزٌق كَرٌِمي ومل يقلله مبن التبعيضية فلم يقل هلم 
نصيب من رزق وال رزق من جنس كرمي وقال ههنا لَُهْم َعذَاٌب ّمن ّرْجزٍ أَِليٌم بلفظة صاحلة للتبعيض وكل ذلك 

الرمحة وقلة الغضب بالنسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب وعلى هذا ِمْن لبيان اجلنس كقول القائل إشارة إىل سعة 
خامت من فضة ويف األليم قراءتان اجلر والرفع فالرفع على أن األليم وصف العذاب كأنه قال عذاب أليم من أسوأ 

اجلر نظراً إىل اللفظ فإن قيل فلم تنحصر العذاب واجلر على أنه وصف للرجز والرفع أقرب نظراً إىل املعىن و
األقسام يف املؤمن الصاحل عمله واملكذب الساعي املعجز جلواز أن يكون أحد مؤمناً ليس له عمل صاحل أو كافر 

متوقف فنقول إذا علم حال الفريقني املذكورين يعلم أن املؤمن قريب الدرجة ممن تقدم أمره والكافر قريب الدرجة 
وللمؤمن مغفرة ورزق كرمي وإن مل يكن يف الكرامة مثل رزق الذي عمل صاحلاً وللكافر غري املعاند  ممن سبق ذكره

  عذاب وإن مل يكن من أسوأ األنواع اليت للمكذبني املعاندين
  اِط الَْعزِيزِ الَْحِميِدَوَيَرى الَِّذيَن أُوتُواْ الْعِلَْم الَِّذى أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك ُهَو الَْحقَّ َويَْهِدى إِلَى ِصَر

ملا بني حال من يسعى يف التكذيب يف اآلخرة بني حاله يف الدنيا وهو أن سعيه باطل فإن من أويت علماً ال يغتر 
حق وصدق وقوله هو احلق يفيد احلصر أي ليس احلق ) صلى اهللا عليه وسلم ( بتكذيبه ويعلم أن ما أنزل إىل حممد 

باطل خبالف ما إذا تنازع خصمان والنزاع لفظي فيكون قول كل واحد حقاً يف املعىن إال ذلك وأما قول املكذب ف
وقوله تعاىل َويَْهِدى إِلَى ِصرَاِط الَْعزِيزِ الَْحِميِد حيتمل أن يكون بياناً لكونه هو احلق فإنه هاد إىل هذا الصراط وحيتمل 

احلق واجب القبول فكيف إذا كان فيه فائدة يف أن يكون بياناً لفائدة أخرى وهي أنه مع كونه حقاً هادياً و
االستقبال وهي الوصول إىل اهللا وقوله الْعَزِيزِ الَْحمِيِد يفيد رغبة ورهبة فإنه إذا كان عزيزاً يكون ذا انتقام ينتقم من 

لهيبة الذي يسعى يف التكذيب وإذا كان محيداً يشكر سعي من يصدق ويعمل صاحلاً فإن قيل كيف قدم الصفة اليت ل
على الصفة اليت للرمحة مع أنك أبداً تسعى يف بيان تقدمي جانب الرمحة نقول كونه عزيزاً تام اهليبة شديد االنتقام 

يقوي جانب الرغبة ألن رضا اجلبار العزيز أعز وأكرم من رضا من ال يكون كذلك فالعزة كما ختوف ترجى أيضاً 
  وكما ترغب عن التكذيب ترغب يف

  القرب من العزيزالتصديق ليحصل 
  قٍ َجِديٍدَوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ َهلْ َنُدلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ يَُنبِّئُكُْم إِذَا ُمزِّقُْتْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفى َخلْ

وبني ما )  ٣سبأ ( كُْم وجه الترتيب هو أن اهللا تعاىل ملا بني أهنم أنكروا الساعة ورد عليهم بقوله قُلْ بَلَى َورَّبى لََتأْتَِينَّ
يكون بعد إتياهنا من جزاء املؤمن على عمله الصاحل وجزاء الساعي يف تكذيب اآليات بالتعذيب على السيئات بني 
حال املؤمن والكافر بعد قوله قُلْ بَلَى َورَّبى لَتَأِْتيَنَّكُْم فقال املؤمن هو الذي يقول الذي أنزل إليك احلق وهو يهدي 

هو الذي يقول هو باطل ومن غاية اعتقادهم وعنادهم يف إبطال ذلك قالوا على سبيل التعجب َهلْ  وقال الكافر
وهذا كقول القائل يف االستبعاد )  ٧سبأ ( َنُدلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ ُيَنبّئُكُمْ إِذَا ُمّزقُْتْم كُلَّ ُممَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَِفى َخلْقٍ َجدِيٍد 

  من املغرب إىل غري ذلك من احملاالت جاء رجل يقول إن الشمس تطلع
  الْبَِعيِدأَفَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَم بِِه جِنَّةٌ  َبلِ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالٌّ ِخَرةِ  ِفى الَْعذَابِ وَالضَّلَالِ 

ِمُنونَ بِاالْخَِرةِ  ِفى الَْعذَابِ َوالضَّلَالِ الَْبعِيِد هذا حيتمل مث قال تعاىل أَفَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَم بِِه جِنَّةٌ  َبلِ الَِّذيَن الَ ُيْؤ
وجهني أحدمها أن يكون متام قول الذين كفروا أوالً أعين هو من كالم من قال َهلْ َندُلُّكُْم وحيتمل أن يكون من 



َنُدلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ قال له أهو يفتري  كالم السامع اجمليب ملن قال َهلْ َندُلُّكُْم كأن السامع ملا مسع قول القائل َهلْ
جنون إن كان ال يعتقد خالفه ويف هذا لطيفة وهي أن الكافر ) أي ( على اهللا كذباً إن كان يعتقد خالفه أم به جنة 

ال يرضى بأن يظهر كذبه وهلذا قسم ومل جيزم بأنه مفتر بل قال مفتر أو جمنون احترازاً من أن يقول قائل كيف يقول 
أنه مفتر مع أنه جائز أن يظن أن احلق ذلك فظن الصدق مينع تسمية القائل مفترياً وكاذباً يف بعض املواضع أال ترى ب

أن من يقول جاء زيد فإذا تبني أنه مل جيىء وقيل له كذبت يقول ما كذبت وإمنا مسعت من فالن أنه جاء فظننت أنه 
تبني كذهبم فكل عاقل ينبغي أن حيترز عن ظهور كذبه عند  صادق فيدفع الكذب عن نفسه بالظن فهم احترزوا عن

الناس وال يكون العاقل أدىن درجة من الكافر مث إنه تعاىل أجاهبم مرة أخرى وقال َبلِ الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ بِاالْخَِرةِ  ِفى 
لَْبِعيدِ يف مقابلة قوهلم بِهِ جِنَّةٌ  وكالمها مناسب أما الَْعذَابِ يف مقابلة قوهلم افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا وقوله وَالضَّلَالِ ا

العذاب فألن نسبة الكذب إىل الصادق مؤذية ألنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب فجعل العذاب عليهم حيث 
كن نسبوه إىل الكذب وأما اجلنون فألن نسبة اجلنون إىل العاقل دونه يف اإليذاء ألنه ال يشهد عليه بأنه يعذب ول

ينسبه إىل عدم اهلداية فبني أهنم هم الضالون مث وصف ضالهلم بالبعد ألن من يسمي املهتدي ضاالً يكون هو الضال 
  فمن يسمي اهلادي ضاالً يكون أضل

  والنيب عليه الصالة والسالم كان هادي كل مهتد
َمآِء واألرض إِن نََّشأْ َنْخِسْف بِهُِم األرض أَوْ ُنْسِقطْ َعلَْيهِْم ِكسَفاً أَفَلَْم َيَرْواْ إِلَى َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْم مَِّن السَّ
  مَِّن السََّمآِء إِنَّ ِفى ذَِلَك الَّيةً  لِّكُلِّ َعْبٍد مُّنِيبٍ

نََّشأْ َنْخِسْف بِهُِم االْْرَض أَْو ُنْسِقطْ مث قال تعاىل أَفَلَْم َيرَْواْ إِلَى َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم ّمَن السََّماء َواالْْرضِ إِن 
َعلَْيهِْم ملا ذكر الدليل بكونه عامل الغيب وكونه جازياً على السيئات واحلسنات ذكر دليالً آخر وذكر فيه هتديداً أما 

َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّنْ  الدليل فقوله ّمَن السََّماء واالْْرضِ فإهنما يدالن على الوحدانية كما بيناه مراراً وكما قال تعاىل
ويدالن على احلشر ألهنما يدالن على كمال قدرته ومنها )  ٢٥لقمان ( َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه 

ي س ( ْخلَُق ِمثْلَُهم اإلعادة وقد ذكرناه مراراً وقال تعاىل أََو لَْيَس الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرضَ بِقَاِدرٍ َعلَى أَن َي
  وأما التهديد فبقوله إِن نََّشأْ َنْخِسْف بِهُِم االْْرَض يعين جنعل عني نافعهم ضارهم باخلسف والكسف)  ٨١

ن مث قال تعاىل إِنَّ ِفى ذَِلَك الََيةً  لّكُلّ َعْبٍد مُّنِيبٍ أي لكل من يرجع إىل اهللا ويترك التعصب مث إن اهللا تعاىل ملا ذكر م
( ب من عباده ذكر منهم من أناب وأصاب ومن مجلتهم داود كما قال تعاىل عنه فَاْسَتْغفََر َربَُّه َوَخرَّ َراِكعاً وَأََناَب يني

  وبني ما أتاه اهللا على إنابته فقال)  ٢٤ص 
  الَْحِديَد َولَقَْد َءاَتْيَنا َداُووَد ِمنَّا فَْضالً ياجِبَالُ أَوِّبِى َمَعُه َوالطَّْيَر وَأَلَنَّا لَُه

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل قوله تعاىل ِمنَّا إشارة إىل بيان فضيلة داود عليه السالم وتقريره هو أن قوله َولَقَْد ءاَتْيَنا َداُووَد ِمنَّا 

ه كان من فَْضالً مستقل باملفهوم وتام كما يقول القائل آيت امللك زيداً خلعة فإذا قال القائل آتاه منه خلعة يفيد أن
خاص ما يكون له فكذلك إيتاء اهللا الفضل عام لكن النبوة من عنده خاص بالبعض ومثل هذا قوله تعاىل يَُبّشُرُهمْ 

فإن رمحة اهللا واسعة تصل إىل كل أحد يف الدنيا لكن رمحته يف اآلخرة )  ٢١التوبة ( َربُُّهم بَِرْحَمةٍ  ّمْنُه َورِضْواٍن 
  ه خلواصه فقال ُيَبّشُرُهْم َربُُّهم بَِرْحَمةٍ  ّمْنُهعلى املؤمنني رمحة من عند

ا يا املسألة الثانية يف قوله فَْضالً ياجَِبالُ أَوّبِى َمَعُه قال الزخمشري ِمن جِبَالٍ بدل من قوله فَْضالً معناه آتيناه فضالً قولن
  جبال أو من آتينا ومعناه قلنا يا جبال



لواو من التأويب وبسكوهنا وضم اهلمزة أويب من األوب وهو الرجوع والتأويب املسألة الثالثة قرىء أويب بتشديد ا
  الترجيع وقيل بأن معناه سريى معه ويف قوله ُيسَّبْحَن قالوا هو من السباحة وهي احلركة املخصوصة

  املسألة الرابعة قرىء وَالطَّْيرُ بالنصب محالً على حمل املنادى والطري بالرفع محالً على لفظه
سألة اخلامسة مل يكن املوافق له يف التأويب منحصراً يف اجلبال والطري ولكن ذكر اجلبال ألن الصخور للجمود امل

والطري للنفور تستبعد منهما املوافقة فإذا وافقه هذه األشياء فغريها أوىل مث إن من الناس من مل يوافقه وهم القاسية 
  قلوهبم اليت هي أشد قسوة من احلجارة

لسادسة قوله َوأَلَنَّا لَُه الَْحدِيَد عطف واملعطوف عليه حيتمل أن يكون قلنا املقدر يف قوله يا جبال تقديره قلنا املسألة ا
  ِمن جَِبالٍ أويب وألنا وحيتمل أن يكون عطفاً على آتينا تقديره آتيناه فضالً وألنا له
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

املسألة السابعة أالن اهللا له احلديد حىت كان يف يده كالشمع وهو يف قدرة اهللا يسري فإنه يلني بالنار وينحل حىت 
د ذلك من قدرة اهللا قيل إنه طلب من اهللا أن يغنيه عن أكل مال بيت يصري كاملداد الذي يكتب به فأي عاقل يستبع

املال فأالن له احلديد وعلمه صنعة اللبوس وهي الدروع وإمنا اختار اهللا له ذلك ألنه وقاية للروح اليت هي من أمره 
  وسعى يف حفظ اآلدمي املكرم عند اهللا من القتل فالزراد خري من القواس والسياف وغريمها

  اْعَملْ سَابِغَاٍت َوقَدِّْر ِفى السَّْرِد َواْعَملُواْ صَاِلحاً إِنِّى بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِري أَِن
قيل إن أن ههنا للتفسري فهي مفسرة مبعىن أي اعمل سابغات وهو تفسري ألنا وحتقيقه ألن يعمل يعين ألنا له احلديد 

الفعل املستقبل للمصدر فيكون معناه ألنا له احلديد وأهلمناه ليعمل سابغات وميكن أن يقال أهلمناه أن اعمل وأن مع 
عمل سابغات وهي الدروع الواسعة ذكر الصفة ويعلم منها املوصوف وقدر يف السرد قال املفسرون أي ال تغلظ 

َغاتٍ املسامري فيتسع الثقب وال توسع الثقب فتقلقل املسامري فيها وحيتمل أن يقال السرد هو عمل الزرد وقوله سَابِ
َوقَّدْر ِفى السَّْردِ أي الزرد إشارة إىل أنه غري مأمور به أمر إجياب إمنا هو اكتساب والكسب يكون بقدر احلاجة 

وباقي األيام والليايل للعبادة فقدر يف ذلك العمل وال تشغل مجيع أوقاتك بالكسب بل حصل به القوت فحسب 
ي لستم خملوقني إال للعمل الصاحل فاعملوا ذلك وأكثروا منه والكسب ويدل عليه قوله تعاىل َواْعَملُواْ َصاِلحاً أ

قدروا فيه مث أكد طلب الفعل الصاحل بقوله إِّنى بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري وقد ذكرنا مراراً أن من يعمل مللك شغالً ويعلم 
منيباً آخر وهو سليمان كما قال  أنه مبرأى من امللك حيسن العمل ويتقنه وجيتهد فيه مث ملا ذكر املنيب الواحد ذكر

  ) ٣٤ص ( تعاىل َوأَلْقَْيَنا َعلَى كُْرِسّيهِ َجَسداً ثُمَّ أََناَب 
َوَمن َيزِغْ  َبْيَن َيَدْيِه بِإِذِْن َربِِّه َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح غُُدوَُّها َشْهٌر َورََواُحَها شَْهٌر َوأََسلَْنا لَُه َعْيَن الِْقطْرِ َوِمَن الْجِنِّ َمن َيْعَملُ

  ِمْنُهْم َعْن أَْمرَِنا ُنِذقُْه ِمْن َعذَابِ السَّعِريِ
رِ َوِمَن الْجِّن َمن وذكر ما استفاد هو باإلنابة فقال وَِلُسلَْيَمانَ الرّيَح غُُدوَُّها شَْهٌر َوَروَاُحَها َشْهٌر وَأََسلَْنا لَُه َعْيَن الْقِطْ

  ِه َوَمن وفيه مسائلَيْعَملُ َبْيَن َيَدْيِه بِإِذِْن َرّب
املسألة األوىل قرىء وَِلُسلَْيَمانَ الرّيَح بالرفع وبالنصب وجه الرفع وَِلُسلَْيَمانَ الرّيَح مسخرة أو سخرت ِلْسلَْيَمانَ 
لزيد  الرّيَح ووجه النصب َوِلُسلَْيَمانَ سخرنا الّريَح وللرفع وجه آخر وهو أن يقال معناه َوِلُسلَْيَمانَ الرّيَح كما يقال

  الدار وذلك ألن الريح كانت له كاململوك املختص به يأمرها مبا يريد حيث يريد
املسألة الثانية الواو للعطف فعلى قراءة الرفع يصري عطفاً جلملة إمسية على مجلة فعلية وهو ال جيوز أوال حيسن فكيف 

  لريح وأما علىهذا فنقول ملا بني حال داود كأنه تعاىل قال ما ذكرنا لداود ولسليمان ا

  النصب فعلى قولنا وَأَلَنَّا لَهُ الَْحِديَد كأنه قال وألنا لداود احلديد وسخرنا لسليمان الريح
املسألة الثالثة املسخر لسليمان كانت رحياً خمصوصة ال هذه الرياح فإهنا املنافع عامة يف أوقات احلاجات ويدل عليه 

  الرياحأنه مل يقرأ إال على التوحيد فما قرأ أحد 
املسألة الرابعة قال بعض الناس املراد من تسخري اجلبال وتسبيحها مع داود أهنا كانت تسبح كما يسبح كل شيء 



وكان هو عليه السالم يفقه تسبيحها فيسبح ومن تسخري الريح )  ٤٤اإلسراء ( َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيسَّبُح بَِحْمَدِه 
وَُّها شَْهٌر ثالثون فرسخاً ألن من خيرج للتفرج يف أكثر األمر ال يسري أكثر أنه راض اخليل وهي كالريح وقوله غُُد

من فرسخ ويرجع كذلك وقوله يف حق داود َوأَلَنَّا لَُه الَْحدِيَد وقوله يف حق سليمان َوأََسلَْنا لَُه َعْيَن الِْقطْرِ أهنم 
الشياطني أي أناساً أقوياء وهذا كله فاسد محله استخرجوا تذويب احلديد والنحاس بالنار واستعمال اآلالت منهما و

  عدم اعتماده على قدرة اهللا واهللا قادر على كل ممكن وهذه أشياء ممكنة) و ( على هذا ضعف اعتقاده 
ِصفَةً  لو قال وقوله َوِلُسلَْيَمانَ الّريَح عَا)  ٧٩األنبياء ( املسألة اخلامسة أقول قوله تعاىل َوَسخَّْرَنا َمَع َداُووُد الْجَِبالُ 

وّبِى قائل ما احلكمة يف أن اهللا تعاىل قال يف األنبياء َوَسخَّْرَنا َمَع َداُوودُ الْجِبَالُ ويف هذه السورة قال فَْضالً ياجِبَالُ أَ
وقال يف الريح هناك وههنا وَِلُسلَْيَمانَ تقول اجلبال ملا سبحت شرفت بذكر اهللا فلم يضفها إىل )  ١٠سبأ ( َمَعُه 
اود بالم امللك بل جعلها معه كاملصاحف والريح مل يذكر فيها أهنا سبحت فجعلها كاململوكة له وهذا حسن وفيه د

أمر آخر معقول يظهر يل وهو أن على قولنا أَّوبِى َمَعُه سريي فاجلبل يف السري ليس أصالً بل هو يتحرك معه تبعاً 
ها فلم يقل الريح مع سليمان بل سليمان كان مع الريح والريح ال تتحرك معه سليمان بل حترك سليمان مع نفس

َوأََسلَْنا لَُه َعْيَن الِْقطْرِ أي النحاس َوِمَن الْجِّن أي سخرنا له من اجلن وهذا ينىبء عن أن مجيعهم ما كانوا حتت أمره 
  وهو الظاهر

الصالة والسالم فاجلبال املسخرة واعلم أن اهللا تعاىل ذكر ثالثة أشياء يف حق داود وثالثة يف حق سليمان عليهما 
لداود من جنس تسخري الريح لسليمان وذلك ألن الثقيل مع ما هو أخف منه إذا حتركا يسبق اخلفيف الثقيل ويبقى 

الثقيل مكانه لكن اجلبال كانت أثقل من اآلدمي واآلدمي أثقل من الريح فقدر اهللا أن سار الثقيل مع اخلفيف أي 
قلنا أَوّبِى أي سريي وسليمان وجنوده مع الريح الثقيل مع اخلفيف أيضاً والطري من جنس  اجلبال مع داود على ما

تسخري اجلن ألهنما ال جيتمعان مع اإلنسان الطري لنفوره من اإلنس واإلنس لنفوره من اجلن فإن اإلنسان يتقي 
در اهللا أن صار الطري ال ينفر من مواضع اجلن واجلن يطلب أبداً اصطياد اإلنسان واإلنسان يطلب اصطياد الطري فق

داود بل يستأنس به ويطلبه وسليمان ال ينفر من اجلن بل يسخره ويستخدمه وأما القطر واحلديد فتجاذهبما غري 
خفي وههنا لطيفة وهي أن اآلدمي ينبغي أن يتقي اجلن وجيتنبه واالجتماع به يفضي إىل املفسدة وهلذا قال تعاىل 

فكيف طلب سليمان االجتماع )  ٩٨ ٩٧املؤمنون ( َزاتِ الشَّياِطنيِ َوأَُعوذُ بِكَ َرّب أَن َيْحُضُروِن أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَم
هبم فنقول قوله تعاىل َمن َيْعَملُ َبْيَن َيَدْيِه بِإِذِْن َرّبِه إشارة إىل أن ذلك احلضور مل يكن فيه مفسدة ولطيفة أخرى وهي 

ّبِه بلفظ الرب وقال َوَمن يَزِغْ ِمنُْهْم َعْن أَْمرَِنا ومل يقل عن أمر ربه وذلك ألن الرب أن اهللا تعاىل قال ههنا بِإِذِْن َر
  لفظ ينىبء عن الرمحة فعندما كانت اإلشارة إىل حفظ سليمان عليه السالم قال َربَُّه وعندما كانت اإلشارة إىل

وله تعاىل ُنِذقُْه ِمْن َعذَابِ السَِّعريِ فيه وجهان أحدمها تعذيبهم قال َعْن أَْمرَِنا بلفظ التعظيم املوجب لزيادة اخلوف وق
أن املالئكة كانوا موكلني هبم وبأيديهم مقارع من نار فاإلشارة إليه وثانيهما أن السعري هو ما يكون يف اآلخرة 

  فأوعدهم مبا يف اآلخرة من العذاب
جِفَاٍن كَالَْجوَابِ َوقُُدورٍ َراِسَياتٍ اْعَملُوا َءالَ َداوُوَد ُشكْراً َوقَِليلٌ مِّْن َيْعَملُونَ لَُه َما َيَشآُء ِمن مَّحَارِيَب َوَتَماثِيلَ َو

  ِعَباِدىَ  الشَّكُوُر
احملاريب إشارة إىل األبنية الرفيعة وهلذا قال تعاىل إِذْ َتَسوَّرُواْ الِْمحَْراَب والتماثيل ما يكون فيها من النقوش مث ملا 

ملسكن بني ما يكون يف املسكن من ماعون األكل فقال َوجِفَاٍن كَالَْجوَابِ مجع جابية وهي ذكر البناء الذي هو ا
احلوض الكبري الذي جييب املاء أي جيمعه وقيل كان جيتمع على جفنة واحدة ألف نفس َوقُدُورٍ رِسَياتٍ ثابتات ال 



  تنقل لكربها وإمنا يغرف منها يف تلك اجلفان وفيه مسائل
 قدم احملاريب على التماثيل ألن النقوش تكون يف األبنية وقدم اجلفان يف الذكر على القدور مع أن املسألة األوىل

القدور آلة الطبخ واجلفان آلة األكل والطبخ قبل األكل فنقول ملا بني األبنية امللكية أراد بيان عظمة السماط الذي 
القدور فال تكون فيه وال حتضر هناك وهلذا قال َوقُُدورٍ ميد يف تلك الدور وأشار إىل اجلفان ألهنا تكون فيه وأما 

رِسيَاٍت أي غري منقوالت مث ملا بني حال اجلفان العظيمة كان يقع يف النفس أن الطعام الذي يكون فيها يف أي شيء 
  يطبخ فأشار إىل القدور املناسبة للجفان

ليمان حبالة السلم وهي املساكن واملآكل وذلك ألن املسألة الثانية ذكر يف حق داود اشتغاله بآلة احلرب ويف حق س
سليمان كان ولد داود وداود قتل جالوت وامللوك اجلبابرة واستوى داود على امللك فكان سليمان كولد ملك 
يكون أبوه قد سوى على ابنه امللك ومجع له املال فهو يفرقه على جنوده وألن سليمان مل يقدر أحد عليه يف ظنه 

ب معه وإن حاربه أحد كان زمان احلرب يسرياً إلدراكه إياه بالريح فكان يف زمانه العظمة باإلطعام فتركوا احلر
  واإلنعام

 املسألة الثالثة ملا قال عقيب قوله تعاىل أَِن اْعَملْ سَابِغَاٍت اعملوا صاحلاً قال عقيب ما يعمله اجلن اْعَملُواْ ءالَ َداُووُد
ن هذه األشياء حالية ال ينبغي أن جيعل اإلنسان نفسه مستغرقة فيها وإمنا الواجب الذي َشاِكراً إشارة إىل ما ذكرنا أ

ينبغي أن يكثر منه هو العمل الصاحل الذي يكون شكراً وفيه إشارة إىل عدم االلتفات إىل هذه األشياء وقلة 
  االشتغال هبا كما يف قوله َوقَّدْر ِفى السَّْرِد أي اجعله بقدر احلاجة

الرابعة انتصاب شكراً حيتمل ثالثة أوجه أحدها أن يكون مفعوالً له كقول القائل جئتك طمعاً وعبدت اهللا  املسألة
رجاء غفرانه وثانيها أن يكون مصدراً كقول القائل شكرت اهللا شكراً ويكون املصدر من غري لفظ الفعل كقول 

  مقام قولهالقائل جلست قعوداً وذلك ألن العمل شكر فقوله اْعَملُواْ يقوم 

)  ٥١املؤمنون ( اشكروا وثالثها أن يكون مفعوالً به كقولك اضرب زيداً كما قال تعاىل الطَّّيبَاِت َواْعَملُواْ صَاِلحاً 
  ألن الشكر صاحل

ْعَملُواْ املسألة اخلامسة قوله َوقَِليلٌ ّمْن ِعَباِدىَ  الشَّكُوُر إشارة إىل أن اهللا خفف األمر على عباده وذلك ألنه ملا قال ا
ءالَ َداوُوُد َشاكِراً فهم منه أن الشكر واجب لكن شكر نعمه كما ينبغي ال ميكن ألن الشكر بالتوفيق وهو نعمة 
حتتاج إىل شكر آخر وهو بتوفيق آخر فدائماً تكون نعمة اهللا بعد الشكر خالية عن الشكر فقال تعاىل إن كنتم ال 

ك حرج فإن عبادي قليل منهم الشكور ويقوي قولنا أنه تعاىل أدخل تقدرون على الشكر التام فليس عليكم يف ذل
الكل يف قوله ِعَباِدى مع اإلضافة إىل نفسه وعبادي بلفظ اإلضافة إىل نفس املتكلم مل ترد يف القرآن إال يف حق 

وقوله إِنَّ )  ٥٣الزمر ( اْ ِمن رَّْحَمةِ  اللَِّه الناجني كقوله تعاىل قُلْ ياِعبَاِدىَ  الَِّذيَن أَْسَرفُواْ َعلَى أَنفُسِهِْم الَ تَقَْنطُو
فإن قيل على ما ذكرمت شكر اهللا بتمامه ال ميكن وقوله قَِليلٌ يدل )  ٦٥اإلسراء ( ِعَباِدى لَْيَس لََك َعلَيْهِْم ُسلْطَانٌ 

ه وأما الشكر الذي على أن يف عباده من هو شاكر ألنعمه نقول الشكر بقدر الطاقة البشرية هو الواقع وقليل فاعل
يناسب نعم اهللا فال قدرة عليه وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها أو نقول الشاكر التام ليس إال من رضي اهللا عنه وقال 

له يا عبدي ما أتيت به من الشكر القليل قبلته منك وكتبت لك أنك شاكر ألنعمي بأسرها وهذا القبول نعمة 
  عظيمة ال أكلفك شكرها

 الْجِنُّ أَن لَّْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ َضْيَنا َعلَْيِه الَْمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوِتِه إِالَّ َدابَّةُ  األرض َتأْكُلُ ِمنَسأََتُه فَلَمَّا َخرَّ َتبَيََّنِتفَلَمَّا قَ
  الْغَْيَب َما لَبِثُواْ ِفى الَْعذَابِ الُْمهِنيِ



له بني أنه مل ينج من املوت وأنه قضى عليه املوت تنبيهاً للخلق على أن  ملا بني عظمة سليمان وتسخري الريح والروح
  املوت ال بد منه ولو جنا منه أحد لكان سليمان أوىل بالنجاة منه وفيه مسائل

املسألة األوىل كان سليمان عليه السالم يقف يف عبادة اهللا ليلة كاملة ويوماً تاماً ويف بعض األوقات يزيد عليه وكان 
صا يتكىء عليها واقفاً بني يدي ربه مث يف بعض األوقات كان واقفاً على عادته يف عبادته إذ تويف فظن جنوده له ع

أنه يف العبادة وبقي كذلك أياماً ومتادى شهوراً مث أراد اهللا إظهار األمر هلم فقدر أن أكلت دابة األرض عصاه فوقع 
  وعلم حاله

تِ الْجِنُّ أَن لَّْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ الَْغْيَب َما لَبِثُواْ ِفى الَْعذَابِ الُْمهِنيِ كانت اجلن تعلم ما ال وقوله تعاىل فَلَمَّا َخرَّ َتَبيََّن
يعلمه اإلنسان فظن أن ذلك القدر علم الغيب وليس كذلك بل اإلنسان مل يؤت من العلم إال قليالً فهو أكثر 

  ألشياء الظاهرة وإن كانت خفية بالنسبة إىلاألشياء احلاضرة ال يعلمه واجلن مل تعلم إال ا

اإلنسان وتبني هلم األمر بأهنم ال يعلمون الغيب إذ لو كانوا يعلمونه ملا بقوا يف األعمال الشاقة ظانني أن سليمان حي 
ؤمن ال يكون يف زمان وقوله َما لَبِثُواْ ِفى الَْعذَابِ الُْمهِنيِ دليل على أن املؤمنني من اجلن مل يكونوا يف التسخري ألن امل

  النيب يف العذاب املهني
  ُه َبلَْدةٌ  طَيَِّبةٌ  َوَربٌّ غَفُوٌرلَقَْد كَانَ ِلَسَبإٍ ِفى َمْسكَنِهِْم َءاَيةٌ  َجنََّتاِن َعن َيِمنيٍ َوِشَمالٍ كُلُواْ ِمن رِّْزقِ رَبِّكُْم َواْشكُُرواْ لَ

هِْم ءاَيةٌ  َجنََّتاِن َعن َيِمنيٍ َوِشَمالٍ كُلُواْ ِمن ّرْزقِ َرّبكُْم َواْشكُرُواْ لَُه َبلَْدةٌ  طَّيَبةٌ  مث قال تعاىل لَقَْد كَانَ ِلَسَبإٍ ِفى َمْسكَنِ
  َوَربٌّ

ملا بني اهللا حال الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليمان بني حال الكافرين بأنعمه حبكاية أهل سبأ ويف سبأ قراءتان 
مع التنوين على أنه اسم قبيلة وهو األظهر ألن اهللا جعل اآلية لسبأ والفاهم هو بالفتح على أنه اسم بقعة وباجلر 

العاقل ال املكان فال حيتاج إىل إضمار األهل وقوله ءاَيةً  أي من فضل رهبم مث بينها بذكر بدله بقوله َجنََّتاِن َعن َيِمنيٍ 
فيها آالف من اجلنان وأجاب بأن املراد لكل  َوِشَمالٍ قال الزخمشري أية آية يف جنتني مع أن بعض بالد العراق

واحد جنتان أو عن ميني بلدهم ومشاهلا مجاعتان من اجلنات والتصال بعضها ببعض جعلها جنة واحدة قوله كُلُواْ ِمن 
بيان ّرْزقِ رَّبكُْم إشارة إىل تكميل النعم عليهم حيث مل مينعهم من أكل مثارها خوف وال مرض وقوله َواْشكُرُواْ لَُه 

أيضاً لكمال النعمة فإن الشكر ال يطلب إال على النعمة املعتربة مث ملا بني حاهلم يف مساكنهم وبساتينهم وأكلهم أمت 
بيان النعمة بأن بني أن ال غائلة عليه وال تبعة يف املآل يف الدنيا فقال َبلَْدةٌ  طَّيَبةٌ  أي طاهرة عن املؤذيات ال حية فيها 

وال وخم وقال َوَربٌّ غَفُوٌر أي ال عقاب عليه وال عذاب يف اآلخرة فعند هذا بان كمال النعمة وال عقرب وال وباء 
  حيث كانت لذة حالية خالية عن املفسد املآلية

َوأَثْلٍ َوَشىْ ٍء مِّن ِسْدرٍ قَِليلٍ ذَِلَك  فَأَْعَرُضواْ فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم َسْيلَ الَْعرِمِ وََبدَّلَْناُهْم بِجَنَّاتِهِْم جَنََّتْينِ ذَوَاَتىْ  أُكُلٍ َخْمٍط
  َجزَْيَناُهْم بَِما كَفَرُواْ َوَهلْ ُنجْزِى إِالَّ الْكَفُوَر

لَْناُهمْ مث إنه تعاىل ملا بني ما كان من جانبه ذكر ما كان من جانبهم فقال فَأَْعَرُضواْ فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم سَْيلَ الَْعرِمِ َوَبدَّ
  ْجزِى إِالَّ الْكَفُوَرهِْم جَنََّتْينِ ذَوَاَتىْ  أُكُلٍ َخْمٍط َوأَثْلٍ َوَشىْ ء ّمن ِسْدرٍ قَِليلٍ ذَِلَك جََزْيَناُهْم بَِما كَفَُرواْ وََهلْ ُنبِجَنَّاِت

أَعَْرَض َعْنَها مث بني  فبني كمال ظلمهم باإلعراض بعض إبانة اآلية كما قال تعاىل َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن ذُكَّر بِئَايَاِت َرّبهِ ثُمَّ
  وكيفيته)  ٢٢السجدة ( كيفية االنتقام منهم كما قال إِنَّا ِمَن الُْمْجرِِمَني ُمنَتِقُمونَ 



أنه تعاىل أرسل عليهم سيالً غرق أمواهلم وخرب دورهم ويف العرم وجوه أحدها أنه اجلرذ الذي سبب خراب 
بال بينها شعب فسدت الشعب حىت كانت مياه األمطار السكر وذلك من حيث إن بلقيس كانت قد عمدت إىل ج

والعيون جتتمع فيها وتصري كالبحر وجعلت هلا أبواباً ثالثة مرتبة بعضها فوق بعض وكانت األبواب يفتح بعضها 
بعد بعض فنقب اجلرذ السكر وخرب السكر بسببه وانقلب البحر عليهم وثانيها أن العرب اسم السكر وهو مجع 

حلجارة ثالثها اسم للوادي الذي خرج منه املاء وقوله َوَبدَّلَْناُهْم بَِجنَّاِتهِمْ َجنََّتْينِ ذَوَاَتىْ  أُكُلٍ َخْمٍط بني العرمة وهي ا
به دوام اخلراب وذلك ألن البساتني اليت فيها الناس يكون فيها الفواكه الطيبة بسبب العمارة فإذا تركت سنني 

ار بعضها ببعض وتنبت املفسدات فيها فتقل الثمار وتكثر األشجار واخلمط كل تصري كالغيضة واألمجة تلتف األشج
شجرة هلا شوك أو كل شجرة مثرهتا مرة أو كل شجرة مثرهتا ال تؤكل واألثل نوع من الطرفاء وال يكون عليه مثرة 

فيه قليل ألنه إال يف بعض األوقات يكون عليه شيء كالعفص أو أصغر منه يف طعمه وطبعه والسدر معروف وقال 
كان أحسن أشجارهم فقلله اهللا مث بني اهللا أن ذلك كان جمازاة هلم على كفراهنم فقال ذَِلَك جََزْيَناُهْم بَِما كَفَرُواْ 

َوَهلْ أي ال جنازي بذلك اجلزاء ُنْجزِى إِالَّ الْكَفُوَر قال بعضهم اجملازاة تقال يف النقمة واجلزاء يف النعمة لكن قوله 
ِلَك َجَزيَْناُهم يدل على أن اجلزاء يستعمل يف النقمة ولعل من قال ذلك أخذه من أن اجملازاة مفاعلة وهي يف تعاىل ذا

أكثر األمر تكون بني اثنني يأخذ من كل واحد جزاء يف حق اآلخر ويف النعمة ال تكون جمازاة ألن اهللا تعاىل مبتدىء 
  بالنعم

فَقَالُواْ ى الَِّتى بَاَركَْنا ِفيَها قًُرى ظَاِهَرةً  َوقَدَّْرَنا ِفيَها السَّْيَر ِسريُواْ ِفيَها لَيَاِلىَ  َوأَيَّاماً َءاِمنَِني َوَجَعلَْنا َبيَْنُهْم وََبْيَن الْقَُر
إِنَّ ِفى ذَِلَك الَّياٍت لِّكُلِّ صَبَّارٍ َربََّنا َباِعْد َبْيَن أَْسفَارَِنا َوظَلَُموا أَنفَُسُهْم فََجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُممَزَّقٍ 

  َشكُورٍ
أي بينهم وبني الشام فإهنا هي البقعة املباركة وقرى ظاهرة أي يظهر بعضها لبعضها يرى سواد القرية من القرية 

اتِهِْم َجنََّتْينِ فكيف األخرى فإن قال قائل هذا من النعم واهللا تعاىل قد شرع يف بيان تبديل نعمهم قوله َوَبدَّلَْناُهْم بَِجنَّ
عاد مرة أخرى إىل بيان النعمة بعد النقمة فنقول ذكر حال نفس بلدهم وبني تبديل ذلك باخلمط واألثل مث ذكر 

حال خارج بلدهم وذكر عمارهتا بكثرة القرى مث ذكر تبديله ذلك باملفاوز والبيادي والرباري بقوله َربََّنا َباِعْد َبْيَن 
فعل ذلك ويدل عليه قراءة من قرأ ربنا بعد على املبتدأ واخلرب وقوله َوقَدَّْرَنا ِفيَها السَّْيرَ األماكن  أَْسفَارَِنا وقد

املعمورة تكون منازهلا معلومة مقدرة ال تتجاوز فلما كان بني كل قرية مسرية نصف هنار وكانوا يغدون إىل قرية 
راد بالتقدير واملفاوز ال يتقدر السري فيها بل يسري السائر ويروحون إىل أخرى ما أمكن يف العرف جتاوزها فهو امل

  فيها بقدر الطاقة جاداً حىت يقطعها

وقوله ِسُريواْ ِفيَها لََياِلىَ  َوأَيَّاماً أي كان بينهم ليال وأيام معلومة وقوله ءاِمنَِني إشارة إىل كثرة العمارة فإن خوف 
مثل هذه األماكن وقيل بأن معىن قوله لَيَاِلىَ  َوأَيَّاماً تسريون فيه إن  قطاع الطريق واالنقطاع عن الرقيق ال يكون يف

شئتم ليايل وإن شئتم أياماً لعدم اخلوف خبالف املواضع املخوفة فإن بعضها يسلك ليالً لئال يعلم العدو بسريهم 
وله تعاىل قَالُواْ ربََّنا َباِعْد َبْينَ وبعضها يسلك هناراً لئال يقصدهم العدو إذا كان العدو غري جماهر بالقصد والعداوة وق

أَْسفَارَِنا قيل بأهنم طلبوا ذلك وهو حيتمل وجهني أحدمها أن يسألوا بطراً كما طلبت اليهود الثوم والبصل وحيتمل 
أن يكون ذلك لفساد اعتقادهم وشدة اعتمادهم على أن ذلك ال يقدر كما يقول القائل لغريه اضربين إشارة إىل أنه 

يقدر عليه وميكن أن يقال قَالُواْ ربََّنا َبْعدَ بلسان احلال أي ملا كفروا فقد طلبوا أن يبعد بني أسفارهم وخيرب ال 
املعمور من ديارهم وقوله َوظَلَُمواْ أَنفُسَُهْم يكون بياناً لذلك وقوله فََجَعلَْناُهمْ أََحاِديثَ أي فعلنا هبم ما جعلناهم به 



سبا وقوله َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ بيان جلعلهم أحاديث وقوله تعاىل إِنَّ ِفى ذاِلَك آليَاٍت لّكُلّ  مثالً يقال تفرقوا أيدي
  َصبَّارٍ َشكُورٍ أي فيما ذكرناه من حال الشاكرين ووبال الكافرين

  ْؤِمنَِنيَولَقَْد َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبِليُس ظَنَُّه فَاتََّبُعوُه إِالَّ فَرِيقاً مَِّن الُْم
م كما قال فَبِعِزَِّتكَ مث قال تعاىل َولَقَدْ َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبِليُس ظَنَُّه فَاتََّبُعوُه إِالَّ فَرِيقاً ّمَن الُْمْؤِمنَِني أي ظنه أنه يغويه

لُْمْؤِمنَِني قال تعاىل يف حقهم إِنَّ وقوله فَاتََّبُعوُه بيان لذلك أي أغواهم فاتبعوه إِالَّ فَرِيقاً ّمَن ا)  ٨٢ص ( الَغْوَِينَُّهْم 
وميكن أن يقال صدق عليهم ظنه يف أنه خري منه كما قال تعاىل عنه )  ٤٢احلجر ( ِعَباِدى لَْيَس لََك َعلَيْهِْم ُسلْطَانٌ 

ذي يدل على أن ويتحقق ذلك يف قوله فاتبعوه ألن املتبوع خري من التابع وإال ال يتبعه العاقل وال( ) أََناْ َخْيٌر ّمْنُه 
إبليس خري من الكافر هو إن إبليس امتنع من عبادة غري اهللا لكن ملا كان يف امتناعه ترك عبادة اهللا عناداً كفر 
واملشرك يعبد غري اهللا فو كفر بأمر أقرب إىل التوحيد وهم كفروا بأمر هو اإلشراك ويؤيد هذا الذي اخترناه 

)  ٧٦ص ( ه يغوي الكل بدليل أنه تعاىل قال عنه إِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهمُ الُْمْخلَِصَني االستثناء وبيانه هو أنه وإن مل يظن أن
فما ظن أنه يغوي املؤمنني فما ظنه صدقه وال حاجة إىل االستثناء وأما يف قوله أََناْ َخْيٌر ّمْنُه اعتقد اخلريية بالنسبة إىل 

وقد كذب يف ظنه يف حق املؤمنني )  ١٢األعراف ( ارٍ َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ مجيع الناس بدليل تعليله بقوله َخلَقْتَنِي ِمن نَّ
وميكن اجلواب عن هذا يف الوجه األول وهو أنه وإن مل يظن إغواء الكل وعلم أن البعض ناج لكن ظن يف كل 

  البعضواحد أنه ليس هو ذلك الناجي إىل أن تبني له فظن أنه يغويه فكذب يف ظنه يف حق البعض وصدق يف 
  بَُّك َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء َحفُيظٌَوَما كَانَ لَُه َعلَْيهِْم مِّن ُسلْطَاٍن إِالَّ ِلَنْعلََم َمن ُيْؤِمُن بِاالٌّ خَِرةِ  ِممَّْن ُهَو ِمْنَها ِفى َشكٍّ َوَر

أن علم اهللا من األزل )  ٣العنكبوت ( كَاِذبَِني قد ذكرنا يف تفسري قوله تعاىل فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُواْ َولََيْعلََمنَّ الْ
إىل األبد حميط بكل معلوم وعلمه ال يتغري وهو يف كونه عاملاً ال يتغري ولكن يتغري تعلق علمه فإن العلم صفة كاشفة 

  يظهر هبا كل ما يف نفس األمر فعلم اهللا يف األزل أن العامل سيوجد فإذا وجد علمه

ا عدم يعلمه معدوماً بذلك مثاله أن املرآة املصقولة فيها الصفاء فيظهر فيها صورة زيد إن موجوداً بذلك العلم وإذ
قابلها مث إذا قابلها عمرو يظهر فيها صورته واملرآة مل تتغري يف ذاهتا وال تبدلت يف صفاهتا وإمنا التغري يف اخلارجات 

كفر من الكافر واإلميان من املؤمن وكان قبله فيه أنه سيكفر فكذلك ههنا قوله إِالَّ ِلَنعْلََم أي ليقع يف العلم صدور ال
  زيد ويؤمن عمرو

وقوله َوَما كَانَ لَُه َعلَْيهِْم ّمن ُسلْطَاٍن إشارة إىل أنه ليس مبلجىء وإمنا هو آية وعالمة خلقها اهللا لتبيني ما هو يف علمه 
ي اهللا تعاىل قادر على منع إبليس عنهم عامل مبا سيقع السابق وقوله َوَربَُّك َعلَى كُلّ َشىْ ء َحفُيظٌ حيقق ذلك أ

  فاحلفظ يدخل يف مفهومه العلم والقدرة إذ اجلاهل بالشيء ال ميكنه حفظه وال العاجز
ا لَُهْم ِفيهَِما ِمن ِشْركٍ َمقُلِ اْدُعواْ الَِّذيَن َزَعْمُتْم مِّن ُدوِن اللَِّه الَ َيْمِلكُونَ ِمثُقَالَ ذَرَّةٍ  ِفى السََّماوَاِت َوالَ ِفى األرض َو

بِهِْم قَالُواْ َماذَا قَالَ َربُّكُْم قَالُواْ َوَما لَُه ِمْنُهْم مِّن ظَهِريٍ َوالَ َتنفَُع الشَّفَاَعةُ  ِعنَدُه إِالَّ ِلَمْن أَِذنَ لَهُ َحتَّى إِذَا فُزَِّع َعن قُلُو
  الَْحقَّ َوُهَو الَْعِلى ُّ الْكَبُِري

صلى اهللا عليه ( اىل حال الشاكرين وحال الكافرين وذكرهم مبن مضى عاد إىل خطاهبم وقال لرسوله ملا بني اهللا تع
قل للمشركني ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ليكشفوا عنكم الضر على سبيل التهكم مث بني أهنم ال ) وسلم 

  ِت َوالَ ِفى االْْرضِميلكون شيئاً بقوله الَ َيْمِلكُونَ ِمثُقَالَ ذَرَّةٍ  ِفى السََّماَوا
واعلم أن املذاهب املفضية إىل الشرك أربعة أحدها قول من يقول اهللا تعاىل خلق السماء والسماويات وجعل األرض 

واألرضيات يف حكمهم وحنن من مجلة األرضيات فنعبد الكواكب واملالئكة اليت يف السماء فهم آهلتنا واهللا إهلهم 



م إهنم ال ميلكون يف السموات شيئاً كما اعترفتم قال وال يف األرض على خالف ما فقال اهللا تعاىل يف إبطال قوهل
زعمتم وثانيها قول من يقول السموات من اهللا على سبيل االستبداد واألرضيات منه ولكن بواسطة الكواكب فإن 

 معه شركاً يف األرض اهللا خلق العناصر والتركيبات اليت فيها باالتصاالت واحلركات والطوالع فجعلوا لغري اهللا
واألولون جعلوا األرض لغريه والسماء له فقال يف إبطال قوهلم َوَما لَُهْم ِفيهَِما ِمن ِشْرٍك أي األرض كالسماء هللا ال 

لغريه وال لغريه فيها نصيب وثالثها قول من قال التركيبات واحلوادث كلها من اهللا تعاىل لكن فوض ذلك إىل 
ينسب إىل اآلذن ويسلب عن املأذون فيه مثاله إذا ملك ململوكه اضرب فالناً فضربه يقال  الكواكب وفعل املأذون

يف العرف امللك ضربه ويصح عرفاً قول القائل ما ضرب فالن فالناً وإمنا امللك أمر بضرب فضرب فهؤالء جعلوا 
ريٍ ما فوض إىل شيء شيئاً بل هو على كل السماويات معينات هللا فقال تعاىل يف إبطال قوهلم َوَما لَُه ِمنُْهْم ّمن ظَهِ

  شيء

حفيظ ورقيب ورابعها قول من قال إنا نعبد األصنام اليت هي صور املالئكة ليشفعوا لنا فقال تعاىل يف إبطال قوهلم 
يف الشفاعة ملن يعبد غريه َوالَ َتنفَُع الشَّفَاَعةُ  ِعنَدُه إِالَّ ِلَمْن أَِذنَ لَُه فال فائدة لعبادتكم غري اهللا فإن اهللا ال يأذن 

فبطلبكم الشفاعة تفوتون على أنفسكم الشفاعة وقوله حَتَّى إِذَا فُّزَع َعن قُلُوبِهِْم أي أزيل الفزع عنهم يقال قرد 
لَ َربُّكُْم البعري إذا أخذ منه القراد ويقال هلذا تشديد السلب ويف قوله تعاىل َحتَّى إِذَا فُّزَع َعن قُلُوبِهِْم قَالُواْ َماذَا قَا

قَالُواْ الَْحقَّ وجوه أحدها الفزع الذي عند الوحي فإن اهللا عندما يوحي يفزع من يف السموات مث يزيل اهللا عنهم 
الفزع فيقولون جلربيل عليه السالم ماذا قال اهللا فيقول قال احلق أي الوحي وثانيها الفزع الذي من الساعة وذلك 

من القيامة ألن إرسال حممد )  ٨٧النمل ( د عليه السالم فُّزَع َمن ِفى السََّماوَاِت ألن اهللا تعاىل ملا أوحى إىل حمم
عليه السالم من أشراط الساعة فلما زال عنهم ذلك الفزع قالوا ماذا قال اهللا قال جربيل الَْحّق أي الوحي وثالثها 

ا قال اهللا تعاىل هو احلق فينفع ذلك هو أن اهللا تعاىل يزيل الفزع وقت املوت عن القلوب فيعترف كل أحد بأن م
القول من سبق ذلك منه مث يقبض روحه على اإلميان املتفق عليه بينه وبني اهللا تعاىل ويضر ذلك القول من سبق منه 

خالفه فيقبض روحه على الكفر املتفق بينه وبني اهللا تعاىل إذا علمت هذا فنقول على القولني األولني قوله تعاىل َحتَّى 
متعلقة بقوله تعاىل قُلْ ألنه بينه بالوحي ألن قول القائل قل لفالن لإلنذار حىت يسمع املخاطب ما يقوله مث يقول  غاية

بعد هذا الكالم ما جيب قوله فلما قال قُلْ فزع من يف السموات مث أزيل عنه الفزع وعلى الثالث متعلق بقوله تعاىل 
ع مث تركتم ما زعمتم وقلتم قال احلق وعلى القولني األولني فاعل قوله تعاىل َزَعْمُتْم أي زعمتم الكفر إىل غاية التفزي

قَالُواْ َماذَا هو املالئكة السائلون من جربيل وعلى الثالث الكفار السائلون من املالئكة والفاعل يف قوله الَْحّق على 
  القولني األولني هم املالئكة وعلى الثالث هم املشركون

ملوجود مث إن اهللا تعاىل ملا كان وجوده ال يرد عليه عدم كان حقاً مطلقاً ال يرتفع بالباطل الذي واعلم أن احلق هو ا
هو العدم والكالم الذي يكون صدقاً يسمى حقاً ألن الكالم له متعلق يف اخلارج بواسطة أنه متعلق مبا يف الذهن 

ون هذا اللفظ تعلقه مبا يف ذهن القائل وذهن والذي يف الذهن متعلق مبا يف اخلارج فإذا قال القائل جاء زيد يك
القائل تعلقه مبا يف اخلارج لكن للصدق متعلق يكون يف اخلارج فيصري له وجود مستمر وللكذب متعلق ال يكون يف 

اخلارج وحينئذ إما أن ال يكون له متعلق يف الذهن فيكون كاملعدوم من األول وهو األلفاظ اليت تكون صادرة عن 
وإما أن يكون له متعلق يف الذهن على خالف ما يف اخلارج فيكون اعتقاداً باطالً جهالً أو ظناً لكن ملا  معاند كاذب

مل يكن ملتعلقه متعلق يزول ذلك الكالم ويبطل وكالم اهللا ال بطالن له يف أول األمر كما يكون كالم الكاذب املعاند 
ُهَو الَْعِلى ُّ الْكَبُِري قد ذكرنا يف تفسري قوله تعاىل ذَِلَك بِأَنَّ اللَّهَ وال يأتيه الباطل كما يكون كالم الظان وقوله تعاىل َو



أن الَْحّق إشارة إىل أنه كامل ال )  ٣٠لقمان ( ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِلى ُّ الْكَبُِري 
فوق الكاملني ألن كل كامل فوقه كامل فقوله َوُهَو الَْعِلى ُّ الْكَبُِري إشارة إىل أنه فوق نقص فيه فيقبل نسبة العدم و

الكاملني يف ذاته وصفاته وهذا يبطل القول بكونه جسماً ويف حيز ألن كل من كان يف حيز فإن العقل حيكم بأنه 
ار إليه هو وإذا وقعت اإلشارة إليه فقد تناهت مشار إليه وهو مقطع اإلشارة ألن اإلشارة لو مل تقع إليه ملا كان املش

  اإلشارة عنده ويف كل موقع تقف اإلشارة بقدر العقل على أن يفرض البعد أكثر من ذلك فيقول لو كان بني

مأخذ اإلشارة واملشار إليه أكثر من هذا البعد لكان هذا املشار إليه أعلى فيصري عليه باإلضافة ال مطلقاً وهو على 
و كان جسماً لكان له مقدار وكل مقدار ميكن أن يفرض أكرب منه فيكون كبرياً بالنسبة إىل غريه ال مطلقاً مطلقاً ول

  وهو كبري مطلقاً
  قُلْ َمن َيْرُزقُكُْم مَِّن السََّماَواِت واألرض قُلِ اللَُّه َوإِنَّآ أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهًدى أَْو ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ

لْ َمن َيْرُزقُكُم ّمَن السََّماوَاِت َواالْْرَض قد ذكرنا مراراً أن العامة يعبدون اهللا ال لكونه إهلاً وإمنا يطلبون مث قال تعاىل قُ
على أنه ال )  ٢٢سبأ ( به شيئاً وذلك إما دفع ضرر أو جر نفع فنبه اهللا تعاىل العامة بقوله قُلِ اْدُعواْ الَِّذيَن َزَعْمُتم 

)  ١٠٧يونس  ١٧األنعام ( كما قال تعاىل َوإِن َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضّر فَالَ كَاِشَف لَهُ إِالَّ ُهَو  يدفع الضر أحد إال هو
وقال بعد إمتام بيان ذلك قُلْ َمن َيْرُزقُكُم ّمَن السََّماَواِت َواالْْرضَ إشارة إىل أن جر النفع ليس إال به ومنه فإذاً إن 

يائه سواء دفع عنكم ضراً أو مل يدفع وسواء نفعكم خبري أو مل ينفع فإن مل كنتم من اخلواص فاعبدوه لعلوه وكرب
  تكونوا كذلك فاعبدوه لدفع الضر وجر النفع

مث قال تعاىل قُلِ اللَُّه يعين إن مل يقولوا هم فقل أنت اهللا يرزق وههنا لطيفة وهي أن اهللا تعاىل عند الضر ذكر أهنم 
ال قَالُواْ الَْحقَّ وعند النفع مل يقل إهنم يقولون ذلك وذلك ألن هلم حالة يعترفون يقولون اهللا ويعترفون باحلق حيث ق

الروم ( بأن كاشف الضر هو اهللا حيث يقعون يف الضر كما قال تعاىل َوإِذَا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدعَْواْ رَبَُّهْم مُّنِيبَِني إِلَْيِه 
  قال قُلِ اللَُّه أي هم يف حالة الراحة غافلون عن اهللا وأما عند الراحة فال تنبه هلم لذلك فلذلك)  ٣٣

  مث قال تعاىل َوإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لَعَلَى ُهًدى أَْو ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ وفيه مسائل
املسألة األوىل هذا إرشاد من اهللا لرسوله إىل املناظرات اجلارية يف العلوم وغريها وذلك ألن أحد املتناظرين إذا قال 

خر هذا الذي تقوله خطأ وأنت فيه خمطىء يغضبه وعند الغضب ال يبقى سداد الفكر وعند اختالله ال مطمع يف لآل
الفهم فيفوت الغرض وأما إذا قال له بأن أحدنا ال يشك يف أنه خمطىء والتمادي يف الباطل قبيح والرجوع إىل احلق 

جيتهد ذلك اخلصم يف النظر ويترك التعصب وذلك ال أحسن األخالق فنجتهد ونبصر أينا على اخلطأ ليحترز فإنه 
يوجب نقصاً يف املنزلة ألنه أوهم بأنه يف قوله شاك ويدل عليه قول اهللا تعاىل لنبيه وَإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم مع أنه ال يشك يف 

  أنه هو اهلادي وهو املهتدي وهم الضالون واملضلون
ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ ذكر يف اهلدى كلمة على ويف الضالل كلمة يف ألن املهتدي  املسألة الثانية يف قوله لََعلَى ُهًدى أَْو

  كأنه مرتفع متطلع فذكره بكلمة التعلي والضال منغمس يف الظلمة غريق فيها فذكره بكلمة يف
  املسألة الثالثة وصف الضالل باملبني ومل يصف اهلدى ألن اهلدي هو الصراط املستقيم املوصل

لضالل خالفه لكن املستقيم واحد وما هو غريه كله ضالل وبعضه بني من بعض فميز البعض عن البعض إىل احلق وا
  بالوصف

  املسألة الرابعة قدم اهلدى على الضالل ألنه كان وصف املؤمنني املذكورين بقوله أََناْ وهو مقدم يف الذكر



  ْعَملُونَقُل الَّ ُتسْألُونَ َعمَّآ أَْجَرْمَنا َوالَ ُنسْألُ َعمَّا َت
الَ ُنسْئَلُ مث قال تعاىل قُل الَّ ُتْسئَلُونَ َعمَّا أَْجَرْمَنا َوالَ ُنْسئَلُ َعمَّا َتْعَملُونَ أضاف اإلجرام إىل النفس وقال يف حقهم َو

يادة حث على َعمَّا َتْعَملُونَ ذكر بلفظ العمل لئال حيصل اإلغضاب املانع من الفهم وقوله الَّ ُتْسئَلُونَ َوالَ ُنسْئَلُ ز
  النظر وذلك ألن كل أحد إذا كان مؤاخذاً جبرمه فإذا احترز جنا ولو كان الربيء يؤاخذ باجلرم ملا كفى النظر

  قُلْ َيْجَمعُ َبْيَنَنا َربَُّنا ثُمَّ َيفَْتُح َبْينََنا بِالَْحقِّ َوُهَو الْفَتَّاحُ الَْعلِيُم
ا ثُمَّ َيفَْتُح َبيَْنَنا بِالَْحّق َوُهَو الْفَتَّاُح الَْعلِيُم أكد ما يوجب النظر والتفكر فإن جمرد اخلطأ مث قال تعاىل قُلْ َيْجَمُع َبيَْنَنا رَبَُّن

والضالل واجب االجتناب فكيف إذا كان يوم عرض وحساب وثواب وعذاب وقوله َيفَْتحِ قيل معناه حيكم وميكن 
املنفذ املسدود يقال فيه فتحه على طريق احلقيقة مث إن األمر أن يقال بأن الفتح ههنا جماز وذلك ألن الباب املغلق و

إذا كان فيه انغالف وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد يكون قد فتحه وقوله َوُهَو الْفَتَّاُح الَْعِليمُ إشارة إىل أن حكمه 
  يكون مع العلم ال مثل حكم من حيكم مبا يتفق له مبجرد هواه

  لَْحقُْتمْ بِِه ُشرَكَآَء كَالَّ َبلْ ُهَو اللَُّه الَْعزِيُز الْْحِكيُمقُلْ أَرُونِىَ  الَّذيَِن أَ
املعبود قد يعبده قوم مث قال تعاىل قُلْ أَرُونِىَ  الَّذيَِن أَلَْحقُْتْم بِِه ُشرَكَاء كَالَّ َبلْ ُهَو اللَُّه الَْعزِيُز الْْحِكيُم قد ذكرنا أن 

من األشراف األعزة يعبدونه ألنه يستحق العبادة لذاته فلما بني أنه ال يعد لدفع الضرر ومجع لتوقع املنفعة وقليل 
 غري اهللا لدفع الضرر إذ ال دافع للضرر غريه بقوله قُلِ اْدُعواْ الَِّذيَن َزَعْمُتْم ّمن ُدوِن اللَِّه وبني أنه ال يعبد غري اهللا

َواالْْرَض بني ههنا أنه ال يعبد أحد الستحقاقه العبادة غري اهللا فقال  لتوقع املنفعة بقوله قُلْ َمن َيْرُزقُكُم ّمَن السََّماوَاِت
فه بالعزة وهي القدرة قُلْ أَرُونِىَ  الَّذيَِن أَلَْحقُْتمْ بِِه ُشَركَاء كَالَّ َبلْ ُهَو اللَُّه الَْعزِيُز الْْحكِيُم أي هو املعبود لذاته واتصا

  ه موافق لهالكاملة واحلكمة وهي العلم التام الذي عمل

  َوَمآ أَْرَسلَْناَك إِالَّ كَآفَّةً  لِّلنَّاسِ َبِشرياً وََنذِيراً َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ
ملا بني مسألة التوحيد شرع يف الرسالة فقال تعاىل َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ كَافَّةً  وفيه وجهان أحدها كافة أي إرسالة كافة 

ميع الناس متنعهم من اخلروج عن االنقياد هلا والثاين كافة أي أرسلناك كافة تكف أنت من الكفر واهلاء أي عامة جل
 للمبالغة على هذا الوجه َبشِرياً أي حتثهم بالوعد وََنذِيًرا تزجرهم بالوعيد َولَاِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ ذلك ال

  خلفائه ولكن لغفلتهم
  َتى َهاذَا الَْوْعُد إِن كُنُتمْ َصاِدقَِنيَوَيقُولُونَ َم

  مث قال تعاىل َوَيقُولُونَ مََتى َهاذَا الَْوْعدُ إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني ملا ذكر الرسالة بني احلشر
  قُل لَّكُم مِّيَعاُد َيْومٍ الَّ َتْستَأِخُرونَ َعْنُه َساَعةً  َوالَ َتْسَتقِْدُمونَ

ْومٍ الَّ َتسَْتئَِخُرونَ َعْنُه َساَعةً  َوالَ َتْستَقِْدُمونَ قد ذكرنا يف سورة األعراف أن قوله الَّ وقال قُل لَّكُم ّميَعاُد َي
َتْستَئَِخُرونَ يوجب اإلنذار ألن معناه عدم املهلة عن األجل ولكن االستقدام ما وجهه وذكرنا هناك وجهه ونذكر 

فيه كما ال أمهال وهذا يفيد عظم األمر وخطر اخلطب وذلك ههنا أهنم ملا طلبوا االستعجال بني أنه ال استعجال 
ألن األمر احلقري إذا طالبه طالب من غريه ال يؤخره وال يوقفه على وقت خبالف األمر اخلطري ويف قوله تعاىل لَّكُم 

لتنوين فيهما ّميَعاُد َيْومٍ قراءات أحدها رفعهما مع التنوين على وهذا يوم بدل وثانيها نصب يوم مع رفع ميعاد وا
ميعاد يوماً قال الزخمشري ووجهه أنه منصوب بفعل حمذوف كأنه قال ميعاد أعين يوماً وذلك يفيد التعظيم والتهويل 

وحيتمل أن يقال نصب على الظرف تقديره لكم ميعاد يوماً كما يقول القائل أنا جائيك يوماً وعلى هذا يكون 
مونه يوماً وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوماً الثالثة العامل فيه العلم كأنه يقول لكم ميعاد تعل



اإلضافة لكم ميعاد يوم كما يف قول القائل سحق ثوب للتبيني وإسناد الفعل إليهم بقوله الَّ َتْستَئَِخُرونَ َعْنُه بدالً عن 
  قوله الَ ُيَؤخَُّر عَْنكُْم زيادة تأكيد لوقوع اليوم

نَد َربِّهِْم يَْرجِعُ كَفَُرواْ لَن نُّْؤِمَن بَِهاذَا الْقُْرَءاِن َوالَ بِالَِّذى َبْيَن َيَدْيِه َولَْو َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ َمْوقُوفُونَ ِعَوقَالَ الَِّذيَن 
  لَكُنَّا ُمْؤِمنَِني َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ الْقَْولَ َيقُولُ الَِّذيَن اسُْتْضِعفُواْ لِلَِّذيَن اْسَتكَْبُرواْ لَْوالَ أَنُتْم

ثالثة من التوحيد مث قال تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُواْ لَن نُّْؤِمَن بِهَاذَا الْقُْرءاِن َوالَ بِالَِّذى َبْيَن َيَدْيِه ملا بني األمور ال
ْؤِمَن بِهَاذَا الْقُْرءاِن وذلك والرسالة واحلشر وكانوا بالكل كافرين بني كفرهم العام بقوله َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَن نُّ

ألن القرآن مشتمل على الكل وقوله َوالَ بِالَِّذى َبْيَن َيَدْيِه املشهور أنه التوراة واإلجنيل وعلى هذا فالذين كفروا 
 املراد منهم املشركون املنكرون للنبوات واحلشر وحيتمل أن يقال إن املعىن هو أنا ال نؤمن بالقرآن أنه من اهللا وال

بالذي بني يديه أي وال مبا فيه من اإلخبارات واملسائل واآليات والدالئل وعلى هذا فالذين كفروا املراد منهم 
العموم ألن أهل الكتاب مل يؤمنوا بالقرآن أنه من اهللا وال بالذي فيه من الرسالة وتفاصيل احلشر فإن قيل أليس هم 

احد ما يف الكتاب من األمور املختصة به يقال فيه إنه مل يؤمن مؤمنون بالوحدانية واحلشر فنقول إذا مل يصدق و
بشيء منه وإن آمن ببعض ما فيه لكونه يف غريه فيكون إميانه ال مبا فيه مثاله أن من يكذب رجالً فيما يقوله فإذا 

  أخربه بأن النار حارة ال يكذبه فيه ولكن ال يقال إنه

به من قبل وعلى هذا فقوله بني يديه أي الذي هو مشتمل عليه من حيث صدقه ألنه إمنا صدق نفسه فإنه كان عاملاً 
  إنه وارد فيه

ِذيَن اسُْتْضِعفُواْ ِللَِّذينَ وقوله تعاىل َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُمونَ َمْوقُوفُونَ ِعنَد َرّبهِمْ َيْرجُِع َبْعُضُهْم إِلَى بَْعضٍ الْقَْولَ َيقُولُ الَّ
  أَنُتْم اسَْتكَْبرُواْ لَْوالَ

ملا وقع اليأس من إمياهنم يف هذه الدار بقوهلم لن نؤمن فإنه لتأييد النفي وعد نبيه عليه الصالة والسالم بأنه يراهم 
على أذل حال موقوفني للسؤال يرجع بعضهم إىل بعض القول كما يكون عليه حال مجاعة أخطؤا يف أمر يقول 

لك وجواب لو حمذوف تقديره ولو ترى إذ الظاملون موقوفون بعضهم كان ذلك بسببك ويرد عليه اآلخر مثل ذ
نُتْم لَكُنَّا لرأيت عجباً مث بدأ باألتباع ألن املضل أوىل بالتوبيخ فقال َيقُولُ الَِّذيَن اْسُتْضِعفُواْ ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُواْ لَْوالَ أَ

ال ميكنهم أن يقولوا ما جاءنا رسول وال أن يقولوا  ُمْؤِمنَِني إشارة إىل أن كفرهم كان ملانع ال لعدم املقتضى ألهنم
قصر الرسول وهذا إشارة إىل إتيان الرسول مبا عليه ألن الرسول لو أمهل شيئاً ملا كانوا يؤمنون ولوال املستكربون 

  آلمنوا
  ْعدَ إِذْ َجآَءكُْم َبلْ كُنُتْم مُّْجرِمَِنيقَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُرواْ ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا أََنْحُن َصَددَناكُْم َعنِ الُْهَدى َب

  ْم َبلْ كُنُتْم مُّْجرِمَِنيمث قال تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُواْ ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُواْ أََنْحُن َصَددَناكُْم َعنِ الُْهَدى بَْعَد إِذْ َجاءكُ
َعنِ الُْهَدى َبْعَد إِذْ َجاءكُمْ َبلْ كُنُتْم مُّْجرِِمَني يعين املانع ينبغي أن  رداً ملا قالوا إن كفرنا كان ملانع أََنْحنُ َصدَدَناكُْم

يكون راجحاً على املقتضى حىت يعمل عمله والذي جاء به هو اهلدى والذي صدر من املستكربين مل يكن شيئاً 
إجراماً من حيث إن املعذور ال  يوجب االمتناع من قبول ما جاء به فلم يصح تعليلكم باملانع مث بني أن كفرهم كان

  يكون معذوراً إال لعدم املقتضى أو لقيام املانع ومل يوجد شيء منهما
َوأََسرُّواْ   بِاللَِّه وََنجَْعلَ لَُه أَنَداداًَوقَالَ الَِّذيَن اْسُتْضِعفُواْ ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُرواْ َبلْ َمكْرُ الَّْيلِ وَالنَّهَارِ إِذْ َتأُْمُروَنَنآ أَن نَّكْفَُر
  َما كَانُواْ َيْعَملُونَالنََّداَمةَ  لَمَّا َرأَُواْ اْلََعذَاَب َوَجَعلَْنا االٌّ غْلَالَ ِفى أَْعنَاقِ الَِّذيَن كَفَرُواْ َهلْ ُيْجَزْونَ إِالَّ 

  وَالنََّهارِ إِذْ َتأُْمرُوَنَنا أَن نَّكْفُرَ بِاللَِّه وََنجَْعلَ لَُه أَندَاداً مث قال تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن اسُْتْضِعفُواْ لِلَِّذيَن اْسَتكَْبُرواْ َبلْ َمكُْر الَّْيلِ



ملا ذكر املستكربون أنا ما صددناكم وما صدر منا يصلح مانعاً وصارفاً اعترف املستضعفون به وقالوا َبلْ َمكْرُ الَّْيلِ 
صارف القطعي واملانع القوي ولكن انضم أمركم إيانا بالكفر إىل َوالنََّهارِ منعنا مث قالوا هلم إنكم إن كنتم ما أتيتم بال

طول األمد واالمتداد يف املدد فكفرنا فكان قولكم جزء السبب وحيتمل وجهاً آخر وهو أن يكون املراد بل مكركم 
جَْعلَ لَُه أَنَداداً هذا يبني أن املشرك بالليل والنهار فحذف املضاف إليه وقوله إِذْ َتأُْمُرونََنا أَن نَّكْفَُر بِاللَِّه أي ننكره َوَن

باهللا مع أنه يف الصورة مثبت لكنه يف احلقيقة منكر لوجود اهللا ألن من يساويه املخلوق املنحوت ال يكون إهلاً وقوله 
  يف األول يَْرجُِع بَْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ الْقَْولَ

تأخرتني َوقَالَ الَِّذى اسَْتكَْبرُواْ َوقَالَ الَِّذى اسُْتْضِعفُواْ بصيغة يقول الذين استضعفوا بلفظ املستقبل وقوله يف اآليتني امل
املاضي مع أن السؤال والتراجع يف القول مل يقع إشارة إىل أن ذلك ال بد وأن يقع فإن األمر الواجب الوقوع يوجد 

  ) ٣٠زمر ال( كأنه وقع أال ترى إىل قوله تعاىل إِنََّك َمّيٌت وَإِنَُّهْم مَّّيُتونَ 
َهلْ ُيْجَزْونَ إِالَّ َما كَانُواْ  مث قال تعاىل َوأََسرُّواْ النََّداَمةَ  لَمَّا َرأَُواْ اْلََعذَاَب َوَجَعلَْنا االْغْلَالَ ِفى أَْعنَاقِ الَِّذيَن كَفَُرواْ

  َيْعَملُونَ
لتراجع الدال على الندامة وقيل معناه أهنم يتراجعون القول يف األول مث إذا جاءهم العذاب الشاغل يسرون ذلك ا

معىن اإلسرار اإلظهار أي أظهروا الندامة وحيتمل أن يقال بأهنم ملا تراجعوا يف القول رجعوا إىل اهللا بقوهلم َربََّنا 
لقول وقوله مث أجيبوا وأخربوا بأن ال مرد لكم فأسروا ذلك ا)  ١٢السجدة ( أَْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا فَاْرجِْعَنا َنعَْملْ صَاِلحاً 

إشارة إىل كيفية العذاب وإىل أن جمرد الرؤية ليس كافياً بل ملا )  ٣٣سبأ ( َوَجَعلَْنا االْغْلَالَ ِفى أَْعنَاقِ الَِّذيَن كَفَرُواْ 
واْ رأوا العذاب قطعوا بأهنم واقعون فيه فتركوا الندم ووقعوا فيه فجعل األغالل يف أعناقهم وقوله ُيْجَزْونَ إِالَّ َما كَاُن

  َيْعَملُونَ إشارة إىل أن ذلك حقهم عدالً
َنْحُن أَكْثَرُ أَْموَاالً َوأَوْلَاداً َوَما َنْحنُ َوَمآ أَْرَسلَْنا ِفى قَْرَيةٍ  مِّن نَِّذيرٍ إِالَّ قَالَ ُمْتَرفُوَهآ إِنَّا بَِمآ أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ َوقَالُواْ 

  بُِمَعذَّبَِني
وبياناً ألن إيذاء الكفار األنبياء األخيار ليس بدعاً بل ذلك عادة جرت ) صلى اهللا عليه وسلم  (تسلية لقلب النيب 

م من قبل وإمنا نسب القول إىل املترفني مع أن غريهم أيضاً قالوا إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ ألن األغنياء املترفني ه
عن الذين استضعفوا إهنم قالوا للمستكربين لوال أنتم لكانوا مؤمنني مث األصل يف ذلك القول أال ترى أن اهللا قال 

استدلوا على كوهنم مصيبني يف ذلك بكثرة األموال واألوالد فقالوا َنْحُن أَكْثَُر أَْمواالً َوأَْولَاداً أي بسبب لزومنا 
اجالً خري من حالكم وأما آجالً فال نعذب إما لديننا وقوله َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني أي يف اآلخرة كأهنم قالوا حالنا ع

  )على حسن حاهلم يف الدنيا ( إنكاراً منهم للعذاب رأساً أو اعتقاداً حلسن حاهلم يف اآلخرة أيضاً قياساً 
  قُلْ إِنَّ رَبِّى يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمن َيَشآُء َوَيقِْدُر َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ

  ُمونَاهللا تعاىل بني خطأهم بقوله قُلْ إِنَّ رَّبى يَْبُسطُ الّرْزَق ِلَمن َيَشاء َوَيقِْدُر َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَمث إن 

يعين أن الرزق يف الدنيا ال تدل سعته وضيقه على حال احملق واملبطل فكم من موسر شقي ومعسر تقي َولَاِكنَّ أَكْثَرَ 
ْعلَُمونَ أي أن قلة الرزق وضنك العيش وكثرة املال وخصب العيش باملشيئة من غري اختصاص بالفاسق النَّاسِ الَ َي
  والصاحل

بَِما  لَاِئَك لَُهْم َجَزآُء الضِّْعِفَوَمآ أَْموَالُكُْم َوالَ أَْولَادُكُْم بِالَِّتى ُتقَرُِّبكُْم عِنَدَنا ُزلْفَى إِالَّ َمْن َءاَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً فَأُْو
  َعِملُواْ َوُهْم ِفى الُْغُرفَاِت َءاِمُنونَ



 َوَعِملَ َصاِلحاً مث بني فساد استدالهلم بقوهلم َوَما أَمْوالُكُْم َوالَ أَوْلَاُدكُمْ بِالَِّتى تُقَرُّبكُْم ِعنَدَنا ُزلْفَى إِالَّ َمْن ءاَمَن
  فَأُْولَِئَك لَُهْم َجَزاء الّضْعِف بَِما َعِملُواْ

لكم حنن أكثر أمواالً فنحن أحسن عند اهللا حاالً ليس استدالالً صحيحاً فإن املال ال يقرب إىل اهللا وال اعتبار يعين قو
بالتعزز به وإمنا املفيد العمل الصاحل بعد اإلميان والذي يدل عليه هو أن املال والولد يشغل عن اهللا فيبعد عنه فكيف 

شتغال باهللا ومن توجه إىل اهللا وصل ومن طلب من اهللا شيئاً حصل وقوله يقرب منه والعمل الصاحل إقبال على اهللا وا
  فَأُْولَِئَك لَُهْم َجَزاء الّضْعِف أي احلسنة فإن الضعف ال يكون إال يف احلسنة ويف السيئة ال يكون إال املثل

  تنقطع عنه النعمة ال يكون آمناًمث زاد وقال َوُهْم ِفى الُْغُرفَاِت ءاِمُنونَ إشارة إىل دوام النعيم وتأبيده فإن من 
  َوالَِّذيَن َيْسعَْونَ ِفى َءايَاِتَنا ُمَعاجِزِيَن أُْولَاِئَك ِفى الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ

  مث بني حال املسىء بقوله َوالَِّذيَن َيْسَعْونَ ِفى ءايَاِتَنا ُمعَاجِزِيَن أُْولَِئَك ِفى الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ
ه أُْولَِئَك ِفى الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ إشارة إىل الدوام أيضاً كما قال تعاىل كُلََّما أََرادُواْ أَن وقد ذكرنا تفسريه وقول

  ) ١٦اإلنفطار ( وكما قال تعاىل َوَما ُهَم َعْنَها بَِغاِئبَِني )  ٢٠السجدة ( َيْخُرجُواُ ِمْنَها أُعِيُدواْ ِفيَها 
  ن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَُه َوَمآ أَنفَقُْتْم مِّن َشىْ ٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َوُهَو َخْيُر الرَّازِقَِنيقُلْ إِنَّ رَبِّى يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَم

ُيْخِلفُُه ىْ ء فَُهَو مث قال تعاىل مرة أخرى قُلْ إِنَّ رَّبى َيْبُسطُ الّرْزَق ِلَمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َويَقِْدُر لَُه َوَما أَنفَقُْتْم ّمن َش
إشارة إىل أن نعيم اآلخرة ال ينايف نعمة الدنيا بل الصاحلون قد حيصل هلم يف الدنيا النعم )  ١١اجلمعة ( َوُهَو َخْيُر 

مع القطع حبصول النعيم هلم يف العقىب بناًء على الوعد قطعاً لقول من يقول إذا كانت العاجلة لنا واآلجلة هلم فالنقد 
  غري خمتص بكم فإن كثرياً من األشقياء مدقعون وكثري من األتقياء ممتعون وفيه مسائلأوىل فقال هذا النقد 

املسألة األوىل ذكر هذا املعىن مرتني مرة لبيان أن كثرة أمواهلم وأوالدهم غري دالة على حسن أحواهلم واعتقادهم 
سلمنا أنه كذلك لكن املؤمنني ومرة لبيان أنه غري خمتص هبم كأنه قال وجود الترف ال يدل على الشرف مث إن 

سيحصل هلم ذلك فإن اهللا ميلكهم دياركم وأموالكم والذي يدل عليه هو أن اهللا تعاىل مل يذكر أوالً ملن يشاء من 
  عباده بل قال ملن يشاء وثانياً قال ملن يشاء من عباده والعباد املضافة

دابره مقطوع وماله إىل الزوال ومآله إىل الوبال وأما  يراد هبا املؤمن مث وعد املؤمن خبالف ما للكافر فإن الكافر
املؤمن فما ينفقه خيلفه اهللا وخملف اهللا خري فإن ما يف يد اإلنسان يف معرض البوار والتلف ومها ال يتطرقان إىل ما عند 

 يؤخر عن وقت احلاجة اهللا من اخللف مث أكد ذلك بقوله وَاللَُّه َخْيُر الرزِِقَني وخريية الرازق يف أمور أحدها أن ال
والثاين أن ال ينقص عن قدر احلاجة والثالث أن ال ينكده باحلساب والرابع أن ال يكدره بطلب الثواب واهللا تعاىل 

  كذلك
أما األول فألنه عامل وقادر والثاين فألنه غين واسع والثالث فألنه كرمي وقد ذكر ذلك بقوله َيْرُزُق َمن َيَشاء بَِغْيرِ 

وما ذكرنا هو املراد أي يرزقه حالالً ال حياسبه عليه والرابع فألنه علي كبري والثواب )  ٢١٢البقرة  (ِحسَابٍ 
  يطلبه األدىن من األعلى أال ترى أن هبة األعلى من األدىن ال تقتضي ثواباً
ما من يوم يصبح ( عليه الصالة والسالم املسألة الثانية قوله تعاىل َوَما أَنفَقُْتْم ّمن َشىْ ء فَُهَو ُيْخِلفُُه حيقق معىن قوله 

وذلك ألن ) العباد فيه إال وملكان ينزالن يقول أحدمها اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول اآلخر اللهم اعط ممسكاً تلفاً 
اهللا تعاىل ملك على وهو غين ملى فإذا قال أنفق وعلى بدله فبحكم الوعد يلزمه كما إذا قال قائل ألق متاعك يف 

وعلى ضمانه فمن أنفق فقد أتى مبا هو شرط حصول البدل فيحصل البدل ومن مل ينفق فالزوال الزم للمال البحر 
ومل يأت مبا يستحق عليه من البدل فيفوت من غري خلف وهو التلف مث إن من العجب أن التاجر إذا علم أن ماالً 



بأن ذلك أوىل من اإلمهال إىل اهلالك فإن مل يبع من أمواله يف معرض اهلالك يبيعه نسيئة وإن كان من الفقراء ويقول 
حىت يهلك ينسب إىل اخلطأ مث إن حصل به كفيل ملىء وال يبيع ينسب إىل قلة العقل فإن حصل به رهن وكتب به 
وثيقة وال يبيعه ينسب إىل اجلنون مث إن كل أحد يفعل هذا وال يعلم أن ذلك قريب من اجلنون فإن أموالنا كلها يف 

زوال احملقق واإلنفاق على األهل والولد إقراض وقد حصل الضامن امللىء وهو اهللا العلي وقال تعاىل َوَما معرض ال
أَنفَقُْتْم ّمن َشىْ ء فَُهَو ُيْخِلفُُه مث رهن عند كل واحد إما أرضاً أو بستاناً أو طاحونة أو محاماً أو منفعة فإن اإلنسان ال 

له منها مال وكل ذلك ملك اهللا ويف يد اإلنسان حبكم العارية فكأنه  بد من أن يكون له صنعة أو جهة حيصل
  مرهون مبا تكفل اهللا من رزقه ليحصل له الوثوق التام ومع هذا ال ينفق ويترك ماله ليتلف ال مأجوراً وال مشكوراً

فما اجلواب عنه فنقول عنه جوابان املسألة الثالثة قوله َخْيُر الرَّازِِقَني ينىبء عن كثرة يف الرازقني وال رازق إال اهللا 
الصافات ( أحدمها أن يقال اهللا خري الرازقني الذين تظنوهنم رازقني وكذلك يف قوله تعاىل وهو أَْحَسُن الَْخاِلِقَني 

وثانيهما هو أن الصفات منها ما حصل هللا وللعبد حقيقة ومنها ما يقال هللا بطريق احلقيقة وللعبد بطريق )  ١٢٥
ا ما يقال هللا بطريق احلقيقة وال يقال للعبد ال بطريق احلقيقة وال بطريق اجملاز لعدم حصوله للعبد ال حقيقة اجملاز ومنه

وال صورة مثال األول العلم فإن اهللا يعلم أنه واحد والعبد يعلم أنه واحد بطريق احلقيقة وكذلك العلم بكون النار 
مثال الثاين الرازق واخلالق فإن العبد إذا أعطى غريه شيئاً فإن  حارة غاية ما يف الباب أن علمه قدمي وعلمنا حادث

اهللا هو املعطي ولكن ألجل صورة العطاء منه مسي معطياً كما يقال للصورة املنقوشة على احلائط فرس وإنسان مثال 
  الثالث األزيل واهللا وغريمها وقد يقال

  كاالستواء والنزول واملعية ويد اهللا وجنب اهللايف أشياء يف اإلطالق على العبد حقيقة وعلى اهللا جمازاً 
َك أَنَت َوِليَُّنا ِمن ُدونِهِمْ َبلْ كَاُنواْ َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميعاً ثُمَّ َيقُولُ ِللَْملَاِئكَةِ  أََهاُؤالَِء إِيَّاكُْم كَانُواْ َيعُْبُدونَ قَالُواْ سُْبَحاَن

  مُّْؤِمُنونَ َيْعُبُدونَ الْجِنَّ أَكْثَرُُهم بِهِم
 سُْبَحاَنَك أَنَت َولِيَُّنا ِمن مث قال تعاىل َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميعاً ثُمَّ َيقُولُ ِللَْملَاِئكَةِ  أََهُؤالَء إِيَّاكُْم كَانُواْ َيعُْبُدونَ قَالُواْ

كحال من تقدمه ) صلى اهللا عليه وسلم (  أن حال النيب ُدونِهِْم َبلْ كَاُنواْ يَْعُبُدونَ الْجِنَّ أَكْثَرُُهم بِهِم مُّْؤِمُنونَ ملا بني
من األنبياء وحال قومه كحال من تقدم من الكفار وبني بطالن استدالهلم بكثرة أمواهلم وأوالدهم بني ما يكون من 

عبدوهنم وهم عاقبة حاهلم فقال َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميعاً يعين املكذبني بك ومبن تقدمك مث نقول ملن يدعون أهنم ي
املالئكة فإن غاية ما ترتقي إليه منزلتهم أهنم يقولون حنن نعبد املالئكة والكواكب فيسأل املالئكة أهم كانوا 

يعبدونكما إهانة هلم فيقول كل منهم سبحانك ننزهك عن أن يكون غريك معبوداً وأنت معبودنا ومعبود كل خلق 
ة إىل معىن لطيف وهو أن مذاهب الناس خمتلفة بعضهم ال يسكن املواضع املعمورة وقوهلم أَنَت َوِليَُّنا ِمن ُدونِهِْم إشار

اليت يكون فيها سواد عظيم ألنه ال يترأس هناك فريضى لضياع والبالد الصغرية وبعضهم ال يريد البالد الصغرية 
ض عليهم خدمة السلطان لعدم اجتماعه فيها بالناس وقلة وصوله فيها إىل األكياس مث إن الفريقني مجيعاً إذا عر

واستخدام األرذال الذين ال التفات إليهم أصالً خيتار العاقل خدمة السلطان على استخدام من ال يؤبه به ولو أن 
رجالً سكن جبالً ووضع بني يديه شيئاً من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان وهو يقول هؤالء أتباعي 

ن أحتاج إىل خدمة السلطان العظيم والتردد إليه ينسب إىل اجلنون فكذلك من وأشياعي وال أدخل املدينة خمافة أ
رضي بأن يترك خدمة اهللا وعبادته ورضي باستتباع اهلمج الذين هم أضل من البهائم وأقل من اهلوام يكون جمنوناً 

كوهنم أولياءنا بالعبادة لنا وقالوا َبلْ  فقالوا أَنَت َولِيَُّنا ِمن ُدونِهِْم يعين كونك ولينا باملعبودية أوىل وأحب إلينا من
كَاُنواْ يَْعُبُدونَ الْجِنَّ أي كانوا ينقادون ألمر اجلن فهم يف احلقيقة كانوا يعبدون اجلن وحنن كنا كالقبلة هلم ألن 



 فما وجه قوله العبادة هي الطاعة وقوله تعاىل أَكْثَُرُهم بِهِم مُّْؤِمُنونَ لو قال قائل مجيعهم كانوا تابعني للشياطني
أَكْثَرُُهم بِهِم مُّْؤِمُنونَ فإنه ينىبء أن بعضهم مل يؤمن هبم ومل يطع هلم نقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها أن املالئكة 
احترزوا عن دعوى اإلحاطة هبم فقالوا أكثرهم ألن الذين رأوهم واطلعوا على أحواهلم كانوا يعبدون اجلن ويؤمنون 

من مل يطلع اهللا املالئكة عليه من الكفار الثاين هو أن العبادة عمل ظاهر واإلميان عمل باطن  هبم ولعل يف الوجود
ا فقالوا َبلْ كَانُواْ َيعُْبُدونَ الْجِنَّ الطالعهم على أعماهلم وقالوا أَكْثَرُُهم بِهِم مُّْؤِمُنونَ عند عمل القلب لئال يكونو

( ال اطالع عليه إال هللا كما قال تعاىل إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ  مدعني اطالعهم على ما يف القلوب فإن القلب
  ) ٤٣األنفال 

  لَِّتى كُنُتم بَِها ُتكَذُِّبونَفَالَْيْوَم الَ َيْمِلُك بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ نَّفْعاً َوالَ َضّراً َوَنقُولُ لِلَِّذيَن ظَلَُمواْ ذُوقُواْ َعذَاَب النَّارِ ا

ُمواْ ذُوقُواْ ا كانوا يعبدونه ال ينفعهم فقالوا فَالَْيْوَم الَ َيْمِلكُ َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ نَّفْعاً َوالَ ضَّراً َوَنقُولُ ِللَِّذيَن ظَلَمث بني أن م
  َعذَاَب النَّارِ الَِّتى كُنُتم بَِها ُتكَذُّبونَ وفيه مسائل

أن يكون املالئكة لسبق قوله تعاىل أَهَُؤالَء إِيَّاكُْم كَانُواْ  املسألة األوىل اخلطاب بقوله بَْعُضكُْم مع من نقول حيتمل
وعلى هذا يكون ذلك تنكيالً للكافرين حيث بني هلم أن معبودهم ال ينفع وال يضر ويصحح )  ٤٠سبأ ( َيْعُبُدونَ 

وقوله َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ )  ٨٧مرمي ( داً هذا قوله تعاىل الَّ َيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ  إِالَّ َمنِ اتََّخذَ ِعنَد الرَّْحَمنِ َعْه
وألنه قال بعده َوَنقُولُ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ ذُوقُواْ فأفردهم ولو كان املخاطب هم الكفار لقال )  ٢٨األنبياء ( اْرَتَضى 
  فذوقوا

أي املالئكة للكفار واحلاضر  وعلى هذا يكون الكفار داخلني يف اخلطاب حىت يصح معىن قوله بَْعِضكُْم ِلبَْعضٍ
الواحد جيوز أن جيعل من يشاركه يف أمر خماطباً بسببه كما يقول القائل لواحد حاضر له شريك يف كالم أنتم قلتم 
على معىن أنت قلت وهم قالوا وحيتمل أن يكون معهم اجلن أي ال ميلك بعضكم لبعض أيها املالئكة واجلن وإذا مل 

لكوها لغريكم وحيتمل أن يكون املخاطب هم الكفار ألن ذكر اليوم يدل على حضورهم متلكوها ألنفسكم فال مت
وعلى هذا فقوله َوَنقُولُ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ إمنا ذكره تأكيداً لبيان حاهلم يف الظلم وسبب نكاهلم من اإلمث ولو قال فَذُوقُواْ 

لفائدة فإهنم كلما كانوا يسمعون ما كانوا عليه من الظلم َعذَابِى النَّارِ لكان كافياً لكنه ال حيصل ما ذكرنا من ا
  والعناد واإلمث والفساد يتحسرون ويندمون

املسألة الثانية قوله َنفْعاً مفيد للحسرة وأما الضر فما الفائدة فيه مع أهنم لو كانوا ميلكون الضر ملا نفع الكافرين 
يعبد اجلبار وخيدم خمافة شره بني أهنم ليس فيهم ذلك الوجه  ذلك فنقول ملا كانت العبادة تقع لدفع ضر املعبود كما

  الذي حيسن ألجله عبادهتم
هِ جعل املسألة الثالثة قال ههنا َعذَاَب النَّارِ الَِّتى كُنُتم بَِها ُتكَذُّبونَ وقال يف السجدة َعذَابَ النَّارِ الَِّذي كُنُتْم بِ

وهم كانوا يكذبون بالكل والفائدة فيها أن هناك مل يكن أول ما املكذب هنالك العذاب وجعل املكذب ههنا النار 
ُهْم ذُوقُواْ رأوا النار بل كانوا هم فيها من زمان بدليل قوله تعاىل كُلََّما أََرادُواْ أَن َيخُْرُجواُ مِْنَها أُعِيُدواْ ِفيَها َوقِيلَ لَ

أي العذاب املؤبد الذي أنكرمتوه بقولكم لَن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ )  ٢٠ السجدة( َعذَاَب النَّارِ الَِّذي كُنُتْم بِهِ ُتكَذُّبونَ 
أي قلتم إن العذاب إن وقع فال يدوم فذوقوا الدائم وههنا أول ما رأوا النار ألنه )  ٨٠البقرة ( أَيَّاًما مَّْعُدوَدةً  

  ا ُتكَذُّبونَمذكور عقيب احلشر والسؤال فقيل هلم هذه النَّارِ الَِّتى كُنُتم بَِه
ُبُد ءَاَبآؤُكُْم َوقَالُواْ َما َهاذَآ إِالَّ َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم ءَاَياتَُنا َبيَِّناٍت قَالُواْ َما َهاذَا إِالَّ َرُجلٌ ُيرِيُد أَن َيُصدَّكُْم َعمَّا كَانَ َيْع

  ْم إِنْ َهاذَآ إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِنيإِفٌْك مُّفَْتًرى َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِللَْحقِّ لَمَّا َجآَءُه



إظهاراً لفساد اعتقادهم واشتداد عنادهم حيث تبني أن أعلى من يعبدونه وهم املالئكة ال يتأهل للعبادة لذواهتم كما 
  أي ال أهلية لنا إال لعبادتك من دوهنم أي ال أهلية لنا ألن نكون)  ٤١سبأ ( قالوا سُْبحَاَنكَ أَنَت َوِليَُّنا 

مث مع هذا )  ٤٢سبأ ( بودين هلم وال لنفع أو ضر كما قال تعاىل فَالَْيْوَم الَ َيْمِلُك بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ نَّفْعاً َوالَ ضَّراً مع
كله إذا قال هلم النيب عليه السالم كالماً من التوحيد وتال عليهم آيات اهللا الدالة عليه فإن هللا يف كل شيء آيات 

روها وقالوا ما هذا إال رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يعين يعارضون الربهان دالة على وحدانيته أنك
َتًرى بالتقليد َوقَالُواْ َما َهاذَا إِالَّ إِفٌْك مُّفَْتًرى وهو حيتمل وجوهاً أحدها أن يكون املراد أن القول بالوحدانية إِفٌْك مُّفْ

رك إنه يأفك كما قال تعاىل يف حقهم أَءفْكاً ءاِلَهةً  ُدونَ اللَِّه ُترِيُدونَ ويدل عليه هو أن املوحد كان يقول يف حق املش
وثانيها أن يكون املراد َما َهاذَا )  ٢٢األحقاف ( وكما قالوا هم للرسول قَالُواْ أَجِئَْتَنا لَِتأِْفكََنا َعْن )  ٨٦الصافات ( 

يكون قوله َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُواْ ِللَْحّق لَمَّا َجاءُهْم إِنْ َهاذَا إِالَّ أي القرآن إفك وعلى األول )  ٤الفرقان ( إِالَّ إِفٌْك 
إشارة إىل القرآن وعلى الثاين يكون إشارة إىل ما أتى به من املعجزات وعلى الوجهني )  ٧األحقاف ( ِسْحٌر مُّبٌِني 

لحق هو أن إنكار التوحيد كان خمتصاً باملشركني وأما فقوله تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ بدالً عن أن يقول وقالوا ل
تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ) فقال ( كان متفقاً عليه بني املشركني وأهل الكتاب ) فقد ( إنكار القرآن واملعجزات 
  ِللَْحّق على وجه العموم

إِلَيْهِْم قَْبلََك مِّن نَّذِيرٍ َوكَذَّبَ الَِّذيَن ِمن قَبِلهِْم َوَما َبلَُغواْ ِمْعشَاَر َمآ َوَمآ َءاَتيَْناُهْم مِّْن كُُتبٍ َيْدُرُسونََها َوَمآ أَْرَسلَْنا 
  َءاَتْيَناُهْم فَكَذَُّبواْ ُرُسِلى فَكَْيَف كَانَ َنكِريِ

جل وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير تأكيد لبيان تقليدهم يعين يقولون عندما تتلى عليهم اآليات البينات هذا ر
كاذب وقوهلم إِفٌْك مُّفَْتًرى من غري برهان وال كتاب أنزل عليهم وال رسول أرسل إليهم فاآليات البينات ال تعارض 
إال بالرباهني العقلية ومل يأتوا هبا أو بالتقلبات وما عندهم كتاب وال رسول غريك والنقل املعترب آيات من كتاب اهللا 

ن من قبلهم كذبوا مثل عاد ومثود وقوله تعاىل َوَما َبلَُغواْ مِْعَشاَر َما ءاَتْيَناُهْم قال أو خرب رسول اهللا مث بني أهنم كالذي
املفسرون معناه وما بلغ هؤالء املشركون معشار ما آتينا املتقدمني من القوة والنعمة وطول العمر مث إن اهللا أخذهم 

مل ذلك وجهاً آخر وهو أن يقال املراد َوكَذَّبَ حيت) أنه ( وما نفعتهم قوهتم فكيف حال هؤالء الضعفاء وعندي 
يان الَِّذيَن ِمن قَبِلهِْم َوَما َبلَُغواْ ِمْعشَاَر َما ءاَتيَْناُهْم أي الذين من قبلهم ما بلغوا معشار ما آتينا قوم حممد من الب

م أفضل من مجيع والربهان وذلك ألن كتاب حممد عليه السالم أكمل من سائر الكتب وأوضح وحممد عليه السال
الرسل وأفصح وبرهانه أوىف وبيانه أشفى مث إن املتقدمني ملا كذبوا مبا جاءهم من الكتب ومبن أتاهم من الرسل أنكر 

عليهم وكيف ال ينكر عليهم وقد كذبوا مبا جاءهم من الكتب ومبن أتاهم من الرسل أنكر عليهم وكيف ال ينكر 
سبل يؤيد ما ذكرنا من املعىن قوله تعاىل َوَما ءاتَْيَناُهْم ّمْن كُُتبٍ عليهم وقد كذبوا بأفصح الرسل وأوضح ال

  َيْدُرسُوَنَها يعين غري القرآن ما آتيناهم كتاباً وما أرسنا إليهم قبلك من نذير فلما كان

  املؤتى يف اآلية األوىل هو الكتاب فحمل اإليتاء يف اآلية الثانية على إيتاء الكتاب أوىل
َو إِالَّ َنِذيٌر لَّكُمْ َبْيَن أَِعظُكُمْ بِوَاِحَدةٍ  أَن َتقُوُمواْ ِللَِّه َمثَْنى َوفَُراَدى ثُمَّ َتَتفَكَّرُواْ َما بَِصاحِبِكُْم مِّن جِنَّةٍ  إِنْ ُه قُلْ إِنََّمآ

  َيَدىْ  َعذَابٍ َشدِيٍد
ن تَقُوُمواْ ِللَِّه إشارة إىل التوحيد وقوله َما ذكر األصول الثالثة يف هذه اآلية بعد ما سبق منه تقريرها بالدالئل فقوله أَ

اليوم اآلخر ويف بِصَاِحبِكُْم ّمن جِنَّةٍ  إِنْ ُهَو إِالَّ َنذِيٌر لَّكُْم إشارة إىل الرسالة وقوله َبْيَن َيَدىْ  َعذَابٍ َشدِيٍد إشارة إىل 



  اآلية مسائل
تضي أن ال يكون إال بالتوحيد واإلميان ال يتم إال باالعتراف بالرسالة املسألة األوىل قوله إِنََّما أَِعظُكُْم بِواِحَدةٍ  يق

واحلشر فكيف يصح احلصر املذكور بقوله إِنََّما أَِعظُكُمْ بِواِحَدةٍ  فنقول التوحيد هو املقصود ومن وحد اهللا حق 
مبا يفتح عليهم أبواب أمرهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( التوحيد يشرح اهللا صدره ويرفع يف اآلخرة قدره فالنيب 

ما قال إين ال آمركم يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( العبادات ويهيء هلم أسباب السعادات وجواب آخر وهو أن النيب 
مجيع عمري إال بشيء واحد وإمنا قال أعظكم أوالً بالتوحيد وال آمركم يف أول األمر بغريه ألنه سابق على الكل 

  تَفَكَّرُواْ فإن التفكر أيضاً صار مأموراً به وموعوظاًويدل عليه قوله تعاىل ثُمَّ َت
املسألة الثانية قوله بِواِحَدةٍ  قال املفسرون أنثها على أهنا صفة خصلة أي أعظكم خبصلة واحدة وحيتمل أن يقال 

النحل ( ْدلِ َواْإلْحَساِن املراد حسنة واحدة ألن التوحيد حسنة وإحسان وقد ذكرنا يف قوله تعاىل إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْع
أن العدل نفي اإلهلية عن غري اهللا واإلحسان إثبات اإلهلية له وقيل يف تفسري قوله تعاىل َهلْ جََزاء اإلْحَساِن إِالَّ )  ٢٩

ّممَّن  أن املراد هل جزاء اإلميان إال اجلنان وكذلك يدل عليه قوله تعاىل َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً)  ٦٠الرمحن ( اإلْحَسانُ 
  ) ٣٣فصلت ( َدَعا إِلَى اللَِّه 

املسألة الثالثة قوله َمثَْنى َوفَُراَدى إشارة إىل مجيع األحوال فإن اإلنسان إما أن يكون مع غريه أو يكون وحده فإذا 
دين ال كان مع غريه دخل يف قوله َمثَْنى وإذا كان وحده دخل يف قوله فَُراَدى فكأنه يقول تقوموا هللا جمتمعني ومنفر

  متنعكم اجلمعية من ذكر اهللا وال حيوجكم االنفراد إىل معني يعينكم على ذكر اهللا
املسألة الرابعة قوله ثُمَّ َتَتفَكَّرُواْ يعين اعترفوا مبا هو األصل والتوحيد وال حاجة فيه إىل تفكر ونظر بعد ما بان وظهر 

ج إىل تفكر وكلمة مث تفيد ما ذكرنا فإنه قال أَن َتقُوُمواْ ِللَِّه مث تتفكروا فيما أقول بعده من الرسالة واحلشر فإنه حيتا
  ثُمَّ َتتَفَكَّرُواْ مث بني ما يتفكرون فيه وهو أمر النيب عليه السالم فقال َما بَِصاِحبِكُْم ّمن جِنَّةٍ 

يف كل من ال يكون به جنة أن يكون املسألة اخلامسة قوله َما بِصَاِحبِكُْم ّمن جِنَّةٍ  يفيد كونه رسوالً وإن كان ال يلزم 
رسوالً وذلك ألن النيب عليه السالم كان يظهر منه أشياء ال تكون مقدورة للبشر وغري البشر ممن تظهر منه 

بواسطة اجلن يكون بواسطة امللك ) صلى اهللا عليه وسلم ( العجائب إما اجلن أو امللك وإذا مل يكن الصادر من النيب 
من غري واسطة وعلى التقديرين فهو رسول اهللا وهذا من أحسن الطرق وهو أن يثبت الصفة اليت  أو بقدرة اهللا تعاىل

هي أشرف الصفات يف البشر بنفي أخس الصفات فإنه لو قال أوالً هو رسول اهللا كانوا يقولون فيه النزاع فإذا قال 
  ما هو جمنون مل يسعهم إنكار ذلك لعلمهم بعلو شأنه وحاله يف قوة لسانه

وبيانه فإذا ساعدوا على ذلك لزمتهم املسألة وهلذا قال بعده إِنْ ُهَو إِالَّ َنذِيٌر يعين إما هو به جنة أو هو رسول لكن 
  تبني أنه ليس به جنة فهو نذير

املسألة السادسة قوله َبْيَن َيَدىْ  َعذَابٍ َشِديٍد إشارة إىل قرب العذاب كأنه قال ينذركم بعذاب حاضر ميسكم عن 
  يب بني يدي العذاب أي سوف يأيت العذاب بعدهقر

  قُلْ َما َسأَلُْتكُم مِّن أَْجرٍ فَُهَو لَكُْم إِنْ أَْجرِىَ  إِالَّ َعلَى اللَِّه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء َشهِيٍد
من يرتكب العناء  ملا ذكر أنه ما به جنة ليلزم منه كونه نبياً ذكر وجهاً آخر يلزم منه أنه نيب إذا مل يكن جمنوناً ألن

الشديد ال لغرض عاجل إذا مل يكن ذلك فيه ثواب أخروي يكون جمنوناً فالنيب عليه السالم بدعواه النبوة جيعل 
نفسه عرضة للهالك عاجالً فإن كل أحد يقصده ويعاديه وال يطلب أجراً يف الدنيا فهو يفعله لآلخرة والكاذب يف 

كان جمنوناً لكنه ليس مبجنون فليس بكاذب فهو نيب صادق وقوله َوُهوَ اآلخرة معذب ال مثاب فلو كان كاذباً ل



َعلَى كُلّ َشىْ ء َشهِيٍد تقرير آخر للرسالة وذلك ألن الرسالة ال تثبت إال بالدعوى والبينة بأن يدعي شخص النبوة 
فادة العلم بدليل أن من قال ويظهر اهللا له املعجزة فهي بينة شاهدة والتصديق بالفعل يقوم مقام التصديق بالقول يف إ

لقوم إين مرسل من هذا امللك إليكم ألزمكم قبول قويل وامللك حاضر ناظر مث قال للملك أيها امللك إن كنت أنا 
رسولك إليهم فقل هلم إين رسولك فإذا قال إنه رسويل إليكم ال يبقى فيه شك كذلك إذا قال يا أيها امللك إن كنت 

قباءك فلو ألبسه قباءه يف عقب كالمه جيزم الناس بأنه رسوله كذلك حال الرسول إذا  أنا رسولك إليهم فألبسين
قال األنبياء لقومهم حنن رسل اهللا مث قالوا يا إهلنا إن كنا رسلك فأنطق هذه احلجارة أو أنشر هذا امليت ففعله حصل 

  اجلزم بأنه صدقه
  وبِقُلْ إِنَّ رَبِّى يَقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَّاُم الُْغُي

مث قال تعاىل قُلْ إِنَّ َرّبى يَقِْذُف بِالَْحّق َعلَّاُم الُْغُيوبِ وفيه وجهان أحدمها يقذف باحلق يف قلوب احملقني وعلى هذا 
بقوله إِنْ ُهَو إِالَّ ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه لآلية مبا قبلها تعلق وذلك من حيث إن اهللا تعاىل ملا بني رسالة النيب 

كُْم وأكده بقوله قُلْ َما سَأَلُْتكُم ّمن أَْجرٍ فَُهَو لَكُْم وكان من عادة املشركني استبعاد ختصيص واحد من بينهم َنِذيٌر لَّ
ذكر ما يصلح جواباً هلم فقال قُلْ إِنَّ رَّبى )  ٨ص ( بإنزال الذكر عليه كما قال تعاىل عنهم َعلَْيِه الذّكُْر ِمن َبْينَِنا ْبل 

  ّق أي يف القلوب إشارة إىل أن األمر بيده يفعل ما يريد ويعطي ما يشاء ملن يشاءَيقِْذُف بِالَْح
مث قال تعاىل َعلَّاُم الُْغُيوبِ إشارة إىل جواب سؤال فاسد يذكر عليه وهو أن من يفعل شيئاً كما يريد من غري 

كما إذا أصاب السهم موضعاً دون  اختصاص حمل الفعل بشيء ال يوجد يف غريه ال يكون عاملاً وإمنا فعل ذلك اتفاقاً
غريه مع تسوية املواضع يف احملاذاة فقال َيقِْذفُ بِالَْحّق كيف يشاء وهو عامل مبا يفعله وعامل يعواقب ما يفعله فهو 

يفعل ما يريد ال كما يفعله اهلاجم الغافل عن العواقب إذ هو عالم الغيوب الوجه الثاين أن املراد منه هو أنه يقذف 
  على الباطل كما قال يف سورة األنبياء َبلْ نَقِْذُف بِالَْحّق َعلَى الَْباِطلِ فََيْدَمغُُه باحلق

وعلى هذا تعلق اآلية مبا قبلها أيضاً ظاهر وذلك من حيث إن براهني التوحيد ملا ظهرت ودحضت )  ١٨األنبياء ( 
له َعلَّاُم الُْغيُوبِ على هذا الوجه له معىن لطيف وهو أن شبههم قال قُلْ إِنَّ َرّبى َيقِْذفُ بِالَْحّق أي على باطلكم وقو

الربهان الباهر املعقول الظاهر مل يقم إال على التوحيد والرسالة وأما احلشر فعلى وقوعه ال برهان غري إخبار اهللا 
ا قال َيقِْذُف بِالَْحّق تعاىل عنه وعن أحواله وأهواله ولوال بيان اهللا بالقول ملا بان ألحد خبالف التوحيد والرسالة فلم

أي على الباطل إشارة إىل ظهور الرباهني على التوحيد والنبوة قال َعلَّاُم الُْغيُوبِ أي ما خيربه عن الغيب وهو قيام 
الساعة وأحواهلا فهو ال خلف فيه فإن اهللا عالم الغيوب واآلية حتتمل تفسرياً آخر وهو أن يقال َرّبى يَقِْذُف بِالَْحّق 

يقذفه يقذفه باحلق ال بالباطل والباء على الوجهني األولني متعلق باملفعول به أي احلق مقذوف وعلى هذا الباء  أي ما
واملعىن على )  ٢٦ص ( ويف قوله فَاْحكُْم َبْيَن النَّاسِ بِالَْحّق )  ٦٩الزمر ( فيه كالباء يف قوله َوقُِضىَ  َبْينَُهْم بِالَْحّق 

  اىل قذف ما قذف يف قلب الرسل وهو عالم الغيوب يعلم ما يف قلوهبم وما يف قلوبكمهذا الوجه هو أن اهللا تع
  قُلْ َجآَء الَْحقُّ َوَما يُْبِدى ُء الَْباِطلُ َوَما ُيعِيُد

ملا ذكر اهللا أنه يقذف باحلق وكان ذلك بصيغة االستقبال ذكر أن ذلك احلق قد جاء وفيه وجوه أحدها أنه القرآن 
الثالث املعجزات الدالة على ) صلى اهللا عليه وسلم ( التوحيد واحلشر وكل ما ظهر على لسان النيب  الثاين أنه بيان

نبوة حممد عليه السالم وحيتمل أن يكون املراد من َجاء الَْحقُّ ظهر احلق ألن كل ما جاء فقد ظهر والباطل خالف 
مل ميكن انتفاؤه كالتوحيد ) صلى اهللا عليه وسلم  (احلق وقد بينا أن احلق هو املوجود وملا كان ما جاء به النيب 

والرسالة واحلشر كان حقاً ال ينتفي وملا كان ما يأتون به من اإلشراك والتكذيب ال ميكن وجوده كان باطالً ال 



 إمكان يثبت وهذا املعىن يفهم من قوله َوَما ُيْبِدىء الْبَاِطلُ أي الباطل ال يفيد شيئاً يف األوىل وال يف اآلخرة فال
لوجوده أصالً واحلق املأيت به ال عدم له أصالً وقيل املراد ال يبدىء الشيطان وال يعيد وفيه معىن لطيف وهو أن قوله 

أن  ان يقع ملتوهمتعاىل قُلْ إِنَّ َرّبى يَقِْذُف بِالَْحّق ملا كان فيه معىن قوله تعاىل َبلْ نَقِْذُف بِالَْحّق َعلَى الَْباِطلِ فََيْدَمُغُه ك
الباطل كان فورد عليه احلق فأبطله ودمغه فقال ههنا ليس للباطل حتقق أوالً وآخراً وإمنا املراد من قوله فََيْدَمُغُه أي 

( فيظهر بطالنه الذي مل يزل كذلك وإليه اإلشارة بقوله تعاىل يف موضع آخر َوَزَهَق الَْباِطلُ إِنَّ الْبَاِطلَ كَانَ َزُهوقًا 
ين ليس أمراً متجدداً زهوق الباطل فقوله َوَما يُْبِدىء الَْباِطلُ أي ال يثبت يف األول شيئاً خالف يع)  ٨١اإلسراء 

  احلق َوالَ ُيِعيدُ أي ال يعيد يف اآلخرة شيئاً خالف احلق
  هُ َسِميٌع قَرِيٌبقُلْ إِن َضلَلُْت فَإِنََّمآ أَِضلُّ َعلَى َنفِْسى َوإِِن اهَْتدَْيُت فَبَِما ُيوِحى إِلَى َّ رَبِّى إِنَّ

وقال يف )  ٤١الزمر ( هذا فيه تقرير الرسالة أيضاً وذلك ألن اهللا تعاىل قال على سبيل العموم مَّنِ اْهَتَدى فَِلَنفِْسِه 
َوإِِن اهَْتدَْيُت فَبَِما ُيوِحى إِلَى َّ رَّبى يعين ضاليل على نفسي كضاللكم وأما ) صلى اهللا عليه وسلم ( حق النيب 

ائي فليس بالنظر واالستدالل كاهتدائكم وإمنا هو بالوحي املبني وقوله إِنَّهُ َسِميٌع أي يسمع إذا ناديته اهتد
  واستعديت به عليكم قريب يأتيكم من غري تأخري ليس يسمع عن بعد وال يلحق الداعي

  َولَْو َتَرى إِذْ فَزُِعواْ فَالَ فَْوَت وَأُِخذُواْ ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ
ل َسِميُع قال هو قريب فإن مل يعذب عاجالً وال يعني صاحب احلق يف احلال فيوم الفزع آت ال فوت وإمنا ملا قا

يستعجل من خياف الفوت وقوله َولَْو َتَرى جوابه حمذوف أي ترى عجباً وَأُِخذُواْ ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ ال يهربون وإمنا 
  األخذ قبل متكنهم من اهلرب

  بِِه َوأَنَّى لَُهُم التََّناُوُش ِمن مَّكَاِن َبعِيٍدَوقَالُوا َءاَمنَّا 
أي بعد ظهور األمر حيث ال ينفع إميان قالوا آمنا َوأَنَّى لَُهُم التََّناُوُش أي كيف يقدرون على الظفر باملطلوب وذلك 

واضع إن اآلخرة من ال يكون إال يف الدنيا وهم يف اآلخرة والدنيا من اآلخرة بعيدة فإن قيل فكيف قال كثري من امل
نقول املاضي كاألمس الدابر بعدما )  ١٧الشورى ( الدنيا قريبة وهلذا مساها اهللا الساعة وقال لََعلَّ السَّاَعةَ  قَرِيٌب 

يكون إذ ال وصول إليه واملستقبل وإن كان بينه وبني احلاضر سنني فإنه آت فيوم القيامة الدنيا بعيدة ملضيها ويف 
امة قريب إلتيانه والتناوش هو التناول عن قرب وقيل عن بعد وملا جعل اهللا الفعل مأخوذاً كاجلسم الدنيا يوم القي

  جعل ظرف الفعل وهو الزمان كظرف اجلسم وهو املكان فقال ِمن مَّكَاِن َبعِيٍد واملراد ما مضى من الدنيا
  اٍن َبِعيٍدَوقَْد كَفَُرواْ بِِه ِمن قَْبلُ َوَيقِْذفُونَ بِالْغَْيبِ ِمن مَّكَ

ن مث بني اهللا تعاىل أن إمياهنم ال نفع فيه بسبب أهنم كفروا به من قبل واإلشارة يف قوله بِِه إِنَُّه وقوله َوقَْد كَفَُرواْ بِِه ِم
قَْبلُ إىل شيء واحد إما حممد عليه الصالة والسالم وإما القرآن وإما احلق الذي أتى به حممد عليه السالم وهو أقرب 

وقوله َوَيقِْذفُونَ بِالَْغْيبِ ضد يؤمنون بالغيب ألن الغيب ينزل من اهللا على لسان الرسول فيقذفه اهللا يف وأوىل 
القلوب ويقبله املؤمن وأما الكافر فهو يقذف بالغيب أي يقول ما ال يعلمه وقوله ِمن مَّكَاِن َبِعيٍد حيتمل أن يكون 

هنم ال يقدرون على أعمال كثرية إال إذا كانوا أشخاصاً كثرية املراد منه أن مأخذهم بعيد أخذوا الشريك من أ
فكذلك املخلوقات الكثرية وأخذوا بعد اإلعادة من حاهلم وعجزهم عن اإلحياء فإن املريض يداوى فإذا مات ال 

لساعة إذا ميكنهم إعادة الروح إليه وقياس اهللا على املخلوقات بعيد املأخذ وحيتمل أن يقال إهنم كانوا يقولون بأن ا
فكانوا )  ٥٠فصلت ( كانت قائمة فالثواب والنعيم لنا كقول قائلهم َولَِئن رُّجّْعُت إِلَى َرّبى إِنَّ ِلى ِعنَدُه لَلُْحْسَنى 

  يقولون ذلك فإن كان من قول الرسول فما



دق فهم كانوا كان ذلك عندهم حىت يقولوا عن إحساس فإن ما ال جيب عقالً ال يعلم إال باإلحساس أو بقول الصا
يقولون عن الغيب من مكان بعيد فإن قيل قد ذكرت أن اآلخرة قريب فكيف قال من مكان بعيد نقول اجلواب عنه 

ومن مل يؤمن ال ميكنه التصديق به ) صلى اهللا عليه وسلم ( من وجهه أحدمها أن ذلك قريب عند من آمن مبحمد 
ة فكأنه قال كانوا يقذفون من مكان بعيد وهو الدنيا وحيتمل وجهاً فيكون بعيداً عنده الثاين أن احلكاية يوم القيام

وهو قذف بالغيب من )  ١٢السجدة ( آخر وهو أهنم يف اآلخرة يقولون َربََّنا أَْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا فَاْرجِْعَنا َنعَْملْ صَاِلحاً 
  مكان بعيد وهو الدنيا

  ا فُِعلَ بِأَْشَياعِهِم مِّن قَْبلُ إِنَُّهْم كَانُواْ ِفى َشكٍّ مُّرِيبَِوِحيلَ َبْينَُهْم َوَبْيَن َما َيْشَتُهونَ كََم
مث قال تعاىل َوحِيلَ َبيَْنُهْم وََبْيَن َما َيْشَتُهونَ من العود إىل الدنيا أو بني لذات الدنيا فإن قيل كيف يصح قولك ما 

ّمن قَْبلُ إِنَُّهْم كَانُواْ ِفى َشّك مُّرِيبِ وما حيل بينهم وبني يشتهون من العود مع أنه تعاىل قال كََما فُِعلَ بِأَْشَياعِهِم 
العود قلنا مل قلتم إنه ما حيل بينهم بل كل من جاءه امللك طلب التأخري ومل يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور 

 موضع آخر إن اليأس ومل يقبل وقوله ُمرِيبٍ حيتمل وجهني أحدمها ذي ريب والثاين موقف يف الريب وسنذكره يف
شاء اهللا تعاىل واهللا أعلم بالصواب واحلمد هللا رب العاملني وصالته على خري خلقه حممد النيب وآله وصحبه وأزواجه 

  أمجعني

بداية اجلزء السادس والعشرين من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر 
  ه اهللا وأسكنه فسيح جناتهالتميمى الرازى الشافعى رمح

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

  سورة فاطر

  )أربعون ومخس آيات مكية ( 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ى أَجْنَِحةٍ  مَّثَْنى َوثُلَاثَ َورَُباعَ َيزِيُد ِفى الَْخلْقِ َما الَْحْمُد للَِّه فَاِطرِ السََّماَواِت واألرض َجاِعلِ الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً أُوِْل
  َيَشآُء إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر

يف أكثر  الَْحْمُد للَِّه فَاِطرِ السََّماَواِت َواالْْرضَ َجاِعلِ الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً قد ذكرنا فيما تقدم أن احلمد يكون على النعمة
مر ونعم اهللا قسمان عاجلة وآجلة والعاجلة وجود وبقاء واآلجلة كذلك إجياد مرة وإبقاء أخرى وقوله تعاىل األ

جياد الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَر إشارة إىل النعمة العاجلة اليت هي اإل
ُهَو الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن ِطنيٍ ثُمَّ قََضى أََجالً وقوله يف الكهف الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذى أَنَْزلَ َعلَى  واستدللنا عليه بقوله تعاىل

َعْبِدِه الِْكتَاَب إشارة إىل النعمة العاجلة اليت هي اإلبقاء فإن البقاء والصالح بالشرع والكتاب ولواله لوقعت املنازعة 
بينهم فكان يفضي ذلك إىل التقاتل وللتفاين فإنزال الكتاب نعمة يتعلق هبا البقاء  واملخاصمة بني الناس وال يفصل

َرةِ  إشارة العاجل ويف قوله يف سورة سبأ الْحَْمُد للَِّه الَِّذى لَُه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ َولَهُ الَْحْمُد ِفى االِْخ
عليه بقوله َيعْلَُم َما َيلُْج ِفى االْْرضِ من األجسام َوَما َيخُْرُج ِمْنَها َوَما َينزِلُ  إىل نعمة اإلجياد الثاين باحلشر واستدللنا



َبلَى َورَّبى وههنا  ِمَن السََّماء من األرواح َوَما َيْعُرُج ِفيَها وقوله عن الكافرين َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ الَ تَأِْتيَنا السَّاَعةُ  قُلْ
عمة البقاء يف اآلخرة ويدل عليه قوله تعاىل َجاِعلِ الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً أي جيعلهم رسالً يتلقون عباد احلمد إشارة إىل ن

كما اهللا كما قال تعاىل َوَتَتلَقَّاُهمُ الَْملَِئكَةُ  وعلى هذا فقوله تعاىل فَاِطَر السََّماَواِت حيتمل وجهني األول معناه مبدعها 
اِطَر السََّماوَاِت وَاالْْرَض أي شاقهما لنزول األرواح من السماء وخروج األجساد من نقل عن ابن عباس والثاين فَ

األرض ويدل عليه قوله تعاىل َجاِعلِ الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً فإن يف ذلك اليوم تكون املالئكة رسالً وعلى هذا فأول هذه 
طاع رجاء من كان يف شك مريب وتيقنه بأن ال السورة متصل بآخر ما مضى ألن قوله كما فعل بأشياعهم بيان النق

حال قبول لتوبته وال فائدة لقوله آمنت كما قال تعاىل عنهم َوقَالُواْ ءاَمنَّا بِِه َوأَنَّى لَُهُم التََّناُوُش فلما ذكر حاهلم بني 
  املوقن وبشره بإرساله املالئكة إليهم مبشرين وبني أنه يفتح هلم أبواب الرمحة

أُوِْلى أَجْنَِحةٍ  مَّثَْنى َوثُلَاثَ َورَُباعَ أقل ما يكون لذي اجلناح أن يكون له جناحان وما بعدمها زيادة وقال وقوله تعاىل 
قوم فيه إن اجلناح إشارة إىل اجلهة وبيانه هو أن اهللا تعاىل ليس فوقه شيء وكل شيء فهو حتت قدرته ونعمته 

يعطون من دوهنم مما يأخذوه بإذن اهللا كما قال تعاىل َنَزلَ بِِه الرُّوحُ واملالئكة هلم وجه إىل اهللا يأخذون منه نعمه و
ل ما االِْمُني َعلَى قَلْبَِك وقوله َعلََّمُه َشِديدُ الْقَُوى وقال تعاىل يف حقهم فَالُْمدَّبراِت أَْمراً فهما جناحان وفيهم من يفع

واسطة فيه ثالث جهات ومنهم من له أربع جهات يفعل من اخلري بواسطة وفيهم من يفعله ال بواسطة فالفاعل ب
  وأكثر والظاهر ما ذكرناه أوالً وهو الذي عليه إطباق املفسرين

وقوله تعاىل يَزِيُد ِفى الَْخلْقِ َما َيَشاء من املفسرين من خصصه وقال املراد الوجه احلسن ومنهم من قال الصوت 
ويقال اهللا تعاىل قادر كامل يفعل ما يشاء فيزيد ما يشاء  احلسن ومنهم من قال كل وصف حممود واألوىل أن يعمم

  وينقص ما يشاء
  وقوله تعاىل إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ء قَِديٌر يقرر قوله َيزِيُد ِفى الَْخلْقِ َما َيَشاء

  ْرِسلَ لَُه ِمن َبْعِدِه َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُممَّا َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمةٍ  فَالَ ُمْمِسَك لََها َوَما ُيْمِسْك فَالَ ُم
  ِهمث قال تعاىل مَّا َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمةٍ  فَالَ ُمْمِسَك لََها َوَما يُْمِسْك فَالَ مُْرِسلَ لَُه ِمن َبْعِد

لناس يعين إن رحم فال مانع له وإن مل ملا بني كمال القدرة ذكر بيان نفوذ املشيئة ونفاذ األمر وقال ما يفتح اهللا ل
يرحم فال باعث له عليها ويف اآلية دليل على سبق رمحته غضبه من وجوه أحدها التقدمي حيث قدم بيان فتح أبواب 
الرمحة يف الذكر وهو وإن كان ضعيفاً لكنه وجه من وجوه الفضل وثانيها هو أن أنث الكناية يف األول فقال قَِديرٌ 

اللَُّه ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمةٍ  فَالَ ُمْمِسَك لََها وجاز من حيث العربية أن يقال له ويكون عائداً إىل ما ولكن قال  مَّا َيفَْتحِ
تعاىل لََها ليعلم أن املفتوح أبواب الرمحة وال ممسك لرمحته فهي وصلة إىل رمحته وقال عند اإلمساك َوَما ُيْمِسْك فَالَ 

 يقل هلما فما صرح بأنه ال مرسل للرمحة بل ذكره بلفظ حيتمل أن يكون الذي ال يرسل هو ُمْرِسلَ لَُه بالتذكري ومل
ٍ  غري الرمحة فإن قوله تعاىل َوَما ُيْمِسْك عام من غري بيان وختصيص خبالف قوله تعاىل مَّا َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمة

بعد اهللا فاستثىن ههنا وقال ال مرسل له إال اهللا فنزل له مرسالً وعند  فإنه خمصص مبني وثالثها قوله ِمن َبْعِدِه أي من
اإلمساك اإلمساك قال ال ممسك خلا ومل يقل غري اهللا ألن الرمحة إذا جاءت ال ترتفع فإن من رمحه اهللا يف اآلخرة ال 

  اإلميانيعذبه بعدها هو وال غريه ومن يعذبه اهللا فقد يرمحه اهللا بعد العذاب كالفساق من أهل 

  مث قال تعاىل َوُهَو الْعَزِيُز أي كامل القدرة الَْحكِيُم أي كامل العلم
ألرض الَ إله إِالَّ ُهَو فَأَنَّى ياأَيَُّها النَّاُس اذْكُُرواْ نِْعَمةَ  اللَِّه َعلَْيكُْم َهلْ ِمْن خَاِلقٍ غَْيُر اللَِّه يَْرُزقُكُْم مَِّن السََّمآِء وا



  ُتْؤفَكُونَ
تعاىل آَياتِ اللَِّه ُهُزًوا َواذْكُرُواْ نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم ملا بني أن احلمد هللا وبني بعض وجوه النعمة اليت تستوجب  مث قال

احلمد على سبيل التفصيل بني نعمه على سبيل اإلمجال فقال اذْكُُرواْ نِْعَمةَ  اللَِّه وهي مع كثرهتا منحصرة يف قسمني 
  اإلبقاء نعمة اإلجياد ونعمة

  فقال تعاىل َهلْ ِمْن خَاِلقٍ غَْيُر اللَِّه إشارة إىل نعمة اإلجياد يف االبتداء
  وقال تعاىل يَْرُزقُكُم ّمَن السََّماء واالْْرضِ إشارة إىل نعمة اإلبقاء بالرزق إىل االنتهاء
يء قدير نافذ اإلرادة يف كل شيء مث بني أنه الَ إله إِالَّ ُهَو نظراً إىل عظمته حيث هو عزيز حكيم قادر على كل ش

  وال مثل هلذا وال معبود لذاته غري هذا ونظراً إىل نعمته حيث ال خالق غريه وال رازق إال هو
  مث قال تعاىل فَإِّني ُتؤْفَكُونَ أي كيف تصرفون عن هذا الظاهر فكيف تشركون املنحوت مبن له امللكوت

  مِّن قَْبِلَك َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع االٍّ ُموُر َوإِن ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كُذَِّبتْ ُرُسلٌ
مث ملا بني األصل األول وهو التوحيد ذكر األصل الثاين وهو الرسالة فقال تعاىل َوإِن ُيكَذُّبوَك فَقَْد كُذَّبتْ ُرُسلٌ ّمن 

  قَْبِلَك
لَى اللَِّه تُْرَجُع االُموُر مث بني األصل مث بني من حيث اإلمجال أن املكذب يف العذاب واملكذب له الثواب بقوله تعاىل وَإِ

  الثالث وهو احلشر
  َغُروُرياأَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فَالَ َتغُرَّنَّكُُم الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا َوالَ َيُغرَّنَّكُمْ بِاللَِّه الْ

َحقٌّ فَالَ تَُغرَّنَّكُُم الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا َوالَ َيغُرَّنَّكُْم بِاللَِّه الَْغرُوُر أي الشيطان فقال تعاىل االُْموُر يأَيَُّها النَّاسُ إِنَّ َوْعَد اللَِّه 
وقد ذكرنا ما فيه من املعىن اللطيف يف تفسري سورة لقمان ونعيده ههنا فنقول املكلف قد يكون ضعيف الذهن قليل 

فال يغتر به ولكن إذا جاءه غار ورزين له ذلك الشيء  العقل سخيف الرأي فيغتر بأدىن شيء وقد يكون فوق ذلك
وهون عليه مفاسده وبني له منافع يغتر ملا فيها من اللذة مع ما ينضم إليه من دعاء ذلك الغار إليه وقد يكون قوي 

 الدرجة األوىل وقال َوالَ اجلأش غزير العقل فال يغتر وال يغر فقال اهللا تعاىل ال َتغُرَّنَّكُُم الَْحيَواةُ  الدُّْنَيا إشارة إىل
  َيُغرَّنَّكُم بِاللَِّه الَْغُرورُ إشارة إىل الثانية ليكون واقعاً يف الدرجة الثالثة وهي العليا فال يغر وال يغتر

  َغُروُر ذكرمث قال تعاىل إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعدُّواً ملا قال تعاىل َوالَ َيُغرَّنَّكُم بِاللَِّه الْ

َعُدّواً أي ما مينع العاقل من االغترار وقال إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعُدّواً وال تسمعوا قوله وقوله فَاتَِّخذُوُه 
  اعملوا ما يسوءه وهو العمل الصاحل

ريِ إشارة إىل معىن لطيف وهو أن من يكون له عدو فله يف مث قال تعاىل إِنََّما َيْدُعو حِْزَبُه لَِيكُونُواْ ِمْن أَْصحَابِ السَِّع
أمره طريقان أحدمها أن يعاديه جمازاة له على معاداته والثاين أن يذهب عداوته بإرضائه فلما قال اهللا تعاىل إِنَّ 

و اإلرضاء فال فائدة الشَّْيطَانَ لَكُْم َعدُّوا أمرهم بالعداوة وأشار إىل أن الطريق ليس إال هذا وأما الطريق اآلخر وه
  فيه ألنكم إذا راضيتموه واتبعتموه فهو ال يؤديكم إال إىل السعري

واعلم أن من علم أن له عدو ال مهرب له منه وجزم بذلك فإنه يقف عنده يصرب على قتاله والصرب معه الظفر 
له ويهزمه فهزمية الشيطان فكذلك الشيطان ال يقدر اإلنسان أن يهرب منه فإنه معه وال يزال يتبعه إال أن يقف 

  بعزمية اإلنسان فالطريق الثبات على اجلادة واالتكال على العبادة
  مث بني اهللا تعاىل حال حزبه وحال حزب اهللا فقال

  ٌريالَِّذيَن كَفَُرواْ لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد وَالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت لَُهم مَّْغِفَرةٌ  َوأَْجٌر كَبِ



الَِّذيَن كَفَُرواْ لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد فاملعادي للشيطان وإن كان يف احلال يف عذاب ظاهر وليس بشديد واإلنسان إذا 
كان عاقالً خيتار العذاب املنقطع اليسري دفعاً للعذاب الشديد املؤبد أال ترى أن اإلنسان إذ عرض يف طريقه شوك 

خطى الشوزك وال يدخل النار ونسبة النار اليت يف الدنيا إىل النار اليت يف اآلخرة ونار وال يكون له بد من أحدمها يت
  دون نسبة الشوك إىل النار العاجلة

أن اإلميان يف وقال تعاىل وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت لَُهم مَّْغِفَرةٌ  َوأَْجٌر كَبٌِري قد ذكر تفسريه مراراً وبني فيه 
  ه املغفرة فال يؤيده مؤمن يف النار والعمل الصاحل يف مقابلته األجر الكبريمقابلت

ْب نَفُْسَك َعلَيْهِْم َحَسرَاٍت أَفََمن ُزيَِّن لَُه ُسو َء َعَمِلِه فََرَءاُه َحَسناً فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمن َيَشآُء َوَيْهِدى َمن َيَشآُء فَالَ َتذَْه
  ا َيْصَنُعونَإِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِم

َهْب نَفُْسَك َعلَْيهِمْ مث قال تعاىل ِمن ُزّيَن لَُه ُسوء َعَمِلِه فََرءاُه َحَسناً فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمن َيَشاء َويَْهِدى َمن َيَشاء فَالَ َتذْ
  َحسَراٍت

صري وال الظلمات وال يعين ليس من عمل سيئاً كالذي عمل صاحلاً كما قال بعد هذا بآيات وما يستوي األعمى والب
النور وله تعلق مبا قبله وذلك من حيث إنه تعاىل ملا بني حال املسيء الكافر واحملسن املؤمن وما من أحد يعترف بأنه 

يعمل سيئاً إال قليل فكان الكافر يقول الذي له العذاب الشديد هو الذي يتبع الشيطان وهو حممد وقومه الذين 
ذي له األجر العظيم حنن الذين دمنا على ما كان عليه آباؤنا فقال اهللا تعاىل لستم أنتم استهوهتم اجلن افتبعوها وال

بذلك فإن احملسن غري ومن زين له العمل السيء فرآه حسناً غري بل الذين زين هلم السيء دون من أساء وعلم أنه 
لذي ال يعلم يصر على مسيء فإن اجلاهل الذي يعلم جهله واملسيء الذي يعمل سوء عمله يرجع ويتوب وا

الذنوب واملسيء العامل له صفة ذم باإلساءة وصفة مدح بالعلم واملسيء الذي يرى اإلساءة إحساناً له صفتا ذم 
اإلساءة واجلهل مث بني أن الكل مبشيئة اهللا وقال فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمن َيَشاء َويَْهِدى َمن َيَشاء وذلك ألن الناس 

   احلقيقة واإلساءةأشخاصهم متساوية يف

واإلحسان والسيئة واحلسنة ميتاز بعضها عن بعض فإذا عرفها البعض دون البعض ال يكون باستقالل منهم فال بد 
  من االستناد إىل إرادة اهللا

حيث حزن من إصرارهم بعد إتيانه بكل آية ظاهرة وحجة باهرة فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث سلى رسول اهللا 
  َهْب َنفُْسَك َعلَْيهِْم نَّفَْسَك َحسَراٍت كما قال تعاىل فَلََعلََّك بَاِخٌع نَّفَْسَك َعلَى ءاثَارِِهْمفَالَ َتذْ

مث بني أن حزنه إن كان ملا هبم من الضالل فاهللا عامل هبم ومبا يصنعون لو أراد إمياهنم وإحسامن لصدهم عن الضالل 
  يذاء فاهللا عامل بفعله جبازيهم على ما يصنعونوردهم عن اإلضالل وإن كان ملا به منهم من اإل

  ْوِتَها كَذَِلكَ النُُّشوُرَواللَُّه الَِّذى أَْرَسلَ الرَِّياَح فَُتِثُري َسحَاباً فَُسقْنَاُه إِلَى َبلٍَد مَّيٍِّت فَأَْحَييَْنا بِِه األرض بَْعَد َم
َياَح فَُتِثُري َسحَاباً فَُسقْنَاُه إِلَى َبلٍَد مَّّيٍت فَأَْحَيْينَاُه بِِه االْْرَض بَْعَد َمْوِتهَا مث عاد إىل البيان فقال تعاىل وَاللَُّه الَِّذى أَْرَسلَ الّر

  كَذَِلَك النُُّشوُر
هبوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل املختار وذلك ألن اهلواء قد يسكن وقد يتحرك وعند حركته قد يتحرك إىل 

حركاته املخعلفة قد ينشىء السحاب وقد ال ينشيء فهذه االختالفات دليل على  اليمني وقد يتحرك إىل اليسار ويف
  مسخر مدبر ومؤثر مقدر ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل قال تعاىل َواللَُّه الَِّذى أَْرَسلَ بلفظ املاضي وقال فَُتِثُري َسحَاباً بصيغة املستقبل وذلك ألن ملا أسند فعل 
عل اهللا يكون بقوله كن فال يبقى يف العدم ال زماناً وال جزأً من الزمان فلم يقل بلفظ املستقبل اإلرسال إىل اهللا وما يف



لوجوب وقوعه وسرعة كونه كأنه كان وكأن فرغ من كل شيء فهو قدر اإلرسال يف األوقات املعلومة إىل املواضع 
  يف زمان فقال ُتِثُري أي على هيئتها املعينة والتقدير كاإلرسال وملا أسند فعل اإلثارة إىل الريح وهو يؤلف

املسألة الثانية قال أُْرِسلَ إسناداً للفعل إىل الغائب وقال ُسقْنَاُه بإسناد الفعل إىل املتكلم وكذلك يف قوله فَأَْحَيْيَنا 
وذلك ألنه يف األول عرف نفسه بفعل من األفعال وهو اإلرسال مث ملا عرف قال أنا الذي عرفتين سقت السحاب 

نعمة الرياح ) ل ( وأحييت األرض فنفى األول كان تعريفاً بالفعل العيجب ويف الثاين كان تذيراً بالنعمة فإن كما 
والسحب بالسوق واإلحياء وقوله سُقَْناُه وَأَْحَييَْنا بصيغة املاضي يؤيد ما ذكرناه من الفرق بني قوله أُْرِسلَ وبني قوله 

  ُتثُِري
لتشبيه بقوله كَذَِلَك النُُّشوُر فيه وجوه أحدها أن األرض امليتة ملا قبلت احلياة الالئقة هبا املسألة الثالثة ما وجه ا

كذلك األعضاء تقبل احلياة وثانيها كما أن الريح جيمع القطع السحابية كذلك جيمع بني أجزاء األعضاء وأبعاض 
  الروح واحلياة إىل البدن امليت األشياء وثالثها كما أنا نسوق الريح والسحاب إىل البلد امليت نسوق

املسألة الرابعة ما احلكمة يف اختيار هذه اآلية من بني اآليات مع أن اهللا تعاىل له يف كل شيء آية تدل على أنه واحد 
 فنقول ملا ذكر اهللا أنه فاطر السموات واألرض وذكر من األمور السماوية واألرواح وإرساهلا بقوله َجاِعلِ الَْملَاِئكَةِ 

  ُرُسالً ذكر من األمور األرضية الرياح وإرساهلا بقوله َواللَُّه الَِّذى أَْرَسلَ الّريَاَح
ئَاِت ْرفَُعُه وَالَِّذيَن َيْمكُُرونَ السَّيَِّمن كَانَ ُيرِيُد الِْعزَّةَ  فَِللَِّه الِْعزَّةُ  َجِميعاً إِلَْيِه َيْصَعدُ الْكَِلُم الطَّيُِّب وَالَْعَملُ الصَّاِلُح َي

  لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد َوَمكْرُ أُْولَاِئَك ُهَو َيُبوُر
لصَّاِلُح َيْرفَُعُه َوالَِّذيَن َيْمكُُرونَ مث قال تعاىل َمن كَانَ ُيرِيدُ الْعِزَّةَ  فَِللَِّه الِْعزَّةُ  َجِميعاً إِلَْيهِ َيصَْعُد الْكَِلُم الطَّّيُب َوالَْعَملُ ا

  اٌب َشِديٌد وََمكُْر أُْولَِئَك ُهَو َيبُوُرالسَّّيئَاِت لَُهْم َعذَ
ملا بني برهان اإلميان إشارة إىل ما كان مينع الكفار منه وهو العزة الظاهرة اليت كانوا يتومهوهنا من حيث إهنم ما 

إهنم كانوا يف طاعة أحد ومل يكن هلم من يأمرهم وينهاهم فكانوا ينحتون األصنام وكانوا يقولون إن هذه آهلتنا مث 
كانوا ينقلوهنا مع أنفسهم وإية عزة فوق املعية مع املبعود فهم كانوا يطلبون العزة وهي عدم التذلل للرسول وترك 

األتباع له فقال إن كنتم تطلبون هبذا الكفر العزة يف احلقيقة فهي كلها هللا ومن يتذلل له فهو العزيز ومن يتعزز عليه 
  فهو الذليل ويف اآلية مسائل

فقوله َجِميعاً  األوىل قال يف هذه اآلية فَِللَِّه الْعِزَّةُ  َجِميعاً وقال يف آية أخرى َوِللَِّه الِْعزَّةُ  َوِلَرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني املسألة
من  يدل على أن ال عزة لغريه فنقول قوله فَِللَِّه الِْعزَّةُ  أي يف احلقيقة وبالذات وقوله َولَِرُسوِلهِ أي بواسطة القرب
صلى ( العزيز وهو اهللا وللمؤمنني بواسطة قرهبم من العزيز باهللا وهو الرسول وذلك ألن عزة املؤمنني بواسطة النيب 

  أال ترى قوله تعاىل إِن كُنُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبُِعونِى ُيْحبِْبكُُم اللَُّه) اهللا عليه وسلم 
كَِلُم الطَّّيُب تقرير لبيان العزة وذلك ألن الكفار كانوا يقولون حنن ال نعبد من ال املسألة الثانية قوله إِلَْيِه َيْصَعدُ الْ

نراه وال حنضر عنده ألن البعد من امللك ذلة فقال تعاىل إن كنتم ال تصلون إليه فهو يسمع كالمهم ويقبل الطيب 
األصنام ال يتبني عندها الذليل من فمن قبل كالمه وصعد إليه فهو عزيز ومن رد كالمه يف وجه فهو ذليل وأما هذه 

العزيز إذ ال علم هلا فكل أحد ميسها وكذلك يرى علمكم فمن عمل صاحلاً رفعه إليه ومن عمل سيئاً رده عليه 
فالعزيز من الذي عمله لوجهه والذليل من يدفع الذي علمه يف وجهه وأما هذه األصنام فال تعلم شيئاً فال عزيز 

 عزة هبا بل عليها ذلة وذلك ألن ذلة السيد ذلة للعبد ومن كان معبوده وربه وإهله حجارة يرفع عندها وال ذليل فال
  أو خشباً ماذا يكون هوا



املسألة الثالثة يف قوله إِلَْيِه َيصَْعُد الْكَِلمُ الطَّّيُب وجوه أحدها كلمة ال إله إال اهللا هي الطيبة وثانيها سبحان اهللا 
 واهللا أكرب طيب ثالثها هذه الكلمات األربع وخامسة وهي تبارك اهللا واملختار إن كل كالم واحلمد هللا وال إله إال اهللا

  هو ذكر اهللا أو هو هللا كالنصيحة والعلم فهو إليه يصعد

املسألة الرابعة قوله تعاىل وَالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْرفَُعُه ويف اهلاء وجهان أحدمها هي عائدة إىل الكلم الطيب أي العمل 
وثانيهما هي عائدة إىل العمل ) ال يقبل اهللا قوالً بال عمل ( لصاحل هو الذي يرفعه الكلم الطيب ورد يف اخلرب ا

الصاحل وعلى هذا يف الفاعل الرافع وجهان أحدمها هو الكلم الطيب يرفع العمل الصاحل وهذا يؤيده قوله تعاىل مَّْن 
  هما الرافع هو اهللا تعاىلَعِملَ َصاِلحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وثاني

املسألة اخلامسة ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه الثاين حيث يصعد الكلم بنفسه ويرفع العمل بغري 
فنقول الكالم شريف فإن امتياز اإلنسان عن كل حيوان بالنطق وهلذا قال تعاىل َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِى ءاَدَم أي بالنفس 

ركة وسكون يشترك فيه اإلنسان وغريه والشريف إذا وصل إىل باب امللك ال مينع ومن دونه ال الناقطة والعمل ح
جيد الطريق إال عند الطلب ويدل على هذا أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة إن كان عن صدق أمن عذاب الدنيا 

العمل باجلوارح وقد ذكرنا ذلك يف واآلخرة وإن كان ظاهراً أمن يف نفسه ودمه وأهله وحرمه يف الدنيا وال كذلك 
تفسري قوله تعاىل َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت ووجه آخر القلب هو األصل وقد تقدم ما يدل عليه وقال النيب 

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( 
وما يف القلب ال يظهر إال باللسان وما يف اللسان ال يتبني صدقه إال بالفعل أال ترى أن اإلنسان ال ) لقلب وهي ا

يتكلم بكلمة إال عن قلب وأما الفعل قد يكون ال عن قلب كالعبث باللحية وألن النائم ال خيلو عن فعل من حركة 
  ا ذكرنا إن الكالم بالقلب وال كذلك العمل فالقول أشرفوتقلب وهو يف أكثر األمر ال يتكلم يف نومه إال نادراً مل

املسألة السادسة قال الزخمشري املكر ال يتعدى فبم انتصاب السيئات وقال بأن معناه الذين ميكرون املكرات 
السيئات فهو صف مصدر حمذوف وحيتمل أن يقال استعمل املكر استعمال العمل فعداه تعديته كما قال تعاىل الَِّذى 

ْعَملُونَ السَّّيئَاِت ويف قوله الَِّذى َيْعَملُونَ السَّّيئَاِت حيتمل ما ذكرناه أن يكون السيئات وصفاً ملصدر تقديره الذين َي
يعملون العمالت السيئات وعلى هذا فيكون هذا يف مقابلة قوله وَالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْرفَُعُه إشارة إىل بقائه وارتقائه 

  َك أي العمل السيء َوُهَو َيُبوُر إشارة إىل فنائهَوَمكُْر أُْولَِئ
الَّ بِِعلِْمِه َوَما ُيَعمَُّر ِمن مَُّعمَّرٍ َواللَُّه َخلَقَكُْم مِّن ُترَابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفَةٍ  ثُمَّ َجَعلَكُمْ أَزَْواجاً َوَما َتحِْملُ ِمْن أُْنثَى َوالَ َتَضُع إِ

  ِفى كَِتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسٌِري َوالَ ُينقَُص ِمْن ُعُمرِِه إِالَّ
   َتَضُع إِالَّ بِِعلِْمِه َوَمامث قال تعاىل َواللَُّه َخلَقَكُْم ّمن ُترَابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفَةٍ  ثُمَّ َجَعلَكُْم أَزْواجاً َوَما َتحِْملُ ِمْن أُنْثَى َوالَ

يف عدد حمصور منحصرة يف قسمني دالئل اآلفاق ودالئل قد ذكرنا مراراً أن الدالئل مع كثرهتا وعدم دخوهلا 
  األنفس كما قال تعاىل َسنُرِيهِْم ءاَياِتَنا ِفى االْفَاقِ َوِفى أَنفُِسهِْم فلما ذكر دالئل اآلفاق

من السموات وما يرسل منها من املالئكة واألرض وما يرسل فيها من الرياع شرع يف دالئل األنفس وقد ذكرنا 
اً وذكرنا ما قيل من أن قوله ّمن ُترَابٍ إشارة إىل خلق آدم ثُمَّ ِمن نُّطْفَةٍ  إشارة إىل خلق أوالده وبينا أن تفسريه مرار

الكالم غري حمتاج إىل هذا التأويل بل َخلَقَكُْم خطاب مع الناس وهم أوالد آدم كلهم من تراب ومن نطفة ألن 
  نتهي إىل املاء والتراب فهو من تراب صار نطفةكلهم من نطفة والنطفة من غذاء والغذاء باآلخرة ي

وقوله َوَما َتحِْملُ ِمْن أُْنثَى َوالَ َتَضُع إشارة إىل كمال العمل فإن ما يف األرحام قبل االخنالق بل بعده ما دام يف البطن 



كمال قدرته بني بقوله َوَما  ال يعلم حاله أحد كيف واألم احلاملة ال تعلم منه شيئاً فلما ذكر بقوله َخلَقَكُْم ّمن تَُرابٍ
ُينقَُص ِمْن ُعُمرِِه إِالَّ َتحِْملُ ِمْن أُنْثَى َوالَ َتَضُع إِالَّ بِِعلِْمِه كمال علمه مث بني نفوذ إرادته بقوله َوَما ُيَعمَُّر ِمن مَُّعمَّرٍ َوالَ 

وال إرادة فكيف يستحق شيء منها العبادة  ِفى ِكَتابٍ فبني أنه هو القادر العامل املريد واألصنام ال قدرة هلا وال علم
وقوله إِنَّ ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري أي اخللق من التراب وحيتمل أن يكون املراد التعمري والنقصان على اهللا يسري وحيتمل 

  يف الفعل أليق أن يكون املراد أن العلم حبا حتمله األثىن يسري والكل على اهللا يسري واألول أشبه فإن اليسري استعماله
طَرِّياً وََتسَْتْخرُِجونَ َوَما َيْسَتوِى الَْبحَْراِن َهاذَا َعذٌْب فُرَاٌت َسآِئغٌ َشرَاُبُه َوَهاذَا مِلٌْح أَُجاٌج َوِمن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحماً 

  َعلَّكُْم َتْشكُُرونَِحلَْيةً  َتلَْبُسوَنَها َوَتَرى الْفُلَْك ِفيِه َموَاِخَر ِلَتْبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه َولَ
ونَ لَْحماً طَرِّياً مث قال تعاىل َوَما َيْستَوِى الَْبْحَراِن َهاذَا َعذٌْب فَُراٌت سَاِئغٌ َشرَاُبُه َوَهاذَا مِلٌْح أَُجاٌج َوِمن كُلّ َتأْكُلُ

  َوَتسَْتخْرُِجونَ ِحلَْيةً  َتلَْبُسوَنهَا
ثل يف حق الكفر واإلميان أو الكافر واملؤمن فاإلميان ال يشتبه بالكفر قال أكثر املفسرين إن املراد من اآلية ضرب امل

يف احلسن والنفع كما ال يشتبه البحران العذب الفرات وامللح األجاج مث على هذا فقوله َوِمن كُلّ َتأْكُلُونَ لَْحماً 
جاج يشارك الفرات يف خري ونفع طَرِّياً لبيان أن حال الكافر واملؤمن أو الكفر واإلميان دون حال البحرين ألن األ

إذا اللحم الطري يوجد فيهما واحللية توجد منهما والفلك جتري فهيما وال نفع يف الكفر والكافر وهذا على نسق 
لََما َيتَفَجَُّر ِمْنُه االْنهَارُ  قوله تعاىل أُوْلَِئَك كَاالْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ وقوله كَالِْحَجاَرةِ  أَْو أََشدُّ قَْسَوةً  َوإِنَّ ِمَن الِْحَجاَرةِ 

واألظهر أن املراد منه ذكر دليل آخر على قدر اهللا وذلك من حيث إن البحرين يستويان يف الصورة وخيتلفان يف 
املاء فإن أحدمها عذب فرات واآلخر ملح أجاج ولو كان ذلك بإجياب ملا اختلف املستويان مث إهنما بعد اختالفهما 

ر متشاهبة فإن اللحم الطريق يوجد فيهما واللحية تؤخذ منهما ومن يوجد يف املتشاهبني اختالفاً ومن يوجد منهما أمو
املختلفني اشتباهاً ال يكون إال قادراً خمتاراً وقوله َوَما َيْسَتوِى الَْبحَْراِن إشارة إىل أن عدم استوائهما دليل على كمال 

  قدرته ونفوذ إرادته ويف اآلية مسائل

ة األوىل قال أهل اللغة ال يقال يف ماء البحر إذا كان فيه ملوحة ماحل وإمنا يقال له ملح وقد يذكر يف بعض املسأل
كتب الفقه يصري هبا ماء البحر ماحلاً ويؤخذ قائله به وهو أصح مما يذهب إليه القوم وذلك ألن املاء العذب إذا ألقى 

قال للماء الذي صار من أصل خلقته كذلك ألن املاحل شيء فيه فيه ملح حىت ملح ال يقال له إال ماحل وماء ملح ي
ملح ظاهر يف الذوق واملاء امللح ليس ماء وملحاً خبالف الطعام املاحل فاملاء العذب امللقى فيه امللح ماء فيه ملح ظاهر 

ماء البحر ماحلاً يف الذوق خبالف ما هو من أصل خلقته كذلك فلما قال الفقيه امللح أجزاء أرضية سبخة يصري هبا 
راعى فيه األصل فإنه جعله ماء جاوره ملح وأهل اللغة حيث قالوا يف البحر ماؤه ملح جعلوه كذلك من أصل 

اخللقة واألجاج املر وقوله َوِمن كُلّ َتأْكُلُونَ لَْحماً طَرِّياً من الطري والسمك وتستخرجون حلية تلبسوهنا من اللؤلؤ 
ِفيِه َمَواِخَر أي ماخرات متخر البحر باجلريان أي تشق وقوله وَِلَتْبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم واملرجان وََتَرى الْفُلَْك 

َتْشكُُرونَ يدل على ما ذكرناه من أن املراد من اآلية االستدالل بالبحرين وما فيهما على وجود اهللا ووحدانيته 
  وكمال قدرته

 ِلُج النَّهَاَر ِفى الَّْيلِ َوَسخَّرَ الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِى الًَّجلٍ مَُّسمى ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم لَُهُيوِلُج الَّْيلَ ِفى النََّهارِ َويُو
  الُْملُْك وَالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدونِِه َما َيْمِلكُونَ ِمن ِقطِْمريٍ

لنَّهَاَر ِفى الَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيجْرِى ِالَجلٍ مُّسَمى ذَِلكُُم اللَُّه مث قال تعاىل ُيوِلُج الَّْيلَ ِفى النََّهارِ َوُيوِلُج ا
  رَبُّكُْم لَُه



استدالل آخر باختالف األزمنة وقد ذكرناه مراراً وذكرنا أن قوله تعاىل بعده َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمرَ جواب لسؤال 
م قالوا اختالف الليل والنهار بسبب اختالف القسي الواقعة فوق األرض وحتتها فإن يف يذكره املشركون وهو أهن

الصيف متر الشمس على مست الرؤوس يف بعض البالد املاثلة يف اآلفاق وحركة الشمس هناك محائلية فتقع حتت 
لنهار فقال اهللا تعاىل األرض أقل من نصف دائرة زمان مكثها حتت األرض فيقصر الليل ويف الشتاء بالضد فيقصر ا

َوَسخََّر الشَّْمَس وَالْقََمَر يعين سبب االختالف وإن كان ما ذكرمت لكن سري الشمس والقمر بإرادة اهللا وقدرته فهو 
  الذي فعل ذلك

  طِْمريٍمث قال تعاىل ذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم لَهُ الُْملُْك وَالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدونِِه َما َيْمِلكُونَ ِمن ِق
أي ذلك الذي فعل هذه األشياء من فطر السموات واألرض وإرسال األرواح وإرسال الرياح وخلق اإلنسان من 
تراب وغري ذلك له امللك كله فال معبود إال هو لذاته الكامل ولكونه ملكاً وامللك خمدوم بقدر ملكه فإذا كان له 

اإلهلية وهو قوله وَالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدونِِه َما َيْمِلكُونَ ِمن ِقطِْمريٍ امللك كله فله العبادة كلها مث بني ما ينايف صفة 
وههنا لطيفة وهي أن اهللا تعاىل ذكر لنفسه نوعني من األوصاف أحدمها أن اخللق بالقدرة اإلرادة والثاين امللك 

َمِلِك النَّاسِ إِلَاِه النَّاسِ ذكر الرب وامللك  واستدل هبما على أنه إله معبود كما قال تعاىل قُلْ أَُعوذُ بَِرّب النَّاسِ
  ورتب عليهما كونه إهلاً أي معبوداً وذكر فيمن أشركوا

به سلب صفة واحدة وهو عدم امللك بقوله وَالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدونِِه َما َيْمِلكُونَ ِمن ِقطِْمريٍ ومل يذكر سلب الوصف 
عترفني بأن ال خالق هلم إال اهللا وإمنا كانوا يقولون بأن اهللا تعاىل فوض أمر اآلخر لوجهني أحدمها أن كلهم كانوا م

األرض واألرضيات إىل الكواكب اليت األصنام على صورهتا وطوالعها فقال ال ملك هلم وال ملكهم اهللا شيئاً وال 
ا مل ميلك قطمرياً ما خلق قليالً ملكوا شيئاً وثانيهما أنه يلزم من عدم امللك عدم اخللق ألنه لو خلق شيئاً مللكه فإذ

  وال كثرياً
  ْرِككُْم َوالَ ُيَنبِّئَُك ِمثْلُ َخبِريٍإِن َتْدُعوُهْم الَ َيْسَمعُواْ ُدَعآَءكُْم َولَوْ َسِمُعواْ َما اسَْتَجابُواْ لَكُْم َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  َيكْفُُرونَ بِِش

َعاءكُْم َولَوْ َسِمُعواْ َما اسَْتَجابُواْ لَكُْم َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  َيكْفُُرونَ بِِشْرِككُْم َوالَ مث قال تعاىل إِن َتْدُعوُهْم الَ َيْسَمُعواْ ُد
  ُيَنبّئَُك ِمثْلُ َخبِريٍ

إبطاالً ملا كانوا يقولون إن يف عبادة األصنام عزة من حيث القرب منها والنظر إليها وعرض احلوائج عليها واهللا ال 
أحد فقال هؤالء ال يسمعون دعاءكم واهللا يصعد إليه الكلم الطيب ليسمع ويقبل مث نزل عن  يرى وال يصل إليه

تلك الدرجة وقال هب أهنم يسمعون كما يظنون فإهنم كانوا يقولون بأن األصنام تسمع وتعلم ولكن ما كان 
والنزاع وإن كان يقع يف ميكنهم أن يقولون إهنم جييبون ألن ذلك إنكار للمحس به وعدم مساعهم إنكار للمعقول 

 املعقول فال ميكن وقوعه يف احملس به مث إنه تعاىل قال َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  َيكْفُُرونَ بِِشْرِككُْم ملا بني عدم النفع فيهم يف
فُُرونَ الدنيا بني عدم النفع منهم يف اآلخرة بل أشار إىل وجود الضرر منهم يف اآلخرة بقوله َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  َيكْ

بِريٍ بِِشرِْككُْم أي بإشراككم باهللا شيئاً كما قال تعاىل إِنَّ الشّْرَك لَظُلٌْم َعِظيمٌ أي اإلشراك وقوله َوالَ ُيَنبّئَُك ِمثْلُ َخ
ووجهه هو أن اهللا تعاىل ملا أخرب أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( حيتمل وجهني أحدمها أن يكون ذلك خطاباً مع النيب 

ر يوم القيامة ينطق ويكذب عابده وذلك أمر ال يعلم بالعقل اجملرد لوال إخبار اهللا تعاىل عنه أهنم اخلشب واحلج
يكفرون هبم يوم القيامة وهذا القول مع كون اخلرب عنه أمراً عجيباً هو كما قال ألن املخرب عنه خبري وثانيهما هو أن 

  قال َوالَ ُيَنبّئَُك أيها السامع كائناً من كنت ِمثْلُ َخبِريٍيكون ذلك خطاباً غري خمتص بأحد أي هذا الذي ذكر هو كما 
  ياأَيَُّها النَّاُس أَنُتُم الْفُقََرآُء إِلَى اللَِّه َواللَُّه ُهَو الَْغنِى ُّ الَْحِميُد



  الَْحمِيُد مث قال تعاىل َخبِريٍ ياأَيَُّها النَّاُس أَنُتمُ الْفُقََراء إِلَى اللَِّه َواللَُّه ُهَو الْغَنِى ُّ
واإلصرار من الكفار وقالوا إن اهللا لعله حيتاج إىل عبادتنا حىت ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملا كثر الدعاء من النيب 

عبادة يأمركم بال يأمرنا هبا أمراً بالغاً ويهددنا على تركها مبالغاً فقال تعاىل أَنُتُم الْفُقََراء إِلَى اللَِّه وَاللَُّه ُهَو الْغَنِى ُّ فال
  الحتياجه إليكم وإمنا هو إلشفاقه عليكم ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل التعريف يف اخلرب قليل واألكثر أن يكون اخلرب نكرة واملبتدأ معرفة وهو معقول وذلك ألن املخرب ال 
  خيرب يف األكثر إال بأمر ال يكون عند املخرب به علم أو يف ظن املتكلم أن السامع ال علم له

ه مث أن يكون معلوماً عند السامع حىت يقول له أيها السامع األمر الذي تعرفه أنت فيه املعىن الفالين كقول القائل ب
زيد قائم أو قام أي زيد الذي تعرفه ثبت له قيام ال علم عندك به فإن كان اخلرب معلوماً عند السامع واملبتدأ كذلك 

اخلرب غاية احلسن كقول القائل اهللا ربنا وحممد نبينا حيث عرف كون اهللا  ويقع اخلرب تنبيهاً ال تفهيماً حيسن تعريف
  رباً وكون حممد نبياً وههنا ملا كان كون الناس فقراء أمراً ظاهراً ال خيفى على أحد قال أَنُتُم الْفُقََراء

ه وهذا يوجب عبادته لكونه مفتقراً إليه املسألة الثانية قوله إِالَّ اللَُّه إعالم بأنه ال افتقار إال إليه وال اتكال إال علي
وعدم عبادة غريه لعدم االفتقار إىل غريه مث قال وَاللَُّه ُهَو الْغَنِى ُّ أي هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأنتم من 

  احتياجكم ال جتيبونه وال تدعونه فيجيبكم
قوله أَنُتُم الْفُقََراء زيادة وهو قوله إِلَى اللَِّه إشارة لوجوب املسألة الثالثة يف قوله الَْحمِيِد ملا زاد يف اخلرب األول وهو 

حصر العبادة يف عبادته زاد يف وصفه بالغين زيادة وهو كونه محيداً إشارة إىل كونكم فقراء ويف مقابلته اهللا غىن 
م يف الفقر بل هو غين وفقركم إليه يف مقابلة نعمه عليكم لكونه محيداً واجب الشكر فلستم أنتم فقراء واهللا مثلك

على اإلطالق ولستم أنتم ملا افتقرمت إليه ترككم غري مقضي احلاجات بل قضى يف الدنيا حوائجكم وإن آمنتم يقضي 
  يف اآلخرة حوائجكم فهو محيد

  إِن َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم َوَيأْتِ بَِخلْقٍ َجِديٍد
َجدِيٍد بياناً لغناه وفيه بالغة كاملة وبياهنا أنه تعاىل قال إِن َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم أي مث قال تعاىل إِن َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ 

ليس إذهابكم موقوفاً إال على مشيئته خبالف الشيء احملتاج إليه فإن احملتاج ال يقول فيه إن يشأ فالن هدم داره 
االفتقار إىل العقار لتركتها مث إنه تعاىل زاد بيان  وأعدم عقاره وإمنا يقول لوال حاجة السكىن إىل الدار لبعتها أو لوال

االستغناء بقوله َويَأِْت بَِخلْقٍ َجدِيٍد يعين إن كان يتوهم متوهم أن هذا امللك له كمال وعظمة فلو أذهبه لزال ملكه 
  وعظمته فهو قادر بأن خيلق خلقاً جديداً أحسن من هذا وأمجل وأمت وأكمل

  بَِعزِيزٍ َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه
مث قال تعاىل َوَما ذاِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ أي اإلذهاب واإلتيان وههنا مسألة وهي أن لفظ العزيز استعمله اهللا تعاىل 

تارة يف القائم بنفسه حيث قال يف حق نفسه َوكَانَ اللَُّه قَوِّياً عَزِيزاً وقال يف هذه السورة إِنَّ اللََّه َعزِيٌز غَفُورٌ 
 ستعمله يف القائم بغريه حيث قال َوَما ذاِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ وقال عَزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم فهل مها مبعىن واحد أموا

مبعنيني فنقول العزيز هو الغالب يف اللغة يقال من عزيز أي من غلب سلب فاهللا عزيز أي غالب والفعل إذا كان ال 
لنسبة إىل ذلك الفعل فقوله َوَما ذاِلَك َعلَى اللَِّه بِعَزِيزٍ أي ال يغلب اهللا ذلك الفعل يطيقه شخص يقال هو مغلوب با

  بل هو هني على اهللا وقوله َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم أي حيزنه ويؤذيه كالشغل الغالب
 ُيحَْملْ ِمْنُه َشىْ ٌء َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى إِنََّما تُنِذُر الَِّذيَن َوالَ تَزُِر َوازَِرةٌ  وِْزَر أُخَْرى َوإِن َتْدُع ُمثْقَلَةٌ  إِلَى ِحْمِلَها الَ



  َمصُِريَيْخَشْونَ رَبَُّهْم بِالْغَْيبِ َوأَقَاُمواْ الصَّلَواةَ  َوَمن َتَزكَّى فَإِنََّما َيَتزَكَّى ِلَنفِْسِه َوإِلَى اللَِّه الْ
  أُْخَرى َوإِن َتْدُع ُمثْقَلَةٌ  إِلَى ِحْمِلَها الَ ُيْحَملْ ِمْنُه َشىْ ء َولَْو كَانَ ذَا قُرَْبىوقوله تعاىل َوالَ تَزُِر وَازَِرةٌ  وِْزَر 

متعلق مبا قبله وذلك من حيث إنه تعاىل ملا بني احلق بالدالئل الظاهرة والرباهني الباهرة ذكر ما يدعوهم إىل النظر 
لو كان كاذباً يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( ى أي ال حتمل نفس ذنب نفس فالنيب فيه فقال َوالَ َتزُِر َوازَِرةٌ  وِْزَر أُخَْر

دعائه لكان مذنباً وهو معتقد بأن ذنبه ال حتملونه أنتم فهو يتوقى وحيترز واهللا تعاىل غري فقري إىل عبادتكم فتفكروا 
بِعُواْ سَبِيلََنا َولَْنْحِملْ َخطَاَياكُْم ويف واعلموا أنكم إن ضللتم فال حيمل أحد عنكم وزركم وليس كما يقول ءاَمنُواْ اتَّ

  اآلية مسائل
املسألة األوىل قوله وازَِرةٌ  أي نفس وازرة ومل يقل وال تزر نفس وزر أخرى وال مجع بني املوصوف والصفة فلم يقل 

أن كل نفس وازرة وال تزر نفس وازرة وزرة أخرى لفائدة أما األول فألنه لو قال وال تزر نفس وزر أخرى ملا علم 
مهمومة هبم وزرها متحرية يف أمرها ووجه آخر وهو أن قول القائل وال تزر نفس وزر أخرى قد جيتمع معها أن ال 

تزر وزراً أصالً كاملعصوم ال يزر وزر غريه ومع ذلك ال يزر وزراً رأساً فقوله َوالَ تَزُِر وَازَِرةٌ  بني أهنا تزر وزرها وال 
  مَّا ترك ذكر املوصوف فلظهور الصفة ولزومها للموصوفتزر وزر الغري َوأَ

مث قال تعاىل َوإِن َتْدُع ُمثْقَلَةٌ  إشارة إىل أن أحداً ال حيمل عن أحد شيئاً مبتدئاً وال بعد السؤال فإن احملتاج قد يصرب 
  وتقضى حاجته من غري سؤاله فإذا انتهى االفتقار إىل حد الكمال حيوجه إىل السؤال

لثانية يف قوله ُمثْقَلَةٌ  زيادة بيان ملا تقدم من حيث إنه قال أوالً َوالَ َتزُِر وَازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى فيظن أن أحداً ال املسألة ا
حيمل عن أحد لكون ذلك الواحد قادراً على محله كما أن القوى إذا أخذ بيده رمانة أو سفرجلة ال حتمل عنه وأما 

احلامل فيحمل عنه فقال ُمثْقَلَةٌ  يعين ليس عدم الوزر لعدم كونه حمالً للرمحة بالثقل إذا كان احلمل ثقيالً قد يرحم 
  بل لكون النفس مثقلة وال حيمل منها شيء

املسألة الثالثة زاد يف ذلك بقوله َولَْو كَانَ ذَا قُرَْبى أي املدعو لو كان ذا قرىب ال حيمله ويف األول كان ميكن أن يقال 
لقه به كالعدو الذي يرى عدوه حتت ثقل أو األجنيب الذي يرى أجنبياً حتت محل ال حيمل عنه فقال ال حيمله لعدم تع

َولَْو كَانَ ذَا قُرَْبى أي حيصل مجيع املعاين الداعية إىل احلمل من كون النفس وازرة قوية حتتمل وكون األخرى مثقلة 
ة فإن السؤال مظنة الرمحة لو كان املسؤول قريباً فإذن ال يقال كوهنا قوية قادرة ليس عليها محل وكونه سائلة داعي
  ال يكون التخلف إال ملانع وهو كون كل نفس حتت محل ثقيل

ما أتيت به ومل مث قال تعاىل إِنََّما ُتنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْونَ رَبَُّهْم بِالْغَْيبِ َوأَقَاُمواْ الصَّلَواةَ  إشارة إىل أن ال إرشاد فوق 
نذر إنذاراً مفيداً إال الذين متتلىء قلوهبم خشية وتتحلى ظواهرهم بالعبادة كقوله الَِّذيَن كَفَُرواْ إشارة إىل يفدهم فال ت

  عمل القلب َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت إشارة إىل عمل

 ملا بني أَن ال َتزُِر وازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى الظواهر فقوله الَِّذيَن َيْخَشْونَ رَبَُّهْم بِالْغَْيبِ َوأَقَاُمواْ الصَّلَواةَ  يف ذلك املعىن مث
  بني أن احلسنة تنفع احملسنني

  فقال َوَمن َتَزكَّى فَإِنََّما َيَتَزكَّى ِلَنفِْسِه أي فتزكيته لنفسه
اللقاء يف دار  مث قال تعاىل َوإِلَى اللَِّه الَْمِصريُ أي املتزكي إن مل تظهر فائدته عاجالً فاملصري إىل اهللا يظهر عنده يف يوم

  البقاء والوازر إن مل تظهر تبعة وزره يف الدنيا فهي تظهر يف اآلخرة إذ املصري إىل اهللا
إِنَّ  ْحَيآُء َوالَ االٌّ ْموَاُت َوَما َيْسَتوِى االٌّ ْعَمى وَالَْبِصُري َوالَ الظُّلُمَاُت َوالَ النُّوُر َوالَ الظِّلُّ َوالَ الَْحُروُر َوَما َيْستَوِى االٌّ



  اللََّه ُيْسِمُع َمن َيَشآُء َوَمآ أَنَت بُِمْسِمعٍ مَّن ِفى الْقُُبورِ
ْسَتوِى االْْحَياء َوالَ مث قال تعاىل َوَما َيْستَوِى االْْعَمى َوالَْبِصُري َوالَ الظُّلَُماُت َوالَ النُّوُر َوالَ الظّلُّ َوالَ الَْحرُوُر َوَما َي

  االْمَْواُت
لضاللة ومل يهتد الكافر وهدى اهللا املؤمن من ضرب هلم مثالً بالبصري واألعمى فاملؤمن بصري حيث ملا بني اهلدى وا

  أبصر الطريق الواضح والكافر أعمى ويف تفسري اآلية مسائل
املسألة األوىل ما الفائدة يف تكثري األمثلة ههنا حيث ذكر األعمى والبصري والظلمة والنور والظل واحلرور واألحياء 

موات فنقول األول مثل املؤمن والكافر فاملؤمن بصري والكافر أعمى مث إن البصري وإن كان حديد البصر ولكن واأل
ال يبصر شيئاً إن مل يكن يف ضوء فذكر لإلميان والكفر مثالً وقال اإلميان نور واملؤمن بصري والبصري ال خيفى عليه 

 ذكر ملآهلما ومرجعهما مثالً وهو الظل واحلرور فاملؤمن النور والكفر ظلمة والكافر أعمى فله صاد فوق صاد مث
بإميانه يف ظل وراحة والكافر بكفره يف حر وتعب مث قال تعاىل َوَما َيْستَوِى االْْحَياء َوالَ االْمَْواُت مثالً آخر يف حق 

يشارك البصري يف إدراك املؤمن والكافر كأنه قال تعاىل حال املؤمن والكافر فوق حال األعمى والبصري فإن األعمى 
ما والكافر غري مدرك إدراكاً نافعاً فهو كامليت ويدل على ما ذكرنا أنه تعاىل أعاد الفعل حيث قال أوالً َوَما َيْستَوِى 

 االْْعَمى وَالَْبِصُري وعطف الظلمات والنور والظل واحلرور مث أعاد الفعل وقال َوَما َيْستَوِى االْْحَياء َوالَ االْمَْواُت
  كأنه جعل هذا مقابالً لذلك

املسألة الثانية كرر كلمة النفي بني الظلمات والنور والظل واحلرور واألحياء األموات ومل يكرر بني األعمى والبصري 
وذلك ألن التكرير للتأكيد واملنافاة بني الظلمة والنور والظل واحلرور مضادة فالظلمة تنايف النور وتضاده والعمى 

أما األعمى والبصري ليس كذلك بل الشخص الواحد قد يكون بصرياً وهو بعينه يصري أعمى والبصر كذلك 
فاألعمى والبصري ال منافاة بينهما إال من حيث الوصف والظل واحلرور واملنافاة بينهما ذاتية ألن املراد من الظل 

األموات وإن كانوا كاألعمى والبصري من عدم احلر والربد فلما كانت املنافاة هناك أمت أكد بالتكرار وأما األحياء و
  حيث إن اجلسم الواحد يكون حياً حمالً للحياة فيصري ميتاً

حمالً للموت ولكن املنافاة بني احلي وامليت أمت من املنافاة بني األعمى والبصري كما بينا أن األعمى والبصري يشتركان 
احلي يف احلقيقة ال يف الوصف على ما تبني يف احلكمة  يف إدراك أشياء وال كذلك احلي وامليت كيف وامليت خيالف

  اإلهلية
املسألة الثالثة قدم األشرف يف مثلني وهو الظل واحلرور وأخره يف مثلني وهو البصر والنور ويف مثل هذا يقول 
 ال يف املفسرون إنه لتواخي أواخر اآلي وهو ضعيف ألن تواخي األواخر راجع إىل السجع ومعجزة القرآن يف املعىن

جمرد اللفظ فالشاعر يقدم ويؤخر للسجع فيكون اللفظ حامالً له على تغيري املعىن وأما القرآن فحكمة بالغة واملعىن 
) صلى اهللا عليه وسلم ( فيه صحيح واللفظ فصيح فال يقدم وال يؤخر اللفظ بال معىن فنقول الكفار قبل النيب 

وبني احلق واهتدى به ) صلى اهللا عليه وسلم ( لمة مث ملا جاء النيب كانوا يف ضاللة فكانوا كالعمى وطريقهم كالظ
منهم قوم فصاروا بصريين وطريقتهم كالنور فقال وما يستوي من كان قبل البعث على الكفر ومن اهتدى بعده إىل 

م املقدم مث ملا ذكر والكافر قبل املؤمن قد) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلميان فلما كان الكفر قبل اإلميان يف زمان حممد 
املآل واملرجع قدم ما يتعلق بالرمحة على ما يتعلق بالغضب لقوله يف اإلهليات سبقت رمحيت غضيب مث إن الكافر املصر 
اء أي  بعد البعثة صار أضل من األعمى وشابه األموات يف عدم إدراك احلق من مجيع الوجوه فقال َوَما َيْسَتوِى االْْحَي

نوا مبا أنزل اهللا واألموات الذين تليت عليهم اآليات البينات ومل ينتفعوا هبا وهؤالء كانوا بعد إميان املؤمنون الذين آم



من آمن فأخرهم عن املؤمنني لوجود حياة املؤمنني قبل ممات الكافرين املعاندين وقدم األعمى على البصري لوجود 
  الكفار الضالني قبل البعثة على املؤمنني املهتدين بعدها

ملسألة الرابعة فإن قلت قابل األعمى بالبصري بلفظ املفرد وكذلك الظل باحلرور وقابل األحياء باألموات بلفظ ا
اجلمع وقابل الظلمات بالنور بلفظ اجلمع يف أحدمها والواحد يف اآلخر فهل تعرف فيه حكمة قلت نعم بفضل اهللا 

ل اجلنس باجلنس ومل يذكر األفراد ألن يف العميان وأوىل وهدايته أما يف األعمى والبصري والظل واحلرور فألنه قاب
األبصار قد يوجد فرد من أحد اجلنسني يساوي فرداً من اجلنس اآلخر كالبصري الغريب يف موضع واألعمى الذي 
هو تربية ذلك املكان وقد يقدر األعمى على الوصول إىل مقصد الغريب يف موضع واألعمى الذي هو تربية ذلك 

قد يقدر األعمى على الوصول إىل مقصد وال يقدر البصري عليه أو يكون األعمى عنده من الذكاء ما املكان و
يساوي به البليد البصري فالتفاوت بينهما يف اجلنسني مقطوع به فإن جنس البصري خري من جنس األعمى وأما 

اً من األحياء فذكر أن األحياء ال األحياء واألموات فالتفاوت بينهما أكثر إذ ما من ميت يساوي يف اإلدراك حي
يساوون األموات سواء قابلت اجلنس باجلنس أو قابلت الفرد بالفرد وأما الظلمات والنور فاحلق واحد وهو 

التوحيد والباطل كثري وهو طرق اإلشراك على ما بينا أن بعضهم يعبدون الكواكب وبعضهم النار وبعضهم األصنام 
وإىل غري ذلك والتفاوت بني كل فرد من تلك األفراد وبني هذا الواحد بني فقال اليت هي على صورة املالئكة 

الظلمات كلها إذا اعتربهتا ال جتد فيها ما يساوي النور وقد ذكرنا يف تفسري قوله َوجََعلَ الظُّلُمَاِت َوالنُّوَر السبب يف 
منور وحمل قابل لالستنارة وعدم احلائل  توحيد النور ومجع الظلمات ومن مجلة ذلك أن النور ال يكون إال بوجود

بني النور واملستنري مثاله الشمس إذا طلعت وكان هناك موضع قابل لالستنارة وهو الذي ميسك الشعاع فإن البيت 
  الذي فيه كوة يدخل منها الشعاع إذا كان يف مقابلة الكوة منفذ خيرج منه الشعاع

البيت الثاين مضيئاً واألول مظلماً وإن مل يكن هناك حائل كالبيت  ويدخل بيتاً آخر ويبسط الشعاع على أرضه يرى
الذي ال كوة له فإنه ال يضيء فإذا حصلت األمور الثالثة يستنري البيت وإال فال تتحقق الظلمة بفقد أي أمر كان 

  من األمور الثالثة
  إِنْ أَنتَ إِالَّ َنذِيٌر

ء َوَما أَنَت بُِمْسِمعٍ مَّن ِفى الْقُُبورِ وفيه احتمال معنيني األول أن يكون املراد بيان مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمن َيَشا
كون الكفار بالنسبة إىل مساعهم كالم النيب والوحي النازل عليه دون حال املوتى فإن اهللا يسمع املوتى والنيب ال 

سمعون من النيب والثاين أن يكون املراد تسلية يسمع من مات وقرب فاملوتى سامعون من اهللا والكفار كاملوتى ال ي
فإنه ملا بني له أنه ال ينفعهم وال يسمعهم قال له هؤالء ال يسمعهم إال اهللا فإنه يسمع ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

  من يشاء ولو كان صخرة صماء وأما أنت فال تسمع من يف القبور فما عليك من حساهبم من شيء
  أَنَت إِالَّ َنِذيٌر بياناً للتسلية مث قال تعاىل إِنْ

  إِنَّآ أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبشِرياً وََنِذيراً َوإِن مِّْن أُمَّةٍ  إِالَّ َخالَ ِفيَها َنِذيٌر
ن تلقاء نفسه إمنا هو نذير مث قال تعاىل إِنَّا أَْرَسلَْناَك بِالَْحّق َبشًِريا وََنِذيًرا ملا قال إِنْ أَنَت إِالَّ َنِذيٌر بني أنه ليس نذيراً م

  بإذن اهللا وإرساله
الً مث قال تعاىل َوإِن ّمْن أُمَّةٍ  إِالَّ َخالَ ِفيَها َنِذيرٌ تقريراً ألمرين أحدمها لتسلية قلبه حيث يعلم أن غريه كان مثله حمتم

  عى ما ادعاه الرسل ويقررهلتأذي القوم وثانيهما إلزام القوم قبوله فإنه ليس بدعاً من الرسل وإمنا هو مثل غريه يد
  الُْمنِريِ َوإِن ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم َجآءَْتُهْم ُرُسلُُهم بِالَْبيِّنَاِت َوبِالزُُّبرِ َوبِالِْكتَابِ



  لَْبّينَاِت َوبِالزُُّبرِ َوبِالِْكتَابِ الُْمنِريِوقوله تعاىل َوإِن ُيكَذُّبوَك فَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم َجاءْتُهْم ُرُسلُُهم بِا
يعين أنت جئتهم بالبينة والكتاب فكذبوك وآذوك وغريك أيضاً أتاهم مبثل ذلك وفعلوا هبم ما فعلوا بك وصربوا 
مداً على ما كذبوا فكذلك نلزمهم بأن من تقدم من الرسل مل يعلم كوهنم رسالً إال باملعجزات البينات وقد آتيناها حم

َوبِالزُُّبرِ َوبِالِْكتَابِ الُْمنِريِ والكل آتيناها حممداً فهو رسول مثل الرسل يلزمهم قبوله كما ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
لزم قبول موسى وعيسى عليهم السالم أمجعني وهذا يكون تقريراً مع أهل الكتاب واعلم أنه تعاىل ذكر أموراً ثالثة 

رسول فال بد له من معجزة وهي أدىن الدرجات مث قد ينزل عليه كتاب يكون فيه أوهلا البينات وذلك ألن كل 
مواعظ وتنبيهات وإن مل يكن فيه نسخ وأحكام مشروعة شرعاً ناسخاً ومن ينزل عليه مثله أعلى مرتبة ممن ال ينزل 

  عليه ذلك وقد تنسخ شريعته الشرائع وينزل عليه كتاب فيه أحكام على وفق

ومن يكون كذلك فهو من أويل العزم فقال الرسل تبني رسالتهم بالبينات وإن كانوا أعلى مرتبة احلكمة اإلهلية 
فبالزبر وإن كانوا أعلى فبالكتاب والنيب آتيناه الكل فهو رسول أشرف من الكل لكون كتابه أمت وأكمل من كل 

  كتاب
  ثُمَّ أََخذُْت الَِّذيَن كَفَرُواْ فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ

  تعاىل ثُمَّ أََخذُْت الَِّذيَن كَفَُرواْ فَكَْيَف كَانَ َنكِريِمث قال 
أي من كذب بالكتاب املنزل من قبل وبالرسول املرسل أخذه اهللا تعاىل فكذلك من يكذب بالنيب عليه السالم وقوله 

  ر من االستئصالفَكَْيَف كَانَ َنِكريِ سؤال للتقرير فإهنم علموا شدة إنكار اهللا عليهم وإتيانه باألمر املنك
الِ ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر مُّْخَتِلفٌ أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَنَزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَأَخَْرْجَنا بِهِ ثََمرَاٍت مُّْخَتِلفاً أَلْوَاُنَها َوِمَن الْجَِب

  أَلَْواُنَها َوغََرابِيُب ُسوٌد
  ِمَن السََّماء َماء فَأَْخَرْجَنا بِِه ثَمََراٍت مُّْخَتِلفاً أَلْوَاُنهَا مث قال تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَنَزلَ

  وهذا استدالل بدليل آخر على وحدانية اهللا وقدرته ويف تفسريها مسائل
املسألة األوىل ذكر هذا الدليل على طريقة االستخبار وقال أَلَْم َتَر وذكر الدليل املتقدم على طريقة األخبار وقال 

ُه الَِّذى أَْرَسلَ الّرَياَح وفيه وجهان األول أن انزال املاء أقرب إىل النفع واملنفعة فيه أظهر فإنه ال خيفى على أحد َواللَّ
يف الرؤية أن املاء منه حياة األرض فعظم داللته باالستفهام ألن االستفهام الذي للتقرير ال يقال إال يف الشيء الظاهر 

وهو خفي جداً فقال له غريه أين هو فإنه يقول له يف املوضع الفالين فإن مل يره يقول  جداً كما أن من أبصر اهلالل
له احلق معك إنه خفي وأنت معذور وإذا كان بارزاً يقول له أما تراه هذا هو ظاهراً والثاين وهو أنه ذكره بعدما قرر 

ه أنت صرت بصرياً مبا ذكرناه ومل يبق لك املسألة بدليل آخر وظهر مبا تقدم للمدعو بصارة بوجوه الدالالت فقال ل
  عذر أال ترى هذه اآلية

وفيه حكمة وهي أن اهللا تعاىل ملا ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية املخاطب من هو حيتمل وجهني أحدمها النيب 
يد ومنعهم من ذكر الدالئل ومل تنفعهم قطع الكالم معهم والتفت إىل غريهم كما أن السيد إذا نصح بعض العب

الفساد وال ينفعهم اإلرشاد يقول لغريه امسع وال تكن مثل هذا ويكرر معه ما ذكره مع األول ويكون فيه إشعار بأن 
األول فيه نقيصة ال يستأهل للخطاب فيتنبه له ويدفع عن نفسه تلك النقيصة واآلخر أن ال خيرج إىل كالم أجنيب 

  ع األول كالماً آخر فيترك التفكر فيما كان فيه من النصيحةعن األول بل يأيت مبا يقاربه لئال يسم
املسألة الثالثة هذا استدالل على قدرة اهللا واختياره حيث أخرج من املاء الواحد ممرات خمتلفة وفيه لطائف األوىل 

نَزلَ فإن كان جاهالً يقول قال أنزل وقال أخرجنا وقد ذكرنا فائدته ونعيدها فنقول قال اهللا تعاىل امل تََرى أَنَّ اللََّه أَ



نزول املاء بالطبع لثقله فيقال له فاإلخراج ال ميكنك أن تقول فيه إنه بالطبع فهو بإرادة اهللا فلما كان ذلك أظهر 
أسنده إىل املتكلم ووجه آخر هو أن اهللا تعاىل ملا قال أَنَّ اللََّه أَنَزلَ علم اهللا بدليل وقرب املتفكر فيه إىل اهللا تعاىل 

  صار من احلاضرين فقال له أخرجنا لقربه ووجه ثالثف

اإلخراج أمت نعمة من اإلنزال ألن اإلنزال لفائدة اإلخراج فأسند األمت إىل نفسه بصيغة املتكلم وما دونه بصيغة 
  الغائب

  لََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء إِنَّ اللََّه َعزِيٌز غَفُوٌرَوِمَن النَّاسِ َوالدََّوآبِّ َواالٌّ ْنَعامِ ُمْخَتِلٌف أَلَْواُنُه كَذَِلَك إِنََّما َيْخَشى ال
وَالدََّواّب َواالْْنَعامِ اللطيفة الثانية قال تعاىل َوِمَن الْجَِبالِ ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر مُّْخَتِلٌف أَلْواُنَها َوغَرَابِيبُ ُسوٌد َوِمَن النَّاسِ 

  ُمْخَتِلٌف أَلْواُنُه كَذَِلَك
قال اختالف الثمرات الختالف البقاع أال ترى أن بعض النباتات ال تنبت ببعض البالد كالزعفران وغريه  كأن قائالً

فقال تعاىل اختالف البقاع ليس إال بإرادة اهللا وإال فلم صار بعض اجلبال فيه مواضع محر ومواضع بيض واجلدد مجع 
الِ ما تقديرها نقول هي حتتمل وجهني أحدمها أن تكون جدة وهي اخلطة أو الطريقة فإن قيل الواو يف َوِمَن الْجَِب

لالستئناف كأنه قال تعاىل وأخرجنا باملاء مثرات خمتلفة األلوان ويف األشياء الكائنات من اجلبال جدد بيض دالة على 
بال قال القدرة رادة على من ينكر اإلرادة يف اختالف ألوان الثمار ثانيهما أن تكون للعطف تقديرها وخلق من اجل

الزخمشري أراد ذو جدد واللطيفة الثالثة ذكر اجلبال ومل يذكر األرض كما قال يف موضع آخر َوِفى االْْرضِ ِقطَعٌ 
مَُّتَجاوِراٌت مع أن هذا الدليل مثل ذلك وذلك ألن اهللا تعاىل ملا ذكر يف األول أَْخَرْجَنا بِِه ثَمََراٍت كان نفس إخراج 

مث زاد عليه بياناً وقال خمتلفاً كذلك يف اجلبال يف نفسها دليل للقدرة واإلرادة ألن كون  الثمار دليالً على القدرة
اجلبال يف بعض نواحي األرض دون بعضها واالختالف الذي يف هيئة اجلبل فإن بعضها يكون أخفض وبعضها أرفع 

دالة باختالف ألواهنا كما أن إخراج  دليل القدرة واالختيار مث زاده بياناً وقال جدد بيض أي مع داللتها بنفسها هي
  الثمرات يف نفسها دالئل واختالف ألواهنا دالئل

املسألة الرابعة خمتلف ألواهنا الظاهر أن االختالف راجع إىل كل لون أي بيض خمتلف ألواهنا ومحر خمتلف ألواهنا ألن 
اجلص وكذلك األمحر ولو كان  األبيض قد يكون على لون اجلص وقد يكون على لون التراب األبيض دون بياض

املراد أن البيض واحلمر خمتلف األلوان لكان جمرد تأكيد واألول أوىل وعلى هذا فنقول مل يذكر خمتلف ألواهنا بعد 
البيض واحلمر والسود بل ذكره بعد البيض واحلمر وأخر السود الغرابيب ألن األسود ملا ذكره مع املؤكد وهو 

  ة السواد فال يكون فيه اختالفالغرابيب يكون بالغاً غاي
املسألة اخلامسة قيل بأن الغربيب مؤكد لألسود يقال أسود غربيب واملؤكد ال جييء إال متأخراً فكيف جاء غرابيب 

سود نقول قال الزخمشري غرابيب مؤكد لذي لون مقدر يف الكالم كأنه تعاىل قال سواد غرابيب مث أعاد السود 
يادة التأكيد ألنه تعاىل ذكره مضمراً ومظهراً ومنهم من قال هو على التقدمي والتأخري مرة أخرى وفيه فائدة وهي ز

مث قال تعاىل َوِمَن النَّاسِ وَالدََّواّب وَاالْنَْعامِ استدالالً آخر على قدرته وإرادته وكأن اهللا تعاىل قسم دالئل اخللق يف 
  العامل الذي حنن فيه وهو عامل املركبات قسمني حيوان

ري حيوان وغري احليوان إما نبات وإما معدن والنبات أشرف وأشار إليه بقوله فَأَخَْرْجَنا بِهِ ثََمرَاٍت مث ذكر املعدن وغ
بقوله َوِمَن الْجِبَالِ مث ذكر احليوان وبدأ باألشرف منها وهو اإلنسان فقال َوِمَن النَّاسِ مث ذكر الدواب ألن منافعها 

يف األكل منها أو ألن الدابة يف العرف تطلق على الفرس وهو بعد اإلنسان أشرف من  يف حياهتا واألنعام منفعتها



  غريه وقوله مُّْخَتِلٌف أَلَْواُنُه فذكر لكون اإلنسان من مجلة املذكورين وكون التذكري أعلى وأوىل
ى درجة من العابد ألن اخلشية بقدر معرفة املخشي والعامل يعرف اهللا فيخافه ويرجوه وهذا دليل على أن العامل أعل

م ال اهللا تعاىل قال إِنَّ أَكَْرَمكُْم َعنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم فبني أن الكرامة بقدر التقوى والتقوى بقدر العلم فالكرامة بقدر العل
َه َعزِيٌز بقدر العمل نعم العامل إذا ترك العمل قدح ذلك يف علمه فإن من يراه يقول لو علم لعمل مث قال تعاىل إِنَّ اللَّ

غَفُوٌر ذكر ما يوجب اخلوف والرجاء فكونه عزيزاً ذا انتقام يوجب اخلوف التام وكونه غفوراً ملا دون ذلك يوجب 
  الرجاء البالغ وقراءة من قرأ بنصب العلماء ورفع اهللا معناها إمنا يعظم ويبجل

  َوأَنفَقُواْ ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِّراً َوَعالَنَِيةً  َيْرُجونَ ِتَجاَرةً  لَّن َتُبوَر إِنَّ الَِّذيَن َيْتلُونَ ِكتَاَب اللَِّه َوأَقَاُمواْ الصَّلَواةَ 
  مث قال تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َيْتلُونَ ِكَتاَب اللَِّه

َتابَ ملا بني العلماء باهللا وخشيتهم وكرامتهم بسبب خشيتهم ذكر العاملني بكتابا اهللا العاملني مبا فيه وقوله َيْتلُونَ ِك
  اللَِّه إشارة إىل الذكر

  وقوله تعاىل َوالَِّذيَن يَُمّسكُونَ إشارة إىل العمل البدين
لب وقوله َوأَْنفَقُواْ ِممَّا َرَزقَْناُهْم إشارة إىل العمل املايل ويف اآليتني حكمة بالغة فقوله إمنا يغشى اهللا إشارة إىل عمل الق

إىل عمل اللسان وقوله وَالَِّذيَن َصَبرُواْ اْبِتَغاء َوْجِه َربّهِْم إشارة إىل عمل اجلوارح مث إن وقوله إِنَّ الَِّذيَن َيْتلُونَ إشارة 
هذه األشياء الثالثة متعلقة جبانب تعظيم اهللا والشفقة على خلقه ألنا بينا أن من يعظم ملكاً إذا رأى عبداً من عباده 

ظيم وإىل هذا أشار بقوله عبدي مرضت فما عدتين فيقول العبد يف حاجة يلزمه قضاء حاجته وإن هتاون فيه خيل بالتع
  كيف مترض وأنت رب

العاملني فيقول اهللا مرض عبدي فالن وما زرته ولو زرته لوجدتين عنده يعين التعظيم متعلق بالشفقة فحيث ال شفقة 
  على خلق اهللا ال تعظيم جلانب اهللا

اق كيفما يتهيأ فإن هتيأ سراً فذاك ونعم وإال فعالنية وال مينعه ظنه أن وقوله تعاىل سِّرا َوَعالَنَِيةً  حث على اإلنف
يكون رياء فإن ترك اخلري خمافة أن يقال فيه إنه مراء عني الرياء وميكن أن يكون املراد بقوله سِّرا أي صدقة َوَعالَنَِيةً  

  أي زكاة فإن اإلعالن بالزكاة كاإلعالن بالفرض وهو مستحب
ُجونَ ِتَجاَرةً  لَّن َتُبوَر إشارة إىل اإلخالص أي ينفقون ال ليقال إنه كرمي وال لشيء من األشياء غري وقوله تعاىل يَْر

  وجه اهللا فإن غري اهللا بائر والتاجر فيه جتارته بائرة
  ِلُيَوفَِّيُهمْ أُجُوَرُهْم وََيزِيَدُهم مِّن فَْضِلِه إِنَُّه غَفُوٌر َشكُوٌر

ْم أُُجورَُهْم أي ما يتوقعونه ولو كان أمراً بالغ الغاية َوَيزِيُدُهْم فَْضِلِه أي يعطيهم ما مل خيطر بباهلم وقوله تعاىل ِلُيَوفّيَُه
عند العمل وحيتمل أن يكون يزيدهم النظر إليه كما جاء يف تفسري الزيادة إِنَُّه غَفُوٌر عند إعطاء األجور َشكُورٍ عند 

  إعطاء الزيادة
  إِلَْيَك ِمَن الِْكتَابِ ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه إِنَّ اللََّه بِِعَباِدِه لََخبٌِري َبصٌِريَوالَِّذى أَْوَحيَْنآ 

  مث قال تعاىل َوالَِّذى أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِمَن الِْكتَابِ ُهَو الْحَقُّ
َواللَُّه الَِّذى أَْرَسلَ الرياح وقوله وَاللَُّه َخلَقَكُْم ملا بني األصول األول وهو وجود اهللا الواحد بأنواع الدالئل من قوله 

الَْحقُّ وأيضاً  وقوله أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَنَزلَ ذكر األصل الثاين وهو الرسالة فقال َوالَِّذى أَْوَحيَْنا إِلَْيَك ِمَن الِْكتَابِ ُهَو
َوالَِّذى أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِمَن الِْكَتابِ ُهَو الَْحقُّ تقريراً ملا بني من  كأنه قد ذكر أن الذين يتلون كتاب اهللا يوفيهم اهللا فقال

  األجر والثواب يف تالوة كتاب اهللا فإنه حق وصدق فتاليه حمق وحمقق ويف تفسريها مسائل



مري أو الوايل وعلى املسألة األوىل قوله ّمَن الِْكتَابِ حيتمل أن يكون البتداء الغاية كما يقال أرسل إىل كتاب من األ
هذا فالكتاب مبكن أن يكون املراد منه اللوح احملفوظ يعين الذي أوحينا من اللوح احملفوظ إليك حق وميكن أن 

يكون املراد هو القرآن يعين اإلرشاد والتبيني الذي أوحينا إليك من القرآن وحيتمل أن يكون للبيان كما يقال أرسل 
  لةإىل فالن من الثياب والقماش مج

املسألة الثانية قوله ُهَو الَْحقُّ آكد من قول القائل الذي أوحينا إليك حق من وجهني أََحُدُهَما أن تعريف اخلرب يدل 
على أن األمر يف غاية الظهور ألن اخلرب يف األكثر يكن نكرة ألن اإلخبار يف الغالب يكون إعالماً بثبوت أمر ال 

قولنا زيد قام فإن السامع ينبغي أن يكون عارفاً بزيد وال يعلم قيامه فيخرب به معرفة للسامع به ألمر يعرفه السامع ك
فإذا كان اخلرب أيضاً معلوماً فيكون األخبار للتنبيه فيعرفان بالالم كقولنا زيد العامل يف هذه املدينة إذا كان علمه 

  مشهوراً
ة لكونه حقاً ألن احلق إذا ال خالف بينه وبني كتب اهللا يكون املسألة الثالثة قوله ُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه حال مؤكد

ملا مل يكن قارئاً ) صلى اهللا عليه وسلم ( خالياً عن احتمال البطالن ويف قوله مصدقاً تقرير لكونه وحياً ألن النيب 
  أهنم كانواكاتباً وأتى ببيان ما يف كتب اهللا ال يكون ذلك إال من اهللا تعاىل وجواب عن سؤال الكفار وهو 

يقولون بأن التوراة ورد فيها كذا واإلجنيل ذكر فيه كذا وكانوا يفترون من التثليث وغريه وكانوا يقولون بأن 
القرآن فيه خالف ذلك فقال التوراة واإلجنيل مل يبق هبما وثوق بسبب تغيريكم فهذا القرآن ما ورد فيه إن كان يف 

يكن فيه ويكون فيه خالف فهو ليس من التوراة فالقرآن مصدق للتوراة التوراة فهو حق وباق على ما نزل وإن مل 
وفيه وجه آخر وهو أن يقال إن هذا الوحي مصدق ملا تقدم ألن الوحي لو مل يكن وجوده لكذب موسى وعيسى 

 علم جواز) صلى اهللا عليه وسلم ( عليهما السالم يف إنزال التوراة واإلجنيل فإذا وجد الوحي ونزل على حمد 
وصدق به ما تقدم وعلى هذا ففيه لطيفة وهي أنه تعاىل جعل القرآن مصدقاً ملا مضى مع أن ما مضى أيضاً مصدق 

ومل جيعل ما تقدم ) صلى اهللا عليه وسلم ( له ألن الوحي إذا نزل على واحد جاز أن ينزل على غريه وهو حممد 
  ا تقدم فال بد معه من معجزة تصدقهمصدقاً للقرآن كونه معجزة يكفي يف تصديقه بأنه وحي وأما م

 واهللا املسألة الرابعة قوله إِنَّ اللََّه بِعَِباِدِه لََخبِريٌ َبِصٌري فيه وجهان أََحُدُهَما أنه تقرير لكونه هو احلق ألنه وحي من اهللا
وثانيهما أن يكون جواباً خبري عامل بالبواطن بصري عامل بالظواهر فال يكون باطالً يف وحيه ال يف الباطن وال يف الظاهر 

ملا كانوا يقولونه إنه مل مل ينزل على رجل عظيم فيقال إن اهللا بعباده خلبري يعلم بواطنهم وبصري يرى ظواهرهم فاختار 
  حممداً عليه السالم ومل خيتر غريه فهو أصلح من الكل

نُْهْم ظَاِلٌم لِّنَفِْسِه َوِمْنُهْم مُّقَْتِصٌد َوِمنُْهْم سَابٌِق بِالَْخْيرَاِت بِإِذُنِ اللَِّه ذَِلكَ ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْكتَاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا فَِم
  ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري

مُّقَْتِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق بِالَْخيْراتِ  مث قال تعاىل ثُمَّ أَْوَرثَْنا الْكَِتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَبادَِنا فَِمْنُهْم ظَاِلٌم لّنَفِْسِه َوِمنُْهْم
بِإِذُِن اللَِّه اتفق أكثر املفسرين على أن املراد من الكتاب القرآن وعلى هذا فالذين اصطفيناهم الذين أخذوا بالكتاب 

ا أخرب بدخوهلم وهم املؤمنون والظامل واملقتصد والسابق كلهم منهم ويدل عليه قوله تعاىل َجنَّاُت َعْدنٍ َيْدُخلُوَنَه
اجلنة وكلمة ثُمَّ أَْوَرثَْنا أيضاً تدل عليه ألن اإليراث إذا كان بعد اإلحياء وال كتاب بعد القرآن فهو املوروث 

واإليراث املراد منه اإلعطاء بعد ذهاب من كان بيده املعطى وحيتمل أن يقال املراد من الكتاب هو جنس الكتاب 
ُرُسلُُهم بِالَْبّينَاِت َوبِالزُُّبرِ َوبِالْكَِتابِ الُْمنِريِ واملعىن على هذا إنا أعطينا الكتاب الذين كما يف قوله تعاىل َجاءْتُهْم 

اصطفينا وهم األنبياء ويدل عليه أن لفظ املصطفى على األنبياء إطالقه كثري وال كذلك على غريهم ألن قوله ّمْن 



فة إليه مث إن املصطفني منهم أشرف منهم وال يليق مبن يكون أشرف ِعَباِدَنا دل على أن العباد أكابر مكرمون باإلضا
من الشرفاء أن يكون ظاملاً مع أن لفظ الظامل أطلقه اهللا يف كثري من املواضع على الكافر ومسي الشرك ظلماً وعلى 

اِلٌم وهو املسيء َوِمنُْهْم الوجه األول الظاهر بني معناه آتينا القرآن ملن آمن مبحمد وأخذوه منه وافترقوا فَِمْنُهْم ظَ
مُّقَْتِصٌد وهو الذي خلط عمالً صاحلاً وآخر سيئاً َوِمْنُهمْ َسابٌِق بِالَْخيْراِت وهو الذي أخلص العمل هللا وجرده عن 
السيئات فإن قال قائل كيف قال يف حق من ذكر يف حقه أنه من عباده وأنه مصطفى إنه ظامل مع أن الظامل يطلب 

  كثري من املواضع فنقول املؤمن عند املعصية يضع على الكافر يف

ال يزين الزاين ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( نفسه يف غري موضعها فهو ظامل لنفسه حال املعصية وإليه اإلشارة بقوله 
) ظاملنا مغفور له ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ويصحح هذا قول عمر رضي اهللا عنه عن النيب ) حني يزين وهو مؤمن 

قال آدم عليه السالم مع كونه مصطفى َربََّنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا وأما الكافر فيضع قلبه الذي به اعتبار اجلسد يف غري و
موضعه فهو ظامل على اإلطالق وأما قلب املؤمن فمطمئن باإلميان ال يضعه يف غري التفكر يف آالء اهللا وال يضع فيه 

ال كثرية أحدها الظامل هو الراجح السيئات واملقتصد هو الذي تساوت سيئاته غري حمبة اهللا ويف املراتب الثالث أقو
وحسناته والسابق هو الذي ترجحت حسناته ثانيها الظامل هو الذي ظاهره خرب من باطنه واملقتصد من تساوي 

صد هو املوحد الذي ظاهره وباطنه والسابق من باطنه خري ثالثها الظامل هو املوحد بلسانه الذي ختالفه جوارحه واملقت
مينع جوراحه من املخالفة بالتكليف والسابق هو املوحد الذي ينسيه التوحيد عن التوحيد ورابعها الظامل صاحب 

الكبرية واملقتصد صاحب الصغرية والسابق املعصوم خامسها الظامل التايل للقرآن غري العامل به والعامل مبوجبه 
ايل العامل العامل سادسها الظامل اجلاهل واملقتصد املتعلم والسابق العامل سابعها الظامل واملقتصد التايل العامل والسابق الت

أصحاب املشأمة واملقتصد أصحاب امليمنة والسابق السابقون املقربون ثامنها الظامل الذي حياسب فيدخل النار 
عها الظامل املصر على املعصية واملقتصد الذي حياسب فيدخل اجلنة والسابق الذي يدخل اجلنة من غري حساب تاس

واملقتصد هو النادم والتائب والسابق هو املقبول التوبة عاشرها الظامل الذين أخذ القرآن ومل يعمل به واملقتصد الذي 
عمل به والسابق الذي أخذه وعمل به وبني للناس العمل به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكمل واملقتصد كامل 

ار هو أن الظامل من خالف فترك أوامر اهللا وارتكب مناهيه فإنه واضع للشيء يف غري موضعه والظامل ناقص واملخت
واملقتصد هو اجملتهد يف ترك املخالفة وإن مل يوفق لذلك وندر منه ذنب وصدر عنه إمث فإنه اقتصد واجتهد وقصد 

اللَِّه أي اجتهد ووفق ملا اجتهد فيه وفيما  احلق والسابق هو الذي مل خيالف بتوفيق اهللا ويدل عليه قوله تعاىل بِإِذُِن
اجتهد فهو سابق باخلري يقع يف قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس واملقتصد يقع يف قلبه فتردده النفس والظامل تغلبه 
النفس ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس األمارة وأمرته فأطاعها ظامل ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى 

املقصد ومن قهر نفسه فهو السابق وقوله ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري حيتمل وجوهاً أحدها التوفيق املدلول عليه  فهو
 بقوله بِإِذُِن اللَِّه ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري ثانيها السبق باخلريات هو الفضل الكبري ثالثها اإليراث فضل كبري هذا على

تفسري أما الوجه اآلخر وهو أن يقال ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْكَتابَ أي جنس الكتاب كما قال تعاىل الوجه املشهور من ال
د اإلحياء إىل َجاءتُْهْم ُرُسلُُهم بِالْبَّيَناِت وَبِالزُُّبرِ وَبِالِْكتَابِ الُْمنِريِ يرد عليه أسئلة أحدمها مث للتراخي وإيتاء الكتاب بع

مل يكن فما املراد بكلمة مث نقول معناه إن اهللا خبري بصري خربهم وأبصرهم مث أورثهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
الكتاب كأنه قال تعاىل إنا علمنا البواطن وأبصرنا الظواهر فاصطفينا عباداً ثُمَّ أُمُّ الِْكتَابِ ثانيها كيف يكون من 

بل املعىن إن الذي أوحينا إليك هو احلق وأنت  األنبياء ظامل لنفسه نقول منهم غري راجع إىل األنبياء املصطفني
املصطفى كما اصطفينا رسالً وآتيناهم كتباً ومنهم أي من قومك ظامل كفر بك ومبا أنزل إليك ومقتصد آمن بك 



ومبا إنزل إليك ومقتصد آمن بك ومل يأت جبميع ما أمرته به وسابق آمن وعمل صاحلاً وثالثها قوله َجنَّاُت َعْدٍن 
وَنَها الداخلون هم املذكورون وعلى ما ذكرمت ال يكون الظامل داخالً نقول الداخلون هم السابقون وأما َيْدُخلُ

  املقتصد فأمره موقوف أو هو يدخل النار أو ال مث يدخل اجلنة والبيان ألول

  َب َعنَّا الَْحزَنَاألمر ال ملا بعده ويدل عليه قوله ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ وقوله أَذَْه
  َجنَّاُت َعْدنٍ َيْدُخلُوَنَها ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ َولُْؤلُؤاً وَِلَباسُُهْم ِفيَها َحرِيٌر

  رِيٌرمث قال َجنَّاُت َعْدنٍ َيْدُخلُوَنَها ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ َولُْؤلُؤاً َولَِباسُُهْم ِفيَها َح
ويف الداخلني وجوه أحدها األقسام الثالثة وهي على قولنا أن الظامل واملقتصد والسابق أقسام املؤمنني والثاين الذين 

يتلون كتاب اهللا والثالث هم السابقون وهو أقوى لقرب ذكرهم وألنه ذكر إكرامهم بقوله ُيَحلَّْونَ فاملكرم هو 
  السابق وعلى هذا فيه أحباث

الفاعل على الفعل وتأخري املفعول عنه موافق لترتيب املعىن إذا كان املفعول حقيقياً كقولنا اللََّه َخلََق  األول تقدمي
السََّماَواِت وقول القائل زيد بين اجلدار فإن اهللا موجود قبل كل شيء مث له فعل هو اخللق مث حصل به املفعول وهو 

ئه وإذا مل يكن املفعول حقيقياً كقولنا زيد دخل الدار وضرب السموات وكذلك زيد قبل البناء مث اجلدار من بنا
عمراً فإن الدار يف احلقيقة ليس مفعوالً للداخل وإمنا فعل من أفعال حتقق بالنسبة إىل الدار وكذلك عمرو فعل من 

يعاد املفعول أفعال زيد تعلق به فسمى مفعوالً ال حيصل هذا الترتيب ولكن األصل تقدمي الفاعل على املفعول وهلذا 
املقدم بالضمري تقول عمراً ضربه زيد فتوقعه بعد الفعل باهلاء العائدة إليه وحينئذ يطول الكالم فال خيتاره احلكيم إال 
لفائدة فما الفائدة يف تقدمي اجلنات على الفعل الذي هو الدخول وإعادة ذكر باهلاء يف يدخلوهنا وما الفرق بني هذا 

ا جنات عدن نقول السامع إذا علم أن له مدخالً من املداخل وله دخول ومل يعلم عني وبني قول القائل يدخلوهن
املدخل فإذا قيل له أنت تدخل فإىل أن يسمع الدار أو السوق يبقى متعلق القلب بأنه يف أي املداخل يكون فإذا قيل 

دخوالً يعلم الدخول فال يبقى له  له دار زيد تدخلها فبذكر الدار يعلم مدخله ومبا عنده من العلم السابق إن له
توقف وال سيما اجلنة والنار فإن بين املدخلني بوناً بعيداً الثاين قوله ُيَحلَّْونَ ِفيَها إشارة إىل سرعة الدخول فإن 

جبمع التحلية لو وقعت خارجاً لكان فيه تأخري الدخول فقال َيْدُخلُونََها وفيها تقع حتليتهم الثالث قوله ِمْن أََساوَِر 
اجلمع فإنه مجع أسورة وهي مجع سوار وقوله َوِلبَاسُُهْم ِفيَها حَرِيٌر ليس كذلك ألن اإلكثار من اللباس يدل على 
حاجة من دفع برد أو غريه واإلكثار من الزينة ال يدل إال على الغىن الرابع ذكر األساور من بني سائر احللي يف 

واْ أََساوَِر ِمن ِفضَّةٍ  وذلك ألن التحلي مبعنيني أحدمها إظهار كون املتحلي غري كثري من املواضع منها قوله تعاىل َوُحلُّ
مبتذل يف األشغال ألن التحلي ال يكون حالة الطبخ والغسل وثانيهما إظهار االستغناء عن األشياء وإظهار القدرة 

تحلي باجلواهر والآلىلء يدل على على األشياء وذلك ألن التحلي إما بالآلىلء واجلواهر وإما بالذهب والفضة وال
أن املتحلي ال يعجز عن الوصول إىل األشياء الكبرية عند احلاجة حيث يعجز عن الوصول إىل األشياء القليلة 

الوجود ال حلاجة والتحلي بالذهب والفضلة يدل على أنه غري حمتاج حاجة أصلية وإال لصرف الذهب والفضة إىل 
ول األساور حملها األيدي وأكثر األعمال باليد فإهنا للبطش فإذا حليت باألساور علم دفع احلاجة إذا عرفت هذا فنق

  الفراغ والذهب واللؤلؤ إشارة إىل النوعني اللذين منهما احللي

  َوقَالُواْ الْحَْمُد للَِّه الَِّذى أَذَْهَب َعنَّا الْحََزنَ إِنَّ رَبََّنا لََغفُوٌر َشكُوٌر
  الَْحْمُد للَِّه الَِّذى أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ إِنَّ َربََّنا لََغفُوٌر َشكُوٌر مث قال تعاىل َوقَالُواْ



يف احلزن أقوال كثرية واألوىل أن يقال املراد إذهاب كل حزن واأللف والالم للجنس واستغراقه وإذهاب احلزن 
وداً بسببه وإن حصل ومل يدم لكان حبصول كل ما ينبغي وبقائه دائماً فإن شيئاً منه لو مل حيصل لكان احلزن موج

احلزن غري ذاهب بعد بسبب زواله وخوف فواته وقوله إِنَّ َربََّنا لََغفُورٌ َشكُوٌر ذكر اهللا عنهم أموراً كلها تفيد 
ال الكرامة من اهللا األول احلمد فإن احلامد مثاب الثاين قوهلم ربنا فإن اهللا مل يناد هبذا اللفظ إال واستجاب هلم اللهم إ

أن يكون املنادي قد ضيع الوقت الواجب أو طلب ما ال جيوز كالرد إىل الدنيا من اآلخرة الثالث قوهلم غَفُوٌر الرابع 
قوهلم َشكُورٍ والغفور إشارة إىل ما غفر هلم يف اآلخرة مبا وجد هلم من احلمد يف الدنيا والشكور إشارة إىل ما 

  خرة من احلمديعطيهم ويزيد هلم بسبب ما وجد هلم يف اآل
  الَِّذى أََحلََّنا دَاَر الُْمقَاَمةِ  ِمن فَْضِلِه الَ َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوالَ َيَمسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب

م مث قال تعاىل الَِّذى أََحلََّنا دَاَر الُْمقَاَمةِ  ِمن فَْضِلِه أي دار اإلقامة ملا ذكر اهللا سرورهم وكرامتهم بتحليتهم وإدخاهل
نات بني سرورهم ببقائهم فيها وأعلمهم بدوامها حيث قالوا الَِّذى أََحلََّنا دَاَر الُْمقَاَمةِ  أي اإلقامة واملفعول رمبا اجل

جييء للمصدر من كل باب يقال ما له معقول أي عقل وقال تعاىل ُمْدَخلَ ِصْدقٍ وقال تعاىل َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُممَزَّقٍ 
ج وذلك ألن املصدر هو املفعول يف احلقيقة فإنه هو الذي فعل فجاز إقامة املفعول وكذلك مستخرج لالستخرا

مقامه ويف قوله دَاَر الُْمقَاَمةِ  إشارة إىل أن الدنيا منزلة ينزهلا املكلف ويرحتل عنها إىل منزلة القبور ومنها إىل منزلة 
نزلة أخرى واجلنة دار املقامة وكذلك النار ألهلها العرصة اليت فيها اجلمع ومنها التفريق وقد تكون النار لبعضهم م

  وقوهلم ِمن فَْضِلِه أي حبكم وعده ال بإجياب من عنده
وقوله تعاىل الَ َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوالَ يََمسَُّنا ِفيَها لُغُوٌب اللغوب اإلعياء والنصب هو السبب لإلعياء فإن قال قائل 

ا َنَصٌب علم أنه الَ َيَمسُُّهْم ِفيَها لُُغوٌب وال ينفي املتكلم احلكيم السبب مث ينفي مسببه إذا بني أنه الَ َيَمسُُّهْم ِفيَه
حبرف العطف فال يقول القائل ال أكلت وال شبعت أو ال قمت وال مشيث والعكس كثري فإنه يقال ال شبعت وال 

ال ميسنا فيها إعياء وال مشقة فنقول ما قاله أكلت ملا أن نفي الشبع ال يلزمه إنتفاء األكل وسياق ما تقرر أن يقال 
اهللا يف غاية اجلاللة وكالم اهللا أجل وبيانه أمجل ووجه هو أنه تعاىل بني خمالفة اجلنة لدار الدنيا فإن الدنيا أماكنها على 

قسمني أحدمها موضع منس فيه املشاق واملتاعب كالرباري والصحاري والطرقات واألراضي واآلخر موضع يظهر 
  فيه اإلعياء كالبيوت واملنازل اليت يف

األسفار من اخلانات فإن من يكون يف مباشرة شغل ال يظهر عليه اإلعياء إال بعدما يستريح فقال تعاىل الَ َيَمسَُّنا ِفيَها 
 َنَصبٌ أي ليست اجلنة كاملواضع اليت يف الدنيا مظان املتاعب بل هي أفضل من املواضع اليت هي مواضع مرجع العي
فقال َوالَ َيَمسَُّنا ِفيَها لُُغوبٌ أي ال خنرج منها إىل مواضع نتعب ونرجع إليها فيمسنا فيها اإلعياء وقرىء لُغُوٌب بفتح 

الالم والترتيب على هذه القراءة ظاهر كأنه قال ال نتعب وال ميسنا ما يصلح لذلك وهذا ألن القوي السوي إذا 
أنه ما عمل شيئاً جلواز أنه عمل عمالً مل يكن بالنسبة إليه متعباً لوقته فإذا قال قال ما تعبت اليوم ال يفهم من كالمه 

ما مسين ما يصلح أن يكون متبعاً يفهم أنه مل يعمل شيئاً ألن نفس العمل قد يصلح أن يكون متعباً لضعيف أو متعباً 
ن الترتيب ظاهر كأنه قال ال بسبب كثرته واللغوب هو ما يغلب منه وقيل النصب التعب املمرض وعلى هذا فحس

  ميسنا مرض وال دون ذلك وهو الذي يعيا منه مباشرة
  ذَِلكَ َنْجزِى كُلَّ كَفُورٍَوالَِّذيَن كَفَُرواْ لَُهْم َناُر َجَهنَّمَ الَ ُيقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموُتواْ َوالَ ُيَخفَُّف َعْنُهْم مِّْن َعذَابَِها كَ

رُواْ لَُهْم َنارُ َجهَنََّم عطف على قوله إِنَّ الَِّذيَن َيْتلُونَ ِكَتابَ اللَِّه وما بينهما كالم يتعلق بالذين مث قال تعاىل َوالَِّذيَن كَفَ
يتلون كتاب اهللا على ما بينا وقوله َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُونََها قد ذكرنا أنه على بعض األقوال راجع إىل الَِّذيَن َيْتلُونَ 



  ِكَتاَب اللَِّه
  قال تعاىل ال يَقِْضى َعلَْيهِْم فََيُموتُواْ أي ال يسترحيون باملوت بل العذاب دائممث 

لدنيا وقوله تعاىل َوالَ ُيَخفَُّف َعْنُهْم ّمْن َعذَابَِها كَذَِلَك َنْجزِى كُلَّ كَفُورٍ أي النار وفيه لطائف األوىل أن العذاب يف ا
ويصري مزاجاً فاسداً متمكناً ال حيس به املعذب فقال عذاب نار اآلخرة  إن دام كثرياً يقتل فإن مل يقتل يعتاده البدن

ليس كعذاب الدنيا إما أن يفين وإما أن يألفه البدن بل هو يف كل زمان شديد واملعذب فيه دائم الثانية راعي 
ى األسباب وهو الترتيب على أحسن وجه وذلك ألن الترتيب أن ال ينقطع العذاب وال يفتر فقال ال ينقطع وال بأقو

 املوت حىت يتمنون املوت وال جيابون كما قال تعاىل َونَاَدْواْ ياَماِلُك َماِلَك ِليَقْضِ َعلَْيَنا رَبَُّك أي باملوت الثالثة يف
ملا  املعذبني اكتفى بأنه ال ينقص عذاهبم ومل يقل نزيدهم عذاباً ويف املثابني ذكر الزيادة بقوله وََيزِيَدُهم ّمن فَْضِلِه مث

  بني أن عذاهبم ال خيفف
َيَتذَكَُّر ِفيِه َمن َتذَكََّر َوَجآءَكُُم  َوُهْم َيصْطَرُِخونَ ِفيَها َربََّنآ أَْخرِجَْنا َنْعَملْ َصاِلحاً غَْيرَ الَِّذى كُنَّا َنعَْملُ أَوَلَْم ُنَعمِّْركُْم مَّا

  النَِّذيُر فَذُوقُواْ فََما ِللظَّاِلِمَني ِمن نَّصِريٍ
تعاىل َوُهْم َيْصطَرُِخونَ ِفيَها أي ال خيفف وإن اصطرخوا واضطربوا ال خيفف اهللا من عنده إنعاماً إىل أن يطلبوه  قال

  بل يطلبون وال جيدون واالصطراخ من الصراخ والصراخ صوت املعذب
هم كالم وفيه إشارة إىل أن إيالمهم وقوله تعاىل رَبََّنا أَْخرِْجَنا أي صراخهم هبذا أي يقولون رَبََّنا أَْخرِْجَنا ألن صراخ

  تعذيب ال تأديب وذلك ألن املؤدب إذا قال ملؤدبه ال أرجع إىل ما فعلت وبئسما

فعلت يتركه وأما املعذب فال وترتيبه حسن وذلك ألنه ملا بني أنه ال خيفف عنهم بالكلية وال يعفو عنهم بني أنه ال 
خيرج من غري سؤال فإذا طال لبثه تطلب اإلخراج من غري قطيعة  يقبل منهم وعداً وهذا ألن احملبوس يصري لعله

  على نفسه فإن مل يقده يقطع على نفسه قطيعة ويقول أخرجين أفعل كذا وكذا
واعلم أن اهللا تعاىل قد بني أن من يكون يف الدنيا ضاالً فهو يف اآلخرة ضال كما قال تعاىل َوَمن كَانَ ِفى َهاِذِه أَْعَمى 

  الْخَِرةِ  أَْعَمى مث إهنم مل يعلموا أن العود إىل الدنيا بعيد حمال حبكم اإلخبارفَُهَو ِفى ا
وعلى هذا قالوا َنْعَملْ َصاِلحاً جازمني من غري استعانة باهللا وال مثنوية فهي ومل يقولوا إن األمر بيد اهللا فقال اهللا هلم 

  كر فيه واإلتيان باإلميان واإلقبال على األعمالإذا كان اعتمادكم على أنفسكم فقد عمرناكم مقداراً ميكن التذ
وقوهلم غَْيَر الَِّذى كُنَّا َنعَْملُ إشارة إىل ظهور فساد عملهم وهلم وكأن اهللا تعاىل كما مل يهدهم يف الدنيا مل يهدهم يف 

ىل تضعيف اآلخرة فما قالوا ربنا زدت للمحسنني حسنات بفضلك ال بعلمهم وحنن أحوج إىل ختفيف العذاب منهم إ
الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظراً إىل فضلك وال تفعل بنا ما حنن أهله نظراً إىل عدلك وانظر إىل مغفرتك اهلاطلة 

وال تنظر إىل معذرتنا الباطلة وكما هدى اهللا املؤمن يف الدنيا هداه يف العقىب حىت دعاه بأقرب دعاء إىل اإلجابة وأثىن 
بة فقالوا احلمد هللا وقالوا ربنا غفور اعترافاً بتقصريهم شكور إقراراً بوصول ما مل خيطر عليه بأطيب ثناء عند اإلنا

َملْ صَاِلحاً بباهلم إليهم وقالوا أََحلََّنا دَاَر الُْمقَاَمةِ  ِمن فَْضِلِه أي ال عمل لنا بالنسبة إىل نعم اهللا وهم قالوا أَخْرِْجَنا َنْع
االعتراف بعجزهم عن اإلتيان مبا يناسب عظمته مث إنه تعاىل بن أنه آتاهم ما  إغماضاً يف حق تعظيمه وإعراضاً عن

كفاعل اخلري فيهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( يتعلق بقبول احملل من العمر الطويل وما يتعلق بالفاعل يف احملل فإن النيب 
  ومظهر السعادات

  َمن َتذَكََّر َوَجاءكُمُ النَّذِيُرفقال تعاىل أََو لَْم ُنَعّمرْكُْم مَّا َيَتذَكَُّر ِفيِه 
فإن املانع إما أن يكون فيهم حيث مل يتمكنوا من النظر فيما أنزل اهللا وإما أن يكون يف مرشدهم حيث مل يتل عليهم 



  ما يرشدهم
نة فما للظاملني الذين وضعوا مث قال تعاىل فَذُوقُواْ فََما ِللظَّاِلِمَني ِمن نَِّصريٍ وقوله فَذُوقُواْ إشارة إىل الدوام وهو أمر إها

أعماهلم وأقواهلم يف غري موضعها وأتوا باملعذرة يف غري وقتها من نصري يف وقت احلاجة ينصرهم قال بعض احلكماء 
مركباً وهو قوله فََما ِللظَّاِلِمَني ِمن نَِّصريٍ وقوله َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَنَصارٍ حيتمل أن يكون املراد من الظامل اجلاهل جهالً 

الذي يعتقد الباطل حقاً يف الدنيا َوَما لَُه ِمنُْهْم َنِصريٍ أي من علم ينفعه يف اآلخرة والذي يدل عليه هو أن اهللا تعاىل 
مسي الربهان سلطاناً كما قال تعاىل فَاُتواْ بُِسلْطَاٍن والسلطان أقوى ناصر إذ هو القوة أو الوالية وكالمها ينصر واحلق 

ن اهللا ال ينصره وليس غريه نصرياً فما هلم من نصري أصالً وميكن أن يقال إن اهللا تعاىل قال يف آل عمران التعميم أل
  َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَنَصارٍ وقال فََمن َيْهِدى َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَما لَُهْم ّمن نَّاِصرِيَن

كوهنم واقعني يف النار فقد أيس كل منهم من كثري ممن كانوا وقال ههنا فََما ِللظَّاِلِمَني ِمن َنْصُر أي هذا وقت 
يتوقعون منهم النصرة ومل يبق إال توقعهم من اهللا فقال َما لَكُم ّمْن َنِصريٍ أصالً وهناك كان األمر حمكياً يف الدنيا أو يف 

  أوائل احلشر فنفى ما كانوا يتوقعون منهم النصرة وهم آهلتهم
  ْيبِ السََّماوَاِت واألرض إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِإِنَّ اللََّه َعاِلُم غَ

  مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه َعاِلُم غَْيبِ السََّماَواِت وَاالْْرَض إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ
لَُها وال يزاد عليها فلو قال تقريراً لدوامهم يف العذاب وذلك من حيث إن اهللا تعاىل ملا قال َوَجَزاء سَّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْ

قائل الكافر ما كفر باهللا إال أياماً معدودة فكان ينبغي أن ال يعذب إىل مثل تلك األيام فقال تعاىل إن اهللا ال خيفي 
عليه غيب السموات فال خيفي عليه ما يف الصدور وكان يعلم من الكافر أن يف قلبه متكن الكفر حبيث لو دام إىل 

  ع اهللا وال عبدهاألبد ملا أطا
ويف قوله تعاىل بِذَاِت الصُُّدورِ مسألة قد ذكرناها مرة ونعيدها أخرى وهي أن لقائل أن يقول الصدور هي ذات 

اعتقادات وظنون فكيف مسى اهللا االعتقادات بذات الصدور ويقرر السؤال قوهلم أرض ذات أشجار وذات جين 
ذو اعتقاد فيقال له ملا كان اعتبار الصدر مبا فيه صار ما فيه  إذا كان فيها ذلك فكذلك الصدر فيه اعتقاد فهو

  كالساكن املالك حيث ال يقال الدار ذات زيد ويصح أن يقال زيد ذو دار ومال وإن كان هو فيها
ُهْم ِعنَد رَبِّهِْم إِالَّ َمقْتاً َوالَ َيزِيُد ُهَو الَِّذى َجَعلَكُمْ َخلَاِئَف ِفى األرض فََمن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َوالَ َيزِيدُ الْكَاِفرِيَن كُفُْر

  الْكَاِفرِيَن كُفُْرُهمْ إِالَّ َخسَاراً
  مث قال تعاىل ُهَو الَِّذى َجَعلَكُْم َخلَاِئَف ِفى االْْرضِ

هنم ملا قالوا َربََّنا أَخْرِْجَنا َنعَْملْ صَاِلحاً وقال تعاىل أَوَلَْم ُنَعّمْركُْم مَّا َيَتذَكَّرُ إشارة إىل أن تقريراً لقطع حجتهم فإ
التمكني واإلمهال مدة ميكن فيها املعرفة قد حصل وما آمنتم وزاد عليه بقوله َوَجاءكُُم النَِّذيُر أي آتيناكم عقوالً 

ل بالدليل املنقول زاد على ذلك بقوله تعاىل ُهَو الَِّذى َجعَلَكُْم َخلَاِئَف ِفى االْْرضِ أي وأرسلنا إليكم من يؤيد املعقو
نبهكم مبن مضى وحال من انقضى فإنكم لو مل حيصل لكم علم بأن من كذب الرسل أهلك لكان عنادكم أخفى 

ئف يف األرض أي خليفة بعد وفسادكم أخف لكن أمهلتم وعمرمت وأمرمت على لسان الرسل مبا أمرمت وجعلتم خال
ُهمْ خليفة تعلمون حال املاضني وتصبحون حباهلم راضني فََمن كَفََر بعد هذا كله فََعلَْيِه كُفُْرُه َوالَ يَزِيُد الْكَاِفرِيَن كُفُْر

ره الرسول ومل ينتبه ِعنَد َربّهِْم إِالَّ َمقْتاً ألن الكافر السابق كان ممقوتاً كالعبد الذي ال خيدم سيده والالحق الذي أنذ
أمقت كالعبد الذي ينصحه الناصح ويأمره خبدمة سيده ويعده ويوعده وال ينفعه النصح وال يسعده والتايل هلم 

  الذي رأى عذاب من تقدم ومل خيش



  عذابه أمقت الكل
 حيث ال يزيد إال املقت وال ينفعهم يف مث قال تعاىل َوالَ يَزِيُد الْكَاِفرِيَن كُفُْرُهمْ إِالَّ َخسَاراً أي الكفر ال ينفع عند اهللا

أنفسهم حيث ال يفيدهم إال اخلسارة فإن العمر كالرأس مال من اشترى به رضا اهللا ربح ومن اشترى به سخطه 
  خسر

مْ ِشْرٌك ِفى السََّماَواتِ أَْم قُلْ أََرءَْيُتْم ُشَركَآَءكُمُ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه أَُرونِى َماذَا َخلَقُواْ ِمَن األرض أَْم لَُه
  َءاَتْيَناُهْم ِكتَاباً فَُهْم َعلَى َبيَِّنةٍ  مِّْنُه َبلْ إِن يَِعُد الظَّاِلُمونَ بَْعُضُهم َبْعضاً إِالَّ غُُروراً
واْ ِمَن االْْرضِ أَْم لَُهمْ ِشْرٌك ِفى مث قال تعاىل قُلْ أَرَءْيُتمْ ُشَركَاءكُمُ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه أَُرونِى َماذَا َخلَقُ

   لَُهْمالسََّماَواِت قُلْ أَرَءْيُتْم ُشَركَاءكُُم الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه أَُرونِى َماذَا َخلَقُواْ ِمَن االْْرضِ أَْم
ام يستدعي جواباً يقول القائل أرأيت تقريراً للتوحيد وإبطاالً لإلشراك وقوله أََرءْيُتْم املراد منه أخربوين ألن االستفه

ماذا فعل زيد فيقول السامع باع أو اشترى ولوال تضمنه معىن أخربين وإال ملا كان اجلواب إال قوله ال أو نعم وقوله 
ُشَركَاءكُُم إمنا أضاف الشركاء إليهم من حيث إن اإلصنام يف احلقيقة مل تكن شركاء هللا وإمنا هم جعلوها شركاء 

اءكم أي الشركاء جيعلكم وحيتمل أن يقال شركاءكم أي شركاءكم يف النار لقوله إِنَّكُْم َوَما تَْعُبُدونَ ِمن فقال شرك
ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجهَنََّم وهو قريب وحيتمل أن يقال هو بعيد التفاق املفسرين على األول وقوله أَُرونِىَ  بدل عن 

 وحيتمل أن يقال قوله أََرءيُْتْم استفهام حقيقي و أَرُونِىَ  أمر تعجيز للتبني فلما أََرءْيُتْم ألن كليهما يفيد معىن أخربوين
قال أََرءْيُتْم يعين أعلمتم هذه اليت تدعوهنا كما هي وعلى ما هي عليه من العجز أو تتومهون فيها قدرة فإن كنتم 

رهتا يف أي شيء هي أهي يف األرض كما تعلموهنا عاجزة فكيف تعبدوهنا وإن كان وقع لكم أن هلا قدرة فأروين قد
قال بعضهم إن اهللا إله السماء وهؤالء آهلة األرض وهم الذين قالوا أمور األرض من الكواكب واألصنام صورها أم 

هي يف السموات كما قال بعضهم إن السماء خلقت باستعانة املالئكة واملالئكة شركاء يف خلق السموات وهذه 
ا يف الشفاعة لكم كما قال بعضهم إن املالئكة ما خلقوا شيئاً ولكنهم مقربون عند اهللا األصنام صورها أم قدرهت

فنعبدها ليشفعوا لنا فهل معهم كتاب من اهللا فيه إذنه هلم بالشفاعة وقوله قُلْ أََرءْيُتْم ُشَركَاءكُمُ يف العائد إليه 
ء كتاباً وثانيهما أنه عائد إىل املشركني أي هل الضمري وجهان أحدمها أنه عائد إىل الشركاء أي هل أتينا الشركا

آتينا املشركني كتاباً وعلى األول فمعناه ما ذكرنا أي هل مع ما جعل شريكاً كتاب من اهللا فيه أن له شفاعة عند 
خيلق من اهللا فإن أحداً ال يشفع عنده إال بإذنه وعلى الثاين معناه أن عبادة هؤالء إما بالعقل وال عقل ملن يعبد من مل 

األرض جزءاً من األجزاء وال يف السماء شيئاً من األشياء وإما بالنقل وحنن ما آتينا املشركني كتاباً فيه أمرنا 
بالسجود هلؤالء ولو أمرنا جلاز كما أمرنا بالسجود آلدم وإىل جهة الكعبة فهذه العبادة ال عقلية وال نقلية فوعد 

  طان وزين هلم عبادة األصنامبعضهم بعضاً ليس إال غروراً غرهم الشي
   كَانَ َحِليماً غَفُوراًإِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت واألرض أَن َتُزوالَ َولَِئن زَالََتآ إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد مِّن َبْعِدِه إِنَُّه

قدير بقوله إِنَّ اللََّه ُيْمِسكُ مث ملا بني أنه ال خلق لألصنام وال قدرة هلا وال على جزء من األجزاء بني أن اهللا 
وراً وحيتمل أن يقال ملا السََّماَواِت َواالْْرَض أَن َتزُوالَ َولَِئن َزالََتا إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ّمن َبْعِدهِ إِنَُّه كَانَ َحِليماً غَفُ

َماَواِت َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه َوتَنَشقُّ بني شركهم قال مقتضى شركهم زوال السموات واألرض كما قال تعاىل َتكَاُد السَّ
يًما غَفُوًرا االْْرُض َوَتِخرُّ الْجِبَالُ َهّداً أَن َدَعْوا ِللرَّْحَماِن وَلَداً ويدل على هذا قوله تعاىل يف آخر اآلية إِنَُّه كَانَ َحِل

نطباق األرض عليهم وإمنا أخر كان حليماً ما ترك تعذيبهم إال حلماً منه وإال كانوا يستحقون إسقاط السماء وا
  إزالة السموات إىل قيام الساعة حلماً وحتتمل اآلية وجهاً ثالثاً وهو أن يكون



ذلك من باب التسليم وإثبات املطلوب على تقدير التسليم أيضاً كأنه تعاىل قال شركاؤكم ما خلقوا من األرض 
دة هلم وهب أهنم فعلوا شيئاً من األشياء فهل يقدرون شيئاً وال يف السماء جزءاً وال قدروا على الشفاعة فال عبا

على إمساك السموات واألرض وال ميكنهم القول بأهنم يقدرون ألهنم ما كانوا يقولون به كما قال تعاىل عنهم َولَِئن 
َتا إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد بَْعِدِه فإذا تبني أن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه ويؤيد هذا قوله َولَِئن َزالَ

ال معبود إال اهللا من حيث إن غريه مل خيلق من األشياء وإن قال الكافر بأن غريه خلق فما خلق مثل ما خلق فال 
ر ملن شريك له إنه كان حليماً غفوراً حليماً حيث مل يعجل يف إهالكهم بعد إصرارهم على إشراكهم وغفوراً يغف

  تاب ويرمحه وإن استحق العقاب
آَءُهمْ َنِذيٌر مَّا َزاَدُهمْ إِالَّ ُنفُوراً َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَِئن َجآَءُهْم َنِذيٌر لََّيكُوُننَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى االٍّ َممِ فَلَمَّا َج

 َيِحيُق الَْمكْرُ السَّيِّى ُء إِالَّ بِأَْهِلِه فََهلْ يَنظُُرونَ إِالَّ ُسنَّةَ  آالٌّ وَِّلَني فَلَن َتجَِد اسِْتكْبَاراً ِفى األرض َوَمكَْر السَّيِّى ِء َوالَ
  ِلُسنَّةِ  اللَِّه َتْبدِيالً َولَن َتجَِد ِلُسنَّةِ  اللَِّه َتْحوِيالً

ْم َنِذيٌر لََّيكُوُننَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى االَْممِ فَلَمَّا َجاءُهْم َنِذيٌر مَّا مث قال تعاىل َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه جَْهَد أَْيَمانِهِْم لَِئن َجاءُه
  َزادَُهْم إِالَّ ُنفُوراً

ملا بني إنكارهم للتوحيد ذكر تكذيبهم للرسول ومبالغتهم فيه حيث إهنم كانوا يقسمون على أهنم ال يكذبون الرسل 
لكونه كاذباً ولو تبني لنا كونه رسوالً ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذب مبحمد إذا تبني هلم كوهنم رسالً وقالوا إمنا نك

غة منهم يف التكذيب آلمنا كما قال تعاىل عنهم َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم لَِئن َجاءتُْهْم ءاَيةٌ  لَُّيْؤِمُننَّ بَِها وهذا مبال
علمت أن له شيئاً علي لقضيته وزدت له إظهاراً لكونه مطالباً بالباطل كما أن من ينكر دين إنسان قد يقول واهللا لو 

صلى اهللا عليه ( فكذلك ههنا عاندوا وقالوا واهللا لو جاءنا رسول لكنا أهدى األمم فلما جاءهم نذير أي حممد 
اهللا وبعدها صاروا جاءهم أي صح جميؤه هلم بالبينة ما زادهم إال نفوراً فإهنم قبل الرسالة كانوا كافرين ب) وسلم 

كافرين باهللا ورسوله وألهنم قبل الرسالة ما كانوا معذبني كما صاروا بعد الرسالة وقال بعض املفسرين إن أهل مكة 
كانوا يلعنون اليهود والنصارى على أهنم كذبوا برسلهم ملا جاءوهم وقالو لو جاءنا رسول ألطعناه واتبعناه وهذا 

كانوا منكرين للرسالة واحلشر مطلقاً فكيف كانوا يعترفون بالرسل فمن أين  فيه إشكال من حيث إن املشركني
عرفوا أن اليهود كذبوا وما جاءهم كتاب ولوال كتاب اهللا وبيان رسوله من أين كان يعلم املشركون أهنم صدقوا 

إمنا ننكر كون حممد شيئاً وكذبوا يف شيء بل املراد ما ذكرنا أهنم كانوا يقولون حنن لو جاءنا رسول ال ننكره و
رسوالً من حيث إنه كاذب ولو صح كونه رسوالً آلمنا وقوله فَلَمَّا َجاءُهُم أي فلما صح هلم جميؤه باملعجزة ويف 

قوله أَْهَدى وجهان أحدمها أن يكون املراد أهدى مما حنن عليه وعلى هذا فقوله ِمْن إِْحَدى االَْممِ للنبيني كما يقول 
لمني ويدل على هذا قوله تعاىل فَلَمَّا َجاءُهُم َنِذيراً مَّا زَاَدُهْم إِالَّ ُنفُوراً أي صاروا أضل مما كانوا القائل زيد من املس

وكانوا يقولون نكون أهدى وثانيهما أن يكون املراد أن نكون أهدى من إحدى األمم كما يقول القائل زيد أوىل 
العموم أي أهدى من أي إحدى األمم وفيه تعريض وثانيهما أن من عمرو ويف األمم وجهان أحدمها أن يكون املراد 

  يكون املراد تعريف العهد أي أمة حممد وموسى وعيسى ومن كان يف زماهنم

مث قال تعاىل اْسِتكْبَاراً ِفى االْْرضِ ونصبه حيتمل ثالثة أوجه أحدها أن يكون حاالً أي مستكربين يف األرض وثانيها 
الستكبار وثالثها أن يكون بدالً عن النفور وقوله َوَمكْرَ إضافة اجلنس إىل نوعه كما يقال أن يكون مفعوالً له أي ل

علم الفقه وحرفة احلدادة وحتقيقه أن يقال معناه ومكروا مكراً سيئاً مث عرف لظهور مكرهم مث ترك التعريف بالالم 
كر يستعمل استعمال العمل كما ذكرنا يف وأضيف إىل السيء لكون السوء فيه أبني األمور وحيتمل أن يقال بأن امل



قوله تعاىل َيْرفَُعُه وَالَِّذيَن َيْمكُُرونَ السَّّيئَاِت أي يعملون السيئات ومكرهم السيء وهو مجيع ما كان يصدر منهم من 
ّيىء إِالَّ بِأَْهِلِه أي القصد إىل اإليذاء ومنع الناس من الدخول يف اإلميان وإظهار اإلنكار مث قال َوالَ َيِحيُق الَْمكُْر السَّ

 ال حييط إال بفاعله ويف قوله َوالَ َيِحيُق وقوله إِالَّ بِأَْهِلِه فوائد أما يف قوله َيِحيُق فهي أهنا تنىبء عن اإلحاطة اليت هي
ول فوق اللحوق وفيه من التحذير ما ليس يف قوله وال يلحق أو وال يصل وأما يف قوله بِأَْهِلِه ففيه ما ليس يف ق

القائل وال حييق املكر السيء إال باملاكر كي ال يأمن املسيء فإن من أساء ومكره سيء آخر قد يلحقه جزاء على 
سيئة وأما إذا مل يكن سيئاً فال يكون أهالً فيأمن املكر السيء وأما يف النفي واإلثبات ففائدته احلصر خبالف ما يقول 

عن عدم احليق بغري أهله فإن قال قائل كثرياً ما نرى أن املاكر ميكر ويفيده القائل املكر السيء حييق بأهله فال ينىبء 
املكر ويغلب اخلصم باملكر واآلية تدل على عدم ذلك فنقول اجلواب عنه من وجوه أحدها أن املكر املذكور يف 

ومل حيق إال هبم حيث  من العزم على القتل واإلخراج) صلى اهللا عليه وسلم ( اآلية هو املكر الذي مكروه مع النيب 
قتلوا يوم بدر وغريه وثانيها هو أن نقول املكر السيء عام وهو األصح فإن النيب عليه السالم هنى عن املكر وأخرب 

ال متكروا وال تعينوا ماكراً فإن اهللا يقول وال حييق املكر السيء إال ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب 
يكون أهالً فال يرد نقضاً وثالثها أن األمور بعواقبها ومن مكر به ) ال ( ك الرجل املمكور به وعلى هذا فذل) بأهله 

غريه ونفذ فيه املكر عاجالً يف الظاهر ففي احلقيقة هو الفائز واملاكر هو اهلالك وذلك مثل راحة الكافر ومشقة 
إِالَّ ُسنَّةَ  آالْوَِّلَني يعين إذا كان ملكرهم يف احلال رواج املسلم يف الدنيا ويبني هذا املعىن قوله تعاىل فََهلْ َينظُُرونَ 

  فالعاقبة للتقوى واألمور خبواتيمها فيهلكون كما هلك األولون
  وقوله تعاىل فََهلْ َينظُُرونَ إِالَّ ُسنَّةَ  آالْوَِّلَني أي ليس هلم بعد هذا إال انتظار اإلهالك وهو سنة األولني وفيه مسائل

وىل اإلهالك ليس سنة األولني إمنا هو سنة اهللا باألولني فنقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها أن املصدر املسألة األ
الذي هو املفعول املطلق يضاف إىل الفاعل واملفعول لتعلقه هبما من وجه دون وجه فيقال فيما إذا ضرب زيد عمراً 

من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من عجبت من ضرب عمرو كيف ضرب مع ماله من العزم والقوة وعجبت 
  العلم واحلكمة فكذلك سنة اهللا هبم أضافها إليهم ألهنا سنة سنت هبم وأضافها إىل نفسه بعدها بقوله

ينَ فَلَن َتجَِد ِلُسنَّةِ  اللَِّه تَْبدِيالً ألهنا سنة من سنن اهللا إذا علمت هذا فنقول أضافها يف األول إليهم حيث قال قُل ِللَِّذ
سنة اهللا اإلهالك باإلشراك واإلكرام على اإلسالم فال يعلم أهنم ينتظرون أيهما فإذا قال سنة األولني متيزت ويف ألن 

الثاين أضافها إىل اهللا ألهنا ملا علمت فاإلضافة إىل اهللا تعظمها وتبني أهنا أمر واقع ليس هلا من دافع وثانيهما أن املراد 
نكار واستكبارهم عن اإلقرار وسنة اهللا استئصاهلم بإصرارهم فكأنه قال أنتم من سنة األولني استمرارهم على اإل

  تريدون اإلتيان بسنة األولني واهللا يأيت بسنة ال تبديل هلا وال حتويل عن مستحقها
صل العلم بأن العذاب املسألة الثانية التبديل حتويل فما احلكمة يف التكرار نقول بقوله فَلَن َتجَِد ِلُسنَّةِ  اللَِّه َتْبدِيالً ح

ال تبديل له بغريه وبقوله َولَن َتجَِد ِلُسنَّةِ  اللَِّه َتْحوِيالً حصل العلم بأن العذاب مع أنه ال تبديل له بالثواب ال يتحول 
  عن مستحقه إىل غريه فيتم هتديد املسيء

مها أن يكون عاماً كأنه قال فلن جتد أيها املسألة الثالثة املخاطب بقوله فَلَن َتجَِد حيتمل وجهني وقد تقدم مراراً أحد
وعلى هذا فكأنه قال سنة اهللا أنه ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( السامع لسنة اهللا تبديالً والثاين أن يكون مع حممد 

 يهلك ما بقي يف القوم من كتب اهللا إميانه فإذا آمن من يف علم اهللا أنه يؤمن يهلك الباقني كما قال نوح إِنََّك إِن
  َتذَْرُهْم أي متهل األمر وجاء وقت سنتك

ً َوَما كَانَ اللَُّه ِليُْعجَِزُه ِمن  أَوَلَْم َيِسريُواْ ِفى األرض فََينظُرُواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم َوكَاُنوا أََشدَّ ِمنُْهْم قُوَّة



  انَ َعِليماً قَِديراًَشىْ ٍء ِفى السََّماوَاِت َوالَ ِفى األرض إِنَُّه كَ
   ِمنُْهْم قُوَّةً مث قال تعاىل أََو لَْم َيِسريُواْ ِفى االْْرضِ فََينظُرُواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم َوكَاُنواْ أََشدَّ
م رائني آلثارهم ملا ذكر أن لألولني سنة وهي اإلهالك نبههم بتذكري حال األولني فإهنم كانوا مارين على دياره

وأملهم كان فوق أملهم وعملهم كان دون عملهم أما األول فلطول أعمارهم وشدة اقتدارهم وأما عملهم فألهنم مل 
يكذبوا مثل حممد وال حممداً وأنتم يا أهل مكة كذبتم حممداً ومن تقدمه وقوله تعاىل َوكَاُنواْ أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّةً  قد 

  بقي فيه أحباث ذكرناه يف سورة الروم
األول قال هناك كَاُنواْ أََشدَّ من غري واو وقال ههنا بالواو فما الفرق نقول قول القائل أما رأيت زيداً كيف أكرمين 
وأعظم منك يفيد أن القائل خيربه بأن زيداً أعظم وإذا قال أما رأيته كيف أكرمين هو أعظم منك يفيد أنه تقرر أن 

سامع كأنه رآه أكرمه ورآه أكرب منه وال شك أن هذه العبارة األخرية تفيد كون األمر كال املعنيني حاصل عند ال
الثاين يف الظهور مثل األول حبيث ال حيتاج إىل إعالم من املتكلم وال إخبار إذا علمت هذا فنقول املذكور ههنا 

كما يقع على عاقبة أمرهم يقع كوهنم أشد منهم قوة ال غري ولعل ذلك كان ظاهراً عندهم فقال بالواو أي نظركم 
وضع على قوهتم وأما هناك فاملذكور أشياء كثرية فإنه قال كَانُواْ أََشدَّ ِمنُْهْم قُوَّةً  َوأَثَاُرواْ االْْرَض َوَعَمُروَها ويف م

ْم كَاُنواْ أَكْثََر ِمنُْهْم َوأََشدَّ قُوَّةً  َوءاثَاراً ِفى آخر قال أَفَلَْم َيِسُريواْ ِفى االْْرضِ فََينظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِ
  االْْرضِ ولعل علمهم مل حيصل

بإثارهتم األرض أو بكثرهتم ولكن نفس القوة ورجحاهنم فيما عليهم كان معلوماً عندهم فإن كل طائفة تعتقد فيمن 
  تقدمهم أهنم أقوى منهم وال نزاع فيه

للَُّه ِليُْعجَِزُه ِمن َشىْ ء ِفى السََّماَواِت َوالَ ِفى االْْرضِ إِنَُّه كَانَ َعِليماً قَِديراً حيتمل وجهني وقوله تعاىل َوَما كَانَ ا
أحدمها أن يكون بياناً هلم أي أن األولني مع شدة قوهتم ما أعجزوا اهللا وما فاتوه فهم أوىل بأن ال يعجزوه والثاين أن 

الً لو قال هب أن األولني كانوا أشد قوة وأطول أعماراً لكنا نستخرج بذكائنا يكون قطعاً ألطماع اجلهال فإن قائ
ما يزيد على قواهم ونستعني بأمور أرضية هلا خواص أو كواكب مساوية هلا آثار فقال تعاىل َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيْعجَِزُه ِمن 

  ماً بأفعاهلم وأقواهلم قَِديراً على إهالكهم واستئصاهلمَشىْ ء ِفى السََّماوَاِت َوالَ ِفى االْْرضِ إِنَُّه كَانَ َعِلي
 مَُّسمى فَإِذَا َجآَء أََجلُُهمْ َولَْو ُيؤَاِخذُ اللَُّه النَّاَس بَِما كََسبُواْ َما َتَرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمن َدآبَّةٍ  َولَاِكن ُيَؤخِّرُُهْم إِلَى أََجلٍ

  اًفَإِنَّ اللََّه كَانَ بِِعَباِدهِ َبصِري
إِلَى أََجلٍ مَُّسمى فَإِذَا  مث قال تعاىل َولَْو يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس بَِما كََسُبواْ َما تََرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمن َدابَّةٍ  َولَاِكن ُيَؤّخرُُهْم

  َجاء
عجل لنا ملا خوف اهللا املكذبني مبن مضى وكانوا من شدة عنادهم وفساد اعتقادهم يستعجلون بالعذاب ويقولون 

عذابنا فقال اهللا للعذاب أجل واهللا ال يؤاخذ اهللا الناس بنفس الظلم فإن اإلنسان ظلوم جهول وإمنا يؤاخذ باإلصرار 
وحصول يأس الناس عن إمياهنم ووجود اإلميان ممن كتب اهللا إميانه فإذا مل يبق فيهم من يؤمن يهلك املكذبني ولو 

  فيه مسائلآخذهم بنفس الظلم لكان كل يوم إهالك و
املسألة األوىل إذا كان اهللا يؤاخذ الناس مبا كسبوا فما بال الدواب يهلكون نقول اجلواب من وجوه أحدها أن خلق 
الدواب نعمة فإذا كفر الناس يزيل اهللا النعم والدواب أقرب النعم ألن املفرد أوالً مث املركب واملركب إما أن يكون 

امي إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون نباتاً واحليوان إما إنسان وإما غري إنسان معدنياً وإما أن يكون نامياً والن
فالدواب أعلى درجات املخلوقات يف عامل العناصر لإلنسان الثاين هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فإن بقاء 



ويصلحها فتبقى األشياء مث ينتفع  األشياء باإلنسان كما أن بقاء اإلنسان باألشياء وذلك ألن اإلنسان يدبر األشياء
هبا اإلنسان فيبقى اإلنسان فإذا كان اهلالك عاماً ال يبقى من اإلنسان من يعمر فال تبقى األبنية والزروع فال تبقى 

احليوانات األهلية ألن بقاءها حبفظ اإلنسان إياها عن التلف واهلالك بالسقي والعلف الثالث هو أن إنزال املطر هو 
اهللا يف حق العباد فإذا مل يستحقوا اإلنعام قطعت األمطار عنهم فيظهر اجلفاف على وجه األرض فتموت  إنعام من

مجيع احليوانات وقوله تعاىل َما تََرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمن َدابَّةٍ  الوجه الثالث ألن بسبب انقطاع األمطار متوت حيوانات 
  الرب أما حيوانات البحر فتعيش مباء البحار

سألة الثانية قوله تعاىل َعلَى ظَْهرَِها كناية عن األرض وهي غري مذكورة فكيف علم نقول مما تقدم ومما تأخر أما ما امل
  تقدم فقوله َوَما كَانَ اللَُّه ِليُْعجَِزُه ِمن َشىْ ء ِفى السََّماوَاِت َوالَ ِفى االْْرضِ فهو أقرب

خر فقوله ِمن َدابَّةٍ  ألن الدواب على ظهر األرض فإن قيل كيف يقال املذكورات الصاحلة لعود اهلاء إليها وأما ما تأ
ملا عليه اخللق من األرض وجه األرض وظهر األرض مع أن الوجه مقابل الظهر كاملضاد نقول من حيث إن األرض 

لق املواجه كالدابة احلاملة لألثقال واحلمل يكون على الظهر يقال له ظهر األرض ومن حيث إن ذلك هو املقابل للخ
هلم يقال له وجهها على أن الظهر يف مقابلة البطن والظهر والظاهر من باب والبطن والباطن من باب فوجه األرض 

  ظهر ألنه هو الظاهر وغريه منها باطن وبطن
مسمى مذكور يف  املسألة الثالثة يف قوله تعاىل َوالِكن يَُؤِخرُُهْم إلَى أََجلٍ مُّسَمى وجوه أحدها إىل يوم القيامة وهو

كثري من املواضع ثانيها يوم ال يوجد يف اخللق من يؤمن على ما تقدم ثالثها لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل 
  أيام القتل واألسر كيوم بدر وغريه) صلى اهللا عليه وسلم ( قوم حممد 

ِعَباِدِه َبِصرياً تسلية للمؤمنني للمؤمنني وذلك ألنه تعاىل ملا املسألة الرابعة قوله تعاىل فَإِذَا َجاء أََجلُُهْم فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِ
اهللا بالعباد بصري قال َما َتَرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمن دَابَّةٍ  وقال الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمنكُمْ خَاصَّةً  قال فإذا جاء اهلالك ف

عذيباً ال يقال قد ذكرت أن اهللا ال يؤاخذ مبجرد الظلم وإمنا يؤاخذ إما أن ينجيهم أو يكون توفيهم تقريباً من اهللا ال ت
حني جيتمع الناس على الضالل ونقول بأنه تعاىل عند اإلهالك يهلك املؤمن فكيف هذا نقول قد ذكرنا أن اإلماتة 

اخذة واهللا ال واإلفناء إن كان للتعذيب فهو مؤاخذة بالذنب وإهالك وإن كان إليصال الثواب فليس بإهالك وال مبؤ
يؤاخذ الناس إال عند عموم الكفر وقوله َبِصٌري اللفظ أمت يف التسلية من العليم وغريه ألن البصري بالشيء الناظر إليه 

  أوىل باإلجناء من العامل حبالة دون أن يراه واهللا أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  سورة يس

  مثانون وثالث آيات مكية
  يس وَالْقُْرَءانِ الَْحِكيمِ

يس وَالْقُْرءانِ الَْحِكيمِ قد ذكرنا كالماً كلياً يف حروف التهجي يف سورة العنكبوت وذكرنا أن يف كل سورة بدأ اهللا 
  فيها حبروف التهجي كان يف أوائلها الذكر أو الكتاب أو القرآن ولنذكر ههنا أحباثاً

يف أوائل السور أموراً تدل على أهنا غري خالية عن احلكمة ولكن علم  البحث األول هو أن يف ذكر هذه احلروف
اإلنسان ال يصل إليها بعينها فنقول ما هو الكلي من احلكمة فيها أما بيان أن فيها ما يدل على احلكمة فهو أن اهللا 

احلروف اليت يف تعاىل ذكر من احلروف نصفها وهي أربعة عشر حرفاً وهي نصف مثانية وعشرين حرفاً وهي مجيع 



لسان العرب على قولنا اهلمزة ألف متحركة مث إنه تعاىل قسم احلروف ثالثة أقسام تسعة أحرف من األلف إىل 
الذال وتسعة أحرف أخر يف آخر احلروف من الفاء إىل الياء وعشرة من الوسط من الراء إىل الغني وذكر من القسم 

رك من القسم اآلخر حرفني مها الفاء والواو وذكر سبعة ومل يترك من األول حرفني مها األلف واحلاء وترك سبعة وت
القسم األول من حروف احللق والصدر إال واحداً مل يذكره وهو اخلاء ومل يذكر من القسم اآلخر من حروف الشفة 

وذكر السني  إال واحداً مل يتركه وهو امليم والعشر األواسط ذكر منها حرفاً وترك حرفاً فذكر الراء وترك الزاي
وترك الشني وذكر الصاد وترك الضاد وذكر الطاء وترك الظاء وذكر العني وترك الغني وليس هذا أمراً يقع اتفاقاً 
بل هو ترتيب مقصود فهو حلكمة وأما أن عينها غري معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى فيها شيئًا فماذا يقول يف 

وص وبعضها حبرفني كسورة حم ويس وطس وطه وبعضها بثالثة كون بعض السور مفتتحة حبرف كسورة ن وق 
أحرف كسورة امل وطسم والر وبعضها بأربعة كسوريت املر واملص وبعضها خبمسة أحرف كسوريت محعسق 

وكهيعص وهب أن قائالً يقول إن هذا إشارة إىل أن الكالم إما حرف وإما فعل وإما اسم واحلرف كثرياً ما جاء 
طف وفاء التعقيب ومهزة االستفهام وكاف التشبيه وباء اإللصاق وغريها وجاء على حرفني على حرف كواو الع

  كمن للتبعيض وأو للتخيري وأم لالستفهام املتوسط وأن للشرط وغريها واالسم

والفعل واحلرف جاء على ثالثة أحرف كإىل وعلى يف احلرف وإىل وعلى يف االسم وأال يألو وعال يعلو يف الفعل 
والفعل جاء على أربعة واالسم خاصة جاء على ثالثة وأربعة ومخسة كفجل وسجل وجردحل فما جاء يف  واالسم

القرآن إشارة إىل أن تركيب العربية من هذه احلروف على هذه الوجوه فماذا يقول هذا القائل يف ختصيص بعض 
ه اهللا به إذا علمت هذا فنقول اعلم أن السور باحلرف الواحد والبعض بأكثر فال يعلم متام السر إال اهللا ومن أعلم

العبادة منها قلبية ومنها لسانية ومنها جارحية وكل واحدة منها قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم مل يعلم أما 
القلبية مع أهنا أبعد عن الشك واجلهل ففيها ما مل يعلم دليله عقالً وإمنا وجب اإلميان به واالعتقاد مسعاً كالصراط 

أرق من الشعرة وأحد من السيف ومير عليه املؤمن واملوقن كالربق اخلاطف وامليزان الذي توزن به ) هو (  الذي
األعمال اليت ال ثقل هلا يف نظر الناظر وكيفيات اجلنة والنار فإن هذه األشياء وجودها مل يعلم بدليل عقلي وإمنا 

ومنها ما علم كالتوحيد والنبوة وقدرة اهللا وصدق الرسول  املعلوم بالعقل إمكاهنا ووقوعها معلوم مقطوع به بالسمع
وكذلك يف العبادات اجلارحية ما علم معناه وما مل يعلم كمقادير النصب وعدد الركعات وقد ذكرنا احلكمة فيه 

ما لو علم وهي أن العبد إذا أتى مبا أمر به من غري أن يعلم ما فيه من الفائدة ال يكون إال آتياً مبحض العبادة خبالف 
الفائدة فرمبا يأيت به للفائدة وإن مل يؤمن كما لو قال السيد لعبده انقل هذه احلجارة من ههنا ومل يعلمه مبا يف النقل 

فنقلها ولو قال انقلها فإن حتتها كنزاً هو لك ينقلها وإن مل يؤمن إذا علم هذا فكذلك يف العبادات اللسانية الذكرية 
يفهم معناه حىت إذا تكلم به العبد علم منه أنه ال يقصد غري االنقياد ألمر املعبود اآلمر وجب أن يكون منها ما ال 

  الناهي فإذا قال حم يس امل طس علم أنه مل يذكر ذلك ملعىن يفهمه أو يفهمه فهو يتلفظ به إقامة ملا أمر به
أن تصغري إنسان إنيسني فكأنه البحث الثاين قيل يف خصوص يس إنه كالم هو نداء معناه يا إنسان وتقريره هو 

صلى اهللا عليه ( حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال يس أي أنيسني وعلى هذا حيتمل أن يكون اخلطاب مع حممد 
  ويدل عليه قوله تعاىل بعده إِنََّك لَِمَن الْمُْرَسلَِني) وسلم 

كأنه قال هذه يس وإما بالضم على البحث الثالث قرىء يس إما بالرفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف هو قوله هذه 
نداء املفرد أو على أنه مبين كحيث وقرىء يس إما بالنصب على معىن اتل يس وإما بالفتح كأين وكيف وقرىء 
يس بالكسر كجري إلسكان الياء وكسرة ما قبلها وال جيوز أن يقال باجلر ألن إضمار اجلار غري جائز وليس فيه 



لْقُرْءاِن الَْحِكيمِ أي ذي احلكمة كعيشة راضية أي ذات رضا أو على أنه ناطق حرف قسم ظاهر وقوله تعاىل َوا
  باحلكمة فهو كاحلي املتكلم

  إِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني
  وقوله تعاىل إِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني مقسم عليه وفيه مسائل

ليل ال بالقسم فما احلكمة يف اإلقسام نقول فيه املسألة األوىل الكفار أنكروا كون حممد مرسالً واملطالب تثبت بالد
وجوه األول هو أن العرب كانوا يتوقون األميان الفاجرة وكانوا يقولون إن اليمني الفاجرة توجب خراب العامل 

  مث إهنم كانوا يقولون إن) اليمني الكاذبة تدع الديار بالقع ( ذلك بقوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( وصحح النيب 

حيلف ) صلى اهللا عليه وسلم ( يصيبه من آهلتهم عذاب وهي الكواكب فكان النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
بأمر اهللا وإنزال كالمه عليه وبأشياء خمتلفة وما كان يصيبه عذاب بل كان كل يوم أرفع شأناً وأمنع مكاناً فكان 

ا وقع بينهما كالم وغلب أحدمها اآلخر بتمشية دليله ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب الثاين هو أن املتناظرين إذ
وأسكته يقول املطلوب إنك قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبري يف نفسك بضعف مقالك وتعلم أن األمر ليس 

كما تقول وإن أقمت عليه صورة دليل وعجزت أنا عن القدح فيه وهذا كثري الوقوع بني املتناظرين فعند هذا ال 
بدليل آخر ألن الساكت املنقطع يقول يف الدليل اآلخر ما قاله يف األول فال جيد أمراً إال اليمني  جيوز أن يأيت هو

فيقول واهللا إين لست مكابراً وإن األمر على ما ذكرت ولو علمت خالفه لرجعت إليه فههنا يتعني اليمني فكذلك 
ا َهاذَا إِالَّ َرُجلٌ ُيرِيُد أَن َيُصدَّكُْم َوقَالُواْ ِللَْحّق لَمَّا ملا أقام الرباهني وقالت الكفرة َم) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

َجاءُهْم إِنْ َهاذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني تعني التمسك باألميان لعدم فائدة الدليل الثالث هو أن هذا ليس جمرد احللف وإمنا هو 
هو املعجزة والقرآن كذلك فإن قيل فلم مل  دليل خرج يف صورة اليمني ألن القرآن معجزة ودليل كونه مرسالً

يذكر يف صورة الدليل وما احلكمة يف ذكر الدليل يف صورة اليمني قلنا الدليل أن ذكره يف صورة اليمني قد ال يقبل 
عليه سامع فال يقبله فؤاده فإذا ابتدىء به على صورة اليمني واليمني ال يقع ال سيما من العظيم األعلى أمر عظيم 

مر العظيم تتوفر الدواعي على اإلصغاء إليه فلصورة اليمني تشرئب إليه األجسام ولكونه دليالً شافياً يتشربه واأل
  الفؤاد فيقع يف السمع وينفع يف القلب

املسألة الثانية كون القرآن حكيماً عندهم لكون حممد رسوالً فلهم أن يقولوا إن هذا ليس بقسم نقول اجلواب عنه 
ا أن كون القرآن معجزة بني إن أنكروه قيل هلم فأتوا بسورة من مثله والثاين أن العاقل ال يثق من وجهني أحدمه

بيمني غريه إال إذا حلف مبا يعتقد عظمته فالكافر إن حلف مبحمد ال نصدقه كما نصدقه لو حلف بالصليب والصنم 
صلى اهللا عليه ( ان من املعلوم أن النيب ولو حلف بديننا احلق ال يوثق مبثل ما يوثق به لو حلف بدينه الباطل وك

  وأصحابه يعظمون القرآن فحلفه به هو الذي يوجب ثقتهم به) وسلم 
  َعلَى ِصَراٍط مُّْسَتقِيمٍ

وقوله تعاىل َعلَى صِراٍط مُّْستَِقيمٍ خرب بعد خرب أي إنك على صراط مستقيم واملستقيم أقرب الطرق املوصلة إىل 
توجه إىل اهللا تعاىل وتوىل عن غريه واملقصد هو اهللا واملتوجه إىل املقصد أقرب إليه من املقصد والدين كذلك فإنه 

املوىل عنه واملتحرف منه وال يذهب فهم أحد إىل أن قوله إنك منهم على صراط مستقيم مميز له عن غريه كما يقال 
صلى اهللا عليه ( ود بيان كون النيب إن حممداً من الناس جمتىب ألن مجيع املرسلني على صراط مستقيم وإمنا املقص

على الصراط املستقيم الذي يكون عليه املرسلون وقوله َعلَى ِصراٍط مُّْسَتِقيمٍ فيه معىن لطيف يعلم منه ) وسلم 



فساد قول املباحية الذين يقولون املكلف يصري واصالً إىل احلق فال يبقى عليه تكليف وذلك من حيث إن اهللا بني أن 
  ا داموا يف الدنيا فهم سالكون سائحون مهتدون منتهجون إىل السبيل املستقيم فكيف ذلك اجلاهل العاجزاملرسلني م

  َتنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَِّحيمِ
يزِ وقوله تعاىل َتنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَِّحيمِ قرىء باجلر على أنه بدل من القرآن كأنه قال َوالْقُرْءاِن الَْحِكيمِ َتنزِيلَ الْعَزِ

لرَّحِيمِ إِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني لّتُنِذَر وقرىء بالنصب وفيه وجهان أحدمها أنه مصدر فعله منوي كأنه قال نزل تنزيل ا
العزيز الرحيم لتنذر ويكون تقديره نزل القرآن أو الكتاب احلكيم والثاين أنه مفعول فعل منوي كأنه قال والقرآن 

إنك ملن املرسلني لتنذر وهذا ما اختاره الزخمشري وقرىء بالرفع على أنه خرب احلكيم أعين تنزيل العزيز الرحيم 
مبتدأ منوي كأنه قال هذا تنزيل العزيز الرحيم لتنذر وحيتمل وجهاً آخر على هذه القراءة وهو أن يكون مبتدأ خربه 

مللك إذا أرسل رسوالً فاملرسل إليهم إما أن لتنذر كأنه قال تنزيل العزيز لإلنذار وقوله الْعَزِيُز الرَّحِيُم إشارة إىل أن ا
خيالفوا املرسل ويهينوا املرسل وحينئٍذ ال يقدر امللك على االنتقام منهم إال إذا كان عزيزاً أو خيافوا املرسل ويكرموا 

العزة  املرسل وحينئٍذ يرمحهم امللك أو نقول املرسل يكون معه يف رسالته منع عن أشياء وإطالق ألشياء فاملنع يؤكد
  واإلطالق يدل على الرمحة

  ِلُتنِذَر قَْوماً مَّآ أُنِذَر َءاَبآُؤُهْم فَُهْم غَاِفلُونَ
  وقوله تعاىل ِلتُنِذَر قَْوماً مَّا أُنِذَر ءاَباؤُُهْم فَُهْم غَاِفلُونَ

اد اإلثبات وهو على وجهني أحدمها لتنذر قد تقدم تفسريه يف قوله ِلُتنِذَر قَْوماً مَّا أََتاُهم ّمن نَِّذيرٍ ّمن قَْبِلَك وقيل املر
قوماً ما أنذر آباؤهم فتكون ما مصدرية الثاين أن تكون موصولة معناه لتنذر قوماً الذين أنذر آباؤهم فهم غافلون 
فعلى قولنا ما نافية تفسريه ظاهر فإن من مل ينذر آباؤه وبعد اإلنذار عنه فهو يكون غافالً وعلى قولنا هي لإلثبات 

  ألن معناه لتنذرهم إنذار آبائهم فإهنم غافلون وفيه مسائل كذلك
املسألة األوىل كيف يفهم التفسريان وأحدمها يقتضي أن ال يكون آباؤهم منذرين واآلخر يقتضي أن يكونوا منذرين 

املتقدمون من وبينهما تضاد نقول على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباؤهم وإنذار آبائهم األولني ال ينايف أن يكون 
  آبائهم منذرين واملتأخرون منهم غري منذرين

مأموراً بإنذار ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية قوله ِلُتنِذَر قَْوماً مَّا أُنِذَر ءاَباُؤُهمْ يقتضي أن ال يكون النيب 
ر وأما على قولنا هي نافية اليهود ألن آباءهم أنذروا نقول ليس كذلك أما على قولنا ما لإلثبات ال للنفي فظاه

نا إن املراد أن فكذلك وقد بينا ذلك يف قوله تعاىل َبلْ ُهَو الَْحقُّ ِمن رَّّبَك لُِتنِذَر قَْوماً مَّا أََتاُهم ّمن نَّذِيرٍ ّمن قَْبِلَك وقل
من يبني دين ذلك آباءهم قد أنذروا بعد ضالهلم وبعد إرسال من تقدم فإن اهللا إذا أرسل رسوالً فما دام يف القوم 

النيب ويأمر به ال يرسل الرسول يف أكثر األمر فإذا مل يبق فيهم من يبني ويضل الكل ويتباعد العهد ويفشو الكفر 
يبعث رسوالً آخر مقرراً لدين من كان قبله أو واضعاً لشرع آخر فمعىن قوله تعاىل ِلتُنِذَر قَْوماً مَّا أُنِذَر ءاَباؤُُهْم أي 

ما ضلوا عن طريق الرسول املتقدم واليهود والنصارى دخلوا فيه ألهنم مل تنذر آباؤهم األدنون بعد ما  ما أنذروا بعد
  مبعوثاً باحلق إىل اخللق كافة) صلى اهللا عليه وسلم ( ضلوا فهذا دليل على كون النيب 

أما إن حصل هلم العلم مبا أنزل اهللا بأن  املسألة الثالثة قوله فَُهْم غَاِفلُونَ دليل على أن البعثة ال تكون إال عند الغفلة
  يكون منهم من يبلغهم شريعة وخيالفونه فحق عليهم اهلالك وال يكون ذلك تعذيباً من



قبل أن يبعث اهللا رسوالً وكذلك من خالف األمور اليت ال تفتقر إىل بيان الرسل يستحق اإلهالك من غري بعثة وليس 
 والتقبيح العقلي بل معناه أن اهللا تعاىل لو خلق يف قوم علماً بوجوب األشياء هذا قوالً مبذهب املعتزلة من التحسني

  وتركوه ال يكونون غافلني فال يتوقف تعذيبهم على بعثة الرسل
  لَقَْد َحقَّ الْقَْولُ َعلَى أَكْثَرِِهْم فَُهمْ الَ ُيؤِمُنونَ
  الَ ُيؤِمُنونَ مث قال تعاىل لَقَدْ َحقَّ الْقَْولُ َعلَى أَكْثَرِِهْم فَُهْم

ليس عليه اهلداية املستلزمة ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملا بني أن اإلرسال أو اإلنزال لإلنذار أشار إىل أن النيب 
لالهتداء وإمنا عليه اإلنذار وقد ال يؤمن من املنذرين كثري ويف قوله تعاىل لَقَْد َحقَّ الْقَْولُ وجوه األول وهو املشهور 

قول هو قوله تعاىل َحقَّ الْقَْولُ ِمْنى الَْمالنَّ جََهنََّم مِنَك َوِممَّن َتبَِعَك الثاين هو أن معناه لقد سبق يف أن املراد من ال
علمه أن هذا يؤمن وأن هذا ال يؤمن فقال يف حق البعض أنه ال يؤمن وقال يف حق غريه أنه يؤمن فََحقَّ الْقَْولِ أي 

ث هو أن يقال املراد منه لقد حق القول الذي قاله اهللا على لسان الرسل من وجد وثبت حبيث ال يبدل بغريه الثال
التوحيد وغريه وبأن برهانه فأكثرهم ال يؤمنون بعد ذلك ألن من يتوقف الستماع الدليل يف مهلة النظر يرجى منه 

أهنم ال يؤمنون ملضي وقت اإلميان إذا بان له الربهان فإذا حتقق وأكد باإلميان ومل يؤمن من أكثرهم فأكثرهم تبني 
رجاء اإلميان وألهنم ملا مل يؤمنوا عندما حق القول واستمروا فإن كانوا يريدون شيئاً أوضح من الربهان فهو العيان 
وعند العيان ال يفيد اإلميان وقوله َعلَى أَكْثَرِِهْم على هذا الوجه معناه أن من مل تبلغه الدعوة والربهان قليلون فحق 

أكثر من مل يوجد منه اإلميان وعلى األول والثاين ظاهر فإن أكثر الكفار ماتوا على الكفر ومل يؤمنوا َوِفيِه  القول على
  َوْجِه وهو أن يقال لقد حقت كلمة العذاب العاجل على أكثرهم فهم ال يؤمنون وهو قريب من األول

  ذْقَاِن فَُهم مُّقَْمُحونَ إِنَّا َجَعلَْنا ِفى أَْعناِقهِمْ أَغْلَاالً فَهِىَ  إِلَى االٌّ
  مث قال تعاىل إِنَّا َجَعلَْنا ِفى أَْعناقِهِْم أَغْلَاالً فَهِىَ  إِلَى االْذْقَاِن فَُهم مُّقَْمُحونَ

ملا بني أهنم ال يؤمنون بني أن ذلك من اهللا فقال إِنَّا َجَعلَْنا وفيه وجوه أحدها أن املراد إنا جعلناهم ممسكني ال ينفقون 
يل اهللا كما قال تعاىل َوالَ َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً  إِلَى ُعُنِقَك والثاين أن اآلية نزلت يف أيب جهل وصاحبيه يف سب

املخزوميني حيث حلف أبو جهل أنه يرضخ رأس حممد فرآه ساجداً فأخذ صخرة ورفعها لريسلها على رأسه 
بة ملا تقدم وهو أن ذلك كناية عن منع اهللا إياهم عن فالتزقت بيده ويده بعنقه والثالث وهو األقوى وأشد مناس

  االهتداء وفيه مسائل
املسألة األوىل هل للوجهني األولني مناسبة مع ما تقدم من الكالم نقول الوجه األول له مناسبة وهي أن قوله تعاىل 

لُِيِضيَع إِميَاَنكُْم أي صالتكم عند بعض  فَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ يدخل فيه أهنم ال يصلون كما قال تعاىل َوَما كَانَ اللَُّه
املفسرين والزكاة مناسبة للصالة على ما بينا فكأنه قال ال يصلون وال يزكون وأما على الوجه الثاين فمناسبة خفية 

  وهي أنه ملا قال لَقَْد َحقَّ الْقَْولُ َعلَى أَكْثَرِِهْم وذكرنا أن

وأبصروا ما يقرب من الضرورة حيث التزقت يده بعنقه ومنع من إرسال  املراد به الربهان قال بعد ذلك بل عاينوا
  احلجر وهو يضطر إىل اإلميان ومل يؤمن علم أنه ال يؤمن أصالً والتفسري هو الوجه الثالث

املسألة الثانية قوله فَهِىَ  راجعة إىل ماذا نقول فيها وجان أحدمها أهنا راجعة إىل األيدي وإن كانت غري مذكورة 
كنها معلومة ألن املغلول تكون أيديه جمموعة يف الغل إىل عنقه وثانيهما وهو ما اختاره الزخمشري أهنا راجعة إىل ول

األغالل معناه إنا جعلنا يف أعناقهم أغالالً ثقاالً غالظاً حبيث تبلغ إىل األذقان فلم يتمكن املغلول معها من أن 
  يطأطىء رأسه



غل يف العنق املنع من اإلميان حىت جيعل كناية فنقول املغلول الذي بلغ الغل إىل ذقنه املسألة الثالثة كيف يفهم من ال
وبقي مقمحاً رافع الرأس ال يبصر الطريق الذي عند قدمه وذكر بعده أن بني يديه سداً ومن خلفه سداً فهو ال يقدر 

الذي يهيده النيب إىل الصراط  على انتهاج السبيل ورؤيته وقد ذكر من قبل أن املرسل على صراط مستقيم فهذا
املستقيم العقلي جعل ممنوعاً كاملغلول الذي جيعل ممنوعاً من إبصار الطريق احلسي وحيتمل وجهاً آخر وهو أن يقال 
األغالل يف األعناق عبارة عن عدم االنقياد فإن املنقاد يقال فيه إنه وضع رأسه على اخلط وخضع عنقه والذي يف 

إىل الذقن ال يطأطىء رأسه وال حيركه حتريك املصدق ويصدق هذا قوله مُّقَْمُحونَ فإن املقمح هو رقبته الغل الثخني 
الرافع رأسه كاملتأيب يقال بعري قامح إذا رفع رأسه فلم يشرب املاء ومل يطأطئه للشرب واإلميان كاملاء الزالل الذي 

  ْم أَغْلَاالً فَُهم مُّقَْمُحونَ ال خيضعون الرقاب ألمر اهللابه احلياة وكأنه تعاىل قال إِنَّا َجَعلَْنا ِفى أَْعناقِهِ
  َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيِديهِْم َسّداً وِمْن َخلِْفهِْم َسّداً فَأغَْشْيَناُهْم فَُهْم الَ يُْبِصُرونَ
  غْشَْيَناُهْم فَُهْم الَ يُْبِصُرونَوعلى هذا فقوله تعاىل َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيِديهِْم َسّداً وِمْن َخلِْفهِْم َسّداً فَأ

يكون متمماً ملعىن جعل اهللا إياهم مغلولني ألن قوله َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيدِيهِْم َسّداً إشارة إىل أهنم ال ينتهجون سبيل 
كان الغل الرشاد فكأنه قال ال يبصرون احلق فينقادون له ملكان السد وال ينقادون لك فيبصرون احلق فينقادون له مل

واإلميان املورث لإليقان إما باتباع الرسول أوالً فتلوح له احلقائق ثانياً وإما بظهور األمور أوالً واتباع الرسول ثانياً 
وال يتبعون الرسول أوالً ألهنم مغلولون فال يظهر هلم احلق من الرسول ثانياً وال يظهر هلم احلق أوالً ألهنم واقعون يف 

الرسول ثانياً وفيه وجه آخر وهو أن يقال املانع إما أن يكون يف النفس وإما أن يكون خارجاً عنها السد فال يتبعون 
وهلم املانعان مجيعاً من اإلميان أما يف النفس فالغل وأما من اخلارج فالسد وال يقع نظرهم على أنفسهم فريون اآليات 

ى االْفَاقِ َوِفى أَنفُسِهِْم وذلك ألن املقمح ال يرى نفسه وال يقع بصره اليت يف أنفسهم كما قال تعاىل َسنُرِيهِْم ءايَاِتَنا ِف
على يديه وال يقع نظرهم على اآلفاق ألن من بني السدين ال يبصرون اآلفاق فال تبني هلم اآليات اليت يف اآلفاق 

مْ إشارة إىل عدم هدايتهم آليات اهللا يف األنفس واآلفاق وعلى هذا فقوله إِنَّا َجَعلَْنا ِفى أَْعناقِهِْم َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيِديهِ
  ويف تفسري قوله تعاىل َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيِديهِمْ َسّداً مسائل

املسألة األوىل السد من بني األيدي ذكره ظاهر الفائدة فإهنم يف الدنيا سالكون وينبغي أن يسلكوا الطريقة املستقيمة 
هِمْ َسّداً فال يقدرون على السلوك وأما السد من خلفهم فما الفائدة فيه فنقول اجلواب عنه من وجوه َوِمن َبْينَِنا أَْيِدي

األول هو أن اإلنسان له هداية فطرية والكافر قد يتركها وهداية نظرية والكافر ما أدركها فكأنه تعاىل يقول َجَعلَْنا 
هلداية اجلبلية اليت هي الفطرية الثاين هو أن اإلنسان مبدأه من اهللا ومصريه َمنَسكًا َبْينِ أَْيدِيهِْم َسّداً فال يرجعون إىل ا

إليه فعمى الكافر ال يبصر ما بني يديه من املصري إىل اهللا وال ما خلفه من الدخول يف الوجود خبلق اهللا الثالث هو أن 
قصد ولكنه يرجع وإذا انسد السالك إذا مل يكن له بد من سلوك طريق فإن انسد الطريق الذي قدامه يفوته امل

الطريق من خلفه ومن قدامه فاملوضع الذي هو فيه ال يكون موضع إقامة ألنه مهلك فقوله َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيِديهِمْ 
  َسّداً وِمْن َخلِْفهِْم إشارة إىل إهالكهم

شاء بالسد تعلق ويكون اإلغشاء مرتباً على املسألة الثانية قوله تعاىل فَأغَْشْيَناُهْم حبرف الفاء يقتضي أن يكون لإلغ
جعل السد فكيف ذلك فنقول ذلك من وجهني أحدمها أن يكون ذلك بياناً ألمور مترتبة يكون بعضها سبباً للبعض 

يهِْم َسّداً وِمنْ فكأنه تعاىل قال إِنَّا َجَعلَْنا ِفى أَْعناقِهِْم أَغْلَاالً فال يبصرون أنفسهم إلقماحهم َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيِد
َخلِْفهِْم َسّداً فال يبصرون ما يف اآلفاق وحينئٍذ ميكن أن يروا السماء وما على ميينهم ومشاهلم فقال بعد هذا كله 

َوَجَعلَْنا َعلَى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ  فال يبصرون شيئاً أصالً وثانيهما هو أن ذلك بيان لكون السد قريباً منهم حبيث يصري 



الغشاوة على أبصارهم فإن من جعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزقني به حبيث يبقى بينهما ملتزقاً هبما ذلك ك
تبقى عينه على سطح السد فال يبصر شيئاً أما غري السد فللحجاب وأما عني السد فلكون شرط املرئي أن ال يكون 

  قريباً من العني جداً
ي ومن خلف ومل يذكر من اليمني والشمال ما احلكمة فيه فنقول أما على املسألة الثالثة ذكر السدين من بني األيد

قولنا إنه إشارة إىل اهلداية الفطرية والنظرية فظاهر وأما على غري ذلك فنقول مبا ذكر حصل العموم واملنع من 
هني إىل شيء انتهاج املناهج املستقيمة ألهنم إن قصدوا السلوك إىل جانب اليمني أو جانب الشمال صاروا متوج

ومولني عن شيء فصار ما إليه توجههم ما بني أيديهم فيجعل اهللا السد هناك فيمنعه من السلوك فكيفما يتوجه 
الكافر جيعل اهللا بني يديه سداً ووجه آخر أحسن مما ذكرنا وهو أنا ملا بينا أن جعل السد صار سبباً لإلغشاء كان 

درة له على احلركة مينة وال يسرة فال حاجة إىل السد عن اليمني وعن السد ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين فال ق
الشمال وقوله تعاىل فَأغَْشْيَناُهْم فَُهْم الَ يُْبِصُرونَ حيتمل ما ذكرنا أهنم ال يبصرون شيئاً وحيتمل أن يكون املراد هو أن 

ن أنه على الطريقة املستقيمة وغري الكافر مصدود وسبيل احلق عليه مسدود وهو ال يبصر السد وال يعلم الصد فيظ
  ضال

  َوَسَوآُء َعلَْيهِْم أََءنذَرَْتُهْم أَْم لَْم تُنِذرُْهْم الَ ُيؤِمُنونَ
مث إنه تعاىل بني أن اإلنذار ال ينفعهم مع ما فعل اهللا هبم من الغل والسد واإلغشاء واإلعماء بقوله تعاىل َوَسَوآء 

تُنِذرُْهْم الَ ُيؤِمُنونَ أي اإلنذار وعدمه سيان بالنسبة إىل اإلميان منهم إذ ال وجود له منهم على  َعلَْيهِْم أَءنذَرَْتُهْم أَْم لَْم
التقديرين فإن قيل إذا كان اإلنذار وعدمه سواء فلماذا اإلنذار نقول قد أجبنا يف غري هذا املوضع أنه تعاىل قال 

ليس كعدم اإلنذار ألن أحدمها ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل النيب  َسَواء َعلَْيهِْم وما قال سواء عليك فاإلنذار بالنسبة
  خمرج له عن العهدة وسبب يف زيادة سيادته عاجالً وسعادته آجالً وأما بالنسبة إليهم

ليخرج عما عليه وينال ثواب اإلنذار وإن مل ينتفعوا به ملا كتب ) صلى اهللا عليه وسلم ( على السواء فإنذار النيب 
  البوار يف دار القرار عليهم من

  إِنََّما تُنِذُر َمنِ اتََّبَع الذِّكَْر َوخِشىَ  الرَّْحمَن بِالَْغْيبِ فََبشِّْرُه بَِمْغِفَرةٍ  َوأَْجرٍ كَرِميٍ
كَرِميٍ والترتيب ظاهر ويف  مث قال تعاىل إِنََّما ُتنِذُر َمنِ اتََّبعَ الِذكَْر َوخِشىَ  الرَّْحمَن بِالَْغْيبِ فََبّشْرُه بَِمْغِفَرةٍ  َوأَْجرٍ

  التفسري مسائل
املسألة األوىل قال من قبل لُّتنِذَر وذلك يقتضي اإلنذار العام على ما بينا وقال إِنََّما تُنِذُر وهو يقضي التخصيص 
إِنََّما فكيف اجلمع بينهما نقول من وجوه األول هو أن قوله لّتُنِذَر أي كيفما كان سواء كان مفيداً أو مل يكن وقوله 
ُتنِذُر أي اإلنذار املفيد ال يكون إال بالنسبة إىل من يتبع الذكر وخيشى الثاين هو أن اهللا تعاىل ملا قال إن اإلرسال 

واإلنزال وذكر أن اإلنذار وعدمه سيان بالنسبة إىل أهل العناد قال لنبيه ليس إنذارك غري مفيد من مجيع الوجوه 
ذر بذلك اإلنذار العام من يتبع الذكر كأنه يقول يا حممد إنك بإنذارك هتدي وال فأنذر على سبيل العموم وإمنا تن

تدري من هتدي فأنذر األسود واألمحر ومقصودك من يتبع إنذارك وينتفع بذكراك الثالث هو أن نقول قوله لّتُنِذرَ 
لك فإمنا تنذر الذين اتبعوك أي أوالً فإذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأ البعض وتوىل واستكرب ووىل فأعرض بعد ذ

الرابع وهو قريب من الثالث إنك تنذر الكل باألصول وإمنا تنذر بالفروع من ترك الصالة والزكاة من اتبع الذكر 
  وآمن

املسألة الثانية قوله َمنِ اتََّبَع الِذكَْر حيتمل وجوهاً األول وهو املشهور من اتبع القرآن الثاين من اتبع ما يف القرآن من 



اآليات ويدل عليه قوله تعاىل ص وَالْقُْرءاِن ِذى فما جعل القرآن نفس الذكر الثالث من اتبع الربهان فإنه ذكر 
يكمل الفطرة وعلى كل وجه فمعناه إمنا تنذر العلماء الذين خيشون وهو كقوله تعاىل إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه 

َن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت فقوله اتََّبعَ الِذكَْر أي آمن وقوله َوخِشىَ  الرَّْحمَن أي عمل الُْعلََماء وكقوله تعاىل وَالَِّذي
صاحلاً وهذا الوجه يتأيد بقوله فََبّشْرُه بَِمْغفَِرةٍ  َوأَْجرٍ كَرِميٍ ألنا ذكرنا مراراً أن الغفران جزاء اإلميان فكل مؤمن 

كما قال تعاىل َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت أُوْلَِئَك لَُّهم مَّْغِفَرةٌ  َورِْزٌق كَرٌِمي  مغفور واألجر الكرمي جزاء العمل
وتفسري الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف الذكر باأللف والالم وقد تقدم ذكر القرآن يف قوله تعاىل وَالْقُْرءانِ الَْحِكيمِ 

يفة وهي أن الرمحة تورث االتكال والرجاء فقال مع أنه رمحن ورحيم فالعاقل ال ينبغي وقوله َوخِشىَ  الرَّْحمَن فيه لط
أن يترك اخلشية فإن كل من كانت نعمته بسبب رمحته أكثر فاخلوف منه أمت خمافة أن يقطع عنه النعم املتواترة 

تعاىل قُلِ اْدُعواْ اللََّه أَوِ اْدعُواْ وتكملة اللطيفة هي أن من أمساء اهللا امسني خيتصان به مها اهللا والرمحن كما قال 
الرَّْحَمَن حىت قال بعض األئمة مها علمان إذا عرفت هذا فاهللا اسم ينىبء عن اهليبة والرمحن ينىبء عن العاطفية فقال 

محة ال يف موضع يرجو اهللا وقال ههنا َوخِشىَ  الرَّْحمَن يعين مع كونه ذا هيبة ال تقطعوا عنه رجاءكم ومع كونه ذا ر
تأمنوه وقوله بِالْغَْيبِ يعين بالدليل وإن مل ينته إىل درجة املرئي املشاهد فإن عند االنتهاء إىل تلك الدرجة ال يبقى 

  للخشية فائدة واملشهور أن املراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة وقيل إن الوحدانية تدخل فيه

بشري ونذير وقد ذكر ) صلى اهللا عليه وسلم ( اين من أمري الرسالة فإن النيب وقوله فََبّشْرُه فيه إشارة إىل األمر الث
أنه أرسل لينذر وذكر أن اإلنذار النافع عند اتباع الذكر فقال بشر كما أنذرت ونفعت وقوله بَِمْغِفَرةٍ  على التنكري 

ظهر عليه أنوار الروح الزكية أي مبغفرة واسعة تستر من مجيع اجلوانب حىت ال يرى عليه أثر من آثار النفس وي
  َوأَْجرٍ كَرِميٍ أي ذي كرم وقد ذكرنا ما يف الكرمي يف قوله َورِْزٌق كَرٌِمي ويف قوله َورِْزقًا كَرِمياً

  إِنَّا َنْحُن ُنْحىِ  الَْموَْتى َوَنكُْتُب َماَ قَدَُّمواْ َوءَاثَارَُهْم َوكُلَّ شىْ ٍء أَْحَصْينَاُه ِفى إَِمامٍ مُّبِنيٍ
   مُّبِنيٍمث قال تعاىل إِنَّا َنْحُن ُنْحىِ  الَْموَْتى وََنكُْتُب َماَ قَدَّمُواْ َوءاثَاَرُهْم وَكُلَّ شىْ ء أَْحَصيَْناُه ِفى إَِمامٍ

يف الترتيب وجوه أحدها أن اهللا تعاىل ملا بني الرسالة وهو أصل من األصول الثالثة اليت يصري هبا املكلف مؤمناً 
 آخر وهو احلشر وثانيها وهو أن اهللا تعاىل ملا ذكر االتذار والبشارة بقوله فََبشّْرُه بَِمْغِفَرةٍ  ومل يظهر مسلماً ذكر أصالً

ذلك بكماله يف الدنيا فقال إن مل ير يف الدنيا فاهللا حييي املوتى وجيزي املنذرين وجيزي املبشرين وثالثها أنه تعاىل ملا 
  ده وهو إحياء املوتى ويف التفسري مسائلذكر خشية الرمحن بالغيب ذكر ما يؤك

  املسألة األوىل إِنَّا َنْحُن حيتمل وجهني أحدمها أن يكون مبتدأ وخرباً كقول القائل
  أنا أبو النجم وشعري شعري

ومثل هذا يقال عند الشهرة العظيمة وذلك ألن من ال يعرف يقال له من أنت فيقول أنا ابن فالن فيعرف ومن 
ا قيل له من أنت يقول أنا أي ال معرف يل أظهر من نفسي فقال إنا حنن معروفون بأوصاف يكون مشهوراً إذ

الكمال وإذا عرفنا بأنفسنا فال تنكر قدرتنا على إحياء املوتى وثانيهما أن يكون اخلرب ُنْحىِ  كأنه قال إنا حنيي املوتى 
  و َنْحُن يكون تأكيداً واألول أوىل

إشارة إىل التوحيد ألن االشتراك يوجب التمييز بغري النفس فإن زيداً إذا شاركه غريه يف  املسألة الثانية إنا حنن فيه
االسم فلو قال أنا زبد مل حيصل التعريف التام ألن للسامع أن يقول أميا زيد فيقول ابن عمرو ولو كان هناك زيد 

يس غرينا أحد يشاركنا حىت تقول أنا كذا آخر أبوه عمرو ال يكفي قوله ابن عمرو فلما قال اهللا إِنَّا َنْحُن أي ل
  فنمتاز وحينئٍذ تصري األصول الثالثة مذكورة الرسالة والتوحيد واحلشر



املسألة الثالثة قوله َوَنكُْتُب َماَ قَدَُّمواْ فيه وجوه أحدها املراد ما قدموا وأخروا فاكتفى بذكر أحدمها كما يف قوله 
واملراد والربد أيضاً وثانيها املعىن ما أسلفوا من األعمال صاحلة كانت أو فاسدة وهو كما  تعاىل سََرابِيلَ َتقِيكُمُ الَْحرَّ

قال تعاىل بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم أي مبا قدمت يف الوجود على غريه وأوجدته وثالثها نكتب نياهنم فإهنا قبل األعمال 
  وآثارهم أي أعماهلم على هذا الوجه

م فيه وجوه األول آثارهم أقدامهم فإن مجاعة من أصحابه بعدت دورهم عن املساجد فأرادوا املسألة الرابعة وآثاره
والثاين هي السنن ) إن اهللا يكتب خطواتكم ويثيبكم عليه فالزموا بيوتكم ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( النقلة فقال 

  كالظلمات املستمرة اليتاحلسنة كالكتب املصنفة والقناطر املبنية واحلبائس الدارة والسنن السيئة 

صلى اهللا عليه ( وضعها ظامل والكتب املضلة وآالت املالهي وأدوات املناهي املعمولة الباقية وهو يف معىن قوله 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا من غري أن ينقص من أجر العامل شيء ومن سن سنة ) ( وسلم 

فما قدموا هو أفعاهلم وآثارهم أفعال الشاكرين فبشرهم حيث يؤاخذون هبا ) سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا 
  ويؤجرون عليها والثالث ما ذكرنا أن اآلثار األعمال وما قدموا النيات فإن النية قبل العمل

املسألة اخلامسة الكتابة قبل اإلحياء فكيف أخر يف الذكر حيق قال حنيي ونكتب ومل يقل نكتب ما قدموا وحنييهم 
نقول الكتابة معظمة ألمر اإلحياء ألن اإلحياء إن مل يكن للحساب ال يعظم والكتابة يف نفسها إن مل تكن إحياء 

وإعادة ال يبقى هلا أثر أصالً فاإلحياء هو املعترب والكتابة مؤكدة معظمة ألمره فلهذا قدم اإلحياء وألنه تعاىل ملا قال 
واإلحياء عظيم خيتص باهللا والكتابة دونه فقرن بالتعريف األمر العظيم وذكر  إِنَّا َنْحُن وذلك يفيد العظمة واجلربوت

ما يعظم ذلك العظيم وقوله وَكُلَّ شىْ ء أَْحصَْيَناُه ِفى إَِمامٍ مُّبِنيٍ حيتمل وجوهاً أحدها أن يكون ذلك بياناً لكون ما 
ئن فلما قال َوَنكُْتُب َماَ قَدَُّمواْ بني أن قبل ذلك قدموا وآثارهم أمراً مكتوباً عليهم ال يبدل فإن القلم جف مبا هو كا

كتابة أخرى فإن اهللا كتب عليهم أهنم سيفعلون كذا وكذا مث إذا فعلوه كتب عليهم أهنم فعلوه وثانيها أن يكون 
كتب ذلك مؤكداً ملعىن قوله َوَنكُْتُب ألن من يكتب شيئاً يف أوراق ويرميها قد ال جيدها فكأنه مل يكتب فقال ن

وحنفظ ذلك يف إمام مبني وهذا كقوله تعاىل ِعلُْمَها ِعنَد رَّبى ِفى ِكَتابٍ الَّ َيِضلُّ َرّبى َوالَ َينَسى وثالثها أن يكون 
ذلك تعميماً بعد التخصيص كأنه تعاىل يكتب ما قدموا وآثارهم وليست الكتابة مقتصرة عليه بل كل شيء حمصي 

من األقوال واألفعال ال يعزب عن علم اهللا وال يفوته وهذا كقوله تعاىل وَكُلُّ َشىْ ء يف إمام مبني وهذا يفيد أن شيئاً 
فََعلُوُه ِفى الزُُّبرِ وَكُلُّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ مُّْسَتطٌَر يعين ليس ما يف الزبر منحصراً فيما فعلوه بل كل شيء فعلوه مكتوب 

مفرقاً حيتاج إىل مجع عدده فقال هو حمصي فيه ومسي الكتاب إماماً  وقوله أَْحَصْيَناهُ أبلغ من كتبناه ألن من كتب شيئاً
ألن املالئكة يتبعونه فما كتب فيه من أجل ورزق وإحياء وإماتة اتبعوه وقيل هو اللوح احملفوظ وإمام جاء مجعاً يف 

كان فرداً فهو ككتاب وحجاب وإذا كان مجعاً قوله تعاىل َيْوَم َنْدعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِماِمهِْم أي بأئمتهم وحينئٍذ فإمام إذا 
فهو كجبال وحبال واملبني هو املظهر لألمور لكونه مظهراً للمالئكة ما يفعلون وللناس ما يفعل هبم وهو الفارق 

  يفرق بني أحوال اخللق فيجعل فريقاً يف اجلنة وفريقاً يف السعري
  َجآَءَها الْمُْرَسلُونَ َواْضرِْب لَُهْم مَّثَالً أَْصَحاَب القَْرَيةِ  إِذْ

  مث قال تعاىل وَاْضرِبْ لَُهْم مَّثَالً أَْصَحابَ القَْرَيةِ  إِذَا َجاءَها الُْمْرَسلُونَ
وفيه وجهان والترتيب ظاهر على الوجهني الوجه األول هو أن يكون املعىن واضرب ألجلهم مثالً والثاين أن يكون 

م مثالً أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية وعلى األول نقول ملا املعىن واضرب ألجل نفسك أصحاب القرية هل
رية قال اهللا إِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني وقال لّتُنِذَر قال قل هلم َما كُنُت بِْدعاً ّمَن الرُُّسلِ بل قبلي بقليل جاء أصحاب الق



نعيم دار اإلقامة وعلى الثاين نقول ملا مرسلون وأنذروهم مبا أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا ب
  قال اهللا تعاىل إن

اإلنذار ال ينفع من أضله اهللا وكتب هليه أنه ال يؤمن قال للنيب عليه الصالة والسالم فال تأس واضرب لنفسك 
 ولقومك مثالً أي مثل هلم عند نفسك مثالً حيث جاءهم ثالثة رسل ومل يؤمنوا وصرب الرسل على القتل واإليذاء

  وأنت جئتهم واحداً وقومك أكثر من قوم الثالثة فإهنم جاؤا قرية وأنت بعثت إىل العامل ويف التفسري مسائل
املسألة األوىل ما معىن قول القائل ضالب مثالً وقوله تعاىل وَاْضرِْب مع أن الضرب يف اللغة إما إمساس جسم 

ذَا َضَربُْتْم ِفى االْْرضِ نقول قوله ضرب مثالً معناه مثل جسماً بعنف وإما السري إذا قرن به حرف يف كقوله تعاىل إِ
  مثالً وذلك ألن الضرب اسم للنوع يقال هذه األشياء من ضرب واحد أي اجعل هذا وذاك من ضرب واحد

املسألة الثانية أصحاب القرية معناه واضرب هلم مثالً مثل أصحاب القرية فترك املثل وأقيم األصحاب مقامه يف 
كقوله َواسْئَلِ الْقَْرَيةَ  هذا قول الزخمشري يف الكشاف وحيتمل أن يقال ال حاجة إىل اإلضمار بل املعىن  اإلعراب

  اجعل أصحاب القرية هلم مثالً أو مثل أصحاب القرية هبم
قت جميء املسألة الثالثة إذ جاءها املرسلون إذ منصوبة ألهنا بدل من أصحاب القرية كأنه قال تعاىل وَاضْرِْب لَُهم و

املرسلني ومثل ذلك الوقت بوقت جميئك وهذا أيضاً قول الزخمشري وعلى قولنا إن هذا املثل مضروب لنفس حممد 
تسلية فيحتمل أن يقال إذا ظرف منصوب بوقهل وَاضْرِْب أي اجعل الضرب كأنه حني ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

صلى ( سى وهم أقرب مرسل أرسل إىل قوم إىل زمان حممد جميئهم وواقع فيه والقرية أنطاكية واملرسلون من قوم عي
وهم ثالثة كما بني اهللا تعاىل وقوله إِذَا أَْرَسلَْنا حيتمل وجهني أحدمها أن يكون إذ أرسلنا بدالً من إذ ) اهللا عليه وسلم 

ضح أن يكون إذ جاءها كأنه قال الضرب هلم مثالً إذ أرسلنا إىل أصحاب القرية اثني وثانيهما وهو األصح واألو
ظرفاً والفعل الواقع فيه جاءها أي جاءها املرسلون حني أرسلناهم إليهم أي مل يكن جميئهم من تلقاء أنفسهم وإمنا 

جاءوهم حيث أمروا وهذا فيه لطيفة وهي أن يف احلكاية أن الرسل كانوا مبعوثني من جهة عيسى عليه السالم 
ى عليه السالم هو إرسالنا ورسول رسول اهللا بإذن اهللا رسول اهللا فال أرسلهم إىل أنطاكية فقال تعاىل إرسال عيس

يقع لك يا حممد أن أولئك كانوا رسل الرسول وأنت رسول اهللا فإن تكذيبهم كتكذيبك فتتم التسلية بقوله إِذَا 
ل حىت ال ينعزل أَْرَسلَْنا وهذا يؤيد مسألة فقهية وهي أن وكيل الوكيل بإذن املوكل وكيل املوكل ال وكيل الوكي

صلى ( بعزل الوكيل إياه وينعزل إذا عزله املوكل األول وهذا على قولنا وَاضْرِْب لَُهْم مَّثَالً ضرب املثل ألجل حممد 
  ظاهر) اهللا عليه وسلم 

  ْرَسلُونَإِذْ أَْرَسلَْنآ إِلَْيهُِم اثَْنْينِ فَكَذَُّبوُهَما فََعزَّْزَنا بِثَاِلٍث فَقَالُوا إِنَّآ إِلَْيكُْم مُّ

يف بعثة األثنني حكمة بالغة وهي أهنما كانا مبعوثني من جهة عيسى بإذن اهللا فكان عليهما إهناء األمر إىل عيسى 
واإلتيان مبا أمر اهللا واهللا عامل بكل شيء ال حيتاج إىل شاهد يشهد عنده وأما عيسى فهو بشر فأمره اهللا بإرسال اثنني 

  عيسى حجة تامةليكون قوهلما على قومهما عند 
وقوله فََعزَّْزَنا بِثَاِلٍث أي قوينا وقرىء فعززنا بثالث خمففاً من عز إذا غلب فكأنه قال فغلبنا حنن وقهرنا بثالث واألول 

أظهر وأشهر وترك املفعول حيث مل يقل فعززنامها ملعىن لطيف وهو أن املقصود من بعثهما نصرة احلق ال نصرهتما 
  تني بالربهان املبني وفيه مسائلوالكل مقوون للدين امل

بعث رسله إىل األطراف واكتفى بواح دوعسى عليه السالم بعث اثنني ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل النيب 



نقول النيب بعث لتقرير الفروع وهو دون األصل فاكتفى بواحد فإن خرب الواحد يف الفروع مقبول وأما مها فبعثنا 
  معجزة تفيد اليقني وإال ملا كفى إرسال اثنني أيضاً وال ثالثة باألصول وجعل هلما

فذكر املفعول هناك ومل يذكره ههنا )  ٣٥القصص ( املسألة الثانية قال اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم َسَنُشدُّ َعُضَدَك 
بعث معه بطلبه مع أن املقصود هناك أيضاً نصرة احلق نقول موسى عليه السالم كان أفضل من هارون وهارون 

فكان هارون معبوثاً ليصدق موسى فيما يقول ويقوم مبا يأمره وأما مها )  ٣٤القصص ( حيث قال فَأَْرِسلِْه َمِعىَ  
فكل واحد مستقل ناطق باحلق فكان هناك املقصود تقوية موسى وإرسال من يؤنس معه وهو هارون وأما ههنا 

  فاملقصود تقوية احلق فظهر الفرق
  آ أَنُتْم إِالَّ َبَشٌر مِّثْلَُنا وََمآ أََنزلَ الرَّْحَمُن ِمن َشىْ ٍء إِنْ أَنُتمْ إِالَّ َتكِْذُبونَقَالُواْ َم

( وعليه فقالوا إِنَّا إِلَْيكُْم مُّْرَسلُونَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث بني اهللا ما جرى منهم وعليهم مثل ما جرى من حممد 
وبني ما قال القوم بقوله قَالُواْ َما أَنُتمْ إِالَّ َبَشٌر ّمثْلَُنا َوَما أَنَزلَ )  ٣يس ( الْمُْرَسِلَني كما قال إِنََّك لَِمَن )  ١٤يس 

الرَّْحَمُن ِمن َشىْ ء جعلوا كوهنم بشراً مثلهم دليالً على عدم اإلرسال وهذا عام من املشركني قالوا يف حق حممد 
دليالً بناًء على أهنم مل يعتقدوا يف اهللا االختيار وإمنا قالوا فيه أنه موجب بالذات وإمنا ظنوه )  ٨ص ( َعلَْيِه الذّكُْر ِمن 

األنعام ( وقد استوينا يف البشرية فال ميكن الرجحان واهللا تعاىل رد عليهم قوهلم بقوله اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسالََتُه 
إىل غري ذلك وقوله أَنَزلَ اللَُّه الرَّْحَمُن ِمن َشىْ ء حيتمل )  ١٣الشورى ( َشاء وبقوله اللَُّه َيجَْتبِى إِلَْيِه َمن َي)  ١٢٤

وجه أحدمها أن يكون متمماً ملا ذكروه فيكون الكل شبهة واحدة ووجهه هو أهنم قالوا أنتم بشر فما نزلتم من عند 
شبهة أخرى مستقلة ووجه هو أهنم ملا  اهللا وما أنزل اهللا إليكم أحداً فكيف صرمت رسالً هللا ثانيهما أن يكون هذا

قالوا أنتم بشر مثلنا فال جيوز رجحانكم علينا ذكروا الشبهة من جهة النظر إىل املرسلني مث قالوا شبهة أخرى من 
جهة املرسل وهو أنه تعاىل ليس مبنزل شيئاً يف هذا العامل فإنه تصرفه يف العامل العلوي وللعلويات التصرف يف 

مذهبهم فاهللا تعاىل مل ينزل شيئاً من األشياء يف الدنيا فكيف أنزل إليكم وقوله الرَّْحَمُن إشارة إىل السفليات على 
الرد عليهم ألن اهللا ملا كان رمحن الدنيا واإلرسال رمحة فكيف ال ينزل رمحته وهو رمحن فقال إهنم قالوا ما أنزل 

  هو الرمحة الكاملةالرمحن شيئاً وكيف ال ينزل الرمحن مع كونه رمحن شيئاً 
  مث قال تعاىل إِنْ أَنُتْم إِالَّ َتكِْذُبونَ أي ما أنتم إال كاذبني

  قَالُواْ َربَُّنا َيعْلَُم إِنَّآ إِلَْيكُْم لَُمْرَسلُونَ
  إشارة إىل أنه مبجرد التكذيب مل يسأموا ومل يتركوا بل أعادوا

يعلم إنا إليكم ملرسلون وأكدوه بالالم ألن يعلم اهللا  ذلك هلم وكرروا القول عليهم وأكدوه باليمني وقالوا ربنا
جيري جمرى القسم ألن من يقول يعلم اهللا فيما ال يكون قد نسب اهللا إىل اجلهل وو سبب العقاب كما أن احلنث 

ملرسلون يكون سببه ويف قوله َربَُّنا َيْعلَُم إشارة إىل الرد عليهم حيث قالوا أنتم بشر وذلك ألن اهللا إذا كان يعلم أهنم 
يعين هو عامل باألمور وقادر فاختارنا بعلمه لرسالته مث )  ١٢٤األنعام ( كقوله تعاىل اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسالََتُه 

  قال
  َوَما َعلَْيَنآ إِالَّ الَْبلَاغُ الُْمبُِني

ا قولوا َما َعلَْيَنا إِالَّ الَْبلَاغُ كان ذلك تسلية ألنفسهم أي حنن خرجنا عن عهدة ما علينا وحثاً على النظر فإهنم مل
يوجب تفكرهم يف أمرهم حيث مل يطلبوا منهم أجراً وال قصدوا رياسة وإمنا كان شغلهم التبليغ والذكر وذلك مما 

هان حيمل العاقل على النظر و الُْمبُِني حيتمل أموراً أحدها البالغ املبني للحق عن الباطل أي الفارق باملعجزة والرب



وثانيها البالغ املظهر ملا أرسلنا للكل أي ال يكفي أن نبلغ الرسالة إىل شخص أو شخصني وثالثها البالغ املظهر 
  للحق بكل ما ميكن فإذا مت ذلك ومل يقبلوا حيق هنالك اهلالك

  كُْم مِّنَّا َعذَاٌب أَلِيٌمقَالُوا إِنَّا َتطَيَّْرَنا بِكُْم لَِئن لَّمْ َتنَتهُواْ لََنْرُجمَنَّكُْم وَلََيَمسَّنَّ
مث كان جواهبم بعد هذا أهنم قالوا إنا تطرينا بكم وذلك أنه ملا ظهر من الرسل املبالغة يف البالغ ظهر منهم الغلو يف 

ملا أكد الرسل و)  ١٥يس ( قالوا إِنْ أَنُتْم إِالَّ َتكِْذُبونَ )  ١٤يس ( التكذيب فلما قال املرسلون إِنَّا إِلَْيكُْم مُّْرَسلُونَ 
أكدوا قوهلم بالتطري هبم فكأهنم قالوا يف األول كنتم كاذبني ويف )  ١٦يس ( قوهلم باليمني حيث قالوا َربَُّنا َيْعلَُم 

فتشاءمنا بكم ثانياً ) اليمني الكاذبة تدع الديار بالقع ( الثاين صرمت مصرين على الكذب حالفني مقسمني عليه و 
الثاين ال نترككم لكون الشؤم مدركنا بسببكم فقالوا لَِئن لَّْم َتنَتُهواْ لََنْرُجمَنَّكُمْ  ويف األول كما تركتم ففي

َولََيَمسَّنَّكُْم ّمنَّا َعذَابٌ أَلِيٌم وقوله لنرمجنكم حيتمل وجهني أحدمها لنشتمنكم منا لرجم بالقول وعلى هذا فقوله 
تم بل يؤدي ذلك إىل الضرب واإليالم احلسي وثانيهما أن يكون املراد َولََيَمسَّنَّكُْم ترق كأهنم قالوا وال يكتفي بالش

الرجم باحلجارة وحينئٍذ فقوله َولَيََمسَّنَّكُْم بيان للرجم يعين وال يكون الرجم رمجاً قليالً نرمجكم حبجر وحجرين بل 
جم عذاب منا أليم وقد ندمي ذلك عليكم إىل املوت وهو عذاب أليم ويكون املراد لنرمجنكم وليمسنكم بسبب الر

 ٢١احلاقة ( ذكرنا يف األليم أنه مبعىن ملؤمل والفعيل معىن مفعل قليل وحيتمل أين قال هو من باب قوله َعِشيَّةً  رَّاِضَيةٍ  
  أي ذات رضا فالعذاب األليم هو ذو أمل وحينئٍذ يكون فعيالً مبعىن فاعل وهو كثري) 

  كِّْرُتم َبلْ أَنُتْم قَْوٌم مُّْسرِفُونَقَالُواْ طَاِئُركُم مََّعكُْم أَِءن ذُ
  مث أجاهبم املرسلون بقوهلم قَالُواْ طَائُِركُم مََّعكُْم أي شؤمكم معكم وهو الكفر

مث قالوا أَءن ذُكّرُْتم جواباً عن قوهلم لَنَْرُجمَنَّكُْم يعين أتفعلون بنا ذلك وإن ذكرمت أي بني لكم األمر باملعجز 
ْم قَْوٌم مُّْسرِفُونَ حيث جتعلون من يتربك به كمن يتشاءم به وتقصدون إيالم من جيب يف حقه اإلكرام والربهان َبلْ أَنُت

  حيث تكفرون مث تصرون بعد ظهور احلق باملعجز والربهان) مسرفون ( أو 

يث يبلغ فإن الكافر مسيء فإذا مت عليه الدليل وأوضح له السبيل ويصر يكون مسرفاً واملسرف هو اجملاوز احلد حب
الضد وهم كانوا كذلك يف كثري من األشياء أما يف التربك والتشاؤم فقد علم وكذلك يف اإليالم واإلكرام وأما يف 

الكفر فألن الواجب اتباع الدليل فإن مل يوجد به فال أقل من أن ال جيزم بنقيضه وهم جزموا بالكفر بعد الربهان 
املضرب عنه نقول حيتمل أن يقال قوله أَءن ذُكّرُْتم وارد على تكذيبهم  على اإلميان فإن قيل بل لإلضرار فما األمر

فكأهنم قالوا أحنن كاذبون وإن جئنا بالربهان ال )  ١٥يس ( ونسبتهم الرسل إىل الكذب بقوهلم إِنْ أَنُتمْ إِالَّ َتكِْذُبونَ 
حنن عليه ال بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون وحيتمل أن يقال أحنن مشؤومون وإن جئنا ببيان صحة ما 

وحيتمل أين قال أحنن مشؤومون وإن جئنا ببيان صحة ما حنن عليه ال بل أنتم قوم مسرفون وحيتمل أن يقال أحنن 
مستحقون للرجم واإليالم وإن بينا صحة ما أتينا به ال بل أنتم قوم مسرفون وأما احلكاية فمشهورة وهي أن عيسى 

إىل أنطاكية فدعيا إىل التوحيد وأظهرا املعجزة من إبراء األمة واألبرص وإحياء املوتى  عليه السالم بعث رجلني
فحسبهما امللك فأرسل بعدمها مشعون فأتى امللك ومل يدع الرسالة وقرب نفسه إىل امللك حبسن التدبري مث قال له إين 

مهما قال امللك بلى فأحضرا وذكرا أمسع أن يف احلبس رجلني يدعيان أمراً بديعاً أفال حيضران حىت نسمع كال
مقالتهما احلقة فقال هلما مشعون فهل لكما بينة قاال نعم فأبرآ األكمة واألبرص وأحييا املوتى فقال مشعون أيها امللك 

إن شئت أن تغلبهم فقال لآلهلة اليت تعبدوهنا تفعل شيئاً من ذلك قال امللك أنت ال خيفى عليك أهنا ال تبصر وال 
 تقدر وال تعلم فقال مشعون فإذن ظهر احلق من جانبهم فآمن امللك وقوم وكفر آخرون وكانت الغلبة تسمع وال



  للمكذبني مث قال تعاىل
  َوَجآَء ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنةِ  َرُجلٌ َيْسَعى قَالَ ياقَْومِ اتَّبِعُواْ الُْمْرَسلَِني

وهنم أتوا بالبالغ املبني حيث آمن هبم الرجل الساعي وعلى ويف فائدته وتعلقه مبا قبله وجهان أحدمها أنه بيان لك
هذا فقوله ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنةِ  فيه بالغة باهرة وذلك ألنه ملا جاء من أقصى املدينة رجل وهو قد آمن دل على أن 

تسلية لقلبه ) وسلم صلى اهللا عليه ( إذارهم وإظهارهم بلغ إىل أقصى املدينة وثانيهما أن ضرب املثل ملا كان حملمد 
ذكر بعد الفراغ من ذكر الرسل سعى املؤمنني يف تصديق رسلهم وصربهم على ما أوذوا ووصول اجلزاء األوىف 

) صلى اهللا عليه وسلم ( إليهم ليكون ذلك تسلية لقلب أصحاب حممد كما أن ذكر املرسلني تسلية لقلب حممد 
  ويف التفسري مسائل

ِمْن أَقَْصى الَْمدِيَنةِ  َرُجلٌ يف تنكري الرجل مع أنه كان معروفاً معلوماً عند اهللا فائدتان األوىل  املسألة األوىل قوله َوَجاء
أن يكون تعظيماً لشأنه أي رجل كامل يف الرجولية الثانية أن يكون مفيداً لظهور احلق من جانب املرسلني حيث 

والرجل هو حبيب النجار كان ينحت األصنام وقد آمن  آمن رجل من الرجال ال معرفة هلم به فال يقال إهنم تواطؤا
صلى اهللا ( قبل وجوده حيث صار من العلماء بكتاب اهللا ورأى فيه نعت حممد ) صلى اهللا عليه وسلم ( مبحمد 

  وبعثته) عليه وسلم 
رنا فائدة قوله ِمْن املسألة الثانية قوله َيْسَعى تبصرة للمؤمنني وهداية هلم ليكونوا يف النصح باذلني جهدهم وقد ذك

  أَقَْصى الَْمِديَنةِ  وهي تبليغهم الرسالة حبيث انتهى إىل من يف أقصى املدينة

واملدينة هي أنطاكية وهي كانت كبرية شاسعة وهي اآلن دون ذلك ومع هذا فهي كبرية وقوله تعاىل قَالَ َياءاَدُم قَْوٌم 
 قوله َعلَْيِه قَْوٌم فإنه ينىبء عن إشفاق عليهم وشفقة فإن إضافتهم إىل نفسه اتَّبِعُواْ الْمُْرَسِلَني فيه معان لطيفة األول يف

فإن )  ٣٨غافر ( بقوله َعلَْيِه قَْوٌم يفيد أنه ال يريد هبم إال خرياً وهذا مثل قول مؤمن آل فرعون ءاَمَن ياقَْومِ اتَّبُِعوِن 
بُِعوِن فما الفرق نقول هذا الرجل جاءهم ويف أول جميئه نصحهم قيل قال هذا الرجل اتَّبُِعواْ الُْمْرَسِلَني وقال ذلك اتَّ

وما رأوا سريته فقال اتبعوا هؤالء الذين أظهروا لكم الدليل وأوضحوا لكم السبيل وأما مؤمن آل فرعون فكان 
مل يكن  فيهم واتبع موسى ونصحهم مراراً فقال اتبعوين يف اإلميان مبوسى وهارون عليهما السالم واعلموا أنه لو

خرياً ملا اخترته لنفسي وأنتم تعلمون أين اخترته ومل يكن للرجل الذي جاء من أقصى املدينة أن يقول أنتم تعلمون 
اتباعي هلم الثاين مجع بني إظهار النصحية وإظهار إميانه فقوله اتََّبعُواْ نصحية وقوله الْمُْرَسِلَني إظهار أنه آمن الثالث 

إظهار اإلميان ألنه كان ساعياً يف النصح وأما اإلميان فكان قد آمن من قبل وقوله َرُجلٌ قدم إظهار النصيحة على 
  مث قال تعاىل) اللهم اهد قومي ( َيْسَعى يدل على كونه مريداً للنصح وما ذكر يف حكايته أنه كان يقتل وهو يقول 

  اتَّبِعُواْ َمن الَّ َيسْألُكُْم أَْجراً وَُهْم مُّْهَتُدونَ
يف غاية احلسن وذلك من حيث إنه ملا قال اتَّبُِعواْ الْمُْرَسِلَني كأهنم منعوا كوهنم مرسلني فنزل درجة وقال ال وهذا 

شك أن اخللق يف الدنيا سالكون طريقة وطالبون لالستقامة والطريق إذا حصل فيه دليل يدل جيب اتباعه واالمتناع 
ة الدليل يف طلب األجرة وإما عند عدم االعتماد على اهتدائه من االتباع ال حيسن إال عند أحد أمرين إما مغاال

ومعرفته الطريق لكن هؤالء ال يطلبون أجرة وهم مهتدون عاملون بالطريقة املستقيمة املوصلة إىل احلق فهب أهنم 
  ليسوا مبرسلني هادين أليسوا مبهتدين فاتبعوهم

  ِه تُْرَجُعونََوَما ِلىَ  الَ أَْعُبُد الَِّذى فَطَرَنِى وَإِلَْي
يس ( مث قال تعاىل وما ِلَي ال أعبد الذي فطرين ملاق ال وما ِلَي ال أعبد الذي فطرين ملاق ال ملاق ال َوُهْم مُّْهَتدُونَ 



بني ظهور اهتدائهم بأهنم يدعون من عبادة اجلماد إىل عبادة احلي القومي ومن عبادة ما ال ينفع إىل عبادة من )  ٢١
لطائف األوىل قوله مَاِليَ أي مايل مانع من جانيب إشارة إىل أن األمر من جهة املعبود ظاهر ال خفاء منه كل نفع وفيه 

فيه فمن ميتنع من عبادته يكون من جانبه مانع وال مانع من جانيب فال جرم عبدته ويف العدول عن خماطبة القوم إىل 
تعبدون الذي فطركم مل يكن يف البيان مثل قوله  حال نفسه حكمة أخرى ولطيفة ثانية وهي أنه لو قال مالكم ال

ومايل ألنه ملا قال ومايل وأحد ال خيفى عليه حال نفسه علم كل أحد أنه ال يطلب العلة وبياهنا من أحد ألنه أعلم 
ال جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غريه أعلم حب) مالكم ( حبال نفسه فهو يبني عدم املانع وأما لو قال 

نقول القائل هناك غري مدعو وإمنا هو داع وههنا )  ١٣نوح ( نفسه فإن قيل قال اهللا َمالَكُْم الَ تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً 
الرجل مدعو إىل اإلميان فقال ومايل ال أعبد وقد طلب مين ذلك الثانية قوله الَِّذى فَطَرَنِى إشارة إىل وجود املقتضى 

  ىل عدم املانعفإن قوله ومايل إشارة إ

وعند عدم املانع ال يوجد الفعل ما مل يوجد املقتضى فقوله َعلَى الَِّذى فَطَرَنِى ينىبء عن االقتضاء فإن اخلالق ابتداء 
مالك واملالك جيب على اململوك إكرامه وتعظيمه ومنعم باإلجياد واملنعم جيب على املنعم شكر نعمته الثالثة قدم بيان 

ن وجود املقتضى مع أن املستحسن نتقدمي املقتضى حيث وجد املقتضى وال مانع فيوجد ألن عدم املانع على بيا
املقتضى لظهوره كان مستغنياً عن البيان رأساً فال أقل من تقدمي ما هو أوىل بالبيان لوجود احلاجة إليه الرابعة اختار 

دة إىل نفسه اختار ما هو أقرب إىل إجياب العبادة على من اآليات فطرة نفسه ألنه ملا قال ِلىَ  الَ أَْعُبُد بإسناد العبا
نفسه وبيان ذلك هو أن خالف عمرو جيب على زيد عبادته ألنه من خلق عمراً ال يكون إال كامل القدرة شامل 
  العلم واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إىل كل مكلف لكن العبادة على زيد خبلق زيد أظهر إجياباً

ملشهور يف قوله فَطََرنِى خلقين اختراعاً وابتداعاً والغريب فيه أن يقال فطرين أي جعلين على الفطرة كما واعلم أن ا
وعلى هذا فقوله ِلىَ  الَ أَْعُبُد أي مل يوجد يف مانع فأنا )  ٣٠الروم ( قال اهللا تعاىل ِفطَْرةَ  اللَِّه الَِّتى فَطََر النَّاَس َعلَْيَها 

لفطرة كافية يف الشهادة والعبادة فإن قيل فعلى هذا خيتلف معىن الفطر يف قوله فَاِطَر السََّماَواتِ باق على فطرة ريب ا
فنقول قد قيل بأن فاطر السموات من الفطر الذي هو الشق فاحملذور الزم أو نقول املعىن فيهما )  ١٤األنعام ( 

  واألول من التفسري أظهر واحد كأنه قال فطر املكلف على فطرته وفطر السموات على فطرهتا
وذلك ألن )  ٥٦األعراف ( وقوله تعاىل َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ إشارة إىل اخلوف والرجاء كما قال َواْدُعوُه َخْوفًا َوطََمًعا 

من يكون إليه املرجع خياف منه ويرجى وفيه أيضاً معىن لطيف وهو أن العابد على أقسام ثالثة ذكرناها مراراً 
يعبد اهللا لكونه إهلاً مالكاً سواء أنعم بعد ذلك أو مل ينعم كالعبد الذي جيب عليه خدمة سيده سواء  فاألول عابد

أحسن إليه أو أساء والثاين عابد يعبد اهللا للنعمة الواصلة إليه والثالث عابد يعبد اهللا خوفاً مثال األول من خيدم 
من القسم األعلى وقال ِلىَ  الَ أَْعُبدُ الَِّذى فَطَرَنِى أي هو اجلواد ومثال الثاين من خيدم الغاشم فجعل القائل نفسه 

مالكي أعبده ألنظر إىل ما سيعطيين وألنظر إىل أن ال يعذبين وجعلهم دون ذلك فقال وَإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ أي خوفكم منه 
اً من القسم األول فرجوعه ورجاؤكم فيه فكيف ال تعبدونه وهلذا مل يقل وإليه أرجع كما قال فطرين ألنه صار عابد

  إىل اهللا ال يكن إال لإلكرام وليس سبب عبادته ذلك بل غريه
  أَءَتَِّخذُ ِمن ُدونِِه َءاِلَهةً  إِن ُيرِْدنِ الرَّْحَمُن بُِضرٍّ الَّ ُتْغنِ َعنِّى َشفَاَعتُُهْم شَْيئاً َوالَ ُينِقذُونَ

م التوحيد فإن التوحيد بني التعطيل واإلشراك فقال ومايل ال أعبد إشارة إىل مث قال تعاىل أَءتَِّخذُ ِمن ُدونِِه ءاِلَهةً  ليت
وجود اإلله وقال ِمن ُدونِِه ءاِلَهةً  إشارة إىل نفي غريه فيتحقق معىن ال إله إال اهللا ويف اآلية أيضاً لطائف األوىل ذكره 

ل مثالً ال أختذ يصح من السامع أن على طريق االستفهام فيه معىن وضوح األمر وذلك أن من أخرب من شيء فقا



يقول له مل ال تتخذ فيسأله عن السبب فإذا قال أأختذ يكون كالمه أنه مستغن عن بيان السبب الذي يطالب به عند 
اإلخبار كأنه يقول استشرتك فدلين واملتشار يتفكر فكأنه يقول تفكر يف األمر تفهم من غري إخبار مين الثانية قوله 

بني أن من دونه ال )  ٢٢يس ( طيفة عجيبة وبياهنا هو أنه ملا بني أنه يعبد اهللا بقوله الَِّذى فَطََرنِى من دونه وهي ل
  جتوز عبادته فإن عبد غري اهللا وجب عبادة كل شيء

مشارك للمعبود الذي اختذ غري اهللا ألن الكل حمتاج مفتقر حادث فلو قال ال أختذ آهلة لقيل له ذلك خيتلف إن 
اً غري الذي فطرك ويلزمك عقالً أن تتخذ آهلة ال حصر هلا وإن كان إهلك ربك وخالقك فال جيوز أن اختذت إهل

تتخذ آهلة الثالثة قوله أَءتَِّخذُ إشارة إىل أن غريه ليس بإله ألن املتخذ ال يكون إله وهلذا قال تعاىل َما اتََّخذَ َصاِحَبةً  
ألنه تعاىل ال يكون له ولد حقيقة وال )  ١١١اإلسراء ( لَِّه الَِّذى لَمْ يَتَِّخذْ وَلًَدا وقال الَْحْمُد ِل)  ٣اجلن ( َوالَ َولَداً 

وال يقال قال اهللا تعاىل )  ٢الفرقان ( جيوز وإمنا النصارى قالوا تبىن اهللا عيسى ومساه ولداً فقال وَلَْم يَتَِّخذْ َولَداً 
نقول )  ٩املزمل ( رَّبُّ الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ الَ إله إِالَّ ُهَو فَاتَِّخذُْه َوكِيالً فَاتَِّخذُْه َوكِيالً يف حق اهللا تعاىل حيث قال 

ذلك أمر متجدد وذلك ألن اإلنسان يف أول األمر يكون قليل الصرب ضعيف القوة فال جيوز أن يترك أسباب الدنيا 
ويترك أطفاله يف ورطة احلاجة وال يوصل إىل ويقول إين أتوكل فال حيسن من الواحد منا أن ال يشتغل بأمر أصالً 

أهله نفقتهم وجيلس يف مسجد وقلبه متعلق بعطاء زيد وعمرو فإذا قوي بالعبادة قلبه ونسي نفسه فضالً عن غريه 
وأقبل على عبادة ربه جبميع قلبه وترك الدنيا وأسباهبا وفوض أمره إىل اهللا حينئٍذ يكون من األبرار األخيار فقال اهللا 

سوله أنت علمت أن األمور كلها بيد اهللا وعرفت اهللا حق املعرفة وتيقنت أن املشرق واملغرب وما فيهما وما يقع لر
بينهما بأمر اهللا وال إله يطلب لقضاء احلوائج إال هو فاختذه وكيالً وفوض مجيع أمورك إليه فقد ارتقيت عن درجة 

ومعىن قوله فَاتَِّخذُْه َوِكيالً أي يف مجيع أمورك وقوله تعاىل  من يؤمر بالكسب احلالل وكنت من قبل تتجر يف احلالل
الَّ ُتْغنِ َعّنى حيتمل وجهني أحدمها أن يكون كالوصف كأنه قال أأختذ آهلة غري مغنية عند إرادة الرمحن يب ضراً 

  وثانيهما أن يكون كالماً مستأنفاً كأنه قال ال أختذ من دونه آهلة
  ِن الرَّْحَمُن بُِضّر الَّ ُتْغنِ َعّنى َشفَاعَُتُهْم َشْيئاً َوالَ ُينِقذُونَ وفيه مسائلمث قال تعاىل إِن يُرِْد

ُضّر َهلْ املسألة األوىل قال إِن ُيرِْدنِ الرَّْحَمُن بُِضّر ومل يقل إن يرد الرمحن يب ضراً وكذلك قال تعاىل إِنْ أَرَادَنِىَ  اللَُّه بِ
ومل يقل إن أراد اهللا يب ضراً نقول الفعل إذا كان متعدياً إىل مفعول واحد تعدى )  ٣٨ الزمر( ُهنَّ كَاِشفَاُت ُضّرِه 

إىل مفعولني حبرف كالالزم يتعدى حبرف يف قوهلم ذهب به وخرج به مث إن املتكلم البليغ جيعل املفعول بغري حرف 
الً كيف حال فالن يقول اختصه امللك ما هو أوىل بوقوع الفعل عليه وجيعل اآلخر مفعوالً حبرف فإذا قال القائل مث

بالكرامة والنعمة فإذا قال كيف كرامة امللك يقول اختصها بزيد فيجعل املسؤول مفعوالً بغري حرف ألنه هو 
املقصود إذا علمت هذا فاملقصود فيما حنن فيه بيان كون العبد حتت تصرف اهللا يقلبه كيف يشاء يف البؤس والرخاء 

نه كيف والقائل مؤمن يرجو الرمحة والنعمة بناًء على إميانه حبكم وعد اهللا ويؤيد هذا قوله وليس الضر مبقصود بيا
حيث جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جلعها مفعول اإلرارة وذكر الضر وقع )  ٢٢يس ( من قبل الَِّذى فَطََرنِى 

املقصود بيان أن يكون كما يريد اهللا وليس الضر )  ٣٨مر الز( تبعاً وكذا القول يف قوله تعاىل إِنْ أََراَدنِىَ  اللَُّه بُِضّر 
يعين هو حتت )  ٣٦الزمر ( خبصوصه مقصوداً بالذكر ويؤيده ما تقدم حيث قال تعاىل أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف َعْبَدُه 
  نْ أََراَد بِكُْم ُسوءاًإرادته ويتأيد ما ذكرناه بالنظر يف قوله تعاىل قُلْ َمن ذَا الَِّذى َيْعصُِمكُْم ّمَن اللَِّه إِ



حيث خالف هذا النظم وجعل املفعول من غري حرف السوء وهو كالضر واملفعول حبرف هو )  ١٧األحزاب ( 
املكلف وذلك ألن املقصود ذكر الضر للتخويف وكوهنم حمالً له وكيف ال وهم كفرة استحقوا العذاب بكفرهم 

األحزاب ( ذكر اهللا الرمحة أيضاً حيث قال أَْو أََراَد بِكُمْ َرْحَمةً   فجعل الضر مقصوداً بالذكر لزجرهم فإن قيل فقد
األحزاب ( نقول املقصود ذلك ويدل عليه قوله تعاىل ِمن َبْعِدِه َوالَ َيجُِدونَ لَُهْم ّمن ُدوِن اللَِّه َوِلّياً َوالَ َنصِرياً )  ١٧
إذا تأملت يف قوله تعاىل َيقُولُونَ بِأَلِْسنَِتهِْم مَّا لَْيَس ِفى  وإمنا ذكر الرمحة تتمة لألمر بالتقسيم احلاصر وكذلك)  ١٧

فإن الكالم أيضاً مع الكفار )  ١١الفتح ( قُلُوبِهِْم قُلْ فََمن َيْمِلُك لَكُْم ّمَن اللَِّه َشْيئاً إِنْ أَرَاَد بِكُْم َضّراً أَوْ أََراَد 
فإنه )  ١١الفتح ( ليه قوله تعاىل َبلْ كَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ خَبِرياً وذكر النفع وقع تبعاً حلصر األمر بالتقسيم ويدل ع

واملقصود إين على هدى وأنتم )  ٢٤سبأ ( للتخويف وهذا كقوله تعاىل وَإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهًدى أَْو ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ 
املقصود الضر واقع بكم وألجل دفع املانع قال الضر  يف ضالل ولو قال هكذا ملنع فقال بالتقسيم كذلك ههنا

  والنفع
فما احلكمة يف اختيار صيغة )  ٣٨الزمر ( املسألة الثانية قال ههنا إِن ُيرِْدِن الرَّْحَمُن وقال يف الزمر إِنْ أََراَدنِىَ  اللَُّه 

املريد باسم اهللا هناك نقول أما  املاضي هنالك واختيار صيغة املضارع ههنا وذكر املريد باسم الرمحن هنا وذكر
املاضي واملستقبل فإن إن يف الشرط تصري املاضي مستقبالً وذلك ألن املذكور ههنا من قبل بصيغة االستقبال يف 

 ٣٨الزمر ( واملذكور هناك من قبل بصيغة املاضي يف قوله أَفََرءيُْتُم )  ٢٢يس ( قوله أَءتَِّخذُ وقوله َوَما ِلىَ  الَ أَْعُبُد 
لكون املتقدم عليه مذكوراً بصيغة املستقبل وهو )  ١٧األنعام ( وكذلك يف قوله تعاىل َوإِن َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضّر ) 

واحلكمة فيه هو أن الكفار )  ١٥األنعام ( وقوله إِّنى أََخاُف إِنْ َعصَْيُت )  ١٦األنعام ( قوله َوِمْن ُيْصَرْف َعْنُه 
بضر يصيبه من آهلتهم فكأنه قال صدر منكم التخويف وهذا ما سبق ) ى اهللا عليه وسلم صل( كانوا خيوفون النيب 

منكم وههنا ابتداء كالم صدر من املؤمن للتقرير واجلواب ما كان ميكن صدوره منهم فافترق األمران وأما قوله 
 بواجب الوجود اهللا والرمحن كما قال فنقول قد ذكرنا أن األمسني املختصني)  ٣٨الزمر ( هناك إِنْ أََراَدنِىَ  اللَُّه 

واهللا للهيبة والعظمة الرمحن للرأفة والرمحة وهناك وصف )  ١١٠اإلسراء ( تعاىل قُلِ اْدعُواْ اللََّه أَوِ اْدُعواْ الرَّْحَمَن 
لى العظمة ما يدل على وذكر ما يدل ع)  ٣٧الزمر ( اهللا بالعزة واالنتقام يف قوله أَلَْيَس اللَُّه بَِعزِيزٍ ِذى انِتقَامٍ 

فذكر االسم الدال على العظمة وقال )  ٦١العنكبوت ( العظمة بقوله َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض 
 فإنه نعمة هي شرط سائر النعم فقال إِن يُرِْدِن الرَّْحَمُن)  ٢٢يس ( ههنا ما يدل على الرمحة بقوله الَِّذى فَطََرنِى 

بُِضّر مث قال تعاىل الَّ ُتْغنِ َعّنى َشفَاعَُتُهْم َشْيئاً َوالَ على ترتيب ما يقع من العقالء وذلك ألن من يريد دفع الضر عن 
شخص أضر به شخص يدفع بالوجه األحسن فيشفع أوالف فإن قبله وال يدفع فقال ال تغن عين شفاعتهم وال 

اآليات حصل بيان أن اهللا تعاىل معبود من كل وجه إن كان نظراً  يقدرون على إنقاذي بوجه من الوجوه ويف هذه
إىل جانبه فهو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن بعد ذلك أو مل حيسن وإن كان نظراً إىل إحسانه فهو 
دىن رمحن وإن كان نظراً إىل اخلوف فهو يدفع ضره وحصل بيان أن غريه ال يصلح أن يعبد بوجه من الوجوه فإن أ

  مراتبه أن يعد ذلك ليوم كريهة وغري اهللا ال يدفع شيئاً إال إذا أراد اهللا وإن يرد فال حاجة إىل دافع

  مث قال تعاىل
  إِنِّى إِذاً لَِّفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ

ؤمل يعين إن فعلت فأنا ضال ضالالً بيناً واملبني مفعل مبعىن فعيل كما جاء عكسه فعيل مبعىن مفعل يف قوله أليم أي م
  وميكن أن يقال ضالل مبني أي مظهور األمر للناظر واألول هو الصحيح مث قال تعاىل



  إِنِّى َءاَمنُت بَِربِّكُْم فَاْسَمُعوِن
يف املخاطب بقوله ظَنَنُتم بِرَّبكُْم وجوه أحدها هم املرسلون قال املفسرون أقبل القوم عليه يريدون قتله فأقبل و على 

بربكم فامسعوا قويل واشهدوا يف ثانيها هم الكفار كأنه ملا نصحهم وما نفعهم قال فأنا املرسلني وقال إن آمنت 
آمنت فامسعون ثالثها بربكم أيها السامعون على العموم كما قلنا يف قول الواعظ حيث يقول يا مسكني ما أكثر 

أنه كالم مترو متفكر حيث قال أملك وما أنزل عملك يريد به كل سامع يسمعه ويف قوله فَاْسَمُعوِن فوائد أحدها 
فَاْسَمُعوِن فإن املتكلم إذا كان يعلم أن لكالمه مجاعة سامعني يتفكر وثانيها أنه ينبه القوم ويقول إين أخربتكم مبا 

فعلت حىت ال تقولوا مل أخفيت عنا أمرك ولو أظهرت آلمنا معك وثالثها أن يكون املراد السماع الذي مبعىن القبول 
وقال ههنا )  ٢٢يس ( نصحته فسمع قويل أي قبله فإن قلت مل قال من قبل ِلىَ  الَ أَْعُبُد الَِّذى فَطََرنِى  يقول القائل

بِرَّبكُْم فَاْسَمُعوِن ومل يقل آمنت بريب نقول قولنا اخلطاب مع الرسل أمر ظاهر ألنه ملا قال آمنت بركم ظهر عند 
يه ولو قال بريب لعلهم كانوا يقولون كل كافر يقول يل رب وأنا الرسل أنه قبل قوهلم وآمن بالرب الذي دعوه إل

)  ٢٢يس ( مؤمن بريب وأما على قولنا اخلطاب مع الكفار ففيه بيان للتوحيد وذلك ألنه ملا قال أَعُْبُد الَِّذى فَطَرَنِى 
ه ربكم خبالف ما لو قال آمنت مث قال بِرَّبكُْم فَاْسَمُعوِن فهم أنه يقول ريب وربكم واحد وهو الذي فطرين وهو بعين

  ) ١٥الشورى ( بريب فيقول الكافر وأنا أيضاً آمنت بريب ومثل هذا قوله تعاىل اللَُّه َربَُّنا َورَبُّكُْم 
  ِقيلَ اْدُخلِ الَْجنَّةَ  قَالَ يالَْيَت قَْوِمى َيْعلَُمونَ

 قيل ادخل اجلنة بعد القتل وثانيهما قيل ادخل اجلنة مث قال تعاىل ِقيلَ اْدُخلِ الَْجنَّةَ  فيه وجهان أحدمها أنه قتل مث
وعلى األول فقوله تعاىل قَالَ َياءاَدُم يالَْيَت قَْوِمى َيْعلَُمونَ يكون بعد موته واهللا أخرب )  ٢٥يس ( قيب قوله ءاَمنُت 

به وعلمه فقال يا بقوله وعلى الثاين قال ذلك يف حياته وكأنه مسع الرسل أنه من الداخلني اجلنة وصدقهم وقطع 
ليت قومي يعلمون كما علمت فيؤمنون كما آمنت ويف معىن قوله تعاىل ِقيلَ وجهان كما أن يف وقت ذلك وجهان 

يس ( أحدمها قيل من القول والثاين ادخل اجلنة وهذا كما يف قوله تعاىل إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أَرَاَد َشيْئاً أَن َيقُولَ لَُه كُن 
اد القول يف وجه بل هو الفعل أي يفعله يف حينه من غري تأخري وتراخ وكذلك يف قوله تعاىل َوِقيلَ ليس املر)  ٨٢

  يف وجه جعل األرض بالغة ماءها)  ٤٤هود ( ياأَْرضُ أَْرُض اْبلَِعى 
  بَِما غَفََر ِلى َربِّى َوَجَعلَنِى ِمَن الُْمكَْرمَِني
حدها أن ما استفهامية كأنه قال يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب حىت ويف قوله تعاىل بَِما غَفََر ِلى رَّبى وجو أ

  يشتغلوا به وهو ضعيف وإال لكان األحسن أن تكون ما حمذوفة األلف يقال مب وفيم وعم

ومل وثانيها خربية كأنه قال يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر يل ريب وثالثها مصدرية كأنه قال يا ليت قومي يعلمون 
  رة ريب يل والوجهان اآلخران مها املختارانمبغف

مث قال تعاىل َوَجَعلَنِى ِمَن الُْمكَْرِمَني قد ذكرنا أن اإلميان والعمل الصاحل يوجبان أمرين مها الغفران واإلكرام كما يف 
والرجل كان من املؤمنني )  ٤سبأ ( كَرٌِمي  قوله تعاىل الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت أُوْلَِئَك لَُهْم مَّْغِفَرةٌ  َورِْزٌق

الصلحاء والكرم على ضد املهان واإلهانة باحلاجة واإلكرام باالستغناء فيغين اهللا الصاحل عن كل أحد ويدفع مجيع 
  حاجاته بنفسه

  مث إنه تعاىل ملا بني حاله بني حال املتخلفني املخالفني له من قومه بقوله تعاىل
  لَى قَْوِمِه ِمن َبْعِدِه ِمن ُجنٍد مَِّن السََّمآِء َوَما كُنَّا ُمنزِلَِنيَوَمآ أَنَزلَْنا َع

  إشارة إىل هالكهم بعده سريعاً على أسهل وجه فإنه مل حيتج إىل إرسال جند يهلكهم وفيه مسائل



)  ٢٦يس ( لَ اْدُخلِ الَْجنَّةَ  املسألة األوىل قال ههنا َوَما أَنَزلَْنا بإسناد الفعل إىل النفس وقال يف بيان حال املؤمن ِقي
قيل ( بإسناد القول إىل غري مذكور وذلك ألن العذاب من باب اهليبة فقال بلفظ التعظيم وأما يف اْدُخلِ الَْجنَّةَ  فقال 

ليكون هو كاملهنأ بقول املالئكة حيث يقول له كل ملك وكل صاحل يراه ادخل اجلنة خالداً فيها وكثرياً ما ورد ) 
قرآن قوله تعاىل َوِقيلَ أَْدِخلُواْ إشارة إىل أن الدخول يكون دخوالً بإكرام كما يدخل العريس البيت املزين على يف ال

  رؤوس األشهاد يهنئه كل أحد
املسألة الثانية مل أضاف القوم إليه مع أن الرسول أوىل بكون اجلمع قوماً هلم فإن الواحد يكون له قوم هم آله 

ونه مرسالً يكون مجيع اخللق ومجيع من أرسل إليهم قوماً له نقول لوجهني أحدمها ليبني الفرق وأصحابه والرسول لك
بني اثنني مها من قبيلة واحدة أكرم أحدمها غاية اإلكرام بسبب اإلميان وأهني اآلخر غاية اإلهانة بسبب الكفر وهذا 

ك ألن غريهم من قوم الرسل آمنوا هبم فلم من قوم أولئك يف النسب وثانيهما أن العذاب كان خمصصاً بأقارب ذل
  يصبهم العذاب

املسألة الثانية خصص عدم اإلنزال مبا بعده واهللا تعاىل مل ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً فما فائدة التخصيص نقول 
  استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكربوا فبني حال اهلالك أنه مل يكن جبند

ّمَن السََّماء وهو تعاىل مل ينزل عليهم وال أرسل إليهم جنداً من األرض فما فائدة التقييد نقول  املسألة الرابعة قال
اجلواب عنه من وجهني أحدمها أن يكون املراد وما أنزلنا عليهم جنداً بأمر من السماء فيكون للعموم وثانيهما أن 

عظمة وإمنا كان ذلك بصيحة أمخدت نارهم وخربت  العذاب نزل عليهم من السماء فبني أن النازل مل يكن جنداً هلم
  ديارهم

َما املسألة اخلامسة َوَما كُنَّا مُنزِِلَني أية فائدة فيه مع أن قوله َوَما أَنَزلَْنا يستلزم أنه ال يكون من املنزلني نقول قوله َو
كنا حمتاجني إىل إنزال أو نقول َوَما  كُنَّا أي ما كان ينبغي لنا أن ننزل ألن األمر كان يتم بدون ذلك فما أنزلنا وما

أَنَزلَْنا َوَما كُنَّا ُمنزِِلَني يف مذل تلك الواقعة جنداً يف غري تلك الواقعة فإن قيل فكيف أنزل اهللا جنوداً يف يوم بدر ويف 
وإال ) هللا عليه وسلم صلى ا( نقول ذلك تعظيماً حملمد )  ٢٦التوبة ( غري ذلك حيث قال َوأَنَزلَ ُجُنوداً لَّْم َتَرْوَها 

صلى اهللا ( كان حتريك ريشة من جناح ملك كافياً يف استئصاهلم وما كان رسل عيسى عليه السالم يف درجة حممد 
  ) عليه وسلم 

  إِن كَاَنْت إِالَّ َصْيَحةً  َواِحَدةً  فَإِذَا ُهْم َخاِمُدونَ
صَْيَحةً  وقال الزخمشري أصله إن كان شيء إال صيحة فكان مث بني اهللا تعاىل ما كان بقوله إِن كَاَنْت الواقعة إِالَّ 

  األصل أن يذكر لكنه تعاىل أنث ملا بعده من املفسر وهو الصيحة
  وقوله تعاىل واِحَدةٌ  تأكيد لكون األمر هيناً عند اهللا

 وقتها مل يتأخر ووصفهم وقوله تعاىل فَإِذَا ُهمْ َخاِمُدونَ فيه إشارة إىل سرعة اهلالك فإن مخودهم كان من الصيحة ويف
باخلمود يف غاية احلسن وذلك ألن احلي فيه احلرارة الغزيرية وكلما كانت احلرارة أوفر كانت القوة الغضبية 

والشهوانية أمت وهم كانوا كذلك أما الغضب فإهنم قتلوا مؤمناً كان ينصحهم وأما الشهوة فألهنم احتملوا العذاب 
حلالية فإذن كانوا كالنار املوقدة وألهنم كانوا جبارين مستكربين كالنار ومن خلق الدائم بسبب استيفاء اللذات ا

منها فقال فَإِذَا ُهمْ َخاِمُدونَ وفيه وجه آخر وهو أن العناصر األربعة خيرج بعضها عن طبيعته اليت خلقه اهللا عليها 
جاراً وكذلك املاء يصري هواء عند الغليان ويصري العنصر اآلخر بإرادة اهللا فاألحجار تصري مياهاً واملياه تصري أح

والسخونة واهلواء يصري ماء للربد ولكن ذلك يف العادة بزمان وأما اهلواء فيصري ناراً والنار تصري هواء باالشتعال 



  واخلمود يف أسرع زمان فقال خامدين بسببها فخمود النار يف السرعة كإطفاء سراج أو شعلة
  ِد َما يَأِْتيهِْم مِّن رَُّسولٍ إِالَّ كَاُنواْ بِهِ َيسَْتْهزُِءونَياَحْسَرةً  َعلَى الِْعَبا

  مث قال تعاىل َخاِمُدونَ ياَحْسَرةً  َعلَى الِْعَباِد أي هذا وقت احلسرة فاحضري يا حسرة والتنكري للتكثري وفيه مسائل
ين أخذهتم الصيحة فيا حسرة على املسألة األوىل األلف والالم يف العباد حيتمل وجهني أحدمها للمعهود وهم الذ

  أولئك وثانيهما لتعريف اجلنس جنس الكفار املكذبني
املسألة الثانية من املتحسر نقول فيه وجوه األول ال متحسر أصالً يف احلقيقة إذ املقصود بيان أن ذلك وقت طلب 

  احلسرة حيث حتققت الندامة عند حتقيق العذاب
يرفض رأساً إذا كان الغرض غري متعلق به يقال إن فالناً يعطي ومينع وال  وههنا حبث لغوي وهو أن املفعول قد

يكون هناك شيء معطي إذ املقصود أن له املنع واألعطاء ورفض املفعول كثري وما حنن فيه رفض الفاعل وهو قليل 
قت الثاين أن قائل يا والوجه فيه ما ذكرنا أن ذكر املتحسر غري مقصود وإمنا املقصود أن احلسرة متحققة يف ذلك الو

حسرة هو اهللا على االستعارة تعظيماً لألمر وهتويالً له وحينئٍذ يكون كاأللفاظ اليت وردت يف حق اهللا كالضحك 
والنسيان والسخر والتعجب والتمين أو نقول ليس معىن قولنا يا حسرة ويا ندامة أن القائل متحسر أو نادم بل 

ال حيتاج إىل جتوز يف بيان كونه تعاىل قال َعلَْيهِْم َحْسَرةً  بل خيرب به على حقيقته إال املعىن أن خمرب عن وقوع الندامة و
يف النداء فإن النداء جماز واملراد اإلخبار الثالث املتلهفون من املسلمني واملالئكة أال ترى إىل ما حكي عن حبيب أنه 

  حني القتل كان يقول اللهم

  نة قال يا ليت قومي يعلمون فيجوز أن يتحسر املسلم للكافر ويتندم له وعليهأهد قومي وبعد ما قتلوه وأدخل اجل
باإلضافة من غري كلمة على وقرىء يا حسرة ) يا حسرة العباد ( املسألة الثالثة قرىء َعلَْيهِْم َحْسَرةً  بالتنوين و 

  علي باهلاء إجراء للوصل جمرى الوقف
فيه وجوه أحدها الرسل الثالثة كأن الكافرين يقولون عند ظهور البأس يا املسألة الرابعة من املراد بالعباد نقول 

حسرة عليهم يا ليتهم كانوا حاضرين شأننا لنؤمن هبم وثانيها هم قوم حبيب وثالثها كل من كفر وأصر واستكرب 
وقوله قُلْ )  ٤٢احلجر ( لْطَانٌ وعلى األول فإطالق العباد على املؤمنني كما يف قوله إِنَّ ِعَباِدى لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُس

وعلى الثاين فإطالق العباد على الكفار وفرق بني العبد مطلقاً وبني املضاف )  ٥٣الزمر ( ياِعَباِدىَ  الَِّذيَن أَْسَرفُواْ 
 إىل اهللا تعاىل فإنه باإلضافة إىل الشريف تكسو املضاف شرفاً تقول بيت اهللا فيكون فيه من الشرف ما ال يكون يف

)  ٤٢احلجر ( من قبيل قوله إِنَّ ِعَباِدى )  ٦٣الفرقان ( قولك البيت وعلى هذا فقوله تعاىل َوِعَباُد الرَّْحَمنِ 
  ) ٧٤الصافات ( وكذلك ِعَباَد اللَِّه 

وذلك ألن من جاءه مث بني اهللا تعاىل سبب احلسرة بقوله تعاىل َما َيأِْتيهِْم ّمن رَُّسولٍ إِالَّ كَانُواْ بِِه وهذا سبب الندامة 
ملك من بادية وأعرفه نفسه وطلب منه أمراً هيناً فكذبه ومل جيبه إال ما دعاه مث وقف بني يديه وهو على سرير ملكه 

فعرفه أنه ذلك يكون عنده من الندامة ما ال مزيد عليه فكذلك الرسل هم ملوك وأعظم منهم بإعزاز اهللا إياهم 
وجاؤا وعرفوا أنفسهم )  ٣١آل عمران ( نُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِى ُيحْبِْبكُُم اللَُّه وجعلهم نوابة كما قال قُلْ إِن كُ

ومل يكن هلم عظمة ظاهرة يف احلس مث يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتهم عند اهللا هلم وكان ما يدعون 
يسألون عليه أجراً فعند ذلك تكون الندامة الشديدة وكيف  إليه أمراً هيناً نفعه عائد إليهم من عبادة اهللا وما كانوا

ال وهم يقتنعوا باإلعراض حىت آذوا واستهزأوا واستخفوا واستهانوا وقوله َما يَأِْتيهِْم الضمري جيوز أن يكون عائداً 
ليهم وجيوز أن إىل قوم حبيب أي ما يأتيهم من رسول من الرسل الثالثة إال كانوا به يستهزؤون على قولنا احلسرة ع



  يكون عائداً إىل الكفار املصرين
  أَلَْم َيَرْواْ كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم مَِّن الْقُُروِن أَنَُّهْم إِلَْيهِمْ الَ يَْرجُِعونَ

الباقون ال يرون ما مث إن اهللا تعاىل ملا بني حال األولني قال للحاضرين أَلَْم َيَرْواْ كَمْ أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ّمَن الْقُُروِن أي 
هم الذين قال يف حقهم )  ٣٠يس ( جرى على من تقدمهم وحيتمل أن يقال إن الذين قيل يف حقهم َعلَْيهِْم َحْسَرةً  
  أَلَْم َيَرْواْ ومعناه أن كل مهلك تقدمه قوم كذبوا وأهلكوا إىل قوم نوح وقبله

 عن قوله كَْم أَْهلَكَْنا وذلك ألن معىن كَْم أَْهلَكَْنا أمل يروا كثرة إهالكنا وقوله أَنَُّهْم إِلَْيهِمْ الَ يَْرجُِعونَ بدل يف املعىن
ويف معىن أمل يروا املهلكني الكثريين أهنم إليهم ال يرجعون وحينئٍذ يكون كبدل االشتمال ألن قوله أَنَُّهْم إِلَيْهِْم الَ 

م إليهم فيصري كقولك أال ترى زيداً أدبه وعلى هذا َيْرجُِعونَ حال من أحوال املهلكني أي أهلكوا حبيث ال رجوع هل
فقوله أَنَُّهْم إِلَْيهِمْ الَ يَْرجُِعونَ فيه وجهان أحدمها أهلكوا إهالكاً ال رجوع هلم إىل من يف الدنيا وثانيهما هو أهنم ال 

نسلهم وال شك يف أن يرجعون إليهم أي الباقون ال يرجعون إىل املهلكني بنسب وال والدة يعين أهلكناهم وقطعنا 
  اإلهالك الذي يكون مع قطع النسل أمت وأعم والوجه األول أشهر نقالً والثاين أظهر عقالً

  مث قال تعاىل
  َوإِن كُلٌّ لَّمَّا َجمِيٌع لََّدْيَنا ُمْحَضُرونَ

ترك لكان  ملا بني اإلهالك بني أنه ليس من أهلكه اهللا تركه بل بعده مجع وحساب وحبس وعقاب ولو أن من أهلك
  املوت راحة ونعم ما قال القائل

  ولو أنا إذا متنا تركنالكان املوت راحة كل حي
  ولكنا إذا متنا بعثناونسأل بعده من كل شيء

وقوله َوإِن كُلٌّ لَّمَّا يف إن وجهان أحدمها أهنا خمففة من الثقيلة والالم يف ملا فارقة بينها وبني النافية وما زائدة مؤكدة 
والقراءة حينئٍذ بالتخفيف يف ملا وثانيهما أهنا نافية وملا مبعىن إال قال سيبويه يقال نشدتك باهللا ملا فعلت مبعىن  يف املعىن

إال فعلت والقراءة حينئذٍ بالتشديد يف ملا يؤيد هذا ما روي أن أبياً قرأ َوَما كُلٌّ إِالَّ َجِميٌع ويف قوله سيبويه ملا مبعىن 
و أن ملا كأهنا حرفا نفي مجعاً ومها مل وما فتأكد النفي وهلذا يقال يف جواب من قال قد فعل إال وارد معىن مناسب وه

ملا يفعل ويف جواب من قال فعل مل يفعل وإال كأهنا حرفا نفي إن وال فاستعمل أحدمها مكان اآلخر قال الزخمشري 
الالم عليه إذ التقدير وإن كل جلميع  فإن قال قائل كل ومجيع معىن واحد فكيف جعل مجيعاً خرباً لكل حيث دخلت

نقول معىن مجيع جمموع ومعىن كل كل فرد حيث ال خيرج عن احلكم أحد فصار املعىن كل فرد جمموع مع اآلخر 
مضموم إليه وميكن أن يقال حمضرون يعين عما ذكره وذلك ألنه لو قال وإن مجيع جلميع حمضرون لكان كالماً 

اجلواب بل الصحيح أن حمضرون كالصفة للجميع فكأنه قال مجيع مجيع حمضرون صحيحاً ومل يوجد ما ذكره من 
كما يقال الرجل رجل عامل والنيب نيب مرسل والواو يف َوإِن كُلُّ لعطف احلكاية على احلكاية كأنه يقول بينت لك ما 

  ذكرت وأبني أن كالً لدينا حمضرون وكذلك الواو يف قوله تعاىل
أَْعَنابٍ وَفَجَّرَْنا رض الَْمْيَتةُ  أَْحَييَْناَها وَأَْخَرْجَنا ِمْنَها َحّباً فَِمْنُه َيأْكُلُونَ َوَجَعلَْنا ِفيَها جَنَّاٍت مِّن نَِّخيلٍ َوَوَءاَيةٌ  لَُّهمُ األ

  ِفيَها ِمَن الُْعُيوِن لَِيأْكُلُواْ ِمن ثََمرِِه َوَما َعِملَْتُه أَْيدِيهِْم أَفَالَ َيْشكُُرونَ
  وأقول أيضاً آية هلم األرض امليتة وفيه مسائل كأنه يقول

يس ( املسألة األوىل ما وجه تعلق هذا مبا قبله نقول مناسب ملا قبله من وجهني أحدمها أنه ملا قال َوإِن كُلٌّ لَّمَّا َجِميٌع 
دهم فقال كان ذلك إشارة إىل احلشر فذكر ما يدل على إمكانه قطعاً إلنكارهم واستعادهم وإصرارهم وعنا)  ٣٢



وآية هلم األرض امليتة أحييناها كذلك حنيي املوتى وثانيهما أنه ملا ذكر حال املرسلني وإهالك املكذبني وكان شغلهم 
  التوحيد ذكر ما يدل عليه وبدأ باألرض لكوهنا مكاهنم ال مفارقة هلم منها عند احلركة والسكون

قال َوءاَيةٌ  لَُّهُم نقول اآلية تعدد وتسرد ملن مل يعرف الشيء  املسألة الثانية األرض آية مطلقاً فلم خصصها هبم حيث
  وعباد اهللا) صلى اهللا عليه وسلم ( بأبلغ الوجوه وأما من عرف الشيء بطريق الرؤية ال يذكر له دليل فإن النيب 

ءاَياِتَنا ِفى االْفَاقِ  اخللصني عرفوا اهللا قبل األرض والسماء فليست األرض معرفة هلم وهذا كما قال تعاىل َسُنرِيهِْم
فصلت ( وقال أََو لَمْ َيكِْف بِرَّبَك أَنَُّه َعلَى كُلّ َشىْ ء َشهِيٌد )  ٥٣فصلت ( َوِفى أَنفُِسهِْم َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ 

م احلق يعين أنت كفاك ربك معرفاً به عرفت كل شيء فهو شهيد لك على كل شيء وأما هؤالء تبني هل)  ٥٣
  باآلفاق واألنفس وكذلك ههنا آية هلم

املسألة الثالثة إن قلنا إن اآلية مذكورة لالستدالل على جواز إحياء املوتى فيكفي قوله أَحَْيْيَناَها وال حاجة إىل قوله 
قوله االْْرُض الْمَْيَتةُ  َوأَخَْرْجَنا ِمنَْها َحّباً وغري ذلك وإن قلنا إهنا لالستدالل على وجود اإلله ووحدته فال فائدة يف 

أَْحيَْيَناَها ألن نفس األرض دليل ظاهر وبرهان باهر مث هب أهنا غري كافية فقوله الَْمْيَتةُ  أَْحَيْيَناَها كاف يف التوحيد 
وأخرج منها حباً  فما فائدة قوله َوأَْخَرجَْنا ِمْنَها حَّباً فله فائدة بالنسبة إىل بيان إحياء املوتى وذلك ألنه ملا أحيا األرض

كان ذلك إحياًء تاماً ألن األرض املخضرة اليت ال تنبت الزرع وال خترج احلب دون ما تنبته يف احلياة فكأنه قال 
تعاىل الذي أحيا األرض إحياً كامالً منبتاً للزرع حييي املوتى إحياًء كامالً حبيث تدرك األمور وأما بالنسبة إىل التوحيد 

عم كأنه يقول آية هلم األرض فإهنا مكاهنم ومهدهم الذي فيه حتريكهم وإسكاهنم واألمر فألن فيه تعديد الن
الضروري الذي عنده وجودهم وإمكاهنم وسواء كانت ميتة أو مل تكن فهي مكان هلم ال بد هلم منها فهي نعمة مث 

الثة فإن قوهتم يصري يف مكاهنم إحياؤها حبيث ختضر نعمة ثانية فإهنا تصري أحسن وأنزه مث ءخراج احلب منها نعمة ث
وكان ميكن أن جيعل اهللا رزقهم يف السماء أو يف اهلواء فال حيصل هلم الوثوق مث جعل اجلنات فيها نعمة رابعة ألن 

األرض تنبت احلب يف كل سنة وأما األشجار حبيث تؤخذ منها الثمار فتكون بعد احلب وجوداً مث فجرنا فيها العيون 
اد باحلصول ولو كان ماؤها من السماء حلصل ولكن مل يعلم أهنا أين تغرس وأين يقع املطر وينزل ليحصل هلم االعتم

القطر بالنسبة إىل بيان إحياء املوتى كل ذلك مفيد وذلك ألن قوله وَأَْخَرْجَنا ِمْنَها َحّباً كاإلشارة إىل األمر الضروري 
األمر احملتاج إليه الذي إن مل يكن ال يغين اإلنسان لكنه يبقي خمتل احلال الذي ال بد منه وقوله َوَجَعلَْنا ِفيَها َجنَّاٍت ك

وقوله َوفَجَّْرَنا ِفيَها ِمَن الُْعُيوِن إشارة إىل الزينة اليت إن مل تكن ال تعين اإلنسان وال يبقى يف ورطة احلاجة لكنه ال 
له ما يسد خلته من بعض الوجوه وال يكون على أحسن ما ينبغي وكأن حال اإلنسان باحلب كحال الفقري الذي 

يدفع حاجته من كل الوجوه وبالثمار ويعترب حاله كحال املكتفي بالعيون اجلارية اليت يعتمد عليها اإلنسان ويقوي 
هبا قلبه كاملستغين الغين املدخر لقوت سنني فيقول اهللا عز وجل كما فعلنا يف موات األرض كذلك نفعل يف 

يهم ونعطيهم ما ال بد هلم منه يف بقائهم وتكوينهم من األعضاء احملتاج إليها وقواها كالعني األموات يف األرض فنحي
والقوة الباصرة واألذن والقوة السامعة وغريمها ونزيد له ما هو زينة كالعقل الكامل واإلدراك الشامل فيكون كأنه 

  قال حنيي املوتى إحياًء تاماً كما أحيينا األرض إحياًء تاماً
ألة الرابعة قال عن ذكر احلب فَِمْنُه َيأْكُلُونَ ويف األشجار والثمار قال لَِيأْكُلُواْ ِمن ثََمرِِه وذلك ألن احلب قوت املس

ال بد منه فقال فَِمْنُه َيأْكُلُونَ أي هم آكلوه وأما الثمار ليست كذلك فكأنه تعاىل قال إن كنا ما أخرجناها كانوا 
  ليأكلوهايبقون من غري أكل فأخرجناها 



املسألة اخلامسة خصص النخيل واألعناب بالذكر من سائر الفواكه ألن ألذ املطعوم احلالوة وهي فيها أمت وألن 
التمر والعنب قوت وفاكهة وال كذلك غريمها وألهنما أعم نفعاً فإهنا حتمل من البالد إىل األماكن البعيدة فإن قيل 

والقضب والزيتون والتني يف مواضع نقول يف األنعام وغريها املقصود ذكر  فقد ذكر اهللا الرمان والزيتون يف األنعام
وإىل قوله فَلَْينظُرِ اإلِنَسانُ )  ٩٩األنعام ( الفواكه والثمار أال ترى إىل قوله تعاىل أَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء فَأَْخَرْجَنا بِِه 

ا املقصود ذكر صفات األرض فاختار منها األلذ األنفع وقد فاستوىف األنواع بالذكر وههن)  ٢٤عبس ( إِلَى طََعاِمِه 
  ) ٦٨الرمحن ( ذكرنا يف سورة األنعام ما يستفاد منه الفوائد ويعلم منه فائدة قوله تعاىل فَاِكَهةٌ  َوَنْخلٌ َورُمَّانٌ 
مل يذكر العنب بلفظ املسألة السادسة يف املواضع اليت ذكر اهللا الفواكه مل يذكر التمر بلفظ شجرته وهي النخلة و

شجرته بل ذكره بلفظ العنب واألعناب ومل يذكر الكرم وذلك ألن العنب شجرته بالنسبة إىل مثرته حقرية قليلة 
الفائدة والنخل بالنسبة إىل مثرته عظيمة جليلة القدر كثرية اجلدوى فإن كثرياً من الظروف منها يتخذ وبلحائها 

ها ما هو األعجب منها وقوله تعاىل وَفَجَّرَْنا ِفيَها ِمَن الُْعُيوِن آية عظيمة ألن األرض ينتفع وهلا شبه باحليوان فاختار من
أجزاؤها حبكم العادة ال تصعد وحنن نرى منابع األهنار والعيون يف املواضع املرتفعة وذلك دليل القدرة واالختيار 

رتفع إليها كما ترتفع إىل سقوف احلمامات وتتكون والقائلون بالطبائع قالوا إن اجلبال كالقباب املبنية واألخبرة ت
هناك قطرات من املاء مث جتتمع فإن مل تكن قوية حتصل املياه الراكدة كاآلبار وجتري يف القنوات إن كانت قوية تشق 

األرض وخترج أهناراً جارية وجتتمع فتحصل األهنار العظيمة ومتدها مياه األمطار والثلوج فنقول اختصاص بعض 
بال بالعيون دليل ظاهر على االختيار وما ذكروه تعسف فاحلق هو أن اهللا تعاىل خلق املاء يف املواضع املرتفعة اجل

وساقها يف األهنار والسواقي أو صعد املاء من املواضع املتسفلة إىل األماكن املرتفعة بأمر اهللا وجرى يف األودية إىل 
  البقاع اليت أنعم اهللا على أهلها

  لىل ِلَيأْكُلُواْ ِمن ثََمرِِه َوَما َعِملَْتُه أَْيِديهِْم أَفَالَ َيْشكُُرونَ والترتيب ظاهر ويظهر أيضاً يف التفسري وفيه مسائمث قال تعا
يف  املسألة األوىل مل أخر التنبيه على االنتفاع بقوله ِلَيأْكُلُواْ عن ذكر الثمار حىت قال َوفَجَّْرَنا ِفيَها ِمَن الُْعُيوِن وقال

احلب فَِمْنُه َيأْكُلُونَ عقيب ذكر احلب ومل يقل عقيب ذكر النخيل واألعناب ليأكلوا نقول احلب قوت وهو يتم 
وجوده مبياه األمطار وهلذا يرى أكثر البالد ال يكون هبا شيء من األشجار والزرع واحلراثة ال تبطل هناك اعتماداً 

اج إليه اإلنسان أعم وجوداً وأما الثمار فال تتم إال باألهنار وال على ماء السماء وهذا لطف من اهللا حيث جعل ما حيت
  تصري األشجار حاملة للثمار إال بعد وجود األهنار فلهذا أخر

املسألة الثانية الضمري يف قوله ِمن ثََمرِِه عائد إىل أي شيء نقول املشهور أنه عائد إىل اهللا أي ليأكلوا من مثر اهللا وفيه 
مار بعد وجود األشجار وجريان األهنار مل توجد إال باهللا تعاىل ولوال خلق اهللا ذلك مل توجد فالثمر لطيفة وهي أن الث

  بعد مجيع ما يظن الظان أنه سبب وجوده ليس إال باهللا تعاىل وإرادته فهي

راجع إىل مثره وحيتمل أن يعود إىل النخيل وترك األعناب حلصول العلم بأهنا يف حكم النخيل وحيتمل أن يقال هو 
املذكور أي من مثر ما ذكرنا وهذان الوجهان نقلهما الزخمشري وحيتمل وجهاً آخر أغرب وأقرب وهو أن يقال 

املراد من الثمر الفوائد يقال مثرة التجارة الربح ويقال مثرة العبادة الثواب وحينئٍذ يكون الضمري عائداً إىل التفجري 
ا ِمَن الُْعُيوِن تفجرياً ليأكلوا من فوائد ذلك التفجري وفوائده أثكر من الثمار بل يدخل املدلول عليه بقوله َوفَجَّْرَنا ِفيَه

إىل أن قال فَأَنَبتَْنا ِفيَها َحّباً َوِعنَباً َوقَْضباً َوَزْيُتوناً وََنْخالً )  ٢٥عبس ( فيه ما قال اهللا تعاىل أَنَّا َصبَْبَنا الَْماء َصّباً 
والتفجري أقرب يف الذكر من النخيل ولو كان عائداً إىل اهللا لقال من )  ٣١ ٢٧عبس ( اِكَهةً  َوأَّباً َوَحَداِئَق غُلْباً َوفَ
  )وفجرنا ) ( وجعلنا ( مثرنا كما قال 



املسألة الثالثة ما يف قوله َوَما َعِملَْتُه من أي املاءات هي نقول فيها وجوه أحدها نافية كأنه قال وما عملت التفجري 
اهللا فجر وثانيها موصولة مبعىن الذي كأنه قال والذي عملته أيديهم من الغراس بعد التفجري يأكلون مه  أيديهم بل

أيضاً ويأكلون من مثر اهللا الذي أخرجه من غري سعي من الناس فعطف الذي عملته األيدي على ما خلقه اهللا من 
من غري ضمري عائد معناه ليأكلوا ) ما عملت و( غري مدخل لإلنسان فيها وثالثها هي مصدرية على قراءة من قرأ 

من مثره وعمل أيديهم يعين يغرسون واهللا ينبتها وخيلق مثرها فيأكلون جمموع عمل أيديهم وخلق اهللا وهذا الوجه ال 
  ميكن على قراءة من قرأ مع الضمري

كأنه ذكر نوعي ما يأكل اإلنسان  املسألة الرابعة على قولنا ما موصولة حيتمل أن يكون مبعىن وما عملته أي بالتجارة
هبما ومها الزراعة والتجارة ومن النبات ما يؤكل من غري عمل األيدي كالعنب والتمر وغريمها ومنه ما يعمل فيه 

عمل صنعة فيؤكل كاألشياء اليت ال تؤكل إال مطبوخة أو كالزيتون الذي ال يؤكل إال بعد إصالح مث ملا عدد النعم 
  له أَفالَ ُيْشرِكُونَ وذكر بصيغة االستفهام ملا بينا من فوائد االستفهام فيما تقدم مث قال تعاىلأشار إىل الشكر بقو

  سُْبَحانَ الَِّذى َخلَق االٌّ ْزوَاَج كُلََّها ِممَّا ُتنبِتُ األرض َوِمْن أَنفُسِهِْم َوِممَّا الَ َيْعلَُمونَ
سبح تسبيح الذي خلق األزواج كلها ومعىن سبح نزه  قد ذكرنا أن لفظة سبحان علم دال على التسبيح وتقديره

وشكر اهللا بالعبادة وهم تركوها ومل يقتنعوا )  ٣٥يس ( ووجه تعلق اآلية مبا قبلها هو أنه تعاىل ملا قال أَفالَ َتْشكُُرونَ 
قول ملا بني أهنم بالترك بل عبدوا غريه وأتوا بالشرك فقال سبحان الذي خلق األزواج وغريه مل خيلق شيئاً فقال أو ن

أنكروا اآليات ومل يشكروا بني ما ينبغي أن يكون عليه العاقل فقال سُْبَحانَ الَِّذى َخلَق االْْزواَج كُلََّها أو نقول ملا 
  بني اآليات قال سبحان الذي خلق ما ذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً

  عن إحياء املوتى وفيه مسائل
لََّها يدل على أن أفعال العباد خملوقة هللا ألن الزوج هو الصنف وأفعال العباد أصناف وهلا أشباه املسألة األوىل قوله كُ

واقعة حتت أجناس األعراض فتكون من الكل الذي قال اهللا فيها إنه خلق األزواج كلها ال يقال مما تنبت األرض 
للعموم إن اقتصر عليه فإذا قال بعده من  خيرج الكالم عن العموم ألن من قال أعطيت زيداً كل ما كان يل يكون

الثياب ال يبقى الكالم على عمومه ألنا نقول ذلك إذا كانت من لبيان التخصيص أما إذا كانت لتأكيد العموم فال 
بدليل أن من قال أعطيته كل شيء من الدواب والثياب والعبيد واجلواري يفهم منه أنه يعدد األصناف لتأكيد 

الزخرف ( قوله تعاىل يف حم الَِّذى َخلَق االْزْواَج كُلََّها َوَجَعلَ لَكُْم ّمَن الْفُلِْك وَاالْْنَعامِ َما َترْكَُبونَ  العموم ويؤيد هذا
  من غري تقييد)  ١٢

من املسألة الثانية ذكر اهللا تعاىل أموراً ثالثة ينحصر فيها املخلوقات فقوله ِممَّا ُتنبُِت االْرُض يدخل فيها ما يف األرض 
األمور الظاهرة كالنبات والثمار وقوله َوِمْن أَنفُِسهِمْ يدخل فيها الدالئل النفسية وقوله َوِممَّا الَ َيْعلَُمونَ يدخل ما يف 

أقطار السموات وختوم األرضني وهذا دليل على أنه مل يذكر ذلك للتخصيص بدليل أن األنعام مما خلقها اهللا 
  شياء لتأكيد معىن العموم كما ذكرنا يف املثالواملعادن مل يذكرها وإمنا ذكر األ

املسألة الثالثة قوله َوِممَّا الَ َيْعلَُمونَ فيه معىن لطيف وهو أنه تعاىل إمنا ذكر كون الكل خملوقاً لينزه اهللا عن الشريك 
اهللا فقال تعاىل فإن املخلوق ال يصلح شريكاً للخلق لكن التوحيد احلقيقي ال حيصل إال باالعتراف بأن ال إله إال 

اعلموا أن املانع من التشريك فيما تعلمون وما ال تعلمون ألن اخللق عام واملانع من الشركة اخللق فال تشركوا باهللا 
  شيئاً مما تعلمون فإنكم تعلمون أنه خملوق ومما ال تعلمون فإنه عند اهللا كله خملوق لكون كله ممكناً مث قال تعاىل

  ْيلُ َنْسلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر فَإِذَا ُهم مُّظِْلُمونََوَءاَيةٌ  لَُّهمُ الَّ



ملا استدل اهللا بأحوال األرض وهي املكان الكلي استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلي فإن درلة املكان والزمان 
ومثله  مناسبة ألن املكان ال تستغين عنه اجلواهر والزمان ال تستغين عنه األعراض ألن كل عرض فهو يف زمان

مث قال بعده َوِمْن ءاَياِتهِ أَنََّك َتَرى االْْرَض َخاِشَعةً  )  ٣٧فصلت ( مذكور يف قوله تعاىل َوِمْن ءايَاِتِه الَّْيلُ كَالَّ َوالْقََمرِ 
املقصود أوالً  حيث استدل بالزمان واملكان هناك أيضاً لكن)  ٣٩فصلت ( فَإِذَا أَنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماء اهَْتزَّْت َوَرَبْت 

مث احلشر بدليل قوله تعاىل إِنَّ الَِّذى )  ٣٧فصلت ( هناك إثبات الوحدانية بدليل قوله تعاىل الَ َتْسُجُدواْ ِللشَّْمسِ 
وههنا املقصود أوالً إثبات احلشر ألن السورة فيها ذكر احلشر أكثر يدل عليه )  ٣٩فصلت ( أَْحَياَها فَانظُْر إِلَى 
( ة وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعاىل فيه قُلْ أَِئنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بِالَِّذى َخلََق االْْرَض ِفى َيوَْمْينِ النظر يف السور

  إىل غريه وآخر السورتني يبني األمر وفيه مسائل)  ٩فصلت 

  املسألة األوىل املكان يدفع عن أهل السنة شبه الفالسفة والزمان يدفع عنهم شبه املشبهة
أما بيان األول فذلك ألن الفلسفي يقول لو كان عدم العامل قبل وجوده لكان عند فرض عدم العامل قبل وقبل وبعد 

ال يتحقق إال بالزمان فقبل العامل زمان والزمان من مجلة العامل فيلزم وجود الشيء عند عدمه وهو حمال فنقول هلم قد 
د متناهية باالتفاق فإذن فوق السطح األعلى من العامل يكون عدماً وهو وافقتمونا على أن األمكنة متناهية ألن األبعا

موصوف بالفوقية وفوق وحتت ال يتحقق إال باملكان ففوق العامل مكان واملكان من العامل فيلزم وجود الشيء عند 
  موجودعدمه فإن أجابوا بأن فوق السطح األعلى ال خال وال مال نقول قبل وجود العامل ال آن وال زمان 

أما بيان الثاين فألن املشبهي يقول ال ميكن وجود موجود إال يف مكان فاهللا يف مكان فنقول فيلزمكم أن تقولوا اهللا 
يف زمان ألن الوهم كما ال ميكنه أن يقول هو موجود وال مكان ال ميكنه أن يقول هو كان موجوداً وال زمان وكل 

   قدميزمان هو حادث وقد أمجعنا على أن اهللا تعاىل
املسألة الثانية لو قال قائل إذا كان املراد منه االستدالل بالزمان فلم اختار الليل حيث قال َوءاَيةٌ  لَُّهُم الَّْيلُ نقول ملا 

استدل بالزمان الذي فيه الظلمة )  ٣٣يس ( استدل باملكان الذي هو املظلم وهو األرض وقال َوءاَيةٌ  لَُّهُم االْْرُض 
ه آخر وهو أن الليل فيه سكون الناس وهدوء األصوات وفيه النوم وهو كاملوت ويكون بعده وهو الليل ووج

يس ( طلوع الشمس كالنفخ يف الصور فيتحرك الناس فذكر املوت كما قال يف األرض َوءاَيةٌ  لَُّهُم االْْرُض الَْمْيَتةُ  
  ما باملوتفذكر يف الزمانني أشبههما باملوت كما ذكر من املكانني أشبهه)  ٣٣

املسألة الثالثة ما معىن سلخ النهار من الليل نقول معناه متييزه منه يقال انسلخ النهار من الليل إذا أتى آخر النهار 
ودخل أول الليل وسلخه اهللا منه فانسلخ هو منه وأما إذا استعمل بغري كلمة من فقيل سلخت النهار أو الشمس 

يف نفسه آية فأية حاجة إىل قوله َنْسلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر نقول الشيء تتبني بضده فمعناه دخلت يف آخره فإن قيل فالليل 
منافعه وحماسنه وهلذا مل جيعل اهللا الليل وحده آية يف موضع من املواضع إال وذكر آية النهار معها وقوله فَإِذَا ُهم 

  كر أمر وال بد هلم من الدخول فيه وقوله تعاىلمُّظِْلُمونَ أي داخلون يف الظالم وإذا للمفاجأة أي ليس بيدها بعد ذ
  َوالشَّْمُس َتْجرِى ِلُمْسَتقَرٍّ لََّها ذَِلَك تَقِْديرُ الْعَزِيزِ الَْعِليمِ

وحيتمل أن يكون الواو للعطف على الليل تقديره وآية هلم الليل نسلخ والشمس جتري والقمر قدرناه فيه كلها آية 
رة إىل سبب سلخ النهار فإهنا جتري ملستقر هلا وهو وقت الغروب فينسلخ النهار وفائدة وقوله َوالشَّْمُس َتْجرِى إشا

ذكر السبب هو أن اهللا ملا قال نسلخ منه النهار وكان غري بعيد من اجلهال أن يقول قائل منهم سلخ النهار ليس من 
ر اهللا فمغرب الشمس ساخل للنهار اهللا إمنا يسلخ النهار بغروب الشمس فقال تعاىل والشمس جتري ملستقر هلا بأم

فبذكر السبب يتبني صحة الدعوى وحيتمل أن يقال بأن قوله َوالشَّْمُس َتجْرِى ِلُمْستَقَّر لََّها إشارة إىل نعمة النهار 



فتطلع عند  ذكر أن الشمس جتري)  ٣٧يس ( بعد الليل كأنه تعاىل ملا قال َوءاَيةٌ  لَُّهُم الَّْيلُ َنسْلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر 
انقضاء الليل فيعود النهار مبنافعه وقوله ِلُمْسَتقَّر الالم حيتمل أن تكون للوقت كقوله تعاىل أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوكِ 

ووجه استعمال الالم للوقت هو أن الالم )  ١الطالق ( وقوله تعاىل فَطَلّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ )  ٧٨اإلسراء ( الشَّْمسِ 
ة يف األمساء لتحقيق معىن اإلضافة لكن إضافة الفعل إىل سببه أحسن اإلضافات ألن اإلضافة لتعريف املكسور

  املضاف باملضاف إليه كما يف قوله دار زيد لكن الفعل يعرف

بسببه فيقال اجتر للربح واشتر لألكل وإذا علم أن الالم تستعمل للتعليل فنقول وقت الشيء يشبه سبب الشيء 
( أيت باألمر الكائن فيه واألمور متعلقة بأوقاهتا فيقال خرج لعشر من كذا اْتلُ َما ِلُدلُوِك الشَّْمسِ ألن الوقت ي

ألن الوقت معرف كالسبب وعلى هذا فمعناه جتري الشمس وقت استقرارها أي كلما استقرت )  ٧٨اإلسراء 
وتقريره هو أن لالم تذكر للوقت وللوقت  زماناً أمرت باجلري فجرت وحيتمل أن تكون مبعىن إىل أي إىل مستقر هلا

طرفان ابتداء وانتهاء يقال سرت من يوم اجلمعة إىل يوم اخلميس فجاز استعمال ما يستعمل فيه يف أحد طرفيه ملا 
 بينهما من االتصال ويؤيد هذا قراءة من قرأ وَالشَّْمُس َتْجرِى إِلَى مُّْسَتِقرٌّ لََها وعلى هذا ففي ذلك املستقر وجوه
األول يوم القيامة وعنده تستقر وال يبقى هلا حركة الثاين السنة الثالث الليل أي جتري إىل الليل الرابع أن ذلك 

املستقر ليس بالنسبة إىل الزمان بل هو للمكان وحينئٍذ ففيه وجوه األول هو غاية ارتفاعها يف الصيف وغاية 
فترجع الثاين هو غاية مشارقها فإن يف كل يوم هلا مشرق إىل  اخنفاضها يف الشتاء أي جتري إىل أن تبلغ ذلك املوضع

ستة أشهر مث تعود إىل تلك املقنطرات وهذا هو القول الذي تقدم يف اإلرتفاع فإن اختالف املشارق بسبب اختالف 
ن منطقة اإلرتفاع الثالث هو وصوهلا إىل بيتها يف االبتداء الرابع هو الدائرة اليت عليها حركتها حيث ال متيل ع

الربوج على مرور الشمس وسنذكرها وحيتمل أن يقال ِلُمْسَتقَّر لََّها أي جتري جمرى مستقرها فإن أصحاب اهليئة 
قالوا الشمس يف فلك والفلك يدور فيدير الشمس فالشمس جتري جمرى مستقرها وقالت الفالسفة جتري ملستقرها 

مكنة وهو يف غاية السقوط وأجاب اهللا عنه بقوله ذاِلكَ أي ألمر لو وجدها الستقر وهو استخراج األوضاع امل
َتقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ أي ليس إلرادهتا وإمنا ذلك بإرادة اهللا وتقديره وتدبريه وتسخريه إياها فإن قيل عددت الوجوه 

املكان أن جتري لبلوغ  الكثرية وما ذكرت املختار فما الوجه املختار عندك نقول املختار هو أن املراد من املستقر
مستقرها وهو غاية االتفارع واالخنفاض فإن ذلك يشمل املشارق واملغارب واجملرى الذي ال خيتلف والزمان وهو 

السنة والليل فهو أمت فائدة وقوله ذاِلَك حيتمل أن يكون إشارة إىل جري الشمس أي ذلك اجلري تقدير اهللا وحيتمل 
ملستقر هلا وذلك املستقر تقدير اهللا والعزيز الغالب وهو بكمال القدرة يغلب والعليم أن يكون إشارة إىل املستقر أي 

كامل العلم أي الذي قدر على إجرائها على الوجه األنفع وعلم األنفع فأجراها على ذلك وبيانه من وجوه األول 
ملسامتة ولو قدر اهللا مرورها هو أن الشمس يف ستة أشهر كل يوم متر على مسامته شيء مل متر من أمسها على تلك ا

على مسامته واحدة الحترقت األرض اليت هي مسامته ملمرها وبقي اجملموع مستولياً على األماكن األخر فقدر اهللا 
هلا بعداً لتجمع الرطوبات يف باطن األرض واألشجار يف زمان الشتاء مث قدر قرهبا بتدريج لتخرج النبات والثمار من 

وجتفف مث تبعد لئال حيترق وجه األرض وأغصان األشجار الثاين هو أن اهللا قدر هلا يف كل األرض والشجر وتضج 
يوم طلوعاً ويف كل ليلة غروباً لئال تكون القوى واألبصار بالسهر والتعب وال خيرب العامل بترك العمارة بسبب 

ا كاملة النور فلو كانت بطيئة الظلمة الدائمة الثالث جعل سريها أبطأ من سري القمر وأسرع من سري زحل ألهن
السري لدامت زماناً كثرياً يف مسامته شيء واحد فتحرقه ولو كانت سريعة السري ملا حصر هلا لبث بقدر ما ينضج 



  الثمار يف بقعة واحدة مث قال تعاىل
  َوالْقََمَر قَدَّْرَناُه مََنازِلَ حَتَّى َعاَد كَالعُرُجوِن الْقَدِميِ

من تقدير لفظ يتم به معىن الكالم ألن القمر مل جيعل نفسه منازل فاملعىن أنا قدرنا سريه منازل قال الزخمشري ال بد 
وعلى ما ذكره حيتمل أن يقال املراد منه والقمر قدرناه ذا منازل ألن ذا الشيء قريب من الشيء وهلذا جاز قول 

  القائل عيشة راضية ألن ذا الشيء كالقائم به الشيء فأتوا بلفظ الوصف
وقوله َحتَّى َعاَد كَالُعرُجونِ الْقَِدميِ أسي رجع يف الدقة إىل حالته اليت كان عليها من قبل والعرجون من االنعراج 
يقال لعود العذق عرجون والقدمي املتقادم الزمان قيل إن ما غرب عليه سنة فهو قدمي والصحيح أن هذه بعينها ال 

عترب العادة حىت ال يقال ملدينة بنيت من سنة وسنتني إهناء بناء قدمي أو هي تشترط يف جواز إطالق القدمي عليه وإمنا ت
قدمية ويقال لبعض األشياء إنه قدمي وإن مل يكن له سنة وهلذا جاز أن يقال بيت قدمي وبناء قدمي ومل جيز أن يقال يف 

ني عليه وإطالق القدمي على العامل ال العامل إنه قدمي ألن القدم يف البيت والبناء يثبت حبكم تقادم العهد ومرور السن
  يعتاد إال عند من يعتقد أنه ال أول له وال سابق عليه مث قال تعاىل

  الَ الشَّْمُس َينَبِغى لََهآ أَن تْدرَِك القََمَر َوالَ الَّْيلُ َسابُِق النََّهارِ َوكُلٌّ ِفى فَلٍَك َيسَْبُحونَ
لق على وفق احلكمة فالشمس مل تكن تصلح هلا سرعة احلركة حبيث إشارة إىل أن كل شيء من األشياء املذكورة خ

تدرك القمر وإال لكان يف شهر واحد صيف وشتاء فال تدرك الثمار وقوله َوالَ الَّْيلُ سَابُِق النََّهارِ قيل يف تفسريه إن 
نهار أي الليل ال سلطان الليل وهو القمر ليس يسبق الشمس وهي سلطان النهار وقيل معناه وال الليل سابق ال

يدخل وقت النهار والثاين بعيد ألن ذلك يقع إيضاحاً للواضح واألول صحيح إن أريد به ما بينته وهو أن معىن قوله 
تعاىل َوالَ الَّْيلُ َسابُِق النََّهارِ أن القمر إذا كان على أفق املشرق أيام االستقبال تكون الشمس يف مقابلته على أفق 

غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعها يغرب القمر كأن هلا حركة واحدة مع أن الشمس املغرب مث إن عند 
تتأخر عن القمر يف ليلة مقداراً ظاهراً يف احلس فلو كان للقمر حركة واحدة هبا يسبق الشمس وال تدركه الشمس 

ة يف مكان واحد ألن وللشمس حركة واحدة هبا تتأخر عن القمر وال تدرك القمر لبقي القمر والشمس مدة مديد
حركة الشمس كل يوم درجة فخلق اهللا تعاىل مجيع الكواكب حركة أخرى غري حركة الشهر والسنة وهي الدورة 

اليومية وهبذه الدورة ال يسبق كوكب كوكباً أصالً ألن كل كوكب من الكواكب إذا طلع غرب مقابله وكلما 
سبة إلينا تقدم ذلك الكوكب فبهذه احلركة ال يسبق الشمس تقدم كوكب إىل املوضع الذي فيه الكوكب اآلخر بالن

فتبني أن سلطان الليل ال يسبق سلطان النهار فاملراد من الليل القمر ومن النهار الشمس فقوله الَ الشَّْمسُ َينبَِغى لََها 
لُ َسابُِق النََّهارِ إشارة إىل حركتها أَن تْدرَِك القََمَر إشارة إىل حركتها البطيئة اليت تتم الدورة يف سنة وقوله َوالَ الَّْي

  اليومية اليت هبا تعود من املشرق إىل املشرق مرة أخرى يف يوم وليلة وعلى هذا ففيه مسائل

املسألة األوىل ما احلكمة يف إطالق الليل وإرادة سلطانه وهو القمر وماذا يكون لو قال وال القمر سابق الشمس 
لشمس ما كان يفهم أن اإلشارة إىل احلركة اليومية فكان يتوهم التناقض فإن الشمس نقول لو قال وال القمر سابق ا

إذا كانت ال تدرك القمر أسرع ظاهراً وإذا قال وال القمر سابق يظن أن القمر ال يسبق فليس بأسرع فقال الليل 
جليمع الكواكب أو عليها طلوع  والنهار ليعلم أن اإلشارة إىل احلركة اليت هبا تتم الدورة يف مدة يوم وليلة ويكون

  وغروب يف الليل والنهار
نََّهارِ بصيغة املسألة الثانية ما الفائدة يف قوله تعاىل الَ الشَّْمُس يَنَبِغى لََها أَن تْدرَِك بصيغة الفعل وقوله َوالَ الَّْيلُ َسابُِق ال



ة األولية اليت للشمس وال يدرك هبا القمر اسم الفاعل ومل يقل وال الليل يسبق وال قال مدركة القمر نقول احلرك
خمتصة بالشمس فجعلها كالصادرة منها وذكر بصيغة الفعل ألن صيغة الفعل ال تطلق على من ال يصدر منه الفعل 
فال يقال هو خييط وال يكون يصدر منه اخلياطة واحلركة الثانية ليست خمتصة بكوكب من الكواكب بل الكل فيها 

فلك ليس ذلك فلكاً لكوكب من الكواكب فاحلركة ليست كالصادرة منه فأطلق اسم مشتركة بسبب حركة 
الفاعل ألنه ال يستلزم صدور الفعل يقال فالن خياط وإن يكن خياطاً فإن قيل قوله تعاىل يَْغَشى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَُّه الَِّذى 

ليل فالليل سابقه وقلتم إن قوله َوالَ الَّْيلُ يدل على خالف ما ذكرمت ألن النهار إذا كان يطلب ال)  ٥٤األعراف ( 
َسابُِق النَّهَارِ معناه ما ذكرمت فيكون الليل سابقاً وال يكون سابقاً نقول قد ذكرنا أن املراد بالليل ههنا سلطان الليل 

ملا كان يف وهو القمر وهو ال يسبق الشمس باحلركة اليومية السريعة واملراد من الليل هناك نفس الليل وكل واحد 
عقيب اآلخر فكأنه طالبه فإن قيل فلم ذكر ههنا سَابُِق النََّهارِ وقد ذكر هناك يطلبه ومل يقل طالبه نقول ذلك ملا بينا 

من أن املراد يف هذه السورة من الليل كواكب الليل وهي يف هذه احلركة كأهنا ال حركة هلا وال تسبق وال من شأهنا 
فس الليل والنهار ومها زمانان والزمان ال قرار له فهو يطلب حثيثاً لصدور التقصي منه أهنا سابقة واملراد هناك ن

وقوله تعاىل َوكُلٌّ ِفى فَلٍَك َيْسَبُحونَ حيقق ما ذكرنا أي للكل طلوع وغروب يف يوم وليلة ال يسبق بعضها بعضاً 
  بالنسبة إىل هذه احلركة وكل حركة يف فلك ختصه وفيه مسائل

عوض عن اإلضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين لإلضافة حىت ال جيتمع ) كل ( وىل التنوين يف قوله املسألة األ
التعريف والتنكري يف شيء واحد فلما سقط املضاف إليه لفظاً رد التنوين عليه لفظاً ويف املعىن معرف باإلضافة فإن 

لك ألن قول القائل كل واحد من الناس كذا ال قيل فهل خيتلف األمر عند اإلضافة لفظاً وتركها فنقول نعم وذ
يذهب الفهم إىل غريهم فيفيد اقتصار الفهم عليه فإذا قال كل كذا يدخل يف الفم عموم أكثر من العموم عند 

اإلضافة وهذا كما يف قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذفت املضاف وقلت افعل قبل أفاد فهم الفعل قبل 
هل بني قولنا كل منهم وبني قولنا كلهم وبني كل فرق نقول نعم عند قولك كلهم تثبت األمر كل شيء فإن قيل ف

لالقتصار عليهم وعند قولك كل منهم تثبت األمر أوالً للعموم مث استدركت بالتخصيص فقلت منهم وعند قولك 
  كل ثبت األمر على العموم وتتركه عليه

منهم واملذكور الشمس والقمر فكيف قال َيْسَبُحونَ نقول اجلواب عنه  املسألة الثانية إذا كان كل مبعىن كل واحد
  من وجوه أحدها ما بينا أن قوله كل للعموم فكأنه أخرب عن كل كوكب يف السماء سيار

ثانيها أن لفظ كل جيوز أن يوحد نظراً إىل كونه لفظاً موحداً غري مثىن وال جمموع وجيوز أن جيمع لكون معناه مجعاً 
لتثنية فال يدل عليها للفظ وال املعىن فعلى هذا حيسن أن يقول القائل زيد وعمرو كل جاء أو كل جاءوا وال وأما ا

  يقول كل جاءا بالتثنية وثالثها ملا قال َوالَ الَّْيلُ سَابُِق النَّهَارِ واملراد ما يف الليل من الكواكب قال َيسَْبُحونَ
املستدير أو السطح املستدير أو الدائرة ألن أهل اللغة اتفقوا على أن فلكة املسألة الثالثة الفلك ماذا نقول اجلسم 

املغزل مسيت فلكة الستدارهتا وفلكة اخليمة هي اخلشبة املسطحة املستديرة اليت توضع على رأس العمود لئال ميزق 
املفسرين على أن  العمود اخليمة وهي صفحة مستديرة فإن قيل فعلى هذا تكون السماء مستديرة وقد اتفق أكثر

( السماء مبسوطة ليس هلا أطراف على جبال وهي كالسقف املستوي ويدل عليه قوله تعاىل َوالسَّقِْف الَْمْرفُوعِ 
نقول ليس يف النصوص ما يدل داللة قاطعة على كون السماء مبسوطة غري مستديرة ودل الدليل )  ٥الطور 

ما األول فظاهر ألن السقف املقبب ال خيرج من كونه سقفاً احلسي على كوهنا مستديرة فوجب املصري إليه أ
وكذلك كوهنا على جبال وأما الدليل احلسي فوجوه أحدها أن من أمعن يف السري يف جانب اجلنوب يظهر له 



كواكب مثل سهيل وغريه ظهوراً أبدياً حىت أن من يرصد يراه دائماً وخيفى عليه بنات نعش وغريها خفاًء أبدياً ولو 
ن السماء مسطحاً مستوياً لبان الكل للكل خبالف ما إذا كان مستديراً فإن بعضه حينئذٍ يستتر بأطراف األرض كا

فال يرى الثاين هو أن الشمس إذا كانت مقارنة للحمل مثالً فإذا غربت ظهر لنا كوكب يف منطقة الربوج من 
د غروب الشمس ويظهر الكوكب الذي كان احلمل إىل امليزان مث يف قليل يستتر الكوكب الذي كان غروبه بع

طلوعه بعد طلوع الشمس وبالعكس هو دليل ظاهر وإن حبث فيه يصري قطعياً الثالث هو أن الشمس قبل طلوعها 
وبعد غروهبا يظهر ضوءها ويستنري اجلو بعض االستنارة مث يطلع ولوال أن بعض السماء مستتر باألرض وهو حمل 

نورها ملا كان كذا بل كان عند إعادهتا إىل السماء يظهر لكل أحد جرمها ونورها  الشمس فال يدى جرمها وينتشر
معاً لكون السماء مستوية حينئٍذ مكشوفة كلها لكل أحد الرابع القمر إذا انكسف يف ساعة من الليل يف جانب 

اليت رأى الشرق مث سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخربوا عن اخلسوف يف ساعة أخرى قبل تلك الساعة 
أهل املشرق فيها اخلسوف لكن اخلسوف يف وقت واحد يف مجيع نواحي العامل والليل خمتلف فدل على أن الليل يف 
جانب املشرق قبل الليل يف جانب املغرب فالشمس غربت من عند أهل املشرق وهي بعد يف السماء ظاهرة ألهل 

كذلك اخلامس لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر  املغرب فعلم استتارها باألرض ولو كانت مستوية ملا كان
عندما يكون فوق رءوسنا على املسامتة أقرب إلينا وعندما يكون على األفق أبعد منا ألن العموم أصغر من القطر 

  والوتد وكذلك يف الشمس والكواكب كان جيب أن يرى أكرب ألن القريب يرى أكرب وليس كذلك فإن قيل

األفق على سطح السماء وعندما يكون على مسامته رؤوسنا يف حبر السماء غائراً فيها ألن  جاز أن يكون وهو على
اخلرق جائز على السماء نقول ال تنازع يف جواز اخلرق لكن القمر حينئٍذ تكون حركته يف دائرة ال على خط 

ف هنارهم أكرب مقداراً مستقيم وهو غرضنا وألنا نقول لو كان كذلك لكان القمر عند أهل املشرق وهو يف منتص
لكونه قريباً من رؤوسهم ضرورة فرضه على سطح السماء األدىن وعندنا يف حبرالسماء وباجلملة الدالئل كثرية 

واإلكثار منها يليق بكتب اهليئة اليت الغرض منها بيان ذلك العلم وليس الغرض يف التفسري بيان ذلك غري أن القدر 
  ه فلكاً مستديراًالذي أوردناه يكفي يف بيان كون

املسألة الرابعة هذا يدل على أن لكل كوكب فلكاً فما قولك فيه نقول أما السبعة السيارة فلكل فلك وأما 
الكواكب األخر فقيل للكل فلك واحد ولنذكر كالماً خمتصراً يف هذا الباب من اهليئة حيث وجب الشروع بسبب 

ته أسرع من حركة الستة الباقية وكذلك لكل كوكب فلك تفسري الفلك فنقول قيل إن للقمر فلكاً ألن حرك
الختالف سريها بالسرعة والبطء واملمر فإن بعضها مير يف دائرة وبعضها يف دائرة أخرى حىت يف بعض األوقات مير 
بعضها ببعض وال يكسفه ويف بعض األوقات يكسفه فلكل كوكب فلك مث إن أهل اهليئة قالوا فكل فلك هو جسم 

غري الزم بل الالزم أن نقول لكل فلك هو كرة أو صفحة أو دائرة يفعلها الكوكب حبركته واهللا تعاىل كرة وذلك 
قادر على أن خيلق الكوكب يف كرة يكون وجوده فيها كوجود مسمار مغرق يف ثخن كرة جموفة ويدير الكرة 

لى هذا الوجه وكذلك قادر فيدور الكوكب بدوران الكرة وعلى مذهب أرباب اهليئة حركة الكواكب السيارة ع
على أن خيلق حلقة حييط هبا أربع سطوح متوازنة هبا فإهنا أربع دوائر متوازية كحجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا من 

وسطه طاحونة من طواحني اليد ويبقى منه حلقة حييط هبا سطوح ودوائر كما ذكرنا وتكون الكواكب فيه وهو 
كب واحلركة على هذا الوجه وإن كانت مقدورة لكن مل يذهب إليه أحد ممن فلك فتدور تلك احللقة وتدير الكو

يعترب وكذلك هو قادر على أن جيعل الكواكب حبيث تشق السماء فتجعل دائرة متومهة كما لو فرضت مسكة يف 
عاىل املاء على وجهه تنزل من جانب وتصعد إىل موضع من اجلانب اآلخر على استدارة وهذا هواملفهوم من قوله ت



َوكُلٌّ ِفى فَلٍَك َيسَْبُحونَ والظاهر أن حركة الكواكب على هذا الوجه وأرباب اهليئة أنكروا ذلك وقالوا ال جتوز 
احلركة على هذا الوجه ألن الكوكب له جرم فإذا شق السماء وحترك فإما أن يكون موضع دورانه ينشق ويلتئم 

ناك خالء يدور الكوكب فيه لكن اخلالء حمال والسماء ال تقبل كاملاء حتركه السمكة أو ال ينشق وال يلتئم بل ه
الشق وااللتئام هذا ما اعتمدوا عليه وحنن نقول كالمها جائز أما اخلالء فال حيتاج إليه ههنا ألن قوله تعاىل َيْسَبُحونَ 

دد للجهات وهي هناك يفهم منه أنه بشق والتئام وأما امتناع الشق وااللتئام فال دليل هلم عليه وشبهتهم يف احمل
ضعيفة مث إهنم قالوا على ما بينا خترج احلركات وبه علمنا الكسوفات ولو كان هلا حركات خمتلفة ملا وجب 

  الكسوف يف

الوقت الذي حيكم فيه بالكسوف واخلسوف وذلك ألنا نقول للشمس فلكان أحدمها مركزه مركز العامل ثانيهما 
ض البيض بني صفرته وبني القيض والشمس كرة يف الفلك اخلارج املركز تدور مركزه فوق مركز العامل وهو مثل بيا

بدورانه يف السنة دورة فإذا جعلت يف اجلانب األعلى تكون بعيدة عن األرض فيقال إهنا يف األوج وإذا حصلت يف 
وأفالكه وفلك  اجلانب األسفل تكون قريبة من األرض فتكون يف احلضيض وأما القمر فله فلك شامل جلميع أجزائه

آخر هو بعض من الفلك األول حميط به كالقشرة الفوقانية من البصلة وفلك ثالث يف الفلك التحتاين كما كان يف 
الفلك اخلارج املركز يف فلك الشمس ويف الفلك اخلارج املركز كرة مثل جرم الشمس ويف الكرة القمر مركوز 

اجلوزهر واخلارج املركز الفلك احلامل والفلك التحتاين الذي  كمسمار يف كرة مغرق فيها ويسمى الفلك الفوقاين
فيه الفلك احلامل الفلك املائل والكرة اليت يف احلامل تسمى فلك التدوير وكذلك قالوا يف الكواكب اخلمسة الباقية 

الفلك األعلى وفلك من السيارات غري أن الفوقاين الذي مسوه فلك اجلوزهر مل يثبتوه هلا فأثبتوا أربعة وعشرين فلكاً 
الربوج ولزحل ثالثة أفالك املمثل واحلامل وفلك التدوير وللمشتري ثالثة كما لزحل وللمريخ كذلك ثالثة 

وللشمس فلكان املمثل واخلارج واملركز وللزهرة ثالثة أفالك كما للعلويات ولعطارد أربعة أفالك الثالثة اليت 
ير وللقمر أربعة أفالك والرابع يسمونه فلك اجلوزهر واملدير ليس ذكرناها يف العلويات وفلك آخر يسمونه املد

كاجلوزهر ألن املدير غري حميط باألفالك عطارد وفلك اجلوزهر حميط ومنهم من زاد يف اخلمسة يف كل فلك فلكني 
هلا  آخرين وجعل تدويراهتا مركبة منث الثة أفالك وقالوا إن بسبب هذه األجرام ختتلف حركات الكواكب ويكون

عروض ورجوع واستقامة وبطء وسرعة هذا كالمهم على سبيل االقتناص واالقتصار وحنن نقول ال يبعد من قدرة 
اهللا خلق مثل ذلك وأما على سبيل الوجوب فال نسلم ورجوعها واستقامتها بإرادة اهللا وكذلك عرضها وطوهلا 

  وبطؤها وسرعتها وقرهبا وبعدها هذا متام الكالم
سة قال املنجمون الكواكب أحياء بدليل أنه تعاىل قال َيسَْبُحونَ وذلك ال يطلق إال على العاقل نقول إن املسألة اخلام

أردمت القدر الذي يصح به التسبيح فنقول به ألنه ما من شيء من هذه األشياء إال وهو يسبح حبمد اهللا وإن أردمت 
 ٩٢الصافات ( عاىل يف حق األصنام َما لَكُمْ الَ َتنِطقُونَ شيئاً آخر فلم يثبت ذلك واالستعمال ال يدل كما يف قوله ت

  مث قال تعاىل) أال تنطقون ( وقوله ) 
  َوَءاَيةٌ  لَُّهمْ أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيََّتُهْم ِفى الْفُلْكِ الَْمْشُحوِن

نات بني أنه مل يقتصر بل وهلا مناسبة مع ما تقدم من وجهني أحدمها أنه تعاىل ملا من بإحياء األرض وهي مكان احليوا
جعل لإلنسان طريقاً يتخذ من البحر خرياً ويتوسطه أو يسري فيه كما يسري يف الرب وهذا حينئٍذ كقوله َوَحَملَْناُهْم ِفى 

فسرناه بأن إذا )  ٤٢يس ( ويؤيد هذا قوله تعاىل َوَخلَقَْنا لَُهْم ّمن ّمثِْلِه َما َيْركَُبونَ )  ٧٠اإلسراء ( الَْبّر َوالَْبْحرِ 
املراد اإلبل فإهنا كسفن الرباري وثانيهما هو أنه تعاىل ملا بني سباحة الكواكب يف األفالك وذكر ما هو مثله وهو 



سباحة الفلك يف البحار وهلا وجه ثالث وهي أن األمور اليت أنعم اهللا هبا على عباده منها ضرورة ومنها نافعة واألول 
رض وإحياؤها من القبيل األول فإهنا املكان الذي لواله ملا وجد اإلنسان ولوال للحاجة والثاين للزينة فخلق األ

  أيضاً من القبيل األول ألنه الزمان الذي)  ٣٧يس ( إحياؤها ملا عاش والليل والنهار يف قوله َوءاَيةٌ  لَُّهُم الَّْيلُ 

نه تعاىل ملا ذكر من القبيل األول آيتني لواله ملا حدث اإلنسان والشمس والقمر وحركتهما لو مل تكن مل عاش مث إ
ذكر من القبيل الثاين وهوالزينة آيتني إحدامها الفلك اليت جتري يف البحر فيستخرج من البحر ما يتزين به كما قال 

)  ١٢فاطر ( ّمثِْلِه َما َيْركَُبونَ  تعاىل َوِمن كُلّ َتأْكُلُونَ لَْحماً طَرِّياً َوَتسَْتخْرُِجونَ ِحلَْيةً  َتلَْبُسوَنَها َوَتَرى الْفُلَْك ّمن
فإن )  ٤٢يس ( وثانيتهما الدواب اليت هي يف الرب كالفلك يف البحر يف قوله َوَخلَقَْنا لَُهْم ّمن ّمثِْلِه َما َيْركَُبونَ 

ل َولَكُْم ِفيَها َجَمالٌ ِحَني ُترُِحيونَ وقا)  ٨النحل ( الدواب زينة كما قال تعاىل َوالْخَْيلَ وَالْبِغَالَ َوالَْحِمَري وَلَْهٌو َوزِيَنةٌ  
فيكون استدالالً عليهم بالضروري والنافع ال يقال بأن النافع ذكره يف قوله َجنَّاٍت ّمن )  ٦النحل ( َوِحَني َتسَْرُحونَ 
ق األرض منبتة فإهنا للزينة ألنا نقول ذلك حصل تبعاً للضروري ألن اهللا تعاىل ملا خل)  ٣٤يس ( نَّخِيلٍ َوأَعَْنابٍ 

لدفع الضرورة وأنزل املاء عليها كذلك لزم أن خيرج من اجلنة النخيل واألعناب بقدرة اهللا وأما الفلك فمقصود ال 
  تبع مث إذا علمت املناسبة ففي اآليات أحباث لغوية ومعنوية

للتعريف أي فلك نوح وهو أما اللغوية قال املفسرون الذرية هم اآلباء أي محلنا آباءكم يف الفلك واأللف والالم 
ومعلوم عند العرب فقال الفلك هذا قول بعضهم وأما األكثرون فعلى )  ٣٧هود ( مذكور يف قوله َواْصَنعِ الْفُلَْك 

أن الذرية ال تطلق إال على الولد وعلى هذا فال بد من بيان املعىن فنقول الفلك إما أن يكون املراد الفلك املعني 
الزخرف ( ن يكون املراد اجلنس كما قال تعاىل َوَجَعلَ لَكُْم ّمَن الْفُلِْك وَاالْْنَعامِ َما َترْكَُبونَ الذي كان لنوح وإما أ

إىل )  ٦٥العنكبوت ( وقال تعاىل فَإِذَا َرِكبُواْ ِفى الْفُلِْك )  ١٢فاطر ( وقال تعاىل َوَتَرى الْفُلَْك ِفيِه َموَاِخَر )  ١٢
ريف يف الفلك لبيان اجلنس فإن كان املراد سفينة نوح عليه السالم ففيه وجوه األول غري ذلك من استعمال الم التع

أن املراد إنا محلنا أوالدكم إىل يوم القيامة يف ذلك الفلك ولوال ذلك ملا بقي لآلدمي نسل وال عقب وعلى هذا 
تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية إىل فقوله َحَملَْنا ذُرّيََّتُهمْ بدل قوله محلناهم إشارة إىل كمال النعمة أي مل 

أعقابكم إىل يوم القيامة هذا ما قاله الزخمشري وحيتمل عندي أن يقال على هذا إنه تعاىل إمنا خص الذرية بالذكر 
الً ملا يف ألن املوجودين كانوا كفاراً ال فائدة يف وجودهم فقال َحَملَْنا ذُرّيََّتُهْم أي مل يكن احلمل محالً هلم وإمنا كان مح

أصالهبم من املؤمنني كما أن من محل صندوقاً ال قيمة له وفيه جواهر إذا قيل له مل حتمل هذا الصندوق وتتعب يف 
محله وهو ال يشتري بشيء يقول ال أمحل الصندوق وإمنا أمحل ما فيه الثاين هو أن املراد بالذرية اجلنس معناه محلنا 

( نسه ونوعه والذرية تطلق على اجلنس وهلذا يطلق على النساء هنى النيب أجناسهم وذلك ألن ولد احليوان من ج
عن قتل الذراري أي النساء وذلك ألن املرأة وإن كانت صنفاً غري صنف الرجل لكنها من ) صلى اهللا عليه وسلم 

م حينئٍذ تدخل فيهم الثالث هو أن جنسه ونوعه يقال ذرارينا أي أمثالنا فقوله أَنَّا َحَملَْنا ذُّريَّتَُهْم أي أمثاهلم وآباؤه
وقال بعد ذلك )  ٣٠يس ( الضمري يف قوله َوءاَيةٌ  لَُّهُم عائد إىل العباد حيث قال َخاِمُدونَ ياَحْسَرةً  َعلَى الِْعَباِد 

َملَْنا ذُّريَّتَُهْم إذا علم هذا فكأنه وقال َوءاَيةٌ  لَُّهُم الَّْيلُ يس َوقَالَ َوءاَيةٌ  لَُّهْم أَنَّا َح)  ٣٣يس ( ءاَيةً  لَُّهمُ االْْرُض 
تعاىل قال وآية للعباد أنا محلنا ذريات العباد وال يلزم أن يكون املراد بالضمري يف املوضعني أشخاصاً معينني كما قال 

  ويريد بعضهم بعضاً وكذلك)  ٢٩النساء ( تعاىل َوالَ َتقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم 



قتال يقال هؤالء القوم هم قتلوا أنفسهم فهم يف املوضعني يكون عائداً إىل القوم وال إذا تقاتل قوم ومات الكل يف ال
يكون املراد أشخاصاً معينني بل املراد أن بعضهم قتل بعضاً فكذلك قوله تعاىل َوءاَيةٌ  لَُّهُم أي آية لكل بعض منهم 

اد جنس الفلك فهو أظهر ألن سفينة نوح مل أنا محلنا ذرية على بعض منهم أو ذرية بعض منهم وأما إن قلنا إن املر
تكن حبضرهتم ومل يعلموا من محل فيها فأما جنس الفلك فإنه ظاهر لكل أحد وقوله تعاىل يف سفينة نوح َوَجَعلَْناَها 

فُلَْك َتْجرِى ِفى أي بوجود جنسها ومثلها ويؤيده قوله تعاىل امل َتَرى أَلَمْ َتَر أَنَّ الْ)  ١٥العنكبوت ( ءاَيةً  لّلَْعالَِمَني 
فنقول قوله تعاىل َحَملَْنا ذُرّيََّتُهمْ أي )  ٣١لقمان ( الَْبْحرِ بِنِْعَمِت اللَِّه ِلُيرَِيكُْم ّمْن ءايَاِتِه إِنَّ ِفى ذَِلَك الَيَاٍت لّكُلّ 

ْرُض الَْمْيَتةُ  إىل أن قال ذريات العباد ومل يقل محلناهم ألن سكون األرض عام لكل أحد يسكنها فقال َوءاَيةٌ  لَُّهُم االْ
ألن األكل عام وأما احلمل يف السفينة فمن الناس من ال يركبها يف عمره وال حيمل فيها )  ٣٣يس ( فَِمْنُه َيأْكُلُونَ 

  ولكن ذرية العباد ال بد هلم من ذلك فإن فيهم من حيتاج إليها فيحمل فيها
مجع ماخرة وأخرى فرداً حيث )  ١٢فاطر ( َوتََرى الْفُلَْك ِفيِه َمَواِخَر املسألة الثانية جعل الفلك تارة مجعاً حيث قال 

قال ِفى الْفُلْكِ الَْمْشُحوِن نقول فيه تدقيق مليح من علم اللغة وهو أن الكلمة قد تكون حركتها مثل حركة تلك 
در وهم قوم سجود يف مجع الكلمة يف الصورة واحلركتان خمتلفتان يف املعىن مثاهلا قولك سجد يسجد سجوداً للمص

ساجد تظن أهنما كلمة واحدة ملعنيني وليس كذلك بل السجود عند كونه مصدراً حركته أصلية إذا قلنا إن الفعل 
مشتق من املصدر وحركة السجود عند كونه للجمع حركة متغرية من حيث إن اجلمع يشتق من الواحد وينبغي أن 

 جمموعهما فساجد ملا أردنا أن يشتق منه لفظ مجع غريناه وجئنا بلفظ يلحق املشتق تغيري يف حركة أو حرف أو يف
السجود فإذاً السجود للمصدر واجلمع ليس من قبيل األلفاظ املشتركة اليت وضعت حبركة واحدة ملعنيني إذا عرفت 

ت فإذا جعلته هذا فنقول الفلك عند كونه واحداً مثل قفل وبرد وعند كوهنا مجعاً مثل خشب ومرد وغريمها فإن قل
مجعاً ماذا يكون واحدها نقول جاز أن يكون واحدها فلكة أو غريها مما مل يستعمل كواحد النساء حيث مل يستعمل 

أي بأئمتهم عند قوله )  ٧١اإلسراء ( ويف قوله َنْدعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِماِمهِْم )  ١٢يس ( وكذا القول يف إَِمامٍ مُّبِنيٍ 
نيٍ إما كزمام وكتاب وعند قوله تعاىل كُلَّ أَُناسٍ بِإَِمامِهِْم إمام كسهام وكرام وجعاب وهذا من دقيق تعاىل إَِمامٍ مُّبِ

  التصريف وأما املعنوية فنذكرها يف مسائل
( اكُْم ِفى الْجَارَِيةِ  املسألة األوىل قال ههنا َحَملَْنا ذُّريَّتَُهْم من عليهم حبمل ذريتهم وقال تعاىل إِنَّا لَمَّا طََغا الَْماء َحَملَْن

من هناك عليهم حبمل أنفسهم نقول ألن من ينفع املتعلق بالغري يكون قد نفع ذلك الغري ومن يدفع )  ١١احلاقة 
الضرر على املتعلق بالغري ال يكون قد دفع الضرر عن ذلك الغري بل يكون قد نفعه مثاله من أحسن إىل ولد إنسان 

دفع واحد األمل عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه وال يكون يف احلقيقة قد أزال األمل وفرحه فرح بفرحه أبوه وإذا 
عن أبيه عند طغيان املاء كان الضرر يلحقهم فقال دفعت عنكم الضرر ولو قال دفعت عن أوالدكم الضرر ملا 

  حصل بيان دفع الضرر عنهم وههنا أراد بيان املنافع فقال َحَملَْنا ذُّريَّتَُهْم

النفع حاصل بنفع الذرية ويدلك على هذا أن ههنا قال ِفى الْفُلِْك الَْمْشُحوِن فإن امتالء الفلك من األموال ألن 
حيصل بذكره بيان املنفعة وأما دفع املضرة فال ألن الفلك كلما كان أثقل كان اخلالص به أبطأ وهنالك السالمة 

وههنا ما يدل على كمال املنفعة وهو الشحن فإن قيل فاختار هنالك ما يدل على اخلالص من الضرر وهو اجلري 
ومل يقل ومحلنا ذريتهم مع أن املقصود يف املوضعني بيان النعمة )  ٧٠اإلسراء ( قال تعاىل َوَحَملَْناُهْم ِفى الَْبّر َوالَْبْحرِ 

يف الرب أو البحر وأما احلمل يف البحر ال دفع النقمة نقول ملا قال ِفى الَْبّر وَالَْبْحرِ عم اخللق ألن ما من أحد إال ومحل 
  فلم يعلم فقال إن كنا ما محلناكم بأنفسكم فقد محلنا من يهمكم أمره من األوالد واألقارب واإلخوان واألصدقاء



املسألة الثانية قوله الَْمْشُحوِن يفيد فائدة أخرى غري ما ذكرنا وهي أن اآلدمي يرسب يف املاء ويغرق فحمله يف 
بقدرته لكن من الطبيعيني من يقول اخلفيف ال يرسب يف املاء ألن اخلفيف يطلب جهة فوق فقال الْفُلِْك  الفلك واقع

الَْمْشُحوِن أثقل من الثقال اليت ترسب ومع هذا محل اهللا اإلنسان فيه مع ثقله فإن قالوا ذلك المتناع اخلالء نقول 
  عقلية فإذن ليس حفظ الثقيل فوق املاء إال بإرادة اهللاقد ذكرنا الدالئل الدالة على جواز اخلالء يف الكتب ال

ومل يقل وآية هلم الفلك )  ٣٧يس ( وقال َوءاَيةٌ  لَُّهُم الَّْيلُ )  ٣٣يس ( املسألة الثالثة قال تعاىل َوءاَيةٌ  لَُّهُم االْْرُض 
ألنه كبيت مبين من  جعلناها حبيث حتملهم وذلك ألن محلهم يف الفلك هو العجب أما نفس الفلك فليس بعجب

  خشب وأما نفس األرض فعجب ونفس الليل عجب ال قدرة عليهما ألحد إال اهللا مث قال تعاىل
  َوَخلَقَْنا لَُهْم مِّن مِّثِْلِه َما َيْركَُبونَ

  وفيه مسائل
محمولني ما املسألة األوىل من حيث اللغة فقوله هلم حيتمل أن يكون عائداً إىل الذرية أي محلنا ذريتهم وخلقنا لل

وهو احلق ألن الظاهر عود )  ٤١يس ( يركبون وحيتمل أن يكون عائداً إىل العباد الذين عاد إليهم قوله َوءاَيةٌ  لَُّهُم 
  الضمائر إىل شيء واحد

املسألة الثانية ِمْن حيتمل وجهني أحدمها أن يكون صلة تقديره وخلقنا هلم مثله وهذا على رأي األخفش وسيبويه 
)  ٣٨ق ( ال يكون صلة إال عند النفي تقول ما جاءين من أحد كما يف قوله تعاىل َوَما َمسََّنا ِمن لُُّغوبٍ يقول من 

كأنه ملا قال َخلَقَْنا لَُهم واملخلوق كان )  ٣١األحقاف ( وثانيهما هي مبينة كما يف قوله تعاىل َيْغِفْر لَكُْم ّمن ذُُنوبِكُْم 
  أشياء قال من مثل الفلك للبيان

( املسألة الثالثة الضمري يف ّمثِْلِه على قول األكثرين عائد إىل الفلك فيكون هذا كقوله تعاىل َوءاَخُر ِمن َشكِْلِه أَزْواٌج 
وعلى هذا فاألظهر أن يكون املراد الفلك اآلخر املوجود يف زماهنم ويؤيد هذا هو أنه تعاىل قال َوإِن نََّشأْ )  ٥٨ص 

ولو كان املراد اإلبل على ما قاله بعض املفسرين لكان قوله َوَخلَقَْنا لَُهْم ّمن ّمثِْلِه َما َيْركَُبونَ )  ٤٣يس ( ُنْغرِقُْهْم 
فاصالً بني متصلني وحيتمل أن يقال الضمري عائد إىل معلوم غري مذكور تقديره أن يقال وخلقنا هلم من مثل ما 

  ا ِممَّا ُتنبِتُ االْْرُضذكرنا من املخلوقات يف قوله َخلَق االْْزواَج كُلََّه

ْولُ وهذا كما قالوا يف قوله تعاىل ِلَيأْكُلُواْ ِمن ثََمرِِه يس ءاٍن َوقُْرءانٌ مُّبٌِني لُّينِذَر َمن كَانَ َحّياً وََيِحقَّ الْقَ)  ٣٦يس ( 
ال وله ركوب مركوب من الدواب وليس َعلَى الْكَافِرِيَن أَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّا َخلَقَْنا لَُهم فيه لطيفة وهي أن ما من أحد إ

كل أحد يركب الفلك فقال يف الفلك محلنا ذريتهم وإن كان ما محلناهم وأما اخللق فلهم عام وما يركبون فيه 
وجهان أحدمها هو الفلك الذي مثل فلك نوح ثانيهما هو اإلبل اليت هي سفن الرب فإن قيل إذا كان املراد سفينة 

الم نقول ذكرهم حبال قوم نوح وأن املكذبني هلكوا واملؤمنني فازوا فكذلك هم إن آمنوا نوح فما وجه مناسبة الك
  يفوزوا وإن كذبوا يهلكوا

  َوإِن نََّشأْ ُنْغرِقُْهْم فَالَ صَرِيَخ لَُهْم َوالَ ُهْم ُينقَذُونَ
ة ينبغي أن ال يأمنوا عذاب اهللا وثانيتهما هو مث قال تعاىل َوإِن نََّشأْ ُنْغرِقُْهْم إشارة إىل فائذتني أحدامها أن يف حال النعم

أن ذلك جواب سؤال مقدر وهو أن الطبيعي يقول السفينة حتمل مبقتضى الطبيعة واجملوف ال يرسب فقال ليس 
كذلك بل لو شاء اهللا أغرقهم وليس ذلك مبقتضى الطبع ولو صح كالمه الفاسد لكان القائل أن يقول ألست توافق 

لب وينكسر ومنها ما يثقبه ثاقب فريسب وكل ذلك مبشيئة اهللا فإن شاء اهللا إغراقهم من غري أمنن السفن ما ينق
  شيء من هذه األسباب كما هو مذهب أهل السنة أو بشيء من تلك األسباب كما تسلم أنت



  وقوله تعاىل فَالَ َصرِيَخ لَُهْم أي ال مغيث هلم مينع عنهم الغرق
نَ إذا أدركهم الغرق وذلك ألن اخلالص من العذاب إما أن يكون بدفع العذاب من وقوله تعالى َوالَ ُهْم ُينقَذُو

أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال ال صريخ هلم يدفع وال هم ينقذون بعد الوقوع فيه وهذا مثل قوله تعاىل الَّ ُتْغنِ َعّنى 
ْم ُينقَذُونَ فيه فائدة أخرى غري احلصر وهي أنه تعاىل قال ال َشفَاَعُتُهمْ َشْيئاً َوالَ ُينِقذُونَ فقوله ال صَرِيَخ لَُهْم َوالَ ُه

صريخ هلم ومل يقل وال منقذ هلم وذلك ألن من ال يكون من شأنه أن ينصر ال يشرع يف النصرة خمافة أن يغلب 
أن ويذهب ماء وجهه وإمنا ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن يغيث فقال ال صريخ هلم وأما من ال يكون من شأنه 

ينقذ إذا رأى من يعز عليه يف ضر يشرع يف اإلنقاذ وإن مل يثق بنفسه يف اإلنقاذ وال يغلب على ظنه وإمنا يبذل 
  اجملهود فقال َوالَ ُهْم ُينقَذُونَ ومل يقل وال منقد هلم

  إِالَّ َرْحَمةً  مِّنَّا َوَمَتاعاً إِلَى حِنيٍ
  مث استثىن فقال

نقاذ إىل قسمني الرمحة واملتاع أي فيمن علم اهللا منه أنه يؤمن فينقذه اهللا رمحة وهو يفيد أمرين أحدمها انقسام اإل
وفيمن علم أنه ال يؤمن فليتمتع زماناً ويزداد إمثاً وثانيهما أنه بيان لكون اإلنقاذ غري مفيد للدوام بل الزوال يف 

  زم أن يقع مث قال تعاىلالدنيا ال بد منه فينقذه اهللا رمحة وميتعه إىل حني مث مييته فالزوال ال
  َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اتَّقُواْ َما َبْيَن أَْيِديكُْم َوَما َخلْفَكُمْ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ

ا ٌ لَُّهْم أَنَّوجه تعلق اآلية مبا قبلها هو أن اهللا تعاىل ملا عدد اآليات بقوله َوءاَيةٌ  لَُّهُم االْْرُض َوءاَيةٌ  لَُّهُم الَّْيلُ َوءاَية 
  َحَملَْنا ذُرّيََّتُهْم

وكانت اآليات تفيد اليقني وتوجب القطع مبا قال تعاىل ومل تفدهم اليقني قال فال أقل من أن )  ٤١ ٣٧ ٣٣يس ( 
حيترزوا عن العذاب فإن من أخرب بوقوع عذاب يتقيه وإن مل يقطع بصدق قول املخرب احتياطاً فقال تعاىل إذا ذكر 

عرفون به وإذا قيل هلم اتقوا ال يتقون فهم يف غاية اجلهل وهناية الغفلة ال مثل العلماء الذين هلم الدليل القاطع ال يت
يتبعون الربهان وال مثل العامة الذين يبنون األمر على األحوط ويدل على ما ذكرنا قوله تعاىل لَعَلَّكُْم ُتْرَحُمونَ 

يترك طريقة االحتراز واالحتياط وجواب قوله إِذَا قِيلَ  حبرف التمين أي يف ظنكم فإن من خيفى عليه وجه الربهان ال
لَُهْم اتَّقَْواْ حمذوف معناه وإذا قيل هلم ذلك ال يتقون أو يعرضون وإمنا حذف لداللة ما بعده عليه وهو قوله تعاىل َوَما 

أَْيدِيكُْم َوَما َخلْفَكُْم وجوه أحدها َما َبْيَن أَْيِديكُْم ويف قوله تعاىل َما َبْيَن )  ٤األنعام ( َتأْتِيهِم ّمْن تَأِْتيهِم ّمْن ءاَيةٍ  ّمْن 
اآلخرة فإهنم مستقبلون هلا َوَما َخلْفَكُْم الدنيا فإهنم تاركون هلا وثانيها َوَما َبْيَن أَْيدِيكُم من أنواع العذاب مثل الغرق 

وما خلفكم )  ٤٣يس ( الَ صَرِيخَ لَُهْم َوالَ ُهْم ُينقَذُونَ واحلرق وغريمها املدلول عليه بقوله تعاىل َوإِن نََّشأْ نُْغرِقُْهْم فَ
)  ٤٤يس ( من املوت الطالب لكم إن جنومت من هذه األشياء فال جناة لكم منه يدل عليه قوله تعاىل َوَمَتاعاً إِلَى ِحنيٍ 

كم من أمر احلشر فإنكم فإنه حاضر عندكم وما خلف) صلى اهللا عليه وسلم ( وثالثها ما بني أيديكم من أمر حممد 
والتكذيب باحلشر رمحكم اهللا وقوله تعاىل لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ مع أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( إذا اتقيتم تكذيب حممد 

الرمحة واجبة فيه وجوه ذكرناها مراراً ونزيد ههنا وجهاً آخر وهو أنه تعاىل ملا قال اتَّقَْواْ مبعىن أنكم إن مل تقطعوا 
على الرباهني فاتقوا احتياطاً قال لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ يعين أرباب اليقني يرمحون جزماً وأرباب االحتياط يرجى أن بناء 

يرمحوا واحلق ما ذكرنا من وجهني أحدمها اتقوا راجني الرمحة فإن اهللا ال جيب عليه شيء وثانيهما هو أن االتقاء نظراً 
ن يقطع به أحد ألمر من خارج فذلك ال مينع الرجاء فإن امللك إذا كان يف قلبه أن إليه أمر يفيد الظن بالرمحة فإن كا

يعطي من خيدمه أكثر من أجرته أضعافاً مضاعفة لكن اخلدمة ال تقتضي ذلك يصح منه أن يقول افعل كذا وال يبعد 



  أن يصل إليك أجرتك أكثر مما تستحق مث قال تعاىل
  ْن َءاَياِت َربِّهِْم إِالَّ كَاُنواْ َعنَْها ُمْعرِضَِنيَوَما َتأْتِيهِم مِّْن َءاَيةٍ  مِّ

يس ( َيْسَتْهزِءونَ  وهذا متعلق مبا تقدم من قوله تعاىل فَقَْد كَذَُّبواْ بِالَْحّق لَمَّا َجاءُهْم فََسْوَف يَأِْتيهِْم أَْنَباء َما كَاُنواْ بِِه
ّمْن ءاَياِت َربّهِْم إِالَّ كَانُواْ يعين إذا جاءهتم الرسل كذبوهم فإذا أتوا باآليات  َوَما َتأِْتيهِم ّمْن َتأْتِيهِم ّمْن ءاَيةٍ )  ٣٠

 ٤٥ ٣١يس ( ونَ أعرضوا عنها وما التفتوا إليها وقوله أَلَْم َيَرْواْ كَمْ أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ّمَن الْقُُروِن إىل قوله لََعلَّكُْم تُْرَحُم
س إعراضهم مقتصراً على ذلك بل هم على كل آية معرضون أو يقال إذا قيل هلم وكان فيه تقدير أعرضوا قال لي) 

رِِضَني وعلى اتقوا اقترحوا آيات مثل إنزال امللك وغريه فقال َوَما َتأِْتيهِم ّمْن ءاَيةٍ  ّمْن ءاَياِت رَّبهِْم إِالَّ كَانُواْ َعْنَها ُمْع
ن عنها أي ال ينفعهم اآليات من كذب بالبعض هان عليه التكذيب هذا كانوا يف املعىن يكون زائداً معناه إال يعرضو

  بالكل

  وقوله تعاىل
َشآُء اللَُّه أَطَْعَمُه إِنْ أَنُتْم إِالَّ ِفى َوإِذَا قِيلَ لَُهْم أَنِفقُواْ ِممَّا رَِزقَكُُم اهللا قَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِللَِّذيَن َءاَمُنوا أَُنطِْعُم َمن لَّْو َي

  مُّبِنيٍ َضلَالٍ
إشارة إىل أهنم يبخلون جبميع ما على املكلف وذلك ألن امللكف عليه التعظيم جلانب اهللا والشفقة على خلق اهللا 

وهم تركوا التعظيم حيث قيل هلم اتَّقَْواْ فلم يتقوا حيث قيل هلم اتَّقَْواْ فلم يتقوا وتركوا الشفقة على خلق اهللا حيث 
وا وفيه لطائف األوىل خوطبوا بأدىن الدرجات يف التعظيم والشفقة فلم يأتوا بشيء منه قيل هلم أَنفَقُواْ فلم ينفق

وعباد اهللا املخلصون خوطبوا باألدىن فأتوا باألعلى إمنا قلنا ذلك ألهنم يف التقوى أمروا بأن يتقوا ما بني أيديهم من 
ن االتقاء وأما اخلاص فيتقي تغيري قلب العذاب أو اآلخرة وما خلفهم من املوت أو العذاب وهو أدىن ما يكون م

امللك عليه وإن مل يعاقبه ومتقى العذاب ال يكون إال للبعيد فهم مل يتقوا معصية اهللا ومل يتقوا عذاب اهللا واملخلصون 
بعض ما هو  اتقوا اهللا واجتنبوا خمالفته سواء كان يعقاهبم عليه أو ال يعاقبهم وأما يف الشفقة فقيل هلم أَنِفقُواْ ِممَّا أي

هللا يف أيديكم فلم ينفقوا واملخلصون آثروا على أنفسهم وبذلوا كل ما يف أيديهم بل أنفسهم صرفوها إىل نفع عباد 
اهللا ودفع الضرر عنهم الثانية كما أن يف جانب التعظيم ما كان فائدة التعظيم ارجعة إال إليهم فإن اهللا مستغن عن 

ن فائدة الشفقة راجعة إال إليهم فءن من ال يرزقه املتمزل ال ميوت إال تعظيمهم كذلك يف جانب الشفقة ما كا
بأجله وال بد من وصول رزقه إليه لكن السعيد من قدر اهللا إيصال الرزق على يده إىل غريه الثالثة قوله ِممَّا َرَزقَكُمُ 

ال الغري وثانيهما أنه ال ينبغي أن إشارة إىل أمرين أحدمها أن البخل به يف غاية القبح فإن أخبل البخالء من خيبل مب
  مينعكم من ذلك خمافة الفقر فإن اهللا رزقكم فإذا أنفقتم فهو خيلفه لكم ثانياً كما رزقكم أوالً وفيه مسائل أيضاً

 املسألة األوىل عند قوله تعاىل َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم أَنِفقُواْ حذف اجلواب وههنا أجاب وأتى بأكثر من اجلواب وذلك ألنه
تعاىل لو قال وإذا قيل هلم أنفقوا قالوا أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه لكان كافياً فما الفائدة يف قوله تعاىل قَالَ الَِّذيَن 
كَفَُرواْ ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ نقول الكفار كانوا يقولون بأن اإلطعام من الصفات احلميدة وكانوا يفتخرون به وإمنا أرادوا 

لى املؤمنني فقالوا حنن نطعم الضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء ولوال إطعامنا ملا اندفع حاجة بذلك القول رداً ع
الضيف وأنتم تقولون إن إهلكم يرزق من يشاء فلم تقولون لنا أنفقوا فلما كان غرضهم الرد على املؤمنني ال 

يَن ءاَمُنواْ إشارة إىل الرد وأما يف قوهلم اتَّقُواْ َما َبْينَ االمتناع من اإلطعام قال تعاىل عنهم قَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِللَِّذ
  فلم يكن هلم رد على املؤمنني فأعرضوا وأعرض اهللا عن ذكر إعراضهم حلصول العلم به)  ٤٥يس ( أَْيدِيكُْم 



زقه وذلك ألهنم أمروا املسألة الثانية ما الفائدة يف تغيري اللفظ يف جواهبم حيث مل يقولوا أننفق على من لو يشاء اهللا ر
  باإلنفاق يف قوله وَإِذَا ِقيلَ لَُهمْ أَنِفقُواْ فكان جواهبم بأن يقولوا أننفق فلم قالوا

أَُنطِْعُم نقول فيه بيان غاية خمالفتهم وذلك ألهنم إذا أمروا باإلنفاق واإلنفاق يدخل فيه اإلطعام وغريه مل يأتوا 
لوا ال نطعم وهذا كما يقول القائل لغريه أعط زيداً ديناراً يقول ال أعطيه باإلنفاق وال بأقل منه وهو اإلطعام وقا

  درمهاً مع أن املطابق هو أن يقول ال أعطيه ديناراً ولكن املبالغة يف هذا الوجه أمت فكذلك ههنا
كان اإلنكار  املسألة الثالثة كان كالمهم حقاً فإن اهللا لو شاء أطعمه فلماذا ذكره يف معرض الذم نقول ألن مرادهم

لقدرة اهللا أو لعدم جواز األمر باالتفاق مع قدرة اهللا وكالمها فاسد بني اهللا ذلك يف قوله ِممَّا َرَزقَكُُم فإنه يدل على 
قدرته ويصحح أمره باإلعطاء ألن من كان له يف يد الغري مال وله يف خزائنه مال فهو خمري إن أراد أعطى مما يف 

عنده املال باإلعطاء وال جيوز أن يقول من بيده ماله يف خزائنك أكثر مما يف يدي أعطه منه خزائنه وإن أراد أمر من 
 وقوله إِنْ أَنُتْم إِالَّ ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ إشارة إىل اعتقادهم أهنم قطعوا املؤمنني هبذا الكالم وأن أمرهم باإلنفاق مع قوهلم

  يه مباحث لغوية معونيةبقدرة اهللا ظاهر الفساد واعتقادهم هو الفاسد وف
أما اللغوية فنقول ءاٍن وردت للنفي مبعىن ما وكان األرض يف إن أن تكون للشرط واألصل يف ما أن تكون للنفي 

لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضا واستعمل ما يف الشرط واستعمل إن يف النفي أما الوجه املشترك فهو أن 
متقاربني فإن اهلمزة تقرب من األلف وامليم من النون وال بد من أن كل واحد منهما حرف مركب من حرفني 

يكون املعىن الذي يدخل عليه ما وأن ال يكون ثابتاً أما يف ما فظاهر وأما يف إن فألنك إذا قلت إن جاءين زيد أكرمه 
م واستعمل ما يف الشرط ينبغي أن ال يكون له يف احلال جمىء فاستعمل إن مكان ما وقيل إن زيد قائم أي ما زيد بقائ

تقول ما تصنع أصنع والذي يدل على ما ذكرنا أن ما النافية تستعمل حيث ال تستعمل إن وذلك ألنك تقول ما إن 
جلس زيد فتجعل إن صلة وال تقول إن جلس زيد مبعىن النفي ومبعىن الشرط تقول إما ترين فتجعل إن أصالً وما 

  ل وما دخيل وما يف النفي بالعكسصلة فدلنا هذا على أن إن يف الشرط أص
البحث الثاين قد ذكرنا أن قوله إِنْ أَنُتْم إِالَّ يفيد ما ال يفيد قوله أنتم يف ضالل ألنه يوجب احلصر وأنه ليسوا يف غري 

  الضالل
البحث الثالث وصف الضالل باملبني قد ذكرنا معناه أنه لظهوره يبني نفسه أنه ضالل أي يف ضالل ال خيفى على 

  أحد أنه ضالل
األنعام ( البحث الرابع قد ذكرنا أن قوله ِفى َضلَالٍ يفيد كونه مغمورين فيه غائصني وقوله يف مواضع َعلَى َبّيَنةٍ  

  إشارة إىل كوهنم راكبني منت الطريق املستقيم قادرين عليه)  ٥البقرة ( و َعلَى ُهًدى )  ٥٧
ا بكوهنم يف ضالل مبني لكوهنم ظانني أن املؤمن كالمه متناقض ومن وأما املعنوية فهي أهنم إمنا وصفوا الذين آمنو

أن  تناقض كالمه يكون يف غاية الضالل إمنا قلنا ذلك ألهنم قالوا أَُنطِْعُم لَّْو َيَشاء اللَُّه أَطَْعَمُه إشارة إىل أن اهللا إن شاء
ن مل يشأ اهللا إطعامهم ال يقدر أحد على يطعمهم كان يطعمهم فال تدر على إطعامهم ألنه يكون حتصيالً للحاصل وإ

إطعامهم المتناع وقوع ما مل يشأ اهللا فال قدرة لنا على اإلطعام فكيف تأمرونا باإلطعام ووجه آخر وهو أهنم قالوا 
  أراد اهللا جتويعهم فلو أطعمناهم يكون ذلك سعياً
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

يف إبطال فعل اهللا وأنه ال جيوز وأنتم تقولون أطعموهم فهو ضالل ومل يكن يف الضالل إال هم حيث نظروا إىل املراد 
بد إذا أمره السيد بأمر ال ينبغي أن يكشف سبب األمر واإلطالع على ومل ينظروا إىل الطلب واألمر وذلك ألن الع

املقصود الذي أمر به ألجله مثاله امللك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه حبيث ال يطلع عليه أحد وقال لعبده 
احلذر  أحضر املركوب فلو تطلع واستكشف املقصود الذي ألجله الركوب لنسب إىل أنه يريد أن يطلع عدوه على

منه وكشف سره فاألدب يف الطاعة وهو اتباع األمر ال تتبع املراد فاهللا تعاىل إذا قال أنفقوا مما رزقكم ال جيوز أن 
  يقولوا مل مل يطعمهم اهللا مما يف خزائنه مث قال تعاىل

  َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِن كُنُتمْ َصاِدقَِني
واإلنفاق املذكور يف )  ٤٥يس ( ن التقوى املأمور هبا يف قوله وَإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتَّقُواْ وهو إشارة إىل ما اعتقدوه وهو أ
ال فائدة فيه ألن الوعد ال حقيقة له وقوله مََتى َهاذَا الْوَْعُد أي مىت يقع )  ٤٧يس ( قوله تعاىل َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم أَنِفقُواْ 

  املوعود به وفيه مسائل
هي أن إن للشرط وهي تستدعي جزاء ومىت استفهام ال يصلح جزاء فما اجلواب نقول هي يف املسألة األوىل و

  الصورة استفهام ويف املعىن إنكار كأهنم إن كنتم صادقني يف وقوع احلشر فقولوا مىت يكون
الرسالة قالوا إن كنتم يا  املسألة الثانية اخلطاب مع من يف قوهلم إِن كُنُتْم نقول الظاهر أنه مع األنبياء ألهنم ملا أنكروا

  أيها املدعوون للرسالة صادقني فأخربونا ميت يكون
املسألة الثالثة ليس يف هذا املوضع وعد فاإلشارة بقوله َهاذَا الْوَْعُد إىل أي وعد نقول هو ما يف قوله تعاىل َوإِذَا قِيلَ 

من قيام الساعة أو نقول هو معلوم وإن مل يكن مذكوراً لكون )  ٤٥يس ( لَُهُم اتَّقُواْ َما َبْيَن أَْيدِيكُْم َوَما َخلْفَكُْم 
  األنبياء مقيمني على تذكريهم بالساعة واحلساب والثواب والعقاب

  جُِعونَِلهِْم يَْرَما َينظُُرونَ إِالَّ صَْيَحةً  َواِحَدةً  َتأُُخذُُهْم َوُهْم َيِخصُِّمونَ فَالَ َيْسَتِطيُعونَ تَْوِصَيةً  َوالَ إِلَى أَْه
مث قال تعاىل َما َينظُُرونَ إِالَّ َصْيَحةً  واِحَدةً  أي ال ينتظرون إال الصحية املعلومة والتنكري للتكثري فإن قيل هم ما 

كانوا ينتظرون بل كانوا جيزمون بعدمها فنقول االنتظار فعلي ألهنم كانوا يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل 
لوال حكم اهللا وقدرته وعلمه فإهنم ال يقولون أو نقول ملا مل يكن قوله مىت استفهاماً حقيقاً  العذاب وتقريب الساعة

قال ينتظرون انتظاراً غري حقيقي ألن القائل مىت يفهم منه االنتظار نظراً إىل قوله وقد ذكروا ههنا يف الصيحة أموراً 
 وله قلب أي جريء وثانيها واحدة أي ال حيتاج تدل على هوهلا وعظمها أحدها التنكري يقال لفالن مال أي كثري

معها إىل ثانية وثالثها تأخذهم أي تعمهم باألخذ وتصل إىل من يف مشارق األرض ومغارهبا وال شك أن مثلها ال 
  يكون إال عظيماً

ْرجُِعونَ مما يعظم به األمر ألن الصيحة املعتادة وقوله َتأُُخذُُهْم َوُهمْ َيِخّصُمونَ فَالَ َيْسَتِطيُعونَ تَْوِصَيةً  َوالَ إِلَى أَْهِلهِْم َي
  إذا وردت على غافل يرجف فإن املقبل على مهم إذا صاح به صائح يرجف فؤاده خبالف



املنتظر للصيحة فإذا كان حال الصيحة ما ذكرناه من الشدة والقوة وترد على الغافل الذي هو مع خصمهمشغول 
تمل أن يقال َيِخّصُمونَ يف البعث ويقولون ال يكون ذلك أصالً فيكونون يكون االرجتاف أمت واإلحياف أعظم وحي

غافلني عنه خبالف من يعتقد أنه يكون فيتهيأ له وينتظر وقوعه فإنه ال يرجتف وهذا هو املراد بقوله تعاىل فََصِعَق َمن 
وقوعها فاستعد هلا وقد مثلنا ذلك فيمن شام ممن اعتقد )  ٦٨الزمر ( ِفى السََّماَواِت َوَمن ِفى االْْرضِ إِالَّ َمن َشاء 

برقاً وعلم أن سيكون رعد ومن مل يشمه ومل يعلم مث رعد الرعد ترى الشائم العامل ثابتاً والغافل الذاهل مغشياً عليه 
 مث بني شدة األخذ وهي حبيث ال متهلهم إىل أن يوصوا وفيه أمور مبينة للشدة أحدها عدم االستطاعة فإن قول القائل

فألن يف هذا احلال ال يوصي دون قوله ال يستطيع التوصية ألن من ال يوصي قد يستطيعها الثاين التوصية وهي 
بالقول والقول يوجد أسرع مما يوجد الفعل فقال ال يستطيعون كلمة فكيف فعالً حيتاج إىل زمان طويل من أداء 

الكلمات يدل على أنه ال قدرة له على أهم الكلمات فإن يالواجبات ورد املظامل الثالث اختيار التوصية من بني سائر 
وقت املوت احلاجة إىل التوصية أمس الرابع التنكري يف التوصية للتعميم أي ال يقدر على توصية ما ولو كانت 
ْرجُِعونَ بكلمة يسرية وألن التوصية قد حتصل باإلشارة فالعاجز عنها عاجز من غريها اخلامس قوله َوالَ إِلَى أَْهِلهِْم َي

بيان لشدة احلاجة إىل التوصية ألن من يرجو الوصول إىل أهله قد ميسك عن الوصية لعدم احلاجة إليها وأما من 
  يقطع بأنه ال وصول له إىل أهله فال بد له من التوصية فإذا مل يستطع مع احلاجة دل على غاية الشدة

حدمها ما ذكرنا أهنم يقطعون بأهنم ال ميهلون إىل أن جيتمعوا بأهاهليم ويف قوله َوالَ إِلَى أَْهلِهِْم يَْرجُِعونَ وجهان أ
وذلك يوجب احلاجة إىل التوصية وثانيهما أهنم إىل أهلم ال يرجعون يعين ميوتون وال رجوع هلم إىل الدنيا ومن 

مث بني ما بعده  يسافر سفراً ويعلم أنه ال رجوع له من ذلك السفر وال اجتماع له بأهله مرة أخرى يأيت بالوصية
  بالصيحة األول فقال

  َوُنِفَخ ِفى الصُّورِ فَإِذَا ُهم مَِّن االٌّ ْجدَاِث إِلَى َربِّهِْم َينِسلُونَ
  وفيه مسائل)  ٦٨الزمر ( أخرى كما قال تعاىل ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُخَْرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينظُُرونَ ) مرة ( أي نفخ فيه 

تعاىل يف موضع آخر ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينظُُرونَ وقال ههنا فَإِذَا ُهم ّمَن االْْجَداثِ املسألة األوىل قال 
إِلَى َربّهِْم يَنِسلُونَ والقيام غري النسالن وقوله يف املوضعني فَإِذَا ُهم يقتضي أن يكون معاً نقول اجلواب عنه من 

ينايف املشي السريع ألن املاشي قائم وال ينايف النظر وثانيهما أن السرعة جمىء األمور وجهني أحدمها أن القيام ال 
  كأن الكل يف زمان واحد كقول القائل مكر مفر مقبل مدبر معا

  كجلمود صخر حطه السيل من عل
 اهللا والنفخ املسألة الثانية كيف صارت النفختان مؤثرتني يف أمرين متضادين األحياء واإلماتة نقول ال مؤثر غري

عالمة مث إن الصوت اهلائل يزلزل األجسام فعند احلياة كانت أجزاء احلي جمتمعة فزلزها فحصل فيها تفريق وحالة 
املوت كانت األجزاء متفرقة فزلزهلا فحصل فيها اجتماع فاحلاصل أن النفختني يؤثران تزلزالً وانتقاالً لألجرام فعند 

  تمعاالجتماع تتفرق وعدن االفتراق جت
  املسألة الثالثة ما التحقيق يف إذا اليت للمفاجأة نقول هي إذا اليت للظرف معناه نفخ يف الصور فإذا نفخ فيه هم

ينسلون لكن الشيء قد يكون ظرفاً للشيء معلوماً كونه ظرفاً فعند الكالم يعلم كونه ظرفاً وعن املشاهدة ال يتجدد 
و وغري ذلك فإذا رأى إضاءة اجلو عند الطلوع مل يتجدد علم زائد علم كقول القائل إذا طلعت الشمس أضاء اجل

وأما إذا قلت خرجت فإذا أسد بالباب كان ذلك الوقت ظرف كون األسد بالباب لكنه مل يكن معلوماً فإذا رآه 
  علمه فحصل العلم بكونه ظرفاً له مفاجأة عند اإلحساس فقيل إذا للمفاجأة



ك الوقت أجداث وقد زلزت الصيحة اجلبال نقول جيمع اهللا أجزاء كل واحد يف املسألة الرابعة أين يكون يف ذل
  املوضع الذي قرب فيه فيخرج من ذلك املوضع وهو جدثه

املسألة اخلامسة املوضع موضع ذكر اهليبة وتقدك ذكر الكافر ولفظ الرب يدل على الرمحة فلو قال بدل الرب 
كون أليق أم ال قلنا هذا اللفظ أحسن ما يكون ألن من أساء واضطر إىل املضاف إليهم لفظاً داالً على اهليبة هل ي

  التوجه من أحسن إليه يكون ذلك أشد أملاً وأكثر ندماً من غريه
املسألة السادسة املسيء إذا توجه إىل احملسن يقدم رجالً ويؤخر أخرى والنسالن هو سرعة املشي فكيف يوجد 

أنه أراد )  ١٩الصافات ( هم وقد ذكرنا يف تفسري قوله فَإِذَا ُهْم َينظُُرونَ منهم ذلك نقول ينسلون من غري اختيار
أن يبني كمال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ يف الصور فيكون يف وقته مجع وتركيب وإحياء وقيام وعدو يف زمان 

احد ينتهون إىل هذا الدرجة وهي النسالن واحد فقوله فَإِذَا ُهم ّمَن االْْجَداثِ إِلَى رَّبهِْم يَنِسلُونَ يعين يف زمان و
  الذي ال يكون إال بعد مراتب مث قال تعاىل

  قَالُواْ ياَوْيلََنا َمن َبَعثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا َهذَا َما َوَعدَ الرَّْحمُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ
  أهنم بعثوا وفيه مسائليدل على )  ٥١يس ( يعين ملا بعثوا قالوا ذلك ألن قوله َونُِفَخ ِفى الصُّورِ 

املسألة األوىل لو قال قائل لو قال اهللا تعاىل فإذا هم من األجداث إىل رهبم ينسلون يقولون يا ويلنا كان أليق نقول 
 على ما ذكرنا إشارة إىل أنه تعاىل يف)  ٥١يس ( معاذ اهللا وذلك ألن قوله فَإِذَا ُهم ّمَن االْْجَداثِ إِلَى رَّبهِْم َينِسلُونَ 

أسرع زمان جيمع أجزاءهم ويؤلفها وحيييها وحيركها حبيث يقع نسالهنم يف وقت النفخ مع أن ذلك ال بد له من 
اجلمع والتأليف فلو قال يقولون لكان ذلك مثل احلال لينسلون أي ينسلون قائلني يا ويلنا وليس كذلك فإن قوهلم 

  الفوائد يا ويلنا قبل أن ينسلوا وإمنا ذكر النسالن ملا ذكرنا من
املسألة الثانية لو قال قائل قد عرفنا معىن النداء يف مثل يا حسرة ويا حسرتا ويا ويلنا ولكن ما الفرق بني قوهلم 

من غري إضافة وقالوا يا حسرتا ويا حسرتنا ويا )  ٣٠يس ( وقول اهللا حيث قال َخاِمُدونَ ياَحْسَرةً  َعلَى الِْعَباِد 
و املكلف مل يكن ألحد علم إال حبالة أو حبال من قرب منه فكان كل واحد مشغوالً ويلنا نقول حيث كان القائل ه

بنفسه فكان كل واحد يقول يا حسرتنا ويا ويلنا فقوله قَالُواْ يأََباَنا أي كل واحد قال يا ويلي وأما حيث قال اهللا 
  قال على سبيل العموم لشمول علمه حباهلم

لََنا َمن َبَعثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا بقوهلم يا ويلنا نقول ملا بعثوا تذكروا ما كانوا يسمعون من املسألة الثالثة ما وجه تعلق ياَوْي
  الرسل فقالوا يا ولينا من بعثنا أبعثنا اهللا البعث املوعود به أم كنا نياماً فنبهنا وهذا كمال إذا

به أم كنا نياماً فنبهنا وهذا كما إذا كان إنسان  يسمعون من الرسل فقالوا يا ويلنا من بعثنا أبعثنا اهللا البعث املوعود
موعوداً بأن يأتيه عدو ال يطيقه مث يرى رجالً هائالً يقبل عليه فريجتف يف نفسه ويقول هذا ذلك أم ال ويدل على 

وا نياماً فنبهوا أو ذكرنا قوهلم َمن َبعَثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا حيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إىل أهنم شكوا يف أهنم كان
كانوا موتى وكان الغالب على ظنهم هو البعث فجمعوا بني األمرين فقالوا َمن َبَعثََنا إشارة إىل ظنهم أنه بعثهم 

  املوعود به وقالوا ِمن مَّْرقَدَِنا إشارة إىل تومههم احتمال االنتباه
ه إشارة إىل املرقد كأهنم قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا املسألة الرابعة هَاذَا إشارة إىل ماذا نقول فيه وجهان أحدمها أن

فيكون صفة للمرقد يقال كالمي هذا صدق وثانيهما َهاذَا إشارة إىل البعث أي هذا البعث ما وعد به الرمحن 
  وصدق فيه املرسلون

قَ الْمُْرَسلُونَ نقول يكون املسألة اخلامسة إذا كان هذا صفة للمرقد فكيف يصح قوله تعاىل َما َوَعَد الرَّْحمُن َوَصَد



ما وعد الرمحن مبتدأ خربه حمذوف تقديره ما وعد الرمحن حق واملرسلون صدقوا أو يقال ما وعد الرمحن وصدق 
فيه املرسلون حق واألول أظهر لقلة اإلضمار أو يقال ما وعد الرمحن خرب مبتدأ حمذوف تقديره هو ما وعد الرمحن 

  نوم وصدق املرسلون فيما أخربوكم بهمن البعث ليس تنبيهاً من ال
املسألة السادسة إن قلنا َهاذَا إشارة إىل املرقد أو إىل البعث فجواب االستفهام بقوهلم َمن َبَعثََنا أن يكون نقول ملا 

كان غرضهم من قوهلم َمن َبَعثََنا حصول العلم بأنه بعث أو تنبيه حصل اجلواب بقوله هذا بعث وعد الرمحن به ليس 
بيهاً كما أن اخلائف إذا قال لغريه ماذا تقول أيقتلين فالن فله أن يقول ال ختف ويسكت لعلمه أن غرضه إزالة تن

  الرعب عنه وبه حيصل اجلواب مث قال تعاىل
  إِن كَاَنْت إِالَّ َصْيَحةً  َواِحَدةً  فَإِذَا ُهْم َجِميعٌ لََّدْيَنا ُمْحَضُرونَ

وحيتمل أن يقال )  ٥١يس ( ة يدل على النفخة قوله تعاىل َونُِفَخ ِفى الصُّورِ أي ما كانت النفخة إال صيحة واحد
إن كانت الواقعة وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هي التامة مبعىن ما وقعت إال صيحة وقال الزخمشري لو كان 

ث جائز إحالة على الظاهر كذلك لكان األحسن أن يقال إن كان ألنا ملعىن حينئٍذ ما وقع شيء إال صيحة لكن التأني
تأنيث هتويل ومبالغة يدل عليه قوله لَْيسَ )  ١الواقعة ( وميكن أن يقول الذي قرأ بالرفع أن قوله إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ  

ويل وهلذا جاءت فإهنا للمبالغة فكذلك هنا قال إِن كَاَنْت إِالَّ َصْيَحةً  مؤنثة تأنيث هت)  ٢الواقعة ( ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ  
أمساء يوم احلشر كلها مؤنثة كالقيامة والقارعة واحلاقة والطامة والصاخة إىل غريها والزخمشري يقول كاذبة مبعىن 
ليس لوقعتها نفس كاذبة وتأنيث أمساء احلشر لكون احلشر مسمى بالقيامة وقوله ُمْحَضُرونَ دل على أن كوهنم 

  ياري مث بني ما يكون ف ذلك اليوم بقوله تعاىلإجباري ال اخت)  ٥١يس ( َينِسلُونَ 
  فَالَْيْوَم الَ ُتظْلَُم نَفٌْس شَْيئاً َوالَ ُتْجَزْونَ إِالَّ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ

  فقوله الَ ُتظْلَُم نَفٌْس ليأمن املؤمن َوالَ ُتْجَزْونَ إِالَّ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ لييأس اجملرم الكافر وفيه مسائل
ألة األوىل ما الفائدة يف اخلطاب عند اإلشارة إىل يأس اجملرم بقوله َوالَ ُتْجَزْونَ وترك اخلطاب يف اإلشارة إىل أمان املس

املؤمن من العذاب بقوله الَ ُتظْلَُم ومل يقل وال تظلمون أيها املؤمنون نقول ألن قوله الَ ُتظْلَمُ َنفٌْس َشْيئاً يفيد العموم 
ظلم أبداً َوالَ ُتْجَزْونَ خمتص بالكافر فإن اهللا جيزي املؤمن وإن مل يفعل فإن اهللا فضالً خمتصاً وهو كذلك فإهنا ال ت

  باملؤمن وعدالً عاماً وفيه بشارة
جمموعون واجلمع للفصل )  ٥٣يس ( املسألة الثانية ما املقتضى لذكر فاء التعقيب نقول ملا قال ُمْحَضُرونَ 

عوا مل جيمعوا إال للفصل بالعدل فال ظلم عند اجلمع للعدل فصار عدم الظلم مترتباً واحلساب فكأنه تعاىل قال إذا مج
  عى اإلحضار للعدل وهلذا يقول القائل للوايل أو للقاضي جلست للعدل فال تظلم أي ذلك يتقضي هذا ويستعقبه

وقوله َوالَ ُتْجَزْونَ إِالَّ َما كُْنُتمْ  املسألة الثالثة ال جيزون عني ما كانوا يعلمون بل جيزون مبا كانوا أو على ما كانوا
َتْعلَُمونَ يدل على أن اجلزاء بعني العمل ال يقال جزى يتعدى بنفسه وبالباء يقال جزيته خرياً وجزيته خبري ألن ذلك 
ه ليس من هذا ألنك إذا قلت جزيته خبري ال يكون اخلري مفعولك بل تكون الباء للمقابلة والسببية كأنك تقول جزيت
جزاء بسبب ما فعل فنقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها أن يكون ذلك إشارة على وجه املبالغة إىل عدم الزيادة 
وذلك ألن الشيء ال يزيد على عينه فنقول قوله تعاىل جتزون مبا كانوا يعملون يف املساواة كأنه عني ما علموا يقال 

يوجب اليأس العظيم الثاين هو أن ما غري راجع إىل اخلصوص وإمنا فالن جياوبين حرفاً حبرف أي ال يترك شيئاً وهذا 
هي للجنس تقديره وال جتزون إال جنس العمل أي إن كان حسنة فحسنة وإن كانت سيئة فسيئة فتجزون ما 

  ) ٤٠الشورى ( تعملون من السيئة واحلسنة وهذا كقوله تعاىل َوَجَزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها 



  احملسن وقال مث بني حال
لَُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ  َولَُهمْ إِنَّ أَْصحَاَب الَْجنَّةِ  الَيْوَم ِفى شُُغلٍ فَاِكُهونَ ُهْم وَأَْزوَاجُُهْم ِفى ِظلَالٍ َعلَى االٌّ َرآِئِك مُتَِّكئُونَ 

  مَّا َيدَُّعونَ
هم اهللا من الثواب فما عندهم خرب من وقوله ِفى ُشُغلٍ حيتمل وجوهاً أحدمها يف شغل عن هول اليوم بأخذ ما آتا

عذاب وال حساب وقوله فَاِكُهونَ يكون متمماً لبيان سالمتهم فاهللا لو قال يف شغل جاز أن يقال هم يف شغل عظم 
من التفكر يف اليوم وأهواله فإن من يصيبه فتنة عظيمة مث يعرض عليه أمر من أموره وخيرب خبسران وقع يف ماله يقول 

ن هذا بأهم منه فقال فَاِكُهونَ أي شغلوا عنه باللذة والسرور ال بالويل والثبور وثانيها أن يكون ذلك أنا مشغول م
  بياناً حلاهلم وال يريد أهنم شغلوا عن

شيء يل يكون معناه هم يف عمل مث بني عملهم بأنه ليس بشاق بل هو ملذ حمبوب وثالثها يف شغل عما توثعوه فإهنم 
وراً وقالوا حنن إذا دخلنا اجلنة ال نطلب إال كذا وكذا فرأوا ما مل خيطر بباهلم فاشتغلوا به وفيه تصوروا يف الدنيا أم

وجوه غري هذه ضعيفة أحدها قيل افتضاض األبكار وهذا ما ذكرناه يف الوجه الثالث أن اإلنسان قد يترجح يف 
يأتيه ما يشغله عنها وثانيها قيل يف ضرب األوتار  نظره اآلن مداعبة الكواعب فيقول يف اجلنة ألتذ هبا مث إن اهللا رمبا

وهو من قبيل ما ذكرناه توهم وثالثها يف التزاور ورابعها يف ضيافة اهللا وهو قريب مما قلنا ألن ضيافة اهللا تكون بألذ 
فيه يقال زيد  مما ميكن وحينئذ تشغله تلك عما تومهه يف دنياه وقوله فَاِكُهونَ خرب إن و ِفى ُشُغلٍ بيان ما فكاهتهم

على عمله مقبل ويف بيته جالس فال يكون اجلار واجملرور خرباً ولو نصبت جالساً لكان اجلار واحملرور خرباً وكذلك 
لو قال يف شغل فاكهني لكان معناه أصحاب اجلنة مشغولون فاكهني على احلال وقرىء بالنصب والفاكه امللتذ 

 السعة إال للذة فال تؤكل لدفع أمل اجلوع وفيه معىن لطيف وهو أنه أشار املتنعم به ومنه الفاكهة ألهنا ال تكون يف
بقوله ِفى شُُغلٍ عن عدمهم األمل فال أمل عندهم مث بني بقوله فَاِكُهونَ عن وجداهنم اللذة وعادم األمل قد ال يكون 

ك ألن من يكون يف لذة قد تتنغص عليه واجداً للذة فبني أهنم على أمت حال مث بني الكمال بقوله ُهْم َوأَزْواُجُهْم وذل
بسبب تفكره يف حال من يهمه أمره فقال ُهْم وَأَْزواُجُهمْ أيضاً فال يبقى هلم تعلق قلب وأما من يف النار من أقارهبم 

وإخواهنم فيكونون هم عنهم يف شغل وال يكون منهم عندهم أمل وال يشتهون حضورهم واألزواج حيتلم وجهني 
وثانيهما األزواج هم )  ٥٨ص ( يف اإلحسان وأمثاهلم يف اإلميان كما قال تعاىل ِمن َشكِْلِه أَزْواٌج  أحدمها أشكاهلم

)  ٣٠املعارج ( املفهومون من زوج املرأة وزوجة الرجل كما يف قوله تعاىل إِالَّ َعلَى أَزْواجِهِْم أَْو َما َملَكَتْ أَْيمَاُنُهْم 
فإن املراد ليس هو اإلشكال وقوله ِفى ِظلَالٍ مجع ظل وظلل مجع ظلة )  ٢٣٤البقرة ( ا وقوله تعاىل َوَيذَُرونَ أَْزواًج

واملراد به الوقاية عن مكان األمل فإن اجلالس حتت كن ال خيشى املطر وال حر الشمس فيكون به مستعداً لدفع األمل 
)  ٣٥فاطر ( يَها َنَصٌب َوالَ َيَمسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب فكذلك هلم من ظل اهللا ما يقيهم األسواء كما قال تعاىل الَ َيَمسَُّنا ِف

إشارة إىل عدم اآلالم وفيه لطيفة أيضاً وهي أن حال )  ١٣اإلنسان ( وقال الَ َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً َوالَ زَْمَهرِيراً 
لشمس يف البستان املكلف إما أن يكون اختالهلا بسبب ما فيه من الشغل وإن كان يف مكان عال كالقاعد يف حر ا

املتنزه أو يكون بسبب املكان وإن كان الشغل مطلوباً كمالعبة الكواعب يف املكان املكشوف وإما أن يكون بسبب 
املأكل كاملتفرج يف البستان إذا أعوزه الطعام وإما بسبب فقد احلبيب وإىل هذا يشري أهل القلب يف شرائط السماع 

ل تعاىل ِفى ُشُغلٍ فَاِكُهونَ إشارة إىل أهنم ليسوا يف تعب وقال ُهْم َوأَزْواُجُهمْ بقوهلم الزمان واملكان واإلخوان قا
لَُهمْ إشارة إىل عدم الوحدة املوحشة وقال ِفى ِظلَالٍ َعلَى االَْراِئِك ُمتَِّكئُونَ إشارة إىل املكان وقال لَُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ  َو

هم وقوله ُمتَِّكئُونَ إشارة إىل أدل وضع على القوة والفراغة فإن القائم قد يقوم مَّا َيدَُّعونَ إشارة إىل دفع مجيع حوائج



لشغل والقاعد قد يقعد هلم وأما املتكىء فال يتكىء إال عند الفراغ والقدرة ألن املريض ال يقدر على اإلتكاء وإمنا 
وهو حتت احلجالت فيكون مرئياً  يكون مضطجعاً أو مستلقياً واألرائك مجع أريكة وهي السرير الذي عليه الفرش

  هو وما فوقه وقوله لَُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ  إشارة إىل أن ال جوع هناك وليس األكل لدفع

يدل )  ٢١الواقعة ( أمل اجلوع وإمنا مأكوهلم فاكهة ولو كان حلماً طرياً ال يقال قوله تعاىل وَلَْحمِ طَْيرٍ ّممَّا َيْشَتُهونَ 
شهوة وهو اجلوع ألنا نقول قوله ّممَّا َيشَْتُهونَ يؤكد معىن عدم األمل ألن أكل الشيء قد على التغاير وصدق ال

يكون للتداوي من غري شهوة فقال مما يشتهون ألن حلم الطري يف الدنيا يؤكل يف حالتني إحدامها حالة التنعم والثانية 
وافقه ويأمره به الطبيب وأما أنه يدل على التغاير حالة ضعف املعدة وحينئذ ال يأكل حلم طري يشتهيه وإمنا يأكل ما ي

فنقول مسلم ذلك ألن اخلاص خيالف العام على أن ذلك ال يقدح يف غرضنا ألنا نقول إمنا اختار من أنواع املأكول 
له الفاكهة يف هذا املوضع ألهنا أدل على التنعم والتلذذ وعدم اجلوع والتنكري لبيان الكمال وقد ذكرناه مراراً وقو

لَُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ  ومل يقل يأكلون إشارة إىل كون زمام االختيار بيدهم وكوهنم مالكني وقادرين وقوله وَلَُهْم مَّا 
َيدَُّعونَ فيه وجوه أحدها هلم فيها ما يدعون ألنفسهم أي دعاؤهم مستجاب وحينئذ يكون هذا افتعاالً مبعىن الفعل 

مبعىن الرحيل وعلى هذا فليس معناه أهنم يدعون ألنفسهم دعاء فيستجاب  كاالحتمال مبعىن احلمل واالرحتال
دعاؤهم بعد الطلب بل معناه وهلم ما يدعون ألنفسهم أي ذلك هلم فال حاجة هلم إىل الدعاء والطلب كما أن امللك 

طي ما طلبت إذا طلب منه مملوكه شيئاً يقول لك ذلك فيفهم منه تارة أن طلبك جماب وأن هذا أمر هني بأن تع
ويفهم تارة منه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه فقال تعاىل وهلم ما يدعون ويطلبون فال طلب هلم وتقريره 

هو أن يكون ما يدعون مبعىن ما يصح أن يطلب ودعى يعين كل ما يصح أن يطلب فهوحاصل هلم قبل الطلب 
 أيضاً فيه لذة فلو قطع اهللا األسباب بينهم وبينه ملا كان أونقول املراد الطلب واإلجابة وذلك ألن الطلب من اهللا

يطيب هلم فأبقى أشياء يعطيهم إياها عند الطلب ليكون هلم عند الطلب لذة وعند العطاء فإن كون اململوك حبيث 
لئال يتمكن من أن خياطب امللك يف حوائجه منصب عظيم وامللك اجلبار قد يدفع حوائج املماليك بأسرها قصداً منه 

خياطب الثاين ما يدعون ما يتداعون وحينئذ يكون افتعاال مبعىن التفاعل كاالقتتال مبعىن التقاتل ومعناه ما ذكرناه أن 
كل ما يصح أن يدعو أحد صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل هلم الثالث ما يتمنونه الرابع مبعىن 

لدنيا أن هلم اللهوهو موالهم وأن الكافرين ال موىل هلم فقال هلم يف الدعوى ومعناه حينئذ أهنم كانوا يدعون يف ا
اجلنة ما يدعون به يف الدنيا فتكون احلكاية حمكية يف الدنيا كأنه يقول يف يومنا هذا لكن أيها املؤمنون غداً ما يدعون 

ونَ ُهْم َوأَزْواجُُهْم ِفى ِظلَالٍ يدل على أن القول يوم اليوم ال يقال بأن قوله إِنَّ أَْصَحاَب الَْجنَّةِ  الَيْوَم ِفى ُشُغلٍ فَاِكُه
القيامة ألنا نقول اجلواب عنه عن وجهني أحدمها أن قوله ُهْم مبتدأ َوأَزْواُجُهْم عطف عليهم فيحتمل أن يكون هذا 

ىل وهو أن نقول الكالم يف يومنا هذا خيربنا أن املؤمن وأزواجه يف ظالل غداً وله ما يدعيه اجلواب الثاين وهو أو
معناه هلم ما يدعون أي ما كانوا يدعون ال يقال بأنه إضمار حيث ال ضرورة وإنه غري جائز ألنا نقول على ما ذكرنا 

يبقى األدعاء مستعمالف يف معناه املشهور ألن الدعاء هو اإلتيان بالعدوى وإمنا قلنا إن هذا أوىل ألن قوله َسالَمٌ 
هو يف دار اآلخرة وهو كالتفسري لقوله مَّا َيدَُّعونَ وألن قوله مَّا َيدَُّعونَ مذكور بني )  ٥٨يس (  قَْوالً ّمن رَّّب رَّحِيمٍ

مجل كلها يف اآلخرة فما يدعون أيضاً ينبغي أن يكون يف اآلخرة ويف اآلخرة ال يبقى دعوى وبينة لظهور األمور 
  والفصل بني أهل البثور واحلبور



  وقوله تعاىل
   مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍَسالٌَم قَْوالً

  هو أكمل األشياء وهو آخرها الذي ال شيء فوقه ولنبينه يف مسائل
املسألة األوىل ما الرفع لقوله َسلَاٌم نقول حيتمل ذلك وجوهاً أحدها هو بدل مما يدعون كأنه تعاىل ملا قال لَُهْم مَّا 

ىن كاملبتدأ الذي خربه جار وجمرور كما يقال يف الدار بينه ببدله قال هلم سالم فيكون يف املع)  ٥٧يس ( َيدَُّعونَ 
رجل ولزيد مال وإن كان يف النحو ليس كذلك بل هو بدل وبدل النكرة هو املعرفة جائز فتكون ما مبعىن الذي 
معرفة وسالم نكرة وحيتمل على هذا أن يقال ما يف قوله تعاىل مَّا َيدَُّعونَ ال موصوفة وال موصولة بل هي نكرة 

ديره هلم شيء يدعون مث بني بذكر البدل فقال َسلَاٌم واألول هو الصحيح وثانيها سالم خرب ما وهلم لبيان اجلهة تق
تقديره ما يدعون سامل هلم أي خالص والسالم مبعىن السامل اخلالص أو السليم يقال عبد السالم أي سليم من العيوب 

لبيان من له ذلك والشرف هو املبتدأ ومتوفر خربه وثالثها قوله كما يقال لزيد الشرف متوفر واجلار واجملرور يكون 
تعاىل َسلَاٌم منقطع عما تقدم وسالم مبتدأ وخربه حمذوف تقديره سالم عليهم فيكون ذلك إخباراً من اهللا تعاىل يف 

مث ملا بني كمال حاهلم قال سالم  ) ٥٥يس ( يومنا هذا كأنه تعاىل حكى لنا وقال إِنَّ أَْصَحاَب الَْجنَّةِ  الَيْوَم ِفى ُشُغلٍ 
فيكون )  ١٨١الصافات ( َسلَاٌم َعلَى الُْمْرَسِلَني )  ٧٩الصافات ( عليهم وهذا كما يف قوله تعاىل َسلَاٌم َعلَى ُنوحٍ 

اهللا تعاىل أحسن إىل عباده املؤمنني كما أحسن إىل عباده املرسلني وهذا وجه مبتكر جيد ما يدل عليه منقول أو 
  قديره سالم عليكم ويكون هذا نوعاً من االلتفات حيث قال هلم كذا وكذا مث قال سالم عليكمنقول ت

املسألة الثانية قَْوالً منصوب مباذا نقول حيتمل وجوهاً أحدها نصب على املصدر تقديره على قولنا املراد هلم سالم 
ى قولنا ما يدعون سامل هلم تقديره قال اهللا ذلك قوالً هو أن يقال هلم سالم يقوله اهللا قوالً أو تقوله املالئكة قوالً وعل

ووعدهم بأن هلم ما يدعون سامل وعداً وعلى قولنا سالم عليهم تقديره أقوله قوالً وقوله ّمن رَّّب رَّحِيمٍ يكون لبيان 
م قد يكون أن السالم منه أي سالم عليهم من رب رحيم أقوله قوالً وحيتمل أن يقال على هذا إنه متييز ألن السال

قوالً وقد يكون فعالً فإن من يدخل على امللك فيطأطىء رأسه يقول سلمت على امللك وهو حينئذ كقول القائل 
  البيع موجود حكماً الحساً وهذا ممنوع عنه قطعاً ال ظناً

)  ٣٢فصلت ( فُورٍ رَِّحيمٍ املسألة الثالثة قال يف السالم ّمن رَّّب رَِّحيمٍ وقال يف غريه من أنواع اإلكرام ُنُزالً ّمْن غَ
فهل بينهما فرق نقول نعم أما هناك فألن النزل ما يرزق النزيل أوالً وذلك وإن كان يدل عليه ما بعده فإن النزيل 

إذا أكرم أو ال يدل على أنه مكرم وإذا أخل بإكرامه يف األول يدل على أنه مهان دائماً غري أن ذلك غري مقطوع به 
لك واسع الرزق فريزق نزيله أوالً وال مينع منه الطعام والشراب ويناقشه يف غريه فقال غفور ملا جلواز أن يكون امل

صدر يف العبيد ليأمن العبد وال يقول بأن اإلطعام قد يوجد ممن يعاقب بعده والسالم يظهر مزية تعظيمه للمسلم 
ر إىل علو مرتبته ال يرجى مه اإللتفات إليه عليه ال مبغفرة فقال َرّب غَفُوٌر ألن رب الشيء مالكه الذي إذا نظ
  بالتعظيم فإذا سلم عليه يعجب منه وقيل انظر هو سيده ويسلم عليه

  مث قال تعاىل
  َواْمَتازُواْ الَْيْوَم أَيَُّها الُْمْجرُِمونَ

( َتمَيَُّز ِمَن الَغْيِظ  وفيه وجوه منها تبيني وجه الترتيب أيضاً األول امتازوا يف أنفسكم وتفرقوا كما قال تعاىل َتكَاُد
أي بعضه من بعض غري أن متيزهم من احلسرة والندامة ووجه الترتيب حينئذ أن اجملرم يرى منزلة املؤمن )  ٨امللك 

ورفعته ونزول دركته وضعته فيتحسر فيقال هلم امتازوا اليوم إذ ال دواء ألملكم وال شفا لسقمكم الثاين امتازوا عن 



م يكونون مشاهدين ملا يصل إىل املؤمن من الثواب واإلكرام مث يقال هلم تفرقوا وادخلوا املؤمنني وذلك ألهن
مساكنكم من النار فلم يبق لكم اجتماع هبم أبداً الثالث امتازوا بعضكم عن بعض على خالف ما للمؤمن من 

ل النار يكون هلم العذاب األليم فأه)  ٥٦يس ( االجتماع باإلخوان الذي أشار إليه بقوله تعاىل ُهْم َوأَزْواُجُهْم 
وعذاب الفرقة أيضاً وال عذاب فوق الفرقة بل العقالء قالوا بأن كل عذاب فهو بسب تفرق اتصال فإن من قطعت 

يده أن أحرق جسمه فإمنا يتأمل بسبب تفرق املتصالت بعضها عن بعض لكن التفرق اجلسمي دون التفرق العقلي 
نائكم فما لكم اليوم محيم وال شفيع اخلامس امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن كل الرابع امتازوا عن شفعائكم وقر

خري واجملرم هو الذي يأيت باجلرمية وحيتمل أن يقال إن املراد منه أن اهللا تعاىل يقول امتازوا فيظهر عليهم سيما 
وحينئذ يكون قوله تعاىل امتازوا أمر تكوين  ) ٤١الرمحن ( يعرفون هبا كما قال تعاىل ُيْعَرفُ الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم 

كما أنه يقول كن فيكون كذلك يقول امتازوا فيتميزون بسيماهم ويظهر على جباههم أو يف وجهوهم سواء مث قال 
  تعاىل

  أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيكُْم يابَنِى َءاَدَم أَن الَّ تَْعُبدُواْ الشَّيطَانَ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني
ا ذكر اهللا تعاىل حال املؤمنني واجملرمني كان لقائل أن يقال إن اإلنسان كان ظلوماً جهوالً واجلهل من األعذار فقال مل

اهللا ذلك عند عدم اإلنذار وقد سبق إيضاح السبل بإيضاح الرسل وعهدنا إليكم وتلونا عليكم ما ينبغي أن تفعلوه 
  وما ال ينبغي ويف اآلية مسائل

 يف اللغات اليت يف أَعَْهْد وهي كثرية األوىل كسر مهزة إعهد وحروف االستقبال كلها تكسر إال الياء املسألة األوىل
فال يقال يعلم ويعلم الثانية كسر اهلاء من باب ضرب يضرب الثالثة قلب العني جيما أمل أجهد وذلك يف كل عني 

  أحد وقد مسع قوم يقولون دحاء حما أي دعها معهابعدها هاء الرابعة إدغام اهلاء يف احلاء بعد القلب فيقال أمل 
  املسألة الثانية يف معىن أعهد وجوه أقرهبا وأقرهبا أمل أوص إليكم

)  ١١٥طه ( املسألة الثالثة يف هذا العهد وجوه األول أنه هو العهد الذي كان مع أبينا آدم بقوله َوَعهِدَْنا إِلَى ءاَدَم 
فإن ذلك يقتضي أن ال )  ١٧٢األعراف ( آدم بقوله تعاىل أَلَْستَ بِرَّبكُْم قَالُواْ بَلَى الثاين أنه هو الذي كان مع ذرية 

  نعبد غري اهللا الثالث هو األقوى أن ذلك كان مع كل قوم على لسان

  رسول ولذلك اتفق العقالء على أن الشيطان يأمر بالشر وإن اختلفوا يف حقيقته وكيفيته
عُْبُدواْ الشَّيطَانَ معناه ال تطيعوه بدليل أن املنهي عنه ليس هو السجود له فحسب بل االنقياد املسألة الرابعة قوله الَّ َت

ألمره والطاعة له فالطاعة عبادة ال يقال فنكون حنن مأمورين بعبادة األمراء حيث أمرنا بطاعتهم يف قوله تعاىل 
ألنا نقول طاعتهم إذا كانت بأمر اهللا ال تكون إال )  ٥٩النساء ( مِْنكُْم  أَِطيعُواْ اللََّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ َوأُْوِلى االْْمرِ

عبادة هللا وطاعة له وكيف ال ونفس السجود والركوع للغري إذا كان بأمر اهللا ال يكون إال عبادة هللا أال ترى أن 
ا مل يأذن اهللا فيه فإن قيل مباذا املالئكة سجدوا آلدم ومل يكن ذلك إال عبادة هللا وإمنا عبادة األمراء هو طاعتهم فيم

تعلم طاعة الشيطان من طاعة الرمحن مع أنا ال نسمع من الشيطان خرباً وال نرى منه أثراً نقول عبادة الشيطان يف 
خمالفة أمر اهللا أو اإلتيان مبا أمر اهللا ال ألنه أمر به ففي بعض األوقات يكون الشيطان يأمرك وهو يف غريك ويف بعض 

يأمرك وهو فيك فإذا جاءك شخص يأمرك بشيء فانظر إن كان ذلك موافقاً ألمر اهللا أو ليس موافقاً فإن األوقات 
مل يكن موافقاً فذلك الشخص مع الشيطان يأمرك مبا يأمرك به فإن أطعته فقد عبدت الشيطان وإن دعتك نفسك 

ذوناً فيه فنفسك يف الشيطان أو معها أىل فعل فانظر أهو مأذون فيه من جهة الشرع أو ليس كذلك فإن مل يكن مأ
الشيطان يدعوك فإن اتبعته فقد عبدته مث إن الشيطان يأمر أوالً مبخالفة اهللا ظاهراً فمن أطاعه فقد عبده ومن مل يطعه 



فال يرجع عنه بل يقول له أعبد اهللا كي ال هتان ولريتفع عند الناس شأنك وينتفع بك إخوانك وأعوانك فإن أجاب 
عبده لكن عبادة الشيطان على تفاوت وذلك ألن األعمال منها ما يقع والعامل موافق فيه جنانه ولسانه  إليه فقد

وأركانه ومنها ما يقع واجلنان واللسان خمالف للجوارح أو لألركان فمن الناس من يرتكب جرمية كارهاً بقلبه ملا 
الشيطان باألعضاء الظاهرة ومنهم من يرتكبها يقترف من ذبنه مستغفراً لربه يعترف بسوء ما يقترف فهو عبادة 

وقلبه طيب ولسانه رطب كما أنه جتد كثرياً من الناس يفرح بكون متردداً إىل أبواب الظلمة للسعاية ويعد من 
احملاسن كونه سارياً مع امللوك ويفتخر به بلسانه وجتدهم يفرحون بكوهنم آمرين امللك بالظلم وامللك ينقاد هلم أو 

بكونه يأمرهم بالظلم فيظلمون فرحني مبا وعد عليهم منا ألمر إذا عرفت هذا فالطاعة اليت هلم أو يفرحون يفرحون 
بكونه يأمرهم بالظلم فيظلمون فرحني مبا ورد عليه من األمر إذا عرفت هذا فالطاعة اليت باألعضاء الظاهرة 

احلمى من ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك قوله  والبواطن طاهرة مكفرة باألسقام واآلالم كما ورد يف األخبار ومن
( أي ملثل هذا الذنوب ويدل عليه ما قال ) السيف حماء للذنوب ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقوله ) فيح جهنهم 

وما يكون بالقلوب فال خالص عنه إال بالتوبة والندم وإقبال ) إهنا كفارات ( يف احلدود ) صلى اهللا عليه وسلم 
ى الرب وما يكون باللسان فهو من قبيل ما يكون بالقلب يف الظاهر واملثال يوضح احلال فنقول إذا كان القلب عل

عند السلطان أمري وله غلمان هم من خواص األمري وأتباع بعداءهم من عوام الناس فإذا صدر من األمري خمالة 
ذا كان يف غاية الصفح أو يكون لألمري ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بينهما ال يعفو امللك عن ذلك إال إ

عنده يد سابقة أو توبة الحقة فإن صدر من خواص األمري خمالفة وهو به عامل ومل يزجره عدت املخالفة موجودة منه 
وإن كان كارهاً وأظهر اإلنكار حسنت معاتبته دون معاقبته ألن إقدام خواصه على املخالفة دليل على سوء التربية 

در من احلواشي األباعد وبلغ األمري ومل يزجره عوتب األمري وإن زجرهم استحق األمري بذلك الزجر فإن كان الصا
اإلكرام وحسن من امللك أن يسدي إىل املزجور اإلحسان واإلنعام إن علم حصول انزجاره إذا علمت هذا فالقلب 

ذنب فإن أقبل على حمبة غري اهللا فهو أمري واللسان خاصته واألعضاء خدمه فما يصدر من القلب فهو العظيم من ال
  الويل العظيم

والضالل املبني املستعقب للعقاب األليم والعذاب املهني وما يصدر من اللسان فهو حمسوب على القلب وال يقبل 
قوله إن مل ينكر فعله وما يصدر من األعضاء والقلب قد أظهر عليه اإلنكار وحصل له االنزجار فهو الذنب الذي 

) لو مل تذنبوا خللقت أقواماً يذنبون ويستغفرون فأغفر هلم ( عن ربه أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( نيب حكى ال
وههنا لطيفة وهي أن الشيطان قد يرجع عن عبد من عباد اهللا فرحاً فيظن أنه قد حصل مقصوده من اإلغواء حيث 

لعبد فإن بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من يرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهراً ويكون ذلك رافعاً لدرجة ا
اإلعجاب فنفسه وعبادته ويصري أقرب من املقربني ألن من يذنب مقرب عند اهللا كما قال تعاىل لَُّهْم َدَرجَاٌت ِعندَ 

عن  حاكياً) صلى اهللا عليه وسلم ( واملذنب التائب النادم منكسر القلب واهللا عنده كما قال )  ٤األنفال ( َربّهِْم 
وفرق بني من يكون عند اهللا وبني من يكون عنده اهللا ولعل ما حيكى من الذنوب ) أنا عند املنكسرة قلوهبم ( ربه 

الصادرة عن األنبياء من هذا القبيل لتحصل هلم الفضيلة على املالئكة حيث تبجحوا بأنفسهم بقوهلم وََنْحُن ُنسَّبُح 
وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمر بشيء فلم يفعله والشخص يظن أنه )  ٣٠البقرة ( بِحَْمِدَك َونُقَّدسُ لََك 

غلب الشيطان ورده خائباً فيتبجح يف نفسه وهو ال يعلم أن الشيطان رجح عنه حمصل املقصود مقبوالً غري مردود 
النزاع وقوع نظر  ومن هذا يتبني أمر أصويل وهو أن الناس اختلفوا يف أن املذنب هل خيرج من اإلميان أم ال وسبب

اخلمصني على أمرين متباينني فالذنب الذي باجلسد ال بالقلب ال خيرج بل قد يزيد يف اإلميان والذي بالقلب خياف 



منه اخلروج عن ربقة اإلميان ولذلك اختلفوا يف عصمة األنبياء من الذنوب واألشبه أن اجلسدي جائز عليهم 
م مث إنه تعاىل ملا هنى عباده عن عبادة الشطان ذكر ما حيملهم على قبول ما والقرآن دليل عليه والقليب ال جيوز عليه

  أمروا به واالنتهاء عما هنوا عنه بقوله إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني وفيه مسائل
دم املسألة األوىل من أين حصلت العداوة بني الشيطان واإلنسان فنقول ابتداؤها من الشيطان وسببه تكرمي اهللا نيب آ

ملا رأى إبليس ربه كرم آدم وبنيه عاداهم فعاداه اهللا تعاىل واألوىل منه لؤم والثاين من اهللا كرم أما األول فألن امللك 
إذا أكرم شخصاً ومل ينقص من اآلخر شيئاً إذ ال ضيق يف اخلزانة فعداوة من يعادي ذلك املكرم ال تكون إال لؤماً 

إكرامه ليس إال منه وذلك ألن الضعيف ما كان يقدر أن يصل إىل بعض تلك وأما الثاين فألن امللك إذا علم أن 
املنزلة لوال إكرام امللك يعلم أن من يبغضه ينكر فعل امللك أو ينسب إىل خزانته ضيقاً وكالمها حيسن التعذيب عليه 

رأوا واحداً عند ملك حمترماً فيعاديه إمتاماً لإلكرام وإكماالً لإلفضال مث إن كثرياً من الناس على مذهب إبليس إذا 
بغضوه وسعوا فيه إقامة لسنة إبليس فامللك إن مل يكن متخلقاً بأخالق اهللا ال يبعد الساعي ويسمع كالمه ويترك 

  إكرام ذلك الشخص واحترامه
دم يف منزلته املسألة الثانية من أين إبانة عداوة إبليس نقول ملا أكرم اهللا آدم عاده إبليس وظن أنه يبقى يف منزلته وآ

مثل متباغضني عند امللك واهللا كان عاملاً بالضمائر فأبعده وأظهر أمره فأظهر هو من نفسه ما كان خيفيه لزوال ما 
اإلسراء ( وقال الْحتَنِكَنَّ ذُّريََّتُه )  ١٦األعراف ( كان حيمله على اإلخفاء فقال القُْعَدنَّ لَُهْم ِصراطََك الُْمْسَتقِيَم 

٦٢ (  
ة الثالثة إذا كان الشيطان لإلنسان عدواً مبيناً فما بال اإلنسان مييل إىل مراضيه من الشرب والزنا ويكره املسأل

  مساخطه من اجملاهدة والعبادة نقول سبب ذلك استعانة الشيطان بأعوان من عند اإلنسان

قائه وبقاء نوعه وجيعلها سبباً لفساد وترك استعانة اإلنسان باهللا فيستعني بشهوته اليت خلقها اهللا تعاىل فيه ملصاحل ب
حالة ويدعوه هبا إىل مسالك املهالك وكذلك يستعني بغضبه الذي خلقه اهللا لدفع املفاسد عنه وجيعله سبباً لوبالة 
وفساد أحواله وميل اإلنسان إىل املعاصي كيل املريض إىل املضار وذلك حيث ينحرف املزاج عن االعتدال فترى 

اء البارد وهو يريد يف مرضه ومن به فساد املعدة فال يهضم القيل من الغذاء مييل إىل األكل الكثري احملموم يريد امل
وال يشبع بشيء وهو يزيد يف معدته فساداً وصحيح املزاج ال يشتهي إال ما ينفعه فالدنيا كاهلواء الويبء ال يستغين 

له غري إصالح اهلواء بالروائح الطيبة واألشياء الزكية  اإلنسان فيه عن استنشاق اهلواء وهو املفسد ملزاجه وال طريق
والرش باخلل واملاورد من مجلة املصلحات فكذلك اإلنسان يف الدنيا ال يستغين عن أمورها وهي املعنيات للشيطان 

ق وال وطريقه ترك اهلوى تقليل التأمني وحتريف اهلوى بالذكر الطيب والزهد فإذا صح مزاج عقله ال مييل إال إىل احل
يبقى عليه يف التكاليف كلفة وحيصل له مع األمور اإلهلية ألفة وهنالك يعترف الشيطان بأنه ليس له عليه سلطان مث 

  قال تعاىل
  َوأَِن اْعُبدُونِى َهاذَا ِصَراطٌ مُّْسَتقِيٌم

شباح وكما أن ملا منع عبادة الشيطان محل على عبادة الرمحن والشارع طبيب األرواح كما أن الطبيب طبيب األ
الطبيب يقول للمريض ال تفعل كذا وال تأكل من ذا وهي احلمية اليت هي رأس الدواء لئال يزيد مرضه مث يقول له 

تناول الدواء الفالين تقوية لقوته املقاومة للمرض كذلك الشارع منع من املفسد وهو اتباع الشيطان ومحل على 
  املصاحل وهو عبادة الرمحن وفيه مسائل

ألن العداوة أبلغ املوانع من االتباع )  ٦٠يس ( ألة األوىل عند املنع من عبادة الشيطان قال إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني املس



وعند األمر بعبادة الرمحن مل يقل إنه لكم حبيب ألن احملبة ال توجب متابعة احملبوب بل رمبا يورث ذلك االتكال على 
اجة إىل حتمل املشقة يف حتصيل مراضيه بل ذكر ما هو أبلغ األشياء يف احلمل على العبادة احملبة فيقول إنه حيبين فال ح

وذلك كونه طريقاً مستقيماً وذلك ألن اإلنسان يف دار الدنيا يف منزل قفر خموف وهو متوجه إىل دار إقامة فيها 
ب من طريق قريب آمن فلما قال اهللا إخوانه والنازل يف بادية خالية خياف على روحه وماله وال يكون عنده شيء أح

تعاىل َهاذَا صِراطٌ مُّْستَِقيٌم كان ذلك سبباً حاثاً على السلوك ويف ضمن قوله تعاىل َهذَا صِراطٌ إشارة إىل أن اإلنسان 
بالطريق وأنا  جمتاز ألنه لو كان يف دار إقامة فقوله َهاذَا ِصراطٌ مُّْسَتِقيمٌ ال يكون له معىن ألن املقيم يقول وماذا أفعل

  من املقيمني
املسألة الثانية ماذا يدل على كونه طريقاً مستقيماً نقول اإلنسان مسافر إما مسافرة راجع إىل وطنه وإما مسافرة 

تاجر له متاع يتجر فيه وعلى الوجهني فاهللا هو املقصد وأما الوطن فألنه ال يوطن يف مأمن وال أمن إال مبلك ال يزول 
ال ملك امللوك ال يبقى األمن والراحة واهللا سبحانه هو الذي ملكه دائم وكل ما عداه فهو فان ملكه ألن عند زو

  وأما التجارة فألن التاجر ال يقصد إال إىل موضع يسمع أو يعلم أن ملتاعه

بادته هنا رواجاً واهللا تعاىل يقول إن العمل الصاحل عنده مثاب عليه مقابل بأضعاف ما يستحق واهللا عون املقصد وع
  توجه إليه وال شك أن القاصد جلهة إذا توجه إليها يكون على الطريق املستقيم

املسألة الثالثة العبادة تنىبء عن معىن التذلل فلما قال ال تعبدوا الشيطان لزم أن يتكرب اإلنسان على ما سوى اهللا وملا 
ما سوى اهللا ليس معناه أن يرى نفسه خرياً من غريه  قال َوأَِن اْعُبدُونِى ينبغي أن ال يتكرب على اهللا لكن التكرب على

فإن نفسه من مجلة ما سوى اهللا فنبغي أن ال يلتفت إليها ولو كانت متجملة بعبادة اهللا بل معىن التكرب على ما سوى 
ه يف التفوق اهللا أن ال ينقاد لشيء إال بإذن اهللا ويف هذا التكرب غاية التواضع فإنه حينئذ ال ينقاد إىل نفسه وحظ نفس

على غريه فال يتفوق فيحصل التواضع التام وال ينقاد ألمر امللوك إذا خالفوا أمر اهللا فيحصل التكرب التام فريى 
  نفسه هبذا التكرب دون الفقري وفوق األمري

  َولَقَْد أََضلَّ ِمْنكُْم جِبِالًّ كَِثرياً أَفَلَْم َتكُوُنواْ َتْعِقلُونَ
  ويف اآلية مسائل

األوىل يف اجلبل ست لغات كسر اجليم والباء مع تشديد الالم وضمهما مع التشديد وكسرمها مع التخفيف  املسألة
  وضمهما معه وتسكني الباء وختفيف الالم مع ضم اجليم ومع كسره

ثرية املسألة الثانية يف معىن اجلبل اجليم والباء والالم ال ختلو عن معىن االجتماع واجلبل فيه اجتماع األجسام الك
وجبل الطني فيه اجتماع أجزاء املاء والتراب وشاة جلباء إذا كانت جمتمعة اللنب الكثري ال يقال البلجة نقض على ما 
ذكرمت فإهنا تنىبء عن التفرق فإن األبلج خالف املقرون ألنا نقول هي الجتماع األماكن اخلالية اليت تسع املتمكنات 

بلداً لالجتماع ال للتفرق فاجلبل اجلمع العظيم حىت قيل إن دون العشرة آالف  فإن البلجة والبلدة مبعىن والبلد مسي
  ال يكون جبالً وإن مل يكن صحيحاً

واملسألة الثالثة كيف اإلضالل نقول على وجهني أحدمها أن اإلضالل توليه عن املقصد وصد عنه فالشيطان يأمر 
يقدر يأمره بعبادة اهللا ألمر غري اهللا من رياسة وجاه غريمها فهو  البعض بترك عبادة اهللا وبعبادة غريه فهو توليه فإن مل

  صد وهو يفضي إىل التولية ألن مقصوده لو حصل لترك اهللا وأقبل على ذلك الغري فتحصل التولية
  مث بني مآل أهل الضالل بقوله تعاىل

  َهاِذِه َجهَنَُّم الَِّتى كُنُتْم ُتوَعُدونَ



طنه خمافة عدوه فوقع يف مشقة ولو أقام يف وطنه لعل ذلك العدو كان ال وحال الضال كحال شخص خرج من و
يظفر به أو يرمحه كذلك حال من مل يتحرك لطاعة وال عصيان كاجملانني وحال من استعمال عقله فأخطأ الطريق فإن 

طانة بتراء وذلك اجملنون من أهل النجاة وإن مل يكن من أهل الدرجات وقد قيل بأن البالهة أدىن إىل اخلالص من ف
ظاهر يف احملسوس فإن من مل يعرف الطريق إذا أقام مبكانه ال يبعد عن الطريق كثرياً ومن سار إالى خالف املقصد 

  يبعد عنه كثرياً
  مث بني أهنم واصلون إليها حاصلون فيها بقوله تعاىل

  اْصلَْوَها الَْيْوَم بَِما كُنُتْم َتكْفُُرونَ
دة ندامتهم وحسرهتم من ثالثة أوجه أحدها قوله تعاىل اْصلَْوَها فإنه أمر تنكيل وإهانة ويف هذا الكالم ما يوجب ش

  والثاين قوله الَْيْوَم يعين العذاب)  ٤٩الدخان ( كقوله ذُْق إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيُز الْكَرُِمي 

ا كُْنُتْم َتكْفُُرونَ فإن الكفر حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبقي اليوم العذاب الثالث وقوله تعاىل بَِم
والكفارن ينىب عن نعمة كانت يكفر هبا وحياء الكفور من املنعم من أشد اآلالم وهلذا كثرياً ما يقول العبد اجملرم 

  افعلوا يب ما يأمر به السيد وال حتضروين بني يديه وإىل هذا املعىن أشار القائل
  أليس بكاف لذي نعمة حياء املسيء من احملسن

  مث قال تعاىل
  الَْيْوَم َنخِْتُم َعلَى أَفَْواهِهِْم َوُتكَلِّمَُنآ أَْيدِيهِْم وََتشَْهُد أَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ

ينكروا كفرهم ) أن ( يريدون )  ٦٤يس ( يف الترتيب وجوه األول أهنم حني يسمعون قوله تعاىل بَِما كََتَم َتكْفُُروِن 
عنهم ما أشركنا وقالوا آمنا به فيختم اهللا على أفواههم فال يقدرون على اإلنكار وينطق اهللا غري كما قال تعاىل 

مل يكن هلم جواب )  ٦٠يس ( لسانه منا جلوارح فيعترفون بذنوهبم الثاين ملا قال اهللا تعاىل هلم أَلَْم أَعَْهْد إِلَْيكُْم 
م على األفواه وجوه أقواها أن اهللا تعاىل يسكت ألسنتهم فسكتوا وخرسوا وتكلمت أعضاؤهم غري اللسان ويف اخلت

فال ينطقون هبا وينطق جوارحهم فتشهد علهيم وإنه يف قدرة اهللا يسري أما اإلسكات فال خفاء فيه وأما اإلنطاق فألن 
لوجه اللسان عضو متحرك حبركة خمصوصة فكما جاز حتركه هبا جاز حتري غريه مبثلها واهللا قادر على املمكنات وا

اآلخر أهنم ال يتكلمون بشيء النقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم فيقفون ناكسي الرءوس وقوف القنوط اليؤوس 
ال جيد عذراً فييعتذر وال جمال توبة فيستغفر وتكلم األيدي ظهور األمور حبيث ال يسع معه اإلنكار حىت تنطق به 

احب الدار إشارة إىل ظهور احلزن واألول الصحيح وفيه األيدي واألبصار كم يقال القائل احليطان تبكي على ص
  لطائف لفظية ومعنوية

أما اللفظية فاألوىل منها هي أن اهللا تعاىل أسند فعل اخلتم إىل نفسه وقال َنخِْتُم وأسند الكالم والشهادة إىل األيدي 
ن ذلك منهم كان جرباً وقهراً واألرجل ألنه لو قال تعاىل خنتم على أفواههم وتنطق أيديهم يكون فيه احتمال أ

على  واإلقرار باإلجبار غري مقبول قال تعاىل وَُتكَلُّمَنا أَْيدِيهِْم وََتشَْهُد أَْرُجلُُهمْ أي باختيارها بعد ما يقدرها اهللا تعاىل
َتشَْهُد أَْرُجلُُهمْ جعل الكالم ليكون أدل على صدور الذنب منهم الثانية منها هي أن اهللا تعاىل قال وَُتكَلُّمَنا أَْيدِيهِْم َو

أي ما )  ٣٥يس ( الشهادة لألرجل والكالم لأليدي ألن األفعال تسند إىل األيدي قال تعاىل َوَما َعِلْمَتُه أَْيدِيهِْم 
 أي وال تلقوا بأنفسكم فإذا األيدي كالعاملة والشاهد على العامل)  ١٩٥البقرة ( عملوه وقال َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُْم 

ينبغي أن يكون غريه فجعل األرجل واجللود من مجلة الشهود لبعد إضافة األفعال إليها وأما املعنوية فاألوىل منها أن 
يوم القيامة من تقبل شهادته من القربني والصديقني كلهم أعداء للمجرمني وشهادة العدو على العدو غريم قبولة 



كفار والفساق غري مقبول الشهادة فجعل اهللا الشاهد عليهم وإن كان من الشهود العدول وغري الصديقني من ال
منهم ال يقال األيدي واألرجل أيضاً صدرت الذنوب منها فهي فسقة فينبغي أن ال تقبل شهادهتا ألنا نقول يف رد 

شهادهتا قبول شهادهتا ألهنا إن كذبت يف مثل ذلك اليوم فقد صدر الذنب منها يف ذلك اليوم واملذنب يف ذلك 
ليوم مع ظهور األمور ال بد من أن يكون مذنباً يف الدنيا وإن صدقت يف ذلك اليوم فقد صدر منها الذنب يف الدنيا ا

  وهذا كمن قال لفاسق إن كذبت يف هنار

هذا اليوم فعبدي حر فقال الفاسق كذبت يف هنار هذا اليوم عتق العبد ألنه إن صدق يف قوله كذبت يف هنار هذا 
لشرط ووجب اجلزاء وإن كذب يف قوله كذبت فقد كذب يف هنار ذلك اليوم فوجد الشرط أيضاً اليوم فقد وجد ا

  خبالف ما لو قال يف اليوم الثاين كذبت يف هنار اليوم الذي علقت عتق عبدك على كذيب فيه
كان اخلتم على  املسألة الثانية اخلتم الزم الكفار يف الدنيا على قلوهبم ويف اآلخرة على أفواههم ففي الوقت الذي

فلما ختم على أفواههم أيضاً لزم )  ٣٠التوبة ( قلوهبم كان قوهلم بأفواههم كما قال تعاىل ذاِلَك قَوْلُُهم بِأَفْواهِهِْم 
أن يكون قوهلم بأعضائهم ألن اإلنسان ال ميلك غري القلب واللسان واألعضاء فإذا مل يبق القلب والفم تعني 

  عاىلاجلوارح واألركان مث قال ت
لَى َمكَاَنتِهِْم فََما اْسَتطَاعُواْ َولَْو َنَشآُء لَطََمْسَنا َعلَى أَعُْينِهِْم فَاْسَتَبقُواْ الصِّرَاطَ فَأَنَّى ُيْبِصُرونَ َولَْو َنَشآُء لََمَسخَْناُهْم َع

  ُمِضّياً َوالَ َيْرجُِعونَ
لطريقة الوسطى واهللا تعاىل يف كل موضع ذكر ما وقد ذكرنا مراراً أن الصراط املستقيم هو بني اجلرب والقدر هو ا

يتمسك به اجملربة ذكر عقيبه ما يتمسك به القدرية وبالعكس وههنا كذلك ملا قال اهللا تعاىل َوَتشَْهُد أَْرُجلُُهْم بَِما 
ذلك متمسك القدرية حيث  وكان)  ٦٤يس ( وقال اْصلَْوَها الَْيْوَم بَِما كُنُتْم َتكْفُُرونَ )  ٦٥يس ( كَاُنواْ َيكِْسُبونَ 

أسند اهللا الكفر والكسب إليهم وأحال اخلري والشر عليهم ذكر عقيبه ما يدل على أن كفرهم وكسبهم مبشيئة اهللا 
وذلك ألن الكفر يعمي البصرية ويضعف القوة العقلية وعمى البصرية بإرادة اهللا ومشيئته إذا شاء أعمى البصائر 

م املبصرة وسلب القوة العقلية باختياره ومشيئته كما أن سلب القوة اجلمسية كما أنه لو شاء لطمس على أعينه
مبشيئته حىت لو شاء ملسخ املكلف على مكانته وأقامه حبيث ال يتحرك مينة وال يسرة وال يقدر على املضي والرجوع 

ْو َنَشاء لَطََمْسَنا َعلَى فإعماء البصائر عنده كإعماء األبصار وسلب القوة العقلية كسلب القوة اجلسمية فقال َولَ
أَْعُينِهِمْ إشارة إىل أنه لو شاء وأراد إعماء بصائرهم فضلوا وأنه لو شاء طمس أعينهم ملا اهتدوا إىل طريقتهم الظاهرة 
وشاء واختار سلب قوة عقوهلم فزلوا وإنه لو شاء سلب قوة أجسامهم ومسخهم ملا قدروا على تقدم وال تأخر ويف 

  لفظية اآليتني أحباث
البحث األول يف قوله فَاسَْتَبقُواْ الّصراطَ قال الزخمشري فيه وجوه األول أنه يكون فيه حذف حرف إىل واتصال 

الفعل من غري حرف وأصله فاستبقوا إىل الصراط الثاين أن يكون املراد من االستباق االبتدار مبالغة يف االهتداء إىل 
ليسوا طالبني له قاصدين إياه وإمنا هم عليه إذا مهس اهللا على أعينهم ال  الطريق كأنه يقول الصراط الذي هو معهم
  يبصرونه فكيف إن مل يكونوا على الصراط

البحث الثاين قدم الطمس واإلعمار على املسخ واإلعجاز ليكون الكالم مدرجاً كأنه قال إن أعماهم مل يروا الطريق 
  ائل األعمى قد يهتدي إىل الطريقالذي هم عليه وحينئذ ال يهتدون إليه فإن قال ق



بأمارات عقلية أو حسية غري حس البصر كاألصوات واملشي حبس اللمس فارتقى وقال فلو مسخهم وسلب قوهتم 
  بالكلية ال يهتدون إىل الصراط بوجه من الوجوه

لطريق من قبل البحث الثالث قدم املضي على الرجوع ألن الرجوع أهون من املضي ألن املضي ال ينيبء عن سلوك ا
وأما الرجوع فينيبء عنه وال شك أن سلوك طريق قد رؤي مرة أهون من سلوك طريق مل ير فقال ال يستطيعون 

  مضياً وال أقل من ذلك وهو الرجوع الذي هو أهون من املضي
  َوَمن ّنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفى الَْخلْقِ أَفَالَ َيْعِقلُونَ

قطع لألعذار بسبق اإلنذار مث ملا قرر ذلك وأمته شرع يف قطع )  ٦٠يس ( أَعَْهْد إِلَْيكُْم  فقد ذكرنا أن قوله تعاىل أَلَْم
عذر آخر وهو أن الكافر يقول مل يكن لبثنا يف الدنيا إال يسرياً ولو عمرتنا ملا وجدت منا تقصرياً فقال اهللا تعاىل أَفَالَ 

ى كُلَّ كَفُورٍ وَُهْم َيصْطَرُِخونَ ِفيَها َربََّنا أَخْرِْجَنا َنعَْملْ َصاِلحاً غَْيَر الَِّذى كُنَّا َنْعَملُ َتْعِقلُونَ إِنَّكُْم كُلََّما َدَخلُْتْم ِفى َنجْزِ
مث إنكم علمتم أن الزمان كلما يعرب علكيم يزداد ضعفكم )  ٣٧فاطر ( أَوَلَْم ُنَعّمْركُْم مَّا َيَتذَكَُّر ِفيِه َمن َتذَكََّر 

ن فلو عمرناكم أكثر من ذلك لكان بعده زمان اإلزمان ومن مل يأت بالواجب زمان اإلمكان ما فضيعتم زمان اإلمكا
  كان يأيت به زمان اإلزمان

  َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َينَبِغى لَُه إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكٌْر َوقُْرَءانٌ مُّبٌِني
 من األصول الثالثة وهي الوحدانية والرسالة واحلشر يف الترتيب وجهان قد ذكرنا أن اهللا يف كل موضع ذكر أصلني

ذكر األصل الثالث منها وههنا ذكر األصلني الوحدانية واحلشر أما الوحدانية ففي قوله تعاىل أَلَْم أَْعَهدْ إِلَْيكُمْ يبَنِى 
وأما احلشر )  ٦١يس ( اذَا ِصراطٌ مُّْسَتقِيٌم ويف قوله َوأَِن اْعُبدُونِى َه)  ٦٠يس ( َوإِذْ أََخذَ أَن الَّ َتْعُبدُواْ الشَّيطَانَ 

إىل غري ذلك فلما )  ٦٥يس ( ويف قوله الَْيْوَم َنخِْتُم َعلَى أَفْواِههِْم )  ٦٤يس ( ففي قوله تعاىل اْصلَْوَها الَْيْوَم 
ى لَُه إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكٌْر َوقُْرءانٌ مُّبِنيٌ ذكرمها وبينهما ذكر األصل الثالث وهو الرسالة فقال َوَما َعلَّْمَناُه الشّْعَر َوَما َينبَِغ

  وقوله َوَما َعلَّْمَناُه الّشْعَر إشارة إىل أنه معلم من عند اهللا فعلمه ما أراد ومل يعلمه ما مل يرد ويف تفسري اآلية مباحث
أشياء من ) يه وسلم صلى اهللا عل( البحث األول خص الشعر بنفي التعليم مع أن الكفار كانوا ينسبون إىل النيب 

مجلتها السحر ومل يقل وما علمناه السحر وكذلك كانوا ينسبونه إىل الكهانة ومل يقل وما علمناه الكهانة فنقول أما 
إليها عندما كان خيرب عن الغيوب ويكون كما يقول وأما ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكهانة فكانوا ينسبون النيب 
دما كان يفعل ما ال يقدر عليه الغري كشق القمر وتكلم احلصى واجلذع وغري ذلك السحر فكانوا ينسبونه إليه عن

ما كان يتحدى إال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما الشعر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يتلوا القرآن عليهم لكنه 
ِهبالقرآن كما قال تعاىل َوإِن كُنُتْم ِفى رَْيبٍ ّممَّا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَن   ا فَأْتُواْ بُِسوَرةٍ  ّمن مِّثِْل

إىل غري ذلك ومل يقل إن كنتم يف شك من رساليت فأنطقوا اجلذوع أو أشبعوا اخللق العظيم أو أخربوا )  ٢٣البقرة ( 
بالكالم وكانوا ينسبونه إىل الشعر عند الكالم خص الشعر بنفي ) صلى اهللا عليه وسلم ( بالغيوب فلما كان حتديه 

  التعليم
البحث الثاين ما معىن قوله َوَما يَنَبِغى لَُه قلنا قال قوم ما كان يتأيت له وآخرون ما يتسهل له حىت أنه إن متثل بيت 

وفيه وجه ) ويأتيك من مل تزود باألخبار ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( شعر مسع منه مزاحفاً يروي أنه كان يقول 
فهومه الظاهر وهو أن الشعر ما كان يليق به وال يصلح له وذلك أحسن من ذلك وهو أن حيمل ما ينبغي له على م

ألن الشعر يدعو إىل تغيري املعىن ملراعاة اللفظ والوزن فالشارع يكون اللفظ منه تبعاً للمعىن والشاعر يكون املعىن 
ألجل ذلك اللفظ  منه تبعاً للفظ ألنه يقصد لفظاً به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إىل التحيل ملعىن يأيت به



وعلى هذا نقول الشعر هو الكالم املوزون الذي قصد إىل وزنه قصداً أولياً وأما من يقصد املعىن فيصدر موزوناً 
ليس بشعر )  ٩٢آل عمران ( مقفى فال يكون شاعراً أال ترى إىل قوله تعاىل لَن َتنَالُواْ الْبِرَّ َحتَّى ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ 

إذا صدر منه كالم فيه متحركات وساكنات بعدد ما يف اآلية تقطيعه بفاعالتن فاعالتن يكون شعراً ألنه والشاعر 
قصد اإلتيان بألفاظ حروفها متحركة وساكنة كذلك واملعىن تبعه واحلكيم قصد املعىن فجاء على تلك األلفاظ 

ذكر بيت شعر وهو قوله أنا النيب ال ) م صلى اهللا عليه وسل( وعلى هذا حيصل اجلواب عن قول من يقول إن النيب 
  كذب

  أنا ابن عبد املطلب
صلى اهللا عليه ( أو بيتني ألنا نقول ذلك ليس بشعر لعدم قصده إىل الوزن والقافية وعلى هذا لو صدر من النيب 

تتبعت كالم  كالم كثري موزون مقفى ال يكون شعراً لعدم قصده اللفظ قصداً أولياً ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا) وسلم 
الناس يف األسواق جتد فيه ما يكون موزوناً واقعاً يف حبر من حبور الشعر وال يسمى املتكلم به شاعراً وال الكالم 
ظة شعراً لفقد القصد إىل اللفظ أوالً مث قوله تعاىل َوَما َعلَّْمَناُه الّشْعَر َوَما َينَبِغى لَُه حيقق ذلك املعىن أي هو ذكر وموع

( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املعىن والشعر لفظ مزخرف بالقافية والوزن وههنا لطيفة وهي أن النيب  للقصد إىل
يعين قد يقصد الشاعر اللفظ فيوافقه معىن حكمي كما أن احلكيم قد يقصد معىن فيوافقه ) إن من الشعر حلكمة 

ذلك الذكر يصري حكيماً حيث مسي  وزن شعري لكن احلكيم بسبب ذلك الوزن ال يصري شاعراً والشاعر بسبب
شعره حكمة ونفى اهللا كون النيب شاعراً والشاعر بسبب ذلك الذكر يصري حكيماً ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

شعره حكمة ونفي اهللا كون النيب شاعراً وذلك ألن اللفظ قالت املعىن ) صلى اهللا عليه وسلم ( حيث مسي النيب 
فإذا وجد القلب ال نظر إىل القالب وفيكون احلكيم املوزون كالمه حكيماً وال خيرجه  واملعىن قلب اللفظ وروحه

  عن احلكمة وزن كالمه والشاعر املوعظ كالمه حكيماً

  لُِّينِذَر َمن كَانَ َحّياً وََيِحقَّ الْقَْولُ َعلَى الْكَافِرِيَن
( لياء على وجهني أحدمها أن يكون املنذر هو النيب وبا) صلى اهللا عليه وسلم ( قريء بالتاء والياء خطاباً مع النيب 

وثانيهما )  ٦٩يس ( وقوله َوَما َينبَِغى لَُه )  ٦٩يس ( حيث سبق ذكره يف قوله َوَما َعلَّْمَناُه ) صلى اهللا عليه وسلم 
نذر صفة للرسل أن يكون املراد أن القرآن ينذر واألول أقرب إىل املعىن والثاين أقرب إل اللفظ أما األول فألن امل

أكثر وروداً من املنذر صفة للكتب وأما الثاين فألن القرآن أقرب املذكورين إىل قوله لُّينِذَر وقوله َمن كَانَ َحّياً أي 
من كان حي القلب وحيتمل وجهني أحدمها أن يكون املراد من كان حياً يف علم اهللا فينذره به فيؤمن الثاين أن يكون 

كان حياً يف نفس األمر أي من آمن فينذره مبا على املعاصي من العقاب ومبا على الطاعة من املراد لينذر به من 
َجهَنََّم ِمَن  الثواب وََيِحقَّ الْقَْولُ َعلَى الْكَافِرِيَن أما قول العذاب وكلمته كما قال تعاىل َولَاِكْن َحقَّ الْقَْولُ مِْنى الَْمالنَّ

وذلك ألن اهللا تعاىل قال )  ٧١الزمر ( وقوله تعاىل َحقَّْت كَِلَمةُ  الَْعذَابِ )  ١٣السجدة ( َني الْجِنَّةِ  َوالنَّاسِ أَْجَمِع
فإذا جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب وأما القول )  ١٥اإلسراء ( َوَما كُنَّا ُمَعذّبَِني َحتَّى َنبَْعثَ َرسُوالً 

املسائل األصولية الدينية فإن القرآن فيه ذكر الدالئل اليت هبا تثبت  املقول يف الوحدانية والرسالة واحلشر وسائر
  املطالب

  فَِمْنَها َركُوُبُهْم َوِمنَْها َيأْكُلُونَأَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّا َخلَقَْنا لَُهم ِممَّا َعِملَْت أَْيدِيَنآ أَْنعاماً فَُهمْ لََها َماِلكُونَ َوذَلَّلَْناَها لَُهْم 
من )  أعاد الوحدانية ودالئل دالة عليها فقال تعاىل أََو لَمْ َيَرْواْ أَنَّا َخلَقَْنا لَُهم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا أَنْعاماً أي مث إنه تعاىل

  مجلة ما عملت أيدينا أي ما عملناه من غري معني وال ظهري بل عملناه بقدرتنا وإرادتنا



ىل إمتام اإلنعام يف خلق األنعام فإنه تعاىل لو خلقها ومل ميلكها اإلنسان ما كان وقوله تعاىل فَُهْم لََها َماِلكُونَ إشارة إ
  ينتفع هبا

وقوله َوذَلَّلَْناَها لَُهْم زيادة إنعم فإن اململوك إذا كان آبياً متمرداً ال ينفع فلو كان اإلنسان ميلك األنعام وهي نادة 
األكل كما يف احليوانات الوحشية بل ما كان يكمل ننعمة صادة ملا مت اإلنعام الذي يف الركوب وإن كان حيصل 

  للبعض ويف البعض) إال ( األكل أيضاً إال بالتعب الذي يف االصطياد ولعل ذلك ال يتهيأ 
وقوله تعاىل فَِمْنَها َركُوُبُهْم َوِمنَْها َيأْكُلُونَ بيان ملنفعة التذليل إذ لوال التذليل ملا وجدت إحدى املنفعتني وكانت 

  األخرى قليلة الوجود
  َولَُهْم ِفيَها مََناِفُع َوَمَشارُِب أَفَالَ َيْشكُُرونَ

مث بني تعاىل غري الركوب واألكل من الفوائد بقوله تعاىل َولَُهْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشارُِب وذلك ألن من احليوانات ما ال 
أن املراد مجع مشرب وهو اآلنية فإن من اجللود ما يركب كالغنم فقال منافع لتعمها واملشارب كذلك عامة إن قلنا ب

يتخذ أواين للشرب واألدوات من القرب وغريها وإن قلنا إن املراد املشروب وهو األلبان واألمسان فهي خمتصة 
  باإلناث ولكن بسبب الذكور فإن ذلك متوقف على احلمل وهو بالذكور واإلناث

عم اليت توجب العبادة شكراً ولو شكرمت لزادكم من فضله ولو كفرمت لسلبها مث قال تعاىل أَفَالَ َيْشكُُرونَ هذه الن
  منكم فما قولكم أفال تشكرون استدامة هلا واستزادة فيها مث قال تعاىل

  َولَُهْم ِفيَها مََناِفُع َوَمَشارُِب أَفَالَ َيْشكُُرونَ
ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشارُِب وذلك ألن من احليوانات ما ال مث بني تعاىل غري الركوب واألكل من الفوائد بقوله تعاىل َولَُهْم 

يركب كالغنم فقال منافع لتعمها واملشارب كذلك عامة إن قلنا بأن املراد مجع مشرب وهو اآلنية فإن من اجللود ما 
خمتصة يتخذ أواين للشرب واألدوات من القرب وغريها وإن قلنا إن املراد املشروب وهو األلبان واألمسان فهي 

  باإلناث ولكن بسبب الذكور فإن ذلك متوقف على احلمل وهو بالذكور واإلناث
مث قال تعاىل أَفَالَ َيْشكُُرونَ هذه النعم اليت توجب العبادة شكراً ولو شكرمت لزادكم من فضله ولو كفرمت لسلبها 

  منكم فما قولكم أفال تشكرون استدامة هلا واستزادة فيها مث قال تعاىل
  َخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه َءاِلَهةً  لََّعلَُّهْم يُنَصُرونََواتَّ

إشارة إىل بيان زيادة ضالهلم وهنايتها فإهنم كان الواجب عليهم عبادة اهللا شكراً ألنعمه فتركوها وأقبلوا على عبادة 
( َوانُصرُواْ ءالَِهَتكُْم من ال يضر وال ينفع وتوقعوا منه النصرة مع أهنم هم الناصرون هلم كما قال عنهم َحّرقُوُه 

  ويف احلقيقة ال هي ناصرة وال منصورة وقوله تعاىل)  ٦٨األنبياء 
  الَ َيْستَِطيُعونَ َنْصَرُهْم َوُهمْ لَُهمْ ُجنٌد مٌّ ْحَضُرونَ

َجَهنَّمَ أَنُتْم لََها إشارة إىل احلشر بعد تقرير التوحيد وهذا كقوله تعاىل إِنَّكُْم َوَما تَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصُب 
وقوله اْحُشرُواْ الَِّذيَن ظَلَُمواْ وَأَْزواَجُهْم َوَما كَاُنواْ َيْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه فَاْهُدوُهْم إِلَى )  ٩٨األنبياء ( َوارُِدونَ 

معنيني أحدمها أن يكون وهو حيتمل )  ٣٨سبأ ( وقوله أُْولَِئَك ِفى الَْعذَابِ )  ٢٣ ٢٢الصافات ( صِراِط الَْجحِيمِ 
العابدون جنداً ملا اختذوه آهلة كما ذكرنا الثاين أن يكون األصنام جنداً للعابدين وعلى هذا ففيه معىن لطيف وهو أنه 
تعاىل ملا قال الَ َيْسَتِطيُعونَ َنْصَرُهمْ أكدها بأهنم ال يستطيعون نصرهم حال ما يكونون جنداً هلم وحمضرون لنصرهتم 

ال على عدم االستطاعة فإن من حضر واجتمع مث عجز عن النصرة يكون يف غاية الضعف خبالف م نلم فإن ذلك د
  يكن متأهباً ومل جيمع أنصاره



ا ُهَو َخصِيٌم مٌّ بٌِني طْفَةٍ  فَإِذَفَالَ َيْحزُنَك قَْولُُهمْ إِنَّا َنْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ أَوَلَْم َيرَ اِإلنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمن نُّ
لَ َمرَّةٍ  َوُهَو بِكُلِّ َخلْقٍ َوضََرَب لََنا مَثَالً وََنِسىَ  َخلْقَُه قَالَ َمن ُيحىِ  الِْعظَاَم َوِهىَ  َرِميٌم قُلْ ُيحْيِيَها الَِّذى أَنَشأََهآ أَوَّ

  َعِليٌم
  طاب معه مبا يوجب تسلية قلبه دليل اجتبائه واختياره إياهوقوله تعاىل فَالَ َيحُْزنَك قَْولُُهْم إشارة إىل الرسالة ألن اخل

 اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ من النفاق وقوله تعاىل إِنَّا َنْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ بِِه ِعندَ رَّبكُْم أَفَالَ َتْعِقلُونَ أََوالَ َيْعلَُمونَ أَنَّ
اين ما يسرون من العلم بك وما يعلنون من الكفر بك الثالث ما يسرون من العقائد َوَما ُيْعِلُنونَ من الشرك والث

  الفاسدة وما يعلنون من األفعال القبيحة
( ا أَنْعاماً مث إنه تعاىل ملا ذكر دليالً من اآلفاق على وجوب عبادته بقوله أََولَمْ َيَرْواْ أَنَّا َخلَقَْنا لَُهم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَن

ذكر دليالً من األنفس فقال أََولَْم َيَر اِإلنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمن نُّطْفَةٍ  قيل إن املراد باإلنسان أّيب بن خلف )  ٧١يس 
وقال إنك تقول إن إهلك حييي هذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( فإن اآلية وردت فيه حيث أخذ عظماً بالياً وأتى النيب 

نعم ويدخلك جهنم وقد ثبت يف أصول الفقه أن االعتبار بعموم ) اهللا عليه وسلم  صلى( العظام فقال رسو اهللا 
عمومها )  ١اجملادلة ( اللفظ ال خبصوص السبب أال ترى أن قوله تعاىل قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتى ُتَجاِدلَُك ِفى َزْوجَِها 

  فنقول فيها لطائف

معناه الكافرون املنكرون التاركون عبادة )  ٧١يس ( نَّا َخلَقَْنا لَُهم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا اللطيفة األوىل قوله أَوَلَْم َيرَْواْ أَ
اهللا املتخذون من دونه آهلة أو مل يروا خلق األنعام هلم وعلى هذا فقوله تعاىل أَوَلَْم َيَر اإلِنَسانُ كالم أعم من قوله أََو 

و مع مجع منهم فنقول سبب ذلك أن دليل األنفس أمشل وأكمل وأمت وألزم فإن لَْم َيرَْواْ ألنه مع جنس اإلنسان وه
هو مع نفسه مىت ما يكون وأينما يكون فقال إن ) ال يغفل ( اإلنسان قد يغفلعن اإلنعام وخلقها عند غيبتها ولكن 

 نعمة فإن سائر النعم غاب عن احليوان وخلقه فهو ال يعيب عن نفسه فما باله أومل ير أنا خلقناه من نطفة وهو أمت
بعد وجوده وقوله ِمن نُّطْفَةٍ  إشارة إىل وجه الداللة وذلك ألن خلقه لو كان من أشياء خمتلفة خمتلفة الصور كان 

ميكن أن يقال العظم خلق من جنس صلب واللحم من جنس رخو وكذلك احلال يف كل عضو وملا كان خلقه عن 
( دل على االختيار والقدرة إىل هذا أشار بقوله تعاىل ُيْسقَى بَِماء واِحٍد  خطفة متشاهبة األجزاء وهو خمتلف الصور

  ) ٤الرعد 
وقوله فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم مُّبٌِني فيه لطيفة غريبة وهي أنه تعاىل قال اختالف صور أعضائه مع تشابه أجزاء ما خلق منه 

ن النطفة جسم فهب أن جاهالً يقول إنه آية ظاهرة ومع هذا فهنالك ما هو أظهر وهو نطقه وفهمه وذلك أل
استحال وتكون جسماً آخر لكن القوة الناطقة والقوة الفامهة من أين تقتضيهما النطفة فإبداع النطق والفهم 

أعجب وأغرب من إبداع اخللق واجلسم وهو إىل إدراك القدرة واالختيار منه أقرب فقوله َخِصيٌم أي ناطق وإمنا 
ق ألنه أعلى أحوال الناطق فإن الناطق مع نفسه ال يبني كالمه مثل ما يبينه وهو يتكلم مع ذكر اخلصيم مكان النط

غريه واملتكلم مع غريه إذا مل يكن خصماً ال يبني وال جيتهد مثل ما جيتهد إذا كان كالمه مع خصمه وقوله مُّبِنيٌ 
ة منه عند عدمه ألن املبني بان عنده الشيء مث إشارة إىل قوة عقله واختار اإلبانة ألن العاقل عند اإلفهام أعلى درج

أبانه فقوله تعاىل ِمن نُّطْفَةٍ  إشارة إىل أدىن ما كان عليه وقوله خصيم مبني إشارة إىل أعلى ما حصل عليه وهذا مثل 
مثل قوله تعاىل خصيم مبني إشارة إىل أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعاىل إشارة إىل أعلى ما حصل عليه وهذا 

)  ١٤املؤمنون ( فَةَ  َعلَقَةً  قوله تعاىل ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ  ُمْضَغةً  إىل أن قال تعاىل ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْ
له ثُمَّ فما تقدم من خلق النطفة علقة وخلق العلقة مضغة وخلق املضغة عظاماً إشارة إىل التغريات يف اجلسم وقو



  َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  إشارة إىل ما أشار إليه بقوله فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم مُّبٌِني أي ناطق عاقل
مث قوله تعاىل َوضََرَب لََنا مَثَالً وََنِسىَ  َخلْقَُه إشارة إىل بيان احلشر ويف هذه اآليات إىل آخر السورة غرائب وعجائب 

شاء اهللا تعاىل فنقول املنكرون للحشر منهم من مل يذكر فيه دليالً وال شبهة واكتفى  نذكرها بقدر اإلمكان إن
باالستبعاد وادعى الضرورة وهم األكثرون ويدل عليه قوله تعاىل حكاية عنهم يف كثري من املواضع بلفظ االستبعاد 

أَءذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً َوِعظَاماً أَءنَّا )  ١٠السجدة ( قٍ َجدِيٍد كما قال َوقَالُواْ إِذَا ُمّزقُْتْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفى َخلْ
الصافات ( إئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا ملدينون ) الصافات ( أَءنََّك لَِمَن الُْمَصّدِقَني )  ١٦الصافات ( لََمْبُعوثُونَ 

 ذلك فكذلك ههنا قال قَالَ َمن ُيحىِ  الِْعظَاَم َوِهىَ  إىل غري)  ٥٣الصافات ( إىل غري ذلك فكذلك ههنا قال )  ٥٣
  َرِميٌم على طريق االتسبعاد فبدأ أوالً بإبطال استبعادهم بقوله َوَنِسىَ  َخلْقَُه أي نسي أنا خلقناه من تراب

كتفينا بذلك ومن نطفة متشاهبة األجزاء مث جعلنا هلم من النواصي إىل األقدام أعضاء خمتلفة الصور والقوام وما ا
هبما استحقوا اإلكرام فإن كانوا ) ن ( حىت أودعناهم ما ليس من قبيل هذه األجرام وهو النطق والعقل لذي 

يقنعون مبجرد االستبعاد فهال يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قذرة مل تكن حمل احلياة أصالً ويستبعدون 
تبعادهم كان من جهة ما يف املعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا َمن إعادة النطق والعقل إىل حمل كانا فيه مث إن اس

ُيحىِ  الِْعظَاَم َوِهىَ  َرِميٌم اختاروا العظم للذكر ألنه أبعد عن احلياة لعدم اإلحساس فيه ووصفوه مبا يقوي جانب 
رة والعلم فقال َوضََرَب لََنا مَثَالً االستبعاد من البلى والتفتت واهللا تعاىل دفع استبعادهم من جهة ما يف املعيد من القد

أي جعل قدرتنا كقدرهتم ونسي خلقه العجيب وبدأه الغريب ومنهم من ذكر شبهة وإن كانت يف آخرها تعود إىل 
جمرد االستبعاد وهي على وجهني أحدمها أنه بعد العدم مل يبق شيئاً فكيف يصح على العدم احلكم بالوجود وأجاب 

  تعاىل عن هذه الشبهة بقوله
قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذى أَنَشأََها أَوَّلَ َمرَّةٍ  يعين كما خلق اإلنسان ومل يكن شيئاً مذكوراً كذلك يعيده وإن مل يبق شيئاً 

مذكوراً وثانيها أن من تفرقت أجزاؤه ف مشارق العامل ومغاربه وصار بعضه يف أبدان السباع وبعضه يف جدران 
ا هو أن إنساناً إذا أكل إنساناً وصار أجزاء املأكول يف أجزاء اآلكل فإن أعيد الرباع كيف جيمع وأبعد من هذ

فأجزاء املأول إما أن تعاد إىل بدن اآلكل فال يبقى للمأكول أجزاء ختلق منها أعضاؤه وإما أن تعاد إىل بدن املأكول 
م ووجهه هو أن يف اآلكل أجزاء منه فال يبقى لآلكل أجزاء فقال تعاىل يف إبطال هذه الشبهة دوهو بكل خلق علي

أصلية وأجزاء فضلية ويف املأكول كذلك فإذا أكل إنسان إنساناً صار األصلي من أجزاء املأكول فضلياً من أجزاء 
اآلكل واألجزاء األصلية لآلكل هي ما كان له قبل األكل ووجهه هو أن يف اآلكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية ويف 

إنسان إنساناً صار األصلي من أجزاء املأكول فضلياً من أجزاء اآلكل واألجزاء األصلية املأكول كذلك فإذا أكل 
لآلكل هي ما كان له قبل األكل َوُهَو بِكُلّ َخلْقٍ َعِليٌم يعلم األصلي من الفضلي فيجمع األجزاء األصلي لآلكل 

جيمع األجزاء املتفرقة يف البقاع وينفخ فيها روحه وجيمع األجزاء األصلية للمأكول وينفخ فيها روحه وكذلك 
  املبددة يف األصقاع حبكمته الشاملة وقدرته الكاملة

  مث إنه تعاىل عاد إىل تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم وعنادهم فقال تعاىل
  الَِّذى جََعلَ لَكُم مَِّن الشََّجرِ االٌّ ْخَضرِ َناراً فَإِذَآ أَنُتم مِّْنه ُتوِقُدونَ

ووجهه هو أن اإلنسان مشتمل على جسم حيس به وحياة سارية فيه وهي كحرارة جارية فيه فإن استبعدمت وجود 
حرارة وحياة فيه فال تستبعدوه فإن النار يف الشجر األخضر الذي يقطر منه املاء أعجب وأغرب وأنتم حتضرون 



من خلق أنفسكم فال تستبعدوه فإن  حيث من توقدون وإن استبعدمت خلق جسمه فخلق السموات واألرض أكرب
  ونَاهللا خلق السموات واألرض فبان لطف قوله تعاىل الَِّذى جََعلَ لَكُم ّمَن الشََّجرِ االْْخَضرِ نَاراً فَإِذَا أَنُتم ّمْنه ُتوِقُد

  َو الَْخلَّاقُ الَْعلِيُمأََولَْيَس الَِذى َخلََق السََّماواِت واألرض بِقَاِدرٍ َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم بَلَى َوُه
لى ذكر وقوله تعاىل أَوَلَْيَس الَِذى َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض بِقَاِدرٍ َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم قدم ذكر النار يف الشجر ع

ومل يقولوا )  ٧٨يس ( اخللق األكرب ألن استبعادهم كان بالصريح واقعاً على األحياء حيث قالوا َمن ُيحىِ  الِْعظَاَم 
  من جيمعها ويؤلفها والنار يف الشجر تناسب احلياة

وقوله تعاىل َبلَى َوُهَو الَْخلَّاُق إشارة إىل أنه يف القدرة كامل وقوله تعاىل الَْعِليُم إشارة إىل أن علمه شامل مث أكد بيانه 
  بقوله تعاىل

  ن فََيكُونُإِنََّمآ أَْمُرُه إِذَآ أََراَد شَْيئاً أَن َيقُولَ لَُه كُ
وهذا إظهار فساد متثيلهم وتشبيههم وضرب مثلهم حيث ضربوا هللا مثالً وقالوا ال يقدر أحد على مثل هذا قياساً 

للغائب على الشاهد فقال يف الشاهد اخللق يكون باآلالت البدنية واالنتقاالت املكانية وال يقع إال يف األزمنة املمتدة 
  ون املثل األدىن وله املثل األعلى من أن يدرك ويف اآلية مباحثواهللا خيلق بكن فيكون فكيف تضرب

البحث األول قالت املعتزلة هذه اآلية دالة على أن املعدوم شيء ألنه يقول ملا أراده كُْن فََيكُونُ فهو قبل القول له 
واب أن هذا بيان لعدم ختلف الشيء كن ال يكون وهو يف تلك احلالة شيء حيث قال إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أََرادَ َشْيئاً واجل

عن تعلق إرادته به فقوله إِذَا مفهوم احلني والوقت واآلية دالة على أن املراد شيء حني تعلق اإلرادة به وال داللة 
فيها على أنه شيء قبل ما إذا أراد وحينئذٍ ال يرد ما ذكروه ألن الشيء حني تعلق اإلرادة به شيء موجود ال يريده 

ويكون يف زمان آخر بل يكون يف زمان تعلق ازرادة فإذاً الشيء هو املوجود ال املعدوم ال يقال كيف يريد يف زمان 
املوجود وهو موجود فيكون ذلك إجياداً ملوجود نقول هذا اإلشكال من بال املعقوالت وجنيب عنه يف موضعه وإمنا 

م أنه يريد ما هو شيء إذا أراد وليس يف اآلية أنه غرضنا إبطال متسكهم باللفظ وقد ظهر أن املفهوم من هذا الكال
  إذا أراد ما كان شيئاً قبل تعلق اإلرادة

البحث الثاين قالت الكرامية هللا إرادة حمدثة بدليل قوله تعاىل إِذَا أَرَاَد ووجه داللته من أمرين أحدمها من حيث إنه 
حادث وثانيهما هو أنه تعاىل جعل إرادته متصلة بقوله جعل لإلرادة زماناً فإن إذا ظرف زمان وكل ما هو زماين فهو 

كُنَّ وقوله كُنَّ متصل بكون الشيء ووقوعه ألنه تعاىل قال َيكُونَ بفاء التعقيب لكن الكون حادث وما قبل احلادث 
ن متصل به حادث والفالسفة وافقوهم يف هذا اإلشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره وأمره متصل بالكو
ولكن إرادته قدمية فالكون قدمي فمكونات اهللا قدمية وجواب الضالني من التمسك باللفظ هو أن املفهوم من قوله 

إِذَا أَرَاَد من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالشي ألن قوله أََراَد فعل ماض وإذا دخلت كلمة إذا على املاضي جتعله 
أراد ويريد وعلم ويعلم جيوز أن يدخله احلدوث وإمنا نقول هللا تعاىل  يف معىن املستقبل وحنن نقول أن مفهوم قولنا

صفة قدمية هي اإلرادة وتلك الصفة إذا تعلقت بشيء نقول أراد ويريد وقبل التعلق ال نقول أراد وإمنا نقول له 
لنا فالن خياط يراد إرادة وهو هبا مريد ولنضرب مثاالً لألفهام الضعيفة ليزول ما يقع يف األوقام السخيفة فنقول قو

به أن له صنعة اخلياطة فلو مل يصح منا أن نقول إنه خاط ثوب زيد أو خييط ثوب زيد ال يلزم منه نفي صحة قولنا 
إنه خياط مبعىن أن له صنعة هبا يطلق عليه عند استعماله تلك الصنعة يف ثوب زيد يف زمان ماض خاط ثوبه وهبا 

يف ثوب زيد يف زمان مستقبل خييط ثوبه وهللا املثل األعلى فافهم أن اإلرادة  يطلق عليه عند استعماله تلك الصنعة
  أمر ثابت إن تعلقت بوجو شيء نقول أراد وجوده أي يريد وجوده وإذا علمت هذا فهو يف املعىن من



  كالم أهل السنة تعلق اإلرادة حادث وخرج مبا ذكرنا جواب الفريقني
ية كالم اهللا حرف وصوت وحادث ألن قوله كُنَّ كالم َوكُْن من حرفني البحث الثالث قالت املعتزلة والكرام

واحلرف من الصوت ويلزم من هذا أن كالمه من احلروف واألصوات وأما أنه حادث فلما تقدم من الوجهني 
أحدمها أنه زماين والثاين أنه متصل بالكون والكون حادث واجلواب يعلم مما ذكرنا وذلك ألن الكالم صفة إذا 

 تعلقت بشيء تقول قال ويقول فتعلق اخلطاب حادث والكالم قدمي فقوله تعاىل إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أََرادَ َشْيئاً أَن َيقُولَ لَُه
كُن فََيكُونُ فيه تعلق وإضافة ألن قوله تعاىل َيقُولُ لَُه بالالم لإلضافة صريح يف التعلق وحنن نقول إن قوله للشيء 

ع التعلق وإمنا القدمي قوله وكالمه ال مع التعلق وكل قدمي وحادث إذا نظرت إىل جمموعهما ال احلادث حادث ألنه م
جتدمها يف األزل وإمنا جتدمها مجيعاً فيما ال يزال فله معىن احلديث ولكن اإلطالق موهم فتفكر جداً وال تقل اجملموع 

ل حقق اإلشارة وجود العبارة وقل أحد طريف حادث من غري بيان مرادك فإن ذلك قد يفهم منه أن اجلميع حادث ب
اجملموع قدمي واآلخر حادث ومل يكن اآلخر معه يف األزل وأما قوله كُنَّ من احلروف نقول الكالم يطلق على معنيني 

أحدمها ما عند املتكلم والثاين ما عند السامع مث إن أحدمها يطلق عليه أنه هو اآلخر ومن هذا يظهر فوائد أما بيان 
ذكرناه فألن اإلنسان إذا قال لغريه عندي كالم أريد أن أقوله لك غداً مث إن السامع أتاه غداً وسأله عن الكالم  ما

لذي كان عنده أمس فيقول له إين أريد أن حتضر عندي اليوم فهذا الكالم أطلق عليه املتكلم أنه كان عندك أمس 
طلق عليه أن هذا الذي مسعت هو الذي كان عندي ومل يكن عند السامع مث حصل عند السامع حبرف وصوت وي

ويعلم كل عاقل أن الصوت مل يكن عند املتكلم أمس وال احلرف ألن الكالم الذي عنده جاز أن يذكره بالعريب 
فيكون له حروف وجاز أن يذكره بالفارسية فيكون له حروف أخر والكالم الذي عنده ووعد به واحد واحلروف 

عىن قوله هذا ما كان عندي هو أن هذا يؤيدي إليك ما كان عندي وهذا أيضاً جماز ألن الذي خمتلفة كثرية فإذاً م
عنده ما انتقل إليه وإمنا علم ذلك وحصل عنده به علم مستفاد من السمع أو البصر يف القراءة والكتابة أو ازشارة 

حيصل عند السامع حرف وصوت  إذا علمت هذا فالكالم الذي عند اهللا وصفة له ليس حبرف على ما بان والذي
حصل قائل وسامع فاعتربها من ) يقول له ( وأحدمها اآلخر ملا ذكرنا من املعىن وتوسع اإلطالق فإذا قال تعاىل 

جانب السامع لكون وجود الفعل من السامع لذلك القول فعرب عنه بالكاف والنون الذي حيدث عند السامع 
  وحيدث به املطلوب مث قال تعاىل

  َحانَ الَِّذى بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشىْ ٍء َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَفَُسْب
ملا تقررت الوحدانية واإلعادة وأنكروها وقالوا بأن غري اهللا آهلة قال تعاىل وتنزه عن الشريك الَِّذى بَِيِدِه َملَكُوتُ 

إلعادة ال تكون فقال دوإليه ترجعون كُلّ َشىْ ء وكل شيء ملكه فكيف يكون اململوك للمالك شريكاً وقالوا بأن ا
رداً عليهم يف األمرين وقد ذكرنا ما يتعلق بالنحو يف قوله سبحان أي سبحوا تسبيح الذي أو سبح من يف السموات 
واألرض تسبيح الذي رداً عليهم يف األمرين وقد ذكرنا ما يتعلق بالنحو يف قوله سبحان أي سبحوا تسبيح الذي أو 

ت واألرض تسبيح الذي فَسُْبَحانَ علم للتسبيح والتسبيح هو التنزيه وامللكوت مبالغة يف امللك سبح من يف السموا
  كالرمحوت والرهبوت وهو فعلول أو فعلوت فيه كالم ومن قال هو فعلول

  جعلوه ملحقاً به
فيه إن ذلك ألن وقال الغزايل ) إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث إن النيب 

اإلميان صحته باالعتراف باحلشر واحلشر مقرر يف هذه السورة بأبلغ وجه فجعله قلب القرآن لذلك واستحسنه 
  فخر الدين الرازي رمحه اهللا تعاىل مسعته يترحم عليه بسبب هذا الكالم



ابتداؤها بيان الرسالة بقوله إِنَّكَ وميكن أن يقال بأن هذه السورة ليس فيها إال تقرير ألصول الثالثة بأقوى الرباهني ف
وما أخره عنها بقوله لُِتنِذَر قَْوماً )  ٢يس ( ودليلها ما قدمه عليها بقوله َوالْقُْرءاِن الَْحكِيمِ )  ٣يس ( لَِمَن الُْمْرَسِلَني 

َشىْ ء إشارة إىل التوحيد وقوله  وانتهاؤها بيان الوحدانية واحلشر بقوله فَسُْبَحانَ الَِّذى بَِيِدِه َملَكُوُت كُلّ)  ٦يس ( 
َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ إشارة إىل احلشر وليس يف هذه السورة إال هذه األصول الثالثة ودالئله وثوابه ومن حصل من 

القرآن هذا القدر فقدحصل نصيب قلبه وهو التصديق الذي باجلنان وأما وظيفة اللسان اليت هي القول فكما يف 
ويف قوله تعاىل َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً )  ٧٠األحزاب ( اً يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه َوقُولُواْ قَْوالً َسدِيداً قوله تعاىل َوجِيه

صَْعُد َوإِلَْيِه َي)  ٢٦الفتح ( َوأَلْزََمُهْم كَِلَمةَ  التَّقَْوى )  ٢٧إبراهيم ( وقوله تعاىل بِالْقَْولِ الثَّابِِت )  ٣٣فصلت ( 
إىل غري هذه مما يف غري هذه السورة ووظيفة األركان وهو العمل كما يف قوله تعاىل َوإِذْ )  ١٠فاطر ( الْكَِلُم الطَّّيُب 

وقوله )  ٣٣ ٣٢اإلسراء ( وقوله تعاىل َوالَ َتقَْرُبواْ َبطََن َوالَ َتقُْتلُواْ النَّفَْس )  ١١٠البقرة ( أََخذَْنا ِميثَاقَ َبنِى 
وأيضاً مما يف غري هذه السورة فلما مل يكن فيها إال أعمال القلب ال غري مساها قلباً )  ٥١املؤمنون ( ْعَملُواْ َصاِلحاً َوا

ندب إىل تلقني يس ملن دنا منه املوت وقراءهتا عند رأسه ألن ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهلذا ورد يف األخبار أن النيب 
القوة واألعضاء الظاهرة ساقطة البنية لكن القلب يكون قد أقبل على اهللا يف ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف 

ورجع عن كل ما سواه فيقرأ عند رأسه ما يزاد به قوة قلبه ويشتد تصديقه باألصول الثالثة وهي شفاء له وأشرار 
رناه ظن النقطع به ونرجو ال يعلمها إال اهللا وروله وما ذك) صلى اهللا عليه وسلم ( كالم اهللا تعاىل وكالم رسول اهللا 
  اهللا أن يرمحنا وهو أرحم الرامحني

  سورة الصافات

  مائه واثنتان ومثانون آية مكية
َما َبيَْنُهَما َوَربُّ َوالصَّافَّاتِ َصفَّا فَالَزاجِرَاِت َزْجراً فَالتَّالَِياِت ِذكْراً إِنَّ إِلََهكُْم لََواِحٌد رَّبُّ السََّماوَاِت واألرض َو

  ارِقِالَْمَش
  ويف اآلية مسائل

اتِ املسألة األوىل قرأ أبو عمرو ومحزة وَالصَّافَّاِت َصفَّا بإدغام التاء فيما يليه وكذلك يف قوله فَالزجِراتِ َزجْراً فَالتَّاِلَي
من طرف ِذكْراً والباقون باإلظهار وقال الواحدي رمحه اهللا إدغام التاء يف الصاد حسن ملقاربة احلرفني أال ترى أهنما 

اللسان وأصول الثنايا يسمعان يف اهلمس والمدغم فيه يزيد على املدغم باإلطباق والصفري وإدغام األنقص يف األزيد 
حسن وال جيوز أن يدغم األزيد صوتاً يف األنقص وأيضاً إدغام التاء يف الزاي يف قوله فَالزجِراتِ َزجْراً حسن ألن 

ادة صفري كما كان يف الصاد وأيضاً حسن إدغام التاء يف الذي يف قوله التاء مهموسة والزاي جمهورة وفيها زي
فَالتَّاِلَياِت ذِكْراً التفاقهما يف أهنما من طرف اللسان وأصول الثنايا وأما من قرأ بازظهار وترك اإلدغام فذلك 

  الختالف املخارج واهللا أعلم
هبا حيتمل أن يتكون صفات ثالثة ملوصوف واحد وحيتمل أن املسألة الثانية يف هذه األشياء الثالثة املذكورة املقسم 

تكون أشياء ثالثة متباينة أما على التقدير األول ففيه وجوه األول أهنا صفات املالئكة وتقديره أن املالئكة يقفون 
وقيل )  ١٦٥الصافات (  صفوفاً إما يف السموات ألداء العبادات كما أخرب اهللا عنهم أهنم قالوا وَإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ

إهنم يصفون أجنحتهم يف اهلواء يقفون منتظرين وصول أمر اهللا إليهم وحيتمل أيضاً أن يقال معىن كوهنم صفوفاً أن 
لكل واحد منهم مرتبة معينة ودرجة معينة يف الشرف والفضيلة أو يف الذات والعلية وتلك الدرجة املرتبة باقية غري 



  فمتغرية وذلك يشبه الصفو
  وأما قوله فَالزجِراِت َزْجراً فقال الليث يقال زجرت البعري فأنا أجزره زجراً إذا حثثته ليمضي

وزجرت فالناً عن سوء فانزجر أي هنيته فانتهى فعلى هذا الزجر للبعري كاحلث وازنسان كالنهي إذا عرفت هذا 
كة الذي وكلوا بالسحاب يزوجروهنا مبعىن فنقول يف وصف املالئكة بالزجر وجوه األول قال ابن عباس يريد املالئ

أهنم يأتون هبا من موضع إىل موضع الثاين املراد منه أن املالئكة هلم تأثريات يف قلوب بين آدم على سبيل اإلهلامات 
فهم يزجروهنم عن املعاصي زجراً الثالث لعل املالئكة أيضاً يزجرون الشياطني عن التعرض لبين آدم بالشر واإليذاء 

ول قد ثبت يف العلوم العقلية أن املوجودات على ثالثة أقسام مؤثر ال يقبل األثر وهو اهللا سبحانه وتعاىل وهو وأق
أشرف املوجودات ومتأثر ال يؤثر وهم عامل األجسام وهو أخس املوجودات وموجود يؤثر يف شيء ويتأثر عن شيء 

اء اهللا مث إهنا تؤثر يف عامل األجسام واعلم أن اجلهة اليت آخر وهو عامل األرواح وذلك ألهنا تقبل األثر عن عامل كربي
باعتبارها تقبل األثر من عامل كربياء اهللا غري اجلهة اليت باعتبارها تستويل على عامل األجسام وتقدر على التصرف فيها 

يف عامل األجسام إذا عرفت هذا  وقوله فَالتَّاِلَياِت ِذكْراً إشارة إىل األشرف من اجلهة اليت باعتبارها تقوى على التأثري
فقوله َوالصَّافَّاتِ َصفَّا إشارة إىل وقوفها صفاً صفاً يف مقام العبودية والطاعة باخلشوع واخلضوع وهي اجلهة اليت 

باعتبارها تقبل تلك اجلواهر القدسية أصناف األنوار اإلهلية والكماالت الصمدية وقوله تعاىل فَالزجِراِت َزجْراً إشارة 
 تأثري اجلواهر امللكية يف تنوير األرواح القدسية البشرية وإخراجها من القوة إىل الفعل وذلك ملا ثبت أن هذه إىل

األرواح النطقية البشرية بالنسبة إىل أرواح املالئكة كالقطرة بالنسبة إىل البحر وكالشعلة بالنسبة إىل الشمس وأن 
ئكة كالقطرة بالنسبة إىل البحر وكالشعلة بالنسبة إىل الشمس وأن هذه هذه األرواح البشرية بالنسبة إىل أرواح املال

األرواح البشرية إمنا تنتقل من القول إىل الفعل يف املعارف اإلهلية والكماالت الروحانية بتأثريات جواهر املالئكة 
وقوله َنَزلَ بِهِ الرُّوُح االْمُِني )  ٢النحل ( آء ِمْن ِعَباِدِه ونظريه قوله تعاىل ُيَنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمن َيَش

إذا عرفت هذا فنقول يف هذه )  ٥املرسالت ( وقوله تعاىل فَالُْملِْقَياِت ِذكْراً )  ١٩٣ ١٩٢الشعراء ( َعلَى قَلْبَِك 
تام واملراد بكونه تاماً أن حتصل اآلية دقيقة أخرى وهي أن الكمال املطلق للشيء إمنا حيصل إذا كان تاماً وفوق ال

مجيع الكماالت الالئقة به حصوالً بالفعل واملراد بكونه فوق التام أن تفيض منه أصناف الكماالت والسعادات على 
غريه ومن املعلوم أن كونه كامالً يف ذاته مقدم على كونه مكمالً لغريه إذا عرفت هذا فقوله وَالصَّافَّاتِ َصفَّا إشارة 

تكمال جواهر املالئكة يف ذواهتا وقت وقوفها يف مواقف العبودية وصفوف اخلدمة والطاعة وقوله تعاىل إىل اس
فَالزجِراتِ َزجْراً إشارة إىل كيفية تأثرياهتا يف إزالة ما ال ينبغي عن جواهر األرواح البشرية وقوله تعاىل فَالتَّاِلَياتِ 

اجلاليا القدسية واألنوار اإلهلية على األرواح الناطقة البشرية فهذه مناسبات ِذكْراً إشارة إىل كيفية تأثرياهتا يف إفاضة 
عقلية واعتبارات حقيقية تنطبق عليها هذه األلفاظ الثالثة قال أبو مسلم األصفهاين ال جيوز محل هذه األلفاظ على 

األول أن الصافات مجع اجلمع  املالئكة ألهنا مشعرة بالتأنيث واملالئكة مربءون عن هذه الصفة واجلواب من وجهني
فإنه يقال مجاعة صافة مث جيمع على صافات والثاين أهنم مربءون عن التأنيث املعنوي أما التأنيث يف اللفظ فال وكيف 

وهم يسمون باملالئكة مع أن عالمة التأنيث حاصلة يف هذا الوجه الثاين أن حتمل هذه الصافات على النفوس 
املقبلة على عبودية اهللا تعاىل الذين هم مالئكة األرض وبيانه من وجهني األول أن قوله  البشرية الطاهرة املقدسة

  تعاىل َوالصَّافَّاِت َصفَّا املراد الصفوف الصحالة عند أداء الصلوات باجلماعة



ة يزجرون وقوله فَالزجِراتِ َزجْراً إشارة إىل قراءة أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم كأهنم بسبب قراءة هذه الكلم
الشياطني عن إلقاء الوساوس يف قلوهبم يف أثناء الصالة وقوله فَالتَّالَِياِت ِذكْراً إشارة إىل قراءة القرآن يف الصالة 

صلى ( وقيل فَالزجِراِت َزْجراً إشارة إىل رفع الصوت بالقراءة كأنه يزجر الشيطان بواسطة رفع الصوت روى أنه 
أصحابه يف الليايل فسمع أبا بكر يقرأ بصوت منخفض ومسع عمر يقرأ بصوت  طاف على بيوت) اهللا عليه وسلم 

رفيع فسأل أبا بكر مل تقرأ هكذا فقال املعبود مسيع عليم وسأل عمر مل تقرأ هكذا فقال أوقظ الوسنان وأطرد 
اِت َصفَّا الصفوف الشيطان الوجه الثاين يف تفسري هذه األلفاظ الثالث يف هذه اآلية أن املراد من قوله َوالصَّافَّ

احلاصلة من العلماء احملقني الذين يدعون إىل دين اهللا تعاىل واملراد من قوله فَالزجِراِت َزْجراً اشتغاهلم بالزجر عن 
الشبهات والشهوات واملراد من قوله تعاىل فَالتَّالَِياِت ِذكْراً اشتغاهلم بالدعوة إىل دين اهللا والترغيب يف العمل بشرائع 

الوجه الثالث يف تفسري هذه األلفاظ الثالثة أن حنملها على أحوال الغزاة واجملاهدين يف سبيل اهللا فقوله اهللا 
وأما )  ٤الصف ( َوالصَّافَّاتِ َصفَّا املراد منه صفوف القتال لقوله تعاىل إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفى َسبِيِلِه َصفّاً 

فاملراد ) التاليات ذكراً ( فالزجرة والصيحة سواء واملراد منه رفع الصوت بزجر اخليل وأما  )الزاجرات زجراً ( 
اشتغال الغزاة وقت شروعهم يف حماربة العدو بقراءة القرآن وذكر اهللا تعاىل بالتهليل والتقديس الوجه الرابع يف 

املراد آيات القرآن فإهنا أنواع ) لصافات صفاً وا( تفسري هذه األلفاظ الثالثة أن جنعلها صفات آليات القرآن فقوله 
خمتلفة بعضها يف دالئل التوحيد وبعضها يف دالئل العلم والقدرة واحلكمة وبعضها يف دالئ النبوة وبعضها يف دالئل 

 وال املعاد وبعضها يف بيان التكاليف واألحكام وبعضها يف تعليم األخالق الفاضلة وهذه اآليات مرتبة ترتيباً ال يتغري
يتبدل فهذه اآليات تشبه أشخاصاً واقفني يف صفوف معينة قولوه فَالزجِراِت َزْجراً املراد منه اآليات الزاجرة عن 
األفعال املنكرة وقوله فَالتَّاِليَاِت ِذكْراً املراد منه اآليات الدالة على وجوب اإلقدام على أعمال الرب واخلري وصف 

( ما يقال شعر شاعر وكالم قائل قال تعاىل إِنَّ َهاذَا الْقُرْءانَ يِْهِدى ِللَِّتى ِهىَ  أَقَْوُم  اآليات بكوهنا تالية على قانون
قيل احلكيم مبعىن احلاكم فهذه مجلة الوجوه احملتملة على )  ٢ ١يس ( وقال يس َوالْقُْرءاِن الَْحكِيمِ )  ٩اإلسراء 

وأما االحتمال الثاين وهو أن يكون املراد هبذه الثالثة أشياء  تقدير أن جتعل هذه األلفاظ الثالثة صفات لشيء واحد
كل ما ) والزاجرات ) (  ٤١النور ( متغايرة فقيل الرماد بقوله وَالصَّافَّاِت َصفَّا الطري من قوله تعاىل وَالطَّْيرُ َصافَّاٍت 

هو أن خملوقات اهللا إما جسمانية كل ما يتلى من كتاب اهللا وأقول فيه وجه آخر و) والتايل ( زجر عن معاصي اهللا 
وإما روحانية أما اجلسمانية فإهنا مرتبة على طبقات ودرجات ال تتغري ألبتة فاألرض وسط العامل وهي حمفوفة بكرة 

املاء واملاء حمفوف باهلواء واهلواء حمفوف بالنار مث هذه اوربعة حمفوفة بكرات األفالك إىل آخر العامل اجلسماين فهذه 
كأهنا صفوف واقفة على عتبة جالل اهللا تعاىل وأما اجلواهر الروحانية فهي على اختالف درجاهتا وتباين األجسام 

صفاهتا مشتركة يف صفتني أحدمها التأثري يف عامل األجسام بالتحريك والتصريف وإليه اإلشارة بقوله فَالزجِراِت َزجْراً 
  ك والثاينفإنا قد بينا أن املراد من هذا الزجر السوق والتحري

اإلدراك واملعرفة واالستغارق يف معرفة اهللا تعاىل والثناء عليه وإليه اإلشارة بقوله تعاىل فَالتَّاِليَاِت ِذكْراً وملا كان 
اجلسم أدىن منزلة من األرواح املستقلة فالتصرف يف اجلسمانيات أدون منزلة من األرواح املستغرقة يف معرفة جالل 

ال جرم بدأ يف املرتبة األوىل )  ١٩األنبياء ( ح اهللا كما قال َوَمْن ِعْنَدُه الَ َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه اهللا املقبلة على تسبي
بذكر األجسام فقال وَالصَّافَّاتِ َصفَّا مث ذكر يف املرتبة الثانية األرواح املدبرة ألجسام هذا العامل مث ذكر يف هذه 

وهي األرواح املقدسة املتوجهة بكليتها إىل معرفة جالل اهللا واالستغراق يف الثناء عليه املرتبة الثالثة أعلى الدرجات 
  فهذه احتماالت خطرت بالبال والعامل بأسرار كالم اهللا تعاىل ليس إال اهللا



ه املسألة الثالثة للناس يف هذا املوضع قوالن األول قول من يقول املقسم به ههنا خالق هذه األشياء ال أعيان هذ
هنى عن احللف بغري اهللا فكيف يليق حبكمة اهللا أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( األشياء واحتجوا عليه بوجوه األول أنه 

حيلف بغري اهللا والثاين أن احللف بالشيء يف مثل هذا املوضع تعظيم عظيم للمحلوف به ومثل هذا التعظيم َوالسََّماء 
والقول الثاين قول من يقول إن القسم واقع )  ٧ ٥الشمس ( ا َونَفْسٍ َوَما سَوَّاَها َوَما َبَناَها وَاالْْرضِ َوَما طََحاَه

بأعيان هذه األشياء واحتجوا عليه بوجوه األول أن القسم وقع هبذه األشياء حبسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خالل 
السماء مث عطف عليه القسم بالباين للسماء فلو الدليل والثاين أنه تعاىل قال َوالسََّماء َوَما َبَناَها فعلق لفظ القسم ب

كان املراد من القسم بالسماء القسم مبن بىن السماء لزم التكرار يف موضع واحد وأنه ال جيوز الثالث أنه ال يبعد أن 
ه تكون احلكمة يف قسم من اهللا تعاىل هبذه األشياء التنبيه على شرف ذواهتا وكمال حقائقها ال سيما إذا محلنا هذ

األلفاظ على املالئكة فإنه تكون احلكمة يف القسم هبا التنبيه على جاللة درجاهتا وكمال مراتبها واهللا أعلم فإن قيل 
ذكر احللف يف هذا املوضع غري الئق وبيانه من وجوه األول أن املقصود من هذا القسم إما إثبات هذا املطلوب عند 

من مقر به سواء حصل احللف أو مل حيصل فهذا احللف عدمي الفائدة على املؤمن أوعند الكافر واألول باطل ألن املؤ
كل التقديرات الثاين أنه تعاىل حلف يف أول هذه السورة على أن اإلله واحد وحلف يف أول سورة والذاريات على 

وإثبات هذه )  ٦ ١الذاريات ( يَن لََواِقٌع أن القيامة حق فقال وَالذرِيَاِت ذَرْواً إىل قوله إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق َوإِنَّ الّد
املطالب العالية الشريفة على املخالفني من الدهرية وأمثاهلم باحللف واليمني ال يليق بالعقالء واجلواء من وجوه األول 

يبعد  أنه تعاىل قرر التوحيد وصحة البعث والقيامة يف سائر السور بالدالئل اليقينية فلما تقدم ذكر تلك الدالئل مل
تقريرها فذكر القسم تأكيداً ملا تقدم ال سيما والقرآن إمنا أنزل بلغة العرب وإثبات املطالب باحللف واليمني طريقة 
مألوفة عند العرب والوجه الثاين يف اجلواب أنه تعاىل ملا أقسم هبذه األشياء على صحة قوله تعاىل إِنَّ إِلََهكُمْ لَوَاِحدٌ 

ل اليقيين يف كون اإلله واحداً وهو قوله تعاىل َرّب السََّماوَاِت وَاالْْرَض َوَما َبيَْنُهَما َوَربُّ ذكر عقيبه ما هو كالدلي
أن انتظام أحوال )  ٢٢األنبياء ( الَْمشَارِقِ وذلك ألنه تعاىل بني يف قوله لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا 

اإلله واحد ففهنا ملا قال إِنَّ إِلََهكُْم لََواِحٌد أردفه بقوله َرّب السََّماَواِت وَاالْْرَض َومَا السموات واألرض يدل على أن 
َبْيَنُهَما َوَربُّ الَْمشَارِقِ كأنه قيل قد بينا أن النظر يف انتظام هذا العامل دل على كون اإلله واحداً فتأملوا يف ذلك 

  الثالث يف اجلواب أن املقصود من هذا الدليل ليحصل لكم العلم بالتوحيد الوجه

الكالم الرد على عبدة األصنام يف قوهلم بأهنا آهلة فكأنه قيل هذا املذهب قد بلغ يف السقوط والركاكة إىل حيث 
  يكفي يف إبطاله مثل هذه احلجة واهللا أعلم

احلكيم وعلى كونه واحداً منزهاً املسألة الرابعة أما داللة أحوال السموات واألرض على وجود اإلله القادر العامل 
عن الشريك فقد سبق تقريرها يف هذا الكتاب مراراً وأطواراً وأما قوله تعاىل َوَربُّ الَْمشَارِقِ فيحتمل أن يكون 

املراد مشارق الشمس قال السدي املشارق ثالمثائة وستون مشرقاً وكذلك املغارب فإنه تطلع الشمس كل يوم من 
يف مغرب وحيتمل أن يكون املراد مشارق الكواكب ألن لكل كوكب مشرقاً ومغرباً فإن مشرق وتغرب كل يوم 

والثاين )  ٨١النحل ( فيل مل أكتفي بذكر املشارق قلنا لوجهني األول نه اكتفى بذكر املشارق كقوله َتقِيكُمُ الَْحرَّ 
اً على كثرة إحسان اهللا تعاىل على أن الشرق أوقى حاالً من الغروب وأكثر نفعاً من الغروب فذكر الشرق تنبيه

  ) ٢٥٨لبقرة ( عباده وهلذه الدقيقة استدل إبراهيم عليه السالم باملشرق فقال فَإِنَّ اللََّه يَأِْتى بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمْشرِقِ 
تعاىل خالقاً ألعمال  املسألة اخلامسة احتج األصحاب بقوله تعاىل َرّب السََّماَواِت وَاالْْرَض َوَما بَْيَنُهَما على كونه

العباد قالوا ألن أعمال العباد موجود فيما بني السموات واألرض وهذه اآلية دالة على أن كل ما حصل بني 



السموات واألرض فاهللا ربه ومالكه فهذا يدل على أن فعل العبد حصل خبلق اهللا وإن قالوا األعراض ال يصح 
ذا الوصف إمنا يليق مبا يكون حاصالً يف حيز وجهة واألعراض وصفها بأهنا حصلت بني السموات واألرض ألن ه

ليست كذلك قلنا إهنا ملا كانت حاصلة يف األجسام احلاصلة بني السموات واألرض فهي أيضاً حاصلة بني السماء 
  واألرض مث قال تعاىل

لِّ َشيْطَاٍن مَّارٍِد الَّ َيسَّمَُّعونَ إِلَى الَْمإلِ االٌّ ْعلَى َويُقْذَفُونَ ِمن كُلِّ إِنَّا َزيَّنَّا السََّمآَء الدُّْنَيا بِزِيَنةٍ  الْكََواِكبِ َوِحفْظاً مِّن كُ
  َجانِبٍ ُدُحوراً َولَُهْم َعذاٌب وَاِصٌب إِالَّ َمْن َخِطَف الَْخطْفَةَ  فَأَْتَبَعُه ِشَهابٌ ثَاِقٌب

  يف اآلية مسائل
ة الكواكب باجلر وهو قراءة مسروق بن األجدع قال الفراء املسألة األوىل قرأ محزة وحفص عن عاصم زينة منون
فرد نكرة على معرفة وقال الزجاج )  ١٦ ١٥العلق ( وهو رد معرفة على نكرة كما قال بِالنَّاِصَيةِ  َناِصَيةٍ  

الكواكب بدل من الزينة ألهنا هي كما تقول مررت بأيب عبد اهللا زيد وقرأ عاصم بالتنوين يف الزين ونصب 
واكب قال الفراء يريد زينا الكواكب وقال الزجاج جيوز أن تكون الكواكب يف النصف بدالً من قوله بزينة ألن الك

  باجلر على اإلضافة) بزينة الكواكب ( بزينة يف موضع نصب وقرأ الباقون 
ل الزينة والثانية احلفظ من املسألة الثانية بني تعاىل أنه زين السماء الدنيا وبني أنه إمنا زينها ملنفعتني إحدامها حتصي

  الشيطان املارد فوجب أن حنقق الكالم يف هذه املطالب الثاالثة أما األول

وهو تزيني السماء الدنيا هبذه الكواكب فلقائل أن يقول إنه ثبت يف علم اهليئة أن هذه الثوابت مركوزة يف الكرة 
ة بسماء الدنيا فكيف يصح قوله إِنَّا زَيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا الثامنة وأن السيارات الستة مركوزة يف الكرات الست احمليط

بِزِيَنةٍ  الْكَواِكبِ واجلواب أن الناس الساكنني على سطح كرة األرض إذا نظروا إىل السماء فإهنم يشاهدوهنا مزينة 
أن هذه الكواكب مركوزة يف  هبذه الكواكب وعلى أنا قد بينا يف علم اهليئة أن الفالسفة مل يتم هلم دليل يف بيان
يف تفسري قوله تعاىل )  ١امللك ( الفلك الثامن ولعلنا شرحنا هذا الكالم يف تفسري سورة َتبَاَرَك الَِّذى بَِيِدِه الُْملُْك 

السماء الدنيا  وأما املطلوب ال ثاين وهو كون هذه الكواكب زينة)  ٥امللك ( َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح 
  ففيه حبثان

البحث األول أن الزينة مصدر كالنسبة واسم ملا يزن به كالليقة اسم ملا تالق به الدواة قال صاحب الكشاف وقوله 
بِزِيَنةٍ  الْكَواِكبِ حيتملهما فإن أردت املصدر فعلى إضافته إىل الفاعل أي بأن زينتها الكواكب أو على إضافته إىل 

زان اهللا الكواكب وحسنها ألنا إمنا زينت السماء حبسنها يف أنفسها وإن أردت االسم فلإلضافة املفعول أي بأن 
  وجهان أن تقع الكواكب بياناً للزينة ألن الزينة قد حتصل بالكواكب وبغريها وأن يراد ما زينت به الكواكب

والضوء أحسن الصفات وأكملها  البحث الثاين يف بيان كيفية كون الكواكب زينة للسماء وجوه األول أن النور
فإن حتصل هذه الكواكب املشرقة املضيئة يف سطح الفلك ال جرم بقي الضوء والنور يف جرم الفلك بسبب حصول 
هذه الكواكب فيها قال ابن عباس بِزِيَنةٍ  الْكَواِكبِ أي بضوء الكواكب الوجه الثاين جيوز أن يراد أشكاهلا املتناسبة 

زاء وبنات نعش والثريا وغريها الوجه الثالث جيوز أن يكون املراد هبذه الزينة كيفية طلوعها املختلفة كشكل اجلو
وغروهبا الوجه الرابع أن اإلنسان إذا نظر يف الليلة الظلماء إىل سطح الفلك ورأى هذه اجلواهر الزواهر مشرقة 

ا يف التركيب واجلوهر وكل ذلك يفيد المعة متأللئة على ذلك السطح األزرق فال شك أهنا أحسن األشياء وأكمله
  كون هذه الكواكب زينة وأما املطلوب الثالث وهو قوله َوِحفْظاً ّمن كُلّ َشيْطَاٍن مَّارٍِد ففيه حبثان

البحث األول فيما يتعلق باللغة فقوله َوِحفْظاً أي وحظناها قال املربد إذا ذكرت فعالً مث عطفت عليه مصدر فعل 



نه قد دل على فعله مثل قولك أفعل وكرامة ألنه ملا قال أفعل علم أن األمساء ال تعطف على آخر نصبت املصدر أل
األفعال فكان املعىن أفعل ذلك وأكرمك كرامة قال ابن عباس يريد حفظ السماء بالكواكب و ّمن كُلّ َشْيطَاٍن مَّارٍِد 

ومنه )  ٤٤النمل ( السة ومنه قوله َصْرٌح مَُّمرٌَّد يريد الذي مترد على اهللا قيل إنه الذي ال يتمكن منه وأصله من امل
  ) ١٠١التوبة ( األمرد وذكرنا تفسري املارد عند قوله مََرُدواْ َعلَى الّنفَاقِ 

البحث الثاين فيما يتعلق باملباحث العقلية يف هذا املوضع فنقول االستقصاء فيه مذكور يف قوله تعاىل َولَقَدْ َزيَّنَّا 
قال املفسرون الشياطني كانوا يصعدون إىل قرب )  ٥امللك ( ْنَيا بَِمصَابِيَح َوَجَعلَْناَها ُرُجوماً لّلشََّياِطنيِ السََّماء الدُّ

السماء فرمبا مسعوا كالم املالئكة وعرفوا به ما سيكون من الغيوب وكانوا خيربوهنم به ويومهوهنم أهنم يعلمون الغيب 
  رب السماء هبذه الشهب فإنه تعاىل يرميهم هبا فيحرقهم هبا وبقي ههنا سؤاالتفمنعهم اهللا تعاىل من الصعود إىل ق

السؤال األول هذه الشهب هل هي من الكواكب اليت زين اهللا السماء هبا أم ال واألول باطل ألن هذه الشهب 
اكب تبطل وتضمحل فلو كانت هذه الشهب تلك الكواكب احلقيقية لوجب أن يظهر نقصان كثري من أعداد كو

السماء ومعلوم أن هذا املعىن مل يوجد ألبتة فإن أعداد كواكب السماء باقية يف حالة واحدة من غري تغري ألبتة وأيضاً 
فجعلها رجوماً للشياطني مما يوجب وقوع النقصان يف زينة السماء فكأن اجلمع بني هذين املقصودين كاملتناقض وأما 

جنس آخر غري الكواكب املركوزة يف الفلك فهذا أيضاً مشكل ألنه  القسم الثاين وهو أن يقال إن هذه الشهب
َولَقَْد زَيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح َوَجَعلَْناَها ُرُجوماً )  ١امللك ( تعاىل قال يف سورة َتَباَرَك الَِّذى بَِيِدهِ الُْملُْك 

اَها عائد إىل املصابيح فوجب أن تكون تلكاملصابيح هي الرجوع فالضمري يف قوله َوَجَعلَْن)  ٥امللك ( لّلشََّياِطنيِ 
بأعياهنا من غري تفاوت واجلواب أن هذه الشهب غري تلك الثواقب الباقية وأما قوله تعاىل َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا 

ري حيصل يف اجلو العايل فهو مصابيح ألهل األرض إال فنقول كل ن)  ٥امللك ( بَِمصَابِيَح َوَجَعلَْناَها ُرُجوماً لّلشََّياِطنيِ 
أن تلك املصابيح منها باقية على وجه الدهر آمنة من التغري والفساد ومنها ما ال يكون كذلك وهي هذه الشهب 

  اليت حيدثها اهللا تعاىل وجيعلها رجوماً للشياطني وهبذا التقدير فقد زال اإلشكال واهللا أعلم
وز أن تذهب الشياطني إىل حيث يعلمون بالتجويز أن الشهب حترقهم وال يصلون إىل السؤال الثاين كيف جي

مقصودهم ألبتة وهل ميكن أن يصدر مثل هذا الفعل عن عاقل فكيف من الشياطني الذين هلم مزبة يف معرفة احليل 
عون من املصري إىل مواضع الدقيقة واجلواب أن حصول هذه احلالة ليس له موضع معني وإال مل يذهبوا إليه وإمنا مين

املالئكة ومواضعها خمتلفة فرمبا صاروا إىل موضع تصيبهم فيه الشهب ورمبا صاروا إىل غريه وال يصادفون املالئكة 
فال تصيبهم الشهب فلما هلكوا يف بعض األوقات وسلموا يف بعض األوقات جاز أن يصريوا إىل مواضع يغلب على 

ها كما جيوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه يف موضع يغلب على ظنه حصول ظنوهنم أنه ال تصيبهم الشهب في
النجاة هذا ما ذكره أبو علي اجلبائي من اجلواب عن هذا السؤال يف تفسريه ولقائل أن يقول إهنم إذا صعدوا فإما 

إن وصلوا إىل غري أن يصلوا إىل مواضع املالئكة أو إىل غري تلك املواضع فإن وصلوا إىل مواضع املالئكة احتلقوا و
مواضع املالئكة مل يفوزوا مبقصودهم أصالً فعلى كال التقديرين املقصود غري حاصل إذا حصلت هذه التجربة وثبت 
باالستقراء أن الفوز باملقصود حمال وجب أن ميتنعوا عن هذا العمل وأن ال يقدموا عليه أصالً خبالف حال املسافرين 

مة والفوز باملقصود أما ههنا فالشيطان الذي يسلم من االحتراق إمنا يسلم إذا مل يف البحر فإن الغالب عليهم السال
يصل إىل مواضع املالئكة وإذا مل يصل إىل تلك املواضع مل يفز باملقصود فوجب أن ال يعود إىل هذا العمل ألبتة 

ب كوهنا نادرة بني الشياطني واهللا واألقرب يف اجلواب أن نقول هذه الوقعة إمنا تتفق يف الندرة فلعلها ال تشتهر بسب
  أعلم



صلى اهللا عليه ( السؤال الثالث قالوا دلت التواريخ املتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصالً قبل جميء النيب 
بزمان طويل ذكروا ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( فءن احلكماء الذين كانوا موجودين قبل جميء النيب ) وسلم 

امتنع محله على ) صلى اهللا عليه وسلم ( وثه إذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل جميء النيب وتكلموا يف سبب حد
صلى اهللا ( أجاب القاضي بأن األقرب أن هذه احلالة كانت موجودة قبل النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( جميء النيب 
  بب الكثرة معجزةفصارت بس) صلى اهللا عليه وسلم ( لكنها كثرت يف زمان النيب ) عليه وسلم 

وقال َوالْجَآنَّ )  ١٢األعراف ( السؤال الرابع الشيطان خملوق من النار قال تعاىل حكاية عن إبليس َخلَقْتَنِي ِمن نَّارٍ 
وهلذا السبب يقدر على الصعود إىل السموات وإذا كان كذلك )  ٢٧احلجر ( َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ السَُّمومِ 

حراق النار بالنار واجلواب حيتمل أن الشياطني وإن كانوا من النريان إال أهنا نريان ضعيفة فإن وصلت فكيف يعقل إ
نريان الشهب إليهم وتلك النريان أقوى حاالً منهم ال جرم صار األقوى مبطالً لألضف أال ترى أن السراج 

  الضعيف إذا رجع يف النار القوية فإنه ينطفىء فكذلك ههنا
مس أن مقر املالئكة هو السطح األعلى من الفلك والشياطني ال ميكنهم الوصول إال إىل األقرب من السؤال اخلا

السطح األسفل من الفلك فيبقى جرم الفلك مانعاً من وصول الشياطني إىل القرب من املالئكة ولعل الفلك عظيم 
ملالئكة فإن قلتم إن اهللا تعاىل يقوي مسع املقدار دفع حصول هذا املانع العظيم كيف يعقل أن تسمع الشياطني كالم ا

الشيطان حىت يسمع كالم املالئكة فنقول فعلى هذا التقدير إذا كان اهللا تعاىل يقوي مسع الشيطان حىت يسمع كالم 
املالئكة وجب أن ال ينفي مسع الشيطان وإن كان ال يريد منع الشيطان من العمل فما الفائدة يف رميه بالرجوم 

بنا أن أفعال اهللا تعاىل غري مللة فيفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد وال اعتراض ألحد عليه يف شيء من فاجلواب مذه
أفعاله فهذا ما يتعلق مبباحث هذا الباب وإذا أضيف ما كتبناه ههنا إىل ما كتبناه يف سورة امللك ويف سائر اآليات 

  اب واهللا أعلماملشتملة على هذه املسألة بلغ متام الكفاية يف هذا الب
  وأما قوله الَّ َيسَّمَُّعونَ إِلَى الَْمِإل االْْعلَى ففيه مسائل

املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم الَ َيْسَمُعونَ بتشديد السني وامليم وأصله يتسمعون فأدغمت 
يسمع والباقون بتخفيف السني  التاء يف السني الشتراكهما يف اهلمس والتسمع تطلب السماع يقال تسمع مسع أو مل

واختار أبو عبيد التشديد يف يسمعون قال ألن العرب تقول تسمعت إىل فالن ويقولون مسعت فالناً وال يكادون 
يقولون مسعت إىل فالن وقيل يف تقوية هذه القراءة إذا نفى التسمع فقد نفى مسعه وحجة القراءة الثانية قوله تعاىل 

وروى جماهد عن ابن عباس أن الشياطني يسمعون إىل املأل األعلى مث )  ٢١٢الشعراء ( عِ لََمْعزُولُونَ إِنَُّهْم َعنِ السَّْم
مينعون فال يسمعون ولألولني أن جييبوا فيقولون التنصيص على كوهنم معزولني عن السمع ال مينع من كوهنم 

اطني ومنعهم من استماع أخبار السماء فإن معزولني أيضاً عن التسمع بداللة هذه اآلية بل هو أقوى يف ردع الشي
  الذي منع من االستماع فبأن يكون ممنوعاً من السمع أوىل

املسألة الثانية الفرق بني قولك مسعت حديث فالن وبني قولك مسعت إىل حديثه بأن قولك مسعت حديثه يفيد 
  اإلدراك ومسعت إىل حديثه يفيد اإلصغاء مع اإلدراك

وله الَّ َيسَّمَُّعونَ إِلَى الَْمِإل قوالن األول وهو املشهور أن تقدير الكالم لئال يسمعوا فلما حذف املسألة الثالثة يف ق
وكما قال َروَاِسىَ  أَن )  ١٧٦النساء ( الناصب عاد الفعل إىل الرفع كما قال االْنثََيْينِ ُيَبّيُن اللَُّه لَكُمْ أَن َتِضلُّواْ 

حذف أن والالم كل واحد منهما جائز بانفراده أما اجتماعهما ) الكشاف ( ل صاحب قا)  ١٠لقمان ( َتِميَد بِكُْم 
  فمن املنكرات اليت جيب صوت القرآن عنها والقول الثاين وهو الذي



أنه كالم مبتدأ منقطع عما قبله وهو حكاية حال املسترقة للسمع وأهنم ال يقدرون أن ) الكشاف ( اختاره صاحب 
  ئكة ويتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب مدحورون عن ذلك املقصوديسمعوا إىل كالم املال

  املسألة الرابعة املأل األعلى ملالئكة ألهنم يسكنون السموات وأما اإلنس واجلن فهم املأل األسفل ألهنم سكان األرض
كل جانب  واعلم أنه تعاىل وصف أولئك الشياطني بصفات ثالثة األوىل أهنم ال يسمعون الثانية أهنم يقذفون من

  دحوراً وفيه أحباث
قال املربد )  ١٨األعراف ( األول قد ذكرنا معىن الدحور يف سورة األعراف عند قوله اْخُرْج ِمْنَها َمذْءوًما مَّْدحُوًرا 

  الدحور أشد الصغار والذل وقال ابن قتيبة دحرته دحراً ودحوراً أي دفعته وطردته
جوه األول أنه انتصب باملصدر على معىن يدحرون دحوراً ودل على الفعل البحث الثاين يف انتصاب قوله ُدُحوراً و

قوله تعاىل َوَيقِْذفُونَ الثاين التقدير ويقذفون للدحول مث حذف الالم الثالث قال جماهد دحوراً مطرودين فعلى هذا 
  هو حال مسيت باملصدر كالركوع والسجود واحلضور

دحوراً بفتح الدال قال الفراء كأنه قال يقذفون يدحرون مبا يدحر مث  البحث الثالث قرأ أبو عبد الرمحن السملي
قال ولست أشتهي الفتح ألنه لو وجد ذلك على صحة لكان فيها الباء كما تقول يقذفون باحلجارة وال تقول 

  يقذفون احلجارة إال أنه جائز يف اجلملة كما قال الشاعر تعال اللحم لألضياف نيئاً
صفة الثالثة قوله تعاىل َولَُهْم َعذاٌب َواِصٌب واملعىن أهنم مرجومون بالشهب وهذا العذاب مسلط أي تعاىل باللحم ال

)  ٥٢النحل ( عليهم على سبيل الدوام وذكرنا تفسري الواصب يف سورة النحل عند قوله تعاىل دوله الدين واصباً 
  جع فهو معىن وليس بتفسريقالوا كلهم إنه الدائم قال الواحدي ومن فسر الواصب بالشديد واملو

قالوا كلهم إنه الدائم قال الواحدي ومن فسر الواصب بالشديد واملوجع فهو معىن )  ٥٢النحل ( مث قال تعاىل 
  وليس بتفسري

مث قال تعاىل إِالَّ َمْن َخِطَف الَْخطْفَةَ  ذكرنا معىن اخلطف يف سورة احلج قال الزجاج وهو أخذ الشيء بسرعة وأصل 
ِمْن يف حمل الرفع بدل من الواو يف ال يسمعون أي ال يسمع الشياطني إال ) الكشاف ( قال صاحب  خطف اختطف

الشيطان الذي خطف اخلطبة أي اختلس الكلمة على وجه املسارقة فَأَْتَبَعُه يعين حلقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا 
وقد مر تفسريه وقوله تعاىل )  ١٧٥األعراف ( الشَّْيطَانُ  مضى يف أثره وأتبعه إذا حلقه وأصله من قوله تعاىل فَأَْتَبَعُه

ِشَهابٌ ثَاِقٌب قال احلسن ثاقب أي مضيء وأقول مسي ثاقباً ألنه يثقب بنوره اهلواء قال ابن عباس يف تفسري قوله 
  أعلمقال إنه رجل مسي بذلك ألنه يثقب بنوره مسك سبع مسوات واهللا )  ٣الطارق ( َوالنَّْجمِ الثَّاِقُب 

  فَاْسَتفْتِهِْم أَُهمْ أََشدُّ َخلْقاً أَم مَّْن َخلَقَْنآ إِنَّا َخلَقَْناُهم مِّن ِطنيٍ الَّزِبٍ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل يف بيان النظم اعلم أنا قد ذكرنا أن املقصد األقصى من هذا الكتاب الكرمي إثبات األصول األربعة 

ثبات القضاء والقدر فنقول إنه تعاى افتتح هذه السورة بإثبات ما يدل على وجود وهي اإلهليات واملعاد والنبوة وإ
الصانع ويدل على وحدانيته وهو خلق السموات واألرض وما بينهما وخلق املشارق واملغارب فلما أحكم الكالم 

  يف هذا الباب فرع عليها إثبات القول باحلشر والنشر والقيامة
سألة يتعلق بطرفني أوهلما إثبات اجلواز العقلي وثانيهما إثبات الوقوع أما الكالم يف واعلم أن الكالم يف هذه امل

املطلوب األول فاعلم أن االستدالل على الشيء يقع على وجهني أحدمها أن يقال إنه قدر على ما هو أصعب وأشد 
تني والفاعل والقابل باقيني كما وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه والثاين أن يقال إنه قدر عليه يف إحدى احلال



كانا فوجب أن تبقى القدرة عليه يف احلالة الثانية واهللا تعاىل ذكر هذين الطريقني يف بيان أن القول بالبعث والقيامة 
استفت يا أمر جائز ممكن أما الطريق األول فهو املراد من قوله فَاْسَتفْتِهِْم أَُهْم أََشدُّ َخلْقاً والتقدير كأنه تعاىل يقول 

حممد هؤالء املنكرين أهم أشد خلقاً من خلق السموات واألرض وما بينهما وخلق املشارق واملغارب وخلق 
الشياطني الذين يصعدون الفلك وال شك أهنم يعترفون بأن خلق هذا القسم أشق وأشد يف العرف من خلق القسم 

عاىل قادراً على هذا القسم الذي هو أشد وأصعب فبأن األول فلما ثبت بالدالئل املذكورة يف إثبات التوحيد كونه ت
يكون قادراً على إعادة احلياة يف هذه األجساد كان أوىل ونظري هذه الداللة قوله تعاىل يف آخر يس أََولَْيَس الَِذى 

لُْق السََّماَواِت َواالْْرَض أَكَْبُر ِمْن وقوله تعاىل لََخ)  ٨١يس ( َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض بِقَاِدرٍ َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم 
وأما الطريق الثاين فهو املراد من قوله إِنَّا َخلَقَْناُهم ّمن ِطنيٍ الَّزِبٍ واملعىن أن هذه األجسام )  ٥٧غافر ( َخلْقِ النَّاسِ 

خلق هذه احلياة يف هذه قابلة للحياة إذ لو مل تكن قابلة للحياة ملا صارت حية يف املرة األوىل واإلله قادر على 
األجسام ولوال كونه تعاىل قادراً على هذا املعىن ملا حصلت احلياة يف املرة األوىل وال شك أن قابلية تلك األجسام 

باقية وأن قادرية اهللا تعاىل باقية ألن هذه القابلية وهذه القادرية من الصفات الذاتية فامتنع زواهلا فثبت هبذين 
بالبعث والقيامة أمر ممكن وملا بني تعاىل إمكان هذا املعىن هبذين الطريقني بني وقوعه بقوله قُلْ نََعْم الطريقني أن القول 

ألجل ظهور املعجزات ) صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك ألنه ثبت صدق الرسول )  ١٨الصافات ( َوأَنُتْم داِخُرونَ 
بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه اآلية وهو يف غاية عليه والصادق إذا أخرب عن أمر ممكن الوقوع وجب االعتراف 

  احلسن واهللا أعلم
املسألة الثانية يف تفسري ألفاظ هذه اآلية أما قوله فَاْسَتفِْتهِْم يعين أنه ملا ثبت بالدالئل القاطعة كونه تعاىل خالقاً 

أم هذه األشياء اليت بينا كونه تعاىل  للسموات واألرض وما بينهما فاستفت هؤالء املنكرين وقل هلم أَُهمْ أََشدُّ َخلْقاً
خالقاً هلا ومل حيك عنهم أهنم أقروا أن خلق هذه األشياء أصعب ألجل أن ظهور ذلك كاملعلوم بالضرورة فال حاجة 

  أن حيكى عنهم صحة أن األمر كذلك
ة يف ذواهتم أوالً وجب أن نبقى قادرين على مث قال تعاىل إِنَّا َخلَقَْناُهم ّمن ِطنيٍ الَّزِبٍ يعين أنا ملا قدرنا على خلق احليا

خلق احلياة فيهم ثانياً ملا بينا أن حال القابل وحال الفاعل ممتنع التغري وفيه دقيقة أخرى وهي أن القوم قالوا كيف 
  يعقل تولد اإلنسان ال من النطفة وال من األبوين فكأنه قيل هلم إنكم ملا

موات واألرض وما بينهما إمنا حصل بتخليق اهللا تعاىل وتكوينه فة بد وأن أقررمت حبدوث العامل واعترفتم بأن الس
تعترفوا بأن اإلنسان األول إمنا حدث ال من األبوين فإذا عقلتم ذلك واعترفتم به فقد سقط قولكم اإلنسان كيف 

لالزب ومن قدر حيدث من غري النطفة ومن غري األبوين وأيضاً قد اشتهر عند اجلمهور أن آدم خملوق من الطني ا
على خلق احلياة يف الطني الالزب فكيف يعجز عن إعادة احلياة إىل هذه الذوات وأما كيفية خلق اإلنسان من الطني 

الالزب فهي مذكورة يف السورة املتقدمة واعلم أن هذا الوجه أمنا حيسن إذا قلنا املراد من قوله تعاىل إِنَّا َخلَقَْناُهم 
أنا خلقنا أباهم آدم من طني الزب وفيه وجوه أخر وهو أن يكون املراد أنا خلقنا كل إنسان من ّمن ِطنيٍ الَّزِبٍ هو 

طني الزب وتقريره أن احليوان إمنا يتولد من املين ودم الطمث واملين يتولد من الدم فاحليوان إمنا يتولد من الدم 
ولد احليوان الذي صار غذاء فالكالم يف كيفية تولده والدم إمنا يتولد من الغذاء والغذاء إما حيواين وإما نبايت أما ت

كالكالم يف تولد اإلنسان فثبت أن األصل يف األغذية هو النبات والنبات إمنا يتولد من امتزاج األرض باملاء وهو 
الطني الالزب وإذا كان األمر كذلك فقد ظهر أن كل اخللق متولدون من الطني الالزب وإذا ثبت هذا فنقول إن 

األجزاء اليت منها تركب هذا الطني الالزب قابلة للحياة واهللا تعاىل قادر عليها وهذه القابلية والقادرية واجبة  هذه



البقاء فوجب بقاء هذه الصحة يف كل األوقات وهذه بيانات ظاهرة واضحة وأما الالزب فقل الالصق وقيل اللزج 
  ل من امليم يقال الزب والزم مث قال تعاىلوقيل احلتد وأكثر أهل اللغة على أن الباء يف الزب بد

  َبلْ َعجِْبَت وََيْسُخُرونَ
  وفيه مسائل

املسألة األوىل تقرير الكالم أن يقال إن هؤالء املنكرين أقروا بأنه تعاىل قادر على تكوين أشياء أصعب من إعادة 
شد يكون قادراً على اوسهل اويسر احلياة إىل هذه األجساد وقد تقرر يف صرائح العقول أن القادر على األشق األ

مث مع قيام هذه احلجة البديهية بقي هؤالء األقوام مصرين على إنكار البعث والقيامة وهذا يف موضع التعجب 
الشديد فإن مع ظهور هذه احلجة اجللية الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على اإلصرار فيه فأنت يا حمم تتعجب من 

 طرف اإلنكار وصلوا إىل حيث يستخرون منك يف قولك بإثبات احلشر والنشر إصرارهم على اإلنكار وهم يف
  والبعث والقيامة فهذا هو املراد من قوله َبلْ َعجِْبَت وََيْسُخُرونَ

املسألة الثانية قرأ محزة والكسائي َعجِْبتَ بضم التاء والباقون بفتحها قال الواحدي والضم قراءة ابن عباس وابن 
وحيىي بن وثاب واألعمش وقراءة أهل الكوفة واختيار أيب عبيدة أما الذين قرأوا بالفتح فقد  مسعود وإبراهيم

احتجوا بوجوه األول أن القراءة بالضم تدل على إسناد العجب إىل اهللا تعاىل وذلك حمال ألن التعجب حالة حتصل 
صلى اهللا ( عاىل أضاف التعجب إىل حممد عند اجلهل بصفة الشيء ومعلوم أن اجلهل على اهللا حمال والثاين أن اهللا ت

والثالث أنه )  ٥الرعد ( يف آية أخرى يف هذه املسألة فقال دوإن تعجب فعجب قوهلم أئذا كنا تراباً ) عليه وسلم 
  والثالث أنه تعاىل قال َبلْ َعجِْبَت َوَيْسُخُرونَ والظاهر أهنم سخروا ألجل)  ٥الرعد ( تعاىل قال 

روا منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادراً منه وأما الذين قرأوا بضم التاء فقد أجابوا ذلك التعجب فلما سخ
عن احلجة األوىل من وجوه األول أن القراءة بالضم ال نسلم أهنا تدل على إسناد التعجب إىل اهللا تعاىل وبيانه أنه 

معناه أن )  ٣٨مرمي ( بِهِْم َوأَْبِصْر  ونظريه قوله تعاىل أَْسِمْع) بل عجبت ويسخرون ( يكون التقدير قل يا حممد 
الثاين )  ١٧٥البقرة ( هؤالء ما تقولون فيه أنتم هذا النحو من الكالم وكذلك قوله تعاىل فََما أَْصَبرَُهْم َعلَى النَّارِ 

راءة سلمنا أن ذلك يقتضي إضافة التعجب إىل اهللا تعاىل فلم قلتم إن ذلك حمال ويروى أن شرحياً كان خيتار الق
بالنصب ويقول العجب ال يليق إال مبن ال يعلم قال األعمش فذكرت ذلك إلبراهيم فقال إن شرحياً يعجب بعلمه 
وكان عبد اهللا أعلم وكان يقرأ بالضم وحتقيق القول فيه أن نقول دل القرآن واخلرب على جواز إضافة العجب إىل 

واملعىن إن تعجب يا حممد من قوهلم فهو )  ٥الرعد ( وهلم اهللا تعاىل أما القرآن فقوله تعاىل دوإن تعجب فعجب ق
( أيضاً عجب عندي وأجيب عنه أنه ال ميتنع أن يكون املراد وإن تعجب فعجب قوهلم عندكم وأما اخلرب فقوله 

وإذا ثبت هذا ) عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وعجب ربكم من شاب ليست له صبوة ) ( صلى اهللا عليه وسلم 
واملعىن إن تعجب يا حممد من قوهلم )  ٥الرعد ( من اهللا تعاىل خالف العجب من اآلدميني كما قال  فنقول العجب

( فهو أيضاً عجب عندي وأجيب عنه أنه ال ميتنع أن يكون املراد وإن تعجب فعجب قوهلم عندكم وأما اخلرب فقوله 
وإذا ثبت هذا ) ب ليست له صبوة عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وعجب ربكم من شا) ( صلى اهللا عليه وسلم 

وقال َسِخَر )  ٣٠األنفال ( فنقول العجب من اهللا تعاىل خالف العجب من اآلدميني كما قال َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللَُّه 
عاىل خبالف واملكر واخلداع والسخرية من اهللا ت)  ١٤٢النساء ( وقال تعاىل َوُهَو َخاِدعُُهْم )  ٧٩التوبة ( اللَُّه ِمْنُهْم 

هذه األحوال من العباد وقد ذكرنا أن القانون يف هذا الباب أن هذه األلفاظ حممولة على هنايات األعراض ال على 
بدايات األعراض وكذلك ههنا من تعجب من شيء فإنه يستعظمه فالتعجب يف حق اهللا تعاىل حمممول على أنه تعاىل 



عقاب العظيم عليه وإن كانت حسنة فيترتب الثواب العظيم عليه يستعظم تلك احلالة إن كانت قبيحة فيترتب ال
فهذا متام الكالم يف هذه املناظرة واألقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبت بالتواتر وجب املصري إليها ويكون التأويل 

  تعاىل ما ذكرناه وإن مل تثبت هذه القراءة بالتواتر كانت القراءة بفتح التاء أوىل واهللا أعلم مث قال
ذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً َوِعظَاماً أَِءنَّا َوإِذَا ذُكُِّرواْ الَ َيذْكُُرونَ وَإِذَا َرأَْواْ ءَاَيةً  َيْسَتْسِخُرونَ َوقَالُوا إِن َهاذَآ إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني أَِء

  ُرونَلََمْبُعوثُونَ أََو ءَاَبآُؤَنا االٌّ وَّلُونَ قُلْ نََعْم َوأَنُتْم َداِخ
صلى اهللا ( اعلم أنه تعاىل ملا قرر الدليل القادع يف إثبات إمكان البعث والقيامة حكى عن املنكرين أشياء أوهلا النيب 

( يتعجب من إصرارهم على اإلنكار وهم يسخرون منه يف إصراره على اإلثبات وهذا يدل على أنه ) عليه وسلم 
وا يف غاية التباعد ويف طريف النقيض وثانيها قوله َوإِذَا ذُكّرُواْ الَ مع أولئك األقوام كان) صلى اهللا عليه وسلم 

َيذْكُُرونَ وثالثها قوله َوإِذَا َرأَْواْ ءاَيةً  َيسَْتْسِخُرونَ وجيب أن يكون املراد من هذا الثاين والثالث غري األول ألن 
اب أن يقال القوم كانوا يستبعدون العطف يوجب التغاير وألن التكرير خالف األصل والذي عندي يف هذا الب

احلشر والقياة ويقولون من مات وصار تراباً وتفرقت أجزاؤه يف العامل كيف يعقل عوده بعينه وبلغوا يف هذا 
  االستبعاد إىل حيث كانوا يسخرون ممن يذهب إىل هذا املذهب وإذا كان كذلك فال طريق إىل إزالة هذا

ا أن يذكر هلم الدليل الدال على صحة احلشر والنشر مثل أن يقال هلم هل االستبعاد عنهم إال من وجهني أحدمه
تعلمون أن خلق السموات واألرض أشد وأصعب من إعادة إنسان بعد موته وهل تعلمون أن القادر على اوصعب 

ن إذا عرض األشق جيب أن يكون قادراً على األسهل األيسر فهذا الدليل وإن كان جلياً قوياً إال أن أولئك املنكري
على عقوهلم هذه املقدمات ال يفهموهنا وال يقفون عليها وإذا ذكروا مل يذكروها لشدة بالدهتم وجهلهم فال جرم مل 

  ينتفعوا هبذا النوع من البيان
جهة رسالته باملعجزات مث يقول ملا ثبت باملعجز كوين ) صلى اهللا عليه وسلم ( الطريق الثاين أن يثبت الرسول 

قاً من عند اهللا فأنا أخربكم بأن البعث والقيامة حق مث إن أولئك املنكرين ال ينتفعون هبذا الطريق أيضاً رسوالً صاد
ألهنم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة محلوها على كوهنا سحراً وسخروا هبا وساهتزؤا منها وهذا هو الراد من قوله 

  أن هذه األلفاظ الثالثة منبهة على هذه الفوائد اجلليلة دوإذا رأوا آية يستسخرون فظهر بالبيان الذي ذكرناه
واعلم أن أكثر الناس مل يقفوا على هذه الدقائق فقالوا إنه تعاىل قال فظهر بالبيان الذي ذكرناه أن هذه األلفاظ 

  الثالثة منبهة على هذه الفوائد اجلليلة
  ) ١٢الصافات ( اىل قال َبلْ َعجِْبَت َوَيْسُخُرونَ واعلم أن أكثر الناس مل يقفوا على هذه الدقائق فقالوا إنه تع

مث قال َوإِذَا َرأَْواْ ءاَيةً  َيْسَتْسِخُرونَ فوجب أن يكون املراد من قوله َيْسَتْسِخُرونَ غري ما تقدم ذكه من قوله 
قوله َيْسَتْسِخُرونَ طلب  َوَيْسُخُرونَ فقال هذا القائل املراد من قوله َوَيْسُخُرونَ إقدامهم على السخرية واملراد من

كل واحد منهم من صاحبه أن يقدم على السخرية وهذا التكليف إمنا لزمهم لعدم وقوفهم على الفوائد ليت ذكرناها 
واهللا أعلم والرابع من األمور اليت حكاها اهللا تعاىل عنهم أهنم قالوا إِنْ َهاذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني يعين أهنم إذا رأوا آية 

جزة سخروا منها والسبب يف تلك السخرية اعتقادهم أهنا من باب السحر وقوله مُّبٌِني معناه أن كونه سحراً أمر ومع
بني ال شبهة ألحد فيه مث بني تعاىل أن السبب الذي حيملهم على االستهزاء بالقول بالبعث وعلى عدم االلتفات إىل 

ع املعجزات هو قوهلم إن الذي مات وتفرقت أجزاؤه يف مجلة الدالئل الدالة على صحة القول وعلى االستهزاء جبمي
العامل فما فيه من األرضية اختلط بتراب األرض وما فيه من املائية واهلوائية اختلط ببخارات العامل فهذا اإلنسان 

إنه تعاىل ملا كيف يعقل عوده بعينه حياً فامهاً فهذا الكالم هو الذي حيملهم على تلك األحوال الثالثة املتقدمة مث 



حكى عنهم هذه الشبهة قال قال يا حممد نعم وأنتم داخرون وإمنا اكتفى تعاىل هبذا القدر من اجلواب ألنه ذكر يف 
اآلية املتقدمة بالربهان اليقيين القطعي أنه أمر ممكن وإذا ثبت اجلواز القطعي فال سبيل إىل القطع بالوقوع إال بإخبار 

كان واجب الصدق فكان جمرد ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملعجزات على صدق حممد املخرب الصادق فلما قامت ا
قوله قُلْ َنَعْم دليالً قاطعاً على الوقوع ومن تأمل يف هذه اآليات علم أهنا وردت على أحسن وجوه الترتيب وذلك 

ن الزيادة على هذا البيان ألنه بني اإلمكان بالدليل العقلي وبني وقوع ذلك املمكن بالدليل السمعي ومن املعلوم أ
  كاألمر املمتنع

أما قوله أََو ءاَباُؤَنا فاملعىن أو تبعث آباؤنا وهذه ألف االستفهام دخلت على حرف العطف وقرأ نافع وابن عامر 
( ههنا ويف سورة الواقعة ساكنة الواو وذكرنا الكالم فيهذا يف سورة األعراف عن قوله أََو أَِمَن أَْهلُ الْقَُرى 

  ) ٩٨عراف األ
  بكسر العني) نعم ( أما قوله تعاىل قُلْ نََعْم فنقول قرأ الكسائي وحده 

أما قوله تعاىل وَأَنُتْم داِخلُونَ أي صاغرون قال أبو عبيد الدخور أشد الصغار وذكرنا تفسري هذه اللفظة عند قوله 
  ) ٤٨النحل ( ُسجًَّدا ِللَِّه َوُهْم داِخُرونَ 

   بِِه ُتكَذُِّبونََرةٌ  َواِحَدةٌ  فَإِذَا ُهْم َينظُُرونَ َوقَالُواْ ياَوْيلََنا َهاذَا َيْوُم الدِّينِ َهاذَا َيْوُم الْفَْصلِ الَِّذى كُنُتْمفَإِنََّما ِهىَ  َزْج
يف اعلم أنه تعاىل ملا بني يف اآلية املتقدمة ما يدل على إمكان البعث والقيامة مث أردفه مبا يدلعلى وقوع القيامة ذكر 

هذه اآليات بعض تفاصيل أحوال القيامة وأنه تعاىل ذكر يف هذه اآلية أنواعاً من تلك األحوال فاحلالة األوىل قوله 
  تعاىل فَإِنََّما ِهىَ  َزْجَرةٌ  واِحَدةٌ  فَإِذَا ُهْم وفيه أحباث

  إال زجرة واحدة البحث األول قوله َسِمَعُه فَإِنََّما جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فما هي
  البحث الثاين الضمري يف قوله فَإِنََّما ِهىَ  ضمري على شريطة التفسري والتقدير فإمنا البعث زجرة واحدة

البحث الثالث الزجرة يف اللغة الصيحة اليت يزجر هبا كالزجرة بالنعم واإلبل عند البحث مث كثر استعماهلا حىت 
 الزجر كما يف هذه اآلية وأقول ال يبعد أن يقال إن تلك الصيحة إمنا صارت مبعىن الصيحة وإن مل يكن فيها معىن

مسيت زجرة ألهنا تزجر املوتى عن الرقود يف القبور وحتثهم على القيام من القبور واحلضور يف موقف القيامة فإذا 
الزمر ( َرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينظُُرونَ عرفت هذا فنقول املراد من هذه الزجرة ما ذكره اهللا تعاىل يف قوله ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُْخ

  فبتالنفخة األوىل ميوتون وبالنفخة الثانية حييون ويقومون وههنا سؤاالت)  ٦٨
السؤال األول ما الفائدة يف هذه الصيحة فإن القوم يف تلك الساعة أموات ألن النفخة جارية جمرى السبب حلياهتم 

ن هذه الصيحة إمنا حصلت حال كون اخللق أمواتاً فتكون تلك الصيحة فتكون مقدمة على حصول حياهتم فثبت أ
عدمية الفائدة فهي عبث والعبث الة جيوز يف فعل اهللا واجلواب أما أصحابنا فيقولون يفعل اهللا ما يشاء وأما املعتزلة 

  رهابفقال القاضي فيه وجهان األول أن تعترب هبا املالئكة الثاين أن تكون الفائدة التخويف واإل
السؤال الثاين هل لتلك الصيحة تأثري يف إعادة احلياة اجلواب ال بدليل أن الصيحة األوىل استعقبت املوت والثانية 
احلياة وذلك يدل على أن الصيحة ال أثر هلا يف املوت وال يف احلياة بل خالق املوت واحلياة هو اهللا تعاىل كما قال 

  ) ٢امللك ( اةَ  الَِّذى َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَو
السؤال الثالث تلك الصيحة صوت املالئكة أو اهللا تعاىل خيلقها ابتداء اجلواب الكل جائز إال أنه روي أن اهللا تعاىل 

  يأمر إسرافيل حىت ينادي أيتها العظام النخرة واجللود البالية واألجزاء املتفرقة اجتمعوا



كورة يف هذه اآلية قوله تعاىل فَإِذَا ُهْم َينظُُرونَ فيحتمل أن يكون املراد بإذن اهللا تعاىل اللفظ االرابع من األلفاظ املذ
ينظرون ما حيدث هبم وحيتمل ينظر بعضهم إىل بعض وأن يكون املراد ينظرون إىل البعث الذي كذبوا به احلالة 

واْ ياَوْيلََنا َهاذَا َيْوُم الّدينِ قال الزجاج الثانية من وقائع القيامة ما أخرب اهللا عنهم أهنم بعد القيام من القبور قالوا َوقَالُ
الويل كلمة يقوهلا القائل وقت اهللكة واملقصود أهنم ملا شاهدوا القيامة قالوا َهاذَا َيْوُم الّدينِ أي يوم اجلزاء هذا 

وصديقاً وزنديقاً واملقصود أن اهللا تعاىل ذكر يف آيات كثرية من القرآن أنا نرى يف الدنيا حمسناً ومسيئاً وعاصياً 
ورأينا أنه مل يصل إليهم يف الدنيا ما يليق هبم من اجلزاء فوجب القول بإثبات القيامة لَِيْجزِىَ  الَِّذيَن أََساءواْ بَِما 

 وباجلملة فهذا يدل على أن اجلزاء إمنا حيصل بعد املوت)  ٣١النجم ( َعِملُواْ َويِْجزِى الَِّذيَن أَْحَسنُواْ بِالُْحسَْنى 
والكفار وإن مسعوا هذا الدليل القوي لكنهم أنكروا ومتردوا مث إنه تعاىل إذا أحياهم يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة 
يذكرون ذلك اليوم ويقولون َهاذَا َيْوُم الّدينِ أي يوم اجلزاء الذي ذكر اهللا الدالئل الكثرية عليه يف القرآن فكفرنا 

يتلفت إليه مث عاينه بعد ذلك فقد يقول هذا يوم الواقعة الفالنية فكذا ههنا وفيه هبا ونظريه أن من خوف بشيء ومل 
فبني أنه ال مالك يف ذلك اليوم إال )  ٤الفاحتة ( احتمال آخر وهو أنه تعاىل قال يف سورة الفاحتة َماِلكَ َيْومِ الّدينِ 

فيه ألحد إال هللا وإمنا ذكروه ملا حصل يف قلوهبم  اهللا فقوهلم هذا يوم الدين إشارة إىل أن هذا هو اليوم الذي ال حكم
  من اخلوف الشديد

  أما قوله تعاىل َهاذَا َيْوُم الْفَْصلِ الَِّذى كُنُتْم بِِه ُتكَذُّبونَ ففيه حبثان
له َهاذَا األول اختلفوا يف أن هذا هو من بقية كالم الكفار أو يقال مت كالمهم عند قوله تعاىل َهاذَا َيْوُم الّدينِ وأما قو

َيْوُم الْفَْصلِ فهو كالم غريهم فبعضهم قال باألول وزعم أن قوله َهاذَا َيْوُم الْفَْصلِ اآلية من كالم بعضهم لبعض 
واألكثرون على القول الثاين واحتجوا بوجهني األول أن قوله كُنُتْم بِِه ُتكَذُّبونَ من كالم بعضهم لبعض خطاب مع 

( ل ال بد وأن يكون غري الكفار الثاين أن قوله داحشروا الذين ظلموا وأزواجهم مجيع الكفار فقائل هذا القو
منسوق على قوله َهاذَا َيْوُم الْفَْصلِ الَِّذى كُنُتْم بِِه ُتكَذُّبونَ )  ٢٢الصافات ( منسوق على قوله )  ٢٢الصافات 

ري الكفار فكذلك قوله هَاذَا َيْومُ فلما كان قوله داحشروا الذين ظلموا كالم غري الكفار فكذلك قوله كالم غ
الْفَْصلِ الَِّذى كُنُتمْ بِِه ُتكَذُّبونَ جيب أن يكون كالم غري الكفار وعلى هذا التقدير فقوله َهاذَا َيْوُم الّدينِ من كالم 

ئك الكفار إمنا اعتقدوا الكفار وقوله َهاذَا َيْوُم الْفَْصلِ من كالم املالئكة جواباً هلم والوجه يف كونه جواباً هلم أن أول
يف أنفسهم كوهنم حمقني يف إنكار دعوة األنبياء عليهم السالم وكوهنم حمقني يف تلك اوديان الفاسدة فقالوا َهاذَا َيْوُم 
الّدينِ أي هذا اليوم الذي يصل فيه إلينا جزاء طاعتنا وخرياتن فاملالئكة يقولون هلم إنه ال اعتبار بظواهر األمور يف 

وم فإن هذا اليوم يفصل فيه اجلزاء احلقيقي عن اجلزاء الظاهري ومتيز فيه الطاعات احلقيقية عن الطاعات هذا الي
  املقرونة بالرياء والسمعة فبهذا الطريق صار هذا الكالم من املالئكة جواباً ملا ذكره الكفار

  مث قال تعاىل
واْ يَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه فَاْهُدوُهْم إِلَى ِصَراطِ الَْجِحيمِ َوِقفُوُهمْ إِنَُّهْم اْحُشُرواْ الَِّذيَن ظَلَُمواْ َوأَزَْواَجُهْم َوَما كَاُن

  مَّْسئُولُونَ َما لَكُمْ الَ َتنَاَصُرونَ َبلْ ُهمُ الَْيْوَم ُمسَْتْسِلُمونَ
  ويف اآلية أحباث

عىن اْحُشرُواْ مع أهنم قد حشروا من قبل البحث األول اعلم أنه ال نزاع يف أن هذا من كالم املالئكة فإن قيل ما م
( وقالت املالئكة هلم بل َهاذَا َيْوُم الْفَْصلِ )  ٢٠الصافات ( وحضروا يف حمفل القيامة وقالوا َهاذَا َيْوُم الّدينِ 

إِلَى أجاب القاضي عنه فقال املراد احشروهم إىل دار اجلزاء وهي النار ولذلك قال بعده فَاْهُدوُهْم )  ٢١الصافات 



صِراِط الَْجحِيمِ أي خذوهم إىل ذلك الطريق ودلوهم عليه مث سأل نفسه فقال كيف يصح ذلك وقد قال بعده 
َوِقفُوُهْم إِنَُّهْم ومعلوم أن حشرهم إىل اجلحيم إمنا يكون بعد املسألة وأجاب أنه ليس يف العطف حبرف الواو ترتيب 

ولنا نعلم أن الوقوف كان قبل احلشر إىل النار هذا ما قاله القاضي فال ميتنع أن يقال احشروهم وقفوهم مع أنا بعق
وعندي فيه وجه آخر وهو أن يقال إهنم إذا قاموا من قبورهم مل يبعد أن يقفوا هناك حبرية تلحقهم بسبب معاينة 

سوقوهم إىل أهوال القيامة مث إن اهللا تعاىل يقول للمالئكة احشروا الذين ظلموا واهدوهم إىل صراط اجليحم أي 
طريق جهنم وقفوهم هناك وحتصل املسألة هناك مث من هناك يساقون إىل النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق 

  ملا عليه الوجه
 ىلالبحث الثاين اآلمر يف قوله تعاىل ُتكَذُّبونَ اْحُشرُواْ الَِّذيَن ظَلَُمواْ هو اهللا فهو تعاىل أمر املالئكة أن حيشروا الكفار إ

  موقف السؤال واملراد من احلشر أن املالئكة يسوقوهنم إىل ذلك املوقف
  البحث الثالث أن اهللا أمر املالئكة حبشر ثالثة أشياء الظاملني وأزواجهم واألشياء اليت كانوا يعبدوهنا وفيه فوائد

ظلموا كوهنم عابدين لغري اهللا وهذا يدل  الفائدة األوىل أنه تعاىل قال اْحُشُرواْ الَِّذيَن ظَلَُمواْ مث ذكر من صفات الذين
على أن الظامل املطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد ورد يف حق الظامل فهو مصروف إىل الكفار ومما 

  ) ٢٥٤البقرة ( يؤكد هذا قوله تعاىل وَالْكَاِفُرونَ ُهُم الظَّاِلُمونَ 
الثة أقوال األول املراد بأزواجهم أشباههم أي أحزاهبم ونظراؤهم الفائدة الثانية اختلفوا يف املراد بأزواجهم وفيه ث

من الكفر فاليهودي مع اليهودي والنصراين مع النصراين والذي يدل على جواز أن يكون املراد من األزواج 
اين أنك تقول عندي من أي أشكاالً وأشباهاً الث)  ٧الواقعة ( األشباه وجوه األول قوله تعاىل َوكُنُتْم أَْزوَاجاً ثَلَاثَةً  

هذا أزواج أي أمثال وتقول زوجان من اخلف لكون كل واحد منهما نظري اآلخر وكذلك الرجل واملرأة مسيا 
زوجني لكوهنما متشاهبني يف أكثر أحكام النكاح وكذلك العدد الزوج مسي هبذا االسم لكون كل واحد من مسيه 

احدي فعلى هذا القول جيب أن يكون املراد بالذين ظلموا الرؤساء مثاالً للقسم الثاين يف العدد الصحيح قال الو
ونك لو جعلت الذين ظلموا عاماً يف كل من أشرك مل يكن لألزواج معىن القول الثاين يف تفسري األزواج أن املراد 

ل الثالث أن والقو)  ٢٠٢األعراف ( قرناؤهم من الشياطني لقوله تعاىل دوإخواهنم ميدوهنم يف الغي مث ال يقصرون 
والقول الثالث أن املراد نساؤهم اللوايت على دينهم )  ٢٠٢األعراف ( املراد نساؤهم اللوايت على دينهم أما قوله 

أما قوله َوَما كَانُواْ َيْعُبدُونَ ِمن ُدوِن اللَِّه ففيه قوالن األول املراد ما كانوا يعبدون من دون اهللا من األوثان 
  قيل املراد بالناس عباد)  ٢٤البقرة ( فَاتَّقُواْ النَّاَر الَِّتى َوقُوُدَها النَّاُس وَالِْحجَاَرةُ   والطواغيت ونظريه قوله

األوثان واملراد باحلجارة األصنام اليت هي أحجار منحوتة فإن قيل إن تلك األحجار مجادات فما الفائدة يف حشرها 
حتيا لتحصل املبالغة يف توبيخ الكفار الذين كانوا يعبدوهنا ولقائل إىل جهنم أجاب القاضي بأنه ورد اخلرب بأهنا تعاد و

أن يقول هب أن اهللا تعاىل حييي تلك األصنام إال أنه مل يصدر عنها ذنب فكيف جيوز من اهللا تعاىل تعذيبها واوقرب 
ذلك مما يزيد يف ختجيل  أن يقال إن اهللا تعاىل ال حييي تلك األصنام بل يتركها على اجلمادية مث يلقيها يف جهنم ألن

الكفار القول الثاين أن املراد من قوهله َوَما كَاُنواْ َيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه الشياطني الذين دعوهم إىل عبادة ما عبدوا 
نِى َوإِذْ فلما قبلوا منهم ذلك الدين صاروا كالعابدين ألولئك الشياطني وتأكد هذا بقوله تعاىل أَلَمْ أَْعَهْد إِلَْيكُْم يَب

  والقول األول أوىل ألن الشياطني عقالء وكلمة ما ال تليق بالعقالء واهللا أعلم)  ٦٠يس ( أََخذَ أَن الَّ َتعُْبُدواْ 
مث قال اللَِّه فَاْهُدوُهمْ إِلَى صِراِط الَْجحِيمِ قال ابن عباس دلوهم يقال هديت الرجل إذا دللته وإمنا استعملت اهلداية 

فوقعت البشارة بالعذاب )  ٢١آل عمران ( بدل اهلداية إىل اجلنة كما قال فََبّشرُْهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ  ههنا ألنه جعل



لِ الَِّذى هلؤالء بدل البشارة بالنعيم ألولئك وعن ابن عباس فَاْهُدوُهْم َوقَالُواْ ياَوْيلََنا هَاذَا َيْوُم الّدينِ َهاذَا َيْوُم الْفَْص
حِيمِ ونَ اْحُشرُواْ الَِّذيَن ظَلَُمواْ َوأَزْواجَُهْم َوَما كَانُواْ َيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه فَاْهُدوُهْم إِلَى صِراِط الَْجكُنُتْم بِِه ُتكَذُّب

َوِقفُوُهْم يقال وقفت الدابة اقفها وقفاً فوقفت هي وقوفاً واملعىن احبسوهم ويف اآلية قوالن أحدمها على التقدمي 
 قفوهم واهدوهم واألصوب أنه ال حاجة إليه بل كأنه قيل فاهدوهم إىل صراط اجلحيم فإذا انتهوا والتأخري واملعىن

إىل الصراط قيل َوِقفُوُهْم فإن السؤال يقع هنللهك وقوله أَنَُّهْم قيل عن أعماهلم يف الدنيا وأقواهلم وقيل املراد 
وجيوز أن )  ٧١الزمر ( بَلَى َولَاِكْن َحقَّْت كَِلَمةُ  الَْعذَابِ َعلَى الْكَاِفرِيَن سألتهم اخلزنة أَلَمْ َيأِْتكُمْ ُرُسلٌ ّمنكُْم قَالُواْ 

يكون هذا السؤال ما ذكر بعد ذلك وهو قوله تعاىل َما لَكُْم الَ َتنَاَصُرونَ أي أهنم يسألون توبيخاً هلم فيقال َما لَكُمْ 
ر بعضكم بعضاً كما كنتم يف الدنيا وذلك أن أبا جهل قال يوم الَ َتنَاَصُرونَ قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ال ينص

بدر حنن مجيع منتصر فقيل هلم يوم القيامة ما لكم غري متناصرين وقيل يقال لكفار ما لشركائكم ال مينعونكم من 
  العذاب

اه يف األصل طلب السالمة مث قال تعاىل َبلْ ُهُم الَْيْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ يقال استسلم للشيء إذا انقاد له وخضع ومعن
  بترك املنازعة واملقصود أهنم صاروا منقادين ال حيلة هلم يف دفع تلك املضار ال العابد وال املعبود

  َوأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتَسآَءلُونَ
َتَساءلُونَ أي يسأل بعضهم بعضاً مث قال تعاىل َوأَقَْبلَ َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ قيل هم والشياطني وقيل الرؤساء واألتباع َي

وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت يقولون غررمتونا ويقول أولئك مل قبلتم منا وباجلملة فليس 
  ذلك تساؤل املستفهمني بل هو تساؤل التوبيخ واللوم واهللا أعلم

َبلْ لَّمْ َتكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني َوَما كَانَ لََنا َعلَْيكُْم مِّن ُسلْطَاٍن َبلْ كُنُتْم قَْوماً طَاِغَني  قَالُوا إِنَّكُْم كُنُتمْ َتأْتُوَنَنا َعنِ الَْيِمنيِ قَالُواْ
إِنَّا كَذَِلكَ َنفَْعلُ  َعذَابِ ُمْشَترِكُونَفََحقَّ َعلَْيَنا قَْولُ َربَِّنآ إِنَّا لَذَآِئقُونَ فَأَغَْوْيَناكُْم إِنَّا كُنَّا غَاوِيَن فَإِنَُّهمْ َيْوَمِئٍذ ِفى الْ

ءَاِلَهتَِنا ِلَشاِعرٍ مَّْجُنوٍن َبلْ َجآَء  بِالُْمْجرِِمَني إِنَُّهْم كَاُنوا إِذَا قِيلَ لَُهْم الَ إله إِالَّ اللَُّه َيْسَتكْبُِرونَ َوَيقُولُونَ أَِءنَّا لََتارِكُو
  َعذَاَب االٌّ ِليمِ َوَما ُتْجَزْونَ إِالَّ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ إِالَّ ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَصَِنيبِالَْحقِّ َوَصدَّقَ الْمُْرَسِلَني إِنَّكُْم لَذَآِئقُو الْ

واعلم أن اهللا تعاىل ملا حكى عنهم أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون شرح كيفية ذلك التساؤل فقال إِنَّكُْم كُنُتمْ 
ألتباع ملن دعاهم إىل الضاللة ويف تفسري اليمني وجوه األول أن لفظ اليمني ههنا َتأْتُوَنَنا َعنِ الَْيِمنيِ وهذا قول ا

استعارة عن اخلريات والسعادات وبيان كيفية هذه االستعارة أن اجلانب األمين أفضل من اجلانب األيسر لوجوه 
فة إال باليمني مثل مصافحة أحدها اتفاق الكل على أن أشرف اجلانبني هو اليمني والثاين ال يباشرون األعمال الشري

األخيار واألكل والشرب وما على العكس منه يباشرونه باليد اليسرى الثالث أهنم كانوا يتفاءلون وكانوا يتيمنون 
كان حيب التيامن يف كل شيء اخلامس أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( باجلانب األمين ويسمونه بالبارح الرابع أن النيب 

انب األمين لكاتب احلسنات واأليسر لكاتب السيئات السادس أن اهللا تعاىل وعد حملسن أن الشريعة حكمت بأن اجل
يؤتى كتابه بيمينه واملسيء أن يؤتى كتابه بيساره فثبت أن اجلانب األيسر وإذا كان كذلك ال جرم استعري لفظ 

الَْيِمنيِ يعين أنكم كنتم ختدعوننا وتومهون لنا أن  اليمني للخريات واحلسنات والطاعات فقوله إِنَّكُْم كُنُتْم َتأْتُوَنَنا َعنِ
مقصودكم من الدعوة إىل تلك األديان نصرة احلق وتقوية الصدق والوجه الثاين يف التأويل أنه يقال فالن ميني فالن 

وعونا إذا كان عنده باملنزلة احلسنة فقال هؤالء الكفار ألئتمتهم الذين أضلوهم وزينوا هلم الكفر إنكم كنتم ختد
وتومهون لنا أننا عندكم مبنزلة اليمني أي باملنزلة احلسنة فوثقنا بكم وقبلنا عنكم الوجه الثالث أن أئمة الكفار كانوا 
قد حلفوا هلؤالء املستضعفني أن ما يدعوهنم إليه هو احلق فوثقوا بإمياهنم ومتسكوا بعهودهم اليت عهدوها هلم فمعىن 



الَْيِمنيِ أي من ناحية املواثيق واألميان اليت قدمتموها لنا الوجه الرابع أن لفظ اليمني مستعار من  قوله كُنُتْم تَأُْتوَنَنا َعنِ
القوة والقهر ألن اليمني موصوفة بالقهر وهبا يقع البطش واملعىن أنكم كنتم تأتوننا عن القوة والقهر وتقصدوننا عن 

يه مث حكى اهللا تعاىل عن الرؤساء أهنم أجابوا األتباع من السلطان والغلبة حىت حتملونا على الضالل وتعريونا عل
وجوه األول أهنم قالوا هلم َبلْ لَّمْ َتكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني يعين أنكم ما كنتم موصوفني باإلميان حىت يقال إنا أزلناكم عنه 

نقهركم وجنربكم الثالث َبلْ كُنُتْم قَْوماً  الثاين قوهلم َوَما كَانَ لََنا َعلَْيكُْم ّمن ُسلْطَاٍن يعين ال قدرة لناعليكم حىت
  طَاِغَني أي ضالني غالني يف معصية اهللا الرابع قوهلم فََحقَّ َعلَْيَنا قَْولُ َرّبَنا إِنَّا لَذَاِئقُونَ

 واملعىن أن اهللا تعاىل ملا إخرب عن وقوعنا يف العذاب فلو مل حيصل وقوعنا يف العذاب ملا كان خرب اهللا حقاً بل كان
 باطالً وملا كان خرب اهللا أمراً واجباً ال جرم كان الوقوع يف العذاب األليم الزماً قال مقاتل قوله تعاىل فََحقَّ َعلَْيَنا قَْولُ

لَذَاِئقُونَ وقوله تعاىل إِنَّا )  ٨٥ص ( َرّبَنا إشارة إىل قول اهللا إلبليس الَْمالَنَّ َجهَنََّم ِمنَك َوِممَّن َتبَِعَك مِْنُهْم أَْجَمِعَني 
يعين ملا وجب أن حيق علينا قول ربنا وجب أن نكون ذائقني هلذا العذاب اخلامس قوهلم فَأَغَْويَْناكُْم إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ 

واملعىن أنا إمنا أقدمنا على إغوائكم ألنا كنا موصوفني يف أنفسنا بالغواية وفيه دقيقة أخرى كأهنم قالوا إن اعتقدمت أن 
سبب إغوائنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاوٍ آخر ولزم التسلسل وذلك حمال فعلمنا أن حصول غوايتكم ب

الغواية والرشاد ليس من قبلنا بل من قبل غرينا وذلك الغري هو الذي ذكره فيما قبل وهو قوله فََحقَّ َعلَْيَنا قَْولُ َرّبَنا 
رؤساء لألتباع قال بعده فَإِنَُّهْم َيوَْمِئٍذ ِفى الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ يعين وملا حكى اهللا تعاىل كالم األتباع للرؤساء وكالم ال

فاملتبوع والتابع واملخدوم واخلادم مشتركون يف الوقوع يف العذاب كما كانوا يف الدنيا مشتركني يف الغواية مث قال 
الكفار بدليل أنه تعاىل قال بعد هذه الكلمة إِنَُّهْم كَانُواْ إِذَا ِقيلَ أيضاً إِنَّا كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني وعين باجملرمني ههنا 

ا يدل على لَُهْم الَ إله إِالَّ اللَُّه َيسَْتكْبُِرونَ والضمري يف قوله أَنَُّهْم عائد إىل املذكور السابق وهو قوله بِالُْمْجرِِمَني وهذ
ني تعاىل أهنم إمنا وقعوا يف ذلك العذاب ألهنم كانوا مكذبني أن لفظ اجملرم املطلق خمتص يف القرآن بالكافر مث ب

ُرونَ يعين بالتوحيد وبالنبوة أما التكذيب بالتوحيد فهو قوله تعاىل إِنَُّهْم كَاُنواْ إِذَا قِيلَ لَُهْم الَ إله إِالَّ اللَُّه َيْسَتكْبِ
ا التكذيب بالنبوة فهو قوهلم لََتارِكُو ءاِلَهتَِنا ينكرون ويتعصبون إلثبات الشرك ويستنكفون عن اإلقرار بالتوحيد وأم

قرير ِلَشاِعرٍ مَّْجُنوٍن َبلْ ويعنون حممداً مث إنه تعاىل كذهبم يف ذلك الكالم فقال َبلْ َجاء بِالَْحّق َوَصدََّق الْمُْرَسلُونَ وت
صلى ( والشريك فلما جاء حممد  هذا الكالم أنه جاء بالدين احلق ألنه ثبت بالعقل أنه تعاىل منزه عن الضد والند

بتقرير هذه املعاين كان جميئه بالدين احلق قرأ ابن كثري أَيَُّنا َبْعُض ءاِلَهتَِنا هبمزة وياء بعدها خفيفية ) اهللا عليه وسلم 
 ساكنة بال مد وقرأ نافع يف رواية قالون وأبو عمرو على هذا التفسري ميدان والباقون هبمزتني بال مد وقوله تعاىل

َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ يعين صدقهم يف جميئهم بالتوحيد ونفي الشريك وهذا تنبيه على أن القول بالتوحيد دين لكل 
األنبياء وملا حكى اهللا عنهم تكذيبهم بالتوحيد والنبوة نقل الكالم من الغيبة إىل احلضور فقال إِنَّكُمْ لَذَاِئقُونَ الَْعذَابَ 

يليق بالرحيم الكرمي املتعايل عن النفع والضر أن يعذب عباده فأجاب عنه بقوله َوَما ُتْجَزْونَ  االِْليَم كأنه قيل فكيف
إِالَّ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ واملعىن أن احلكم يقتضي األمر باحلسن والطاعة والنهي عن القبيح واملعصية واألمر والنهي ال 

هيب بالعقاب وإذا وقع اإلخبار عنه وجب حتقيقه صوناً للكالم يكمل املقصود منهما إال بالترغيب يف لثواب والتر
املخلصني ناجون ( عن الكذب فلهذا السبب وقعوا يف العذاب مث قال إِالَّ ِعَبادَ اللَِّه الُْمْخلَِصَني يعين ولكن عباد اهللا 

  من االستثناء املنقطع) وهو 
مُّكَْرُمونَ ِفى َجنَّاِت النَِّعيمِ َعلَى ُسُررٍ مَُّتقَابِِلَني ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِكَأْسٍ مِّن مَِّعنيٍ أُْولَاِئَك لَُهْم رِْزٌق مَّْعلُوٌم فََواِكُه َوُهم 



ونٌ فَأَقَْبلَ نَُّهنَّ بَْيٌض مَّكُْنَبْيَضآَء لَذَّةٍ  لِّلشَّارِبَِني الَ ِفيَها غَْولٌ َوالَ ُهْم َعْنَها ُينَزفُونَ َوعِنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف ِعٌني كَأَ
  َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَسآَءلُونَ

العم أنه تعاىل ملا وصف أحوال املتكربين عن قبول التوحيد املصرين علي إنكار النبوة أردفه بذكر حال املخلصني يف 
  كيفية الثواب وفيه مسائل

اهللا تعاىل أخصلهم بلطفه واصطفاهم  املسألة األوىل ذكرنا يف فتح الالم وكسرها من املخصلني قراءتني فالفتح أن
  بفضله والكسر هو أهنم أخلصوا الطاعة هللا تعاىل

املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل وصف رزقهم بكونه معلوماً ومل يبني أن أي الصفات منه هو املعلوم فلذلك اختلفت 
يكن مثة ال بكرة وال عشية قال األقوال فقيل معناه إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار غدوة وعشية وإن مل 

وقيل معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه خمصوصاً )  ٦٢مرمي ( تعاىل َولَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً  َوَعِشّياً 
خبصائص خلقها اهللا فيه من طيب طعم ورائحة ولذة حسن منظر وقيل معناه أهنم يتيقنون دوامه ال كرزق الدنيا 

مىت حيصل وال مىت ينقطع وقيل معناه القدر الذي يستحقونه بأعماهلم من ثواب اهللا وكرامته عليهم  الذي ال يعلم
وقد بني اهللا تعاىل أنه يعطيهم غري ذلك على سبيل التفضل مث ملا ذكر تعاىل أن هلم رزقاً بني أن ذلك الرزق ما هو 

جل التلذذ ال ألجل احلاجة وأرزاق أهل اجلنة كلها فقال فَواِكُه وفيه قوالن األول أن الفاكهة عبارة عما يؤكل أل
فواكه ألهنم مستغنون عن حفظ الصحة باألقوات فإهنم أجسام حمكمة خملوقة لألبد فكل ما يأكلونه فهو على سبيل 

التلذذ والثاين أن املقصود من ذكر الفاكهة التنبيه باألدىن على األعلى يعين ملا كانت الفاكهة حاضرة أبداً كان 
ألدام أوىل باحلضور والقول األول أقرب إىل التحقيق واعلم أنه تعاىل ملا ذكر األكل بني أن ذلك األكل حاصل مع 

  اإلكرام والتعظيم فقال وَُهم مُّكَْرُمونَ ألن األكل اخلايل عن التعظيم يليق بالبهائم
َعلَى ُسُررٍ مَُّتقَابِِلَني ومعناه أنه ال كلفة عليهم  وملا ذكر تعاىل مأكوهلم وصف تعاىل مساكنهم فقال ِفي َجنَّاِت النَّعِيمِ

يف التالقي لألنس والتخاطب ويف بعض األخبار أهنم إذا أرادوا القرب سار السرير حتتهم وال جيوز أن يكونوا 
متقابلني إال مع حصول اخلواطر والسرائر ولن يكونوا كذلك إال مع الفسحة والسعة وال جيوز أن يسمع بعضهم 

ب بعض ويراه على بعد إال بأن يقوي اهللا أبصارهم وأمساعهم وأصواهتم وملا شرح اهللا صفة املأكل واملسكن خطا
ذكر بعده صفة الشرب فقال ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِكَأْسٍ ّمن مَِّعنيٍ يقال للزجاجة اليت فيها اخلمر كأس وتسمى اخلمرة 

  نفسها كأساً قال وكأس شرت على لذة
  ها هباوأخرى تداويت من

وعن األخفش كل كأس يف القرآن فهي اخلمر وقوله ّمن مَِّعنيٍ أي من شراب معني أو من هنر معني املعني مأخوذ من 
  عني املاء أي خيرج من العيون كما خيرج املاء ومسي معيناً لظهوره يقال عان املاء

ا

معيناً ألنه جيري ظاهر العني وجيوز أن إذا ظهر جارياً قاله ثعلب فهو مفعول من العني حنو مبيع ومكيل وقيل مسي 
يكون فعيالً من املعني وهو املاء الشديد اجلري ومنه أمعن يف املسري إذا اشتد فيه وقوله بَْيَضاء صفة للخمر قال 

األخفش مخر اجلنة أشد بياضاً من اللنب وقوله لَذَّةٍ  فيه وجوه أحدها أهنا وصفت باللذة كأهنا نفس اللذة وعينها كما 
قال فالن جود وكرم إذا أرادوا املبالغة يف وصفه هباتني الصفتني وثانيها قال الزجاج أي ذات لذة فعلى هذا حذف ي

املضاف وثالثها قال الليث اللذ واللذيذ جيريان جمرى واحداً يف النعت ويقال شراب لذ ولذيذ قال تعاىل َبْيَضاء لَذَّةٍ  
ولذلك مسي النوم لذاً الستلذاذه وعلى هذا لذة مبعىن لذيذة )  ١٥حممد ( لَّذَّةٍ  لّلشَّارِبَِني وقال تعاىل ّمْن َخْمرٍ 



  واألقرب من هذه الوجوه األول
  مث قال تعاىل لّلشَّارِبَِني الَ ِفيَها غَْولٌ وفيه أحباث

ل عقوهلم البحث األول قال الفراء العرب تقول ليس فيها غيلة وغائلة وغول سواء وقال أبو عبيدة الغول أن يغتا
  وأنشد قول مطيع بن إياس وما زالت الكأس تغتاهلم

  وتذهب باألول األول
وقال الليث الغول الصداع واملعىن ليس فيها صداع كما يف مخر الدنيا قال الواحدي رمحه اهللا وحقيقته اإلهالك 

  اهلالك يقال غاله غوالً أي أهلكه والغول والغائل املهلك مث مسي الصداع غوالً ألنه يؤدي إىل
مث قال تعاىل َوالَ ُهْم َعْنَها ُينَزفُونَ وقرىء بكسر الزاي قال الفراء من كسر الزاي فله معنيان يقال أنزف الرجل إذا 
نفدت مخرته وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتح الزاي فمعناه ال يذهب عقوهلم أي ال يسكرون يقال نزف 

ها قط نوع من أنواع الفساد اليت تكون يف شرب اخلمر من صداع أو الرجل فهو منزوف ونزيف واملعىن ليس في
مخار أو عربدة وال هم يسكرون أيضاً وخصه بالذكر ألنه أعظم املفاسد يف شرب اخلمر وملا ذكر اهللا تعاىل صفة 

قصر يف اللغة مشروهبم ذكر عقيبه صفة منكوحهم من ثالثة أوجه األول قوله َوِعنَدُهْم قَاِصراُت الطَّْرِف ومعىن ال
واملعىن أهنن حيبسن نظرهن وال ينظرن إىل غري )  ٧٢الرمحن ( احلبس ومنه قوله تعاىل ُحوٌر مَّقُْصوراٌت ِفى الِْخَيامِ 

  أزواجهن
  الصفة الثانية قوله تعاىل ِعٌني قال الزجاج كبار األعني حساهنا واحدها عيناء

كُْنونٌ املكنون يف اللغة املستور يقال كننت الشيء وأكنته ومعىن هذا التشبيه الصفة الثالثة قوله تعاىل كَأَنَُّهنَّ َبْيٌض مَّ
أن ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من الصفرة فإذا كان مكنوناً كان مصوناً عن الغربة والقترة فكان هذا اللون يف 

  غاية احلسن والعرب كانوا يسمون النساء بيضات اخلدور
قال فَأَقَْبلَ َبْعُضُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساءلُونَ فإن قيل على أي شيء عطف قوله فَأَقَْبلَ  وملا متم اهللا صفات أهل اجلنة

َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساءلُونَ قلنا على قوله ُيطَاُف َعلَْيهِْم واملعىن يشربون ويتحادثون على الشراء قال الشاعر وما 
  بقيت من اللذات إال
  امحمادثة الكرام على املد

  واملعىن فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى هلم وعليهم يف الدنيا
ِعظَاماً أَِءنَّا لََمدِيُنونَ قَالَ َهلْ أَنُتمْ قَالَ قَآِئلٌ مِّْنُهْم إِنِّى كَانَ ِلى قَرِيٌن َيقُولُ أَءِنََّك لَِمَن الُْمَصدِِّقَني أَءِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً َو

الُْمْحَضرِيَن أَفََما  نَ فَاطَّلََع فََرَءاُه ِفى َسَوآِء الَْجحِيمِ قَالَ تَاللَِّه إِن ِكدتَّ لَُترِْدينِ َولَْوالَ نِْعَمةُ  َربِّى لَكُنُت ِمَنمُّطَِّلُعو
  الْعَِظيُم ِلمِثْلِ َهاذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ َنْحُن بَِميِِّتنيَ إِالَّ َموَْتَتَنا االٍّ ولَى َوَما َنْحُن بِمَُعذَّبَِني إِنَّ هَاذَا لَُهَو الْفَْوُز

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل كما ذكر يف أهل اجلنة أهنم يتساءلون عند االجتماع على شرب مخر اجلنة فإن حمادثة 

هلالك من األمور العقالء بعضهم مع بعض على لشرب من األمور اللذيذة وتذكر اخلالص عند اجتماع أسباب ا
اللذيذة ذكر تعاىل يف هذه اآلية أن أهل اجلنة إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا يف املكاملة واملساءلة كان من مجلة 
تلك الكلمات أهنم يتذكرون أهنم كان قد حصل هلم يف الدنيا ما يوجب هلم الوقوع يف عذاب اهللا مث إهنم ختلصوا 

  قصود من ذكر هذه األشياء أن أهل اجلنة يتكامل سرورهم وهبجتهمعنه وفازوا بالسعادة األبدية وامل
ِمَن أما قوله قَالَ قَاِئلٌ ّمْنُهمْ إِّنى كَانَ ِلى قَرِيٌن أي قال قائل من أهل اجلنة إين كان يل قرين يف الدنيا يِقُولُ أَءنَّكَ لَ



جبا أَءذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً َوِعظَاماً أَءنَّا لََمدِيُنونَ أي الُْمَصّدِقَني أي كان يوخبين على التصديق بالبعث والقيامة ويقول تع
حملاسبون وجمازون واملعىن أن ذلك القرين كان يقول هذه الكلمات على سبيل االستنكار مث إن ذلك الرجل الذي 

لقرين وخماطبته َهلْ هو من أهل اجلنة يقول جللسائه يدعوهم إىل كمال السرور باالطالع إىل النار ملشاهدة ذلك ا
أَنُتْم مُّطَِّلُعونَ فَأَطَِّلَع واألقرب أنه تكلف أمراً اطلع معه ألنه لو كان مطلعاً بال تكلف مل يكن إىل اطالعه حاجة 
فلذلك قال بعضهم إنه ذهب إىل بعض أطراف اجلنة فاطلع عندها إىل النار فَاطَّلََع فََرءاُه ِفى َسَواء أي يف وسط 

ه موخباً َتاللَِّه إِن ِكدتَّ لَُتْرِدينِ أي لتهلكين بدعائك إياي إىل إنكار البعث والقيامة َولَْوالَ نِْعَمةُ  َرّبى اجلحيم قال ل
باإلرشاد إىل احلق والعصمة عن الباطل لَكُنُت ِمَن الُْمْحَضرِينَ يف النار مثلك وملا متم ذلك الكالم حصل قبل ذبح 

  ريه وسعادته فإذا عظم تعجبه هبا قد يقول أيدوم هذا يل أفيبقى هذا يلاملوت والثاين أن الذي يتكامل خ

  وإن كان على يقني من دوامه مث عند فراغهم من هذه املباحثات يقولون إِنَّ َهاذَا لَُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم
ابتداء كالم من اهللا تعاىل أي لطلب مثل  وأما قوله ِلمِثْلِ َهاذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ فقيل إنه من بقية كالمهم وقيل إنه

  هذه السعادات جيب أن يعمل العاملون
يف قوله )  ٣٢( املسألة الثانية قال بعضهم املراد من هذا القائل ومن قرينه ما ذكره اهللا تعاىل يف سورة الكهف 

فحصل هلما مثانية آالف دينار فقال أحدمها َواْضرِْب هلُْم مَّثَالً رَُّجلَْينِ إىل آخر اآليات وروي أن رجلني كانا شريكني 
لآلخر أقامسك فقامسه واشترى داراً بألف ديناراً فأراها صاحبه وقال كيف ترى حسنها فقال ما أحسنها فخرج 

وقال اللهم إن صاحيب هذا قد ابتاع هذه الدار بألف دينار وإين أسألك داراً من دور اجلنة فتصدق بألف دينار مث 
بامرأة حسناء بألف دينار فتصدق هذا بألف دينار ألجل أن يزوجه اهللا من احلور العني مث إن إن صاحبه تزوج 

صاحبه اشترى بساتني بألفي دينار فتصدق هذا بألفي دينار مث إن اهللا أعطاه يف اجلنة ما طلب فعند هذا قال إِّنى كَانَ 
  ) ٥٥الصافات ( مِ ِلى قَرِيٌن إىل قوله فَاطَّلََع فََرءاُه ِفى سََواء الَْجحِي

قراء يف هذه املسألة الثالثة قوله أَءنََّك لَِمَن الُْمَصّدِقَني أَءذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً َوِعظَاماً أَءنَّا لََمِديُنونَ اختلف ال
ستفهام االستفهامات الثالثة قرأ نافع األوىل والثانية باالستفهام هبمزة غري ممدودة والثالثة بكسر األلف من غري ا

ووافقه الكسائي إال نه يستفهم الثالثة هبمزتني وقرأ ابن عامر األوىل والثالثة باالستفهام هبمزتني والثانية بكسر األلف 
من غري استفهام وقرأ الباقون باالستفهام يف مجيعها مث اختلفوا فإبن كثري يستفهم هبمزة واحدة غري مطولة وبعدها ياء 

  لة وعاصم ومحزة هبمزتنيساكنة خفيفة وأبو عمرو مطو
  وأما قوله إِن ِكدتَّ لَتُْرِدينِ قرأ نافع برواية ورش لترديين بإثبات الياء يف الوصل والباقون حبذفها

املسألة الرابع احتج أصحابنا على أن اهلدى والضالل من اهللا تعاىل بقوله تعاىل َولَْوالَ نِْعَمةُ  رَّبى لَكُنُت ِمَن 
ا مذهب اخلصم أن كل ما فعله اهللا تعاىل من وجوه اإلنعام يف حق املؤمن فقد فعله يف حق الكافر الُْمْحضَرِيَن وقالو

وإذا كان ذلك اإلنعام مشتركاً فيه امتنع أن يكون سبباً حلصول اهلداية للمؤمن وأن يكون سبباً خلالصه من الكفر 
إلنعامات اليت حصل االشتراك فيها وما والردى فوجب أن تكون تلك النعمة املخصوصة أمراً زائداً على تلك ا

  ذلك إال بقوة الداعي إىل اإلميان وتكميل الصارف عن الكفر
 املسألة اخلامسة احتج نفاة عذاب القرب بقول الرجل الذي من أهل اجلنة أَفََما َنْحُن بِمَّيِتَني إِالَّ مَْوَتَتَنا االْولَى فهذا

ة ولو حصلت احلياة يف القرب لكان املوت حاصالً مرتني واجلواب أن يدل على أن اإلنسان ال ميوت إال مرة واحد
  قوله إِالَّ َمْوتََتَنا االْولَى املراد منه كل ما وقع يف الدنيا واهللا أعلم

ْخُرُج ِفى أَْصلِ الَْجحِيمِ طَلُْعَها كَأَنَّهُ أَذَاِلَك َخْيٌر نُُّزالً أَْم َشَجَرةُ  الزَّقُّومِ إِنَّا َجَعلَْناَها ِفْتَنةً  لِّلظَّاِلِمَني إِنََّها َشجََرةٌ  َت



ْن َحِميمٍ ثُمَّ إِنَّ مَْرجَِعُهمْ إلِلَى ُرُءوُس الشََّياِطنيِ فَإِنَُّهْم الِّكلُونَ ِمْنَها فََماِلئُونَ مِْنَها الُْبطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لَشَْوباً ِم
ا ِفيهِمْ آَءُهمْ ضَآلَِّني فَُهْم َعلَى َءاثَارِِهمْ ُيْهَرُعونَ َولَقَْد َضلَّ قَْبلَُهْم أَكْثَُر االٌّ وَِّلَني َولَقَْد أَْرَسلَْنالَْجِحيمِ إِنَُّهْم أَلْفَْواْ َءاَب

  مُّنِذرِيَن فَانظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الُْمنذَرِيَن إِالَّ ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَصَِني

أتبعه بقوله أَذاِلَك )  ٦١الصافات ( عد ذكر أهل اجلنة ووصفها ِلِمثْلِ هَاذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ إعلم أنه تعاىل ملا قال ب
أن يورد ذلك على كفار قومه ليصري ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( َخْيٌر نُُّزالً أَْم َشَجَرةُ  الزَّقُّومِ فأمر رسول اهللا 
مآكل أهل اجلنة ومشارهبم وصف أيضاً يف هذه اآلية مآكل أهل النار زاجراً هلم عن الكفر وكما وصف من قبل 

  ومشارهبم
حاصالً أَْم أما قوله أَذاِلَك َخْيرٌ نُُّزالً أَْم َشَجَرةُ  فاملعىن أن الرزق املعلوم املذكور ألهل اجلنة أَذاِلَك خَْيٌر نُُّزالً أي خري 

الطعام يقال طعام كثري النزل فاستعري للحاصل من الشيء ويقال  َشَجَرةُ  الزَّقُّومِ وأصل النزل الفضل الواسع يف
أرسل األمري إىل فالن نزالً وهو الشيء الذي يصلح حال من ينزل بسبه إذا عرفت هذا فنقول حاصل يالرزق 
 املعلوم ألهل اجلنة اللذة والسرور وحاصل شجرة الزقوم األمل والغم ومعلوم أنه ال نسبة ألحدمها إىل اآلخر يف

اخلريية إال أنه جاء هذا الكالم إما على سبيل السخرية هبم أو ألجل أن املؤمنني ملا ختاروا ما أوصلهم إىل الرزق 
الكرمي والكافرين اختاروا ما أوصلهم إىل العذاب األليم فقيل هلم ذلك توخبياً هلم على سوء اختيارهم وأما الزَّقُّومِ 

رون للزقوم تفسرياً إال الكليب فإنه روي أنه ملا نزلت هذه اآلية قال ابن فقال الواحدي رمحه اهللا مل يذكر املفس
الزبعري أكثر اهللا يف بيوتكم الزقوم فإن أهل اليمن يسمون التمر والزبد بالزقوم فقال أبو جهل جلاريته زقمينا فأتته 

ا الزبد والتمر قال ابن دريد مل يكن بزبد ومتر وقال تزقموا مث قال الواحدي ومعلوم أن اهللا تعاىل مل يرد بالزقوم ههن
للزقوم اشتقاق من التزقم وهو اإلفراط من أكل الشيء حىت يكره ذلك يقال بات فالن يتزقم وظاهر لفظ القرآن 

يدل على أهنا شجرة كريهة الطعام منتنة الرائحة شديدة اخلشونة موصوفة بصفات كل من تناوهلا عظم من تناوهلا مث 
  النار على تتناول بعض أجزائها إنه تعاىل يكره أهل

ا مسعوا أما قوله تعاىل إِنَّا َجَعلَْناَها ِفْتَنةً  لّلظَّاِلِمَني ففيه أقوال األول أهنا إمنا صارت فتنة للظاملني من حيث إن الكفار مل
لنار قادر هذه اآلية قالوا كيف يعقل أن تنبت الشجرة يف جهنم مع أن النار حترق الشجرة واجلواب عنه أن خالق ا

على أن مينع النار من إخراق الشجر وألنه إذا جاز أن يكون يف النار زبانية واهللا تعاىل مينع النار عن إحراقهم فلم ال 
جيوز مثله يف هذه اجلشرة إذا عرفت هذا السؤال واجلواب مبعىن كون شجرة الزقوم فتنة للظاملني هو أهنم ملا مسعوا 

قلوهبم وصارت تلك الشبهة سبباً لتماديهم يف الكفر فهذا هو املراد من كوهنا فتنة  هذه اآلية وقعت تلك الشبهة يف
ين يف التفسري أن يكون املراد صريورة هذه الشجرة فتنة هلم يف النار ألهنم إذا كلفوا تناوهلا وشق هلم والوجه الثا

ذلك عليهم فحينئذ يصري ذلك فتنة يف حقهم الوجه الثالث أن يكون املراد من الفنت االمتحان واالختبار فإن هذا 
  شيء بعيد عن العرف

ى مسع املؤمن فوض علمه إىل اهللا وإذا ورد على الزنديق توسل به إىل والعادة خمالف للمألوف واملعروف فإذا ورد عل
  الطعن يف القرآن والنبوة

مث إنه تعاىل ملا ذكر هذه الشجرة وصفها بصفات الصفة األوىل قوله إهنا شجرة خترج يف أصل اجلحيم قيل منبتها يف 
) الكشاف ( ا كَأَنَُّه ُرءوُس الشَّياِطنيِ قال صاحب قعر جهنم وأغصاهنا ترتفع إىل دركاهتا الصفة الثانية قوله طَلُْعَه

) طلعاً ( الطلع للنخلة فاستعري ملا طلع من شجرة الزقوم من محلها إما استعارة لفظية أو معنوية وقال ابن قتيبة مسي 



ه سؤال لطلوعه كل سنة ولذلك قيل طلع النخل ألول ما خيرج من مثره وأما تشبيه هذا الطلع برؤوس الشياطني ففي
ألنه قيل إنا ما رأينا رؤوس الشياطني فكيف ميكن تشبيه شيء هبا وأجابوا عنه من وجوه األول ة وهو الصحيح أن 

الناس ملا اعتقدوا يف املالئكة كمال الفضل يف الصورة والسرية واعتقدوا يف الشياطني هناية القبح والتشويه يف 
( إرادة تقرير الكمال والفضيلة يف قوله إِنْ َهاذَا إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي الصورة والسرية فكما حسن التشبيه بامللك عند 

فكذلك وجب أن حيسن التشبيه برؤوس الشياطني يف القبح وتشويه اخللقة واحلاصل أن هذا من باب )  ٣١يوسف 
ني فهذه الشجرة التشبيه ال باحملسوس بل باملتخيل كأنه قيل إن أقبح األشياء يف الوهم واخليار هو رؤوس الشياط

تشبهها يف قبح النظر وتشويه الصورة والذي يؤكد هذا أن العقالء إذا رأوا شيئاً شديد االضطراب منكر الصورة 
قبيح اخللقة قالوا إنه شيطان وإذا رأوا شيئاً حسن الصورة والسرية قالوا إنه ملك وقال امرؤ القيس أتقتلين 

  واملشريف مضاجعي
  لومسنونة زرق كأنياب أغوا

والقول الثاين أن الشياطني حيات هلا رؤوس وأعراف وهي من أقبح احليات وهبا يضرب املثل يف القبح والعرب إذا 
رأت منظراً قبيحاً قالت كأنه شيطان احلماطة واحلماطة شجرة معينة والقول الثالث أن رؤوس الشياطني نبت 

تعاىل ملا ذكر هذه الشجرة وذكر صفتها بني أن معروف قبيح الرأس والوجه األول هو اجلواب احلق واعلم أنه 
الكفار الَِكلُونَ ِمنَْها فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَ واعلم أن إقدامهم على ذلك األكل حيتمل وجهني األول أهنم أكلوا منها 

ضرر العظيم رمبا لشدة اجلوع فإن قيل وكيف يأكلوهنا مع هناية خشونتها ونتنها ومرارة طعمها قلنا إن الواقع يف ال
استروح منه إىل ما يقاربه يف الضرر فإذا جوعهم اهللا اجلوع الشديد فزعوا يف إزالة ذلك اجلوع إىل تناول هذا 

الشيء وإن كان بالصفة اليت ذكرمتوها الوجه الثاين أن يقال الزبانية يكرهوهنم على األكل من تلك الشجرة تكميالً 
  لعذاهبم

ئذ يشتد عطشهم وحيتاجون إىل الشراب فعند هذا وصف اهللا شراهبم فقال ثُمَّ إِنَّ لَُهْم وعلم أهنم إذا شبعوا فحين
قال الزجاج الشوب اسم عام يف كل ما خلط بغريه واحلميم املاء احلار )  ٦٧الصافات ( َعلَْيَها لََشوْباً ِمْن َحِميمٍ 

وا من ذلك احلميم فيحنئذ يشوب الزقوم باحلميم املتناهي يف احلرارة واملعىن أنه إذا غلبهم ذلك العطش الشديد سق
  نعوذ باهللا منهما

حممد ( واعلم أن اهللا وصف شراهبم يف القرآن بأشياء منها كونه غساقاً ومنها قوله َوسُقُواْ َماء َحِميماً فَقَطََّع أَْمَعاءُهْم 
ه ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لَشَْوباً ِمْن َحِميمٍ قلنا فيه ومنها ما ذكره يف هذه اآلية فإن قيل ما الفائدة يف كلمة ثُمَّ يف قول)  ١٥

  وجهان األول أهنم ميألن بطوهنم من شجرة الزقوم وهو حار حيرق

بطوهنم فيعظم عشطهم مث إهنم ال يسقون إال بعد مدة مديدة والغرض تكميل التعذيب والثاين أنه تعاىل ذكر الطعام 
شراب مبا هو أبشع منه فكان املقصود من كلمة مث بيان أن حال املشروب يف بتلك البشاعة والكراهة مث وصف ال

البشاعة أعظم من حال املأكول مث قال تعاىل ثُمَّ إِنَّ َمْرجِعَُهْم إلِلَى الَْجحِيمِ قال مقاتل أي بعد أكل الزقوم وشرب 
ون احلميم من موضع خارج عن احلميم وهذا يدل على أهنم عند شرب احلميم مل يكونوا يف اجلحيم وذلك بأن يك

اجلحيم فهم يوردون احلميم ألجل الشرب كما تورد اإلبل إىل املاء مث يوردون إىل اجلحيم فهذا قول مقاتل واحتج 
)  ٤٤ ٤٣ن الرمح( على صحته بقوله تعاىل َهاِذِه جََهنَُّم الَِّتى ُيكَذّبُ بَِها الُْمْجرُِمونَ َيطُوفُونَ َبيَْنَها َوَبْيَن َحمِيمٍ ءاٍن 

وذلك يدل على صحة ما ذكرناه مث إنه تعاىل ملا وصف عذاهبم يف أكلهم وشرهبم قال إِنَُّهمْ أَلْفَْواْ ءاَباءُهمْ ضَالَّني فَُهمْ 
َعلَى ءاثَارِِهْم ُيْهَرُعونَ قال الفراء اإلهراع اإلسراع يقال هرع وأهرع إذا استحث واملعىن أهنم يتبعون آباءهم ابتاعاً 



ة كأهنم يزعجون إىل اتباع آبائهم واملقصود من اآلية أنه تعاىل علل استحقاقهم للوقوع يف تلك الشدائد يف سرع
  كلها بتقليد اآلباء يف الدين وترك ابتاع الدليل ولو مل يوجد يف القرآن آية غري هذه اآلية يف ذم التقليد لكفي

ذيبهم فقال َولَقَْد َضلَّ قَْبلَُهْم أَكْثَُر االْوَِّلَني َولَقَْد أَْرَسلَْنا مث إنه تعاىل ذكر لرسوله ما يوجب التسلية له يف كفرهم وتك
صلى اهللا عليه ( ِفيهِْم مُّنِذرِيَن فبني تعاىل أن إرساله للرسل قد تقدم والتكذيب هلم قد سلف وجيب أن يكون له 

  دوا فليس عليه إال البالغأسوة هبم حىت يصرب كما صربوا ويستمر على الدعاء إىل اهللا وإن متر) وسلم 
صلى اهللا عليه وسلم ( مث قال تعاىل فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الْمُْنذَرِيَن وهذا وإن كان يف الظاهر خطاباً مع الرسول 

إال أن املقصود منه خطاب الكفار ألهنم مسعوا باألخبار مجيع ما جرى من أنواع العذاب على قوم نوح وعلى عاد ) 
وغريهم فإن مل يعلموا ذلك فال أقل من ظن وخوف يصلح أن يكون زاجراً هلم عن كفرهم وقوله تعاىل إِالَّ  ومثود

نه استثناء من قوله ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني فيه قوالن أحدمها أنه استثناء من قوله َولَقَْد َضلَّ قَْبلَُهْم أَكْثَرُ االْوَِّلَني والثاين أ
فإهنا كانت أقبح العواقب وأفظعها إال عاقبة عباد اهللا املخلصني فإهنا )  ٧٣يونس ( اِقَبةُ  الُْمْنذَرِيَن كَْيَف كَانَ َع

  كانت مقرونة باخلري والراحة
ُهُم الَْباِقَني َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفى االٌّ  َولَقَْد نَادَاَنا نُوٌح فَلَنِْعَم الُْمجِيُبونَ وََنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه

  مَّ أَغَْرقَْنا االٌّ خَرِيَنِخرِيَن َسلَاٌم َعلَى ُنوحٍ ِفى الْعَالَِمَني إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِى الُْمْحِسنَِني إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني ثُ

وقال فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  )  ٧١الصافات ( ُهْم أَكْثَُر االْوَِّلَني اعلم أنه تعاىل ملا قال من قبل َولَقَْد َضلَّ قَْبلَ
أتبعه بشرح وقائع األنبياء عليهم السالم فالقصة األوىل حكاية حال نوح عليه السالم )  ٧٣الصافات ( الْمُْنذَرِيَن 

  وقوله َولَقَْد نَادَاَنا نُوٌح فَلَنِْعَم الُْمجِيُبونَ فيه مباحث
  األول أن الالم يف قوله فَلَنِْعمَ الُْمجِيُبونَ جواب قسم حمذوف واملخصوص باملدح حمذوف أي فلنعم اجمليبون حنن

البحث الثاين أنه تعاىل ذكر أن نوحاً نادى ومل يذكر أن ذلك النداء يف أي الوقائع كان ال جرم حصل فيه قوالن 
اىل يف أن ينجيه من حمنة الغرق وكرب تلك الواقعة والقول األول وهو املشهور عند اجلمهور أنه نادى الرب تع

الثاين أن نوحاً عليه السالم ملا اشتغل بدعوة قومه إىل الدين احلق بالغوا يف إيذائه وقصدوا قتله مث إنه عليه السالم 
على ضعف القول نادى ربه واستنصره على كفار قومه فأجابه اهللا تعاىل ومنعهم من قتله وإيذائه واحتج هذا القائل 

األول بأنه عليه السالم إمنا دعا عليهم ألجل أن ينجيه اهللا تعاىل وأوله وأجاب اهللا دعاءه فيه فكان حصول تل كالناة 
  كاملعلوم املتيقن يف دعائه وذلك مينع من أن يقال املطلوب من هذا النداء حصول هذه النجاة

فَلَنِْعَم الُْمجِيُبونَ وهذه اللفظة تدل على أن تلك اإلجابة كانت من مث إنه تعاىل ملا حكى عن نوح أنه ناداه قال بعده 
النعم العظيمة وبيانه من وجوه األول أنه تعاىل عرب عن ذاته بصيغة اجلمع فقال َولَقَْد َناَداَنا ُنوٌح والقادر العظيم ال 

َم الُْمجِيُبونَ وذلك أيضاً يدل على تعظيم تلك يليق به إال اإلحسان العظيم والثاين أنه أعاد صيغة اجلمع يف قوله فَلَنِْع
النعمة ال سيما وقد وصف تلك اإلجابة بأهنا نعمت اإلجابة والثالث أن الفاء يف قوله فَلَنِْعَم الُْمجِيُبونَ يدل على أن 

يدل حصول هذه اإلجابة مرتب على ذلك النداء واحلكم املرتب على الوصف املناسب يقتضي كونه معلالً به وهذا 
على أن النداء باإلخالص سبب حلصول اإلجابة مث إنه تعاىل ملا بني أنه سبحانه نعم اجمليب على سبيل اإلمجال بني أن 
اإلنعام حصل يف تلك اإلجابة من وجوه األول قوله تعاىل وََنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ وهو على القول األول 

وف من الغرق وعلى الثاين الكرب احلاصل من أذى قومه والثاين قوله َوَجَعلَْنا ذُّريََّتُه ُهمُ الكرب احلاصل بسبب اخل
الَْباِقَني يفيد احلصر وذلك يدل على أن كل من سواه وسوى ذريته فقد فنوا قال ابن عباس ذريته بنوه الثالثة سام 

  افث أبو التركوحام ويافث فسام أبو العرب وفارس والروم وحام أبو السودان وي



إن قيل فما النعمة الثالثة قوله تعاىل وََتَركَْنا َعلَْيِه ِفى االْخِرِيَن َسلَاٌم َعلَى ُنوحٍ ِفى الْعَالَِمَني يعين يذكرون هذه الكلمة ف
يل أثبت اهللا معىن قوله ِفى الَْعالَِمَني قلنا معناه الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم مجيعاً أي ال خيلو أحد منهم منها كأنه ق

التسليم على نوح وأدامه يف املالئكة والثقلني فيسلمون عليه بكليتهم مث إنه تعاىل ملا شرح تفاصيل إنعامه عليه قال 
إِنَّا كَذَِلكَ َنْجزِى الُْمْحِسنَِني واملعىن أنا إمنا خصصنا نوحاً عليه السالم بتلك التشريفات الرفيعة من جعل الدنيا 

  من تبقية ذكره احلسنمملوأة من ذريته و

يف ألسنة مجيع العاملني ألجل أنه كان حمسناً مث علل كونه حمسناً بأنه كان عبداً هللا مؤمناً واملقصود منه بيان أن أعظم 
  الدرجات وأشرف املقامات اإلميان باهللا واالنقياد لطاعته

يمٍ إِذْ قَالَ الًّبِيِه َوقَْوِمِه َماذَا تَْعُبُدونَ أَِءفْكاً َءاِلَهةً  ُدونَ اللَِّه ُترِيُدونَ فََما َوإِنَّ ِمن ِشيَعِتِه إلِْبَراهِيَم إِذْ َجآَء َربَُّه بِقَلْبٍ َسِل
فَقَالَ أَال َتأْكُلُونَ اغَ إِلَى َءالَِهِتهِْم ظَنُّكُم بَِربِّ الْعَالَِمَني فََنظََر َنظَْرةً  ِفى النُُّجومِ فَقَالَ إِنِّى َسقِيٌم فََتَولَّْواْ َعْنُه ُمْدبِرِيَن فََر

  َما لَكُمْ الَ َتنِطقُونَ فَرَاغَ َعلَْيهِمْ َضرْباً بِالَْيِمنيِ فَأَقَْبلُوا إِلَْيهِ َيزِفُّونَ
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل الضمري يف قوله من شيعته إىل ماذا يعود فيه قوالن األول وهو األظهر أنه عائد إىل نوح عليه السالم 
عة نوح أي من أهل بيته وعلى دينه ومنهاجه إلبراهيم قالوا وما كان بني نوح وإبراهيم إال نبيان هود أي من شي

أنه كان بني نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة الثاين قال الكليب املراد ) الكشاف ( وصاحل وروى صاحب 
شيعته وإن كان سابقاً له واألول أظهر ألنه تقدم  من شيعة حممد إلبراهيم مبعىن أنه كان على دينه ومنهاجه فهو من

  فعود الضمري إىل نوح أوىل) صلى اهللا عليه وسلم ( ذكر نوح عليه السالم ومل يتقدم ذكر النيب 
املسألة الثانية العامل يف إِذْ ما دل عليه قوله َوإِنَّ ِمن ِشيَعِتِه من معىن املشايعة يعين وإن ممن شايعه على دينه وتقواه 

  حني جاء ربه بقلب سليم إلبراهيم
  أما قوله إِذْ َجاء َربَُّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ ففيه مسائل

املسألة األوىل يف قوله بِقَلْبٍ َسِليمٍ قوالن األول قال مقاتل والكليب يعين خالص من الشرك واملعىن أنه سلم من 
على طهارة القلب من كل دنس من املعاصي  الشرك فلم يشرك باهللا والثاين قال األصوليون املراد أنه عاش ومات

فيدخل فيه كونه سليماً عن الشرك وعن الشك وعن الغل والغش واحلقد واحلسد عن ابن عباس أنه كان حيب 
للناس ما حيب لنفسه وسلم مجيع الناس من غشه وظلمه وأسلمه اهللا تعاىل فلم يعدل به أحداً واحتج الذاهبون إىل 

ذكر بعد هذه الكلمة إنكاره على قومه الشرك باهللا وهو قوله إِذْ قَالَ الِبِيِه َوقَْوِمِه َماذَا  القول األول بأنه تعاىل
َتْعُبُدونَ واحتج الذاهبون إىل القول الثاين بأن اللفظ مطلق فال يقيد بصقة دون صفة ويتأكد هذا بقوله تعاىل َولَقَْد 

  ا بِِه َعاِلمَِنيءاَتْيَنا إِبْراهِيَم ُرْشَدُه ِمن قَْبلُ َوكُنَّ

وقال َوكَذَِلَك ُنرِى إِبْراِهيمَ )  ١٢٤األنعام ( مع أنه تعاىل قال اللَُّه أَْعلَمُ َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسالََتُه )  ٥١األنبياء ( 
ه ربه قلنا معناه أنه فإن قيل ما معىن اجمليءي بقلب)  ٧٥األنعام ( َملَكُوَت السََّماوَاِت وَاالْْرَض َولَِيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني 

  أخلص هللا قلبه فكأنه أحتف حضرة اهللا بذلك القلب ورأيت يف التوراة أن اهللا قال ملوسى أجب إهلك بكل قلبك
واعلم أنه تعاىل ملا ذكر أن إبراهيم جاء ربه بقلب سليم ذكر أن من مجلة آثار تلك السالمة أن دعا أباه وقومه إىل 

  يِه َوقَْوِمِه َماذَا َتْعُبُدونَ واملقصود من هذا الكالم هتجني تلك الطريقة وتقبيحهاالتوحيد فقال إِذْ قَالَ ِالبِ
أئفكا مفعول له تقديره أتريدون آهلة من دونه إفكاً ) الكشاف ( مث قال ءاِلَهةً  ُدونَ اللَِّه ُترِيدُونَ فََما قال صاحب 



املفعول به ألنه كان األهم عنده أن يقرر عندهم بأهنم على  وإمنا قدم املفعول على الفعل للعناية وقدم املفعول له على
إفك وباطل يف شركهم وجيوز أن يكون إفكاً مفعوالً به يعين أتريدون إفكاً مث فسر اإلفك بقوله ُدونَ اللَِّه تُرِيُدونَ 

  على أهنا إفك يف أنفسها وجيوز أن يكون حاالً مبعىن تريدون آهلا من دون اهللا آفكني
َما ظَنُّكُم بَِرّب الَْعالَِمَني وفيه وجهان أحدمها أتظنون برب العاملني أنه جيوز جعل هذه اجلمادات مشاركة له مث قال فَ

يف املعبودية وثانيها أتظنون برب العاملني أنه من جنس هذه األجسام حىت جعلتموها مساوية له يف املعبودية فنبههم 
  بذلك على أنه ليس كمثله شيء

َر َنظَْرةً  ِفى النُُّجومِ فَقَالَ إِّنى َسِقيٌم عن ابن عباس أهنم كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم على مقتضى مث قال فََنظَ
عادهتم وذلك أنه أراد أن يكايدهم يف أصنامهم ليلزمهم احلجة يف أهنا غري معبودة وكان هلم من الغد يوم عيد 

يف بيت األصنام فيقدر على كسرها وههنا سؤاالن األول أن النظر خيرجون إليه فأراد أن يتخلف عنهم ليبقى خالياً 
يف علم النجوم غري جائز فكيف أقدم عليه إبراهيم والثاين أنه عليه السالم ما كان سقيماً فلما قال إين سقيم كان 

 أوقات الليل ذلك ذباً واعلم أن العلماء ذكروا يف اجلواب عنهما وجوهاً كثرية األول أنه نظر نظرة يف النجوم يف
والنهار وكانت تأتيه سقامة كاحلمى يف بعض ساعات الليل والنهار فنظر ليعرف هل هي يف تلك الساعة وقال إِّنى 

َسِقيٌم فجعله عذراً يف ختلفه عن العيد الذي هلم وكان صادقاً فيما قال ألن السقم كان يأتيه يف ذلك الوقت وإمنا 
اين يف اجلواب أن قوم إبراهيم عليه السالم كانوا أصحاب النجوم يعظموهنا ختلف ألجل تكسري أصنامهم الوجه الث

ويقضون هبا على غائب األمور فلذلك نظر إبراهيم يف النجوم أي يف علوم النجوم ويف معانيه ال أنه نظر بعينه إليها 
ويتعرف من حيث يتعرفون  وهو كما يقال فالن نظر يف الفقه ويف النحو وإمنا أراد أن يومههم أنه يعلم ما يعلمون

  حىت إذا قال إِّنى َسقِيٌم سكنوا إىل قوله
أي ستموت الوجه الثالث أن قوله فََنظََر نَظَْرةً  )  ٣٠الزمر ( أما قوله إِّنى َسقِيٌم فمعناه سأسقم كقوله إِنََّك َمّيٌت 

إىل آخر اآليات وكان ذلك النظر ألجل )  ٧٦األنعام ( باً ِفى النُُّجومِ هو قوله تعاىل فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه الَّْيلُ َرأَى كَْوكَ
  أن يتعرف أحوال هذه الكواكب هل هي قدمية أو حمدثة وقوله إِّنى َسقِيٌم يعين

سقيم القلب غري عارف بريب وكان ذلك قبل البلوغ الوجه الرابع قال ابن زيد كان له جنم خمصوص وكلما طلح 
ل هذا االستقراء ملا رآه يف ذلك الوقت طالعاً على تلك الصفة املخصوصة على صفة خمصوصة مرض إبراهيم وألج

قال إِّنى َسقِيٌم أي هذا السقم واقع ال حمالة الوجه اخلامس أن قوله إِّنى َسقِيٌم أي مريض القلب سبب إطباق ذلك 
)  ٣الشعراء ( اِخٌع نَّفَْسَك لََعلََّك َب) صلى اهللا عليه وسلم ( اجلمع العظيم على الكفر والشرك قال تعاىل حملمد 

الوجه السادس يف اجلواب أنا ال نسلم أن النظر يف علم النجوم واالستدالل مبقايستها حرام ألن من اعتقد أن اهللا 
تعاىل خص كل واحد من هذه الكواكب بقوة وخباصية ألجلها يظهر منه أثر خمصوص فهذا العلم على هذا الوجه 

الزم ألنه ذكر قوله إِّنى َسقِيٌم على سبيل التعريض مبعىن أن اإلنسان ال ينفك يف أكثر ليس بباطل وأما الكذب فغر 
أحواله عن حصول حالة مكروهة إما يف بدنه وإما يف قلبه وكل ذلك سقم الوجه السابع قال بعضهم ذلك القول 

ما كذب إبراهيم إال ( أنه قال  )صلى اهللا عليه وسلم ( عن إبراهيم عليه السالم كذبة ورووا فيه حديثاً عن النيب 
قلت لبعضهم هذا احلديث ال ينبغي أن يقبل ألن نسبة الكذب إىل إبراهيم ال جتوز فقال ذلك ) ثالث كذبات 

الرجل فكيف حيكم بكذب الرواة العدول فقلت ملا وقع التعارض بني نسبة الكذب إىل الراوي وبني نسبته إىل 
بالضرورة أن نسبته إىل الراوي أوىل مث نقول مل ال جيوز أن يكون املراد بكونه  اخلليل عليه السالم كان من املعلوم

كذباً خرباً شبيهاً بالكذب والوجه الثامن أن املراد من قوله فََنظََر َنظَْرةً  ِفى النُُّجومِ أي نظر يف جنوم كالمهم 



متفقرقة ومنه جنوم الكتابة واملعىن أنه ملا  ومتفرقات أقواهلم فإن األشياء اليت حتدث قطعة قطعة يقال إهنا منجمة أي
مسع كلماهتم املتفرقة نظر فيها كي يستخرج منها حيلة يقدر هبا على إقامة عذر لنفسه يف التخلف عنهم فلم جيد 
عذراً أحسن من قوله إِّنى َسقِيٌم واملراد أنه ال بد من أن أصري سقيماً كما تقول ملن رأيته على أوقات السفر إنك 

فر واعلم أن إبراهيم عليه السالم ملا قال إِّنى َسِقيمٌ تولوا عنه معرضني فتركوه وعذروه يف أن ال خيرج اليوم مسا
فكان ذلك مراده فََراغَ إِلَى ءالَِهِتهِمْ يقال راغ إليه إذا مال إليه يف السر على سبيل اخلفية ومنه روغان الثعلب 

كان بني أيديهم وإمنا قال ذلك استهزاء هبا وكذا قوله َما لَكُْم الَ َتنِطقُونَ فََراغَ وقوله أَال َتأْكُلُونَ يعين الطعام الذي 
َعلَْيهِْم ضَْرباً فأقبل عليهم مستخفياً كأنه قال فضرهبم ضرباً ألن راغ عليهم يف معىن ضرهبم أو فراغ عليهم ضرباً 

لشدة ألن اليمني أقوى اجلارحتني والثاين أنه أتى بذلك الفعل مبعىن ضارباً ويف قوله بِالَْيِمنيِ قوالن األو معناه بالقوة وا
مث قال فَأَقَْبلُواْ إِلَْيِه َيزِفُّونَ قرأ محزة )  ٥٧األنبياء ( بسبب احللف وهو قوله تعاىل عنه َوَتاللَِّه الكِيَدنَّ أَْصَناَمكُْم 

رأ بالنصب فهو من زف يزف ومن قرأ بالضم فهو َيزِفُّونَ بضم الياء والباقون بفتحها ومها لغتان قال ابن عرفة من ق
من أزف يزف قال الزجاج يزفون يسرعون وأصله من زفيف النعامة وهو ابتداء عدوها وقرأ محزة يزفون أي 
حيملون غريهم على الزفيف قال اوصمعي يقال أزففت اإلبل إذا محلتها على أن تزف قال وهو سرعة اخلطوة 

ف على قراءته كأهنم محلوا دواهبم على ازسراع يف املشيء فإن قيل مقتضى هذه اآلية ومقاربة املشي واملفعول حمذو
أن إبراهيم عليه السالم ملا كسرها عدوا إليه وأخذوه وقال يف سورة أخرى يف عني هذه القصة قَالُواْ َمن فََعلَ َهاذَا 

وهذا يقتضي أهنم يف أول )  ٦٠ ٥٩األنبياء ( َيذْكُُرُهْم يُقَالُ لَهُ إِبْراهِيُم بِئَاِلَهِتَنا إِنَُّه لَِمَن الظَّاِلِمَني قَاالَ َسِمعَْنا فًَتى 
األمر ما عرفوه فبني هاتني اآليتني تناقض قلنا ال يبعد أن يقال إن مجاعة عرفوه فعمدوا إليه مسرعني واألكثرون ما 

  عرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسر من هو واهللا أعلم

بِِه كَْيداً فََجَعلْنَاُهمُ تَْنِحُتونَ َواللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ قَالُواْ اْبُنواْ لَُه ُبنَْياناً فَأَلْقُوُه ِفى الَْجحِيمِ فَأََرادُواْ  قَالَ أََتعُْبُدونَ َما
  شَّْرَناُه بُِغلَامٍ َحلِيمٍاالٌّ ْسفَِلَني َوقَالَ إِنِّى ذَاِهٌب إِلَى رَبِّى َسيَْهِدينِ َربِّ َهْب ِلى ِمَن الصَّاِلِحنيِ فََب

  ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أن القوم ملا عاتبوا إبراهيم على كسر األصنام فهو أيضاً ذكر هلم الدليل الدال على فساد املصري 

ل ظاهر وهو أن اخلشب واحلجر قبل إىل عبادهتا فقال أََتْعُبُدونَ َما تَْنِحُتونَ وَاللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ ووجه االستدال
النحت واإلصالح ما كان معبوداً لإلنسان ألبتة فإدا حنته وشكله على الوجه املخصوص مل حيدث فيه إال آثار تصرفه 
فلو صار معبوداً عند ذلك لكان معناه أن الشيء الذي ما كان معبوداً ملا حصلت آثار تصرفاته فيه صار معبوداً عند 

  معلوم ببديهة العقلذلك وفساد ذلك 
املسألة الثانية احتج مجهور األصحاب بقوله وَاللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ على أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل فقال 

النحويون اتفقوا على أن لفظ ما مع ما بعده يف تقدير املصدر فقوله َوَما َتْعَملُونَ معناه وعملكم وعلى هذا التقدير 
اآلية واهللا خلقكم وخلق عملكم فإن قيل هذه اآلية حجة عليكم من وجوه األول أنه تعاىل قال دأتعبدون  صار معىن

ما تنحتون أضاف العبادة والنحت إليهم إضافة العفل إىل الفاعل ولو كان ذلك واقعاً بتخليق اهللا الستحال كونه 
م على عبادة األصنام ألنه تعاىل بني أنه خالقهم وخالق لتلك فعالً للعبد الثاين أنه تعاىل إمنا ذكر هذه اآلية توبيخاً هل

األصنام واخلالق هو املستحق للعبادة دون املخلوق فلما تركوا عبادته سبحانه وهو خالقهم وعبدوا اوصنام ال جرم 
اعل ولو أنه سبحانه وتعاىل وخبهم على هذا اخلطأ العظيم فقال أضاف العبادة والنحت إليهم إضافة العفل إىل الف

كان ذلك واقعاً بتخليق اهللا الستحال كونه فعالً للعبد الثاين أنه تعاىل إمنا ذكر هذه اآلية توبيخاً هلم على عبادة 



األصنام ألنه تعاىل بني أنه خالقهم وخالق لتلك األصنام واخلالق هو املستحق للعبادة دون املخلوق فلما تركوا 
نام ال جرم أنه سبحانه وتعاىل وخبهم على هذا اخلطأ العظيم فقال أَتَْعُبُدونَ عبادته سبحانه وهو خالقهم وعبدوا اوص

 َما َتْنِحُتونَ َواللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ ولو مل يكونوا فاعلني ألفعاهلم ملا جاز توخبيهم عليها سلمنا أن هذه اآلية
ما بعدها يف تقدير املصدر قلنا هذا ممنوع وبيانه  ليست حجة عليكم لكن ال نسلم أهنا حجة لكم قوله لفظة ما مع

أن سيبويه واألخفش اختلفا يف أنه هل جيوز أن يقال أعجبين ما قمت أي قيامك فجوزه سيبويه ومنعه األخفش 
وزعم أن هذا ال جيوز إال يف الفعل املتعدي وذك يدل على أن ما مع ما بعدها يف تقدير املفعول عند األخفش سلمنا 

قد يكون مبعىن املصدر لكنه أيضاً قد يكون مبعىن املفعول ويدل عليه وجوه األول قوله أََتعُْبُدونَ َما تَْنِحُتونَ  أن ذلك
واملراد بقوله َما تَْنِحُتونَ املنحوت ال النحت ألهنم ما عبدوا النحت وإمنا عبدوا املنحوت فوجب أن يكون املراد 

ل حىت يكون كل واحد من هذين اللفظني على وفق اآلخر والثاين أنه تعاىل قال بقوله َما َتْعَملُونَ املعمول ال العم
وليس املراد أهنا تلقف نفس اإلفك بل أراد العصي واجلبال اليت هي )  ١١٧األعراف ( فَإِذَا ِهىَ  َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ 

ل يف الباب واخلامت هذا عمل فالن متعلقات ذلك اإلفك فكذا ههنا الثالث أنا لعرب تسمي حمل العمل عمالً يقا
  واملراد حمل عمله فثبت هبذه الوجوه الثالثة أن لفظة ما مع بعدها كما جتيء

مبعىن املصدر فقد جتيء أيضاً مبعىن املفعول فكان محله ههنا على املفعول أوىل ألن املقصود يف هذه اآلية تزييف 
فعال أنفسهم ألن الذي جرى ذكره يف أول اآلية إىل هذا مذهبهم يف عبادة األصنام ال بيان أهنم ال يوجدون إ

املوضع هو مسألة عبادة األصنام ال خلق األعمال واعلم أن هذه السؤاالت قوية ويف دالئلنا كثرية فاألوىل ترك 
  االستدالل هبذه اآلية واهللا أعلم

على اجلواب عدلوا إىل طريق اإليذاء  واعلم أن إبراهيم عليه السالم ملا أورد عليهم هذه احلجة القوية ومل يقدروا
فقالوا ابنوا له بنياناً واعلم أن كيفية ذلك البناء ال يدل عليها لفظ القرآن قال ابن عباس بنو حائطاً من حجر طوله 
 يف السماء ثالثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً ومأله ناراً فطرحوه فيها وذلك هو قوهلتعاىل فَأَلْقُوُه ِفى الَْجحِيمِ

وهي النار العظيمة قال الزجاج كل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم واأللف والالم يف اجلحيم يدل على النهاية 
ت واملعىن يف جحيمه أي يف جحيم ذلك البنيان مث قال تعاىل فَأََرادُواْ بِِه كَْيداً فََجَعلَْناُهُم االْْسفَِلَني واملعىن أن يف وق

ألقوه يف النار صرف اهللا عنه ضرر النار فصار هو الغالب عليهم واعلم أنه ملا  احملاجة حصلت الغلبة له وعندما
( انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم إِّنى ذَاِهٌب إِلَى َرّبى ونظري هذه اآلية قوله تعاىل دوقال إين مهاجر إىل ريب 

  وفيه مسائل)  ٢٦العنكبوت 
تكثر فيه األعداء جتب مهاجرته وذلك ألن إبراهيم صلوات اهللا املسألة األوىل دلت هذه اآلية على أن املوضع الذي 

عليه وسالمه مع أن اهللا سبحانه خصه بأعظم أنواع النصرة ملا أحس منهم بالعداوة الشديدة هاجر من تلك الديار 
  فألن جيب ذلك على الغري كان أوىل

  وفيه مسائل)  ٢٦العنكبوت ( املسألة الثانية يف قوله 
دلت هذه اآلية على أن املوضع الذي تكثر فيه األعداء جتب مهاجرته وذلك ألن إبراهيم صلوات اهللا  املسألة األوىل

عليه وسالمه مع أن اهللا سبحانه خصه بأعظم أنواع النصرة ملا أحس منهم بالعداوة الشديدة هاجر من تلك الديار 
  فألن جيب ذلك على الغري كان أوىل

إِّنى ذَاِهٌب إِلَى َرّبى قوالن األول املراد منه مفارقة تلك الديار واملعىن إين ذاهب إىل  املسألة الثانية يف قوله َوقَالَ
مواضع دين ريب والثول الثاين قال الكليب ذاهب بعباديت إىل ريب فعلى القول األول املراد بالذهاب إىل الرب هو 



وعلى القول الثاين املراد )  ٦٢الشعراء ( ّبى َسيَْهِدينِ اهلجرة من الديار وبه اقتدى موسى حيث قال كَالَّ إِنَّ مَِعىَ  َر
رعاية أحوال القلوب وهو أن ال يأيت بشيء من األعمال إال هللا تعاىل كما قال َوجَّْهُت َوجْهِىَ  ِللَِّذى فَطََر السََّماَواتِ 

ن مهاجرته إىل أرض الشأم وأيضاً قيل إن القول األول أوىل ألن املقصود من هذه اآلية بيا)  ٧٩األنعام ( َواالْْرَض 
يبعد محله على اهلداية يف الدين ألنه كان على الدين يف ذلك الوقت إال أن حيمل ذلك على الثبات عليه أو حيمل 

  ذلك على االهتداء إىل الدرجات العالية واملراتب الرفيعة يف أمر الدين
حتصل إال من اهللا تعاىل كما يقول أصحابنا وال ميكن محل هذه املسألة الثالثة قوله َسَيْهِدينِ يدل على أن اهلداية ال 

اهلداية على وضع األدلة وإزاحة األعذار ألن كل ذلك قد حصل يف الزمان املاضي وقوله سيدهني يدل على 
 اختصاص تلك اهلدية باملستقبل فوجبحمل اهلداية يف هذه اآلية على حتصيل العلم واملعرفة يف قلبه فإن قيل إبراهيم

عليه السالم جزم يف هذه اآلية بأنه تعاىل سيهديه وأن موسى عليه السالم مل جيزم به بل قال قَالَ َعَسى َرّبى أَن 
فما الفرق قلنا العبد إذا جتلى له مقامات رمحة اهللا فقد جيزم حبصول املقصود )  ٢٢القصص ( َيْهِديَنِى َسَواء السَّبِيلِ 

  عن العاملني فحينئٍذ يستحقر نفسه فال جيزم بل ال يظهر إال الرجاء والطمعوإذا جتلى له مقامات كونه غنياً 

( ُب املسألة الرابعة قوله تعاىل إِّنى ذَاِهٌب إِلَى َرّبى يدل على فساد متسك املشبهة بقوله تعاىل إِلَْيِه َيصَْعُد الْكَِلمُ الطَّّي
ى َرّبى مع أنه مل يلزم أن يكون اإلله موجوداً يف ذلك املكان ألن كلمة إىل موجودة يف قوله إِّنى ذَاِهٌب إِلَ)  ١٠فاطر 

  فكذلك ههنا
واعلم أنه صلوات اهللا عليه ملا هاجر إىل األرض املقدسة أراد الولد فقال َهْب ِلى ِمَن الصَّاِلِحنيِ أي هب يل بعض 

له تعاىل َوَوَهْبَنا لَُه ِمن رَّْحمَِتَنا أََخاهُ الصاحلني يريد الولد ألن لفظ اهلبة غلب يف الولد وإن كان قد جاء يف األخ يف قو
)  ٩٠األنبياء ( َوَوَهْبَنا لَهُ َيْحَيى )  ٧٢األنبياء ( وقال تعاىل َوَوَهْبَنا لَهُ إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب )  ٥٣مرمي ( َهاُرونَ َنبِّياً 

األمالك شكرت الواهب وبورك لك وقال علي بن أيب طالب البن عباس رضي اهللا عنهم حني هنأه بولده على أيب 
  يف املوهوب ولذلك وقعت التسمية هببة اهللا تعاىل وهببهة الوهاب ومبوهوب ووهب

واعلم أن هذا الدعاء اشتمل على ثالثة أشياء على أن الولد غالم ذكر وأنه يبلغ احللم وأنه يكون حليماً وأي حلم 
مث )  ١٠٢الصافات ( َتجُِدنِى إِن َشاء اللَُّه ّمَن الصَّابِرِيَن يكون أعظم من ولد حني عرض عليه أبوه الذبح قَالَ َس

 ١١٤التوبة ( استسلم لذلك وأيضاً فإن إبراهيم عليه السالم كان موصوفاً باحللم قال تعاىل إِنَّ إِْبراِهيَم الوَّاٌه َحلِيٌم 
موصوف باحللم وأنه قائم مقامه يف صفات الشرف  فبني أن ولده)  ٧٥هود ( إِنَّ إِبْراهِيَم لََحِليٌم أَوَّاٌه مُّنِيٌب ) 

والفضيلة واعلم أن الصالح أفضل الصفات بدليل أن اخلليل عليه السالم طلب الصالح لنفسه فقال َرّب َهْب ِلى 
يمان عليه وطلبه للولد فقال َرّب َهْب ِلى ِمَن الصَّاِلِحنيِ وطلبه سل)  ٨٣الشعراء ( ُحكْماً وَأَلْحِقْنِى بِالصَّاِلِحَني 

وذلك يدل )  ١٩النمل ( السالم بعد كمال درجته يف الدين والدنيا فقال َوأَْدِخلْنِى بَِرْحَمِتَك ِفى ِعَباِدَك الصَّاِلِحَني 
  على أن الصالح أشرف مقامات العباد

ُحَك فَانظُْر َماذَا َتَرى قَالَ ياأََبِت افَْعلْ َما ُتؤَمُر َسَتجِدُنِى فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه السَّْعىَ  قَالَ يابَُنى َّ إِنِّى أََرى ِفى الَْمَنامِ أَنِّى أَذَْب
 الرُّؤَْيآ إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِى إِن َشآَء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَن فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ َوَناَدْينَاُه أَن ياإِبَْراهِيُم قَْد َصدَّقَْت

اهِيَم كَذَِلَك َنْجزِى هَاذَا لَُهَو الَْبالَُء الُْمبُِني َوفَدَْيَناُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ وََتَركَْنا َعلَْيِه ِفى االٌّ ِخرِيَن َسلَاٌم َعلَى إِبَْر الُْمْحِسنَِني إِنَّ
َني َوبَاَركَْنا َعلَْيِه َوَعلَى إِْسحَاَق َوِمن ذُرِّيَِّتهَِما الُْمْحِسنَِني إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني وََبشَّرَْناُه بِإِْسحَاَق َنبِّياً مَِّن الصَّاِلِح

  ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم لَِّنفِْسِه ُمبٌِني



أتبعه مبا يدل على حصول ما بشر به وبلغه )  ١٠١الصافات ( واعلم أن سبحانه وتعاىل ملا قال فََبشَّْرَناُه بُِغلَامٍ َحلِيمٍ 
ْعىَ  ومعناه فلما أدرك وبلغ احلد الذي يقدر فيه على السعي وقوله َمَعُه يف موضع احلال فقال فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه السَّ

والتقدير كائناً معه والفائدة يف اعتبار هذا املعىن أن األب أرفق الناس بالولد وغريه رمبا عنف به يف االستسعاء فال 
الث عشرة سنة واملقصود من هذا الكالم أن اهللا حيتمله ألنه مل تستحكم قوته قال بعضهم كان يف ذلك الوقت ابن ث

تعاىل ملا وعده يف اآلية األوىل بكون ذلك الغالم حليماً بني يف هذه اآلية ما يدل على كمال حلمه وذلك ألنه كان به 
  من كمال احللم وفسحة الصدر ما قواه على احتمال تلك البلية العظيمة واإلتيان بذلك اجلواب احلسن

  ى أََرى ِفى الَْمَنامِ أَّنى أَذَْبُحَك ففيه مسائلأما قوله إِّن
املسألة األوىل يف تفسري هذه اللفظة وجهان األول قال السدي كان إبراهيم حني بشر بإسحق قبل أن يولد له قال 

  َمَنامِ أَّنى أَذَْبُحَكهو إذن هللا ذبيح فقيل زبراهيم قد نذرت نذراً فف بنرك فلما أصبح قَالَ َياءاَدُم بَنِى إِّنى أََرى ِفى الْ
وروي من طريق آخر أنه رأى ليلة التروية يف منامه كأن قائالً يقول له إن اهللا يأمرك بذبح ابنك هدا فلما أصبح 

تروى يف ذلك من الصباح إىل الرواح أمن اهللا هذا احللم أم من الشيطان فمن مث مسي يوم التروية فلما أمسى رأى 
فسمي يوم عرفة مث رأى مثله يف الليلة الثالثة فهم بنحره فسمي يوم النحر وهذا هو  مثل ذلك فعرف أنه من اهللا

قول أهل التفسري وهو يدل على أنه رأى يف املنام ما يوجب أن يذبح ابنه يف اليقظة وعلى هذا فتقدير اللفظ إين 
ؤيا األنبياء عليهم السالم من باب أرى يف املنام ما يوجب أن أذحبك والقول الثاين أنه رأى يف املنام أنه يذحبه ور

الوحي وعلى هذا القول فاملرئي يف املنام ليس إال أنه يذبح فإن قيل إما أن يقال إنه ثبت بالدليل عند األنبياء عليهم 
السالم أن كل ما رآه يف املنام فهو حق حجة أو مل يثبت ذلك بالدليل عندهم فإن كان األول فلم راجع الولد يف 

ة بل كان من الواجب عليه أن يشتغل بتحصيل ذلك املأمور وأن ال يراجع الولد فيه وأن ال يقول له هذه الواقع
فَانظُْر َماذَا َتَرى وأن ال يوقف العمل على أن يقول له الولد افَْعلْ َما ُتؤَمُر وأيضاً فقد قلتم إنه بقي يف اليوم األول 

لنوم فهو حق مل يكن إىل هذا التروي والتفكر حاجة وإن كان متفكراً ولو ثبت عنده بالدليل أن كل ما رآه يف ا
الثاين وهو أنه مل يثبت بالدليل عندهم أن ما يرونه يف املنام حق فكيف جيوز له أن يقدم على ذبح ذلك الطفل مبجرد 

دت الرؤيا رؤيا مل يدل الدليل على كوهنا حجة واجلواب ال يبعد أن يقال إنه كان عند الرؤيا متردداً فيه مث تأك
  بالوحي الصريح واهللا أعلم

املسأل الثانية اختلفوا يف أن هذا الذبيح من هو فقيل إنه إسحق وهذ قول عمر وعلي والعباس بن عبد املطلب وابن 
مسعود وكعب األحبار وقتادة وسعيد بن جبري ومسروق وعكرمة والزهري والسدي ومقاتل رضي اهللا عنهم وقيل 

  ن عباس وابن عمر وسعيد بن املسيب واحلسن والشعيبإنه إمساعيل وهو قول اب

أنا ابن ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وجماهد والكليب واحتج القائلون بأنه إمساعيل بوجوه األول أن رسول اهللا 
 يا ابن الذبيحني فتبسم فسئل عن ذلك فقال إن عبد املطلب ملا حفر بئر زمزم نذر هللا( وقال له أعرايب ) الذبيحني 

لئن سهل اهللا له أمرها ليذحبن أحد ولده فخرج السهم على عبد اهللا فمنعه أخواله وقالوا له افد ابنك مبائة من اإلبل 
  )ففداه مبائة من اإلبل والذبيح الثاين إمساعيل 

ان احلجة الثانية نقل عن اوصمعي أنه قال سألت أبا عمرو بن العالء عن الذبيح فقال يا أصمعي أين عقلك ومىت ك
  إسحق مبكة وإمنا كان إمساعيل مبكة وهو الذي بىن البيت مع أبيه املنحر مبكة

احلجة الثالثة أن اهللا تعاىل وصف إمساعيل بالصرب دون إسحق يف قوله وَإِْسَماعِيلَ َوإِْدرِيَس َوذَا الْكِفْلِ كُلٌّ ّمَن 
مرمي ( دق الوعد يف قوله إِنَُّه كَانَ صَاِدقَ الَْوْعِد وهو صربه على الذبح ووصفه أيضاً بص)  ٨٥األنبياء ( الصَّابِرِيَن 



  ألنه وعد أباه من نفسه الصرب على الذبح فوىف به)  ٥٤
فنقول لو كان الذبيح إسحق )  ٧١هود ( احلجة الرابعة قوله تعاىل فََبشَّْرَناَها بِإِْسحَاَق َوِمن َوَراء إِْسحَاَق َيْعقُوَب 

قبل ظهور يعقوب منه أو بعد ذلك فاألول باطل ألنه تعاىل ملا بشرها بإسحق وبشرها  لكان األمر بذحبه إما أن يقع
معه بأنه حيصل منه يعقوب فقبل ظهور يعقوب منه مل جيز األمر بذحبه وإال حصل اخللف يف قوله َوِمن َوَراء إِْسحَاقَ 

َبنِى إِّنى أََرى ِفى الَْمَنامِ أَّنى أَذَْبُحَك يدل على أن ذلك اإلبن  والثاين باطل ألن قوله فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه السَّْعىَ  قَالَ ياُبَنى َّ
ملا قدر على السعي ووصل إىل حد القدرة على الفعل أمر اهللا تعاىل إبراهيم بذحبه وذلك ينايف وقوع هذه القصة يف 

  زمان آخر فثبت أنه ال جيوز أن يكون الذبيح هو إسحق
مث طلب من اهللا تعاىل )  ٩٩الصافات ( عنه أنه قال إِّنى ذَاِهبٌ إِلَى رَّبى َسيَْهِدينِ  احلجة اخلامسة حكى اهللا تعاىل

وهذا السؤال إمنا حيسن قبل أن )  ١٠٠الصافات ( ولداً يستأنس به يف غربته فقال َرّب َهْب ِلى ِمَن الصَّاِلِحنيِ 
ن طلب احلاصل حمال وقوله َهْب ِلى ِمَن حيصل له الولد ألنه لو حصل له ولد واحد ملا طلب الولد الواحد أل

الصَّاِلِحنيِ ال يفيد إال طلب الولد الواحد وكلمة من للتبعيض وأقل درجات البعضية الواحد فكأن قوله ّمَن 
الصَّاِلِحَني ال يفيد إال طلب الولد الواحد فثبت أن هذا السؤال ال حيسن إال عند عدم كل األوالد فثبت أن هذا 

ال طلب الولد األول وأمجع الناس على أن إمساعيل متقدم يف الوجود على إسحق فثبت أن املطلوب السؤال وقع ح
  هبذا الدعاء وهو إمساعيل مث إن اهللا تعاىل ذكر قيبه قصة الذبيح فوجب أن يكون الذبيح هو إمساعيل

كان الذبيح إسحق كان الذبح  احلجة السادسة األخبار الكثرية يف تعليق قرن الكبش بالكعبة فكأن الطبيح مبكة ولو
بالشام واحتج من قال إن ذلك الذبيح هو إسحق بوجهني الوجه األول أن أول اآلية وآخرها يدل على ذلك أما 

أوهلا فإنه تعاىل حكى عن إبراهيم عليه السالم قبل هذه اآلية أنه قال إِّنى ذَاِهٌب إِلَى رَّبى َسيَْهِدينِ وأمجعوا على أن 
فوجب أن يكون هذا الغالم ليس إال )  ١٠١الصافات ( اجرته إىل الشام مث قال فبشرناه بغالم حليم املراد منه مه

فوجب أن يكون هذا الغالم ليس إال إسحق مث قال بعده فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه )  ١٠١الصافات ( إسحق مث قال بعده 
عه السعي هو ذلك الغالم الذي حصل يف الشام السَّْعىَ  وذلك يقتضي أن يكون املراد من هذا الغالم الذي بلغ م

فثبت أن مقدمة هذه اآلية تدل على أن الذبيح هو إسحق وأما آخر اآلية فهو أيضاً يدل على ذلك ألنه تعاىل ملا متم 
  قصة الذبيح قال بعده

احلني وذكر هذه البشارة عقيب حكاية تلك َوَبشَّْرَناُه بِإِْسحَاَق َنبِّياً ّمَن الصَّاِلِحَني ومعناه أنه بشره بكونه نبياً من الص
القصة يدل على أنه تعاىل إمنا بشره هبذه النبوة ألجل أنه حتمل هذه الشدائد يف قصة الذبيح فثبت مبا ذكرنا أن أول 

  اآلية وآخرها يدل على أن الذبيح هو إسحق عليه السالم
ليه السالم من يعقوب إسرائيل نيب اهللا بن احلجة الثانية على صحة ذلك ما اشتهر من كتاب يعقوب إىل يوسف ع

إسحق ذبيح اهللا بن إبراهيم خليل اهللا فهذا مجلة الكالم يف هذا الباب وكان الزجاج يقول اهللا أعلم أيهما الذبيح 
واهللا أعلم واعلم أنه يتفرع على ما ذكرنا اختالفهم يف موضع الذبح فالذين قالوا الذبيح هو إمساعيل قالوا كان 

  مبىن والذين قالوا إنه إسحق قالوا هو بالشام وقيل ببيت املقدس واهللا أعلمالذبح 
املسألة الثالثة اختلف الناس يف أن إبراهيم عليه السالم كان مأموراً هبذا مبا رأى وهذا االختالف مفرع على مسألة 

أصحابنا إنه جيوز وقالت  من مسائل أصول الفقه وهي أنه هل جيوز نسخ احلكم قبل حضور مدة االمتثال فقال أكثر
املعتزلة وكثري من فقهاء الشافعية واحلنفية إنه ال جيوز فعلى القول األول أنه سبحانه وتعاىل أمره بالذبح مث إنه تعاىل 

نسخ هذا التكليف قبل حضور وقته وعلى القول الثاين أنه تعاىل ما أمره بالذبح وإمنا أمره مبقدمات الذبح وهذه 



مسائل باب النسخ واحتج أصحابنا على أنه جيوز نسخ األمر قبل جميء مدة االمتثال بأن اهللا تعاىل مسألة شريفة من 
أمر إبراهيم عليه السالم بذبح ولده مث إنه تعاىل نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد املطلوب إمنا قلنا إنه تعاىل 

ين أرى يف املنام أين أذحبك فقال الولد افعل ما تؤمر أمره بذبح الولد لوجهني األول أنه عليه السالم قال لولده إ
وهذا يدل على أنه عليه السالم كان مأموراً مبقدمات الذبح ال بنفس الذبح مث إنه أتى مبقدمات الذبلح وأدخلها يف 

بدليل  الوجود فحينئٍذ يكون قد أمر بشيء وقد أتى به ويف هذا املوضع ال حيتاج إىل الفداء لكنه احتاج إىل الفداء
قوله تعاىل َوفََديَْناُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ فدل هذا على أنه أتى باملأمور به وقد ثبت أنه أتى بكل مقدمات الذبح وهذا يدل 

على أنه تعاىل كان قد أمره بنفس الذبح وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعاىل نسخ ذلك احلكم قبل إثباته وذلك يدل على 
م أن اهللا أمره بذبح الولد بل نقول إنه تعاىل أمره مبقدمات الذبح ويدل عليه وجوه املقصود وقالت املعتزلة ال نسل

األول أنه ما أتى بالذبح وإمنا أتى مبقدمات الذبح مث إن اهللا تعاىل أخرب عنه بأنه أتى مبا أمر به بدليل قوله تعاىل 
َيا وذلك يدل على أنه تعاىل إمنا أمره يف املنام مبقدمات الذبح ال بنفس َوَنادَْيَناُه أَن ياإِبْراِهيُم إِبَْراِهيَم قَدْ َصدَّقْتَ الرُّْؤ

الذبح وتلك املقدمات عبارة عن إضجاعه ووضع السكني على حلقه والعزم الصحيح على اإلتيان بذلك الفعل إن 
كلما قطع جزءاً أعاد ورد األمر الثاين الذبح عبارة عن قطع احللقوم فلعل إبراهيم عليه السالم قطع احللقوم إال أنه 

اهللا التأليف إليه فلهذا السبب مل حيصل املوت والوجه الثالث وهو الذي عليه تعويل القوم أنه تعاىل لو أمر شخصاً 
معيناً بإيقاع فعل معني يف وقت معني فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل يف ذلك الوقت حسن فإذا أهناه عنه فذلك 

ك الفعل يف ذلك الوقت قبيح فلو حصل هذا النهي عقيب ذلك األمر لزم أحد أمرين النهي يدل على أن إيقاع ذل
ألنه تعاىل إن كان عاملاً حبال ذلك الفعل لزم أن يقال إنه أمر بالقبيح أو هنى عن احلسن وإن مل يكن عاملاً به لزم جهل 

ا متام الكالم يف هذا الباب واجلواب عن األول اهللا تعاىل احلسن وإن مل يكن عاملاً به لزم جهل اهللا تعاىل وإنه حمال فهذ
  أنا قد دللنا على أنه تعاىل إمنا أمره بالذبح

أما قوله تعاىل قَدْ َصدَّقَْت الرُّْؤَيا فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك الرؤيا واجب العمل هبا وال يدل على أنه أتى 
اهيم عليه السالم جزءاً أعاد اهللا تعاىل التأليف إليه فنقول هذا بكل ما رآه يف ذلك املام وأما قوله ثانياً كلما قطع إبر

باطل ألن إبراهيم عليه السالم لو أتى بكل ما أمر به ملا احتاج إىل الفداء وحيث احتاج إليه علمنا أنه مل يأت مبا أمر 
هللا تعاىل ال يأمر إال مبا يكون حسناً به وأما قوله ثالثاً إنه يلزم إما األمر بالقبيح وإما اجلهل فنقول هذا بناًء على أن ا

يف ذاته وال ينهي إال عما يكون قبيحاً يف ذاته وذلك بناًء على حتسني العقل وتقبيحه وهو باطل وأيضاً فهب أنا 
نسلم ذلك إال أنا نقول مل ال جيوز أن يقال إن األمر بالشيء تارة حيسن لكون املأمور به حسناً وتارة ألجل أن ذلك 

يد صحة مصلحة من املصاحل وإن مل يكن املأمور به حسناً أال ترى أن السيد إذا أراد أن يروض عبده فإنه األمر يف
يقول له إذا جاء يوم اجلمعة فافعل الفعل الفالين ويكون ذلك الفعل من األفعال الشاقة ويكون مقصود السيد من 

د نفسه على ازنقياد والطاعة مث إن السيد إذا علم ذلك األمر ليس أن يأيت ذلك العبد بذلك الفعل بل أن يوطن العب
منه أنه وطن نفسه على الطاعة فقد يزيل األمل عنه ذلك التكليف فكذا ههنا فما مل تقيموا الداللة على فساد هذا 

  االحتمال مل يتم كالمكم
ه والدليل عليه أنه أمر بالذبح وما املسألة الرابعة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن اهللا تعاىل قد يأمر مبا ال يريد وقوع

أراد وقوعه أما أنه أمر بالذبح فلما تقدم يف املسألة األوىل وأما أنه ما أراد وقوعه فألن عندنا أن كل ما أراد اهللا 
 وقوعه فإنه يقع وحيث مل يقع هذا الذبح علمنا أنه تعاىل ما أراد وقوعه وأما عند املعتزلة فألن اهللا تعاىل هنى عن ذلك

الذبح والنهي عن الشيء يدل على أن الناهي ال يريد وقوعه فثبت أنه تعاىل أمر بالذبح وثبت أنه تعاىل ما أراده 



وذلك يدل على أن األمر قد يوجد بدون اإلرادة ومتام الكالم يف أن اهللا تعاىل أمر بالذبح ما تقدم يف املسألة املتقدمة 
  واهللا أعلم

مة يف ورود هذا التكليف يف النوم ال يف اليقظة وبيانه من وجوه األول أن هذا التكليف املسألة اخلامسة يف بيان احلك
كان يف هناية املشقة على الذابح واملذبوح فورد أوالً يف النوم حىت يصري ذلك كاملنبه لورود هذا التكليف الشاق مث 

ة بل شيئاً فشيئاً الثاين أن اهللا تعاىل جعل يتأكد حال النوم بأحوال اليقظة فحينئذٍ ال يهجم هذا التكليف دفعة واحد
لَّقَْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَهُ الرُّْؤَيا ) صلى اهللا عليه وسلم ( رؤيا األنبياء عليهم السالم حقاً قال اهللا تعاىل يف حق حممد 

ى رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكًَبا َوالشَّْمسَ وقال عن يوسف عليه السالم إِّن)  ٢٧الفتح ( بِالَْحّق لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم 
( وقال يف حق إبراهيم عليه السالم إِّنى أََرى ِفى الَْمَنامِ أَّنى أَذَْبُحَك )  ٤يوسف ( َوالْقََمَر َرأَيُْتُهْم ِلى سَاجِِديَن 

قظة وإما حال منام فإذا واملقصود من ذلك تقوية الداللة على كوهنم صادقني ألن احلال إما حال ي)  ١٠٢الصافات 
  تظاهرت احلالتان على الصدق كان ذلك هو النهاية يف بيان كوهنم حمقني صادقني يف كل األحوال واهللا أعلم

مث نقول مقامات األنبياء عليهم السالم على ثالثة أقسام منها ما يقع على وفق الرؤية كما يف قوله تعاىل يف حق 
َتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الْحََراَم مث وقع ذلك الشيء بعينه ومنها ما يقع على الضد كما يف لَ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسولنا 

حق إبراهيم عليه السالم فإنه رأى الذبح وكان احلاصل هو الفداء والنجاة ومنها ما يقع على ضرب من التأويل 
  لى أنواملناسبة كما يف رؤيا يوسف عليه السالم فلهذا السبب أطبق أهل التعبري ع

  املنامات واقعة على هذه الوجوه الثالثة
املسألة السادسة قرأ محزة والكسائي تََرى بضم التاء وكسر الراء أن ما ترى من نفسك من الصرب والتسليم وقيل ما 

  تشري والباقون بفتح التاء مث منهم من مييل ومنهم من ال مييل
اب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة ليظهر له صربه يف طاعة اهللا املسألة السابعة احلكمة يف مشاورة اإلبن يف هذا الب

فتكون فيه قرة عني إلبراهيم حيث يراه قد بلغ يف احللم إىل هذا احلد العظيم ويف الصرب على أشد املكاره إىل هذه 
ى من ولد إبراهيم الدرجة العاملية وحيصل لالبن الثواب العظيم يف اآلخرة والثناء احلسن يف الدنيا مث إنه تعاىل حك
  عليه السالم أنه قال افَْعلْ َما ُتؤَمُر ومعناه افعل ما تؤمر به فحذف اجلار كما حذف من قوله

  )به ( أمرتك اخلرب فافعل ما أمرت 
ال حول مث قال َسَتجِدُنِى إِن َشاء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَن وإمنا علق ذلك مبشيئة اهللا تعاىل على سبيل التربك والتيمن وأنه 

  عن معصية اهللا إال بعصمة اهللا وال قوة على طاعة اهللا إال بتوفيق اهللا
مث قال تعاىل فَلَمَّا أَْسلََما يقال سلم ألمر اهللا وأسلم واستسلم مبعىن واحد وقد قرىء هبن مجيعاً إذ انقاد له وخضع 

وهلم سلم ألمر اهللا وأسلم له وأصلها من قولك سلم هذا لفالن إذا خلص له ومعناه سلم من أن ينازع فيه وق
منقوالن عنه باهلمزة وحقيقة معناها أخلص نفسه هللا وجعلها ساملة له خالصة وكذلك معىن استسلم استخلص نفسه 
هللا وعن قتادة يف أسلما أسلم هذا ابنه وهذا نفسه مث قال تعاىل دوتله للجبني أي صرعه على شقه فوقع أحد جبينيه 

واجلبهة بينهما قال ابن األعرايب التليل واملتلول املصروع واملتل الذي يتل به أي يصرع  على األرض وللوجه جبينان
  فاملعىن أنه صرعه على جبينه وقال مقاتل كبه على جبهته وهذا خطأ ألن اجلبني غري اجلبهة

بن األعرايب مث قال تعاىل أي صرعه على شقه فوقع أحد جبينيه على األرض وللوجه جبينان واجلبهة بينهما قال ا
التليل واملتلول املصروع واملتل الذي يتل به أي يصرع فاملعىن أنه صرعه على جبينه وقال مقاتل كبه على جبهته 

  وهذا خطأ ألن اجلبني غري اجلبهة



واب فلما عند الكوفيني مث قال تعاىل َوَناَدْيَناهُ أَن ياإِبْراهِيُم إِْبَراهِيَم قَْد َصدَّقَْت الرُّْؤَيا وفيه قوالن األول أن هذا ج
والفراء والواو زائدة والوق الثاين أن عند البصريني ال جيوز ذلك واجلواب مقدر والتقدير فلما فعل ذلك وناداه اهللا 

أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا سعد سعادة عظيمة وآتاه اهللا نبوة ولده وأجزل له الثواب قالوا وحذف اجلواب 
ئدة فيه أنه إذا كان حمذوفاً كان أعظم وأفخم قال املفسرون ملا أضجعه للذبح نودي من ليس بغريب يف القرآن والفا

اجلبل أَن ياإِبْراِهيُم قَدْ َصدَّقْتَ الرُّْؤَيا قال احملققون السبب يف هذا التكليف كمال طاعة إبراهيم لتكاليف اهللا تعاىل 
كمال الطاعة وظهر من ولده كمال الطاعة واالنقياد ال فلما كلفه اهللا تعاىل هبذا التكلف الشاق الشديد وظهر منه 

  جرم قال قد صدقت الرؤيا يعين حصل املقصود من تلك الرؤيا
وقوله إِنَّا كَذَِلكَ َنْجزِى الُْمْحِسنَِني ابتداء إخبار من اهللا تعاىل وليس يتثل مبا تقدم من الكالم واملعىن أن إبراهيم 

  فكما جزينا هذين احملسنني فكذلك جنزي كل احملسننيوولده كانا حمسنني يف هذه الطاعة 
عوبة مث قال تعاىل إِنَّ َهاذَا لَُهَو الَْبالَء الُْمبُِني أي االختبار البني الذي يتميز فيه املخلصون من غريهم أو احملنة البينة الص

  يًض مااليت ال حمنة أصعب منها َوفََدْينَاُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ الذبح مصدر ذحبت والذبح أ

يذبح وهو املراد يف هذه اآلية وههنا مباحث تتعلق باحلكايات فاألول حكي يف قصة الذبيح أن إبراهيم عليه السالم 
ملا أراد ذحبه قال يا بين خذ احلبل واملدية وانطلق بنا إىل الشعب حنتطب فلما تسوطا شعب ثبري أخربه مبا أمر به فقال 

واكفف عين ثيابك ال ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن واستحد  يا أبت اشدد رباطي يفَّ كيال أضطرب
شفرتك وأسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون فإن املوت شديد واقرأ على أمي سالمي وإن رأيت أن ترد 

اهللا  قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن يكون أسهل هلا فقال إبراهيم عليه السالم نعم العون أنت يا بين على أمر
مث أقب عليه يقبله وقد ربطه ومها يبكيان مث وضع السكني على حلقه فقال كبين على وجهي فإنك إذا نظرت 

وجهي رمحتين وأدركتك رقة وقد حتول بينك وبني أمر اهللا سبحانه وتعاىل ففعل مث وضع السكني على قفاه فانقلبت 
  السكني ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا

ختلفوا يف ذلك الكبش فقيل إنه الكبش لذي تقرب به هابيل بن آدم إىل اهللا تعاىل فقبله وكان يف البحث الثاين ا
اجلنة يرعى حىت فدى اهللا تعاىل به إمساعيل وقال آخرون أرسل اهللا كبشاً من اجلنة قد رعى أربعني خريفاً وقال 

نه إبراهيم فأخذه فذحبه وخلى عن ابنه مث السدي نودي إبراهيم فالتفت فإذا هو بكبش أملح احنط من اجلبل فقام ع
اعتنق ابنه وقال يا بين اليوم وهبت يل وأما قوله عظِيٌم فقيل مسي عظيماً لعظمه ومسنه وقال سعيد بن جبري حق له أن 
 يكون عظيماً وقد رعى يف اجلنة أربعني خريفاً وقيل مسي عظيماً لعظم قدره حيث قبله اهللا تعاىل فداء عن ولد إبراهيم

حَاَق َنبِّياً ّمنَ مث قال تعاىل إِنَُّه ِمْن ِعَبادَِنا الُْمْؤِمنِنيَ الضمري يف قوله أَنَُّه عائد إىل إبراهيم مث قال تعاىل وََبشَّرَْناُه بِإِْس
تج الصَّاِلِحَني فقوله نَبِّياً حال مقدرة أي بشرناه بوجود إسحاق مقدرة نبوته وملن يقول إن الذبيح هو إمساعيل أن حي

هبذه اآلية وذلك ألن قوله َنبِّياً حال وال جيوز أن يكون املعىن فبشرناه بإسحاق حال كون إسحق نبياً ألن البشارة به 
متقدمة على صريورته نبياً فوجب أن يكون املعىن وبشرناه بإسحاق حال ما قدرناه نبياً وحال ما حكمنا عليه فصرب 

لبشارة بشارة بوجود إسحاق حاصلة بعد قصة الذبيح فوجب أن يكون وإذا كان األمر كذلك فحينئٍذ كانت هذه ا
الذبيح غري إسحاق أقصى ما يف الباب أن يقال ال يبعد أن يقال هذه اآلية وإن كانت متأخرة يف التالوة عن قصة 

ري يف النظم الذبيح إال أهنا كانت متقدمة عليها يف الوقوع والوجود إال أنا نقول األصل رعاية الترتيب وعدم التغي
  واهللا أعلم بالصواب

مث قال تعاىل َوبَاَركَْنا َعلَْيِه َوَعلَى إِْسحَاَق ويف تفسري هذه الربكة وجهان األول أنه تعاىل أخرج مجيع أنبياء بين 



إسرائيل من صلب إسحاق والثاين أنه أبقى الثناء احلسن على إبراهيم وإسحاق إىل يوم القيامة ألن الربكة عبارة عن 
دوام والثبات مث قال تعاىل َوِمن ذُرّيَِّتهَِما ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم لّنَفِْسِه ُمبٌِني ويف ذلك تنبيهخ على أنه ال يلزم من كثرة ال

فضائل األب فضيلة االبن لئال تصري هذه الشبهة سبباً ملفاخرة اليهود ودخلت حتت قوله ُمْحِسٌن األنبياء واملؤمنني 
  ياء واملؤمنون وحتت قوله ظَاِلٌم الكافر والفاسق واهللا أعلموحتت قوله ُمْحِسٌن األنب

 ُهُم الْغَاِلُبونَ َوَءاَتْيَناُهَما َولَقَْد َمَننَّا َعلَى ُموَسى َوَهاُرونَ َوَنجَّْيَناُهَما َوقَْوَمُهَما ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ َوَنَصْرَناُهْم فَكَانُواْ
َناُهَما الصَِّراطَ الُْمْسَتِقيَم وََتَركَْنا َعلَْيهَِما ِفى االٌّ ِخرِيَن َسلَاٌم َعلَى ُموَسى َوَهاُرونَ إِنَّا كَذَِلكَ الِْكَتابَ الُْمْسَتبَِني َوَهَدْي

  َنْجزِى الُْمْحِسنَِني إِنَُّهَما ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني

أن وجوه األنعام وإن كانت كثرية إال  اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص املذكورة يف هذه السورة واعلم
أهنا حمصورة يف نوعني إيصال املنافع إليه ودفع املضار عنه واهللا تعاىل ذكر القسمني ههنا فقوله َولَقَْد َمَننَّا َعلَى ُموَسى 

  َعِظيمِ إشارة إىل دفع املضار عنهماَوَهاُرونَ إشارة إىل إيصال املنافع إليهما وقوله وََنجَّْيَناُهَما َوقَْوَمُهَما ِمَن الْكَْربِ الْ
أما القسم األول وهو إيصال املنافع فال شك أن املنافع على قسمني منافع الدنيا ومنافع الدين أما منافع الدنيا 

فالوجود واحلياة والعقل والتربية الصحة وحتصيل صفات الكمال يف ذات كل واحد منهما وأما منافع الدين فالعلم 
هذه الدرجات النبوة الرفيعة املقرونة باملعجزات الباهرة القاهرة وملا ذكر اهللا تعاىل هذه التفاصيل يف والطاعة وأعلى 

  سائر السور ال جرم اكتفى ههنا هبذا الرمز
ن قيل إنه وأما القسم الثاين وهو دفع الضرر فهو املراد من قوله َوَنجَّْيَناُهَما َوقَْوَمُهَما ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ وفيه قوال

الغرق أغرق اهللا فرعون وقومه وجنى اهللا بين إسرائيل وقيل الرماد أنه تعاىل جناهم من إيذاء فرعون حيث كان يذبح 
  أبناءهم ويستحيي نساءهم

واعلم أنه تعاىل ملا ذكر أنه منَّ على موسى وهارون فصل أقسام تلك املنة واهلاء يف قوله وََنصَْرَناُهْم أي نصرنا 
رون وقومهما َوكَاُنواْ ُهمُ الْغَاِلبِنيَ يف كل األحوال بظهور احلجة ويف آخر األمر بالدورة والرفعة وثانيهما موسى وها

يف  قوله تعاىل َوءاتَْيَناُهَما الِْكتَاَب الُْمْسَتبَِني واملراد منه التوراة وهو الكتاب املشتمل على مجيع العلوم اليت حيتاج إليها
وثالثها قوله تعاىل َوَهدَْيَناُهَما )  ٤٤املائدة ( كما قال إِنَّا أَنَزلَْنا التَّْوَراةَ  ِفيَها ُهًدى َونُوٌر مصاحل الدين والدنيا 

الّصراطَ الُْمْسَتِقيمَ أي دللنامها على طريق احلق عقالً ومسعاً وأمددنامها بالتوفيق والعصمة وتشبيه الدالئل احلقة 
له تعاىل َوَترَكَْنا َعلَْيهَِما ِفى االِْخرِيَن وفيه قوالن األول أن املراد َوَتَركَْنا َعلَْيهَِما بالطريق املستقيم واضح ورابعها قو

قوهلم َسلَاٌم َعلَى ُموَسى َوهَاُرونَ والثاين أن املراد َوَترَكَْنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ِفى االِْخرِيَن وهم أمة حممد 
الثناء احلسن والذكر اجلميل وعلى هذا التقدير فقوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد َعلَْيهَِما ِفى االْخِرِيَن وهم أمة 

بعد ذلك َسلَاٌم َعلَى ُموَسى َوهَاُرونَ هو كالم اهللا تعاىل وملا ذكر تعاىل هذه األقسام األربعة من أبواب التعظيم 
مث قال تعاىل إِنََّما ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني واملقصود التنبيه والتفضيل قال إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِى الُْمْحِسنَِني وقد سبق تفسريه 

  على أن

الفضيلة احلاصلة بسبب اإلميان أشرف وأعلى وأكمل من كل الفضائل ولوال ذلك ملا حسن ختم فضائل موسى 
  وهارون بكوهنما من املؤمنني واهللا أعلم

لَ ِلقَْوِمِه أَالَ َتتَّقُونَ أََتْدُعونَ بَْعالً وََتذَُرونَ أَْحَسَن الْخَاِلِقَني اللََّه َربَّكُْم َوَربَّ ءَابَآِئكُمُ َوإِنَّ إِلَْياسَ لَِمَن الُْمْرَسِلَني إِذْ قَا
َسلَاٌم َعلَى إِلْ يَاِسَني إِنَّا كَذَِلكَ رِيَن االٌّ وَِّلَني فَكَذَُّبوُه فَإِنَُّهمْ لَُمْحَضُرونَ إِالَّ ِعَباَد اللَِّه الُْمخْلَِصَني َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفى االٌّ ِخ



  َنْجزِى الُْمْحِسنَِني إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤمِنَِني
  اعلم أن هذه القصة الرابعة من القصص املذكورة يف هذه السورة وفيه مسائل
هلمزة وقطع األلف قال أبو بكر بن املسألة األوىل قرأ ابن عامر َوإِنَّ إِلْيَاَس بغري مهزة على وصل األلف والباقون با

مهران من ذكر عند الوصل األلف فقد أخطأ وكان أهل الشام ينكرونه وال يعرفونه قال الواحدي وله وجهان 
وكقول )  ٣٥املدثر ( أحدمها أنه حذف اهلمزة من إلياس حذفاً كما حذفها ابن كثري من قوله إِنََّها ِإلْحَدى الْكَُبرِ 

  الشاعر
  هواء اجلو طالبةويلمها يف 

  واآلخر أنه جعل اهلمزة اليت تصحب الالم للتعريف كقوله وَالَْيسََع
املسألة الثانية يف إلياس قوالن يروى عن ابن مسعود أنه قرأ وإن إدريس وقال إن إلياس هو إدريس وهذا قول 

اس بن ياسني من ولد هارون عكرمة وأما أكثر املفسرين فهم متفقون على أنه نيب من أنبياء بين إسرائيل وهو إلي
َتتَّقُونَ أخي موسى عليهم السالم مث قال تعاىل إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أَالَ َتتَّقُونَ والتقدير اذكر يا حممد لقومك إِذْ قَالَ نُوٌح أَالَ 

مجال ذكر ما هو أي أال ختافون اهللا وقال الكليب أال ختافون عبادة غري اهللا واعلم أنه ملا خوفهم أوالً على سبيل اإل
  السبب لذلك اخلوف فقال أََتْدُعونَ َبْعالً َوَتذَُرونَ أَْحَسَن الْخَاِلِقَني وفيه أحباث

قوالن أحدمها أنه اسم علم لصنم كان هلم كمناة وهبل وقيل كان من ذهب وكان طوله عشرين ) بعل ( األول يف 
عمائة سادن وجعلوهم أنبياء وكان الشيطان يدخل يف ذراعاً وله أربعة أوجه وفتنوا به وعظموه حىت عينوا له أرب

  جوف بعل ويتكلم بشريعة الضاللة والسدنة حيفظوهنا ويعلموهنا الناس وهم أهل بعلبك

من بالد الشأم وبه مسيت مدينتهم بعلبك واعلم أن قوهلم بعل اسم لصنم من أصنامهم ال بأس به وأما قوهلم إن 
تكلم بشريعة الضاللة فهذا مشكل ألنا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحاً يف الشيطان كان يدخل يف جوف بعلبك وي

كالم الذئب معه وكالم اجلمل معه وحنني ) صلى اهللا عليه وسلم ( كثري من املعجزات ألنه نقل يف معجزات النيب 
ئب واجلمل اجلذع ولو جوزنا أن يدخل الشيطان فيجوف جسم ويتكلم فحينئٍذ يكون هذا االحتمال قائماً يف الذ

واجلذع وذلك يقدح يف كون هذه األشياء معجزات القول الثاين أن البعل هو الرب بلغة اليمن يقال من بعل هذه 
وقال تعاىل َوهَاذَا )  ٢٢٨البقرة ( الدار أي من رهبا ومسي الزوج بعالً هلذا املعىن قال تعاىل َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِرّدِهنَّ 

  فعلى هذا التقدير املعىن أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة اهللا)  ٧٢هود ( َبْعِلى شَْيًخا 
البحث الثاين املعتزلة احتجوا هبذه اآلية على كون العبد خالقاً ألفعال نفسه فقالوا لو مل يكن غري اهللا خالقاً ملا جاز 

  ) ١٤املؤمنون ( َك اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني وصف اهللا بأنه أحسن اخلالقني والكالم فيه قد تقدم يف قوله تعاىل فََتبَاَر
البحث الثالث كان امللقب بالرشيد الكاتب يقول لو قيل أتدعون بعالً وتدعون أحسن اخلالقني أوهم أنه أحسن ألنه 
كان قد حتصل فيه رعاية معىن التحسني وجوابه أن فصاحة القرآن ليست ألجل رعاية هذه التكاليف بل ألجل قوة 

عاين وجزالة األلفاظ واعلم أنه ملا عاهبم على عبادة غري اهللا صرح بالتوحيد ونفى الشركاء فقال اللََّه رَبَّكُْم َوَربَّ امل
  ءاَباِئكُمُ االْوَِّلَني وفيه مباحث

األول أنا ذكرنا يف هذا الكتاب أن حدوث األشخاص البشرية كيف يدل على وجود الصانع املختار وكيف يدل 
  وبراءته عن األضداد واألنداد فال فائدة يف اإلعادة على وحدته

البحث الثاين قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم اللََّه َربَّكُْم َوَربَّ ءابَاِئكُُم كلها بالنصب على البدل من قوله 
أن ) الكشاف ( ب أَْحَسُن الَْخاِلِقَني والباقون بالرفع على االستئناف واألول اختيار أيب حامت وأيب عبيد ونقل صاح



محزة إذا وصل نصب وإذا وقف رفع وملا حكى اهللا عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال فَكَذَُّبوُه فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ أي 
مث قال تعاىل إِالَّ ِعبَاَد )  ٥٧الصافات ( حملضرون النار غداً وقد ذكرنا الكالم فيه عند قوله لَكُنُت ِمَن الُْمْحَضرِيَن 

لَِّه الُْمْخلَِصَني وذلك ألن قومه ما كذبوه بكليتهم بل كان فيهم من قبل ذلك التوحيد فلهذا قال تعاىل إِالَّ ِعَبادَ اللَّهِ ال
 يَاِسَني الُْمْخلَِصَني يعين الذين أتوا بالتوحيد اخلالص فإهنم ال حيضرون مث قال َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفى االْخِرِيَن َسلَاٌم َعلَى إِلْ

على إضافة لفظ آل إىل لفظ ياسني والباقون بكسر األلف وجزم الالم ) آل ياسني ( قرأ نافع وابن عامر ويعبوب 
موصولة بياسني أما القراءة األوىل ففيها وجوه األول وهو األقرب أنا ذكرنا أنه إلياس بن ياسني فكان إلياس آل 

والثالث أن ياسني اسم القرآن كأنه قيل سالم اهللا على ) وسلم صلى اهللا عليه ( آل حممد ) آل ياسني ( ياسني الثاين 
من آمن بكتاب اهللا الذي هو ياسني والوجه هو األول ألنه أليق بسياق الكالم وأما القراءة الثانية ففيها وجوه األول 

ع وأراد به إلياس قال الزجاج يقال ميكال وميكائيل وميكالني فكذا ههنا إلياس وإلياسني والثاين قال الفراء هو مج
  وأتباعه من املؤمنني كقوهلم املهلبون والسعدون قال

  أنا ابن سعد أكرم السعدينا

  مث قال تعاىل إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِى الُْمْحِسنَِني إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني وقد سبق تفسريه واهللا أعلم
ْيهِمْ ْيَناُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني إِالَّ َعُجوزاً ِفى الَْغابِرِيَن ثُمَّ َدمَّْرَنا االٌّ خَرِيَن َوإِنَّكُمْ لََّتُمرُّونَ َعلََوإِنَّ لُوطاً لَِّمَن الُْمْرَسِلَني إِذْ َنجَّ
  مُّصْبِِحَني َوبِالَّْيلِ أَفَالَ َتْعِقلُونَ

ن الذين كفروا من قومه هلكوا هذا هو القصة اخلامسة وإنه تعاىل إمنا ذكر هذه القصة ليعترب هبا مشكرو العرب فإ
وذلك  والذين آمنوا جنوا وقد تقدم شرح هذه القصة وقد نبههم بقوله تعاىل وَإِنَّكُْم لََّتُمرُّونَ َعلَْيهِْم مُّصْبِِحَني َوبِالَّْيلِ

السبب عني ألن القوم كانوا يسافرون إىل الشام واملسافر يف أكثر األمر إمنا ميشي يف الليل ويف أول النهار فلهذا 
  تعاىل هذين الوقتني

  مث قال تعاىل أَفَالَ َتْعِقلُونَ يعين أليس فيكم عقول تعتربون هبا واهللا أعلم
يٌم َمُه الْحُوُت َوُهَو ُمِلَوإِنَّ ُيوُنَس لَِمَن الْمُْرَسِلَني إِذْ أََبَق إِلَى الْفُلِْك الَْمْشُحوِن فََساَهَم فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحِضَني فَالَْتقَ

َسقِيٌم َوأَنَبْتَنا َعلَْيِه َشَجَرةً  مِّن َيقِْطنيٍ  فَلَْوالَ أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمسَبِِّحَني لَلَبِثَ ِفى َبطْنِِه إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ فََنَبذَْناُه بِالَْعَرآِء َوُهَو
  تَّْعَناُهْم إِلَى حِنيٍَوأَْرَسلَْناُه إِلَى مِاْئَةِ  أَلٍْف أَْو َيزِيُدونَ فَأاَمنُواْ فََم

واعلم أن هذا هو القصة السادسة وهو آخر القصص املذكورة يف هذه السورة وإمنا صارت هذه القصة خامتة 
( للقصص ألجل أنه ملا مل يصرب على أذى قومه وأبق إىل الفلك وقع يف تلك الشدائد فيصرب هذا سبباً لتصرب النيب 

  على أذى قومه) صلى اهللا عليه وسلم 
  أما قوله َوإِنَّ يُوُنَس لَِمَن الُْمْرَسِلَني إِذْ أََبَق إِلَى الْفُلِْك ففيه مسائل

  قريء يونس بضم النون وكسرها) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

املسألة الثانية دلت هذه اآلية على أن هذه الواقعة إمنا وقعت ليونس عليه السالم بعد أن صار رسوالً ألن قوله 
أن يقال  ِقلُونَ َوإِنَّ ُيوُنَس لَِمَن الْمُْرَسِلَني إِذْ أََبَق إِلَى الْفُلِْك معناه أنه كان من املرسلني حينما أبق إىل الفلك وميكنَتْع

إنه جاء يف كثري من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إىل أولئك القوم ليدعوهم إىل اهللا مث أبق والتقمه احلوت فعند 
تعاىل واحلاصل أن قوله لَِمَن الْمُْرَسِلَني ال يدل على أنه كان يف ذلك الوقت مرسالً من عند اهللا تعاىل  ذلك أرسله اهللا

وميكن أن جياب بأنه سبحانه وتعاىل ذكر هذا الوصف يف معرض تعظيمه ولن يفيد هذه الفائدة إال إذا كان املراد من 



   تعاىلقوله لَِمَن الُْمْرَسِلَني أنه من املرسلني عند اهللا
املسألة الثالثة أبق من إباق العبد وهو هربه من سيده مث اختلف املفسرون فقال بعضهم إنه أبق من اهللا تعاىل وهذا 

بعيد ألن ذلك ال يقال إال فيمن يتعمد خمالفة ربه وذلك ال جيوز على األنبياء واختلفوا فيما ألجله صار خمطئاً فقيل 
ل فلم يقبل ذلك التكليف وخرج مغاضباً لربه وهذا بعيد شواء أمره اهللا تعاىل بذلك ألنه أمر باخلروج إىل بين إسرائي

بوحي أو بلسان نيب آخر وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه ومل يصرب عليهم وهذا أيضاً بعيد ألن اهللا تعاىل ملا أمره 
 تعاىل وعده إنزال اإلهالك بقومه هبذاالعمل فال جيوز أن يتركه واألقرب فيه وجهان األول أن ذنبه كان ألن اهللا

الذين كذبوه فظن أنه نازل ال حمالة فألجل هذا الظن مل يصرب على دعائهم فكان الواجب عليه أن يستمر على 
الدعاء جلواز أن ال يهلكهم اهللا بالعذاب وإن أنزله وهذا هو األقرب ألنه إقادم على أمر ظهرت أماراته فال يكون 

ان األوىل يف مثل هذا الباب أن ال يعمل فيه بالظن مث انكشف ليونس من بعد أنه أخطأ يف تعمداً للمعصية وإن ك
ذلك الظن ألجل أنه ظهر اإلميان منهم فمعىن قوله إِذْ أََبَق إِلَى الْفُلِْك ما ذكرناه الوجه الثاين أن يونس كان وعد 

حر وركب السفينة فذلك هو قوله إِذْ أََبَق قومه بالعذاب فلما تأخر عنهم العذاب خرج كاملستور عنهم فقصد الب
نَّقِْدرَ إِلَى الْفُلِْك ومتام الكالم يف مشكالت هذه اآلية ذكرناه يف قوله تعاىل وَذَا النُّوِن إِذ ذََّهَب ُمَغاِضباً فَظَنَّ أَن لَّن 

ن فيها احلمل الكثري والناس يقال إهنا وقوله إِلَى الْفُلِْك مفسر يف سورة يونس والسفينة إذا كا)  ٨٧األنبياء ( َعلَْيِه 
مشحونة مث قال تعاىل الَْمْشُحوِن فََساَهمَ املسامهة هي املقارعة يقال أسهم القوم إذا اقترعوا قال املربد وإمنا أخذ من 

الت وأصل السهام اليت جتال للقرعة فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحِضنيَ أي املغلوبني يقال أدحض اهللا حجته فدحضت أي أزاهلا فز
الكلمة من الدحض الذي هو الزلق يقال دحضت رجل البعري إذا زلقت وذكر ابن عباس يف قصة يونس عليه 

السالم أنه كان يسكن مع قومه فلسطني فغزاهم ملك وسىب منهم تسعة أسباط ونصفاً وبقي سبطان ونصف وكان 
يبة فادعوين أستجب لكم فلما نسوا ذلك اهللا تعاىل أوحي إىل بين إسرائيل إذا إسركم عدوكم أو أصابتكم مص

وأسروا أوحي اهللا تعاىل بعد حني إىل نيب من أنبيائهم أن أذهب إىل ملك هؤالء األقوام وقل له حىت يبعث إىل بين 
إسرائيل نبياً فاختار يونس عليه السالم لقوته وأمانته قال يونس اهللا أمر هباذ قال ال ولكن أمرت أن أبعث قوياً أميناً 

نت كذلك فقال يونس ويف بين إسرائيل من هو أقوى مين فلم ال تبعثه فأحل امللك عليه فغضب يونس منه وخرج وأ
حىت أتى حبر الروم ووجد سفينة مسجونة فحملوه فيها فلما دخلت جلة البحر أشرفت على الغرق فقال املالحون 

سبب ظاهر وقال التجار قد جربنا مثل هذا فإذا  إن فيكم عاصياً وإال مل حيصل يف السفينة ما نراه من غري ربح وال
  رأيناه نقترع فمن خرج سهمه نغرقه فألن يغرق واحد خري من غرق الكل فخرج سهم يونس فقال التجار حنن

أوىل باملعصية من نيب اهللا مث عادوا ثانياً وثالثاً يقترعون فيخرج سهم يونس فقال يا هؤالء أنا العاصي وتلفف يف 
مث إن ) ال تكسر منه عظماً وال تقطع له وصالً ( فسه فاتبلغته السمكة فأوحي اهللا تعاىل إىل احلوت كساء ورمي بن

السمكة أخرجته إىل نيل مصر مث إىل حبر فارس مث إىل حبر البطائح مث دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيبني بالعراء 
قطني فكان يستظل هبا ويأكل من مثرها حىت تشدد وهو كالفرخ املنتوف ال شعر وال حلم فأنبت اهللا عليه شجرة من ي

مث إن األرض أكلتها فخرت من أصلها فحزن يونس لذلك حزناً شديداً فقال يا رب كنت أستظل حتت هذه 
الشجرة من الشمس والريح وأمص من مثرها وقد سقطت فقيل له يا يونس حتزن على شجرة أنبتت يف ساعة 

  ة ألف أو يزيدون تركتهما انطلق إليهم واهللا أعلم حبقيقة الواقعةواقتلعت يف ساعة وال حتزن على مائ
ذا مث قال تعاىل فَالَْتقََمُه الْحُوُت َوُهَو ُمِليٌم يقال القمة والتهمة والكل مبعىن واحد وقوله تعاىل َوُهَو ُمِليٌم يقال أالم إ

  أتى مبا يالم عليه فاملليم املستحق للوم اآليت مبا يالم عليه



والن األول تعاىل فَلَْوالَ أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمَسّبِحنيَ لَلَبِثَ ِفى َبطْنِِه إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ ويف تفسري كونه من املسبحني قمث قال 
 أن املراد منه ما حكي اهللا تعاىل عنه يف آية أخرى أنه كان يقول يف تلك الظلمات الَّ إله إِالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك إِّنى كُنُت

الثاين أنه لوال أنه كان قبل أن التقمه احلوت من املسبحني يعين املصلني وكان يف أكثر )  ٨٧األنبياء ( ِمَن الظَّاِلِمَني 
األوقات مواظباً على ذكر اهللا وطاعته للبث يف بطن ذلك احلوت وكان بطنه قرباً له إىل يوم البعث قال بعضهم 

ة فإن يونس عليه السالم كان عبداً صاحلاً ذاكراً هللا تعاىل فلما وقع يف بطن اذكروا اهللا يف الرخاء يذكركم يف الشد
واختلفوا يف أنه كم لبث يف بطن احلوت ولفظ القرآن )  ٩١يونس ( احلوت قال اهللا تعاىل ءالئََن َوقَْد َعصَْيَت قَْبلُ 

لتقمه وعن مقاتل بن حيان ثالثة أيام ال يدل عليه قال احلسن مل يلبث إال قليالً وأخرج من بطنه بعد الوقت الذي ا
وعن عطاء سبعة أيام وعن الضحاك عشرين يوماً وقيل شهراً وال أدري بأي دليل عينوا هذه املقادير وعن أيب هريرة 

سبح يونس يف بطن احلوت فسمعت املالئكة تسبيحه فقالوا ربنا إنا ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب 
اً بأرض غريبة فقال ذاك عبدي يونس عصاين فحبسته يف بطن احلوت يف البحر فقالوا العبد نسمع صوتاً ضعيف

) الصاحل الذي كان يصعد إليك منه يف كل يوم وليلة عمل صاحل قال نعم فشفعوا له فأمر احلوت فقذفه يف الساحل 
  فذاك هو قوله فََنَبذَْناُه بِالْعََراء وفيه مباحث

  ايل قال أبو عبيدة إمنا قيل له العراء ألنه ال شجر فيه وال شيء يغطيهاألول العراء املكان اخل
الثاين أنه تعاىل قال فنبذناه بالعراء فأضاف ذلك النبذ إىل نفسه والنبذ إمنا حصل بفعل احلوت وهذا يدل على أن 

  فعل العبد خملوق اهللا تعاىل
ل احلوت وهذا يدل على أن فعل العبد خملوق اهللا مث قال تعاىل فأضاف ذلك النبذ إىل نفسه والنبذ إمنا حصل بفع

  تعاىل
مث قال تعاىل َوُهَو َسِقيٌم قيل املراد أنه بلي حلمه وصار ضعيفاً كالطفل املولود كالفرخ املمعط الذي ليس عليه ريش 

  وقال جماهد سقيم أي سليب
يدل على أن احلوت ملا نبذه يف العراء فاهللا تعاىل أنبت عليه مث قال تعاىل َوأَنَبْتَنا َعلَْيِه َشَجَرةً  ّمن َيقِْطنيٍ ظاهر اللفظ 

  شجرة من يقطني وذلك املعجز له قال املربد والزجاج كل شجر ال يقوم على ساق وإمنا

ميتد على وجه األرض فهو يقطني حنو الدباء واحلنظل والبطيخ قال الزجاج أحسب اشتقاقها من قطن باملكان إذا 
قة كله على وجه األرض فلذلك قيل له اليقطني روي الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو أقام به وهذا الشجر ور

ورق القرع فقال ومن جعل القرع من بني الشجر يقطيناً كل ورقة اتسعت وسترت فهي يقطني قال الواحدي رحنه 
ه اهللا ألجله واآلخر أن اليقطني اهللا واآلية تقتضي شيئني مل يذكرمها املفسرون أحدمها أن هذا اليقطني مل يكن قبل فأنبت
  كان معروشاً ليحصل له ظل ألنه لو كان منبسطاً على األرض مل ميكن أن يستظل به

  مث قال تعاىل َوأَْرَسلَْناُه إِلَى مِاْئَةِ  أَلٍْف أَْو َيزِيُدونَ وفيه مباحث
وإن ذكر بعد االلتقام فاملراد به  األول حيتمل أن يكون املراد وأرسلناه قبل أن يلتقمه احلوت وعلى هذا اإلرسال

التقدمي والواو معناها اجلمع وحيتمل أن يكون املراد به اإلرسال بعد الاللتقام عن ابن عباس رضي اهللا هتما أنه قال 
كانت رسالة يونس عليه السالم بعد ما نبذه احلوت وعلى هذا التقدير جيوز أن يكون أرسل إىل قوم آخرين سوى 

  وز أن يكون أرسل إىل األولني ثانياً بشريعة فآمنوا هباالقوم األول وجي
( البحث الثاين ظاهر قوله أَْو يَزِيُدونَ يوجب الشك وذلك على اهللا تعاىل حمال ونظريه قوله تعاىل ُعذْراً أَْو ُنذْراً 

طه ( ُهْم َيتَّقُونَ أَْو ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكْراً وقوله تعاىل لََعلَّ)  ٤٤طه ( وقوله تعاىل لََّعلَُّه َيَتذَكَّرُ أَْو َيْخَشى )  ٦املرسالت 



وقوله تعاىل َوَما أَْمرُ السَّاَعةِ  إِالَّ )  ٧٧النحل ( وقوله تعاىل َوَما أَْمُر السَّاَعةِ  إِالَّ كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو أَقَْرُب )  ١١٣
وأجابوا عنه من )  ٩النجم ( اىل فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَدَْنى وقوله تع)  ٧٧النحل ( كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو أَقَْرُب 

وجوه كثرية واألصح منها وجه واحد وهو أن يكون املعىن أو يزيدون يف تقديركم مبعىن أهنم إذا رآهم الرائي قال 
  هؤالء مائة ألف أو يزيدون على املائة وهذا هو اجلواب عن كل ما يشبه هذا

ئَاَمُنواْ فََمتَّْعَناُهْم إِلَى ِحنيٍ واملعىن أن أولئك األقوام ملا آمنوا أزال اهللا اخلوف عنهم وآمنهم من العذاب مث قال تعاىل فَ
  ومتعهم اهللا إىل حني أي إىل الوقت الذي جعله اهللا أجالً لكل واحد منهم

لَْملَاِئكَةَ  إِنَاثاً َوُهْم َشاِهُدونَ أَالَ إِنَُّهم مِّْن إِفْكِهِْم لََيقُولُونَ وَلََد اللَّهُ فَاْسَتفْتِهِْم أَِلرَبَِّك الَْبنَاُت َولَُهُم الَْبُنونَ أَْم َخلَقَْنا ا
بِِكتَابِكُْم ُسلْطَانٌ مُّبٌِني فَأُْتواْ َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ أَْصطَفَى الَْبنَاِت َعلَى الَْبنَِني َمالَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ أَفَالَ َتذَكَُّرونَ أَْم لَكُمْ 
سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َيِصفُونَ إِالَّ  إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَّةِ  َنَسباً َولَقَْد َعِلَمِت اِجلنَّةُ  إِنَُّهمْ لَُمْحَضُرونَ

  ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَصَِني
  وفيه مسائل

ا ذكر أقاصيص األنبياء عليهم السالم عاد إىل شرح مذاهب املشركني وبيان قبحها املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل مل
وسخافتها ومن مجلة أقواهلم الباطلة أهنم أثبتوا األوالد هللا سبحانه وتعاىل مث زعموا أهنا من جنس اإلناث ال من جنس 

ذا معطوف على قوله يف أول السورة فَاْسَتفْتِهِْم أَُهمْ أََشدُّ َخلْقاً الذكور فقال فَاْسَتفْتِهِْم أَِلرَّبَك الَْبَناُت َولَُهمُ الَْبُنونَ وه
باستفتاء قريش عن وجه إنكار ) صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك ألنه تعاىل أم رسوله )  ١١الصافات ( ِمن َخلَقَْنا 

ثبتوا هللا سبحانه البنات البعث أوالً مث ساق الكالم موصوالً بعضه ببعض إىل أن أمره بأن يستفتيهم يف أهنم مل أ
وألنفسهم البنني ونقل الواحدي عن املفسرين أهنم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جهينة وبين سلمة وخزاعة وبين 

مليح قالوا املالئكة بنات اهللا واعلم أن هذا الكالم يشتمل على أمرين أحدمها إثبات البنات هللا وذلك باطل ألن 
لبنت والشيء الذي يستنكف املخلوق منه كيف ميكن إثباته للخالق والثاين إثبات أن العرب كانوا يستنكفون من ا

املالئكة إناث وهذا أيضاً باطل ألن طريق العلم إما احلس وإما اخلرب وإما النظر أما احلس فمفقود ههنا ألهنم ما 
كَةَ  إِنَاثاً َوُهْم َشاِهُدونَ وأما اخلرب فمنقود أيضاً ألن شهدوا كيفية ختليق اهللا املالئة وهو املراد من قوله أَْم َخلَقَْنا الَْملَاِئ

اخلرب إمنا يفيد العلم إذا علم كونه صدقاً قطعاً وهؤالء الذين خيربون عن هذا احلكم كذابون أفاكون مل يدل على 
َولََد اللَُّه َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ وأما النظر صدقهم ال داللة وال أمارة وهو املراد من قوله أَالَ إِنَُّهم مِّْن إِفِْكهِمْ لََيقُولُونَ 

فمفقود وبيانه من وجهني األول أن دليل العقل من إسناد األخس إىل األفضل فإن كان حكم العقل معترباً يف هذا 
لى الباب كان قولكم باطالً والوجه الثاين أن نترك االستدالل على فساد مذهبهم بل نطالبهم بإثبات الدليل الدال ع

صحة مذهبهم فإذا مل جيدوا ذلك الدليل فضده يظهر أنه مل يوجد ما يدل على صحة قوهلم وهذا هو املراد من قوله 
على صحته ال أَْم لَكُمْ ُسلْطَانٌ مُّبٌِني فَأُْتواْ بِِكتَابِكُْم إِن كُنُتْم َصاِدِقَني فثبت مبا ذكرنا أن القول الذي ذهبوا إليه مل يدل 

وال النظر فكان املصري إليه باطالً قطعاً واعلم أنه تعاىل ملا طالبهم مبا يدل على صحة مذهبهم دل  احلس وال اخلرب
  ذلك على أن التقليد باطل وأن الدين ال يصح إال بالدليل

ف ألف الوصل املسألة الثانية قوله أَْصطَفَى الَْبنَاِت َعلَى الَْبنَِني قراءة العامة بفتح اهلمزة وقطعها من اْصطَفَى مث حبذ
وقوله تعاىل أَْم لَُه الَْبنَاُت وَلَكُمُ )  ١٦الزخرف ( وهو استفهام توبيخ وتقريع كقوله تعاىل أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبنَاٍت 

هام وكما أن هذه املواضع كلها استف)  ٢١النجم ( وقوله تعاىل أَلَكُمُ الذَّكَُر َولَُه االْنثَى )  ٣٩الطور ( الَْبُنونَ 
فكذلك يف هذه اآلية وقرأ نافع يف بعض الروايات لَكَاِذُبونَ اْصطَفَى موصولة بغري استفهام وإذا ابتدأ كسر اهلمزة 



يف زعمه )  ٤٩الدخان ( على وجه اخلرب والتقدير اصطفى البنات يف زعمهم كقوله ذُْق إِنَّكَ أَنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي 
  واعتقاده

واْ بَْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَّةِ  َنَسباً واختلفوا يف املراد باجلنة على وجوه األول قال مقاتل أثبتوا نسباً بني اهللا مث قال تعاىل َوَجَعلُ
تعاىل وبني املالئكة حني زعموا أهنم بنات اهللا وعلى هذا القول فاجلنة هم املالئكة مسوا جناً الجتناهنم عن األبصار أو 

  القول عندي مشكل ألنه تعاىلألهنم حزان اجلنة وأقول هذا 

أبطل قوهلم املالئكة بنات اهللا مث عطف عليه قوله َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَّةِ  َنَسباً والعطف يقتضي كون املعطوف 
مغايراً للمعطوف عليه فوجب أن يكون املراد من هذه اآلية غري ما تقدم الثاين قال جماهد قالت كفار قريش املالئكة 
بنات اهللا فقال هلم أبو بكرالصديق فمن أمهاهتم قالوا سروات اجلن وهذا أيضاً عندي بعيد ألن املصاهرة ال تسمى 

أن قوماً من الزنادقة يقولون اهللا )  ١٠٠األنعام ( نسباً والثالث روينا يف تفسري قوله تعاىل َوَجَعلُواْ للَِّه ُشَركَاء الْجِنَّ 
لكرمي وإبليس هو األخ الشرير اخلسيس فقوله تعاىل َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَّةِ  َنَسباً املراد وإبليس أخوان فاهللا اخلري ا

منه هذا املذهب وعندي أن هذا القول أقرب األقاويل وهو مذهب اجملوس القائلني بيزدان واهرمن مث قال تعاىل َوقَْد 
ي قد علمت اجلنة أن الذين قالوا هذا القول حمضرون النار ويعذبون وقيل املراد َعِلَمِت اِجلنَّةُ  إِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ أ

ولقد علمت اجلنة أهنم سيحضرون يف العذاب فعلى القول األول الضمري عائد إىل قائل هذا القول وعلى القول 
اللَِّه َعمَّا َيِصفُونَ إِالَّ ِعَباَد اللَِّه  الثاين عائد إىل اجلنة أنفسهم مث إنه تعاىل نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال سُْبَحانَ

الُْمْخلَِصَني ويف هذا الالستثناء وجوه قيل استثناء من احملضرين يعين أهنم ناجون وقيل هو استثناء من قوله تعاىل 
خلصين برآء من أن يصفوه َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَّةِ  َنَسباً وقيل هو استثناء منقطع من احملضرين ومعناه ولكن امل

  بذلك واملخلص بكسر الالم من أخلص العباة واالعتقاد هللا وبفتحها من أخلصه اهللا بلطفه واهللا أعلم
َوإِنَّا لََنْحُن الصَّآفُّونَ وَإِنَّا  قَاٌم مَّْعلُوٌمفَإِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ َمآ أَنُتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني إِالَّ َمْن ُهَو صَالِ الَْجحِيمِ َوَما ِمنَّآ إِالَّ لَُه َم

 الُْمْخلَِصَني فَكَفَرُواْ بِِه فََسْوفَ لََنْحُن الُْمسَبُِّحونَ َوإِن كَاُنواْ لََيقُولُونَ لَْو أَنَّ ِعنَدَنا ِذكْراً مَِّن االٌّ وَِّلَني لَكُنَّا ِعَباَد اللَِّه
  َيْعلَُمونَ

  فيه مسائل
تعاىل ملا ذكر الدالئل على فساد مذهب الكفار أتبعه مبا نبه تبه على أن هؤالء الكفار ال املسألة األوىل اعلم أنه 

يقدرون على محل أحد على الضالل إال إذا كان قد سبق حكم اهللا يف حقه بالعذاب والوقوع يف النار وذكر 
اِتنَِني قولني األول الضمري يف َعلَْيِه اهللا عز وجل يف قوله فَإِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ َما أَنَت َعلَْيِه بِفَ) الكشاف ( صاحب 

معناه فإنكم ومعبوديكم ما أنت وهم مجيعاً بفاتنني على اهللا إال أصحاب النار الذين سبق يف علم اهللا كوهنم من أهل 
كما تقول  النار فإن قبل كيف يفتنوهنم على اهللا قلنا يفتنوهنم عليه بإغوائهم من قولك فنت فالن على فالن امرأته

  أقسدها عليه والوجه الثاين أن تكون الواو يف قوله َوَما َتعُْبُدونَ

مبعىن مع كما يف قوهلم كل رجل وضيعته فكما جاز السكوت على كل رجل وضيعته فكذلك جاز أن يسكت على 
نكم مع ما تعبدون واملعىن فإنكم مع قوله فَإِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ألن قوله َوَما َتْعُبُدونَ ساد مسد اخلرب ألن معناه فإ

آهلتكم أي فإنكم قرناؤهم وأصحاهبم ال تتركون عبادهتا مث قال تعاىل َما أَنَت َعلَْيهِْم أي على ما تعبدون بِفَاِتنِنيَ 
يمِ بضم بباعثني أو حاملني على طريق الفتنة واإلضالل إِالَّ َمْن ُهَو صَالِ الَْجِحيمِ مثلكم وقرأ احلسن صَالِ الَْجِح

الالم ووجهه أن يكون مجعاً وسقوط واوه اللتقاء الساكنني فإنه قيل كيف يستقيم اجلمع مع قوله َمْن ُهَو قلنا ِمْن 



  موحد اللفظ جمموع املعىن فحمل هو على لفظه والصالون على معناه
وإمنا املؤثر قضاء اهللا تعاىل املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه ال تأثري ألغواء الشيطان ووسوسته 

حوال وتقديره ألن قوله تعاىل فَإِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ َما أَنُتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني تصريح بأنه ال تأثري لقوهلم وال تأثري أل
لك يف حكم اهللا معبوديهم يف وقوع الفتنة والضالل وقوله تعاىل إِالَّ َمْن ُهَو صَالِ الَْجحِيمِ يعين إال من كان كذ

وتقديره وذلك تصريح بأن املقتضي لوقوع هذه احلوادث حكم اهللا تعاىل وكان عمر بن عبد العزيز حيتج هبذه اآلية 
يف إثبات هذا املطلوب قال اجلبائي املراد أن الذين عبدوا املالئكة يزعمون أهنم بنات اهللا ال يكفرون أحداً إال من 

دل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطان مل يكن ليئمن باهللا لو منع اهللا الشيطان من ثبت يف معلوم اهللا أنه سيكفر ف
دعائه وإال كان مينع الشيطان فصح هبذا أن كل من يعصي مل يكن ليصلح عنه شيء من األفعال واجلواب حاصل 

الل أنه تعاىل بني أنه ال هذا الكالم أنه ال تأثري إلغواء شياطني اإلنس واجلن وهذا ال نزاع فيه إال أن وجه االستد
تأثري لكالمهم يف وقوع الفتنة مث استثىن منه ما يف قوله تعاىل إِالَّ َمْن ُهَو َصالِ الَْجِحيمِ فوجب أن يكون املراد من 

وقوع الفتنة هو كونه الشقاوة والسعادة واعلم أن أصحابنا قرروا هذه احلجة باحلديث املشهور وهو أنه حج آدم 
ضي هذا احلديث مل يقبله علماء التوحيد ألنه يوجب أن ال يالم أحد على شيء من الذنوب ألنه إن موسى قال القا

كان آدم ال جيوز ملوسى أن يلومه على عمل كتبه اهللا عليه قبل أن خيلقه فكذلك كان مذهب فءن صحت هذه 
شيطان إنه عدو مضل مبني وملا احلجة آلدم عليه السالم فلماذا قال موسى عليه السالم يف الوكزة هذا من عمل ال

قال فلن أكون ظهرياً للمجرمني وملاذا الم فرعون وجنوده على أمر كتبه اهللا عليهم ومن عجيب أمرهم أهنم 
يكفرون القدرية وهذا احلديث يوجب أن آدم كان قدرياً فلزمهم أن يكفروه وكيف جيوز مع قول آدم وحواء 

أن حيتج على )  ٢٣األعراف ( َسَنا وَإِن لَّْم َتغِْفْر لََنا َوَتْرَحمَْنا لَكُنُتم ّمَن الْخَاسِرِيَن عليهما السالم رَبََّنا ظَلَْمَنا أَنفُ
موسى بأنه ال لوم عليه وقد كتب عليه ذلك قبل أن خيلقه هذا مجلة كالم القاضي فيقال له هب أنك ال تقبل ذلك 

اآلية يدل على أنه ال تأثري للوساوس يف هذا الباب فإن الكل اخلرب فهل ترد هذه اآلية أم ال فإنا بينا أن صريح هذه 
حيصل حبكمة اهللا تعاىل والذي يدل عليه وجوه األول أن الكافر إن ضال بسبب وسوسة الشيطان فضالل الشيطان 
إن كان بسبب شيطان آخر لزم تسلسل الشياطني وهو حمال وإن انتهى إىل ضالل مل حيصل بسبب وسوسة متقدمة 

طلوب الثاين أن كل أحد يريد أن حيصل لنفسه االعتقاد احلق والدين الصدق فحصول ضده يدل على أن فهو امل
ذلك ليس منه الثالث أناألفعال موقوفة على الدواعي وحصول الدواعي خبلق اهللا فيكون الكل من اهللا تعاىل الرابع 

  أنه تعاىل ملا اقتضت

ء لزم انقالب ذلك احلكم كذباً وانقالب ذلرك العلم جهالً وهو حكمته شيئاً وعلم وقوعه فلو مل يقع ذلك الشي
حمال وأما اآليات اليت متسك هبا القاضي فهي معارضة باآليات الدالة على أن الكل من اهللا والقرآن كالبحر اململوء 

  من هذه اآليات فتبقى الدالئل العقلية اليت ذكرناها سليمة واهللا أعلم
إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم فاجلمهور على أهنم املالئكة وصفوا أنفسهم باملبالغة يف العبودية فإهنم  مث قال تعاىل َوَما ِمنَّا

يصطفون للصالة والتسبيح والغرض منه التنبيه على فساد قول من يقول إهنم أوالد اهللا وذلك ألن مبالغتهم يف 
دل على ثالثة أنواع من صفات املالئكة فأوهلا قوله تعاىل العبودية تدل على اعترافهم بالعبودية واعلم أن هذه اآلية ت

َوَما ِمنَّا إِالَّ َمقَاٌم مَّْعلُوٌم وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة ال يتجاوزها ودرجة ال يتعدى عنها وتلك 
ا درجاهتم يف الدرجات إشارة إىل درجاهتم يف التصرف يف أجسام هذا العامل إىل درجاهتم يف معرفة اهللا تعاىل أم

التصرفات واألفعال فهي قوله وَإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ واملراد كوهنم صافني يف أداء الطاعات ومنازل اخلدمة والعبودية 



  وأما درجاهتم يف املعارف فهي قوله تعاىل َوإِنَّا لََنْحُن الُْمسَّبُحونَ والتسبيح تنزيه اهللا عما ال يليق به
نَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ وَإِنَّا لََنْحُن الُْمسَّبُحونَ يفيد احلصر ومعناه أهنم هم الصافون يف مواقف العبودية واعلم أن قوله َوإِ

ال غريهم وأهنم هم املسبحون ال غريهم وذلك يدل على أن طاعات البشر ومعارفهم بالنسبة إىل طاعات املالئكة 
لة فهذه اآللفاظ الثالثة تدل على أسرار عجيبة من صفات وإىل معارفهم كالعدم حىت يصح هذا احلصر وباجلم

املالئكة فكيف جيوز مع هذا احلصر أن يقال البشر تقرب درجته من امللك فضالً عن أن يقال هل هو أفضل منه أم 
  ال

اللَِّه الُْمْخلَِصَني فاملعىن أن مشركي قريش  وأما قوله َوإِن كَانُواْ لََيقُولُونَ لَْو أَنَّ عِنَدَنا ِذكْراً ّمَن االْوَِّلَني لَكُنَّا ِعَباَد
وغريهم كانوا يقولون لَوْ أَنَّ ِعنَدَنا ذِكْراً أي كتاباً م كتب األولني الذين نزل علهيم التوراة واإلجنيل ألخلصنا 
وهو  العبادة هللا وملا كذبنا كما كذبوا مث جاءهم الذكر الذي هو سيد األذكار والكتاب املهيمن عتلى كل الكتب
ْعلَُمونَ أي القرآن فكفروا به ونظري هذه اآلية قوله تعاىل فَلَمَّا َجاءُهْم َنِذيٌر مَّا زَاَدُهْم إِالَّ ُنفُوراً مث قال تعاىل فَسَْوَف َي

  فسوف يعلمون عاقبة هذا الكفر والتكذيب
لْمَنُصوُرونَ َوإِنَّ جُنَدَنا لَُهُم الْغَاِلُبونَ فََتَولَّ َعنُْهْم حَتَّى ِحنيٍ َوأَْبِصرُْهمْ َولَقَْد َسبَقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا الُْمْرَسِلَني إِنَُّهْم لَُهُم ا

نُْهْم حَتَّى ِحنيٍ وَأَْبِصْر فََسْوَف ُيْبِصُرونَ أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ فَإِذَا نََزلَ بَِساحَِتهِْم فََسآَء َصبَاُح الْمُْنذَرِيَن َوَتَولَّ َع
  بِّ الْعَالَِمَنيفََسْوَف ُيْبِصُرونَ سُْبَحانَ َربِّكَ َربِّ الِْعزَّةِ  َعمَّا َيِصفُونَ َوَسلَاٌم َعلَى الُْمْرَسِلَني وَالْحَْمُد للَِّه َر

 صلى اهللا( اعلم أنه تعاىل ملا هدد الكفار بقول تعاىل فََسْوَف َيْعلَُمونَ أي عاقبة كفرهم أردفه مبا يقوي قلب الرسول 
ِلُبونَ فبني أن فقال َولَقَْد َسبَقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا الُْمْرَسِلَني إِنَُّهْم لَُهُم الْمَنُصوُرونَ َوإِنَّ جُنَدَنا لَُهُم الْغَا) عليه وسلم 

إِنَُّهمْ لَُهمُ الْمَنُصوُرونَ َوإِنَّ  وعده بنصرته قد تقدم والدليل عليه قوله تعاىل َولَقَْد َسَبقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا الُْمْرَسِلَني
اجملادلة ( ى ُجنَدَنا لَُهُم الَْغاِلُبونَ فبني أن وعده بنصرته قد تقدم والدليل عليه قوله تعاىل كََتبَ اللَُّه الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُسِل

وأما لنصرة والغلبة فقد  وأيضاً أن اخلري مقضى بالذات والشر مقضى بالعرض وما بالذات أقوى مما بالعرض)  ٢١
تكون بقوة احلجة وقد تكون بالدولة واالستيالء وقد تكون بالدوام والثبات فاملؤمن وإن صار مغلوباً يف بعض 

األقات بسبب ضعف أحوال الدنيا فهو الغالب وال يلزم على هذه اآلية أن يقال فقد قتل بعض األنبياء وقد هزم 
سوله وقذ أخربه مبا تقدم فََتَولَّى َعنُْهْم حَتَّى ِحنيٍ واملراد إىل يوم بدر وقيل إىل فتح كثري من املؤمنني مث قال تعاىل لر

مكة وقيل إىل يوم القيامة مث قال وَأَْبِصْر فََسْوَف يُْبِصُرونَ واملعىن بأبصرهم وما يقضي عليهم من القتل واألسر يف 
ن النصرة والتأييد يف الدنيا والثواب العظيم يف اآلخرة الدنيا والعذاب يف اآلخرة فسوف يبصرونك مع ما قدر لك م

واملراد من األمر املشاهد بأبصارهم على احلال املنتظرة املوعودة الداللة على أهنا كائنة واقعة ال حمالة وأن كينونتها 
َيْسَتْعجِلُونَ واملعىن أن الرسول  قريبة كأهنا قدام ناظريك وقوله فََسْوَف ُيْبِصرُونَ للتهديد والوعيد مث قال أَفَبَِعذَابَِنا

عليه السالم كان يهددهم بالعذاب وما رأوا شيئاً فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على سبيل االستهزاء فبني 
تعاىل أن ذلك االستعجال جهل ألن لكل شيء من أفعال اهللا تعاىل وقتاً معيناً ال يتقدم وال يتأخر فكأن طلب حدوثه 

الوقت جهالً مث قال تعاىل يف صفة العذاب الذي يستعجلونه فَإِذَا نََزلَ بِسَاَحتِهِْم أي هذا العذاب  قبل مزجيء ذلك
فََساء َصبَاُح الْمُْنذَرِيَن وإمنا وقع هذا التعبري عن هذه املعاين كأهنم كانوا يقدمون على العادة يف وقت الصباح فجعل 

عاىل قوله فََتَولَّ َعْنُهمْ َحتَّى ِحنيٍ َوأَْبِصْر فََسْوفَ ُيْبِصُرونَ فقيل املراد ذكر ذلك الوقت كناية عن ذلك العمل مث أعاد ت
من هذه الكلمة فيما تقدم أحوال الدنيا ويف هذه الكلمة أحوال القيامة وعلى هذا التقدير فالتكرير زائل قيل أن 

سورة خبامتة شريفة جامعة لكل املطالب العالية املراد من التكرير املبالغة يف التهديد والتهويل مث إنه تعاىل ختم ال



وذلك ألنه أهم املهمات للعاقل معرفة أحوال ثالثة فأوهلا معرفة إله العامل بقدر الطاقة البشرية وأقصى ما ميكن 
عرفانه من صفات اهللا تعاىل ثالثة أنواع أحدمها تنزيهه وتقديسه عن كل ما ال يليق بصفات اإلهلية وهو لفظة سبحان 

ثانيها وصفه بكل ما يليق بصفات اإلهلية وهو قوله َرّب الِْعزَّةِ  تفيد االستغراق وإذا كل الكل ملكاً له وملكاً له و
ومل يبق لغريه شيء فثبت أن قوله سُْبَحانَ َرّبَك َرّب الِْعزَّةِ  َعمَّا َيِصفُونَ كلمة حمتوية على أقصى الدرجات وأكمل 

واملهم الثاين من مهمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغي أن يعامل نفسه ويعامل اخللق  النهايات يف معرفة إله العامل
  يف هذه احلياة الدنيوية

واعلم أن أكثر اخللق ناقصون وال بد هلم من مكمل يكملهم ومرشد يرشدهم وهاد يهيديهم وما ذلك إال األنبياء 
الناقص االقتداء بالكامل فنبه على هذا احلرف يقوله  عليهم الصالة والسالم وبديهة الفطرة شاهدة بأنه جيب على

  َوَسلَاٌم َعلَى الُْمْرَسِلَني ألن هذا اللفظ يدل على أهنم يف الكمال الالئق بالبشر فاقوا

غريهم وال جرم جيب على كل من سواءهم االقتداء هبم واملهم الثالث من مهمات العاقل أن يعرف أنه كيف يكون 
  حاله بعد املوت

م أن معرفة هذه احلالة قبل املوت صعبة فاالعتماد فيها على حرف واحد وهو أنه إله العامل غين رحيم والغين واعل
الرحيم وال يعذب فنبه على هذا احلرف بقوله َوالْحَْمُد للَِّه َرّب الْعَالَِمَني وذلك ألن استحقاق احلمد ال حيثل إال 

ر كونه غنياً عن العاملني ومن هذا وصفه كان الغالب منه هو الرمحة باإلنعام العظيم فبني هبذا كونه منعماً وظاه
والفضل والكرم فكان هذا احلرف منبهاً على سالمة احلال بعد املوت فظهر مبا ذكرنا أن هذه اخلامتة كالصدفة 

  ا واآلخرةاحملتوية على درر أشرف من دراري الكواكب ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل حسن اخلامتة والعافية يف الدني

  سورة ص

  مثانون ومثان آيات مكية
  اَدواْ وَّالََت ِحَني َمَناصٍص َوالْقُْرَءاِن ِذى الذِّكْرِ َبلِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفى ِعزَّةٍ  َوِشقَاقٍ كَْم أَْهلَكَْنا ِمن قَْبِلهِم مِّن قَْرٍن فََن

  وفيه مسائل
تح مذكور يف أول سورة البقرة وال بأس بإعادة بعض الوجوه املسألة األوىل الكالم املستقصى يف أمثال هذه الفوا

فاألول أنه مفتاح أمساء اهللا تعاىل اليت أوهلا صاد كقولنا صادق الوعد صانع املصنوعات صمد والثاين معناه صدق 
ُرواْ َوَصدُّواْ حممد يف كل ما أخرب به عن اهللا الثالث معناه صد الكفار عن قبول هذا الدين كما قال تعاىل الَِّذيَن كَفَ

الرابع معناه أن القررن مركب من هذه احلروف وأنتم قادرون عليها ولستم قادرين )  ٨٨النحل ( َعن َسبِيلِ اللَِّه 
على معارضة القرآن فدل ذلك على أن القرآن معجز اخلامس أن يكون صاد بكسر الدال من املصادة وهي 

األماكن اخلالية من األجسام الصلبة ومعناه عارض القرآن  املعارضة ومنها الصدى وهو ما يعارض صوتك يف
بعملك فاعلم بأوامره وانته عن نواهيه السادس أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد فإن قيل ههنا إشكاالن أحدمها 

بها وإثبات تقتضي رفع حكم ثبت قل) بل ( أن قوله َوالْقُرْءاِن ِذى الذّكْرِ قسم وأين املقسم عليه والثاين أن كلمة 
حكم بعدها يناقض احلكم السابق فأين هذا املعىن ههنا واجلواب عن األول من وجوه األول أن يكون معىن صاد 

فيكون صاد هو املقسم عليه وقوله ص َوالْقُرْءاِن ِذى هو القسم الثاين أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( مبعىن صدق حممد 
أنه لكالم معجز ألنا بينا أن قوله ص تنبيه ) ص والقرآن ذي الذكر ( يكون املقسم عليه حمذوفاً والتقدير سورة 



على التحدي والثالث أن يكون صاد امساً للسورة ويكون التقدير هذه ص والقرآن ذي الذكر وملا كان املشهور أن 
  حممداً عليه السالم يدعي يف هذه السورة كوهنا معجزة كان قوله هذه ص جارياً جمرى

سورة العجزة ونظريه قوله هذا حامت واهللا أي هذا هو املشهور بالسخاء واجلواب عن السؤال الثاين قوله هذه هي ال
أن احلكم املذكور قبل كلمة َبلِ أما ما ذكره املفسر كون حممد صادقاً يف تبليغ الرسالة أو كون القرآن أو هذه 

  شاقة يف كونه كذلك فحصل املطلوب واهللا أعلمالسورة معجزة واحلكم املذكور بعد كلمة َبلِ ههنا هو املنازعة وامل
املسألة الثانية قرأ احلسن صاد بكسر الدال ألجل التقاء الساكنني وقرأ عيسى بن عمر بنصب صاد ونون وحبذف 

حرف القسم وإيصال فعله كقوهلم اهللا ألفعلن وأكثر القراء على اجلزم ألن األمساء العارية عن العوامل تذكر موقوفة 
  األواخر

 ٤٤الزخرف ( املسألة الثالثة يف قوله ذي الذكر وجهان األول املراد ذي الشرف قال تعاىل وَإِنَُّه لَذِكٌْر لََّك َوِلقَْوِمَك 
وجماز هذا من قوهلم لفالن ذكر يف الناس كما )  ١٠األنبياء ( وقال تعاىل لَقَْد أَنَزلَْنا إِلَْيكُْم كَِتاباً ِفيِه ِذكْرُكُْم ) 

ه صيت الثاين ذي البيانني أي فيه قصص األولني واآلخرين وفيه بيان العلوم األصلية والفرعية وجمازه من يقولون ل
  ) ٢٢القمر ( قوله َولَقَْد َيسَّرَْنا الْقُْرءانَ ِللذّكْرِ فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ 

( ىل وَإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَْوِمَك املسألة الرابعة قالت املعتزلة القررن ذي الذكر والذكر حمدث بيان األول قوله تعا
( َوَما َعلَّْمَناُه الشّْعَر َوَما َينبَِغى لَُه )  ١ص ( ص َوالْقُْرءاِن ِذى )  ٥٠األنبياء ( َوَهاذَا ِذكٌْر مُّبَاَرٌك )  ٤٤الزخرف 

وقوله َما َيأِْتيهِْم ّمن ِذكْرٍ ّمن الرَّْحَمنِ )  ٢ألنبياء ا( وبيان الثاين قوله َما َيأِْتيهِْم ّمن ِذكْرٍ ّمن رَّبّهِْم مُّْحَدٍث )  ٦٩يس 
  ُمْحَدٍث واجلواب أنا نصرف دليلكم إىل احلروف واألصوات وهي حمدثه

أما قوله َبلِ الَِّذيَن كَفَُرواْ فاملراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين جيوز على مثلهم اإلمجاع على احلسد والكرب 
ق والعزة ههنا التعظيم وما يعقتده اإلنسان يف نفسه من األحوال اليت متنعه من متابعة الغري لقوله على اإلنقياد إىل احل

والشقاق هو إظهار املخالفة على جهة املساواة )  ٢٠٦البقرة ( تعاىل َوإِذَا ِقيلَ لَُه اتَّقِ اللََّه أََخذَْتُه الِْعزَّةُ  بِاإلثْمِ 
وهو مأخوذ من الشق كأنه يرتفع عن أن يلزمه املخالفة على جهة املساواة  للمخالف أو على جهة الفضلية عليه

للمخالف أو على جهة الفضيلة عليه وهو مأخوذ من الشق كأنه يرتفع عن أن يلزمه االنقياد له بل جيعل نفسه يف 
ون أحدمها شق وخصمه يف شق فرييد أن يكون يف شقة نفسه وال جيري عليه حكم خصمه ومثله العاداة وهو أن يك

يف عدوة واآلخر يف عدوة وهي جانب الوادي وكذلك احملادة أن يكون هذا يف حد غري حد اآلخر ويقال احنرف 
فالن عن فالن وجانب فالن فالناً أي صار منه على حرف ويف جانب غري جانبه واهللا أعلم مث إنه تعاىل ملا وصفهم 

ِلهِم ّمن قَْرٍن فََناَدواْ واملعىن أهنم نادوا عند نزول العذاب يف الدنياعند بالعزة والشقاق خوفهم فقال كََما أَْهلَكَْنا قَْب
نزول العذاب يف الدنيا ومل يذكر بأي شيء نادوا وفيه وجوه األول وهو األظهر أهنم نادوا باالستغاثة ألن نداء من 

العذاب الثالث نادوا أي رفعوا أصواهتم  نزل به العذاب ليس إال باالستغاثة الثاين نادوا باإلميان والتوبة عند معاينة
يقال فالن أندى صوتاً من فالن أي ارفع صوتاً مث قال وَّالََت ِحَني َمَناصٍ يعين ومل يكن ذلك الوقت وقت فرار من 

( بِالَْعذَابِ إِذَا ُهْم َيْجئَُرونَ  وقال َحتَّى إِذَا أََخذَْنا ُمْتَرفِيهِْم)  ٨٤غافر ( العذاب وهو كقوله فَلَمَّا َرأَْواْ بَأَْسَنا قَاالَ ِمَن 
وقوله فَلَْم )  ٩١يونس ( واجلؤار رفع الصوت بالتضرع واالستغاثة وكقوله ءالئََن َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ )  ٦٤املؤمنون 

  َيُك َينفَُعُهْم إِميَاُنُهمْ لَمَّا َرأَْواْ بَأَْسنَا



  بقي ههنا أحباث)  ٨٥غافر ( 
الكالم يف لفظ َألٍت اخلليل وسيبويه أن الت هي ال املشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث  البحث األول يف حتقيق

كما زيدت على رب ومث للتأكيد وبسب هذه الزيادة حدثت هلا أحكام جديدة منها أهنا ال تدخل إال على األحيان 
عاً وقال األخفش إهنا ال النافية للجنس ومنها أن ال يربز إال أحد جزءيها إما االسم وأما اخلرب وميتنع بروزمها مجي

زيدت عليها التاء وخصت بنفي األحيان َوِحَني َمَناصٍ منصوب هبا كأنك قلت والت حني مناص هلم ويرتفع 
  باإلبتداء أي والت حني مناص كائن هلم

على األمساء املؤنثة قال  البحث الثاين اجلمهور يقفون على التاء من قوله وَّالََت والكسائي يقف عليها باهلاء كما يفق
وأما قول أب يعبيدة التاء داخلة على احلني فال وجه له واستشهاده بأن التاء ملتزقة حبني يف ) الكشاف ( صاحب 

  مصحف عثمان فضعيف فكم وقعت يف املصحف أشياء خارجة عن قياس اخلط
  ملناص واهللا أعلمالبحث الثالث املناص املنجا والغوث يثال ناصه إذا أغاثه واستناص طلب ا

داً إِنَّ َهاذَا لََشىْ ٌء َوَعجُِبوا أَن َجآءَُهم مٌّ نِذٌر مِّنُْهْم َوقَالَ الْكَاِفُرونَ َهاذَا َساِحٌر كَذَّاٌب أَجََعلَ االٌّ ِلَهةَ  إِلَهاً وَاِح
نَّ َهاذَا لََشىْ ٌء ُيَراُد َما َسِمعَْنا بَِهاذَا ِفى الِْملَّةِ  االٌّ ِخَرة ُعَجاٌب وَانطَلََق الَْمُأل ِمْنُهمْ أَِن اْمشُواْ وَاْْصبِرُواْ َعلَى َءاِلهَِتكُمْ إِ

  ِ إِنْ َهاذَا إِالَّ اْخِتالٌَق
امب أنه تعاىل ملا حكى عن الكفار كوهنم يف عزة وشقاق أردفه بشرح كلماهتم الفاسدة فقال َوَعجِبُواْ أَن َجاءُهم مٌّ 

وجهان األول أهنم قالوا إن حممداً مساو لنا يف اخللفة الظاهرة واألخالق الباطنة والنسب نِذٌر ّمْنُهمْ يف قوله ِمْنُهْم 
والشكل والصورة فكيف يعقل أن خيتص من بيننا هبذا املنصب العايل والدرجات والرفيعة والثاين أن الغرض من 

حيد وتعظيم املالئكة والترغيب هذه الكلمة ال التنبيه على كمال جهالتهم وذلك ونه جاءهم رجل يدعوهم إىل التو
يف اآلخرة والتنفري عن الدنيا مث إن هذا الرجل من أقارهبم يعلمون أنه كان بعيداً من الكذب والتهمة وكل ذلك مما 
يوجب االعتراف بتصديقه مث إن هؤالء األقوام حلماقتهم يتعجبون من قوله ونظريه قوله أَْم لَْم يَْعرِفُواْ َرُسولَُهْم فَُهمْ 

فقال َوَعجُِبواْ أَن َجاءُهم مٌّ نِذٌر ّمنُْهْم ومعناه أن حممداً كان من رهطهم وعشريهتم )  ٦٩املؤمنون ( لَُه ُمنِكُرونَ 
وكان مساوياً هلم يف األسباب الدنيوية فاستنكفروا من الدخول حتت طاعته ومن االنقياد لتكاليفه وعجبوا أن خيتص 

  ز عنهم هبذه اخلاصية الشريفة وباجلملة فما كان هلذا التعجب سبب إال احلسدهو من بينهم برسالة اهللا وأن يتمي

اللة مث قال تعاىل َوقَالَ الْكَاِفُرونَ َهاذَا سَاِحٌر كَذَّاٌب وإمنا مل يقل وقالوا بل قال َوقَالَ الْكَاِفُرونَ إظهاراً للتعجب ود
هو الذي مينع من طاعة اهللا ويدعو إىل طاعة الشيطان على أن هذا القول ال يصدر إال عن الكفر التام فإن الساحر 

وداللة على أن هذا القول ال يصدر إال عن الكفر التام فإن الساحر هو الذي مينع من طاعة اهللا ويدعو إىل طاعة 
الشيطان وهو عندكم بالعكس من ذلك والكذاب هو الذي خيرب عن الشيء ال على ما هو عليه وهو خيرب عن 

القدمي احلكيم العليم عن الكذاب هو الذي خيرب عن الشيء ال على ما هو عليه وهو خيرب عن وجود وجود الصانع 
الصانع القدمي احلكيم العليم وعن احلشر والنشر وسائر األشياء اليت تثبت بدالئل العقول صحتها فكيف يكون 

الثة أشياء أحدها ما يتعلق باإلهليات وثانيها كذاباً مث إنه تعاىل حكى مجيع ما عولوا عليه يف إثبات كونه كاذباً وهي ث
َهاذَا ما يتعلق بالنبوات وثالثها ما يتعلق باملعاد أما لشبهة املتعلقة باإلهليات فهي قوهلم أَجََعلَ االِْلَهةَ  إِلَهاً واِحداً إِنَّ 

يش فاجتمع مخسة وعشرون لََشىْ ء ُعَجاٌب روي أنه ملا أسلم عمر فرح به املسلمون فرحاً شديداً وشق ذك على قر
نفساً من صناديدهم ومشوا إىل أيب طالب وقالوا أنت شيخنا وكبرينا وقد علمت ما فعل هؤالء السفهاء يعنون 

وقال يا ابن ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسلمني فجئناك لتقضي بيننا وبني ابن أخيك فاستحضر أبو طالب رسول اهللا 



ماذا يسألونين ) صلى اهللا عليه وسلم (  متل كل امليل على قومك فقال أخي هؤالء قومك يسألونك السؤال فال
أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم أتعطوين ) صلى اهللا عليه وسلم ( قالوا ارفضنا وارفض ذكر آهلتنا وندعك وإهلك فقال 

فقاموا وقالوا أَجََعلَ االِْلَهة  أنتم كلمة واحدة متلكون هبا العرب وتدين لكم العجم قالوا نعم قال تقولوا ال إله إال اهللا
َ إِلَهاً واِحداً َوأَنَّ َهاذَا لََشىْ ء ُعَجاٌب أي بليغ يف التعجب وأقول منشأة التعجب من وجهني األول هو أن القوم ما 

كانوا من أصحاب النظر واالستدالل بل كانت أوهامهم تابعة للمحسوسات فلما وجدوا يف الشاهد أن الفاعل 
تفي قدرته وعلمه حبفظ اخللق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد فقالوا ال بد يف حفظ هذا العامل الكثري الواحد ال 

من آهلة كثرية يتكفل كل واحد منهم حبفظ نوع آخر الوجه الثاين أن أسالفهم لكثرهتم وقوة عقوهلم كانوا جاهلني 
لو سلمنا إجراء حكم الشاهد على الغائب من غري مبطلني وذها اإلنسان الواحد يكون حمقاً صادقاً وأقول لعمري 

ديل وحجة لكانت الشبهة األىل الزمة بطل أصل كالم املشهبة يف الذابت وكالم املشبهة يف األفعال أما املشبهة يف 
الذات فهو أهنم يقولون ملا كان كل موجود يف الشاهد جيب أن يكون جسماً وخمتصاً حبيز وجب ف يالغائب أن 

أما املشبهة يف األفعال فهم املعتزلة الذين يقولون أن األمر الفالين فبيح منا فوجب أن يكون قبيحاً من يكون كذلك 
اهللا فثبت مبا ذكرنا أنه إن صح كالم هؤالء املشبهة يف الذات ويف األفعال لزم القطع بصحة شبهة هؤالء املشركني 

سمة وكالم املعتزلة باطل فاسد وأما الشبهة الثانية وحيث توافقنا على فسادها على فسادها علمنا أن عمدة اجمل
  فلعمري لو كان التقيد حقاً لكانت هذه الشهبة الزمة وحيث كانت فاسدة علمنا أن التقليد باطل بقي ههنا أحباث

البحث األوىل أن العجاب هو العجيب إال أنه أبلغ من العجيب كقوهلم طويل وطوال وعريض وعراض وكبري 
  ) ٢٢نوح ( د للمبالغة كقوله تعاىل َوَمكَرُواْ َمكْراً وكبار وقد يشد

قرىء عجاب بالتخفيف والتشديد فقال والتشديد أبلغ من التخفيف كقوله تعاىل ) الكشاف ( الثاين قال صاحب 
  َوَمكَُرواْ َمكْراً كُبَّاراً

ءاِلَهِتكُْم قد ذكرنا أن ملأل عبارة عن القوم الذين إذا مث قال تعاىل َوانطَلََق الَْمال ِمنُْهْم أَِن اْمُشواْ وَاْصْبُِرواْ َعلَى 
حضروا يف اجمللس فإنه متتلىء القلوب والعيون من مهابتهم وعظمتهم قوله ِمنُْهْم أي من قريش انطلقوا عن جملس 

لََق الَْمال باجلواب العتيد قائلني بعضهم البعض َوانطَ) صلى اهللا عليه وسلم ( أيب طالب بن بعد ما بكتهم رسول اهللا 
  ِمْنُهْم أَِن اْمُشواْ وفيه مباحث

) أن ) ( الكشاف ( وقرأ ابن أيب عبلة امشوا حبذف أن قال صاحب ) أن امشوا ( البحث األول القراءة املشهورة 
مبعىن أي ألن املنطلقني عن جملس التقاول ال بد هلم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جيري يف اجمللس املتقدم فكان 

  طالقهم مضمناً معىن القول وعن ابن عباس وانطبق املأل منهم ميشونان
البحث الثاين معىن أن امشوا أنه قال بعضهم امشوا واصربوا فال حيلة لكم يف دفع أمر حممد إن هذا لشيء يراد 

ره ليس ليس له سبب ظاهر يثبت أن تزايد ظهو) صلى اهللا عليه وسلم ( وفيه ثالثة أوجه أحدمها ظهور دين حممد 
إال ألن اهللا يريده وما أراد اهللا كونه فال دافع له وثانيها أن األمر كشيء من نوائب الدهر فال انفكاك لنا منه وثالثها 
أن دينكم لشيء يراد أي يطلب ليؤخذ منكم قال الفقال هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف وكأن معناها أنه ليس 

  إمنا عرضه أن يستوىل علينا فيحكم يف أموالنا وأوالدنا مبا يريدغرض حممد من هذا القول تقرير الدين و
( د مث قال مَّا َسِمْعَنا بَِهاذَا ِفى الِْملَّةِ  االْخَِرةِ  وامللة اآلخرة هي ملة النصارى فقالوا إن هذا التوحيد الذي أيت به حمم

اد بامللة اآلخرة ملة قريش اليت أدركوا آباءهم ما مسعناه يف دين النصارى أو يكون املراد باملر) صلى اهللا عليه وسلم 
عليهم مث قالوا إِنْ َهاذَا إِالَّ اخِْتالٌَق افتعال وكذب وحاصل الكالم من هذا الوجه أهنم قالوا حنن ما مسعنا عن أسالفنا 



وحيث كان القول بالتوحيد فوجب أن يكون باطالً ولو كان القول بالتقليد حقاً لكان كالم هؤالء املشركني حقاً 
  باطالً علمنا أن القول بالتقليد باطل

آِئُن َرْحَمةِ  َربِّكَ الْعَزِيزِ أََءنزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ِمن بَْينَِنا ْبل ُهْم فَى َشكٍّ مِّن ِذكْرِى َبل لَّمَّا َيذُوقُواْ َعذَابِ أَْم ِعنَدُهمْ َخَز
  ض َوَما بََيَنُهَما فَلَْيْرَتقُواْ ِفى االٌّ ْسَبابِ ُجنٌد مَّا ُهنَاِلَك مَْهُزوٌم مِّن االٌّ حََزابِالَْوهَّابِ أَْم لَُهم مٌّ لُْك السََّماَواِت واألر

اعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة ألولئك الكفار وهي الشبهة املتعلقة بالنبوات وهي قوهلم إن حممداً ملا كان مساوياً 
خالق الباطنة فكيف يعقل أن خيتص هو هبذا الدرجة العالية واملنزلة لغريه يف الذات والصفات واخللقة الظاهرة واأل

الشريفة وهو املراد من قوهلم َعلَْيِه الذّكُْر ِمن َبْينَِنا ْبل فإنه استفهام على سبيل اإلنكار وحكى اهللا تعاىل عن قوم 
  كَذَّاٌب أَِشٌر أَْشهُرٍ صاحل أنه قالوا مثل هذا القول فقالوا الذّكُْر َعلَْيِه ِمن َبْينَِنا َبلْ ُهَو

أيضاً أهنم قالوا لَْوالَ ُنّزلَ هَاذَا الْقُْرءانُ َعلَى ) صلى اهللا عليه وسلم ( وحكى اهللا تعاىل عن قوم حممد )  ٢٥القمر ( 
راتب فوجب ومتام الكالم يف تقرير هذه الشبهة أهنم قالوا النبوة أشرف امل)  ٣١الزخرف ( َرُجلٍ ّمَن الْقَْرَيَتْينِ َعِظيمٍ 

أن ال حتصل إال ألشرف الناس وحممد ليس أشفر الناس فوجب أن ال حتصل له والنبوة واملقدمتان األوليان حقيتان 
لكن الثالثة كاذبة وسبب رواج هذا التغليط عليهم أهنم قالوا النبوة أشرف املراتب فوجب أن ال حتصل إال ألشرف 

صل له والنبوة واملقدمتان األوليان حقيتان لكن الثالثة كادبة الناس وحممد ليس أشرف الناس فوجب أن ال حت
وسبب رواج هذا التغليظ عليهم أهنم ظنوا أن الشرف ال حيصل إال باملال واألعوان وذلك باطل فإن مراتب 
 السعادة ثالثة أعالها هي النفسانية وأوسطها هي البدنية وأدوهنا هي اخلارجية وهي املال واجلاه فالقوم عكسوا

القضية وظنوا بأخس املراتب أشرافها فلما وجدوا املال واجلاه عند غريه أكثر ظنوا أن غريه أشرف منه فحينئذ 
انعقد هذا القياس الفاسد يف أفكارهم مث إنه تعاىل أجاب عن هذه الشبهة من وجوه األول قوله تعاىل ْبل ُهْم فَى َشكّ 

فيه وجهان أحدمها أن قوله ْبل ُهْم فَى َشّك ّمن ِذكْرِى أي من الدالئل اليت لو ّمن ِذكْرِى َبل لَّمَّا َيذُوقُواْ َعذَابِ و
نظروا فيها لزال هذا الشك عنهم وذلك ألن كل ما ذكروه من الشبهات فهي كلمات ضعيفة وأما الدالئل اليت 

عف الشبهات اليت تدل بنفسها على صحة نبوته فهي دالئل قاطعة فلو تأملوا حق التأملفي الكالم لوقفوا على ض
متسكوا هبا يف إبطال النبوة ولعرفوا صحة الدالئل الدالة على صحة نبوته فحيث مل يعرفوا ذلك كان ألجل أهنم 

تركووا النظر واالستدالل فأما قوله تعاىل َبل لَّمَّا َيذُوقُواْ َعذَابِ فموقعه من هذا الكالم أنه تعاىل يقول هؤالء إمنا 
ءال اإلقبال على أداء املأمورات واالنتهاء عن ( ل ألين مل أذقهم عذايب ولو ذاقوه مل يقع منهم تركوا النظر واالستدال

مان ) صلى اهللا عليه وسلم ( املنهيات وثانيها أن يكون املراد يف قوله ْبل ُهْم فَى َشّك ّمن ِذكْرِى هو أن النيب 
الكفر ومل ينزل عليهم العذاب فصار ذلك سبباً خيوفهم من عذاب اهللا لو أصروا على الكفر مث أهنم أصروا على 

)  ٣٢األنفال ( لشكهم يف صدقه وقالوا اللَُّهمَّ إِن كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً  ّمَن السََّماء 
وقُواْ َعذَابِ معناه أن ذلك الشك إمنا حصل فقال َبلْ ُهْم َشّك ّمن ِذكْرِى معناه ما ذكرناه وقوله تعاىل َبل لَّمَّا َيذُ

بسبب عدم نزول العذاب والوجه الثاين من الوجوه اليت ذكرها اهللا تعاىل يف اجلواب عن تلك الشبهة قوله تعاىل أَْم 
جة عالية ِعنَدُهْم خَزَاِئُن َرْحَمةِ  رَّبَك الَْعزِيزِ الَْوهَّابِ وتقرير هذا اجلواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودر

والقادر على هبتها جيب أن يكون عزيزاً أي كامل القدرة ووهاباً أي عظيم اجلود وذلك هو هللا سبحانه وتعاىل وإذا 
كان هو تعاىل كامل القدرة وكامل اجلود مل يتوقف كونه واهباً هلذه النعمة على كون املوهوب منه غنياً أو فقرياً ومل 

بونه أو يكرهونه والوجه الثالث يف اجلواب عن هذه الشبهة قوله تعاىل أَْم لَُهم خيتلف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه حي
م مغايراً مٌّ لُْك السََّماوَاِت َواالْْرَض َوَما َبيََنُهَما فَلَْيْرَتقُواْ ِفى االْْسَباُب واعلم أنه جيب أن يكون املراد من هذا الكال



َمةِ  َرّبَك يعين أن هذه األشياء أحد ذكرنا اخلزائن أوالً على عمومها أردفها للمراد من قوله أَْم ِعنَدُهْم َخزَاِئُن َرْح
بذكر ُملُْك السََّماَواِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما يعين أن هذه األشياء أحد أنواع خزائن اهللا فإذا كنتم عاجزين عن هذا 

  القسم فبأن تكونوا عاجزين عن كل خزائن اهللا كان أوىل فهذا

كنين ذكره يف الفرق بني الكالمني أما قوله تعاىل فَلَْيْرَتقُواْ ِفى االْْسبَاُب فاملعىن أهنم أن ادعوا أن هلم ملك ما أم
السموات واألرض فعند هذا يقال هلم ارتقوا يف األسباب واصعدوا يف املعارج اليت يتوصل هبا إىل العرش حىت يرتقوا 

نزلوا الوحي على من خيتارون واعلم أن حكماء اإلسالم استدلوا بقوله عليه ويدبروا أمر العامل وملكوت اهللا وي
فَلَْيْرَتقُواْ ِفى االْسَْباُب على أن األجرام الفلكية وما أودع اهللا فيها من القوى واخلواص أسباب حلوادث العامل السفلي 

وله تعاىل ُجنٌد مَّا ُهنَاِلَك َمْهُزوٌم ّمن ألن اهللا تعاىل مسى الفلكيات أسباباً وذلك يدل على ما قلناه واهللا أعلم أما ق
االَْحزَابِ ففيه مقامات من البحث أحدمها يف تفسري هذه األلفاظ والثاين يف كيفية تعلقها مبا قبلها أما املقام األول 

خرب املبتدأ  فقوله ُجنٌد مبتدأ وما لإليهام كقوله جئت ألمر ما وعندي طعام ما و ّمن االْحََزابِ صفة جلند و َمْهُزوٌم
وأما قوله ُهَناِلَك فيجوز أن يكون صفة جلند أي جند ثابت هنالك وجيوز أن يكون متعلقاً مبهزوم معناه أن اجلند من 

صلى ( األحزاب مهزوم هنالك أي يف ذلك املوضع الذي كانوا يذكرون فيه هذه الكلمات الطاعنة يف نبوة حممد 
فهو أنه تعاىل ملا ضعيفون فكيف يكونون مالكي السموات واألرض وما بينهما وأما املقام الثاين ) اهللا عليه وسلم 

قال قتادة هنالك إشارة إىل يوم بدر فأخرب اهللا تعاىل مبكة أنه سيهزم جند املشركني فجاء تأويلها يوم بدر وقيل يوم 
ني يف املوضع الذي اخلندق واألصوب عندي محله على يوم فتح مكة وذلك ألن املىن أهنم جند سيصريون منهزم

ذكروا فيه هذه الكلمات وذلك املوضع هو مكة فوجب أن يكون املراد أهنم سيصريون منهزمني يف مكة وما ذاك 
  إال يوم الفتح واهللا أعلم

ِ أُْولَاِئَك االٌّ ْحزَاُب إِن كُلٌّ إِالَّ  كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد وِفْرَعْونُ ذُو االٌّ ْوَتاِد َوثَمُوُد َوقَْوُم لُوٍط َوأَْصحَاُب ألْيكَة
َنا َعجِّل لََّنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ كَذََّب الرٌّ ُسلَ فََحقَّ ِعقَابِ َوَما َينظُُر َهاُؤآلِء إِالَّ صَْيَحةً  واِحَدةً  مَّا لََها ِمن فََواقٍ َوقَالُواْ َربَّ

كُْر َعْبَدَنا َداُووَد ذَا االٌّ ْيِد إِنَُّه أَوَّاٌب إِنَّا َسخَّْرَنا اِجلبَالَ َمَعُه ُيَسبِّْحَن بِالَْعِشى ِّ الِْحسَابِ اْصبِر َعلَى َما َيقُولُونَ َواذْ
  ابَِواِإلْشرَاقِ وَالطَّْيَر َمْحشُوَرةً  كُلٌّ لَُّه أَوَّاٌب َوَشدَْدَنا ُملْكَُه َوءَاَتْيَناهُ الِْحكَْمةَ  َوفَْصلَ الِْخطَ

َك االْحَْزاُب إِن كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد وِفْرَعْونُ ذُو االْوَْتاِد َوثَُموُد َوقَْوُم لُوٍط وَأَْصَحابُ لئَْيكَةِ  أُْولَِئ قوله تعاىل
  ن فََواقٍكُلٌّ إِالَّ كَذََّب الرٌّ ُسلَ فََحقَّ ِعقَابِ َوَما َينظُُر َهُؤآلء إِالَّ صَْيَحةً  واِحَدةً  مَّا لََها ِم

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف اجلواب عن شبهة القوم أهنم أمنا توانوا وتكاسلوا يف النظر واالستدالل ألجل أهنم مل ينزل 
هبم العذاب بيَّن تعاىل يف هذه اآلية أن أقوام سائر األنبياء هكذا كانوا مث باآلخرة نزل ذلك العقاب واملقصود منه 

انوا يكذبون الرسول يف إخباره عن نزول العقاب عليهم فذكر اهللا ستة أصناف منهم ختويف أولئك الكفار الذين ك
أوهلم قوم نوح عليه السالم وملا كذبوا نوحاً أهلكهم اهللا بالغرق والطوفان والثاين عاد قوم هود ملا كذبوه أهلكهم 

مثود قوم صاحل ملا كذبوه فأهلكوا اهللا بالريح والثالث فرعون ملا كذب موسى أهلكه اهللا مع قومه بالغرق والرابع 
بالصيحة واخلامس قوم لوط كذبوه باخلسف والسادس أصحاب األيكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب 

يوم الظلة قالوا وإمنا وصف اهللا فرعون بكونه ذا األوتاد لوجوه األول أن أصل هذه الكلمة من ثبات البيت املطنب 
  ز وامللك قال الشاعربأوتاده مث استعري إلثبات الع



  ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة
  يف ظل مالك ثابت األوتاد

قال القاضي محل الكالم على هذا الوجه أوىل ألنه ملا وصف بتكذيب الرسل فيجب فيما وصف به أن يكون تفخيماً 
 أنه كان ينصب اخلشب ألمر ملكه ليكون الزجر مبا ورد من قبل اهللا تعاىل عليه من اهلالك مع قوة أمره أبلغ والثاين

يف اهلواء وكان ميد يدي املعذب ورجليه إىل تلك اخلشب األربع ويضرب على كل واحد من هذه األعضاء وتداً 
ويتركه معلقاً يف اهلواء إىل أن ميوت والثالث أنه كان ميد املعذب بني أربعة أوتاد يف األرض ويرسل عليه العقارب 

أوتاداً وأرساناً ومالعب يلعب هبا عنده واخلامس أن عساكره كانوا كثريين واحليات والرابع قال قتادة كانت 
وكانوا كثريي األهبة عظيمي النعم وكانوا يكثرون من األوتاد ألهنم يقرون أمره ويشدون مملكته كما يقوي الوتد 

  البناء وأما اإليكة فهي الغيضة املتلتفة
ل األول أن هؤالء الذين ذكرناهم من األمم هم الذين حتزبوا على أنبيائهم مث قال تعاىل أُوْلَِئَك االْْحزَاُب وفيه أقوا

أن قوم )  ١١ص ) ( جند ما هنالك مهزوم من األحزاب ( فأهلكناهم فذلك نفعل بقومك ألٌّ ه تعاىل بيَّن بقوله 
مل األحزاب جند من األحزاب أي من جنس األحزاب املتقدمني فلما ذكر أنه عا) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

الثاين أن معىن قوله أُوْلَِئَك االْْحزَاُب ) صلى اهللا عليه وسلم ( املتقدمني باإلهالك كان ذلك ختويفاً شديداً لقوم حممد 
مبالغة لوصفهم بالقوة والكثرة كما يقال فالن هو الرجل واملعىن أن حال أولئك األحزاب مع كمال قوهتم ملا كان 

  ال هؤالء الضعفاء املساكنيهو اهلالك والبوار فكيف ح
واعلم أن هؤالء األقوام إن صدقوا هبذه األخبار فهو حتذير وإن مل يصدقوا هبا فهو حتذير أيضاً ألن آثار هذه الوقائع 

باقية وهو يفيد الظن القوي فيحذرون وألن ذكر ذلك على سبيل التكرير يوجب احلذر أيضاً مث قال إِن كُلٌّ إِالَّ 
لَ فََحقَّ ِعقَابِ أي كل هذه الطوائف ملا كذبوا أنبياءهم يف الترغيب والترهيب ال جرم نزل العقاب كَذََّب الرٌّ ُس

عليهم وإن كان ذلك بعد حني واملقصود منه زجر السامعني مث بني تعاىل أن هؤالء املكذبني وإن تأخر هالكهم فكأنه 
َدةً  مَّا لََها ِمن فََواقٍ ويف تفسري هذه الصيحة قوالن األول أن يكون واقع هبم فقال َوَما َينظُُر َهُؤآلء إِالَّ صَْيَحةً  واِح

  املراد عذاباً يفجؤهم وجييئهم دفعة واحدة كما يقال صاح الزمان هبم إذا هلكوا قال الشاعر
  صاح الزمان بآل برمك صيحة

  خروا الشدهتا على األذقان
قعت الصحية فيهم ونظريه قوله تعاىل فََهلْ يَنَتِظُرونَ إِالَّ ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فو

اآلية والقول الثاين أن هذه الصيحة هي صيحة النفخة األوىل يف )  ١٠٢يونس ( ِمثْلَ أَيَّامِ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلهِْم 
واملعىن أهنم )  ٤٩يس ( َتأُُخذُُهْم َوُهمْ َيِخّصُمونَ الصور كما قال تعاىل يف سورة يس َما َينظُُرونَ إِالَّ َصْيَحةً  واِحَدةً  

وإن مل يذوقوا عذايب يف الدنيا فهو معد هلم يوم القيامة فكأهنم بذلك العذاب وقد جاءهم فجعلهم منتظرين هلا على 
وصف معىن قرهبا منهم كالرجل الذي ينتظر الشيء فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة يف حضوره مث إنه سبحانه 

  هذه الصيحة فقال مَّا لََها ِمن فََواقٍ قرأ محزة

والكسائي فَوَاقٍ بضم الفاء والباقون بفتحها قال الكسائي والفراء وأبو عبيدة واألخفش مها لغتان من فواق الناقة 
لبتني وهو ما بني حلبيت الناقة وأصله من الرجوع يقال أفاق من مرضه أي رجع إىل الصحة فالزمان احلاصل بني احل

لعود اللنب إىل الضرع ميسى فواقاً بالفتح وبالضم كقولك قصاص الشعر وقصاصه قال الواحدي والفواق والفواق 
إمسان من األفاقة واألفاقة معناها الرجوع والسكون كأفاقة املريض إال أن الفواق بالفتح جيوز أن يقام مقام املصدر 



اللنب إىل الضرع وروى الواحدي يف البسيط عن أيب هريرة عن  والفواق بالضم اسم لذلك الزمان الذي يعود فيه
) يأمر اهللا إسرافيل فينفخ نفخة الفزع قال فيمدها ويطوهلا ( أنه قال يف هذه اآلية ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

ثاين ما هلا رجوع وهي اليت يقول مَّا لََها ِمن فََواقٍ مث قال الواحدي وهذا حيتمل معنيني أحدمها ما هلا سكون وال
واملعىن ما تسكن تلك الصيحة وال ترجع إىل السكون ويقال لكل من بقي على حالة واحدة إنه ال يفيق منه وال 

  يستفيق واهللا أعلم
  َنا َداُووُد ذَا االْْيِد إِنَُّه أَوَّاٌبقوله تعاىل َوقَالُواْ َربََّنا َعّجل لََّنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحسَابِ اْصبِر َعلَى َما َيقُولُونَ َواذْكُْر عَْبَد

أن )  ٤ص ( اعلم أنا ذكرنا يف تفسري قوله َوَعجِبُواْ أَن َجاءُهم مٌّ نِذٌر ّمنُْهْم َوقَالَ الْكَاِفُرونَ هَاذَا َساِحٌر كَذَّاٌب 
لَهاً واِحداً والثانية تتعلق بالنبوات القوم إمنا تعجبوا لشبهات ثالثة أوهلا تتعلق باإلهليات وهو قوله أََجَعلَ االِْلَهةَ  إِ

والثالثة تتعلق باملعادة وهو قوله تعاىل َوقَالُواْ َربََّنا َعّجل لََّنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ )  ٨ص ( وهو قوله َعلَْيِه الذّكُْر ِمن َبْينَِنا ْبل 
فكانوا يستدلون بفساد القول باحلشر الِْحسَابِ وذلك ألن القوم كانوا يف هناية اإلنكار للقول باحلشر والنشر 

والنشر على فساد نبوته والقط والقطعة من الشيء ألنه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة اجلائزة قط وملا 
وعد املؤمنني باجلنة قالوا على سبيل االستهزاء عجل لنا نصيبنا من اجلنة أو ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذكر رسول اهللا 
  يفة أعمالنا حىت ننظر فيهاعجل لنا صح

حيث قالوا إنه ساحر كذاب وقالوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن الكفار ملا بالغوا يف السفاهة على رسول اهللا 
له على سبيل االستهزاء َعّجل لََّنا ِقطََّنا أمره اهللا بالصرب على سفاهتهم فقال اْصبِر َعلَى َما َيقُولُونَ فإن قيل أي تعلق 

 قوله اْصبِر َعلَى َما َيقُولُونَ وبّين قوله َواذْكُْر َعْبَدَنا َداُووُد قلنا بيان هذا التعلق من وجوه األول كأنه قيل إن بني
كنت قد شاهدت من هؤالء اجلهال جرائتهم على اهللا وإنكارهم احلشر والنشر فاذكر قصة داود حىت تعرف شدة 

قدر ما يزداد أحد الضدين شرفاً يزداد الضد اآلخر نقصاناً والثاين كأنه خوفه من اهللا تعاىل ومن يوم احلشر فإن ب
ال يضيق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك فإهنم إذا خالفوك فاألكابر من ) صلى اهللا عليه وسلم ( قيل حملمد 

  األنبياء وافقوك والثالث أن للناس يف قصة داود قولني منهم من قال إهنا تدل

صلى اهللا عليه ( ن قال إهنا ال تدل عليه فمن قال باألول كان وجه املناسبة فيه كأنه قيل حملمد على ذنبه ومنهم م
إن حزنك ليس إال ألن الكفار يكذبونك وأما حزن داود فكان بسبب وقوعه يف ذلك الذنب وال شك أن ) وسلم 

أنت فيه من احلزن ومن قال حزنه أشد فتأمل يف قصة داود وما كان فيه من احلزن العظيم حىت خيف عليك ما 
بالثاين قال اخلصمان إليذائهما وال دعا عليهما بسوء بل استغفر هلما على ما سيجيء تقرير هذه الطريقة فال جرم 

أمر اهللا تعاىل حممداً عليه السالم بأن يقتدي به يف حسن اخللق واخلامس أن قريشاً إمنا كذبوا حممداً عليه السالم 
يف أكثر األمر إنه يتيم فقري مث إنه تعاىل قص على حممد كمال مملكة داود مث بني أنه مع ذلك ما واستخفوا به لقوهلم 

سلم من اوحزان والغموم ليعلم أن اخلالص عن احلزن ال سبيل إليه يف الدنيا والسادس أن قوله تعاىل اْصبِر َعلَى َما 
د فقط بل ذكر عقيب قصة داود قصص سائر األنبياء فكأنه قال َيقُولُونَ وَاذْكُْر َعْبَدَنا َداُووُد غري مقتصر على داو

اْصبِر َعلَى َما َيقُولُونَ واعترب حبال سائر األنبياء ليعلمه أن كل واحد منهم كان مشغوالً هبم خاص وحزن خاص 
إال بتحمل فحينئٍذ يعلم أن الدنيا ال تنفك عن اهلموم واألحزان وأن استحقاق الدرجات العالية عند اهللا ال حيصل 

املشاق واملتاعب يف الدنيا وهذه وجوه ذكرناها يف هذا املقام وههنا وجه آخر أقوى وأحسن من كل ما تقدم 
)  ٢٩ص ( وسيجيء ذكره إن شاء اهللا تعاىل عند االنتهاء إىل تفسري قوله ِكتَاٌب أَنَزلْنَاُه ِكَتابٌ أَنَزلَْناهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك 

عد ذلك حال تسعة من األنبياء فذكر حال ثالثة منهم على التفصيل وحال ستة آخرين على واعلم أنه تعاىل ذكر ب



  اإلمجال
فالقصة األوىل قصة داود واعلم أن جمامع ما ذكره اهللا تعاىل يف هذه القصة ثالثة أنواع من الكالم فاألول تفصيل ما 

 شرح تلك الواقعة اليت وقعت له من أمر آتى اهللا داود من الصفات اليت توجب سعادة اآلخرة والدنيا والثاين
اخلصمني والثالث استخالف اهللا تعاىل إياه بعد وقوع تلك الواقعة أما النوع األول وهو شرح الصفات اليت آتاها 

اْصبِر َعلَى َما ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا داود من الصفات املوجبة لكمال السعادة فهي عشرة األول قوله حملمد 
على جاللة قدره بأن يقتدي يف الصرب على طاعة ) صلى اهللا عليه وسلم ( ونَ وَاذْكُْر َعْبَدَنا َداُووُد فأمر حممداً َيقُولُ

بأن يقتدي ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا بداود وذلك تشريف عظيم وإكرام لداود حيث أمر اهللا أفضل اخللق حممداً 
ْبدََنا َداُووُد فوصفه بكونه عبداً له وعرب عن نفسه بصيغة اجلمع الدالة به مكارم األخالق والثاين أنه قال يف حقه َع

على هناية التعظيم وذلك غاية التشريف أال ترى أنه سبحانه وتعاىل ملا أراد أن يشرف حممداً عليه السالم ليلة 
لتشريف لداود فكان ذلك دليالً على فههنا يدل على ذلك ا)  ١اإلسراء ( املعراج قال سُْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بِعَْبِدِه 

علو درجته أيضاً فإن وصف اهللا تعاىل األنبياء بعبوديته مشعر بأهنم قد حققوا معىن العبوذية بسبب االجتهاد يف 
الطاعة والثالث قوله ذَا االْْيِد أي ذا القوة على أداء الطاعة واالحترازعن املعاصي وذلك ألنه تعاىل ملا مدحه بالقوة 

تكون تلك القوة موجبة للمدح والقوة اليت توجب املدح العظيم ليست إال القوة على فعل ما أمر به  وجب أن
)  ١٢مرمي ( وترك ما هنى عنه واأليد املذكور ههنا كالقوة املذكورة يف قوله َوَعِشّياً ياَيْحَيى ُخِذ الْكَِتاَب بِقُوَّةٍ  

أي )  ١٤٥األعراف ( ِمن كُلّ َشىْ ء مَّْوِعظَةً  َوَتفِْصيالً لّكُلّ َشىْ ء فَُخذَْها بِقُوَّةٍ  وقوله تعاىل َوكََتْبَنا لَُه ِفى االْلْوَاحِ 
باجتهاد يف أداء األمانة وتشدد يف القيام بالدعوة وترك إظهار الوهن والضعف واأليد والقوة سواء ومنه قوله تعاىل 

( وقال َوالسََّماء َبنَْيَناَها )  ٨٧البقرة ( ه تعاىل َوأَيَّْدنَاُه بِرُوحِ الْقُُدسِ وقول)  ٦٢األنفال ( ُهَو الَِّذى أَيََّدَك بَِنْصرِِه 
  وعن)  ٤٧الذاريات 

قتادة أعطى قوة يف العبادة وفقهاً يف الدين وكان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر الرابع قوله االْْيِد إِنَّهُ أَوَّاٌب أي أن 
الغاشية ( طاعيت واألواب فعال من آب إذا رجع كما قال تعاىل إِنَّ إِلَيَْنا إَِيابَُهْم  داود كان رجاعاً يف أموره كلها إىل

وفعال بناء املبالغة كما يقال قتال وضراب فإنه أبلغ من قاتل وضارب اخلامس قوله تعاىل إِنَّا َسخَّْرَنا اِجلَبالَ )  ٢٥
  وفيه مباحث)  ١٠سبأ ( آلية قوله تعاىل فَْضالً ياجِبَالُ أَّوبِى َمَعُه َوالطَّْيَر َمَعُه ُيسَّبْحَن بِالَْعِشىّ  َواإلْشرَاقِ ونظري هذه ا

البحث األول وفيه وجوه األول أن اهللا سبحانه خلق يف جسم اجلبل حياة وعقالً وقدرة ومنطقاً وحينئٍذ صار اجلبل 
فإن معناه أنه تعاىل خلق يف اجلبل عقالً )  ١٤٣األعراف ( لِ مسبحاً هللا تعاىل ونظريه قوله تعاىل فَلَمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِللْجََب

( تعاىل ونظريه قوله تعاىل فَلَمَّا َتَجلَّى َربُُّه لِلْجََبلِ ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقدرة ومنطقاً وحينئٍذ صار اجلبل مسبحاً 
ية اهللا تعاىل فكذا ههنا الثاين يف فإن معناه أنه تعاىل خلق يف اجلبل عقالً وفهماً مث خلق فيه رؤ)  ١٤٣األعراف 

التأويل ما رواه القفال يف تفسريه أنه جيوز أن يقال إن داود عليه السالم قد أويت من شدة الصوت وحسنه ما كان 
له يف اجلبال دوي حسن وما يعصغي الطري إليه حلسنه فيكون دوي اجلبال وتصويت الطري معه وإصغاؤه إليه تسبيحاً 

حاق أن اهللا تعاىل مل يعط أحداً من خلقه مثل حصوت داود حىت أهنا كانت تسري إىل حيث يريده وذكر حممد بن إس
  داود وجعل ذلك السري تسبيحاً ألنه كان يدل على كمال قدرة اهللا تعاىل وحكمته

ُيسَّبْحَن يف معىن مسبحات فإن قالوا هل من فرق بني يسبحن ومسبحات ) الكشاف ( البحث الثاين قال صاحب 
قلنا نعم فإن صيغة الفعل تدل على احلدوث التجدد وصيغة االسم على الدوام على ما بينه عبد القاهر النحوي يف 



كتاب دالئل اإلعجاز إذا ثبت هذا فنقول قوله ُيسَّبْحَن يدل على حدوث التسبيح من اجلبال شيئاً بعد شيء وحاالً 
  بعد حال وكان السامع حاضر تلك اجلبال يسمعها تسبح

البحث الثالث قال الزجاج يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل مها مبعىن واألول أكثر و
  تقول العرب شرقت الشمس واملاء يشرق

صلى اهللا ( دخل علينا رسول اهللا ( والبحث الرابع احتجوا على شرعية صالة الضحى هبذه اآلية عن أم هاىنء قالت 
وعن طاووس عن ) ضأ مث صلى صالة الضحى وقا يا أم هاىنء هذه صالة اإلشراق فدعا بوضوء فتو) عليه وسلم 

هل جتدون ذكر صالة الضحى يف القرآن قالوا ال فقرأ إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي ( ابن عباس قال 
هتا يف توقال كان يصليها داود عليه السالم وقال مل يزل يف نفسي شيء من صالة الضحى حىت وجد) واإلشراق 

  قوله ُيسَّبْحَن بِالَْعِشىّ  َواإلْشرَاقِ
  الصفة السادسة من صفات داود عليه السالم وقوله تعاىل َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةً  كُلٌّ لَُّه أَوَّاٌب وفيه مباحث

نهما كان البحث األول قوله َوالطَّْيُر معطوفة على اجلبال والتقدير وسخرنا الطري حمشورة قال ابن عباس رضي اهللا ع
داود إذا سبح جاوبته اجلبال واجتمعت إليه الطري فسبحت معه واجتماعها إليه هو حشرها فيكون على هذا التقدير 
حاشرها هو اهللا فَاٍن ِقيلَ كيف يصدر تسبيح اهللا عن الطري مع أنه ال عقل هلا قلنا ال يبعد أن يقال إن اهللا تعاىل كان 

  بحه حينئٍذ وكان معجزة لداود عليه السالمخيلق هلا عقالً حىت تعرف اهللا فتس
قوله َمْحشُوَرةً  يف مقابلة ُيسَّبْحَن إال أنه ليس يف احلشر مثل ما كان يف ) الكشاف ( البحث الثاين قال صاحب 

التسبيح من إرادة الداللة على احلدوث شيئاً بعد شيء فال جرم جيء به امساً ال فعالً وذلك أنه قال لو قيل وسخرنا 
  ظري حمشورة يسبحن على تقدير أن احلشر وجد من حاشرها مجلة واحدة دل على القدر املذكور واهللا أعلمال

  البحث الثالث قرىء وَالطَّْيَر َمْحشُوَرةً  بالرفع
الصفة السابفة من صفات داود عليه السالم قوله تعاىل كُلٌّ لَُّه أَوَّاٌب ومعناه كل واحد من اجلبال والطري أواب أي 

اع أي كلما رجع داود إىل التسبيح جاوبته فهذه األشياء أيضاً كانت ترجع إىل تسبيحاهتا والفرق بني هذه رج
الصفة وبني ما قلبها أن فيما سبق علمنا أن اجلبال والطري سبحت مع تسبيح داود عليه السالم وهبذا اللفظ فهمنا 

اٌب هللا تعاىل أي كل من داود واجلبال والطري هللا أواب أي مسبح دوام تلك املوافقة وقيل الضمري يف قوله كُلٌّ لَُّه أَوَّ
  مرجع للتسبيح

وقيل شددنا )  ٣٥القصص ( الصفة الثامنة قوله تعاىل َوَشدَْدَنا ُملْكَُه أي قويناه وقال تعاىل سََنُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك 
األسباب الدنيوية أو الدينية أما األول فذكروا  على املبالغة وأما األسباب املوجبة حلصول هذا الشد فكثرية وهي إما

فيه وجهني األول روى الواحدي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان حيرسه كل ليلة ستة 
وثالثون ألف رجل فإذا أصبح قيل ارجعوا فقد رضي عنكم نيب اهللا وزاد آخرون فذكروا أربعني ألفاً قالوا وكان 

رض سلطاناً وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجالً ادعى عند داود على رجل أخذ منه بقرة فأنكر أشد ملوك األ
املدعي علهي فقال داود للمدعي أقم البينة فلم يقمها فرأى داود يف منامه أن اهللا يأمره أن يقتل املدعي عليه فثبت 

أمره بقتله فقال املدعي عليه صدق اهللا إين داود وقال هو منام فأتاه الوحي بعد ذلك بأن تقتله فاحضره وأعلمه أن 
كنت قتلت أبا هذا الرجل غيلة فقتله داود فهذه الواقعة شددت ملكه وأما األسباب الدينية املوجبة هلذا الشد فهي 

  الصرب والتأمل التام واالحتياط الكامل
)  ٢٦٩البقرة ( الِْحكَْمةَ  فَقَْد أُوِتىَ  َخْيًرا كَثًِريا الصفة التاسعة قوله َوَشدَْدَنا ُملْكَُه واعلم أنه تعاىل قال َوَمن ُيْؤتَ 



واعلم أن الفضائل على ثالثة أقسام النفسانية والبدنية واخلارجية والفضائل النفسانية حمصورة يف قسمني العلم 
شرية وأما والعمل أما العلم فهو أن تصري النفس بالتصورات احلقيقية والتصديقات النفسانية مبقتضي الطاقة الب

العمل فهو أن يكون اإلٌّ سان آتياً بالعمل األصلح األصوب مبصاحل الدنيا واآلخرة فهذا هو احلكمة وإمنا مسي هذا 
باحلمة ألن اشتقاق احلكمة من إحكام األمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرخاوة والضعف واالعتقادات الصائبة 

 غاية اإلحكام وأما األعمال املطابقة ملصاحل الدنيا واآلخرة فإهنا واجبة الصحيحة ال تقبل النسخة والنقض فكانت يف
  الرعاية وال تقبل

  النقض والنسخ فلهذا السبب مسينا تلك املعارف وهذه األعمال باحلكمة
ن الصفة العاشرة قوله َوفَضَّلَ الِْخطَابِ واعلم أن أجسام هذا العامل على ثالثة أقسام أحدمها ما تكون خالية ع

اإلدراك والشعور وهي اجلمادات والنباتات وثانيها اليت حيصل هلا إدراك وشعور ولكنها ال تقدر على تعريف غريها 
األحوال اليت عرفوها يف األكثر وهذا القسم هو مجلة احليوانات سوى اإلنسان وثالثها الذي حيصل له إدراك وشعور 

ة له وذلك هو اإلنسان وقدرته على تعريف غريه األحوال وحيصل عنده قدرة على تعريف غريه األحوال املعلوم
املعلومة له وذلك هو اإلنسان وقدرته على تعريف الغري األحوال املعلومة عنده بالنطق واخلطاب مث إن الناس 

 خمتلفون يف مراتب القدرة على التعبري عما يف الضمري فمنهم من يتعذر عليه إيراد الكالم املرتب املنتظم بل يكون
خمتلط الكالم مضطرب القول ومنهم من يتعذر عليه الترتيب من بعض الوجوه ومنهم من يكون قادراً على ضبط 
املعىن والتعبري عنه إىل أقص الغايات وكل من كانت هذه القدرة يف حقه أكمل كانت اآلثار الصادرة عن النفس 

تلك اآلثار أضعف وملا بّين اهللا تعاىل كمال النطقية يف حقه أكمل وكل من كانت تلك القدرة يف حقه أقل كانت 
حال جوهر النفس النطقية اليت لداود بقوله َوَشدَْدَنا ُملْكَُه أردفه ببيان كمال حاله يف النطق واللفظ والعبارة فقال 
 وفصل اخلطاب وهذا الترتيب يف غاية اجلاللة ومن املفسرين من فسر ذلك بأن داود أول من قال يف كالمه أما بعد
وأقول حقاً إن الذين يتبعون أمثال هذه الكلمات فقد حرموا الوقوف على معاين كالم اهللا تعاىل حرماناً عظيماً واهللا 

أعلم وقول من قال املراد معرفة األمور اليت هبا يفصل بني اخلصوم وهو طلب البينة واليمني فبعيد أيضاً ألن فصل 
ن كل ما خيطر بالبال وحيضر يف اخليال بيحث ال خيتلط شيء بشيء اخلطاب عبارة عن كونه قادراً على التعبري ع

وحبيث ينفصل كل مقام عن مقام وهذا معىن عام يتناول مجيع األقسام واهللا أعلم وههنا آخر الكالم يف الصفات 
  العشرة اليت ذكرها اهللا تعاىل يف مدح داود عليه السالم

ُرواْ الِْمْحرَاَب إِذْ َدَخلُواْ َعلَى َداوُوَد فَفَزَِع ِمنُْهْم قَالُواْ الَ َتَخْف َخْصَمانِ َبَغى بَْعُضَنا َوَهلْ أََتاَك َنبَُؤا الَْخْصمِ إِذْ َتسَوَّ
ةً  َوِلى وَِتْسُعونَ نَْعَجَعلَى َبْعضٍ فَاْحكُْم بَْيَنَنا بِالَْحقِّ َوالَ ُتْشِططْ َواْهِدَنآ إِلَى َسَوآِء الصِّرَاِط إِنَّ َهذَآ أَِخى لَهُ ِتْسٌع 
ِه َوإِنَّ كَِثرياً مَِّن الُْخلَطَآءِ َنْعَجةٌ  َواِحَدةٌ  فَقَالَ أَكِْفلْنِيَها َوَعزَّنِى ِفى الْخِطَابِ قَالَ لَقَْد ظَلََمَك بُِسؤَالِ نَْعَجِتكَ إِلَى نَِعاجِ

ِلَحاِت َوقَِليلٌ مَّا ُهْم َوظَنَّ َداُووُد أَنََّما فََتنَّاُه فَاْسَتغْفََر َربَُّه َوَخرَّ لََيْبِغى َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ إِالَّ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّا
  َراِكعاً وَأَنَاَب فََغفَْرَنا لَُه ذَاِلَك َوإِنَّ لَُه ِعنَدَنا لَُزلْفَى َوُحْسَن َمأابٍ

ة ليبني هبا أن األحوال الواقعة يف هذه اعلم أن اهللا تعاىل ملا مدحه وأثىن عليه من الوجوه العشرة أردفه بذكر قص
  القصة ال يبني شيء منها كونه عليه السالم مستحقاً للثناء واملدح العظيم

وفائدة هذا االستفهام )  ٩طه ( أما قوله تعاىل َوَهلْ أَتَاَك َنبَُؤا الَْخْصمِ فهو نظري قوله تعاىل َهلْ أََتاَك َحِديثُ مُوَسى 
املستفهم عنها ليكون داعياً إىل اإلصغاء هلا واالعتبار هبا وأقول للناس يف هذه القصة ثالثة  التنبيه على جاللة القصة



أقوال أحدها ذكر هذه القصة على وجه يدل على صدور الكبرية عنه وثانيها داللتها على الصغرية وثالثها حبيث ال 
  تدل على الكبرية وال على الصغرية
ها أن داود عشق امرأة أوريا فاحتال بالوجوه الكثرية حىت قتل زوجها مث تزوج فأما القول األول فحاصل كالمهم في

هبا فأرسل اهللا إليه ملكني مفي صورة املتخاصمني يف واقعة شبيهة بواقعته وعرضا تلك الواقعة عليه فحكم داود 
  حبكم لزم منه اعترافه بكونه مذنباً مث تنبه لذلك فاشتغل بالتوبة

إليه أن ذلك باطل ويدل عليه وجوه األول أن هذه احلكاية لو نسبت إىل أفسق الناس والذي أدين به وأذهب 
وأشدهم فجوراً ال ستنكف منها والرجل احلشوي اخلبيث الذي يقرر تلك القصة لو نسب إىل مثل هذا العمل لبالغ 

ة املعصوم إليه الثاين أن يف تنزيه نفسه ورمبا لعن من ينسبه إليها وإذا كان األمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسب
حاصل القصة يرجع إىل أمرين إىل السعي يف قتل رجل مسلم بغري حق وإىل الطمع يف زوجته أما األول فأمر منكر 

من سعى يف دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بني عينيه آيس من ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قال 
وإن ) املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( عظيم قال  وأما الثاين فمنكر) رمحة اهللا 

أوريا مل يسلم من داود ال يف روحه وال يف منكوحه والثالث أن اهللا تعاىل وصف داود عليه السالم قبل ذكر هذه 
هذه الصفات تنايف كونه القصة بالصفات العشرة املذكورة ووصفه أيضاً بصفات كثرية بعد ذكر هذه القصة وكل 

  عليه السالم موصوفاً هبذا الفعل املنكر والعمل القبيح وال بأس بإعادة هذه الصفات ألجل املبالغة يف البيان
بأن يقتدي بداود يف املصابرة مع ) صلى اهللا عليه وسلم ( فنقول أما الصفات األوىل فهي أنه تعاىل أمر حممداً 

يصرب على خمالفة النفس بل سعي يف إراقة دم امرىء مسلم لغرض شهوته فكيف يليق املكابدة ولو قلنا إن داود مل 
  بأحكم احلاكمني أن يأمر حممداً أفضل الرسل بأن يقتدي بداود يف الصرب على طاعة اهللا

وأما الصفة الثانية فهي أن وصفه بكونه عبداً له وقد بينا أن املقصود من هذا الوصف بيان كون ذلك املوصوف 
الً يف موقف العبودية تاماً يف القيام بأدار الطاعات واالحتراز عن احملظورات ولو قلنا إن داود عليه السالم كام

اشتغل بتلك األعمال الباطلة فحينئٍذ ما كان داود كامالً يف عبوديته هللا تعاىل بل كان كامالً يف طاعة اهلوى 
  والشهوة

أي ذا القوة وال شك أن املراد منه القوة يف الدين ألن القوة يف غري الدين )  ١٧ص ( الثفة الثالثة هو قوله ذَا االْْيِد 
  كانت موجودة يف ملوك الكفار وال معىن للقوة يف الدين إال القوة الكاملة على أداء الواجبات

  واالجتناب عن احملظورات وأي قوة ملن مل ميلك نفسه عن القتل والرغبة يف زوجة املسلم
  نه أواباً كثري الرجوع إىل اهللا تعاىل وكيف يليق هذا مبن يكون قلبه مشغوفاً بالقتل والفجورالصفة الرابعة كو

أفترى أنه سخرت له اجلبال ليتخذه وسيلة إىل القتل )  ١٨ص ( الصفة اخلامسة قوله تعاىل إِنَّا َسخَّرَْنا اِجلبَالَ َمَعُه 
  والفجور

وقيل إنه كان حمرماً عليه صيد شيء من الطري وكيف يعقل أن )  ١٩ص (  الصفة السادسة قوله َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةً 
  يكون الطري آمناً منه وال ينجو منه الرجل املسلم على روحه ومنكوحه

الصفة السابعة قوله َوَشدَْدَنا ُملْكَُه وحمال أن يكون املراد أنه تعاىل شدد ملكه بأسباب الدنيا بل املراد أنه تعاىل شد 
قوي الدين وأسباب سعادة اآلخرة واملراد تشديد ملكه يف الدين والدنيا ومن ال ميلك نفسه عن القتل ملكه مبا ي

  والفجور كيف يليق به ذلك
واحلكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علماً وعمالً )  ٢٠ص ( الصفة الثامنة قوله تعاىل َوَشدَْدَنا ُملْكَُه َوءاَتْيَناُه الِْحكَْمةَ  



ول اهللا تعاىل إنا ءاَتْيَناهُ الِْحكَْمةَ  َوفَْصلَ الِْخطَابِ مع إصراره على ما يستنكف عنه اخلبيث فكيف جيوز أن يق
الشيطان من مزامحة أخلص أصحابه يف الروح واملنكوح فهذه الصفات املذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على 

  براءة ساحته عن تلك األكاذيب
فهي عشرة األول قوله فََغفَْرَنا لَُه ذاِلَك َوإِنَّ لَُه ِعنَدَنا وذكر هذا الكالم إمنا  وأما الصفات املذكورة بعد ذكر القصة

يناسب لو دلت القصة املتقدمة على قوته يف طاعة اهللا أما لو كانت القصة املتقدمة دالة على سعيه يف القتل والفجور 
قوله تعاىل َمئَابٍ ياَداُووُد إِنَّا َجَعلَْناكَ َخِليفَةً  ِفى االْْرضِ وهذا يدل  مل يكن قوله َوإِنَّ لَُه ِعندََنا لَُزلْفَى الئقاً به الثاين

أنه قصد دماء الناس وأمواهلم ) على كذب تلك القصة من وجوه أحدمها أن امللك الكبري إذا حكى عن بعض عبيده 
أيها العبد أين فوضت إليك وأزواجهم فبعد فراغه من شرح القصة على مأل من الناس يقبح منه أن يقول عقيبه 

خالفيت ونيابيت وذلك ألن ذكر تلك القبائح واألفعال املنكرة يناسب الزجر واحلجر فأما جعله نائباً وخليفة لنفسه 
فذلك ألبتة مما ال يليق وثانيها أنه ثبت يف أصول الفقه أن ذكر احلكم عقيب الوصف يدل على كون ذلك احلكم 

اهللا تعاىل عنه تلك الواقعة القبيحة مث قال بعده إِنَّا َجَعلَْناَك َخِليفَةً  ِفى االْْرضِ أشعر  معلالً بذلك الوصف فلما حكى
هذا بأن املوجب لتفويض هذه اخلالفة هو إتيانه بتلك األفعال املنكرة ومعلوم أن هذا فاسد أم لو ذكر تلك القصة 

مصابرته على طاعة اهللا تعاىل فحينئٍذ يناسب  على وجوه تدل على براءة ساحته عن املعاصي والذنوب وعلى شدة
فثبت أن هذا الذي خنتاره أوىل والثالث وهو أنه ملا كانت )  ٢٦ص ( أن يذكر عقيبه إِنَّا َجَعلَْناَك َخِليفَةً  ِفى االْْرضِ 

ة دالة على مقدمة اآلية دالة على مدح داود عليه السالم وتعظيمه ومؤخرهتا أيضاً دالة على ذلك فلو كانت الواسط
  القبائح واملعائب جلرى جمرى أن يقال فالن عظيم

الدرجة عايل املرتبة يف طاعة اهللا يقتل ويزين ويسرق وقد جعله اهللا خليفة يف أرضه وصوب أحكامه وكما أن هذه 
والرابع  الكالم مما ال يليق بالعاقل فكذا ههنا ومن املعلوم أن ذكر العشق والسعي يف القتل من أعظم أبواب العيوب

وهو أن القائلني هبذا القول ذكروا يف هذه الرواية أن داود عليه السالم متىن أن حيصل له يف الدين كما حصل 
لألنبياء املتقدمني من املنازل العالية مثل ما حصل للخليل من اإللقاء يف النار وحصل للذبيح من الذبح وحصل 

اهللا إليه أهنم إمنا وجدوا تلك الدرجات ألهنم ملا ابتلوا صربوا  ليعقوب من الشدائد املوجبة لكثرة الثواب فأوحى
فعند ذلك سأل داود عليه السالم االبتالء فأوحى اهللا إليه أنك ستبلى يف يوم كذا فبالغ يف االحتزاز مث وقعت 

تب إخالصه الواقعة فنقول أول حكايتهم يدل على أن اهللا تعاىل يبتليه بالبالء الذي يزيد يف منقبته ويكمل مرا
فالسعي يف قتل أول حكايتهم يدل على أن اهللا تعاىل بيتليه بالبالء الذي يزيد يف منقبته ويكمل مراتب إخالصه 

فالسعي يف قتل النفس بغري احلق واإلفراط يف العشق كيف يليق هبذه احلالة ويثبت أن احلكاية اليت ذكروها يناقض 
ال َوإِنَّ كَِثرياً ّمَن الُْخلَطَاء لََيبِْغى بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ إِلَى الَِّذيَن ءاَمُنواْ أوهلا أخرها اخلامس أن داود عليه السالم ق

استثىن الذين آمنوا عن البغي فلو قلنا إنه كان موصوفاً بالبغي لزم أن يقال إنه حكم بعد اإلميان على نفسه وذلك 
لوك وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك القول باطل السادس حضرت يف بعض اجملالس وحضر فيه بعض أكابر امل

الفاسد والقصة اخلبيئة لسبب اقتضى ذلك فقلت له ال شك أن داود عليه السالم كان من أكابر األنبياء والرسل 
العظيم مل جيز  ومن مدحه اهللا تعاىل مبثل هذا املدح)  ١٢٤األنعام ( ولقد قال اهللا تعاىل اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيْجَعلُ رِسَالََتُه 

) ( صلى اهللا عليه وسلم ( لنا أن نبالغ الطعن فيه وأيضاً فبتقدير أنه ما كان نبياً فال شك أنه كان مسلماً ولقد قال 
مث على تقدير أنا ال نلتفت إىل شيء من هذه الدالئل إال أنا نقول إن من املعومل ) ال تذكروا موتاكم إال خبري 

القصة اليت ذكرمتوها حقيقية صحيحة فإن روايتها وذكرها ال يوجب شيئاً من الثواب  بالضرورة أن يتقدير أن تكون



ألن إشاعة الفاحشة إن مل توجب العقاب فال أقل من أن ال توجب الثواب وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة 
قل يوجب السكوت عنها فاسدة فإن ذاكرها يستحق أعظم العقاب والواقعة اليت هذا سؤهنا وصفتها فإن صريح الع

فثبت أن احلق ما ذهبنا إليه وأن شرح تلك القصة حمرم حمظور فلما مسع ذلك امللك هذا الكالم سكت ومل يذكر 
شيئاً السابع أن ذكر هذه القصة وذكر قصة يوسف عليه السالم يقتضي إشاعة فوجب أن يكون حمرماً لقوله تعاىل 

الثامن لو سعى داود يف قتل ذلك الرجل لدخل )  ١٩النور ( الْفَاِحَشةُ  ِفى الَِّذيَن ءاَمُنواْ  إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَن َتشِيَع
وأيضاً لو ) من سعى يف دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بني عينيه آيس من رمحة اهللا ( حتت قوله 

للَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني التاسع عن سعيد بن املسيب أن علي بن أيب فعل ذلك لكان ظاملاً فكان يدخل حتت قوله أَالَ لَْعَنةُ  ا
وهو حد الفرية على ) من حدثكم حبديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستني ( طالب عليه السالم قال 

لك وأما الرابع فإنه مل األنبياء ومما يقوي هذا أهنم ملا قالوا إن املغرية بن شعبة زين وشهد ثالثة من عدول الصحابة بذ
يقل بأين رأيت ذلك العمل يعين فإن عمر بن اخلطاب كذب أولئك الثالثة وجلد كل واحد منهم مثانني جلدة ألجل 
أهنم قذفوا وإذا كان احلال يف واحد من آحاد الصحابة كذلك فكيف احلال مع داود عليه السالم مع أنه من أكابر 

ي أن بعضهم ذكر هذه القصة على ما يف كتاب اهللا تعاىل فقال ال ينبغي أن يزاد األنبياء عليهم السالم العاشر رو
عليها وإن كانت الواقعة على ما ذكرت مث إنه تعاىل مل يذكرها ألجل أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السالم 

  فال جيوز للعاقل أن يسعى يف هتك ذلك الستر بعد ألف سنة أو أقل أو أكثر فقال

فثبت هبذه الوجوه اليت ذكرناها أن القصة اليت ) مساعي هذا الكالم أحب إيل مما طلعت عليه الشمس ( عمر 
ذكروها فاسدة باطلة فإن قال قائل إن كثرياً من أكابر احملدثني واملفسرين ذكروا هذه القصة فكيف احلال فيها 

 واد من أخبار اآلحاد كان الرجوع إىل الدالئل فاجلواب احلقيقي أنه ملا وقع التعارض بني الدالئل القاطعة وبني خرب
القاطعة أوىل وأيضاً فاألصل بني الذمة وأيضاً فلما تعارض دليل التحرمي والتحليل كان جانب التحرمي أوىل وأيضاً 
م طريقة االحتياط توجب تورجيح قولنا وأيضاً فنحن نعلم بالضرورة أن بتقدير وقوع هذه الواقعة ال يقول اهللا لنا يو

القيامة مل مل تسعوا يف تشهري هذه الواقعة وأما بتقدير كوهنا باطلة فإن علينا يف ذكرها أعظم العقاب وأيضاً فقال 
عليه السالم اليت ذكرناها قائمة فوجب أن ال جتوز الشهادة هبا وأيضاً كل املفسرين مل يتفقوا على هذا القول بل 

كمون عليه بالكذب والفساد وأيضاً إذا تعارضت أقوال املفسرين األكثرون احملقون واحملققون منهم يردونه وحي
  واحملدثني فيه تساقطت وبقي الرجوع إىل الدالئل اليت ذكرناها فهذا متام الكالم يف هذه القصة

أما االحتمال الثاين وهو أن حتمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغرية وال يوجب حصول الكبري فنقول 
لقصة على هذا التقدير وجوه األول أن هذه املرأة خطبها أوريا فأجابوه مث خطبها داود فأثره أهلها يف كيفية هذه ا

فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه املؤمن مع كثرة نسائه الثاين قالوا إنه وقع بصره عليها فمال قلبه إليها وليس 
ذنب وأما حصول امليل عقيب النظر فليس أيضاً له يف ذها ذنب ألبتة أما وقع بصره لعيها من غري قصد فذلك يل ب

ذنباً ألن هذا امليل ليس يف وسعه فال يكون مكلفاً به بل ملا اتفق أن قتل زوجها مل يتأذ تأذياً عظيماً بسبب قتله ألجل 
نه أنه طمع أٌّ يتزوج بتلك املرأة فحصلت الزلة بسبب هذا املعىن وهو أنه مل يشق عليه قتل ذلك الرجل والثالث أ

كان أهل زمان داود عليه السالم يسأل بعضهم بعضاً أن يطلق امرأته حىت يتزوجها وكانت عادهتم يف هذا املعىن 
مألوفة معروفة أوى أن األنصار كانوا يساوون املهاجرين هبذا املعىن فاتفق أن عني داود عليه السالم وقعت على 

ده ففعل وهي أم سليمان فقيل له هذا وإن كان جائزاً يف ظاهر تلك املرأة فأحبها فسأله النزول عنها فاستحيا أن ير
الشريعة إال أنه ال يليق بك فإن حسنات األبرار سيئات املقربني فهذه وجوه ثالثة لو محلنا هذه القصة على واحد 



  منها مل يلزم يف حق داود عليه السالم إال ترك األفضل واألوىل
ة على وحه ال يلزم إحلاق الكبرية والصغرية بداود عليه السالم بل يوجب وأما اإلحتمال الثالث وهو أن هذه القص

إحلاق أعظم أنواع املدح أعظم أنواع املدح والثناء به وهو أن نقول روي أن مجاعة من األعداء طمعوا يف أن يقتلوا 
صة يف ذلك اليوم وتسوروا نيب اهللا داود عليه السالم وكان له يوم خيلو فيه ننفسه ويشتغل بطاعة ربه فانتهزوا الفر

احملراب فلما دخلوا عليه وجدوا عنده أقواماً مينعونه منهم فخافوا فوضعوا كذباً فقالوا خصمان بغي بعضنا على 
  بعض إىل آخر القصة ويل يف لفظ القرآن ما ميكن أن حيتج به يف إحلاق الذنب

وثالثها قوله َوأَنَابَ ) فاستغفر ربه ( فََتنَّاُه وثانيها قوله تعاىل  بداود إال ألفاظ أربعة أحدمها قوله َوظَنَّ َداوُوُد أَنََّما
ورابعها قوله فََغفَْرَنا لَُه ذاِلَك مث نقول وهذه األلفاظ ال يدل شيء منها على ما ذكروه وتقريره من وجوه األول أهنم 

إىل أن يشتغل باالنتقام منهم إال  ملا دخول عليه لطلب قتله هبذا الطريق وعلم داود عليه السالم ذلك دعاه الغضب
أنه قال إىل الصفح والتجاوز عنهم طلباً ملرضاة اهللا قال وكانت هذه الواقعة هي الفتنة ألهنا جارية جمرى االبتالء 
واالمتحان مث إنه استغفر ربه مما هم به من االنتقام منهم وتاب عن ذلك اهلم وأناب فغفر له ذلك القدر من اهلم 

ين أنه وإن غلب على ظنه أهنم دخلوا عليه ليقتلوه إال أنه ندم على ذلك الظن وقال ملا مل تقم داللة وال والعز والثا
أمارة على أن األمر كذلك فبئسما علمت هبم حيث ظننت هبم هذا الظن الرديء فكان هذا هو املراد من قوله َوظَنَّ 

رَّ َراِكعاً وَأََناَب منه فغفر اهللا له ذلك الثالث أن دخوهلم عليه كان فتنة لداود عليه َداُووُد أَنََّما فََتنَّاُه فَاْسَتغْفََر َربَُّه َوَخ
) صلى اهللا عليه وسلم ( السالم إال أنه عليه السالم استغفر لذلك الداخل العازم على قتله كما قال يف حق حممد 

فداود عليه السالم استغفر هلم وأناب أي رجع إىل اهللا تعاىل )  ١٩ حممد( َواْسَتغِْفْر ِلذَنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت 
يف طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل وقوله فََغفَْرَنا لَُه ذاِلَك أي غفرنا له ذلك الذنب ألجل احترام ذاوود 

أن معناه أن اهللا تعاىل )  ٢الفتح ( ذَنبَِك ولتعظيمه كما قال بعض املفسرين يف قوله تعاىل لَّيْغِفَر لََك اللَُّه َما تَقَدََّم ِمن 
يغفر لك وألجلك ما تقدم من ذنب أمتك الرابع هب أنه تاب داود عليه السالم عن زلة صدرت منه لكن ال نسلم 
أن تلك الزلة وقعت بسبب املرأة فلم ال جيوز أن تيقال إن تلك الزلة إمنا حصلت ألنه قضى ألحد اخلصمني قبل أن 

صم الثاين فإن ملا قال لَقَِد ظَلََمَك بِسُؤَالِ َنْعَجِتَك إِلَى نَِعاجِِه فحكم عليه بكونه ظاملاً مبجرد دعوى مسع كالم اخل
اخلصم بغري بينة لكون هذا احلكم خمالفاً للصواب فعند هذا اشتغل باالستغفار والتوبة إال أن هذا يف باب ترك 

نا هذه اآلثات على هذا الوجه فإنه ال يلزم إسناد شيء من الذنوب األفضل واألوىل فثبت هبذه البيانات أنا إذا محل
إىل داود عليه السالم بل ذلك يوجب إسناد أعظم الطاعات إليه مث نقول ومحل اآلية عليه أوىل لوجوه األول أن 

والثالث أنه  األصل يف حال املسلم البعد عن املناهي ال سيما وهو رجل من أكابر األنبياء والرسل والثاين أنه أحوط
فإن )  ١٧ص ( وَاصْبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َواذْكُْر َعْبدََنا َداُووُد ) صلى اهللا عليه وسلم ( تعاىل قال يف أول اآلية حملمد 

واستهزأوا به حيث قالوا َربََّنا )  ٤ص ( قوم حممد عليه السالم ملا أظهروا السفاهة حيث قالوا هَاذَا سَاِحٌر كَذَّاٌب 
فقال تعاىل يف أول اآلية اصرب يا حممد على سفاهتهم وحتمل وحتلم وال )  ١٦ص ( ل لََّنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحسَابِ َعّج

تظهر الغضب واذكر عبدنا داود فهذا الذكر إمنا حيسن إذا كان داود عليه السالم قد صرب على إيذائهم وحتمل 
املعىن إمنا حيصل إذا محلنا اآلية على ما ذكرناه أما إذا محلناها على سفاهتهم وحلم ومل يظهر الطيش والغضب وهذا 

ما ذكروه صار الكالم متناقضاً فاسداً والرابع أن تلك الرواية إمنا تتمشى إذا قلنا اخلصمان كانا ملكني وملا كانا من 
  املالئكة وما كان



عضنا على بعض كذباً فهذه الرواية ال تتم إال بينهما خماصمة وما بغى أحدمها على اآلخر كان قوهلما خصمان بغى ب
بشيئني أحدمها إسناد الكذب إىل املالئكة والثاين أن يتوسل بإسناد الكذب إىل املالئكة إىل إسناد أفحش القبائح إىل 

ناد رجل كبري من أكابر األنبياء فأما إذا محلنا اآلية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد الكذب إىل املالئكة وعن إس
القبيح إىل األنبياء فكان قولنا أوىل فهذا ما عندنا يف هذا الباب واهللا أعلم بأسرار كالمه ونرجع اآلن إىل تفسري 
اآليات أما قوله َوَهلْ أََتاَك َنَبُؤا الَْخْصمِ قال الواحدي اخلصم مصدر خصمته أخصمه خصماً مث يسمى به اإلثنان 

صم وهم خصم كما يقال مها عدل وهم عدل واملعىن ذوا خصم وذوو خصم واجلمع وال يثىن وال جيمع يقال مها خ
وأريد باخلصم ههنا الشخصان اللذان دخال على داود عليه السالم وقوله تعاىل إِذْ َتسَوَُّرواْ الِْمْحرَاَب يقال تسورت 

قال تسور فالن الدار إذا أتاها من السور تسوراً إذا علوته ومعىن َتَسوَّرُواْ الِْمحَْرابَ أي أتوه من سوره وهو أعاله ي
قبل سورها وأما احملراب فاملراد منه البيت الذي كان داود يدخل فيه ويشتغل بطاعة ربه ومسي ذلك البيت احملراب 

الشتماله على احملراب كما يسمى الشيء بأشرف أجزائه وههنا مسألة من علم أصول الفقه وهي أن أقل اجلمع 
الء متسكوا هبذه اآلية ألنه تعاىل ذكر صيغة اجلمع يف هذه اآليات يف أربعة مواضع اثنان عند بعض الناس وهؤ

وثانيها قوله إِذْ َدَخلُواْ وثالثها قوله ِمنُْهْم ورابعها قوله قَالُواْ الَ )  ٢١ص ( أحدمها قوله تعاىل إِذْ َتسَوَُّرواْ الِْمْحرَاَب 
كانوا اثنني بدليل أهنم قالوا خصمان قالوا فهذه اآلية تدل على أن  َتَخْف فهذه األلفاظ األربعة هلا صيغ اجلمع وهم

أقل امساً فإنه ال يثىن وال جيمع مث قال تعاىل إِذْ َدَخلُواْ َعلَى َداوُوُد والفائدة فيه أهنم رمبا تسوروا احملراب وما دخلوا 
يه قال الفراء وقد جياء بإذ مرتني ويكون معنامها عليه فلما قال إِذْ َدَخلُواْ َعلَْيِه دل على أهنم بعد التسور دخلوا عل

كالواحد كقولك ضربتك إذ دخلت علي إذ اجترأت مع أنه يكون وقت الدخول ووقت االجتراء واحداً مث قال 
تعاىل فَفَزَِع ِمنُْهْم والسبب أن داود عليه السالم ملا رآمها قد دخلوا عليه ال من الطريق املعتاد علم أهنم إمنا دخلوا 

  عليه للشر فال جرم فزع منهم مث قال تعاىل قَالُواْ الَ َتَخْف َخْصَماِن بََغى َبْعُضَنا َعلَى َبْعضٍ وفيه مسائل
  املسألة األوىل خصمان خرب مبتدأ حمذوف أي حنن خصمان

ى قبح العمل املسألة الثانية ههنا قوالن األول أهنما كانا ملكني نزال من السماء وأراد تنبيه داود عليه السالم عل
الذي أقدم عليه والثاين أهنما كانا إنسانني دخال عليه للشر والقتل فظنا أهنما جيدانه خالياً فلما رأيا عنده مجاعة من 
اخلدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر وأما املنكرونت لكوهنما ملكني فقد احتجوا عليه بأهنما لو كانا ملكني لكانا 

فإنه ليس بني املالئكة خصومة ولكانا كاذبني يف قوهلما َبَغى بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ ولكانا  كاذبني يف قوهلما َخْصَماِن
كاذبني يف قوهلما إِنَّ َهذَا أَِخى لَُه ِتْسٌع َوِتْسُعونَ نَْعَجةً  فثبت أهنما لو كانا مليكني كاذبني والكذب على امللك غري 

أجاب الذاهبون إىل )  ٥٠النخل ( ولقوله َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ )  ٢٧األنبياء ( لِ جائز لقوله تعاىل الَ َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْو
القول األول عن هذا الكالم بأن قالوا إن امللكني إمنا ذكرا هذا الكالم على سبيل ضرب املثل ال على سبيل 

  التحقيق فلم يلزم الكذب وأجيب

عن ظاهر اللفظ ومعلوم أنه على خالف األصل أما إذا محلنا الكالم عن هذا اجلواب بأن ما ذكرمت يقتضي العدول 
على أن اخلصمني كانا رجلني دخال عليه لغرض الشر مث وضعا هذا احلديث الباطل فحينئٍذ لزم إسناد الكذب إىل 

ه األول شخصني فاسقني فكان هذا أوىل من القول األول واهللا أعلم وأما القائلون بكوهنما ملكني فقد احتجا بوجو
اتفاق أكثر املفسرين عليه والثاين أنه أرفع منزلة من أن يتسور عليه آحاد الرعية يف حال تعبده فيجب أن يكون 
ذلك من املالئكة الثالث أن قوله تعاىل قَالُواْ الَ َتَخْف كالداللة على كوهنما ملكني ألن من هو من رعيته ال يكاد 

بع أن قوهلما َوالَ ُتْشِططْ كالداللة على كوهنما ملكني ألن أحداً من رعيته ال يقول له مثل ذلك مع رفعة منزلته الرا



  يتجاسر أن يقول له تظلم وال تتجاوز عن احلق واعلم أن ضعف هذه الدالئل ظاهر وال حاجة إىل اجلواب واهللا أعلم
رح إذا أفرط وجعه وانتهى إىل الغاية املسألة الثالثة َبَغى بَْعُضَنا َعلَى بَْعضٍ أي تعدى وخرج عن احلد يقال بغى اجل

مث قال )  ٣٣النور ( يوقال بغت املرأة إذا زنت ألن الزنا كبرية منكرة قال تعاىل َوالَ ُتكْرِهُواْ فََتَياِتكُْم َعلَى الْبَِغاء 
حكمة الدابة ألهنا متنع  فَاْحكُمْ َبْينََنا بِالَْحّق معىن احلكم إحكام األمر يف آمضاء تكليف اهللا عليهما يف الواقعة ومنه

من اجلماح ومنه بناء حمكم إذا كان قوياً وقوله بِالَْحّق أي باحلكم احلق وهو الذي حكم اهللا به َوالَ ُتْشِططْ يقال شط 
أي قوالً بعيداً عن )  ١٤الكهف ( الرجل إذا بعد ومنه قوله شطت الدار إذا بعدت قال تعاىل لَّقَْد قُلَْنا إِذًا َشطَطًا 

ق فقوله َوالَ ُتْشِططْ أي ال تبعد يف هذا احلكم عن احلق مث قال َواْهِدَنا إِلَى سََواء الّصراِط وسواء الصراط هو احل
ووسط الشيء أفضله وأعدله قال تعاىل َوكَذاِلكَ )  ٥٥الصافات ( وسطه قال تعاىل فَاطَّلََع فََرءاُه ِفى سََواء الَْجحِيمِ 

وأقول إهنم عربوا عن املقصود الواحد بثالث عبارات أوهلا قوهلم فاحكم )  ١٤٣البقرة ( ا َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطً
باحلق وثانيها قوهلم َوالَ ُتْشِططْ وهي هني عن الباطل وثالثها قوهلم َواْهِدَنا إِلَى َسَواء الصّراِط يعىن جيب أن يكون 

دنا من الطريق الباطل إىل الطريق احلق وهذا مبالغة تامة سعيك يف إجياد هذا احلق ويف االحتراز عن هذا الباطل أن تر
يف تقرير املطلوب واعلم أهنم ملا أخربوا عن وقوع اخلصومة على سبيل اإلمجال أردفوه ببيان سبب تلك اخلصومة 

  على سبيل التفصيل فقال إِنَّ َهذَا أَِخى لَُه ِتْسٌع وَِتْسُعونَ نَْعَجةً  وفيه مسائل
أَِخى يدل من هذا أو خرب لقوله ءاٍن واملراد أخوة الدين أو أخوة الصداقة ) الكشاف ( ال صحاب املسألة األوىل ق

واأللفة أو أخوة الشركة واخللطة لقوله تعاىل َوإِنَّ كَِثرياً ّمَن الُْخلَطَاء وكل واحدة من هذه األخوات توجب االمتناع 
  من الظلم واالعتداء

قرىء ِتْسٌع َوِتْسُعونَ بفتح التاء ونعجة بكسر النون وهذا من اختالف ) ف الكشا( املسألة الثانية قال صاحب 
  اللغات حنو نطع ونطع ولقوة وهي األنثى من العقبان

املسألة الثالثة قال الليث النعجة األنثى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة اجلبلية واجلمع النعجات والعرب جرت 
  ة عن املرأةعادهتم جبعل النعجة والظبية كناي

ِخذُواْ املسألة الرابعة قرأ عبد اهللا ِتْسٌع َوِتْسُعونَ َنْعَجةً  أُنثَى وهذا يكون ألجل التأكيد كقوله تعاىل َوقَالَ اللَُّه الَ تَتَّ
  قال مث قال أَكِْفلْنِيَها َوعَزَّنِى ِفى الِْخطَابِ)  ٥١النحل ( إِلَْيهِنَّ اثَْنْينِ إِنََّما ُهَو إِالٌه َواِحٌد 

أَكِْفلْنِيَها حقيقته اجعلين أكفلها كما أكفل ما حتت يدي َوَعزَّنِى غلبين يقال عزه يعزه واملعىن ) الكشاف ( صاحب 
جاءين حيجاج مل أقدر أن أورد عليه ما أورده به وقرىء وعازين من املعازة وهي املغالبة واعلم أن الذين قالوا إن 

ا أن املقصود من ذكر النعاج التمثيل ألن داود كان حتته تسع وتسعون امرأة هذين اخلصمني كانا من املالئكة زعمو
  ومل يكن ألوريا إال امرأة واحدة فذكرت املالئكة تلك الواقعة على سبيل الرمز والتمثيل

وي أنه قال إن رمت مث قال تعاىل قَالَ لَقَْد ظَلََمكَ بِسَُؤالِ نَْعجَِتَك إِلَى نِعَاجِِه أي سؤال إضافة نعجتك إىل نعاجه ور
ذلك ضربنا منك هذا وهذا وأشار إىل األنف واجلبهة فقال يا داود أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا وأشار إىل 

األنف واجلبهة فقال يا داود أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا وأنت فعلت كيت وكيت مث نظر داود فلم ير 
م على أحد اخلصمني مبجرد قول خصمه قلنا ذكروا فيه وجوهاً أحداً فعرف احلال فإن قيل كيف جاز لداود أن حيك

األول قال حمدم بن إسحاق فما فرغ اخلصم األول من كالمه نظر داود إىل اخلصم الذي مل يتكلم وقال لئن صدق 
 لقد ظلمته واحلاصل أن هذا احلكم كان مشروطاً بشرط كونه صادقاً يف دعواه والثاين قال ابن األنباري ملا ادعى

أحد اخلصمني اعترف الثاين فحكم داود علهي السالم ومل يذكر اهللا تعاىل ذلك االعتراف لداللة ظاهر الكالم عليه 



الشعراء ( كما تقول أمرتك بالتجارة فكسبت تريد اجترت فكسبت وقال تعاىل أَِن اضْرِب بَّعَصاَك الَْبْحَر فَانفَلََق 
  دير أن اخلصم الذي هذا شأنه يكون قد ظلمكأي فضرب فانفلق والثالث أن يكون التق)  ٦٣

طاء مث قال تعاىل َوإِنَّ كَِثرياً ّمَن الُْخلَطَاء لََيْبِغى بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ قال الليث خليط الرجل خمالطه وقال الزجاج اخلل
اجلواب ال الشركاء فإن قيل مل خص داود اخللطاء يبغي بعضهم على بعض مع أن غري اخللطاء قذ يفعلون ذلك و

شك أن املخالطة توجب كثرة املنازعة واملخاصمة وذلك ألهنما إذا اختلطا اطلع كل واحد منهما على أخوال اآلخر 
فكل ما ميلكه من األشياء النفيسة إذا اطلع عليه عظمت رغبته فيه فيفضي ذلك إىل زيادة املخاصمة واملنازعة فلهذا 

ادة البغي والعدوان مث استثىن عن هذا احلكم الذي آمنوا وعلموا السبب خص داود عليه السالمم اخللطاء بزي
الصاحلات ألن خمالطة هؤالء ال تكون إال ألجل الدين وطلب السعادات الروجانية احلقيقية فال جرم خمالطتهم ال 

ي والعدوان توجب املنازعة وأما الذين تكون خمالطتهم ألجل حب الدنيا ال بد وأن تصري خمالتطهم سبباً ملزيد البغ
واعلم أن هذا االستثناء يدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال يبغي بعضهم على بعض فلو كان داود عليه 

السالم قد بغى وتعدى على ذلك الرجل لزم حبكم فتوى داود أن ال يكون من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 
  واقعة النعجة قصة داود قوله باطل ومعلوم أن ذلك باطل فثبت أن قول من يقول املراد من

سبأ ( مث قال تعاىل َوِقيلَ مَّا ُهم واعلم أن احلكم بقلة أهل اخلري كثري يف القرآن قال تعاىل َوقَِليلٌ ّمْن ِعَباِدىَ  الشَّكُوُر 
َتجُِد أَكْثََرُهمْ وقال داود عليه السالم يف هذا املوضع َوقَِليلٌ مَّا ُهْم وحكى تعاىل عن إبليس أنه قال َوالَ )  ١٣

وسبب القلة أن الدواعي إىل الدنيا كثرية وهي احلواس الباطنة والظاهرة وهي عشرة )  ١٧األعراف ( َشاِكرِيَن 
والشهود والغضب والقوى الطبيعية السبعة فاجملموع تسعة عشر وافقون على باب جهنم البدن وكلها تدعو إىل 

  عي إىل القاخللق والدنيا واللذة احلسية وأما الدا
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

والدين فليس إال العقل واستيالء القوة احلسية والطبيعية على اخللق أكثر من القوة العقلية فيهم فلهذا السبب 
وما يف قوله َوقِيلَ مَّا ُهم ) الكشاف ( أهل الشر قال صاحب  وقعت القلة يف جانب أهل اخلري والكثرة يف جانب

لإلهبام وفيه تعجب من قلتهم قال وإذا أردت أن تتحقق فائدهتا وموقعها فاطرحها من قول امرىء القيس وحديث 
  ما على قصره وانظر هل بقي له معىن قط

وعلم داود أمنا فتناه أي امتحناه قالوا والسبب الذي أوجب محل لفظ مث قال تعاىل َوظَنَّ َداُووُد أَنََّما فََتنَّاُه قالوا معناه 
الظن على العلم ههنا أن داود عليه السالم ملا قضى بينهما نظر أحدمها إىل صاحبه فضحك مث صعد إىل السماء قبل 

ن العلم وجهه فعلم داود أن اهللا ابتاله بذلك فثبت أن داود علم ذلك وإمنا جاز محل لفظ الظن على العلم أل
االستداليل يشبه الظن مشاهبة عظيمة واملشاهبة علة جلواز اجملاز وأقول هذا الكالم إمنا يلزم إذا قلنا اخلصمان كانا 
ملكني أما إذا مل نقل ذلك ال يلزمنا محل الظن على العلم بل لقائل أن يقول إنه ملا غلب على ظنه حصول االبتالء 

  اإلنابةمن اهللا تعاىل اشتغل باالستغفار و
أما قوله فَاْسَتْغفَرَ َربَُّه أي سأل الغفران من ربه مث ههنا وجهان إن قلنا بأنه قد صدرت زلة منه محلنا هذا االستغفار 

عليها وإن مل نقل به قلنا فيه وجوه األول أن القوم ملا دخلوا عليه قاصدين قتله وإنه كان سلطاناً شديد القهر عظيم 
القدرة الشديدة على االنتقام ومع حصول الفزع يف قلبه عفا عنهم ومل يقل هلم شيئاً قرب القوة مث أنه مع أنه مع 

األمر من أن يدخل يف قلبه شيء من العجب فاستغفر ربه عن تلك احلالة وأناب إىل اهللا واعترف بأن إقدامه على 
خلاطر الثاين لعله هم بإيذاء القوم مث ذلك اخلري ما كان إال بتوفيق اهللا فغفر اهللا له وجتاوز عنه بسبب طريان ذلك ا

قال إنه مل يدل دليل قاطع على أن هؤالء قصدوا الشر فعفا عنهم مث استغفر عن ذلك اهلم الثالث لعل القوم تابوا إىل 
اهللا وطلبوا منه أن يستغفر اهللا هلم ألجل أن يقبل توبتهم فاستغفر وتضرع إىل اهللا فغفر اهللا ذنوهبم بسبب شفاعته 

ئه وكل هذه الوجوه حمتملة ظاهرة والقرآن مملوء من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ حمتمالً ملا ذكرناه ومل ودعا
يقم دليل قطعي وال ظين على التزام املنكرات اليت يذكروهنا فما الذي حيملنا على التزامها والقول هبا والذي يؤكد 

القصة بقوله َوإِنَّ لَُه ِعنَدَنا لَُهْم َوُحْسُن َمئَابٍ ومثل هذه اخلامتة  أن الذي ذكرناه أقرب وأقوى أن يقال ختم اهللا هذه
إمنا حتسن من حق من صدر منه عمل كثري يف اخلدمة والطاعة وحتمل أنوعاً من الشدائد يف املوافقة واالنقياد أما إذا 

ق به قال مالك بن دينار إذا كان يوم كان املذكور السابق هو ازقادم على اجلرم والذنب فإن مثل هذه اخلامتة ال تلي
القيامة أتى مبنرب رفيع ويوضع يف اجلنة ويقال يا داود جمدين بذلك الصوت احلسن اخليم الذي كنت متجدين به يف 

الدنيا واهللا أعلم بقي ههنا مباحب فاألول قرىء فتناه وفتناه عى أن األلف ضمري امللكني الثاين املشهور أن 
ن بسبب قصة التعجة والنعاج وقيل أيضصاً إمنا كان بسبب أنه حكم ألحد اخلصمني قبل أن مسع االستغفار إمنا كا

كالم الثاين وذلك غري جائز الثالث قوله َخرَّ َراِكعاً وَأََنابَ يدل على حصول الركوع وأما السجود فقد ثبت 
أن مذهب الشافيع رضي اهللا عنه أن هذا باألخبار وكذلك البكاء الشديد يف مدة أربعني يوماً ثبت باألخبار الرابع 

املوضع ليس فيه سجدة التالوة قال ألن توبة نيب فال توجب سجدة التالوة اخلامس استشهد أبو خنيفة رضي اهللا 
  عنه هبذه اآلية يف سجود التالوة على أن الركوع يقوم مقام السجود



ْم َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ َوالَ تَتَّبِعِ الَْهَوى فَُيضِلََّك َعن َسبِيلِ اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن ياَداوُوُد إِنَّا َجَعلَْناَك َخِليفَةً  ِفى األرض فَاْحكُ
 بَْيَنُهَما َباِطالً ذَاِلَك َيِضلُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشِديدُ بَِما َنسُواْ َيْوَم الِْحَسابِ َوَما َخلَقَْنا السََّمآَء واألرض َوَما

َحاِت كَالُْمفِْسِديَن ِفى األرض أَمْ ظَنُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ فَوَْيلٌ لِّلَِّذيَن كَفَرُواْ ِمَن النَّارِ أَْم َنْجَعلُ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِل
  وا َءاَياِتِه َولَِيَتذَكَّرَ أُْولُو االٌّ لَْبابَِنجَْعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ كَِتاٌب أَنَزلَْناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّبَُّر

اعلم أنه تعاىل ملا متم الكالم يف شرح القصة أردفها ببيان أنه تعاىل فوض إىل داود خالفة األرض وهذا من أقوى 
ء الدالئل على فساد القول املشهور يف تلك القصة ألن من البعيد جداً أن يوصف الرجل بكونه ساعياً يف سفك دما

املسلمني راغباً يف انتزاع أزواجهم منهم مث يذكر عقيبه أن اهللا تعاىل فوض خالفة األرض إليه مث نقول يف تفسري 
كونه خليفة وجهان األول جعلناك ختلف من تقدمك من األنبياء يف الدعاء إىل اهللا تعاىل ويف سياسة الناس ألن خليفة 

عليه الغيبة وذلك على اهللا جمال الثاين إنا جعلناك مالكاً للناس  الرجل من خيلفه وذلك ءمنا يعقل يف حق من يصح
ونافذ احلكم فيهم فبهذا التأويل يسمى خليفة ومنه يقال خلفاء اهللا يف أرضه وحاصله أن خليفة الرجل يكون نافذ 

وم يف تلك احلقيقة احلكم يف رعيته وحقيقة اخلالفة ممتنعة يف حق اهللا فلما امتنعت احلقيقة جعلت اللفظة مفيدة اللز
  وهو نفاذ احلكم

مث قال تعاىل فَاْحكُْم َبْيَن النَّاسِ بِالَْحّق واعلم أن اإلنسان خلق مدنياً بالطبع ألن اإلنسان الواحد ال يتنظم مصاحله إال 
عند وجود مدينة تامة حىت أن هذا حيرث وذلك يطحن وذلك خيبز وذلك ينسج وهذا خييط وباجلملة فيكون كل 

منهم مشغوالً مبهم وينتظم من أعمال اجلميع مصاحل اجلميع فثبت ى ن اإلنسان مدين بالطبع وعند واحدة 
اجتماعهم يف املوضع الواحد حيصل بينهم منازعات وخماصمات وال بد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك اخلصومات 

إال بسلطان قاهر سائس مث إن وذلك هو السلطان الذي ينفذ حكمه على الكل فثبت أنه ال ينتظم مصاحل اخللق 
ذلك السلطان القاهر السائس إن كان حكمه على وفق هواه والطلب مصاحل دنياه عظم ضرره على اخللق فإنه 

جيعل الرعية فداء لنفسه ويتوسل هبم إىل حتصيل مقاصد نفسه وذلك يفضي إىل ختريب العامل ووقوع اهلرج واملرج يف 
ك ذلك امللك أما ءذا كانت أحكام ذلك امللك مطابقة للشريعة احلق اإلهلية اخللق وذلك يفضي باآلخرة إىل هال

انتظمت مصاحل العامل واتسعت أبواب اخلريات على أحسن الوجوه فهذا هو املراد من قوهلم فَاْحكُْم َبْيَن النَّاسِ 
  بِالَْحّق يعين

بِعِ الَْهَوى فَُيِضلََّك َعن َسبِيلِ اللَِّه اآلية ال بد من حاكم بني الناس باحلق فكن أنت ذلك احلاكم مث قال َوالَ َتتَّ
وتفسريه أن متابعة اهلوى توجب الضالل عن سبيل اهللا والضالل عن سبيل اهللا يوجب العذاب فينتج أن متابعة 

  اهلوى توجب سوء العذاب
و إىل االستغراق يف اللذات أما املقام األول وهو أن متابعة اهلوى توجب الضالل عن سبيل اهللا فتقريره أن اهلوى يدع

اجلسمانية واالستغراق فيها مينع من االشتغال بطلب السعادات الروحانية اليت هي الباقيات الصاحلات ألهنما حالتان 
  متضادتان فبقدر ما يزداد أحدمها ينقص اآلخر

اإلنسان إذا عظم ألفه هبذه أما املقام الثاين وهو أن الضالل عن سبيل اهللا يوجب سوء العذاب فاألمر فيه ظاهر ألن 
اجلسمانيات ونسي بالكلية أحواله الروحانيات فإذا مات فقد فارق احملبوب واملعشوق ودخل دياراً ليس له بأهل 

تلك الديار إلف وليس لعيته قوة مطالعة أنوار تلك الديار فكأنه فارق احملبوب ووصل إىل املكروه فكان ال حمالة يف 
بت أن متابعة اهلوى توجب الضالل عن سبيل اهللا وثبت أن الضالل عن سبيل اهللا يوجب أعظم العناء والبالء فث

  العذاب وهذا بيان يف غاية الكمال



مث قال تعاىل بَِما َنسُواْ َيْوَم الِْحسَابِ يعين أن السبب األول حلصول ذلك الضالل هو نسيان يوم احلساب ألنه لو 
  عداد الزاد ليوم املعاد وملا صار مستغرقاً يف هذه اللذات الفاسدةكان متذكراً ليوم احلساب ملا أعرض عن إ

روي عن بعض خلفاء بين مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز هل مسعت ما بلغنا أن اخلليفة ال جيري عليه القلم وال 
ِذيَن َيِضلُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه يكتب عليه معصية فقال يا أمري املؤمنني اخللفاء أفضل أم األنبياء مث تال هذه اآلية إِنَّ الَّ

اِطالً ذاِلَك ظَنُّ الَِّذيَن لَُهْم َعذَاٌب َشدِيُد بَِما َنُسواْ َيْوَم الِْحسَابِ مث قال تعاىل َوَما َخلَقَْنا السََّماء َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما َب
آل ( وله تعاىل رَبََّنا َما َخلَقَْت َهذا َباِطالً سُْبحَاَنَك فَِقَنا َعذَابَ النَّارِ كَفَُرواْ فََوْيلٌ لّلَِّذيَن كَفَرُواْ ِمَن النَّارِ ونظريه ق

  وفيه مسائل)  ٨الروم ( وقوله تعاىل مَّا َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِالَّ بِالَْحّق )  ١٩١عمران 
ى أنه تعاىل ال جيوز أن يكون خالقاً ألعمال العباد قال ألهنا مشتملة على املسألة األوىل احتج اجلبائي هبذه اآلية عل

الكفر والفسق وكلها أباطيل فلما بني تعاىل أنه ما خلق السموات واألرض وما بينهما باطالً دل هذا على أنه تعاىل 
وعند )  ٨٥احلجر ( َما َبْيَنُهَما إِالَّ بِالَْحّق مل خيلق أعمال العباد ومثله قوله تعاىل َوَما َخلَقَْنا السََّماَواِت َواالْْرَض َو

اجملربة أنه خلق الكافر ألجل أن يكفر والكفر باطل وقد خلق الباطل مث أكد تعاىل ذلك بأن قال ذاِلَك ظَنُّ الَِّذينَ 
ا رمحهم اهللا كَفَُرواْ أي كل من قال هبذا القول فهو كافر فهذا تصريح بأن مذهب اجملربة عني الكفر واحتج أصحابن

بأن هذه اآلية تدل على كونه تعاىل خالقاً ألعمال العباد فقالوا هذه اآلية تدل على كونه تعاىل خالقاً لكل ما بني 
  السموات واألرض وأعمال العباد حاصلة بني السماء واألرض فوجب أن يكون اهللا تعاىل خالقاً هلا

حلشر والنشر والقيامة وذلك ألنه تعاىل خلق اخللق يف هذا العامل املسألة الثانية هذه اآلية دالة على صحة القول با
  فإما أن يقال إنه خلقهم لإلضرار أو لإلنفاع أو ال لإلنفاع أو لإلضرار واألول باطل ألن ذلك ال

م يليق بالرحيم الكرمي والثالث أيضاً باطل ألن هذه احلالة حاصلة ين كانوا معدومني فلم يبق إال أن يقال إنه خلقه
لإلنفاع فنقول وذلك اإلنفاع إما أن يكون يف حياة الدنيا أو يف حياة اآلخرة واألول باطل ألن منافع الدنيا قليلة 

ومضارها كثرية وحتمل املضار الكثرية للمنفعة القليلة ال يليق باحلكمة وملا بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة 
ول باحلشر والنشر والقيامة واعلم أن هذا الدليل ميكن تقريره من أخرى بعد هذه احلياة الدنيوية وذلك هو الق

وجوه كثرية وقد خلصناها يف أول سورة يونس باالستقصاء فال سبيل إىل التكرير فثبت مبا ذكرا أنه تعاىل ما خلق 
كل من أنكر  السماء واألرض وما بينهما باطالً وإذا مل يكن خلقهما باطالً كان القول باحلشر والنشر الزماً وأن

القول باحلشر والنشر كان شاكاً يف حكمة اهللا يف خلق السماء واألرض وهذا هو املراد من قوله ذاِلَك ظَنُّ الَِّذيَن 
 كَفَُرواْ فََوْيلٌ لّلَِّذيَن كَفَرُواْ ِمَن النَّارِ وملا بني اهللا تعاىل على سبيل اإلمجال أن إنكار احلشر والنشر يوجب الشك يف

 تعاىل بني ذلك على سبيل التفصيل فقال أَْم َنْجَعلُ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت كَالُْمفِْسِديَن ِفى حكمة اهللا
االْْرضِ أَْم َنجَْعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ وتقريره أنا نرى يف الدنيا من أطاع اهللا واحترز عن معصيته يف الفقر والزمانة 

ء ونرى الكفرة والفساق يف الراحة والغبطة فلو مل يكن حشر ونشر ومعاد فحينئذ يكون حال املطيع وأنواع البال
أدون من حال العاصي وذلك ال يليق حبكمة احلكيم الرحيم وإذا كان ذلك قادحاً يف احلكمة ثبت أن إنكار احلشر 

  والنشر يوجب إنكار حكمة اهللا
  ْيَك ُمَباَرٌك لَّيدَّبَّرُواْ ءاَياِتِه وَِلَيَتذَكََّر أُْولُو االْلَْبابِ وفيه مسائلمث قال تعاىل ِكَتاٌب أَنَزلَْناهُ إِلَ

املسألة األوىل قالت املعتزلة دلت اآلية على أنه تعاىل إمنا أنزل هذا القرآن ألجل اخلري والرمحة واهلداية وهذا يفيد 
أنه تعاىل أراد اإلميان واخلري والطاعة من الكل خبالف قول أمرين أحدمها أن أفعال اهللا معللة برعاية املصاحل والثاين 

  من يقول إنه أراد الكفر من الكافر



املسألة الثانية يف تقرير نظم هذه اآليات فنقول لسائل أن يسأل فيقول إنه تعاىل حكى يف أول السورة عن املستهزئني 
وملا حكى )  ١٦ص ( ا َعّجل لََّنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحسَابِ من الكفار أهنم بالغوا يف إنكار البعث والقيامة وقالوا َربََّن

ومعلوم أنه ال )  ١٧ص ( اهللا تعاىل عنهم ذلك مل يذكر اجلواب بل قال اْصبِر َعلَى َما َيقُولُونَ َواذْكُْر عَْبَدَنا َداُووُد 
يف شرح قصة داود مث أتبعه بقوله َوَما َخلَقَْنا  تعلق لذكر داود عليه السالم بأن القول بالقيامة حق مث إنه تعاىل أطنب

السََّماء وَاالْْرَض ومعلوم أنه ال تعلق ملسألة إثبات حكمة اهللا بقصة داود مث ملا ذكر إثبات حكمة اهللا وفرع عليه 
إثبات أن القول باحلشر والنشر حق ذكر بعده أن القرآن كتاب شريف فاضل كثري النفع واخلري وال تعلق هلذا 

الفصل بالكلمات املتقدمة وإذا كان كذلك كانت هذه الفصول فصوالً متباينة ال تعلق للبعض منها بالبعض فكيف 
يليق هبذا املوضع وصف القرآن بكونه كتاباً شريفاً فاضالً هذا متام السؤال واجلواب أن نقول أن العقالء قالوا من 

ب واإلصرار وجب عليه أن يقطع الكالم معه يف أبلى خبصم جاهل مصر متعصب ورآه قد خاض يف ذلك التعص
تلك املسألة ألنه كلما كان خوضه يف تقريره أكثر كانت نفرته عن القبول أشد فالطريق حينئذ أن يقطع الكالم معه 

يف تلك املسألة وأن خيوض يف كالم آخر أجنيب عن املسألة األوىل بالكلية ويطنب يف ذلك الكالم األجنيب حبيث 
  املتعصب تلك املسألة األوىل فإذا اشتغل خاطره هبذا الكالم األجنيب ونسي املسألة األوىل فحينئذينسى ذلك 

يدرج يف أثناء الكالم يف هذا الفصل األجنيب مقدمة مناسبة لذلك املطلوب األول فإن ذلك املتعصب يسلم هذه 
يصري ذلك اخلصم املتعصب منقطعاً مفحماً املقدمة فإذا سلمها فحينئذ يتمسك هبا يف إثبات املطلوب األول وحينئذ 

إذا عرفت هذا فنقول إن الكفار بلغوا يف إنكار احلشر والنشر والقيامة إىل حيث قالوا على سبيل االستهزاء َربََّنا 
كالم آخر فقال يا حممد اقطع الكالم معهم يف هذه املسألة واشرع يف )  ١٦ص ( َعّجل لََّنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحسَابِ 

أجنيب بالكلية عن هذه املسألة وهي قصة داود عليه السالم فإن من املعلوم أنه ال تعلق هلذه القصة مبسألة احلشر 
والنشر مث إنه تعاىل أطنب يف شرح تلك القصة مث قال يف آخر القصة َمئَابٍ ياَداُووُد إِنَّا َجَعلَْناكَ َخِليفَةً  ِفى االْْرضِ 

وكل من مسع هذا قال نعم ما فعل حيث أمره باحلكم احلق مث كأنه تعاىل قال )  ٢٦ص ( لنَّاسِ بِالَْحّق فَاْحكُمْ َبْيَن ا
وأنا ال آمرك باحلق فقط بل أنا مع أين رب العاملني ال أفعل إال باحلق وال أفضي بالباطل فههنا اخلصم يقول نعم ما 

كم اهللا جيب أن يكون باحلق ال بالباطل لزمك أن تسلم فعل حيث مل يقض إال باحلق فعند هذا يقال ملا سلمت أن ح
صحة القول باحلشر والنشر ألنه لو مل حيصل ذلك لزم أن يكون الكافر راجحاً على املسلم يف إيصال اخلريات إليه 

وذلك ضد احلكمة وعني الباطل فبهذا الطريق اللطيف أورد اهللا تعاىل اإللزام القاطع على منكري احلشر والنشر 
راداً ال ميكنهم اخلالص عنه فصار ذلك اخلصم الذي بلغ يف إنكار املعاد إىل حد االستهزاء مفحماً ملزماً هبذا إي

الطريق وملا ذكر اهللا تعاىل هذه الطريقة الدقيقة يف اإللزام يف القرآن ال جرم وصف القرآن بالكمال والفضل فقال 
بَّرُواْ ءايَاِتِه إِالَّ أُْولُواْ االلْبَابِ فإن من مل يتدبر ومل يتأمل ومل يساعده التوفيق اإلهلي مل ِكَتاٌب أَنزَلَْناُه إِلَْيَك ُمَباَركٌ لَّيدَّ

يقف على هذه األسرارل العجيبة املذكورة يف هذا القرآن العظيم حيث يراه يف ظاهر احلال مقروناً بسوء الترتيب 
  حضرنا يف تفسري هذه اآليات وباهللا التوفيقوهو يف احلقيقة مشتمل على أكمل جهات الترتيب فهذا ما 

اُد فَقَالَ إِنِّى أَْحبَْبُت ُحبَّ الَْخْيرِ َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُسلَْيَمانَ نِْعَم الَْعْبدُ إِنَُّه أَوَّابٌ إِذْ ُعرَِض َعلَْيِه بِالَْعِشى ِّ الصَّاِفنَاُت الْجَِي
  بِ ُردُّوَها َعلَى َّ فَطَِفَق َمْسحاً بِالسُّوقِ َواالٌّ ْعنَاقَِعن ِذكْرِ َربِى حَتَّى تََواَرْت بِالِْحجَا

  واعلم أن هذا هو القصة الثانية وقوله نِْعَم الَْعْبُد فيه مباحث
األول نقول املخصوص باملدح يف نِْعَم الَْعْبُد حمذوف فقيل هو سليمان وقيل داود واألول أوىل ألنه أقرب املذكورين 

ُه أَوَّاٌب وال جيوز أن يكون املراد هو داود ألن وصفه هبذا املعىن قد تقدم يف اآلية املتقدمة حيث وألنه قال بعده إِنَّ



فلو قلنا لفظ األواب ههنا أيضاً صفة داود لزم التكرار ولو )  ١٧ص ( قال َواذْكُْر َعْبَدَنا َداُووُد ذَا االْْيِد إِنَُّه أَوَّاٌب 
  بن شبيهاً ألبيه يف صفات الكمال يف الفضيلة فكان هذا أوىلقلنا إنه صفة لسليمان لزم كون اال

ْبُد ألنه الثاين أنه قال أوالً نِْعَم الَْعْبُد مث قال بعده إِنَُّه أَوَّاٌب وهذه الكلمة للتعليل فهذا يدل على أنه إمنا كان نِْعَم الَْع
األوقات ويف أكثر املهمات كان موصوفاً بأنه  كان أواباً فيلزم أن كل من كان كثري الرجوع إىل اهللا تعاىل يف أكثر

نِْعَم الَْعْبُد وهذا هو احلق الذي ال شبهة فيه ألن كمال اإلنسان يف أن يعرف احلق لذاته واخلري ألجل العمل به ورأس 
اهللا املعارف ورئيسها معرفة اهللا تعاىل ورأس الطاعات ورئيسها االعتراف بأنه ال يتم شيء من اخلريات إال بإعانة 

تعاىل ومن كان كذلك كان كثري الرجوع إىل اهللا تعاىل فكان أواباً فثبت أن كل من كان أواباً وجب أن يكون نِْعَم 
  الْعَْبُد

 أما قوله إِذْ عُرَِض َعلَْيِه ففيه وجوه األول التقدير نِْعمَ الْعَْبُد هو إذ كان من أعماله أنه فعل كذا الثاين أنه ابتداء كالم
اذكر يا حممد إذ عرض عليه كذا وكذا والعشي هو من حني العصر إىل آخر النهار عرض اخليل عليه والتقدير 

( لينظر إليها ويقف على كيفية أحواهلا والصافنات اجلياد اخليل وصفت بوصفني أوهلما الصافنات قال صاحب 
أي ) ه من الركوع قمنا صفونا كنا إذا صلينا خلفه فرفع رأس( الصافن الذي يصفن قدميه ويف احلديث ) الصحاح 

قمنا صافنني أقدامنا وأقول على كال التقديرين فالصفون صفة دالة على فضيلة الفرس والصفة الثانية للخيل يف هذه 
اآلية اجلياد قال املربد واجلياد مجع جواد وهو الشديد اجلري كما أن اجلواد من الناس هو السريع البذل فاملقصود 

لكمال حاليت وقوفها وحركتها أما حال وقوفها فوصفها بالصفون وأما حال حركتها فوصفها وصفها بالفضيلة وا
باجلودة يعين أهنا إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة يف مواقفها على أحسن األشكال فإذا جرت كانت سراعاً يف 

بَّ الَْخْيرِ َعن ِذكْرِ رَبِى ويف تفسري جريها فإذا طلبت حلقت وإذا طلبت مل تلحق مث قال تعاىل فَقَالَ إِّنى أَْحَبْبتُ ُح
هذه اللفظة وجوه األول أن يضمن أحببت معىن فعل يتعدى بعن كأنه قيل أنبت حب اخلري عن ذكر ريب والثاين أن 

أحببت مبعىن ألزمت واملعىن أين ألزمت حب اخليل عن ذكر ريب أي عن كتاب ريب وهو التوراة ألن ارتباط اخليل 
آن ممدوح فكذلك يف التوراة ممدوح والثالث أن اإلنسان قد حيب شيئاً لكنه حيب أن ال حيبه كما أنه يف القر

كاملريض الذي يشتهي ما يزيد يف مرضه واألب الذي حيب ولده الرديء وأما من أحب شيئاً وأحب أن حيبه كان 
  ذلك غاية احملبة فقوله أحببت حب اخلري مبعىن أحببت حيب هلذه اخليل

ِذكْرِ َربِى مبعىن أن هذه احملبة الشديدة إمنا حصلت عن ذكر اهللا وأمره ال عن الشهوة واهلوى وهذا الوجه مث قال َعن 
  أظهر الوجوه

مث قال تعاىل حَتَّى َتوَاَرتْ أقول الضمري يف قوله َحتَّى َتوَاَرْت ويف قوله ُردُّوَها حيتمل أن يكون كل واحد منهما عائداً 
ماله تعلق هبا وهو العشي وحيتمل أن يكون كل واحد منهما عائداً إىل الصافنات إىل الشمس ألنه جرى ذلك 

وحيتمل أن يكون األول متعلقاً بالشمس والثاين بالصافنات وحيتمل أن يكون بالعكس من ذلك فهذه احتماالت 
فنات باحلجاب ردوا أربعة ال مزيد عليها فاألول أن يعود الضمريان معاين إىل الصافنات كأنه قال حىت توارت الصا

  الصافنات علي واالحتمال الثاين أن يكون

صلى اهللا ( الضمريان معاً عائدين إىل الشمس كأنه قال حىت توارت الشمس باحلجاب ردوا الشمس وروي أنه 
لب رد ملا اشتغل باخليل فاتته صالة العصر فسأل اهللا أن يرد الشمس فقوله ُردُّوَها َعلَى َّ إشارة إىل ط) عليه وسلم 

الشمس وهذا االحتمال عندي بعيد والذي يدل عليه وجوه األول أن الصافنات مذكورة تصرحياً والشمس غري 



مذكورة وعود الضمري إىل املذكور أوىل من عوده إىل املقدر الثاين أنه قال إِّنى أَحَْبْبُت ُحبَّ الَْخْيرِ َعن ِذكْرِ َربِى 
هذا اللفظ يدل على أن سليمان عليه السالم كان يقول إين أحببت حب اخلري عن َحتَّى تََواَرْت بِالِْحَجابِ وظاهر 

ذكر ريب وكان يعيد هذه الكلمات إىل أن توارت باحلجاب فلو قلنا املراد حىت توارت الصافنات باحلجاب كان 
سب ولو قلنا معناه أنه حني وقع بصره عليها حال جريها كان يقول هذه الكلمة إىل أن غابت عن عينه وذلك منا

املراد حىت توارت الشمس باحلجاب كان معناه أنه كان يعيد عني هذه الكلمة من وقت العصر إىل وقت املغرب 
وهذا يف غاية البعد الثالث أنا لو حكمنا بعود الضمري يف قوله حىت توارت إىل الشمس ومحلنا اللفظ على أنه ترك 

ُحبَّ الَْخْيرِ َعن ِذكْرِ رَبِى فإن تلك احملبة لو كانت عن ذكر اهللا ملا نسي  صالة العصر كان هذا منافياً لقوله أَْحَبْبُت
الصالة وملا ترك ذكر اهللا الرابع أنه بتقدير أنه عليه السالم بقي مشغوالً بتلك اخليل حىت غربت الشمس وفاتت 

بكاء واملبالغة يف إظهار التوبة فأما أن صالة العصر فكان ذلك ذنباً عظيماً وجرماً قوياً فاألليق هلذه احلالة التضرع وال
يقول على سبيل التهور والعظمة إلله العامل ورب العاملني ردوها علي مبثل هذه الكلمة العارية عن كل جهات األدب 

عقيب ذلك اجلرم العظيم فهذا ال يصدر عن أبعد الناس عن اخلري فكيف جيوز إسناده إىل الرسول املطهر املكرا 
قادر على حتريك األفالك والكواكب هو اهللا تعاىل فكان جيب أن يقول ردها علي وال يقول ردوها اخلامس أن ال

علي فإن قالوا إمنا ذكر صيغة اجلمع للتنبيه على تعظيم املخاطب فنقول قوله ُردُّوَها لفظ مشعر بأعظم أنواع اإلهانة 
بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل أهل فكيف يليق هبذا اللفظ رعاية التعظيم السادس أن الشمس لو رجعت 

الدنيا ولو كان األمر كذلك لتوفرت الدواعي على نقله وإظهاره وحيث مل يقل أحد ذلك علمنا فساده السابع أنه 
ىل أقرب تعاىل قال إِذْ عُرَِض َعلَْيِه بِالَْعِشىّ  الصَّاِفنَاُت الْجَِياُد مث قال حَتَّى تََواَرْت بِالِْحجَابِ وعود الضمري إ

املذكورين أوىل وأقرب املذكورين هو الصافنات اجلياد وأما العشي فأبعدمها فكان عود ذلك الضمري إىل الصافنات 
أوىل فثبت مبا ذكرنا أن محل قوله حَتَّى َتوَاَرْت بِالِْحَجابِ على تواري الشمس وأن محل قوله ُردُّوَها َعلَى َّ على أن 

  لشمس بعد غروهبا كالم يف غاية البعد عن النظماملراد منه طلب أن يرد اهللا ا
مث قال تعاىل فَطَِفَق َمْسحاً بِالسُّوقِ وَاالْْعنَاقِ أي فجعل سليمان عليه السالم ميسح سوقها وأعناقها قال األكثرون 

اله بالنظر معناه أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها أي قطعها قالوا إنه عليه السالم ملا فاتته صالة العصر بسبب اشتغ
إىل تلك اخليل استردها وعقر سوقها وأعناقها تقرباً إىل اهللا تعاىل وعندي أن هذا أيضاً بعيد ويدل عليه وجوه األول 

قطعها )  ٦املائدة ( أنه لو كان معىن مسح السوق واألعناق قطعها لكان معىن قوله َواْمَسُحواْ بُِرؤُوِسكُْم وَأَْرُجلَكُْم 
عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فرمبا فهم منه ضرب العنق أما إذا مل يذكر لفظ السيف مل وهذا مما ال يقوله 

يفهم ألبتة من املسح العقر والذبح الثاين القائلون هلذا القول مجعوا على سليمان عليه السالم أنواعاً من األفعال 
صلى اهللا ( الدنيا إىل حيث نسي الصالة وقال املذمومة فأوهلا ترك الصالة وثانيها أنه استوىل عليه االشتغال حبب 

  وثالثها) حب الدنيا رأس كل خطيئة ) ( عليه وسلم 

أنه بعد اإلتيان هبذا الذنب العظيم مل يشتغل بالتوبة واإلنابة ألبتة ورابعها أنه خاطب رب العاملني بقوله ُردُّوَها َعلَى َّ 
اخلسيس وخامسها أنه أتبع هذه املعاصي بعقر اخليل يف سوقها وهذه كلمة ال يذكرها الرجل احلصيف إال مع اخلادم 

فهذه أنواع من الكبائر ) هنى عن ذبح احليوان إال ملأكله ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وأعناقها وروي عن النيب 
 نسبوها إىل سليمان عليه السالم مع أن لفظ القرآن مل يدل على شيء منها وسادسها أن هذه القصص إمنا ذكرها

وأن الكفار ملا بلغوا يف السفاهة إىل )  ١٧ص ( اهللا تعاىل عقيب قوله َوقَالُواْ َربََّنا َعّجل لََّنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحسَابِ 
اصرب يا حممد على سفاهتهم واذكر عبدنا داود وذكر قصة ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذا احلد قال اهللا تعاىل حملمد 



قصة سليمان وكان التقدير أنه تعاىل قال حملمد عليه الالم اصرب يا حممد على ما يقولون واذكر  داود مث ذكر عقبيها
عبدنا سليمان وهذا الكالم إمنا يكون الئقاً لو قلنا إن سليمان عليه السالم أتى يف هذه القصة باألعمال الفاضلة 

فأما لو كان املقصود من قصة سليمان واألخالق احلميدة وصرب على طاعة اهللا وأعرض عن الشهوات واللذات 
عليه السالم يف هذا املوضع أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب اجلسيمة مل يكن ذكر هذه القصة الئقاً هبذا 
املوضع فثبت أن كتاب اهللا تعاىل ينادي على هذه األقوال الفاسدة بالرد واإلفساد واإلبطال بل التفسري املطابق 

( لقرآن والصواب أن نقول إن رباط اخليل كان مندوباً إليه يف دينهم كما أنه كذلك يف دين حممد للحق لأللفاظ ا
مث إن سليمان عليه السالم احتاج إىل الغزو فجلس وأمر بإحضاء اخليل وأمر بإجرائها وذكر ) صلى اهللا عليه وسلم 

تقوية دينه وهو املراد من قوله عن ذكر ريب مث  أين ال أحبها ألجل الدنيا ونصيب النفس وإمنا أحبها ألمر اهللا وطلب
إنه عليه السالم أمر بإعدائها وتسيريها حىت توارت باحلجاب أي غابت عن بصره مث أمر الرائضني بأن يردوا تلك 
اخليل إليه فلما عادت إليه طفق ميسح سوقها وأعناقها والغرض من ذلك املسح أمور األول تشريفاً هلا وإبانة لعزهتا 

وهنا من أعظم األعوان يف دفع العدو الثاين أنه أراد أن يظهر أنه يف ضبط السياسة وامللك يتضع إىل حيث يباشر لك
أكثر األمور بنفسه الثالث أنه كان أعلم بأحوال اخليل وأمراضها وعيوهبا فكان ميتحنها وميسح سوقها وأعناقها حىت 

ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقاً مطابقاً موافقاً وال  يعلم هل فيها ما يدل على املرض فهذا التفسري الذي
يلزمنا نسبة شيء من تلك املنكرات واحملذورات وأقول أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه 

لك السخيفة مع أن العقل والنقل يردها وليس هلم يف إثباهتا شبهة فضالً عن حجة فإن قيل فاجلمهور فسروا اآلية بذ
  الوجه فما قولك فيه فنقول لنا ههنا مقامان

املقام األول أن ندعي أن لفظ اآلية ال يدل على شيء من تلك الوجوه اليت يذكروهنا وقد ظهر واحلمد هللا أن األمر 
  كما ذ كرناه وظهوره ال يرتاب العاقل فيه

س فما قولك فيه وجوابنا أن الداللة الكثرية املقام الثاين أن يقال هب أن لفظ اآلية ال يدل عليه أنه كالم ذكره النا
قامت على عصمة األنبياء عليهم السالم ومل يدل دليل على صحة هذه احلكايات ورواية اآلحاد ال تصلح معارضة 

  للدالئل القوية فكيف احلكايات عن أقوام ال يبايل هبم وال يلتفت إىل أقواهلم واهللا أعلم
ْعِدى أَلْقَيَْنا َعلَى كُْرِسيِِّه َجَسداً ثُمَّ أَنَاَب قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلى َوَهْب ِلى ُملْكاً الَّ َينبَِغى الًَّحٍد مِّن َبَولَقَْد فََتنَّا ُسلَْيَمانَ َو

َوغَوَّاصٍ َوَءاَخرِيَن ُمقَرَّنِنيَ  إِنََّك أَنتَ الَْوهَّاُب فََسخَّرَْنا لَُه الرِّيَح َتجْرِى بِأَْمرِهِ ُرَخآًء َحْيثُ أَصَاَب وَالشَّيَاِطَني كُلَّ َبنَّآٍء
  ِفى االٌّ صْفَاِد َهاذَا َعطَآُؤَنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسكْ بَِغْيرِ ِحسَابٍ َوإِنَّ لَُه ِعنَدَنا لَُزلْفَى َوُحْسَن َمأابٍ

َتنَّا ُسلَْيَمانَ وألهل اعلم أن هذه اآلية شرح واقعة ثانية لسليمان عليه السالم واختلفوا يف املراد من قوله َولَقَْد فَ
  احلشو والرواية فيه قول وألهل العلم والتحقيق قول آخر أما قول أهل احلشو فذكروا فيه حكايات

األوىل قالوا إن سليمان بلغه خرب مدينة يف البحر فخرج إليها جبنوده حتمله الريح فأخذها وقتل ملكها وأخذ بنتاً له 
لنفسه وأسلمت فأحبها وكانت تبكي أبداً على أبيها فأمر سليمان الشيطان  امسها جرادة من أحسن الناس فاصطفاها

فمثل هلا صورة أبيها فكستها مثل كسوته وكانت تذهب إىل تلك الصورة بكرة وعشياً مع جواريها يسجدن هلا 
ئباً إىل فأخرب آصف سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب املرأة مث خرج وحده إىل فالة وفرش الرماد فجلس عليه تا

اهللا تعاىل وكانت له أم ولد يقال هلا أمينة إذا دخل للطهارة أو إلصابة امرأة وضع خامته عندها وكان ملكه يف خامته 
فوضعه عندها يوماً فأتاها الشيطان ساحب البحر على صورة سليمان وقال يا أمينة خامتي فتختم به وجلس على 

وتغريت هيئة سليمان فأتى أمينة لطلب اخلامت فأنكرته وطردته فعرف  كرسي سليمان فأتى عليه الطري واجلن واإلنس



أن اخلطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف وإذا قال أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه مث أخذ خيدم 
الوثن يف بيته السماكني ينقل هلم السمك فيعطونه كل يوم مسكتني فمكث على هذه احلالة أربعني يوماً عدد ما عبد 

فأنكر آصف وعظماء بين إسرائيل حكم الشيطان وسأل آصف نساء سليمان فقلن ما يدع امرأة منا يف دمها وال 
يغتسل من جنابة وقيل بل نفذ حكمه يف كل شيء إال فيهن مث طار الشيطان وقذف اخلامت يف البحر فابتلعته مسكة 

باخلامت فتختم به ووقع ساجداً هللا ورجع إليه ملكه وأخذ ذلك ووقعت السمكة يف يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو 
  الشيطان وأدخله يف صخرة وألقاها يف البحر

والرواية الثانية للحشوية أن تلك املرأة ملا أقدمت على عبادة تلك الصورة افتنت سليمان وكان يسقط اخلامت من يده 
  اهللا وال يتماسك فيها فقال له آصف إنك ملفتون بذنبك فتب إىل

والرواية الثالثة هلم قالوا إن سليمان قال لبعض الشياطني كيف تفتنون الناس فقال أرين خامتك أخربك فلما أعطاه 
  إياه نبذه يف البحر فذهب ملكه وقعد هذا الشيطان على كرسيه مث ذكر احلكاية إىل آخرها

ا ُسلَْيَمانَ أن اهللا تعاىل ابتاله وقوله َوأَلْقَْيَنا َعلَى كُْرِسّيِه إذا عرفت هذه الروايات فهؤالء قالوا املراد من قوله َولَقَْد فََتنَّ
  َجَسداً هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه

  والرواية الرابعة أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثالثة أيام فسلب ملكه وألقى على سريره شيطان عقوبة له
من وجوه األول أن الشيطان لو قدر على أن يتشبه بالصورة واخللقة  واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكالم

باألنبياء فحينئذ ال يبقى اعتماد على شيء من الشرائع فلعل هؤالء الذين رآهم الناس يف صورة حممد وعيسى 
لوم أن وموسى عليهم السالم ما كانوا أولئك بل كانوا شياطني تشبهوا هبم يف الصورة ألجل اإلغواء واإلضالل ومع

ذلك يبطل الدين بالكلية الثاين أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نيب اهللا سليمان مبثل هذه املعاملة لوجب أن يقدر 
على مثلها مع مجيع العلماء والزهاد وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن ميزق تصانيفهم وأن خيرب ديارهم وملا بطل ذلك 

أكابر األنبياء أوىل والثالث كيف يليق حبكمة اهللا وإحسانه أن يسلط  يف حق آحاد العلماء فألن يبطل مثله يف حق
الشيطان على أزواج سليمان وال شك أنه قبيح الرابع لو قلنا إن سليمان أذن لتلك املرأة يف عبادة تلك الصورة 

در عنه فأما الوجوه فهذا كفر منه وإن مل يأذن فيه ألبتة فالذنب على تلك املرأ فكيف يؤاخذ اهللا سليمان بفعل مل يص
اليت ذكرها أهل التحقيق يف هذا الباب فأشياء األول أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطني إن عاش صار 
مسلطاً علينا مثل أبيه فسبيلنا أن نقتله فعلم سليمان ذلك فكان يربيه يف السحاب فبينما هو مشتغل مبهماته إذ ألقى 

ه فتنبه على خطيئته يف أنه مل يتوكل فيه على اهللا فاستغفر ربه وأناب الثاين روي عن النيب ذلك الولد ميتاً على ركسي
قال سليمان ألطوفن الليلة على سبعني امرأة كل واحدة تأيت بفارس جياهد يف ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

اءت بشق رجل فجيء به على كرسيه سبيل اهللا ومل يقل إن شاء اهللا فطاف عليهن فلم حتمل إال امرأة واحدة ج
فوضع يف حجره فوالذي نفسي بيده لو قال إن شاء اهللا جلاهدوا كلهم يف سبيل اهللا فرساناً أمجعون فذلك قوله َولَقَدْ 

ِسّيِه منه َجَسداً وذلك فََتنَّا ُسلَْيَمانَ الثالث قوله َولَقَْد فََتنَّا ُسلَْيَمانَ بسبب مرض شديد ألقاه اهللا عليه َوأَلْقَْيَنا َعلَى كُْر
لشدة املرض والعرب تقول يف الضعيف إنه حلم على وضع وجسم بال روح ثُمَّ أََنابَ أي رجع إىل حال الصحة 

فاللفظ حمتمل هلذه الوجوه وال حاجة ألبتة إىل محله على تلك الوجوه الركيكة الرابع أقول ال يبعد أيضاً أن يقال إنه 
خوف أو توقع بالء من بعض اجلهات عليه وصار بسبب قوة ذلك اخلوف كاجلسد الضعيف ابتاله اهللا تعاىل بتلسيط 

  امللقى على ذلك الكرسي مث إنه أزال اهللا عنه ذلك اخلوف وأعاد إىل ما كان عليه من القوة وطيب القلب
ة منه متسكوا هبذه اآلية فإنه أما قوله تعاىل قَالَ َرّب اغِْفْر ِلى فاعلم أن الذين محلوا الكالم املتقدم على صدور الزل



لوال تقدم الذنب ملا طلب املغفرة وميكن أن جياب عنه بأن اإلنسان ال ينفك ألبتة عن ترك األفضل واألوىل وحينئذ 
حيتاج إىل طلب املغفرة ألن حسنات األبرار سيئات املقربني وألهنم أبداً يف مقام هضم النفس وإظهار الذلة 

وال يبعد أن يكون ) إين ألستغفر اهللا يف اليوم والليلة سبعني مرة ) ( هللا عليه وسلم صلى ا( واخلضوع كما قال 
  املراد من هذه الكلمة هذا املعىن واهللا أعلم

  مث قال تعاىل َوَهْب ِلى ُملْكاً الَّ َينبَِغى ِالَحٍد ّمن َبْعِدى دلت هذه اآلية على أنه جيب تقدمي مهم

ن طلب املغفرة أوالً مث بعده طلب اململكة وأيضاً اآلية تدل على أن طلب املغفرة الدين على مهم الدنيا ألن سليما
من اهللا تعاىل سبب النفتاح أبواب اخلريات يف الدنيا ألن سليمان طلب املغفرة أوالً مث توسل به إىل طلب اململكة 

فُِرواْ َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً ُيْرِسلِ السََّماء ونوح عليه السالم هكذا فعل أيضاً ألنه تعاىل حكى عنه أنه قال فَقُلُْت اْسَتْغ
َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّلواةِ  ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقال حملمد )  ١٢ ١٠نوح ( َعلَْيكُْم مُّْدَراراً َوُيْمِدْدكُْم بِأَْموالٍ َوَبنَِني 
ْرُزقَُك فإن قيل قوله عليه السالم ُملْكاً الَّ َينبَِغى ِالَحٍد ّمن َبْعِدى مشعر باحلسد َواصْطَبِْر َعلَْيَها الَ َنْسأَلَُك رِْزقاً نَّْحُن َن

واجلواب عنه أن القائلني بأن الشيطان استوىل على مملكته قالوا معىن قوله ال ينبغي ألحد من بعدي هو أن يعطيه اهللا 
لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه األول أن امللك هو ملكاً ال تقدر الشياطني أن يقوموا مقامه ألبتة فأما املنكرون 

القدرة فكان املراد أقدرين على أشياء ال يقدر عليها غريي ألبتة ليصري اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نبويت 
ُرَخاء َحْيثُ أَصَابَ  ورساليت والدليل على صحة هذا الكالم أنه تعاىل قال الَْوهَّاُب فََسخَّْرَنا لَهُ الرّيَح َتْجرِى بِأَْمرِِه

فكون الريح جارياً بأمره قدرة عجيبة وملك عجيب وال شك أنه معجزة دالة على نبوته فكان قوله َهْب ِلى ُملْكاً الَّ 
َينَبِغى ِالَحٍد ّمن َبْعِدى هو هذا املعىن ألن شرط املعجزة أن ال يقدر غريه على معارضتها فقوله الَّ يَنَبِغى ِالَحٍد ّمن 

ِدى يعين ال يقدر أحد على معارضته والوجه الثاين يف اجلواب أنه عليه السالم ملا مرض مث عاد إىل الصحة عرف َبْع
أن خريات الدنيا صائرة إىل الغري بإرث أو بسبب آخر فسأل ربه ملكاً ال ميكن أن ينتقل منه إىل غريه وذلك الذي 

ى أي ملكاً ال ميكن أن ينتقل عين إىل غريي الوجه الثالث يف اجلواب أن سأله بقوله ُملْكاً الَّ َينَبِغى ِالَحٍد ّمن َبْعِد
االحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها أشق من االحتراز عنها حال القدرة عليها فكأنه قال يا إهلي أعطين 

أفضل الوجه الرابع من مملكة فائقة على ممالك البشر بالكلية حىت أحترز عنها مع القدرة عليها ليصري ثوايب أكمل و
الناس من يقول إن االحتراز عن لذات الدنيا عسر صعب ألن هذه اللذات حاضرة وسعادات اآلخرة نسيئة والنقد 

يصعب بيعه بالنسيئة فقال سليمان أعطين يا رب مملكة تكون أعظم املمالك املمكنة للبشر حىت أين أبقى مع تلك 
ليظهر للخلق أن حصول الدنيا ال مينع من خدمة املوىل الوجه اخلامس أن من  القدرة الكاملة يف غاية االحتراز عنها

مل يقدر على الدنيا يبقى ملتفت القلب إليها فيظن أن فيها سعادات عظيمة وخريات نافعة فقال سليمان يا رب العزة 
ئدة وحينئذ يعرض أعظين أعظم املمالك حىت يقف الناس على كمال حاهلا فحينئذ يظهر للعقل أنه ليس فيها فا

القلب عنها وال يلتفت إليها وأشتغل بالعبودية ساكن النفس غري مشغول القلب بعالئق الدنيا مث قال فََسخَّْرَنا لَهُ 
الرّيَح َتْجرِى بِأَْمرِِه ُرَخاء َحْيثُ أَصَاَب رخاء أي رخوة لينة وهي من الرخاوة والريح إذا كانت لينة ال تزعزع وال 

ت طيبة فإن قيل أليس أنه تعاىل قال يف آية أخرى َوِلُسلَْيَمانَ الرّيَح عَاِصفَةً  َتْجرِى بِأَمْرِِه قلنا اجلواب متتنع عليه كان
من وجهني األول ال منافاة بني اآليتني فإن املراد أن تلك الريح كانت يف قوة الرياح العاصة إال أهنا ملا جرت بأمره 

الثاين من اجلواب أن تلك الريح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى وال منافاة كانت لذيذة طيبة فكانت رخاء والوجه 
بني األمرين وقوله تعاىل َحْيثُ أَصَاَب أي قصد وأراد وحكى األصمعي عن العرب أهنم يقولون أصاب الصواب 



ن تصيبان فأخطأ اجلواب وعن رؤبة أن رجلني من أهل اللغة قصداه ليسأاله عن هذه الكلمة فخرج إليهما فقال أي
  فقاال هذا مطلوبنا وباجلملة فاملقصود أنه تعاىل جعل الريح مسخرة له حىت

الشياطني عطف ) الكشاف ( صارت جتري بأمره على وفق إرادته مث قال والشياطني كل بناء وغواص قال صاحب 
ن الكل كانوا يبنون له على الريح وكل بناء بدل من الشياطني وآخرين عطف على قوله كُلَّ َبنَّاء وهو بدل الكل م

ما شاء من األبنية ويغوصون له فيستخرجون اللؤلؤ وقوله ُمقْرِنَِني يقال قرهنم يف احلبال والتشديد للكثرة واألصفاد 
  األغالل واحدها صفد والصفد العطية أيضاً قال النابغة

فقد صفدته وكل من أعطيته عطاء ومل أعرض أبيت اللعن بالصفد فعلى هذا الصفد القيد لكل من شددته شداً وثيقاً 
جزيالً فقد أضفدته وههنا حبث وهو أن هذه اآليات دالة على أن الشياطني هلا قوة عظيمة وبسبب تلك القوة قدرو 

على بناء األبنية القوية اليت ال يقدر عليها البشر وقدروا على الغوص يف البحار واحتاج سليمان عليه السالم إىل 
ل إن هذه الشياطني إما أن تكون أجسادهم كثيفة أو لطيفة فإن كان األول وجب أن يراهم قيدهم ولقائل أن يقو

من كان صحيح احلاسة إذ لو جاز أن ال نراهم مع كثافة أجسادهم فليجز أن تكون حبضرتنا جبال عالية وأصوات 
ليست كثيفة بل لطيفة هائلة وال نراها وال نسمعها وذلك دخول يف السفسطة وإن كان الثاين وهو أن أجسادهم 

رقيقة فمثل هذا ميتنع أن يكون موصوفاً بالقوة الشديدة وأيضاً لزم أن تتفرق أجسادهم وأن تتمزق بسبب الرياح 
القوية وأن ميوتوا يف احلال وذلك مينع من وصفهم ببناء األبنية القوية وأيضاً اجلن والشياطني إن كانوا موصوفني 

لون العلماء والزهاد يف زماننا ومل ال خيربون ديار الناس مع أن املسلمني مبالغون يف هبذه القوة والشدة فلم ال يقت
  إظهار لعنهم وعداوهتم وحيث مل حيس شيء من ذلك علمنا أن القول بإثبات اجلن والشياطني ضعيف
مهم لطيفة مبعىن واعلم أن أصحابنا جيوزون أن تكون أجسامهم كثيفة مع أنا ال نراها وأيضاً ال يبعد أن يقال أجسا

عدم اللون ولكنها صلبة مبعىن أهنا ال تقبل التفرق والتمزق وأما اجلبائي فقد سلم أهنا كانت كثيفة األجسام وزعم 
أن الناس كانوا يشاهدوهنم يف زمن سليمان مث إنه ملا تويف سليمان عليه السالم أمات اهللا أولئك اجلن والشياطني 

طني تكون أجسامهم يف غاية الرقة وال يكون هلم شيء من القوة واملوجود يف زماننا وخلق نوعاً آخر من اجلن والشيا
  من اجلن والشياطني ليس إال من هذا اجلنس

هما مث قال تعاىل االْْصفَاِد َهاذَا َعطَاؤَُنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك بَِغْيرِ ِحسَابٍ وفيه قوالن األول قال ابن عباس رضي اهللا عن
امنع من شئت بغري حساب أي ليس عليك حرج فيما أعطيت وفيما أمسكت الثاين أن هذا يف أمر أعط من شئت و

الشياطني خاصة واملعىن هؤالء الشياطني املسخرون عطاؤنا فامنن على من شئت من الشياطني فحل عنه واحبس من 
  شئت منهم يف العمل بغري حساب

دنيا أردفه بإنعامه عليه يف اآلخرة فقال فََغفَْرَنا لَُه ذاِلَك َوإِنَّ لَُه عِنَدَنا وملا ذكر اهللا تعاىل ما أنعم به على سليمان يف ال
  وقد سبق تفسريه

ُمْغَتَسلٌ َبارٌِد َوشََرابٌ َواذْكُْر َعْبَدَنآ أَيُّوَب إِذْ نَاَدى َربَُّه أَنِّى َمسَّنِىَ  الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ ارْكُْض بِرِْجِلَك َهاذَا 
اْضرِب بِِّه َوالَ َتْحَنثْ إِنَّا َوَهْبَنا لَُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم مَّعَُهْم َرْحَمةً  مِّنَّا َوِذكَْرى الٌّ وِْلى االٌّ لَْبابِ َوُخذْ بَِيِدكَ ِضْغثاً فََو

  َوَجْدَناُه َصابِراً نِّْعَم الَْعْبُد إِنَُّه أَوَّاٌب

ملذكورة يف هذه السورة واعلم أن داود وسليمان كانا ممن أفاض اهللا اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص ا
عليه أصناف اآلالء والنعماء وأيوب كان ممن خصه اهللا تعاىل بأنواع البالء واملقصود من مجيع هذه القصص االعتبار 



وجاهاً من داود  كأن اهللا تعاىل قال يا حممد اصرب على سفاهة قومك فإنه ما كان يف الدنيا أكثرال نعمة وماالً
وسليمان عليه السالم وما كان أكثر بالء وحمنة من أيوب فتأمل يف أحوال هؤالء لتعرف أن أحوال الدنيا ال تنتظم 

  ألحد وأن العاقل ال بد له من الصرب على املكاره وفيه مسائل
نِىَ  أي بأين مسين حكاية أيوب عطف بيان وإذ بدل اشتمال منه أَّنى َمسَّ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

لكالمه الذي ناداه بسببه ولو مل حيك لقال بأنه مسه ألنه غائب وقرىء بُِنْصبٍ بضم النون وفتحها مع سكون الصاد 
وفتحها وضمها فالنصب والنصب كالرشد والرشد والعدم والعدم والسقم والسقم والنصب على أصل املصدر 

  لتعب واملشقة والعذاب واألملوالنصب تثقيل نصب واملعىن واحد وهو ا
واعلم أنه كان قد حصل عنده نوعان من املكروه الغم الشديد بسبب زوال اخلريات وحصول املكروهات واألمل 

  الشديد يف اجلسم وملا حصل هذان النوعان ال جرم ذكر اهللا تعاىل لفظني ومها النصب والعذاب
أن اآلالم واألسقام احلاصلة يف جسمه إمنا حصلت بفعل الشيطان  املسألة الثانية للناس يف هذا املوضع قوالن األول

الثاين أهنا إمنا حصلت بفعل اهللا والعذاب املضاف يف هذه اآلية إىل الشيطان هو عذاب الوسوسة وإلقاء اخلواطر 
  الفاسدة

تنع مين فقال اهللا وأما القول األول فتفريره ما روي أن إبليس سأل ربه فقال هل يف عبيدك من لو سلطتين عليه مي
نعم عبدي أيوب فجعل يأتيه بوساوسه وهو يرى إبليس عياناً وال يلتفت إليه فقال يا رب إنه قد امتنع علي فسلطين 

على ماله وكان جييئه ويقول له هلك من مالك كذا وكذا فيقول اهللا أعطى واهللا أخذ مث حيمد اهللا فقال يا رب إين 
ولده فجاء وزلزل الدار فهلك أوالده بالكلية فجاءه وأخربه به فلم يلتفت إليه  أيوب ال يبايل مباله فسلطين على

فقال يا رب ال يبايل مباله وولده فسلطين على جسده فأذن فيه فنفخ يف جلد أيوب وحدثت أسقام عظيمة وآالم 
كان يقرب منه  شديدة فيه فمكث يف ذلك البالء سنني حىت صار حبيث استقذره أهل بلده فخرج إىل الصحراء وما

أحد فجاء الشيطان إىل امرأته وقال لو أن زوجك استعان يب خللصته من هذا البالء فذكرت املرأة ذلك لزوجها 
فحلف باهللا لئن عافاه اهللا ليجلدهنا مائة جلدة وعند هذه الواقعة قال أَّنى َمسَّنِىَ  الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ فأجاب 

ءانٍ ارْكُْض بِرِْجِلَك فأظهر اهللا من حتت رجله عيناً باردة طيبة فاغتسل منها فأذهب اهللا عنه اهللا دعاءه وأوحى إليه 
  كل داء يف

  ظاهره وباطنه ورد عليه أهله وماله
والقول الثاين أن الشيطان ال قدرة له ألبتة على إيقاع الناس يف األمراض واآلالم والدليل عليه وجوه األول أنا لو 

وت واحلياة والصحة واملرض من الشيطان فلعل الواحد منا إمنا وجد احلياة بفعل الشيطان ولعل جوزنا حصول امل
كل ما حصل عندنا من اخلريات والسعادات فقد حصل بفعل الشيطان وحينئذٍ ال يكون لنا سبيل إىل أن نعرف أن 

على ذلك فلم ال يسعى يف قتل األنبياء معطي احلياة واملوت والصحة والسقم هو اهللا تعاىل الثاين أن الشيطان لو قدر 
واألولياء ومل ال خيرب دورهم ومل ال يقتل أوالدكم الثالث أنه تعاىل حكى عن الشيطان أنه قال َوَما كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُمْ 

شر إال على إلقاء فصرح بأنه ال قدرة له يف حق الب)  ٢٢إبراهيم ( ّمن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدَعوُْتكُْم فَاْسَتَجْبُتْم ِلى 
الوساوس واخلواطر الفاسدة وذلك يدل على قول من يقول إن الشيطان هو الذي ألقاه يف تلك األمراض واآلفات 

فإن قال قائل مل ال جيوز أن يقال إن الفاعل هلذه األحوال هو اهللا تعاىل لكن على وفق التماس الشيطان قلنا فإذا كان 
اآلالم واألسقام هو اهللا تعاىل فأي فائدة يف جعل الشيطان واسطة يف ذلك بل ال بد من االعتراف بأن خالق تلك 

احلق أن املراد من قوله أَّنى َمسَّنِىَ  الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ أنه بسبب إلقاء الوساوس الفاسدة واخلواطر الباطنة 



يف أن تلك الوساوس كيف كانت وذكروا فيه كان يلقيه يف أنواع العذاب والعناء مث القائلون هبذا القول اختلفوا 
وجوهاً األول أن علته كانت شديدة األمل مث طالت مدة تلك العلة واستقذره الناس ونفروا عن جماورته ومل يبق له 

شيء من األموال ألبتة وامرأته كانت ختدم الناس وحتصل له قدر القوت مث بلغت نفرة الناس عنه إىل أن منعوا امرأته 
ول عليهم ومن االشتغال خبدمتهم والشيطان كان يذكره النعم اليت كانت واآلفات اليت حصلت وكان من الدخ

حيتال يف دفع تلك الوساوس فلما قويت تلك الوساوس يف قلبه خاف وتضرع إىل اهللا وقال أَّنى َمسَّنِىَ  الشَّْيطَانُ 
قلبه منها أشد الثاين أهنا ملا طالت مدة املرض جاءه بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ ألنه كلما كانت تلك اخلواطر أكثر كان أمل 

الشيطان وكان يقنطه من ربه ويزين له أن جيزع فخاف من تأكد خاطر القنوط يف قلبه فتضرع إىل اهللا تعاىل وقال 
ذكرت املرأة أَّنى َمسَّنِىَ  الشَّْيطَانُ الثالث قيل إن الشيطان ملا قال المرأته لو أطاعين زوجك أزلت عنه هذه اآلفات ف

له ذلك فغلب على ظنه أن الشيطان طمع يف دينه فشق ذلك عليه فتضرع إىل اهللا تعاىل وقال أَّنى َمسَّنِىَ  الشَّْيطَانُ 
أنه بقي أيوب يف البالء مثان عشرة سنة حىت رفضه ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ الرابع روي عن النيب 

ني مث قال أحدمها لصاحبه لقد أذنب أيوب ذنباً ما أتى به أحد من العاملني ولواله ما وقع يف القريب والبعيد إال رجل
مثل هذا البالء فذكروا ذلك أليوب عليه السالم فقال ال أدري ما تقوالن غري أن اهللا يعلم أين كنت أمر على 

اخلامس ) أن يذكر اهللا تعاىل إال يف احلق  الرجلني يتنازعان فيذكران اهللا تعاىل فأرجع إىل بييت فأنفر عنهما كراهية
قيل إن امرأته كانت ختدم الناس فتأخذ منهم قدر القوت وجتيء به إىل أيوب فاتفق أهنم ما استخدموها ألبتة وطلب 
بعض النساء منها قطع إحدى ذؤابتيها على أن تعطيها قدر القوت ففعلت مث يف اليوم الثاين ففعلت مثل ذلك فلم 

ابة وكان أيوب عليه السالم إذا أراد أن يتحرك على فراشه تعلق بتلك الذؤابة فلما مل جيد الذؤابة وقعت يبق هلا ذؤ
اخلواطر املؤذية يف قلبه واشتد غمه فعند ذلك قال أَّنى َمسَّنِىَ  الشَّيْطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ السادس قال يف بعض األيام 

  آثرتيا رب لقد علمت ما اجتمع علي أمران إال 

طاعتك وملا أعطيتين املال كنت لألرامل قيماً والبن السبيل معيناً ولليتامى أباً فنودي من غمامة يا أيوب ممن كان 
ذلك التوفيق فأخذ أيوب التراب ووضعه على رأسه وقال منك يا رب مث خاف من اخلاطر األول فقال َمسَّنِىَ  

االً أخرى واهللا أعلم حبقيقة احلال ومسعت بعض اليهود يقول إن ملوسى بن الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ وقد ذكروا أقو
عمران عليه السالم كتاباً مفرداً يف واقعة أيوب وحاصل ذلك الكتاب أن أيوب كان رجالً كثري الطاعة هللا تعاىل 

ع يف البالدء الشديد والعناء مواظباً على العبادة مبالغاً يف التعظيم ألمر اهللا تعاىل والشفقة على خلق اهللا مث إنه وق
العظيم فهل كان ذلك حلكمة أم ال فإن كان ذلك حلكمة فمن املعلوم أنه ما أتى جبرم يف الزمان السابق حىت جيعل 
ذلك العذاب يف مقابلة ذلك اجلرم وإن كان ذلك لكثرة الثواب فاإلله احلكيم الرحيم قادر على إيصال كل خري 

ك اآلالم الطويلة واألسقام الكريهة وحينئٍذ ال يبقى يف تلك األمراض واآلفات فائدة ومنفعة إليه من غري توسط تل
وهذه كلمات ظاهرة جلية وهي دالة على أن أفعال ذي اجلالل منزهة عن التعليل باملصاحل واملفاسد واحلق الصريح 

  ) ٢٣األنبياء ( أنه الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسئَلُونَ 
الثالثة لفظ اآلية يدل على أن ذلك النصب والعذاب إمنا حصل من الشيطان مث ذلك العذاب على القول  املسألة

األول عبارة عما حصل يف بدنه من األمراض وعلى القول الثاين عبارة عن األحزان احلاصلة يف قلبه بسبب إلقاء 
رمحهم اهللا بأنا ال ننكر إثبات الفعل الوساوس وعلى التقديرين فيلزم إثبات الفعل للشيطان وأجاب أصحابنا 

  للشيطان لكنا نقول فعل العبد خملوق هللا تعاىل على التفصيل املعلوم
أما قوله تعاىل اْركُضْ بِرِجِْلَك فاملعىن أنه ملا شكى من الشيطان فكأنه سأل ربه أن يزيل عنه تلك البلية فأجابه اهللا 



هو الدفع القوي بالرجل ومنه ركضك الفرس والتقدير قلنا له اركض إليه بأن قال له اْركُْض بِرِْجِلَك والركض 
برجلك قيل إنه ضرب رجله تلك األرض فنبعت عني فقيل َهاذَا ُمغَْتَسلٌ َبارٌِد َوَشرَاٌب أي هذا ماء تغتسل به فيربأ 

قالوا نبعت له باطنك وظاهر اللفظ يدل على أنه نبعت له عني واحدة من املاء اغتسل فيه وشرب منه واملفسرون 
عينان فاغتسل من إحدامها وشرب من األخرى فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه بإذن اهللا وقيل ضرب برجله 

  اليمىن فنبعت عني حارة فاغتسل منها مث باليسرى فنبعت عني باردة فشرب منها
غريهم مثلهم واألول أوىل ألنه هو الظاهر فال مث قال تعاىل َوَوَهْبَنا لَُه أَْهلَُه فقد قيل هم عني أهله وزيادة مثلهم وقيل 

جيوز العدول عنه من غري ضرورة مث اختلفوا فقال بعضهم معناه أزلنا عنهم السقم فعادوا أصحاء وقال بعضهم بل 
حضروا عنده بعد أن غابوا عنه واجتمعوا بعد أن تفرقوا وقال بعضهم بل متكن منهم ومتكنوا منه فيما يتصل 

  ةبالعشرة وباخلدم
أما قوله َوِمثْلَُهْم مَّعَُهْم فاألقرب أنه تعاىل متعه حبصته ومباله وقواه حىت كثر نسله وصار أهله ضعف ما كان 

  وأضعاف ذلك وقال احلسن رمحه اهللا املراد هببة األهل أنه تعاىل أحياهم بعد أن هلكوا
  ل والرمحة ال على سبيل اللزوممث قال َرْحَمةً  ّمنَّا أي إمنا فعلنا كل هذه األفعال على سبيل الفض

  مث قال َوِذكَْرى ِالوِْلى االْلَْبابِ يعين سلطناً البالء عليه أوالً فصرب مث أزلنا عنه البالء وأوصلناه إىل

اآلالء والنعماء تنبيهاً ألويل األلباب على أن من صرب ظفر واملقصود منه التنبيه على ما وقع ابتداء الكالم به وهو 
ابِ يعين ْصبِر َعلَى َما َيقُولُونَ َواذْكُْر عَْبَدَنا َداُووُد وقالت املعتزلة قوله تعاىل َرْحَمةً  ّمنَّا الَيَاٍت ِالوِْلى االْلَْبقوله حملمد ا

إمنا فعلناها هلذه األغراض واملقاصد وذلك يدل على أن أفعال اهللا وأحكامه معللة باألغراض واملصاحل والكالم يف 
  ري مرةهذا الباب قد مر غ

أما قوله تعاىل َوُخذْ بَِيِدكَ ِضْغثاً فهو معطوف على اركب والضغث احلزمة الصغرية من حشيش أو رحيان أو غري 
ذلك واعلم أن هذا الكالم يدل على تقدم ميني منه ويف اخلرب أنه حلف على أهله مث اختلفوا يف السبب الذي ألجله 

الشيطان ويبعد أيضاً ما روي أهنا قطعت الذوائب عن رأسها ألن  حلف عليها ويبعد ما قيل إهنا رغبته يف طاعة
املضطر إىل الطعام يباح له ذلك بل األقرب أهنا خالفته يف بعض املهمات وذلك أهنا ذهبت يف بعض املهمات فأبطأت 

عليه وعليها فحلف يف مرضه ليضربنها مائة إذا برىء وملا كانت حسنة اخلدمة له ال جرم حلل اهللا ميينه بأهون شيء 
وقالوا إن ) صلى اهللا عليه وسلم ( السالم تارة ويف حق أيوب عليه السالم أخرى عظم الغم يف قلوب أمة حممد 

قوله تعاىل نِْعمَ الْعَْبُد يف حق سليمان تشريف عظيم فإن احتجنا إىل اتفاق مملكة مثل مملكة سليمان حىت حبد هذا 
حتمل بالء مثل أيوب مل نقدر عليه فكيف السبيل إىل حتصيله فأنزل اهللا تعاىل التشريف مل نقدر عليه وإن احتجنا إىل 

واملراد أنك إن مل تكن نِْعمَ الْعَْبُد فأنا نِْعَم الَْمْولَى وإن كان منك )  ٤٠األنفال ( قوله نِْعَم الَْمْولَى َونِْعَم النَِّصُري 
  لتيسريالفضول فمين الفضل وإن كان منك التقصري فمين الرمحة وا

ةٍ  ِذكَْرى الدَّارِ َوإِنَُّهْم ِعنَدَنا َواذْكُْر ِعَباَدَنآ إِبَْراِهيَم َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب أُوِْلى االٌّ ْيِدى َواالٌّ ْبصَارِ إِنَّآ أَْخلَْصَناُهْم بِخَاِلَص
  كِفْلِ َوكُلٌّ مَِّن االٌّ ْخيَارِلَِمَن الُْمْصطَفَْيَن االٌّ ْخيَارِ َواذْكُْر إِْسَماعِيلَ وَالَْيَسَع َوذَا الْ

  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل قرأ ابن كثري َعْبَدَنا على الواحد وهي قراءة ابن عباس ويقول إن قوله عَْبَدَنا تشريف عظيم فوجب أن 
قالوا ألن غري  يكون هذا التشريف خمصوصاً بأعظم الناس املذكورين يف هذه اآلية وهو إبراهيم وقرأ الباقون ِعَباِدَنا



ويف )  ٥٩الزخرف ( إبارهيم من األنبياء قد أجري عليه هذا الوصف فجاء يف عيسى إِنْ ُهَو إِالَّ عَْبٌد أَْنَعمَْنا َعلَْيِه 
جعل إبراهيم وحده ) عبدنا ( فمن قرأ )  ٣اإلسراء ( ويف نوح إِنَُّه كَانَ َعْبًدا َشكُوًرا )  ٤٤ص ( أيوب نِْعَم الْعَْبُد 

جعل إبراهيم وإسحق ويعقوب ) عبادنا ( بيان له مث عطف ذريته على عبدنا وهي إسحق ويعقوب ومن قرأ  عطف
  عذف بيان لعبادنا

املسألة الثانية تقدير اة ية كأنه تعاىل قال فاصرب على ما يقولون واذكر عبادنا داود إىل أن قال واذكر عبادنا إبراهيم 
لقي يف النار وصرب إسحق للذبح وصب يعقوب حني فقد ولده وذهب بصره أي واذكر يا حممد صرب إبراهيم حني أ

مث قال أُْوِلى االْْيِدى َواالْْبصَارِ واعلم أن اليد آلة ألكثر األعمال والبصر آلة ألقوى اإلدراكات فحسن التعبري عن 
تان عاملة وعاملة أما القوة العمل باليد وعن اإلدراك بالبصر إذا عرفت هذا فنقول النفس الناطقة اإلنسانية هلا قو

العاملة فأشرف ما يصدر عنها طاعة اهللا وأما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها معرفة اهللا وما سوى هذين القسمني 
  من األعمال واملعارف فكالعبث والباطل فقوله أُْوِلى االْْيِدى وَاالْْبصَارِ إشارة إىل هاتني احلالتني

  لَْصناُهمْ بَِخاِلَصةٍ  ِذكَْرى الدَّارِ وفيه مسألتانمث قال تعاىل إِنَّا أَْخ
املسألة األوىل قوله بِخَاِلَصةٍ  قرىء بالتنوين واإلضافة فمن نون كان التقدير أخلصناهم أي جعلناهم خالصني لنا 
كرى بسبب خالصة ال شوب فيها وهي ذكرى الدار ومن قرأ باإلضافة فاملعىن مبا خلص من ذكرى الدار يعين أن ذ

  الدار قد تكون هللا وقد تكون لغري اهللا فاملعىن إنا أخلصناهم بسبب ما خلص من هذا الذكر
املسألة الثانية يف ذكرى الدار وجوه األوىل املراد أهنم استغرقوا يف ذكرى الدار اآلخرة وبلغوا يف هذا الذكر إىل 

الدار اآلخرة الثالث املراد أنه تعاىل أبقى هلم  حيث نسوا الدنيا الثاين املراد حصول الذكر اجلليل الرفيع هلم يف
  ) ٨٤الشعراء ( الذكر اجلميل يف الدنيا وقبل دعاءهم يف قوله وَاْجَعل لّى ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفى االْخِرِيَن 

ع خري أو خري على مث قال تعاىل َوإِنَُّهْم ِعنَدَنا لَِمَن الُْمْصطَفَْيَن االْْخيَارِ أي املختارين من أبناء جنسهم واألخياء مج
التخفيف كأموات يف مجع ميت أو ميت واحتج العلماء هبذه اآلية يف إثبات عصمة األنبياء قالوا ألنه تعاىل حكم 
عليهم بكوهنم أخياراً على اإلطالق وهذا يعم حصول اخلريية يف مجيع األفعال والصفات بدليل صحة االستثناء 

  وبدليل دفع اإلمجال
ْسَماِعيلَ وَالَْيَسَع َوذَا الِْكفْلِ وَكُلٌّ ّمَن االْْخَيارِ وهم قوم آخرون من األنبياء حتملوا الشدائد يف دين مث قال َواذْكُْر إِ

اهللا وقد ذكرنا الكالم يف شرح هذه األمساء ويف صفات هؤالء األنبياء يف سورة األنبياء ويف سورة األنعام فال فائدة 
  األنبياء يف هذه السورة يف اإلعادة وههنا آخر الكالم يف قصص

َيْدُعونَ ِفيَها بِفَاِكَهةٍ  كَِثَريةٍ  َهاذَا ِذكٌْر َوإِنَّ ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن َمأابٍ َجنَّاِت َعْدٍن مُّفَتََّحةً  لَُّهُم االٌّ ْبوَاُب ُمتَِّكِئَني ِفيَها 
  وَعُدونَ ِلَيْومِ الِْحَسابِ إِنَّ َهاذَا لَرِْزقَُنا َما لَُه ِمن نَّفَاٍدَوَشرَابٍ َوِعندَُهْم قَاصَِراُت الطَّْرفِ أَتَْراٌب هَاذَا َما ُت

اعلم أن يف قوله ذُِكَر وجهني األول أنه تعاىل إمنا شرح ذكر أحوال هؤالء األنبياء عليهم السالم ألجل أن يصرب 
عقيبه طريقاً آخر يوجب الصرب  حممد عليه السالم على حتمل سفاهة قومه فلما متم بيان هذا الطريق وأراد أن يذكر

على سفاهة اجلهال وأراد أن مييز أحد البابني عن اآلخر ال جرم قال َهاذَا ِذكُْر مث شرع يف تقرير الباب الثاين فقال 
َوإِنَّ ِللُْمتَِّقَني كما أن املصنف إذا متم كالماً قال هذا باب مث شرع يف باب آخر وإذا فرغ الكاتب من فصل من 

راد الشروع يف آخر هذا وقد كان كيت وكيت والدليل عليه أمنا ملا أمت ذكر أهل اجلنة وأراد أن يردفه كتابه وأ
الوجه الثاين يف التأويل أن املراد هذا شرف وذكر مجيل هلؤالء )  ٥٥ص ( بذكر أهل النار قال َهاذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني 

  األنبياء عليهم السالم به أبداً واألول هو الصحيح



  أما قوله َوإِنَّ ِللُْمتَِّقَني َوُحْسُن َمئَابٍ
بأن وصفوه بأنه ساحر ) صلى اهللا عليه وسلم ( فاعلم أنه تعاىل ملا حكى عن كفار قريش سفاهتهم على النيب 

 فعند هذا أمر حممداً بالصرب على تلك)  ١٦ص ( كذاب وقالوا له على سبيل االستهزاء رَبََّنا َعّجل لََّنا ِقطََّنا 
السفاهة وبني أن ذلك الصرب الزم من وجهني األول أنه تعاىل ملا بني أن األنبياء املتقدمني صربوا على املكاره 

والشدائد فيجب عليك أن تقدي هبم يف هذا املعىن الثاين أنه تعاىل بني يف هذه اآلية أن من أطاع اهللا كان له من 
وكذا وكل ذلك يوجب الصرب على تكاليف اهللا تعاىل وهذا  الثواب كذا وكذا ومن خالفه كان له من العقاب كذا

  نظم حسن وترتيب لطيف
أما فقوله تعاىل َهاذَا ِذكٌْر َوإِنَّ ِللُْمتَِّقَني املآب املرجع واحتج القائلون بقدم األرواح هبذه اآلية وبكل آية تشتمل على 

ه األرواح موجودة قبل األجساد وكانت لفظ الرجوع ووجه االستدالل أن لفظ الرجوع إمنا يصدق لو كانت هذ
يف حضرة جالل اهللا مث تعلقت باألبدان فعند انفصاهلا عن األبدان يسمى ذلك رجوعاً وجوابه أن هذا إن دل فإمنا 

  يدل على أن األرواح كانت موجودة قبل األبدان وال يدل على قدم األرواح
  َن َمئَابٍ مث قال مُّفَتََّحةً  لَُّهُم االْبْوَاُب وفيه مسائلمث قال تعاىل َجنَّاِت َعْدٍن وهو بدل من قوله لَُحْس

املسألة األوىل ذكروا يف تأويل هذا اللفظ وجوهاً األول قال الفراء معناه مفتحة هلم أبواهبا والعرب جتعل األلف 
ضافة والثاين والالم خلفاً من اإلضافة تقول العرب مررت برجل حسن الوجه فاأللف والالم يف الوجه يدل من اإل

االْبَْواُب بدل من الضمري وتقديره ) الكشاف ( قال الزجاج املعىن مفتحة هلم األبواب منها الثالث قال صاحب 
  مفتحة هي األبواب كقولك ضرب زيد اليد والرجل وهو من بدل االشتمال
اِت َعْدٍن مبتدأ و مُّفَتََّحةً  خربه وكالمها املسألة الثانية قرىء جَنَّاِت َعْدٍن مفتحة بالرفع على تقدير أن يكون قوله َجنَّ

  خرب مبتدأ حمذوف أي هو جنات عدن مفتحة هلم
املسألة الثالثة اعلم أنه تعاىل وصف من أحوال أهل اجلنة يف هذه اآلية أشياء األول أحوال مساكنهم فقوله جَنَّاتِ 

  دائمة آمنة من االنقضاء َعْدٍن يدل على أمرين أحدمها كوهنا جنات وبساتني والثاين كوهنا
ويف قوله مُّفَتََّحةً  لَُّهُم االْبَْواُب وجوه األول أن يكون املعىن أن املالئكة املوكلني باجلنان إذا رأوا صاحب اجلنة فتحوا 

 له أبواهبا وحيوه بالسالم فيدخل كذلك حمفوفاً باملالئكة على أعز حال وأمجل هيئة قال تعاىل حَتَّى إِذَا َجاءوَها
الثاين أن تلك األبواب كلما )  ٧٣الزمر ( َوفُِتَحْت أَْبواُبَها َوقَالَ لَُهمْ َخزََنُتَها َسلَاٌم َعلَْيكُْم ِطْبُتْم فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن 

أرادوا انفتاحها انفتحت هلم وكلما أرادوا انغالقها انغلقت هلم الثالث املراد من هذا الفتح وصف تلك املساكن 
  سافرة العيون فيها ومشاهدة األحوال اللذيذة الطيبةبالسعة وم

  مث قال تعاىل مُّتَِّكِئَني ِفيَها يدعون فيها وفيه مباحث
البحث األول أنه تعاىل ذكر يف هذه اآلية كوهنم متكئني يف اجلنة وذكر يف سائر اآليات كيفية ذلك االتكاء فقال يف 

  ) ٧٦الرمحن ( وقال يف آية أخرى ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ  ) ٥٦يس ( آية َعلَى االَْراِئِك ُمتَِّكئُونَ 
البحث الثاين قوله َوأَنَزلَْنا ِفيَها حال قدمت على العامل فيها وهو قوله َيْدُعونَ ِفيَها واملعىن يدعون يف اجلنات متكئني 

وألوان الشراب والتقدير بفاكهة كثرية وشراب كثري فيها مث قال بِفَاِكَهةٍ  كَِثَريةٍ  َوَشَرابٍ واملعىن بألوان الفاكهة 
  والسبب يف ذكر هذا املعىن أن ديار العرب حارة قليلة الفواكه واألشربة فرغبهم اهللا تعاىل فيه

وملا بني تعاىل أمر املسكن وأمر املأكول واملشروب ذكر عقيبه أمر املنكوح فقال َوِعندَُهْم قَاِصراُت الطَّْرِف وقد سبق 
ه يف سورة والصافات وباجلملة فاملعىن كوهنن قاصرات عن غريهم مقصورات القلب على حمبتهم وقوله أَتَْرابٌ تفسري



أي على سن واحد وحيتمل كون اجلواري أتراباً وحيتمل كوهنن أتراباً لألزواج قال القفال والسبب يف اعتبار هذه 
  إليهن على السوية وذلك يقتضي عدم الغرية الصفة أهنن ملا تشاهبن يف الصفة والسن واحللية كان امليل

 مث قال تعاىل َهاذَا َما ُتوَعُدونَ ِلَيْومِ الِْحسَابِ يعين أن اهللا تعاىل وعد املتقني بالثواب املوصوف هبذه الصفة مث إنه تعاىل
  أخرب عن دوام الثواب فقال إِنَّ َهاذَا لَرِْزقَُنا َمالَُه ِمن نَّفَاٍد

ِلِه أَْزوَاجٌ اِغَني لََشرَّ َمأابٍ جََهنََّم َيْصلَْونََها فَبِئَْس الِْمَهاُد َهاذَا فَلَْيذُوقُوُه َحمِيٌم َوغَسَّاٌق َوَءاَخُر ِمن َشكَْهاذَا َوإِنَّ ِللطَّ
باً بِكُْم أَنُتْم قَدَّْمُتُموُه لََنا فَبِئْسَ الْقََرارُ َهاذَا فَْوٌج مُّقَْتِحٌم مََّعكُْم الَ مَْرَحباً بِهِْم إِنَُّهمْ صَالُو النَّارِ قَالُواْ َبلْ أَنُتْم الَ مَْرَح

ا نَُعدُُّهْم مَِّن االٌّ ْشرَارِ أَتََّخذَْناُهمْ قَالُواْ َربََّنا َمن قَدََّم لََنا َهاذَا فَزِْدُه َعذَاباً ِضعْفاً ِفى النَّارِ َوقَالُواْ َما لََنا الَ َنَرى رِجَاالً كُنَّ
  اغَْت َعْنُهمُ اَألْبصَاُر إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ َتخَاُصُم أَْهلِ النَّارِِسْخرِّياً أَْم َز

اعلم أنه تعاىل ملا وصف ثواب املتقني وصف بعده عقاب الطاغني ليكون الوعيد مذكوراً عقيب الوعد والترهيب 
  عقيب الترغيب

)  ٥٥ص ( َهاذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََشرَّ َمئَابٍ واعلم أنه تعاىل ذكر من أحوال النار أنواعاً فاألول مرجعهم ومآهبم فقال 
فبني تعاىل أن حال الطاغني مضاد حلال املتقني واختلفوا يف )  ٤٩ص ( وهذا يف مقابلة قوله َهاذَا ِذكٌْر َوإِنَّ ِللُْمتَِّقَني 

الكبائر سواء كانوا كفاراً املراد بالطاغني فأكثر املفسرين محلوه على الكفار وقال اجلبائي إنه حممول على أصحاب 
أو مل يكونوا كذلك واحتج األولون بوجوه األول أن قوله لََشرَّ َمئَابٍ يقتضي أن يكون مآهبم شراً من مآب غريهم 

وذلك ال يليق إال بالكفار الثاين أنه تعاىل حكى عنهم أهنم قالوا أَتََّخذَْناُهْم ِسخْرِّياً وذلك ال يليق إال بالكفار ألن 
ق ال يتخذ املؤمن سخرياً الثالث أنه اسم ذم واالسم املطلق حممول على الكامل والكامل يف الطغيان هو الكافر الفاس

وهذا يدل على أن )  ٧ ٦العلق ( واحتج اجلبائي على صحة قوله بقوله تعاىل إِنَّ اإلِنَسانَ لََيطَْغى أَن رَّءاُه اْسَتْغَنى 
لكبرية وألن كل من جتاوز عن تكاليف اهللا تعاىل وتعداها فقد طغى ذا الوصف بالطغيان قد حيصل يف حق صاحب ا

عرفت هذا فنقول قال ابن عباس رضي اهللا عنهما املعىن أن الذين طغوا وكذبوا رسلي هلم شر مآب أي شر مرجع 
له َجَهنَّمُ َيْصلَوَْنَها مث قال ومصري مث قال َجهَنَُّم َيْصلَْوَنَها واملعىن أنه تعاىل ملا حكم بأن الطاغني هلم شر مآب فسره بقو

شبه اهللا ما حتتهم من النار باملهاد )  ٤١األعراف ( فَبِئَْس الِْمَهاُد وهو كقوله لَُهم ّمن َجهَنََّم ِمَهاٌد َوِمن فَْوِقهِْم غََواشٍ 
  الذي يفترشه النائم

  مث قال تعاىل َهاذَا فَلَْيذُوقُوُه َحمِيٌم َوغَسَّاٌق وفيه مسائل
لة األوىل فيه وجهان األول أنه على التقدمي والتأخري والتقدير هذا محيم وغساق فليذوقوه الثاين أن يكون املسأ

  التقدير جهنم يصلوهنا فبئس املهاد هذا فليذوقوه مث يبتدىء فيقول محيم وغساق

نار يقال غسقت العني املسألة الثانية الغساق بالتخفيف والتشديد فيه وجوه األول أنه الذي يغسق من صديد أهل ال
إذا سال دمعها وقال ابن عمر هو القيح الذي يسيل منهم جيتمع فيسقونه الثاين قيل احلميم حيرق حبره والغساق 
حيرق بربده وذكر األزهري أن الغاسق البارد وهلذا قيل لليل غاسق ألنه أبرد من النهار الثالث أن الغساق املننت 

املشرق ألنتنت أهل املغرب ولو قطرت منه قطرة يف املغرب ألنتنت أهل  حكى الزجاج لو قطرت منه قطرة يف
  املشرق الرابع قال كعب الغساق عني يف جهنم يسيل إليها سم كل ذات محة من عقرب وحية

املسألة الثالثة قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم غساق بتشديد السني حيث كان والباقون بالتخفيف قال أبو 
الختيار التخفيف ألنه إذا شدد مل خيل من أن يكون امساً أو صفة فإن كان امساً فاألمساء مل جتيء على علي الفارسي ا



  هذا الوزن إال قليالً وإن كان صفة فقد أقيم مقام املوصوف واألصل أن ال جيوز ذلك
  مث قال تعاىل َوءاَخُر ِمن َشكِْلِه أَْزواٌج وفيه مسائل

أَخََّر بضم األلف على مجع أخرى أي أصناف أخر من العذاب وهو قراءة جماهد املسألة األوىل قرأ أبو عمر َو
والباقون آخر على الواحد أي عذاب آخر أما على قراءة األوىل فقوله وأخر أي ومذوقات أخر من شكل هذا 

و مذوق آخر املذوق أي من مثله يف الشدة والفظاعة أزواج أي أجناس وأما على القراءة الثانية فالتقدير وعذاب أ
( وأزواج صفة آلخر ألنه جيوز أن يكون ضروباً أو صفة للثالثة وهم محيم وغساق وآخر من شكله قال صاحب 

  وقرىء من شكله بالكسر وهي لغة وأما الغنجفبالكسر ال غري) الكشاف 
يا أوالً مث مع الذين واعلم أنه تعاىل ملا وصف مسكن الطاغني ومأكوهلم حكى أحواهلم الذين كانوا أحباء هلم يف الدن

كانوا أعداء هلم يف الدنيا ثانياً أما األول فهو قوله َهاذَا فَْوٌج مُّقَْتِحٌم مََّعكُْم واعلم أن هذا حكاية كالم رؤساء أهل 
ْم أَنُتمْ النار يقوله بعضهم لبعض بدليل أن ما حكى بعد هذا من أقوال األتباع وهو قوله قَالُواْ َبلْ أَنُتمْ الَ َمْرحَباً بِكُ
 بِهِْم إِنَُّهْم قَدَّْمُتُموُه لََنا وقيل إن قوله َهاذَا فَْوٌج مُّقَْتِحٌم مََّعكُْم كالم اخلزنة لرؤساء الكفرة يف أتباعهم وقوله الَ مَْرَحباً

النار كما كانوا قد َصالُو النَّارِ كالم الرؤساء وقوله َهاذَا فَْوٌج مُّقَْتِحٌم مََّعكُمْ أي هذا مجع كثيف قد اقتحم معكم 
اقتحموا معكم يف اجلهل والضالل ومعىن اقتحم معكم النار أي دخل النار يف صحبتكم واالقتحام ركوب الشدة 

  والدخول فيها والقحمة الشدة
يقاً وقوله تعاىل الَ َمْرَحباً بِهِْم دعاء منهم على أتباعهم يقول الرجل ملن يدعو له مرحباً أي أتيت رحباً يف البالد ال ض

أو رحبت بالدك رحباً مث يدخل عليه كلمة ال يف دعاء السوء وقوله بِهُِم بيان للمدعو عليهم أهنم صالوا النار تعليل 
قالوا أي )  ٣٨األعراف ( الستيجاهبم الدعاء عليهم ونظري هذه اآلية قوله تعاىل كُلََّما َدَخلَتْ أُمَّةٌ  لََّعَنْت أُْخَتَها 

الَ مَْرَحباً بِكُمْ يريدون أن الدعاء الذي دعومت به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق به وعللوا ذلك بقوهلم  األتباع َبلْ أَنُتْم
  أَنُتْم قَدَّْمُتُموُه لََنا والضمري للعذاب أو لصليهم فإن قيل ما

حَرِيقِ ذاِلَك بَِما قَدََّمتْ معىن تقدميهم العذاب هلم قلنا الذي أوجب التقدمي هو عمل السوء قال تعاىل ذُوقُواْ َعذَاَب الْ
إال أن الرؤساء ملا كانوا هم السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءهم عليه )  ١٨٢ ١٨١آل عمران ( أَْيدِيكُْم 

قيل أنتم قدمتموه لنا فجعل الرؤساء هم املقدمني وجعل اجلزاء هو املقدم والضمري يف قوله قَدَّْمُتُموُه كناية عن 
دل عليه قوله َوإِنَّ ِللطَّاِغَني َشرُّ مَئَابٍ وقوله فَبِئَْس الْقَرَاُر أي بئس املستقر واملسكن جهنم مث قالت  الطغيان الذي

ء أََضلُّوَنا األتباع رَبََّنا َمن قَدََّم لََنا َهاذَا فَزِْدُه َعذَاباً ِضْعفاً أي مضاعفاً ومعناه ذا ضعف ونظريه قوله تعاىل رَبََّنا َهُؤال
وكذلك قوله تعاىل َربََّنا إِنَّا أَطَْعَنا سَاَدتََنا َوكَُبَراءَنا فَأََضلُّوَنا السَّبِيالْ َربََّنا ءاِتهِمْ )  ٣٨األعراف ( ِتهِْم َعذَاًبا ِضْعفًا فَئَا

ن فإن قيل كل مقدار يفرض من العذاب فإن كان بقدر االستحقاق مل يك)  ٦٨ ٦٧األحزاب ( ِضْعفَْينِ ِمَن الَْعذَابِ 
ومن سن سنة سيئة فعليه ( مضاعفاً وإن كان زائداً عليه كان ظاملاً وإنه ال جيوز قلنا املراد منه قوله عليه السالم 

واملعىن أنه يكون أحد القسمني عذاب الضالل والثاين عذاب اإلضالل ) وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة 
  واهللا أعلم

لذين كانوا أحباباً هلم يف الدنيا وأما شرح أحواهلم مع الذين كانوا أعداء هلم وههذنا آخر شرح أحوال الكفار مع ا
وانب جهنم يف الدنيا فهو قوله َوقَالُواْ َما لََنا الَ َنَرى رَِجاالً كُنَّا َنُعدُُّهْم ّمَن االْْشرَارِ يعين أن الكفار إذا نظروا إىل ج

ا َنُعدُُّهْم ّمَن االْْشرَارِ يعنون فقراء املسلمني الذين ال يؤبه هبم ومسوهم من فيحنئذ يقولون َما لََنا الَ َنَرى رَِجاالً كُنَّ
األشرار إما مبعىن األراذل الذين ال خري فيهم وال جدوى أو ألهنم كانوا على خالف دينهم فكانوا عندهم أشراراً مث 



  قالوا أَتََّخذَْناُهْم ِسخْرِّياً وفيه مسائل
عمرو ومحزة والكسائي ّمَن االْْشرَارِ أَتََّخذَْناُهْم بوصل ألف أَتََّخذَْناُهْم والباقون بفتحها على  املسألة األوىل قرأ أبو

االستفهام قال أبو عبيد وبالوصل يقرأ ألن االستفهام متقدم يف قوله َما لََنا الَ نََرى رَِجاالً وألن املشركني ال يشكون 
نه تعاىل قد أخرب عنهم بذلك يف قوله فَاتََّخذُْتُموُهمْ ِسْخرِّياً َحتَّى أَنَسْوكُمْ يف اختاذهم املؤمنني يف الدنيا سخرياً أل

فكيف حيسن أن يستفهموا عن شيء علموه أجاب الفراء عنه بأن قال هذا من االستفهام )  ١١٠املؤمنون ( ِذكْرِى 
ما وجه قول من أحلق اهلمزة لالستفهام الذي معناه التعجيب والتوبيخ ومثل هذا االستفهام جائز عن الشيء املعلوم أ

َزاغَْت  أنه ال بد من املصري إليه ليعادل قوله أَتََّخذَْناُهْم بأم يف قوله أَْم َزاغَْت ِفيهِْم فإن قيل فما اجلملة املعادلة لقوله أَْم
  على القراءة األوىل قلنا إهنا حمذوفة واملعىن املقصودون أم زاغت عنهم األبصار

انية قرأ نافع ِسخْرِّياً بضم السني والباقون بكسرها وقيل مها مبعىن واحد وقيل بالكسر هو اهلزء وبالضم املسألة الث
  هو التذليل والتسخري

املسألة الثالثة اختلفوا يف نظم اآلية على قولني بناء على القراءتني املذكورتني أما القراءة على سبيل اإلخبار فالتقدير 
ألجل أهنم حلقارهتم تركوا أو ألجل أهنم زاغت عنهم األبصار ووقع التعبري عن حقارهتم  ما لنا ال نراهم حاضرين

بقوهلم أَتََّخذَْناُهمْ ِسْخرِّياً وأما القراءة على سبيل االستفهام فالتقدير ألجل أنا قد اختذناهم سخرياً وما كانوا كذلك 
تعاىل ملا حكى عنهم هذه املناظرة قال إن ذلك الذي  فلم يدخلوا النار أم ألجل أنه زاغت عنهم األبصار واعلم أنه

حكينا عنهم حلق ال بد وأن يتكلموا به مث بني أن الذي حكيناه عنهم ما هو فقال َتَخاُصُم أَْهلِ النَّارِ وإمنا مسى اهللا 
  تعاىل تلك الكلمات ختاصماً ألن قول

  َمْرحَباً بِكُْم من باب اخلصومة الرؤساء الَ َمْرَحباً بِهِْم وقول األتباع َبلْ أَنُتمْ الَ
ُهَما الَْعزِيُز الَْغفَّاُر قُلْ ُهَو َنَبأٌ قُلْ إِنََّمآ أََناْ مُنِذٌر َوَما ِمْن إِلَاٍه إِالَّ اللَُّه الْوَاِحُد الْقَهَّاُر َربُّ السََّماوَاِت واألرض َوَما َبيَْن

  ْن ِعلْمٍ بِالْمََِإل االٌّ ْعلَى إِذْ َيخَْتِصُمونَ إِن يُوَحى إِلَى َّ إِالَّ أَنََّمآ أََناْ َنِذيٌر مُّبٌِنيَعِظيٌم أَنُتْم َعْنُه ُمْعرُِضونَ َما كَانَ ِلىَ  ِم
ملا دعا الناس إىل أنه ال إله إال اهللا واحد ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا حكى يف أول السورة أن حممداً 

 وإىل أن القول بالقيامة حق فأولئك الكفار أظهروا السفاهة وقالوا إنه ساحر كذاب وإىل أنه رسول مبني من عند اهللا
) صلى اهللا عليه وسلم ( واستهزؤا بقوله مث إنه تعاىل ذكر قصص األنبياء لوجهني األول ليصري ذلك حامالً حملمد 

لك رادعاً للكفار على ازصرار على على التأسي باألنبياء عليهم السالم يف الصرب على سفاهة القوم والثاين ليصري ذ
الكفر والسفاهة وداعياً إىل قبول اإلميان وملا متم اهللا تعاىل هذه البيانات عاد إىل تقرير املطالب املذكورة يف أول 

السورة وهي تقدير التوحيد والنبوة والبعث فقال قل يا حممد إمنا أنا منذر وال بد من اإلقرار بأنه ما من إله إال اهللا 
لواحد القهار فإن الترتيب الصحيح أن تذكر شبهات اخلصوم أوالً وجياب عنها مث نذكر عقيبها الدالئل الدالة على 

صحة املطلوب فكذا ههنا أجاب اهللا تعاىل عن شبهتهم ونبه على فساد كلماهتم مث ذكر عقيبه ما يدل على صحة 
نبغي وغسل اللوح من النقوش الفاسدة مقدم على كتب هذه املطالب ألن إزالة ما ال ينبغي مقدمة على إثبات ما ي

النقوش الصحيحة فيه ومن نظر يف هذا الترتيب اعترف بأن الكالم من أول السورة إىل آخرها قد جاء على أحسن 
  وجوه الترتيب والنظم

وأحوال ثواب من أقرهبا وكما  أما قوله قُلْ إِنََّما أََناْ مُنِذٌر يعين أبلغ أحوال عقاب من أنكر التوحيد والنبوة واملعاد
فكذلك بدأ ههنا )  ٥ص ( بدأ يف أول السورة بأدلة التوحيد حيث حكى عنهم أهنم قالوا أََجَعلَ االِْلَهةَ  إِلَهاً واِحداً 

ل على كونه منزهاً بتقرير التوحيد فقال َوَما ِمْن إِلَاٍه إِالَّ اللَُّه الْواِحُد الْقَهَّاُر ويف هذه الكلمة إشارة إىل الدليل الدا

ا



عن الشريك والنظري وبيانه أن الذي جيعل شريكاً له يف اإلهلية إما أن يكون موجوداً قادراً على اإلطالق على 
التصرف يف العامل أو ال يكون كذلك بل يكون مجاداً عاجزاً واألول باطل ألنه لو كان شريكه قادراً على اإلطالق مل 

ير أن يريد هو شيئاً ويريد شريكه ضد ذلك الشيء مل يكن حصول أحد األمرين أوىل يكن هو قادراً قاهراً ألن بتقد
من اآلخر فيفضي إىل اندفاع كل واحد منهما باآلخر وحينئذ ال يكون قادراً قاهراً بل كان عاجزاً ضعيفاً والعاجز ال 

راً يدل على كونه واحداً وأما الثاين وهو أن يقال يصلح لإلهلية فقوله ال اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّارُ إشارة إىل أن كونه قها
  إن الذي جعل

شريكاً له ال يقدر على شيء ألبتة مثل هذه األوثان فهذا أيضاً فاسد ألن صريح العقل حيكم بأن عبادة اإلله القادر 
اٍه إِالَّ اللَُّه الْواِحُد الْقَهَّارُ القاهر أوىل من عبادة اجلماد الذي ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئاً فقوله َوَما ِمْن إِلَ

يدل على هذه الدالئل واعلم أن كونه سبحانه قهاراً مشعر بالترهيب والتخويف فلما ذكر ذلك أردفه مبا يدل على 
ربية واإلحسان الرجاء والترغيب فقال َرّب السََّماَواِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما الْعَزِيُز الَْغفَّاُر فكونه رباً مشعر بالت

والكرم واجلود وكونه غفاراً مشعر بالترغيب وهذا املوجود هو الذي جتب عبادته ألنه هو الذي خيشى عقابه 
ويرجى فضله وثوابه ونذكر طريقة أخرى يف تفسري هذه اآليات فنقول إنه تعاىل ذكر من صفاته يف هذا املوضع 

ونه واحداً فهو الذي وقع اخلالف فيه بني أهل احلق وبني مخسة الواحد والقهار والرب والعزيز والغفار أما ك
املشركني واستدل تعاىل على كونه واحداً بكونه قهاراً وقد بينا وجه هذه الداللة إال أن كونه قهاراً وإن دل على 

كرم إثبات الوحدانية إال أنه يوجب اخلوف الشديد فأردفه تعاىل بذكر صفات ثالثة دالة على الرمحة والفضل وال
أوهلا كونه رباً للسموات واألرض وما بينهما وهذا إمنا تتم معرفته بالنظر يف آثار حكمة اهللا تعاىل يف خلق السموات 

واألرض والعناصر األربعة واملواليد الثالثة وذلك حبر ال ساحل له فإذا تأملت يف آثار حكمته ورمحته يف خلق هذه 
يد الرجاء العظيم وثانيها كونه عزيزاً والفائدة يف ذكره أن لقائل أن األشياء عرفت حينئذ تربيته للكل وذلك يف

يقول هب أنه رب ومريب وكرمي إال أنه غري قادر على كل املقدورات فأجاب عنه بأنه عزيز أي قادر على كل 
أنه رب املمكنات فهو يغلب الكل وال يغلبه شيء وثالثها كونه غفاراً والفائدة يف ذكره أن لقائل أن يقول هب 

وحمسن ولكنه يكون كذلك يف حق املطيعني املخلصني يف العبادة فأجاب عنه بأن من بقي على الكفر سبعني سنة مث 
تاب فإين أزيل امسه عن ديوان املذنبني وأستر عليه بفضلي ورمحيت مجيع ذنوبه وأوصله إىل درجات األبرار واعلم أنه 

ِظيمٌ أَنُتْم َعْنُه ُمْعرُِضونَ وهذا النبأ العظيم حيتمل وجوهاً فيمكن أن يكون املراد أن تعاىل ملا بني ذلك قال قُلْ ُهَو َنَبأٌ َع
القول بأن اإلله واحد نبأ عظيم وميكن أن يقال املراد أن القول بالنبوة نبأ عظيم وميكن أن يقال املراد أن القول 

ثالثة كانت مذكورة يف أول السورة وألجلها بإثبات احلشر والنشر والقيامة نبأ عظيم وذلك ألن هذه املطالب ال
أجنز الكالم إىل كل ما سبق ذكره وميكن أيضاً أن يكون املراد كون القرآن معجزاً ألن هذا أيضاً قد تقدم ذكره يف 

ما قال قُلْ ُهَو َنَبأٌ َعظِيٌم وهؤالء األقوام أعرضوا عنه على )  ٢٩ص ( قوله ِكَتاٌب أَنزَلَْناُه إِلَْيَك ُمَباَركٌ لَّيدَّبَّرُواْ ءايَاِتِه 
أَنُتْم َعْنُه ُمْعرُِضونَ واعلم أن قوله أَنُتْم َعْنُه ُمْعرِضُونَ ترغيب يف النظر واالستدالل ومنع من التقليد ألن هذه 

املطالب مطالب شريفة عالية فإن بتقدير أن يكون اإلنسان فيها على احلق يفوز بأعظم أبواب السعادة وبتقدير أن 
ن اإلنسان فيها على الباطل وقع يف أعظم أبوبا الشقاوة فكانت هذه املباحث أنباء عظيمة ومطالب عالية هبية يكو

  وصريح العقل يوجب على اإلنسان أن يأيت فيها باالحتياط التام وأن ال يكتفي باملساهلة واملساحمة
إِذْ َيخَْتِصُمونَ فاعلم أنه تعاىل رغب املكلفني يف االحتياط يف هذه أما قوله تعاىل َما كَانَ ِلىَ  ِمْن ِعلْمٍ بِالْمََِإل االْْعلَى 



املسائل األربعة وبالغ يف ذلك الترغيب من وجوه األول أن كل واحد منها نبأ عظيم والنبأ العظيم جيب االحتياط 
  فيه الثاين أن املأل األعلى اختصموا وأحسن ما قيل فيه أنه تعاىل ملا قال

ُس لََك قَالَ ى االْرضِ َخِليفَةً  قَالُواْ أََتجَْعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها وََيْسِفُك الدَِّماء وََنْحُن ُنسَّبُح بَِحْمِدَك َونُقَّدإِّني َجاِعلٌ ِف
واملعىن أهنم قالوا أي فائدة يف خلق البشر مع أهنم يشتغلون بقضاء الشهوة وهو املراد من قوله َمن )  ٣٠البقرة ( 

ِفيَها وبإمضاء الغضب وهو املراد من قوله َوَيْسِفكُ الدَِّماء وََنْحُن ُنسَّبُح بَِحْمِدَك فقال اهللا سبحانه وتعاىل إِّني ُيفِْسُد 
أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ وتقرير هذا اجلواب واهللا أعلم أن يقال أن املخلوقات حبسب القسمة العقلية على أقسام أربعة 

لعقل واحلكمة ومل حتصل هلم النفس والشهوة وهم املالئكة فقط ثانيها الذين حصل هلم أحدها الذين حصل هلم ا
النفس والشهوة ومل حيصل هلم العلم واحلكمة وهي البهائم وثالثها األشياء اخلالية عن القسمني وهي اجلمادات وبقي 

يق اإلنسان ليس هو اجلهل يف التقسيم قسم رابع وهو الذي حصل فيه األمران وهو اإلنسان واملقصود من ختل
والتقليد والتكرب والتمرد فإن كل ذلك صفات البهائم والسباع بل املقصود من ختليقه ظهور العلم واحلكمة 
والطاعة فقوله إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ يعين أن هذا النوع من املخلوقات وإن حصلت فيه الشهوة الداعية إىل 

على سفك الدماء لكن حصل فيه العقل الذي يدعوه إىل املعرفة واحملبة والطاعة واخلدمة  الفساد والغضب احلامل له
وإذا ثبت أنه تعاىل إمنا أجاب املالئكة هبذا اجلواب وجب على اإلنسان أن يسعى يف حتصيل هذه الصفات وأن جيتهد 

كذلك فكل من وقف على كيفية هذه  يف اكتساهبا وأن حيترز عن طريقة اجلهل والتقليد واإلصرار والتكرب وإذا كان
الواقعة صار وقوفه عليها داعياً له إىل اجلد واالجتهاد يف اكتساب املعارف احلقة واألخالق الفاضلة زاجراً له عن 

أضدادها ومقابالهتا فلهذا السبب ذكر اهللا تعاىل هذا الكالم يف هذا املقام فإن قيل املالئكة ال جيوز أن يقال إهنم 
فإن املخاصمة مع اهللا كفر قلنا ال )  ٣٠البقرة ( سبب قوهلم أََتجَْعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيسِْفُك الدَِّماء اختصموا ب

شك أنه جرى هناك سؤال وجواب وذلك يشابه املخاصمة واملناظرة واملشاهبة علة جلواز اجملاز فلهذا السبب حسن 
مل يذكر هذا الكالم على سبيل الرمز ) صلى اهللا عليه وسلم ( اىل حممداً إطالق لفظ املخاصمة عليه وملا أمر اهللا تع

 هذه أمره أن يقول إِن يُوَحى إِلَى َّ أَنََّما أََناْ َنِذيٌر مُّبِنيٌ يعين أنا ما عرفت هذه املخاصمة إال بالوحي وإمنا أوحى اهللا إيلّ
  يف الطاعة واالحتراز عن اجلهل والتقليد القصة ألنذركم هبا ولتصري هذه القصة حاملة لكم على اإلخالص

واْ لَهُ َساجِِديَن فََسَجدَ إِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَةِ  إِنِّى خَاِلٌق َبشَراً مِّن ِطنيٍ فَإِذَا َسوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فَقَُع
َر َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن قَالَ ياإِْبِليُس َما َمنََعَك أَن َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَدى َّ الَْملَاِئكَةُ  كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ إِالَّ إِْبِليَس اسَْتكَْب

يٌم َوإِنَّ اخُْرْج ِمْنَها فَإِنََّك َرجِأَسَْتكْبَْرَت أَْم كُنَت ِمَن الْعَاِلَني قَالَ أََناْ خَْيٌر مِّْنُه َخلَقَْتنِى ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ قَالَ فَ
إِلَى َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ قَالَ  َعلَْيَك لَْعَنِتى إِلَى َيْومِ الدِّينِ قَالَ َربِّ فَأَنظِْرنِى إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ قَالَ فَإِنََّك ِمَن الُْمنظَرِيَن

ِصَني قَالَ فَالَْحقُّ َوالَْحقَّ أَقُولُ الّْمالّنَّ َجَهنََّم مِنَك َوِممَّن َتبَِعَك ِمنُْهْم فَبِِعزَِّتَك ألغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني إِالَّ ِعَباَدَك مِْنُهُم الُْمخْلَ
  أَْجَمعَِني

اعلم أن املقصود من ذكر هذه القصة املنع من احلسد والكرب وذلك ألن إبليس إمنا وقع فيما وقع فيه بسبب احلسد 
م بسبب احلسد والكرب فاهللا تعاىل ذكر هذه القصة ههنا ليصري مساعها والكرب والكفار إمنا نازعوا حممداً عليه السال

زاجراً هلم عن هاتني اخلصلتني املذمومتني واحلاصل أنه تعاىل رغب املكلفني يف النظر واالستدالل ومنعهم عن 
أن قصة سؤال املالئكة اإلصرار والتقليد وذكر يف تقريره أموراً أربعة أوهلا أنه نبأ عظيم فيجب االحتياط فيه والثاين 

عن احلكمة يف ختليق البشر يدل على أن احلكمة األصلية يف ختليق آدم هو املعرفة والطاعة ال اجلهل والتكرب الثالث 



أن إبليس إمنا خاصم آدم عليه السالم ألجل احلسد والكرب فيجب على العاقل أن حيترز عنهما فهذا هو وجه النظم 
القصة قد تقدم شرحها يف سور كثرية فال فائدة يف اإلعادة إال ما ال بد منه وفيها  يف هذه اآلياع واعلم أن هذه

  مسائل
  املسألة األوىل يف قوله إِّنى خَاِلٌق َبشَراً ّمن ِطنيٍ سؤاالت

األول أن هذا النظم إمنا يصح لو أمكن خلق البشر ال من الطني كما إذا قيل أنا متخذ سواراً من ذهب فهذا إمنا 
  لو أمكن اختاذه من الفضةيستقيم 

الثاين ذكر ههنا أنه خلق البشر من طني ويف سائر اآليات ذكر أنه خلقه من سائر األشياء كقوله تعاىل يف آدم إنه 
 ٣٧األنبياء ( وكقوله ُخِلَق اإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ )  ٢٦احلجر ( خلقه من تراب وكقوله ِمن صَلَْصالٍ ّمْن َحَمإٍ مَّْسُنوٍن 

(  
لث أن هذه اآلية تدل على أنه تعاىل ملا أخرب املالئكة بأنه خلق بشراً من طني مل يقولوا شيئاً ويف اآلية األخرى الثا

بني أهنم أوردوا السؤال واجلواب فبينهما تناقض )  ٣٠البقرة ( وهي اليت قال إِّني َجاِعلٌ ِفى االْرضِ َخِليفَةً  
وصف هلم أوالً أن البشر شخص جامع للقوة البهيمية والسبعية واجلواب عن األول أن التقدير كأنه سبحانه 

والشيطانية وامللكية فلما قال إِّنى خَاِلٌق َبشَراً ّمن ِطنيٍ فكأنه قال ذلك الشخص املستجمع لتلك الصفات إمنا أخلقه 
املسنون وأقرب منه من الطني واجلواب عن الثاين أن املادة البعيدة هو التراب وأقرب منه الطني وأقرب منه احلمأ 

الصلصال فثبت أنه ال منافاة بني الكل واجلواب عن الثالث أنه يف اآلية املذكورة يف سورة البقرة بني هلم أنه خيلق يف 
  األرض خليفة وباآلية املذكورة ههنا بني أن ذلك اخلليفة بشر خملوق من الطني

ِمن رُّوِحى وهذا يدل على أن ختليق البشر ال يتم إال بأمرين التسوية أوالً  املسألة الثانية قال فَإِذَا سَوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه
  مث نفخ الروح ثانياً وهذا حق ألن اإلنسان مركب من جسد ونفس

أما اجلسد فإنه إمنا يتولد من املين واملين إمنا يتولد من دم الطمث وهو إمنا يتولد من األخالط األربعة وهي إمنا تتولد 
األربعة وال بد يف حصول هذه التسوية من رعاية مقدار خمصوص لكل واحد منها ومن رعاية كيفية من األركان 

امتزاجاهتا وتركيباهتا ومن رعاية املدة اليت يف مثلها حصل ذلك املزاج الذي ألجله حيصل االستعداد لقبول النفس 
  الناطقة

ِحى وملا أضاف الروح إىل نفسه دل على أنه جوهر شريف وأما النفس فإليها اإلشارة بقوله َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّو
تدل على التبعيض وهذا يوهم أن الروح جزء من أجزاء اهللا ) من ( علوي قدسي وذهبت احللولية إىل أن كلمة 

  تعاىل وهذا غاية الفساد ألن كل ما له جزء وكل فهو مركب وممكن الوجود لذاته وحمدث
ألقرب أن جوهر النفس عبارة عن أجسام شفافة نورانية علوية العنصر قدسية وأما كيفية نفخ الروح فاعلم أن ا

اجلوهر وهي تسري يف البدن سريان الضوء يف اهلواء وسريان النار يف الفحم فهذا القدر معلوم أما كيفية ذلك 
  النفخ فمما ال يعلمه إال اهللا تعاىل

َن تدل على أنه كما مت نفخ الروح يف اجلسد توجه أمر اهللا عليهم املسألة الثالثة الفاء يف قوله فَقَُعواْ لَُه سَاجِِدي
بالسجود وأما أن املأمور بذلك السجود مالئكة األرض أو دخل فيه مالئكة السموات مثل جربيل وميكائيل 

ث عميقة وقال بعض ففيه مباح)  ٣٨النبأ ( والروح األعظم املذكور يف قوله َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْملَاِئكَةُ  َصفّاً 
الصوفية املالئكة الذين أمروا بالسجود آلدم هم القوى النباتية واحليوانية احلسية واحلركية فإهنا يف بدن اإلنسان 

خوادم النفس الناطقة وإبليس الذي مل يسجد هو القوة الومهية اليت هي املنازعة جلوهر العقل والكالم فيه طويل وأما 



سجود املالئكة آلدم وأن ذلك هل يدل على كونه أفضل من املالئكة أم ال وأن إبليس هل بقية املسائل وهي كيفية 
  كان من املالئكة أم ال وأنه هل كان كافراً أصلياً أم ال فكل ذلك تقدم يف سورة البقرة وغريها

ُجَد ِلَما َخلَقْتُ بَِيَدى َّ يف املسألة الرابعة احتج من أثبت األعضاء واجلوارح هللا تعاىل بقوله تعاىل َما َمَنَعَك أَن َتْس
إثبات يدين هللا تعاىل بأن قالوا ظاهر اآلية يدل عليه فوجب املصري إليه واآليات الكثرية واردة على وفق هذه اآلية 

  فوجب القطع به
نا نكتاً واعلم أن الدالئل الدالة على نفي كونه تعاىل جسماً مركباً من األجزاء واألعضاء قد سبقت إال أنا نذكر هه

جارياً جمرى اإللزامات الظاهرة فاألول أن من قال إنه مركب من األعضاء واألجزاء فإما أن يثبت األعضاء اليت 
ورد ذكرها يف القرآن وال يزيد عليها وإما أن يزيد عليها فإن كان األول لزمه إثبات صورة ال ميكن أن يزاد عليها 

القصص ( وجد منه إال جمرد رقعة الوجه لقوله كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه يف القبح ألنه يلزمه إثبات وجه حبيث ال ي
وأن يثبت جنباً واحداً لقوله )  ١٤القمر ( ويلزمه أن يثبت يف تلك الرقعة عيوناً كثرية لقوله َتْجرِى بِأَْعيُنَِنا )  ٨٨

وأن يثبت على ذلك اجلنب أيدي كثرية لقوله )  ٥٦الزمر (  تعاىل َنفْسٌ ياَحسَْرَتى َعلَى َما فَرَّطَُت ِفى جَنبِ اللَِّه
( وبتقدير أن يكون له يدان فإنه جيب أن يكون كالمها على جانب واحد لقوله )  ٧١يس ( تعاىل ِممَّا َعِملَْت أَْيدِيَنا 

تعاىل َيْوَم ُيكَْشُف َعن وأن يثبت له ساقاً واحداً لقوله ) احلجر األسود ميني اهللا يف األرض ) ( صلى اهللا عليه وسلم 
  فيكون احلاصل من هذه الصورة جمرد رقعة الوجه)  ٤٢القلم ( َساقٍ 

ويكون عليها عيون كثرية وجنب واحد ويكون عليه أيد كثرية وساق واحد ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور 
  وصوف هبذه الصورةولو كان هذا عبداً مل يرغب أحد يف شرائه فكيف يقول العاقل إن رب العاملني م

وأما القسم الثاين وهو أن ال يقتصر على األعضاء املذكورة يف القرآن بل يزيد وينقص على وفق التأويالت فحينئذ 
  يبطل مذهبه يف احلمل على جمرد الظواهر وال بد له من قبول دالئل العقل

ثبتوا له عضو الرجل فهو رجل وأن أثبتوا له عضو احلجة الثانية يف إبطال قوهلم إهنم إذا أثبتوا األعضاء هللا تعاىل فإن أ
  النساء فهو أنثى وإن نفومها فهو خصي أو عنني وتعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً

احلجة الثالثة أنه يف ذاته سبحانه وتعاىل إما أن يكون جسماً صلباً ال ينغمز ألبتة فيكون حجراً صلباً وإما أن يكون 
  فيكون ليناً قابالً للتفرق والتمزق وتعاىل اهللا عن ذلك قابالً لالنغماز

احلجة الرابعة أنه إن كان حبيث ال ميكنه أن يتحرك عن مكانه كان كالزمن املعقد العاجز وإن كان حبيث ميكنه أن 
  ) ٧٦األنعام ( يتحرك عن مكانه كان حمالً للتغريات فدخل حتت قوله ال أُِحبُّ االِْفِلَني 

ة إن كان ال يأكل وال يشرب وال ينام وال يتحرك كان كامليت وإن كان يفعل هذه األشياء كان احلجة اخلامس
  إنساناً كثري التهمة حمتاجاً إىل األكل والشرب والوقاع وذلك باطل

احلجة السادسة أهنم يقولون إنه ينزل كل ليلة من العرش إىل السماء الدنيا فنقول هلم حني نزوله هل يبقى مدبراً 
رش ويبقى مدبراً للسماء الدنيا حني كان على العرش وحينئذ ال يبقى يف النزول فائدة وإن مل يبق مدبراً للعرش للع

  فعند نزوله يصري معزوالً عن إهلية العرش والسموات
احلجة السابعة أهنم يقولون إنه تعاىل أعظم من العرش وإن العرش ال نسبة لعظمته إىل عظمة الكرسي وعلى هذا 

يب حىت ينتهي إىل السماء الدنيا فإذا كان كذلك كانت السماء الدنيا بالنسبة إىل عظمة اهللا كالذرة بالنسبة إىل الترت
البحر فإذا نزل فإما أن يقال إن اإلله يصري صغرياً حبيث تسعه السماء الدنيا وإما أن يقال إن السماء الدنيا تصري 

  أعظم من العرش وكل ذلك باطل



ت أن العامل كرة فإن كان فوق بالنسبة إىل قوم كانت حتت بالنسبة إىل قوم آخرين وذلك باطل وإن احلجة الثامنة ثب
كان فوق بالنسبة إىل الكل فحينئذ يكون جسماً حميطاً هبذا العامل من كل اجلوانب فيكون إله العامل على هذا القول 

  فلكاً من األفالك
وات كرات فكل ساعة تفرض الساعات فإهنا تكون ثلث الليل احلجة التاسعة ملا كانت األرض كرة وكانت السم

يف حق أقوام معينني من سكان كرة العوارض فلو نزل من العرش يف ثلث الليل وجب أن يبقى أبداً نازالً عن العرش 
  وأن ال يرجع إىل العرش ألبتة

هلا كونه مؤلفاً من األجزاء واألبعاض احلجة العاشرة أنا إمنا زيفنا إهلية الشمس والقمر لثالثة أنواع من العيوب أو
  وثانيها كونه حمدوداً متناهياً وثالثها كونه موصوفاً باحلركة والسكون والطلوع

والغروب فإذا كان إله املشبهة مؤلفاً من األعضاء واألجزاء كان مركباً فإذا كان العرش كان حمدوداً متناهياً وإن 
اً باحلركة والسكون فهذه الصفات الثالثة إن كانت منافية لألهلية كان ينزل من العرش ويرجع إليه كان موصوف

وجب تنزيه اإلله عنها بأسرها وذلك يبطل قول املشبهة وإن مل تكن منافية لألهلية فحينئذ ال يقدر أحد على الطعن 
  يف إهلية الشمس والقمر

ولفظ األحد مبالغة يف الوحدة وذلك ينايف كونه )  ١اإلخالص ( احلجة احلادية عشرة قوله تعاىل قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد 
  مركباً من األجزاء واألبعاض

ولو كان مركباً من األجزاء واألبعاض لكان )  ٣٨حممد ( احلجة الثانية عشرة قوله تعاىل وَاللَُّه الْغَنِى ُّ َوأَنُتُم الْفُقََراء 
ذه الوجوه أن القول بإثبات األعضاء واألجزاء هللا حمال حمتاجاً إليها وذلك مينع من كونه غنياً على اإلطالق فثبت هب

وملا ثبت بالدالئل اليقينية وجوب تنزيه اهللا تعاىل عن هذه األعضاء فنقول ذكر العلماء يف لفظ اليد وجوهاً األول أن 
اْ الَِّذى بَِيِدِه ُعقَْدةُ  اليد عبارة عن القدرة تقول العرب ما يل هبذا األمر من يد أي من قوة وطاقة قال تعاىل أَْو َيْعفَُو

الثاين اليد عبارة عن النعمة يقال أيادي فالن يف حق فالن ظاهرة واملراد النعم واملراد )  ٢٣٧البقرة ( الّنكَاحِ 
باليدين النعم الظاهرة والباطنة أو نعم الدين والدنيا الثالث أن لفظ اليد قد يزاد للتأكيد كقول القائل ملن جىن 

  ) ٥٧األعراف ( ما كسبت يداك وكقوله تعاىل ُبشًْراَ َبْيَن َيَدىْ  َرْحَمِتِه  باللسان هذا
ولقائل أن يقول محل اليد على القدرة ههنا غري جائز ويدل عليه وجوه األول أن ظاهر اآلية يقتضي إثبات اليدين 

تقتضي أن كون آدم خملوقاً باليدين  فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لزم إثبات قدرتني هللا وهو باطل والثاين أن اآلية
يوجب فضيلته وكونه مسجوداً للمالئكة فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لكان آدم خملوقاً بالقدرة لكن مجيع 

األشياء خملوقة بقدرة اهللا تعاىل فكما أن آدم عليه السالم خملوق بيد اهللا تعاىل فكذلك إبليس خملوق بيد اهللا تعاىل 
تكون عبارة عن القدرة مل تكن هذه العلة علة لكون آدم مسجوداً إلبليس أوىل من أن يكون إبليس  وعلى تقدير أن

كلتا ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( مسجوداً آلدم وحينئٍذ خيتل نظم اآلية ويبطل الثالث أنه جاء يف احلديث أنه 
  ومعلوم أن هذا الوصف ال يليق بالقدرة) يديه ميىن 

لثاين وهو محل اليدين على النعمتني فهو أيضاً باطل لوجوه األول أن نعم اهللا تعاىل كثرية كما قال َوإِن وأما التأويل ا
وظاهر اآلية يدل على أن اليد ال تزيد على اإلثنتني الثاين لو كانت )  ٣٤إبراهيم ( َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها 

خملوقة هللا فحينئٍذ ال يكون آدم خملوقاً هللا تعاىل بل يكون خملوقاً لبعض املخلوقات اليد عبارة عن النعمة فنقول النعمة 
وذلك بأن يكون سبباً ملزيد النقصان أوىل من أن يكون سبباً ملزيد الكمال الثالث لو كانت اليد عبارة عن النعمة 

معناه ) بيدك اخلري ( الذي بنعمته امللك ولكان قوله معناه تبارك )  ١امللك ( لكان قوله َتَباَرَك الَِّذى بَِيِدِه الُْملُْك 



  معناه نعمتان مبسوطتان ومعلوم أن كل ذلك فاسد)  ٦٤املائدة ( بنعمتك اخلري ولكان قوله َيَداُه َمْبسُوطََتاِن 
  وأما التأويل الثالث وهو قوله إن لفظ اليد قد يذكر زيادة ألجل التأكيد فنقول لفظ اليد قد يستعمل يف

ن يكون هذا العضو حاصالً له ويف حق من ال يكون هذا العضو حاصالً يف حقه أما األول فكقوهلم يف حق من حق م
جىن بلسانه هذا ما كسبت يداك والسبب يف هذا أن حمل القدرة هو اليد فطلق اسم اليد على القدرة وعلى هذا 

( جه وأما الثاين فكقوله َبْيَن َيَدىْ  َعذَابٍ َشِديٍد التقدير فيصري املراد من لفظ اليد القدرة وقد تقدم إبطال هذا الو
إال أنا نقول هذا اجملاز هبذا اللفظ مذكور واجملاز ال يقاس عليه وال يكون ) بني يدي الساعة ( وقوله )  ٤٦سبأ 

 ُتقَّدمُواْ َبيَْن مطرداً فال جرم ال جيوز أن يقال إن هذا املعىن إمنا حصل بيد العذاب وبيد الساعة وحنن نسلم أن قوله الَ
قد جيوز أن يراد به التأكيد والصلة أما املذكور يف هذه اآلية ليس هذا اللفظ بل )  ١احلجرات ( َيَدىِ  اللَُّه َوَرسُولُُه 

قوله تعاىل َخلَقُْت بَِيَدى َّ وإن كان القياس يف اجملازات باطالً فقد سقط كالمكم بالكلية فهذا منتهى البحث يف هذا 
  بالبا

والذي تلخص عندي يف هذا الباب أن السلطان العظيم ال يقدر على عمل شيء بيده إال إذا كانت غاية عنايته 
مصروفة إىل ذلك العمل فإذا كان العناية الشديدة من لوازم العمل باليد أمكن جعله جمازاً عنه عند قيام الدالئل 

  القاهرة فهذا ما خلصناه يف هذا الباب واهللا أعلم
وله تعاىل أَسَْتكْبَْرَت أَْم كُنَت ِمَن الْعَاِلَني فاملعىن استكربت اآلن أم كنت أبداً من املتكربين العالني فأجاب إبليس أما ق

بقوله أََنا خَْيٌر ّمْن َخلَقَْتنِي ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ فاملعىن أين لو كنت مساوياً له يف الشرف لكان يقبح أمري 
يف وأنا خري منه مث بني كونه خرياً منه بأن أصله من النار والنار أشرف من الطني فصح أن أصله بسجودي له فك

  خري من أصل آدم ومن كان أصله خرياً من أصله فهو خري منه فهذه مقدمات ثالثة
لَقَْتُه ِمن ِطنيٍ وقوله تعاىل املقدمة األوىل أن إبليس خملوق من النار يدل عليه قوله تعاىل حكاية عنه َخلَقَْتنِي ِمن نَّارٍ َوَخ

  ) ٢٧احلجر ( َوالَْجآنَّ َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ السَُّمومِ 
املقدمة الثانية أن النار أفضل من الطني ويدل عليه وجوه األول أن األجرام الفلكية أشرف من األجرام العنصرية 

ب كون النار أفضل من األرض الثاين أن النار خليفة والنار أقرب العناصر من الفلك واألرض أبعدها عنه فوج
الشمس والقمر يف إضاءة هذا العامل عند غيبتهما والشمس والقمر أشرف من األرض فخليفتهما يف اإلضاءة أفضل 

من األرض الثالث أن الكيفية الفاعلة األصلية إما احلرارة أو الربودة واحلرارة أفضل من الربودة ألن احلرارة تناسب 
احلياة والربودة تناسب املوت الرابع األرض كثيفة والنار لطيفة واللطافة أشرف من الكثافة اخلامس النار مشرقة 

واألرض مظلمة والنور خري من الظلمة السادس النار خفيفة تشبه الروح واألرض ثقيلة تشبه اجلسد والروح أفضل 
وا على أن العنصرين الثقيلني أعون على تركيب من اجلسد فالنار أفضل من األرض ولذلك فإن األطباء أطبق

األجساد وأن العنصرين اخلفيفني أعون على تولد األرواح السابع النار صاعدة واألرض هابطة والصاعد أفضل من 
اهلابط الثامن أن أول بروج الفلك هو احلمل ألنه هو الذي يبدأ من نقطة االستواء الشمايل مث إن احلمل على طبيعة 

أشرف أعضاء احليوان والقلب والروح ومها على طبيعة النار وأخس أعضاء احليوان هو العظم وهو بارد النار و
يابس أرضي التاسع أن األجسام األرضية كلما كانت أشد نورانية ومشاهبة بالنار كانت أشرف وكلما كانت أكثر 

  النار الذهب والياقوتغربة وكثافة وكدورة ومشاهبة باألرض كانت أخس مثاله األجسام الشبيهة ب



واألحجار الصافية النورانية ومثاله أيضاً من الثياب اإلبريسم وما يتخذ منه وأما أن كل ما كان أكثر أرضية وغربة 
فهو أخس فاألمر ظاهر العاشر أن القوة الباصرة قوة يف غاية الشرف واجلاللة وال يتم عملها إال بالشعاع وهو 

أن أشرف أجسام العامل اجلسماين هو الشمس وال شك أنه شبيه بالنار يف صورته جسم شبيه بالنار احلادي عشر 
وطبيعته وأثره الثاين عشر أن النضج واهلضم واحلياة ال تتم إال باحلرارة ولوال قوة احلرارة ملا مت املزاج وتولدت 

قوة االنفعال هو األرض والفعل املركبات الثالث عشر أن أقوى العناصر األربعة يف قوة الفعل هو النار وأكملها يف 
فضل من االنفعال فالنار أفضل من األرض أما القائلون بتفضيل األرض على النار فذكروا أيضاً وجوهاً األول أن 

األرض أمني مصلح فإذا أودعتها حبة ردهتا إليك شجرة مثمرة والنار خائنة تفسد كل ما أسلمته إليها الثاين أن 
نار فليستمع ما يقوله احلس اللمسي الثالث أن األرض مستولية على النار فإهنا تطفىء احلس البصري أثىن على ال

  النار وأما النار فإهنا ال تؤثر يف األرض اخلالصة
وأما املقدمة الثالثة فهي أن من كان أصله خرياً من أصله فهو خري منه فاعلم أن هذه املقدمة كاذبة جداً وذلك ألن 

البساتني النزهة واألشجار املثمرة وهو الطني ومعلوم بالضرورة أن األشجار املثمرة خري من أصل الرماد النار وأصل 
الرماد وأيضاً فهب أن اعتبار هذه اجلهة يوجب الفضيلة إال أن هذا ميكن أن يصري معارضاً جبهة أخرى توجب 

ال يكون نسبياً قد يكون  الرجحان مثل إنسان نسيب عار عن كل الفضائل فإن نسبه يوجب رجحانه إال أن الذي
كثري العلم والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات ال حد هلا فاملقدمة الكاذبة يف القياس الذي ذكره 
إبليس هو هذه املقدمة فإن قال قائل هب أن إبليس أخظأ يف هذا القياس لكن كيف لزمه الكفر من تلك املخالفة 

ن قوله اْسُجُدواْ أمر واألمر ال يقتضي الوجوب بل الندب وخمالفة الندب ال وبيان هذا السؤال من وجوه األول أ
توجب العصيان فضالً عن الكفر وأيضاً فالذين يقولون إن األمر للوجوب فهم ال ينكرون كونه حمتمالً للندب 

أنه للوجوب إال أن احتماالً ظاهراً ومع قيام هذا األحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضالً عن الكفر الثاين هب 
إبليس ما كان من املالئكة فأمر املالئكة بسجود آدم ال يدخل فيه إبليس الثالث خب أنه يتناوله إال أن ختصيص 

العام بالقياس جائز فخصص نفسه عن عموم ذلك األمر بالقياس الرابع هب أنه مل يسجد مع علمه بأنه كان مأموراً 
ال يوجب الكفر فكيف لزمه الكفر اجلواب هب أن صيفة األمر ال تدل على به إال أن هذا القدر يوجب العصيان و

الوجوب ولكن جيوز أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب وههنا حصلت تلك القرائن وهي قوله تعاىل 
كر ذلك القياس ليتوسل به إىل أَسَْتكْبَْرَت أَْم كُنَت ِمَن الْعَاِلَني فلما أتى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إمنا ذ

القدح يف أمر اهللا وتكليفه وذلك يوجب الكفر إذا عرفت هذا فنقول إن إبليس ملا ذكر هذا القياس الفاسد قال 
  تعاىل أَْخَرَج ِمنَْها فَإِنََّك َرجِيٌم

  واعلم أنه ثبت يف أصول الفقه أن ذكر احلكم عقيب الوصف املناسب يدل على كون ذلك احلكم

بذلك الوصف وههنا احلكم بكونه رجيماً ورد عقيب ما حكي عنه أنه خصص النص بالقياس فهذا يدل على  معلالً
  أن ختصيص النص بالقياس يوجب هذا احلكم وقوله ِمْنَها أي من اجلنة أو من السموات والرجيم املرجوم وفيه قوالن

رة وهو الرجم فلما كان الرجم من لوازم الطرد األول أنه جماز عن الطرد ألن الظاهر أن من طرد فقد يرمي باحلجا
جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللعن فلو محلنا قوله رَّجِيمٍ على الطرد لكان قوله بعد ذلك َوإِنَّ 

اللعن  َعلَْيَك لَْعَنِتى تكراراً واجلواب من وجهني األول أنا حنمل الرجم على الطرد من اجلنة أو من السموات وحنمل
على الطرد من رمحة اهللا والثاين أنا حنمل الرجم على الطرد وحنمل قوله َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعَنِتى إِلَى َيْومِ الّدينِ على أن 

  ذلك الطرد ميتد إىل آخر القيامة فيكون هذا فائدة زائدة وال يكون تكريراً



ن الشياطني مركومني بالشهب واهللا أعلم فإن قيل والقول الثاين يف تفسري الرجيم أن حنمله على احلقيقة وهو كو
( كلمة إىل إلنتهاء الغاية فقوله إِلَى َيْومِ الّدينِ يقتضي انقطاع تلك اللعنة عند جميء يوم الدين أجاب صاحب 

ع بأن اللعنة باقية عليه يف الدنيا فإذا جاء يوم القيامة جعل مع اللعنة أنواع من العذاب تصري اللعنة م) الكشاف 
  حضورها منسية

واعلم أن إبليس ملا صار ملعوناً قال فَأَنِظرْنِى إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ قيل إمنا طلب اإلنظار إىل يوم يبعثون ألجل أن يتخلص 
من املوت ألنه إذا نظر إىل يوم البعث مل ميت قبل يوم البعث وعند جميء يوم البعث ال ميوت أيضاً فحينئذ يتخلص 

تعاىل إِنََّك ِمَن املُنظَرِيَن إِلَى َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ ومعناه إنك من املنظرين إىل يوم يعلمه اهللا وال يعلمه من املوت فقال 
أحد سواه فقال إبليس فَبِِعزَِّتَك وهو قسم بعزة اهللا وسلطانه الَغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني فههنا أضاف اإلغواء إىل نفسه وهو 

وقال مرة أخرى َرّب بَِمآ أَغَْوْيتَنِى فأضاف اإلغواء إىل اهللا على ما هو مذهب اجلرب وهذا يدل على مذهب القدر 
  على أنه متحري يف هذه املسألة

  وأما قوله إِالَّ ِعبَاَدَك ِمنُْهُم الُْمْخلَِصَني ففيه فوائد
ب ألنه لو مل يذكر هذا االستثناء الفائدة األوىل قيل غرض إبليس من ذكره هذا إلستثناء أن ال يقع يف كالمه الكذ

وادعى أنه يغوي الكل لكان يظهر كذبه حني يعجز عن إغواء عباد اهللا الصاحلني فكأن إبليس قال إمنا ذكرت هذا 
االستثناء لئال يقع الكذب يف هذا الكالم وعن هذا يقال إن الكذب شيء يستنكف منه إبليس فكيف يليق باملسلم 

ف اجلمع بني هذه اآلية وبني قوله َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َوالَ نَبِىّ  إِالَّ إِذَا َتمَنَّى اإلقدام عليه فإن قيل كي
قلنا إن إبليس مل يقل إين مل أقصد إغواء عباد اهللا الصاحلني بل قال ألغوينهم )  ٥٢احلج ( أُلِْقىَ  الشَّْيطَانُ ِفى أُمْنِيَِّتِه 

  اإلغواء إال أنه ال يغويهموهو وإن كان يقصد 
الفائدة الثانية هذه اآلية تدل على أن إبليس ال يغوي عباد اهللا املخلصني وقال تعاىل يف صفة يوسف إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا 

فنصل من جمموع هاتني اآليتني أن إبليس ما أغوي يوسف عليه السالم وذلك يدل على )  ٢٤يوسف ( الُْمْخلَِصَني 
  فيما ينسبون إىل يوسف عليه السالم من القبائح كذب احلشوية

مْ أَْجَمِعَني وفيه واعلم أن إبليس ملا ذكر هذا الكالم قال اهللا تعاىل فَالَْحقُّ َوالَْحقَّ أَقُولُ الَْمالَنَّ َجَهنََّم َوِممَّن َتبَِعَك ِمْنُه
  مسائل

النصب والباقون بالنصب فيهما أما الرفع فتقديره فاحلق املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة فَالَْحقُّ بالرفع َوالَْحقَّ ب
قسمي وأما النصب فعلى القسم أي فباحلق كقولك واهللا ألفعلن وأما قوله َوالَْحقَّ أَقُولُ انتصب قوله وَالَْحقَّ بقوله 

  أَقُولُ
ية آدم فإن قيل قوله أَْجَمِعَني تأكيد املسألة الثانية قوله مِنَك أي من جنسك وهم الشياطني َوِممَّن َتبَِعَك مِْنُهْم من ذر

ملاذا قلنا حيتمل أن يؤكد به الضمري يف مِْنُهْم أو الكاف يف مِنَك مع من تبعك ومعناه ألمألن جهنم من املتبوعني 
  والتابعني ال أترك منهم أحداً

أنه تعاىل قال يف حق إبليس  املسألة الثالثة احتج أصحابنا هبذه اآلية يف مسألة أن الكل بقضاء اهللا من وجوه األول
آمن النقلب خرب  فَاْخُرْج ِمنَْها فَإِنَّكَ َرجِيٌم َوإِنَّ َعلَْيَك لَعَْنِتى إِلَى َيْومِ الّدينِ فهذا إخبار من اهللا تعاىل بأنه ال يؤمن فلو

عِزَِّتَك الَغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعنيَ اهللا الصدق كذباً وهو حمال فكان صدور اإلميان منه حماالً مع أنه أمر به والثاين أنه قال فَبِ
فاهللا تعاىل علم منه أنه يغويهم ومسع منه هذه الدعوى وكان قادراً على منعه عن ذلك والقادر على املنع إذا مل مينع 

كان راضياً به فإن قالوا لعل ذلك املنع مفسد قلنا هذا قول فاسد ألن ذلك املنع خيلص إبليس عن اإلضالل وخيلص 



آدم عن الضالل وهذا عني املصلحة الثالث أنه تعاىل أخرب أنه ميأل جهنم من الكفرة فلو مل يكفروا لزم الكذب بين 
واجلهل يف حق اهللا تعاىل الرابع أنه لو أراد أن ال يكفر الكافر لوجب أن يبقى األنبياء والصاحلني وأن مييت إبليس 

أن تكليف أولئك الكفار باإلميان يقتضي تكليفهم باإلميان والشياطني وحيث قلب األمر علمنا أنه فاسد اخلامس 
هبذه اآليات اليت هي دالة على أهنم ال يؤمنون ألبتة وحينئذ يلزم أن يصريوا مكلفني بأن يؤمنوا بأهنم ال يؤمنون ألبتة 

  وذلك تكليف مبا ال يطاق واهللا أعلم
  َن الُْمَتكَلِِّفَني إِنْ ُهَو إِالَّ ذِكٌْر لِّلَْعالَِمَني وَلََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه َبْعدَ حِنيِقُلْ َمآ أَْسألُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَمآ أََنآ ِم

اعلم أن اهللا تعاىل ختم هذه السورة هبذه اخلامتة الشريفة وذلك ألنه تعاىل ذكر طرقاً كثرية دالة على وجوب 
اس إليه جيب أن ينظر يف حال الداعي ويف حال االحتياط يف طلب الدين مث قال عند اخلتم هذا الذي أدعو الن

الدعوة ليظهر أنه حق أبو باطل أما الداعي وهو أنا فأنا ال أسألكم على هذه الدعوة أجراً وماالً ومن الظاهر أن 
كان بعيداً عن الدنيا ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكذاب ال ينقطع طعمه عن طلب املال ألبتة وكان من الظاهر أنه 

لرغبة فيها وأما كيفية الدعوة فقال وما أنا من املتكلفني واملفسرون ذكروا فيه وجوهاً والذي يغلب على عدمي ا
  الظن أن املراد أن هذا الذي أدعوكم إليه دين ليس حيتاج يف معرفة صحته إىل التكلفات

مث أعوكم ثانياً إىل تنزيهه  الكثرية بل هو دين يشهد صريح العقل بصحته فإين أدعوكم إىل اإلقرار بوجود اهللا أوالً
وتقديسه عن كل ما ال يليق به يقوي ذلك قوله لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء وأمثاله مث أدعوكم ثالثاً إىل اإلقرار بكونه 

موصوفاً بكمال العلم والقدرة واحلكمة والرمحة مث أدعوكم رابعاً إىل اإلقرار بكونه منزهاً عن الشركاء واألضداد 
مساً إىل اإلمتناع عن عبادة هذه األوثان اليت هي مجادات خسيسة وال منفعة يف عبادهتا وال مضرة يف مث أعوكم خا

 اإلعراض عنها مث أدعوكم سابعاً إىل اإلقرار بالبعث والقيامة لَِيْجزِىَ  الَِّذيَن أََساءواْ بَِما َعِملُواْ َويِْجزِى الَِّذيَن
مث أدعوكم ثامناً إىل اإلعراض عن الدنيا واإلقبال على اآلخرة فهذه األصول  ) ٣١النجم ( أَْحَسُنواْ بِالُْحْسَنى 

وبدائه العقول وأوائل ) صلى اهللا عليه وسلم ( الثمانية هي األصول القوية املعتربة يف دين اهللا تعاىل ودين حممد 
ليت أدعو اخللق إليها بل كان األفكار شاهدة بصحة هذه األصول الثمانية فثبت أين لست من املتكلفني يف الشريعة ا

عقل سليم وطبع مستقيم فإنه يشهد بصحتها وجاللتها وبعدها عن الباطل والفساد وهو املراد من قوله إِنْ ُهَو إِالَّ 
والتقليد وأبيتم ِذكٌْر لِّلَْعالَِمَني وملا بني هذه املقدمات قال َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه بَْعَد ِحنيِ واملعىن أنكم إن أصررمت على اجلهل 

قبول هذه البيانات اليت ذكرناها فستعلمون بعد حني أنكم كمنتم مصيبني يف هذا اإلعراض أو خمطئني وذكر مثل 
  هذه الكلمة بعد تلك البيانات املتقدمة مما ال مزيد عليه يف التخويف والترهيب واهللا أعلم

  سورة الزمر

  سبعون ومخس آيات مكية
 ِللَِّه الدِّيُن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ إِنَّآ أَنَزلَْنآ إِلَْيكَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ فَاْعُبِد اللََّه ُمْخِلصاً لَُّه الدِّينِ أَالَ َتنزِيلُ الِْكَتابِ ِمَن

ِه ُزلْفَى إِنَّ اللََّه َيْحكُُم بَْيَنُهْم ِفى َما ُهْم ِفيهِ الَْخاِلُص وَالَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه أَْوِلَيآَء َما َنعُْبُدُهمْ إِالَّ ِلُيقَرِّبُوَنآ إِلَى اللَّ
مَّا َيْخلُُق َما َيَشآُء سُْبَحاَنُه ُهوَ َيْخَتِلفُونَ إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر لَّْو أََرادَ اللَُّه أَن يَتَِّخذَ َولَداً الَّْصطَفَى ِم

  هَّاُراللَُّه الَْواِحُد الْقَ
  اعلم أن يف اآلية مسائل



املسألة األوىل ذكر الفراء والزجاج يف رفع َتنزِيلَ وجهني أحدمها أن يكون قوله تَنزِيلَ مبتدأ وقوله ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ 
هذه أي )  ١النور ( الَْحِكيمِ خرب الثاين أن يكون التقدير هذا تنزيل الكتاب فيضمر املبتدأ كقوله سورة أنزلناها 

سورة قال بعضهم الوجه األول لوجوه األول أن اإلضمار خالف األصل فال يصار إليه إال لضرورة وال ضرورة 
أي هذه سورة قال بعضهم الوجه األول لوجوه األول أن اإلضمار خالف األصل )  ١النور ( ههنا الثاين أنا إذا قلنا 

إذا قلنا َتنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه مجلة تامة من املبتدأ واخلرب أفاد فال يصار إليه إال لضرورة وال ضرورة ههنا الثاين أنا 
  قائدة شريفة وهي أن تنزيل الكتاب يكون من اهللا ال من غريه وهذا

احلصر معىن معترب أما إذا أضمرنا املبتدأ مل حتصل هذه الفائدة الثالث أنا إذا أضمرنا املبتدأ صار التقدير هذا تنزيل 
ن اهللا وحينئذ يلزمنا جماز آخر ألن هذا إشارة إىل السورة والسورة ليست نفس التنزيل بل السورة منزلة الكتاب م

  فحينئذ حيتاج إىل أن نقول املراد من املصدر املفعول وهو جماز حتملناه ال لضرورة
زيالً ومنزالً وهذا الوصف ال املسألة الثانية القائلون خبلق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعاىل وصف القرآن بكونه تن

  يليق إال باحملدث املخلوق واجلواب أنا حنمل هذه اللفظة على الصيغ واحلروف
  املسألة الثالثة اآليات الكثري تدل على وصف القرآن بكونه تنزيالً وآيات أخر تدل على كونه منزالً

وقال َتنزِيلٌ ّمْن َحِكيمٍ )  ١٩٢الشعراء ( ال وق)  ١٩٢الشعراء ( أما األول فقوله تعاىل وإنه لتنزيل رب العاملني 
  ) ٢ ١فصلت ( وقال حم َتنزِيلٌ ّمَن الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ )  ٤٢فصلت ( َحِميٍد 

نت تعلم وأ)  ١٠٥اإلسراء ( وقال َوبِالَْحّق أَْنَزلَْناُه َوبِالَْحّق َنَزلَ )  ٩احلجر ( وأما الثاين فقوله إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر 
أن كونه منزالً أقرب إىل احلقيقة من كونه تنزيالً فكونه منزالً جماز أيضاً ألنه إن كان املراد من القرآن الصفة القائمة 

بذات اهللا فهو ال يقبل اإلنفصال والنزول وإن كان املراد منه احلروف واألصوات فهي أعراض ال تقبل االنتقال 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( امللك الذي بلغها إىل الرسول  والنزول بل املراد من النزول نزول

املسألة الرابعة قالت املعتزلة العزيز هو القادر الذي ال يغلب فهذا اللفظ يدل على كونه تعاىل قادراً على ما ال هناية 
 جبميع املعلومات له واحلكيم هو الذي يفعل لداعية احلكمة ال لداعية الشهوة وهذا إمنا يتم إذا ثبت أنه تعاىل عامل

وأنه غين عن مجيع احلاجات إذا ثبت هذا فنقول كونه تعاىل عزيزاً حكيماً يدل على هذه الصفات الثالثة العلم 
جبميع املعلومات والقدرة على كل املمكنات واإلستغناء عن كل احلاجات فمن كان كذلك امتنع أن يفعل القبيح 

يفعله يكون حكمة وصواباً إذا ثبت هذا فنقول اإلنتفاع بالقرآن يتوقف وأن حيكم بالقبيح وإذا كان كذلك فكل ما 
على أصلني أحدمها أن يعلم أن القرآن كالم اهللا والدليل عليه أنه ثبت باملعجز كون الرسول صادقاً وثبت بالتواتر 

صل الثاين أن اهللا أراد أنه كان يقول القرآن كالم اهللا فيحصل من جمموع هاتني املقدمتني أن القرآن كالم اهللا واأل
هبذه األلفاظ املعاين اليت هي موضوعة هلا أم حبسب اللغة أو حبسب القرينة العرفية أو الشرعية ألنه لو مل يرد هبا ذلك 

لكان تلبيساً وذلك ال يليق باحلكيم فثبت مبا ذكرنا أن االنتفاع بالقرآن ال حيصل إال بعد تسليم هذين األصلني 
إىل إثبات هذين األصلني إال بإثبات كونه تعاىل حكيماً وثبت أن ال سبيل إىل إثبات كونه حكيماً وثبت أنه ال سبيل 

  إال بالبناء على كونه تعاىل عزيزاً فلهذا السبب قال تنزيل الكتاب من اهللا العزمي احلكيم
  أما قوله تعاىل

  ه سؤاالنأما قوله تعاىل إِنَّا أَنزَلَْنا إِلَْيكَ الِْكَتابَ بِالَْحّق ففي
السؤال األول لفظ التنزيل يشعر بأنه تعاىل أنزله عليه جنماً على سبيل التدريج ولفظ اإلنزال يشعر بأنه تعاىل أنزله 

عليه دفعة واحدة فكيف اجلمع بينهما واجلواب إن صح الفرق بني التنزيل وبني اإلنزال من الوجه الذي ذكرمت 



كماً كلياً جزماً بأن يوصل إليك هذا الكتاب وهذا هو اإلنزال مث أوصلناه فطريق اجلمع أن يقال املعىن إنا حكمنا ح
  جنماً إليك على وفق املصاحل وهذا هو التنزيل

إليك السؤال الثاين ما املراد من قوله إِنَّا أَنزَلَْنا إِلَْيَك الِْكَتابَ بِالَْحّق واجلواب فيه وجهان األول املراد أنزلنا الكتاب 
والصدق والصواب على معىن كل ما أودعناه فيه من إثبات التوحيد والنبوة واملعاد وأنواع التكاليف ملتبساً باحلق 

فهو حق وصدق جيب العمل به واملصري إليه الثاين أن يكون املراد إنا أنزلنا إليك الكتاب بناء على دليل حق دل 
عن معارضته ولو مل يكن معجزاً ملا عجزوا على أن التاب نازل من عند اهللا وذلك الدليل هو أن الفصحاء عجزوا 

  عن معارضته
  مث قال فَاْعُبِد اللََّه ُمْخِلصاً لَُّه الّدينِ وفيه مسائل

املسألة األوىل أنه تعاىل ملا بني يف قوله إِنَّا أَنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحّق أن هذا الكتاب مشتمل على احلق والصدق 
ا فيه من احلق والصدق وهو أن يشتغل اإلنسان بعبادة اهللا تعاىل على سبيل اإلخالص والصواب أردف ها بعض م

ويتربأ عن عبادة غري اهللا تعاىل بالكلية فأما اشتغاله بعبادة اهللا تعاىل على سبيل اإلخالص فهو املراد من قوله تعاىل 
املراد بقوله أَالَ ِللَِّه الّديُن الْخَاِلصُ ألن قوله أَالَ ِللَِّه يفيد  فَاْعُبِد اللََّه ُمخِْلصاً وأما براءته من عبادة غري اهللا تعاىل فهو

احلصر ومعىن احلصر أن يثبت احلكم يف املذكور وينتفي عن غري املذكور واعلم أن العبادة مع اإلخالص ال تعرف 
ص ما هي فهذه أمور ثالثة ال حقيقة إال إذا عرفنا أن العبادة ما هي وأن اإلخالص ما هو وأن الوجوه املنافية لإلخال

  بد من البحث عنها
  أما العبادة فهي فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول ويؤيت به جملرد اعتقاد أن األمر به عظيم جيب قبوله

وأما اإلخالص فهو أن يكون الداعي له إىل اإلتيان بذلك الفعل أو الترك جمرد هذا االنقياد واإلمتثال فإن حصل منه 
ر فإما أن يكون جانب الداعي إىل الطاعة راجحاً على اجلانب اآلخر أو معادالً له أو مرجوحاً وأمجعوا على داع آخ

أن املعادل واملرجوح ساقط وأما إذا كان الداعي إىل طاعة اهللا راجحاً على اجلانب اآلخر فقد اختلفوا يف أنه هل 
يدل على وجوب اإلتيان به على سبيل اخللوص ألن قوله يفيد أم ال وقد ذكرنا هذه املسألة مراراً ولفظ القرآن 

فَاْعُبِد اللََّه ُمخِْلصاً صريح يف أنه جيب اإلتيان بالعبادة على سبيل اخللوص وتأكد هذا بقوله تعاىل َوَما أُمُِرواْ إِالَّ 
لإلخالص فهي الوجوه الداعية للشريك وهي  وأما بيان الوجوه املنافية)  ٥البينة ( ِلَيْعُبدُواْ اللََّه ُمْخِلِصَني لَهُ الّديَن 

أقسام أحدها أن يكون للرياء والسمعة فيه مدخل وثانيها أن يكون مقصودة من اإلتيان بالطاعة الفوز باجلنة 
واخلالص من النار وثالثها أن يأيت هبا ويعتقد أن هلا تأثرياً يف إجياب الثواب أو دفع العقاب ورابعها وهو أن خيلص 

  ن الكبائر حىت تصري مقبولة وهذا القول إمنا يعترب على قول املعتزلةالطاعات ع
املسألة الثانية من الناس من قال فاعبد اهللا خملصاً له الدين املراد منه شهادة أن ال إله إال اهللا واحتجوا مبا روي أن 

وهذا قول من يقول ال ) ذايب ال إله إال اهللا حصين ومن دخل حصين أمن من ع( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
تضر املعصية مع اإلميان كما ال تنفع الطاعة مع الكفر وأما األكثرون فقالوا اآلية متناولة لكل ما كلف اهللا به من 

صلى اهللا ( األوامر والنواهي وهذا األوىل ألن قوله املراد منه شهادة أن ال إله إال اهللا واحتجوا مبا روي أن النيب 
وهذا قول من يقول ال تضر املعصية مع ) ال إله إال اهللا حصين ومن دخل حصين أمن من عذايب ( قال  )عليه وسلم 

اإلميان كما ال تنفع الطاعة مع الكفر وأما األكثرون فقالوا اآلية متناولة لكل ما كلف اهللا به من األوامر والنواهي 
ة الفرزدق ملا قرب وفاهتا وأصت أن يصلي احلسن البصري وهذا األوىل ألن قوله فَاْعُبِد اللََّه عام وروي أن امرأ



عليها فلما صلى عليها ودفنت قال للفرزدق يا أبا فراس ما الذي أعددت هلذا األمر قال شهادة أن ال إله إال اهللا 
  فقال احلسن رضي اهللا عنه هذا العمود فأين الطنب

( ميكن االنتفاع باخليمة قال القاضي فأما ما يروي أنه فبني هبذا أن عمود اخليمة ال ينتفع به إال مع الطنب حىت 
فإن صح فإنه جيب ) وإن زين وإن سرق على رغم أنف أيب الدرداء ( قال ملعاذ وأيب الدرادء ) صلى اهللا عليه وسلم 

أن حيمل عليه بشرط التوبة وإال مل جيز قبول هذا اخلرب ألنه خمالف للقرآن وألنه يوجب أن ال يكون اإلنسان 
مزجوراً عن الزنا والسرقة وأن ال يكون متعدياً بفعلهما ألنه مع شدة شهوته للقبيح يعلم أنه ال يضره مع متسكه 

بالشهادتني فكأن ذلك إغراء بالقبيح ألنا نقول إن من اعتقد أن ضرره يزول بالتوبة فقد اعتقد أن فعل القبيح 
ن يقول إن فعل القبيح ال يضر مع التمسك بالشهادتني مضرة إال أنه يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة خبالف قول م

هذا متام كالم القاضي فيقال له أما قولك إن القول باملغفرة خمالف للقرآن فليس كذلك بل للقرآن يدل عليه قال 
وقال َوإِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغِفَرةٍ  لّلنَّاسِ )  ٤٨النساء ( تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء 

أي حال ظلمهم كما يقال رأيت األمري على أكله وشربه أي حال كونه آكالً وشارباً )  ٦الرعد ( َعلَى ظُلِْمهِْم 
)  ٥٣الزمر ( إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوبَ َجِميعاً  وقال قُلْ ياِعَباِدىَ  الَِّذيَن أَْسَرفُواْ َعلَى أَنفُسِهِْم الَ َتقَْنطُواْ ِمن رَّْحَمةِ  اللَِّه

وأما قوله إن ذلك يوجب اإلغراء بالقبيح فيقال له إن كان األمر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقالً وأيضاً فيلزم 
الذي ذكره  عليه أن ال حيصل الغفران بالتوبة ألنه إذا علم أنه إذا أذنب مث تاب غفر اهللا له مل ينزجر وأما الفرق

القاضي فبعيد ألنه إذا عزم على أن يتوب عنه يف احلال علم أنه ال يضره ذلك الذنب ألبتة مث نقول مذهبنا أنا نقطع 
حبصول العفو عن الكبائر يف اجلملة فأما يف حق كل واحد من الناس فذلك مشكوك فيه ألنه تعاىل قال َوَيْغِفُر َما 

صول املغفرة يف اجلملة إال أنه سبحانه وتعاىل مل يقطع حبصول هذا الغفران يف حق كل ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء فقطع حب
  أحد بل يف حق من شاء وإذا كان كذلك كان اخلوف حاصالً فال يكون اإلغراء حاصالً واهللا أعلم

الالم لقوله  قريء الدين بالرفع مث قال وحق من رفعه أن يقرأ خملصاً بفتح) املسألة الثالثة قال صاحب الكشاف 
حىت يطابق قوله أَالَ ِللَِّه الّديُن الْخَاِلُص واخلالص واحد إال أنه وصف )  ١٤٦النساء ( تعاىل َوأَخْلَُصواْ ِدينَُهْم للَِّه 

الدين بصفة صاحبه على اإلسناد اجملازي كقوهلم شعر شاعر واعلم أنه تعاىل ملا بني أن رأس العبادات ورئيسها 
د أردفه بذم طريقة املشركني فقال وَالَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه أَوِْلَياء َما َنْعُبدُُهْم إِالَّ ِلُيقَّرُبوَنا إِلَى اإلخالص يف التوحي

اللَِّه ُزلْفَى وتقدير الكالم والذين اختذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى وعلى هذا 
ذوف وهو قوله يقولون واعلم أن الضمري يف قوله َما َنعُْبُدُهمْ إِالَّ ِلُيقَّربُوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى عائد التقدير فخرب الذين حم

على األشياء اليت عبدت من دون اهللا وهي قسمان العقالء وغري العقالء أما العقالء فهو أن قوماً عبدوا املسيح 
شمس والقمر والنجوم ويعتقدون فيها أهنا أحياء عاقلة ناطقة وأما وعزيزاً واملالئكة وكثري من الناس يعبدون ال

األشياء اليت عبدت مع أهنا ليست موصوفة باحلياة والعقل فهي األصنام إذا عرفت هذا فنقول الكالم الذي ذكره 
ُبدُُهْم ضمري للعقالء الكفار الئق بالعقالء أما بغري العقالء فال يليق وبيانه من وجهني األول أن الضمري يف قوله َما نَْع

  فال يليق باألصنام الثاين أنه ال يبعد أن يعتقد أولئك الكفار أهنا تقربه إىل اهللا وعلى هذا التقدير فمرادهم أن

عبادهتم هلا تقرهبم إىل اهللا وميكن أن يقال إن العاقل ال يبعد الصنم من حيث إنه خشب أو حجر وإمنا يعبدونه 
كواكب أو متاثيل األرواح السماوية أو متاثيل األنبياء والصاحلني الذين مضوا ويكون العتقادهم أهنا متاثيل ال

  مقصودهم من عبادهتا توجيه تلك العبادات إىل تلك األشياء اليت جعلوا هذه التماثيل صوراً هلا



ن يشتغلوا بعبادة وحاصل الكالم لعباد األصنام أن قالوا إن اإلله األعظم أجل من أن يعبده البشر الالئق بالبشر أ
األكابر من عباد اهللا مثل الكواكب ومثل األرواح السماوية مث إهنا تشتغل بعبادة اإلله األكرب فهذا هو املراد من 

  قوهلم َما َنْعُبدُُهْم إِالَّ ِلُيقَّرُبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى
قتصر يف اجلواب على جمرد التهديد فقال إِنَّ واعلم أن اهللا تعاىل ملا حكى مذاهبهم أجاب عنها من وجوه األول أنه ا

يق يف اللََّه َيْحكُُم َبيَْنُهْم ِفيَما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ واعلم أن الرجل املبطل إذا ذكر مذهباً باطالً وكان مصراً عليه فالطر
لك يسمعه الدليل عالجه أن حيتال حبيلة توجب زوال ذلك اإلصرار عن قلبه فإذا زال اإلصرار عن قلبه فبعد ذ

الدال على بطالنه فيكون هذا الطريق أقضى إىل املقصود واألطباء يقولون ال بد من تقدمي املنضج على سقي املسهل 
فإن بتناول املنضج تصري املواد الفاسدة رخوة قابلة للزوال فإذا سقيته املسهل بعد ذلك حصل النقاء التام فكذلك 

جيري جمرى سقي املنضج أوالً وإمساع الدليل ثانياً جيري جمرى سقي املسهل ثانياً  ههنا مساع التهديد والتخويف أوالً
  فهذا هو الفائدة يف تقدمي هذا التهديد

مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر واملراد أن من أصر على الكذب والكفر بقي حمروماً عن اهلداية 
ب وصفهم هبذه األصنام بأهنا آهلة مستحقة للعبادة مع علمهم بأهنا مجادات خسيسة وهم حنتوها واملراد هبذا الكذ

وتصرفوا فيها والعلم الضروري حاصل بأن وصف هذه األشياء باإلهلية كذب حمض وأما الكفر فيحتمل أن يكون 
ية كذب واعتقادهم فيها باإلهلية جهل املراد منه الكفر الراجع إىل اإلعتقاد واألمر ههنا كذلك فإن وصفهم هلا باإلهل

وكفر وحيتمل أن يكون املراد كفران النعمة والسبب فيه أن العبدة هناية التعظيم وهناية التعظيم ال تليق إال مبن يصدر 
عنه غاية اإلنعام وذلك املنعم هو اهللا سبحانه وتعاىل وهذه األوثان ال مدخل هلا يف ذلك اإلنعام فاإلشتغال بعبادة 

  ه األوثان يوجب كفران نعمة املنعم احلقهذ
اِحُد الْقَهَّاُر واملراد من هذا مث قال تعاىل لَّْو أََراَد اللَُّه أَن يَتَِّخذَ َولَداً الَّْصطَفَى ِممَّا َيْخلُُق َما َيَشاء سُْبحَاَنُه ُهَو اللَُّه الْو

من وجوه األول أنه لو اختذ ولداً ملا رضي إال بأكمل  الكالم إقامة الدالئل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد وبيانه
األوالد وهو اإلبن فكيف نسبتم إليه البنت الثاين أنه سبحانه واحد حقيقي والواحد احلقيقي ميتنع أن يكون له ولد 

أما أنه واحد حقيقي فألنه لو كان مركباً الحتاج إىل كل واحد من أجزائه وجزؤه غريه فكان حيتاج إىل غريه 
واحملتاج إىل الغري ممكن لذاته واملمكن لذاته ال يكون واجب الوجود لذاته وأما أن الواحد ال يكون له ولد فلوجوه 

األول أن الولد عبارة عن جزء من أجزاء الشيء ينفصل عنه مث حيصل له صورة مساوية لصورة الوالد وهذا إمنا 
يقال ذلك فيه الثاين شرط الولد أن يكون مماثالً يف متام يعقل يف الشيء الذي ينفصل منه جزء والفرد املطلق ال 

املاهية للوالد فتكون حقيقة ذلك الشيء حقيقة نوعية حممولة على شخصني وذلك حمال ألن تعيني كل واحد منهما 
  إن كان من لوازم تلك املاهية لزم أن ال

وازم تلك املاهية كان ذلك التعيني معلوماً حيصل من تلك املاهية إال الشخص الواحد وإن مل يكن ذلك التعيني من ل
بسبب منفصل فال يكون إهلاً واجب الوجود لذاته فثبت أن كونه إهلاً واجب الوجود لذاته يوجب كونه واحداً يف 
حقيقته وكونه واحداً يف حقيقته مينع من ثبوت الولد له فثبت أن كونه واحداً مينع من ثبوت الولد الثالث أن الولد 

إال من الزوج والزوجة والزوجان ال بد وأن يكونا من جنس واحد فلو كان له ولد ملا كان واحداً بل  ال حيصل
كانت زوجته من جنسه وأما أن كونه قهاراً مينع من ثبوت الولد له فألن احملتاج إىل الولد هو الذي ميوت فيحتاج 

املوت أما الذي يكون قاهراً وال يقهره غريه كان إىل ولد يقوم مقامه فاحملتاج إىل الولد هو الذي يكون مقهوراً ب
  الولد يف حقه حماالً فثبت أن قوله ُهَو اللَُّه الْواِحُد الْقَهَّارُ ألفاظ مشتملة على دالئل قاطعة يف نفي الولد عن اهللا تعاىل



النََّهاَر َعلَى الَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيجْرِى  َخلََق السََّماَواِت واألرض بِالَْحقِّ ُيكَوُِّر الَّْيلَ َعلَى النَّهَارِ وَُيكَوُِّر
لَ لَكُْم مَِّن االٌّ ْنَعامِ ثَمَانَِيةَ  الًَّجلٍ مَُّسمى أَال ُهَو الَْعزِيُز الَْغفَّاُر َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ وَاِحَدةٍ  ثُمَّ جََعلَ ِمْنَها زَْوَجَها وَأَنَز

ال إله إِالَّ ُهَو قُكُْم ِفى ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم َخلْقاً مِّن َبْعدِ َخلْقٍ ِفى ظُلَُماٍت ثَلَاٍث ذَِلكُمُ اللَُّه رَبُّكُمْ لَُه الُْملْكُ أَزَْواجٍ َيْخلُ
َتْشكُرُواْ يَْرَضُه لَكُْم َوالَ تَزُِر َوازَِرةٌ  وِْزَر  فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ إِن َتكْفُُرواْ فَإِنَّ اللََّه غَنِى ٌّ َعنكُْم َوالَ يَْرَضى لِِعَباِدهِ الْكُفَْر َوإِن

  أُخَْرى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُْم مَّْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ
اً واحداً وقهاراً غالباً أي كامل القدرة اعلم أن اآلية املتقدمة دلت على أنه تعاىل بني كونه منزهاً عن الولد بكونه إهل

فلما بين تلك املسألة على هذه األصول ذكر عقيبها ما يدل على كمال القدرة وعلى كمال االستغناء وأياً فإنه تعاىل 
طعن يف إليهة األصنام فذكر عقيبها الصفات اليت باعتبارها حتصل اإلهلية واعلم أنا بينا يف مواضع من هذا الكتاب 

الدالئل اليت ذكرها اهللا تعاىل يف إثبات إليهته إما أن تكون فلكية أو عنصرية أما الفلكية فأقسام أحدها خلق أن 
السموات واألرض وهذا املعىن يدل على وجود اإلله القادر من وجوه كثرية شرحناها يف تفسري قوله تعاىل الْحَْمُد 

  ) ١األنعام ( اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض 

ْيلِ وذلك والثاين اختالف أحوال الليل والنهار وهو املراد ههنا من قوله ُيكَّوُر الَّْيلَ َعلَى النََّهارِ َوُيكَّوُر النََّهاَر َعلَى الَّ
ألن النور والظلمة عسكران مهيبان عظيمان ويف كل يوم يغلب هذا ذاك تارة وذلك هذا أخرى وذلك يدل على 

منهما مغلوب مقهور وال بد من غالب قاهر هلما يكونان حتت تدبريه وقهره وهو اهللا سبحانه وتعاىل أن كل واحد 
واملراد من هذا التكوير أنه يزيد يف كل واحد منهما بقدر ما ينقص عن اآلخر واملراد من تكوير الليل والنهار ما 

بعد اإلقبال واعلم أنه سبحانه وتعاىل عرب عن هذا أي من اإلدبار ) نعوذ اهللا من احلور بعد الكور ( ورد يف احلديث 
فاطر ( وبقوله ُيوِلُج الَّْيلَ ِفى النََّهارِ )  ٥٤األعراف ( املعىن بقوله ُيكَّوُر الَّْيلَ َعلَى النََّهارِ وبقوله يَْغَشى َوُهَو الَِّذى 

والثالث اعتبار أحوال )  ٦٢الفرقان ( ْن أََراَد أَن َيذَّكََّر وبقوله َوُهَو الَِّذى جََعلَ الَّْيلَ َوالنََّهاَر ِخلْفَةً  لَّم)  ١٣
الكواكب ال سيما الشمس والقمر فإن الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل وأكثر مصاحل هذا العامل مربوطة 

يوم القيامة  هبما وقوله كل جيري ألجل مسمى األجل املسمى يوم القيامة ال يزاالن جيريان إىل هذا اليوم فإذا كان
ذهبا ونظريه قوله تعاىل األجل املسمى يوم القيامة ال يزاالن جيريان إىل هذا اليوم فإذا كان يوم القيامة ذهبا ونظريه 

واملراد من هذا التسخري أن هذه األفالك تدور كدوران املنجنون )  ٩القيامة ( قوله تعاىل َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقََمُر 
  يوم القيامة وعنده تطري السماء كطي السجل للكتبعلى حد واحد إىل 

وملا ذكر اهللا هذه األنواع الثالثة من الدالئل الفلكية قال أَال ُهَو الْعَزِيُز الَْغفَّاُر واملعىن أن خلق هذه األجرام العظيمة 
ا كان اإلخبار عن وإن دل على كونه عزيزاً أي كامل القدرة إال أنه غفار عظيم الرمحة والفضل واإلحسان فإنه مل

كونه عظيم القدرة يوجب اخلوف والرهبة فكونه غفاراً يوجب كثرة الرمحة وكثرة الرمحة توجب الرجاء والرغبة مث 
إنه تعاىل أتبع ذكر الدالئل الفلكية بذكر الدالئل املأخوذة من هذا العامل األسفل فبدأ بذكر اإلنسان فقال َخلَقَكُمْ 

مَّ َجَعلَ ِمنَْها َزْوَجَها وداللة تكون اإلنسان على اإلله املختار قد سبق بياهنا مراراً كثرية فإن قيل ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  ثُ
كيف جاز أن يقول َخلَقَكُْم ّمن نَّفْسٍ واِحَدةٍ  ثُمَّ َجَعلَ ِمْنَها َزْوجََها والزوج خملوق قبل خلقهم أجابوا عنه من وجوه 

كون إحدى الواقعتني متأخرة عن الثانية فكذلك جتيء لبيان تأخر أحد الكالمني األول أن كلمة مث كما جتيء لبيان 
عن اآلخر كقول القائل بلغين ما صنعت اليوم مث ما صنعت أمس كان أعجب ويقول أيضاً قد أعطيتك اليوم شيئاً مث 

جها الثالث الذي أعطيتك أمس أكثر الثاين أن يكون التقدير خلقكم من نفس خلقت وحدها مث جعل منها زو
  أخرج اهللا تعاىل ذرية آدم من ظهره كالذر مث خلق بعد ذلك حواء



واعلم أنه تعاىل مبا ذكر االستدالل خبلقة اإلنسان على وجود الصانع ذكر عقيبه االستدالل بوجود احليوان عليه 
ن واملعز وقد بينا كيفية داللة هذه احليوانات فقال َوأَنَزلَ لَكُْم ّمَن االْْنَعامِ ثََمانَِيةَ  أَزْواجٍ وهي اإلبل والبقر والضأ

ويف تفسري قوله تعاىل َوأَنَزلَ لَكُْم وجوه )  ٥النحل ( على وجود الصانع يف قوله وَاالْنَْعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفء 
ل كائن األول أن قضاء اهللا وتقديره وحكمه موصوف بالنزول من السماء ألجل أنه كتب يف اللوح احملفوط كا

يكون الثاين أن شيئاً من احليوان ال يعيش إال بالنبات والنبات ال يقوم إال باملاء والتراب واملاء ينزل من السماء 
فصار التقدير كأنه أنزهلا الثالث أنه تعاىل خلقها يف اجلنة مث أنزهلا إىل األرض وقوله ثََمانَِيةَ  أَْزواجٍ أي ذكر وأنثى من 

واملعز والزوج اسم لكل واحد معه آخر فإذا انفرد فهو فرد منه قال تعاىل فَجََعلَ ِمْنُه الزَّْوَجْينِ  اإلبل والبقر والضأن
  ) ٣٩القيامة ( الذَّكََر وَاالْنثَى 

  مث قال تعاىل َيْخلُقُكُْم ِفى ُبطُونِ أُمَّهَاِتكُْم َخلْقاً ّمن َبْعِد َخلْقٍ وفيه أحباث
  م والكسائي بكسر اهلمزة وفتح امليم والباقون أمهاتكم بضم األلف وفتح امليماألول قرأ محزة بكسر األلف واملي

الثاين أنه تعاىل ملا ذكر ختليق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السالم أردفه بتخليق األنعام وإمنا خصها بالذكر 
وبني األنعام وهي كوهنا خملوقة ألهنا أشرف احليوانات بعد اإلنسان مث ذكر عقيب ذكرمها حالة مشتركة بني اإلنسان 

الَةٍ  ّمن يف بطون أمهاهتم وقوله َخلْقاً ّمن َبْعدِ َخلْقٍ املراد منه ما ذكره اهللا تعاىل يف قوله َولَقَْد َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَ
ةً  فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ  ُمْضَغةً  فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ  ِعظَاماً فَكََسوَْنا ِطنيٍ ثُمَّ َجَعلْنَاُه ُنطْفَةً  ِفى قََرارٍ مَِّكنيٍ ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  َعلَقَ

وقوله ِفى ظُلَُماِت ثَلَاثَةً  قيل الظلمات الثالث )  ١٤ ١٢املؤمنون ( الِْعظَاَم لَْحماً ثُمَّ أَنشَأَْناُه َخلْقاً ءاَخَر فََتَباَرَك اللَُّه 
صلب والرحم والبطن ووجه االستدالل هبذه احلاالت قد ذكرناه يف قوله ُهَو الَِّذي البطن والرحم واملشيمة وقيل ال
  ُيصَّوُركُْم ِفي االْْرَحامِ كَْيَف َيَشاء

واعلم أنه تعاىل ملا شرح هذه الدالئل ووصفها قال ذاِلَك اللَُّه رَبُّكُمُ أي ذلكم الشيء الذي عرفتم عجائب أفعاله 
داللة على كونه سبحانه وتعاىل منزهاً عن األجزاء واألعضاء وعلى كونه منزهاً عن  هو اهللا ربكم ويف هذه اآلية

اجلسمية واملكانية وذلك أنه تعاىل عندما أراد أن يعرف عباده ذاته املخصوصة مل يذكر إال كونه فاعالً هلذه األشياء 
فاً للشيء بأجزاء حقيقته وأما كان ولو كان جسماً مركباً من األعضاء لكان تعريفه بتلك األجزاء واألعضاء تعري

ذلك القسم ممكناً لكان االكتفاء هبذا القسم الثاين تقصرياً ونقصاً وذلك غري جائز فعلمنا أن االكتفاء هبذا القسم إمنا 
حسن ألن القسم األول حمال ممتنع الوجود وذلك يدل على كونه سبحانه وتعاىل متعالياً عن اجلسمية واألعضاء 

  واألجزاء
قال تعاىل لَُه الُْملُْك وهذا يفيد احلصر أي له امللك ال لغريه وملا ثبت أنه ال ملك إال له وجب القول بأنه ال إله إال  مث

هو ألنه لو ثبت إله آخر فذلك اإلله إما أن يكون له امللك أو ال يكون له امللك فإن كان له امللك فحينئذ يكون كل 
)  ٢٢األنبياء ( نهما التمانع كما ثبت يف قوله لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا واحد منهما مالكاً قادراً وجيري بي

وذلك حمال وإن مل يكن للثاين شيء من القدرة وامللك فيكون ناقصاً وال يصلح لإلهلية فثبت أنه ملا دل الدليل على 
ال معبود للخلق أمجعني إال اهللا األحد احلق الصمد مث اعلم أنه أنه ال ملك إال اهللا وجب أن يقال ال إله للعاملني و

سبحانه ملا بني هبذه الدالئل كمال قدرة اهللا سبحانه وحكمته ورمحته رتب عليه تزييف طريقة املشركني والضالني من 
ستدالل هلم هبذه اآلية أهنا وجوه األول قوله فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ حيتج به أصحابنا وحيتج به املعتزلة أما أصحابنا فوجه اال

صرحية يف أهنم مل ينصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات بل صرفها عنهم غريهم وما ذاك الغري إال اهللا وأيضاً فدليل 
العقل يقوي ذلك ألن كل واحد يريد لنفسه حتصيل احلق والصواب فلما مل حيصل ذلك وإمنا حصل اجلهل والضالل 



وأما املعتزلة فوجه االستدالل هلم أن قوله فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ تعجب من هذا االنصراف ولو علمنا أنه من غريه ال منه 
  كان الفاعل لذلك الصرف هو اهللا تعاىل مل يبق هلذا التعجب معىن

نفسه منفعة أو ليدفع مث قال تعاىل إِن َتكْفُُرواْ فَإِنَّ اللََّه غَنِى ٌّ َعنكُْم واملعىن أن اهللا تعاىل ما كلف املكلفني ليجر إىل 
عن نفسه مضرة وذلك ألنه تعاىل غين على اإلطالق وميتنع يف حقه جر املنفعة ودفع املضرة وإمنا قلنا إنه غين لوجوه 

األول واجب الوجود لذاته وواجب الوجود يف مجيع صفاته ومن كان كذلك كان غنياً على اإلطالق الثاين أنه لو 
إما قدمية وإما حادثة واألول باطل وإال لزم أن خيلق يف األزل ما كان حمتاجاً إليه كان حمتاجاً لكانت تلك احلاجة 

وذلك حمال ألن اخللق واألزل متناقض والثاين باطل ألن احلاجة نقصان واحلكيم ال يدعوه الداعي إىل حتصيل 
أم ال أما من املعلوم  النقصان لنفسه الثالث هب أنه يبقى الشك يف أنه هل تصح الشهوة والنفرة واحلاجة عليه

بالضرورة أن اإلله القادر على خلق السموات واألرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسي والعناصر 
األربعة واملواليد الثالثة ميتنع أن ينتفع بصالة زيد وصيام عمرو وأن يضر بعدم صالة هذا وعدم صيام ذاك فثبت مبا 

  أصروا على اجلهل فإن اهللا غين عنهمذكرنا أن مجيع العاملني لو كفروا و
مث قال تعاىل بعده َوالَ يَْرَضى ِلِعَباِدِه الْكُفَْر يعين أنه وإن كان ال ينفعه إميان وال يضره كفران إال أنه ال يرضى بالكفر 

ما خلقه  واحتج اجلبائي هبذه اآلية من وجهني األول أن اجملربة يقولون إن اهللا تعاىل خلق كفر العباد وإنه من جهة
حق وصواب قال ولو كان األمر كذلك لكان قد رضى الكفر من الوجه الذي خلقه وذلك ضد اآلية الثاين لو كان 
الكفر بقضاء اهللا تعاىل لوجب علينا أن نرضى به ألن الرضا بقضاء اهللا تعاىل واجب وحيث اجتمعت األمة على أن 

اً برضاء اهللا تعاىل وأجاب األصحاب عن هذا االستدالل من الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء اهللا وليس أيض
وجوه األول أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد باملؤمنني قال اهللا تعاىل َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى 

وقال إِنَّ ِعَباِدى لَْيَس لََك َعلَيْهِْم )  ٦إلنسان ا( وقال َعْيناً َيْشَرُب بَِها ِعَباُد اللَِّه )  ٦٣الفرقان ( االْْرضِ هَْوناً 
فعلى هذا التقدير قوله َوالَ َيْرَضى ِلِعبَاِدِه الْكُفَْر وال يرضى للمؤمنني الكفر وذلك ال يضرنا )  ٤٢احلجر ( ُسلْطَانٌ 

ملدح عليه والثناء بفعله قال اهللا الثاين أنا نقول الكفر بإرادة اهللا تعاىل وال نقول إنا برضا اهللا ألن الرضا عبارة عن ا
أي ميدحهم ويثىن عليهم الثالث كان الشيخ الوالد ضياء الدين )  ١٨الفتح ( تعاىل لَّقَدْ َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني 

  عمر رمحه اهللا يقول الرضا عبارة عن ترك اللوم واالعتراض وليس عبارة عن اإلرادة والديل عليه قول ابن دريد
ت قسراً وعلى القسر رضامن كان ذا سخط على صرف القضا أثبت الرضا مع القسر وذلك يدل على ما رضي

قلناه والرابع هب أن الرضا هو اإلرادة إال أن قوله َوالَ يَْرَضى ِلِعَباِدِه الْكُفَْر عام فتخصيصه باآليات الدالة على أنه 
  واهللا أعلم)  ٣٠اإلنسان ( ءونَ إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه تعاىل يريد الكفر من الكافر كقوله تعاىل َوَما َتَشا

  مث قال تعاىل َوإِن َتْشكُرُواْ يَْرَضُه لَكُْم واملراد أنه ملا بني أنه ال يرضى الكفر بني أنه يرضى الشكر وفيه مسائل
وابن عامر وعاصم ومحزة املسألة األوىل اختلف القراء يف هاء َيْرَضُه على ثالثة أوجه أحدها قرأ نافع وأبو عمرو 

بضم اهلاء خمتلسة غري متبعة وثانيها قرأ أبو عمرو ومحزة يف بعض الروايات يرضه ساكنة اهلاء للتخفيف وثالثها قرأ 
  نافع يف بعض الروايات ابن كثري وابن عامر والكسائي مضمومة اهلاء

واواً ألن ما قبل اهلاء متحرك فصار مبنزلة مشبعة قال الواحدي رمحه اهللا من القراء من أشبع اهلاء حىت أحلق هبا 
ضربه وله فكما أن هذا مشبع عند اجلميع كذلك يرضه ومنهم من حرك اهلاء ومل يلحق الواو ألن األصل يرضاه 

  واأللف احملذوفة للجزم ليس يلزم حذفها فكانت كالباقية ومع بقاء األلف ال جيوز إثبات الواو فكذا ههنا



حالة مركبة من قول واعتقاد وعمل أما القول فهو اإلقرار حبصول النعمة وأما االعتقاد فهو  املسألة الثانية الشكر
  اعتقاد صدور النعمة من ذلك املنعم

مث قال تعاىل َوالَ تَزُِر وَازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى قال اجلبائي هذا يدل على أنه تعاىل ال يعذب أحداً على فعل غريه فلو فعل 
ز أن يعذهبم عليه وأيضاً ال جيوز أن يعذب األوالد بذنوب اآلباء خبالف ما يقول القوم واحتج أيضاً اهللا كفرهم ملا جا

  من أنكر وجوب ضرب الدية على العاقلة هبذه اآلية
كان مث قال تعاىل ثُمَّ إِلَى رَّبكُْم مَّْرجُِعكُْم واعلم أنا ذكرنا كثرياً أن أهم املطالب لإلنسان أن يعرف خالقه بقدر اإلم

وأن يعرف ما يضره وما ينفعه يف هذه احلياة الدنيوية وأن يعرف أحواله بعد املوت ففي هذه اآلية ذكر الدالئل 
الكثرية من العامل األعلى والعامل األسفل على كمال قدرة الصانع وعلمه وحكمته مث أتبعه بأن أمره بالشكر وهناه ع 

  إِلَى َرّبكُْم مَّْرجُِعكُْم وفيه مسائل ن الكفر مث بني أحواله بعد املوت بقوله ثُمَّ
  املسألة األوىل املشبهة متسكوا بلفظ إىل علم أن إله العامل يف جهة وقد أجبنا عنه مراراً

املسألة الثانية زعم القوم أن هذه األرواح كانت قبل األجساد ومتسكوا بلفظ الرجوع املوجود يف هذه اآلية ويف 
  سائر اآليات
  دلت هذه اآلية على إثبات البعث والقيامة املسألة الثالثة

رِ كالعلة ملا مث قال فَُيَنّبئُكُْم بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ وهذا هتديد للعاصي وبشارة للمطيع وقوله تعاىل إِنَُّه َعِليمٌ بِذَاِت الصُُّدو
لوبكم من الدواعي والصوارف سبق يعين أنه ميكنه أن ينبئكم بأعمالكم ألنه عامل جبميع املعلومات فيعلم ما يف ق

  )إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أقوالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقال 
و إِلَْيِه ِمن قَْبلُ َوَجَعلَ ِللَِّه أَنَداداً ُعَوإِذَا َمسَّ اِإلنَسانَ ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمنِيباً إِلَْيهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَُه نِْعَمةً  مِّْنُه َنِسىَ  َما كَانَ َيْد

ْيلِ سَاجِداً َوقَآِئماً َيْحذَُر االٌّ لُِّيِضلَّ َعن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَّْع بِكُفْرَِك قَِليالً إِنََّك ِمْن أَْصحَابِ النَّارِ أَمَّْن ُهَو قَانٌِت ءَاَنآَء الَّ
  لْ َهلْ َيْستَوِى الَِّذيَن َيْعلَُمونَ وَالَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ إِنََّما يََتذَكَُّر أُْولُو االٌّ لْبَابِِخَرةَ  َوَيْرُجواْ َرْحَمةَ  َربِِّه قُ

اعلم أن اهللا تعاىل ملا بني فساد القول بالشرك وبني أن اهللا تعاىل هو الذي جيب أن يعبد بني يف هذه اآلية أن طريقة 
تناقضة وذلك ألهنم إذا مسهم نوع من أنواع الضر مل يرجعوا يف طلب دفعه هؤالء الكفار الذين يعبدون األصنام م

إال إىل اهللا وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إىل عبادة األصنام ومعلوم أهنم إمنا رجعوا إىل اهللا تعاىل عند حصول 
وال كان الواجب الضر ألنه هو القادر على إيصال اخلري ودفع الضر وإذا عرفوا أن األمر كذلك يف بعض األح

  عليهم أن يعترفوا به يف كل األحوال فثبت أن طريقتهم يف هذا الباب متناقضة
أما قوله تعاىل وَإِذَا َمسَّ اِإلنَسانَ فقيل املراد باإلنسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربيعة وغريه وقيل املراد به الكافر 

  الذي تقدم ذكره ألن الكالم خيرج على معهود تقدم
قوله ُضرٌّ فيدخل فيه مجيع املكاره سواء كان يف جسمه أو يف ماله أو أهله وولده ألن اللفظ مطلق فال معىن أما 

للتقييد َخِشىَ  َربَُّه أي استجار بربه وناداه ومل يؤمل يف كشف الضر سواء فلذلك قال ُمنِيباً إِلَْيِه أي راجعاً إليه 
ويف ) الكشاف ( جوع ثُمَّ إِذَا خَوَّلَُه نِْعَمةً  ّمْنُه أي أعطاه قال صاحب وحده يف إزالة ذلك الضر ألن اإلنابة هي الر

حقيقته وجهان أحدمها جعله خائل مال من قوهلم هو خائل مال وخال مال إذا كان متعهداً له حسن القيام به ومنه 
الثاين جعله خيول من خال و) أنه كان يتخول أصحابه باملوعظة ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ما روي عن رسول اهللا 

  خيول إذا اختال وافتخر ويف املعىن قالت العرب إن الغىن طويل الذيل مياس
مث قال تعاىل َنِسىَ  َما كَانَ َيْدُعو إِلَْيِه ِمن قَْبلُ أي نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتهل إليه وما مبعىن من كقوله 



وقوله تعاىل )  ٣الكافرون ( وقوله تعاىل َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َما أَعُْبُد )  ٣الليل ( تعاىل َوَما َخلََق الذَّكََر وَاالْنثَى 
وقيل نسي الضر الذي كان يدعو اهللا إىل كشفه واملراد من قوله )  ٣النساء ( فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُْم ّمَن الّنَساء 

ان احلقيقي ملا ذمه عليه وحيتمل أن يكون املراد أنه نسي نسي أن ترك دعاءه كأنه مل يفزع إىل ربه ولو أراد به النسي
  أن ال يفزع وأن ال إله سواه فعاد إىل اختاذ الشركاء مع اهللا
  مث قال تعاىل َوَجَعلَ ِللَِّه أَنَداداً لُّيِضلَّ َعن َسبِيِلِه وفيه مسائل

  ضم الياء على معىن ليضل غريهاملسألة األوىل قرأ ابن كثري وأبو عمرو ليضل بفتح الياء والباقون ليضل ب
املسألة الثانية املراد أنه تعاىل يعجب العقالء من مناقضتهم عند هاتني احلالتني فعند الضر يعتقدون أنه ال مفزع إىل ما 

سواء وعند النعمة يعودون إىل اختاذ آهلة معه ومعلوم أنه تعاىل إذا كان إمنا يفزع إليه يف حال الضر ألجل أنه هو 
على اخلري والشر وهذا املعىن باق يف حال الراحة والفراغ كان يف تقرير حاهلم يف هذين الوقتني مبا يوجب القادر 

  املناقضة وقلة العقل

املسألة الثالثة معىن قوله لُّيِضلَّ َعن َسبِيِلِه أنه ال يقتصر يف ذلك على أن يضل نفسه بل يدعو غريه إما بفعله أو قوله 
فيزداد إمثاً على إمثه والالم يف قوله ِلُيِضلَّ الم العاقبة كقوله فَالَْتقَطَُه ءالُ ِفْرَعْونَ لَِيكُونَ لَُهْم إىل أن يشاركه يف ذلك 

وملا ذكر اهللا تعاىل عنهم هذا الفعل املتناقض هددهم فقال قُلْ َتمَتَّْع بِكُفْرَِك قَِليالً وليس )  ٨القصص ( َعُدّواً َوحََزناً 
  ل الزجر وأن يعرفه قلة متتعه يف الدنيا مث يكون مصريه إىل الناراملراد منه األمر ب

وملا شرح اهللا تعاىل صفات املشركني والضالني مث متسكهم بغري اهللا تعاىل أردفه بشرح أحوال احملقني الذين ال رجوع 
  سَاجِداً َوقَاِئماً وفيه مسائل هلم إال اهللا وال اعتماد هلم إال على فضل اهللا فقال أَمَّْن ُهَو قَانٌِت ءاَناء الَّْيلِ

املسألة األوىل قرأ نافع وابن كثري ومحزة ِمن خمففة امليم والباقون بالتشديد أما التخفيف ففيه وجهان األول أن األلف 
ألف االستفهام داخلة على من واجلواب حمذوف على تقدير كمن ليس كذلك وقيل كالذي جعل هللا أنداداً فاكتفى 

الثاين أن يكون ألف نداء كأنه قيل يا من هو قانت من أهل اجلنة وأما التشديد فقال الفراء األصل مبا سبق ذكره و
  أم من فأدغمت امليم يف امليم وعلى هذا القول هي أم اليت يف قولك أزيد أفضل أم عمرو

وهو القيام فيها ومنه ) نوت أفضل الصالة صالة الق( املسألة الثانية القانت القائم مبا جيب عليه من الطاعة ومنه قوله 
القنوت يف الصبح ألنه يدعو قائماً عن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه قال ال أعلم القنوت إال قراءة القرآن وطول 

أي مطيعون وعن )  ١١٦البقرة ( القيام وتال أَمَّْن ُهَو قَانٌِت وعن ابن عباس القنوت طاعة اهللا لقوله كُلٌّ لَُّه قَانُِتونَ 
أَمَّْن ُهَو ساعات الليل أوله ووسطه وآخره ويف هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه أرجح من قيام قتادة 

النهار ويؤكده وجوه األول أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء الثاين أن الظلمة متنع من 
عن االشتغال باألحوال اخلارجية عاد إىل املطلوب  اإلبصار ونوم اخللق مينع من السماع فإذا صار القلب فارغاً

األصلي وهو معرفة اهللا وخدمته الثالث أن الليل وقت النوم فتركه يكون أشق فيكون الثواب أكثر الرابع قوله تعاىل 
ساجد وقائم على أنه خرب عبد وقوله سَاجِداً حال وقرىء )  ٦املزمل ( إِنَّ َناِشئَةَ  الَّْيلِ ِهىَ  أََشدُّ َوطْأً َوأَقَْوُم ِقيالً 

  خرب الواو للجميع بني الصفتني
واعلم أن هذه اآلية دالة على أسرار عجيبة فأوهلا أنه بدأ فيها بذكر العلم وختم فيها بذكر العلم أما العمل فكونه 

ْعلَُمونَ وهذا يدل على أن كمال اإلنسان قانتاً ساجداً قائماً وأما العلم فقوله َهلْ َيْسَتوِى الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن الَ َي
  حمصور يف هذين املقصودين فالعمل هو البداية والعلم واملكاشفة هو النهاية

الفائدة الثانية أنه تعاىل نبه على أن االنتفاع بالعمل إمنا حيصل إذا كان اإلنسان مواظباً عليه فإن القنوت عبارة عن 



لطاعات وذلك يدل على أن العلم إمنا يفيد إذا واظب عليه اإلنسان وقوله كون الرجل قائماً مبا جيب عليه من ا
 َساجِداً َوقَاِئماً إشارة إىل أصناف األعمال وقوله َيْحذَُر االْخَِرةَ  َوَيْرجُواْ رَّْحَمةِ  َرّبِه إشارة إىل أن اإلنسان عند

ةَ  مث بعده مقام الرمحة وهو قوله ِمن رَّْحَمةِ  َرّبِه مث املواظبة ينكشف له يف األول مقام القهر وهو قوله َيْحذَُر االِْخَر
  حيصل أنواع املكاشفات وهو املراد بقوله َهلْ َيْسَتوِى الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ

رجاء أضافه إىل نفسه الفائدة الثالثة أنه قال يف مقام اخلوف َيْحذَُر االْخَِرةَ  فما أضاف احلذر إىل نفسه ويف مقام ال
  وهذا يدل على أن جانب الرجاء أكمل وأليق حبضرة اهللا تعاىل

املسألة الثالثة قيل املراد من قوله أَمَّْن ُهَو قَانٌِت ءاَناء الَّْيلِ عثمان ألنه كان حييي الليل يف ركعة واحدة ويقرأ القرآن 
ذه الصفة فيدخل فيه عثمان وغريه ألن اآلية غري يف ركعة واحدة والصحيح أن املراد منه كل من كان موصوفاً هب

  مقتصرة عليه
املسألة الرابعة ال شبهة يف أن يف الكالم حذفاً والتقدير أمن هو قانت كغريه وإما حسن هذا احلذف لداللة الكالم 

َوالَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ وتقدير  عليه ألنه تعاىل ذكر قبل هذه اآلية الكافر وذكر بعدها قُلْ َهلْ َيْسَتوِى الَِّذيَن َيْعلَُمونَ
اآلية قل هل يستوي الذين يعلمون وهم الذين صفتهم أهنم يقنتون آناء الليل سجداً وقياماً والذين ال يعلمون وهم 

الذين وصفهم عند البالء واخلوف يوحدون وعند الراحة والفراغة يشركون فإذا قدرنا هذا التقدير ظهر املراد وإمنا 
الكفار بأهنم ال يعلمون ألهنم وإن آتاهم اهللا العلم إال أهنم أعرضوا عن حتصيل العلم فلهذا السبب وصف اهللا 

  جعلهم كأهنم ليسوا أويل األلباب من حيث إهنم مل ينتفعوا بعقوهلم وقلوهبم
يه عظيم على فضيلة العلم وقد بالغنا يف وأما قوله تعاىل قُلْ َهلْ َيْستَوِى الَِّذيَن َيْعلَُمونَ وَالَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ فهو تنب

أراد بالذين ) الكشاف ( قال صاحب )  ٣١البقرة ( تقرير هذا املعىن يف تفسري قوله تعاىل َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء كُلََّها 
م يعلمون الذين سبق ذكرهم وهم القانتون وبالذين ال يعلمون الذين ال يأتون هبذا العمل كأنه جعل القانتني ه

العلماء وهو تنبيه على أن من يعمل فهو غري عامل مث قال وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم مث ال يقنتون 
  ويفتنون فيها مث يفتنون بالدنيا فهم عند اهللا جهلة

هال ال يعرفه أيضاً إال أولوا مث قال تعاىل إِنََّما َيَتذَكَّرُ أُْولُواْ االلْبَابِ يعين هذا التفاوت العظيم احلاصل بني العلماء واجل
األلباب قيل لبعض العلماء إنكم تقولون العلم أفضل من املال مث نرى العلماء جيتمعون عند أبواب امللوك وال نرى 
امللوك جمتمعني عند أبواب العلماء فأجاب العامل بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم ألن العلماء علموا ما يف املال 

  فطلبوه واجلهال مل يعرفوا ما يف العلم من املنافع فال جرم تركوهمن املنافع 
ِه وَاِسَعةٌ  إِنََّما ُيَوفَّى الصَّابُِرونَ قُلْ ياِعَباِد الَِّذيَن َءاَمُنواْ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ ِللَِّذيَن أَْحَسنُواْ ِفى َهاِذهِ الدُّنَْيا َحَسَنةٌ  َوأَْرُض اللَّ

لْ إِنِّى أََخافُ سَابٍ قُلْ إِنِّى أُِمْرُت أَنْ أَْعُبَد اللََّه ُمْخِلصاً لَُّه الدِّيَن َوأُِمْرُت الًّنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني قُأَْجرَُهْم بَِغْيرِ ِح
مِّن ُدونِِه قُلْ إِنَّ الَْخاسِرِيَن الَِّذينَ  إِنْ َعَصْيُت َربِّى َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ قُلِ اللََّه أَعُْبُد ُمْخِلصاً لَُّه ِدينِى فَاْعُبدُواْ َما ِشئُْتْم

لٌ مَِّن النَّارِ َوِمن َتْحتِهِْم ظُلَلٌ َخِسرُوا أَنفُسَُهْم َوأَْهِليهِْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  أَالَ ذَِلَك ُهَو الُْخسَْرانُ الُْمبِنيُ لَُهْم مِّن فَْوِقهِْم ظُلَ
  ياعَِباِد فَاتَّقُوِن ذَاِلَك ُيَخوُِّف اللَُّه بِِه ِعَباَدُه

اعلم أنه تعاىل ملا بني نفي املساواة بني من يعلم وبني من ال يعلم أتبعه بأن أمر رسوله بأن خياطب املؤمنني بأنواع من 
  الكالم

ني بأن يضموا إىل اإلميان النوع األول قوله قُلْ ياأَْهلَ ِعَباِدى الَِّذيَن ءاَمُنواْ اتَّقُواْ رَبَّكُْم واملراد أن اهللا تعاىل أمر املؤمن



التقوى وهذا من أول الدالئل على أن اإلميان يبقى مع املعصية قال القاضي أمرهم بالتقوى ليكال حيبطوا إمياهنم ألن 
عند االتقاء من الكبائر يسلم هلم الثواب وباإلقدام عليها حيبط فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أوىل ألنه ملا 

  تقوى دل ذلك على أنه يبقى مؤمناً مع عدم التقوى وذلك يدل على أن الفسق ال يزيل اإلميانأمر املؤمنني بال
لْدُّنَْيا واعلم أنه تعاىل ملا أمر املؤمنني باالتقاء بني هلم ما يف هذا االتقاء من الفوائد فقال تعاىل لّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ ِفى هاِذِه ا

ا حيتمل أن يكون صلة لقوله أَْحَسنُواْ أو حلسنة فعلى التقدير األول معناه للذين أحسنوا َحَسَنةٌ  فقوله ِفى َهاِذِه الدُّْنَي
يف هذه الدنيا كلهم حسنة يف اآلخرة وهي دخول اجلنة والتنكري يف قوله َحَسَنةٌ  للتعظيم يعين حسنة ال يصل العقل 

يف هذه الدنيا حسنة والقائلون هبذا القول قالوا  إىل كنه كماهلا وأما على التقدير الثاين فمعناه الذين أحسنوا فلهم
) ( صلى اهللا عليه وسلم ( هذه احلسنة هي الصحة والعافية وأقول األوىل أن حتمل على الثالثة املذكورة يف قوله 

ومن الناس من قال القول األول أوىل ويدل عليه وجوه األول أن ) ثالثة ليس هلا هناية األمن والصحة والكفاية 
نكري يف قوله َحَسَنةٌ  يدل على النهاية واجلاللة والرفعة وذلك ال يليق بأحوال الدنيا فإهنا خسيسة ومنقطعة وإمنا الت

يليق بأحوال اآلخرة فإهنا شريفة وآمنة من االنقضاء واالنقراض والثاين أن ثواب احملسن بالتوحيد واألعمال الصاحلة 
ُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت وأيضاً فنعمة الدنيا من الصحة واألمن والكفاية  إمنا حيصل يف اآلخرة قال تعاىل الَْيْوَم

الدنيا ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( حاصلة للكفار وأيضاً فحصوهلا للكافر أكثر وأمت من حصوهلا للمؤمن كما قال 
َماِن ِلُبيُوتِهِْم ُسقُفاً ّمن ِفضَّةٍ  َوَمَعارَِج َعلَْيَها َيظَْهُرونَ وقال تعاىل لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بِالرَّْح) سجن املؤمن وجنة الكافر 

الثالث أن قوله لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ ِفى هاِذِه الْدُّْنَيا َحَسَنةٌ  يفيد احلصر مبعىن أنه يفيد أن حسنة هذه )  ٣٣الزخرف ( 
ه احلسنة على حسنة اآلخرة صح هذا احلصر فكأن الدنيا ال حتصل إال للذين أحسنوا وهذا باطل أما لو محلنا هذ

محله على حسنة اآلخرة أوىل مث قال اهللا تعاىل َوأَْرُض اللَِّه َواِسَعةٌ  وفيه قوالن األول املراد أنه ال عذر ألبتة 
 للمقصرين يف اإلحسان حىت إهنم إن اعتلوا بأوطاهنم وبالدهم وأهنم ال يتمكنون فيها من التوفرة على اإلحسان

وصرف اهلمم إليه قل هلم فإن أرض اهللا واسعة وبالده كثرية فتحولوا من هذه البالد إىل بالد تقدرون فيها على 
  االشتغال بالطاعات والعبادات واقتدوا باألنبياء والصاحلني

اهلجرة من يف مهاجرهتم إىل غري بالدهم ليزدادوا إحساناً إىل إحساهنم وطاعة إىل طاعتهم واملقصود منه الترغيب يف 
قَالْواْ  مكة إىل املدينة والصرب على مفارقة الوطن ونظريه قوله تعاىل قَالُواْ ِفيَم كُنُتْم قَالُواْ كُنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِفى االْْرضِ

أن يكون املراد من والقول الثاين قال أبو مسلم ال ميتنع )  ٩٧النساء ( أَلَْم َتكُْن أَْرضُ اللَِّه واِسَعةً  فَُتَهاجِرُواْ ِفيَها 
األرض أرض اجلنة وذلك ألنه تعاىل أمر املؤمنني بالتقوى وهي خشية اهللا مث بني أن من اتقى فله يف اآلخرة احلسنة 

)  ٧٤الزمر ( وهي اخللود يف اجلنة مث بني أن أرض اهللا أي جنته واسعة لقوله تعاىل َنَتَبوَّأُ ِمَن الَْجنَّةِ  َحْيثُ َنَشاء 
والقول األول عندي أوىل ألن )  ١٣٣آل عمران ( َوَجنَّةٍ  َعْرُضَها السََّماَواِت وَاالْْرَض أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني  وقوله تعاىل

  قوله إِنََّما ُيَوفَّى الصَّابُِرونَ أَْجَرُهْم بَِغْيرِ ِحَسابٍ ال يليق إال باألول ويف هذه اآلية مسائل
اهية الصرب فقد ذكرناه يف سورة البقرة واملراد ههنا بالصابرين الذين صربوا على املسألة األوىل أما حتقيق الكالم يف م

  مفارقة أوطاهنم وعشائرهم وعلى جترع الغصص واحتمال الباليا يف طاعة اهللا تعاىل
ستحق املسألة الثانية تسمية املنافع اليت وعد اهللا هبا على الصرب باألجر توهم أن العمل على الثواب ألن األجر هو امل

إال أنه قامت الدالئل القاهرة على أن العمل ليس عليه الثواب فوجب محل لفظ األجر على كونه أجراً حبسب 
  الوعد ال حبسب االستحقاق

املسألة الثالثة أنه تعاىل وصف ذلك األجر بأنه بغري حساب وفيه وجوه األول قال اجلبائي املعىن أهنم يعطون ما 



هو بغري حساب ولو مل يعطوا إال املستحق لكان ذلك حساباً قال القاضي هذا ليس يستحقون ويزدادون تفضالً ف
بصحيح ألن اهللا تعاىل وصف األجر بأنه بغري حساب ولو مل يعطوا إال األجر املستحق واألجر غري التفضل الثاين أن 

ناه بغري هناية ألن كل شيء دخل الثواب له صفات ثالثة أحدها أهنا تكون دائمة األجر هلم وقوله بَِغْيرِ ِحسَابٍ مع
حتت احلساب فهو متناه فما ال هناية له كان خارجاً عن احلساب وثانيها أهنا تكون منافع كاملة يف أنفسها وعقل 

إن يف اجلنة ما ال عني رأت وال أذن مسعت ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( املطيع ما كان يصل إىل كنه ذلك الثواب قال 
وكل ما يشاهدونه من أنواع الثواب وجدوه أزيد مما تصوروه وتوقعوه وما ال يتوقعه ) ر وال خطر على قلب بش

اإلنسان فقد يقال إنه ليس يف حسابه فقوله بَِغْيرِ ِحسَابٍ حممول على هذا املعىن والوجه الثالث يف التأويل أن ثواب 
ينصب ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم (  عن النيب) الكشاف ( أهل البالء ال يقدر بامليزان واملكيال روى صاحب 

اهللا املوازين يوم القيامة فيؤتى أهل الصالة فيوفون أجورهم باملوازين ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم باملوازين 
فَّى قال اهللا تعاىل إِنََّما ُيَو) ويؤتى بأهل البالء فال ينصب هلم ميزان وال ينشر هلم ديوان ويصب عليهم األجر صباً 

الصَّابُِرونَ أَجَْرُهْم بِغَْيرِ ِحَسابٍ حىت يتمىن أهل العافية يف الدنيا أن أجسادهم تقرض باملقاريض ملا به أهل البالء من 
  الفضل

َن قال النوع الثاين من البيانات أمر اهللا رسوله أن يذكرها قوله تعاىل قُلْ إِّنى أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد اللََّه ُمْخِلصاً لَّهُ الّدي
ما حيملك على هذا الدين الذي أتيتنا به أال تنظر إىل ملة ) صلى اهللا عليه وسلم ( مقاتل إن كفار قريش قالوا للنيب 

  أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون الالت والعزى فأنزل اهللا قل يا حممد إين أمرت أن أعبد اهللا خملصاً له

الحتراز عما ال ينبغي والثاين األمر بتحصيل ما ينبغي واملرتبة األوىل الدين وأقول إن التكليف نوعان أحدمها األمر با
مقدمة على املرتبة الثانية حبسب الرتبة الواجبة الالزمة إذا ثبت هذا فنقول إنه تعاىل قدم األمر بإزالة ما ينبغي فقال 

تحصيل ما ينبغي فقال إِّنى أُِمْرتُ أَنْ أَْعُبدَ اتَّقُواْ رَبَّكُُم ألن التقوى هي االحتراز عما ال ينبغي مث ذكر عقيبه األمر ب
اللََّه ُمْخِلصاً لَُّه الّديَن وهذا يشتمل على قيدين أحدمها األمر بعبادة اهللا الثاين كون تلك العبادة خالصة عن شوائب 

أحق فهو  الشرك اجللي وشوائب الشرك اخلفي وإمنا خص اهللا تعاىل الرسول هبذا األمر لينبه على أن غريه بذلك
كالترغيب للغري وقوله تعاىل َوأُمِْرُت ِالنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني ال شبهة يف أن املراد إين أول من متسك بالعبادات 

  اليت أرسلت هبا ويف هذه اآلية فائدتان
لون ذلك بل كل ما الفائدة األوىل كأنه يقول إين لست من امللوك اجلبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم ال يفع

  أمرتكم به فأنا أول الناس شروعاً فيه وأكثرهم مداومة عليه
أنه قال إِّنى أُِمْرتُ أَنْ أَْعُبدَ اللََّه والعبادة هلا ركنان عمل القلب وعمل اجلوارح وعمل القلب أشرف  الفائدة الثانية

من عمل اجلوارح فقدم ذكر اجلزء األشرف وهو قوله ُمخِْلصاً لَُّه الّدينِ مث ذكر عقيبه األدون وهو عمل اجلوارح 
سر اإلسالم يف خرب جربيل عليه السالم باألعمال الظاهرة وهو ف) صلى اهللا عليه وسلم ( وهو اإلسالم فإن النيب 

 املراد بقوله يف هذه اآلية َوأُِمْرُت ِالنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني وليس لقائل أن يقول ما الفائدة يف تكرير لفظ أُمِْرُت
  يكون هذا تكريراًألنا نقول ذكر لفظ أُِمْرتُ أوالً يف عمل القلب وثانياً يف عمل اجلوارح وال 

الفائدة الثالثة يف قوله َوأُمِْرُت ِالنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني التنبيه على كونه رسوالً من عند اهللا واجب الطاعة ألن 
أول املسلمني يف شرائع اهللا ال ميكن أن يكون إال رسول اهللا ألن أول من يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو 

ا بني اهللا تعاىل أمره باإلخالص بالقلب وباألعمال املخصوصة وكان األمر حيتمل الوجوب وحيتمل الرسول املبلغ ومل
  الندب بني أن ذلك األمر للوجوب فقال قُلْ إِّنى أََخاُف إِنْ َعَصْيُت َرّبى َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ وفيه فوائد



جيري هذا الكالم على نفسه واملقصود منه املبالغة يف أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( الفائدة األوىل أن اهللا أمر حممداً 
زجر الغري عن املعاصي ألنه مع جاللة قدرة وشرف نبوته إذا وجب أن يكون خائفاً حذراً عن املعاصي فغريه بذلك 

  أوىل
ولنا الفائدة الثانية دلت اآلية على أن املرتب على املعصية ليس حصول العقاب بل اخلوف من العقاب وهذا يطابق ق

إن اهللا تعاىل قد يعفو عن املذنب والكبرية فيكون الالزم عند حصول املعصية هو اخلوف من العقاب ال نفس حصول 
  العقاب

الفائدة الثالثة دلت هذه اآلية على أن ظاهر األمر للوجوب وذلك ألنه قال يف أول اآلية إِّنى أُمِْرُت أَنْ أَْعُبدَ اللََّه مث 
أََخاُف إِنْ َعصَْيُت رَّبى َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ فيكون معىن هذا العصيان ترك األمر الذي تقدم ذكره قال بعده قُلْ إِّنى 

  وذلك يقتضي أن يكون تارك األمر عاصياً والعاصي يترتب عليه اخلوف من العقاب وال معىن للوجوب إال ذلك

لِ اللََّه أَعُْبُد ُمْخِلصاً لَُّه دِينِى فإن قيل ما معىن التكرير النوع الثالث من األشياء اليت أمر اهللا رسوله أن يذكرها قوله قُ
قلنا هذا ليس بتكرير ألن يف قوله قُلْ إِّنى أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد اللََّه ُمْخِلصاً لَّهُ الّديَن وقوله قُلِ اللََّه أَْعُبُد ُمْخِلصاً لَُّه ِدينِى 

يان بالعبادة والثاين إخبار بأنه أمر بأن ال يعبد أحداً غريه وذلك ألن قوله األول إخبار بأنه مأمور من جهة اهللا باإلت
والدليل أُِمْرُت أَنْ أَْعُبَد اللََّه ال يفيد احلصر وقوله تعاىل قُلِ اللََّه أَْعُبدُ يفيد احلصر يعين اهللا أعبد وال أعبد أحداً سواه 

ه فَاْعُبدُواْ َما شِئُْتْم ّمن ُدونِِه وال شبهة يف أن قوله فَاْعُبُدواْ َما ِشئُْتْم ّمن عليه أنه ملا قال بعد قُلِ اللََّه أَْعُبُد قال بعد
ُدونِِه ليس أمراً بل املراد منه الزجر كأنه يقول ملا بلغ البيان يف وجوب رعاية التوحيد إىل الغاية القصوى فبعد ذلك 

نَّ الَْخاسِرِيَن الَِّذيَن َخِسرُواْ أَنفُسَُهْم لوقوعها يف هالك ال أنتم أعرف بأنفسكم مث بني تعاىل كمال الزجر بقوله قُلْ إِ
يعقل هالك أعظم منه وخسروا أهليهم أيضاً ألهنم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم وإن 

زالً وأهالً وخدماً كانوا من أهل اجلنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً ال رجوع بعده ألبتة وقال ابن عباس إن لكل رجل من
يف اجلنة فإن أطاع أعطى ذلك وإن كان من أهل النار حرم ذلك فخسر نفسه وأهله ومنزله وورثه غريه من 

املسلمني واخلاسر املغبون وملا شرح اهللا خسراهنم وصف ذلك اخلسران بغاية الفظاعة فقال أَالَ ذَِلَك ُهَو الُْخْسَرانُ 
أكيد الثاين أنه تعاىل ذكر يف أول هذه الكلمة حرف أال وهو للتنبيه وذكر التنبيه يف الُْمبُِني كان التكرير ألجل الت

هذا املوضع يدل على التعظيم كأنه قيل إنه بلغ يف العظمة إىل حيث ال تصل عقولكم ليها فتنبهوا هلا الثالث أن 
ران فإنه يصري يف مقابلته كال خسران يف قوله ُهَو الُْخسْرانُ الُْمبُِني تفيد احلصر كأنه قيل كل خس) هو ( كلمة 

يدل على التهويل وأقول قد بينا أن لفظ اآلية يدل على كونه خسراناً مبيناً فلنبني ) مبيناً ( الرابع وصفه بكونه 
فحسب املباحث العقلية كونه خسراناً مبيناً وأقول نفتقر إىل بيان أمرين إىل أن يكون خسراناً مث كونه مبيناً أما 

تقريره أنه تعاىل أعطى هذه احلياة وأعطى العقل وأعطى املكنة وكل ذلك رأس املال أما هذه احلياة فاملقصود األول ف
  منها أن يكتسب فيها احلياة الطيبة يف اآلخرة

وأما العقل فإنه عبارة عن العلوم البديهية وهذه العلوم هي رأس املال والنظر والفكر ال معىن له إال ترتيب علوم 
بذلك الترتيب إىل حتصيل علوم كسبية فتلك العلوم البديهية املسماة بالعقل رأس املال وتركيبها على ليتوصل 

الوجوه املخصوصة يشبه تصرف التاجر يف رأسه املال وتركيبها على الوجوه بالبيع والشراء وحصول العلم بالنتيجة 
ل واستعمال تلك القوة يف حتصيل أعمال الرب يشبه حصول الربح وأيضاً حصول القدرة على األعمال يشبه رأس املا

واخلري يشبه تصرف التاجر يف رأس املال وحصول أعمال اخلري والرب يشبه الربح إذا ثبت هذا فنقول إن من أعطاه 
اهللا احلياة والعقل والتمكن مث إنه مل يستفد منها ال معرفة احلق وال عمل اخلري ألبتة كان حمروماً عن الربح بالكلية 



ذا مات فقد ضاع رأس املال بالكلية فكان ذلك خسراناً فهذا بيان كونه خسراناً وأما الثاين وهو بيان كون ذلك وإ
اخلسران مبيناً فهو أن من مل يربح الزيادة ولكنه مع ذلك سلم من اآلفات واملضار فهذا كما مل حيصل له مزيد نفع مل 

تعملوا عقوهلم اليت هي رأس ماهلم يف استخراج وجوه الشبهات حيصل له أيضاً مزيد ضرر أما هؤالء الكفار فقد اس
وتقوية اجلهاالت والضالالت واستعملوا قواهم وقدرهم يف أفعال الشر والباطل والفساد فهم قد مجعوا بني أمور يف 

  غاية الرداءة أوهلا أهنم أتعبوا أبداهنم وعقوهلم طلباً يف تلك العقائد الباطلة واألعمال الفاسدة

نيها أهنم عند املوت يضيع عنهم رأس املال من غري فائدة وثالثها أن تلك املتاعب الشديدة اليت كانت موجودة يف وثا
الدنيا يف نصرة تلك الضالالت تصري أسباباً للعقوبة الشديدة والبالء العظيم بعد املوت وعند الوقوف على هذه 

  حرمان أعظم من حرماهنم ونعوذ باهللا منه املعاين يظهر أنه ال يعقل خسران أقوى من خسراهنم وال
وملا شرح اهللا تعاىل أحوال حرماهنم عن الربح وبني كيفية خسراهنم بني أهنم مل يقتصروا على احلرمان واخلسران بل 

( ظُلَلٌ  ضموا إليه استحقاق العذاب العظيم والعقاب الشديد فقال لَُهْم ّمن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ّمَن النَّارِ َوِمن َتْحتِهِْم
الثاين أن الذي يكون حتته يكون ظلة إلنسان آخر حتته ألن النار دركات كما أن اجلنة درجات )  ٤٠الشورى 

والثالث أن الظلة التحتانية إذا كانت مشاهبة للظلة الفوقانية يف احلرارة واإلحراق واإليذاء أطلق اسم أحدمها على 
م بني طبقتني من النار ال يدرون ما فوقهم أكثر مما حتتهم ونظري هذه اآلية اآلخر ألجل املماثلة واملشاهبة قال احلسن ه

لَِّه َبيْنِى َوَبيَْنكُمْ َشهِيداً قوله تعاىل َعلَْيَك الِْكتَاَب ُيْتلَى َعلَيْهِْم إِنَّ ِفى ذاِلَك لََرْحَمةً  َوِذكَْرى ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ قُلْ كَفَى بِال
الَْعذَابِ اواِت وَاالْْرضِ وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ بِالْبَاِطلِ َوكَفَرُواْ بِاللَِّه أُْولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ َوَيْستَْعجِلُوَنَك بَِيْعلَُم َما ِفى السََّم

بِالَْعذَابِ َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ   َولَْوالَ أََجلٌ مَُّسمى لََّجاءُهُم الَْعذَاُب َولَيَأِْتَينَُّهْم َبْغَتةً  َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ َيْستَْعجِلُوَنَك
وقوله تعاىل لَُهم ّمن َجَهنََّم مَِهادٌ )  ٥٥العنكبوت ( بِالْكَاِفرِيَن َيْوَم يَْغَشاُهُم الَْعذَاُب ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحِت أَْرُجلِهِْم 

  ) ٤١األعراف ( َوِمن فَْوِقهِْم غََواشٍ 
اللَُّه بِِه ِعَباَدهُ أي ذلك الذي تقدم ذكره من وصف العذاب فقوله ذاِلَك مبتدأ وقوله  مث قال تعاىل ذاِلَك ُيَخّوُف

لذي ُيخَّوُف اللَُّه بِِه ِعَباَدُه خرب ويف قوله ُيخَّوُف اللَُّه بِِه ِعَباَدُه قوالن األول التقدير ذلك العذاب املعد للكفار هو ا
أن لفظ العباد يف القرآن خمتص بأهل اإلميان وإمنا كان ختويفاً للمؤمنني ألجل خيوف اهللا به عباده أي املؤمنني ألنا بينا 

أهنم إذا مسعوا أن حال الكفار ما تقدم خافوا فأخلصوا يف التوحيد والطاعة الوجه الثاين أن هذا الكالم يف تقدير 
اعية اإليذاء فكيف يليق به أن جواب عن سؤال ألنه يقال إنه تعاىل غين عن العاملني منزه عن الشهوة واالنتقام ود

يعذب هؤالء املساكني إىل هذا احلد العظيم وأجيب عنه بأن املقصود منه ختويف الكفار والضالل عن الكفر 
والضالل فإذا كان التكليف ال يتم إال بالتخويف والتخويف ال يكمل االنتفاع به إال بإدخال ذلك الشيء يف 

ذاب يف الوجود حتصيالً لذلك املطلوب الذي هو التكليف والوجه األول الوجود وجب إدخال ذلك النوع م نالع
عندي أقرب والدليل عليه أنه قال بعده قَِليالً َوإِيَّاىَ  فَاتَّقُوِن وقوله يا عباذ األظهر منه أن املراد منه املؤمنون فكأنه 

  نون بالغوا يف اخلوف واحلذر والتقوىقيل املقصود من شرح عذاب الكفار للمؤمنني ختويف املؤمنني فيا أيها املؤم
َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبُِعونَ أَْحَسنَهُ  َوالَِّذيَن اْجَتَنبُواْ الطَّاغُوَت أَن يَْعُبُدوَها َوأَنَاُبوا إِلَى اللَِّه لَُهُم الُْبْشَرى فََبشِّْر ِعَبادِ الَِّذيَن

لَاِئَك ُهْم أُْولُو االٌّ لَْبابِ أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ  الَْعذَابِ أَفَأَنَت ُتنِقذُ َمن ِفى النَّارِ لَاِكنِ أُْولَاِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُْو
   ُيْخِلُف اللَُّه الِْميَعاَدلَِّه الَالَِّذيَن اتَّقَواْ َربَُّهمْ لَُهْم غَُرٌف مِّن فَْوِقَها غَُرٌف مَّْبنِيَّةٌ  َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االٌّ نَْهاُر َوْعَد ال



اعلم أن اهللا تعاىل ملا ذكر وعيد عبدة األصنام واألوثان ذكر وعد من اجتنب عبادهتا واحترز عن الشرك ليكون 
  الوعد مقروناً بالوعيد أبداً فيحصل كمال الترغيب والترهيب وفيه مسائل

يات كامللكوت والرمحوت إال أن فيها قلباً بتقدمي الطاغوت فعلوت من الطغ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
الالم على العني ويف هذا اللفظ أنواع من املبالغة أحدها التسمية باملصدر كأن عني ذلك الشيء الطغيان وثانيها أن 

على العني  البناء بناء املبالغة فإن الرمحوت الرمحة الواسعة وامللكوت امللك املبسوط وثالثها ما ذكرنا من تقدمي الالم
  ومثل هذا إمنا يصار إليه عند املبالغة

املسألة الثانية اختلفوا يف أن املراد من الطاغوت ههنا الشيطانه أم األوثان فقيل إنه الشيطان فإن قيل إهنم ما عبدوا 
لصنم عبادة الشيطان وإمنا عبدوا الصنم قلنا الداعي إىل عبادة الصنم ملا كان هو الشيطان كان اإلقدام على عبادة ا

للشيطان وقيل املراد بالطاغوت الصنم ومسيت طواغيت على سبيل اجملاز ألنه ال فعل هلا والطغاة هم الذين يعبدوهنا 
إال أنه ملا حصل الطغيان عند مشاهدهتا والقرب منها وصفت هبذه الصفة إطالقاً السم املسبب على السبب حبسب 

 فهو طاغوت ويقال يف التواريخ إن األصل يف عبادة األصنام أن القوم الظاهر وقيل كل ما يعبد ويطاع من دون اهللا
كانوا مشبهة اعتقدوا يف اإلله أنه نور عظيم ويف املالئكة أهنا أنوار خمتلفة يف الصغر والكرب فوضعوا متاثيل وصوراً 

ئكة وأقول حاصل الكالم على وفق تلك اخلياالت فكانوا يعبدون تلك التماثيل على أعتقاد أهنم يعبدون اهللا واملال
إِلَى اللَِّه  يف قوله ياِعبَاِد فَاتَّقُوِن وَالَِّذيَن اْجتََنُبواْ الطَّاغُوتَ أي أعرضوا عن عبودية كل ما سوى اهللا قوله تعاىل وَأَنَاُبواْ

ب إهلك بكل أي رجعوا بالكلية إىل اهللا ورأيت يف السفر اخلامس من التوراة أن اهللا تعاىل قال ملوسى يا موسى أج
قلبك وأقول ما دام يبقى يف القلب التفات إىل غري اهللا فهو ما أجاب إهله بكل قلبه وإمنا حتصل اإلجابة بكل القلب 

إذا أعرض القلب عن كل ما سوى اهللا من باب الطاعات فكيف يعرض عنها مع أنه باحلس يشاهد األسباب املفضية 
اد من إعراض القلب عنها أن يقضي عليها بالعدم فإن ذلك دخول يف إىل املسببات يف هذا العامل قلنا ليس املر

السفسطة وهو باطل بل املراد أن يعرف أن واجب الوجود لذاته واحد وأن كل ما سواه فإنه ممكن الوجود لذاته 
شياء على وكل ما كان ممكناً لذاته فإنه ال يوجد إال بتكوين الواجب وإجياده مث إنه سبحانه وتعاىل جعل تكوينه لأل

قسمني منها ما يكون بغري واسطة وهي عامل السموات والروحانيات ومنها ما يكون بواسطة وهو عامل العناصر 
والعامل األسفل فإذا عرفت األشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل هللا ومن اهللا وباهللا وأنه ال مدبر إال هو وال مؤثر 

ويبقى مشغول القلب باملؤثر األول واملوجد األول فإنه إن كان قد غريه وحينئٍذ ينقطع نظره عن هذه املمكنات 
وضع األسباب الروحانية واجلسمانية حبيث يتأذى إىل هذا املطلوب فهذا الشيء حيصل وإن كان قد وضع حبيث ال 

إال إىل يفضي إىل حصول هذا الشيء مل حيصل وهبذا الطريق ينقطع نظره عن الكل وال يبقى يف قلبه التفات إىل شيء 
  املوجود

األول وقد اتفق أين كنت أنصح بعض الصبيان يف حفظ العرض واملال فعارضين وقاال جيوز االعتماد على اجلد 
واجلهد بل جيب االعتماد على قضاء اهللا وقدره فقلت هذه كلمة حق مسعتها ولكنك ما عرفت معناها وذلك ألنه ال 

دبر األشياء على قسمني منها ما جعل حدوثه وحصوله معلقاً بأسباب شبهة أن الكل من اهللا تعاىل إال أنه سبحانه 
  معلومة ومنها ما حيدثه من غري واسطة هذه األسباب

  أما القسم األول فهو حوادث هذا العامل األسفل
وأما القسم الثاين فهو حوادث هذا العامل األعلى وإذا ثبت هذا فنقول من طلب حوادث هذا العامل األسفل ال من 

سباب اليت عينها اهللا تعاىل كان هذا الشخص منازعاً هللا يف حكمته خمالفاً يف تدبريه فإن اهللا تعاىل حكم حبدوث األ



هذه األشياء بناًء على تلك األسباب املعينة املعلومة وأنت تريد حتصيلها ال من تلك األسباب فهذا هو الكالم يف 
ى اهللا تعاىل فقوله تعاىل وَالَِّذيَن اجَْتَنُبواْ الطَّاغُوَت إشارة إىل حتقيق اإلعراض عن غري اهللا واإلقبال بالكلية عل

اإلعراض عن غري اهللا وقوله تعاىل َوأَنَاُبواْ إِلَى اللَِّه إشارة إىل اإلقبال بالكلية على عبادة اهللا مث إنه تعاىل وعد هؤالء 
تتعلق جبهات أحدها أن هذه البشارة مىت حتصل فنقول  بأشياء أحدها قوله تعاىل لَُهُم الُْبْشَرى واعلم أن هذه الكلمة

إهنا حتصل عند القرب من املوت وعند الوضع يف القرب وعند الوقوف يف عرصة القيامة وعندما يصري فريق يف اجلنة 
وفريق يف السعري وعندما يدخل املؤمنون اجلنة ففي كل موقف من هذه املواقف حتصل البشارة بنوع من اخلري 

والرحة والرحيان وثانيها أن هذه البشارة فبماذا حتصل فنقول إن هذه البشارة حتصل بزوال املكروهات والروح 
واخلوف إمنا يكون من )  ٣٠فصلت ( وحبصول املرادات أما زوال املكروهات فقوله تعاىل أَالَّ َتَخافُواْ َوالَ َتحَْزُنواْ 

قوله أَن ال َتَخافُواْ يعين ال ختافوا فيما تستقبلونه من أحوال املستقبل واحلزن إمنا يكون بسبب األحوال املاضية ف
القيامة وال حتزنوا بسبب ما فاتكم من خريات الدنيا وملا أزال اهللا عنهم هذه املكروهات بشرهم حبصول اخلريات 

الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َيسَْعى وقال أيضاً يف آية أخرى َيْوَم َتَرى )  ٣٠فصلت ( والسعادات فقال وَأَْبِشُرواْ بِالَْجنَّةِ  
وقال أيضاً َوِفيَها َما )  ١٢احلديد ( ُنورُُهم َبْيَن أَْيدِيهِْم وَأَْيَمانِهِْم ُبشَْراكُُم الَْيْوَم َجنَّاٌت َتْجرِى ِمن َتْحتَِها االْْنهَاُر 

والثالث أن املبشر من هو فنقول حيتمل أن يكون )  ٧١الزخرف ( نَ َتْشتَهِيِه االْنْفُُس َوَتلَذُّ االْْعُيُن َوأَنُتْم ِفيَها خَاِلُدو
وإما بعد )  ٣٢النحل ( هم املالئكة إما عند املوت فقوله الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ  طَّيبَِني َيقُولُونَ َسلَاٌم َعلَْيكُُم 

 ٢٣الرعد ( كُلّ بَابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُم بَِما َصبَْرُتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ دخول اجلنة فقوله الَْملَاِئكَةَ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن 
  ) ٤٤األحزاب ( وحيتمل أن يكون هو اهللا سبحانه كما قال َتِحيَّتُُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنهُ َسلَاٌم )  ٢٤

صر فقوله لَُهُم الُْبشَْرى أي هلم ال لغريهم واعلم أن قوله لَُهُم الُْبشَْرى فيه أنواع من التأكيدات أحدها أنه يفيد احل
وهذا يفيد أنه ال بشارة ألحد إال إذا اجتنب عبادة غري اهللا تعاىل وأقبل بالكلية على اهللا تعاىل وثانيها أن األلف 

أن ال والالم يف لفظ البشرى مفيد للماهية فيفيد أن هذه املاهية بتمامها هلؤالء ومل يبق منها نصيب لغريهم وثالثها 
فرق بني اإلخبار وبني البشارة فالبشارة هو اخلرب األول حبصول اخلريات إذا عرفت هذا فنقول كل ما مسعوه يف 

الدنيا من أنواع الثواب واخلري إذا مسعوه عند املوت أو يف القرب فذاك ال يكون إال إخباراً فثبت أن هذه البشارة ال 
  تتحقق إال إذا حصل اإلخبار حبصول

خر من السعادات فوق ما عرفوها ومسعوها يف الدنيا نسأل اهللا تعاىل الفوز هبا قال تعاىل فَالَ َتعْلَُم َنفٌْس مَّا أنواع أ
ورابعها أن املخرب بقوله لَُهُم الُْبْشَرى هو اهللا تعاىل وهو أعظم العظماء )  ١٧السجدة ( أُخِْفىَ  لَُهم ّمن قُرَّةِ  أَْعُينٍ 
ط املعترب يف حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو االجتناب عما سوى اهللا تعاىل واإلقبال وأكمل املوجودات والشر

بالكلية على اهللا والسلطان العظيم إذا ذكر شرطاً عظيماً مث قال ملن أتى بذلك الشرط العظيم أبشر فهذه البشارة 
الذي وقعت البشارة به قد بلغ الصادرة من السلطان العظيم املرتبة على حصول ذلك الشرط العظيم تدل على أن 

يف الكمال والرفعة إىل حيث ال يصل إىل شرحها العقول واألفكار فثبت أن قوله لَُهُم الُْبشَْرى يدل على هناية 
  الكمال والسعادة من هذه الوجوه واهللا أعلم

فسري والشرح له فقال تعاىل فََبّشرْ واعلم أنه تعاىل ملا قال لَُهمُ الُْبْشَرى وكان هذا اجململ أردفه بكالم جيري جمرى الت
بوا ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه وأراد بعباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين اجتن

اهللا  وأنابوا ال غريهم وهذا يدل على أن رأس السعادات ومركز اخلريات ومعدن الكرامات هو اإلعراض عن غري
تعاىل واإلقبال بالكلية على طاعة اهللا واملقصود من هذا اللفظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا هم 



املوصوفون بأهنم هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فوضع الظاهر موضع املضمر تنبيهاً على هذا احلرف 
بوا وأنابوا هلم البشرى وكان ذلك درجة عالية ال يصل إليها إال ومنهم من قال إنه تعاىل ملا بني أن الذين اجتن

األولون وقصر السعادة عليهم يقتضي احلرمان لألكثرين وذلك ال يليق بالرمحة التامة ال جرم جعل احلكم أعم فقال 
  كل من اختار األحسن يف كل باب كان يف زمرة السعداء واعلم أن هذه اآلية تدل على فوائد

وىل وجوب النظر واالستدالل وذلك ألنه تعاىل بني أن اهلداية والفالح مرتبطان مبا إذا مسع اإلنسان أشياء الفائدة األ
كثرية فإنه خيتار منها ما هو األحسن األصوب ومن املعلوم أن متييز األحسن األصوب عما سواه ال حيصل بالسماع 

َن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ يدل على أن السماع قدر مشترك فيه ألن السماع صار قدراً مشتركاً بني الكل ألن قوله الَِّذي
فثبت أن متييز األحسن عما سواه ال يتأتى بالسماع وإمنا يتأتى حبجة العقل وهذا يدل على أن املوجب الستحقاق 

  املدح والثناء متابعة حجة العقل وبناء األمر على النظر واالستدالل
صحيح املذاهب واألديان قسمان أحدمها إقامة احلجة والبينة على صحته على سبيل الفائدة الثانية أن الطريق إىل ت

التحصيل وذلك أمر ال ميكن حتصيله إال باخلوض يف كل واحد من املسائل على التفصيل والثاين أنا قبل البحث عن 
م أول العقل بأنه الدالئل وتقريرها والشبهات وتزييفها نعرض تلك املذاهب وأضدادها على عقولنا فكل ما حك

أفضل وأكمل كائن أوىل بالقبول مثاله أن صريح العقل شاهد بأن اإلقرار بأن إله العامل حي عامل قادر حليم حكيم 
رحيم أوىل من إنكار ذلك فكان ذلك املذهب أوىل واإلقرار بأن اهللا تعاىل ال جيري يف ملكه وسلطانه إال ما كان 

أكثر ما جيرى يف سلطان اهللا على خالف إرادته وأيضاً اإلقرار بأن اهللا فرد أحد  على وفق مشيئته أوىل من القول بأن
صمد منزه عن التركيب واألعضاء أوىل من القول بكونه متبعضاً مؤلفاً وأيضاً القول باستغنائه عن الزمان واملكان 

عقاب أوىل من القول بأنه ال يعفو أوىل من القول باحتياجه اليهما وأيضاً القول بأن اهللا رحيم كرمي قد يعفو عن ال
  عنه ألبتة وكل هذه

األبواب تدخل حتت قوله الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه فهذا ما يتعلق باختيار األحسن يف أبواب 
  االعتقادات

ومنها ما يكون من أبواب وأما ما يتعلق بأبواب التكاليف فهو على قسمني منها ما يكون من أبواب العبادات 
املعامالت فأما العبادات فمثل قولنا الصالة اليت يذكر يف حترميها اهللا أكرب وتكون النية فيها مقارنة للتكبري ويقرأ فيها 
سورة الفاحتة ويؤتى فيها بالطمأنينة يف املواقف اخلمسة ويقرأ فيها التشهد وخيرج منها بقوله السالم عليكم فال شك 

من الصالة اليت ال يراعى فيها شيء من هذه األحوال وتوجب على العاقل أن خيتار هذه الصالة وأن  أهنا أحسن
يترك ما سواها وكذلك القول يف مجيع أبواب العبادات وأما املعامالت فكذلك مثل أنه تعاىل شرع القصاص والدية 

َوى وعن ابن عباس أن املراد منه الرجل جيلس مع القوم والعفو ولكنه ندب إىل العفو فقال َوأَن َتْعفُواْ أَقَْرُب ِللتَّقْ
  ويسمع احلديث فيه حماسن ومساوىء فيحدث بأحسن ما مسع ويترك ما سواه

واعلم أنه تعاىل حكم على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بأن قال أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهمُ اللَُّه َوأُْولَِئَك ُهمْ 
ابِ ويف ذلك دقيقة عجيبة وهي أن حصول اهلداية يف العقل والروح أمر حادث وال بد له من فاعل وقابل أُْولُواْ االلَْب

ِئَك ُهُم أما الفاعل فهو اهللا سبحانه وهو املراد من قوله أُوْلَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه وأما القابل فإليه اإلشارة بقوله َوأُْولَ
نسان ما مل يكن عاقالً كامل الفهم امتنع حصول هذه املعارف احلقية يف قلبه وإمنا قلنا إن أُْولُواْ االلْبَابِ فإن اإل

الفاعل هلذه اهلداية هو اهللا وذلك ألن جوهر النفس مع ما فيها من نور العقل قابل لالعتقاد احلق واالعتقاد الباطل 
وية ومىت كان األمر كذلك امتنع كون وإذا كان الشيء قابال للضدين كانت نسبة ذلك القابل إليهما على الس



ذلك القابل سبباً لرجحان أحد الطرفني أال ترى أن اجلسم ملا كان قابال للحركة والسكون على السوية امتنع أن 
تصري ذات اجلسم سبباً لرجحان أحد الطرفني على اآلخر فإن قالوا ال نقول إن ذات النفس والعقل يوجب هذا 

د حتصيل أحد الطرفني فتصري تلك اإلرادة سبباً لذلك الرجحان فنقول هذا باطل ألن الرجحان بل نقول إنه يري
ذات النفس كما أهنا قابلة هلذه اإلرادة فكذلك ذات العقل قابلة إلرادة مضادة لتلك اإلرادة فيمتنع كون جوهر 

لفاعل فيمتنع أن يكون هو النفس سبباً لتلك اإلرادة فثبت أن حصول اهلداية ال بد هلا من فاعل ومن قابل أما ا
النفس بل الفاعل هو اهللا تعاىل وأما القابل فهو جوهر النفس فلهذا السبب قال أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُْولَِئَك 

  ارِ وفيه مسائلُهْم أُْولُواْ االلْبَابِ مث قال أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ  الَْعذَابِ أَفَأَنَت ُتنِقذُ َمن ِفى النَّ
ن املسألة األوىل يف لفظ اآلية سؤال وهو أنه يقال إنه قال أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ  الَْعذَابِ وال يصح يف الكالم العريب أ

يدخل حرف االستفهام على اإلسم وعلى اخلرب معاً فال يقال أزيد أتقتله بل ههنا شيء آخر وهو أنه كما دخل 
على الشرط وعلى اجلزاء فكذلك دخل حرف الفاء عليهما معاً وهو قوله أَفََمْن َحقَّ أَفَأَنَت ُتنِقذُ حرف االستفهام 

وألجل هذا السؤال اختلف النحويون وذكروا فيه وجوهاً األول قال الكسائي اآلية مجلتنا والتقدير أفمن حق عليه 
أصل الكالم أفمن حق عليه ) الكشاف ( صاحب  كلمة العذاب أفأنت حتميه أفأنت تنقذ من يف النار الثاين قال

كلمة العذاب أفأنت تنقذه وهي مجلة شرطية دخل عليها مهزة اإلنكار والفاء فاء اجلزاء مث دخلت الفاء اليت يف أوهلا 
  للعطف على حمذوف يدل عليه

ة هي األوىل كررت اخلطاب والتقدير أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه واهلمزة الثاني
لتوكيد معىن اإلنكار واالستبعاد ووضع من يف النار موضع الضمري واآلية على هذا مجلة واحدة الثالث ال يبعد أن 
يقال إن حرف االستفهام إمنا ورد ههنا إلفادة معىن اإلنكار وملا كان استنكاره هذا املعىن كامالً تاماً ال جرم ذكر 

  يف اجلزاء تنبيهاً على املبالغة التامة يف ذلك اإلنكارهذا احلرف يف الشرط وأعاده 
املسألة الثانية احتج األصحاب هبذه اآلية يف مسألة اهلدى والضالل وذلك ألنه تعاىل قال أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ  

اهللا الصدق كذباً  الَْعذَابِ فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل اإلميان والطاعة وإال لزم انقالب خرب
وانقالب علمه جهالً وهو حمال والوجه الثاين يف االستدالل باآلية أنه تعاىل حكم بأن حقية كلمة العذاب توجب 
اإلستنكار التام من صدور اإلميان والطاعة عنه ولو كان ذلك ممكناً ومل تكن حقيقة كلمة العذاب مانعة منه مل يبق 

  هلذا االستنكار واالستبعاد معىن
ال يشفع ألهل الكبائر قال ألنه حق ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة احتج القاضي هبذه اآلية على أن النيب 

عليهم العذاب فتلك الشفاعة تكون جارية جمرى إنقاذهم من النار وأن اهللا تعاىل حكم عليهم باإلنكار واإلستبعاد 
العذاب وكيف حيق العذاب عليهم مع أن اهللا تعاىل قال إِنَّ اللََّه الَ  فيقال له ال نسلم أن أهل الكبائر قد حق عليهم

 ٥٣الزمر ( ومع قوله إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوبَ َجِميعاً )  ٤٨النساء ( َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء 
  واهللا أعلم) 

وعدها اهللا هؤالء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعاىل لَاِكنِ الَِّذيَن اتَّقَواْ َربَُّهْم لَُهْم غَُرٌف ّمن النوع الثاين من األشياء اليت 
الزمر (  ظُلَلٌ فَْوِقَها غَُرٌف مَّْبنِيَّةٌ  وهذا كاملقابل ملا ذكر يف وصف الكفار لَُهْم ّمن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ّمَن النَّارِ َوِمن َتْحتِهِْم

قيل ما معىن قوله مَّْبنِيَّةٌ  قلنا ألن املنزل إذا بىن على منزل آخر حتته كان الفوقاين أضعف بناء من التحتاين  فإن)  ١٦
فقوله مَّْبنِيَّةٌ  معناه أنه وإن كان فوق غريه لكنه يف القوة والشدة مساو للمنزل األسفل واحلاصل أن املنزل الفوقاين 

يلة ومنقصة أما الفوقاين ففضيلته العلو واالرتفاع ونقصانه الرخاوة والتحتاين حصل يف كل واحد منهما فض



والسخافة وأما التحتاين فبالضد منه أما منازل اجلنة فإهنا تكون مستجمعة لكل الفضائل وهي عالية مرتفعة وتكون 
ال النفسانية يف غاية القوة والشدة وقال حكماء اإلسالم هذه الغرف املبنية بعضها فوق البعض مثاله من األحو

العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مبنياً على البعض والنتائج اآلخرة اليت هي عبارة عن معرفة ذات اهللا وصفاته 
  تكون يف غاية القوة بل تكون يف القوة والشدة كالعلوم األصلية البديهية
َد اللَِّه الَ ُيْخِلُف اللَُّه الِْميعَاَد فقوله َوَعَد اللَّهُ مث قال َتجْرِى ِمن َتحِْتَها االْنهَاُر وذلك معلوم مث ختم الكالم فقال َوْع

مصدر مؤكد ألن قوله لَُهْم غَُرٌف يف معىن وعدهم اهللا ذلك ويف اآلية دقيقة شريفة وهي أنه تعاىل يف كثري من آيات 
التأكيد والتقوية وذلك  الوعد صرح بأن هذا وعد اهللا وأنه ال خيلف وعده ومل يذكر يف آيات الوعيد ألبتة مثل هذا

يدل على أن جانب الوعد أرجح من جانب الوعيد خبالف ما يقوله املعتزلة فإن قالوا أليس أنه قال يف جانب الوعيد 
الم عام هو كَما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََدى َّ َوَما أََناْ بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد قلنا قوله ما يبدل القول لدي ليس تصرحياً جبانب الوعيد بل 

  يتناول القسمني أعين الوعد والوعيد فثبت أن الترجيح الذي ذكرناه حق واهللا أعلم

اً فاً أَلَْواُنُه ثُمَّ يَهِيُج فَتََراُه ُمصْفَّرأَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَنَزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فََسلَكَُه يََنابِيَع ِفى األرض ثُمَّ ُيخْرُِج بِِه َزْرعاً مُّْخَتِل
  ثُمَّ َيْجَعلُُه ُحطَاماً إِنَّ ِفى ذَِلكَ لَِذكَْرى الٌّ وِْلى االٌّ لْبَابِ

اعلم أنه تعاىل ملا وصف اآلخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة األول األلباب فيها وصف الدنيا بصفة توجب 
ما كان يف األرض فهو من  اشتداد النفرة عنها وذلك أنه تعاىل بني أنه أنزل من السماء ماء وهو املطر وقيل كل

السماء مث إنه تعاىل ينزله إىل بعض املواضع مث يقسمه فيسلكه ينابيع يف األرض أي فيدخله وينظمه ينابيع يف األرض 
عيوناً ومسالك وجماري كالعروق يف األجسام خيرج به زرعاً خمتلفاً ألوانه من خضرة ومحرة وصفرة وبياض وغري 

بر وشعري ومسسم مث يهيج وذلك ألنه إذا مت جفافه جاز له أن ينفصل عن منابته وإن مل ذلك أو خمتلفاً أصنافه من 
تتفرق أجزاؤه فتلك األجزاء كأهنا هاجت ألن تتفرق مث يصري حطاماً يابساً إِنَّ ِفى ذَِلَك لَذِكَْرى يعين أن من شاهد 

طال عمره فال بد له من االنتهاء إىل أن  هذه األحوال يف النبات علم أن أحوال احليوان واإلنسان كذلك وأنه وإن
يصري مصفر اللون منحطم األعضاء واألجزاء مث تكون عاقبته املوت فإذا كانت مشاهدة هذه األحوال يف النبات 
تذكره حصول مثل هذه األحوال يف نفسه ويف حياته فحينئذ تعظم نفرته يف الدنيا وطيباهتا واحلاصل أنه تعاىل يف 

ذكر ما يقوى الرغبة يف اآلخرة وذكر يف هذه اآلية ما يقوي النفرة عن الدنيا فشرح صفات القيامة  اآليات املتقدمة
يقوي الرغبة يف طاعة اهللا وشرح صفات الدنيا يقوي النفرة عن الدنيا وإمنا قدم الترغيب يف اآلخرة على التنفري عن 

يا مقصود بالعرض واملقصود بالذات مقدم على الدنيا ألن الترغيب يف اآلخرة مقصود بالذات والتنفري عن الدن
املقصود بالعرض فهذا متام الكالم يف تفسري اآلية بقي ههنا ما يتعلق بالبحث عن األلفاظ قال الواحدي والينابيع مجع 

عَ ينبوع وهو يفعول من نبع ينبع يقال نبع املاء ينبع وينبع وينبع ثالث لغات ذكرها الكسائي والفراء وقوله َينَابِي
  نصب حبذف اخلافض ألن التقدير فسلكه يف ينابيع مث يهيج أي خيضر واحلطام ما جيف ويتفتت ويكسر من النبت

لٍ مُّبِنيٍ اللَُّه  اللَِّه أُْولَاِئَك ِفى َضلَاأَفََمن َشَرَح اللَّهُ َصْدَرُه ِلِإلْسلَامِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ مِّن رَّبِِّه فَوَْيلٌ لِّلْقَاِسَيةِ  قُلُوُبُهْم مِّن ِذكْرِ
َتِلُني ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَى ِذكْرِ  َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث ِكتَاباً مَُّتشَابِهاً مَّثَانَِي َتقَْشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ رَبَُّهْم ثُمَّ

ِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد أَفََمن َيتَِّقى بَِوْجهِِه ُسو َء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمةِ  اللَِّه ذَِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدى بِِه َمن َيَشآُء َوَمن ُيْض
اللَّهُ  َيشُْعُرونَ فَأَذَاقَُهُم َوِقيلَ ِللظَِّلِمَني ذُوقُواْ َما كُنُتْم َتكِْسُبونَ كَذََّب الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فَأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ الَ

اسِ ِفى َهاذَا الْقُْرَءاِن ِمن كُلِّ الِْخْزىَ  ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا َولََعذَاُب االٌّ ِخَرةِ  أَكَْبُر لَْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ َولَقَدْ ضََرْبَنا ِللنَّ
  ْم َيتَّقُونََمثَلٍ لََّعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ قُْرَءاناً عََربِّياً غَْيَر ِذى ِعَوجٍ لََّعلَُّه



  وفيه مسائل
املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف تقرير البيانات الدالة على وجوب اإلقبال على طاعة اهللا تعاىل ووجوب 

اإلعراض عن الدنيا بني بعد ذلك أن االنتفاع هبذه البيانات ال يكمل إال إذا شرح اهللا الصدور ونور القلوب فقال 
  هُ َصْدَرُه ِلِإلْسلَامِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ ّمن رَّبِّهأَفََمن َشَرَح اللَّ

يف )  ١٢٥األنعام ( واعلم أنا بالغنا يف سورة األنعام يف تفسري قوله فََمن ُيرِِد اللَُّه أَن يَْهِدَيهُ َيشَْرْح َصْدَرُه ِلِإلْسلَامِ 
قول إنه تعاىل خلق جواهر النفوس خمتلفة تفسري شرح الصدر ويف تفسري اهلداية وال بأس بإعادة كالم قليل ههنا فن

باملاهية فبعضها خرية نورانية شريفة مائلة إىل اإلهليات عظيمة الرغبة يف االتصال بالروحانيات وبعضها نذلة كدرة 
خسيسة مائلة إىل اجلسمانيات ويف هذا التفاوت أمر حاصل يف جواهر النفوس البشرية واالستقراء يدل على أن 

ا عرفت هذا فنقول املراد بشرح الصدر هو ذلك االستعداد الشديد املوجود يف فطرة النفس وإذا األمر كذلك إذ
كان ذلك االستعداد الشديد حاصالً كفى خروج تلك احلالة من القوة إىل الفعل بأدىن سبب مثل الكربيت الذي 

حوال الروحانية بل كانت مستغرقة يشتعل بأدىن نار أما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول هذه اجلاليا القدسية واأل
يف طلب اجلسمانيات قليلة التأثر عن األحوال املناسبة لالهليات فكانت قاسية كدرة ظلمانية وكلما كان إيراد 

الدالئل اليقينية والرباهني الباهرة عليها أكثر كانت قسوهتا وظلمتها أقل إذا عرفت هذه القاعدة فنقول أما شرح 
ه وأما النور فهو عبارة عن اهلداية واملعرفة وما مل حيصل شرح الصدر أوال مل حيصل النور ثانياً الصدر فهو ما ذكرنا

وإذا كان احلاصل هو القوة النفسانية مل حيصل االنتفاع ألبتة بسماع الدالئل ورمبا صار مساع الدالئل سبباً لزيادة 
ند اإلنسان حىت ميكنه الوقوف على معاين هذه القسوة ولشدة النفرة فهذه أصول يقينية جيب أن تكون معلومة ع

  اآليات أما استدالل أصحابنا يف مسألة اجلرب والقدر وكالم اخلصوم عليه فقد تقدم هناك واهللا أعلم
والتقدير أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم )  ٩الزمر ( املسألة الثانية من حمذوف اخلرب كما يف قوله أَمَّْن ُهَو قَانٌِت 

طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته واجلواب متروك ألن الكالم املذكور دل عليه وهو قوله تعاىل فََوْيلٌ  فاهتدى كمن
  لّلْقَاِسَيةِ  قُلُوُبُهْم ّمن ِذكْرِ اللَِّه

ر واهلداية املسألة الثالثة قوله فَوَْيلٌ لّلْقَاِسَيةِ  قُلُوُبُهْم ّمن ِذكْرِ اللَِّه فيه سؤال وهو أن ذكر اهللا سبب حلصول النو
فكيف جعله يف هذه اآلية سبباً حلصول )  ٢٨الرعد ( وزيادة اإلطمئنان كما قال أَالَ بِذِكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب 

قسوة القلب واجلواب أن نقول إن النفس إذا كانت خبيثة اجلوهر كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات 
مية واألخالق الذميمة فإن مساعها لذكر اهللا يزيدها قسوة وكدورة وتقرير هذا الكالم شديدة امليل إىل الطبائع البهي

باألمثلة فإن الفاعل الواحد ختتلف أفعاله حبسب اختالف القوابل كنور الشمس يسود وجه القصار ويبيض ثوبه 
 جملس واحد فيستطيبه وحرارة الشمس تلني الشمع وتعقد امللح وقد نرى إنساناً واحداً يذكر كالماً واحداً يف

واحد ويستكرهه غريه وما ذاك إال ما ذكرناه من اختالف جواهر النفوس ومن اختالف أحوال تلك النفوس وملا 
نزل قوله تعاىل َولَقَدْ َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ وكان قد حضر هناك عمر بن اخلطاب وإنسان آخر فلما 

إىل قوله تعاىل ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  قال كل واحد منهم فََتبَاَرَك اللَُّه ) ى اهللا عليه وسلم صل( انتهى رسول اهللا 
فازداد ) اكتب فهكذا أنزلت ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فقال رسول اهللا )  ١٤ ١٢املؤمنون ( أَْحَسُن الَْخاِلِقَني 

ان كفراً على كفر إذا عرفت هذا مل يبعد أيضاً أن يكون ذكر اهللا يوجب عمر إمياناً على إميان وازداد ذلك اإلنس
النور واهلداية واالطمئنان يف النفوس الطاهرة الروحانية ويوجب القسوة والبعد عن احلق يف النفوس اخلبيثة 

تعاىل فإذا اتفق الشيطانية إذا عرفت هذا فنقول إن رأس األدوية اليت تفيد الصحة الروحانية ورئيسها هو ذكر اهللا 



لبعض النفوس أن صار ذكر اهللا تعاىل سبباً الزدياد مرضها كان مرض تلك النفس مرضاً ال يرجى زواله وال يتوقع 
ى َضلَالٍ عالجه وكانت يف هناية الشر والرداءة فلهذا املعىن قال تعاىل فََوْيلٌ لّلْقَاِسَيةِ  قُلُوُبُهْم ّمن ِذكْرِ اللَِّه أُْولَِئَك ِف

بِنيٍ وهذا كالم كامل حمقق وملا بني تعاىل ذلك أردفه مبا يدل على أن القرآن سبب حلصول النور والشفاء واهلداية مُّ
وزيادة االطمئنان واملقصود منه بيان أن القرآن ملا كان موصوفاً هبذه الصفات مث إنه يف حق ذلك اإلنسان صار سبباً 

قد بلغ يف الرداءة واخلساسة إىل أقصى الغايات فنقول إنه تعاىل  ملزيد القسوة دل ذلك على أن جوهر تلك النفس
  وصف القرآن بأنواع من صفات الكمال

  الصفة األوىل قوله تعاىل اللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحدِيِث وفيه مسائل
ديثاً يف هذه املسألة األوىل القائلون حبدوث القرآن احتجوا هبذه اآلية من وجوه األول أنه تعاىل وصفه بكونه ح

ومنها قوله تعاىل أَفَبِهَاذَا الَْحِديِث أَنُتمْ )  ٣٤الطور ( اآليات ويف آيات أخرى منها قوله تعاىل فَلَْيأُْتواْ بَِحِديٍث ّمثِْلِه 
واحلديث ال بد وأن يكون حادثاً قالوا بل احلديث أقوى يف الداللة على احلدوث من )  ٨١الواقعة ( مُّْدِهُنونَ 
ألنه يصح أن يقال هذا حديث وليس بعتيق وهذا عتيق وليس حبادث فثبت أن احلديث هو الذي يكون احلادث 

قريب العهد باحلديث ومسي احلديث حديثاً ألنه مؤلف من احلروف والكلمات وتلك احلروف والكلمات حتدث 
  حاال فحاال وساعة فساعة فهذا متام تقرير هذا الوجه

دالل القوم أن قالوا إنه تعاىل وصفه بأنه نزله واملنزل يكون يف حمل تصرف الغري وما أما الوجه الثاين يف بيان است
  يكون كذلك فهو حمدث وحادث

وأما الوجه الثالث يف بيان استدالل القوم أن قالوا إن قوله أحسن احلديث يقتضي أن يكون هو من جنس سائر 
  د مشاركاً ألولئك األقوام يف صفةاألحاديث كما أن قوله زيد أفضل اإلخوة يقتضي أن يكون زي

األخوة ويكون من جنسهم فثبت أن القرآن من جنس سائر األحاديث وملا كان سائر األحاديث حادثة وجب أيضاً 
  أن يكون القرآن حادثاً

ذا أما الوجه الرابع يف االستدالل أن قالوا إنه تعاىل وصفه بكونه كتاباً والكتاب مشتق من الكتبة وهي االجتماع وه
يدل على أنه جمموع جامع وحمل تصرف متصرف وذلك يدل على كونه حمدثاً واجلواب أن نقول حنمل هذا الدليل 

  على الكالم املؤلف من احلروف واألصوات واأللفاظ والعبارات وذلك الكالم عندنا حمدث خملوق واهللا أعلم
  ث حبسب لفظه أو حبسب معناهاملسألة الثانية كون القرآن أحسن احلديث إما أن يكون أحسن احلدي

القسم األول أن يكون أحسن احلديث حبسب لفظه وذلك من وجهني األول أن يكون ذلك احلسن ألجل الفصاحة 
واجلزالة الثاين أن يكون حبسب النظم يف األسلوب وذلك ألن القرآن ليس من جنس الشعر وال من جنس اخلطب 

  ع أن كل ذي طبع سليم يستطيبه ويستلذهوال من جنس الرسائل بل هو نوع خيالف الكل م
القسم الثاين أن يكون كونه أحسن احلديث ألجل املعىن وفيه وجوه األول أنه كتاب منزه عن التناقض كما قال 

عن التناقض  ومثل هذا الكتاب إذا خال)  ٨٢النساء ( تعاىل َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُواْ ِفيِه اْخِتلَافاً كَِثرياً 
كان ذلك من املعجزات الوجه الثاين اشتماله على الغيوب الكثرية يف املاضي واملستقبل الوجه الثالث أن العلوم 

  املوجودة فيه كثرية جداً
ِئكَِتِه وضبط هذه العلوم أن نقول العلوم النافعة هي ما ذكره اهللا يف كتابه يف قوله وَالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ ءاَمَن بِاللَِّه َوَملَ

فهذا أحسن )  ٢٨٥البقرة ( َك َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه الَ نُفَّرقُ َبْيَن أََحٍد ّمن رُُّسِلِه َوقَالُواْ َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك َربََّنا وَإِلَْي
  ضبط ميكن ذكره للعلوم النافعة



معرفة الذات والصفات واألفعال واألحكام  أما القسم األول وهو اإلميان باهللا فاعلم أنه يشتمل على مخسة أقسام
  واألمساء أما معرفة الذات فهي أن يعلم وجود اهللا وقدمه وبقاءه وأما معرفة الصفات فهي نوعان

أحدمها ما جيب تنزيهه عنه وهو كونه جوهراً ومركباً من األعضاء واألجزاء وكونه خمتصاً حبيز وجهة وجيب أن يعلم 
  تنزيه أربعة ليس ومل وما وال وهذه األربعة املذكورة مذكورة يف كتاب اهللا تعاىل لبيان التنزيهأن األلفاظ الدالة على ال

وأما كلمة مل فقوله لَْم َيِلْد َولَْم يُولَْد وَلَْم َيكُْن لَُّه كُفُواً )  ١١الشورى ( أما كلمة ليس فقوله لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء 
مرمي ( َما كَانَ للَِّه أَن َيتَِّخذَ ِمن َولٍَد )  ٦٤مرمي ( ا فقوله َوَما كَانَ َربُّكَ َنسِّياً وأما كلمة م)  ٤ ٣اإلخالص ( أََحٌد 
َوُهَو )  ١٤األنعام ( َوُهَو ُيطِْعُم َوالَ ُيطَْعُم )  ٢٥٥البقرة ( وأما كلمة ال فقوله تعاىل الَ َتأُْخذُُه ِسَنةٌ  َوالَ َنْوٌم )  ٣٥

  ) ١٩حممد ( وقوله يف سبعة وثالثني موضعاً من القرآن الَ إله إِالَّ اللَُّه )  ٨٨املؤمنون ( لَْيِه ُيجْيُِر َوالَ ُيجَاُر َع

وأما النوع الثاين وهي الصفات اليت جيب كونه موصوفاً هبا من القرآن فأوهلا العلم باهللا والعلم بكونه حمدثاً خالقاً 
وثانيها العلم بكونه قادراً قال تعاىل يف أول سورة )  ١األنعام ( َماوَاِت وَاالْْرَض قال تعاىل الْحَْمُد للَِّه الَِّذى َخلََق السَّ

وقال يف آخر هذه السورة أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَن ُيحْيِىَ  )  ٤القيامة ( القيامة َبلَى قَاِدرِيَن َعلَى أَن نَُّسّوىَ  َبَناَنُه 
( العلم بكونه تعاىل عاملاً قال تعاىل ُهَو اللَُّه الَِّذى الَ إله إِالَّ ُهَو َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشَّهَاَدةِ  وثالثها )  ٤٠القيامة ( الَْموَْتى 
 ٥٩األنعام ( ورابعها العلم بكونه عاملاً بكل املعلومات قال تعاىل َوِعنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو )  ٢٢احلشر 

وخامسها العلم بكونه حياً قال تعاىل ُهَو الَْحى ُّ الَ إله إِالَّ هُوَ )  ٨الرعد ( ىل اللَُّه َيْعلَُم َما َتحِْملُ كُلُّ أُنثَى وقوله تعا) 
شَْرحْ وسادسها العلم بكونه مريداً قال اهللا تعاىل فََمن ُيرِِد اللَُّه أَن يَْهِدَيُه َي)  ٦٥غافر ( فَاْدُعوُه ُمْخِلِصَني لَُه الّديَن 

وقال )  ١١الشورى ( وسابعها كونه مسيعاً بصرياً قال تعاىل َوُهَو السَّمِيُع الَْبِصُري )  ١٢٥األنعام ( َصْدَرُه ِلِإلْسلَامِ 
أَقْالٌَم  ى وثامنها كونه متكلما قال تعاىل َولَْو أَنََّما ِفى االْْرضِ ِمن َشَجَرةٍ )  ٤٦طه ( تعاىل إِنَّنِى َمَعكَُما أَْسَمُع وَأََرى 

وتاسعها كونه أمراً قال تعاىل ِللَِّه االْْمُر ِمن )  ٢٧لقمان ( َوالَْبْحُر يَُمدُُّه ِمن َبْعِدهِ َسْبَعةُ  أَْبُحرٍ مَّا نَِفَدْت كَِلَماُت اللَِّه 
 ٣الفاحتة ( يمِ َماِلِك َيْومِ الّدينِ وعاشرها كونه رمحاناً رحيماً مالكاً قال تعاىل الرَّْحَمنِ الرَِّح)  ٤الروم ( قَْبلُ َوِمن َبْعُد 

  فهذا ما يتعلق مبعرفة الصفات اليت جيب اتصافه هبا)  ٤
وأما القسم الثالث وهو األفعال فاعلم أن األفعال إما أرواح وإما أجسام أما األرواح فال سبيل للوقوف عليها إال 

وأما األجسام فهي إما العامل األعلى وإما العامل )  ٣١املدثر ( َو للقليل كما قال تعاىل َوَما َيْعلَمُ ُجُنوَد َرّبَك إِالَّ ُه
األسفل أما العامل األعلى فالبحث فيه من وجوه أحدها البحث عن أحوال السموات و ثانيها البحث عن أحوال 

ِستَّةِ  أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ  الشمس والقمر كما قال تعاىل إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض ِفي
و ثالثها البحث عن أحوال األضواء )  ٥٤األعراف ( ُيْغِشى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَُّه الَِّذى َخلََق الَسَماواِت وَاالْْرَض ِفي ِستَّةِ  

(  ُهَو الَِّذى جََعلَ الشَّْمسَ ِضَياء وَالْقََمَر نُوراً وقال تعاىل)  ٣٥النور ( قال اهللا تعاىل اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت وَاالْْرَض 
و رابعها البحث عن أحوال الظالل قال اهللا تعاىل أَلَمْ َتَر إِلَى َرّبَك كَْيَف َمدَّ الظّلَّ َولَْو َشاء لََجَعلَُه َساكِناً )  ٥يونس 

( ّوُر الَّْيلَ َعلَى النَّهَارِ وَُيكَّوُر النََّهاَر َعلَى الَّْيلِ و خامسها اختالف الليل والنهار قال اهللا تعاىل ُيكَ)  ٤٥الفرقان ( 
 و سادسها منافع الكواكب قال تعاىل َوُهَو الَِّذى َجَعلَ لَكُُم النُُّجوَم لَِتْهَتدُواْ بَِها ِفى ظُلَُماِت الَْبّر وَالَْبْحرِ)  ٥٠الزمر 

و ثامنها )  ٢١احلديد ( َجنَّةٍ  َعْرُضَها كََعْرضِ السََّماء وَاالْْرضِ و سابعها صفات اجلنة قال تعاىل َو)  ٩٧األنعام ( 
و تاسعها صفة العرش قال )  ٤٤احلجر ( صفات النار قال تعاىل لََها َسْبَعةُ  أَْبَوابٍ ِلكُلّ بَابٍ ّمْنُهْم ُجْزء مَّقُْسوٌم 

و عاشرها صفة الكرسي قال تعاىل َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّماَواتِ )  ٧غافر ( تعاىل الَِّذيَن َيْحِملُونَ الَْعْرَش َوَمْن حَْولَُه 
و حادي عشرها صفة اللوح والقلم أما اللوح فقوله تعاىل َبلْ ُهَو قُْرءانٌ مَّجِيٌد ِفى لَْوحٍ )  ٢٥٥البقرة ( َواالْْرَض 



  ) ١القلم ( ْسطُُرونَ وأما القلم فقوله تعاىل ن وَالْقَلَمِ َوَما َي)  ٢٢ ٢١الربوج ( مَّْحفُوٍظ 
وأما شرح أحوال العامل األسفل فأوهلا األرض وقد وصفها بصفات كثرية إحداها كونه مهداً قال تعاىل الَِّذى جََعلَ 

  و ثانيها كونه مهاداً قال تعاىل أَلَْم َنجَْعلِ االْْرَض ِمَهاداً)  ٥٣طه ( لَكُُم االْْرَض َمْهداً 

و رابعها الذلول قال تعاىل ُهوَ )  ٢٥ ٢٤املرسالت ( اتاً قال تعاىل ِكفَاتاً أَْحَياء َوأَْمواتاً و ثالثها كونه كف)  ٦النبأ ( 
و خامسها كونه بساطاً قال تعاىل وَاللَُّه َجَعلَ لَكُُم االْْرَض بَِساطاً )  ١٥امللك ( الَِّذى جََعلَ لَكُُم االْْرَض ذَلُوالً 

والكالم فيه طويل و ثانيها البحر قال تعاىل َوُهَو الَِّذى َسخََّر الَْبْحرَ )  ٢٠ ١٩نوح ( جاً لَّتْسلُكُواْ ِمْنَها سُُبالً ِفَجا
و ثالثها اهلواء والرياح قال تعاىل َوُهَو الَِّذى يُْرِسلُ الّريَاَح ُبْشًراَ َبْيَن َيَدىْ  )  ١٤النحل ( ِلَتأْكُلُواْ ِمْنُه لَْحًما طَرِّيا 

و رابعها اآلثار العلوية كالرعد والربق )  ٢٢احلجر ( وقال تعاىل َوأَْرَسلَْنا الّرَياَح لََواِقَح )  ٥٧األعراف ( َرْحَمِتِه 
وقال تعاىل فََتَرى الْوَْدَق َيخُْرُج ِمْن ِخالَِلِه ومن )  ١٣الرعد ( قال تعاىل وَُيسَّبُح الرَّْعُد بَِحْمِدِه َوالَْملْاِئكَةُ  ِمْن ِخيفَِتِه 

ذكر الصواعق واألمطار وتراكم السحاب و خامسها أحوال األشجار والثمار وأنواعها وأصنافها و هذا الباب 
 ٥النحل ( وقال َواالْْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم )  ١٦٤البقرة ( سادسها أحوال احليوانات قال تعاىل َوَبثَّ ِفيَها ِمن كُلّ دَابَّةٍ  

و )  ١٢املؤمنون ( قة قال َولَقَدْ َخلَقَْنا اإلِْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ و سابعها عجائب تكوين اإلنسان يف أول اخلل) 
ثامنها العجائب يف مسعه وبصره ولسانه وعقله وفهمه و تاسعها تواريخ األنبياء وامللوك وأحوال الناس من أول خلق 

وت وكيفية البعث والقيامة وشرح العامل إىل آخر قيام القيامة و عاشرها ذكر أحوال الناس عند املوت وبعد امل
أحوال السعداء واألشقياء فقد أشرنا إىل عشرة أنواع من العلوم يف عامل السموات وإىل عشرة أخرى يف عامل 

  العناصر والقرآن مشتمل على شرح هذه األنواع من العلوم العالية الرفيعة
ذه التكاليف إما أن حتصل يف أعمال القلوب أو يف وأما القسم الرابع وهو شرح أحكام اهللا تعاىل وتكاليفه فنقول ه

  أعمال اجلوارح
أما القسم األول فهو املسمى بعلم األخالق وبيان متييز األخالق الفاضلة واألخالق الفاسدة والقرآن يشتمل على 

وَإِيَتآء ِذى الْقُْرَبى َوَينَْهى َعنِ الْفَْحَشاء كل ما ال بد منه يف هذا الباب قال اهللا تعاىل إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ وَاْإلْحَساِن 
  ) ١٩٩األعراف ( وقال ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالْعُْرِف َوأَعْرِض َعنِ الَْجاِهِلَني )  ٩٠النحل ( َوالْمُْنكَرِ وَالَْبْغى 

مشتمل على مجلة أصول هذا وأما الثاين فهو التكاليف احلاصلة يف أعمال اجلوارح وهو املسمى بعلم الفقه والقرآن 
  العلم على أكمل الوجوه

( وأما القسم اخلامس وهو معرفة أمساء اهللا تعاىل فهو مذكور يف قوله تعاىل َوللَِّه االْسَماء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه بَِها 
  فهذا كله يتعلق مبعرفة اهللا)  ١٨٠األعراف 

( قرار باملالئكة كما قال تعاىل َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ ءاَمَن بِاللَِّه َوَملَِئكَِتِه وأما القسم الثاين من األصول املعتربة يف اإلميان اإل
والقرآن يشتمل على شرح صفاهتم تارة على سبيل اإلمجال وأخرى على طريق التفصيل أما باإلمجال )  ٢٨٥البقرة 

ومنها )  ١فاطر ( تعاىل َجاِعلِ الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً  فقوله َوَملَِئكَُتُه وأما بالتفصيل فمنها ما يدل على كوهنم رسل اهللا قال
وقال تعاىل )  ٥النازعات ( فَالُْمَدّبراِت أَمْراً )  ٤الذاريات ( أهنا مدبرات هلذا العامل قال تعاىل فَالُْمقَّسمَاِت أَمْراً 

)  ١٧احلاقة ( ّبَك فَْوقَُهْم َيوَْمِئٍذ ثَمَانَِيةٌ  ومنها محلة العرش قال وََيْحِملُ عَْرَش َر)  ١الصافات ( َوالصَّافَّاتِ َصفَّا 
  ومنها احلافون حول العرش قال َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ  َحافَّني ِمْن َحْولِ الْعَْرشِ



َوإِنَّ ومنها الكرام الكاتبون قال )  ٦التحرمي ( ومنها خزنة النار قال تعاىل َعلَْيَها َملَِئكَةٌ  ِغالَظٌ ِشَداٌد )  ٧٥الزمر ( 
( ومنها املعقبات قال تعاىل لَُه ُمَعقّبَاٌت ّمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه )  ١١ ١٠االنفطار ( َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني ِكَراماً كَاِتبَِني 

  وقد يتصل بأحوال املالئكة أحوال اجلن والشياطني)  ١١الرعد 
معرفة الكتب والقرآن يشتمل على شرح أحوال كتاب آدم عليه وأما القسم الثالث من األصول املعتربة يف اإلميان 

ومنها أحوال صحف إبراهيم عليه السالم قال تعاىل )  ٣٧البقرة ( السالم قال تعاىل فََتلَقَّى ءاَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت 
  أحوال التوراة واإلجنيل والزبورومنها )  ١٢٤البقرة ( َوإِِذ اْبَتلَى إِْبراِهيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ 

وأما القسم الرابع من األصول املعتربة يف اإلميان معرفة الرسل واهللا تعاىل قد شرح أحوال البعض وأهبم أحوال 
  ) ٧٨غافر ( الباقني قال مِْنُهم مَّن قََصْصَنا َعلَْيَك َومِْنُهْم مَّن لَّْم نَقُْصْص َعلَْيَك 

ال املكلفني وهي على نوعني األول أن يقروا بوجوب هذه التكاليف عليهم وهو املراد القسم اخلامس ما يتعلق بأحو
من قوله َوقَالُواْ َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا الثاين أن يعترفوا بصدور التقصري عنهم يف تلك األعمال مث طلبوا املغفرة وهو املراد 

ري يف مواقف العبودية حبسب املكاشفات يف مطالعة عزة من قوله غُفَْراَنَك َربََّنا مث ملا كانت مقادير رؤية التقص
  الربوبية أكثر كانت املكاشفات يف تقصري العبودية أكثر وكان قوله غُفَْراَنَك رَبََّنا أكثر

وهذا هو اإلشارة )  ٢٨٥البقرة ( القسم السادس معرفة املعاد والبعث والقيامة وهو املراد من قوله َوإِلَْيَك الَْمِصُري 
معرفة املطالب املهمة يف طلب الدين والقرآن حبر ال هناية له يف تقرير هذه املطالب وتعريفها وشرحها وال ترى يف إىل 

مشارق األرض ومغارهبا كتاباً يشتمل على مجلة هذه العلوم كما يشتمل القرآن عليها ومن تأمل يف هذا التفسري 
ا كان األمر على هذه اجلملة ال جرم مدح اهللا عز وجل القرآن علم أنا مل نذكر من حبار فضائل القرآن إال قطرة ومل

  واهللا أعلم)  ٢٣الزمر ( فقال تعاىل اللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث 
أما الكتاب فقد فسرناه يف قوله تعاىل ذاِلَك )  ٢٣الزمر ( الصفة الثانية من صفات القرآن قوله تعاىل ِكتَاباً مَُّتَشابِهاً 

وأما كونه متشاهباً فاعلم أن هذه اآلية تدل على أن القرآن كله متشابه وقوله ُهَو )  ٢البقرة ( الَ رَْيَب ِفيِه  الِْكَتاُب
يدل على كون )  ٧آل عمران ( الَِّذى أَنَزلَ َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحكَمَاٌت ُهنَّ أُمُّ الْكَِتابِ وَأَُخُر مَُتَشابَِهاٌت 

اهباً دون البعض وأما كونه كله متشاهباً كما يف هذه اآلية فقال ابن عباس معناه أنه يشبه بعضه بعضاً البعض متش
وأقول هذا التشابه حيصل يف أمور أحدها أن الكاتب البليغ إذا كتب كتاباً طويالً فإنه يكون بعض كلماته فصيحاً 

فصاحة جبميع أجزائه وثانيها أن الفصيح إذا ويكون البعض غري فصيح والقرآن خيالف ذلك فإنه فصيح كامل ال
كتب كتاباً يف واقعة بألفاظ فصيحة فلو كتب كتاباً آخر يف غري تلك الواقعة كان الغالب أن كالمه يف الكتاب 

الثاين غري كالمه يف الكتاب األول واهللا تعاىل حكى قصة موسى عليه السالم يف مواضع كثرية من القرآن وكلها 
ة يف الفصاحة وثالثها أن كل ما فيه من اآليات والبيانات فإنه يقوي بعضها بعضاً ويؤكد بعضها متساوية متشاهب

بعضاً ورابعها أن هذه األنواع الكثرية من العلوم اليت عددناها متشاهبة متشاركة يف أن املقصود منها بأسرها الدعوة 
إال ويكون حمصلها املقصود الذي ذكرناه فهذا إىل الدين وتقرير عظمة اهللا ولذلك فإنك ال ترى قصة من القصص 

  هو املراد من كونه متشاهباً واهللا اهلادي

وقد بالغنا يف تفسري هذه اللفظة عند قوله تعاىل َولَقَدْ )  ٢٣الزمر ( الصفة الثالثة من صفات القرآن كونه مَّثَانَِي 
ملذكورة وقعت زوجني زوجني مثل األمر والنهي والعام واخلاص ءاَتْينَاَك َسْبًعا ّمَن الَْمثَانِي وباجلملة فأكثر األشياء ا

واجململ واملفصل وأحوال السموات واألرض واجلنة والنار والظلمة والضوء واللوح والقلم واملالئكة والشياطني 
والعرش والكرسي والوعد والوعيد والرجاء واخلوف واملقصود منه بيان أن كل ما سوى احلق زوج ويدل على أن 



  شيء مبتلى بضده ونقيضه وأن الفرد األحد احلق هو اهللا سبحانه كل
ُبُهْم إِلَى ِذكْرِ اللَّهِ الصفة الرابعة من صفات القرآن قوله تَقَْشِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهمْ ثُمَّ َتِلُني ُجلُودُُهْم َوقُلُو

  وفيه مسائل)  ٢٣الزمر ( 
تَقَْشِعرُّ ُجلُودُُهْم تأخذهم قشعريرة وهي تغري حيدث يف جلد اإلنسان عند الوجل واخلوف قال املسألة األوىل معىن 

املفسرون واملعىن أهنم عند مساع آيات الرمحة واإلحسان حيصل هلم الفرح فتلني قلوهبم إىل ذكر اهللا وأقول إن 
ىل عامل اجلالل طاشوا وإن الح هلم أثر من عامل احملققني من العارفني قالوا السائرون يف مبدأ إجالل اهللا إن نظروا إ

اجلمال عاشوا وجيب علينا أن نذكر يف هذا الباب مزيد شرح وتقرير فنقول اإلنسان إذا تأمل يف الدالئل الدالة على 
امل أنه جيب تنزيه اهللا عن التحيز واجلهة فهنا يقشعر جلده ألن إثبات موجود ال داخل العامل وال خارج وال متصل بالع
وال منفصل عن العامل مما يصعب تصوره فههنا تقشعر اجللود أما إذا تأمل يف الدالئل الدالة على أنه جيب أن يكون 
فرداً أحداً وثبت أن كل متحيز فهو منقسم فههنا يلني جلده وقلبه إىل ذكر اهللا وأيضاً إذا أراد أن حييط عقله مبعىن 

ة مث يتقدم أيضاً حبسب كل حلظة من حلظات تلك املدة ألف ألف سنة وال األزل فيتقدم يف ذهنه مبقدار ألف ألف سن
يزال حيتال ويتقدم ويتخيل يف الذهن فإذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معىن األزل قال العقل هذا ليس بشيء 

العقل ويقشعر  ألن كل ما استحضرته يف فهو متناه واألزل هو الوجود املتقدم على هذه املدة املتناهية فههنا يتحري
اجللد وأما إذا ترك هذا االعتبار وقال ههنا موجود واملوجود إما واجب وإما ممكن فإن كان واجباً فهو دائماً منزه 

عن األول واآلخر وإن كان ممكناً فهو حمتاج إىل الواجب فيكون أزلياً أبدياً فإذا اعترب العقل فهم معىن األزلية فههنا 
اهللا فثبت أن املقامني املذكورين يف اآلية ال جيب قصرمها على مساع آية العذاب وآية  يلني جلده وقلبه إىل ذكر

  الرمحة بل ذاك أول تلك املراتب وبعده مراتب ال حد هلا وال حصر يف حصول تلك احلالتني املذكورتني
اهللا موصوفون بأهنم عند عن قتادة أنه قال القرآن دل على أن أولياء ) البسيط ( املسألة الثانية روى الواحدي يف 

املكاشفات واملشاهدات تارة تقشعر جلودهم وأخرى تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهللا وليس فيه أن عقوهلم تزول 
وأن أعضاءهم تضطرب فدل هذا على أن تلك األحوال لو حصلت لكانت من الشيطان وأقول ههنا حبث آخر 

 كتاب إحياء علوم الدين وهي أنا نرى كثرياً من الناس يظهر عليه وهو أن الشيخ أبا حامد الغزايل أورد مسألة يف
الوجد الشديد التام عند مساع األبيات املشتملة على شرح الوصل واهلجر وعند مساع اآليات ال يظهر عليه شيء 

ن هذا املعىن من هذه األحوال مث إنه سلم هذا املعىن وذكر العذر فيه من وجوه كثرية وأنا أقول إين خلقت حمروماً ع
  فإين كلما تأملت يف أسرار القرآن اقشعر

جلدي وقف على شعري وحصلت يف قليب دهشة وروعة وكلما مسعت تلك األشعار غلب اهلزل علي وما وجدت 
ألبتة يف نفسي منها أثراً وأظن أن املنهج القومي والصراط املستقيم هو هذا وبيانه من وجوه األول أن تلك األشعار 

ملة على وصل وهجر وبغض وحب تليق باخللق وإثباته يف حق اهللا تعاىل كفر وأما االنتقال من تلك كلمات مشت
األحوال إىل معان الئقة جبالل اهللا فال يصل إليها إال العلماء الراسخون يف العلم وأما املعاين اليت يشتمل عليها 

قلبه فإن من كان عنده نور اإلميان وجب أن  القرآن فهي أحوال الئقة جبالل اهللا فمن وقف عليها عظم الوله يف
إىل آخر اآلية والثاين وهو أين )  ٥٩األنعام ( يعظم اضطرابه عند مساع قوله َوِعنَدُه َمفَاِتحُ الْغَْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو 

ثر ألن قوة نفس مسعت بعض املشايخ قال كما أن الكالم له أثر فكذلك صدور ذلك الكالم من القائل املعني له أ
القائل تعني على نفاذ الكالم يف الروح والقائل يف القرآن هنا هو اهللا بواسطة جربيل بتبليغ الرسول املعصوم والقائل 
هناك شاعر كذاب مملوء من الشهوة وداعية الفجور والثالث أن مدار القرآن على الدعوة إىل احلق قال تعاىل َوإِنَّكَ 



وأما الشعر )  ٥٣ ٥٢الشورى ( مُّْسَتقِيمٍ صِراِط اللَِّه الَِّذى لَُه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ لََتْهِدى إِلَى ِصراٍط 
َيفَْعلُونَ  ْم َيقُولُونَ َما الَفمداره على الباطل قال تعاىل َوالشُّعََراء َيتَّبِعُُهُم الَْغاُوونَ أَلَْم َترَ أَنَُّهْم ِفى كُلّ وَاٍد َيهِيُمونَ وَأَنَُّه

فهذه الوجوه الثالثة فروق ظاهرة وأما ما يتعلق بالوجدان من النفس فإن كل أحد إمنا )  ٢٢٦ ٢٢٤الشعراء ( 
  خيرب عما جيده من نفسه والذي وجدته من النفس والعقل ما ذكرته واهللا أعلم
  سؤال واجلواباملسألة الثالثة يف بيان ما بقي من املشكالت يف هذه اآلية ونذكرها يف معرض ال

تركيبه من حروف التقشع وهو ) الكشاف ( السؤال األول كيف تركيب لفظ القشعريرة اجلواب قال صاحب 
األدمي اليابس مضموماً إليها حرف رابع وهو الراء ليكون رباعياً وداالً على معىن زائد يقال اقشعر جلده من اخلوف 

  وقف شعره وذلك مثل يف شدة اخلوف
يف قال َتِلُني ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَى ِذكْرِ اللَِّه وما الوجه يف تعديه حبرف إىل واجلواب التقدير تلني السؤال الثاين ك

  جلودهم وقلوهبم حال وصوهلا إىل حضرة اهللا وهو ال حيس باإلدراك
جل رمحته فهو ما أحب اهللا السؤال الثالث مل قال إىل ذكر اهللا ومل يقل إىل ذكر رمحة اهللا واجلواب أن من أحب اهللا أل

وإمنا أحب شيئاً غريه وأما من أحب اهللا ال لشيء سواه فهذا هو احملب احملق وهو الدرجة العالية فلهذا السبب مل يقل 
مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر رمحة اهللا بل قال إىل ذكر اهللا وقد بني اهللا تعاىل هذا املعىن يف قوله تعاىل فََمن ُيرِدِ 

وأيضاً )  ٢٨الرعد ( ويف قوله أَالَ بِذِكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب )  ١٢٥األنعام ( ُه أَن يَْهِدَيهُ َيشَْرْح َصْدَرُه ِلِإلْسلَامِ اللَّ
( أيضاً ألمة حممد  وقال)  ٤٠البقرة ( قال ألمة موسى َخاِلُدونَ يَابَنِى إِْسراءيلَ اذْكُُرواْ نِْعمَِتَي الَِّتى أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم 

  ) ١٥٢البقرة ( فَاذْكُُرونِى أَذْكُْركُْم ) صلى اهللا عليه وسلم 
السؤال الرابع مل قال يف جانب اخلوف قشعريرة اجللود فقط ويف جانب الرجاء لني اجللود والقلوب معاً واجلواب 

ات والشر مطلوب بالعرض وحمل ألن املكاشفة يف مقام الرجاء أكمل منها يف مقام اخلوف ألن اخلري مطلوب بالذ
  املكاشفات هو القلوب واألرواح واهللا أعلم

  ْن َهاٍدمث إنه تعاىل ملا وصف القرآن هبذه الصفات قال ذَِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدى بِِه َمن َيَشاء َوَمن ُيضِْللِ اللَُّه فََما لَُه ِم

شاء من عباده وهو الذي شرح صدره أوالً لقبول هذه فقوله ذاِلَك إشارة إىل الكتاب وهو هدى اهللا يهدي به من ي
ل اهلداية َوَمن ُيضِْللِ اللَُّه أي من جعل قلبه قاسياً مظلماً بليد الفهم منافياً لقبول هذه اهلداية فََما لَُه ِمْن َهاٍد واستدال

ِد اللَُّه أَن يَْهِدَيهُ َيشَْرْح َصْدَرُه أصحابنا هبذه اآلية وسؤاالت املعتزلة وجوابات أصحابنا عني ما تقدم يف قوله فََمن ُيرِ
  ) ١٢٥األنعام ( ِلِإلْسلَامِ 

 الدنيا أما قوله تعاىل أَفََمن َيتَِّقى بَِوْجهِِه ُسوء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمةِ  فاعلم أنه تعاىل حكم على القاسية قلوهبم حبكم يف
)  ٣٣الرعد ( لتام كما قال َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد وحبكم يف اآلخرة أما حكمهم يف الدنيا فهو الضالل ا

وأما حكمهم يف اآلخرة فهو العذاب الشديد وهو املراد من قوله أَفََمن َيتَِّقى بَِوْجهِهِ ُسوء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمةِ  
يضاً صومعة احلواس وإمنا يتميز بعض الناس وتقريره أن أشرف األعضاء هو الوجه ألنه حمل احلسن والصباحة وهو أ

عن بعض بسبب الوجه وأثر السعادة والشقاوة ال يظهر إال يف الوجه قال تعاىل ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ مُّْسِفَرةٌ  َضاِحكَةٌ  
ويقال ملقدم )  ٤٢ ٣٨عبس ( َرةُ  الْفََجَرةُ  مُّْسَتْبِشَرةٌ  َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ  َتْرَهقَُها قََتَرةٌ  أُْولَِئَك ُهمُ الْكَفَ

القوم يا وجه العرب ويقال للطريق الدال على كنه حال الشيء وجه كذا هو كذا فثبت مبا ذكرنا أن أشرف 
األعضاء هو الوجه فإذا وقع اإلنسان يف نوع من أنواع العذاب فإنه جيعل يده وقاية لوجهه وفداًء له وإذا عرفت 

كان القادر على االتقاء جيعل كل ما سوى الوجه فداء للوجه ال جرم حسن جعل االتقاء بالوجه  هذا فنقول إذا



  كناية عن العجز عن االتقاء ونظريه قول النابغة وال عيب فيهم غري أن سيوفهم
  هبن فلول من قراع الكتائب

ههنا ال يقدرون على االتقاء أي ال عيب فيهم إال هذا وهو ليس بعيب فال عيب فيهم إذن بوجه من الوجوه فكذا 
بوجه من الوجوه إال بالوجه وهذا ليس باتقاء فال قدرة هلم على االتقاء ألبتة ويقال أيضاً إن الذي يلقى يف النار 

يلقى مغلولة يداه إىل عنقه وال يتهيأ له أن يتقي النار إال بوجهه إذا عرفت هذا فنقول جوابه حمذوف وتقديره أفمن 
العذاب يوم القيامة كمن هو آمن من العذاب فحذف اخلرب كما حذف يف نظائره وسوء العذاب يتقي بوجهه سوء 

  شدته
ني مث قال تعاىل َوِقيلَ ِللظَِّلِمَني ذُوقُواْ َما كُنُتْم َتكِْسُبونَ وملا بني اهللا تعاىل كيفية عذاب القاسية قلوهبم يف اآلخرة ب

ل كَذََّب الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فَأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ الَ َيشُْعُرونَ وهذا أيضاً كيفية وقوعهم يف العذاب يف الدنيا فقا
تنبيه على حال هؤالء ألن الفاء يف قوله فَأََتاُهُم الَْعذَاُب تدل على أهنم إمنا أتاهم العذاب بسبب التكذيب فإذا كان 

ة على املعلول وقوله ِمْن َحْيثُ الَ َيْشُعُرونَ أي من اجلهة التكذيب حاصالً ههنا لزم حصول العذاب استدالالً بالعل
اليت ال حيسبون وال خيطر بباهلم أن الشر يأتيهم منها بينما هم آمنون إذ أتاهم العذاب من اجلهة اليت توقعوا األمن 

وان والفائدة يف ذكر هذا منها وملا بني أنه أتاهم العذاب يف الدنيا بني أيضاً أنه أتاهم اخلزي وهو الذل والصغار واهل
  القيد أن العذاب التام هو أن حيصل فيه األمل مقروناً باهلوان والذل

مث قال َولََعذَاُب االْخَِرةِ  أَكَْبُر لَْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ يعين أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب واخلزي كما تقدم ذكره 
من ذلك الذي وقع واملقصود من كل ذلك التخويف والترهيب  فالعذاب املدخر هلم يف يوم القيامة أكرب وأعظم

  فلما ذكر اهللا تعاىل هذه الفوائد املتكاثرة والنفائس املتوافرة يف هذه املطالب بني

لََّعلَُّهمْ تعاىل أنه بلغت هذه البيانات إىل حد الكمال والتمام فقال َولَقَْد َضَربَْنا ِللنَّاسِ ِفى َهاذَا الْقُْرءاِن ِمن كُلّ مَثَلٍ 
َيَتذَكَُّرونَ واملقصود ظاهر وقالت املعتزلة دلت اآلية على أن أفعال اهللا وأحكامه معللة ودلت أيضاً على أنه يريد 
عر اإلميان واملعرفة من الكل ألن قوله َولَقَْد َضَربَْنا ِللنَّاسِ مشعر بالتعليل وقوله يف آخر اآلية لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ مش

ليل أيضاً ومشعر بأن املقصود من ضرب هذه األمثال إرادة حصول التذكر والعلم وملا كانت هذه البيانات بالتع
النافعة والبينات الباهرة موجودة يف القرآن ال جرم وصف القرآن باملدح والثناء فقال قُْرءاناً َعرَبِّياً غَْيَر ِذى ِعَوجٍ 

  لََّعلَُّهْم َيتَّقُونَ وفيه مسائل
األوىل احتج القائلون حبدوث القرآن هبذه اآلية من وجوه األول أن قوله َولَقَدْ ضََرْبَنا ِللنَّاسِ ِفى َهاذَا الْقُْرءانِ  املسألة

ِمن كُلّ َمثَلٍ لََّعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ يدل على أنه تعاىل إمنا ذكر هذه األمثال ليحصل هلم التذكر والشيء الذي يؤتى به 
دثاً فإن القدمي هو الذي يكون موجوداً يف األزل وهذا ميتنع أن يقال إنه إمنا أتى به لغرض كذا لغرض آخر يكون حم

وكذا والثاين أنه وصفه بكونه عربياً وإمنا كان عربياً ألن هذه األلفاظ إمنا صارت دالة على هذه املعاين بوضع العرب 
ن خملوقاً حمدثاً الثالث أنه وصفه بكونه قرآناً وباصطالحهم وما كان حصوله بسبب أوضاع العرب واصطالحاهتم كا

والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة مصدر واملصدر هو املفعول املطلق فكان فعالً ومفعوالً واجلواب أنا حنمل كل 
  هذه الوجوه على احلروف واألصوات وهي حادثة وحمدثة
ل واملعىن ضربنا للناس يف هذا القرآن يف حال عربيته وبيانه املسألة الثانية قال الزجاج قوله َعَربِّياً منصوب على احلا

  وجيوز أن ينتصب على املدح
املسألة الثالثة أنه تعاىل وصفه بصفات ثالثة أوهلا كونه قرآناً واملراد كونه متلواً يف احملاريب إىل قيام القيامة كما قال 



وثانيها كونه عربياً واملراد أنه أعجز الفصحاء والبلغاء عن )  ٩احلجر ( ونَ إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذّكَْر وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُ
ثِْلِه َولَْو كَانَ بَْعضُُهْم معارضته كما قال قُل لَِّئنِ اْجَتَمَعِت اإلِنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَن يَأُْتواْ بِمِثْلِ َهاذَا الْقُْرءاِن الَ َيأُْتونَ بِِم

وثالثها كونه غَْيَر ِذى ِعَوجٍ واملراد براءته عن التناقض كما قال َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ )  ٨٨ء اإلسرا( ِلَبْعضٍ ظَهًِريا 
  اللَِّه لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِتلَافاً كَثِرياً وأما قوله لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ فاملعتزلة يتمسكون به يف تعليل أحكام اهللا تعاىل

قال يف اآلية األوىل لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ وقال يف هذه اآلية لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ والسبب فيه أن  وفيه حبث آخر وهو أنه تعاىل
التذكر متقدم على االتقاء ألنه إذا تذكره وعرفه ووقف على فحواه وأحاط مبعناه حصل االتقاء واالحتراز واهللا 

  أعلم
ُمَتَشاِكُسونَ َوَرُجالً َسلَماً لَِّرُجلٍ َهلْ َيْسَتوَِياِن َمثَالً الَْحْمُد للَِّه َبلْ أَكْثَُرُهْم الَ  ضََرَب اللَُّه مَثَالً رَُّجالً ِفيِه ُشرَكَآُء

َب علَى اللَِّه َوكَذَّبَ أَظْلَُم ِممَّن كَذَ َيْعلَُمونَ إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم مَّيُِّتونَ ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الْقَِياَمةِ  ِعنَد رَبِّكُمْ َتخَْتِصُمونَ فََمْن
  بِالصِّْدقِ إِذْ َجآَءُه أَلَْيَس ِفى َجهَنََّم َمثًْوى لِّلْكَاِفرِيَن

اعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف شرح وعيد الكفار أردفه بذكر مثل ما يدل على فساد مذهبهم وقبح طريقتهم فقال َضَربَ 
  اللَُّه َمثَالً وفيه مسائل

ن املختلفون العسرون يقال شكس يشكس شكوساً وشكساً إذا عسر وهو رجل شكس املسألة األوىل املتشاكسو
أي عسر وتشاكس إذا تعاسر قال الليث التشاكس التنازع واالختالف ويقال الليل والنهار متشاكسان أي أهنما 

  متضادان إذا جاء أحدمها ذهب اآلخر وقوله فيه صلة شركاء كما تقول اشتركوا فيه
قرأ ابن كثري وأبو عمرو ساملاً باأللف وكسر الالم يقال سلم فهو سامل والباقون سلماً بفتح السني املسألة الثانية 

والالم بغري األلف ويقال أيضاً بفتح السني وكسرها مع سكون العني أما من قرأ ساملاً فهو اسم الفاعل تقدير مسلم 
وقوله ِلَرُجلٍ أي ذا خلوص له من الشركة من  فهو سامل وأما سائر القراءات فهي مصادر سلم واملعىن ذا سالمة

  قوهلم سلمت له الضيعة وقرىء بالرفع على االبتداء أي وهناك رجل سامل لرجل
املسألة الثالثة تقدير الكالم اضرب لقومك مثالً وقل هلم ما يقولون يف رجل من املماليك قد اشترك فيه شركاء 

عبده فهم يتجاذبونه يف حوائجهم وهو متحري يف أمره فكلما  بينهم اختالف وتنازع كل واحد منهم يدعي أنه
أرضى أحدهم غضب الباقون وإذا احتاج يف مهم إليهم فكل واحد منهم يرده إىل اآلخر فهو يبقى متحرياً ال يعرف 
م أيهم أوىل بأن يطلب رضاه وأيهم يعينه يف حاجاته فهو هبذا السبب يف عذاب دائم وتعب مقيم ورجل آخر له خمدو

واحد خيدمه على سبيل اإلخالص وذلك املخدوم يعينه على مهماته فأي هذين العبدين أحسن حاالً وأمحد شأناً 
واملراد متثيل حال من يثبت آهلة شىت فإن أولئك اآلهلة تكون متنازعة متغالبة كما قال تعاىل لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ 

فيبقى ذلك املشرك متحرياً ضاالً ال )  ٩١املؤمنون ( وقال َولََعالَ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ )  ٢٢األنبياء ( اللَُّه لَفََسدََتا 
يدري أي هؤالء اآلهلة يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد وممن يطلب رزقه وممن يلتمس رفقه فهمه شفاع وقلبه أوزاع 

اه وما أسخطه فكان حال هذا أقرب إىل الصالح من أما من مل يثبت إال إهلاً واحداً فهو قائم مبا كلفه عارف مبا أرض
حال األول وهذا مثل ضرب يف غاية احلسن يف تقبيح الشرك وحتسني التوحيد فإن قيل هذا املثال ال ينطبق على 
عبادة األصنام ألهنا مجادات فليس بينها منازعة وال مشاكسة قلنا إن عبدة األصنام خمتلفون منهم من يقول هذه 

اثيل الكواكب السبعة فهم يف احلقيقة إمنا يعبدون الكواكب السبعة مث إن القوم يثبتون بني هذه الكواكب األصنام مت
منازعة ومشاكسة أال ترى أهنم يقولون زحل هو النحس األعظم واملشتري هو السعد األعظم ومنهم من يقول هذه 

كل نوع من أنواع حوادث هذا العامل يتعلق بروح األصنام متاثيل األرواح الفلكية والقائلون هبذا القول زعموا أن 



من األرواح السماوية وحينئٍذ حيصل بني تلك األرواح منازعة ومشاكسة وحينئٍذ يكون املثل مطابقاً ومنهم من 
يقول هذه األصنام متاثيل األشخاص من العلماء والزهاد الذين مضوا فهم يعبدون هذه التماثيل لتصري أولئك 

  لماء والزهاد شفعاء هلم عند اهللا والقائلون هبذا القول تزعم كل طائفة منهم أن احملق هواألشخاص من الع

ذلك الرجل الذي هو على دينه وأن من سواه مبطل وعلى هذا التقدير أيضاً ينطبق املثال فثبت أن هذا املثال مطابق 
  للمقصود

ان صفة فقوله مَثَالً نصب على التمييز واملعىن هل تستوي أما قوله تعاىل َهلْ َيْستَوَِياِن مَثَالً فالتقدير هل يستوي
صفتامها وحالتامها وإمنا اقتصر يف التمييز على الواحد لبيان اجلنس وقرىء مثلني مث قال الَْحْمُد للَِّه واملعىن أنه ملا 

د له ال لغريه مث قال بطل القول بإثبات الشركاء واألنداد وثبت أنه ال إله إال هو الواحد األحد احلق ثبت أن احلم
بعده َبلْ أَكْثَُرُهْم الَ َيْعلَُمونَ أي ال يعلمون أن احلمد له ال لغريه وأن املستحق للعبادة هو اهللا ال غريه وقيل املراد أنه 
ملا سبقت هذه الدالئل الظاهرة والبينات الباهرة قال احلمد هللا على حصول هذه البيانات وظهور هذه البينات وإن 

ثر اخللق مل يعرفوها ومل يقفوا عليها وملا متم اهللا هذه البيانات قال إِنََّك مَّيٌت َوإِنَُّهْم مَّّيُتونَ واملراد أن هؤالء كان أك
األقوام وإن مل يلتفتوا إىل هذه الدالئل القاهرة بسبب استيالء احلرص واحلسد عليهم يف الدنيا فال تبال يا حممد هبذا 

موتون مث حتشرون يوم القيامة وختتصمون عند اهللا تعاىل والعادل احلق حيكم بينكم فإنك ستموت وهم أيضاً سي
فيوصل إىل كل واحد ما هو حقه وحينئذٍ يتميز احملق من املبطل والصديق من الزنديق فهذا هو املقصود من اآلية 

فإنك وإياهم يف أعداد املوتى ألن كل ما هو  وقوله تعاىل إِنََّك َمّيٌت وَإِنَُّهْم مَّّيُتونَ أي إنك وإياهم وإن كنتم أحياء
آت آت مث بني تعاىل نوعاً آخر من قبائح أفعاهلم وهو أهنم يكذبون ويضمون إليه أهنم يكذبون القائل احملق أما أهنم 

 صلى اهللا( يكذبون فهو أهنم أثبتوا هللا ولداً وشركاء وأما أهنم مصرون على تكذيب الصادقني فألهنم يكذبون حممداً 
بعد قيام الداللة القاطعة على كونه صادقاً يف ادعاء النبوة مث أردفه بالوعيد فقال أَلَْيَس ِفى َجَهنََّم َمثًْوى ) عليه وسلم 

لّلْكَاِفرِيَن ومن الناس من متسك هبذه اآلية يف تكفري املخالف من أهل القبلة وذلك ألن املخالف يف املسائل القطعية 
  له ويكون مكذباً للمذهب الذي هو احلق فوجب دخوله حتت هذا الوعيدكلها يكون كاذباً يف قو

 الُْمْحِسنِنيَ ِلُيكَفَِّر اللَّهُ َوالَِّذى َجآَء بِالصِّْدقِ َوَصدََّق بِِه أُْولَاِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ لَُهم مَّا َيَشآُءونَ ِعنَد َربِّهِْم ذَِلكَ َجَزآُء
ِذيَن ِمن واْ وََيجْزَِيُهمْ أَْجرَُهْم بِأَْحَسنِ الَِّذى كَانُواْ َيْعَملُونَ أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف عَْبَدُه وَُيَخوِّفُوَنَك بِالََّعْنُهْم أَسَْوأَ الَِّذى َعِملُ

  زِيزٍ ِذى انِتقَامٍُدونِِه َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد َوَمن َيْهِد اللَُّه فََما لَُه ِمن مُِّضلٍّ أَلَْيَس اللَُّه بَِع

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر وعيد الكاذبني واملكذبني للصادقني ذكر عقيبه وعد الصادقني ووعد املصدقني ليكون الوعد 
  مقروناً بالوعيد وفيه مسائل

والن األول املسألة األوىل قوله وَالَِّذى َجاء بِالّصْدقِ َوَصدََّق بِهِ تقديره والذي جاء بالصدق والذي صدق به وفيه ق
أن املراد شخص واحد فالذي جاء بالصدق حممد والذي صدق به هو أبو بكر وهذا القول مروي عن علي بن أيب 

طالب عليه السالم ومجاعة من املفسرين رضي اهللا عنهم والثاين أن املراد منه كل من جاء بالصدق فالذي جاء 
هبذا القول بأن الذي جاء بالصدق مجاعة وإال مل جيز أن  بالصدق األنبياء والذي صدق به األتباع واحتج القائلون

  يقال أُْولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ
املسألة الثانية أن الرسالة ال تتم إال بأركان أربعة املرسل واملرسل والرسالة واملرسل إليه واملقصود من اإلرسال إقدام 

هو الذي يتم به اإلرسال ومسعت بعض القاصني من املرسل إليه على القبول والتصديق فأول شخص أتى بالتصديق 



  )دعوا أبا بكر فإنه من تتمة النبوة ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الذي يروى عن النيب 
واعلم أنا سواء قلنا املراد بالذي صدق به شخص معني أو قلنا املراد منه كل من كان موصوفاً هبذه الصفة فإن أبا 

  )بكر داخل فيه 
لى التقدير األول فدخول أيب بكر فيه ظاهر وذلك ألن هذا يتناول أسبق الناس إىل التصديق وأمجعوا على أن أما ع

األسبق األفضل إما أبو بكر وإما علي ومحل هذا اللفظ على أيب بكر أوىل ألن علياً عليه السالم كان وقت البعثة 
إقدامه على التصديق ال يفيد مزيد قوة وشوكة أما أبو  صغرياً فكان كالولد الصغري الذي يكون يف البيت ومعلوم أن

بكر فإنه كان رجالً كبرياً يف السن كبرياً يف املنصب فإقدامه على التصديق يفيد مزيد قوة وشوكة يف اإلسالم فكان 
  محل هذا اللفظ إىل أيب بكر أوىل

لصفة وعلى هذا التقدير يكون أبو بكر وأما على التقدير الثاين فهو أن يكون املراد كل من كان موصوفاً هبذه ا
  داخالً فيه

قرىء وصدق بالتخفيف أي صدق به الناس ومل يكذهبم يعين أداه إليهم ) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 
كما نزل عليه من غري حتريف وقيل صار صادقاً به أي بسببه ألن القرآن معجزة واملعجزة تصديق من احلكيم الذي 

  بيح فيصري املدعي للرسالة صادقاً بسبب تلك املعجزة وقرىء وصدقال يفعل الق
  واعلم أنه تعاىل أثبت للذي جاء بالصدق وصدق به أحكاماً كثرية

فاحلكم األول قوله أُْولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان وكلما كان أحد الضدين أشرف 
وملا كان التوحيد أشرف األمساء كان الشرك أخس األشياء واآليت بأحد وأكمل كان الضد الثاين أخس وأرذل 

الضدين يكون تاركاً للضد الثاين فاآليت بالتوحيد الذي هو أفضل األشياء يكون تاركاً للشرك الذي هو أخس 
  األشياء وأرذهلا فلهذا املعىن وصف املصدقني بكوهنم متقني

  مَّا َيَشاءونَ ِعنَد َربّهِْم ذَِلَك جََزاء الُْمْحِسنَِني وهذااحلكم الثاين للمصدقني قوله تعاىل لَُهم 

الوعد يدخل فيه كل ما يرغب املكلف فيه فإن قيل ال شك أن الكمال حمبوب لذاته مرغوب فيه لذاته وأهل اجلنة 
ات عالية ودرجات ال شك أهنم عقالء فإذا شاهدوا الدرجات العالية اليت هي لألنبياء وأكابر األولياء عرفوا أهنا خري

كاملة والعلم بالشيء من حيث إنه كمال وخري يوجب امليل إليه والرغبة فيه وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول 
تلك الدرجات ألنفسهم فوجب حصوهلا هلم حبكم هذه اآلية وأيضاً فإن مل حيصل هلم ذلك املراد كانوا يف الغصة 

احلقد واحلسد عن قلوب أهل اآلخرة وذلك يقتضي أن أحواهلم يف  ووحشة القلب وأجيب عنه بأن اهللا تعاىل يزيل
اآلخرة خبالف أحواهلم يف الدنيا ومن الناس من متسك هبذه اآلية يف أن املؤمنني يرون اهللا تعاىل يوم القيامة قالوا إن 

م صدقوا األنبياء عليهم الذين يعتقدون أهنم يرون اهللا تعاىل ال شك أهنم داخلون حتت قوله تعاىل َوَصدََّق بِِه ألهن
السالم مث إن ذلك الشخص يريد رؤية اهللا تعاىل فوجب أن حيصل له ذلك لقوله تعاىل لَُهم مَّا َيَشاءونَ ِعندَ َربّهِْم فإن 

قالوا ال نسلم أن أهل اجلنة يشاءون ذلك قلنا هذا باطل ألن الرؤية أعظم وجوه التجلي وزوال احلجاب وال شك 
لكل أحد نظراً إىل هذا االعتبار بل لو ثبت بالدليل كون هذا املطلوب ممتنع الوجود لعينه فإنه يترك  أهنا حالة مطلوبة

طلبه ال ألجل عدم املقتضى للطلب بل لقيام املانع وهو كونه ممتنعاً يف نفسه فثبت أن هذه الشبهة قائمة والنص 
  يقتضي حصول كل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصوهلا

نَد َرّبهِمْ ال يفيد العندية مبعىن اجلهة واملكان بل مبعىن الصمدية واإلخالص كما يف قوله تعاىل عِنَد واعلم أن قوله ِع
واعلم أن املعتزلة متسكوا بقوله َوذاِلَك َجَزاء الُْمْحِسنَِني على أن هذا األجر مستحق هلم )  ٥٥القمر ( َمِليٍك مُّقَْتِدرِ 



  على إحساهنم يف العبادة
َملُونَ فقوله لَُهم ث قوله تعاىل لُِيكَفَّر اللَُّه َعْنُهْم أَْسَوأَ الَِّذى َعِملُواْ َوَيجْزِيَُهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسنِ الَِّذى كَانُواْ َيْعاحلكم الثال

وط العقاب مَّا َيَشاءونَ ِعنَد َربّهِْم يدل على حصول الثواب على أكمل الوجوه وقوله ِلُيكَفَّر اللَُّه َعنُْهْم يدل على سق
عنهم على أكمل الوجوه فقيل املراد أهنم إذا صدقوا األنبياء عليهم فيما أوتوا فإن اهللا يكفر عنهم أسوأ أعماهلم وهو 

الكفر السابق على ذلك اإلميان ويوصل إليهم أحسن أنواع الثواب وقال مقاتل جيزيهم باحملاسن من أعماهلم وال 
ان شيخ املرجئة وهم الذين يقولون ال يضر شيء من املعاصي مع اإلميان كما جيزيهم باملساوىء واعلم أن مقاتالً ك

ال ينفع شيء من الطاعات مع الكفر واحتج هبذه اآلية فقال إهنا تدل على أن من صدق األنبياء والرسل فإنه تعاىل 
ية يدل على أن يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا وال جوز محل هذا األسوأ على الكفر السابق ألن الظاهر من اآل

التكفري إمنا حصل يف حال ما وصفهم اهللا بالتقوى وهو التقوى من الشرك وإذا كان كذلك وجب أن يكون املراد 
منه الكبائر اليت يأيت هبا بعد اإلميان فتكون هذه اآلية تنصيصاً على أنه تعاىل يكفر عنهم بعد إمياهنم أسوأ ما يأتون به 

  وذلك هو الكبائر
أنه جرت العادة أن املبطلني خيوفون احملقني بالتخويفات الكثرية فحسم اهللا مادة هذه الشبهة بقوله  احلكم الرابع

تعاىل أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف َعْبَدُه وذكره بلفظ االستفهام واملراد تقرير ذلك يف النفوس واألمر كذلك ألنه ثبت أنه عامل 
كل احلاجات فهو تعاىل عامل حاجات العباد وقادر على دفعها  جبميع املعلومات قادر على كل املمكنات غين عن

  وإبداهلا باخلريات والراحات وهو ليس خبيالً وال حمتاجاً

حىت مينعه خبله وحاجته عن إعطاء ذلك املراد وإذا ثبت هذا كان الظاهر أنه سبحانه يدفع اآلفات ويزيل البليات 
للَُّه بِكَاٍف َعْبَدُه وملا ذكر اهللا املقدمة رتب عليها النتيجة املطلوبة فقال ويوصل إليه كل املرادات فلهذا قال أَلَْيَس ا

ه َوُيَخّوفُوَنَك بِالَِّذيَن ِمن ُدونِِه يعين ملا ثبت أن اهللا كاف عبده كان التخويف بغري اهللا عبثاً وباطالً قرأ أكثر القراء عبد
إنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ّوفُوَنَك روي أن قريشاً قالت للنيب بلفظ الواحد وهو اختيار أيب عبيدة ألنه قال له وَُيَخ

خناف أن ختبلك آهلتنا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وقرأ مجاعة ِعَباِدِه بلفظ اجلميع قيل املراد بالعباد األنبياء فإن نوحاً 
كما كفى هؤالء الرسل قبلك وقيل  كفاه الغرق وإبراهيم النار ويونس باإلجناء مما وقع له فهو تعاىل كافيك يا حممد

  وكفاهم اهللا شر من عاداهم)  ٥غافر ( أمم األنبياء قصدوهم بالسوء لقوله تعاىل َوَهمَّْت كُلُّ أُمَّةٍ  بَِرُسوِلهِْم 
واعلم أنه تعاىل ملا أطنب يف شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكالم خبامتة هي الفصل احلق فقال 

 ِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد َوَمن َيْهِد اللَُّه فََما لَُه ِمن مُِّضلّ يعين هذا الفضل ال ينفع والبينات إال إذا خص اهللاَوَمن ُيْض
  العبد باهلداية والتوفيق وقوله أَلَْيَس اللَُّه بِعَزِيزٍ ِذى انِتقَامٍ هتديد للكفار

وإرادة الكائنات بقوله َوَمن ُيضِْللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد َوَمن  واعلم أن أصحابنا يتمسكون يف مسألة خلق األعمال
َيْهِد اللَُّه فََما لَُه ِمن مُِّضلّ واملباحث فيه من اجلانبني معلومة واملعتزلة يتمسكون على صحة مذهبهم يف هاتني املسألتني 

  ق للكفر فيهم هو اهللا لكان االنتقام والتهديد غري الئق بهبقوله أَلَْيَس اللَُّه بِعَزِيزٍ ِذى انتِقَامٍ ولو كان اخلال
ِه إِنْ أََرادَنِىَ  اللَُّه بُِضرٍّ َهلْ َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السََّماوَاِت واألرض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلْ أَفََرأَيُْتم مَّا َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَّ

مِ ادَنِى بَِرْحَمةٍ  َهلْ ُهنَّ ُمْمِسكَاُت َرْحَمِتِه قُلْ َحْسبِىَ  اللَُّه َعلَْيِه َيَتَوكَّلُ الُْمَتَوكِّلُونَ قُلْ ياقَْوُهنَّ كَاِشفَاُت ُضرِِّه أَْو أََر
  مُِّقيٌم اْعَملُواْ َعلَى َمكَانَِتكُْم إِنِّى َعاِملٌ فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه وََيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب

اعلم أنه تعاىل ملا أطنب يف وعيد املشركني ويف وعد املوحدين عاد إىل إقامة الدليل على تزييف طريقة عبدة األصنام 
  وبىن هذا التزييف على أصلني



ُهمْ األصل األول هو أن هؤالء املشركني مقرون بوجود اإلله القادر العامل احلكيم الرحيم وهو املراد بقوله َولَِئن َسأَلَْت
 مَّْن َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه واعلم أن من الناس من قال إن العلم بوجود اإلله القادر احلكيم الرحيم

  متفق عليه بني مجهور اخلالئق ال نزاع بينهم فيه وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا

عجائب أحوال النبات واحليوان خاصة ويف عجائب العلم فإن من تأمل يف عجائب أحوال السموات واألرض ويف 
بدن اإلنسان وما فيه من أنواع احلكم الغريبة واملصاحل العجيبة علم أنه ال بد من االعتراف باإلله القادر احلكيم 

  الرحيم
َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَّهِ واألصل الثاين أن هذه األصنام ال قدرة هلا على اخلري والشر وهو املراد من قوله قُلْ أَفَرَايُْتم مَّا 

د اإلله القادر إِنْ أََرادَنِىَ  اللَُّه بُِضّر َهلْ ُهنَّ كَاشِفَاتُ ُضّرِه أَْو أَرَادَنِى بَِرْحَمةٍ  َهلْ فثبت أنه ال بد من اإلقرار بوجو
بادة اهللا كافية احلكيم الرحيم وثبت أن هذه األصنام ال قدرة هلا على اخلري والشر وإذا كان األمر كذلك كانت ع

مل وكان االعتماد عليه كافياً وهو املراد من قوله قُلْ َحْسبِىَ  اللَُّه َعلَْيِه َيَتَوكَّلُ الُْمَتَوكّلُونَ فإذا ثبت هذا األصل 
يلتفت العاقل إىل ختويف املشركني فكان املقصود من هذه اآلية هو التنبيه على اجلواب عما ذكره اهللا تعاىل قبل هذه 

بالتنوين )  ٣٨الزمر ( ة وهو قوله تعاىل وَُيَخّوفُوَنكَ بِالَِّذيَن ِمن ُدونِِه وقرىء كَاِشفَاُت ُضّرِه و ُمْمِسكَاُت َرْحَمِتِه اآلي
على األصل وباإلضافة للتخفيف فإن قيل كيف قوله كَاِشفَاُت و ُمْمِسكَاُت على التأنيث بعد قوله َوُيَخّوفُوَنكَ 

ِه قلنا املقصود التنبيه على كمال ضعفها فإن األنوثة مظنة الضعف وألهنم كانوا يصفوهنا بالتأنيث بِالَِّذيَن ِمن ُدونِ
ويقولون الالت والعزى ومناة وملا أورد اهللا عليهم هذه احلجة اليت ال دفع هلا قال بعده على وجه التهديد قُلْ ياأَْهلَ 

ون يف أنفسكم أنكم يف هناية القوة والشدة فاجتهدوا يف أنواع مكركم قَْوٌم اْعَملُواْ َعلَى َمكَاَنِتكُمْ أي أنتم تعتقد
وكيدكم فإين عامل أيضاً يف تقرير ديين فََسْوَف َتْعلَُمونَ أن العذاب واخلزي يصيبين أو يصيبكم واملقصود منه 

  التخويف
فِْسِه َوَمن َضلَّ فَإنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َوَمآ أَنَت َعلَْيهِم بَِوكِيلٍ اللَّهُ إِنَّآ أَنَزلَْنا َعلَْيكَ الِْكتَاَب ِللنَّاسِ بِالَْحق فََمنِ اْهَتَدى فَِلَن

ْرِسلُ االٍّ ْخَرى إِلَى أََجلٍ َيَتَوفَّى االٌّ نفَُس ِحَني ِمْوِتَها َوالَِّتى لَْم َتُمْت ِفى َمَناِمَها فَُيْمِسُك الَِّتى قََضى َعلَْيَها الْمَْوَت َوُي
ِلكُونَ َشْيئاً َوالَ َيْعِقلُونَ نَّ ِفى ذَِلَك الَّياتٍ لِّقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ أَمِ اتََّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه ُشفََعآَء قُلْ أََولَْو كَاُنواْ الَ َيْممَُّسمى إِ

  قُل ِللَِّه الشَّفَاَعةُ  َجِميعاً لَُّه ُملُْك السََّماوَاِت واألرض ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ
   اآلية مسائليف

كان يعظم عليه إصرارهم على الكفر كما قال فَلََعلََّك َباِخعٌ ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل اعلم أن النيب 
وقال )  ٣عراء الش( وقال لََعلَّكَ َباِخٌع نَّفَْسَك أَالَّ َيكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني )  ٦الكهف ( نَّفَْسَك َعلَى ءاثَارِِهْم إِن لَّْم ُيْؤِمنُواْ 

فلما أطنب اهللا تعاىل يف هذه اآلية يف فساد مذاهب املشركني )  ٨فاطر ( تعاىل فَالَ َتذَْهْب نَفُْسَك َعلَْيهِمْ َحسَراٍت 
تارة بالدالئل والبينات وتارة بضرب األمثال وتارة بذكر الوعد والوعيد أردفه بكالم يزيل ذلك اخلوف العظيم عن 

فقال إِنَّا أَنَزلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب الكامل الشريف لنفع الناس والهتدائهم به )  عليه وسلم صلى اهللا( قلب الرسول 
وجعلنا إنزاله مقروناً باحلق وهو املعجز الذي يدل على أنه من عند اهللا فمن اهتدى فنفعه يعود إليه ومن ضل فضري 

 أنك لست مأموراً بأن حتملهم على اإلميان على سبيل القهر بل ضالله يعود إليه َوَما أَنَت َعلَيْهِم بَِوكِيلٍ واملعىن
القبول وعدمه مفوض إليهم وذلك لتسلية الرسول يف إصرارهم على الكفر مث بني تعاىل أن اهلداية والضالل ال 

ياة واليقظة حيصالن إال من اهللا تعاىل وذلك ألن اهلداية تشبه احلياة واليقظة والضالل يشبه املوت والنوم وكما أن احل



وكذلك املوت والنوم ال حيصالن إال بتخليق اهللا عز وجل وإجياده فكذلك اهلداية والضالل ال حيصالن إال من اهللا 
تعاىل ومن عرف هذه الدقيقة فقد عرف سر اهللا تعاىل يف القدر ومن عرف سر اهللا يف القدر هانت عليه املصائب 

فهذا وجه النظم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ال ذلك احلزن عن قلب الرسول فيصري التنبيه على هذه الدقيقة سبباً لزو
يف اآلية وقيل نظم اآلية أنه تعاىل ذكر حجة أخرى يف إثبات أنه اإلله العامل ليدل على أنه بالعبادة أحق من هذه 

  األصنام
إال أنه ميسك األنفس اليت قضى عليها املسألة الثانية املقصود من اآلية أنه تعاىل يتوىف األنفس عند املوت وعند النوم 

املوت ويرسل األخرى وهي النائمة إىل أجل مسمى أي إىل وقت ضربه ملوهتا فقوله تعاىل اللَُّه َيَتوَفَّى االْنفُسَ ِحَني 
ْخَرى إِلَى ِمْوِتَها يعين أنه تعاىل يتوىف األنفس اليت يتوفاها عند املوت ميسكها وال يردها إىل البدن وقوله َويُْرِسلُ االْ

أََجلٍ مَُّسمى يعين أن النفس اليت يتوفاها عند النوم يردها إىل البدن عند اليقظة وتبقى هذه احلالة إىل أجل مسمى 
وذلك األجل هو وقت املوت فهذا تفسري لفظ اآلية وهي مطابقة للحقيقة ولكن ال بد فيه من مزيد بيان فنقول 

ق روحاين إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه يف مجيع األعضاء وهو احلياة فنقول النفس اإلنسانية عبارة عن جوهر مشر
إنه يف وقت املوت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا البدن وعن باطنه وذلك هو املوت وأما يف وقت النوم فإنه ينقطع 

واحد  ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه وال ينقطع ضوؤه عن باطن البدن فثبت أن املوت والنوم من جنس
إال أن املوت انقطاع تام كامل والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العامل احلكيم 
دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثالثة أوجه أحدها أن يقع ضوء النفس على مجيع أجزاء البدن ظاهره وباطنه 

لبدن من بعض الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم وثالثها أن وذلك اليقظة وثانيها أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر ا
يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو املوت فثبت أن املوت والنوم يشتركان يف كون كل واحد منهما توفياً 

للنفس مث ميتاز أحدمها عن اآلخر خبواص معينة يف صفات معينة ومثل هذا التدبري العجيب ال ميكن صدوره إال عن 
 القادر العليم احلكيم وهو املراد من قوله إِنَّ ِفى ذاِلكَ آليَاٍت لّقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ وحيتمل أن يكون املراد هبذا أن الدليل

يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إهلاً موصوفاً هبذه القدرة وهبذه احلكمة وأن ال يعبد األوثان اليت هي 
اك واعلم أن الكفار أوردوا على هذا الكالم سؤاالً فقالوا حنن ال نعبد هذه األصنام مجادات ال شعور هلا وال إدر

  العتقاد أهنا

آهلة تضر وتنفع وإمنا نعبدها ألجل أهنا متاثيل ألشخاص كانوا عند اهللا من املقربني فنحن نعبدها ألجل أن يصري 
مِ اتََّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه ُشفََعاء قُلْ أََولَْو كَاُنواْ الَ َيْمِلكُونَ أولئك األكابر شفعاء لنا عند اهللا فأجاب اهللا تعاىل بأن قال أَ

َشْيئاً َوالَ َيْعِقلُونَ وتقرير اجلواب أن هؤالء الكفار إما أن يطمعوا بتلك الشفاعة من هذه األصنام أو من أولئك 
هذه اجلمادات وهي األصنام ال متلك شيئاً  العلماء والزهاد الذين جعلت هذه األصنام متاثيل هلا واألول باطل ألن

وال تعقل شيئاً فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها والثاين باطل ألن يف يوم القيامة ال ميلك أحد شيئاً وال يقدر أحد 
على الشفاعة إال بإذن اهللا فيكون الشفيع يف احلقيقة هو اهللا الذي يأذن يف تلك الشفاعة فكان االشتغال بعبادته أوىل 

من االشتغال بعبادة غريه وهذا هو املراد من قوله تعاىل قُل ِللَِّه الشَّفَاَعةُ  َجِميعاً مث بني أنه ال ملك ألحد غري اهللا 
لَِّه بقوله لَُّه ُملُْك السََّماَواِت َواالْْرضَ ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ ومنهم من متسك يف نفي الشفاعة مطلقاً بقوله تعاىل قُل ِل

فَاَعةُ  َجِميعاً وهذا ضعيف ألنا نسلم أنه سبحانه ما مل يأذن يف الشفاعة مل يقدر أحد على الشفاعة فإن قيل قوله الشَّ
اللَُّه َيَتَوفَّى االْنفَُس ِحَني مِْوِتَها فيه سؤال ألن هذا يدل على أن املتوىف هو اهللا فقط وتأكد هذا بقوله الَِّذى َخلَقَ 

وبقوله كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتمْ )  ٢٥٨البقرة ( وبقوله َرّبَي الَِّذى ُيْحىِ  َوُيِميُت )  ٢امللك (  الَْمْوَت َوالَْحيَواةَ 



وقال يف )  ١١السجدة ( مث إن اهللا تعاىل قال يف آية أخرى قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك الَْمْوِت )  ٢٨البقرة ( أَْمواًتا فَأَْحَياكُْم 
تَّى إِذَا َجاء أََحَدكُمُ الَْمْوتُ َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا وجوابه أن املتوىف يف احلقيقة هو اهللا إال أنه تعاىل فوض يف عامل آية ثالثة َح

األسباب كل نوع من أنواع األعمال إىل ملك من املالئكة ففوض قبض األرواح إىل ملك املوت وهو رئيس وحتته 
إىل اهللا تعاىل باإلضافة احلقيقية ويف اآلية الثانية إىل ملك املوت ألنه هو  أتباع وخدم فأضيف التويف يف هذه اآلية

  الرئيس يف هذا العمل وإىل سائر املالئكة ألهنم هم األتباع مللك املوت واهللا أعلم
ِكَر الَِّذيَن ِمن ُدونِِه إِذَا ُهْم َيْسَتْبشُِرونَ قُلِ َوإِذَا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدُه اْشَمأَزَّْت قُلُوُب الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالٌّ ِخَرةِ  َوإِذَا ذُ

يِه َيْخَتِلفُونَ َولَْو أَنَّ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماوَاِت واألرض َعاِلَم الْغَْيبِ َوالشَّهَاَدةِ  أَنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفى َما كَانُواْ ِف
عاً َوِمثْلَُه َمَعُه الَفَْتدَْواْ بِِه ِمن ُسو ِء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوَبَدا لَُهْم مَِّن اللَِّه َما لَمْ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ َما ِفى األرض َجِمي

  َيكُوُنواْ َيحَْتِسُبونَ وََبَدا لَُهْم َسيِّئَاُت َما كََسُبواْ َوحَاَق بِهِم مَّا كَاُنواْ بِِه َيْسَتْهزُِءونَ
  من األعمال القبيحة للمشركني وهو أنك إذا ذكرت اهللا وحده تقول ال إله إال اهللاعلم أن هذا نوع آخر 

وحده ال شريك له ظهرت آثار النفرة من وجوههم وقلوهبم وإذا ذكرت األصنام واألوثان ظهرت آثار الفرح 
ن اخلريات وأما والبشارة يف قلوهبم وصدورهم وذلك يدل على اجلهل واحلماقة ألن ذكر اهللا رأس السعادات وعنوا

ذكر األصنام اليت هي اجلمادات اخلسيسة فهو رأس اجلهاالت واحلماقات فنفرهتم عن ذكر اهللا وحده واستبشارهم 
وقد يقابل ) الكشاف ( بذكر هذه األصنام من أقوى الدالئل على اجلهل الغليظ واحلمق الشديد قال صاحب 

ابه ألن االستبشار أن ميتلىء قلبه سروراً حىت يظهر أثر ذلك االستبشار واالمشئزاز إذ كل واحد منهما غاية يف ب
السرور يف بشرة وجهه ويتهلل واالمشئزاز أن يعظم غمه وغيظه فينقبض الروح إىل داخل القلب فيبقى يف أدمي 
رين الوجه أثر الغربة والظلمة األرضية وملا حكى عنهم هذا األمر العجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأم
أحدمها أنه ذكر الدعاء العظيم فوصفه أوال بالقدرة التامة وهي قوله قُلِ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماوَاِت وَاالْْرَض وثانياً 

بالعلم الكامل وهو قوله تعاىل عامل الغيب والشهادة وإمنا قدم فذكر القدرة على ذكر العلم ألن العلم بكونه تعاىل 
كونه عاملاً وملا ذكر هذا الدعاء قال أَنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفيَما كَانُواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَ يعين أن قادراً متقدم على العلم ب

نفرهتم عن التوحيد وفرحهم عند مساع الشرك أمر معلوم الفساد ببديهة العقل ومع ذلك القوم قد أصروا عليه فال 
د واملذهب الباطل إال أنت عن أيب سلمة قال سألت عائشة مب كان يقدر أحد على إزالتهم عن هذا االعتقاد الفاس

كان يقول اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل ( صالته بالليل قالت ) صلى اهللا عليه وسلم ( يفتتح رسول اهللا 
ف فيه من فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا أختل

  )احلق بإذنك وانك لتهدي من تشاء إىل صراط مستقيم 
واعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم ذلك املذهب الباطل ذكر يف وعيدهم أشياء أوهلا أن هؤالء الكفار لو ملكوا كل ما 

تعاىل يف األرض من األموال وملكوا مثله معه جلعلوا الكل فدية ألنفسهم من ذلك العذاب الشديد وثانيها قوله 
صلى اهللا ( َوَبَدا لَُهْم ّمَن اللَِّه َما لَْم َيكُونُواْ َيْحَتِسُبونَ أي ظهرت هلم أنواع من العقاب مل تكن يف حساهبم وكما أنه 

فكذلك ) فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ( قال يف صفة الثواب يف اجلنة ) عليه وسلم 
قوله َوَبَدا لَُهْم ّمَن اللَِّه َما لَْم َيكُوُنواْ َيْحَتِسُبونَ و ثالثها قوله تعاىل وََبَدا لَُهْم َسّيئَاُت َما  يف العقاب حصل مثله وهو

كََسُبواْ ومعناه ظهرت هلم آثار تلك السيئات اليت اكتسبوها أي ظهرت هلم أنواع من العقاب آثار تلك السيئات 
كل اجلوانب جزاء ما كانوا يستهزئون به فنبه تعاىل هبذه الوجوه على عظم  اليت اكتسبوها مث قال َوَحاقَ بِهِم من

  عقاهبم



 ِهىَ  ِفْتَنةٌ  َولَاِكنَّ أَكْثََرُهْم الَ فَإِذَا َمسَّ اإلِنَسانَ ُضرٌّ َدَعاَنا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَْناهُ نِْعَمةً  مِّنَّا قَالَ إِنََّمآ أُوتِيُتُه َعلَى ِعلْمٍ َبلْ
واْ وَالَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمْن نَ قَْد قَالََها الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فََمآ أَغَْنى َعنُْهْم مَّا كَاُنواْ َيكِْسُبونَ فَأََصابَُهْم َسيِّئَاُت َما كََسُبَيْعلَُمو

اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمن َيَشآُء َوَيقِْدرُ إِنَّ ِفى  َهاُؤالَِء َسُيِصيبُُهْم َسيِّئَاُت َما كََسبُواْ َوَما ُهْم بِمُْعجِزِيَن أَوَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ
  ذَِلَك الّيَاٍت لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ

اعلم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طرائقهم الفاسدة وذلك ألهنم عند الوقوع يف الضر الذي هو الفقر واملرض 
مث إنه تعاىل إذا خوهلم النعمة وهي إما السعة يف املال أو يفزعون إىل اهللا تعاىل ويرون أن دفع ذلك ال يكون إال منه 

العافية يف النفس زعم أنه إمنا حصل ذلك بكسبه وبسبب جهده وجده فإن كان ماالً قال إمنا حصل بكسيب وإن 
كان صحة قال إمنا حصل ذلك بسبب العالج الفالين وهذا تناقض عظيم ألنه كان يف حال العجز واحلاجة أضاف 

 اهللا ويف حال السالمة والصحة قطعه عن اهللا وأسنده إىل كسب نفسه وهذا تناقض قبيح فبني تعاىل قبح الكل إىل
طريقتهم فيما هم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة فقال َبلْ ِهىَ  ِفْتَنةٌ  يعين النعمة اليت خوهلا هذا 

الصرب ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث خيترب  الكافر فتنة ألن عند حصوهلا جيب الشكر وعند فواهتا جيب
  عنده حال من أويت النعمة كما يقال فتنت الذهب بالنار إذا عرضته على النار لتعرف خالصته

اث مث قال تعاىل َولَاِكنَّ أَكْثََرُهْم الَ َيْعلَُمونَ واملعىن ما قدمنا أن هذا التخويل إمنا كان ألجل االختبار وبقي يف اآلية أحب
  نذكرها يف معرض السؤال واجلواب

السؤال األول ما السبب يف عطف هذه اآلية بالفاء ههنا وعطف مثلها يف أول السورة بالواو واجلواب أنه تعاىل 
حكى عنهم قبل هذه اآلية أهنم يشمئزون من مساع التوحيد ويستبشرون بسماع ذكر الشركاء مث ذكر بفاء 

ر والبالء والتجأوا إىل اهللا تعاىل وحده كان الفعل األول مناقضاً للفعل الثاين فذكر التعقيب أهنم إذا وقعوا يف الض
فاء التعقيب ليدل على أهنم واقعون يف املناقضة الصرحية يف احلال وأنه ليس بني األول والثاين فاصل مع أن كل 

ية األوىل فليس املقصود منها بيان واحد منهما مناقض للثاين فهذا هو الفائدة يف ذكر فاء التعقيب ههنا فأما اآل
  وقوعهم يف التناقض يف احلال فال جرم ذكر اهللا حبرف الواو ال حبرف الفاء

السؤال الثاين ما معىن التخويل اجلواب التخويل هو التفضل يعين حنن نتفضل عليه وهو يظن أنه إمنا وجده 
  باالستحقاق

يُتُه َعلَى ِعلْمٍ اجلواب حيتمل أن يكون املراد إمنا أوتيته على علم اهللا بكوين السؤال الثالث ما املراد من قوله إِنََّما أُوِت
مستحقاً لذلك وحيتمل أن يكون املراد إمنا أوتيته على علمي بكوين مستحقاً له وحيتمل أن يكون املراد إمنا أوتيته 

فيقول إمنا وجدت الصحة لعلمي على علم ألجل ذلك العلم قدرت على اكتسابه مثل أن يكون مريضاً فيعاجل نفسه 
  بكيفية العالج وإمنا وجدت املال لعلمي بكيفية الكسب

السؤال الرابع النعمة مؤنثة والضمري يف قوله أُوتِيُتُه عائد على النعمة فضمري التذكري كيف عاد إىل املؤنث بل قال 
ن التقدير حىت إذا خولناه شيئاً من النعمة فلفظ بعده َبلْ ِهىَ  ِفْتَنةٌ  فجعل الضمري مؤنثاً فما السبب فيه واجلواب أ

  النعمة مؤنث ومعناه مذكر فال جرم جاز األمران
  مٍمث قال تعاىل قَْد قَالََها الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فما أغىن عنهم الضمري يف قاهلا راجح إىل قوله إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْ

لَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم هم قارون وقومه حيث قال إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ عندي عندي ألهنا كلمة أو مجلة من املقول َوا
  وقومه راضون به فكأهنم قالوها وجيوز أيضاً أن يكون يف األمم اخلالية قائلون مثلها



لباطل والقول الفاسد الذي مث قال تعاىل فََمآ أَغَْنى َعنُْهْم مَّا كَاُنواْ َيكِْسُبونَ أي ما أغىن عنهم ذلك االعتقاد ا
اكتسبوه من عذاب اهللا شيئاً بل أصاهبم سيئات ما كسبوا وملا بني يف أولئك املتقدمني أهنم أصاهبم سيئات ما كسبوا 

  أي عذاب عقائدهم الباطلة وأقواهلم الفاسدة قال َوَما ُهْم بِمُْعجِزِيَن أي ال يعجزونين يف الدنيا واآلخرة
َيْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الّرْزَق ِلَمن َيَشاء َويَقِْدُر يعين أو مل يعلموا أن اهللا تعاىل هو الذي يبسط  مث قال تعاىل أََو لَْم

الرزق ملن يشاء تارة ويقبض تارة أخرى وقوله َويَقِْدُر أي ويقتر ويضيق والدليل عليه أنا نرى الناس خمتلفني يف سعة 
لك السبب ليس هو عقل الرجل وجهله ألنا نرى العاقل القادر يف أشد الضيق الرزق وضيقه وال بد له من سبب وذ

ونرى اجلاهل املريض الضعيف يف أعظم السعة وليس ذلك أيضاً ألجل الطبائع واألجنم واألفالك ألن يف الساعة اليت 
يوانات غري اإلنسان ولد فيها ذلك امللك الكبري والسلطان القاهر قد ولد فيه أيضاً عامل من الناس وعامل من احل

ويولد أيضاً يف تلك الساعة عامل من النبات فلما شاهدنا حدوث هذه األشياء الكثرية يف تلك الساعة الواحدة مع 
كوهنا خمتلفة يف السعادة والشقاوة علمنا أنه ليس املؤثر يف السعادة والشقاوة هو الطالع وملا بطلت هذه األقسام 

سبحانه وصح هبذا الربهان العقلي القاطع على صحة قوله تعاىل أََو لَْم َيْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه  علمنا أن املؤثر فيه هو اهللا
  َيْبُسطُ الّرْزقَ ِلَمن َيَشاء َويَقِْدُر

  قال الشاعر فال السعد يقضي به املشترى
  وال النحس يقضي علينا زحل

  ولكنه حكم رب السما
  ء وقاضي القضاة تعاىل وجل

سابع والعشرين من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى بداية اجلزء ال
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

الَْغفُورُ أَْسَرفُواْ َعلَى أَنفُسِهِْم الَ َتقَْنطُواْ ِمن رَّْحَمةِ  اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعاً إِنَُّه ُهَو قُلْ ياِعَباِدىَ  الَِّذيَن 
اتَّبُِعوا أَْحَسَن َمآ أُنزِلَ إِلَْيكُم مِّن الرَّحِيُم َوأَنِيُبوا إِلَى رَبِّكُْم وَأَْسِلُمواْ لَُه ِمن قَْبلِ أَن يَأْتَِيكُُم الَْعذَابُ ثُمَّ الَ ُتنَصُرونَ َو

ا فَرَّطَُت ِفى َجنبِ اللَِّه َوإِن رَّبِّكُْم مِّن قَْبلِ أَن يَأْتَِيكُُم الَْعذَابُ َبْغَتةً  َوأَنُتْم الَ َتْشُعُرونَ أَن َتقُولَ نَفٌْس ياَحْسرََتى َعلَى َم
نَّ اللََّه َهدَانِى لَكُنُت ِمَن الُْمتَِّقَني أَْو َتقُولَ ِحَني تََرى الَْعذَاَب لَْو أَنَّ ِلى كَرَّةً  كُنُت لَِمَن السَّاخِرِيَن أَْو َتقُولَ لَْو أَ

  فَأَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنِنيَ َبلَى قَْد َجآَءْتَك ءَاَياِتى فَكَذَّْبَت بَِها وَاْسَتكَْبْرَت َوكُنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن
  الوعيد أردفه بشرح كمال رمحته وفضله وإحسانه يف حق العبيد وفيه مسائل اعلم أنه تعاىل ملا أطنب يف

املسألة األوىل احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل يعفو عن الكبائر فقالوا إنا بينا يف هذا الكتاب أن عرف 
ونَ َعلَى االْْرضِ َهْوناً الْفُْرقَانَ َوقَالَ َعيْناً القرآن جار بتخصيص العباد باملؤمنني قال تعاىل َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُش

  َيشَْرُب بَِها ِعبَاُد اللَِّه



وألن لفظ العباد مذكور يف معرض التعظيم فوجب أن ال يقع إال على املؤمنني إذا ثبت هذا ظهر أن )  ٦اإلنسان ( 
عبد اهللا أما املشركون فإهنم يسمون أنفسهم قوله ِفى ِعَباِدى خمتص باملؤمنني وألن املؤمن هو الذي يعترف بكونه 

بعبد الالت والعزى وعبد املسيح فثبت أن قوله ِفى ِعَباِدى ال يليق إال باملؤمنني إذا ثبت هذا فنقول إنه تعاىل قال 
  الَِّذيَن أَْسَرفُواْ َعلَى أَنفُسِهِْم وهذا عام يف حق مجيع املسرفني

الذُّنُوَب َجِميعاً وهذا يقتضي كونه غافراً جلميع الذنوب الصادرة عن املؤمنني وذلك هو مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه َيْغِفُر 
املقصود فإن قيل هذه اآلية ال ميكن إجراؤها على ظاهرها وإال لزم القطع بكون الذنوب مغفورة قطعاً وأنتم ال 

ليه هذه اآلية فسقط االستدالل وأيضاً تقولون به فما هو مدلول هذه اآلية ال تقولون به والذي تقولون به ال تدل ع
ُتنَصُرونَ إىل قوله َبْغَتةً  إنه تعاىل قال عقيب هذه اآلية وَأَنِيبُواْ إِلَى َرّبكُْم وَأَْسِلُمواْ لَُه ِمن قَْبلِ أَن يَأِْتَيكُُم الَْعذَاُب ثُمَّ الَ 

فر مجيع الذنوب قطعاً ملا أمر عقيبه بالتوبة وملا خوفهم َوأَنُتْم الَ َتْشُعُرونَ ولو كان املراد من أول اآلية أنه تعاىل غ
بنزول العذاب عليهم من حيث ال يشعرون وأيضاً قال أَن َتقُولَ نَفٌْس ياَحسَْرَتى ياَحْسرََتى َعلَى َما فَرَّطَُت ِفى جَنبِ 

فَرَّطَُت ِفى جَنبِ اللَِّه وأيضاً فلو اللَِّه ولو كانت الذنوب كلها مغفورة فأي حاجة به إىل أن يقول ياَحسَْرَتى َعلَى َما 
كان املراد ما يدل عليه ظاهر لفظ اآلية لكان ذلك إغراء باملعاصي وإطالقاً يف اإلقدام عليها وذلك ال يليق حبكمة 
اهللا وإذا ثبت هذا وجب أن حيمل على أن يقال املراد منه التنبيه على أنه ال جيوز أن يظن العاصي أنه ال خملص له 

لعذاب ألبتة فإن من اعتقد ذلك فهو قانط من رمحة اهللا إذ ال أحد من العصاة املذنبني إال ومىت تاب زال عقابه من ا
وصار من أهل املغفرة والرمحة فمعىن قوله إِنَّ اللََّه َيغِْفُر الذُّنُوَب َجِميعاً أي بالتوبة واإلنابة واجلواب قوله اآلية 

وأنتم ال تقولون به قلنا بل حنن نقول به ونذهب إليه وذلك ألن صيغة يغفر  تقتضي كون كل الذنوب مغفورة قطعاً
صيغة املضارع وهي لالستقبال وعندنا أن اهللا تعاىل خيرج من النار من قال ال إاله إال اهللا حممد رسول اهللا وعلى هذا 

خول فيها فثبت أن ما يدل عليه التقدير فصاحب الكبرية مغفور له قطعاً إما قبل الدخول يف نار جهنم وإما بعد الد
  ظاهر اآلية فهو عني مذهبنا

أما قوله لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة ملا أمر بالتوبة فاجلواب أن عندنا التوبة واجبة وخوف العقاب قائم فإنا 
ذا احلرف ال نقطع بإزالة العقاب بالكلية بل نقول لعله يعفو مطلقاً ولعله يعذب بالنار مدة مث يعفو بعد ذلك وهب

  خيرج اجلواب عن بقية األسئلة واهللا أعلم
املسألة الثانية اعلم أن هذه اآلية تدل على الرمحة من وجوه األول أنه مسى املذنب بالعبد والعبودية مفسرة باحلاجة 

افهم إىل نفسه والذلة واملسكنة والالئق بالرحيم الكرمي إفاضة اخلري والرمحة على املسكني احملتاج الثاين أنه تعاىل أض
بياء اإلضافة فقال قُلْ ياِعَباِدىَ  الَِّذيَن أَْسَرفُواْ وشرف اإلضافة إليه يفيد األمن من العذاب الثالث أنه تعاىل قال 

  أَْسَرفُواْ َعلَى أَنفُِسهِْم ومعناه أن ضرر تلك الذنوب ما

ال حاجة إىل إحلاق ضرر آخر هبم الرابع عاد إليه بل هو عائد إليهم فيكفيهم من تلك الذنوب عود مضارها إليهم و
 أنه قال الَ َتقَْنطُواْ ِمن رَّْحَمةِ  اللَِّه هناهم عن القنوط فيكون هذا أمراً بالرجاء والكرمي إذا أمر بالرجاء فال يليق به إال

ك هذا اللفظ وقال الَ الكرم اخلامس أنه تعاىل قال أوالً ِفى ِعَباِدى وكان األليق أن يقول ال تقنطوا من رمحيت لكنه تر
َتقَْنطُواْ ِمن رَّْحَمةِ  اللَِّه ألن قولنا اهللا أعظم أمساء اهللا وأجلها فالرمحة املضافة إليه جيب أن تكون أعظم أنواع الرمحة 

ه مل يقل والفضل السادس أنه ملا قال الَ َتقَْنطُواْ ِمن رَّْحَمةِ  اللَِّه كان الواجب أن يقول إنه يغفر الذنوب مجيعاً ولكن
ذلك بل أعاد اسم اهللا وقرن به لفظة إن املفيدة ألعظم وجوه التأكيد وكل ذلك يدل على املبالغة يف الوعد بالرمحن 
السابع أنه لو قال َيْغِفُر الذُُّنوَب لكان املقصود حاصالً لكنه أردفه باللفظ الدال على التأكيد فقال مجيعاً وهذا أيضاً 



صف نفسه بكونه غفوراً ولفظ الغفور يفيد املبالغة التاسع أنه وصف نفسه بكونه رحيماً من املؤكدات الثامن أنه و
والرمحة تفيد فائدة على املغفرة فكان قوله إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر إشارة إىل إزالة موجبات العقاب وقوله الرَّحِيمِ إشارة إىل 

الَْغفُوُر الرَِّحيُم يفيد احلصر ومعناه أنه ال غفور وال رحيم إال  حتصيل موجبات الرمحة والثواب العاشر أن قوله إِنَُّه ُهَو
هو وذلك يفيد الكمال يف وصفه سبحانه بالغفران والرمحة فهذه الوجوه العشرة جمموعة يف هذه اآلية وهي بأسرها 

  دالة على كمال الرمحة والغفران ونسأل اهللا تعاىل الفوز هبا والنجاة من العقاب بفضله ورمحته
املسألة الثالثة ذكروا يف سبب النزول وجوهاً قيل إهنا نزلت يف أهل مكة فإهنم قالوا يزعم حممد أن من عبد األوثان 
وقتل النفس مل يغفر له وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسلم وقيل نزلت يف وحشي قاتل محزة ملا أراد أن يسلم وخاف أن 

هذه له خاصة أم للمسلمني عامة ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا  ال تقبل توبته فلما نزلت اآلية أسلم فقيل لرسول
فقال بل للمسلمني عامة وقيل نزلت يف أناس أصابوا ذنوباً عظاماً يف اجلاهلية فلما جاء اإلسالم أشفقوا ال يقبل اهللا 

فافتتنوا وكان  توبتهم وقيل نزلت يف عياش بن أيب ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من املسلمني أسلموا مث فتنوا
املسلمون يقولون فيهم ال يقبل اهللا منهم توبتهم فنزلت هذه اآليات فكتبها عمر وبعث هبا إليهم فأسلموا وهاجروا 

  واعلم أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب فنزول هذه اآليات يف هذه الوقائع ال مينع من عمومها
ر وعاصم ِفى ِعَباِدى بفتح الياء والباقون وعاصم يف بعض الروايات بغري املسألة الرابعة قرأ نافع وابن كثري وابن عام

فتح وكلهم يقفون عليه بإثبات الياء ألهنا ثابتة يف املصحف إال يف بعض رواية أيب بكر عن عاصم أنه يقف بغري ياء 
ويف قراءة ابن ) شاف الك( وقرأ أبو عمرو والكسائي تقنطوا بكسر النون والباقون بفتحها ومها لغتان قال صاحب 

  عباس وابن مسعود َيْغِفرُ الذُّنُوَب َجِميعاً ِلَمن َيَشاء
أي وتوبوا إليه وأسلموا له أي وأخصلوا له العمل وإمنا ) الكشاف ( وأنيبوا إىل ربكم قال صاحب ) مث قال تعاىل 

ى أهنا شرط فيها الزم ال حتصل بدونه ذكر اإلنابة على أثر املغفرة لئال يطمع طامع يف حصوهلا بغري توبة وللداللة عل
وأقول هذا الكالم ضعيف جداً ألن عندنا التوبة عن املعاصي واجبة فلم يلزم من ورود األمر هبا طعن يف الوعد 

باملغفرة فإن قالوا لو كان الوعد باملغفرة حاصالً قطعاً ملا احتيج إىل التوبة ألن التوبة إمنا تراد إلسقاط العقاب فإذا 
  لعقاب بعفو اهللا عنه فال حاجة إىل التوبة فنقول هذا ضعيف ألنسقط ا

مذهبنا أنه تعاىل وإن كان يغفر الذنوب قطعاً ويعفو عنها قطعاً إال أن هذا العفو والغفران يقع على وجهني تارة يقع 
ب فثبت أن الذي قاله ابتداء وتارة يعذب مدة يف النار مث خيرجه من النار ويعفو عنه ففائدة التوبة إزالة هذا العقا

  ضعيف وال فائدة فيه) الكشاف ( صاحب 
األول أمر مث قال َواتَّبِعُواْ أَْحَسَن َما أُنزِلَ إِلَْيكُم ّمن رَّّبكُْم واعلم أنه تعاىل ملا وعد باملغفرة أمر بعد هذا الوعد بأشياء ف

تابعة األحسن ويف املراد هبذا األحسن وجوه األول أنه القرآن باإلنابة وهو قوله تعاىل َوأَنِيُبواْ إِلَى رَّبكُْم والثاين أمر مب
الثاين قال احلسن معناه )  ٢٣الزمر ( ومعناه واتبعوا القرآن والدليل عليه قوله تعاىل اللَُّه نَزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث كَِتاباً 
القبيح ليجتنب عنه واألدون لئال  والتزموا طاعة اهللا واجتنبوا معصية اهللا فإن الذي أنزل على ثالثة أوجه ذكر

يرغب فيه واألحسن ليتقوى به ويتبع الثالث املراد باألحسن الناسخ دون املنسوخ ألن الناسخ أحسن من املنسوخ 
ا نسخ حكماً وألن اهللا تعاىل مل)  ١٠٦البقرة ( لقوله تعاىل َما َننَسْخ ِمْن ءاَيةٍ  أَْو ُننِسَها َنأِْت بِخَْيرٍ ّمْنَها أَْو ِمثِْلَها 

  وأثبت حكماً آخر كان اعتمادنا على املنسوخ
جأ العذاب مث قال ّمن قَْبلِ أَن َيأْتَِيكُمُ الَْعذَاُب َبْغَتةً  َوأَنُتْم الَ َتْشُعُرونَ واملراد منه التهديد والتخويف واملعىن أنه يف

دير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون فحكى وأنتم غافلون عنه واعلم أنه تعاىل ملا خوفهم بالعذاب بّين تعاىل أن بتق



اهللا تعاىل عنهم ثالثة أنواع من الكلمات فاألول قوله تعاىل أَن َتقُولَ َنفٌْس ياَحْسرََتى ياَحْسرََتى َعلَى َما فَرَّطَُت ِفى 
  َجنبِ اللَِّه َوإِن كُنُت لَِمَن السَّاِخرِيَن وفيه مسائل

ول له أي كراهة أن تقول َنفٌْس ياَحْسرََتى َعلَى َما فَرَّطَُت ِفى َجنبِ اللَِّه وأما تنكري املسألة األوىل قوله أَن َتقُولَ مفع
لفظ النفس ففيه وجهان األول جيوز أن تراد نفس ممتازة عن سائر النفوس ألجل اختصاصها مبزيد إضرار مبا ال ينفي 

ت يف علم أصول الفقه أن احلكم املذكور عقيب رغبتها يف املعاصي والثاين جيوز أن يراد به الكثرة وذلك ألنه ثب
وصف يناسبه يفيد الظن بأن ذلك احلكم معلل بذلك الوصف فقوله يا حسرتا يدل على غاية األسف وهناية احلزن 

ب شدة وأنه مذكور عقيب قوله تعاىل نَفٌْس ياَحْسرََتى َعلَى َما فَرَّطَُت ِفى َجنبِ اللَِّه والتفريط يف طاعة اهللا تعاىل يناس
  احلسرة وهذا يقتضي حصول تلك احلسرة عند حصول هذا التفريط وذلك يفيد العموم هبذه الطريقة

املسألة الثانية القائلون بإثبات األعضاء هللا تعاىل استدلوا على إثبات اجلنب هبذه اآلية واعلم أن دالئلنا على نفي 
ون املراد من هذا اجلنب عضواً خمصوصاً هللا تعاىل فإنه األعضاء قد كثرت فال فائدة يف اإلعادة ونقول بتقدير أن يك

ميتنع وقوع التفريط فيه فثبت أنه ال بد من املصري إىل التأويل وللمفسرين فيه عبارات قال ابن عباس يريد ضيعت 
جبري  من ثواب اهللا وقال مقاتل ضيعت من ذكر اهللا وقال جماهد يف أمر اهللا وقال احلسن يف طاعة اهللا وقال سعيد بن

يف حق اهللا واعلم أن اإلكثار من هذه العبارات ال يفيد شرح الصدور وشفاء الغليل فنقول اجلنب مسي جنباً ألنه 
جانب من جوانب ذلك الشيء والشيء الذي يكون من لوازم الشيء وتوابعه يكون كأنه جند من جنوده وجانب 

ضو وبني ما يكون الزماً للشيء وتابعاً له ال جرم من جوانبه فلما حصلت هذه املشاهبة بني اجلنب الذي هو الع
  حسن إطالق لفظ اجلنب على احلق واألمر والطاعة قال الشاعر

  أما تتقني اهللا جنب وامق
قرىء يا حسريت على األصل و يا حسرتاي على ) الكشاف ( له كبد حرا عليك تقطع املسألة الثالثة قال صاحب 

  اجلمع بني العوض واملعوض عنه
وله تعاىل َجنبِ اللَِّه َوإِن كُنُت لَِمَن السَّاِخرِيَن أي أنه ما كان مكتفياً بذلك التقصري بل كان من املستهزئني أما ق

بالدين قال قتادة مل يكفه أن ضيع طاعة اهللا حىت سخر من أهلها وحمل َوإِن كُنُت نصب على احلالة كأنه قال فرطت 
  خرييتيف جنب اهللا وأنا ساخر أي فرطت يف حال س

النوع الثاين من الكلمات اليت حكاها اهللا تعاىل عن أهل العذاب أهنم يذكرونه بعد نزول العذاب عليهم قوله أَوْ 
  َتقُولَ لَْو أَنَّ اللََّه َهَدانِى لَكُنُت ِمَن الُْمتَّقَِني

كُونَ ِمَن الُْمْحِسنَِني وحاصل الكالم أن هذا املقصر النوع الثالث قوله أَْو َتقُولَ ِحَني َتَرى الَْعذَاَب لَْو أَنَّ ِلى كَرَّةً  فَأَ
أتى بثالثة أشياء أوهلا احلسرة على التفريط يف الطاعة وثانيها التعلل بفقد اهلداية وثالثها بتمين الرجعة مث أجاب اهللا 

د بقوله َبلَى قَدْ تعاىل عن كالمهم بأن قال بفقد اهلداية باطل ألن اهلداية كانت حاصرة واألعذار زائلة وهو املرا
  َجاءْتَك ءايَاِتى فَكَذَّْبتَ بَِها وَاسَْتكْبَْرَت َوكُنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن وههنا مسائل

املسألة األوىل قال الزجاج بلى جواب النفي وليس يف الكالم لفظ النفي إال أنه حصل فيه معىن النفي ألن معىن قوله 
   فال جرم حسن ذكر لفظة َبلَى بعدهلَْو أَنَّ اللََّه َهَدانِى أنه ما هداين

ا املسألة الثانية قال الواحدي رمحه اهللا القراءة املشهورة واقعة على التذكري يف قوله َبلَى قَْد َجاءْتَك ءايَاِتى فَكَذَّْبَت بَِه
لربيع بن أنس عن أم َواسَْتكْبَْرَت َوكُنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن ألن النفس تقع على الذكر واألنثى فخوطب بالذكر وروى ا

صلى اهللا عليه ( كان يقرأ على التأنيث قال أبو عبيد لو صح هذا عن النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( سلمة أن النيب 



لكان حجة ال جيوز ألحد تركها ولكنه ليس مبسند ألن الربيع مل يدرك أم سلمة وأما وجه التأنيث فهو أنه ) وسلم 
و إِنَّ )  ٩٦طه ( القرآن يف أكثر األمر على التأنيث بقوله َسوَّلَتْ ِلى نَفِْسى ذكر النفس ولفظ النفس ورد يف 

  ) ٢٧الفجر ( و يا أيتها النفس املطمئة )  ٥٣يوسف ( النَّفَْس المَّاَرةٌ  بِالسُّوء 
أسرف على املسألة الثالثة قال القاضي هذه اآليات دالة على صحة القول بالقدر من وجوه األول أنه ال يقال فالن 

نفسه على وجه الذم إال ملا يكون من قبله وذلك يدل على أن أفعال العباد حتصل من قبلهم ال من قبل اهللا تعاىل 
وثانيها أن طلب الغفران والرجاء يف ذلك أو اليأس ال حيسن إال إذا كان الفعل فعل العبد وثالثها إضافة اإلنابة 

لك ال يكون إال مع متكنه من حماولتهما مع نزول العذاب ومذهبهم أن واإلسالم إليه من قبل أن يأتيه العذاب وذ
رَّّبكُمْ  الكافر مل يتمكن قط من ذلك ورابعها قوله تعاىل الَْعذَاُب ثُمَّ الَ تُنَصُرونَ وَاتَّبِعُواْ أَْحَسَن َما أُنزِلَ إِلَْيكُم ّمن

ى أهنم ال يشعرون مبا يوجب العذاب وذلك ال يصح وذلك ال يتم إال مبا هو املختار لالتباع وخامسها ذمه هلم عل
إال مع التمكن من الفعل وسادسها قوهلم َنفْسٌ ياَحسَْرَتى َعلَى َما فَرَّطَُت ِفى جَنبِ اللَِّه وال يتحسر املرء على أمر 

ن ال يقدر على اإلميان سبق منه إال وكان يصح منه أن يفعله وسابعها قوله تعاىل َعلَى َما فَرَّطَُت ِفى َجنبِ اللَِّه وم
  كما يقول القوم وال يكون اإلميان من فعله ال يكون

مفرطاً وثامنها ذمه هلم بأهنم من الساخرين وذلك ال يتم إال أن تكون السخرية فعلهم وكان يصح منهم أن ال 
ى هذا قوهلم إذا مل يقدر على التقوى فكيف يفعلوه وتاسعها قوله لَْو أَنَّ اللََّه َهدَانِى أي مكنين لَكُنُت ِمَن الُْمتَِّقَني وعل

يصح ذلك منه وعاشرها قوله لَْو أَنَّ ِلى كَرَّةً  فَأَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنَِني وعلى قوهلم لو رده اهللا أبداً كرة بعد كرة 
َك ءايَاِتى فَكَذَّْبَت وليس فيه إال قدرة الكفر مل يصح أن يكون حمسناً واحلادي عشر قوله تعاىل موخباً هلم بَلَى قَْد َجاءْت

 بَِها وَاْسَتكَْبْرَت َوكُنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن فبّين تعاىل أن احلجة عليهم هللا ألن احلجة هلم على اهللا ولو أن األمر كما قالوا
ه لكان هلم أن يقولوا قد جاءتنا اآليات ولكنك خلقت فينا التكذيب هبا ومل تقدرنا على التصديق هبا والثاين عشر أن

تعاىل وصفهم بالتكذيب واالستكبار والكفر على وجه الذم ولو مل تكن هذه األشياء أفعاالً هلم ملا صح الكالم 
واجلواب عنه أن هذه الوجوه معارضة مبا أن القرآن مملوء من أن اهللا تعاىل يضل ومينع ويصدر منه اللني والقسوة 

  ن إىل اإلعادة حاجةواالستدراج وملا كان هذا التفسري مملوءاً منه مل يك
َتكَبِّرِيَن وَُيَنجِّى اللَُّه الَِّذينَ َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  َتَرى الَِّذيَن كَذَبُواْ َعلَى اللَِّه ُوُجوهُُهم مُّْسَودَّةٌ  أَلَْيَس ِفى َجهَنََّم َمثًْوى لِّلُْم

  ُنونَاتَّقَْواْ بَِمفَاَزِتهِمْ الَ َيَمسُُّهُم السُّو ُء َوالَ ُهْم َيحَْز
ِه علم أن هذا نوع آخر من تقرير الوعيد والوعد أما الوعيد فقوله تعاىل َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  َتَرى الَِّذيَن كَذَُبواْ َعلَى اللَّ

  ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ  وفيه حبثان أحدمها أن هذا التكذيب كيف هو والثاين أن هذا السواد كيف هو
تكذيب فنقول املشهور أن الكذب هو اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو عليه البحث األول عن حقيقة هذا ال

ومنهم من قال هذا القدر ال يكون كذباً بل الشرط يف كونه كذباً أن يقصد اإلتيان خبرب خيالف املخرب عنه إذا عرفت 
  هذا األصل فنذكر أقوال الناس يف هذه اآلية
يعين أنه ما هداين بل )  ٥٨الزمر ( ت عقيب قوله لَْو أَنَّ اللََّه َهدَانِى قال الكعيب ويرد اجلرب بأن هذه اآلية ورد

أضلين فلما حكى اهللا عن الكفار مث ذكر عقيبه َتَرى الَِّذيَن كَذَبُواْ َعلَى اللَِّه ُوُجوهُُهم مُّْسوَدَّةٌ  وجب أن يكون هذا 
ما بال أقوام يصلون ( أنه قال ) لى اهللا عليه وسلم ص( عائداً إىل ذلك الكالم املتقدم مث روي عن احلسن عن النيب 

ويقرأون القرآن يزعمون أن اهللا كتب الذنوب على العباد وهم كذبة على اهللا واهللا مسود وجوههم واعلم أن 
أصحابنا قالوا آخر اآلية يدل على فساد هذا التأويل ألنه تعاىل قال يف آخر اآلية واعلم أن أصحابنا قالوا آخر اآلية 



يدل على فساد هذا التأويل ألنه تعاىل قال يف آخر اآلية أَلَْيَس ِفى َجهَنََّم َمثًْوى لّلُْمَتكَّبرِيَن وهذا يدل على أن أولئك 
الذين صارت وجوههم مسودة أقوام متكربون والتكرب ال يليق مبن يقول أنا ال أقدر على اخللق واإلعادة واإلجياد 

انه وتعاىل أما الذين يقولون إن اهللا يريد شيئاً وأنا أريد بضده فيحصل مرادي وال وإمنا القادر عليه هو اهللا سبح
حيصل مراد اهللا فالتكرب هبذا القائل أليق فثبت أن هذا التأويل الذي ذكروه فاسد ومن الناس من قال إن هذا الوعيد 

  خمتص باليهود والنصارى ومنهم من قال

محل اآلية على الكل من املشبهة واجملربة وكذلك كل من وصف اهللا مبا  إنه خمتص مبشركي العرب قال القاضي جيب
ال يليق به نفياً وإثباتاً فأضاف إليه ما جيب تنزيهه عنه أو نزهه عما جيب أن يضاف إليه فالكل منهم داخلون حتت 

وز واعلم أنا لو أجرينا هذه اآلية ألهنم كذبوا على اهللا فتخصيص اآلية باجملربة واملشبهة أو اليهود والنصارى ال جي
هذه اآلية على عمومها كما ذكره القاضي لزمه تكفري األمة ألنك ال ترى فرقة من فرق األمة إال وقد حصل بينهم 

اختالف شديد يف صفات اهللا تعاىل أال ترى أنه حصل االختالف بني أيب هاشم وأهل السنة يف مسائل كثرية من 
قول القاضي تكفري أحدمها فثبت أنه جيب أن حيمل الكذب املذكور يف اآلية على صفات اهللا تعاىل ويلزم على قانون 

ما إذا قصد اإلخبار عن الشيء مع أنه يعلم أنه كاذب فيما يقول ومثال هذا كفار قريش فإهنم كانوا يصفون تلك 
عاىل حرم البحرية والسائية األصنام باإلالهية مع أهنم كانوا يعلمون بالضرورة أهنا مجادات وكانوا يقولون إن اهللا ت

والوصيلة واحلام مع أهنم كانوا ينكرون القول بأن اهللا حرم كذا وأباح كذا وكان قائله عاملاً بأنه كذب وإذا كان 
مناسباً أما من مل يقصد إال احلق ) يكون ( كذلك فإحلاق مثل هذا الوعيد هبذا اجلاهل الكذاب الضال املضل 

  اق هذا الوعيد بهوالصدق لكنه أخطأ يبعد إحل
البحث الثاين الكالم يف كيفية السواد احلاصل يف وجوههم واألقرب أنه سواد خمالف لسائر أنواع السواد وهو 
سواد يدل على اجلهل باهللا والكذب على اهللا وأقول إن اجلهل ظلمة والظلمة تتخيل كأهنا يواد فسواد قلوهبم 

يقة من مباحث أحوال القيامة فلما ذكر اهللا هذا الوعيد أردفه أوجب سواد وجوههم وحتت هذا الكالم أسرار عم
االتقاء بالوعد فقال َويَُنّجى اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْواْ بَِمفَاَزِتهِْم اآلية قال القاضي املراد به من اتقى كل الكبائر إذ ال يوصف ب

قدم قوله تعاىل لَْو أَنَّ اللََّه َهَدانِى لَكُنُت ِمَن املطلق إال من كان هذا حاله فيقال له أمرك عجيب جداً فإنك قلت ملا ت
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على اهللا وجوههم مسودة على الذين ( وجب أن حيمل قوله )  ٥٧الزمر ( الُْمتَِّقَني 

ِقَياَمةِ  َتَرى الَِّذيَن كَذَبُواْ َعلَى اللَِّه قالوا على الذين قالوا لَْو أَنَّ اللََّه َهدَانِى فعلى هذا القانون ملا تقدم قوله َوَيْوَم الْ
  ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ 

ضي مث قال تعاىل بعده َويَُنّجى اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْواْ بَِمفَاَزِتهِْم وجب أن يكون املراد هم الذين اتقوا ذلك الكذب فهذا يقت
املذكور بقوله وَُيَنّجى اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْواْ بَِمفَاَزتِهِمْ أن كل من مل يتصف بذلك الكذب أنته يدخل حتت ذلك الوعد 

وأن يكون قولك الَِّذيَن اتَّقَْواْ املراد منه من اتقى كل الكبائر فاسداً فثبت أن التعصب حيمل الرجل العاقل على 
صورة واحدة آت مبسمى االتقاء  الكلمات املتناقضة بل احلق أن تقول املتقي هو اآليت بالالتقاء واآليت باالتقاء يف

وهبذا احلرف قلنا األمر املطلق ال يفيد التكرار مث ذلك االتقاء غري مذكور بعينه يف هذه اللفظة فوجب محله على 
االتقاء عن الشيء الذي سبق ذكره وهذا هو الكذب على اهللا تعاىل فثبت أن ظاهر اآلية يقتضي أن من اتقى عن 

  هذا الوعد الكرمي تلك الصفة وجب دخوله حتت
  مث قال تعاىل بَِمفَاَزتِهِْم وفيه مسائل



املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم مبفازاهتم على اجلمع والباقون مبفازهتم على التوحيد وحكى 
  الواحدي عن الفّراء أنه قال كالمها صواب إذ يقال يف الكالم قد تبني أمر القوم

و علي الفارسي اإلفراد للمصدر ووجه اجلمع أن املصادر قد جتمع إذا اختلفت أجناسها كقوله وأمور القوم قال أب
  وال شك أن لكل متق نوعاً آخر عن املفازة)  ١٠األحزاب ( تعاىل َوَتظُنُّونَ بِاللَِّه الظُُّنوَناْ 

القيامالة حصلت بسبب فوزهم يف املسألة الثانية املفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة فكأن املعىن أن النجاة يف 
  الدنيا بالطاعات واخلريات فعرب عن الفوز بأوقاهتا ومواضعها

مُ مث قال الَ َيَمسُُّهُم السُّوء َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ واملراد أنه كالتفسري لتلك النجاة كأنه قيل كيف ينجيهم فقيل الَ َيَمسُُّه
امعة ألنه إذا ال ميسه السوء كان فارغ البال حبسب احلال عما وقع يف قله السُّوء َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ وهذه كلمة ج

  بسبب فوات املاضي فحينئذ يظهر أنه سلم عن كل اآلفات ونسأل اهللا الفوز هبذه الدرجات مبنه وكرمه
َيْحزُُنُهُم الْفََزعُ املسألة الثالثة دلت اآلية على أن املؤمنني ال يناهلم اخلوف والرعب يف القيامة وتأكد هذا بقوله الَ 

  ) ١٠٣األنبياء ( االْكَْبُر 
أاَياِت اللَِّه أُْولَاِئكَ اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َشىْ ٍء َوُهَو َعلَى كُل َشىْ ٍء َوِكيلٌ لَُّه َمقَالِيُد السََّماوَاِت واألرض وَالَِّذيَن كَفَُرواْ بِ

نِّى أَْعُبدُ أَيَُّها الَْجاِهلُونَ َولَقَْد أُْوِحىَ  إِلَْيَك وَإِلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَك لَِئْن أَْشرَكَْت ُهُم الْخَاِسُرونَ قُلْ أَفََغْيرَ اللَِّه َتأُْمُرو
  لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الْخَاسِرِيَن َبلِ اللََّه فَاْعُبْد َوكُن مَِّن الشَّاكِرِيَن

  عد والوعيد عاد إىل دالئل اإلهلية والتوحيد ويف اآلية مسائلواعلم أنه ملا أطال الكالم يف شرح الو
على أن )  ١٠٢األنعام ( املسألة األوىل قد ذكرنا يف سورة األنعام أن أصحابنا متسكوا بقوله تعاىل خَاِلُق كُلّ َشىْ ء 

ادة إال أن الكعيب ذمكر ههنا أعمال العباد خملوقة هللا تعاىل وأطنبنا هناك يف األسئلة واألجوبة فال فائدة ههنا يف اإلع
كلمات فنذكرها وجنيب عنها فقال إن اهللا تعاىل مدح نفسه بقوله اللَُّه َخاِلُق كُلّ َشىْ ء وليس من املدح أن خيلق 

الكفر والقبائح فال يصح أن حيتج املخالف به وأيضاً فلم يكن يف صدر هذه األمة خالف يف أعمال العباد بل كان 
اجملوس والزنادقة يف خلق األمراض والسباع واهلوام فأراد اهللا تعاىل أن يبني أهنا مجع من خلقه  اخلالف بينهم وبني

األحقاف ( ُتَدّمُر كُلَّ َشىْ ء )  ٢٣النمل ( وأيضاً لفظة كُلٌّ قد ال توجب العموم لقوله تعاىل َوأُوِتَيْت ِمن كُلّ َشىْ ء 
البقرة ( ملا ضافها إليهم بقوله كُفَّاًرا َحَسًدا ّمْن ِعْنِد أَنْفُِسهِْم  وأيضاً لو كانت أعمال العباد من خلق اهللا)  ٢٥
وملا صح قوله َوَما َخلَقَْنا )  ٧٨آل عمران ( وملا صح قوله َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه )  ١٠٩

فهذا مجلة ما ذكره الكعيب يف تفسريه وقال اجلبائي اللَُّه َخاِلُق كُلّ )  ٢٧ص ( السََّماء وَاالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما بَاِطالً 
  َشىْ ء سوى أفعال خلقه اليت صح

فيها األمر والنهي واستحقوا هبا الثواب والعقاب ولو كانت أفعاهلم خلقاً هللا تعاىل ما جاز ذلك فيه كما ال جيوز مثله 
و التقدير ال اإلجياد فإذا أخرب اهللا عن عباده أهنم يفعلون الفعل الفالين يف ألواهنم وصورهم وقال أبو مسلم اخللق ه

  فقد قدر ذلك الفعل فيصح أن يقال إنه تعاىل خلقه وإن مل يكن موجداً له
واعلم أن اجلواب عن هذه الوجوه قد ذكرناه باالستقصاء يف سورة األنعام فمن أراد الوقوف عليه فليطالع هذا 

  تاب واهللا أعلماملوضوع من هذا الك
أما قوله تعاىل َوُهَو َعلَى كُلّ َشىْ ء َوِكيلٌ فاملعىن أن األشياء كلها موكولة إليه فهو القائم حبفظها وتدبريها من غري 

منازع وال مشارك وهذا أيضاً يدل على أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل ألن فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لكان 



  إىل اهللا تعاىل وكيالً عليه وذلك ينايف عموم اآليةذلك الفعل غري موكول 
مث قال تعاىل لَُّه َمقَالِيُد السََّماَواِت وَاالْْرَض واملعىن أنه سبحانه مالك أمرها وحافظها وهو من باب الكناية ألن 

املفاتيح قال  حالفظ اخلزائن ومدبر أمرها هو الذي بيده مقاليدها ومنه قوهلم فالن ألقيت مقاليد امللك إليه وهي
وال واحد هلا من لفظها وقيل مقليد ومقاليد وقيل مقالد ومقاليد مثل مفتاح ومفاتيح وقيل ) الكشاف ( صاحب 

  والكلمة أصلها فارسية إال أن القوم ملا عربوها صارت عربية) الكشاف ( إقليد وأقاليد قال صاحب 
( اَواِت وَاالْْرَض قريب من الكالم يف قوله تعاىل َوِعنَدُه َمفَاِتحُ الْغَْيبِ واعلم أن الكالم يف تفسري قوله لَُّه َمقَاِليُد السََّم

عن تفسري قوله لَّهُ ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقد سبق االستقصاء هناك قيل سأل عثمان رسول اهللا )  ٥٩األنعام 
ك تفسريها ال إله إال اهللا واهللا أكرب سبحان اهللا يا عثمان ما سألين عنها أحد قبل( َمقَاِليدُ السََّماوَاِت َواالْْرَض فقال 

وحبمده أستغفر اهللا وال حول وال قوة إال باهللا هو األول واآلخر والظاهر والباطن بيده اخلري حييي ومييت هو على 
  )الكشاف ( هكذا نقله صاحب ) كل شيء قدير 

  َك ُهُم الْخَاِسُرونَ وفيه مسألتانمث قال تعاىل َوالَِّذيَن كَفَرُواْ بِئَاَياتِ اللَِّه أُْولَِئ
املسألة األوىل صريح اآلية يقتضي أنه ال خاسر إال كافر وهذا يدل على أن كل من مل يكن كافراً فإنه ال بد وأن 

  حيصل له حظ من رمحة اهللا
عنه بأنه اتصل بقوله سؤاالً وهو أنه مب اتصل قوله وَالَِّذيَن كَفَُرواْ وأجاب ) الكشاف ( املسألة الثانية أورد صاحب 

أي ينجي اهللا املتقني مبفازهتم وَالَِّذيَن كَفَُرواْ بِئَايَاِت اللَِّه أُْولَِئَك ُهمُ )  ٦١الزمر ( تعاىل َويَُنّجى اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْواْ 
عندي ضعيف  الَْخاِسُرونَ واعترض ما بينهما أنه خالق لألشياء كلها وأن له مقاليد السموات واألرض وأقول هذا

من وجهني األول أن وقوع الفاصل الكبري بني املعطوف واملعطوف عليه بعيد الثاين أن قوله وَُيَنّجى اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْواْ 
ملة اإلمسية على بَِمفَازَِتهِْم مجلة فعلية وقوله َوالَِّذيَن كَفَُرواْ بِئَايَاِت اللَِّه أُْولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ مجلة إمسية وعطف اجل

اجلملة الفعلية ال جيوز بل األقرب عندي أن يقال إنه ملا وصف اهللا تعاىل نفسه بالصفات اإلهلية واجلاللية وهو كونه 
  خالقاً لألشياء كلها وكونه مالكاً ملقاليد

  السموات واألرض بأسرها قال بعده والذين كفروا هبذه اآليات الظاهرة الباهرة أولئك هم اخلاسرون
  مث قال تعاىل قُلْ أَفََغْيَر اللَِّه َتأُْمرُوّنى أَعُْبُد أَيَُّها الَْجاِهلُونَ وفيه مسائل

املسألة األوىل قرأ ابن عامر تأمرونين بنونني ساكنة الياء وكذلك هي يف مصاحف الشام قال الواحدي وهو األصل 
 الثانية وقرأ نافع تأمروين بنون واحدة خفيفة وقرأ ابن كثري تأمروين بنون مشددة على إسكان األألىل وإدغامها يف
  على حذل إحدى النونني والباقون بنون واحدة مكسورة مشددة

املسألة الثانية أَفََغْيَر اللَِّه منصوب بأعبد وتأمروين اعتراض ومعناه أفغري اهللا أعبد بأمركم وذلك حني قال له 
هذه اآلية قوله تعاىل قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ َوِلّياً فَاِطرِ السََّماَواتِ  املشركون أسلم ببعض آهلتنا ونؤمن بإهلك وأقول نظري

  وقد ذكرنا يف تلك اآلية وجه احلكمة يف تقدمي الفعل)  ١٤األنعام ( َواالْْرَض 
السموات  املسألة الثالثة إمنا وصفهم باجلهل ألنه تقدم وصف اإلله بكونه خالقاً لألشياء وبكونه مالكاً ملقاليد

واألرض وظاهر كون هذه األصنام مجادات أهنا ال تضر وال تنفع ومن أعرض عن عبادة اإلله املوصوف بتلك 
الصفات الشريفة املقدسة واشتغل بعبادة هذه األجسام اخلسيسة فقد بلغ يف اجلهل مبلغاً ال مزيد عليه فلهذا السبب 

  األمر الئق هبذا املوضع قال أَيَُّها الَْجاِهلُونَ وال شك أن وصفهم هبذا
 ِمَن الْخَاسِرِيَن واعلم أن مث قال تعاىل َولَقَدْ أُْوِحىَ  إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَك لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ



يف سورة البقرة فة نعيده قال  الكالم التام مع الدالئل القوية واجلواب عن الشبهات يف مسألة اإلحباط قد ذكرناه
قرىء لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك على البناء للمفعول وقرىء بالياء والنون أي ليحبطن اهللا أو الشرك ) الكشاف ( صاحب 

  ويف اآلية سؤاالت
السؤال األول كيف أوحي إليه وإىل من قبله حال شركه على التعيني واجلواب تقدير اآلية أوحي إليك لئن أشركت 

حبطن عملك وإىل الذين من قبلك مثله أو أوحي إليك وإىل كل واحد منهم لئن أشركت كما تقول كسانا حلة لي
  أي كل واحد منا

  السؤال الثاين ما الفرق بني الالمني اجلواب األوىل موطئة للقسم احملذوف والثانية الم اجلواب
ال يشركون وال حتبط أعماهلم واجلواب أن قوله السؤال الثالث كيف صح هذا الكالم مع علم اهللا تعاىل أن رسله 

لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك قضية شرطية والقضية الشرطية ال يلزم من صدقها صدق جزأيها أال ترى أن قولك لو 
كانت اخلمسة زوجاً لكاتنت منقسمة مبتساويني قضشية صادقة مع أن كل واحد من جزأيها غري صادق قال اهللا 

ومل يلزم من هذا صدق القول بأن فيهما آهلة وبأهنما قد )  ٢٢األنبياء ( اىل لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا تع
  فسدتا

السؤال الرابع ما معىن قوله َولََتكُوَننَّ ِمَن الَْخاسِرِيَن واجلواب كما أن طاعات األنبياء والرسل إفضل من طاعات 
ك القبائح اليت تصدر عنهم فإهنا بتقدير الصدور تكون أقبح لقوله تعاىل إِذًا َألذَقَْناَك ِضْعَف الَْحَيواةِ  غريهم فكذل

فكان املعىن ضعف الشرك احلاصل منه وبتقدير حصوله منه يكون تأثريه يف جانب )  ٧٥اإلسراء ( َوِضْعَف الَْمَماِت 
  غضب اهللا أقوى وأعظم

هذه املقدمات ذكر ما هو املقصود فقال َبلِ اللََّه فَاْعُبْد َوكُن ّمَن الشَّاكِرِيَن واملقصود منه ما واعلم أنه تعاىل ملا قدم 
أمروه به من اوسالم ببعض آهلتهم كأنه قال إنكم تأمرونين بأن ال أعبد إال غري اهللا ألن قوله قُلْ أَفَغَْيَر اللَِّه َتأُْمُروّنى 

بادة غري اهللا فقال اهللا إهنم بئسما قالوا ولكن أنت على الضد مما قالوا فال تعبد إال اهللا أَْعُبُد يفيد أهنم عينوا عليه ع
وذلك ألن قوله َبلِ اللََّه فَاْعُبْد يفيد احلصر مث قال َوكُْن ّمَن الشَّاكِرِيَن على ما هداك إىل أنه ال جيوز إال عبادة اإلله 

  ك إىل أنه جيب اإلعراض عن عبادة كل ما سوى اهللالقادر عن اإلطالق العليم احلكيم وعلى ما أرشد
ِه سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه واألرض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوالسََّماَواُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِ

لسََّماَواِت َوَمن ِفى األرض إِالَّ َمن َشآَء اللَُّه ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُخَْرى فَإِذَا ُهمْ ُيْشرِكُونَ َوُنِفَخ ِفى الصُّورِ فََصِعَق َمن ِفى ا
َبْينَُهم بِالَْحقِّ َوُهمْ الَ  ِقَياٌم َينظُُرونَ َوأَْشَرقَِت األرض بِنُورِ رَبَِّها َوُوِضَع الِْكتَاُب َوجِى َء بِالنَّبِيِّْيَن َوالشَُّهَدآِء َوقُِضىَ 

  لَُمونَ َوُوفَِّيْت كُلُّ َنفْسٍ مَّا َعِملَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما َيفَْعلُونَُيظْ
واعلم أنه تعاىل ملا حكى عن املشركني أهنم أمروا الرسول بعبادة األصنام مث إنه تعاىل أقام الدالئل على فساد قوهلم 

وا اهللا حق معرفته ملا جعلوا هذه األشياء وأمر الرسول بأن يعبد اهللا وال يعبد شيئاً آخر سواه بني أهنم لو عرف
  اخلسيسة مشاركة له املعبودية فقال َوَما قََدرُواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل احتج بعض الناس هبذه اآلية على أن اخللق ال يعرفون حقيقة اهللا قالوا ألن قوله َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ 
يفيد هذا املعىن إال أنا ذكرنا أن هذا صفة حال الكفار فال يلزم من وصف الكفار بأهنم ما قدروا اهللا حق قدرن  قَْدرِِه

  وصف املؤمنني بذلك فسقط هذا الكالم
زم من املسألة الثانية قوله َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِهِ يفيد هذا املعىن إال أنا ذكرنا أن هذا صفة حال الكفار فال يل

  وصف الكفار بأهنم ما قدروا اهللا حق قدره وصف املؤمنني بذلك فسقط هذا الكالم



املسألة الثانية قوله َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِهِ أي ما عظموه حق تعظيمه وهذه اآلية مذكورة يف سور ثالث يف سورة 
  األنعام ويف سورة احلج ويف هذه السورة

بني أهنم ما عظموه تعظيماً الئقاً به أردفه مبا يدل على كمال تظمته وهناية جاللته فقال وَاالْْرضُ واعلم أنه تعاىل ملا 
 رِِه َواالْْرضُ َجِميعاً قَْبَضُتُهَجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوالسََّماواُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه قال القفال َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْد

َيْوَم الِْقَياَمةِ  كقول القائل وما قدرتين حق قدري وأنا الذي فعلت كذا وكذا أي ملا عرفت أن حايل وصفيت هذا 
  الذي ذكرت فوجب أن ال حتطين عن قدري ومنزليت ونظريه قوله تعاىل

ون مبن هذا وصفه وحال ملكه فكذا ههنا أي كيف تكفر)  ٢٨البقرة ( كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتْم أَْمواًتا فَأَحَْياكُْم 
واملعىن َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِهِ إذ زعموا أن له شركاء وأنه ال يقدر على إحياء املوتى مع أن األرض والسموات 

الغرض من هذا الكالم إذا أخذته كما هو جبملته وجمموعه تصوير ) الكشاف ( يف قبضته وقدرته قال صاحب 
التوقيف على كنه جالله من غري ذهاب بالقبضة وال باليمني إىل جهة حقيقة أو جماز وكذلك ما روي أن عظمته و

فقال يا أبا القاسم إن اهللا ميسك السموات يوم القيامة على ) صلى اهللا عليه وسلم ( يهودياً جاء إىل رسول اهللا 
ثرى على أصبع وسائر اخللق على أصبع مث إصبع واألرضني على إصبع واجلبال على إصبع والشجر على إصبع وال

وإمنا ) الكشاف ( تعجباً مما قال قال صاحب ) صلى اهللا عليه وسلم ( يهزهن فيقول أنا امللك فضحك رسول اهللا 
ضحك أفصح العرب ألنه مل يفهم منه إال ما يفهمه علماء البيان من غري تصور إمساك وال إصبع وال هز وال شيء 

قع أول كل شيء وآخره على الزبدة واخلالصة اليت هي الداللة على القدرة الباهرة وأن من ذلك ولكن فهمه و
األفعال العظام اليت تتحري فيها األوهام وال تكتنهها األذهان هينة عليه قال وال نرى باباً يف علم البيان أدق وال 

قة وأنه إمنا يعدل عن احلقيقة إىل اجملاز ألطف من هذا الباب فيقال له هل تسلم أن األصل يف الكالم محله على احلقي
عند قيام الداللة على أن محله على حقيقته ممتنع فحينئذ جيب محله على اجملاز فإن أنكر هذا األصل فحينئذ خيرج 

القرآن بالكلية عن أن يكون حجة فإن لكل أحد أن يقول املقصود من اآلية الفالنية كذا وكذا فأنا أمحل اآلية على 
قصود وال ألتفت إىل الظواهر مثاله من متسك باآليات الواردة يف ثواب أهل اجلنة وعقاب أهل النار قال ذلك امل

املقصود بيان سعادات املطيعني وشقاوة املذنبني وأنا أمحل هذه اآليات على هذا املقصود وال أثبت األكل والشرب 
ات وجوب الصالة فقال املقصود منه إجياب تنوير وال سائر األحوال اجلسمانية ومن متسك باآليات الوردة يف إثب

القلب بذكر اهللا فأنا أكتفي هبذا القدر وال أوجب هذه األعمال املخصوصة وإذا عرفت الكالم يف هذين املثالني 
فقس عليه سائر املسائل األصولية والفروعية وحينئذ خيرج القرآن عن أن يكون حجة يف املسائل األصولية 

باطل قطعاً وأما إن سلم أن اوصل يف علم القرآن أن يعتقد أن األصل يف الكالم محله على حقيقته والفروعية وذلك 
فإن قام دليل منفصل على أنه يتعذر محله على حقيقته فحينئذ يتعني صرفه إىل جمازه فإن حصلت هناك جمازات مل 

ههنا لفظ اليمني حقيقة يف اجلارحة  يتعني صرفه إىل جماز معني إال إذا كان الدليل يوجب ذلك التعيني فنقول
املخصوصة وال ميكنك أن تصرف ظاهر الكالم عن هذا املعىن إال إذا أقمت الداللة على أن محل هذه األلفاظ على 

ظواهرها ممتنع فحينئذ جيب محلها على اجملازات مث تبني بالدليل أن املعىن الفالين يصح جعله جمازاً عن تلك احلقيقة مث 
ليل أن هذا اجملاز أوىل من غريه وإذا ثبتت هذه املقدمالت وترتيبها على هذا الوجه فهذا هو الطريق تبني بالد

الصحيح الذي عليه تعويل أهل التحقيق فأنت ما أتيت يف هذا الباب بطريقة جديدة وكالم غريب بل هو عني ما 
الذي مل يعرفه غريه طريق فاسد دال على  ذكره أهل التحقيق فثبت أن الفرح الذي أظهره من أنه اهتدى إىل الطريق

قلة وقوفه على املعاين ولنرجع إىل الطريق احلقيقي فنقول ال شك أن لفظ القبضة واليمني مشعر هبذه األعضاء 



واجلوارح إال أن الدالئل العقلية قامت على امتناع ثبوت األعضاء واجلوارح هللا تعاىل فوجب محل هذه األعضاء 
نقول إنه يقال فالن يف قبضة فالن إذا كان حتت تدبريه وتسخريه قال تعاىل إِالَّ َعلَى أَْزواجِهِْم أَوْ على وجوه اجملاز ف
  واملراد منه كونه مملوكاً له ويقال هذه الدار)  ٣٠املعارج ( َما َملَكَْت أَْيمَاُنُهْم 

لشروط وقبض فالن كذا وصار يف يف يد فالن وفالن صاحب اليد واملراد من الكل القدرة والفقهاء يقولون يف ا
قبضته وال يريدون إال خلوص ملكه وإذا ثبت تعذر محل هذه األلفاظ على حقائقها وجب محلها على جمازاهتا صوناً 

هلذه النصوص عن التعطيل فهذا هو الكالم احلقيقي يف هذا الباب ولنا كتاب مفرد يف إثبات تنزيه اهللا تعاىل عن 
  بتأسيس التقديس من أراد اإلطناب يف هذا الباب فلريجع إليهاجلسمية واملكان مسيناه 

املسألة الثالثة يف تفسري ألفاظ اآلية قوله واالْْرضِ املراد منه األرضون السبع ويدل عليه وجوه األول قوله َجِميعاً فإن 
وقوله تعاىل أَوِ الطّفْلِ الَِّذينَ )  ٩٣آل عمران ( هذا التأكيد ال حيسن إدخاله إال على اجلمع ونظريه قوله كُلُّ الطََّعامِ 

وقوله تعاىل إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى )  ١٠ق ( وقوله تعاىل وَالنَّْخلَ َباِسقَاٍت )  ٣١النور ( لَْم َيظَْهُرواْ َعلَى َعْوراِت الّنَساء 
فاظ امللحة باللفظ املفرد تدل على أن املراد فإن هذه األل)  ٣ ٢العصر ( ُخْسرٍ إِالَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت 

منه اجلمع فكذا ههنا والثاين أنه قال بعده وَالسََّماواُت َمطْوِيَّاٌت فوجب أن يكون املراد باألرض األرضون الثالث أن 
ْضتُ املوضع موضع تعظيم وتفخيم فهذا مقتضى املبالغة وأما القبضة فهي املرة الواحدة من القبض قال تعاىل فَقََب

والقبضة بالضم املقدار املقبوض بالكف ويقال أيضاً أعطين قبضة من كذا يريد )  ٩٦طه ( قَْبَضةً  مِّْن أَثَرِ الرَّسُولِ 
معىن القبضة تسمية باملصدر واملعىن واألرضون مجيعاً قبضته أي ذوات قبضته يقبضهن قبضة واحدة من قبضاته يعين 

البسطة ال يبلغن إال قبضة واحدة من قبضاته أما إذا أُريد معىن القبضة فظاهر ألن أن األرضني مع ما هلا من العظمة و
املعىن أن األرضني جبملتها مقدار ما يقبضه بكف واحدة فإن قيل ما وجه قراءة من قرأ قبضته بالنصب قلنا جعل 

( َنطْوِى السََّماء كَطَىّ  الّسجِلّ القبضة ظرفاً وقوله َمطْوِيَّاٌت من الطي الذي هو ضد النشر كما قال تعاىل َيْوَم 
وعادة طاوي السجل أن يطويه بيمينه مث قال صاحب الكشاف وقيل قبضته ملكه وميينه قدرته )  ١٠٤األنبياء 

وقيل مطويات بيمينه أي مفنيات بقسمه ألنه أقسم أن يقبضها وملا ذكر هذه الوجوه عاد إىل القول األول بأهنا وجه 
الكالم على حمض التمثيل أوىل وبالغ يف تقرير هذا الكالم فأطنب وأقول إن حال هذا الرجل ركيكة وأن محل هذا 

يف إقدامه على حتسني طريقته وتقبيح طريقة القدماء عجيب جداً فإنه إن كان مذهبه أنه جيوز ترك الظاهر اللفظ 
حجة يف شيء وإن كان مذهبه أن واملصري إىل اجملاز من غري دليل فهذا طعن يف القرآن وإخراج له عن أن يكون 

األصل يف الكالم احلقيقة وأنه ال جيوز الدول عنه إال لدليل منفل فهذا هو الطريقة اليت أطبق عليها مجهور املتقدمني 
فأين الكالم الذي يزعم أنه علمه وأين العلم الذي مل يعرفه غريه مع أنه وقع يف التأويالت العسر والكلمات 

املراد أنه ملا دل الدليل على أنه ليس املراد من لفظ القبضة واليمني هذه األعضاء وجب علينا أن الركيكة فإن قالوا 
نكتفي هبذا القدر وال نشتغل بتعيني املراد بل نفوض علمه إىل اهللا تعاىل فنقول هذا هو طريق املوحدين الذين يقولون 

عيني املراد فإنا نفوض ذلك العلم إىل اهللا تعاىل وهذا هو إنا نعلم ليس مراد اهللا من هذه األلفاظ هذه األعضاء فأما ت
طريقة السلف املعرضني عن التأويالت فثبت أن هذه التأويالت اليت أتى هبا هذا الرجل ليس حتتها شيء من الفائدة 

  أصالً واهللا أعلم

ا ُيْشرِكُونَ يعين أن هذا القادر القاهر واعلم أنه تعاىل ملا بني عظمته من الوجه الذي تقدم قال سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّ
العظيم الذي حارت العقول واأللباب يف وصف عظمته تنّزه وتقدس عن أن جتعل األصنام شركاء له يف املعبودية 



فإن قيل السؤال على هذا الكالم من وجوه األول أن العرش أعظم من السموات السبع واألرضني السبع مث إنه قال 
وإذا وصف املالئكة بكوهنم حاملني العرش )  ١٧احلاقة ( َيْحِملُ عَْرَش َرّبَك فَْوقَُهْم َيْومَِئٍذ ثَمَانَِيةٌ  يف صفة العرش َو

  العظيم فكيف جيوز تقدير عظمة اهللا بكونه حامالً للسموات واألرض
اُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِهِ شرح حالة ال حتصل إال يف السؤال الثاين أن قوله وَاالْْرُض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوالسََّماو

يوم القيامة والقوم ما شاهدوا ذلك فإن كان هذا اخلطاب مع املصدقني لألنبياء فهم يكونون معترفني بأنه ال جيوز 
بني بالنبوّة القول جبعل األصنام شركاء اهللا تعاىل فال فائدة يف إيراد هذه احلجة عليهم وإن كان هذا اخلطاب مع املكذ
  وهم ينكرون قوله َواالْْرُض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمةِ  فكيف ميكن االستدالل به على إبطال القول بالشرك

السؤال الثالث حاصل القول يف القبضة واليمني هو القدرة الكاملة الوافية حبفظ هذه األجسام العظيمة وكما أن 
  ليس إال بقدرة اهللا فكذلك اآلن فما الفائدة يف ختصيص هذه األحوال بيوم القيامةحفظها وإمساكها يوم القيامة 

اجلواب عن األول أن مراتب التعظيم كثرية فأوهلا تقرير عظمة اهللا بكونه قادراً على حفظ هذه األجسام العظيمة مث 
  بعد تقرير عظمته بكونه قادراً على إمساك أولئك املالئكة الذين حيملون العرش

جلواب عن الثاين أن املقصود أن احلق سبحانه هو املتويل إلبقاء السموات واألرضني على وجوه العمارة يف هذا ا
الوقت وهو املتويل بتخريبها وإفنائها يف يوم القيامة فذلك يدل على حصول قدرة تامة على اإلجياد واإلعدام وتنبيه 

ه إذا حاول ختريب األرض فكأنه يقبض قبضة صغرية ويريد أيضاً على كونه غنياً على اإلصالق فإنه يدل على أن
  إفناءها وذلك يدل على كمال االستغناء

اجلواب عن الثالث أنه إمنا خصص تلك بيوم القيامة ليدل على أنه كما ظهر كمال قدرته يف اإلجياد عند عمارة 
  الدنيا فكذلك ظهر كمال قدرته عند خراب الدنيا واهللا أعلم

 ملا قدر كمال عظمته مبا سبق ذكره أردفه بذكر طريقة أخرى تدل أيضاً على كمال قدرته وعظمته واعمل أنه تعاىل
وذلك شرح مقدمات يوم القيامة ألن نفخ الصور يكون قبل ذلك اليوم فقال َونُِفَخ ِفى الصُّورِ فََصِعَق َمن ِفى 

ُنِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينظُُرونَ واختلفوا يف الصعقة منهم من السََّماَواِت َوَمن ِفى االْْرضِ إِالَّ َمن َشاء اللَُّه ثُمَّ 
مع أنه مل ميت )  ١٤٣األعراف ( قال إهنا غري املوت بدليل قوله تعاىل يف موسى عليه السالم َوَخرَّ موَسى َصعِقًا 
الصعقة ومن نفخ الفزع واحد وهو  فهذا هو النفخ الذي يورث الفزع الشديد وعلى هذا التقدير فاملراد من نفخ

  املذكور يف سورة

وعلى هذا القول فنفخ )  ٨٧النمل ( النمل يف قوله َوَيْوَم ُينفَُخ ِفى الصُّورِ فَفَزَِع َمن ِفى السََّماَواِت َوَمن ِفى االْْرضِ 
  الصور ليس إال مرتني

لوا إهنم ميوتون من الفزع وشدة الصوت وعلى والقول الثاين أن الصعقة عبارة عن املوت والقائلون هبذا القول قا
هذا التقدير فالنفخة حتصل ثالث مرات أوهلا نفخة الفزع وهي املذكورة يف سورة النمل والثانية نفخة الصعق 

  والثالثة نفخة القيام ومها مذكورتان يف هذه السورة
اهللا عنهما عند نفخة الصعق ميوت من يف وأما قوله إِالَّ َمن َشاء اللَُّه ففيه وجوه األول قال ابن عباس رضي 

السموات ومن يف األرض إال جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت مث مييت اهللا ميكائيل وإسرافيل ويبقي جربيل 
  وملك املوت مث مييت جربيل

وعن أيب هريرة رضي )  ١٦٩ن آل عمرا( والقول الثاين أهنم هم الشهداء لقوله تعاىل َبلْ أَْحَياء ِعنَد َرّبهِمْ ُيْرَزقُونَ 
  )هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرش ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا عنه عن النيب 



  القول الثالث قال جابر هذا املستثىن هو موسى عليه السالم ألنه صعق مرة فال يصعق ثانياً
  القول الرابع أهنم احلور العني وسكن العرش والكرسي

اخلامس قال قتادة اهللا أعلم بأهنم من هم وليس يف القرآن واألخبار ما يدل على أهنم من هم مث قال تعاىل ثُمَّ والقول 
  ُنِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينظُُرونَ وفيه أحباث

قال احلسن رمحه  األول لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة األوىل ألن لفظ ثُمَّ يفيد التراخي
وال أدري ) أن بينهما أربعني ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا القرآن دل على أن هذه النفخة األوىل وروي عن النيب 
  أربعون يوماً أو شهراً أو أربعون سنة أو أربعون ألف سنة

وإمنا حسن احلذف لداللة الثاين قوله أُخَْرى تقدير الكالم ونفخ يف الصور نفخة واحدة مث نفخ فيه نفخة أخرى 
  أخرى عليها ولكوهنا معلومة

الثالث قوله فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم يعين قيامهم من القبور حيصل عقيب هذه النفخة األخرية يف احلال من غري تراخ ألن الفاء 
  يف قوله فَإِذَا ُهم تدل على التعقيب

صارهم يف اجلهات نظر املبهوت إذا فاجأه خطب عظيم الرابع قوله ُينظَُرونَ وفيه وجهان األول ينظرون يقلبون أب
والثاين ينظرون ماذا يفعل هبم وجيوز أن يكون القيام مبعىن الوقوف واخلمود يف مكان ألجل استيالء احلرية والدهشة 

  عليهم
  وملا بني اهللا تعاىل هاتني النفختني قال وَأَْشَرقَِت االْْرُض بُِنورِ َرّبَها وفيه مسائل

األوىل هذه األرض املذكورة ليست هي هذه األرض اليت يقعد عليها اآلن بدليل قوله تعاىل َيْوَم ُتَبدَّلُ االْْرُض املسألة 
بل )  ١٤احلاقة ( وبدليل قوله تعاىل َوُحِملَِت االْْرُض َوالْجِبَالُ فَُدكََّتا َدكَّةً  واِحَدةً  )  ٤٨إبراهيم ( غَْيَر االْْرضِ 

  اهللا تعاىل حملفل يوم القيامةهي أرض أخرى خيلقها 
املسألة الثانية قالت اجملسمة إن اهللا تعاىل نور حمض فإذا حضر اهللا يف تلك األرض ألجل القضاء بني عباده أشرقت 

  ) ٣٥النور ( تلك األرض بنور اهللا وأكدوا هذا بقوله تعاىل اللَُّه نُوُر السََّماَواِت وَاالْْرَض 
  بهة من وجوه األول أنا بينا يف تفسري قوله تعاىل اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواالْْرَضواعلم أن اجلواب عن هذه الش

أنه ال جيوز أن يكون اهللا سبحانه وتعاىل نوراً مبعىن كونه من جنس هذه األنوار املشاهدة وبينا أنه ملا تعذر محل 
إىل بيان أن لفظ النور قد يستعمل يف هذا  الكالم على احلقيقة وجب محل لفظ النور ههنا على العدل فنحتاج ههنا

املعىن مث إىل بيان أن املراد من لفظ النور ههنا ليس إال هذا املعىن أما بيان اإلستعمال فهو أن الناس يقولون للملك 
صلى اهللا عليه ( العادل أشرقت اآلفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطك كما يقولون أظلمت البالد جبورك وقال 

وأما بيان أن املراد من النور ههنا العدل فقط أنه قال َوجِىء بِالنَّبِّيْيَن ) الظلم ظلمات يوم القيامة  ) (وسلم 
َوالشَُّهَداء ومعلوم أن اجمليء بالشهداء ليس إال إلظهار العدل وأيضاً قال يف آخر اآلية بإثبات العدل وختمها بنفي 

كورة أن قوله تعاىل وَأَْشَرقَِت االْْرُض بُِنورِ َرّبَها يدل على أنه حيصل الظلم والوجه الثاين يف اجلواب عن الشبهة املذ
هناك نور مضاف إىل اهللا تعاىل وال يلزم كون ذلك صفة ذات اهللا تعاىل ألنه يكفي يف صدق اإلضافة أدىن سبب فلما 

ه بيت اهللا وناقة اهللا وهذا كان ذلك النور من خلق اهللا وشرفه بأن أضافه إىل نفسه كان ذلك النور نور اهللا كقول
اجلواب أقوى من األول ألن يف هذا اجلواب ال حيتاج إىل ترك احلقيقة والذهات إىل اجملاز والوجه الثالث أنه قد قال 

فالن رب هذه األرض ورب هذه الدار ورب هذه اجلارية وال يبعد أن يكون رب هذه األرض ملكاً من امللوك 
  كونه نوراًوعلى هذا التقدير فال ميتنع 



املسألة الثالثة أنه تعاىل ذكر يف هذه اآلية من أحوال ذلك اليوم أشياء أوهلا قوله وَأَْشَرقَِت االْْرُض بُِنورِ َرّبَها وقد 
سبق الكالم فيه وثانيها قوله َوُوِضَع الِْكَتاُب ويف املراد بالكتاب وجوه األول أنه اللوح احملفوظ الذي حيصل فيه 

الدنيا إىل وقت قيام القيامة الثاين املراد كتب األعمال كما قال تعاىل يف سورة سبحان َوكُلَّ إِْنَساٍن  شرح أحوال عامل
وقال أيضاً يف آية أخرى َما ِلَهاذَا )  ١٣اإلسرار ( أَلَْزمَْناُه طَئَِرُه ِفى ُعُنِقِه َوُنْخرُِج لَُه َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِكَتاًبا َيلْقَاُه مَْنُشوراً 

وثالثها قوله َوجِىء بِالنَّبِّيْيَن واملراد أن يكونوا )  ٤٩الكهف ( لِْكَتابِ الَ ُيَغاِدُر َصغَِريةً  َوالَ كَبَِريةً  إِالَّ أَْحَصاَها ا
وقال )  ٤١ء النسا( شهداء على الناس قال تعاىل كَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلّ أمَّةٍ  بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالء َشهِيداً 

ورابعها قوله َوالشَُّهَداء واملراد ما قاله يف َوكَذاِلكَ )  ١٠٩املائدة ( تعاىل َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ مَاذَا أُجِبُْتْم 
ؤمنني وقال مقاتل يعين احلفظة أو أراد بالشهداء امل)  ١٤٣البقرة ( َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا لَّتكُونُواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ 

وقيل أراد بالشهداء املستشهدين يف سبيل )  ٢١ق ( ويدل عليه قوله تعاىل َوَجاءْت كُلُّ َنفْسٍ مََّعَها َساِئٌق َوشَهِيٌد 
أنه اهللا وملا بني اهللا تعاىل أنه حيضر يف حمفل القيامة مجيع ما حيتاج إليه يف فصل احلكومات وقطع اخلصومات بّين تعاىل 

يوصل إىل كل أحد حقه وعّبر تعاىل عن هذا املعىن بأربع عبارات أوهلا قوله تعاىل َوقُِضىَ  َبْيَنُهْم بِالَْحّق وثانيها قوله 
َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ وثالثها قوله َوُوفَّيْت كُلُّ َنفْسٍ مَّا َعِملَْت أي وفيت كل نفس جزاء ما علمت ورابعها قوله وَُهْم 

َما َيفَْعلُونَ يعين أنه تعاىل إذا مل يكن عاملاً بكيفيات أحواهلم فلعله ال يقضي باحلق ألجل عدم العلم أما إذا كان أَْعلَُم بِ
عاملاً مبقادير أفعاهلم وبكيفياهتا امتنع دخول اخلطأ يف ذلك احلكم فثبت أنه تعاىل عّبر عن هذا املقصود هبذه العبارات 

  تقرير أن كل مكلف فإنه يصل إىل حقهاملختلفة واملقصود املبالغة يف 

لَْم يَأِْتكُْم ُرُسلٌ مِّنكُْم َيْتلُونَ َوِسيَق الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َجهَنََّم ُزمَراً حَتَّى إِذَا َجآُءوَها فُِتَحْت أَْبوَاُبَها َوقَالَ لَُهْم خََزَنتَُهآ أَ
َيوِْمكُْم هَاذَا قَالُواْ َبلَى وَلَاِكْن َحقَّْت كَِلَمةُ  الَْعذَابِ َعلَى الْكَافِرِيَن ِقيلَ اْدُخلُوا َعلَْيكُْم َءايَاِت َربِّكُْم َويُنِذرُوَنكُْم ِلقَآَء 

  أَبَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَبِّرِيَن
بني )  ٧٠الزمر ( لُّ نَفْسٍ مَّا َعِملَْت اعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال أهل القيامة على سبيل اإلمجال فقال َوُوفَّيْت كُ
  بعده كيفية أحوال أهل العقاب مث كيفية أحوال أهل الثواب وختم السورة

أما شرح أحوال أهل العقاب فهو املذكور يف هذه اآلية وهو قوله َوِسيَق الَِّذيَن كَفَُرواْ إِلَى َجهَنََّم ُزمَراً قال ابن 
( نم يكون بالعنف والدفع والدليل عليه قوله تعاىل َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى نَارِ َجهَنََّم َدعا زيدان سوق الذين كفروا إىل جه

أي يدفعه ويدل عليه قوله )  ٢املاعون ( أي يدفعون دفعاً نظريه قوله تعاىل فَِلذَِلَك الَِّذى َيُدعُّ الَْيتِيَم )  ١٣الطور 
  ) ٨٦مرمي ( نََّم وِْرداً تعاىل َوَنسُوُق الُْمْجرِِمَني إِلَى جََه

وأما الزمر فهي األفواج املتفرقة بعض يف أثر بعض فبني اهللا تعاىل أهنم يساقون إىل جهنم فإذا جاءوها فتحت أبواهبا 
وهذا يدل على أن أبواب جهنم إمنا تفتح عند وصول أولئك إليها فإذا دخلوا جهنم قال هلم خزنة جهنم أَلَْم يَأِْتكُْم 

ْم أي من جنسكم َيْتلُونَ َعلَْيكُْم ءاَياِت َرّبكُْم َويُنِذرُوَنكُْم ِلقَاء َيوِْمكُْم هَاذَا فإن قيل فلم أضيف اليوم إليهم ُرُسلٌ ّمنكُ
قلنا أراد لقاء وقتكم هذا وهو وقت دخوهلم النار ال يوم القيامة واستعمال لفظ اليوم واأليام يف أوقات الشدة 

بلى قد أتونا وتلوا علينا وَلَاِكْن َحقَّْت كَِلَمةُ  الَْعذَابِ َعلَى الْكَافِرِيَن ويف هذه اآلية مستفيض فعند هذا تقول الكفار 
  مسألتان

املسألة األوىل تقدير الكالم أنه حقت علينا كلمة العذاب ومن حقت عليه كلمة العذاب فكيف ميكنه اخلالص من 
ي ال ينقلب سعيداً وكلمات املعتزلة يف دفع هذا الكالم العذاب وهذا صريح يف أن السعيد ال ينقلب شقياً والشق

  معلومة وأجوبتنا عنها أيضاً معلومة



املسألة الثانية دلت اآلية على أنه ال وجوب قبل جميء الشرع ألن املالئكة بينوا أنه ما بقي هلم علة وال عذر بعد 
تحقاق العذاب ملا بقي يف هذا الكالم فائدة مث إن جميء األنبياء عليهم السالم ولو مل يكن جميء األنبياء شرطاً يف اس

 قالت املعتزلة املالئكة إذا مسعوا منهم هذا الكالم قالوا فهم اْدُخلُواْ أَْبواَب جََهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الْمَُتكَبّرِيَن
ئكة فَبِئَْس َمثَْوى الْمَُتكَبّرِيَن فائدة بل هذا لو كان دخوهلم النار ألجل أنه حقت عليهم كلمة العذاب مل يبق لقول املال

الكالم إمنا يبقى مقيداً إذا قلنا إهنم إمنا دخلوا النار ألهنم تكربوا على األنبياء ومل يقبلوا قوهلم ومل يلتفتوا إىل دالئلهم 
  وذلك يدل على صحة قولنا واهللا أعلم بالصواب

 لَى الَّجنَّةِ  ُزَمراً َحتَّى إِذَا َجآُءوَها َوفُِتَحْت أَبَْواُبَها َوقَالَ لَُهْم خََزَنتَُها َسلَاٌم َعلَْيكُْم ِطبُْتْمَوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْواْ َربَُّهْم إِ
ْيثُ َنَشآُء فَنِْعَم أَْجرُ ةِ  َحفَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن َوقَالُواْ الْحَْمُد للَِّه الَِّذى َصَدقََنا َوْعَدُه َوأَْوَرثََنا األرض َنَتَبوَّأُ ِمَن الَْجنَّ
الَْحقِّ َوِقيلَ الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعاِمِلَني َوتََرى الَْملَاِئكَةَ  َحآفَِّني ِمْن َحْولِ الْعَْرشِ ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوقُِضىَ  َبْيَنُهْم بِ

  الْعَالَِمَني
ية املتقدمة شرح أحوال أهل الثواب يف هذه اآلية فقال َوِسيَق اعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال أهل العقاب يف اآل

موضع الَِّذيَن اتَّقَْواْ َربَُّهمْ إِلَى الَّجنَّةِ  ُزَمراً فإن قيل السوق يف أهل النار للعذاب معقول ألهنم ملا أمروا بالذهاب إىل 
الذهاب إىل موضع الكرامة والراحة والسعادة العذاب والشقاوة ال بّد وأن يساقوا إليه وأما أهل الثواب فإذا أمروا ب

  فأي حاجة فيه إىل السوق
واجلواب من وجوه األول أن احملبة والصداقة باقية بني املتقني يوم القيامة كما قال تعاىل االِْخالء َيْومَِئٍذ بَْعُضُهمْ 

ب إىل اجلنة فيقول ال أدخلها حىت يدخلها فإذا قيل لواحد منهم إذه)  ٦٧الزخرف ( ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقَني 
أحبائي وأصدقائي فيتأخرون هلذا السبب فحينئٍذ جيتاجون إىل أن يساقوا إىل اجلنة والثاين أن الذين اتقوا رهبم قد 

عبدوا اهللا تعاىل ال للجنة وال للنار فتصري شدة استغراقهم يف مشاهدة مواقف اجلالل اجلمال مانعة هلم عن الرغبة يف 
أكثر أهل اجلنة البله ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( جلنة فال جرم حيتاجون إىل أن يساقوا إىل اجلنة والثالث أن النيب ا

فلهذا السبب يساقون إىل اجلنة والرابع أن أهل اجلنة وأهل النار يساقون إال أن املراد بسوق أهل ) وعليون لألبرار 
يفعل باألسري إذ سيق إىل احلبس والقيد واملراد بسوق أهل اجلنة سوق  النار طردهم إليها باهلوان والعنف كما

مراكبهم ألنه ال يذهب هبم إال راكبني واملراد بذلك السوق إسراعهم إىل دار الكرامة والرضوان كما يفعل مبن 
  يشرف ويكرم من الوافدين على امللوك فشتان ما بني السوقني

َوفُِتَحْت أَبْواُبَها َوقَالَ لَُهْم خََزَنتَُها اآلية واعلم أن مجلة هذا الكالم شرط واحد مركب مث قال تعاىل حَتَّى إِذَا َجاءوَها 
من قيود القيد األول هو جميئهم إىل اجلنة والقيد الثاين قوله تعاىل َوفُِتَحْت أَْبواُبَها فإن قيل قال أهل النار فتحت 

قلنا الفرق أن أبواب جهنم ال تفتح إال عند دخول أهلها فيها فأما أبواهبا بغري الواو وقال ههنا بالواو فما الفرق 
)  ٥٠ص ( أبواب اجلنة ففتحها يكون متقدماً على وصوهلم إليها بدليل قوله َجنَّاِت َعْدٍن مُّفَتََّحةً  لَُّهُم االْْبوَاُب 

َوقَالَ لَُهْم خََزَنُتَها َسلَاٌم َعلَْيكُْم  فلذلك جيء بالواو كأنه قيل حىت إذا جاءوها وقد فتحت أبواهبا القيد الثالث قوله
  ِطْبُتْم فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن فبّين تعاىل أن خزنة
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  مفاتيح الغيب: كتاب 
لرازي: املؤلف  تميمي ا لفهامة فخر الدين حممد بن عمر ال حر ا  اإلمام العامل العالمة واحلرب الب

اجلنة يذكرون ألهل الثواب هذه الكلمات الثالث فأوهلا قوهلم َسلَاٌم َعلَْيكُُم وهذا يدل على أهنم يبشروهنم 
واملعىن طبتم من دنس املعاصي وطهرمت من خبث اخلطايا وثاهلا  بالسالمة من كل اآلفات وثانيها قوهلم ِطْبُتْم

ا يدل على كون ذلك الدخول معلالً بالطيب والطهارة قالت  ا َخاِلِديَن والفاء يف قوله فَاْدُخلُوَه قوهلم فَاْدُخلُوَه
ا هذا شعيف  ألنه تعاىل يبدل املعتزلة هذا يدل على أن أحداً ال يدخلها إال إذا كان طاهراً عن كل املعاصي قلن

سيئاهتم حسنات وحينئٍذ يصريون طيبني طاهرين بفضل اهللا تعاىل فإن قيل فهذا الذي تقدم ذكره هو الشرط 
ا فيه وجهان األول أن اجلواب حمذوف واملقصود من احلذف أن يدل على أنه بلغ يف الكمال  فأين اجلواب قلن

ىل َوقَالَ لَُهْم َخَزَنُتَها َسلَاٌم َعلَْيكُْم والواو حمذوف إىل حيث ال ميكن ذكره الثاين أن اجلواب هو قوله تعا
والصحيح هو األول مث أخرب اهللا تعاىل بأن املالئكة إذا خاطبوا املتقني هبذه الكلمات قال املتقون عند ذلك 

 ٣٠فصلت ( ِشرُواْ بِالَْجنَّةِ  الَِّتى كُنُتْم ُتوَعُدونَ الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َصَدقََنا َوْعَدُه يف قوله أَالَّ َتَخافُواْ َوالَ َتْحَزُنواْ َوأَْب
َوأَْوَرثََنا االْْرَض واملراد باألرض أرض اجلنة وإمنا عرب عنه باإلرث لوجوه األول أن اجلنة كانت يف أول األمر ) 

نة إىل أوالد آدم فلما عادت اجل)  ٣٥البقرة ( آلدم عليه السالم ألنه تعاىل قال دوكال منها رغداً حيث شئتما 
كان ذلك سبباً لتسميتها باإلرث الثاين أن هذا اللفظ مأخوذ من قول القائل هذا أورث كدا وهذا العمل أورث 

فلما عادت اجلنة إىل أوالد آدم كان ذلك )  ٣٥البقرة ( كدا فلما كانت طاعتهم قد أفادهتم اجلنة ال جرم قالوا 
للفظ مأخوذ من قول القائل هذا أورث كدا وهذا العمل أورث كدا فلما سبباً لتسميتها باإلرث الثاين أن هذا ا

كانت طاعتهم قد أفادهتم اجلنة ال جرم قالوا َوأَْوَرثََنا االْْرَض واملعىن أن اهللا تعاىل أورثنا اجلنة بأن وفقنا لإلتيان 
 مدافع فكذلك املؤمنون بأعمال أورثت اجلنة الثالث أن الوارث يتصرف فيما يرثه كما يشاء من غي منازع وال

ا معىن قوله َحْيثُ َنَشاء وهل  املتقون يتصرفون يف اجلنة كيف شاءوا وأرادوا واملشاهبة علة حسن اجملاز فإن قيل م
يتبوأ أحدهم مكان غريه قلنا يكون لكل أحد جنة ال حيتاج معها إىل جنة عريه قال حكماء اإلسالم اجلنات 

الروحانية فاجلنات اجلسمانية ال حتتمل املشاركة فيها أما الروحانيات  نوعان اجلنات اجلسمانية واجلنات
فحصوهلا لواحد ال مينع من حصوهلا لآلخرين وملا بّين اهللا تعاىل صفة أهل اجلنة قال فَنِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني قال مقاتل 

 املالئكة وبني املتقني من صفة ليس هذا من كالم أهل اجلنة بل من كالم اهللا تعاىل ألنه ملا حكى ما جرى بني
كر عقيبه ثواب أهل اجلنة قال بعده فَنِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني وملا قال تعاىل َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ  َحافَّني ِمْن َحْولِ الَْعْرشِ ذ
العرش ثواب املالئكة فقال كما أن دار ثواب املتقني املؤمنني هي اجلنة فكذلك دار ثواب املالئكة جوانب 

وأطرافه فلهذا قال َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ  َحافَّني ِمْن َحْولِ الَْعْرشِ أي حمفني بالعرش قال الليث يقال حف القوم 
  بسيدهم حيفون حفاً إذا طافوا به

ذا إذا عرفت هذا فنقول بّين تعاىل أن دار ثواهبم هو جوانب العرش وأطرافه مث قال ُيَسّبُحونَ بَِحْمِد َرّبهِْم وه
مشعر بأن ثواهبم هو عني ذلك التحميد والتسبيح وحينئٍذ رجع حاصل الكالم إىل أن أعظم درجات الثواب 

  استغراق قلوب العباد دي درجات التنزيه ومنازل التقديس
مث قال َوقُِضىَ  َبْيَنُهْم بِالَْحّق واملعىن أهنم على درجات خمتلفة ومراتب متفاوتة فلكل واحد منهم يف درجات 



 ملرعفة والطاعة حد حمدود ال يتجاوزه وال يتعداه وهو املراد من قوله َوقُِضىَ  َبْيَنُهْم بِالَْحّق َوِقيلَ الَْحْمُد ِللَِّه َرّبا
  الَْعالَِمَني أي املالئكة ملا قضي بينهم باحلق قالوا احلمد هللا رّب العاملني على

سبحانه ملا قضى بينهم باحلق فهم ما محدوه ألجل ذلك  قضائه بيننا باحلق وههنا دقيقة أعلى مما سبق وهي أنه
القضاء بل محدوه بصفته الواجبة وهي كونه رباً للعاملني فإن من محد املنعم ألجل أن إنعامه وصل إليه فهو يف 

حبر احلقيقة ما محد املنعم وإمنا محد اإلنعام وأما من محد املنعم ال ألنه وصل إليه النعمة فههنا قد وصل إىل جلة 
التوحيد هذا إذا قلنا إن قوله َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ  َحافَّني ِمْن َحْولِ الَْعْرشِ شرح أحوال املالئكة يف الثواب أما إذا 
َنا قلنا إنه من بقية شرح ثواب املؤمنني فتقريره أن يقال إن املتقني ملا قالوا الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َصَدقََنا َوْعَدُه َوأَْوَرثَ

الْْرَض نََتَبوَّأُ ِمَن الَْجنَّةِ  َحْيثُ َنَشاء فقد ظهر منهم أهنم يف اجلنة اشتغلوا حبمد اهللا وبذكره باملدح والثناء فبّين ا
تعاىل أنه كما أن حرفة املتقني يف اجلنة االشتغال هبذا التحميد والتمجيد فكذلك حرفة املالئكة الذين هم حافون 

والتسبيح مث إن جوانب العرش مالصقة جلوانب اجلنة وحينئذ يظهر منه أن  حول العرش االشتغال بالتحميد
املؤمنني املتقني وأن املالئكة املقربني يصريون متوافقني على االستغراق يف حتميد اهللا وتسبيحه فكان ذلك سبباً 

  ملزيد التذاذهم بذلك التسبيح والتحميد
لبشر مث قال َوِقيلَ الَْحْمُد ِللَِّه َرّب الَْعالَِمَني واملعىن أهنم يقدمون التسبيح مث قال َوقُِضىَ  َبْيَنُهْم بِالَْحّق أي بني ا

ا ال يليق باإلهلية   واملراد منه تنزيه اهللا عن كل م
 وأما قوله تعاىل َوِقيلَ الَْحْمُد ِللَِّه َرّب الَْعالَِمَني فاملراد وصفه بصفات اإلهلية فالتسبيح عبارة عن االعتراف بتنزيهه
عن كل ما ال يليق به وهو صفات اجلالل وقوله َوِقيلَ الَْحْمُد ِللَِّه َرّب الَْعالَِمَني عبارة عن اإلقرار بكونه موصوفاً 

( بصفات اإلهلية وهي صفات اإلكرام وجمموعهما هو املذكور يف قوله َتَباَرَك اْسُم َرّبَك ِذى الَْجلَالِ َواإلكَْرامِ 
( ت املالئكة يذكرونه قبل خلق العامل وهو قوهلم َوَنْحُن ُنَسّبُح بَِحْمِدَك َوُنقَّدُس لََك وهو الذي كان)  ٧٨الرمحن 
ويف قوله َوِقيلَ الَْحْمُد ِللَِّه َرّب الَْعالَِمَني دقيقة أخرى وهي أنه مل يبني أن ذلك القائل من هو )  ٣٠البقرة 

عقالء يف الثناء على حضرة اجلالل والكربياء ليس إال أن واملقصود من هذا اإلهبام التنبيه على أن خامتة كالم ال
َتِحيَُّتُهمْ يقولوا الَْحْمُد للَِّه َرّب الَْعالَِمَني وتأكد هذا بقوله تعاىل يف صفة أهل اجلنة َدْعواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َو

  ) ١٠يونس ( ِفيَها َسالٌَم 

  سورة غافر

  مثانون ومخس آيات مكية
  الَّلِه الرََّمحنِ الرَّحِيمِ بِسمِ

لِ الَ إله إِالَّ ُهَو إِلَْيهِ حم َتنزِيلُ الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْعِليمِ غَاِفرِ الذَّنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشدِيِد الِْعقَابِ ِذى الطَّْو
ْوُم ُنوحٍ َواالٌّ الَْمِصُري َما ُيَجاِدلُ ِفى َءاَياِت اللَِّه إِالَّ الَِّذيَن كَفَُر واْ فَالَ َيْغُرْرَك َتقَلُُّبُهْم ِفى الْبِالَِد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَ

قَّ فَأََخذُْتُهْم فَكَْيَف كَانَ ْحَزاُب ِمن َبْعِدِهْم َوَهمَّْت كُلُّ أُمَّةٍ  بَِرُسوِلهِْم ِلَيأُْخذُوُه َوَجاَدلُوا بِالَْباِطلِ لُِيْدِحُضواْ بِِه الَْح
  ابِ َوكَذَاِلَك َحقَّْت كَِلَمةُ  َربَِّك َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم أَْصَحاُب النَّارِِعقَ

  اعلم أن يف اآلية مسائل



املسألة األوىل قرأ عاصم يف رواية أيب بكر ومحزة والكسائي حم بكسر احلاء والباقون بفتح احلاء ونافع يف بعض 
قرىء بفتح ) الكشاف ( ر وهو أن ال يفتحها فتحاً شديداً قال صاحب الروايات وابن عامر بني الفتح والكس

امليم وتسكينها ووجه الفتح التحريك اللتقاء الساكنني وإيثار أخف احلركات حنو أين وكيف أو النصب 
بإضمار إقرأ ومنع الصرف إما للتأنيث والتعريف من حيث إهنا اسم للسورة وللتعريف وإهنا على زنة أعجمي 

  بيل وهابيل وأما السكون فألنا بينا أن األمساء اجملردة تذكر موقوفة األواخرحنو قا

املسألة الثانية الكالم املستقصى يف هذه الفواتح مذكور يف أول سورة البقرة واألقرب ههنا أن يقال حم اسم 
سورة املسماة حبم تنزيل الكتاب للسورة فقوله حم مبتدأ وقوله َتنزِيلُ الِْكَتابِ ِمَن اللَِّه خرب والتقدير أن هذه ال

  فقوله َتنزِيلَ مصدر لكن املراد منه املنزل
ا ذكر أن حم َتنزِيلُ الِْكَتابِ وجب بيان أن املنزل من هو فقال ِمَن اللَِّه مث بّين أن  وأما قوله ِمَن اللَِّه فاعلم أنه مل

التشمري عن ساق اجلد عند االستماع  اهللا تعاىل موصوف بصفات اجلالل ومسات العظمة ليصري ذلك حامالً على
  وزجره عن التهاون والتواين فيه فبني أن املنزل هو اللَِّه الَْعزِيزِ الَْعِليمِ

واعلم أن الناس اختلفوا يف أن العلم باهللا ما هو فقال مجع عظيم أنه العلم بكونه قادراً وبعده العامل بكونه عاملاً 
فسريان أحدمها الغالب فيكون معناه القادر الذي ال يساويه أحد يف القدرة إذا عرفت هذا فنقول الَْعزِيُز له ت

والثاين الذي ال مثل له وال جيوز أن يكون املراد بالعزيز هنا القادر ألن قوله تعاىل اللَِّه يدل على كونه قادراً 
أن ال يكون جسماً  فوجب محل الَْعزِيُز على املعىن الثاين وهو الذي ال يوجد له مثل وما كان كذلك وجب

والذي ال يكون جسماً يكون منّزهاً عن الشهوة والنفرة والذي يكون كذلك يكون منّزهاً عن احلاجة وأما 
الَْعِليُم فهو مبالغة يف العلم واملبالغة التامة إمنا تتحقق عند كونه تعاىل عاملاً بكل املعلومات فقوله ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ 

ناه إىل أن هذا الكتاب تنزيل من القادر املطلق الغين املطلق العامل املطلق ومن كان كذلك كان الَْعِليمِ يرجع مع
عاملاً بوجوه املصاحل واملفاسد وكان عاملاً بكونه غنياً عن جر املصاحل ودفع املفاسد ومن كان كذلك كان رحيماً 

سبحانه إمنا ذكر عقيب قوله َتنزِيلَ هذه  جواداً وكانت أفعاله حكمة وصواباً منّزهة عن القبيح والباطل فكأن
األمساء الثالثة لكوهنا دالة على أن أفعاله سبحانه حكمة وصواب ومىت كان األمر كذلك لزم أن يكون هذا 

التنزيل حقاً وصواباً وقيل الفائدة يف ذكر الَْعزِيزِ الَْعِليمِ أمران أحدمها أنه بقدرته وعلمه أنزل القرآن على هذا 
ذي يتضمن املصاحل واإلعجاز ولوال كونه عزيزاً عليماً ملا صح ذلك والثاين أنه تكفل حبفظه وبعموم احلد ال

التكليف فيه وظهوره إىل حني انقطاع التكليف وذلك ال يتم إال بكونه عزيزاً ال يغلب وبكونه عليماً ال خيفى 
رِ الذَّنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشِديدِ عليه شيء مث وصف نفسه مبا جيمع الوعد والوعيد والترهيب والترغيب ف قال غَاِف
  الِْعقَابِ ِذى الطَّْولِ الَ إله إِالَّ ُهَو إِلَْيِه الَْمِصُري فهذه ستة أنواع من الصفات

رِ الذَّنبِ قال اجلبائي معناه أنه غافر الذنب إذا استحق غفرانه إما بتوبة أو طاعة أعظم منه  الصفة األوىل قوله غَاِف
ه منه أن فاعل املعصية إما أن يقال إنه كان قد أتى قبل ذلك بطاعة كان ثواهبا أعظم من عقاب هذه ومراد

املعصية أو ما كان األمر كذلك فإن كان األول كانت هذه املعصية صغرية فيحبط عقاهبا وإن كان الثاين كانت 
 تعاىل قد يعفو عن الكبرية بعد التوبة هذه املعصية كبرية فال يزول عقاهبا إال بالتوبة ومذهب أصحابنا أن اهللا

وهذه اآلية تدل على ذكل وبيانه من وجوه األول أن غفران الكبرية بعد التوبة وغفران الصغرية من األمور 



الواجبة على العبد ومجيع األنبياء واأللياء والصاحلني من أوساط الناس مشتركون يف فعل الواجبات فلو محلنا 
ب على هذا املعىن مل يبقبينه وبني أقل الناس من زمرة املطيعني فرق يف املعىن املوجب هلذا كونه تعاىل غافر الذن

املدح وذلك باطل فثبت أنه جيب أن يكون املراد منه كونه غافر الكبائر قبل التوبة وهو املطلوب الثاين أن 
  الغفران عبارة عن الستر ومعىن الستر إمنا يعقل يف الشيء الذي

موجوداً فيستر والصغرية حتبط بسبب كثرة ثواب فاعلها فمعىن الغفر فيها غري معقول وال ميكن محل يكون باقياً 
رِ الذَّنبِ على الكبرية بعد التوبة ألن معىن كونه قابالً للتوب ليس إال ذلك فلو كان املراد غافر الذنب  قوله غَاِف

يفيد كونه غافراً للذنوب الكبائر قبل التوبة الثالث  هذا املعىن لزم التكرار وإنه باطل فثبت أن كونه غافر الذنب
اِفرِ الذَّنبِ مذكور يف معرض املدح العظيم فوجب محله على ما يفيد أعظم أنواع املدح وذلك هو  أن قوله غَ

  كونه غافراً للكبائر قبل التوبة وهو املطلوب
  الصفة الثانية َوقَابِلِ التَّْوبِ وفيه حبثان

قوالن األول أنه مصدر وهو قول أيب عبيدة والثاين أنه مجاعة التوبة وهو قول األخفش  األول يف لفظ التوب
قال املربد جيوز أن يكون مصدراً يقال تاب يتوب توباً وتوبة مثل قال يقول قوالً وقولة وجيوز أن يكون مجعاً 

يكون تأويله أنه يقبل هذا  لتوبة فيكون توبة وتوب مثل مثرة ومثر إال أن املصدر أقرب ألن على هذا التقدير
  الفعل

الثاين مذهب أصحابنا أن قبول التوبة من املذنب يقع على سبيل التفضل وليس بواجب على اهللا وقالت املعتزلة 
إنه واجب على اهللا واحتج أصحابنا بأنه تعاىل ذكر كونه قابالً للتوب على سبيل املدح والثناء ولو كان ذلك 

ن معىن املدح إال القليل وهو القدر الذي حيصل جلميع الصاحلني عند أداء الواجبات من الواجبات مل يبق فيه م
  واالحتراز عن احملظورات

  الصفة الثالثة قوله َشِديُد الِْعقَابِ وفيه مباحث
البحث األول يف هذه اآلية سؤال وهو أن قوله َشِديُد الِْعقَابِ يصلح أن يكون نعتاً للنكرة وال يصلح أن يكون 

اً للمعرفة تقول مررت برجل شديد البطش وال تقول مررت بعبد اهللا شديد البطش وقوله اهللا تسم علم نعت
فيكون معرفة فكيف جيوز وصفه بكونه شديد العقاب مع أنه ال يصلح إال أن جيعل وصفاً لنكرة قالوا وهذا 

علني وأنه يغفر الذنب ويقبل خبالف قولنا غافر الذنب وقابل التوب ألنه ليس املراد منهما حدوث هذين الف
التوبة اآلن أو غداً وإمنا أريد ثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله اخللق ورب العرش وأما َشِديُد 

الِْعقَابِ فمشكل ألنه يف تقدير شديد عقابه فيكون نكرة فال يصح جعله صفة للمعرفة وهذا تقرير السؤال 
ن كانت نكرة إال أهنا ملا ذكرت مع سائر الصفات اليت هي معارف وأجيب عنه بوجوه األول أن هذه الصفة وإ

والثاين )  ١٦ ١٤الربوج ( حسن ذكرها كما يف قوله َوُهَو الَْغفُوُر الَْوُدوُد ذُو الَْعْرشِ الَْمجِيُد فَعَّالٌ لَّما ُيرِيُد 
عرفة وبالعكس أمر جائز قال الزجاج إن خفض َشدِيُد الِْعقَابِ على البدل ألن جعل النكرة بدالً من امل

واعترضوا عليه بأن جعله وحده بدالً من الصفات فيه نبّوة ظاهرة الثالث أنه ال نزاع يف أن قوله غَاِفرِ الذَّنبِ 
َوقَابِلِ التَّْوبِ حيسن جعلهما صفة وإمنا كان كذلك ألهنما مفيدان معىن الدوام واالستمرار فكذلك قوله َشِديُد 

 الدوام واالستمرار ألن صفات اهللا تعاىل منّزهة عن احلدوث والتجدد فكونه َشِديُد الِْعقَابِ الِْعقَابِ يفيد معىن



معناه كونه حبيث يشتد عقابه وهذا املعىن حاصل أبداً وغري موصوف بأنه حصل بعد أن مل يكن كذلك فهذا ما 
  قيل يف هذا الباب

  ضل ألنه تعاىل ملا أراد أن يصف نفسهالبحث الثاين هذه اآلية مشعرة بترجيح جانب الرمحة والف

بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمرين كل واحد منهما يقتضي زوال العقاب وهو كونه غافر الذنب وقابل التوب 
وذكر بعده ما يدل على حصول الرمحة العظيمة وهو قوله ِذى الطَّْولِ فكونه شديد العقاب ملا كان مسبوقاً 

  الصفة دل ذلك على أن جانب الرمحة والكرم أرجح بتينك الصفتني وملحوقاً هبذه
البحث الثالث لقائل أن يقول ذكر الواو يف قوله غَاِفرِ الذَّنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ ومل يذكرها يف قوله َشِديُد الِْعقَابِ 

اِفرِ الذَّنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ الحتمل أن  يقع يف خاطر إنسان أنه ال فما الفرق قلنا إنه لو مل يذكر الواو يف قوله غَ
معىن لكونه غافر الذنب إالة كونه قابل التوب أما ملا ذكر الواو زال هذا االحتمال ألن عطف الشيء على 

اِفرِ الذَّنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ فاستغىن به عن ذكر الواو   نفسه حمال أما كونه شديد العقاب فمعلوم أنه مغاير لكونه غَ
الطَّْولِ أي ذي التفضل يقال طال علينا طوالً أي تفضل علينا تفضالً ومن كالمهم طل علي  الصفة الرابعة ذُِكَر

ومضى تفسريه عند قوله َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع ِمنكُْم طَْوالً )  ٨٦الزمر ( بفضلك ومنه قوله تعاىل أُْولُواْ الطَّْولِ ِمْنُهْم 
الِْعقَابِ ال بد وأن يكون املراد بكونه تعاىل آتياً بالعقاب  واعلم أنه مل يصف نفسه بكونه َشِديُد)  ٢٥النساء ( 

الشديد الذي ال يقبح منه إتيانه به بل ال جيوز وصفه تعاىل بكونه آتياً لفعل القبيح وإذا ثبت هذا فنقول ذكر 
ذي بعده كونه ذا الطول وهو كونه ذا الفضل فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل بسبب أن يترك العقاب ال

يماذا فوجب صرفه إىل كونه ذا الطول يف األمر  له أن يفعله ألنه ذكر كونه ذا الطول ومل يبني أنه ذو الطول ف
اً لإلمجال وهذا يدل على أنه تعاىل قد يترك العقاب الذي حسن  الذي سبق ذكره وهو فعل العقاب احلسن دفع

  ئز وهو املطلوبمنه تعاىل فعله وذلك يدل على أن العفو عن أصحاب الكبائر جا
الصفة اخلامسة التوحيد املطلق وهو قوله الَ إله إِالَّ ُهَو واملعىن أنه وصف نفسه بصفات ارمحة والفضل فلو كان 
معه إله آخر يشاركه ويساويه يف صفة الرمحة والفضل ملا كانت احلاجة إىل عبوديته شديدة أما إذا كان واحداً 

إىل اإلقرار بعبوديته شديدة فكان الترغيب والترهيب الكامالن حيصالن وليس له شريك وال شبيه كانت احلاجة 
  بسبب هذا التوحيد

الصفة السادسة قوله إِلَْيِه الَْمِصُري وهذه الصفة أيضاً مما يقوى الرغبة يف اإلقرار بعبوديته ألنه بتقدير أن يكون 
باحلشر والنشر إن كان باطالً مل يكن  موصوفاً بصفات الفضل والكرم وكان واحداً ال شريك له إال أن القول

اخلوف الشديد حاصالً من عصيانه أما ملا كان القول باحلشر والقيامة حاصالً كان اخلوف أشد واحلذر أكمل 
فلهذا السبب ذكر اهللا تعاىل هذه االلصفات واحتج أهل التشبيه بلفظة إىل وقالوا إهنا تفيد انتهاء الغاية واجلواب 

  ضع كثرية من هذا الكتابعنه مذكور يف موا
واعلم أنه تعاىل ملا قرر أن القرآن كتاب أنزله ليهتدى به يف الدين ذكر أحوال من جيادل لغرض إبطاله وإخفاء 

  أمره فقال َما ُيَجاِدلُ ِفى ءاَياِت اللَِّه إِالَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ وفيه مسائل
وجدال يف تقرير الباطل أما اجلدال يف تقرير احلق فهو  املسألة األوىل أن اجلدال نوعان جدال يف تقرير احلق



 ١٢٥النمل ( َوَجاِدلُْهم بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن ) صلى اهللا عليه وسلم ( حرفة األنبياء عليهم السالم قال تعاىل حملمد 
  ) ٣٢هود ( جِدَالََنا  وقال حكاية عن الكفار أهنم قالوا لنوح عليه السالم ياُنوُح قَْد َجاَدلَْتَنا فَأَكْثَْرَت) 

وأما اجلدال يف تقرير الباطل فهو مذموم وهو املراد هبذه اآلية حيث قال َما ُيَجاِدلُ ِفى ءاَياِت اللَِّه إِالَّ الَِّذيَن 
ا َضَرُبوُه لََك إِالَّ َجَدالَ َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ  اِطلِ ِلُيْدِحضُواْ بِِه وقال َوَجاَدلُوا بِالَْب)  ٥٨الزخرف ( كَفَُرواْ وقال َم

فقوله إن جداالً على لفظ التنكري يدل على ) إن جداالً يف القرآن كفر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( الَْحقَّ وقال 
( وقال ) إن جداالً يف القرآن كفر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( التمييز بني جدال ألجل تقريره والذب عنه قال 

  )املراء فيه كفر ال متاروا يف القرآن فإن 
املسألة الثانية اجلدال يف آيات اهللا هو أن يقال مرة إنه سحر ومرة إنه شعر ومرة إنه قول الكهنة ومرة أساطري 
األولني ومرة إمنا يعلمه بشر وأشباه هذا مما كانوا يقولون من الشبهات الباطلة فذكر تعاىل أنه ال يفعل هذا إال 

  الذين كفروا وأعرضوا عن احلق
 قال تعاىل فَالَ َيْغُرْرَك َتقَلُُّبُهْم ِفى الْبِالَِد أي ال ينبغي أن تغتر بأين أمهلهم وأتركهم ساملني يف أبداهنم وأمراهلم مث

يتقلبون يف البالد أي يتصرفون للتجارات وطلب املعاش فإين وإن أمهلتهم فإين سآخذهم وأنتقم منهم كما 
قريش كذلك يتقلبون يف بالد الشام واليمن وهلم األموال الكثرية  فعلت بأشكاهلم من األمم املاضية وكانت

يتجرون فيها ويرحبون مث كشف عن هذا املعىن فقال كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َواالْْحَزاُب ِمن َبْعِدِهْم فذكر من 
ومثود وغريهم كما أولئك املكذبني قوم نوح واألحزاب من بعدهم أي األمم املستمرة على الكفر كقوم عاد 

ْوُم لُوٍط َوأَْصَحاُب )  ١٣ ١٢( قال يف سورة ص  كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد وِفْرَعْونُ ذُو االْْوَتاِد َوثَُموُد َوقَ
من هؤالء األحزاب أن لئَْيكَةِ  أُْولَِئَك االْْحَزاُب وقوله َوَهمَّْت كُلُّ أََمالً بَِرُسوِلهِْم ِلَيأُْخذُوُه أي وعزنت كل أمة 

يأخذوا رسوهلم ليقتلوه ويعذبوه وحيبسوه َوَجاَدلُوا بِالَْباِطلِ أي هؤالء جادلوا رسلهم بالباطل أي بأيراد 
الشبهات ِلُيْدِحضُواْ بِِه الَْحقَّ أي أن يزيلوا بسبب إيراد تلك الشبهات احلق والصدق فَأََخذُْتُهْم فَكَْيَف كَانَ 

م من اهلالك ما مهوا بإنزاله بالرسل وأرادوا أن يأخذوهم فأخذهتم أنا فكيف كان عقايب ِعقَابِ أي فأنزلت هب
إياهم أليس كان مهلكاً مستأصالً مهيباً يف الذكر والسماع فأنا أفعل بقومك كما فعلت هبؤالء إن أصروا على 

ِلَمةُ  َرّبَك َعلَى الَِّذيَن كَفَُرواْ أَنَُّهْم الكفر واجلدال يف آيات اهللا مث كشف عن هذا املعىن فقال َوكَذاِلَك َحقَّْت كَ
أَْصحَاُب النَّارِ أي ومثل الذي حق على أولئك األمم السالفة من العقاب حقت كلميت أيضاً على هؤالء الذين 

أَنَُّهْم أَْصَحاُب النَّارِ يف حمل الرفع ) الكشفا ( كفروا من قومك فهم على شرف نزول العقاب هبم قال صاحب 
بدل من قوله َوأَْوَرثَْنا الْقَْوَم أي مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كوهنم من أصحاب النار ومعناه كما 

وجب إهالكهم يف الدنيا بالعذاب املستأصل كذلك وجب إهالكهم بعذاب النار يف اآلخرة أو يف حمل النصب 
قضاء اهللا بالسعادة والشاقوة الزم ال ميكن  حبذف الم التعليل وإيصال الفعل واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أن

تغيريه فقالوا إنه تعاىل أخرب أنه حقت كلمة العذاب عليهم وذلك يدل على أهنم ال قدرة هلم على اإلميان ألهنم 
لو متكنوا منه لتمكنوا من إبطال هذه الكلمة احلقة ولتمكنوا من إبطال علم اهللا وحكمته ضرورة أن املتمكن من 

كونه متمكناً من كل ما هو من لوازمه وألهنم لو آمنوا لوجب عليهم أن يؤمنوا هبذه اآلية فحينئذ  الشيء جيب



كانوا قد آمنوا بأهنم ال يؤمنون أبداً وذلك تكليف ما ال يطاق وقرأ نافع وابن عامر َحقَّْت كَِلَماُت َربََّك على 
  اجلمع والباقون على الواحد

كُلَّ َوَمْن َحْولَُه ُيَسبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوُيْؤِمُنونَ بِِه َوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن َءاَمُنواْ َربََّنا َوِسْعَت  الَِّذيَن َيْحِملُونَ الَْعْرَش
ْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتى َشىْ ٍء رَّْحَمةً  َوِعلْماً فَاغِْفْر ِللَِّذيَن َتاُبواْ َواتََّبُعواْ َسبِيلََك َوِقهِْم َعذَاَب الَْجِحيمِ رَبََّنا َوأَ
لسَّيِّئَاِت َوَمن َتقِ السَّيِّئَاتِ َوَعْدتَُّهْم َوَمن َصلََح ِمْن َءاَبآِئهِْم َوأَْزَواجِهِْم َوذُرِّيَّاتِهِْم إِنََّك أَنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم َوِقهُِم ا

  ِظيُمَيْوَمِئٍذ فَقَْد َرِحْمَتُه َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْع
اعلم أنه تعاىل ملا بّين أن الكفار يبالغون يف إظهار العداوة مع املؤمنني بّين أن أشرف طبقات املخلوقات هم 

املالئكة الذين هم محلة العرش واحلافون حول العرش يبالغون يف إظهار احملبة والنصرة للمؤمنني كأنه تعاىل يقول 
فال تبال هبم وال تلتفت إليهم وال تقم هلم وزناً فإن محلة العرش إن كان هؤالء األراذل يباالغون يف العداوة 

  واحلافون من حول العرش معك ينصرونك ويف اآلية مسائل
  املسألة األوىل أنه تعاىل حكى عن نوعني من فرق املالئكة هذه احلكاية

ش يوم القيامة مثانية فيمكن أن يقال القسم األول الَِّذيَن َيْحِملُونَ الَْعْرَش وقد حكى تعاىل أن الذين حيملون العر
الذين حيملون يف هذا الوقت هم أولئك الثمانية الذين حيملونه يوم القيامة وال شك أن محلة العرش أشراف 

أن محلة العرش أرجلهم يف األرض السفلى ورؤسهم قد خرقت ) الكشاف ( املالئكة وأكابرهم روى صاحب 
ال تتفكروا يف عظم ربكم ولكن ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ن النيب العرش وهم خشوع وال يرفعون طرفهم وع

تفكروا فيما خلق اهللا تعاىل من املالئكة فإن خلقاً من املالئكة يقال له إسرافيل زاوية العرش على كاهله وقدماه 
قيل  )يف األرض السفلى وقد مرق رأسه من سبع مسوات وإنه ليتضاءل من عظمة اهللا حىت يصري كأنه الوضع 

إنه طائر صغري وروي أن اهللا أمر مجيع املالئكة أن يغدو ويروحوا بالسالم على محلة العرش تفضيالً هلم على 
سائر املالئكة وقيل خلق اهللا العرش ممن جوهرة خضراء وبني القائمتني من قوائمه خفقان الطري املسرع مثانني 

وفون به مهللني مكربين ومن ورائهم سبعون ألف ألف عام وقيل حول العرش سبعون ألف صف من املالئكة يط
صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعني أصواهتم بالتهليل والتكبري ومن ورائهم مائة ألف صف وقد 

  )الكشاف ( وضعوا األميان على الشمائل ما منهم أحد إال ويسبح مبا ال يسبح به اآلخر هذه اآلثار نقلتها من 
َمْن َحْولَُه واألظهر أن املراد وأما القسم الثاين  من املالئكة الذين ذكرهم اهللا تعاىل يف هذه اآلية فقوله تعاىل َو

  ) ٧٥الزمر ( منهم ما ذكره يف قوله َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ  َحافَّني ِمْن َحْولِ الَْعْرشِ ُيَسّبُحونَ بَِحْمِد َرّبهِْم 

 حول العرش جيب أن يكونوا أفضل املالئكة وذلك ألن نسبة وأقول العقل يدل على أن محلة العرش واحلافني
األرواح إىل األرواح كنسبة األجساد إىل األجساد فلما كان العرش أشرف املوجودات اجلسمانية كانت 

األرواح املتعلقة بتدبري العرش جيب أن تكون أفضل من األرواح املدبرة لألجساد وأيضاً يشبه أن يكون هناك 
جلسم العرش مث يتولد عن تلك األرواح القاهرة املستعيلة جلسم العرش أرواح أُخر من جنسها أرواح حاملة 

)  ٧٥الزمر ( وهي متعلقة بأطراف العرش وإليهم اإلشارة بقوله َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ  َحافَّني ِمْن َحْولِ الَْعْرشِ 
ال نسبة لعامل األجساد إىل عامل األرواح فكل ما  وباجلملة فقد ظهر بالرباهني اليقينية وباملكاشفات الصادقة أنه

شاهدته بعني البصر يف اختالف مراتب عامل األجساد فيجب أن تشاهده بعني بصريتك يف اختالف مراتب عامل 



  األرواح
املسألة الثانية دلت هذه اآلية على أنه سبحانه منّزه عن أن يكون يف العرش وذلك ألنه تعاىل قال يف هذه اآلية 

وال شك أن )  ١٧احلاقة ( ِذيَن َيْحِملُونَ الَْعْرَش وقال يف آية أخرى َوَيْحِملُ َعْرَش َرّبَك فَْوقَُهْم َيْوَمِئٍذ ثََمانَِيةٌ  الَّ
حامل العرش يكون حامالً لكل من يف العرش فلو كان إاله العامل يف العرش لكان هؤالء املالئكة حاملني إلاله 

ظني إلاله العامل واحلافظ القادر أوىل باإلالهية واحملمول احملفوظ أوىل بالعبودية فحينئذ العامل فحينئذ يكونون حاف
ينقلب اإلله عبداً والعبد إالهاً وذلك فاسد فدل هذا على أن إاله العرش واألجسام متعال عن العرش 

  واألجسام
  واعلم أنه تعاىل حكى عن محلة العرش وعن احلافني بالعرش ثالثة أشياء

)  ٣٠البقرة ( ع األول قوله ُيَسّبُحونَ بَِحْمِد َرّبهِْم ونظريه قوله حكاية عن املالئكة َوَنْحُن ُنَسّبُح بَِحْمِدَك النو
فالتسبيح عبارة عن )  ٧٥الزمر ( وقوله تعاىل َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ  َحافَّني ِمْن َحْولِ الَْعْرشِ ُيَسّبُحونَ بَِحْمِد َرّبهِْم 

عاىل عما ال ينبغي والتحميد االعتراف بأنه هو املنعم على اإلطالق فالتسبيح إشارة إىل اجلالل تنزيه اهللا ت
 والتحميد إشارة إىل اإلكرام فقوله ُيَسّبُحونَ بَِحْمِد َربّهِْم قريب من قوله َتَباَرَك اْسُم َرّبَك ِذى الَْجلَالِ َواإلكَْرامِ

  ) ٧٨الرمحن ( 
عن هؤالء املالئكة هو قوله تعاىل َوُيْؤِمُنونَ بِِه فإن قيل فأي فائدة يف قوله َوُيْؤِمُنونَ بِِه النوع الثاين مما حكى اهللا 

الكشاف ( فإن االشتغال بالتسبيح والتحميد ال ميكن إال وقد سبق اإلميان باهللا قلنا الفائدة فيه ما ذكره صاحب 
 تعاىل لو كان حاضراً بالعرش لكان محلة العرش وقد أحسن فيه جداً فقال إن املقصود منه التنبه على أن اهللا) 

واحلافون حول العرش يشاهدونه ويعاينونه وملا كان إمياهنم بوجود اهللا موجباً للمدح والثناء ألن اإلقرار بوجود 
شيء حاضر مشاهد معاين ال يوجب املدح والثناء أال ترى أن اإلقرار بوجود الشمس وكوهنا مضيئة ال يوجب 

ناء فلما ذكر اهللا تعاىل إمياهنم باهللا على سبيل الثناء واملدح والتعظيم علم أهنم آمنوا به بدليل أهنم ما املدح والث
فلو مل حيصل يف كتابه إال هذه النكتة لكفاه فخراً ) الكشاف ( شاهدوه حاضراً جالساً هناك ورحم اهللا صاحب 

  وشرفاً
ه تعاىل َوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ اعلم أنه ثبت أن كمال النوع الثالث مما حكى اهللا عن هؤالء املالئكة قول

السعادة مربوط بأمرين التعظيم ألمر اهللا والشفقة عللى خلق اهللا وجيب أن يكون التعظيم ألمر اهللا مقدماً على 
  ظيم ألمر اهللا وقولهالشفقة على خلق اهللا فقوله ُيَسّبُحونَ بَِحْمِد َرّبهِْم َوُيْؤِمُنونَ بِِه مشعر بالتع

  َوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ مشعر بالشفقة على خلق اهللا
  مث يف اآلية مسائل

املسألة األوىل احتج كثري من العلماء هبذه اآلية يف إثبات أن امللك أفضل من البشر قالوا ألن هذه اآلية تدل 
قديس اشتغلوا باالستغفار لغريهم وهم املؤمنون وهذا يدل على أن املالئكة ملا فرغوا من ذكر اهللا بالثناء والت

على أهنم مستغنون على االستغفار ألنفسهم إذ لو كانوا حمتاجني إليه لقدموا االستغفار ألنفسهم على االستغفار 
) صلى اهللا عليه وسلم ( وأيضاً قال تعاىل حملمد ) ابدأ بنفسك ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( لغريهم بدليل قوله 

فأمر حممداً أن يذكر أوالً )  ١٩حممد ( فَاْعلَْم أَنَُّه الَ إله إِالَئ اللَُّه َواْسَتْغِفْر ِلذَنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت 



االستغفار لنفسه مث بعده يذكر االستغفار لغريه وحكى عن نوح عليه السالم أنه قال رَّّب اغِْفْر ِلى َوِلواِلَدى َّ 
ِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت َوِلَم وهذا يدل على أن كل من كان حمتاجاً إىل )  ٢٨نوح ( ن َدَخلَ َبْيِتىَ  ُمْؤِمناً َو

االستغفار فإنه يقدم االستغفار لنفسه على االستغفار لغريه فاملالئكة لو كانوا حمتاجني إىل االستغفاار لكان 
ستغفار لغريهم وملا مل يذكر اهللا تعاىل عنهم استغفارهم ألنفسهم علمنا اشتغاهلم ألنفسهم مقدماً على اشتغاهلم باال

أن ذلك إمنا كان ألهنم ما كانوا حمتاجني إىل االستغفار وأما األنبياء عليهم السالم فقد كانوا حمتاجني إىل استغفار 
هر أن امللك أفضل من البشر واهللا بدليلل قوله تعاىل حملمد عليه السالم َواْسَتْغِفْر ِلذَنبَِك وإذا ثبت هذا فقد ظ

  أعلم
املسألة الثانية احتج الكعيب هبذه اآلية على أن تأثري الشفاعة يف حصول زيادة الثواب للمؤمنني ال يف إسقاط 

اغِْفْر ِللَِّذيَن َتاُبواْ َواتََّبُعواْ َسبِيلََك قال وليس املراد  فاغفر العقاب عن املذنبني قال وذلك ألن املالئكة قالوا فَ
للذين تابوا من الكفر سواء كان مصراً عللى الفسق أو مل يكن كذلك ألن من هذا حاله ال يوصف بكونه متبعاً 

سبيل ربه وال يطلق ذلك فيه وأيضاً إن املالئكة يقولون َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتى َوَعْدتَُّهْم وهذا ال يليق 
ى أن اهللا تعاىل وعدهم اجلنة وإمنا جيوزون ذلك فثبت أن شفاعة املالئكة ال بالفاسقني ألن خصومنا ال يقطعون عل

يتناول إال أهل الطاعة فوجب أن تكون شفاعة األنبياء كذلك ضرورة أنه ال قائل بالفرق واجلواب أن نقول 
بيان داللة  هذه اآلية تدل على حصول الشفاعة من املالئكة املذنبني فنبني هذا مث جنيب عما ذكره الكعيب أما

هذه اآلية على ما قلناه فمن وجوه األول قوله َوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ واالستغفار طلب املغفرة واملغفرة ال 
تذكر إال يف إسقاط العقاب أما طلب النفع الزائد فإنه ال يسمى استغفاراً الثاين قوله تعاىل َوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن 

هذا يدل على أهنم يستغفرون لكل أهل اإلميان فإذا دلنا على أن صاحب الكبرية مؤمن وجب دخوله ءاَمُنواْ و
اغِْفْر ِللَِّذيَن َتاُبواْ طلب املغفرة للذين تابوا وال جيوز أن يكون املراد إسقاط  حتت هذه الشفاعة الثالث قوله تعاىل فَ

طلبه بالدعاء قبيحاً عقوبة الكبرية بعد التوبة ألن ذلك واجب على اهللا عند  اخلصم وما كان فعله واجباً كان 
وال جيوز أيضاً أن يكون املراد إسقاط عقوبة الصغائر ألن ذلك أيضاً واجب فال حيسن طلبه بالدعاء وال جيوز أن 

ِذيَن يكون املراد طلب زيادة منفعة على الثواب ألن ذلك ال يسمى مغفرة فثبت أنه ال ميكن محمل قوله فَاغِْفْر ِللَّ
َتاُبواْ إال على إسقاط عقاب الكبرية قبل التوبة وإذا ثبت هذا يف حق املالئكة فكذلك يف حق األنبياء النعقاد 

  اإلمجاع على أنه ال فرق أما الذي يتمسك به الكعيب وهو أهنم طلبوا املغفرة للذين تابوا فنقول جيب أن

اإلميان وقوله إن التائب عن الكفر املصر على الفسق ال يكون املراد منه الذين تابوا عن الكفر واتبعوا سبيل 
يسمى تائباً وال متبعاً سبيل اهللا قلنا ال نسلم قوله بل يقال إنه تائب عن الكفر وتابع سبيل اهللا يف الدين 

والشريعة وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تائب أال ترى أنه يكفي يف صدق وصفه بكونه ضارباً وضاحكاً 
ر الضرب والضحك عنه واحدة وال يتوقف ذلك على صدور كل أنواع الضرب والضحك عنه فكذا صدو
  ههنا

املسألة الثالثة قال أهل التحقيق إن هذه الشفاعة الصادرة عن املالئكة يف حق البشر جتري جمرى اعتذار عن ذلة 
فلما )  ٣٠البقرة ( ُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء سبقت وذلك ألهنم قالوا يف أول ختلليق البشر أََتْجَعلُ ِفيَها َمن ُيفِْس

َجحِيمِ سبق منهم هذا الكالم تداركوا يف آخر األمر بأن قالوا فَاغِْفْر ِللَِّذيَن َتاُبواْ َواتََّبُعواْ َسبِيلََك َوِقهِْم َعذَاَب الْ



  عليهوهذا كالتنبيه على أن من آذى غريه فاألوىل أن جيرب ذلك اإليذاء بإيصال نفع 
واعلم أنه تعاىل ملا حكى عن املالئكة أهنم يستغفرون للذين تابوا بّين كيفية ذلك االستغفار فحكى عنهم أهنم 

  قالوا َربََّنا َوِسْعَت كُلَّ َشىْ ء رَّْحَمةً  َوِعلْماً وفيه مسائل
ة عند الدعاء قالوا َربََّنا بدليل املسألة األوىل أن الدعاء يف أكثر األمور مذكور بلفط َربََّنا ويدل عليه أن املالئك

وقال نوح عليه السالم َرّب إِّنى أَُعوذُ بَِك )  ٢٣األعراف ( هذه اآلية وقال آدم عليه السالم َربََّنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا 
وقال أيضاً )  ٥نوح ( َوَنَهاراً وقال أيضاً َرّب إِّنى َدَعْوُت قَْوِمى لَْيالً )  ٤٧هود ( أَنْ أَْسأَلََك َما لَْيَس ِلى بِِه ِعلٌْم 

البقرة ( وقال عن إبراهيم عليه السالم َرّب أَرِنِى كَْيَف ُتْحىِ  الَْمْوَتى )  ٢٨نوح ( رَّّب اغِْفْر ِلى َوِلواِلَدى َّ 
نَِني َيْوَم َيقُوُم الِْحَساُب )  ٢٦٠ وقال َربََّنا َواْجَعلَْنا )  ٤١إبراهيم ( وقال َربََّنا اغِْفْر ِلى َوِلَواِلَدى َّ َوِللُْمْؤِم

( وقال عن يوسف َرّب قَْد اَتْيَتنِى ِمَن الُْملِْك )  ١٢٨البقرة ( ُمْسِلَمْينِ لََك َوِمن ذُّريَِّتَنا أُمَّةً  مُّْسِلَمةً  لََّك 
لوكز وقال يف قصة ا)  ١٤٣األعراف ( وقال عن موسى عليه السالم َرّب أَرِنِى أَنظُْر إِلَْيَك )  ١٠١يوسف 

َو الَْغفُوُر الرَِّحيُم قَالَ َرّب بَِما أَْنَعْمَت َعلَى  َّ فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً َرّب إِّنى ظَلَْمُت َنفِْسى فَاغِْفْر ِلى فََغفََر لَُه إِنَُّه ُه
َر َربَُّه َوَخرَّ َراِكعاً َوأََناَب)  ١٧ ١٦القصص ( لّلُْمْجرِِمَني  وعن )  ٢٤ص (  وحكى تعاىل عن داود فَاْسَتْغفَ

ْر ِلى َوَهْب ِلى ُملْكاً  وعن )  ٣مرمي ( وعن ذكريا أنه َناَدى َربَُّه نَِداء َخِفّياً )  ٣٥ص ( سليمان أنه قال َرّب اغِْف
صلى اهللا عليه ( وعن حممد )  ١١٤املائدة ( عيسى عليه السالم أنه قال َربََّنا أَنزِلْ َعلَْيَنا َماِئَدةً  ّمَن السََّماء 

وحكى عن املؤمنون )  ٩٧املؤمنون ( أن اهللا تعاىل قال له َوقُلْ رَّّب أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشَّياِطنيِ ) م وسل
وأعادوا هذه اللفظة مخس مرات وحكى أيضاً عنهم )  ١٩١آل عمران ( أهنم قالوا َربََّنا َما َخلَقَْت َهذا َباِطالً 

  إىل آخر السورة)  ٢٨٥البقرة ( لَْيَك الَْمِصُري أهنم قالوا غُفَْراَنَك َربََّنا َوإِ
فثبت مبا ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادي العبد ربه بقوله يا رب ومتام اإلشكال فيه أن يقال لفظ اهللا أعظم 
من لفظ الرب فلم صار لفظ الرب خمتصاً بوقت الدعاء واجلواب كأن العبد يقول كنت يف كتم العدم واحملض 

صرف فأخرجتين إىل الوجود وربيتين فاجعل تربيتك يل شفيعاً إليك يف أن ال ختليين طرفة عني عن والنفي ال
  تربيتك وإحسانك وفضلك

املسألة الثانية السنة يف الدعاء يبدأ يف بالثناء على اهللا تعاىل مث يذكر الدعاء عقيبه والدليل عليه هذه اآلية فإن 
غفار للمؤمنني بدأوا بالثناء فقالوا َربََّنا َوِسْعَت كُلَّ َشىْ ء رَّْحَمةً  َوِعلْماً املالئكة ملا عزموا على الدعاء واالست

وأيضاً أن اخلليل عليه السالم ملا أراد أن يذكر الدعاء ذكر الثناء أوالً فقال الَِّذى َخلَقَنِى فَُهَو َيْهِدينِ َوالَِّذى ُهَو 
َو َيْشِفنيِ َوالَِّذى ُيِميُتنِى ثُمَّ ُيْحيِنيِ َوالَِّذى أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلى َخِطيئَِتى َيْوَم الِدينِ ُيطِْعُمنِى َوَيْسِقنيِ َوإِذَا َمرِْضُت فَُه

فكل هذا ثناء على اهللا تعاىل مث بعده ذكر الدعاء فقال َرّب َهْب ِلى ُحكْماً َوأَلِْحقْنِى )  ٨٢ ٧٨الشعراء ( 
  ) ٨٣الشعراء ( بِالصَّاِلِحَني 

أن العقل يدل أيضاً على رعاية هذا الترتيب وذلك ذكر اهللا بالثناء والتعظيم بالنسبة إىل جوهر الروح واعلم 
كاإلكسري األعظم بالنسبة إىل النحاس فكما أن ذرة من اإلكسري إذا وقعت على عامل من النحاس انقلب الكل 

على جوهر الروح النطقية انقلب من ذهباً إبريزاً فكذلك إذا وقعت ذرة من إكسري معرفة جالل اهللا تعاىل 
ننحوسة النحاسة إىل صفاء القدس وبقاء عامل الطهارة فثبت أن عند إشراق نور معرفة اهللا تعاىل يف جواهر 



الروح يصري الروح أقوى صفاء وأكمل إشراقاً ومىت صار كذلك كانت قوته أقوى وتأثريه أكمل فكان حصول 
  لسبب يف تقدمي الثناء على اهللا على الدعاءالشيء املطلوب أقرب وأكمل وهذا هو ا

املسألة الثالثة اعلم أن املالئكة وصفوا اهللا تعاىل بثالثة أنواع من الصفات الربوبية والرمحة والعلم أما الربوبية 
إبقاء فهي إشارة إىل اإلجياد واإلبداع وفيه لطيفة أخرى وهي أن قوهلم َربََّنا إشارة إىل التربية والتربية عبارة عن 

الشيء على أكل أحواله وأحسن صفاته وهذا يدل على أن هذه املمكنات كما أهنا حمتاجة حال حدوثها إىل 
إحداث احلق سبحانه وتعاىل وإجياده فكذلك إهنا حمتاجة حال بقائها إىل إبقاء اهللا وأما الرمحة فهي إشارة إىل أن 

تعاىل إمنا خلق اخللق للرمحة واخلري ال لالضرار  جانب اخلري والرمحة واإلحسان راجح على جانب الضر وأنه
والشر فإن قيل قوله َربََّنا َوِسْعَت كُلَّ َشىْ ء رَّْحَمةً  َوِعلْماً فيه سؤال ألن العلم وسع كل شيء أما الرمحة فما 

وصلت إىل كل شيء ألن املضرور حال وقوعه يف الضر ال يكون ذلك الضرر رمحة وهذا السؤال أيضاً مذكور 
ء  ا كل وجود فقد ننال من رمحة اهللا تعاىل نصيباً )  ١٥٦األعراف ( يف قوله َوَرْحَمِتى َوِسَعْت كُلَّ َشىْ  قلن

وذلك ألن املوجود إما واجب وإما ممكن أما الواجب فليس إال اهللا سبحانه وتعاىل وأما املمكن فوجوده من اهللا 
هللا إال وقد وصل إليه نصيب ونصاب من رمحة اهللا فلهذا تعاىل وبإجياده وذلك رمحة فثبت أنه ال موجود غري ا

قال َربََّنا َوِسْعَت كُلَّ َشىْ ء رَّْحَمةً  َوِعلْماً ويف اآلية دقيقة أخرى وهي أن املالئكة قدموا ذكر الرمحة على ذكر 
الرمحة وأن يتجاوز عما عليه منهم  العلم فقالوا َربََّنا َوِسْعَت كُلَّ َشىْ ء رَّْحَمةً  َوِعلْماً وذلك ألن مطلوهبم إيصال

من أنواع الذنوب فاملطلوب بالذات هو الرمحة واملطلوب بالعرض أن يتجاوز عما علمه منهم واملطلوب بالذات 
  مقدم على

املطلوب بالعرض أال ترى أنه ملا كان إبقاء الصحة مطلوباً بالذات وإزالة املرض مطلوباً بالعرض ال جرم ملا 
دموا فيه حفظ الصحة على إزالة املرض فقالوا الطب علم يتعرف منه أحوال بدن اإلنسان ذكروا حد الطب ق

ا يصلح ويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة فكذا ههنا املطلوب بالذات هو  من جهة م
لى الرمحة وأما التجاوز عما علمه منهم من أنواع الذنوب فهو مطلوب بالعرض ألجل أن حصول الرمحة ع
ذكر العلم   سبيل الكمال ال حيصل إال بالتجاوز عن الذنوب فلهذا السبب وقع ذكر الرمحة سابقاً على 

املسألة الرابعة دلت هذه اآلية على أن املقصود بالقصة األوىل يف اخللق والتكوين إمنا هو الرمحة والفضل واجلود 
ا دخل يف الوجود  من أنواع اخلري والشر والسعادة والشقاوة والكرم ودلت الدالئل اليقينية على أن كل م

فبقضاء اهللا وقدره واجلمع بني هذين األصلني يف غاية اللصعوبة فعند هذا قالت احلكماء اخلري مراد مرضي 
م   والشر مراد مكروه واخلري مقضي به بالذات والشر مقضي به باللعرض وفيه غور عظي

ْحَمةً  َوِعلْماً يدل على كونه سبحانه عاملاً جبميع املعلومات اليت ال هناية املسألة اخلامسة قوله َوِسْعَت كُلَّ َشىْ ء رَّ
هلا من الكليات واجلزئيات وأيضاً فلوال ذلك مل يكن يف الدعاء والتضرع فائدة ألنه إذا جاز أن خيرج عن علمه 

دعا ءه وعلى هذا التقدير ال بعض األشياء فعلى هذا التقدير ال يعرف هذا الداعي أن اهللا سبحانه يعلمه ويعلم 
  يبقى يف الدعاء فائدة ألبتة

دعائهم وهو أهنم قالوا فَاغِْفْر  واعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم كيفية ثنائهم على اهللا تعاىل حكى عنهم كيفية 
ء من اهللا تعاىل أشياء كثرية ِللَِّذيَن َتاُبواْ َواتََّبُعواْ سَبِيلََك َوِقهِْم َعذَاَب الَْجحِيمِ واعلم أن املالئكة طلبوا بالدعا



اغِْفْر ِللَِّذيَن َتاُبواْ َواتََّبُعواْ َسبِيلََك فإن قيل ال معىن  للمؤمنني فاملطلوب األول الغفران وقد سبق تفسريه يف قوله فَ
يمِ قلنا للغفران إال إسقاط العذاب وعلى هذا التقدير فال فرق بني قوله فاغفر هلم وبني قوله َوِقهِْم َعذَاَب الَْجِح

داللة لفظ املغفرة على إسقاط عذاب اجلحيم داللة حاصلة على الرمز واإلشارة فلما ذكروا هذا الدعاء على 
سبيل الرمز واإلشارة أردفوه بذكره على سبيل التصريح ألجل التأكيد واملبالغة واعلم أهنم ملا طلبوا من اهللا 

الثواب إليهم فقالوا َربََّنا َوأَْدِخلُْهْم جَنَّاِت َعْدٍن الَِّتى  إزالة العذاب عنهم أردفوه بأن طلبوا من اهللا إيصال
َوَعْدتَُّهْم فإن قيلل أنتم زعمتم أن هذه الشفاعة إمنا حصلت للمذنبني وهذه اآلية تبطل ذلك ألنه تعاىل ما وعد 

ئل الكثرية يف القرآن املذنبني بأن يدخلهم يف جّنات عدن قلنا ال نسلم أنه ما وعدهم بذلك ألنا بينا أن الدال
دلّت على أنه تعاىل ال خيلد أهل ال إاله إال اهللا حممد رسول اهللا يف النار وإذا أخرجهم من النار وجب أن 

يدخلهم اجلنة فكان هذا وعداً من اهللا تعاىل هلم بأن يدخلهم يف جّنات عدن إما من غري دخول النار وإما بعد أن 
َصلََح ِمْن ءاَباِئهِْم َوأَْزواجِهِْم َوذُّريَّاِتهِْم يعين وأدخل معهم يف اجلنة هؤالء الطوائف يدخلهم النار قال تعاىل َوَمْن 

الثالث وهم الصاحلون من اآلباء واألزواج والذريا وذلك ألن الرجل إذا حضر معه يف وضع عيشه وسروره 
ن مكانني فإن شئت رددته على أهله وعشريته كان ابتهاجه أكمل قال الفّراء والزجاج ِمْن َصاِلٌح نصب م

الضمري يف قوله َوأَْدِخلُْهْم وإن شئت يف َوَعْدتَُّهْم واملراد من قوله َوَمْن َصلََح أهل اإلميان مث قالوا إِنََّك أَنَت 
ا   الَعزِيُز احلَكِيُم وإمنا ذكروا يف دعائهم هذين الوصفني ألنه للو مل يكن عزيزاً بل كان حبيث يغلب ومينع مل

ا حصل هذا املطلوب على وفق احلكمة واملصلحة مث قالوا بعد صح و قوع املطلوب منه ولو مل يكن حكيماً مل
ذلك َوِقهُِم السَّّيئَاِت قال بعضهم املراد وقهم عذاب السيئات فإن قيل فعللى هذا التقدير ال فرق بني قوله َوِقهُِم 

َجِحيمِ وحينئذ يلزم التكرار اخلايل عن الفائدة وإنه ال جيوز قلنا السَّّيئَاِت وبني ما تقدم من قوله َوِقهِْم َعذَاَب الْ
بل التفاوت حاصل من وجهني األول أن يكون قوله َوِقهِْم َعذَاَب الَْجِحيمِ دعاء مذكور لألصول وقوله َوِقهُِم 

راً على إزالة اجلحيم وقوله السَّّيئَاِت دعاًء مذكوراً للفروع الثاين أن يكون قوله َوِقهِْم َعذَاَب الَْجِحيمِ مقصو
  َوِقهُِم السَّّيئَاِت يتناول عذاب اجلحيم وعذاب موقف القيامة وعذاب احلساب والسؤال

والقول الثاين يف تفسري َوِقهُِم السَّّيئَاِت هو أن املالئكة طلبوا إزالة عذاب النار بقوهلم َوِقهِْم َعذَاَب الَْجِحيمِ 
بقوهلم َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن مث طلبوا بعد ذلك أن يصوهنم اهللا تعاىل يف الدنيا وطلبوا إيصال ثواب اجلنة إليهم 

 عن العقائد الفاسدة واألعمال الفاسدة وهو املراد بقوهلم َوِقهُِم السَّّيئَاِت مث قالوا َوَمن َتقِ السَّّيئَاِت َيْوَمِئٍذ فَقَْد
د رمحته يف يوم القيامة مث قالوا َوذاِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم حيث وجدوا َرِحْمَتُه يعين ومن تق السيئات يف الدنيا فق

  بأعمال منقطعة نعيماً وبأعمال حقرية ملكاً ال تصل العقول إىل كنه جاللته
لَى اِإلَمياِن فََتكْفُُرونَ قَالُواْ َربََّنآ أََمتََّنا إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ ُيَناَدْونَ لََمقُْت اللَِّه أَكَْبُر ِمن مَّقِْتكُْم أَنفَُسكُْم إِذْ ُتْدَعْونَ إِ

ُدِعىَ  اللَُّه َوْحَدُه كَفَْرُتْم َوإِن  اثَْنَتْينِ َوأَْحَيْيَتَنا اثَْنَتْينِ فَاْعَتَرفَْنا بِذُُنوبَِنا فََهلْ إِلَى ُخُروجٍ مِّن َسبِيلٍ ذَِلكُم بِأَنَُّه إِذَا
  لُْحكُْم للَِّه الَْعِلى ِّ الْكَبِريُِيْشَرْك بِِه ُتْؤِمُنواْ فَا

اعلم أنه تعاىل ملا عاد إىل شرح أحوال الكافرين اجملادلني يف آيات اهللا وهم الذين ذكرهم اهللا يف قوله َما ُيَجاِدلُ 
العذاب الذي ينزل بني أهنم يف القيامة يتعرفون بذنوهبم واستحقاقهم )  ٤غافر ( ِفى ءاَياِت اللَِّه إِالَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ 

قِْتكُْم هبم ويسألون الرجوع إىل الدنيا ليتالفوا ما فرط منهم فقال إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ ُيَناَدْونَ لََمقُْت اللَِّه أَكَْبُر ِمن مَّ



  ويف اآلية مسائل
وما التقدمي والتأخري املسألة األوىل يف اآلية حذف وفيها أيضاً تقدمي وتأخري أما احلذف فتقديره ملقت اهللا إياكم 

فهو أن التقدير أن يقال ملقت اهللا لكم حال ما تدعون إىل اإلميان فتكفرون أكرب من مقتكم أنفسكم ويف تفسري 
مقتهم أنفسهم وجوه األول أهنم إذا شاهدوا القيامة واجلنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارهم على التكذيب 

  تباع يشتد مقتهم للرؤساء الذين دعوهم إىلهبذه األشياء يف الدنيا الثاين أن اال

الكفر يف الدنيا والرؤساء أيضاً يشتد مقتهم لألتباع فعرب عن مقت بعضهم بعضاً بأهنم مقتوا أنفسهم كما أنه 
ُتلُواْ أَنفَُسكُْم  واملراد قتل بعضهم بعضاً الثالث قال حممد بن كعب إذا خطبهم إبليس )  ٥٤البقرة ( تعاىل قال فَاقْ

ُه َولُوُمواْ أَنفَُسكُْم وه ففي هذه احلالة )  ٢٢إبراهيم ( م يف النار بقوله َوَما كَانَ ِلىَ  َعلَْيكُْم ّمن ُسلْطَاٍن إِلَى قَْولُ
مقتوا أنفسهم واعلم أنه ال نزاع أن مقتهم أنفسهم إمنا حيصل يف يوم القيامة أما مقت اهللا هلم ففيه وجهان األول 

عىن ملقت اهللا لكم يف هذا الوقت أشد من مقتكم أنفسكم يف هذا الوقت والثاين وعليه أنه حاصل يف اآلخرة وامل
األكثرون أن التقدير ملقت اهللا لكم يف الدنيا إذ تدعون إىل اإلميان فتكفرون أكرب من مقتكم أنفسكم اآلن ففي 

ذا الكالم هم خزنة جهنم الثاين تفسري األلفاظ املذكورة يف اآلية أوجه األول أن الذين ينادوهنم ويذكرون هلم ه
املقت أشد البغض وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال فاملراد منه أبلغ اإلنكار والزجر الثالث قال الفراء ُيَناَدْونَ لََمقُْت 

  اللَِّه معناه إهنم ينادون إن مقت اهللا لكم إذ تدعون إىل اإلميان فتأتون بالكفر أكرب من مقتكم اآلن أنفسكم
اىل بّين أن الكفار إذا خاطبوا هبذا اخلطاب قَالُواْ َربََّنا أََمتََّنا اثَْنَتْينِ إىل آخر اآلية واملعىن أهنم ملا عرفوا أن مث إنه تع

الذي كانوا عليه يف الدنيا كان فاسداً باطالً متنوا الرجوع إىل الدنيا لكي يشتغلوا عند الرجوع إليها باألعمال 
  الصاحلة ويف اآلية مسائل

سألة األوىل احتج أكثر العلماء هبذه اآلية يف إثبات عذاب القرب وتقرير الدليل أهنم أثبتوا ألنفسهم موتتني امل
حيث قالوا َربََّنا أََمتََّنا اثَْنَتْينِ فأحد املوتتني مشاهد يف الدنيا فال بد من إثبات حياة أخرى يف القرب حىت يصري 

لك يدل على حصول حياة يف القرب فإن قيل قال كثري من املفسرين املوتة املوت الذي حيصل عقيبها موتاً ثانياً وذ
األوىل إشارة إىل احلالة احلاصلة عند كون اإلنسان نطفة وعلقة واملوتة الثانية إشارة إىل ما حصل يف الدنيا فلم ال 

ُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتْم أَْمواًتا جيوز أن يكون األمر كذلك والذي يدل على أن األمر ما ذكرناه قوله تعاىل كَْيَف َتكْفُ
واملراد من قوله َوكُنُتْم أَْمواًتا احلالة احلاصلة عند كونه نطفة وعلقة وحتقيق )  ٢٨البقرة ( فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم 

ياً كقولك الكالم أن اإلماتة تستعمل مبعنيني أحدمها إجياد الشيء ميتاً والثاين تصيري الشيء ميتاً بعد أن كان ح
وسع اخلياط ثويب حيتمل أنه خاطه واسعاً وحيتمل أنه صريه واسعاً بعد أن كان ضيقاً فلم ال جيوز يف هذه اآلية أن 

  يكون املراد باإلماتة خلقها مية وال يكون املراد تصيريها ميتة بعد أن كانت حية
  السؤال الثاين أن هذا كالم الكفار فال يكون حجة

ذه اآلية تدل على املنع من حصول احلياة يف القرب وبيانه أنه لو كان األمر كذلك لكان قد السؤال الثالث أن ه
حصلت احلياة ثالث مرات أوهلا يف الدنيا وثانيها يف القرب وثالثها يف القيامة واملذكور يف اآلية ليس إال حياتني 

  وت احلاصل بينهما هو املوت املشاهد يف الدنيافقط فتكون إحدامها احلياة يف الدنيا واحلياة الثانية يف القيامة وامل



السؤال الرابع أنه إن دلت هذه اآلية على حصول احلياة يف القرب فههنا ما يدل على عدمه وذلك باملنقول 
ِخَرةَ  َوَيْرُجواْ واملعقول أما املنقول فمن وجوه األول قوله تعاىل أَمَّْن ُهَو قَانٌِت ءاَناء الَّْيلِ َساجِداً َوقَاِئماً َيْحذَُر االْ

فلم يذكر يف هذه اآلية إال احلذر عن اآلخرة ولو حصلت احلياة يف القرب لكان احلذر )  ٩الزمر ( رَّْحَمةِ  َرّبِه 
عنها حاصالً ولو كان األمر كذلك لذكره وملا مل يذكره علمنا أنه غري حاصل الثاين أنه تعاىل حكى يف سورة 

ا َنْحُن بَِمّيِتَني إِالَّ َمْوَتَتَنا االْولَى  الصافات عن املؤمنني احملقني الصافات ( أهنم يقولون بعد دخوهلم يف اجلنة أَفََم
حق وصدق ولو حصلت هلم حياة يف القرب لكانوا قد ماتوا موتتني )  ٥٩ ٥٨ وال شك أن كالم أهل اجلنة 

ولَى قالوا واالستدالل هبذه اآلية أقوى من االستدالل وذلك على خالف قوله أَفََما َنْحُن بَِمّيِتَني إِالَّ َمْوَتَتَنا االْ
باآلية اليت ذكرمتوها ألنه اآلية اليت متسكنا هبا حكاية قول املؤمنني الذين دخلوا اجلنة واآلية اليت تسمكتم هبا 

  حكاية قول االكافرين الذين دخلوا النار
لته لو أعيد حياً لكان إما أن يعاد حياً مبجموعة وأما املعقول فمن وجوه األول وهو أن الذي افترسه السباع وأك

أو بأحاد أجزائه واألول باطل ألن احلس يدل على أنه مل حيصل له جمموع والثاين باطل ألنه ملا أكلته السباع فلو 
جعلت تلك األجزاء أحياء حلصلت أحياء يف معدة السباع ويف أمعائها وذلك يف غاية االستبعاد الثاين أن الذي 

لو تركناه ظاهراً حبيث يراه كل واحد فإهنم يرونه باقياً على موته فلو جاوزنا مع هذه احلالة أنه يقال إنه مات 
قوله مل ال جيوز أن تكون ) واجلواب ( صار حياً لكان هذا تشكيكاً يف احملسوسات وإنه دخول يف السفسطة 

ا كان نطفة وع لقة فنقول هذا ال جيوز وبيانه أن املذكور يف املوتة األوىل وهي املوتة اليت كانت حاصلة حال م
اآلية أن اهللا أماهتم ولفظ اإلماتة مشروط بسبق حصول احلياة إذ لو كان املوت حاصالً قبل هذه احلالة امتنع 

ن كون هذا إماتة وإال لزم حتصيل احلاصل وهو حمال وهذا خبالف قوله كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتْم أَْمواًتا أل
املذكور يف هذه اآلية أهنم كانوا أمواتاً وليس فيها أن اهللا أماهتم خبالف اآلية اليت حتن يف تفسريها ألهنت تدل 

  على أن اهللا تعاىل أماهتم مرتني وقد بينا أن لفظ اإلماتة ال يصدق إال عند سبق احلياة فظهر الفرق
ا ذلك مل يكذهبم اهللا تعاىل إذ لو كانوا كاذبني ألظهر أما قوله ءن هذا كالم الكفار فال يكون حجة قلنا ملا ذكرو

اهللا تكذيبهم أال ترى أهنم ملا كذبوا يف قوهلم َواللَِّه َرّبَنا َما كُنُت ُمْشرِِكَني كذهبم اهللا يف ذلك فقال انظُْر كَْيَف 
و حصلت هذه احلياة لكان وأما قوله ظاهر اآلية مينع من إثبات حياة يف القربة إذ ل)  ٢٤ ٢٣األنعام ( كَذَُبواْ 

عنه من وجوه األول هو أن مقصودهم تعديل أوقات البالء ) اجلواب ( عدد احلياة ثالث مرات ال مرتني فنقول 
واحملنة وهي أربعة املوتة األوىل واحلياة يف القرب واملوتة الثانية واحلياة يف القيامة فهذه األربعة أوقات البالء واحملنة 

دنيا فليست من أقسام أوقات البالء واحملنة فلهذا السبب مل يذكروها الثاين لعلهم ذركوا احلياتني فأما احلياة يف ال
وهي احلياة يف الدنيا واحلياة يف القيامة أما احلياة يف القرب فأمهلوا ذكرها لقلة وجودها وقصر مدهتا الثالث لعلهم 

يف السعادة إما يف الشقاوة واتصل هبا حياة القيامة فكانوا ملا صاروا أحياء يف القبول مل ميوتوا بل بقوا أحياء إما 
ى االْْرضِ إِالَّ َمن َشاء اللَُّه  ى السََّماَواِت َوَمن ِف الزمر ( من مجلة من أرادهم اهللا باالستثناء يف قوله فََصِعَق َمن ِف

ان إثبات املوت مرتني كذباً الرابع لو مل يثبت احلياة يف القرب لزم أن ال حيصل املوت إال مرة واحدة فك)  ٦٨
  وهو على خالف لفظ القرآن أما لو أثبتنا احلياة يف القرب لزمنا إثبات احلياة ثالث مرات واملذكور يف القرآن



مرتني أما املرة الثالثة فليس يف اللفظ ما يدل على ثبوهتا أو عدمها فثبت أن نفي حياة القرب يقتضي ترك ما دل 
ياة القرب فإنه يقتضي إثبات شيء زائد على ما دل عليه اللفظ مع اللفظ ال إشعار فيه اللفظ عليه فأما إثبات ح

ا ذكروه يف املعارضة األوىل فنقول قوله َيْحذَُر االِْخَرةَ   )  ٩الزمر ( بثبوته وال بعدمه فكان هذا أوىل وأما م
الثانية فجواهبا أنا نرجح قولنا  تدخل فيه احلياة اآلخرة سواء كانت يف القرب أو يف القيامة وأما املعارضة

  باألحاديث الصحيحة الواردة يف عذاب القرب
وأما الوجهان العقليان فمدفوعان ألنا إذا قلنا إن اإلنسان ليس عبارة عن هذا اهليكل بل هو عبارة عن جسم 

  لمنوراين سار يف هذا البدن كانت اإلشكاالت اليت ذكرامتوها غري واردة يف هذا الباب واهللا أع
املسألة الثانية اعلم أنا ملا أثبتنا حياة القرب فيكون احلاصل يف حق بعضهم أربعة أنواع من احلياة وثالثة أنواع من 

ْوِت املوت والدليل عليه قوله تعاىل يف سورة البقرة أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجواْ ِمن ِدَيارِِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحذََر الَْم
فهؤالء أربعة مراتب يف احلياة حياتان يف الدنيا وحياة يف القرب )  ٢٤٣البقرة ( ُم اللَُّه ُموُتواْ ثُمَّ أَْحَياُهْم فَقَالَ لَُه

  وحياة رابعة يف القيامة
املسألة الثالثة قوله اثَْنَتْينِ نعت ملصدر حمذوف والتقدير إماتتني اثنتني مث حكى اهللا عنهم أهنم قالوا فَاْعَتَرفَْنا 

َرفَْنا تقتضي أن تكون اإلماتة مرتني واإلحياء مرتني سبباً هلذا االعتراف فبينوا بِذُ ُنوبَِنا فإن قيل الفاء يف قوله فَاْعَت
هذه السببية قلنا ألهنم كانوا منكرين للبعث فلما شاهدوا اإلحياء بعد اإلماتة مرتني مل يبق هلم عذر يف اإلقرار 

ملسبب عن ذلك اإلحياء وتلك اإلماتة مث قال فََهلْ إِلَى ُخُروجٍ ّمن َسبِيلٍ أي بالبعث فال جرم وقع هذا اإلقرار كا
هل إىل نوع من اخلروج سريع أو بطيء من سبيل أم اليأس وقع فال خروج وال سبيل إليه وهذا كالم من غلب 

ك بل ذكر كالماً عليه اليأس والقنوط واعلم أن اجلواب الصريح عنه أن يقال ال أو نعم وهو تعاىل مل يفعل ذل
ُنواْ أي يدل على أنه ال سبيل هلم إىل اخلروج فقال ذَِلكُم بِأَنَُّه إِذَا ُدِعىَ  اللَُّه َوْحَدُه كَفَْرُتْم َوإِن ُيْشَرْك بِِه ُتْؤِم

ذلكم الذي أنتم فيه وهو أن ال سبيل لكم إىل اخلروج قط إمنا وقع بسبب كفركم بتوحيد اهللا تعاىل وإميانكم 
ك به فَالُْحكُْم للَِّه حيث حكم عليكم بالعذاب السرمدي وقوله الَْعِلى ُّ الْكَبُِري داللة على الكربياء والعظمة اإلشرا

وعلى أن عقابه ال يكون إال كذلك واملشبهة استدلوا بقوله تعاىل الَْعِلى ُّ على العلو األعلى يف اجلهة وبقوله 
اطل ألنا دللنا على أن اجلسمية واملكان حماالن يف حق اهللا تعاىل الْكَبُِري على كرب اجلثة والذات وكل ذلك ب

  فوجب أن يكون املراد من الَْعِلى ُّ الْكَبُِري العلو والكربياء حبسب القدرة واإلهلية

َه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن َولَْو ُهَو الَِّذى ُيرِيكُْم َءايَاِتِه َوُيَنزِّلُ لَكُم مَِّن السََّمآِء رِْزقاً َوَما َيَتذَكَُّر إِالَّ َمن ُينِي ُب فَاْدُعواْ اللَّ
  كَرَِه الْكَاِفُرونَ

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر ما يوجب التهديد الشديد يف حق املشركني أردفه بذكر ما يدل على كمال قدرته 
تعاىل يف  وحكمته ليصري ذلك دليالً على أنه جيوز جعل هذه األحجار املنحوتة واخلشب املصورة شركاء هللا

َو الَِّذى ُيرِيكُْم ءاَياِتِه واعلم أن أهم املهمات رعاية مصاحل األديان ومصاحل األبدان فهو سبحانه  املعبودية فقال ُه
وتعاىل راعى مصاحل أديان العباد بإظهار البينات واآليات وراعى مصاحل أبداهنم بإنزال الرزق من السماء فموقع 

زاق من األبدان فاآليات حلياة األديان واألرزاق حلياة األبدان وعند حصوهلما اآليات من األديان كموقع األر
  حيصل اإلنعام على أقوى االعتبارات وأكمل اجلهات



ا َيَتذَكَُّر إِالَّ َمن ُينِيُب واملعىن أن الوقوف على دالئل توحيد اهللا تعاىل كاألمر املركوز يف العقل إال أن  مث قال َوَم
شتغال بعبادة غري اهللا يصري كاملانع من جتلي تلك األنوار فإذا أعرض العبد عنها وأناب إىل القول بالشرك واال

اهللا تعاىل زال الغطاء والوطاء فظهر الفوز التام وملا قرر هذا املعىن صرح باملطلوب وهو اإلعراض عن غري اهللا 
ُه الّديَن من الشرك ومن اإللتفات إىل غري اهللا َولَْو  واإلقبال بالكلية على اهللا تعاىل فقال فَاْدُعواْ اللََّه ُمْخِلِصَني لَ
  كَرَِه الْكَاِفُرونَ قرأ ابن كثري ينزل خفيفة والباقون بالتشديد

م َبارُِزونَ الَ  َيْوَم ُهَرِفيُع الدََّرَجاِت ذُو الَْعْرشِ ُيلِْقى الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه ِلُينِذَر َيْوَم التَّالَقِ
سٍ بَِما كََسَبْت الَ ظُلَْم الَْيْوَم َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمْنُهْم َشىْ ٌء لَِّمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفْ

  إِنَّ اللََّه َسرِيُع الِْحَسابِ
كرامه كونه مظهراً لآليات منزالً لألرزاق ذكر يف هذه اآلية ثالثة اعلم أنه تعاىل ملا ذكر من صفات كربيائه وإ

ُع الدََّرَجاِت ذُو الْعَْرشِ ُيلِْقى الرُّوَح قال صاحب  ) الكشاف ( أخرى من صفات اجلالل والعظمة وهو قوله َرِفي
ذوف وهي خمتلفة تعريفاً أو أخبار مبتدأ حم)  ١٣غافر ( ثالثة أخبار لقوله ُهَو مرتبة على قوله الَِّذى ُيرِيكُُم 

  وتنكرياً قرىء َرِفيُع الدََّرَجاِت بالنصب على املدح وأقول ال بد من تفسري هذه الصفات الثالثة
الصفة األوىل قوله َرِفيُع الدََّرَجاِت واعلم أن الرفيع حيتمل أن يكون املراد منه الرافع وأن يكون املراد منه 

ففيه وجوه الوجه األول أنه تعاىل يرفع درجات األنبياء واألولياء درجة معينة املرتفع أما إذا محلناه على األول 
وعني لكل واحد من العلماء درجة معينة فقال َيْرفَعِ اللَُّه )  ١٦٤الصافات ( كما قال َوَما ِمنَّا إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم 

وعني لكل جسم درجة معينة فجعل بعضها )  ١١اجملادلة ( َدَرجَاٍت  الَِّذيَن ءاَمُنواْ ِمنكُْم َوالَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم
سفلية عنصرية وبعضها فلكية كوكبية وبعضها من جواهر العرش والكرسي فجعل لبعضها درجة أعلى من 

َف درجة الثاين وأيضاً جعل لكل واحد مرتبة معينة يف اخللق والرزق واألجل فقال َوُهَو الَِّذى َجَعلَكُْم َخلَاِئ
وجعل لكل أحد من السعداء واألشقياء يف الدنيا )  ١٦٥األنعام ( االْْرضِ َوَرفََع َبْعَضكُْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرَجاٍت 

درجة معينة من موجبات السعادة وموجبات الشقاوة ويف اآلخرة آثار لظهور تلك السعادة والشقاء فإذا محلنا 
ه على املرتفع فهو سبحانه أرفع املوجودات يف مجيع صفات الرفيع على الرفع كان معناه ما ذكرناه وأما  إذا محلنا

  الكمال واجلالل أما يف األصل الوجود فهو أرفع املوجودات

ألنه واجب الوجود لذاته وما سواه ممكن وحمتاج إليه وأما يف دوام الوجود فهو أرفع املوجودات ألنه واجب 
لذي هو أول لكل ما سواه وليس له أول وآخر لكل ما سواه الوجود لذاته وهو األزيل واألبدي والسرمدي ا

وليس له آخر أما يف العلم فألنه هو العامل جبميع الذوات والصفات والكليات واجلزئيات كما قال َوِعنَدُه َمفَاِتُح 
نه يف وجوده ومجيع وأما يف القدرة فهو أعلى القادرين وأرفعهم أل)  ٥٩األنعام ( الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو 

ا سواه فإنه حمتاج يف وجوده ويف مجيع كماالت وجوده إليه وأما  كماالت وجوده غين عن كل ما سواه وكل م
يف الوحدانية فهو الواحد الذي ميتنع أن حيصل له ضد وند وشريك ونظري وأقول احلق سبحانه له صفتان 

ا سواه إليه يف وجوده  أحدمها استغناؤه يف وجوده ويف مجيع صفات وجوده عن كل ما سواه الثاين افتقار كل م
ويف صفات وجوده فالرفيع إن فسرناه باملرتفع كان معناه أنه أرفع املوجودات وأعالها يف مجيع صفات اجلالل 

واإلكرام وإن فسرناه بالرافع كان معناه أن كل درجة وفضيلة ورمحة ومنقبة حصلت لشيء سواه فإمنا حصلت 



  ه وفضله ورمحتهبإجياده وتكوين
الصفة الثانية قوله ذُو الَْعْرشِ ومعناه أنه مالك العرش ومدبره وخالقه واحتج بعض األغمار من املشاهبة بقوله 

َرِفيُع الدََّرَجاِت ذُو الَْعْرشِ ومحلوه على أن املراد بالدرجات السموات وبقوله ذُو الَْعْرشِ أنه موجود يف العرش 
وا الفرية على اهللا تعاىل فأنا بينا بالدالئل القاهرة العقلية أن كونه تعاىل جسماً ويف فوق سبع مسوات وقد ى عظم

ا قالوه ألن قوله ذُو الَْعْرشِ ال يفيد إال إضافته إىل العرش ويكفي  جهة حمال وأيضاً فظاهر اللفظ ال يدل على م
ضرورة تدعونا إىل الذهاب إىل القول يف إضافته إليه بكونه مالكاً له وخمرجاً له من العدم إىل الوجود فأي 

الباطل واملذهب الفاسد والفائدة يف ختصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم األجسام واملقصود بيان كمال إهليته 
  ونفاذ قدرته فكل ما كان حمل التصرف والتدبري أعظم كانت داللته على كمال القدرة أقوى

  ْمرِِه َعلَى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه وفيه مباحثالصفة الثانية قوله ُيلِْقى الرُّوَح ِمْن أَ
البحث األول اختلفوا يف املراد هبذا الروح والصحيح أن املراد هو الوحي وقد أطنبنا يف بيان أنه مل مسي الوحي 

وقال أيضاً أََو َمن  ) ٢النحل ( بالروح يف أول سورة النحل يف تفسري قوله ُيَنّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه 
وحاصل الكالم فيه أن حياة األرواح باملعارف اإلهلية واجلاليا القدسية فإذا )  ١٢٢االنعام ( كَانَ َمْيًتا فَأَْحَيْيَناُه 

كان الوحي سبباً حلصول هذه األرواح مسي بالروح فإن الروح سبب حلصول احلياة والوحي سبب حلصول 
  هذه احلياة الروحانية

ن هذه اآلية مشتملة على أسرار عجيبة من علوم املكاشفات وذلك ألن كمال كربياء اهللا تعاىل ال تصل واعلم أ
إليه العقول واألفهام فالطريق الكامل يف تعريفه بقدر الطاقة البشرية أن يذكر ذلك الكالم على الوجه الكلي 

ي ليصري احلصر هبذا الطريق معاضداً العقلي مث يذكر عقيبه شيء من احملسوسات املؤكدة لذلك املعىن العقل
للعقل فههنا أيضاً كذلك فقوله َرِفيُع الدََّرَجاِت إما أن يكون مبعىن كونه رافعاً للدرجات وهو إشارة إىل تأثري 

اً يف  قدرة اهللا تعاىل يف إجياد املمكنات على احتالف درجاهتا وتباين منازهلا وصفاهتا أو إىل كونه تعاىل مرتفع
ل ونعوت العزة عن كل املوجودات فهذا الكالم عقلي برهاين مث إنه سبحانه بني هذا الكالم الكلي صفات اجلال

  مبزيد تقرير وذلك ألن ما سوى اهللا تعاىل إما جسمانيات وءما

روحانيات فبني يف هذه اآلية أن كال القسمني مسخر حتت تسخري احلق سبحانه وتعاىل أما اجلسمانيات فأعظمها 
ه ذُو يدل على استيالئه على كلية عامل األجسام وملا كان العرش من جنس احملسوسات كان هذا العرش فقول

احملسوس مؤكداً لذلك العقول أعين قوله الْكَاِفُرونَ َرِفيُع الدََّرَجاِت وأما الروحانيات فكلها مسخرة للحق 
  سبحانه وإليه اإلشارة بقوله ُيلِْقى الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه

أشرف األحوال الظاهرة يف روحانيات هذا العامل ظهور آثار الوحي والوحي إمنا يتم بأركان أربعة  واعلم أن
فأوهلا املرسل وهو اهللا سبحانه وتعاىل فلهذا أضاف إلقاء الوحي إىل نفسه فقال ُيلِْقى الرُّوَح والركن الثاين 

حي من اهللا تعاىل إىل األنبياء ال ميكن أن اإلرسال والوحي وهو الذي مساه بالروح والركن الثالث أن وصول الو
يكون إال بواسطة املالئكة وهو املشار إليه يف هذه اآلية بقوله ِمْن أَْمرِِه فالركن الروحاين يسمى أمراً قال تعاىل 

ا  كن الرابع األنبياء والر)  ٥٤األعراف ( وقال أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالْْمُر )  ١٢فصلت ( َوأَْوَحى ِفى كُلّ َسَماء أَْمَرَه
الذين يلقي اهللا الوحي إليهم وهو املشار إليه بقوله َعلَى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه والركن اخلامس تعيني الغرض 



واملقصود األصلي من إلقاء هذا الوحي إليهم وذلك هو أن األنبياء عليهم السالم يصرفون اخللق من عامل الدنيا 
لى اإلعراض عن هذه اجلسمانيات واإلقبال على الروحانيات وإليه اإلشارة بقوله إىل عامل اآلخرة وحيملوهنم ع

ِلُينِذَر َيْوَم التَّالَقِ َيْوَم ُهم َبارُِزونَ فهذا ترتيب عجيب يدل على هذه اإلشارات العالية من علوم املكاشفات 
  اإلهلية

ق وكم الصفات اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذه وبقي ههنا أن نبني أنه ما السبب يف تسمية يوم القيامة بيوم التال
  السورة ليوم التالق

  أما السبب يف تسمية يوم القيامة بيوم التالق ففيه وجوه
األول أن األرواح كانت متباينة عن األجساد فإذا جاء يوم القيامة صارت األرواح مالقية لألجساد فكان ذلك 

فيه فيقف بعضهم على حال البعض الثالث أن أهل السماء ينزلون اليوم يوم التالق الثاين أن اخلالئق يتالقون 
على أهل األرض فيلتقي فيه أهل السماء وأهل األرض قال تعاىل َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماء بِالَْغَمامِ َوُنّزلَ الَْملَاِئكَةُ  

ان ذلك من باب التالق هو الرابع أن كل أحد يصل إىل جزاء عمله يف ذلك اليوم فك)  ٢٥الفرقان ( َتنزِيالً 
( مأخوذ من قوهلم فالن لقي عمله اخلامس ميكن أن يكون ذلك مأخوذاً من قوله فََمن كَانَ َيْرُجو ِلقَاء َرّبِه 

السادس يوم يلتقي فيه العابدون )  ٤٤األحزاب ( ومن قوله َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم )  ١١٠الكهف 
وم يلتقي فيه آدم عليه السالم وآخر ولده الثامن قال ميمون بن مهران يوم يلتقي فيه الظامل واملعبودون السابع ي

واملظلوم فرمبا ظلم الرجل رجْأل وانفصل عنه ولو أراد أن جيده مل يقدر عليثه ومل يعرفه ففي يوم القيامة حيضران 
يف الوصل والوقف وهادي وواقي بالياء يف  ويلقى بعضهم بعضاً قرأ ابن كثري عنه التالقي والتنادي بإثبات الياء

  الوقف وبالتنوين يف الوصل
  وأما بني أن اهللا تعاىل كم عدد من الصفات ووصف هبا يوم القيامة يف هذه اآلية فنقول

  الصفة األوىل كونن يوم التالق وقد ذكرنا تفسريه
األول أهنم برزوا عن بواطن القبور الثاين  الصفة الثانية قوله َيْوَم ُهم َبارُِزونَ ويف تفسري هذا الربوز وجوه

  بارزون أي ظاهرون ال يسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء ألن األرض بارزة قاع

) حيشرون عراة حفاة غرال ( صفصف وليس عليهم أيضاً ثياب إمنا هم عراة مكشوفون كما جاء يف احلديث 
( وانكشاف أسرارهم كما قال تعاىل َيْوَم ُتْبلَى السََّراِئُر  الثالث أن جيعل كوهنم بارزين كناية عن ظهور أعماهلم

الرابع أن هذه النفوس الناطقة البشرية كأهنا يف الدنيا انغمست يف ظلمات أعمال األبدان فإذا جاء )  ٩الطارق 
نيات يوم القيامة أعرضت عن االشتغال بتدبري اجلسمانيات وتوجهت بالكلية إىل عامل القيامة وجممع الروحا

  فكأهنا برزت بعد أن كانت كامنة يف اجلسمانيات مستترة هبا
ال خيفى على اهللا منهم شيء واملقصود منه الوعيد  ء واملراد يوم  الصفة الثالثة قوله الَ َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمْنُهْم َشىْ 

ا فعله كل واحد منهم فيجازي  فإنه تعاىل بّين أهنم إذا برزوا من قبورهم واجتمعوا وتالقوا فإن اهللا تعاىل يعلم م
كالً حبسبه إن خرياً فخري وإن شراً فشر فهم وإن مل يعلموا تفصيل ما فعلوه فاهللا تعاىل عامل بذلك ونظريه قوله 

ا ُبْعِثَر َما وقال إِذَ)  ٩الطارق ( وقال َيْوَم ُتْبلَى السََّراِئُر )  ١٨احلاقة ( َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضونَ الَ َتْخفَى ِمنكُْم َخاِفَيةٌ  
فإن قيل اهللا )  ٤الزلزلة ( وقال َيْوَمِئٍذ ُتَحّدثُ أَْخَباَرَها )  ١٠ ٩العاديات ( ِفى الْقُُبورِ َوُحّصلَ َما ِفى الصُُّدورِ 



تعاىل ال خيفى عليه منهم شيء يف مجيع األيام فما معىن تقييد هذا املعىن بذلك اليوم قلنا إهنم كانوا يتومهون يف 
إذا استتروا باحليطان واحلجب أن اهللا ال يراهم وختفى عليه أعماهلم فهم يف ذلك اليوم صائرون من الربوز الدنيا 

واالنكشاف إىل حال ال يتومهون فيها مثل ما يتومهونه يف الدينا قال تعاىل َولَاِكن ظََننُتْم أَنَّ اللََّه الَ َيْعلَُم كَِثرياً 
وهو معىن قوله )  ١٠٨النساء ( ال َيْسَتْخفُونَ ِمَن النَّاسِ َوالَ َيْسَتْخفُونَ ِمَن اللَِّه وق)  ٢٢فصلت ( ّممَّا َتْعَملُونَ 

  ) ٤٨إبراهيم ( َوَبَرُزواْ للَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ 
ن امللك اليوم وهذا النداء الصفة الرابعة قوله تعاىل لَّمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الْواِحِد الْقَهَّارِ والتقدير يوم ينادي فيه مل

  يف أي األوقات حيصل فيه قوالن
األول قال املفسرون إذا هلك كل من السموات ومن يف األرض فيقول الرب تعاىل لَّمنِ الُْملُْك الَْيْوَم يعين يوم 

هذا القول ضعيف وبيانه القيامة فال جييبه أحد فهو تعاىل جييب نفسه فيقول للَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ قال أهل األصول 
من وجوه األول أنه تعاىل بّين أن هذا النداء إمنا حيصل يوم التالق ويوم الربوز ويوم جتزى كل نفس مبا كسبت 

والناس يف ذلك الوقت أحياء فبطل قوهلم إن اهللا تعاىل إمنا ينادي هبذا النداء حني هلك كل من يف السموات 
ه من فائدة ألن الكالم إما أن يذكر حال حضور الغري أو حال ما ال حيضر واألرض والثاين أن الكالم ال بد في

الغري واألول باطل ههنا ألن القوم قالوا إنه تعاىل إمنا يذكر هذا الكالم عند فناء الكل والثاين أيضاً باطل ألن 
لك على اهللا حمال الرجل إمنا حيسن تكلمه حال كونه وحده إما ألنه حيفظ به شيئاً كالذي يكرر على الدرس وذ

أو ألجل أنه حيصل سرور مبا يقوله وذلك أيضاً على اهللا حمال أو ألجل أن يعبد اهللا بذلك الذكر وذلك أيضاً 
  على اهللا حمال فثبت أن قول من يقول إن اهللا تعاىل يذكر هذا النداء حال هالك مجيع املخلوقات باطل ال أصل له

ضر األولون واآلخرون وبرزوا هللا نادى مناٍد لَّمنِ الُْملُْك الَْيْوَم فيقول كل والقول الثاين أن يف يوم التالق إذا ح
احلاضرين يف حمفل القيامة ِللَِّه الْواِحِد الْقَهَّارِ فاملؤمنون يقولون تلذذاً هبذا الكالم حيث نالوا هبذا الذكر املنزلة 

الندامة على أن فاهتم هذا الذكر يف الدنيا وقال الرفيعة والكفار يقولونه على الصغار والذلة على وجه التحسر و
  القائلون هبذا القول إن صح القول األول عن ابن عباس وغريه مل ميتنع أن يكون

املراد أن هذا النداء يذكر بعد فناء البشر إال أنه حضر هناك مالئكة يسمعون ذلك النداء وأقول أيضاً على هذا 
يب هو اهللا تعاىل وال يبعد أيضاً أن يكون السائل مجعاً من املالئكة واجمليب القول ال يبعد أن يكون السائل واجمل

  مجعاً آخرين الكل ممكن وليس على التعيني دليل فإن قيل وما الفائدة يف ختصيص هذا اليوم هبذا النداء
 عنه يقول فنقول الناس كانوا مغرورين يف الدنيا باألسباب الظاهرة وكان الشيخ اإلمام الوالد عمر رضي اهللا

لوال األسباب ملا ارتاب مرتاب ويف يوم القيامة زالت األسباب وانعزلت األرباب ومل يبق ألبتة غري حكم مسبب 
األسباب فلهذا اختص النداء بيوم القيامة واعلم أنه وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء 

ارِ يفيد أن هذا النداء حاصل من جهة املعىن أبداً وذلك ألن قولنا اهللا بذلك اليوم إال أن قوله للَِّه الَْواِحِد الْقَهَّ
اسم لواجب الوجود لذاته وواجب الوجود لذاته واحد وكل ما سواه ممكن لذاته واملمكن لذاته ال يوجد إال 

جانب بإجياد الواجب لذاته ومعىن اإلجياد هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم وذلك الترجيح هو قهر لل
املرجوح فثبت أن اإلله القهار واحد أبداً ونداء ملن امللك اليوم إمنا ظهر من كونه واحداً قهاراً فإذا كان كونه 

ُك الَْيْوَم باقياً يف جانب املعىن من األزل إىل األبد   قهاراً باقياً من األزل إىل األبد ال جرم كان نداء لَّمنِ الُْملْ



  ليوم قوله الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْتالصفة اخلامسة من صفات ذلك ا
واعلم أنه سبحانه ملا شرح صفات القهر يف ذلك اليوم أردفه ببيان صفات العدل والفضل يف ذلك اليوم فقال 

  الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت وفيه مسألتان
ثة أوهلا إثبات الكسب لإلنسان والثاين أن كسبه يوجب اجلزاء املسألة األوىل هذا الكالم اشتمل على أمور ثال

والثالث أن ذلك اجلزاء إمنا يستوىف يف ذلك اليوم فهذه الكلمة على اختصارها مشتملة على هذه األصول 
الثالثة يف هذا الكتاب وهي أصول عظيمة املوقع يف الدين وقد سبق تقرير هذه األصول مراراً وال بأس بذكر 

كت يف تقرير هذه األصول أما األول فهو إثبات الكسب لإلنسان وهو عبارة عن كون أعضائه سليمة بعض الن
صاحلة للفعل والترك فما دام يبقى على هذا االستواء امتنع صدور الفعل والترك عنه فإذا انضاف إليه الداعي 

ثاين وهو بيان ترتب اجلزاء عليه إىل الفعل أو الداعي إىل الترك وجب صدور ذكل الفعل أو الترك عنه وأما ال
فاعلم أن األفعال على قسمني منها ما يكون الداعي إليه طلب اخلريات اجلسمانية احلاصلة يف عامل الدنيا ومنها 

ما يكون الداعي إليه طلب اخلريات الروحانية اليت ال يظهر كماهلا إال يف عامل اآلخرة وقد ثبت بالتجربة أن 
ل امللكات الراسخة فمن غلب عليه القسم األول استحكمت رمحته رغبته يف الدنيا كثرة األفعال سبب حلصو

ويف اجلسمانيات فعند املوت حيصل الفراق بينه وبني مطلوبه على أعظم الوجوه ويعظم عليه البالء ومن غلب 
و معىن الكسب عليه القسم الثاين فعند املوت يفارق املبغوض ويتصل باحملبوب فتعظم اآلالء والنعماء فهذا ه

ومعىن كون ذلك الكسب موجباً للجزاء فظهر هبذا أن كمال اجلزاء ال حيصل إال يف يوم القيامة فهذا قانون 
  كلي عقلي والشريعة احلقة أتت مبا يقوي هذا القانون الكلي يف تفاصيل األعمال واألقوال واهللا أعلم

  ألنا نقول لو كان شيء من أنواع الضرر املسألة الثانية هذه اآلية أصل عظيم يف أصول الفقه وذلك

مشروعاً لكان إما أن يكون مشروعاً لكونه جزاء على شيء من اجلنايات أو ال لكونه جزاء والقسمان باطالن 
فبطل القول بكونه مشروعاً أما بيان أنه ال جيوز أن يكون مشروهاً ليكون جزاء على شيء من األعمال فألن 

زية إىل يوم القيامة فإثباته يف الدنيا يكون على خالف هذا النص وأما بيان أنه ال هذا النص يقتضي تأخري اإلج
ولقوله )  ١٨٥البقرة ( جيوز أن يكون مشروعاً للجزاء لقوله تعاىل ُيرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوالَ ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر 

ال ضرر وال ضرار ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ولقوله )  ٧٨احلج (  تعاىل َوَما َجَعلَ َعلَْيكْم ِفى الّدينِ ِمْن َحَرجٍ
عدلنا عن هذه العمومات فيما إذا كانت املضار أجزية وفيما ورد نص يف اإلذن فيه كذبح ) يف اإلسالم 

احليوانات فوجب أن يبقى على أصل احلرمة فيما عداه فثبت مبا ذكرنا أن األصل يف املضار واآلالم التحرمي فإن 
وجدنا نصاً خاصاً يدل على الشرعية قضينا به تقدمياً للخاص على العام وإال فهو باق على أصل التحرمي وهذا 

  أصل كلي منتفع به يف الشريعة واهللا علم
ظُلَْم الَْيْوَم واملقصود أنه ملا قال الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما  الصفة السادسة من صفات ذلك اليوم قوله الَ 

َسَبْت أردفه مبا يدل على أنه ال يقع يف ذلك نوع من أنواع الظلم قال احملققون وقوع الظلم يف اجلزاء يقع كَ
على أربعة أقسام أحدها أن يستحق الرجل ثواباً فيمنع منه وثانيها أن يعطي بعض بعض حقه ولكنه ال يوصل 

ن يكون الرجل مستحقاً للعذاب فيعذب إُى حقه بالتمام وثالثها أن يعذب من ال يستحق العذاب ورابعها أ
ظُلَْم الَْيْوَم يفيد نفي هذه األقسام األربعة قال القاضي هذه اآلية قوية يف  ويزداد على قدر حقه فقوله تعاىل الَ 



إبطال قول اجملربة ألن على قوهلم ال ظلم غالباً وشاهداً إال من اهللا وألنه تعاىل إذا خلق فيه الكفر مث عذبه عليه 
  ا هو عني الظلم واجلواب عنه معلومفهذ

مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه َسرِيُع الِْحَسابِ وذكر هذا الكالم يف هذا املوضع الئق جداً ألنه تعاىل ملا بّين أنه ال ظلم بني 
  أنه سريع احلساب وذلك يدل على أنه يصل إليهم ما يستحقونه يف احلال واهللا أعلم

َ االٌّ  زِفَةِ  إِِذ الْقُلُوُب لََدى الَْحنَاجِرِ كَاِظِمَني َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوالَ َشِفيعٍ ُيطَاُع َيْعلَُم َخآِئَنةَوأَنِذْرُهْم َيْوَم االٌّ 
ٍء إِنَّ َو السَِّميُع  ْعُينِ َوَما ُتْخِفى الصُُّدوُر وَاللَُّه َيقِْضى بِالَْحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه الَ َيقُْضونَ بَِشىْ  اللََّه ُه
ْبِلهِْم كَاُنواْ ُهْم أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّةً   الَْبِصُري أَوَلَْم َيِسريُواْ ِفى األرض فََينظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الَِّذيَن كَاُنواْ ِمن قَ

َن اللَِّه ِمن َواقٍ ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَاَنت تَّأِْتيهِْم ُرُسلُُهم َوَءاثَاراً ِفى األرض فَأََخذَُهُم اللَُّه بِذُُنوبِهِْم َوَما كَانَ لَُهم مِّ
  بِالَْبيِّنَاِت فَكَفَُرواْ فَأََخذَُهُم اللَُّه إِنَُّه قَوِى ٌّ َشِديُد الِْعقَابِ

  اعلم أن املقصود من هذه اآلية وصف يوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات اهلائلة املهيبة ويف اآلية مسائل
اعلة من أزف ا ملسألة األوىل ذكروا يف تفسري يوم اآلزفة وجوهاً األول أن يوم اآلزفة هو يوم القيامة واآلزفة ف

)  ٥٨ ٥٧النجم ( األمر إذا دنا وحضر لقوله يف صفة يوم القيامة أَزِفَِت االْزِفَةُ  لَْيَس لََها ِمن ُدوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ  
  كابناوقال شاعر فأزف الترحل غري أن ر

  ملا تزل برحالنا وكأن قد
قال الزجاج إمنا )  ١القمر ( واملقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظريه قوله تعاىل اقَْتَرَبِت السَّاَعةُ  

  قيل هلا آزفة ألهنا قريبة وإن استبعد الناس مداها وما هو كائن فهو قريب
يوم القيامة اآلزفة أو يوم اجملازاة اآلزفة قال القفال وأمساء واعلم أن اآلزفة نعت حملذوف مؤنث على تقدير 

القيامة جتري على التأنيث كالطامة واحلاقة وحنوها يرجع معناها إىل الداهية والقول الثاين أن املراد بيوم اآلزفة 
القول وقت اآلزفة وهي مسارعتهم إىل دخول النار فإن عند ذلك ترتفع قلوهبم عن مقارها من شدة اخلوف و

الثالث قال أبو مسلم يوم اآلزفة يوم املنية وحضور األجل والذي يدل عليه أنه تعاىل وصف يوم القيامة بأنه يوم 
التالق و َيْوَم ُهم َبارُِزونَ مث قال بعده َوأَنِذْرُهْم َيْوَم االْزِفَةِ  فوجب أن يكون هذا اليوم غري ذلك اليوم وأيضاً 

الَ إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم َوأَنُتْم ِحيَنِئٍذ َتنظُُرونَ هذه الصفة خمصوصة يف سائر ا ( آليات بيوم املوت قال تعاىل فَلَْو
وأيضاً فوصف يوم املوت بالقرب أوىل من )  ٢٦القيامة ( وقال كَالَّ إِذَا َبلََغِت التََّراِقىَ  )  ٨٤ ٨٣الواقعة 

قوله اآلزفة الئقة بيوم حضور املوت ألن الرجل عند  وصف يوم القيامة بالقرب وأيضاً الصفات املذكورة بعد
معاينة مالئكة العذاب يعظم خوفه فكأن قلوهبم تبلغ حناجرهم من شدة اخلوف ويبقوا كاظمني ساكتني عن 

  ذكر ما يف قلوهبم من شدة اخلوف وال يكون هلم محيم وال شفيع يدفع ما هبم من أنواع اخلوف والقلق
يف أن املراد من قوله إِِذ الْقُلُوُب لََدى الَْحنَاجِرِ كَاِظِمَني كناية عن شدة اخلوف أو هو  املسألة الثانية اختلفوا

حممول على ظاهره قيل املراد وصف ذلك اليوم بشدة اخلوف والفزع ونظريه قوله تعاىل َوَبلََغِت الْقُلُوُب 
الَ إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم َوأَنُتْم ِحيَنِئٍذ َتنظُُرونَ )  ١٠األحزاب ( الْحََناجَِر َوَتظُنُّونَ بِاللَِّه الظُُّنوَناْ  الواقعة ( وقال فَلَْو

وقيل بل هو حممول على ظاهره قال احلسن القلوب انتزعت من الصدور بسبب شدة اخلوف )  ٨٤ ٨٣
ضة وبلغت القلوب احلناجر فال خترج فيموتوا وال ترجع إىل مواضعها فيتنفسوا ويتروحوا ولكنها مقبو



ِظِمَني أي مكروبني )  ٢٧امللك ( كالسجال كما قال فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً  ِسيئَْت ُوُجوُه الَِّذيَن كَفَُرواْ  وقوله كَا
والكاظم الساكت حال امتالئه غماً وغيظاً فإن قيل مب انتصب كَاِظِمَني قلنا أن يكون حال عن القلوب وأن 

لوغها احلناجر وإمنا مجع الكاظمة مجع السالمة ألنه وصفها بالكظم القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع ب
  وقال فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخاِضِعَني)  ٤يوسف ( الذي هو من أفعال العقالء كما قال َرأَْيُتُهْم ِلى َساجِِديَن 

املقصود من اآلية تقرير أم)  ٤الشعراء (  رين أحدمها اخلوف الشديد ويعضده قراءة من قرأ كاظمون وباجلملة ف
وهو املراد من قوله إِِذ الْقُلُوُب لََدى الَْحنَاجِرِ والثاين العجز عن الكالم وهو املراد من قوله كَاِظِمَني فإن امللهوف 

ا إذا مل يقدر على الكالم وبث الشكوى عظم قلقه وقوي  إذا قدر على الكالم حصلت له خفقة وسكون أم
  خوفه

ا ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوالَ َشِفيعٍ ُيطَاُع املسألة الثالثة ا حتج أكثر املعتزلة يف نفي الشفاعة عن املذنبني بقوله تعاىل َم
قالوا نفى حصول شفيع هلم يطاع فوجب أن ال حتصل هلم هذا الشفيع أجاب أصحابنا عنه من وجوه األول أنه 

ا عندي كتاب يباع تعاىل نفى أن حيصل هلم شفيع يطاع وهذا ال يدل على نف ي الشفيع أال ترى أنك إذا قلت م
  فهذا يقتضي نفي كتاب يباع وال يقتضي نفي الكتاب وقالت العرب

  وال ترى الضب هبا ينجحر
ولفط الطاعة يقتضي حصول املرتبة فهذا يدل على أنه ليس هلم يوم القيامة شفيع يطيعه اهللا ألنه ليس يف الوجود 

اىل حىت يقال إن اهللا يطيعه الوجه الثاين يف اجلواب أن املراد من الظاملني ههنا الكفار أحد أعلى حاالً من اهللا تع
والدليل عليه أن هذه اآلية وردت يف زجر الكفار الذين جيادلون يف آيات اهللا فوجب أن يكون خمتصاً هبم 

اق وإما أن ال يفيد فإن أفاد وعندنا أنه ال شفاعة يف حق الكفار والثالث أن لفظ الظاملني إما أن يفيد االستغر
االستغراق كان املراد من الظاملني جمموعهم ومجلتهم ويدخل يف جمموع هذا الكالم الكفار وعندنا أنه ليس هلذا 

اجملموع شفيع ألن بعض هذا اجملموع هم الكفار وليس هلم شفيع فحينئذ ال يكون هلذا اجملموع شفيع وإن مل يفد 
لظاملني بعض من كان موصوفاً هبذه الصفة وعندنا أن بعض املوصوفني هبذه الصفة االستغراق كان املراد من ا

ليس هلم شفيع وهم الكفار أجاب املستدلون عن السؤال األول فقالوا جيب محل كالم اهللا تعاىل على حممل مفيد 
يف الوجود شيء وكل أحد يعلم أنه ليس يف الوجود شيء يطيعه اهللا ألن املطيع أدون حاالً من املطاع وليس 

أعلى مرتبة من اهللا تعاىل حىت يقال إن اهللا يطيعه وإذا كان هذا املعىن معلوماً بالضرورة كان محل اآلية عليه 
إخراجاً هلا عن الفائدة فوجب محل الطاعة على اإلجابة والذي يدل على ورود لفظ الطاعة مبعىن اإلجابة قول 

  الشاعر
  رب من أنضجت غيظاً صدره

 موتاً مل يطع أما السؤال الثاين فقد أجابوا عنه بأن لفظ الظاملني صيغة مجع دخل عليها حرف التعريف قد متىن يل
ال خبصوص السبب   فيفيد العموم أقصى ما يف الباب أن هذه اآلية وردت لذم الكفار ألن العربة بعموم اللفظ 

يفيد أن كل واحد من الظاملني حمكوم عليه بأنه ليس  أما السؤال الثالث فجوابه أن قوله َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ
  له محيم وال شفيع يطاع فهذا متام كالم القوم يف تقرير ذلك االستدالل

أجاب أصحابنا عن السؤال األول فقالوا إن القوم كانوا يقولون يف األصنام إهنا شفعاؤنا عند اهللا وكانوا يقولون 



فيه إىل إذن اهللا وهلذا السبب رد اهللا تعاىل عليهم ذلك بقوله َمن ذَا الَِّذى إهنا تشفع لنا عند اهللا من غري حاجة 
فهذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه جيب على اهللا إجابة األصنام يف تلك )  ٢٥٥البقرة ( َيْشفَُع ِعنَدُه إِالَّ بِإِذْنِِه 

  اِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوالَ َشِفيعٍ ُيطَاُعالشفاعة وهذا نوع طاعة فاهللا تعاىل نفى تلك الطاعة بقوله َما ِللظَّ

وأجابوا عن الكالم الثاين بأن قالوا األصل يف حرف التريف أن ينصرف إىل املعهود السابق فإذا دخل حرف 
التعريف على صيغة اجلمع وكان هناك معهود سابق انصرف إليه وقد حصل يف هذه اآلية معهود سابق وهم 

آيات اهللا فوجب أن ينصرف إليه وأجابوا عن الكالم الثالث بأن قالوا قوله َما ِللظَّاِلِمَني  الكفار الذين جيادلون يف
ِمْن َحِميمٍ َوالَ َشِفيعٍ ُيطَاُع حيتمل عموم السلب وحيتمل سلب العموم أما األول فعلى تقدير أن يكون املعىن أن 

أما الثاين فعلى تقدير أن يكون املعىن أن جمموع كل واحد من الظاملني حمكوم عليه بأنه ليس له محيم وال شفيع و
الطاملني ليس هلم محيم وال شفيع وال يلزم من نفي احلكم عن اجملموع نفيه عن كل واحد من آحاد ذلك اجملموع 

)  ٦البقرة ( ُيْؤِمُنونَ  والذي يؤكد ما ذكرناه قوله تعاىل الَِّذيَن كَفَُرواْ َسَواء َعلَْيهِْم ءأَنذَْرَتُهْم أَْم لَْم ُتنِذْرُهْم الَ
ه على أن كل واحد منهم حمكوم عليه بأنه ال يؤمن لزم وقوع اخللف  فقوله إن الذين كفروا ال يؤمنون إن محلنا
يف كالم اهللا ألن كثرياً ممن كفر فقد آمن بعد ذلك أما لو محلناه على أن جمموع الذين كفروا ال يؤمنون سواء 

لص عن اخللف فال جرم محلنا هذه اآلية على سلب العموم ومل حنملها على آمن بعضهم أو مل يؤمن صدق وخت
ال على عموم السلب  ا ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوالَ َشِفيعٍ جيب محله على سلب العموم  عموم السلب فكذا قوله َم

  وحينئذ استدالل املعتزلة هبذه اآلية فهذا غاية الكالم يف هذا الباب
يف بيان نظم اآلية فنقول إنه تعاىل ذكر يف هذه اآلية مجيع األسباب املوجبة للخوف فأوهلا أنه مسى املسألة الرابعة 

ذلك اليوم يوم اآلزفة أي يوم القرب من عذابه ملن ابتلي بالذنب العظيم ألنه إذا قرب زمان عقوبته كان يف 
ن عني تلك العقوبة والثاين قوله إِِذ أقصى غايات اخلوف حىت قيل إن تلك الغموم واهلموم أعظم يف اإلحياش م

الْقُلُوُب لََدى الَْحَناجِرِ واملعىن أنه بلغ ذلك اخلوف إىل أن انقلع القلب من الصدر وارتفع إىل احلنجرة والتصق 
هبا وصار مانعاً من دخول النفس والثالث قوله كَاِظِمَني واملعىن أنه ال ميكنهم أن ينطقوا وأن يشرحوا ما عندهم 

الَ َشِفيعٍ ُيطَاُع من ا حلزن واخلوف وذلك يوجب مزيد القلق واالضطراب الرابع قوله َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َو
فبني أنه ليس هلم قريب ينفعهم وال شفيع يطاع فيهم فتقبل شفاعته واخلامس قوله َيْعلَُم َخاِئَنةَ  االْْعُينِ َوَما 

ه عامل ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض واحلاكم إذا ُتْخِفى الصُُّدوُر واملعىن أنه سبحان
اخلائنة صفة النظرة أو ) الكشاف ( بلغ يف العلم إىل هذا احلد كان خوف املذنب منه شديداً جداً قال صاحب 

لريب واملراد بقوله َوَما مصدر مبعىن اخلائنة كالعافية املعاناة واملراد استراق النظر إىل ما ال حيلة كما يفعل أهل ا
ُتْخِفى الصُُّدوُر مضمرات القلوب واحلاصل أن األفعال قسمان أفعال اجلوارح وأفعال القلوب أما أفعال 

اجلوارح فأخفاها خائنة األعني واهللا أعلم هبا فكيف احلال يف سائر األعمال وأما أفعال القلوب فهي معلومة هللا 
ُدوُر فدل هذا على كونه تعاىل عاملاً جبميع أفعاهلم السادس قوله تعاىل َواللَُّه َيقِْضى تعاىل لقوله َوَما ُتْخِفى الصُّ

اً جبميع األحوالل وثبت منه أنه ال يقضي إال  بِالَْحّق وهذا أيضاً يوجب عظم اخلوف ألن احلاكم إذا كان عامل
الكفار إمنا عولوا يف دفع العقاب باحلق يف كل ما دق وجل كان خوف املذنب منه يف الغاية القصوى السابع أن 

عن أنفسهم على شفاعة هذه األصنام وقد بّين اهللا تعاىل أنه ال فائدة فيها ألبتة فقال َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه الَ 



نام وال يسمع َيقُْضونَ بَِشىْ ء الثامن قوله إِنَّ اللََّه ُهَو السَِّميُع الَْبِصُري أي يسمع من الكفار ثناءهم على األص
  منهم ثناءهم على اهللا ويبصر خضوعهم وسجودهم هلم وال يبصر خضوعهم

وتواضعهم هللا فهذه األحوال الثمانية إذا اجتمعت يف حق املذنب الذي عظم ذنبه كان بالغاً يف التخويف إىل 
أردفع ببيان ختويفهم احلد الذي ال تعقل الزيادة عليه مث إنه تعاىل ملا بالغ يف ختويف الكفار بعذاب اآلخرة 

ْبِلهِْم واملعىن أن ا اِقَبةُ  الَِّذيَن ِمن قَ لعاقل من بأحوال الدنيا فقال أََولَْم َيسُريواْ ِفى االْْرضِ فََينظُُرواْ كَْيَف كَانَ َع
اعترب بغريه فإن الذين مضوا من الكفار كانوا أشد قوة من هؤالء احلاضرين من الكفار وأقوى آثاراً يف األرض 

نهم واملراد حصوهنم وقصورهم وعساكرهم فلما كذبوا رسلهم أهلكهم اهللا بضروب اهلالك معجالً حىت إن م
ا  هؤالء احلالضرين من الكفار يشاهدون تلك اآلثار فحذرهم اهللا تعاىل من مثل ذلك هبذا القول وبني بقوله َوَم

ِه ِمن َواقٍ أنه ملا نزل العذاب هبم عند  أخذه تعاىل هلم مل جيدوا من يعينهم وخيلصهم مث بني أن كَانَ لَُهم ّمَن اللَّ
ثله وختم الكالم ب إِنَُّه قَوِى ٌّ َشِديُد  ذلك نزل هبم ألجل أهنم كفروا وكذبوا الرسل فحذر قوم الرسوم من م

  الِْعقَابِ مبالغة يف التحذير والتخويف واهللا أعلم
لكاف والباقون باهلاء أما وجه قراءة ابن عامر فهو انصراف من وقرأ ابن عامر وحده كَاُنواْ ُهْم أََشدَّ ّمنكُْم با

الغيبة إىل اخلطاب كقوله إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني بعد قوله احلمدهللا والوجله يف حسن هذا اخلطاب أنه يف شأن 
قَْرٍن مَّكَّنَّاُهْم ِفى أهل مكة فجعل اخلطاب على لفظ املخاطب احلاضر حلضورهم وهذه اآلية يف املعىن كقوله 

  وأما قراءة الباقني على لفظ الغيبة فألجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة)  ٦األنعام ( االْْرضِ َما لَْم ُنَمكّن لَّكُْم 
َساِحٌر كَذَّاٌب فَلَمَّا َجآَءُهْم بِالَْحقِّ  َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُموَسى بِأاَياِتَنا َوُسلْطَاٍن مُّبِنيٍ إِلَى ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوقَشُرونَ فَقَالُواْ

إِالَّ ِفى َضلَالٍ َوقَالَ ِفْرَعْونُ ِمْن ِعنِدَنا قَالُواْ اقُْتلُوا أَْبَنآَء الَِّذيَن َءاَمُنواْ َمَعُه َواْسَتْحُيواْ نَِسآَءُهْم َوَما كَْيُد الْكَاِفرِيَن 
نِّى أََخاُف أَن ُيَبدِّلَ ِديَنكُْم أَْو أَن ُيظْهَِر ِفى األرض الْفََساَد َوقَالَ ُموَسى إِنِّى ذَُرونِى أَقُْتلْ ُموَسى َولَْيْدُع َربَُّه إِ

ِمُن بَِيْومِ الِْحَسابِ   ُعذُْت بَِربِّى َوَربِّكُْم مِّن كُلِّ ُمَتكَبِّرٍ الَّ ُيْؤ
سلى رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا األنبياء قبله ومبش اهدة آثارهم ساله أيضاً بذكر موسى واعلم أنه تعاىل ملا 

  عليه السالم وأنه مع قوة معجزاته بعثه إىل فرعون وهامان وقارون فكذبوا وكابروه وقالوا هو ساحر كذاب
واعلم أن موسى عليه السالم ملا جاءهم بتلك املعجزات الباهرة وبالنبّوة وهي املراد بقوله فَلَمَّا َجاءُهْم بِالَْحّق 

  حكى اهللا تعاىل عنهم ما صدر عنهم من اجلهاالت فاألول أهنم وصفوه بكونهِمْن ِعنِدَنا 

ساحراً كاذباً وهذا يف غاية البعد ألن تلك املعجزات كانت قد بلغت يف القوة والظهور إىل حيث يشهد كل 
َمَعُه َواْسَتْحُيواْ نَِساءُهْم  ذي عقل سليم بأنه ليس من السحر ألبتة الثاين أهنم قالوا اقُْتلُواْ أَْبَناء الَِّذيَن ءاَمُنواْ

والصحيح أن هذا القتل غري القتل الذي وقع يف وقت والدة موسى عليه السالم ألن يف ذلك الوقت أخربه 
املنجمون بوالدة عدو له يظهر عليه فأمر بقتل األوالد يف ذلك الوقت وأما يف هذا الوقت فموسى عليه السالم 

رة فعند هذا أمر بقتل أبناء الذين آمنوا معه لئال ينشئوا على دين موسى فيقوى قد جاءه وأظهر املعجزات الظاه
  هبم وهذه العلة خمتصة بالبنني دون البنات فلهذا السبب أمر بقتل األبناء

ا يسعون فيه من مكايدة موسى ومكايدة من  ه أن مجيع م آمن مث قال تعاىل َوَما كَْيُد الْكَاِفرِيَن إِالَّ ِفى َضلَالٍ ومعنا
معه يبطل ألن ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا النوع الثالث من قبائح أفعال أولئك الكفار مع موسى 



عليه السالم ما حكاه اهللا تعاىل َوقَالَ ِفْرَعْونُ ذَُرونِى أَقُْتلْ ُموَسى وهذا الكالم كالداللة على أهنم كانوا مينعونه 
تله وفيه احتماالن   من ق

األول أهنم منعوه من قتله لوجوه األول لعله كان فيهم من يعتقد بقلبه كون موسى صادقاً فيأيت  واالحتمال
بوجوه احليل يف منع فرعون من قتله الثاين قال احلسن أن أصحابه قالوا له ال تقتله فإمنا هو ساحر ضعيف وال 

ن حمقاً وعجزوا عن جوابه فقتلوه ميكنه أن يغلب سحرتك وإن قتلته أدخلت الشبهة على الناس وقالوا إنه كا
الثالث لعلّهم كانوا حيتالون يف منعه من قتله ألجل أن يبقى فرعون مشغول القلب مبوسى فال يتفرغ لتأديب 
أولئك األقوام فإن من شأن األمراء أن يشغلوا قلب ملكهم خبصم خارجي حىت يصريوا آمنني من شر ذلك 

  امللك
نع فرعون من قتل موسى وأنه كان يريد أن يقتله إال أنه كان خائفاً من أنه لو واالحتمال الثاين أن أحداً ما م

تله فيفتضح إال أنه لوقاحته قال ذَُرونِى أَقُْتلْ ُموَسى وغرضه منه  حاول قتله لظهرت معجزات قاهرة متنعه عن ق
  أنه إمنا امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه وغرضه منه إخفاء خوفه

  ْدُع َربَُّه فإمنا ذكره على سبيل االستهزاء يعين أين أقتله فليقل لربه حىت خيلصه مينأما قوله َولَْي
  وأما قوله إِّنى أََخاُف أَن ُيَبّدلَ ِديَنكُْم أَْو أَن ُيظْهَِر ِفى االْْرضِ الْفََساَد ففيه مسائل

بو عمرو الياء من إِّنى أََخاُف وأيضاً املسألة األوىل فتح ابن كثري الياء من قوله ذَُرونِى وفتح نافع وابن كثري وأ
قرأ نافع وابن عمرو َوإِن َيظَْهُروا بالواو وحبذف أو يعين أنه جيمع بني تبديل الدين وبني إظهار املفاسد والذين 
قرأوا بصيغة أو فمعناه أنه ال بد من وقع أحد األمرين وقرىء يظهر بضم الياء وكسر اهلاء والفساد بالنصب 

وقرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بلفظ أو يظهر بفتح الياء واهلاء والفساد بالرفع أما وجه على التعدية 
القراءة األوىل فهو أنه أسند الفعل إىل موسى يف قوله ُيَبدَّلُ فكذلك يف يظهر ليكون الكالم على نسق واحد وأما 

  اصل بسبب ذلك التبديلوجه القراءة الثانية فهو أنه إذا بدل الدين فقد ظهر الفساد احل
املسألة الثانية املقصود من هذا الكالم بيان السبب املوجب لقتله وهو أن وجوده يوجب إما فساد الدين أو 

  فساد الدنيا أما فساد الدين فألن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو الذي كانوا عليه فلما كان

 إفساد الدين احلق وأما فساد الدنيا فهو أنه ال بد وأن موسى ساعياً يف إفساده كان يف اعتقادهم أنه ساع يف
جيتمع عليه قوم ويصري ذلك سبباً لوقوع اخلصومات وإثارة الفنت وملا كان حب الناس ألدياهنم فوق حبهم 

ال أَْو أَن ألمواهلم ال جرم بدأ فرعون بذكر الدين فقال إِّنى أََخاُف أَن ُيَبّدلَ ِديَنكُْم مث أتبعه بذكر فساد الدنيا فق
  ُيظْهَِر ِفى ُيِحبُّ الْفََساَد

واعلم أنه تعاىل ملا حكى عن فرعون هذا الكالم حكى بعده ما ذكره موسى عليه السالم فحكى عنه أنه قال 
  إِّنى ُعذُْت بَِرّبى َوَرّبكُْم ّمن كُلّ ُمَتكَّبرٍ الَّ ُيْؤِمُن بَِيْومِ الِْحَسابِ وفيه مسألتان

  نافع وأبو بكر ومحزة والكسائي عذت بإدغام الذال يف التاء والباقون باإلظهار املسألة األوىل قرأ
املسألة الثانية املعىن أنه مل يأِت يف دفع شره إال بأن استعاذ باهللا واعتمد على فضل اهللا ال جرم صانه اهللا عن كل 

  تشتمل على فوائد بلية وأوصله إىل كل أمنية وعلم أن هذه الكلمات اليت ذكرها موسى عليه السالم
الفائدة األوىل أن لفظة إِّنى تدل على التأكيد فهذا يدلل على أن الطريق املؤكد املعترب يف دفع الشرور واآلفات 



  عن النفس االعتماد على اهللا والتوكل على عصمة اهللا تعاىل
ول املسلم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم الفائدة الثانية أنه قال إِّنى ُعذُْت بَِرّبى َوَرّبكُْم فكما أن عند القراءة يق

فاهللا تعاىل يصون دينه وإخالصه عن وساوس شياطني اجلن فكذلك عند توجه اآلفات واملخافات من شياطني 
  اإلنس إذا قال املسلم أعوذ باهللا فاهللا يصونه عن كل اآلفات واملخافات

يقول إن اهللا سبحانه هو الذي رباين وإىل درجات اخلري رقاين  الفائدة الثالثة قوله بَِرّبى َوَرّبكُْم واملعىن كأن العبد
ومن اآلفات وقاين وأعطاين نعماً ال حد هلا وال حصر فلما كان املوىل ليس إال اهللا وجب أن ال يرجع العاقل يف 

  دفع كل اآلفات إال إىل حفظ اهللا تعاىل
السالم على أن يقتدوا به يف االستعاذة بااهللا واملعىن فيه الفائدة الرابعة أن قوله َوَرّبكُْم فيه بعث لقوم موسى عليه 

أن األرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على مهة واحدة قوي ذلك التأثري جداً وذلك هو السبب األصلي يف 
  أداء الصلوات يف اجلماعات

موسى من بعض الوجوه  الفائدة اخلامسة أنه مل يذكر فرعون يف هذا الدعاء ألنه كان قد سبق له حق تربية على
  فترك التعيني رعاية لذلك احلق

الفائدة السادسة أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل إال أنه ال فائدة يف الدعاء على فرعون بعينه بل األوىل 
االستعاذة باهللا يف دفع كل من كان موصوفاً بتلك الصفة حىت يدخل فيه كل من كان عدواً سواء كان مظهراً 

  اوة أو كان خمفياً هلالتلك العد
الفائدة السابعة أن املوجب لالقدام على إيذاء الناس أمران أحدمها كون اإلنسان متكرباً قاسي القلب والثاين 
كونه منكراً للبعث والقيامة وذلك ألن التكرب القاسي قد حيمله طبعه على إيذاء الناس إال أنه إذا كان مقراً 

ساب مانعاً له من اجلري على موجب تكربه فإذا مل حيصل عنده اإلميان بالعبث واحلساب صار خوفه من احل
  بالعبث والقيامة كانت الطبيعة داعية له إىل اإليذاء واملانع وهو اخلوف من السؤال

  واحلساب زائالً وإذا كان اخلوف من السؤال واحلساب زائالً فال جرم حتصل القسوة واإليذاء
ا ق ال ذَُرونِى أَقُْتلْ ُموَسى قال على سبيل االستهزاء َخِشىَ  َربَُّه فقال موسى ن الذي الفائدة الثامنة أن فرعون مل

ذكرته يا فرعون بطريق االستهزاء هو الدين املبني واحلق املنري وأنا أدعو ريب وأطلب منه أن يدفع شرك عين 
  وسترى أن ريب كيف يقهرك وكيف يسلطين عليك

ئد علم أنه ال طريق أصلح وال أصوب يف دفع كيد األعداء وإبطال مكرهم واعلم أن من أحاط عقله هبذه الفوا
  إال االستعاذة باهللا والرجوع إىل حفظ اهللا واهللا أعلم

لَْبيَِّناِت ِمن رَّبِّكُْم َجآَءكُْم بِا َوقَالَ َرُجلٌ مُّْؤِمٌن مِّْن َءالِ ِفْرَعْونَ َيكُْتُم إَِمياَنُه أََتقُْتلُونَ َرُجالً أَن َيقُولَ َربِّىَ  اللَُّه َوقَْد
ِه كَِذُبُه َوإِن َيُك َصاِدقاً ُيِصْبكُْم َبْعُض الَِّذى َيِعُدكُْم إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى َم   ْن ُهَو ُمْسرٌِف كَذَّاٌبَوإِن َيُك كَاِذباً فََعلَْي
لى االستعاذة باهللا بّين أنه اعلم أنه تعاىل ملا حكى عن موسى عليه السالم أنه ما زاد يف دفع مكر فرعون وشره ع

تعاىل قيض إنساناً أجنبياً غري موسى حىت ذب عنه على أحسن الوجوه وبالغ يف تسكني تلك الفتنة واجتهد يف 
  إزالة ذلك الشر

يقول منصف هذا الكتاب رمحه اهللا ولقد جربت يف أحوال نفسي أنه كلما قصدين شرير بشر ومل أتعرض له 



إىل اهللا فإنه سبحانه يقيض أقواماً ال أعرفهم ألبتة يبالغون يف دفع ذلك الشر وفيه  وأكتفي بتفويض ذلك األمر
  مسائل

املسألة األوىل اختلفوا يف ذلك الرجل الذي كان من آل فرعون فقيل إنه كان ابن عم هللا وكان جارياً جمرى ويل 
ه وقيل إنه كان من بين العهد وجمرى صاحب الشرطة وقيل كان قبطياً من آل فرعون وما كان من أقارب

( إسرائيل والقول األول أقرب ألن لفظ اآلل يقع على القرابة والعشرية قال تعاىل إِالَّ الَ لُوٍط نَّجَّْيَناُهم بَِسَحرٍ 
الصديقون ثالثة حبيب النجار مؤمن آل ياسني ومؤمن آل فرعون الذي ( وعن رسول اهللا أنه قال )  ٣٤القمر 

وعن جعفر بن حممد أنه قال ) الً أَن َيقُولَ َرّبىَ  اللَُّه والثالث علي بن أيب طالب وهو أفضلهم قال أََتقُْتلُونَ َرُج
كان أبو بكر خرياً من مؤمن آل فرعون ألنه كان يكتم إميانه وقال أبو بكر جهاراً أََتقُْتلُونَ َرُجالً أَن َيقُولَ َرّبىَ  

  اللَُّه فكان ذلك سراً وهذا كان جهاراً
ْرَعْونَ جيوز أن يكون متعلقاً بقوله ُمْؤِمنٍ أي كان ذلك املؤمن شخصاً املسأ لة الثانية لفظ من يف قوله ّمْن ءالِ ِف

من آل فرعون وجيوز أن يكون متعلقاً بقوله َيكُْتُم إَِمياَنُه والتقدير رجل مؤمن يكتم إميانه من آل فرعون وقيل إن 
( فالن كذا إمنا يقال كتمته كذا قال تعاىل َوالَ َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثاً  هذا االحتمال غري جائز ألنه يقال كتمت من

  ) ٤٢النساء 

  املسألة الثالثة رجل مؤمن األكثرون قرأوا بضم اجليم وقرىء رجل بكسر اجليم كما يقال عضد يف عضد
استفهام على سبيل اإلنكار وقد ذكر يف هذا الكالم  املسألة الرابعة قوله تعاىل أََتقُْتلُونَ َرُجالً أَن َيقُولَ َرّبىَ  اللَُّه

ما يدل على حسن ذلك االستنكار وذلك ألنه ما زاد على أن قال َرّبىَ  اللَُّه وجاء بالبينات وذلك ال يوجب 
ْم بِالَْبّيَناِت ِمن رَّّبكُْم حيتمل وجهني األول أن قوله َرّبىَ  اللَُّه إشا رة إىل التوحيد القتل ألبتة وقوله َوقَْد َجاءكُ

ْد َجاءكُْم بِالَْبّيَناِت إشارة إىل الدالئل الدالة على التوحيد وهو قوله يف سورة طه َربَُّنا الَِّذى أَْعطَى كُلَّ  وقوله َوقَ
َني إىل آخر َشىء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى وقوله يف سورة اللشعراء َرّب السََّماَواِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِن كُنُتْم مُّوِقنِ

اآليات مث ذكر ذلك املؤمن حجة ثانية يف أن اإلقدام على قتله غري جائز وهي حجة مذكورة على طريقة 
التقسيم فقال إن كان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذبه عائداً علليه فاتركوه وإن كان صادقاً يصبكم بعض 

  حياً الذي يعدكم فثبت أن على كال التقديرين كان األوىل إبقاؤه
َعلَْيِه كَِذُبُه معناه أن ضرر كذبه  فإن قيل السؤال على هذا الدليل من وجهني األول أن قوله َوإِن َيُك كَاِذباً فَ
مقصور عليه وال يتعداه وهذا الكالم فاسد لوجوه أحدها أنا ال نسلم أن بتقدير كونه كاذباً كان صضالال 

لدين الباطل فيغتر به مجاعة منهم ويقعون يف املذهب الباطل كذبه مقصوراً عليه ألنه يدعو الناس إىل ذلك ا
واالعتقاد الفاسد مث يقع بينهم وبني غريهم اخلصومات الكثرية فثبت أن بتقدير كونه كاذباً مل ميكن ضرر كذبه 

 مقصوراً عليه بل كان متعدياً إىل الكل وهلذا السبب العلماء أمجعوا على أن الزنديق الذي يدعو الناس إىل
زندقته جيب قتله وثانيها أنه إن كان الكالم حجة له فال كذاب إال وميكنه أن يتمسك هبذه الطريقة فوجب 

متكن مجيع الزنادقة واملبطلني من تقرير أدياهنم الباطلة وثالثها أن الكفار الذين أنكروا نبّوة موسى عليه السالم 
ملنكر كاذباً يف ذلك اإلنكار فعليه كذبه وإن يك وجب أن ال جيوز اإلنكار عليهم ألنه يقال إن كان ذلك ا

  صادقاً انتفعتم بصدقه فثبت أن هذا الطريق يوجب تصويب ضده وما أفضى ثبوته إىل عدمه كان باطالً



السؤال الثاين أنه كان من الواجب أن يقال وإن يك صادقاً يصبكم كل الذي يعدكم ألن الذي يصيب يف بعض 
الكهانة والنجوم أما الرسول الصادق الذي ال يتكلم إال بالوحي فإنه جيب أن  ما يعد دون البعض هم أصحاب

يكون صادقاً يف كل ما يقول فكان قوله ُيِصْبكُْم َبْعُض الَِّذى َيِعُدكُْم غري الئق هبذا املقام واجلواب عن األسئلة 
ه إىل قتله بل يكفيكم أن متنعوه الثالثة حبرف واحد وهو أن تقدير الكالم أن يقال إنه ال حاجة بكم يف دفع شر

عن إظهار هذه املقالة مث تتركوا قتله فإن كان كاذباً فحينئذ ال يعود ضرره إال إليه وإن يك صادقاً انتفعتم به 
واحلاصل أن املقصود من ذكر ذلك التقسيم بيان أنه ال حاجة إىل قتله بل يكفيكم أن تعرضوا عنه وأن متنعوه 

  األسئلة الثالثة مدفوعة) تكون ( لطريق عن إظهار دينه فبهذا ا
وأما السؤال الثاين وهو قوله كان األوىل أن يقال يصبكم كل الذي يعدكم فاجلواب عنه من وجوه األول أن 

مدار هذا االستدالل على إظهار اإلنصاف وترك اللجاج ألن املقصود منه إن كان كاذباً كان ضرر كذبه 
امقصوراً عليه وإن كان صادقاً فال    أقل من أن يصل إليكم بعض ما يعدكم وإن كان املقصود من هذ

والوجه الثاين )  ٢٤سبأ ( الكالم ما ذكر صح ونظريه قوهللا تعاىل َوإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهًدى أَْو ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ 
الدنيا عذاب الدنيا فقد  أنه عليه السالم كان يتوعدهم بعذاب الدنيا وبعذاب اآلخرة فإذا وصل إليهم يف

أصاهبم بعض الذي يعدهم به الوجه الثالث ُحكي عن أيب عبيدة أنه قال ورود لفظ البعض مبعىن الكل جائز 
  واحتج بقول لبيد

  تراك أمكنة إذا مل أرضها
أو يرتبط بعض النفوس محامها واجلمهور على أن هذا القول خطأ قالوا وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه واهللا 

  أعلم
مث حكى اهللا تعاىل عن هذا املؤمن حكاية ثالثة يف أنه ال جيوز إيذاء موسى عليه السالم فقال إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى َمْن 
ُهَو ُمْسرٌِف مُّْرَتاٌب وتقرير هذا الدليل أن يقال إن اهللا تعاىل هدى موسى إىل اإلتيان هبذه املعجزات الباهرة ومن 

باملعجزات ال يكون مسرفاً كذاباً فهذا يدل على أن موسى عليه السالم ليس من الكاذبني  هداه اهللا إىل اإلتيان
فكان قوله إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف كَذَّاٌب إشارة إىل علو شأن موسى عليه السالم على طريق الرمز 

لى قتل موسى كذاب يف إقدامه على والتعريض وحيتمل أيضاً أن يكون املراد أن فرعون مسرف يف عزمة ع
  ادعاء اإلالهية واهللا ال يهدي من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره

ى األرض فََمن َينُصُرَنا ِمن َبأْسِ اللَِّه إِن َجآَءَنا قَالَ ِفْرَعْونُ َمآ أُرِيكُْم إِالَّ َمآ أََرى  ياقَومِ لَكُُم الُْملُْك الَْيْوَم ظَاِهرِيَن ِف
ِمثْلَ َدأْبِ قَْومِ ُنوحٍ  أَْهِديكُْم إِالَّ سَبِيلَ الرََّشاِد َوقَالَ الَِّذى َءاَمَن ياقَْومِ إِنِّى أََخاُف َعلَْيكُْم مِّثْلَ َيْومِ االٌّ ْحَزابِ َوَمآ

ُه ُيرِيُد ظُلْماً لِّلِْعَباِد َوياقَْومِ إِنِّ ى أََخاُف َعلَْيكُْم َيْوَم التََّناِد َيْوَم ُتَولُّونَ ُمْدبِرِيَن َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمن َبْعِدِهْم َوَما اللَّ
ُه ِمْن َهاٍد   َما لَكُْم مَِّن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَ

ا أقام أنواع الدالئل على أنه ال جيوز اإلقدام على قتل موسى خوفهم يف ذلك  اعلم أن مؤمن آل فرعون مل
هللا فقال كَذَّاٌب ياقَومِ لَكُُم الُْملُْك الَْيْوَم ظَاِهرِيَن ِفى االْْرضِ يعين قد علومت الناس وقهرمتوهم فال بعذاب ا

تفسدوا أمركم على أنفسكم وال تتعرضوا لبأس اهللا وعذابه فإنه ال قبل لكم به وإمنا قال َينُصُرَنا و َجاءَنا ألنه 



ا قال ذلك املؤمن هذا الكالم قال كان يظهر من نفسه أنه منهم وأن الذي ين صحهم به هو مشارك هلم فيه ومل
  فرعون ما أريكم إال ما أرى أي ال أشري إليكم برأي سوى ما ذكرته أنه جيب قتله حسما

على ملادة الفتنة َوَما أَْهِديكُْم هبذا الرأي إِالَّ َسبِيلَ الرََّشاِد والصالح مث حكى تعاىل أن ذلك املؤمن رد هذا الكالم 
  فرعون فقال إِّنى أََخاُف َعلَْيكُْم ّمثْلَ َيْومِ االْْحَزابِ

وأعلم أنه تعاىل حكى عن ذلك املؤمن أنه كان يكتم إميانه والذي يكتم كيف ميكنه أن يذكر هذه الكلمات مع 
مل يصرح  ) ٢٦غافر ( فرعون وهلذا السبب حصل ههنا قوالن األول أن فرعون ملا قال ذَُرونِى أَقُْتلْ ُموَسى 

ذلك املؤمن بأنه على دين موسى بل أوهم أنه مع فرعون وعلى دينه إال أنه زعم أن املصلحة تقتضي ترك قتل 
تله  موسى ألنه مل يصدر عنه إال الدعوة إىل اهللا واإلتيان باملعجزات القاهرة وهذا ال يوجب القتل واإلقدام على ق

األوىل أن يؤخر قتله وأن مينع من إظهار دينه ألن على هذا يوجب الوقوع يف ألسنة الناس بأقبح الكلمات بل 
التقدير إن كان كاذباً كان وبال كذبه عائداً إليه وإن كان صادقاً حصل االنتفاع به من بعض الوجوه مث أكد 

َو ُمْسرٌِف كَذَّاٌب  ه من إثبات اإلله يعين أنه إن صدق فيما يدعي)  ٢٨غافر ( ذلك بقوله إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى َمْن ُه
القادر احلكيم فهو ال يهدي املسرف الكذاب فأوهم فرعون أنه أراد بقوله إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف 

كَذَّاٌب أنه يريد موسى وهو إمنا كان يقصد به فرعون ذَُرونِى أَقُْتلْ ُموَسى أزال الكتمان وأظهر كونه على دين 
  قموسى وشافه فرعون باحل

ذكرها لفرعون األول قوله ءاَمَن ياقَْومِ إِّنى أََخاُف  واعلم أنه تعاىل حكى عن هذا املؤمن أنواعاً من الكلمات 
َعلَْيكُْم ّمثْلَ َيْومِ االْْحَزابِ والتقدير مثل أيام األحزاب إال أنه ملا أضاف اليوم إىل األحزاب وفسرهم بقوم نوح 

كان له يوم معني يف البالء فاقتصر من اجلمع على ذكر الواحد لعدم وعاد مثود فحينئٍذ ظهر أن كل حزب 
دأب هؤالء االلتباس مث فّسر قوله إِّنى أََخاُف َعلَْيكُْم ّمثْلَ َيْومِ االْْحَزابِ بقوله ِمثْلَ َدأْبِ قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد و

ائباً ودائماً ال يفترون عنه وال بد من دوهنم يف عملهم من الكفار والتكذيب وسائر املعاصي فيكون ذلك د
حذف مضاف يريد مثل جزاء دأهبم واحلاصل أنه خوفهم هبالك معجل يف الدنيا مث خوفهم أيضاً هبالك اآلخرة 

ٍد واملقصود منه التنبيه على عذاب اآلخرة   وهو قوله َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َها
ِد يعين أن تدمري أولئك األحزاب كان والنوع الثاين من كلمات ذلك املؤ ا اللَُّه ُيرِيُد ظُلْماً لّلِْعَبا من قوله تعاىل َوَم

عدالً ألهنم استوجبوه بسبب تكذيبهم لألنبياء فتلك اجلملة قائمة ههنا فوجب حصول احلكم ههنا قالت املعتزلة 
لم بعض العباد بعضاً ويدل على أنه ال يريد ظلم أحد من َوَما اللَُّه ُيرِيُد ظُلْماً لّلِْعَباِد يدل على أنه ال يريد أن يظ

العباد فلو خلق الكفر فيهم مث عذهبم على ذلك الكفر لكان ظاملاً وإذا ثبت أنه ال يريد الظلم ألبتة ثبت أنه غري 
ا حصل  املدح خالق ألفعال العباد ألنه لو خلقها ألرادها وثبت أيضاً أنه قادر على الظلم إذ لو مل يقدر عليه مل

  بترك الظلم وهذا االستدالل قد ذكرناه مراراً يف هذا الكتاب مع اجلواب فال فائدة يف اإلعادة
  النوع الثالث من كلمات هذا املؤمن قوله لّلِْعَباِد َوياقَْومِ إِّنى أََخاُف َعلَْيكُْم َيْوَم التََّناِد وفيه مسائل

دي القوم أي نادى بعضهم بعضاً واألصل الياء وحذف الياء املسألة األوىل التنادي تفاعل من النداء يقال تنا
  وأمجع املفسرون على أن َيْوَم التََّناِد يوم)  ١٥غافر ( حسن يف الفواصل وذكرنا ذلك يف َيْوَم التَّالَقِ 



القيامة ويف سبب تسمية ذلك اليوم بذلك االسم وجوه األول أن أهل النار ينادون أهل اجلنة وأهل اجلنة 
 ٥٠االعراف ( ن أهل النار كما ذكر اهللا عنهم يف سورة األعراف َوَناَدى أَْصَحاُب النَّارِ أَْصَحاَب الَْجنَّةِ  ينادو

الثاين قال الزجاج ال يبعد أن يكون السبب فيه قوله )  ٤٤االعراف ( َوَناَدى أَْصَحاُب الَْجنَّةِ  أَْصَحاَب النَّارِ ) 
الثالث أنه ينادي بعض الظاملني بعضاً بالويل والبثور )  ٧١اإلسرار ( َناسٍ بِإَِماِمهِْم تعاىل َيْوَم َنْدُعواْ كُلَّ أُ

الرابع ينادون إىل احملشر أي يدعون اخلامس ينادي املؤمن َهاُؤُم اقَْرُؤاْ ِكَتابَيْه )  ١٤األنبياء ( فيقولون ويا ويلنا 
السادس ينادى باللعنة على الظاملني السابع )  ٢٥احلاقة ( ِكَتابَِيْه  والكافر فََيقُولُ يالَْيَتنِى لَْم أُوَت)  ١٩احلاقة ( 

جياء باملوت على صورة كبش أملح مث يذبح وينادى يا أهل القيامة ال موت فيزداد أه الجلنة فرحاً على فرحهم 
ند فالن إذا  أبو علي الفارسي التنادي مشتق من التناد من قوهلم( وأهل النار حزناً على حزهنم الثامن قال 

هرب وهو قراءة ابن عباس وفسرها فقال يندون كما تند اإلبل ويدل على صحة هذه القراءة قوله تعاىل َيْوَم 
اآلية وقوله تعاىل بعد هذه اآلية َيْوَم ُتَولُّونَ ُمْدبِرِيَن ألهنم إذا مسعوا زفري النار )  ٣٤عبس ( َيِفرُّ الَْمْرء ِمْن أَِخيِه 
   يأتون قطراً من األقطار إال وجدوا مالئكة صفوفاً فريجعون إىل املكان الذي كانوا فيهيندون هاربني فال

املسألة الثانية انتصب قوله َيْوَم التََّناِد لوجهني أحدمها الظرف للخوف كأنه خاف عليهم يف ذلك اليوم ملا 
اب يوم التناد وإذا كان كذلك يلحقهم من العذاب إن مل يؤمنوا واآلخر أن يكون التقدير إين أخاف عليكم عذ

كان انتصاب يوم انتصاب املعفول به ال انتصاب الظرف ألن إعرابه إعراب املضاف احملذوف مث قال َيْوَم ُتَولُّونَ 
ُمْدبِرِيَن وهو بدل من قوله َيْوَم التََّناِد عن قتادة منصرفني عن موقف يوم احلساب إىل النار وعن جماهد فارين 

جزين مث أكد التهديد فقال َما لَكُْم ّمَن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ مث نبه على قوة ضاللتهم وشدة جهالتهم عنالنار غري مع
  فقال َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد

َك قُلُْتْم لَن َيْبَعثَ اللَُّه ِمن  َولَقَْد َجآَءكُْم ُيوُسُف ِمن قَْبلُ بِالَْبيَِّناِت فََما زِلُْتْم ِفى َشكٍّ مِّمَّا َجآَءكُْم بِِه َحتَّى إِذَا َهلَ
َو ُمْسرٌِف مُّْرَتاٌب الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفى َءاَياِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم كَُبَر َمقْتاً  َبْعِدِه َرُسوالً كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُه

  ِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى كُلِّ قَلْبِ ُمَتكَبِّرٍ َجبَّارٍِعنَد اللَِّه َوِعنَد الَِّذيَن َءاَمُنواْ كَذَ
ا لَُه ِمْن َهاٍد  ذكر هلذا مثالً وهو أن يوسف )  ٣٣غافر ( واعلم أن مؤمن آل فرعون ملا قال َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فََم

ا يدل على أن من أضله ملا جاءهم بالبينات الباهرة فأصروا على الشك والشبهة ومل ينتفعوا بتلك الدالئل وهذ
  اهللا فما له من هاد ويف اآلية مسائل

يوسف بن ) الكشاف ( املسألة األوىل قيل إن يوسف هذا هو يوسف بن يعقوب عليهما السالم ونقل صاحب 
أفراييم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نيفاً وعشرين سنة وقيل إن فرعون موسى هو فرعون يوسف بقي حياً 

فرعون آخر واملقصود من الكل شيء واحد وهو أن يوف جاء قومه بالبينات ويف املراد هبا إىل زمانه وقيل 
والثاين املراد هبا )  ٣٩يوسف ( قوالن األول أن املراد بالبينات قوله مُّتَّفَّرقُونَ َخْيٌر أَمِ اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر َما 

مرتابني وملي ينتفعوا ألبتة بتلك البينات فلما مات قالوا إنه لَن  املعجزات وهذا أوىل مث إهنم بقوا يف نبوته شاكني
َيْبَعثَ اللَُّه ِمن َبْعِدِه َرُسوالً وءمنا حكموا هبذا احلكم على سبيل التشهي والتمين من غري حجة ور برهان بل إمنا 

وهلم َوَما كُنَّا ُمَعذّبَِني ذكروا ذلك ليكون ذلك أساساً هلم يف تكذيب األنبياء الذين يأتون بعد ذلك وليس يف ق
َحتَّى َنْبَعثَ َرُسوالً ألجل تصديق رسالة يوسف وكيف وقد شكوا فيها وكفروا هبا وإمنا هو تكذيب لرسالة من 



اً إىل تكذيب رسالته مث قال كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسرٌِف مُّْرَتاٌب أي مثل هذا الضالل يضل  هو بعده مضموم
مسرف يف عصيانه مرتاب يف دينه قال الكعيب هذه اآلية حجة ألهل القدر ألنه تعاىل بني كفرهم مث بني  اهللا كل

  أنه تعاىل إمنا أضلهم لكوهنم مسرفني مرتابني فثبت أن العبد ما مل يضل عن الدين فإن اهللا تعاىل ال يضله
ا ألجله بقوا يف ذلك الشك واإلسراف فقال الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفى ءاَياِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أي بغري  مث بّين تعاىل م

اً ِعنَد اللَِّه واملقت هو أن يبلغ املرء  حجة بل إما بناء على التقليد اجملرد وإما بناء على شبهات خسيسة كَُبَر َمقْت
  يف القوم مبلغاً عظيماً فيمقته اهللا ويبغضه ويظهر خزيه وتعسه

  وفيه مسائل
وىل يف ذمة هلم بأهنم جيادلون بغري سلطان داللة على أن اجلدال باالحجة حسن وحق وفيه إبطال املسألة األ
  للتقليد

اقتاً له  املسألة الثانية قال القاضي مقت اهللا أياهم يدل على أن فعلهم ليس خبلق اهللا ألن كونه فاعالً للفعل وم
  حمال

اىل بأنه قد ميقت بعض عباده إال أن ذلك صفة واجبة التأويل املسألة الثالثة اآلية تدل على أنه جيوز وصف اهللا تع
يف حق اهللا كالغضب واحلياء والتعجب واهللا أعلم مث بّين أن هذا املقت كما حصل عند اهللا فكذلك قد حصل 

  عند الذين آمنوا
  مث قال كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى كُلّ قَلْبِ ُمَتكَّبرٍ َجبَّارٍ وفيه مسائل

ة األوىل قرأ ابن عامر وأبو عمرون وفتيبة عن الكسائي قَلٌْب منوناً ُمَتكَّبرٍ صفة للقلب والباقون بغري تنوين املسأل
على إضافة القلب إىل املتكرب قال أبو عبيد االختيار اإلضافة لوجوه األول أن عبد اهللا قرأ َعلَى كُلّ قَلْبِ ُمَتكَّبرٍ 

اإلنسان بالتكرب واجلربوت أوىل من وصف القلب هبما وأما الذين قرأوا  وهو شاهد هلذه القراءة الثاين أن وصف
وقال تعاىل َوإِن )  ٥٦غافر ( بالتنوين فقالوا إن الكرب قد أضيف إىل القلب يف قوله إِن ِفى ُصُدورِِهْم إِالَّ ِكْبٌر 

كل ذي قلب متكرب وأيضاً فيمكن أن يكون ذلك على حذف املضاف أي على )  ٢٨٣البقرة ( كُنُتْم َعلَى 
  وأيضاً قال قوم اإلنسان احلقيقي هو القلب وهذا البحث طويل وقد ذكرناه يف تفسري

قالوا ومن أضاف فال بد له من تقدير حذف )  ١٩٤ ١٩٣االشعراء ( قوله َنَزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك 
  والتقدير يطبع اهللا على قلب كل متكرب

كالم يف الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سبق يف هذا الكتاب باالستقصاء وأصحابنا يقولون املسألة الثانية ال
 قوله كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه يدل على أن االكل من اهللا واملعزلة يقولون إن قوله َوكَذاِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى كُلّ قَلْبِ

ا حصل من اهللا ألنه كان يف نفسه متكرباً جباراً وعند هذا تصري اآلية ُمَتكَّبرٍ َجبَّارٍ يدل على أن هذا الطبع إمن
حجة لكل واحد من هذين الفريقني من وجه وعليه من وجه رخر واالقول الذي خيرج عليه الوجهان ما ذهبنا 
ىل إليه وهو أنه تعاىل خيلق دواعي الكرب والرياسة يف القلب فتصري تلك الدواعي مانعة من حصول ما يدعون إ

الطاعة واالنقياد ألمر اهللا فيكون القول بالقضاء والقدر حياً ويكون تعليل الصد عن الدين بكونه متجرباً متكرباً 
  باقياً فثبت أن هذا املذهب الذي اخترناه يف القضاء والقدر هو الذي ينطبق لفظ القرآن من أوله إىل آخره عليه

تكرب واجلبار قال مقابل ُمَتكَّبرٍ عن قبول التوحيد َجبَّارٍ يف غري حق املسألة الثالثة ال بد من بيان الفرق بني امل



وأقول كما السعادة يف غري خق وأقول كمال السعادة يف أمرين التعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلق اهللا فعلى 
  علمقول مقاتل التكرب كاملضاد للتعظيم ألمر اهللا واجلربوت كاملضاد للشفقة على خلق اهللا واهللا أ

لَاِه ُموَسى َوإِنِّى الّظُنُُّه َوقَالَ فَْرَعْونُ ياَهاَمانُ اْبنِ ِلى َصْرحاً لََّعلِّى أَْبلُغُ االٌّ ْسَباَب أَْسَباَب السََّماَواِت فَأَطَِّلَع إِلَى إِ
  ِفْرَعْونَ إِالَّ ِفى َتَبابٍ كَاِذباً َوكَذَاِلَك ُزيَِّن ِلِفْرَعْونَ ُسو ُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعنِ السَّبِيلِ َوَما كَْيُد

اعلم أنه تعاىل ملا وصف فرعون بكونه متكرباً جباراً بني أنه أبلغ يف البالدة واحلماقة إىل أن قصد الصعود إىل 
  السموات ويف اآلية مسائل

وجوه  املسألة األوىل احتج اجلمع الكثري من املشبها هبذه اآلية يف إثبات أن اهللا يف السموات وقرروا ذلك من
األول أن فرعون كان من املنكرين لوجود اهللا وكل ما يذكره يف صفات اهللا تعاىل فذلك إمنا يذكره ألجل أنه 

مسع أن موسى يصف اهللا بذلك فهو أيضاً يذكره كما مسعه فلوال أنه مسع موسى يصف اهللا بأنه موجود يف 
ظنه كاذباً ومل يبني أنه كاذب فيماذا واملذكور السابق السماء وإال ملا طلبه يف السماء الوجه الثاين أنه قال وإين أل

متعني لصرف الكالم إليه فكأن التقدير فأطلع إىل اإلله الذي يزعم موسى أنه موجود يف السماء مث قال َوإِّنى 
وسى الَظُنُُّه كَاِذباً أي وإين ألظن موسى كاذباً يف إدعائه أن اإلله موجود يف السماء وذلك يدل على أن دين م

هو أن اإلله موجود يف السماء الوجه الثالث العلم بأنه لو وجد إله لكان موجوداً يف السماء علم يديهي متقرر 
  يف كل العقول ولذلك فإن الصبيان إذا تضرعوا إىل اهللا رفعوا

طلبه يف السماء وهذا يدل ع طلب اإلله فقد  لى أن وجوههم وأيديهم إىل السماء وإن فرعون مع هناية كفره ملا 
  العلم بأن اإلله موجود يف السماء علم متقرر يف عقل الصديق والزنديق وامللحد واملوحد والعامل واجلاهل

فهذا مجلة استدالالت املشبهة هبذه اآلية واجلواب أن هؤالء اجلهال يكفيهم يف كمال اخلزي والضالل أن جعلوا 
ه السالم فإنه مل يزد يف تعريف إله العامل على ذكر قول فرعون اللعني حجة هلم على صحة دينهم وأما موسى علي

ُه ثُمَّ َهَدى  وقال يف سورة الشعراء )  ٥٠طه ( صفة اخلالقية فقال يف سورة طه َربَُّنا الَِّذى أَْعطَى كُلَّ َشىء َخلْقَ
فظهر أن تعريف ذات اهللا )  ٢٨ ٢٦الشعراء ( ا َربُّكُْم َوَربُّ ءابَاِئكُُم االْوَِّلَني َربُّ الَْمْشرِقِ وَالَْمْغرِبِ َوَما َبْيَنُهَم

بكونه يف السماء دين فرعون وتعريفه باخلالقية واملوجودية دين موسى فمن قال باألول كان على دين فرعون 
ومن قال بالثاين كان على دين موسى مث نقول ال نسلم أن كل ما يقوله فرعون يف صفات اهللا تعاىل فذلك قد 

السالم بل لعله كان على دين املشبهة فكان يعتقد أن اإلله لو كان موجوداً لكان حاصالً مسعه من موسى عليه 
  يف السماء فهو إمنا ذكر هذا االعتقاد من قبل نفسه ال ألجل أنه قد مسعه من موسى عليه السالم

ا مسع موسى عليه السالم قال َرّب السَّ َماَواِت َواالْْرَض ظن أنه عىن أنه وأما قوله َوإِّنى الَظُنُُّه كَاِذباً فنقول لعله مل
رب السموات كما يقال للواحد منا إنه رب الدار مبعىن كونه ساكناً فيه فلما غلب على ظنه ذلك حكى عنه 
وهذا ليس مبستبعد فإن فرعون كان بلغ يف اجلهل واحلماقة إىل حيث ال يبعد نسبة هذا اخليال إليه فإن استبعد 

ليه كان ذلك الئقاً هبم ألهنم ملا كانوا على دين فرعون وجب عليهم تعظيمه وأما قوله اخلصم نسبة هذا اخليال إ
ا حنن ال ننكر أن فطرة أكثر الناس ختيل  إن فطرة فرعون شهدت بأن اإلله لو كان موجوداً لكان يف السماء قلن

  قطإليهم صحة ذلك ال سيما من بلغ يف احلماقة إىل درجة فرعون فثبت أن هذا الكالم سا
ال أما الظاهريون من  املسألة الثانية اختلف الناس يف أن فرعون هل قصد بناء الصرح ليصعد منه إىل السماء أم 



املفسرين فقد قطعوا بذلك وذكروا حكاية طويلة يف كيفية بناء ذلك الصرح والذي عندي أنه بعيد والدليل 
ني أو كان من العقالء فإن قلنا إنه كان من اجملانني مل عليه أن يقال فرعون ال خيلو إما أن يقال إنه كان من اجملان

جيز من اهللا تعاىل إرسال الرسول إليه ألن العقل شرط يف التكليف ومل جيز من اهللا أن يذكر حكاية كالم جمنون 
ضع يف القرآن وإما إن قلنا إنه كان من العقالء فنقول إن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أنه يتعذر يف قدرة البشر و

بناء يكون أرفع من اجلبل العايل ويعلم أيضاً ببديهة عقله أنه ال يتفاوت يف البصر حال السماء بني أن ينظر إليه 
من أسفل اجلبال وبني أن ينظر إليه من أعلى اجلبال وإذا كان هذا العلمان بديهيني امتنع أن يقصد العاقل وضع 

لوماً بالضرورة امتنع إسناده إىل فرعون والذي عندي يف بناء يصعد منه إىل السماء وإذا كان فساد هذا مع
تفسري هذه اآلية أن فرعون كان من الدهرية وغرضه من ذكر هذا الكالم إيراد شبهة يف نفي الصانع وتقريره 

جوداً أنه قال إنا ال نالى شيئاً حنكم عليه بأنه إله العامل فلم جيز إثبات هذا اإلله أما إنه ال نراه فألنه لو كان مو
لكان يف السماء وحنن ال سبيل لنا إىل صعود السموات فكيف ميكننا أن نراه مث إنه ألجل املبالغة يف بيان أنه ال 

ميكنه صعود السموات قَالَ َياءاَدُم ياَهاَمانُ اْبنِ ِلى َصْرحاً لََّعلّى أَْبلُغُ االْْسَباَب واملقصود أنه ملا عرف كل أحد أن 
  الوصول إىل معرفة وجود اهللا هذا الطريق ممتنع كان

انَ كَُبَر َعلَْيَك إِْعَراُضُهْم فَإِن اْسَتطَْعَت أَن َتْب َتِغىَ  َنفَقاً بطريق احلس ممتنعاً ونظريه قوله تعاىل فَاٍن الُْمْرَسِلَني َوإِن كَ
أو وضع سلماً إىل  طلب نفقاً يف األرض) صلى اهللا عليه وسلم ( وليس املراد منه أن حممداً )  ٣٥األنعام ( ِفى 

السماء بل املعىن أنه ملا عرف أن هذا املعىن ممتنع فقد عرف أنه ال سبيبل لك إىل حتصيل ذلك املقصود فكذا 
ْرَعْونُ ياَهاَمانُ اْبنِ ِلى َصْرحاً يعين أن االطالع على إله موسى ملا كان ال سبيل إليه  ههنا غرض فرعون من قوله فَ

الطريق ممتنعاً فحينئٍذ يظهر منه أنه ال سبيل إىل معرفة اإلله الذي يثبته موسى فنقول إال هبذا الطريق وكان هذا 
  هذا ما حصلته يف هذا الباب

واعلم أن هذه الشبهة فاسدة ألن طرق العلم ثالثة احلس واخلرب والنظر وال يلزم من انتفاء طريق واحد وهو 
قد بّين لفرعون أن الطريق يف معرفة اهللا تعاىل إمنا هو احلس انتفاء املطلوب وذلك ألن موسى عليه السالم كان 

إال أن )  ٢٨ ٢٦الشعراء ( احلجة والدليل كما قال َربُّكُْم َوَربُّ ءاَباِئكُُم االْوَِّلَني رَّبُّ الَْمشْرِقِ َوالَْمْغرِبِ 
إلحساس هبذا اإلله وجب فرعون خلبثه ومكره تغافل عن ذلك الدليل وألقى إىل اجلهال أنه ملا كان ال طريق إال ا

  نفيه فهذا ما عندي يف هذا الباب وباهللا التوفيق والعصمة
املسألة الثالثة ذهب قوم إىل أنه تعاىل خلق جواهر األفالك وحركاهتا حبيث تكون هي األسباب حلدوث احلوادث 

السََّماَواِت ومعلوم أهنا ليست أسباباً إال  يف هذا العامل األسفل واحتجوا بقوله تعاىل لََّعلّى أَْبلُغُ االْْسبَاَب أَْسَباَب
أما املفسرون )  ١٠ص ( حلوادث هذا العامل قالوا ويؤكد هذا بقوله تعاىل يف سورة ص فَلَْيْرَتقُواْ ِفى االْْسَباُب 

لسموات طرقها فقد ذكروا يف تفسري قوله تعاىل لََّعلّى أَْبلُغُ االْْسَباَب أَْسَباَب السََّماوَاِت أن املراد بأسباب ا
  وأبواهبا وما يؤدي إليها وكل ما أداك إىل شيء فهو سبب كالرشاد وحنوه

املسألة الرابعة قالت اليهود أطبق الباحثون عن تواريخ بين إسرائيل وفرعون أن هامان ما كان موجوداً ألبتة يف 
ان موجوداً يف زمان فرعون زمان موسى وفرعون وإمنا جاء بعدمها بزمان مديد ودهر داهر فالقول بأن هامان ك

خطأ يف التاريخ وليس لقائل أن يقول إن وجود شخص يسمى هبامان بعد زمان فرعون ال مينع من وجود 



شخص آخر يسمى هبذا اإلسم يف زمانه قالوا ألن هذا الشخص املسمى هبامان الذي كان موجوداً يف زمان 
وزير له ومثل هذا الشخص ال يكون جمهول فرعون ما كان شخصاً خسيساً يف حضرة فرعون بل كان كال

الوصف واحللية فلو كان موجوداً لعرف حاله وحيث أطبق الباحثون عن أحوال فرعون وموسى أن الشخص 
ا كان موجوداً يف زمان فرعون وإمنا جاء بعده بأدوار علم أن غلط وقع يف التواريخ قالوا ونظري  املسمى هبامان م

فلو أن قائالً أدعى أن أبا ) صلى اهللا عليه وسلم ( م أن أبا حنيفة إمنا جاء بعد حممد هذا أنا نعرف يف دين اإلسال
حنيفة كان موجوداً يف زمان حممد عليه السالم وزعم أنه شخص آخر سوى األول وهو يسمى بأيب حنيفة فإن 

هبا واضطربت  أصحاب التواريخ يقطعون خبطئه فكذا ههنا واجلواب أن تواريخ موسى وفرعون قد طال العهد
األحوال واألدوار فلم يبق على كالم أهل التواريخ اعتماد يف هذا الباب فكان األخذ بقول اهللا تعاىل أوىل 

خبالف حال رسولنا مع أيب حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غري مضطربة بل هي مضبوطة فظهر الفرق بني البابني 
ا يتعلق باملباحث املعنوية يف هذه    اآلية وبقي ما يتعلق باملباحث اللفظيةفهذا مجلة م

قيل الصرح البناء الظاهر ال خيفى على الناظر وإن بعد اشتقوه من صرح الشيء إذ ظهر و أَْسَباَب السََّماَواتِ 
  طرقها فإن قيل ما فائدة هذا التكرير لو قيل لعلي أبلغ األسباب السموات كان

م الشيء مث أوضح كان تفخيماً لشأنه فلما أراد تفخيم عنه فقال إذا أهب) الكشاف ( كافياً أجاب صاحب 
َع إِلَى إِلَاِه ُموَسى قرأ حفص عن عاصم فَأَطَِّلَع بفتح العني  أسباب السموات أهبمها مث أوضحها وقوله فَأَطَِّل

أن حرف والباقون بالرفع قال املربد من رفع فقد عطفه على قوله ِألغ والتقدير لعلي أبلغ األسباب مث أطلع إال 
مث أشد تراخياً من الفاء ومن نصب جعله جواباً واملعىن لعلي أبلغ األسباب فمىت بلغتها أطلع واملعىن خمتلف ألن 

  األول لعلي أطلع والثاين لعلي أبلغ وأنا ضامر أين مىت بلغت فال بد وأن أطلع
ُزّيَن ِلِفْرَعْونَ ُسوء َعَمِلِه َوُصدَّ َعنِ  واعلم أنه تعاىل ملا حكى عن فرعون هذه القصة قال بعدها كَاِذباً َوكَذاِلَك

  السَّبِيلِ وفيه مسائل
املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة والكسائي َوُصدَّ بضم الصاد قال إبو عبيدة وبه يقرأ ألن ما قبله فعل مبين 

ميان قالوا ومن للمفعول به فجعل ما عطف عليه مثله والباقون َوُصدَّ بفتح الصاد على أنه منع الناس عن اإل
ويؤيد هذه القراءة قوله الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن )  ١٢٤األعراف ( صده قوله القَطَّعنَّ أَْيِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم 

  ) ٢٥الفتح ( وقوله ُهُم الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ )  ١٦٧النساء ( َسبِيلِ اللَِّه 
ملسألة الثانية قوله تعاىل ُزّيَن ال بد له من املزين فقالت املعتزلة إنه الشيطان فقيل هلم إن كان املزين لفرعون هو ا

ا بطل  الشيطان فاملزين للشيطان إن كان شيطاناً آخر لزم إثبات التسلسل يف الشياطني أو الدور وهو حمال ومل
اجات إىل واجب الوجود وأيضاً فقوله ُزّيَن يدل على أن ذلك وجب انتهاء األسباب واملسببات يف درجات احل

الشيء إن مل يكن يف اعتقاد الفاعل موصوفاً بأنه خري وزينة وحسن فإنه ال يقدم عليه إال أن ذلك االعتقاد إن 
كان صواباً فهو العلم وإن كان خطأ فهو اجلهل ففاعل ذلك اجلهل ليس هو ذلك اإلنسان ألن العاقل ال يقصد 

ل اجلهل لنفسه وألنه إمنا يقصد حتصيل اجلهل لنفسه إذا عرف كونه جهالً ومىت عرف كونه جهالً امتنع حتصي
بقاؤه جاهالً فثبت أن فاعل ذلك اجلهل ليس هو ذلك اإلنسان وال جيوز أن يكون فاعله هو الشيطان ألن 

اعله هو اهللا تعاىل واهللا (  أعلم ويقوي ما قلناه أن صاحب البحث األول بعينه عائد فيه فلم يبق إال أن يكون ف



ِه على البناء للفاعل والفعل هللا عّز وجلّ ويدل عليه قوله إِلَى إِلَاهِ ) الكشاف  نقل أنه قرىء َوَزيََّن لَُهُم ُسوء َعَمِل
  ُموَسى

َر َتْتبِيبٍ مث قال تعاىل َوَما كَْيُد ِفْرَعْونَ إِالَّ ِفى َتَبابٍ والتباب اهلالك واخلسران ونظريه قوله تعاىل (  َوَما َزاُدوُهْم غَْي
  واهللا أعلم)  ١املسد ( وقوله تعاىل َتبَّْت َيَدا أَبِى لََهبٍ )  ١٠١هود 

ِخَرةَ  ِهىَ  َداُر  َمتَاٌع َوإِنَّ االٌَّوقَالَ الَِّذى َءاَمَن ياقَْومِ اتَّبُِعوِن أَْهِدكُْم َسبِيلَ الرََّشاِد ياقَْومِ إِنََّما َهاِذِه الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا 
ٌن فَأُْولَاِئَك َيْدُخلُونَ الْقَرَارِ َمْن َعِملَ َسيِّئَةً  فَالَ ُيْجَزى إِالَّ ِمثْلََها َوَمْن َعِملَ َصاِلحاً مِّن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِم

لَى النَّجَواةِ  َوَتْدُعوَننِى إِلَى النَّارِ َتْدُعوَننِى الّكْفَُر بِاللَِّه الَْجنَّةَ  ُيْرَزقُونَ ِفيَها بَِغْيرِ ِحَسابٍ َوياقَْومِ َما ِلى أَْدُعوكُْم إِ
إِلَْيِه لَْيَس لَُه َدْعَوةٌ  ِفى الدُّْنَيا  َوأُْشرَِك بِِه َما لَْيَس ِلى بِِه ِعلٌْم َوأََناْ أَْدُعوكُْم إِلَى الَْعزِيزِ الَْغفَّارِ الَ َجَرَم أَنََّما َتْدُعوَننِى

ولُ لَكُْم َوأُفَوُِّض أَْمرِى  ِفى االٌّ ِخَرةِ  َوأَنَّ َمَردََّنآ إِلَى اللَِّه َوأَنَّ الُْمْسرِِفَني ُهْم أَْصَحاُب النَّارِ فََسَتذْكُُرونَ َمآ أَقَُوالَ
  إِلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه َبِصٌري بِالِْعَباِد

ان يدعوهم إىل اإلميان مبوسى والتمسك بطريقته اعلم أن هذا من بقية كالم الذي آمن من آل فرعون وقد ك
واعلم أنه نادى يف قومه ثالث مرات يف املرة األوىل دعاهم إىل قبول ذلك الدين على سبيل اإلمجال ويف املرتني 

  الباقيتني على سبيل التفصيل
س املراد بقوله اتَّبُِعوِن طريقة التقليد ألنه قال أما اإلمجال فهو قوله ءاَمَن ياقَْومِ اتَّبُِعوِن أَْهِدكُْم َسبِيلَ الرََّشاِد ولي

بعده أَْهِدكُْم َسبِيلَ الرََّشاِد واهلدى هو الداللة ومن بني األدلة للغري يوصف بأنه هداه وسبيل الرشاد هو سبيل 
  الثواب واخلري وما يؤدي إليه ألن الرشاد نقيض الغي وفيه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغي

وأما التفصيل فهو أنه بني حقارة حال الدينا وكمال حال اآلخرة أما حقارة الدنيا فهي قوله َسبِيلَ الرََّشاِد ياقَْومِ 
إِنََّما َهاِذِه الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا واملعىن أنه يستمتع هبذه احلياة الدنيا يف أيام قليلة مث تنقطع وتزول وأما اآلخرة فهي 

والدوام وحاصل الكالم أن اآلخرة باقية دائمة والدنيا منقضية منقرضة والدائم خري من  دار القرار والبقاء
املنقضي وقال بعض العارفني لو كانت الدينا ذهباً فانياً واآلخرة خزفاً باقياً لكانت اآلخرة خرياً من الدنيا فكيف 

  والدنيا خزف فان واآلخرة ذهب باق
دائم فكذلك العذاب فيها دائم وإن الترغيب يف النعيم الدائم والترهيب  واعلم أن اآلخرة كما أن النعيم فيها

عن العذاب الدائم من أقوى وجوه الترغيب والترهيب مث بني كيف حتصل اجملازاة يف اآلخرة وأشار فيه إىل أن 
واملراد باملثل ما يقابلها يف  جانب الرمحة غالب على جانب العقاب فقال َمْن َعِملَ َسّيئَةً  فَالَ ُيْجَزى إِالَّ ِمثْلََها

االستحقاق فإن قيل كيف يصح هذا الكالم مع أن كفر ساعة يوجب عقاب األبد قلنا إن الكافر يعتقد يف 
كفره كونه طاعة وإمياناً فلهذا السبب يكون الكافر على عزم أن يبقى مصراً على ذلك االعتقاد أبداً فال جرم 

  ه يعتقد فيه كونه خيانة ومعصية فيكون على عزمكان عقابه مؤبداً خبالف الفاسق فإن

أن ال يبقى مصراً عليه فال جرم قلنا أن عقاب الفاسق منقطع أما الذي يقوله املعتزلة من أن عقابه مؤبد فهو 
باطل ألن مدة تلك املعصية منقطعة والعزم على اإلتيان هبا أيضاً ليس دائماً بل منقطعاً فمقابلته بعقاب دائم 

خالف قوله َمْن َعِملَ َسّيئَةً  فَالَ ُيْجَزى إِالَّ ِمثْلََها واعلم أن هذه اآلية أصل كبري يف علوم الشريعة  يكون على
فيما يتعلق بأحكام اجلنايات فإآهنا تقتضي أن يكون املثل مشروعاً وأن يكون الزائد على املثل غري مشروع مث 



 أي األمور فلو محلناه على رعاية املماثلة يف شيء معني مع أن نقول ليس يف اآلية بيان أن تلك املماثلة معتربة يف
ذلك املعني غري مذكور يف اآلية صارت اآلية جمملة ولو محلناه على رعاية املماثلة يف مجيع األمور صارت اآلية 

ال أوىل عاماً خمصوصاً وقد ثبت يف أصول الفقه أن التعارض إذا وقع بني اإلمجال وبني التخصيص كان دفع اإلمج
فوجب أن حتمل هذه اآلية على رعاية املماثلة من كل الوجوه إال يف مواضع التخصيص وإذا ثبت هذا فاألحكام 

  الكثرية يف باب اجلنايات على النفوس وعلى األعضاء وعلى األموال ميكن تفريعها على هذه اآلية
أن جزاء احلسنة غري مقصور على املثل بل هو مث نقول إنه تعاىل ملا بّين أن جزاء السيئة مقصور على املثل بني 

ِمٌن فَأُْولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ  ُيْرَز رٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤ َمْن َعِملَ َصاِلحاً ّمن ذَكَ قُونَ ِفيَها خارج عن احلساب فقال َو
َمْن َعِملَ َصاِلحاً نكرة يف معرض الشرط يف جانب اإلثبات  بَِغْيرِ ِحَسابٍ واحتج أصحابنا هبذه اآلية فقالوا قوله َو

فجرى جمرى أن يقال من ذكر كلمة أو من خطا خطوة فله كذا فإنه يدخل فيه كل من أتى بتلك الكلمة أو 
بتلك اخلطوة مرة واحدة فكذلك ههنا وجب أن يقال كل من عمل صاحلاً واحداً من الصاحلات فإنه يدخل 

ميان واملواظب على التوحيد والتقديس مدة مثانني سنة قد أتى بأعظم اجلنة ويرزق فيها بغري حساب واآليت باإل
الصاحلات وبأحسن الطاعات فوجب أن يدخل اجلنة واخلصم يقول إنه يبقى خملداً يف النار أبد اآلباد فكان ذلك 

مبؤمن  على خالف هذا النص الصريح قالت املعتزلة إنه تعاىل شرط فيه كونه مؤمناً وصاحب الكبرية عندنا ليس
( فال يدخل يف هذا الوعد واجلواب أنا بينا يف أول سورة البقرة يف تفسري قوله تعاىل الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ 

أن صاحب الكبرية مؤمن فسقط هذا الكالم واختلفوا يف تفسري قوله ُيْرَزقُونَ ِفيَها بَِغْيرِ ِحَسابٍ )  ٣البقرة 
ة لذلك الثواب قيل بغري حساب وقال اآلخرون ألنه تعاىل يعطيهم ثواب أعماهلم فمنهم من قال ملا كان ال هناي

ويضم إىل ذلك الثواب من أقسام التفضل ما خيرج عن احلساب وقوله بَِغْيرِ ِحَسابٍ واقع يف مقابلة إِالَّ ِمثْلََها 
الصاحل فبغري تقدير يعين أن جزاء السيئة له حساب وتقدير لئال يزيد على االستحقاق فأما جزاء العمل 

وحساب بل ما شئت من الزيادة على احلق والكثرة والسعة وأقول هذا يدل على أن جانب الرمحة والفضل 
راجح على جانب القهر والعقاب فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد وجب أن يكون الترجيح 

املؤمن ونادى يف املرة الثالثة وقال ِفيَها بَِغْيرِ جبانب عمومات الوعد وذلك يهدم قواعد املعتزلة مث استأنف ذلك 
ِحَسابٍ َوياقَْومِ َما ِلى أَْدُعوكُْم إِلَى النََّجواةِ  يعين أنا أدعوكم إىل اإلميان الذي يوجب النجاة وتدعونين إىل 

قلنا أما تكرير  الكفر الذي يوجب النار فإن قيل مل كرر نداء قومه ومل جاء بالواو يف النداء الثالث دون الثاين
  النداء ففيه زيادة تنبيه هلم وإيقاظ من سنة الغفلة وإظهار أن له هبذا

املهم مزيد اهتمام وعلى أولئك األقوام فرط شفقة وأما اجمليء بالواو العاطفة فألن الثاين يقرب من أن يكون 
م مباين لألول والثاين فحسن إيراد عني األول ألن الثاين بيان لألول والبيان عني املبني وأما الثالث فألنه كال

الواو العاطفة فيه وملا ذكر هذا املؤمن أنه يدعوهم إىل النجاة وهم يدعونه إىل النار فّسر ذلك بأهنم يدعونه إىل 
الكفر باهللا وإىل الشرك به أما الكفر باهللا فألن األكثرين من قوم فرعون كانوا ينكرون وجود اإلله ومنهم من 

اهللا إال أنه كان يثبت عبادة األصنام وقوله تعاىل َوأُْشرَِك بِِه َما لَْيَس ِلى بِِه ِعلٌْم املراد بنفي العلم كان يقر بوجود 
ا ليس بإله وما ليس بإله كيف يعقل جعله شريكاً لإلله وملا بّين أهنم يدعونه إىل  نفي املعلوم كأنه قال وأشرك به م

ن بالعزيز الغفار فقوله الَْعزِيُز إشارة إىل كونه كامل القدرة وفيه تنبيه الكفر والشرك بّين أنه يدعوهم إىل اإلميا



على أن اإلله هو الذي يكون كامل القدرة وأما فرعون فهو يف غاية العجز فكيف يكون إهلاً وأما األصنام فإهنا 
يكونوا آيسني من رمحة اهللا  أحجار منحوتة فكيف يعقل القول بكوهنا آهلة وقوله الَْغفَّاُر إشارة إىل أنه ال جيب أن

بسبب إصرارهم على الكفر مدة مديدة فإن إله العامل وإن كان عزيزاً ال يغلب قادراً ال يغالب لكنه غفار يغفر 
كفر سبعني سنة بإميان ساعة واحدة مث قال ذلك املؤمن الَ َجَرَم والكالم يف تفسري ال جرم مّر يف سورة هود يف 

ههنا فقال الَ َجَرَم ) الكشاف ( وقد أعاده صاحب )  ٢٢هود ( ْم ِفى االِْخَرةِ  ُهُم االْْخَسُرونَ قوله الَ َجَرَم أَنَُّه
ا يف حيزه ) ال ( مساقه على مذهب البصريني أن جيعل  ه إليه قومه و َجَرَم فعل مبعىن حق و إِنََّما مع م رداً ملا دعا

تعاىل َوالَ َيْجرَِمنَّكُْم َشَنانُ قَْومٍ أَن َصدُّوكُْم َعنِ فاعله أي حق ووجب بطالن دعوته أو مبعىن كسب من قوله 
أي كسب ذلك الدعاء إليه بطالن دعوته مبعىن أنه ما حصل من ذلك )  ٢املائدة ( الَْمْسجِِد الْحََرامِ أَن َتْعَتُدواْ 

طع كما أن بد فعل من إال ظهور بطالن دعوته وجيوز أن يقال إن الَ َجَرَم نظريه ال بد فعل من اجلرم وهو الق
( التبديد وهو التفريق وكما أن معىن ال بد أنك تفعل كذا أنه ال بد لك من فعله فكذلك الَ َجَرَم أَنَّ لَُهُم الْنَّاَر 

أي ال قطع لذلك مبعىن أهنم أبداً يستحقون النار ال انقطاع الستحقاقهم وال قطع لبطالن دعوة )  ٦٢النحل 
ة ال ينقطع ذلك فينقل حقاً وروي عن بعض العرب ال جرم أنه يفعل بضم اجليم األصنام أي ال تزال باطل

  )الكشاف ( وسكون الراء بزنة بد وفعل إخوان كرشد ورشد وكعدم وعدم هذا كله ألفاظ صاحب 
أن األوثان اليت تدعونين إىل عبادهتا  مث قال أَنََّما َتْدُعوَننِى إِلَْيِه لَْيَس لَُه َدْعَوةٌ  ِفى الدُّْنَيا َوالَ ِفى االِْخَرةِ  واملراد
  ليس هلا دعوة يف الدنيا وال يف اآلخرة ويف تفسري هذه الدعوة احتماالن

األول أن املعىن ما تدعونين إىل عبادته ليس له دعوة إىل نفسه ألنه مجادات واجلمادات ال تدعو أحداً إىل عبادة 
  قلبها حيواناً يف اآلخرة فإهنا تتربأ من هؤالء العابديننفسها وقوله ِفى االِْخَرةِ  يعين أنه تعاىل إذا 

واالحتمال الثاين أن يكون قوله لَْيَس لَُه َدْعَوةٌ  ِفى الدُّْنَيا َوالَ ِفى االِْخَرةِ  معناه ليس له استجابة دعوة يف الدنيا 
خر كقوله َوَجَزاء َسّيئَةٍ  وال يف اآلخرة فسميت استجابة الدعوة بالدعوة إطالقاً السم أحد املتضايقني على اآل

  مث قال َوأَنَّ َمَردََّنا إِلَى اللَِّه فبني أن هذه األصنام ال فائدة فيها ألبتة ومع ذلك)  ٤٠الشورى ( َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها 

فإن مردنا إىل اهللا العامل بكل املعلومات القادر على كل املمكنات الغين عن كل احلاجات الذي ال يبدل القول 
ه وما هو بظالم للعبيد فأي عاقل جيوز له عقله أن يشتغل بعبادة تلك األشياء الباطلة وأن يعرض عن عبادة لدي

هذا اإلله الذي ال بد وأن يكون مرده إليه وقوله َوأَنَّ الُْمْسرِِفَني ُهْم أَْصَحاُب النَّارِ قال قتادة يعين املشركني 
سرفوا يف معصية اهللا بالكلمة والكيفية أما الكمية فالدوام وأما وقال جماهد السفاكني للدماء والصحيح أهنم أ

الكيفية فبالعود واإلصرار وملا بالغ مؤمن آل فرعون يف هذه البيانات ختم كالمه خبامتة لطيفة فقال فََسَتذْكُُرونَ 
يف الدنيا وهو  َما أَقُولُ لَكُْم وهذا كالم مبهم يوجب التخويف وحيتمل أن يكون املراد أن هذا الذكر حيصل

وقت املوت وأن يكون يف القيامة وقت مشاهدة األهوال وباجلملة فهو حتذير شديد مث قال َوأُفَّوُض أَْمرِى إِلَى 
اللَِّه وهذا كالم من هدد بأمر خيافه فكأهنم خوفوه بالقتل وهو أيضاً خوفهم بقوله فََسَتذْكُُرونَ َما أَقُولُ لَكُْم مث 

كيدهم ومكرهم على فضل اهللا تعاىل فقال َوأُفَّوُض أَْمرِى إِلَى اللَِّه وهو إمنا تعلم هذه عول يف ذفع ختويفهم و
ا خوفه بالقتل رجع موسى يف دفع ذلك الشر إىل اهللا حيث قال  الطريقة من موسى عليه السالم فإن فرعون مل

فتح نافع وأبو عمرو الياء من أَْمرِى )  ٢٧غافر ( مِ الِْحَسابِ إِّنى ُعذُْت بَِرّبى َوَرّبكُْم ّمن كُلّ ُمَتكَّبرٍ الَّ ُيْؤِمُن بَِيْو



  والباقون باإلسكان
ى مث قال إِنَّ اللََّه َبِصٌري بِالِْعَباِد أي عامل بأحواهلم ومبقادير حاجاهتم ومتسك أضحابنا بقوله تعاىل َوأُفَّوُض أَْمرِى إِلَ

ذين قالوا إن اخلري والشر حيصل بقدرهتم قد فوضوا أمر أنفسهم اللَِّه على أن الكل من اهللا وقالوا إن املعتزلة ال
إليهم وما فوضوها إىل اهللا واملعتزلة متسكوا هبذه اآلية فقالوا إن قوله أفوض اعتراف بكونه فاعالً مستقالً بالفعل 

رعون واهللا واملباحث املذكورة يف قوله أعوذ باهللا عائدة بتمامها يف هذا املوضع وههنا آخر كالم مؤمن آل ف
  اهلادي

َوَعِشّياً َوَيْوَم َتقُوُم  فَوقَاُه اللَُّه َسيِّئَاِت َما َمكَُرواْ َوَحاَق بِأالِ ِفْرَعْونَ ُسو ُء الَْعذَابِ النَّاُر ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها غُُدّواً
النَّارِ فََيقُولُ الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا كُنَّا لَكُْم السَّاَعةُ  أَْدِخلُوا َءالَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ َوإِذْ يََتحَآجُّونَ ِفى 

َه قَْد َحكََم َبْيَن الِْعَباِد َوقَالَ َتَبعاً فََهلْ أَنُتم مُّْغُنونَ َعنَّا َنِصيباً مَِّن النَّارِ قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا كُلٌّ ِفيَهآ إِنَّ اللَّ
ْم ُرُسلُكُم بِالَْبيِّنَاِت ى النَّارِ ِلَخَزَنةِ  َجَهنََّم اْدُعواْ َربَّكُْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوماً مَِّن الَْعذَابِ قَالُوا أََولَْم َتُك َتأِْتيكُالَِّذيَن ِف

ا ُدَعاُء الْكَاِفرِيَن إِالَّ ِفى َضلَالٍ   قَالُواْ َبلَى قَالُواْ فَاْدُعواْ َوَم

ّين أن ذلك الرجل مل يقصر يف تقرير الدين احلق ويف الذب عنه فاهللا تعاىل رد عنه كيد اعلم أنه تعاىل ملا ب
ا صّرح بتقرير احلق  ُه اللَُّه َسّيئَاِت َما َمكَُرواْ يدل على أنه مل الكافرين وقصد القاصدين وقوله تعاىل بِالِْعَباِد فَوقَا

تله فهرب منهم إىل اجلبل فطلبوه فقد قصدوه بنوع من أنواع السوء قال مقاتل ملا ذكر هذه ا لكلمات فصدوا ق
فلم يقدروا عليه وقيل املراد بقوله فَوقَاُه اللَُّه َسّيئَاِت َما َمكَُرواْ أهنم قصدوا إدخاله يف الكفر وصرفه عن اإلسالم 

ابِ ال يليق إال بالوجه فوقاه اهللا عن ذلك إال أن األول أوىل ألن قوله بعد ذلك َوَحاَق بِئَالِ ِفْرَعْونَ ُسوء الَْعذَ
األول وقوله تعاىل َوَحاَق بِئَالِ ِفْرَعْونَ أي أحاط هبم ُسوء الَْعذَابِ أي غرقوا يف البحر وقيل بل املراد منه النار 
ون املذكورة يف قوله النَّاُر ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها قال الزجاج النَّارِ بدل من قوله ُسوء الَْعذَابِ قال وجائز أيضاً أن تك

ا   مرتفعة على إضمار تفسري ُسوء الَْعذَابِ كأن قائالً قال ما سوء العذاب فقيل النَّاُر ُيعَْرُضونَ َعلَْيَه
قرأ محزة حاق بكسر احلاء وكذلك يف كل القرآن والباقون بالفتح أما قوله النَّاُر ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها غُُدّواً َوَعِشّياً 

  ففيه مسائل
أصحابنا هبذه اآلية على إثبات عذاب القرب قالوا اآلية تقتضي عرض النار عليهم غدواً  املسألة األوىل احتج

املراد وعشياً وليس املراد منه يوم القيامة ألنه قال َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ  أَْدِخلُواْ ءالَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ وليس 
وعشياً ما كان حاصالً يف الدنيا فثبت أن هذا العرض إمنا حصل منه أيضاً الدنيا ألن عرض النار عليهم غدواً 

بعد املوت وقبل يوم القيامة وذلك يدل على إثبات عذاب القرب يف حق هؤالء وإذ ثبت يف حقهم ثبت يف حق 
غريهم ألنه ال قائل بالفرق فإن قيل مل ال جيوز أن يكون املراد من عرض النار عليهم غدواً وعشياً عرض 

عليهم يف الدنيا ألن أهل الدين إذا ذكروا هلم الترغيب والترهيب وخوفوهم بعذاب اهللا فقد عرضوا  النصائح
عليهم النار مث نقول يف اآلية ما مينع من محله على عذاب القرب وبيانه من وجهني األول أن ذلك العذاب جيب 

ِشّياً يقتضي أن ال حيصل ذلك العذاب إال يف هذين أن يكون دائماً غري منقطع وقوله ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها غُُدّواً َوَع
الوقتني فثبت أن هذا ال ميكن محله على عذاب القرب الثاين أن الغدوة والعشية إمنا حيصالن يف الدينا أما يف القرب 
فال وجود هلما فثبت هبذين الوجهني أنه ال ميكن محل هذه اآلية على عذاب القرب واجلواب عن السؤال األول 



يف الدنيا عرض عليهم كلمات تذكرهم أمر النار ال أنه يعرض عليهم نفس النار فعلى قوهلم يصري معىن اآلية  أن
الكلمات املذكرة ألمر النار كانت تعرض عليهم وذلك يفضي إىل ترك ظاهر اللفظ والعدول إىل اجملاز أما قوله 

ال جيوز أن يكتفي يف القرب بإيصال اآلية تدل على حصول هذا العذاب يف هذين الوقتني وذلك ال جيو ا مل  ز قلن
ام القيامة يلقى يف النار فيدوم عذابه بعد ذلك وأيضاً ال ميتنع يأن يكون  العذاب إليه يف هذين الوقتني مث عند قي

وله إنه ليس يف أما ق)  ٦٢مرمي ( ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله َولَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً  َوَعِشّياً 
القرب والقيامة غدوة وعشية قلنا مل ال جيوز أن يقال إن عند حصول هذين الوقتني ألهل الدنيا يعرض عليهم 

  العذاب واهللا أعلم

املسألة الثانية قرأ نافع ومحزة والكسائي وحفص عن عاصم النَّاُر ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها أي يقال خلزنة جهنم أدخلوهم 
والباقون أدخلوا على معىن أنه يقال هلؤالء الكفار أدخلوا أشد العذاب والقراءة األوىل اختيار يف أشد العذاب 

أيب عبيدة واحتج عليها بقوله تعاىل ُيْعَرُضونَ فهذا يفعل هبم فكذلك أَْدِخلُواْ وأما وجه القراءة الثانية فقوله 
  آل فرعون اْدُخلُواْ أَْبواَب َجهَنََّم وههنا آخر الكالم يف قصة مؤمن

واعلم أن الكالم يف تلك القصة ملا اجنر إىل شرح أحوال النار ال جرم ذكر اهللا عقيبها قصة املناظرات اليت جتري 
بني الرؤساء واألتباع من أهل النار فقال َوإِذْ َيَتَحاجُّونَ ِفى النَّارِ واملعىن اذكر يا حممد لقومك إذ يتحاجون أي 

ومتهم وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتَبًعا يف الدنيا قال حياجج بعضهم بعضاً مث شرح خص
تبعاً كخدم يف مجع خادم أو ذوي تبع أي أتباع أو وصفاً باملصدر فََهلْ أَنُتم مُّْغُنونَ َعنَّا ) الكشاف ( صاحب 

نصيباً من العذاب واعلم أن أولئك األتباع َنِصيباً ّمَن النَّارِ أي فهل تقدرون على أن تدفعوا أيها الرؤساء عنا 
يعلمون أن أولئك الرؤساء ال قدرة هلم على ذلك التخفيف وإمنا مقصودهم من هذا الكالم املبالغة يف ختجيل 

أولئك الرؤساء وإيالم قلوهبم ألهنم هم الذين سعوا يف إيقاع هؤالء األتباع يف أنواع الضالالت فعند هذا يقول 
كُلٌّ ِفيَها يعين أن كلنا واقعون يف هذا العذاب فلو قدرت على إزالة العذاب عنك لدفعته عن نفسي الرؤساء إِنَّا 

مث يقولون إِنَّ اللََّه قَْد َحكََم َبْيَن الِْعَباِد يعين يوصل إىل كل أحد مقدار حقه من النعيم أو من العذاب مث عند هذا 
زنة جهنم ويقولون هلم اْدُعواْ َربَّكُْم ُيَخفّْف َعنَّا َيْوماً ّمَن حيصل اليأس لألتباع من املتبوعني فريجعون إىل خ

وجهان  الَْعذَابِ فإن قيل مل مل يقل وقال الذين يف النار خلزنتها بل قال َوقَالَ الَِّذيَن ِفى النَّارِ ِلخََزَنةِ  َجَهنََّم قلنا فيه
ذكر جهنم التهويل والتفظيع والث اين أن يكون جهنم امساً ملوضع هو أبعد النار قعراً األول أن يكون املقصود من 

من قوهلم بئر جهنام أي بعيدة القعر وفيها أعظم أقسام الكفار عقوبة وخزنة ذلك املوضع تكون أعظم خزنة 
جهنم عند اهللا درجة فإذا عرف الكفار أن األمر كذلك استغاثوا هبم فأولئك املالئكة يقولون هلم أََو لَْم َتكُ 

الَ َنِذيرٍ َتأِْتي ( كُْم ُرُسلُكُم بِالَْبّيَناِت واملقصود أن قبل إرسال الرسل كان للقوم أن يقولوا إنه َما َجاءَنا ِمن َبِشريٍ َو
( أما بعد جميء الرسل فلم يبق عذر وال علة كما قال تعاىل َوَما كُنَّا ُمَعذّبَِني َحتَّى َنْبَعثَ َرُسوالً )  ١٩املائدة 

ه اآلية تدل على أن الواجب ال يتحقق إال بعد جميء الشرع مث إن أولئك املالئكة يقولون وهذ)  ١٥اإلسراء 
اً والثاين  للكفار ادعوا أنتم فإنا ال جنترىء على ذلك وال نشفع إال بشرطني أحدمها كون املشفوع له مؤمن

ممتنع لكن ادعوا أنتم  حصول اإلذن يف الشفاعة ومل يوجد واحد من هذين الشرطني فإقدامنا على هذه الشفاعة
دعاؤه فكيف يسمع  وليس قوهلم فادعوا لرجاء املنفعة ولكن للداللة على اخليبة فإن امللك املقرب إذا مل يسمع 



دعاء الكفار مث يصرحون هلم بأنه ال أثر لدعائهم فيقولون َوَما ُدَعاء الْكَاِفرِيَن إِالَّ ِفى َضلَالٍ فإن قيل إن احلاجة 
إذا كان كذلك امتنع أن يقال إنه تأذى من هؤالء اجملرمني بسبب جرمهم وإذا كان التأذي حماالً على اهللا حمال و

عليه كانت شهوة االنتقام ممتنعة يف حقه إذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه املضار العظيمة إىل أولئك الكفار 
مجيع اجلهات املنتفعة فكيف يليق إضرار ال منفعة فيه إىل اهللا تعاىل وال ألحد من العبيد فهو إضرار خال عن 

بالرحيم الكرمي أن يبقى على ذلك اإليالم أبد اآلباد ودهر الداهرين من غري أن يرحم حاجتهم ومن غري أن 
  يسمع دعاءهم ومن غري أن يلتفت إىل تضرعهم

لعفو عنه مع وانكسارهم ولو أن أقصى الناس قلباً فعل مثل هذا التعذيب ببعض عبيده لدعاه كرمه ورمحته إىل ا
أن هذا السيد يف حمل النفع والضرر واحلاجة فأكرم األكرمني كيف يليق به هذا اإلضرار قلنا أفعال اهللا ال تعلل 

فلما جاء احلكم احلق به يف الكتاب احلق وجب اإلقرار به )  ٢٣األنبياء ( و الَ ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسئَلُونَ 
  واهللا أعلم بالصواب

الظَّاِلِمَني َمْعِذَرُتُهْم َولَُهُم  نَّا لََننُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ ِفى الَْحَيواةِ  الدُّنَْيا َوَيْوَم َيقُوُم االٌّ ْشَهاُد َيْوَم الَ َينفَُعإِ
ى إِْسَراِءيلَ الِْكَتاَب ُهًدى َوِذكَْرى الٌّ ْوِلى االٌّ لَْبابِ الْلَّْعَنةُ  َولَُهْم ُسو ُء الدَّارِ َولَقَْد َءاتَْيَنا ُموَسى الُْهَدى َوأَْوَرثَْنا َبنِ

  فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َواْسَتْغِفْر ِلذَنبَِك َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِالَْعِشى ِّ َواال ْبكَارِ
ا ذكر وقاية اهللا موسى صل وات اهللا عليه وذلك املؤمن من مكر اعلم أن يف كيفية النظم وجوهاً األول أنه تعاىل مل

ا يقع بني أهل الناء من  فرعون بني يف هذه اآلية أنه ينصر رسله والذين آمنوا معه والثاين ملا بني من قبل م
أتبع ذلك )  ٥٠غافر ( التخاصم وأهنم عند الفزع إىل خزنة جهنم يقولون أََولَْم َتُك تَأِْتيكُْم ُرُسلُكُم بِالَْبّيَناِت 

الرسل وأنه ينصرهم يف الدنيا واآلخرة والثالث وهو األقرب عندي أن الكالم يف أول السورة إمنا وقع بذكر 
وامتد الكالم يف )  ٤غافر ( من قوله َما ُيَجاِدلُ ِفى ءاَياِت اللَِّه إِالَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ فَالَ َيْغُرْرَك َتقَلُُّبُهْم ِفى الْبِالَِد 

لني وعلى أن احملقني أبداً كانوا مشغولني بدفع كيد املبطلني وكل لذلك إمنا ذكره اهللا تعاىل الرد على أولئك اجملاد
  وتصبرياً له على حتمل أذى قومه) صلى اهللا عليه وسلم ( تسلية للرسول 

ى بأن ينصره عل) صلى اهللا عليه وسلم ( وملا بلغ الكالم يف تقرير املطلوب إىل الغاية القصوى وعد تعاىل رسوله 
َوقَالَ  أعدائه يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة فقال إِنَّا لََننُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن ءاَمُنواْ اآلية أما يف الدنيا فهو املراد بقوله
األنبياء إِنََّما اتََّخذُْتْم وأما يف اآلخرة فهو املراد بقوله َوَيْوَم َيقُوُم االْْشَهاُد فحاصل الكالم أنه تعاىل وعد بأنه ينصر 

  والرسل وينصر الذين ينصروهنم نصرة يظهر أثرها يف الدنيا ويف اآلخرة
واعلم أن نصرة اهللا احملقني حتصل بوجوه أحدها النصرة باحلجة وقد مسى اهللا احلجة سلطاناً يف غري موضع وهذه 

ا مسى اهللا هذه النصرة سلطاناً ألن السلطنة يف الدني ا قد تبطل وقد تتبدل الصرة عامة للمحقني أمجع ونعم م
بالفقر والذلة واحلاجة والفتور أما السلطنة احلاصلة باحلجة فإهنا تبقى أبد اآلباد وميتنع تطرق اخللل والفتور إليها 
وثانيها أهنم منصورون باملدح والتعظيم فإن الظلمة وإن قهروا شخصاً من احملقني إال أهنم ال يقدرون على إسقاط 

ثالثها أهنم منصورون بسبب أن بواطنهم مملوءة من أنوار احلجة وقوة اليقني فإهنم إمنا مدحه عن ألسنة الناس و
  ينظرون إىل الظلمة واجلهال كما تنظر مالئكة



السماوات إىل أخس األشياء ورابعها أن املبطلني وإن كان يتفق هلم أن حيصل هلم استيالء على احملقني ففي 
أن ذلك كان أمراً وقع على خالف الواجب ونقيض احلق وخامسها  الغالب أن ذلك ال يدوم بل يكشف للناس

أن احملق إن اتفق له أن وقع يف نوع من أنواع احملذور فذلك يكون سبباً ملزيد ثوابه وتعظيم درجاته وسادسها أن 
رهم باقية على الظلمة واملبطلني كما ميوتون متوت آثارهم وال يبقى هلم يف الدنيا أثر وال خرب وأما احملقون فإن آثا

وجه الدهر والناس هبم يقتدون يف أعمال الرب واخلري وملنحهم يتركون فهذا كله أنواع نصرة اهللا للمحقني يف 
الدينا وسابعها أنه تعاىل قد ينتقم لألنبياء واألولياء بعد موهتم كما نصر حيىي بن زكريا فإنه ملا قتل به سبعون ألفاً 

خرة فذلك بإعالء درجاهتم يف مراتب الثواب وكوهنم مصاحبني ألنبياء اهللا كمال وأما نصرته تعاىل إياهم يف اآل
( ُسَن أُولَِئَك َرِفيقاً قال فَأُْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهِم ّمَن النَّبِّيَني َوالّصّديِقَني َوالشَُّهَداء َوالصَّاِلِحَني َوَح

  ) ٦٩النساء 
نَّا لََننُصُر ُرُسلََنا إىل قوله َوَيْوَم َيقُوُم االْْشَهاُد دقيقة معتربة وهي أن السلطان العظيم إذا خص واعلم أن يف قوله إِ

بعض خواصه باإلكرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور اجلمع العظيم من أهل املشرق واملغرب كان ذلك 
َيقُوُم االْْشَهاُد املقصود منه هذه الدقيقة واختلفوا يف املراد باألشهاد  ألذ وأهبج فقوله إِنَّا لََننُصُر ُرُسلََنا إِلَى َوَيْوَم

والظاهر أن املراد كل من يشهد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك ونيب ومؤمن ما املالئكة فهم الكرام 
ةٍ  بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى الكاتبون يشهدون مبا شاهدوا وأما األنبياء فقال تعاىل فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلّ أمَّ

وقال تعاىل َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا لَّتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ َوَيكُونَ )  ٤١النساء ( َهُؤالء َشهِيداً 
كأطيار وطائر  قال املربد جيوز أن يكون واحد األشهاد شاهداً)  ١٤٣البقرة ( الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيًدا 

  وأصحاب وصاحب وجيوز أن يكون واحد األشهاد شهيداً كأشراف وشريف وأيتام ويتيم
ْوَم الَ َينفَُع الظَّاِلِمَني َمْعِذَرُتُهْم َولَُهُم الْلَّْعَنةُ  َولَُهْم ُسوء الدَّارِ قرأ ابن كثري وأبو  عمرو وابن عامر ال مث قال تعاىل َي

  والباقون بالياء كأنه أريد االعتذار تنفع بالتاء لتأنيث املعذرة
واعلم أن املقصود أيضاً من هذا شرح تعظيم ثواب أهل الثواب وذلك ألنه تعاىل بّين أنه ينصرهم يف يوم جيتمع 

فيه األولون واآلخرون فحاهلم يف علو الدرجات يف ذلك اليوم ما ذكرناه وأما حال أعدائهم فهو أنه حصلت 
ه ال ينفعهم شيء من املعاذير ألبتة وثانيها أن لَُهُم اللَّْعَنةُ  وهذا يفيد احلصر يعين اللعنة هلم أمور ثالثة أحدها أن

مقصورة عليهم وهي اإلهانة واإلذالل وثالثها سوء الداء وهو العقاب الشديد فهذا اليوم إذا كان األعداء 
واألولياء بأنواع التشريفات الواقعة يف  واقعني يف هذه املراتب الثالثة من الوحشة والبلية مث إنه خص األنبياء

اجلمع األعظم فهنا يظهر أن سرور املؤمن كم يكون وأن غموم الكافرين إىل أين تبلغ فإن قيل قوله َيْوَم الَ َينفَُع 
 الظَّاِلِمَني َمْعِذَرُتُهْم يدل على أهنم يذكرون األعذار إال أن تلك األعذار ال تنفعهم فكيف اجلمع بني هذا وبني

قلنا قوله الَّ َتنفَُع الظَّاِلِمَني َمْعِذَرُتُهْم ال يدل على أهنم ذكروا )  ٣٦املرسالت ( قوله َوالَ ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ 
األعذار بل ليس فيه إال أنه ليس عندهم عذر مقبول نافع وهذا القدر ال يدل على أهنم ذكروه أم ال وأيضاً 

ط ا بني اهللا تعاىل أنه ينصر األنبياء فيقال يوم القيامة يوم  ويل فيعتذرون يف وقت وال يعتذرون يف وقت آخر ومل
  واملؤمنني يف الدنيا واآلخرة ذكر نوعاً من أنواع تلك



النصرة يف الدنيا فقال َولَقَْد ءاَتْيَنا ُموَسى الُْهَدى وجيوز أن يكون املراد من اهلدى ما آتاه اهللا من العلوم الكثرية 
ة يف الدنيا واآلخرة وجيوز أن يكون املراد تلك الدالئل القاهرة اليت أوردها على فرعون وأتباعه وكادهم النافع

  هبا وجيوز أن يكون املراد هو النبّوة اليت هي أعظم املناصب اإلنسانية وجيوز أن يكون املراد إنزال التوراة عليه
ا مث قال تعاىل َوأَْوَرثَْنا َبنِى إِسْراءيلَ الِْكَت اَب ُهًدى َوِذكَْرى ِالْوِلى االْلَْبابِ جيوز أن يكون املراد منه أنه تعاىل مل

أنزل التوراة على موسى بقي ذلك العلم فيهم وتوارثوه خلفاً عن سلف وجيوز أن يكون املراد سائر الكتب اليت 
بني اهلدى والذكرى وأن اهلدى أنزهلا اهللا عليهم وهي كتب أنبياء بين إسرائيل التوراة والزبور واإلجنيل والفرق 

اً مث صار منسياً وأما الذكرى فهي  ما يكون دليالً على الشيء وليس من شرطه أن يذكر شيئاً آخر كان معلوم
الذي يكون كذلك فكتب أنبياء اهللا مشتملة على هذين القسمني بعضها دالئل يف أنفسها وبعضها مذكرات ملا 

ا بّين أن اهللا تعاىل ينصر رسله وينصر املؤمنني يف الدنيا واآلخرة وضرب ورد يف الكتب اإلالهية املتقدمة ومل
فقال فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فاهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( املثال يف ذلك حبال موسى وخاطب بعد ذلك حممداً 

على طاعة اهللا النافعة  ناصرك كنا نصرهم ومنجز وعده يف حقك كما كان كذلك يف حقهم مث أمره بأن يقبل
  يف الدنيا واآلخرة فإن من كان هللا كان اهللا له

واعلم أن جمامع الطاعات حمصورة يف قسمني التوبة عما ال ينبغي واالشتغال مبا ينبغي واألول مقدم على الثاين 
َواْسَتْغِفْر ِلذَنبَِك  حبسب الرتبة الذاتية فوجب أن يكون مقدماً عليه يف الذكر أما التوبة عما ال ينبغي فهو قوله

والطاعنون يف عصمة األنبياء عليهم السالم يتمسكون به وحنن حنمله على التوبة عن ترك األوىل واألفضل أو 
على ما كان قد صدر عنهم قبل النبوة وقيل أيضاً املقصود منه حمض التعبد كما يف قوله َربََّنا َوءاِتَنا َما َوَعدتََّنا 

( فإن إيتاء ذلك الشيء واجب مث إنه أمرنا بطلبه وكقوله َرّب اْحكُم بِالَْحّق )  ١٩٤ل عمران آ( َعلَى ُرُسِلَك 
من أنا نعلم أنه ال حيكم إال باحلق وقيل إضافة املصدر إىل الفاعل واملفعول فقوله َواْسَتْغِفْر )  ١١٢األنبياء 

تك يف حقك وأما االشتغال مبا ينبغي فهو قوله ِلذَنبَِك من باب إضافة املصدر إىل املفعول أي واستغفر لذنب أم
ال يليق به والعشي واإلبكار قيل  َوَسّبْح بَِحْمِد رَّبَك بِالَْعِشىّ  َواالْْبكَارِ والتسبيح عبارة عن تنزيه اهللا عن كل ما 

خر صالة العصر وصالة الفجر وقيل اإلبكار عبارة عن أو النهار إىل النصف والعشي عبارة عن النصف إىل آ
ا النهار كما قال َوأَِقمِ الصَّلَواةَ  طََرفَىِ  النََّهارِ  )  ١١٤هود ( النهار فيدخل فيه كل األوقات وقيل املراد طرف

وباجلملة فاملراد منه األمر باملواظبة على ذكر اهللا وأن ال يفتر اللسان عنه وأن ال يغفل القلب عنه حىت يصري 
األنبياء ( املالئكة كما قال يف وصفهم ُيَسّبُحونَ الْلَّْيلَ َوالنََّهاَر الَ َيفُْتُرونَ اإلنسان هبذا السبب داخالً يف زمرة 

  واهللا أعلم)  ٢٠

م بَِب لَِّه إِنَُّه ُهَو اِلِغيِه فَاْسَتِعذْ بِالإِنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفى َءاَياِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم إِن ِفى ُصُدورِِهْم إِالَّ ِكْبٌر مَّا ُه
 َوَما َيْسَتوِى االٌّ السَِّميُع الَْبِصُري لََخلُْق السََّماَواِت واألرض أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ

الَّ َرْيَب ِفيَها ْعَمى َوالَْبِصُري َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت َوالَ الُْمِسى ُء قَ ا َتَتذَكَُّرونَ إِنَّ السَّاَعةَ  الِّتَيةٌ   ِليالً مَّ
  َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ ُيْؤِمُنونَ

اعلم أنا بينا أن الكالم يف أول هذه السورة إمنا ابتدىء رداً على الذين جيادلون يف آيات اهللا واتصل البعض 
اه والنسق الذي كشفنا عنه إىل هذا املوضع مث إنه تعاىل نّبه يف هذه اآلية بالبعض وامتد على الترتيب الذي خلصن



ْيرِ ُسلْطَاٍن إمنا على الداعية اليت حتمل أولئك الكفار على تلك اجملادلة فقال إِنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفى ءاَياِت اللَِّه بَِغ
حيملهم على هذا اجلدال الباطل كرب يف صدرهم فذلك الكرب هو الذي حيملهم على هذا اجلدال الباطل ولذك 

الكرب هو أهنم لو سلموا نبوتك لزمهم أن يكونوا حتت يدك وأمرك وهنيك ألن النبّوة حتتها كل ملك ورياسة ويف 
فهذا هو الذي حيملهم على هذه اجملادالت الباطلة صدورهم كرب ال يرضون أن يكونوا يف خدمتك 

  واملخاصمات الفاسدة
مث قال تعاىل مَّا ُهم بَِباِلِغيِه يعين أهنم يريدون أن يكونوا حتت يدك وال يصلون إىل هذا املراد بل ال بّد وأن 

ك إِنَُّه ُهَو السَِّميُع مبا يقولون يصريوا حتت أمرك وهنيك مث قال فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه أي فالتجىء إليه من كيد من جيادل
  أو تقول الَبِصُري مبا تعمل ويعملون فهو جيعلك نافذ احلكمم عليهم ويصونك عن مكرهم وكيدهم

واعلم أنه تعاىل ملا وصف جداهلم يف آيات اهللا بأنه بغري سلطان وال حجة ذكر هلذا مثاالً فقال لََخلُْق السََّماَواِت 
ْن َخلْقِ النَّاسِ والقادر على األكرب قادر على األصغر ال حمالة وتقرير هذا الكالم أن االستدالل َواالْْرَض أَكَْبُر ِم

بالشيء على غريه على ثالثة أقسام أحدها أن يقال ملا قدر على األضعف وجب أن يقدر على األقوى وهذا 
ملا ثبت يف العقول أن حكم الشيء فاسد وثانيها أن يقال ملا قدر على الشيء قدر على مثله فهذا استدالل حق 

حكم مثله وثالثها أن يقال ملا قدر على األقوى األكملل فبأن يقدر على األقل األرذل كان أوىل وهذا 
االستدالل يف غاية الصحة والقوة وال يرتاب فيه عاقل ألبتة مث إن هؤالء القوم يسلمون أن خالق السماوات 

ون بالضرورة أن خلق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس وكان من واألرض هو اهللا سبحانه وتعاىل ويعلم
حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السماوات واألرض يكون قادراً على إعادة اإلنسان الذي خلقه أوالً فهذا 

منهم برهان جلي يف إفادة هذا املطلوب مث إن هذا الربهان على قوته صار حبيث ال يعرفه أكثر الناس واملراد 
الذين ينكرون احلشر والنشر فظهر هبذا املثال أن هؤالء الكفار جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان وال حجة بل 

  مبجرد احلسد واجلهل والكرب والتعصب وملا بّين

اهللا تعاىل أن اجلدال املقرون بالكرب واحلسد واجلهل كيف يكون وأن اجلدال املقرون باحلجة والربهان كيف 
ه تعاىل على الفرق بني البابني بذكر املثال فقال َوَما َيْسَتوِى االْْعَمى َوالَْبِصُري يعين وما يستوي املستدل يكون نّب

هل واجلاهل املقلد مث قال َوالَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت َوالَ الُْمِسىء فاملراد باألول التفاوت بني العامل واجلا
ا َتَتذَكَُّرونَ واملراد بالثاين ال تفاوت بني اآليت باألعمال الصاحلة وبني اآليت باألعمال الفاسدة الباطلة مث قال قَِليالً مَّ

يعين أهنم وإن كان يعلمون أن العلم خري من اجلهل وأن العمل الصاحل خري من العمل الفاسد إال أنه قليالً ما 
ل والنوع املعني من العمل أنه عمل صاحل أو فاسد فإن تتذكرون يف النوع املعني من االعتقاد أنه علم أو جه

احلسد يعمي قلوهبم فيعتقدون يف اجلهل والتقليد أنه حمض املعرفة ويف احلسد واحلقد والكرب أنه حمض الطاعة 
اب أي قل هلم فهذا هو املراد من قوله قَِليالً مَّا َتَتذَكَُّرونَ قرأ عاصم ومحزة والكسائي َتَتذَكَُّرونَ بالتاء على اخلط

  قليالً ما تتذكرون والباقون بالياء على الغيبة
وملا قرر الديل الدال على إمكان وجود يوم القيامة أردفه بأن أخرب عن وقوعها ودخوهلا يف الوجود فقال إِنَّ 

أكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث السَّاَعةَ  الَِتَيةٌ  الَّ َرْيَب ِفيَها َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ ُيْؤِمُنونَ واملراد ب
  والقيامة



يَن اللَُّه الَِّذى َجَعلَ َوقَالَ َربُّكُْم اْدُعونِى أَسَْتجِْب لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتى َسَيْدُخلُونَ َجَهنََّم َداِخرِ
إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْشكُُرونَ ذَِلكُُم اللَُّه  لَكُُم الَّْيلَ ِلَتْسكُُنواْ ِفيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصراً

َو فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ كَذَِلَك ُيْؤفَُك الَِّذيَن كَاُنواْ بِأاَياِت اللَّ   ِه َيْجَحُدونََربُّكُْم خَاِلُق كُلِّ َشىْ ٍء الَّ إله إِالَّ ُه
عاللى ملا بّين أن القوم بالقيامة حق وصدق وكان من املعلوم بالضرورة أن اإلنسان ال ينتفع يف يوم اعلم أنه ت

القيامة إال بطاعة اهللا تعاىل ال جرم كان االشتغال بالطاعة من أهم املهمات وملا كان أشرف أنواع الطاعات 
لَ َربُّكُْم اْدُعونِى أَْسَتجِْب لَكُْم واختلف الناس الدعاء والتضرع ال جرم أمر اهللا تعاىل به يف هذه اآلية فقال َوقَا

يف املراد بقوله اْدُعونِى فقيل إنه األمر بالدعاء وقيم إنه األمر بالعبادة بدليل أنه قال بعده الَِّذيَن َيْسَتكْبُِرونَ َعْن 
ا بقي لقوله إِنَّ الَِّذ يَن َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتى معىن وأيضاً ِعَباَدِتى ولوال أن األمر بالدعاء أمر مبطلق اللعبادة مل
  الدعاء مبعىن العبادة كثري يف القرآن كقوله إِن َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ إَِناثاً

وأجيب عنه بأن الدعاء هو اعتراف بالعبودية والذلة واملسكنة فكأنه قيل إن تارك الدعاء إمنا )  ١١٧النساء ( 
إظهار العبودية وأجيب عن قوله إن الدعاء مبعىن اللعبادة كثري يف القرآن بأن ترك  تركه ألجل أن يستكرب عن

الظاهرة ال يصار إليه إال بدليل منفصل فإن قيل كيف قال اْدُعونِى اَسُتجِيَب لَكُْم وقد يدعى كثرياً فال يستجاب 
وذلك الشرط هو أن  أجاب الكعيب عنه بأن قال الدعاء إمنا يصح على شرط ومن دعا كذلك استجيب له

يكون املطلوب بالدعاء مصلحة وحكمة مث سأل نفسه فقال فما هو أصلح يفعله بال دعاء فما الفائدة يف الدعاءا 
وأجاب عنه من وجهني األول أن فيه الفزع واالنقطاع إىل اهللا والثاين أن هذا أيضاً وارد على الكل ألنه إن علم 

ئدة يف الدعاء وإن علم أنه ال يفعله فإنه ألبتة ال يفعله فال فائدة يف الدعاء وكل أنه يفعله فال بّد وأن يفعله فال فا
ذكره وعندي فيه وجه آخر وهو أنه قال اْدُعونِى اَسُتجِيَب لَكُْم فكل  ما يقولونه ههنا فهو جوابنا هذا متام ما 

ده واجتهاده فهو يف احلقيقة ما من دعا اهللا ويف قلبه ذرة من االعتماد على ماله وجاهه وأقاربه وأصدقائه وج
دعا اهللا إال باللسان أما بالقلب فإنه معولل يف حتصيل ذلك املطلوب على غري اهللا فهذا اإلنسان ما دعا ربه يف 
وقت أما إذا دعا يف وقت ال يبقى يف القلب التفات إىل غري اهللا فالظاهر أنه حتصل االستجابة إذا عرفت هذا 

ن انقطاع القلب بالكلية عما سوى اهللا ال حيصل إال عند القرب من املوت فإن اإلنسان ففيه بشارة كاملة وهي أ
قاطع يف ذلك الوقت بأنه ال ينفعه شيء سوى فضل اهللا تعاىل فعلى القانون الذي ذكرناه وجب أن يكون 

ون باإلخالص الدعاء يف ذلك الوقت مقبوالً عند اهللا ونرجو من فضل اهللا وإحسانه أن يوفقنا للدعاء املقر
  والتضرع يف ذلك الوقت واعلم أن الكالم السمتقصى يف الدعاء قد سبق ذكره يف سورة البقرة

هللا مث قال تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتى َسَيْدُخلُونَ َجَهنََّم داِخرِيَن أي صاغرين وهذا إحسان عظيم من ا
أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ترك الدعاء فإن قيل روي عن رسول اهللا تعاىل حيث ذكر الوعيد الشديد على 

َجاِدلُونَ ِفى حكاية عن رب العزة أنه قال ِمْن َواْسَتْغِفْر ِلذَنبَِك َوَسّبْح بَِحْمِد َرّبَك بِالَْعِشىّ  َواالْْبكَارِ إِنَّ الَِّذيَن ُي
ِفى ُصُدورِِهْم إِالَّ ِكْبٌر مَّا ُهم بَِباِلِغيِه فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْبِصُري لََخلُْق ءاَياِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم إِن 

َوالَِّذيَن َوالَْبِصُري السََّماواِت َواالْْرضِ أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ َوَما َيْسَتوِى االْْعَمى 
َها َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت َوالَ الُْمِسىء قَِليالً مَّا َتَتذَكَُّرونَ إِنَّ السَّاَعةَ  الَِتَيةٌ  الَّ َرْيَب ِفي

بُِرونَ َعْن ِعَباَدِتى َسَيْدُخلُونَ َجَهنََّم داِخرِيَن اللَُّه الَِّذى ُيْؤِمُنونَ َوقَالَ َربُّكُْم اْدُعونِى أَْسَتجِْب لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتكْ



بله من وجهني األول كأنه تعاىل قال إين أنعمت عليك قبل  َجَعلَ لَكُُم الَّْيلَ ِلَتْسكُُنواْ ِفيِه واعلم أن تعلقه مبا ق
الية فكيف ال ينعم باألشياء القليلة بعد طلبك هلذه النعم اجلليلة العظيمة ومن أنعم قبل السؤال هبذه النعم الع

السؤال والثاين أنه تعاىل ملا أمر بالدعاء فكأنه قيل االشتغال بالدعاء ال بد وأن يكون مسبوقاً حبصول املعرفة فما 
الدليل على وجود اإلله القادر وقد ذكر اهللا تعاىل هذه الدالئل العشرة على وجوده وقدرته وحكمته واعلم أنا 

دالئل وجود اهللا وقدرته إما فلكية وإما عنصرية أما الفلكيات فأقسام كثرية أحدها تعاقب الليل والنهار  بينا أن
ا ( و  كان أكثر مصاحل العامل مربوطاً هبما فذكرمها اهللا تعاىل يف هذا املقام وبّين أن احلكمة يف خلق الليل ) مل

ر إبصار األشياء ليحصل مكنة التصرف فيها على حصول الراحة بسبب النوم والسكون واحلكمة يف خلق النها
الوجه األنفع أما أن السكون يف وقت النوم سبب للراحة فبيانه من وجهني األول أن احلركات توجب اإلعياء 

من حيث إن احلركة توجب السخونة واجلفاف وذلك يوجب التأمل والثاين أن اإلحساس باألشياء إمنا ميكن 
  بإيصال

ة إىل ظاهر احلس مث إن تلك األرواح تتحلل بسبب كثرة احلركات فتضعف احلواس األرواح اجلسماني
واإلحساسات وإذا نام اإلنسان عادت األرواح احلساسة يف باطن البدن وركزت وقويت وختلصت عن اإلعياء 

من وأيضاً الليل بارد رطب فربودته ورطوبته يتداركان ما حصل يف النهار من احلر واجلفاف بسبب ما حدث 
نََّهاَر كثرة احلركات فهذه هي املنافع املعلومة من قوله تعاىل اللَُّه الَِّذى َجَعلَ لَكُُم الَّْيلَ ِلَتْسكُُنواْ ِفيِه وأما قوله َوال

ُمْبِصراً فاعلم أن اإلنسان مدين بالطبع ومعناه أنه ما مل حيصل مدينة تامة مل تنتظم مهمات اإلنسان يف مأكوله 
ومنكحه وتلك املهمات ال حتصل إال بأعمال كثرية وتلك األعمال تصرفات يف أمور وهذه  ومشروبه وملبسه

ا ال يوافقه فهذا  التصرفات ال تكمل إال بالضوء والنور حىت مييز اإلنسان بسبب ذلك النور بني ما يوافقه وبني م
نظم أن يقال هو الذي جعل لكم الليل هو احلكمة يف قوله َوالنََّهاَر ُمْبِصراً فإن قيل كان الواجب حبسب رعاية ال

لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه أو فجعل لكم الليل ساكناً ولكنه مل يقل كذلك بل قالل يف الليل لتسكنوا فيه 
وقال يف النهار مبصراً فما الفائدة فيه وأيضاً فما احلكمة يف تقدمي ذكر الليل على ذكر النهار مع أن النهار 

لنا أما اجلواب عن األول فهو أن الليل والنوم يف احلقيقة طبيعة عدمية فهو غري مقصود أشرف من الليل ق
دالئل ( بالذات أما اليقظة فأمور وجودية وهي مقصودة بالذات وقد بّين الشيخ عبد القاهر النحوي يف 

هذا هو السبب يف أن داللة صيغة االسم على التمام والكمال أقوى من داللة صيغة الفعل عليهما ف) اإلعجاز 
هذا الفرق واهللا أعلم وأما اجلواب عن الثاين فهو أن الظلمة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية والعدم يف 

  ) ١األنعام ( احملدثات مقدم على الوجود وهلذا السبب قال يف أول سورة األنعام َوَجَعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر 
ذكر ما يف الل يل والنهار من املصاحل واحلكم البالغة قال إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَاِكنَّ واعلم أنه تعاىل ملا 

أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْشكُُرونَ واملراد أن فضل اهللا على اخللق كثرياً جداً ولكنهم ال يشكرونه وأعلم أن ترك الشكر 
هللا تعاىل مثل أن يعتقد أن هذه األفالك واجبة الوجود لوجوه أحدها أن يعتقد الرجل أن هذه النعم ليست من ا

لذواهتا وواجبة الدوران لذواهتا فحينئٍذ هذا الرجل ال يعتقد أن هذه النعم من اهللا وثانيها أن الرجل وءن اعتقد 
ت أن كل العامل حصل بتخليق اهللا وتكونيه إال أن هذه النعم العظيمة أعين نعمة تعاقب الليل والنهار ملا دام

واستمرت نسيها اإلنسان فإذا ابتلي اإلنسان بفقدان شيء منها عرف قدرها مثل أن يتفق لبعض الناس والعياذ 



باهللا أن حيبسه بعض الظلمة يف آبار عميقة مظلمة مدة مديدة فحينئٍذ يعرف ذلك اإلنسان قدر نعمة اهلواء 
بأن أمر أقواماً حىت ينمعونه عن اإلستناد الصايف وقدر نعمة الضوء ورأيت بعض امللوك كان ميعذب بعض خدمه 

إىل اجلدار وعن النوم فعظم وقع هذا التعذيب وثالثها أن الرجل وإن كان عارفاً مبواقع هذه النعم إال أنه يكون 
حريصاً على الدنيا حمباً للمال واجلاه فإذا فاته املال الكثري واجلاه العريض وقع يف كفران هذه النعم العظيمة وملا 

ن أكثر اخللق هالكني يف أحد هذه األودية الثالثة اليت ذكرناها ال جرم قال تعاىل َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ كا
( وقول إبليس َوالَ َتجُِد أَكْثََرُهْم َشاِكرِيَن )  ١٣سبأ ( َيْشكُُرونَ ونظريه قوله تعاىل َوقَِليلٌ ّمْن ِعَباِدىَ  الشَّكُوُر 

ّين اهللا تعاىل بتلك الدالئل املذكورة وجود اإلله القادر الرحيم احلكيم قال ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُمْ وملا ب)  ١٧ألعراف 
ذلكم املعلوم املميز باألفعال اخلاصة اليت ال يشاركه ) الكشاف ( َخاِلُق كُلّ َشىْ ء الَّ إله إِالَّ ُهَو قال صاحب 

هو أخبار مترادفة أي هو اجلامع هلذه األوصاف من اإلهلية  فيها أحد هو اهللا ربكم خالق كل شيء ال إله إال
  والربوبية وخلق كل

شيء ال إله إال هو أخبار مترادفة أي هو اجلامع هلذه األوصاف من اإلهلية والربوبية وخلق كل شيء وأنه ال ثاين 
ا مث قال تعاىل َوكَذاِلَك ُيْؤفَُك له فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ واملراد فأىن تصرفون ومل تعدلون عن هذه الدالئل وتكذبون هب

يه مهة لطلب احلق  الَِّذيَن كَاُنواْ بِئَاَياِت اللَِّه َيْجَحُدونَ ذ يعين أن كل من جحد بآيات اهللا ومل يتأملها ومل يكن ف
  وخوف العاقبة أفكر كما أفكوا

َركُْم فَأَْحَسَن ُصَوَركُْم َوَرَزقَكُْم مَِّن الطَّيَِّباِت ذَِلكُُم اللَُّه اللَُّه الَِّذى َجَعلَ لَكُُم األرض قََراراً َوالسََّمآَء بَِنآًء َوَصوَّ
ُه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن الْ َحْمُد للَِّه َربِّ الَْعالَِمَني قُلْ َربُّكُْم فََتَباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني ُهَو الَْحى ُّ الَ إله إِالَّ ُهَو فَاْدُعو

ا َجآَءنِى الَْبيَِّناُت ِمن رَّبِّى َوأُِمْرُت أَنْ أُْسِلَم ِلَربِّ إِنِّى ُنهِيُت  الْعَالَِمَني ُهَو أَنْ أَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه لَمَّ
َتْبلُُغوا أَُشدَّكُْم ثُمَّ ِلَتكُوُنواْ ُشُيوخاً الَِّذى َخلَقَكُْم مِّن ُتَرابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفَةٍ  ثُمَّ ِمْن َعلَقَةٍ  ثُمَّ ُيْخرُِجكُْم ِطفْالً ثُمَّ ِل

  َوِمنكُْم مَّن ُيَتَوفَّى ِمن قَْبلُ َوِلَتْبلُُغوا أََجالً مَُّسمى َولََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ
اعلم أنا بينا أن دالئل وجود اهللا وقدرته ءما أن تكون من دالئل اآلفاق أو من باب دالئل األنفس أما دالئل 

فاملراد كل ما هو غري اإلنسان من كل هذا العامل وهي أقسام كثرية واملذكور منها يف هذه اآلية أقسام اآلفاق 
منها أحوال الليل والنهار وقد سبق ذكره وثانيها األرض والسماء وهو املراد من قوله اللَُّه الَِّذى َجَعلَ لَكُُم 

قوله قََراراً أي منزالً يف حال احلياة وبعد املوت َوالسََّماء بَِناء  االْْرَض قََراراً َوالسََّماء بَِناء قال ابن عباس يف
كالقبة املضروبة على األرض وقيل مسك األرض بال عمد حىت أمكن التصرف عليها َوالسََّماء بَِناء أي قائمئاً 

أحوال نفسه على ثابتاً وإال لوقعت علينا وأما دالئل األنفس فاملراد منها داللة أحوال بدن اإلنسان وداللة 
وجود الصانع القادر احلكيم واملذكور منها يف هذه اآلية قسمان أحدها ما هو حاصل مشاهد حال كما حاله 

  والثاين ما كان حاصالً يف ابتداء خلقته وتكوينه
وله أما القسم األول فأنواع كثرية واملذكور منها يف هذه اآلية أنواع ثالثة أوهلا حدوث صورته وهو املراد من ق

َوَصوََّركُْم وثانيها حسن صورته وهو املراد من قوله فَأَْحَسَن ُصَوَركُْم وثالثها أنه رزقه من الطيبات وهو املراد 
من قوله َوَرَزقَكُم ّمَن الطَّّيَباِت وقد أطنبنا يف تفسري هذه األشياء يف هذا الكتاب مراراً ال سيما يف تفسري قوله 

  وملا ذكر اهللا تعاىل هذه)  ٧٠اإلسرار ( نِى ءاَدَم تعاىل َولَقَْد كَرَّْمَنا َب



ِمَني الدالئل اخلمسة اثنني من دالئل اآلفاق وثالثة من دالئل األنفس قال ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم فََتَباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَ
َو الَْحى ُّ الَ إله إِالَّ ُهَو وهذا يفيد احلصر وأن ال  وتفسري بتارك إما الدوام والثبات وإما كثرة اخلريات مث قال ُه

حي إال هو فوجب أن حيمل ذلك على احلي الذي ميتنع أن ميوت امتناعاً ذاتياً وحينئٍذ ال حي إال هو فكأنه 
  أجرى الشيء الذي جيوز زواله جمرى املعدوم

ارة إىل القدرة الكاملة وملا نبه واعلم أن احلي عبارة عن الدارك الفعال والدارك إشارة إىل العلم التام والفعال إش
على هاتني الصفتني من صفات اجلالل نبه على الصفة الثالثة وهي الوحدانية بقوله ال إله إال هو وملا وصفه هبذه 
ُه ُمْخِلِصَني لَُه الّديَن مث قال داحلمد  الصفات أمر العباد بشيئني أحدها بالدعاء والثاين باإلخالص فيه فقال فَاْدُعو

ب العاملني فيجوز أن يكون املراد قول فيجوز أن يكون املراد قول الَْحْمُد للَِّه َرّب الَْعالَِمَني وجيوز أن يكون هللا ر
اً بصفات اجلالل والعزة استحق لذاته أن يقال له احلمد هللا رب العاملني وملاب ّين  املراد أنه ملا كان موصوف

أورد ذلك على املشركني بألني صفات اجلالل والعظمة قال قُلْ إِّنى ُنهِيُت  أَنْ أَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه ف
قول ليصرفهم عن عبادة األوثان وبّين أن وجه النهي يف ذلك ما جاءه من البينات وتلك البينات أن إله العامل قد 

ا تقدم ذكره وصريح العقل يشهد بأن العبادة ال تليف إال به  ثبت كونه موصوفاً بصفات اجلالل والعظمة على م
  وأن جعل األحجار املنحوتة واخلشب املصورة شركاء له يف املعبودية مستنكر يف بديهة العقل

 وملا بّين أنه أمر بعبادة اهللا تعاىل فقال َوأُِمْرُت أَنْ أُْسِلَم ِلَرّب الَْعالَِمَني وإمنا ذكر هذه األحكام يف حق نفسه ألهنم
أنه يف غاية العقل وكمال اجلوهر ومن املعلوم بالضرورة أن كل أحد فإنه ال يريد لنفسه أال كانوا يعتقدون فيه 

األفضل األكمل فإذا ذكر أن مصلحته ال تتم إال باإلعراض عن غري اهللا وإلقبال بالكلية على طاعة اهللا ظهر به 
َو الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن ُت   َرابٍأن هذا الطريق أكمل من كل ما سواه مث قال ُه

واعلم أنا قد ذكرنا أن الدالئل على قسمني دالئل اآلفاق واألنفس أما دالئل اآلفاق فكثرية واملذكور منها يف 
هذه آلية أربعة الليل والنهار واألرض والسماء وأما دالئل األنفس فقد ذكرنا أهنا على قسمني أحدها األحوال 

ر ههنا منها ثالثة أنواع الصورة وحسن الصورة ورزق احلاضرة حال كمال الصحة وهي أقسام كثرية واملذكو
  الطيبات

وأما القسم الثاين وهو كيفية تكون هذا البدن من ابتداء كونه نطفة وجنيناً إىل آخر الشيخوخة واملوت فهو 
ال حاجة إليه ألن املذكور يف هذه اآلية فقال ُهَو الَِّذى َخلَقَكُْم ّمن ُتَرابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفَةٍ  فقيل املراد آدم وع ندي 

كل إنسان فهو خملوق من املين ومن دم الطمث واملين خملوق من الدم فاإلنسان خملوق من الدم والدم إمنا تيولد 
من األغذية واألغذية إما حيوانية وإما نباتية واحلال يف تكون ذلك احليوان كاحلال يف تكون اإلنسان فاألغذية 

نبت إمنا يكون من التراب يصري نطفة مث علقة بعد كونه علقة مراتب كثرية إىل أن بأسرها منتهية إىل النباتية وال
ا ألجل أنه تعاىل ذكرها يف سائر األبيات   ينفصل من بطن األم فاهللا تعاىل ترك ذكرها ههن

خة واعلم أنه تعاىل رتب عمر اإلنسان على ثالث مراتب أوهلا كونه طفالً وثانيها أن يبلغ أشده وثالثها الشيخو
  وهذا ترتيب صحيح مطابق للعقل وذلك ألن اإلنسان يف أول عمره يكون يف التزايد والنشوء

والنماء وهو املسمى بالطفولية واملرتبة الثانية أن يبلغ إىل كمال النشوء وإىل أشد السن من غري أن يكون قد 
ِلَتكُوُنواْ ُشُيوخاً وإذا عرفت هذا  حصل فيه نوع من أنواع الضعف والنقص وهذه املرتبة هي املراد من قوله ثُمَّ



قوله ) التقسيم عرفت أن مراتب العمر حبسب هذا التفسيم ال تزيد على هذه الثالثة قال صاحب الكشاف 
  ِلَتْبلُُغواْ أَُشدَّكُْم متعلق بفعل حمذوف تقديره مث يبقيكم لتبلغوا

  وخة أو من قبل هذه األحوال إذا خرج سقطاًمث قال َوِمنكُْم مَّن ُيَتَوفَّى ِمن قَْبلُ أي من قبل الشيخ
  مث قال َوِلَتْبلُُغواْ أََجالً مَُّسمى ومعناه يفعل ذلك لتبلغوا أجالً مسمى وهو وقت املوت وقيل يوم القيامة

ا يف هذه األحوال العجيبة من أنواع العرب وأقسام الدالئل ِقلُونَ م   مث قال َولََعلَّكُْم َتْع
  َوُيِميُت فَإِذَا قََضى أَْمراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فَيكُونُ ُهَو الَِّذى ُيْحىِ 

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر انتقال اإلنسان من كونه تراباً إىل كونه نطفة مث إىل كونه علقة مث إىل كونه طفالً مث إىل 
ه ُهَو الَِّذى الَ إله يعين بلوغ األشد مث إىل الشيخوخة واستدل هبذه التغريات على وجود اإلله القادر قال بعد

كما أن األتنقال من صفة إىل صفة أخرى من الصفات اليت تقدم ذكرها يدل على اإلله القادر فكذلك االنتقال 
من احلياة إىل املوت وبالعكس يدل على اإلله القادر وقوله فَإِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ فيه وجوه 

معناه أنه ملا نقل هذه األجسام من بعض هذه الصفات إىل صفة أخرى مل يتعب يف ذلك التصرف ومل حيتج  األول
إىل آلة وأداة فعّبر عن نفاذ قدرته يف الكائنات واحملدثات من غري معارض وال مدافع مبا إذا قال دكن فيكون 

ه عّبر عن اإلحياء واإلماتة بقول كُْن فََيكُونُ فكأنه الوجه الثاين أنه عّبر عن اإلحياء واإلماتة بقول الوجه الثاين أن
قيل اإلنتقال من كونه تراباً إىل كونه نطفة مث إىل كونه علقة انتقاالت حتصل على التدرج قليالً قليالً وأما 

صريورة احلياة فهي إمنا حتصل لتعليق جوهر الروح النطقية به وذلك حيدث دفعة واحدة فلهذا السبب وقع 
 عنه بقوله كُْن فََيكُونُ الوجه الثالث أن من الناس من يقول إن تكون اإلنسان إمنا ينعقد من املين والدم يف التعبري

الرحم يف مدة معينة وحبسب انتقاالته من حاالت إىل حاالت فكأنه قيل إنه يتنع أن يكون كل إنسان عن إنسان 
بد من االعتراف بإنسان هو أول الناس فحينئٍذ آخر ألن التسلسل حمال ووقوع احلادث يف األزل حمال فال 

يكون حدوث ذلك اإلنسان ال بواسطة املين والدم بل بإجياد اهللا تعاىل ابتداء فعّبر اهللا تعاىل عن هذا املعىن بقوله 
  كُْن فََيكُونُ

كَذَُّبواْ بِالِْكَتابِ َوبَِمآ أَْرَسلَْنا بِِه ُرُسلََنا فََسْوَف  أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفى َءاَياِت اللَِّه أَنَّى ُيْصَرفُونَ الَِّذيَن
اِقهِْم والسَّلَاِسلُ ُيْسَحُبونَ ِفى الَْحِميمِ ثُمَّ ِفى النَّارِ ُيْسَجُرونَ ثُمَّ  ِقيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُنُتْم َيْعلَُمونَ إِِذ االٌّ غْلَالُ ِفى أَْعَن

َما ِه قَالُواْ َضلُّواْ َعنَّا َبل لَّْم َنكُْن نَّْدُعواْ ِمن قَْبلُ َشْيئاً كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه الْكَاِفرِيَن ذَِلكُْم بُِتْشرِكُونَ ِمن ُدوِن اللَّ
ئَْس َمثَْوى بِكُنُتْم َتفَْرُحونَ ِفى األرض بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُنُتْم َتْمَرُحونَ اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَ

  الُْمَتكَبِّرِيَن
 اعلم أنه تعاىل عاد إىل ذم الذين جيادلون يف آيات اهللا فقال أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفى ءاَياِت اللَِّه أَنَّى

ى ُيْصَرفُونَ ُيْصَرفُونَ وهذا ذم هلم على أن جادلوا يف آيات اهللا ودفعها والتكذيب هبا فعجب تعاىل منهم بقوله أَنَّ
كما يقول الرجل ملن ال يبني أىن يذهب بك تعجباً من غفلته مث بّين أهنم هم الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِالِْكَتابِ أي بالقرآن 
 َوبَِما أَْرَسلَْنا بِِه ُرُسلََنا من سائر الكتب فإن قيل سوف لالستقبال وإذ للماضي فقوله فََسْوَف َيْعلَُمونَ إِِذ االْغْلَالُ

ا كان يف أخبا  ا املراد من قوله إِذْ هو إذاً ألن األمور املستقبلة مل ِفى أَْعَناِقهِْم مثل قولك سوف أصوم أمس قلن
ا كان ووجد واملعىن على االستقبال هذا لفظ صاحب  الكشاف ( راهللا تعاىل متيقنة مقطوعاً هبا عرب عنها بلفظ م



(  
غْلَالُ ِفى أَْعَناِقهِْم والسَّلَاِسلُ ُيْسَحُبونَ ِفى الَْحِميمِ واملعىن أنه يكون مث إنه تعاىل وصف كيفية عقاهبم فقال إِِذ االْ

يف أعناقهم األغالل والسالسل مث يسحبون بتلك السالسل يف احلميم أي يف املاء املسخن بنار جهنم ثُمَّ ِفى النَّارِ 
نار فهي حميطة هبم ويقرب منه قوله تعاىل َناُر اللَِّه ُيْسَجُرونَ والسجر يف اللغة اإليقاد يف التور ومعناه أهنم يف ال

ثُمَّ ِقيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُنُتْم ُتْشرِكُونَ ِمن ُدوِن اللَِّه فيقولون )  ٧ ٦اهلمزة ( الُْموقََدةُ  الَِّتى َتطَِّلُع َعلَى االْفِْئَدةِ  
مث قالوا َبل لَّْم َنكُْن نَّْدُعواْ ِمن قَْبلُ َشْيئاً أي تبّين أهنم َضلُّواْ َعنَّا أي غابوا عن عيوننا فال نراهم وال نستشفع هبم 

لو مل يكونوا شيئاً وما كنا نعبد بعبادهتم شيئاً كما تقول حسبت أن فالناً شيء فإذا هو ليس بشيء إذا جربته 
رب اهللا تعاىل عنهم يف فلم جتد عنده خرياً وجيوز أيضاً أن يقال ءهنم كذبوا وأنكروا أهنم عبدوا غري اهللا كما أخ

ضي معناه أنه سورة األنعام أهنم قالوا َواللَِّه َرّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني مث قال تعاىل كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه الْكَافِرِيَن قال القا
( يضلهم عن طريق اجلنة إذ ال جيوز أن يقال يضلهم عن احلجة إذ قد هداهم يف الدنيا إليها وقال صاحب 

كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه الْكَافِرِيَن مثل ضالل آهلتهم عنهم يضلهم عن آهلتهم حىت أهنم لو طلبوا اآلهلة أو ) كشاف ال
طلبتم اآلهلة مل جيد أحدمها اآلخر مث قال ذَِلكُْم بَِما كُنُتْم َتفَْرُحونَ ِفى االْْرضِ أي ذلكم اإلضالل بسبب ما كان 

وهو الشرك وعبادة األصنام اْدُخلُواْ أَْبواَب َجَهنََّم السبعة املقسومة لكم قال  لكم من الفرح واملرح بغري احلق
  َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَّبرِيَن)  ٤٤احلجر ( اهللا تعاىل لََها َسْبَعةُ  أَْبَوابٍ ِلكُلّ َبابٍ ّمْنُهْم ُجْزء مَّقُْسوٌم 

  ) ٥٦غافر ( ة يف صفة هؤالء اجملادلني إِن ِفى ُصُدورِِهْم إِالَّ ِكْبٌر واملراد منه ما قال يف اآلية املتقدم
ونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً مِّن قَْبِلَك فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فَإِمَّا ُنرَِينََّك َبْعَض الَِّذى َنِعُدُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَإِلَْيَنا ُيْرَجُع

ا كَانَ ِلَرُسولٍ أَن َيأِْتىَ  بِأاَيةٍ  إِالَّ بِإِذِْن اللَّ ِمْنُهم مَّن ِه فَإِذَا َجآَء أَْمُر قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمْنُهْم مَّن لَّْم َنقُْصْص َعلَْيَك َوَم
  اللَِّه قُِضىَ  بِالَْحقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك الُْمْبِطلُونَ

ا الموضع يف تزييف طريقة اجملادلني يف آيات اهللا أمر يف هذه اآلية اعلم أنه تعاىل ملا تكلم من أول السورة إىل هذ
َد اللَِّه َحقٌّ وعىن به ما وعد به الرسول  رسوله بأي يصرب على إيذائهم وإحياشهم بتلك اجملادالت مث قال إِنَّ َوْع

ا ُنرَِينََّك َبْعَض الَِّذى َن ِعُدُهْم يعين أولئك الكفار من أنواع من نصرته ومن إنزال العذاب على أعدائه مث قال فَإِمَّ
العذاب مثل القتل يوم بدر فذلك هو املطلوب أَْو َنَتَوفََّينََّك قبل إنزال العذاب عليهم فَإِلَْيَنا ُيْرَجُعونَ يوم القيامة 

ا َنذَْهَبنَّ بَِك فَإِنَّا ِمْنُهم مُّنَتِقُمونَ أَْو ُنرَِينََّك الَِّذى َوَعْدَناُهْم فَإِنَّا  فننتقم منهم أشد االنتقام ونظريه قوله تعاىل فَإِمَّ
  ) ٤٢ ٤١الزخرف ( َعلَْيهِْم مُّقَْتِدُرونَ 

واملعىن أنه قال  مث قال تعاىل َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً ّمن قَْبِلَك ِمْنُهم مَّن قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمْنُهْم مَّن لَّْم َنقُصُّ َعلَْيَك
أنت كالرسل من قبلك وقد ذكرنا حال بعضهم لك ومل نذكر حال الباقني وليس ) وسلم  صلى اهللا عليه( حملمد 

فيهم أحد أعطاه اهللا آيات ومعجزات إال وقد جادله قومه فيها وكذبوه فيها وجرى عليهم من اهلم ما يقارب ما 
احلاجة على سبيل جرى عليك فصربوا وكانوا أبداً يقترحون على األنبياء إظهار ملعجزات الزائدة على قدر 

العناد والتعنت مث إن اهللا تعاىل مل علم أن لصالح يف إظهار ما أظهره وإال مل يظهره ومل يكن ذلك قادحاً يف نبوهتم 
فكذلك احلال يف اقترح قومك عليك املعجزات الزائدة ملا مل يكن إظهارها صالحاً ال جرم ما أظهرناها وهذا هو 

قٍ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً ّمن قَْبِلَك َوَجَعلَْنا مث قال فَإِذَا َجاء أَْمُر اللَِّه قُِضىَ  بِالَْحّق وهذا املراد من قوله َوَما كَانَ َوا



وعيد ورد عقيب اقتراح اآليات َوأََمرُّ اللَِّه القيامة واملبطلون هم املعاندون لذين جيادلون يف آيات اهللا ويقترحون 
  جة على سبيل التعنتاملعجزات الزائدة على قدر احلا

واْ َعلَْيَها َحاَجةً  ِفى ُصُدورِكُْم اللَُّه الَِّذى َجَعلَ لَكُُم االٌّ ْنَعاَم ِلَتْركَُبواْ ِمْنَها َوِمْنَها َتأْكُلُونَ َولَكُْم ِفيَها َمَناِفُع َوِلَتْبلُُغ
  َءاَياِت اللَِّه ُتنِكُرونَ َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك ُتْحَملُونَ َوُيرِيكُْم َءاَياِتِه فَأَى َّ

ذكر ما يدل على وجود اإلله احلكيم الرحيم وإىل كذر ما  اعلم أنه تعاىل ملا أطنب يف تقرير الوعيد عاد إىل 
  يصلح أن يعد إنعاماً على العباد قال الزجاج اإلبل خاصة وقال القاضي هي األزواج الثمانية ويف اآلية سؤاالت

الم الغرض على قوله ثُمَّ ِلَتْبلُُغواْ ومل يدخل على البواقي فما السبب فيه اجلواب قال  السؤال األول أنه مل أدخل
الركوب يف احلج والغزو إما أن يكون واجباً أو مندوباً فهذان القسمان أغراض دينية فال ) الكشاف ( صاحب 

ال جرم ما أدخل عليه حرف جرم أدخل عليهما حرف التعليل وأما األكل وإصابة املنافع فمن جنس املاحبات ف
فأدخل التعليل على الركوت )  ٨النحل ( التعليل نظريه قوله تعاىل َوالَْخْيلَ َوالْبَِغالَ وَالَْحِمَري ِلَتْركَُبوَها َوزِيَنةً  

  ومل يدخله على الزنية
رب والبحر إذا عرفت هذا فنقول مل مل السؤال الثاين قوله تعاىل َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك ُتْحَملُونَ معناه حتملون يف ال

واجلواب أن كلمة على لالستعالء )  ٤٠هود ( يقل ويف الفلك كما قال قُلَْنا اْحِملْ ِفيَها ِمن كُلّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ 
ا صح الوجهان كانت  فالشيء الذي يوضع يف الفلك كما يصح أن يقال وضع فيه يصح أن يقال وضع عليه ومل

ا َوَعلَى الْفُلِْك ُتْحَملُونَ وملا ذكر اهللا هذه الدالئل الكثري قال َوُيرِيكُْم  لفظة أوىل حىت يتم املراد يف قوله َوَعلَْيَه
فَأَى َّ آَياِتِه َوُيرِيكُْم ءايَاِتِه فَأَى َّ ءاَياِت يعين أن هذه اآليات اليت عددناها كلها ظاهرة باهرة فقوله َوُيرِيكُْم ءاَياِتِه 

قوله ) الكشاف ( يه على أنه ليس يف شيء من الدالئل اليت تقدم ذكرها ما ميكن إنكاره قل صاحب ءاَياِت تنب
فَأَى ُّ آَياِت اللَِّه جاء على اللغة املستفيضة وقولك فأية آيات اهللا قليل ألن التفرقة بني املذكر واملؤنث يف األمساء 

  ه واهللا أعلمغري الصفات حنومحار ومحارة غريب وهي يف أي أغرب إلهبام
ةُ  الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم كَاُنوا أَكْثََر ِمْنُهْم َوأََشدَّ  قُوَّةً  َوَءاثَاراً ِفى أَفَلَْم َيِسُريواْ ِفى األرض فََينظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَب

َبيَِّناِت فَرُِحواْ بَِما ِعنَدُهْم مَِّن الِْعلْمِ َوَحاَق بِهِم األرض فََمآ أَغَْنى َعْنُهم مَّا كَاُنواْ َيكِْسُبونَ فَلَمَّا َجآَءْتُهْم ُرُسلُُهم بِالْ
ا  بِِه ُمْشرِِكَني فَلَْم َيُك َينفَُعُهْم مَّا كَاُنواْ بِِه َيْسَتْهزُِءونَ فَلَمَّا َرأَْواْ َبأَْسَنا قَالُوا َءاَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه َوكَفَْرَنا بَِما كُنَّ

ى ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك الْكَاِفُرونَإَِميانُُهْم لَمَّا َرأَ   ْواْ َبأَْسَنا ُسنَّةَ  اللَِّه الَِّتى قَْد َخلَْت ِف

لطيفاً يف آخر هذه السورة وذلك أنه ذكر فصالً يف دالئل اإلهلية وكمال القدرة ) اعلم أنه تعاىل راعى ترتيبا 
فصل الذي وقع عليه ختم هذه السورة هو الفصل والرمحة واحلكمة مث أردفه بفضل التهديد والوعيد وهذا ال

املشتمل على الوعيد واملقصود أن هؤالء الكفار لذين جيادلون يف آيات اهللا وحصل الكرب العظيم يف صدورهم 
هبذا والسبب يف ذلك كله طلب الرياسة والتقدم على الغري يف املال واجلاه فمن ترك االنقياد للحق ألجل طلب 

باع اآلخرة بالدنيا فبني تعاىل أن هذه الطريقة فاسدة ألن الدنيا فانية ذاهبة واحتج عليه بقوله هذه األشياء فقد 
ْبِلهِْم يعين لو ساروا يف أطراف ا اِقَبةُ  الَِّذيَن ِمن قَ ألرض تعاىل أَفَلَْم َيِسُريواْ ِفى االْْرضِ فََينظُُرواْ كَْيَف كَانَ َع

ليست إال اهلالك والبوار مع أهنم كانوا أكثر عدًد وماالً وجاهاً من هؤالء  لعرفوا أن عاقبة املتكربين املتمردين
املتأخرين فلما مل يستفيدوا من تلك املكنة العظيمة والدولة القاهرة إال اخليبة واخلسار واحلسرة والبوار فكيف 



عرف يف األخبار وأما أهنم يكون حال هؤالء الفقراء املساكني أما بيان أهنم كانوا أكثر من هؤالء عدداً فإمنا ي
كانوا أشد قوة وآثاراً يف األرض فألنه قد بقيت آثارهم حبصون عظيمة بعدهم مثل األهرام املوجودة مبصر ومثل 
  هذه البالد العظيمة اليت بناها امللوك املتقدمون ومثل ما حكى اهللا عنهم من أهنم كانوا ينحتون من اجلبال بيوتاً

َنى َعْنُهْم مَّا كَاُنواْ َيكِْسُبونَ ما يف قوله فََما أَغَْنى َعْنُهْم نافية أو مضمنة معىن االستفهام وحملها مث قال تعاىل فََمآ أَغْ
النصب وما يف قوله مَّا كَاُنواْ َيكِْسُبونَ موصولة أو مصدرية وحملها الرفع يعين أي شيء أغىن عنهم مكسوهبم أو 

  كسبهم
جاءهتم رسلهم بالبينات واملعجزات فرحوا مبا عندهم من العلم واعلم أن  مث بّين تعاىل أن أولئك الكفار ملا

الضمري يف قوله فَرُِحواْ حيتمل أن يكون عائداً إىل الكفار وأن يكون عائداً إىل الرسل أما إذا قلنا إنه عائد إىل 
ء اليت كانوا يسموهنا الكفار فذلك العلم الذي فرحوا به أي علم كان وفيه وجوه األول أن يكون املراد األشيا

وقوهلم لَْو )  ٢٤اجلاثية ( بالعلم وهي الشبهات اليت حكاها اهللا عنهم يف القرآن كقوهلم َوَما ُيْهِلكَُنا إِالَّ الدَّْهُر 
َولَِئن )  ٧٨يعس ( وقوهلم َمن ُيحىِ  الِْعظَاَم َوِهىَ  َرِميٌم )  ١٤٨األنعام ( َشاء اللَُّه َما أَْشَركَْنا َوالَ ىَ اَباُؤَنا 

وكانوا يفرحون بذلك ويدفعون به علوم األنبياء كما )  ٣٦الكهف ( رُِّددتُّ إِلَى َرّبى الجَِدنَّ َخيْراً ّمْنَها ُمْنقَلَباً 
الثاين جيوز أن يكون املراد علوم الفالسفة فإهنم كانوا إذا )  ٥٣املؤمنون ( قال كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لََدْيهِْم فَرُِحونَ 

بوحي اهللا دفعوه وصغروا علم األنبياء إىل علومهم وعن سقراط أنه مسع مبجيء بعض األنبياء فقيل له لو مسعوا 
هاجرت فقال حنن قوم مهديون فال حاجة بنا إىل من يهدينا الثالث جيوز أن يكون املراد علمهم بأمور الدنيا 

)  ٧الروم ( َيواةِ  الدُّنَْيا َوُهْم َعنِ االِْخَرةِ  ُهْم غَاِفلُونَ ومعرفتهم بتدبريها كما قال تعاىل َيْعلَُمونَ ظَاِهراً ّمَن الَْح
فلما جاءهم الرسل بعلوم الديانات وهي معرفة اهللا تعاىل ومعرفة العماد )  ٣٠النجم ( ذَِلَك َمْبلَُغُهْم ّمَن الِْعلْمِ 

علم أنفع وأجلب للفوائد من علمهم  وتطهري النفس عن الرذائل مل يلتفتوا إليها واستهزؤا هبا واعتقدوا أنه ال
ففرحوا به أما إذا قلنا الضمري عائد إىل األنبياء ففيه وجهان األول أن جيعل الفرح للرسل ومعناه أن الرسل ملا 

رأوا من قومهم جهالً كامالً وإعراضاً عن احلق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم 
ا من العلم وشكروا اهللا عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم الثاين أن وإعراضهم فرحوا مبا أوتو

  يكون املراد فرحوا مبا عند الرسل

من العلم فرح ضحك منه واستهزاء به كأنه قال استهزؤا بالبينات ومبا جاؤا به من علم الوحي فرحني ويدل 
  َتْهزِءونَعليه قوله تعاىل َوَحاَق بِهِم مَّا كَاُنواْ بِِه َيْس

شدة العذاب ومنه قوله  مث قال تعاىل فَلَمَّا َرأَْواْ َبأَْسَنا قَالُواْ ءاَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه َوكَفَْرَنا بَِما كُنَّا بِِه ُمْشرِِكَني البأس
ْم وبني ما لو قيل فلم فإن قيل أي فرق بني قوله فَلَْم َيُك َينفَُعُهْم إَِمياُنُه)  ١٦٥األعراف ( تعاىل بَِعذَابٍ َبِئيسٍ 

ا كَانَ للَِّه أَن َيتَِّخذَ ِمن َولٍَد  واملعىن فلم يصح ومل )  ٣٥مرمي ( ينفعهم إمياهنم قلنا هو مثل كان يف حنو قوله َم
ا إنه الوقت الذي  يستقم أن ينفعهم إمياهنم فإن قيل اذكروا ضابطاً يف الوقت الذي ال ينفع اإلتيان باإلميان فيه قلن

ه نزول مالئكة الرمحة والعذاب ألن يف ذلك الوقت يصري املرء ملجأ إىل اإلميان فذلك اإلميان ال ينفع يعاين في
  إمنا ينفع مع القدرة على خالفه حىت يكون املرء خمتاراً أما إذا عاينوا عالمات اآلخرة فال

عدم قبول اإلميان حالل اليأس سنة اهللا مطردة يف كل مث قال تعاىل ُسنَّةَ  اللَِّه الَِّتى قَْد َخلَْت ِفى ِعَباِدِه واملعىن أن 



  األمم
ثن قال َوَخِسَر ُهَناِلَك الْكَاِفُرونَ فقوله ُهَناِلَك مستعار للزمان أي وخسروا وقت رؤية البأس واهللا اهلادي 

  للصواب

  )السجدة ( سورة فصلت 

  مخسون وأربع آيات مكّية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أَكْثَُرُهْم فَُهْم  لرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ِكَتاٌب فُصِّلَْت َءاَياُتُه قُْرَءاناً َعَربِّياً لِّقَْومٍ َيْعلَُمونَ َبِشرياً َوَنِذيراً فَأَْعَرَضحم َتنزِيلٌ مَِّن ا
َبْينَِنا َوَبْينَِك ِحَجاٌب فَاْعَملْ إِنََّنا َعاِملُونَ الَ َيْسَمُعونَ َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفى َءاذانَِنا َوقٌْر َوِمن 

ِفُروُه َوَوْيلٌ لِّلُْمْشرِِكَني الَِّذيَن الَ قُلْ إِنََّمآ أََناْ َبَشٌر مِّثْلُكُْم ُيوَحى إِلَى َّ أَنََّمآ إِلَاُهكُْم إِلَاٌه َواِحٌد فَاْسَتِقيُموا إِلَْيِه َواْسَتْغ
  َوُهْم بِاالٌّ ِخَرةِ  ُهْم كَاِفُرونَ إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍنُيْؤُتونَ الزَّكَواةَ  

اعلم أن يف أول هذه السورة احتماالت أحدها وهو األقوى أن يقال حام اسم للسورة وهو يف موضع املبتدأ 
ع باالبتداء وكتاب خربه وثالثها قال الزجاج تنزيل رفع باالبتداء وتنزيل خربه وثانيها قال األخفش تنزيل رف

وخربه كتاب فصلت آياته ووجهه أن قوله َتنزِيلَ ختصص بالصفة وهو قوله ّمَن الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ فجاز وقوعه 
  مبتدأ

ل والتعبري عن املفعول واعلم أنه تعاىل حكم على السورة املسماة حبام بأشياء أوهلا كونه تنزيالً واملراد املنّز
باملصدر جماز مشهور يقال هذا بناء األمري أي مبنيه وهذا الدرهم ضرب السلطان أي مضروبه واملراد من كوهنا 

منزالً أن اهللا تعاىل كتبها يف اللوم احملفوظ وأم جربيل عليه السالم بأن حيفظ تلك الكلمات مث ينزل هبا على حممد 
بلغها إليه فلما حصل تفهيم هذه الكلمات بواسطة نزول جربيل عليه السالم مسي وي) صلى اهللا عليه وسلم ( 

لذلك تنزيالً وثانيها كون التنزيل من الرمحن الرحيم وذلك يدل على كون التنزيل نعمة عظيمة من اهللا تعاىل 
صفتان دالتان على  ألن الفعل املقرون بالصفة ال بد وأن يكون مناسباً لتلك الصفة فكونه تعاىل رمحاناً رحيماً

كمال الرمحة فالتنزيل املضاف إىل هاتني الصفتني ال بد وأن يكون داالً على أعظم وجوه النعمة واألمر يف نفسه 
كذلك ألن اخللق يف هذا العامل كاملرضى والزمىن واحملتاجني والقرآن مشتمل على كل ما حيتاج إليه املرضى من 

صحاء من األغذية فكان أعظم النعم عند اهللا تعاىل على أهل هذا اللعامل إنزال األدوية وعلى كل ما حيتاج إليه األ
القرآن عليهم وثالثها كونه كتاباً وقد بينا أن هذا االسم مشتق من اجلمع وإمنا مسي كتاباً ألنه مجع فيه علوم 

فاصيل يف معان خمتلفة فبعضها يف األولني واآلخرين ورابعها قوله فُّصلَْت ءاَياُتُه واملراد أنه فرقت آياته وجعلت ت
وصف ذات اهللا تعاىل وشرح صفات التنزيه والتقديس وشرح كمال علمه وقدرته ورمحته وحكمته وعجائب 

أحوال خلقه السماوات واألرض والكواكب وتعاقب الليل والنهار وعجائب أحوال النبات واحليوان واإلنسان 
لوب وحنو اجلوارح وبعضها يف الوعد والوعيد والثواب والعقاب وبعضها يف أحوال التكاليف املتوجهة حنو الق

درجات أهل اجلنة ودرجات أهل النار وبعضها يف املواعظ والنصائح وبعضها يف هتذيب األخالق ورياضة 
النفس وبعضها يف قصص األولني وتواريخ املاضني وباجلملة فمن أنصف علم أنه ليس يف يد اخللق كتاب اجتمع 



ْرءاناً والوجه يف تسميته قرآناً قد فيه من العل وم املختلفة واملباحث املتباينة مثل ما يف القرآن وخامسها قوله قُ
سبق وقوله تعاىل قُْرءاناً نصب على االختصاص واملدح أي أُريد هبذا الكتاب املفصل قرآناً من صفته كيت 

هذا القرآن إمنا نزل بلغة العرب وتأكد هذا  وكيت وقيل هو نصب على احلال وسادسها قوله َعَربِّياً واملعىن أن
ِه  ْعلَُمونَ واملعىن إنا )  ٤إبراهيم ( بقوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِم وسابعها قوله تعاىل ِلقَْومٍ َي

د فإن قيل قوله ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ جعلناه عربياً ألجل أنا أنزلناه على قوم عرب فجعلناه بلغة العرب ليفهموا منه املرا
متعلق مباذا قلنا جيوز أن يتعلق بقوله َتنزِيلَ أو بقوله فُّصلَْت أي تنزيل من اهللا ألجلهم أو فصلت آياته ألجلهم 

ا بعده أي قرآناً عربياً كائناً لقوم عرب لئال يفرق بني الصالت  واألجود أن يكون صفة مثل ما قبله وم
وتاسعها قوله َبِشرياً َوَنِذيراً يعين بشرياً للمطيعني بالثواب ونذيراً للمجرمني بالعقاب واحلق أن والصفات وثامنها 

القرآن بشارة ونذارة إال أنه أطلق اسم الفاعل عليه للتنبيه على كونه كامالً يف هذه الصفة كما يقال شعر 
ل   شاعر وكالم قائ

يلتفتون إليه فهذه هي الصفات العشرة اليت وصف اهللا الصفة العاشرة كوهنم معرضني عنه ال يسمعون وال 
  القرآن هبا ويتفرع عليها مسائل

املسألة األوىل القائلون خبلق القرآن احتجوا هبذه اآلية من وجوه األول أنه وصف القرآن بكونه تنزيالً ومنزالً 
اً الثاين أن الت نزيل مصدر واملصدر هو املفعول واملنزل والتنزيل مشعر بالتصرير من حال فوجب أن يكون خملوق
  املطلق باتفاق النحويني الثالث املراد بالكتاب إما الكتاب وهو املصدر الذي هو

اً يتصرف فيه بالتفصيل  املفعول املطلق أو املكتوب الذي هو املفعول الرابع أن قوله فُّصلَْت يدل على أن متصرف
ي قرآناً ألنه قرن بعض أجزائه بالبعض وذلك يدل على كونه والتمييز وذلك ال يليق بالقدمي اخلامس أنه إمنا مس

مفعول فاعل وجمعول جاعل السادس وصفه عربيباً وإمنا صحت هذه النسبة ألجل أن هذه األلفاظ إمنا دخلت 
على هذه املعاين حبسب وضع العرب واصطالحاهتم وما جعل جبعل جاعل وفعل فاعل فال بّد وأن يكون حمدثاً 

اب أن كل هذه الوجوه اليت ذكرمتوها عائدة إىل اللغات وإىل احلروف والكلمات وهي عندنا وخملوقاً اجلو
  حمدثة خملوقة إمنا الذي ندعي قدمه شيء آخر سوى هذه األلفاظ واهللا أعلم

املسألة الثانية ذهب أكثر املتكلمني إىل أنه جيب على املكلف تنزيل ألفاظ القرآن على املعاين اليت هي موضوعة 
ا حبسب اللغة العربية فأما محلها على معان أُخر ال هبذا الطريق فهذا باطل قطعاً وذلك مثل الوجوه اليت هل

يذكرها أهل الباطن مثل أهنم تارة حيملون احلروف على حساب اجلمل وتارة حيملون كل حرف على شيء آخر 
فساد تلك الوجوه بأسرها قوله تعاىل وللصوفية طرق كثرية يف الباب ويسموهنا علم املكاشفة والذي يدلل على 

قُْرءاناً َعَربِّياً وإمنا مساه عربياً لكونه داالً على هذه املعاين املخصوصة بوضع العرب وباصطالحاهتم وذلك يدل 
  على أن داللة هذه األلفاظ مل حتصل إال على تلك املعاين املخصوصة وأن ما سواه فهو باطل

( و ِسّجيلٍ )  ٣١الكهف ( حصلل يف القرآن من سائر اللغات كقوله إِْسَتْبَرقٍ  املسألة الثالثة ذهب قم إىل أنه
فإنه )  ٣٥اإلسراء ( فإهنا من لغة احلبشة وقوله قسطاس )  ٣٥النور ( فإهنما فارسيان وقوله مشكاة )  ٨٢هود 

ا أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ إِالَّ من لغة الروم والذي يدل على فساد هذا املذهب قوله َيَتذَكَُّرونَ قُْرءاناً َعَربِّي اً وقوله َوَم
ِه    ) ٤إبراهيم ( بِِلَساِن قَْوِم



املسألة الرابعة قالت املعتزلة لفظ اإلميان والكفر واللصالة والزكاة والصوم واحلج ألفاظ شرعية ال لغوية واملعىن 
ى وعندنا أن هذا باطل وليس أن الشرع نقل هذه األلفاظ عن مسمياهتا اللغوية األصلية إىل مسميات أخر

للشرع تصرف يف هذه األلفاظ عن مسمياهتا إال من وجه واحد وهو أنه خصص هذه األمساء بنوع واحد من 
أنواع مسمياهتا مثالً اإلميان عبارة عن التصديق فخصصه الشرع بنوع معني من التصديق والصالة عبارة عن 

القول يف البواقي ودليلنا على صحة مذهبنا قوله تعاىل قُْرءاناً الدعاء فخصصه الشرع بنوع معني من الدعاء كذا 
ِه ا أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِم   َعَربِّياً وقوله َوَم

املسألة اخلامسة إمنا وصف اهللا القرآن بكونه َعَربِّياً يف معرض املدح والتعظيم وهذا املطلوب ال يتم إال إذا ثبت 
  أفضل اللغات أن لغة العرب

واعلم أن هذا املقصود إمنا يتم إذا ضبطنا أقسام فضائل اللغات بضابط معلوم مث بينا أن تلك األقسام حاصلة 
ال شك أن الكالم مركب من الكلمات املفردة وهي مركبة من احلروف فالكلمة هلا مادة  فيه ال يف غريه فنقول 

تلك اهليئة املعينة ا حلاصلة عند التركيب فهذه الفضيلة إمنا حتصل إما حبسب وهي احلروف وهلا صورة وهي 
  مادهتا أو حبسب صورهتا أما اليت حبسب مادهتا فهي آحاد احلروف واعلم أن

احلروف على قسمني بعضها بينة املخارج ظاهرة املقاطع وبعضهاا خفية املخارج مشتبهة املقاطع وحروف 
شتبه شيء منها باآلخر وأما احلروف املستعملة يف سائر اللغات العرب بأسرها ظاهرة املخارج بينة املقاطع وال ي

فليست كذلك بل قد حيصل فيها حرف يشتبه بعضها بالبعض وذلك خيل بكمال الفصاحة وأيضاً احلركات 
املستعملة يف سائر لغة العرب حركات ظاهرة جلية وهي النصب والرفع واجلر وكل واحد من هذه الثالثة فإنه 

امتيازاً ظاهراً جلياً وأما اإلمشام والروم فيقل حصوهلما يف لغات العرب وذلك أيضاً من جنس ما  ميتاز عن غريه
  يوجب الفصاحة وأما الكلمات احلاصلة حبسب التركيب فهي أنواع

أحدها أن احلروف على قسمني متقاربة املخرج ومتباعدة املخرج وأيضاً احلروف على قسمني منها صلبة ومنها 
من هذا التقسيم أقسام أربعة الصلبة املتقاربة واالرخوة املتقاربة والصلبة املتباعدة والرخوة رخوة فيحصل 

املتباعدة فإذا تواىل يف الكلمة حرفان صلبان متقاربان صعب اللفظ هبا ألن بسبب تقارب املخرج يصري التلفظ 
حلروف تتوارد األعمال الشاقة القوية هبا جارياً جمرى ما إذا كان اإلنسان مقيداً مث ميشي وبسبب صالبة تلك ا

على املوضع الواحد من املخرج وتوايل األعمال الشاقة يوجب الشضعف واإلعياء ومثل هذا التركيب يف اللغة 
العربية قليل وثانيها أن جنس بعض احلروف ألذ وأطيب يف السمع وكل كلمة حيصل فيها حرف من هذا اجلنس 

فنقول الكلمة إما أن تكون ثنائية أو ثالثية أو رباعية وأعدهلا هو الثالثي ألن كان مساعها أطيب وثالثها الوزن 
ال بد  الصوت إمنا يتولد بسبب احلركة واحلركة ال بد هلا من مبدأ ووسط ومنتهى فهذه ثالث مراتب فالكلمة 

ة فهي زائدة والغائب يف وأن حيصل فيها هذه املراتب الثالثة حىت تكون تامة أما الثانائية فهي ناقصة وأما الرباعي
كالم العرب الثالثيات فثبت مبا ذكرنا ضبط فصائل اللغات واالستقراء يدل على أن لغة العرب موصوفة هبا 

  وأما سائر اللغات فليست كذلك واهللا أعلم
اً ألجل أن يعلموا املراد منه وا لقائلون بأن أفعال اهللا املسألة السادسة قوله ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ يعين إمنا جعلناه َعَربِّي

معللة باملصاحل واحلكم متسكوا هبذه اآلية وقالوا إهنا تدل على أنه إمنا جعله َعَربِّياً هلذه احلكمة فهذا يدل على أن 



  تعليل أفعال اهللا تعاىل وأحكامه جائز
ال يعلم وقال امل يه ما  ا يعلم وف تكلمون ال جيوز أن حيصل املسألة السابعة قال قوم القرآن كله غري معلوم بل فيه م

فيه شيء غري معلوم والدليل عليه قوله تعاىل ِكَتاٌب فُّصلَْت ءاَياُتُه قُْرءاناً يعين إمنا جعلناه عربياً ليصري معلوماً 
  والقوم بأنه غري معلوم يقدح فيه

اهلادي من هداه اهللا وأن الضال من املسألة الثامنة قوله تعاىل فَأَْعَرَض أَكْثَُرُهْم فَُهْم الَ َيْسَمُعونَ يدل على أن 
أضله اهللا وتقريره أن الصفات التسعة املذكورة للقرآن توجب قوة االهتمام مبعرفته وبالوقوف على معانيه ألنا 

بينا أن كونه نازالً من عند اإلله الرمحن الرحيم يدل على اشتماله على أفضل املنافع وأجل املطالب وكونه قُْرءاناً 
فصالً يدل على أنه يف غاية الكشف والبيان وكونه َبِشرياً َوَنِذيراً يدل على أن االحتياج إىل فهم ما فيه َعَربِّياً م

ا يوصله إىل الثواب أو إىل العقاب من أهم املهمات وقد حصلت  من أهم املهمات ألن سعي اإلنسان يف معرفة م
دة امليل إىل اإلحاطة به مث مع ذلك فقد أعرضوا هذه املوجبات اللثالثة يف تأكيد الرغبة يف فهم القرآن ويف ش
  عنه ومل يلتفتوا إليه ونبذوه وراء ظهورهم وذلك يدل على

  أنه ال مهدي إال من هذاه اهللا وال ضال إال من أضله اهللا
واعلم أنه تعاىل ملا وصف القرآن بأهنم عرضوا عنه وال يسمعونه بّين أهنم صرحوا هبذه النفرة واملباعدة وذكروا 

ثالثة أشياء أحدها أهنم قالوا قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه وأكنة مجع كنان كأغطية مجع غطاء والكنان هو 
ى أي صمم وثقل من استماع قولك وثالثها قوهلم َوِمن َبْينَِنا  الذي جيعل فيه السهام وثانيها قوهلم َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِف

اٌب واحلجاب هو الذي مينع من الرؤية والفائدة يف كلمة ِمْن يف قوله َوِمن َبْينَِنا أنه لو قيل وبيننا َوَبْينَِك ِحَج
وبينك حجاب لكان املعىن أن حجاباً حصل وسط اجلهتني وأما بزيادة لفظ ِمْن كأن املعىن أن احلجاب ابتدأ منا 

وما بقي جزء منها فارغاً عن هذا احلجاب فكانت  وابتدأ منك فاملسافة احلاصلة بيننا وبينك مستوعبة باحلجاب
  وهو يف غاية احلسن) الكشاف ( هذه اللفظة دالة على قوة هذا احلجاب هكذا ذكره صاحب 

واعلم أنه إمنا وقع االقتصار على هذه األعضاء الثالثة وذلك ألن القلب حمل املعرفة وسلطان البدن والسمع 
يل املعارف فلما بّين أن هذه الثالثة حمجوبة كان ذلك أقصى ما ميكن يف هذا والبصر مها اآللتان املعينتان لتحص

  الباب
واعلم أنه إذا تأكدت النفرة عن الشيء صارت تلك النفرة يف القلب فإذا مسع منه كالماً مل يفهم معناه كما 

ملدرك والشاعر هو ينبغي وإذا رآه مل تصر تلك الرؤية سبباً للوقوف على دقائق أحوالك ذلك املرئي وذلك ا
النفس وشدة نفرة النفس عن الشيء متنعها من التدبر والوقوف على دقائق ذلك الشيء فإذا كان األمر كذلك 

ى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفى ءاذانَِنا َوقٌْر َوِمن َبْينَِنا َوَبْينَِك ِحَجاٌب استع ة ارات كاملة يف إفادكان قوهلم قُلُوُبَنا ِف
املعىن املراد فإن قيل إنه تعاىل حكى هذا املعىن عن الكفار يف معرض الذم وذكر أيضاً ما يقرب منه يف معرض 

  ) ٨٨البقرة ( الذم فقال َوقَالُواْ قُلُوُبَنا غُلٌْف َبل لََّعَنُهُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم 
ثبات يف سورة األنعام فقال َوَجَعلَْنا َعلَى مث إنه تعاىل ذكر هذه األشياء الثالثة بعينها يف معرض التقرير واإل

ُه َوِفى ءاذَانِهِْم َوقْراً  فكيف اجلمع بينهما قلنا إنه مل يقل ههنا أهنم كذبوا )  ٢٥األنعام ( قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً  أَن َيفْقَُهو
ر والنهي علينا وهذا الثاين يف ذلك إمنا الذي ذمهم عليه أهنم قالوا إنا إذا كنا كذلك مل جيز تكليفنا وتوجيه األم



  باطل أما األول فألنه ليس يف اآلية ما يدل على أهنم كذبوا فيه
واعلم أهنم ملا وصفوا أنفسهم هبذه الصفات الثالثة قالوا فَاْعَملْ إِنََّنا َعاِملُونَ واملراد فاعمل على دينك إننا 

ا إننا عاملون يف إبطال أمرك واحلاصل عندنا أن عاملون على ديننا وجيوز أن يكون املراد فاعمل يف إبطال أمرن
ِحَجاٌب بل إمنا أتوا  القوم ما كذبوا يف قوهلم قُلُوُبَنا ِفى ءاِمَنةً  ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفى ءاذانَِنا َوقٌْر َوِمن َبْينَِنا َوَبْينَِك

  بالكفر والكالم الباطل يف قوهلم فَاْعَملْ إِنََّنا َعاِملُونَ
أن جييب عن هذه الشبهة بقوله قُلْ إِنََّما أََناْ ) صلى اهللا عليه وسلم ( ا حكى اهللا عنهم هذه الشبهة أمر حممداً ومل

َبَشٌر ّمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَى َّ وبيان هذا اجلواب كأنه يقول إين ال أقدر أن أمحلكم على اإلميان جرباً وقهراً فإين بشر 
إال مبجرد أن اهللا عّز وجلّ أوحى إيلّ وما أوحى إليكم فأنا أبلغ هذا النحي إليكم مثلكم وال امتياز بيين وبينكم 

مث بعد ذلك إن شرفكم اهللا بالتوحيد والتوفيق قبلتموه وإن خذلكم باحلرمان رددمتوه وذلك ال يتعلق بنبويت 
  ورساليت مث بّين أن خالصة ذلك الوحي ترجع إىل أمرين العلم والعمل أما العلم فالرأس

والرئيس فيه معرفة التوحيد ذلك ألن احلق هو أن اهللا واحد وهو املراد من قوله أَنََّما إِلَاُهكُْم إِلَاٌه واِحٌد وإذا 
كان احلق يف نفس األمر ذلك وجب علينا أن نعترف به وهو املراد من قوله فَاْسَتِقيُمواْ إِلَْيِه ونظريه قوله اْهِدَنا 

وقوله تعاىل َوأَنَّ )  ٣٠فصلت ( وقوله إِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُمواْ )  ٦الفاحتة ( الصَّراطَ الُْمْسَتِقيَم 
ويف قوله تعاىل فَاْسَتِقيُمواْ إِلَْيِه وجهان األول فاستقيموا )  ١٥٣األنعام ( َهاذَا ِصراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّبُِعوُه 

  كون قوله فَاْسَتِقيُمواْ إِلَْيِه معناه فاستقيموا له ألن حروف اجلر يقام بعضها مقام البعضمتوجهني إليه الثاين أن ي
واعلم أن الكليف له ركنان أحدمها االعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحيد فلما أمر بذلك انتقل إىل 

ُروُه فإن قيل املقصود من االستغفار وظيفة العمل والرأس والرئيس فيه االستغفار فلهذا السبب قال َواْسَتْغِف
ا ينبغي فلم عكس هذا الترتيب ههنا وقدم ما ينبغي على إزالة  والتوبة إزالة ما ال ينبغي وذلك مقدم على فعل م

ما ينبغي قلنا ليس املراد من هذا االستغفار االستغفار عن الكفر بل املراد منه أن يعمل مث يستغفر بعده ألجل 
وإنه ليغان على قليب وإين ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( تقصري يف العمل الذي أتى به كما قال اخلوف من وقوع ال

وملا رغب اهللا تعاىل يف اخلري والطاعة أمر بالتحذير عما ال ينبغي فقال ) ألستغفر اهللا يف اليوم والليلة سبعني مرة 
  َوُهْم بِاالِْخَرةِ  ُهْم كَاِفُرونَ ويف هذه اآلية مسائل َوَوْيلٌ لّلُْمْشرِِكَني الَِّذيَن الَ ُيْؤُتونَ الزَّكَواةَ 

املسألة األوىل وجه النظم يف هذه اآلية من وجوه األول أن العقول والشرائع ناطقة بأن خالصة السعادات 
ا اخل الق مربوطة بأمرين التعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلق اهللا وذلك ألن املوجودات إما اخلالق وإما اخللق فأم

فكمال السعادة يف املعاملة معه أن يقر بكونه موصوفاً بصفات اجلالل والعظمة مث يأيت بأفعال دالة على كونه يف 
هناية العظمة يف اعتقادنا وهذا هو املراد من التعظيم ألمر اهللا وأما اخللق فكمال السعادة يف املعاملة معهم أن 

م وذلك هو املراد من الشفقة على خلق اهللا فثبت أن أعظم يسعى يف دفع الشر عنهم ويف إيصال اخلري إليه
الطاعات التعظيم ألمر اهللا وأفضل أبواب التعظيم ألمر اهللا اإلقرار بكونه واحداً وإذا كان التوحيد أعلى املراتب 

فقة وأشرفها كان ضده وهو الشرك أخس املراتب وأرذهلا وملا كان أفضل أنواع املعاملة مع اخللق هو إظهار الش
عليهم كان االمتناع من الزكاة أخس األعمال ألنه ضد الشفقة على خلق اهللا إذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل 

أثبت الويل ملن كان موصوفاً بصفات ثالثة أوهلا أن يكون مشركاً وهو ضد التوحيد وإليه اإلشارة بقوله َوَوْيلٌ 



ضد الشفقة على خلق اهللا وإليه اإلشارة بقوله الَِّذيَن الَ ُيْؤُتونَ  لّلُْمْشرِِكَني وثانيها كونه ممتنعاً من الزكاة وهو
اً يف طلب الدنيا ولذاهتا وإليه اإلشارة بقوله َوُهْم بِاالِْخَرةِ  ُهْم  الزَّكَواةَ  وثالثها كونه منكراً للقيامة مستغرق

نسان له ثالثة أيام األمس واليوم والغد أما كَاِفُرونَ ومتام الكالم يف أنه ال زيادة على هذه املراتب الثالثة أن اإل
معرفة أنه كيف كانت أحوال األمس يف األزل فهو مبعرفة اهللا تعاىل األزيل اخلالق هلذا العامل وأما معرفة أنه كيف 

ينبغي وقوع األحوال يف اليوم احلاضر فهو باإلحسان إىل أهل العامل بقدر الطاقة وأما معرفة األحوال يف اليوم 
تقبل فهو اإلقرار بالبعث والقيامة وإذا كان اإلنسان على ضد احلق يف هذه املراتب الثالثة كان يف هناية املس

ةِ  ُهْم اجلهل والضالل فلهذا حكم اهللا عليه بالويل فقال َوَوْيلٌ لّلُْمْشرِِكَني الَِّذيَن الَ ُيْؤُتونَ الزَّكَواةَ  َوُهْم بِاالِْخَر
غاية احلسن واهللا أعلم الوجه الثاين يف تقرير كيفية النظم أن يقال املراد بقوله الَ ُيْؤُتونَ  كَاِفُرونَ وهذا ترتيب يف

الزَّكَواةَ  أي ال يزكون أنفسهم من لوث الشرك بقوهلم ال إله إال اهللا وهو مأخوذ من قوله تعاىل َوَنفْسٍ َوَما 
  َسوَّاَها

صلى اهللا ( طعم احلاج فحرموا ذلك على من آمن مبحمد الثالث قال الفّراء إن قريشاً كانت ت)  ٧الشمس ( 
  ) عليه وسلم 

املسألة الثانية احتج أصحابنا يف إثبات أن الكفار خماطبون بفروع اإلسالم هبذه اآلية فقالوا إنه تعاىل أحلق الوعيد 
واحد من هذين  الشديد بناء على أمرين أحدمها كونه مشركاً والثاين أنه ال يؤيت الزكاة فوجب أن يكون لكل

األمرين تأثري يف حصول ذلك الوعيد وذلك يدل على أن لعدم إيتاء الزكاة من املشرك تأثرياً عظيماً يف زيادة 
  الوعيد وذلك هو املطلوب

املسألة الثالثة احتج بعضهم على أن االمتناع من إيتاء الزكاة يوجب الكفر فقال إنه تعاىل ملا ذكر هذه الصفة 
جب الكفر وهو قوله فََوْيلٌ لّلُْمْشرِِكَني وذكر أيضاً بعدها ما يوجب الكفر وهو قوله َوُهْم ذكر قبلها ما يو

بِاالِْخَرةِ  ُهْم كَاِفُرونَ فلو مل يكن عدم إيتاء الزكاة كفراً لكان ذكره فيما بني الصفتني املوجبتني للكفر قبيحاً 
بني أجزائه مث أكذوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رضي اهللا ألن الكالم إمنا يكون فصيحاً إذا كانت املناسبة مرعية 

عنه حكم بكفر مانعي الزكاة واجلواب ملا ثبت بالدليل أن اإلميان عبارة عن التصديق بالقلب واإلقرار باللسان 
  ومها حاصالن عند عدم إيتام الزكاة فلم يلزم حصول الكفر بسبب عدمن إيتاء الزكاة واهللا أعلم

ذكر وعيد الكفار أردفه بوعد املؤمنني فقال إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت لَُهْم أَْجٌر غَْيُر مث إنه تعاىل مل ا 
مين عليهم  َمْمُنوٍن أي غري مقطوع من قولك مننت احلبل أي قطتعه ومنه قوهلم قد منه السفر أي قطعه وقيل ال 

 يوجب املّنة وقيل نزلت يف املرضى والزمىن إذا عجزوا عن الطاعة كتب ألنه تعاىل ملا مساه أجراً فإذاً األجر ال
  هلم األجر كأحسن ما كانوا يعملون

َوَجَعلَ ِفيَها َرَواِسىَ  قُلْ أَِءنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بِالَِّذى َخلََق األرض ِفى َيْوَمْينِ َوَتْجَعلُونَ لَُه أَنَداداً ذَِلَك َربُّ الَْعالَِمَني 
السََّمآِء َوِهىَ  ُدَخانٌ فَقَالَ ْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَهآ أَقَْواَتَها ِفى أَْرَبَعةِ  أَيَّامٍ َسَوآًء لِّلسَّآِئِلَني ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى ِمن فَ

َسَماَواٍت ِفى َيْوَمْينِ َوأَْوَحى ِفى كُلِّ َسَمآٍء لََها َوِلالٌّ ْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتآ أََتْيَنا طَآِئِعَني فَقََضاُهنَّ َسْب َع 
  أَْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّمآَء الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح َوِحفْظاً ذَِلَك َتقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِ



َبَشٌر ّمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَى َّ  يف اآلية األوىل أن يقول إِنََّما أََناْ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا أمر حممداً 
  ) ٦فصلت ( فَاْسَتِقيُمواْ إِلَْيِه َواْسَتْغِفُروُه )  ١١٠الكهف ( أَنََّما إِلَاُهكُْم إِلَاٌه َواِحٌد 

أردفه مبا يدل على أنه ال جيوز إثبات الشركة بينه تعاىل وبني هذه األصنام يف اإلهلية واملعبودية وذلك بأن بّين 
وحكته يف خلق السموات واألرض يف مدة قليلة فمن هذا صفته كيف جيوز جعل األصنام  كمال قدرته

  اخلسيسة شركاء له يف اإلهلية واملعبودية فهذا تقرير النظم ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل قرأ ابن كثري أينكم لتكفرون هبمزة وياء بعدها خفيفة ساكنة بال مد وأما نافع يف رواية قالون وأبو 

  عمرو فعلى هذه الصورة إال أهنما ميدان والباقون مهزتني بال مد
املسألة الثانية قوله تعاىل أَِئنَّكُْم استفهام مبعىن اإلنكار وقد ذكر عنخم شيئني منكرين أحدمها الكفر باهللا وهو 

نداد له وجيب أن يكون الكفر قوله لََتكْفُُرونَ بِالَِّذى َخلََق االْْرَض ِفى َيْوَمْينِ وثانيهما إثبات الشركاء واأل
املذكور أوالً مغايراً إلثبات األنداد له ضرورة أن عطف أحدمها على اآلخر يوجب التغاير واألظهر أن املراد من 
كفرهم وجوه األول قوهلم إن اهللا تعاىل ال يقدر على حشر املوتى فلما نازعوا يف ثبوت هذه القدرة فقد كفروا 

ينازعون يف صحة التكليف ويف بعثة األنبياء وكل ذلك قدح يف اصفات املعتربة يف اإلهلية  باهللا الثاين أهنم كانوا
وهو كفر باهللا الثالث أهنم كانوا يضيفون إليه األوالد وذلك أيضاً قدح يف اإلهلية وهو يوجب الكفر باهللا 

ألجل قوهلم بإهلية تلك األصنام  فاحلاصل أهنم كفروا باهللا ألجل قوهلم هبذه األشياء وأثبتوا األنداد أيضاً هللا
واحتج تعاىل على فساد قوهلم بالتأثري فقال كيف جيوز الكفر باهللا وكيف جيوز جعل هذه األصنام اخلسيسة 

أنداداً هللا تعاىل مع أنه تعاىل هو الذي خلق األرض يف يومني ومتم بقية مصاحلها يف يومني آخرين وخلق 
قدر على خلق هذه األشياء العظيمة كيف يعقل الكفر به وإنكار قدرته  السموات بأسرها يف يومني آخرين فمن

على احلشر والنشر وكيف يعقل إنكار قدرته على التكليف وعلى بعثة األنبياء وكيف يعقل جعل هذه األصنام 
به اخلسيسة أنداداً له يف املعبودية واإلهلية فإن قيل من استدل بشيء على إثبات شيء فذلك الشيء املستدل 

جيب أن يكون مسلماً عند اخلصم حىت يصح االستدالل به وكونه تعاىل خالقاً لألرض يف يومني أمر ال ينكن 
إثباته بالعقل احملض وإمنا ميكن إثباته بالسمع ووحي األنبياء والكفار كانوا منازعني يف الوحي والنبّوة فال يعقل 

دمة عليهم امتنع االستدالل هبا على فساد مذاهبهم قلنا تقرير هذه املقدمة عليهم وإذا امتنع تقرير هذه املق
إثبات كون السموات واألرض خملوقة بطريق العمل ممكن فإذا ثبت ذلك أمكن االستدالل به على وجود اإلله 
القادر القاهر العظيم وحينئذ يقال للكافرين فكيف يعقل التسوية بني اإلله املوصوف هبذه القدرة القاهرة وبني 

الذي هو مجاد ال يضر وال ينفع يف املعبودية واإلهلية بقي أن يقال فحينئذ ال يبقى يف االستدالل بكونه الصنم 
تعاىل خالقاً لألرض يف يومني أثر فنقول هذا أيضاً له أثر يف هذا الباب وذلك ألن أول التوراة مشتمل على هذا 

كانوا يعتقدون يف أهل الكتاب أهنم أصحاب املعىن فكان ذلك يف غاية الشهرة بني أهل الكتاب فكفار مكة 
العلوم واحلقائق والظاهر أهنم كانوا قد مسعوا من أهل الكتاب هذه املعاين واعتقدوا يف كوهنا حقة وإذا كان 
األمر كذلك فحينئذ حيسن أن يقال هلم أن اإلله املوصوف بالقدرة على خلق األشياء العظيمة يف هذه املدة 

لعقل جعل اخلشب املنجور واحلجر املنحوت شريكاً له يف املعبودية واإلهلية فظهر مبا قررنا الصغرية كيف يليق با
  أن هذا االستدالل قوي حسن



وأما قوله تعاىل ذَِلَك َربُّ الَْعالَِمَني أي ذلك املوجود الذي علمت من صفته وقدرته أنه خلق األرض يف يومني 
ا أخرب عن كونه هو رب العاملني وخالقهم ومبدعهم فكيف أثبت م له أنداداً من اخلشب واحلجر مث إنه تعاىل مل

خالقاً لألرض يف يومني أخرب أنه أتى بثالثة أنواع من الصنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك فاألول قوله 
ة النحل فإن قيل ما َوَجَعلَ ِفيَها َرَواِسىَ  ِمن فَْوِقَها واملراد منها اجلبال وقد تقدم تفسري كوهنا َرَواِسىَ  يف سور

ا ومل مل يقتصر على قوله َوَجَعلَ ِفيَها َرَواِسىَ  كقوله تعاىل َوَجَعلَْنا ِفيَها َرَواِسىَ  َشاِم َخاٍت الفائدة يف قوله ّمن فَْوِقَه
ا ِفى االْْرضِ َرَواِسىَ  )  ٢٧املرسالت (  ا ألوهم قلنا ألنه تعاىل لو جعل فيها رواسي من حتته)  ٣الرعد ( َوَجَعلَْن

ذلك أن تلك األساطني التحتانية هي اليت أمسكت هذه األرض الثقيلة عن النزول ولكنه تعاىل قال خلقت هذه 
اجلبال الثقال فوق األرض لريى اإلنسان بعينه أن األرض واجلبال أثقال على أثقال وكلها مفتقرة إىل ممسك 

ا ذاك احلافظ املدبر إال اهللا سبحانه وتعاىل وا لنوع الثاين مما أخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية قوله َوَباَرَك وحافظ وم
ِفيَها والربكة كثرة اخلري واخلريات احلاصلة من األرض أكثر مما حييط به الشرح والبيان وقد ذكرناها 

باالستقصاء يف سورة البقرة قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد شق األهنار وخلق اجلبال وخلق األشجار 
ر وخلق أصناف احليوانات وكل ما حيتاج إليه من اخلريات والنوع الثالث قوله تعاىل َوقَدََّر ِفيَها أَقْواَتَها والثما

وفيه أقوال األول أن املعىن وقد فيها أقوات أهلها ومعايشهم وما يصلحهم قال حممد بن كعب قدر أقوات 
فيها أقواهتا من املطر وعلى هذا القول فاألقوات  األبدان قبل أن خيلق األبدان والقول الثاين قال جماهد وقدر

لألرض ال للسكان واملعىن أن اهللا تعاىل قدر لكل أرض حظها من املطر والقول الثالث أن املراد من إضافة 
األقوات إىل األرض كوهنا متولدة من تلك األرض وحادثة فيها ألن النحويني قالوا يكفي يف حسن اإلضافة أدىن 

اعله تارة وإىل حمله أخرى فقوله َوقَدََّر ِفيَها أَقْواَتَها أي قدر األقوات اليت خيتص سبب فالشيء ق د يضاف إىل ف
حدوثها هبا وذلك ألنه تعاىل جعل كل بلدة معدناً لنوع آخر من األشياء املطلوبة حىت أن أهل هذه البلدة 

عىن سبباً لرغبة الناس يف التجارات من حيتاجون إىل األشياء املتولدة يف تلك البلدة وبالعكس فصار هذا امل
اكتساب األموال ورأيت من كان يقول صنعة الزراعة واحلراثة أكثر احلرف والصنائع بركة ألن اهللا تعاىل وضع 

األرزاق واألقوات يف األرض قال َوقَدََّر ِفيَها أَقْواَتَها وإذا كانت األقوات موضوعة يف األرض كان طلبها من 
وملا ذكر اهللا سبحانه هذه األنواع الثالثة من التدبري قال بعده ِفى أَْرَبَعةِ  أَيَّامٍ َسَواء لّلسَّاِئِلَني وههنا  األرض متعيناً

  سؤاالت
السؤال األول أنه تعاىل ذكر أنه خلق األرض يف يومني وذكر أنه أصلح هذه األنواع الثالثة يف أربعة أيام أُخر 

يكون اجملموع مثانية أيام لكنه ذكر يف سائر اآليات أنه خلق السموات وذكر أنه خلق السموات يف يومني ف
واألرض يف ستة أيام فلزم التناقض واعلم أن العلماء أجابوا عنه بأن قالوا املراد من قوله َوقَدََّر ِفيَها أَقْواَتَها ِفى 

 بغداد يف عشرة أيام وسرت إىل الكوفة أَْرَبَعةِ  أَيَّامٍ مع اليومني األولني وهذا كقول القائل سرت من البصرة إىل
يف مخسة عشر يوماً يريد كال املسافتني ويقول الرجل للرجل أعطيتك ألفاً يف شهر وألوفاً يف شهرين فيدخل 

  األلف يف األلوف والشهر يف الشهرين
باقية يف يومني السؤال الثاين أنه مال ذكر أنه خلق األرض يف يومني فلو ذكر أنه خلق هذه األنواع الثالثة ال

  آخرين كان أبعد عن الشبهة وأبعد عن الغلط فلم ترك هذا التصريح وذكر ذلك الكالم اجململ



واجلواب أن قوله ِفى أَْرَبَعةِ  أَيَّامٍ َسَواء لّلسَّاِئِلَني فيه فائدة على ما إذا قال خلقت هذه الثالثة يف يومني وذلك 
ع أن اليومني ما كانا مستغرقني بذلك العمل أما ملا ذكر خلق األرض ألنه لو قال خلقت هذه األشياء يف يومني م

وخلق هذه األشياء مث قاتل بعده ِفى أَْرَبَعةِ  أَيَّامٍ َسَواء لّلسَّاِئِلَني دل ذلك على أن هذه األيام األربعة صارت 
  مستغرقة يف تلك األعمال من غري زيادة وال نقصان

قرىء َسَوآء باحلركات ) الكشاف ( له َسَوآء واجلواب قال صاحب السؤال الثالث كيف القراءات يف قو
  الثالثال اجلر على الوصف والنصب على املصدر استوت سواء والرفع على هي سواء

السؤال الرابع ما املراد من كون تلك األيام األربعة سواء فنقول إن األيام قد تكون متساوية املقادير كاأليام 
االستواء وقد تكون خمتلفة كاأليام املوجودة يف سائر األماكن فبّين تعاىل أن تلك األيام املوجودة يف أماكن خط 

  األربعة متساوية غري خمتلفة
السؤال اخلامس مب يتعلق قوله لّلسَّاِئِلَني اجلواب فيه وجهان األول أن الزجاج قال قوله ِفى أَْرَبَعةِ  أَيَّامٍ أي يف 

فالتقدير َوقَدََّر ِفيَها أَقْواَتَها يف تتمة أربعة أيام ألجل السائلني أي الطالبني لألقوات تتمة أربعة أيام إذا عرفت هذا 
احملتاجني إليها والثاين أنه متعلق مبحذوف والتقدير كأنه قيل هذا احلصر والبيان ألجل من سأل كم خلقت 

بكيفية ختليق السموات فقال ثُمَّ اْسَتَوى األرض وما فيها وملا شرح اهللا تعاىل كيفية ختليق األرض وما فيها أتبعه 
  إِلَى السََّماء َوِهىَ  ُدَخانٌ وفيه مباحث

البحث األول قوله تعاىل ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماء من قوهلم استوى إىل مكان كذا إذا توجه إليه توجهاً ال يلتفت 
وهلم استقام إليه وامتد إليه ومنه قوله معه إىل عمل آخر وهو من االستواء الذي هو ضد االعوجاج ونظريه ق

دعاه داعي احلكمة إىل خلق السماء بعد خلق األرض وما فيها من )  ٦فصلت ( تعاىل فَاْسَتِقيُمواْ إِلَْيِه  واملعىن مث 
  غري صرف يصرفه ذلك

هللا يف أنه كان عرش اهللا على املاء قبل خلق السموات واألرض فأحدث ا) األثر ( البحث الثاين ذكر صاحب 
اء فخلق اهللا منه اليبوسة وأحدث منه األرض  ذلك املاء سخونة فارتفع زبد ودخان أما الزبد فيبقى على وجه امل

  وأما الدخان فارتفع وعال فخلق اهللا منه السموات
واعلم أن هذه القصة غري موجودة يف القرآن فإن دل عليه دليل صحيح قبل وإال فال وهذه القصة مذكورة يف 

كتاب الذي يزعم اليهود أنه التوراة وفيه أنه تعاىل خلق السماء من أجزاء مظلمة وهذا هو املعقول ألنا أول ال
قد دللنا يف املعقوالت على أن الظلمة ليست كيفية وجودية بدليل أنه لو جلس إنسان يف ضوء السراج وإنسان 

مة ويرى ذلك اهلواء مظلماً وأما الذي آخر يف الظلمة فإن الذي جلس يف الضوء ال يرى مكان اجلالس يف الظل
جلس يف الظلمة فإنه يرى ذلك الذي كان جالساً يف الضوء ويرى ذلك اهلواء مضيئاً ولو كانت الظلمة صفة 
ا  ا اختلفت األحوال حبسب اختالف أحوال الناظرين فثبت أن الظلمة عبارة عن عدم النور مث مل قائمة باهلواء مل

ب ومشساً وقمراً وأحدث صفة الضوء فيها فحينئذ صارت مستنرية فثبت أن تلك ركبها وجعلها مسوات وكواك
  األجزاء حني قصد اهللا تعاىل أن خيلق منها السموات والشمس

والقمر كانت مظلمة فصح تسميتها بالدخان ألنه ال معىن للدخان إال أجزاء متفرقة غري متواصلة عدمية النور 
لفهذا ما خطر بالبال يف تفسري الدخا   ن واهللا أعلم حبقيقة احلا



البحث الثالث قوله ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماء َوِهىَ  ُدَخانٌ مشعر بأن ختليق السماء حصل بعد ختليق األرض وقوله 
مشعر بأن ختليق األرض حصل بعد ختليق السماء وذلك )  ٣٠النازعات ( تعاىل َواالْْرَض َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها 

اختلف العلماء يف هذه املسألة واجلواب املشهور أن يقال إنه تعاىل خلق األرض يف يومني أوالً يوجب التناقض و
مث خلق بعدها السماء مث بعد خلق السماء دحا األرض وهبذا الطريق يزول التناقض واعلم أن هذا اجلواب 

يوم الثلث ِفيَها َرَواِسىَ  مشكل عندي من وجوه األول أنه تعاىل بّين أنه خلق األرض يف يومني مث إنه يف ال
ْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَقْواَتَها وهذه األحوال ال ميكن إدخاهلا يف الوجود إال بعد أن صارت  َرَواِسىَ  ِمن فَ
ا األرض مدحوة ألن خلق اجلبال فيها ال ميكن إال بعد أن صارت األرض مدحوة منبسطة وقوله تعاىل َوَباَرَك ِفيَه

مفسر خبلق األشجار والنبات واحليوان فيها وذلك ال ميكن إال بعد صريورهتا منبسطة مث إنه تعاىل قال بعد ذلك 
ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماء فهذا يقتضي أنه تعاىل خلق السماء بعد خلق األرض وبعد أن جعلها مدحوة وحينئذ يعود 

هلندسية على أن األرض كرة فهي يف أول حدوثها إن قلنا إهنا كانت السؤال املذكور الثاين أنه قد دلّت الدالئل ا
كرة واآلن بقيت كرة أيضاً فهي منذ خلقت كانت مدحوة وإن قلنا إهنا غري كرة مث جعلت كرة فيلزم أن يقال 

إهنا كانت مدحوة قبل ذلك مث أزيل عنها هذه الصفة وذلك باطل الثالث أن األرض جسم يف غاية العظم 
الذي يكون كذلك فإنه من أول دخوله يف الوجود يكون مدحواً فيكون القول بأهنا ما كانت مدحوة مث واجلسم 

صارت مدحوة قول باطل والذي جاء يف كتب التواريخ أن األرض خلقت يف موضع الصخرة ببيت املقدس 
داخل األجسام فهو كالم مشكل ألنه إن كانت املراد أهنا على عظمها خلقت يف ذلك املوضع فهذا قول بت

الكثيفة وهو حمال وإن كان املراد منه أنه خلق أوالً أجزاء صغرية يف ذلك املوضع مث خلق بقية أحزائها وأضيفت 
إىل تلك األجزاء اليت خلقت أوالً فهذا يكون اعترافاً بأن ختليق األرض وقع متأخراً عن ختليق السماء الرابع أنه 

ختليق سائر األشياء املوجودة يف األرض يف يومني آخرين وختليق ملا حصل ختليق ذات األرض يف يومني و
السموات يف يومني آخرين كان جمموع ذلك ستة أيام فإذا حصل دحو األرض يف أكثر من ستة أيام وذلك 

ائْتَِيا طَْوعاً أَْو  باطل اخلامس أنه ال نزاع أن قوله تعاىل بعد هذه اآلية ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماء فَقَالَ لََها َوِلالْْرضِ
كَْرهاً كناية عن إجياد السماء واألرض فلو تقدم إجياد السماء على إجياد األرض لكان قوله ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً 

  يقتضي إجياد املوجود وأنه حمال باطل
خلق اهللا السموات عن مقاتل أنه قال ) البسيط ( فهذا متام البحث عن هذا اجلواب املشهور ونقل الواحدي يف 

قبل األرض وتأويل قوله ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماء مث كان قد استوى إىل السماء وهي دخان وقال هلا قبل أن خيلق 
معناه إن يكن )  ٧٧يوسف ( األرض فأضمر فيه كان ملا قال تعاىل قَالُواْ إِن َيْسرِْق فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَُّه ِمن قَْبلُ 

ا َبأُْسَنا سرق وقال تعا واملعىن فكان قد جاءها هذا ما نقله )  ٤األعراف ( ىل َوكَم ّمن قَْرَيةٍ  أَْهلَكَْناَها فََجاءَه
الواحدي وهو عندي ضعيف ألن تقدير الكالم مث كان قد استوى إىل السماء وهذا مجع بني الضدين ألن كلمة 

  ما يفيدثُمَّ تقتضي التأخري وكلمة كان تقتضي التقدمي واجلمع بينه

التناقض وذلك دليل على أنه مل ميكن إجراؤه على ظاهره وقد بينا أن قوله ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً إمنا حصل قبل 
ا ذكرناه بقي على  وجودمها وإذا كان األمر كذلك امتنع محل قوله ئتيا على األمر والتكليف فوجب محله على م

  لفظ اآلية سؤاالت



لَ لََها َوِلالْْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً اجلواب املقصود منه إظهار السؤال األول ما الفائ دة يف قوله تعاىل ُدَخانٌ فَقَا
كمال القدرة والتقدير ائيت شئتما ذلك أو أبيتما كما يقول اجلبار ملن حتت يده لتفعلن هذا شئت أو مل تشأ 

طائعني أو مكرهني قَالََتا أََتْيَنا على الطوع ال على الكره ولتفعلنه طوعاً أو كرهاً وانتصاهبما على احلال مبعىن 
وقيل إنه تعاىل ذكر السماء واألرض مث ذكر الطوع والكر فوجب أن يتصرف الطوع إىل السماء والكره إىل 
األرض بتخصيص السماء بالطوع لوجوه أحدها أن السماء يف دوام حركتها على هنج واحد ال خيتلف تشبه 

اً هللا تعاىل خبالف األرض فإهنا خمتلفة األحوال تارة تكون يف السكون وأخرى يف احلركات املضطربة حيواناً مطيع
َعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ  ( وثانيها أن املوجود يف السماء ليس هلا إال الطاعة قال تعاىل َيَخافُونَ َربَُّهْم ّمن فَْوِقهِْم َوَيفْ

 حقهم كذلك وثالثها السماء موصوفة بكمال احلال يف مجيع وأما أهل األرض فليس األمر يف)  ٥٠النحل 
األمور قالوا إهنا أفضل األلوان وهي املستنرية وأشكاهلا أفضل األشكال وهي املستديرة ومكاهنا أفضل األمكنة 

وهو اجلو العايل وأجرامها أفضل األجرام وهي الكواكب املتأللئة خبالف األرض فإهنا مكان الظلمة والكثافة 
اختالف األحوال وتغري الذوات والصفات فال جرم وقع التعبري عن تكون السماء بالطوع وعن تكون األرض و

بالكره وإذا كان مدار خلق األرض على الكره كان أهلها موصوفني أبداً مبا وجيب الكره والكرب والقهر 
  والقسر

واب املراد ائتيا إىل الوجود واحلصول وهو كقوله كُْن السؤال الثاين ما املراد من قوله ائِْتَيا ومن قوله ءاَتْيَنا اجل
وقيل املعىن ائتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف أي بأرض مدحوة )  ١١٧البقرة ( فََيكُونُ 

قراراً ومهاداً وأي بسماء مقبية سقفاً هلم ومعىن اإلتيان احلصول والوقوع على وفق املراد كما تقول أتى عمله 
رضياً وجاء مقبوالً وجيوز أيضاً أن يكون املعىن لتأيت كل واحدة منكم صاحبتها اإلتيان الذي تقتضيه احلكمة م

  والتدبري من كون األرض قراراً للسماء وكون السماء سقفاً لألرض
 السؤال الثالث هال قيل طائعني على اللفظ أو طائعات على املعىن ألهنما مسوات وأرضون اجلواب ملا جعلن

)  ١٢٠األعراف ( خماطبات وجميبات ووصن بالطوع والكره قيل طائعني يف موضع طائعات حنو قوله َساجِِديَن 
ومنهم من استدل به على كون السموات أحياء وقال األرض يف جوف السموات أقل من الذرة الصغرية يف 

إال أن هذا القول باطل إلمجاع جوف اجلبل الكبري فلهذا السبب صارت اللفظة الدالة العقل واحلياة غالبة 
  املتكلمني على فساده

مث قال تعاىل فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفى َيْوَمْينِ وقضاء الشيء إمنا هو إمتامه والفراغ منه والضمري يف قوله 
وجيوز )  ٧احلاقة ( وَِيةٍ  فَقََضاُهنَّ جيوز أن يرجع إىل السماء على املعىن كما قال طَاِئِعَني وحنوه أَْعَجاُز َنْخلٍ َخا

  أن يكون ضمرياً مبهماً مفسراً بسبع مسوات والفرق بني النصبني أن أحدمها على احلال والثاين على التمييز

ذكر أهل األثر أنه تعاىل خلق األرض يف يوم األحد واإلثنني وخلق سائر ما يف األرض يف يوم الثالثاء واألربعاء 
وم اخلميس واجلمعة وفزع يف آخر ساعة من يوم اجلمعة فخلق فيها آدم وهي وخلق السموات وما فيها يف ي

الساعة اليت تقوم فيها القيامة فإن قيل اليوم عبارة عن النهار والليل وذلك إمنا حيصل بسبب طلوع الشمس 
ا معناه إنه مضى من املدة ما  لوم وغروهبا وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل حصول اليوم قلن

  حصل هناك فلك ومشس لكان املقدار مقدراف بيوم



مث قال تعاىل َوأَْوَحى ِفى كُلّ َسَماء أَْمَرَها قال مقاتل أمر يف كل مساء مبا أراد وقال قتادة خلق فيها مشسها 
خلقها من املالئكة وما فيها من البحار وجبال الربد قال واهللا  وقمرها وجنومها وقال السدي خلق يف كل مساء 

يف كل مساء بيت حيج إليه ويطوف به املالئكة كل واحد منها مقابل الكعبة ولو وقعت منه حصاة ما وقعت إال 
على الكعبة واألقرب أن يقال قد ثبت يف علم النحو أنه يكفي يف حسن اإلضافة أدىن سبب واهللا تعاىل على أهل 

العامل إىل قيام القيامة ومنهم ركوع ال كل مساء تكليف خاص فمن املالئكة من هو يف القيام يف أول خلق 
ينتصبون ومنهم سجود ال يرفعون وإذا كان ذلك األمر خمتصاً بأهل ذلك السماء كان ذلك األمر خمتصاً بتلك 
ى كُلّ َسَماء أَْمَرَها أي وكان قد خص كل مساء باألمر املضاف إليها كقوله َوكَم  السماء وقوله تعاىل َوأَْوَحى ِف

ا َبأُْسَنا  ّمن قَْرَيةٍ  ا نقله الواحدي وهو عندي )  ٤األعرف ( أَْهلَكَْناَها فََجاءَه واملعىن فكان قد جاءها هذا م
ضعيف ألن تقدير الكالم مث كان قد استوى إىل السماء وكان قد أوحى وهذا مجع بني الضدين ألن كلمة مث 

اقض ونظريه قول القائل ضربت اليوم زيداً مث تقتضي التأخري وكلمة كان تقتضي التقدمي فاجلمع بينهما تفيد التن
ضربت عمراً باألمس فكما أن هذا باطل فكذا ما ذكرمتوه وإمنا جيوز تأويل كالم اهللا مبا ال يؤدي إىل وقوع 

خلق األرض بقي أن يقال كيف تأويل  التناقض والركاكة فيه واملختار عند أي يقال خلق السموات مقدم على 
ق ليس عبارة عن التكوين واإلجياد بل هو عبارة عن التقدير والتقدير حق اهللا تعاىل هو هذه اآلية فنقول اخلل

حكمه بأنه سيوجده وقضاؤه بذلك وإذا ثبت هذا فنقول قوله َخلََق االْْرَض ِفى َيْوَمْينِ معناه أنه قضى حبدوثه يف 
يف احلال فقضاء اهللا تعاىل يومني وقضاء اهللا بأنه سيحدث كذا يف مدة كذا ال يقتضي حدوث ذلك الشيء 

حبدوث األرض يف يومني قد تقدم على إحداث السماء وال يزم منه تقدم إحداث األرض على إحدث السماء 
  وحينئٍذ يزول السؤال فهذا ما وصلت إليه يف هذه املوضع املشكل

  َتْيَنا طَاِئِعَنيمث قال تعاىل فَقَالَ لََها َوِلالْْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتا أَ
واعلم أن ظاهر هذا الكالم يقتضي أن اهللا تعاىل أمر السماء واألرض باإلتيان فأطاعا وامتثال وعند هذا حصل 

  يف اآلية قوالن
القول األول أن جتري هذه اآلية على ظاهرنا فنقول إن اهللا تعاىل أمرمها باإلتيان فأطاعاه قال القائلون هبذا القول 

عد أال ترى أنه تعاىل أمر اجلبال أن تنطق مع داود عليه السالم فقال فَْضالً ياجَِبالُ أَّوبِى َمَعُه وهذا غري مستب
  َوالطَّيَْر

ا َتَجلَّى َربُُّه ِللَْجَبلِ )  ١٠سبأ (  واهللا تعاىل أنطق األيدي )  ١٤٣األعراف ( واهللا تعاىل جتلى للجبل قال فَلَمَّ
وإذ كان كذلك )  ٢٤النور ( لَْيهِْم أَلِْسَنُتُهْم َوأَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ واألرجل فقال َيْوَم َتْشَهُد َع

فكيف يستبعد أن خيلق اهللا يف ذات السماء واألرض حياة وعقالً وفهماً مث يوجه األمر والتكليف عليهما ويتأكد 
ظاهره إال إذا منع منه مانع وههنا ال مانع فوجب هذا االحتمال بوجوه األول أن األصل محل اللفظ على 

إجراؤه على ظاهره الثاين أنه تعاىل أخرب عنهما فقال قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني وهذا اجلمع مجع ما يعقل ويعلم الثالث 
وهذا يدل )  ٧٢األحزاب ( أَن َيْحِملَْنَها  قوله تعاىل إِنَّا َعَرْضَنا االَْماَنةَ  َعلَى السََّماَواِت َواالْْرَض وَالْجِبَالِ فَأَبْيَن

ْو  على كوهنا عارفة باهللا خمصوصة بتوجيه تكاليف اهللا عليها واإلشكال عليه أن يقال املراد من قوله ائِْتَيا طَْوعاً أَ
كَْرهاً اإلتيان إىل الوجود واحلدوث واحلصول وعلى هذا التقدير فحال توجه هذا األمر كانت السموات 



معدومة إذ لو كانت موجودة لصار حاصل هذا األمر أن يقال يا موجود كن موجوداً وذلك ال جيوز واألرض 
فثبت أهنا حال توجه هذا األمر عليها كانت معدومة وإذا كانت معدومة مل تكن فامهة وال عارفة للخطاب فلم 

انه للسموات أطلعي مشسك جيز توجيه األمر عليها فإن قال قائل روى جماهد عن ابن عباس أنه قال قال سبح
وقمرك وجنومك وقال لألرض شققي أهنارك وأخرجي مثارك وكان اهللا تعاىل أودع فيهما هذه األشياء مث أمرمها 

بإبرازها وإظهارها فنقول فعلى هذا التقدير ال يكون املراد من قوله أََتْيَنا طَاِئِعَني حدوثهما يف داهتما بل يصري 
ظهرا ما كان مودعاً فيهما إال أن هذا الكالم باطل ألنه تعاىل قال فَقََضاُهنَّ َسْبَع املراد من هذا األمر أن ي

َسَماَواٍت ِفى َيْوَمْينِ والفاء للتعقيب وذلك يدل على أن حدوث املسوات إمنا حصل بعد قوله ائِْتَيا طَْوعاً أَْو 
  كَْرهاً فهذا مجلة ما ميكن ذكره يف هذا البحث

تعاىل قَالَ لََها َوِلالْْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً ليس املراد منه توجيه األمر والتكليف على  القول الثاين أنقوله
السموات واألرض بل املراد منه أنه أراد تكوينهما فلم ميتنعا عليه ووجدتا كما أرادمها وكانتا يف ذلك املأمور 

قائل قال اجلدار للوتد مل تشقين قال الوتد أسأملن يدقين فإن املطيع إذا ورد عليه أمر األمري املطاع ونظريه قول ال
  احلجر الذي ورائي ما خالين ورائي

واعلم أن هذا عدول عن الظاهر وإمنا جاز العدول عن الظاهر إذ قام دليل على أنه ال ميكن إجراؤه على ظاهره 
ْو كَْرهاً إمنا حصل قبل وجودمه ا وإذا كان األمر كذلك امتنع محل قوله ائِْتَيا طَْوعاً وقد بينا أن قوله ائِْتَيا طَْوعاً أَ
ا   أَْو كَْرهاً على األمر والتكليف فوجب محله على ما ذكرن

واعلم أن إثبات األمر والتكليف فيهما مشروط حبصول املأمور فيهما وهذا يدل على أنه تعاىل أسكن هذه 
أشياء وليس يف اآلية ما يدل على أنه إمنا خلق املالئكة  السموات واملالئكة أو أنه تعاىل أمرهم بأشياء وهناهم عن

مع السموات أو أنه تعاىل خلقهم قبل السموات مثإنه تعاىل أسكنهم فيها وأيضاً ليس يف اآلية بيان الشرائع اليت 
ال أمر املالئكة هبا وهذه األسرار ال تليق بعقول البشر بل هي أعلى من مصاعد أفهمامهم ومرامي أوهامهم مث ق

َوَزيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح وهي النريات اليت خلقها يف السموات وخص كل واحد بضوء معني وسر معني 
وطبيعة معينة اليعرفها إال اهللا مث قال َوِحفْظاً يعين وحفظناها حفظا يعين من الشياطني الذين يسرتقون السمع 

  هفأعد لكل شيطان جنماً يرميه به وال خيطئ

صلى اهللا عليه ( فمنها ما حيرق ومنها ما يقتل ومنها ما جيعله خمبالً وعن ابن عباس أن اليهود سألوا الرسول 
خلق اهللا تعاىل األرض يف يوم األحد واالثنني وخلق اجلبال ( عن خلق السموات واألرض فقال ) وسلم 

النجوم والشمس والقمر واملالئكة مث والشجر يف يومني وخلق يف يوم اخلميس السماء وخلق يف يوم اجلمعة 
خلق آدم عليه السالم وأسكنه اجلنة مث قالت اليهود مث ماذا يا حممد قال مث استوى على العرش قالوا مث استراح 

ا َمسََّنا ِمن لُُّغوبٍ ) ) صلى اهللا عليه وسلم ( فغضب رسول اهللا    ) ٣٨ق ( فنزل قوله تعالى َوَم
ذكر هذ ه التفاصيل قال ذاِلَك َتقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِ والعزيز إشارة إىل كمال القدرة والعليم واعلم أنه تعاىل ملا 

  إشارة إىل كمال العلم وما أحسن هذه اخلامتة ألن تلك األعمال ال متكن إال بقدرة كاملة وعلم حميط
اٍد َوثَُموَد إِذْ َجآَءْتُهُم الرُُّسلُ ِمن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم أَالَّ فَإِنْ أَْعَرُضواْ فَقُلْ أَنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً  مِّثْلَ َصاِعقَةِ  َع

ٌد فَاْسَتكَْبُرواْ ِفى األرض بَِغَتْعُبُدوا إِالَّ اللََّه قَالُواْ لَْو َشآَء َربَُّنا الّنَزلَ َملَاِئكَةً  فَإِنَّا بَِمآ أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ فَأَ ْيرِ مَّا َعا



ةً  َوكَاُنواْ بِأاَياِتَنا َيْجَحُدونَ الَْحقِّ َوقَالُواْ َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّةً  أََولَْم َيَرْواْ أَنَّ اللََّه الَِّذى َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّ
اَب الِْخْزىِ  ِفى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا َولََعذَاُب االٌّ ِخَرةِ  فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحياً َصْرَصراً ِفى أَيَّامٍ نَِّحَساٍت لُِّنِذيقَُهْم َعذَ

ةُ  الَْعذَابِ الُْهوِن بَِما أَْخَزى َوُهْم الَ ُينَصُرونَ َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم فَاْسَتَحبُّواْ الَْعَمى َعلَى الُْهَدى فَأََخذَْتُهْم َصاِعقَ
  ا الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوكَاُنواْ يتَّقُونَكَاُنواْ َيكِْسُبونَ َوَنجَّْيَن

واحتج عليه بقوله قُلْ أَِئنَّكُْم لََتكْفُُرونَ )  ٦فصلت ( اعلم أن الكالم إمنا ابتدىء من قوله أَنََّما إِلَاُهكُْم إِلَاٌه واِحٌد 
القدرة القاهرة كيف جيوز الكفر وحاصله أن اإلله املوصوف هبذه )  ٩فصلت ( بِالَِّذى َخلََق االْْرَض ِفى َيْوَمْينِ 

به وكيف جيوز جعل هذه األجسام اخلسيسة شركاء له يف اإلهلية وملا متم تلك احلجة قال فَإِنْ أَْعَرُضواْ فَقُلْ 
ٍد َوثَُموَد وبيان ذلك ألن وظيفة احلجة قد متت على أكمل الوجوه فإن بقوا  أَنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً  ّمثْلَ َصاِعقَةِ  َعا

ين على اجلهل مل يبق حينئٍذ عالج يف حقهم إال إنزال لعذاب عليهم فلهذا السبب قال فَإِنْ أَْعَرُضواْ فَقُلْ مصر
  أَنذَْرُتكُْم مبعىن أن أعرضوا عن قبول هذه احلجة القاهرة اليت ذكرناها

عقة الثائرة املهلكة ألي شيء وأصروا على اجلهل والتقليد فَقُلْ أَنذَرُْتكُْم واإلنذار هو التخويف قال املربد والصا
  وهي املرة من الصعق) الكشاف ( كان وقرىء َصاِعقَةً  ّمثْلَ َصاِعقَةِ  َعاٍد َوثَُموَد قال صاحب 

يه وجهان األول املعىن أن الرسل املبعوثني إليهم أت وهم مث قال إِذْ َجاءْتُهُم الرُُّسلُ ِمن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم وف
جانب واجتهدوا هبم وأتوا جبميع وجوه احليل فلم يروا منهم إال العتو واإلعراض كما جكى اهللا تعاىل  من كل

يعين آلتينهم من كل جهة وألعملن )  ١٧األعراف ( عن الشيطان قوله ثُمَّ آلِتَينَُّهم ّمن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم 
  كل جانب فلم تؤثر حيليت فيه فيهم كل حيلة ويقول الرجل استدرت بفالن من

السؤال الثاين املعىن أن الرسل جاءهتم من قبلهم ومن بعدهم فإن قيل الرسل الذين جاؤا من قبلهم ومن بعدهم 
كيف ميكن وصفهم بأهنم جاؤهم قلنا قد جاءهم هود وصاحل داعيني إىل اإلميان هبما وجبميع الرسل وهبذا 

  التقدير فكأن مجيع الرسل قد جاؤهم
 قال أَالَّ َتْعُبُدواْ إِالَّ اللََّه يعين أن الرسل الذي جاؤهم من بني أيديهم ومن خلفهم أمروهم بالتوحيد ونفي مث

أنفي قوله أَالَّ َتْعُبُدواْ إِالَّ اللََّه مبعىن أي أو خمففة من الثقيلة أصله بأنه ال تعبدوا ) الكشاف ( الشرك قال صاحب 
  لكم ال تعبدوا إال اهللاأي بأن الشأن واحلديث قولنا 

مث حكى اهللا تعاىل عن أولئك الكفار أهنم قالوا لَْو َشاء َربَُّنا الَنَزلَ َملَاِئكَةً  يعين أهنم كذبوا أولئك الرسل وقالوا 
الدليل على كوهنم كاذيب أنه تعاىل لو شاء إرسال الرسالة إىل البشر جلعل رسله من زرمة املالئكة ألن إرسال 

 اخللق أفضى إىل املقصود من البعثة والرسالة وملا ذكروا هذه الشبهة قالوا فَإِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه املالئكة إىل
ه فإذا أنتم بشر ولستم مبالئكة فأنتم لستم برسل وإذا مل تكونوا من الرسل مل يلزمنا قبول قولكم  كَاِفُرونَ معنا

  بِِه كَاِفُرونَ وهو املراد من قوله فَإِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم
واعلم أنا بالغنا يف اجلواب عن هذه الشبهات يف سورة األنعام وقوله أُْرِسلُْتْم بِِه ليس بإقرار منهم بكون أولئك 

األبياء رسالً وإمنا ذكروه حكاية لكالم الرسل أو على سبيل االستهزاء كما قال فرعون إِنَّ َرُسولَكُُم الَِّذى 
روي أن أبا جهل قال يف مأل من قريش التبس علينا أمر حممد فلو )  ٢٧الشعراء ( ْجُنونٌ أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََم

بن ربيعة واهللا لقد  التمستم لنا رجالً عاملاً بالشعر والسحر والكهانة فكلمه مث أتانا بيان عن أمره فقال عتبة 



ا خيفى علي فأتاه فقا ل يا حممد أنت خري أم هاشم مسعت الشعر والسحر والكهانة وعلمت من ذلك علماً وم
أنت خري أم عبد املطلب أنت خري أم عبد اهللا مل تشتم أهلتنا وتضللنا فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك للواء 
فكنت رئيسنا وإن تكن بك الباءة زوجناك عشر نسوة ختتارهن أي بنات من شئت من قريش وإن كان املال 

ساكت فلما فزع قال بسم اهللا الرمحن ) صلى اهللا عليه وسلم (  مرادك مجعنا لك ما تستغين به ورسول اهللا
حم تنزيل من الرمحن الرحيم إىل قوله إىل قوله َصاِعقَةً  ّمثْلَ َصاِعقَةِ  َعاٍد َوثَُموَد فأمسك عتبة على فيه ( الرحيم 

 قد صبأ فانطلقوا إليه وناشده بالرحم ورجع إىل أهله ومل خيرج إىل قريش فلم احتبس عنهم قالوا ال نرى عتبة إال
ا إال أنك قد صبأت فغضب وأقسم ال يكلم حممداً أبداً مث قال واهللا لقد كلمته  وقالوا يا عتبة ما حبسك عن

ا بلغ صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود أمسكت بفيه وناشدته  فأجابين بشيء ما هو شعر وال سحر وال كهانة ومل
  مل يكذب فخفت أن بالرحم ولقد علمت أن حممداً إذا قال شيئاً

  ينزل بكم العذاب
ا  واعلم أنه تعاىل ملا بّين كفر قوم عاد ومثود على اإلمجال بّين خاصية كل واحدة من هاتني الطائفتني فقال فَأَمَّ
ت َعاٌد فَاْسَتكَْبُرواْ ِفى االْْرضِ بَِغْيرِ الَْحّق وهذا االستكبار فيه وجهان األول إظهارالنخوة والكرب وعدم االلتفا

إىل الغري والثاين االستعالء على الغري واستخدامهم مث ذكر تعاىل سبب ذلك االستكبار وهو أهنم قالو َمْن أََشدُّ 
ِمنَّا قُوَّةً  وكانوا خمصوصني بكرب األجسام وشدة القوة مث إنه تعاىل ذكر ما يدل على أنه ال جيوز هلم أن يغتروا 

اللََّه الَِّذى َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّةً  يعين أهنم وإن كانوا أقوى من غريهم فاهللا  بشدة قوهتم فقال أََولَْم َيَرْواْ أَنَّ
الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فإن كانت الزيادة يف القوة توجب كون الناقص يف طاعة الكامل فهذه املعاملة 

  توجب عليهم كوهنم منقادين هللا تعاىل خاضعني ألوامره ونواهيه
فقالوا القوة هللا تعاىل ويتأكد هذا بقوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( واحتج أصحابنا هبذه اآلية على إثبات القدرة 

لرَّزَّاُق ذُو اللََّه الَِّذى َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّةً  يدل على إثبات القوة هللا تعاىل ويتأكد هذا بقوله إِنَّ اللََّه ُهَو ا
فإن قيل صيغة أفعل التفضيل إمنا جتري بني شيئني ألحدمها مع اآلخر نسبة لكن )  ٥٨الذريات ( الَْمِتُني  الْقُوَّةِ 

قدرة العبد متناهية وقدرة اهللا ال هناية هلا واملتناهي ال نسبة له إىل غري املتناهي فما معىن قوله إن اهللا أشد منهم 
  قوة قلنا هذا ورد على قانون قولنا اهللا أكرب

حق ولكنهم جحدوا كما جيحد املودع الوديعة مث   قال َوكَاُنواْ بِئَاَياِتَنا َيْجَحُدونَ واملعىن أهنم كانوا يعرفون أهنا 
واعلم أن نظم الكالم أن يقال أما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق وكانوا بآياتنا جيحدون وقوله َوقَالُواْ َمْن 

َرْواْ أَنَّ اللََّه الَِّذى َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّةً  واعتراض وقع يف البني لتقرير السبب الداعي أََشدُّ ِمنَّا قُوَّةً  أََولَْم َي
  هلم إىل االستكبار

واعلم أنا ذكرنا أن جمامع اخلصال احلميدة اإلحسان إىل اخللق والتعظيم للخالق فقوله اْسَتكَْبُرواْ ِفى االْْرضِ بَِغيْرِ 
مضاد لإلحسان إىل اخللق وقوله َوكَاُنواْ بِئَاَياتَِنا َيْجَحُدونَ مضاد للتعظيم للخالق وإذا كان األمر كذلك الَْحّق 

فهم قد بلغوا يف الصفات املذمومة املوجبة للهالك واإلبطال إىل الغاية القصوى فلهذا املعىن سلّط اهللا العذاب 
َصراً ويف الصرصر قوالن أحدمها أهنا العاصفة اليت تصرصر أن تصوت يف عليهم فقال فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحياً َصْر

هبوهبا ويف علة هذه التسمية وجوه قيل إن الرياح عند اشتداد هبوهبا يسمع منها صوت يشبه صوت الصرصر 



لَِت فسميت هذه الرياح هبذا االسم وقيل هو من صرير الباب وقيل من الصرة والصيحة ومنه قوله تعاىل فَأَقَْب
والقول الثاين أهنا الباردة اليت حترق بربدها كما حترق النار حبرها وأصلها من )  ٢٩الذاريات ( اْمَرأَُتُه ِفى َصرَّةٍ  

صلى اهللا عليه ( وروي عن رسول اهللا )  ١١٧آل عمران ( الصر وهو الربد قال تعاىل كََمثَلِ رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ 
بع منها عذاب العاصف والصرصر والعقيم والسموم وأربع منها رمحة الرياح مثان أر( أنه قال ) وسلم 

وعن ابن عباس أن اهللا تعاىل ما أرسل على عباده من الريح إال ) الناشرات واملبشرات واملرسالت والذاريات 
  قدر خامتي واملقصود أنه مع قلته أهلك الكل وذلك يدل على كمال قدرته

  ففيه مسائل وأما قوله ِفى أَيَّامٍ نَِّحَساٍت

( املسألة األوىل قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو نَِّحَساٍت بسكون احلاء والباقون بكسر احلاء قال صاحب 
يقال حنس حنساً نقيض سعد سعداً فهو حنس وأما حنس فهو إما خمفف حنس أو صفة على فعل أو ) الكشاف 

  نصف مبصدر
هبذه ااآلية على أن بعض األيام قد يكون حنساً وبعضها قد يكون  املسألة الثانية استدل األحكاميون من املنجمني

سعداً وقالوا هذه اآلية صرحية يف هذا املعىن أجاب املتكلمون بأن قالوا أَيَّامٍ نَِّحَساٍت أي ذوات غبار وتراب ثائر 
جاب املستدل ال يكاد يبصر فيه ويتصرف وأيضاً قالوا معىن كون هذه األيام حنسات أن اهللا أهلكهم فيها أ

ااألول بأن النحسات يف وضع اللغة هي املشؤمات ألن السعد يقابله السعد والكدر يقابله الصايف وأجاب عن 
السؤال الثاين أن اهللا تعاىل أخرب عن إيقاع ذلك العذاب يف تلك األيام النحسات فوجب أن يكون كون تلك 

  األيام حنسة مغايراً لذلك العذاب الذي وقع فيها
ل تعاىل َعْنُهْم َعذَاَب اِخلْزىِ  ِفى الَْحَيواةَ  الدُّْنَيا أي عذاب اهلواان والذل والسبب فيه أهنم استكربوا فقابل مث قا

  اهللا ذلك االستكبار بإيصال اخلزي واهلوان والذل إليهم
ي أهنم يقعون يف اخلزي الشديد مث قال تعاىل َولََعذَاُب االِْخَرةِ  أَْخَزى أي أشد إهانة وخزياً َوُهْم الَ ُينَصُرونَ أ

  ومع ذلك فال يكون هلم ناصر يدفع ذلك اخلزي عنهم
قرىء ثَُموُد بالرفع والنصب ) الكشاف ( وملا ذكر اهللا قصة عاد أتبعه بقصة مثود فقال َوأَمَّا ثَُموُد قال صاحب 

فََهَدْيَناُهْم أي دللناهم على  منوناً وغري منون والرفع أفصح لوقوعه بعد حرف االبتداء وقرىء بضم الثاء وقوله
  طريق اخلري والشر فَاْسَتَحبُّواْ الَْعَمى َعلَى الُْهَدى أي اختاروا الدخول يف الضاللة على الدخول يف الرشد

أن اهلدى عبارة )  ٢البقرة ( ذكر يف تفسري اهلدى يف قوله تعاىل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني ) الكشاف ( واعلم أن صاحب 
املوصلة إىل البغية وهذه اآلية تبطل قوله ألهنا تدل على أن اهلدى قد حصل مع أن اإلقضاء إىل البغية عن الداللة 

  مل حيصل فثبت أن قيد مفضياً إىل البغية غري معترب يف اسم اهلدى
لة على وقد ثبت يف هذه اآلية سؤال يشعر بذلك إال أنه مل يذكر جواباً شافياً فتركناه قالت املعتزلة هذه اآلية دا

ا ثَُموُد  أن اهللا تعاىل قد ينصب الدالئل ويزيح األعذار والعلل إال أن اإلميان إمنا حيصل من العبد ألن قوله َوأَمَّ
فََهَدْيَناُهْم يدل على أنه تعاىل قد نصب هلم الدالئل وقوله فَاْسَتَحبُّواْ الَْعَمى َعلَى الُْهَدى يدل على أهنم من عند 

عمى فهذا يدل على أن الكفر واإلميان حيصالن من العبد وأقول بل هذه اآلية من أدل أنفسهم أتوا بذلك ال
الدالئل على أهنما إمنا حيصالن من اهللا ال من العبد وبيانه من وجهني األول أهنم إمنا صدر عنهم ذلك العمى 



يح ال ملرجح فهو باطل ألهنم أحبوا حتصيله فلما وقع يف قلبهم هذه احملبة دون حمبة ضده فإن حصل ذلك الترج
وإن كان املرجح هو العبد عاد الطلب وإن كان املرجح هو اهللا فقد حصل املطلوب الثاين أنه تعاىل قال 

فَاْسَتَحبُّواْ الَْعَمى َعلَى الُْهَدى ومن املعلوم بالضرورة أن أحداً ال حيب العمى واجلهل مع العلم بكونه عمى 
إقدامه على اختيار ذلك اجلهل ال  وجهالً بل ما مل يظن يف ذلك العمى واجلهل كونه تبصرة وعلماً ال يرغب فيه ف

  بد وأن يكون مسبوقاً جبهل آخر فإن كان ذلك

اجلهل الثاين باختياره أيضاً لزم التسلسل وهو حمال فال بد من انتهاء تلك اجلهاالت إىل جهل حيصل فيه ال 
ا وصف اهللا كفرهم قال فَ أََخذَْتُهْم َصاِعقَةُ  الَْعذَابِ الُْهوِن و َصاِعقَةُ  الَْعذَابِ أي باختياره وهو املطلوب ومل

داهية العذاب و الُْهوِن اهلوان وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ يريد من شركهم 
ال يلتفت إليه ههنا يف سفاهة عظيمة واألوىل ) الكشاف ( وتكذيبهم صاحلاً وعقرهم الناقة وشرع صاحب  أن 

يما يتعلق باأللفاظ إال أن املسكني كان بعيداً من املعاين   أنه وإن كان قد سعى صعياً حسناً ف
ان وملا ذكر اهللا الوعيد أردفه بالوعد فقال َوَنجَّْيَنا الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوكَاُنواْ يتَّقُونَ يعين وكانوا يتقون األعمال اليت ك

أن ينذر قومه مثل صااعقة عاد ) صلى اهللا عليه وسلم ( فإن قيل كيف جيوز للرسول يأيت هبا قوم عاد ومثود 
وقد صّرح اهللا تعاىل بذلك يف قوله وما ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومثود مع العلم بأن ذلك ال يقع يف أمة حممد 

عاىل رفع عن هذه األمة وجاء يف األحاديث الصحيحة أن اللهلله ت)  ٣٣األنفال ( كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم 
ا إهنم ملا عرفوا كوهنم مشاركني لعاد ومثود يف استحقاق مثل تلك الصاعقة جوزوا  هذه األنواع من اآلفات قلن

  حدوث ما يكون من جنس ذلك وإن كان أقل درجة مهم وهذا القدر يكفي يف التخويف
ُعونَ َحتَّى إِذَا َما َجآُءوَها َشهَِد َعلَْيهِْم َسْمُعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجلُوُدُهم َوَيْوَم ُيْحَشُر أَْعَدآُء اللَِّه إِلَى النَّارِ فَُهْم ُيوَز

َو َخلَقَكُْم أَوَّلَ بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ َوقَالُواْ ِلُجلُوِدِهْم ِلَم َشهِدتُّْم َعلَْيَنا قَالُوا أَنطَقََنا اللَُّه الَِّذى أَنطََق كُلَّ  َشىْ ٍء َوُه
ْم َولَاِكن ظََننُتْم أَنَّ ةٍ  َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ َوَما كُنُتْم َتْسَتِتُرونَ أَن َيْشَهَد َعلَْيكُْم َسْمُعكُْم َوالَ أَْبَصاُركُْم َوالَ ُجلُوُدكَُمرَّ

ا َتْعَملُونَ َوذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذى ظََننُتم بَِربِّكُْم أَ ْرَداكُْم فَأَصَْبْحُتْم مَِّن الَُخاسِرِيَن فَإِن َيْصبُِرواْ اللََّه الَ َيْعلَُم كَِثرياً مِّمَّ
  فَالنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم َوإِن َيْسَتْعِتُبواْ فََما ُهم مَِّن الُْمْعَتبَِني

واعلم أنه تعاىل ملا بّين كيفية عقوبة أولئك الكفار يف الدنيا أردفه بكيفية عقوبتهم يف اآلخرة ليحصل منه متام 
ار يف الزجر والتحذير وقرأ نافع َنْحُشُر بالنون أَْعَداء بالنصب أضاف احلشر إىل نفسه والتقدير حيشر اهللا االعتب

فيحسن أن )  ١٨فصلت ( عّز وجلّ أعداءه الكفار من األولني واآلخرين وحجته أنه معطوف على قوله َوَنجَّْيَنا 
وأما )  ٤٧الكهف ( َوَحَشْرَناُهْم )  ٨٥مرمي ( الُْمتَِّقَني  يكون على وفقه يف اللفظ ويقويه قوله َوَيْوَم َنْحُشُر

  الباقون

اعله ألن قصة مثود قد متت وقوله َوَيْوَم ُيْحَشُر ابتداء كالم آخر وأيضاً احلاشرون  ا مل يسم ف فقرؤا على فعل م
ءة موافقة لقوله فَُهْم وهم املالئكة وأيضاً أن هذه القرا)  ٢٢اللصفات ( هلم هم املأمورون بقوله اْحُشُرواْ 

وأيضاً فتقدير القراءة األوىل أن اهللا تعاىل قال َوَيْوَم َنْحُشُر أَْعَداء اللَِّه إِلَى النَّارِ فكان )  ١٩فصلت ( ُيوَزُعونَ 
  األوىل على هذا التقدير أن يقال ويوم حنشر أعداءنا إىل النار

ذكر أن أعداء اهللا حيشرون إىل  النار قال فَُهْم ُيوَزُعونَ أي حيبس أوهلم على آخرهم أي يوقف واعلم أنه تعاىل ملا 



  سوابقهم حىت يصل إليهم تواليهم واملقصود بيان أهنم إذا اجتمعوا سألوا عن أعماهلم
  مث قال َحتَّى إِذَا َما َجاءوَها َشهَِد َعلَْيهِْم َسْمُعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجلُوُدُهم وفيه مسائل

لتقدير حىت إذا جاؤنا شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم وعلى هذا التقدير فكلمة َما صلة املسألة األوىل ا
وقيل فيها فائدة زائدة وهي تأكيد أن عند جميئهم ال بد وأن حتصل هذه الشهادة كقوله أمث إذا ما وقع آمنتم به 

  أي ال بد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إمياهنم به)  ٥١يونس ( 
ثانية روي أن العبد يقول يوم القيامة يا رب العزة ألست قد وعدتني أن ال تظلمين فيقول اهللا تعاىل فإن املسألة ال

لك ذلك فيقول العبد إين ال أقبل على نفسي شاهداً إال من نفسي فيختم اهللا على فيه وينطق أعضاءه بااألعمال 
أي ال بد لوقت وقوعه من أن يكون وقت )  ٥١يونس ( اليت صدرت منه فذلك قوله أمث إذا ما وقع آمنتم به 

  إمياهنم به
املسألة الثانية روي أن العبد يقول يوم القيامة يا رب العزة ألست قد وعدتني أن ال تظلمين فيقول اهللا تعاىل فإن 
لك ذلك فيقول العبد إين ال أقبل على نفسي شاهداً إال من نفسي فيختم اهللا على فيه وينطق أعضاءه بااألعمال 

ال بد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إمياهنم به)  ٥١يونس ( اليت صدرت منه فذلك قوله    أي 
املسألة الثانية روي أن العبد يقول يوم القيامة يا رب العزة ألست قد وعدتني أن ال تظلمين فيقول اهللا تعاىل فإن 

 على فيه وينطق أعضاءه بااألعمال لك ذلك فيقول العبد إين ال أقبل على نفسي شاهداً إال من نفسي فيختم اهللا
اليت صدرت منه فذلك قوله َشهَِد َعلَْيهِْم َسْمُعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجلُوُدُهم واختلف الناس يف كيفية الشهادة وفيه 

ثالثة أقوال أحدها أنه تعاىل خيلق الفهم والقدرة والنطق فيها فتشهد كما يشهد الرجل على ما يعرفه والثاين أنه 
تعاىل خيلق يف تلك األعضاء األصوات واحلروف الدالة على تلك املعاين كما خلق الكالم يف الشجرة والثالث 

أن يظهر تلك األعضاء أحواالً تدل على صدور تلك األعمال من ذلك اإلنسان وتلك األمارات تسمى 
ملسألة صعبة على املعتزلة أما شهادات كما يقال يشهد هذا العامل بتغريات أحواله على حدوثه واعلم أن هذه ا

القول األول فهو صعب على مذهبهم ألن البنية عندهم شرط حلصول العقل والقدرة فاللسان مع كونه لساناً 
ميتنع أن يكون حمالً للعلم والعقل فإن غري اهللا تعاىل تلك البنية والصورة خرج عن كونه لساناً وجلداً وظاهر 

دة إىل السمع والبصر واجلولد فإن قلنا إن اهللا تعاىل ما غري بنية هذه األعضاء اآلية يدل على إضافة تلك الشها
فحينئذ ميتنع عليها كوهنا ناطقة فامهة وأما القول الثاين وهو أن يقالل إن اهللا تعاىل خلق هذه األصوات واحلروف 

لذي فعل الكالم ال ما كان يف هذه األعضاء وهذا أيضاً باطل على أصول املعتزلة ألن مذهبهم أن املتكلم هو ا
موصوفاً بالكالم فإهنم يقولون إن اهللا تعاىل خلق الكالم يف الشجرة وكان املتكلم بذلك الكالم هو اهللا تعاىل ال 
الشجرة فههنا لو قلنا إن اهللا خلق األصوات واحلروف يف تلك األعضاء لزم أن يكون الشاهد هو اهللا تعاىل ال 

بذلك الكالم هو اهللا ال تلك األعضاء وظاهر القراآن يدل على أن تلك الشهادة تلك ولزم أن يكون املتكلم 
شهادة صدرت من تلك األعضاء ال من اهللا تعاىل ألنه تعاىل قال َشهَِد َعلَْيهِْم َسْمُعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجلُوُدُهم 

ء وكل هذه وأيضاً أهنم قالوا لتلك األعضاء ِلَم َشهِدتُّْم َعلَْيَنا فقالت األعض اء أَنطَقََنا اللَُّه الَِّذى أَنطََق كُلَّ َشىْ 
اآلياات دالة على أن املتكلم بتلك الكلمات هي تلك األعضاء وأن تلك الكلمات ليست كالم اهللا تعاىل فهذا 
توجيه اإلشكال على هذين القولني وأما القول الثالث وهو تفسري هذه الشهادة بظهور أمارات خمصوصة على 

  األعضاء دالة على صدور تلك األعمال منهم فهذا عدول عن احلقيقة إىل اجملاز واألصل عدمه فهذاهذه 



منتهى الكالم يف هذا البحث أما على مذهب أصحابنا فهذا اإلشكال غري الزم ألن عندنا البنية ليست شرطاً 
طق يف كل جزء من أجزاء هذه للحياة وال للعلم وال للقدرة فاهللا تعاىل قادر على خلق العقل والقدرة والن

األعضاء وعلى هذا التقدير فاإلشكال زائل وهذه اآلية حيسن التمسك هبا يف بيان أن البنية ليست شرطاً للحياة 
م   وال لشيء من الصفات املشروطة باحلياة واهللا أعل

وأقول ال شك أن  املسألة الثالثة ما رأيت للمفسرين يف ختصيص هذه األعضاء الثالثة بالذكر سبباً وفائدة
احلواس مخسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وال شك أن آلة اللمس هي اجللد فاهللا تعاىل ذكر ههنا 
من احلواس وهي السمع والبصر واللمس وأمهل ذكر نوعني ومها الذوق والشم ألن الذوق داخلل يف اللمس 

ة اللسان واحلنك مماسة جلرم الطعام فكان هذا من بعض الوجوه ألن إدراك الذوق إمنا يتأتى بأن تصري جلد
داخالً فيه فبقي حس الشم وهو حس ضعيف يف اإلنسان وليس هللا فيه تكليف وال أمر وال هني إذا عرفت هذا 

فنقول نقل عن ابن عباس أنه قال املراد من شهادة اجللود شهادة االفروج قال وهذا من باب الكنايات كما قال 
واملراد )  ٤٣النساء ( وأراد النكاح وقال أَْو َجاء ّمْنكُْم ّمن الَْغاِئِط )  ٢٣٥البقرة ( اِعُدوُهنَّ ِسّرا َولَاِكن الَّ ُتَو

وعلى هذا ) أول ما يتكلم من اآلدمي فخذه وكفه ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( قضاء احلاجة وعن النيب 
الزنا ألن مقدمة الزنا إمنا حتصل بالكف وهناية األمر فيها إمنا التقدير فتكون هذه اآلية وعيداً شديداً يف اإلتيان ب

  حتصل بالفخذ
َو  مث حكى اهللا تعاىل أهنم يقولون لتلك األعضاء ِلَم َشهِدتُّْم َعلَْيَنا قَالُواْ أَنطَقََنا اللَُّه الَِّذى أَنطََق كُلَّ َشىْ ء َوُه

ومعناه أن القادر على خلقكم وإنطاقكم يف املرة األوىل حاملا كنتم يف الدنيا مث  َخلَقَكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ
  على خلقكم وإنطاقكم يف املرة الثانية وهي حال القيامة والبعث يستبعد منه إنطاق اجلوارح واألعضاء

الَ أَْب َصاُركُْم َوالَ ُجلُوُدكُْم واملعىن إثبات أهنم كانوا مث قال تعاىل َوَما كُنُتْم َتْسَتِتُرونَ أَن َيْشَهَد َعلَْيكُْم َسْمُعكُْم َو
يستترون عند اإلقدام على األعمال القبيحة إال أن استتارهم ما كان ألجل خوفهم من أن يشهد عليهم مسعهم 
وأبصارهم وجلودهم وذلك ألهنم كانوا منكرين للبعث والقيامة ولكن ذلك االستتار ألجل أهنم كانوا يظنون 

يعلم األعمال اليت يقدمون عليها على سبيل اخلفية واالستتار عن ابن مسعود قال كنت مستتراً بأستار  أن اهللا ال
الكعبة فدخل ثالثة نفر عللى ثقفيان وقرشي فقال أحدهم أترون اهللا يسمع ما تقولون فقال الرجالن إذا مسعنا 

ا كُنُتْم َتْسَتِتُرونَ) وسلم صلى اهللا عليه ( أصواتنا مسع وإال مل يسمع فذكرت ذلك لرسول اهللا    فنزل َوَم
ن من ظن مث قال تعاىل َوذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذى ظََننُتم بِرَّبكُْم أَرَْداكُْم فَأَْصَبحُْتْم ّمَن الَُخاِسرِيَن وهذا نص صريح يف أ

ل التحقيق الظن باهللا تعاىل أنه خيرج شيء من املعلومات عن علمه فإنه يكون من اهلالكني اخلاسرين قال أه
ظن حسن باهللا تعاىل وظن فاسد أما الظن احلسن فهو أن يظن به الرمحة والفضل قال  صلى اهللا عليه ( قسمان 

ال ميوتن أحدكم إال ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقال ) أنا عند ظن عبدي يب ( حكاية عن اهللا عّز وجلّ ) وسلم 
و أن يظن باهللا أنه يعزب عن علمه بعض هذه األحوال وقال والظن القبيح فاسد وه) وهو حيسن الظن باهللا 

ظن منج وظن مرد فاملنح قوله إِّنى ظََننُت أَّنى ُملَاقٍ ِحَسابَِيْه  وقوله الَِّذيَن )  ٢٠احلاقة ( قتادة الظن نوعان 
  َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّلَاقُوا َرّبهِْم



َتْعَملُونَ ) الكشاف ( ظَنُّكُُم الَِّذى ظََننُتم بِرَّبكُْم قال صاحب  وأما الظن املردي فهو قوله َوذَِلكُْم)  ٤٦البقرة ( 
  َوذَِلكُْم رفع باالبتداء وظنكم و بَِرّبكُْم أَْرَداكُْم خربان وجيوز أن يكون ظنكم بدالً من ذالكم وأرداكم اخلرب

إِن َيْصبُِرواْ فَالنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم يعين إن أمسكوا عن االس تغالثة لفرج ينتظرونه مل جيدوا ذلك وتكون النار مث قال فَ
م ّمَن الُْمْعَتبَِني أي مل يعطوا العتىب ومل جيابوا إليها ونظريه قوله تع اىل مثوى هلم أي مقاماً هلم َوإِن َيْسَتْعِتُبواْ فََما ُه

وا فما هم من املمعتبني أي أن يسألوا أن وقرىء وإن يستعتب)  ٢١إبراهيم ( أََجزِْعَنا أَْم َصَبْرَنا َما لََنا ِمن مَِّحيصٍ 
ال سبيل هلم إىل ذلك   يرضوا رهبم فما هم فاعلون أي 

ْبِلهِْم مَِّن َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَنآَء فََزيَُّنواْ لَُهم مَّا َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوَحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفى أُ َممٍ قَْد َخلَْت ِمن قَ
لََعلَّكُْم َتْغِلُبونَ َواإلِْنسِ إِنَُّهْم كَاُنواْ خَاِسرِيَن َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ الَ َتْسَمُعواْ ِلَهاذَا الْقُْرَءاِن َوالَْغْواْ ِفيِه  الْجِنِّ

لُونَ ذَِلَك َجَزآُء أَْعَدآِء اللَِّه النَّاُر لَُهْم ِفيَها فَلَُنِذيقَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َعذَاباً َشِديداً َولََنْجزَِينَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذى كَاُنواْ َيْعَم
ا ِمَن الْجِنِّ َواِإلنسِ َداُر اخلُلِْد َجَزآًء بَِما كَاُنوا بِأاياِتَنا َيْجَحُدون َوقَال الَِّذيَن كَفَُرواْ َربََّنآ أَرَِنا اللَّذَْينِ أََضلَّاَن

  َنا ِمَن االٌّ ْسفَِلَنيَنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْداِمَنا ِلَيكُو
اعلم أنه تعاىل ملا ذكر الوعيد الشديد يف الدنيا واآلخرة على كفر أولئك الكفار أردفه بذكر السبب الذي 

  ألجله وقعوا يف ذلك الكفر فقال َوقََضْيَنا لَُهْم قَُرَناء وفيه مسائل
وضته مبتاع ومها قيضان كما يقال يقال قايضت الرجل مقايضة أي عا) الصحاح ( املسألة األوىل قال صاحب 

  بيعان وقيض اهللا فالناً أي جاءه به وأتى به له ومنه قوله تعاىل َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَناء
املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل يريد الكفر من الكافر فقالوا إنه تعاىل ذكر أنه قيض هلم 

أنه مىت قيض هلم أولئك القرناء فإن يزينوا الباطل هلم وكل من فعل فعالً وعلم أن أولئك القرناء وكان عاملاً ب
ذلك الفعل يفضي إىل أثر ال حمالة فإن فاعل ذلك الفعل ال بد وأن يكون مريداً لذلك األثر فثبت أنه تعاىل ملا 

صي لكانوا بفعلها مطيعني إذ قيض هلم قرناء فقد أراد منهم ذلك الكفر أجاب اجلبائي عنه بأن قال لو أراد املعا
َخلَقُْت الْجِنَّ َواِإلنَس إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن اً له وبأن قوله َوَما    الفاعل ملا أراده منه غريه جيب أن يكون مطيع

يدل على أنه مل يرد منهم إال العبادة فثبت هبذا أنه تعاىل مل يرد منهم املعاصي وأما هذه اآلية )  ٥٦الذاريات ( 
تعاىل مل يقل وقيضنا هلم قرناء ليزينوا هلم وإمنا قال فََزيَُّنواْ لَُهم فهو تعاىل قيض القرناء هلم مبعىن أنه  فنقول إنه

تعاىل أخرج كل أحد إىل آخر من جنسه فقيض أحد الزوجني لآلخر والغين للفقري والفقري للغين مث بّين تعاىل أن 
  بعضهم يزين املعاصي للبعض

أصحابنا ما ذكرناه وهو أن من فعل فعالً وعلم قطعاً أن ذلك الفعل يفضي إىل أثر واعلم أن وجه استدالل 
فاعل ذلك الفعل يكون مريداً لذلك األثر فههنا اهللا تعاىل قيض أولئك القرناء هلم وعلم أنه مىت قيض أولئك 

لو أراد اهللا منهم القرناء هلم فإهنم يقعون يف ذلك الكفر والضالل وما ذكره اجلبائي ال يدفع ذلك وقلوه و
اً لعباده  املعاصي لكانوا بفعلها مطيعني هللا قلنا لو كان من فعل ما أراده غريه مطيعاً له لوجب أن يكون اهللا مطيع

إذا فعل ما أرادوه معلوم أنه باطل وأيضاً فهذا إلزام لفظي ألنه يقال إن أردت بالطاعة أنه فعل ما أراد فهذا 
الإلزام للشيء على نفسه وأن أر   دت غريه فال بد من بيانه حىت ينظر فيه أنه هل يصح أم 

ول املسألة الثانية اختلفوا يف املراد بقوله فََزيَُّنواْ لَُهم مَّا َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم وذكر الزجاج فيه وجهني األ



م من أمر الدنيا فزينوا أن الدنيا زينوا هلم ما بني أيديهم من أمر اآلخرة أنه ال بعث وال جّنة وال نار وما خلفه
ا خلفهم  قدمية وأنه ال فاعل وال صانع إال الطبائع واألفالك الثاين زينوا هلم أعماهلم اليت يعملوهنا ويشاهدوهنا وم

وما يزعمون أهنم يعلمونه وعّبر ابن زيد عنه فقال زينوا هلم ما مضى من أعماهلم اخلبيثة وما بقي من أعماهلم 
  اخلسيسة

سِرِيَن فقوله يف أمم ال تعاىل َوَحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْوَم ِفيَها أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهِْم ّمَن الْجِّن َواِإلْنسِ إِنَُّهْم كَاُنواْ َخامث ق
يف حمل النصب على احلال من الضمري يف عليهم والتقدير حق عليهم القول حال كوهنم كائنني يف مجلة أَُمٌم من 

إِنَُّهْم كَاُنواْ َخاِسرِيَن واحتج أصحابنا أيضاً بأنه تعاىل أخرب بأن هؤالء َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ فلو مل يكونوا  املتقدمني
كفاراً النقلب هذا القول احلق باطالً وهذا العلم جهالً وهذا اخلرب الصدق كذباً وكل ذلك حمال ومستلزم احملال 

  م صدور الكفر عنهم حمالحمال فثبت أن صدور اإلميان عنهم وعد
اْعَم لْ إِنََّنا واعلم أن الكالم يف أول السورة ابتدىء من قوله َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه إىل قوله فَ

ىل فأجاب اهللا تعاىل عن تلك الشبهة بوجوه من األجوبة واتصل الكالم بعضه بالبعض إ)  ٥فصلت ( َعاِملُونَ 
لََعلَّكُْم هذا املوضع مث إنه حكى عنهم شبهة أخرى فقال َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ الَ َتْسَمُعواْ ِلَهاذَا الْقُْرءاِن َوالَْغْواْ ِفيِه 

قرىء َوالَْغْواْ ِفيِه بفتح الغني وضمها يقال لغى يلغي ويلغو واللغو الساقط من ) الكشاف ( َتْغِلُبونَ قال صاحب 
  الذي ال طائل حتتهالكالم 

واعلم أن القوم علموا أن القرآن كالم كامل يف املعىن ويف اللفظ وأن كل من مسعه وقف على جزالة ألفاظه وأْاط 
عقله مبعانيه وقضى عقله بأنه كالم حق واجد القبول فدبروا تدببرياً يف منع الناس عن استماعه فقال بعضهم 

ءاِن إذا قرىء وتشاغلوا عند قراءته برفع األصوات باخلرافات واألشعار الفاسدة لبعض الَ َتْسَمُعواْ ِلَهاذَا الْقُْر
والكلمات الباطلة حىت ختلطوا على القارىء وتشوشوا عليه وتغلبوا على قراءته كاانت قريش يوصي بذلك 

  بعضهم بعضاً واملراد افعلوا عند تالوة القرآن ما يكون لغواً وباطالً

وهذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ن أن تصري مفهومة للناس فبهذا الطريق تغلبون حممداً لتخرجوا قراءة القرآن ع
جهل منهم ألهنم يف احلال أقروا بأهنم مشتغلون بالغو والباطل من العمل واهللا تعاىل ينصر حممداً بفضله وملا ذكر 

واْ َعذَاباً َشِديداً ألن لفظ الذوق إمنا يذكر يف اهللا تعاىل ذلك هددهم بالعذاب الشديد فقال فَلَُنِذيقَنَّ الَِّذيَن كَفَُر
القدر القليل الذي يؤتى به ألجل التجربة مث إنه تعاىل ذكر أن ذلك الذوق عذاب الشديد فإذا كان القليل منه 

ختلفوا فيه فقال عذاباً شديداً فكيف يكون حال الكثري منه مث قال َولََنْجزَِينَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذى كَاُنواْ َيْعَملُونَ وا
األكثرون املراد جزاء سوء أعماهلم وقال احلسن بل املراد أنه ال جيازيهم على حماسن أعماهلم ألهنم أحبطوها 

بالكفر فضاعت تلك األعمال احلسنة عنهم ومل يبق معهم إال األعمال القبيحة الباطلة فال جرم مل يتحصلوا إال 
  على جزاء السيئات
َزاء أَْعَداء اللَِّه النَّاُر واملعىن أنه تعاىل ملا قال يف اآلية املتقدمة َولََنْجزَِينَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذى كَاُنواْ مث قال تعاىل ذَِلَك َج

  َيْعَملُونَ بني أن ذلك األسوأ الذي جعل جزاء أعداء اهللا هو النار
يئات معينة وهي دار العذاب املخلد هلم َجَزاء مث قال تعاىل لَُهْم ِفيَها َداُر اخلُلِْد أي هلم يف مجلة النار دار الس

أَْعَداء اللَِّه النَّاُر لَُهْم أي جزاء مبا كانوا يلغون يف القراءة وإمنا مساه جحوداً ألهنم ملا علموا أن القررن بالغ إىل 



أهنم حد اإلهجاز خافوا من أنه لو مسعه الناس آلمنوا به فاستخرجوا تلك الطريقة الفاسدة وذلك يدل على 
  علموا كونه معجزاً إال أهنم جحدوا للحسد

واعلم أنه تعاىل ملا بّين أن الذي محلهم على الكفر املوجب للعقاب الشديد جمالسة قرناء السوء بني أن الكفار 
ر هذين عند الوقوع يف العذاب الشديد يقولون َربََّنا أَرَِنا الَِّذيَن أََضلَّاَنا ِمَن الْجِّن َواِإلنسِ والسبب يف ذك

القسمني أن الشيطان على ضربني جين وإنسي قال تعاىل َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلّ نِبِىّ  َعُدّواً َشَياِطَني اِإلْنسِ َوالْجِّن 
وقيل مها إبليس وقابيل )  ٥الناس ( وقال الَِّذى ُيَوْسوُِس ِفى ُصُدورِ النَّاسِ ِمَن الْجِنَّةِ  َوالنَّاسِ )  ١١٢االنعام ( 
  ن الكفر سنة إبليس والقتل بغري حق سنة قابيلأل

ا الذين أضالنا وحكوا عن  وقرىء أَرَِنا بسكون الراء لثقل الكسرة كما قالوا يف فخذ فخذ وقيل معناه أعطن
ه أعطين ثوبك   اخلليل أنك إذا قلت أرين ثوبك بالكسر فاملعىن بصرنيه وإذا قلته بالسكون فهو استعطاء معنا

ا َتْحَت أَقَْداِمَنا قال مقاتل يكونان أسفل منا يف النار ِلَيكُوَنا ِمَن االْْسفَِلَني قال الزجاج ليكونا مث قال تعاىل َنْج َعلُْهَم
يف الدرك األسفل من النار وكان بعض تالمذيت ممن مييل إىل احلكمة يقول املراد باللذين يضالن الشهوة 

مث )  ٣٠البقرة ( ْجَعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء والغضب وإليهما اإلشارة يف قصة املالئكة بقوله أََت
قال واملراد بقوله َنْجَعلَُها َتْحَت أَقَْداِمَنا يعين يا ربنا أعنا حىت جنعل الشهوة والغضب حتت أقدام جوهر النفس 

ا وأن ال يكونا مسؤولني عليها القدسية واملراد بكوهنما حتت أقدمه كوهنما مسخرين للنفس القدسية مطيعني هل
  قاهرين هلا

َتْحَزُنواْ َوأَْبِشُرواْ بِالَْجنَّةِ  الَِّتى كُنُتمْ إِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُمواْ َتَتنَزَّلُ َعلَْيهُِم الَْملَاِئكَةُ  أَالَّ َتَخافُواْ َوالَ 
ى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا َوِفى االٌّ ِخَرةِ  َولَكُْم ِفيَها َما َتْشَتهِى أَنفُُسكُْم َولَكُْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ ُتوَعُدونَ َنْحُن أَْوِلَيآُؤكُْم ِف

رٍ رَِّحيمٍ   ُنُزالً مِّْن غَفُو
أعلم أنه تعاىل ملا أطنب يف الوعيد أردفه هبذا الوعد الشريف وهذا ترتيب لطيف مدار كل القرآن عليه وقد 

راراً أن الكماالت على ثالثة أقسام النفسانية والبدنية واخلارجية وأشرف املراتب النفسانية وأوسطها ذكرنا م
البدنية وأدوهنا اخلارجية وذكرنا أن الكماالت النفسانية حمصورة يف نوعني العلم اليقيين والعمل الصاحل فإن أهل 

ألجل العمل به ورأس املعارف اليقينية ورئيسها التحقيق قالوا كما اإلنسان يف أن يعرف احلق لذاته واخلري 
معرفة اهللا وإليه اإلشارة بقوله إِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ َربَُّنا اللَُّه ورأس األعمال الصاحلة ورئيسها أن يكون اإلنسان 

البقرة ( َوَسطًا  مستقيماً يف الوسط غري مائل إىل طريف اإلفراض والتفريط كما قال َوكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً 
وقال أيضاً اْهِدَنا الصَّراطَ الُْمْسَتِقيَم وإليه اإلشارة يف هذه اآلية بقوله ثُمَّ اْسَتقَاُمواْ ومسعت أن القارىء )  ١٤٣

قرأ يف جملس العبادي هذه اآلية فقال العبادي والقيامة يف القيامة بقدر االستقامة إذا عرفت هذا فنقول قوله 
ِذيَن قَالُواْ َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُمواْ ليس املراد منه القول باللسان فقط ألن ذلك ال يفيد االستقامة فلما تعاىل إِنَّ الَّ

ذكر عقيب ذلك القول االستقامة علمنا أن ذلك القول كان مقروناً باليقني التام واملعرفة احلقيقية إذ عرفت 
املراد منه االستقامة يف الدين والتوحيد واملعرفة الثاين أن املراد منه هذا فنقول يف االستقامة قوالن أحدمها أن 

االستقامة يف األعمال الصاحلة أما على القول األول ففيه عبارات قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه مث 
رضي اهللا عنه استقاموا أي مل يتلفتوا إىل إله غريه قال ابن عباس يف بعض الروايات هذه اآلية نزلت يف أيب بكر 



وذلك أن أبا بكر رضي اهللا عنه وقعفي أنواع شديدة من البالء واحملنة ومل يتغري ألبتة عن دينه فكان هو الذي 
يه مل يتغري بسبب من األسباب وأقول ميكن فيه وجوه أخرى وذلك أن من أقر  قال َربَُّنا اللَُّه وبقي مستقيماً عل

أخرى فأوهلا أن ال يتوغل يف جانب االثبات إىل حيث ينتهي إىل التشبيه بل  بأن هلذا العامل إهلاً بقيت له مقامات
يبقى على اخلط املستقيم الفاصل بني التشبيه والتعطيل وأيضاً جيب أن يبقى على اخلط املستقيم الفاصل بني 

ه إِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ اجلرب والقدر وكذا يف الرجاء والقنوط جيب أن يكون على اخلط املتسقيم فهذا هو املراد من قول
َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُواْ وأما على القول الثاين وهو أن حنمل االستقامة على اإلتيان باألعمال الصاحلة فهذا قول 

الً للقول مجاعة كثرية من الصحابة والتابعني قالوا وهذا أوىل حىت يكون قوله إِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ َربَُّنا اللَُّه متناو
  واالعتقاد ويكون قوله ثُمَّ اْسَتقَاُمواْ متناوالً لألعمال الصاحلة

مث قال ُتَنزَّلَ َعلَْيهِْم الَْملَاِئكَةَ  قيل عند املوت وقيل يف مواقف ثالثة عند املوت ويف القرب وعند البعث إىل القيامة 
  نه ال ختافوا واهلاء ضمريأَالَّ َتَخافُواْ أن مبعىن أي أو مبخففة من الثقيلة وأصله بأ

لشأن واعلم أن الغاية القصوى يف رعاية املصاحل دفع املضار وجلب املنافع ومعلوم أن دفع املضرة أوىل بالرعاية 
من جبل املصحلة واملضرة إما أن تكون حاصلة يف املستقبل أو يف احلال أو يف املاضي وههنا دقيقة عقلية وهي 

واحلاضر مقدم على املاضي فإن الشيء الذي مل يوجد ويتوقع حدوثه يكون  أن املتسقبل مقدم على احلاضر
مستقبالً فإذا وجد يصري حاضراً فإذا عدم وفين بعد ذلك يصري ماضياً وأيضاً املستقبل يف كل ساعة يصري أقرب 

  حصوالً واملاضي يف كل حالة أبعد حصوالً وهلذا قال الشاعر
  فال زال ما هتواه أقرب من غد

ل ما ختشاه أبعد من أمس وإذا ثبت هذا فاملضار اليت يتوقع حصوهلا يف املستقبل أوىل بالدفع من املضار وال زا
املاضية وأيضاً اخلوف عبارة عن تأمل القلب بسبب توقع حصول مضرة يف املستقبل والغم عبارة عن تأمل القلب 

وىل من دفع احلزن احلاصل بسبب الغم بسبب قوة نفع كان موجوداً يف املاضي وإذا كان كذلك فدفع اخلوف أ
إذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل أخرب عن املالئكة أهنم يف أول األمر خيربون بأنه ال خوف عليكم بسبب ما 

تستقبلونه من أحوال القيامة مث خيربون بأنه ال حزن عليكم بسبب ما فاتكم من أحوال الدنيا وعند حصول 
املتاعب بالكلية مث بعد الفراغ منه يبشرون حبصول املنافع وهو قوله تعاىل هذين األمرين فقد زالت املضار و

ا إذا أخرب الرجل  َوأَْبِشُرواْ بِالَْجنَّةِ  الَِّتى كُنُتْم ُتوَعُدونَ فإن قيل البشارة عبارة عن اخلرب األول حبصول املنافع فأم
وال يكون بشارة واملؤمن قد يسمع بشارات اخلري  حبصول منفعة مث أخرب ثانياً حبصوهلا كاناإلخبار الثاين إخباراً

فإذا مسع املؤمن هذا اخلرب من املالئكة وجب أن يكون هذا إخباراً وال يكون بشارة فما السبب يف تسمية هذا 
اخلرب بالبشارة قلنا املؤمن يسمع أن من كان مؤمناً تقياً كان له اجلنة أما من مل يسمع ألبتة أنه من أهل اجلنة فإذا 

  مسع هذا الكالم من املالئكة كان هذا إخباراً بنفع عظيم مع أنه هو اخلرب األول بذلك فكان ذلك بشارة
واعلم أن هذا الكالم يدل على أن املؤمن عند املوت ويف القرب وعند البعث ال يكون فازعاً من األهوال ومن 

افُواْ َوالَ َتْحَزنُواْ يفيد نفي اخلوف واحلزن الفزع الشديد بل يكون آمن القلب ساكن الصدر ألن قوله أَالَّ َتَخ
  على اإلطالق

ى الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا َوِفى االِْخَرةِ  وهذا يف  مقابلة مث إنه تعاىل أخرب عن املالئكة أهنم قالوا للمؤمنني َنْحُن أَْوِلَياُؤكُْم ِف



ومعىن كوهنم أولياء للمؤمنني أن املالئكة )  ٢٥لت فص( ما ذكره يف وعيد الكفار حيث قال َوقََضْيَنا لَُهْم قَُرَناء 
تأثريات يف األرواح البشرية باإلهلامات واملكاشفات اليقينية واملقامات احلقيقية كما أن للشياطني تأثريات يف 

األوراح بإلقاء الوساوس فيها وختييل األباطيل إليها وباجلملة فكون املالئكة أولياء لألرواح الطبية الطاهرة 
اصل من جهات كثرية معلومة ألرباب املكاشفات واملشاهدات فهم يقولون كما أن تلك الوالية كانت ح

حاصلة يف الدينا فهي تكون باقية يف اآلخرة فإن تلك العالئق ذاتية الزمة غري قابلة للزوال بل كأهنا تصري بعد 
بالنسبة إىل املشي والقطرة بالنسبة  املوت أقوى وأبقى وذلك ألن جوهر النفس من جنس املالئكة وهي كالشعلة

لوال أن ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( إىل البحر والتعلقات اجلسمانية هي اليت حتول بينها وبني املالئكة كما قال 
فإذا زالت العالئق اجلسمانية والتدبريات ) الشياطني حيومون على قلوب بين آدم لنظروا إىل ملكوت السموات 

  غطاء والوطاء فيتصل األثر باملؤثر والقطرة بالبحر والشعلةالبدنية فقد زال ال

أَنفُُسكُمْ بالشمس فهذا هو املراد من قوله َنْحُن أَْوِلَياُؤكُْم ِفى الَْحَيواةِ  َوِفي االِْخَرةِ  مث قال َولَكُْم ِفيَها َما َتْشَتهِى 
َهةٌ  َولَُهْم مَّا  َولَكُْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ قال ابن عباس َولَكُْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ أي ما تتمنون كقوله تعاىل لَُهْم ِفيَها فَاِك

فإن قيل فعلى هذا التفسري ال يبقى فرق بني قوله َولَكُْم ِفيَها َما َتْشَتهِى أَنفُُسكُْم وبني قوله )  ٥٧يس ( َيدَُّعونَ 
ا َتْشَتهِى أَنفُُسكُْم إشارة إىل اجلنة اجلسمانية وقوله َولَكُْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ قلنا األقرب عندي أن قوله َولَكُ ْم ِفيَها َم

ُهْم ِفيَها َولَكُْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ إشارة إىل اجلنة الروحانية املذكورة يف قوله َدْعواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوَتِحيَُّت
  ) ١٠يونس ( َرّب الَْعالَِمَني  َسالٌَم َوءاِخُر َدْعَواُهْم أَِن الَْحْمُد للَِّه

رٍ رَِّحيمٍ والنزل رزق النزيل وهو الضيف وانتصابه على احلال قال العارفون دلّت هذه اآلية  مث قال ُنُزالً ّمْن غَفُو
على أن كل هذه األشياء املذكورة جارية جمرى النزل والكرمي إذ أعطى النزل فال بد وأن يبعث اخللع النفسية 

اخللع النفسية ليست إال السعادات احلاصلة عند الرؤية والتجلي والكشف التام نسأل اهللا تعاىل أن بعدها وتلك 
  جيعلنا هلا أهالً بفضله وكرمه إنه قريب جميب

َدَعآ إِلَى اللَِّه َوَعِملَ َصاِلحاً َوقَالَ إِنَّنِى ِمَن الُْمْسِلِمَني َوالَ َتْسَتوِى الَْحَسَنةُ  َوالَ السَّيِّئَةُ   َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً مِّمَّن 
ا  َحِميٌم َوَما ُيلَقَّاَه إِالَّ الَِّذيَن َصَبُرواْ َوَما ُيلَقَّاَهآ اْدفَْع بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذى َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ  كَأَنَُّه َوِلى ٌّ 

ا َينَزغَنََّك ِمَن    الشَّْيطَاِن َنْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُمإِالَّ ذُو َحظِّ َعِظيمٍ َوإِمَّ
  اعلم أن يف اآلية مسائل

املسألة األوىل أنا ذكرنا أن الكالم من أول هذه السورة إمنا ابتدىء حيث قالوا للرسول قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّا 
ا طريقة أخرى يف السفاهة ومرادهم )  ٥فصلت ( َتْدُعوَنَنا إِلَْيِه  أال نقبل قولك وال نلتفت إىل دليلك مث ذكرو

وإنه سبحانه ذكر األجوبة الشافية والبيانات الكافية )  ٢٦فصلت ( فقالوا الَ َتْسَمُعواْ ِلَهاذَا الْقُْرءاِن َوالَْغْواْ ِفيِه 
القوم وإن أتوا هبذه الكلمات الفاسدة  يف دفع هذه الشبهات وإزالة هذه الضالالت مث إنه سبحانه وتعاىل بّين أن

إال أنه جيب عليك تتابع املواظبة على التبليغ والدعوة فإن الدعوة إىل الدين احلق أكمل الطاعات ورأس 
الُْمْسِلِمَني  العبادات وعّبر عن هذا املعىن فقال َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ّممَّن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ َصاِلحاً َوقَالَ إِنَّنِى ِمَن

  فهذا وجه شريف حسن يف نظم آيات هذه السورة وفيه وجه آخر وهو أن مراتب



السعادات اثنان التام وفوق التام أما التام فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة ما ألجلها يصري كامالً يف ذاته 
عرفت هذا فنقول إن قوله إِنَّ فإذا فرغ من هذه الدرجة اشتغل بعدها بتكميل الناقصني وهو فوق التام إذا 

إشارة إىل املرتبة األوىل وهي اكتساب األحوال اليت تفيد )  ٣٠فصلت ( الَِّذيَن قَالُواْ َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُمواْ 
كمال النفس يف جوهرها فإذا حصل الفراغ من هذه املرتبة وجب االنتقال إىل املرتبة الثانية وهي االشتغال 

َدَعا بتكميل  َمْن أَْحَسُن قَْوالً ّممَّن  الناقصني وذلك إمنا يكون بدعوة اخللق إىل الدين احلق وهو املراد من قوله َو
  إِلَى اللَِّه فهذا أيضاً وجه حسن يف نظم هذه اآليات

 أكمل واعلم أن من آتاه اهللا قرحية قوية ونصاباً وافياً من العلوم اإلهلية الكشفية عرف أنه ال ترتيب أحسن وال
  من ترتيب آيات القرآن

ا إِلَى اللَِّه هو الرسول  َمْن أَْحَسُن قَْوالً ّممَّن َدَع صلى اهللا عليه ( املسألة الثانية من الناس من قال املراد من قوله َو
دعا إىل اهللا بطريق من الطرق فهو داخل ) وسلم  ومنهم من قال هم املؤذنون ولكن احلق املقطوع به أن كل من 
  الدعوة إىل اهللا مراتبفيه و

فاملرتبة األوىل دعوة األنبياء عليهم السالم راجحة على دعوة غريهم من وجوه أحدها أهنم مجعوا بني الدعوة 
باحلجة أوالً مث الدعوة بالسيف ثانياً وقلما اتفق لغريهم اجلمع بني هذين الطريقني وثانيها أهنم هم املبتدئون هبذه 

دعوة األنبياء والشارع يف إحداث األمر الشريف على طريق الدعوة وأما العلماء فإهن م يبنون دعوهتم على 
االبتداء أفضل وثالثها أن نفوسهم أققوى قوة وأرواحهم أصفى جورهاً فكانت تأثرياهتا يف إحياء القلوب امليتة 

صة وكاملة ال وإشراق األرواح الكدرة أكمل فكانت دعوهتم أفضل ورابعها أن النفوس على ثالثة أقسام ناق
تقوى على تكميل الناقصني وكاملة تقوى على تكميل الناقصني فالقسم األول العوام والقسم الثاين هم األولياء 

وإذا ) علماء أميت كأنبياء إسرائيل ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( والقسم الثالث هم األنبياء وهلذا السبب قال 
يزتان الكمال يف الذات والتكميل للغري فكانت قوهتم على عرفت هذا فنقول إن نفس األنبياء حصلت هلا م

الدعوة أقوى وكانت ادرجاهتم أفضل وأكمل إذا عرفت هذا فنقول األنبياء عليهم السالم هلم صفتان العلم 
والقدرة أما العلماء فهم نواب األنبياء يف العلم وأما امللوك فهم نواب األنبياء يف القدرة والعلم يوجب 

على األرواح والقدرة توجب االستيالء على األجساد فالعلماء خلفاء األنبياء يف عامل األوراح وامللوك  اإلستيالء
خلفاء األنبياء يف عامل األجساد وإذا عرفت هذا ظهر أن أكمل الدرجات يف الدعوة إىل اهللا بعد األنبياء درجة 

بصفات اهللا والعلماء بأحكام اهللا أما العلماء باهللا فهم العلماء مث العلماء على ثالثة أقسام العلماء باهللا والعلماء 
( ا احلكماء الذين قال اهللا تعاىل يف حقهم ُيْؤِتى الِْحكَْمةَ  َمن َيَشاء َوَمن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ  فَقَْد أُوِتىَ  َخْيًرا كَِثًري

بأحكام اهللا فهم الفقهاء ولكل  وأما العلماء بصفات اهللا تعاىل فهم أصحاب األصول وأما العلماء)  ٢٢٩البقرة 
واحد من هذه املقامات ثالث درجات ال ينهاية هلا فلهذا السبب كان للدعوة إىل اهللا درجت ال هناية هلا وأما 

امللوك فهم أيضاً يدعون إىل دين اهللا بالسيف وذلك بوجهني إما بتحصيله عند عدمه مثل احملاربة مع الكفار وإما 
ك مثل قولنا املرتد يقتل وأما املؤذنون فهم يدخلون يف هذا الباب دخوالً ضعيفاً أما بإيقاعه عند وجوده وذل

  دخوهلم فيه فألن ذكر كلمات األذان دعوة إىل الصالة فكان ذلك داخالً حتت الدعاء إىل اهللا وأما كون



أن يكون حميطاً هبا إال  هذه املرتبة ضعيفة فألن الظاهر من حال املؤذن أنه ال حييط مبعاين تلك الكلمات وبتقدير
  أنه ال يريد بذكرها تلك املعاين الشريفة فهذا هو الكالم يف مراتب الدعوة إىل اهللا

ا إِلَى اللَِّه يدل على أن الدعوة إىل اهللا أحسن من كل ما سوها إذا  املسألة الثالثة قوله َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ّممَّن َدَع
ا كان أحسن ا ألعمال فهو واجب إذا عرفت هذا فنقول الدعوة إىل اهللا أحسن عرفت هذا فنقول كل م

األعمال مبتقضى هذه اآلية وكل ما كان أحسن األعمال فهو واجب مث ينتج أن الدعوة إىل اهللا واجبة مث نقول 
 األذان دعوة إىل اهللا والدعوة إليه واجبة فينتج ألذان واجب واعلم أن األكثرين من الفقهاء زعموا أن األذان

غري واجب وزعموا أن األذان غري داخل يف هذه اآلية والدليل القاطع عليه أن لدعوة املرادة هبذه اآلية جيب أن 
تكون أحسن األقوال وثبت أن األذان ليس أحسن األقوال ألن الدعوة إىل دين اهللا سبحانه وتعاىل بالدالئل 

  حتت هذه اآلية ليس هو ألذاناليقينية أحسن من األذان ينتج من الشكل الثاين أن الداخل 
املسألة الرابعة اختلف الناس يف أن األوىل أن يقول الرجل أنا املسلم أو األوىل أن يقول أنا مسلم إن شاء اهللا 

فالقائلون بالقول األول احتجوا على صحة قوهلم هبذه اآلية فإن التقدير ومن أحسن قوالً ممن قال إين من 
أحسن األقوال ولو كان قولنا إن شاء اهللا معترباً يف كونه أحسن األقوال لبطل  املسلمني فحكم بأن هذا القول
  ما دل عليه ظاهر هذه اآلية

املسألة اخلامسة اآلية تدل على أن أحسن األقوال قول من مجع بني خصال ثالثة أوهلا الدعوة إىل اهللا وثانيها 
 اهللا فقد شرحناها وهي عبارة عن الدعوة إىل اهللا العمل الصاحل وثالثها أن يكون من املسلمني أما الدعوة إىل

  بإقامة الدالئل اليقينية والرباهني القطعية
وأما قوله َوَعِملَ َصاِلَحاً فاعلم أن العمل الصاحل إما أن يكون عمل القلوب وهو املعرفة أو عمل اجلوارح وهو 

  سائر الطاعات
لَ إِنَّنِى ِمَن الُْمْسِلِمَني ف هو أن ينضم إىل عمل القلب وعمل اجلوارح اإلقرار باللسان فيكون هذا وأما قوله َوقَا

الرجل موصوفاً خبصال أربعة أحدها اإلقرار باللسان والثاين األعمال الصاحلة باجلوارح والثالث االعتقاد احلق 
شرف الناس بالقلب والرابع االشتغال بإقامة احلجة على دين اهللا وال شك أن املوصوف هبذه اخلصال األربعة أ

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأفضلهم وكمال الدرجة يف هذه املرات باألربعة ليس إال حملمد 
مث قال تعاىل َوالَ َتْسَتوِى الَْحَسَنةُ  َوالَ السَّّيئَةُ  وعلم أنا بينا أن الكالم من أول السورة ابتدىء من أن اهللا حكى 

فأظهروا من أنفسهم اإلصرار الشديد على )  ٥فصلت ( مَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه عنهم أهنم قالوا قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِم
مث إنه تعاىل أطنب يف اجلواب عنه وذكر ) صلى اهللا عليه وسلم ( أدياهنم القدمية وعدم التأثر بدالئل حممد 

ال َتْسَمُع واْ ِلَهاذَا الْقُْرءاِن الوجوه الكثرية وأردافها بالوعد والوعيد مث حكى عنهم شبهة أخرى وهي قوهلم 
وأجاب عنها أيضاً بالوجوه الكثرية مث إنه تعاىل بعد اإلطناب يف اجلواب عن تلك )  ٢٦فصلت ( َوالَْغْواْ ِفيِه 

يف أن ال يترك الدعوة إىل اهللا فابتدأ أوالً بأن قال إِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ ) صلى اهللا عليه وسلم ( الشبهات رغب حممداً 
اللَُّه ثُمَّ فلهم الثواب العظيم مث ترقى من تلك الدرجة إىل درجة أخرى وهي أن الدعوة إىل اهللا من أعظم  َربَُّنا

  الدرجات فصار



الكالم من أول السورة إىل هذا املوضع واقعاً على أحسن وجوه الترتيب مث كأن سأل فقال إن الدعوة إىل اهللا 
هؤالء الكفار شديد ال طاقة لنا به فعند هذا ذكر اهللا ما  وإن كانت طاعة عظيمة إال أن الصرب على سفاهة

يصلح ألن يكون دافعاً هلذا اإلشكال فقال الُْمْسِلِمَني َوالَ َتْسَتوِى الَْحَسَنةُ  َوالَ السَّّيئَةُ  واملراد باحلسنة دعوة 
تقام وترك االلتفات إليهم إىل الدين احلق والصرب على جهالة الكفار وترك االن) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 

ى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه وما ذكروه يف قوهلم الَ َتْس اْ واملراد بالسيئة ما أظهروه من اجلالفة يف قوهلم قُلُوُبَنا ِف َمُعو
ال السيئة مبعىن أنك ِلَهاذَا الْقُْرءاِن َوالْغَْواْ ِفيِه فكأنه قال يا حممد فعلك حسنة وفعلهم سيئة وال تستوي احلسنة و

إذا أتيت هبذه احلسنة تكون مستوجباً للتعظيم يف الدنيا والثواب يف اآلخرة وهم بالضد من ذلك فال ينبغي أن 
  يكون إقدامهم على تلك السيئة مانعاً لك من االشتغال هبذه احلسنة
ق الذي هو أحسن الطرق فإنك إذا صربت مث قال اْدفَْع بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن يعين ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطري

على سوء أخالقهم مرة بعد أخرى ومل تقابل سفاهتهم بالغضب وال إضرارهم باإليذاء واإلحياش استحيوا من 
  تلك األخالق املذمومة وتركوا تلك األفعال القبيحة
َحِمي ٌم يعين إذا قابلت إسائتهم باإلحسان وأفعاهلم القبيحة مث قال فَإِذَا الَِّذى َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ  كَأَنَُّه َوِلى ٌّ 

باألفعال احلسنة تركوا أفعاهلم القبيحة وانقلبوا من العداوة إىل احملبة ومن البغضة إىل املودة وملا أرشد اهللا تعاىل 
ا إِالَّ الَِّذيَن  َصَبُرواْ َوَما ُيلَقَّاَها إِالَّ ذُو َحظّ إىل هذا الطريق النافع يف الدين والدنيا واآلخرة عظمة فقال َوَما ُيلَقَّاَه

َعِظيمٍ قال الزجاج أي وما يلقى هذه الفعلة إال الذين صربوا على حتمل املكاره وجترع الشدائد وكظم الغيظ 
  وترك االنتقام

ا ُيلَقَّاَها إِالَّ ذُو َحظّ َعِظيمٍ من الفضائل النفسانية والدرجة العالية يف القوة الر وحانية فإن االشتغال مث قال َوَم
باالنتقام والدفع ال حيصل إال بعد تأثر النفس وتأثر النفس من الواردات اخلارجية ال حيصل إال عند ضعف 

النفس فأما إذا كانت النفس قوية اجلوهر مل تتأثر من الواردات اخلارجية وإذا مل تتأثر منها مل تضعف ومل تتأذ ومل 
رية اليت شرحناها ال يلقاها إال ذو حظ عظيم من قوة النفس وصفاء اجلوهر تشتغل باالنتقام فثبت أن هذه الس

وطهارة الذات وحيتمل أن يكون املراد وما يلقاها إال ذو حظ عظيم من ثواب اآلخرة فعلى هذا الوجه قوله َوَما 
ا إِالَّ ذُ   و َحظّ َعِظيمٍ وعد بأعظم احلظ من الثوابُيلَقَّاَها إِالَّ الَِّذيَن َصَبُرواْ مدح بفعل الصرب وقوله َوَما ُيلَقَّاَه

وملا ذكر هذا الطريق الكامل يف دفع الغضب واالنتقام ويف ترك اخلصومة ذكر عقيبه طريقاً آخر عظيم النفع 
الَْعِليُم وهذه اآلية مع ما أيضاً يف هذا الباب فقال َوإِمَّا َينَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن َنْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع 
النزغ ) الكشاف ( فيها من الفوائد اجلليلة مفسرة يف آخر سورة األعراف على االستقصاء قال صاحب 

والنسغ مبعىن واحد وهو شبه النخس والشيطان ينزغ اإلنسان كأنه ينخسه ببعثه على ما ال ينبغي وجعل النزغ 
َيَنَزغَنََّك نازغ وصفاً للشيطان باملصدر وباجلملة فاملقصود من اآلية وإن نازغاً كما قيل جد جده أو أُريد َوإِمَّا 

صرفك الشيطان عما شرعت من الدفع باليت هي أحسن فاستعذ باهللا من شره وامض على شأنك وال تطعه واهللا 
  أعلم

ْمسِ َوالَ ِللْقََمرِ َواْسُجُدواْ ِللَِّه الَِّذى َخلَقَُهنَّ إِن كُنُتْم َوِمْن َءاَياِتِه الَّْيلُ وَالنََّهاُر وَالشَّْمُس َوالْقََمُر الَ َتْسُجُدواْ ِللشَّ
ْسأُمونَ َوِمْن َءاَياِتِه أَنََّك َتَرى إِيَّاُه َتْعُبُدونَ فَإِِن اْسَتكَْبُرواْ فَالَِّذيَن ِعنَد َربَِّك ُيَسبُِّحونَ لَُه بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوُهْم الَ َي



  َشىْ ٍء قَِديٌر ً فَإِذَآ أَنَزلَْنا َعلَْيَها الَْمآَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت إِنَّ الَِّذى أَْحَياَها لَُمْحىِ  الَْمْوَتى إِنَُّه َعلَى كُلِّ األرض خَاِشَعة
اعلم أنه تعاىل ملا بّين يف اآلية املتقدمة أن أحسن األعمال واألقوا هو الدعوة إىل اهللا تعاىل أردفه بذكر الدالئل 

الة على وجود اهللا وقدرته وحكمته تنبيهاً على أن الدعوة إىل اهللا تعاىل عبارة عن تقرير الدالئل الدالة على الد
ذات اهللا وصفاته فهذه تنبيهات شريفة مستفادة من تناسق هذه اآليات فكان العلم هبذه اللطائف أحسن علوم 

ة هي العامل جبميع ما فيه من األجزاء واألبعاض القرآن وقد عرفت أن الدالئل الدالة على هذه املطالب العالي
فبدأ ههنا بذكر الفلكيات وهي الليل والنهار وإمنا قدم ذكر الليل على ذكر النهار تنبيهاً على أن الظلمة عدم 

والنور وجود والعدم سابق على الوجود فهذا كالتنبيه على حدوث هذه األشياء وأما داللة الشمس والقمر 
الكواكب على وجود الصانع فقد شرحناها يف هذا الكتاب مراراً ال سيما يف تفسري قوله  واألفالك وسائر

  ) ١األنعام ( ويف تفسري قوله الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض )  ٢الفاحتة ( الَْحْمُد للَِّه َرّب الَْعالَِمَني 
يالن على وجود اإلله القادر قال الَ َتْسُجُدواْ ِللشَّْمسِ َوالَ ِللْقََمرِ يعين وملا بّين أن الشمس والقمر حمدثان ومها دل

أهنما عبدان دليالن على وجود اإلله والسجدة عبارة عن هناية التعظيم فهي ال تليق إال مبن كان أشرف 
اْسُجُدواْ ِللَِّه اخلالق القادر احلكيم املوجودات فقال الَ َتْسُجُدواْ ِللشَّْمسِ َوالَ ِللْقََمرِ ألهنما عبدان خملوقان َو

ا ال يعقل حكم األنثى أو اإلناث يقال لألقالم  والضمري يف قوله َخلَقَُهنَّ لليل والنهار والقمر ألن حكم مجاعة م
ُبُدونَ ألن ناساً بريتها وبريتهن وملا قال ّمْن ءاَياِتِه كن يف معىن اإلناث فقال َخلَقَُهنَّ وإمنا قال إِن كُنُتْم إِيَّاُه َتْع

كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئني يف عبادهتم الكواكب ويزعمون أهنم يقصدون بالسجود هلما 
ال بد يف  السجود هللا فنهوا عن هذه الواسطة وأمروا أن ال يسجدوا إال هللا الذي خلق األشياء فإن قيل إذا كان 

ا الشمس قبلة معينة  عند السجود كان ذلك أوىل قلنا الشمس جوهر مشرق الصالة من قبلة معينة فلو جعلن
عظيم الرفعة عايل الدرجة فلو أذن الشرع يف جعلها قبلة يف الصلوات فعند اعتياد السجود إىل جانب الشمس 

  رمبا غلب على األوهام أن ذلك السجود للشمس ال هللا

جود خبالف احلجر املعين فإنه فألجل اخلوف من هذا احملذور هنى الشارع احلكيم عن جعل الشمس قبلة للس
ليس فيه ما يوهم اإلهلية فكان املقصود من القبلة حاصالً واحملذور املذكور زائالً فكان هذا أوىل واعلم أن 

مذهب الشافعي رضي اهللا عنه أن موضع السجود هو قوله َتْعُبُدونَ ألجل أن قوله َواْسُجُدواْ ِللَِّه متصل به وعند 
  ُهْم الَ َيْسئَُمونَ ألن الكالم إمنا يتم عندهأيب حنيفة هو قوله َو

 َوُهْم الَ مث إنه تعاىل ملا أمر بالسجود قال بعده فَإِِن اْسَتكَْبُرواْ فَالَِّذيَن ِعنَد َرّبَك ُيَسّبُحونَ لَُه بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ
  َيْسئَُمونَ وفيه سؤاالت

ن حنن أقل وأذل من أن حيصل لنا أهلية عبودية اهللا السؤال األول إن الذين يسجدون للشمس والقمر يقولو
تعاىل ولكنا عبيد للشمس ومها عبدان هللا وإذا كان قول هؤالء هكذا فكيف يليق أن يقال إهنم استكربوا عن 

السجود هللا واجلواب ليس املراد من لفظ االستكبار ما ذكرمت بل املراد فإن استكربوا عن قبول قولك يا حممد 
  السجود للشمس والقمر يف النهي عن

السؤال الثاين أن املشبهة متسكوا بقوله فَالَِّذيَن ِعنَد َرّبَك يف إثبات املكان واجلهة هللا تعاىل واجلواب أنه يقال عند 
أنا عند ظن عبدي يب وأنا عند ( امللك من اجلند كذا وكذا وال يراد به قرب املكان فكذا ههنا ويدل عليه قوله 



ويقال عند الشافعي رضي اهللا عنه إن املسلم ال يقتل ) ألجلي يف مقعد صدق عند مليك مقتدر املنكسرة قلوهبم 
  بالذمي

السؤال الثالث هل تدل هذه اآلية على أن امللك أفضل من البشر اجلواب نعم ألنه إمنا يستدل حبال األعلى 
خيدمونه ويعترفون بتقدمه فثبت أن  على حال األدون فيقال هؤالء األقوام إن استكربوا عن طاعة فالن فاألكابر

  هذا النوع من االستدالل إمنا حيسن حبال األعلى على حال األدون
السؤال الرابع قال ههنا يف صفة املالئكة َيْسَبُحونَ الَِّذيَن ُينِفقُونَ فهذا يدل على أهنم مواظبون على التسبيح ال 

ل الدوام مينعهم من االشتغال بسائر األعمال ككوهنم ينفكون عنه حلظة واحدة واشتغاهلم هبذا العمل على سبي
وقال َوَنّبئُْهْم َعن َضْيِف )  ١٩٤ ١٩٣الشعراء ( ينزلون إىل األرض كما قال َنَزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك 

اجلواب إن الذين ذكرهم اهللا تعاىل )  ٦التحرمي ( وقوله تعاىل َعلَْيَها َملَِئكَةٌ  ِغالَظٌ ِشَداٌد )  ٥١احلجر ( إِْبَراهِيَم 
ههنا بكوهنم مواظبني على التسبيح أقوام معينون من املالئكة وهم األشراف األكابر منهم ألنه تعاىل وصفهنم 

بكوهنم عنده واملراد من هذه العندية كمال الشرف واملنقبة وهذا ال ينايف كون طائفة أخرى من املالئكة 
ن قالوا هب أن األمر كذلك إال أهنم ال بد وأن يتنفسوا فاشتغلهم بذلك التنفس مشتغلني بسائر األعمال فإ

يصدهم عن تلك احلالة من التسبيح قلنا كما أن التنفس سبب لصالح حال احلياة بالنسبة إىل البشر فذكر اهللا 
صفاء جوهرها تعاىل سبب لصالح حاهلم يف حياهتم وال جيب على العاقل املنصف أن يقيس أحوال املالئكة يف 
  وإشراق ذواهتا واستغراقها يف معارج معارف اهللا بأحوال البشر فإن بني احلالتني بعد املشرقني

  مث قال تعاىل َوِمْن ءاَياِتِه أَنََّك َتَرى االْْرَض َخاِشَعةً 
ذكر اآليات األربع الفلكية وهي الليل والنهار والشمس والقمر أتبعها بذكر آي   ةواعلم أنه تعاىل ملا 

أرضية فقال َوِمْن ءاَياِتِه أَنََّك َتَرى االْْرَض خَاِشَعةً  واخلشوع التذلل والتصاغر واستعري هذا اللفظ حلال األرض 
حال خلوها عن املطر والنبات فَإِذَا أَنزَلَْنا َعلَْيَها الَْماء اْهَتزَّْت َوَرَبْت أي حتركت بالنبات وربت انتفخت ألن 

ارتفعت له األرض وانتفخت مث تصدعت عن النبات مث قال إِنَّ الَِّذى أَْحَياَها فَانظُْر إِلَى النبت إذا قرب أن يظهر 
يعين أن القادر على إحياء األرض بعد موهتا هو القادر على إحياء هذه األجساد بعد موهتا وقد ذكرنا تقرير هذا 

ء قَِدي ٌر وهذا هو الدليل األصلي وتقريره إن عودة التأليف الدليل مراراً ال حصر هلا مث قال إِنَُّه َعلَى كُلّ َشىْ 
والتركيب إىل تلك األجزاء املتفرقة ممكن لذاته وعود احلياة والعقل والقدرة إىل تلك االْجزاء بعد اجتماعها 

أيضاً أمر ممكن لذاته واهللا تعاىل قادر على املمكنات فوجب أن يكون قادراً على إعادة التركيب والتأليف 
والقدرة والعقل والفهم إىل تلك األجزاء وهذا يدل داللة واضحة على أن حشر األجساد ممكن ال  واحلياة

  امتناع فيه ألبتة واهللا أعلم
ا ِمناً َيْوَم الْإِنَّ الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفى َءاَياِتَنا الَ َيْخفَْونَ َعلَْيَنآ أَفََمن ُيلْقَى ِفى النَّارِ َخْيٌر أَم مَّن َيأِْتى َءا ِقَياَمةِ  اْعَملُواْ َم
الَّ َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمن َبْينِ َيَدْيِه  ِشئُْتْم إِنَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا َجآَءُهْم َوإِنَُّه لَِكَتاٌب َعزِيٌز

  َوالَ ِمْن َخلِْفِه َتنزِيلٌ مِّْن َحِكيمٍ َحِميٍد
ه تعاىل ملا بّين أن الدعوة إىل دين اهللا تعاىل أعظم املناصب وأشرف املراتب مث بّين أن الدعوة إىل دين اهللا اعلم أن

تعاىل إمنا حتصل بذكر دالئل التوحيد والعدل وصحة البعث والقيامة عاد إىل هتديد من ينازع يف تلك اآليات 



ُدونَ ِفى ءاَياِتَنا يقال أحلد احلافر وحلد إذا مال عن االستقامة وحياول إلقاء الشبهات فيها فقال إِنَّ الَِّذيَن ُيلِْح
امللحد هو املنحرف مث حبكم العرف اختص باملنحرف عن احلق إىل الباطل وقوله الَ َيْخفَْونَ َعلَْيَنا  فحفر يف شق ف

مث قال أَفََمن ُيلْقَى  هتديد كما إذا قال امللك املهيب إن الذين ينازعونن يف ملكي أعرفهم فإنه يكون ذلك هتديداً
ِفى النَّارِ َخْيٌر ِمن إِنَّ الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفى وهذا استفهام مبعىن التقرير والغرض التنبيه على أن الذين يلحدون يف 

ا ِشئُْتْم إِنَُّه بَِم ا َتْعَملُونَ َبِصٌري آياتنا يلقون يف النار والذين يؤمنون بآياتنا يأتون آمنني يوم القيامة مث قال اْعَملُواْ َم
وهذا أيضاً هتديد ثالث ونظريه ما يقوله امللك املهيب عند الغضب الشديد إذا أخذ يعاتب بعض عبيده مث يقول 

ا شئتم فإه هذا مما يدل على الوعيد الشديد   هلم اعملوا م
يد ويف جوابه وجهان أحدمها أنه حمذوف كسائر مث قال تعاىل إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بِالذّكْرِ لَمَّا َجاءُهْم وهذا أيضاً هتد

األجوبة احملذوفة يف القرآن على تقدير إن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم جيازون بكفرهم أو ما أشبه والثاين أن 
  جوابه قوله أُْولَِئَك ُيَناَدْونَ ِمن مَّكَاٍن َبِعيٍد واألول أصوب

قرآن أتبعه ببيان تعظيم القرآن فقال َوإِنَُّه لَِكَتاٌب َعزِيٌز والعزيز له وملا بالغ يف هتديد الذين يلحدون يف آيات ال
معنيان أحدمها الغالب القاهر والثاين الذي ال يوجد نظريه أما كون القرآن عزيزاً مبعىن كونه غالباً فاألمر كذلك 

ا كونه غزيزاً مبعىن عدمي النظري فاألم ر كذلك ألن األولني ألنه بقورة حجته غلب على كل ما سواه وأم
ِه وفيه وجوه األول ال تكذبه  واآلخرين عجزوا عن معارضته مث قال الَّ َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخلِْف

الكتب املتقدمالة كالتوراة واإلجنيل والزبور وال جييء كتاب من بعده يكذبه الثاين ما حكم القرآن بكونه حقاً 
طالً وما حكم بكونه باطالً ال يصري حقاً الثالث معناه أنه حمفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من ال يصري با

فعل هذا الباطل )  ٩احلجر ( بني يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه والدليل عليه قوله َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ 
أنه ال يوجد يف املستقبل كتاب ينكن جعله معارضاً وله ومل  هو الزيادة والنقصان الرابع حيتمل أن يكون املراد

هذا متثيل واملقصود أن ) الكشاف ( يوجد فيما تقدم كتاب يصلح جعله معارضاً له اخلامس قال صاحب 
  الباطل ال يتطرق إليه وال جيد إليه سبيالً من جهة من اجلهات حىت يتصل إليه

ذه اآلية على أنه مل يوجد النسخ فيه ألن النسخ إبطال فلو دخل واعلم أن أليب مسلم األصفهاين أن حيتج هب
  النسخ فيه لكان قد أتاه الباطل من خلفه وإنه على خالف هذه اآلية

مث قال تعاىل َتنزِيلٌ ّمْن َحِكيمٍ َحِميٍد أي حكيم يف مجيع أحواله وأفعاله محيد إىل مجيع خلقه بسبب كثرة نعمه 
فاحتة كالمه وأخرب أن خامتة كالم أهل اجلنة وهو قوله )  ٢الفاحتة ( للَِّه َرّب الَْعالَِمَني وهلذا السبب جعل الَْحْمُد 

  ) ٧٥الزمر ( الَْحْمُد للَِّه َرّب الَْعالَِمَني 
َك إِنَّ َربََّك لَذُو َمْغِفَرةَ  َوذُو ِعقَابٍ أَِليمٍ َولَْو َجَعلَْناُه قُْرَءاناً أْعَجِمّياً  مَّا ُيقَالُ لََك إِالَّ َما قَْد ِقيلَ ِللرُُّسلِ ِمن قَْبِل

َو ِللَِّذيَن َءاَمُنواْ ُهًدى َوِشفَآٌء َوالَِّذي َن الَ ُيْؤِمُنونَ ِفى َءاذَانِهِْم لَّقَالُواْ لَْوالَ فُصِّلَْت َءاَياُتُه َءاْعَجِمى ٌّ َوَعَربِى ٌّ قُلْ ُه
َو َعلَْيهِْم َعًمى أُْولَاِئَك ُيَناَدْو ِه َولَْوالَ كَِلَمةٌ  َوقٌْر َوُه نَ ِمن مَّكَاٍن َبِعيٍد َولَقَْد َءاَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب فَاْخُتِلَف ِفي

َك أََسآَء فََعلَْيَها َوَما َربَُّسَبقَْت ِمن رَّبَِّك لَقُِضىَ  َبْيَنُهْم َوإِنَُّهْم لَِفى َشكٍّ مِّْنُه ُمرِيبٍ مَّْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفِْسِه َوَمْن 
ِد   بِظَلَّامٍ لِّلَْعبِي

واعلم أنه تعاىل ملا هدد امللحدين يف آيات اهللا مث بّين شرف آيات اهللا وعلو درجة كتاب اهللا رجع إىل أمر رسول 



بأن يصرب على أذى قومه وأن ال يضيق قلبه بسبب ما حكاه عنهم يف أول السورة ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
  من

اْعَملْ إِنََّنا َعاِملُونَ أهنم قَالُواْ قُلُوُب ا َتْدُعوَنا إِلَْيِه إىل قوله فَ ا ُيقَالُ لََك إِالَّ َما قَْد )  ٥فصلت ( َنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّ فقال مَّ
ا قد قال  ْبِلَك وفيه وجهان األول وهو األقرب أن املراد ما تقول لك كفار قومك إال مثل م ِقيلَ ِللرُُّسلِ ِمن قَ

هم من الكلمات املؤذية واملطاعن يف الكتب املمّزلة َوإِنَّ َربََّك لَذُو َمْغِفَرةٍ  للمحقني َوذُو ِعقَابٍ للرسل كفار قوم
أَِليمٍ للمبطلني ففوض هذا األمر إىل اهللا واشتغل مبا أمرت به وهو التبليغ والدعوة إىل اهللا تعاىل الثاين أن يكون 

ر الرسل وهو أنه تعاىل أمرك وأمر كل األنبياء بالصرب على سفاهة املراد ما قال اهللا لك إال مثل ما قال لسائ
األقوام فمن حقه أن يرجوه أهل طاعته وخيافه أهل معصيته وقد ظهر من كالمنا يف تفسري هذه السورة أن 

إِلَْيِه َوِفى ءاذانَِنا َوقٌْر املقصود من هذه السورة هو ذكر األجوبة عن قوهلم َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا 
 َوِمن َبْينَِنا َوَبْينَِك ِحَجاٌب فَاْعَملْ إِنَّا َعاِملُونَ فتارة ينبه على فساد هذه الطريقة وتارة يذكر الوعد والوعيد ملن مل

يؤمن هبذا القرآن ومل يعرض عنه وامتد الكالم إىل هذا املوضع من أول السورة على الترتيب احلسن والنظم 
ا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفى ءاذانَِنا َو قٌْر فقال َولَْو الكامل مث إنه تعاىل ذكر جواباً آخر عن قوهلم َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّ

  َجَعلَْناُه قُْرءاناً أْعَجِمّياً لَّقَالُواْ لَْوالَ فُّصلَْت ءاَياُتُه ءاْعَجِمى ٌّ َوَعَربِى ٌّ وفيه مسائل
سألة األوىل قرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم أأعجمي هبمزتني على االستفهام والباقون هبمزة واحدة امل

وحنوها على االستفهام وروي عن ابن عباس هبمزة )  ٦البقرة ( ومدة على أصلهم يف أمثاله كقوله ءأَنذَْرتَُهْم 
راد أنكروا وقالوا قرآن أعجمي ورسول عريب أو واحدة وأما القراءة هبمزتني فاهلمزة األوىل مهزة إنكار وامل

  مرسل إليه عريب وأما القراءة بغري مهزة االستفهام فاملراد اإلخبار بأن القرآن أعجمي واملرسل إليه عريب
املسألة الثانية نقلوا يف سبب نزول هذه اآلية أن الكفار ألجل التعنت قالوا لو نزل القرآن بلغة العجم فنزلت 

وعندي أن أمثال هذه الكلمات فيها حيف عظيم على القرآن ألنه يقتضي ورود آيات ال تعلق هذه اآلية 
للبعض فيها بالبعض وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً 

ا منتظماً فضالً عن ادعاء كونه معجزاً بل احلق عندي أن هذه السورة من أوهلا إىل آخره ا كالم واحد على م
ا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفى ءاذانَِنا َوقٌْر وهذا الكالم أيضاً مت علق به حكى اهللا تعالى عنهم من قوهلم قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّ

وجواب له والتقدير أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان هلم أن يقولوا كيف أرسلت الكالم العجمي إىل 
نا م العرب ويصح هلم أن يقولوا قُلُوُبَنا ِفى ءاِمَنةً  َما َتْدُعوَنا إِلَْيِه أي من هذا الكالم َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى منه ألالقو

ا أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وبألفاظهم وأنتم من أهل هذه اللغة فكيف  ال نفهمه وال حنيط مبعناه أما مل
نة منها ويف آذانكم وقر منها فظهر أنا إذا جعلنا هذا الكالم جواباً عن ذلك ميكنكم ادعاء أن قلوبكم يف أك

الكالم بقيت السورة من أوهلا إىل آخرها على أحسن وجوه النظم وأما على الوجه الذي يذكره الناس فهو 
  عجيب جداً

اء َوالَِّذيَن الَ ُيْؤِم َو ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ ُهًدى َوِشفَ َو َعلَْيهِْم َعًمى أُْولَِئَك مث قال تعاىل قُلْ ُه ُنونَ ِفى ءاذَانِهِْم َوقٌْر َوُه
  ُيَناَدْونَ ِمن مَّكَاٍن َبِعيٍد

  واعلم أن هذا متعلق بقوهلم َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه إىل آخر اآلية كأنه تعاىل يقول



لغة أجنبية عنكم فال ميكنكم أن تقولوا إن قلوبنا يف أكنة منه بسبب إن هذا الكالم أرسلته إليكم بلغتكم ال ب
جهلنا هبذه اللغة فبقي أن يقال إن كل من آتاه اهللا طبعاً مائالً إىل احلق وقلباً مائالً إىل الصدق ومهة تدعوه إىل 

دليل على اخلريات بذل اجلهد يف طلب الدين فإن هذا القرآن يكون يف حقه هدىً  شفاء أما كونه هدىً  فألنه 
ويرشد إىل كل السعادات وأما كونه شفاء فإنه إذا أمكنه االهتداء فقد حصل اهلدى فذملك اهلدى شفاء له من 

مرض الكفر واجلهل وأما من كان غارقاً يف حبر اخلذالن وتائهاً يف مفاوز احلرمان ومشغوفاً مبتابعة الشيطان كان 
وكان القرآن عليهم عمى كما قال َوِمن )  ٥فصلت ( قَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى هذا القرآن يف آذانه وقراً كما قال َو

أُْولَِئَك ُيَناَدْونَ ِمن مَّكَاٍن َبِعيٍد بسبب ذلك احلجاب الذي حال بني االنتفاع )  ٥فصلت ( َبْينَِنا َوَبْينَِك ِحَجاٌب 
على الوجه الذي ذكرناه صارت هذه ببيان القرآن وكل من أنصف ومل يتعسف علم أنا إذا فسرنا هذه اآلية 

السورة من أوهلا إىل آخرها كالماً واحداً منتظماً مسوقاً حنو غرض واحد فيكون هذا التفسري أوىل مما ذكروه 
َو َعلَْيهِْم َعًمى على املصدر وقرأ ابن عباس عم على النعت قال أبو عبيد واألول هو الوجه  وقرأ اجلمهور َوُه

وكذلك َعًمى وهو مصدر مثلها ولو كان املذكور أنه هاد وشاف لكان الكسر يف َعًمى  كقوله ُهًدى َوِشفَاء
أجود فيكون نعتاً مثلهما وقوله تعاىل أُْولَِئَك ُيَناَدْونَ ِمن مَّكَاٍن َبِعيٍد قال ابن عباس يريد مثل البهيمة اليت ال تفهم 

دعي من مكان بعيد مل يسمع وإن مسع    مل يفهم فكذا حال هؤالءإال دعاء ونداء وقيل من 
مث قال تعاىل َولَقَْد ءاَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه وأقول أيضاً إن هذا متعلق مبا قبله كأنه قيل إنا ملا آتينا 

بله بعضهم ورده اآلخرون فكذلك آتيناك هذا الكتاب فقبله بعضهم وهم  موسى الكتاب اختلفوا فيه فق
ى أَِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه أصحابك ورده اآلخرون   وهم الذين يقولون قُلُوُبَنا ِف

مث قال تعاىل َولَْوالَ كَِلَمةٌ  َسَبقَْت ِمن رَّّبَك يعين يف تأخري العذاب عنهم إىل أجل مسمى وهو يوم القيامة كما قال 
املصدق واملكذب بالعذاب الواقع مبن كذب وإهنم لفي لَقُِضَي َبْيَنُهْم يعين )  ٤٦القمر ( َبلِ السَّاَعةُ  َمْوِعُدُهْم 

  شك من صدقك وكتابك مريب فال ينبغي أن تستعظم استيحاشك من قوهلم قُلُوُبَنا ِفى ءاِمَنةً  ّممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه
َمْن أََساء فََعلَْيَها يعين خفف على نفسك إعراضهم ف ا فنفع إمياهنم مث قال مَّْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفِْسِه َو إهنم إن آمن

يعود عليهم وإن كفروا فضرر كفرهم يعود إليهم واهللا سبحانه يوصل إىل كل أحد ما يليق بعمله من اجلزاء َوَما 
  َربَُّك بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد

ا َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َوالَ َتَضُع إِالَّ بِِعلِْمِه َوَيْوَم ُيَناِديهِْم  إِلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم السَّاَعةِ  َوَما َتْخُرُج ِمن ثََمَراٍت مِّْن أَكَْماِمَها َوَم
ا لَُهْم مِّن مَِّحيصٍ الَّ أَْيَن ُشَركَآِئى قَالُوا َءاذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمن َشهِيٍد َوَضلَّ َعْنُهم مَّا كَاُنواْ َيْدُعونَ ِمن قَْبلُ َوظَنُّواْ َم

لَنَّ َخْيرِ َوإِن مَّسَُّه الشَّرُّ فََيئُوٌس قَُنوطٌ َولَِئْن أَذَقَْناُه َرْحَمةً  مِّنَّا ِمن َبْعِد َضرَّآَء َمسَّْتُه لََيقُوَيْسأُم اال ْنَسانُ ِمن ُدَعآِء الْ
 الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِما َعِملُواْ َهاذَا ِلى َوَمآ أَظُنُّ السَّاَعةَ  قَآِئَمةً  َولَِئن رُّجِّْعُت إِلَى َربِّى إِنَّ ِلى ِعنَدُه لَلُْحْسَنى فَلَُنَنبِّئَنَّ

شَّرُّ فَذُو ُدَعآٍء َعرِيضٍ قُلْ َولَُنِذيقَنَُّهْم مِّْن َعذَابٍ غَِليٍظ َوإِذَآ أَْنَعْمَنا َعلَى اِإلنَساِن أَْعَرَض َوَنأَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه ال
ى ِشقَاقٍ َبِعيٍد َسُنرِيهِْم َءايَاِتَنا ِفى االٌّ فَاقِ َوِفى أََرَءْيُتْم إِن كَانَ ِمْن ِعنِد اللَِّه ثُمَّ كَفَْرُتْم  بِِه َمْن أََضلُّ ِممَّْن ُهَو ِف

ٍء َشهِيٌد أَالَ إِ َربِّهِْم  نَُّهْم ِفى ِمْرَيةٍ  مِّن لِّقَآِءأَنفُِسهِْم حَتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ أََولَْم َيكِْف بِرَبَِّك أَنَُّه َعلَى كُلِّ َشىْ 
  أَالَ إِنَُّه بِكُلِّ َشىْ ٍء مُِّحيطُ

َعلَْيَها  َمْن أََساء فَ فصلت ( واعلم أنه تعاىل ملا هدد الكفار يف هذه اآلية املتقدمة بقوله مَّْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفِْسِه َو



لك اليوم فقال تعاىل إنه ومعناه أن جزاء كل أحد يصل إليه يف يوم القيامة وكأن سائالً قال ومىت يكون ذ)  ٤٦
ال سبيل للخلق إىل معرفة ذلك اليوم وال يعلمه إال اهللا فقال إِلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم السَّاَعةِ  وهذه الكلمة تفيد احلصر أي 
ال يعلم وقت الساعة بعينه إال اهللا وكما أن هذا العلم ليس إال عند اهللا فكذلك العلم حبدوث احلوادث املستقبلة 

هتا املعينة ليس إال عند اهللا سبحانه وتعاىل مث ذكر من أمثلة هذا الباب مثالني أحدمها قوله َوَما َتْخُرُج ِمن يف أوقا
ا ثََمراٍت ّمْن أَكَْماِمَها والثاين قوله َوَما َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َوالَ َتَضُع إِالَّ بِِعلِْمِه قال أبو عبيدة أكمامه أوعيت ها وهي م

ة واحدها كم وكمة قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم من مثرات باأللف على اجلمع كانت فيه الثمر
  والباقون من مثرة بغري ألف على الواحد

إىل آخر آلية فإن قيل )  ٣٤القمان ( واعلم أن نظري هذه اآلية قوله إِنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ  َوُيَنّزلُ الَْغْيثَ 
طوالع أليس أن املنجمني ق د يتعرفون من طالع سنة العامل أحواالً كثرية من أحوال العامل وكذلك قد يتعرفون من 

الناس أشياء من أحواهلم وههنا شيء آخر يسمى علم الرمل وهو كثري اإلصابة وأيضاً علم التعبري باالتفاق قد 
ة قلنا إن أصحاب هذه العلوم ال يدل على أحوال املغيبات فكيف اجلمع بني هذه العلوم املشاهدة وبني هذه اآلي

ميكنهم القطع واجلزم يف شيء من املطالب ألبتة وإمنا الغاية القصوى ادعاء ظن ضعيف واملذكور يف هذه اآلية أن 
علمها ليس إال عند اهللا والعلم هو اجلزم واليقني وهبذ لطريق زالت املنافاة واهللا أعلم مث إنه تعاىل ملا ذكر القيامة 

  من أحوال يوم القيامة وهذا االذي ذكره ههنا شديد التعلق أيضاً أردفه بشيء 
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

مبا وقع االبتداء به يف أول السورة وذلك ألن أول السورة يدل على أن شدة نفورهم عن استماع القرآن إمنا 
يدعوهم إىل التوحيد وإىل الرباءة عن األصنام واألوثان كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( حصلت من أجل أن حممداً 

فذكر يف )  ٦فصلت ( بدليل أنه قال يف أول السورة قُلْ إِنََّما أََناْ َبَشٌر ّمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَى َّ أَنََّما إِلَاُهكُمْ إِلَاٌه َواِحٌد 
يهِمْ أَْيَن ُشرَكَاِئى أي حبسب زعمكم واعتقادكم قَالُواْ خامتة السورة وعيد القائلني بالشركاء وألنداد فقال َوَيْوَم ُيَناِد

مبعىن مسعت وقال الكليب أعلمناك )  ٢االنشقاق ( قال ابن عباس أمسعناك كقوله تعاىل انَشقَّْت َوأَذَِنْت لَِرّبَها َوحُقَّْت 
  عالم يف حقه حمالوهذا بعيد ألن أهل القيامة يعلمون اهللا ويعلمون أنه يعلم األشياء علماً واجباً فاأل

مث قال َما ِمنَّا ِمن َشهِيٍد وفيه وجوه األول ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكاً فاملقصود أهنم يف ذلك اليوم بترءون 
من إثبات الشريك هللا تعاىل الثاين ما منا من أحد يشاهدهم ألهنم ضلوا عنهم وضلت عنهم آهلتهم ال يبصروهنا يف 

وله َما ِمنَّا ِمن َشهِيٍد كالم األصنام فإن اهللا حيييها مث إهنا تقومل ما منا من أحد يشهد بصحة ساعة التوبيخ الثالث أن ق
  ما أضافوا إلينا من الشركة وعلى هذا التقدير فمعىن أهنا ال تنفعهم فكأهنم ضلوا عنهم

الكفار ظهوا أوالً مث أيقنوا أنه ال حميص هلم مث قال َوظَنُّواْ َما لَُهْم ّمن مَِّحيصٍ وهذا ابتداء كالم من اهللا تعاىل يقول إن 
عن النار والعذاب ومنهم من قال إهنم ظنوا أوالً أنه ال حميص هلم عن النار مث أيقنوا ذلك بعده وهذا بعيد ألن أهل 

إثبات النار يعلمون أن عقاهبم دائم وملا بّين اهللا تعاىل من حال هؤالء الكفار أهنم بعد أن كانوا مصرين على القول ب
الشركاء واألضداد هللا يف الدنيا تربءوا عن تلك الشركاء يف اآلخرة بني أن اإلنسان يف مجيع األوقات متبدل 

األحوال متغري املنهج فإن أحس خبري وقدرة انتفخ وتعظم وإن أحس ببالء وحمنة ذبل كما قيل يف املثل إن هذا 
 َيسْئَُم االْْنَسانُ ِمن ُدَعاء الَْخْيرِ َوإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فََيئُوٌس قَُنوطٌ كالقرىل إن رأى خرياً تدىل وإن رأى شراً توىل فقال الَّ

مبالغة من وجهني أحدمها من طريق بناء فعول والثاين من طريق التكرير واليأس من صفة القلب والقنوط أن يظهر 
  آثار ليأس يف الوجه واألحوال الظاهرة

يساً قانطاً لو عاودته النعمة والدولة وهو املراد من قوله َولَِئْن أَذَقَْناُه َرْحَمةً  ّمنَّا ِمن مث بّين تعاىل أن هذا الذي صار آ
َبْعِد َضرَّاء َمسَّْتُه فإن هذا الرجل يأيت بثالثة أنواع من األقاويل الفاسدة واملذاهب الباطلة املوجبة للكفر والبعد عن 

يل وفيه وجهان األول معناه أن هذا حقي وصل إيل ألين اسوجبته مبا حصل  اهللا تعاىل فأوهلا أنه ال بد وأن يقول هذا
عندي من أنواع الفضائل وأعمال الرب والقربة من اهللا وال يعلم املسكني أن أحداً ال يستحق على اهللا شيئاً وذلك 

من الفضائل  ألنه إن كان ذلك الشخص عارياً عن الفضائل فهذا الكالم ظاهر الفساد وإن كان موصوفاً بشيء
والصفات احلميدة فهي بأسرها إمنا حصلت له بفضل اهللا وإحساتنه وإذ تفضل اهللا بشيء على بعض عبيده امتنع أن 
يصري تفضله عليه بتلك العطية سبباً ألن يستحق على اهللا شيئاً آخر فثبت هبذا فساد قوله إمنا حصلت هذه اخلريات 

  بسبب استحقاقي والوجه

  أي ال يزول عين ويبقى علي وعلى أوالدي وذرييتالثاين أن هذا يل 
والنوع الثاين من كلماهتم الفاسدة أن يقول َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ  قَاِئَمةً  يعين أنه يكون شديد الرغبة يف الدنيا عظيم 



َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ  النفرة عن اآلخرة فإذا آل األمر إىل أحوال الدنيا نيقول إهنا يل وإذا آل االْمر إىل اآلخرة يقول 
  قَاِئَمةً 

والنوع الثالث من كلماهتم الفاسدة أن يقول َولَِئن رُّجّْعُت إِلَى َرّبى إِنَّ ِلى ِعنَدهُ لَلُْحْسَنى يعين أن الغالب على الظن 
م أن القول بالبعث والقيامة باطل وبتقدير أن يكون حقاً فإن يل عنده للحسىن وهذه الكلمة تدل على جزمه

بوصوهلم إىل الثواب من وجوه األول أن كلمة إن تفيد التأكيد الثاين أن تقدمي كلمة يل تدل على هذا التأكيد 
الثالث قوله ِعنَدُه يدل على أن تكل اخلريات حاضرة مهيئة عنده كما تقول يل عند فالن كذا من الدنانري فإن هذا 

من الدنانري ال يفيد ذلك والرابع الالم يف قوله لَلُْحسَْنى تفيد  يفيد كوهنا حاضرة عنده فلو قلت إن يل عند فالن كذا
  التأكيد اخلامس للحسىن يفيد الكمال يف احلسىن

أن األمر ) وملا حكى اهللا تعاىل عنهم هذه األقوال الثالثة الفاسدة قال فَلَُنَنّبئَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِما َعِملُواْ أي نظهر هلم 
( ن وعلى عكس ما تصوروه كما قال تعاىل َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَباء مَّنثُوراً على ضد ما اعتقدو

  َولَُنِذيقَنَُّهْم ّمْن َعذَابٍ غَِليٍظ يف مقابلة قوهلم إِنَّ ِلى ِعنَدهُ لَلُْحْسَنى)  ٢٣الفرقان 
ووقعه يف اآلفات حكى أفعاله أيضاً فقال وَإِذَا أَْنَعْمَنا َعلَى اإلْنَساِن  وملا حكى اهللا تعاىل أقوال الذي أنعم عليه بعد

أَْعَرَض عن التعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلق اهللا وََنأَى بِجَانِبِِه أي ذهب بنفسه وتكرب وتعظم مث إن مسه الضر 
لكثرة الدماء ودوامه وهو من صفات  والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ يف االتبهال والتضرع وقد استعري العرض

  األجرام ويستعار به الطول أيضاً كما استعري الغلظ لشدة العذاب
واعلم أنه تعاىل ملا ذكر الوعيد العظيم على الشرك وبني أن املشركني يرجعون عن القول بالشرك يف يوم القيامة 

 أن اإلنسان جبل على التبدل فإن وجد ويظهرون من أنفسهم الذلة واخلضوع بسبب استيالء اخلوف عليهم وبني
لنفسه قوة بالغ يف التكرب والتعظم وإن أحّس بالفتور والضعف بالغ يف إظهار الذلة واملسكنة ذكر عقيبة كالماً آخر 

يوجب على هؤالء الكفار أن ال يبالغوا يف إظهار النفرة من قبول التوحيد وأن ال يفرطوا يف إظهار العداوة مع 
فقال قُلْ أََرءيُْتْم إِن كَانَ ِمْن ِعنِد اللَِّه ثُمَّ كَفَرُْتْم بِِه َمْن أََضلُّ ِممَّْن ُهَو ِفى ِشقَاقٍ ) ى اهللا عليه وسلم صل( الرسول 

َبِعيٍد وتقرير هذا الكالم أنكم كلم مسعتم هذا القرآن أعرضتم عنه وما تأملتم فيه وبالغتم يف النفرة عنه حىت قلتم 
مث من املعلوم بالضرورة أنه ليس العلم بكون القرآن )  ٥فصلت ( ِكنَّةٍ  ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفى ءاذانَِنا َوقٌْر قُلُوُبَنا ِفى أَ

باطالً علماً بديهياً وليس العلم بفساد القول بالتوحيد والنبوة علماً بديهياً فقبل الدليل حيتمل أن يكون صحيحاً وأن 
ن صحيحاً كان إصراركم على دفعه من أعظم موجبات العقاب فهذا الطريق يوجب كيون فاسداً بتقدير أن يكو

عليكم أن تتركو هذه الثغرة وأن ترجعوا إىل النظرة واالستدالل فإن دل الدليل على صحته قبلتموه وإن دل على 
َو ِفى ِشقَاقٍ َبعِيٍد فساده تركتموه فأما قبل الدليل فاإلصار على الدفع واإلعراض بعيد عن العقل وقوله ِممَّْن ُه

موضوع موضع منكم بياناً حباهلم وصفاهتم وملا ذكر هذه الوجوه الكثرية يف تقرير التوحيد والنبوة وأجاب عن 
  الْحَقُّشبهات املشركني ومتويهات الضالني قال َسُنرِيهِْم ءاَياِتَنا ِفى االْفَاقِ َوِفى أَنفُِسهِْم َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَّهُ 

قال الواحدي واحد اآلفاق أفق وهو الناحية من نواحي األرض وكذلك آفاق السماء ونواحيها وأطرافها ويف تفسري 
قوله َسُنرِيهِْم ءاَياِتَنا ِفى االْفَاقِ َوِفى أَنفُِسهِْم قوالن األول أن املراد بآيات اآلفاق اآليات الفلكية والكوكبية وآيت 

واإلضالل والظلمات وآيات عامل العناصر األربعة وآيات املواليد الثالثة وقد أكثر اهللا الليل والنهار وآيات األضواء 
منها يف القرآن وقوله َوِفى أَنفُسِهِْم املراد منها الدالئل املأخوذة منن كيفية تكون األجنة يف ظلمات األرحام 

يعين )  ٢١الذاريات ( كُْم أَفَالَ تُْبِصُرونَ وحدوث األعضاء العجيبة والتركيبات الغريبة كما قال تعاىل َوِفى أَنفُِس



نريهم من هذه الدالئل مرة بعد أخرى إىل أن تزول الشبهات عن قلوهبم وحيصل فيها اجلزم والقطع بوجود اإلله 
ما  القادر احلكيم العلمي املنّزه عن املثل والضد فإن قيل هذا الوجه ضعيف ألن قوله تعاىل سَُنرِيهِْم يقتضي أنه تعاىل

أطلعهم على تلك اآليات إىل اآلن وسيطلعهم عليها بعد ذلك واآليات املوجودة يف العامل األعلى واألسفل قد كان 
اهللا أطلعهم عليها قبل ذلك فثبت أنه تعذر محل هذا اللفظ على هذا الوجه قلنا ءن القوم وإن كانوا قد رأوا هذه 

يف هذه األشياء مما ال هناية هلا فهو تعاىل يطلعهم على تلك العجائب  األشياء إال أن العجائب اليت أودعها اهللا تعاىل
زماناً فزماناً ومثاله كل أحد رأى بعينه بينة اإلنسان وشاهدها إال أن العجائب اليت أبدعها اهللا يف تركيب هذا البدن 

العجائب والغرائب فصح  كثرية وأكثر الناس ال يعرفوهنا والذي وقف على شيء منها فكلما ازداد وقوفاً على تلك
طة مبكة هبذا الطريق قوله َسُنرِيهِْم ءاَياِتَنا ِفى االْفَاقِ َوِفى أَنفُِسهِْم والقول الثاين أن املراد بآيات اآلفاق فتح البالد احملي
الوجه وبآيات أنفسهم فتح مكة والقائلون هبذا القول رّجحوه على القول األول ألجل أن قوله َسنُرِيهِمْ يليق هبذا 

وال يليق باألول إال أنا أجبنا عنه بأن قوله سَُنرِيهِْم الئق بالوجه األول كما قررناه فإن قيل محل اآلية على هذا الوجه 
استوىل على بعض البالد احمليطة مبكة مث استوىل على ) صلى اهللا عليه وسلم ( بعيد ألن أقصى ما يف الباب أن حممداً 

عض البالد ال يدل على كون املستويل حمقاً فإنا نرى أن الكفار قد حيصل هلم استيالء مكة إال أن االستيالء على ب
على بالد اإلسالم وعلى ملوكهم وذلك ال يدل على كوهنم حمقني وهلذا السبب قلنا ءن محل اآلية على الوجه األول 

على تلك ) صلى اهللا عليه وسلم (  أوىل مث نقول إن أردنا تصحيح هذا الوجه قلنا إنا ال نستدل مبجرد استيالء حممد
أخرب عن مكة أنه يستويل ) صلى اهللا عليه وسلم ( البالد على كونه حمقاً يف ادعاء النبوة بل نستدل به من حيث إنه 

عليها ويقهر أهلها ويصري أصحابه قاهرين لألعداء فهذا إخبار عن الغيب وقد وقع خمربه مطابقاً خلربه فيكون هذا 
عن الغيب واإلخبار عن الغيب معجزة فبهذا الطريق يستدل حبصول هذا االستيالء على كون هذا  إخباراً صدقاً
  الدين حقاً

كل  مث قال أََو لَْم َيكِْف بَِرّبكَ أَنَُّه َعلَى كُلّ َشىْ ء َشهِيٌد وقوله بِرَّبَك يف موضع الرفع على أنه فاعل َيكُفَّ وأنه على
كفهم أن ربك على كل شيء شهيد ومعىن كونه تعاىل شهيداً على األشياء أنه شيء شهيد بد منه وتقديره أو مل ي

خلق الدالئل عليها وقد اسقصينا ذلك يف تفسري قوله بد منه وتقديره أو مل يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد 
لْ أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبرُ ومعىن كونه تعاىل شهيداً على األشياء أنه خلق الدالئل عليها وقد اسقصينا ذلك يف تفسري قوله قُ

واملعىن أمل تكفهم هذه الدالئل الكثرية اليت أوضحها اهللا تعاىل وقررها يف هذه )  ١٩األنعام ( َشَهادةً  قُلِ اللَِّه 
  السورة ويف كل سور القرآن الدالة على التوحيد والتنزيه والعدل والنبوة

ّمن لّقَاء َرّبهِْم أي إن القوم يف كش عظيم وشبهة شديدة من البعث والقيامة  مث ختم السورة بقوله أَالَ إِنَُّهْم ِفى ِمْرَيةٍ 
  وقرىء ِفى ِمْرَيةٍ  بالضم

مث قال أَالَ إِنَُّه بِكُلّ َشىْ ء مُِّحيطُ أي عامل جبميع املعلومات اليت ال هناية هلا فيعلم بواطن هؤالء الكفار وظواهرهم 
به إن حيزاً فخري وإن شراً فشر فإن قيل قوله أَالَ إِنَّهُ بِكُلّ َشىْ ء مُِّحيطُ وجيازي كل أحد على فعله حبسب ما يليق 

يقتضي أن تكون علومه متناهية قلنا قوله بِكُلّ َشىْ ء مُِّحيطُ يقتضي أن يكون علمه حميطاً بكل شيء من األشياء 
  م بالصوابفهذا يقتضي كون كل واحد منها متناهياً ال كون جمموعها متناهياً واهللا أعل

  سورة الشورى



  مخسون وثالث آيات مكية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ِفى األرض َوُهوَ حم ع س ق كَذَِلَك ُيوِحى إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَك اللَُّه الَْعزِيُز الَْحِكيُم لَُه َما ِفى السََّماوَاِت َوَم
َيَتفَطَّْرنَ ِمن فَْوِقهِنَّ َوالَْملَاِئكَةُ  ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوَيْسَتْغِفُرونَ ِلَمن ِفى األرض أَالَ الَْعِلى ُّ الَعِظيمُ َتكَاُد السََّماوَاُت 

  م بَِوكِيلٍَت َعلَْيهِإِنَّ اللََّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم وَالَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه أَْوِلَيآَء اللَُّه َحِفيظٌ َعلَْيهِْم وََمآ أَن
اعلم أن الكالم يف أمثال هذه الفواتح معلوم إال أن يف هذا املوضع سؤاالن زائدان األول أن يقال إن هذه السور 

السبعة مصدرة بقوله حم فما السبب يف اختصاص هذه السورة مبزيد عسق الثاين أهنم امجعوا على أنه ال يفصل بني 
   عسق فما السبب فيهوههنا يفصل بني حم وبني(  ١مرمي ( كهيعص 

اعلم أن الكالم يف أمثال هذه الفواتح يضيف وفتح باب اجملازفات مما ال سبيل إليه فاألوىل أن يفوض علمها إىل اهللا 
  وقرأ ابن عباس وابن مسعود حم عسق

عىن مثل حم عسق أما قوله تعاىل كَذَِلكَ ُيوِحى إِلَْيَك فالكاف معناه الثل وذا لإلشارة إىل شيء سبق ذكره فيكون امل
  كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك وعند هذا حصل قوالن

وهذا عندي ) ال نيب صاحب كتاب إال وقد أوحي إليه حم عشق ( األول نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال 
  بعيد

ذه املماثة املراد منها الثاين أن يكون املعىن مثل الكتاب املسمى حبم عسق يوحي اهللا إليك وإىل الذين من قبلك وه
املماثلة يف الدعوة إىل التوحيد والعدل والنبوة واملعاد وتقبيح أحوال الدنيا والترغيب يف التوجه إىل اآلخرة والذي 

أو أوهلا يف تقرير التوحيد وأوسطها يف تقرير النبوة )  ١األعلى ( يؤكد هذا أنا بينا يف سورة سَبِّحِ اْسمَ رَّبَك االَْعلَى 
رها يف تقرير املعاد وملا متم الكالم يف تقرير هذه املطالب الثالثة قال إِنَّ َهاذَا لَِفى الصُُّحِف االْولَى ُصُحفِ وآخ

يعين أن املقصود من إنزال مجيع الكتب اإلهلية ليس إال هذه املطالب الثالثة )  ١٩ ١٨األعلى ( إِبْراهِيَم َوُموَسى 
ى حبم عسق يوحي اهللا إليك وإىل كل من قبلك من األنبياء واملراد هبذه املماثلة فكذلك ههنا يعين مثل الكتاب املسم

ومل يقل أوحي إليك ولكن قال ) الكشاف ( الدعوة إىل هذه املطالب العالية واملباحث املقدسة اإلهلية قال صاحب 
ِلكَ ُيوِحى بفتح احلاء على ما مل ُيوِحى إِلَْيَك على لفظ املضارع ليدل على أن إحياء مثله عادته وقرأ ابن كثري كَذَ

يسم فاعله وهي إحدى الروايتني عن أيب عمرو وعن بعضهم ُنوِحى بالنون وقرأ الباقون يُوِحى إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمن 
من  قَْبِلَك بكسر احلاء فإن قيل فعلى القراءة األوىل ما رافع اسم اهللا تعاىل قلنا ما دل عليه بوحي كأن قائالً قال

)  ١٣٧األنعام ( املوحي فقيل اهللا ونظريه قراءة السلمي َوكَذاِلكَ ُزّيَن كَِثريٍ ّمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَْولَادِِهْم ُشَركَاؤُُهْم 
على البناء للمفعول ورفع شركاؤهم فإن قيل فما رافعه فيمن قرأ ُنوِحى بالنون قلنا يرفع باالبتداء والعزيز وما بعده 

العَزِيُز احلَِكيمُ صفتان والظرف خربه وملا ذلك أن هذا الكتاب حصل بالوحي بني أن املوحي من هو فقال  أخبار أو
إنه هو العزيز احلكيم وقد بينا يف أول سورة حم املؤمن أن كونه عزيزاً يدل على كونه قادراً على ما ال هناية له 

اً عن مجيع احلاجات فيحصل لنا من كونه عزيزاً حكيماً وكونه حكيماً يدل على كونه عاملاً جبميع املعلومات عني
كونه قادراً على مجيع املقدورات عاملاً جبميع املعلومات غنياً عن مجيع احلاجات ومن كان كذلك كانت أفعاله 

  وأقواله حكمة وصواباً وكانت مربأة عن العيب والعبث قال مصنف الكتاب قلت يف قصيدة
  احلمد هللا دي اآلالء والنعم

  والفضل واجلود واإلحسان والكرممنّزه الفعل عن عيب وعن عبث



مقدس امللك عن عزل وعن عدم والصفة الثالثة قوله لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ وهذا يدل على مطلوبني 
عظمتها وسعتها  يف غاية اجلالل أحدمها كونه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة يف مجيع أجزاء السموات واألرض على

باإلجياد واإلعدام والتكوين واإلبطال والثاين أنه ملا بّين بقوله لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ أن كل ما يف 
السموات وما يف األرض فهو ملكه وملكله وجب أن يكون منّزهاً عن كونه حاصالً يف السموات ويف األرض وإال 

وإذا ثبت أنه ليس يف شيء من ملسوات امتنع كونه أيضاً يف العرش ألن كل ما مساك فهو مساء لزم كونه ملكاً لنفسه 
فإذا كان العرش موجوداً فوق السموات كان يف احلقيقة مساء فوجب أن يكون كل ما كان حاصالً يف العرش ملكاً 

تعاىل قال لَُّه َما ِفي السََّماَواِت وكلمة  هللا وملكاً له وفجب أن يكون منّزهاً عن كونه حاصالً يف العرش وإن قالوا إنه
  ما ال تتناول من يعقل قلنا هذا مدفوع من وجهني األول ى ن

وقال الَ أَعُْبُد َما )  ٦ ٥الشمس ( لفظة ما واردة يف حق اهللا تعاىل قال تعاىل وَالسََّماء َوَما بََناَها َواالْْرضِ َوَما طََحاَها 
والثاين أن صيغة من وردت يف مثل هذه السورة قال تعاىل إِن )  ٣ ٢الكافرون ( َعابُِدونَ َما أَْعُبُد َتْعُبُدونَ َوالَ أَنُتْم 

وكلمة من ال شك أهنا واردة يف حق اهللا تعاىل )  ٩٣مرمي ( كُلُّ َمن ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض إِالَّ اِتى الرَّْحَمنِ َعْبداً 
ملسوات واألرض فهو عبد اهللا فلو كان اهللا موجوداً يف السموات واألرض فدلّت هذه اآلية على أن كل من يف ا

ويف العرش لكان هو من مجلة من يف املسوات فوجب أن يكون عبد اهللا وملا ثبت هبذه اآلية أن كل من كان موجوداً 
ن الكون يف يف السموات والعرش فهو عبد هللا وجب فيمن تقدست كربياؤه عن هتمة العبودية أن يكون منّزهاً ع

  املكان واجلهة والعرش والكرسي
والصفة الرابعة واخلامسة قوله تعاىل َوُهَو الَْعِلى ُّ الَْعظِيُم وال جيوز أن يكون املراد بكونه علياً العلو يف اجلهة واملكان 

ك يقتضي كونه ملا ثبتت الداللة على فساده وال جيوز أن يكون املراد من العظيم العظمة باجلثة وكرب اجلسم ألن ذل
فوجب أن يكون املراد من العلي املتعايل عن )  ١اإلخالص ( مؤلفاً من األجزاء واألبعاض وذلك ضد قوله اللَُّه أََحٌد 

  مشاهبة املمكنات ومناسبة احملدثات ومن العظيم العظمة بالقدرة والقهر باالستعالء وكمال اإلالهية
  ِمن فَْوِقهِنَّ وفيه مسائل مث قال َتكَادُ السََّماوَاِت َيَتفَطَّْرنَ

املسألة األوىل قرأ أبو عمرو وعاصم يف رواية أيب بكر َتكَاُد بالتاء َيَتفَطَّْرنَ بالياء والنون وقرأ ابن كثري وابن عامر 
أيضاً بالتاء قال  وحفص عن عاصم ومحزة َتكَاُد بالتاء َيَتفَطَّْرنَ بالياء والتاء وقرأ نافع والكسائي َيكَاُد بالياء َيَتفَطَّْرنَ

وروى يونس عن أيب عمرو قراءة غريبة تتفطرن بالتاءين مع النون ونظريها حرف نادر روي ) الكشاف ( صاحب 
  يف نوادر ابن اإلعرايب اإلبل تتشمسن

السََّماَواتِ  املسألة الثانية يف فائدة قوله َيَتفَطَّْرنَ ِمن فَْوِقهِنَّ وجوه األول روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال َتكَاُد
  َيَتفَطَّْرنَ ِمن فَْوِقهِنَّ قال واملعىن أهنا تكاد تتفطر من ثقل اهللا عليها

واعلم أن هذا القول سخيف وجيب القطع برباءة ابن عباس عنه ويدل على فساده وجوه األول أن قوله ِمن فَْوِقهِنَّ 
تم إن هذه احلالة إمنا حصلت من ثقل اهللا عليها ومل ال يفهم منه ممن فوقهن وثانيها هب أنه حيمل على ذلك لكن مل قل

) صلى اهللا عليه وسلم ( ال جيوز أن يقال إن هذه احلالة إمنا حصلت من ثقل املالئكة عليها كما جاء يف احلديث أنه 
جيوز وثالثها مل ال ) أطلت السماء وحق هلا أن تئط ما فيها موضع شرب إال وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد ( قال 

أن يكون املراد تكاد السماوات تنشق وتنفطر من هيبة من هو فوقها فوقية باإلالهية والقهر والقدرة فثبت هبذه 
الكشاف ( الوجوه أن القول الذي ذكروه يف غاية الفساد والركاكة والوجه الثاين يف تأويل اآلية ما ذكره صاحب 

اوات وكان القياس أن يقال يتفطرن من حتتهن من اجلهة اليت وهو أن كلمة الكفر إمنا جاءت من الذين حتت السم) 



جاءت منها الكلمة ولكنه بولغ يف ذلك فقلب فجعلت مؤثرة يف جهة الفوق كأنه قيل يكدن يتفطرن من اجلهة اليت 
ْصَهُر بِِه َما ِفى ُبطُونِهِْم فوقهن ودع اجلهة اليت حتتهن ونظريه يف املبالغة قوله تعاىل ُيَصبُّ ِمن فَْوقِ ُرُؤوسَُهْم الَْحمِيُم ُي

فجعلل مؤثراً يف أجزائه الباطنة الوجه الثالث يف تأويل اآلية أن يقال ِمن فَْوِقهِنَّ أي من )  ٢٠ ١٩احلج ( َوالُْجلُوُد 
َماَواِت َيَتفَطَّْرنَ ِمن فوق األرضني ألنه تعاىل قال قبل هذه اآلية لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ مث قال َتكَاُد السَّ

  فَْوِقهِنَّ

أي من فوق األرضني والوجه الرابع يف التأويل أن يقال معىن ِمن فَْوِقهِنَّ أي من اجلهة اليت حصلت هذه السماوات 
  فيها وتلك اجلهة هي فوق فقوله ِمن فَْوِقهِنَّ أي من اجلهة الفوقانية اليت هن فيها

ن هذه اهليئة مل حصلت وفيه قوالن األول أنه تعاىل ملا بّين أن املوحي هلذا الكتاب هو اهللا املسألة الثالثة ااختلفوا يف أ
العزيز احلكيم بّين وصف جالله وكربيائه فقال َتكَاُد السََّماَواِت َيَتفَطَّْرنَ ِمن فَْوِقهِنَّ أي من هيبته وجاللته والقول 

وههنا السبب فيه إثباهتم )  ٩٠مرمي ( اُد السََّماوَاِت َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه الثاين أن السبب يف إثباهتم الولد هللا لقوله َتكَ
ّبُحونَ الشركاء هللا لقوله بعد هذه اآلية َوالَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه أَْوِلَياء والصحيح هو األول مث قال وَالَْملَاِئكَةُ  ُيَس

  ْرضِبِحَْمِد رَّبهِْم وََيْسَتْغِفُرونَ ِلَمن ِفى االْ
واعلم أن خملوقات اهللا تعاىل نوعان عامل اجلسمانيات وأعظمها السماوات وعامل الروحانيات وأعظمها املالئكة واهللا 

تعاىل يقرر كمال عظمته ألجل نفاذ قدرته وهيبته يف اجلسمانيات مث يردفه بنفاذ قدرته واستيالء هيبته على 
ملا أراد تقرير العظمة والكربياء بدأ بذكر )  ١النبأ ( رة َعمَّ َيَتَساءلُونَ الروحانيات والدليل عليه أنه تعاىل قال يف سو

مث انتقل إىل ذكر )  ٣٧النبأ ( اجلسمانيات فقال َربّ السََّماوَاِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما الرَّْحَمنِ الَ َيْمِلكُونَ ِمْنُه ِخطَاباً 
 ٣٨النبأ ( وُح وَالَْملَاِئكَةُ  َصفّاً الَّ يََتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَهُ الرَّْحَمُن َوقَالَ َصوَاباً عامل الروحانيات فقاال َيْوَم َيقُوُم الرُّ

فكذلك القول يف هذه اآلية بني كمال عظمته باستيالء هيبته على اجلسمانيات فقال َتكَادُ السََّماوَاِت َيَتفَطَّْرنَ ِمن ) 
  كر الروحانيات فقال َوالَْملَاِئكَةُ  ُيَسّبُحونَ بِحَْمِد رَّبهِْم فهذا ترتيب شريف وبيان باهرفَْوِقهِنَّ مث انتقل إىل ذ

واعلم أن املوجودات على ثالثة أقسام مؤثر ال يقبل األثر وهو اهللا سبحانه وتعاىل وهو أشرف األقسام ومتأثر ال 
ر من القسم األول ويؤثر يف القسم الثاين وهو يؤثر وهو القابل وهو اجلسم وهو أخس األقسام وموجود يقبل األث

اجلواهر الروحانيات املقدسة وهو املرتبة املتوسطة إذا عرفت هذا فنقول اجلواهر الروحانية هلا تعلقان تعلق بعامل 
اجلالل والكربياء وهو تعلق القبول فإن اجلاليا القدسية واألضواء الصمدية إذا أشرقت على اجلواهر الروحانية 

اءت جواهرها وأشرقت ماهياهتا مث إن اجلواهر الروحانية إذا استفادت تلك القوى الروحانية قويت هبا على استض
االستيالء على عوامل اجلسمانيات وإذا كان كذلك فلها وجهان وجه إىل جانب الكربياء وحضرة اجلالل ووجه إىل 

  عامل األجسام والوجه األول أشرف من الثاين إذا عرفت هذا فنقول
 قوله تعاىل ُيَسّبُحونَ بِحَْمِد رَّبهِْم إشارة إىل الوجه الذي هلم إىل عامل اجلالل والكربياء وقوله وََيْسَتْغِفُرونَ ِلَمن ِفى

االْْرضِ إشاارة إىل الوجه الذي هلم إىل عامل األجسام فما أحسن هذه اللطائف وما أشرفها وما أشد تأثريها يف جذب 
إىل أوج معرفة احلق إذا عرفت هذا فنقول أما اجلهة األوىل وهي اجلهة العلوية املقدسة األرواح من حضيض اخللق 

فقد اشتملت على أمرين أحدمها التسبيح وثانيهما التحميد ألن قوله ُيسَّبُحونَ بَِحْمِد َرّبهِمْ يفيد هذين األمرين 
ما ال ينبغي والتحميد عبارة عن وصفه بكونه والتسبيح مقدم على التحميد ألن التسبيح عبارة عن تنزيه اهللا تعاىل ع

مفيضاً لكل اخلريات وكونه منّزهاً يف ذاته عما ال ينبغي مقدم بالرتبة على كونه فياضاً للخريات والسعادات ألن 
  وجود الشيء مقدم على إجياد



التحميد وهلذا قال غريه وحصوله يف نفسه مقدم على تأثريه يف حصول غريه فلهذا السبب كان التسبيح مقدماً على 
  ُيسَّبُحونَ بَِحْمِد َربّهِْم

وأما اجلهة الثانية وهي اجلهة اليت لتلك األرواح إىل عامل اجلسمانيات فاإلشارة إليها بقوله وََيْسَتْغِفُرونَ ِلَمن ِفى 
مالمح من االْْرضِ واملراد منه تأثرياهتا يف نظم أحوال هذا العامل وحصول الطريق األصوب األصلح فيها فهذه 

املباحث العالية اإلالهية مدرجة يف هذه اآليات املقدسة ولنرجع إىل ما يليق بعلم التفسري فإن قيل كيف يصح أن 
يستغفروا ملن يف األرض وفيهم الكفار وقد قال تعاىل أُولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَنةُ  اللَِّه وَالَْملِئكَةِ  فكيف يكونون العنني 

  جلواب عنه من وجوهومستغفرين هلم قلنا ا
األول أن قوله ِلَمن ِفى االْْرضِ ال يفيد العموم ألنه يصح أن يقال إهنم استغفروا لكل من يف األرض وأن يقال إهنم 
استغفروا لبعض من يف األرض دون البعض ولو كان قوله ِلَمن ِفى االْْرضِ صرحياً يف العموم ملا صح ذلك التقسيم 

د العموم إال أنه تعاىل حكى عن املالئكة يف سورة حام املؤمن فقال َوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن الثاين هب أن هذا النص يفي
الثالث جيوز أن يكون )  ٧غافر ( ءاَمُنواْ َربََّنا َوسِْعَت كُلَّ َشىْ ء رَّْحَمةً  َوِعلْماً فَاغِْفْر ِللَِّذيَن َتاُبواْ َواتََّبعُواْ َسبِيلََك 

ار أن ال يعاجلهم بالعقاب كما يف قوله تعاىل إِنَّ اللََّه ُيْمِسكُ السََّماوَاِت َواالْْرَض أَن َتزُوالَ إىل أن املراد من االستغف
الرابع جيوز أن يقال إهنم ستغفرون لكل من يف األرض أما يف حق الكفار )  ٤١فاطر ( قال إِنَُّه كَانَ َحِليًما غَفُوًرا 

حق املؤمنني فبالتجاوز عن سيئاهتم فإنا نقول اللّهم اهد الكافرين وزين قلوهبم  فبواسطة طلب اإلميان هلم وأما يف
  بنور اإلميان وأزل عن خواطرهم وحشة الكفر وهذا يف احلقيقة استغفار

واعلم أن قوله َوَيْسَتْغِفُرونَ ِلَمن ِفى االْْرضِ يدل على أهنم ال يستغفرون ألنفسهم ولو كانوا مصرين على املعصية 
استغفارهم ألنفسهم قبل استغفارهم ملن يف األرض وحيث مل يذكر اهللا عنهم استغفارهم ألنفسهم علمنا أهنم  لكان

مربءون عن كل الذنوب واألنبياء عليهم السالم هلم ذنوب والذي ال ذنب له ألبتة أفضل ممن له ذنب وأيضاً فقوله 
رون لألنبياء ألن األنبياء يف مجلة من يف األرض وإذا كانوا َوَيْسَتْغفُِرونَ ِلَمن ِفى االْْرضِ يدل على أهنم يستغف

  مستغفرين لألنبياء عليهم السالم كان الظاهر أهنم أفضل منهم
يه وملا حكى اهللا تعاىل عن املالئكة التسبيح والتحميد واالستغفار قال أَالَ إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم واملقصود التنب

ة وإن كانوا يستغفرون للبشر إال أن املغفرة املطلقة والرمحة املطلقة للحق سبحانه وتعاىل وبيانه ممن على أن املالئك
وجوه األول أن إقدام املالئكة على طلب املغفرة للبشر من اهللا تعاىل إمنا كان ألن اهللا تعاىل خلق يف قلوهبم داعية 

تلك الدواعي وإال ملا أقدموا على ذلك الطلب وإذا كان لطلب تلك املغفرة ولوال أن اهللا تعاىل خلق يف قلوهبم 
كذلك كان الغفور املطلق والرحيم املطلق هو اهللا سبحانه وتعاىل الثاين أن املالئكة قالوا يف أول األمر أََتجَْعلُ ِفيَها 

مث يف آخر األمر صاروا يستغفرون )  ٣٠لبقرة ا( َمن ُيفِْسُد ِفيَها وََيْسِفكُ الدَِّماء َوَنْحُن ُنسَّبُح بَِحْمِدَك َوُنقَّدُس لََك 
ملن يف األرض وأما رمحة احلق وإحسانه فقد كان موجوداً يف األوىل واآلخر فثبت أن الغفور املطلق والرحيم املطلق 

  هو اهللا تعاىل الثالث

رض فقال أَالَ إِنَّ اللَّهَ أنه تعاىل حكى عنهم أهنم يستغفرون ملن يف األرض ومل حيك عنهم أهنم يطلبون الرمحة ملن يف األ
  ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيمُ يعين أنه يعطي املغفرة اليت طلبوها ويضم إليها الرمحة الكاملة التامة

 أحواهلم مث قال تعاىل َوالَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه أَْولَِياء أي جعلوا له شركاء وأنداداً اللَُّه َحِفيظٌ َعلَْيهِمْ أي رقيب على
وأعماهلم ال يفوته منها شيء وهو حماسبهم عليها ال رقيب عليهم إال هو وحده وما أنت يا حممد مبفوض إليك 

  أمرهم وال قسرهم على اإلميان إمنا أنت منذر فحسب



َم الَْجْمعِ الَ رَْيَب ِفيِه فَرِيٌق ِفى الَْجنَّةِ  َوفَرِيٌق َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك قُْرَءاناً عََربِّياً لُِّتنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحْولََها َوتُنِذَر َيْو
ونَ َما لَُهْم مِّن َوِلى ٍّ َوالَ ِفى السَِّعريِ َولَْو َشآَء اللَُّه لََجَعلَُهْم أُمَّةً  َواِحَدةً  َولَاِكن ُيْدِخلُ َمن َيَشآُء ِفى َرْحَمِتِه َوالظَّاِلُم

ِفيِه ِمن  ونِِه أَْولَِيآَء فَاللَُّه ُهَو الَْوِلى ُّ َوُهَو ُيْحىِ  الَْمْوَتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر َوَما اْخَتلَفُْتْمَنِصريٍ أَمِ اتََّخذُواْ ِمن ُد
واألرض جََعلَ لَكُم مِّْن أَنفُِسكُْم َشىْ ٍء فَُحكُْمُه إِلَى اللَِّه ذَِلكُُم اللَُّه رَبِّى َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيهِ أُنِيُب فَاِطُر السََّماوَاِت 

ِليُد السََّماوَاِت واألرض أَزَْواجاً َوِمَن االٌّ ْنَعامِ أَزْواجاً َيذَْرُؤكُْم ِفيِه لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصريُ لَُه َمقَ
  َعِليٌم َيْبُسطُ الرِّْزقَ ِلَمن َيَشآُء َويَقِْدرُ إِنَُّه بِكُلِّ َشىْ ٍء

لإلشارة إىل شيء سبق ذكره فقوله َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك قُْرءاناً عََربِّياً يقتضي تشبيه وحي ) ذلك ( واعلم أن كلمة 
اهللا بالقرآن بشيء هاهنا قد سبق ذكره وليس هاهنا شيء سبق ذكره ميكن تشبيه وحي القرآن به إال قوله وَالَِّذيَن 

يعين كما أوحينا إليك أنك لست )  ٦الشورى ( ونِِه أَوِْلَياء اللَُّه َحِفيظٌ َعلَيْهِْم َوَما أَنَت َعلَْيهِم بَِوكِيلٍ اتََّخذُواْ ِمن ُد
حفيظاً عليهم ولست وكيالً عليهم فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتكون نذيراً هلم وقوله تعاىل لُّتنِذَر أُمَّ الْقَُرى 

وأم القرى أصل القرى وهيب )  ٨٢يوسف ( ألن البلد ال تعقل وهو كقوله وَاْسئَلِ الْقَْرَيةَ   أي لتنذر أهل أم القرى
مكة ومسيت هبذا االسم إجالالً للها ألن فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حىت يقال 

ملدر واإلنذار التخويف فإن قيل هذه القصيدة من أمهات قصائد فالن ومن حوهلا من أهل البدو واحلضر وأهل ا
فظاهر اللفظ يقتضي أن اهللا تعاىل إمنا أوحي إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى احمليطة مبكة وهذا يقتضي أن يكون 

  رسوالً إليهم فقط وأن ال يكون رسوالً إىل كل العاملني اجلواب أن

على كونه رسوالً إىل هؤالء خاصة وقوله َوَما التخصيص بالذكر ال يدل على نفي احلكم عما سواه فهذه اآلية تدل 
يدل على كونه رسوالً إىل كل العاملني أيضاً ملا ثبت كونه رسوالً إىل أهل مكة )  ٢٨سبأ ( أَْرَسلَْناَك إِالَّ كَافَّةً  لّلنَّاسِ 

ا أخرب عن شيء وجب كونه صادقاً مث ءنه نقل إلينا بالتواتر كان يدعى أنه رسول إىل كل العاملني والصادق إذا
  وجب تصديقه فيه فثبت أنه رسول إىل كل العاملني

مث قال تعاىل َوتُنِذَر َيْوَم الْجَْمعِ األصل أن يقال أنذرت فالناً بكذا فكان الواجب أن يقال لتننذر أم القرى بيوم 
جلمع وجوه األول أن اجلمع وأيضاً فيه إضمار والتقدير لتنذر أهل أم القرى بعذاب يوم اجلمع ويف تسميته بيوم ا

فيجتمع فيه أهل السماوات من أهل األرض )  ٩التغابن ( اخلالئق جيمعون فيه قال تعاىل َيْوَم َيْجمَُعكُْم ِلَيْومِ الَْجْمعِ 
الثاين أنه جيمع بني األرواح واألجساد الثالث جيمع بني كل عامل وعمله الرابع جيمع بني الظامل واملظلوم وقوله الَ 

يِه صفة ليوم اجلمع الذي ال ريب فيه وقوله فَرِيٌق ِفى الَْجنَّةِ  َوفَرِيٌق ِفى السَِّعريِ تقديره ليوم اجلمع الذي من َرْيَب ِف
صفته يكون القوم فيه فريقني فريق يف اجلنة وفريق يف السعري فإن قيل قوله َيْوَم الَْجْمعِ يقتضي كون القوم جمتمعني 

َوفَرِيٌق ِفى السَِّعريِ يقتضي كوهنم متفرقني واجلمع بني الصفتني حمال قلنا إهنم جيتمعون أوالً مث  وقوله فَرِيٌق ِفى الَْجنَّةِ 
  يصريون فريقني

يْهِْم َوَما اللَُّه َحِفيظٌ َعلَ مث قال َولَْو َشاء اللَُّه لََجَمَعُهمْ أُمَّةً  َواِحَدةً  واملراد تقرير قوله َوالَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه أَوِْلَياء
أي ال يكن يف قدرتك أن حتملهم على اإلميان فلو شاء اهللا ذلك لفعله ألنه أقدر )  ٦الشورى ( أَنَت َعلَْيهِم بَِوكِيلٍ 

منك ولكنه جعل البعض مؤمناً والبعض كافراً فقوله ُيْدِخلُ َمن َيَشاء ِفى َرْحَمِتِه يدل على أنه تعاىل هو الذي 
طاعة وقوله َوالظَّاِلُمونَ َما لَُهْم ّمن وَِلىّ  َوالَ َنِصريٍ يعين أنه تعاىل ما أدخلهم يف رمحته وهذا أدخلهم يف اإلميان وال

يدل على أن األولني إمنا دخلوا يف رمحته ألنه كان هلم ويل ونصري أدخلهم يف تلك الرمحة وهؤالء ما كان هلم ويل 
  وال نصري يدخلهم يف رمحته



ذُواْ ِمن ُدونِِه أَْوِلَياء واملعىن أنه تعاىل حكى عنهم أوالً أهنم اختذوا من دونه أولياء مث قال بعده مث قال تعاىل أَمِ اتََّخ
لست علليهم رقيباً وال حافظاً وال جيب عليك أن حتملهم على اإلميان شاءوا أم أبوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( حملمد 

در منك مث إنه أعاد بعده ذلك الكالم على سبيل االستنكار فإن قوله فإن هذا املعىن لو كان واجباً لفعله اهللا ألنه أق
  أَمِ اتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه أَوِْلَياء استفهام على سبيل اإلنكار

 اهللا مث قال تعاىل فَاللَُّه ُهَو الْوَِلى ُّ والفاء يف قوله فَاللَُّه ُهَو الَْوِلى ُّ جواب شرط مقدر كأنه قال إن أرادوا أولياء حبق
هو الويل باحلق ال ويل سواه ألنه حيىي املوتى وهو على كل شيًء قدير فهو احلقيق بأن يتخذ ولياً دون من ال يقدر 

  على شيء
  مث قال َوَما اْخَتلَفُْتْم ِفيِه ِمن َشىْ ء فَُحكُْمُه إِلَى اللَِّه وفيه مسائل

أن حيمل الكفار على اإلميان قهراً )  عليه وسلم صلى اهللا( املسألة األوىل وجه النظم أنه تعاىل كما منع الرسول 
فكذلك منع املؤمنني أن يشرعوا معهم يف اخلصومات واملنازعات فقال َوَما اْخَتلَفُْتْم ِفيِه ِمن َشىْ ء فَُحكُْمُه إِلَى اللَِّه 

صلى اهللا ( فيه إىل الرسول وهو إثابة احملقني فيه ومعاقبة املبطلني وقيل وما اختلفتم فيه من شيء وتنازعتم فتحاكموا 
وال تؤثر حكومة غريه على حكومته وقيل وما وقع بينكم فيه خالف من األمور اليت ال تصل ) عليه وسلم 

بتكليفكم وال طريق لكم إىل عمله كحقيقة الروح فقولوا اهللا أعلم به قال تعاىل وََيْسئَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ 
  ِمْن أَْمرِ َرّبى

  ) ٨٥اإلسراء  (
له تعاىل املسألة الثانية تقدير اآلية كأنه قال قل يا حممد َوَما اْخَتلَفُْتْم ِفيِه ِمن َشىْ ء فَُحكُْمُه إِلَى اللَِّه والدليل عليه قو

  ذَِلكُُم اللَُّه َرّبى َعلَْيِه َتَوكَّلُْت وَإِلَْيِه أُنِيُب
قالوا قوله تعاىل َوَما اْخَتلَفُْتْم ِفيِه ِمن َشىْ ء فَُحكُْمُه إِلَى اللَِّه إما أن يكون املسألة الثالثة احتج نفاة القياس هبذه اآلية ف

املراد فحكمه مستفاد من نص اهللا عليه أو املراد فحكمه مستفاد من القياس على ما نص اهللا عليه والثاين باطل ألنه 
فوجب كون كل األحكام مثبتة بالنص وذلك ينفي يقتضي كون كل األحكام مثبتة بالقياس بأنه باطل فيعترب األول 

العمل القياس ولقائل أن يقوم مل ال جيوز أن يكون املراد فحكمه يعرف من بيان اهللا تعاىل سواء كان ذلك البيان 
بالنص أو بالقياس أجيب عنه بأن املقصود من التحاكم إىل اهللا قطع االختالف والرجوع إىل القياس يقوي حكم 

   يوضحه فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إىل نصوص اهللا تعاىلاالختالف وال
مث قال تعاىل ذَِلكُُم اللَُّه رَّبى أي ذالكم احلاكم بينكم هو ريب َعلَْيِه َتَوكَّلُْت يف دفع كيد األعداء ويف طلب كل خري 

احلصر أي ال أتوكل إال عليه وهو إشارة إىل  َوإِلَْيِه أُنِيبُ أي وإليه أرجع يف كل املهمات وقوله َعلَْيِه َتَوكَّلُْت يفيد
  تزييف طريقة من اختذ غري اهللا ولياً

مث قال فَاِطَر السََّماوَاِت َواالْْرَض قرىء بالرفع واجلر فالرفع على أنه خرب ذالكم أو خرب مبتدأ حمذوف واجلر على 
ر السماوات واألرض وقوله ذَِلكُُم اللَُّه تقدير أن يكون الكالم هكذا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا فاط

رَّبى اعتراض وقع بني الصفة واملوصوف َجَعلَ لَكُْم ّمْن أَنفُِسكُْم من جنسكم من الناس أَْزواجاً َوِمَن االْْنَعامِ أَزْواجاً 
م يقال ذرأ اهللا اخللق أي خلق من األنعام أزواجاً ومعناه وخلق أيضاً لألنعام من أنفسها أزواجاً َيذَْرؤُكُْم أي يكثرك

أي كثرهم وقوله ِفيِه أي يف هذا التدبري وهو اللتزويج وهو أن جعل الناس واألنعام أزواجاً حىت كان بني ذكورهم 
وإناثهم التوالد والتناسل والضمري يف َيذَْرؤُكُْم يرجع إىل املخاطبني إىل أنه غلب فيه جانب الناس من وجهني األول 

عقالء على غري العقالء الثاين أنه غلب فيه جانب املخاطبني على الغائبني فإن قيل ما معىن أنه غلب فيه جانب ال



يذرؤكم يف هذا التدبري ومل مل يقل يذرؤكم به قلنا جعل هذا التدبري كاملنبع واملعدن هلذا التكثري أال ترى أنه يقال 
  ) ١٧٩البقرة ( َصاصِ َحَيواةٌ  للحيوان يف خلق األزواج تكثري كما قال تعاىل َولَكُْم ِفي الِْق

  مث قال تعاىل لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء َوُهَو السَِّميعُ الَْبِصُري وهذه اآلية فيها مسائل
املسألة األوىل احتج علماء التوحيد قدمياً وحديثاً هبذه اآلية يف نفي كونه تعاىل جسماً مركباً من األعضاء واألجزاء 

وقالوا لو كان جسماً لكان مثالً لسائر األجسام فيلزم حصول األمثال واألشباه له وذلك وحاصالً يف املكان واجلهة 
باطل بصريح قوله تعاىل لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء وميكن إيراد هذه احلجة على وجه آخر فيقال إما أن يكون املراد لَْيَس 

يف الصفات شيء والثاين باطل ألن العباد يوصفون كَِمثِْلِه َشىْ ء يف ماهيات الذات أو أن يكون املراد ليس كمثله 
بكوهنم عاملني قادرين كما أن اهللا تعاىل يوسف بذلك وكذلك يوصفون بكوهنم معلومني مذكورين مع أن اهللا تعاىل 

  يوصف بذلك فثبت أن املراد باملماثلة

 يف الذاتية فول كان اهللا تعاىل جسماً املساواة يف حقيقة الذات فيكون املعىن أن شيئاً من الذوات ال يساوي اهللا تعاىل
لكان كونه جسماً ذاتاً ال صفة فإذا كان ساشر األجسام مساوية له يف اجلسمية أعين يف كوهنا متحيزة طويلة عريضة 
  عميقة فحينئذ تكون سائر األجسام مماثلة لذات اهللا تعاىل يف كونه ذاتاً والنص ينفي ذلك فوجب أن ال يكون جسماً

وهو يف ) بالتوحيد ( حممد بن إسحاق بن خزمية أورد استدالل أصحابنا هبذه اآلية يف الكتاب الذي مساه  واعلم أن
احلقيقة كتاب الشرك واعترض عليها وأنا أذكر حاصل كالمه بعد حذف التطويالت ألن كان رجالً مضطرب 

ربنا من النور والضياء والبهاء ما لو حنن نثبت هللا وجهاً ونقول إن لوجه ( الكالم قليل الفهم ناقص العقل فقال 
كشف حجابه ألحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره ووجه ربنا منفي عنه اهلالك والفناء ونقول إن لبين 

آدم وجوهاً كتب اهللا عليها اهلالك والفناء ونفى عنها اجلالل واإلكرام غري موصوفة بالنور والضياء والبهاء ولو كان 
هللا يقتضي التشبيه لكان من قال إن لبين آدم وجوهاً وللخنازير والقردة والكالب وجوهاً لكان جمرد إثبات الوجه 

قد شّبه وحوه بين آدم بوجوه اخلنازير والقردة والكالب مث قال وال شك أنه اعتقاد اجلهمية ألنه لو قيل له وجهك 
من إثبات الوجه واليدين هللا إثبات التشبيه  يشبه وجه اخلنازير والقردة لغضب ولشافهه بالسوء فعلمنا أنه ال يلزم

  )بني اهللا وبني خلقه 
أن القرآن دل على وقوع التسوية بني ذات اهللا تعاىل وبني خلقه يف صفات ( وذكر يف فصل آخر من هذا الكتاب 

فاألول أنه وحنن نعد الصور اليت ذكرها على االستقصاء ) كثرية ومل يلزم منها أن يكون القائل مشبهاً فكذا ههنا 
الثاين قال )  ٢اإلنسان ( تعاىل قال يف هذه اآلية َوُهَو السَِّميُع الَْبِصُري وقال يف حق اإلنسان فََجَعلَْناُه َسِميعاً َبصِرياً 

الطَّْيرِ ُمَسخَّراتٍ  وقال يف حق املخلوقني أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى)  ١٠٥التوبة ( َوقُلِ اْعَملُواْ فََسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرسُولُُه 
الطور ( وَاْصبِْر ِلُحكْمِ َرّبَك فَإِنََّك )  ٣٧هود ( الثالث قال وَاْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعُينَِنا )  ٧٩النحل ( ِفى َجّو السََّمآء 

قال إلبليس َما َمنََعَك أَن الرابع )  ٨٣املائدة ( وقال يف حق املخلوقني الرَّسُولِ تََرى أَْعُينَُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّْمعِ )  ٤٨
وقال يف حق املخلوقني ذاِلَك بَِما )  ٦٤املائدة ( وقال َبلْ َيَداُه مَْبُسوطََتاِن )  ٧٥ص ( َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَدى َّ 

ايُِعوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعونَ اللََّه َيُد إِنَّ الَِّذيَن ُيَب)  ١٠احلج ( ذاِلكَ بَِما قَدََّمْت َيَداَك )  ١٨٢آل عمران ( قَدََّمْت أَْيدِيكُْم 
وقال يف الذين يركبون )  ٥طه ( اخلامس قال تعاىل الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى )  ١٠الفتح ( اللَِّه فَْوَق أَْيِديهِْم 

السادس )  ٤٤هود ( الُْجوِدىّ   وقال يف سفينة نوح َواْسَتَوْت َعلَى)  ١٣الزخرف ( الدواب ِلَتْسَتُوواْ َعلَى ظُهُورِِه 
مث ذكر هذا االسم يف حق املخلوقني بقوله قَالُواْ يأَيَُّها الَْعزِيزُ إِنَّ )  ٢٣احلشر ( مسى نفسه عزيزاً فقال الْعَزِيُز الَْجبَّاُر 

السابع مسى نفسه بامللك )  ٨٨يوسف ( لضُّرُّ قَالُواْ ياأَيَُّها الْعَزِيُز َمسََّنا َوأَْهلََنا ا)  ٧٨يوسف ( لَُه أًَبا شَْيًخا كَبًِريا 



ومسى نفسه بالعظيم مث أوقع هذا االسم )  ٥٠يوسف ( ومسى بعض عبيده أيضاً بامللك فقال َوقَالَ الَْمِلُك ائُْتونِى بِِه 
م على املخلوق ومسى نفسه باجلبار املتكرب وأوقع هذا االس)  ١٢٩التوبة ( على املخلوق فقال َربُّ الْعَْرشِ الَْعِظيمِ 

مث طول يف ضرب األمثلة من هذا اجلنس وقال ومن )  ٣٥غافر ( فقال كَذَِلَك َيطَْبعُ اللَُّه َعلَى كُلّ قَلْبِ ُمَتكَّبرٍ َجبَّارٍ 
  وقف على األمثلة اليت ذكرناها أمكنه اإلكثار منها فهذا ما أورده هذا الرجل يف هذا الكتاب

قع يف أمثال هذه اخلرافات ألنه مل يعرف حقيقة املثلني وعلماء التوحيد حققوا وأقول هذا املسكني اجلاهل إمنا و
الكالم يف املثلني مث فرعوا عليه االستدالل هبذه اآلية فنقول املثالن مها اللذان يقوم كل واحد منهما مقام اآلخر يف 

يء إما متام ماهيته وإما جزء من حقيقته وماهيته وحتقيق الكالم فيه مسبوق مبقدمة أخرى فنقول املعترب يف كل ش
أجزاء ماهيته وإما أمر خارج عن ماهيته ولكنه من لوازم تلك املاهية وأما أمر خارج عن ماهيته ولكنه ليس من 

لوازم تلك املاهية وهذا التقسيم مبين على الفرق بني ذات الشيء وبني الصفات القائمة به وذلك معلوم بالبديهة 
صرم كانت يف غاية اخلضرة واحلموضة مث صارت يف غاية السواد واحلالوة فالذات باقية فإنا نرى احلبة من احل

والصفات خمتلفة والذات الباقية مغايرة للصفات املختلفة وأيضاً نرى الشعر قد كان يف غاية السواد مث صار يف غاية 
ن الذوات مغايرة للصفات إذا عرفت البياض فالذات باقية والصفات متبدلة والباقي غري املتبدل فظهر مبا ذكرنا أ

هذا فنقول اختالف الصفات ال يوجب اختالف الذوات البتة ألنا نرى اجلسم الواحد كان ساكناً مث يصري متحركاً 
مث يسكن بعد ذلك فالذوات باقية يف األحوال كلها على هنج واحد ونسق واحد والصفات متعاقبة متزايلة فثبت 

عراض ال يوجب اختالف الذوات إذا عرفت هذا فنقول األجسام منها تألف وجه هبذا أن اختالف الصفات واأل
الكلب والقرد مساوية لألجسام اليت تألف منها وجه اإلنسان والفرس وإمنا حصل االختالف إمنا وقع بسبب 

الذوات وبني االختالف يف الصفات واألعراض فأما ذوات األجسام فهي متماثلة إال أن العوام ال يعرفون الفرق بني 
الصفات فال جرم يقولون إن وجه اإلنسان خمالف لوجه احلمار ولقد صدقوا فإنه حصلت تلك بسبب الشكل 

واللون وسائر الصفات فأما األجسام من حيث إهنا أجسام فهي متماثلة متساوية فثبت أن الكالم الذي أورده إمنا 
يف التماثل واالختالف حقائق األشياء وماهياهتا ال  ذكره ألجل أنه كان من العوام وما كان يعرف أن املعترب

  األعراض والصفات القائمة هبا بقي ههنا أن يقال فما الدليل على أن األجسام كلها متماثلة فنقول لنا ها هنا مقامان
املقام األول أن نقول هذه املقدمة إما أن تكون مسلمة أو ال تكون مسلمة فإن كانت مسلمة فقد حصل املقصود 

وإن كانت ممنوعة فنقول فلم ال جيوز أن يقال إله العامل هو الشمس أو القمر أو الفلك أو العرش أو الكرسي 
ويكون ذلك اجلسم خمالفاً ملاهية سائر األجسام فكان هو قدمياً أزلياً واجب الوجود وسائر األجسام حمدثة خملوقة 

لزام عن اجملسمة ال يقدرون عليه فإن قالوا هذا بالطل ولو أن األولني واآلخرين اجتمعوا على أن يسقطوا هذا اإل
ألن القرآن دلّ على أن الشمس والقمر واألفالك كلها حمدثة خملوقة فيقال هذا من باب احلماقة املفرطة ألن صحة 

يفهم ما القرآن وصحة نبّوة األنبياء مفرعة على معرفة اإلله فإثبات معرفة اإلله بالقرآن وقول النيب ال يقوله عاقل 
  يتكلم به

واملقام الثاين أن علماء األصلو أقاموا الربهان القاطع على متاثل األجسام يف الذوات والقيقة وإذا ثبت هذا طهر أنه 
لو كان إله العامل مجساً لكانت ذاته مساوية لذوات األجسام إال أن هذا باطل بالعقل والنقل أما العقل فألن ذاته إذا 

ائر األجسام وجب أن يصح عليه ما يصح على سائر األجسام فيلزم كونه حمدثاً خملوقاً كانت مساوية لذوات س
قابالً للعدم والفناء قابالً للتفرق والتمزق وأما النقل فقوله تعاىل لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء فهذا متام الكالم يف تقرير هذا 

  الدليل وعند هذا يظهر أنا ال نقول بأنه مىت حصل االستواء يف



الصفة لزم حصول االستواء يف متام احلقيقة إال أنا نقول ملا ثبت أن األجسام متماثلة يف متام املاهية فلو كانت ذاته 
جسماً لكن ذلك اجلسم مساوياً لسائر األجسام يف متام املاهية وحينئذ يلزم أن يكون كل جسم مثالً له ملا بينا أن 

من حيث هي هي ال اعتبار الصفات القائمة هبا فظهر بالتقرير الذي ذكرناه  املعترب يف حصول املماثلة اعتبار احلقائق
أن حجة أهل التوحيد يف غاية القوة وأن هذه الكلمات اليت أوردها هذا اإلنسان إمنا أوردها ألنه كان بعيداً عن 

  عاىل حسن اخلامتةمعرفة احلقائق فجرى على منهج كلمات العوام فاغتر بتلك الكلمات اليت ذكرها ونسأل اهللا ت
املسألة الثانية يف ظاهر هذه اآلية إشكال فإنه يقال املقصود منها نفي املثل عن اهللا تعاىل وظاهرها يوجب إثبات املثل 
هللا فإنه يقتضي نفي املثل عن مثله ال عنه وذلك يوجب إثبات املثل هللا تعاىل وأجاب الغعماء عنه بأن قالوا إن العرب 

أي أنت ال تبخل فنوفا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عنه ويقول الرجل هذا الكالم ال تقول مثلك ال يبخل 
  يقال ملثلي أي ال يقال يل قال الشاعر

  )ومثلي كمثل جذوع النخيل ( 
واملراد منه املبالغة فإنه إذا كان ذلك احلكم منتفياً عمن كان مشاهباً بسبب كونه مشاهباً له فألن يكون منتفياً عنه 

ان ذلك أوىل ونظريه قوهلم سالم على اجمللس العايل واملقصود أن سالم اهللا إذا كنت واقعالً على جملسه وموضعه ك
فألن يكون واقعاً عليه كان ذلك أوىل فكذا ههنا قوله تعاىل لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء واملعىن ليس كهو شيء على سبيل 

دير فلم يكن هذا الفظ ساقطاً عدمي األثر بل كان مفيداً للمبالغة من املبالغة من الوجه الذي ذكرناه وعلى هذا التق
الوجه الذي ذكرناه وزعم جهم بن صفوان أن املقصود من هذه اآلية بيان أنه تعاىل ليس مسمى باسنم الشيء قال 

ذلك يقتضي أن ال ألن كل شيء فإنه يكون مثالً ملثل نفسه فقول لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء معناه ليس نثل مثله شيء و
يكون هو مسمى بالسم الشيء وعندي فيه طريقة أخرى وهي أن املقصود من ذكر اجلمع بني حريف التشبيه الدليل 
الدال على كونه منّزهاً عن املثل وتقريره أن يقال لو كان له مثل لكن هو مثل نفسه وهذا حمال فإثبات املثل له حمال 

و مثل نفسه فاألمر فيه ظاهر وأما بيان أن هذا حمال فألنه لو كان مثل مثل نفسه أما بيان أنه لو كان له مثل لكان ه
لكان مساوياً ملثله يف تلك املاهية ومبايناً له يف نفسه وما به املشاركة غري ما به املباينة فتكون ذات كل واحد منهما 

نفسه واجب الوجود إذا عرفت مركباً وكل مركب ممكن فثبت أنه لو حصل لواجب الوجود مثل ملا كان هو يف 
هذا فقوله ليس مثله مثله شيء إشارة إىل أنه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه ملا كان هو شيئاً بناًء على ما بينا أنه 

  لو حصل لواجب الوجود مثل ملا كان واجب الوجود فهذا ما حيتمله اللفظ
يقتضي إثبات املثل فال بد )  ٢٧الروم (  َولَُه الَْمثَلُ االْعلَى املسألة الثالثة هذه اآلية دالة على نفي املثل وقوله تعاىل

من الفرق بينهما فنقول املثل هو الذي يكون مساوياً للشيء يف متام املاهية واملثل هو الذي يكون مساوياً له يف بعض 
  الصفات اخلارجة عن املاهية وإن كان خمالفاً يف متام املاهية

ُهَو السَّمِيُع الَْبِصُري يدل على كونه تعاىل سامعاً للمسموعات مبصراً للمرئيات فإن قيل ميتنع املسألة الرابعة قوله َو
إجراء هذا اللفظ على طاهره وذلك ألنه إذا حصل قرع أو قلع انقلب اهلواء من بني ذينك اجلسمني انقالباً يعنف 

  هوفيتموج اهلواء بسبب ذلك ويتأدى ذلك التموج إىل سطح الصماخ فهذا 

السماع وأما اإلبصار فهو عبارة عن تأثر احلدقة بصورة املرئي فثبت أن السمع والبصر عبارة عن تأثر احلاسة وذلك 
على اهللا حمال فثبت أن إطالق السمع والبصر على علمه تعاىل باملسموعات واملبصرات غري جائز واجلواب الدليل 

الصوت علمنا أنه من أي اجلوانب جاء فعلمنا أنا أدركنا الصوت على أن السماع مغاير لتأثر احلاسة أنا إذا مسعنا 
حيث وجد ذلك الصوت يف نفسه وهذا يدل على أن إدراك الصوت حالة مغايرة لتأثري الصماخ عن تتموج ذلك 



 اهلواء وأما الرؤية فالدليل على أهنا حالة مغايرة لتأثر احلدقة فذلك ألن نقطة الناظر جسم صغري فيستحيل انطباع
الصورة العظيمة فيه فنقول الصورة املنطبعة صغرية والصورة املرئية يف نفس العامل عظيمة وهذا يدل على أن الرؤية 

مغايرة لنفس ذلك االنطباع وإذا ثبت هذا فنقول ال يلزم من امتناع التأثر يف حق اهللا امتناع السمع والبصر يف حقه 
ان لتأثر احلاسة إال أن حصوهلما مشروط حبصول ذلك التأثر فلما فإن قالوا هب أن السمع والبصر حالتان مغايرت

كان حصول ذلك التأثر يف حق اهللا تعاىل ممتنعاً كان حصول السمع والبصر يف حق اهللا ممتنعاً فنقول ظاهر قوله َوُهوَ 
ذا قام الدليل على أن احلاسة السَّمِيُع الَْبِصريُ يدل على كونه مسيعاً بصرياً فلم جيز لنا أن نعدل عن هذا الظاهر إال إ

املسماة بالسمع والبصر مشروطة حبصول التأثر والتأثر يف حق اهللا تعاىل ممتنع فكان حصول احلاسة املسماة بالسمع 
والبصر ممتنعاً وأنتم املدعون هلذا االشتراط فعليكم الداللة على حصوله وإمنا حنن متمسكون بظاهر اللفظ إىل أن 

دول عنه فإن قال قائل قوله َوُهَو السَِّميُع الَْبِصُري يفيد احلصر فما معىن هذا احلصر مع أن تذكروا ما يوجب الع
العباد أيضاً موصوفون بكوهنم مسيعني بصريين فنقول السميع والبصري لفظان مشعران حبصول هاتني الصفتني على 

  ا احلصرسبيل الكمال والكمال يف كل الصفات ليس إال هللا فهذا هو املراد من هذ
أما قوله تعاىل لَُّه َمقَاِليدُ السََّماوَاِت َواالْْرَض فاعلم أن املراد من اآلية أنه تعاىل فاطر السموات واألرض واألصنام 

ليست كذلك وأيضاً فهو خالق أنفسنا وأزواجنا وخالق أوالدنا منا ومن أزواجنا واألصنام ليست كذلك وأيضاً فله 
صنام ليست كذلك واملقصود من الكل بيان القادر املنعم الكرمي الرحيم فكيف جيوز مقاليد السموات واألرض واأل

جعل األصنام اليت هي مجادات مساوية له يف املعبودية فقوله لَُّه َمقَالِيُد السََّماوَاِت وَاالْْرَض يريد مفاتيح الرزق من 
ذكرنا تفسري املقاليد يف سورة الزمر عند السموات واألرض فمقاليد السموات األمطار ومقاليد األرض النبات و

ألن مفاتيح األرزاق بيده إِنَّهُ بِكُلّ َشىْ ء من البسط والتقدير )  ٥٢الزمر ( قوله َيْبُسطُ الّرْزقَ ِلَمْن َيَشاء َويَقَِدُر 
  َعِليٌم

َما َوصَّْيَنا بِِه إِْبَراهِيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَنْ أَِقيُمواْ الدِّيَن شََرَع لَكُم مَِّن اِلِدينِ َما َوصَّى بِِه نُوحاً َوالَِّذى أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك َو
ِدى إِلَْيِه َمن ُينِيُب َوَما َتفَرَّقُوا إِالَّ َوالَ َتَتفَرَّقُواْ ِفيِه كَُبَر َعلَى الُْمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اللَُّه َيْجتَبِى إِلَْيِه َمن َيَشآُء َويَْه

ْينَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن أُورِثُواْ ْعِد َما َجآَءُهمُ الِْعلْمُ َبْغياً بَْيَنُهْم َولَْوالَ كَِلَمةٌ  َسَبقَْت ِمن رَّبِّكَ إِلَى أََجلٍ مَُّسمى لَّقُِضىَ  بِِمن َب
أُِمْرَت َوالَ َتتَّبِْع أَْهَوآءَُهْم َوقُلْ َءاَمنُت بَِمآ أَنَزلَ الِْكَتاَب ِمن بَْعِدِهْم لَِفى َشكٍّ مِّْنُه ُمرِيبٍ فَِلذَِلَك فَاْدُع َواْسَتِقْم كََمآ 

 ُحجَّةَ  َبْيَنَنا َوَبيَْنكُُم اللَُّه َيْجَمعُ اللَُّه ِمن ِكَتابٍ َوأُمِْرُت الًّْعِدلَ َبيَْنكُُم اللَُّه َربَُّنا َوَربُّكُْم لََنآ أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُمْ الَ
ْم َوَعلَْيهِْم غََضٌب وَلَُهمْ َوإِلَْيهِ الَْمِصُري َوالَِّذيَن ُيحَآجُّونَ ِفى اللَِّه ِمن َبْعِد َما اسَُتجِيَب لَُه ُحجَّتُُهْم دَاِحَضةٌ  ِعنَد َربِّهَِبْيَنَنا 

السَّاَعةَ  قَرِيٌب َيْسَتْعجِلُ بَِها الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ  َعذَابٌ َشِديٌد اللَُّه الَِّذى أَنَزلَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ وَالِْميَزانَ َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ
ةِ  لَِفى َضلَالَ َبِعيدٍ اللَُّه لَِطيفٌ بَِها وَالَِّذيَن َءاَمُنواْ ُمْشِفقُونَ مِْنَها َوَيْعلَُمونَ أَنََّها الَْحقُّ أَالَ إِنَّ الَِّذيَن ُيَماُرونَ فَى السَّاَع

  ن َيَشآُء َوُهَو الْقَوِى ُّ الَْعزِيُزبِِعَباِدهِ َيْرُزُق َم
بقوله كَذَِلَك يُوِحى إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَك اللَُّه ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا عظم وحيه إىل حممد 

اِلِدينِ َما َوصَّى بِِه نُوحاً واملعىن ذكر يف هذه اآلية تفصيل ذلك فقال شََرَع لَكُم ّمَن )  ٣الشورى ( الْعَزِيُز الَْحكِيُم 
شرع اهللا لكم يا أصحاب حممد من الدين ما وصى به نوحاً وحممداً وآبراهيم وموسى وعيسى هذا هو املقصود من 
لفظ اآلية وإمنا خص هؤالء األنبياء اخلمسة بالذكر ألهنم أكابر األنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة واألتباع الكثرية 

بقي يف لفظ اآلية إشكاالت أحدها أنه قال يف أول اآلية َما َوصَّى بِِه ُنوحاً ويف آخرها َوَما َوصَّْيَنا بِِه إِْبَراِهيمَ إال أنه 
ويف الوسط وَالَِّذى أَْوحَْيَنا إِلَْيَك فما الفائدة يف هذا التفاوت وثانيها أنه ذكر نوحاً عليه السالم على سبيل الغيبة 



ِه ُنوحاً والقسمني الباقيني على سبيل التكلم فقال َوالَِّذى أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا بِِه إِبَْراِهيَم وثالثها فقال َما َوصَّى بِ
أنه يصري تقدير اآلية شرع اهللا لكم من الدين الذي أوحينا إليك فقوله َشَرعَ لَكُم خطاب الغيبة وقوله َوالَِّذى أَْوَحيَْنا 

احلضور فهذا يقتضي اجلمع بني خطاب الغيبة وخطاب احلضور يف الكالم الواحد باالعتبار الواحد إِلَْيَك خطاب 
وهو مشكل فهذه املضايق جيب البحث عنها والقوم ما داروا حوهلا وباجلملة فاملقصود من اآلية أنه يقال شرع لكم 

ن هذا الدين شيئاً مغايراً للتكاليف من الدين ديناً تطابقت األنبياء على صحته وأقول جيب أن يكون املراد م
  ) ٤٨املائدة ( واألحكام وذلك ألهنا خمتلفة متفاوتة قال تعاىل ِلكُلّ َجَعلَْنا ِمنكُْم ِشْرَعةً  َوِمْنَهاجاً 

فيجب أن يكون املراد منه األمور اليت ال ختتلف باختالف الشرائع وهي اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم 
واإلميان يوجب اإلعراض عن الدنيا واإلقبال على اآلخرة والسعي يف مكارم األخالق واالحتراز عن رذائل اآلخر 

األحوال وجيوز عندي أن يكون املراد من قوله َوالَ َتتَفَرَّقُواْ أي ال تتفرقوا باآلهلة الكثرية كما قال يوسف عليه 
وقال تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ إِالَّ نُوِحى )  ٣٩يوسف ( ُد الْقَهَّاُر َما السالم مُّتَّفَّرقُونَ خَْيٌر أَمِ اللَُّه الْوَاِح

واحتج بعضهم بقوله شََرَع لَكُم ّمَن اِلِدينِ َما َوصَّى بِهِ ُنوحاً على أن )  ٢٥األنبياء ( إِلَْيِه أَنَُّه ال إله إِالَّ أََناْ فَاعُْبُدوِن 
يف أول األمر كان مبعوثاً بشريعة نوح عليه السالم واجلواب ما ذكرناه أنه عطف ) هللا عليه وسلم صلى ا( النيب 

عليه سائر األنبياء وذلك يدل على أن املراد هو األخذ بالشريعة املتفق عليها بني الكل وحمل ءاٍن َيْومِ الّدينِ إما 
ستئناف كأنه قيل ما ذاك املشروع فقيل هو إقامة نصب بدل من مفعول َشَرَع واملعطوفني عليه وإما رفع على اال

الدين كَُبَر َعلَى الُْمْشرِِكَني عظم عليهم وشق عليهم َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه من إقامة دين اهللا تعاىل على سبيل االتفاق 
  وههنا مسائل)  ٥ص ( ُعَجاٌب واإلمجاع بدليل أن الكفار قالوا أََجَعلَ االِْلَهةَ  إِلَهاً واِحداً إِنَّ هَاذَا لََشىْ ء 

املسألة األوىل احتج نفاة القياس هبذه اآلية قالوا إنه تعاىل أخرب أن أكابر األنبياء أطبقوا على أنه جيب إقامة الدين 
حبث ال يفضي إىل االختالف والتنازع واهللا تعاىل ذكر يف معرض املّنة على عباده أنه أرشدهم إىل الدين اخلايل عن 

ملخالفة ومعلوم أن فتح باب القياس يفضي إىل أعظم أنواع التفرق واملنازعة فإن احلس شاهد بأن هؤالء التفرق وا
الذين بنوا دينهم على األخذ بالقياس تفرقوا تفرقاً ال رجاء يف حصول االتفاق بينهم إىل آخر القيامة فوجب أن 

  يكون ذلك حمرماً ممنوعاً عنه
لى أن هذه الشرائع قسمني منها ما ميتنع دخول النسخ والتغيري فيه بل يكون واجب املسألة الثانية هذه اآلية تدل ع

البقاء يف مجيع الشرائع واألديان كالقول حبسن اصدق والعدل واإلحسان والقول بقبح الكذب والظلم واإليذاء 
لنوع األول أقوى من ومنها ما خيتلف باختالف الشرائع واألديان ودلت هذه اآلية على أن سعي الشرع يف تقرير ا

سعيه يف تقرير النوع الثاين ألن املواظبة على القسم األول مهمة يف اكتساب األحوال املفيدة حلصول السعادة يف 
  الدار اآلخرة

والعقل املسألة الثالثة قوله تعاىل أَنْ أَِقيُمواْ الّديَن َوالَ َتَتفَرَّقُواْ ِفيِه مشعر بأن حصول املوافقة أمر مطلوب يف الشرع 
وبيان منفعته من وجوه األول أن للنفوس تأثريات وإذا تطابقت النفوس وتوافقت على واحد قوي التأثري الثاين أهنا 

إذا توافقت صار كل واحد منها معيناً لآلخر يف ذلك املقصود املعني وكثرة األعوان توجب حصول املقصود أما إذا 
صود الثالث أن حصول التنازع ضد مصلحة العامل ألن ذلك يفضي ختالفت تنازعت وجتادلت فضعفت فال حيصل املق

إىل اهلرج واملرج والقتل والنهب فلهذا السبب أمر اهللا تعاىل يف هذه اآلية بإقامة الدين على وجه ال يفضي إىل 
  ) ٤٦األنفال ( التفرق وقال يف آية أخرى َوالَ َتنَاَزُعواْ فََتفَْشلُواْ 

صلى ( تَبِى إِلَْيِه َمن َيَشاء َويَْهِدى إِلَْيِه َمن ُينِيُب وفيه وجهان األول أنه تعاىل ملا أرشضد أمة حممد مث قال تعاىل اللَُّه َيْج



إىل التمسك بالدين املتفق عليه بّين أنه تعاىل إمنا أرشدهم إىل هذا اخلري ألنه اجتباهم واصطفاهم ) اهللا عليه وسلم 
  نه إمنا كّبر عليهم هذا الدعاء من الرسل ملا فيه منوخصهم مبزيد الرمحة والكرامة الثاين أ

االنقياد هلم تكرباً وأنفة فبّين تعاىل أنه خيص من يشاء بالرسالة ويلزم االنقياد هلم وال يعترب احلسب والنسب والغىن 
لضم واجلمع بل الكل سواء يف أنه يلزمهم اتباع الرسل الذين اجتباهم اهللا تعاىل واشتقاق لفظ االجتباء يدل على ا

فمنه جىب اخلراج واجتباه وجىب املاء يف احلوض فقوله اللَُّه َيجَْتبِى إِلَْيِه أي يضمه إليه ويقربه منه تقريب اإلكرام 
  ) ٢١العنكبوت ( والرمحة وقوله َمن َيَشآء كقوله تعاىل ُيَعذُّب َمن َيَشاء َويَْرَحُم َمن َيَشاء 

من تقرب مين شرباً تقربت منه ذراعاً ومن أتاين ميشي أتيته ( ُب وهو كما روي يف اخلرب مث قال َوَيْهِدى إِلَْيِه َمن يُنِي
  أي من أقبل إيلّ بطاعته أقبلت إليه هبداييت وإرشادي بأن أشرح له صدره وأسهل أمره) هرولة 

أن يقول فلماذا جندهم واعلم أنه تعاىل ملا بّين أنه أمر كل األنبياء واألمم باألخذ بالدين املتفق عليه كان لقائل 
ما تفرقوا إال من متفرقني فأجاب اهللا تعاىل عنهم بقوله َوَما َتفَرَّقُواْ إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم الِْعلُْم َبْغياً َبْينَُهْم يعين أهنم 

نفة الطبعية بعد أن علموا أن الفرقة ضاللة ولكنهم فعلوا ذلك للبغي وطلب الرياسة فحملتهم احلمية النفسانية واأل
على أن ذهب كل طائفة إىل مذهب ودعا الناس إليه وقبح ما سواه طلباً للذكر والرياسة فصار ذلك سبباً لوقوع 
االختالف مث أخب تعاىل أهنم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل إال أنه تعاىل أخر عنهم ذلك العذاب ألن لكل 

ض املشيئة كما هو قولنا أو ألنه علم أن الصالح حتقيقه به كما عند عذاب عنده أجالً مسمى أي وقتاً معلوماً إما حمل
يكون يف  املعتزلة وهو معىن قوله َولَْوالَ كَِلَمةٌ  َسَبقَْت ِمن رَّّبَك إِلَى أََجلٍ مُّسَمى لَّقُِضىَ  بِْيَنُهْم واألجل املسمى قد

لصفة من هم فقال األكثرون هم اليهود والنصارى الدنيا وقد يكون يف القيامة واختلفوا يف الذين أريدوا هبذه ا
آل ( َبْينَُهْم  والدليل قوله تعاىل يف آل عمران َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتابَ إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم الِْعلُْم َبْغًيا

وألن )  ٤البينة ( تَاَب إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءتُْهُم الَْبّيَنةُ  وقال يف سورة مل يكن َوَما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوُتواْ الِْك)  ١٩عمران 
قوله إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم الْعِلُْم الئق بأهل الكتاب وقال آخرون إهنم هم العرب وهذاباطل للوجوه املذكورة ألن 

َبْعِدِهمْ ال يليق بالعرب ألن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم  قوله تعاىل بعد هذه اآلية َوإِنَّ الَِّذيَن أُورِثُواْ الِْكتَاَب ِمن
لَِفى َشّك ّمْنُه من كتاهبم ُمرِيبٍ ال يؤمنون ) صلى اهللا عليه وسلم ( هم أهل الكتاب الذين كانوا يف عهد رسول اهللا 

  به حق اإلميان
ذلك التفرق وألجل مات حدث من االختالفات الكثرية مث قال تعاىل فَِلذَِلَك فَاْدُع وَاْسَتِقْم كََما أُِمْرَت يعين فألجل 

يف الدين فادع إىل االتفاق على امللة احلنيفية واستقم عليهاوعلى الدعوة إليها كما أمرك اهللا وال تتبع أهواءهم 
ان جبميع الكتب املختلفة الباطلة َوقُلْ ءامَنُت بَِما أَنَزلَ اللَُّه ِمن ِكَتابٍ أي بأي كتاب صح أن اهللا أنزله يعين إلمي

اِفُرونَ املنزلة ألن املتفرقني آمنوا ببعض وكفروا ببعض ونظريه قوله ُنْؤِمُن بِبَْعضٍ وََنكْفُُر بِبَْعضٍ إىل قوله أُْولَِئَك ُهُم الْكَ
أن ريب  مث قال َوأُِمْرُت الِْعِدلَ َبْيَنكُُم أي يف احلكم إذا ختاصمتم فتحاكمتم إيل قل القفال معناه)  ١٥١النساء ( 

أمرين أن ال أفرق بني نفسي وأنفسكم بأن آمركم مبا ال أعمله أو أخالفكم إىل ما هنيتكم عنه لكين أسوي بينكم 
  وبني نفسي وكذلك أسوي بني أكابركم وأصاغركم فيما يتعلق حبكم اهللا

  جَّةَ  َبْيَنَنا َوَبيَْنكُمُ اللَُّه َيْجَمُع َبيَْنَنا وَإِلَْيِه الَْمصُِريمث قال اللَُّه رَبَُّنا َورَبُّكُمْ لََنا أَْعمَالَُنا وَلَكُْم أَْعمَالُكُْم الَ ُح

واملعىن أن إله الكل واحد وكل واحد خمصوص بعمل نفسه فوجب أن يشتغل كل واحد يف الدنيا بنفسه فإن اهللا 
أحد مبهم نفسه فإن قيل كيف جيمع بني الكل يف يوم القيامة وجيازيه على عمله واملقصود منه املتاركة واشتغال كل 



يليق هبذه املتاركة ما فعل هبم من القتل وختريب البيوت وقطع النخيل واإلجالء قلنا هذه املتاركة كانت مشروطة 
بشرط أن يقبلوا الدين املتفق على صحته بني كل األنبياء ودخل فيه التوحيد وترك عبادة األصنام واإلقرار بنبوة 

  القيامة فلما مل يقبلوا هذا الدين فحينئٍذ فات الشرط فال جرم فات املشروطاألنبياء وحبصة البعث و
وأعلم أنه ليس املراد من قوله الَ ُحجَّةَ  َبْيَنَنا َوَبيَْنكُُم حترمي ما جيري جمرى حماجتهم ويدل عليه وجوه األول أن هذا 

اجة لزم كوهنا حمرمة لنفسها وهو متناقض الكالم مذكور فيمعرض احملاجة فلو كان املقصود من هذه اآلية حترمي احمل
والثاين أنه لوال األدلة ملا توجه التكليف الثالث أن الدليل يفيد العلم وذلك ال ميكن حترميه بل املراد أن القوم عرفوا 

اء عن وإمنا تركوا تصديقه بغياً وعناداً فبّين تعاىل أنه قد حصل االستغن) صلى اهللا عليه وسلم ( باحلجة صدق حممد 
حماجتهم ألهنم عرفوا باحلجة صدقه فال حاجة معهم إىل احملاجة ألبتة ومما يقوي قولنا أنه ال جيوز حترمي احملاجة قوله 

وقوله ال ُتجَاِدلُواْ )  ١٢٥النحل ( وقوله تعاىل اْدعُ إِِلى َسبِيلِ َرّبَك )  ١٢٥النحل ( َوَجادِلُْهم بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن 
)  ٣٢هود ( وقوله قَالُواْ ياُنوُح قَدْ َجاَدلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جِدَالََنا )  ٤٦العنكبوت ( َتابِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن أَْهلَ الِْك

  ) ٨٣األنعام ( وقوله َوِتلَْك ُحجَُّتَنا ءاَتْينَاَها إِْبراهِيَم َعلَى قَْوِمِه 
ِه أي خياصمون يف دينه ِمن َبْعِد َما اسَُتجِيَب لَُه أي من بعد ما استجاب الناس مث قال تعاىل َوالَِّذيَن ُيحَاجُّونَ ِفى اللَّ

لذلك الدين ُحجَُّتُهْم َداِحَضةٌ  أي باطلة وتلك املخاصمة هي أن اليهود قالوا ألستم تقولن إن األخذ باملتفق أوىل من 
حممد ليست متفقاً عليها فإذا بنيتم كالمكم يف األخذ باملختلف فنبّوة موسى وحقية التوراة معلومة باالتفاق ونبوة 

هذه اآلية على أن األخذ باملتفق أوىل وجب أن يكون األخذ باليهودية أوىل فبّين تعاىل أن هذه احلجة داحضة أي 
باطلة فاسدة وذلك ألن اليهود أطبقوا على أنه إمنا وجب اإلميان مبوسى عليه السالم ألجد ظهور املعجزات على 

وههنا ظهرت املعجزات على وفق قول حممد عليه السالم واليهود شاهدوا تلك املعجزات فإن كان  وقف قوله
وإن كان ال يدل على ) صلى اهللا عليه وسلم ( ظهور املعجزة يدل على الصدق فههنا جيب اإلعتراف بنبوة حممد 

ر على إنكار نبوة حممد مع الصدق وجب يف حق موسى أن ال يقروا بنبوته وأما اإلقرار بنبوة موسى واإلصرا
استوائهما يف ظهور املعجزة يكون متناقضاً وملا قرر اهللا هذه الدالئل خوف املنكرين بعذاب القيامة فقال اللَُّه الَِّذى 

املشتمل على أنواع أَنَزلَ الِْكتَاَب بِالَْحّق َوالِْميَزانَ َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ  قَرِيٌب واملعىن أنه تعاىل أنزل الكتاب 
الدالئل والبينات وأنزل امليزان وهو الفصل الذي هو القسطاس املستقيم وأهنم ال يعلمون أن القيامة مىت تفاجئهم 
ومىت كان األمر كذلك وجب على العاقل أن جيد وجيتهد يف النظر واالستدالل ويترك طريقة أهل اجلهل والتقليد 

امة وأكثر يف ذلك وأهنم ما رأوا منه أثراً قالوا على سبيل السخرية فمىت تقوم وملا كان الرسول يهددهم بنزول القي
القيامة وليتها قامت حىت يظهر لنا أن احلق ما حنن عليه أو الذي عليه حممد وأصحابه فلدفع هذه الشبهة قال تعاىل 

بَِها واملعىن ظهر وإمنا يشفقون وخيافون لعلمهمأن عندها متتنع  َيْستَْعجِلُ بَِها الَِّذيَن الَ َيْستَْعجِلُ بَِها الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ
  التوبة وأما منكر البعث فألن ال حيصل له هذا اخلوف

والشك  مث قال أَالَ إِنَّ الَِّذيَن ُيَماُرونَ فَى السَّاَعةِ  لَِفى َضلَالَ َبعِيٍد واملمارة املالجة قال الزجاج الذين تدخلهم املرية
ة فيمارون فيها وجيحدون لَِفى َضلَالَ بَِعيٍد ألن استيفاء حق املظلوم من الظامل واجب يف العدل فلو مل يف وقوع الساع

  حتصل القيامة لزم إسناد الظلم إىل اهللا تعاىل وهذا من أحمل احملاالت فال جرم كان إنكار القيامة ضالالً بعيداً
هبم وإمنا حسن ذكر هذا الكالم ههنا ألنه أنزل عليهم الكتاب املشتمل مث قال اللَُّه لَِطيٌف بِِعَباِدِه أي كثري اإلحسان 

على هذه الدالئل اللطيفة فكان ذلك من لطف اهللا بعباده وأيضاً املتفرقون استوجبوا العذاب الشديد مث إنه تعاىل 
إليهم ودفع أعظم أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضاً من لطف ا هللا تعاىل فلما سبق ذكر إيصال أعظم املنافع 



املضار عنهم ال جرم حسن ذكره ههنا مث قال يَْرُزُق َمن َيَشاء يعين أن أصل اإلحسان والرب عام يف حق كل العباد 
وذلك هو اإلحسان باحلياة والعقل والفهم وإعطاء ما ال بد منه من الرزق ودفع أكثر اآلفات والبليات عنهم فأما 

  تلفةمراتب العطية والبهجة فمتفاوتة خم
  مث قال دهو القوي أي القادر على كل ما يشاء أي القادر على كل ما يشاء الَْعزِيزُ الذي ال يغالب وال يدافع

ِمن نَِّصيبٍ لَُه ِفى االٌّ ِخَرةِ  َمن كَانَ ُيرِيُد َحْرثَ االٌّ خَِرةِ  َنزِْد لَُه ِفى َحْرِثِه َوَمن كَانَ يُرِيُد حَْرثَ الدُّْنَيا نُْؤِتِه ِمْنَها َوَما 
ْيَنُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَابٌ أَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعواْ لَُهْم مَِّن الدِّينِ َما لَْم يَأْذَن بِِه اللَُّه َولَْوالَ كَِلَمةُ  الْفَْصلِ لَقُِضىَ  َب

بِهِْم َوالَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت ِفى رَْوَضاِت الَْجنَّاِت لَُهْم  أَلِيٌم َتَرى الظَّاِلِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا كََسُبواْ َوُهَو َواِقٌع
واْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت قُل الَّ مَّا َيَشآُءونَ ِعندَ َربِّهِْم ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري ذَِلَك الَِّذى ُيَبشُِّر اللَُّه ِعَباَدهُ الَِّذيَن َءاَمُن

للََّه غَفُوٌر َشكُوٌر أَْم َيقُولُونَ سْألُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِالَّ الَْمَودَّةَ  ِفى الْقُرَْبى َوَمن َيقَْترِفْ َحَسَنةً  نَّزِْد لَُه ِفيَها ُحْسناً إِنَّ اأَ
الَْباِطلَ َوُيِحقُّ الَْحقَّ بِكَِلَماِتهِ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ  افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً فَإِن َيَشإِ اللَُّه َيخِْتْم َعلَى قَلْبَِك َوَيْمُح اللَُّه

لَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ َوُهَو الَِّذى َيقَْبلُ التَّْوَبةَ  َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُواْ َعنِ السَّيِّئَاِت َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ وََيسَْتجِيُب ا
  يُدُهم مِّن فَْضِلِه َوالْكَاِفُرونَ لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌدَوَيزِ

اعلم أنه تعاىل ملا بّين كون لطيفاً بعبداه كثري اإلحسان إليهم بّين أنه ال بد هلم من أن يسعوا يف طلب اخلريات ويف 
إنه تعاىل مسى ما ) الكشاف ( ِه قال صاحب االحتراز عن القبائح فقال َمن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ االِْخَرةِ  َنزِْد لَُه ِفى حَْرِث
  يعمله العامل مما يطلب به القائدة حرثاً على سبيل اجملاز ويف اآلية مسائل

املسألة األوىل أنه تعاىل أظهر الفرق يف هذه اآلية بني من أراد اآلخرة وبني من أراد الدنيا من وجوه األول أنه قدم 
رث الدنيا وذلك يدل على التفضيل ألنه وصفه بكونه آخرة مث قدمه يف مريد حرث اآلخرة يف الذكر على مريد ح

الثاين أنه قال يف مريد حرث اآلخرة َنزِْد لَُه ِفى َحْرِثِه وقال يف ) حنن آلخرون السابقون ( الذكر تنبيهاً على قوله 
ه وال يؤتني كله وقال يف سورة بين مريد حرث الدينا ُنْؤِتِه ِمْنَها وكلمة من للتبعيض فاملعىن أنه يعطيه بعض ما يطلب

وأقوال الربهان العقلي مساعد على البابني وذلك ألن )  ١٨اإلسرار ( إسرائيل َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّرِيُد 
كل من عمل لآلخرة وواظب على ذلك العمل فكثرة األعمال سبب حلصول امللكات فكل من كانت مواظبته على 

ال أكثر كان ميل قلبه إىل طلب اآلخرة أكثر وكلما كان األمر كذلك كان االبتهاج أعظم والسعادات تلك األعم
أكثر وذلك هو املراد بقوله َنزِْد لَُه ِفى َحْرِثِه وأما طالب الدنيا فكلما كانت مواظبته على أعمال ذلك الطلب أكثر 

كان امليل أبداً يف التزايد وكان حصول املطلوب باقياً على كانت رغبته يف الفوز بالدنيا أكثر وميله إليها أشد وإذا 
حالة واحدة كان احلرمان الزماً الحمالة الثالث أنه تعاىل قال يف طالب حرث اآلخرة ُنَردُّ لَُه ِفى َحْرِثِه ذ ومل يذكر أنه 

دنيا فإنه تعاىل بّين أنه ال يعطيه شيئاً تعاىل يعطيه الدنيا أم ال بل بقي الكالم ساكتاً عنه نفياً وإثباتاً وأما طالب حرث ال
من نصيب اآلخرة على التنصيص وهذا يدل على التفاوت العظيم كأنه يقول اآلخرة أصل والدنيا تبع فواجد 

األصل يكون واجداً للتبع بقدر احلاجة إال أنه مل يذكر ذلك تنبيهاً على أن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذكر 
تعاىل بّين أن طالب اآلخرة يزاد يف مطلوبه وبّينأن طالب الدنيا يعطي بعض مطلوبه من الدنيا وأما  اآلخرة والرابع أنه

ايف اآلخرة فإنه ال حيصل له نصيب ألبتة فبّين بالكالم األول أن طالب اآلخرة يكون حاله أبداً يف الترقي والتزايد 
األول يف النقصان ويف املقام الثاين يف البطالن التاماخلامس وبّين بالكالم الثاين أن طالب الدين يكون حاله يف املقام 

أن اآلخرة نسيئة والدنيا نقد والنسيئة مرجوجة بالنسبة إىل النقد ألنالناس يقولون النقد خري من النسيئة فبّين تعاىل 
توجهة للزيادة والدوام أن هذه القضية انعكست بالنسبة إىل أحوال اآلخرة والدنيا فاآلخرة وإن كانت نقداً إال أهنا م



فكانت أفضل وأكمل والدنيا وإن كانت نقداً إال أهنا متوجهة إىل النقصان مث إىل البطالن فكانت أخس وأرذل فهذا 
يدل على أن حال اآلخرة ال يناسب حال الدنيا ألبتة وأنه ليس يف الدنيا من أحوال اآلخرة إال جمرد االسم كما هو 

آلية دالة على أن منافع اآلخرة والدنيا ليست حاضرة بل ال بد يف البابني من احلرث مروي عن ابن عباس السادس ا
واحلرث ال يتأتى إال بتحمل املشاق يف البذر مث التسقية والتنمية واحلصد مث التنقية فلما مسى اهللا كال القسمني حرثاً 

عاىل أن مصري اآلخرة إىل الزيادة والكمال علمنا أن كل واحد منهما ال حيصل إال بتحمل املتاعب واملشاق مث بّين ت
  وإن مصري الدنيا

إىل النقصان مث الفناء فكأنه قيل إذا كان ال بد يف القسمني مجيعاً من حتمل متاعب احلراثة والتسمية والتنمية واحلصد 
 النقصان والتنقية فألن تصرف هذه املتاعب إىل ما يكون يف التزايد والبقاء أوىل من صرفها إىل ما يكون يف

  واالنقضاء والفناء
املسألة الثانية يف تفسري قوله َنزِْد لَُه ِفى َحْرِثِه قوالن األول املعىن أنا نزيد يف توقيفه وإعانته وتسهيل سبل اخلريات 

فاطر ( دَُهم ّمن فَْضِلِه والطاعات عليه وقال مقاتل َنزِْد لَُه ِفى َحْرِثِه بتضعيف الثواب قال تعاىل ِلُيَوفَّيُهْم أُُجورَُهْم َويَزِي
من أصبح ومهه الدنيا شئت هللا تعاىل عليه مهه وجعل فقره بني ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وعن النيب )  ٣٠

عينيه ومل يأته من الدنيا إىل ما كتب له ومن أصبح مهه اآلخرة مجع اهللا مهه وجعل غناه يف قلبه وأتته الدنيا وهي 
  و لفظً يقرب من أن يكون هذا معناهأ) راغمة عن أنفها 

املسألة الثالثة ظاهر اللفظ يدل على أن من صلّى ألجل طلب الثواب أو ألجل دفع العقاب فإنه تصح صالته 
وأمجعوا على أهنا ال تصح واجلواب أنه تعاىل قال َمن كَانَ يُرِيُد َحْرثَ االِْخَرةِ  واحلرث ال يتأتى إال بإلقاء البذر 

  ألرض والبذر الصحيح جلميع اخلريات والسعادات ليس إال عبودية اهللا تعاىلالصحيح يف ا
املسألة الرابعة قال أصحابنا إذا توضأ بغري نية مل يصح قالوا ألن هذا اإلنسان ما أراد حرث اآلخرة ألن الكالم فيما 

خرة واخلروج عن عهدة إذا كان غافالً عن ذكر اهللا وعن اآلخرة فوجب أن ال حيصل له نصيب فيما يتعلق باآل
  الصالة من باب منافع اآلخرة فوجب أن ال حيصل يف الوضوء العاري عن النية

وأعلم أن اهللا تعاىل ملا بّين القانون األعظم والقسطاس األقوم يف أعمال اآلخرة والدنيا أردفه بالتنبيه على ما هو 
َرُعواْ لَُهْم ّمَن الّدينِ َما لَْم َيأْذَن بِِه اللَُّه ومعىن اهلمزة يف أم األصل يف باب الضاللة والشقاوة فقال أَْم لَُهْم شَُركَاء َش

التقرير والتقريع و ُشرَكَاُؤُهْم شياطينهم الذين زينوا الشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا ألهنم يعلمون غريها وقيل 
اهللا وملا كان سبباً لضاللتهم جعلت شارعة  ُشَركَاؤُُهْم أوثاهنم وإمنا أضيفت إليهم ألهنم هم الذين اختذوها شركاء

وقوله )  ٣٦إبراهيم ( لدين الضاللة كما قال إبراهيم عليه الصالة والسالم َرّب إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن النَّاسِ 
هللا مث قال َولَْوالَ كَِلَمةُ  الْفَْصلِ  َشَرُعواْ لَُهْم ّمَن الّدينِ َما لَْم َيأْذَن بِهِ اللَُّه يعين أن تكل الشرائع بأسرها على ضدين

أي القضاء السابق بتأخري اجلزاء أو يقال ولوال الوعد بأن الفصل أن يكون يوم القيمة لَقُِضَي َبيَْنُهْم أي بني الكافرين 
ح اهلمزة يف أن عطفاً له واملؤمنني أو بني املشركني وشركائهم َوإِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم وقرأ بعضهم وأن بفت

 على كلمة الفصل يعين َولَْوالَ كَِلَمةُ  الْفَْصلِ وأن تقريره تعذيب الظاملني يف اآلخرة لَقُِضَي بَْيَنُهمْ يف الدنيا إنه تعاىل
ِممَّا ذكر أحوال أهل العقاب وأحوال أهل الثواب األول فهو قوله َتَرى الظَّاِلِمَني ُمْشِفِقَني خائفني خوفاً شديداً 

كََسُبواْ من السيئات َوُهَو َواِقٌع بِهِْم يريد أن وباله واقع هبم سواء أشفقوا أو مل يشفقو أما الثاين فهو أحوال أهل 
ويف  الثواب وهو قوله تعاىل َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت ِفى َرْوَضاِت الَْجنَّاِت ألن روضة اجلنة أطيب بقعة فيها

ة تنبيه على أن الفساق من أهل الصالة كلهم يف اجلنة إال أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بروضات اآلي



اجلنات وهي البقاع الشريفة من اجلنة فالبقاع اليت دون تلك الروضات ال بد وأن تكون خمصوصة مبن كان دون 
  ِعنَد َرّبهِْمأولئك الذين آمنوا وعملوا الصاحلات مث قال لَُهم مَّا َيَشاءونَ 

وهذا يدل على أن كل األشياء حاضرة عنده مهيأة مث قال تعاىل يف تعظيم هذه الدرجة ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبِريُ 
وأصحابنا استدلوا هبذه اآلية على أن الثواب غري واجب على اهللا وإمنا حيصل بطريق الفضل من اهللا تعاىل قال 

واْ الصَّاِلَحاِت ِفى َرْوَضاِت الَْجنَّاتِ لَُهْم مَّا َيَشاءونَ ِعنَد َربّهِْم فهذا يدل على أن روضات َوالَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُ
  اجلنات ووجدان كل ما يريدونه إمنا كان جزاًء على اإلميان واألعمال الصاحلات

لعمل إمنا حصل بطريق الفضل ال بطريق مث قال تعاىل ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري وهذا تصريح بأن اجلزاء املرتب على ا
  االستحقاق

قرىء يبشر من بشره ) الكشاف ( مث قال ذَِلَك الَِّذى يَُبّشُر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت قال صاحب 
  ويبشر من أبشره ويبشر من بشره

وجوه األول أن اهللا سبحانه رتب على اإلميان وعمل واعلم أن هذه اآليات دالة على تعظيم حال الثواب من 
الصاحات روضات اجلنات والسلطان الذي هو أعظم املوجودات وأكرمهم إذا رتب على أعمال شاقة جزاء دل 
هِمْ ذلك على أن ذلك اجلزاء قد بلغ إىل حيث ال يعلم كنهه إال اهللا تعاىل الثاين أنه تعاىل قال لَُهم مَّا َيَشاءونَ ِعنَد َرّب

وقوله لَُهم مَّا َيَشاءونَ يدخل يف باب غري املتناهي ألنه ال درجة إال واإلنسان يريد ما هو أعلى منهاالثالث أنه تعاىل 
قال ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري والذي حيكم بكربه من له الكربياء والعظمة على اإلطالق كان يف غاية الكرب الرابع أنه 

على سبيل التعظيم فقال الَِّذيَن يَُبّشُر اللَُّه ِعَباَدُه وذلك يدل أيضاً على غاية العظمة نسأل اهللا  تعاىل أعاد البشارة
  الفوز هبا والوصول إليها

هذا الكتاب الشريف العايل وأودع فيه الثالثة أقسام ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعمل أنه تعاىل ملا أوحى إىل حممد 
رتب على الطاعة الثواب وعلى املعصية العقاب بني أين ال أطلب منكم بسبب هذا الدالئل وأصناف التكاليف و

من هذا التبليغ املال ) صلى اهللا عليه وسلم ( التبليغ نفعاً عاجالً ومطلوباً حاضراً لئال يتخيل جاهل أن مقصود حممد 
  ى الْقُْرَبى وفيه مسائلواجلاه فقال قُل الَّ أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِالَّ الَْموَدَّةَ  ِف
  املسألة األوىل ذكر الناس يف هذه اآلية ثالثة أقوال

األول قال الشعيب أكثر الناس علينا يف هذه اآلية فكتبنا إىل بن عباس نسأله عن ذلك فكتب ابن عباس أن رسول 
ه فقال اهللا قُل الَّ كان واسط النسب من قريش ليس بطن من بطوهنم إال وقد ولد) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 

أَسْأَلُكُْم على ما أدعوكم إليه أَجْراً إِالَّ أن تودوين لقرابيت منكم واملعىن أنكم قومي وأحق من أجابين وأطاعين فإذا قد 
  أبيتم ذلك فاحفظوا حق القرىب وال تؤذوين وال هتيجوا علي

ملا قدم املدينة كانت ) صلى اهللا عليه وسلم (  والقول الثاين روى الكليب عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال إن النيب
تعروه نوائب وحقوق وليس يف يده سعة فقال األنصار إن هذا الرجل قد هداكم اهللا على يده وهو ابن أختكم 
ْيهِ وجاركم يف بلدكم فامجعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا مث أتوه به فرده عليهم فنزل قوله تعلى قُل الَّ أَْسأَلُكُْم َعلَ

  أَجْراً أي على اإلميان إال أنتودوا أقاريب فحثهم على مودة أقاربه

القول الثالث ما ذكره احلسن فقال إال أن تودوا إىل اهللا فيما يقربكم إليه من التودد إليه بالعمل الصاحل فالقرىب على 
ألقارب وعلى الثالث هي فعلى من القول األول القرابة اليت هي مبعىن الرحم وعلى الثاين القرابة اليت هي مبعىن ا



  القرب والتقريب فإن قيل اآلية مشكلة ذلك ألن طلب األجر على تبليغ الوحي الجيوز ويدل عليه وجوه
األول أنه تعاىل حكى عن أكثر األنبياء عليهم السالم أهنم صّرحوا بنفي طلب األجرة فذكر يف قصة نوح عليه 

وكذا يف قصة هود وصاحل )  ١٠٩الشعراء ( ْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرِىَ  إِالَّ َعلَى َرّب الَْعالَِمَني السالم َوَما أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه ِم
ويف قصة لوط وشعيب عليهم السالم ورسولنا أفضل من سائر األنبياء عليهم السالم فكان بأن ال يطلب األجر على 

بنفي طلب األجر يف سائر اآليات فقال قُلْ َما سَأَلُْتكُم صرح ) صلى اهللا عليه وسلم ( النوبة والرسالة أوىل الثاين أنه 
الثالث العقل )  ٨٦ص ( وقال قُلْ َما أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمَن الُْمَتكَلِّفَني )  ٤٧سبأ ( ّمن أَْجرٍ فَُهَو لَكُْم 

غْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّّبَك وَإِن لَّْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت يدل عليه وذلك ألن ذلك التبليغ كان واجباً عليه قال تعاىل َبلّ
وطلب األجر على أداء الواجب ال يليق بأقل الناس فضالً عن أعلم العلماء الرابع أن النبوة )  ٦٧املائدة ( رِسَالََتُه 

وقال )  ٢٦٩البقرة ( قَْد أُوِتىَ  َخْيًرا كَثًِريا أفضل من احلكمة وقد قال تعاىل يف صفة احلكمة َوَمن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ  فَ
فكيف حيسن يف العقل مقابلة أشرف األشياء بأخس األشياء )  ٧٧النساء ( يف صفة الدنيا قُلْ مََتاعُ الدُّْنَيا قَِليلٌ 

من النيب  اخلامس أن طلب األجر كان يوجب التهمة وذلك ينايف القطع بصحة النبوة فثبت هبذه الوجوه أنه ال جيوز
أن يطلب أجراً ألبتة على التبليغ والرسالة وظاهر هذه اآلية يقتضي أنه طلب أجراً على ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

التبليغ والرسالة وهو املودة يف القرىب هذا تقرير السؤال واجلواب عنه أنه ال نزاع يف أنه ال جيوز طلب األجر على 
  لَْمَودَّةَ  ِفى الْقُرَْبى نقول اجلواب عنه من وجهني األول أن هذا من باب قولهالتبليغ والرسالة بقي قوله إِالَّ ا

  وال عيب غري أن سيوفهم
هبا من قراع الدارعني فلول املعىن أنا ال أطلب منكم إال هذا وهذا يف احلقيقة ليس أجراً ألن حصول املودة بني 

صلى اهللا عليه ( وقال )  ٧١التوبة ( ْؤِمنَاِت َبْعضُُهْم أَْوِلَياء بَْعضٍ املسلمني أمر واجب قال تعاىل وَالُْمْؤِمُنونَ وَالُْم
واآليات واألخبار يف هذا الباب كثرية وإذا كان حصول املودة بني ) املؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً ) ( وسلم 

ل الَّ أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِالَّ مجهور املسلمني واجباً فحصوهلا يف حق أشرف املسلمني وأكابرهم أوىل وقوله تعلى قُ
الَْمَودَّةَ  ِفى الْقُرَْبى تقديره واملودة يف القرىب ليست أجراً فرجع احلاصل إىل أنه ال أجر ألبتة الوجه الثاين يف اجلواب 

  أن هذا استثناء منقطع ومت الكالم عند قوله قُل الَّ أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجراً
   الَْمَودَّةَ  ِفى الْقُرَْبى أي لكن أذكركم قرابيت منكم وكأنه يف اللفظ أجر وليس بأجرمث قال إِالَّ

من مات على حب آل حممد ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب ) الكشاف ( املسألة الثالثة نقل صاحب 
حب آل حممد مات تائباً أال ومن  مات شهيداً أال ومن مات على حب آل حممد مات مغفوراً له أال ومن مات على

مات على حب آل حممد مات مؤمناً مستكمل اإلميان أال ومن مات على حب آل حممد بشره ملك املوت باجلّنة مث 
منكر ونكري أال ومن مات على حب آل حممد يزف إىل اجلّنة كما تزف العروس إىل بيت زوجها أال ومن مات على 

  ان إىل اجلّنة أال ومن مات على حب آل حممدحب آل حممد فتح له يف قربه باب

جعل اهللا قربه مزار مالئكة الرمحة أال ومن مات على حب آل حممد مات على السنة واجلماعة أال ومن مات على 
بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوباً بني عينيه آيس من رمحة اهللا أال ومن مات على بغض آل حممد مات كافراً 

وأنا أقول آل ) الكشاف ( هذا هو الذي رواه صاحب ) ى بغض آل حممد مل يشم رائحة اجلنة أال ومن مات عل
هم الذين يؤول أمرهم إليه فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم اآلل وال ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

أشد التعلقات ) اهللا عليه وسلم صلى ( شك أن فاطمة وعلياً واحلسن واحلسني كان التعلق بينهم وبني رسول اهللا 
وهذا كاملعلوم بالنقل املتواتر فوجب أن يكونوا هم اآلل وأيضاً اختلف الناس يف اآلل فقيل هم األقارب وقيل هم 



أمته فإن محلناه على القرابة فهم اآلل وإن محلناه على األمة الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل فثبت أن على مجيع 
أنه ملا ) الكشاف ( ل وأما غريهم فهل يدخلون حتت لفظ اآلل فمختلف فيه وروى صاحب التقديرات هم اآل

نزلت هذه اآلية قيل يا رسول اهللا من قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا مودهتم فقال علي وفاطمة وابنامها فثبت أن 
ا خمصوصني مبزيد التعظيم ويدل وإذا ثبت هذا وجب أن يكونو) صلى اهللا عليه وسلم ( هؤالء األربعة أقارب النيب 

صلى اهللا ( عليه وجوه األول قوله تعاىل إِالَّ الَْموَدَّةَ  ِفى الْقُْرَبى ووجه االستدالل به ما سبق الثاين ال شك أن النيب 
) فاطمة بضعة مين يؤذيين ما يؤذيها ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( كان حيب فاطمة عليها السالم قال ) عليه وسلم 

أنه كان حيب علياً واحلسن واحلسني وإذا ثبت ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( بالنقل املتواتر عن رسول اهللا  وثبت
ولقوله تعاىل فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيخَاِلفُونَ )  ١٥٨األعراف ( وجب على كل األمة مثله لقوله وَاتَّبُِعوُه لَعَلَّكُْم تَْهَتُدونَ 

ولقوله سبحانه )  ٣١آل عمران ( ولقوله قُلْ إِن كُنُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِى ُيْحبِْبكُُم اللَُّه  ) ٦٣النور ( َعْن أَْمرِِه 
الثالث أن الدعاء لآلل منصب عظيم ولذلك جعل )  ٢١األحزاب ( لَّقَْد كَانَ لَكُْم ِفى َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ  َحَسَنةٌ  

لصالة وهو قوله اللّهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد وارحم حممداً وآل حممد وهذا هذا الدعاء خامتة التشهد يف ا
  التعظيم مل يوجد يف حق غري اآلل فكل ذلك يدل على أن حب آل حممد واجب وقال الشافعي رضي اهللا عنه

  يا راكباً قف باحملصب من مىن
  واهتف بساكن خيفها والناهضسحراً إذا فاض احلجيج إىل مىن

  كما نظم الفرات الفائضإن كان رفضاً حب آل حممدفيضاً 
فليشهد الثقالن أىن رافضي املسألة الثانية قوله إِالَّ الَْمَودَّةَ  ِفى الْقُرَْبى فيه منصب عظيم للصحابة ألنه تعاىل قال 

مقرباً عند اهللا تعاىل فدخل حتت قوله  فكل من أطاع اهللا كان)  ١٠الواقعة ( َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُْولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ 
وحب ) صلى اهللا عليه وسلم ( إِالَّ الَْمَودَّةَ  ِفى الْقُرَْبى واحلاصل أن هذه اآلية تدل على وجوب حب آل رسول اهللا 

أصحابه وهذا املنصب ال يسلم إال على وقل أصحابنا أهل السّنة واجلماعة الذين مجعوا بني حب العترة والصحابة 
) مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح من ركب فيها جنا ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ت بعض املذكرين قال إنه ومسع

وحنن اآلن يف حبر التكليف وتضربنا ) أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقال 
ا السفينة اخلالية عن العيوب والثقب والثاين أمواج الشبهات والشهوات وراكب البحر حيتاج إىل أمرين أحدمه

الكواتكب الظاهرة الطالعة النرية فإذا ركب تلك السفينة ووقع نظره على تلك الكواكب الظاهرة كان رجاء 
السالمة غالباً فكذلك ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل حممد ووضعوا أبصارهم على جنوم الصحابة فرجوا 

  وزوا بالسالمة والسعادة يف الدينا واآلخرةمن اهللا تعاىل أن يف

على نفسه سؤاالً فقال هال قيل إال مودة القرىب أو إال مودة للقرىب ) الكشاف ( ولنرجع إىل التفسري أورد صاحب 
آل فالن مودة وما معىن قوله إِالَّ الَْموَدَّةَ  ِفى الْقُْرَبى وأجاب عنه بأن قال جعلوا مكاناً للمودة ومقراً هلا كقوله يل يف 

  ويل فيهم هوى وحب شديد تريد أحبهم وخم مكان حيب وحمله
 مث قال تعاىل َوَمن َيقَْترِْف َحَسَنةً  نَّزِْد لَُه ِفيَها ُحْسناً قيل نزلت هذه اآلية يف أيب بكر رضي اهللا عنه والظاهر العموم

  ك على أن املقصود التأكيد يف تلك املودةيف أي حسنة كانت إال أهنا ملا ذكرت عقيب ذكر املودة يف القرىب ذل ذل
مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َشكُوٌر والشكور يف حق اهللا تعاىل جماز واملعىن أنه تعاىل حيسن إىل املطيعني يف إيصال 

  الثواب إليهم ويف أن يزيد عليه أنواعاً كثرية من التفضيل
ِه كَِذًبا واعلم أن الكالم يف أول السورة إمنا اتبدىء يف تقرير أن هذا الكتاب وقال تعاىل أَْم َيقُولُونَ فََتَرى َعلَى اللَّ



)  ٣الشورى ( إمنا حصل بوحي اهللا وهو قوله تعاىل كَذَِلَك يُوِحى إِلَْيَك وَإِلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَك اللَُّه الْعَزِيُز الَْحكِيُم 
بالبعض حىت وصل إىل ههنا مث حكى ههنا شبهة القوم وهي قوهلم واتصل الكالم يف تقرير هذا املعىن وتعلق البعض 

أم منقطعة ومعىن ) الكشاف ( إن هذا ليس وحياً من اهللا تعاىل فقال أَْم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا قال صاحب 
تراء على اهللا الذي هو أقبح اهلمزة نفس التوبيخ كأنه قيل أيقع يف قلوهبم وجيري يف ألسنتهم أن ينسبوا مثله إىل االف

أنواع الفرية وأفحشها مث أجاب عنه بأن قال فَإِن َيَشإِ اللَُّه َيخِْتْم َعلَى قَلْبَِك وفيه وجوه األول قال جماهد يربط على 
قلبك بالصرب على أذاهم حىت ال يشق عليك قوهلم إن مفتر كذاب والثاين يعين هبذا الكالم أنه إن يشأ اهللا جيعلك 

ملختوم على قلوهبم حىت يفتري عليه الكذب فإن ال جيترىء على افتراء الكذب على اهللا إال من كان يف مثل من ا
هذه احلالة واملقصود من ذكر هذا الكالم املبالغة يف تقرير االستبعاد ومثاله أن ينسب رجل بعض األمناء إىل اخليانة 

هو ال يريد إثبات اخلذالن وعمى القلب لنفسه وإمنا يريد استبعاد فيقول األمني لعلّ اهللا خذلين لعلّ اهللا أعمى قليب و
  صدور اخليانة عنه

باً مث قال تعاىل َوَيْمحُ اللَُّه الَْباِطلَ وَُيِحقُّ الَْحقَّ أي ومن عادة اهللا إبطال الباطل وتقرير احلق فلو كان حممد مبطالً كذا
ة وملا مل يكن األمر كذلك علمنا أنه ليس من الكاذبني لفضحه اهللا ولكشف عن باطله وملا أيده بالقوة والنصر

املفترين على اهللا وجيوز أن يكون هذا وعداً من اهللا لرسوله بأنه ميحو الباطل الذي هم عليه من البهت والفرية 
  عليه) صلى اهللا عليه وسلم ( والتكذيب ويثبت احلق الذي كان حممد 

رِ أي إن اهللا عليم مبا يف صدرك وصدورهم فيجري األمر على حسب ذلك وعن قتادة مث قال إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُو
  خيتم على قلبك ينسيك القرآن ويقطع عنك الوحي مبعىن لو افترى على اهللا الكذب لفعل اهللا به ذلك

ه إليه من هذا وكان من املعلوم أهنم واعلم أنه تعاىل ملا قال أَْم َيقُولُونَ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً مث برأ رسوله مما أضافو
قد استحقوا هبذه الفرية عقاباً عظيماً ال جرم ندهبم اهللا على التوبة وعرفهم أنه يقبلها من كل مسيء وإن عظمت 

  إساءته فقال َوُهَو الَِّذى َيقَْبلُ التَّْوَبةَ  َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُواْ َعنِ السَّيّئَاِت ويف هذه اآلية مسائل

يقال قبلت منه الشيء وقبلته عنه فمعىن قبلته منه أخذته منه وجعلته مبدأ ) الكشاف ( سألة األوىل قال صاحب امل
قبلو ومنشأه ومعىن قبلته عنه أخذته وأثبته عنه وقد سبق البحث املستقصى عن حقيقة التوبة يف سورة البقرة وأقل 

م على أن ال يعود إليه يف املستقبل وروى جابر أن أعرابياً ما ال بد منه الندم على املاضي والترك يف احلال والعز
وقال اللّهم إين أستغفرك وأتوب إليك وكرب فلما فرغ من صالته ) صلى اهللا عليه وسلم ( دخل مسجد رسول اهللا 

أمري قال له علي عليه السالم يا هذا إن سرعة اللسان باالستغفار توبة الكذابني فتوبتك حتتاج إىل توبة فقال يا 
املؤمنني وما التوبة فقال اسم يقع على ستة أشياء على املاضي من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض اإلعادة ورد 

املظامل وإذابة النفس يف الطاعة كما ربيتها يف املعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حالوة املعصية والبكاء 
  بدل كل ضحك ضحكته

لت املعتزلة جيب على اهللا تعاىل عقالً قبول التوبة وقال أصحابنا ال جيب على اهللا شيء وكل ما يفعله املسألة الثانية قا
فإمنا يفعله بالكرم والفضل واحتجوا على صحة مذهبهم هبذه اآلية فقالوا إنه تعاىل متدح بقبول التوبة ولو كان ذلك 

نفسه بأن ال يضرب الناس ظلماً وال يقتلهم غضباً كان القبول واجباً ملا حصل التمدح العظيم أال ترى أن من مدح 
  ذلك مدحاً قليالً أما إذا قال إين أحسن إليهم مع أن ذلك ال جيب عليَّ كان ذلك مدحاً وثناًء

أو املراد  املسألة الثالثة قوله تعاىل َوَيْعفُواْ َعنِ السَّيّئَاِت إما أن يكون املراد منه أن يعفو عن الكبائر بعد اإلتيان بالتوبة
منه أنه يعفو عن الصغائر أو املراد منته أنه يعفو عن الكبائر قبل التوبة واألول باطل وإال لصار قوله َوَيْعفُواْ َعنِ 



السَّّيئَاِت عني قوله َوُهَو الَِّذى َيقَْبلُ التَّْوَبةَ  والتكرار خالف األصل والثاين أيضاً باطل ألن ذلك واجب وأداء 
ح به فبقي القسم الثالث فيكون املعىن أنه تارة يعفو بواسطة قبول التوبة وتارة يعفو ابتداء من غري الواجب ال يتمد

  توبة
مث قال َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء على املخاطبة والباقون بالياء على املغايبة 

  يعاقبه على سيئاتهواملعىن أنه تعاىل يعلمه فيثيبه على حسناته و
ملوا مث قال َوَيسَْتجِيبُ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت َوَيزِيُدُهم ِمن فَْضِلِه وفيه قوالن أحدمها الذين آمنوا وع

الصاحلات رفع على أنه فاعل تقديره وجييب املؤمنون اهللا فيما دعاهم إليه والثاين حمله نصب والفاعل مضمر وهو 
وهذا الثاين )  ٣املطففني ( وتقديره ويستجيب اهللا للمؤمنني إال أنه حذف الالم كما حذف يف قوله َوإِذَا كَالُوُهْم اهللا 

واْ َعنِ أوىل ألن اخلرب فيما قبل وبعد عن اهللا ألن ما قبل اآلية قوله تعاىل َوُهَو الَِّذى يَقَْبلُ التَّْوَبةَ  َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُ
وما بعدها قوله َوَيزِيَدُهم ّمن فَْضِلِه فيزيد عطف على ويستجيب وعلى األول وجييب العبد ويزيد اهللا من  السَّّيئَاِت
  فضله

أما من قال إن الفعل للذين آمنوا ففيه وجهان أحدمها وجييب املؤمنون رهبم فيما دعاهم إليه والثاين يطيعونه فيما 
  أمرهم به واالستجابة الطاعة

لفعل هللا فقد اختلفوا فقيل جييب اهللا دعاء املؤمنني ويزيدهم ما طلبوه من فضله فإن قالوا ختصيص وأما من قال إن ا
املؤمنني بإجابة الدعاء هل يدل على أنه تعاىل ال جييب دعاء اكفار قلنا قال بعضهم ال جيوز ألن إجابة الدعاء تعظيم 

  خصيص أنوذلك ال يليق بالكفار وقيل جيوز على بعض الوجوه وفائدة الت

إجابة دعاء املؤمنني تكون على سلبيل التشريف وإجابة دعاء الكافرين تكون على سبيل االستدراج مث قال وََيزِيَدُهم 
  ّمن فَْضِلِه أي يزيدهم على ما طلبوه بالدعاء وَالْكَاِفُرونَ لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد واملقصود التهديد

 ِه لََبغَْواْ ِفى األرض َولَاِكن ُيَنزِّلُ بِقََدرٍ مَّا َيَشآُء إِنَُّه بِِعَباِدِه َخبُِري َبِصٌري َوُهَو الَِّذى يَُنزِّلَُولَْو َبَسطَ اللَُّه الرِّْزَق ِلعَِباِد
رض َوَما َبثَّ ِفيهَِما ِمن واألالْغَْيثَ ِمن َبْعِد َما قََنطُواْ َويَنُشُر َرْحَمَتُه َوُهَو الَْوِلى ُّ الَْحمِيُد َوِمْن َءايَاِتِه َخلُْق السََّماَواِت 
فُواْ َعن كَِثريٍ َوَمآ أَنُتمْ َدآبَّةٍ  َوُهَو َعلَى َجْمِعهِْم إِذَا َيَشآُء قَِديٌر َوَمآ أََصاَبكُْم مِّن مُِّصيَبةٍ  فَبَِما كََسَبْت أَْيدِيكُْم َوَيْع

  الَ َنصِريٍبُِمْعجِزِيَن ِفى األرض َوَما لَكُْم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمن َوِلى ٍّ َو
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا قال يف اآلية األوىل إنه جييب دعاء املؤمنني ورد عليه سؤال وهو أن املؤمن قد يكون 
 يف شدة وبلية وفقر مث يدعو فال يشاهد أثر اإلجابة فكيف احلال فيه مع ما تقدم من قوله َوَيسَْتجِيُب الَِّذيَن ءاَمُنواْ
 فأجاب تعاىل عنه بقوله َولَْو َبَسطَ اللَُّه الّرْزَق ِلِعَباِدِه لََبغَْواْ ِفى االْْرضِ أي وألقدموا على املعاصي وملا كان ذلك

حمذوراً وجب أن يعطيهم ما طلبوه قال اجلبائي هذه اآلية تدل على بطالن قول اجملربة من وجهني األول أن حاصل 
الّرْزَق لِِعَباِدهِ لََبَغْواْ ِفى االْْرضِ والبغي يف األرض غري مراد فإرادة بسط الرزق غري حاصلة  الكالم أنه تعاىل لَوْ َبَسطَ

فهذا الكالم إمنا يتم إذا قلنا إنه تعاىل يريد البغي يف األرض وذلك يوجب فساد قول اجملربة الثاين أنه تعاىل بّين أنه 
فلما بّين تعاىل أنه ال يريد ما يفضي إىل املفسدة فبأن ال يكون مريداً إمنا مل يرد بسط الرزق ألنه يفضي إىل املفسدة 

للمفسدة كان أوىل أجاب أصحابنا بأن امليل الشديد إىل البغي والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن مل تكن فال بد 
لو مال طبعه إليها فيعود  هلا من فاعل وفاعل هذه األحوال إما العبد أو اهللا واألول باطل ألنه إمنا يفعل هذه األشياء

السؤال يف أنه من احملدث لذلك امليل الثاين ويلزم التسلسل وأيضاً فامليل الشديد إىل الظلم والقسوة عيوب 



ونقصانات والعاقل ال يرضى بتحصيل موجبات النقصان لنفسه وملا بطل هذا ثبت أن حمدث هذا امليل والرغبة هو 
على نفسه سؤاالً قال فإن قيل أليس قد بسط اهللا الرزق لبعض عباده مع أنه ) تفسريه ( اهللا تعاىل مث أورد اجلبائي يف 

بغى وأجاب عنه بأن الذي عنده الرزق وبغى كان املعلوم من حاله أنه يبغي على كل حال سواء أعطى ذلك الرزق 
  أو مل يعط وأقول هذا اجلواب فاسد ويدل عليه القرآن

حكم مطلقاً بأن حصول الغىن )  ٧ ٦العلق ( إِنَّ اِإلنَسانَ لََيطَْغى أَن رَّءاهُ اْستَْغَنى والعقل أما القرآن فقوله تعاىل 
سبب حلصول الطغيان وأما العقل فهو أن النفس إذا كانت مائلة إىل الشر لكنها كانت فاقدة لآلالت واألدوات 

  يوجب الطغيانكان الشر أقل وإذا كانت واجدة هلا كان الشر أكثر فثبت أن وجدان املال 
املسألة الثانية يف بيان الوجه الذي ألجله كان التوسع موجباً للطغيان ذكروا فيه وجوهاً األول أن اهللا تعاىل لو سوى 
يف الرزق بني الكل المتنع كون البعض خادماً للبعض ولو صار األمر كذلك خلرب العامل وتعطلت املصاحل الثاين أن 

كلما اتسع رزقهم ووجدوا من املطر ما يرويهم ومن الكأل والعشب ما يشبعهم هذه اآلية خمتصة بالعرب فإنه 
أقدموا على النهب والغارة الثالث أن اإلنسان متكرب بالطبع فإذا وجد الغىن والقدرة عاد إىل مقتضى خلقته األصلية 

  وهو التكرب وإذا وقع يف شدة وبلية ومكروه انكسر فعاد إىل الطاعة والتواضع
لثالثة قال خباب بن األرث فينا نزلت هذه اآلية وذلك أنا نظرنا إىل أموال بين قريظة والنضري وبين قينقاع املسألة ا

  فتمنيناها وقيل نزلت يف أهل الصفة متنوا سعة الرزق والغىن
التشديد مث نقول بِقََدرٍ بتقدير مث قال تعاىل َولَاِكن ُينَّزلُ بِقََدرٍ مَّا َيَشاء قرأ ابن كثري وأبو عمرو ُينَّزلٍ خفيفة والباقون ب

يقال قدره قدراً وقدراً إِنَُّه بِِعَباِدِه َخبِريُ َبِصٌري يعين أنه عامل بأحوال الناس وبطباعهم وبعواقب أمورهم فيقدر أرزاقهم 
م يف على وفق مصاحلهم وملا بّين تعاىل أنه ال يعطيهم ما زاد على قدر حاجتهم ألجل أنه علم أن تلك الزيادة تضره
افع وابن دينهم بني أهنم إذا احتاجوا إىل الرزق فإنه ال مينعهم منه فقال َوُهَو الَِّذى ُيَنّزلُ الْغَْيثَ ِمن َبْعِد َما قََنطُواْ قرأ ن

قرىء قََنطُواْ بفتح النون وكسرها وإنزال ) الكشاف ( عامر وعاصم ُيَنّزلٍ مشددة والباقون خمففة قال صاحب 
أدعى إىل الشكر ألن الفرح حبصول النعمة بعد البلية أمت فكان إقدام صاحبه على الشكر أكثر  الغيث بعد القنوط

اشتد ( َوَينُشرُ َرْحَمَتُه أي بركات الغيث ومنافعه وما حيصل به من اخلصب وعن عمر رضي اهللا عنه أنه قيل له 
ته الواسعة يف كل شيء كأنه قيل ينزل أراد هذه اآلية وجيوز أن يريد رمح) القحط وقنط الناس فقال إذن مطروا 

الرمحة اليت هي الغيث وينشر سائر أنواع الرمحة َوُهَو الَْوِلى ُّ الوايل الذي يتوىل عباده بإحسانه و الْعَزِيزِ الَْحمِيدِ 
السََّماَواتِ  احملمود على ما يوصل للخلق من أقسام الرمحة مث ذكر آية أخرى تدل على إهليته فقال َوِمْن ءاَياِتِه َخلُْق

َواالْْرَض َوَما َبثَّ ِفيهَِما ِمن َدابَّةٍ  فنقول أما داللة خلق السموات واألرض على وجود اإلله احلكيم فقد ذكرناها 
وكذلك داللة وجود احليوانات على وجود اإلله احلكيم فإن قيل كيف جيوز إطالق لفظ الدابة على املالئكة قلنا 

ف الفعل إىل مجاعة وإن كان فاعله واحداً منهم يقال بنو فالن فعلوا كذا وإمنا فعله فيه وجوه األول أنه قد يضا
الثاين أن الدبيب هو احلركة واملالئكة هلم )  ٢٢الرمحن ( واحد منهم ومنه قوله تعاىل َيْخُرُج ِمْنُهَما الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ 
  ت أنواعاً من احليوانات ميشون مشي األناسي على األرضحركة الثالث ال يبعد أن يقال إنه تعاىل خلق يف السموا

إذا تدخل على املضارع كما تدخل على ) الكشاف ( مث قال تعاىل َوُهَو َعلَى َجْمِعهِْم إِذَا َيَشاء قَِديٌر قال صاحب 
تعاىل خلقها متفرقة ال لعجز ولكن ومنه إِذَا َيَشاء قَِديٌر واملقصود أنه )  ١الليل ( املاضي قال تعاىل َوالَّْيلِ إِذَا يَْغَشى 

  ملصلحة فلهذا قال َوُهَو َعلَى َجْمعِهِْم إِذَا َيَشاء قَِديٌر يعين اجلمع للحشر



واحملاسبة وإمنا قال َعلَى َجْمعِهِْم ومل يقل على مجعها ألجل أن املقصود من هذا اجلمع احملاسبة فكأنه تعاىل قال وهو 
حتج اجلبائي بقوله إِذَا َيَشاء قَِديٌر على أن مشيئته تعاىل حمدثة بأن قال إن كلمة على مجع العقالء إذا يشاء قدير وا

إِذَا تفيد ظرف الزمان وكلمة َيَشاء صيغة املستقبل فلو كانت مشيئته تعاىل قدمية مل يكن لتخصيصها بذلك الوقت 
صيص علمنا أن مشيئته تعاىل حمدثة واجلواب أن املعني من املستقبل فائدة وملا دل قوله إِذَا َيَشاء قَدِيٌر على هذا التخ

هاتني الكلمتني كما دخلتا على املشيئة أي مشيئة اهللا فقد دخلتا أيضاً على لفظ القدير فلزم على هذا أن يكون 
  كونه قادراً صفة حمدثة وملا كان هذا باطالً فكذا القول فيما ذكره واهللا أعلم

  ِصيَبةٍ  فَبَِما كََسَبْت أَْيدِيكُْم ويف اآلية مسائلمث قال تعاىل َوَما أََصاَبكُْم ّمن مُّ
املسألة األوىل قرأ نافع وابن عامر بَِما كََسَبْت بغري فاء وكذلك هي يف مصاحف الشام واملدينة والباقون بالفاء 
قع مبا وكذلك هي يف مصاحفهم وتقدير األول أن ما مبتدأ مبعىن الذي ومبا كسبت خربه واملعىن والذي أصابكم و

  كسبت أيديكم وتقدير الثاين تضمني كلمة ما معىن الشرطية
املسألة الثانية املراد هبذه الصمائب األحوال املكروهة حنو اآلالم واألسقام القحط والغرق والصواعق وأشباهها 

وله تعاىل واختلفوا يف حنو اآلالم أهنا هل هي عقوبات على ذنوب سلفت أم ال منهم من أنكر ذلك لوجوه األوىل ق
بّين تعاىل أن اجلزاء إمنا حيصل يف يوم القيامة وقال تعاىل يف سورة )  ١٧غافر ( الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبْت 

أي يوم اجلزاء وأطبقوا على أن املراد منه يوم القيامة والثاين أن مصائب الدنيا )  ٤الفاحتة ( الفاحتة مَاِلِك َيْومِ الّدينِ 
ترك فيها الزنديق والصديق وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العقوبة على الذنوب بل االستقراء يدل على يش

خص البالء ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( أن حصول هذه املصائب للصاحلني واملتقني أكثر منه للمذنبني وهلذا قال 
دار التكليف فلو جعل اجلزاء فيها لكانت الدينا دار  الثالث أن الدنيا) باألنبياء مث األولياء مث األمثل فاألمثل 

التكليف ودار اجلزاء معاً وهو حمال وأما القائلون بأن هذه املصائب قد تكون أجزية على الذنوب املتقدمنة فقد 
ال يصيب ابن آدم خدش عود وال غريه إال ( أن قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( متسكوا أيضاً مبا روي عن النيب 

وذلك )  ٣٤الشورى ( هذا معناه ومتسكوا أيضاً بقوله تعاىل بعد هذه اآلية أَْو يُوبِقُْهنَّ بَِما كََسُبوا ) أو لفظ  بذنب
تصريح بأن ذلك اإلهالك كان بسبب كسبهم وأجاب األولون عن التمسك هبذه اآلية فقالوا إن حصول هذه 

قوبة كما يف حق األنبياء واألولياء وحيمل قوله فَبَِما املصائب يكون من باب االمتحان يف التكليف ال من باب الع
كََسَبْت أَْيِديكُْم على أن األصلح عند إتيانكم بذلك الكسب إنزال هذه املصائب عليكم وكذا اجلواب عن بقية 

  الدالئل واهللا أعلم
ال تتأمل فقالوا دلّت اآلية على املسألة الثالثة احتج أهل التناسخ هبذه اآلية وكذلك الذين يقولون إن األطفال البهائم 

أن حصول املصائب ال يكون إال لسابقة اجلرم مث إن أهل التناسخ قالوا لكن هذه املصائب حاصلة لألطفال والبهائم 
فوجب أن يكون قد حصل هلا ذنوب يف الزمان السابق وأما القائلون بأن األطفال والبهائم ليس هلا أمل قالوا قد ثبت 

والبهائم ما كانت موجودة فيبدن آخر لفساد القول بالتناسخ فوجب القطع بأهنا ال تتأمل إذ األمل أن هذه األطفال 
  مصيبة واجلواب أن قوله تعاىل َوَما أََصاَبكُْم ّمن مُّصِيَبةٍ  فَبَِما كََسَبْت أَْيدِيكُْم

ا يصيب احليوان من املكاره فإنه خطاب مع من يفهم ويعقل فال يدخل فيه البهائم واألطفال ومل يقل تعاىل إن مجيع م
  بسبب ذنب سابق واهللا أعلم

املسألة الرابعة قوله فَبَِما كَسََبْت أَْيدِيكُمْ يقتضي إضافة الكسب إىل اليد قال والكسب ال يكون باليد بل بالقدرة 
كان لفظ اليد الوارد يف  القائمة باليد وإذا كان املراد من لفظ اليد هاهنا القدرة وكان هذا اجملاز مشهوراً مستعمالً



  حق اهللا تعاىل جيب محله على القدرة تنزيهاً هللا تعاىل عن األعضاء واألجزاء واهللا أعلم
مث قال تعاىل َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ ومعناه أنه تعاىل قد يترك الكثري من هذه التشديدات بفضله ورمحته وعن احلسن قال 

ديد فقيل له إنا لنغتم لك من بعض ما نرى فقال ال تفعلوا فواهللا إن أحبه دخلنا على عمران بن حصني يف الوجع الش
 إىل اهللا أحبه إيل وقرأ َوَما أََصاَبكُْم ّمن مُّصِيَبةٍ  فَبَِما كََسَبْت أَْيدِيكُْم فهذا مبا كسبت يداي وسيأتيين عفو ريب وقد

ما ( قرأ هذه اآلية وقال ) هللا عليه وسلم صلى ا( روى أبو سخلة عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن النيب 
عفى اهللا عنه فهو أعز وأكرم من أن يعود إليه يف اآلخرة وما عاقب عليه يف الدنيا فاهللا أكرم من أن يعيد العذاب 

وقال إذا كان كذلك فهذه أرجى آية يف كتاب اهللا ألن اهللا تعاىل ) البسيط ( رواه الواحدي يف ) عليه يف اآلخرة 
وب املؤمنني صنفني صنف كفره عنهم باملصائب يف الدنيا وصنف عفا عنه يف الدنيا وهو كرمي ال يرجع يف جعل ذن

  عفوه وهذه سّنة اهللا مع املؤمنني وأما الكافر فألنه ال يعجل عليه عقوبة ذنبه حىت يوايف ربه يوم القيامة
أنتم معشر املشركني مبعجزين يف األرض أي ال تعجزونين حيثما مث قال تعاىل َوَما أَنُتْم بِمُْعجِزِيَن ِفى االْْرضِ يقول ما 

كنتم فال تسبقونين بسبب هربكم يف األرض َوَما لَكُم ّمن ُدوِن اللَِّه ِمن َوِلّي َوالَ َنِصريٍ واملراد هبم من يعبد األصنام 
  بني أنه ال فائدة فيها ألبتة والنصري هو اهللا تعاىل فال جرم هو الذي حتسن عبادته

إِنَّ ِفى ذَِلَك الَّياتٍ لِّكُلِّ  َوِمْن َءاَياِتِه الْجََوارِ ِفى الَْبْحرِ كَاالٌّ ْعلَامِ إِن َيَشأْ ُيْسِكنِ الرِّيَح فََيظْلَلَْن َرَواِكَد َعلَى ظَهْرِِه
اِدلُونَ ِفى ءَايَاِتَنا َما لَُهْم مِّن مَّحِيصٍ فََمآ أُوتِيُتمْ َصبَّارٍ َشكُورٍ أَْو يُوبِقُْهنَّ بَِما كََسُبوا َوَيْعُف َعن كَِثريٍ َوَيْعلََم الَِّذيَن ُيَج

َتَوكَّلُونَ وَالَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ كَبَاِئرَ مِّن َشىْ ٍء فََمَتاُع الَْحيَواةِ  الدُّنَْيا َوَما ِعنَد اللَِّه َخْيٌر وَأَْبقَى لِلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعلَى َربِّهِْم َي
شُوَرى بَْيَنُهْم َوِممَّا فَوَاِحَش َوإِذَا َما غَِضبُواْ ُهْم َيغِْفُرونَ َوالَِّذيَن اسَْتجَاُبواْ ِلَربِّهِْم َوأَقَامُواْ الصَّلواةَ  َوأَْمُرُهْم اِإلثْمِ وَالْ

  َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ وَالَِّذيَن إِذَآ أَصَاَبُهمُ الْبَْغىُ  ُهْم َينَتِصُرونَ

  يف اآلية مسائل
  ألة األوىل قرأ نافع وأبو عمرو اجلواري بياء يف الوصل والوقف فإثبات الياء يف األصل وحذفها للتخفيفاملس

  املسألة الثانية اجلواري يعين السفن اجلواري فحذف املوصوف لعدم االلتباس
بحر عند هبوب الرياح املسألة الثالثة اعمل أٌّ ه تعاىل ذكر من آياته أيضاً هذه السفن العظيمة اليت جتري على وجه ال

واعلم أن املقصود من ذكره أمران أحدمها أن يستدل به على وجود القادر احلكيم والثاين أن يعرف ما فيه من النعم 
  العظيمة هللا تعاىل على العباد أما الوجه األول فقد اتفقوا على أن املراد باألعالم اجلبال قالت اخلنساء يف مرثية أخيها

  داة بهوإن صخراً لتأمت هل
استنشد قصيدهتا هذه فلما وصل الراوي إىل هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( كأنه علم يف رأسه نار ونقل أن النيب 

إذا عرفت هذا فنقول هذه ) قاتلها اهللا ما رضيت بتشبيهها له باجلبل حىت جعلت على رأسه ناراً ( البيت قال 
بحر عند هبوب الرياح على أسرع الوجوه وعند سكون هذه السفن العظيمة اليت تكون كاجلبال جتري على وجه ال

الرياح تقف وقد بينا بالدليل يف سورة النحل أن حمرك الرياح ومسكنها هو اهللا تعاىل إذ ال يقدر أحد على حتريكها 
 من البشر وال على تسكينها وذلك يدل على وجود اإلله القادر وأيضاً أن السفينة تكون يف غاية الثقل مث إهنا

معثقلها بقيت على وجه املاء وهو أيضاً داللة أخرى وأما الوجه الثاين وهو معرفة ما فيها من املنافع فهو أنه تعاىل 
خص كل جانب من جوانب األرض بنوع آخر من األمتعة وإذا نقل متاع هذا اجلانب إىل ذلك اجلانب يف السفن 

  اب ذكر اهللا تعاىل حال هذه السفينةوبالعكس حصلت املنافع العظيمة يف التجارة فلهذه األسب
َيَشأْ ألن مث قال تعاىل كَاالْْعلَامِ إِن َيَشأْ ُيْسِكنِ الرّيَح فََيظْلَلَْن َرَواِكَد َعلَى ظَْهرِِه قرأ أبو عمرو واجلمهور هبمزة إِن 



اجلمع والباقون الّريحَ  سكون اهلمزة عالمة للجزم وعن ورش عن نافع بال مهزة وقرأ نافع وحده ُيْسِكنِ الّرَياحِ على
قرىء يظللن بفتح الالم وكسرها من ظل يظل ويظل وقوله تعاىل فََيظْلَلَْن ) الكشاف ( على الواحد قال صاحب 

َرَواِكَد أي رواتب أي ال جتري على ظهره أي على ظهر البحر إِنَّ ِفى ذاِلَك آليَاٍت لّكُلّ َصبَّارٍ على بالء اهللا َشكُورٍ 
صود التنبيه على أن املؤمن جيب أن ال يكون غافالً عن دالئل معرفة اهللا ألبتة ألنه ال بد وأن يكون إما لنعمائه واملق

يف البالء وإما يف اآلالء فإن كان يف البالء كان من الصابرين وإن كان من النعماء كان من الشاكرين وعلى هذا 
  التقدير فإنه ال يكون ألبتة من الغافلني

يُوبِقُْهنَّ بَِما كََسبُوا يعين أو يهلكهن يقال أوبقه أي أهلكه ويقال للمجرم أوبقته ذنوبه أي أهلكته  مث قال تعاىل أَْو
  واملعىن أنه تعاىل إن شاء ابتلى املسافرين يف البحر بإحدى بليتني إما أن يسكن الريح

ب اإلغراق وعلى هذا التقدير فتركد اجلواري على منت البحر وتقف وإما أن يرسل الرياح عاصفة فيها فيهلكن بسب
فقوله أَْو ُيوبِقُْهنَّ معطوف على قوله ُيْسِكنِ ألن التقدير إن يشأ يسكن الريح فريكدن أو يعصفها فيغرقن بعصفها 

وقوله َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ معناه إن يشأ يهلك ناساً وينج ناساً عن طريق العفو عنهم فإن قيل فما معىن إدخال العفو يف 
اإليباق حيث جعل جمزوماً مثله قلنا معناه إن يشأ يهلك ناساً وينج ناساً على طريق العفو عنهم وأما من قرأ حكم 

  ويعفو فقد استأنف الكالم
ف ستئنامث قال كَِثريٍ َوَيْعلََم الَِّذيَن ُيجَاِدلُونَ ِفى ءاَياتَِنا َما لَُهْم ّمن مَِّحيصٍ قرأ نافع وابن عامر يعلم بالرفع على اال

وقرأ الباقون بالنصب فالقراءة بالرفع على االستئناف وأما بالنصب فللعطف على تعليل حمذوف تقديره لينتقم منهم 
ويعلم الذين جيادلون يف آياتنا والعطف على التعليل احملذوف غري عزيز يف القرآن ومنه قوله تعاىل َولَِنْجَعلَُه ءاَيةً  

)  ٢٢اجلاثية ( َوُخِلَق السََّماَواِت وَاالْْرَض بِالَْحّق َولُِتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبْت وقوله تعاىل )  ٢١مرمي ( لّلْنَّاسِ 
ومن قرأ على جزم َوَيْعلََم فكأنه قال أو إن يشأ جيمع بني ثالثة أمور هالك قوم وجناة قوم ) الكشاف ( قال صاحب 

لََم الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ أي ينازعون على وجه التكذيب أن ال وحتذير آخرين إذا عرفت هذا فنقول معىن اآلية َوِلَيْع
  خملص هلم إذا وقفت السفن وءذا عصفت الرياح فيصري ذلك سبباً العترافهم بأن اإلله النافع الضار ليس إال اهللا

ن قبول الدليل إمنا واعلم أنه تعاىل ملا ذكر دالئل التوحيد أردفها بالتفسري عن الدنيا وحتقري شأهنا ألن الذي مينع م
هو الرغبة يف الدنيا بسبب الرياسة وطلب اجلاه فإذا صغرت الدنيا يف عني الرجل مل يلتفت إليها فحينئذ ينتفع بذكر 

ن هد بأالدالئل فقال فََما أُوِتيُتْم ّمن َشىْ ء فََمَتاُع الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا ومساه متاعاً تنبيهاً على قلته وحقارته وألن احلس شا
  كل ما يتعلق بالدنيا فإنه يكون سريع االنقراض واالنقضاء

مث قال تعاىل َوَما ِعنَد اللَِّه َخْيٌر وَأَْبقَى واملعىن أن مطالب الدنيا خسيسة منقرضة ونبه على خساستها بتسميتها 
يقتضي ترجيح اخلري  باملمتاع ونّبه على انقراضها بأن جعلها من الدنيا وأما اآلخرة فإهنا خري وأبقى وصريح العقل

  الباقي على اخلسيس الفاين مث بّين أن هذه اخلريية إمنا حتصل ملن كان موصوفاً بصفات
  الصفة األوىل أن يكون من املؤمنني بدليل قوله تعاىل الَِّذيَن كَفَُرواْ

كَّلُونَ فأما من زعم أن الطاعة الصفة الثانية أن يكون من املتوكلني على فضل اهللا بدليل قوله تعاىل َوَعلَى َربّهِْم َيَتَو
  توجب الثواب فهو متكل على عمل نفسه ال على اهللا فال يدخل حتت اآلية

الكشاف ( الصفة الثالثة أن يكونوا جمتنبني لكبائر اإلمث والفواحش عن ابن عباس كبري اإلمث هو الشرك نقله صاحب 
ن عدم الشرك وقيل املراد بكبائر اإلمث ما يتعلق بالبدع وهو عندي بعيد ألن شرط اإلميان مذكور أوالً وهو يغين ع) 

واستخراج الشبهات وبالفواحش ما يتعلق بالقوة الشهوانية وبقوله َوإِذَا َما غَِضُبواْ ُهمْ َيْغِفُرونَ ما يتعلق بالقوة 



فلهذا  الغضبية وإمنا خص الغضب بلفظ الغفران ألن الغضب على طبع النار واستيالؤه شديد ومقاومته صعبة
  السبب خّصه هبذا اللفظ واهللا أعلم

  الصفة الرابعة قوله تعاىل وَالَِّذيَن اسَْتجَاُبواْ ِلَربّهِْم واملراد منه متام االنقياد فإن قالوا أليس أنه ملا

 جعل اإلميان شرطاً فيه فقد دخل يف اإلميان إجابة اهللا قلنا األقرب عندي أن حيمل هذا على الرضاء بقضاء اهللا من
صميم القلب وأن ال يكون يف قلبه منازعة يف أمر من األمور وملا ذكر هذا الشرط قال َوالَِّذيَن يَُمّسكُونَ واملراد منه 

  إقامة الصلوات الواجبة ألن هذا هو الشرط يف حصول الثواب
شاوروا فأثىن اهللا عليهم أي ال وأما قوله تعاىل َوأَْمُرُهْم شُوَرى َبْينَُهْم فقيل كان إذا وقعت بينهم واقعة اجتمعوا وت

ينفردون برأي بل ما مل جيتمعوا عليه ال يقدمون عليه وعن احلسن ما تشاور قوم إال هدوا ألرشد أمرهم والشورى 
  مصدر كالفتيا مبعىن التشاور ومعىن قوله َوأَْمرُُهْم ُشوَرى َبيَْنُهْم أي ذو شورى

صَابَُهُم الَْبْغىُ  ُهْم َينَتِصُرونَ واملعىن أن يقتصروا يف االنتصار على ما جيعله اهللا الصفة اخلامسة قوله تعاىل وَالَِّذيَن إِذَا أَ
هلم وال يتعدونه وعن النخعي أنه كان إذا قرأها قال كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم السفهاء فإن 

ِضبُواْ ُهْم َيْغِفُرونَ فكيف يليق أن يذكر معه ما جيري قيل هذه اآلية مشكلة لوجهني األول أنه ملا ذكر قبله َوإِذَا َما غَ
جمرى الضد له وهو قوله وَالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهُم الَْبْغىُ  ُهْم َينَتِصُرونَ الثاين وهو أن مجيع اآليات دالة على أن العفو 

)  ٧٢الفرقان ( ذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّواْ ِكراماً وقال وَإِ)  ٢٣٧البقرة ( أحسن قال تعاىل َوأَن َتْعفُواْ أَقَْرُب ِللتَّقَْوى 
وقال َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقبُواْ بِِمثْلِ َما ُعوِقبُْتْم بِِه )  ١٩٩األعراف ( وقال ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمرْ بِالُْعْرِف َوأَعْرِض َعنِ الَْجاِهِلَني 

فهذه اآليات تناقض مدلول هذه اآلية واجلواب أن العفو على )  ١٢٦النحل (  َولَِئن َصبَْرُتمْ لَُهَو خَْيٌر لّلصَّابِريَن
قسمني أحدمها أن يكون العفو سبباً لتسكني الفتنة وجناية اجلاين ورجوعه عن جنايته والثاين أن يصري العفو سبباً 

ه اآلية حممولة على القسم ملزيد جراءة اجلاين ولقوة غيظه وغضبه واآليات يف العفو حممولة على القسم األول وهذ
الثاين وحينئذ يزول التناقض واهللا أعلم أال ترى أن العفو عن املصر يكون كاإلغراء له ولغريه فلو أن رجالً وجد 
( عبده فجر جباريته وهو مصر فلو عفا عنه كان مذموماً وروي أن زينب أقبلت على عائشة فشتمتها فنهاها النيب 

وأيضاً إنه تعاىل مل ) دونك فانتصري ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فلم تنته فقال النيب  عنها) صلى اهللا عليه وسلم 
يرغب يف االنتصار بل بّين أنه مشروع فقط مث بّين بعده أن شرعه مشروط برعاية املماثلة مث بّين أن العفو أوىل بقوله 

   أعلمفََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه فزال السؤال واهللا

َولََمنِ انَتَصَر بَْعَد ظُلِْمِه فَأُْولَاِئَك َما  َوَجَزآُء َسيِّئَةٍ  َسيِّئَةٌ  مِّثْلَُها فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني
النَّاَس َوَيْبُغونَ ِفى األرض بَِغْيرِ الَْحقِّ أُْولَاِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم َولََمن  َعلَْيهِْم مِّن َسبِيلٍ إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ

 لظَّاِلِمَني لَمَّا َرأَُواْ الَْعذَاَبَصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ االٍّ ُمورِ َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمن َوِلى ٍّ مِّن َبْعِدِه َوَتَرى ا
ِفى ٍّ َوقَالَ الَِّذيَن َءاَمنُوا َيقُولُونَ َهلْ إِلَى َمَردٍّ مِّن َسبِيلٍ َوتََراُهْم يُْعَرُضونَ َعلَْيَها َخاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ َينظُُرونَ ِمن طَْرٍف َخ

نَّ الظَّاِلِمَني ِفى َعذَابٍ مُِّقيمٍ َوَما كَانَ لَُهم مِّْن أَوِْلَيآءَ إِنَّ الْخَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيهِْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  أَالَ إِ
  َينُصُرونَُهم مِّن ُدوِن اللَِّه َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمن َسبِيلٍ

مبا يدل على أن ذلك  أردفه)  ٣٩الشورى ( اعلم أنه تعاىل ملا قال َوالَِّذيَن إِذَا أَصَاَبُهمُ الْبَْغىُ  ُهْم َينَتِصُرونَ 
االنتصار جيب أن يكون مقيداً باملثل فإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوي هو العدل وبه قامت السماوات 

  واألرض فلهذا السبب قال َوجََزاء َسّيئَةٍ  ِمثِْلَها ويف اآلية مسائل



عنه ) الكشاف ( لسيئة أجاب صاحب املسألة األوىل لقائل أن يقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه فكيف مسي با
( كلتا الفعلتني األوىل وجزاؤها سيئة ألهنا تسوء من تنزل به قال تعاىل َوإِن ُتِصبُْهْم َسّيئَةٌ  َيقُولُواْ هَاِذِه ِمْن ِعنِدَك 

سبيل يريد ما يسوءهم من املصائب والباليا وأجاب غريه بأنه ملا جعل أحدمها يف مقابلة اآلخر على )  ٧٨النساء 
  )الكشاف ( اجملاز أطلق اسم أحدمها على اآلخر واحلق ما ذكره صاحب 

واملسألة الثانية هذه اآلية أصل كبري يف علم الفقه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية مبثلها وذلك ألن اإلهدار يوجب 
قدم عليه ومل يتركه وأما فتح باب الشر والعدوان ألن يف طبع كل أحد الظلم والبغي والعدوان فإذا مل يزجر عنه أ

الزيادة على قدر الذنب فهو ظلم والشرع منّزه عنه فلم يبق إال أن يقابل باملثل مث تأكد هذا النص بنصوص أُخر 
جَْزى إِالَّ ِمثْلََها وقوله تعاىل َمْن َعِملَ َسّيئَةً  فَالَ ُي)  ١٢٦النحل ( كقوله تعاىل َوإِنْ َعاقَبُْتْم فََعاِقُبواْ بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه 

والقصاص عبارة عن املساواة )  ١٧٨البقرة ( وقوله عّز وجلّ كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى )  ٤٠غافر ( 
هذه ف)  ١٧٩البقرة ( وقوله تعاىل َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَيواةٌ  )  ٤٥املائدة ( واملماثلة وقوله تعاىل وَالُْجُروَح ِقَصاٌص 

النصوص بأسرها تقتضي مقابلة الشيء مبثله مث هاهنا دقيقة وهي أنه إذا مل ميكن استيفاء احلق إال باستيفاء الزيادة 
فههنا وقع التعارض بني إحلاق زيادة الضرر باجلاين وبني منع اجملين عليه من استيفاء حقه فأيهما أوىل فههنا حمل 

  صور وتفرع على هذا األصل بعض املسائل تنبيهاً على الباقياجتهاد اجملتهدين وخيتلف ذلك باختالف ال
املثال األول احتج الشافعي رضي اهللا عنه على أن املسلم ال يقتل بالذمي وأن احلر ال يقتل بالعبد بأن قال املماثلة 

  شرط جلريان اللقصاص وهي مفقودة يف هاتني املسألتني فوجب أن ال جيري القصاص

ملماثلة شرط جلريان القصاص فهي النصوص املذكورة وكيفية االستدالل هبا أن نقول إما أن بينهما أما بيان أن ا
حنمل املماثلة املذكورة يف هذه النصوص على املماثلة يف كل األمور إال ما خّصه الدليل أو حنملها على املماثلة يف 

لنا اآلية عليها لزم اإلمجال ولو محلنا النص أمر معني والثاين مرجوح ألن ذلك األمر املعني غري مذكور اآلية فلو مح
على القسم األول لزم حتمل التخصيص ومعلوم أن دفع اإلمجال أوىل من دفع التخصيص فثبت أن اآلية تقتضي 

رعاية املماثلة يف كل األمور إال ما خّصه دليل العقل ودليل نقلي منفصل وإذا ثبت هذا فنقول رعاية املماثلة يف قتل 
لذمي وقي قتل احلر بالعبد ال متكن ألن اإلسالم اعتربه الشرع يف إجياب القتل لتحصيله عند عدمه كما يف املسلم با

حق الكافر األصلي وإلبقائه عند وجوده كما يف حق املرتد وأيضاً احلرية صفة اعتربها الشرع يف حق القضاء 
  دة ههنا فوجب املنع من القصاصواإلمامة والشهادة فثبت أن املماثلة شرط جلريان القصاص وهي مفقو

املثال الثاين احتج الشافعي رضي اهللا عنه يف أن األيدي تقطع باليد الواحد فقال ال شك أنه إذا صدر كل القطع أو 
بعضه عن كل أولئك القاطعني أو عن بعضهم فوجب أن يشرع يف حق أولئك القاطعني مثله هلذه النصوص وكل 

بعضه يف حق كلهم أو بعضهم قال بإجيابه على الكل بقي أن يقال فيلزم منه  من قال يشرع القطع إما كله أو
استيفاء الزيادة من اجلاين وهو ممنوع منه إال أنا نقول ملا وقع التعارض بني جانب اجلاين وبني جانب اجملين عليه كان 

  جانب اجملين عليه بالرعاية أوىل
دليل عليه أنه صدر عنه اجلرح فوجب أن يقابل مبثله لقوله املثال الثالث شريك األب شرع يف حقه القصاص وال

  وإذا ثبت هذا ثبت متام القصاص ألنه ال قائل بالفرق)  ٤٥املائدة ( تعاىل َوالُْجرُوَح ِقَصاٌص 
املثال الرابع قال الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه والدليل عليه هذه النصوص الدالة 

  ابلة كل شيء مبماثلهعلى مق
املثال اخلامس شهود القصااص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب يلزمهم القصاص ألهنم بتلك الشهادة أهدروا دمه 



  فوجب أن يصري دمهم مهدراً لقوله تعاىل َوجََزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلُهَا
د ألنه صدر عنه القتل ظلماً فوجب أن جيب عليه املثال السادس قال الشافعي رضي اهللا عنه املكره جيب عليه القو

مثله أما أنه صدر عنه القتل فاحلس يدل عليه وأما أنه قتل ظلماً فألن املسلمني أمجعوا على أنه مكلف من قبل اهللا 
تعاىل بأن ال يقتل وأمجعوا على أنه يستحق به اإلمث العظيم والعقاب الشديد وإذا ثبت هذا فوجب أن يقابل مبثله 

  قوله تعاىل َوَجَزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُهال
املثال السابع قال الشافعي رضي اهللا عنه القتل باملثقل يوجب القود والدليل عليه أن اجلاين أبطل حياته فوجب أن 

  يتمكن ويل املقتول من إبطال حياة القاتل لقوله تعاىل َوَجَزاء سَّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها
امن احلر ال يقتل بالعبد قصاصاً وحنن وإن ذكرنا هذه املسألة يف املثال األول إال أنا نذكر ههنا وجهاً آخر املثال الث

من البيان فنقول إن القاتل أتلف على مالك العبد شيئاً يساوي عشرة دنانري مثالً فوجب عليه أداء عشرة دنانري 
  وإذا وجب الضمان وجب أن ال جيب القصاص ألنه ال قائل بالفرقلقوله تعاىل َوَجَزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها 

املثال التاسع منافع الغضب مضمونة عند الشافعي رضي اهللا عنه والدليل عليه أن الغاضب فوت على املالك منافع 
ةٌ  وكل من تقابل يف العرب بدينار فوجب أن يفوت على الغاضب مثله من املال لقوله تعاىل َوجََزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَ

  أوجب تفويت هذا القدر على الغاضب قال بأنه جيب أداؤه إىل املغصوب منه
املثال العاشر احلر ال يقتل بالعبد قصاصاً ألنه لو قتل بالعبد هو مساوياً للعبد يف املعاين املوجبة للقصاص لقوله الْقََرارِ 

ولسائر النصوص اليت تلوناها مث إن عبده يقتل قصاصاً بعبد نفسه )  ٤٠ر غاف( َمْن َعِملَ َسّيئَةً  فَالَ ُيجَْزى إِالَّ ِمثْلََها 
فيجب أن يكون عبد غريه مساوياً لعبد نفسه يف املعاين املوجبة للقصاص لعني هذه النصوص اليت ذكرناها فعلى هذا 

ملثل نفسه ومثل املثل  التقدير يكون عبد نفسه مساوياً لعبد غريه يف املعاين املوجبة للقصاص فكان عبد نفسه مثالً
مثل فوجب كون عبد نفسه مثالً لنفسه يف املعاين املوجبة للقصاص ولو قتل احلر بعبد غريه لقتل بعبد نفسه بالبيان 

الذي ذكرناه وال يقتل بعبد نفسه فوجب أن ال يقتل بعبد غريه فقد ذكرنا هذه األمثلة العشرة يف التفريع على هذه 
بيده سهل عليه تفريع كثري من مسائل الشريعة على هذا األصل واهللا أعلم مث ههنا حبث اآلية ومن أخذت الفطانة 

وهو أن أبا حنيفة رضي اهللا عنه قال يف قطع األيدي ال شك أنه صدر كل القطع أو بعضه عن كلهم أو عن بعضهم 
أزيد من تفويت يد واحدة  إال أنه ال ميكن استيفاء ذلك احلق إال باستيفاء الزيادة ألن تفويت عشرة من األيدي

فوجب أن يبقى على أصل احلرمة فقال الشافعي رضي اهللا عنه لو كان تفويت عشرة من األيدي من األويدي يف 
مقابلة يد واحدة حراماً لكان تفويت عشرة من النفوس يف مقابلة نفس واحدة حراماً ألن تفويث النفس يشتمل 

 مقابلة النفس الواحدة يوجب تفويت عشرة من األيدي يف مقابلة على تفويث اليد فتفويت عشرة من النفوس يف
اليد الواحدة فلو كان تفويت عشرة من األيدي يف مقابلة اليد الواحدة حراماً لكان تفويت عشرة من النفوس ألجل 

العشرة النفس الواحدة مشتمالً على احلرام وكل ما اشتمل على احلرام فهو حرام فكان جيب أن حيرم قتل النفوس 
يف مقابلة النفس الواحدة وحيث أمجعنا على أنه ال حيرم علمنا أن ما ذكرمت من استيفاء الزيادة غري ممنوع منه شراً 

  واهللا أعلم
ا املسألة الثالثة قد بينا أن قوله َوَجَزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها يتقضي وجوب رعاية املماثلة مطلقاً يف كل األحوال إال فيم

الدليل والفقهاء أدخلوا التخصيص فيه يف صور كثرية فتارة بناء على نص آخر أخس منه وأخرى بناء على  خصه
القياس وال شك أن من اعدى التخصيص فعليه البيان واملكلف يكفيه أن يتمسك هبذا النص يف مجيع املطالب قال 

قذفه قذفاً يوجب احلد فليس له ذلك بل احلد الذي جماهد والسدي إذا قال له أخزاه اهللا فليقل له أخزاه اهللا أما إذا 



  أمر اهللا به
ةٌ  كَأَنَُّه مث قال تعاىل فََمْن َعفَا َوأَْصلََح بينه وبني خصمه بالعفو واإلغضاء كما قال تعاىل فَإِذَا الَِّذى َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَو

  وعد مبهم ال يقاس أمره يف التعظيم فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه وهو) (  ٣٤فصلت ( َوِلى ٌّ َحِميٌم 
مث قال تعاىل إِنَّهُ الَ ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني وفيه قوالن األول أن املقصود منه التنبيه على أن اجملين عليه ال جيوز له استيفاء 

ي خصوصاً يف الزيادة من الظامل ألن الظامل فيما وراء ظلمه معصوم واالنتصار ال يكاد يؤمن فيه جتاوز التسوية والتعد
صلى اهللا عليه ( حال احلرب والتهاب احلمية فرمبا صار املظلوم عند اإلقدام على استيفاء القصاص ظاملاً وعن النيب 

  إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على اهللا أجر فليقم قال) ( وسلم 

ظلمنا فيقال هلم ادخلوا اجلنة بإذن اهللا تعاىل فيقوم خلق فقال هلم ما أجركم على اهللا فيقولون حنن الذين عفونا عمن 
الثاين أنه تعاىل ملا حث على العفو عن الظامل أخرب أنه مع ذلك ال حيبه تنبيهاً على أنه إذ كان ال حيبه ومع ذلك فإنه ) 

  يندب على عفوه فاملؤمن الذي هو حبيب اهللا بسبب إميانه أوىل أن يعفو عنه
َر بَْعَد ظُلِْمِه أي ظامل الظامل إياه وهذا من باب إضافة املصدر إىل املفعول فَأُْولَِئَك يعين مث قال تعاىل َولََمنِ انَتَص

املنتصرين َما َعلَْيهِْم ّمن َسبِيلٍ كعقوبة ومؤاخذة ألهنم أتوا مبا أبيح هلم من االنتصار واحتج الشافعي رضي اهللا تعاىل 
قال الشرع إما أن يقال إنه أذن له يف القطع مطلقاً أو بشرط عدم عنه هبذه اآلية يف بيان أن سراية القود مهدرة ف

السريان وهذا الثاين باطل ألن األصل يف القطع احلرمة فإذا كان جتويزه معلقاً بشرط عدم السريان وكان هذا 
اً على الشرط جمهوالً وجبأن يبقى ذلك القطع على أصل احلرمة ألن األصل فيها هو احلرمة واحلل إمنا حيصل معلق

شرط جمهول فوجب أن يبقى ذبك أصل احلرمة وحيث مل يكن كذلك علمنا أن الشرع أذن له يف القطع كيف كان 
سواء سرى أو مل يسر وإذا كان كذلك وجب أن ال يكون ذلك السريان مضموناً ألنه قد انتصر من بعد ظلمه 

  فوجب أن ال حيصل ألحد عليه سبيل
ى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس أي يبدأون بالظلم َوَيْبُغونَ ِفى االْْرضِ بَِغْيرِ الَْحّق أُْولَِئَك لَُهْم َعذَابٌ مث قال إِنََّما السَّبِيلُ َعلَ

  أَلِيٌم
 مث قال تعاىل َولََمن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ االْمُورِ يعين أن عزمه على ترك االنتصار ملن عزم األمور اجليدة

ف الراجع ألنه مفهوم كما حذف من قوهلم السمن منوان بدرهم وحيكى أن رجالً سب رجالً يف جملس احلسن وحذ
فكان املسبوب يكظم ويعرقة فيمسح العرق مث قام وتال هذه اآلية فقال احلسن عقلها واهللا وفهمها ملا ضيعها 

  اجلاهلون
ىّ  ّمن َبْعِدِه أي فليس له من ناصر يتواله من بعد خذالنه أي من بعد مث قال تعاىل َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمن َوِل

إضاله اهللا أياه وهذا صريح يف جواز اإلضالل من اهللا تعاىل ويف أن اهلداية ليست يف مقدور أحد سوى اهللا تعاىل قال 
اإلضالل هبذه الصورة القاضي املراد من يضلل اهللا عن اجلنة فما له من ويل من بعده ينصره واجلواب أن تتقيد 

  املعينة خالف الدليل وأيضاً فاللهتعاىل ما أضله عن اجلنة على قولكم بل هوأضل نفسه عن اجلنة
جوع إىل الدنيا مث قال تعاىل َوَتَرى الظَّاِلِمَني لَمَّا َرأَُواْ الَْعذَاَب َيقُولُونَ َهلْ إِلَى مََرّد ّمن َسبِيلٍ واملراد أهنم يطلبون لر

يشاهدون من العذاب مث ذكر حاهلم عند عرض النار عليهم فقال َوتََراُهمْ ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها َخاِشِعَني ِمَن الذُّلّ لعظم ما 
أي حال كوهنم خاشعني حقريين مهانني بسبب ما حلقهم من الذل مث قال َينظُُرونَ ِمن طَْرٍف َخِفىّ  أي يبتدىء 

ة كما ترى الذي يتيقن أن يقتل فإنه ينظر إىل السيف كأنه ال يقدر نظرهم من حتريك ألجفاهنم ضعيف خفي مبسارق
على أن يفتح أجفانه عليه وميأل عينيه منه كما يفعل يف نظره إىل احلبوبات فإن قيل أليس أنه تعاىل قال يف صفة 



ء هكذا مث الكفار إهنم حيشرون عمياً فكيف قال ههنا إهنم ينظرون من طرف خفي قلنا لعلهم يكونون يف االبتدا
  جيعلون عميا أو لعل هذا يف قوم وذلك

يف قوم آخرين وملا وصف اهللا تعاىل حال الكفار حكى ما يقوله املؤمنون فيهم فقال َوقَالَ الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِنَّ الْخَاِسرِينَ 
َيْوُم الِْقَياَمةِ  إما أن يتعلق خبسروا أو يكون ) الكشاف ( الَِّذيَن َخِسُرواْ أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيهِْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  قال صاحب 

  قول املؤمنني واقعاً يف الدنيا وإما أن يتعلق بقال أي يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة
هبما مث قال أَالَ إِنَّ الظَّاِلِمَني ِفى َعذَابٍ مُّقِيمٍ أي دائم قال القاضي وهذا يدل على أن الكافر والفاسق يدوم عذا

)  ٢٥٤البقرة ( واجلواب أن لفظ الظامل املطلق يف القرآن خمصوص بالكفر قال تعاىل َوالْكَاِفُرونَ ُهمُ الظَّاِلُمونَ 
يت والذي يؤكد هذا أنه تعاىل قال بعده هذه اآلية َوَما كَانَ لَُهم ّمْن أَْولَِياء َينُصُرونَُهم ّمن اللَِّه واملعىن أن األصنام ال

هنا ألجل أن تشفع هلم عند اهللا تعاىل ما أتوا بتلك الشفاعة ومعلوم أن هذا ال يليق إال بالكفار مث قال كانوا يعبدو
َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمن َسبِيلٍ وذلك يدل على أن املضل واهلادي هو اهللا تعاىل على ما هو قولنا ومذهبنا واهللا 

  أعلم
نْ أَعَْرُضواْ فََمآ ْبلِ أَن يَأِْتىَ  َيْوٌم الَّ َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َما لَكُْم مِّن مَّلَْجٍأ َيْوَمِئٍذ َوَما لَكُْم مِّن نَِّكريٍ فَإِاسَْتجِيبُواْ لَِربِّكُْم مِّن قَ

ْحَمةً  فَرَِح بَِها َوإِن ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ  بَِما قَدََّمْت أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم حَِفيظاً إِنْ َعلَْيَك إِالَّ الَْبلَاغُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقَْنا اِإلنَسانَ مِنَّا َر
َويََهُب ِلَمن َيَشآُء  أَْيِديهِْم فَإِنَّ اِإلنَسانَ كَفُوٌر ِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت واألرض َيْخلُُق َما َيَشآُء يََهُب ِلَمن َيَشآُء إِنَاثاً

  َوإِنَاثاً وََيجَْعلُ َمن َيَشآُء َعِقيماً إِنَُّه َعِليٌم قَِديٌرالذُّكُوَر أَْو ُيَزوُِّجُهْم ذُكَْراناً 
الَّ  اعلم أنه تعاىل ملا أطنب يف الوعد والوعيد ذكر بعده ما هو املقصود فقال اْسَتجِيُبواْ ِلرَّبكُْم ّمن قَْبلِ أَن َيأِْتىَ  َيْوٌم

صلة لقوله الَّ َمَردَّ لَُه يعين ال يرده اهللا بعد ما حكم به وجيوز أن  َتْمِلَك لَُه ِمَن اللَِّه وقوله ِمَن اللَِّه جيوز أن يكون
يكون صلة لقوله يَأِْتىَ  أي من قبل أن يأيت من اهللا يوم ال يقدر أحد على رده واختلفوا يف املراد بذلك اليوم فقيل 

موجود يف كال اليومني  يوم ورود املوت وقيل يوم القيامة ألنه وصف ذلك اليوم بأنه ال مرد له وهذا الوصف
وحيتمل أن يكون معىن قوله الَّ َمَردَّ لَُه أنه ال يقبل التقدمي والتأخري أو أن يكون معناه أن ال مرد فيه إىل حال 

  التكليف حىت حيصل فيه التاليف
ن نَِّكريٍ ممن ينكر ذلك مث قال تعاىل يف وصف ذلك اليوم َما لَكُْم ّمن مَّلَْجٍأ ينفع يف التخلص من العذاب َوَما لَكُْم ّم

حىت يتغري حالكم بسبب ذلك املنكر وجيوز أن يكون املراد من النكري اإلنكار أي ال تقدرون أن تنكروا شيئاً مما 
  افترفتموه من األعمال فَإِنْ أَعَْرُضواْ أي هؤالء الذين أمرهتم باالستجابة أي مل

َحِفيظاً بأن حتفظ أعماهلم وحتصيها إِنْ َعلَْيَك إِالَّ الَْبلَاغُ وذلك تسلية من اهللا يقبلوا هذا األمر فََما أَْرَسلْنَاَك َعلَْيهِْم 
تعاىل مث أنه تعاىل بّين السبب يف إصرارهم على مذاهبهم الباطلة وذلك أهنم وجدوا يف الدنيا سعادة وكرامة الفوز 

وَإِنَّا إِذَا أَذَقَْنا اإلنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً  فَرَِح بَِها  مبطالب الدنيا يفيد الغرور والفجور والتكرب وعدم االنقياد للحق فقال
ونعم اهللا يف الدنيا وإن كانت عظيمة إال أهنا بالنسبة إىل السعادات املعدة يف اآلخرة كالقطرة بالنسبة إىل البحر 

نيا فإنه يفرح هبا ويعظم غروره فلذلك مساها ذوقاً فبّين تعاىل أن اإلنسان إذا فاز هبذا القدر احلقري الذي حصل يف الد
بسببها ويقع يف العجب والكرب ويظن أنه فاز بكل املىن ووصل إىل أقاصي السعادات وهذه طريقة من يضعف 

اعتقاده يف سعادات اآلخرة وهذه الطريقة خمالفة لطريقة املؤمن الذي ال يعد نعم الدنيا إال كالوصلة إىل نعم اآلخرة 
سيئة أي شيء يسوءهم يف حلال كاملرض والفقر وغريمها فإنه يظهر منه الكفر وهو معىن قوله مث بّين أنه مىت أصبتهم 



فَإِنَّ اإلنَسانَ والكفور الذي يكون مبالغاً يف الكفران ومل يقل فإنه كفور ليبني أن طبيعة اإلنسان تقتضي هذه احلالة 
 إذاقة اإلنسان الرمحة وإصابته بضدها أتبع ذلك بقوله إال إذا أدهبا الرجل باآلداب اليت أرشد اهللا إليها وملا ذكر اهللا

للَِّه ُملُْك السََّماَواِت َواالْْرَض واملقصود منه أن ال يغتر اإلنسان مبا ملكه من املال واجلاه بل إذا علم أن الكل ملك 
الً له على مزيد الطاعة اهللا ومله وأنه إمنا حصل ذلك القدر حتت يده ألن اهللا أنعم عليه به فحينئٍذ يصري ذلك حام

واخلدمة وأما إذا اعتقد أن تلك النعم إمنا حتصل بسبب عقله وجده واجتهاده بقي مغروراً بنفسه معرضاً عن طاعة 
اهللا تعاىل مث ذكر من أقسام تصرف اهللا يف العامل أنه خيص البعض باألوالد واإلناث والبعض بالذكور والبعض هبما 

  من الكل وهو املراد من قوله وجيعل من يشاء عميقاًوالبعض بأن جيعله حمروماً 
واعلم أن أهل الطبائع يقولوه السبب يف حدوث الولد صالح حال النطفة والرحم وسبب الذكورة استيالء احلرارة 

وسبب األنوثة استيالء الربودة وقد ذكرنا هذا الفصل باالستقصاء التام يف سورة النحل وأبطلناه بالدالئل اليقينية 
  ظهر أن ذكل من اهللا تعاىل ال أنه من الطبائع واألجنم واألفالك ويف اآلسة سؤاالت

ن السؤال األول أنه قدم اإلناث يف الذكر على الذكور فقال َواالْْرضِ َيْخلُُق َما َيَشاء َيَهبُ ِلَمن َيَشاء إَِناثاً َوَيَهُب ِلَم
ى االناث فقال أَوْ ُيَزّوُجُهْم ذُكَْراناً َوإَِناثاً فما السبب يف هذا التقدمي َيَشاء الذُّكُوَر مث يف اآلية الثانية قدم الذكور عل

  والتأخري
السؤال الثاين أنه ذكر اإلناث على سبيل التنكري فقال َيَهُب ِلَمن َيَشاء إِنَاثاً وذلك الذكور بلفظ التعريف فقال 

  َوَيَهُب ِلَمن َيَشاء الذُّكُوَر فما السبب يف هذا الفرق
سؤال الثالث مل قال يف إعطاء اإلناث وحدهن ويف إعطاء الذكور وحدهم بلفظ اهلبة فقال َيَهُب ِلَمن َيَشاء إِنَاثاً ال

  َوَيَهُب ِلَمن َيَشاء الذُّكُوَر وقال يف إعطاء الصنفني معاً أَوْ ُيَزّوُجُهْم ذُكَْراناً َوإِنَاثاً
يكفي يف عدم حصوله أن ال يهب فأي حاجة يف عدم حصوله إىل والسؤال الرابع ملا كان حصول الولد هبة من اهللا ف

  أن يقول وََيجَْعلُ َمن َيَشاء
  السؤال اخلامس هل املراد من هذا احلكم مجع معينون أو املراد احلكم على اإلنسان املطلق

و

لسرور واجلواب عن السؤال األول من وجوه األول أن الكرمي يسعى يف أن يقع اخلتم على اخلري والراحة وا
والبهجة فإذا وهب الولد األنثى أوالً مث أعطاه الذكر بعده فكأنه نقله من الغم إىل الفرح وهذا غاية الكرم أما إذا 

أعطى الولد أوالً مث أعطى األنثى ثانياً فكأنه نقله من الفرح إىل الغم فذكر تعاىل هبة الولد األنثى أوالً وثانياً هبة 
ه من الغم إىل الفرح فيكون ذلك أليق بالكرم الوجه الثاين أنه إذا أعطى الولد األنثى الولد الذكر حىت يكون قد نقل

أوالً علم أنه ال اعتراض له على اهللا تعاىل فريضى بذلك فإذا أعطاه الولد الذكر بعد ذلك علم أن هذه الزيادة فضل 
حض الفضل والكرم والوجه الثالث من اهللا تعاىل وإحسان إليه فزيداد شكره وطاعته ويعلم أن ذلك إمنا حصل مب

قال بعض املذكرين األنثى ضعيفة ناقصة عاجزة فقدم ذكرها تنبيهاً على أنه كلما كان العجز واحلاجة أمت كانت 
عناية اهللا به أكثر الوجه الرابع كأنه يقال أيتها املرأة الضعيفة العاجزة إن أباك وأمك يكرهان وجودك فإن كانا قد 

قدمتك يف الذكر لتعلمي أن احملسن املكرم هو اهللا تعاىل فإذا علمت املرأة ذلك زادت يف الطاعة  كرها وجودك فأنا
واخلدمة والبعد عن موجبات الطعن والذم فهذه املعاين هي اليت ألجلها وقع ذكر اإلناث مقدماً على ذكر الذكور 

من األنثى واألفضل األكمل مقدم على  وإمنا قدم ذكر الذكور بعد ذلك على ذكر اإلناث ألن الذكر أكمل وأفضل
األخس األرذل واحلاصل أن النظر إىل كونه ذكراً أو أنثى يقتضي تقدمي ذكر الذكر على ذكر األنثى أما العوارض 

اخلارجية اليت ذكرناها فقد أوجبت تقدمي ذكر األنثى على ذكر الذكر فلما حصل املقتضي للتقدمي والتأخري يف 



  هذا مرة وقدم ذلك مرة أخرى واهللا أعلمالبابني ال جرم قدم 
وأما السؤال الثاين وهو قوله مل عرب عن اإلناث بلفظ التنكري وعن الذكور بلفظ التعريف فجوابه أن املقصود منه 

  التنبيه على كون الذكر أفضل من األنثى
ّوُجُهْم ذُكَْراناً َوإَِناثاً فجوابه أن كل شيئني وأما السؤال الثالث وهو قوله مل قال تعاىل يف إعطاء الصنفني الذُّكُوَر أَوْ ُيَز

يقرن أحدمها باآلخر فهما زوجان وكل واحد منهما يقال له زوج والكناية يف ُيزَّوُجُهْم عائدة على اإلناث والذكور 
  اليت يف اآلية األوىل واملعىن يقرن اإلناث والذكور فيجعلهم أزواجاً

م هو الذي ال يولد له يقال رجل عقيم ال يلد وامرأة عقيم ال تلد وأصل العقم وأما السؤال الرابع فجوابه أن العقي
  القطع ومنه قيل امللك عقيم ألنه يقطع فيه األرحام بالقتل والعقوق

وأما السؤال اخلامس فجوابه قال ابن عباس َيَهُب ِلَمن َيَشاء إِنَاثاً يريد لوطاً وشعيباً عليهم السالم مل يكن هلما إال 
 ت وََيَهُب ِلَمن َيَشاء الذُّكُوَر يريد إبراهيم عليه السالم مل يكن له إال الذكور أَْو ُيزَّوُجُهْم ذُكْرَاناً وَإَِناثاً يريدالنبا

كان له من البنني أربعة القاسم ولطاهر وعبد اهللا وإبراهيم ومن البنات أربعة زينب ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممداً 
َوَيْجَعلُ َمن َيَشاء َعِقيماً يريد عيسى وحيىي وقال األكثرون من املفسرين هذ احلكم عام يف  ورقية وأم كلثوم وفاطمة

حق كل الناس ألن املقصود بيان قدرة اهللا يف تكوين األشياء كيف شاء وأراد فلم يكن للتخصيص معىن واهللا أعلم 
  خلق قدير على ما يشاء أن خيلقه واهللا أعلم مث ختم اآلية بقوله إِنَُّه َعِليٌم قَِديٌر قال ابن عباس عليم مبا

نِِه َما َيَشآُء إِنَُّه َعِلى ٌّ َحكِيمٌ َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَن ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِالَّ َوحْياً أَْو ِمن َوَرآِء ِحجَابٍ أَْو يُْرِسلَ َرسُوالً فَُيوِحىَ  بِإِذْ
ْمرَِنا َما كُنتَ َتْدرِى َما الِْكتَاُب َوالَ اِإلَميانُ َولَاِكن َجَعلَْناهُ ُنوراً نَّْهِدى بِِه َمن نََّشآُء َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك ُروحاً مِّْن أَ

للَِّه َتِصريُ ألرض أَالَ إِلَى اِمْن ِعَباِدَنا َوإِنََّك لََتْهِدى إِلَى صَِراٍط مُّْستَِقيمٍ ِصرَاِط اللَِّه الَِّذى لَُه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفى ا
  االٍّ ُموُر

  اعلم أنه تعاىل ملا بّين كمال قدرته وعلمه وحكمته أتبعه ببيان أنه كيف خيص أنبياءه بوحيه وكالمه ويف اآلية مسائل
 املسألة األوىل َوَما كَانَ لَِبَشرٍ وما صح ألحد من البشر أَن ُيكَلَّمُه اللَُّه إال على أحد ثالثة أوجه إما على الوحي وهو

اإلهلام والقذف يف القلب أو املنام كما أوحى اهللا إىل أم موسى وإبراهيم عليه السالم يف ذبح ولده وعن جناهد أوحى 
اهللا تعاىل الزبور إىل داود عليه السالم يف صدره وإما على أن يسمعه كالمه من غري واسطة مبلغ وهذا أيضاً وحي 

وإما )  ١٣طه ( ة مع أنه مساه وحياً قوله تعاىل فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى بدليل أنه تعاىل أمسع موسى كالمه من غري واسط
على أن يرسل إليه رسوالً من املالئكة فيبلغ ذلك امللك الذي الوحي إىل الرسول البشري فطريق احلصر أن يقال 

كان األول هو أن وصول الوحي من اهللا إىل البشر إما أن يكون من غري واسطة مبلغ أو يكون بواسطة مبلغ وإذا 
يصل إليه وحي اهللا ال بواسطة شخص آخر فههنا إما أن يقال إنه مل يسمع عني كالم اهللا أو يسمعه أما األول وهو 

أنه وصل إليه الوحي ال بواسطة شخص آخر وما مسع عني كالم هللا فهو املراد بقوله إِالَّ َوْحياً وأم الثاين وهو أنه 
آخر ولكنه مسع عني كالم اهللا فهو املراد من قوله أَْو ِمن َوَراء ِحجَابٍ وأما  وصل إليه الوحي ال بواسطة شخص

  الثالث وهو أنه وصل إليه لوحي بواسطة شخص آخر فهو املراد بقوله أَْو يُْرِسلَ َرسُوالً فَُيوِحىَ  بِإِذْنِِه َما َيَشاء
صص القسم األول باسم الوحي ألن ما يقع يف قسام الثالثة وحي إال أنه تعاىل خ) واعلم أن كل واحد من هذه األ 

القلب على سبيل اإلهلام فهو يقع دفعة فكن ختصيص لفظ الوحي به أوىل فهذا هو الكالم يف متييز هذه األقسام 
  بعضها عن بعض

لبشر أن  املسألة الثانية القائلون بأن اهللا يف مكان احتجوا بقوله أَْو ِمن َوَراء ِحجَابٍ وذلك ألن التقدير وما كان



يكلمه اهللا إال على أحد ثالثة أوجه أحدها أن يكون اهللا من وراء حجاب وإمنا يصحب ذلك لو كان خمتصاً مبكان 
معني وجهة معينة واجلواب أن ظاهر اللفظ وإن أوهم ما ذكرمت إال أنه دلت الدالئل العقلية والنقلية على أنه تعاىل 

ذا اللفظ على التأويل واملعىن أن الرجل مسع كالماً مع أنه ال يرى ذلك ميتنع حصوله يف املكان واجلهة فوجب محل ه
  املتكلم كان ذلك شبيهاً مبا إذا تكلم من وراء حجاب واملشاهبة سبب جلواز اجملاز

املسألة الثالثة قالت املعتزلة هذه اآلية تدل على أنه تعاىل ال يرى وذلك ألنه تعاىل حصر أقسام وحيه يف هذه الثالثة 
و صحت رؤية اهللا تعاىل لصح من اهللا تعاىل أنه يتكلم مع العبد حال ما يراه العبد فحينئٍذ يكون ذلك قسماً رابعاً ول

وجه زائداً على هذه األقسام الثالثة واهللا تعاىل نفى القسم الرابع بقوله َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَن ُيكَلَّمُه اللَُّه إال على هذه األ
يف اللفظ قيداً فيكون التقدير وما كان لبشر أن يكلمه اهللا يف الدنيا إال على أحد هذه األقسام الثالثة اجلواب نزيد 

الثالثة وحينئٍذ ال يلزم ما ذكرمتوه وزيادة هذا القيد وإن كانت على خالف الظاهر لكنه جيب املصري إليها للتوفيق 
  قيامة واهللا أعلمبني هذه اآليات وبني اآليات الدالة على حصول الرؤية يف يوم ال

املسألة الرابعة أمجعت األمة على أن اهللا تعاىل متكلم ومن سوى األشعري وأتباعه أطبقوا على أن كالم اهللا هو هذه 
احلروف املسموعة واألصوات املؤلفة وأما األشعري وأتباعه فإهنم زعموا أن كالم اهللا تعاىل صفة قدمية يعرب عنها 

  هبذه احلروف واألصوات
فريق األول وهم الذين قالوا كالم اهللا تعاىل هو هذه احلروف والكلمات فهم فريقان أحدمها احلنابلة الذين أما ال

قالوا بقدم هذه احلروف وهؤالء أخس من أن يذكروا يف زمرة العقالء واتفق أين قلت يوماً لبعضهم لو تكلم اهللا 
والتوايل واألول باطل ألن التكلم جبملة هذه احلروف هبذه احلروف إما أن يتكلم هبا دفعة واحدة أو على التعاقب 

دفعة واحدة ال يفيد هذا النظم املركب على هذ التعاقب والتوايل فوجب أن ال يكون هذا النظم املركب من هذه 
ع ذلك احلروف املتوالية كالم اهللا تعاىل والثاين باطل ألنه تعاىل لو تكلم هبا على التوايل والتعاقب كانت حمدثة وملا مس

لرجل هذا الكالم قال لواجب علينا أن نقر ومنر يعين نقر بأن القرآن قدمي ومنر على هذا الكالم على وفق ما مسعناه 
فتعجبت من سالمة قلب ذلك القائل وأما العقالء من الناس فقد أطبقوا على أن هذه احلروف واألصوات كائنة بعد 

لفت عباراهتم يف أهنا هل هي خملوقة أو ال يقال ذلك بل يقال إهنا أن مل تكن حاصلة بعد أن كانت معدومة مث اخت
حادثة أو يعرب عنها بعبارة أخرى واختلفوا أيضاً يف أن هذه احلروف هل هي قائمة بذات اهللا تعاىل أو خيلقها يف 

صفة قدمية تدل  جسم آخر فاألول هو قول الكرامية والثاين قول املعتزلة وأما األشعرية الذين زعموا أن كالم اهللا
عليها هذه األلفاظ والعبارات فقد اتفقوا على أن قوله أَْو ِمن َوَراء ِحجَابٍ هو أن امللك والرسول يسمع ذلك 

الكالم املنّزه عن احلرف والصوت من وراء حجاب قالوا وكما ال يبعد أن ترى ذات اهللا مع أنه ليس جبسم وال يف 
أنه ال يكون حرفاً وال صوتاً وزعم أبو منصور املاتريدي السمرقندي أن  حيز فأي بعد يف أن يسمع كالم اهللا مع

تلك الصفة القائمة ميتنع كوهنا مسموعة وإمنا املسموع حروف وأصوات خيلقها اهللا تعاىل يف الشجرة وهذا القول 
  قريب من قول املعتزلة واهللا أعلم

اهللا تعاىل من وجوه األول أن قوله تعاىل أَن ُيكَلَّمُه املسألة اخلامسة قال القاضي هذه اآلية تدل على حدوث كالم 
اللَُّه يدل عليه ألن كلمة أن مع املضرع تفيد االستقبال الثاين أنه وصف الكالم بأنه وحي ألن لفظ الوحي يفيد أنه 

ضي أن يكون الكالم الذي يبلغه وقع على أسرع الوجوه الثالث أن قوله أَْو ُيْرِسلَ َرُسوالً فَُيوِحىَ  بِإِذْنِِه َما َيَشاء يقت
امللك إىل الرسول البشر مثل الكالم الذي مسعه من اهللا والذي يبلغه إىل الرسول البشري حادث فلما كان الكالم 

  الذي مسعه من اهللا مماثالً هلذا الذي بلغه إىل الرسول



ل إن الكالم الذي مسعه من البشري وهذا الذي بلغه إىل الرسول البشري حادث ومثل احلادث حادث وجب أن يقا
اهللا حادث الرابع أن قوله أَْو ُيْرِسلَ َرسُوالً فَُيوِحىَ  يقتضي كون الوحي حاصالً بعد اإلرسال وما كان حصوله 

متأخراً عن حصول غريه كان حادثاً واجلواب أنا نصرف مجلة هذه الوجوه اليت ذكرمتوها إىل احلروف واألصوات 
بعد أن مل تكن وبديهة العقل شاهدة بأن األمر كذلك فأي حاجة إىل إثبات هذا املطلوب  ونعترف بأهنا حادثة كائنة

  الذي علمت صحته ببديهة العقل وبظواهر القرآن واهللا أعلم
املسألة السادسة ثبت أن الوحي من اهللا تعاىل إما أن ال يكون بواسطة شخص آخر وميتنع أن يكون كل وحي 

لزم إما التسلسل وإما الدور مها حماالن فال بد من االعتراف حبصول وحي حيصل حاصالً بواسطة شخص آخر وإال 
  ال بواسطة شخص آخر مث ههنا أحباث

البحث األول أن الشخص األول الذي مسع وحي اهللا ال بواسطة شخص آخر كيف يعرف أن الكالم الذي مسعه 
ا حرفاً وصوتاً مل يبعد أنه إذا مسعها علم بالضرورة كالم اهللا فإن قلنا إنه مسع تلك الصفة القدمية املنّزنة عن كوهن

كوهنا كالم اهللا تعاىل ومل يبعد أن يقال إنه حيتاج بعد ذلك إىل دليل زائد أما إن قلنا إن املسموع هو احلرف 
  والصوت امتنع أن يقطع بكونه كالماً هللا تعاىل إال إذا ظهرت داللة على أن ذلك املسموع هو كالم اهللا تعاىل

لبحث الثاين أن الرسول إذامسعه من امللك كيف يعرف أن ذلك املبلغ ملك معصوم ال شيطان مضل واحلق أنه ال ا
ميكنه القطع بذلك إال بناء على معجزة تدل على أن ذلك املبلغ ملك معصوم ال شيطان خبيث وعلى هذا التقدير 

  تفالوحي من اهللا تعاىل ال يتم إال بثالث مراتب يف ظهور املعجزا
املرتبة األوىل أن امللك إذا مسع ذلك الكالم من اهللا تعاىل فال بد له من معجزة تدل على أن ذلك الكالم كالم اهللا 

  تعاىل
  املرتبة الثانية أن ذلك امللك إذا وصل إىل الرسول ال بد له أيضاً من معجزة

معجزة فثبت أن التكليف ال يتوجه على اخللق  املرتبة الثالثة أن ذلك الرسول إذا أوصله إىل األمة فال بد له أيضاً من
  إال بعد وقوع ثالث مراتب يف املعجزات

البحث الثالث أنه ال شك أن ملكاً من املالئكة قد مسع الوحي من اهللا تعاىل ابتداء فذلك امللك هو جربيل ويقال 
  قطع بواحد من هذه الوجوهلعل جربيل مسعه من ملك آخر فالكل حمتمل ولو بألف واسطة ولو يوج ما يدل على ال

البحث الرابع هل يف البشر من مسع وحي اهللا تعاىل من غري واسطة املشهور أن موسى عليه السالم مسع كالم اهللا من 
مسعه أيضاً ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقيل إن حممداً )  ١٣طه ( غري واسطة بدليل قوله تعاىل فَاْستَِمْع ِلَما ُيوَحى 

  ) ١٠النجم ( ْوَحى إِلَى عَْبِدِه َما أَْوَحى لقوله تعاىل فَأَ
صلى اهللا ( البحث اخلامس أن املالئكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال خمتلفة فبتقدير أن يراه الرسول 

يف كل مرة وجب أن حيتاج إىل املعجزة ليعرف أن هذا الذي رآه يف هذه املرة عني ما رآه يف املرة ) عليه وسلم 
  ىل وإن كان ال يرى شخصه كانت احلاجة إىل املعجزة أقوى الحتمال أنه حصل االشتباه يفاألو

  الصوت إال أن اإلشكال يف أن احلاجة إىل إظهار املعجزة يف كل مرة مل يقل به أحد
مع إبليس من املسألة السابعة دلّت املناظرات املذكورة يف القرآن بني اهللا تعاىل وبني إبليس على أنه تعاىل كان يتكلم 

غري واسطة فذلك هل يسمى وحياً من اهللا تعاىل إىل إبليس أو ال األظهر منعه وال بد يف هذا املوضع من حبث غامض 
  كامل

املسألة الثامنة قرأ نافع أَْو يُْرِسلَ َرسُوالً برفع الالم فيوحي بسكون الياء وحمله رفع على تقدير وهو يرسل فيوحي 



يل املصدر كأنه قيل ما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً إو إمساعاً لكالمه من وراء والباقون بالنصب على تأو
حجاب أو يرسل لكن فيه إشكال ألن قوله وحياً أو إمساعاً اسم وقوله أَْو يُْرِسلَ فعل وعطف الفعل على االسم قبيح 

و يسمع إمساعاً من وراء حجاب أو يرسل فأجيب عنه بأن التقدير وما كان لبشر أن يكلمه إال أن يوحي إليه وحياً أ
  رسوالً

املسألة التاسعة الصحيح عند أهل احلق أن عندما يبلغ امللك الوحي إىل الرسول ال يقدر الشيطان على إلقاء الباطل 
يف أثناء ذلك الوحي وقال بعضهم جيوز ذلك لقوله تعاىل وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن 

ترجتى وكان صديقنا امللك سام بن حممد رمحه اهللا وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول هذا الشفاعة 
من رآين ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكالم بعد الدالئل القوية القاهرة باطل من وجهني آخرين األول أن النيب 

قدر الشيطان على أن يتمثل يف املنام بصورة الرسول فإذا مل ي) يف املنام فقد رآين فإن الشيطان ال يتمثل بصورتيا 
ما ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( فكيف قدر على التشبه جبربيل حال اشتغال تبليغ وحي اهللا تعاىل والثاين أن النيب 

فإذا مل يقدر الشيطان أن حيضر مع عمر يف فج واحد فكيف يقدر ) سلك عمر فجاً إال وسلك الشيطان فجاً آخر 
  ى أن حيضر مع جربيل يف موقف تبليغ وحي اهللا تعاىلعل

املسألة العاشرة قوله تعاىل فيوحي بإذنه ما يشاء يعين فوحيي ذلك امللك بإذن اهللا ما يشاء اهللا وهذا يقتضي أن احلسن 
ينهى عما  ال حيسن لوجه عائد عليه وأن القبيح ال يقبح لوجه عائد إليه بل هللا أن يأمر مبا يشاء من غري ختصيص وأن

  يشاء من غري ختصيص إذ لو مل يكن األمر كذلك ملا صح قوله َما َيَشاء واهللا أعلم
مث قال تعاىل يف آخر اآلية إِنَُّه َعِلى ٌّ َحِكيٌم يعين أنه علي عن صفات املخلوقني حكيم جيري أفعاله على موجب 

كالم وثالثاً بتوسيط املالئكة الكرام وملا بّين اهللا احلكمة فيتكلم تارة بغري واسطة على سبيل اإلهلام وأخرى بإمساع ال
 تعاىل كيفية أقسام الوحي إىل األنبياء عليهم السالم قال َوكَذَِلَك أَْوَحيَْنا إِلَْيَك رُوحاً ّمْن أَْمرَِنا واملراد به القرآن

  ومساه روحاً ألنه يفيد احلياة من موت اجلهل أو الكفر
ى َما الِْكَتاُب َوالَ اِإلَميانُ واختلف العلماء يف هذه اآلية مع اإلمجاع على أنه ال جيوز أن مث قال تعاىل َما كُنَت َتْدرِ

يقال الرسل كانوا قبل الوحي على الكفر وذكروا يف اجلواب وجوهاً األول َما كُنَت َتْدرِى َما الِْكَتابُ أي القرآن 
  ) ١٤٣البقرة ( لَُّه ِلُيضِيَع إِميَاَنكُْم َوالَ اِإلَميانُ أي الصالة لقوله تعاىل َوَما كَانَ ال

أي صالتكم الثاين أن حيمل هذا على حذف املضاف أي ما كنت تدري ما الكتاب ومن أهل اإلميان يعين من الذي 
يؤمن ومن الذي ال يؤمن الثالث ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان حني كنت طفالً يف املهد الرابع اإلميان عبارة 

رار جبميع ما كلف اهللا تعاىل به وإنه قبل النبّوة ما كان عارفاً جبميع تكاليف اهللا تعاىل بل إنه كان عارفاً باهللا عن اإلق
تعاىل وذلك ال ينايف ما ذكرناه اخلامس صفات اهللا تعاىل على قسمني منها ما ميكن معرفته مبحض دالئل العقل ومنها 

  هذا القسم الثاين مل تكن معرفته حاصلة قبل النبوّةما ال ميكن معرفته إال بالدالئل السمعية ف
َناُه منهم من مث قال تعاىل َولَاِكن َجَعلَْناهُ ُنوراً نَّْهِدى بِِه َمن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا واختلفوا يف الضمري يف قوله َولَاِكن َجَعلْ

جرم شبه بالنور الذي يهتدي به ومنهم  قال إنه راجع إىل القرآن دون اإلميان ألنه هو الذي يعرف به األحكام فال
( ا من قال إنه راجع إليهما معاً وحسن ذلك ألن معنامها واحد كقوله تعاىل َوإِذَا َرأَْواْ ِتجَاَرةً  أَْو لَْهواً انفَضُّواْ إِلَْيَه

  ) ١١اجلمعة 
جعل القرآن نفسه يف نفسه هدىً  كما قال  مث قال نَّْهِدى بِِه َمن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا وهذا يدل على أنه تعاىل بعد أن

فإنه قد يهدي به البعض دون البعض وهذه اهلداية ليست إال عبارة عن الدعوة وإيضاح )  ٢البقرة ( ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 



يفيد العموم  وَإِنَّكَ لَتَْهِدى إِلَى ِصراٍط مُّْسَتقِيمٍ وهو) صلى اهللا عليه وسلم ( األدلة ألنه تعاىل قال يف صفة حممد 
بالنسبة إىل الكل وقوله نَّْهِدى بِِه َمن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا يفيد اخلصوص فثبت أن اهلداية مبعىن الدعوة عامة واهلداية يف 

ِدى بِهِ قوله نَّْهِدى بِِه َمن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا خاصة واهلداية اخلاصة غري اهلداية العامة فوجب أن يكون املراد من قوله نَّْه
َمن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا أمراً مغايراً إلظهار الدالئل وإلزالة األعذار وال جيوز أيضاً أن يكون عبارة عن اهلداية إىل طريق 

نشاء وهذا اجلّنة ألنه تعاىل قال َولَاِكن َجَعلَْناُه نُوراً نَّْهِدى بِِه َمن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا أي جعلنا القرآن نوراً هندي به من 
ال يليق إال باهلداية اليت حتصل يف الدينا وأيضاً فاهلذاية إىل اجلّنة عندكم يف حق البعض واجب ويف حق اآلخرين 

حمظور وعلى التقديرين فال يبقى لقوله َمن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا فائدة فثبت أن املراد أنه تعاىل يهدي من يشاء ويضل من 
  يشاء وال اعتراض عليه فيه

َوإِنََّك لَتَْهِدى إِلَى صِراٍط مُّْستَِقيمٍ فبّين تعاىل أنه كما أن القرآن يهدي ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث قال تعاىل حملمد 
فكذلك الرسول يهدي وبّين أنه يهدي إىل صراط مستقيم وبّين أن ذلك الصراط هو صِراِط اللَِّه الَِّذى لَُه َما ِفى 

االْْرضِ نّبه بذلك على أن الذي جتوز عبادته هو الذي ميلك السموات واألرض والغرض منه السََّماَواِت َوَما ِفي 
  إبطال قول من يعبد غري اهللا

مث قال أَالَ إِلَى اللَِّه َتِصريُ االْمُوُر وذلك كالوعيد والزجر فبّين أن أمر من ال يقبل هذه التكاليف يرجع إىل اهللا تعاىل 
  يجازي كالً منهم مبا يستحقه من ثواب أو عقابأي إىل حيث ال حاكم سواه ف

  سورة الزخرف

  وهي تسع ومثانون آية مكية
  بِسمِ اللَِّه الرََّمحنِ الرَّحِيمِ

ى ٌّ َحكِيٌم أَفََنْضرُِب َعنكُمُ َدْيَنا لَعَِلحم وَالْكَِتابِ الُْمبِنيِ إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرءَاناً َعرَبِّياً لََّعلَّكُْم َتْعِقلُونَ َوإِنَُّه ِفى أُمِّ الِْكَتابِ لَ
نَّبِى ٍّ إِالَّ كَانُواْ بِِه َيْسَتْهزُِءونَ الذِّكَْر صَفْحاً أَن كُنُتْم قَْوماً مُّْسرِِفَني َوكَْم أَْرَسلَْنا ِمن نَّبِيٍّ ِفى االٌّ وَِّلَني َوَما يَأِْتيهِم مِّْن 

  لُ االٌّ وَّلَِنيفَأَْهلَكَْنآ أََشدَّ ِمنُْهم بَطْشاً َوَمَضى َمثَ
اعلم أن قوله حم َوالِْكتَابِ الُْمبِنيِ حيتمل وجهني األول أن يكون التقدير هذه حام والكتاب املبني فيكون القسم 
واقعاً على أن هذه السورة هي سورة حام ويكنت قوله إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرءاناً َعرَبِّياً ابتداء لكالم رخر الثاين أن يكون 

  ذه حامالتقدير ه
عََربِّياً ويف املراد  مث قال َوالِْكَتابِ الُْمبِنيِ إِنَّا َجَعلْنَاُه قُْرءاناً َعرَبِّياً فيكون املقسم عليه هو قوله إِنَّا َجَعلْنَاُه قُْرءاناً

املراد بالكتاب قوالن أحدمها أن املراد به القرآن وعلى هذا التقدير فقد أقسم بالقرآن أنه جعله عربياً الثاين أن 
بالكتاب الكتابة واخلط وأقسم بالكتابة لكثرة ما فيثا من املنافع فإن العلوم إمنا تكاملت بسبب اخلط فإن املتقدم إذا 

استنبط علماً وأثبته يف كتاب وجاء املتأخر ووقف عليه أمكنه أن يزيد يف استنباط الفوائد فبهذا الطريق تكاثرت 
ويف وصف الكتاب بكونه مبيناً من وجوه األألل أنه املبني للذين أنزل إليهم  الفوائد وانتهت إىل الغايات العظيمة

  ألنه بلغتهم ولساهنم والثاين املبني هو الذي

  أبان طريق اهلدى من طريق الضاللة وأبان كل باب عما سواه وجعلها مفصلة ملخصة
  بذلك توسعاً من حيث إنه حصل البيان عنده واعلم أن وصفه بكونه مبيناً جناز ألن املبني هو اهللا تعاىل ومسي القرآن



  أما قوله إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرءاناً َعَربِّياً لََّعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ ففيه مسائل
املسألة األوىل القائلون حبدوث القرآن احتجوا هبذه اآلية من وجوه األول أن اآلية تدل على أن القرآن جمعول 

إن قالوا مل ال جيوز أن يكون املراد أنه مساه عربياً قلنا هذا مدفوع من وجهني األول واجملعول هو املصنوع املخلوق ف
أنه لو كان املراد باجلعل هذا لوجب أن من مساه عجمياً أن يصري عجمياً وإن كان بلغة العرب ومعلوم أنه باطل 

كالم اهللا وذلك يوجب أنه فعل بعض  الثاين أنه لو صرف اجلعل إىل التسمية لزم كون التسمية جمعولة والتسمية أيضاً
كالمه وإذا صح ذلك يف البعض صح يف الكل الثاين أنه وصفه بكونه قرآناً وهو إمنا مسي قرآناً ألنه جعل بعضه 

مقروناً بالبعض وما كان كذلك كان مصنوعاً معموالً الثالث أنه وصفه بكونه عربياً وهو إمنا كان عربياً ألن هذه 
ت مبسمياهتم بوضع العرب واصطالحاهتم وذلك يدل على كونه معموالً وجمعوالً والرابع أن األلفاظ إمنا اختص

القسم بغري اهللا ال جيوز على ما هو معلوم فكان التقدير حام ورب الكتاب املبني وتأكد هذا أيضاً مبا روي أنه عليه 
لذي ذكرمتوه حق وذلك ألنكم إمنا السالم كان يقول يا رب طه وياس ويا رب القرآن العظيم واجلواب أن هذا ا

استدللتم هبذه الوجوه على كون هذه احلروف املتوالية والكلمات املتعاقبة حمدثة خملوقة وذلك معلوم بالضرورة ومن 
  ينازعكم فيه بل كان كالمكم يرجع حاصله إىل إقامة الدليل على ما عرف ثبوته بالضرورة

أي ي وهو ال يليق مبن كان عاملاً بعواقب األمور فكان املراد منها هاهنا كي املسألة الثانية كلمة لعلّ للتمين والترج
أنزلناه قرآناً عربياً لكي تعقلوا معناه وحتيطوا بفحواه قالت املعتزلة فصار حاصل الكالم إنا أنزلناه قرآناً عربياً ألجل 

أن حتيطوا مبعناه وهذا يفيد أمريين أحدمها أن أفعال اهللا تعاىل معللة باألغراض والدواعي والثاين أنه تعاىل إمنا أنزل 
ذلك يدل على أنه تعاىل أراد من الكل اهلداية واملعرفة خالف قول من يقول إنه تعاىل أراد القرآن ليهتدي به الناس و

من البعض الكفر واإلعراض واعلم أن هذا النوع من استدالالت املعتزلة مشهور وأجوبتنا عنه مشهورة فال فائدة 
  يف اإلعادة واهللا أعلم

على أن القرآن معلوم وليس فيه شيء مبهم جمهول خالفاً ملن يقول بعضه املسألة الثالثة قوله لَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ يدل 
  معلوم وبعضه جمهول

  مث قال تعاىل َوإِنَُّه ِفى أُّم الِْكَتابِ لََدْيَنا لََعِلى ٌّ َحكِيٌم وفيه مسائل
  املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي أُمُّ الِْكتَابِ بكسر األلف والباقون بالضم

ة الضمري يف قوله وَأَنَُّه عائد إىل الكتاب الذي تقدم ذكره يف أُّم الِْكتَابِ لََدْيَنا واختلفوا يف املراد بأم املسألة الثاني
  ) ٢٢الربوج ( الكتاب على قولني فالقول األول إنه اللوح احملفوظ لقوله َبلْ ُهَو قُْرءانٌ مَّجِيٌد ِفى لَْوحٍ مَّْحفُوٍظ 

  صفات املذكورة ههنا كلها صفات اللوح احملفوظواعلم أن على هذا التقدير فال
الصفة األوىل أنه أم الكتاب والسبب فيه أن أصل كل شيء أمه والقرآن مثبت عند اهللا يف اللوح احملفوظ مث نقل إىل 

 إن أول ما خلق اهللا القلم فأمره أن يكتب ما( مساء الدنيا مث أنزل حاالً حبسب املصلحة عن ابن عباس رضي اهللا عنه 
فالكتاب عنده فإن قيل وما احلكمة يف خلق هذا اللوح احملفوظ مع أنه تعاىل عالّم الغيوب ويستحيل ) يريد أن خيلق 

عليه السهو والنسيان قلنا إنه تعاىل ملا أثبت يف ذلك أحكام حوادث املخلوقات مث إن املالئكة يشاهدون أن مجيع 
  لوا بذلك على كمال حكمة اهللا وعلمهاحلوادث إمنا حتدث على موافقة ذلك املكتوب استد

إمنا خصه اهللا تعاىل هبذا التشريف ( الصفة الثانية من صفات اللوح احملفوظ قوله لََديَْنا هكذا ذكره ابن عباس و 
لكونه كتاباً جامعاً ألحوال مجيع احملدثات فكأنه الكتاب املشتمل على مجيع ما يقع يف ملك اهللا وملكوته فال جرم 

  ا التشريف قال الواحدي وحيتمل أن يكون هذا صفة القرآن والتقدير إنه لدينا يف أم الكتابحصل له هذ



الصفة الثالثة كونه علياً واملعىن كونه عالياً عن وجوه الفساد والبطالن وقيل املراد كونه عالياً على مجيع الكتب 
  بسبب كونه معجزاً باقياً على وجه الدهر

أي حمكماً يف أبواب البالغة والفصاحة وقيل حكيم أي ذو حكمة بالغة وقيل إن هذه الصفة الرابعة كونه حكيماً 
الصفات كلها صفات القرآن على ما ذكرناه والقول الثاين يف تفسري أم الكتاب أنه اآليات احملكمة لقوله تعاىل ُهَو 

ومعناه أن سورة حام واقعة يف )  ٧آل عمران ( ٍ الْكَِتابِ  الَِّذى أَنَزلَ َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحكَمَاٌت ِمْن أُمَّة
  اآليات احملكمة اليت هي األصل واألم

  مث قال تعاىل أَفََنْضرُِب َعنكُُم الذّكْرَ صَفْحاً أَن كُنُتْم قَْوماً مُّْسرِِفَني وفيه مسائل
ءن كنتم مسرفني ال نضرب عنكم الذكر املسألة األوىل قرأ نافع ومحزة والكسائي إِن كُنُتْم بكسر األلف تقديره 

وباجلملة )  ٢٧٨البقرة ( مبعىن إذ كقوله تعاىل وَذَُرواْ َما َبِقىَ  ِمَن الّرَبوااْ إِن كُنُتْم مُّْؤِمنَِني ) إن ( صفحاً وقيل 
  فاجلزاء مقدم على الشرط وقرأ الباقون بفتح األلف على التعليل أي ألن كنتم مسرفني

ل الفّراء والزجاج يقول ضربت عنه وأضربت عنه أي تركته وأمسكت عنه وقوله صَفْحاً أي املسألة الثانية قا
إعراضاً واألصل فيه أنك توليت بصفحة عنقك وعلى هذا فقوله أَفََنضْرُِب َعنكُُم الذّكْرَ َصفْحاً تقديره أفنضرب 

معناه أفنرد عنكم ذكر عذاب اهللا عنكم إضرابنا أو تقديره أفنصفح عنكم صفحاً واختلفوا يف معىن الذكر فقيل 
وقيل أفنرد عنكم النصائح واملواعظ وقيل أفنرد عنكم القرآن وهذا استفهام رفع حني رده أوائل هذه األمة هللكوا 

ولكن اهللا برمحته كرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة إذا عرفت هذا فنقول هذا الكالم حيتمل وجهني األول 
م مع سوء اختياركم بل نذكركم ونعظكم إىل أن ترجعوا إىل الطريق احلق الثاين املبالغة يف الرمحة يعين أن ال نتركك

  التغليظ يعين أتظنون أن تتركوا مع ما

  تريدون كال بل نلزمكم العمل وندعوكم إىل الدين ونؤاخذكم مىت أخللتم بالواجب وأقدمتم على القبيح
قوله أَفََنضْرُِب للعطف على حمذوف تقديره أهنملكم فنضرب عنكم  الفاء يف) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 

  الذكر
نَ واملعىن أن عادة األمم مع مث قال تعاىل َوكَْم أَْرَسلَْنا ِمن نَّبِّي ِفى االْوَِّلَني َوَما يَأِْتيهِم ّمْن نَّبِىّ  إِالَّ كَاُنواْ بِِه َيْسَتْهزِءو

ق هو التكذيب واالستهزاء فال ينبغي أن تتأذى من قومك بسبب إقدامهم على األنبياء الذين يدعوهنم إىل الدين احل
  التكذيب واالستهزاء ألن املصيبة إذا عمت خفت

مث قال تعاىل فَأَْهلَكَْنا أََشدَّ ِمنُْهم بَطْشاً يعين أن أولئك املتقدمني الذين أرسل اهللا إليهم الرسل كانوا أشد بطشاً من 
لداً مث قال َوَمَضى مَثَلُ االْوَِّلَني واملعىن أن كفار مكة سلكوا يف الكفر والتكذيب مسلك قريش يعين أكثر عدداً وج

من كان قبلهم فليحذروا أن ينزل هبم من اخلزي مثل ما نزل هبم فقد ضربنا هلم مثلهم كما قال وَكُالًّ َضَرْبَنا لَُه 
إبراهيم ( نِ الَِّذيَن ظَلَُمواْ أَنفُسَُهْم إىل قوله َوَضرَْبَنا لَكُُم االْمثَالَ وكقوله َوَسكَنُتْم ِفى َمَساِك)  ٣٩الفرقان ( االْْمثَالَ 

  واهللا أعلم)  ٤٥
ألرض َمْهداً َوجََعلَ لَكُمْ َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السََّماوَاِت واألرض لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ الْعَزِيُز الَْعِليُم الَِّذى جََعلَ لَكُُم ا

ذَِلَك ُتخَْرُجونَ َوالَِّذى َخلَقَ يَها سُُبالً لََّعلَّكُْم َتهَْتُدونَ وَالَِّذى َنزَّلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء بِقََدرٍ فَأَنشَْرَنا بِِه َبلَْدةً  مَّْيتاً كَِف
واْ َعلَى ظُهُورِِه ثُمَّ َتذْكُرُواْ نِْعَمةَ  َربِّكُمْ إِذَا اْستََويُْتْم اَألْزوَاَج كُلََّها َوَجَعلَ لَكُْم مَِّن الْفُلِْك وَاالٌّ ْنَعامِ َما َتْركَُبونَ ِلَتْسَتُو

  ونََعلَْيِه َوَتقُولُواْ سُْبَحانَ الَِّذى َسخََّر لََنا َهاذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني وَإِنَّآ إِلَى رَبَِّنا لَُمنقَِلُب
م أيضاً ذكر األنبياء فقوله ولئن سألتهم حيتمل أن يرجع إىل اعلم أنه قد تقدم ذكر املسرفني وهم املشركون وتقد



األنبياء وحيتمل أن يرجع إىل الكفار إال أن األقرب رجوعه إىل الكفار فبّين تعال أهنم مقرون بأن خالق السماوات 
ريه وينكرون واألرض وما بينهما هو اهللا العزيز احلكيم واملقصود أهنم مع كوهنم مقرين هبذا املعىن يعبدون معه غ

قدرته على البعث وقد تقدم اإلخبار عنهم مث إنه تعاىل ابتدأ داالً على نفسه بذكر مصنوعاته فقال الَِّذى جََعلَ لَكُمُ 
  االْْرَض مَْهداً ولو كان هذا من

هِ َبلَْدةً  مَّْيتاً ال مجلة كالم الكفار ولوجب أن يقولوا الذي جعل لنا األرض مهداً وألن قوله يف أثناء الكالم فَأَنشَْرَنا بِ
يتعلق إال بكالم اهللا ونظريه من كالم الناس يأن يسمع الرجل رجالً يقول الذي بىن هذا املسجد فالن العامل فيقول 
السامع هلذا الكالم الزاهد الكرمي كأن ذلك السامع يقول أنا أعرفه بصفات محيدة فوق ما تعرفه فأزيد يف وصفه 

رجلني لرجل واحد إذا عرفت كيفية النظم يف اآلية فنقول إهنا تدل على أنواع من صفات  فيكون النعتان مجيعاً من
  اهللا تعاىل

الصفة األوىل كونه خالقاً للسموات واألرض واملتكلمون بينوا أن أول العمل باهللا العلم بكونه حمدثاً للعامل فاعالً له 
  م إذا فسرنا اخللق باإلحداث واإلبداعفلهذا السبب وقع االبتداء بذكر كونه خالقاً وهذاإمنا يت

  الصفة الثانية العزيز وهو الغالب وما ألجله حيصل املكنة من الغلبة هو القدرة وكان العزيز إشارة إىل كمال القدرة
الصفة الثالثة العليم وهو إشارة إىل كمال العلم واعلم أن كمال العلم والقدرة إذا حصل كان املوصوف به قادراً 

  مجيع املمكنات فلهذا املعىن أثبت تعاىل كونه موصوفاً هباتني الصفتني مث فرع عليه سائر التفاصيلعلى خلق 
الصفة الرابعة قوله الَِّذى جََعلَ لَكُُم االْْرَض َمْهداً وقد ذكرنا يف هذا الكتاب أن كون األرض مهداً إمنا حصل ألجل 

باعتبارها ميكن االنتفاع هبا يف الزراعة وبناء األبنية يف  كوهنا واقفة ساكنة وألجل كوهنا موصوفة بصفات خمصوصة
كوهنا ساترة لعيوب األحياء واألموات وملا كان املهد موضع الراحة للصيب جعل األرض مهداً لكثرة ما فيها من 

  الراحات
در كل أحد أن يذهب من الصفة اخلامسة قوهل َوَجَعلَ لَكُْم ِفيَها سُُبالً واملقصود أن انتفاع الناس إمنا يكمل إذا ق

بلد إىل بلد ومن إقليم إىل إقليم ولوال أن اهللا تعاىل هيأ تلك السبل ووضع عليها عالمات خمصوصة وإال ملا حصل 
  هذا االنتفاع

مث قال تعاىل لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ يعين املقصود من وضع السبل أن حيصل لكم املكنة من االهتداء والثاين املعىن لتهتدوا 
  ىل احلق يف الدينإ

ا أن ظاهر الصفة السادسة قوله تعاىل وَالَِّذى نَزَّلَ ِمَن السََّماء َماء بِقََدرٍ فَأَنَشْرَنا بِِه َبلَْدةً  مَّْيتاً وههنا مباحث أحده
هذه اآلية يقتضي أن املاء ينزل من السماء فهل األمر كذلك أو يقال إنه ينزل من السحاب ومسي نازالً من السماء 
ألن كل مامساك فهو مساء وهذا البحث قد مّر ذكره باالستقصاء وثانيها قوله بِقََدرٍ أي إمنا ينزل من السماء بقدر ما 
حيتاج إليه أهل تلك البقعة من غري زيادة وال نقصان ال كما أنزل على قوم نوح بغري قدر حىت أغرقهم بل يقدر حىت 

  أَنشَْرَنا بِِه بَلَْدةً  مَّْيتاً أي خالية من النبات فأحييناها وهو اإلنشاريكون معاشاً لكم وألنعامكم وثالثها قوله فَ
مث قال كَذَِلكَ ُتْخَرُجونَ يعين أن هذا الدليل كما يدل على قدرة اهللا وحكمته فكذلك يدل على قدرته على البعث 

  عد ما كانتوالقيامة ووجه التشبيه أنه جيعلهم أحياء بعد اإلماتة كهذه األرض اليت أنشرت ب

ميتة وقال بعضهم بل وجه التشبيه أن يعيدهم وخيرجهم من األرض مباء كاملين كما تنبت األرض مباء املطر وهذا 
  الوجه ضعيف ألنه ليس يف ظاهر اللفظ إال إثبات اإلعادة فقط دون هذه الزيادة



س األزاج الضروب واألنواع كاحللو احلامض الصفة السابعة قوله تعاىل وَالَِّذى َخلََق االزْواَج كُلََّها قال ابن عبا
واألبيض واألسود والذكر واألنثى وقال بعض احملققني كل ما سوى اهللا فهو زوج كالفوق والتحت واليمني واليسار 

والقدام واخللف واملاضي واملستقبل والذوات والصفات والصيف والشتاء والربيع واخلريف وكوهنا أزواجاً يدل 
الوجود يف ذواهتا خمدثة مسبوقة بعدم فأما احلق سبحانه فهو الفرد املنّزه عن الشد والند واملقابل على كوهنا ممكنة 

واملعاضد فلهذا قال سبحانه وَالَِّذى َخلََق االْسَماء كُلََّها أي كل ما هو زوج فهو خملوق فدل هذا على أن خالقها 
ساب بينوا أن الفرد أفضل من الزوج من وجوه األول أن فرد مطلق منّزه عن الزوجية وأقول أيضاً العلماء بعلم احل

أقل األزواج هو اإلثنان وهو ال يوجد إال عند حصول وحدتني فالزوج حيتاج إىل الفرد وهو الوحدة غنية عن 
الزوج والغين أفضل من احملتاج الثاين أن الزوج يقبل القسمة بقسمني متساويني والفرد هو الذي ال يقل القسمة 

القسمة انفعال وتأثر وعدم قبوهلا قوة وشدة ومقاومة فكان الفرد أفضل من الزوج الثالث أن العدد الفرد ال وقبول 
بد وأن يكون أحد قسميه زوجاً والثاين فرداً فالعدد الفرد حصل فيه الزوج والفرد معاً وأما العدد الزوج فال بد 

أفضل من الذي ال يكون كذلك الرابع أن الزوجية  وأن يكون كل واحد من قسميه وزجاً واملشتمل على القسمني
عبارة عن كون كل واحد من قسميه معادالً للقسم اآلخر يف الذات والصفات واملقدار وإذا كان كل ما حصل له 
من الكمال فمثله حاصل لغريه مل يكن هو كامالً على اإلطالق أما الفرد فالفردية كائنة له خاصة ال لغريه وال ملثله 

ه حاصالً له ال لغريه فكان أفضل اخلامس أن الزوج ال بد وأن يكون كل واحد من قسميه مشاركاً للقسم فكمال
اآلخر يف بعض األمور ومغايراً له يف أمور أخرى وما به املشاركة غري ما به املخالفة فكل زوجني فهما ممكنا الوجود 

واحلاجة وأما الفردانية فهي منشأ االستغناء واالستقالل لذاتيهما وكل ممكن فهو حمتاج فثبت أن الزوجية منشأ الفقر 
ألن العدد حمتاج إىل كل واحد من تلك الوحدات وأما كل واحد من تلك الوحدات فإنه غين عن ذلك العدد فثبت 
 أن األزواج ممكنات وحمدثات وخملوقات وأن الفرد هو القائم بذاته املستقبل بنفسه الغني عن كل ما سواه فلهذا قال

  سبحانه وَالَِّذى َخلََق االْزواَج كُلَّهَا
الصفة الثامنة قوله َوجََعلَ لَكُْم ّمَن الْفُلِْك َواالْْنَعامِ َما َتْركَُبونَ وذلك ألن السفر إما سفر البحر أو الرب أما سفر 

  البحر فاحلامل هو السفينة وأما سفر الرب فاحلامل هو األنعام وههنا سؤاالن
مل يقل على ظهورها أجابوا عنه من وجوه األول قال أبو عبيدة التذكري لقوله ما والتقدير ما السؤال األول مل 

تركبون الثاين قال الفّراء أضاف الظهور إىل واحد فيه معىن اجلمع مبنزل اجليش واجلند ولذلك ذكر ومجع الظهور 
  ما يقال عندي من النساء من يوافقكالثالث أن هذا التأنيث ليس تأنيثاً حقيقياً فجاز أن خيتلف اللفظ فيه ك

السؤال الثاين يقال ركبوا األنعام وركبوا يف الفلك وقد ذكر اجلنسني فكيف قال تركبون واجلواب غلب املتعدي 
  بغري واسطة لقوته على املعتدي بواسطة

  كر نعمة اهللا أن يذكروها يفمث قال تعاىل ثُمَّ َتذْكُرُواْ نِْعَمةَ  رَّبكُْم إِذَا اْستََوْيُتْم َعلَْيِه ومعىن ذ

قلوهبم وذلك الذكر هو أن يعرف أن اهللا تعاىل خلق وجه البحر وخلق الرياح وخلق جرم السفينة على وجه يتمكن 
اإلنسان من تصريف هذه السفينة إىل أي جانب شاء وأراد فإذا تذكروا أن خلق البحر وخلق الرياح وخلق السفينة 

فات اإلنسان ولتحريكاته ليس من تدبري ذلك اإلنسان وإمنا هو من تدبري احلكيم على هذه الوجوه القابلة لتصري
العليم القدير عرف أن ذلك نعمة عظيمة من اهللا تعاىل فيحمله ذلك على االنقياد والطاعة له تعاىل وعلى االشتغال 

  بالشكر لنعمه اليت ال هناية هلا
  َر لََنا َهاذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِنيمث قال تعاىل َوَتقُولُواْ سُْبَحانَ الَِّذى َسخَّ



وذكراً آخر )  ٤١هود ( واعلم أنه تعاىل عني ذكراً معيناً لركوب السفينة وهو قوله بِْسمِ اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَساَها 
خر وهو قوله رَّّب أَنزِلْنِى لركوب األنعام وهو قوله ُسْبَحانَ الَِّذى َسخَّرَ لََنا َهاذَا وذكر عند دخول املنازل ذكراً آ

وحتقيق القول فيه أن الدابة اليت يركبها اإلنسان ال بد وأن تكون )  ٢٩املؤمنون ( ُمنَزالً مُّبَاَركاً وَأَنَت خَْيُر الْمُنزِِلَني 
ه أكثر قوة من اإلنسان بكثري وليس هلا عقل يهديها إىل طاعة اإلنسان ولكنه سبحانه خلق تلك البهيمة على وجو
خمصوصة يف خلقها الظاهر ويف خلقها الباطن حيصل منها هذا االنتفاع أما خلقها الظاهر فألهنا متشي على أربع 
قوائم فكان ظاهرها كاملوضع الذي حيسن استقرار اإلنسان عليه وأما خلقها الباطن فألهنا مع قوهتا الشديدة قد 

ه فإذا تأمل اإلنسان يف هذه العجائب وغاص بعقله يف حبار خلقها اهللا سبحانه حبث تصري منقادة لإلنسان ومسخّرة ل
هذه األسرار عظم تعجبه من تلك القدرة القاهرة واحلكمة غري املتناهية فال بد وأن يقول سُْبَحانَ الَِّذى َسخََّر لََنا 

ي وكان اشتقاقه من قولك ضرب َهاذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني قال أبو عبيدة فالن مقرن لفالن أي ضابط له قال الواحد
له قرناً ومعن أنا قرن لفالن أي مثاله يف الشدة فكان املعىن أنه ليس عندنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الدابة 

( عن النيب ) الكشفا ( والفلك وأن نضبطها فسبحان من سخرها لنا بعلمه وحكمته وكمال قدرته روى صاحب 
بسم اهللا فإذا استوى على الدابة قال احلمد هللا ( ن إذا وضع رجليه يف الركاب قال أنه كا) صلى اهللا عليه وسلم 

عن أيب خملد أن احلسن ) تفسريه ( وروى القاضي يف ) على كل حال سبحان الذي سخر لنا هذا إىل قوله ملنقلبون 
واحلمد ) هللا عليه وسلم صلى ا( بن علي عليهما السالم رأى رجالً ركب دابة فقال سبحان الذي من علينا مبحمد 

صلى ( هللا الذي جعلنا من خري أمة أخرجت للناس مث تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وروي أيضاً عن رسول اهللا 
أنه كان إذا سافر وركب راحلته كرب ثالثاً مث يقول سبحان الذي سّخر لنا هذا مث قال اللّهم إين ) ( اهللا عليه وسلم 

لتقوى ومن العمل ما ترضى اللّهم هون علينا السفر واطوِ عنا بعد األرض اللّهم أنت أسألك يف سفري هذا الرب وا
( وكان إذا رجع إىل أهله يقول ) الصاحب يف السفر واخلليفة على األهل اللّهم أصحبنا يف سفرنا وأخلفنا يف أهلنا 

قول اجملربة من وجوه األول أنه دلّت هذه اآلية على خالف ) الكشاف ( قال صاحب ) آيبون تائبون لربنا حامدون 
ا الفعل تعاىل قال لَِتْسَتوُواْ َعلَى ظُُهورِِه ثُمَّ َتذْكُُرواْ نِْعَمةَ  َرّبكُْم فذكره بالم كي وهذا يدل على أنه تعاىل أراد منا هذ

ْسَتوُواْ يدل على وهذايدل على بطالن قوهلم أنه تعاىل أراد الكفر منه وأراد اإلصرار على اإلنكار الثاين أن قوله ِلَت
أن فعله معلل باألغراض الثالث أنه تعاىل بّين أن خلق هذه احليوانات على هذه الطبائع إمنا كان لغرض أن يصدر 

  الشكر على العبد فلو كان فعل القبد فعالً هللا تعاىل لكان معىن اآلية إين

لطل ألنه تعاىل قارد على أن خيلق هذا خلقت هذه احليوانات ألجل أن أخلق سبحان اهللا يف لسان العبد وهذا با
  اللفظ يف لسانه بدون هذه الوسايط

  واعلم أن الكالم على هذه الوجوه معلوم فال فائدة يف اإلعادة
مث قال تعاىل َوإِنَّا إِلَى رَّبَنا لَُمنقَِلُبونَ واعلم أن وجه اتصال هذا الكالم مبا قبله أن ركوب الفلك يف خطر اهلالك فإنه 

ما تنكسر السفينة ويهلك اإلنسان وراكب الدابة أيضاً كذلك ألن الدابة قد يتفق هلا اتفاقات توجب هالك كثرياً 
الراكب وإذا كان كذلك فركوب الفلك والدابة يوجب تعريض النفس للهالك فوجب على الراكب أن يتذكر أمر 

قلب من قضائه وقدره حىت لو اتفق له ذلك املوت وأن يقطع أنه هالك ال حمالة وأنه منقلب إىل اهللا تعاىل وغري من
  احملذور كان قد وطن نفسه على املوت

بِالَْبنَِني وَإِذَا ُبشَِّر أََحدُُهم بَِما  َوَجَعلُواْ لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجزًْءا إِنَّ اإلنَسانَ لَكَفُوٌر مُّبٌِني أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق بََناٍت وَأَْصفَاكُم
نيٍ َوَجَعلُواْ ْحَماِن مَثَالً ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسوَّداً َوُهَو كَِظيٌم أََوَمن ُيَنشَّأُ ِفى الِْحلَْيةِ  َوُهَو ِفى الِْخَصامِ غَْيُر ُمبِضََرَب ِللرَّ



  لُونَالَْملَاِئكَةَ  الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمنِ إِنَاثاً أََشهِدُواْ َخلْقَُهْم َسُتكَْتُب شََهادَُتُهْم وَُيسْأ
بني )  ٩الزخرف ( يُم اعلم أنه تعاىل ملا قال َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ الْعَزِيُز الَْعِل

 أهنم مع إقرارهم بذلك جعلوا له من عباده جزءاً واملقصود منه التنبيه على قلة عقوهلم وسخافة عقوهلم ويف اآلية
  مسائل

املسألة األوىل قرأ عاصم يف رواية أيب بكر ُجْزء بضم الزاي واهلمزة يف كل القرآن ومها لغتان وأما محزة فإذا وقف 
  عليه قال جزا بفتح الزاي بال مهزة

هنم أثبتوا له ولداً املسألة الثانية يف املراد من قوله َوَجَعلُواْ لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزءا قوالن األول وهو املشهور أن املراد أ
وألن املعقول من الوابد أن ينفصل ) فاطمة بضعة مين ( وتقرير الكالم أن ولد الرجل جزء منه قال عليه السالم 

عنه جزء من أجزائه مث يترىب ذلك اجلزء ويتولد منه شخص مثل ذلك اوصل وإذا كان كذلك فولد الرجل جزء منه 
ِعَباِدِه ُجْزءا معىن جعلوا حكموا وأثبتوا وقالوا به واملعىن أهنم أثبتوا له جزءاً وذلك  وبعض منه فقوله َوَجَعلُواْ لَُه ِمْن

  اجلزء هو عبد من عباده
  واعلم أنه لو قال وجعلوا لعباده منه جزءاً أفاد ذلك أهنم أثبتوا أنه حصل جزء من أجزائه يف بعض

اِدِه ُجْزءا معناه وأثبتوا له جزءاً وذلك اجلزء هو عبد من عباده عباده وذلك هو الولد فكذا قوله َوَجَعلُواْ لَُه ِمْن ِعَب
واحلاصل أهنم أثبتوا هللا ولداً وذكروا يف تقرير هذا القول وجوهاً أُخر فقالوا اجلزء هو األنثى يف لغة العرب واحتجوا 

  يف إثبات هذه اللغة ببيتني فاألول قوله
  إن أجزأت حرة يوماً فال عجب

  ملذكاة أحياناً وقولهقد جتزىء احلرة ا
  زوجتها من بنات األوس جمزئة

أن هذه اللغة فاسدة وأن هذه ) الكشاف ( للعوسج اللدن يف أبياهتا غزل وزعم الزجاج واألزهري وصاحب 
هللا األبيات مصنوعة والقول الثاين يف تفسري اآلية أن املراد من قوله َوَجَعلُواْ لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزءا إثبات الشركاء 

وذلك ألهنم ملا أثبتوا الشركاء هللا تعاىل فقد زعموا أن كل العباد ليس هللا بل بعضها هللا وبعضها لغري اهللا فهم ما 
جعلوا هللا من عباده كلهم بل جعلوا له منهم بعضاً وجزءاً منهم قالوا والذي يدل على أن هذا القول أوىل من األول 

يك هللا ومحلنا اآلية اليت بعدها إىل إنكار الولد هللا كانت اآلية جامعة للرد على أنا إذا محلنا هذه اآلية على إنكار الشر
  مجيع املبطلني

  مث قال تعاىل أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبنَاٍت وَأَْصفَاكُم بِالَْبنَِني
 حمال وبتقدير أن واعلم أنه تعهاىل رتب هذه املناظرة على أحسن الوجوه وذلك ألنه تعاىل بّين أن إثبات الولد هللا

يثبت الولد فجعله بنتاً أيضاً حمال أما بيان أن إثبات الولد هللا حمال فألن الولد ال بد وأن يكون جزءاً من الوالد وما 
كان له جزء كان مركباً وكل مركب ممكن وأيضاً ما كان كذلك فإنه يقبل االتصال واالنفصال واالجتماع 

  دث فال يكون إهلاً قدمياً أزلياًواالفتراق وما كان كذلك فهو عبد حم
وأما املقام الثاين وهو أن بتقدير ثبوت الولد فإنه ميتنع كونه بنتاً وذلك أن االبن أفضل من البنت فلو قلنا إنه اختذ 

لنفسه البنات وأعطى البنني لعباده لزم أن يكون حال العبد أكمل وأفضل من حال اهللا وذلك مدفوع يف بديهة 
فيت فالناً بكذا أي آثرته به إيثاراً حصل له على سبيل الصفاء من غري أن يكون له فيه مشارك وهو العقل يقال أص

مث بّين نقصان البنات من وجوه األول قوله َوإِذَا ُبّشرَ أََحُدُهم بَِما )  ٤٠اإلسراء ( كقوله أَفَأَصْفَاكُْم َربُّكُم بِالَْبنَِني 



َوْجُهُه ُمْسوَّداً َوُهَو كَِظيٌم واملعىن أن الذي بلغ حاله يف النقص إىل هذا احلد كيف جيوز ضََرَب ِللرَّْحَماِن مَثَالً ظَلَّ 
  للعاقل إثباته هللا تعاىل وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه املرأة فقالت

  لنا من أمرنا ماشيناما أليب محزة ال يأتينا يظل يف البيت الذي يلينا غضبان أن ال نلد البنيناليس 
قرىء مسود ) الكشاف ( وإمنا نأخذ ما أعطينا وقوله ِظلّ أي صار كما يستعمل أكثر األفعال الناقصة قال صاحب 

ُر مسواد والتقدير وهو مسود فتقع هذه اجلملة موقع اخلرب والثاين قوله أَْو ِمن يَُنشَّأُ ِفى الِْحلَْيةِ  َوُهَو ِفى الِْخَصامِ غَْي
  ُمبِنيٍ

  وفيه مسائل
املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم ينشؤ بضم الياء وفتح النون وتشديد الشني على ما مل يسم 

وقرىء يناشأ قال ) الكشاف ( فاعله أي يرىب والباقون ينشأ بضم الياء وسكون النون وفتح الشني قال صاحب 
  غالءونظري املناشأة مبعىن اإلنشاء املغاالة مبعىن اإل

املسألة الثانية املراد من قوله أَْو ِمن ُيَنشَّأُ ِفى الِْحلَْيةِ  التنبيه على نقصاهنا وهو أن الذي يرىب يف احللية يكون ناقص 
الذات ألنه لوال نقصان يف ذاهتا ملا احتاجت إىل تزيني نفسها باحللية مث بّين نقصان حاهلا بطريق آخر وهو قوله َوُهَو 

غَْيُر ُمبِنيٍ يعين أهنا إذا احتاجت املخاصمة واملنازعة عجزت وكانت غري مبني وذلك لضعف لساهنا وقلة ِفى الِْخَصامِ 
عقلها وبالدة طبعها ويقال قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم حبجتها إال تكلمت مبا كان حجة عليها فهذه 

  الوجوه دالة على كمال نقصها فكيف جيوز إضافتهن بالولدية إليها
ملسألة الثالثة دلت اآلية على أن التحلي مباح للنساء وأنه حرام للرجال ألنه تعاىل جعل ذلك من املعايب وموجبات ا

ليس للمؤمن أن يذل ( النقصان وإقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه يف الذل وذلك حرام لقوله عليه السالم 
  بزينة التقوى قال الشافعي فتدرعت يوماً للقنوع حصينة وإمنا زينة الرجل الصرب على طاعة اهللا والتزين) نفسه 

  أصون هبا عرضي أوجعلها ذخراً
  فومل أحذر الدهر اخلئون وإمنا

  قصاراه أن يرمي يب املوت والفقرا
  ففأعددت للموت اإلله وعفوه
  وأعددت للفقر التجلد والصربا

  الرَّْحَمنِ إِنَاثاً وفيه مسائل مث قال تعاىل َوَجَعلُواْ الَْملَِئكَةَ  الَِّذيَن ُهْم ِعبَاُد
املسألة األوىل املراد بقوله َجَعلُواْ أي حكموا به مث قال أََشهِدُواْ َخلْقَُهْم وهذا استفهام على سبيل اإلنكار يعين أهنم مل 

ت النبّوة يشهدوا خلقهم وهذا مما ال سبيل إىل معرفته بالدالئل العقلية وأما الدالئل النقلية فكلها مفرعة على إثبا
وهؤالء الكفار منكرون للنبوة فال سبيل هلم إىل إثبات هذا املطلوب بالدالئل النقلية فثبت أهنم ذكروا هذه الدعوى 

من غري أن عرفوه ال بضرورة وال بدليل مث إنه تعاىل هددهم فقال سَُتكَْتُب َشَهادَُتُهْم وَُيْسئَلُونَ وهذا يدل على أن 
التقليد يوجب الذم العظيم والعقاب الشديد قال أهل التحقيق هؤالء الكفار كفروا يف  القول بغري دليل منكر وأن

  هذا القول من ثالثة أوجه أوهلا إثبات الولد هللا تعاىل وثانيها أن ذلك الولد بنت وثالثها احلكم على املالئكة باألنوثة
ون وهو اختيار أيب حامت واحتج عليه بوجوه األول بالن) عند الرمحن ( املسألة الثانية قرأ نافع وابن كثري وابن عامر 

والثاين أن كل اخللق عباده )  ١٩األنبياء ( وقوله َوَمْن ِعنَدُه )  ٢٠٦األعراف ( أنه يوافق قوله إِنَّ الَِّذيَن ِعنَد َرّبَك 
يف عرفوا كوهنم إناثاً فال مدح هلم فيه والثالث أن التقدير أن املالئكة يكونون عند الرمحن ال عند هؤالء الكفار فك



وأما الباقون فقرأوا عباد مجع عبد وقيل مجع عابد كقائم وقيام وصائم وصيام ونائم ونيام وهي قراءة ابن عباس 
واختيار أيب عبيد قال ألنه تعاىل رد عليهم قوهلم إهنم بنات اهللا وأخرب أهنم عبيد ويؤيد هذه القراءة قوله َبلْ ِعَبادٌ 

  ) ٢٦نبياء األ( مُّكَْرُمونَ 

أحضروا خلقهم وعن نافع غري ) أ ( املسألة الثالثة قرأ نافع وحده آأشهدوا هبمزة ومدة بعدها خفيفة لينة وضمة أي 
  شهدوا أي أحضروا) أ ( ممدود على ما مل يسم فاعله والباقون أشهدوا بفتح األلف من 

بالنون فهذه العندية ال ) عند ( ية فقال أما قراءة املسألة الرابعة احتج من قال بتفضيل املالئكة على البشر هبذه اآل
شك أهنا عندية الفضل والقرب من اهللا تعاىل بسبب الطاعة ولفظة قَْرٍن ُهمْ توجب احلصر واملعىن أهنم هم 

( املوصوفون هبذه العندية ال غريهم فوجب كوهنم أفضل من غريهم رعاية للفظ الدال على احلصر وأما من قرأ 
العبد فقد ذكرنا أن لفظ العباد خمصوص يف القرآن باملؤمنني فقوله ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمنِ يفيد حصر العبودية  مجع) عباد 

فيهم فإذا كان اللفظ الدال على العبودية داالً على الفضل والشرف كان اللفظ الدال على حصر العبودية داالً 
  م أفضل من غريهم واهللا أعلمعلى حصر الفضل واملنقبة والشرف فيهم وذلك يوجب كوهن

َناُهْم ِكَتاباً مِّن قَْبِلِه فَُهم بِِه َوقَالُواْ لَْو َشآَء الرَّْحَمُن َما َعَبدَْناُهْم مَّا لَُهم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِالَّ َيخُْرُصونَ أَْم َءاَتْي
ى أُمَّةٍ  َوإِنَّا َعلَى َءاثَارِِهم مُّهَْتُدونَ َوكَذَِلَك َمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِفى قَْرَيةٍ  ُمْسَتْمِسكُونَ َبلْ قَالُوا إِنَّا َوَجدَْنآ َءاَبآَءَنا َعلَ

أَْهَدى ِممَّا َوَجدتُّمْ لْ أََولَْو جِئُْتكُْم بِمِّن نَِّذيرٍ إِالَّ قَالَ ُمْتَرفُوَهآ إِنَّا َوَجْدَنآ ءَاَبآَءَنا َعلَى أُمَّةٍ  َوإِنَّا َعلَى َءاثَارِِهم مُّقَْتُدونَ قُ
  ُ الُْمكَذِّبَِني َعلَْيِه َءاَبآَءكُْم قَالُوا إِنَّا بَِمآ أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ فَانَتقَْمَنا مِْنُهْم فَانظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبة

  وفيه مسائل اعلم أنه تعاىل حكى نوعاً آخر من كفرهم وشبهاهتم وهو أهنم قالوا لو شاء الرمحن ما عبدناهم
املسألة األوىل قالت املعتزلة هذه اآلية تدل على فساد قول اجملربة يف أن كفر الكافر يقع بإرادة اهللا من وجهني األول 
م أنه تعاىل حكى عنهم أهنم قالوا لَْو َشاء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهْم وهذا صريح قول اجملربة مث إنه تعاىل أبطله بقوله مَّا لَُه

ِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِالَّ َيْخُرُصونَ فثبت أنه حكى مذهب اجملربة مث أردفه باإلبطال واإلفساد فثبت أن هذا املذهب بِذَ
ندَكُم ّمْن باطل ونظريه قوله تعاىل يف سورة األنعام َسَيقُولُ الَِّذيَن أَْشَركُواْ لَوْ َشاء اللَُّه َما أَْشَركَْنا إىل قوله قُلْ َهلْ ِع

  ِعلْمٍ فَُتْخرُِجوهُ لََنا إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوإِنْ أَنُتْم إِالَّ َتخُْرُصونَ

والوجه الثاين أنه تعاىل حكى عنهم قبل هذه اآلية أنواع كفرهم فأوهلا قوله َوَجَعلُواْ لَُه ِمْن ِعَباِدهِ )  ١٤٨األنعام ( 
وثالثها قوله )  ١٩الزخرف ( اْ الَْملَِئكَةَ  الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمنِ إِنَاثاً وثانيها قوله َوَجَعلُو)  ١٥الزخرف ( ُجْزءا 

تعاىل َوقَالُواْ لَْو َشاء الرَّْحَمُن َما َعَبدَْناُهْم فلما حكى هذه األقاويل الثالثة بعضها على إثر بعض وثبت أن القولني 
عنه من ) البسيط ( يكون كفراً واعلم أن الواحدي أجاب يف األولني كفر حمض فكذلك هذا القول الثالث جيب أن 

وجهني األول ما ذكره الزجاج وهو أن قوله تعاىل مَّا لَُهم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ عائد إىل قوهلم املالئكة إناث وإىل قوهلم 
أنه أمرنا بذلك وأنه رضي بذلك وأقرنا عليه  املالئكة بنات اهللا والثاين أهنم أرادوا بقوهلم لَْو َشاء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهْم

فأنكر ذلك عليهم فهذا ما ذكره الواحدي يف اجلواب وعندي هذان الوجهان ضعيفان أما األول فألنه تعاىل حكى 
عن القوم قولني باطلني وبني وجه بطالهنما مث حكى بعده مذهباً ثالثاً يف مسألة أجنبية عن املسألتني األوليني مث حكم 

طالن والوعيد فصرف هذا اإلبطال عن هذا الذي ذكره عقيبه إىل كالم متقدم أجنيب عنه يف غاية البعد وأما بالب
الوجه الثاين فهو أيضاً ضعيف ألن قوله لَْو َشاء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهْم ليس فيه بيان متعلق بتلك املشيئة واإلمجال 

هللا أالة نعبدهم ما عبدناهم وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء النتفاء خالف الدليل فوجب أن يكون التقدير لو شاء ا



غريه فهذا يدل على أنه مل توجد مشيئة اهللا لعدم عبادهتم وهذا عني مذهب اجملربة فاإلبطال واإلفساد يرجع إىل هذا 
الستهزاء املعىن ومن الناس من أجاب عن هذا االستدالل بأن قال إهنم إمنا ذكروا ذلك الكالم على سبيل ا

عنه من وجهني األول أنه ليس يف ) الكشاف ( والسخرية فلهذا السبب استوجبوا الطعن والذم وأجاب صاحب 
اللفظ ما يدل على أهنم قالوا مستهزئني وادعاء ما ال دليل عليه باطل الثاين أنه تعاىل حكى عنهم ثالثة أشياء وهي 

ئكة إناثاً وأهنم قالوا لَوْ َشاء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهْم فلو قلنا بأنه إمنا جاء أهنم جعلوا له من عباده جزءاً وأهنم جعلوا املال
الذم على القول الثالث ألهنم ذكروه على طريق اجلد وجب أن يكون احلال يف حكاية القولني األولني كذلك فلزم 

فر وأما القول بأن الطعن يف القولني أهنم لو نطقوا بتلك األشياء على سبيل اجلد أن يكونوا حمقني ومعلوم أنه ك
األولني إمنا توجه على نفس ذلك القول ويف القول الثالث ال على نفسه بل على سبيل االستهزاء فهذايوجب 

  تشويش النظم وأنه ال جيوز يف كالم اهللا
وا هذا الكالم ألهنم واعلم أن اجلواب احلق عندي عن هذا الكالم ما ذكرناه يف سورة األنعام وهو أن القوم إمنا ذكر

استدلوا مبشيئة اهللا تعاىل للكفر على أنه ال جيوز ورود األمر باإلميان فاعتقدوا أن األمر واإلرادة جيب كوهنما 
متطابقني وعندنا أن هذا باطل فالقوم مل يستحقوا الذم مبجرد قوهلم إن اهللا يريد الكفر من الكافر بل ألجل أهنم قالوا 

لكافر وجب أن يقبح منه أمر الكافر باإلميان وإذا صرفنا الذم والطعن إىل هذا املقام سقط ملا أراد الكفر من ا
  استدالل املعتزلة هبذه اآلية ومتام التقرير مذكور يف سورة األنعام واهللا أعلم

ُهْم إِالَّ َيخُْرُصونَ وتقريره  املسألة الثانية أنه تعاىل ملا حكى عنهم ذلك املذهب الباطل قال مَّا لَُهم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ
كأنه قيل إن القوم يقولون ملا أراد اهللا الكفر من الكافر وخلق فيه ما أوجب ذلك الكفدر وجب أن يقبح منه أن 

يأمره باإلميان ألن مثل هذا التكليف قبيح يف الشاهد فيكون قبيحاً يف الغائب فقال تعاىل مَّا لَُهم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ أي 
  هلم بصحة هذا القياس من علم وذلك ألن أفعال الواحد منا وأحكامه ما

مبنية على رعاية املصاحل واملفاسد ألجل أن كل ما سوى اهللا فإنه ينتفع حبصول املصاحل ويستضر حبصول املفاسد فال 
تعاىل فإنه ال ينفعه جرم أن صريح طبعه وعقله حيمله على بناء أحكامه وأفعاله على رعاية املصاحل أما اهللا سبحانه و

شيء وال يضره شيء فكيف ميكن القطع بأنه تعاىل يبين أحكامه وأفعاله على رعاية املصاحل مع ظهور هذا الفارق 
  العظيم فقوله تعاىل مَّا لَُهم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ أي ما هلم بصحة قياس الغائب على الشاهد يف هذا الباب علم

ُصونَ أي كما مل يثبت هلم صحة ذلك القياس فقد ثبت بالربهان القاطع كوهنم كذابني مث قال إِنْ ُهْم إِالَّ َيْخُر
خراصني يف ذلك القياس ألن قياس املنّزه عن النفع والضر من كل الوجوه على احملتاج املنتفع املتضرر قياس باطل يف 

  بديهة العقل
ُمْسَتْمِسكُونَ يعين أن القول الباطل الذي حكاه اهللا تعاىل عنهم عرفوا صحته مث قال أَْم ءاَتْيَناُهْم ِكَتاباً ّمن قَْبِلِه فَُهم بِِه 

لنقل فهو بالعقل أو بالنقل أما إثباته بالعقل فهو باطل لقوله مَّا لَُهم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِالَّ َيخُْرُصونَ وأما إثباته با
ن قَْبِلِه فَُهم بِِه ُمْسَتْمِسكُونَ والضمري يف قوله ِمن قَْبِلِه للقرآن أو للرسول أيضاً بالطل لقوله أَْم ءاَتْيَناُهْم ِكَتاباً ّم

وجدوا ذلك الباطل يف كتاب منّزل قبل القرآن حىت جاز هلم أن يعولوا عليه وأن يتمسكوا به ) هل ( واملعىن أهنم 
قلي وال دليل نقلي وجب أن يكون القول واملقصود منه ذكره يف معرض اإلنكار وملا ثبت أنه مل يدل عليه ال دليل ع

  به باطالً
 ملا بّين أن متسك مث قال تعاىل َبلْ قَالُواْ إِنَّا َوَجْدَنا ءاَباءَنا َعلَى أُمَّةٍ  َوإِنَّا َعلَى ءاثَارِِهم مُّْهَتُدونَ واملقصود أنه تعاىل

َما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِفى قَْرَيةٍ  ّمن نَِّذيرٍ إِالَّ قَالَ  اجلهال بطريقة التقليد أمر كان حاصالً من قدمي الدهر فقال َوكَذَِلَك



  ُمْتَرفُوَها إِنَّا َوَجْدَنا ءاَباءَنا َعلَى أُمَّةٍ  َوإِنَّا َعلَى ويف اآلية مسائل
يقة اليت قرىء َعلَى أُمَّةٍ  بالكسر وكلتامها من األم وهو القصد فاألمة الطر) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 

  تؤم أي تقصد كالرحلة للمرحول إليه واإلمة احلالة اليت يكون عليها اآلم وهو القاصد
املسألة الثانية لو مل يكن يف كتاب اهللا إال هذه اآليات لكفت يف إبطال القول بالتقليد وذلك ألنه تعاىل بّين أن هؤالء 

وال بدليل نقلي مث بّين أهنم إمنا ذهبوا إليه مبجرد تقليد الكفار مل يتمسكوا يف إثبات ما ذهبوا إليه ال بطريق عقلي 
اآلباء واألسالف وإمن ذكر تعاىل هذه املعاين يف معرض الذم والتهجني وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل ومما 

ذه الطائفة يدل عليه أيضاً من حيث العقل أن التقليد أمر مشترك فيه بني املبطل وبني احملق وذلك ألنه كم حصل هل
قوم من املقلدة فكذلك حصل ألضدادهم أقوام من املقلدة فلو كان التقليد طريقاً إىل احلق لوجب كون الشيء 

  ونقيضه حقاً ومعلوم أن ذلك باطل
املسألة الثالثة أنه تعاىل بّين أن الداعي إىل القول بالتقليد واحلامل عليه إمنا هو حب التنعم يف طيبات الدنيا وحب 

والبطالة وبغض حتمل مشاق النظر واالستدالل لقوله َوكَذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِفى قَْرَيةٍ  ّمن واملترفون  الكسل
هم الذين أترفتهم النعمة أي أبطرهتم فال حيبون إال الشهوات واملالهي ويبغضون حتمل املشاق يف طلب احلق 

  لدينا واللذاتوإذاعرفت هذا علمت أن رأسي مجيع اآلفات حب ا

  )حب الدنيا رأس كل خطيئة ( اجلسمانية ورأس مجيع اخلريات هو حب اهللا والدار اآلخرة فلهذا قال عليه السالم 
فعند مث قال تعاىل لرسوله قَالَ أُْوِحى لَْو جِئُْتكُمْ بِأَْهَدى ِممَّا َوَجدتُّْم َعلَْيِه ءاَباءكُمْ أي بدين أهدى من دين آبائكم 

هللا عنهم أهنم قالوا إنا ثابتون على دين آبائنا ال ننفك عنه وإن جئتنا مبا هو أهدى فَإِنََّما بَِما أُْرِسلُْتْم بِهِ هذات حكى ا
كَاِفُرونَ وإن كان أهدى مما كنا عليه فعند هذا مل يبق هلم عذر وال علة فلهذا قال تعاىل فَانَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَانظُْر كَْيفَ 

  الُْمكَذّبَِني واملراد منه هتديد الكفار واهللا أعلمكَانَ َعاِقَبةُ  
ِدينِ َوَجَعلََها كَِلَمةً  َباِقَيةً  ِفى َعِقبِِه َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم الًّبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِى َبَرآٌء مِّمَّا َتْعُبُدونَ إِالَّ الَِّذى فَطَرَنِى فَإِنَُّه سََيْه

ِسْحٌر وَإِنَّا َمتَّْعُت َهاُؤالَِء َوءَاَبآَءُهمْ َحتَّى َجآَءُهمُ الَْحقُّ َوَرسُولٌ مُّبٌِني َولَمَّا َجآَءُهُم الَْحقُّ قَالُواْ َهاذَا  لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ َبلْ
  بِِه كَاِفُرونَ

ة إال تقليد اآلباء اعلم أنه تعاىل ملا بّين يف اآلية املتقدمة أنه ليس ألولئك الكفار داع يدعوهم إىل تلك األقاويل الباطل
واألسالف مث بّين أنه طريق باطل ومنهج فاسد وأن الرجوع إىل الدليل أوىل من االعتماد على التقليد أردفه هبذه 
اآلية واملقصود منها ذكر وجه آخر يدل على فساد القول بالتقليد وتقريره من وجهني األول أنه تعاىل حكى عن 

ين آبائه بناء على الدليل فنقول إما أن يكون تقليد اآلباء يف األديان حمرماً أو إبراهيم عليه السالم أنه تربأ عن د
جائزاً فإن كان حمرماً فقد بطل القول بالتقليد وإن كان جائزاً فمعلوم أن أشرف آباء العرب هو إبراهيم عليه 

د هذا األب الذي هو السالم وذلك ألهنم ليس هلم فخر وال شرف إال بأهنم من أوالده وإذا كان كذلك فتقلي
أشرف اآلباء أوىل من تقليد سائر اآلباء وإذا ثبت أن تقليده أوىل من تقليد غريه فنقول إنه ترك دين اآلباء وحكم 

بأن اتباع الدليل أوىل من متابعة اآلباء وإذا كان كذلك وجب تقليده يف ترك تقليد اآلباء ووجب تقليدعه يف 
بت هذا فنقول فقد ظهر أن القول بوجوب التقليد يوجب املنع من التقليد وما ترجيح الدليل على التقليد وإذا ث

أفضى ثبوته إىل نفيه كان باطالً فوجب أن يكون القول بالتقليد باطالً فهذا طريق رقيق يف إبطال التقليد وهو املراد 
  هبذه اآلية

يف الدنيا ويف الدين أنه تعاىل بّين أن إبراهيم  الوجه الثاين يف بيان أن ترك التقليد والرجوع إىل متابعة الدليل أوىل



عليه السالم ملا عدل عن طريقة أبيه إىل متابعة الدليل ال جرم جعل اهللا دينه ومذهله باقياً يف عقبه إىل يوم القيامة 
ة وأن وأما أديان آبائه فقد اندرست وبطلت فثبت أن الرجوع إىل متابعة الدليل يبقى حممود األثر إىل قيام الساع

التقليد واإلصرار ينقطع أثره وال يبقى منه يف الدينا خري وال أير فثبت من هذين الوجهني أن متابعة الدليل وترك 
  التقليد أوىل فهذا بيان املقصود األصلي من هذه اآلية ولنرجع إىل تفسري ألفاظ اآلية

ء واملربد والزجاج َبَراء مصدر ال يثىن وا جيمع مثل عدل ورضا أما قوله إِنَّنِى َبَراء ّممَّا َتْعُبُدونَ فقال الكسائي والفّرا
وتقول العرب أنا الرباء منك واخلالء منك وحنن الراء منك واخلالء وال يقولون الرباآن وال الربؤن ألن املعىن ذوا 

  الرباء وذوو الرباء فإن قلت برىء وخلى ثنيت ومجعت
ِذى فَطََرنِى واملعىن أنا أتربأ مما تعبدون إال من اهللا عّز وجلّ وجيوز أن يكون إال مث استثىن خالقه من الرباءة فقال إِالَّ الَّ

  مبعىن لكن فيكون املعىن لكن الذي فطرين فإنه سيهدين أي سريشدين لدينه ويوفقين لطاعته
)  ٧٨الشعراء ( ِدينِ واعلم أنه تعاىل حكى عن إبراهيم عليه السالم يف آية أخرى أنه قال الَِّذى َخلَقَنِى فَُهَو يَْه

وحكى عنه ههنا أنه قال َسيَْهِدينِ فأمجع بينهما وقدر كأنه قال فهو يهدين وسيهدين فيدالن على استمرار اهلداية يف 
احلال واالستقبال َوَجَعلََها أي وجعل إبراهيم كلمة التوحيد اليت تكلم هبا وهي قوله إِنَّنِى َبَراء ّممَّا َتعُْبُدونَ جارياً 

الَِّذى رى ال إله وقوله إِالَّ الَِّذى فَطََرنِى جارياً جمرى قوله إال اهللا فكان جمموع قوله إِنَّنِى بََراء ّممَّا َتْعُبُدونَ إِالَّ جم
فَطََرنِى جارياً جمرى قوله ال إله إال اهللا مث بّين تعاىل أن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية يف عقبه أي يف ذريته فال يزال 

من يوحد اهللا ويدعو إىل توحيده لََعلَُّهْم َيْرجِعُونَ أي لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم وقيل فيهم 
  وجعلها اهللا وقرىء كلمة على التخفيف ويف عقيبه

باملهلة  مث قال تعاىل َبلْ َمتَّْعُت َهُؤالَء َوءاَباءُهْم يعين أهل مكة وهم عقب إبراهيم باملد يف العمر والنعمة فاغتروا
واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد حَتَّى َجاءُهُم الَْحقُّ وهو القرآن َوَرسُولٌ مُّبٌِني 

بني الرسالة وأوضحها مبا معه من اآليات والبينات فكذبوا به ومسوه ساحراً وما جاء به سحراً وكفروا به ووجه 
يد اآلباء ومل يتفكروا يف احلجة اغتروا بطول اإلمهال وإمتاع اهللا إياهم بنعيم الدينا النظم أهنم ملا عولوا على تقل

إن قيل ما وجه قراءة من قرأ متعت بفتح التاء قلنا كأن اهللا سبحانه ) الكشاف ( فأعرضوا عن احلق قال صاحب 
ُهْم َيْرجُِعونَ فقال بل متعتهم مبا متعتهم به من طول اعترض على ذاته يف قوله َوَجَعلََها كَِلَمةً  َباِقَيةً  ِفى َعِقبِِه لََعلَّ

العمر والسعة يف الرزق حىت شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد وأراد بذلك املبالغة يف تعيريهم ألنه إذا متعهم بزيادة 
ه أنداداً النعم وجب عليهم أن جيعلوا ذلك سبباً يف زيادة الشكر والثبات على التوحيد ال أن يشركوا به وجيعلوا ل

فمثاله أن يشكو الرجل إساءة من أحسن إليه مث يقبل على نفسه فيقول أنت السبب يف ذلك مبعروفك وإحسانك 
  إليه وغرضه هبذا الكالم توبيخ املسيء ال تقبيح فعل نفسه

َيقِْسُمونَ َرْحَمةَ  رَبَِّك َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهْم مَِّعيَشَتُهمْ  َوقَالُواْ لَْوالَ نُزِّلَ َهاذَا الْقُرَْءانُ َعلَى َرُجلٍ مَِّن الْقَْرَيَتْينِ َعِظيمٍ أَُهْم
  ةُ  َربَِّك خَْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعونَِفى الَْحَيواةِ  الدُّنَْيا َوَرفَْعَنا بَْعَضُهْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرَجاٍت لِّيَتَِّخذَ بَْعضُُهم َبْعضاً ُسْخرِّياً َوَرْحَم

وع الرابع من كفرياهتم اليت حكاها اهللا تعاىل عنهم يف هذه السورة وهؤالء املساكني قالوا اعلم أن هذا هو الن
منصب رسالة اهللا منصب شريف فال يليق إال برجل شريف وقد صدقوا يف ذلك إال أهنم ضموا إليه مقدمة فاسدة 

رسالة اهللا به وإمنا يليق هذا  وهي أن الرجل الشريف هو الذي يكون كثري املال واجلاه وحممد ليس كذلك فال تليق
املنصب برجل عظيم اجلاه كثري املال يف إحدى القريتني وهي مكة والطائف قال املفسرون والذي مبكة هو الوليد بن 



املغرية والذي بالطائف هو عروة بن مسعود الثقفي مث أبطل اهللا تعاىل هذه الشبهة من وجهني األول قوله أَُهمْ 
رَّبَك وتقرير هذا اجلواب من وجوه أحدها أنا أوقعنا التفاوت يف مناصب الدنيا ومل يقدر أحد من  َيقِْسُمونَ َرْحَمِت

اخللق على تغيريه فالتفاوت الذي أوقعناه يف مناصب الدين والنبّوة بأن ال يقدروا على التصريف فيه كان أوىل 
منا كان ألجل حكمنا وفضلنا وإحساننا إليه وثانيها أن يكون املراد أن اختصاص ذلك الغىن بذلك املال الكثري إ

فكيف يليق بالعقل أن جنلع إحساننا إليه بكثرة املال حجة علينا يف أن حنسن إليه أيضاً بالنبّوة وثالثها إنا ملا أوقعنا 
ن التفاوت يف اإلحسان مبناصب الدينا ال لسبب سابق فلم ال جيوز أيضاً أن نوقع التفاوت يف اإلحسان مبناصب الدي
والنبّوة ال لسبب سابق فهذا تقرير اجلواب ونرجع إىل تفسري األلفاظ فنقول اهلمزة يف قوله أَُهْم يَقِْسُمونَ َرْحَمتِ 
رَّبَك لإلنكار الدال على التجهيل والتعجب من إعراضهم وحتكمهم أن يكونوا هم املدبرين ألمر النبوة مث ضرب 

  ُهْم مَّعِيَشتَُهْم ِفى الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا َوَرفَْعَنا َبْعضَُهْم فَْوَق بَْعضٍ َدَرجَاٍت وفيه مسائلهلذا مثاالً فقال َنْحُن قََسْمَنا بَْيَن
املسألة األوىل أنا أوقعنا هذا التفاوت بني العباد يف القوة والضعف والعلم واجلهل واحلذاقة والبالهة والشهرة 

 كل هذه األحوال مل خيدم أحد أحداً ومل يصر أحد منهم مسخراً واخلمول وإمنا فعلنا ذلك ألنا لو سوينا بينهم يف
لغريه وحينئذ يفضي ذلك إىل خراب العامل وفساد نظام الدينا مث إن أحداً من اخللق مل يقدر على تغيري حكمنا وال 

كنهم على اخلروج عن قضائنا فإن عجزوا عن اإلعراض عن حكمنا يف أحوال الدنيا مع قلتها ودناءهتا فكيف مي
  االعتراض على حكمنا وقضائنا يف ختصيص العباد مبنصب النبوة والرسالة

صل املسألة الثانية قوله تعاىل َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهْم مَِّعيَشَتُهْم ِفى الَْحيَواةِ  يقتضي أن تكون كل أقسام معايشهم إنتما حت
كله من اهللا تعاىل والوجه الثاين يف اجلواب ما هو  حبكم اهللا وتقديره وهذا يقتضي أن يكون الرزق احلرام واحلالل

املراد من قوله َوَرْحَمةُ  َرّبَك َخْيٌر ّممَّا َيْجَمُعونَ وتقريره أن اهللا تعاىل إذا خص بعض عبيده بنوع فضله ورمحته يف 
اهللا ورمحته تبقى الدين فهذه الرمحة خري من األموال اليت جيمعها ألن الدينا على شرف االنقضاء واالنقراض وفضل 

  أبد اآلباد

ةٍ  َوَمَعارَِج َعلَْيَها َيظَْهُرونَ َولَْوالَ أَن َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً  َواِحَدةً  لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بِالرَّْحَمانِ ِلُبيُوِتهِمْ ُسقُفاً مِّن ِفضَّ
ْخُرفاً َوإِن كُلُّ ذَِلَك لَمَّا مََتاعُ الَْحيَواةِ  الدُّنَْيا َواالٌّ ِخَرةُ  ِعنَد َربَِّك ِللُْمتَِّقنيَ َوِلُبُيوِتهِْم أَْبوَاباً َوُسُرراً َعلَْيَها َيتَِّكئُونَ َوُز

ُهم مُّْهَتُدونَ  وََيْحَسُبونَ أَنََّوَمن َيْعُش َعن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُنقَيِّْض لَُه َشْيطَاناً فَُهَو لَُه قَرِيٌن َوإِنَُّهْم لََيُصدُّونَُهْم َعنِ السَّبِيلِ
 إِذ ظَّلَمُْتْم أَنَّكُْم ِفى الَْعذَابِ َحتَّى إِذَا َجآَءَنا قَالَ يالَْيَت بَْينِي وََبْيَنكَ ُبْعَد الَْمْشرِقَْينِ فَبِئَْس الْقَرِيُن َولَن َينفََعكُُم الَْيْوَم

  ُمْشَترِكُونَ
  يف اآلية مسائل

بهة اليت ذكروها بناء على تفضيل الغين على الفقري بوجه ثالث وهو أنه املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل أجاب عن الش
 تعاىل بّين أن منافع الدينا وطيباهتا حقرية خسيسة عند اهللا وبني حقارهتا بقوله َولَْوالَ أَن َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً  واِحَدةً 

ري والرزق ألعطيتهم أكثر األسباب املفيدة واملعىن لوال أن يرغب الناس يف الكفر إذا رأوا الكافر يف سعة من اخل
للتنعم أحدها أن يكون سقفهم من فضة وثانيها معارج أيضاً من فضة عليها يظهرون وثالثها أن جنعل لبيوهتم أبواباً 

  من فضة وسرراً أيضاً من فضة عليها يتكئون
يل قوله تعاىل َحتَّى إِذَا أََخذَِت االْْرُض ُزْخُرفََها مث قال َوُزْخُرفاً وله تفسريان أحدها أنه الذهب والثاين أنه الزينة بدل

فعلى التقدير األول يكون املعىن وجنعل هبم مع ذلك ذهباً كثرياً وعلى الثاين أنا نعطيهم زينة )  ٢٤يونس ( َوازَّيََّنْت 
نسان يستمتع به قليالً مث عظيمة يف كل باب مث بّين تعاىل أن كل ذلك متاع احلياة الدينا وإمنا مساه متاعاً ألن اإل



ينقضي يف احلال وأما اآلخرة فهي باقية دائمة وهي عند اهللا تعهاىل ويف حكمه للمتقني عن حب الدينا املقبلني على 
حب املوىل وحاصل اجلواب أن أولئك اجلهال ظنوا أن الرجل الغين أوىل مبنصظب الرسالة من حممد بسبب فقره 

  حقريان عند اهللا وأهنما شرف الزوال فحصوهلما ال يفيد حصول الشرف واهللا أعلمفبّين تعاىل أن املال واجلاه 
املسألة الثانية قرأ ابن كثري وأبو عمرو َسقْفاً بفتح السني وسكون القاف على لفظ الواحد إلرادة اجلنس كما يف 

لى اجلمع واختلفوا فقيل هو مجع سقف كرهن والباقون سقفاً ع)  ٢٦النحل ( قوله فََخرَّ َعلَْيهُِم السَّقُْف ِمن فَْوِقهِْم 
  ورهن قال أبو عبيد وال ثالث هلما وقيل السقف مجع سقوف كرهن ورهون وزبر وزبور فهو مجع اجلمع
 (حب املسألة الثالثة قوله ِلَمن َيكْفُُر بِالرَّْحَماِن ِلُبيُوتِهِْم فقوله ِلُبيُوتِهِْم بدل اشتمال من قوله ِلَمن َيكْفُُر قال صا

قرىء معارج ومعاريج واملعارج كمع معرج أو اسم مجع ملعراج وهي املصاعد إىل املساكن العالية ) الكشاف 
  كالدرج والسالمل عليها يظهرون أي على تلك املعارج يطهرون ويف نصب

حذف اخلافض  قوله َوُزْخُرفاً قوالن قيل جلعلنا لبيوهتم سقفاً من فضة وجلعلنا هلم زخرفاً وقيل من فضة وزخرف فلما
انتصب وأما قوله َوإِن كُلُّ ذَِلَك وَأَْبقَى قَالُواْ لَن قرأ عاصم ومحزة لَّّماً بتشديد امليم والباقون بالتخفيف وأما قراءة 

محزة بالتشديد فإنه جعل ملا يف معىن إال وحكى سيبويه نشدتك باهللا ملا فعلت مبعىن إال فعلت ويقوي هذه القراءة أن 
ا ذلك إال متاع احلياة الدنيا وهذايدل على أن ملا مبعىن إال وأما القراءة بالتخفيف فقال الواحدي يف حرف أيب وم

لفظة ما لغو والتقدير ملتاع احلياة الدنيا قال أبو احلسن الوجه التخفيف ألن ملا مبعىن إال ال تعرف وحكي عن 
  الكسائي أنه قال ال أعرف وجه التثقيل

عتزلة دلت اآلية على أنه تعاىل إمنا مل يعط الناس نعم الدنيا ألجل أنه لو فعل هبم ذلك لدعاهم املسألة الرابعة قالت امل
ذلك إىل الكفر فهو تعاىل مل يفعل هبم ذلك ألجل أن يدعوهم إىل الكفر وهذا يدل على أحكام أحدها أنه إذا مل يفعل 

أنه ثبت أن فعل اللطلفل قائم مقام إزاحة العذر  هبم ما يدعوهم إىل الكفر فألن ال خيلق فيهم الكفر أوىل وثانيها
والعلة فلما بّين تعاىل أنه مل يفعل ذلك إزاحة للعذر والعلة عنهم دل ذلك على أنه جيب أن يفعل هبم كل ما كان 
ا أنه لطفاً داعياً هلم إىل اإلميان فصارت هذه اآلية من هذا الوجه دالة على أنه جيب على اهللا تعاىل فعل اللطف وثالثه

ثبت هبذه اآلية أن اهللا تعاىل إمنا يفعل ما يفعله ويترك ما يتركه ألجل حكمة ومصلحة وذلك يدل على تعليل أحكام 
اهللا تعاىل وأفعاله باملصاحل والعلل فإن قيل ملا بّين تعاىل أنه لو فتح على الكافر أبواب النعم لصار ذلك سبباً الجتماع 

ك باملسلمني حىت يصري ذلك سبباً الجتماع الناس على اإلسالم قلنا ألن الناس الناس على الكفر فلم مل يفعل ذل
على هذا التقدير كانوا جيتمعون على اإلسالم لطلب الدنيا وهذا اإلميان إميان املنافقني فكان األصوب أن يضيق 

ضوان اهللا تعاىل فحينئذ األمر على املسلمني حىت أن كل من دخل اإلسالم فإمنا يدخل فيه ملتابعة الدليل ولطلب ر
  يعظم ثوابه هلذا السبب

دنيا وذلك أن مث قال تعاىل َوَمن َيْعُش َعن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُنقَّيْض لَهُ َشْيطَاناً فَُهَو لَُه قَرِيٌن واملراد منه التنبيه على آفات ال
شياطني الضالني املضلني فهذا من فاز باملال واجلاه صار كاألعشى عن ذكر اهللا ومن صار كذلك صار من جلساء ال

قرىء َوَمن َيْعُش بضم الشني وفتحها والفرق بينهما أنه إذا ) الكشاف ( وجه تعلق هذا الكالم مبا قبله قال صاحب 
حصلت اآلفة يف بصره قيل عشي وإذا نظر نظر العشي وال آفة به قيل عشى ونظريه عرج ملن به اآلفة وعرج ملن 

  عرج قال احلطيئةمشى مشية العرجان من غري 
  مىت تأته تعشو إىل ضوء ناره

أي تنظر إليه نظر العشي ملا يضعف بصرك من عظم الوقود واتساع الضوء وقرىء يعشو على أن من موصولة غري 



مضنة معىن الشرط وحق هذا القارىء أن يرفع ُنقَّيْض ومعىن القراءة بالفتح ومن يعم عن ذكر الرمحن وهو القرآن 
وأما القراءة بالضم فمعناها ومن يتعام عن ذكره أي يعرف أنه احلق وهو )  ١٨البقرة ( كٌْم ُعْمىٌ  كقوله ُصمٌّ ُب

و ُنقَّيضْ لَُه َشْيطَاناً قال مقاتل نضم )  ١٤النمل ( يتجاهل ويتعامى كقوله تعاىل َوَجَحُدواْ بَِها وَاْسَتْيقَنَْتَها أَنفُسُُهْم 
  إليه شيطاناً فَُهَو لَُه قَرِيٌن

  مث قال َوإِنَُّهْم لََيُصدُّوَنُهْم َعنِ السَّبِيلِ يعين وإن الشياطني ليصدوهنم عن سبيل اهلدى واحلق وذكر

الكناية عن اإلنسان والشياطني بلفظ اجلمع ألن قوله َوَمن َيْعُش َعن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُنقَّيْض لَُه َشْيطَاناً يفيد اجلمع وإن 
َسُبونَ أَنَُّهم مُّْهَتُدونَ يعين الشياطني يصدون الكفار عن السبيل واتلكفار حيسبون أهنم كان اللفظ على الواحد وََيْح

يعين الكافر وشيطانه روي أن ) جاءانا ( مهتدون مث عاد إىل لفظ الواحد فقال َحتَّى إِذَا َجاءَنا يعين الكافر وقرىء 
ارقه حىت يصريمها اهللا إىل النار فذلك حيث يقول قَالَ الكافر إذا بعث يوم القيامة من قربه أخذ شيطانه بيده فلم يف

يالَْيَت َبيْنِي َوبَْيَنَك بُْعَد الَْمْشرِقَْينِ واملراد يا ليت حصل بيين وبينك بعد على أعظم الوجوه واختلفوا يف تفسري قوله 
ملغرب ومن عادة العرب تسمية الشيئني ُبْعَد الَْمْشرِقَْينِ وذكروا فيه وجوهاً األول قال األكثرون املراد بعد املشرق وا

  املتقابلني باسم أحدمها قال الفرزدق
  لنا قمراها والنجوم الطوالع

يريد الشمس والقمر ويقولون للكوفة والبصرة البصرتان وللغداة والعصر العصران وأليب بكر وعمر العمران 
تكون من املشرق إىل املغرب هي حركة الفلك وللماء والتمر األسودان الثاين أن أهل النجوم يقولون احلركة اليت 

األعظم واحلركة اليت من املغرب إىل املشرق هي حركة الكواكب الثابتة وحركة األفالك املمثلة اليت للسيارات 
سوى القمر وإذاكان كذلك فاملشرق واملغرب كل واحد منهما مشرق بالنسبة إىل شيء آخر فثبت أن إطالق لفظ 

من اجلهتني حقيقة الثالث قالوا حيمل ذلك على مشرق الصيف ومشرق الشتاء وبينهما بعد املشرق على كل واحد 
عظيم وهذا بعيد عندي ألن املقصود من قوله قَالَ يالَْيَت َبيْنِي َوبَْيَنَك بُْعَد الَْمْشرِقَْينِ املبالغة يف حصول البعد وهذه 

زيد منه والبعد بني مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس املبالغة إمنا حتصل عن ذكر بعد ال ميكن وجود بعد آخر أ
كذلك فيبعد محل اللفظ عليه الرابع وهو أن احلس يدل على أن احلركة اليومية إمنا حتصل بطلوع الشمس من 

املشرق إىل املغرب وأما القمر فإنه يظهر يف أول الشهر يف جانب املغرب مث ال يزال يتقدم إىل جانب املشرق وذلك 
أن مشرق حركة القمر هو املغرب وإذا ثبت هذا فاجلانب املسمى باملشرق هو مشرق الشمس ولكنه يدل على 

مغرب القمر وأما اجلانب املسمى باملغرب فإنه مشرق القمر ولكنه مغرب الشمس وهبذا التقدير يصح تسمية 
  من سائر الوجوه واهللا أعلم املشرق واملغرب باملشرقني ولعل هذا الوجه أقرب إىل مطابقة اللفظ ورعاية املقصود

مث قال تعاىل فَبِئَْس الْقَرِيُن أي الكافر يقول لذلك الشيطان يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني فبئس القرين أنت فهذا 
ما يتعلق بتفسري األلفاظ واملقصود من هذا الكالم حتقري الدنيا وبيان ما يف املال واجلاه من املضار العظيمة وذلك ألن 

املال واجلاه جتعل اإلنسان كاألعشى عن مطالعة ذكر اهللا تعاىل ومن صار كذلك صار جليساً للشيطان ومن  كثرة
صار كذلك ضل عن سبيل اهلدى واحلق وبقي جليس الشيطان يف الدنيا ويف القيامة وجمالسة الشيطان حالة توجب 

املشرقني فبئس القرين أنت فثبت مبا ذكرنا أن  الضرر الشديد يف القيامة حبيث يقول الكافر يا ليت بيين وبينك بعد
كثرة املال واجلاه توجب كمال النقصان واحلرمان يف الدين والدنيا وإذا ظهر هذا فقد ظهر أن الذين قالوا لَْوالَ ُنّزلَ 

  ة باطلةقالوا كالماً فاسداً وشبه)  ٣١الزخرف ( َهاذَا الْقُْرءانُ َعلَى َرُجلٍ ّمَن الْقَْريََتْينِ َعِظيمٍ 



على الفاعلية يعين مث قال تعاىل َولَن َينفََعكُُم الَْيْوَم إِذ ظَّلَْمُتمْ أَنَّكُْم ِفى الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ فقوله إِنَّكُْم يف حمل الرفع 
ولن ينفعكم اليوم كونكم مشتركني يف العذاب والسبب فيه أن الناس يقولون املصيبة إذا عمت طابت وقالت 

  هذا املعىن اخلنساء يف
  ولوال كثرة الباكني حويل

  على إخواهنم لقتلت نفسيوال يبكون مثل أخي ولكن
أعزي النفس عنه بالتأسي فبّين تعاىل أن حصول الشركة يف ذلك العذاب ال يفيد التخفيف كما كان يفيده يف الدنيا 

حال اآلخر فال جرم الشركة  والسبب فيه وجوه األول أن ذلك العذاب شديد فاشتغال كل واحد بنفسه يذهله عن
ال تفيد اخلفة الثاين أن قوماً إذا اشتركوا يف العذاب أعان كل واحد منهم صاحبه مبا قدر عليه فيحصل بسببه بعض 
التخفيف وهذا املعىن متعذر يف القيامة الثالث أن جلوس اإلنسان مع قرينه يفيده أنواعاً كثرية من السلوة فبّين تعاىل 

كان قريناً إال أن جمالسته يف القيامة ال توجب السلوة وخفة العقنبة ويف كتاب ابن جماهد عن ابن  أن الشيطان وإن
  عامر قرأ إِذَا ظَّلَمُْتْم أَنَّكُمْ بكسر األلف وقرأ الباقون أنكم بفتح األلف واهللا أعلم

مُّبِنيٍ فَإِمَّا َنذَْهَبنَّ بَِك فَإِنَّا ِمْنُهم مُّنَتِقُمونَ أَْو نُرَِينَّكَ الَِّذى أَفَأَنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَْو تَْهِدى الُْعْمىَ  َوَمن كَانَ ِفى َضلَالٍ 
وَإِنَُّه لَذِكٌْر لََّك َولِقَْوِمكَ  َوَعْدَناُهْم فَإِنَّا َعلَْيهِْم مُّقَْتِدُرونَ فَاْستَْمِسْك بِالَِّذى أُوِحىَ  إِلَْيَك إِنََّك َعلَى ِصرَاٍط مُّْسَتقِيمٍ

  ونََسْوَف ُتْسألُونَ وَاسْئلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رُُّسِلَنآ أََجَعلَْنا ِمن ُدوِن الرَّْحَمنِ َءاِلَهةً  ُيْعَبُدَو
اعلم أنه تعاىل ملا وصفهم يف اآلية املتقدمة بالعشي وصفهم يف هذه اآلية بالصمم والعمى وما أحسن هذا الترتيب 

ل اشتغاله بطلب الدينا يكون كمن حصل بعينه رمد ضعيف مث كلما كان اشتغاله بتلك وذلك ألن اإلنسان يف أو
األعمال أكثركان ميله إىل اجلسمانيات أشد وإعراضه عن الروحانيات أكمل ملا ثبت يف علوم العقل أن كثرة 

على تلك احلالة  األفعال توجب حصول امللكات الراسخة فينتقل اإلنسان من الرمد إىل أن يصري أعشى فإذا واظب
( أياماً أخرى انتقل من كونه أعشى إىل كونه أعمى فهذا ترتيب حسن موافق ملا ثبت بالرباهني اليقينية روي أنه 

كان جيتهد يف دعاء قومه وهم ال يزيدون إال تصميماً على الكفر ومتادياً يف الغي فقال تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم 
ْو تَْهِدى الُْعْمىَ  يعين أهنم بلغوا يف النفرة عنك وعن دينك إىل حيث إذا أمسعتهم القرآن كانوا أَفَأَنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَ

  كاألصم وإذا أريتهم املعجزات كانوا كاألعمى مث بيّن

  تعاىل أن صممهم وعماهم إمنا كان بسبب كوهنم يف ضالل مبني
َنذَْهَبنَّ بَِك يريد حصول املوت قبل نزول النقمة هبم فَإِنَّا ِمْنُهم وملا بّين تعاىل أن دعوته ال تؤثر يف قلوهبم قال فَإِمَّا 

مُّنَتِقُمونَ بعدك أو نرينك يف حياتك ما وعدناهم من الذل والقتل فإنا مقتدرون على ذلك واعلم أن هذا الكالم 
س إحدى الراحتني مث بّين أنه يفيد كمال التسلية للرسول عليه السالم ألنه تعاىل بّين أهنم ال تؤثر فيهم دعوته واليأ

ال بد وأن ينتقم ألجله متهم إما حال حياته أو بعد وفاته وذلك أيضاً يوجب التسلية فبعد هذا أمره أن يستمسك مبا 
أمره تعاىل فقال فَاْسَتْمِسْك بِالَِّذى أُوِحىَ  إِلَْيَك بأن تعتقد أنه حق وبأن تعمل مبوجبه فإنه الصراط املستقيم الذي ال 

  يل عنه إال ضال يف الدينمي
وملا بّين تأثري التمسك هبذا الدين فيمنافع الدين بّين أيضاً تأثريه يف منافع الدنيا فقال َوأَنَُّه لََّك َوِلقَْوِمكَ أي إنه 

يوجب الشرف العظيم لك ولقولنك حيث يقال إن هذا الكتاب العظيم أنزله اهللا على رجل من قوم هؤالء واعلم 
ة تدل على أن اإلنسان ال بد وأن يكون عظيم الرغبة يف الثناء احلسن والذكر اجلميل ولو مل يكن الذكر أن هذه اآلي

حيث قال وَإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَْوِمَك وملا ) صلى اهللا عليه وسلم ( اجلميل أمراً مرغوباً فيه ملا منَّ اهللا به على حممد 



وألن الذكر اجلميل قائم )  ٨٤الشعراء ( جَْعل لّى ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفى االِْخرِيَن طلبه إبراهيم عليه السالم حيث قال َوا
مقام احلياة الشريفة بل الذكر أفضل من احلياة ألن أثر احلياة ال حيصل إال يف مسكن ذلك احلي أما أثر الذكر 

  اجلميل فإنه حيصل يف كل مكان ويف كل زمان
فيه وجوه األول قال الكليب تسألون هل أديتم شكر إنعامنا عليكم هبذا الذكر اجلميل مث قال تعاىل َوَسْوَف ُتْسئَلُونَ و

الثاين قال مقاتل املراد أن من كذب به يسأل مل كذبه فيسأل سؤال توبيخ الثالث تسألون هل عملتم مبا دل عليه من 
ولبغضهم له أنه كان ) ه وسلم صلى اهللا علي( التكاليف واعلم أن السبب األقوى يف إنكار الكفار لرسالة حممد 

بل كل ) صلى اهللا عليه وسلم ( ينكر عبادة األصنام فبّين تعاىل أن إنكار عبادة األصنام ليس من خواص دين حممد 
ْحَمنِ األنبياء والرسل كانوا مطبقني على إنكاره فقال وَاسْئلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رُُّسِلَنا أََجَعلَْنا ِمن ُدوِن الرَّ

ءاِلَهةً  ُيْعَبُدونَ وفيه أقوال األول معناه واسأل مؤمين أهل الكتاب أي أهل التوراة واإلجنيل فإهنم سيخربونك أنه مل 
يرد يف دين أحد من األنبياء عبادة األصنام وإذا كان هذا األمر متفقاً عليه بني كل األنبياء والرسل وجب أن ال 

  ) اهللا عليه وسلم  صلى( جيعلوه سبباً لبغض حممد 
إىل املسجد األقصى بعث اهللا له آدم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملا أسرى به ( والقول الثاين قال عطاء عن ابن عباس 

صلى اهللا عليه ( ومجيع املرسلني من ولده فأذن جربيل مث أقام فقال يا حممد تقدم فصل هبم فلما فرغ رسول اهللا 
صلى اهللا ( ل عليه السالم واسأل يا حممد من أرسلنا من قبلك من رسلنا اآلية فقال من الصالة قال له جربي) وسلم 

  )ال أسأل ألين لست شاكاً فيه ) عليه وسلم 
والقول الثلث أن ذكر السؤال يف موضع ال ميكن السؤال فيه يكون املراد منه النظر واالستدالل كقول من قال 

( مثارك فإهنا إن مل جتبك جواباً أجابتك اعتباراً فههنا سؤال النيب سل األرض من شق أهنارك وغرس أشجارك وجىن 
عن األنبياء الذين كانوا قبله ممتنع فكان املراد منه انظر يف هذه املسألة بعقلك وتدبر فيها ) صلى اهللا عليه وسلم 
  بفهمك واهللا أعلم

ْيِه فَقَالَ إِنِّى َرُسولُ َربِّ الَْعالَِمَني فَلَمَّا َجآَءُهم بِأايَاِتَنآ إِذَا ُهم مِّْنَها َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِأاَياتَِنآ إِلَى ِفْرَعْونَ َوَمالًّ
اِحُر اْدعُ ُعونَ َوقَالُواْ ياأَيُّهَ السََّيْضَحكُونَ َوَما ُنرِيِهِم مِّْن َءاَيةٍ  إِالَّ ِهىَ  أَكَْبُر ِمْن أُخِْتَها وَأََخذَْناُهم بِالَْعذَابِ لََعلَُّهمْ َيْرجِ
ى ِفْرَعْونُ ِفى قَْوِمِه قَالَ ياقَْومِ لََنا َربََّك بَِما عَهَِد ِعنَدَك إِنََّنا لَمُْهَتُدونَ فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهمُ الَْعذَاَب إِذَا ُهْم يَنكُثُونَ َونَاَد

 تُْبِصُرونَ أَْم أََنآ َخْيٌر مِّْن َهاذَا الَِّذى ُهَو َمهٌِني َوالَ َيكَاُد ُيبِنيُ أَلَْيَس ِلى ُملُْك ِمْصَر َوَهاِذهِ االٌّ ْنَهاُر َتجْرِى ِمن َتحِْتى أَفَالَ
ِقَني أَطَاُعوُه إِنَُّهْم كَانُواْ قَْوماً فَاِسفَلَْوالَ أُلِْقىَ  َعلَْيِه أَْسوَِرةٌ  مِّن ذََهبٍ أَْو َجآَء َمَعُه الَْملَاِئكَةُ  ُمقَْترِنَِني فَاسَْتَخفَّ قَْوَمُه فَ

  فَلَمَّآ َءاَسفُوَنا انَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمِعَني فََجَعلَْناُهْم َسلَفاً َوَمثَالً لِّالٌّ ِخرِيَن
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أن املقصود من إعادة قصة موسى عليه السالم وفرعون يف هذا املقام تقرير الكالم الذي تقدم 
بسبب كونه فقرياً عدمي املال واجلاه فبّين اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ن كفار قريش طعنوا يف نبوة حممد وذلك أل

تعاىل أن موسى عليه السالم بعد أن أورد املعجزات القاهرة الباهرة اليت ال يشك يف صحتها عاقل أورد فرعون عليه 
ملال واجلاه أال ترون أنه حصل يل ملك مصر وهذه األهنار هذه الشبهة اليت ذكرها كفار قريش فقال إين غين كثري ا

جتري من حتيت وأما موسى فإنه فقري مهني وليس له بيان ولسان والرجل الفقري كيفليكون رسوالً من عند اهللا إىل 
َعلَى َرُجلٍ ّمَن  امللك الكبري الغين فثبت أن هذه الشبهة اليت ذكرها كفارمكة وهي قوهلن لَْوالَ نُّزلَ َهاذَا الْقُْرءانُ

وقد أوردها بعينها فرعون على موسى مث إنا انتقمنا منهم فأغرقناهم واملقظصود )  ٣١الزخرف ( الْقَْرَيَتْينِ َعِظيمٍ 



من إيراد هذه القصة تقرير أمرين أحدمها أن الكفار واجلهال أبداً حيتجون على األنبياء هبذه الشبهة الركيكة فال 
إليها والثاين أن فرعون على غاية كمال حاله يف الدنيا صار مقهوراً باطالً فيكون األمر يف حق يبايل هبا وال يلتفت 

أعدائك هكذا فثبت أنه ليس املقصود من إعادة هذه القصة عني هذه القصة بل املقصود تقرير اجلواب عن الشبهة 
  املذكورة وعلى هذا

  حباث واهللا أعلمفال يكون هذا تقريراً للقصة ألبتة وهذا من نفائس األ
املسألة الثانية يف تفسري األلفاظ ذكر تعاىل أنه أرسل موسى بآياته وهي املعجزات اليت كانت مع موسى عليه السالم 

إىل فرعون ومالئه أي قومه فقال موسى إين رسول رّب العاملني فلما جاءهم بتلك اآليات إذا هم منها يضحكون 
مث أخذ فعاد عصاً كما كان ضحكوا ومل عرض عليهم اليد البيضاء مث عادت كما  قيل إنه ملا ألقى عصاه صار ثعباناً

كانت ضحكوا فإن قيل كيف جاز أن جياب عن ملا بإذا الذي يفيد املفاجأة قلنا ألن فعل املفاجأة معها مقدر كأنه 
  قيل فلما جاءهم بآياتنا فاجأوا وقت ضحكهم

ِهىَ  أَكَْبُر ِمْن أُْختَِها فإن قيل ظاهر اللفظ يقتضي كون كل واحد منها أفضل من  مث قال َوَما ُنرِيِهِم ّمْن ءاَيةٍ  إِالَّ
التايل وذلك حمال قلنا إذا أُريد املبالغة يف كون كل من تلك األشياء بالغاً إىل أقصى الدرجات يف الفضيلة فقد يذكر 

هذا أفضل من الثاين وأن يقول الثاين ال بل هذا الكالم مبعىن أنه ال يبعد يف أناس ينظرون إليها أن يقول هذا إن 
  الثاين أفضل وأن يقول الثالث أفضل وحينئذ يصري كل واحد من تلك األشياء مقوالً فيه إنه أفضل من غريه

تعاىل يريد مث قال تعاىل َوأََخذَْناُهم بِالَْعذَابِ لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ أي عن الكفر إىل اإلميان قالت املعتزلة هذا يدل على أنه 
اإلميان من الكل وأنه إمنا أظهر تلك املعجزات القاهرة إلرادة أن يرجعوا من الكفر إىل اإلميان قال املفسرون ومعىن 

  قوله َوأََخذَْناُهم بِالَْعذَابِ أي باألشياء اليت سلطها عليها كالطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم والطمس
َها أَيَُّها السَّاِحُر اْدُع لََنا َربََّك بَِما َعهَِد عِنَدَك إِنََّنا لَمُْهَتُدونَ فإن قيل كيف مسوه بالساحر مع مث قال تعاىل َوقَالُواْ يأَيُّ

قوهلم إِنََّنا لَُمهَْتُدونَ قلنا فيه وجوه األول أهنم كانوا يقولون للعامل املاهر ساحر ألهنم كانوا يستعظمون السحر وكما 
عامل العجيب الكامل إنه أتى بالسحر الثاين َوقَالُواْ يأَيَُّه السَّاِحرُ يف زعم الناس ومتعارف قوم يقال يف زماننا يف ال

أي نزل عليه الذكر يف اعتقاده وزعمه )  ٦احلجر ( فرعون كقوله َوقَالُواْ يأَيَُّها الَِّذى نُّزلَ َعلَْيِه الذّكْرُ إِنََّك لََمْجُنونٌ 
ُمهَْتُدونَ وقد كانوا عازمني على خالفه أال ترى إىل قوله فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهُم الَْعذَابَ إِذَا ُهْم الثالث أن قوهلم إِنََّنا لَ

َينكُثُونَ فتسميتهم إياه بالسحر ال ينايف قوهلم إِنََّنا لَمُْهَتُدونَ مث بّين تعاىل أنه ملا كشف عنهم العذاب نكثوا ذلك 
  العهد

ة فرعون مع موسى حكى أيضاً معاملة فرعون معه فقال َوَناَدى ِفْرَعْونُ ِفى قَْوِمِه واملعىن أنه وملا حكى اهللا تعاىل معامل
اليت فصلوها أظهر هذا القول فقال قَالَ َياءاَدُم قَْوٌم أَلَْيَس ِلى ُملُْك ِمْصَر َوَهاِذِه االْْنهَاُر َتْجرِى ِمن َتْحِتى يعين األهنار 

امللك وهنر طولون وهنر دمياط وهنر تنيس قيل كانت جتري حتت قصره وحاصل األمر  من النيل ومعظمها أربعة هنر
  أنه احتج بكثرة أمواله وقوة جاهه على فضيلة نفسه

له َوالَ مث قال أَْم أََنا َخْيٌر ّمْن َهاذَا الَِّذى ُهَو َمهٌِني َوالَ َيكَادُ ُيبُِني وعىن بكونه مهيناً كونه فقرياً ضعيف احلال وبقو
كَادُ ُيبُِني حبسة كانت يف لسانه واختفلوا يف معىن أم ههنا فقال أبو عبيدة جمازها بل أنا خري وعلى هذا فقد مت َي

 الكالم عند قوله أَفالَ تُْبِصُرونَ مث ابتدأ فقال أَْم أََنا خَْيٌر مبعىن بل أنا خري وقال الباقون أم هذه متصلة ألن املعىن أفال
نه وصع قوله أََنا خَْيٌر موضع تبصرون ألهنم إذا قالوا له أنت خري فهم عنده بصراء وقال تبصرون أم تبصرون إال أ

  آخرون إن متام الكالم عند قوله أَْم وقوله



أََنا َخْيٌر ابتداء الكالم والتقدير أفال تبصرون لكنه اكتفى فيه بذكر أم كما تقول لغريك أتأكل أم أي أتأكل أم ال 
مة أم إيثاراً لالختصار فكذا ههنا فإن قيل أليس أن موسى عليه السالم سأل اهللا تعاىل أن تأكل تقتصر على ذكر كل

فأعطاه اهللا تعاىل ذلك بقوله قَْد أُوِتيتَ )  ٢٧طه ( يزيل الرتة عن لسانه بقوله َواحْلُلْ ُعقَْدةً  ّمن لَّسانِى َيفْقَهُواْ قَْوِلي 
ابه فرعون بتلك الرتة واجلواب عنه من وجهني األول أن فرعون أراد فكيف ع)  ٣٦طه ( ُسؤْلََك ياُموَسى ُموَسى 

بقوله َوالَ َيكَادُ ُيبُِني حجته اليت تدل على صدقه فيما يدعي ومل يرد أنه ال قدرة له على الكالم والثاين أنه عابه مبا 
رعون إىل ما عهده عليه من كان عليه أوالً وذلك أن موسى كان عند فرعون زماناً طويالً ويف لسانه حبسة فنسبه ف

  الرتة ألنه مل يعلم أن اهللا تعاىل أزال ذلك العيب عنه
مث قال فَلَْوالَ أُلِْقىَ  َعلَْيِه أَْسوَِرةٌ  ّمن ذََهبٍ واملراد أن عادة القوم جرت بأهنم إذا جعلوا واحداً منهم رئيساً هلم 

ى مثل هذه احلالة واختلف القراء يف سوروه بسوار من ذهب وطوقوه بطوق من ذهب فطلب فرعون من موس
أسورة فبعضهم قرأ وآخرون أساورة فأسورة مجع سوار ألدىن العدد كقولك محار وأمحرة وغراب وأغربة ومن قرأ 
أساورة فذاك ألن أساوير مجع أسوار وهو السوار فأساورة تكون اهلاء عوضاً عن الياء حنو بطريق وبطارقة وزنديق 

ة فتكون أساورة مجع أسوار وحاصل الكالم يرجع إىل حرف واحد وهو أن فرعون كان وزنادقة وفرزين وفرازن
يقول أنا أكثر ماالً وجاهاً فوجب أن أكون أفضل منه فيمتنع كونه رسوالً من اهللا ألن منصب النبوة يقتضي 

وجاهاً فهو أفضل وهي املخدومية واألخس ال يكون خمدوماً لألشرف مث املقدمة الفاسدة هي قوله من كان أكثر ماالً 
الزخرف ( عني املقدمة اليت متسك هبا كفار قريش يف قوهلم لَْوالَ نُّزلَ َهاذَا الْقُرْءانُ َعلَى َرُجلٍ ّمَن الْقَْرَيَتْينِ َعِظيمٍ 

اقترن وأن يكون من مث قال أَْو َجاء َمَعُه الَْملَِئكَةُ  ُمقَْترِنَِني جيوز أن يكون املراد مقرنني به من قولك قرنته به ف)  ٣١
  قوهلم اقترنوا مبعىن تقارنوا قال الزجاج معناه ميشون معه فيدلون على صحة نبوته

ماً مث قال تعاىل فَاسَْتَخفَّ قَْوَمُه فَأَطَاُعوُه أي طلب منهم اخلفة يف اإلتيان مبا كان يأمرهم به فأطاعوه إِنَُّهْم كَاُنواْ قَْو
الفاسق فَلَمَّا ءاَسفُوَنا أغضبونا حكي أن ابن جريج غضب يف شيء فقيل له  فَاِسِقَني حيث أطاعوا ذلك اجلاهل

  أتغضب يا أبا خالد فقال قد غضب الذي خلق األحالم إن اهللا يقول فَلَمَّا ءاَسفُوَنا أي أغضبونا
ام وكل واحد منهما مث قال تعاىل انَتقَْمَنا ِمْنُهْم واعلم أن ذكر لفظ األسف يف حق اهللا تعاىل حمال وذكر لفظ االنتق

من املتشاهبات اليت جيب أن يصار فيها إىل التأويل ومعىن الغضب يف حق اهللا إرادة العقاب ومعىن االنتقام إرادة 
  العقاب جلرم سابق

مث قال تعاىل فََجَعلَْناُهمْ َسلَفاً َوَمثَالً السلف كل شيء قدمته من عمل صاحل أو قرض فهو سلف والسلف أيضاً من 
  آبائك وأقاربك واحدهم سالف ومنه قول طفيل يرثي قومه تقدم من

  مضواً سلفاً قصد السبيل عليهم
وصرف املنايا بالرجال تقلب فعلى هذا قال الفراء والزجاج يقول جعلناهم متقدمني ليتعظ هبم اآلخرون أي 

كما ذكرناه وقرأ محزة جعلناهم سلفاً لكفار أمة حممد عليه السالم وأكثر القراء قرأوا بالفتح وهو مجع سالف 
  والكسائي َسلَفاً

بالضم وهو مجع سلف قال الليث يقال سلف بضم الالم يسلف سلوفاً فهو سلف أي متقدم وقوله َومَثَالً لّالْخِرِيَن 
يريد عظة ملن بقي بعدهم وآية وتربة قال أبو علي الفارسي املثل واحد يراد به اجلمع ومن مث عطف على سلف 

( عه على أكثر من واحد قوله تعاىل ضََرَب اللَُّه مَثَالً َعْبًدا مَّْملُوكًا الَّ يَقِْدُر َعلَى َشىْ ء َوَمن رََّزقَْناُه والدليل على وقو
  فأدخل حتت املثل شيئني واهللا أعلم)  ٧٥النحل 



تَُنا َخْيٌر أَْم ُهَو َما َضَرُبوهُ لََك إِالَّ َجَدالَ َبلْ ُهْم قَْوٌم َولَمَّا ضُرَِب اْبُن مَْرَيَم مَثَالً إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ َوقَالُوا َءأَاِلَه
مِنكُْم مَّلَاِئكَةً  ِفى األرض َيْخلُفُونَ  َخِصُمونَ إِنْ ُهَو إِالَّ َعْبٌد أَْنَعمَْنا َعلَْيِه َوَجَعلَْناُه َمثَالً لِّبَنِى إِْسَراءِيلَ َولَْو َنَشآُء لََجَعلَْنا

  ُه لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِنيِعلْمٌ لِّلسَّاَعةِ  فَالَ َتْمَتُرنَّ بَِها وَاتَّبُِعوِن َهاذَا صَِراطٌ مُّْستَِقيٌم َوالَ َيُصدَّنَّكُُم الشَّْيطَانُ إِنََّوإِنَُّه لَ
  يف اآلية مسائل

لوجوه الكثرية فأوهلا املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ذكر أنواعاً كثرية من كفرياهتم يف هذه السورة وأجاب عنها با
وثانيها قوله تعاىل َوَجَعلُواْ الَْملَِئكَةَ  الَِّذيَن ُهْم ِعَبادُ الرَّْحَمنِ )  ١٥الزخرف ( قوله تعاىل َوَجَعلُواْ لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزءا 

ورابعها قوله َوقَالُواْ لَْوالَ )  ٢٠لزخرف ا( وثالثها قوله َوقَالُواْ لَْو َشاء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهْم )  ١٩الزخرف ( إِنَاثاً 
وخامسها هذه اآلية اليت حنن اآلن يف تفسريها )  ٣١الزخرف ( ُنّزلَ َهاذَا الْقُْرءانُ َعلَى َرُجلٍ ّمَن الْقَْريََتْينِ َعِظيمٍ 

ا أن ذلك املثل ولفظ اآلية ال يدل إال على أنه ملا ضرب ابن مرمي مثالً أخذ القوم يضجون ويرفعون أصواهتم فأم
كيف كان ويف أي شيء كان فاللفظ ال يدل عليه واملفسرون ذكروا فيه وجوهاً كلها حمتملة فاألول أن الكفار ملا 
مسعوا أن النصارى يعبدون عيسى قالوا إذا عبدوا عيسى فآهلتنا خري من عيسى وإمنا قالوا ذلك ألهنم كانوا يعبدون 

قال عبد اهللا )  ٩٨األنبياء ( له تعاىل إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصُب جََهنََّم املالئكة الثاين روي أنه ملا نزل قو
فقال خصمتك ) بل جلميع األمم ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( بن الزبعري هذا خاصة لنا وآلهلتنا أم جلميع األمم فقال 
ليه خرياً وعلى أمه وقد علمت أن النصارى يعبدوهنما ورب الكعبة ألست تزعم أن عيسى ابن مرمي نيب وتثين ع

واليهود يعبدون عزيراً واملالئكة يعبدون فإذا كان هؤالء يف النار فقد رضينا أن نكون حنن وآهلتنا معهم فسكت 
نَّا الُْحسَْنى وفرح القوم وضحكوا وضجوا فأنزل اهللا تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم ّم) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

ونزلت هذه اآلية أيضاً واملعىن وملا ضرب عبداهللا بن الزبعري عيسى ابن )  ١٠١األنبياء ( أُْولَِئَك َعْنَها ُمْبَعُدونَ 
  مرمي مثالً وجادل رسول اهللا بعبادة النصارى إياه

ضحكاً بسبب ما رأوا إذا قومك قريش منه أي من هذا املثل يصدون أي يرتفع هلم ضجيج وجلبة فرحاً وجدالً و
من إسكات رسول اهللا فإنه قد جرت العادة بأن أحد اخلصمني إذا انقطع أظهر اخلصم الثاين الفرح والضجيج 

ملا حكى أن النصارى عبدوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقالوا أآهلتنا أهون الوجه الثالث يف التأويل وهو أن النيب 
مكة إن حممداً يريد أن جيعل لنا إهلاً كما جعل النصارى املسيح إهلاً ألنفسهم  املسيح وجعلوه إهلاً ألنفسهم قال كفار

مث عند هذا قالوا َخْيرٌ أَْم ُهَو َما يعين أآهلتنا خري أم حممد وذكروا ذلك ألجل أهنم قالوا إن حممداً يدعونا إىل عبادة 
حد هذين األمرين فعبادة هذه األصنام أوىل نفسه وآباؤنا زعموا أنه جيب عبادة هذه األصنام وإذا كان ال بد من أ

ألن آباءنا وأسالفنا كانوا متطابقني عليه وأما حممد فإنه متهم يف أمرنا بعبادته فكان االشتغال بعبادة األصنام أوىل مث 
عمنا إنه تعاىل بّين أنا مل نقل إن االشتغال بعبادة املسيح طريق حسن بل هو كالم باطل فإن عيسى ليس إال عبداً أن

عليه فإذا كان األمر كذلك فقد زالت شبهتهم يف قوهلم إن حممداً يريد أن يأمرنا بعبادة نفسه فهذه الوجوه الثالثة 
  مما حيتمل كل واحد منها لفظ اآلية

املسألة الثانية قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم يصدون بضم الصاد وهو قراءة علي بن أيب طالب 
الم والباقون بكسر الصاد وهي قراءة ابن عباس واختلفوا فقال الكسائي مها مبعىن حنو يعرشون ويعرشون عليه الس

ويعكفون ومنهم من فرق أما القراءة بالضم فمن الصدود أي من أجل هذا املثل يصدون عن احلق ويعرضون عنه 
  وأما بالكسر فمعناه يضجون

  آهلتنا استفهاماً هبمزتني الثانية مطولة والباقون استفهاماً هبمزة ومدةاملسألة الثالثة قرأ عاصم ومحزة والكسائي أ



مث قال تعاىل َما ضََرُبوُه لََك إِالَّ َجَدالَ أي ما ضربوا لك هذا املثل إال ألجل اجلدل والغلبة يف القول ال لطلب الفرق 
ن قوله إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه ال بني احلق والباطل َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ مبالغون يف اخلصومة وذلك أل

يتناول املالئكة وعيسى وبيانه من وجوه األول أن كلمة ما ال تتناول العقالء ألبتة والثاين أن كلمة ما ليست صرحية 
 أو إنكم يف االستغراق بدليل أنه يصح إدخال لفظيت الكل والبعض عليه فيقال إنكم وكل ما تعبدون من دون اهللا

وبعض ما تبعدون من دون اهللا الثالث أن قوله إنكم وكل ما تعبدون من دون اهللا أو وبعض ما تعبدون خطاب 
مشافهة فلعله ما كان فيهم أحد يعبد املسيح واملالئكة الرابع أن قوله إِنَّكُْم َوَما تَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه هب أنه عام 

  ظيم املالئكة وعيسى أخص منه واخلاص مقدم على العامإال أن النصوص الدالة على تع
املسألة الرابعة القائلون بذم اجلدل متسكوا هبذه اآلية إال أنا قد ذكرنا يف تفسري قوله تعاىل َما ُيَجاِدلُ ِفى ءايَاِت اللَِّه 

ح والثناء وطريق التوفيق أن أن اآليات الكثرية دالة على أن اجلدل موجب للمد)  ٤غافر ( إِالَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ 
  تصرف تلك اآليات إىل اجلدل الذي يفيد تقرير احلق وأن تصرف هذه اآلية إىل اجلدل الذي يوجب تقرير الباطل
قناه مث قال تعاىل إِنْ ُهَو إِالَّ َعْبدٌ أَْنَعْمَنا َعلَْيِه يعين ما عيسى إال عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه حيث جعلناه آية بأن خل

  من غري أب كما خلقنا آدم وشرفناه بالنبوة وصريناه عربة عجيبة كاملثل السائر َولَْو َنَشاء لََجَعلَْنا ِمنكُْم

لولدنا منك يا رجال َملَِئكَةٌ  َضلَلَْنا ِفى االْْرضِ كما خيلفكم أوالدكم كما ولدنا عيسى من أنثى من غري فحل 
دخول التوليد والتولد يف املالئكة أمر ممكن وذات اهللا متعالية عن ذلك  لتعرفوا متيزنا بالقدرة الباهرة ولتعرفوا أن

َوأَنَُّه أي عيسى لَعِلٌْم لّلسَّاَعةِ  شرط من أشراطها تعلم به فسمي الشرط الدال على الشيء علماً حلصول العلم به 
عيسى ينزل على ثنية يف األرض أن ( وقرأ ابن عباس لَِعلٌْم وهو العالمة وقرىء للعلم وقرأ أيب لذكر ويف احلديث 

املقدسة يقال هلا أفيق وبيده حربة وهبا يقتل الدجال فيأيت ببيت املقدس يف صالة الصبح واإلمام يؤم هبم فيتأخر 
مث يقتل اخلنازير ويكسر الصليب ) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة حممد 

فَالَ َتْمَتُرنَّ بَِها من املرية وهو الشك وَاتَّبُِعوِن واتبعوا هداي ) ل النصارى إال من آمن به وخيرب البيع والكنائس ويقت
مُّبِنيٌ  وشرعي َهاذَا صِراطٌ مُّْسَتِقيمٌ أي هذا الذي أدعوكم إليه صراط مستقيم َوالَ َيُصدَّنَّكُمُ الشَّْيطَانُ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ

  أنه هو الذي أخرج أباكم من اجلّنة ونزع عنه لباس النورقد بانت عداواته لكم ألجل 
ِه فَاتَّقُواْ اللََّه َوأَِطيُعوِن إِنَّ َولَمَّا َجآَء ِعيَسى بِالَْبيِّنَاِت قَالَ قَْد جِئُْتكُم بِالِْحكَْمةِ  َوُألَبيَِّن لَكُم َبْعَض الَِّذى َتْخَتِلفُونَ ِفي

مٍ ُبُدوُه َهاذَا صَِراطٌ مُّْستَِقيٌم فَاْخَتلََف االٌّ ْحزَاُب ِمن َبْينِهِْم فَوَْيلٌ لِّلَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمْن َعذَابِ َيْواللََّه ُهَو رَبِّى َورَبُّكُْم فَاْع
  أَلِيمٍ َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ السَّاَعةَ  أَن تَأِْتيَُهْم َبْغَتةً  َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ

ى باملعجزات وبالشرائع البينات الواضحات قَالَ قَْد جِئُْتكُم بِالِْحكَْمةِ  وهي اعلم أنه تعاىل ذكر أنه ملا جاء عيس
معرفة ذات اهللا وصفاته وأفعاله َوالَبّيَن لَكُم َبْعضَ الَِّذى َتْخَتِلفُونَ ِفيِه يعين أن قوم موسى كانوا قد اختلفوا يف أشياء 

هلم احلق يف تلك املسائل اخلالفية وباجلملة فاحلكمة من أحكام التكاليف واتفقوا على أشياء فجاء عيسى ليبني 
معناها أصول الدين لَُهُم الَِّذى َيْخَتِلفُونَ ِفيِه معناه فروع الدين فإن قيل مل مل يبني هلم كل الذي خيتلفون فيه قلنا ألن 

األصول والفروع قال  الناس قد خيتلفون يف أشياء ال حاجة هبم إىل معرفتها فال جيب على الرسول بياهنا وملا بني
ْم فَاعُْبُدوِن فَاتَّقُواْ اللََّه يف الكفر به واإلعراض عن دينه َوأَِطيُعوِن فيما أبلغه إليكم من التكاليف إِنَّ اللََّه ُهَو رَّبى َورَبُّكُ

امللكانية واليعقوبية َهاذَا ِصراطٌ مُّْسَتقِيٌم واملعىن ظاهر فَاْخَتلََف االْْحزَاُب أي الفرق املتحزبة بعد عيسى وهم 
والنسطورية وقيل اليهود والنصارى فَوَْيلٌ لّلَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمْن َعذَابِ َيْومٍ أَِليمٍ وهو وعيد بيوم األحزاب فإن قيل قوله 



  هِمن َبْينِهِْم الضمري فيه إىل من يرجع قلنا إىل الذين خاطبهم عيسى يف قوله قَْد جِئُْتكُم بِالِْحكَْمةِ  وهم قوم
  مث قال َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ السَّاَعةَ  أَن َتأِْتيَُهْم َبْغَتةً  فقوله أن تأتيهم بدل من الساعة واملعىن هل ينظرون

إال إتيان الساعة فإن قالوا قوله َبْغَتةً  يفيد عني ما يفيده قوله وَُهْم الَ َيشُْعُرونَ فما الفائدة فيه قلنا جيوز أن تأتيهم 
  ونه بسبب أهنم يشاهدونهبغتة وهم يعرف

ُتْم َتحَْزُنونَ الَِّذيَن َءاَمنُواْ بِأاَياِتَنا االٌّ ِخالَُء َيْومَِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقَني ياِعَبادِ الَ َخْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم َوالَ أَن
ْزوَاُجكُْم ُتْحَبُرونَ يُطَاُف َعلَْيهِْم بِِصَحاٍف مِّن ذََهبٍ َوأَكْوَابٍ َوِفيَها َما َتْشَتهِيهِ َوكَاُنواْ ُمْسِلِمَني اْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  أَنُتْم وَأَ

َهةٌ  كَِثَريةٌ  ْعَملُونَ لَكُْم ِفيَها فَاِكاالٌّ نْفُُس َوَتلَذُّ االٌّ ْعُيُن َوأَنُتْم ِفيَها خَاِلُدونَ َوِتلَْك الَْجنَّةُ  الَِّتى أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُتْم َت
  مِّْنَها َتأْكُلُونَ

ذكر عقيبه بعض ما يتعلق بأحوال )  ٦٦الزخرف ( اعلم أنه تعاىل ملا قال َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ السَّاَعةَ  أَن َتأْتَِيُهْم بَْغَتةً  
ِخالء يف الدنيا َيْوَمِئذٍ يعين يف اآلخرة بَْعُضُهمْ ِلَبْعضٍ القيامة فأوهلا االِْخالء َيْوَمِئٍذ بَْعضُُهْم َعُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقَني واملعىن االْ

َعُدوٌّ يعين أن اخللة إذا كانت على املعصية والكفر صارت عداوة يوم القيامة إِالَّ الُْمتَِّقَني يعين املوحدين الذين خيالل 
هذه اآلية طريق حسن قالوا إن بعضهم بعضاً على اإلميان والتقوى فإن خلتهم ال تصري عداوة وللحكماء يف تفسري 

احملبة أمر ال حيصل إال عند اعتقاد حصول خري أو دفع ضرر فمىت حصل هذا االعتقاد حصلت احملبة ال حمالة ومىت 
حصل اعتقاد أنه يوجب ضرراً حصل البغض والنفرة إذا عرفت هذا فنقول تلك اخلريات اليت كان اعتقاد حصوهلا 

قابلة للتغري والتبدل أو ال تكون كذلك فإن كان الواقع هو القسم األول وجب  يوجب حصول احملبة إما أن تكون
أن تبدل تلك احملبة بالنفرة ألن تلك احملبة إمنا حصلت العتقاد حصول اخلري والراحة فإذا زال ذلك االعتقاد 

ل العلة يوجب تبدل وحصل عقيبه اعتقاد أن احلاصل هو الضرر واألمل وجب أن تتبدل تلك احملبة بالبغضة ألن تبد
املعلول أما إذا كانت اخلريات املوجبة للمحبة خريات باقية أبدية غري قابلة للتبدل والتغري كانت تلك احملبة أيضاً حمبة 

باقية آمنة من التغري إذا عرفت هذا األصل فنقول الذين حصلت بينهم حمبة ومودة يف الدنيا إن كانت تلك احملبة 
هتا ولذاهتا فهذه املطالب ال تبقى يف القيامة بل يصري طلب الدنيا سبباً حلصول اآلالم ألجل طلب الدينا وطيبا

واآلفات يف يوم القيامة فال جرم تنقلب هذه احملبة الدنيوية بغضة ونفرة يف القيامة أما إن كان املوجب حلصول احملبة 
قابل للنسخ والتغري فال جرم كانت هذه احملبة يف الدنيا االشتراك يف حمبة اهللا ويف خدمته وطاعته فهذا السبب غري 

  باقية يف القيامة بل كأهنا تصري أقوى وأصفى وأكمل وأفضل مما كانت يف الدنيا فهذا هو التفسري املطابق لقوله

ص لفظ العباد تعاىل االِْخالء َيْوَمِئذٍ َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ َتحَْزُنونَ وقد ذكرنا مراراً أن عادة القرآن جارية بتخصي
 باملؤمنني املطيعني املتقني فقوله فََبّشْر ِعَباِد كالم اهللا تعاىل فكأن احلق خياطبهم بنفسه ويقول هلم الُْمتَِّقنيَ ياِعَبادِ الَ

اطبهم بنفسه َخْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم َوالَ أَنُتْم َتْحَزُنونَ وفيه أنواع كثرية مما يوجب الفرح أوهلا أن احلق سبحانه وتعاىل خ
صلى ( من غري واسطة وثانيها أنه تعاىل وصفهم بالعبودية وهذا تشريف عظيم بدليل أنه ملا أراد أن يشرف حممداً 

وثالثها قوله الَ خَْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم )  ١اإلسراء ( ليلة املعراج قال سُْبَحانَ الَِّذى أَسَْرى بِعَْبِدِه ) اهللا عليه وسلم 
اخلوف يف يوم القيامة بالكلية وهذا من أعظم النعم ورابعها قوله َوال أَنُتْم َتحَْزُنونَ فنفى عنهم احلزن فأزال عنهم 

  بسبب فوت الدنيا املاضية
دخلوا هلم أمث قال تعاىل الَِّذيَن ءاَمنُواْ بِئَايَاِتَنا َوكَانُواْ ُمْسِلِمَني قيل الَِّذيَن كَفَُرواْ مبتدأ وخربه مضمر والتقدير يقال 

اجلنة وحيتمل أن يكون املعىن أعين الذين آمنوا قال مقاتل إذا وقع اخلوف يوم القيامة نادى مناٍد الُْمتَِّقنيَ ياِعَباِد الَ 



نكس أهل  فتَخْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم فإذا مسعوا النداء رفع اخلالئق رؤوسهم فيقال الَِّذيَن ءاَمنُواْ بِئَاَياِتَنا َوكَانُواْ ُمْسِلِمَني
األديان الباطلة رؤوسهم احلكم الثالث من وقائع القيامة أنه تعاىل إذا أمن املؤمنني من اخلوف واحلزن وجب أن مير 

حساهبم على أسهل الوجوه وعلى أحسنها مث يقال هلم اْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  أَنُتْم وَأَْزواُجكُْم ُتْحَبُرونَ واحلربة املبالغة يف 
  باجلميل يعين يكرمون إكراماً على سبيل املبالغة وهذا مما سبق تفسريه يف سورة الروم اإلكرام فيما وصف

مث قال ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِِصَحاٍف ّمن ذََهبٍ َوأَكْوابٍ قال الفراء الكوب املستدير الرأس الذي ال أذن له فقوله ُيطَافُ 
َوأَكْوابٍ إشارة إىل املشروب مث إنه تعاىل ترك التفصيل وذكر َعلَْيهِْم بِِصَحاٍف ّمن ذََهبٍ إشارة إىل املطعوم وقوله 

  بياناً كلياً فقال َوِفيَها َما َتْشَتهِيِه االْنْفُُس َوَتلَذُّ االْْعُيُن وَأَنُتْم ِفيَها َخاِلُدونَ
ثة اجلنة وجهني يف قوله أُْولَِئَك ُهُم الْوارِثُونَ مث قال َوِتلَْك الَْجنَّةُ  الَِّتى أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ وقد ذكرنا يف ورا

وملا ذكر الطعام والشراب فيما تقدم ذكر ههنا حال الفاكهة فقال )  ١١ ١٠املؤمنون ( الَِّذيَن يَرِثُونَ الِْفْردَْوَس 
  لَكُْم ِفيَها فَاِكَهةٌ  ّمْنَها َتأْكُلُونَ
إىل العرب أوالً مث إىل العاملني ثانياً والعرب كانوا يف ضيق ) م صلى اهللا عليه وسل( واعلم أنه تعاىل بعث حممداً 

شديد بسبب املأكول واملشروب والفاكهة فلهذا السبب تفضل اهللا تعاىل عليهم هبذه املعاين مرة بعد أخرى تكميالً 
  لرغبتهم وتقوية لدواعيهم

ُر َعْنُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَاِكن كَانُواْ ُهُم الظَّاِلِمنيَ إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفى َعذَابِ جََهنََّم َخاِلُدونَ الَ ُيفَتَّ
ُموا أَْمراً كُْم لِلَْحقِّ كَارُِهونَ أَْم أَْبَرَوَناَدْواْ يامَاِلُك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك قَالَ إِنَّكُْم مَّاِكثُونَ لَقَْد جِئَْناكُم بِالَْحقِّ َولَاِكنَّ أَكْثََر
  فَإِنَّا ُمْبرُِمونَ أَْم َيْحَسُبونَ أَنَّا الَ َنْسَمعُ ِسرَُّهْم َوَنجَْواُهم َبلَى َوُرُسلَُنا لََديْهِْم َيكُْتُبونَ

  اعلم أنه تعاىل ملا ذكر الوعد أردفه بالوعيد على الترتيب املستمر يف القرآن وفيه مسائل
بوعيد الفسق بقوله إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفى َعذَابِ جََهنََّم خَاِلُدونَ الَ ُيفَتَُّر َعنُْهمْ املسألة األوىل احتج القاضي على القطع 

َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ ولفظ اجملرم يتناول الكافر والفاسق فوجب كون الكل يف عذاب جهنم وقوله خَاِلُدونَ يدل على 
اخللود والدوام أيضاً واجلواب أن ما قبل هذه اآلية وما بعدها يدل على اخللود وقوله أيضاً الَ يُفَتَُّر َعْنُهْم يدل على 

كُُم الَْيْومَ أن املراد من لفظ اجملرمني ههنا الكفار أما ما قبل هذه اآلية فألنه قال َعُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقَني ياِعَباِد الَ خَْوٌف َعلَْي
فهذا يدل على أن كل من آمن بآيات اهللا وكانوا )  ٦٩ ٦٨الزخرف ( ايَاِتَنا َوالَ أَنُتْم َتحَْزُنونَ الَِّذيَن ءاَمنُواْ بِئَ

ُنواْ بِئَايَاِتَنا َوكَاُنواْ مسلمني فإهنم يدخلون حتت قوله الُْمتَِّقَني ياِعبَاِد الَ َخْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم َوالَ أَنُتْم َتحَْزُنونَ الَِّذيَن ءاَم
لصالة آمن باهللا تعاىل وبآياته وأسلم فوجب أن يكون داخالً حتت ذلك الوعد ووجب ُمْسِلِمَني والفاسق من أهل ا

أن يكون خارجاً عن هذا الوعيد وأما ما بعد هذه اآلية فهو قوله جِئَْناكُم بِالَْحّق َولَاِكنَّ أَكْثَرَكُْم ِللَْحّق كَارُِهونَ 
ال يكره اإلسالم وال القرآن فثبت أن ما قبل هذه اآلية  واملراد باحلق ههنا إما اإلسالم وإما القرآن والرجل املسلم
  وما بعدها يدل على أن املراد من اجملرمني الكفار واهللا أعلم

املسألة الثانية أنه تعاىل وصف عذاب جهنم يف حق اجملرمني بصفات ثالثة أحدمها اخللود وقد ذكرنا يف مواضع كثرية 
وثانيها قوله الَ ُيفَتَُّر َعنُْهْم أي ال خيفف وال ينقص من قوهلم فترت عنه أنه عبارة عن طول املكث وال يفيد الدوام 

احلمى إذا سكنت ونقص حرها وثالثها قوله َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ واملبلس اليائس الساكت سكوت يائس من فرج عن 
وقرىء َوُهْم ) الكشاف ( احب الضحاك جيعل اجملرم يف تابوت من نار مث يقفل عليه فيبقى فيه خالداً ال يرى قال ص

  ِفيَها أي وهم يف النار
املسألة الثالثة احتج القاضي بقوله تعاىل َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَاِكن كَانُواْ ُهُم الظَّاِلِمَني فقال إن كان خلق فيهم الكفر 



عن نفسه أو ليس لو أثبتناه ظلماً هلم  ليدخلهم النار فما الذي نفه بقوله َوَما ظَلَْمَناُهْم وما الذي نسبه إليهم مما نفاه
كان ال يزيد على ما يقوله القوم فإن قالوا ذلك الفعل مل يقع بقدرة اهللا عّز وجل فقط بل إمنا وقع بقدرة اهللا مع 

قدرة العبد معاً فلم يكن ذلك ظلماً من اهللا قلنا عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظلم وخالق تلك القدرة هو 
اىل فكأنه ملا فعل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظاملاً هلم وذلك حمال ألن من يكون ظاملاً اهللا تع

يف فعل فإذا فعل معه ما يوجب ذلك الفعل يكون بذلك أحق فيقال للقاضي قدرة العبد هل هي صاحلة للطرفني أو 
جيح إن وقع ال ملرجع لزم نفي الصانع وإن افتقر إىل هي متعينة ألحد الطرفني فإن كانت صاحلة لكال الطرفني فالتر

مرجح عاد التقسيم األول فيه وال بد وأن ينتهي إىل داعية مرجحة خيلقها اهللا يف العبد وإن كانت متعينة ألحد 
  الطرفني فحينئذٍ يلزمك ما أوردته علينا

ر فيما قبل الكالم وفيما بعده فإن رآه واعلم أنه ليس الرجل من يرى وجه االستدالل فيذكره إمنا الرجل الذي ينظ
  وارداً على مذهبه بعينه مل يذكره واهللا أعلم

املسألة الرابعة قرأ ابن مسعود ّمن مَّالِ حبذف الكاف للترخيم فقيل البن عباس إن ابن مسعود قرأ َونَاَدْواْ ياَماِلكُ 
منا حسن هذا الترخيم ألنه يدل على أهنم بلغوا يف مَّالِ فقال ما أشغل أهل النار عن هذا الترخيما واجيب عنه بأنه إ

  الضعف والنحافة إىل حيث ال ميكنهم أن يذكروا من الكلمة إال بعضها
املسألة اخلامسة اختلفوا يف أن قولنم َونَاَدْواْ ياَماِلُك ِليَقْضِ َعلَْيَنا رَبَُّك على أي وجه طلبوا فقال بعضهم على التمين 

ستغاثة وإال فهم عاملون بأنه ال خالص هلم عن ذلك العقاب وقيل ال يبعد أن يقال إهنم وقال آخرون على وجه اال
لشدة ما هم فيه من العذاب نسوا تلك املسألة فذكروه على وجه الطلب مث إنه تعاىل بّين أن مالكاً يقول هلم إِنَّكُمْ 

ويلة فال ميتنع أن تؤخر اإلجابة استخفافاً هبم مَّاِكثُونَ وليس يف القرآن مىت أجاهبم هل أجاهبم يف احلال أو مبدة ط
وزيادة يف غمهم فعن عبد اهللا بن عمر بعد أربعني سنة وعن غريه بعد مائة سنة وعن ابن عباس بعد ألف سنة واهللا 

  أعلم بذلك املقدار
اجلواب فقال لَقَدْ جِئَْناكُم بِالَْحّق مث بّين تعاىل أن مالكاً ملا أجاهبم بقوله إِنَّكُْم مَّاِكثُونَ ذكر بعده ما هو كالعلة لذلك 

َولَاِكنَّ أَكْثَرَكُْم ِللَْحّق كَارُِهونَ واملراد نفرهتم عن حممد وعن القرآن وشدة بغضهم لقبول الدين احلق فإن قيل كيف 
هبم األحوال  قال َوَنادَْواْ يامَاِلُك مَاِلَك بعد ما وصفهم باإلبالس قلنا تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة فتختلف

فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم ويستغيثون أوقاتاً لشدة ما هبم روي أنه يلقى على أهل النار اجلوع حىت يعدل ما 
م هم فيه من العذاب فيقولون ادعوا مالكاً فيدعون َونَاَدْواْ ياَماِلُك ِليَقْضِ َعلَْيَنا رَبَُّك وملا ذكر اهللا تعاىل كيفية عذاهب

رة ذكر بعده كيفية مكرهم وفساد باطنهم يف الدنيا فقال أَْم أَْبَرُمواْ أَْمراً فَإِنَّا مُْبرُِمونَ واملعىن أم أبرموا أي يف اآلخ
مشركون مكة أمراً من كيدهم ومكرهم برسول اهللا فإنا مربمون كيدنا كما أبرموا كيدهم كقوله تعاىل أَْم يُرِيُدونَ 

قال مقاتل نزلت يف تدبريهم يف املكر به يف دار الندوة وهو ما )  ٤٢الطور ( ُهُم الَْمكِيُدونَ كَْيداً فَالَِّذيَن كَفَرُواْ 
  وقد ذكرنا القصة)  ٣٠األنفال ( ذكره اهللا تعاىل يف قوله تعاىل َوإِذْ َيْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَفَُرواْ 

م السر ما حدث به الرجل نفسه أو غريه يف مكان خال والنجوى ما مث قال أَْم َيْحَسُبونَ أَنَّا الَ َنْسَمُع ِسرَُّهْم وََنْجواُه
تكلموا به فيما بينهم َبلَى نسمعها ونطلع عليها َوُرُسلَُنا يريد احلفظة َيكُْتُبونَ عليهم تلك األحوال وعن حيىي بن معاذ 

ناظرين إليه وهو من من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذي ال خيفى عليه شيء يف السموات فقد جعله أهون ال
  عالمات النفاق



ا َيِصفُونَ فَذَْرُهمْ قُلْ إِن كَانَ ِللرَّْحَماِن وَلٌَد فَأََناْ أَوَّلُ الَْعابِِديَن ُسْبَحانَ َربِّ السََّماوَاِت واألرض َربِّ الْعَْرشِ َعمَّ
ُهَو الَِّذى ِفى السَّمآِء إِلَاٌه َوِفى األرض إِلَاٌه َوُهَو الَْحكِيُم الَْعلِيمُ َيخُوضُواْ َوَيلَْعُبواْ َحتَّى ُيلَاقُواْ َيْومَُهُم الَِّذى ُيوَعُدونَ َو

الَ َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعونَ َوَتَباَرَك الَِّذى لَُه ُملْكُ السََّماوَاِت واألرض َوَما َبْيَنُهَما َوعِنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ  َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ َو
ى ُيْؤفَكُونَ َوِقيِلِه ياَربِّ شَّفَاَعةَ  إِالَّ َمن َشهَِد بِالَْحقِّ َوُهْم َيْعلَُمونَ َولَِئن سَأَلْتَُهم مَّْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَِّمن ُدونِِه ال

  إِنَّ َهاُؤالَِء قَْوٌم الَّ ُيْؤِمُنونَ فَاصْفَْح َعْنُهْم َوقُلْ َسلَاٌم فََسْوَف َيْعلَُمونَ
  مسائل فيه

ا املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي َولََد بضم الواو وإسكان الالم والباقون بفتحها فَأََناْ أَوَّلُ الْعَابِِديَن قرأ نافع فَإِنَّ
  بفتحة طويلة على النون والباقون بال تطويل

أََناْ أَوَّلُ الْعَابِِديَن لو أجريناه على ظاهره فإنه املسألة الثانية اعلم أن الناس ظنوا أن قوله قُلْ إِن كَانَ ِللرَّْحَماِن َولٌَد فَ
يقتضي وقوع الشك يف إثبات ولد هللا تعاىل وذلك حمال فال جرم افتقروا إىل تأويل اآلية وعندي أنه ليس األمر 

َناْ أَوَّلُ كذلك وليس يف ظاهر اللفظ ما يوجب العدول عن الظاهر وتقريره أن قوله إِن كَانَ ِللرَّْحَماِن َولٌَد فَأَ
الْعَابِِديَن قضية شرطية والقضية الشرطية مركبة من قضيتني خربيتني أدخل على إحدامها حرف الشرط وعلى 

األخرى حرف اجلزاء فحصل مبجموعها قضية واحدة ومثاله هذه اآلية فإن قوله إِن كَانَ ِللرَّْحَماِن َولٌَد فَأََناْ أَوَّلُ 
قوله قُلْ إِن كَانَ ِللرَّْحَماِن وَلٌَد والثانية قوله فَأََناْ أَوَّلُ الَْعابُِدونَ مث أدخل حرف  قضية مركبة من قضيتني إحدامها

الشرط وهو لفظة إن على لقضية األوىل وحرف اجلزاء وهو الفاء على القضية الثانية فحصل من جمموعها قضية 
رطية ال تفيد إال كون الشرط مستلزماً للجزاء األوىل واحدة وهو القضية الشرطية إذ عرفت هذا فنقول القضية الش

وليس فيه إشعار بكون الشرط حقاً أو باطالً أو بكون اجلزاء حقاً أو باطالً بل نقول القضية الشرطية احلقة قد 
تكون مركبة من قضيتني حقيتني أو من قضيتني باطلتني أو من شرط باطل وجزاء حق أو من شرط حق وجزاتء 

  لرابع وهو أن تكون القضية الشرطية احلقة مركبة من شرط حق وجزاء باطل فهذا حمالباطل فأما القسم ا
ولنبني أمثال هذه األقسام األربعة فإذا قلنا إن كان اإلنسان حيواناً فاإلنسان جسم فهذه شرطية حقة وهي مركبة 

  من قضيتني حقيتني إحدامها قولنا اإلنسان حيوان والثانية قولنا اإلنسان

قلنا إن كانت اخلمسة زوجاً كانت منقسمة مبتساويني فهذه شرطية حقة لكنها مركبة من قولنا خلمسة  جسم وإذا
زوج ومن قولنا خلمسة منقسمة مبتساويني ومها باطالن وكوهنم باطلني ال مينع من أن كيون استلزام أحدمها لآلخر 

ذا قلنا إن كان اإلنسان حجراً فهو جسم فهذ حقاً وقد ذكرنا أن القضية الشرطية ال تفيد إال جمرد االستلزام وإ
جسم فهذا أيضاً حق لكنها مركبة من شرط باطل وهو قولنا اإلنسان حجر ومن جزء حق وهو قولنا اإلنسان جسم 

وإمنا جاز هذاألن الباطل قد يكون حبيث يلزم من فرض وقوعه وقوع حق فإنا فرضنا كون إلنسان حجراً وجب 
  ل يستلزم جزءاً حقاًكونه جسماً فهذا شرط باط

وأما القسم الرابع وهو تركيب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزاء باطل فهذا حمال ألن هذا التركيب يلزم منه 
كون احلق مستلزماً للباطل وذلك حمال خبالف القسم الثالث فإنه يلزم منه كون الباطل مستلزماً للحق وذلك ليس 

اآلية فنقول قوله إِن كَانَ الرَّْحَمُن َولَداً فَأََناْ أَوَّلُ الَْعابِِديَن قضية شرطية  مبحال إذا عرفت هذا األصل فلنرجع إىل
حقة من شرط باطل ومن جزاء باطل ألن قولنا كان للرمحن ولد باطل وقولنا أنا أول العابدين لذلك الولد باطل 

استلزام أحدمها لآلخر حقاً كما ضربنا من أيضاً إال أنا بينا أن كون كل واحد منهما باطالً ال مينع من أن يكون 
املثال يف قولنا إن كانت اخلمسة زوجاً كانت منقسمة مبتساويني فثبت أن هذا لكالم ال امتناع يف إجرائه على 



ظاهره ويكون املراد منه أنه إن كان للرمحن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد فإن لسلطان إذا كان له ولد فكما 
ه أن خيدمه فكذلك جيب عليه أن خيدم ولده وقد بينا أن هذا التركيب ال يدل على االعتراف بإثبات جيب على عبد

  ولد أم ال
فهذا الكالم قضية شرطية )  ٢٢األنبياء ( ومما يقرب من هذا الباب قوله لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا 

واجلزاء هو قولنا فسدتا فالشرط يف نفسه باطل واجلزاء أيضاً باطل ألن احلق أنه ليس  والشرط هو قولنا ِفيهَِما اِلَهةٌ 
فيهما آهلة وكلمة لو تفيد الشيء باتنفاء غريه ألهنما ما فسدتا مث مع كون الشرط باطالً وكون اجلزاء باطالً كان 

ر اهللا تعاىل هذه الشرطية بصيغة لو فقال استلزام ذلك الشرط هلذا اجلزء حقاً فكذا ههنا فإن قالوا الفرق أن هننا ذك
 ُينِشرُونَ لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء النتفاء غريه وأما يف آلية اليت حنن يف تفسريها إمنا ذكر اهللا

هل حصل الشرط  تعاىل كلمة إن وهذه الكلمة ال تفيد انتفاء الشيء النتفاء غريه بل هذه الكلمة تفيد الشك يف أنه
أم ال وحصول هذا الشك للرسول غري ممكن قلنا القرف الذي ذكرمت صحيح إال أن مقصودنا بيان أنه ال يلزم من 

كون الشرطية صادقة كون جزءيها صادقتني أو كذبتني على ما قررناه أما قوله إن لفظة أن تفيد حصول الشرط هل 
رط وحرف الشرط ال يفيد كون الشرط مستلزماً للجزار وأما حصل أم ال قلنا هذا ممنوع فإن حرف ءن حرف الش

بيان أن ذلك الشرط معلوم الوقوع أو مشكوك الوقوع فاللفظ ال داللة فيه عليه البتة فظهر من املباحث اليت 
أنه خلصناها أن الكالم ههنا ممكن اإلجراء على ظاهره من مجيع الوجوه وأنه ال حاجة فيه ألبتة إىل التأويل واملعىن 

من هذا  تعاىل قال قُلْ يا حممد إِن كَانَ ِللرَّْحَماِن وَلٌَد فَأََناْ أَوَّلُ الَْعابِِديَن لذلك الولد وأنا أول اخلادمني له واملقصود
الكالم بيان أىن ال أنكر ولده ألجل العناد واملنازعة فإن بتقدير أن يقوم الدليل على ثبوت هذا الولد كنت مقراً به 

جوب خدمته إال أنه مل يوجد هذا الولد ومل يقم الدليل على ثبوته ألبتة فكيف أقول به بل الدليل القاطع معترفاً بو
قائم على عدمه فكيف أقول به وكيف أعترف بوجوده وهذا الكالم ظاهر كامل ال حاجة به ألبتة إىل التأويل 

فسرين أنه كان يقول محل هذه اآلية على والعدول عن الظاهر فهذا ما عندي يف هذ املوضع ونقل عن السدي من امل
ظاهرها ممكن وال حاجة إىل لتأويل والتقرير الذي ذكرناه يدل على أن الذي قاله هو احلق أما القائلون بأنه ال بد 

من التأويل فقد ذكروا وجوهاً األول قال الواحدي كثرت الوجوه يف تفسري هذه اآلية واألقوى أن يقال املعىن إِن 
  لرَّْحَماِن وَلٌَد يف زعمكم فَأََناْ أَوَّلُ الَْعابِِديَن أي املوحدين هللاكَانَ ِل

املكذبني لوقلكم بإضافة الولد إليه ولقائل أن يقول إما أن يكون تقدير الكالم إن يثبت للرمحن ولد يف نفس األمر 
أول املنكرين له واألول باطل ألن  فأنا أول املنكرين له أو يكون التقدير إن يثبت لكم ادعاء أن للرمحن ولداً فأنا

ثبوت الشيء يف نفسه ال يقتضي كون الرسول منكراً له ألن قوله إن كان الشيء إثباتاً يف نفسه فأنا أول املنكرين 
يقتضي إصراره على الكذب واجلهل وذلك ال يليق بالرسول والثاين أيضاً باطل ألهنم سواء أثبتوا هللا ولداً أو مل 

سول منكر لذلك الولد فلم يكن لزعمهم تأثري يف كون الرسول منكراً لذلك الولد فلم يصلح جعل يثبتوه له فالر
  زعمهم إثبات الولد مؤثراً يف كون الرسول منكراً للولد

الوجه الثاين قالوا معناه إن كان للرمحن ولد فأنا أول العابدين آلنفني من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتدت 
  )عبدين ( عبد وعابد وقرأ بعضهم أنفته فهو 

واعلم أن السؤال املذكور قائم ههنا ألنه إن كان املراد إن كان للرمحن ولد يف نفس األمر فأنا أول اآلنفني من 
اإلقرار به فهذا يقتضي اإلصرار على اجلهل والكذب وإن كن املرد إن كان للرمحن ولد يف زعمكم واعتقادكم فأنا 

تعليق فاسد ألن هذه األنفة حاصلة سواء حصل ذلك الزعم واالعتقاد أو مل حيصل وإذا كان أول اآلنفني فهذا ال



  األمر كذلك مل يكن هذا التعليق جائزاً
والوجه الثالث قال بعضهم إن كلمة إن ههنا هي النفية والتقدير ما كان للرمحن ولد فأنا أول املوحدين من أهل 

  مكة أن ال ولد له
  الوجوه البعيدة إمنا يكون للضرورة وقد بينا أنه ال ضرورة ألبتة فلم جيز املصري إليها واهللا أعلم واعلم أن التزام هذه

ن مث قال سبحانه وتعاىل سُْبَحانَ َرّب السََّماوَاِت وَاالْْرَض َرّب الَْعْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ واملعىن أن إله العامل جيب أن يكو
هو فرد مطلق ال يقبل التجزأ بوجه من الوجوه والولد عبارة عن أن واجب الوجود لذاته وكل ما كان كذلك ف

ينفصل عن الشيء جزء من أجزائه فيتولد عن ذلك اجلزء شخص مثله وهذا إمنا يعقل فيما تكون ذاته قابلة 
ع قال للتجزىء والتبعيض وإذا كان ذلك حماالً يف حق إله العامل امتنع إثبات الولد له وملا ذكر هذا الربهان القاط
لقاطعة على فَذَْرُهْم َيخُوضُواْ َوَيلَْعُبواْ َحتَّى ُيلَاقُواْ َيْومَُهُم الَِّذى ُيوَعُدونَ واملقصود منه التهديد يعين قد ذكرت احلجة ا

فساد ما ذكروا وهم مل يلتفتوا إليها ألجل كوهنم مستغرقني يف طلب املال واجلاه والرياسة فاتركهم يف ذلك الباطل 
  ىت يصلوا إىل ذلك اليوم الذي وعدوا فيه مبا وعدوا واملقصود منه التهديدواللعب ح

  مث قال تعاىل َوُهَو الَِّذى ِفى السَّماء إِلَاٌه َوِفى االْْرضِ إِلَاٌه ويف أحباث
البحث األول قال أبو علي نظرت فيما يرتفع به إله فوجدت ارتفاعه يصح بأن يكون خرب مبتدأ حمذوف والتقدير 

  ذي يف السماء هو إلهوهو ال
والبحث الثاين هذه اآلية من أدل الدالئل على أنه تعاىل غري مستقر يف املساء ألنه تعاىل بّين هبذه اآلية أن نسبته إىل 
السماء باإلهلية كنسبته إىل األرض فلما كان إهلاً لألرض مع أنه غري مستقر فيها فكذلك جيب أن يكون إهلاً للسماء 

  ستقراً فيها فإن قيل وأي تعلق هلذا الكالم بنفي الولد عن اهللامع أنه ال يكون م

تعاىل قلنا تعلقه به أنه تعاىل خلق عيسى مبحض كن فيكون من غري واسطة النطفة واألب فكأنه قيل إن هذا القدر ال 
تفاء يوجب كون عيسى ولداً هللا سبحانه ألن هذا املعىن حاصل يف ختليق السموات واألرض وما بينهما من ان

  حصول الولدية هناك
  مث قال تعاىل َوُهَو الَْحِكيُم الَْعِليُم وقد ذركنا يف سورة األنعام أن كون تعاىل حكيماً عليماً ينايف حصول الولد له

ِه ُتْرَجُعونَ واعلم أن قوله مث قال َوَتَباَرَك الَِّذى لَُه ُملُْك السََّماواِت َواالْْرضِ َوَما َبْيَنُهَما َوِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ  َوإِلَْي
تبارك إما أن يكون مشتقاً من الثبات والبقاء وإما أن يكون مشتقاً من كثرة اخلري وعلى التقديرين فكل واحد من 

هذين الوجهني ينايف كون عيسى عليه السالم ولداً هللا تعاىل ألنه إن كان املراد منه الثبات والبقاء فعيس عليه السالم 
البقاء والدوام ألنه حدث بعد أن مل يكن مث عند النصارى أنه قتل ومات ومن كان كذلك مل يكن بينه مل يكن واجب 

وبني الباقي الدائم األزيل جمانسة ومشاهبة فامتنع كونه ولداً له وإن كان املراد بالربكة كثرة اخلريات مثل كونه خالقاً 
حمتاجاً إىل الطعام وعند النصارى أنه كان خائفاً من للسموات واألرض وما بينهما فعيسى مل يكن كذلك بل كان 

  اليهود وباآلخرة أخذوه وقتلوه فالذي هذا صفته كيف يكون ولًد ملن كان خالقاً للسموات واألرض وما بينهماا
تنبيه وأما قوله َوِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ  فاملقصود منه أنه ملا شرح كمال قدرته فكذلك شرح كمال علمه واملقصود ال

على أن من كان كامالً يف الذات والعلم والقدرة على احلد الذي شرحناه امتنع أن يكون ولده يف العجز وعدم 
  الوقوف على أحوال العامل باحلد الذي وصفه النصارى

ونِِه الشَّفَاَعةَ  إِالَّ َمن وملا أطنب اهللا تعاىل يف نفي الولد أردفه ببيان نفي الشركاء فقال َوالَ َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُد
َشهَِد بِالَْحّق َوُهْم ذكر املفسرون يف هذه اآلية قولني أحدمها أن الذين يدعون من دونه املالئكة وعيسى وعزيز 



واملعىن أن املالئكة وعيس وعزيزاً ال يشفعون إال ملن شهد باحلق روي أن النصر بن احلرث ونفراً معه قالوا إن كان 
مد حقاً فنحن نتوىل املالئكة فهم أحق بالشفاعة من حممد فأنزل اهللا هذه اآلية يقول ال يقدر هؤالء أن ما يقول حم

يشفعوا ألحد مث استثىن فقال الشَّفَاَعةَ  إِالَّ َمن َشهَِد بِالَْحّق واملعىن على هذا القول هؤالء ال يشفعون إال ملن شهد 
عة من شهد بلحق فحذف املضاف وهذ على لغة من يعدي الشفاعة بغري باحلق فأضمر الالم أو يقال التقدير إال شفا

الم فيقول شفعت فالناً مبعىن شفعت له كما تقول كلمته وكلمت له ونصحته ونصحت له والقول الثاين ى ن 
 أن األشياء الذين يدعون من دونه كل معبود من دون اهللا وقوله إِالَّ َمن َشهِدَ بِالَْحّق املالئكة وعيسى وعزيز واملعىن

اليت عبدها الكفار ال ميلكون الشفاعة إال من شهد باحلق وهم املالئكة وعيسى وعزيز فإن هلم شفاعة عند اهللا 
  ومنزلة ومعىن من شهد باحلق من شهد أنه ال إله إال اهللا

احتج القائلون بأن إميان مث قال تعاىل َوُهْم َيْعلَُمونَ وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط ال تفيد ألبتة و
املقلد ال ينفع ألبتة فقالوا بّين اهللا تعاىل أن الشهادة ال تنفع إال إذا حصل معها العلم والعلم عبارة عن اليقني الذي 

  لو شكك صاحبه فيه مل يتشكك وهذا مل حيصل إال عند الدليل فثبت أن إميان املقلد ال ينفع ألبتة

  ُهم مَّْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّى ُيْؤفَكُونَ وفيه مسألتانمث قال تعاىل َولَِئن سَأَلَْت
املسألة األوىل ظن قوم أن هذه اآلية وأمثاهلا يف القرآن تدل على أن القوم مضطرون إىل االعتراف بوجود اإلله للعامل 

( يم قالوا َوإِنَّا لَِفى َشّك ّممَّا َتْدعُوَنَنا إِلَْيِه قال اجلبائي وهذا ال يصح ألن قوم فرعون قالوا ال إله هلم غريه وقوم إبراه
فيقال هلم ال نسلم أن قوم فرعون كانوا منكرين لوجود اإلله والدليل على قولنا قوله تعاىل َوَجَحُدواْ )  ٩إبراهيم 

َت َما أَنَزلَ َهُؤالء إِالَّ َربُّ السََّماوَاِت وقال موسى لفرعون لَقَْد َعِلْم)  ١٤النمل ( بَِها وَاْسَتْيقََنْتَها أَنفُُسُهْم ظُلْماً 
فالقراءة بفتح التاء يف علمت تدل على أن فرعون كان عارفاً باهللا وأما قوم )  ١٠٢اإلسراء ( َواالْْرضَ َبصَاِئَر 

  ثبات التكاليف وإثبات النبوةإبراهيم حيث قالوا وَإِنَّا لَِفى َشّك ّممَّا َتْدُعوَنَنا إِلَْيِه فهو مصروف إىل إثبات القيامة وإ
املسألة الثالثة اعلم أنه تعاىل ذكر هذا الكالم يف أول هذه السورة ويف آخرها واملقصود التنبيه على أهنم ملا اعتقدوا 

أن خالق العامل وخالق احليوانات هو اهللا تعاىل فكيف أقدموا مع هذا االعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام 
  ال تنفع بل هي مجادات حمضةخبيثة ال تضر و

وأما قوله فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ معناه مل تكذبون على اهللا فتقولون إن اهللا أمرنا بعبادة األصنام وقد احتج بعض أصحابنا به 
على أن إفكهم ليس منهم بل من غريهم بقوله فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ وأجاب القاضي بأن من يضل يف فهم الكالم أو يف 

قال له أين يذهب بك واملراد أين تذهب وأجاب األصحاب بأن قول القائل أين يذهب بك ظاهره يدل الطريق ي
على أن ذاهباً آخر ذهب به فصرف الكالم عن حقيقته خالف األصل الظاهر وأيضاً فإن الذي ذهب به هو الذي 

   تعاىلخلق تلك الداعية يف قلبه وقد ثبت بالربهان الباهر أن خالق تلك الداعية هو اهللا
  مث قال تعاىل َوِقيِلِه ياَربّ َرّب إِنَّ هَُؤالَء قَْوٌم الَّ ُيْؤِمُنونَ وفيه مباحث

األول قرأ األكثرون َوِقيِلِه بفتح الالم وقرأ عاصم ومحزة بكسر الالم قال الواحدي وقرأ أناس من غري السبعة بالرفع 
أحدمها أنه نصب على املصدر بتقدير وقال قيله وشكا أما الذين قرؤا بالنصب فذكر اإلخفش والفراء فيه قولني 

فانتصب قيله بإضمار قال والثاين أنه عطف على ما تقدم من ) صلى اهللا عليه وسلم ( شكواه إىل ربه يعين النيب 
نه نصب على موضع وذكر الزجاج فيه وجهاً ثالثاً فقال إ)  ٨٠الزخرف ( قوله أَنَّا الَ َنْسَمُع ِسرَُّهْم وََنجْواُهم َوِقيِلِه 

الساعة ألن قوله َوِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ  معناه أنه علم الساعة والتقدير علم الساعة وقيله ونظريه قولك عجبت من 
ضرب زيد وعمراً وأما القراءة يباجلر فقال األخفش والفراء والزجاج إنه معطوف على الساعة أي عنده علم 



د العطف على املنصوب حسن وإن تباعد املعطوف من املعطوف عليه ألنه جيوز الساعة وعلم قيله يا رب قال املرب
أن يفصل بني املنصوب وعامله واجملرور جيوز ذلك فيه على قبح وأما القراءة بالرفع ففيها وجهان األول أن يكون 

ضاف معناه وعنده علم َوِقيِلِه مبتدأ وخربه ما بعده والثاين أن يكون معطوفاً على علم الساعة على تقدير حذف امل
هذه الوجوه ليست قوية يف املعىن ال سيما وقوع الفصل بني املعطوف ) الكشاف ( الساعة وعلم قيله قال صاحب 

واملعطوف عليه مبا ال حيسن اعتراضاً مث ذكر وجهاً آخر وزعم أنه أقوى مما سبق وهو أن يكون النصب واجلر على 
وهلم أمين اهللا وأمانة اهللا وميني اهللا يكون قوله إِنَّ َهُؤالَء قَْوٌم الَّ ُيْؤِمُنونَ إضمار حرف القسم وحذفه والرفع على ق

  جواب القسم كأنه قيل

متكلف أيضاً وههنا ) الكشاف ( وأقسم بقيله يا رب أو وقيله يا رب قسمي وأقوله هذا الذي ذكره صاحب 
ه يا رب وأما القراءة باجلر فالتقدير واذكر وقت قيله إضمار امتأل القرآن منه وهو إضمار اذكر والتقدير واذكر قيل

يا رب وإذا وجب التزام اإلضمار فألن يضمر شيئاً جرت العادة يف القرآن بالتزام إضمار أوىل من غريه وعن ابن 
  عباس أنه قال يف تفسري قوله َوِقيِلِه ياَرّب َرّب املراد وقيل يا رب واهلاء زيادة

قال الليث تقول ) هنى عن قيل وقال ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( كالقول ومنه قول النيب  البحث الثاين القيل مصدر
  العرب كثر فيه القيل والقال وروى مشر عن أيب زيد يقال ما أحسن قيلك وقولك وقالك ومقالتك مخسة أوجه

  ) صلى اهللا عليه وسلم ( البحث الثالث الضمري يف قيله لرسول اهللا 
ملا ضجر منهم وعرف إصرارهم أخرب عنهم أهنم قوم ال يؤمنون ) صلى اهللا عليه وسلم ( لنيب البحث الرابع أن ا

  ) ٢١نوح ( اراً وهو قريب مما حكى اهللا عن نوح أنه قال رَّّب إِنَُّهْم َعصَْونِى وَاتََّبعُواْ َمن لَّْم يَزِْدُه َمالُُه َووَلَُدُه إِالَّ َخَس
ْنُهْم فأمره بأن يصفح عنهم ويف ضمنه منعه من أن يدعو عليهم بالعذاب والصفح هو مث إنه تعاىل قال له فَاصْفَْح َع

  اإلعراض
 ٤٧مرمي ( مث قال َوقُلْ َسلَاٌم قال سيبويه إمنا معناه املتاركة ونظريه قول إبراهيم ألبيه َسلَاٌم َعلَْيَك َسأَْسَتغِْفُر لَكَ رَبِي 

  ) ٥٥القصص ( ى الَْجاِهِلَني وكقوله َسلَاٌم َعلَْيكُْم الَ نَْبَتِغ) 
  قوله فََسْوَف َتْعلَُمونَ واملقصود منه التهديد وفيه مسائل

  املسألة األوىل قرأ نافع وابن عامر تعلمون بالتاء على اخلطاب والباقون بالياء كناية عن قوم ال يؤمنون
ل إن صظح هذا االستدالل فهذا يوجب املسألة الثانية احتج قوم هبذه اآلية على أنه جيوز السالم على الكافر وأقو

االقتصار على جنرد قوله سالم وأن يقال للمؤمن سالم عليكم واملقصود التنبيه على التحية اليت تذكر للمسلم 
  والكافر

 املسألة الثالثة قال ابن عباس قوله تعاىل فَاصْفَْح َعنُْهْم َوقُلْ َسلَاٌم منسوخ بآية السيف وعندي أن التزام النسخ يف
أمثال هذه املواضع مشكل ألن األمر ال يفيد الفعل إال مرة واحدة فإذا أتى به مرة واحدة فقد سقطت داللة اللفظ 

فأي حاجة فيه إىل التزام النسخ وأيضاً فمثله ميني الفور مشهورة عند الفقهاء وهي دالة على أن اللفظ قد يتقيد 
  يه إىل التزام النسخ واهللا أعلم بالصوابحبسب قرينة العرف وإذا كان األمر كذلك فال حاجة ف

  سورة الدخان



  مخسون وتسع آيات مكية
  إال قوله إِنَّا كَاِشفُواْ الَْعذَابِ
  بِسمِ اللَِّه الرََّمحنِ الرَّحِيمِ

َرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ أَْمراً مِّْن ِعْندَِنآ إِنَّا كُنَّا حم وَالْكَِتابِ الُْمبِنيِ إِنَّآ أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةٍ  مَُّباَركَةٍ  إِنَّا كُنَّا ُمنِذرِيَن ِفيَها ُيفْ
م مُّوِقنَِني الَ إله إِالَّ ُهَو ُمْرِسِلَني َرْحَمةً  مِّن رَّبَِّك إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليمُ َربِّ السََّماَواِت واألرض َوَما َبْيَنهَُمآ إِن كُنُت

  بُّ ءَابَآِئكُُم االٌّ وَِّلَني َبلْ ُهْم ِفى َشكٍّ َيلَْعُبونَُيْحىِ  َوُيِميُت َربُّكُْم َوَر
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل يف قوله حم َوالِْكتَابِ الُْمبِنيِ وجوه من االحتماالت أوهلا أن يكون التقدير هذه حام والكتاب املبني 
 يقال َوالِْكتَابِ الُْمبِنيِ إِنَّا أَنَزلَْناُه وثالثها أن كقولك هذا زيد واهللا وثانيها أن يكون الكالم قد متّ عند قوله حم مث

  يكون التقدير وحام والكتاب املبني إنا أنزلناه فيكون ذلك يف التقدير قسمني على شيء واحد
املسألة الثانية قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه األول أن قوله حم تقديره هذه حام يعين هذاشيء مؤلف 

حلروف واملؤلفد من احلروف املتعاقبة حمدث الثاين أنه ثبت أن احللف ال يصح هبذه األشياء بل بإاله هذه من هذه ا
األشياء فيكون التقدير ورب حام ورب الكتاب املبني وكل من كان مربوباً فهو حمدث الثالث أنه وصفه بكونه 

  رفكتاباً والكتاب مشتق من اجلمع فمعناه أنه جمموع واجملموع حمل تص

الغري وما كان كذلك فهو حمدث الرابع قوله إِنَّا أَنَزلْنَاُه واملنزل حمل تصرف الغري وما كان كذلك فهو حمدث وقد 
ذكرنا مراراً أن مجيع هذه الدالئل تدل على أن الشيء املركب من احلروف املتعاقبة واألصوات املتوالية حمدث 

كان عدمي العقل وكان غري عارف مبعىن القدمي واحملدث وإذا كان  والعلم بذلك ضروري بديهي ال ينازع فيه إال من
كذلك فكيف ينازع يف صحة هذه الدالئل إمنا الذي ثبت قدمه شيء آخر سوى ما تركب من هذه احلروف 

  واألصوات
ل تعاىل لَقَدْ أَْرَسلَْنا املسألة الثالثة جيوز أن يكون املراد بالكتاب ههنا الكتب املتقدمة اليت أنزهلا اهللا على أنبيائه كما قا

وجيوز أن يكون املراد اللوح احملفوظ كما قال يَْمُحو )  ٢٥احلديد ( ُرُسلََنا بِالَْبّيَناِت َوأَنَزلَْنا َمعَُهُم الِْكتَاَب وَالِْميزَانَ 
وجيوز أن )  ٤الزخرف ( الِْكتَابِ لََدْيَنا  وقال وَإِنَُّه ِفى أُّم)  ٣٩الرعد ( اللَُّه َما َيَشاء وَُيثْبُِت َوِعنَدُه أُمُّ الِْكتَابِ 

يكون املراد به القرآن وهبذا التقدير فقد أقسم بالقرآن على أنه أنزل القرآن يف ليلة مباركة وهذا النوع من الكالم 
يدل على غاية تعظيم القرآن فقد يقول الرجل إذا أراد تعظيم رجل له حاجة إليه أستشفع بك إليك وأقسم حبقك 

  كعلي
املسألة الرابعة الُْمبُِني هو املشتمل على بيان ما بالناس حاجة إليه يف دينهم ودنياهم فوصفه بكونه مبيناً وإن كانت 

 ٧٦النمل ( حقيقة اإلبانة هللا تعاىل ألجل أن اإلبانة حصلت به كما قال تعاىل َوأَنَّ هَاذَا إِنَّ َهاذَا الْقُْرءانَ يَقُصُّ َعلَى 
وقال أَْم أَنزَلَْنا َعلَْيهِْم ُسلْطَاناً فَُهَو َيَتكَلَُّم بَِما )  ٣يوسف ( خرى َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ وقال يف آية أ) 

فوصفه بالتكلم إذ كان غاية يف اإلبانة فكأنه ذو لسان ينطق واملعىن فيه املبالغة يف )  ٣٥الروم ( كَاُنواْ بِهِ ُيْشرِكُونَ 
  ملعىنوصفه هبذا ا

املسألة اخلامسة اختلفوا يف هذه الليلة املباركة فقال األكثرون إهنا ليلة القدر وقال عكرمة وطائفة آخرون إهنا ليلة 
الرباءة وهي ليلة النصف من شعبان أما األولون فقد احتجوا على صحة قوهلم بوجوه أوهلا أنه تعاىل قال إِنَّا أَنَزلْنَاُه 

وهاهنا قال إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةٍ  مَُّباَركَةٍ  فوجب أن تكون هذه الليلة املباركة هي تلك )  ١القدر ( ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ 



)  ١٨٥البقرة ( املسماة بليلة القدر لئال يلزم التناقض وثانيها أنه تعاىل قال َشْهُر رََمَضانَ الَِّذى أُنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ 
ن إمنا وقع يف شهر رمضان وقال هاهنا إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةٍ  مَُّباَركَةٍ  فوجب بأن تكون هذه الليلة فبّين أن إنزال القرآ

واقعة يف شهر رمضان وكل من قال إن هذه الليلة املباركة واقعة يف شهر رمضان قال إهنا ليلة القدر فثبت أهنا ليلة 
( لقدر َتنَزَّلُ الَْملَاِئكَةُ  َوالرُّوُح ِفيَها بِإِذْنِ َربّهِم ّمن كُلّ أَْمرٍ َسلَاٌم ِهىَ  القدر وثالثها أنه تعاىل قال يف صفة ليلة ا

وقال أيضاً ههنا ِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ وهذا مناسب لقوله َتنَزَّلُ الَْملَاِئكَةُ  َوالرُّوُح ِفيَها وههنا قال )  ٥ ٤القدر 
وقال يف تلك اآلية بِإِذِْن رَّبهِم ّمن كُلّ أَْمرٍ وقال ههنا َرْحَمةً  ّمن رَّّبَك وقال يف تلك اآلية َسلَاٌم ِهىَ   أَْمراً ّمْن ِعْندَِنا

( وإذا تقاربت األوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتني هي األخرى ورابعها نقل حممد بن جرير الطربي يف 
أول ليلة من رمضان والتوراة لست ليال منه والزبور الثنيت  عن قتادة أنه قال نزلت صحف إبراهيم يف) تفسريه 

عشرة ليلة مضت منه واإلجنيل لثمان عشرة ليلة مضت منه والقرآن ألربع وعشرين ليلة مضت من رمضان والليلة 
م أنه املباركة هي ليلة القدر وخامسها أن ليلة القدر إمنا مسيت هبذا االسم ألن قدرها وشرفها عند اهللا عظيم ومعلو

ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك الزمان ألن الزمان شيء واحد يف الذات والصفات فيمتنع كون بعضه أشرف من 
  بعض لذاته فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية هلا قدر عظيم ومرتبة رفيعة ومعلوم أن

ا منصباً يف الدين هو القرآن ألجل أن به ثبتت منصب الدين أعلى وأعظم من منصب الدينا وأعلى األشياء وأشرفه
وبه ظهر الفرق بني احلق والباطل يف سائر كتب اهللا املنّزلة كما قال يف صفته ) صلى اهللا عليه وسلم ( نبّوة حممد 

 وبه ظهرت درجات أرباب السعادات ودركات أرباب الشقاوات فعلى هذا ال شيء)  ٤٨املائدة ( َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه 
إال والقرآن أعظم قدراً وأعلى ذكراً وأعظم منصباً منه فلو كان نزوله إمنا وقع يف ليلة أخرى سوى ليلة القدر 
لكانت ليلة القدر هي هذه الثانية ال األوىل وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر اليت وقعت يف رمضان علمنا أن 

راد من الليلة املباركة املذكورة يف هذه اآلية هي ليلة النصف من القرآن إمنا أنزل يف تلك الليلة وأما القائلون بأن امل
صلى ( شعبان فما رأيت هلم فيه دليالً يعول عليه وإمنا قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس فإن صح عن رسول اهللا 

ول زعموا أن ليلة فيه كالم فال مزيد عليه وإال فاحلق هو األول مث إن هؤالء القائلني هبذا الق) اهللا عليه وسلم 
النصف من شعبان هلا أربعة أمساء الليلة املباركة وليلة الرباءة وليلة الصك وليلة الرمحة وقيل إمنا مسيت بليلة الرباءة 

وليلة الصك ألن البندار إذا استوىف اخلالج من أهله كتب هلم الرباءة كذلك اهللا عّز وجلّ يكتب لعباده املؤمنني 
ة وقيل هذه الليلة خمتصة خبمس خصال األول تفريق كل أمر حكيم فيها قال تعاىل ِفيَها ُيفَْرقُ الرباءة يف هذه الليل

من صلّى يف هذه الليلة مائة ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ والثانية فضيلة العبادة فيها قال رسول اهللا 
ثالثون يؤمنونه من عذاب النار وثالثون يدفعون عنه آفات ركعة أرسل اهللا إليه مائة ملك ثالثون يبشرونه باجلنة و

إن اهللا يرحم أميت يف ( اخلصلة الثالثة نزول الرمحة قال عليه السالم ) الدنيا وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان 
اهللا تعاىل إن ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( واخلصلة الرابعة حصول املغفرة قال ) هذه الليلة بعدد شعر أغنام بين كلب 

) يغفر جلميع املسلمني يف تلك الليلة إال لكاهن أو مشاحن أو مدمن مخر أو عاق للوالدين أو مصر على الزنا 
واخلصلة اخلامسة أنه تعاىل أعطى رسوله يف هذه الليلة متام الشفاعة وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان يف 

عشر فأعطي الثلثني مث سأل ليلة اخلامس عشر فأعطي اجلميع إال من  أمته فأعطي الثلث منها مث سأل ليلة الرابع
فإن قيل ال شك أن الزمان عبارة عن املدة املمتدة اليت ) الكشاف ( شرد على اهللا شراد البعري هذا الفصل نقلته من 

بعض واملكان  تقديرها حركات األفالك والكواكب وأنه يف ذاته أمر متشابه األجزاء فيمتنع كون بعضها أفضل من
عبارة عن الفضاء املمتد واخلالء اخلايل فيمتنع كون بعض أجزائه أشرف من البعض وإذا كان كذلك كان ختصيص 



بعض أجزائه مبزيد الشرف دون الباقي ترجيحاً ألحد طريف املمكن على اآلخر ال ملرجح وإنه حمال قلنا القول بإثبات 
بناء على هذا احلرف وهو أنه ال يبعد من الفاعل املختار ختصيص وقت حدوث العامل وإثبات أن فاعله فاعل خمتار 

معني بإحداث العامل فيه دون ما قبله وما بعده فإن بطل هذا األصل فقد بطل حدوث العامل وبطل الفاعل املختار 
هو  وحينئذ ال يكون اخلوض يف تفسري القرآن فائدة وإن صح هذا األصل فقد زال ما ذكرمت من السؤال فهذا

أن خيص اهللا تعاىل بعض األوقات مبزيد تشريف حىت يصري ذلك داعياً ( اجلواب الملعتمد والناس قالوا ال يبعد 
للمكلف إىل اإلقدام على الطاعات يف ذلك الوقت وهلذا السبب بّين أنه تعاىل أخفاه يف األوقات وماعيته ألنه مل 

ذلك الوقت الشريف فيصري ذلك حامالً له على املواظبة  يكن معيناً جوز املكلف يف كل وقت معني أن يكون هو
على الطاعات يف كل األوقات وإذا وقعت على هذا احلرف ظهر عندك أن الزمان واملكان إمنا فازا بالتشريفات 

  الزائدة تبعاً لشرف اإلنسان فهو األصل وكل ما سواه فهو تبع له واهللا أعلم

القدر ( سأل ابن عباس رضي اهللا عنهما عن قوله إِنَّا أَنزَلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ املسألة السادسة روي أن عطية احلروري 
وقوله إِنَّا أَنزَلَْناُه ِفى لَْيلَةٍ  مَُّباَركَةٍ  كيف يصح ذلك مع أن اهللا تعاىل أنزل القرآن يف مجيع الشهور فقال ابن )  ١

ووقع هذا يف نفسك ومل جتد جوابه هلكت نزل القرآن مجلة من  عباس رضي اهللا عنهما يا ابن األسود لو هلكت أنا
  اللوح احملفوظ إىل البيت املعمور وهو يف السماء الدنيا مث نزل بعد ذلك يف أنواع الوقائع حاالً فحاال واهللا أعلم

بيان تعظيم  املسألة السابعة يف بيان نظم هذه اآليات اعلم أن املقصود منها تعظيم القرآن من ثالثة أوجه أحدها
القرآن حبسب ذاته الثاين بيان تعظيمه بسبب شرف الوقت الذي نزل فيه الثالث بيان تعظيمه حبسب شرف منزلته 
أما بيان تعظيمه حبسب ذاته فمن ثالثة أوجه أحدها أنه تعاىل أقسم به وذلك يدل على شرفه وثانيها أنه تعاىل أقسم 

كرنا أن القسم بالشيء على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه يف غاية به على كونه نازالً يف ليلة مباركة وقد ذ
  الشرف وثالثها أنه تعاىل وصفه بكونه مبيناً وذلك يدل أيضاً على شرفه يف ذاته

وهذا  وأما النوع الثاين وهو بيان شرفه ألجل شرف الوقت الذي أنزل فيه فهو قوله إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةٍ  مَُّباَركَةٍ 
رين تنبيه على أن نزوله يف ليلة مباركة يقتضي شرفه وجاللته مث نقول إن قوله إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةٍ  مَُّباَركَةٍ  يقتضي أم
أحدها أنه تعاىل أنزله والثاين كون تلك الليلة مباركة فذكر تعاىل عقيب هذه الكلمة ما جيرى جمرى البيان لكل 

ن أنه تعاىل مل أنزله فهو قوله إِنَّا كُنَّا ُمنِذرِيَن يعين احلكمة يف إنزال هذه السورة أن إنذار اخللق ال واحد منهما أما بيا
يتم إال به وأما بيان أن هذه الليلة ليلة مباركة فهو أمران أحدمها أنه تعاىل يفرق فيها كل أمر حكيم والثاين أن ذلك 

  من عنده وإليه اإلشارة بقوله أَمْراً ّمْن ِعْنِدنَااألمر احلكيم خمصوصاً بشرف أنه إمنا يطهر 
وأما النوع الثالث فهو بيان شرف القرآن لشرف منزله وذلك هو قوله إِنَّا كُنَّا ُمْرِسِلَني فبّين أن ذلك اإلنذار 

ةً  ّمن رَّّبَك واإلرسال إمنا حصل من اهللا تعاىل مث بّين أن ذلك اإلرسال إمنا كان ألجل تكميل الرمحة وهو قوله َرْحَم
وكان الواجب أن يقال رمحة منا إال أنه وضع الظاهر موضع املضمر إيذاناً بأن الربوبية تقتضي الرمحة على املربوبني 

مث بّين أن تلك الرمحة وقعت على وفق حاجات احملتاجني ألنه تعاىل يسمع تضرعاهتم ويعلم أنواع حاجاهتم فلهذا قال 
  لَْعِليُم فهذا ما خطر بالبال يف كيفية تعلق بعض هذه اآليات ببعضإِنَُّه ُهَو السَِّميُع ا

اىل أنزل املسألة الثامنة يف تفسري مفردات هذه األلفاظ أما قوله تعاىل إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةٍ  مَُّباَركَةٍ  فقد قيل فيه إنه تع
مث أنزل يف كل وقت ما حيتاج إليه املكلف وقيل يبدأ يف كلية القرآن من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا يف هذه الليلة 

استنساخ ذلك من اللوح احملفوظ يف ليلة الرباءة ويقع الفراغ يف ليلة القدر فتدفع نسخة األرزاق إىل ميكائيل 



ونسخة احلروب إىل جربائيل وكذلك الزالزل والصواعق واخلسف ونسخة األعمال إىل إمساعيل صاحب مساء 
  ملك عظيم ونسخة املصائب إىل ملك املوتالدينا وهو 

أما قوله تعاىل ِفيَها يُفَْرقُ أي يف تلك الليلة املباركة يفرق أي يفصل ويبني من قوله فرقت الشيء أفرقه فرقاً وفرقاناً 
وقرىء يفرق بالتشديد ويفرق على إسناد الفعل إىل الفاعل ونصل كل والفارق هو اهللا ) الشكاف ( قال صاحب 

  وقرأ زيد بن علي نفرق بالنون عز وجل
أما قوله كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ فاحلكيم معناه ذو احلكمة وذلك ألن ختصيص اهللا تعاىل كل أحد حبالة معينة من العمر 

والرزق واألجل والسعادة والشقاوة يدل على حكمة بالغة هللا تعاىل فما كانت تلك األفعال واألقضية دالة على 
وهنا حكيمة وهذا من اإلسناد باجملازي ألن احلكيم صفة صاحب األمر على احلقيقة حكمة فاعلها وصفت بك

ووصف األمر به جماز مث قال أَْمراً ّمْن ِعْنِدَنا ويف انتصاب قوله أمْراً وجهان األول أنه نصب على االختصاص وذلك 
د يف بني شرفها بأن قال أعين هبذا أنه تعاىل بّين شرف تلك األقضية واألحكام بسبب أن وصفها بكوهنا حكيمة مث زا

األمر أمراً حاصالً من عندنا كائناً من لدنا وكما اقتضه علمنا وتدبرينا والثاين أنه نصب على احلال وفيه ثالثة أوجه 
األول أن يكون حال من أحد الضمريين يف أَنزَلَْناُه إما من ضمري الفاعل أي إنا أنزلناه آمرين أمراً أو من ضمري 

ول أي إنا أنزلناه يف حال كونه أمراً من عندنا مبا جيب أن يفعل والثالث ما حكاه أبوعلي الفارسي عن أيب املفع
  احلسن زمحهما اهللا أنه محل قوله أْمراً على احلال وذو احلال قوله كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ وهو نكراً

  ر ألجل إنا كنا مرسلني يعين األنبياءمث قال إِنَّا كُنَّا مُْرِسِلَني يعين أنا إمنا فعلنا ذلك اإلنذا
  مث قال َرْحَمةً  ّمن رَّّبَك أي للرمحة فهي نصب على أن يكون مفعوالً له

مث قال إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم يعين أن تلك الرمحة كانت رمحة يف احلقيقة ألن احملتاجني إما أن يذكروا بألسنتهم 
تعاىل يسمع كالمهم فيعرف حاجاهتم وإن مل يذكروها فهي تعاىل عامل هبا فثبت أن حاجاهتم وإما أن ال يذكروها فهو 

  كونه مسعيعاً عليماً يقتضي أن ينزل رمحته عليهم
  مث قال َرّب السََّماَواِت وَاالْْرَض َوَما بَْيَنُهَما إِن كُنُتْم مُّوِقنَِني وفيه مسائل

اء من رب عطفاً على قوله َرْحَمةً  ّمن رَّّبَك والباقون بالرفع املسألة ألوىل قرأ عاصم ومحزة والكسائي بكسر الب
  عطفاً على قوله ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم

املسألة الثانية املقصود من هذه اآلية أن املنزل إذا كان موصوفاً هبذه اجلاللة والكربياء كان املنزل الذي هو القرآن 
  يف غاية الشرف والرفعة

فائدة يف قوله إِن كُنُتْم مُّوِقنَِني من وجوه األول قال أبو مسلم معناه إن كنتم تطلبون اليقني وتريدونه املسألة الثالثة ال
كانوا ) الكشاف ( فاعرفوا أن األمر كما قلنا كقوهلم فالن منجد منهم أي يريد جنداً وهتامة والثاين قال صاحب 

سال الرسل وإنزال الكتب رمحة من الرب سبحانه وتعاىل مث يقرون بأن للسموت واألرض رباً وخالقاً فقيل هلم إن إر
قيل إن هذا هو السميع العليم الذي أنتم مقرون به ومعترفون يأنه رب السموات واألرض وما بينهما إن كان 

إقراركم عن علم ويقني كما تقول هذا إنعام زيد الذي تسامع الناس بكرمه إن بلغك حديثه ومسعت قصته مث إنه 
د أن يكونوا موقنني بقوله َبلْ ُهْم ِفى َشكّ َيلَْعُبونَ وأن إقرارهم غري صادر عن علم ويقني وال عن جد تعاىل ر

  وحقيقة بل قول خملوط هبزء ولعب واهللا أعلم



َعنَّا الَْعذَابَ إِنَّا ْمْؤِمُنونَ أَنَّى لَُهُم فَاْرَتِقْب َيْوَم َتأِْتى السََّمآُء بُِدَخاٍن مُّبِنيٍ يَْغَشى النَّاَس هَاذَا َعذَاٌب أَِليمٌ رَّبََّنا اكِْشْف 
ذَابِ قَِليالً إِنَّكُْم عَآِئُدونَ َيْومَ الذِّكَْرى َوقَْد َجآَءُهْم َرُسولٌ مُّبٌِني ثُمَّ تََولَّْواْ َعْنُه َوقَالُواْ ُمَعلٌَّم مَّْجُنونٌ إِنَّا كَاِشفُواْ الَْع

  ا مُنَتِقُمونََنْبِطشُ الْبَطَْشةَ  الْكُْبَرى إِنَّ
اعلم أن املراد بقوله فَاْرَتِقبْ انتظر ويقال ذلك يف املكروه واملعىن انتظر يا حممد عذاهبم فحذف مفعول االرتقاب 

لداللة ما ذكر بعده عليه وهو قوله َهاذَا َعذْبٌ أَلِيٌم وجيوز أيضاً أن يكون َيْوَم َتأِْتى السََّماء مفعول االرتقاب وقوله 
  فيه قوالنبُِدَخاٍن 

) اللهم اجعل سنيهم كسين يوسف ( دعا على قومه مبكة ملا كذبوه فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( األول أن النيب 
فارتفع املطر وأجدبت األرض وأصابت قريشاً شدة اجملاعة حىت أكلوا العظام والكالب واجليف فكان الرجل ملا به 

قول ابن عباس رضي اهللا عنهما يف بعض الرويات ومقاتل جماهد  من اجلوع يرى بينه وبني السماء كالدخان وهذا
واختيار الفراء واملزجاج وهو قول ابن مسعود رضي اهللا عنه وكان ينكر أن يكنن الدخان إال هذا الذي أصاهبم من 

 شدة اجلوع كالظلمة يف أبصارهم حىت كانوا كأهنم يرون دخاناً فاحلاصل أن هذا الدخان هو الصلمة اليت يف
أبصارهم من شدة اجلوع وذكر ابن قتيبة يف تفسري الدخان هبذه احلالة وجيهن األول أن يف سنة القحط يعظم يبس 
األرض بسبب انقطاع املطر ويرتفع املطر ويرتفع الغبار الكثري ويظلم اهلواء وذلك يشبه الدخان وهلذا يقال لسنة 

بالدخان فيقول كان بيننا أمر ارتفع له دخان والسبب فيه أن اجملاعة الغرباء الثاين أن العرب يسمون الشر الغالب 
  اإلنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه فريى الدنيا كاململوءة من الدخان

والقول الثاين يف الدخان أنه دخان يظهر يف العامل وهو إحدى عالمات القيامة قالو فإذا حصلت هذه احلالة حصل 
به الزكام وحصل ألهل الكفر حالة يصري ألجلها رأسه كرأس احلنيذ وهذا القول هو ألهل اإلميان منه حالة تش

املنقول عن علي بن أيب طلب عليه السالم وهو قول مشهور البن عباس واحتج القائلون هبذا القول بوجوه األول 
وه من الظلمة احلاصلة يف العني أن قوله َيْوَم َتأِْتى السََّماء بُِدَخاٍن يقتضي وجود دخان تأيت به السماء وما ذكرمت

بسبب شدة اجلوع فذاك ليس بدخان أتت به السماء فكان محل لفظ اآلية على هذا الوجه عدوالً عن الظاهر ال 
لدليل منفصل وإنه ال جيوز الثاين أنه وصف ذلك الدخان بكونه مبيناً واحلالة اليت ذكرمتوها ليست كذلك ألهنا 

دمغتهم ومثل هذا ال يوصف بكوهنا دخاناً مبيناً والثالث أنه وصف ذلك الدخان عارضة تعرض لبعض الناس يف أ
  بأنه يغشي الناس وهذا إمنا يصدق إذا وصل

ذلك الدخان إليهم واتصل هبم واحلال اليت ذكرمتوها ال توصف بأهنا تغشي الناس إال على سبيل اجملاز وقد ذكرنا أن 
أول ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم (  لدليل منفصل الرابع روي عن النيب العدول من احلقيقة إىل اجملاز ال جيوز إال

اآليات الدخان ونزول عيسى ابن مرمي عليهما السالم ونار خترج من قعر عدن تسوق الناس إىل احملشر قال حذيفة 
ا بني املشرق واملغرب اآلية وقال دخان ميأل م) صلى اهللا عليه وسلم ( يا رسول اهللا وما الدخان فتال رسلو اهللا 

ميكث أربعني يوماً وليلة أما املؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة وأما الكافر فهو كالسكران خيرج من منخريه وأذنيه ودبره 
باكروا ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروى القاضي عن احلسن عن النيب ) الشكاف ( رواه صاحب ) 

أما القائلون بالقول األول فال شك ) من مغرهبا والدجال والدخان والدابة باألعمال ستاً وذلك منه طلوع الشمس 
أن ذلك يقتضي صرف اللفظ عن حقيقته إىل اجملاز وذلك ال جيوز إال عند قيام دليل يدل على أن محله على حقيقته 

يل على أن املراد ما ممتنع والقوم مل يذكروا ذلك الدليل فكان املصري إىل ما ذكروه مشكالً جداً فإن قالوا الدل
ع ذكرناه أنه تعاىل حكى عنهم أهنم يقولون رَّبََّنا اكِْشْف َعنَّا الَْعذَاَب إِنَّا ْمْؤِمُنونَ وهذ إذا محلناه على القحط الذي وق



مبكة استقام فإنه نقل أن القحط ملا اشتد مبكة مشى إليه أبو سيفان وناشده باهللا والرحم وأوعده أنه إن دعا هلم 
ل اهللا عنهم تلك البلية أن يؤمنوا به فلما أزال اهللا تعاىل عنهم ذلك رجعوا إىل شركهم أما إذا محلناه على أن وأزا

املراد منه ظهور عالمة من عالمات القيامة مل يصح ذلك ألن عند صهور عالمات القيامة ال ميكنهم أن يقولوا رَّبََّنا 
ومل يصح أيضاً أن يقال هلم إِنَّا كَاِشفُواْ الَْعذَابِ قَِليالً إِنَّكُْم َعاِئُدونَ واجلواب مل ال  اكِْشْف َعنَّا الَْعذَاَب إِنَّا ْمْؤِمُنونَ

جيوز أن يكون ظهور هذه العالمة جارياً جمرى ظهور سائر عالمات القيامة يف أنه ال يوجب انقطاع التكليف 
ت تلك الواقعة عادوا إىل الكفر والفسق وإذ كان فتحدث هذه احلالة مث إن الناس خيافون جداً فيتضرعون فإاذ زال

  هذا حمتمالً فقد سقط ما قالوه واهللا اعلم
ولنرجع إىل التفسري فنقول قوله تعاىل َيْوَم َتأِْتى السََّماء بُِدَخاٍن مُّبِنيٍ أي ظاهر احلال ال يشك أحد يف أنه دخان يغشي 

ٍن ويف قوله َوهَاذَا َعذَاٌب أَلِيٌم قوالن األول أنه منصوب حملل الناس أي يشملهم وهو يف حمل اجلر صفة لقوله بُِدَخا
هذا ) النظم ( بفعل مضمر وهو يقولون ويقولون منصوب على احلال أي قائلني ذلك الثاين قال اجلرجاين صاحب 
  إشارة إليه وإخبار عن دنوه واقترابه كما يقال هذا العدو فاستقبله والغرض منه التنبيه على القرب

قال رَّبََّنا اكِْشْف َعنَّا الَْعذَاَب فإن قلنا التقدير يقولون هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب فاملعىن ظاهر وإن  مث
مل يضمر القول هناك أضمرناه ههنا والعذاب على القول األول هو القحط الشديد وعلى القول الثاين الدخان 

  ن واملراد منه الوعيد باإلميان إن كشف عنهم العذاباملهلك إِنَّا ْمْؤِمُنونَ أي مبحمد وبالقرآ
مث قال تعاىل أَنَّى لَُهُم الذّكَْرى يعين كيف يتذكرون وكيف يتعظون هبذه احلالة وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل يف 

  وجوب الطاعة وهو ما ظهر على رسول اهللا من ملعجزات القاهرة والبينات الباهرة ثُمَّ َتَولَّْواْ َعنُْه

مل يلتفتوا إليه َوقَالُواْ ُمَعلٌَّم مَّْجُنونٌ وذلك ألن كفار مكة كان هلم يف ظهور القرآن على حممد عليه الصالة والسالم و
قوالن منهم من كان يقول إن حممداً يتعلم هذه الكلمات من بعض الناس لقوله إِنََّما ُيَعلُّمُه َبَشٌر لَّسانُ الَِّذى ُيلِْحُدونَ 

ومنهم من كان يقول إنه جمنون )  ٤الفرقان ( وكقوله تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُواْ إِنْ )  ١٠٣النحل ( َجِمى ٌّ إِلَْيِه أَْع
  واجلن يلقون عليه هذه الكلمات حال ما يعرض له الغشي

تعودون يف االحال إىل ما كنتم  مث قال تعاىل إِنَّا كَاِشفُواْ الَْعذَابِ قَِليالً إِنَّكُْم َعاِئُدونَ أي كما يكشف العذاب عنكم
عليه من الشرك واملقصود التنبيه على أهنم ال يوفون بعهدهم وأهنم يف حال العجز يتضرعون إىل اهللا تعاىل فإذا زال 

  اخلوف عادوا إىل الكفر والتقليد ملذاهب األسالف
وقرىء نبطش بضم الطاء وقرأ ) الكشاف ( قال صاحب مث قال تعاىل َيْوَم َنبِْطُش الَْبطَْشةَ  الْكُبَْرى إِنَّا ُمنَتِقُمونَ 

احلسن نبطش بضم النون كأنه تعاىل يأمر املالئكة بأن يبطشوا هبم والبطش األخذ بشدة وأكثر ما يكون بوقع 
  الضرب املتابع مث صار حبيث يستعمل يف إيصال اآلالم املتتابعة ويف املراد هبذا اليوم قوالن

هو قول ابن مسعود وابن عباس وجماهد ومقاتل وأيب لعالية رضي اهللا تعلى عنهم قالوا إن القول األول أنه يوم بدر و
  كفار مكة ملا أزال اهللا تعاىل عنهم القحط واجلوع عادوا إىل لتكذيب فانتقم اهللا منهم يوم بدر
بن معسود البطشة والقول الثاين أنه يوم القيامة روى عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما أنه قال قال ا

الكربى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة وهذا لقول أصح ألن يوم بدر ال يبلغ هذا املبلغ الذي يوصف هبذا 
)  ١٧غفر ( الوصف العظيم وألن االنتقام التام إمنا حيصل يوم القيامة لقوله تعاىل الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت 

ملا وصفت بكوهنا كربى على اإلطالق وجب أن تكون أعظم أنواع البطش وذلك ليس إال يف وألن هذه البطشة 
  القيامة ولفظ االنتقام يف حق اهللا تعاىل من املتشاهبات كالغضب واحلياء ولتعجب واملعىن معلوم واهللا أعلم



أَدُّوا إِلَى َّ ِعَباَد اللَِّه إِنِّى لَكُمْ َرسُولٌ أَِمٌني َوأَن الَّ َتْعلُواْ َعلَى  َولَقَْد فََتنَّا قَْبلَُهْم قَْوَم ِفْرَعْونَ َوَجآَءُهْم َرُسولٌ كَرِميٌ أَنْ
َهاُؤالَِء  ى فَاْعَتزِلُوِن فََدَعا َربَُّه أَنَّاللَِّه إِنِّى َءاِتيكُْم بُِسلْطَاٍن مُّبِنيٍ وَإِنِّى ُعذُْت بَِربِّى َورَبِّكُْم أَن َتْرُجُموِن َوإِن لَّْم ُتؤِْمُنواْ ِل
نَ كَْم َتَركُواْ ِمن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن قَْوٌم مُّْجرُِمونَ فَأَْسرِ بِِعبَاِدى لَْيالً إِنَّكُم مُّتََّبُعونَ وَاْتُرِك الَْبْحَر َرهْواً إِنَُّهمْ ُجنٌد مُّْغَرقُو

أَْوَرثَْناَها قَْوماً َءاَخرِيَن فََما َبكَْت َعلَيْهُِم السََّمآُء واألرض َوَما َوُزرُوعٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ َوَنْعَمةٍ  كَاُنواْ ِفيَها فَاِكهَِني كَذَِلَك َو
  كَاُنواْ ُمنظَرِيَن

اعلم أنه تعاىل ملا بني أن كفار مكة مصرون على كفرهم بني أن كثرياً من املتقدمني أيضاً كانوا كذلك فبني حصول 
رىء َولَقَْد فََتنَّا بالتشديد للتأكيد قال ابن عباس ابتلينا ق) الكشاف ( هذه الصفة يف أكثر قوم فرعون قال صاحب 

وقال الزجاج بلونا واملعىن عاملناهم معاملة املخترب ببعث الرسول إليهم َوَجاءُهْم َرُسولٌ كَرٌِمي وهو موسى واختلفوا 
ن اإلكرام وقال مقاتل يف معىن الكرمي ههنا فقال الكليب كرمي على ربه يعين أنه استحق على ربه أنواعاً كثرية م

  حسن اخللق وقال الفراء يقل فالن كرمي قومه ألنه قال ما بعث رسول أال من أشراف قومه وكرامهم
مث قال أَنْ أَدُّواْ إِلَى َعْبداً اللَِّه ويف أن قوالن األول أهنا أن املفسرة وذلك ألن جميء الرسول إىل من بعث إليهم 

م إال مبشراً ونذيراً وداعياً إىل اهللا الثاين أهنا املخففة من الثقيلة ومعناه وجاءهم بأن متضمن ملعىن القول ألنه ال جييئه
الشأن واحلديث أدواء وعبدا اهللا مفعول به وهم بنو إسرائيل يقول أدوهم إىل وأرسلوهم معي وهو كقوله فَأَْرِسلْ 

أن يكون نداء هلم والتقدير أدوا إىل عباد اهللا ما هو واجب  وجيوز أيضاً)  ٤٧طه ( َمَعَنا َبنِى إِسْراءيلَ َوالَ تَُعذّبُْهْم 
عليكم من اإلميان وقبول دعويت وأتباع سبيلي وعلل ذلك بأنه َرُسولٌ أَِمٌني قد ائتمنه اهللا على وحيه ورسالته وأن ال 

َتْعلُواْ َعلَى حبجة بينة تعلوا أن هذه مثل األول يف وجيهيها أي ال تتكربوا على اهللا بإهانة وحيه ورسلوه َوأَن الَّ 
يعترف بصحتها كل عاقل وَإِّنى ُعذُْت بِرَّبى َوَرّبكُْم أَن تَْرُجُموِن قيل املراد أن تقتلون وقيل أَن تَْرُجُموِن بالقول 

الم يف يل فتقولوا ساحر كذاب َوإِن لَّمْ ُتْؤِمُنواْ ِلى أي إن مل تصدقوين ومل تؤمنوا باهللا ألجل ما أتيتكم به من احلجة فال
  الم األجل فَاْعتَزِلُوِن أي اخلوا سبيلي ال يل وال علي

قل مصنف الكتاب رمحه اهللا تعاىل إن املعتزلة يتصلفون ويقولون إن لفظ االعتزال أينما جاء يف القرآن كان املراد 
ردت عليه هذه منه االعتزال عن الباطل ال عن احلق فاتقف حضوري يف بعض احملافل وذكر بعضهم هذا الكالم فأو

اآلية وقلت املراد االعتزال يف هذه اآلية االعتزال عن دين موسى عليه السالم وطريقته وذلك ال شك أنه اعتزال 
  عن احلق فانقطع الرجل

مث قال تعاىل فََدَعا َربَُّه الفاء يف فدع تدل على أنه متصل مبحذوف قبله التأويل أهنم كفروا ومل يؤمنوا فدعا موسى 
هؤالء قوم جمرمون فإن قالوا الكفر أعظم حال من اجلرم فما السبب يف أن جعل صفة الكفار كوهنم جمرمني ربه بأن 

حل ما أراد املبالغة يف ذمهم قلت ألن الكافر قد يكون عدالً يف دينه وقد يكون جمرماً يف دينه وقد يكون فاسقاً يف 
بالكسر على إضمار القول أي فدعا ربه ) الء إن هؤ( قرىء ) الكشاف ( دينه فيكون أخس الناس قال صاحب 

  فقال إن هؤالء قوم جمرمون
مث قال فَأَْسرِ بِِعبَاِدى لَْيالً قرأ بن كثري ونافع فَأَْسرِ موصولة باأللف والباقون مقطوعة أللف سرى وأسرى لغتان أي 

  سبباًأوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي ليالً إنكم متبعون أي يتبعكم فرعون وقومه ذلك 

هلالكهم وَاْتُرِك الَْبْحَر َرهْواً ويف الرهو قوالن أحدمها أنه الساكن يقال عيش راه إذا كان خافضاً وادعاً وافعل ذلك 
سهواً رهواً أي ساكناً بغري تشدد أراد موسى عليه السالم ملا جاوز لبحر أن يضربه بعصاه فينطبق كما كان فأمره 



هيئته قاراً على حاله يف انفالق املاء وبقاء الطريق يبساً حىت تدخله القبط فإذا  اهللا تعاىل بأن يرتكه ساكناً على
حصلوا فيه أطبقه اهللا عليهم والثاين أن لرهو هو الفرجة الواسعة واملعىن ذا رهو أي ذا فرجة يعين الطريق الذي 

يغرقوا وإمنا أخربه اهللا تعاىل بذلك أظهره اهللا فيما بني لبحر أهنم جند مفرقون يعين اترك الطريق كما كان يدخلوا ف
  حىت يبقى فارغ القلب عن شرهم وإيذائهم

مث قال تعاىل كَْم َتَركُواْ ِمن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن َوُزرُوعٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ دلت هذه اآلية على أنه تعاىل أغرقهم مث قال بعد 
هي اجلنات والعيون والزروع واملقام الكرمي واملراد غرقهم هذا الكالم وبّين تعاىل أهنم تركوا هذه ألشياء اخلمسة و

باملقام الكرمي ما كان هلم من اجملالس واملنازل احلسنة وقيل املنابر اليت كانوا ميدحون فرعون عليها َوَنْعَمةٍ  كَاُنواْ ِفيَها 
الكشاف ( اؤه قال صاحب فَاِكهَِني قال علماء اللغة نعمة العيش بفتح النون حسنه ونضارته ونعمة اهللا إحسانه وعط

النعمة بالفتح من لتنعم وبالكسر من ااإلنعام وقرىء فاكهني وفكهني كذلك الكاف منصوبة على معىن مثل ذلك ) 
اإلخراج أخرجناهم منها وأورثناها أو يف موضع الرفع على تقدير أن األمر كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها قَْوماً ءاَخرِيَن ليسوا 

رابة وال دين وال والء وهم بنو إسرائيل كانوا مستعبدين يف أيديهم فأهلكهم اهللا على أيديهم منهم يف شيء من ق
  وأورثهم ملكهم وديارهم

روى أنس بن مالك ) البسيط ( مث قال تعاىل فََما َبكَْت َعلَْيهُِم السََّماء وَاالْْرُض وفيه وجوه األول قال الواحدي يف 
ما من عبد إال وله يف السماء بابان باب خيرج منه رزقه وباب يدخل فيه ( قال  )صلى اهللا عليه وسلم ( أن النيب 

وتال هذه اآلية قال وذلك ألهنم مل يكونوا يعملون على األرض عمالً صاحلاً ) عمله فإذا مات فقداه وبكيا عليه 
  كثر املفسرينفتبكي عليهم ومل يصعد هلم إىل السماء كالم طيب وال عمل صاحل فتبكي عليهم وهذا قول أ

القول الثاين التقدير فم بكت عليهم أهل السماء وأهل األرض فحذف املضاف واملعىن ما بكت عليهم املالئكة وال 
  املؤمنون بل كانوا هبالكهم مسرورين

والقول الثالث أن عادة النس جرت بأن يقولوا يف هالك الرجل العظيم الشأن إنه أظلمت له الدنيا وكسفت 
ألجله وبكت الريح والسماء واألرض ويريدون املبالغة يف تعظيم تلك املصيبة ال نفس هذا الكذب  الشمس والقمر
ما من مؤمن مات يف غربة غابت فيها ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب ) الكشاف ( ونقل صاحب 

  )بواكيه إال بكت عليه السماء واألرض 
  وقال جرير

  الشمس طالعة ليس بكاسفة
ي عليك جنوم الليل والقمرا وفيه ما يشبه السخرية هبم يعين أهنم كانوا يستعظمون أنفسهم وكانوا يعتقدون يف تبك

أنفسهم أهنم لو ماتوا لبكت عليهم السماء واألرض فما كانوا يف هذا احلد بل كانوا دون ذلك وهذا إمنا يذكر على 
  سبيل التهكم

  جاء وقت هالكهم مل ينظروا إىل وقت آخر لتوبة وتدارك وتقصري مث قال َوَما كَاُنواْ ُمنظَرِيَن أي ملا
َولَقَِد اْخَترَْناُهْم َعلَى ِعلْمٍ َعلَى َولَقَْد َنجَّيَْنا بَنِى إِْسَراءِيلَ ِمَن الَْعذَابِ الُْمهِنيِ ِمن ِفْرَعْونَ إِنَُّه كَانَ َعالِياً مَِّن الُْمْسرِِفَني 

َنْحُن بِمُنشَرِيَن مَِّن االٌّ َياِت َما ِفيِه َبلٌَؤ اْ مُّبٌِني إِنَّ َهاُؤالَِء لََيقُولُونَ إِنْ ِهىَ  إِالَّ َموَْتُتَنا االٍّ وْلَى َوَما الْعَالَِمَني َوَءاَتيَْناُهم 
لَكَْناُهْم إِنَُّهْم كَانُواْ ُمْجرِِمَني َوَما َخلَقَْنا فَأُْتواْ بِأاَبآِئَنا إِن كُنُتْم صَاِدِقَني أَُهْم َخْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم أَْه

  السََّماَواِت واألرض َوَما َبْيَنُهَما لَاِعبَِني َما َخلَقَْناُهَمآ إِالَّ بِالَْحقِّ َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ
وسى وقومه واعلم أن دفع الضرر مقدم علم أنه تعاىل ملا بّين كيفية إهالك فرعون وقومه بّين كيفية إحسانه إىل م



 على إيصال النفع فبدأ تعاىل ببيان دفع الضرر عنهم فقال َولَقَدْ َنجَّْيَنا َبنِى إِسْراءيلَ ِمَن الَْعذَابِ الُْمهِنيِ يعين قتل
  األبناء واستخدام النساء واإلتعاب يف األعمال الشاقة

ن التقدير من العذاب املهني الصادر من فرعون الثاين أن يكون فرعون مث قال ِمن ِفْرَعْونَ وفيه وجهان األول أن يكو
) الكشاف ( بدالً من لعذاب املهني كأنه يف نفسه كان عذاباً مهيناً إلفراطه يف تعذيبهم وإهانتهم قال صاحب 

إهانة احملقني ويف قراءة هو فرعون ألنه كان عظيم السعي يف ) فاملهني ( وقرىء ِمْن َعذَابِ الُْمهِنيِ وعلى هذه القراءة 
ابن عباس ِمن ِفْرَعْونَ وهو مبعىن االستفهام وقوله إِنَُّه كَانَ َعاِلياً مَِّن جوابه كأن التقدير أن يقال هل تعرفونه من هو 

ون يف عتوه وشيطنته مث عرف حاله بقوله إِنَُّه كَانَ َعاِلياً مَِّن أي كان عايل الدرجة يف طبقة املفسرين وجيوز أن يك
وكان أيضاً مسرفاً ومن إسرافه أنه على )  ٤القصص ( املراد ِفْرَعْونَ إِنَُّه كَانَ عَاِلياً لقوله إِنَّ ِفْرَعْونَ َعالَ ِفى االْْرضِ 

حقارته وخسته ادعى اإلهلية وملا بّين اهللا تعاىل أنه كيف دفع الضرر عن بين إسرائيل وبّين أنه كيف أوصل إليهم 
  قَِد اخَْتْرَناُهْم َعلَى ِعلْمٍ َعلَى الَْعالَِمَني وفيه حبثاناخلريات فقال َولَ

البحث األول أن قوله َعلَى ِعلْمٍ يف موضع احلال مث فيه وجهان أحدمها أي عاملني بكوهنم مستحقني ألن خيتاروا 
  بعض األحوال ويرجحوا على غريهم والثاين أن يكون املعىن مع علمنا بأهنم قد يزيغون ويصدر عنهم الفرطات يف

  البحث الثاين ظاهر قوله َولَقَِد اخَْتْرَناُهْم َعلَى ِعلْمٍ َعلَى الَْعالَِمَني يقتضي كوهنم أفضل من كل

آل ( العاملني فقيل املراد على عاملي زماهنم وقيل هذا عام دخله التخصيص كقوله كُنُتمْ َخْيَر أُمَّةٍ  أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ 
  ) ١١٠عمران 
عاىل َوءاتَْيَناُهم ِمَن االْيَاِت مثل فلق البحر وتظليل الغعمام وإنزال املن والسلوى وغريها من اآليت القاهرة مث قال ت

ليت ما أظهر اهللا مثلها على أحد سواهم َوءاتَْيَناُهم ِمَن أي نعمة ظاهرة ألنه تعاىل ملا كان يبلو باحملنة فقد يبلو أيضاً 
لصديق عن الزنديق وههنا آخر الكالم يف قصة موسى عليه السالم مث رجع إىل ذكر  بالنعمة اختباراً ظاهراً ليتميز

كفار مكة وذلك ألن الكالم فيهم حيث قال َبلْ ُهْم ِفى َشّك َيلَْعُبونَ أي بل هم يف شك من البعث والقيامة مث بّين 
على هذه القصة مث بّين كيف كيفية إصرارهم على كفرهم مث بّين أن قوم فرعون كانوا يف اإلصرار على الكفر 

أهلكهم وكيف أنعم على بين إسرائيل مث رجع إىل احلديث األول وهو كون كفار مكة منكرين للبعث فقال إِنَّ 
ان من انية فكَهُؤالَء لََيقُولُونَ إِنْ ِهىَ  إِالَّ َموَْتُتَنا االْوْلَى َوَما َنْحُن بُِمنشَرِيَن فإن قيل القوم كانوا ينكرون احلياة الث

حقهم أن يقولوا إن هي إال حياتنا األوىل وما حنن مبنشرين قلنا إنه قيل هلم إنكم متوتون موتة تعقبها حياة كما أنكم 
فَقَالُواْ حال كونكم نطفاً كنتم أمواتاً وقد تعقبها حياة وذلك قوله َوكُنُتمْ أَْمواًتا فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم 

وما ْؤِمُن ِهىَ  إِالَّ َمْوَتُتَنا االْْولَى يريدون ما املوتة اليت من شأهنا أن تعقبها حياة إال املوتة األوىل دون املوتة الثانية أَُن
هذه الصفة اليت تصفون هبا املوتة من تعقيب احلياة هلا إال املوتة األوىل خاصة فال فرق إذاً بني هذا الكالم وبني قوله 

وميكن أن يذكر فيه وجه آخر فيقال قوله إِنْ ِهىَ  إِالَّ ) الكشاف (  َحَياُتَنا الدُّْنَيا هذا ما ذكره صاحب إِنْ ِهىَ  إِالَّ
ِسيَرَتَها االْولَى يعين أنه ال يأتينا شيء من األحوال إال املوتة األوىل هنذا الكالم يدل على أهنم ال تأتيهم احلياة الثانية 

  )الكشاف ( ور فقالوا َوَما َنْحُن بُِمنَشرِيَن فال حاجة إىل التكلف الذي ذكره صاحب ألبتة مث صرحوا هبذا املزم
مث قال تعاىل َوَما َنْحُن بِمُنشَرِيَن يقال نشر اهللا املوتى وأنشرهم إذا بعثهم مث إن الكفار احتجوا على نفي احلشر 

إحياء من مات من آبائنا بأن نسألوا ربكم ذلك  والنشر بأن قالوا إن كان البعث والنشور ممكًن معقوالً فجعلوا لنا
حىت يصري ذلك دليالً عندنا على صدق دعواكم يف النبوة والبعث يف القيامة قيل طلبوا من الرسول هللا أن يدعو اهللا 

ويف صحة البعث وملا حكى عنهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( حىت ينشر قصي بن كالب ليشاوروه يف صحة نبوة حممد 



يف نفي احلشر  أَُهْم َخْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم أَْهلَكَْناُهْم إِنَُّهْم كَانُواْ واملعىن أن كفار مكة مل يذكرواذلك قال 
والنشر شبهة حىت حيتاج إىل اجلواب عنها ولكنهم أصروا على اجلهل والتقليد يف ذلك اإلنكار فلهذا السبب اقتصر 

الوعيد فقال إن سائر الكفار كانوا أقوى من هؤالء مث إن اهللا تعاىل أهلكهم فكذلك يهلك هؤالء فقوله هللا تعاىل على 
تعاىل صَاِدِقَني أَُهْم َخْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ استفهام على سبيل اإلنكار قال أبو عبيدة ملوك اليمن كان كل واحد منهم 

ع تبع يف اجلاهلية موضع اخلليفة يف اإلسالم وهم األعاظم من ملوك يسمى تبعاً ألن أهل الدنيا كانوا يتبعونه وموض
  العرب قالت عائشة كان تبع رجالً صاحلاً وقال كعب ذم اهللا قومه ومل يذمه قال الكليب هو أبو كرب أسعد وعن

فإن قيل ما ) يب ال تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم ما أدري أكان تبع نبياً أو غري ن) ( صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
 خَْيٌر معىن قوله أَُهْم َخْيرٌ أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ مع أنه ال خري يف الفريقني قلنا معناه أهم خري يف القوة والشوكة كقوله أَكُفَّارُكُْم

قال َومَا بعد ذكر آل فرعون مث إنه تعاىل ذكر الدليل القاطع على القول بالبعث والقيامة ف)  ٤٣القمر ( ّمْن أُْولَِئكُْم 
ذه َخلَقَْنا السََّماوَاِت وَاالْْرَض َوَما َبيَْنُهَما الَِعبَِني ولو مل حيصل البعث لكان هذا اخللق لعباً وعبثاً وقد مّر تقرير ه
( كُْم َعَبثاً لطريقة باالستقصاء يف أول سورة يونس ويف آخر سورة قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ حيث قال أَفََحِسبُْتْم أَنََّما َخلَقَْنا

  ) ٢٧ص ( ويف سورة ص حيث قال دوما خلقنا السماء واألرض وما بينهم باطالً )  ١١٥املؤمنون 
  ) ٢٧ص ( مث قال 

اآلية على أنه  مث قال َما َخلَقَْناُهَما إِالَّ بِالَْحّق َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ واملراد أهل مكة وأما استدالل املعتزلة هبذه
  تعاىل ال خيلق الكفر والفسق وال يريدمها فهو مع جوابه معلوم واهللا أعلم

َمن رَِّحَم اللَُّه إِنَُّه ُهَو الَْعزِيُز إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ ِميقَاتُُهْم أَْجَمِعَني َيْوَم الَ ُيْغنِى مَْولًى َعن مَّْولًى َشْيئاً َوالَ ُهمْ ُينَصُرونَ إِالَّ 
َوآِء الَْجحِيمِ َجَرةَ  الزَّقُّومِ طََعاُم االٌّ ثِيمِ كَالْمُْهلِ َيْغِلى ِفى الُْبطُوِن كََغلْىِ  الْحَِميمِ ُخذُوُه فَاْعِتلُوُه إِلَى َسالرَّحِيُم إِنَّ َش

  كُنُتْم بِِه َتْمَتُرونَثُمَّ ُصبُّواْ فَْوقَ رَأِْسِه ِمْن َعذَابِ الَْحِميمِ ذُْق إِنََّك أَنَت الَْعزِيُز الْكَرُِمي إِنَّ هَاذَا َما 
إثبات القول بالبعث )  ٣٨الدخان ( اعلم أن املقصود من قوله َوَما َخلَقَْنا السََّماَواِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما الَِعبَِني 

ه األول قال والقيامة فال جرم ذكر عقيبه قوله إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ ِميقَاُتُهْم ويف تسمية يوم القيامة بيوم الفصل وجو
احلسن يفصل اهللا فيه بني أهل اجلنة وأهل النار الثاين يفصل يف احلكم والقضاء بني عباده الثالث أنه يف حق املؤمنني 

يوم الفصل مبعىن أنه يفصل بينه وبني كل ما يكرهه ويف حق الكفار مبعىن أنه يفصل بينه وبني كل ما يريده الرابع أنه 
 يبقى يف حاله ريبة وال شبهة فتنفصل اخلياالت والشبهات وتبقى احلقائق والبينات يظهر حال كل أحد كما هو فال

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما املعىن أن يوم يفصل الرمحن بني عبداه ميقاهتم أمجعني الرب والفاخر مث وصف ذلك 
قريب عن قريب َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ أي ليس هلم ناصر اليوم فقال أَْجَمِعَني َيْوَم الَ ُيغْنِى َموْلًى َعن مَّْولًى َشْيئاً يريد 

واملعىن أن الذي يتوقع منه النصرة إما القريب يف الدين أو يف النسب أو املعتق وكل هؤالء يسمون باملوىل فلما مل 
َتْجزِى َنفٌْس َعن  حتصل النصرة منهم فبأن ال حتصل ممن سواهم أوىل وهذه اآلية شبيهة بقوله تعاىل وَاتَّقُواْ َيوًْما الَّ

  قال الواحدي واملراد بقوله مَْولًى َعن مَّْولًى الكفار أال)  ١٢٣البقرة ( نَّفْسٍ َشْيئًا إىل قوله َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ 

ترى أنه ذكر املؤمن فقال إِالَّ َمن رَِّحَم اللَُّه قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد املؤمن فإنه تشفع له األنبياء 
  الئكةوامل

اعلم أنه تعاىل ملا أقام الداللة على أن القول بالقيامة حق مث أردفه بوصف ذلك اليوم ذكر عقيبه وعيد الكفار مث 
  بعده وعد األبرار أما وعيد الكفار فهو قوله إِنَّ َشجََرةَ  الزَّقُّومِ طََعاُم االْثِيمِ وفيه مسائل



َشَجَرةَ  الزَّقُّومِ بكسر الشني مث قال وفيها ثالث لغات شجرة  قرىء إِنَّ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
  بفتح الشني وكسرها وشرية بالياء وشربة بالباء

  املسألة الثانية لبحث عن اشتقاق لفظ الزقوم قد تقدم يف سورة والصافات فال فائدة يف اإلعدة
شديد لألثيم واألثيم هو الذي صدر عنه اإلمث املسألة الثالثة قالت املعتزلة اآلية تدل على حصول هذا الوعيد ال

فيكون هذا الوعيد حاصالً للفساق واجلواب أنا بينا يف أصول الفقه أن اللفظ املفرد الذي دخل عليه حرف 
  التعريف األصل فيه أن ينصرف إىل املذكور السابق وال يفيد املعموم وههنا املذكور السابق هو الكافر فينصرف إليه

بعة مذهب أيب حنيفة أن قرأة القرآن باملعىن جائز واحتج عليه بأنه نقل أن ابن مسعود كان يقرىء رجالً املسألة الرا
  هذه اآلية فكان يقول طعام اللئيم فقال قل طعام الفاجر وهذا الدليل يف غاية الضعف على ما بيناه يف أصول الفقه

سورة الكهف وقد شبه اهللا تعاىل هذا الطعام باملهل وهو  مث قال كَالُْمْهلِ قرىء بضم امليم وفتحها وسبق تفسريه يف
دردى الزيت وعكر القطران ومذاب النحاس وسائر الفلزات ومتّ الكالم ههنا هم أخرب عن غليانه يف بطون الكفار 

يف قوله طََعامُ فقال َيْغِلى ِفى الُْبطُوِن وقرىء بالتاء فمن قرأ بالتاء فلتأنيث الشجرة ومن قرأ بالياء محله على الطعام 
الشجرة يف املعىن واختار أبو عبيد الياء ألن االسم املذكور يعين املهل هو الذي بل ) مثر ( االِْثيمِ ألن الطعام هو 

الفعل فصار التذكري به أوىل واعلم أنه ال جيوز أن حيمل الغلي على املهل ألن املهل مشبه به وإمنا يغلي ما يشبه 
  اء إذا اشتد غليانه فهو محيمباملهل كغلي احلميم وامل

مث قال ُخذُوُه أي خذوا األثيم فَاْعِتلُوُه قرىء بكسر التاء قال الليث العتل أن تأخذ مبنكث الرجل فتعتله أي جتره 
إليك وتذهب به إىل حبس أو منحة وأخذ فالن بزمان النقة يعتلها وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الرأس 

قال ابن السكيت عتلته إىل السجن وأعتلته إذا دعته دفعاً عنيفاً هذا قول مجيع أهل اللغة يف وقادها قوداً عنيفاً و
  العتل وذكروا يف اللغتني ضم التاء وكسرها ومها صيحيان مثل يعكفون ويكعفون ويعرضون ويعرشون

ِمْن َعذَابِ الَْحمِيمِ وكان األصل أن يقال مث  قوله تعاىل إِلَى سََواء الَْجِحيمِ أي إىل وسط اجلحيم ثُمَّ ُصبُّواْ فَْوَق َرأِْسِه
صبوا من فوق رأسه احلميم أو يصب من فوق رؤوسهم احلميم إال أن هذه االستعارة أكمل يف املبالغة كأنه يقول 

أَنَت الَْعزِيزُ  و ذُقْ إِنََّك)  ٢٥البقرة ( صبوا عليه عذاب ذلك احلميم ونظريه قوله تعاىل رَبََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا صَْبًرا 
  وذكروا فيه وجوهاً األول أنه خياطب بذلك على)  ٤٩الدخان ( الْكَرُِمي 

ما بني ) صلى اهللا عليه وسلم ( سبيل االستهزاء واملراد إنك أنت بالضد منه والثاين أن أبا جهل قال لرسول اهللا 
شيئاً والثالث أنك كنت تعتز ال باهللا فانظر ما جبليها أعز وال أكرم مين فواهللا ما تستطيع أنت وال ربك أن تفعال يب 

  وقعت فيه وقرىء أنك مبعىن ألنك
مث قال إِنَّ َهاذَا َما كُنُتْم بِِه َتْمَتُرونَ أي أن هذا العذاب ما كنتم به متترون أي تشكون وملراد منه ما ذكره يف أول 

  ) ٩الدخان ( السورة حيث قال َبلْ ُهْم ِفى َشّك َيلَْعُبونَ 
وَّْجَناُهم بِحُورٍ ِعنيٍ الُْمتَِّقَني ِفى َمقَامٍ أَِمنيٍ ِفى َجنَّاٍت َوُعُيوٍن َيلَْبُسونَ ِمن ُسنُدسٍ وَإِْسَتبَْرقٍ مَُّتقَابِِلَني كَذَِلَك َوَز إِنَّ

ولَى َوَوقَاُهْم َعذَاَب الَْجِحيمِ فَْضالً مِّن رَّبِّكَ  َيْدُعونَ ِفيَها بِكلِّ فَاِكَهةٍ  َءاِمنَِني الَ َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْوَت إِالَّ الْمَْوَتةَ  االٍّ
  ِقُبونَذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم فَإِنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلسَانِكَ لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ فَاْرَتِقْب إِنَُّهْم مُّْرَت

ه اآليات فقال إِنَّ الُْمتَِّقَني قال أصحابنا كل من اعلم أنه تعاىل ملا ذكر الوعيد يف آليات املتقدمة ذكر الوعد يف هذ
  اتقى الشرك فقد صدق عليه اسم املتقي فوجب أن يدخل الفاسق يف هذا الوعد

  واعلم أنه تعاىل ذكر من أسباب تنعمهم أربعة أشياء أوهلا مساكنهم فقال ِفى َمقَامٍ أَمِنيٍ



آمناً عن مجيع ما خياف وحيذر وهو املراد من قوله ِفى َمقَامٍ واعلم أن املسكني إمنا يطيب بشرطني أحدمها أن يكون 
املقام بفتح امليم هو ) الكشاف ( أَِمنيٍ قرأ اجلمهور يف مقام بفتح امليم وقرأ نافع وابن عامر بضم امليم قال صاحب 

ع اإلقامة واألمني موضع القيام واملراد املكان وهو من اخلاص الذي جعل مستعمالً يف املعىن العام وبالضم هو موض
من قولك أمن الرجل أمانة فهو أمني وهو ضد اخلائن فوصف به املكان استعارة ألن املكان املخيف كأنه خيون 

صاحبه والشرط الثاين لطيب املكان أن يكون قد حصل فيه أسباب النزهة وهي اجلنات والعيون فلما ذكر تعاىل 
  مبا ال يقبل الزيادةهذين الشرطني يف مساكن أهل اجلنة فقد وصفها 

والقسم الثاين من تنعماهتم امللبوسات فقال َيلَْبسُونَ ِمن ُسنُدسٍ َوإِْسَتبَْرقٍ قيل السندس ما رّق من الديباج واإلستربق 
  ما غلظ منه وهو تعريب استربك فإن قالوا كيف جاز ورود األعجمي يف القرآن قلنا ملا عرب فقد صار عربياً
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

والقسم الثالث فهو جلوسهم على صفة التقابل والغرض منه استئناس البعض بالبعض فإن قاوا اجللوس على هذا 
عله اآلخر وأيضاً فالذي يقل ثوابه إذا اطلع على حال من الوجه موحش ألنه يكون كل واحد منهم مطلعاً على ما يف

  يكثر ثوابه يتنغص عيشه قلنا أحوال اآلخرة خبالف أحوال الدنيا
والقسم الرابع أزواجهم فقال كَذَِلَك َوزَوَّْجَناُهم بُِحورٍ ِعنيٍ الكاف فيه وجهان أن تكون مرفوعة والتقدير األمر 

مثل ذلك قال أبو عبيدة جعلناهم أزواجاً كما يزوج البعل بالبعل أي جلعناهم كذلك أو منصوبة والتقدير آتيناهم 
اثنني اثنني واختلفوا يف أن هذا اللفظ هل يدل على حصول عقد التزويج أم ال قال يونس قوله َوزَوَّْجَناُهم بُِحورٍ 

تزوجتها قال الواحدي رمحه هللا ِعنيٍ أي قرناهم هبن فليس من عقد التزويج والعرب ال تقول تزوجت هبا وإمنا تقول 
ولو كان املراد )  ٣٧األحزاب ( والتنزيل يدل على ما قال يونس وذلك قوله فَلَمَّا قََضى زَْيٌد ّمْنَها وَطَراً زَوَّْجَناكََها 

ا تزوجت هبا زوجناك هبا وأيضاً فقول القائل زوجته به معناه أنه كان فرداً فزوجته بآخر كما يقال شفعته بآخر وأم
احلور فقال الواحدي أصل احلور بياض والتحوير التبييض وقد ذكرنا ذلك يف تفسري احلوارين وعني حوراء إذا 
اشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادها وال تسمى املرأة حوراء حىت يكون حور عينهيا بياضاً يف لون اجلسد 

سعود بعيس عني والعيس البيض وأما العني فجمع والدليل على أن املراد باحلور يف هذه اآلية البيض قراءة ابن م
عيناء وهي اليت تكون عظيمة العينني يف النساء فقال اجلبائي رجل أعني إذا كان ضخم العني واسعها واألنثى عيناء 

واجلمع عني مث اختلفوا يف هؤالء احلور العني فقال احلسن هن عجائزكم الدرد ينشئهن اهللا خلقاً آخر وقال أبو 
  إهنن ليسوا من نساء الدنياهريرة 

والنوع اخلامس من تنعمات أهل اجلنة املأكول فقال َيْدُعونَ ِفيَها بِكلّ فَاِكَهةٍ  ءاِمنَِني قالوا إهنم يأكلون مجيع أنواع 
  الفاكهة ألجل أهنم آمنون من التخم واألمراض

م دائمة فقال الَ َيذُوقُونَ ِفيَها الْمَْوَت إِالَّ وملا وصف اهللا تعاىل أنواع ما هم فيه من اخلريات والراحات بني أن حياهت
  الَْمْوَتةَ  االْولَى وفيه سؤاالن

السؤال األول أهنم ما ذاقوا املوتة األوىل يف اجلنة فكيف حسن هذا االستثناء وأجيب عنه من وجوه األول قال 
 الَْمْوَتةَ  االْولَى موضع ذلك ألن أريد أن يقال ال يذوقون فيها املوت البتة فوضع قوله إِالَّ) الكشاف ( صاحب 

املوتة املاضية حمال يف املستقبل فهو من باب التعليق باحملال كأنه قيل إن كانت املوتة األوىل ميكن ذوقها يف املستقبل 
أن اجلنة  فإهنم يذوقوهنا الثاين أن إال مبعىن لكن والتقدير ال يذوقون فيها املوت لكن املوتة األوىل قد ذاقوها والثالث

حقيقتها ابتهاج النفس وفرحها مبعرفة اهللا تعاىل وبطاعته وحمبته وإذا كان األمر كذلك فإن اإلنسان الذي فاز هبذه 
السعادة فهو يف الدنيا يف اجلنة ويف اآلخرة أيضاً يف اجلنة وإذا كان ألمر كذلك فقد وقعت املوتة األوىل حني كان 

جنة املعرفة باهللا وحملبة فذكر هذا االستثناء كالتنبيه على قولنا إن اجلنة احلقيقية هي  اإلنسان يف جلنة احلقيقية اليت هي
أنبياء اهللا ال ميوتون ولكن ( حصول هذه احلالة ال الدار اليت هي دار األكل والشرب وهلذا السبب قال عليه السالم 

يقال إنه ذاقه وإذا صح أن يسمى العلم والرابع أن من جرب شيئاً ووقف عليه صح أن ) ينقلون من دار إىل دار 
  بالذوق صح أن يسمى تذكره أيضاً بالذوق فقوله الَ َيذُوقُونَ ِفيَها الْمَْوَت إِالَّ الَْمْوَتةَ  االْولَى يعين إال الذوق



  احلاصل بسبب تذكر املوتة األوىل
مع أهل النار يشاركوهنم فيه واجلواب أن  السؤال الثاين أليس أن أهل النار أيضاً ال ميوتون فلم بشر أهل اجلنة هبذا

  البشارة ما وقعت بدوام احلياة مع سابقة حصول تلك اخلريات والسعادات فظهر الفرق
مث قال تعاىل َوَوقَاُهْم َعذَاَب قرىء ووقاهم بالتشديد فإن قالوا مقتضى الدليل أن يكون ذكر الوقاية عن عذاب 

ن الذي وقى عن عذاب اجلحيم قد يفوز وقد ال يفوز فإذا ذكر بعده أنه قاز اجلحيم متقدًم على ذكر الفوز باجلنة أل
باجلنة حصلت الفائدة أما الذي فاز خبريات اجلنة فقد ختلص عن عقاب اهللا ال حمالة فلم يكن ذكر الفوم عن عذاب 

  عذاب اجلحيم جهنم بعد الفوز بثواب اجلنة مفيداً قلنا التقدير كأنه تعاىل قال ووقاهم يف أول األمر عن
مث قال الَْجِحيمِ فَْضالً ّمن رَّّبَك يعين كل ما وصل إليه املتقون من اخلالص عن النار والفوز باجلنة فإمنا حيصل بتفضل 

اهللا واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أن الثواب حيصل تفضالً من اهللا تعاىل ال بطريق االستحقاق ألنه تعاىل ملا عدد 
بني أهنا بأسرها إمنا حصلت على سبيل الفضل واإلحسان من اهللا تعاىل قال القاضي أكثر ههذ أقسام ثواب املتقني 

األشياء وإن كانوا قد استحقوه بعملهم فهو بفضل اهللا ألنه تعاىل تفضل بالتكليف وغرضه منه أن يصريهم إىل هذه 
الضيعة إهنا من فضله قلنا مذهبك أن  املنزلة فهو كمن أعطى غريه ماالً ليصل به إىل ملك ضيعة فإنه يقال يف تلك

هذا الثواب حق الزم على اهللا وإنه تعاىل لو أخل به لصار سفيهاً وخلرج به عن اإلهلية فكيف ميكن وصف مثل هذا 
  الشيء بأنه فضل من اهللا تعاىل

ى درجة من الثواب املستحق مث قال تعاىل ذاِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أن التفضيل أعل
فإنه تعاىل وصفه بكونه فضالً من اهللا مث وصف الفضل من اهللا بكونه فوزاً عظيماً ويدل عليه أيضاً أن امللك العظيم 

إذا أعطى األجري أجرته مث خلع على إنسان آخر فإن تلك اخللعة أعلى حاالً من إعطاء تلك األجرة وملا بني اهللا تعاىل 
لوعد والوعيد قال فَإِنََّما َيسَّْرنَاُه بِلَسَانَِك لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ واملعىن أنه تعاىل وصف القرآن يف أول الدالئل وشرح ا

هذه السورة بكونه كتاباً مبيناً أي كثري البيان والفائدة وذكر يف خامتتها ما يؤكد ذلك فقال إن ذلك الكتاب املبني 
نك أي إمنا أنزلنا عربياً بلغتك لعلّهم يتذكرون قال القاضي وهذا يدل على أنه أراد الكثري الفائدة إمنا يسرناه بلسا

من الكل اإلميان واملعرفة وأنه ما أراد من أحد الكفر وأجاب أصحابنا أن الضمري يف قوله لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ عائد إىل 
  أقوام خمصوصني فنحن حنمل ذلك على املؤمنني

  أي فانتظر ما حيل هبم إِنَُّهْم مُّْرَتِقُبونَ ما حيل بك متربصون بك الدوائر واهللا أعلم مث قال فَاْرَتِقْب
قال املصنف رمحه اهللا تعاىل مت تفسري هذه السورة ليلة الثالثاء يف نصف الليل الثاين عشر من ذي احلجة سنة ثالث 

ء الكرسي ومعارج السموات وأنوار وستمائة يا دائم املعروف يا قدمي اإلحسان شهد لك إشراق العرش وضو
الثوابت والسيارات على منابرها املتوغلة يف العلو األعلى ومعارجها املقدسة عن غبار عامل الكون والفساد بأن 

  األول احلق األزيل ال يناسبه شيء من عالئق العقول وشوائب

دة املعارج بتغرياهتا معترفة باحلاجة إىل اخلواطر ومناسبات احملدثات فالقمر بسبب حموه مقر بالنقصان والشمس بشها
تدبري الرمحن والطبائع مقهورة حتت القدرة القاهرة فاهللا يف غيبيات املعارج العالية واملتغريات شاهدة بعدم تغريه 

واملتعاقبات ناطقة بدوام سرمديته وكل ما نوجه عليه أنه مضى وسيأيت فهو خالقه وأعلى منه فبجوده الوجود وإجياد 
عدامه الفناء والفساد وكل ما سواه فهو تائه يف جربوته نائر عند طلوع نور ملكوته وليس عند عقول اخللق إال وبإ

أنه خبالف كل اخللق له العز واجلالل والقدرة والكمال واجلود واإلفضال ربنا ورب مبادينا إياك نروم ولك نصلي 
  ونصوم وعليك املعول وأنت املبدأ األول سبحانك سبحانك



  جلاثيةا
  ثالثون وسبع آيات مكية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ِقكُْم َوَما يَُبثُّ ِمن حم تَنزِيلُ الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ إِنَّ ِفى السََّماوَاِت واألرض الَّياٍت لِّلُْمْؤِمنَِني َوِفى َخلْ
لَّْيلِ َوالنََّهارِ وََمآ أََنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّمآِء مَّن رِّْزقٍ فَأَْحَيا بِِه األرض بَْعَد َمْوِتَها َدآبَّةٍ  َءايَاٌت لِّقَْومٍ ُيوِقُنونَ َواْخِتلَاِف ا

  ءاَياِتهِ ُيْؤِمُنونٍَث بَْعَد اللَِّه َوَوَتصْرِيِف الرِّيَاحِ ّءاَياٌت لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ تَلَْك َءايَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ فَبِأَى ِّ َحِدي
  فيه مسائل

املسألة األوىل اعلم أن قوله دحم تنزيل الكتاب وجوهاً األول أن يكون وجوهاً األول أن يكون حم مبتدأ و َتنزِيلُ 
الِْكَتابِ خربه وعلى هذا التقدير فال بد من حذف مضاف والتقدير تنزيل حم تنزيل الكتاب و ِمَن اللَّهِ صلة للتنزيل 

أن يكون قوله حم يف تقدير هذه حم مث نقول َتنزِيلُ الِْكتَابِ واقع من اهللا العزيز احلكيم الثالث أن يكون حم الثاين 
قسماً أُمُّ الِْكَتابِ نعتاً له وجواب القسم إِنَّ ِفى السََّماوَاِت والتقدير وحم الذي هو تنزيل الكتاب أن األمر كذا 

  وكذا
احلَِكيُم جيوز جعلهما صفة للكتاب وجيوز جعلهما صفة هللا تعاىل إال أن هذا الثاين أوىل املسألة الثانية قوله العَزِيُز 

ويدل عليه وجوه األول أنا إذا جعلنامها صفة هللا تعاىل كان ذلك حقيقة وإذا جعلنامها صفة للكتاب كان ذلك جمازاً 
  واحلقيقة أوىل من اجملاز الثاين أن زيادة القرب توجب

نا إذا جعلنا العزيز احلكيم صفة هللا كان ذلك إشارة إىل الدليل الدال على أن الفرآن حق ألن الرجحان الثالث أ
كونه عزيزاً يدل على كونه قادراً على كل املمكنات وكونه حكيماً يدل على كونه عاملاً جبميع املعلومات غنياً عن 

راً على مجيع املمكنات عاملاً جبميع املعلومات كل احلاجات وحيصل لنا من جمموع كونه تعاىل عزيزاً حكيماً كونه قاد
غنياً عن كل احلاجات وكل ما كان كذلك امتنع منه صدور العبث والباطل وإذا كان كذلك كان ظهور املعجز 

دليالً على الصدق فثبت أنا إذا جعلنا كونه عزيزاً حكيماً صفتني هللا تعاىل حيصل منه هذه الفائدة وأما إذا جعلنامها 
  للكتاب مل حيصل منه هذه الفائدة فكان األول أوىل واهللا أعلمصفتني 

  مث قال تعاىل إِنَّ ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض الََياتٍ لّلُْمْؤِمنَِني وفيه مباحث
البحث األول أن قوله إِنَّ ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض الَيَاٍت جيوز إجراؤه على ظاهره ألنه حصل يف ذوات السموات 

رض أحوال دالة على وجود اهللا تعاىل مثل مقاديرها وكيفياهتا وحركاهتا وأيضاً الشمس والقمر والنجوم واجلبال واأل
والبحار موجودة يف السموات واألرض وهي آيات وجيوز أن يكون املعىن إن يف خلق السموات واألرض كما 

وهو يدل على وجود القادر )  ١٦٤البقرة ( وَاالْْرَض  صّرح به يف سورة البقرة يف قوله إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت
  ) ١األنعام ( املختار يف تفسري قوله الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض 

البحث الثاين قد ذكرنا الوجوه الكثرية يف داللة السموات واألرض على وجود اإلله القادر املختار يف تفسري قوله 
ُد للَِّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض وال بأس بإعادة بعضها فنقول إهنا تدل على وجود اإلله من وجوه األول الَْحْم

أهنا أجسام ال ختلو عن احلوادث وما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث فهذه األجسام حادثة وكل حادث فله حمدث 
متماثلة ملا بينا أن األجسام متماثلة وتلك األجزاء وقع بعضها يف العمق الثاين أهنا مركبة من األجزاء وتلك األجزاء 

دون السطح وبعضها يف السطح دون العمق فيكون وقوع كل جزء يف املوضع الذي وقع فيه من اجلائزات وكل 
كل واحد  جائز فال بد له من مرجح وخمصص الثالث أن األفالك والعناصر مع متاثلها يف متام املاهية اجلسمية اختص



منها بصفة معينة كاحلرارة والربودة واللطافة والكثافة الفلكية والعنصرية فيكون ذلك أمراً جائزاً وال بد هلا من 
مرجح الرابع أن أجرام الكواكب خمتلفة يف األلوان مثل كمودة زحل وبياض املشتري ومحرة املريخ والضوء الباهر 

قمر وأيضاً فبعضها سعيدة وبعضها حنسة وبعضها هناري ذكر وبعضها للشمس ودرية الزهرة وصفرة عطارد وحمو ال
ليلي أنثى وقد بينا أن األجسام يف ذواهتا متماثلة فوجب أن يكون اختالف الصفات ألجل أن اإلله القادر املختار 

واحد  خصص كل واحد منها بصفته املعينة اخلامس أن كل فلك فإنه خمتص باحلركة إىل جهة معينة وخمتص مبقدار
من السرعة والبطء وكل ذكل أيضاً من اجلائزات فال بد من الفاعل املختار السادس أن كل فلك خمتص بشيء 

  معني وكل ذلك أيضاً من اجلائزات فال بد من الفاعل املختار ومتام الوجوه مذكور يف تفسري تلك اآليات
يات خمتصة باملؤمنني وقالت املعتزلة إهنا آيات للمؤمن البحث الثالث قوله الَيَاٍت لّلُْمْؤِمنَِني يقتضي كون هذه اآل

  والكافر إال أنه مال انتفع

فإنه هدىً  لكل )  ٢البقرة ( هبا املؤمن دون الكافر أضيف كوهنا آيات إىل املؤمنني ونظريه قوله تعاىل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 
ا انتفع هبا املؤمن خاصة ال جرم قيل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني فكذا إال أنه مل)  ١٨٥البقرة ( الناس كما قال تعاىل ُهًدى لّلنَّاسِ 

ههنا وقال األصحاب الدليل واآلية هو الذي يترتب على معرفته حصول العلم وذلك العلم إمنا حيصل خبلق اهللا 
يف حق املؤمن ال تعاىل ال بإجياب ذلك الدليل واهللا تعاىل إمنا خلق ذلك العلم للمؤمن ال للكافر فكان ذلك آية دليالً 

  يف حق الكافر واهللا أعلم
  مث قال تعاىل َوِفى َخلِْقكُْم َوَما َيُبثُّ ِمن دَابَّةٍ  ءاَياتٌ لّقَْومٍ ُيوِقُنونَ وفيه مباحث

قوله َوَما َيُبثُّ عطف على اخللق املضاف ال على الضمري املضاف إليه ألن ) الكشاف ( البحث األول قال صاحب 
جمرور والعطف عليه مستقبح فال يقال مررت بك وزيد وهلذا طعنا يف قراءة محزة َتَساءلُونَ بِهِ املضاف ضمري متصل 

باجلر يف قوله وَاالْْرَحاَم وكذلك إن الذيثن استقبحوا هذا العطف فال يقولون مررت بك )  ١النساء ( َواالْْرَحاَم 
  أنت وزيد

وكذلك الذي بعده وََتْصرِيفِ الّريَاحِ ءايَاٌت والباقون بالرفع البحث الثاين قرأ محزة الكسائي ءايَاُت بكسر التاء 
فيهما أما الرفع فمن وجهني ذكرمها املربد والزجاج وأبو علي أحدمها العطف على موضع إن وما عملت فيه ألن 

رِىء ّمَن موضعهما رفع باالبتداء فيحمل الرفع فيه على املوضع كما تقول إن زيداً منطلق وعمر و أَنَّ اللََّه َب
ألن معىن قوله أَنَّ اللََّه َبرِىء أن يقول اهللا برىء من املشركني ورسوله والوجه الثاين )  ٣التوبة ( الُْمْشرِِكَني َوَرسُولُُه 

أن يكون قوله َوِفى َخلِْقكُْم مستأنفاً ويكون الكالم مجلة معطوفة على مجلة أخرى كما تقول إن زيداً منطلق وعمرو 
ولك وعمرو كاتب كالماً آخر كما تقول زيد يف الدار وأخرج غداً إىل بلد كذا فإمنا حدثت حبديثني كاتب جعلت ق

ووصلت أحدمها باآلخر بالواو وهذا الوجه هو اختيار أيب احلسن والفراء وأما وجه القراءة بالنصب فهو بالعطف 
لون هذه القراءة إهنا يف قراءة أُيب وعبد اهللا الََياتٍ على قوله إِنَّ ِفى السََّماَواِت على معىن وإن يف خلقكم آليات ويقو

  ودخول الالم يدل على أن الكالم حممول على إن
البحث الثالث قوله َوِفى َخلِْقكُْم معناه خلق اإلنسان وقوله َوَما يَُبثُّ ِمن َدابَّةٍ  إشارة إىل خلق سائر احليوانات ووجه 

أن األجسام متساوية فاختصاص كل واحد من األعضاء بكونه املعني وصفته داللتها على وجود اإلله القادر املختار 
املعينة وشكله املعني ال بد وأن يكون بتخصيص القادر املختار ويدخل يف هذا الباب انتقاله من سن إىل سن آخر 

  ومن حال إىل حال آخر واالستقصاء يف هذا الباب قد تقدم
النََّهارِ وهذا االختالف يقع على وجوه أحدها تبدل النهار بالليل وبالضد منه وثانيها مث قال تعاىل َواْخِتلَاِف الَّْيلِ َو



أنه تارة يزداد طول النهار على طول الليل وتارة بالعكس ومبقدار ما يزداد يف النهار الصيفي يزداد يف الليل 
  الشتوي وثالثها اختالف مطالع الشمس يف أيام السنة

لَ اللَُّه ِمَن السََّماء مَّن رِْزقٍ فَأَْحَيا بِِه االْْرَض َبْعَد َموِْتَها وهو يدل على القول بالفاعل املختار من مث قال تعاىل َوَما أَنََز
وجوه أحدها إنشاء السحاب وإنزال املطر منه وثانيها تولد النبات من تلك احلبة الواقعة يف األرض وثالثها تولد 

صاهنا وأوراقها ومثارها مث تلك الثمرة منها ما يكون القشر حميطاً باللب األنواع املختلفة وهي ساق الشجرة وأغ
كاجلوز واللوز ومنها ما يكون اللب حميطاً بالقشر كاملشمش واخلوخ ومنها ما يكون خالياً من القشر كالتني فتولد 

  كيم الرحيمأقسام النبات على كثرة أصنافها وتباين أقسامها يدل على صحة القول بالفاعل املختار احل

مث قال َوَتصْرِيِف الّريَاحِ وهي تنقسم إىل إقسام كثرية حبسب تقسيمات خمتلفة فمنها املشرقية واملغربية والشمالية 
واجلنوبية ومنها احلارة والباردة ومنها الرياح النافعة والرياح الضارة وملا ذكر اهللا تعاىل هذه األنواع الكثرية من 

  وم يعقلونالدالئل قال إهنا آيات لق
نَّهَارِ واعلم أن اهللا تعاىل مجع هذه الدالئل يف سورة البقرة فقال إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َواالْْرَض َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَال

فذكر اهللا )  ١٦٤البقرة ( فَأَْحَيا َوالْفُلِْك الَِّتى َتْجرِى ِفى الَْبْحرِ بَِما َينفَُع النَّاَس َوَما أَنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّماء ِمن مَّاء 
تعاىل هذه األقسام الثمانية من الدالئل والتفاوت بني املوضعني من وجوه األول أنه تعاىل قال يف سورة البقرة إِنَّ ِفي 

قد ذكر َخلْقِ السََّماَواِت وَاالْْرَض وقال ههنا إِنَّ ِفى السََّماَواِت والصحيح عند أصحابنا أن اخللق عني املخلوق و
لفظ اخللق يف سورة البقرة ومل يذكره يف هذه السورة تنبيهاً على أنه ال يتفاوت بني أن يقال السموات وبني أن يقال 

خلق السموات فيكون هذا دليالً على أن اخللق عني املخلوق الثاين أنه ذكر هناك مثانية أنواع من الدالئل وذكر 
ب والسبب أن مدار حركة الفلك والسحاب على الرياح املختلفة فذكر ههنا ستة أنواع وأمهل منها الفلك والسحا

الرياح الذي هو كالسبب يغين عن ذكرمها والتفاوت الثالث أنه مجع الكل وذكر هلا مقطعاً واحداً وههنا رتبها على 
ذكر يف هذا  ثالثة مقاطع والغرض التنبيه على أنه ال بد من إفرادكلواحد منها بنظر تام شاف الرابع أنه تعاىل

املوضوع ثالثة مقاطع أوهلا يؤمنون وثانيها يوقنون وثالثها يعقلون وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيل إن كنتم من 
املؤمنني فافهموا هذه الدالئل وإن كنتم لستم من املؤمنني بل أنتم من طالب احلق واليقني فافهموا هذه الدالئل وإن 

ملوقنني فال أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلني فاجتهدوا يف معرفة هذه الدالئل منتم لستم من املؤمنني وال من ا
واعلم أن كثرياً من الفقهاء يقولون إنه ليس يف القرآن العلوم اليت يبحث عنها املتكلمون بل ليس فيه إال ما يتعلق 

ر األحكام وفيه سور كثرية باألحكام والفقه وذلك غفلة عظيمة ألنه ليس يف القرآن سورة طويلة منفردة بذك
خصوصاً املكيات ليس فيها إال ذكر دالئل التوحيد والنبّوة والبعث والقيامة وكل ذلك من علوم األصوليني ومن 

  تأمل علم أنه ليس يف يد علماء األصول إال تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على سبيل اإلمجال
َعلَْيَك بِالَْحّق واملراد من قوله بِالَْحّق هو أن صحتها معلومة بالدالئل العقلية مث قال تعاىل ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها 

وذلك ألن العلم بأهنا حقة صحيحة إما أن يكون مستفاداً من النقل أو العقل واألول باطل ألن صحة الدالئل 
ة وكيفية داللة املعجزات على صحتها النقلية موقوفة على سبق العلم بإثبات اإلله العامل القادر احلكيم وبإثبات النبّو

فلو أثبتنا هذه األصول بالدالئل النقلية لزم الدور وهو باطل وملا بطل هذا ثبت أن العلم حبقيقة هذه الدالئل ال 
ئل ميكن حتصيله إال مبحض العقل وإذا كان كذلك كان قوله ِتلَْك ءاَياُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحّق ومن أعظم الدال

  على الترغيب يف علم األصول وتقرير املباحث العقلية
مث قال تعاىل َتلَْك ءاَياُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحّق يعين أن مل ينتفع هبذه اآليات فال شيء بعده جيوز أن ينتفع به 



دين اهللا وقوله ُيؤِْمُنونَ قرىء وأبطل هبذا قول من يزعم أن التقليد كاف وبني أنه جيب على املكلف التأمل يف دالئل 
  بالياء والتاء واختار أبو عبيدة الياء ألن قبله غيبة وهو قوله ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ

و لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ فإن قيل إن يف أول الكالم خطاباً وهو قوله َوِفى َخلِْقكُْم قلنا الغيبة اليت ذكرنا أقرب إىل احلرف 
ووجه قول من قرأ على اخلطاب أن قل فيه مقدر أي قل هلم فبأي حديث بعد ذلك املختلف فيه واألقرب أوىل 

  تؤمنون
ا فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ أَلِيمٍ َوإِذَا َعِلَم ِمْن َوْيلٌ لِّكُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ َيْسَمُع ءَاَياِت اللَِّه ُتْتلَى َعلَْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتكْبِراً كَأَن لَّْم َيْسَمْعَه

ا كََسبُواْ شَْيئاً َوالَ َما اتََّخذُواْ اَياِتَنا شَْيئاً اتََّخذََها ُهُزواً أُْولَاِئكَ لَُهْم َعذَاٌب مُّهٌِني مِّن َوَرآِئهِْم َجَهنَُّم َوالَ ُيغْنِى َعْنُهم مََّء
  اْ بِأايَاِت َربِّهِمْ لَُهْم َعذَاٌب مِّن رِّْجزٍ أَِليٌمِمن ُدوِن اللَِّه أَْولَِيآَء َولَُهْم َعذَاٌب َعظِيٌم َهاذَا ُهًدى َوالَِّذيَن كَفَرُو

اعلم أنه تعاىل ملا بّين اآليات للكفار وبني أهنم بأي حديث يؤمنون إذا مل يؤمنوا هبا مع ظهورها أتبعه بوعيد عظيم هلم 
  علم ن هذا األثيم له مقامانفقال َوْيلٌ لّكُلّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ األفاك الكذب واألثيم املبالغ يف اقتراف اآلثام وا

على املقام األول أن يبقى مصراً على اإلنكار واالستكبار فقال تعاىل َيْسَمُع ءاَياِت اللَِّه ُتْتلَى َعلَْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ أي يقيم 
 كفره إقامالة بقوة وشدة مستكراً عن اإلميان باآليات معجباً مبا عنده قيل نزلت يف النضر بن احلرث وما كان

يشتري من أحاديث األعاجم ويشغل هبا الناس عن استماع القرآن واآلية عامة يف كل من كان موصوفاً بالصفة 
َق السََّماَواتِ املذكورة فإن قالوا ما معىن مث يف قوله َعلَْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمسَْتكْبِراً قلنا نظريه قوله تعاىل الَْحْمُد للَِّه الَِّذى َخلَ

ومعناه أنه تعاىل ملا كان خالقاً للسموات واألرض )  ١األنعام ( قوله ثْمَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِربّهِْم يَْعِدلُونَ َواالْْرضَ إىل 
  كان من املستبعد أن يقابل باإلنكار واإلعراض

ي يصري مثل غري مث قال تعاىل كَأَن لَّْم َيْسَمْعَها األصل كأنه مل يسمعها ضمري الشأن وحمل اجلملة النصب على احلال أ
  السامع

ُهُزواً املقام الثاين أن ينتقل من مقام اإلصرار واالستكبار إىل مقام االستهزاء فقال َوإِذَا َعِلَم ِمْن ءاَياتَِنا َشيْئاً اتََّخذََها 
أن هذا وكان من حق الكالم أن يقال اختذه خزواً أي اختذ ذلك الشيء هزواً إال أنه تعاىل قال اتََّخذََها لإلشعار ب

خاض ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرجل إذا أحس بشيء من الكالم أنه من مجلة اآليات اليت أنزهلا اهللا تعاىل على حممد 
  يف االستهزاء جبميع اآليات ومل يقتصر على االستهزاء بذلك الواحد

وله مجيع األفاكني مث وصف كيفية ذلك مث قال تعاىل أُوْلَِئَك لَُهْم َعذَاٌب مُّهٌِني أولئك إشارة إىل كل أفاك أثيم لشم
الوراء اسم للجهة اليت ) الكشاف ( العذاب املهني فقال ّمن َورَاِئهِمْ َجهَنَُّم أي من قدامهم جهنم قال صاحب 

  ئاًتوارى هبا الشخص من خلف أو قدام مث بّين أن ما ملكوه يف الدنيا ال ينفعهم فقال َوالَ ُيغْنِى َعْنُهم مَّا كََسبُواْ شَْي
  مث بّين أن أصنامهم ال تنفعهم فقال َوالَ َما اتََّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه أَوِْلَياء

ابٌ مث قال َولَُهْم َعذَاٌب عِظيٌم فإن قالوا إنه قال قبل هذه اآلية لَُهْم َعذَاٌب مُّهٌِني فما الفائدة يف قوله بعده َولَُهْم َعذَ
حصول اإلهانة مع العذاب وكونه تظيماً يدل على كونه بالغاً إىل أقصى  عِظيٌم قلنا كون العذاب مهيناً يدل على

  الغايات يف كونه ضرراً
أشد مث قال َهاذَا ُهًدى أي كامل يف كونه هدىً  َوالَِّذيَن كَفَُرواْ بِئَاَياِت َربّهِْم لَُهْم َعذَاٌب ّمن ّرْجزٍ أَِليٌم والرجز 

( وقوله لَِئن كََشفَْت َعنَّا الّرْجَز )  ٥٩القرة ( لَى الَِّذيَن ظَلَُمواْ رِجًْزا ّمَن السََّماء العذاب بداللة قوله تعاىل فَأَنَزلَْنا َع
وقرىء أَلِيٌم باجلر والرفع أما اجلر فتقديره هلم عذاب من عذاب أليم وإذاكان عذاهبم من عذاب )  ١٣٤األعراف 



م ويكون املراد من الرجز الرجس الذي هو النجاسة ومعىن أليم كان عذاهبم أليماً ومن رفع كان املعىن له عذاب ألي
وكأن املعىن هلم عذاب من جترع رجس أو شرب رجس )  ١٦إبراهيم ( النجاسة فيه قوله َوُيسْقَى ِمن مَّاء َصدِيٍد 

  فتكون من تبييناً للعذاب
ِه َوِلَتْبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ َوَسخََّر لَكُْم مَّا ِفى اللَُّه الَِّذى َسخَّرَ لَكُُم الَْبْحَر لَِتْجرِىَ  الْفُلُْك ِفيِه بِأَمْرِ

َيْغِفرُواْ ِللَِّذيَن الَ يَْرُجونَ السََّماَواِت َوَما ِفى األرض َجِميعاً مِّْنُه إِنَّ ِفى ذَِلَك الَّياتٍ لِّقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ قُل لِّلَِّذيَن َءاَمُنواْ 
  ى رَبِّكُمْ ُتْرَجُعونَاللَِّه لَِيْجزِىَ  قَْوماً بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ َمْن َعِملَ صَاِلحاً فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََسآَء فََعلَْيَها ثُمَّ إِلَأَيَّاَم 

اعلم أنه تعاىل ذكر االستدالل بكيفية جريان الفلك على وجه البحر وذلك ال حيصل إال بسبب تسخري ثالثة أشياء 
ا الرياح اليت جتري على وفق املراد ثانيها خلق وجه املاء على املالسة اليت جتري عليها الفلك ثالثها خلق أحده

  اخلشبة على وجه تبقى طافية على وجه املاء وال تغوص فيه
 وهذه األحوال الثالثة ال يقدر عليها واحد من البشر فال بد من موجد قادر عليها وهو اهللا سبحانه وتعاىل وقوله
  َوِلَتْبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه معناه إما بسبب التجارة أو بالغوص على اللؤلؤ واملرجان أو ألجل استخراج اللحم الطري

 مث قال تعاىل َوَسخََّر لَكُْم مَّا ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ َجِميعاً ّمْنُه واملعىن لوال أن اهللا تعاىل أوقف أجرام
قارها وأحيازه مل حصل االنتفاع ألن بتقدير كون األرض هابطة أو صاعدة مل حيصل االنتفاع السموات واألرض يف م

هبا وبتقدير كون األرض من الذهب والفضة أو احلديد مل حيصل االنتفاع وكل ذلك قد بيناه فإن قيل ما معىن ِمْنُه يف 
سّخر هذه األشياء كائنة منه وحاصلة من عنده يعين أنه قوله َجِميعاً ّمْنُه قلنا معناه أهنا وقعة موقع احلال واملعىن أنه 

قرأ سلمة بن حمارب منه على ) الكشاف ( تعاىل مكوهنا وموجودها بقدرته وحكمته مث مسخرها خللقه قال صاحب 
  أن يكون منه فعل سخر على اإلسناد اجملازي أو على أنه خرب مبتدأ حمذوف أي ذلك منه أو هو منه

علم عباده دالئل التوحيد والقدرة واحلكمة أتبع ذلك بتعليم األخالق الفاضلة واألفعال احلميدة واعلم أنه تعاىل مل 
واختلفوا يف سبب  بقوله قُل لّلَِّذيَن ءاَمُنواْ َيْغِفُرواْ ِللَِّذيَن الَ َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه واملراد بالذين ال يرجون أيام اهللا الكفار

ل لّلَِّذيَن ءاَمُنواْ يعين عمر َيْغِفرُواْ ِللَِّذيَن الَ يَْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه يعين عبد هللا بن أُيب وذلك نزول اآلية قال ابن عباس قُ
أهنم نزلوا يف غزوة بين املصطلق على بئر يقال هلا املريسيع فأرسل عبد اهللا غالمة ليستقي املاء فأبطأ عليه فلما أتاه 

صلى اهللا عليه ( على طرف البئر فما ترك أحد يستقي حىت مأل قرب النيب  قال له ما حبسك قال غالم عمر قعد
وقرب أيب بكر ومأل ملواله فقال عبد اهللا ما مثلنا ومثل هؤالء إال كما قيل مسن كلبك يأكلك فبلغ قوله ) وسلم 

عمر مبكة فهم أن  عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه فأنزل اهللا هذه اآلية وقال مقاتل شتم رجل من كفار قريش
  يبطش به فأمر اهللا بالعفو والتجاوز وأنزل هذه اآلية

)  ٢٤٥البقرة ( وروى ميمون بن مهران أن فنحاص اليهودي ملا أنزل قوله مَّن ذَا الَِّذى ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا 
يف ) صلى اهللا عليه وسلم  (قال احتاج رب حممد فسمع بذلك عمر فاشتمل على سيفه وخرج يف طلبه فبعث النيب 

طلبه حىت رده وقوله لِلَِّذيَن الَ يَْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه قال ابن عباس ال يرجون ثواب اهللا وال خيافون عقابه وال خيشون مثل 
فسرين يقولون إنه وأكثر امل)  ٥إبراهيم ( عقاب األمم اخلالية وذكرنا تفسري أيام اهللا عند قوله َوذَكِّْرُهْم بِأَيَّامِ اللَِّه 

منسوخ وإمنا قالوا ذلك ألنه يدخل حتت الغفران أو ال يقتلوا فما أمر اهللا هبذه املقاتلة كان نسخاً واألقرب أن يقل 
  إنه حممول على ترك املنازعة يف احملقرات على التجاوز عما يصدر عنهم من الكلمات املؤذية واألفعال املوحشة

ماً بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ أي لكي جيازي باملغفرة قوماً يعملون اخلري قإن قيل ما الفائدة يف مث قال تعاىل لَِيْجزِىَ  قَْو
ى التنكري يف قوله َبْعَدَها قَْوماً مع أن املراد هبم هم املؤمنون املذكورون يف قوله قُل لّلَِّذيَن ءاَمنُواْ قلنا التنكري يدل عل



ي قوم من شأهنم الصفح عن السيئات والتجاوز عن املؤذيات وحتمل الوحشة تعظيم شأهنم كأنه قيل ليجزي قوماً وأ
وجترع املكروه وقال آخرون معىن اآلية قل للمؤمنني يتجاوزوا عن الكفار ليجزي اهللا الكفار مبا كانوا يكسبون من 

لَ َصاِلحاً فَِلَنفِْسِه وهو مثل اإلمث كأنه قيل هلم ال تكافئوهم أنتم حىت نكافئهم حنن مث ذكر احلكم العام فقال مَّْن َعِم
ضربه اهللا للذين يغفرون َوَمْن أََساء فََعلَْيَها مثل ضربه للكفار الذين كانوا يقدمون على إيذاء الرسول واملؤمنني وعلى 
ه ما ال حيل فبّين تعاىل أن العمل الصاحل يعود بالنفع العظيم على فاعله والعمل الردىء يعود بالضرر على فاعله وأن

تعاىل أمر هبذا وهنى عن ذلك حلظ العبد ال لنفع يرجع إليه وهذ ترغيب منه يف العمل الصاحل وزجر عن العمل 
  الباطل

َوءاتَْيَناُهم َبيِّنَاٍت  اُهْم َعلَى الْعَالَمَنيَولَقَْد َءاَتْيَنا َبنِى إِسَْراِءيلَ الِْكتَاَب َوالُْحكَْم وَالنُّبُوَّةَ  َوَرَزقَْناُهْم مَِّن الطَّيَِّباِت َوفَضَّلَْن
ْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِفيَما كَاُنواْ ِفيِه مَِّن االٌّ ْمرِ فََما اْخَتلَفُوا إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءُهُم الِْعلُْم َبْغياً َبْينَُهْم إِنَّ َربََّك يَقِْضى بِْينَُه

الٌّ ْمرِ فَاتَّبِْعَها َوالَ َتتَّبِْع أَْهَوآَء الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ إِنَُّهْم لَن ُيْغنُواْ َعنَك ِمَن اللَّهِ َيْخَتِلفُونَ ثُمَّ َجَعلْنَاَك َعلَى َشرِيَعةٍ  مَِّن ا
ً لِّقَْومٍ ُيوِقُنونَ أَْم  ى َوَرْحَمةَشْيئاً َوإِنَّ الظَّاِلِمَني َبْعُضُهْم أَْولَِيآُء َبْعضٍ وَاللَُّه َوِلى ُّ الُْمتَِّقَني َهاذَا َبصَاِئُر ِللنَّاسِ َوُهًد

اُهْم َوَمَماُتُهْم َسآَء َما َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرحُواْ السَّيِّئَاتِ أَن نَّْجَعلَُهْم كَالَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت َسَوآًء مَّحَْي
  َيْحكُُمونَ

أنه حصل بينهم االختالف على سبيل البغي واحلسد اعلم أنه تعاىل بّين أنه أنعم بنعم كثرية على بين إسرائيل مع 
  واملقصود أن يبني أن طريقة قومه كطريقة من تقدم

واعلم أن النعم على قسمني نعم الدين ونعم الدنيا ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا فلهذا بدأ اهللا تعاىل بذكر نعم 
الُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ  واألقرب أن كل واحد من هذه الثالثة جيب أن يكنن الدين فقل َولَقَْد ءاَتيَْنا بَنِى إِْسراءيلَ الْكَِتاَب َو

مغايراً لصاحبه أما الكتاب فهو التوراة وأما احلكم ففيه وجوه جيوز أن يكون املراد العلم واحلكمة وجيوز أن يكون 
لم الفقه وأما النبوة فمعلومة وأما املراد العلم بفصل احلكومات وجيوز أن يكون املراد معرفة أحكام اهللا تعاىل وهو ع

نعم الدنيا فهي املراد من قوله تعاىل َوَرَزقَكُم ّمَن الطَّيَّباِت وذلك ألنه تعاىل وسع عليهم يف الدنيا فأورثهم أموال قوم 
فراً قال فرعون وديارهم مث أنزل عليهم املن والسلوى وملا بّين تعاىل أنه أعطاهم من نعم الدين ونعم الدنيا نصيباً وا

َوفَضَّلَْناُهْم َعلَى الَْعالَمَني يعين أهنم كانوا أكرب درجة وأرفع منقبة ممن سواهم يف وقتهم فلهذا املعىن قال املفسرون 
  املراد وفضلناهم عن عاملي زماهنم

أدلة على أمور الدنيا الثاين مث قال تعاىل َوءاتَْيَناُهم َبّينَاٍت ّمَن االْْمرِ وفيه وجوه األول أنه آتاهم بينات من األمر أي 
أنه يهاجر من هتامة إىل يثرب ويكون أنصاره أهل ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال ابن عباس يعين بّين هلم من أمر النيب 

  يثرب الثالث املراد َوءاَتيَْناُهم بَّيَناتٍ أي معجزات قاهرة على صحة نبوهتم واملراد

  معجزات موسى عليه السالم
)  ٢ ١الشورى ( فََما اْخَتلَفُواْ إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم الْعِلُْم َبْغياً َبْينَُهْم وهذا مفسر يف سورة حم عسق مث قال تعاىل 

واملقصود من ذكر هذا الكالم التعجب من هذه احلالة ألن حصول العم يوجب ارتفاع اخلالف وههنا صار جميء 
يكن مقصودهم من العلم نفس العلم وإمنا املقصود منه طلب الرياسة العلم سبباً حلصول االختالف وذلك ألهنم مل 

والتقدم مث ههنا احتماالت يريد أهنم علموا مث عاندوا وجيوز أن يريد بالعلم الداللة اليت توصل إىل العلم واملعىن أنه 
ناد اختلفوا وأظهروا تعاىل وضع الدالئل والبينات اليت لو تأملوا فيها لعرفوا احلق لكنهم على وجه احلسد والع



  النزاع
ن يغتر املبطل بنعم الدنيا مث قال تعاىل إِنَّ َربََّك َيْحكُُم بَْيَنُهمْ َيْوَم الْقَِياَمةِ  ِفيَما كَاُنواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَ واملرد أنه ال ينبغي أ
ر هلم وملا بّين تعاىل أهنم فإهنا وإن ساوت نعم احملق أو زادت عليها فإنه سريى يف اآلخرة ما يسؤوه وذلك كالزج

بأن يعدل عن تلك الطريقة وأن ) صلى اهللا عليه وسلم ( أعرضوا عن احلق ألجل البغي والسحد أمر رسوله 
يتمسك باحلق وأن ال يكون له غرض سوى إظهار احلق وتقرير الصدق فقال تعاىل ثُمَّ َجَعلَْناَك َعلَى شَرِيَعةٍ  ّمَن 

هاج من أمر الدين فاتبع شريعتك الثابتة بالدالئل والبينات وال تتبع ما ال حجة عليه من االْْمرِ أي على طريقة ومن
) صلى اهللا عليه وسلم ( أهواء اجلهال وأدياهنم املبنية على األهواء واجلهل قال الكليب إن رؤساء قريش قالوا للنيب 

  عاىل هذه اآليةوهو مبكة ارجع إىل ملة آبائك فهم كانوا أفضل منك وأسن فأنزل اهللا ت
مث قال تعاىل إِنَُّهْم لَن ُيْغنُواْ َعنَك ِمَن اللَِّه َشْيئاً أي لو ملت إىل أدياهنم الباطلة فصرت مستحقاً للعذاب فهم ال 

يقدرون على دفع عذاب اهللا عنك مث بّين تعاىل أن الظاملني يتوىل بعضهم بعضاً يف الدنيا ويف اآلخرة وال ويل هلم 
ل الثواب وإزالة العقاب وأما املتقون المهتدون فاهللا وليهم وناصرهم وهم موالوه وما أبني الفرق بني ينفعهم يف إيصا

ُنونَ وقد الواليتني وملا بّين اهللا تعاىل هذه البيانات الباقية النافعة قال َهاذَا َبصَاِئُر ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَرْحَمةً  لّقَْومٍ ُيوِق
واملعىن هذا القرآن بصائر للناس جعل ما فيه من البيانات الشافية والبينات الكافية  فسرناه يف آخر سورة األعراف

مبنزلة البصائر يف القلوب كما جعل يف سائر اآليات روحاً وحياة وهو هدى من الضاللة ورمحة من العذاب ملن آمن 
دم بّين الفرق بينهما من وجه آخر فقال َما وأيقن ومل بّين هللا تعاىل الفرق بني الظاملني وبني املتقني من الوجه الذي تق

  َيْحكُُمونَ َوَخلََق اللَُّه السََّماواِت وَاالْْرَض بِالَْحّق َولُِتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما وفيه مباحث
البحث األول أَْم كلمة وضعت لالستفهام عن شيء حال كونه معطوفاً على شيء آخر سواء كان ذلك املعطوف 

  والتقدير ههنا أفيعلم املشركون هذا أم حيسبون أنا نتوالهم كما نتوىل املتقني مذكوراً أو مضمراً
البحث الثاين االجتراح االكتساب ومنه اجلوارح وفالن جارحة أهله أي كاسبهم قال تعاىل َوَيْعلَُم َما َجَرْحُتم بِالنََّهارِ 

  ) ٦٠األنعام ( 
ومحزة وأيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنهم ويف ثالثة من البحث الثالث قال الكليب نزلت هذه اآلية يف علي 

  املشركني عتبة وشيبة والوليد بن عتبة قالوا للمؤمنني وا ما أنتم على شيء ولو كان ما

تقولون حقاً لكان حالنا أفضل من حالكم يف اآلخرة كما أنا أفضل حاالً منكم يف الدنيا فأنكر اهللا عليهم هذا الكالم 
  ميكن أن يكون حال ملؤمن املطيع مساوياً حلال الكافر العاصي يف درجات الثواب ومنازل السعادات وبّين أنه ال

واعلم أن لفظ َحِسَب يستدعي مفعولني أحدمها الضمري املذكور يف قوله أَن نَّْجَعلَُهْم والثاين الكاف يف قوله كَالَِّذيَن 
أمثال الذين آمنوا ونظريه قوله تعاىل أَفََمن كَانَ ُمْؤِمناً كََمن كَانَ ءاَمُنواْ واملعىن أحسب هؤالء اجملترحني أن جنعلهم 

وقوله إِنَّا لََننُصرُ ُرُسلََنا َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ ِفى الَْحيَواةِ  الدُّْنَيا َوَيْوَم َيقُوُم االْْشهَاُد َيْوَم )  ١٨السجدة ( فَاِسقاً الَّ َيْسَتُوونَ 
وقوله تعاىل أَفََنجَْعلُ الُْمْسِلِمَني فََما لَكُمْ )  ٥٢ ٥١غافر ( َمْعِذَرُتُهْم َولَُهمُ الْلَّْعَنةُ  َولَُهْم ُسوء الدَّارِ  الَ َينفَُع الظَّاِلِمَني
ْرضِ أَْم وقوله أَْم َنْجَعلُ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت كَالُْمفِْسِديَن ِفى االْ)  ٣٦ ٣٥القلم ( كَْيَف َتْحكُُمونَ 

  ) ٢٨ص ( َنجَْعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ 
  مث قال تعلى َسَواء مَّْحَياُهْم َوَمَماُتُهْم وفيه مسائل

املسألة األوىل قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم صواء بالنصب والباقون بالرفع واختيار أيب عبيد النصب أما 
َياُهْم َوَمَماتُُهْم مبتدأ واجلملة يف حكم املفرد يف حمل النصب على البدل وجه القراءة بالرفع فهو أن قوله سََواء مَّْح



من املفعول الثاين لقوله أَْم َنجَْعلُ وهو الكاف يف قوله كَالَِّذيَن ءاَمُنواْ ونظريه قوله ظننت زيداً أبوه منطلق وأما وجه 
رتفع حمياهم ومماهتم على الفاعلية وكان أجرى سواء جمرى مستوياً فا) الكشاف ( القراءة بالنصب فقال صاحب 

مفرداً غري مجلة ومن قرأ َوَمَماُتُهْم بالنصب جعل مَّْحَياُهْم َوَمَماتُُهْم ظرفني كمقدم احلاج وخفوق النجم أي سواء يف 
حمياهم ويف مماهتم قال أبو علي من نصب سواء جعل احمليا واملمات بدالً من الضمري املنصوب يف جنعلهم فيصري 

  حمياهم ومماهتم سواء قال وجيوز أن جنعله حاالً ويكون املفعول الثاين هو الكاف يف قوله كَالَِّذيَن( التقدير أن جنعله 
املسألة الثانية اختلفوا يف املراد بقوله مَّحَْياُهْم َوَمَماتُُهْم قال جماهد عن ابن عباس يعين أحسبوا أن حياهتم ومماهتم 

ال فإهنم يعيشون كافرين وميوتون كافرين واملؤمنون يعيشون مؤمنني وميوتون مؤمنني وذلك كحياة املؤمنني وموهتم ك
ألن املؤمن ما دام يكون يف الدينا فإنه يكون وليه هو اهللا وأنصاره املؤمنون وحجة اهللا معه والكافر بالضد منه كما 

عند القرب إىل املوت فإن حال املؤمن ما ذكره يف قوله تعاىل ذكره يف قوله َوإِنَّ الظَّاِلِمَني َبْعُضُهْم أَْوِلَياء بَْعضٍ و
وحال الكافر ما ذكره يف قوله )  ٣٢النمل ( الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ  طَّيبَِني َيقُولُونَ َسلَاٌم َعلَْيكُُم اْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  

وأما يف القيامة فقال تعاىل ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ مُّْسِفَرةٌ  َضاِحكَةٌ  )  ٢٨النحل ( سِهِْم الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ  ظَاِلِمى أَنفُ
فهذا هو اإلشارة إىل بيان وقوع التفاوت بني )  ٤١ ٣٨عبس ( مُّْسَتْبِشَرةٌ  َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ  َتْرَهقَُها قََتَرةٌ  

يل اآلية أن يكون املعىن إنكار أن يستووا يف املمات كما استووا يف احلياة وذلك ألن احلالتني والوجه الثاين يف تأو
املؤمن والكافر قد يستوي حمياهم يف الصحة والرزق والكفاية بل قد يكون الكافر أرجح حاالً من املؤمن وإمنا يظهر 

اُهْم َوَمَماتُُهْم مستأنف على معىن أن حنيا الفرق بينهما يف املمات والوجه الثالث يف التأويل أن قوله سََواء مَّْحَي
املسيئني ومماهتم سواء فكذلك حميا املسحنني ومماهتم أي كل ميوت على حسب ما عاش عليه مث إنه تعاىل صرح 

  بإنكار تلك التسوية فقال َساء َما َيْحكُُمونَ وهو ظاهر

كُلُّ نَفْسٍ بَِما كَسََبْت َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلَاَهُه َهَواهُ  َوَخلََق اللَُّه السََّماوَاِت واألرض بِالَْحقِّ َولُِتجَْزى
ْعدِ اللَِّه أَفَالَ َتذَكَُّرونَ َوأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَى َبصَرِِه ِغَشاَوةً  فََمن َيْهِديِه ِمن َب

ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِالَّ َيظُنُّونَ وَإِذَا َوقَالُواْ َما ِهىَ  إِالَّ َحيَاُتَنا الدُّْنَيا َنمُوُت وََنْحَيا َوَما ُيْهِلكَُنآ إِالَّ الدَّْهُر َوَما لَُهْم بِذَِلَك 
ائْتُواْ بِأاَبآِئَنآ إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني قُلِ اللَُّه ُيحْيِيكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ  ُتْتلَى َعلَْيهِْم ءَاَياُتَنا َبيَِّناٍت مَّا كَانَ ُحجَّتَُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ

  َيْجمَُعكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  الَ َرْيَب ِفيِه َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ
ت السعادات أتبعه بالداللة الظاهرة على صحة هذه اعلم إنه تعاىل ملا أفىت بأن املؤمن ال يساوي الكافر يف درجا

الفتوى فقال َوَخلََق اللَُّه السََّماوَاِت وَاالْْرَض بِالَْحّق ولو مل يوجد البحث ملا كان ذلك باحلق بل كان بالباطل ألنه 
و كان ظاملاً لبطل أنه تعاىل ملا خلق الظامل وسلّطه على املظلوم الضعيف مث ال ينتقم للمظلوم من الظامل كان ظاملاً ول

خلق السموات واألرض باحلق ومتام تقرير هذه الدالئل مذكور يف أول سورة يونس قال القاضي هذه اآلية تدل 
على أن يف مقدور اهللا ما لو حصل لكان ظلماً وذلك ال يصح إال على مذهب اجملربة الذين يقولون لو فعل كحل 

ل إنه ال يوصف بالقدرة على الظلم وأجاب األصحاب عنه بأن املراد شيء أراده مل يكن ظلماً وعلى قول من يقو
فعل ما لو فعله غريه لكان ظلماً كما أن املراد من االبتالء واالختبار فعل ما لو فعله غريه لكان ابتالًء واختباراً 

وخلق اهللا السموات وقوله تعاىل ولتجزي فيه وجهان األول أنه معطوف على قوله ءاَدَم بِالَْحّق فيكون التقدير 
واألرض ألجل إظهار احلق ولتجزى كل نفس الثاين أن يكون العطف على حمذوف والتقدير وخلق اهللا السموات 

واألرض باحلق ليدل هبما على قدرته ولتجزى كل نفس واملعىن أن املقصود من خلق هذا العلم إظهار العدل والرمحة 
حصل التفاوت يف الدرجات والدركات بني احملقني وبني املبطلني مث عاد وذلك ال يتم إال إذا حصل البعث والقيامة و



تعاىل إىل شرح أحوال الكفار وقبائح طوائفهم فقال أَفَرَأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلَاَهُه هََواُه يعين تركوا متابعة اهلدى وأقبلوا 
اَهُه َهوَاُه كلما مال طبعه إىل شيء اتبعه على متابعة اهلوى فكانوا يعبدون اهلوى كما يعبد الرجل إهله وقرىء إِلَ

  وذهب خلفه فكأنه اختذ هواه آهلة شىت يعبد كل وقت واحداً منها

مث قال تعاىل وَأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ يعين على علم بأن جوهر روحه ال يقبل الصالح ونظريه يف جانب التعظيم قوله 
وحتقيق الكالم فيه أن جواهر األرواح البشرية خمتلفة فمنها )  ١٢٤األنعام ( رَِسالََتُه تعاىل اللَُّه أَْعلَمُ َحْيثُ َيجَْعلُ 

مشرقة نورانية علوية إهلية ومنها كدرة ظلمانية سفلية عظيمة امليل إىل الشهوات اجلسمانية فهو تعاىل يقابل كالً 
لَُّه َعلَى ِعلْمٍ يف حق املردودين وبقوله اللَُّه أَْعلَمُ منهم حبسب ما يليق جبوهره وماهيته وهو املراد من قوله َوأََضلَُّه ال

  َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسالََتهُ يف حق املقبولني
ر يف قوله إِنَّ الَِّذيَن مث قال َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَى َبَصرِِه ِغَشاَوةً  فقوله َوأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ هو املذكو

وقوله َوخََتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَى َبصَرِِه ِغَشاَوةً  هو املراد من قوله )  ٦البقرة ( فَُرواْ إىل قوله الَ ُيؤِْمُنونَ كَ
ريه يف سورة البقرة وكل ذلك قد مّر تفس)  ٧البقرة ( َخَتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم َوَعلَى أَْبصَارِِهْم ِغَشاَوةٌ  

بالالستقصاء والتفاوت بني اآليتني أنه يف هذه اآلية قدم ذكر السمع على القلب ويف سورة البقرة قدم القلب على 
السمع والفرق أن اإلنسان قد يسمع كالماً فيقع يف قلبه منه أثر مثل أن مجاعة من الكفار كانوا يلقون إىل الناس أن 

شاعر وكاهن وأنه يطلب امللك والرياسة فالسامعون إذا مسعوا ذلك أبغضوه ونفرت ) م صلى اهللا عليه وسل( النيب 
قلوهبم عنه وأما كفار مكة فهم كانوا يبغضونه بقلوهبم بسبب احلسد الشديد فكانوا يستمعون إليه ولو مسعوا كالمه 

هر النفس ويف الصورة الثانية كان ما فهموا منه شيئاً نافعاً ففي الصورة األوىل كان األثر يصعد من البدن إىل جو
األثر ينزل من جوهر النفس إىل قرار البدن فلما اختلف القسمان ال جرم أرشد اهللا تعاىل إىل كال هذين القسمني 
له هبذين الترتيبني اللذين نبهنا عليهما وملا ذكر اهللا تعاىل هذا الكالم قال فََمن َيْهِديِه ِمن َبْعدِ اللَِّه أي من بعد أن أض

اهللا أَفَالَ َتذَكَُّرونَ أيها الناس قال الواحدي وليس يبقى للقدرية مع هذه اآلية عذر وال حيلة ألن اهللا تعاىل صّرح مبنعه 
إياهم عن اهلدى حني أخرب أنه ختم على مسع هذا الكافر وقلبه وبصره وأقول هذه املناظرة قد سبقت باالستقصاء يف 

  أول سورة البقرة
 حكى عنهم بعد ذلك شبهتهم يف إنكار القيامة ويف إنكار اإلله القادر أما شبهتهم يف إنكار القيامة واعلم أنه تعاىل

فمنكرو  فهي قوله تعاىل َوقَالُواْ َما ِهىَ  إِالَّ َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا فإن قالوا احلياة مقدمة على املوت يف الدينا
ا ومنوت فما السبب يف تقدمي ذكر املوت على احلياة قلنا فيه وجوه األول املراد بقوله القيامة كان جيب أن يقولوا حني

َنُموُت حال كوهنم نطفاً يف أصالب اآلباء وأرحام األمهات وبقوله حنيا ما حصل بعد ذلك يف الدينا الثاين منوت حنن 
طر بالبال عند كتابة هذا املوضع أنه وحنيا بسبب بقاء أوالدنا الثالث ميوت بعض وحييا بعض الرابع وهو الذي خ

منها ما يطرأ تعاىل قدم ذكر احلياة فقال َوقَالُواْ َما ِهىَ  إِالَّ حََياتَُنا الدُّنَْيا مث قال بعده َنُموُت وََنْحَيا يعين أن تلك احلياة 
الذين مل ميوتوا بعد وأما عليها املوت وذلك يف حق الذين ماتوا ومنها ما مل يطرأ املوت عليها وذلك يف حق األحياء 

شبهتهم يف إنكار اإلله الفاعل املختار فهو قوهلم َوَما ُيْهِلكَُنا إِالَّ الدَّْهُر يعين تولد األشخاص إمنا كان بسبب حركات 
األفالك املوجبة المتزاجات الطبائع وإذا وقعت تلك االمتزاجات على وجه خاص حصلت احلياة وإذا وقعت على 

وت فاملوجب للحياة واملوت تأثريات الطبائع وحركات األفالك وال حاجة يف هذا الباب إىل وجه آخر حصل امل
  إثبات الفاعل املختار فهذه الطائفة مجعوا بني إنكار اإلله وبني إنكار البعث والقيامة



االت بأسرها مث قال تعاىل دوما هلم بذلك من علم إن هم إال يظنون واملعىن أن قبل النظر ومعرفة الدليل االحتم
قائمة فالذي قالوه حيتمل وضده أيضاً حيتمل وذلك هو أن يكون القول بالبعث والقيامة حقاً وأن يكون القول 

بوجود اإلله احلكيم حقاً فإهنم مل يذكروا شبهة ضعيفة وال قوية يف أن هذا االحتمال الثاين باطل ولكنه خطر بباهلم 
ليه من غري حجة وال بينة فثبت أنه ليس علم وال جزم وال يقني يف ذلك االحتمال األول فجزموة به وأصروا ع

صحة القول الذي اختاروه بسبب الظن واحلسبان وميل القلب إليه من غري موجب وهذه اآلية من أقوى الدالئل 
  على أن القول بغري حجة وبّينة قول باطل فاسد وأن متابعة الظن واحلسبان منكر عند اهللا تعاىل

ىل واملعىن أن قبل النظر ومعرفة الدليل االحتماالت بأسرها قائمة فالذي قالوه حيتمل وضده أيضاً حيتمل مث قال تعا
وذلك هو أن يكون القول بالبعث والقيامة حقاً وأن يكون القول بوجود اإلله احلكيم حقاً فإهنم مل يذكروا شبهة 

بباهلم ذلك االحتمال األول فجزموة به وأصروا عليه ضعيفة وال قوية يف أن هذا االحتمال الثاين باطل ولكنه خطر 
من غري حجة وال بينة فثبت أنه ليس علم وال جزم وال يقني يف صحة القول الذي اختاروه بسبب الظن واحلسبان 

وميل القلب إليه من غري موجب وهذه اآلية من أقوى الدالئل على أن القول بغري حجة وبّينة قول باطل فاسد وأن 
  الظن واحلسبان منكر عند اهللا تعاىلمتابعة 

  ا إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني وفيه مسائلمث قال تعاىل َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم ءايَاُتَنا بَّيَناٍت مَّا كَانَ ُحجََّتُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ ائُْتواْ بِئَاَبائَِن
  خريهاملسألة األوىل قرىء حجتهم بالنصب والرفع على تقدمي خرب كان وتأ

املسألة الثانية مسى قوهلم حجة لوجوه األول أنه يف زعمهم حجة الثاين أن يكون املراد من كان حجتهم هذا فليس 
  ألبتة حجة كقوله

  حتية بينهم ضرب وجيع
  الثالث أهنم ذكروها يف معرض االحتجاج هبا) أي ليس بينهم حتية ملنافاة الضرب للتحية ( 

إنكار البعث أن قالوا لو صح ذلك فائتوا بآبائنا الذين ماتوا ليشهودوا لنا بصحة املسألة الثالثة أن حجتهم على 
  البعث

واعلم أن هذه الشبهة ضعيفة جداً ألنه ليس كل ما ال حيصل يف احلال وجب أن يكون ممتنع احلصول فإن حصول 
يف وقت معني يدل على كل واحد منا كان معدوماً من األزل إىل الوقت الذي حصلنا فيه ولو كان عدم احلصول 

  امتناع احلصول لكان عدم حصولنا كذلك وذلك باطل باالتفاق
ر ألجل جواب من مث قال تعاىل قُلِ اللَُّه ُيْحيِيكُْم ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ َيْجمَُعكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  فإن قيل هذا الكالم مذكو

ا َنُموُت وََنْحَيا َوَما ُيْهِلكَُنا إِالَّ الدَّْهُر فهذا القائل كان منكراً لوجود اإلله ولوجود يوم يقول َما ِهىَ  إِالَّ َحيَاُتَنا الدُّْنَي
القيامة فكيف جيوز إبطال كالمه بقوله قُلِ اللَُّه ُيْحيِيكُمْ ثُمَّ ُيمِيُتكُْم وهل هذا إال إثبات للشيء بنفسه وهو باطل قلنا 

يوان واإلنسان على وجود الفاعل احلكيم يف القرآن مراراً وأطواراً فقوله ها إنه تعاىل ذكر االستدالل حبدوث احل
هنا قُلِ اللَُّه ُيْحيِيكُمْ إشارة إىل تلك الدالئل اليت بّينها وأوضحها مراًر وليس املقصود من ذكر هذا الكالم إثبات 

  نفس األمراإلله بقول اإلله بل املقصود منه التنبيه على ما الدليل احلق القاطع يف 
وملا ثبت أن اإلحياء من اهللا تعاىل وثبت أن اإلعادا مثل اإلحياء األول وثبت أن القادر على الشيء قادر على مثله 
ثبت أنه تعاىل قادر على اإلعادة وثبت أن اإلعادة ممكنة يف نفسها وثبت أن القادر احلكيم أخرب عن وقت وقوعها 

  فوجب القطع بكوهنا حقة



 ثُمَّ َيْجَمُعكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  الَ َرْيَب ِفيِه فهو إشارة إىل ما تقدم ذكره يف اآلية املتقدمة وهو أن كونه وأما قوله تعاىل
  تعال عادالً خالقاً باحلق منّزهاً عن اجلور والظلم يقتضي صحة البعث والقيامة

لكن أكثر الناس ال يعلمون داللة حدوث اإلنسان واحليوان والنبات  مث قال تعاىل َولَاِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ أي
على وجود اإلله القادر احلكيم وال يعلمون أيضاً أنه تعاىل ملا كان قادراً على اإلجياد ابتداًء وجب أن يكون قادراً 

  على اإلعادة ثانياً
َيْوَمِئٍذ َيْخَسُر الُْمْبِطلُونَ َوَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ  َجاِثَيةً  كُلُّ أمَّةٍ  ُتْدَعى  َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت واألرض َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ 

ا تَنِسُخ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ فَأَمَّإِلَى ِكَتابَِها الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ َهاذَا ِكَتابَُنا َينِطُق َعلَْيكُم بِالَْحقِّ إِنَّ كُنَّا َنْس
ا الَِّذيَن كَفَُروا أَفَلَْم َتكُْن َءايَاِتى الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت فَُيْدِخلُُهْم رَبُُّهْم ِفى َرْحَمِتِه ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الُْمبُِني َوأَمَّ

  ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَاْسَتكَْبرُْتْم َوكُنُتْم قَْوماً مُّْجرِمَِني
عاىل ملا احتج بكونه قادراً على اإلحياء يف املرة األوىل وعلى كونه قادراً على اإلحياء يف املرة الثانية يف واعلم أنه ت

اآليات املتقدمة عمم الدليل فقال َوللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َواالْْرضَ أي هللا القدرة على مجيع املمكنات سواء كانت من 
تعاىل قادراً على كل املمكنات وثبت أن حصول احلياة يف هذه الذات السموات أو من األرض وإذا ثبت كونه 

ممكن إذ لو مل يكن ممكناً ملا حصل يف املرة األوىل فيلزم من هاتني املقدمتني كونه تعاىل قادراً على اإلحياء يف املرة 
  الثانية

القيامة فأوهلا قوله تعاىل َوَيْوَم َتقُومُ  وملا بّين تعاىل إمكان القول باحلشر والنشر هبذين الطريقني ذكر تفاصيل أحوال
  السَّاَعةُ  َيْوَمِئٍذ َيْخَسُر الُْمْبِطلُونَ وفيه أحباث

  البحث األول عامل النصب يف يوم تقوم خيسر ويومئذ بدل من يوم تقوم
ف فيها لطلب البحث الثاين قد ذكرنا يف مواضع من هذا الكتاب أن احلياة والعقل والصحة كأهنا رأس املال والتصر

سعادة اآلخرة جيري جمرى تصرف التاجر يف رأس املال لطلب الربح والكفار قد أتعبوا أنفسهم يف هذه التصرفات 
وما وجدوا منها إال احلرمان واخلذالن فكان ذلك يف احلقيقة هناية اخلسران وثانيها قوله تعاىل َوَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ  َجاِثَيةً  

( س على الركب كما جيثى بني يدي احلاكم قال الزجاج ومثله جذا جيذو قال صاحب قال الليث اجلثو اجللو
وقرىء جاذية قال أهل اللغة واجلذو أشد استيفازاً من اجلثو ألن اجلاذي هو الذي جيلس على أطراف ) الكشاف 

  أصابعه وعن ابن عباس جاثية جمتمعة مرتقبة ملا يعمل هبا
َعى إِلَى ِكتَابَِها على االبتداء وكل أمة على اإلبدال من كل أمة وقوله إِلَى ِكتَابَِها أي إىل مث قال تعاىل كُلُّ أمَّةٍ  ُتْد

  صحائف أعماهلا فاكتفى باسم اجلسين كقوله تعاىل َوُوِضَع الِْكتَاُب فََتَرى الُْمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه

  رون لقوله تعاىل بعد ذلك فَأَمَّا الَِّذيَن ءاَمُنواْوالظاهر أنه يدخل فيه املؤمنون والكاف)  ٤٩الكهف ( 
مث قال تعاىل َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُرواْ فإن قيل اجلثو على الركبة إمنا يليق باخلائف واملؤمنون ال خوف عليهم يوم القيامة 

  قلنا إن احملق اآلمن قد يشارك املبطل يف مثل هذه احلالة إىل أن يظهر كونه حمقاً
تعاىل الَْيْوَم ُتْجَزْونَ والتقدير يقال هلم اليوم جتزون فإن قيل كيف أضيف الكتاب إليهم وإىل اهللا تعاىل قلنا ال  مث قال

منافاة بني األمرين ألنه كتاهبم مبعىن أنه الكتاب املشتمل على أعماهلم وكتاب اهللا مبعىن أنه هو الذي أمر املالئكة 
يكم مبا عملتم من غري زيادة وال نقصان إِنَّا كُنَّا َنْستَنِسُخ املالئكة َما كُنُتْم َتْعَملُونَ بكتبه َينِطُق َعلَْيكُم أي يشهد عل

  أي نستكتبهم أعمالكم



ْوُز الُْمبِنيُ ِلَك ُهَو الْفَمث بّين أحوال املطيعني فقال فَأَمَّا الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت فَُيْدِخلُُهمْ َربُُّهْم ِفى َرْحَمِتِه ذَ
  وفيه مسائل

املسألة األوىل ذكر بعد وصفهم باإلميان كوهنم عاملني للصاحلات فوجب أن يكون عمل الصاحلات مغايراً لإلميان 
  زائداً عليه

املسألة الثانية قالت املعتزلة علق الدخول يف رمحة اهللا على كونه آتياً باإلميان واألعمال الصاحلة واملعلق على جمموع 
رين يكون عدماً عند عدم أحدمها فعند عدم األعمال الصاحلة وجب أن ال حيصل الفوز باجلنة وجوابنا أن تعليق أم

  احلكم على الوصف ال يدل على عدم احلكم عند عدم الوصف
اب املسألة الثالثة مسى الثواب رمحة والرمحة إمنا تصح تسميتها هبذا االسم إذا مل تكن واجبة فوجب أن ال يكون الثو

  واجباً على اهللا تعاىل
  ْجرِِمَني وفيه مسائلمث قال تعاىل َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُرواْ أَفَلَْم َتكُْن ءايَاِتى ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَاْسَتكَْبرُْتْم َوكُنُتْم قَْوماً مُّ

املعتزلة إثبات املنزلتني  املسألة األوىل ذكر اهللا املؤمنني والكافرين ومل يذكر قسماً ثالثاً وهذا يدل على أن مذهب
  باطل

املسألة الثانية أنه تعاىل علل أن استحقاق العقوبة بأن آياته تليت عليهم فاستكربوا عن قبوهلا وهذا يدل على 
استحقاق العقوبة ال حيصل إال بعد جميء الشرع وذلك يدل على أن الواجبات ال جتب إال بالشرع خالفاً ملا يقوله 

  الواجبات قد جيب بالعقلاملعتزلة من أن بعض 
املسألة الثالثة جواب أَمَّا حمذوف والتقدير وأما الذين كفروا فيقال هلم أفلم تكن آيايت تتلى عليكم فاستكربمت عن 

قبول احلق وكنتم قوماً جمرمني فإن قالوا كيف حيسن وصف الكافر بكونه جمرماً يف معرض الطعن فيه والذم له قلنا 
  كفاراً ما كانوا عدوالً يف أديان أنفسهم بل كانوا فساقاً يف ذلك الدين واهللا أعلممعناه أهنم مع كوهنم 

 ظَّناً َوَما َنْحُن بُِمْسَتيِْقنَِني َوإِذَا قِيلَ إِنَّ وْعَد اللَِّه َحقٌّ وَالسَّاَعةُ  الَ َرْيَب ِفيَها قُلُْتم مَّا َنْدرِى َما السَّاَعةُ  إِن نَّظُنُّ إِالَّ
قَآَء َيوِْمكُْم هَاذَا ُهمْ َسيِّئَاُت َما َعِملُواْ َوَحاقَ بِهِم مَّا كَاُنواْ بِهِ َيسَْتْهزُِءونَ َوِقيلَ الَْيْوَم نَنَساكُْم كََما َنِسيُتْم ِلَوَبَدا لَ

واً َوغَرَّْتكُُم الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا فَالَْيْوَم الَ َوَمأَْواكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم مِّن نَّاِصرِيَن ذَِلكُم بِأَنَّكُُم اتََّخذُْتْم َءايَاِت اللَِّه ُهُز
ُه الِْكبْرَِيآُء ِفى ُيْخَرُجونَ ِمْنَها َوالَ ُهْم ُيْسَتَعَتُبونَ فَِللَِّه الَْحْمُد َربِّ السََّماوَاِت َوَربِّ األرض َربِّ الْعَالَِمَني َولَ

  السََّماَواِت واألرض َوُهَو الْعِزِيُز الَْحكِيُم
  فيه مسائل

املسألة األوىل قرىء والساعة رفعاً ونصباً قال الزجاج من نصب عطف على الوعد ومن رفع فعلى معىن وقيل 
الساعة ال ريب فيها قال األخفش الرفع أجود يف املعىن وأكثر يف كالم العرب إذا جاء بعد خرب إن ألنه كالم 

  مستقل بنفسه بعد جميء الكالم األول بتمامه
لثانية حكى اهللا تعاىل عن الكفار أهنم إذا قيل إن وعد اهللا بالثواب والعقاب حق وإن الساعة آتية ال ريب املسألة ا

  فيها قالوا ما ندري ما الساعة إن نظن إال ظناً وما حنن مبستيقنني
قيامة وهم أقول األغلب على الظن أن القوم كانوا يف هذه املسألة على قولني منهم من كان قاطعاً بنفي البعث وال

ومنهم من كان شاكاً متحرياً )  ٢٤اجلاثية ( الذين ذكرهم اهللا يف اآلية املتقدمة بقوله َوقَالُواْ َما ِهىَ  إِالَّ َحيَاُتَنا الدُّنَْيا 
ولكثرة ما مسعوه من دالئل القول بصحبته صاروا ) صلى اهللا عليه وسلم ( فيه ألهنم لكثرة ما مسعوه من الرسول 

هم الذين أرادهم اهللا هبذه اآلية والذي يدل عليه أنه تعاىل حكى مذهب أولئك القاطعني مث أتبعه حبكاية شاكني فيه و



  قول هؤالء فوجب كون هؤالء مغايرين للفريق األول
هنم مث قال تعاىل َوَبَدا لَُهْم أي يف اآلخرة َسّيئَاُت َما َعِملُواْ وقد كانوا من قبل يعدوهنا حسنات فصار ذلك أول خسرا

على  َوَحاقَ بِهِم مَّا كَاُنواْ بِهِ َيسَْتْهزِءونَ وهذا كالدليل على أن هذه الفرقة ملا قالوا ءاٍن َتظُنُّ إِالَّ ظَّنا إمنا ذكروه
سبيل االستهزاء والسخرية وعلى هذا الوجه فهذا الفريق شر من الفريق األول ألن األولني كانوا منكرين وما كانوا 

  ريق ضموا إىل اإلصرار على اإلنكار االستهزاءمستهزئني وهذا الف
 مث قال تعاىل َوِقيلَ الَْيْوَم نَنَساكُْم كََما َنِسيُتْم ِلقَاء َيْوِمكُْم َهاذَا ويف تفسري هذا النسيان وجهان األول نترككم يف

 املباىل به كما مل تبالوا العذاب كما تركتم الطاعة اليت هي الزاد ليوم املعاد الثاين جنعلكم مبنزلة الشيء املنسي غري
  أنتم بلقاء يومكم ومل تلتفتوا إليه بل جعلتموه كالشيء الذي يطرح نسياً

منسياً فجمع اهللا تعاىل عليهم من وجوه العذاب الشديد ثالثة أشياء فأوهلا قطع رمحة اهللا تعاىل عنهم بالكلية وثانيها 
يا واإلعراض بالكلية عن اآلخرة وهو املراد من قوله تعاىل أنه يصري مأواهم النار وثالثها االستغراق يف حب الدن

  َوغَرَّْتكُُم الَْحيَواةُ  الدُّْنيَا
ُبونَ أي مث قال تعاىل فَالَْيْوَم الَ ُيخَْرُجونَ ِمْنَها قرأ محزة والكسائي ُيْخرُِجونَ بفتح الياء والباقون بضمها َوالَ ُهْم ُيْسَتْعَت

أي يرضوه وملا مت الكالم يف هذه املباحث الشريفة الروحانية ختم السورة بتحميد  وال يطلب منهم أن يعتبوا رهبم
ت اهللا تعاىل فقال فَِللَِّه الَْحْمدُ َرّب السََّماَواِت َوَرّب االْْرضِ َرّب الَْعالَِمَني أي فامحدوا اهللا الذي هو خالق السموا

ت والصفات فإنت هذه الربوبية توجب احلمد والثناء واألرض بل خالق كل العاملني من األجسام واألرواح والذوا
  على كل أحد من املخلوقني واملربوبني

مث قال تعاىل َولَُه الْكِْبرَِياء ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض وهذا مشعر بأمرين أحدمها أن التكبري ال بد وأن يكون بعد 
أنه أعلى وأكرب من أن يكون احلمد الذي ذكروه التحميد واإلشارة إىل أن احلامدين إذا محدوه وجب أن يقرفوا 

الئقاً بإنعامه بل هو أكرب من محد احلامدين وأياديه أعلى وأجل من شكر الشاكرين والثاين أن هذا الكربياء له ال 
  لغريه ألن واجب الوجود لذاته ليس إال هو

على خلق أي شيء أراد ولكمال حكمته خيص كل مث قال تعاىل َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم يعين أنه لكمال قدرته يقدر 
نوع من خملوقاته بآثار احلكمة والرمحة والفضل والكرم وقوله َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم يفيد احلصر فهذا يفيد أن الكامل 

إال يف القدرة ويف احلكمة ويف الرمحة ليس إال هو وذلك يدل على أنه ال إله للخلق إال هو وال حمسن وال متفضل 
  هو

بداية اجلزء الثامن والعشرين من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى 
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

٢٧  
  األحقاف سورة



  وهي ثالثون ومخس آيات مكية وقيل أربع وثالثون اية
قِّ وَأََجلٍ مَُّسًمى وَالَِّذيَن حم تَنزِيلُ الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ َما َخلَقَْنا السََّماوَاِت واألرض َوَما َبيَْنُهَمآ إِالَّ بِالَْح

قُلْ أََرأَْيُتْم مَّا َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه أَرُونِى َماذَا َخلَقُواْ ِمَن األرض أَْم لَُهْم ِشْرٌك ِفى كَفَُرواْ َعمَّآ أُنِذرُواْ ُمعْرُِضونَ 
  السََّماَواتِ ائْتُونِى بِكَِتابٍ مِّن قَْبلِ َهذَآ أَْو أَثَاَرةٍ  مِّْن ِعلْمٍ إِن كُنُتْم صَاِدِقَني

  اجلاثية وقد ذكرنا ما فيهاعلم أن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة 
على أن وأما قوله َما َخلَقَْنا السََّماَواِت وَاألْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِالَّ بِالَْحّق فهذا يدل على إثبات اإلله هبذا العامل ويدل 

  ذلك اإلله جيب أن يكون عادالً رحيماً بعباده ناظراً هلم حمسناً إليهم ويدل على أن القيامة حق
ب األول وهو إثبات اإلله هبذا العامل وذلك ألن اخللق عبارة عن التقدير وآثار التقدير ظاهرة يف السماوات أما املطل

  واألرض من الوجوه العشرة املذكورة يف سورة األنعام وقد بينا أن تلك الوجوه تدل على وجود اإلله القادر املختار

يم فيدل عليه قوله تعاىل إِالَّ بِالَْحّق ألن قوله إِالَّ بِالَْحّق معناه إال وأما املطلب الثاين وهو إثبات أن إله العامل عادل رح
ألجل الفضل والرمحة واإلحسان وأن اإلله جيب أن يكون فضله زائداً وأن يكون إحسانه راجحاً وأن يكون وصول 

ل ما بني السماوات واألرض املنافع منه إىل احملتاجني أكثر من وصول املضار إليهم قال اجلبائي هذا يدل على أن ك
من القبائح فهو ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده وإال لزم أن يكون خالقاً لكل باطل وذلك ينايف قوله َما 

أجاب أصحابنا وقالوا خلق الباطل غري واخللق بالباطل غري فنحن نقول إنه هو )  ٣٩الدخان ( َخلَقَْناُهَما إِالَّ بِالَْحّق 
طل إال أنه خلق ذلك الباطل باحلق ألن ذلك تصرف من اهللا تعاىل يف ملك نفسه وتصرف املالك يف الذي خلق البا

ملك نفسه يكون باحلق ال بالباطل قالوا والذي يقرر ما ذكرناه أن قوله تعاىل َما َخلَقَْنا السََّماوَاِت َواالْْرَض َوَما 
اد ألن أعمال العباد من مجلة ما بني السماوات واألرض فوجب َبْيَنُهَما يدل على كونه تعاىل خالقاً لكل أعمال العب

كوهنا خملوقة هللا تعاىل ووقوع التعارض يف اآلية الواحدة حمال فلم يبق إال أن يكون املراد ما ذكرناه فإن قالوا أفعال 
ما ذكرمتوه  العباد أعراض واألعراض ال توصف بأهنا حاصلة بني السماوات واألرض فنقول فعلى هذا التقدير سقط

  من االستدالل واهللا أعلم
وأما املطلب الثالث فهو داللة اآلية على صحة القول بالبعث والقيامة وتقريره أنه لو مل توجد القيامة لتعطل استيفاء 
حقوق املظلومني من الظاملني ولتعطل توفية الثواب على املطيعني وتوفية العقاب على الكافرين وذلك مينع من القول 

  تعاىل خلق السماوات واألرض وما بينها الباحلق بأنه
وأما قوله تعاىل وَأََجلٌ مَُّسمى فاملراد أنه ما خلق هذه األشياء إال باحلق وإال ألجل مسمى وهذا يدل على أن إاله 

يعيده فيقع اجلزاء العامل ما خلق هذا العامل ليبقى خملداً سرمداً بل إمنا خلقه ليكون داراً للعمل مث إنه سبحانه يفنيه مث 
  يف الدار اآلخرة فعلى هذا األجل املسمى هو الوقت الذي عينه اهللا تعاىل إلفناء الدنيا

مث قال تعاىل َوالَِّذيَن كَفَرُواْ َعمَّا أُنِذُرواْ ُمعْرُِضونَ واملراد أن مع نصب اهللا تعاىل هذه الدالئل ومع إرسال الرسل 
الترغيب والترهيب واإلعذار واإلنذار بقي هؤالء الكفار معرضني عن هذه وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل على 

الدالئل غري ملتفتني إليها وهذا يدل على وجوب النظر واالستدالل وعلى أن اإلعراض عن الدليل مذموم يف الدين 
  والدنيا

حيماً وعلى إثبات البعث واعلم أنه تعاىل ملا قرر هذا األصل الدال على إثبات اإلله وعلى إثبات كونه عادالً ر
  والقيامة بىن عليه التفاريع

فالفرع األول الرد على عبدة األصنام فقال قُلْ أَرَأَْيُتْم مَّا َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه وهي األصنام أَرُونِىَ  أي أخربوين 



ه األصنام هل يعقل أن يضاف إليها خلق جزء من َماذَا َخلَقُواْ ِمَن االْْرضِ أَْم لَُهْم شِْرٌك ِفى السََّماوَاِت واملراد أن هذ
أجزاء هذا العامل فإن مل يصح ذلك فهل جيوز أن يقال إهنا أعانت إاله العامل يف خلق جزء من أجزاء هذا العامل وملا 

  كان صريح العقل حاكماً بأنه ال جيوز إسناد خلق جزء من أجزاء هذا

وال جيوز أيضاً إسناد اإلعانة إليها يف أقل األفعال وأذهلا فحينئذ صح أن العامل إليها وإن كان ذلك اجلزء أقل األجزاء 
اخلالق احلقيقي هلذا العامل هو اهللا سبحانه وأن املنعم احلقيقي جبميع أقسام النعم هو اهللا سبحانه والعبادة عبارة عن 

فلما كان اخلالق احلق واملنعم اإلتيان بأكمل وجوه التعظيم وذلك ال يليق إال مبن صدر عنه أكمل وجوه اإلنعام 
احلقيقي هو اهللا سبحانه وتعاىل وجب أن ال جيوز اإلتيان بالعبادة والعبودية إال له وألجله بقي أن يقال إنا ال نعبدها 
ألهنا تستحق هذه العبادة بل إمنا نعبدها ألجل أن اإلله اخلالق املنعم أمرنا بعبادهتا فعند هذا ذكر اهللا تعاىل ما جيري 

رى اجلواب عن هذا السؤال فقال ائُْتونِى بِِكتَابٍ ّمن قَْبلِ َهاذَا أَْو أَثَاَرةٍ  ّمْن ِعلْمٍ وتقرير هذا اجلواب أن ورود جم
هذا األمر ال سبيل إىل معرفته إال بالوحي والرسالة فنقول هذا الوحي الدال على األمر بعبادة هذه األوثان إما أن 

كتب اإلالهية املنزلة على سائر األنبياء وإن مل يوجد ذلك يف الكتب اإلالهية لكنه من يكون على حممد أو يف سائر ال
فهو معلوم ) صلى اهللا عليه وسلم ( تقابل العلوم املنقولة عنهم والكل باطل أما إثبات ذلك بالوحي إىل حممد 

مني عليه فهو أيضاً باطل ألنه علم البطالن وأما إثباته بسبب اشتمال الكتب اإلالهية املنزلة على األنبياء املتقد
بالتواتر الضروري إطباق مجيع الكتب اإلالهية على املنع من عبادة األصنام وهذا هو املراد من قوله تعاىل ائُْتونِى 
علم بِِكتَابٍ ّمن قَْبلِ َهاذَا وأما إثبات ذلك بالعلوم املنقولة عن األنبياء سوى ما جاء يف الكتب فهذا أيضاً باطل ألن ال

الضروري حاصل بأن أحداً من األنبياء ما دعا إىل عبادة األصنام وهذا هو املراد من قوله أَْو أَثَاَرةٍ  ّمْن ِعلْمٍ وملا بطل 
الكل ثبت أن االشتغال بعبادة األصنام عمل باطل وقول فاسد وبقي يف قوله تعاىل أَْو أَثَاَرةٍ  ّمْن ِعلْمٍ نوعان من 

  البحث
حث اللغوي قال أبو عبيدة والفراء والزجاج أَثَاَرةٍ  ّمْن ِعلْمٍ أي بقية وقال املربد أَثَاَرةٍ  ما يؤثر من النوع األول الب

علم أي بقية وقال املربد أَثَاَرةٍ  تؤثر ِمْن ِعلْمٍ كقولك هذا احلديث يؤثر عن فالن ومن هذا املعىن مسيت األخبار 
واحدي وكالم أهل اللغة يف تفسري هذا احلرف يدور على ثالثة أقوال باآلثار يقال جاء يف األثر كذا وكذا قال ال

األول البقية واشتقاقها من أثرت الشيء أثريه إثارة كأهنا بقية تستخرج فتثار الثاين من األثر الذي هو الرواية 
خصصتم من علم وقرىء أَثَاَرةٍ  أي من شيء أوثرمت به و) الكشاف ( والثالث هو األثر مبعىن العالمة قال صاحب 

ال إحاطة به لغريكم وقرىء أَثَاَرةٍ  باحلركات الثالث مع سكون الثاء فاإلثرة بالكسر مبعىن األثر وأما اإلثر فاملرأة من 
مصدر أثر احلديث إذا رواه وأما األثرة بالضم فاسم ما يؤثر كاخلطبة اسم ملا خيطب به وهاهنا قول آخر يف تفسري 

ٍ ّمْن ِعلْمٍ وهو ما روي عن ابن عباس أنه قال أَْو أَثَاَرةٍ  ّمْن ِعلْمٍ هو علم اخلط الذي خيط يف  قوله تعاىل أَْو أَثَاَرة
كان نيب من األنبياء ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرمل والعرب كانوا خيطونه وهو علم مشهور وعن النيب 

ية ائتوين بعلم من قبل هذا اخلط الذي ختطونه يف وعلى هذا الوجه فمعىن اآل) خيط فمن وافق خطه خطه علم علمه 
الرمل يدل على صحة مذهبكم يف عبادة األصنام فإن صح تفسري اآلية هبذا الوجه كان ذلك من باب التهكم هبم 

  وبأقواهلم ودالئلهم واهللا تعاىل أعلم

لَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  َوُهْم َعن ُدَعآِئهِْم غَاِفلُونَ َوإِذَا ُحِشَر النَّاسُ َوَمْن أََضلُّ ِممَّن َيْدُعو ِمن ُدوِن اللَِّه َمن الَّ َيْسَتجِيُب لَُه إِ
ا يَن كَفَرُواْ ِللَْحقِّ لَمَّا َجآَءُهْم َهاذَكَاُنواْ لَُهْم أَْعَدآًء َوكَاُنواْ بِِعَباَدِتهِْم كَافِرِيَن َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم ءَايَاُتَنا بَيَِّناٍت قَالَ الَِّذ



َما ُتفِيُضونَ ِفيِه كَفَى بِِه شَهِيداً ِسْحٌر مُّبٌِني أَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه قُلْ إِِن افْتََرْيُتُه فَالَ َتْمِلكُونَ ِلى ِمَن اللَِّه شَْيئاً ُهَو أَْعلَُم بِ
  َبْينِى َوَبيَْنكُْم َوُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم

بعبادة األصنام قول باطل من حيث إهنا ال قدرة هلا ألبتة على اخللق والفعل  اعلم أنه تعاىل بّين فيما سبق أن القول
واإلجياد واإلعدام والنفع والضر فأردفه بدليل آخر يدل على بطالن ذلك املذهب وهي أهنا مجادات فال تسمع دعاء 

كل الوجوه وإذا انتفى  الداعني وال تعم حاجات احملتاجني وباجلملة فالدليل األول كان إشارة إىل نفي العلم من
العلم والقدرة من كل الوجوه مل تبق عبادة معلومة ببديهة العقل فقوله َوَمْن أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعواْ ِمن ُدوِن اللَِّه استفهام 
 على سبيل اإلنكار واملعىن أنه ال أمراً أبعد عن احلق وأقرب إىل اجلهل ممن يدعوا من دون اهللا األصنام فيتخذها آهلة
ويعبدها وهي إذا دعيت ال تسمع وال تصح منها اإلجابة ال يف احلال وال بعد ذلك اليوم إىل يوم القيامة وإمنا جعل 

ذلك غاية ألن يوم القيامة قد قيل إنه تعاىل حيييها وتقع بينها وبني من يعبدها خماطبة فلذلك جعله تعاىل حداً وإذا 
دي هؤالء العابدين واختلفوا فيه فاألكثرون على أنه تعاىل حييي هذه قامت القيامة وحشر الناس فهذه األصنام تعا

األصنام يوم القيامة وهي تظهر عداوة هؤالء العابدين وتتربأ منهم وقال بعضهم بل املراد عبدة املالئكة وعيسى 
ُدَعاِئهِْم غَاِفلُونَ وكيف  فإهنم يف يوم القيامة يظهرون عداوة هؤالء العابدين فإن قيل ما املراد بقوله تعاىل َوُهْم َعن

يعقل وصف األصنام وهي مجادات بالغفلة وأيضاً كيف جاز وصف األصنام مبا ال يليق إال بالعقالء وهي لفظة من 
وقوله ُهْم غَاِفلُونَ قلنا إهنم ملا عبدوها ونزلوها منزلة من يضر وينفع صح أن يقال فيها إهنا مبنزلة الغافل الذي ال 

وهذا هو اجلواب أيضاً عن قوله إن لفظة من ولفظة ُهْم كيف يليق هبا وأيضاً جيوز أن يريد كل يسمع وال جييب 
  معبود من دون اهللا من املالئكة وعيسى وعزير واألصنام إال أنه غلب غري األوثان على األوثان

صلى اهللا عليه ( ن أن حممداً واعلم أنه تعاىل ملا تكلم يف تقرير التوحيد ونفي األضداد واألنداد تكلم يف النبوة وبّي
كلما عرض عليهم نوعاً من أنواع املعجزات زعموا أنه سحر فقال وإذا تتلى عليهم اآليات البينة وعرضت ) وسلم 

عليهم املعجزات الظاهرة مسوها بالسحر وملا بّين أهنم يسمون املعجزة بالسحر بّين أهنم مىت مسعوا القرآن قالوا إن 
لقه من عند نفسه ومعىن اهلمزة يف أم لإلنكار والتعجب كأنه قيل دع هذا وامسع القول املنكر حممداً افتراه واخت

العجيب مث إنه تعاىل بّين بطالن شبهتهم فقال إن افتريته على سبيل الفرض فإن اهللا تعاىل يعاجلين بعقوبة بطالن ذلك 
  دم علىاالفتراء وأنتم ال تقدرون على دفعه عن معاجليت بالعقوبة فكيف أق

هذه الفرية وأعرض نفسي لعقابه يقال فالن ال ميلك نفسه إذا غضب وال ميلك عنانه إذا صمم ومثله فََمن َيْمِلُك 
( اللَِّه َشْيئاً َوَمن ُيرِِد اللَُّه ِفْتَنَتُه فَلَن َتْمِلَك لَُه ِمَن )  ١٧املائدة ( ِمَن اللَِّه َشْيئاً إِنْ أَرَاَد أَن ُيهِْلَك الَْمسِيَح اْبَن مَْرَيَم 

  )ال أملك لكم من اهللا شيئاً ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ومن قوله )  ٤١املائدة 
مث قال تعاىل ُهَو أَْعلَُم بَِما ُتفِيُضونَ ِفيِه أي تندفعون فيه من القدح يف وحي اهللا تعاىل والطعن يف آياته وتسميته سحراً 

ى وََبْيَنكُْم يشهد يل بالصدق ويشهد عليكم بالكذب واجلحود ومعىن ذكر العلم تارة وفرية أخرى كَفَى بِهِ َشهِيداً َبْينِ
  والشهادة وعيد هلم على إقامتهم يف الطعن والشتم

  مث قال َوُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيمُ مبن رجع عن الكفر وتاب واستعان حبكم اهللا عليهم مع عظم ما ارتكبوه
قُلْ  لِ َوَمآ أَْدرِى َما ُيفَْعلُ بِى َوالَ بِكُْم إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ َما يُوَحى إِلَى َّ َوَمآ أََناْ إِالَّ َنذِيٌر مُّبٌِنيقُلْ َما كُنُت بِْدعاً مَِّن الرُُّس

َواسَْتكْبَْرُتمْ إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى أََرءَْيُتْم إِن كَانَ ِمْن ِعنِد اللَِّه َوكَفَْرُتْم بِِه َوَشهِدَ َشاِهٌد مِّن بَنِى إِْسَراِءيلَ َعلَى ِمثِْلِه فَأاَمَن 
لَمْ َيهَْتُدواْ بِِه فََسَيقُولُونَ َهاذَآ إِفٌْك الْقَْوَم الظَّاِلِمَني َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ لِلَِّذيَن َءاَمنُواْ لَْو كَانَ َخيْراً مَّا َسَبقُوَنآ إِلَْيِه وَإِذْ 

نيَ ى إَِماماً َوَرْحَمةً  َوَهاذَا ِكتَاٌب مَُّصدٌِّق لِّسَاناً َعَربِّياً لِّيُنِذَر الَِّذيَن ظَلَُمواْ َوُبْشَرى ِللُْمْحِسنِقَِدٌمي َوِمن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَس



اُب الَْجنَّةِ  َخاِلِديَن ِفيَها َجَزآًء َحإِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ رَبَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُواْ فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ أُوْلَاِئَك أَْص
َحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالَثُونَ َشهْراً بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ َوَوصَّْيَنا اِإلنَسانَ بَِواِلَدْيهِ إِْحَساناً َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرهاً َوَوضََعْتُه كُْرهاً َو

 َسَنةً  قَالَ َربِّ أَْوزِعْنِى أَنْ أَشكَُر نِْعمََتَك الَِّتى أَْنَعْمَت َعلَى َّ َوَعلَى َواِلَدى َّ َوأَنْ أَْعَملَ َحتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَُّه َوَبلَغَ أَْرَبِعَني
لُ َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِملُواْ تَقَبََّصاِلحاً تَْرَضاُه وَأَصِْلْح ِلى ِفى ذُرِّيَِّتى إِنَّى ُتْبُت إِلَْيَك َوإِنِّى ِمَن الُْمْسِلِمَني أُْولَاِئكَ الَِّذيَن َن

َدْيِه أُفٍّ لَّكَُمآ أََتِعَدانِنِى َونََتَجاَوُز َعن َسْيئَاتِهِْم ِفى أَْصَحابِ الَْجنَّةِ  َوْعَد الصِّْدقِ الَِّذى كَاُنواْ ُيوَعُدونَ وَالَِّذى قَالَ ِلوَاِل
َيْسَتغِيثَاِن اللََّه َوْيلََك َءاِمْن إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فََيقُولُ َما َهاذَآ إِالَّ أََساِطريُ  أَنْ أُخَْرَج َوقَْد َخلَِت الْقُُرونُ ِمن قَْبِلى َوُهَما

ِسرِيَن وَِلكُلٍّ  إِنَُّهْم كَاُنواْ َخااالٌّ وَِّلَني أُْولَاِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفى أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهِْم مَِّن الْجِنِّ وَاإلِنسِ
ى النَّارِ أَذَْهبُْتْم طَيِّبَاِتكُْم ِفى َدَرجَاٌت مِّمَّا َعِملُواْ َوِلُيَوفَِّيُهمْ أَْعَمالَُهْم َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ َوَيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُرواْ َعلَ

َعذَابَ الُْهونِ بَِما كُنُتْم َتسَْتكْبُِرونَ ِفى األرض بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُنُتمْ َحَياِتكُمُ الدُّنَْيا َواْسَتْمَتْعُتمْ بَِها فَالَْيْوَم ُتْجَزْونَ 
إِنِّى لِْفِه أَالَّ َتعُْبُدوا إِالَّ اللََّه َتفُْسقُونَ َواذْكُْر أََخا َعاٍد إِذْ أَنذََر قَْوَمُه بِاالٌّ حْقَاِف َوقَْد َخلَِت النُّذُُر ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخ

  أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ
اعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم أهنم يف كون القرآن معجزاً بأن قالوا إنه خيتلقه من عند نفسه مث ينسبه إىل أنه كالم اهللا 

على سبيل الفرية حكى عنهم نوعاً آخر من الشبهات وهو أهنم كانوا يقترحون منه معجزات عجيبة قاهرة 
يطالبونه بأن خيربهم عن املغيبات فأجاب اهللا تعاىل عنه بأن قال قُلْ َما كُنُت بِْدعاً ّمَن الرُُّسلِ والبدع والبديع من و

كل شيء املبدأ والبدعة ما اخترع مما مل يكن موجوداً قبله حبكم السنة وفيه وجوه األول َما كُنُت بِْدعاً ّمَن الرُُّسلِ 
ي أن تنكروا إخباري بأين رسول اهللا إليكم وال تنكروا دعائي لكم إىل التوحيد وهنيي عن أي ما كنت أوهلم فال ينبغ

عبادة األصنام فإن كل الرسل إمنا بعثوا هبذا الطريق الوجه الثاين أهنم طلبوا منه معجزات عظيمة وأخباراً عن 
ذه املعجزات القاهرة واإلخبار عن هذه الغيوب ليس الغيوب فقال قُلْ َما كُنُت بِْدعاً ّمَن الرُُّسلِ واملعىن أن اإلتيان هب

يف وسع البشر وأنا من جنس الرسل واحد منهم مل يقدر على ما تريدونه فكيف أقدر عليه الوجه الثالث أهنم كانوا 
  يعيبونه أنه

م كانوا على هذه الصفة يأكل الطعام وميشي يف األسواق وبأن أتباعه فقراء فقال قُلْ َما كُنُت بِْدعاً ّمَن الرُُّسلِ وكله
  وهبذه املثابة فهذه األشياء ال تقدح يف نبويت كما ال تقدح يف نبوهتم

  مث قال َوَما أَْدرِى َما ُيفَْعلُ بِى َوالَ بِكُْم وفيه مسائل
املسألة األوىل يف تفسري اآلية وجهان أحدمها أن حيمل ذلك على أحوال الدنيا والثاين أن حيمل على أحوال اآلخرة 

ما األول ففيه وجوه األول ال أدري ما يصري إليه أمري وأمركم ومن الغالب منا واملغلوب والثاين قال ابن عباس أ
مبكة رأى يف املنام أنه يهاجر إىل أرض ذات ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف رواية الكليب ملا اشتد البالء بأصحاب النيب 

ك ورأوا أن ذلك فرج مما هم فيه من أذى املشركني مث إهنم خنل وشجر وماء فقصها على أصحابه فاستبشروا بذل
مكثوا برهة من الدهر ال يرون أثر ذلك فقالوا يا رسول اهللا ما رأينا الذي قلت ومىت هناجر إىل األرض اليت رأيتها يف 

بِكُْم وهو شيء رأيته يف املنام  فأنزل اهللا تعاىل َما أَْدرِى َما ُيفَْعلُ بِى َوالَ) صلى اهللا عليه وسلم ( املنام فسكت النيب 
وأنا ال أتبع إال ما أوحاه اهللا إيلّ الثالث قال الضحاك ال أدري ما تؤمرون به وال أؤمر به يف باب التكاليف والشرائع 

واجلهاد وال يف االبتالء واالمتحان وإمنا أنذركم مبا أعلمين اهللا به من أحوال اآلخرة يف الثواب والعقاب والرابع 
اد أنه يقول ال أدري ما يفعل يب يف الدنيا أأموت أم أقتل كما قتل األنبياء قبلي وال أدري ما يفعل بكم أيها املر

املكذبون أترمون باحلجارة من السماء أم خيسف بكم أم يفعل بكم ما فعل بسائر األمم أما الذين محلوا هذه اآلية 



ت هذه اآلية فرح املشركون واملنافقون واليهود وقالوا كيف على أحوال اآلخرة فروي عن ابن عباس أنه قال ملا نزل
َم ِمن ذَنبَِك إىل قوله نتبع نبياً ال يدري ما يفعل به وبنا فأنزل اهللا تعاىل إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُّبِيناً لَّيْغِفَر لََك اللَُّه َما َتقَدَّ

فبّين تعاىل ما يفعل به ومبن أتبعه ونسخت هذه اآلية وأرغم اهللا )  ٥ ١فتح ال( َوكَانَ ذَِلَك ِعندَ اللَِّه فَْوزاً َعِظيماً 
صلى اهللا عليه ( أنف املنافقني واملشركني وأكثر احملققني استبعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجوهاألول أن النيب 

نه الكبائر وأنه مغفور له وإذا ال بد وأن يعلم من نفسه كونه نبياً ومىت علم كونه نبياً علم أنه ال تصدر ع) وسلم 
كان كذلك امتنع كونه شاكاً يف أنه هل هو مغفور له أم ال الثاين ال شك أن األنبياء أرفع حاالً من األولياء فلما قل 

فكيف يعقل أن )  ١٧األحقاف ( يف هذا إِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُواْ فَالَ خَْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ 
يبقى الرسول الذي هو رئيس األتقياء وقدوة األنبياء واألولياء شاكاً يف أنه هل هو من املغفورين أو من املعذبني 

ة واملراد منه كمال حاله وهناية قربه من حضر)  ١٢٤األنعام ( الثالث أنه تعاىل قال اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيْجَعلُ رِسَالََتُه 
  اهللا تعاىل ومن هذا حاله كيف يليق به أن يبقى شاكاً يف أنه من املعذبني أو من املغفورين فثبت أن هذا القول ضعيف

قرىء مَّا َيفَْعلُ يفتح الياء أي يفعل اهللا عّز وجلّ فإن قالوا مَّا َيفَْعلُ مثبت ) الكشاف ( املسألة الثانية قال صاحب 
  يقال ما يفعل يب وبكم قلنا التقدير ما أدري ما يفعل يب وما أدري ما يفعل بكموغري منفي وكان وجه الكالم أن 

اس مث قال تعاىل إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما ُيوَحى إِلَى َّ يعين إين ال أقول قوالً وال أعمل عمالً إال مبقتضى الوحي واحتج نفاة القي
قوالً وال عمل عمالً إال بالنص الذي أوحاه اهللا إليه فوجب ما قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( هبذه اآلية فقالوا النيب 

  أن يكون حالنا كذلك بيان األول قوله تعاىل إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما يُوَحى إِلَى َّ بيان الثاين قوله تعاىل

  ) ٦٣النور ( وقوله تعاىل فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه )  ١٥٨األعراف ( َواتَّبِعُوُه 
الَّ َنذِيٌر مث قال تعاىل َوَما أََناْ إِالَّ َنذِيٌر مُّبٌِني كانوا يطالبونه باملعجزات العجيبة وباإلخبار عن الغيوب فقال قل َوَما أََناْ إِ

  مُّبٌِني والقادر على تلك األعمال اخلارجة عن قدرة البشر والعامل بتلك الغيوب ليس إال اهللا سبحانه
َن َواسَْتكْبَْرُتمْ  قُلْ أَرَءْيُتمْ إِن كَانَ ِمْن ِعنِد اللَِّه َوكَفَرُْتْم بِِه َوشَهَِد َشاِهٌد ّمن َبنِى إِسْراءيلَ َعلَى ِمثِْلِه فَئَاَممث قال تعاىل

  إِنَّ وفيه مسائل
شهد شاهد املسألة األوىل جواب الشرط حمذوف والتقدير أن يقال إن كان هذا الكتاب من عند اهللا مث كفرمت به و

من بين إسرائيل على صحته مث استكربمت لكنتم من اخلاسرين مث حذف هذا اجلواب ونظريه قولك إن أحسنت إليك 
وأسأت إيلّ وأقبلت عليك وأعرضت عين فقد ظلمتين فكذا ههنا التقدير أخربوين إن ثبت أن القرآن من عند اهللا 

شهادة أعلم بين إسرائيل بكونه معجزاً من عند اهللا فلو بسبب عجز اخللق عن معارضته مث كفرمت به وحصل أيضاً 
استكربمت وكفرمت ألستم أضل الناس وأظلمهم واعلم أن جواب الشرط قد حيذف يف بعض اآليات وقد يذكر أما 

االْْرُض أَْو كُلَّم بِِه الْمَْوَتى احلذف فكما يف هذه اآلية وكما يف قوله تعاىل َولَْو أَنَّ قُْراًنا ُسيَّرْت بِِه الْجَِبالُ أَْو قُطَّعْت بِِه 
فصلت ( وأما املذكور فكما يف قوله تعاىل قُلْ أََرءْيُتْم إِن كَانَ ِمْن ِعنِد اللَِّه ثُمَّ كَفَْرُتْم بِِه َمْن أََضلُّ )  ٣١الرعد ( 
القصص ( ْومِ الْقَِياَمةِ  َمْن إِلَاٌه غَْيُر اللَِّه َيأِْتيكُْم بِِضَياء وقوله قُلْ أَرَأَْيُتمْ إِن جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُمُ الَّْيلَ َسرَْمداً إِلَى َي)  ٥٢
٧١ (  

املسألة الثانية اختلفوا يف املراد بقوله تعاىل َوَشهَِد َشاِهٌد ّمن َبنِى إِسْراءيلَ على قولني األول وهو الذي قال به 
صلى اهللا عليه وسلم ( أنه ملا قدم رسول اهللا ) الكشاف ( األكثرون أن هذا الشاهد عبد اهللا بن سالّم روى صاحب 

املنتظر فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املدينة نظر إىل وجهه فعلم أنه ليس بوجه كذاب وتأمله وحتقق أنه هو النيب ) 
 له إين سائلك عن ثالث ما يعلمهن إال نيب ما أول أشراط الساعات وما أول طعام يأكله أهل اجلنة والولد ينزع إىل



أما أول أشراط الساعة فنار حتشرهم من املشرق إىل املغرب وأما ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( أبيه أو إىل أمه فقال 
) أول طعام يأكله أهل اجلنة فزيادة كبد احلوت وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزع له وإن سبق ماء املرأة نزع هلا 

سول اهللا إن اليهود قوم هبت وإن علموا بإسالمي قبل أن تسأهلم عين فقال أشهد أنك لرسول اهللا حقاً مث قال يا ر
أي رجل عبد اهللا فيكم فقالوا خرينا وابن خرينا ) صلى اهللا عليه وسلم ( هبتوين عندك فجاءت اليهود فقال هلم النيب 

من ذلك فخرج عبد اهللا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا فقال أرأيتم إن أسلم عبد اهللا فقالوا أعاذه اهللا 
فقال أشهد أن ال إاله إال اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللا فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هذا ما كنت 

يقول ألحد ميشي على ) صلى اهللا عليه وسلم ( أخاف يا رسول اهللا فقال سعد بن أيب وقاص ما مسعت رسول اهللا 
  هللا بن سالّم وفيه نزل َوشَهَِد َشاِهٌد ّمن َبنِى إِسْراءيلَ َعلَى ِمثْلِِهاألرض إنه من أهل اجلنة إال لعبد ا

واعلم أن الشعيب ومسروقاً ومجاعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد املذكور يف هذه اآلية هو عبد اهللا بن سالّم قالوا 
وهذه السورة مكية فكيف ميكن محل بعامني ) صلى اهللا عليه وسلم ( ألن إسالمه كان باملدينة قبل وفاة رسول اهللا 

باملدينة وأجاب الكليب بأن ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذه اآلية املكية على واقعة حدثت يف آخر عهد رسول اهللا 
بأن يضعها يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( السورة مكية إال هذه اآلية فإهنا مدنية وكانت اآلية تنزل فيؤمر رسول اهللا 

  سورة كذا فهذا

بأن يضعها يف هذه السورة املكية يف هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ية نزلت باملدينة وإن اهللا تعاىل أمر رسوله اآل
املوضع املعني ولقائل أن يقول إن احلديث الذي رويتم عن عبد اهللا بن سالّم مشكل وذلك ألن ظاهر احلديث يوهم 

بتلك اجلوابات ) صلى اهللا عليه وسلم ( ل الثالثة وأجاب النيب عن املسائ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنه ملا سأل النيب 
ذكر تلك اجلوابات وهذا بعيد جداً لوجهني األول أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( من عبد اهللا بن سالّم ألجل أن النيب 

هذا سبيله اإلخبار عن أول أشراط الساعة وعن أول طعام يأكله أهل اجلنة إخبار عن وقوع شيء من املمكنات وما 
فإنه ال يعرف كون ذلك اخلرب صدقاً إال إذا عرف أوالً كون املخرب صادقاً فلو أنا عرفنا صدق املخرب يكون ذلك 

اخلرب صدقاً لزم الدور وإنه حمال والثاين أنا نعلم بالضرورة أن اجلوابات املذكورة عن هذه املسائل ال يبلغ العلم هبا 
وابات القاهرة عن املسائل الصعبة ملا مل تبلغ إىل حد اإلعجاز فأمثال هذه اجلوابات إىل حد اإلعجاز ألبتة بل نقول اجل

عن هذه السؤاالت كيف ميكن أن يقال إهنا بلغت إىل حد اإلعجاز واجلواب حيتمل أنه جاء يف بعض كتب األنبياء 
وكان عبد اهللا بن سالم عاملاً  املتقدمني أن رسول آخر الزمان يسأل عن هذه املسائل وهو جييب عنها هبذه اجلوابات

وأجاب بتلك األجوبة عرف هبذا الطريق كونه رسوالً حقاً من ) صلى اهللا عليه وسلم ( هبذا املعىن فلما سأل النيب 
  عند اهللا وعلى هذا الوجه فال حاجة بنا إىل أن نقول العلم هبذه اجلوابات معجز واهللا أعلم

هِدَ َشاِهٌد ّمن بَنِى إِْسراءيلَ أنه ليس املراد منه شخصاً معيناً بل املراد منه أن ذكر القول الثاين يف تفسري قوله تعاىل َوَش
موجود يف التوراة والبشارة مبقدمه حاصلة فيها فتقدير الكالم لو أن رجالً منصفاً ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

وأنكرمت ألستم كنتم ظاملني ) عليه وسلم صلى اهللا ( عارفاً بالتوراة أقر بذلك واعترف به مث إنه آمن مبحمد 
ألنفسكم ضالني عن احلق فهذا الكالم مقرر سواء كان املراد بذلك الشاهد شخصاً معيناً أو مل يكن كذلك ألن 

املقصود األصلي من هذا الكالم أنه ثبت باملعجزات القاهرة أن هذا الكتاب من عند اهللا وثبت أن التوراة مشتملة 
  ومع هذين األمرين كيف يليق بالعقل إنكار نبوته) صلى اهللا عليه وسلم ( دم حممد على البشارة مبق

قال هلم أرأيتم ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة قوله تعاىل َعلَى ِمثِْلِه ذكروا فيه وجوهاً واألقرب أن نقول إنه 
على مثل ما قلت فآمن واستكربمت ألستم  إن كان هذا القرآن من عند اهللا كما أقول وشهد شاهد من بين إسرائيل



  كنتم ظاملني أنفسكم
  مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني وفيه مسائل

املسألة األوىل أنه هتديد وهو قائم مقام اجلواب احملذوف والتقدير قل أرأيتم إن كان من عند اهللا مث كفرمت به فإنكم 
  بل تكونون ضالني ال تكونون مهتدين

املسألة الثانية قالت املعتزلة هذه اآلية تدل على أنه تعاىل إمنا منعهم اهلداية بناء على الفعل القبيح الذي صدر منهم 
ن أأوالً فإن قوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني صريح يف أنه تعاىل ال يهديهم لكوهنم ظاملني أنفسهم فوجب 

  يعتقدوا يف مجيع اآليات الواردة يف املنع من اإلميان واهلداية أن يكون احلال فيها كما ههنا واهللا أعلم
  مث قال تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُواْ ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ لَْو كَانَ َخْيراً مَّا َسَبقُوَنا إِلَْيِه وفيه مسائل

  ويف سبب نزوله وجوه األول أن) صلى اهللا عليه وسلم ( إنكار نبّوة حممد املسألة األوىل هذه شبهة أخرى للقوم يف 

هذا كالم كفار مكة قالوا إن عامة من يتبع حممداً الفقراء واألراذل مثل عمار وصهيب وابن مسعود ولو كان هذا 
عامر وغطفان وأسد  الدين خرياً ما سبقنا إليه هؤالء الثاين قيل ملا أسلمت جهينة ومزينة وأسلم وغفار قالت بنو

وأشجع لو كان هذا خرياً ما سبقنا إليه رعاء ألبهم الثالث قيل إن أمة لعمر أسلمت وكان عمر يضرهبا حىت يفتر 
ويقول لوال أين فترت لزدتك ضرباً فكان كفار قريش يقولون لو كان ما يدعو حممد إليه حقاً ما سبقتنا إليه فالنة 

  ا الكالم عند إسالم عبد اهللا بن سالّمالرابع قيل كان اليهود يقولون هذ
املسألة الثانية الالم يف قوله تعاىل ِللَِّذيَن ءاَمنُواْ ذكروا فيه وجهني األول أن يكون املعىن وقال الذين كفروا للذين 

كُنُتْم ِفى آمنوا على وجه اخلطاب كما تقول قال زيد لعمرو مث تترك اخلطاب وتنتقل إىل الغيبة كقوله تعاىل َحتَّى إِذَا 
ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ ألجلهم يعين أن الكفار قالوا ألجل ) الكشاف ( الثاين قال صاحب )  ٢٢يونس ( الْفُلِْك َوَجَرْيَن بِهِم 

إميان الذين آمنوا لو كان خرياً ما سبقونا إليه وعندي فيه وجه الثالث وهو أن الكفار ملا مسعوا أن مجاعة آمنوا 
خاطبوا مجاعة من املؤمنني احلاضرين وقالوا هلم لو كان هذا الدين خرياً ملا ) هللا عليه وسلم صلى ا( برسول اهللا 

  سبقنا إليه أولئك الغائبون الذين أسلموا
أهنم عىن واعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم هذا الكالم أجاب عنه بقوله َوإِذْ لَمْ َيهَْتُدواْ بِِه فََسَيقُولُونَ َهاذَا إِفٌْك قَِدٌمي وامل

ملا مل يقفوا على وجه كونه معجزاً فال بد من عامل يف الظرف يف قوله َوإِذْ لَْم َيهَْتُدواْ بِِه ومن متعلق لقوله فََسَيقُولُونَ 
وغري مستقيم أن يكون فََسَيقُولُونَ هو العامل يف الظرف لتدافع دالليت املضي واالستقبال فما وجه هذا الكالم 

 إذ حمذوف لداللة الكالم عليه والتقدير َوإِذْ لَْم يَْهَتدُواْ بِِه ظهر عنادهم فََسَيقُولُونَ َهاذَا وأجاب عنه بأن العامل يف
  إِفٌْك قَدٌِمي

مث قال تعاىل َوِمن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إََماًما َوَرْحَمةً  كتاب موسى مبتدأ ومن قبله ظرف واقع خرباً مقدماً عليه وقوله 
حلال كقولك يف الدار زيد قائماً وقرىء َوِمن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى والتقدير وآتينا الذي قبله التوراة إَِماماً نصب على ا

ومعىن إَِماماً أي قدوة َوَرْحَمةً  يؤمت به يف دين اهللا وشرائعه كما يؤمت باإلمام َوَرْحَمةً  ملن آمن به وعمل مبا فيه ووجه 
طعنوا يف صحة القرآن وقالوا لو كان خرياً ما سبقنا إليه هؤالء الصعاليك وكأنه تعلق هذا الكالم مبا قبله أن القوم 

تعاىل قال الذي يدل على صحة القرآن أنكم ال تنازعون يف أن اهللا تعاىل أنزل التوراة على موسى عليه السالم 
فإذا ) ى اهللا عليه وسلم صل( وجعل هذا الكتاب إماماً يقتدى به مث إن التوراة مشتملة على البشارة مبقدم حممد 

  حقاً من اهللا) صلى اهللا عليه وسلم ( سلمتم كون التوراة إماماً يقتدى به فاقبلوا حكمه يف كون حممد 
مث قال تعاىل َوَهاذَا ِكتَاٌب مَُّصّدقٌ لّسَاناً َعَربِّياً أي هذا القرآن مصدق لكتاب موسى يف أن حممداً رسول حقاً من 



لَّساناً عََربِّياً نصب على احلال مث قال لّيُنِذرَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ قال ابن عباس مشركي مكة ويف قوله عند اهللا وقوله تعاىل 
)  ٢األعراف ( لُّتنِذَر قراءتان التاء لكثرة ما ورد من هذا املعىن باملخاطبة كقوله تعاىل ِلتُنِذرَ بِِه َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني 

أسند اإلنذار إىل الكتاب كما أسند إىل الرسول وقوله تعاىل الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذى أَنَْزلَ َعلَى والياء لتقدم ذكر الكتاب ف
  ) ٢ ١الكهف ( َعْبِدِه الِْكتَاَب إىل قوله لُِّيْنِذَر بَأًْسا َشدِيًدا ّمن لَُّدْنُه 

ْشَرى يف موضع رفع واملعىن وهو بشرى مث قال تعاىل َوُبْشَرى ِللُْمْحِسنَِني قال الزجاج األجود أن يكون قوله وَُب
للمحسنني قال وجيوز أن يكون يف موضع نصب على معىن لّيُنِذَر الَِّذيَن ظَلَُمواْ َوُبْشَرى ِللُْمْحِسنَِني وحاصل الكالم 

  أن املقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار املعرضني وبشارة املطيعني
 ثُمَّ اْسَتقَامُواْ فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ أُوْلَاِئَك أَْصَحاُب الَْجنَّةِ  َخاِلِديَن ِفيَها َجَزآًء إِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ رَبَُّنا اللَُّه

ْملُُه َوِفَصالُُه ثَالَثُونَ َشهْراً َحبَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ َوَوصَّْيَنا اِإلنَسانَ بَِواِلَدْيهِ إِْحَساناً َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرهاً َوَوضََعْتُه كُْرهاً َو
َعلَى َّ َوَعلَى َواِلَدى َّ َوأَنْ أَْعَملَ  َحتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَُّه َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً  قَالَ َربِّ أَْوزِعْنِى أَنْ أَشكَُر نِْعمََتَك الَِّتى أَْنَعْمَت

ى إِنَّى ُتْبُت إِلَْيَك َوإِنِّى ِمَن الُْمْسِلِمَني أُْولَاِئكَ الَِّذيَن َنتَقَبَّلُ َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِملُواْ َصاِلحاً تَْرَضاُه وَأَصِْلْح ِلى ِفى ذُرِّيَِّت
  َونََتَجاَوُز َعن َسْيئَاتِهِْم ِفى أَْصَحابِ الَْجنَّةِ  َوْعَد الصِّْدقِ الَِّذى كَاُنواْ ُيوَعُدونَ

وحيد والنبّوة وذكر شبهات املنكرين وأجاب عنها ذكر بعد ذلك طريقة احملقني اعلم أنه تعاىل ملا قرر دالئل الت
بني  واحملققني فقال إِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ رَبَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُواْ وقد ذكرنا تفسري هذه الكلمة يف سورة السجدة والفرق

وهاهنا )  ٣٠فصلت ( ون أَن ال َتَخافُواْ َوالَ َتْحَزنُواْ املوضعني أن يف سورة السجدة ذكر أن املالئكة ينزلون ويقول
رفع الواسطة من البني وذكر أنه الَ َخْوٌف َعلَيْهِْم َوالَ ُهْم فإذا مجعنا بني اآليتني حصل من جمموعهما أن املالئكة 

  يبلغون إليهم هذه البشارة وأن احلق سبحانه يسمعهم هذه البشارة أيضاً من غري واسطة
أن هذه اآليات دالة على أن من آمن باهللا وعمل صاحلاً فإهنم بعد احلشر ال يناهلم خوف وال حزن وهلذا قال  واعلم

أهل التحقيق إهنم يوم القيامة آمنون من األهوال وقال بعضهم خوف العقاب زائل عنهم أما خوف اجلالل واهليبة 
هتم وكمال عصمتهم ال يزول اخلوف عنهم فقال تعاىل فال يزول ألبتة عن العبد أال ترى أن املالئكة مع علو درجا

وهذه املسألة سبقت باالستقصاء يف آيات كثرية منها قوله تعاىل )  ٥٠النحل ( َيسَْتكْبُِرونَ َيَخافُونَ َربَُّهْم ّمن فَْوِقهِْم 
  ) ١٠٣األنبياء ( الَ َيْحُزنُُهُم الْفََزُع االْكَْبُر 

اُب الَْجنَّةِ  َخاِلِديَن ِفيَها جََزاء بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ قالت املعتزلة هذه اآلية تدل على مسائل مث قال تعاىل أُوْلَِئَك أَْصَح
أوهلا قوله تعاىل أُْولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَّةِ  وهذا يفيد احلصر وهذا يدل على أن أصحاب اجلنة ليسوا إال الذين قالوا 

أن صاحب الكبرية قبل التوبة ال يدخل اجلنة وثانيها قوله تعاىل َجَزاء بَِما كَاُنواْ  ربنا اهللا مث استقاموا وهذا يدل على
َيْعَملُونَ وهذا يدل على فساد قول من يقول الثواب فضل ال جزاء وثالثها أن قوله تعاىل بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ يدل على 

صل األثر يف حال املؤثر أو أي أثر كان موجوداً قبل إثبات العمل للعبد ورابعها أن هذا يدل على أنه جيوز أن حي
ذلك بدليل أن العمل املتقدم أوجب الثواب املتأخر وخامسها كون العبد مستحقاً على اهللا تعاىل وأعظم أنواع هذا 

سْناً وقد تقدم الكالم يف النوع اإلحسان إىل الوالدين ال جرم أردفه هبذا املعىن فقال تعاىل وََوصَّْيَنا اإلِْنَسانَ بَِواِلَدْيهِ ُح
  نظري هذه اآلية يف سورة العنكبوت ويف سورة لقمان وفيه مسائل

  املسألة األوىل قرأ عاصم ومحزة والكسائي بِواِلَدْيِه إِْحسَاناً والباقون َحَسنًا
بين إسرائيل  واعلم أن اإلحسان خالف اإلساءة واحلسن خالف القبيح فمن قرأ إِْحَساناً فحجته قوله تعاىل يف سورة



واملعىن أمرناه بأن يوصل إليهما إحساناً وحجة القراءة الثانية قوله تعاىل يف )  ٤٣اإلسراء ( َوبِالْواِلَدْينِ إِْحسَاناً 
ما ومل خيتلفوا فيه واملراد أيضاً أنا أمرناه بأن يوصل إليه)  ٨العنكبوت ( العنكبوت َوَوصَّيَْنا اِإلْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه ُحْسناً 

فعالً حسناً إال أنه مسى ذلك الفعل احلسن باحلسن على سبيل املبالغة كما يقال هذا الرجل علم وكرم وانتصب 
  حسناً على املصدر ألن معىن َوَوصَّْيَنا اِإلنَسانَ بِواِلَدْيِه أمرناه أن حيسن إليهما إِْحسَاناً

  هاً وفيه مسائلمث قال تعاىل َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرهاً َوَوضََعْتُه كُْر
املسألة األوىل قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي كَْرهاً بضم الكاف والباقون بفتحها قيل مها لغتان مثل الضعف 

والضعف والفقر والفقر ومن غري املصادر الدف والدف والشهد والشهد قال الواحدي الكره مصدر من كرهت 
)  ٢١٦البقرة ( وه قال تعاىل كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ َوُهَو كُْرهٌ لَّكُْم الشيء أكرهه والكره االسم كأنه الشيء املكر

فهذا يف موضع احلال ومل يقرأ الثانية بغري الفتح فما كان )  ١٩النساء ( فهذا بالضم وقال أَن َترِثُواْ الّنَساء كَْرهاً 
  ت به على كره كان الضم فيه أحسنمصدراً أو يف موضع احلال فالفتح فيه أحسن وما كان امساً حنو ذهب

املسألة الثانية قال املفسرون محلته أمه على مشقة ووضعته يف مشقة وليس يريد ابتداء احلمل فإن ذلك ال يكون 
يريد ابتداء احلمل فإن ذلك ال يكون )  ١٨٩األعراف ( مشقة وقد قال تعاىل فَلَمَّا َتَغشَّاَها َحَملَْت حَْمالً َخِفيفًا 

  حلمل نطفة وعلقة ومضغة فإذا أثقلت فحينئذ َحَملَْتُه كُْرهاً َوَوضََعْتُه كُْرهاً يريد شدة الطلقمشقة فا
 مث املسألة الثالثة دلت اآلية على أن حق األم أعظم ألنه تعاىل قال أوالً وََوصَّْيَنا اِإلْنَسانَ بَِواِلَدْيهِ ُحسْناً فذكرمها معاً

أُمُُّه كُْرهاً َوَوَضَعْتُه كُرْهاً وذلك يدل على أن حقها أعظم وأن وصول املشاق إليها خص األم بالذكر فقال َحَملَْتُه 
  بسبب الولد أكثر واألخبار مذكورة يف هذا الباب

  مث قال تعاىل َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالَثُونَ َشهْراً وفيه مسائل
له ثالثون شهراً والفصال الفطام وهو فصله عن املسألة األوىل هذا من باب حذف املضاف والتقدير ومرة محله وفصا

اللنب فإن قيل املراد بيان مدة الرضاعة ال الفطام فكيف عّبر عنه بالفصال قلنا ملا كان الرضاع يليه الفصال ويالئمه 
  ألنه ينتهي ويتم به مسي فصاالً

ع مدة احلمل والرضاع ثالثون شهراً املسألة الثانية دلت اآلية على أن أقل مدة احلمل ستة أشهر ألنه ملا كان جممو
فإذا أسقطت احلولني الكاملني وهي أربعة )  ٢٣٣البقرة ( قال َوالْواِلداُت يُْرِضْعَن أَوْلَاَدُهنَّ َحوْلَْينِ كَاِملَْينِ 

وعشرون شهراً من الثالثني بقي أقل مدة احلمل ستة أشهر روي عن عمر أن امرأة رفعت إليه وكانت قد ولدت 
هر فأمر برمجها فقال علي ال رجم عليها وذكر الطريق الذي ذكرناه وعن عثمان أنه هم بذلك فقرأ ابن لستة أش

  عباس عليه ذلك
واعلم أن العقل والتجربة يدالن أيضاً على أن األمر كذلك قال أصحاب التجارب إن لتكوين اجلنني زماناً مقدراً 

 ذلك اجملموع مثاله انفصل اجلنني عن األم فلنفرض أنه يتم فإذا تضاعف ذلك الزمان حترك اجلنني فإذا انضاف إىل
خلقه يف ثالثني يوماً فإذا تضاعف ذلك الزمان حىت صار ستني حترك اجلنني فإذا تضاعف إىل هذا اجملموع مثاله وهو 

 مخسة مائة وعشرون حىت صار اجملموع مائة ومثانني وهو ستة أشهر فحينئذ ينفصل اجلنني فلنفرض أنه يتم خلقه يف
وثالثني يوماً فيتحرك يف سبعني يوماً فإذا انضاف إليه مثاله وهو مائة وأربعون يوماً صار اجملموع مائة ومثانني وعشرة 

أيام وهو سبعة أشهر انفصل الولد ولنفرض أنه يتم خلقه يف أربعني يوماً فيتحرك يف مثانني يوماً فينفصل عند مائتني 
ولنفرض أنه متت اخللقة يف مخسة وأربعني يوماً فيتحرك يف تسعني يوماً فينفصل عند  وأربعني يوماً وهو مثانية أشهر

مائتني وسبعني يوماً وهو تسعة أشهر فهذا هو الضبط الذي ذكره أصحاب التجارب قال جالينوس إن كنت شديد 



م أو علي بن سينا أنه التفحص عن مقادير أزمنة احلمل فرأيت امرأة ولدت يف املائة واألربع والثمانني ليلة وزع
شاهد ذلك فقد صار أقل مدة احلمل حبسب نص القرآن وحبسب التجارب الطيبة شيئاً واحداً وهو ستة أشهر وأما 

أكثر مدة احلمل فليس يف القرآن ما يدل عليه قال أبو علي بن سينا يف الفصل السادس من املقالة التاسعة من عنوان 
الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سين احلمل ولداً قد نبتت أسنانه وعاش الشفاء بلغين من حيث وثقت به كل 

وحكي عن أرسطاطاليس أنه قال أزمنة الوالدة وحبل احليوان مضبوطة سوى اإلنسان فرمبا وضعت احلبلى لسبعة 
هو الوالدة بعد أشهر ورمبا وضعت يف الثامن وقلما يعيش املولود يف الثامن إال يف بالد معينة مثل مصر والغالب 

التاسع قال أهل التجارب والذي قلناه من أنه إذا تضاعف زمان التكوين حترك اجلنني وإذا انضم إىل اجملموع مثاله 
انفصل اجلنني إمنا قلناه حبسب التقريب ال حبسب التحديد فإنه رمبا زاد أو نقص حبسب األيام ألنه مل يقم على هذا 

  ه حبسب التجربة واهللا أعلمالضبط برهان إمنا هو تقريب ذكرو
مث قال املدة اليت فيها تتم خلقة اجلنني تنقسم إىل أقسام فأوهلا أن الرحم إذا اشتملت على املين ومل تقذفه إىل اخلارج 

استدار املين على نفسه منحصراً إىل ذاته وصار كالكرة وملا كان من شأن املين أن يفسده احلركات ال جرم يثخن يف 
احلري أن خلق املين من مادة جتف باحلر إذا كان الغرض منه تكون احليوان واستحصاف أجزائه هذا الوقت وب

  ويصري املين زبداً يف اليوم السادس وثانيها ظهور النقط الثالثة

الدموية فيه إحداها يف الوسط وهو املوضع الذي إذا متت خلقته كان قلباً والثاين فوق وهو الدماغ والثالث على 
هو الكبد مث إن تلك النقط تتباعد ويظهر فيما بينها خيوط محر وذلك حيصل بعد ثالثة أيام أخرى فيكون اليمني و

اجملموع تسعة أيام وثالثها أن تنفذ الدموية يف اجلميع فيصري علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى حىت يصري اجملموع 
ثة وامتدت رطوبة النخاع وذلك إمنا يتم باثين عشر مخسة عشر يوماً ورابعها أن يصري حلماً وقد متيزت األعضاء الثال

يوماً فيكون اجملموع سبعة وعشرين يوماً وخامسها أن ينفصل الرأس عن املنكبني واألطراف عن الضلوع والبطن 
مييز احلس يف بعض وخيفى يف بعض وذلك يتم يف تسعة أيام أخرى فيكون اجملموع ستة وثالثني يوماً وسادسها أن 

ل هذه األعضاء بعضها عن بعض ويصري حبيث يظهر ذلك احلس ظهوراً بيناً وذلك يتم يف أربعة أيام يتم انفصا
أخرى فيكون اجملموع أربعني يوماً وقد يتأخر إىل مخسة وأربعني يوماً قال واألقل هو الثالثون فصارت هذه التجارب 

جيمع خلق أحدكم يف بطن أمه ) ( ليه وسلم صلى اهللا ع( الطبية مطابقة ملا أخرب عنه الصادق املصدوق يف قوله 
قال أصحاب التجارب إن السقط بعد األربعني إذا شق عنه الساللة ووضع يف املاء البارد ظهر شيء ) أربعني يوماً 

  صغري متميز األطراف
ل فقد بيناه املسألة الثالثة هذه اآلية دلّت على أقل احلمل وعلى أكثر مدة الرضاع أما أهنا تدل على أقل مدة احلم

أَن يُِتمَّ وأما أهنا تدل على أكثر مدة الرضاع فلقوله تعاىل وَالْواِلداُت ُيْرِضْعَن أَْولَاَدُهنَّ حَْولَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمْن أَرَاَد 
ة والفقهاء ربطوا هبذين الضابطني أحكاماً كثرية يف الفقه وأيضاً فإذا ثبت أن أقل مد)  ٢٣٣البقرة ( الرََّضاَعةَ  

احلمل هو األشهر الستة فبتقدير أن تأيت املرأة بالولد يف هذه األشهر يبقى جانبها مصوناً عن هتمة الزنا والفاحشة 
وبتقدير أن يكون أكثر مدة الرضاع ما ذكرناه فإذا حصل الرضاع بعد هذه املدة ال يترتب عليها أحكام الرضاع 

ن املقصود من تقدير أقل احلمل ستة أشهر وتقدير أكثر الرضاع فتبقى املرأة مستورة عن األجانب وعند هذا يظهر أ
حولني كاملني السعي يف دفع املضار والفواحش وأنواع التهمة عن املرأة فسبحان من له حتت كل كلمة من هذا 

  الكتاب الكرمي أسرار عجيبة ونفائس لطيفة تعجز العقول عن اإلحاطة بكماهلا
كرمة أنه قال إذا محلت تسعة أشهر أرضعته أحداً وعشرين شهراً وإذا محلت عن ع) البسيط ( وروى الواحدي يف 



  ستة أشهر أرضعته أربعة وعشرين شهراً والصحيح ما قدمناه
  َت َعلَى َّ وفيه مسائلى أَْنَعْممث قال تعاىل حَتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَُّه َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً  قَالَ َرّب أَْوزِعْنِى أَنْ أَشكَُر نِْعَمَتكَ الَِّت

املسألة األوىل اختلف املفسرون يف تفسري األشد قال ابن عباس يف رواية عطاء يريد مثاين عشرة سنة واألكثرون من 
املفسرين على أنه ثالثة وثالثون سنة واحتج الفراء عليه بأن قال أن األربعني أقرب يف النسق إىل ثالث وثالثني منها 

ترى أنك تقول أخذت عامة املال أو كله فيكون أحسن من قولك أخذت أقل املال أو كله ومثله إىل مثانية عشر أال 
فبعض هذه األقسام )  ٢٠املزمل ( قوله تعاىل َرّبهِ َسبِيالً إِنَّ َربََّك َيعْلَُم أَنََّك َتقُوُم أَْدَنى ِمن ثُلُثَىِ  الَّْيلِ َونِْصفَُه َوثُلُثَُه 

وقال الزجاج األوىل محله على ثالث وثالثني سنة ألن هذا الوقت الذي يكمل فيه بدن قريب من بعض فكذا هاهنا 
اإلنسان وأقول حتقيق الكالم يف هذا الباب أن يقال إن مراتب سن احليوان ثالثة وذلك ألن بدن احليوان ال يتكون 

  إال برطوبة غريزية وحرارة غريزية وال شك أن الرطوبة الغريزية

مر وناقصة يف آخر العمر واالنتقال من الزيادة إىل النقصان ال يعقل حصوله إال إذا حصل االستواء غالبة يف أول الع
يف وسط هاتني املدتني فثبت أن مدة العمر منقسمة إىل ثالثة أقسام أوهلا أن تكون الرطوبة الغريزية زائدة على 

لزيادة حبسب الطول والعرض والعمق وهذا هو احلرارة الغريزية وحينئذ تكون األعضاء قابلة للتمدد يف ذواهتا ول
  سن النشوء والنماء

واملرتبة الثانية وهي املرتبة املتوسطة أن تكون الرطوبة الغريزية وافية حبفظ احلرارة الغريزية من غري زيادة وال نقصان 
  وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشباب

الغريزية ناقصة عن الوفاء حبفظ احلرارة الغريزية مث هذا  واملرتبة الثالثة وهي املرتبة األخرية أن تكون الرطوبة
النقصان على قسمني فاألول هو النقصان اخلفي وهو سن الكهولة والثاين هو النقصان الظاهر وهو سن الشيخوخة 
ا فهذا ضبط معلوم مث ههنا مقدمة أخرى وهي أن دور القمر إمنا يكمل يف مدة مثانية وعشرين يوماً وشيء فإذا قسمن

هذه املدة بأربعة أقسام كان كل قسم منها سبعة فلهذا السبب قدروا الشهر باألسابيع األربعة وهلذه األسابيع 
تأثريات عظيمة يف اختالف أحوال هذا العامل إذا عرفت هذا فنقول إن احملققني من أصحاب التجارب قسموا مدة 

نتهاء كل سابوع من هذه السوابيع األربعة نوع من سن النماء والنشوء إىل أربعة أسابيع وحيصل لآلدمي حبسب ا
التغري يؤدي إىل كماله أما عند متام السوابيع األول من العمر فتصلب أعضاءه بعض الصالبة وتقوى أفعاله أيضاً 

بعض القوة وتتبدل أسنانه الضعيفة الواهية بأسنان قوية وتكون قوة الشهوة يف هذا السابوع أقوى يف اهلضم مما كان 
بل ذلك وأما يف هناية السابوع الثاين فتقوى احلرارة وتقل الرطوبات وتتسع اجملاري وتقوى قوة اهلضم وتقوى ق

األعضاء وتصلب قوة وصالبة كافية ويتولد فيه مادة الزرع وعند هذا حيكم الشرع عليه بالبلوغ على قول 
قت ملا قويت احلرارة الغريزية قلت الرطوبات الشافعي رضي اهللا عنه وهذا هو احلق الذي ال حميد عنه ألن هذا الو

واعتدل الدماغ فتكمل القوى النفسانية اليت هي الفكر والذكر فال جرم حيكم عليه بكمال العقل فال جرم حكمت 
  الشريعة بالبلوغ وتوجه التكاليف الشرعية فما أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعي خبمس عشرة سنة

ه احلالة أحوال يف ظاهر البدن أحدها انفراق طرف األرنبة ألن الرطوبة الغريزية واعلم أنه يتفرع على حصول هذ
اليت هناك تنتقص فيظهر االنفراق وثانيها نتوء احلنجرة وغلظ الصوت ألن احلرارة اليت تنهض يف ذلك الوقت توسع 

ها القلب إىل ذلك املوضع احلنجرة فتنتوء ويغلظ الصوت وثالثها تغري ريح اإلبط وهي الفضلة العفينة اليت يدفع
وذلك ألن القلب ملا قويت حرارته ال جرم قويت على إنضاج املادة ودفعها إىل اللحم الغددي الرخو الذي يف 
اإلبط ورابعها نبات الشعر وحصول االحتالم وكل ذلك ألن احلرارة قويت فقدرت على توليد األخبرة املولدة 



لوقت تتحرك الشهوة يف الصبايا وينهد ثديهن وينزل حيضهن وكل ذلك للشعر وعلى توليد مادة الزرع ويف هذا ا
بسبب أن احلرارة الغريزية اليت فيهن قويت يف آخر هذا السابوع وأما يف السابوع الثالث فيدخل يف حد الكمال 

متزايدة وينبت للذكر اللحية ويزداد حسنه وكماله وأما يف السابوع الرابع فال تزال هذه األحوال فيه متكاملة 
وعند انتهاء السابوع الرابع هناية أن ال يظهر االزدياد أما مدة سن الشباب وهي مدة الوقوف السابوع واحد 

  فيكون اجملموع مخسة وثالثني سنة وملا كانت هذه املدة إما قد

كمال الالئق تزداد وإما قد تنقص حبسب األمزجة جعل الغاية فيه مدة أربعني سنة وهذا هو السن الذي حيصل فيه ال
باإلنسان شرعاً وطباً فإن يف هذا الوقت تسكن أفعال القوى الطبيعية بعض السكون وتنتهي له أفعال القوة احليوانية 

غايتها وتبتدىء أفعال القوة النفسانية بالقوة والكمال وإذا عرفت هذه املقدمة ظهر لك أن بلوغ اإلنسان وقت 
ر فإن بلوغه إىل وقت األشد عبارة عن الوصول إىل آخر سن النشوء األشد شيء وبلوغه إىل األربعني شيء آخ

والنماء وأن بلوغه إىل األربعني عبارة عن الوصول إىل آخر مدة الشباب ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية 
 البدن فإن واحليوانية يف االنتقاص وتأخذ القوة العقلية والنطقية يف االستكمال وهذا أحد ما يدل على أن النفس غري

البدن عند األربعني يأخذ يف االنتقاص والنفس من وقت األربعني تأخذ يف االستكمال ولو كانت النفس عني البدن 
حلصل للشيء الواحد يف الوقت الواحد الكمال والنقصان وذلك حمال وهذا الكالم الذي ذكرناه وخلصناه مذكور 

تنتهي الكماالت احلاصلة بسبب القوى الطبيعية واحليوانية وأما  يف صريح لفظ القرآن ألنا بينا أن عند األربعني
الكماالت احلاصلة حبسب القوى النطقية والعقلية فإهنا تبتدىء باالستكمال والدليل عليه قوله تعاىل حَتَّى إِذَا َبلَغَ 

َك الَِّتى أَْنَعْمَت َعلَى َّ َوَعلَى واِلَدى َّ فهذا يدل على أن أَُشدَُّه َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً  قَالَ َرّب أَْوزِْعنِى أَنْ أَشكَُر نِْعمََت
توجه اإلنسان إىل عامل العبودية واالشتغال بطاعة اهللا إمنا حيصل من هذا الوقت وهذا تصريح بأن القوة النفسانية 

رمي هذه األسرار العقلية النطقية إمنا تبتدىء باالستكمال من هذا الوقت فسبحان من أودع يف هذا الكتاب الك
الشريفة املقدسة قال املفسرون مل يبعث نيب قط إال بعد أربعني سنة وأقول هذا مشكل بعيسى عليه السالم فإن اهللا 

جعله نبياً من أول عمره إال أنه جيب أن يقال األغلب أنه ما جاءه الوحي إال بعد األربعني وهكذا كان األمر يف حق 
ويروى أن عمر بن عبد العزيز ملا بلغ أربعني سنة كان يقول اللّهم أوزعين أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسولنا 

يؤمر احلافظان أن ( ققال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أشكر نعمتك إيلّ متام الدعاء وروي أنه جاء جربيل إىل النيب 
احلديث إذا ذكر هذا فكان راوي هذا ) أرفقا بعبدي من حداثة سنه حىت إذا بلغ األربعني قيل احفظا وحققا 

  )التفسري ( احلديث بكى حىت تبتل حليته رواه القاضي يف 
ة الوالدين املسألة الثانية اعلم أن قوله حَتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَُّه َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً  يدل على أن اإلنسان كاحملتاج إىل مراعا

فال بد له من رعاية األبوين على رعاية املصاحل ودفع اآلفات له إىل قريب من هذه املدة وذلك ألن العقل كالناقص 
وفيه تنبيه على أن نعم الوالدين على الولد بعد دخوله يف الوجود متتد إىل هذه املدة الطويلة وذلك يدل على أن نعم 

  الوالدين كأنه خيرج عن وسع اإلنسان مكافأهتما إال بالدعاء والذكر اجلميل
لواحدي عن ابن عباس وقوم كثري من متأخري املفسرين ومتقدميهم أن هذه اآلية نزلت يف أيب املسألة الثالثة حكى ا

بكر الصديق رضي اهللا عنه قالوا والدليل عليه أن اهللا تعاىل قد وقت احلمل والفصال ههنا مبقدار يعلم أنه قد ينقص 
منه شخصاً واحداً حىت يقال إن  وقد يزيد عنه بسبب اختالف الناس يف هذه األحوال فوجب أن يكون املقصود

  هذا التقدير آخبار عن حاله فيمكن أن يكون أبو بكر كان محله وفصاله هذا القدر



 نِْعَمَتَك الَِّتى مث قال تعاىل يف صفة ذلك اإلنسان َحتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَُّه َوَبلَغَ أَْرَبِعنيَ َسَنةً  قَالَ َرّب أَْوزِعْنِى أَنْ أَشكَُر
  ْمَت َعلَى َّ َوَعلَى واِلَدى َّأَْنَع

ومعلوم أنه ليس كل إنسان يقول هذا القول فوجب أن يكون املراد من هذه اآلية إنساناً معيناً قال هذا القول وأما 
بسنتني ) صلى اهللا عليه وسلم ( أبو بكر فقد قال هذا القول يف قريب من هذا السن ألنه كان أقل سناً من النيب 

( بعث عند األربعني وكان أبو بكر قريباً من األربعني وهو قد صدق النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( وشيء والنيب 
وآمن به فثبت مبا ذكرناه أن هذه اآليات صاحلة ألن يكون املراد منها أبو بكر وإذا ثبت ) صلى اهللا عليه وسلم 

ليه أنه تعاىل قال يف آخر هذه اآلية أُْولَِئكَ القول هبذه الصالحية فنقول ندعي أنه هو املراد من هذه اآلية ويدل ع
أن املراد من هذه اآلية الَِّذيَن َنَتقَبَّلُ َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِملُواْ َوَنَتَجاَوُز َعن َسْيئَاِتهِْم ِفى أَْصحَابِ الَْجنَّةِ  وهذا يدل على 

يئاته جيب أن يكون من أفاضل اخللق أفضل اخللق ألن الذي يتقبل اهللا عنه أحسن أعماله ويتجاوز عن كل س
إما أبو بكر وإما علي وال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأكابرهم وأمجعت األمة على أن أفضل اخللق بعد رسول اهللا 

جيوز أن يكون املراد من هذه اآلية علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ألن هذه اآلية إمنا تليق مبن أتى هبذه الكلمة عند 
وعند القرب من األربعني وعلي بن أيب طالب ما كان كذلك ألنه إمنا آمن يف زمان الصبا أو عند بلوغ األشد 

  القرب من الصبا فثبت أن املراد من هذه اآلية هو أبو بكر واهللا أعلم
ه به أوزعته بالشيء أغريت) الصحاح ( املسألة الرابعة قوله تعاىل أَْوزِْعنِى قال ابن عباس معناه أهلمين قال صاحب 

  فأوزع به فهو موزع به أي مغرى به واستوزعت اهللا شكره فأوزعين أي استلهمته فأهلمين
املسألة اخلامسة اعلم أنه تعاىل حكى عن هذا الداعي أنه طلب من اهللا تعاىل ثالثة أشياء أحدها أن يوفقه اهللا للشكر 

لث أن يصلح له يف ذريته ويف ترتيب هذه األشياء على نعمه والثاين أن يوفقه لإلتيان بالطاعة املرضية عند اهللا الثا
الثالثة على الوجه املذكور وجهان األول أنا بينا أن مراتب السعادات ثالثة أكملها النفسانية وأوسطها البدنية 

وأدوهنا اخلارجية والسعادات النفسانية هي اشتغال القلب بشكر آالء اهللا ونعمائه والسعادات البدنية هي اشتغال 
دن بالطاعة واخلدمة والسعادات اخلارجية هي سعادة األهل والولد فلما كانت املراتب حمصورة يف هذه الثالثة ال الب

  جرم رتبها اهللا تعاىل على هذا الوجه
والسبب الثاين لرعاية هذا الترتيب أنه تعاىل قدم الشكر على العمل ألن الشكر من أعمال القلوب والعمل من 

القلب أشرف من عمل اجلارحة وأيضاً املقصود من األعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعاىل أعمال اجلوارح وعمل 
بني أن الصالة مطلوبة ألجل أهنا تفيد الذكر فثبت أن أعمال القلوب أشرف من أعمال )  ١٤طه ( إِنَّنِى أََنا اللَُّه 

ل بقضاء حقوق النعم املاضية واالشتغال اجلوارح واألشرف جيب تقدميه يف الذكر وأيضاً االشتغال بالشكر اشتغا
بالطاعة الظاهرة اشتغال بطلب النعم املستقبلة وقضاء احلقوق املاضية جيري جمرى قضاء الدين وطلب املنافع 

املستقبلة طلب للزوائد ومعلوم أن قضاء الدين مقدم على سائر املهمات فلهذا السبب قدم الشكر على سائر 
لب التوفيق على الشكر وطلب التوفيق على الطاعة على طلب أن يصلح له ذريته وذلك الطاعات وأيضاً أنه قدم ط

ألن املطلوبني األولني اشتغال بالتعظيم ألمر اهللا واملطلوب الثالث اشتغال بالشفقة على خلق اهللا ومعلوم أن التعظيم 
  ألمر اهللا جيب تقدميه على الشفقة على خلق اهللا

  ا إن العبد طلب من اهللا تعاىل أن يلهمه الشكر على نعم اهللا وهذا يدلاملسألة السادسة قال أصحابن



على أنه ال يتم شيء من الطاعات واألعمال إال بإعانة اهللا تعاىل ولو كان العبد مستقالً بأفعاله لكان هذا الطلب عبثاً 
ِتى أَْنَعْمَت َعلَى َّ هو اإلميان أو اإلميان يكون داخالً وأيضاً املفسرون قالوا املراد من قوله أَْوزِعْنِى أَنْ أَْشكَُر نِْعَمَتَك الَّ

واملراد صراط )  ٧ ٦الفاحتة ( فيه والدليل عليه قوله تعاىل اْهِدَنا الصَّراطَ الُْمْسَتقِيَم ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم 
على نعمة اإلميان فلو كان اإلميان من العبد الذين أنعمت عليهم بنعمة اإلميان وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر اهللا 

ال من اهللا لكان ذلك شكراً هللا تعاىل على فعله ال على فعل غريه وذلك قبيح لقوله تعاىل وَُّيِحبُّونَ أَن ُيْحَمدُواْ بَِما لَْم 
لنعم اليت أنعم هبا فإن قيل فهب أن يشكر اهللا على ما أنعم به عليه فكيف يشكره على ا)  ١٨٨آل عمران ( َيفَْعلُواْ 

على والديه وإمنا جيب على الرجل أن يشكر ربه على ما يصل إليه من النعم قلنا كل نعمة وصلت من اهللا تعاىل إىل 
  والديه فقد وصل منها أثر إليه فلذلك وصاه اهللا تعاىل على أن يشكر ربه على األمرين

  فهو قوله َوأَنْ أَْعَملَ َصاِلحاً تَْرَضاُهوأما املطلوب الثاين من املطالب املذكورة يف هذا الدعاء 
واعلم أن الشيء الذي يعتقد أن اإلنسان فيه كونه صاحلاً على قسمني أحدمها الذي يكون صاحلاً عنده ويكون 

 صاحلاً أيضاً عند اهللا تعاىل والثاين الذي يظنه صاحلاً ولكنه ال يكون صاحلاً عند اهللا تعاىل فلما قسم الصاحل يف ظنه إىل
  هذين القسمني طلب من اهللا أن يوفقه ألن يأيت بعمل صاحل يكون صاحلاً عند اهللا ويكون مرضياً عند اهللا

واملطلوب الثالث من املطالب املذكورة يف هذه اآلية قوله تعاىل وَأَْصِلْح ِلى ِفى ذُّريَِّتى ألن ذلك من أجل نعم اهللا 
فإن قيل ما معىن ِفى يف )  ٣٥إبراهيم ( ُنْبنِى َوَبنِى َّ أَن نَّْعُبَد االْْصَناَم على الوالد كما قال إبراهيم عليه السالم َواْج

  قوله َوأَصِْلْح ِلى ِفى ذُرّيَِّتى قلنا تقدير الكالم هب يل الصالح يف ذرييت وأوقعه فيهم
ْبُت إِلَْيَك َوإِّنى ِمَن واعلم أنه تعاىل ملا حكى عن ذلك الداعي أنه طلب هذه األشياء الثالثة قال بعد ذلك إِّنى ُت

الُْمْسِلِمَني واملراد أن الدعاء ال يصح إال مع التوبة وإال مع كونه من املسلمني فتبني أين إمنا أقدمت على هذا الدعاء 
  بعد أن تبت إليك من الكفر ومن كل قبيح وبعد أن دخلت يف اإلسالم واالنقياد ألمر اهللا تعاىل ولقضائه

ا إن هذه اآلية نزلت يف أيب بكر قالوا إن أبا بكر أسلم والداه ومل يتفق ألحد من الصحابة واعلم أن الذين قالو
واملهاجرين إسالم األبوين إال له فأبوه أبو قحافة عثمان بن عمرو وأمه أم اخلري بنت صخر بن عمرو وقوله َوأَنْ 

عة من املؤمنني يعذبون يف اهللا منهم بالل وعامر بن أَْعَملَ صَاِلحاً تَْرَضاُه قال ابن عباس فأجابه اهللا إليه فأعتق تس
فهرية ومل يترك شيئاً من اخلري إال أعانه اهللا عليه وقوله تعاىل وَأَْصِلْح ِلى ِفى ذُّريَِّتى قال ابن عباس مل يبق أليب بكر ولد 

ه الذكور واإلناث إال أليب من الذكور واإلناث إال وقد آمنوا ومل يتفق ألحد من الصحابة أن أسلم أبواه ومجيع أوالد
  بكر

مث قال تعاىل أُوْلَاِئَك أي أهل هذا القول الَِّذيَن َنَتقَبَّلُ َعْنُهْم قرىء بضم الياء على بناء الفعل للمفعول وقرىء بالنون 
عاىل املفتوحة وكذلك نتجاوز وكالمها يف املعىن واحد ألن الفعل وإن كان مبنياً للمفعول فمعلوم أنه هللا سبحانه وت

  فبّين تعاىل بقوله)  ٣٨األنفال ( فهو كقوله ُيْغفَْر لَُهْم مَّا قَْد َسلََف 

تقدم أُْولَِئَك الَِّذيَن َنَتقَبَّلُ َعْنُهْم أَْحَسَن َما َعِملُواْ أن من تقدم ذكره ممن يدعو هبذا الدعاء ويسلك هذه الطريقة اليت 
إجياب الثواب له على عمله فإن قيل ومل قال تعاىل أَْحَسَن َما َعِملُواْ واهللا  ذكرها َنَتقَبَّلُ َعْنُهْم والتقبل من اهللا هو

يتقبل األحسن وما دونه قلنا اجلواب من وجوه األول املراد باألحسن احلسن كقوله تعاىل وَاتَّبِعُواْ أَْحَسَن َما أُنزِلَ 
بين مروان أي عادال بين مروان الثاين أن احلسن من  كقوهلم الناقص واألشج أعدال)  ٥٥الزمر ( إِلَْيكُم ّمن رَّّبكُْم 

  األعمال هو املباح الذي ال يتعلق به ثواب وال عقاب واألحسن ما يغاير ذلك وهو وكل ما كان مندوباً واجباً
أَْصحَابِ الَْجنَّةِ  مث قال تعاىل َونََتَجاَوُز َعن َسْيئَاتِهِْم واملعىن أنه تعاىل يتقبل طاعاهتم ويتجاوز عن سيئاهتم مث قال ِفى 



ومعىن هذا الكالم مثل قولك أكرمين األمري يف مائتني من أصحابه يريد أكرمين يف مجلة ) الكشاف ( قال صاحب 
من أكرم منهم وضمين يف عدادهم وحمله النصب على احلال على معىن كائنني يف أصحاب اجلنة ومعدودين منهم 

له َنَتقَبَّلُ وعد من اهللا هلم بالتقبل والتجاوز واملقصود بيان أنه تعاىل يعامل وقوله َوْعَد الّصْدقِ مصدر مؤكد ألن قو
  من صفته ما قدمناه هبذا اجلزاء وذلك وعد من اهللا تعاىل فبّين أنه صدق وال شك فيه

ن قَْبِلى َوُهَما َيْسَتِغيثَاِن اللََّه َوْيلََك َءاِمْن إِنَّ َوالَِّذى قَالَ لَِواِلَدْيِه أُفٍّ لَّكَُمآ أَتَِعدَانِنِى أَنْ أُْخَرَج َوقَدْ َخلَِت الْقُرُونُ ِم
ى أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهِْم مَِّن َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فََيقُولُ َما َهاذَآ إِالَّ أََساِطُري االٌّ وَِّلَني أُْولَاِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهِمُ الْقَْولُ ِف

 ُيعَْرُض الَِّذيَن ُهْم كَانُواْ خَاِسرِيَن وَِلكُلٍّ َدَرَجاٌت مِّمَّا َعِملُواْ َوِلُيَوفِّيَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ َوَيْوَمالْجِنِّ َواِإلنسِ إِنَّ
َيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَاَب الُْهوِن بَِما كُنُتْم َتْسَتكْبُِرونَ كَفَُرواْ َعلَى النَّارِ أَذَْهبُْتْم طَيِّبَاِتكُْم ِفى َحيَاِتكُُم الدُّْنَيا وَاْسَتْمَتعُْتْم بَِها فَالْ

  ِفى األرض بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُنُتْم تَفُْسقُونَ
اعلم أنه تعاىل ملا وصف الولد البار بوالديه يف اآلية املتقدمة وصف الولد العاق لوالديه يف هذه اآلية فقال ُيوَعُدونَ 

َدْيِه أُّف لَّكَُما ويف هذه اآلية قوالن األول أهنا نزلت يف عبد الرمحن بن أيب بكر قالوا كان أبواه َوالَِّذى قَالَ لِواِل
يدعوانه إىل اإلسالم فيأىب وهو أُّف لَّكَُما واحتج القائلون هبذا القول على صحته بأنه ملا كتب معاوية إىل مروان 

جئتم هبا هرقلية أتبايعون ألبنائكم فقال مروان يا أيها الناس هو يبايع الناس ليزيد قال عبد الرمحن بن أيب بكر لقد 
الذي قال اهللا فيه َوالَِّذى قَالَ لِواِلَدْيهِ أُّف لَّكَُما والقول الثاين أنه ليس املراد من شخص معني بل املراد منه كل من 

  كان موصوفاً هبذه الصفة وهو كل من دعاه أبواه إىل

وهذا القول هو الصحيح عندنا ويدل عليه وجوه األول أنه تعاىل وصف هذا الذي قال الدين احلق فأباه وأنكره 
جِّن وَاإلِنسِ إِنَُّهمْ لوالديه أف لكما أتعدانين بقوله أُوْلَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفى أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهِْم ّمَن الْ

بد الرمحن آمن وحسن إسالمه وكان من سادات املسلمني فبطل محل اآلية عليه فإن كَاُنواْ َخاسِرِيَن وال شك أن ع
قالوا روي أنه ملا دعاه أبواه إىل اإلسالم وأخرباه بالبعث بعد املوت قال أََتِعَدانِنِى أَنْ أُْخَرَج من القرب يعين أبعث بعد 

فلم أر أحداً منهم بعث فأين عبد اهللا بن جدعان وأين فالن  املوت َوقَْد َخلَِت الْقُُرونُ ِمن قَْبِلى يعين األمم اخلالية
وفالن إذا عرفت هذا فنقول قوله أُْولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ املراد هؤالء الذين ذكرهم عبد الرمحن من 

هم بقوله َوقَْد َخلَِت الْقُُرونُ املشركني الذين ماتوا قبله وهم الذين حق عليهم القول وباجلملة فهو عائد إىل املشار إلي
ِمن قَْبِلى ال إىل املشار إليه بقوله وَالَِّذى قَالَ ِلواِلَدْيِه أُّف لَّكَُما هذا ما ذكره الكليب يف دفع ذلك الدليل وهو حسن 

ائشة والوجه الثاين يف إبطال ذلك القول ما روي أن مروان ملا خطب عبد الرمحن بن أيب بكر بذلك الكالم مسعت ع
ذلك فغضبت وقالت واهللا ما هو به ولكن اهللا لعن أباك وأنت يف صلبه الوجه الثالث وهو األقوى أن يقال إنه تعاىل 
وصف الولد البار بأبويه يف اآلية املتقدمة ووصف الولد العاق ألبويه يف هذه اآلية وذكر من صفات ذلك الولد أنه 

الدين احلق وهو اإلقرار بالبعث والقيامة أصر على اإلنكار وأىب واستكرب بلغ يف العقوق إىل حيث ملا دعاه أبواه إىل 
وعول يف ذلك اإلنكار على شبهات خسيسة وكلمات واهية وإذا كان كذلك كان املراد كل ولد اتصف بالصفات 

قرىء أُّف بالفتح ) الكشاف ( املذكورة وال حاجة ألبتة إىل ختصيص اللفظ املطلق بشخص معني قال صاحب 
والكسر بغري تنوين وباحلركات الثالث مع التنوين وهو صوت إذا صوت به اإلنسان علم أنه متضجر كما إذا قال 
حس علم أنه متوجع والالم للبيان معناه هذا التأفيف لكما خاصة وألجلكما دون غريكما وقرىء أَتَِعدَانِنِى بنونني 

انين بفتح النون كأنه استثقل اجتماع النونني والكسرين والياء وأتعداين بأحدمها وأتعداين باإلدغام وقرأ بعضهم أتعد
  ففتح األوىل حترياً للتخفيف كما حتراه من أدغم ومن طرح أحدمها



مث قال أَنْ أَخْرِْج أي أن أبعث وأخرج من األرض وقرىء أُخَْرَج َوقَْد َخلَِت الْقُُرونُ ِمن قَْبِلى يعين ومل يبعث منهم 
  أحد

َيْسَتِغيثَانِ اللََّه أي الوالدان يستغيثان اهللا فإن قالوا كان الواجب أن يقال يستغيثان باهللا قلنا اجلواب من مث قال َوُهَما 
وجهني األول أن املعىن أهنما يستغيثان اهللا من كفره وإنكاره فلما حذف اجلار وصل الفعل الثاين جيوز أن يقال الباء 

ى ما قاله املفسرون َعْبُد اللَِّه فلما أريد باالستغاثة الدعاء حذف اجلار ألن حذف ألنه أريد باالستغاثة ههنا الدعاء عل
الدعاء ال يقتضيه وقوله َوْيلََك أي يقوالن له ويلك ِمن وصدق بالبعث وهو دعاء عليه بالثبور واملراد به احلث 

  والتحريض على اإلميان ال حقيقة اهلالك
  يقول هلما ما هذا الذي تقوالن من أمر البعث وتدعوانين إليه إِالَّ أَسَاِطُري االْوَّلَِنيمث قال إِنَّ َوْعَد اللَِّه بالبعث حق ف

  مث قال تعاىل أُوْلَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ أي حقت عليهم كلمة العذاب مث ههنا قوالن

هبؤالء الذين حقت عليهم كلمة العذاب هم فالذين يقولون املراد بنزول اآلية عبد الرمحن بن أيب بكر قالوا املراد 
القرون الذين خلوا من قبله والذين قالوا املراد به ليس عبد الرمحن بل كل ولد كان موصوفاً بالصفة املذكورة قالوا 

ري يف هذا الوعيد خمتص هبم وقوله ِفى أَُممٍ نظري لقوله ِفى أَْصحَابِ الَْجنَّةِ  وقد ذكرنا أنه نظري لقوله أكرمين األم
  أناس من أصحابه يريد أكرمين يف مجلة من أكرم منهم

  مث قال إِنَُّهْم كَانُواْ خَاِسرِيَن وقرىء أن بالفتح على معىن آمن بأن وعد اهللا حق
ه مث قال َوِلكُلّ َدَرَجاٌت ّممَّا َعِملُواْ وفيه قوالن األول أن اهللا تعاىل ذكر الولد البار مث أردفه بذكر الولد العاق فقول

َوِلكُلّ َدَرَجاٌت ّممَّا َعِملُواْ خاص باملؤمنني وذلك ألن املؤمن البار بوالديه له درجات متفاوتة ومراتب خمتلفة يف هذا 
الباب والقول الثاين أن قوله ِلكُلّ َدَرجَاٌت ّممَّا َعِملُواْ عائد إىل الفريقني واملعىن ولكل واحد من الفريقني درجات يف 

لطاعة واملعصية فإن قالوا كيف جيوز ذكر لفظ الدرجات يف أهل النار وقد جاء يف األثر اجلنة اإلميان والكفر وا
الدرجات والنار دركات قلنا فيه وجوه األول جيوز أن يقال ذلك على جهة التغليب الثاين قال ابن زيد درج أهل 

ات املراتب املتزايدة إال أن زيادات أهل اجلنة يذهب علواً ودرج أهل النار ينزلوا هبوطاً الثالث أن املراد بالدرج
  اجلنة يف اخلريات والطاعات وزيادات أهل النار يف املعاصي والسيئات

مث قال تعاىل َوِلُيَوفّيَُهْم وقرىء بالنون وهذا تعليل معلله حمذوف لداللة الكالم عليه كأنه وليوفيهم أعماهلم وال 
م فجعل الثواب درجات والعقاب دركات وملا بّين اهللا تعاىل أنه يظلمهم حقوقهم قدر جزاءهم على مقادير أعماهل

يوصل حق كل أحد إليه بني أحوال أهل العقاب أوالً فقال َوَيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَرُواْ َعلَى النَّارِ قيل يدخلون النار 
مُ الدُّنَْيا قرأ ابن كثري أَذَْهبُْتْم استفهام هبمزة ومدة وقيل تعرض عليهم النار لريوا أهواهلا أَذْهَْبُتْم طَّيَباِتكُْم ِفى َحَياِتكُ

وابن عامر استفهام هبمزتني بال مدة والباقون أَذَْهبُْتْم بلفظ اخلرب واملعىن أن كل ما قدر لكم من الطيبات والراحات 
ئت لكنت أطيبكم فقد استوفيتموه يف الدنيا وأخذمتوه فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم شيء منها وعن عمر لو ش

أنه دخل على أهل الصفة ) صلى اهللا عليه وسلم ( طعاماً وأحسنكم لباساً ولكين أستبقي طيبايت وعن رسول اهللا 
أنتم اليوم خري أم يوم يغدو أحدكم يف حلة ويروح يف أخرى ( وهم يرقعون ثياهبم باألدم ما جيدون هلا رقاعاً فقال 

) ويستر بيته كما تستر الكعبة قالوا حنن يومئذ خري قال بل أنتم اليوم خري ويغدى عليه جبفنة ويراح عليه بأخرى 
قال الواحدي إن الصاحلني يؤثرون التقشف والزهد يف الدنيا رجاء أن يكون ثواهبم يف ) الكشاف ( رواه صاحب 

ر وإمنا وبخ اهللا الكافر اآلخرة أكمل إال أن هذه اآلية ال تدل على املنع من التنعم ألن هذه اآلية وردت يف حق الكاف
ألنه يتمتع بالدنيا ومل يؤد شكر املنعم بطاعته واإلميان به وأما املؤمن فإنه يؤدي بإميانه شكر املنعم فال يوبخ بتمتعه 



نعم ال )  ٣٢األعراف (  والدليل عليه قوله تعاىل قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ  اللَِّه الَِّتى أَْخَرجَ ِلِعَباِدِه َوالْطَّيَِّباِت ِمَن الّرْزقِ
ينكر أن االحتراز عن التنعم أوىل ألن النفس إذا اعتادت التنعم صعب عليها االحتراز واإلنقباض وحينئذ فرمبا محله 

  امليل إىل تلك الطيبات على فعل ما ال ينبغي وذلك مما جير بعضه إىل بعض ويقع يف البعد عن اهللا تعاىل بسببه
ُتْجَزْونَ َعذَاَب الُْهوِن أي اهلوان وقرىء عذاب اهلوان بَِما كُنُتْم َتْسَتكْبُِرونَ ِفى االْْرضِ بِغَْيرِ الْحَقّ  مث قال تعاىل فَالَْيْوَم
  َوبَِما كُنُتْم تَفُْسقُونَ

فعلل تعاىل ذلك العذاب بأمرين أوهلما االستكبار والترفع وهو ذنب القلب الثاين الفسق وهو ذنب اجلوارح وقدم 
الثاين ألن أحوال القلوب أعظم وقعاً من أعمال اجلوارح وميكن أن يكون املراد من االستكبار أهنم  األول على

يتكربون عن قبول الدين احلق ويستنكفون عن اإلميان مبحمد عليه الصالة والسالم وأما الفسق فهو املعاصي واحتج 
ألنه تعاىل علل عذاهبم بأمرين أوهلما الكفر أصحابنا هبذه اآلية على أن الكفار خماطبون بفروع الشرائع قالوا 

وثانيهما الفسق وهذا الفسق ال بد وأن يكون مغايراً لذلك الكفر ألن العطف يوجب املغايرة فثبت أن فسق الكفار 
  يوجب العقاب يف حقهم وال معىن للفسق إال ترك املأمورات وفعل املنهيات واهللا أعلم

أََخافُ قَْوَمُه بِاالٌّ ْحقَاِف َوقَْد َخلَتِ النُّذُُر ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه أَالَّ تَْعُبدُوا إِالَّ اللََّه إِنِّى  َواذْكُْر أََخا َعاٍد إِذْ أَنذََر
ِمَن الصَّاِدِقَني قَالَ إِنََّما الِْعلُْم ِعندَ  َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَتأِْفكََنا َعْن َءاِلَهِتَنا فَأِْتَنا بَِما تَِعدَُنآ إِن كُنَت
لَ أَوِْدَيتِهِْم قَالُواْ َهاذَا َعارِضٌ اللَِّه َوأَُبلُِّغكُْم مَّآ أُْرِسلُْت بِِه َولَاكِنِّى أََراكُْم قَْوماً َتْجَهلُونَ فَلَمَّا َرأَْوُه َعارِضاً مُّْسَتقْبِ

ُتم بِِه رِيٌح ِفيَها َعذَاٌب أَلِيٌم ُتدَمُِّر كُلَّ َشىْ ٍء بِأَْمرِ رَبَِّها فَأْْصَبحُواْ الَ ُيَرى إِالَّ َمَساِكنُُهمْ مُّْمِطُرَنا َبلْ ُهَو َما اْستَْعَجلْ
اراً َوأَفِْئَدةً  فََمآ أَغَْنى أَْبَصكَذَِلَك َنْجزِى الْقَْوَم الُْمْجرِِمَني َولَقَْد َمكََّناُهْم ِفيَمآ إِن مَّكَّنَّاكُْم ِفيِه َوَجَعلَْنا لَُهْم َسْمعاً َو

  بِهم مَّا كَاُنواْ بِهِ َيسَْتْهزُِءونَ َعْنُهْم َسْمعُُهْم َوالَ أَْبصَاُرُهْم َوالَ أَفِْئَدُتُهْم مِّن َشىْ ٍء إِذْ كَاُنواْ َيْجَحُدونَ بِأايَاِت اللَِّه َوَحاَق
لنبّوة وكان أهل مكة بسبب استغراقهم يف لذات الدنيا اعلم أنه تعاىل ملا أورد أنواع الدالئل يف إثبات التوحيد وا

واشتغاهلم بطلبها أعرضوا عنها ومل يلتفتوا إليها وهلذا السبب قال تعاىل يف حقهم َوَيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُرواْ َعلَى 
 أن قوم عاد كانوا أكثر أمواالً وقوة وجاهاً منهم النَّارِ أَذَْهْبُتْم طَّيبَاِتكُْم ِفى َحيَاِتكُُم الدُّْنَيا فلما كان األمر كذلك بني

  مث إن اهللا تعاىل سلّط العذاب عليهم بسبب شؤم كفرهم فذكر هذه القصة ههنا

ليعترب هبا أهل مكة فيتركوا االغترار مبا وجدوه من الدنيا ويقبلوا على طلب الدين فلهذا املعىن ذكر اهللا تعاىل هذه 
سب ملا تقدم ألن من أراد تقبيح طريقة عند قوم كان الطريق فيه ضرب األمثال القصة يف هذا املوضع وهو منا

وتقديره أن من واظب على تلك الطريقة نزل به من البالء كذا وكذا وقوله تعاىل َواذْكُْر أََخا َعاٍد أي واذكر يا 
إن مل يؤمنوا وقوله بِاالْحْقَاِف قال أبو حممد لقومك أهل مكة هوداً عليه السالم إِذْ أَنذََر قَْوَمُه أي حذرهم عذاب اهللا 

عبيدة احلقف الرمل املعوج ومنه قيل للمعوج حمقوف وقال الفراء األحقاف واحدها حقف وهو الكثيب املكسر غري 
العظيم وفيه اعوجاج قال ابن عباس األحقاف واٍد بني عمان ومهرة والنذر مجع نذير مبعىن املنذر ِمن َبْينِ َيَدْيِه من 

ه َوِمْن َخلِْفِه من بعده واملعىن أن هوداً عليه السالم قد أنذرهم وقال هلم أن ال تعبدوا إال اهللا إين أخاف عليكم قبل
  العذاب

  واعلم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون حنو إنذاره
اإلفك الصرف يقال أفكه عن رأيه أي صرفه وقيل بل املراد مث حكى تعاىل عن الكفار أهنم قَالُواْ أَجِئَْتَنا ِلَتأِْفكََنا 

لتزيلنا بضرب من الكذب َعْن ءاِلَهِتَنا وعن عبادهتا فَأْتَِنا بَِما تَِعُدَنا معاجلة العذاب على الشرك إِن كُنَت ِمنَ 



لكالم جواباً لقوهلم فَأِْتَنا بَِما تَِعدَُنا ألن الصَّاِدِقَني يف وعدك فعند هذا قال هود إِنََّما الِْعلُْم ِعندَ اللَِّه وإمنا صلح هذا ا
قوهلم فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنا استعجال منهم لذلك العذاب فقال هلم هود ال علم عندي بالوقت الذي حيصل فيه ذلك 

لعلم بوقته فما أوحاه اهللا العذاب إمنا علم ذلك عند اهللا تعاىل َوأَُبلُّغكُْم مَّا أُْرِسلُْت بِِه وهو التحذير عن العذاب وأما ا
إيلّ َولَاكِّنى أََراكُْم قَْوًما َتْجَهلُونَ وهذا حيتمل وجوهاً األول املراد أنكم ال تعلمون أن الرسل مل يبعثوا سائلني عن غري 

ما أذن هلم فيه وإمنا بعثوا مبلغني الثاين أراكم قوماً جتهلون من حيث إنكم بقيتم مصرين على كفركم وجهلكم 
ب على ظين أنه قرب الوقت الذي ينزل عليكم العذاب بسبب هذ اجلهل املفرط والوقاحة التامة الثالث إِّنى فيغل

أََراكُْم قَْوًما َتْجَهلُونَ حيث تصرون على طلب العذاب وهب أنه مل يظهر لكم كوين صادقاً ولكن مل يظهر أيضاً لكم 
  جهل عظيم كوين كاذباً فاإلقدام على الطلب الشديد هلذا العذاب

مث قال تعاىل فَلَمَّا َرأَْوُه ذكر املّربد يف الضمري يف رأوه قولني أحدمها أنه عائد إىل غري مذكور وبينه قوله َعارِضاً كما 
ومل يذكر األرض لكوهنا معلومة فكذا هاهنا الضمري عائد إىل )  ٤٥فاطر ( قال َما َتَرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمن دَابَّةٍ  

قيل فلما رأوا السحاب عارضاً وهذا اختيار الزجاج ويكون من باب اإلضمار ال على شريطة السحاب كأنه 
التفسري والقول الثاين أن يكون الضمري عائداً إىل ما يف قوله فَأْتَِنا بَِما تَِعُدَنا أي فلما رأوا ما يوعدون به عارضاً قال 

بق وقوله مُّْستَقْبِلَ أَْوِديَِتهِْم قال املفسرون كانت عاد قد أبو زيد العارض السحابة اليت ترى يف ناحية السماء مث تط
حبس عنهم املطر أياماً فساق اهللا إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من واٍد يقال له املغيث فَلَمَّا َرأَْوُه مُّْسَتقْبِلَ 

إيانا قيل كان هود قاعداً يف قومه فجاء سحاب مكثر أَْودَِيِتهِْم استبشروا و قَالُواْ َهاذَا َعارٌِض مُّْمِطُرَنا واملعىن ممطر 
أَِليٌم مث فقالوا َهاذَا َعارٌِض مُّْمِطُرَنا فقال َبلْ ُهَو َما اْسَتْعَجلُْتم بِِه من العذاب مث بّين ماهيته فقال رِيٌح ِفيَها َعذَاٌب 

ن والنبات بِأَْمرِ َرّبَها واملعىن أن هذا وصف تلك الريح فقال ُتدَّمُر كُلَّ َشىْ ء أي هتلك كل شيء من الناس واحليوا
  ليس من باب تأثريات الكواكب والقرانات بل هو أمر حدث ابتداء بقدرة اهللا تعاىل ألجل تعذيبكم

  فَأَصَْبُحواْ يعين عاداً الَ ُيَرى إِالَّ َمَساِكنُُهْم وفيه مسائل
و حىت يرى كأهنا جرادة وقيل أول من أبصر املسألة األوىل روي أن الريح كانت حتمل الفسطاط فترفعها يف اجل

العذاب امرأة منهم قالت رأيت رحياً فيها كشهب النار وروي أن أول ما عرفوا به أنه عذاب أليم أهنم رأوا ما كان 
يف الصحراء من رجاهلم ومواشيهم يطري به الريح بني السماء واألرض فدخلوا بيوهتم وغلقوا أبواهبم فعلقت الريح 

وصرعتهم وأحال اهللا عليهم األحقاف فكانوا حتتها سبع ليال ومثانية أيام هلم أنني مث كشفت الريح عنهم األبواب 
فاحتملتهم فطرحتهم يف البحر وروي أن هوداً ملا أحس بالريح خط على نفسه وعلى املؤمنني خطاً إىل جنب عني 

 تصيب قوم عاد ترفعهم من األرض وتطريهم إىل تنبع فكانت الريح اليت تصيبهم رحياً لينة هادئة طيبة والريح اليت
صلى اهللا عليه وسلم ( السماء وتضرهبم على األرض وأثر املعجزة إمنا ظهر يف تلك الريح من هذا الوجه وعن النيب 

مث إن ذلك القدر أهلكهم بكليتهم ) ما أمر اهللا خازن الرياح أن يرسل على عاد إال مثل مقدار اخلامت ( أنه قال ) 
أنه كان إذا رأى الريح ) صلى اهللا عليه وسلم ( قصود من هذا الكالم إظهار كمال قدرة اهللا تعاىل وعن النيب وامل

  )اللّهم إين أسألك خريها وخري ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها ومن شر ما أرسلت به ( فزع وقال 
ْم بضم النون قال الكسائي معناه ال يرى شيء إال املسألة الثالثة قرأ عاصم ومحزة الَ يَُرى بالياء وضمها َمَساِكنِهِ

مساكنهم وقرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر والكسائي الَّ َتَرى على اخلطاب أي ال ترى أنت أيها 
املخاطب ويف بعض الروايات عن عاصم الَّ َتَرى بالتاء َمَساِكنِهِْم بضم النون وهي قراءة احلسن والتأويل ال ترى من 

  ايا عاد أشياء إال مساكنهم وقال اجلمهور هذه القراءة ليست بالقويةبق



هُ مث قال تعاىل كَذاِلكَ َنْجزِي الْقَْوَم الُْمْجرِِمَني واملقصود منه ختويف كفار مكة فإن قيل ملا قال اهللا تعاىل َوَما كَانَ اللَّ
ف حاصالً قلنا قوله َوَما كَانَ اللَُّه ِليَُعذّبَُهْم وَأَنَت ِفيهِمْ إمنا فكيف يبقى التخوي)  ٣٣األنفال ( ِلُيَعذَّبُهْم َوأَنَت ِفيهِْم 

  أنزل يف آخر األمر فكان التخويف حاصالً قبل نزوله
مث إنه تعاىل خوف كفار مكة وذكر فضل عاد بالقوة واجلسم عليهم فقال َولَقَْد َمكََّناُهْم ِفيَما إِن مَّكَّنَّاكُْم ِفيِه قال 

يف قوله ِفيَما مبنزلة الذي و ءاٍن مبنزلة ما والتقدير ولقد مكناهم يف الذي ما مكناكم فيه واملعىن أهنم كانوا املّربد ما 
أشد منكم قوة وأكثر منكم أمواالً وقال ابن قتيبة كلمة إن زائدة والتقدير ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وهذا 

هللا عبث ال يقول به عاقل والثاين أن املقصود من هذا الكالم أهنم غلط لوجوه األول أن احلكم بأن حرفاً من كتاب ا
كانوا أقوى منكم قوة مث إهنم مع زيادة القوة ما جنوا من عقاب اهللا فكيف يكون حالكم وهذا املقصود إمنا يتم لو 

عاىل ُهْم أَْحَسُن أَثَاثاً دلّت اآلية على أهنم كانوا أقوى قوة من قوم مكة الثالث أن سائر اآليات تفيد هذا املعىن قال ت
  ) ٨٢غافر ( وقال قَْبِلهِْم كَاُنواْ أَكْثََر ِمنُْهْم َوأََشدَّ قُوَّةً  َوءاثَاراً ِفى االْْرضِ )  ٧٤مرمي ( 

فما استعملوه  مث قال تعاىل َوَجَعلَْنا لَُهْم َسْمعاً وَأَْبَصاراً َوأَفِْئَدةً  واملعىن أنا فتحنا عليهم أبواب النعم وأعطيناهم مسعاً
يف مساع الدالئل وأعطيناهم أبصاراً فما استعملوها يف تأمل العرب وأعطيناهم أفئدة فما استعملوها يف طلب معرفة اهللا 
تعاىل بل صرفوا كل هذه القوى إىل طلب الدنيا ولذاهتا فال جرم ما أغىن مسعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم من عذاب 

  اهللا شيئاً

ه إمنا مل يغن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم ألجل أهنم كانوا جيحدون بآيات اهللا وقوله إِذْ كَانُواْ مث بّين تعاىل أن
َيْجَحُدونَ مبنزلة التعليل ولفظ إذ قد يذكر إلفادة التعليل تقول ضربته إذ أساء واملعىن ضربته ألنه أساء ويف هذه 

بدنياهم وأعرضوا عن قبول الدليل واحلجة نزل هبم عذاب اهللا ومل اآلية ختويف ألهل مكة فإن قوم عاد ملا اغتروا 
  تغن عنهم قوهتم وال كثرهتم فأهل مكة مع عجزهم وضعفهم أوىل بأن حيذروا من عذاب اهللا تعاىل وخيافوا

كانوا يطلبونه على سبيل مث قال تعاىل َوحَاَق بِهِم مَّا كَانُواْ بِِه َيْسَتْهزِءونَ يعين أهنم كانوا يطلبون نزول العذاب وإمنا 
  االستهزاء واهللا أعلم

ِذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه قُْرَباناً َولَقَْد أَْهلَكَْنا َما حَْولَكُْم مَِّن الْقَُرى َوَصرَّفَْنا االٌّ يَاِت لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ فَلَْوالَ َنَصرَُهُم الَّ
  َك إِفْكُُهْم َوَما كَانُواْ َيفَْتُرونََءاِلَهةَ  َبلْ َضلُّواْ َعنُْهْم َوذَِل

اعلم أن املراد ولقد أهلكنا ما حولكم يا كفار مكة من القرى وهي قرى عاد ومثود باليمن والشام َوَصرَّفَْنا االَْياتِ 
قال اجلبائي بيناها هلم لََعلَُّهْم أي لعلّ أهل القرى يرجعون فاملراد بالتصريف األحوال اهلائلة اليت وجدت قبل اإلهالك 

قوله لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ معناه لكي يرجعوا عن كفرهم دل بذلك على أنه تعاىل أراد رجوعهم ومل يرد إصرارهم 
واجلواب أنه فعل ما لو فعله غريه لكان ذلك ألجل اإلرادة املذكورة وإمنا ذهبنا إىل هذا التأويل للدالئل الدالة على 

  تأنه سبحانه مريد جلميع الكائنا
عاىل أي اختذوهم مث قال تعاىل فَلَْوالَ َنَصرَُهُم الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه قُْربَاناً ءاِلَهةَ  القربان ما يتقرب به إىل اهللا ت

ِلُيقَّرُبوَنا إِلَى اللَّهِ  وقالوا َما َنْعُبدُُهْم إِالَّ)  ١٨يونس ( شفعاء متقرباً هبم إىل اهللا حيث قالوا َهُؤالء ُشفََعاُؤَنا ِعندَ اللَِّه 
أحد مفعويل اختذ الراجع إىل الذين هو ) الكشاف ( ويف إعراب اآلية وجوه األول قال صاحب )  ٣الزمر ( ُزلْفَى 

حمذوف والثاين آهلة وقرباناً حال وقيل عليه إن الفعل املتعدي إىل مفعولني ال يتم إال بذكرمها لفظاً واحلال مشعر 
ال شك أن إتيان احلال بني املفعولني على خالف األصل الثاين قال بعضهم قُْربَاناً مفعول ثان قدم على بتمام الكالم و

املفعول األول وهو آهلة فقيل عليه إنه يؤدي إىل خلو الكالم عن الراجع إىل الذين والثالث قال بعض احملققني يضمر 



مفعوالً ثانياً وآهلة عطف بيان إذا عرفت الكالم يف اإلعراب أحد مفعويل اختذوا وهو الراجع إىل الذين وجيعل قرباناً 
فنقول املقصود أن يقال إن أولئك الذين أهلكهم اهللا هال نصرهم الذين عبدوهم وزعموا أهنم متقربون بعبادهتم إىل 

  هلم أمر ممتنع اهللا ليشفعوا هلم َبلْ َضلُّواْ َعْنُهْم أي غابوا عن نصرهتم وذلك إشارة إىل أن كون آهلتهم ناصرين
مث قال تعاىل َوذَِلَك إِفْكُُهْم أي وذلك االمتناع أثر إفكهم الذي هو اختاذهم إياها آهلة ومثرة شركهم وافترائهم على 

  وقرىء إِفْكِهِْم واإلفك) الكشاف ( اهللا الكذب يف إثبات الشركاء له قال صاحب 

لفاء والكاف أي ذلك االختاذ الذي هذا أثره ومثرته صرفهم واألفك كاحلذر واحلذر وقرىء وَذَِلَك إِفْكُُهمْ بفتح ا
عن احلق وقرىء إِفِْكهِْم على التشديد للمبالغة أفكهم جعلهم آفكني وآفكهم أي قوهلم اإلفك أي ذو اإلفك كما 

  تقول قول كاذب
  عاىل واهللا أعلممث قال َوَما كَاُنواْ َيفَْتُرونَ والتقدير وذلك إفكهم وافتراؤهم يف إثبات الشركاء هللا ت
ِضىَ  َولَّْواْ إِلَى قَْومِهِم مُّنِذرِينَ َوإِذْ َصَرفَْنآ إِلَْيكَ َنفَراً مَِّن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرَءانَ فَلَمَّا َحَضُروُه قَالُوا أَنِصُتواْ فَلَمَّا قُ

ى ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه يَْهِدى إِلَى الَْحقِّ َوإِلَى طَرِيقٍ مُّْسَتِقيمٍ ياقَْوَمَنآ قَالُواْ ياقَْومََنآ إِنَّا َسِمْعَنا ِكتَاباً أُنزِلَ ِمن َبْعِد ُموَس
بُِمْعجِزٍ  ُيجِْب َداِعىَ  اللَِّه فَلَْيَسأَجِيبُواْ َداِعىَ  اللَِّه َوَءاِمنُواْ بِِه َيْغِفْر لَكُْم مِّن ذُنُوبِكُْم وَُيجِرْكُْم مِّْن َعذَابٍ أَلِيمٍ َوَمن الَّ 

  ِفى األرض وَلَْيسَ لَُه ِمن ُدونِِه أَْولَِيآُء أُوْلَاِئَك ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا بّين أن يف اإلنس من آمن وفيهم من كفر بّين أيضاً أن اجلن فيهم من آمن وفيهم من 
عرض للعقاب ويف كيفية هذه الواقعة قوالن األول قال سعيد بن جبري كفر وأن مؤمنهم معرض للثواب وكافرهم م

كانت اجلن تستمع فلما رمجوا قالوا هذا الذي حدث يف السماء إمنا حدث لشيء يف األرض فذهبوا يطلبون السبب 
م إىل ملا أيس من أهل مكة أن جييبوه خرج إىل الطائف ليدعوه) صلى اهللا عليه وسلم ( وكان قد اتفق أن النيب 

اإلسالم فلما انصرف إىل مكة وكان ببطن خنل قام يقرأ القرآن يف صالة الفجر فمّر به نفر من أشراف جن نصيبني 
ألن إبليس بعثهم ليعرفوا السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم فسمعوا القرآن وعرفوا أن ذلك هو السبب 

ويدعوهم إىل اهللا تعاىل ويقرأ عليهم القرآن فصرف اهللا إليه نفراً والقول الثاين أن اهللا تعاىل أمر رسوله أن ينذر اجلن 
  من اجلن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قومهم

) ملالً ( ويتفرع على ما ذكرناه فروع األول نقل عن القاضي يف تفسريه اجلن أنه قال إهنم كانوا يهوداً ألن يف اجلن 
بدة األصنام وأطبق احملققون على أن اجلن مكلفون سئل ابن عباس كما يف اإلنس من اليهود والنصارى واجملوس وع

هل للجن ثواب فقال نعم هلم ثواب وعليهم عقاب يلتقون يف اجلنة ويزدمحون على أبواهبا الفرع الثاين قال صاحب 
  النفر دون العشرة وجيمع على أنفار مث روى) الكشاف ( 

صلى ( ن كانوا سبعة نفر من أهل نصيبني فجعلهم رسول اهللا حممد بن جرير الطربي عن ابن عباس أن أولئك اجل
رسالً إىل قومهم وعن زر ابن حبيش كانوا تسعة أحدهم ذوبعة وعن قتادة ذكر لنا أهنم صرفوا ) اهللا عليه وسلم 

ة اجلن ليل) صلى اهللا عليه وسلم ( إليه من ساوة الفرع الثالث اختلفوا يف أنه هل كان عبد اهللا بن مسعود مع النيب 
( كنت مع رسول اهللا ( عن أنس قال ) تفسريه ( والروايات فيه خمتلفة ومشهورة الفرع الرابع روى القاضي يف 

مشية ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف جبال مكة إذ أقبل شيخ متوكىء على عكازة فقال النيب ) صلى اهللا عليه وسلم 
هامة بن هيم بن القيس بن إبليس فقال ال أرى بينك وبني جين ونغمته فقال أجل فقال من أي اجلن أنت فقال أنا 



إبليس إال أبوين فكم أتى عليك فقال أكلت عمر الدنيا إال أقلها وكنت وقت قتل قابيل هابيل أمشي بني اآلكام 
غت وذكر كثرياً مما مّر به وذكر يف مجلته أن قال قال يل عيسى بن مرمي إن لقيت حممداً فأقرئه مين السالم وقد بل

سالمه وآمنت بك فقال عليه السالم وعلى عيسى السالم وعليك يا هامة ما حاجتك فقال إن موسى عليه السالم 
قل ) ومل ينعه ) صلى اهللا عليه وسلم ( علمين التوراة وعيسى علمين اإلجنيل فعلمين القرآن فعلمه عشر سور وقبض 

  يف قصة اجلن مذكور يف سورة اجلن عمر بن اخلطاب وال أراه إال حياً واعلم أن متام الكالم
صلى اهللا ( املسألة الثانية اختلفوا يف تفسري قوله َوإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيَك َنفَراً ّمَن الْجِّن فقال بعضهم ملا مل يقصد الرسول 

قال وَإِذْ قراءة القرآن عليهم فهو تعاىل ألقى يف قلوهبم ميال وداعية إىل استماع القرآن فلهذا السبب ) عليه وسلم 
  َصَرفَْنا إِلَْيَك َنفَراً ّمَن الْجِّن

مث قال تعاىل فَلَمَّا َحَضُروُه الضمري للقرآن أو لرسول اهللا قَالُواْ أي قال بعضهم لبعض أَنِصتُواْ أي اسكتوا مستمعني 
هنم وذلك ال يكون إال بعد يقال أنصت لكذا واستنصت له فلما فرغ من القراءة َولَّْواْ إِلَى قَْوِمهِم مُّنِذرِيَن ينذرو

ِكَتاباً إمياهنم ألهنم ال يدعون غريهم إىل استماع القرآن والتصديق به إال وقد آمنوا فعنده قَالُواْ يأََباَنا قَْوُمَنا إِنَّا َسِمْعَنا 
األنبياء واملعىن أن كتب  أُنزِلَ ِمن َبْعِد ُموَسى ووصفوه بوصفني األول كونه ُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه أي مصدقاً لكتب

سائر األنبياء كانت مشتملة على الدعوة إىل التوحيد والنبّوة واملعاد واألمر بتطهري األخالق فكذلك هذا الكتاب 
  مشتمل على هذه املعاين الثاين قوله َيْهِدى إِلَى الَْحّق وَإِلَى طَرِيقٍ مُّْستَِقيمٍ

اثل سائر الكتب اإلالهية يف الدعوة إىل هذه املطالب العالية واعلم أن الوصف األول يفيد أن هذا الكتاب مي
الشريفة والوصف الثاين يفيد أن هذه املطالب اليت اشتمل القرآن عليها مطلب حقة صدق يف أنفسها يعلم كل أحد 

ِد مُوَسى بصريح عقله كوهنا كذلك سواء وردت الكتب اإلالهية قبل ذلك هبا أو مل ترد فإن قالوا كيف قالوا ِمن َبْع
قلنا قد نقلنا عن احلسن إنه قال إهنم كانوا على اليهودية وعن ابن عباس أن اجلن ما مسعت أمر عيسى فلذلك قالوا 
وا من بعد موسى مث إن اجلن ملا وصفوا القرآن هبذه الصفات الفاضلة قالوا مُّْسَتِقيمٍ ياقَْوَمَنا أَجِيبُواْ َداِعىَ  اللَِّه واختلف

راد بداعي اهللا الرسول أو الواسطة اليت تبلغ عنه واألقرب أنه هو الرسول ألنه هو الذي يطلق عليه يف أنه هل امل
  هذا الوصف

  واعلم أن قوله أَجِيُبواْ َداِعىَ  اللَِّه فيه مسألتان
 اإلنس قال كان مبعوثاً إىل اجلن كما كان مبعوثاً إىل) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل هذه اآلية تدل على أنه 

  مقاتل ومل يبعث اهللا نبياً إىل اإلنس واجلن قبله

ن املسألة الثانية قوله أَجِيبُواْ َداِعىَ  اللَِّه أمر بإجابته يف كل ما أمر به فيدخل فيه األمر باإلميان إال أنه أعاد ذكر اإلميا
اللفظ العام مث يعطف عليه أشرف  على التعيني ألجل أنه أهم األقسام وأشرفها وقد جرت عادة القرآن بأنه يذكر

( وقوله َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِّيْيَن ِميثَاقَُهْم َومِْنَك َوِمن نُّوحٍ )  ٩٨البقرة ( أنواعه كقوله َوَملِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ 
  ن ذُُنوبِكُْم وفيه مسألتانوملا أمر باإلميان به ذكر فائدة ذلك اإلميان وهي قوله َيغِْفْر لَكُْم ّم)  ٧٠األحزاب 

املسألة األوىل قال بعضهم كلمة ِمْن ههنا زائدة والتقدير يغفر لكم ذنوبكم وقيل بل الفائدة فيه أن كلمة ِمْن ههنا 
البتداء الغاية فكان املعىن أنه يقع ابتداء الغفران بالذنوب مث ينتهي إىل غفران ما صدر عنكم من ترك األوىل 

  واألكمل
الثانية اختلفوا يف أن اجلن هل هلم ثواب أم ال فقيل ال ثواب هلم إال النجاة من النار مث يقال هلم كونوا تراباً املسألة 

وهو قول أيب )  ٣١األحقاف ( مثل البهائم واحتجوا على صحة هذا املذهب بقوله تعاىل وَُيجِرْكُْم ّمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ 



تحقون الثواب على الطاعة والعقاب على املعصية وهذا القول قول ابن حنيفة والصحيح أهنم يف حكم بين آدم فيس
أيب ليلى ومالك وجرت بينه وبني أيب حنيفة يف هذا الباب مناظرة قال الضحاك يدخلون اجلنة ويأكلون ويشربون 

حق  والدليل على صحة هذا القول أن كل دليل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهو بعينه قائم يف
  اجلن والفرق بني البابني بعيد جداً

واعلم أن ذلك اجلين ملا أمر قومه بإجابة الرسول واإلميان به حذرهم من تلك تلك اإلجابة فقال َوَمن الَّ ُيجِبْ 
نَّا ظََننَّا أَن َداِعىَ  اللَِّه فَلَْيَس بُِمْعجِزٍ ِفى االْْرَض أي ال ينجي منه مهرب وال يسبق قضاءه سابق ونظريه قوله تعاىل وَأَ

وال جند له أيضاً ولياً وال نصرياً وال دافعاً من دون اهللا مث )  ١٢اجلن ( لَّن نُّْعجِزَ اللََّه ِفى االْْرضِ َولَن نُّْعجَِزُه هََرباً 
  بّين أهنم يف ضالل مبني

بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ َعلَى أَن ُيْحىِ  الَْمْوَتى بَلَى إِنَُّه َعلَى كُلِّ  أَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّ اللََّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت واألرض َولَْم يَْعىَ 
لَ فَذُوقُواْ الَْعذَاَب بَِما كُنُتمْ َشىْ ٍء قَِديٌر َوَيْوَم ُيْعَرضُ الَِّذيَن كَفَُرواْ َعلَى النَّارِ أَلَْيَس َهاذَا بِالَْحقِّ قَالُواْ َبلَى َوَربَِّنا قَا

  َتكْفُُرونَ
  يف اآلية مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ذكر يف أول السورة ما يدل على وجود اإلله القادر احلكيم املختار مث فرع عليه فرعني 
األول إبطال قول عبدة األصنام والثاين إثبات النبّوة وذكر شبهاهتم يف الطعن يف النبوة وأجاب عنها وملا كان أكثر 

الدالئل بسبب اغترارهم بالدنيا واستغراقهم يف استيفاء طيباهتم وشهواهتا وبسبب أنه  إعراض كفار مكة عن قبول
كان يثقل عليهم االنقياد حملمد واالعتراف بتقدمه عليهم ضرب لذلك مثالً وهم قوم عاد فإهنم كانوا أكمل يف 

  منافع الدنيا من قوم حممد فلما أصروا على الكفر أبادهم اهللا وأهلكهم

ويفاً ألهل مكة بإصرارهم على إنكار نبّوة حممد عليه الصالة والسالم مث ملا قرر نبوته على اإلنس فكان ذلك خت
أردفه بإثبات نبوته يف اجلن وإىل ههنا قد مت الكالم يف التوحيد ويف النبوة مث ذكر عقيبهما تقرير مسألة املعاد ومن 

لقرآن تقرير التوحيد والنبّوة واملعاد وأما القصص فاملراد تأمل يف هذا البيان الذي ذكرناه علم أن املقصود من كل ا
  من ذكرها ما جيري جمرى ضرب األمثال يف تقرير هذه األصول

املسألة الثانية املقصود من هذه اآلية إقامة الداللة على كونه تعاىل قادراً على البعث والدليل عليه أنه تعاىل أقام 
َو الَِّذى َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض وال شك أن خلقها أعظم وأفخم من إعادة الدالئل يف أول هذه السورة على أنه ُه

هذا الشخص حياً بعد أن صار ميتاً والقادر على األقوى األكمل ال بد وأن يكون قادراً على األقل واألضعف مث 
ح باجلسد أمر ممكن إذ لو مل يكن ممكناً يف نفسه ختم اآلية بقوله إِنَُّه َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر واملقصود منه أن تعلق الرو

  ملا وقع أوالً واهللا تعاىل قادر على كل املمكنات فوجب كونه قادراً على تلك اإلعادة وهذه الدالئل يقينية ظاهرة
يتعلق  املسألة الثالثة يف قوله تعاىل بِقَاِدرٍ إدخاله الباء على خرب إن وإمنا جاز ذلك لدخول حرف النفي على أن وما

هبا فكأنه قيل أليس اهللا بقادر قال الزجاج لو قلت ما ظننت أن زيداً بقائم جاز وال جيوز ظننت أن زيداً بقائم واهللا 
  أعلم

  ) ١٥ق ( املسألة الرابعة يقال عييت باألمر إذا مل تعرف وجهه ومنه أَفَعَيِيَنا بِالَْخلْقِ االْوَّلِ 
ى صحة القول باحلشر والنشر ذكر بعض أحوال الكفار فقال َوَيْوَم يُْعَرضُ الَِّذينَ واعلم أنه تعاىل ملا أقام الداللة عل

ونَ فقوله أَلَْيَس َهاذَا بِالَْحقّ كَفَُرواْ َعلَى النَّارِ أَلَْيَس َهاذَا بِالَْحّق قَالُواْ َبلَى َوَرّبَنا قَالَ فَذُوقُواْ الَْعذَاَب بَِما كُنُتْم َتكْفُُر
م أليس هذا باحلق واملقصود التهكم هبم والتوبيخ على استهزائهم بوعد اهللا ووعيده وقوهلم َوَما َنْحُن التقدير يقال هل



  ) ٥٩الصافات ( بُِمَعذَّبَِني 
ْم َيلَْبثُوا إِالَّ َساَعةً  مِّن نََّهارٍ  لَفَاْصبِْر كََما َصَبَر أُْولُواْ الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسلِ َوالَ َتْسَتْعجِل لَُّهْم كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ

  َبالَغٌ فََهلْ ُيْهلَُك إِالَّ الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ
واعلم أنه تعاىل ملا قرر املطالب الثالثة وهي التوحيد والنبوة واملعاد وأجاب عن الشبهات أردفه مبا جيري جمرى 

ن الكفار كانوا يؤذونه ويوجسون صدره فقال تعاىل وذلك أل) صلى اهللا عليه وسلم ( الوعظ والنصيحة للرسول 
  فَاْصبِْر كََما َصَبَر أُْولُواْ الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسلِ أي أولو اجلد والصرب والثبات ويف اآلية قوالن

األول أن تكون كلمة ِمْن للتبعيض ويراد بأولو العزم بعض األنبياء قيل هم نوح صرب على أذى قومه وكانوا 
ىت يغشى عليه وإبراهيم على النار وذبح الولد وإسحاق على الذبح ويعقوب على فقدان الولد وذهاب يضربونه ح

البصر ويوسف على اجلب والسجن وأيوب على الضر وموسى قال له قومه إِنَّا لَُمْدَركُونَ كَالَّ إِنَّ مَِعىَ  رَّبى 
  ة وعيسى ملوداود بكى على زلته أربعني سن)  ٦٢ ٦١الشعراء ( َسيَْهِدينِ 

)  ١١٥طه ( يضع لبنة على لبنة وقال إهنا معربة فاعربوها وال تعمروها وقال اهللا تعاىل يف آدم وَلَْم َنجِْد لَُه َعْزماً 
  ) ٤٨القلم ( ويف يونس َوالَ َتكُن كَصَاِحبِ الُْحوِت 

ورأي وكمال وعقل ولفظة من والقول الثاين أن كل الرسل أولو عزم ومل يبعث اهللا رسوالً إال كان ذا عزم وحزم 
يف قوله مََّن الرُُّسلِ تبيني ال تبعيض كما يقال كسيته من اخلز وكأنه قيل اصرب كما صرب الرسل من قبلك على أذى 

  قومهم ووصفهم بالعزم لصربهم وثباهتم
صلى اهللا ( ل إن النيب مث قال َوالَ َتْستَْعجِل لَُّهْم ومفعول االستعجال حمذوف والتقدير ال تستعجل هلم بالعذاب قي

ضجر من قومه بعض الضجر وأحب أن ينزل اهللا العذاب مبن أىب من قومه فأمر بالصرب وترك ) عليه وسلم 
االستعجال مث أخرب أن ذلك العذاب منهم قريب وأنه نازل هبم ال حمالة وإن تأخر وعند نزول ذلك العذاب هبم 

اعة من هنار واملعىن أهنم إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم يف الدنيا يستقصرون مدة لبثهم يف الدنيا حىت حيسبوهنا س
والربزخ كأنه ساعة من النهار أو كأن مل يكن هلول ما عاينوا أو ألن الشيء إذا مضى صار كأنه مل يكن وإن كان 

  طويالً قال الشاعر كأن شيئاً مل يكن إذا مضى
  كأن شيئاً مل يزل إذا أىن

أي )  ٢٥إبراهيم ( ال تعاىل يالغ أي هذا بالغ ونظريه قوله تعاىل الِْحَسابِ َهاذَا َبلَاغٌ لّلنَّاسِ واعلم أنه ههنا مث ق
هذا الذي وعظتم به فيه كفاية يف املوعظ أو هذا تبليغ من الرسل فهل يهلك إال اخلارجون عن االتعاظ به والعمل 

  مبوجبه واهللا أعلم

  )صلى اهللا عليه وسلم ( سورة حممد 

  ثون وتسع آيات مكيةثال( 
  الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه أََضلَّ أَْعمَالَُهْم

األحقاف ( أول هذه السورة مناسب آلخر السورة املتقدمة فإن آخرها قوله تعاىل فََهلْ ُيهْلَُك إِالَّ الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ 
صاحلة كإطعام الطعام وصلة األرحام وغري ذلك مما ال خيلو عنه  فإن قال قائل كيف يهلك الفاسق وله أعمال)  ٣٥

)  ٧الزلزله ( اإلنسان يف طول عمره فيكون يف إهالكه إهدار عمله وقد قال تعاىل فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخيْراً َيَرُه 



َمالَُهْم أي مل يبق هلم عمل ومل يوجد فلم ميتنع اإلهالك وقال تعاىل الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه أََضلَّ أَْع
  وسنبني كيف إبطال األعمال مع حتقيق القول فيه وتعاىل اهللا عن الظلم ويف التفسري مسائل

املسألة األوىل من املراد بقوله الَِّذيَن كَفَُرواْ قلنا فيه وجوه األول هم الذين كانوا يطعمون اجليش يوم بدر منهم أبو 
هل واحلرث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وغريهم الثاين كفار قريش الثالث أهل الكتاب الرابع هو عام يدخل ج

  فيه كل كافر
املسألة الثانية يف الصد وجهان أحدمها صدوا أنفسهم معناه أهنم صدوا أنفسهم عن السبيل ومنعوا عقوهلم من اتباع 

كما قال تعاىل عن املستضعفني َيقُولُ الَِّذيَن اسُْتْضِعفُواْ لِلَِّذيَن اْسَتكَْبُرواْ لَْوالَ الدليل وثانيهما صدوا غريهم ومنعوهم 
وعلى هذا حبث وهو أن إضالل األعمال مرتب على الكفر والصد واملستضعفون مل )  ٣١سبأ ( أَنُتْم لَكُنَّا ُمْؤِمنَِني 

لى نفي ما عداه وال سيما إذا كان املذكور أوىل بالذكر يصدوا فال يضل أعماهلم فنقول التخصيص بالذكر ال يدل ع
من غريه وههنا الكافر الصاد أدخل يف الفساد فصار هو أوىل بالذكر أو نقول كل من كفر صار صاداً لغريه أما 

  املستكرب فظاهر وأما املستضعف فألنه

عاً يشق عليه بأن يصري تابعاً وألن كل من مبتابعته أثبت للمستكرب ما مينعه من اتباع الرسول فإنه بعد ما يكون متبو
نَّا َعلَى كفر صار صاداً ملن بعده ألن عادة الكفار اتباع املتقدم كما قال عنهم َبلْ قَالُواْ إِنَّا َوَجْدَنا ءاَباءَنا َعلَى أُمَّةٍ  َوإِ

د الكفر نقول هو من أو مقتدون فإن قيل فعلى هذا كل كافر صاد فما الفائدة يف ذكر الصد بع)  ٢٢الزخرف ( 
باب ذكر السبب وعطف املسبب عليه تقول أكلت كثرياً وشبعت والكفر على هذا سبب الصد مث إذا قلنا بأن 

املراد منه أهنم صدوا أنفسهم ففيه إشارة إىل أن ما يف األنفس من الفطرة كان داعياً إىل اإلميان واالمتناع ملانع وهو 
  الصد لنفسه

ملصدود عنه وجوه األول عن اإلنفاق على حممد عليه السالم وأصحابه الثاين عن اجلهاد الثالث املسألة الثالثة يف ا
صلى اهللا عليه ( عن اإلميان الرابع عن كل ما فيه طاعة اهللا تعاىل وهو اتباع حممد عليه السالم وذلك ألن النيب 

( َك لََتْهِدى إِلَى ِصراٍط مُّْسَتقِيمٍ صِراِط اللَِّه على الصراط املستقيم هاد إليه وهو صراط اهللا قال تعاىل وَإِنَّ) وسلم 
  فمن منع من اتباع حممد عليه السالم فقد صد عن سبيل اهللا)  ٥٣ ٥٢الشورى 

املسألة الرابعة يف اإلضالل وجوه األول املراد منه اإلبطال ووجهه هو أن املراد أنه أضله حبيث ال جيده فالطالب إمنا 
ا ال يوجد يف الوجود فهو معدوم فإن قيل كيف يبطل اهللا حسنة أوجدها نقول إن االبطال على يطلبه يف الوجود وم

وجوه أحدها يوازن بسيئاهتم احلسنات اليت صدرت منهم ويسقطها باملوازنة ويبقي هلم سيئات حمضة ألن الكفر 
انيها أبطلها لفقد شرط ثبوهتا يزيد على غري اإلميان من احلسنات واإلميان يترجح على غري الكفر من السيئات وث

)  ٤٠غافر ( وإثباهتا وهو اإلميان ألنه شرط قبول العمل قال تعاىل َمْن َعِملَ صَاِلحاً ّمن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن 
وجود ألن العمل ال بقاء له يف نفسه بل هو يعدم عقيب ما يوجد يف احلقيقة غري  وإذا مل يقبل اهللا العمل ال يكون له

أن اهللا تعاىل يكتب عنده بفضله أن فالناً عمل صاحلاً وعندي جزاؤه فيبقى حكماً وهذا البقاء حكماً خري من البقاء 
 الفناء والعمل الصاحل من الذي لألجسام اليت هي حمل األعمال حقيقة فإن األجسام وإن بقيت غري أن مآهلا إىل

الباقيات عند اهللا أبداً وإذا ثبت هذا تبني أن اهللا بالقبول متفضل وقد أخرب أين ال أقبل إال من مؤمن فمن عمل وتعب 
من غري سبق اإلميان فهو املضيع تعبه ال اهللا تعاىل وثالثها مل يعمل الكافر عمله لوجه اهللا تعاىل فلم يأت خبري فال يرد 

وبيانه هو أن العمل ال يتميز إال مبن له العمل ال بالعامل )  ٧الزلزلة ( قوله فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً يََرُه علينا 
وال بنفس العمل وذلك ألن من قام ليقتل شخصاً ومل يتفق قتله مث قال ليكرمه ومل يتفق اإلكرام وال القتل وأخرب عن 



الين لقتله ويف اليوم اآلخر إلكرامه يتميز القيامان ال بالنظر إىل القيام فإنه واحد وال بالنظر نفسه أنه قام يف اليوم الف
إىل القائم فإنه حقيقة واحدة وإمنا يتميز مبا كان ألجله القيام وكذلك من قام وقصد بقيامه إكرام امللك وقام وقصد 

مل لكن نسبة اهللا الكرمي إىل األصنام فوق نسبة امللوك بقيامه إكرام بعض العوام يتميز أحدمها عن اآلخر مبنزلة الع
إىل العوام فالعمل لألصنام ليس خبري مث إن اتفق أن يقصد واحد بعمله وجه اهللا تعاىل ومع ذلك يعبد األوثان ال 
عله يكون عمله خرياً ألن مثل ما أتى به لوجه اهللا أتى به للصنم املنحوت فال تعظيم الوجه الثاين اإلضالل هو ج

مستهلكاً وحقيقته هو أنه إذا كفر وأتى لألحجار واألخشاب بالركوع والسجود فلم يبق لنفسه حرمة وفعله ال 
يبقى معترباً بسبب كفره وهذا كمن خيدم عند احلارس والسايس إذا قام فالسلطان ال يعمل قيامه تعظيماً خلسته 

ظهر تعظيمه هللا كامللك الذي ال ينقاد ألحد إذا انقاد يف كذلك الكافر وأما املؤمن فبقدر ما يتكرب على غري اهللا ي
  وقت مللك من امللوك يتبني به عظمته الوجه الثالث أضله أي أمهله وتركه

  كما يقال أضل بعريه إذا تركه مسيباً فضاع
  مث إن اهللا تعاىل ملا بّين حال الكفار بّين حال املؤمنني فقال

لََح الصَّاِلَحاِت َوَءاَمُنواْ بَِما ُنزِّلَ َعلَى ُمحَمٍَّد َوُهَو الَْحقُّ ِمن رَّبِّهِْم كَفََّر َعْنُهْم سَيِّئَاِتهِْم وَأَْصَوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ 
  َبالَُهْم

  فيه مسائل
قال  املسألة األوىل قد ذكرنا مراراً أن اهللا تعاىل كلما ذكر اإلميان والعمل الصاحل رتب عليهما املغفرة واألجر كما

وقال َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت )  ٥٠احلج ( إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت لَُهْم مَّْغِفَرةٌ  َورِْزٌق كَرٌِمي 
إلميان واألجر على العمل الصاحل وقلنا بأن املغفرة ثواب ا)  ٧٠العنكبوت ( لَُنكَفَّرنَّ َعْنُهْم سَّيئَاِتهِْم وَلََنْجزِيَنَُّهْم 

واستوفينا البحث فيه يف سورة العنكبوت فنقول ههنا جزاء ذلك قوله كَفََّر َعنُْهْم َسيّئَاتِهِْم إشارة إىل ما يثيب على 
  اإلميان وقوله وَأَْصلََح َبالَُهْم إشارة إىل ما يثيب على العمل الصاحل

ئات مرتب على اإلميان والعمل الصاحل فمن آمن ومل يفعل الصاحلات يبقى يف املسألة الثانية قالت املعتزلة تكفري السي
العذاب خالداً فنقول لو كان كما ذكرمت لكان اإلضالل مرتباً على الكفر والضد فمن يكفر ال ينبغي أن تضل 

ح باله أو نقول أعماله أو نقول قد ذكرنا أن اهللا رتب أمرين على أمرين فمن آمن كفر سيئاته ومن عمل صاحلاً أصل
أي مؤمن يتصور أنه غري آت بالصاحلات حبيث ال يصدر عنه صالة وال صيام وال صدقة وال إطعام وعلى هذا فقوله 

  َوَعِملُواْ عطف املسبب على السبب كما قلنا يف قول القائل أكلت كثرياً وشبعت
َوءاَمُنواْ مع أن قوله آمنوا وعملوا الصاحلات أفاد هذا املعىن  املسألة الثالثة قوله َوالَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت

فما احلكمة فيه وكيف وجهه فنقول أما وجهه فبيانه من وجوه األول قوله َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ أي باهللا ورسوله واليوم 
 ورسوله تعميم بعد أمور خاصة وهو اآلخر وقوله وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ أي جبميع األشياء الواردة يف كالم اهللا

حسن تقول خلق اهللا السماوات واألرض وكل شيء إما على معىن وكل شيء غري ما ذكرنا وإما على العموم بعد 
ذكر اخلصوص الثاين أن يكون املعىن آمنوا وآمنوا من قبل مبا نزل على حممد وهو احلق املعجز الفارق بني الكاذب 

باملعجز وأيقنوا بأن القرآن ال يأيت به غري اهللا فآمنوا وعملوا الصاحلات والواو للجمع  والصادق يعين آمنوا أوالً
املطلق وجيوز أن يكون املتأخر ذكراً متقدماً وقوعاً وهذا كقول القائل آمن به وكان اإلميان به واجباً أو يكون بياناً 

اِت َوءاَمنُواْ أي آمنوا وآمنوا باحلق كما يقول القائل خرجت وخرجت إلمياهنم كأهنم وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَح
مصيباً أي وكان خروجي جيداً حيث جنوت من كذا ورحبت كذا فكذلك ملا قال آمنوا بني أن إمياهنم كان أمر اهللا 



والعمل العلم فالعلم  وأنزل اهللا ال مبا كان باطالً من عند غري اهللا الثالث ما قاله أهل املعرفة وهو أن العلم العمل
حيصل ليعمل به ملا جاء إذا عمل العامل العمل الصاحل علم ما مل يكن يعلم فيعلم اإلنسان مثالً قدرة اهللا بالدليل وعلمه 

  وأمره فيحمله األمر على

ات اهللا الفعل وحيثه عليه علمه فعلمه حباله وقدرته على ثوابه وعقابه فإذا أتى بالعمل الصاحل علم من أنواع مقدور
ومعلومات اهللا تعاىل ما مل يعلمه أحد إال باطالع اهللا عليه وبكشفه ذلك له فيؤمن وهذا هو املعىن يف قوله ُهَو الَِّذى 

 فإذا آمن املكلف مبحمد بالربهان)  ٤الفتح ( أَنَزلَ السَِّكيَنةَ  ِفى قُلُوبِ الُْمْؤِمنَِني ِلَيْزدَاُدواْ إِميَاناً مََّع إَِميانِهِْم 
وباملعجزة وعمل صاحلاً محله علمه على أن يؤمن بكل ما قاله حممد ومل جيد يف نفسه شكاً وللمؤمن يف املرتبة األوىل 

أحوال ويف املرتبة األخرية أحوال أما يف اإلميان باهللا ففي األول جيعل اهللا معبوداً وقد يقصد غريه يف حوائجه فيطلب 
ألمر ويف األخرية جيعل اهللا مقصوداً وال يقصد غريه وال يرى إال منه سره الرزق من زيد وعمر وجيعل أمراً سبباً 

  وجهره فال ينيب إىل شيء يف شيء فهذا هو اإلميان اآلخر باهللا وذلك اإلميان األول
فيقول أوالً هو صادق فيما ينطق ويقول آخر ال نطق له إال باهللا وال كالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما ما يف النيب 

سمع منه إال وهو من اهللا فهو يف األول يقول بالصدق ووقوعه منه ويف الثاين يقول بعدم إمكان الكذب منه ألن ي
حاكي كالم الغري ال ينسب إليه الكذب وال ميكن إال يف نفس احلكاية وقد علم هو أنه حاك عنه كما قاله وأما يف 

حاالً ويف املرتبة األخرية جيعل احلشر حاالً واحلياة الدنيا ماضياً املرتبة األوىل فيجعل احلشر مستقبالً واحلياة العاجلة 
  فيقسم حياة نفسه يف كل حلظة وجيعل الدنيا كلها عدماً ال يلتفت إليها وال يقبل عليها

)  ١حممد ( ر َوُصدُّواْ املسألة الرابعة قوله َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت َوءاَمُنواْ هو يف مقابلة قوله يف حق الكاف
صلى اهللا ( وهذا حث على اتباع حممد ) صلى اهللا عليه وسلم ( ألنا بينا يف وجه أن املراد هبم صدوا عن اتباع حممد 

فهم صدوا أنفسهم عن سبيل اهللا وهو حممد عليه السالم وما أنزل عليه وهؤالء حثوا أنفسهم على ) عليه وسلم 
  الء ضد ما حصل ألولئك فأضل اهللا حسنات أولئك وستر على سيئات هؤالءاتباع سبيله ال جرم حصل هلؤ

املسألة اخلامسة قوله تعاىل َوُهَو الَْحقُّ ِمن رَّبّهِْم هل ميكن أن يكون من رهبم وصفاً فارقاً كما يقال رأيت رجالً من 
ن كل ما كان من اهللا فهو احلق بغداد فيصري وصفاً للرجل فارقاً بينه وبني من يكون من املوصل وغريه نقول ال أل

فليس هذا هو احلق من رهبم بل قوله ّمن رَّبّهُِم خرب بعد خرب كأنه قال وهو احلق وهو من رهبم أو إن كان وصفاً 
فارقاً فهو على معىن أنه احلق النازل من رهبم ألن احلق قد يكون مشاهداً فإن كون الشمس مضيئة حق وهو ليس 

  حاصل بطريق يسره اهللا تعاىل لنا نازل من الرب بل هو علم
ها مث قال تعاىل كَفََّر َعْنُهْم سَّيئَاِتهِْم وَأَصْلََح بَالَُهْم أي سترها وفيه إشارة إىل بشارة ما كانت حتصل بقوله أعدمها وحما

أو  ألن حمو الشيء ال ينىبء عن إثبات أمر آخر مكانه وأما الستر فينىبء عنه وذلك ألن من يريد ستر ثوب بال
وسخ ال يستره مبثله وإمنا يستره بثوب نفيس نظيف وال سيما امللك اجلواد إذا ستر على عبد من عبيده ثوبه البايل 

أمر بإحضار ثوب من اجلنس العايل ال حيصل إال بالثمن الغايل فيلبس هذا هو الستر بينه وبني احملبوبني وكذلك 
ملعىن وهذا هو املذكور يف قوله تعاىل فَأُْولَِئَك يَُبّدلُ اللَُّه َسيّئَاتِهِْم املغفرة فإن املغفرة والتكفري من باب واحد يف ا

وقوله َوأَصْلََح بَالَُهْم إشارة إىل ما ذكرنا من أنه يبدهلا حسنة فإن قيل كيف تبدل السيئة )  ٧٠الفرقان ( َحَسنَاٍت 
فإن قال اإلشكال باق وباد وما زال بل زاد فإن  حسنة نقول معناه أنه جيزيه بعد سيئاته ما جيزى احملسن على إحسانه

  اهللا تعاىل لو أثاب على



السيئة كما يثيب عن احلسنة لكان ذلك حثاً على السيئة نقول ما قلنا إنه يثيب على السيئة وإمنا قلنا إنه يثيب بعد 
ي ربه معترفاً بذنبه مستحقراً السيئة مبا يثيب على احلسنة وذلك حيث يأيت املؤمن بسيئة مث يتنبه ويندم ويقف بني يد

لنفسه فيصري أقرب إىل الرمحة من الذي مل يذنب ودخل على ربه مفتخراً يف نفسه فصار الذنب شرطاً للندم 
والثواب ليس على السيئة وإمنا هو على الندم وكأن اهللا تعاىل قال عبدي أذنب ورجع إيلّ ففعله شيء لكن ظنه يب 

كل على فضلي والظن عمل القلب والفعل عمل البدن واعتبار عمل القلب أوىل حسن حيث مل جيد ملجأ غريي فات
أال ترى أن النائم واملغمى عليه ال يلتفت إىل عمل بدنه واملفلوج الذي ال حركة له يعترب قصد قلبه ومثال الروح 

امللك بركضه يف والبدن راكب دابة يركض فرسه بني يدي ملك يدفع عنه العدو بسيفه وسنانه والفرس يلطخ ثوب 
استنانه فهل يلتفت إىل فعل الدابة مع فعل الفارس بل لو كان الراكب فارغاً الفرس يؤذي بالتلويث خياطب الفارس 

به فكذلك الروح راكب والبدن مركوب فإن كانت الروح مشغولة بعبادة اهللا وذكره ويصدر من البدن شيء ال 
ة الفرس الراكض ويهجر الفرس الواقف وإن كان غري مشغول فهو يلتفت إليه بل يستحسن منه ذلك ويزاد يف تربي

  مؤاخذ بأفعال البدن مث قال تعاىل
  ُهْمذَِلكَ َيضْرُِب اللَُّه ِللنَّاسِ أَْمثَالَذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ اتََّبُعواْ الَْباِطلَ َوأَنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ اتََّبعُواْ الَْحقَّ ِمن رَّبِّهِْم كَ

  فيه مسائل
املسألة األوىل يف الباطل وجوه األول ما ال جيوز وجوده وذلك ألهنم اتبعوا إالهاً غري اهللا وإاله غري اهللا حمال الوجود 
وهو الباطل وغاية الباطل ألن الباطل هو املعدوم يقال بطل كذا أي عدم واملعدوم الذي ال جيوز وجوده وال ميكن 

حقاً موجوداً فهو يف غاية البطالن فعلى هذا فاحلق هو الذي ال ميكن عدمه وهو اهللا  أن يوجد وال جيوز أن يصري
تعاىل وذلك ألن احلق هو املوجود يقال حتقق األمر أي وجد وثبت واملوجود الذي ال جيوز عدمه هو يف غاية الثبوت 

فبّين أن الشيطان )  ٨٥ص ( ن َتبَِعَك مِْنُهْم أَْجَمِعَني الثاين الباطل الشيطان بدليل قوله تعاىل الَْمالَنَّ َجهَنََّم ِمنَك َوِممَّ
متبوع وأتباعه هم الكفار والفجار وعلى هذا فاحلق هو اهللا ألنه تعاىل جعل يف مقابلة حزب الشيطان حزب اهللا 

( ءَنا َعلَى أُمَّةٍ  َوإِنَّا َعلَى الثالث الباطل هو قول كربائهم ودين آبائهم كما قال تعاىل عنهم َبلْ قَالُواْ إِنَّا َوَجْدَنا ءاَبا
ومقتدون فعلى هذا احلق ما قاله النيب عليه السالم عن اهللا الرابع الباطل كل ما سوى اهللا تعاىل ألن )  ٢٢الزحرف 

  وعلى هذا فاحلق هو اهللا تعاىل أيضاً)  ٨٨القصص ( الباطل واهلالك مبعىن واحد و كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه 
املسألة الثانية لو قال قائل من رهبم ال يالئم إال وجهاً واحداً من أربعة أوجه وهو قولنا املراد من احلق هو ما أنزل 

  اهللا وما قال النيب عليه السالم من اهللا فأما على قولنا احلق هو اهللا فكيف يصح قوله اتََّبعُواْ الَْحقَّ ِمن رَّبّهِْم

ال يكون متعلقاً باحلق وإمنا يكون تعلقه بقوله بقوله تعاىل اتََّبُعواْ أي اتبعوا أمر رهبم أي من نقول على هذا ّمن رَّّبهِمُ 
  فضل اهللا أو هداية رهبم اتبعوا احلق وهو اهللا سبحانه

 املسألة الثالثة إذا كان الباطل هو املعدوم الذي ال جيوز وجوده فكيف ميكن اتباعه نقول ملا كانوا يقولون إمنا يفعلون
  لألصنام وهي آهلة وهي تؤجرهم بذلك كانوا متبعني يف زعمهم وال متبع هناك

لشيطان املسألة الرابعة قال يف حق املؤمنني اتََّبعُواْ الَْحقَّ ِمن رَّبّهِْم وقال يف حق الكفار اتََّبعُواْ الَْباِطلَ من آهلتهم أو ا
اهللا ينكرون فعلهم كما قال تعاىل َوَيْوَم الِْقَياَمةِ   نقول أما آهلتهم فألهنم ال كالم هلم وال عقل وحيث ينطقهم

واهللا تعاىل رضي بفعلهم )  ٦األحقاف ( وقال تعاىل َوكَانُواْ بِِعَباَدتِهِْم كَاِفرِيَن )  ١٤فاطر ( َيكْفُُرونَ بِِشرِْككُْم 
هبم اتبع هؤالء الباطل وهؤالء احلق أي وثبتهم عليه وحيتمل أن يقال قوله ّمن رَّبّهُِم عائد إىل األمرين مجيعاً أي من ر

  من حكم رهبم ومن عند رهبم



  مث قال تعاىل كَذَِلَك َيْضرِبُ اللَُّه ِللنَّاسِ أَْمثَالَُهْم وفيه أيضاً مسائل
دمها إضالل املسألة األوىل أي مثل ضربه اهللا تعاىل حىت يقول كَذَِلَك َيْضرِبُ اللَُّه ِللنَّاسِ أَمْثَالَُهْم نقول فيه وجهان أح

أعمال الكفار وتكفري سيئات األبرار الثاين كون الكافر متبعاً للباطل وكون املؤمن متبعاً للحق وحيتمل وجهني 
آخرين أحدمها على قولنا ّمن رَّّبهُِم أي من عند رهبم اتبع هؤالء الباطل وهؤالء احلق نقول هذا مثل يضرب عليه 

ضالل وغريه واالتباع وغريه وثانيهما هو أن اهللا تعاىل ملا بّين أن الكافر يضل مجيع األمثال فإن الكل من عند اهللا اإل
اهللا عمله واملؤمن يكفر اهللا سيئاته وكان بني الكفر واإلميان مباينة ظاهرة فإهنما ضدان نبه على أن السبب كذا أي 

ذا علم السبب فالفعالن قد ليس اإلضالل والتكفري بسبب املضادة واالختالف بل بسبب اتباع احلق والباطل وإ
يتحدان صورة وحقيقة وأحدمها يورث إبطال األعمال واآلخر يورث تكفري السيئات بسبب أن أحدمها يكون فيه 
اتباع احلق واآلخر اتباع الباطل فإن من يؤمن ظاهراً وقلبه مملوء من الكفر ومن يؤمن بقلبه وقلبه مملوء من اإلميان 

ا خمتلفان بسبب اتباع احلق واتباع الباطل ال بدع من ذلك فإن من يؤمن ظاهراً وهو احتد فعالمها يف الظاهر ومه
يسر الكفر ومن يكفر ظاهراً باإلكراه وقلبه مطمئن باإلميان اختلف الفعالن يف الظاهر وإبطال األعمال ملن أظهر 

يثبت فيهما حكمان وعلم سببه وهو اإلميان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فكأنه تعاىل قال الكفر واإلميان مثالن 
اتباع احلق والباطل فكذلك اعلموا أن كل شيء اتبع فيه احلق كان مقبوالً مثاباً عليه وكل أمر اتبع فيه الباطل كان 
مردوداً معاقباً عليه فصار هذا عاماً يف األمثال على أنا نقول قوله كَذاِلَك ال يستدعي أن يكون هناك مثل مضروب 

نه تعاىل ملا بّين حال الكافر وإضالل أعماله وحال املؤمن وتكفري سيئاته وبّين السبب فيهما كان ذلك بل معناه أ
  غاية اإليضاح فقال كَذاِلَك أي مثل هذا البيان َيْضرِبُ اللَُّه ِللنَّاسِ أَمْثَالَُهْم ويبني هلم أحواهلم

فيه وجهان أحدمها إىل الناس كافة قال تعاىل َيضْرُِب اللَُّه ِللنَّاسِ املسألة الثانية الضمري يف قوله أَمْثَالَُهْم عائد إىل من 
  أَْمثَالَُهْم على أنفسهم وثانيهما إىل الفريقني السابقني يف الذكر معناه يضرب اهللا للناس أمثال الفريقني السابقني

نُتُموُهْم فَُشدُّواْ الَْوثَاَق فَإِمَّا َمنا َبْعُد َوإِمَّا ِفَدآًء َحتَّى َتَضعَ فَإِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُرواْ فَضَْرَب الرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثَْخ
لَّ َن قُِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه فَلَن ُيِضالْحَْرُب أَْوَزاَرَها ذَاِلَك َولَْو َيَشآُء اللَُّه الَْنَتَصَر مِْنُهْم َولَاِكن لَِّيْبلَُو َبْعَضكُمْ بَِبْعضٍ َوالَِّذي

  أَْعَمالَُهْم
  مث قال تعاىل فَإِذَا لَقِيُتُم الَِّذيَن كَفَُرواْ فَضَْرَب الّرقَابِ َحتَّى إِذَا أَثَْخنُتُموُهْم وفيه مسائل

املسألة األوىل الفاء يف قوله فَإِذَا لَِقيُتُم يستدعي متعلقاً يتعلق به ويترتب عليه فما وجه التعلق مبا قبله نقول هو من 
ل ملا بّين أن الذين كفروا أضل اهللا أعماهلم واعتبار اإلنسان بالعمل ومن مل يكن له عمل فهو مهج فإن وجوه األو

صار مع ذلك يؤذي حسن إعدامه فَإِذَا لَقِيُتُم بعد ظهور أن ال حرمة هلم وبعد إبطال أعماهلم فاضربوا أعناقهم الثاين 
ا يتبع الباطل وهو حزب الشيطان واآلخر يتبع احلق وهو حزب إذا تبني تباين الفريقني وتباعد الطريقني وأن أحدمه

الرمحن حق القتال عند التحزب فإذا لقيتموهم فاقتلوهم الثالث أن من الناس من يقول لضعف قلبه وقصور نظره 
عمال إيالم احليوان من الظلم والطغيان وال سيما القتل الذي هو ختريب بنيان فيقال رداً عليهم ملا كان اعتبار األ

باتباع احلق والباطل فمن يقتل يف سبيل اهللا لتعظيم أمر اهللا هلم من األجر ما للمصلي والصائم فإذا لقيتم الذين 
  كفروا فاقتلوهم وال تأخذكم هبما رأفة فإن ذلك اتباع للحق واالعتبار به ال بصورة الفعل

  باملسألة الثانية فََضْرَب منصوب على املصدر أي فاضربوا ضرب الرقا
املسألة الثالثة ما احلكمة يف اختيار ضرب الرقبة على غريها من األعضاء نقول فيه ملا بّين أن املؤمن ليس يدافع إمنا 

هو دافع وذلك أن من يدفع الصائل ال ينبغي أن يقصد أوالً مقتله بل يتدرج ويضرب على غري املقتل فإن اندفع 



ليس املقصود إال دفعهم عن وجه األرض وتطهري األرض منهم فذاك وال يترقى إىل درجة اإلهالك فقال تعاىل 
وكيف ال واألرض لكم مسجد واملشركون جنس واملسجد يطهر من النجاسة فإذاً ينبغي أن يكون قصدكمم أوالً 
إىل قتلهم خبالف دفع الصائل والرقبة أظهر املقاتل ألن قطع احللقوم واألوداج مستلزم للموت لكن يف احلرب ال 

ذلك والرقبة ظاهرة يف احلرب ففي ضرهبا حز العنق وهو مستلزم للموت خبالف سائر املواضع وال سيما يف يتهيأ 
احلرب ويف قوله لَِقيُتُم ما ينىبء عن خمالفتهم الصائل ألن قوله لَِقيُتمُ يدل على أن القصد من جانبهم خبالف قولنا 

  ) ١٩١البقرة ( ْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم لقيكم ولذلك قال يف غري هذا املوضع َواقُْتلُوُهْم َح
األنفال ( املسألة الرابعة قال ههنا ُضرَِب الّرقَابِ بإظهار املصدر وترك الفعل وقال يف األنفال فَاضْرُِبواْ فَْوقَ االْعنَاقِ 

يف بعض بإظهار الفعل وترك املصدر فهل فيه فائدة نقول نعم ولنبينها بتقدمي مقدمة وهي أن املقصود أوالً )  ١٢
السور قد يكون صدور الفعل من فاعل ويتبعه املصدر ضمناً إذ ال ميكن أن يفعل فاعل إال ويقع منه املصدر يف 

الوجود وقد يكون املقصود أوالً املصدر ولكنه ال يوجد إال من فاعل فيطلب منه أن يفعل مثاله من قال إين حلفت 
منه صدور الفعل منه واخلروج يف نفسه غري مقصود االنتفاء ولو أن أخرج من املدينة فيقال له فاخرج صار املقصود 
  أمكن أن خيرج من غري حتقق اخلروج منه ملا كان

عليه إال أن خيرج لكن من ضرورات اخلروج أن خيرج فإذا قال قائل ضاق يب املكان بسبب األعداء فيقال له مثالً 
و أمكن اخلروج من غري فاعل حلصل الغرض لكنه اخلروج يعين اخلروج فاخرج فإن اخلروج هو املطلوب حىت ل

حمال فيتبعه الفعل إذا عرفت هذا فنقول يف األنفال احلكاية عن احلرب الكائنة وهم كانوا فيها واملالئكة أنزلوا 
لنصرة من حضر يف صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب وههنا األمر وارد وليس يف وقت القتال بدليل قوله 

لَِقيُتُم واملقصود بيان كون املصدر مطلوباً لتقدم املأمور على الفعل قال فََضْربَ الّرقَابِ وفيما ذكرنا تبيني تعاىل فَإِذَا 
وذلك ألن الوقت وقت القتال )  ١٢األنفال ( فائدة أخر وهي أن اهللا تعاىل قال هناك وَاْضرِبُواْ ِمنُْهْم كُلَّ بََناٍن 

  بوا املقتل وههنا ليس وقت القتال فبّين أن املقصود القتل وغرض املسلم ذلكفأرشدهم إىل املقتل وغريه إن مل يصي
املسألة اخلامسة َحتَّى لبيان غاية األمر ال لبيان غاية القتل أي حىت إذا اثخنتموهم ال يبقى األمر بالقتل ويبقى اجلواز 

اهلرم واملراد كما إذا قطعت يداه ورجاله ولو كان لبيان القتل ملا جاز القتل والقتل جائز إذا التحق املثخن بالشيخ 
  فنهى عن قتله

  مث قال تعاىل فَُشدُّواْ الَْوثَاَق أمر إرشاد
  مث قال تعاىل فَإِمَّا َمنا َبْعُد َوإِمَّا ِفَداء وفيه مسائل

ق واملن وإمنا للحصر وحاهلم بعد األسر غري منحصر يف األمرين بل جيوز القتل واالسترقا) إما ( املسألة األوىل 
( والفداء نقول هذا إرشاد فذكر األمر العام اجلائز يف سائر األجناس واالسترقاق غري جائز يف أسر العرب فإن النيب 

كان معهم فلم يذكر االسترقاق وأما القتل فألن الظاهر يف املثخن اإلزمان وألن القتل ذكره ) صلى اهللا عليه وسلم 
  ال األمرانبقوله فَضَْرَب الّرقَابِ فلم يبق إ

املسألة الثانية مناً وفداًء منصوبان لكوهنما مصدرين تقديره فإما متنون مناً وإما تفدون فداًء وتقدمي املن على الفداء 
إشارة إىل ترجيح حرمة النفس على طلب املال والفداء جيوز أن يكون ماالً يكون وأن يكون غريه من األسرى أو 

  شرطاً يشرط عليهم أو عليه وحده
ملسألة الثالثة إذا قدرنا الفعل وهو متنون أو تفدون على تقدير املفعول حىت نقول إما متنون عليهم منا أو تفدوهنم ا

فداء نقول ال ألن املقصود املن والفداء ال عليهم وهبم كما يقول القائل فالن يعطي ومينع وال يقال يعطي زيداً ومينع 



  املفعول وكذلك ههنا املقصود إرشاد املؤمنني إىل الفضل عمراً ألن غرضه ذكر كونه فاعالً ال بيان
  مث قال تعاىل حَتَّى َتَضَع الْحَْرُب أَْوزَاَرهَا

ويف تعلق َحتَّى وجهان أحدمها تعلقها بالقتل أي اقتلوهم حىت تضع وثانيهما باملن والفداء وحيتمل أن يقال متعلقة 
أبعد ويف األوزار وجهان أحدمها السالح والثاين اآلثام وفيه بشدوا الوثاق وتعلقها بالقتل أظهر وإن كان ذكره 

  مسائل
املسألة األوىل إن كان املراد اإلمث فكيف تضع احلرب اإلمث واإلمث على احملارب وكذلك السؤال يف السالح لكنه 

  على األول أشد توجهاً فيقول تضع احلرب األوزار ال من نفسها بل تضع األوزار

  والسالح الذي عليهم اليت على احملاربني
حىت يكون كأنه قال حىت تضع أمة احلرب أو فرقة )  ٨٢يوسف ( املسألة الثانية هل هذا كقوله تعاىل وَاسْئَلِ 

احلرب أوزارها نقول ذلك حمتمل يف النظر األول لكن إذا أمعنت يف املعىن جتد بينهما فرقاً وذلك ألن املقصود من 
ْرُب أَْوَزارََها احلرب بالكلية حبيث ال يبقى يف الدنيا حزب من أحزاب الكفر حيارب حزباً قوله ِفَداء َحتَّى َتَضعَ الَْح

من أحزاب اإلسالم ولو قلنا حىت تضع أمة احلرب جاز أن يضعوا األسلحة ويتركوا احلرب وهي باقية مبادهتا كما 
  ىل احلرب يكون معناه إن احلرب مل يبقتقول خصوميت ما انفصلت ولكين تركتها يف هذه األيام وإذا أسندنا الوضع إ

املسألة الثالثة لو قال حىت ال يبقى حزب أو ينفر من احلرب هل حيصل معىن قوله َحتَّى َتَضَع الَْحْربُ أَْوَزاَرَها نقول 
 ال والتفاوت بني العبارتني مع قطع النظر عن النظم بل النظر إىل نفس املعىن كالتفاوت بني قولك انقرضت دولة بين

أُمية وقولك مل يبق من دولتهم أثر وال شك أن الثاين أبلغ فكذلك ههنا قوله تعاىل أَْوزَاَرَها معناه آثارها فإن من 
  أوزار احلرب آثارها

املسألة الرابعة وقت وضع أوزار احلرب مىت هو نقول فيه أقوال حاصلها راجع إىل أن ذلك الوقت هو الوقت الذي 
اإلسالم وحزب من أحزاب الكفر وقيل ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه  ال يبقى فيه حزب من أحزاب

  السالم
  مث قال تعاىل ذاِلَك َولَوْ َيَشاء اللَُّه الَنَْتَصَر ِمنُْهْم

يف معىن ذلك وجهان أحدمها األمر ذلك واملبتدأ حمذوف وحيتمل أن يقال ذلك واجب أو مقدم كما يقول القائل إن 
  اك مقصود ومطلوب مث بّين أن قتاهلم ليس طريقاً متعيناً بل اهللا لو أراد أهلكهم من غري جندفعلت فذاك أي فذ

  قوله تعاىل َولَاِكن لَّيْبلَُو َبْعَضكُْم بِبَْعضٍ
أي ولكن ليكلفكم فيحصل لكم شرف باختياره إياكم هلذا األمر فإن قيل ما التحقيق يف قولنا التكليف ابتالء 

السر وأخفى وماذا يفهم من قوله َولَاِكن لَّيْبلَُو َبْعَضكُْم بَِبْعضٍ نقول فيه وجوه األول أن املراد وامتحان واهللا يعلم 
منه يفعل ذلك فعل املبتلني أي كما يفعل املبتلى املخترب ومنها أن اهللا تعاىل يبلو ليظهر األمر لغريه إما للمالئكة وإما 

االختبار فع يظهر بسببه أمر غريه متعني عند العقالء بالنظر إليه قصداً للناس والتحقيق هو أن االبتالء واالمتحان و
إىل ظهوره وقولنا فعل يظهر بسببه أمر ظاهر الدخول يف مفهوم االبتداء ألن ما ال يظهر بسببه شيء أصالً ال يسمى 

ر ال يقال إنه ميتحن ألن ابتالء أما قولنا أمر غري متعني عند العقالء وذلك ألن من يضرب بسيفه على القثاء واخليا
األمر الذي يظهر منه متعني وهو القطع والقد بقسمني فإذا ضرب بسيفه سبعاً يقال ميتحن بسيفه ليدفع عن نفسه 
وقد يقده وقد ال يقده وأما قولنا ليظهر منه ذلك فألن من يضرب سبعاً بسيفه ليدفعه عن نفسه ال يقال إنه ممتحن 

 إذا علم هذا فنقول اهللا تعاىل إذا أمرنا بفعل يظهر بسببه أمر غري متعني وهو إما ألن ضربه ليس لظهور أمر متعني



الطاعة أو املعصية يف العقول ليظهر ذلك يكون ممتحناً وإن كان عاملاً به لكون عدم العلم مقارناً فينا البتالئنا فإذا 
يل االبتالء فائدته حصول العلم عند املبتلى ابتلينا وعدم العلم فينا مستمر أمرنا وليس من ضرورات االبتالء فإن ق

  فإذا كان اهللا تعاىل عاملاً فأية فائدة

فيه نقول ليس هذا سؤال خيتص باالبتالء فإن قول القائل مل ابتلى كقول القائل مل عاقب الكافر وهو مستغن ومل 
ا يفعل ونقول حينئذ ما قاله خلق النار حمرقة وهو قادر على أن خيلقها حبيث تنفع وال تضر وجوابه ال يسأل عم

املتقدمون إنه لظهور األمر املتعني إلاله وبعد هذا فنقول املبتلى ال حاجة له إىل األمر الذي يظهر من االبتالء فإن 
املمتحن للسيف فيما ذكرنا من الصورة ال حاجة له إىل قطع ما جيرب السيف فيه حىت أنه لو كان حمتاجاً كما 

سبع بالسيف ال يقال إنه ميتحن وقوله لَّيْبلَُو َبْعَضكُمْ بَِبْعضٍ إشارة إىل عدم احلاجة تقريراً لقوله ضربنا من مثال دفع ال
  ذاِلَك َولَْو َيَشاء اللَُّه الَنَْتَصَر ِمْنُهْم

  مث قال تعاىل َوالَِّذيَن قُِتلُواْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه فَلَن ُيِضلَّ أَْعَمالَُهْم
كل مناسب ملا تقدم أما من قرأ قتلوا فألنه ملا قال فَضَْرَب الّرقَابِ ومعناه فاقتلوهم بني ما قرىء قتلوا وقاتلوا وال

فناء من للقاتل بقوله وَالَِّذيَن قُِتلُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه فَلَن ُيِضلَّ أَْعَمالَُهْم رداً على من زعم أن القتل فساد حمرم إذ هو إ
افر يبطل بل هو فوق حسنات الكافر أضل اهللا أعمال الكفار ولن يضل هو مكرم فقال عملهم ليس كحسنة الك

القاتلني فكيف يكون القتل سيئة وأما من قرأ قَاَتلُواْ فهو أكثر فائدة وأعم تناوالً ألنه يدخل فيه من سعى يف القتل 
ناسبة ملا تقدم من وجوه أحدها هو سواء قتل أو مل يقتل وأما من قرأ وَالَِّذيَن قُِتلُواْ على البناء للمفعول فنقول هي م

أنه تعاىل ملا قال فَضَْرَب الّرقَابِ أي اقتلوا والقتل ال يتأتى إال باإلقدام وخوف أن يقتل املقدم مينعه من اإلقدام فقال 
نيها هو ال ختافوا القتل فإن من يقتل يف سبيل اهللا له من األجر والثواب ما ال مينع املقاتل من القتال بل حيثه عليه وثا

أنه تعاىل ملا قال لَّيْبلَُو َبْعَضكُمْ بَِبْعضٍ واملبتلى بالشيء له على كل وجه من وجوه األثر الظاهر باالبتالء حال من 
األحوال فإن السيف املمتحن تزيد قيمته على تقدير أن يقطع وتنقص على تقدير أن ال يقطع فحال املبتلني ماذا 

ويهدى ويكرم ويدخل اجلنة وأما إن قتل فال خيفى عاجالً وآجالً وترك بيانه على  فقال إن قتل فله أن ال يضل عمله
تقدير كونه قاتالً لظهوره وبني حاله على تقدير كونه مقتوالً وثالثها هو أنه تعاىل ملا قال ِلَيْبلَُوكُْم وال يبتلي الشيء 

ال جيرب بالشيء الصلب الذي خياف عليه منه النفيس مبا خياف منه هالكه فإن السيف املهند العضب الكبري القيمة 
االنكسار ولكن اآلدمي مكرم كرمه اهللا وشرفه وعظمه فلماذا ابتاله بالقتال وهو يفضي إىل القتل واهلالك إفضاء 

غري نادر فكيف حيسن هذا االبتالء فنقول القتل ليس بإهالك بالنسبة إىل املؤمن فإنه يورث احلياة األبدية فإذا ابتاله 
لقتال فهو على تقدير أن يقتل مكرم وعلى تقدير أن ال يقتل هذا إن قاتل وإن مل يقاتل فاملوت ال بد منه وقد فوت با

  على نفسه األجر الكبري
وأما قوله تعاىل فَلَن ُيِضلَّ أَْعَمالَُهْم قد علم معىن اإلضالل بقي الفرق بني العبارتني يف حق الكافر والضال قال أََضلَّ 

وقال يف حق املؤمن الداعي لَْن ُيِضلَّ ألن املقاتل داع إىل اإلميان ألن قوله حَتَّى َتَضَع الَْحْرُب أَْوزَاَرَها قد )  ١حممد ( 
ذكر أن معناه حىت مل يبق إمث بسبب حرب وذلك حيث يسلم الكافر فاملقاتل يقول إما أن تسلم وإما أن تقتل فهو 

ال يف حق الكافر أضل بصيغة املاضي ومل يقل يضل إشارة إىل أن عمله داع والكافر صاد وبينهما تباين وتضاد فق
حيث وجد عدم وكأنه مل يوجد من أصله وقال يف حق املؤمن فلن يضل ومل يقل ما أضل إشارة إىل أن عمله كلما 

ضاد فإن قيل ثبت عليه أثبت له فلن يضل للتأبيد وبينهما غاية اخلالف كما أن بني الداعي والصاد غاية التباين والت
  ما معىن الفاء يف قوله فَلَن ُيِضلَّ



  جوابه ألن يف قوله تعاىل َوالَِّذيَن قُِتلُواْ معىن الشرط
  َسيَْهِديهِْم وَُيْصِلُح بَالَُهْم

يق اجلنة إن قرىء قَاِتلُواْ أو قَاَتلُواْ فاهلداية حممولة على اآلجلة والعاجلة وإن قرىء قَاِتلُواْ فهو اآلخرة سََيْهِديهِْم طر
  من غري وقفة من قبورهم إىل موضع حبورهم

  وقوله َوُيصِْلُح َبالَُهْم
واملاضي واملستقبل راجع إىل أن هناك وعدهم ما وعدهم )  ٢حممد ( قد تقدم تفسريه يف قوله تعاىل إِْصلَاحٍ بَالَُهْم 

ل على الوقوع وههنا وعدهم بسبب اإلميان والعمل الصاحل وذلك كان واقعاً منهم فأخرب عن اجلزاء بصيغة تد
يدل على )  ٤حممد ( بسبب القتال والقتل فكان يف اللفظ ما يدل على االستقبال ألن قوله تعاىل فَإِذَا لَقِيُتُم 

  االستقبال فقال وَُيْصِلُح بَالَُهْم مث قال تعاىل
  َوُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ  َعرَّفََها لَُهْم

م إىل طريق اجلنة ويلبسهم يف الطريق خلع الكرامة وهو إصالح البال َوُيْدِخلُُهمُ وكأن اهللا تعاىل عند حشرهم يهديه
  الَْجنَّةَ  فهو على ترتيب الوقوع

وأما قوله َعرَّفََها لَُهْم ففيه وجوه أحدها هو أن كل أحد يعرف منزلته ومأواه حىت أن أهل اجلنة يكونون أعرف 
ألرض كل أحد يأوي إىل منزله ومنهم من قال امللك املوكل بأعماله يهديه مبنازهلم فيها من أهل اجلمعة ينتشرون يف ا

الوجه الثاين َعرَّفََها لَُهْم أي طيبها يقال طعام معرف الوجه الثالث قال الزخمشري حيتمل أن يقال عرفها هلم حددها 
)  ١٣٣آل عمران ( ِت وَاالْْرَض من عرف الدار وأرفها أي حددها وحتديدها يف قوله َوَجنَّةٍ  َعْرُضَها السََّماوَا

مشرياً إليها معرفاً هلم بأهنا هي )  ٧٢الزخرف ( وحيتمل أن يقال املراد هو قوله تعاىل َوِتلْكَ الَْجنَّةُ  الَِّتى أُورِثُْتُموَها 
لته يف اجلنة تلك وفيه وجه آخر وهو أن يقال معناه َعرَّفََها لَُهْم قبل القتل فإن الشهيد قبل وفاته تعرض عليه منز

فيشتاق إليها ووجه ثان معناه وَُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ  وال حاجة إىل وصفها فإنه تعاىل َعرَّفََها لَُهْم مراراً ووصفها ووجه 
بِأَنَّ لَُهُم الَّجنَّة  ثالث وهو من باب تعريف الضالة فإن اهللا تعاىل ملا قال إِنَّ اللََّه اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم َوأَْموالَُهْم

فكأنه تعاىل قال من يأخذ اجلنة ويطلبها مباله أو بنفسه فالذي قتل مسع التعريف وبذل ما طلب منه )  ١١١التوبة ( َ 
عليها فأدخلها مث إنه تعاىل ملا بّين ما على القتال من الثواب واألجر وعدهم بالنصر يف الدنيا زيادة يف احلث ليزداد 

  م فقالمنهم اإلقدا
  ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا إِن تَنُصُرواْ اللََّه يَنُصْركُْم َوُيثَبِّتْ أَقَْداَمكُْم

ويف نصر اهللا تعاىل وجوه األول إن تنصروا دين اهللا وطريقه والثاين إن تنصروا حزب اهللا وفريقه الثالث املراد نصرة 
ني عند االجتهاد واألخذ يف حتقيق عالمته فالشيطان عدو اهللا اهللا حقيقة فنقول النصرة حتقيق مطلوب أحد املتعادي

  جيتهد يف

حتقيق الكفر وغلبة أهل اإلميان واهللا يطلب قمع الكفر وإهالك أهله وإفناء من اختار اإلشراك جبهله فمن حقق نصرة 
سنة غري مراده فإنه اهللا حيث حقق مطلوبه ال تقول حقق مراده فإن مراد اهللا ال حيققه غريه ومطلوبه عند أهل ال

  طلب اإلميان من الكافر ومل يرده وإال لوقع
مث قال َينُصرْكُُم فإن قيل فعالم قلت إذا نصر املؤمنني اهللا تعاىل فقد حقق ما طلبه فكيف حيقق ما طلبه العبد وهو 

دامه وإرسال املالئكة شيء واحد فنقول املؤمن ينصر اهللا خبروجه إىل القتال وإقدامه واهللا ينصره بتقويته وتثبيت أق
  احلافظني له من خلفه وقدامه مث قال تعاىل



  َوالَِّذيَن كَفَُرواْ فََتْعساً لَُّهْم وَأََضلَّ أَْعمَالَُهْم
جاز أن يتوهم أن الكافر أيضاً يصري ويثبت )  ٧حممد ( هذا زيادة يف تقوية قلوهبم ألنه تعاىل ملا قال وَُيثَّبْت أَقَْداَمكُْم 

وم القتال واحلراب والطعان والضراب وفيه املشقة العظيمة فقال تعاىل لكم الثبات وهلم الزوال والتغري للقتال فيد
واهلالك فال يكون الثبات وسببه ظاهر ألن آهلتهم مجادات ال قدرة هلا وال ثبات عند من له قدرة فهي غري صاحلة 

زوال القدم والعثار وقال يف حق املؤمنني َوُيثَّبتْ  لدفع ما قدره اهللا تعاىل عليهم من الدمار وعند هذا ال بد عن
بصيغة الوعد ألن اهللا تعاىل ال جيب عليه شيء وقال يف حقهم بصيغة الدعاء وهي أبلغ من صيغة اإلخبار من اهللا ألن 
نه عثارهم واجب ألن عدم النصرة من آهلتهم واجب الوقوع إذ ال قدرة هلا والتثبيت من اهللا ليس بواجب الوقوع أل

  قادر خمتار يفعل ما يشاء
( وقوله َوأََضلَّ أَْعَمالَُهْم إشارة إىل بيان خمالفة موتاهم لقتلى املسلمني حيث قال يف حق قتالهم فَلَن ُيِضلَّ أَْعَمالَُهْم 

  وقال يف موتى الكافرين وَأََضلَّ أَْعَمالَُهْم مث بّين اهللا تعاىل سبب ما اختلفوا فيه فقال)  ٤حممد 
  بِأَنَُّهْم كَرُِهواْ َمآ أَنَزلَ اللَُّه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم ذَِلَك

وفيه وجوه األول املراد القرآن ووجهه هو أن كيفية العمل الصاحل ال تعلم بالعقل وإمنا تدرك بالشرع والشرع 
م الثاين كَرِهُواْ َما أَنَزلَ بالقرآن فلما أعرضوا مل يعرفوا العمل الصاحل وكيفية اإلتيان به فأتوا بالباطل فأحبط أعماهل

وقال تعاىل أََجَعلَ االِْلَهةَ  إِلَهاً )  ٣٦الصافات ( اللَُّه من بيان التوحيد كما قال اهللا تعاىل عنهم اْعتََراَك بَْعُض ءالَِهِتَنا 
َوْحَدُه اْشَمأَزَّْت قُلُوُب الَِّذيَن الَ  وقال تعاىل َوإِذَا ذُِكَر اللَُّه)  ٧ ٥ص ( واِحداً إىل أن قال إِنْ َهاذَا إِالَّ اخِْتالٌَق 

الزمر ( ووجهه أن الشرك حمبط للعمل قال اهللا تعاىل لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك )  ٤٥الزمر ( ُيْؤِمُنونَ بِاالْخَِرةِ  
قاء من له العمل ألن ما وكيف ال والعمل من املشرك ال يقع لوجه اهللا فال بقاء له يف نفسه وال بقاء له بب)  ٦٥

سوى وجه اهللا تعاىل هالك حمبط الثالث كَرُِهواْ َما أَنَزلَ اللَُّه من بيان أمر اآلخرة فلم يعملوا هلا والدنيا وما فيها 
  ومآهلا باطل فأحبط اهللا أعماهلم

  ِلهِْم َدمََّر اللَُّه َعلَْيهِْم َوِللْكَافِرِيَن أَْمثَالُهَاأَفَلَْم َيِسريُواْ ِفى األرض فََينظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  الَِّذيَن ِمن قَْب
  فيه مناسبة للوجه الثالث يعين فينظروا إىل حاهلم ويعلموا أن الدنيا فانية

  وقوله َدمََّر اللَُّه َعلَْيهِْم أي أهلك عليهم متاع الدنيا من األموال واألوالد واألزواج واألجساد
يَن أَْمثَالَُها حيتمل وجهني أحدمها أن يكون املراد هلم أمثاهلا يف الدنيا وحينئذ يكون املراد من وقوله تعاىل َوِللْكَافِرِ

الكافرين هم الكافرون مبحمد عليه الصالة والسالم وثانيهما أن يكون املراد هلم أمثاهلا يف اآلخرة فيكون املراد من 
خرة أمثاهلا ويف العائد إليه ضمري املؤنث يف قوله أَْمثَالَُها وجهان تقدم كأنه يقول دمر اهللا عليهم يف الدنيا وهلم يف اآل

أحدمها هو املذكور وهو العاقبة وثانيهما هو املفهوم وهو العقوبة ألن التدمري كان عقوبة هلم فإن قيل على قولنا 
ن األولني أهلكوا بوقائع املراد للكافرين مبحمد عليه السالم أمثال ما كان ملن تقدمهم من العاقبة يرد سؤال وهو أ

نقول جاز ) صلى اهللا عليه وسلم ( شديدة كالزالزل والنريان وغريمها من الرياح والطوفان وال كذلك قوم حممد 
أن يكون عذاهبم أشد من عذاب األولني لكون دين حممد أظهر بسبب تقدم األنبياء عليهم السالم عليه وإخبارهم 

وأسروا بأيديهم من كانوا يستخفوهنم ويستضعفوهنم والقتل بيد املثل آمل من اهلالك عنه وإنذارهم به على أهنم قتلوا 
بسبب عام وسؤال آخر إذا كان الضمري عائداً إىل العاقبة فكيف يكون هلا أمثال قلنا جيوز أن يقال املراد العذاب 

  الذي هو مدلول العاقبة أو األمل الذي كانت العاقبة عليه مث قال تعاىل
  بِأَنَّ اللََّه َموْلَى الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوأَنَّ الْكَاِفرِيَن الَ َموْلَى لَُهْمذَِلَك 



ذاِلَك حيتمل أن يكون إشارة إىل النصر وهو اختيار مجاعة ذكره الواحدي وحيتمل وجهاً آخر أغرب من حيث النقل 
إشارة إىل أن قوم حممد عليه )  ١٠حممد ( أَمْثَالَُها وأقرب من حديث العقل وهو أنا ملا بينا أن قوله تعاىل َولِلْكَاِفرِيَن 

الصالة والسالم أهكلوا بأيدي أمثاهلم الذين كانوا ال يرضون مبجالستهم وهو آمل من اهلالك بالسبب العام قال تعاىل 
وتركوا اهللا فال  ذاِلَك أي اإلهالك واهلوان بسبب أن اهللا تعاىل ناصر املؤمنني والكافرون اختذوا آهلة ال تنفع وال تضر

ناصر هلم وال شك أن من ينصره اهللا تعاىل يقدر على القتل واألسر وإن كان له ألف ناصر فضالً عن أن يكون ال 
نقول املوىل ورد )  ٦٢األنعام ( ناصر هلم فإن قيل كيف اجلمع بني قوله تعاىل الَ َموْلَى لَُهْم وبني قوله َموْلَاُهُم الَْحّق 

ب والناصر فحيث قال الَ َموْلَى لَُهْم أراد ال ناصر هلم وحيث قال مَْولَاُهمُ الَْحّق أي رهبم ومالكهم مبعىن السيد والر
ويف )  ٢٦الشعراء ( وقال َربُّكُْم َوَربُّ ءابَاِئكُُم االْوَِّلَني )  ١النساء ( كما قال ُتفِْلُحونَ يَأَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ رَبَّكُُم 

م بني الكافر واملؤمن ألن املؤمن ينصره اهللا وهو خري الناصرين والكافر ال موىل له بصيغة نافية الكالم تباين عظي
  للجنس فليس له ناصر وإنه شر الناصرين مث قال تعاىل

الَِّذيَن كَفَُرواْ َيَتَمتَُّعونَ َوَيأْكُلُونَ إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحتَِها االٌّ ْنَهاُر َو
  كََما َتأْكُلُ االٌّ ْنَعاُم وَالنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم

ملا بّين اهللا تعاىل حال املؤمنني والكافرين يف الدنيا بّين حاهلم يف اآلخرة وقال إنه يدخل املؤمن اجلنة والكافر النار 
  وفيه مسائل

يقتصر اهللا على ذكر األهنار يف وصف اجلنة ألن األهنار يتبعها األشجار واألشجار تتبعها  املسألة األوىل كثرياً ما
الثمار وألنه سبب حياة العامل والنار سبب اإلعدام وللمؤمن املاء ينظر إليه وينتفع به وللكافر النار يتقلب فيها 

  ويتضرر هبا
ا االنَْهاُر حيتمل أن يكون صلة معناه جتري حتتها األهنار وحيتمل أن املسألة الثانية ذكرنا مراراً أن من يف قوله ِمن َتحِْتَه

يكون املراد أن ماءها منها ال جيري إليها من موضع آخر فيقال هذا النهر منبعه من أين يقال من عني كذا من حتت 
  جبل كذا

ؤمن أيضاً له التمتع بالدنيا وطيباهتا نقول من ملسألة الثالثة قال وَالَِّذيَن كَفَُرواْ َيَتَمتَُّعونَ خصهم بالذكر مع أن امل
يكون له ملك عظيم وميلك شيئاً يسرياً أيضاً ال يذكر إال بامللك العظيم يقال يف حق امللك العظيم صاحب الضيعة 

ه الفالنية ومن ال ميلك إال شيئاً يسرياً فال يذكر إال به فاملؤمن له ملك اجلنة فمتاع الدنيا ال يلتفت إليه يف حق
والكافر ليس له إال الدنيا ووجه آخر الدنيا للمؤمن سجن كيف كان ومن يأكل يف السجن ال يقال إنه يتمتع فإن 

قيل كيف تكون الدنيا سجناً مع ما فيها من الطيبات نقول للمؤمن يف اآلخرة طيبات معدة وإخوان مكرمون نسبتها 
كون له بستان فيه من كل الثمرات الطيبة يف غاية اللذة وأهنار ونسبتهم إىل الدنيا ومن فيها تتبني مبثال وهو أن من ي

جارية يف غاية الصفاء ودور وغرف يف غاية الرفعة وأوالده فيها وهو قد غاب عنهم سنني مث توجه إليهم وهم فيها 
يكون  فلما قرب منهم عوق يف أمجة فيها من بعض الثمار العفصة واملياه الكدرة وفيها سباع وحشرات كثرية فهل

حاله فيها كحال مسجون يف بئر مظلمة ويف بيت خراب أم ال وهل جيوز أن يقال له اترك ما هو لك وتعلل هبذه 
الثمار وهذه األهنار أم ال كذلك حال املؤمن وأما الكافر فحاله كحال من يقدم إىل القتل فيصرب عليه أياماً يف مثل 

دنيا إىل اجلنة والنار دون ما ذكرنا من املثال لكنه ينىبء ذا البال عن تلك األمجة اليت ذكرناها يكون يف جنة ونسبة ال
  حقيقة احلال

وقوله تعاىل كََما َتأْكُلُ االْْنَعاُم حيتمل وجوهاً أحدها أن األنعام يهمها األكل ال غري والكافر كذلك واملؤمن يأكل 



خالقها والكافر كذلك وثالثها األنعام تعلف ليعمل صاحلاً ويقوى عليه وثانيها األنعام ال تستدل باملأكول على 
لتسمن وهي غافلة عن األمر ال تعلم أهنا كلما كانت أمسن كانت أقرب إىل الذبح واهلالك وكذلك الكافر ويناسب 

  ذلك قوله تعاىل َوالنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم
يف حق الكافر وَالنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم بصيغة تنىبء عن  املسألة الرابعة قال يف حق املؤمن إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ بصيغة الوعد وقال

االستحقاق ملا ذكرنا أن اإلحسان ال يستدعي أن يكون عن استحقاق فاحملسن إىل من مل يوجد منه ما يوجب 
  اإلحسان كرمي واملعذب من غري استحقاق ظامل

  الَِّتى أَخَْرجَْتَك أَْهلَكَْناُهْم فَالَ َناِصَر لَُهْم َوكَأَيِّن مِّن قَْرَيةٍ  ِهىَ  أََشدُّ قُوَّةً  مِّن قَْرَيِتَك
ومل ينفعهم مع ما تقدم من الدالئل ضرب )  ١٠حممد ( ملا ضرب اهللا تعاىل هلم مثالً بقوله أَفَلَْم َيِسريُواْ ِفى االْْرضِ 

ةً  ّمن قَْرَيِتَك الَِّتى أَخَْرجَْتَك أَْهلَكَْناُهْم وكانوا للنيب عليه السالم مثالً تسلية له فقال َوكَأَّين ّمن قَْرَيةٍ  ِهىَ  أََشدُّ قُوَّ
أشد من أهل مكة كذلك نفعل هبم فاصرب كما صرب رسلهم وقوله فَالَ نَاِصَر لَُهْم قال الزخمشري كيف قوله فَالَ 

حممول على احلكاية واحلكاية  َناِصَر لَُهْم مع أن اإلهالك ماض وقوله فَالَ نَاِصَر لَُهْم للحال واالستقبال واجلواب أنه
كاحلال احلاضر وحيتمل أن يقال أهلكناهم يف الدنيا فال ناصر هلم ينصرهم وخيلصهم من العذاب الذي هم فيه 

وحيتمل أن يقال قوله فَالَ نَاِصرَ لَُهْم عائد إىل أهل قرية حممد عليه السالم كأنه قال أهلكنا من تقدم أهل قريتك وال 
  ينصرهم وخيلصهم مما جرى على األولنيناصر ألهل قريتك 

ِه َواتََّبُعوا أَهَْواَءُهْم   أَفََمن كَانَ َعلَى َبيَِّنةٍ  مِّن رَّبِِّه كََمن ُزيَِّن لَُه ُسو ُء َعَمِل
اعلم أن هذا إشارة إىل الفرق بني النيب عليه السالم والكفار ليعلم أن إهالك الكفار ونصرة النيب عليه السالم يف 

حمقق وأن احلال يناسب تعذيب الكافر وإثابة املؤمن وقوله َعلَى َبّيَنةٍ  فرق فارق وقوله ّمن رَّّبِه مكمل له وذلك الدنيا 
أن البينة إذا كانت نظرية تكون كافية للفرق بني املتمسك هبا وبني القائل قوالً ال دليل عليه فإذا كانت البينة منزلة 

ن أعلى وأهبر وحيتمل أن يقال قوله ّمن رَّّبِه ليس املراد إنزاهلا منه بل املراد من اهللا تعاىل تكون أقوى وأظهر فتكو
وقولنا اهلداية من اهللا وكذلك قوله تعاىل كََمن ُزّيَن لَهُ )  ٣١املدثر ( كوهنا من الرب مبعىن قوله َيْهِدى َمن َيَشآء 

وذلك أن من زين له سوء عمله وراجت الشبهة عليه يف مقابلة ُسوء َعَمِلِه فرق فارق وقوله َواتََّبُعواْ أَهَْواءُهْم تكملة 
من يتبني له الربهان وقبله لكن من راجت الشبهة عليه قد يتفكر يف األمر ويرجع إىل احلق فيكون أقرب إىل من هو 

صلى ( لنيب على الربهان وقد يتبع هواه وال يتدبر يف الربهان وال يتفكر يف البيان فيكون يف غاية البعد فإذن حصل ا
واملؤمن مع الكافر يف طريف التضاد وغاية التباعد حىت مدهم بالبينة والكافر له الشبهة وهو مع اهللا ) اهللا عليه وسلم 

وأولئك مع اهلوى وعلى قولنا ّمن رَّّبِه معناه اإلضافة إىل اهللا كقولنا اهلداية من اهللا فقوله اتََّبُعواْ أَهَْواءُهْم مع ذلك 
وقوله )  ٧٩النساء ( معىن قوله تعاىل مَّا أََصاَبَك ِمْن َحَسَنةٍ  فَِمَن اللَِّه َوَما أَصَاَبَك ِمن َسّيئَةٍ  فَِمن نَّفِْسَك القول يفيد 

 كََمن ُزّيَن لَُه ُسوء َعَمِلِه بصيغة التوحيد حممول على لفظة من وقوله َواتََّبعُواْ أَهَْواءُهْم حممول على معناه فإهنا للجميع
عموم وذلك ألن التزيني للكل على حد واحد فحمل على اللفظ لقربه منه يف احلس والذكر وعند اتباع اهلوى وال

  كل أحد يتبع هوى نفسه فظهر التعدد فحمل على املعىن
َبنٍ لَّْم َيَتَغيَّْر طَْعُمُه وَأَْنهَاٌر مِّْن َخْمرٍ لَّذَّةٍ  مَّثَلُ الَْجنَّةِ  الَِّتى ُوِعَد الُْمتَّقُونَ ِفيَهآ أَْنهَاٌر مِّن مَّآٍء غَْيرِ َءاِسنٍ َوأَْنهَاٌر مِّن لَّ

 ُهَو َخاِلٌد ِفى النَّارِ َوُسقُواْ َمآءً لِّلشَّارِبَِني وَأَْنهَاٌر مِّْن َعَسلٍ مَُّصفًّى َولَُهْم ِفيَها ِمن كُلِّ الثَّمََراِت َوَمْغِفَرةٌ  مِّن رَّبِّهِْم كََمْن
  أَْمَعآَءُهْم َحِميماً فَقَطََّع



  قوله تعاىل مَّثَلُ الَْجنَّةِ  الَِّتى ُوِعَد الُْمتَّقُونَ
ملا بّين الفرق بني الفريقني يف االهتداء والضالل بّين الفرق بينهما يف مرجعهما ومآهلما وكما قدم من على البينة يف 

  لتفسري مسائلالذكر على من اتبع هواه قدم حاله يف مآله على حال من هو خبالف حاله ويف ا
املسألة األوىل قوله تعاىل مَّثَلُ الَْجنَّةِ  يستدعي أمراً ميثل به فما هو نقول فيه وجوه األول قول سيبويه حيث قال املثل 

هو الوصف معناه وصف اجلنة وذلك ال يقتضي ممثالً به وعلى هذا ففيه احتماالن أحدمها أن يكون اخلرب حمذوفاً 
ِ مبتدأ تقديره فيما قصصناه مثل اجلنة مث يستأنف ويقول ِفيَها أَْنهَاٌر وكذلك القول يف سورة  ويكون مَّثَلُ الَْجنَّة

ابتداء بيان واالحتمال الثاين أن يكون فيها أهنار )  ٣٥الرعد ( الرعد يكون قوله تعاىل َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْنَهاُر 
زيداً فيقول القائل زيد أمحر قصري والقول الثاين أن املثل زيادة وقوله َتْجرِى ِمن َتحِْتَها خرباً كما يقال صف يل 

والتقدير اجلنة اليت وعد املتقون فيها أهنار الوجه الثاين ههنا املمثل به حمذوف غري مذكور وهو حيتمل قولني أحدمها 
ل طويل أمسر فيذكر عني صفات زيد قال الزجاج حيث قال مَّثَلُ الَْجنَّةِ  جنة جتري ِفيَها أَْنهَاٌر كما يقال مثل زيد رج

نَ يف رجل منكر ال يكون هو يف احلقيقة إال زيداً الثاين من القولني هو أن يقال معناه مَّثَلُ الَْجنَّةِ  الَِّتى ُوِعدَ الُْمتَّقُو
مثل عجيب  مثل عجيب أو شيء عظيم أو مثل ذلك وعلى هذا يكون قوله ِفيَها أَْنَهاٌر كالماً مستأنفاً حمققاً لقولنا

الوجه الثالث املمثل به مذكور وهو قول الزخمشري حيث قال كََمْن ُهَو َخاِلٌد ِفى النَّارِ مشبه به على طريقة اإلنكار 
وحينئذ فهذا كقول القائل حركات زيد أو أخالقه كعمرو وكذلك على أحد التأويلني إما على تأويل كحركات 

كذلك على أحد التأويلني إما على تأويل كحركات عمرو أو على عمرو أو على تأويل زيد يف حركاته كعمر و
تأويل زيد يف حركاته كعمر وكذلك ههنا كأنه تعاىل قال مثل اجلنة كمن هو خالد يف النار وهذا أقصى ما ميكن أن 

تدأ واخلرب كما يقرر به قول الزخمشري وعلى هذا فقوله تعاىل ِفيَها أَْنهَاٌر وما بعد هذا مجل اعتراضية وقعت بني املب
  يقال نظري زيد فيه مروءة وعنده علم وله أصل عمرو

  رٍ لَّذَّةٍ  لّلشَّارِبَِني وَأَْنهَاٌر ّمْنمث قال تعاىل ِفيَها أَْنَهاٌر ّمن مَّاء غَْيرِ ءاِسنٍ َوأَْنَهاٌر ّمن لََّبنٍ لَّْم َيَتغَيَّْر طَْعُمُه َوأَنَْهاٌر ّمْن َخْم
س األربعة وذلك ألن املشروب إما أن يشرب لطعمه وإما أن يشرب ألمر غري عائد إىل اختار األهنار من األجنا

الطعم فإن كان للطعم فالطعوم تسعة املر واملاحل واحلريف واحلامض والعفص والقابض والتفه واحللو والدسم ألذها 
مة إذا متحضت ال تطيب احللو والدسم لكن أحلى األشياء العسل فذكره وأما أدسم األشياء فالدهن لكن الدسو

لألكل وال للشرب فإن الدهن ال يؤكل وال يشرب كما هو يف الغالب وأما اللنب فيه الدسم الكائن يف غريه وهو 
  طيب لألكل وبه تغذية احليوان أوالً فذكره اهللا تعاىل وأما ما يشرب ال

جله هي كريهة الطعم باتفاق من يشرهبا ألمر عائد إىل الطعم فاملاء واخلمر فإن اخلمر فيها أمر يشرهبا الشارب أل
وحصول التواتر به مث عرى كل واحد من األشياء األربعة عن صفات النقص اليت هي فيها وتتغري هبا الدنيا فاملاء 

يتغري يقال أسن املاء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آسن وأسن اللنب إذا بقي زماناً تغري طعمه واخلمر يكرهه 
والعسل يشوبه أجزاء من الشمع ومن النحل ميوت فيه كثرياً مث إن اهللا تعاىل خلط اجلنسني  الشارب عند الشرب

فذكر املاء الذي يشرب ال للطعم وهو عام الشرب وقرن به اللنب الذي يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من 
به العسل الذي يشرب  أحد إال وكان شربه اللنب مث ذكر اخلمر الذي يشرب ال للطعم وهو قليل الشرب وقرن

للطعم وهو قليل الشرب فإن قيل العسل ال يشرب نقول شراب اجلالب مل يكن إال من العسل والسكر قريب 
وهو اخلل والعسل بالفارسية كما أن استخراجه كان أوالً من ) سركه وانكبني ( الزمان أال ترى أن السكنجبني من 

أخر وألن العسل اسم يطلق على غري عسل النحل حىت يقال عسل اخلل والعسل ومل يعرف السكر إال يف زمان مت



  النحل للتمييز واهللا أعلم
املسألة الثانية قال يف اخلمر لَذَّةٍ  لّلشَّارِبَِني ومل يقل يف اللنب مل يتغري طعمه للطاعمني وال قال يف العسل مصفى 

ويعافه اآلخر فقال لَذَّةٍ  لّلشَّارِبِنيَ بأسرهم  للناظرين ألن اللذة ختتلف باختالف األشخاص فرب طعام يلتذ به شخص
وألن اخلمر كريهة الطعم فقال لَذَّةٍ  أي ال يكون يف مخر اآلخرة كراهة الطعم وأما الطعم واللون فال خيتلفان 

باختالف الناس فإن احللو واحلامض وغريمها يدركه كل أحد كذلك لكنه قد يعافه بعض الناس ويلتذ به البعض مع 
فاقهم على أن له طعماً واحداً وكذلك اللون فلم يكن إىل التصريح بالتعميم حاجة وقوله لَذَّةٍ  حيتمل وجهني ات

أحدمها أن يكون تأنيث لذ يقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة وثانيهما أن يكون ذلك وصفاً بنفس املعىن ال 
  باملشتق منه كما يقال للحليم هو حلم كله وللعاقل كله

  مث قال تعاىل َولَُهْم ِفيَها ِمن كُلّ الثَّمَراِت َوَمْغفَِرةٌ  ّمن رَّّبهِْم
بعد ذكر املشروب أشار إىل املأكول وملا كان يف اجلنة األكل للذة ال للحاجة ذكر الثمار فإهنا تؤكل للذة خبالف 

ِعَد الُْمتَّقُونَ َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْنهَاُر أُكُلَُها دَاِئمٌ اخلبز واللحم وهذا كقوله تعاىل يف سورة الرعد مَّثَلُ الَْجنَّةِ  الَِّتى ُو
حيث أشار إىل املأكول واملشروب وههنا لطيفة وهي أنه تعاىل قال فيها وِِظلَُّها ومل يقل ههنا )  ٣٥الرعد ( وِِظلَُّها 

املغفور حتت نظر من رمحة الغافر يقال ذلك نقول قال ههنا َوَمْغِفَرةٌ  والظل فيه معىن الستر واملغفرة كذلك وألن 
  حنن حتت ظل األمري وظلها هو رمحة اهللا ومغفرته حيث ال ميسهم حر وال برد

املسألة الثالثة املتقي ال يدخل اجلنة إال بعد املغفرة فكيف يكون هلم فيها مغفرة فنقول اجلواب عنه من وجهني األول 
كأنه تعاىل قال هلم الثمرات ) هلم ( م فيها بل يكون عطفاً على قوله ليس بالزم أن يكون املعىن هلم مغفرة من رهب

  فيها وهلم املغفرة قبل دخوهلا والثاين هو أن يكون املعىن هلم فيها مغفرة أي

رفع التكليف عنهم فيأكلون من غري حساب خبالف الدنيا فإن الثمار فيها على حساب أو عقاب ووجه آخر وهو 
خيلو عن استنتاج قبيح أو مكروه كمرض أو حاجة إىل تربز فقال َولَُهْم ِفيَها ِمن كُلّ الثََّمراتِ أن اآلكل يف الدنيا ال 

َوَمْغِفَرةٌ  ال قبيح على اآلكل بل مستور القبائح مغفور وهذا استفدته من املعلمني يف بالدنا فإهنم يعودون الصبيان 
غفر اهللا لك فيفهم املعلم أهنم يطلبون اإلذن يف اخلروج  بأن يقولون وقت حاجتهم إىل إراقة البول وغريه يا معلم

لقضاء احلاجة فيأذن هلم فقلت يف نفسي معناه هو أن اهللا تعاىل يف اجلنة غفر ملن أكل وأما يف الدنيا فألن لألكل 
  توابع ولوازم ال بد منها فيفهم من قوهلم حاجتهم

  قُواْ َماء َحِميماً فَقَطََّع أَْمَعاءُهْم وفيه أيضاً مسائلمث قال تعاىل كََمْن ُهَو َخاِلٌد ِفى النَّارِ َوُس
املسألة األوىل على قول من قال مَّثَلُ الَْجنَّةِ  معناه وصف اجلنة فقوله كََمْن ُهَو مباذا يتعلق نقول قوله لَُّهْم ِفيَها ِمن 

ر فاملشبه يكون حمذوفاً مدلوالً عليه مبا كُلّ الثََّمراِت يتضمن كوهنم فيها فكأنه قال هو فيها كمن هو خالد يف النا
سبق وحيتمل أن يقال ما قيل يف تقرير قول الزخمشري أن املراد هذه اجلنة اليت مثلها ما ذكرنا كمقام من هو خالد يف 

  النار
أفمن كان على بينة  املسألة الثانية قال الزجاج قوله تعاىل كََمْن ُهَو َخاِلٌد ِفى النَّارِ راجع إىل ما تقدم كأنه تعاىل قال

من ربه كمن زين له سوء عمله وهو خالد يف النار فهل هو صحيح أم ال نقول لنا نظر إىل اللفظ فيمكن تصحيحه 
بتعسف ونظر إىل املعىن ال يصح إال بأن يعود إىل ما ذكرناه أما التصحيح فبحذف كمن يف املرة الثانية أو جعله بدالً 

ف كََمْن ُهَو َخاِلٌد على كََمن ُزّيَن لَُه ُسوء َعَمِلِه أو كََمْن ُهَو َخاِلٌد ِفى النَّارِ وأما عن املتقدم أو بإضمار عاطف يعط
التعسف فبّين نظراً إىل احلذف وإىل اإلضمار مع الفاصل الطويل بني املشبه واملشبه به وأما طريقة البدل ففاسدة 



ن على بينة كمن هو خالد وهو مسج يف التشبيه تعاىل كالم وإال لكان االعتماد على الثاين فيكون كأنه قال أفمن كا
اهللا عن ذلك والقول يف إضمار العاطف كذلك ألن املعطوف أيضاً يصري مستقالً يف التشبيه اللّهم إال أن يقال 
ه سوء اجملموع باجملموع كأنه يقول أفمن كان على بينة من ربه وهو يف اجلنة اليت وعد املتقون فيها أهنار كمن زين ل

عمله وهو خالد يف النار وعلى هذا تقع املقابلة بني من هو على بينة من ربه وبني من زين له سوء عمله وبني من يف 
اجلنة وبني من هو خالد يف النار وقد ذكرناه فال حاجة إىل خلط اآلية باآلية وكيف وعلى ما قاله تقع املقابلة بني من 

من هو على بينة من ربه وأية مناسبة بينهما خبالف ما ذكرناه من الوجوه األخر  هو يف النار وسقوا ماًء محيماً وبني
  فإن املقابلة بني اجلنة اليت فيها األهنار وبني النار اليت فيها املاء احلميم وذلك تشبيه إنكار مناسب

ِميماً على املعىن وهو مجع وكذلك قال املسألة الثالثة قال كََمْن ُهَو َخاِلٌد محالً على اللفظ الواحد وقال َوُسقُواْ َماء َح
على التوحيد واإلفراد َواتََّبُعواْ أَهَْواءُهْم على اجلمع فما الوجه فيه )  ١٤حممد ( من قبل كََمن ُزّيَن لَُه ُسوء َعَمِلِه 

املعىن أوالً  نقول املسند إىل من إذا كان متصالً فرعاية اللفظ أوىل ألنه هو املسموع إذا كان مع انفصال فالعود إىل
ألن اللفظ ال يبقى يف السمع واملعىن يبقى يف ذهن السامع فاحلمل يف الثاين على املعىن أوىل ومحل األول على اللفظ 

)  ٣٩املائدة ( و فََمن َتاَب َوأَْصلََح )  ٣٧سبأ ( أوىل فإن قيل كيف قال يف سائر املواضع َمْن ءاَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً 
  عطوف مفرداً أو شبيهاًنقول إذا كان امل

باملعطوف عليه يف املعىن فاألوىل أن خيتلفا كما ذكرت فإنه عطف مفرد على مفرد وكذلك لو قال كمن هو خالد يف 
النار ومعذب فيها ألن املشاهبة تنايف املخالفة وأما إذا مل يكن كذلك كما يف هذا املوضع فإن قوله السََّماء َماء مجلة 

َو خَاِلٌد وقوله تعاىل َوُسقُواْ َماء َحِميماً بيان ملخالفتهم يف سائر أحوال أهل اجلنة فلهم أهنار من غري مشاهبة لقوله ُه
ماء غري آسن وهلم ماء محيم فإن قيل املشاهبة اإلنكارية باملخالفة على ما ثبت وقد ذكرت البعض وقلت بأن قوله 

ّمن رَّّبِه يف مقابلة قوله وَاتََّبُعواْ أَْهَواءُهْم واجلنة يف مقابلة النار يف قوله َخاِلدٌ  َعلَى َبّيَنةٍ  يف مقابلة ُزّيَن لَُه ُسوء َعَمِلِه و
األمعاء  ِفى النَّارِ واملاء احلميم يف مقابلة األهنار فأين ما يقابل قوله َولَُهْم ِفيَها ِمن كُلّ الثََّمراِت َوَمْغِفَرةٌ  فنقول تقطع

ى أحد الوجوه أن املغفرة اليت يف اجلنة هي تعرية أكل الثمرات عما يلزمه من قضاء يف مقابلة مغفرة ألنا بينا عل
احلاجة واألمراض وغريها كأنه قال للمؤمن أكل وشرب مطهر طاهر ال جيتمع يف جوفهم فيؤذيهم وحيوجهم إىل 

فهم وأما الثمار قضاء حاجة وللكافر ماء محيم يف أول ما يصل إىل جوفهم يقطع أمعاءهم ويشتهون خروجه من جو
  فلم يذكر مقابلها ألن يف اجلنة زيادة مذكورة فحققها بذكر أمر زايد

املسألة الرابعة املاء احلار يقطع أمعاءهم ألمر آخر غري احلرارة وهي احلدة اليت تكون يف السموم املدوفة وإال فمجرد 
القطع مبا ذكر نقول نعم لكنه ال يقتضي أن يقال  احلرارة ال يقطع فإن قيل قوله تعاىل فَقَطََّع بالفاء يقتضي أن يكون

  يقطع ألنه ماء محيم فحسب بل ماء محيم خمصوص يقطع مث قال تعاىل
يَن طََبَع اللَُّه انِفاً أُْولَاِئَك الَِّذَوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك حَتَّى إِذَا خََرُجواْ ِمْن ِعنِدَك قَالُواْ ِللَِّذيَن أُوتُواْ الِْعلَْم َماذَا قَالَ َء

  َعلَى قُلُوبِهِْم َواتََّبعُوا أَْهَوآَءُهْم
ملا بّين اهللا تعاىل حال الكافر ذكر حال املنافق بأنه من الكفار وقوله َوِمنُْهُم حيتمل أن يكون الضمري عائداً إىل الناس 

بعد ذكر الكفار وحيتمل أن يكون )  ٨البقرة (  كما قال تعاىل يف سورة البقرة َوِمَن النَّاسِ َمن َيقُولُ ءاَمنَّا بِاللَِّه
 ١٣حممد ( راجعاً إىل أهل مكة ألن ذكرهم سبق يف قوله تعاىل ِهىَ  أََشدُّ قُوَّةً  ّمن قَْرَيِتَك الَِّتى أَخَْرجَْتَك أَْهلَكَْناُهْم 

يعين ومن اخلالدين )  ١٥حممد ( َماء َحِميماً  وحيتمل أن يكون راجعاً إىل معىن قوله كََمْن ُهَو َخاِلٌد ِفى النَّارِ َوُسقُواْ) 
يف النار قوم يستمعون إليك وقوله حَتَّى إِذَا خََرُجواْ ِمْن ِعنِدَك على ما ذكرنا محل على املعىن الذي هو اجلمع 



ويستمع محل على اللفظ وقد سبق التحقيق فيه وقوله َحتَّى للعطف يف قول املفسرين وعلى هذا فالعطف حبىت ال 
حيسن إال إذا كان املعطوف جزءاً من املعطوف عليه إما أعاله أو دونه كقول القائل أكرمين الناس حىت امللك وجاء 

احلاج حىت املشاة ويف اجلملة ينبغي أن يكون املعطوف عليه من حيث املعىن وال يشترط يف العطف بالواو ذلك 
ثل ذلك يف حىت إذا علمت هذا فوجه التعلق ههنا هو أن فيجوز أن تقول يف الواو جاء احلاج وما علمت وال جيوز م

  قوله

َحتَّى إِذَا َخَرجُواْ ِمْن ِعنِدَك يفيد معىن زائداً يف االستماع كأنه يقول يستمعون استماعاً بالغاً جيداً ألهنم يستمعون 
على هذا يكون هذا صفة وإذا خرجوا يستعيدون من العلماء كما يفعله اجملتهد يف التعلم الطالب للتفهم فإن قلت ف

مدح هلم وهو ذكرهم يف معرض الذم نقول يتميز مبا بعده وهو أحد أمرين إما كوهنم بذلك مستهزئني كالذكي 
يقول للبليد أعد كالمك حىت أفهمه ويرى يف نفسه أنه مستمع إليه غاية االستماع وكل أحد يعلم أنه مستهزىء 

ون مع أهنم يستمعون ويستعيدون ويناسب هذا الثاين قوله تعاىل كَذَِلَك غري مستفيد وال مستعيد وإما كوهنم ال يفهم
واألول يؤكده قوله تعاىل وَإِذَا َخلَْواْ إِلَى شََياِطينِهِْم قَالُواْ إِنَّا )  ١٠١األعراف ( َيطَْبُع اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الْكَافِرِيَن 

والثاين يؤكده قوله تعاىل قَالَِت االْْعرَاُب ءاَمنَّا قُل لَّْم ُتْؤِمنُواْ َولَاِكن قُولُواْ )  ١٤البقرة ( َمَعكُْم إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهزِءونَ 
وقوله ءانِفاً قال بعض املفسرين معناه الساعة ومنه )  ١٤احلجرات ( أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ االَْميانُ ِفى قُلُوبِكُْم 
ىل أن يقال يقولون ماذا قال آنفاً مبعىن أهنم يستعيدون كالمه من االبتداء االستئناف وهو االبتداء فعلى هذا فاألو

  كما يقول املستعيد للمعيد أعد كالمك من االبتداء حىت ال يفوتين شيء منه
  مث قال تعاىل أُوْلَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َواتََّبعُواْ أَهَْواءُهْم

  ا بسبب عدم الفهم أو بسبب عدم االستماع لالستفادة واتبعوا ضده مث قال تعاىلأي تركوا اتباع احلق إم
  َوالَِّذيَن اهَْتَدْواْ َزادَُهْم ُهًدى َوءَاَتاُهمْ َتقَُواُهْم

ملا بّين اهللا تعاىل أن املنافق يستمع وال ينتفع ويستعيد وال يستفيد بني أن حال املؤمن املهتدي خبالفه فإنه يستمع 
عمل مبا يعلم واملنافق يستعيد واملهتدي يفسر ويعيد وفيه فائدتان إحدامها ما ذكرنا من بيان التباين بني فيفهم وي

الفريقني وثانيهما قطع عذر املنافق وإيضاح كونه مذموم الطريقة فإنه لو قال ما فهمته لغموضه وكونه معمى يرد 
ابعه فذلك لعماء القلوب ال خلفاء املطلوب وفيه عليه ويقول ليس كذلك فإن املهتدي فهم واستنبط لوازمه وتو

  مسائل
املسألة األوىل ما الفاعل للزيادة يف قوله َزادَُهْم نقول فيه وجوه األول املسموع من النيب عليه الصالة والسالم من 

على مسموع واملقصود فإنه يدل )  ١٦حممد ( كالم اهللا وكالم الرسول يدل عليه قوله َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك 
بيان التباين بني الفريقني فكأنه قال هم مل يفهموه وهؤالء فهموه والثاين أن اهللا تعاىل زادهم ويدل عليه قوله تعاىل 

وكأنه تعاىل طبع على قلوهبم فزادهم عمى واملهتدين زاده هدىً  )  ١٦حممد ( أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم 
 لثالث استهزاء املنافق زاد املهتدي هدى ووجهه أنه تعاىل ملا قال وَاتََّبُعواْ أَْهَواءُهْم قال َوالَِّذيَن اْهَتدَْواْ زَاَدُهْموا

  اتباعهم اهلدى هدى فإهنم استقبحوا فعلهم فاجتنبوه
ة أما املنقولة فنقول قيل فيه إن املراد املسألة الثانية ما معىن قوله وَالَِّذيَن اْهَتدَْواْ نقول فيه وجوه منقولة ومستنبط

آتاهم ثواب تقواهم وقيل آتاهم نفس تقواهم من غري إضمار يعين بّين هلم التقوى وقيل آتاهم توفيق العمل مبا 
  علموا وأما املستنبط فنقول حيتمل أن يكون املراد به بيان حال



ة اخلالف بني املنافق فإنه استمع ومل يفهمه وستعاد ومل يعلمه املستمعني للقرآن الفامهني ملعانيه املفسرين له بياناً لغاي
واملهتدي فإنه علمه وبينه لغريه ويدل عليه قوله تعاىل َزاَدُهْم ُهًدى ومل يقل اهتداء واهلدى مصدر من هدى قال اهللا 

وله تعاىل َوالَِّذيَن اهَْتَدْواْ معناه أي خذ مبا هدوا واهتد كما هدوا وعلى هذا فق)  ٩٠األنعام ( تعاىل فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه 
جنبهم عن القول يف القرآن بغري برهان ومحلهم على االتقاء من التفسري بالرأي وعلى هذا فقوله َزاَدُهْم ُهًدى معناه 

كانوا مهتدين فزادهم على االهتداء هدى حىت ارتقوا من درجة املهتدين إىل درجة اهلادين وحيتمل أن يقال قوله 
ُهْم ُهًدى إشارة إىل العلم وَالَِّذيَن اهَْتَدْواْ إشارة إىل األخذ باالحتياط فيما مل يعلموه وهو مستنبط من قوله تعاىل َزاَد

( اَمنَّا بِِه وقوله َوالرِسُخونَ ِفي الْعِلْمِ َيقُولُونَ ء)  ١٨ ١٧الزمر ( فََبّشْر ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبِعُونَ أَْحَسَنُه 
  ) ٧آل عمران 

املعىن الثالث حيتمل أن يكون املراد بيان أن املخلص على خطر فهو أخشى من غريه وحتقيقه هو أنه ملا قال َزادَُهمْ 
اليت  فقال آتاهم خشيتهم)  ٢٨فاطر ( ُهًدى أفاد أهنم ازداد علمهم وقال تعاىل إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء 

  يفيدها العلم
ْجزِى َواِلٌد َعن واملعىن الرابع تقواهم من يوم القيامة كما قال تعاىل كَفُورٍ ياأَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ َربَّكُْم َواْخَشْواْ َيْوماً الَّ َي

كأن ذكر الساعة )  ١٨حممد ( ْم َبْغَتةً  ويدل عليه قوله تعاىل فََهلْ َينظُُرونَ إِالَّ السَّاَعةَ  أَن َتأِْتيَُه)  ٣٣لقمان ( َولَِدِه 
  عقيب التقوى يدل عليه

  املعىن اخلامس آتاهم تقواهم التقوى اليت تليق باملؤمن وهي التقوى اليت ال خياف معها لومة الئم
وكذلك قوله تعاىل )  ٣٩األحزاب ( َه مث قال تعاىل الَِّذيَن ُيَبلُّغونَ رِسَاالِت اللَِّه وََيْخشَْوَنُه َوالَ َيْخَشْونَ أََحداً إِالَّ اللَّ

وهذا الوجه مناسب ألن اآلية لبيان )  ١األحزاب ( مُّنَتِظُرونَ ياأَيَُّها النَّبِىّ  اتَّقِ اللََّه َوالَ تُِطعِ الْكَافِرِيَن َوالُْمَناِفِقَني 
ملؤمنون والكافرون فكان يتردد تباين الفريقني وهذا حيقق ذلك من حيث إن املنافق كان خيشى الناس وهم الفريقان ا

بينهما ويرضي الفريقني ويسخط اهللا فقال اهللا تعاىل املؤمن املهتدي خبالف املنافق حيث علم ذاك ومل يعلم ذلك 
  واتقى اهللا ال غري واتقى ذلك غري اهللا

  ا فَأَنَّى لَُهمْ إِذَا َجآءَْتُهْم ِذكَْراُهْمفََهلْ َينظُُرونَ إِالَّ السَّاَعةَ  أَن َتأْتَِيُهْم َبْغَتةً  فَقَْد َجآَء أَْشَراطَُه
يعين الكافرون واملنافقون ال ينظرون إال الساعة وذلك ألن الرباهني قد صحت واألمور قد اتضحت وهم مل يؤمنوا 

  فال يتوقع منهم اإلميان إال عند قيام الساعة وهو من قبيل بدل االشتمال على تقدير ال ينظرون

ا بغتة وقرىء فََهلْ َينظُُرونَ إِالَّ السَّاَعةَ  أَن َتأِْتَيُهْم على الشرط وجزاؤه ال ينفعهم ذكراهم يدل عليه إال الساعة إتياهن
قوله تعاىل فَأَنَّى لَُهمْ إِذَا َجاءتُْهْم ِذكَْراُهْم وقد ذكرنا أن القيامة مسيت بالساعة لساعة األمور الواقعة فيها من البعث 

  واحلشر واحلساب
فَقَْد َجاء أَشَْراطَُها حيتمل وجهني أحدمها لبيان غاية عنادهم وحتقيقه هو أن الدالئل ملا ظهرت ومل يؤمنوا مل يبق وقوله 

إال إميان اليأس وهو عند قيام الساعة لكن أشراطها بانت فكان ينبغي أن يؤمنوا ومل يؤمنوا فهم يف جلة الفساد وغاية 
منني كأنه تعاىل ملا قال فََهلْ َينظُُرونَ فهم منه تعذيبهم والساعة عند العوام العناد ثانيهما يكون لتسلية قلوب املؤ

)  ١القمر ( مستبطأة فكأن قائالً قال مىت الساعة فقد جاء أشراطها كقوله تعاىل اقَْترََبِت السَّاَعةُ  َوانَشقَّ الْقََمُر 
مد عليه السالم وحيتمل أن يقال معىن األشراط واألشراط العالمات قال املفسرون هي مثل انشقاق القمر ورسالة حم

البينات املوضحة جلواز احلشر مثل خلق اإلنسان ابتداء وخلق السماوات واألرض كما قال تعاىل أَوَلَْيَس الَِذى َخلََق 
  واألول هو التفسري)  ٨١ي س ( السََّماَواِت َواالْْرَض بِقَاِدرٍ َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم 



اىل فَأَنَّى لَُهْم إِذَا َجاءتُْهْم ِذكَْراُهْم يعين ال تنفعهم الذكرى إذ ال تقبل التوبة وال حيسب اإلميان واملراد مث قال تع
( فكيف هلم احلال إذا جاءهتم ذكراهم ومعىن ذلك حيتمل أن يكون هو قوله تعاىل َهاذَا َيْوُمكُُم الَِّذى كُنُتْم ُتوَعُدونَ 

فيذكرون به للتحسر وكذلك قوله تعاىل )  ٢١الصافات ( ْوُم الْفَْصلِ الَِّذى كُنُتْم بِهِ ُتكَذُّبونَ َهاذَا َي)  ١٠٣األنبياء 
  ) ٧١الزمر ( َوِسيَق الَِّذيَن كَفَُرواْ إِلَى َجهَنََّم ُزمَراً حَتَّى إِذَا َجاءوَها فُِتَحْت أَْبواُبَها َوقَالَ 

  ْسَتْغِفْر ِلذَنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت َواللَُّه َيْعلَُم ُمَتقَلََّبكُْم َوَمثَْواكُْمفَاْعلَْم أَنَُّه الَ إله إِأل اللَُّه َوا
قال فَاْعلَْم أَنَُّه الَ إله إِالَئ اللَِّه يأيت )  ١٨حممد ( ولبيان املناسبة وجوه األول هو أنه تعاىل ملا قال فَقَْد َجاء أَْشرَاطَُها 

تعاىل أَزِفَِت االْزِفَةُ  لَْيسَ لََها ِمن ُدوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ  وثانيها فَقَْد َجاء أَْشرَاطَُها وهي آتية فكأن قائالً بالساعة كما قال 
قال مىت هذا فقال فَاْعلَْم أَنَّهُ الَ إله إِالئَ اللَِّه فال تشتغل به واشتغل مبا عليك من االستغفار وكن يف أي وقت 

اسبه قوله تعاىل َواْسَتْغِفْر ِلذَنبَِك الثالث فَاْعلَْم أَنَُّه الَ إله إِالَئ اللَِّه ينفعك فإن قيل النيب عليه مستعداً للقائها وين
الصالة والسالم كان عاملاً بذلك فما معىن األمر نقول عنه من وجهني أحدمها فاثبت على ما أنت عليه من العلم 

تقم ثانيهما اخلطاب مع النيب عليه الصالة والسالم واملراد قومه كقول القائل جلالس يريد القيام اجلس أي ال 
والضمري يف أنه للشأن وتقدير هذا هو أنه عليه السالم ملا دعا القوم إىل اإلميان ومل يؤمنوا ومل يبق شيء حيملهم على 

لى قلبه وقال أنت كامل اإلميان إال ظهور األمر بالبعث والنشور وكان ذلك مما حيزن النيب عليه الصالة والسالم فس
يف نفسك مكمل لغريك فإن مل يكمل بك قوم مل يرد اهللا تعاىل هبم خرياً فأنت يف نفسك عامل بعلمك وعلمك حيث 

تعلم أن اهللا واحد وتستغفر وأنت حبمد اهللا مكمل وتكمل املؤمنني واملؤمنات وأنت تستغفر هلم فقد حصل لك 
زنك كفرهم وقوله تعاىل وَاْسَتْغِفْر ِلذَنبَِك حيتمل وجهني أحدمها أن يكون الوصفان فاثبت على ما أنت عليه وال حي

اخلطاب معه واملراد املؤمنون وهو بعيد إلفراد املؤمنني واملؤمنات بالذكر وقال بعض الناس ِلذَنبِكِ أي لذنب أهل 
  بيتك وللمؤمنني واملؤمنات أي الذين ليسوا منك بأهل بيت

 والذنب هو ترك األفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك وثالثها وجه حسن وثالثهما املراد هو النيب
مستنبط وهو أن املراد توفيق العمل احلسن واجتناب العمل السيء ووجهه أن االستغفار طلب الغفران والغفران هو 

ضحنا وذلك قد يكون الستر على القبيح ومن عصم فقد ستر عليه قبائح اهلوى ومعىن طلب الغفران أن ال تف
وقد يكون بالستر عليه بعد الوجود كما هو يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( بالعصمة منه فال يقع فيه كما كان للنيب 

له أحوال ثالثة حال مع اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( حق املؤمنني واملؤمنات ويف هذه اآلية لطيفة وهي أن النيب 
مع اهللا وحده وأما مع نفسك فاستغفر لذنبك واطلب العصمة من اهللا وأما مع  وحال مع نفسه وحال مع غريه فأما

رة املؤمنني فاستغفر هلم واطلب الغفران هلم من اهللا َواللَُّه َيْعلَُم ُمَتقَلََّبكُْم َوَمثَْواكُْم يعين حالكم يف الدنيا ويف اآلخ
  وحالكم يف الليل والنهار
مََّرٌض الَ نُزِّلَْت سُوَرةٌ  فَإِذَآ أُنزِلَتْ ُسوَرةٌ  مُّْحكََمةٌ  َوذُِكَر ِفيَها الِْقتَالُ رَأَْيَت الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِْم َوَيقُولُ الَِّذيَن َءاَمُنواْ لَْو

  َينظُُرونَ إِلَْيكَ َنظََر الَْمْغِشى ِّ َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَأَْولَى لَُهْم
دي املؤمن عند استماع اآليات العلمية من التوحيد واحلشر وغريمها بقوله ملا بّين اهللا حال املنافق والكافر واملهت

بني حاهلم يف اآليات العملية )  ١٧حممد ( وقوله َوالَِّذيَن اهَْتَدْواْ َزادَُهْم ُهًدى )  ١٦حممد ( َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك 
ه التكليف كان يقول هال أمرت بشيء من العبادة خوفاً فإن املؤمن كان ينتظر ورودها ويطلب تنزيلها وإذا تأخر عن

من أن ال يؤهل هلا واملنافق إذا نزلت السورة أو اآلية وفيها تكليف شق عليه ليعلم تباين الفريقني يف العلم والعمل 
املراد منه سورة فيها  حيث ال يفهم املنافق العلم وال يريد العمل واملؤمن يعلم وحيب العمل وقوهلم لَْوالَ نُّزلَْت ُسوَرةٌ 



  تكليف مبحن املؤمن واملنافق
مث إنه تعاىل أنزل سورة فيها القتال فإنه أشق تكليف وقوله ُسوَرةٌ  مُّْحكََمةٌ  فيها وجوه أحدها سورة مل تنسخ ثانيها 

الزمر ( ِفى َجنبِ اللَِّه  وقوله)  ٥طه ( سورة فيها ألفاظ أُريدت حقائقها خبالف قوله الرَّْحَمُن َعلَى الَْعْرشِ اْستََوى 
وقوله )  ١٩١البقرة ( أراد القتل وهو أبلغ من قوله فَاقُْتلُوُهْم )  ٤حممد ( فإن قوله تعاىل فََضْرَب الّرقَابِ )  ٥٦

ٌ  صريح وكذلك غري هذا من آيات القتال وعلى الوجهني فقوله مُّْحكََمة)  ٩١النساء ( َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم 
فيها فائدة زائدة من حيث إهنم ال ميكنهم أن يقولوا املراد غري ما يظهر منه أو يقولوا هذه آية وقد نسخت فال نقاتل 

ألن عند التكليف  وقوله رَأَْيَت الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِْم مََّرضٌ أي املنافقني َينظُُرونَ إِلَْيَك نَظََر الْمَْغِشىّ  َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت
لقتال ال يبقى لنفاقهم فائدة فإهنم قيل القتال كانوا يترددون إىل القبيلتني وعند األمر بالقتال مل يبق هلم إمكان ذلك با

  فَأَْولَى لَُهْم دعاء كقول القائل فويلٌ هلم وحيتمل

لَْيِه ِمَن الَْمْوِت قال أن يكون هو خرب ملبتدأ حمذوف سبق ذكره وهو املوت كأن اهللا تعاىل ملا قال َنظََر الَْمْغِشىّ  َع
فاملوت أوىل هلم ألن احلياة اليت ال يف طاعة اهللا ورسوله املوت خري منها وقال الواحدي جيوز أن يكون املعىن فأوىل 

  هلم طاعة أي الطاعة أوىل هلم
  اً لَُّهْمطَاَعةٌ  َوقَْولٌ مَّْعُروٌف فَإِذَا َعَزَم االٌّ ْمُر فَلَْو َصَدقُواْ اللََّه لَكَانَ َخيْر

  مث قال تعاىل طَاَعةٌ  َوقَْولٌ مَّْعُروٌف
كالم مستأنف حمذوف اخلرب تقديره خري هلم أي أحسن وأمثل ال يقال طاعة نكرة ال تصلح لالبتداء ألنا نقول هي 

خري وقيل معناه  موصوفة بدل عليه قوله َوقَْولٌ مَّْعُروٌف فإنه موصوف فكأنه تعاىل قال طَاَعةٌ  خملصة َوقَْولٌ مَّْعُروٌف
  لٌ مَّْعُروٌفقالوا طَاَعةٌ  َوقَْولٌ مَّْعُروٌف أي قوهلم أمرنا طَاَعةٌ  َوقَْولٌ مَّْعُروٌف ويدل عليه قراءة أُيب َيقُولُونَ طَاَعةٌ  َوقَْو

  وقوله فَإِذَا َعَزَم االْْمُر فَلَْو َصَدقُواْ اللََّه لَكَانَ خَْيراً لَُّهْم
إِذَا َعَزَم االْْمرُ خالفوا وختلفوا وهو مناسب ملعىن قراءة أُيب كأنه يقول يف أول األمر قالوا مسعاً جوابه حمذوف تقديره فَ

وطاعة وعند آخر األمر خالفوا وأخلفوا موعدهم ونسب العزم إىل األمر والعزم لصاحب األمر معناه فإذا عزم 
اء األمر ووىل فإن األمر يف األول يتوقع أن ال صاحب األمر هذا قول الزخمشري وحيتمل أن يقال هو جماز كقولنا ج

يقع وعند إظالله وعجز الكاره عن إبطاله فهو واقع فقال َعَزَم والوجهان متقاربان وقوله تعاىل فَلَْو َصَدقُواْ فيه 
راً لَُّهمْ وجهان على قولنا املراد من قوله طاعة أهنم قالوا طاعة فمعناه لو صدقوا يف ذلك القول وأطاعوا لَكَانَ َخْي

  وعلى قولنا طَاَعةٌ  َوقَْولٌ مَّْعُروٌف خري هلم وأحسن فمعناه لَوْ َصَدقُواْ يف إمياهنم واتباعهم الرسول لَكَانَ خَْيراً لَُّهْم
  فََهلْ َعَسيُْتْم إِن َتوَلَّْيُتمْ أَن ُتفِْسُدواْ ِفى األرض َوُتقَطُِّعوا أَْرَحاَمكُْم

ساد قول قالوه وهو أهنم كانوا يقولون كيف نقاتل والقتل إفساد والعرب من ذوي وهذه اآلية فيها إشارة إىل ف
أرحامنا وقبائلنا فقال تعاىل إِن َتَولَّْيُتْم ال يقع منكم إال الفساد يف األرض فإنكم تقتلون من تقدرون عليه وتنهبونه 

للكم بذلك مع أنه خالف ما أمر اهللا والقتال واقع بينكم أليس قتلكم البنات إفساداً وقطعاً للرحم فال يصح تع
  وهذا طاعة وفيه مسائل

املسألة األوىل يف استعمال عسى ثالثة مذاهب أحدها اإلتيان هبا على صورة فعل ماضٍ معه فاعل تقول عسى زيد 
وعسينا وعسوا وعسيت وعسيتما وعسيتم وعست وعستا والثاين أن يؤتى هبا على صورة فعل مع مفعول تقول 

مها وعساك وعساكما وعساي وعسانا والثالث اإلتيان هبا من غري أن يقرن هبا شيء تقول عسى زيد عساه وعسا
خيرج وعسى أنت خترج وعسى أنا أخرج والكل له وجه وما عليه كالم اهللا أوجه وذلك ألن عسى من األفعال 



لفعل وهلذا مل جيز فيه أربع متحركات اجلامدة واقتران الفاعل بالفعل أوىل من اقتران املفعول ألن الفاعل كاجلزء من ا
يف مثل قول القائل نصرت وجوز يف مثل قوهلم نصرك وألن كل فعل له فاعل سواء كان الزماً أو متعدياً وال كذلك 

املفعول به فعسيت وعساك كعصيت وعصاك يف اقتران الفاعل بالفعل واملفعول به وأما قول من قال عسى أنت 
  ا ذكرنا للتطويل الذي فيهتقوم وعسى أن أقوم فدون م

املسألة الثانية االستفهام للتقرير املؤكد فإنه لو قال على سبيل اإلخبار َعَسْيُتْم إِن َتَولَّْيُتْم لكان للمخاطب أن ينكره 
  فإذا قال بصيغة االستفهام كأنه يقول أنا أسألك عن هذا وأنت ال تقدر أن جتيب إال بال أو

  نعم فهو مقرر عندك وعندي
إن )  ٧الكهف ( سألة الثالثة عسى للتوقيع واهللا تعاىل عامل بكل شيء فنقول فيه ما قلنا يف لعل ويف قوله لَِنْبلَُوُهْم امل

بعض الناس قال يفعل بكم فعل املترجي واملبتلي واملتوقع وقال آخرون كل من ينظر إليهم يتوقع منهم ذلك وحنن 
ا كان ممكناً يف نفسه فالنظر إليه غري مستلزم ألمر وإمنا األمر جيوز أن قلنا حممول على احلقيقة وذلك ألن الفعل إذ

حيصل منه تارة وال حيصل منه أخرى فيكون الفعل لذلك األمر املطلوب على سبيل الترجي سواء كان الفاعل يعلم 
فإن حصل له حصول األمر منه وسواء أن مل يكن يعلم مثاله من نصب شبكة الصطياد الصيد يقال هو متوقع لذلك 

العلم بوقوعه فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيه أو بطريق أخرى ال خيرج عن التوقع غاية ما يف الباب أن يف الشاهد مل 
حيصل لنا العلم فيما نتوقعه فيظن أن عدم العلم الزم للمتوقع وليس كذلك بل املتوقع هو املنتظر ألمر ليس بواجب 

كان له به علم أو مل يكن وقوله إِن تََولَّيُْتْم فيه وجهان أحدمها أنه من الوالية  الوقوع نظراً لذلك األمر فحسب سواء
يعين إن أخذمت الوالية وصار الناس بأمركم أفسدمت وقطعتم األرحام وثانيهما هو من التويل الذي هو اإلعراض وهذا 

لكون الكفار أقاربنا فال يقع منكم  مناسب ملا ذكرنا أي كنتم تتركون القتال وتقولون فيه اإلفساد وقطع األرحام
إال ذلك حيث تقاتلون على أدىن شيء كما كان عادة العرب األول يؤكده قراءة علي عليه السالم توليتم أي إن 

توالكم والة ظلمة جفاة غشمة ومشيتم حتت لوائهم وأفسدمت بإفسادهم معهم وقطعتم أرحامكم والنيب عليه السالم 
  وصلة األرحام فلم تتقاعدون عن القتال وتتباعدون يف الضالل ال يأمركم إال باإلصالح

  أَْولَاِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم اللَُّه فَأََصمَُّهْم َوأَعَْمى أَْبَصاَرُهْم
إشارة ملن سبق ذكرهم من املنافقني أبعدهم اهللا عنه أو عن اخلري فأصمهم فال يسمعون الكالم املستبني وأعماهم فال 

املستقيم وفيه ترتيب حسن وذلك من حيث إهنم استمعوا الكالم العلمي ومل يفهموه فهم بالنسبة  يتبعون الصراط
إليه صم أصمهم اهللا وعند األمر بالعمل تركوه وعللوا بكونه إفساداً وقطعاً للرحم وهم كانوا يتعاطونه عند النهي 

وصلة األرحام ولو دعاهم من يأمر باإلفساد  عنه فلم يروا حاهلم عليه وتركوا اتباع النيب الذي يأمرهم باإلصالح
وقطيعة الرحم التبعوه فهم عمي أعماهم اهللا وفيه لطيفة وهي أن اهللا تعاىل قال أصمهم ومل يقل أصم آذاهنم وقال 
ا آفة َوأَْعَمى أَْبصَاَرُهْم ومل يقل أعماهم وذلك ألن العني آلة الرؤية ولو أصاهبا آفة ال حيصل اإلبصار واألذن لو أصاهب

من قطع أو قلع تسمع الكالم ألن األذن خلقت وخلق فيها تعاريج ليكثر فيها اهلواء املتموج وال يقرع الصماخ 
بعنف فيؤذي كما يؤذي الصوت القوي فقال أصمهم من غري ذكر األذن وقال أَْعَمى أَْبصَاَرُهْم مع ذكر العني ألن 

كان مصدراً ملا مجع فلم يذكر األذن إذ ال مدخل هلا يف اإلصمام  البصر ههنا مبعىن العني وهلذا مجعه باألبصار ولو
والعني هلا مدخل يف الرؤية بل هي الكل ويدل عليه أن اآلفة يف غري هذه املواضع ملا أضافها إىل األذن مساها وقراً 

والوقر دون الصم وكذلك )  ٧لقمان ( وقال كَأَنَّ ِفى أُذَُنْيِه َوقْراً )  ٥فصلت ( كما قال تعاىل َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى 
  الطرش



  أَفَالَ يََتدَبَُّرونَ الْقُْرَءانَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ
  ولنذكر تفسريها يف مسائل

فَالَ كيف ميكنهم التدبر يف القرآن قال تعاىل أَ)  ٢٣حممد ( املسألة األوىل ملا قال اهللا تعاىل فَأََصمَُّهْم َوأَْعَمى أَْبصَاَرُهْم 
َيَتَدبَُّرونَ وهو كقول القائل لألعمى أبصر ولألصم امسع فنقول اجلواب عنه من ثالثة أوجه مترتبة بعضها أحسن من 
البعض األول تكليفه ما ال يطاق جائز واهللا أمر من علم أنه ال يؤمن بأن يؤمن فكذلك جاز أن يعميهم ويذمهم على 

بَُّرونَ املراد منه الناس الثالث أن نقول هذه اآلية وردت حمققة ملعىن اآلية املتقدمة ترك التدبر الثاين أن قوله أَفَالَ َيَتَد
أي أبعدهم عنه أو عن الصدق أو عن اخلري أو غري ذلك من )  ٢٣حممد ( فإنه تعاىل قال أَْولَِئَك الَِّذيَن لَعََنُهُم اللَُّه 

عماهم ال يتبعون طريق اإلسالم فإذن هم بني أمرين إما ال األمور احلسنة فَأََصمَُّهمْ ال يسمعون حقيقة الكالم وأ
يتدبرون القرآن فيبعدون منه ألن اهللا تعاىل لعنهم وأبعدهم عن اخلري والصدق والقرآن منهما الصنف األعلى بل 

م النوع األشرف وأما يتدبرون لكن ال تدخل معانيه يف قلوهبم لكوهنا مقفلة تقديره أفال يتدبرون القرآن لكوهن
ملعونني مبعودين أم على قلوب أقفال فيتدبرون وال يفهمون وعلى هذا ال حنتاج أن نقول أم مبعىن بل بل هي على 

حقيقتها لالستفهام واقعة يف وسط الكالم واهلمزة أخذت مكاهنا وهو الصدر وأم دخلت على القلوب اليت يف وسط 
  الكالم

 ما الفائدة فيه نقول قال الزخمشري حيتمل وجهني أحدمها أن يكون املسألة الثانية قوله َعلَى قُلُوبٍ على التنكري
للتنبيه على كونه موصوفاً ألن النكرة بالوصف أوىل من املعرفة فكأنه قال أم على قلوب قاسية أو مظلمة الثاين أن 

اءين الرجال يكون للتبعيض كأنه قال أم على بعض القلوب ألن النكرة ال تعم تقول جاءين رجال فيفهم البعض وج
فيفهم الكل وحنن نقول التنكري للقلوب للتنبيه على اإلنكار الذي يف القلوب وذلك ألن القلب إذا كان عارفاً كان 

معروفاً ألن القلب خلق للمعرفة فإذا مل تكن فيه املعرفة فكأنه ال يعرف وهذا كما يقول القائل يف اإلنسان املؤذي 
ل هذا ليس بقلب هذا حجر إذا علم هذا فالتعريف إما باأللف والالم وإما هذا ليس بإنسان هذا سبع ولذلك يقا

باإلضافة والالم لتعريف اجلنس أو للعهد ومل ميكن إرادة اجلنس إذ ليس على قلب قفل وال تعريف العهد ألن ذلك 
دة إليهم كأهنا القلب ليس ينبغي أن يقال له قلب وأما باإلضافة بأن نقول على قلوب أقفاهلا وهي لعدم عود فائ

فنقول )  ٢٢الزمر ( وقال فََوْيلٌ لّلْقَاِسَيةِ  قُلُوُبُهْم )  ٧البقرة ( ليست هلم فإن قيل فقد قال َخَتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم 
  األقفال أبلغ من اخلتم فترك اإلضافة لعدم انتفاعهم رأساً

قفال كما قال قُلُوبٍ ألن األقفال كانت من شأهنا فأضافها إليها كأهنا املسألة الثالثة يف قوله أَقْفَالَُها باإلضافة ومل يقل أ
ليست إال هلا ويف اجلملة مل يضف القلوب إليهم لعدم نفعها إياهم وأضاف األقفال إليها لكوهنا مناسبة هلا ونقول 

  أراد به أقفاالً خمصوصة هي أقفال الكفر والعناد

  بَارِِهْم مِّن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى الشَّْيطَانُ سَوَّلَ لَُهْم َوأَْملَى لَُهْمإِنَّ الَِّذيَن ارَْتدُّواْ َعلَى أَْد
وبعثه وارتدوا أو إىل كل ) صلى اهللا عليه وسلم ( إشارة إىل أهل الكتاب الذي تبني هلم احلق يف التوراة بنعت حممد 

حب الرياسة عن اتباع حممد عليه السالم وكانوا يعلمون من ظهرت له الدالئل ومسعها ومل يؤمن وهم مجاعة منعهم 
ل أنه احلق الشَّيْطَانُ َسوَّلَ لَُهمْ سهل هلم َوأَْملَى لَُهْم يعين قالوا نعيش أياماً مث نؤمن به وقرىء َوأَْملَى لَُهْم فإن قي

ى لَُهْم فإن اململي حينئذ يكون اإلمالء واإلمهال وحد اآلجال ال يكون إال من اهللا فكيف يصح قراءة من قرأ َوأَْملَ
هو الشيطان نقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها جاز أن يكون املراد َوأَْملَى لَُهْم اهللا فيقف على َسوَّلَ لَُهْم وثانيها 

هو أن املسول أيضاً ليس هو الشيطان وإمنا أسند إليه من حيث إن اهللا قدر على يده ولسانه ذلك فذلك الشيطان 



يقول هلم يف آجالكم فسحة فتمتعوا برياستكم مث يف آخر األمر تؤمنون وقرىء َوأَْملَى لَُهْم بفتح الياء وضم ميليهم و
  اهلمزة على البناء للمفعول

  رَارَُهْمْسذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ ِللَِّذيَن كَرُِهواْ َما نَزَّلَ اللَُّه َسُنِطيُعكُْم ِفى َبْعضِ االٌّ ْمرِ وَاللَُّه َيْعلَُم إِ
قال بعض املفسرين ذلك إشارة إىل اإلمالء أي ذلك اإلمالء بسبب أهنم قَالُواْ ِللَِّذيَن كَرِهُواْ وهو اختيار الواحدي 
وقال بعضهم ذاِلكَ إشارة إىل التسويل وحيتمل أن يقال ذلك االرتداد بسبب أهنم قالوا َسنُِطيُعكُْم وذلك ألنا نبني 

ى بَْعضِ االْْمرِ هو أهنم قالوا نوافقكم على أن حممداً ليس مبرسل وإمنا هو كاذب ولكن ال أن قوله َسُنِطيُعكُْم ِف
فهو ) صلى اهللا عليه وسلم ( نوافقكم يف إنكار الرسالة واحلشر واإلشراك باهللا من األصنام ومن مل يؤمن مبحمد 

يؤمن باهللا وال برسله وال باحلشر ألن اهللا  ال) صلى اهللا عليه وسلم ( كافر وإن آمن بغريه ال بل من مل يؤمن مبحمد 
كما أخرب عن احلشر وهو جائز أخرب عن نبّوة حممد عليه الصالة والسالم وهي جائزة فإذا مل يصدق اهللا يف شيء ال 

ينفي الكذب بقول اهللا يف غريه فال يكون مصدقاً موقناً باحلشر وال برسالة أحد من األنبياء ألن طريق معرفتهم 
ملراد من الذين كرهوا ما نزل اهللا هم املشركون واملنافقون وقيل املراد اليهود فإن أهل مكة قالوا هلم واحد وا

نوافقكم يف إخراج حممد وقتله وقتال أصحابه واألول أصح ألن قوله كَرِهُواْ َما نَزَّلَ اللَُّه لو كان مسنداً إىل أهل 
بأنه مسند إىل املشركني يكون عاماً ألهنم كرهوا ما نزل اهللا  الكتاب لكان خمصوصاً ببعض ما أنزل اهللا وإن قلنا

وكذبوا الرسل بأسرهم وأنكروا الرسالة رأساً وقوله َسنُِطيُعكُْم ِفى َبْعضِ االْْمرِ يعين فيما يتعلق مبحمد من اإلميان به 
ألنداد له من األصنام وإنكار فال نؤمن والتكذيب به فنكذبه كما تكذبونه والقتال معه وأما اإلشراك باهللا واختاذ ا

ه احلشر والنبوة فال وقوله وَاللَُّه َيْعلَُم إِْسرَاَرُهْم قال أكثرهم املراد منه هو أهنم قالوا ذلك سراً فأفشاه اهللا وأظهره لنبي
  مد عليهعليه الصالة والسالم واألظهر أن يقال َواللَُّه َيْعلَُم إِسَْرارَُهْم وهو ما يف قلوهبم من العلم بصدق حم

كما يعرفون ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصالة والسالم فإهنم كانوا مكابرين معاندين وكانوا يعرفون رسول اهللا 
أبناءهم وقرىء إِسَْرارَُهْم بكسر اهلمزة على املصدر وما ذكرنا من املعىن ظاهر على هذه القراءة فإهنم كانوا يسرون 

ولنا املراد من الذين ارتدوا املنافقون فكانوا يقولون للمجاهدين من الكفار نبوة حممد عليه الصالة والسالم وعلى ق
وكانوا يسرون أهنم إن غلبوا انقلبوا كما قال اهللا تعاىل ولئن جاء نصر من )  ٢٦حممد ( َسُنِطيُعكُْم ِفى بَْعضِ االْْمرِ 

  ) ١٥األحزاب ( َسلَقُوكُم بِأَلِْسَنةٍ  ِحَداٍد  ربك ليقولن إنا كنا معكم وقال تعاىل وقال تعاىل فَإِذَا َجاء الْخَْوُف
  فَكَْيَف إِذَا َتَوفَّْتُهمُ الَْملَاِئكَةُ  َيْضرُِبونَ ُوُجوَهُهْم وَأَْدبَاَرُهْم

 قال فهب أهنم يسرون واهللا ال يظهره اليوم فكيف يبقى)  ٢٦حممد ( اعلم أنه ملا قال اهللا تعاىل َواللَُّه َيْعلَُم إِسَْرارَُهْم 
خمفياً وقت وفاهتم أو نقول كأنه تعاىل قال وَاللَُّه َيْعلَُم إِْسرَاَرُهْم وهب أهنم خيتارون القتال ملا فيه الضراب والطعان 
مع أنه مفيد على الوجهني مجيعاً إن غلبوا فاملال يف احلال والثواب يف املآل وإن غلبوا فالشهادة والسعادة فكيف 

م وعلى هذا فيه لطيفة وهي أن القتال يف احلال إن أقدم املبارزة فرمبا يهزم حاهلم إذا ضرب وجوههم وأدباره
اخلصم ويسلم وجهه وقفاه وإن مل يهزمه فالضرب على وجهه إن صرب وثبت وإن مل يثبت واهنزم فإن فات القرن 

جهه وظهره فقد سلم وجهه وقفاه وإن مل يفته فالضرب على قفاه ال غري ويوم الوفاة ال نصرة له وال مفر فو
  مضروب مطعون فكيف حيترز عن األذى وخيتار العذاب األكرب

  ذَِلَك بِأَنَُّهُم اتََّبُعواْ َمآ أَْسَخطَ اللََّه َوكَرُِهواْ رِضَْواَنُه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم
لطيفة وهي أن اهللا تعاىل ذكر أمرين ضرب الوجه قوله تعاىل ذَِلَك بِأَنَُّهمُ اتََّبعُواْ َما أَْسَخطَ اللََّه َوكَرُِهواْ رِضَْواَنُه وفيه 

وضرب األدبار وذكر بعدمها أمرين آخرين اتباع ما أسخط اهللا وكراهة رضوانه فكأنه تعاىل قابل األمرين فقال 



يضربون وجوههم حيث أقبلوا على سخط اهللا فإن املتسع للشيء متوجه إليه ويضربون أدبارهم ألهنم تولوا عما فيه 
إن الكاره للشيء يتوىل عنه وما أسخط اهللا حيتمل وجوهاً األول إنكار الرسول عليه الصالة والسالم رضا اهللا ف

ورضوانه اإلقرار به واإلسالم الثاين الكفر هو ما أسخط اهللا واإلميان يرضيه يدل عليه قوله تعاىل إِن َتكْفُُرواْ فَإِنَّ اللََّه 
وقال تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ )  ٧الزمر ( ِه الْكُفَْر َوإِن َتْشكُرُواْ اللَُّه لَكُْم غَنِى ٌّ َعنكُْم َوالَ َيْرَضى ِلعَِباِد

  الصَّاِلحَاِت أُوْلَِئَك ُهمْ َخْيُر الْبَرِيَّةِ 

يطان ورضوان اهللا التعويل الثالث ما أسخط اهللا تسويل الش)  ٨ ٧البينة ( إىل أن قال رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنُه 
على الربهان والقرآن فإن قيل هم ما كانوا يكرهون رضوان اهللا بل كانوا يقولون إن ما حنن عليه فيه رضوان اهللا 

وال نطلب إال رضاء اهللا وكيف ال واملشركون بإشراكهم كانوا يقولون إنا نطلب رضاء اهللا كما قالوا ِليُقَّربُوَنا إِلَى 
  فنقول معناه كرهوا ما فيه رضاء اهللا تعاىل)  ٥٣األعراف ( وقالوا فََيْشفَُعواْ لََنا )  ٣الزمر ( ى اللَِّه ُزلْفَ

وفيه لطيفة وهي أن اهللا تعاىل قال َما أَْسَخطَ اللََّه ومل يقل ما أرضى اهللا وذلك ألن رمحة اهللا سابقة فله رمحة ثابتة وهي 
ى ذنب فقال رِضَْواَنهُ ألنه وصف ثابت هللا سابق ومل يقل سخط اهللا منشأ الرضوان وغضب اهللا متأخر فهو يكون عل

بل َما أَْسَخطَ اللََّه إشارة إىل أن السخط ليس ثبوته كثبوت الرضوان وهلذا املعىن قال يف اللعان يف حق املرأة 
يقال غضب اهللا مضافاً ألن لعانه قد سبق مظهر )  ٩النور ( َوالَْخاِمَسةَ  أَنَّ غََضَب اللَِّه َعلَْيَها إِن كَانَ ِمَن الصَّاِدِقَني 

الزنا بقوله وأميانه وقبله مل يكن هللا غضب و رضوان اهللا أمر يكون منه الفعل وغضب اهللا أمر يكون من فعله 
ولنضرب له مثاالً الكرمي الذي رسخ الكرم يف نفسه حيمله الكرم على األفعال احلسنة فإذا كثر من السيء اإلساءة 

 ألمر يعود إليه بل غضبه عليه يكون إلصالح حالة وزجراً ألمثاله عن مثل فعاله فيقال هو كان الكرمي فغضبه ال
فكرمه ملا فيه من الغريزة احلسنة لكن فالناً أغضبه وظهر منه الغضب فيجعل الغضب ظاهراً من الفعل والفعل 

كرم ومن هذا يعرف لطف قوله َما أَْسَخطَ اللََّه احلسن ظاهراً من الكرم فالغضب يف الكرمي بعد فعل والفعل منه بعد 
  َوكَرُِهواْ رِْضوَانَُه

  مث قال تعاىل فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم حيث مل يطلبوا إرضاء اهللا وإمنا طلبوا إرضاء الشيطان واألصنام
  أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض أَن لَّن ُيخْرَِج اللَُّه أَْضغَانَُهْم

  وله تعاىل أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض أَن لَّن ُيْخرَِج اللَُّه أَْضَغانَُهْمق
هذا إشارة إىل املنافقني و أَْم تستدعي مجلة أخرى استفهامية إذا كانت لالستفهام ألن كلمة أَْم إذا كانت متصلة 

الدار أم عمرو وإذا كانت منقطعة ال تستدعي ذلك استفهامية تستدعي سبق مجلة أخرى استفهامية يقال أزيد يف 
يقال إن هذا لزيد أم عمرو وكما يقال بل عمرو واملفسرون على أهنا منقطعة وحيتمل أن يقال إهنا استفهامية 
رارهم أم والسابق مفهوم من قوله تعاىل َواللَُّه َيْعلَمُ إِسَْرارَُهْم فكأنه تعاىل قال أحسب الذين كفروا أن لن يعلم اهللا إس

حسب املنافقون أن لن يظهرها والكل قاصر وإمنا يعلمها ويظهرها ويؤيد هذا أن املتقطعة ال تكاد تقع يف صدر 
الكالم فال يقال ابتداء بل جاء زيد وال أم جاء عمرو واإلخراج مبعىن اإلظهار فإنه إبراز واألضغان هي احلقود 

  واألمراض واحدها ضغن
  اكَُهْم فَلََعَرفَْتُهم بِِسيَماُهْم َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفى لَْحنِ الْقَْولِ وَاللَُّه َيْعلَُم أَْعَمالَكُْمَولَْو َنَشآُء َألَرْيَن

  ْعلَُم أَْعَمالَكُْممث قال تعاىل َولَْو َنَشاء الَرْيَناكَُهْم فَلََعَرفَْتُهم بِِسيَماُهْم َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفى لَْحنِ الْقَْولِ وَاللَُّه َي
أن اهللا يظهر )  ٢٩حممد ( ملا كان مفهوم قوله أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض أَن لَّن ُيْخرَِج اللَُّه أَضَْغانَُهْم 



ضمائرهم ويربز سرائرهم كأن قائالً قال فلم مل يظهر فقال أخرناه حملض املشيئة ال خلوف منهم كما ال تفشى أسرار 
  لَْو َنَشاء الَرْيَناكَُهْم أي ال مانع لنا واإلراءة مبعىن التعريف وقولهاألكابر خوفاً منهم َو

فلتعرفنهم لزيادة فائدة وهي أن التعريف قد يطلق وال يلزمه املعرفة يقال عرفته ومل يعرف وفهمته ومل يفهم فقال 
قوة التعريف والالم يف قوله فَلََعَرفَْتُهم هي اليت ههنا الَرْيَناكَُهْم فَلََعَرفَْتُهم يعين عرفناهم تعريفاً تعرفهم به إشارة إىل 

تقع يف جزاء لو كما يف قوله الَرْيَناكَُهْم أدخلت على املعرفة إشارة إىل أن املعرفة كاملرتبة على املشيئة كأنه قال ولو 
ك تعريفاً معه املعرفة نشاء لعرفتهم ليفهم أن املعرفة غري متأخرة عن التعريف فتفيد تأكيد التعريف أي لو نشاء لعرفنا

ال بعده وأما الالم يف قوله تعاىل َولَتَْعرِفَنَُّهمْ جواب لقسم حمذوف كأنه قال ولتعرفنهم واهللا وقوله ِفى لَْحنِ الْقَْولِ فيه 
وجوه أحدها يف معىن القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون املراد من القول قوهلم أي لتعرفنهم يف معىن قوهلم حيث 

املنافقون ( ا معناه النفاق كقوهلم حني جميء النصر إنا كنا معكم وقوهلم لَِئن رَّجَْعَنا إِلَى الَْمدِيَنةِ  لَُيْخرَِجنَّ يقولون م
وغري ذلك وحيتمل أن يكون املراد قول اهللا عّز وجل أي لتعرفنهم يف )  ١٣األحزاب ( وقوهلم إِنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرةٌ  )  ٨

حيث قال ما تعلم منه حال املنافقني كقوله تعاىل إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن ءاَمنُواْ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوإِذَا معىن قول اهللا تعاىل 
األنفال ( قُلُوُبُهْم  وقوله إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت)  ٦٢النور ( كَاُنواْ َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ لَّمْ َيذَْهبُواْ 

إىل غري ذلك وثانيها يف ميل القول عن الصواب حيث قالوا ما مل يعتقدوا فأمالوا كالمهم حيث قالوا َنْشَهدُ )  ٢
نَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرةٌ  َوَما ِهىَ  بَِعْوَرةٍ  إِ إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه َواللَُّه َيْعلَُم إِنَّكَ لََرسُولُُه وَاللَُّه َيشَْهُد إِنَّ الُْمَناِفِقَني لَكَاِذُبونَ وقالوا

إىل غري ذلك وثالثها يف حلن )  ١٥األحزاب ( َولَقَْد كَاُنواْ َعاَهدُواْ اللََّه ِمن قَْبلُ الَ يَُولُّونَ االْدَْباَر )  ١٣األحزاب ( 
ه وهذا حيتمل أمرين أيضاً والنيب القول أي يف الوجه اخلفي من القول الذي يفهمه النيب عليه السالم وال يفهمه غري

عليه السالم كان يعرف املنافق ومل يكن يظهر أمره إىل أن أذن اهللا تعاىل له يف إظهار أمرهم ومنع من الصالة على 
جنائزهم والقيام على قبورهم وأما قوله بِِسيَماُهْم فالظاهر أن املراد أن اهللا تعاىل لو شاء جلعل على وجوههم عالمة 

وروي أن مجاعة منهم أصبحوا وعلى جباههم )  ٦٧ي س ( خهم كما قال تعاىل َولَْو َنَشاء لََمَسخَْناُهْم أو ميس
مكتوب هذا منافق وقوله تعاىل وَاللَُّه َيْعلَُم أَْعَمالَكُْم وعد للمؤمنني وبيان لكون حاهلم على خالف حال املنافق فإن 

مل وال يقول به وإمنا قوله التسبيح ويدل عليه قوله تعاىل رَبََّنا الَ املنافق كان له قول بال عمل واملؤمن كان له ع
)  ١٩٣آل عمران ( وقوله َربََّنا فَاغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوكَفّْر َعنَّا سَّيئَاِتَنا )  ٢٨٦البقرة ( ُتؤَاِخذَْنا إِن نَِّسيَنا أَْو أَْخطَأَْنا 

ت مستغفرين مشفقني واملنافق كان يتكلم يف الصاحلات كقوله إِنَّا وكانوا يعملون الصاحلات ويتكلمون يف السيئا
ويعمل )  ٨البقرة ( َوِمَن النَّاسِ َمن َيقُولُ ءاَمنَّا )  ١٤احلجرات ( قَالَتِ االْعَْراُب ءامَنَّا )  ١٤البقرة ( َمَعكُْم 

  يعالسيء فقال تعاىل اهللا يسمع أقواهلم الفارغة ويعلم أعمالكم الصاحلة فال يض
  َولََنْبلُوَنَّكُْم َحتَّى َنعْلََم الُْمَجاِهِديَن ِمنكُْم َوالصَّابِرِيَن وََنْبلَُو أَخَْبارَكُْم

أي لنأمرنكم مبا ال يكون متعيناً للوقوع بل مبا حيتمل الوقوع وحيتمل عدم الوقوع كما يفعل املخترب وقوله تعاىل 
دين من غري اجملاهدين ويدخل يف علم الشهادة فإنه تعاىل قد علمه علم الغيب َحتَّى َنعْلََم الُْمَجاِهِديَن أي نعلم اجملاه

  وقد ذكرنا ما هو التحقيق يف االبتالء ويف قوله َحتَّى َنْعلََم وقوله

ْم حيتمل الُْمَجاِهِديَن أي املقدمني على اجلهاد وَالصَّابِرِيَن أي الثابتني الذين ال يولون األدبار وقوله َوَنْبلَُو أَْخَبارَكُ
ألن املنافق وجد منه هذا اخلرب واملؤمن وجد منه ذلك أيضاً وباجلهاد يعلم )  ٨البقرة ( وجوهاً أحدها قوله ِمَن 

وثانيها إخبارهم من عدم التولية يف )  ١٥احلجرات ( الصادق من الكاذب كما قال تعاىل أُوْلَِئَك ُهمُ الصَّاِدقُونَ 



إىل غري ذلك فاملؤمن وىف بعهده وقاتل مع )  ١٥األحزاب ( اْ اللََّه ِمن قَْبلُ الَ يَُولُّونَ االْْدبَاَر قوله َولَقَْد كَانُواْ َعاَهدُو
أصحابه يف سبيل اهللا كأهنم بنيان مرصوص واملنافق كان كاهلباء ينزعج بأدىن صيحة وثالثها املؤمن كان له أخبار 

( الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُسِلى )  ٢٧الفتح ( ْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم صادقة مسموعة من النيب عليه السالم كقوله تعاىل لََت
وللمنافق أخبار أراجيف كما قال تعاىل يف حقهم )  ١٧٣الصافات ( و ءاٍن ُجنَدَنا لَُهُم الَْغاِلُبونَ )  ٢١اجملادلة 

  ف يتبني الصدق من اإلرجاففعند حتقق اإلجيا)  ٦٠األحزاب ( َوالْمُْرجِفُونَ ِفى الَْمِديَنةِ  
َيُضرُّواْ اللََّه شَْيئاً َوسَُيْحبِطُ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه َوَشآقُّواْ الرَّسُولَ ِمن َبْعِد َما تََبيََّن لَُهمُ الُْهَدى لَن 

  أَْعَمالَُهْم
كفار قريش يدل على األول قوله تعاىل ّمن َبْعِد َما تََبيََّن  فيه وجهان أحدمها هم أهل الكتاب قريظة والنضري والثاين

لَُهُم الُْهَدى قيل أهل الكتاب تبني هلم صدق حممد عليه السالم وقوله لَن َيُضرُّواْ اللََّه َشيْئاً هتديد معناه هم يظنون أن 
رسول اهللا ما عليه إال البالغ  ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه وليس كذلك بل الشقاق مع اهللا فإن حممداً

فإن ضروا يضروا الرسل لكن اهللا منزه عن أن يتضرر بكفر كافر وفسق فاسق وقوله َوسَُيْحبِطُ أَْعَمالَُهْم قد علم 
معناه فإن قيل قد تقدم يف أول السورة أن اهللا تعاىل أحبط أعماهلم فكيف حيبط يف املستقبل فنقول اجلواب عنه من 

يف أول السورة املشركون ومن )  ١حممد ( أن املراد من قوله الَِّذيَن كَفَرُواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه وجهني أحدمها 
أول األمر كانوا مبطلني وأعماهلم كانت على غري شريعة واملراد من الذين كفروا ههنا أهل الكتاب وكانت هلم 

الرسول وال ينفعهم إمياهنم باحلشر والرسل والتوحيد والكافر أعمال قبل الرسول فأحبطها اهللا تعاىل بسبب تكذيبهم 
املشرك أحبط عمله حيث مل يكن على شرع أصالً وال كان معترفاً باحلشر الثاين هو أن املراد باألعمال ههنا 

ورة مكايدهم يف القتال وذلك يف حتقق منهم واهللا سيبطله حيث يكون النصر للمؤمنني واملراد باألعمال يف أول الس
  هو ما ظنوه حسنة

  ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا أَِطيعُواْ اللََّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ َوالَ ُتْبِطلُوا أَْعمَالَكُْم
العطف ههنا من باب عطف املسبب على السبب يقال اجلس واسترح وقم وامش ألن طاعة اهللا حتمل على طاعة 

لعلم كأنه تعاىل قال يا أيها الذين آمنوا علمتم احلق فافعلوا اخلري وقوله الرسول وهذا إشارة إىل العمل بعد حصول ا
َوالَ ُتْبِطلُواْ أَْعمَالَكُْم حيتمل وجوهاً أحدها دوموا على ما أنتم عليه وال تشركوا فتبطل أعمالكم قال تعاىل لَِئْن 

  لُواْ أَْعَمالَكُْمالوجه الثاين الَ ُتْبِط)  ٦٥الزمر ( أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك 

بترك طاعة الرسول كما أبطل الكتاب أعماهلم بتكذيب الرسول وعصيانه ويؤيده قوله تعاىل َعِليٌم ياأَيَُّها الَِّذيَن 
 ُتْبِطلُواْ الثالث الَ)  ٢احلجرات ( ءاَمُنواْ الَ َتْرفَُعواْ أَْصواَتكُْم إىل أن قال أَن َتْحَبطَ أَْعَمالُكُْم َوأَنُتْم الَ َتْشُعُرونَ 

( كما قال تعاىل َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُمواْ قُل الَّ َتُمنُّواْ َعلَى َّ إِْسلَاَمكُْم )  ٢٦٤البقرة ( َصَدقَاِتكُم بِالَْمّن َواالْذَى 
لت وذلك أن من مين بالطاعة على الرسول كأنه يقول هذا فعلته ألجل قلبك ولوال رضاك به ملا فع)  ١٧احلجرات 

  وهو مناف لالخالص واهللا ال يقبل إال العمل اخلالص
  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ َماتُواْ َوُهْم كُفَّاٌر فَلَن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم

لكن فضل اهللا باق بّين أن اهللا ال يغفر الشرك وما دون ذلك يغفره إن شاء حىت ال يظن ظان أن أعماهلم وإن بطلت 
  يغفر هلم بفضله وإن مل يغفر هلم بعملهم

  إِنَّا كُلَّ َشىْ ٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ
ملا بّين أن عمل الكافر الذي له صورة احلسنات حمبط وذنبه الذي هو أقبح السيئات غري مغفور بني أن ال حرمة يف 



  ولهالدنيا وال يف اآلخرة وقد أمر اهللا تعاىل بطاعة الرسول بق
ملا بّين أن عمل الكافر الذي له صورة احلسنات حمبط وذنبه الذي هو أقبح السيئات غري مغفور بني أن ال حرمة يف 

وأمر بالقتال بقوله فَالَ )  ٥٩النساء ( الدنيا وال يف اآلخرة وقد أمر اهللا تعاىل بطاعة الرسول بقوله َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ 
ما وجد السبب يف اجلد يف األمر واالجتهاد يف اجلهاد فقاله فَالَ تَهُِنواْ وََتْدُعواْ إِلَى السَّلْمِ  َتهِنُواْ أي ال تضعفوا بعد

يقتضي السعي يف )  ١٢٠التغابن ( ويف اآليات ترتيب يف غاية احلسن وذلك ألن قوله أَِطيعُواْ اللََّه وَأَِطيُعواْ الرَُّسولَ 
باجلهاد وقد أمروا بالطاعة فذلك يقتضي أن ال يضعف املكلف وال يكسل وال القتال ألن أمر اهللا وأمر الرسول ورد 

يهن وال يتهاون مث إن بعد املقتضي قد يتحقق مانع وال يتحقق املسبب واملانع من القتال إما أخروي وإما دنيوي 
مغفرة له يف اآلخرة فإذا فذكر األخروي وهو أن الكافر ال حرمة له يف الدنيا واآلخرة ألنه ال عمل له يف الدنيا وال 

وجد السبب ومل يوجد املانع ينبغي أن يتحقق املسبب ومل يقدم املانع الدنيوي على قوله فَالَ َتهِنُواْ إشارة إىل أن 
األمور الدنيوية ال ينبغي أن تكون مانعة من اإلتيان فال هتنوا فإن لكم النصر أو عليكم بالعزمية على تقدير االعتزام 

  للهزمية
قال تعاىل بعد ذلك املانع الدنيوي مع أنه ال ينبغي أن يكون مانعاً ليس مبوجود أيضاً حيث أَنُتْم االْْعلَْونَ واألعلون مث 

واملصطفون يف اجلمع حالة الرفع معلوم األصل ومعلوم أن األمر كيف آل إىل هذه الصيغة يف التصريف وذلك ألن 
نت الياء لكوهنا حرف علة فتحرك ما قبلها والواو كانت ساكنة أصله يف اجلمع املوافق أعليون ومصطفيون فسك

فالتقى ساكنان ومل يكن بد من حذف أحدمها أو حتريكه والتحريك كان يوقع يف احملذور الذي اجتنب منه فوجب 
اجلر احلذف والواو كانت فيه ملعىن ال يستفاد إال منها وهو اجلمع فأسقطت الياء وبقي أعلون وهبذا الدليل صار يف 

أعلني ومصطفني وقوله تعاىل َواللَُّه َمَعكُْم هداية وإرشاد مينع امللكف من اإلعجاب بنفسه وذلك ألنه تعاىل ملا قال 
َوأَنُتُم االْْعلَْونَ كان ذلك سبب االفتخار فقال وَاللَُّه َمَعكُْم يعين ليس ذلك من أنفسكم بل من اهللا أو نقول ملا قال 

  َوأَنُتُم االْْعلَوْنَ

فكان املؤمنون يرون ضعف أنفسهم وقلتهم مع كثرة الكفار وشوكتهم وكان يقع يف نفس بعضهم أهنم كيف يكون 
( هلم الغلبة فقال إن اهللا معكم ال يبقى لكم شك وال ارتياب يف أن الغلبة لكم وهذا كقوله تعاىل الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُسِلى 

وقوله َولَن َيِترَكُْم أَْعَمالَكُْم وعد آخر وذلك ألن )  ٢٧٣الصافات ( ُهمُ الْغَاِلُبونَ وقوله َوإِنَّ جُندََنا لَ)  ٢١اجملادلة 
اهللا ملا قال إن اهللا معكم كان فيه أن النصرة باهللا ال بكم فكان القائل يقول مل يصدر مين عمل له اعتبار فال أستحق 

وجيعل كأن النصرة جعلت بكم ومنكم فكأنكم تعظيماً فقال هو ينصركم ومع ذلك ال ينقص من أعمالكم شيئاً 
مستقلون يف ذلك ويعطيكم أجر املستبد والترة النقص ومنه املوتر كأنه نقص منه ما يشفعه ويقول عند القتال إن 

قتل من الكافرين أحد فقد وتروا يف أهلهم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملهم واملؤمن إن قتل فإمنا ينقص 
  ن عمله وكيف ومل ينقص من عدده أيضاً فإنه حي مرزوق فرح مبا هو إليه مسوقمن عدده ومل ينقص م

  وَالَكُْمإِنََّما الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوإِن ُتْؤِمُنواْ َوَتتَّقُواْ ُيؤِْتكُْم أُُجورَكُْم َوالَ َيسْألْكُْم أَْم
ة باجلهاد وهي ال تفوتك لكونك منصوراً غالباً وإن فاتتك زيادة يف التسلية يعين كيف متنعك الدنيا من طلب اآلخر

فعملك غري موتر فكيف وما يفوتك فإن فات فائت ومل يعوض ال ينبغي لك أن تلتفت إليها لكوهنا لعباً وهلواً وقد 
إن  ذكرنا يف اللعب واللهو مراراً أن اللعب ما تشتغل به وال يكون فيه ضرورة يف احلال وال منفعة يف املآل مث

استعمله اإلنسان ومل يشتغله عن غريه ومل يثنه عن أشغاله املهمة فهو لعب وإن شغله ودهشه عن مهماته فهو هلو 
وهلذا يقال مالهي آلالت املالهي ألهنا مشغلة عن الغري ويقال ملا دونه لعب كاللعب بالشطرنج واحلمام وقد ذكرنا 



واْ يُْؤِتكُْم أُُجورَكُْم إعادة للوعد واإلضافة للتعريف أي األجر الذي وعدكم ذلك غري مرة وقوله َوإِن ُتْؤِمُنواْ وََتتَّقُ
وقوله َوالَ َيْسئَلْكُمْ )  ١٧٢آل عمران ( َوأَْجٌر َعِظيٌم )  ١١هود ( وَأَْجٌر كَبٌِري )  ١١ي س ( بقوله أَْجٌر كَرٌِمي 

لو قال قائل أنا ال أنفق مايل فيقال له اهللا ال يسئلكم أَْموالَكُْم حيتمل وجوهاً أحدها أن اجلهاد ال بد له من إنفاق ف
ظمالكم يف اجلهات املعينة من الزكاة والغنيمة وأموال املصاحل فيها حتتاجون إليه من املال ال تراعون بإخراجه وثانيها 

خلكم مباله األموال هللا وهي يف أيديكم عارية وقد طلب منكم أو أجاز لكم يف صرفها يف جهة اجلهاد فال معىن لب
أي )  ١٠احلديد ( وإىل هذا إشارة بقوله تعاىل َوَما لَكُْم أَالَّ ُتنِفقُواْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواِت َواالْْرَض 

شر الكل هللا وثالثها ال يسألكم أموالكم كلها وإمنا يسألكم شيئاً يسرياً منها وهو ربع العشر وهو قليل جداً ألن الع
مائة جزء ملا ) إىل ( هو اجلزء األقل إذ ليس دونه جزء وليس امساً مفرداً وأما اجلزء من أحد عشر ومن إثىن عشر و 

  مل يكن ملتفتاً إليه مل يوضع له اسم مفرد
  مث إن اهللا تعاىل مل يوجب ذلك يف رأس املال بل أوجب ذلك يف الربح الذي هو من فضل اهللا

ل أيضاً كذلك لكن هذا املعىن يف الربح أظهر وملا كان املال منه ما ينفق للتجارة فيه ومنه وعطائه وإن كان رأس املا
ما ال ينفق وما أنفق منه للتجارة أحد قسميه وهو حيتمل أن تكون التجارة فيه راحبة وحيتمل أن ال تكون راحبة فصار 

عشر الذي فيه الربح وهو عشر فهو ) ع رب( القسم الواحد قسمني فصار يف التقدير كان الربح يف ربعه فأوجب 
  ربع العشر وهو الواجب فعلم أن اهللا ال يسألكم أموالكم وال الكثري منه

  ؤإِن َيسْألْكُُموَها فَُيْحِفكُْم تَْبَخلُواْ َوُيْخرِْج أَْضغَاَنكُْم
ك ألن العطف بالواو قد يكون الفاء يف قوله فَُيْحِفكُْم لإلشارة إىل أن اإلحفاء يتبع السؤال بياناً لشح األنفس وذل

للمثلني وبالفاء ال يكون إال للمتعاقبني أو متعلقني أحدمها باآلخر فكأنه تعاىل بّين أن اإلحفاء يقع عقيب السؤال ألن 
اإلنسان مبجرد السؤال ال يعطي شيئاً وقوله تَْبَخلُواْ وَُيخْرِْج أَْضغَاَنكُْم يعين ما طلبها ولو طلبها وأحل عليكم يف 

لطلب لبخلتم كيف وأنتم تبخلون باليسري ال تبخلون بالكثري وقوله وَُيْخرِجْ أَضَْغاَنكُْم يعين بسببه فإن الطالب وهو 
وأصحابه يطلبونكم وأنتم حملبة املال وشح األنفس متتنعون فيفضي إىل القتال وتظهر ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

  به الضغائن
َغنِى ُّ َوأَنُتمُ َعْونَ ِلُتنِفقُواْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه فَِمنكُم مَّن يَْبَخلُ َوَمن يَْبَخلْ فَإِنََّما يَْبَخلُ َعن نَّفِْسِه َواللَُّه الَْهآ أَنُتْم َهاُؤالَِء ُتْد

  الْفُقََرآُء َوإِن َتَتَولَّْواْ َيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم ثُمَّ الَ َيكُونُوا أَْمثَالَكُم
بت منكم اليسري فبخلتم فكيف لو طلبت منكم الكل وقوله هَُؤالء حيتمل وجهني أحدمها أن تكون قد طل) يعين ( 

موصولة كأنه قال أنتم هؤالء الذين تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا وثانيهما َهُؤالء وحدها خرب أَنُتْم كما يقال أنت هذا 
ار عنكم بأمر مغاير مث يبتدىء َتْدُعونَ وقوله َتْدُعونَ حتقيقاً للشهرة والظهور أي ظهر أثركم حبيث ال حاجة إىل اإلخب

أي إىل اإلنفاق إما يف سبيل اهللا تعاىل باجلهاد وإما يف صرفه إىل املستحقني من إخوانكم وباجلملة ففي اجلهتني ختذيل 
أهنم ال ينفقونه على  األعداء ونصرة األولياء فَِمنكُم مَّن َيْبَخلُ مث بّين أن ذلك البخل ضرر عائد إليه فال تظنوا

غريهم بل ال ينفقونه على أنفسهم فإن من يبخل بأجرة الطبيب ومثن الدواء وهو مريض فال يبخل إال على نفسه مث 
لقتال حقق ذلك بقوله وَاللَُّه الْغَنِى ُّ غري حمتاج إىل مالكم وأمته بقوله َوأَنُتُم الْفُقََراء حىت ال تقولوا إنا أيضاً أغنياء عن ا

فع حاجة الفقراء فإهنم ال غىن هلم عن ذلك يف الدنيا واآلخرة أما يف الدنيا فألنه لوال القتال لقتلوا فإن الكافر إن ود
يغز يغز واحملتاج إن مل يدفع حاجته يقصده ال سيما أباح الشارع للمضطر ذلك وأما يف اآلخرة فظاهر فكيف ال 

ا



  ال بنونيكون فقرياً وهو موقوف مسؤول يوم ال ينفع مال و
  مث قال تعاىل َوإِن َتتََولَّْواْ َيْستَْبِدلْ قَْوماً غَْيرَكُْم ثُمَّ الَ َيكُوُنواْ أَْمثَالَكُم بيان الترتيب من وجهني

وقد ذكر أن )  ١٩إبراهيم ( أحدمها أنه ذكره بياناً لالستغناء كما قال تعاىل إِن َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم وََيأِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد 
تقرير بعد التسليم كأنه تعاىل يقول اهللا غين عن العامل بأسره فال حاجة له إليكم فإن كان ذاهب يذهب إىل أن هذا 

ملكه بالعامل وجربوته يظهر به وعظمته بعباده فنقول هب أن هذا الباطل حق لكنكم غري متعينني له بل اهللا قادر على 
هذا يشهد بعظمته وكربيائه وثانيهما أنه تعاىل ملا بّين األمور وأقام  أن خيلق خلقاً غريكم يفتخرون بعبادته وعاملاً غري

عليها الرباهني وأوضحها باألمثلة قال إن أطعتم فلكم أجوركم وزيادة وإن تتولوا مل يبق لكم إال اإلهالك فإن ما من 
نهم وأتى بقوم آخرين نيب أنذر قومه وأصروا على تكذيبه إال وقد حق عليهم القول باإلهالك وطهر اهللا األرض م

طاهرين وقوله ثُمَّ الَ َيكُونُواْ أَْمثَالَكُم فيه مسألة حنوية يتبني منها فوائد عزيزة وهي أن النحاة قالوا جيوز يف املعطوف 
غَْيَركُْم ثُمَّ الَ على جواب الشرط بالواو والفاء ومث اجلزم والرفع مجيعاً قال اهللا تعاىل ههنا َوإِن َتَتَولَّْواْ َيْسَتْبِدلْ قَْوماً 

)  ١١١آل عمران ( َيكُوُنواْ أَمْثَالَكُم باجلزم وقال يف موضع آخر َوإِن ُيقَاِتلُوكُْم ُيوَلُّوكُُم االُْدَباَر ثُمَّ الَ ُينَصُرونَ 
نون ممن بالرفع بإثبات النون وهو مع اجلواز ففيه تدقيق وهو أن ههنا ال يكون متعلقاً بالتويل ألهنم إن مل يتولوا يكو

يأيت هبم اهللا على الطاعة وإن تولوا ال يكونون مثلهم لكوهنم عاصني كون من يأيت هبم مطيعني وأما هناك سواء قاتلوا 
  أو مل يقاتلوا ال ينصرون فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع باالبتداء وههنا جزم للتعليق

ا أن يكون املراد ثُمَّ الَ َيكُونُواْ أَْمثَالَكُم يف الوصف وال يف اجلنس وقوله ثُمَّ الَ َيكُونُواْ أَمْثَالَكُم حيتمل وجهني أحدمه
صلى اهللا عليه وسلم ( وهو الئق الوجه الثاين وفيه وجوه أحدها قوم من العجم ثانيها قوم من فارس روي أن النيب 

ن اإلميان منوطاً بالثريا لناله لو كا( مث قال ) هذا وقومه ( سئل عمن يستبدل هبم إن تولوا وسلمان إىل جنبه فقال ) 
  و ثالثها قوم من األنصار واهللا أعلم) رجال من فارس 

  سورة الفتح

  وهي عشرون وتسع آيات مدنية
َيْهِدَيكَ ِصرَاطاً مُّْسَتِقيماً ُه َعلَْيَك َوإِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُّبِيناً لَِّيغِْفَر لَكَ اللَُّه َما َتقَدََّم ِمن ذَنبَِك َوَما تَأَخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَت

  َوَينُصَرَك اللَُّه َنصْراً َعزِيزاً
  فيه مسائل

املسألة األوىل يف الفتح وجوه أحدها فتح مكة وهو ظاهر وثانيها فتح الروم وغريها وثالثها املراد من الفتح صلح 
ملراد منه احلكم كقوله َربََّنا افَْتْح بَْيَنَنا احلديبية ورابعها فتح اإلسالم باحلجة والربهان والسيف والسنان وخامسها ا

واملختار من الكل وجوه أحدها فتح )  ٢٦سبأ ( وقوله ثُمَّ َيفَْتُح بَْيَنَنا بِالَْحّق )  ٨٩األعراف ( َوَبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحّق 
ول مناسب آلخر ما قبلها من مكة والثاين فتح احلديبية والثالث فتح اإلسالم باآلية والبيان واحلجة والربهان واأل

ْبَخلْ فَإِنََّما يَْبَخلُ وجوه أحدها أنه تعاىل ملا قال أَْضغَاَنكُْم َهاأَنُتْم َهُؤالَء ُتْدَعْونَ لُِتنِفقُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه إىل أن قال َوَمن َي
أضعاف ما أنفقوا ولو خبلوا لضاع بّين تعاىل أنه فتح هلم مكة وغنموا ديارهم وحصل هلم )  ٣٨حممد ( َعن نَّفِْسِه 

بّين )  ٣٥حممد ( عليهم ذلك فال يكون خبلهم إال على أنفسهم ثانيها ملا قال َواللَُّه َمَعكُْم وقال َوأَنُتُم االْْعلَْونَ 
وكان معناه )  ٣٥حممد ( برهانه بفتح مكة فإهنم كانوا هم األعلون ثالثها ملا قال تعاىل فَالَ َتهِنُواْ َوَتْدعُواْ إِلَى السَّلْمِ 



ال تسألوا الصلح من عندكم بل اصربوا فإهنم يسألون الصلح وجيتهدون فيه كما كان يوم احلديبية وهو املراد 
بالفتح يف أحد الوجوه وكما كان فتح مكة حيث أتى صناديد قريش مستأمنني ومؤمنني ومسلمني فإن قيل إن كان 

ف قال تعاىل فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُّبِيناً بلفظ املاضي نقول اجلواب عنه من املراد فتح مكة فمكة مل تكن قد فتحت فكي
  وجهني أحدمها فتحنا يف حكمنا وتقديرنا ثانيهما ما

  قدره اهللا تعاىل فهو كائن فأخرب بصيغة املاضي إشارة إىل أنه أمر ال دافع له واقع ال رافع له
ينىبء عن كون الفتح سبباً للمغفرة والفتح ال يصلح سبباً للمغفرة فما اجلواب عنه  املسألة الثانية قوله لَّيْغِفَر لََك اللَُّه

نقول اجلواب عنه من وجوه األول ما قيل إن الفتح مل جيعله سبباً للمغفرة وحدها بل هو سبب الجتماع األمور 
اهللا ويتم نعمته ويهديك وينصرك وال املذكورة وهي املغفرة وإمتام النعمة واهلداية والنصرة كأنه تعاىل قال ليغفر للك 

شك أن االجتماع مل يثبت إال بالفتح فإن النعمة به متت والنصرة بعده قد عمت الثاين هو أن فتح مكة كان سبباً 
لتطهري بيت اهللا تعاىل من رجس األوثان وتطهري بيته صار سبباً لتطهري عبده الثالث هو أن بالفتح حيصل احلج مث 

اللّهم اجعله حجاً مربوراً ( فرة أال ترى إىل دعاء النيب عليه الصالة والسالم حيث قال يف احلج باحلج حتصل املغ
الرابع املراد منه التعريف تقديره إنا فتحنا لك ليعرف أنك مغفور معصوم فإن الناس ) وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً 

  سخوط عليه وإمنا يدخلها ويأخذها حبيب اهللا املغفور لهكانوا علموا بعد عام الفيل أن مكة ال يأخذها عدو اهللا امل
ذنب فماذا يغفر له قلنا اجلواب عنه قد تقدم مراراً من وجوه ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة مل يكن للنيب 

هو والعمد وهو أحدها املراد ذنب املؤمنني ثانيها املراد ترك األفضل ثالثها الصغائر فإهنا جائزة على األنبياء بالس
  يصوهنم عن العجب رابعها املراد العصمة وقد بينا وجهه يف سورة القتال

املسألة الرابعة ما معىن قوله َوَما تَأَخََّر نقول فيه وجوه أحدها أنه وعد النيب عليه السالم بأنه ال يذنب بعد النبوة 
اضرب من لقيت ومن ال تلقاه مع أن من ال يلقى  ثانيها ما تقدم على الفتح وما تأخر عن الفتح ثالثها العموم يقال

ال ميكن ضربه إشارة إىل العموم رابعها من قبل النبوة ومن بعدها وعلى هذا فما قبل النبوة بالعفو وما بعدها 
بالعصمة وفيه وجوه أُخر ساقطة منها قول بعضهم ما تقدم من أمر مارية وما تأخر من أمر زينب وهو أبعد الوجوه 

لعدم التئام الكالم وقوله تعاىل وَُيِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك حيتمل وجوهاً أحدها هو أن التكاليف عند الفتح متت وأسقطها 
حيث وجب احلج وهو آخر التكاليف والتكاليف نعم ثانيها يتم نعمته عليك بإخالء األرض لك عن معانديك فإن 

اعتبار فإن بعضهم كانوا أهلكوا يوم بدر والباقون آمنوا يوم الفتح مل يبق للنيب عليه الصالة والسالم عدو ذو 
واستأمنوا يوم الفتح ثالثها ويتم نعمته عليك يف الدنيا باستجابة دعائك يف طلب الفتح ويف اآلخرة بقول شفاعتك 

يدميك على  يف الذنوب ولو كانت يف غاية القبح وقوله تعاىل َويَْهدَِيَك صِراطاً مُّْسَتِقيماً حيتمل وجوهاً أظهرها
الصراط املستقيم حىت ال يبقى من يلتفت إىل قوله من املضلني أو ممن يقدر على اإلكراه على الكفر وهذا يوافق قوله 

حيث أهلكت اجملادلني فيه ومحلتهم على اإلميان وثانيها أن يقال جعل )  ٣املائدة ( تعاىل َوَرِضيُت لَكُمُ األْسالََم ِديناً 
إىل الصراط املستقيم ألنه سهل على املؤمنني اجلهاد لعلمهم بالفوائد العاجلة بالفتح واآلجلة  الفتح سبباً للهداية

بالوعد واجلهاد سلوك سبيل اهللا وهلذا يقال للغازي يف سبيل اهللا جماهد وثالثها ما ذكرنا أن املراد التعريف أي 
ن يكون على صراط اهللا بدليل حكاية ليعرف أنك على صراط مستقيم من حيث إن الفتح ال يكون إال على يد م

الفيل وقوله َويَنُصَركَ اللَُّه َنْصراً َعزِيزاً ظاهر ألن بالفتح ظهر النصر واشتهر األمر وفيه مسألتان إحدامها لفظية 
  واألخرى معنوية



حدمها ما قاله أما املسألة اللفظية فهي أن اهللا وصف النصر بكونه عزيزاً والعزيز من له النصر واجلواب من وجهني أ
أي ذات رضى )  ٢١احلاقة ( الزخمشري أنه حيتمل وجوهاً ثالثة األول معناه نصر إذ عز كقوله ِفى ِعيَشةٍ  رَّاِضَيةٍ  

الثاين وصف النصر مبا يوصف به املنصور إسناداً جمازياً يقال له كالم صادق كما يقال له متكلم صادق الثالث 
الثاين من اجلواب أن نقول إمنا يلزمنا ما ذكره الزخمشري من التقديرات إذا قلنا  املراد نصراً عزيزاً صاحبه الوجه

العزة من الغلبة والعزيز الغالب وأما إذا قلنا العزيز هو النفيس القليل النظري أو احملتاج إليه القليل الوجود يقال عز 
ه مل يوجد وهو أخذ بيت اهللا من الكفار الشيء إذا قل وجوده مع أنه حمتاج إليه فالنصر كان حمتاجاً إليه ومثل

  املتمكنني فيه من غري عدد
عليه أما املسألة املعنوية وهي أن اهللا تعاىل ملا قال لَّيْغِفَر لََك اللَُّه َما تَقَدََّم ِمن ذَنبَِك أبرز الفاعل وهو اهللا مث عطف 

احلسن يف الكالم وهو أن األفعال الكثرية إذا صدرت من بقوله َويُِتمُّ وبقوله َويَْهدَِيَك ومل يذكر لفظ اهللا على الوجه 
فاعل يظهر امسه يف الفعل األول وال يظهر فيما بعده تقول جاء زيد وتكلم وقام وراح وال تقول جاء زيد وقعد زيد 

يق اختصاراً للكالم باالقتصار على األول وههنا مل يقل وينصرك نصراً بل أعاد لفظ اهللا فنقول هذا إرشاد إىل طر
ومل يقل بالنصر ينصر وقال )  ٥الروم ( النصر وهلذا قلما ذكر اهللا النصر من غري إضافة فقال تعاىل بَِنْصرِ اللَِّه َينُصُر 

وقال َنْصٌر ّمن )  ١النصر ( ومل يقل بالنصر وقال إِذَا َجاء َنْصُر اللَِّه وَالْفَْتُح )  ٦٢األنفال ( ُهَو الَِّذى أَيََّدَك بَِنْصرِِه 
وهذا أدل )  ١٠األنفا ( ومل يقل نصر وفتح وقال َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعنِد اللَِّه )  ١٣الصف ( اللَِّه َوفَْتٌح قَرِيٌب 

 ١٢٧النحل ( اآليات على مطلوبنا وحتقيقه هو أن النصر بالصرب والصرب باهللا قال تعاىل وَاْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِاللَِّه 
الرعد ( ن الصرب سكون القلب واطمئنانه وذلك بذكر اهللا كما قال تعاىل أَالَ بِذِكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب وذلك أل) 
فلما قال ههنا وينصرك اهللا أظهر لفظ اهللا ذكراً للتعليم أن بذكر اهللا حيصل اطمئنان القلوب وبه حيصل الصرب )  ٢٨

أن اهللا تعاىل قال إِنَّا فََتْحَنا مث قال لَّيغِْفَر لَكَ اللَُّه ومل يقل إنا فتحنا لنغفر وبه يتحقق النصر وههنا مسألة أخرى وهو 
( لك تعظيماً ألمر الفتح وذلك ألن املغفرة وإن كانت عظيمة لكنها عامة لقوله تعاىل إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعاً 

ولئن قلنا بأن املراد من املغفرة يف حق النيب عليه )  ٤٨النساء ( ِلَمن َيَشاء وقال َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك )  ٥٣الزمر 
السالم العصمة فذلك مل خيتص بنبينا بل غريه من الرسل كان معصوماً وإمتام النعمة كذلك قال اهللا تعاىل الَْيْوَم 

وقال خَاِلُدونَ َياَبنِى إِسْراءيلَ اذْكُرُواْ نِْعَمِتيَ الَِّتى أَْنَعْمُت )  ٣املائدة ( أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتى 
وكذلك اهلداية قال اهللا تعاىل َيْهِدى إِلَْيِه َمن َيَشاء فعمم وكذلك النصر قال اهللا تعاىل َولَقَْد )  ٤٧البقرة ( َعلَْيكُْم 

وأما الفتح فلم يكن ألحد غري )  ١٧٢ ١٧١الصافات ( ُهْم لَُهُم الَْمنصُوُرونَ َسَبقَْت كَِلَمُتَنا ِلعَِباِدَنا الْمُْرَسِلَني إِنَّ
فعظمه بقوله تعاىل إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً وفيه التعظيم من وجهني أحدمها إنا وثانيهما لك ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

  أي ألجلك على وجه املنة

ِفى قُلُوبِ الُْمْؤِمنَِني ِلَيزَْداُدوا إِميَاناً مََّع إَِميانِهِْم َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت واألرض َوكَانَ اللَُّه ُهَو الَِّذى أَنَزلَ السَِّكيَنةَ  
  َعِليماً َحِكيماً

بني وجه النصر وذلك ألن اهللا تعاىل قد ينصر رسله بصيحة يهلك هبا )  ٣الفتح ( ملا قال تعاىل َويَنُصَرَك اللَُّه 
هم أو رجفة حتكم عليهم بالفناء أو جند يرسله من السماء أو نصر وقوة وثبات قلب يرزق املؤمنني به ليكون أعداء

هلم بذلك الثواب اجلزيل فقال ُهَو الَِّذى أَنَزلَ السَِّكيَنةَ  أي حتقيقاً للنصر ويف السكينة وجوه أحدها هو السكون 
  لثالث اليقني والكل من السكون وفيه مسائلالثاين الوقار هللا ولرسول اهللا وهو من السكون ا

البقرة ( ابُوُت ِفيِه املسألة األوىل السكينة هنا غري السكينة يف قوله تعاىل َوقَالَ لَُهْم نِبِيُُّهْم إِنَّ ءاَيةَ  ُملِْكِه أَن َيأْتَِيكُمُ التَّ



  اليقني وثبات القلوب يف قول أكثر املفسرين وحيتمل هي تلك املقصود منها على مجيع الوجوه)  ٢٤٨
 ٢٨الرعد ( املسألة الثانية السكينة املنّزلة عليهم هي سبب ذكرهم اهللا كما قال تعاىل أَالَ بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب 

(  
قال يف حق بلفظ القذف املزعج و)  ٢٦األحزاب ( املسألة الثالثة قال اهللا تعاىل يف حق الكافرين َوقَذََف ِفى قُلُوبِهُِم 

املؤمنني أَنَزلَ السَِّكيَنةَ  بلفظ اإلنزال املثبت وفيه معىن حكمي وهو أن من علم شيئاً من قبل وتذكره واستدام 
تذكره فإذا وقع ال يتغري ومن كان غافالً عن شيء فيقع دفعة يرجف فؤاده أال ترى أن من أخرب بوقوع صيحة وقيل 

ف ومن مل خيرب به و أخرب وغفل عنه يرجتف إذا وقعت فكذلك الكافر أتاه له ال تنزعج منها فوقعت الصيحة ال يرج
اهللا من حيث ال حيتسب وقذف يف قلبه فارجتف واملؤمن أتاه من حيث كان يذكره فسكن وقوله تعاىل ِلَيزَْدادُواْ إَِمياناً 

منها مثالً أمروا بالتوحيد فآمنوا مََّع إِميَانِهِْم فيه وجوه أحدها أمرهم بتكاليف شيئاً بعد شيء فآمنوا بكل وحد 
وأطاعوا مث أمروا بالقتال واحلج فآمنوا وأطاعوا فازدادوا إمياناً مع إمياهنم ثانيها أنزل السكينة عليهم فصربوا فرأوا 

اد من عني اليقني مبا علموا من النصر علم اليقني إمياناً بالغيب فازدادوا إمياناً مستفاداً من الشهادة مع إمياهنم املستف
الغيب ثالثها ازدادوا بالفروع مع إمياهنم باألصول فإهنم آمنوا بأن حممداً رسول اهللا وأن اهللا واحد واحلشر كائن 

صدق وكل ما يأمر اهللا تعاىل به واجب رابعها ازدادوا إمياناً ) صلى اهللا عليه وسلم ( وآمنوا بأن كل ما يقول النيب 
هذا الوجه نبني لطيفة وهي أن اهللا تعاىل قال يف حق الكافر إِنََّما ُنْمِلى لَُهمْ استداللياً مع إمياهنم الفطري وعلى 

ومل يقل مع كفرهم ألن كفرهم عنادي وليس يف الوجود كفر فطري لينضم إليه )  ١٧٨آل عمران ( ِلَيزَْدادُواْ إِثَْماً 
انضم إىل الكفر باألصول ألن من ضرورة الكفر العنادي بل الكفر ليس إال عنادياً وكذلك الكفر بالفروع ال يقال 

الكفر باألصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة اإلميان باألصول اإلميان بالفروع مبعىن الطاعة واالنقياد فقال 
ه جبنوده بل بصيحة ومل ِلَيزَْدادُواْ إِميَاناً مََّع إِميَانِهِْم وقوله َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت وَاالْْرَض فكان قادراً على إهالك عدو

يفعل بل أنزل السكينة على املؤمنني ليكون إهالك أعدائهم بأيديهم فيكون هلم الثواب ويف جنود السماوات 
واألرض وجوه أحدها مالئكة السماوات واألرض ثانيها من يف السماوات من املالئكة ومن يف األرض من 

  ضية حىت يكوناحليوانات واجلن وثالثها األسباب السماوية واألر

سقوط كسف من السماء واخلسف من جنوده وقوله تعاىل َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً ملا قال َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواتِ 
( ْرضِ َواالْْرَض وعددهم غري حمصور أثبت العلم إشارة إىل أنه الَ يَْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرَّةٍ  ِفى السََّماَواِت َوالَ ِفى االْ

وأيضاً ملا ذكر أمر القلوب بقوله ُهَو الَِّذى أَنَزلَ السَِّكيَنةَ  ِفى قُلُوبِ الُْمْؤِمنَِني واإلميان من عمل القلوب )  ٣سبأ 
ذكر العلم إشارة إىل أنه يعلم السر وأخفى وقوله َحِكيماً بعد قوله َعِليماً إشارة إىل أنه يفعل على وفق العلم فإن 

مل شيئاً متقناً ويعلمه فإن من يقع منه صنع عجيب اتفاقاً ال يقال له حكيم ومن يعلم ويعمل على احلكيم من يع
  خالف العلم ال يقال له حكيم وقوله تعاىل

َسيِّئَاتِهِْم َوكَانَ ذَِلَك ِعنَد  ْملُِّيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االٌّ نَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها وَُيكَفَِّر َعْنُه
  اللَِّه فَْوزاً َعِظيماً

يستدعي فعالً سابقاً لُّيْدِخلَ فإن من قال ابتداء لتكرمين ال يصح ما مل يقل قبله جئتك أو ما يقوم مقامه ويف ذلك 
وحينئذ ينبغي أن الفعل وجوه وضبط األحوال فيه بأن تقول ذلك الفعل إما أن يكون مذكوراً بصرحيه أو ال يكون 

يكون مفهوماً فإما أن يكون مفهوماً من لفظ يدل عليه بل فهم بقرينة حالية فإن كان مذكوراً فهو حيتمل وجوهاً 
كأنه تعاىل أنزل السكينة ليزدادوا إمياناً بسبب اإلنزال ليدخلهم بسبب )  ٤الفتح ( أحدها قوله ِليَْزَدادُواْ إَِمياناً 



عطف على قوله لُّيْدِخلَ وازدياد إمياهنم ال يصلح سبباً لتعذيبهم )  ٦الفتح ( فقوله َويَُعذَّب اإلميان جنّات فإن قيل 
نقول بلى وذلك من وجهني أحدمها أن التعذيب مذكور لكونه مقصوداً للمؤمنني كأنه تعاىل يقول بسبب ازديادكم 

واملنافقني الثاين تقديره ويعذب بسبب ما لكم  يف اإلميان يدخلكم يف اآلخرة جّنات ويعذب بأيديكم يف الدنيا الكفار
من االزدياد يقال فعلته ألجرب به العدو والصديق أي ألعرف بوجوده الصديق وبعدمه العدو فكذلك ليزداد 

املؤمن إمياناً فيدخله اجلنة ويزداد الكافر كفراً فيعذبه به ووجه آخر ثالث وهو أن سبب زيادة إميان املؤمنني بكثرة 
كأنه )  ٣الفتح ( ثباهتم فيعىي املنافق والكافر معه ويتعذب وهو قريب مما ذكرنا الثاين قوله َوَينُصَرَك اللَُّه صربهم و

)  ٢الفتح ( تعاىل قال وينصرك اهللا باملؤمنني ليدخل املؤمنني جّنات الثالث قوله لَّيْغِفَر لَكَ اللَُّه َما تَقَدََّم ِمن ذَنبَِك 
املؤمن كأنه تعاىل قال ليغفر لك ذنب املؤمنني ليدخل املؤمنني جنات وأما إن قلنا هو مفهوم على قولنا املراد ذنب 

يدل على ذلك كأنه تعاىل قال اهللا حكيم )  ٤الفتح ( من لفظ غري صريح فيحتمل وجوهاً أيضاً أحدها قوله َحِكيماً 
يف الدنيا واآلخرة فيستجيب )  ٢الفتح ( َتُه َعلَْيَك فعل ما فعل ليدخل املؤمنني جنات وثانيها قوله تعاىل َويُِتمُّ نِْعَم

)  ١الفتح ( دعاءك يف الدنيا ويقبل شفاعتك يف العقىب لُّيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت َجنَّاتٍ ثالثها قوله إِنَّا فََتْحَنا لََك 
يئاً لك إن اهللا غفر لك فماذا لنا فنزلت هذه هن) صلى اهللا عليه وسلم ( ووجهه هو أنه روي أن املؤمنني قالوا للنيب 

اآلية كأنه تعاىل قال إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك وفتحنا للمؤمنني ليدخلهم جنّات وأما إن قلنا إن ذلك مفهوم 
من غري مقال بل من قرينة احلال فنقول هو األمر بالقتال ألن من ذكر الفتح والنصر علم أن احلال حال القتال 

فكأنه تعاىل قال إن اهللا تعاىل أمر بالقتال ليدخل املؤمنني أو نقول عرف من قرينة احلال أن اهللا اختار املؤمنني 
  ليدخلهم جّنات

املسألة الرابعة قال ههنا ويف بعض املواضع الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت ويف بعض املواضع اكتفى بذكر املؤمنني ودخلت 
)  ١املؤمنون ( وقوله تعاىل قَدْ أَفْلََح الُْمؤِْمُنونَ )  ٤٧األحزاب ( قوله تعاىل وََبّشرِ الُْمْؤِمنَِني  املؤمنات فيهم كما يف

فما احلكمة فيه نقول يف املواضع اليت فيها ما يوهم اختصاص املؤمنني باجلزاء املوعود به مع كون املؤمنات يشتركن 
س فيها ما يوهم ذلك اكتفى بدخوهلم يف املؤمنني فقوله َوَبّشرِ الُْمْؤِمنِنيَ معهم ذكرهن اهللا صرحياً ويف املواضع اليت لي

العموم ال يوهم خروج املؤمنات )  ٢٨سبأ ( مع أنه علم من قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ كَافَّةً  لّلنَّاسِ َبشِرياً َوَنِذيراً 
لَ الُْمْؤِمنَِني لفعل سابق وهو إما األمر بالقتال أو الصرب فيه أو النصر عن البشارة وأما ههنا فلما كان قوله تعاىل لُّيْدِخ

للمؤمنني أو الفتح بأيديهم على ما كان يتوهم ألن إدخال املؤمنني كان للقتال واملرأة ال تقاتل فال تدخل اجلنة 
تقاتل فال تعذب فصّرح اهللا املوعود هبا صرح اهللا بذكرهن وكذلك يف املنافقات واملشركات واملنافقة واملشركة مل 

ألن )  ٣٥األحزاب ( تعاىل بذكرهن وكذلك يف قوله تعاىل إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت 
له َواذْكُْرنَ َما وقو)  ٣٣األحزاب ( املوضع موضع ذكر النساء وأحواهلن لقوله َوالَ تََبرَّْجَن َوأَِقْمَن َوءاِتَني َوأَِطْعَن 

فكان ذكرهن هناك أصالً لكن الرجال ملا كان هلم ما للنساء من األجر العظيم )  ٣٤األحزاب ( ُيْتلَى ِفى ُبيُوِتكُنَّ 
  ذكرهم وذكرهن بلفظ مفرد من غري تبعية ملا بينا أن األصل ذكرهن يف ذلك املوضع

ّيئَاِتهِمْ بعد ذكر اإلدخال مع أن تكفري السيئات قبل اإلدخال نقول املسألة اخلامسة قال اهللا تعاىل وَُيكَفَّر َعْنُهمْ َس
اجلواب عنه من وجهني أحدمها الواو ال تقتضي الترتيب الثاين تكفر السيئات واملغفرة وغريمها من توابع كون 

ن بإلباس خلع املكلف من أهل اجلنة فقدم اإلدخال يف الذكر مبعىن أنه من أهل اجلنة الثالث وهو أن التكفري يكو
الكرامة وهي يف اجلنة وكان اإلنسان يف اجلنة تزال عنه قبائح البشرية اجلرمية كالفضالت واملعنوية كالغضب 

والشهوة وهو التكفري وتثبت فيه الصفات امللكية وهي أشرف أنواع اخللع وقوله تعاىل َوكَانَ ذَِلَك عِنَد اللَِّه فَْوزاً 



هور وهو أن اإلدخال والتكفري يف اهللا فوز عظيم يقال عندي هذا األمر على هذا َعِظيماً فيه وجهان أحدمها مش
الوجه أي يف اعتقادي وثانيهما أغرب منه وأقرب منه عقالً وهو أن جيعل عند اهللا كالوصف لذلك كأنه تعاىل يقول 

أن دخول اجلنة لو مل ذلك عند اهللا أي بشرط أن يكون عند اهللا تعاىل ويوصف أن يكون عند اهللا فوز عظيم حىت 
  يكن فيه قرب من اهللا بالعندية ملا كان فوزاً

هِْم َدآِئَرةُ  السَّْوِء َوغَِضَب اللَُّه َوُيَعذَِّب الُْمَناِفِقَني وَالُْمَناِفقَاِت َوالُْمْشرِِكَني وَالُْمْشرِكَاِت الظَّآنَِّني بِاللَِّه ظَنَّ السَّْوِء َعلَْي
  أََعدَّ لَُهْم َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصرياً َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت واألرض َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماًَعلَْيهِْم َولََعنَُهْم َو

واعلم أنه قدم املنافقني على املشركني يف الذكر يف كثري من املواضع ألمور أحدها أهنم كانوا أشد على املؤمنني من 
يتوقى املشرك اجملاهر وكان خيالط املنافق لظنه بإميانه وهو كان يفشي أسراره وإىل هذا الكافر اجملاهر ألن املؤمن كان 

واملنافق على صورة الشيطان ) أعدى عدوك نفسك اليت بني جنبيك ( بقوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( أشار النيب 
الف الشيطان من وجه وألن املنافق فإنه ال يأيت اإلنسان على أين عدوك وإمنا يأتيه على أين صديقك واجملاهر على خ

كان يظن أن يتخلص للمخادعة والكافر ال يقطع بأن املؤمن إن غلب يفديه فأول ما أخرب اهللا أخرب عن املنافق وقول 
ُتْم أَن الظَّاّنَني بِاللَِّه ظَنَّ السَّْوء هذا الظن حيتمل وجوهاً أحدها هو الظن الذي ذكره اهللا يف هذه السورة بقوله َبلْ ظَنَْن

ثانيها ظن املشركني باهللا يف اإلشراك كما قال تعاىل إِنْ ِهىَ  إِالَّ أَْسَماء َسمَّْيُتُموَها )  ١٢الفتح ( لَّن َينقَِلَب الرَّسُولُ 
ثالثها ظنهم أن اهللا ال يرى )  ٢٨ ٢٣النجم ( أَنُتْم إىل أن قال إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ الَ ُيْغنِى ِمَن الَْحّق شَْيئاً 

واألول أصح أو نقول املراد مجيع )  ٢٢فصلت ( وال يعلم كما قال َولَاِكن ظَنَنُتْم أَنَّ اللََّه الَ َيْعلَُم كَثِرياً ّممَّا َتْعَملُونَ 
ذاِلَك ظَنُّ الَِّذيَن  ظنوهنم حىت يدخل فيه ظنهم الذي ظنوا أن اهللا ال حييي املوتى وأن العامل خلقه باطل كما قال تعاىل

ويؤيد هذا الوجه األلف والالم الذي يف السوء وسنذكره يف قوله ظَنَّ السَّْوء وفيه وجوه أحدها )  ٢٧ص ( كَفَُرواْ 
ما اختاره احملققون من األدباء وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد والصدق عبارة عن الصالح يقال مررت برجل 

جل صدق أي صاحل فإذا كان جمموع قولنا رجل سوء يؤدي معىن قولنا فاسد فالسوء سوء أي فاسد وسئلت عن ر
وحده يكون مبعىن الفساد وهذا ما اتفق عليه اخلليل والزجاج واختاره الزخمشري وحتقيق هذا أن السوء يف املعاين 

واء بل كان ما ساء كالفساد يف األجساد يقال ساء مزاجه وساء خلقه وساء ظنه كما يقال فسد اللحم وفسد اهل
فقد فسد وكل ما فسد فقد ساء غري أن أحدمها كثري االستعمال يف املعاين واآلخر يف األجرام قال اهللا تعاىل ظََهرَ 

  هذا ما يظهر يل من حتقيق كالمهم)  ٩التوبة ( وقال َساء َما كَانُواْ َيْعَملُونَ )  ٤١الروم ( الْفََساُد ِفى الَْبّر وَالَْبْحرِ 
  ال تعاىل َعلَْيهِْم دَاِئَرةُ  السَّْوء أي دائرة الفساد وحاق هبم الفساد حبيث ال خروج هلم منهمث ق

مث قال تعاىل َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم زيادة يف اإلفادة ألن من كان به بالء فقد يكون مبتلى به على وجه االمتحان 
ه التعذيب فقوله َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم إشارة إىل أن الذي فيكون مصاباً لكي يصري مثاباً وقد يكون مصاباً على وج

حاق هبم على وجه التعذيب وقوله َولَعََنُهُم زيادة إفادة ألن املغضوب عليه قد يكون حبيث يقنع الغاضب بالعتب 
يفضي إىل والشتم أو الضرب وال يفضي غضبه إىل إبعاد املغضوب عليه من جنابه وطرده من بابه وقد يكون حبيث 

نََّم الطرد واإلبعاد فقال َولََعنَُهُم لكون الغضب شديداً مث ملا بّين حاهلم يف الدنيا بّين مآهلم يف العقىب قال َوأََعدَّ لَُهمْ َجَه
َوَساءْت َمصِرياً وقوله َساءْت إشارة ملكان التأنيث يف جهنم يقال هذه الدار نعم املكان وقوله تعاىل َوِللَِّه ُجُنودُ 

  قد تقدم تفسريه وبقي فيه مسائل)  ٤الفتح ( لسََّماَواِت َواالْْرَض ا
املسألة األوىل ما الفائدة يف اإلعادة نقول هللا جنود الرمحة وجنود العذاب أو جنود اهللا إنزاهلم قد يكون للرمحة وقد 



وثانياً لبيان )  ٤٣األحزاب (  َرِحيماً يكون للعذاب فذكرهم أوىل لبيان الرمحة باملؤمنني قال تعاىل َوكَانَ بِالُْمْؤِمنَِني
  إنزال العذاب على الكافرين

وهنا َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً ألن قوله َوِللَِّه ُجُنودُ )  ٤الفتح ( املسألة الثانية قال هناك َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً 
صود من ذكرهم اإلشارة إىل شدة العذاب فذكر العزة كما قال قد بينا أن املق)  ٤الفتح ( السََّماَواِت َواالْْرَض 

وقال تعاىل )  ٤٢القمر ( وقال تعاىل فَأََخذَْناُهْم أَْخذَ عِزِيزٍ مُّقَْتِدرٍ )  ٣٧الزمر ( تعاىل أَلَْيَس اللَُّه بِعَزِيزٍ ِذى انِتقَامٍ 
  الْعَزِيُز الَْجبَّاُر

قبل إدخال املؤمنني اجلنة وذكرهم ههنا بعد ذكر تعذيب الكفار  املسألة الثالثة ذكر جنود السماوات واألرض
وإعداد جنهم نقول فيه ترتيب حسن ألن اهللا تعاىل ينزل جنود الرمحة فيدخل املؤمنني مكرمني معظمني اجلنة مث 

ىب والزلفى بقوله َوكَانَ كما بينا مث تكون هلم القر)  ٥الفتح ( يلبسهم خلع الكرامة بقوله َوُيكَفَّر َعْنُهْم سَّيئَاِتهِْم 
ذَِلَك ِعندَ اللَِّه فَْوزاً َعِظيماً وبعد حصول القرب والعندية ال تبقى واسطة اجلنود فاجلنود يف الرمحة أوالً ينزلون 

ويقربون آخراً وأما يف الكافر فيغضب عليه أوالً فيبعد ويطرد إىل البالد النائية عن ناحية الرمحة وهي جهنم ويسلط 
التحرمي ( ئكة العذاب وهم جنود اهللا كما قال تعاىل َعلَْيَها َملَِئكَةٌ  ِغالَظٌ ِشَداٌد الَّ يَْعُصونَ اللََّه َما أََمَرُهْم عليهم مال

ولذلك ذكر جنود الرمحة أوالً والقربة بقوله عند اهللا آخراً وقال ههنا غَِضبَ اللَُّه َعلَْيهِْم َولَعََنُهُم وهو اإلبعاد )  ٦
  نود السماوات واألرض آخراًأوالً وج

  َسبِّحُوُه ُبكَْرةً  َوأَِصيالًإِنَّآ أَْرَسلَْناَك َشاِهداً َوُمَبشِّراً وََنِذيراً لُِّتْؤِمنُواْ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوُتعَزُِّروُه َوُتَوقِّرُوُه َوُت
واألوىل )  ١٤٣البقرة ( ولُ َعلَْيكُْم َشهِيًدا قال املفسرون َشاِهداً على أمتك مبا يفعلون كما قال تعاىل وََيكُونَ الرَُّس

ال إله إِالَّ أن يقال إن اهللا تعاىل قال إِنَّا أَْرَسلْنَاَك َشاِهداً وعليه يشهد أنه ال إاله إال اهللا كما قال تعاىل شَهَِد اللَُّه أَنَُّه 
ياء عليهم السالم الذين آتاهم اهللا علماً من عنده وعلمهم وهم األنب)  ١٨آل عمران ( ُهَو َوالَْملَاِئكَةُ  َوأُْولُواْ الِْعلْمِ 

أي فاشهد وقوله َوُمَبّشراً ملن قبل )  ١٩حممد ( ما مل يكونوا يعلمون ولذلك قال تعاىل فَاْعلَْم أَنَُّه الَ إله إِالَئ اللَِّه 
ئدة اإلرسال على الوجه الذي ذكره شهادته وعمل هبا ويوافقه فيها وََنذِيًرا ملن رد شهادته وخيالفه فيها مث بّين فا

ا أن تكون األمور فقال لُّتْؤِمنُواْ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوُتعَّزُروُه َوُتَوقُّروُه َوُتسَّبُحوُه ُبكَْرةً  َوأَصِيالً وهذا حيتمل وجهني أحدمه
َرسُوِلِه مرتب على قوله إِنَّا أَْرَسلَْناَك ألن األربعة املذكورة مرتبة على األمور املذكورة من قبل فقوله لُّتؤِْمُنواْ بِاللَِّه َو

كونه مرسالً من اهللا يقتضي أن يؤمن املكلف باهللا واملرسل وباملرسل وقوله َشاِهداً يقتضي أن يعزر اهللا ويقوي دينه 
َبشًّرا يقتضي أن ألن قوله َشاِهداً على ما بينا معناه أنه يشهد أنه ال إاله إال هو فدينه هو احلق وأحق ن يتبع وقوله ُم

يوقر اهللا ألن تعظيم اهللا عنده على شبه تعظيم اهللا إياه وقوله َنِذيراً يقتضي أن ينزه عن السوء والفحشاء خمافة عذابه 
األليم وعقابه الشديد وأصل اإلرسال مرتب على أصل اإلميان ووصف الرسول يترتب عليه وصف املؤمن وثانيهما 

  مور األربعة فكونه مرسالً يقتضي أن يؤمن املكلف باهللا ورسولهأن يكون كل واحد مقتضياً لأل

ويعزره ويوقره ويسبحه وكذلك كونه َشاِهداً بالوحدانية يقتضي األمور املذكورة وكذلك كونه مَُبّشًرا َوَنِذيًرا ال 
نُواْ يستدعي فعالً وهو قوله يقال إن اقتران الالم بالفعل يستدعي فعالً مقدماً يتعلق به وال يتعلق بالوصف وقوله لُّتْؤِم

إِنَّا أَْرَسلَْناَك فكيف تترتب األمور على كونه َشاِهداً َومَُبّشراً ألنا نقول جيوز الترتيب عليه معىن ال لفظاً كما أن 
القائل إذا قال بعثت إليك عاملاً لتكرمه فاللفظ ينىبء عن كون البعث سبب اإلكرام ويف املعىن كونه عاملاً هو السبب 

إلكرام وهلذا لو قال بعثت إليك جاهالً لتكرمه كان حسناً وإذا أردنا اجلمع بني اللفظ واملعىن نقول اإلرسال الذي ل



  هو إرسال حال كونه شاهداً كما تقول بعث العامل سبب جعله سبباً ال جمرد البعث وال جمرد العامل يف اآلية مسائل
األحزاب ( َناَك َشاِهداً َومَُبّشراً َوَنِذيراً وََداِعياً إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه َوسَِراجاً مُّنِرياً املسألة األوىل قال يف األحزاب إِنَّا أَْرَسلْ

وههنا اقتصر على الثالثة من اخلمسة فما احلكمة فيه نقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها أن ذلك )  ٤٦ ٤٥
وأحواله وما تقدمه من املبايعة ) لى اهللا عليه وسلم ص( املقام كان مقام ذكره ألن أكثر السورة يف ذكر الرسول 

والوعد والدخول ففصل هنالك ومل يفصل ههنا ثانيهما أن نقول الكالم مذكور ههنا ألن قوله َشاِهداً ملا مل يقتض أن 
نا ملا مل يكون داعياً جلواز أن يقول مع نفسه أشهد أن ال إاله إال اهللا وال يدعو الناس قال هناك وداعياً لذلك وهه

ل على كونه يكن كونه َشاِهداً منبئاً عن كونه داعياً قال لُّتْؤِمنُواْ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَعّزرُوُه َوُتَوقُّروُه وَُتسَّبُحوُه دلي
  سراجاً ألنه أتى مبا جيب من التعظيم واالجتناب عما حيرم من السوء والفحشاء بالتنزيه وهو التسبيح

د ذكرنا مراراً أن اختيار البكرة واألصيل حيتمل أن يكون إشارة إىل املداومة وحيتمل أن يكون أمراً املسألة الثانية ق
خبالف ما كان املشركون يعملونه فإهنم كانوا جيتمعون على عبادة األصنام يف الكعبة بكرةً  وعشية فأمروا بالتسبيح 

  يف أوقات كانوا يذكرون فيها الفحشاء واملنكر
لثة الكنايات املذكور يف قوله تعاىل َوتَُعّزُروُه وَُتَوقُّروُه َوُتَسّبحُوُه راجعة إىل اهللا تعاىل أو إىل الرسول عليه املسألة الثا

  الصالة والسالم واألصح هو األول
إِنََّما َينكُثُ َعلَى َنفِْسِه َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهدَ إِنَّ الَِّذيَن يَُبايِعُوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعونَ اللََّه َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيدِيهِْم فََمن نَّكَثَ فَ

  َعلَْيِه اللََّه فََسُيْؤِتيِه أَجْراً َعِظيماً
ملا بّين أنه مرسل ذكر أن من بايعه فقد بايع اهللا وقوله تعاىل َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيدِيهِْم حيتمل وجوهاً وذلك أن اليد يف 

 واحد وإما أن تكون مبعنيني فإن قلنا إهنا مبعىن واحد ففيه وجهان أحدمها َيدُ اللَِّه مبعىن املوضعني إما أن تكون مبعىن
)  ١٧احلجرات ( نعمة اهللا عليهم فوق إحساهنم إىل اهللا كما قال تعاىل َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُْم أَنْ َهداكُْم ِلالَْمياِن 

ي نصرته إياهم أقوى وأعلى من نصرهتم إياه يقال اليد لفالن أي الغلبة والنصرة وثانيهما َيدُ اللَِّه فَْوَق أَْيِديهِمْ أ
  والقهر وأما إن قلنا إهنا مبعنيني فنقول يف حق اهللا تعاىل

مبعىن احلفظ ويف حق املبايعني مبعىن اجلارحة واليد كناية عن احلفظ مأخوذ من حال املتبايعني إذا مد كل واحد منهما 
البيع والشراء وبينهما ثالث متوسط ال يريد أن يتفاسخا العقد من غري إمتام البيع فيضع يده على يده إىل صاحبه يف 

يديهما وحيفظ أيديهما إىل أن يتم العقد وال يترك أحدمها يترك يد اآلخر فوضع اليد فوق األيدي صار سبباً للحفظ 
على البيعة كما حيفظ ذلك املتوسط أيدي املتبايعني وقوله تعاىل على البيعة فقال تعاىل َيدُ اللَِّه فَْوَق أَْيِديهِْم حيفظهم 

فََمن نَّكَثَ فَإِنََّما َينكُثُ َعلَى َنفِْسِه أما على قولنا املراد من اليد النعمة أو الغلبة والقوة فألن من نكث فوت على 
قولنا املراد احلفظ فهو عائد إىل نفسه اإلحسان اجلزيل يف مقابلة العمل القليل فقد خسر ونكثه على نفسه وأما على 

 قوله إِنََّما يَُبايُِعونَ اللََّه يعين من يبايعك أيها النيب إذا نكث ال يكون نكثه عائداً إليك ألن البيعة مع اهللا وال إىل اهللا
ؤِْتيِه أَْجراً َعِظيماً وقد ذكرنا أن ألنه ال يتضرر بشيء فضرره ال يعود إال إليه قال َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهَد َعلَْيِه اللََّه فََسُي

العظم يف األجرام ال يقال إال إذا اجتمع فيه الطول البالغ والعرض الواسع والسمك الغليظ فيقال يف اجلبل الذي 
هو مرتفع وال اتساع لعرضه جبل عال أو مرتفع أو شاهق فإذا انضم إليه االتساع يف اجلوانب يقال عظيم واألجر 

اجلنة تكون من أرفع األجناس وتكون يف غاية الكثرة وتكون ممتدة إىل األبد ال انقطاع هلا فحصل  كذلك ألن مآكل
فيه ما يناسب أن يقال له عظيم والعظيم يف حق اهللا تعاىل إشارة إىل كماله يف صفاته كما أنه يف اجلسم إشارة إىل 

  كماله يف جهاته



ابِ َشَغلَتَْنآ أَمَْوالَُنا َوأَْهلُوَنا فَاْسَتْغِفْر لََنا َيقُولُونَ بِأَلِْسَنتِهِْم مَّا لَْيَس ِفى قُلُوبِهِْم قُلْ َسَيقُولُ لََك الُْمَخلَّفُونَ ِمَن االٌّ ْعَر
  ونَ خَبِرياًْعَملُفََمن َيْمِلُك لَكُْم مَِّن اللَِّه َشْيئاً إِنْ أََراَد بِكُمْ ضَّراً أَْو أََرادَ بِكُْم َنفْعاً َبلْ كَانَ اللَُّه بَِما َت

صلى اهللا عليه وسلم ( ملا بّين حال املنافقني ذكر املتخلفني فإن قوماً من األعراب امتنعوا عن اخلروج مع رسول اهللا 
لظنهم أنه يهزم فإهنم قالوا أهل مكة يقاتلون عن باب املدينة فكيف يكون حاهلم إذا دخلوا بالدهم وأحاط هبم ) 

أَمَْوالَِنا ومل يقولوا ) قوهلم ( َنا أَْموالَُنا َوأَْهلُوَنا فيه أمران يفيدان وضوح العذر أحدمها العدو فاعتذروا وقوهلم َشَغلَْت
ال هناية له وأما حفظ ما مجع من الشتات ومنع احلاصل ) ألنه ( شغلتنا األموال وذلك ألن مجع املال ال يصلح عذراً 

ا أي ما صار ماالً لنا ال مطلق األموال وثانيهما قوله تعاىل َوأَْهلُوَنا من الفواتت يصلح عذراً فقالوا َشَغلَْتَنا أَمْوالَُن
صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك لو أن قائالً قال هلم املال ال ينبغي أن يبلغ إىل درجة مينعكم حفظه من متابعة الرسول 

العذر تضرعوا وقالوا فَاْسَتْغِفرْ  لكان هلم أن يقولوا فاألهل مينع االشتغال هبم وحفظهم عن أهم األمور مث إهنم مع) 
لََنا يعين فنحن مع إقامة العذر معترفون باإلساءة فاستغفر لنا واعف عنا يف أمر اخلروج فكذهبم اهللا تعاىل فقال 

  َيقُولُونَ بِأَلِْسَنتِهِْم مَّا لَْيَس ِفى قُلُوبِهِْم وهذا

اْسَتغِْفْر لََنا وحتقيقه هو أهنم أظهروا أهنم يعتقدون أهنم حيتمل أمرين أحدمها أن يكون التكذيب راجعاً إىل قوهلم فَ
مسيئون بالتخلف حىت استغفروا ومل يكن يف اعتقادهم ذلك بل كانوا يعتقدون أهنم بالتخلف حمسنون ثانيهما قالوا 

( م العتقاد أن النيب َشَغلَْتَنا إشارة إىل أن امتناعنا هلذا ال غري ومل يكن ذلك يف اعتقادهم بل كانوا يعتقدون امتناعه
واملؤمنون يقهرون ويغلبون كما قال بعده َبلْ ظََننُْتْم أَن لَّن َينقَِلبَ الرَُّسولُ َوالُْمْؤِمُنونَ إِلَى ) صلى اهللا عليه وسلم 

ضَّراً أَْو أََراَد بِكُمْ َنفْعاً معناه أنكم وقوله قُلْ فََمن َيْمِلُك لَكُْم ّمَن اللَِّه َشْيئاً إِنْ أََراَد بِكُمْ )  ١٢الفتح ( أَْهِليهِْم أََبداً 
حتترزون عن الضر وتتركون أمر اهللا ورسوله وتقعدون طلباً للسالمة ولو أراد بكم الضرر ال ينفعكم قعودكم من 
اهللا شيئاً أو معناه أنكم حتترزون عن ضرر القتال واملقاتلني وتعتقدون أن أهليكم وبالدكم حتفظكم من العدو فهب 

حفظتم أنفسكم عن ذلك فمن يدفع عنكم عذاب اهللا يف اآلخرة مع أن ذلك أوىل باالحتراز وقد ذكرنا يف  أنكم
أنه يف صورة كون الكالم مع املؤمن أدخل الباء )  ٢٣ي س ( سورة ي س يف قوله تعاىل إِن يُرِْدِن الرَّْحَمُن بُِضّر 

ويف صورة كون )  ١٧األنعام ( وقال َوإِن َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضّر )  ٣٨ر الزم( على الضر فقال إِنْ أََراَدنِىَ  اللَُّه بُِضّر 
 أََرادَ الكالم مع الكافر أدخل الباء عل الكافر فقال ههنا إِنْ أَرَاَد بِكُْم َضّراً وقال َمن ذَا الَِّذى َيْعصُِمكُْم ّمَن اللَِّه إِنْ

ئق هناك وال نعيده ليكون هذا باعثاً على مطالعة تفسري سورة وقد ذكرنا الفرق الفا)  ١٧األحزاب ( بِكُْم ُسوءاً 
  ّيس فإهنا درج الدرر اليتيمة َبلْ كَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياً أي مبا تعملون من إظهار احلرب وإضمار غريه

داً َوُزيَِّن ذَِلَك ِفى قُلُوبِكُْم َوظََننُتْم ظَنَّ السَّْوِء َوكُنُتْم قَْوماً َبلْ ظََنْنُتْم أَن لَّن َينقَِلَب الرَّسُولُ وَالُْمْؤِمُنونَ إِلَى أَْهِليهِْم أََب
  ُبوراً

يعين مل يكن ختلفكم ملا ذكرمت َبلْ ظََننُْتْم أَن لَّن َينقَِلَب وأن خمففة من الثقيلة أي ظننتم أوالً فزين الشيطان ظنكم 
شيطان ويضم إليها خمايلة يقطع هبا الغافل وإن كان ال يشك عندكم حىت قطعتم به وذلك ألن الشبهة قد يزينها ال

فيها العاقل وقوله تعاىل َوظََننُتْم ظَنَّ السَّْوء حيتمل وجهني أحدمها أن يكون هذا العطف عطفاً يفيد املغايرة فقوله 
لثاين معناه وظننتم أن اهللا خيلف وعده َوظََننُتْم ظَنَّ السَّْوء غري الذي يف قوله َبلْ ظََننُْتْم وحينئذ حيتمل أن يكون الظن ا

أو ظننتم أن الرسول كاذب يف قوله وثانيهما أن يكون قوله وَظََننُتْم ظَنَّ السَّْوء هو ما تقدم من ظن أن ال ينقلبوا 
  ويكون على حد قول القائل علمت هذه املسألة وعلمت



ينقلب وظنكم ذلك فاسد وقد بينا التحقيق يف كذا أي هذه املسألة ال غريها وذلك كأنه قال بل ظننتم ظن أن لن 
ظن السوء وقوله تعاىل َوكُنُتْم قَْوماً ُبوراً حيتمل وجهني أحدمها وصرمت بذلك الظن بائرين هالكني وثانيهما أنتم يف 

  األصل بائرون وظننتم ذلك الظن الفاسد
  كَافِرِيَن َسِعرياًَوَمن لَّْم ُيْؤِمن بِاللَِّه َوَرُسوِلِه فَإِنَّآ أَعَْتْدَنا ِللْ

ظن آخر غري ما يف قوله َبلْ ظََننُْتْم ظاهر ألنا بينا أن ذلك ظنهم بأن اهللا )  ١٢الفتح ( على قولنا َوظََننُتْم ظَنَّ السَّْوء 
ا أعتدنا خيلف وعده أو ظنهم بأن الرسول كاذب فقال َوَمن لَّْم ُيْؤِمن بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ويظن به خلفاً وبرسوله كذباً فإن

له سعرياً ويف قوله ِللْكَافِرِيَن بدالً عن أن يقول فإنا أعتدنا له فائدة وهي التعميم كأنه تعاىل قال ومن مل يؤمن باهللا 
  فهو من الكافرين وإنا أعتدنا للكافرين سعرياً

  كَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماًَوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت واألرض َيْغِفُر ِلَمن َيَشآُء َوُيَعذُِّب َمن َيَشآُء َو
بعد ما ذكر من له أجر عظيم من املبايعني ومن له عذاب أليم من الظانني الضالني أشار إىل أنه يغفر لألولني مبشيئته 

فيد ويعذب اآلخرين مبشيئته وغفرانه ورمحته أعم وأمشل وأمت وأكمل وقوله تعاىل وَاللَُّه ُملُْك السََّماوَاِت َواالْْرَض ي
عظمة األمرين مجيعاً ألن من عظم ملكه يكون أجره وهبته يف غاية العظم وعذابه وعقوبته كذلك يف غاية النكال 

  واألمل
ل لَّن َتتَّبِعُوَنا كَذَِلكُمْ  كَلَاَم اللَِّه قَُسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقُْتمْ إِلَى َمَغانِمَ ِلتَأُْخذُوَها ذَُروَنا َنتَّبِْعكُْم ُيرِيُدونَ أَن يَُبدِّلُواْ

  قَالَ اللَُّه ِمن قَْبلُ فََسَيقُولُونَ َبلْ َتْحُسدُوَنَنا َبلْ كَانُواْ الَ َيفْقَُهونَ إِالَّ قَِليالً
  مث قال تعاىل َسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقُْتْم إِلَى َمَغانَِم ِلتَأُْخذُوَها ذَرُوَنا نَتَّبِْعكُْم

اهللا كذهبم هبذا حيث كانوا عندما يكون السري إىل مغامن يتوقعوهنا يقولون من تلقاء أنفسهم ذَُروَنا َنتَّبِْعكُمْ أوضح 
فإذا كان أمواهلم وأهلوهم شغلتهم يوم دعوتكم إياهم إىل أهل مكة فما باهلم ال يشتغلون بأمواهلم يوم الغنيمة 

م املسلمون ومل يكن معهم إال من كان معه يف املدينة ويف قوله َسَيقُولُ واملراد من املغامن مغامن أهل خيرب وفتحها وغن
  الُْمَخلَّفُونَ وعد املبايعني املوافقني بالغنيمة واملتخلفني املخالفني باحلرمان

  ْبلُوقوله تعاىل يُرِيُدونَ أَن ُيَبّدلُواْ كَلَاَم اللَِّه قُل لَّن َتتَّبُِعوَنا كَذَِلكُْم قَالَ اللَُّه ِمن قَ
حيتمل وجوهاً أحدها هو ما قال اهللا إن غنيمة خيرب ملن شهد احلديبية وعاهد هبا ال غري وهو األشهر عند املفسرين 

واألظهر نظراً إىل قوله تعاىل كَذَِلكُْم قَالَ اللَُّه ِمن قَْبلُ ثانيها يريدون أن يبدلوا كالم اهللا وهو قوله َوغَِضَب اللَُّه 
وذلك ألهنم لو اتبعوكم لكانوا يف حكم بيعة أهل الرضوان املوعودين بالغنيمة فيكونون من )  ٦الفتح ( َعلَْيهِْم 

فال )  ١٨الفتح ( الذين رضي اهللا عنهم كما قال تعاىل لَّقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ يَُبايِعُوَنَك َتْحتَ الشََّجَرةِ  
ملا ختلف ) صلى اهللا عليه وسلم ( م تبديل كالم اهللا ثالثها هو أن النيب يكونون من الذين غضب اهللا عليهم فيلز

فَقُلْ لَّن ) صلى اهللا عليه وسلم ( القوم أطلعه اهللا على باطنهم وأظهر له نفاقهم وأنه يريد أن يعاقبهم وقال للنيب 
فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكالم باخلروج معه ال يقال فاآلية  ) ٨٣التوبة ( َتْخُرجُواْ َمِعىَ  أََبًدا َولَن تُقَاِتلُواْ َمِعىَ  َعُدّوا 

اليت ذكرمت واردة يف غزوة تبوك ال يف هذه الواقعة ألنا نقول قد وجد ههنا بقوله لَّن َتتَّبُِعوَنا على صيغة النفي بدالً 
على إخبار اهللا تعاىل  بىن) صلى اهللا عليه وسلم ( عن قوله ال تتبعونا على صيغة النهي معىن لطيف وهو أن النيب 

عنهم النفي لوثوقه وقطعه بصدقه فجزم وقال لَّن َتتَّبِعُوَنا يعين لو أذنتكم ولو أردمت واخترمت ال يتم لكم ذلك ملا أخرب 
  اهللا تعاىل

  مث قال تعاىل فََسَيقُولُونَ َبلْ َتْحُسدُوَننَا



م قالوا ما قال اهللا كذلك من قبل بل حتسدوننا وبل لالضراب رداً على قوله تعاىل كَذَِلكُْم قَالَ اللَُّه ِمن قَْبلُ كأهن
واملضروب عنه حمذوف يف املوضعني أما ههنا فهو بتقدير ما قال اهللا وكذلك فإن قيل مباذا كان احلسد يف اعتقادهم 

إن نقول كأهنم قالوا حنن كنا مصيبني يف عدم اخلروج حيث رجعوا من احلديبية من غري حاصل وحنن استرحنا ف
  خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة يقولون هم غنموا معنا ومل يتعبوا معنا

ومل مث قال تعاىل رداً عليهم كما ردوا َبلْ كَاُنواْ الَ َيفْقَُهونَ إِالَّ قَِليالً أي مل يفقهوا من قولك ال خترجوا إال ظاهر النهي 
  يفهموا من حكمه إال قليالً فحملوه على ما أرادوه وعللوه باحلسد

إِن ُتِطيُعواْ ُيؤِْتكُمُ اللَُّه أَْجراً قُل لِّلُْمَخلَِّفَني ِمَن االٌّ ْعَرابِ َسُتْدَعْونَ إِلَى قَْومٍ أُوِْلى بَأْسٍ َشدِيٍد ُتقَاِتلُونَُهْم أَْو ُيْسِلُمونَ فَ
  يماًَحَسناً َوإِن َتتََولَّْواْ كََما تََولَّيُْتْم مِّن قَْبلُ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِل

)  ٨٣التوبة ( وقال فَقُلْ لَّن َتْخُرجُواْ َمِعىَ  أََبًدا )  ١٥الفتح ( قُل لَّن َتتَّبِعُوَنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملا قال النيب 
فكان املخلفون مجعاً كثرياً من قبائل متشعبة دعت احلاجة إىل بيان قبول توبتهم فإهنم مل يبقوا على ذلك ومل يكونوا 

ردوا على النفاق بل منهم من حسن حاله وصلح باله فجعل لقبول توبتهم عالمة وهو أهنم يدعون إىل من الذين م
( قتال قوم أويل بأس شديد ويطيعون خبالف حال ثعلبة حيث امتنع من أداء الزكاة مث أتى هبا ومل يقبل منه النيب 

ابة كذلك كان يستمر حال هؤالء لوال أنه واستمر عليه احلال ومل يقبل منه أحد من الصح) صلى اهللا عليه وسلم 
تعاىل بّين أهنم يدعون فإن كانوا يطيعون يؤتون األجرر احلسن وما كان أحد من الصحابة يتركهم يتبعونه والفرق 

بني حال ثعلبة وبني حال هؤالء من وجهني أحدمها أن ثعلبة جاز أن يقال حاله مل يكن يتغري يف علم اهللا فلم يبني 
مل يبق من املنافقني على النفاق أحد على ) صلى اهللا عليه وسلم ( مة واألعراب تغريت فإن بعد النيب لتوبته عال

  مذهب أهل السنة وثانيهما أن احلاجة إىل بيان حال اجلمع الكثري واجلم الغفري أمس ألنه لوال البيان لكان

نَ إِلَى قَْومٍ أُْوِلى بَأْسٍ َشدِيٍد وجوه أشهرها وأظهرها يفضي األمر إىل قيام الفتنة بني فرق املسلمني ويف قوله سَُتْدَعْو
أهنم بنو حنيفة حيث تابعوا مسيلمة وغزاهم أبو بكر وثانيها هم فارس والروم غزاهم عمر ثالثها هوازن وثقيف 

وإن كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأقوى الوجوه هو أن الدعاء كان من النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( غزاهم النيب 
صلى اهللا ( األظهر غريه أما الدليل على قوة هذا الوجه هو أن أهل السنة اتفقوا على أن أمر العرب يف زمان النيب 

من الصالة على ) صلى اهللا عليه وسلم ( ظهر ومل يبق إال كافر جماهر أو مؤمن تقي طاهر وامتنع النيب ) عليه وسلم 
م حىت إن عبادة بن كعب مع كونه بني املؤمنني مل يكلمه املؤمنون مدة وما موتى املنافقني وترك املؤمنون خمالطته

ذكره اهللا عالمة لظهور حال من كان منافقاً فإن كان ظهر حاهلم بغري هذا فال معىن جلعل هذا عالمة وإن ظهر هبذا 
متنع من قبوهلم التباعه ألن النيب عليه الصالة والسالم لو ا) صلى اهللا عليه وسلم ( الظهور كان يف زمان النيب 

فإن قيل هذا ضعيف )  ٤٣مرمي ( وقوله فَاتَّبِعُونِى )  ١٥٨األعراف ( المتنع أبو بكر وعمر لقوله تعاىل َواتَّبُِعوُه 
التوبة  (وقال لَّن َتخُْرُجواْ َمِعىَ  أََبًدا )  ١٥الفتح ( قال لَّن َتتَّبُِعوَنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( لوجهني أحدمها أن النيب 

فكيف كانوا يتبعونه مع النفي الثاين قوله تعاىل أُْوِلى بَأْسٍ َشِديٍد ومل يبق بعد ذلك للنيب عليه الصالة والسالم )  ٨٣
حرب قوم أويل بأسٍ شديد فإن الرعب استوىل على قلوب الناس ومل يبق الكفار بعده شدة وبأس واتفاق اجلمهور 

واب عن األول فمن وجهني أحدمها أن يكون ذلك مقيداً تقديره لن خترجوا يدل على القوة والظهور نقول أما اجل
معي أبداً وأنتم على ما أنتم عليه وجيب هذا التقييد ألنا أمجعنا على أن منهم من أسلم وحسن إسالمه بل األكثر 

 َتقُولُواْ ِلَمْن أَلْقَى أن يقول هلم لستم مسلمني لقوله تعاىل َوالَ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك وما كان جيوز للنيب 
ومع القول بإسالمهم ما كان جيوز أن مينعهم ما كان من اجلهاد يف سبيل )  ٩٤النساء ( إِلَْيكُُم السَّلَاَم لَْسَت ُمْؤِمناً 



دعاهم إىل جهاد ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا مع وجوبه عليهم وكان ذلك مقيداً وقد تبّين حسن حاهلم فإن النيب 
عه قوم وامتنع آخرون وظهر أمرهم وعلم من استمر على الكفر ممن استقر قلبه على اإلميان الثاين املراد من فأطا

كان يف غري هذا وهم )  ٨٣التوبة ( يف هذا القتال فحسب وقوله لَّن َتْخُرجُواْ َمِعىَ  )  ١٥الفتح ( قوله لَّن َتتَّبُِعوَنا 
صلى اهللا ( أما اتفاق اجلمهور فنقول ال خمالفة بيننا وبينهم ألنا نقول النيب املنافقون الذين ختلفوا يف غزوة تبوك و

صلى اهللا عليه ( دعاهم أوالً وأبو بكر رضي اهللا عنه أيضاً دعاهم بعد معرفته جواز ذلك من فعل النيب ) عليه وسلم 
ر رضي اهللا عنه دعاهم مل يكن بني دعاهم فإن قالوا أبو بك) صلى اهللا عليه وسلم ( إمنا حنن نثبت أن النيب ) وسلم 

فالنفي واجلزم به يف غاية البعد جلواز أن يكون ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( القولني تناف وإن قالوا مل يدعهم النيب 
)  ٣١ن آل عمرا( قد وقع وكيف ال والنيب عليه الصالة والسالم قال من كالم اهللا إِن كُنُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِى 

صلى اهللا عليه ( ومنهم من أحب اهللا واختار اتباع النيب حممد )  ٦١الزخرف ( وقال َواتَّبُِعوِن هَاذَا ِصراطٌ مُّْسَتقِيٌم 
ألن بقاء مجعهم على النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة اإلسالم واجتمعت العرب على اإلميان بعيد ويوم ) وسلم 
لَّن َتتَّبِعُوَنا كان أكثر العرب على الكفر والنفاق ألنه كان قبل فتح مكة وقبل أخذ ) صلى اهللا عليه وسلم ( قوله 

  حصون كثرية
صلى اهللا ( حرب مع أويل بأس شديد قلنا ال نسلم ذلك ألن النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما قوله مل يبق للنيب 

معه اهلدى ليعلم قريش أنه ال يطلب القتال وامتنعوا عام احلديبية دعاهم إىل احلرب ألنه خرج حمرماً و) عليه وسلم 
فقال ستدعون إىل احلرب وال شك أن من يكون خصمه مسلحاً حمارباً أكثر بأساً ممن يكون على خالف ذلك فكان 

فيه قد علم من حال مكة أهنم ال يوقرون حاجاً وال معتمراً فقوله أُوِْلى بَأْسٍ َشدِيٍد يعين أويل سالح من آلة احلديد 
  بأس شديد ومن قال بأن الداعي أبو بكر وعمر متسك باآلية على خالفتهما وداللتها ظاهرة وحينئذ

ُتقَاِتلُوَنُهْم أَوْ ُيْسِلُمونَ إشارة إىل أن أحدمها يقع وقرىء أَوْ بالنصب بإضمار أن على معىن تقاتلوهنم إىل أن يسلموا 
يء إال بني املتغايرين وتنىبء عن احلصر فيقال العدد زوج أو فرد وهلذا ال والتحقيق فيه هو أن ِلُبعُولَِتهِنَّ أَْو ال جت

يصح أن يقال هو زيد أو عمرو وهلذا يقال العدد زوج أو مخسة أو غريمها إذا علم هذا فقال القائل أللزمنك أو 
ء احلق فال يكون تقضيين حقي يفهم منه أن الزمان احنصر يف قسمني قسم يكون فيه املالزمة وقسم يكون فيه قضا

بني املالزمة وقضاء احلق زمان ال يوجد فيه املالزمة وال قضاء احلق فيكون يف قوله أللزمنك أو تقضيين كما حكي 
يف قول القائل أللزمنك إىل أن تقضيين المتداد زمان املالزمة إىل القضاء وهذا ما يضعف قول القائل الداعي هو 

ني يقران باجلزية فالقتال معهم ال ميتد إىل اإلسالم جلواز أن يؤدوا اجلزية وقوله عمر والقوم فارس والروم ألن الفريق
تويل إذا كان بعذر كما قال تعاىل فَإِن ُتِطيُعواْ ُيؤِْتكُُم اللَُّه أَجْراً َحَسناً َوإِن َتَتَولَّْواْ كََما َتَولَّْيُتْم ّمن قَْبلُ فيه فائدة ألن ال

ال يكون للمتويل عذاب أليم فقال َوإِن َتتََولَّْواْ كََما تََولَّيُْتْم يعين إن كان )  ٦١النور ( ى َحَرٌج تعاىل لَّْيَس َعلَى االْْعَم
الفتح ( توليكم بناء على الظن الفاسد واالعتقاد الباطل كما كان حيث قلتم بألسنتكم ال بقلوبكم َشَغلَْتَنا أَْموالَُنا 

  فاهللا يعذبكم عذاباً أليماً)  ١١
ْدِخلُْه َجنَّاٍت َس َعلَى االٌّ ْعَمى َحَرٌج َوالَ َعلَى االٌّ ْعَرجِ َحَرٌج َوالَ َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌج َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه ُيلَّْي

  َتْجرِى ِمن َتحِْتَها االٌّ ْنهَاُر َوَمن َيَتَولَّ يَُعذِّْبُه َعذَاباً أَِليماً
هاد وما بسببه جيوز ترك اجلهاد وهو ما مينع من الكر والفر وبني ذلك ببيان ثالثة بني من جيوز له التخلف وترك اجل

أصناف األول االْْعَمى فإنه ال ميكنه اإلقدام على العدو والطلب وال ميكنه االحتراز واهلرب واألعرج كذلك 
مينعه من الكر والفر ال واملريض كذلك ويف معىن األعرج األقطع واملقعد بل ذلك أوىل بأن يعذر ومن به عرج ال 



يعذر وكذلك املرض القليل الذي ال مينع من الكر والفر كالطحال والسعال إذ به يضعف وبعض أوجاع املفاصل ال 
  يكون عذراً وفيه مسائل

املسألة األوىل أن هذه أعذار تكون يف نفس اجملاهد ولنا أعذار خارجة كالفقر الذي ال يتمكن صاحبه من 
إليه واالشتغال مبن لواله لضاع كطفل أو مريض واألعذار تعلم من الفقه وحنن نبحث فيما  استصحاب ما حيتاج

  يتعلق بالتفسري يف بيان مسائل
  املسألة األوىل ذكر األعذار اليت يف السفر ألن غريها ممكن اإلزالة خبالف العرج والعمى

ن يكون بإخالل يف عضو أو بإخالل يف القوة والذي املسألة الثانية اقتصر منها على األصناف الثالثة ألن العذر إما أ
  بسبب إخالل العضو فإما أن يكون بسبب اختالل يف العضو الذي به الوصول إىل العدو
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

واالنتقال يف مواضع القتال أو يف العضو الذي تتم به فائدة احلصول يف املعركة والوصول واألول هو الرجل والثاين 
حيصل االنتفاع يف الطلب واهلرب وأما األذن واألنف واللسان وغريها  هو العني ألن بالرجل حيصل االنتقال وبالعني

من األعضاء فال مدخل هلا يف شيء من األمرين بقيت اليد فإن املقطوع اليدين ال يقدر على شيء وهو عذر واضح 
لبطش ال ومل يذكره نقول ألن فائدة الرجل وهي االنتقال تبطل باخللل يف إحدامها وفائدة اليد وهي الضراب وا

مل ) صلى اهللا عليه وسلم ( تبطل إال ببطالن اليدين مجيعاً ومقطوع اليدين ال يوجد إال نادراً ولعل يف مجاعة النيب 
يكن أحد مقطوع اليدين فلم يذكره أو ألن املقطوع ينتفع به يف اجلهاد فإنه ينظر ولواله الستقل به مقاتل فيمكن 

ن اجملاهدين ينتفعون به خبالف األعمى فإن قيل كما أن مقطوع اليد أن يقاتل وهو غري معذور يف التخلف أل
الواحدة ال تبطل منفعة بطشه كذلك األعور ال تبطل منفعة رؤيته وقد ذكر األعمى وما ذكر األشل وأقطع اليدين 

ة بالعني الواحدة تعم قلنا ملا بينا أن مقطوع اليدين نادر الوجود واآلفة النازلة بإحدى اليدين ال تعمهما واآلفة النازل
  العينني ألن منبع النور واحد ومها متجاذبان والوجود يفرق بينهما فإن األعمى كثري الوجود ومقطوع اليدين نادر

املسألة الثالثة قدم اآلفة يف اآللة على اآلفة يف القوة ألن اآلفة يف القوة تزول وتطرأ واآلفة يف اآللة إذ طرأت ال تزول 
  عود بصرياً فالعذر يف حمل اآللة أمتفإن األعمى ال ي

املسألة الرابعة قدم األعمى على األعرج ألن عذر األعمى يستمر ولو حضر القتال واألعرج إن حضر راكباً أو 
  بطريق آخر يقدر على القتال بالرمي وغريه

فََعِلَم َما ِفى قُلُوبِهِْم فَأنَزلَ السَِّكيَنةَ  َعلَْيهِْم َوأَثَاَبُهْم فَْتحاً لَّقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيَبايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجَرةِ  
  قَرِيباً َوَمَغانَِم كَِثَريةً  َيأُْخذُوَنَها َوكَان اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً

من يطع اهللا كان اعلم أن طاعة كل واحد منهما طاعة اآلخر فجمع بينهما بياناً لطاعة اهللا فإن اهللا تعاىل لو قال و
لبعض الناس أن يقول حنن ال نرى اهللا وال نسمع كالمه فمن أين نعلم أمره حىت نطيعه فقال طاعته يف طاعة رسوله 

  وكالمه يسمع من رسوله
عاد )  ١٠الفتح ( نَ اللََّه مث قال َوَمن َيَتَولَّ أي بقلبه مث ملا بّين حال املخلفني بعد قوله إِنَّ الَِّذيَن ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعو

بِهِْم من الصدق كما إىل بيان حاهلم وقال لَّقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيبَايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجَرةِ  فََعِلَم َما ِفى قُلُو
املوت وفيه معىن لطيف وهو أن اهللا علم ما يف قلوب املنافقني من املرض فَأنَزلَ السَِّكيَنةَ  َعلَْيهِْم حىت بايعوا على 

فجعل طاعة اهللا والرسول عالمة )  ١٧الفتح ( تعاىل قال قبل هذه اآلية َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَهُ ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت 
اهللا  إلدخال اهللا اجلنة يف تلك اآلية ويف هذه اآلية بّين أن طاعة اهللا والرسول وجدت من أهل بيعة الرضوان أما طاعة

ِ بقي املوعود  فاإلشارة إليها بقوله لَّقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني وأما طاعة الرسول فبقوله إِذْ ُيبَايُِعوَنَك َتْحَت الشَّجََرة
جلنة كما قال به وهو إدخال اجلنة أشار إليه بقوله تعاىل لَّقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني ألن الرضا يكون معه إدخال ا

  ) ٢٢اجملادلة ( تعاىل َوُيْدِخلُُهمْ َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها َرِضىَ  اللَُّه َعْنُهْم 
  مث قال تعاىل فََعِلَم َما ِفى قُلُوبِهِْم والفاء للتعقيب وعلم اهللا قبل الرضا ألنه علم ما يف قلوهبم من



يف يفهم التعقيب يف العلم نقول قوله فََعِلَم َما ِفى قُلُوبِهِْم متعلق بقوله إِذَا يَُبايِعُوَنَك َتْحتَ الصدق فرضي عنهم فك
الشَّجََرةِ  كما يقول القائل فرحت أمس إذ كلمت زيداً فقام إيلّ أو إذ دخلت عليه فأكرمين فيكون الفرح بعد 

اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيبَايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجَرةِ  فََعِلَم َما ِفى قُلُوبِهِْم  اإلكرام ترتيباً كذلك ههنا قال تعاىل لَّقَْد َرِضَي
من الصدق إشارة إىل أن الرضا مل يكن عند املبايعة فحسب بل عند املبايعة اليت كان معها علم اهللا بصدقهم والفاء 

ذي ذكرته فإنه تعاىل رضي عنهم فأنزل السكينة عليهم ويف علم بيان يف قوله فَأنَزلَ السَِّكيَنةَ  َعلَْيهِْم للتعقيب ال
وصف املبايعة بكوهنا معقبة بالعلم بالصدق الذي يف قلوهبم وهذا توفيق ال يتأتى إال ملن هداه اهللا تعاىل إىل معاين 

ةً  َيأُْخذُوَنَها مغامنها وقيل مغامن هجر َوكَانَ كتابه الكرمي وقوله تعاىل وَأَثَاَبُهْم فَْتحاً قَرِيباً هو فتح خيرب َوَمَغانَِم كَِثَري
اللَُّه َعزِيزاً كامل القدرة غنياً عن إعانتكم إياه َحِكيماً حيث جعل هالك أعدائه على أيديكم ليثيبكم عليه أو ألن يف 

  ذلك إعزاز قوم وإذالل آخرين فإنه يذل من يشاء بعزته ويعز من يشاء حبكمته
ِمنَِني َوَيْهدَِيكُمْ َغانَِم كَِثَريةً  َتأُْخذُونََها فََعجَّلَ لَكُْم َهاِذِه َوكَفَّ أَْيِدىَ  النَّاسِ َعْنكُْم َولَِتكُونَ َءاَيةً  لِّلُْمْؤَوَعَدكُُم اللَُّه َم
  صَِراطاً مُّْستَِقيماً

عاجلة عجل هبا ويف املغامن إشارة إىل أن ما أتاهم من الفتح واملغامن ليس هو كل الثواب بل اجلزاء قدامهم وإمنا هي ل
املوعود هبا أقوال أصحها أنه وعدهم مغامن كثرية من غري تعيني وكل ما غنموه كان منها واهللا كان عاملاً هبا وهذا 

كما يقول امللك اجلواد ملن خيدمه يكون لك مين على ما فعلته اجلزاء إن شاء اهللا وال يريد شيئاً بعينه مث كل ما يأيت 
ون داخالً حتت ذلك الوعد غري أن امللك ال يعلم تفاصيل ما يصل إليه وقت الوعد وهللا عامل هبا وقوله به ويؤتيه يك

تعاىل َوكَفَّ أَْيِدىَ  النَّاسِ َعْنكُْم إلمتام املنة كأنه قال رزقتكم غنيمة باردة من غري مس حر القتال ولو تعبتم فيه لقلتم 
ءاَيةً  لّلُْمْؤِمنَِني عطف على مفهوم ألنه ملا قال اهللا تعاىل فََعجَّلَ لَكُْم َهاِذِه والالم هذا جزاء تعبنا وقوله تعاىل َولَِتكُونَ 

ينىبء عن النفع كما أن علي ينىبء عن الضر القائل ال علي وال ليا مبعىن ال ما أتضرر به وال ما أنتفع به وال أضر به 
وَِلَتكُونَ ءاَيةً  لّلُْمْؤِمنَِني وفيه معىن لطيف وهو أن املغامن املوعود هبا  وال أنفع فكذلك قوله فََعجَّلَ لَكُْم َهاِذهِ لتنفعكم

كل ما يأخذه املسلمون فقوله َوِلَتكُونَ ءاَيةً  لّلُْمْؤِمنَِني يعين لينفعكم هبا وليجعلها ملن بعدكم آية تدهلم على أن ما 
 الظاهر وتنفعكم يف الباطن حيث يزداد يقينكم وعدهم اهللا يصل إليهم كما وصل إليكم أو نقول معناه لتنفعكم يف

إذا رأيتم صدق الرسول يف إخباره عن الغيوب فتجمل أخباركم ويكمل اعتقادكم وقوله َوَيْهِدَيكُْم ِصراطاً مُّْسَتِقيماً 
  وهو التوكل عليه والتفويض إليه واالعتزاز به

  بَِها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديراً َوأُخَْرى لَْم تَقِْدرُواْ َعلَْيَها قَْد أََحاطَ اللَُّه

قيل غنيمة هوازن وقيل غنائم فارس والروم وذكر الزخمشري يف أخرى ثالثة أوجه أن تكون منصوبة بفعل مضمرر 
للَُّه بَِها ثانيها أن يفسره قَدْ أَحَاطَ و لَْم تَقِْدرُواْ َعلَْيَها صفة ألخرى كأنه يقول وغنيمة أخرى غري مقدورة قَْد أََحاطَ ا

تكون مرفوعة وخربها قَْد أََحاطَ اللَُّه بَِها وحسن جعلها مبتدأ مع كونه نكرة لكوهنا موصوفة بلم تقدروا وثالثها اجلر 
بإضمار رب وحيتمل أن يقال منصوبة بالعطف على منصوب وفيه وجهان أحدمها كأنه تعاىل قال فََعجَّلَ لَكُْم هَاِذهِ 

مت عليها وهذا ضعيف ألن أخرى مل يعجل هبا وثانيهما على مغامن كثرية تأخذوهنا وأخرى أي وعدكم وأخرى ما قدر
اهللا أخرى وحينئذ كأنه قال وعدكم اهللا مغامن تأخذوهنا ومغامن ال تأخذوهنا أنتم وال تقدرون عليها وإمنا يأخذها من 

ألنه فسر قوله تعاىل قَْد أََحاطَ اللَُّه بَِها أي حفظها  جييء بعدكم من املؤمنني وعلى هذا تبني لقول الفّراء حسن وذلك
  للمؤمنني ال جيري عليها هالك إىل أن يأخذها املسلمون كإحاطة احلراس باخلزائن

  َولَْو قَاَتلَكُمُ الَِّذيَن كفَُرواْ لََولَُّواْ االٌّ ْدبَاَر ثُمَّ الَ َيجُِدونَ َولِّياً َوالَ َنِصرياً



ن يقول كف األيدي عنهم كان أمراً اتفاقياً ولو اجتمع عليهم العرب كما عزموا ملنعوهم من وهو يصلح جواباً مل
فتح خيرب واغتنام غنائمها فقال ليس كذلك بل سواء قاتلوا أو مل يقاتلوا ال ينصرون والغلبة واقعة للمسلمني فليس 

  أمرهم أمراً اتفاقياً بل هو إالهي حمكوم به حمتوم
  الَ َيجُِدونَ وَِلّياً َوالَ َنِصرياً وقوله تعاىل ثُمَّ

قد ذكرنا مراراً أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بويل ينفع باللطف أو بنصري يدفع بالعنف وليس للذين 
كفروا شيء من ذلك ويف قوله تعاىل ثُمَّ لطيفة وهي أن من يويل دبره يطلب اخلالص من القتل بااللتحاق مبا ينجيه 

  ولوا األدبار يتخلصون بل بعد التويل اهلالك الحق هبم فقال وليس إذا
  ُسنَّةَ  اللَِّه الَِّتى قَْد َخلَْت ِمن قَْبلُ َولَن َتجَِد ِلُسنَّةِ  اللَِّه تَْبدِيالً

( جواب عن سؤال آخر يقوم مقام اجلهاد وهو أن الطوالع هلا تأثريات واالتصاالت هلا تغريات فقال ليس كذلك 
  نصرة رسوله وإهالك عدوهسنة اهللا ) بل 

  وقوله تعاىل َولَن َتجَِد ِلُسنَّةِ  اللَِّه َتْبِديالً
بشارة ودفع وهن يقع بسبب وهم وهو أنه إذا قال اهللا تعاىل ليس هذا بالتأثريات فال جيب وقوعه بل اهللا فاعل خمتار 

وشواهد تقتضي غلبته قطعاً فقال اهللا ولو أراد أن يهلك العباد ألهلكهم خبالف قول املنجم بأن الغلب ملن له طالع 
تعاىل َولَن َتجَِد ِلُسنَّةِ  اللَِّه َتْبِديالً يعين أن اهللا فاعل خمتار يفعل ما يشاء ويقدر على إهالك أصدقائه ولكن ال يبدل 

  سنته وال يغري عادته

  ةَ  ِمن َبْعِد أَنْ أَظْفََركُْم َعلَيْهِْم َوكَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصرياًَوُهَو الَِّذى كَفَّ أَْيِديَُهْم َعنكُْم َوأَْيدَِيكُْم َعنُْهم بَِبطْنِ َمكَّ
أي هو بتقدير اهللا ألنه كف أيديهم )  ٢٢الفتح ( تبييناً ملا تقدم من قوله َولَْو قَاَتلَكُمُ الَِّذيَن كفَُرواْ لََولَُّواْ االْْدبَاَر 

نهم وتركهم وقوله تعاىل بَِبطْنِ َمكَّةَ  إشارة إىل أمر كان هناك يقتضي عدم عنكم بالفرار وأيديكم عنهم بالرجوع ع
الكف ومع ذاك وجد كف األيدي وذلك األمر هو دخول املسلمني ببطن مكة فإن ذلك يقتضي أن يصرب املكفوف 

مي ويقتضي أن على القتال لكون العدو دخل دارهم طالبني ثأرهم وذلك مما يوجب اجتهاد البليد يف الذب عن احلر
يبالغ املسلمون يف االجتهاد يف اجلهاد لكوهنم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مأمنهم فقوله بَِبطْنِ َمكَّةَ  إشارة إىل 
بعد الكف ومع ذلك وجد مبشيئة اهللا تعاىل وقوله تعاىل ِمن َبْعِد أَنْ أَظْفََركُْم َعلَيْهِْم صاحل ألمرين أحدمها أن يكون 

منني بأن الظفر كان لكم مع أن الظاهر كان يستدعي كون الظفر هلم لكون البالد هلم ولكثرة عددهم منة على املؤ
الثاين أن يكون ذكر أمرين مانعني من األمرين األولني مع أن اهللا حققهما مع املنافقني أما كف أيدي الكفار فكان 

بقوله بَِبطْنِ َمكَّةَ  وأما كف أيدي املسلمني فألنه بعيداً لكوهنم يف بالدهم ذابني عن أهليهم وأوالدهم وإليه أشار 
كان بعد أن ظفروا هبم ومىت ظفر اإلنسان بعدوه الذي لو ظفر هو به الستأصله يبعد انكفافه عنه مع أن اهللا كف 

  اليدين
  وقوله تعاىل َوكَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصرياً

م ال ترون ذلك وبينه بقوله تعاىل ُهُم الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّوكُْم َعنِ يعين كان اهللا يرى فيه من املصلحة وإن كنت
يعين كان الكف )  ٢٥الفتح ( الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوالَْهْدىَ  َمْعكُوفاً إىل أن قال َولَْوالَ رِجَالٌ مُّْؤِمُنونَ وَنَِساء مُّْؤِمَناٌت 

ها ويدخلوها على وجه ال يكون فيه إيذاء من فيها من املؤمنني حمافظة على ما يف مكة من املسلمني ليخرجوا من
واملؤمنات واختلف املفسرون يف ذلك الكف منهم من قال املراد ما كان عام الفتح ومنهم من قال ما كان عام 

  احلديبية فإن املسلمني هزموا جيش الكفار حىت أدخلوهم بيوهتم وقيل إن احلرب كان باحلجارة



ونَ وَنَِسآءٌ كَفَُرواْ َوَصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوالَْهْدىَ  َمْعكُوفاً أَن َيْبلُغَ َمِحلَُّه َولَْوالَ رَِجالٌ مُّْؤِمُنُهُم الَِّذيَن 
ُه ِفى َرْحَمِتِه َمن َيَشآُء لَْو تََزيَّلُواْ لََعذَّْبَنا مُّْؤِمَناٌت لَّْم َتْعلَُموُهْم أَن تَطَئُوُهْم فَُتِصيَبكْم مِّْنُهْم مَّعَرَّةٌ  بَِغْيرِ ِعلْمٍ لُِّيْدِخلَ اللَّ

  الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمنُْهْم َعذَاباً أَِليماً
  وقوله تعاىل ُهُم الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ وَالَْهْدىَ  َمْعكُوفاً أَن َيْبلُغَ َمِحلَُّه

ن ألمر فيهم ألهنم كفروا وصدوا وأحصروا وكل ذلك يقتضي قتاهلم فال يقع ألحد أن إشارة إىل أن الكف مل يك
الفريقني اتفقوا ومل يبق بينهما خالف واصطلحوا ومل يبق بينهما نزاع بل االختالف باق والنزاع مستمر ألهنم هم 

نساء املؤمنات وقوله وَالَْهْدىَ  الذين كفروا وصدوكم ومنعوا فازدادوا كفراً وعداوة وإمنا ذلك للرجال املؤمنني وال
منصوب على العطف على كم يف َصدُّوكُْم وجيوز اجلر عطفاً على املسجد أي وعن اهلدي و َمْعكُوفاً حال و أَن َيْبلُغَ 

 تقديره على أن يبلغ وحيتمل أن يقال أَن َيْبلُغَ َمِحلَُّه رفع تقديره معكوفاً بلوغه حمله كما يقال رأيت زيداً شديداً
  بأسه ومعكوفاً أي ممنوعاً وال حيتاج إىل تقدير عن على هذا الوجه

  َعرَّةٌ  بَِغْيرِ ِعلْمٍوقوله تعاىل َولَْوالَ رِجَالٌ مُّْؤِمُنونَ وَنَِساء مُّْؤِمَناٌت لَّْم َتْعلَُموُهْم أَن َتطَئُوُهْم فَُتِصيَبكْم ّمنُْهْم مَّ
منون غري معلومني وقوله تعاىل أَن َتطَئُوُهْم بدل اشتمال كأنه قال وصف الرجال والنساء يعين لوال رجال ونساء يؤ

رجال غري معلومي الوطء فتصيبكم منهم معرة عيب أو إمث وذلك ألنكم رمبا تقتلوهنم فتلزمكم الكفارة وهي دليل 
قال الزخمشري هو متعلق بقوله اإلمث أو يعيبكم الكفار بأهنم فعلوا بإخواهنم ما فعلوا بأعدائهم وقوله تعاىل بِغَْيرِ ِعلْمٍ 

أَن َتطَئُوُهْم يعين تطئوهم بغري علم وجاز أن يكون بدالً عن الضمري املنصوب يف قوله لَّْم َتْعلَُموُهْم ولقائل أن يقول 
يكون هذا تكراراً ألن على قولنا هو بدل من الضمري يكون التقدير مل تعلموا أن تطئوهم بغري علم فيلزم تكرار بغري 

احلصول بقوله لَّْم َتْعلَُموُهْم فاألوىل أن يقال بَِغْيرِ ِعلْمٍ هو يف موضعه تقديره مل تعلموا أن تطئوهم فتصيبكم علم 
منهم معرة بغري علم من يعركم ويعيب عليكم يعين إن وطأمتوهم غري عاملني يصبكم مسبة الكفار بَِغْيرِ ِعلْمٍ أي جبهل 

تقديره مل تعلموا أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم أي فتقتلوهم بغري  ال يعلمون أنكم معذورون فيه أو نقول
علم أو تؤذوهم بغري علم فيكون الوطء سبب القتل والوطء غري معلوم لكم والقتل الذي هو بسبب املعرة وهو 

العامل حبال احملل الوطء الذي حيصل بغري علم أو نقول املعرة قسمان أحدمها ما حيصل من القتل العمد ممن هو غري 
والثاين ما حيصل من القتل خطأ وهو غري عدم العلم فقال تصيبكم منهم معرة غري معلومة ال اليت تكون عن العلم 
وجواب لوال حمذوف تقديره لوال ذلك ملا كف أيديكم عنهم هذا ما قاله الزخمشري وهو حسن وحيتمل أن يقال 

يَن كَفَرُواْ َوَصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ يعين قد استحقوا ألن ال يهملوا جوابه ما يدل عليه قوله تعاىل ُهُم الَِّذ
ولوال رجال مؤمنون لوقع ما استحقوه كما يقول القائل هو سارق ولوال فالن لقطعت يده وذلك ألن لوال ال 

ضي له فمنعه الغري فذكر اهللا تستعمل إال المتناع الشيء لوجود غريه وامتناع الشيء ال يكون إال إذا وجد املقت
  تعاىل أوالً املقتضي التام البالغ وهو الكفر والصد واملنع وذكر ما امتنع ألجله مقتضاه وهو وجود الرجال املؤمنني

  اباً أَِليماً فيه أحباثوقوله تعاىل لُّيْدِخلَ اللَُّه ِفى َرْحَمِتِه َمن َيَشاء لَْو َتَزيَّلُواْ لََعذَّْبَنا الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمنُْهْم َعذَ
األول يف الفعل الذي يستدعي الالم الذي بسببه يكون اإلدخال وفيه وجوه أحدها أن يقال هو قوله كَفَّ أَْيدِيكُم 

  َعْنُهْم ليدخل ال يقال بأنك ذكرت أن املانع وجود رجال مؤمنني فيكون كأنه قال كف

ب عنه من وجهني أحدمها أن نقول كف أيديكم لئال تطئوا أيديكم لئال تطئوا فكيف يكون لشيء آخر نقول اجلوا
لتدخلوا كما يقال أطعمته ليشبع ليغفر اهللا يل أي اإلطعام للشابع كان ليغفر الثاين هو أنا بينا أن لوال جوابه ما دل 



وال رجال لعجل هبم عليه قوله ُهُم الَِّذيَن كَفَُرواْ فيكون كأنه قال هم الذين كفروا واستحقوا التعجل يف إهالكهم ول
ولكن كف أيديكم ليدخل ثانيها أن يقال فعل ما فعل ليدخل ألن هناك أفعاالً من األلطاف واهلداية وغريمها وقوله 
لُّيْدِخلَ اللَُّه ِفى َرْحَمِتِه َمن َيَشاء ليؤمن منهم من علم اهللا تعاىل أنه يؤمن يف تلك السنة أو ليخرج من مكة ويهاجر 

ه وقوله تعاىل لَْو تََزيَّلُواْ أي لو متيزوا والضمري حيتمل أن يقال هو ضمري الرجال املؤمنني والنساء فيدخلهم يف رمحت
املؤمنات فإن قيل كيف يصح هذا وقد قلتم بأن جواب لوال حمذوف وهو قوله ملا كف أو لعجل ولو كان لَْو َتَزيَّلُواْ 

قال به الزخمشري فقال لَْو تََزيَّلُواْ يتضمن ذكر لوال فيحتمل أن راجعاً إىل الرجال لكان لعذبنا جواب لوال نقول وقد 
يكون لعذبنا جواب لوال وحيتمل أن يقال هو ضمري من يشاء كأنه قال ليدخل من يشاء يف رمحته لو تزيلوا هم 

  ومتيزوا وآمنوا لعذبنا الذين كتب اهللا عليهم أهنم ال يؤمنون وفيه أحباث
نفرضه فالكالم يفيد أن العذاب األليم اندفع عنهم إما بسبب عدم التزييل أو بسبب  البحث األول وهو على تقدير

وجود الرجال وعلم تقدير وجود الرجال والعذاب األليم ال يندفع عن الكافر نقول املراد عذاباً عاجالً بأيديكم 
  يماًيبتدىء باجلنس إذ كانوا غري مقرنني وال منقلبني إليهم فيظهرون ويقتدرون يكون أل

البحث الثاين ما احلكمة يف ذكر املؤمنني واملؤمنات مع أن املؤنث يدخل يف ذكر املذكر عند االجتماع قلنا اجلواب 
عنه من وجهني أحدمها ما تقدم يعين أن املوضع موضع وهم اختصاص الرجال باحلكم ألن قوله َتطَئُوُهْم فَُتِصيَبكمْ 

ل فكان املانع وهو وجود الرجال املؤمنني فقال والنساء املؤمنات أيضاً ألن معناه هتلكوهم واملراد ال تقاتل وال تقت
ختريب بيوهتن ويتم أوالدهن بسبب رجاهلن وطأة شديدة وثانيهما أن يف حمل الشفقة تعد املواضع لترقيق القلب يقال 

العاجزين فكذلك ههنا ملن يعذب شخصاً ال تعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه ويقال أوالده وصغاره وأهله الضعفاء 
  قال لَْوالَ رِجَالٌ مُّْؤِمُنونَ َونَِساء مُّْؤِمَناٌت لترقيق قلوب املؤمنات ورضاهم مبا جرى من الكف بعد الظفر

ُسوِلِه َوَعلَى الُْمؤِْمنَِني َوأَلْزََمُهمْ َر إِذْ جََعلَ الَِّذيَن كَفَرُواْ ِفى قُلُوبِهُِم الَْحِميَّةَ  َحِميَّةَ  الَْجاِهِليَّةِ  فَأَنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى
  كَِلَمةَ  التَّقَْوى َوكَاُنوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشىْ ٍء َعِليماً

إِذْ حيتمل أن يكون ظرفاً فال بد من فعل يقع فيه ويكون عامالً له وحيتمل أن يكون مفعوالً به فإن قلنا إنه ظرف 
ل الواقع فيه حيتمل أن يقال هو مذكور وحيتمل أن يقال هو مفهوم غري مذكور فإن قلنا هو مذكور ففيه فالفع

  أي وصدوكم حني جعلوا يف قلوهبم احلمية)  ٢٥الفتح ( وجهان أحدمها هو قوله تعاىل َوَصدُّوكُْم 

أي لعذبناهم حني جعلوا يف قلوهبم احلمية والثاين أقرب  ) ٢٥الفتح ( وثانيها قوله تعاىل لََعذَّْبَنا الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمنُْهْم 
لقربه لفظاً وشدة مناسبته معىن ألهنم إذا جعلوا يف قلوهبم احلمية ال يرجعون إىل االستسالم واالنقياد واملؤمنون ملا 

اً أو غري املؤمنني وأما أنزل اهللا عليهم السكينة ال يتركون االجتهاد يف اجلهاد واهللا مع املؤمنني فيعذبوهنم عذاباً أليم
إن قلنا إن ذلك مفهوم غري مذكور ففيه وجهان أحدمها حفظ اهللا املؤمنني عن أن يطئوهم وهم الذين كفروا الذين 
جعل يف قلوهبم احلمية وثانيها أحسن اهللا إليكم إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية وعلى هذا فقوله تعاىل فَأَنَزلَ 

تفسري لذلك اإلحسان وأما إن قلنا إنه مفعول به فالعامل مقدر تقديره أذكر أي أذكر ذلك الوقت كما  اللَُّه َسِكيَنَتُه
تقول أتذكر إذ قام زيد أي أتذكر وقت قيامه كما تقول أتذكر زيداً وعلى هذا يكون الظرف للفعل املضاف إليه 

ن غاية البون بني الكافر واملؤمن فأشار إىل ثالثة أشياء عامالً فيه ويف لطائف معنوية ولفظية األوىل هو أن اهللا تعاىل أبا
أحدها جعل ما للكافرين جبعلهم فقال إِذْ جََعلَ الَِّذيَن كَفَُرواْ وجعل ما للمؤمنني جبعل اهللا فقال فَأَنَزلَ اللَُّه وبني 

فاوت على ما سنذكره ثالثها الفاعلني ما ال خيفى ثانيها جعل للكافرين احلمية وللمؤمنني السكينة وبني املفعولني ت
أضاف احلمية إىل اجلاهلية وأضاف السكينة إىل نفسه حيث قال محية اجلاهلية وقال سكينته وبني اإلضافتني ما ال 



يذكر الثانية زاد املؤمنني خرياً بعد حصول مقابلة شيء بشيء فعلهم بفعل اهللا واحلمية بالسكينة واإلضافة إىل 
 تعاىل وَأَلَْزمَُهْم كَِلَمةَ  التَّقَْوى وسنذكر معناه وأما اللفظية فثالث لطائف األوىل قال يف حق اجلاهلية باإلضافة إىل اهللا

ومل يقل خلق وال جعل سكينته إشارة إىل أن احلمية كانت جمعولة يف ) أنزل ( وقال يف حق املؤمن ) جعل ( الكافر 
فوظة يف خزانة الرمحة معدة لعباده فأنزهلا الثانية قال احلمية احلال يف العرض الذي ال يبقى وأما السكينة فكانت كاحمل

مث أضافها بقوله َحِميَّةَ  الَْجاِهِليَّةِ  ألن احلمية يف نفسها صفة مذمومة وباإلضافة إىل اجلاهلية تزداد قبحاً وللحمية يف 
فسها وإن كانت حسنة لكن اإلضافة القبح درجة ال يعترب معها قبح القبائح كاملضاف إىل اجلاهلية وأما السكينة يف ن

إىل اهللا فيها من احلسن ما ال يبقى معه حلسن اعتبار فقال َسِكيَنَتُه اكتفاه حبسن اإلضافة الثالثة قوله فَأنَزلَ بالفاء ال 
عن بالواو إشارة إىل أن ذلك كاملقابلة تقول أكرمين فأكرمته للمجازاة واملقابلة ولو قلت أكرمين وأكرمكته ال ينىبء 

ذلك وحينئذ يكون فيه لطيفة وهي أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو اآلخر إما أن يكون ضعيفاً أو قوياً 
فإن كان ضعيفاً ينهزم وينقهر وإن كان قوياً فيورث غضبه فيه غضباً وهذا سبب قيام الفنت والقتال فقال يف نفس 

ىل فَأَنَزلَ اللَُّه بالفاء يدل تعلق اإلنزال بالفاء على ترتيبه على احلركة عند حركتهم ما أقدمنا وما اهنزمنا وقوله تعا
شيء نقول فيه وجهان أحدمها ما ذكرنا من أن إذ ظرف كأنه قال أحسن اهللا إِذْ َجَعلَ الَِّذيَن كَفَُرواْ وقوله فَأنَزلَ 

الفاء للداللة على أن تعلق تفسري لذلك اإلحسان كما يقال أكرمين فأعطاين لتفسري اإلكرام وثانيهما أن تكون 
إنزال السكينة جبعلهم احلمية يف قلوهبم على معىن املقابلة تقول أكرمين فأثنيت عليه وجيوز أن يكونا فعلني واقعني 

من غري مقابلة كما تقول جاءين زيد وخرج عمرو وهو هنا كذلك ألهنم ملا جعلوا يف قلوهبم احلمية فاملسلمون على 
  إليهم لزم أن يوجد منهم أحد األمرين إما إقدام وإما جمرى العادة لو نظرت

اهنزام ألن أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو اآلخر إن كان مثله يف القوة يغضب أيضاً وهذا يثري الفنت وإن كان 
وا ومل ينهزموا أضعف منه ينهزم أو ينقاد له فاهللا تعاىل أنزل يف مقابلة محية الكافرين على املؤمنني سكينته حىت مل يغضب

بل يصربوا وهو بعيد يف العادة فهو من فضل اهللا تعاىل قوله تعاىل َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني فإنه هو الذي أجاب 
الكافرين إىل الصلح وكان يف نفس املؤمنني أن ال يرجعوا إال بأحد الثالثة بالنحر يف املنحر وأبوا أن ال يكتبوا حممداً 

سكن املؤمنون وقوله تعاىل وَأَلَْزمَُهْم كَِلَمةَ  ) صلى اهللا عليه وسلم ( وبسم اهللا فلما سكن رسول اهللا  رسول اهللا
التَّقَْوى فيه وجوه أظهرها أنه قول ال إاله إال اهللا فإن هبا يقع االتقاء عن الشرك وقيل هو بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ؤمنون التزموه وقيل هي الوفاء بالعهد إىل غري ذلك وحنن نوضح فيه ما وحممد رسول اهللا فإن الكافرين أبوا ذلك وامل
واملؤمنني مجيعاً يعين ألزم ) صلى اهللا عليه وسلم ( يترجح بالدليل فنقول وَأَلَْزمَُهْم حيتمل أن يكون عائداً إىل النيب 

نا إنه عائد إليهما مجيعاً نقول هو النيب واملؤمنني كلمة التقوى وحيتمل أن يكون عائداً إىل املؤمنني فحسب فإن قل
األحزاب ( ياأَيَُّها النَّبِىّ  اتَّقِ اللََّه َوالَ ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن ) صلى اهللا عليه وسلم ( األمر بالتقوى فإن اهللا تعاىل قال للنيب 

واألمر بتقوى اهللا حىت )  ١٠٢آل عمران ( قَاِتِه وقال للمؤمنني ّمْسَتِقيمٍ ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه َحقَّ ُت)  ١
اتَّقِ اللََّه َوالَ ُتِطعِ الْكَافِرِيَن ) صلى اهللا عليه وسلم ( تذهله تقواه عن االلتفات إىل ما سوى اهللا كما قال يف حق النيب 

ن له حال من صدقه بقوله الَِّذيَن ُيَبلُّغونَ مث بّي)  ٧٧األحزاب ( وقال تعاىل وََتْخَشى النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَن َتْخَشاُه 
أما يف حق املؤمنني فقال ّمْسَتقِيمٍ ياأَيَُّها الَِّذينَ )  ٣٩األحزاب ( رِسَاالِت اللَِّه وََيْخشَْوَنُه َوالَ َيْخَشْونَ أََحداً إِالَّ اللََّه 

وإن قلنا بأنه راجع إىل املؤمنني فهو قوله )  ١٥٠البقرة ( وَاْخشَْونِى  ءاَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه وقال فَالَ َتْخَشوُْهْم
)  ١احلجرات ( أال ترى إىل قوله وَاتَّقُواْ اللََّه )  ٧احلشر ( تعاىل َوَما ءاَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَانَتهُواْ 

ءاَمُنواْ الَ ُتقَّدمُواْ َبْيَن َيَدىِ  اللَِّه َوَرُسوِلِه ويف معىن قوله تعاىل َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ   وهو قوله تعاىل َعِظيماً ياأَيَُّها الَِّذيَن



يكون األمر وارداً مث إن من الناس من يقبله بتوفيق اهللا ) اتقوا ( التَّقَْوى على هذا معىن لطيف وهو أنه تعاىل إذا قال 
زمه فقد التزمه بإلزام اهللا إياه فكأنه قال تعاىل وَأَلَْزمَُهْم كَِلَمةَ  التَّقَْوى ويف هذا ويلتزمه ومنهم من ال يلتزمه ومن الت

املعىن رجحان من حيث إن التقوى وإن كان كامالً ولكنه أقرب إىل الكلمة وعلى هذا فقوله َوكَاُنواْ أََحقَّ بَِها 
( تقواه وذلك ألن قوله تعاىل إِنَّ أَكْرََمكُْم َعندَ اللَِّه أَْتقَاكُْم َوأَْهلََها معناه أهنم كانوا عند اهللا أكرم الناس فألزموا 

حيتمل وجهني أحدمها أن يكون معناه أن من يكون تقواه أكثر يكرمه اهللا أكثر والثاين أن يكون )  ١٣احلجرات 
وقوله تعاىل ) عظيم  واملخلصون على خطر( معناه أن من سيكون أكرم عند اهللا وأقرب إليه كان أتقى كما يف قوله 

وعلى الوجه الثاين يكون معىن قوله َوكَانُواْ أََحقَّ بَِها ألهنم كانوا )  ٥٧املؤمنون ( ُهم ّمْن َخْشيةِ  َرّبهِْم مُّْشِفقُونَ 
وجهني أحدمها أنه يفهم  وقوله َوأَْهلَُها حيتمل)  ٢٨فاطر ( أعلم باهللا لقوله تعاىل إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء 

من معىن األحق أنه يثبت رجحاناً على الكافرين إن مل يثبت األهلية كما لو اختار امللك اثنني لشغل وكل واحد 
منهما غري صاحل له ولكن أحدمها أبعد عن االستحقاق فقال يف األقرب إىل االستحقاق إذا كان وال بد فهذا أحق 

ع أنه الهني هناك فقال َوأَْهلَُها دفعاً لذلك الثاين وهو أقوى وهو أن يقال قوله كما يقال احلبس أهون من القتل م
تعاىل َوأَْهلَُها فيه وجوه نبينها بعد ما نبني معىن األحق فنقول هو حيتمل وجهني أحدمها أن يكون األحق مبعىن احلق ال 

  للتفضيل كما يف قوله تعاىل َخْيٌر مَّقَاماً وَأَْحَسُن َندِيّاً

إذ ال خري يف غريه والثاين أن يكون للتفضيل وهو حيتمل وجهني أحدمها أن يكون بالنسبة إىل غريهم )  ٧٣مرمي ( 
أي املؤمنون أحق من الكافرين والثاين أن يكون بالنسبة إىل كلمة التقوى من كلمة أخرى غري تقوى تقول زيد أحق 

  طب أعلم أو بالفقه نقول هو بالفقه أعلم أي من الطبباإلكرام منه باإلهانة كما إذا سأل شخص عن زيد إنه بال
لِِّقَني ُرءُوَسكُْم َوُمقَصِّرِيَن الَ لَّقَْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَهُ الرُّْؤَيا بِالَْحقِّ لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الْحََراَم إِن َشآَء اللَُّه َءاِمنَِني ُمَح

  جََعلَ ِمن ُدوِن ذَِلَك فَْتحاً قَرِيباًَتَخافُونَ فََعِلَم َما لَْم َتْعلَُمواْ فَ
بيان لفساد ما قاله املنافقون بعد إنزال اهللا السكينة على رسوله وعلى املؤمنني ووقوفهم عند ما أمروا به من عدم 

صلى اهللا عليه ( اإلقبال على القتال وذلك قوهلم ما دخلنا املسجد احلرام وال حلقنا وال قصرنا حيث كان النيب 
رأى يف منامه أن املؤمنني يدخلون مكة ويتمون احلج ومل يعني له وقتاً فقص رؤياه على املؤمنني فقطعوا بأن )  وسلم

يف منامه وظنوا أن الدخول يكون عام احلديبية واهللا أعلم أنه ال يكون ) صلى اهللا عليه وسلم ( األمر كما رأى لنيب 
ن استهزاء ما دخلنا وال حلقنا فقال تعاىل لَّقَدْ َصَدَق اللَُّه َرسُولَُه إال عام الفتح فلما صاحلوا ورجعوا قال املنافقو

الرُّْؤَيا بِالَْحّق وتعدية صدق إىل مفعولني حيتمل أن يكون بنفسه وكونه من األفعال اليت تتعدى إىل املفعولني ككلمة 
رؤيا وعلى األول معناه جعلها جعل وخلق وحيتمل أن يقال عدى إىل الرؤيا حبرف تقديره صدق اهللا رسوله يف ال

واقعة بني صدق وعده إذ وقع املوعود به وأتى به وعلى الثاين معناه ما أراه اهللا مل يكذب فيه وعلى هذا فيحتمل أن 
يكون رأى يف منامه أن اهللا تعاىل يقول ستدخلون املسجد احلرام فيكون قوله َصَدَق ظاهراً ألن استعمال الصدق يف 

مل أن يكون عليه الصالة والسالم رأى أنه يدخل املسجد فيكون قوله َصَدقَ اللَُّه معناه أنه أتى مبا الكالم ظاهر وحيت
حيقق املنام ويدل على كونه صادقاً يقال صدقين سن بكره مثالً وفيما إذا حقق األمر الذي يريه من نفسه مأخوذ من 

كلمة يسكن هبا صغار اإلبل وقوله تعاىل بِالَْحّق  اإلبل إذا قيل له هدع سكن فحقق كونه من صغار اإلبل فإن هدع
قال الزخمشري هو حال أو قسم أو صفة صدق وعلى كونه حال تقديره صدقه الرؤيا ملتبسة باحلق وعلى تقدير 
كونه صفة تقديره صدقه صدقاً ملتبساً باحلق وعلى تقدير كونه قسماً إما أن يكون قسماً باهللا فإن احلق من أمسائه 

فيه وجهني آخرين أحدمها أن ) إن ( يكون قسماً باحلق الذي هو نقيض الباطل هذا ما قاله وحيتمل أن يقال  وإما أن



يقال فيه تقدمي تأخري تقديره صدق اهللا رسوله باحلق الرؤيا أي الرسول الذي هو رسول باحلق وفيه إشارة إىل امتناع 
 منامه الباطل والثاين أن يقال بأن قوله لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الكذب يف الرؤيا ألنه ملا كان رسوالً باحلق فال يرى يف

الْحََراَم إن قلنا بأن احلق قسم فأمر الالم ظاهر وإن مل يقل به فتقديره لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق واهللا لتدخلن 
  وقوله واهللا لتدخلن جاز أن يكون تفسرياً للرؤيا يعين الرؤيا هي

على هذا تبني أن قوله َصَدَق اللَُّه كان يف الكالم ألن الرؤيا كانت كالماً وحيتمل أن يكون حتقيقاً واهللا لتدخلن و
لقوله تعاىل َصَدَق اللَُّه َرسُولَُه يعين واهللا ليقعن الدخول وليظهرن الصدق فلتدخلن ابتداء كالم وقوله تعاىل إِن َشاء 

اد األدب وتأكيداً لقوله تعاىل َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشىْ ء إِّنى فَاِعلٌ ذاِلَك غَداً إِالَّ اللَُّه فيه وجوه أحدها أنه ذكره تعليماً للعب
الثاين هو أن الدخول ملا مل يقع عام احلديبية وكان املؤمنون يريدون الدخول )  ٢٤ ٢٣الكهف ( أَن َيَشاء اللَُّه 

م إمنا تدخلون مبشيئة اهللا تعاىل الثالث هو أن اهللا تعاىل ملا ويأبون الصلح قال لََتْدُخلُنَّ ولكن ال جبالدتكم وال بإرادتك
لََتْدُخلُنَّ ذكر أنه مبشيئة اهللا تعاىل ألن ذلك من اهللا وعد ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال يف الوحي املنزل على النيب 

به أحد وإذا كان هذا  ليس عليه دين وال حق واجب ومن وعد بشيء ال حيققه إال مبشيئة اهللا تعاىل وإال فال يلزمه
حال املوعود به يف الوحي املنّزل صرحياً يف اليقظة فما ظنكم بالوحي باملنام وهو حيتمل التأويل أكثر مما حيتمله الكالم 
فإذا تأخر الدخول مل يستهزئون الرابع هو أن ذلك حتقيقاً للدخول وذلك ألن أهل مكة قالوا ال تدخلوها إال بإرادتنا 

كم يف هذه السنة وخنتار دخولكم يف السنة القابلة واملؤمنون أرادوا الدخول يف عامهم ومل يقع فكان وال نريد دخول
لقائل أن يقول بقي األمر موقوفاً على مشيئة أهل مكة إن أرادوا يف السنة اآلتية يتركوننا ندخلها وإن كرهوا ال 

اهللا وقوله ُمَحلِّقَني ُرءوَسكُْم َوُمقَصّرِيَن الَ َتَخافُونَ  ندخلها فقال ال تشترط إرادهتم ومشيئتهم بل متام الشرط مبشيئة
إشارة إىل أنكم تتمون احلج من أوله إىل آخره فقوله لََتْدُخلُنَّ إشارة إىل األول وقوله ُمَحلِّقَني إشارة إىل اآلخر وفيه 

  مسألتان
واحملرم ال يكون حملقاً فقوله ءاِمنَِني ينىبء عن  املسألة األوىل ُمَحلِّقَني حال الداخلني والداخل ال يكون اآلن حمرماً

  الدوام فيه إىل احللق فكأنه قال تدخلوهنا آمنني متمكنني من أن تتموا احلج حملقني
املسألة الثانية قوله تعاىل الَ َتَخافُونَ أيضاً حال معناه غري خائفني وذلك حصل بقوله تعاىل ءاِمنَِني فما الفائدة يف 

فيه بيان كمال األمن وذلك ألن بعد احللق خيرج اإلنسان عن اإلحرام فال حيرم عليه القتال وكان عند إعادهتا نقول 
أهل مكة حيرم قتال من أحرم ومن دخل احلرم فقال تدخلون آمنني وحتلقون ويبقى أمنكم بعد خروجكم عن 

ولكم يف سنتكم سبباً لوطء املؤمنني واملؤمنات أو اإلحرام وقوله تعاىل فََعِلَم َما لَْم َتْعلَُمواْ أي من املصلحة وكون دخ
فََعِلَم للتعقيب فََعِلَم وقع عقيب ماذا نقول إن قلنا املراد من فََعِلَم وقت الدخول فهو عقيب صدق وإن قلنا املراد 

ابل فََعِلَم َما فََعِلَم املصلحة فاملعىن علم الوقوع والشهادة ال علم الغيب والتقدير يعين حصلت املصلحة يف العام الق
له لَْم َتْعلَُمواْ من املصلحة املتجددة فََجَعلَ ِمن ُدوِن ذَِلَك فَْتحاً قَرِيباً إما صلح احلديبية وإما فتح خيرب وقد ذكرناه وقو

بِكُلّ َشىْ ء تعاىل َوكَانَ اللَُّه بِكُلّ َشىْ ء َعِليماً يدفع وهم حدوث علمه من قوله فََعِلَم وذلك ألن قوله َوكَانَ اللَُّه 
  َعِليماً يفيد سبق علمه العام لكل علم حمدث

َحمٌَّد رَُّسولُ اللَِّه َوالَِّذينَ ُهَو الَِّذى أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِليُظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً مُّ
 حََمآُء َبْينَُهْم تََراُهْم ُركَّعاً ُسجَّداً َيْبَتُغونَ فَْضالً مَِّن اللَِّه َورِْضوَاناً ِسيَماُهْم ِفى ُوُجوِههِْم مِّْنَمَعُه أَِشدَّآُء َعلَى الْكُفَّارِ ُر

لَظَ فَاْسَتَوى َعلَى ُسوِقهِ ْغأَثَرِ السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفى التَّْوَراةِ  َوَمثَلُُهْم ِفى اِإلجنِيلِ كََزْرعٍ أَْخَرجَ َشطْأَُه فَآَزَرُه فَاْسَت
  ِفَرةً  َوأَْجراً َعِظيماًُيْعجُِب الزُّرَّاَع ِلَيِغيظَ بِهُِم الْكُفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت ِمنُْهم مَّْغ



ُيظْهَِرُه َعلَى الّدينِ كُلِّه َوكَفَى بِاللَِّه شَهِيداً مَُّحمَّدٌ رَّسُولُ مث قال تعاىل ُهَو الَِّذى أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحّق ِل
  َن اللَِّه َورِضَْواناًاللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماء َبْينَُهْم تََراُهمْ ُركَّعاً ُسجَّداً َيْبَتُغونَ فَْضالً ّم

وله الرؤيا وذلك ألنه ملا كان مرسالً لرسوله ليهدي ال يريد ما ال يكون مهدياً للناس تأكيداً لبيان صدق اهللا يف رس
فيظهر خالفه فيقع ذلك سبباً للضالل وحيتمل وجوهاً أقوى من ذلك وهو أن الرؤيا حبيث توافق الواقع تقع لغري 

الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى وحكى  الرسل لكن رؤية األشياء قبل وقوعها يف اليقظة ال تقع لكل أحد فقال تعاىل ُهَو
له ما سيكون يف اليقظة وال يبعد من أن يريه يف املنام ما يقع فال استبعاد يف صدق رؤياه وفيها أيضاً بيان وقوع 

( ة له و الفتح ودخول مكة بقوله تعاىل ِلُيظْهَِرُه َعلَى الّدينِ كُلِّه أي من يقويه على األديان ال يستبعد منه فتح مك
وعلى هذا ِدينَ )  ١٨٥البقرة ( حيتمل أن يكون هو القرآن كما قال تعاىل أُنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ُهًدى لّلنَّاسِ ) اهلدى 

الَْحقِّ هو ما فيه من األصول والفروع وحيتمل أن يكون اهلدى هو املعجزة أي أرسله باحلق أي مع احلق إشارة إىل 
دى هو األصول و ِديَن الَْحقِّ هو األحكام وذلك ألن من الرسل من مل يكن له أحكام ما شرع وحيتمل أن يكون اهل

بل بني األصول فحسب واأللف والالم يف اهلدى حيتمل أن تكون لالستغراق أي كل ما هو هدى وحيتمل أن تكون 
و إما القرآن لقوله تعاىل ِكتَاباً مَُّتشَابِهاً وه)  ٢٣الزمر ( للعهد وهو قوله تعاىل ذاِلَك ُهَدى اللَِّه َيْهِدى بِِه َمن َيَشاء 

وإما ما اتفق عليه الرسل لقوله تعاىل )  ٢٣الزمر ( مَّثَانِيَ َتقَْشِعرُّ إىل أن قال ذاِلَك ُهَدى اللَِّه َيْهِدى بِِه َمن َيَشاء 
من باب واحد ألن ما يف القرآن موافق ملا اتفق عليه والكل )  ٩٠األنعام ( أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه 

األنبياء وقوله تعاىل وَِدينِ الَْحّق حيتمل وجوهاً أحدها أن يكون احلق اسم اهللا تعاىل فيكون كأنه قال باهلدى ودين اهللا 
النقياد إىل احلق وثانيها أن يكون احلق نقيض الباطل فيكون كأنه قال ودين األمر احلق وثالثها أن يكون املراد به ا

والتزامه ِليُظْهَِرُه أي أرسله باهلدى وهو املعجز على أحد الوجوه ِلُيظْهَِرُه َعلَى الّدينِ كُلِّه أي جنس الدين فينسخ 
األديان دون دينه وأكثر املفسرين على أن اهلاء يف قوله ِلُيظْهَِرهُ راجعة إىل الرسول واألظهر أنه راجع إىل دين احلق 

لرسول بالدين احلق ليظهره أي ليظهر الدين احلق على األديان وعلى هذا فيحتمل أن يكون الفاعل أي أرسل ا
لالظهار هو اهللا وحيتمل أن يكون هو النيب أي ليظهر النيب دين احلق وقوله تعاىل َوكَفَى بِاللَِّه شَهِيداً أي يف أنه 

الكفار عليهم العهد املكتوب وقالوا ال نعلم أنه رسول رسول اهللا وهذا مما يسلي قلب املؤمنني فإهنم تأذوا من رد 
اهللا فال تكتبوا حممد رسول اهللا بل اكتبوا حممد بن عبد اهللا فقال تعاىل َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً يف أنه رسول اهللا وفيه معىن 

  لطيف وهو أن قول اهللا مع أنه كاف يف كل شيء لكنه يف الرسالة أظهر كفاية ألن

يكون إال بقول املرسل فإذا قال ملك هذا رسويل لو أنكر كل من يف الدنيا أنه رسول فال يفيد إنكارهم  الرسول ال
فقال تعاىل أي خلل يف رسالته بإنكارهم مع تصديقي إياه بأنه رسويل وقوله مَُّحمَّدٌ رَّسُولُ اللَِّه فيه وجوه أحدها خرب 

ه أَْرَسلَ َرسُولَُه ورسول اهللا عطف بيان وثانيها أن حممداً مبتدأ مبتدأ حمذوف تقديره هو حممد الذي سبق ذكره بقول
خربه رسول اهللا وهذا تأكيد ملا تقدم ألنه ملا قال ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه وال تتوقف رسالته إال على شهادته وقد 

ٌد مبتدأ و َرُسولِ اللَِّه عطف بيان شهد له هبا حممد رسول اللهمن غري نكري وثالثها وهو مستنبط وهو أن يقال ُمَحمَّ
سيق للمدح ال للتمييز وَالَِّذيَن َمَعُه عطف على حممد وقوله أَِشدَّاء خربه كأنه تعاىل قال وَالَِّذيَن َمَعُه مجيعهم أَِشدَّاء 

يف قوله تعاىل أَِذلَّةٍ  َعلَى َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماء َبْينَُهْم ألن وصف الشدة والرمحة وجد يف مجيعهم أما يف املؤمنني فكما 
فكما يف قوله َواغْلُظْ ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما يف حق النيب )  ٥٤املائدة ( الُْمْؤِمنَِني أَعِزَّةٍ  َعلَى الْكَافِرِيَن 

َراُهْم ال يكون خطاباً وعلى هذا قوله َت)  ١٢٨التوبة ( وقال يف حقه بِالُْمْؤِمنِنيَ َرءوٌف رَِّحيٌم )  ٧٣التوبة ( َعلَْيهِْم 
بل يكون عاماً أخرج خمرج اخلطاب تقديره أيها السامع كائناً من كان كما قلنا ) صلى اهللا عليه وسلم ( مع النيب 



يز تميإن الواعظ يقول انتبه قبل أن يقع االنتباه وال يريد به واحداً بعينه وقوله تعاىل َيْبَتُغونَ فَْضالً ّمَن اللَِّه َورِْضوَاناً ل
ركوعهم وسجودهم عن ركوع الكفار وسجودهم وركوع املرائي وسجوده فإنه ال يبتغي به ذلك وفيه إشارة إىل 

وقال )  ٣٠فاطر ( معىن لطيف وهو أن اهللا تعاىل قال الراكعون والساجدون ِلُيَوفَّيُهْم أُُجورَُهْم َويَزِيدَُهم ّمن فَْضِلِه 
اهللا تعاىل إذا قال لكم أجر كان ذلك منه تفضالً وإشارة إىل أن عملكم  الراكع يبتغي الفضل ومل يذكر األجر ألن

جاء على ما طلب اهللا منكم ألن األجرة ال تستحق إال على العمل املوافق للطلب من املالك واملؤمن إذا قال أنا 
  راًأبتغي فضلك يكون منه اعترافاً بالتقصري فقال َيْبَتُغونَ فَْضالً ّمَن اللَِّه ومل يقل أج

ضُّ وقوله تعاىل ِسيَماُهْم ِفى ُوُجوهِهِْم ّمْن أَثَرِ السُُّجوِد فيه وجهان أحدمها أن ذلك يوم القيامة كما قال تعاىل َيْوَم َتبَْي
وعلى هذا فنقول نورهم يف وجوههم بسبب )  ٨التحرمي ( وقال تعاىل نُوُرُهمْ َيسَْعى )  ١٠٦آل عمران ( ُوُجوٌه 

)  ٧٩األنعام ( قال إبراهيم عليه السالم إِّنى َوجَّْهُت الَْعاِلُمونَ َخلََق اللَُّه السََّماَواِت َواالْْرَض  توجههم حنو احلق كما
ومن حياذي الشمس يقع شعاعها على وجهه فيتبني على وجهه النور منبسطاً مع أن الشمس هلا نور عارضي يقبل 

هه يظهر يف وجهه نور يبهر األنوار وثانيهما أن ذلك يف الزوال واهللا نور السماوات واألرض فمن يتوجه إىل وج
الدنيا وفيه وجهان أحدمها أن املراد ما يظهر يف اجلباه بسبب كثرة السجود والثاين ما يظهره اهللا تعاىل يف وجوه 

واللعب الساجدين ليالً من احلسن هناراً وهذا حمقق ملن يعقل فإن رجلني يسهران بالليل أحدمها قد اشتغل بالشراب 
واآلخر قد اشتغل بالصالة والقراءة واستفادة العلم فكل أحد يف اليوم الثاين يفرق بني الساهر يف الشرب واللعب 

  وبني الساهر يف الذكر والشكر
ْوَراةِ  وقوله تعاىل ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفى التَّْوَراةِ  فيه ثالثة أوجه مذكورة أحدها أن يكون ذاِلَك مبتدأ و َمثَلُُهْم ِفى التَّ

يف َوَمثَلُُهْم ِفى اإلِجنيلِ خرباً له وقوله تعاىل كََزْرعٍ أَْخَرجَ َشطْأَُه خرباً مبتدأ حمذوف تقديره ومثلهم يف التوراة ومثلهم 
ه كزرع اإلجنيل كزرع وثانيها أن يكون خرب ذلك هو قوله َمثَلُُهْم ِفى التَّْوَراةِ  وقوله َوَمثَلُُهْم ِفى اإلجنِيلِ مبتدأ وخرب

  وثالثها أن يكون ذلك إشارة غري معينة أوضحت

وفيه وجه رابع وهو أن يكون )  ٦٦احلجر ( بقوله تعاىل كََزْرعٍ كقوله ذَِلَك االْْمَر أَنَّ َدابَِر هَُؤْآلء َمقْطُوٌع مُّصْبِِحَني 
لضرب فنقول أي واهللا ذلك خرباً له مبتدأ حمذوف تقديره هذا الظاهر يف وجوههم ذلك يقال ظهر يف وجهه أثر ا

  ذلك أي هذا ذلك الظاهر أو الظاهر الذي تقوله ذلك
  لزُّرَّاَعوقوله تعاىل َوَمثَلُُهْم ِفى اإلجنِيلِ كََزْرعٍ أَْخَرجَ َشطْأَُه فَاَزَرُه فَاْسَتْغلَظَ فَاسَْتَوى َعلَى ُسوِقِه ُيْعجُِب ا

ع ألنه أول ما خيرج يكون ضعيفاً وله منو إىل حد الكمال أي وصفوا يف الكتابني به ومثلوا بذلك وإمنا جعلوا كالزر
فكذلك املؤمنون والشطء الفرخ و فَاَزَرُه حيتمل أن يكون املراد أخرج الشطء وآزر الشطء وهو أقوى وأظهر 

  والكالم يتم عند قوله يُْعجِبُ الزُّرَّاَع
  ظ أو يكون الفعل املعلل هووقوله تعاىل ِلَيِغيظَ بِهِمُ الْكُفَّاَر أي تنمية اهللا ذلك ليغي

  وقوله تعاىل َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت أي وعد ليغيظ هبم الكفار يقال رغماً ألنفك أنعم عليه
ه ليغيظ الكفار وقوله تعاىل ِمْنُهم مَّْغفَِرةً  َوأَجْراً َعِظيماً لبيان اجلنس ال للتبعيض وحيتمل أن يقال هو للتبعيض ومعنا

والذين آمنوا من الكفار هلم األجر العظيم والعظيم واملغفرة قد تقدم مراراً واهللا تعاىل أعلم وههنا لطيفة وهو أنه 
تعاىل قال يف حق الراكعني والساجدين إهنم َيْبَتُغونَ فَْضالً ّمَن اللَِّه وقال هلم أجر ومل يقل هلم ما يطلبونه من ذلك 

ملؤمن عند العمل مل يلتفت إىل عمله ومل جيعل له أجراً يعتد به فقال ال أبتغي إال فضلك فإن الفضل وذلك ألن ا
عملي نزر ال يكون له أجر واهللا تعاىل آتاه ما آتاه من الفضل ومساه أجراً إشارة إىل قبول عمله ووقوعه املوقع وعدم 



كرنا مراراً أن قوله َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ كونه عند اهللا نزراً ال يستحق عليه املؤمن أجراً وقد علم مبا ذ
َيْغِفرُ الصَّاِلحَاِت لبيان ترتب املغفرة على اإلميان فإن كل مؤمن يغفر له كما قال تعاىل إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيشَْرَك بِِه َو

  ظيم على العمل الصاحل واهللا أعلمواألجر الع)  ٤٨النساء ( َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء 

  سورة احلجرات

  مثاين عشرة آية مدنية
  َعِليٌم ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ ُتقَدِّمُواْ َبْيَن َيَدىِ  اللَِّه َوَرُسوِلِه َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه َسِميٌع

صلى اهللا ( جرى منهم ميل إىل االمتناع مما أجاز النيب  يف بيان حسن الترتيب وجوه أحدها أن يف السورة املتقدمة ملا
صلى اهللا عليه وسلم ( من الصلح وترك آية التسمية والرسالة وألزمهم كلمة التقوى كأن رسول اهللا ) عليه وسلم 

هو أن اهللا  قال هلم على سبيل العموم ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله وال تتجاوزوا ما يأمر اهللا تعاىل ورسوله الثاين) 
تعاىل ملا بّين حمل النيب عليه الصالة والسالم وعلو درجته بكونه رسوله الذي يظهر دينه وذكره بأنه رحيم باملؤمنني 

قال ال تتركوا من احترامه شيئاً ال بالفعل وال بالقول وال تغتروا برأفته وانظروا إىل )  ١٢٨التوبة ( بقوله رَِّحيٌم 
اهللا تعاىل وصف املؤمنني بكوهنم أشداء ورمحاء فيما بينهم راكعني ساجدين نظراً إىل  رفعة درجته الثالث هو أن

جانب اهللا تعاىل وذكر أن هلم من احلرمة عند اهللا ما أورثهم حسن الثناء يف الكتب املتقدمة بقوله ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفى 
ك العظيم ال يذكر أحداً يف غيبته إال إذا كان عنده حمترماً فإن املل)  ٢٩الفتح ( التَّْورَاةِ  َوَمثَلُُهْم ِفى اإلِجنيلِ 

ووعدهم باألجر العظيم فقال يف هذه السورة ال تفعلوا ما يوجب احنطاط درجتكم وإحباط حسناتكم وال تقدموا 
فقال وقيل يف سبب نزول اآلية وجوه قيل نزلت يف صوم يوم الشك وقيل نزلت يف التضحية قبل صالة العيد وقيل 

لت يف ثالثة قتلوا اثنني من سليم ظنومها من بين عامر وقيل نزلت يف مجاعة أكثروا من السؤال وكان قد قدم على نز
وفود واألصح أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل فيه كل إثبات وتقدم ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

  ويف التفسري مسائل واستبداد باألمر وإقدام على فعل غري ضروري من غري مشاورة
  املسألة األوىل قوله تعاىل الَ ُتقَّدمُواْ حيتمل وجهني أحدمها أن يكون من التقدمي الذي هو

متعد وعلى هذا ففيه وجهان أحدمها ترك مفعوله برأسه كما يف قوله تعاىل الَ إله وقول القائل فالن يعطي ومينع وال 
وإمنا يريد هبما أن له منعاً وإعطاء كذلك ههنا كأنه تعاىل يقول ال يريد هبما إعطاء شيء معني وال منع شيء معني 

ينبغي أن يصدر منكم تقدمي أصالً والثاين أن يكون املفعول الفعل أو األمر كأنه يقول الَ ُتقَّدمُواْ يعين فعالً َبْيَن َيَدىِ  
ُمواْ مبعىن ال تتقدموا وعلى هذا فهو جماز ليس املراد هو اللَِّه َوَرسُوِلِه أو ال تقدموا أمراً الثاين أن يكون املراد الَ تُقَّد
يقال فالن تقدم من بني الناس ) صلى اهللا عليه وسلم ( نفس التقدمي بل املراد ال جتعلوا ألنفسكم تقدماً عند النيب 

الذكر عند ذكر إذا ارتفع أمره وعال شأنه والسبب فيه أن من ارتفع يكون متقدماً يف الدخول يف األمور العظام ويف 
الكرام وعلى هذا نقول سواء جعلناه متعدياً أو الزماً ال يتعدى إىل ما يتعدى إليه التقدمي يف قولنا قدمت زيداً فاملعىن 

واحد ألن قوله الَ تُقَّدُمواْ إذا جعلناه متعدياً أو الزماً ال يتعدى إىل ما يتعدى إليه التقدمي يف قولنا قدمت زيداً 
أي ال جتعلوا ألنفسكم تقدماً ورأياً عنده وال ) صلى اهللا عليه وسلم ( موا أنفسكم يف حضرة النيب فتقديره ال تقد

نقول بأن املراد ال تقدموا أمراً وفعالً وحينئذ تتحد القراءتان يف املعىن ومها قراءة من قرأ بفتح التاء والدال وقراءة 
ىِ  اللَِّه َوَرسُوِلِه أي حبضرهتما ألن ما حبضرة اإلنسان فهو بني من قرأ بضم التاء وكسر الدال وقوله تعاىل َبْيَن َيَد



يديه وهو ناظر إليه وهو نصب عينيه ويف قوله َبْيَن َيَدىِ  اللَِّه َوَرُسوِلِه فوائد أحدها أن قول القائل فالن بني يدي 
ولآلخر درجة العبيد والغلمان فالن إشارة إىل كون كل واحد منهما حاضراً عند اآلخر مع أن ألحدمها علو الشأن 

ألن من جيلس جبنب اإلنسان يكلفه تقليب احلدقة إليه وحتريك الرأس إليه عند الكالم واألمر ومن جيلس بني يديه ال 
يكلفه ذلك وألن اليدين تنىبء عن القدرة يقول القائل هو بني يدي فالن أي يقلبه كيف شاء يف أشغاله كما يفعل 

وعاً بني يديه وذلك مما يفيد وجوب االحتراز من التقدم وتقدمي النفس ألن من يكون كمتاع اإلنسان مبا يكون موض
يقلبه اإلنسان بيديه كيف يكون له عنده التقدم وثانيها ذكر اهللا إشارة إىل وجوب احترام الرسول عليه الصالة 

قد يترك على بعد املرسل وعدم  )صلى اهللا عليه وسلم ( والسالم واالنقياد ألوامره وذلك ألن احترام الرسول 
اطالعه على ما يفعل برسوله فقال َبْيَن َيَدىِ  اللَِّه أي أنتم حبضرة من اهللا تعاىل وهو ناظر إليكم ويف مثل هذه احلالة 

ألن  جيب احترام رسوله وثالثها هو أن هذه العبارة كما تقرر النهي املتقدم تقرر معىن األمر املتأخر وهو قوله َواتَّقَْواْ
من يكون بني يدي الغري كاملتاع املوضوع بني يديه يفعل به ما يشاء يكون جديراً بأن يتقيه وقوله تعاىل وَاتَّقُواْ اللََّه 
حيتمل أن يكون ذلك عطفاً يوجب مغايرة مثل املغايرة اليت يف قول القائل ال تتم واشتغل أي فائدة ذلك النهي هو 

ه ترك النوم كيف كان بل املطلوب بذلك االشتغال فكذلك ال تقدموا أنفسكم ما يف هذا األمر وليس املطلوب ب
وال تتقدموا على وجه التقوى وحيتمل أن يكون بينهما مغايرة أمت من ذلك وهي اليت يف قول القائل احترم زيداً 

لوا على ذلك فال واخدمه أي ائت بأمت االحترام فكذلك ههنا معناه ال تتقدموا عنده وإذا تركتم التقدم فال تتك
تنتفعوا بل مع أنكم قائمون بذلك حمترمون له اتقوا اهللا واخشوه وإال مل تكونوا أتيتم بواجب االحترام وقوله تعاىل 

قوهلم  إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليمٌ يؤكد ما تقدم ألهنم قالوا آمنا ألن اخلطاب يفهم بقوله ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ فقد يسمع
ويعلم فعلهم وما يف قلوهبم من التقوى واخليانة فال ينبغي أن خيتلف قولكم وفعلكم وضمري قلبكم بل ينبغي أن يتم 

مما يف مسعه من قولكم آمنا ومسعنا وأطعنا وما يف علمه من فعلكم الظاهر وهو عدم التقدم وما يف قلوبكم من 
  الضمائر وهو التقوى

 )٢ (  

أَن َتْحَبطَ ُنواْ الَ َتْرفَُعوا أَصَْواَتكُْم فَْوَق صَْوِت النَّبِى ِّ َوالَ َتجَْهُرواْ لَهُ بِالْقَْولِ كََجْهرِ بَْعِضكُْم ِلَبْعضٍ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَم
  أَْعَمالُكُْم َوأَنُتْم الَ َتْشُعُرونَ

 ورسوله بالنسبة إليهما وزناً هني عن فعل ينىبء عن كوهنم جاعلني ألنفسهم عند اهللا)  ١احلجرات ( الَ ُتقَّدمُواْ 
ومقداراً ومدخالً يف أمر من أوامرمها ونواهيهما وقوله الَ َتْرفَُعواْ هني عن قول ينىبء عن ذلك األمر ألن من يرفع 

  صوته عند غريه جيعل لنفسه اعتباراً وعظمة وفيه مباحث
على قول القائل َعِظيماً ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ البحث األول ما الفائدة يف إعادة النداء وما هذا النمط من الكالمني 

و الَ َتْرفَُعواْ أَصْواَتكُمْ نقول يف إعادة النداء فوائد مخسة منها أن يكون يف )  ١احلجرات ( ُتقَّدمُواْ َبْيَن َيَدىِ  اللَِّه 
َتْعَملُونَ )  ١٣لقمان ( ُبَنى َّ الَ ُتْشرِكْ بِاللَِّه ذلك بيان زيادة الشفقة على املسترشد كما يف قول لقمان البنه َيِعظُُه يا

ألن النداء لتنبيه املنادى )  ١٧لقمان ( ِلُسنَِّتَنا َتْحوِيالً أَِقمِ الصَّلَواةَ  )  ١٦لقمان ( يابَُنى َّ إِنََّها إِن َتُك ِمثْقَالَ َحبَّةٍ  
ومنها أن ال يتوهم متوهم أن املخاطب ثانياً غري  ليقبل على استماع الكالم وجيعل باله منه فإعادته تفيد ذلك

املخاطب أوالً فإن من اجلائز أن يقول القائل يا زيد افعل كذا وقل كذا يا عمرو فإذا أعاده مرة أخرى وقال يا زيد 
قل كذا يعلم من أول الكالم أنه هو املخاطب ثانياً أيضاً ومنها أن يعلم أن كل واحد من الكالمني مقصود وليس 
الثاين تأكيداً لألول كما تقول يا زيد ال تنطق وال تتكلم إال باحلق فإنه ال حيسن أن يقال يا زيد ال تنطق يا زيد ال 



تتكلم كما حيسن عند اختالف املطلوبني وقوله تعاىل الَ َتْرفَُعواْ أَْصواَتكُْم حيتمل وجوهاً أحدها أن يكون املراد 
االحتشام وترك االحترام وهذا من مسألة حكمية وهي أن الصوت  حقيقته وذلك ألن رفع الصوت دليل قلة

باملخارج ومن خشي قلبه ارجتف وتضعف حركته الدافعة فال خيرج منه الصوت بقوة ومن مل خيف ثبت قلبه وقوي 
عن فرفع اهلواء دليل عدم اخلشية ثانيها أن يكون املراد املنع من كثر الكالم ألن من يكثر الكالم يكون متكلماً 

سكوت الغري فيكون يف وقت سكوت الغري لصوته ارتفاع وإن كان خائفاً إذا نظرت إىل حال غريه فال ينبغي أن 
ألن النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( كالم كثري بالنسبة إىل كالم النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكون ألحد عند النيب 

اإلخبار ال جيوز وإن استخرب النيب عليه السالم عما وجب عليه  عليه الصالة والسالم مبلغ فاملتكلم عنده إن أراد
البيان فهو ال يسكت عما يسأل وإن مل يسأل ورمبا يكون يف السؤال حقيدة برد جواب ال يسهل على املكلف 

على  اإلتيان به فيبقى يف ورطة العقاب ثالثها أن يكون املراد رفع الكالم بالتعظيم أي ال جتعلوا لكالمكم ارتفاعاً
يف اخلطاب كما يقول القائل لغريه أمرتك مراراً بكذا عندما يقول له صاحبه ) صلى اهللا عليه وسلم ( كالم النيب 

مرين بأمر مثله فيكون أحد الكالمني أعلى وأرفع من اآلخر واألول أصح والكل يدخل يف حكم املراد ألن املنع من 
شام ومن بلغ احترامه إىل حيث تنخفض األصوات عنده من هيبته رفع الصوت ال يكون إال لالحترام وإظهار االحت

وعلو مرتبته ال يكثر عنده الكالم وال يرجع املتكلم مع يف اخلطاب وقوله تعاىل َوالَ َتْجَهُرواْ لَُه بِالْقَْولِ كََجْهرِ 
  َبْعِضكُْم ِلبَْعضٍ فيه فوائد

) صلى اهللا عليه وسلم ( أو صوته أعلى من كالم النيب إحداها أن باألول حصل املنع من أن جيعل اإلنسان كالمه 
وصوته ولقائل أن يقول فما منعت من املساواة فقال تعاىل وال جتهروا له كما جتهرون ألقرانكم ونظرائكم بل 

  اجعلوا كلمته عليا
ند سيده ألن العبد داخل والثانية أن هذا أفاد أنه ال ينبغي أن يتكلم املؤمن عند النيب عليه السالم كما يتكلم العبد ع

كما جيهر ) صلى اهللا عليه وسلم ( حتت قوله كََجْهرِ بَْعِضكُْم ِلبَْعضٍ ألنه للعموم فال ينبغي أن جيهر املؤمن للنيب 
العبد للسيد وإال لكان قد جهر له كما جيهر بعضكم لبعض ال يقال املفهوم من هذا النمط أن ال جتعلوه كما يتفق 

أن ال جتهروا عنده أبداً وفيما بينكم ال حتافظون على االحترام ألنا نقول ما ذكرنا أقرب إىل بينكم بل متيزوه ب
 ٦األحزاب ( احلقيقة وفيه ما ذكرمت من املعىن وزيادة ويؤيد ما ذكرنا قوله تعاىل النَّبِى ُّ أَوْلَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَْنفُسِهِْم 

ىت لو كانا يف خممصة ووجد العبد ما لو مل يأكله ملات ال جيب عليه بذله والسيد ليس أوىل عند عبده من نفسه ح) 
ولو علم العبد أن مبوته ينجو سيده ال يلزمه أن يلقى نفسه يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( لسيده وجيب البذل للنيب 

اآلية وأن احلكمة  التهلكة إلجناء سيده وجيب إلجناء النيب عليه الصالة والسالم وقد ذكرنا حقيقته عند تفسري
تقتضي ذلك كما أن العضو الرئيس أوىل بالرعاية من غريه ألن عند خلل القلب مثالً ال يبقى لليدين والرجلني 

  استقامة فلو حفظ اإلنسان نفسه وترك النيب عليه الصالة والسالم هللك هو أيضاً خبالف العبد والسيد
أَْصواَتكُْم ملا كان من جنس ال َتجَْهُرواْ مل يستأنف النداء وملا كان هو خيالف  الفائدة الثانية أن قوله تعاىل الَ َتْرفَُعواْ

وقوله )  ١٣لقمان ( التقدم لكون أحدمها فعالً واآلخر قوالً استأنف كما يف قول لقمان َيِعظُهُ يابَُنى َّ الَ ُتْشرِْك 
ألول من عمل القلب والثاين من عمل اجلوارح وقوله لَِطيفٌ لكون ا)  ١٧لقمان ( ِلُسنَِّتَنا َتْحوِيالً أَِقمِ الصَّلَواةَ  

  َخبٌِري يابَُنى َّ أَِقمِ الصَّلَواةَ  َوأُْمْر بِالَْمعُْروِف وَاْنَه َعنِ من غري استئناف النداء ألن الكل من عمل اجلوارح
م فقوله َوالَ َتْجَهرُواْ يكون جمازاً عن اإلتيان واعلم أنا إن قلنا املراد من قوله الَ َتْرفَعُواْ أَْصواَتكُْم أي ال تكثروا الكال

بقدر ما يؤتى به عند غريه أي ال تكثروا وقللوا غاية التقليل وكذلك إن ) صلى اهللا عليه وسلم ( بالكالم عن النيب 



ن َتْحَبطَ أَْعَمالُكُمْ قلنا املراد بالرفع اخلطاب فاملراد بقوله ال َتْجَهُرواْ أي ال ختاطبوه كما ختاطبون غريه وقوله تعاىل أَ
فيه وجهان مشهوران أحدمها لئال حتبط والثاين كراهة أن حتبط وقد ذكرنا ذلك يف قوله تعاىل يَُبّيُن اللَُّه لَكُْم أَن 

وأمثاله وحيتمل ههنا وجهاً آخر وهو أن يقال معناه واتقوا اهللا واجتنبوا أن حتبط أعمالكم )  ١٧٦النساء ( َتِضلُّواْ 
ل على هذا أن اإلضمار ملا مل يكن منه بد فما دل عليه الكالم الذي هو فيه أوىل أن يضمر واألمر بالتقوى قد والدلي

وأما املعىن فنقول قوله أَن َتْحَبطَ إشارة إىل أنكم إن رفعتم أصوتكم )  ١احلجرات ( سبق يف قوله تعاىل َواتَّقَْواْ 
الستحقار وإنه يفضي إىل االنفراد واالرتداد احملبط وقوله تعاىل وتقدمتكم تتمكن منكم هذه الرذائل وتؤدي إىل ا

َوأَنُتْم الَ َتْشُعُرونَ إشارة إىل أن الردة تتمكن من النفس حبيث ال يشعر اإلنسان فإن من ارتكب ذنباً مل يرتكبه يف 
امة ويصري عادة من حيث ال عمره تراه نادماً غاية الندامة خائفاً غاية اخلوف فإذا ارتكبه مراراً يقل اخلوف والند

يعلم أنه ال يتمكن وهذا كان للتمكن يف املرة األوىل أو الثانية أو الثالثة أو غريها وهذا كما أن من بلغه خرب فإنه ال 
  يقطع بقول املخرب

ك يف املرة األوىل فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ حد التواتر حيصل له اليقني ويتمكن االعتقاد وال يدري مىت كان ذل
وعند أي خرب حصل هذا اليقني فقوله َوأَنُتْم الَ َتْشُعُرونَ تأكيد للمنع أي ال تقولوا بأن املرة الواحدة تعفي وال 

صلى اهللا عليه ( توجب رده ألن األمر غري معلوم فاحسموا الباب وفيه بيان آخر وهو أن املكلف إذا مل حيترم النيب 
ناء على أمره يكون كما يأيت به بناء على أمر نفسه لكن ما تأمر به النفس ال وجيعل نفسه مثله فيما يأيت به ب) وسلم 

حينئذ حابط حمبط واهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( يوجب الثواب وهو حمبط حابط كذلك ما يأيت به بغري أمر النيب 
  أعلم

رامه وتقدميه على أنفسهم وعلى كل وإك) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن اهللا تعاىل ملا أمر املؤمنني باحترام النيب 
من خلقه اهللا تعاىل أمر نبيه عليه السالم بالرأفة والرمحة وأن يكون أرأف هبم من الوالد كما قال وَاْخِفْض َجَناَحكَ 

الَ َتكُن وقال َو)  ٢٨الكهف ( وقال تعاىل وَاْصبِْر نَفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهم )  ٨٨احلجر ( ِللُْمْؤِمنَِني 
إىل غري ذلك لئال تكون خدمته خدمة اجلبارين الذين يستعبدون األحرار بالقهر )  ٤٨القلم ( كََصاِحبِ الْحُوِت 

  فيكون انقيادهم لوجه اهللا
  لتَّقَْوى لَُهم مَّْغِفَرةٌ  َوأَْجٌر َعِظيٌمإِنَّ الَِّذيَن يَُغضُّونَ أَْصوَاتَُهْم ِعنَد َرسُولِ اللَِّه أُْولَاِئكَ الَِّذيَن امَْتَحَن اللَُّه قُلُوبَُهْم ِل

وفيه احلث على ما أرشدهم إليه من وجهني أحدمها ظاهر لكل أحد وذلك يف قوله تعاىل اْمَتَحَن اللَُّه قُلُوَبُهْم ِللتَّقَْوى 
رام حيصل به وبيانه هو أن من يقدم نفسه ويرفع صوته يريد إكرام نفسه واحترام شخصه فقال تعاىل ترك هذا االحت

( حقيقة االحترام وباإلعراض عن هذا اإلكرام يكمل اإلكرام ألن به تتبني تقواكم و إِنَّ أَكْرََمكُْم َعندَ اللَِّه أَْتقَاكُْم 
ومن القبيح أن يدخل اإلنسان محاماً فيتخري لنفسه فيه منصباً ويفوت بسببه منصبه عند السلطان )  ١٣احلجرات 

واملستراح وبسببه يهون يف اجلمع العظيم وقوله تعاىل اْمَتَحَن اللَُّه قُلُوَبُهْم ِللتَّقَْوى فيه وجوه ويعظم نفسه يف اخلالء 
أحدها امتحنها ليعلم منه التقوى فإن من يعظم واحداً من أبناء جنسه لكونه رسول مرسل يكون تعظيمه للمرسل 

أي )  ٣٢احلج ( َشَعاِئَر اللَِّه فَإِنََّها ِمن َتقَْوى الْقُلُوبِ  أعظم وخوفه منه أقوى وهذا كما يف قوله تعاىل َوَمن ُيَعظّْم
تعظيم أوامر اهللا من تقوى اهللا فكذلك تعظيم رسول اهللا من تقواه الثاين امتحن أي علم وعرف ألن االمتحان تعرف 

احلة أي كائنة للتقوى الشيء فيجوز استعماله يف معناه وعلى هذا فالالم تتعلق مبحذوف تقديره عرف اهللا قلوهبم ص
كما يقول القائل أنت لكذا أي صاحل أو كائن الثالث امتحن أي أخلص يقال للذهب ممتحن أي خملص يف النار 
وهذه الوجوه كلها مذكورة وحيتمل أن يقال معناه امتحنها للتقوى الالم للتعليل وهو حيتمل وجهني أحدمها أن 



دم كما يقول القائل جئتك إلكرامك يل أمس أي صار ذلك اإلكرام يكون تعليالً جيري جمرى بيان السبب املتق
السابق سبب اجمليء وثانيها أن يكون تعليالً جيري جمرى بيان غاية املقصود املتوقع الذي يكون الحقاً ال سابقاً كما 

ه وامتحن قلوهبم يقول القائل جئتك ألداء الواجب فإن قلنا باألول فتحقيقه هو أن اهللا علم ما يف قلوهبم من تقوا
  للتقوى اليت كانت فيها ولوال أن قلوهبم كانت

مملوءة من التقوى ملا أمرهم بتعظيم رسوله وتقدمي نبيه على أنفسهم بل كان يقول هلم آمنوا برسويل وال تؤذوه وال 
من قيل له ال صادقاً وبني ) صلى اهللا عليه وسلم ( تكذبوه فإن الكافر أول ما يؤمن يؤمن باالعتراف بكون النيب 

تستهزىء برسول اهللا وال تكذبه وال تؤذه وبني من قيل له ال ترفع صوتك عنده وال جتعل لنفسك وزناً بني يديه وال 
  جتهر بكالمك الصادق بني يديه بون عظيم

م واعلم أن بقدر تقدميك للنيب عليه الصالة والسالم على نفسك يف الدنيا يكون تقدمي النيب عليه الصالة والسال
إياك يف العقىب فإنه لن يدخل أحد اجلنة ما مل يدخل اهللا أمته املتقني اجلنة فإن قلنا بالثاين فتحقيقه هو أن اهللا تعاىل 
امتحن قلوهبم مبعرفته ومعرفة رسوله بالتقوى أي لريزقهم اهللا التقوى اليت هي حق التقاة وهي اليت ال ختشى مع 

يف ال خياف يف الدنيا خبساً وال خياف يف اآلخرة حنساً والناظر العاقل إذا علم خشية اهللا أحداً فتراه آمناً من كل خم
أن باخلوف من السلطان يأمن جور الغلمان وبتجنب األراذل ينجو من بأس السلطان فيجعل خوف السلطان جنة 

فيهما فيجعل خشية اهللا  فكذلك العامل لو أمعن النظر لعلم أن خبشية اهللا النجاة يف الدارين وباخلوف من غريه اهلالك
  جنته اليت حيس هبا نفسه يف الدنيا واآلخرة

  مث قال تعاىل لَُهم مَّْغِفَرةٌ  َوأَْجٌر َعظِيٌم
وقد ذكرنا أن املغفرة إزالة السيئات اليت هي يف الدنيا الزمة للنفس واألجر العظيم إشارة إىل احلياة اليت هي بعد 

  نه القبائح البهيمية ويلبسه احملاسن امللكيةمفارقة الدنيا عن النفس فيزيل اهللا ع
  إَنَّ الَِّذيَن يَُناُدوَنَك ِمن َوَرآِء الُْحُجرَاِت أَكْثَرُُهْم الَ َيْعِقلُونَ

بياناً حلال من كان يف مقابلة من تقدم فإن األول غض صوته واآلخر رفعه وفيه إشارة إىل أنه ترك ألدب احلضور بني 
ما قول القائل للملك يا فالن من سوء األدب فإن قلت كل أحد يقول يا اهللا مع أن اهللا يديه وعرض احلاجة عليه وأ

أكرب نقول النداء على قسمني أحدمها لتنبيه املنادى وثانيهما إلظهار حاجة املنادي مثال األول قول القائل لرفيقه أو 
و يا زيداه ولقائل أن يقول إن كان زيد باملشرق ال غالمه يا فالن ومثال الثاين قول القائل يف الندبة يا أمري املؤمنني أ

تنبيه فإنه حمال فكيف يناديه وهو ميت فنقول قولنا يا اهللا إلظهار حاجة األنفس ال لتنبيه املنادى وإمنا كان يف النداء 
غافالً فحصل يف األمران مجيعاً ألن املنادي ال ينادي إال حلاجة يف نفسه يعرضها وال ينادي يف األكثر إال معرضاً أو 

النداء األمران ونداؤهم كان للتنبيه وهو سوء أدب وأما قول أحدنا للكبري يا سيدي ويا موالي فهو جار جمرى 
الوصف واإلخبار الثاين النداء من وراء احلجرات فإن من ينادي غريه وال حائل بينهما ال يكلفه املشي واجمليء بل 

دي إال اللتفات املنادى إليه ومن ينادي غريه من وراء احلائل فكأنه يريد منه جييبه من مكانه ويكلمه وال يطلب املنا
صلى اهللا ( حضوره كمن ينادي صاحب البستان من خارج البستان الثالث قوله الُْحُجراِت إشارة إىل قول النيب 

بل األحسن التأخري وإن  يف خلوته اليت ال حيسن يف األدب إتيان احملتاج إليه يف حاجته يف ذلك الوقت) عليه وسلم 
كان يف ورطة احلاجة وقوله تعاىل أَكْثَرُُهْم الَ َيْعِقلُونَ فيه بيان املعايب بقدر ما يف سوء أدهبم من القبائح وذلك ألن 

الكالم من خواص اإلنسان وهو أعلى مرتبة من غريه وليس ملن دونه كالم لكن النداء يف املعىن كالتنبيه وقد حيصل 
  يء على شي ويف احليوانات العجم ما يظهربصوت يضرب ش



لكل أحد كالنداء فإن الشاة تصيح وتطلب ولدها وكذلك غريها من احليوانات والسخلة كذلك فكأن النداء 
حصل يف املعىن لغري اآلدمي فقال اهللا تعاىل يف حقهم أَكْثَُرُهْم الَ َيْعِقلُونَ يعين النداء الصادر منهم ملا مل يكن مقروناً 

ن األدب كانوا فيه خارجني عن درجة من يعقل وكان نداؤهم كصياح صدر من بعض احليوان وقوله تعاىل حبس
أَكْثَرُُهْم فيه وجهان أحدمها أن العرب تذكر األكثر وتريد الكل وإمنا تأيت باألكثر احترازاً عن الكذب واحتياطاً يف 

ء فيقول األكثر ويف اعتقاده الكل مث إن اهللا تعاىل مع الكالم ألن الكذب مما حيبط به عمل اإلنسان يف بعض األشيا
إحاطة علمه باألمور أتى مبا يناسب كالمهم وفيه إشارة إىل لطيفة وهي أن اهللا تعاىل يقول أنا مع إحاطة علمي بكل 
 شيء جريت على عادتكم استحساناً لتلك العادة وهي االحتراز عن الكذب فال تتركوها واجعلوا اختياري ذلك يف
كالمي دليالً قاطعاً على رضائي بذلك وثانيهما أن يكون املراد أهنم يف أكثر أحواهلم ال يعقلون وحتقيق هذا هو أن 
اإلنسان إذا اعترب مع وصف مث اعترب مع وصف آخر يكون اجملموع األول غري اجملموع الثاين مثاله اإلنسان يكون 

عرف زيد ليس هو الذي رأيته من قبل بل اآلن على أحسن حال فيجعله جاهالً وفقرياً فيصري عاملاً وغنياً فيقال يف ال
كأنه ليس ذلك إشارة إىل ما ذكرنا إذا علم هذا فهم يف بعض األحوال إذا اعتربهتم مع تلك احلالة مغايرون 

ال لعل منهم من ألنفسهم إذا اعتربهتم مع غريها فقال تعاىل أَكْثَرُُهْم إشارة إىل ما ذكرناه وفيه وجه ثالث وهو أن يق
  رجع عن تلك األهواء ومنهم من استمر على تلك العادة الرديئة فقال أكثرهم إخراجاً ملن ندم منهم عنهم

  َولَْو أَنَُّهْم َصَبُرواْ َحتَّى َتْخُرَج إِلَيْهِْم لَكَانَ خَْيراً لَُّهْم وَاللَُّه غَفُوٌر رَّحِيٌم
تَّى َتْخُرجَ إِلَْيهِْم لَكَانَ َخْيراً لَُّهْم إشارة إىل حسن األدب الذي على خالف ما أتوا به مث قال تعاىل َولَْو أَنَُّهمْ َصَبرُواْ َح

من سوء األدب فإهنم لو صربوا ملا احتاجوا إىل النداء وإذا كنت خترج إليهم فال يصح إتياهنم يف وقت اختالئك 
ىل لَكَانَ َخيْراً لَُّهْم حيتمل وجهني أحدمها أن يكون بنفسك أو بأهلك أو بربك فإن للنفس حقاً ولألهل حقاً وقوله تعا

وثانيهما أن يكون املراد هو أن بالنداء )  ٢٤الفرقان ( املراد أن ذلك هو احلسن واخلري كقوله تعاىل َخْيٌر مُّْسَتقَّراً 
صلى اهللا عليه (  وعدم الصرب يستفيدون تنجيز الشغل ودفع احلاجة يف احلال وهو مطلوب ولكن احملافظة على النيب

وتعظيمه خري من ذلك ألهنا تدفع احلاجة األصلية اليت يف اآلخرة وحاجات الدنيا فضلية واملرفوع الذي ) وسلم 
يقتضيه كلمة كان إما الصرب وتقديره لو أهنم صربوا لكان الصرب خرياً أو اخلروج من غري نداء وتقديره لو صربوا 

داء خرياً هلم وذلك مناسب للحكاية ألهنم طلبوا خروجه عليه الصالة حىت خترج إليهم لكان خروجك من غري ن
  والسالم ليأخذوا ذراريهم فخرج وأعتق نصفهم وأخذوا نصفهم ولو صربوا لكان يعتق كلهم واألول أصح

بقبيح وال يعاقبه  مث قال تعاىل َواللَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم حتقيقاً ألمرين أحدمها لسوء صنيعهم يف التعجل فإن اإلنسان إذا أتى
امللك أو السيد يقال ما أحلم سيده ال لبيان حلمه بل لبيان عظيم جناية العبد وثانيهما حلسن الصرب يعين بسبب 

  إتياهنم مبا هو خري يغفر اهللا هلم سيئاهتم وجيعل هذه احلسنة كفارة

دك رحيم أي ال يعاقبك على لكثري من السيئات كما يقال لآلبق إذا رجع إىل باب سيده أحسنت يف رجوعك وسي
على ) صلى اهللا عليه وسلم ( ما تقدم من ذنبك بسبب ما أتيت به من احلسنة وميكن أن يقال بأن ذلك حث للنيب 

الصفح وقوله تعاىل أَكْثَرُُهْم الَ َيْعِقلُونَ كالعذر هلم وقد ذكرنا أن اهللا تعاىل ذكر يف بعض املواضع الغفران قبل الرمحة 
فحيث قال غفور )  ٢سبأ ( السورة وذكر الرمحة قبل املغفرة يف سورة سبأ يف قوله َوُهَو الرَِّحيمُ الَْغفُوُر كما يف هذه 

رحيم أي يغفر سيئاته مث ينظر إليه فرياه عارياً حمتاجاً فريمحه ويلبسه لباس الكرامة وقد يراه مغموراً يف السيئات 
اإلشارة إىل الرمحة اليت بعد املغفرة فيقدم املغفرة وتارة تقع الرمحة قبل  فيغفر سيئاته مث يرمحه بعد املغفرة فتارة تقع

  املغفرة فيؤخرها وملا كانت الرمحة واسعة توجد قبل املغفرة وبعدها ذكرها قبلها وبعدها



  جََهالَةٍ  فَُتْصبُِحواْ َعلَى َما فََعلُْتْم نَاِدمَِنيياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا إِن َجآءَكُْم فَاِسُق بَِنَبإٍ فَتََبيَُّنوا أَن ُتصِيبُبواْ قَْوَما بِ
) صلى اهللا عليه وسلم ( هذه السورة فيها إرشاد املؤمنني إىل مكارم األخالق وهي إما مع اهللا تعاىل أو مع الرسول 

تبة الطاعة أو أو مع غريهم من أبناء اجلنس وهم على صنفني ألهنم إما أن يكونوا على طريقة املؤمنني وداخلني يف ر
خارجاً عنها وهو الفاسق والداخل يف طائفتهم السالك لطريقتهم إما أن يكون حاضراً عندهم أو غائباً عنهم فهذه 

مخسة أقسام أحدها يتعلق جبانب اهللا وثانيها جبانب الرسول وثالثها جبانب الفساق ورابعها باملؤمن احلاضر وخامسها 
يف هذه السورة مخس مرات ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ وأرشدهم يف كل مرة إىل  باملؤمن الغائب فذكرهم اهللا تعاىل

( سُوِلِه مكرمة مع قسم من األقسام اخلمسة فقال أوالً َعِظيماً ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ تُقَّدُمواْ َبْيَن َيَدىِ  اللَِّه َوَر
هللا ألهنا ال تعلم إال بقول رسول اهللا وقال ثانياً َعِليمٌ ياأَيَُّها الَِّذيَن وذكر الرسول كان لبيان طاعة ا)  ١احلجرات 

) صلى اهللا عليه وسلم ( لبيان وجوب احترم النيب )  ٢احلجرات ( ءاَمُنواْ الَ َتْرفَُعواْ أَْصواَتكُْم فَْوقَ َصْوِت النَّبِىّ  
ن َجاءكُْم فَاِسُق بَِنَبإٍ لبيان وجوب االحتراز عن االعتماد على أقواهلم فإهنم وقال ثالثاً رَِّحيٌم ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِ

وقال رابعاً )  ٩احلجرات ( يريدون إلقاء الفتنة بينكم وبني ذلك عند تفسري قوله َوإِن طَائِفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُواْ 
لبيان )  ١١احلجرات ( وقال َوالَ َتَناَبُزواْ )  ١١احلجرات ( َخْر قَْوٌم ّمن قَْومٍ ُتْرَحُمونَ ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ َيْس

وجوب ترك إيذاء املؤمنني يف حضورهم واالزدراء حباهلم ومنصبهم وقال خامساً الظَّاِلُمونَ ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ 
وقال َوالَ َيْغَتب )  ١٢احلجرات ( وقال َوالَ َتَجسَُّسواْ )  ١٢احلجرات ( إِثٌْم اْجتَنُِبواْ كَثِرياً ّمَن الظَّّن إِنَّ بَْعَض الظَّّن 

بَّْعُضكُم بَْعضاً لبيان وجوب االحتراز عن إهانة جانب املؤمن حال غيبته وذكر ما لو كان حاضراً لتأذى وهو يف 
ب متدرجة االبتداء باهللا ورسوله مث غاية احلسن من الترتيب فإن قيل مل مل يذكر املؤمن قبل الفاسق لتكون املرات

باملؤمن احلاضر مث باملؤمن الغائب مث بالفاسق نقول قدم اهللا ما هو األهم على ما دونه فذكر جانب اهللا مث ذكر جانب 
الرسول مث ذكر ما يفضي إىل االقتال بني طوائف املسلمني بسبب اإلصغاء إىل كالم الفاسق واالعتماد عليه فإنه 

كان أشد نفاراً للصدور وأما املؤمن احلاضر أو الغائب فال يؤذي املؤمن إىل حد يفضي إىل القتل أال يذكر كل ما 
  ترى أن اهللا تعاىل ذكر عقيب نبأ الفاسق آية االقتتال فقال َوإِن طَائِفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُواْ ويف التفسري مسائل

بعث الوليد بن عقبة وهو أخو عثمان ) صلى اهللا عليه وسلم ( هو أن النيب املسألة األوىل يف سبب نزول هذه اآلية 
  ألمه

وقال إهنم امتنعوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل بين املصطلق ولياً ومصدقاً فالتقوه فظنهم مقاتلني فرجع إىل النيب 
) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب  باإليقاع هبم فنزلت هذه اآلية وأخرب) صلى اهللا عليه وسلم ( ومنعوا فهم الرسول 

بأهنم مل يفعلوا من ذلك شيئاً وهذا جيد إن قالوا بأن اآلية نزلت يف ذلك الوقت وأما إن قالوا بأهنا نزلت لذلك 
مقتصراً عليه ومتعدياً إىل غريه فال بل نقول هو نزل عاماً لبيان التثبت وترك االعتماد على قول الفاسق ويدل على 

مل ينقل عنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ل إهنا نزلت لكذا أن اهللا تعاىل مل يقل إين أنزلتها لكذا والنيب ضعف قول من يقو
أنه بني أن اآلية وردت لبيان ذلك فحسب غاية ما يف الباب أهنا نزلت يف ذلك الوقت وهو مثل التاريخ لنزول اآلية 

الوليد سيء بعيد ألنه توهم وظن فأخطأ واملخطىء وحنن نصدق ذلك ويتأكد ما ذكرنا أن إطالق لفظ الفاسق على 
ال يسمى فاسقاً وكيف والفاسق يف أكثر املواضع املراد به من خرج عن ربقة اإلميان لقوله تعاىل إِنَّ اللََّه الَ يَْهِدى 

له تعاىل َوأَمَّا الَِّذيَن فََسقُواْ وقو)  ٥٠الكهف ( وقوله تعاىل فَفََسَق َعْن أَْمرِ َرّبِه )  ٦املنافقون ( الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 
  إىل غري ذلك)  ٢٠السجدة ( فََمأَْواُهُم النَّاُر كُلََّما أََرادُواْ أَن َيخُْرُجواُ ِمنَْها أُِعيدُواْ ِفيَها 

د على الكافر املسألة الثانية قوله تعاىل إِن َجاءكُْم فَاِسُق بَِنَبإٍ إشارة إىل لطيفة وهي أن املؤمن كان موصوفاً بأنه شدي



غليظ عليه فال يتمكن الفاسق من أن خيربه بنبأ فإن متكن منه يكون نادراً فقال أَن َجاءكُْم حبرف الشرط الذي ال 
  يذكر إال مع التوقع إذ ال حيسن أن يقال إن امحر البسر وإن طلعت الشمس

هنا تعم يف اإلخبار إذا كانت يف جانب املسألة الثالثة النكرة يف معرض الشرط تعم إذا كانت يف جانب الثبوت كما أ
النفي وختص يف معرض الشرط إذ كانت يف جانب النفي كما ختص يف اإلخبار إذا كانت يف جانب الثبوت فلنذكر 

بيانه باملثال ودليله أما بيانه باملثال فنقول إذا قال قائل لعبده إن كلمت رجالً فأنت حر فيكون كأنه قال ال أكلم 
بتكلم كل رجل وإذا قال إن مل أكلم اليوم رجالً فأنت حر يكون كأنه قال ال أكلم اليوم رجالً حىت  رجالً حىت يعتق

ال يعتق العبد بترك كالم كل رجل كما ال يظهر احللف يف كالمه بكالم كل رجل إذا ترك الكالم مع رجل واحد 
رف ملا أن الوضع لالثبات والنفي حبرف فقول وأما الدليل فألن النظر أوالً إىل جانب اإلثبات أال ترى أنه من غري ح

القائل زيد قائم وضع أوالً ومل حيتج إىل أن يقال مع ذلك حرف يدل على ثبوت القيام لزيد ويف جانب النفي 
احتجنا إىل أن نقول زيد ليس بقائم ولو كان الوضع والتركيب أوالً للنفي ملا احتجنا إىل احلرف الزائد اقتصاراً أو 

وإذا كان كذلك فقول القائل رأيت رجالً يكفي فيه ما يصحح القول وهو رؤية واحد فإذا قلت ما رأيت اختصاراً 
رجالً وهو وضع ملقابلة قوله رأيت رجالً وركب لتلك املقابلة واملتقابالن ينبغي أن ال يصدقا فقول القائل ما رأيت 

رجالً وما رأيت رجالً فال يكونان متقابلني فيلزمنا رجالً لو كفى فيه انتفاء الرؤية عن غري واحد لصح قولنا رأيت 
من االصطالح األول االصطالح الثاين ولزم منه العموم يف جانب النفي إذا علم هذا فنقول الشرطية وضعت أوالً 
مث ركبت بعد اجلزمية بدليل زيادة احلرف وهو يف مقابلة اجلزمية وكان قول القائل إذا مل تكن أنت حراً ما كلمت 

الً يرجع إىل معىن النفي وكما علم عموم القول يف الفاسق علم عمومه يف النبأ فمعناه أي فاسق جاءكم بأي نبأ رج
  فالتثبت فيه واجب

  املسألة الرابعة متمسك أصحابنا يف أن خرب الواحد حجة وشهادة الفاسق ال تقبل أما يف املسألة

كان خرب الوحد العدل ال يقبل ملا كان للترتيب على الفاسق األوىل فقالوا علل األمر بالتوقف بكونه فاسقاً ولو 
فائدة وهو من باب التمسك باملفهوم وأما يف الثانية فلوجهني أحدمها أمر بالتبني فلو قبل قوله ملا كان احلاكم مأموراً 

ادة أضيف من باب اخلرب بالتبني فلم يكن قول الفاسق مقبوالً مث إن اهللا تعاىل أمر بالتبني يف اخلرب والنبأ وباب الشه
والثاين هو أنه تعاىل قال ءانٍ ُتصِيبُبواْ قَْوَما بَِجهَالَةٍ  واجلهل فوق اخلطأ ألن اجملتهد إذ أخطأ ال يسمى جاهالً والذي 

  يبين احلكم على قول الفاسق إن مل يصب جهل فال يكون البناء على قوله جائزاً
مها مذهب الكوفيني وهو أن املراد لئال تصيبوا وثانيها مذهب البصريني املسألة اخلامسة ءاٍن ذكرنا فيها وجهني أحد

وهو أن املراد كراهة أن تصيبوا وحيتمل أن يقال املراد فتبينوا واتقوا وقوله تعاىل ءاٍن َبْعدََها قَْوماً يبني ما ذكرنا أن 
غيبة الصادرة من املؤمنني ألن املؤمن يقول الفاسق تظهر الفنت بني أقوام وال كذلك باأللفاظ املؤذية يف الوجه وال

مينعه دينه من اإلفحاش واملبالغة يف اإلحياش وقوله بِجََهالَةٍ  يف تقدير حال أي أن تصيبوهم جاهلني وفيه لطيفة وهي 
لكن )  ٧٩النساء ( أن اإلصابة تستعمل يف السيئة واحلسنة كما يف قوله تعاىل مَّا أََصاَبَك ِمْن َحَسَنةٍ  فَِمَن اللَِّه 

مث )  ٧٨النساء ( األكثر أهنا تستعمل فيما يسوء لكن الظن السوء يذكر معه كما يف قوله تعاىل َوإِن ُتِصْبُهمْ َسّيئَةٌ  
ُحواْ حقق ذلك بقوله فَُتصْبِحُواْ َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمَني بياناً ألن اجلاهل ال بد من أن يكون على فعله نادماً وقوله فَُتصْبِ

ناه تصريوا قال النحاة أصبح يستعمل على ثالثة أوجه أحدها مبعىن دخول الرجل يف الصباح كما يقول القائل مع
أصبحنا نقضي عليه وثانيها مبعىن كان األمر وقت الصباح كذا وكذا كما يقول أصبح اليوم مريضنا خرياً مما كان 

نه يقول كان املريض وقت الصبح خرياً وتغري ضحوة غري أنه تغري ضحوة النهار ويريد كونه يف الصبح على حاله كأ



النهار وثالثها مبعىن صار يقول القائل أصبح زيد غنياً ويريد به صار من غري إرادة وقت دون وقت واملراد ههنا هو 
املعىن الثالث وكذلك أمسى وأضحى ولكن هلذا حتقيق وهو أن نقول ال بد يف اختالف األلفاظ من اختالف املعاين 

تالف الفوائد فنقول الصريورة قد تكون من ابتداء أمر وتدوم وقد تكون يف آخر مبعىن آل األمر إليه وقد تكون واخ
  متوسطة

  مثال األول قول القائل صار الطفل فامهاً أي أخذ فيه وهو يف الزيادة
  مثال الثاين قول القائل صار احلق بيناً واجباً أي انتهى حده وأخذ حقه

القائل صار زيد عاملاً وقوياً إذا مل يرد أخذه فيه وال بلوغه هنايته بل كونه متلبساً به متصفاً به إذا مثال الثالث قول 
علمت هذا فأصل استعمال أصبح فيما يصري الشيء آخذاً يف وصف ومبتدئاً يف أمر وأصل أمسى فيما يصري الشيء 

ال ال يفرقون بني األمور ويستعملون األلفاظ بالغاً يف الوصف هنايته وأصل أضحى التوسط ال يقال أهل االستعم
الثالثة مبعىن واحد نقول إذا تقاربت املعاين جاز االستعمال وجواز االستعمال ال ينايف األصل وكثري من األلفاظ 

أصله مضى واستعمل استعماالً شائعاً فيما ال يشاركه إذا علم هذا فنقول قوله تعاىل فَُتصْبِحُواْ أي فتصريوا آخذين 
يف الندم متلبسني به مث تستدميونه وكذلك يف قوله تعاىل فَأَصَْبحُْتم بِنِْعَمِتهِ إِخَْواناً أي أخذمت يف األخوة وأنتم فيها 

زائدون ومستمرون ويف اجلملة اختار يف القرآن هذه اللفظة ألن األمر املقرون به هذه اللفظة إما يف الثواب أو يف 
  العقاب وكالمها

هناية لألمور اإلالهية وقوله تعاىل نَاِدِمَني الندم هم دائم والنون والدال وامليم يف تقاليبها ال تنفك عن  يف الزيادة وال
معىن الدوام كما يف قول القائل أدمن يف الشرب ومدمن أي أقام ومنه املدينة وقوله تعاىل فَُتْصبِحُواْ َعلَى َما فََعلُْتْم 

  َناِدِمَني فيه فائدتان
ير التحذير وتأكيده ووجهه هو أنه تعاىل ملا قال ءاٍن ُتِصيببُواْ قَْوَما بَِجَهالَةٍ  قال بعده وليس ذلك مما ال إحدامها تقر

يلتفت إليه وال جيوز للعاقل أن يقول هب أين أصبت قوماً فماذا علي بل عليكم منه اهلم الدائم واحلزن املقيم ومثل 
  هذا الشيء واجب االحتراز منه

  املؤمنني أي لستم ممن إذا فعلوا سيئة ال يلتفتون إليها بل تصبحون نادمني عليها والثانية مدح
 إِلَْيكُُم اال َميانَ َوَزيََّنُه ِفى قُلُوبِكُمْ َواْعلَُموا أَنَّ ِفيكُْم َرُسولَ اللَِّه لَْو يُِطيُعكُْم ِفى كَِثريٍ مَِّن االٌّ ْمرِ لََعنِتُّْم َولَاِكنَّ اللََّه َحبََّب

  كَرََّه إِلَْيكُمُ الْكُفَْر وَالْفُسُوَق وَالِْعصَْيانَ أُوْلَاِئَك ُهُم الرَاِشُدونََو
ولنذكر يف تفسري هذه اآلية ما قيل وما جيوز أن يقال أما ما قيل فلنختر أحسنه وهو ما اختاره الزخمشري فإنه حبث 

ِفى كَِثريٍ ّمَن االْْمرِ لََعنِتُّْم ليس كالماً مستأنفاً ألدائه إىل  يف تفسري هذه اآلية حبثاً طويالً فقال قوله تعاىل لَوْ ُيِطيُعكُْم
تنافر النظم إذ ال تبقى مناسبة بني قوله َواْعلَُمواْ وبني قوله لَْو ُيِطيُعكُْم مث وجه التعلق هو أن قوله لَْو ُيِطيُعكُْم يف 

يكم أو موجود فيكم على حال تريدون أن تقدير حال من الضمري املرفوع يف قوله فيكُْم كان التقدير كائن ف
يطيعكم أو يفعل باستصوابكم وال ينبغي أن يكون يف تلك احلال ألنه لو فعل ذلك لََعنِتُّْم أو لوقعتم يف شدة أو أوملتم 

  به
له لَْو ُيِطيُعكُْم قال مث قال تعاىل َولَاِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَْيكُُم االَْميانَ خطاباً مع بعض من املؤمنني غري املخاطبني بقو

الزخمشري اكتفى بالتغاير يف الصفة واختصر ومل يقل حبب إىل بعضكم اإلميان وقال أيضاً بأن قوله تعاىل لَْو ُيِطيُعكُمْ 
على العمل ) صلى اهللا عليه وسلم ( دون أطاعكم يدل على أهنم كانوا يريدون استمرار تلك احلالة ودوام النيب 

ون ما بعدها على خالف ما قبلها وههنا كذلك وإن مل يكن حتصل املخالفة بتصريح اللفظ ألن باستصواهبم ولكن يك



اختالف املخاطبني يف الوصف يدلنا على ذلك ألن املخاطبني أوالً بقوله لَوْ ُيِطيُعكُْم هم الذين أرادوا أن يكون النيب 
( إِلَْيكُُم االَْميانَ هم الذين أرادوا عملهم مبراد النيب  يعمل مبرادهم واملخاطبني بقوله َحبََّب) صلى اهللا عليه وسلم ( 

هذا ما قاله الزخمشري واختاره وهو حسن والذي جيوز أن يقال وكأنه هو األقوى أن اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم 
بعده َواْعلَُمواْ أَنَّ ِفيكُْم َرسُولَ أي فتثبتوا واكشفوا قال )  ٦احلجرات ( تعاىل ملا قال إِن َجاءكُْم فَاِسُق بَِنَبإٍ فََتبَيَُّنواْ 

فإنه فيكم مبني مرشد وهذا كما يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( اللَِّه أي الكشف سهل عليكم بالرجوع إىل النيب 
القائل عند اختالف تالميذ شيخ يف مسألة هذا الشيخ قاعد ال يريد بيان قعوده وإمنا يريد أمرهم باملراجعة إليه 

  ملراد منه أنه ال يطيعكم يف كثري من األمر وذلك ألن الشيخ فيما ذكرنا من املثالوذلك ألن ا

لو كان يعتمد على قول التالميذ ال تطمئن قلوهبم بالرجوع إليه أما إذا كان ال يذكر إال من النقل الصحيح ويقرره 
داً فال يوجد فيه حيف وال بالدليل القوي يراجعه كل أحد فكذلك ههنا قال استرشدوه فإنه يعلم وال يطيع أح

 يروج عليه زيف والذي يدل على أن املراد من قوله لَْو ُيِطيُعكُْم ِفى كَِثريٍ ّمَن االْْمرِ لََعنِتُّْم بيان أنه ال يطيعكم هو أن
َما اِلَهةٌ  اجلملة الشرطية يف كثري من املواضع ترد لبيان امتناع لشرط المتناع اجلزاء كما يف قوله تعاىل لَْو كَانَ ِفيهِ

فإنه )  ٨٢النساء ( وقوله تعاىل َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُواْ ِفيِه اْخِتلَافاً كَِثرياً )  ٢٢األنبياء ( إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا 
  لبيان أنه ليس فيهما آهلة وأنه ليس من عند غري اهللا

لَْيكُُم االَْميانَ َوَزيََّنُه ِفى قُلُوبِكُْم إشارة إىل جواب سؤال يرد على قوله فََتَبيَّنُواْ وهو أن مث قال تعاىل َولَاِكنَّ اللََّه َحبََّب إِ
يقع لواحد أن يقول إنه ال حاجة إىل املراجعة وعقولنا كافية هبا أدركنا اإلميان وتركنا العصيان فكذلك جنتهد يف 

 بني الربهان وزين اإلميان حىت حصل اليقني وبعد حصول اليقني ال أمورنا فقال ليس إدراك اإلميان باالجتهاد بل اهللا
جيوز التوقف واهللا إمنا أمركم بالتوقف عند تقليد قول الفاسق وما أمركم بالعناد بعد ظهور الربهان فكأنه تعاىل قال 

ى قولنا املخاطب بقوله توقفوا فيما يكون مشكوكاً فيه لكن اإلميان حببه إليكم بالربهان فال تتوقفوا يف قبوله وعل
  َحبََّب إِلَْيكُُم هو املخاطب بقوله لَْو يُِطيُعكُْم إذا علمت معىن اآلية مجلة فامسعه مفصالً ولنفصله يف مسائل

 املسألة األوىل لو قال قائل إذا كان املراد بقوله َواْعلَُمواْ أَنَّ ِفيكُْم َرُسولَ اللَِّه الرجوع إليه واالعتماد على قوله فلم
وما الفائدة يف العدول إىل هذا اجملاز نقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( مل يقل بصريح اللفظ فتبينوا وراجعوا النيب 

الفائدة زيادة التأكيد وذلك ألن قول القائل فيما ذكرنا من املثال هذا الشيخ قاعد آكد يف وجوب املراجعة إليه من 
ب املراجعة إليه متفقاً عليه وجيعل سبب عدم الرجوع عدم قوله راجعوا شيخكم وذلك ألن القائل جيعل وجو

علمهم بقعوده فكأنه يقول إنكم ال تشكون يف أن الكاشف هو الشيخ وأن الواجب مراجعته فإن كنتم ال تعلمون 
قعدوه فهو قاعد فيجعل حسن املراجعة أظهر من أمر القعود كأنه يقول خفي عليكم قعوده فتركتم مراجعته وال 

يكم حسن مراجعته فيجعل حسن مراجعته أظهر من األمر احلسي خبالف ما لو قال راجعوه ألنه حينئذ خيفى عل
يكون قائالً بأنكم ما علمتم أن مراجعته هو الطريق وبني الكالمني بون بعيد فكذلك قوله تعاىل َواْعلَُمواْ أَنَّ فِيكُمْ 

ان خفي عليكم كونه فيكم فاعلموا أنه فيكم فيجعل حسن َرسُولَ اللَِّه يعين ال خيفى عليكم وجوب مراجعته فإن ك
املراجعة أظهر من كونه فيهم حيث ترك بيانه وأخذ يف بيان كونه فيهم وهذا من املعاين العزيزة اليت توجد يف 

  اجملازات وال توجد يف الصريح
حد بل هو متبع للوحي فلم مل يصرح به املسألة الثانية إذا كان املراد من قوله لَْو ُيِطيُعكُمْ بيان كونه غري مطيع أل

نقول بيان نفي الشيء مع بيان دليل النفي أمت من بيانه من غري دليل واجلملة الشرطية بيان النفي مع بيان دليله فإن 
ٌ إِالَّ  لو قال قائل مل قلت إنه ليس فيهما آهلة جيب أن يذكر الدليل فقال لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهة) ليس فيهما آهلة ( قوله 



فكذلك ههنا لو قال ال يطيعكم وقال قائل مل ال يطيع لوجب أن يقال لو أطاعكم )  ٢٢األنبياء ( اللَُّه لَفََسدََتا 
ألطاعكم ألجل مصلحتكم لكن ال مصلحة لكم فيه ألنكم تعنتون وتأمثون وهو يشق عليه عنتكم كما قال تعاىل 

  فإن طاعتكم ال تفيده شيئاً فال)  ١٢٨التوبة ( َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم 

  يطيعكم فهذا نفي الطاعة بالدليل وبني نفي الشيء بدليل ونفيه بغري دليل فرق عظيم
املسألة الثالثة قال ِفى كَِثريٍ ّمَن االْْمرِ ليعلم أنه قد يوافقهم ويفعل مبقتضى مصلحتهم حتقيقاً لفائدة قوله تعاىل 

  َوَشاوِرُْهْم ِفى االْمْرِ
 ألة الرابعة إذا كان املراد بقوله تعاىل َحبََّب إِلَْيكُُم االْميَانَ فال تتوقفوا فلم مل يصرح به قلنا ملا بيناه من اإلشارة إىلاملس

ظهور األمر يعين أنتم تعلمون أن اليقني ال يتوقف فيه إذ ليس بعده مرتبة حىت يتوقف إىل بلوغ تلك املرتبة ألن من 
يتوقف إىل أن يبلغ درجة اليقني فلما كان عدم التوقف يف اليقني معلوماً متفقاً عليه مل يقل بلغ إىل درجة الظن فإنه 

  فال تتوقفوا بل قال حبب إليكم اإلميان أي بينه وزينه بالربهان اليقيين
تعاىل َحبََّب إِلَْيكُُم أي قربه وأدخله  املسألة اخلامسة ما املعىن يف قوله َحبَّبَ إِلَْيكُمُ االَْميانَ َوزَيََّنُه ِفى قُلُوبِكُمْ نقول قوله

يف قلوبكم مث زينه فيها حبيث ال تفارقونه وال خيرج من قلوبكم وهذا ألن من حيب أشياء فقد ميل شيئاً منها إذا 
حصل عنده وطال لبثه واإلميان كل يوم يزداد حسناً ولكن من كانت عبادته أكثر وحتمله ملشاق التكليف أمت تكون 

التكاليف عنده ألذ وأكمل وهلذا قال يف األول َحبََّب إِلَْيكُُم وقال ثانياً َوزَيََّنُه ِفى قُلُوبِكُْم كأنه قربه إليهم مث العبادة و
  أقامه يف قلوهبم

املسألة السادسة ما الفرق بني األمور الثالثة وهي الكفر والفسوق والعصيان فنقول هذه أمور ثالثة يف مقابلة اإلميان 
ن اإلميان الكامل املزين هو أن جيمع التصديق باجلنان واإلقرار باللسان والعمل باألركان أحدها قوله تعاىل الكامل أل

َوكَرََّه إِلَْيكُمُ الْكُفَْر وهو التكذيب يف مقابلة التصديق باجلنان والفسوق هو الكذب وثانيها هو ما قبل هذه اآلية وهو 
مسي من كذب فاسقاً فيكون الكذب فسوقاً ثالثها ما ذكره بعد )  ٦احلجرات ( إٍ قوله تعاىل إِن َجاءكُْم فَاِسُق بَِنَب

فإنه يدل على أن الفسوق أمر قويل )  ١١احلجرات ( هذه اآلية وهو قوله تعاىل بِئَْس االْسُم الْفُسُوُق بَْعَد االَْمياِن 
وهو أن الفسوق هو اخلروج عن الطاعة على القترانه باالسم وسنبني تفسريه إن شاء اهللا تعاىل ورابعها وجه معقول 

ما علم يف قول القائل فسقت الرطبة إذا خرجت وغري ذلك ألن الفسوق هو اخلروج زيد يف االستعمال كونه 
اخلروج عن الطاعة لكن اخلروج ال يكون له ظهور باألمر القليب إذ ال اطالع على ما يف القلوب ألحد إال هللا تعاىل 

ألن األمر قد يترك إما لنسيان أو سهو فال يعلم حال التارك واملرتكب أنه خمطىء أو متعمد وأما وال يظهر باألفعال 
الكالم فإنه حصول العلم مبا عليه حال املتكلم فالدخول يف اإلميان واخلروج منه يظهر بالكالم فتخصيص الفسوق 

لم هذا ففيه ترتيب يف غاية احلسن وهو أنه باألمر القويل أقرب وأما العصيان فترك األمر وهو بالفعل أليق فإذا ع
  ) ١٣لقمان ( تعاىل كره إليكم الكفر وهو األمر األعظم كما قال تعاىل إِنَّ الّشْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم 

مث قال تعاىل َوالْفُسُوَق يعين ما يظهر لسانكم أيضاً مث قال وَالِْعْصَيانَ وهو دون الكل ومل يترك عليكم األمر األدىن 
  العصيان وقال بعض الناس الكفر ظاهر والفسوق هو الكبرية والعصيان هو الصغرية وما ذكرناه أقوى وهو

  مث قال تعاىل أُوْلَِئَك ُهُم الرِشُدونَ

وفيه معىن لطيف وهو أن اهللا تعاىل يف أول األمر قال َواْعلَُمواْ أَنَّ ِفيكُمْ ) صلى اهللا عليه وسلم ( خطاباً مع النيب 
لَِّه أي هو مرشد لكم فخطاب املؤمنني للتنبيه على شفقته باملؤمنني فقال يف األول كفى النيب مرشداً لكم ما َرسُولَ ال



تسترشدونه فأشفق عليهم وأرشدهم وعلى هذا قوله الرِشُدونَ أي املوافقون للرشد يأخذون ما يأتيهم وينتهون عما 
  ينهاهم

  َعِليٌم َحِكيٌمفَْضالً مَِّن اللَِّه َونِْعَمةً  َواللَُّه 
  فيه مسائل

املسألة األوىل نصب فضالً ألجل أمور إما لكونه مفعوالً له وفيه وجهان أحدمها أن العامل فيه هو الفعل الذي يف 
قوله الرِشُدونَ فإن قيل كيف جيوز أن يكون فضل اهللا الذي هو فعل اهللا مفعوالً له بالنسبة إىل الرشد الذي هو فعل 

ن الرشد توفيقاً من اهللا كان كأنه فعل اهللا فكأنه تعاىل أرشدهم فضالً أي يكون متفضالً عليهم العبد نقول ملا كا
)  ٧احلجرات ( منعماً يف حقهم والوجه الثاين هو أن العامل فيه هو قوله حَبََّب إِلَْيكُُم االَْميانَ َوكَرََّه إِلَْيكُُم الْكُفَْر 

مجلة اعترضت بني الكالمني أو يكون العامل فعالً مقدراً فكأنه )  ٧احلجرات (  فضالً وقوله أُْولَِئَك ُهُم الرِشُدونَ
قال تعاىل جرى ذلك فضالً من اهللا وإما لكونه مصدراً وفيه وجهان أحدمها أن يكون مصدراً من غري اللفظ وألن 

كأنه قال حبب إليكم الرشد فضل فكأنه قال أولئك هم الراشدون رشداً وثانيهما هو أن يكون مصدراً لفعل مضمر 
اإلميان وكره إليكم الكفر فأفضل فضالً وأنعم نعمة والقول بكونه منصوباً على أنه مفعول مطلق وهو املصدر أو 
مفعول له قول الزخمشري وإما أن يكون فضالً مفعوالً به والفعل مضمراً دل عليه قوله تعاىل أُْولَِئَك ُهُم الرِشُدونَ 

  ونعمة أي يبتغون فضالً من اهللا
املسألة الثانية ما الفرق بني الفضل والنعمة يف اآلية نقول فضل اهللا إشارة إىل ما عنده من اخلري وهو مستغن عنه 

والنعمة إشارة إىل ما يصل إىل العبد وهو حمتاج إليه ألن الفضل يف األصل ينىبء عن الزيادة وعنده خزائن من الرمحة 
ه ما ال يبقون معه يف ورطة احلاجة بوجه من الوجوه والنعمة تنىبء عن الرأفة ال حلاجة إليها ويرسل منها على عباد

والرمحة وهو من جانب العبد وفيه معىن لطيف وهو تأكيد اإلعطاء وذلك ألن احملتاج يقول للغين أعطين ما فضل 
رة إىل ما هو من جانب اهللا عنك وعندك وذلك غري ملتفت إليه وأنابه قيامي وبقائي فإذن قوله فَْضالً ّمَن اللَِّه إشا

الغين والنعمة إشارة إىل ما هو من جانب العبد من اندفاع احلاجة وهذا مما يؤكد قولنا فضالً منصوب بفعل مضمر 
  وهو االبتغاء والطلب

قال إن يشتبه  املسألة الثالثة ختم اآلية بقوله وَاللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم فيه مناسبات عدة منها أنه تعاىل ملا ذكر نبأ الفاسق
على املؤمن كذب الفاسق فال تعتمدوا على تروجيه عليكم الزور فإن اهللا عليم وال تقولوا كما كان عادة املنافق لوال 
لَّهِ يعذبنا اهللا مبا نقول فإن اهللا حكيم ال يفعل إال على وفق حكمته وثانيها ملا قال اهللا تعاىل َواْعلَُمواْ أَنَّ ِفيكُْم َرسُولَ ال

مبعىن ال يطيعكم بل يتبع الوحي قال فإن اهللا من كونه عليماً يعلمه ومن كونه حكيماً )  ٧احلجرات ( ُيِطيُعكُْم  لَْو
ي يأمره مبا تقتضيه احلكمة فاتبعوه ثالثها املناسبة اليت بني قوله تعاىل َعِليٌم َحِكيٌم وبني قوله َحبَّبَ إِلَْيكُُم االَْميانَ أ

ل اإلميان واختار له من يشاء حبكمته رابعها وهو األقرب وهو أنه سبحانه وتعاىل قال فَْضالً حبب بعلمه اإلميان أله
ّمَن اللَِّه َونِْعَمةً  وملا كان الفضل هو ما عند اهللا من اخلري املستغين عنه قال تعاىل هو عليم مبا يف خزائن رمحته من 

  اخلري وكانت النعمة

  كيم ينزل اخلري بقدر ما يشاء على وفق احلكمةهو ما يدفع به حاجة العبد قال هو ح
ِتلُواْ الَِّتى َتْبِغى َحتَّى تَِفى َء إِلَى َوإِن طَآِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُواْ فَأَصِْلُحواْ َبْيَنُهَما فَإِن َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى اُألْخَرى فَقَا

  َبْيَنُهَما بِالَْعْدلِ َوأَقِْسطُوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسطَِني أَْمرِ اللَِّه فَإِن فَآَءْت فَأَْصِلحُواْ
ملا حذر اهللا املؤمنني من النبأ الصادر من الفاسق أشار إىل ما يلزم منه استدراكاً ملا يفوت فقال فإن اتفق أنكم تبنون 



وا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما على قول من يوقع بينكم وآل األمر إىل اقتتال طائفتني من املؤمنني فأزيل
عية فَإِن َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى االخَْرى فَقَاِتلُواْ الَِّتى َتْبِغى أي الظامل جيب عليكم دفعه عنه مث إن الظامل إن كان هو الر

شرطه أن ال يثري فالواجب على األمري دفعهم وإن كان هو األمري فالواجب على املسلمني منعه بالنصيحة فما فوقها و
  فتنة مثل اليت يف اقتتال الطائفتني أو أشد منهما وفيه مسائل

املسألة األوىل قوله تعاىل َوأَنْ إشارة إىل ندرة وقوع القتال بني طوائف املسلمني فإن قيل فنحن نرى أكثر االقتتال 
راً غاية ما يف الباب أن األمر على خالف ما بني طوائفهم نقول قوله تعاىل َوأَنْ إشارة إىل أنه ينبغي أن ال يقع إال ناد

إشارة إىل أن جميء الفاسق بالنبأ ينبغي أن يقع قليالً مع أن )  ٦احلجرات ( ينبغي وكذلك إِن َجاءكُْم فَاِسُق بَِنَبإٍ 
  جميء الفاسق بالنبأ كثري وقول الفاسق صار عند أويل األمر أشد قبوالً من قول الصادق الصاحل

ية قال تعاىل َوإِن طَاِئفََتاِن ومل يقل وإن فرقتان حتقيقاً للمعىن الذي ذكرناه وهو التقليل ألن الطائفة دون املسألة الثان
  ) ١٢٢التوبة ( الفرقة وهلذا قال تعاىل فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلّ ِفْرقَةٍ  ّمْنُهْم طَاِئفَةٌ  

كم مع أن اخلطاب مع املؤمنني لسبق قوله تعاىل رَِّحيٌم ياأَيَُّها الَِّذيَن املسألة الثالثة قال تعاىل ِمَن الُْمْؤِمنَِني ومل يقل من
تنبيهاً على قبح ذلك وتبعيداً هلم عنهم كما يقول السيد لعبده إن )  ٦احلجرات ( ءاَمُنواْ إِن َجاءكُْم فَاِسُق بَِنَبإٍ 

ذلك الفعل بالطريق احلسن كأنه يقول رأيت أحداً من غلماين يفعل كذا فامنعه فيصري بذلك مانعاً للمخاطب عن 
أنت حاشاك أن تفعل ذلك فإن فعل غريك فامنعه كذلك ههنا قال َوإِن طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمؤِْمنَِني ومل يقل منكم ملا ذكرنا 

  من التنبيه مع أن املعىن واحد
اْ ومل يقل وإن اقتتل طائفتان من املؤمنني مع أن كلمة ءاٍن املسألة الرابعة قال تعاىل َوإِن طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمؤِْمنَِني اقَْتَتلُو

اتصاهلا بالفعل أوىل وذلك ليكون االبتداء مبا مينع من القتال فيتأكد معىن النكرة املدلول عليها بكلمة ءاٍن وذلك 
نوا إن فاسق جاءكم ألن كوهنما طائفتني مؤمنتني يقتضي أن ال يقع القتال منهما فإن قيل فلم مل يقل يا أيها الذين آم

  أو إن أحد من الفساق جاءكم ليكون االبتداء مبا مينعهم

من اإلصغاء إىل كالمه وهو كونه فاسقاً نقول اجمليء بالنبأ الكاذب يورث كون اإلنسان فاسقاً أو يزداد بسببه فسقه 
إِن َجاءكُْم فَاِسُق أي سواء كان فاجمليء به سبب الفسق فقدمه وأما االقتتال فال يقع سبباً لإلميان أو الزيادة فقال 

فاسقاً أو ال أو جاءكم بالنبأ فصار فاسقاً به ولو قال وإن أحد من الفساق جاءكم كان ال يتناول إال مشهور الفسق 
  قبل اجمليء إذا جاءهم بالنبأ

واالستمرار فيفهم منه أن  املسألة اخلامسة قال تعاىل اقَْتَتلُواْ ومل يقل يقتتلوا ألن صيغة االستقبال تنىبء عن الدوام
طائفتني من املؤمنني إن متادى االقتتال بينهما فأصلحوا وهذا ألن صيغة املستقبل تنىبء عن ذلك يقال فالن يتهجد 

  ويصوم
لفتنة املسألة السادسة قال اقَْتَتلُواْ ومل يقل اقتتال وقال فَأَْصِلُحواْ َبْيَنُهَما ومل يقل بينهم ذلك ألن عند االقتتال تكون ا

قائمة وكل أحد برأسه يكون فاعالً فعالً فقال اقَْتَتلُواْ وعند العود إىل الصلح تتفق كلمة كل طائفة وإال مل يكن 
  يتحقق الصلح فقال َبْيَنُهَما لكون الطائفتني حينئذ كنفسني

إن قيل كيف يصح يف هذا مث قال تعاىل فَإِن َبَغْت أََحُدُهَما إشارة إىل نادرة أخرى وهي البغي ألنه غري متوقع ف
املوضع كلمة ءاٍن مع أهنا تستعمل يف الشرط الذي ال يتوقع وقوعه وبغي أحدمها عند االقتتال ال بد منه إذ كل 

واحد منهما ال يكون حمسناً فقوله ءاٍن تكون من قبيل قول القائل إن طلعت الشمس نقول فيه معىن لطيف وهو أن 
ئفتني ال يكون إال نادر الوقوع وهو كما تظن كل طائفة أن األخرى فيها الكفر اهللا تعاىل يقول االقتتال بني طا



والفساد فالقتال واجب كما سبق يف الليايل املظلمة أو يقع لكل واحد أن القتال جائز باالجتهاد وهو خطأ فقال 
عند ذلك يكون قد بغى فقال تعاىل االقتتال ال يقع إال كذا فإن بان هلما أو ألحدمها اخلطأ واستمر عليه فهو نادر و

 فَإِن َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى االخَْرى يعين بعد استبانة األمر وحينئذ فقوله فَإِن َبَغْت يف غاية احلسن ألنه يفيد الندرة وقلة
قل يقتتلوا الثاين الوقوع وفيه أيضاً مباحث األول قال فَإِن َبَغْت ومل يقل فإن تبغ ملا ذكرنا يف قوله تعاىل اقَْتَتلُواْ ومل ي

قال َحتَّى َتِفىء إشارة إىل أن القتال ليس جزاء للباغي كحد الشرب الذي يقام وإن ترك الشرب بل القتال إىل حد 
الفيئة فإن فاءت الفئة الباغية حرم قتاهلم الثالث هذا القتال لدفع الصائل فيندرج فيه وذلك ألنه ملا كانت الفيئة من 

خرى ال يوجد البغي الذي ألجله حلَّ القتال الرابع هذا دليل على أن املؤمن بالكبرية ال إحدامها فإن حصلت من األ
خيرج عن كونه مؤمناً ألن الباغي جعله من إحدى الطائفتني ومسامها مؤمنني اخلامس قوله تعاىل إِلَى أَْمرِ اللَِّه حيتمل 

النساء ( عُواْ اللََّه َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ َوأُوِْلى االْْمرِ ِمْنكُْم وجوهاً أحدها إىل طاعة الرسول وأويل األمر لقوله تعاىل أَِطي
وثانيها إىل أمر اهللا أي إىل الصلح فإنه مأمور به يدل عليه قوله تعاىل َوأَصِْلُحواْ ذَاتَ بِْينِكُْم ثالثها إىل أمر اهللا )  ٥٩

الشيطان كما قال تعاىل إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ بالتقوى فإن من خاف اهللا حق اخلوف ال يبقى له عداوة إال مع 
السادس لو قال قائل قد ذكرمت ما يدل على كون الشرط غري متوقع الوقوع وقلتم بأن )  ٦فاطر ( فَاتَِّخذُوُه َعُدّواً 

لعبده إن مت فأنت القتال والبغي من املؤمن نادر فإذن تكون الفئة متوقعة فكيف قال فَإِن فَاءْت نقول قول القائل 
حر مع أن املوت ال بد من وقوعه لكن ملا كان وقوعه حبيث يكون العبد حمالً للعتق بأن يكون باقياً يف ملكه حياً 

  يعيش بعد وفاته غري معلوم فكذلك ههنا ملا كان الواقع فيئتهم من تلقاء أنفسهم

بقتالكم إياهم بعد اشتداد األمر والتحام احلرب  فلما مل يقع دل على تأكيد األخذ بينهم فقال تعاىل فَإِن فَاءْت
فأصلحوا وفيه معىن لطيف وهو أنه تعاىل أشار إىل أن من مل خيف اهللا وبغى ال يكون رجوعه بقتالكم إال جرباً السابع 

نَِني اقَْتَتلُواْ فَأَصِْلُحواْ نقول ألن قال ههنا فَأَصِْلُحواْ َبْيَنُهَما بِالَْعْدلِ ومل يذكر العدل يف قوله َوإِن طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِم
اإلصالح هناك بإزالة االقتتال نفسه وذلك يكون بالنصيحة أو التهديد والزجر والتعذيب واإلصالح ههنا بإزالة 

آثار القتل بعد اندفاعه من ضمان املتلفات وهو حكم فقال بِالَْعْدلِ فكأنه قال واحكموا بينهما بعد تركهما القتال 
ق وأصلحوا بالعدل مما يكون بينهما لئال يؤدي إىل ثوران الفتنة بينهما مرة أخرى الثامن إذا قال فَأَْصِلحُواْ باحل

َبْيَنُهَما بِالَْعْدلِ فأية فائدة يف قوله َوأَقِْسطُواْ نقول قوله فأصلحوا بينهما بالعدل كان فيه ختصيص حبال دون حال 
 كل أمر مفض إىل أشرف درجة وأرفع منزلة وهي حمبة اهللا واإلقساط إزالة القسط فعمم األمر بقوله َوأَقِْسطُواْ أي يف

وهو اجلور والقاسط هو اجلائر والتركيب دال على كون األمر غري مرضي من القسط والقاسط يف القلب وهو 
  أيضاً غري مرضي وال معتد به فكذلك القسط

  ْيَن أََخوَْيكُْم وَاتَّقُواْ اللََّه لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَإِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِخَْوةٌ  فَأَْصِلحُواْ َب
فََتاِن ِمَن مث قال تعاىل إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ  فَأَْصِلُحواْ َبْيَن أَخََوْيكُْم تتميماً لإلرشاد وذلك ألنه ملا قال َوإِن طَاِئ

يظن أو ملتوهم أن يتوهم أن ذلك عند اختالف قوم فأما إذا كان كان لظان أن )  ٩احلجرات ( الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُواْ 
االقتتال بني اثنني فال تعم املفسدة فال يؤمر باإلصالح وكذلك األمر باإلصالح هناك عند االقتتال وأما إذا كان 

ة وإن مل يكن األمر دون االقتتال كالتشامت والتسافه فال جيب اإلصالح فقال َبْيَن أََخوَْيكُْم وإن مل تكن الفتنة عام
  عظيماً كالقتال بل لو كان بني رجلني من املسلمني أدىن اختالف فاسعوا يف اإلصالح

  وقوله َواتَّقُواْ اللََّه لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ فيه مسائل
سب واإلخوان مجع األخ املسألة األوىل قوله تعاىل إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ  قال بعض أهل اللغة األخوة مجع األخ من الن



من الصداقة فاهللا تعاىل قال إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ  تأكيداً لألمر وإشارة إىل أن ما بينهم ما بني األخوة من النسب 
  سواه) يل ( واإلسالم كاألب قال قائلهم أيب اإلسالم ال أب 

  إذا افتخروا بقيس أو متيم
 والطائفتني مل يقل اتقوا وقال ههنا اتقوا مع أن ذلك أهم نقول الفائدة هو أن املسألة الثانية عند إصالح الفريقني

االقتتال بني طائفتني يفضي إىل أن تعم املفسدة ويلحق كل مؤمن منها شيء وكل يسعى يف اإلصالح ألمر نفسه فلم 
د اخلصام بني اخلصوم يؤكد باألمر بالتقوى وأما عند ختاصم رجلني ال خياف الناس ذلك ورمبا يزيد بعضهم تأك

واْ اللََّه لغرض فاسد فقال فَأَْصِلحُواْ َبْيَن أََخوَْيكُْم وَاتَّقُواْ اللََّه أو نقول قوله فَأَصِْلُحواْ إشارة إىل الصلح وقوله وَاتَّقُ
اهللا عليه  صلى( إشارة إىل ما يصوهنم عن التشاجر ألن من اتقى اهللا شغله تقواه عن االشتغال بغريه وهلذا قال النيب 

ألن املسلم يكون منقاداً ألمر اهللا مقبالً على عباد اهللا فيشغله ) ) يده ( املسلم من سلم الناس من لسانه و ) ( وسلم 
املؤمن من يأمن ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( عيبه عن عيوب الناس ومينعه أن يرهب األخ املؤمن وإليه أشار النيب 

   تتفرغ لغريهيعين اتق اهللا فال) جاره بوائقه 
املسألة الثالثة إِنََّما للحصر أي ال أخوة إال بني املؤمنني وأما بني املؤمن والكافر فال ألن اإلسالم هو اجلامع وهلذا إذا 

  مات املسلم وله أخ كافر يكون ماله للمسلمني وال يكون ألخيه الكافر وأما الكافر

حىت أن ولدي الزنا من رجل واحد ال يرث أحدمها اآلخر  فكذلك ألن يف النسب املعترب األب الذي هو أب شرعاً
فكذلك الكفر كاجلامع الفاسد فهو كاجلامع العاجز ال يفيد األخوة وهلذا من مات من الكفر وله أخ مسلم وال 
وارث له من النسب ال جيعل ماله للكفار ولو كان الدين جيمعهم لكان مال الكافر للكفار كما أن مال املسلم 

ني عند عدم الوارث فإن قيل قد ثبت أن األخوة لإلسالم أقوى من األخوة النسبية بدليل أن املسلم يرثه للمسلم
املسلمون وال يرثه األخ الكافر من النسب فلم مل يقدموا األخوة اإلسالمية على األخوة النسبية مطلقاً حىت يكون 

د وذلك ألن األخ املسلم إذا كان أخاً من النسب مال املسلم للمسلمني ال ألخوته من النسب نقول هذا سؤال فاس
فقد اجتمع فيه أخوتان فصار أقوى والعصوبة ملن له القوة أال ترى أن األخ من األبوين يرث وال يرث األخ من 

  األب معه فكذلك األخ املسلم من النسب له أخوتان فيقدم على سائر املسلمني واهللا أعلم
يف هذا املوضع كافة تكف إن عن العمل ولوال ذلك لقيل إمنا املؤمنني إخوة ويف ) ا م( املسألة الرابعة قال النحاة 

ليست كافة والسؤال األقوى )  ٤املؤمنون ( وقوله َعمَّا قَِليلٍ )  ١٥٩آل عمران ( قوله تعاىل فَبَِما َرْحَمةٍ  ّمَن اللَِّه 
ا ومبا ليست كافة والتحقيق فيه هو أن هو أن رب من حروف اجلر والباء وعن كذلك وما يف رب كافة ويف عم

الكالم بعد رمبا وإمنا يكون تاماً وميكن جعله مستقالً ولو حذف رمبا وإمنا مل ضر فنقول رمبا قام األمري ورمبا زيد يف 
الدار ولو حذفت رمبا وقلت زيد يف الدار وقام األمري لصح وكذلك يف إمنا ولكيما وأما عما ومبا فليست كذلك 

تعاىل فَبَِما َرْحَمةٍ  ّمَن اللَِّه ِلنَت لَُهمْ لو أذهبت مبا وقلت رمحة من اهللا لنت هلم ملا كان كالماً فالباء يعد  ألن قوله
تعلقها مبا حيتاج إليها فهي باقية حقيقة ولكنما وإمنا ورمبا ملا استغىن عنها فكأهنا مل يبق حكمها وال عمل للمعدوم فإن 

بعده كالم تام فوجب أن ال يكون له عمل تقول إن زيداً قائم ولو قلت زيد قائم لكفى قيل إن إذا مل تكف مبا فما 
ومت نقول ليس كذلك ألن ما بعد إن جاز أن يكون نكرة تقول إن رجالً جاءين وأخربين بكذا وأخربين بعكسه 

ل يف بينما وأينما فإنك وتقول جاءين رجل وأخربين وال حيسن إمنا رجل جاءين كما لو مل تكن هناك إمنا وكذلك القو
  لو حذفتهما واقتصرت على ما يكون بعدمها ال يكون تاماً فلم يكف والكالم يف لعل قد تقدم مراراً

كُنَّ َخيْراً مِّْنُهنَّ َسآٍء َعَسى أَن َيياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ َيْسَخْر قَْوٌم مِّن قَْومٍ َعَسى أَن َيكُونُواْ َخيْراً مِّنُْهْم َوالَ نَِسآٌء مِّن نِّ



   فَأُْولَاِئَك ُهُم الظَّاِلُمونََوالَ َتلِْمُزوا أَنفَُسكُْم َوالَ َتنَاَبُزواْ بِاالٌّ لْقَابِ بِئَْس االْسُم الْفُسُوُق بَْعَد اال َمياِن َوَمن لَّْم يَُتْب
( عليه املؤمن مع اهللا تعاىل ومع النيب وقد بينا أن السورة لإلرشاد بعد إرشاد فبعد اإلرشاد إىل ما ينبغي أن يكون 

  ومع من خيالفهما ويعصيهما وهو الفاسق بني ما ينبغي أن يكون عليه املؤمن مع املؤمن) صلى اهللا عليه وسلم 

وقد ذكرنا أن املؤمن إما أن يكون حاضراً وإما أن يكون غائباً فإن كان حاضراً فال ينبغي أن يسخر منه وال يلتفت 
يف التعظيم ويف اآلية إشارة إىل أمور ثالثة مرتبة بعضها دون بعض وهي السخرية واللمز والنبز فالسخرية إليه مبا ينا

هي أن ال ينظر اإلنسان إىل أخيه بعني اإلجالل وال يلتفت إليه ويسقطه عن درجته وحينئذ ال يذكر ما فيه من 
ولون هو دون أن يذكر وأقل من أن يلتفت املعايب وهذا كما قال بعض الناس تراهم إذا ذكر عندهم عدوهم يق

إليه فقال ال حتقروا إخوانكم وال تستصغروهم الثاين هو اللمز وهو ذكر ما يف الرجل من العيب يف غيبته وهذا دون 
األول ألن يف األول مل يلتفت إليه ومل يرض بأن يذكره أحد وإمنا جعله مثل املسخرة الذي ال يغضب له وال عليه 

لنبز وهو دون الثاين ألن يف هذه املرتبة يضيف إليه وصفاً ثابتاً فيه يوجب بغضه وحط منزلته وأما النبز الثالث هو ا
فهو جمرد التسمية وإن مل يكن فيه وذلك ألن اللقب احلسن واالسم املستحسن إذا وضع لواحد وعلق عليه ال 

كذا من لقب إمام الدين وحسام الدين ال يكون معناه موجوداً فإن من يسمى سعداً وسعيداً قد ال يكون كذلك و
يفهم منه أنه كذلك وإمنا هو عالمة وزينة وكذلك النبز باملروان ومروان احلمار مل يكن كذلك وإمنا كان ذلك مسة 

ونسبة وال يكون اللفظ مراداً إذا مل يرد به الوصف كما أن األعالم كذلك فإنك إذا قلت ملن مسي بعبد اهللا أنت 
تعبد غريه وتريد به وصفه ال تكون قد أتيت باسم علمه إشارة فقال ال تتكربوا فتستحقروا إخوانكم  عبد اهللا فال

طالبني حط درجتهم ) هم ( وتستصغروهم حبيث ال تلتفتوا إليهم أصالً وإذا نزلتم عن هذا من النعم إليهم فال تعيبو 
بهم فال تسموهم مبا يكرهونه وال هتولوا هذا ليس والغض عن منزلتهم وإذا تركتم النظر يف معايبهم ووصفهم مبا يعي

  بعيب يذكر فيه إمنا هو اسم يتلفظ به من غري قصد إىل بيان صفة وذكر يف اآلية مسائل
املسألة األوىل قوله الَ َيْسَخْر قَْوٌم ّمن قَْومٍ القوم اسم يقع على مجع من الرجال وال يقع على النساء وال على األطفال 

كصوم مجع صائم والقائم باألمور هم الرجال فعلى هذا األقوام الرجال ال النساء فائدة وهي أن عدم  ألنه مجع قائم
االلتفات واالستحقار إمنا يصدر يف أكثر األمر من الرجال بالنسة إىل الرجال ألن املرأة يف نفسها ضعيفة فإذا مل 

) النساء حلم على وضم إال ما رددت عنه ) ( يه وسلم صلى اهللا عل( يلتفت الرجال إليها ال يكون هلا أمر قال النيب 
وأما الرجال ) إليه ( وأما املرأة فال يوجد منها استحقار الرجل وعدم التفاهتا إليه الضطرارها يف دفع حوائجها 
  بالنسبة إىل الرجال والنساء بالنسبة إىل النساء فيوجد فيهم هذا النوع من القبح وهذا أشهر

قال يف الدرجة العالية اليت هي هناية املنكر َعَسى أَن َيكُونُواْ َخيْراً ّمْنُهْم كسراً له وبغضاً لنكره وقال يف املسألة الثانية 
املرتبة الثانية ال َتلِْمُزواْ أَنفَُسكُْم جعلهم كأنفسهم ملا نزلوا درجة رفعهم اهللا درجة ويف األول جعل املسخور منه خرياً 

ه مثالً ويف قوله َعَسى أَن َيكُونُواْ خَْيراً ّمنُْهْم حكمة وهي أنه وجد منهم النكر الذي هو ويف الثاين جعل املسخور من
 ١٢األعراف ( مفض إىل اإلمهال وجعل نفسه خرياً منهم كما فعل إبليس حيث مل يلتفت إىل آدم وقال أََناْ َخْيٌر ّمْنُه 

نُواْ يصريوا فإن من استحقر إنساناً لفقره أو وحدته أو ضعفه فصار هو خرياً وميكن أن يقال املراد من قوله أَن َيكُو) 
  ال يأمن أن يفتقر هو ويستغين الفقري ويضعف هو ويقوى الضعيف

املسألة الثالثة قال تعاىل قَْوٌم ّمن قَْومٍ ومل يقل نفس من نفس وذلك ألن هذا فيه إشارة إىل منع التكرب واملتكرب يف 
  وس األشهاد وإذا اجتمع يف اخللوات مع من ال يلتفتأكثر األمر يرى جربوته على رؤ



  إليه يف اجلامع جيعل نفسه متواضعاً فذكرهم بلفظ القوم منعاً هلم عما يفعلونه
املسألة الرابعة قوله تعاىل َوالَ َتلِْمُزواْ أَنفَُسكُْم فيه وجهان أحدمها أن عيب األخ عائد إىل األخ فإذا عاب عائب نفساً 

ه وثانيهما هو أنه إذا عابه وهو ال خيلو من عيب حياربه املعيب فيعيبه فيكون هو بعيبه حامالً للغري فكأمنا عاب نفس
أي إنكم إذا قتلتم )  ٢٩النساء ( على عيبه وكأنه هو العائب نفسه وعلى هذا حيمل قوله تعاىل َوالَ َتقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم 

ل وجهاً آخر ثالثاً وهو أن تقول ال تعيبوا أنفسكم أي كل واحد نفساً قتلتم فتكونوا كأنكم قتلتم أنفسكم وحيتم
منكم فإنكم إن فعلتم فقد عبتم أنفسكم أي كل واحد عاب كل واحد فصرمت عائبني من وجه معيبني من وجه 

  وهذا الوجه ههنا ظاهر وال كذلك يف قوله تعاىل َوالَ َتقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم
 أن هذا إرشاد للمؤمنني إىل ما جيب أن يفعله املؤمن عند حضوره بعد اإلشارة إىل املسألة اخلامسة إن قيل قد ذكرمت

ما يفعله يف غيبته لكن قوله تعاىل َوالَ َتلِْمُزواْ قيل فيه بأنه العيب خلف اإلنسان واهلمز هو العيب يف وجه اإلنسان 
ن على العكس ألن ملز قلبه لزم ومهز نقول ليس كذلك بل العكس أوىل وذلك ألنا إذا نظرنا إىل قلب احلروف دلل

قلبه هزم واألول يدل على القرب والثاين على البعد فإن قيل اللمز هو الطعن والعيب يف الوجه كان أوىل مع أن 
  كل واحد قيل مبعىن واحد

د ال جيد فيه يف احلال عيباً املسألة السادسة قال تعاىل َوالَ َتنَاَبُزواْ ومل يقل ال تنبزوا وذلك ألن اللماز إذا ملز فامللموز ق
يلمزه به وإمنا يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب فيوجد اللمز من جانب وأما النبز فال يعجز كل واحد عن اإلتيان 

  به فإن من نبز غريه باحلمار وهو ينبزه بالثور وغريه فالظاهر أن النبز يفضي يف احلال إىل التنابز وال كذلك اللمز
  َس االْسمُ الْفُُسوقُ َبْعَد االَْمياِنوقوله تعاىل بِئْ

قيل فيه إن املراد بِئَْس أن يقول للمسلم يا يهودي بعد اإلميان أي بعد ما آمن فبئس تسميته بالكافر وحيتمل وجهاً 
أحسن من هذا وهو أن يقال هذا متام للزجر كأنه تعاىل قال يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم وال تلمزوا 

تنابزوا فإنه إن فعل يفسق بعد ما آمن واملؤمن يقبح منه أن يأيت بعد إميانه بفسوق فيكون قوله تعاىل الَِّذيَن ءاَمُنواْ وال 
ويصري التقدير بئس الفسوق بعد اإلميان وبئس أن تسموا بالفاسق بسبب )  ٨٢األنعام ( َولَْم َيلْبُِسواْ إِميَاَنُهمْ بِظُلْمٍ 
  يتموهم مؤمننيهذه األفعال بعد ما مس

قال تعاىل َوَمن لَّْم يَُتْب فَأُْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ وهذا حيتمل وجهني أحدمها أن يقال هذه األشياء من الصغائر فمن 
يصر عليه يصري ظاملاً فاسقاً وباملرة الواحدة ال يتصف بالظلم والفسق فقال ومن مل يترك ذلك وجيعله عادة فهو ظامل 

ال قوله تعاىل الَ َيْسَخْر قَْوٌم َوالَ َتلِْمُزواْ َوالَ َتَناَبُزواْ منع هلم عن ذلك يف املستقبل وقوله تعاىل َوَمن لَّْم وثانيهما أن يق
َيُتْب أمرهم بالتوبة عما مضى وإظهار الندم عليها مبالغة يف التحذير وتشديداً يف الزجر واألصل يف قوله تعاىل َوالَ 

)  ٦البقرة ( ا أسقطت إحدى التاءين كما أسقط يف االستفهام إحدى اهلمزتني فقال َسَواء َعلَْيهِْم َتَناَبُزواْ ال تتنابزو
واحلذف ههنا أوىل ألن تاء اخلطاب وتاء الفاعل حرفان من جنس واحد يف كلمة ومهزة االستفهام كلمة برأسها 

  ة وهلذا وجب اإلدغام يف قولنا مدومهزة أنذرهتم أخرى واحتمال حرفني يف كلمتني أسهل من احتماله يف كلم

  قوله أمر ربنا) دون ( قولنا مر ) يف ( ومل جيب يف قولنا امدد و 
َحُدكُمْ ْغَتب بَّْعُضكُم بَْعضاً أَُيِحبُّ أَياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اجَْتنُِبواْ كَثِرياً مَِّن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِثٌْم َوالَ َتَجسَُّسواْ َوالَ َي

  أَن َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً فَكَرِْهُتُموُه وَاتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه تَوَّابٌ رَّحِيٌم
ألن الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تبىن القبائح ومنه يظهر العدو املكاشح والقائل إذا أوقف أموره على اليقني 

الفعل يف الصورة قد يكون قبيحاً ويف نفس األمر ال يكون كذلك جلواز أن  فقلما يتيقن يف أحد عيباً فيلمزه به فإن



صلى ( يكون فاعله ساهياً أو يكون الرائي خمطئاً وقوله َخيْراً كَِثرياً إخراج للظنون اليت عليها تبىن اخلريات قال النيب 
ى اليقني فالظن فيه غري جمتنب مثاله حكم وباجلملة كل أمر ال يكون بناؤه عل) ظنوا باملؤمن خرياً ) ( اهللا عليه وسلم 

احلاكم على قول الشهود وبراءة الذمة عند عدم الشهود إىل غري ذلك فقوله اْجتَنُِبواْ كَثِرياً وقوله تعاىل إِنَّ َبْعضَ 
التفاق  الظَّّن إِثٌْم إشارة إىل األخذ باألحوط كما أن الطريق املخوفة ال يتفق كل مرة فيه قاطع طريق لكنك ال تسلك

  ذلك فيه مرة ومرتني إال إذا تعني فتسلكه مع رفقة كذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ
ني فيقول مث قال تعاىل َوالَ َتَجسَُّسواْ إمتاماً ملا سبق ألنه تعاىل ملا قال اْجتَنُِبواْ كَثِرياً ّمَن الظَّّن فهم منه أن املعترب اليق

ين أعلمه يقيناً وأطلع على عيبه مشاهدة فأعيب فأكون قد اجتنبت الظن فقال تعاىل وال القائل أنا أكشف فالناً يع
  تتبعوا الظن وال جتتهدوا يف طلب اليقني يف معايب الناس

مث قال تعاىل َوالَ َيغَْتب بَّْعُضكُم بَْعضاً إشارة إىل وجوب حفظ عرض املؤمن يف غيبته وفيه معان أحدها يف قوله تعاىل 
وأما من اغتاب فاملغتاب أوالً يعلم )  ١١احلجرات ( م بَْعضاً فإنه للعموم يف احلقيقة كقوله ال َتلِْمُزواْ أَنفَُسكُْم بَّْعُضكُ

عيبه فال حيمل فعله على أن يغتابه فلم يقل وال تغتابوا أنفسكم ملا أن الغيبة ليست حاملة للعائب على عيبه من 
لو قال قائل هذا املعىن كان حاصالً بقوله تعاىل ال تغتابوا مع االقتصار عليه اغتابه والعيب حامل على العيب ثانيها 

نقول ال وذلك ألن املمنوع اغتياب املؤمن فقال بَّْعُضكُم بَْعضاً وأما الكافر فيعلن ويذكر مبا فيه وكيف ال والفاسق 
أَن َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً دليل على أن االغتياب جيوز أن يذكر مبا فيه عند احلاجة ثالثها قوله تعاىل أَُيِحبُّ أََحُدكُمْ 

( املمنوع اغتياب املؤمن ال ذكر الكافر وذلك ألنه شبهه بأكل حلم األخ وقال من قبل إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ  
ية هنى عن اغتياب فال أخوة إال بني املؤمنني وال منع إال من شيء يشبه أكل حلم األخ ففي هذه اآل)  ١٠احلجرات 

املؤمن دون الكافر رابعها ما احلكمة يف هذا التشبيه نقول هو إشارة إىل أن عرض اإلنسان كدمه وحلمه وهذا من 
باب القياس الظاهر وذلك ألن عرض املرء أشرف من حلمه فإذا مل حيسن من العاقل أكل حلوم الناس مل حيسن منه 

وقوله لَْحَم أَِخيِه آكد يف املنع ألن العدو حيمله الغضب على مضغ حلم  قرض عرضهم بالطريق األوىل ألن ذلك آمل
  العدو فقال أصدق األصدقاء من ولدته أمك فأكل حلمه أقبح ما يكون وقوله تعاىل َمْيًتا إشارة إىل دفع

أكل حلم األخ  وهم وهو أن يقال القول يف الوجه يؤمل فيحرم وأما االغتياب فال اطالع عليه للمغتاب فال يؤمل فقال
وهو ميت أيضاً ال يؤمل ومع هذا هو يف غاية القبح ملا أنه لو اطلع عليه لتأمل كما أن امليت لو أحس بأكل حلمه آلمله 
وفيه معىن وهو أن االغتياب كأكل حلم اآلدمي ميتاً وال حيل أكله إال للمضطر بقدر احلاجة واملضطر إذا وجد حلم 

يت فال يأكل حلم اآلدمي فكذلك املغتاب أن وجد حلاجته مدفعاً غري الغيبة فال يباح له الشاة امليتة وحلم اآلدمي امل
صلى اهللا ( االغتياب وقوله تعاىل مَْيًتا حال عن اللحم أو عن األخ فإن قيل اللحم ال يكون ميتاً قلنا بلى قال النيب 

إذا جعلناه حال عن األخ ال يكون هو الفاعل فسمى الغلفة ميتاً فإن قيل ) ما أبني من حي فهو ميت ) ( عليه وسلم 
وال املفعول فال جيوز جعله حال كما يقول القائل مررت بأخي زيد قائماً ويريد كون زيداً قائماً قلنا جيوز أن يقال 
من أكل حلمة فقد أكل فصار األخ مأكوالً مفعوالً خبالف املرور بأخي زيد فيجوز أن تقول ضربت وجهه آمثاً أي 

 أي صاحب الوجه كما أنك إذا ضربت وجهه فقد ضربته وال جيوز أن تقول مزقت ثوبه آمثاً فتجعل اآلمث وهو آمث
  حاالً من غريك وقوله تعاىل فَكَرِْهُتُموُه فيه مسألتان

ُدكُمْ املسألة األوىل العائد إليه الضمري حيتمل وجوهاً األول وهو الظاهر أن يكون هو األكل ألن قوله تعاىل أَُيِحبُّ أََح
أَن َيأْكُلَ معناه أحيب أحدكم األكل ألن أن مع الفعل تكون للمصدر يعين فكرهتم األكل الثاين أن يكون هو اللحم 

أي فكرهتم اللحم الثالث أن يكون هو امليت يف قوله َمْيًتا وتقديره أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً متغرياً 



ون فيه زيادة مبالغة يف التحذير يعين امليتة إن أكلت يف الندرة لسبب كان فكرهتموه فكأنه صفة لقوله َمْيًتا ويك
  نادراً ولكن إذا أننت وأروح وتغري ال يؤكل أصالً فكذلك ينبغي أن تكون الغيبة

املسألة الثانية الفاء يف قوله تعاىل فَكَرِْهُتُموهُ تقتضي وجود تعلق فما ذلك نقول فيه وجوه أحدها أن يكون ذلك 
ر جواب كالم كأنه تعاىل ملا قال أَُيِحبُّ قيل يف جوابه ذلك وثانيها أن يكون االستفهام يف قوله أَُيِحبُّ لالنكار تقدي

كأنه قال ال حيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً فكرهتموه إذاً وال حيتاج إىل إضمار وثالثها أن يكون ذلك التعلق 
ول جاء فالن ماشياً فتعب ألن املشي يورث التعب فكذا قوله مَْيًتا ألن هو تعلق املسبب بالسبب وترتبه عليه كما تق

املوت يورث النفرة إىل حد ال يشتهي اإلنسان أن يبيت يف بيت فيه ميت فكيف يقربه حبيث يأكل منه ففيه إذاً 
  كراهة شديدة فكذلك ينبغي أن يكون حال الغيبة

تَوَّاٌب رَّحِيٌم عطف على ما تقدم من األوامر والنواهي أي اجتنبوا واتقوا ويف اآلية  مث قال تعاىل َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه
لطائف منها أن اهللا تعاىل ذكر يف هذه اآلية أمور ثالثة مرتبة بياهنا هو أنه تعاىل قال اجَْتنُِبواْ كَثِرياً أي ال تقولوا يف 

ئلتم على املظنونات فال تقولوا حنن نكشف أمورهم لنستيقنها حق املؤمنني ما مل تعلموه فيهم بناء على الظن مث إذا س
قبل ذكرها مث إن علمتم منها شيئاً من غري جتسس فال تقولوه وال تفشوه عنهم وال تعيبوا ففي األول هنى عما مل أن 

راً على خالف يعلم مث هنى عن طلب ذلك العلم مث هنى عن ذكر ما علم ومنها أن اهللا تعاىل مل يقل اجتنبوا تقولوا أم
ما تعلمونه وال قال اجتنبوا الشك بل أول ما هنى عنه هو القول بالظن وذلك ألن القول على خالف العلم كذب 

  وافتراء والقول

بالشك والرجم بالغيب سفه وهزء ومها يف غاية القبح فلم ينه عنه اكتفاء بقوله تعاىل ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ ألن 
ان مينعهم من االفتراء واالرتياب الذي هو دأب الكافر وإمنا منعهم عما يكثر وجوده يف املسلمني وصفهم باإلمي

( ُمونَ وذلك قال يف اآلية الَ َيْسَخْر ومنها أنه ختم اآليتني بذكر التوبة فقال يف األوىل َوَمن لَّْم َيُتْب فَأُوْلَِئَك ُهمُ الظَّاِل
لكن يف اآلية األوىل ملا كان االبتداء بالنهي يف )  ١٢احلجرات ( اللََّه َتوَّاٌب  وقال يف األخرى إِنَّ)  ١١احلجرات 

قوله الَ َيْسَخْر قَْوٌم ّمن قَْومٍ ذكر النفي الذي هو قريب من النهي ويف اآلية الثانية ملا كان االبتداء باألمر يف قوله 
  اىلاْجتََنُبواْ ذكر االرتياب الذي هو قريب من األمر مث قال تع

َمكُْم َعندَ اللَِّه أَْتقَاكُمْ إِنَّ اللََّه َعِليمٌ ياأَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُم مِّن ذَكَرٍ َوأُنْثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشعُوباً َوقَبَآِئلَ ِلَتَعاَرفُوا إِنَّ أَكَْر
  َخبٌِري

كان بسبب التفاوت يف الدين واإلميان فهو جائز  تبييناً ملا تقدم وتقريراً له وذلك ألن السخرية من الغري والعيب إن
منع من )  ١١احلجرات ( وقوله َوالَ َتلِْمُزواْ أَنفَُسكُْم )  ١٢احلجرات ( ملا بينا أن قوله ال يَْغَتب بَّْعُضكُم َبْعضاً 

شتركون فيما عيب املؤمن وغيبته وإن مل يكن لذلك السبب فال جيوز ألن الناس بعمومهم كفاراً كانوا أو مؤمنني ي
يفتخر به املفتخر غري اإلميان والكفر واالفتخار إن كان بسبب الغىن فالكافر قد يكون غنياً واملؤمن فقرياً وبالعكس 

وإن كان بسبب النسب فالكافر قد يكون نسيباً واملؤمن قد يكون عبداً أسود وبالعكس فالناس فيما ليس من الدين 
ذلك ال يؤثر مع عدم التقوى فإن كل من يتدين بدين يعرف أن من يوافقه والتقوى متساوون متقاربون وشيء من 

يف دينه أشرف ممن خيالفه فيه وإن كان أرفع نسباً أو أكثر نشباً فكيف من له الدين احلق وهو فيه راسخ وكيف 
م ّمن ذَكَرٍ َوأُْنثَى فيه وجهان أحدمها يرجح عليه من دونه فيه بسبب غريه وقوله تعاىل رَّحِيٌم يأَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُ

من آدم وحواء ثانيهما كل واحد منكم أيها املوجودون وقت النداء خلقناه من أب وأم فإن قلنا إن املراد هو األول 
فذلك إشارة إىل أن ال يتفاخر البعض على البعض لكوهنم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة وإن قلنا إن املراد هو 



ك إشارة إىل أن اجلنس واحد فإن كل واحد خلق كما خلق اآلخر من أب وأم والتفاوت يف اجلنس دون الثاين فذل
التفاوت يف اجلنسني فإن من سنن التفاوت أن ال يكون تقدير التفاوت بني الذباب والذئاب لكن التفاوت الذي بني 

ذ هو كاألنعام بل أضل واملؤمن إنسان يف املعىن الناس بالكفر واإلميان كالتفاوت الذي بني اجلنسني ألن الكافر مجاد إ
الذي ينبغي أن يكون فيه والتفاوت يف اإلنسان تفاوت يف احلس ال يف اجلنس إذ كلهم من ذكر وأنثى فال يبقى 

  لذلك عند هذ اعتبار وفيه مباحث
اً وشرعاً حىت ال البحث األول فإن قيل هذا مبين على عدم اعتبار النسب وليس كذلك فإن للنسب اعتباراً عرف

جيوز تزويج الشريفة بالنبطي فنقول إذا جاء األمر العظيم ال يبقى األمر احلقري معترباً وذلك يف احلس والشرع 
والعرف أما احلس فألن الكواكب ال ترى عند طلوع الشمس وجلناح الذباب دوي وال يسمع عندما يكون رعد 

  بقى له اعتبار وال إليهقوي وأما يف العرف فألن من جاء مع امللك ال ي

التفات إذا علمت هذا فيهما ففي الشرع كذلك إذا جاء الشرف الديين اإلالهي ال يبقى األمر هناك اعتبار ال 
لنسب وال لنشب أال ترى أن الكافر وإن كان من أعلى الناس نسباً واملؤمن وإن كان من أدوهنم نسباً ال يقاس 

مع غريه وهلذا يصلح للمناصب الدينية كالقضاء والشهادة كل شريف  أحدمها باآلخر وكذلك ما هو من الدين
ووضيع إذا كان ديناً عاملاً صاحلاً وال يصلح لشيء منها فاسق وإن كان قرشي النسب وقاروين النشب ولكن إذا 

َوأَن لَّْيسَ اجتمع يف اثنني الدين املتني وأحدمها نسيب ترجح بالنسب عند الناس ال عند اهللا ألن اهللا تعاىل يقول 
  وشرف النسب ليس مكتسباً وال حيصل بسعي)  ٣٩النجم ( ِلإلنَسانِ إِالَّ َما سََعى 

البحث الثاين ما احلكمة يف اختيار النسب من مجلة أسباب التفاخر ومل يذكر املال نقول األمور اليت يفتخر هبا يف 
لفقري فيبطل افتخار املفتخر به واحلسن والسن الدنيا وإن كانت كثرية لكن النسب أعالها ألن املال قد حيصل ل

وغري ذلك غري ثابت دائم والنسب ثابت مستمر غري مقدور التحصيل ملن ليس له فاختاره اهللا للذكر وأبطل اعتباره 
  بالنسبة إىل التقوى ليعلم منه بطالن غريه بالطريق األوىل

بغري التقوى فهل لقوله تعاىل إِنَّا َخلَقَْناكُم فائدة نقول  البحث الثالث إذا كان ورود اآلية لبيان عدم جواز االفتخار
نعم وذلك ألن كل شيء يترجح على غريه فإما أن يترجح بأمر فيه يلحقه ويترتب عليه بعد وجوده وإما أن يترجح 

إما عليه بأمر هو قبله والذي بعده كاحلسن والقوة وغريمها من األوصاف املطلوبة من ذلك الشيء والذي قبله ف
راجع إىل األصل الذي منه وجد أو إىل الفاعل الذي هو له أوجد كم يقال يف إناءين هذا من النحاس وهذا من 

الفضة ويقال هذا عمل فالن وهذا عمل فالن فقال تعاىل ال ترجيح فيما خلقتم منه ألنكم كلكم من ذكر وأنثى وال 
م تفاوت يكون بأمور تلحقكم وحتصل بعد وجودكم بالنظر إىل جاعلني ألنكم كلكم خلقكم اهللا فإن كان بينك

  وأشرفها التقوى والقرب من اهللا تعاىل
مث قال تعاىل َوَجَعلَْناكُمْ ُشُعوباً َوقَبَاِئلَ وفيه وجهان أحدمها َجَعلَْناكُْم ُشعُوباً متفرقة ال يدري من جيمعكم كالعجم 

َجَعلَْناكُْم ُشُعوباً داخلني يف قبائل فإن القبيلة حتتها وقبائل جيمعكم واحد معلوم كالعرب وبين إسرائيل وثانيهما 
الشعوب وحتت الشعوب البطون وحتت البطون األفخاذ وحتت األفخاذ الفصائل وحتت الفضائل األقارب وذكر 

 األعم ألنه أذهب لالفتخار ألن ألمر األعم منها يدخله فقراء وأغنياء كثرية غري حمصورة وضعفاء وأقوياء كثرية غري
معدودة مث بّين فائدة ذلك وهي التعارف وفيه وجهان أحدمها أن فائدة ذلك التناصر ال التفاخر وثانيهما أن فائدته 
التعارف ال التناكر واللمز والسخرية والغيبة تفضي إىل التناكر ال إىل التعارف وفيه معان لطيفة األوىل قال تعاىل إِنَّا 

ألن اخللق أصل تفرع عليه اجلعل ُشعُوباً فإن األول هو اخللق واإلجياد مث االتصاف مبا َخلَقَْناكُم وقال َوَجَعلَْناكُْم 



( اتصفوا به لكن اجلعل شعوباً للتعارف واخللق للعبادة كما قال تعاىل َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ َواإلِنَس إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن 
علم أن النسب يعترب بعد اعتبار العبادة كما أن اجلعل واعتبار األصل متقدم على اعتبار الفرع فا)  ٥٦الذاريات 

شعوباً يتحقق بعد ما يتحقق اخللق فإن كان فيكم عبادة تعترب فيكم أنسابكم وإال فال الثانية قوله تعاىل َخلَقَْناكُمْ 
يف َوَجَعلَْناكُْم إشارة إىل عدم جواز االفتخاز ألن ذلك ليس لسعيكم وال قدرة لكم على شيء من ذلك فك

نَّْهِدى )  ٣اإلنسان ( تفتخرون مبا ال مدخل لكم فيه فإن قيل اهلداية والضالل كذلك لقوله تعاىل إِنَّا َهَديَْناُه السَّبِيلَ 
  فنقول أثبت اهللا لنا فيه كسباً)  ٥٢الشورى ( بِِه َمن نََّشاء 

  يالًمبنياً على فعل كم قال اهللا تعاىل فََمن َشاء اتََّخذَ إِلَى َرّبهِ َسبِ
وبيانه  مث قال تعاىل َوَما َتَشاءونَ إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه وأما يف النسب فال الثالثة قوله تعاىل ِلَتَعاَرفُواْ إشارة إىل قياس خفي

هو أنه تعاىل قال إنكم جعلتم قبائل لتعارفوا وأنتم إذا كنتم أقرب إىل شريف تفتخرون به فخلقكم لتعرفوا ربكم 
منه وهو أشرف املوجودات كان األحق باالفتخار هناك من الكل االفتخار بذلك الرابعة فيه إرشاد فإذا كنتم أقرب 

إىل برهان يدل على أن االفتخار ليس باألنساب وذلك ألن القبائل للتعارف بسبب االنتساب إىل شخص فإن كان 
الرجل الذي تفتخرون به هو  ذلك الشخص شريفاً صح االفتخار يف ظنكم وإن مل يكن شريفاً مل يصح فشرف ذلك

بانتسابه إىل فصيلة أو باكتساب فضيلة فإن كان باالنتساب لزم االنتهاء وإن كان باالكتساب فالدين الفقيه الكرمي 
احملسن صار مثل من يفتخر به املفتخر فكيف يفتخر باألب وأب األب على من حصل له من احلظ واخلري ما فضل 

فإن أحداً ) صلى اهللا عليه وسلم ( للّهم إال أن جيوز شرف االنتساب إىل رسول اهللا به نفسه عن ذلك األب واجلد ا
) صلى اهللا عليه وسلم ( ال يقرب من الرسول يف الفضيلة حىت يقول أنا مثل أبيك ولكن يف هذا النسب أثبت النيب 

( وقال ) اشر األنبياء ال نورث حنن مع( الشرف ملن انتسب إليه باالكتساب ونفاه ملن أراد الشرف باالنتساب فقال 
أي ال نورث باالنتساب وإمنا نورث باالكتساب مسعت أن بعض الشرفاء يف بالد خراسان ) العلماء ورثة األنبياء 

كان يف النسب أقرب الناس إىل علي عليه السالم غري أنه كان فاسقاً وكان هناك موىل أسود تقدم بالعلم والعمل 
ه فاتفق أنه خرج يوماً من بيته يقصد املسجد فأتبعه خلق فلقيه الشريف سكران وكان ومال الناس إىل التربك ب

الناس يطردون الشريف ويبعدونه عن طريقه فغلبهم وتعلق بأطراف الشيخ وقال له يا أسود احلوافر والشوافر يا 
ربه فقال الشيخ ال هذا حمتمل كافر ابن كافر أنا ابن رسول اهللا أذل وجتال وأذم وتكرما وأهان وتعانا فهم الناس بض

منه جلده وضربه معدود حلده ولكن يا أيها الشريف بيضت باطين وسودت باطنك فريى الناس بياض قليب فوق 
سواد وجهي فحسنت وأخذت سرية أبيك وأخذت سرية أيب فرآين اخللق يف سرية أبيك ورأوك يف سرية أيب فظنوين 

  يعمل مع أيب وعملوا معي ما يعمل مع أبيكاابن أبيك وظنوك ابن أيب فعملوا معك ما 
مث قال تعاىل إِنَّ أَكْرََمكُْم عَنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم وفيه وجهان أحدمها أن املراد من يكون أتقى يكون عند اهللا أكرم أي 

كما يقال  التقوى تفيد اإلكرام ثانيهما أن املراد أن من يكون أكرم عند اهللا يكون أتقى أي اإلكرام يورث التقوى
املخلصون على خطر عظيم واألول أشهر والثاين أظهر ألن املذكور ثانياً ينبغي أن يكون حمموالً على املذكور أوالً 

يف الظاهر فيقال اإلكرام للتقي لكن ذوا العموم يف املشهور هو األول يقال ألذ األطعمة أحالها أي اللذة بقدر 
إثبات لكون التقوى متقدمة على كل فضيلة فإن قيل التقوى من األعمال احلالوة ال أن احلالوة بقدر اللذة وهي 

نقول التقوى ) لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( والعلم أشرف قال النيب 
 تقوى إال للعامل فاملتقي العامل أمت علمه فال)  ٢٨فاطر ( مثرة العلم قال اهللا تعاىل إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء 

والعامل الذي ال يتقي كشجرة ال مثرة هلا لكن الشجرة املثمرة أشرف من الشجرة اليت ال تثمر بل هو حطب 



وكذلك العامل الذي ال يتقي حصب جهنم وأما العابد الذي يفضل اهللا عليه الفقيه فهو الذي ال علم له وحينئذ ال 
  ية اهللا نصاب كامل ولعله يعبده خمافةيكون عنده من خش

اإللقاء يف النار فهو كاملكره أو لدخول اجلنة فهو يعمل كالفاعل له أجرة ويرجع إىل بيته واملتقي هو العامل باهللا 
  املواظب لبابه أي املقرب إىل جنابه عنده يبيت وفيه مباحث

الكرامة وال كرامة للكافر فإنه أضل من األنعام البحث األول اخلطاب مع الناس واألكرم يقتضي اشتراك الكل يف 
ألن كل )  ٧٠اإلسراء ( وأذل من اهلوام نقول ذلك غري الزم مع أنه حاصل بدليل قوله تعاىل َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِى ءاَدَم 

ثر الكرامة من خلق فقد اعترف بربه كأنه تعاىل قال من استمر عليه لو زاد زيد يف كرامته ومن رجع عنه أزيل عنه أ
الثاين ما حد التقوى ومن األتقى تقول أدىن مراتب التقوى أن جيتنب العبد املناهي ويأيت باألوامر وال يقر وال يأمن 

إال عندمها فإن اتفق أن ارتكب منهياً ال يأمن وال يتكل له بل يتبعه حبسنة ويظهر عليه ندامة وتوبة ومىت ارتكب 
لى املهلة يف األجل ومنعه عن التذاكر طول األمل فليس مبتق أما األتقى فهو الذي منهياً وما تاب يف احلال واتكل ع

يأيت مبا أمر به ويترك ما هنى عنه وهو مع ذلك خاش ربه ال يشتغل بغري اهللا فينور اهللا قلبه فإن التفت حلظة إىل نفسه 
ولآلخرين السوق إىل اجلنة )  ٧٢مرمي ( يَن اتَّقَواْ أو ولده جعل ذلك ذنبه ولألولني النجاة لقوله تعاىل ثُمَّ نَُنّجى الَِّذ

لقوله تعاىل إِنَّ أَكْرََمكُْم َعندَ اللَِّه أَتْقَاكُْم فبني من أعطاه السلطان بستاناً وأسكنه فيه وبني من استخلصه لنفسه 
  يستفيد كل يوم بسبب القرب من بساتني وضياعاً بون عظيم

َخبٌِري أي عليم بظواهركم يعلم أنسابكم خبري ببواطنكم ال ختفى عليه أسراركم فاجعلوا  مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه َعلَيٌم
  التقوى عملكم وزيدوا يف التقوى كما زادكم

ُتِطيعُواْ اللََّه َوَرُسولَهُ الَ  ْم َوإِنقَالَِت االٌّ عَْراُب َءامَنَّا قُل لَّمْ ُتْؤِمُنواْ َولَاِكن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ اال َميانُ ِفى قُلُوبِكُ
  َيِلْتكُْم مِّْن أَْعَماِلكُمْ َشْيئاً إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم

واألتقى ال يكون إال بعد حصول التقوى وأصل اإلميان )  ١٣احلجرات ( ملا قال تعاىل إِنَّ أَكْرََمكُْم َعندَ اللَِّه أَْتقَاكُْم 
عراب لنا النسب الشريف وإمنا يكون لنا الشرف قال اهللا تعاىل ليس اإلميان بالقول هو االتقاء من الشرك قالت األ

إمنا هو بالقلب فما آمنتم ألنه خبري يعلم ما يف الصدور وَلَاِكن قُولُواْ أَْسلَْمَنا أي انقدنا واستسلمنا قيل إن اآلية 
يكن قلبهم مطمئناً باإلميان وقد بينا أن ذلك نزلت يف بين أسد أظهروا اإلسالم يف سنة جمدبة طالبني الصدقة ومل 

كالتاريخ للنزول ال لالختصاص هبم ألن كل من أظهر فعل املتقني وأراد أن يصري له ما لألتقياء من اإلكرام ال 
  حيصل له ذلك ألن التقوى من عمل القلب وقوله تعاىل قُل لَّْم ُتْؤِمنُواْ يف تفسريه مسائل

وقال ههنا قُل لَّمْ ُتْؤِمُنواْ مع )  ٩٤النساء ( َوالَ َتقُولُواْ ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم السَّلَاَم لَْسَت ُمْؤِمناً املسألة األوىل قال تعاىل 
أهنم ألقوا إليهم السالم نقول إشارة إىل أن عمل القلب غري معلوم واجتناب الظن واجب وإمنا حيكم بالظاهر فال 

  ملن أسلم هو منافق ولكن اهللا خبري مبا يف الصدوريقال ملن يفعل فعالً هو مرائي وال 

( إذا قال فالن ليس مبؤمن حصل اجلزم وقوله تعاىل قُل لَّمْ ُتْؤِمُنواْ فهو الذي جوز لنا ذلك القول وكان معجزة للنيب 
م السالم حيث أطلعه اهللا على الغيب وضمري قلوهبم فقال لنا أنتم ال تقولوا ملن ألقى إليك) صلى اهللا عليه وسلم 

  لست مؤمناً لعدم علمكم مبا يف قلبه
املسألة الثانية مل وملا حرفا نفي وما وإن وال كذلك من حروف النفي ومل وملا جيزمان وغريمها من حروف النفي ال 

ملضي جيزم فما الفرق بينهما نقول مل وملا يفعالن بالفعل ما ال يفعل به غريمها فإهنما يغريان معناه من االستقبال إىل ا



تقول مل يؤمن أمس وآمن اليوم وال تقول ال يؤمن أمس فلما فعال بالفعل ما مل يفعل به غريمها جزم هبما فإن قيل مع 
هذا مل جزم هبما غاية ما يف الباب أن الفرق حصل ولكن ما الدليل على وجوب اجلزم هبما نقول ألن اجلزم والقطع 

ل القطع بقيامه وال جيوز أن يكون ما قام واألفعال املستقبلة إما حيصل يف األفعال املاضية فإن من قال قام حص
متوقعة احلصول وإما ممكنة غري متوقعة وال حيصل القطع واجلزم فيه فإذا كان مل وملا يقلبان اللفظ من االستقبال إىل 

لى هذا نقول السبب يف اجلزم املضي كانا يفيدان اجلزم والقطع يف املعىن فجعل هلما تناسباً باملعىن وهو اجلزم لفظاً وع
ما ذكرنا وهذا يف األمر جيزم كأنه جزم على املأمور أنه يفعله وال يتركه فأي فائدة يف أن اللفظ جيزم مع أن الفعل 

فيه ال بد من وقوعه وأن يف الشرط تغري وذلك ألن إن تغري معىن الفعل من املضي إىل االستقبال إن مل تغريه من 
ي تقول إن جئتين جئتك وإن أكرمتين أكرمتك فلما كان إن مثل مل يف كونه حرفاً ويف لزوم االستقبال إىل املض

الدخول على األفعال وتغيريه معىن الفعل صار جازماً لشبه لفظي أما اجلزاء فجزم ملا ذكرنا من املعىن فإن اجلزاء 
  اجلزاء كذلك يف اإلضافة ويف اجلر حبرف جيزم بوقوعه عند وجود الشرط فاجلزم إذاً إما ملعىن أو لشبه لفظي كما أن

املسألة الثالثة قوله تعاىل َولَاِكن قُولُواْ يقتضي قوالً سابقاً خمالفاً ملا بعده كقولنا ال تقدموا آمنا ولكن قولوا أسلمنا 
دهم إىل ويف ترك التصريح به إرشاد وتأديب كأنه تعاىل مل جيز النهي عن قوهلم ِمَن فلم يقل ال تقولوا آمنا وأرش

االمتناع عن الكذب فقال لَّْم ُتْؤِمنُواْ فإن كنتم تقولون شيئاً فقولوا أمراً عاماً ال يلزم منه كذبكم وهو كقوهلم 
  أَْسلَْمَنا فإن اإلسالم مبعىن االنقياد حصل

رق فاإلميان املسألة الرابعة املؤمن واملسلم واحد عند أهل السنة فكيف يفهم ذلك مع هذا نقول بني العام واخلاص ف
ال حيصل إال بالقلب وقد حيصل باللسان واإلسالم أعم لكن العام يف صورة اخلاص متحد مع اخلاص وال يكون أمراً 
آخر غريه مثاله احليوان أعم من اإلنسان لكن احليوان يف صورة اإلنسان ليس أمراً ينفك عن اإلنسان وال جيوز أن 

ناً فالعام واخلاص خمتلفان يف العموم متحدان يف الوجود فكذلك املؤمن يكون ذلك احليوان حيواناً وال يكون إنسا
 ّمَن واملسلم وسنبني ذلك يف تفسري قوله تعاىل فَأَْخَرجَْنا َمن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيرَ َبْيٍت

  إن شاء اهللا تعاىل)  ٣٦٣الذاريات ( الُْمْسِلِمَني 
من اخلامسة قوله تعاىل َولَمَّا َيْدُخلِ االَْميانُ ِفى قُلُوبِكُْم هل فيه معىن قوله تعاىل قُل لَّْم ُتْؤِمنُواْ نقول نعم وبيانه املسألة 

إن وجوه األول هو أهنم ملا قالوا آمنا وقيل هلم لَّمْ ُتْؤِمُنواْ َولَاِكن قُولُواْ أَْسلَْمَنا قالوا إذا أسلمنا فقد آمنا قيل ال ف
  اإلميان من عمل القلب ال غري واإلسالم قد يكون عمل اللسان وإذا كان ذلك

عمل القلب ومل يدخل يف قلوبكم اإلميان مل تؤمنوا الثاين ملا قالوا آمنا وقيل هلم مل تؤمنوا قالوا جدالً قد آمنا عن 
ألن ملا يفعل يقال يف مقابلة قد فعل وحيتمل أن صدق نية مؤكدين ملا أخربوا فقال َولَمَّا َيْدُخلِ االَْميانُ ِفى قُلُوبِكُمْ 

يقال بأن اآلية فيها إشارة إىل حال املؤلفة إذا أسلموا ويكون إمياهنم بعده ضعيفاً قال هلم لَّمْ ُتْؤِمُنواْ ألن اإلميان إيقان 
َرسُولَُه يكمل لكم األجر وذلك بعد مل يدخل يف قلوبكم وسيدخل باطالعكم على حماسن اإلسالم َوإِن ُتِطيُعواْ اللََّه َو

والذي يدل على هذا هو أن ملا فيها معىن التوقع واالنتظار واإلميان إما أن يكون بفعل املؤمن واكتسابه ونظره يف 
الدالئل وإما أن يكون إهلاماً يقع يف قلب املؤمن فقوله قُل لَّْم ُتؤِْمُنواْ أي ما فعلتم ذلك وقوله تعاىل َولَمَّا َيْدُخلِ 

َميانُ ِفى قُلُوبِكُمْ أي وال دخل اإلميان يف قلبكم إهلاماً من غري فعلكم فال إميان لكم حينئذ مث إنه تعاىل عند فعلهم االْ
قال لَّْم ُتؤِْمُنواْ حبرف ليس فيه معىن االنتظار لقصور نظرهم وفتور فكرهم وعند فعل اإلميان قال ملا يدخل حبرف فيه 

  كأنه يكاد يغشي القلوب بأسرها معىن التوقع لظهور قوة اإلميان
حلسنة مث إنه تعاىل قال َوإِن ُتِطيعُواْ اللََّه َوَرُسولَُه الَ َيِلْتكُْم أي ال ينقصكم واملراد أنكم إذا أتيتم مبا يليق بضعفكم من ا



أعطاه امللك فهو يؤتيكم ما يليق به من اجلزاء وهذا ألن من محل إىل ملك فاكهة طيبة يكون مثنها يف السوق درمهاً و
درمهاً أو ديناراً ينسب امللك إىل قلة العطاء بل البخل فليس معناه أنه يعطي مثل ذلك من غري نقص بل املعىن يعطي 

ما تتوقعون بأعمالكم من غري نقص وفيه حتريض على اإلميان الصادق ألن من أتى بفعل من غري صدق نية يضيع 
وتصدقوا ال ينقص عليكم فال تضيعوا أعمالكم بعدم اإلخالص وفيه  عمله وال يعطي عليه أجراً فقال وإن تطيعوا

أيضاً تسلية لقلوب من تأخر إميانه كأنه يقول غريي سبقين وآمن حني كان النيب وحيداً وآواه حني كان ضعيفاً 
إن أجركم ال  وحنن آمنا عندما عجزنا عن مقاومته وغلبنا بقوته فال يكون إلمياننا وقع وال لنا عليه أجر فقال تعاىل

ينقص وما تتوقعون تعطون غاية ما يف الباب أن التقدم يزيد يف أجورهم وماذا عليكم إذا أرضاكم اهللا أن يعطي 
غريكم من خزائن رمحته رمحة واسعة وما حالكم يف ذلك إال حال ملك أعطى واحداً شيئاً وقال لغريه ماذا تتمىن 

اه مث زاد ذلك األول أشياء أخرى من خزائنه فإن تأذى من ذلك يكون فتمىن عليه بلدة واسعة وأمواالً فأعطاه ووف
خبالً وحسداً وذلك يف اآلخرة ال يكون ويف الدنيا هو من صفة األرازل وقوله تعاىل إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم أي يغفر 

  لكم ما قد سلف ويرمحكم مبا أتيتم به مث قال تعاىل
وْلَاِئَك ُهمُ يَن َءاَمنُواْ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرتَاُبواْ َوَجاَهدُواْ بِأَمَْواِلهِْم وَأَنفُسِهِْم ِفى سَبِيلِ اللَِّه أُإِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذ

  الصَّاِدقُونَ

ورسوله مث  إرشاداً لألعراب الذين قالوا آمنا إىل حقيقة اإلميان فقال إن كنتم تريدون اإلميان فاملؤمنون من آمن باهللا
مل يرتابوا يعين أيقنوا بأن اإلميان إيقان ومث للتراخي يف احلكاية كأنه يقول آمنوا مث أقول شيئاً آخر مل يرتابوا وحيتمل 

من ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن يقال هو للتراخي يف الفعل تقديره آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا فيما قال النيب 
عاىل َوَجاَهدُواْ بِأَمْوالِهِْم وَأَنفُسِهِْم حيقق ذلك أي أيقنوا أن بعد هذه الدار داراً فجاهدوا طالبني احلشر والنشر وقوله ت

  العقىب وقوله أُْولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ يف إمياهنم ال األعراب الذين قالوا قوالً ومل خيلصوا عمالً
  ْعلَُم َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفى األرض وَاللَُّه بِكُلِّ َشىْ ٍء َعِليٌمقُلْ أَُتَعلُِّمونَ اللََّه بِِدينِكُْم َواللَُّه َي

فإنه عامل به ال خيفى عليه شيء وفيه إشارة إىل أن الدين ينبغي أن يكون هللا وأنتم أظهرمتوه لنا ال هللا فال يقبل منكم 
  ذلك

  ى َّ إِْسلَاَمكُمْ َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُْم أَنْ َهداكُمْ ِلال َمياِن إِنُ كُنُتْم صَاِدِقَنيَيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُمواْ قُل الَّ َتُمنُّواْ َعلَ
يقرر ذلك ويبني أن إسالمهم ملن يكن هللا وفيه لطائف األوىل يف قوله تعاىل َيُمنُّونَ َعلَْيَك زيادة بيان لقبيح فعلهم 

ىل اهللا تعاىل وهو تنزيه اهللا عن الشرك وتوحيده يف العظمة وثانيهما وذلك ألن اإلميان له شرفان أحدمها بالنسبة إ
بالنسبة إىل املؤمن فإنه ينزه النفس عن اجلهل ويزينها باحلق والصدق فهم ال يطلبون بإسالمهم جانب اهللا وال 

  يطلبون شرف أنفسهم بل منوا ولو علموا أن فيه شرفهم ملا منوا به بل شكروا
قُل الَّ َتمُنُّواْ َعلَى َّ إِْسلَاَمكُْم أي الذي عندكم إسالم وهلذا قال تعاىل َولَاِكن قُولُواْ أَْسلَْمَنا ومل يقل  اللطيفة الثانية قال

مل تؤمنوا ولكن أسلمتم لئال يكون تصديقاً هلم يف اإلسالم أيضاً كما مل يصدقوا يف اإلميان فإن قيل مل مل جيز أن 
النقياد وقد وجد منهم قوالً وفعالً وإن مل يوجد اعتقاداً وعلماً وذلك القدر يصدقوا يف إسالمهم واإلسالم هو ا

كاف يف صدقهم نقول التكذيب يقع على وجهني أحدمها أن ال يوجد نفس املخرب عنه وثانيهما أن ال يوجد كما 
لوجه األول أي ما أخرب يف نفسه فقد يقول ما جئتنا بل جاءت بك احلاجة فاهللا تعاىل كذهبم يف قوهلم آمنا على ا

  آمنتم أصالً ومل يصدقوا يف اإلسالم على الوجه الثاين فإهنم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة
اللطيفة الثالثة قال َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُْم يعين ال منة لكم ومع ذلك ال تسلمون رأساً برأس حبيث ال يكون لكم علينا 



وله تعاىل َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُْم حسن أدب حيث مل يقل ال متنوا علي بل يل املنة وال لنا عليكم منة بل املنة عليكم وق
( عليكم حيث بينت لكم الطريق املستقيم مث يف مقابلة هذا األدب قال اهللا تعاىل َوإِنََّك لَتَْهِدى إِلَى ِصراٍط مُّْسَتقِيمٍ 

  ) ٥٢الشورى 
سلمتم بل قال أَنْ َهداكُْم ِلالَْمياِن ألن إسالمهم كان ضالالً حيث كان نفاقاً اللطيفة الرابعة مل يقل مين عليكم أن أ

  فما مّن به عليهم فإن قيل كيف من عليهم باهلداية إىل اإلميان مع أنه بّين أهنم مل يؤمنوا نقول

ل أَنْ َهداكُمْ ِلالَْميانِ اجلواب عنه من ثالثة أوجه أحدها أنه تعاىل مل يقل بل اهللا مين عليكم أن رزقكم اإلميان بل قا
وإرسال الرسل باآليات البينات هداية ثانيها هو أنه تعاىل مين عليهم مبا زعموا فكأنه قال أنتم قلتم آمنا فذلك نعمة 

يف حقكم حيث ختلصتم من النار فقال هداكم يف زعمكم ثالثها وهو األصح هو أن اهللا تعاىل بّين بعد ذلك شرطاً 
  َصاِدقَِنيفقال إِن كُنُتمْ 

  إِنَّ اللََّه َيْعلَُم غَْيبَ السََّماوَاِت واألرض َواللَُّه َبِصٌري بَِما َتْعَملُونَ
إشارة إىل أنه ال خيفى عليه أسراركم وأعمال قلوبكم اخلفية وقال َبِصٌري بَِما َتْعَملُونَ يبصر أعمال جوارحكم 

يف أول السورة وهو قوله تعاىل الَ ُتقَّدمُواْ َبْيَن َيَدىِ  اللَِّه  الظاهرة وآخر السورة مع التئامه مبا قبله فيه تقرير ما
فإنه ال خيفى عليه سر فال تتركوا خوفه يف السر وال خيفى عليه علن فال تأمنوه )  ١احلجرات ( َوَرسُوِلِه َواتَّقُواْ اللََّه 

  يف العالنية واحلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

  ق سورة

  أربعون ومخس آيات مكية
  ق َوالْقُْرَءاِن الَْمجِيِد

  ق َوالْقُْرءاِن الَْمجِيِد وقبل التفسري نقول ما يتعلق بالسورة وهي أمور
وقوله تعاىل كَذاِلكَ )  ٤٢ق ( األول أن هذه السورة تقرأ يف صالة العيد لقوله تعاىل فيها ذَِلَك َيْوُم الُْخرُوجِ 

فإن العيد يوم الزينة فينبغي أن ال ينسى اإلنسان )  ٤٤ق ( قوله تعاىل ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسٌري و)  ١١ق ( الُْخرُوُج 
( خروجه إىل عرصات احلساب وال يكون يف ذلك اليوم فرحاً فخوراً وال يرتكب فسقاً وال فجوراً وملا أمر النيب 

ذكرهم مبا )  ٤٥ق ( ْر بِالْقُرْءاِن َمن َيخَاُف َوِعيِد بالتذكري بقوله يف آخر السورة فَذَكّ) صلى اهللا عليه وسلم 
  يناسب حاهلم يف يومهم بقوله ق َوالْقُرْءاِن

الثاين هذه السورة وسورة ص تشتركان يف افتتاح أوهلما باحلروف املعجم والقسم بالقرآن وقوله َبلِ والتعجب 
وذلك ألن يف ص قال يف أوهلا ص وَالْقُْرءاِن ِذى  ويشتركان يف شيء آخر وهو أن أول السورتني وآخرمها متناسبان

ويف ق قال يف أوهلا ق وَالْقُْرءاِن وقال يف آخرها )  ٨٧ص ( وقال يف آخرها إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكٌْر لِّلَْعالَِمَني )  ١ص ( 
  فافتتح مبا اختتم به)  ٤٥ق ( فَذَكّْر بِالْقُْرءاِن َمن َيَخاُف َوِعيِد 

 تلك السورة صرف العناية إىل تقرير األصل األول وهو التوحيد بقوله تعاىل أَجََعلَ االِْلَهةَ  إِلَهاً والثالث وهو أن يف
ويف هذه السورة إىل تقرير األصل اآلخر وهو )  ٦ص ( وقوله تعاىل َوانطَلََق الَْمال ِمنُْهْم أَِن اْمُشواْ )  ٥ص ( واِحداً 

وملا كان افتتاح السورة يف ص يف تقرير املبدأ قال )  ٣ق ( نَّا تَُراباً ذَِلَك َرْجُع بَِعيٌد احلشر بقوله تعاىل أَءذَا ِمْتَنا َوكُ
  يف آخرها إِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَةِ  إِّنى خَاِلٌق َبشَراً ّمن ِطنيٍ



شر قال يف آخرها آدم ألنه دليل الوحدانية وملا كان افتتاح هذه لبيان احل) خلق ( وختمه حبكاية بدء )  ٧١ص ( 
  وأما التفسري ففيه مسائل)  ٤٤ق ( َيْوَم َتَشقَُّق االْْرُض َعْنُهْم ِسَراعاً ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسٌري 

املسألة األوىل قيل ق اسم جبل حميط بالعامل وقيل معناه حكمة هي قولنا قضى األمر ويف ص صدق اهللا وقد ذكرنا 
قرآن ليبقى السامع مقبالً على استماع ما يرد عليه فال يفوته شيء من الكالم أن احلروف تنبيهات قدمت على ال

  الرائق واملعىن الفائق
وذكرنا أيضاً أن العبادة منها قلبية ومنها لسانية ومنها جارجية ظاهرة ووجد يف اجلارحية ما عقل معناه ووجد منها 

جد يف القلبية ما عقل بدليل كعلم التوحيد وإمكان ما مل يعقل معناه كأعمال احلج من الرمي والسعي وغريمها وو
احلشر وصفات اهللا تعاىل وصدق الرسل ووجد فيها ما يبعدها عن كوهنا معقولة املعىن أمور ال ميكن التصديق واجلزم 
مبا لوال السمع كالصراط املمدود األحد من السيف األرق من الشعر وامليزان الذي يوزن به األعمال فكذلك كان 

غي أن تكون األذكار اليت هي العبادة اللسانية منها ما يعقل معناه كجميع القرآن إال قليالً منه ومنها ما ال يعقل ينب
وال يفهم كحرف التهجي لكون التلفظ به حمض االنقياد لألمر ال ملا يكون يف الكالم من طيب احلكاية والقصد إىل 

بل يكون النطق به تعبداً حمضاً ويؤيد هذا وجه آخر وهو أن هذه احلروف  غرض كقولنا ربََّنا اغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا
مقسم هبا وذلك ألن اهللا تعاىل ملا أقسم بالتني والزيتون كان تشريفاً هلما فإذا أقسم باحلروف اليت هي أصل الكالم 

  مباحث الشريف الذي هو دليل املعرفة وآلة التعريف كان أوىل وإذا عرفت هذا فنقول على هذا فيه
األول القسم من اهللا وقع بأمر واحد كما يف قوله تعاىل وَالَْعْصرِ وقوله تعاىل َوالنَّْجمِ وحبرف واحد كما يف قوله تعاىل 
ص و ن ووقع بأمرين كما يف قوله تعاىل َوالضَُّحى وَالَّْيلِ إِذَا َسَجى ويف قوله تعاىل وَالسََّماء وَالطَّارِقِ وحبرفني كما يف 

اىل طه و طس و يس و حم وبثالثة أمور كما يف قوله تعاىل وَالصَّافَّاِت فَالزجِراِت فَالتَّاِليَاِت وبثالثة أحرف قوله تع
كما يف امل ويف طسم وبأربعة أمور كما يف َوِعيِد َوالذرَِياِت ويف وَالسََّماء ذَاِت الُْبُروجِ ويف وَالّتنيِ وبأربعة أحرف 

يف ُيوَعُدونَ َوالطُّورِ ويف وَالُْمْرَسلَاِت ويف وَالنَّازَِعاِت ويف وَالْفَْجرِ وخبمسة أحرف  كما يف املص وخبمسة أمور كما
كما يف كهيعص ومل يقسم بأكثر من مخسة أشياء إال يف سورة واحدة وهي مُّْؤَصَدةُ  َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها ومل يقسم 

ثقل حني ركب ملعىن كان استثقاهلا حني ركب من غري بأكثر من مخسة أصول ألنه جيمع كلمة االستثقال وملا است
  إحاطة العلم باملعىن أو ال ملعىن كان أشد

البحث الثاين عند القسم باألشياء املعهودة ذكر حرف القسم وهي الواو فقال وَالطُّورِ وَالنَّْجمِ َوالشَّْمُس وعند 
ان بنفس احلروف كان احلرف مقسماً به فلم القسم باحلروف مل يذكر حرف القسم فلم يقل و ق ألن القسم ملا ك

  يورده يف موضع كونه آلة القسم تسوية بني احلروف

البحث الثالث أقسم اهللا باألشياء كالتني والطور ومل يقسم بأصوهلا وهي اجلواهر الفردة واملاء والتراب وأقسم 
روف إن ركبت مبعىن يقع احللف باحلروف من غري تركيب ألن األشياء عنده يركبها على أحسن حاهلا وأما احل

  وإن ركبت ال مبعىن كان املفرد أشرف فأقسم مبفردات احلروف) والسماء واألرض ( مبعناه ال باللفظ كقولنا 
البحث الرابع أقسم باحلروف يف أول مثانية وعشرين سورة وباألشياء اليت عددها عدد احلروف وهي غري مُّظِْلُمونَ 

سورة ألن القسم باألمور غري احلروف وقع يف أوائل السور ويف أثنائها كقوله تعاىل كَالَّ َوالشَّْمُس يف أربع عشرة 
( وقوله وَالَّْيلِ إِذَا َعسَْعَس )  ١٧االنشقاق ( وقوله تعاىل وَالَّْيلِ َوَما َوَسَق )  ٣٣ ٣٢املدثر ( َوالْقََمرِ وَالَّْيلِ إِذْ أَْدَبَر 

وجد ومل حيسن إال يف أوائل السور ألن ذكر ما ال يفهم معناه يف أثناء الكالم والقسم باحلروف مل ي)  ١٧التكوير 
املنظوم املفهوم خيل بالفهم وملا كان القسم باألشياء له موضعان والقسم باحلروف له موضع واحد جعل القسم 



  باألشياء يف أوائل السور على نصف القسم باحلروف يف أوائلها
وقع يف النصفني مجيعاً بل يف كل سبع وباألشياء املعدودة مل يوجد إال يف النصف البحث اخلامس القسم باحلروف 

األخري بل مل يوجد إال يف السبع األخري غري والصافات وذلك ألنا بينا أن القسم باحلروف مل ينفك عن ذكر القرآن 
حم تَنزِيلُ الِْكتَابِ امل ذاِلَك الِْكَتاُب وملا كان أو الكتاب أو التنزيل بعده إال نادراً فقال تعاىل يس وَالْقُْرءانِ الَْحِكيمِ 

مجيع القرآن معجزة مؤداة باحلروف وجد ذلك عاماً يف مجيع املواضع وال كذلك القسم باألشياء املعدودة وقد 
ذكرنا شيئاً من ذلك يف سورة العنكبوت ولنذكر ما خيتص بقاف قيل إنه اسم جبل حميط باألرض عليه أطراف 

هو ضعيف لوجوه أحدها أن القراءة الكثرية الوقف ولو كان اسم جبل ملا جاز الوقف يف اإلدراج ألن من السماء و
قال ذلك قال بأن اهللا تعاىل أقسم به وثانيها أنه لو كان كذلك لذكر حبرف القسم كما يف قوله تعاىل َوالطُّورِ وذلك 

به كقولنا اهللا ألفعلن كذا واستحقاقه هلذا غين  ألن حرف القسم حيذف حيث يكون املقسم به مستحقاً ألن يقسم
عن الداللة عليه باللفظ وال حيسن أن يقال زيد ألفعلن ثالثها هو أنه لو كان كما ذكر لكان يكتب قاف مع األلف 

يع املصاحف ويف مج)  ٣٦الزمر ( ويكتب أَلَْيسَ اللَُّه بِكَاٍف َعْبَدُه )  ١٢الغاشية ( والفاء كما يكتب َعْيٌن َجارَِيةٌ  
يكتب حرف ق رابعها هو أن الظاهر أن األمر فيه ك األمر يف ص ن حم وهي حروف ال كلمات وكذلك يف ق 
فإن قيل هو منقول عن ابن عباس نقول املنقول عنه أن قاف اسم جبل وأما أن املراد يف هذا املوضع به ذلك فال 

لفاعل من قفا يقفو و ص من صاد من املصاداة وهي وقيل إن معناه قضى األمر ويف ص صدق اهللا وقيل هو اسم ا
املعارضة معناه هذا قاف مجيع األشياء بالكشف ومعناه حينئذ هو قوله تعاىل َوالَ َرطْبٍ َوالَ َيابِسٍ إِالَّ ِفى ِكَتابٍ مُّبِنيٍ 

وحصرها بيان معناها إذا قلنا إن الكتاب هناك القرآن هذا ما قيل يف ق وأما القراءة فيه فكثرية )  ٥٩األنعام ( 
فنقول إن قلنا هي مبنية على ما بينا فحقها الوقف إذ ال عامل فيها فيشبه بناء األصوات وجيوز الكسر حذراً من 

التقاء الساكنني وجيوز الفتح اختياراً لألخف فإن قيل كيف جاز اختيار الفتح ههنا ومل جيز عند التقاء الساكنني إذا 
( َوالَ َتطُْرِد الَِّذيَن )  ١البينة ( ر أول أخرى كما يف قوله تعاىل لَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُرواْ كان أحدمها آخر كلمة واآلخ

  نقول ألن هناك إمنا وجب التحريك وعني الكسر يف الفعل)  ٥٢األنعام 

يت ال خيفى للشبهة حترك اإلعراب ألن الفعل حمل يرد عليه الرفع والنصب وال يوجد فيه اجلر فاختريت الكسرة ال
على أحد أهنا ليست جبر ألن الفعل ال جيوز فيه اجلر ولو الشتبه بالنصب وأما يف أواخر األمساء فال اشتباه ألن 

األمساء حمل ترد عليه احلركات الثالث فلم يكن ميكن االحتراز فاختاروا األخف وأما إن قلنا إهنا حرف مقسم به 
اقسم على وجه االتصال وتقدير الباء كأن مل يوجد وإن قلنا هي اسم فحقها اجلر وجيوز النصب جبعله مفعوالً ب

السورة فإن قلنا مقسم هبا مع ذلك فحقها الفتح ألهنا ال تنصرف حينئذ ففتح يف موضع اجلر كما تقول وإبراهيم 
تقديره هذه ق  وأمحد يف القسم هبما وإن قلنا إنه ليس مقسماً هبا وقلنا اسم السورة فحقها الرفع إن جعلناها خرباً

وإن قلنا هو من قفا يقفو فحقه التنوين كقولنا هذا داع وراع وإن قلنا اسم جبل فاجلر والتنوين وإن كان قسماً 
ولنعد إىل التفسري فنقول الوصف قد يكون للتمييز وهو األكثر كقولنا الكالم القدمي ليتميز عن احلادث والرجل 

د املدح كقولنا اهللا الكرمي إذ ليس يف الوجود إاله آخر حىت منيزه عنه بالكرمي الكرمي ليمتاز عن اللئيم وقد يكون جملر
ويف هذا املوضع حيتمل الوجهني والظاهر أنه جملرد املدح وأما التمييز فبأن جنعل القرآن امساً للمقروء ويدل عليه قوله 

يد العظيم وقيل اجمليد هو كثري الكرم وعلى الوجهني القرآن واجمل)  ٣١الرعد ( تعاىل َولَْو أَنَّ قُرْاًنا ُسّيَرْت بِهِ الْجَِبالُ 
جميد أما على قولنا اجمليد هو العظيم فألن القرآن عظيم الفائدة وألنه ذكر اهللا العظيم وذكر العظيم عظيم وألنه مل 

َولَقَْد ءاَتيَْناكَ يقدر عليه أحد من اخللق وهو آية العظمة يقال ملك عظيم إذا مل يكن يغلب ويدل عليه قوله تعاىل 



أي الذي ال يقدر على مثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك )  ٨٧احلجر ( َسْبًعا ّمَن الَْمثَانِي َوالْقُرْءانَ الْعَِظيَم 
أي حمفوظ من أن يطلع عليه أحد إال )  ٢٢ ٢١الربوج ( وقوله تعاىل َبلْ ُهَو قُْرءانٌ مَّجِيٌد ِفى لَْوحٍ مَّْحفُوٍظ 

فهو غري مقدور عليه )  ٤٢فصلت ( عه تعاىل فال يبدل وال يغري و الَّ يَأِْتيِه الْبَاِطلُ ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخلِْفِه باطال
فهو عظيم وأما على قولنا اجمليد هو كثري الكرم فالقرآن كرمي كل من طلب منه مقصوده وجده وإنه مغن كل من 

م ويدل عليه هو أن اجمليد مقرون باحلميد يف قولنا إنك محيد جميد فاحلميد هو املشكور الذبه وإغناء احملتاج غاية الكر
  والشكر على اإلنعام واملنعم كرمي فاجمليد هو الكرمي البالغ يف الكرم وفيه مباحث

أو األول القرآن مقسم به فاملقسم عليه ماذا نقول فيه وجوه وضبطها بأن نقول ذلك إما أن يفهم بقرينة حالية 
قرينة مقالية واملقالية إما أن تكون متقدمة على املقسم به أو متأخرة فإن قلنا بأنه مفهوم من قرينة مقالية متقدمة فال 
متقدم هناك لفظاً إال ق فيكون التقدير هذا ق وَالْقُْرءانِ الَْمجِيدِ أو ق أنزهلا اهللا تعاىل وَالْقُْرءاِن كما يقول هذا حامت 

ور بالسخاء ويقول اهلالل رأيته واهللا وإن قلنا بأنه مفهوم من قرينة مقالية متأخرة فنقول ذلك واهللا أي هو املشه
أمران أحدمها املنذر والثاين الرجع فيكون التقدير والقرآن اجمليد إنك املنذر أو والقرآن اجمليد إن الرجع لكائن ألن 

تعاىل يس وَالْقُْرءانِ الَْحِكيمِ إِنَّكَ لَِمَن الُْمْرَسِلَني إىل أن  األمرين ورد القسم عليهما ظاهراً أما األول فيدل عليه قوله
وأما الثاين فدل عليه قوله تعاىل وَالطُّورِ َوكَِتابٍ مُّْسطُورٍ إىل أن قال )  ٦ ١ي س ( قال ِلتُنِذَر قَْوماً مَّا أُنِذَر ءاَباؤُُهْم 

الوجه يظهر عليه غاية الظهور على قول من قال ق اسم جبل فإن وهذا )  ٧ ١الطور ( إِنَّ َعذَاَب رَّبَك لََواِقٌع 
القسم يكون باجلبل والقرآن وهناك القسم بالطور والكتاب املسطور وهو اجلبل والقرآن فإن قيل أي الوجهني 

  منهما أظهر عندك قلت األول ألن املنذر أقرب من الرجع وألن احلروف رأيناها مع القرآن واملقسم كونه

ومنذراً وما رأينا احلروف ذكرت ويعدها احلشر واعترب ذلك يف سورة منها قوله تعاىل امل َتنزِيلُ الِْكَتابِ الَ مرسالً 
وألن القرآن معجزة دالة )  ٣ ١السجدة ( َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِ الْعَالَِمَني أَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه َبلْ ُهَو الَْحقُّ ِمن رَّّبَك ِلتُنِذَر 

حممد رسول اهللا فالقسم به عليه يكون إشارة إىل الدليل على طريقة القسم وليس هو بنفسه دليالً على  على كون
احلشر بل فيه أمارات مفيدة للجزم باحلشر بعد معرفة صدق الرسول وأما إن قلنا هو مفهوم بقرينة حالية فهو كون 

الكفار كانوا ينكرون ذلك واملختار ما ذكرناه على احلق ولكالمه صفة الصدق فإن ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
يقتضي أن يكون هناك أمر مضرب عنه فما ذلك نقول قال الواحدي ووافقه الزخمشري )  ٢ق ( والثاين َبلْ َعجُِبواْ 

إنه تقدير قوله ما األمر كما يقولون ونزيده وضوحاً فنقول على ما اخترناه فإن التقدير واهللا أعلم ق والقرآن 
  ن اجمليد إنك لتنذر فكأنه قال بعده وإهنم شكوا فيه فأضرب عنهوالقرآ

  َبلْ َعجُِبوا أَن َجآَءُهْم مُّنِذٌر مِّنُْهْم فَقَالَ الْكَاِفُرونَ َهاذَا َشىْ ٌء َعجِيٌب
  وقال َبلْ َعجُِبواْ أَن َجاءُهْم مُّنِذٌر

جزموا خبالفه حىت جعلوا ذلك من األمور  يعين مل يقتنعوا بالشك يف صدق األمر وطرحه بالترك وبعد اإلمكان بل
العجيبة فإن قيل فما احلكمة يف هذا االختصار العظيم يف موضع واحد حذف املقسم عليه واملضرب عنه وأتى بأمر 

ال يفهم إال بعد الفكر العظيم وال يفهم مع الفكر إال بالتوفيق العزيز فنقول إمنا حذف املقسم عليه ألن الترك يف 
ع يفهم منه ظهور ال يفهم من الذكر وذلك ألن من ذكر امللك العظيم يف جملس وأثىن عليه يكون قد بعض املواض

عظمه فإذا قال له غريه هو ال يذكر يف هذا اجمللس يكون باإلرشاد إىل ترك الذكر داالً على عظمته فوق ما يستفيد 
حذف املضرب عنه فألن املضرب عنه إذا  صاحبه بذكره فاهللا تعاىل يقول لبيان رسالتك أظهر من أن يذكر وأما

ذكر وأضرب عنه بأمر آخر إمنا حيسن إذا كان بني املذكورين تفاوت ما فإذا عظم التفاوت ال حيسن ذكرمها مع 



اإلضراب مثاله حيسن أن يقال الوزير يعظم فالناً بل امللك يعظمه وال حيسن أن يقال البواب يعظم فالناً بل امللك 
ن بينهما بعيداً إذ اإلضراب للتدرج فإذا ترك املتكلم املضرب عنه صرحياً وأتى حبرف اإلضراب يعظمه لكون البو

استفيد منه أمران أحدمها أنه يشري إىل أمر آخر قبله وثانيهما أنه جيعل الثاين تفاوتاً عظيماً مثل ما يكون ومما ال يذكر 
  الفه يف غاية ما يكون من البعدوههنا كذلك ألن الشك بعد قيام الربهان بعيد لكن القطع خب

ر تقول أمرت بأن أقوم وأمرت بالقيام وتقول ما كان جوابه إال املبحث الثالث أن مع الفعل يكون مبثابة ذكر املصد
أن قال وما كان جوابه إال قوله كذا وكذا وإذا كان كذلك فلم ينزل عن اإلتيان باملصدر حيث جاز أن يقال أمرت 

ن جميئه أن أقوم من غري حرف اإللصاق وال جيوز أن يقال أمرت القيام بل ال بد من الباء ولذلك قالوا أي عجبوا م
نقول أَن َجاءُهْم وإن كان يف املعىن قائماً مقام املصدر لكنه يف الصورة فعل وحرف وحروف التعدية كلها حروف 

جارة واجلار ال يدخل على الفعل فكان الواجب أن ال يدخل فال أقل من أن جيوز عدم الدخول فجاز أن يقال 
  املانع من إدخال احلروف عليه َعجُِبواْ أَن َجاءُهْم وال جيوز عجبوا جميئهم لعدم

وقوله تعاىل ِمْنُهمْ يصلح أن يكون مذكوراً كاملقرر لتعجبهم ويصلح أن يكون مذكوراً إلبطال تعجبهم أما التقرير 
إشارة إىل أنه )  ١٥س  ي( و قَالُواْ َما أَنُتْم إِالَّ َبَشٌر ّمثْلَُنا )  ٢٤القمر ( فألهنم كانوا يقولون أََبشَراً ّمنَّا واِحداً نَّتَّبُِعُه 

كيف جيوز اختصاصكم هبذه املنزلة الرفيعة مع اشتراكنا يف احلقيقة واللوازم وأما اإلبطال فألنه إذا كان واحداً منهم 
ويرى بني أظهرهم وظهر عليه ما عجز عنه كلهم ومن بعدهم كان جيب عليهم أن يقولوا هذا ليس من عنده وال 

ند اهللا خبالف ما لو جاءهم واحد من خالف جنسهم وأتى مبا يعجزون عنه فإهنم من عند أحد من جنسنا فهو من ع
كانوا يقولون حنن ال نقدر ألن لكل نوع خاصية فإن خاصية النعامة بلع النار والطيور الطري يف اهلواء وابن آدم ال 

نقول املبني لبطالن الكالم  يقدر عليه فإن قيل اإلبطال جائز ألن قوهلم كان باطالً ولكن تقرير الباطل كيف جيوز
جيب أن يورده على أبلغ ما ميكن ويذكر فيه كل ما يتوهم أنه دليل عليه مث يبطله فلذلك قال عجبتم بسبب أنه 

كان بشرياً ونذيراً واهللا تعاىل يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( منكم وهو يف احلقيقة سبب هلذا التعجب فإن قيل النيب 
بشرياً على كونه نذيراً فلم مل يذكر عجبوا أن جاءهم بشري منهم نقول هو ملا مل يتعني مجيع املواضع قدم كونه 

  للبشارة موضعاً كان يف حقهم منذراً ال غري
  مث قال تعاىل فَقَالَ الْكَاِفُرونَ َهاذَا َشىْ ء َعجِيٌب

ْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً ذَِلَك َرْجُع َبعِيدٌ قال الزخمشري هذا تعجب آخر من أمر آخر وهو احلشر الذي أشار إليه بقوله أَءذَا ِم
فعجبوا من كونه منذراً من وقوع احلشر ويدل عليه النظر يف أول سورة ص حيث قال فيه َوَعجُِبواْ أَن )  ٣ق ( 

ر تعجبهم من أمرين ذك)  ٥ص ( وقال أَجََعلَ االِْلَهةَ  إِلَهاً واِحداً إِنَّ َهاذَا لََشىْ ء ُعَجاٌب )  ٤ص ( َجاءُهم مٌّ نِذٌر 
والظاهر أن قوهلم َهاذَا َشىْ ء َعجِيٌب إشارة إىل جميء املنذر ال إىل احلشر ويدل عليه وجوه األول هو أن هناك ذكر 

ل ههنا وقاإِنَّ َهاذَا لََشىْ ء ُعَجاٌب بعد االستفهام اإلنكاري فقال أََجَعلَ االِْلَهةَ  إِلَهاً واِحداً إِنَّ َهاذَا لََشىْ ء ُعَجاٌب 
يٌد الثاين َهاذَا َشىْ ء َعجِيٌب ومل يكن ما يقع اإلشارة إليه إال جميء املنذر مث قالوا أَءذَا ِمْتَنا َوكُنَّا تَُراباً ذَِلَك َرْجُع بَِع

ههنا وجد بعد االستبعاد باالستفهام أمر يؤدي معىن التعجب وهو قوهلم ذَِلَك َرْجُع َبعِيٌد فإنه استبعاد وهو 
فلو كان التعجب أيضاً عائداً إليه لكان كالتكرار فإن قيل التكرار الصريح يلزم من جعل قولك َهاذَا َشى كالتعجب 

ْء َعجِيٌب عائداً إىل جميء املنذر فإن تعجبهم منه علم من قوله َعجُِبواْ أَن َجاءُهْم فقوله هَاذَا َشىْ ء َعجِيٌب يكون 
ذلك ألنه ملا قال َبلْ َعجِبُواْ بصيغة الفعل وجاز أن يتعجب اإلنسان مما تكراراً نقول ذلك ليس بتكرار بل هو تقرير و

ويقال يف العرف ال وجه لتعجبك مما ليس بعجب )  ٧٣هود ( ال يكون عجيباً كما قال تعاىل أَتَْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَِّه 



جِيٌب فكيف ال نعجب منه ويدل عليه أنه فكأهنم ملا عجبوا قيل هلم ال معىن لفعلكم وعجبكم فقالوا هَاذَا َشىْ ء َع
ألن قوهلم )  ٤ص ( تعاىل قال ههنا فَقَالَ الْكَاِفُرونَ حبرف الفاء وقال يف ص َوقَالَ الْكَاِفُرونَ َهاذَا َساِحٌر كَذَّاٌب 

عجبوا وأنكروا َساِحٌر كَذَّاٌب كان تعنتاً غري مرتب على ما تقدم و َهاذَا َشىْ ء َعجِيٌب أمر مرتب على ما تقدم أي 
  عليه ذلك فقالوا هَاذَا َشىْ ء َعجِيٌب فكيف ال نعجب منه ويدل

بلفظ اإلشارة إىل البعد وقوله هذا إشارة إىل احلاضر القريب فينبغي )  ٣ق ( عليه أيضاً قوله تعاىل ذَِلكَ َرْجعُ َبِعيٌد 
  قولناأن يكون املشار إليه بذلك غري املشار إليه هبذا وذلك ال يصح إال على 

  أَِءذَا ِمْتَنا َوكُنَّا تَُراباً ذَِلَك َرْجُع بَِعيٌد
فإهنم ملا أظهروا العجب من رسالته أظهروا استبعاد كالمه وهذا كما قال تعاىل عنهم قَالُواْ َما َهاذَا إِالَّ َرُجلٌ يُرِيدُ أَن 

  وفيه مسائل)  ٤٣سبأ ( ا َهاذَا إِالَّ إِفٌْك مُّفْتًَرى َوقَالُواْ َم)  ٤٣سبأ ( َيُصدَّكُْم َعمَّا كَانَ َيْعُبُد ءاَباؤُكُْم 
ألن )  ٢ق ( املسألة األوىل فقوله أَءذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً إنكار منهم بقول أو مبفهوم دل عليه قوله تعاىل َجاءُهْم مُّنِذٌر 

  حشر فقالوا أَءذَا مِْتَنا َوكُنَّا تَُراباًاإلنذار ملا مل يكن إال بالعذاب املقيم والعقاب األليم كان فيه اإلشارة لل
إشارة إىل اجمليء على ما قلنا )  ٢ق ( املسألة الثانية ذلك إشارة إىل ما قاله وهو اإلنذار وقوله َهاذَا َشىْ ء َعجِيٌب 

به ملا فلما اختلفت الصفتان نقول اجمليء واجلائي كل واحد حاضر وأما اإلنذار وإن كان حاضراً لكن لكون املنذر 
كان غري حاضر قالوا فيه ذلك الرجع مصدر رجع يرجع إذا كان متعدياً والرجوع مصدره إذا كان الزماً وكذلك 

الرجعي مصدر عند لزومه والرجع أيضاً يصح مصدراً لالزم فيحتمل أن يكون املراد بقوله ذَِلَك َرْجُع َبِعيدٌ أي 
)  ٨العلق ( ويدل على األول قوله تعاىل إِنَّ إِلَى رَّبَك الرُّجَْعى رجوع بعيد وحيتمل أن يكون املراد الرجع املتعدي 

أي مرجعون فإنه من الرجع املتعدي فإن قلنا هو من )  ١٠النازعات ( وعلى الثاين قوله تعاىل أَءنَّا لَمَْرُدوُدونَ 
  املتعدي فقد أنكروا كونه مقدوراً يف نفسه

  ْم َوِعنَدَنا ِكتَاٌب َحِفيظٌقَْد َعِلْمَنا َما َتنقُُص األرض ِمْنُه
إشارة إىل دليل جواز البعث وقدرته تعاىل عليه وذلك ألن اهللا تعاىل جبميع أجزاء كل واحد من املوتى ال يشتبه عليه 

( جزء أحد على اآلخر وقادر على اجلمع والتأليف فليس الرجوع منه ببعد وهذا كقوله تعاىل َوُهَو الَْخلَّاُق الَْعلِيُم 
حيث جعل للعلم مدخالً يف اإلعادة وقوله قَْد َعِلْمَنا َما َتنقُصُ االْْرضَ يعين ال ختفى علينا أجزاؤهم )  ١١ي س 

يعين أن ذلك )  ١٠السجدة ( بسبب تشتتها يف ختوم األرضني وهذا جواب ملا كانوا يقولون أَءذَا َضلَلَْنا ِفى االْْرضِ 
م أعماهلم من ظلمهم وتعديهم مبا كانوا يقولون ومبا كانوا يعملون وحيتمل إشارة إىل أنه تعاىل كما يعلم أجزاؤهم يعل

أن يقال معىن قوله تعاىل َوِعنَدَنا كَِتاٌب حَِفيظٌ هو أنه عامل بتفاصيل األشياء وذلك ألن العلم إمجايل وتفصيلي 
  فاإلمجايل كما يكون عند

ة مسألة تكون يف الكتاب حيضر عنده اجلواب ولكن اإلنسان الذي حيفظ كتاباً ويفهمه ويعلم أنه إذا سئل عن أي
ذلك ال يكون نصب عينيه حرفاً حبرف وال خيطر بباله يف حالة باباً باباً أو فصالً فصالً ولكن عند العرض على 

الذهن ال حيتاج إىل جتديد فكر وحتديد نظر والتفصيلي مثل الذي يعرب عن األشياء والكتاب الذي كتب فيه تلك 
هذا ال يوجد عند اإلنسان إال يف مسألة أو مسألتني أما بالنسبة إىل كتاب فال يقال َوِعنَدَنا ِكتَاٌب َحِفيظٌ املسائل و

يعين العلم عندي كما يكون يف الكتاب أعلم جزءاً جزءاً وشيئاً شيئاً واحلفيظ حيتمل أن يكون مبعىن احملفوظ أي 
احلافظ أي حافظ أجزاءهم وأعماهلم حبيث ال ينسى شيئاً منها حمفوظ من التغيري والتبديل وحيتمل أن يكون مبعىن 



األنعام ( والثاين هو األصح لوجهني أحدمها أن احلفيظ مبعىن احلافظ وارد يف القرآن قال تعاىل َوَما أََناْ َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ 
ل فهو حيفظ األشياء وهو مستغن عن أن وقال تعاىل َواللَُّه َحِفيظٌ َعلَيْهِْم وألن الكتاب على ما ذكرنا للتمثي)  ١٠٤
  حيفظ

  َبلْ كَذَُّبواْ بِالَْحقِّ لَمَّا َجآَءُهْم فَُهْم ِفى أَْمرٍ مَّرِيجٍ
  وقوله تعاىل َبلْ كَذَّبُواْ بِالْحَّق

رد عليهم فإن قيل ما املضروب عنه نقول فيه وجهان أحدمها تقديره مل يكذب املنذر بل كذبوا هم وتقديره هو أنه 
كان يف معىن قوهلم إن املنذر كاذب فقال تعاىل مل يكذب )  ٢ق (  ملا قال عنهم إهنم قالوا هَاذَا َشىْ ء َعجِيٌب تعاىل

صلى اهللا ( املنذر بل هم كذبوا فإن قيل ما احلق نقول حيتمل وجوهاً األول الربهان القائم على صدق رسول اهللا 
األول ألنه برهان الثالث النبوة الثابتة باملعجزة القاهرة فإهنا حق  الثاين الفرقان املنزل وهو قريب من) عليه وسلم 

الرابع احلشر الذي ال بد من وقوعه فهو حق فإن قيل بني لنا معىن الباء يف قوله تعاىل بِالَْحّق وأية حاجة إليها يعين أن 
ىل فََستُْبِصُر وَُيْبِصُرونَ بِأَّيكُمُ التكذيب متعد بنفسه فهل هي للتعدية إىل مفعول ثان أو هي زائدة كما يف قوله تعا

نقول فيه حبث وحتقيق وهي يف هذا املوضع إلظهار معىن التعدية وذلك ألن التكذيب هو )  ٦ ٥القلم ( الَْمفُْتونُ 
النسبة إىل الكذب لكن النسبة تارة توجد يف القائل وأخرى يف القول تقول كذبين فالن وكنت صادقاً وتقول 

فالن ويقال كذبه أي جعله كاذباً وتقول قلت لفالن زيد جييء غداً فتأخر عمداً حىت كذبين كذب فالن قول 
وقال )  ١٤١الشعراء ( وكذب قويل والتكذيب يف القائل يستعمل بالباء وبدوهنا قال تعاىل كَذََّبْت ثَُموُد الُْمْرَسِلَني 

كذلك غري أن االستعمال يف القائل بدون الباء أكثر قال تعاىل  ويف القول)  ٢٣القمر ( تعاىل كَذََّبْت ثَُموُد بِالنُّذُرِ 
إىل غري ذلك ويف القول )  ٤فاطر ( وقال َوإِن ُيكَذُّبوَك فَقَْد كُذَّبْت ُرُسلٌ ّمن قَْبِلَك )  ٦٤األعراف ( فَكَذَّبُوُه 

وقال َبلْ كَذَّبُواْ بِالَْحّق وقال تعاىل َوكَذَّبَ )  ٤٢ر القم( االستعمال بالباء أكثر قال اهللا تعاىل كَذَّبُواْ بِئَايَاِتَنا كُلََّها 
والتحقيق فيه هو أن املفعول املطلق هو املصدر ألنه هو الذي يصدر من الفاعل فإن )  ٣٢الزمر ( بِالّصْدقِ إِذْ َجاءُه 

لكونه حمالً للفعل من ضرب مل يصدر منه غري الضرب غري أن له حمالً يقع فيه فيسمى مضروباً مث إذا كان ظاهراً 
يستغين بظهوره عن احلرف فيعدى من غري حرف يقال ضربت عمراً وشربت مخراً للعلم بأن الضرب ال بد له من 

حمل يقوم به والشرب ال يستغين عن مشروب يتحقق فيه وإذا قلت مررت حيتاج إىل احلرف ليظهر معىن التعدية 
منه مرور وال يفهم منه من مر به مث إن الفعل قد يكون يف لعدم ظهوره يف نفسه ألن من قال مر السحاب يفهم 

  الظهور دون

الضرب والشرب ويف اخلفاء دون املرور فيجوز اإلتيان فيه بدون احلرف لظهوره الذي فوق ظهور املرور ومع 
ذا احلرف لكون الظهور دون ظهور الضرب وهلذا ال جيوز أن تقول ضربت بعمرو إال إذا جعلته آلة الضرب أما إ
ضربته بسوط أو غريه فال جيوز فيه زيادة الباء وال جيوز مروا به إال مع االشتراك وتقول مسحته ومسحت به 

وشكرته وشكرت له ألن املسح إمرار اليد بالشيء فصار كاملرور والشكر فعل مجيل غري أنه يقع مبحسن فاألصل يف 
رب فإنه إمساس جسم جبسم بعنف فاملضروب داخل يف الشكر الفعل اجلميل وكونه واقعاً بغريه كالبيع خبالف الض

مفهوم الضرب أوالً واملشكور داخل يف مفهوم الشكر ثانياً إذا عرفت هذا فالتكذيب يف القائل ظاهر ألنه هو الذي 
  يصدق أو يكذب ويف القول غري ظاهر فكان االستعمال فيه بالباء أكثر والباء فيه لظهور معىن التعدية

اءُهمْ يف اجلائي وجهان أحدمها أنه هو املكذب تقديره كذبوا باحلق ملا جاءهم احلق أي مل يؤخروه إىل وقوله لَمَّا َج
تقديره كذبوا )  ٢ق ( الفكر والتدبر ثانيهما اجلائي ههنا هو اجلائي يف قوله تعاىل َبلْ َعجِبُواْ أَن َجاءُهْم مُّنِذٌر ّمنُْهْم 



ح على قولنا احلق وهو الرجع ألهنم ال يكذبون به وقت اجمليء بل يقولون َهذَا باحلق ملا جاءهم املنذر واألول ال يص
  ) ٥٢ي س ( َما َوَعَد الرَّْحمُن 

وقوله فَُهْم ِفى أَْمرٍ مَّرِيجٍ أي خمتلف خمتلط قال الزجاج وغريه ألهنم تارة يقولون ساحر وأخرى شاعر وطوراً 
أن يقال هذا بيان االختالف املذكور يف اآليات وذلك ألن قوله ينسبونه إىل الكهانة وأخرى إىل اجلنون واألصح 

تعاىل َبلْ َعجُِبواْ يدل على أمر سابق أضرب عنه وقد ذكرنا أنه الشك وتقديره والقرآن اجمليد إنك ملنذر وإهنم شكوا 
نده سيني فيك بل عجبوا بل كذبوا وهذه مراتب ثالث األوىل الشك وفوقها التعجب ألن الشاك يكون األمران ع

واملتعجب يترجح عنده اعتقاد عدم وقوع العجيب لكنه ال يقطع به واملكذب الذي جيزم خبالف ذلك فكأهنم كانوا 
شاكني وصاروا ظانني وصاروا جازمني فقال فَُهْم ِفى أَْمرٍ مَّرِيجٍ ويدل عليه الفاء يف قوله فَُهُم ألنه حينئذ يصري كوهنم 

ى ما تقدم وفيما ذكروه ال يكون مرتباً فإن قيل املريج املختلط وهذه أمور مرتبة متميزة على ِفى أَْمرٍ مَّرِيجٍ مرتباً عل
مقتضى العقل ألن الشاك ينتهي إىل درجة الظن والظان ينتهي إىل درجة القطع وعند القطع ال يبقى الظن وعند لظن 

ذلك ترتيب بل تارة كانوا يقولون كاهن ال يبقى الشك وأما ما ذكروه ففيه حيصل االختالط ألهنم مل يكن هلم يف 
وأخرى جمنون مث كانوا يعودون إىل نسبته إىل الكهانة بعد نسبته إىل اجلنون وكذا إىل الشعر بعد السحر وإىل السحر 

بعد الشعر فهذا هو املريج نقول كان الواجب أن ينتقلوا من الشك إىل الظن بصدقه لعلمهم بأمانته واجتنابه 
بني أظهرهم ومن الظن إىل القطع بصدقه لظهور املعجزات القاهرة على يديه ولسانه فلما غريوا  الكذب طول عمره

الترتيب حصل عليه املرج ووقع الدرك مع املرج وأما ما ذكروه فالالئق به تفسري قوله تعاىل إِنَّكُْم لَِفى قَْولٍ مُّْخَتِلٍف 
الً خمتلفاً وأما الشك والظن واجلزم فأمور خمتلفة وفيه لطيفة ألن ما كان يصدر منهم يف حقه كان قو)  ٨الذاريات ( 

وهي أن إطالق لفظ املريج على ظنهم وقطعهم ينىبء عن عدم كون ذلك اجلزم صحيحاً ألن اجلزم الصحيح ال 
يتغري وكان ذلك منهم واجب التغري فكان أمرهم مضطرباً خبالف املؤمن املوفق فإنه ال يقع يف اعتقاده تردد وال 

  يوجد معتقده تعدد
  أَفَلَْم َينظُرُوا إِلَى السََّمآِء فَْوقَُهْم كَْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمن فُُروجٍ

وهذا كما يف قوله تعاىل أََولَْيَس الَِذى َخلََق السََّماَواتِ )  ٣ق ( إشارة إىل الدليل الذي يدفع قوهلم ذَِلَك َرْجُع بَِعيٌد 
  ضَ بِقَاِدرٍ َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهمَواالْْر

وقوله تعاىل أََولَْم يََرْواْ أَنَّ )  ٥٧غافر ( وقوله تعاىل لََخلُْق السََّماَواِت َواالْْرضَ أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ )  ٨٠ي س ( 
وفيه )  ٣٣األحقاف ( قَاِدرٍ َعلَى أَن ُيْحىِ  الَْموَْتى َبلَى اللََّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض وَلَْم يَْعىَ  بَِخلِْقهِنَّ بِ

  مسائل
املسألة األوىل مهزة االستفهام تارة تدخل على الكالم وال واو فيه وتارة تدخل عليه وبعدها واو فهل بني احلالتني 

مس يذكره لإلنكار فإذا فرق نقول فرق أدق مما على الفرق وهو أن يقول القائل أزيد يف الدار بعد وقد طلعت الش
قال أو زيداً يف الدار بعد وقد طلعت الشمس يشري بالواو إشارة خفية إىل أن قبح فعله صار مبنزلة فعلني قبيحني 

كأنه يقول بعد ما مسع ممن صدر عن زيد هو يف الدار أغفل وهو يف الدار بعد ألن الواو تنىبء عن ضيف أمر مغاير 
( ابق لكنه يومىء بالواو إليه زيادة يف اإلنكار فإن قيل قال يف موضع أََو لَْم َينظُرُواْ ملا بعدها وإن مل يكن هناك س

وقال ههنا أَفَلَْم َينظُُرواْ بالفاء فما الفرق نقول ههنا سبق منهم إنكار الرجع فقال حبرف التعقيب )  ١٨٥األعراف 
نقول هناك االستدالل بالسماوات )  ٧٨ي س ( اَم مبخالفه فإن قيل ففي ي س سبق ذلك بقوله قال َمن ُيحىِ  الِْعظَ

ي ( ملا مل يعقب اإلنكار على عقيب اإلنكار استدل بدليل آخر وهو قوله تعاىل قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذى أَنَشأََها أَوَّلَ َمرَّةٍ  



فظ النظر ويف مث ذكر الدليل اآلخر وههنا الدليل كان عقيب اإلنكار فذكر بالفاء وأما قوله ههنا بل)  ٧٩س 
األحقاف بلفظ الرؤية ففيه لطيفة وهي أهنم ههنا ملا استبعدوا أمر الرجع بقوهلم ذَِلَك َرْجُع َبعِيٌد استبعد استبعادهم 
وقال أَفَلَْم َينظُرُواْ إِلَى السََّماء ألن النظر دون الرؤية فكأن النظر كان يف حصول العلم بإنكار الرجع وال حاجة إىل 

االستبعاد يف مقابلة االستعباد وهناك مل يوجد منهم بإنكار مذكور فأرشدهم إليه بالرؤية اليت هي أمت من الرؤية ليقع 
النظر مث إنه تعاىل كمل ذلك ومجله بقوله إِلَى السََّماء ومل يقل يف السماء ألن النظر يف الشيء ينىبء عن التأمل 

ة فينتهي النظر عنده يف الدخول يف معىن الظرف فإذا انتهى النظر واملبالغة والنظر إىل الشيء ينىبء عنه ألن إىل للغاي
إليه ينبغي أن ينفذ فيه حىت يصح معىن الظرفية وقوله تعاىل فَْوقَُهُم تأكيد آخر أي وهو ظاهر فوق رؤوسهم غري 

وجه الداللة وأولوية الوقوع وهي للرجع غائب عنهم وقوله تعاىل كَْيَف َبَنيَْناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمن فُُروجٍ إشارة إىل 
أما وجه الداللة فإن اإلنسان له أساس هي العظام اليت هي كالدعامة وقوى وأنوار كالسمع والبصر فبناء السماء 

أرفع من أساس البدن وزينة السماء أكمل من زينة اإلنسان بلحم وشحم وأما األولوية فإن السماء ما هلا من فروج 
لإلنسان فروج ومسام وال شك أن التأليف األشد كالنسج األصفق والتأليف األضعف كالنسج فتأليفها أشد و

األسخف واألول أصعب عند الناس وأعجب فكيف يستبعدون األدون مع علمهم بوجود األعلى من اهللا تعاىل 
النبأ ( ِمن فُطُورٍ وقوله َسْبعاً قالت الفالسفة اآلية دالة على أن السماء ال تقبل اخلرق وكذلك قالوا يف قوله َهلْ تََرى 

وتعسفوا فيه ألن قوله تعاىل مَّا لََها ِمن فُُروجٍ صريح يف عدم ذلك واإلخبار عن عدم الشيء ال يكون إخباراً )  ١٢
 عن عدم إمكانه فإن من قال ما لفالن قال ال يدل على نفي إمكانه مث إنه تعاىل بّينن خالف قوهلم بقوله َوإِذَا السََّماء

يف )  ١٦احلاقة ( وقال فَهِىَ  َيْوَمِئٍذ َواِهَيةٌ  )  ١االنفطار ( وقال إِذَا السََّماء انفَطََرْت )  ٩املرسالت ( فُرَِجْت 
إىل غري ذلك والكل يف )  ٣٧الرمحن ( مقابلة قوله َسْبعاً ِشدَاداً وقال فَإِذَا انَشقَِّت السََّماء فَكَاَنْت َورَْدةً  كَالدَّهاِن 

د عليهم صريح وما ذكروه يف الداللة ليس بظاهر بل وليس له داللة خفية أيضاً وأما دليلهم املعقول فأضعف الر
  وأسخف من

  متسكهم باملنقول
  َواالٌّْرَض َمَدْدَناَها َوأَلْقَْيَنا ِفيَها رََواِسىَ  َوأَنَبْتَنا ِفيَها ِمن كُلِّ زَْوجٍ بَهِيجٍ

ألرض هو أهنم قالوا اإلنسان إذا مات وفارقته القوة الغاذية والنامية ال تعود إليه إشارة إىل دليل آخر ووجه داللة ا
تلك القوة فنقول األرض أشد مجوداً وأكثر مخوداً واهللا تعاىل ينبت فيها أنواع النبات وينمو ويزيد فكذلك اإلنسان 

يف األرض املد وإلقاء الرواسي واإلنبات  تعود إليه احلياة وذكر يف األرض ثالثة أمور كما ذكر يف السماء ثالثة أمور
فيها ويف السماء البناء والتزيني وسد الفروج وكل واحد يف مقابلة واحد فاملد يف مقابلة البناء ألن املد وضع والبناء 
ا رفع والرواسي يف األرض ثابتة والكواكب يف السماء مركوزة مزينة هلا واإلنبات يف األرض شقها كما قال تعاىل أَنَّ

وهو على خالف سد الفروج وإعدامها وإذا علمت هذا )  ٢٦ ٢٥عبس ( َصَببَْنا الَْماء َصّباً ثُمَّ َشقَقَْنا االْْرضَ َشقّاً 
ففي اإلنسان أشياء موضوعة وأشياء مرفوعة وأشياء ثابتة كاألنف واألذن وأشياء متحركة كاملقلة واللسان وأشياء 

املنسوجة نسجاً ضعيفاً كالصفاق وأشياء هلا فروج وشقوق كاملناخر مسدودة الفروج كدور الرأس واألغشية 
والصماخ والفم وغريها فالقادر على األضداد يف هذا املهاد يف السبع الشداد غري عاجز عن خلق نظريها يف هذه 

  تفسري الرواسي قد ذكرناه يف سورة لقمان والبهيج احلسن) و ( األجساد 
  عَْبٍد مُّنِيبٍ َتْبِصَرةً  َوِذكَْرى ِلكُلِّ

حيتمل أن يكون األمران عائدين إىل األمرين املذكورين ومها السماء واألرض على أن خلق السماء تبصرة وخلق 



األرض ذكرى ويدل عليه أن السماء زينتها مستمرة غري مستجدة يف كل عام فهي كالشيء املرئي على مرور 
السماء تبصرة واألرض تذكرة وحيتمل أن يكون كل واحد الزمان وأما األرض فهي كل سنة تأخذ زخرفها فذكر 

من األمرين موجوداً يف كل واحد من األمرين فالسماء تبصرة واألرض كذلك والفرق بني التبصرة والتذكرة هو أن 
اجع فيها آيات مستمرة منصوبة يف مقابلة البصائر وآيات متجددة مذكرة عند التناسي وقوله لّكُلّ َعْبٍد مُّنِيبٍ أي ر

  إىل التفكر والتذكر والنظر يف الدالئل
  لٌْع نَّضِيٌدَوَنزَّلَْنا ِمَن السََّمآِء َمآًء مَُّباَركاً فَأَنَبْتَنا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ الَْحصِيِد وَالنَّْخلَ َباِسقَاٍت لََّها طَ

املاء ( ما بينهما وذلك إنزال إشارة إىل دليل آخر وهو ما بني السماء واألرض فيكون االستدالل بالسماء واألرض و
  السماء من فوق وإخراج النبات من حتت وفيه مسائل) من 

فما الفائدة يف إعادته )  ٧ق ( املسألة األوىل هذا االستدالل قد تقدم بقوله تعاىل َوأَنَبْتَنا ِفيَها ِمن كُلّ زَْوجٍ َبهِيجٍ 
قول قوله فَأَنَبْتَنا استدالل بنفس النبات أي األشجار تنمو وتزيد فكذلك بدن بقوله فَأَنَبْتَنا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ الَْحصِيِد ن

اإلنسان بعد املوت ينمو ويزيد بأن يرجع اهللا تعاىل إليه قوة النشوء والنماء كما يعيدها إىل األشجار بواسطة ماء 
  السماء َوَحبَّ الَْحِصيِد فيه حذف تقديره وحب الزرع احلصيد وهو احملصود أي

شأنا جنات يقطف مثارها وأصوهلا باقية وزرعاً حيصد كل سنة ويزرع يف كل عام أو عامني وحيتمل أن يقال أن
التقدير وننبت احلب احلصيد واألول هو املختار وقوله تعاىل َوالنَّْخلَ بَاِسقَاتٍ إشارة إىل املختلط من جنسني ألن 

نخل يؤبر ولوال التأبري مل يثمر فهو جنس خمتلط من اجلنات تقطف مثارها وتثمر من غري زراعة كل سنة لكن ال
الزرع والشجر فكأنه تعاىل خلق ما يقطف كل سنة ويزرع وخلق ما ال يزرع كل سنة ويقطف مع بقاء أصلها 

وخلق املركب من جنسني يف األمثار ألن بعض الثمار فاكهة وال قوت فيه وأكثر الزرع قوت والثمر فاكهة وقوت 
  من النخيل والباسقات الطوال

وقوله تعاىل بَاِسقَاتٍ يؤكد كمال القدرة واالختيار وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه إنه ميكن أن يقطف من 
مثرته لضعفه وضعف حجمه فكذلك حيتاج إىل إعادته كل سنة واجلنات لكربها وقوهتا تبقى وتثمر سنة بعد سنة 

الضعيف والنخل حمتاجة كل سنة إىل عمل عامل والكرم غري فيقال أليس النخل الباسقات أكثر وأقوى من الكرم 
  حمتاج فاهللا تعاىل هو الذي قدر ذلك لذلك ال للكرب والصغر والطول والقصر

قوله تعاىل لََّها طَلٌْع نَّضِيٌد أي منضود بعضها فوق بعض يف أكمامها كما يف سنبله الزرع وهو عجيب فإن األشجار 
بعضها من بعض لكل واحد منها أصل خيرج منه كاجلوز واللوز وغريمها والطلع  الطوال أمثارها بارزها متميز

  كالسنبلة الواحدة يكون على أصل واحد
  رِّْزقاً لِّلِْعبَاِد َوأَْحَيْيَنا بِهِ َبلَْدةً  مَّْيتاً كَذَاِلَك الُْخُروُج

اإلنبات رزق فكأنه تعاىل قال أنبتناها إنباتاً مث قال تعاىل ّرْزقاً لّلْعَِباِد وفيه وجهان أحدمها نصب على املصدر ألن 
  للعباد والثاين نصب على كونه مفعوالً له كأنه قال أنبتناها لرزق العباد وههنا مسائل

ويف الثمار قال رِْزقاً والثمار أيضاً فيها تبصرة )  ٨ق ( املسألة األوىل قال يف خلق السماء واألرض َتْبِصَرةً  َوِذكَْرى 
األرض أيضاً منفعة غري التبصرة والتذكرة فما احلكمة يف اختيار األمرين نقول فيه وجوه أحدها أن ويف السماء و

) صلى اهللا عليه وسلم ( نقول االستدالل وقع لوجود أمرين أحدمها اإلعادة والثاين البقاء بعد اإلعادة فإن النيب 
وأنكروا ذلك فأما األول فاهللا القادر على خلق كان خيربهم حبشر ومجع يكون بعد الثواب الدائم والعقاب الدائم 

السماوات واألرض قادر على خلق اخللق بعد الفناء وأما الثاين فألن البقاء يف الدنيا بالرزق والقادر على إخراج 



األرزاق من النجم والشجر قادر على أن يرزق العبد يف اجلنة ويبقى فكأن األول تبصرة وتذكرة باخللق والثاين 
بالبقاء بالرزق ويدل على هذا الفصل بينهما بقوله َتْبصَِرةً  َوِذكَْرى حيث ذكر ذلك بعد اآليتني مث بدأ بذكر تذكرة 

املاء وإنزاله وإنباته النبات ثانيها أن منفعة الثمار الظاهرة هي الرزق فذكرها ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمراً 
ىت أهنم لو تومهوا عدم الزرع والثمر لظنوا أن يهلكوا ولو تومهوا عدم عائداً إىل انتفاع العباد لبعدها عن ذهنهم ح

السماء فوقهم لقالوا ال يضرنا ذلك مع أن األمر بالعكس أوىل ألن السماء سبب األرزاق بتقدير اهللا وفيها غري ذلك 
لى قوم املائدة من السماء كان العيش كما أنزل اهللا على قوم املن والسلوى وع) ما ( من املنافع والثمار وإن مل تكن 

فذكر األظهر للناس يف هذا املوضع ثالثها قوله رِْزقاً إشارة إىل كونه منعماً لكون تكذيبهم يف غاية القبح فإنه يكون 
  باملنعم وهو أقبح ما يكون) للتكذيب ( إشارة 

العبد بكونه منيباً وجعل خلقها تبصرة لعباده  فقيد)  ٨ق ( املسألة الثانية قال َتْبِصَرةً  َوِذكَْرى ِلكُلّ عَْبٍد مُّنِيبٍ 
املخلصني وقال ّرْزقاً لّلِْعبَاِد مطلقاً ألن الرزق حصل لكل أحد غري أن املنيب يأكل ذاكراً شاكراً لإلنعام وغريه يأكل 

  كما تأكل األنعام فلم خيصص الرزق بقيد

اجلنات واحلب والنخل كما ذكر يف السماء واألرض املسألة الثالثة ذكر يف هذه اآلية أمور ثالثة أيضاً وهي إنبات 
يف كل واحدة أموراً ثالثة وقد ثبت أن األمور الثالثة يف اآليتني املتقدمني متناسبة فهل هي كذلك يف هذه اآلية نقول 

اليت ال قد بينا أن األمور الثالثة إشارة إىل األجناس الثالثة وهي اليت يبقى أصلها سنني وال حتتاج إىل عمل عامل و
يبقى أصلها وحتتاج كل سنة إىل عمل عامل واليت جيتمع فيها األمران وليس شيء من الثمار والزروع خارجاً عنه 
أصالً كما أن أمور األرض منحصرة يف ثالثة ابتداء وهو املد ووسط وهو النبات باجلبال الراسية وثالثها هو غاية 

  الكمال وهو اإلنبات والتزيني بالزخارف
  وفيه حبثان)  ٩ق ( تعاىل َوأَْحَيْيَنا بِهِ َبلَْدةً  مَّْيتاً عطفاً على أَنَبْتَنا بِِه  مث قال

األول إن قلنا إن االستدالل بإنبات الزرع وإنزال املاء كان إلمكان البقاء بالرزق فقوله َوأَْحَيْيَنا بِِه إشارة إىل أنه 
ه قوله تعاىل كَذاِلَك الُْخرُوُج فإن قيل كيف يصح قولك دليل على اإلعادة كما أنه دليل على البقاء ويدل علي

  استدالالً وإنزال املاء كان لبيان البقاء مع أنه تعاىل قال بعد ذلك َوأَحَْيْيَنا بِِه بَلَْدةً  مَّْيتاً
بقاء فينبغي وقال كَذاِلَك الُْخُروُج فيكون االستدالل على البقاء قبل االستدالل على اإلحياء واإلحياء سابق على اإل

أن يبني أوالً أنه حييي املوتى مث يبني أنه يبقيهم نقول ملا كان االستدالل بالسماوات واألرض على اإلعادة كافياً بعد 
ذكر دليل اإلحياء ذكر دليل اإلبقاء مث عاد واستدرك فقال هذا الدليل الدال على اإلبقاء دال على اإلحياء وهو 

طعني فبدأ ببيان البقاء وقال وَأَنَبتَْنا بِِه َجنَّاٍت مث ثىن بإعادة ذكر اإلحياء فقال َوأَحَْيْيَنا غري حمتاج إليه لسبق دليلني قا
بِِه وإن قلنا إن االستدالل بإنزال املاء وإنبات الزرع ال لبيان إمكان احلشر فقوله َوأَحَْيْيَنا بِهِ ينبغي أن يكون مغايراً 

قلنا بالقول األول ألن اإلحياء وإن كان غري اإلنبات لكن االستدالل ملا كان به على  لقوله فَأَنَبْتَنا بِِه خبالف ما لو
أمرين متغايرين جاز العطف تقول خرج للتجارة وخرج للزيارة وال جيوز أن يقال خرج للتجارة وذهب للتجارة إال 

السماء خيضر وجه األرض وخيرج  إذا كان الذهاب غري اخلروج فنقول اإلحياء غري إنبات الرزق ألن بإنزال املاء من
منها أنواع من األزهار وال يتغذى به وال يقتات وإمنا يكون به زينة وجه األرض وهو أعم من الزرع والشجر ألنه 
يوجد يف كل مكان والزرع والثمر ال يوجدان يف كل مكان فكذلك هذا اإلحياء فإن قيل فكان ينبغي أن يقدم يف 

ض يكون قبل حصول الزرع والثمر وألنه يوجد يف كل مكان خبالف الزرع والثمر الذكر ألن اخضرار وجه األر
  نقول ملا كان إنبات الزرع والثمر أكمل نعمة قدمه يف الذكر



الثاين يف قوله َبلَْدةً  مَّْيتاً نقول جاز إثبات التاء يف امليت وحذفها عند وصف املؤنث هبا ألن امليت ختفيف للميت 
فاعل فيجوز فيه إثبات التاء ألن التسوية يف الفعيل مبعىن املفعول كقوله َوالَ تُفِْسدُواْ ِفى االْْرضِ وامليت فيعل مبعىن 

فإن قيل مل سوى بني املذكر واملؤنث يف الفعيل مبعىن املفعول قلنا ألن احلاجة إىل )  ٥٦األعراف ( َبْعَد إِْصلَاِحَها 
ىل التمييز املفعول املذكر واملفعول املؤنث نظراً إىل املعىن ونظراً إىل التمييز بني الفاعل واملفعول أشد من احلاجة إ

اللفظ فأما املعىن فظاهر وأما اللفظ فألن املخالفة بني الفاعل واملفعول يف الوزن واحلرف أشد من املخالفة بني 
اء مبعىن الفاعل كالنصري املفعول واملفعول له إذا علم هذا فنقول يف الفعيل مل يتميز الفاعل حبرف فإن فعيالً ج

والبصري ومبعىن املفعول كالكسري واألسري وال يتميز حبرف عند املخالفة إال األقوى فال يتميز عند املخالفة األدىن 
  والتحقيق فيه أن فعيالً وضع ملعىن لفظي واملفعول وضع ملعىن حقيقي

لفظ الفعيل مكان لفظ املفعول فصار فعيل  فكأن القائل قال استعملوا لفظ املفعول للمعىن الفالين واستعملوا
كاملوضوع للمفعول واملفعول كاملوضوع للمعىن وملا كان تغري اللفظ تابعاً لتغري املعىن تغري املفعول لكونه بإزاء املعىن 

ُهُم االْْرضُ ومل يتغري الفعيل لكونه بإزاء اللفظ يف أول األمر فإن قيل فما الفرق بني هذا املوضع وبني قوله َوءاَيةٌ  لَّ
حيث أثبت التاء هناك نقول األرض أراد هبا الوصف فقال االْْرُض الَْمْيَتةُ  ألن معىن )  ٣٣ي س ( الَْمْيَتةُ  أَْحَييَْناَها 

الفاعلية ظاهر هناك والبلدة األصل فيها احلياة ألن األرض إذا صارت حية صارت آهلة وأقام هبا الناس وعمروها 
لتاء ألن معىن الفاعلية ثبت فيها والذي مبعىن الفاعل ال يثبت فيه التاء وحتقيق هذا قوله َبلَْدةٌ  فصارت بلدة فأسقط ا

  حيث أثبت التاء حيث ظهر مبعىن الفاعل ومل يثبت حيث مل يظهر وهذا حبث عزيز)  ١٥سبأ ( طَّيَبةٌ  
يشبه به اإلخراج ال اخلروج فنقول تقديره  قوله تعاىل كَذاِلكَ الُْخرُوُج أي كاإلحياء الُْخرُوُج فإن قيل اإلحياء

َوأَْحيَْيَنا بِِه بَلَْدةً  مَّْيتاً فتشققت وخرج منها النبات كذلك تشقق وخيرج منها األموات وهذا يؤكد قولنا الرجع مبعىن 
لذي هو من املتعدي ألنه تعاىل بّين هلم ما استبعدوه فلو استبعدوا الرجع ا)  ٣ق ( الرجوع يف قوله ذَِلَك َرْجُع َبعِيٌد 

لناسب أن يقول كذلك اإلخراج وملا قال كَذاِلَك الُْخُروُج فهم أهنم أنكروا الرجوع فقال كَذاِلكَ الُْخرُوُج نقول 
فيه معىن لطيف على القول اآلخر وذلك ألهنم استبعدوا الرجع الذي هو من املتعدي مبعىن اإلخراج واهللا تعاىل أثبت 

بيهاً على بالغة القرآن مع أهنا مستغنية عن البيان ووجهها هو أن الرجع واإلخراج اخلروج وفيهما مبالغة تن
كالسبب للرجوع واخلروج والسبب إذا انتفى ينتفي املسبب جزماً وإذا وجد قد يتخلف عنه املسبب ملانع تقول 

لسبب ملا تقدم إذا علم كسرته فلم ينكسر وإن كان جمازاً واملسبب إذا وجد فقد وجد سببه وإذا انتفى ال ينتفي ا
هذا فهم أنكروا وجود السبب ونفوه وينتفي املسبب عند انتفائه جزماً فبالغوا وأنكروا األمر مجيعاً ألن نفي السبب 

  نفي املسبب فأثبت اهللا األمرين باخلروج كما نفوا األمرين مجيعاً بنفي اإلخراج
َوثَُموُد َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ َوإِخَْوانُ لُوٍط وَأَْصحَاُب االٌّ ْيكَةِ  َوقَْوُم تُّبَّعٍ كُلٌّ كَذََّب  كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوأَْصحَاُب الرَّسِّ

  الرُُّسلَ فََحقَّ َوِعيِد
صلى ( ذكر املكذبني تذكرياً هلم حباهلم ووباهلم وأنذرهم بإهالكهم واستئصاهلم وتفسريه ظاهر وفيه تسلية للرسول 

وتنبيه بأن حاله كحال من تقدمه من الرسل كذبوا وصربوا فأهلك اهللا مكذبيهم ونصرهم ) اهللا عليه وسلم 
َوأَْصحَاُب الرَّّس فيهم وجوه من املفسرين من قال هم قوم شعيب ومنهم من قال هم الذين جاءهم من أقصى املدينة 

وضع نسبوا إليه أو فعل رجل يسعى وهم قوم عيسى عليه السالم ومنهم من قال هم أصحاب األخدود والرس م
وهو حفر البئر يقال رس إذا حفر بئراً وقد تقدم يف سورة الفرقان ذلك وقال ههنا إِْخوانَ لُوٍط وقال قَْوُم ُنوحٍ ألن 

  لوطاً كان مرسالً إىل طائفة من قوم إبراهيم عليه السالم معارف لوط



ْوُم تُّبَّعٍ ألن فرعون كان هو املغتر ونوح كان مرسالً إىل خلق عظيم وقال ِفْرَعْونُ ومل يقل قوم ف رعون وقال َوقَ
  املستخف بقومه املستبد بأمره وتبع كان معتمداً بقومه فجعل االعتبار لفرعون ومل يقل إىل قوم فرعون

  وقوله تعاىل كُلٌّ كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ َوِعيِد
لالم حينئذ لتعريف العهد وثانيهما وهو حيتمل وجهني أحدمها أن كل واحد كذب رسوله فهم كذبوا الرسل وا

األصح هو أن كل واحد كذب مجيع الرسل والالم حينئذ لتعريف اجلنس وهو على وجهني أحدمها أن املكذب 
للرسول مكذب لكل رسول وثانيهما وهو األصح أن املذكورين كانوا منكرين للرسالة واحلشر بالكلية وقوله فََحقَّ 

  ن نصرة الرسل عليهم وإهالكهمَوِعيِد أي ما وعد اهللا م
  أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ االٌّ وَّلِ َبلْ ُهْم ِفى لَْبسٍ مِّْن َخلْقٍ َجِديٍد

وفيه وجهان أحدمها أنه استدالل بدالئل األنفس ألنا ذكرنا مراراً أن الدالئل آفاقية ونفسية كما قال تعاىل َسنُرِيهِمْ 
وملا قرن اهللا تعاىل دالئل اآلفاق عطف بعضها على بعض حبرف الواو )  ٥٣فصلت ( ِسهِْم ءاَياِتَنا ِفى االْفَاقِ َوِفى أَنفُ
  ويف غري ذلك ذكر الدليل النفسي وعلى هذا فيه لطائف لفظية ومعنوية)  ١٩احلجر ( فقال َواالْْرَض َمَددَْناَها 

لواو فقال َواالْْرَض َمَددَْناَها وقال أما اللفظية فهي أنه تعاىل يف الدالئل اآلفاقية عطف بعضها على بعض حبرف ا
مث يف الدليل النفسي ذكر حرف االستفهام والفاء بعدها إشارة إىل أن تلك )  ٩ق ( َوَنزَّلَْنا ِمَن السََّماء َماء مَُّبارَكاً 

لَمْ الدالئل من جنس وهذا من جنس فلم جيعل هذا تبعاً لذلك ومثل هذا مراعى يف أواخر ي س حيث قال تعاىل أََو
مث مل يعطف الدليل اآلفاقي ههنا نقول واهللا أعلم ههنا وجد منهم االستبعاد )  ٧٧ي س ( َيَر اِإلنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه 
فاستدل باألكرب وهو خلق السماوات مث نزل كأنه قال ال حاجة إىل ذلك االستدالل )  ٣ق ( بقول ذَِلَك َرْجُع َبعِيٌد 

  لك ويف سورة ي س مل يذكر استبعادهم فبدأ باألدىن وارتقى إىل األعلىبل يف أنفسهم دليل جواز ذ
والوجه الثاين حيتمل أن يكون املراد باخللق األول هو خلق السماوات ألنه هو اخللق األول وكأنه تعاىل قال أَفَلَمْ 

ه تعاىل أََولَْم َيَرْواْ أَنَّ اللََّه الَِّذى َخلَقَ مث قال أَفََعيِيَنا هبذا اخللق ويدل على هذا قول)  ٦ق ( َينظُرُواْ إِلَى السََّماء 
ويؤيد هذا الوجه هو أن اهللا تعاىل قال بعد هذه اآلية َولَقَدْ )  ٣٣األحقاف ( السََّماَواِت َواالْْرَض َولَْم يَْعىَ  بَِخلِْقهِنَّ 

و كاالستدالل خبلق اإلنسان وهو معطوف حبرف الواو على فه)  ١٦ق ( َخلَقَْنا اِإلنَسانَ َوَنْعلَُم َما تَُوْسوِسُ بِِه َنفُْسُه 
ما تقدم من اخللق وهو بناء السماء ومد األرض وتنزيل املاء وإنبات اجلنّات ويف تعريف اخللق األول وتنكري خلق 

جديد وجهان أحدمها ما عليه األمران ألن األول عرفه كل واحد وعلم لنفسه واخللق اجلديد مل يعلم لنفسه ومل 
عرفه كل أحد وألن الكالم عنهم وهم مل يكونوا عاملني باخللق اجلديد والوجه الثاين أن ذلك لبيان إنكارهم للخلق ي

الثاين من كل وجه كأهنم قالوا أيكون لنا خلق ما على وجه اإلنكار له بالكلية وقوله تعاىل َبلْ ُهْم ِفى لَْبسٍ تقديره ما 
ال مانع من جهة الفاعل فيكون من جانب املفعول وهو اخللق اجلديد ألهنم عيينا بل هم يف شك من خلق جديد يعين 

كانوا يقولون ذلك حمال وامتناع وقوع احملال بالفاعل ال يوجب عجزاً فيه ويقال للمشكوك فيه ملتبس كما يقل 
  لليقني إنه ظاهر

ملتبس وههنا أسند األمر إليهم  وواضح مث إن اللبس يسند إىل األمر كم قلنا إنه يقال إن هذا أمر ظهر وهذا أمر
حيث قال ُهْم ِفى لَْبسٍ وذلك ألن الشيء يكون وراء حجاب والناظر إليه بصري فيختفي األمر من جانب الرائي 
فقال ههنا َبلْ ُهْم ِفى لَْبسٍ ومن يف قوله ّمْن َخلْقٍ َجدِيٍد يفيد فائدة وهي ابتداء الغاية كأن اللبس كان حاصالً هلم 

  من ذلك
  لَقَْد َخلَقَْنا اِإلنَسانَ َوَنْعلَُم َما ُتَوسْوُِس بِهِ َنفُْسُه وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن حَْبلِ الَْورِيِدَو



  وقوله تعاىل َولَقَدْ َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ فيه وجهان
معناه خلق )  ١٥ق ( وَّلِ أحدمها أن يكون ابتداء استدالل خبلق اإلنسان وهذا على قولنا أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ االْ

السماوات وثانيهما أن يكون تتميم بيان خلق اإلنسان وعلى هذا قولنا اخللق األول هو خلق اإلنسان أول مرة 
وحيتمل أن يقال هو تنبيه على أمر يوجب عودهم عن مقاهلم وبيانه أنه تعاىل ملا قال َولَقَْد َخلَقَْنا اإلِنَسانَ َوَنْعلَُم َما 

  ُس بِِه نَفُْسُه كان ذلك إشارة إىل أنه ال خيفى عليه خافية ويعلم ذوات صدورهمُتَوسْوِ
  وقوله َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد

بيان لكمال علمه والوريد العرق الذي هو جمرى الدم جيري فيه ويصل إىل كل جزء من أجزاء البدن واهللا أقرب من 
جبه أجزاء اللحم وخيفى عنه وعلم اهللا تعاىل ال حيجب عنه شيء وحيتمل أن يقال وََنْحنُ ذلك بعلمه ألن العرق حت

  أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد بتفرد قدرتنا فيه جيري فيه أمرنا كما جيري الدم يف عروقه
  ا َيلِْفظُ ِمن قَْولٍ إِالَّ لََدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌدإِذْ َيَتلَقَّى الُْمَتلَقَِّياِن َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ قَِعيٌد مَّ

ى إِذْ ظرف والعامل فيه ما يف قوله تعاىل وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد وفيه إشارة إىل أن املكلف غري متروك سد
ون يف ذلك الوقت يتكل عليهم وإذا وذلك ألن امللك إذا أقام كتاباً على أمر اتكل عليهم فإن كان له غفلة عنه فيك

كان عند إقامة الكتاب ال يبعد عن ذلك األمر وال يغفل عنه فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقباالً عليه فنقول 
اهللا يف وقت أخذ امللكني منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه املخالط له فعندما خيفى عليهما شيء يكون حفظنا حباله 

حيتمل أن يقال التلقي من االستقبال يقال فالن يتلقى الركب وعلى هذا الوجه فيكون معناه وقت ما أكمل وأمت و
يتلقاه املتلقيان يكون عن ميينه وعن مشاله قعيد فاملتلقيان على هذا الوجه مها امللكان اللذان يأخذان روحه من ملك 

ور إىل يوم النشور واآلخر يأخذ أرواح الطاحلني املوت أحدمها يأخذ أرواح الصاحلني وينقلها إىل السرور واحلب
وينقلها إىل الويل والثبور إىل يوم احلشر من القبور فقال تعاىل وقت تلقيهما وسؤاهلما إنه من أي القبيلني يكون عند 

  الرجل قعيد عن اليمني

ن أي القيلني كان فإن كان وقعيد عن الشمال يعين امللكان ينزالن وعنده ملكان آخران كاتبان ألعماله يسأالهنما م
من الصاحلني يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إىل امللك اآلخر مسروراً حيث مل يكن مسروراً ممن يأخذها هو وإن 
كان من الطاحلني يأخذها ملك العذاب ويرجع إىل اآلخر حمزوناً حيث مل يكن ممن يأخذها هو ويؤيد ما ذكرنا قوله 

فالشهيد هو القعيد والسائق هو املتلقي يتلقى أخذ روحه من ملك املوت فيسوقه إىل )  ٢١ق ( تعاىل سَاِئٌق َوَشهِيٌد 
منزله وقت اإلعادة وهذا أعرف الوجهني وأقرهبما إىل الفهم وقول القائل جلست عن ميني فالن فيه إنباء عن تنح ما 

املخالط )  ١٦ق ( أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد  عنه احتراماً له واجتناباً منه وفيه لطيفة وهي أن اهللا تعاىل قال َوَنْحُن
ألجزائه املداخل يف أعضائه وامللك متنح عنه فيكون علناً به أكمل من علم الكاتب لكن من أجلس عنده أحداً 

أقرب ليكتب أفعاله وأقواله ويكون الكاتب ناهضاً خبرياً وامللك الذي أجلس الرقيب يكون جباراً عظيماً فنفسه 
  إليه من الكاتب بكثري والقعيد هو اجلليس كما أن قعد مبعىن جلس

  َوَجاَءْت َسكَْرةُ  الَْمْوِت بِالَْحقِّ ذَِلَك َما كُنَت ِمْنهُ َتِحيُد
أي شدته اليت تذهب العقول وتذهل الفطن وقوله بِالَْحّق حيتمل وجوهاً أحدها أن يكون املراد منه املوت فإنه حق 

حتضر املوت والباء حينئذ للتعدية يقال جاء فالن بكذا أي أحضره وثانيهما أن يكون املراد من  كأن شدة املوت
احلق ما أتى به من الدين ألنه حق وهو يظهر عند شدة املوت وما من أحد إال وهو يف تلك احلالة يظهر اإلميان لكنه 

( يظهره كما يقال الدين الذي جاء به النيب  ال يقبل إال ممن سبق منه ذلك وآمن بالغيب ومعىن اجمليء به هو أنه



أي أظهره وملا كانت شدة املوت مظهرة له قيل فيه جاء به والباء حينئذ حيتمل أن يكون ) صلى اهللا عليه وسلم 
املراد منها ملبسة يقال جئتك بأمل فسيح وقلب خاشع وقوله ذاِلَك حيتمل أن يكون إشارة إىل املوت وحيتمل أن 

وهو منكر ) صلى اهللا عليه وسلم ( ىل احلق وحاد عن الطريق أي مال عنه واخلطاب قيل مع النيب يكون إشارة إ
وقيل مع الكافرين وهو أقرب واألقوى أن يقال هو خطاب عام مع السامع كأنه يقول ذَِلَك َما كُنَت ِمْنُه َتِحيُد أيها 

  السامع
  َوُنِفَخ ِفى الصُّورِ ذَِلَك َيْوَم الَْوِعيِد

واملراد منه إما النفخة األوىل فيكون بياناً ملا يكون عند جميء )  ١٩ق ( على قوله َوَجاءْت َسكَْرةُ  الَْمْوِت عطف 
سكرة املوت أو النفخة الثانية وهو أظهر ألن قوله تعاىل ذَِلَك َيْوَم الَْوِعيدِ بالنفخة الثانية أليق ويكون قوله َوَجاءتْ 

اإلماتة وقوله َونُِفَخ ِفى الصُّورِ إشارة إىل اإلعادة واإلحياء وقوله تعاىل ذاِلَك ذكر  َسكَْرةُ  الَْمْوِت إشارة إىل
الزخمشري أنه إشارة إىل املصدر الذي من قوله َوُنِفَخ أي وقت ذلك النفخ يوم الوعيد وهو ضعيف ألن يوم لو كان 

واملصدر ال يكون نفس الزمان وإمنا يكون يف منصوباً لكان ما ذكرنا ظاهراً وأما رفع يوم فيفيد أن ذلك نفس اليوم 
  الزمان فاألوىل أن يقال ذلك إشارة إىل الزمان املفهوم من قوله

َوُنِفَخ ألن الفعل كما يدل على املصدر يدل على الزمان فكأنه تعاىل قال ذلك الزمان يوم الوعيد والوعيد هو الذي 
  أوعد به من احلشر واإليتاء واجملازاة

  لُّ َنفْسٍ مَّعََها سَآِئٌق َوَشهِيٌدَوَجآَءْت كُ
قد بينا من قبل أن السائق هو الذي يسوقه إىل املوقف ومنه إىل مقعده والشهيد هو الكاتب والسائق الزم للرب 

لَِّذيَن َوِسيَق ا)  ٧١الزمر ( والفاجر أما الرب فيساق إىل اجلنة وأما الفاجر فإىل النار وقال تعاىل َوِسيَق الَِّذيَن كَفَُرواْ 
  ) ٧٣الزمر ( اتَّقَْواْ َربَُّهْم 

  لَّقَْد كُنَت ِفى غَفْلَةٍ  مِّْن َهاذَا فَكََشفَْنا َعنَك ِغطَآَءَك فََبَصُرَك الَْيْوَم َحدِيٌد
الَ لَُهمْ وقوله تعاىل لَّقَْد كُنَت ِفى غَفْلَةٍ  ّمْن َهاذَا إما على تقدير يقال له أو قيل له لَّقَْد كُنَت كما قال تعاىل َوقَ

واخلطاب عام أما الكافر فمعلوم الدخول )  ٧٢الزمر ( وقال تعاىل قِيلَ اْدُخلُواْ أَْبواَب َجهَنََّم )  ٧٣الزمر ( َخزََنُتَها 
يف هذا احلكم وأما املؤمن فإنه يزداد علماً ويظهر له ما كان خمفياً عنه ويرى علمه يقيناً رأى املعترب يقيناً فيكون 

( تلك األحوال وشدة األهوال كالغافل وفيه الوجهان اللذان ذكرنامها يف قوله تعاىل َما كُنَت ِمْنهُ َتِحيُد  بالنسبة إىل
والغفلة شيء من الغطاء كاللبس وأكثر منه ألن الشاك يلتبس األمر عليه والغافل يكون األمر بالكلية )  ١٩ق 

  حمجوباً قلبه عنه وهو الغلف
نَك ِغطَاءَك أي أزلنا عنك غفلتك فََبصَُرَك الَْيْوَم َحدِيٌد وكان من قبل كليال وقرينك حديداً وقوله تعاىل فَكََشفَْنا َع

  وكان يف الدنيا خليالً وإليه اإلشارة بقوله تعاىل
  َوقَالَ قَرِيُنُه َهاذَا َما لََدى َّ َعِتيٌد أَلِْقَيا ِفى َجهَنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد

( ا الشيطان الذي زين الكفر له والعصيان وهو الذي قال تعاىل فيه َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَناء ويف القرين وجهان أحدمه
 ٣٨الزخرف ( وقال تعاىل فَبِئَْس الْقَرِيُن )  ٣٦الزخرف ( وقال تعاىل ُنقَّيضْ لَُه َشْيطَاناً فَُهَو لَُه قَرِيٌن )  ٢٥فصلت 

والفسوق والعتيد معناه املعد للنار ومجلة اآلية معناها أن الشيطان يقول  فاإلشارة هبذا املسوق إىل املرتكب الفجور) 
هذا العاصي شيء هو عندي معد جلهنم أعددته باإلغواء واإلضالل والوجه الثاين َوقَالَ قَرِيُنُه أي القعيد الشهيد 

ت ال يكون له من الذي سبق ذكره وهو امللك وهذا إشارة إىل كتاب أعماله وذلك ألن الشيطان يف ذلك الوق



املكانة أن يقول ذلك القول وألن قوله َهاذَا َما لََدى َّ َعِتيٌد فيكون عتيد صفته وثانيهما أن تكون موصولة فيكون 
عتيد حمتمالً الثالثة أوجه أحدها أن يكون خرباً بعد خرب واخلرب األول َما لََدى َّ معناه هذا الذي هو لدي وهو عتيد 

د هو اخلرب ال غري و َما لََدى َّ يقع كالوصف املميز للعتيد عن غريه كما تقول هذا الذي عند وثانيها أن يكون عتي
  زيد وهذا الذي جييئين عمرو فيكون الذي عندي والذي جييئين لتمييز املشار إليه عن غريه

واحد وفيه وجهان أحدمها أنه ثىن مث خيرب عنه مبا بعده مث يقال للسائق أو الشهيد أَلِْقَيا ِفى جََهنََّم فيكون هو أمراً ل
  تكرار األمر كما ألق ألق وثانيهما عادة العرب ذلك

وقوله كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيدٍ الكفار حيتمل أن يكون من الكفران فيكون مبعىن كثري الكفران وحيتمل أن يكون من الكفر 
والعنيد فعيل مبعىن فاعل من عند عنوداً فيكون مبعىن شديد الكفر والتشديد يف لفظة فعال يدل على شدة يف املعىن 

  ومنه العناد فإن كان الكفار من الكفران فهو أنكر نعم اهللا مع كثرهتا
  مَّنَّاعٍ لِّلَْخْيرِ ُمعَْتٍد مُّرِيبٍ
  وقوله تعاىل مَّنَّاعٍ لّلْخَيْرِ

ة اهللا مع قوهتا وظهورها فيه وجهان أحدمها كثري املنع للمال الواجب وإن كان من الكفر فهو أنكر دالئل وحداني
فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر األمر الالئح واحلق الواضح وكان كثري الكفران لوجود الكفران منه عند كل 

نعمة عنيد ينكرها مع كثرهتا عن املستحق الطالب واخلري هو املال فيكون كقوله تعاىل وََوْيلٌ لّلُْمْشرِِكَني الَِّذيَن الَ 
حيث بدأ ببيان الشرك وثىن باالمتناع من إيتاء الزكاة وعلى هذا ففيه مناسبة )  ٧ ٦فصلت ( كَواةَ  ُيْؤُتونَ الزَّ

شديدة إذا جعلنا الكفار من الكفران كأنه يقول كفر أنعم اهللا تعاىل ومل يؤد منها شيئاً لشكر أنعمه وثانيهما شديد 
ري حمض من أن يدخل يف قلوب العباد وعلى هذا ففيه املنع من اإلميان فهو مناع للخري وهو اإلميان الذي هو خ

  مناسبة شديدة إذا جعلنا الكفار من الكفر كأنه يقول كفر باهللا ومل يقتنع بكفره حىت منع اخلري من الغري
  وقوله تعاىل ُمْعَتٍد

مل يؤد الواجب وتعدى ذلك فيه وجهان أحدمها أن يكون قوله ُمْعَتٍد مرتباً على مَّنَّاعٍ مبعىن مناع الزكاة فيكون معناه 
حىت أخذ احلرام أيضاً بالربا والسرقة كما كان عادة املشركني وثانيهما أن يكون قوله ُمْعَتٍد مرتباً على مَّنَّاعٍ مبعىن 

  منع اإلميان كأنه يقول منع اإلميان ومل يقنع به حىت تعداه وأهان من آمن وآذاه وأعان من كفر وآواه
  وقوله تعاىل ُمرِيبٍ

ه وجهان أحدمها ذو ريب وهذا على قولنا الكفار كثري الكفران واملناع مانع الزكاة كأنه يقول ال يعطي الزكاة في
ألنه يف ريب من اآلخرة والثواب فيقول ال أقرب ماالً من غري عوض وثانيهما ُمرِيبٍ يوقع الغري يف الريب بإلقاء 

رتيب آخر غري ما ذكرناه وهو أن يقال هذا بيان أحوال الكفر الشبهة واإلرابة جاءت باملعنيني مجيعاً ويف اآلية ت
بالنسبة إىل اهللا وإىل رسول اهللا وإىل اليوم اآلخر فقوله كَفَّارٍ َعنِيٍد إشارة إىل حاله مع اهللا يكفر بعد ويعاند آياته 

عه ومن اإلنفاق على من عنده ويتعدى وقوله مَّنَّاعٍ لّلَْخْيرِ ُمعَْتٍد إشارة إىل حاله مع رسول اهللا فيمنع الناس من اتبا
باإليذاء وكثرة اهلذاء وقوله مُرِيبٍ إشارة إىل حاله بالنسبة إىل اليوم اآلخر يريب فيه ويرتاب وال يظن أن الساعة 

  قائمة فإن قيل قوله

يكون اإللقاء خاصاً مبن اجتمع فيه هذه تعاىل أَلِْقَيا ِفى جََهنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد مَّنَّاعٍ لّلَْخْيرِ إىل غري ذلك يوجب أن 
الصفات بأسرها والكفر كاف يف إيراث اإللقاء يف جهنم واألمر به فنقول قوله تعاىل كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد ليس املراد منه 



ح الوصف املميز كما يقال أعط العامل الزاهد بل املراد الوصف املبني بكون املوصوف موصوفاً به إما على سبيل املد
أو على سبيل الذم كما يقال هذا حامت السخي فقوله كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد يفيد أن الكفار عنيد ومناع فالكفار كافر ألن 
آيات الوحدانية ظاهرة ونعم اهللا تعاىل على عبده وافرة وعنيد ومناع للخري ألنه ميدح دينه ويذم دين احلق فهو مينع 

  فهو موصوف هبذه الصفاتومريب ألنه شاك يف احلشر فكل كافر 
  الَِّذى جََعلَ َمَع اللَِّه إِلَهاً ءَاَخَر فَأَلِْقيَاُه ِفى الَْعذَابِ الشَّدِيِد
ثانيها أنه عطف على كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد ثالثها أن )  ٢٤ق ( فيه ثالثة أوجه أحدها أنه بدل من قوله كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد 

ِفى َجهَنََّم كأنه قال أَلِْقَيا ِفى َجهَنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد أي والذي جعل مع اهللا إالهاً آخر  يكون عطفاً على قوله أَلْقَِيا
  فألقياه بعد ما ألقيتموه يف جهنم يف عذاب شديد من عذاب جهنم مث قال تعاىل

  قَالَ قرِيُنُه َربََّنا َمآ أَطَْغْيُتُه وَلَاِكن كَانَ ِفى َضلَلٍ بَِعيٍد
ب لكالم مقدر كأن الكافر حينما يلقى يف النار يقول ربنا أطغاين شيطاين فيقول الشيطان ربنا ما أطغيته وهو جوا

ألن االختصام يستدعي كالماً من اجلانبني وحينئذ )  ٢٨ق ( يدل عليه قوله تعاىل بعد هذا قَالَ الَ َتخَْتِصُمواْ لََدى َّ 
وقوله تعاىل قَالُواْ َربََّنا َمن )  ٦٠ص ( قَالُواْ َبلْ أَنُتْم الَ مَْرَحباً بِكُْم هذا كما قال اهللا تعاىل يف هذه السورة ويف ص 

  وفيه مسائل)  ٦٤ ٦١ص ( قَدََّم لََنا َهاذَا فَزِْدُه إىل أن قال إِنَّ ذَِلكَ لََحقٌّ َتخَاُصمُ أَْهلِ النَّارِ 
ة هو الشيطان ال امللك الذي هو شهيد وقعيد واستدل املسألة األوىل قال الزخمشري املراد بالقرين يف اآلية املتقدم

عليه هبذا وقال غريه املراد امللك ال الشيطان وهذا يصلح دليالً ملن قال ذلك وبيانه هو أنه يف األول لو كان املراد 
ه بإغوائي فإن معناه هذا الشخص عندي عتيد متعد للنار اعتدت)  ٢٣ق ( الشيطان فيكون قوله َهاذَا َما لََدى َّ َعِتيٌد 

الزخمشري صّرح يف تفسري تلك هبذه وعلى هذا فيكون قوله َربََّنا َما أَطَْغْيُتُه مناقضاً لقوله اعتدته وللزخمشري أن 
يقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها أن يقول إن الشيطان يقول اعتدته مبعىن زينت له األمر وما أجلأته فيصح 

تكون اإلشارة إىل حالني ففي احلالة األوىل إمنا فعلت به ذلك إظهاراً لالنتقام من القوالن من الشيطان وثانيهما أن 
مث إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك وله على )  ٨٢ص ( بين آدم وتصحيحاً ملا قال فَبِِعزَِّتَك الَغْوِيَنَُّهْم أَْجَمِعَني 
فيقول َربََّنا َما )  ٨٥ ٨٤ص ( ْمالَنَّ َجهَنََّم ِمنَك َوِممَّن َتبَِعَك اإلغواء عذاب كما قال تعاىل فَالَْحقُّ وَالَْحقَّ أَقُولُ الَ

  أَطَْغْيُتُه فريجع عن مقالته عند ظهور العذاب

بالواو العاطفة وذلك ألن )  ٢٣ق ( املسألة الثانية قال ههنا قَالَ قرِيُنُه من غري واو وقال يف اآلية األوىل َوقَالَ قَرِيُنُه 
رة وقعت إىل معنيني جمتمعني وأن كل نفس يف ذلك الوقت جتيء ومعها سائق ويقول الشهيد ذلك يف األول اإلشا

ال )  ٢٦ق ( القول ويف الثاين مل يوجد هناك معنيان جمتمعان حىت يذكر بالواو والفاء يف قوله فَأَلْقَِياُه ِفى الَْعذَابِ 
  ُه مناسبة مقتضية للعطف بالواويناسب قوله تعاىل قَالَ قرِيُنُه رَبََّنا َما أَطْغَْيُت

املسألة الثالثة القائل ههنا واحد وقال َربََّنا ومل يقل رب ويف كثري من املواضع مع كون القائل واحداً قال رب كما 
بّ وقوله تعاىل قَالَ َر)  ٢٨نوح ( وقول نوح َربّ اغِْفْر ِلى )  ١٤٣األعراف ( يف قوله قَالَ َرّب أَرِنِى أَنظُرْ إِلَْيَك 

إىل غري ذلك )  ١١التحرمي ( وقوله قَالَْت َربّ اْبنِ ِلى ِعنَدَك َبْيتاً ِفى الَْجنَّةِ  )  ٣٣يوسف ( الّسْجُن أََحبُّ إِلَى َّ 
نقول يف مجيع تلك املواضع القائل طالب وال حيسن أن )  ٧٩ص ( وقوله تعاىل قَالَ َرّب أَنِظرْنِى إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ 

لب يا رب عمرين واخصصين وأعطين كذا وإمنا يقول أعطنا ألن كونه رباً ال يناسب ختصيص الطالب يقول الطا
  وأما هذا املوضع فموضع اهليبة والعظمة وعرض احلال دون الطلب فقال َربََّنا َما أَطَْغْيتُُه

  وقوله تعاىل َولَاِكن كَانَ ِفى َضلَالٍ َبعِيٍد



  كان ضاالً متغلغالً يف الضالل فطغى وفيه مسائليعين أن ذلك مل يكن بإطغائه وإمنا 
املسألة األوىل ما الوجه يف اتصاف الضالل بالبعيد نقول الضال يكون أكثر ضالالً عن الطريق فإذا متادى يف 

الضالل وبقي فيه مدة يبعد عن املقصد كثرياً وإذا علم الضالل قصر يف الطريق من قريب فال يبعد عن املقصد 
َضلَالٍ َبعِيٍد وصف املصدر مبا يوصف به الفاعل كما يقال كالم صادق وعيشة راضية أي ضالل ذو  كثرياً فقوله

بعد والضالل إذا بعد مداه وامتد الضال فيه يصري بيناً ويظهر الضالل ألن من حاد عن الطريق وأبعد عنه تتغري عليه 
ورمبا يقع يف أودية ومفاوز ويظهر له أمارات  السمات واجلهات وال يرى عني املقصد ويتبني له أنه ضل عن الطريق

الضالل خبالف من حاد قليالً فالضالل وصفه اهللا تعاىل بالوصفني يف كثري من املواضع فقال تارة يف ضالل مبني 
  وأخرى قال ِفى َضلَالٍ َبعِيٍد

وقوله )  ٤٠احلجر ( ِعَباَدَك ِمْنُهمُ الُْمْخلَِصَني  املسألة الثانية قوله تعاىل َولَاِكن كَانَ ِفى َضلَالٍ َبعِيٍد إشارة إىل قوله إِالَّ
أي مل يكونوا من العباد فجعلهم أهل العناد ولو كان هلم يف )  ٤٢احلجر ( تعاىل إِنَّ ِعَباِدى لَْيسَ لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ 

  سبيلك قدم صدق ملا كان يل عليهم من يد واهللا أعلم
قلنا اجلواب عنه من ثالثة أوجه )  ٣٩احلجر ( غيته مع أنه قال الَغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني املسألة الثالثة كيف قال ما أط

وجهان قد تقدما يف االعتذار عما قاله الزخمشري والثالث هو أن يكون املراد من قوله الَغْوَِينَُّهمْ أي ألدمينهم على 
تركها يقال أنه يضله كذلك ههنا وقوله َما أَطَْغْيُتهُ الغواية كما أن الضال إذا قال له شخص أنت على اجلادة فال ت

  أي ما كان ابتداء اإلطغاء مين
  قَالَ الَ َتْخَتِصمُواْ لََدى َّ َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيكُم بِالَْوعِيِد

  مث قال تعاىل قَالَ الَ َتخَْتِصُمواْ لََدى َّ

وهو قول امللقى يف النار )  ٢٧ق ( قرِيُنهُ َربََّنا َما أَطَْغْيُتُه قد ذكرنا أن هذا دليل على أن هناك كالماً قبل قوله قَالَ 
ربنا أطغاين وقوله الَ َتْخَتِصُمواْ لََدى َّ يفيد مفهومه أن االختصام كان ينبغي أن يكون قبل احلضور والوقوف بني 

  يدي
  وقوله تعاىل َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيكُم بِالَْوِعيِد

م وبيان لعدم فائدته كأنه يقول قد قلت إنكم إذا اتبعتم الشيطان تدخلون النار وقد تقرير للمنع من االختصا
اتبعتموه فإن قيل ما حكم الباء يف قوله تعاىل بِالَْوعِيِد قلنا فيها وجوه أحدها أهنا مزيدة كما يف قوله تعاىل َتنُبُت 

وثانيها معدية فقدمت )  ٦النساء ( ه َوكَفَى بِاللَِّه على قول من قال إهنا هناك زائدة وقول)  ٢٠املؤمنون ( بِالدُّْهنِ 
ثالثها يف الكالم )  ١احلجرات ( مبعىن تقدمت كما يف قوله تعاىل َعِظيماً ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ الَ تُقَّدُمواْ َبْيَن َيَدىِ  اللَِّه 

فيكون املقدم هو قوله ما يبدل )  ٢٩ق ( ْولُ لََدى َّ إضمار تقديره وقد قدمت إليكم مقترناً بالوعيد َما يَُبدَّلُ الْقَ
القول لدي رابعها هي املصاحبة يقول القائل اشتريت الفرس بلجامه وسرجه أي معه فيكون كأنه تعاىل قال قدمت 

  إليكم ما جيب مع الوعيد على تركه باإلنذار
  بِيِدَما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََدى َّ َوَمآ أََناْ بِظَلَّامٍ لِّلَْع

  وقوله تعاىل َما يَُبدَّلُ الْقَْولُ لََدى َّ حيتمل وجهني
لُ أحدمها أن يكون قوله لََدى َّ متعلقاً بالقول أي َما يَُبدَّلُ الْقَْولُ لََدى َّ وثانيهما أن يكون ذلك متعلقاً بقوله َما يَُبدَّ

أحدها هو أهنم ملا قالوا حىت يبدل ما قيل يف  أي ال يقع التبديل عندي وعلى الوجه األول يف القول الذي لديه وجوه
بقول اهللا بعد اعتذارهم ال تلقياه فقال تعاىل ما يبدل هذا القول لدي وكذلك قوله َوِقيلَ )  ٢٤ق ( حقهم أَلِْقَيا 



 ١٣السجدة ( ْمالنَّ جََهنََّم ال تبديل له ثانيها هو قوله َولَاِكْن َحقَّ الْقَْولُ مِْنى الَ)  ٧٢الزمر ( اْدُخلُواْ أَبْواَب َجَهنََّم 
أي ال تبديل هلذا القول ثالثها ال خلف يف إيعاد اهللا تعاىل كما ال إخالف يف ميعاد اهللا وهذا يرد على املرجئة حيث ) 

قالو ما ورد يف القرآن من الوعيد فهو ختويف ال حيقق اهللا شيئاً منه وقالوا الكرمي إذا وعد أجنز ووىف وإذا أوعد 
عفا رابعها ال يبدل القول السابق أن هذا شقي وهذا سعيد حني خلقت العباد قلت هذا شقي ويعمل عمل أخلف و

األشقياء وهذا تقي ويعمل عمل األتقياء وذلك القول عندي ال تبديل له بسعي ساع وال سعادة إال بتوفيق اهللا تعاىل 
يكذب لدي وال يفتري بني يدي فإين عامل علمت من طغى  وأما على الوجه الثاين ففي َما يَُبدَّلُ وجوه أيضاً أحدها ال

ق ( ومن أطغى ومن كان طاغياً ومن كان أطغى فال يفيدكم قولكم أطغاين شيطاين وال قول الشيطان رَبََّنا َما أَطَْغْيُتُه 
كأنه تعاىل قال لو أردمت أن ال )  ١٣احلديد ( ثانيها إشارة إىل معىن قوله تعاىل اْرجُِعواْ َوَراءكُْم فَالَْتِمُسواْ ُنوراً )  ٢٧

أقول فألقياه يف العذاب الشديد كنتم بدلتم هذا من قبل بتبديل الكفر باإلميان قبل أن تقفوا بني يدي وأما اآلن فما 
ن املراد أن اختصامكم كان جيب أن يكو)  ٢٨ق ( يبدل القول لدي كما قلنا يف قوله تعاىل قَالَ الَ َتْخَتِصُمواْ لََدى َّ 

ثالثها معناه ال يبدل الكفر باإلميان لدي فإن )  ٦فاطر ( قبل هذا حيث قلت إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعدُّواً 
اإلميان عند اليأس غري مقبول فقولكم ربنا وإالهنا ال يفيدكم فمن تكلم بكلمة الكفر ال يفيده قوله ربنا ما أشركنا 

وله تعاىل َما يَُبدَّلُ الْقَْولُ إشارة إىل نفي احلال كأنه تعاىل يقول ما يبدل اليوم لدي القول ألن ما وقوله ربنا آمنا وق
  ينفي هبا احلال إذا دخلت على الفعل املضارع يقول القائل ماذا تفعل غداً

يفعل شيئاً إذا أُريد زيادة  يقال ما أفعل شيئاً أي يف احلال وإذا قال القائل ماذا يفعل غداً يقال ال يفعل شيئاً أو لن
بيان النفي فإن قيل هل فيه بيان معنوي يفيد افتراق ما وال يف املعىن نقول نعم وذلك ألن كلمة ال أدل على النفي 
لكوهنا موضوعة للنفي وما يف معناه كالنهي خاصة ال يفيد اإلثبات إال بطريق احلذف أو اإلضمار وباجلملة فبطريق 

وأما ما فغري متمحضة للنفي ألهنا واردة لغريه من املعاين حيث تكون امساً )  ١البلد ( الَ أُقِْسُم  اجملاز كما يف قوله
والنفي يف احلال ال يفيد النفي املطلق جلواز أن يكون مع النفي يف احلال اإلثبات يف االستقبال كما يقال ما يفعل 

حيث مل تكن متمحضة للنفي ال يقال إن ال للنفي يف  اآلن شيئاً وسيفعل إن شاء اهللا فاختص مبا مل يتمحض نفياً
االستقبال واإلثبات يف احلال فاكتفى يف استقبال مبا مل يتمحض نفياً ألنا نقول ليس كذلك إذ ال جيوز أن يقال ال 

ن قولك يفعل زيد ويفعل اآلن نعم جيوز أن يقال ال يفعل غداً ويفعل اآلن لكون قولك غداً جيعل الزمان مميزاً فلم يك
ال يفعل للنفي يف االستقبال بل كان للنفي يف بعض أزمنة االستقبال ويف مثالنا قلنا ما يفعل وسيفعل وما قلنا سيفعل 
غداً وبعد غد بل ههنا نفينا يف احلال وأثبتنا يف االستقبال من غري متييز زمان من أزمة االستقبال عن زمان ومثاله يف 

  يفعل من غري تعيني ومتييز ومعلوم أن ذلك غري جائز العكس أن يقال ال يفعل زيد وهو
قوله  وقوله تعاىل َوَما أََناْ بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد مناسب ملا تقدم على الوجهني مجيعاً أما إذا قلنا بأن املراد من قوله لََدى َّ أن

ال تبديل له فظاهر ألن اهللا تعاىل بيّن )  ٧٢الزمر ( َم وقول القائل يف قوله ِقيلَ اْدُخلُواْ أَْبواَب جََهنَّ)  ٢٦ق ( فَأَلِْقَياُه 
ال يكون إال للكافر العنيد فال يكون هو ظالماً للعبيد وأما إذا قلنا بأن املراد َما )  ٢٤ق ( أن قوله أَلْقَِيا ِفى َجهَنََّم 

أنذر من قبل وما عذب إال بعد أن  ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََدى َّ بل كان الواجب التبديل قبل الوقوف بني يدي فكذلك ألنه
  أرسل وبّين السبل وفيه مباحث لفظية ومعنوية

أما اللفظية فهي من الباء من قوله ليس بِظَلَّامٍ ويف الالم من قوله لّلَْعبِيِد أما الباء فنقول الباء تدخل يف املفعول به 
يف غاية الظهور وجيوز اإلدخال والترك حيث حيث ال يكون تعلق الفعل به ظاهراً وال جيوز إدخاهلا فيه حيث يكون 

ال يكون يف غاية الظهور وال يف غاية اخلفاء فال يقال ضربت بزيد لظهور تعلق الفعل يزيد وال يقال خرجت وذهبت 



زيداً بدل قولنا خرجت وذهبت بزيد خلفاه تعلق الفعل بزيد فيهما ويقال شكرته وشكرت له للتوسط فكذلك خرب 
اً باملفعول وليس يف كونه فعالً غري ظاهر غاية الظهور ألن إحلاق الضمائر اليت تلحق باألفعال املاضية ما ملا كان مشبه

كالتاء والنون يف قولك لست ولستم ولسنت ولسنا يصحح كوهنا فعالً كما يف قولك كنت وكنا لكن يف االستقبال 
شبه هبا فصارتا كالفعل الذي ال يظهر تعلقه يبني الفرق حيث نقول يكون وتكون وكن وال نقول ذلك يف ليس وما ي

باملفعول غاية الظهور فجاز أن يقال ليس زيد جاهالً وليس زيد جباهل كما يقال مسحته ومسحت به وغري ذلك مما 
يعدى بنفسه وبالباء ومل جيز أن يقال كان زيد خبارج وصار عمرو بدارج ألن صار وكان فعل ظاهر غاية الظهور 

  وهذا ظاهر) ما هذا بشر ( لنافية وهذا يؤيد قول من قال خبالف ليس وما ا
البحث الثاين لو قال قائل كان ينبغي أن ال جيوز إخالء خرب ما عن الباء كما ال جيوز إدخال الباء يف خرب كان وخرب 

نا دخول ليس جيوز فيه األمران وتقرير هذا السؤال هو أن كان ملا كان فعالً ظاهراً جعلناه مبنزلة ضرب حيث منع
  الباء يف خربه كما منعناه يف مفعوله وليس ملا كان فعالً من وجه نظراً إىل قولنا لست ولسنا

ولستم ومل يكن فعالً ظاهراً نظراً إىل صيغ االستقبال واألمر جعلناه متوسطاً وجوزنا إدخال الباء يف خربه وتركه 
وجه كان ينبغي أن يكون مبنزلة الفعل الذي ال يتعدى كما قلنا يف مفعول شكرته وشكرت له وما ملا مل يكن فعالً ب

إىل املفعول إال باحلرف وكان ينبغي أن ال جييء خربه إال مع الباء كما ال جييء مفعول ذهب إال مع الباء ويؤيد هذا 
ن أنا فرقنا بني ما وليس وكان وجعلنا لكل واحدة مرتبة ليست لألخرى فجوزنا تأخري كان يف اللفظ حيث جوزنا أ
يقول القائل زيد خارجاً كان وما جوزنا زيد خارجاً ليس ألن كان فعل ظاهر وليس دونه يف الظهور وما جوزنا 

تأخري ما عن أحد شطري الكالم أيضاً خبالف ليس حيث ال جيوز أن يقول القائل زيد ما بظالم إال أن يعيد ما يرجع 
ه وليس يؤخر عن أحد الشطرين وال يؤخر يف الكالم إليه فيقول زيد ما هو بظالم فصار بينهما ترتيب ما يوج

بالكلية وكان يؤخر بالكلية ملا ذكرنا من الظهور واخلفاء فكذلك القول يف إحلاق الباء كان ينبغي أن ال يصح إخالء 
الوا خرب ما عن الباء ويف ليس جيوز األمران ويف كان ال جيوز اإلدخال وهذا هو املعتمد عليه يف لغة بين متيم حيث ق

إن ما بعد ما إذا جعل خرباً جيب إدخال الباء عليه فإن مل تدخل عليه يكون ذلك معرباً على االبتداء أو على وجه 
آخر وال يكون خرباً واجلواب عن السؤال هو أن نقول األكثر إدخال الباء يف خرب ما وال سيما يف القرآن قال اهللا 

البقرة ( َوَما ُهم بِخَارِجَِني )  ٢٢فاطر ( َوَما أَنَت بُِمْسِمعٍ )  ٥٣الروم ( َضلَالَتِهِْم  تعاىل َوَما أَنَت بِهَاِدى الْعُْمىِ  َعن
َوَما أََناْ بِظَلَّامٍ وأما الوجوب فال ألن ما أشبه ليس يف املعىن يف احلقيقة وخالفها يف العوارض وهو حلوق التاء )  ١٦٧

مقتض جلواز اإلخالء واملخالفة مقتضية لوجوب اإلدخال لكن ذلك  والنون وأما يف املعىن فهما لنفي احلال فالشبه
املقتضي أقوى ألنه راجع إىل األمر احلقيقي وهذا راجع إىل األمر العارضي وما بالنفس أقوى مما بالعارض وأما 

ضافة يقال غالم التقدمي والتأخري فال يلزم منه وجوب إدخال الباء وأما الكالم يف الالم فنقول الالم لتحقيق معىن اإل
زيد وغالم لزيد وهذا يف اإلضافات احلقيقية بإثبات التنوين فيه وأما يف اإلضافات اللفظية كقولنا ضارب زيد وقاتل 

عمرو فإن اإلضافة فيه غري معنوية فإذا خرج الضارب عن كونه مضافاً بإثبات التنوين فقد كان جيب أن يعاد 
ل باملفعول به وال يؤتى بالالم ألنه حينئذ مل تبق اإلضافة يف اللفظ ومل تكن األصل وينصب ما كان مضافاً إليه الفاع

اإلضافة يف املعىن غري أن اسم الفاعل منحط الدرجة عن الفعل فصار تعلقه باملفعول أضعف من تعلق الفعل باملفعول 
حرف فلذلك جاز أن يقال  وصار من باب األفعال الضعيفة التعلق حيث بينا جواز تعديتها إىل املفعول حبرف وغري

ضارب زيد أو ضارب لزيد كما جاز مسحته ومسحت به وشكرته وشكرت له وذلك إذا تقدم املفعول كما يف 
  للضعف وأما املعنوية فمباحث)  ٤٣يوسف ( قوله تعاىل إِن كُنُتْم ِللرُّْؤَيا َتْعُبُرونَ 



لظلم إذا قال القائل هو كذاب يلزم أن يكون كاذباً كثر األول الظالم مبالغة يف الظامل ويلزم من إثباته إثبات أصل ا
كذبه وال يلزم من نفيه نفي أصل الكذب جلواز أن يقال فالن ليس بكذاب كثري الكذب لكنه يكذب أحياناً ففي 

من ثالثة أوجه  قوله تعاىل َوَما أََناْ بِظَلَّامٍ ال يفهم منه نفي أصل الظلم واهللا ليس بظامل فما الوجه فيه نقول اجلواب عنه
أحدها أن الظالم مبعىن الظامل كالتمار مبعىن التامر وحينئذ يكون الالم يف قوله لّلَْعبِيِد لتحقيق النسبة ألن الفعال 

حينئذ مبعىن ذي ظلم وهذا وجه جيد مستفاد من اإلمام زين الدين أدام اهللا فوائده والثاين ما ذكره الزخمشري وهو 
  تعاىل يقول لو ظلمت عبديأن ذلك أمر تقديري كأنه 

الضعيف الذي هو حمل الرمحة لكان ذلك غاية الظلم وأما أنا بذلك فيلزم من نفي كونه ظالماً نفي كونه ظاملاً وحيقق 
هذا الوجه إظهار لفظ العبيد حيث يقول َما أََناْ بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد أي يف ذلك اليوم الذي امتألت جهنم مع سعتها حىت 

ل مل يبق يل طاقة هبم ومل يبق يف موضع هلم فهل من مزيد استفهام استكثار فذلك اليوم مع أين ألقي فيها تصيح وتقو
عدداً ال حصر له ال أكون بسبب كثرة التعذيب كثري الظلم وهذا مناسب وذلك ألنه تعاىل خصص النفي بالزمان 

ن أيضاً وخصص بالعبيد حيث قال َوَما أََناْ بِظَلَّامٍ حيث قال ما أنا بظالم يوم نقول أي وما أنا بظالم يف مجيع األزما
لّلَْعبِيِد ومل يطلق فكذلك خصص النفي بنوع من أنواع الظلم ومل يطلق فلم يلزم منه أن يكون ظاملاً يف غري ذلك 
ل الوقت ويف حق غري العبيد وإن خصص والفائدة يف التخصيص أنه أقرب إىل التصديق من التعميم والثالث هذا يد
على أن التخصيص بالذكر ال يدل على نفي ما عداه ألنه نفى كونه ظالماً ومل يلزم منه نفي كونه ظاملاً ونفي كونه 

  ) ٣٢فاطر ( ظالماً للعبيد ومل يلزم منه نفي كونه ظالماً لغريهم كما قال يف حق اآلدمي فَِمْنُهْم ظَاِلمٌ لَّنفِْسِه 
َوَما أَنتَ )  ٨١النمل ( ظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد من غري إضافة وقال َما أَنَت بِهَاِدى الْعُْمىِ  البحث الثاين قال ههنا َوَما أََناْ بِ

على وجه اإلضافة فما الفرق بينهما نقول الكالم قد خيرج أوالً خمرج العموم مث )  ٢٢فاطر ( بُِمْسِمعٍ مَّن ِفى الْقُبُورِ 
ن يعطي ومينع ويكون غرضه التعميم فإن سأل سائل يعطي من خيصص ألمر ما ال لغرض التخصيص يقول القائل فال

ومينع من يقول زيداً وعمراً ويأيت باملخصص ال لغرض التخصيص وقد خيرج أوالً خمرج اخلصوص فيقول فالن يعطي 
 لكون عدم زيداً ماله إذا علمت هذا فقوله َوَما أََناْ بِظَلَّامٍ كالم لو اقتصر عليه لكان للعموم فأتى بلفظ العبيد ال

فكان يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( الظلم خمتصاً هبم بل لكوهنم أقرب إىل كوهنم حمل الظلم من نفسه تعاىل وأما النيب 
نفسه هادياً وإمنا أراد نفي ذلك اخلاص فقال َوَما أَنتَ بَِهاِدى الْعُْمىِ  وما قال ما أنت هباد وكذلك قوله تعاىل أَلَْيَس 

  ) ٣٦الزمر ( ْبَدُه اللَُّه بِكَاٍف َع
 البحث الثالث العبيد حيتمل أن يكون املراد منه الكفار كما يف قوله تعاىل َخاِمُدونَ ياَحْسَرةً  َعلَى الِْعَباِد َما يَأِْتيهِْم

ىل يعين أعذهبم وما أنا بظالم هلم وحيتمل أن يكون املراد منه املؤمنني ووجهه هو أن اهللا تعا)  ٣٠ي س ( ّمن رَُّسولٍ 
يقول لو أبدلت القول ورمحت الكافر لكنت يف تكليف العباد ظاملاً لعبادي املؤمنني ألين منعتهم من الشهوات ألجل 
هذا اليوم فإن كان ينال من مل يأت مبا أتى املؤمن ما يناله املؤمن لكان إتيانه مبا أتى به من اإلميان والعبادة غري مفيد 

)  ٢٠احلشر ( ْسَتوِى أَْصحَاُب النَّارِ وَأَْصَحاُب الَْجنَّةِ  أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  ُهُم الْفَاِئُزونَ فائدة وهذا معىن قوله تعاىل الَ َي
وقوله تعاىل الَّ َيْسَتوِى الْقَاِعُدونَ ِمنَ )  ٩الزمر ( ومعىن قوله تعاىل قُلْ َهلْ َيْسَتوِى الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ 

  وحيتمل أن يكون املراد التعميم مث قال تعاىل)  ٩٥النساء ( ْؤِمنَِني غَْيُر أُْوِلى الضََّررِ الُْم
  َيْوَم َنقُولُ ِلَجهَنََّم َهلِ اْمَتالِّت َوَتقُولُ َهلْ ِمن مَّزِيٍد

  العامل يف َيْومٍ ماذا فيه وجوه األول ما أنا بظالم مطلقاً والثاين الوقت حيث قال ما أنا يوم



ومل يقل ما أن بظالم يف سائر األزمان وقد تقدم بيانه فإن قيل فما فائدة التخصيص نقول النفي اخلاص أقرب  كذا
إىل التصديق من النفي العام ألن املتوهم ذلك فإن قاصر النظر يقول يوم يدخل اهللا عبده الضعيف جهنم يكون ظاملاً 

ويتوهم أنه يظلم عبده بإدخاله النار وال يتوهم أنه يظلم نفسه  له وال يقول بأنه يوم خلقه يرزقه ويربيه يكون ظاملاً
أو غري عبيده املذكورين ويتوهم أنه من يدخل خلقاً كثرياً ال جيوزه حد وال يدركه عد النار ويتركهم فيه زماناً ال 

تعاىل الَْمالَنَّ جََهنََّم وقوله  هناية له كثري الظلم فنفى ما يتوهم دون ما ال يتوهم وقوله َهلِ امَْتالَِت بيان لتصديق قوله
َهلْ ِمن مَّزِيٍد فيه وجهان أحدمها أنه لبيان استكثارها الداخلني كما أن من يضرب غريه ضرباً مربحاً أو يشتمه شتماً 

قبيحاً فاحشاً ويقول املضروب هل بقي شيء آخرا ويدل عليه قوله تعاىل الَْمالَنَّ ألن االمتالء ال بد من أن حيصل 
 يبقى يف جهنم موضع خال حىت تطلب املزيد والثاين هو أهنا تطلب الزيادة وحينئذ لو قال قائل فكيف يفهم مع فال

هذا معىن قوله تعاىل الَْمالَنَّ نقول اجلواب عنه من وجوه أحدها أن هذا الكالم رمبا يقع قبل إدخال الكل وفيه لطيفة 
فيها موضع لعصاة املؤمنني فتطلب جهنم امتالءها لظنها بقاء أحد  وهي أن جهنم تتغيظ على الكفار فتطلبهم مث يبقى

من الكفار خارجاً فيدخل العاصي من املؤمنني فيربد إميانه حرارهتا ويسكن إيقانه غيظها فتسكن وعلى هذا حيمل ما 
اهللا تعاىل ورد يف بعض األخبار أن جهنم تطلب الزيادة حىت يضع اجلبار قدمه واملؤمن جبار متكرب على ما سوى 

ذليل متواضع هللا الثاين أن تكون جهنم تطلب أوالً سعة يف نفسها مث مزيداً يف الداخلني لظنها بقاء أحد من الكفار 
الثالث أن امللء له درجات فإن الكيل إذا ملىء من غري كبس صح أن يقال ملىء وامتأل فإذا كبس يسع غريه وال 

ها اهللا مث تطلب زيادة تضييقاً للمكان عليهم وزيادة يف التعذيب واملزيد ينايف كونه مآلن أو ال فكذلك يف جهنم مأل
  جار أن يكون مبعىن املفعول أي هل بقي أحد تزيد به مث قال تعاىل

  َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ  ِللُْمتَِّقَني غَْيَر َبِعيٍد
  مبعىن قريباً أو مبعىن قريب واألول أظهر وفيه مسائل

ه التقريب مع أن اجلنة مكان واألمكنة يقرب منها وهي ال تقرب نقول اجلواب عنه من وجوه املسألة األوىل ما وج
األول أن اجلنة ال تزال وال تنقل وال املؤمن يؤمر يف ذلك اليوم باالنتقال إليها مع بعدها لكن اهللا تعاىل يطوي املسافة 

ف اجلنة من املؤمن بأوىل من إزالف املؤمن من اجلنة اليت بني املؤمن واجلنة فهو التقريب فإن قيل فعلى هذا ليس إزال
فما الفائدة يف قوله أزلفت اجلنة نقول إكراماً للمؤمن كأنه تعاىل أراد بيان شرف املؤمن املتقي أنه ممن ميشي إليه 

امللك بعيد ويدين منه الثاين قربت من احلصول يف الدخول ال مبعىن القرب املكاين يقال يطلب من امللك أمراً خطرياً و
عن ذلك مث إذا رأى منه خمايل إجناز حاجته يقال قرب امللك وما زلت أهني إليه حالك حىت قربته فكذلك اجلنة 

صلى ( كانت بعيدة احلصول ألهنا مبا فيها ال قيمة هلا وال قدرة للمكلف على حتصيلها لوال فضل اهللا تعاىل كما قال 
  )ة إال بفضل اهللا تعاىل فقيل وال أنت يا رسول اهللا فقال وال أنا ما من أحد يدخل اجلن) ( اهللا عليه وسلم 

وعلى هذا فقوله غري نصب على احلال تقديره قربت من احلصول ومل تكن بعيدة يف املسافة حىت يقال كيف قربت 
قربت فمعناه  الثالث هو أن اهللا تعاىل قادر على نقل اجلنة من السماء إىل األرض فيقرهبا للمؤمن وأما إن قلنا إهنا

  ) ٧١الزخرف ( مجعت حماسنها كما قال تعاىل َوالصُّلُْح َخْيٌر وَأُْحضَِرِت األنفُُس 
املسألة الثانية على هذا الوجه وعلى قولنا قربت تقريب حصول ودخول فهو حيتمل وجهني أحدمها أن يكون قوله 

احملاسن قرمبا يزيد اهللا فيها زينة وقت الدخول وأما  تعاىل َوأُْزِلفَِت أي يف ذلك اليوم ومل يكن قبل ذلك وأما يف مجع
يف احلصول فألن الدخول قبل ذلك كان مستبعداً إذا مل يقدر اهللا دخول املؤمنني اجلنة يف الدنيا ووعد به يف اآلخرة 

ما مبعىن مجع احملاسن فقربت يف ذلك اليوم وثانيهما أن يكون معىن قوله تعاىل َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ  أي أزلفت يف الدنيا إ



فألهنا خملوقة وخلق فيها كل شيء وإما مبعىن تقريب احلصول فألهنا حتصل بكلمة حسنة وإما على تفسري اإلزالف 
  بالتقريب املكاين فال يكون ذلك حمموالً إال على ذلك الوقت أي أزلفت يف ذلك اليوم للمتقني

ائدة يف االختصاص باملتقني مع أن املؤمن والكافر يف عرصة واحدة املسألة الثانية إن محل على القرب املكاين فما الف
فنقول قد يكون شخصان يف مكان واحد وهناك مكان آخر هو إىل أحدمها يف غاية القرب وعن اآلخر يف غاية البعد 

د فذلك مثاله مقطوع الرجلني والسليم الشديد العدو إذا اجتمعا يف موضع وحبضرهتما شيء ال تصل إليه اليد بامل
بعيد عن املقطوع وهو يف غاية القرب من العادي أو نقول إذا اجتمع شخصان يف مكان وأحدمها أحيط به سد من 

حديد ووضع بقربه شيء ال تناله يده باملد واآلخر مل حيط به ذلك السد يصح أن يقال هو بعيد عن املسدود وقريب 
تمل أن يكون نصباً على الظرف يقال اجلس غري بعيد مين أي مكاناً من احملظوظ واجملدود وقوله تعاىل غَْيَر َبعِيٍد حي

غري بعيد وعلى هذا فقوله غري بعيد يفيد التأكيد وذلك ألن القريب قد يكون بعيداً بالنسبة إىل شيء فإن املكان 
ا قال قائل أميا أقرب الذي هو على مسرية يوم قريب بالنسبة إىل البالد النائية وبعيد بالنسبة إىل متنزهات املدينة فإذ

املسجد األقصى أو البلد الذي هو بأقصى املغرب أو املشرق يقال له املسجد األقصى قريب وإن قال أيهما أقرب 
ها هو أو البلد يقل له هو بعيد فقوله تعاىل َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ  غَْيَر َبِعيٍد أي قربت قرباً حقيقياً ال نسبياً حيث ال يقال في

يدة عنه مقايسة أو مناسبة وحيتمل أن يكون نصباً على احلال تقديره قربت حال كون ذلك غاية التقريب أو إهنا بع
نقول على هذا الوجه يكون معىن أزلفت قربت وهي غري بعيد فيحصل املعنيان مجيعاً اإلقراب واالقتراب أو يكون 

قوله غري بعيد واحلصول بقوله أُْزلِفَْت وقوله غَْيَر املراد القرب واحلصول ال للمكان فيحصل معنيان القرب املكاين ب
َبِعيٍد مع قوله أُْزلِفَْت على التأنيث حيتمل وجوهاً األول إذا قلنا إن غَْيرِ نصب على املصدر تقديره مكاناً غري الثاين 

مبعىن فاعل جمرى فعيل مبعىن  إجراء لفعيل)  ٥٦األعراف ( التذكري فيه كما يف قوله تعاىل َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفى االْْرضِ 
مفعول الثالث أن يقال غَْيرِ منصوب نصباً على املصدر على أنه صفة مصدر حمذوف تقديره أزلفت اجلنة إزالفاً غري 

بعيد أي عن قدرتنا فإنا قد ذكرنا أن اجلنة مكان واملكان ال يقرب وإمنا يقرب منه فقال اإلزالف غري بعيد عن 
  افة بينهماقدرتنا فإنا نطوي املس

  َهاذَا َما ُتوَعُدونَ ِلكُلِّ أَوَّابٍ َحِفيٍظ

مث قال تعاىل َهاذَا َما ُتوَعُدونَ قال الزخمشري هي مجلة معترضة بني كالمني وذلك ألن قوله تعاىل ِلكُلّ أَوَّابٍ بدل 
لَْنا ِلَمن َيكْفُرُ بِالرَّْحَماِن لُِبُيوتِهِمْ كما يف قوله تعاىل لََّجَع) أزلفت اجلنة للمتقني لكل أواب ( عن املتقني كأنه تعاىل قال 

غري أن ذلك بدل االشتمال وهذا بدل الكل وقال َهاذَا إشارة إىل الثواب أي هذا الثواب ما )  ٣٣الزخرف ( 
أي هذا اإلزالف ما وعدمت به وحيتمل أن يقال هو )  ٣١ق ( توعدون أو إىل اإلزالف املدلول عليه بقوله أُْزِلفَْت 

م مستقل ووجهه أن ذلك حممول على املعىن ال ما يوعد به يقال للموعود هذا لك وكأنه تعاىل قال هذا ما قلت كال
  إنه لكم

مث قال تعاىل ِلكُلّ أَوَّابٍ حَِفيٍظ بدالً عن الضمري يف ُتوَعُدونَ وكذلك إن قرىء بالياء يكون تقديره هذا لكل أواب 
هو الذي يرجع من الذنوب ويستغفر واحلفيظ احلافظ للذي حيفظ توبته من بدالً عن الضمري واألواب الرجاع قيل 

النقض وحيتمل أن يقال األواب هو الرجاع إىل اهللا بفكره واحلفيظ الذي حيفظ اهللا يف ذكره أي رجع إليه بالفكر 
اء واألواب احلفيظ فريى كل شيء واقعاً به وموجداً منه مث إذا انتهى إليه حفظه حبيث ال ينساه عند الرخاء والنعم

كالمها من باب املبالغة أي يكون كثري األوب شديد احلفظ وفيه وجوه أخر أدق وهو أن األواب هو الذي رجع 
عن متابعة هواه يف اإلقبال على ما سواه واحلفيظ هو الذي إذا أدركه بأشرف قواه ال يتركه فيكمل هبا تقواه 



ذي أتقى الشرك والتعطيل ومل ينكره ومل يعترف بغريه واألواب هو الذي ويكون هذا تفسرياً للمتقي ألن املتقي هو ال
  ال يعترف بغريه ويرجع عن كل شيء غري اهللا تعاىل واحلفيظ هو الذي مل يرجع عنه إىل شيء مما عداه مث قال تعاىل

  مَّْن َخِشى الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ َوَجآَء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ
غرهبا أنه منادى كأنه تعاىل قال يا من خشيء الرمحن أدخلوها بسالم وحذف حرف ويف ِمْن وجوه أحدها وهو أ

من غري إعادة حرف اجلر تقديره أزلفت )  ٣٢ق ( النداء شائع وثانيها ِمْن بدل عن كل يف قوله تعاىل ِلكُلّ أَوَّابٍ 
موصوف معلوم غري مذكور كأنه يقول )  ٣٢ق ( اجلنة ملن خشي الرمحن بالغيب ثالثها يف قوله تعاىل أَوَّابٍ َحِفيٍظ 

لكل شخص أواب أو عبد أو غري ذلك فقوله تعاىل مَّْن َخِشىَ  الرَّْحَمَن بِالْغَْيبِ بدل عن ذلك املوصوف هذه وجوه 
ثالثة ذكرها الزخمشري وقال ال جيوز أن يكون بدالً عن أواب أو حفيظ ألن أواب وحفيظ قد وصف به موصوف 

بيناه والبدل يف حكم املبدل منه فتكون ِمْن موصوفاً هبا ومن ال يوصف هبا ال يقال الرجل معلوم غري مذكور كما 
من جاءين جالسين كم يقال الرجل الذي جاءين جالسين هذا متام كالم الزخمشري فإن قال قائل إذا كان ِمْن والذي 

قول األمر معقول نبينه يف ما ومنه يشتركان يف كوهنما من املوصوالت فلماذا ال يشتركان يف جواز الوصف هبما ن
يتبني األمر فيه فنقول ما اسم مبهم يقع على كل شيء فمفهومه هو شيء لكن الشيء هو أعم األشياء فإن اجلوهر 
شيء والعرض شيء والواجب شيء واملمكن شيء واألعم قبل األخص يف الفهم ألنك إذا رأيت من البعد شبحاً 

لك منه ما خيتص بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو رجل فإذا  تقول أوالً إنه شيء مث إذا ظهر
وجدته ذا قوة تقول شجاع إىل غري ذلك فاألعم أعرف وهو قبل األخص يف الفهم فمفهوم ما قبل كل شيء فال 

  جيوز أن يكون صفة ألن الصفة بعد املوصوف هذا من حيث

 يوصف هبا فال يقال جسم رجل جاءين كما يقال جسم ناطق جاءين املعقول وأما من حيث النحو فألن احلقائق ال
كما يقال جسم ناطق جاءين ألن الوصف يقوم باملوصوف واحلقيقة تقوم بنفسها ال بغريها وكل ما يقع وصفاً للغري 

وهو  يكون معناه شيء له كذا فقولنا عامل معناه شيء له علم أو عاملية فيدخل يف مفهوم الوصف شيء مع أمر آخر
له كذا لكن ما جملرد شيء فال يوجد فيه ما يتم به الوصف وهو األمر اآلخر الذي معناه ذو كذا فلم جيز أن يكون 
صفة وإذا بان القول فمن يف العقالء كما يف غريهم وفيهم فمن معناه إنسان أو ملك أو غريمها من احلقائق العاقلة 

ائق واألوصاف ويدخل يف مفهومه تعريف أكثر مما يدخل يف جماز واحلقائق ال تقع صفات وأما الذي يقع على احلق
  الوصف مبا دون من

ويف اآلية لطائف معنوية األول اخلشية واخلوف معنامها واحد عند أهل اللغة لكن بينهما فرق وهو أن اخلشية من 
د والرجل الكبري عظمة املخشي وذلك ألن تركيب حرف خ ش ي يف تقاليبها يلزمه معىن اهليبة يقال شيخ للسي

السن وهم مجيعاً مهيبان واخلوف خشية من ضعف اخلاشي وذلك ألن تركيب خ و ف يف تقاليبها يدل على 
و َتَضرًُّعا )  ٦٣األنعام ( الضعف تدل عليه اخليفة واخلفية ولوال قرب معنامها ملا ورد يف القرآن َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً  

في فيه ضعف كاخلائف إذا علمت هذا تبني لك اللطيفة وهي أن اهللا تعاىل يف كثري واملخ)  ٢٠٥األعراف ( َوُخفَْيةً  
( من املواضع ذكر لفظ اخلشية حيث كان اخلوف من عظمة املخشي قال تعاىل إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء 

فإن اجلبل )  ٢١احلشر ( لَّرَأَْيَتُه خَاِشعاً مَُّتَصّدعاً ّمْن َخْشَيةِ  اللَِّه وقال لَْو أَنَزلَْنا هَاذَا الْقُْرءانَ َعلَى جََبلٍ )  ٢٨فاطر 
املؤمنون ( ليس فيه ضعف يكون اخلوف من ضعفه وإمنا اهللا عظيم خيشاه كل قوي ُهم ّمْن َخْشيةِ  َرّبهِْم مُّْشِفقُونَ 

أي ختافهم إعظاماً )  ٣٣األحزاب ( ُه أََحقُّ أَن َتْخَشاُه مع أن املالئكة أقوياء وقال تعاىل وََتْخَشى النَّاَس َواللَّ)  ٥٧
أي ال ختف ضعفاً فإهنم ال )  ٣٣العنكبوت ( هلم إذ ال ضعف فيك بالنسبة إليهم وقال تعاىل الَ َتَخْف َوالَ َتْحَزنْ 



ضعيفة وقال أَالَّ َتَخافُواْ  حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إىل عظمة اهللا)  ٧اإلنسان ( عظمة هلم وقال َيَخافُونَ َيوْماً 
أي بسبب مروه يلحقكم من اآلخرة فإن املكروهات كلها مدفوعة عنكم وقال تعاىل )  ٣٠فصلت ( َوالَ َتْحَزنُواْ 

لوحدته وضعفه وقال هارون إِّنى )  ٣٣القصص ( وقال إِّنى أََخاُف إِنْ َيقُْتلُونَ )  ٢١القصص ( َخاِئفاً َيَتَرقَُّب 
الكهف ( لعظمة موسى يف عني هارون ال لضعف فيه وقال فََخِشيَنا أَن ُيْرِهقَُهَما طُْغَياناً َوكُفْراً )  ٩٤ه ط( َخشِيُت 

حيث مل يكن لضعف فيه وحاصل الكالم أنك إذا تأملت استعمال اخلشية وجدهتا مستعملة خلوف بسبب )  ٨٠
ية من ضعف اخلائف وهذا يف األكثر ورمبا عظمة املخشي وإذا نظرت إىل استعمال اخلوف وجدته مستعمالً خلش

للََّه يتخلف املدعى عنه لكن الكثرة كافية الثانية قال اهللا تعاىل ههنا َخِشىَ  الرَّْحَمَن مََّع ءاٍن َتكُوُنواْ كَالَِّذيَن َنسُواْ ا
وَأَْصحَاُب الَْجنَّةِ  أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  ُهُم الْفَاِئُزونَ لَوْ  فَأَنَساُهْم أَنفُسَُهْم أُولَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ الَ َيْسَتوِى أَْصحَاُب النَّارِ

إشارة إىل ذم الكافر حيث مل )  ٢١احلشر ( أَنَزلَْنا َهاذَا الْقُْرءانَ َعلَى جََبلٍ لََّرأَْيَتُه َخاشِعاً مَُّتَصّدعاً ّمْن َخْشَيةِ  اللَِّه 
فاطر ( يها العظمة على خوفه وقال إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء حتمله األلوهية اليت تنىبء عنها لفظة اهللا وف

ألن إِنََّما للحصر فكان فيه إشارة إىل أن اجلاهل ال خيشاه فذكر اهللا ليبني أن عدم خشيته مع قيام املقتضى )  ٢٨
آخر وهو أن نقول لفظة الرَّْحَمُن إشارة إىل وعدم املانع وهو الرمحة وقد ذكرنا ذلك يف سورة يس ونزيد ههنا شيئاً 

مقتضى ال إىل املانع وذلك ألن الرمحن معناه واهب الوجود باخللق والرحيم واهب البقاء بالرزق وهو يف الدنيا 
  رمحان حيث أوجدنا بالرمحة ورحيم حيث أبقى بالرزق وال يقال لغريه رحيم ألن

يطعم املضطر فيقال فالن هو الذي أبقى فالناً وهو يف اآلخرة أيضاً  البقاء بالرزق قد يظن أن مثل ذلك يأيت ممن
رمحان حيث يوجدنا ورحيم حيث يرزقنا وذكرنا ذلك يف تفسري الفاحتة حيث قلنا قال بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ 

ال مرة أخرى بعد قوله الَْحْمدُ للَِّه إشارة إىل كونه رمحاناً يف الدنيا حيث خلقنا رحيماً يف الدنيا حيث رزقنا رمحة مث ق
َرّب الَْعالَِمَني الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ أي هو رمحان مرة أخرى يف اآلخرة خبلقنا ثانياً واستدللنا عليه بقوله بعد ذلك َماِلِك 

مت هذا فمن يكون منه أي خيلقنا ثانياً ورحيم يرزقنا ويكون هو املالك يف ذلك اليوم إذا عل)  ٤الفاحتة ( َيْومِ الّدينِ 
وجود اإلنسان ال يكون خوفه خشية من غريه فإن القائل يقول لغريه أخاف منك أن تقطع رزقي أو تبدل حيايت فإذا 

) ( صلى اهللا عليه وسلم ( كان اهللا تعاىل رمحاناً منه الوجود ينبغي أن خيشى فإن من بيده الوجود بيده العدم وقال 
لك ألن احلكيم إذا تفكر يف غري اهللا وجده حمل التغري جيوز عليه العدم يف كل طرفة وذ) خشية اهللا رأس كل حكمة 

عني ورمبا يقدر اهللا عدمه قبل أن يتمكن من اإلضرار ألن غري اهللا إن مل يقدر اهللا أن يضر ال يقدر على الضرر وإن 
فال راد ملا أراد وال آخر لعذابه وقال  قدر عليه بتقدير اهللا فسيزول الضرر مبوت املعذب أو املعذب وأما اهللا تعاىل

تعاىل بِالَْغْيبِ أي كانت خشيتهم قبل ظهور األمور حيث ترى رأي العني وقوله تعاىل َوَجاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ إشارة إىل 
صفة مدح أخرى وذلك ألن اخلاشي قد يهرب ويترك القرب من املخشي وال ينتفع وإذا علم املخشي أنه حتت 

خاش فقال َوَجاء ومل يذهب كما يذهب اآلبق وقوله ) غري ( علم أنه ال ينفعه اهلرب فيأيت املخشي وهو حكمه تعاىل 
أحدها )  ١٩ق ( تعاىل بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ الباء فيه حيتمل وجوهاً ذكرناها يف قوله تعاىل َوَجاءتْ َسكَْرةُ  الَْمْوتِ بِالَْحّق 

هب به إذا أذهبه ثانيها املصاحبة يقال اشترى فالن الفرس بسرجه أي مع التعدية أي أحضر قلباً سليماً كما يقال ذ
سرجه وجاء فالن بأهله أي مع أهله ثالثها وهو أعرفها الباء للسبب يقال ما أخذ فالن إال بقول فالن وجاء بالرجاء 

جاء بسبب قلبه املنيب له فكأنه تعاىل قال جاء وما جاء إال بسبب إنابة يف قلبه علم أنه ال مرجع إال إىل اهللا ف
أي سليم من الشرك ومن )  ٨٤الصافات ( والقلب املنيب كالقلب السليم يف قوله تعاىل إِذَا َجاء َربَّهُ بِقَلْبٍ َسِليمٍ 

  سلم من الشرك يترك غري اهللا ويرجع إىل اهللا فكان منيباً ومن أناب إىل اهللا برىء من الشرك فكان سليماً



  ِلَك َيْوُم الُُخلُوِداْدُخلُوَها بَِسلَامٍ ذَ
  مث قال تعاىل اْدُخلُوَها بَِسالمٍ

أي ملا تكامل حسنها وقرهبا وقيل هلم إهنا منزلكم بقوله )  ٣١ق ( فالضمري عائد إىل اجلنة اليت يف َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ  
  أذن هلم يف دخوهلا وفيه مسائل)  ٣٢ق ( َهاذَا َما ُتوَعُدونَ 
ب مع من نقول إن قرىء مَّا ُتوَعُدونَ بالتاء فهو ظاهر إذ ال خيفى أن اخلطاب مع املوعودين وإن املسألة األوىل اخلطا

  قرىء بالياء فاخلطاب مع املتقني أي يقال للمتقني أدخلوها
املسألة الثانية هذا يدل على أن ذلك يتوقف على اإلذن وفيه من االنتظار ما ال يليق باإلكرام نقول ليس كذلك فإن 

  عا مكرماً إىل بستانه يفتح له الباب وجيلس يف موضعه وال يقف على الباب منمن د

يرحبه ويقول إذا بلغت بستاين فادخله وإن مل يكن هناك أحد يكون قد أخل بإكرامه خبالف من يقف على باب قوم 
بالسالمة والسعادة  يقولون أدخل باسم اهللا يدل على اإلكرام قوله تعاىل بَِسالمٍ كما يقول املضيف أدخل مصاحباً

والكرامة والباء للمصاحبة يف معىن احلال أي ساملني مقرونني بالسالمة أو معناه أدخلوها مسلماً عليكم ويسلم اهللا 
ومالئكته عليكم وحيتمل عندي وجهاً آخر وهو أن يكون ذلك إرشاداً للمؤمنني إىل مكارم االْخالق يف ذلك اليوم 

النور ( حيث قال تعاىل الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوتاً غَْيرَ ُبُيوِتكُْم َحتَّى َتْستَأْنِسُواْ وَُتَسلُّمواْ َعلَى أَْهِلَها كما أرشدوا إليها يف الدنيا 
فكأنه تعاىل قال هذه داركم ومنزلكم ولكن ال تتركوا حسن عادتكم وال ختلوا مبكارم أخالقكم فادخلوها )  ٢٧

ممن فيها عليهم ويقولون السالم عليكم ويدل عليه قوله تعاىل إِالَّ ِقيالً  بسالم ويصيحون سالماً على من فيها ويسلم
أي يسلمون على من فيها ويسلم من فيها عليهم وهذا الوجه إن كان منقوالً فنعم وإن )  ٢٦الواقعة ( َسلَاماً َسلَاماً 

  مل يكن منقوالً فهو مناسب معقول أيده دليل منقول
  ُخلُوِدقوله تعاىل ذَِلَك َيْوُم الُ

حىت ال يدخل يف قلبهم أن ذلك رمبا ينقطع عنهم فتبقى يف قلبهم حسرته فإن قيل املؤمن قد علم أنه إذا دخل اجلنة 
خلد فيها فما الفائدة يف التذكري واجلواب عنه من وجهني أحدمها أن قوله ذَِلَك َيْوُم الُُخلُوِد قول قاله اهللا يف الدنيا 

قوالً يقوله عند قوله اْدُخلُوَها فكأنه تعاىل أخربنا يف يومنا أن ذلك اليوم يوم اخللود  إعالماً وإخباراً وليس ذلك
ثانيهما اطمئنان القلب بالقول أكثر قال الزخمشري يف قوله َيْوُم الُُخلُوِد إضمار تقديره ذلك يوم تقدير اخللود 

ليالً نقول يوم ولد لفالن ابن يكون السرور  وحيتمل أن يقال اليوم يذكر ويراد الزمان املطلق سواء كان يوماً أو
العظيم ولو ولد له بالليل لكان السرور حاصالً فتريد به الزمان فكأنه تعاىل قال ذلك زمان اإلقامة الدائمة مث قال 

  تعاىل
  لَُهم مَّا َيَشآُءونَ ِفيَها َولََدْيَنا َمزِيٌد

الشعراء ( بيان إكرامهم حيث قال َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ  ِللُْمتَِّقَني ويف اآلية ترتيب يف غاية احلسن وذلك ألنه تعاىل بدأ ب
ومل يقل قرب املتقون من اجلنة بياناً لإلكرام حيث جعلهم ممن تنقل إليهم اجلنان مبا فيها من احلسان مث قال هلم )  ٩٠

ة بقوله ِلكُلّ أَوَّابٍ حَِفيٍظ َحِفيٍظ مَّْن مث بّين أنه أجر أعماهلم الصاحل)  ٣٢ق ( هذا لكم بقوله َهاذَا َما ُتوَعُدونَ 
فإن تصرف املالك الذي ملك شيئاً بعوض أمت فيه من تصرف من ملك بغري عوض )  ٣٣ق ( َخِشىَ  الرَّْحَمَن 

كما بينا أن ذلك إكرام ألن )  ٣٤ق ( إلمكان الرجوع يف التمليك بغري عوض مث زاد يف اإلكرام بقوله اْدُخلُوَها 
ق ( بابه للناس ومل يقف ببابه من يرحب الداخلني ال يكون قد أتى باإلكرام التام مث قال ذَِلَك َيْوُم الُُخلُوِد من فتح 

  أي ال ختافوا ما حلقكم من قبل حيث أخرج أبويكم منها فهذا دخول ال خروج بعده منها)  ٣٤



يف حاجة كما كنتم يف الدنيا من كان يعمر  مث ملا بّين أهنم فيها خالدون قال ال ختافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم
ينكس وحيتاج بل لكم اخللود وال ينفد ما متتعون به فلكم ما تشاءون يف أي وقت تشاءون وإىل اهللا املنتهى وعند 

الوصول إليه واملثول بني يديه فال يوصف ما لديه وال يطلع أحد عليه وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ما عنده 
  يب وأما التفسري ففيه مسألتانهذا هو الترت

على سبيل املخاطبة مث قال لَُهْم ومل يقل لكم ما احلكمة فيه )  ٣٤ق ( املسألة األوىل قال تعاىل اْدُخلُوَها بَِسالمٍ 
اجلواب عنه من وجوه األول هو أن قوله تعاىل اْدُخلُوَها مقدر فيه يقال هلم أي يقال هلم اْدُخلُوَها فال يكون على 

لتفاتاً الثاين هو أنه من باب االلتفات واحلكمة اجلمع بني الطرفني كأنه تعاىل يقول أكرمهم به يف حضورهم ففي هذا ا
حضورهم احلبور ويف غيبتهم احلور والقصور والثالث هو أن يقال قوله تعاىل لَُهْم جاز أن يكون كالماً مع املالئكة 

ا يشاءون فيها فأحضروا بني أيديهم ما يشاءون وأما أنا فعندي ما يقول للمالئكة توكلوا خبدمتهم واعلموا أن هلم م
  ال خيطر بباهلم وال تقدرون أنتم عليه

حيتمل أن يكون معناه الزيادة فيكون كما يف قوله تعاىل لّلَِّذينَ )  ٣٠ق ( املسألة الثانية قد ذكرنا أن لفظ مَّزِيٍد 
وحيتمل أن يكون مبعىن املفعول أي عندنا ما نزيده على ما يرجون وما )  ٢٦يونس ( أَْحَسُنواْ الُْحسَْنى َوزَِياَدةٌ  

  يكون مما يشتهون
  َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم مِّن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمنُْهم بَطْشاً فََنقَُّبواْ ِفى الْبِلَاِد َهلْ ِمن مَِّحيصٍ

  أََشدُّ مِْنُهم بَطْشاً مث قال تعاىل َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ّمن قَْرٍن ُهْم
ملا أنذرهم مبا بني أيديهم من اليوم العظيم والعذاب األليم أنذرهم مبا يعجل هلم من العذاب املهلك واإلهالك املدرك 
وبني هلم حال من تقدمهم وقد تقدم تفسريه يف مواضع والذي خيتص هبذا املوضع أمور أحدها إذا كان ذلك للجمع 

( العاجل والعقاب اآلجل فلم توسطهما قوله تعاىل وَأُْزِلفَتِ الَْجنَّةُ  ِللُْمتَِّقَني إىل قوله َولََديَْنا َمزِيٌد بني اإلنذار بالعذاب 
نقول ليكون ذلك دعاء باخلوف والطمع فذكر حال الكفور املعاند وحال الشكور العابد يف اآلخرة )  ٣٥ ٣١ق 

من العذاب األبدي الدائم فما أنتم يف ريب من العذاب العاجل املهلك ترهيباً وترغيباً مث قال تعاىل إن كنتم يف شك 
الذي أهلك أمثالكم فإن قيل فلم مل جيمع بني الترهيب والترغيب يف العاجلة كما مجع بينهما يف اآلجلة ومل يذكر 

إليهم  حال من أسلم من قبل وأنعم عليه كما ذكر حال من أشرك به فأهلكه نقول ألن النعمة كانت قد وصلت
وكانوا متقلبني يف النعم فلم يذكرهم به وإمنا كانوا غافلني عن اهلالك فأنذرهم به وأما يف اآلخرة فكانوا غافلني عن 

  األمرين مجيعاً فأخربهم هبما
  الثاين قوله تعاىل فََنقَُّبواْ ِفى الْبِلَاِد

من قوهتم خرق الطرق )  ٩الفجر ( الصَّْخرَ بِالَْواِد  يف معناه وجوه أحدها هو ما قاله تعاىل يف حق مثود الَِّذيَن جَاُبواْ
ونقبوها وقطعوا الصخور وثقبوها ثانيها نقبوا أي ساروا يف األسفار ومل جيدوا ملجأً ومهرباً وعلى هذا حيتمل أن 

ادِ أي صاروا نقباء يف يكون املراد أهل مكة أي هم ساروا يف األسفار ورأوا ما فيها من اآلثار ثالثها فََنقَُّبواْ ِفى الْبِلَ
األرض أراد ما أفادهم بطشهم وقوهتم ويدل على هذا الفاء ألهنا تصري حينئذ مفيدة ترتب األمر على مقتضاه تقول 

  كان زيد أقوى من عمرو فغلبه وكان عمرو مريضاً

فََنقَُّبواْ بالتشديد وهو أيضاً  فغلبه زيد كذلك ههنا قال تعاىل ُهمْ أََشدُّ ِمْنُهم بَطْشاً فصاروا نقباء يف األرض وقرىء
  يدل على ما ذكرنا يف الوجه الثالث ألن التنقيب البحث وهو من نقب مبعىن صار نقيباً



  الثالث قوله تعاىل َهلْ ِمن مَّحِيصٍ
حيتمل وجوهاً ثالثة األول على قراءة من قرأ بالتشديد حيتمل أن يقال هو مفعول أي حبثوا عن احمليص َهلْ ِمن 

صٍ الثاين على القراءات مجيعاً استفهام مبعىن اإلنكار أي مل يكن هلم حميص الثالث هو كالم مستأنف كأنه تعاىل مَّحِي
هم أهلكوا مع قوة بطشهم فهل من حميص لكم تعتمدون عليه واحمليص ) صلى اهللا عليه وسلم ( يقول لقوم حممد 

هلم وقعوا يف حيص بيص أي يف شدة وضيق واحمليد كاحمليد غري أن احمليص معدل ومهرب عن الشدة يدلك عليه قو
  معدل وإن كان هلم باالختيار يقال حاد عن الطريق نظراً وال يقال حاص عن األمر نظراً

  إِنَّ ِفى ذَاِلَك لَِذكَْرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو شَهِيٌد
  َمن كَانَ لَُه قَلٌْبمث قال تعاىل إِنَّ ِفى ذاِلَك لَِذكَْرى ِل

اإلشارة إىل اإلهالك وحيتمل أن يقال هو إشارة إىل ما قاله من إزالف اجلنة وملء جهنم وغريمها والذكرى اسم 
مصدر هو التذكر والتذكرة وهي يف نفسها مصدر ذكره يذكره ذكراً وذكرى وقوله ملن كَانَ لَُه قَلٌْب قيل املراد 

ه قلب واع يقال لفالن مال أي كثري فالتنكري يدل على معىن يف الكمال قلب موصوف بالوعي أي ملن كان ل
واألوىل أن يقال هو لبيان وضوح األمر بعد الذكر وأن ال خفاء فيه ملن كان له قلب ما ولو كان غري كامل كما 

ك لذكرى ملن يصح يقال أعطه شيئاً ولو كان درمهاً ونقول اجلنة ملن عمل خرياً ولو حسنة فكأنه تعاىل قال إن يف ذل
حيث مل )  ١٨البقرة ( أن يقال له قلب وحينئذ فمن ال يتذكر ال قلب له أصالً كما يف قوله تعاىل ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمىٌ  

تكن آذاهنم وألسنتهم وأعينهم مفيدة ملا يطلب منها كذلك من ال يتذكر كأنه ال قلب له ومنه قوله تعاىل كَاالْنَعامِ 
أي هلم صور )  ٤املنافقون ( أي هم كاجلماد وقوله تعاىل كَأَنَُّهمْ ُخُشٌب مَُّسنََّدةٌ  )  ١٧٩األعراف ( َبلْ ُهمْ أََضلُّ 

  وليس هلم قلب للذكر وال لسان للشكر
وقوله تعاىل أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيدٌ أي استمع وإلقاء السمع كناية يف االستماع ألن من ال يسمع فكأنه حفظ 

مسكه فإذا أرسله حصل االستماع فإن قيل على قول من قال التنكري يف القلب للتكثري يظهر حسن ترتيب مسعه وأ
يف قوله أَْو أَلْقَى السَّْمَع وذلك ألنه يصري كأنه تعاىل يقول إن يف ذلك لذكرى ملن كان ذا قلب واع ذكي يستخرج 

على قولك املراد من صح أن يقال له قلب ولو كان  األمور بذكائه أو ألقى السمع ويستمع من املنذر فيتذكر وأما
غري واع ال يظهر هذا احلسن نقول على ما ذكرنا رمبا يكون الترتيب أحسن وذلك ألن التقدير يصري كأنه تعاىل 

قال فيه ذكرى لكل واحد كيف كان له قلب لظهور األمر فإن كان ال حيصل لكل أحد فلمن يستمع حاصل ويؤيد 
عاىل أَْو أَلْقَى السَّْمَع حيث مل يكل أو استمع ألن االستماع ينىبء عن طلب زائد وأما إلقاء السمع ما ذكرنا قوله ت

فمعناه أن الذكرى حاصلة ملن ال ميسك مسعه بل يرسله إرساالً وإن مل يقصد السماع كالسامع يف الصوت اهلائل 
ال يسمع إال باستماع وتطلب فنقول  فإنه حيصل عند جمرد فتح األذن وإن مل يقصد السماع والصوت اخلفي

  الذكرى حاصلة ملن كان

له قلب كيف كان قلبه لظهورها فإن مل حتصل فلمن له أذن غري مسدودة كيف كان حاله سواء استمع باجتهاده أو 
ول هذا مل جيتهد يف مساعه فإن قيل فقوله تعاىل َوُهَو َشهِيٌد للحال وهو يدل على أن إلقاء السمع مبجرده غري كاف نق

يصحح ما ذكرناه ألنا قلنا بأن الذكرى حاصلة ملن له قلب ما فإن مل حتصل له فتحصل له إذا ألقى السمع وهو 
حاضر بباله من القلب وأما على األول فمعناه من ليسه له قلب واع حيصل له الذكر إذا ألقى السمع وهو حاضر 

ض عدمه هذا إذا قلنا بأن قوله َوُهَو َشهِيٌد مبعىن احلال بقلبه فيكون عند احلضور بقلبه يكون له قلب واع وقد فر
وإذا مل نقل به فال يرد ما ذكر وهو حيتمل غري ذلك بيانه هو أن يقال ذلك إشارة إىل القرآن وتقريره هو أن اهللا 



وذكر ما يدفع )  ٢ ١ق ( ُهْم تعاىل ملا قال يف أول السورة ق وَالْقُْرءانِ الَْمجِيدِ َبلْ َعجُِبواْ أَن َجاءُهْم مُّنِذٌر ّمْن
تعجبهم وبني كونه منذراً صادقاً وكون احلشر أمراً واقعاً ورغب وأرهب بالثواب والعذاب آجالً وعاجالً وأمت 

الكالم قال إِنَّ ِفى ذَِلكَ أي القرآن الذي سبق ذكره لَِذكَْرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب أو ملن يستمع مث قال َوُهَو َشهِيٌد أي 
وقال تعاىل ِلَيكُونَ الرَُّسولُ َشهِيداً )  ٨الفتح ( نذر الذي تعجبتم منه شهيد كما قال تعاىل إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهداً امل

  مث قال تعاىل)  ٧٨احلج ( َعلَْيكُْم 
  ن لُُّغوبٍَولَقَْد َخلَقَْنا السََّماوَاِت واألرض َوَما َبْيَنُهَما ِفى ِستَّةِ  أَيَّامٍ َوَما َمسََّنا ِم

أعاد الدليل مرة أخرى وقد ذكرنا تفسري ذلك يف امل السجدة وقلنا إن األجسام ثالثة أجناس أحدها السماوات مث 
حركها وخصصها بأمور ومواضع وكذلك األرض خلقها مث دحاها وكذلك ما بينهما خلق أعياهنا وأصنافها ِفي ِستَّة 

ليه ويقرره هو أن املراد من األيام ال ميكن أن يكون هو املفهوم يف وضع ِ أَيَّامٍ إشارة إىل ستة أطوار والذي يدل ع
اللغة ألن اليوم عبارة يف اللغة عن زمان مكث الشمس فوق األرض من الطلوع إىل الغروب وقبل السماوات مل 

وت فالن يكن مشس وال قمر لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت يقال يوم يولد للملك ابن يكون سرور عظيم ويوم مي
يكون حزن شديد وإن اتفقت الوالدة أو املوت ليالً وال يتعني ذلك ويدخل يف مراد العاقل ألنه أراد باليوم جمرد 

احلني والوقت إذا علمت احلال من إضافة اليوم إىل األفعال فافهم ما عند إطالق اليوم يف قوله ِستَّةِ  أَيَّامٍ وقال بعض 
د على اليهود حيث قالوا بدأ اهللا تعاىل خلق العامل يوم األحد وفرغ منه يف ستة أيام املفسرين املراد من اآلية الر

آخرها يوم اجلمعة واستراح يوم السبت واستلقى على عرشه فقال تعاىل َوَما َمسََّنا ِمن لُُّغوبٍ رداً عليهم والظاهر أن 
هما وقوله تعاىل َوَما َمسََّنا ِمن لُُّغوبٍ أي ما املراد الرد على املشرك واالستدالل خبلق السماوات واألرض ومما بين

)  ١٥ق ( تعبنا باخللق األول حىت ال نقدر على اإلعادة ثانياً واخللق اجلديد كما قال تعاىل أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ االْوَّلِ 
ن األحد واالثنني أزمنة وأما ما قاله اليهود ونقلوه من التوراة فهو إما حتريف منهم أو مل يعلموا تأويله وذلك أل

متميز بعضها عن بعض فلو كان خلق السماوات ابتدىء يوم األحد لكان الزمان متحققاً قبل األجسام والزمان ال 
ينفك عن األجسام فيكون قبل خلق األجسام أجسام أُخر فيلزم القول بقدم العامل وهو مذهب الفالسفة ومن 

خلالف فإن الفلسفي ال يثبت هللا تعاىل صفة أصالً ويقول بأن اهللا تعاىل ال العجيب أن بني الفالسفة واملشبهة غاية ا
يقبل صفة بل هو واحد من مجيع الوجوه فعلمه وقدرته وحياته هو حقيقته وعينه وذاته واملشبهي يثبت هللا صفة 

  األجسام من احلركة والسكون واالستواء واجللوس والصعود والنزول فبينهما

يف هذا الكالم مجعوا بني املسألتني فأخذوا مبذهب الفالسفة يف املسألة اليت هي أخص املسائل هبم  منافاة مث إن اليهود
وهي القدم حيث أثبتوا قبل خلق األجسام أياماً معدودة وأزمنة حمدودة وأخذوا مبذهب املشبهة يف املسألة اليت هي 

  لوا يف الزمان واملكان مجيعاًوأض) وضلوا ( أخص املسائل هبم وهي االستواء على العرش فأخطوا 
  فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغُروبِ

مث قال تعاىل فَاصْبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ قال من تقدم ذكرهم من املفسرين إن معناه اصرب على ما يقولون من حديث 
اء وعلى ما قلناه معناه اصرب على ما يقولون إن هذا لشيء عجيب َوسَّبْح بَِحْمِد َرّبَك وما ذكرناه التعب باالستلق

  أقرب ألنه مذكور وذكر اليهود وكالمهم مل جير
بالصالة فيكون ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقوله َوسَّبْح بِحَْمِد رَّبَك حيتمل وجوهاً أحدها أن يكون اهللا أمر النيب 

  ) ١١٤هود ( اىل َوأَِقمِ الصَّلَواةَ  طََرفَىِ  النَّهَارِ َوُزلَفاً مَِّن الَّْيلِ كقوله تع
  وقوله تعاىل قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغرُوبِ إشارة إىل طريف النهار



  َوِمَن الَّْيلِ فَسَبِّْحُه وَأَْدبَاَر السُُّجوِد
له شغالن أحدمها ) صلى اهللا عليه وسلم ( زلفاً من الليل ووجه هذا أن النيب  وقوله َوِمَن الَّْيلِ فَسَّبْحُه إشارة إىل

عبادة اهللا وثانيهما هداية اخللق فإذا هداهم ومل يهتدوا قيل له أقبل على شغلك اآلخر وهو عبادة احلق ثانيها سبح 
نزهه عن الشرك والعجز عن حبمد ربك أي نزهه عما يقولون وال تسأم من امتناعهم بل ذكرهم بعظمة اهللا تعاىل و

املمكن الذي هو احلشر قبل الطلوع وقبل الغروب فإهنما وقت اجتماعهم َوِمَن الَّْيلِ فَسَّبْحُه أي أوائل الليل فإنه 
أيضاً وقت اجتماع العرب ووجه هذا أنه ال ينبغي أن تسأم من تكذيبهم فإن الرسل من قبلك أوذوا وكذبوا 

وعلى هذا فلقوله تعاىل َوأَْدَبارَ السُّجُوِد فائدة جليلة وهي اإلشارة إىل ما ذكرنا أن  وصربوا على ما كذبوا وأوذوا
شغل الرسول أمر أن العبادة واهلداية فقوله َوأَدَْباَر السُُّجودِ أي عقب ما سجدت وعبدت نزه ربك بالربهان عند 

ها أن يكون املراد قل سبحان اهللا وذلك ألن اجتماع القوم ليحصل لك العبادة بالسجود واهلداية أدبار السجود ثالث
ألفاظاً معدودة جاءت مبعىن التلفظ بكالمهم فقولنا كرب يطلق ويراد به قول القائل اهللا أكرب وسلم يراد به قوله 

السالم عليكم ومحد يقال ملن قال احلمد هللا ويقال هلل ملن قال ال إاله إال اهللا وسبح ملن قال سبحان اهللا ووجه هذا 
ن هذه أمور تتكرر من اإلنسان يف الكالم واحلاجة تدعو إىل اإلخبار عنها فلو قال القائل فالن قال ال إاله إال اهللا أ

أو قال اهللا أكرب طول الكالم فمست احلاجة إىل استعمال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تكرر ما يف األول وأما 
يبهم الرسول وتعجبهم من قوله أو استهزاءهم كان يوجب يف مناسبة هذا الوجه للكالم الذي هو فيه فهي أن تكذ

بلعنهم وسبهم والدعاء عليهم فقال فاصرب على ما يقولون واجعل ) صلى اهللا عليه وسلم ( العادة أن يشتغل النيب 
كالمك بدل الدعاء عليهم التسبيح هللا واحلمد له وال تكن كصاحب احلوت أو كنوح عليه السالم حيث قال رَّّب 

   َتذَْر َعلَى االْْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاراًالَ

  بل ادع إىل ربك فإذا ضجرت عن ذلك بسبب إصرارهم فاشتغل بذكر ربك يف نفسك وفيه مباحث)  ٢٦نوح ( 
فصلت ( و ُيسَّبُحونَ لَُه )  ١اجلمعة ( البحث األول استعمل اهللا التسبيح تارة مع الالم يف قوله تعاىل ُيَسّبحُ اللَِّه 

)  ٤٢طه ( و َسبِّحِ بِحَْمِد رَّبَك )  ٧٤الواقعة ( وأخرى مع الباء يف قوله تعاىل فَسَّبْح بِاْسمِ َرّبكَ الَْعظِيمِ )  ٣٨
فما الفرق بينهما نقول أما الباء فهي األهم وبالتقدمي أوىل يف هذا )  ١األعلى ( وقوله َسبِّحِ اْسَم رَّبَك االَْعلَى 

 َوسَْبَع بَِحْمِد َرّبَك فنقول أما على قولنا املراد من سبح قل سبحان اهللا فالباء للمصاحبة أي املوضع كقوله تعاىل
مقترناً حبمد اهللا فيكون كأنه تعاىل قال قل سبحان اهللا واحلمد هللا وعلى قولنا املراد التنزيه لذلك أي نزهه وأقرنه 

دة األبدية ملن سبحه وعلى هذا فيكون املفعول غري حبمده أي سبحه واشكره حيث وفقك اهللا لتسبيحه فإن السعا
مذكور حلصول العلم به من غري ذكر تقديره سبح اهللا حبمد ربك أي ملتبساً ومقترناً حبمد ربك وعلى قولنا صل 
نقول حيتمل أن يكون ذلك أمراً بقراءة الفاحتة يف الصالة يقال صلّى فالن بسورة كذا أو صلّى بقل هو اهللا أحد 

يقول صلّى حبمد اهللا أي مقروءاً فيها احلمد هللا رّب العاملني وهو أبعد الوجوه وأما التعدية من غري حرف فكأنه 
فنقول هو األصل ألن التسبيح يتعدى بنفسه ألن معناه تبعيد من السوء وأما الالم فيحتمل وجهني أحدمها أن يكون 

هما أن يكون لبيان األظهر أي يسبحون اهللا كما يف قول القائل نصحته ونصحت له وشكرته وشكرت له وثاني
  وقلوهبم لوجه اهللا خالصة

البحث الثاين قال ههنا سَبِّحِ بَِحْمدِ رَّبَك مث قال تعاىل َوِمَن الَّْيلِ فَسَّبْحُه من غري باء فما الفرق بني املوضعني نقول 
وذلك ألن سبح اهللا كقول القائل فسبحه غري األمر يف املوضعني واحد على قولنا التقدير سبح اهللا مقترناً حبمد ربك 

أن املفعول مل يدكر أوالً لداللة قوله حبمد ربك عليه وثانياً لداللة ما سبق عليه مل يذكر حبمد ربك اجلواب الثاين 



على قولنا سبح مبعىن صل يكون األول أمراً بالصالة والثاين أمراً بالتنزيه أي وصل حبمد ربك يف الوقت وبالليل 
ه عما ال يليق وحينئذ يكون هذا إشارة إىل العمل والذكر والفكر فقوله َسبِّحِ إشارة إىل خري األعمال وهو نزه

الصالة وقوله بِحَْمِد رَّبَك إشارة إىل الذكر وقوله َوِمَن الَّْيلِ فََسّبْحهُ إشارة إىل خري األعمال وهو الصالة وقوله 
ِمَن الَّْيلِ فَسَّبْحُه إشارة إىل الفكر حني هدوا األصواب وصفاء الباطن أي نزهه بِحَْمِد رَّبَك إشارة إىل الذكر وقوله َو

عن كل سوء بفكرك واعلم أنه ال يتصف إال بصفات الكمال ونعوت اجلالل وقوله تعاىل َوأَْدَبارَ السُّجُوِد قد تقدم 
فقوله بَِحْمدِ رَّبَك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ بعض ما يقال يف تفسريه ووجه آخر هو أنه إشارة إىل األمر بإدامة التسبيح 

وهو َوقَْبلَ الُْغُروبِ َوِمَن الَّْيلِ فَسَّبْحُه إشارة إىل أوقات الصالة وقوله َوأَْدبَاَر السُُّجوِد يعين بعدما فرغت من السجود 
سبيح فيفيد فائدة قوله تعاىل الصالة فال تترك تسبيح اهللا وتنزيهه بل داوم أدبار السجود ليكون مجيع أوقاتك يف الت

وقرىء )  ٨ ٧الشرح ( وقوله فَإِذَا فََرغَْت فَانَصْب َوإِلَى َرّبَك فَاْرغَْب )  ٢٤الكهف ( َواذْكُر رَّبََّك إِذَا َنِسيَت 
  َوالرُّكَّعِ السُُّجوِد

سبيح من الليل وذلك ألنه البحث الثالث الفاء يف قوله تعاىل فَسَّبْحُه ما وجهها نقول هي تفيد تأكيد األمر بالت
يتضمن الشرط كأنه يقول وأما من الليل فسبحه وذلك ألن الشرط يفيد أن عند وجوده جيب وجود اجلزاء وكأنه 

  تعاىل يقول النهار حمل االشتغال وكثرة الشواغل فأما الليل فمحل السكون

لغفلة فقال أما الليل فال جتعله للغفلة بل واالنقطاع فهو وقت التسبيح أو نقول بالعكس الليل حمل النوم والثبات وا
  اذكر فيه ربك ونزهه

البحث الرابع ِمْن يف قوله َوِمَن الَّْيلِ حيتمل وجهني أحدمها أن يكون البتداء الغاية أي من أول الليل فسبحه وعلى 
أن يكون للتبعيض أي هذا فلم يذكر له غاية الختالف ذلك بغلبة النوم وعدمها يقال أنا من الليل أنتظرك ثانيهما 

  اصرف من الليل طرفاً إىل التسبيح يقال من مالك منع ومن الليل انتبه أي بعضه
البحث اخلامس قوله وَأَْدبَاَر السُُّجوِد عطف على ماذا نقول حيتمل أن يكون عطفاً على ما قبل الغروب كأنه تعاىل 

وذكر بينهما قوله َوِمَن الَّْيلِ فَسَّبْحهُ ) سجود وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وأدبار ال( قال 
وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفائدة وهي األمر باملداومة كأنه قال سبح قبل طلوع الشمس وإذا جاء وقت الفراغ 

من السجود قبل الطلوع فسبح وسبح قبل الغروب وبعد الفراغ من السجود قبل الغروب سبحه فيكون ذلك 
الليل إىل التسبيح وحيتمل أن يكون عطفاً على َوِمَن الَّْيلِ فَسَّبْحُه وعلى هذا يكون عطفاً على اجلار  إشارة إىل صرف

  مث قال تعاىل) فسبحه وأدبار السجود ( واجملرور مجيعاً تقديره وبعض الليل 
  َواْسَتِمعْ َيْوَم ُيَناِد الُْمَناِد ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ

( لتسبيح يعين اشتغل بتنزيه اهللا وانتظر املنادي كقوله تعاىل َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيأْتَِيَك الَْيِقُني هذا إشارة إىل بيان غاية ا
  وفيه مسائل)  ٩٩احلجر 

املسألة األوىل ما الذي يستمعه قلنا حيتمل وجوهاً ثالثة أحدها أن يترك مفعوله رأساً ويكون املقصود كن مستمعاً 
رضني الغافلني يقال هو رجل مسيع مطيع وال يراد مسموع بعينه كما يقال فالن وكاس وال تكن مثل هؤالء املع

  وفالن يعطي ومينع ثانيهما استمع ملا يوحي إليك ثالثها استمع نداء املنادي
ل له فعامله املسألة الثانية َيْوَم ُيَناِد الُْمَناِد منصوب بأي فعل نقول هو مبين على املسألة األوىل إن قلنا استمع ال مفعو

تقديره خيرجون يوم ينادي املنادي وإن قلنا مفعوله ملا يوحى )  ٤٢ق ( ما يدل عليه قوله تعاىل َيْوُم الُْخُروجِ 
وحيتمل ما ذكرنا وجهاً آخر وهو ما يوحي أي ما يوحى َيْومٍ ُيَنادِ ) يوم ينادي ( ملا يوحى ) واستمع ( فتقديره 



عطف على فاصرب وسبح وهو يف الدنيا واالستماع يكون يف الدنيا وما يوحى َيْوَم ُيَنادِ الُْمَنادِ امسعه فإن قيل استمع 
الُْمَنادِ ال يستمع يف الدنيا نقول ليس بالزم ذلك جلواز أن يقال صل وادخل اجلنة أي صل يف الدنيا وادخل اجلنة يف 

مع يف الدنيا وإن قلنا استمع الصيحة وهو العقىب فكذلك ههنا وحيتمل أن يقال بأن استمع مبعىن انتظر فيحتمل اجل
نداء املنادي يا عظام انتشري والسؤال ايل ذكره علم اجلواب منه وجواب آخر نقوله حينئذ وهو أن اهللا تعاىل قال 

  إن قلنا)  ٦٨الزمر ( َوُنِفَخ ِفى الصُّورِ فََصِعَق َمن ِفى السََّماَواِت َوَمن ِفى االْْرضِ إِالَّ َمن َشاء اللَُّه 

من شاء اهللا هم الذين علموا وقوع الصيحة واستيقظوا هلا فلم تزعجهم كمن يرى برقاً أومض وعلم أن عقبيه 
يكون رعد قوي فينظره ويستمع له وآخر غافل فإذا رعد بقوة رمبا يغشى على الغافل وال يتأثر منه املستمع فقال 

  استمع ذلك كي ال تكون ممن يصعق يف ذلك اليوم
ثانية ما الذي ينادي املنادي فيه وجوه حمتملة منقولة معقولة وحصرها بأن نقول املنادي إما أن يكون هو اهللا املسألة ال

تعاىل أو املالئكة أو غريمها وهم املكلفون من اإلنس واجلن يف الظاهر وغريهم ال ينادي فإن قلنا هو تعاىل فيه وجوه 
ق ( ثانيها ينادي أَلِْقَيا ِفى َجَهنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد )  ٢٢الصافات ( أَزْواجَُهْم أحدها ينادي اْحُشرُواْ الَِّذيَن ظَلَُمواْ َو

)  ٣٠احلاقة ( ومثله قوله تعاىل ُخذُوُه فَُغلُّوُه )  ٣٤ق ( ومثله قوله تعاىل )  ٣٤ق ( مع قوله أدخلوها بسالم )  ٢٤
)  ٥١سبأ ( وقال وَأُِخذُواْ ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ )  ٤١ق ( مَّكَاٍن قَرِيبٍ  يدل على هذا قوله تعاىل َيْوَم ُيَناِد الُْمَناِد ِمن

ثالثها غريمها لقوله تعاىل ُيَناِديهِْم أَْيَن ُشَركَاِئى وغري ذلك وأما على قولنا املنادي غري اهللا ففيه وجوه أيضاً أحدها 
ل ثانيها النداء مع النفس يقال للنفس ارجعي إىل قول إسرافيل أيتها العظام البالية اجتمعوا للوصل واستمعوا للفص

ربك لتدخلي مكانك من اجلنة أو النار ثالثها ينادي مناد هؤالء للجنة وهؤالء للنار كما قال تعاىل فَرِيٌق ِفى الَْجنَّةِ  
 تعاىل يف قوله وعلى قولنا املنادي هو املكلف فيحتمل أن يقال هو ما بني اهللا)  ٧الشورى ( َوفَرِيٌق ِفى السَِّعريِ 

أو غري ذلك إال أن الظاهر أن املراد أحد الوجهني األولني ألن قوله املنادي )  ٧٧الزخرف ( َوَناَدْواْ يامَاِلُك مَاِلَك 
) صلى اهللا عليه وسلم ( للتعريف وكون امللك يف ذلك اليوم منادياً معروف عرف حاله وإن مل جير ذكره فيقال قال 

وهذا نداء وقوله )  ٢٤ق ( كره وأما أن اهللا تعاىل مناد فقد سبق يف هذه السورة يف قوله أَلِْقَيا وإن مل يكن قد سبق ذ
وهو نداء وأما املكلف ليس كذلك وقوله تعاىل ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ إشارة إىل أن الصوت )  ٣٠ق ( َيْوَم َنقُولُ ِلَجهَنََّم 

لى هذا فال يبعد محل املنادي على اهللا تعاىل إذ ليس املراد من ال خيفى على أحد بل يستوي يف استماعه كل أحد وع
املكان القريب نفس املكان بل ظهور النداء وهو من اهللا تعاىل أقرب وهذا كما قال يف هذه السورة وََنْحُن أَقَْرُب 

  وليس ذلك باملكان مث قال تعاىل)  ١٦ق ( إِلَْيِه ِمْن حَْبلِ الَْورِيِد 
  الصَّْيَحةَ  بِالَْحقِّ ذَِلَك َيْوُم الُْخُروجِ َيْوَم َيْسَمُعونَ

أي ال تكن من الغافلني حىت ال تصعق يوم الصيحة وبيانه )  ٤١ق ( هذا حتقيق ما بينا من الفائدة يف قوله َواْسَتِمْع 
معون هو أنه قال استمع أي كن قبل أن تستمع مستيقظاً لوقوعه فإن السمع ال بد منه أنت وهم فيه سواء فهم يس

لكن من غري استماع فيصعقون وأنت تسمع بعد االستماع فال يؤثر فيك إال ما ال بد منه و َيْومٍ حيتمل وجوهاً 
أحدها ما قاله الزخمشري أنه بدل من يوم يف قوله َواْسَتِمعْ َيْوَم ُيَناِد الُْمَناِد والعامل فيهما الفعل الذي يدل عليه قوله 

أي خيرجون يوم يسمعون ثانيها أن َيْوَم َيْسَمُعونَ العامل فيه مما يف قوله ذلك َيْوَم )  ٤٢ق ( وجِ تعاىل ذَِلَك َيْوُم الُْخُر
ُيَناِد الُْمَنادِ العامل فيه ما ذكرنا ثالثها أن يقال استمع عامل يف يوم ينادي كما ذكرنا وينادي عامل يف يسمعون 

ضاف إليه وهو ينادي لكن غريه جيوز أن يكون منصوباً به وذلك ألن يوم ينادي وإن مل جيز أن يكون منصوباً بامل
  يقال اذكر حال زيد ومذلته يوم ضربه عمرو ويوم كان عمرو والياً إذا كان القائل يريد



بيان مذلة زيد عندما صار زيد يكرم بسبب من األسباب فال يكون يوم كان عمرو والياً منصوباً بقوله اذكر ألن 
ل زيد ومذلته وذلك يوم الضرب لكن يوم كان عمرو منصوب بقوله ضربه عمرو يوم غرض القائل التذكري حبا

َنادِ كان والياً فكذلك ههنا قال َواْسَتِمعْ َيْوَم ُيَنادِ الُْمَنادِ لئال تكون ممن يفزع ويصعق مث بني هذا النداء بقوله ُيَناِد الُْم
لناس بل يكون نداؤه حبيث تكون نسبته إىل من يف يوم يسمعون أي ال يكون نداًء خفياً حبيث ال يسمعه بعض ا

أقصى املغرب كنسبته إىل من يف املشرق وكلكم تسمعون وال شك أن مثل هذا الصوت جيب أن يكون اإلنسان 
متهيئاً الستماعه وذلك يشغل النفس بعبادة اهللا تعاىل وذكره والتفكري فيه فظهر فائدة جليلة من قوله فَاْصبِْر َوسَّبحْ 

َتِمعْ َيْوَم ُيَناِد الُْمَناِد َوَيْوَم َيْسَمُعونَ والالم يف الصيحة للتعريف وقد عرف حاهلا وذكرها اهللا مراراً كما يف قوله َواْس
فإمنا ( وقوله )  ١٩الصافات ( فإمنا هي زجرة واحدة ( وقوله )  ٢٩ي س ( تعاىل إِن كَاَنْت إِالَّ صَْيَحةً  واِحَدةً  

وقوله بِالَْحّق جاز )  ١٣احلاقة ( وقوله َنفَْخةٌ  واِحَدةٌ  )  ١٩الصافات ( وقوله )  ١٩صافات ال( هي زجرة واحدة 
  أن يكون متعلقاً بالصيحة أي الصحة باحلق يسمعوهنا وعلى هذا ففيه وجوه

م األول احلق احلشر أي الصيحة باحلشر وهو حق يسمعوهنا يقال صاح زيد بيا قوم اجتمعوا على حد استعمال تكل
هبذا الكالم وتقديره حينئذ يسمعون الصيحة بيا عظام اجتمعي وهو املراد باحلق الثاين الصيحة باحلق أي باليقني 
واحلق هو اليقني يقل صاح فالن بيقني ال بظن وختمني أي وجد منه الصياح يقيناً ال كالصدى وغريه وهو جيري 

بقوة أي قوية فكأنه قال الصيحة احملققة الثالث أن جمرى الصفة للصيحة يقال استمع مساعاً بطلب وصاح صيحة 
يكون معناه الصيحة املقترنة باحلق وهو الوجود يقال كن فيتحقق ويكون ويقال اذهب بالسالم وارجع بالسعادة أي 
 مقروناً ومصحوباً فإن قيل زد بياناً فإن الباء يف احلقيقة لإللصاق فكيف يفهم معىن اإللصاق يف هذه املواضع نقول

التعدية قد تتحقق بالباء يقال ذهب بزيد على معىن ألصق الذهاب بزيد فوجد قائماً به فصار مفعوالً فعلى قولنا 
املراد يسمعون صيحة من صاح بيا عظام اجتمعي هو تعدية املصدر بالباء يقال أعجبين ذهاب زيد بعمرو وكذلك 

احلشر وله موعد نبينه يف موضع آخر إن شاء اهللا تعاىل الوجه  قوله الصَّْيَحةَ  بِالَْحّق أي ارفع الصوت على احلق وهو
الثاين أن يكون احلق متعلقاً بقوله َيْسَمُعونَ أي يسمعون الصيحة باحلق وفيه وجهان األول هو قول القائل مسعته 

َك َيْوُم فيه بيقني الثاين الباء يف يسمعون باحلق قسم أي يسمعون الصيحة باهللا احلق وهو ضعيف وقوله تعاىل ذَِل
  وجهان أحدمها ذلك إشارة إىل يوم أي ذلك اليوم يوم اخلروج ثانيهما ذلك إشارة إىل نداء املنادي مث قال تعاىل

  إِنَّا َنْحُن ُنْحىِ  َوُنِميُت َوإِلَْيَنا الَْمصُِري
ملراد من اإلحياء اإلحياء أوالً َوُنِميتُ قد ذكرنا يف سورة ي س ما يتعلق بقوله كَرِميٍ إِنَّا َنْحُن وأما قوله إِنَّا َنْحُن فا

إشارة إىل املوتة األوىل وقوله َوإِلَْيَنا بيان للحشر فقدم إِنَّا َنْحُن لتعريف عظمته يقول القائل أنا أنا أي مشهور و إِنَّا 
  َنْحُن أمور مؤكدة معىن العظمة َوإِلَْيَنا الَْمِصُري بيان للمقصود

  ُهْم ِسَراعاً ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيسٌِريَيْوَم َتَشقَُّق األرض َعْن
من الفعل أي خيرجون )  ٤٢ق ( وقوله تعاىل َيْوَم َتَشقَُّق االْْرُض َعنُْهْم سَِراعاً العامل فيه هو ما يف قوله َيْوُم الْخُُروجِ 

د كوهنم مفعولني بالتشقق يوم تشقق األرض عنهم سراعاً وقوله ِسَراعاً حال للخارجني ألن قوله تعاىل َعْنُهْم يفي
فكان التشقق عند اخلروج من القرب كما يقال كشف عنه فهو مكشوف عنه فيصري سراعاً هيئة املفعول كأنه قال 

  مسرعني والسراع مجع سريع كالكرام مجع كرمي
ول عليه بقوله قوله ذَِلَك َحْشٌر حيتمل أن يكون إشارة إىل التشقق عنهم وحيتمل أن يكون إشارة إىل اإلخراج املدل

  سراعاً وحيتمل أن يكون معناه ذلك احلشر حشر يسري ألن احلشر علم مما تقدم من األلفاظ



وقوله تعاىل َعلَْيَنا َيِسريٌ بتقدمي الظرف يدل على االختصاص أي هو علينا هني ال على غرينا وهو إعادة جواب قوهلم 
يامة مجع األجزاء بعضها إىل بعض ومجع األرواح مع األشباح أي واحلشر اجلمع ويوم الق)  ٣ق ( ذَِلَك َرْجُع بَِعيٌد 

  جيمع بني كل روح وجسدها ومجع األمم املتفرقة والرمم املتمزقة والكل واحد يف اجلمع
  نَّْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ َوَمآ أَنَت َعلَيْهِْم بَِجبَّارٍ فَذَكِّْر بِالْقُْرَءاِن َمن َيَخاُف َوِعيِد

صلى اهللا ( واملؤمنني وحتريض هلم على ما أمر به النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( وه أحدها تسلية لقلب النيب فيه وج
من الصرب والتسبيح أي اشتغل مبا قلناه وال يشغلك الشكوى إلينا فإنا نعلم أقواهلم ونرى أعماهلم ) عليه وسلم 

سب له أي ال تقل بأين أرسلت إليهم ألهديهم فكيف أشتغل مبا يشغلين وعلى هذا فقوله َوَما أَنَت َعلَْيهِْم بَِجبَّارٍ منا
عن اهلداية وهو الصالة والتسبيح فإنك ما بعثت مسلطاً على دواعيهم وقدرهم وإمنا أمرت بالتبليغ وقد بلغت 

)  ٤٣ق ( لَْمِصُري فاصرب وسبح وانتظر اليوم الذي يفصل فيه بينكم ثانيها هي كلمة هتديد وختويف ألن قوله وَإِلَْيَنا ا
ظاهر يف التهديد بالعلم بعملكم ألن من يعلم أن مرجعه إىل امللك ولكنه يعتقد أن امللك ال يعلم ما يفعله ال ميتنع من 

القبائح أما إذا علم أنه يعلمه وعنده غيبه وإليه عوده ميتنع فقال تعاىل وَإِلَْيَنا الَْمِصُري و نَّْحُن أَْعلَُم وهو ظاهر يف 
الزمر ( ِت الصُّدُورِ هديد وهذا حينئذ كقوله تعاىل ثُمَّ إِلَى رَّبكُْم مَّْرجُِعكُْم فَُيَنبّئُكُمْ بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاالت
ثالثهاُّ تقرير احلشر وذلك ألنه ملا بّين أن احلشر عليه يسري لكمال قدرته ونفوذ إرادته ولكن متام ذلك بالعلم )  ٧

الشامل حىت مييز بني جزء بدنني جزء بدن زيد وجزء بدن عمرو فقال ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسٌري لكمال قدرتنا وال 
خيفى علينا األجزاء ملكان علمنا وعلى هذا فقوله نَّْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ معناه حنن نعلم عني ما يقولون يف قوهلم أَءذَا 

فيقول حنن نعلم األجزاء اليت يقولون فيها )  ١٠السجدة ( أَءذَا َضلَلَْنا ِفى االْْرضِ )  ٨٢املؤمنون ( اباً ِمْتَنا َوكُنَّا تَُر
إهنا ضالة وخفية وال يكون املراد حنن نعلم وقوهلم يف األول جاز أن تكون ما مصدرية فيكون املراد من قوله بَِما 

ة وعلى هذا الدليل فال يصح قوله نَّْحُن أَْعلَُم إذ ال عامل بتلك األجزاء َيقُولُونَ أي قوهلم ويف الوجه اآلخر تكون خربي
  سواه حىت يقول نَّْحُن أَْعلَُم نقول قد علم اجلواب عنه مراراً من وجوه

  أحدها أن أفعل ال يقتضي االشتراك يف أصل الفعل كما يف قوله تعاىل َواللَُّه أََحقُّ أَن َتْخشَاُه

  ) ( ٢٧الروم ( ويف قوله َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه )  ٧٧مرمي ( وله تعاىل أَْحَسُن َندِّياً ويف ق)  ٣٧األحزاب ( 
ثانيها معناه حنن أعلم مبا يقولون من كل عامل مبا يعلمه واألول أصح وأظهر وأوضح وأشهر وقوله َوَما أَنَت َعلَْيهِمْ 

ا من عليه باإلقبال على الشغل األخروي وهو العبادة أخرب بِجَبَّارٍ فيه وجوه أحدها أن للتسلية أيضاً وذلك ألنه مل
بأنه مل يصرف عن الشغل اآلخر وهو البعث كما أن امللك إذا أمر بعض عبيده بشغلني فظهر عجزه يف أحدمها يقول 

نَت له أقبل على الشغل اآلخر ومنهما وحنن نبعث من يقدر على الذي عجزت عن منهما فقال اصْبِر َوسَّبْح َوَما أَ
بِجَبَّارٍ أي فما كان امتناعهم بسبب جترب منك أو تكرب فامشأزوا من سوء خلقك بل كنت هبم رؤوفاً وعليهم عطوفاً 
وبالغت وبلغت وامتنعوا فأقبل على الصرب والتسبيح غري مصروف عن الشغل األول بسبب جربوتك وهذا يف معىن 

( ثانيها هو بيان أن النيب )  ٤ ٢القلم ( ٍن إىل أن قال َوإِنََّك لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ قوله تعاىل َما أَنَت بِنِْعَمةِ  رَّبَك بَِمْجُنو
أتى مبا عليه من اهلداية وذلك ألنه أرسله منذراً وهادياً ال ملجأ وجمرباً وهذا كما يف قوله ) صلى اهللا عليه وسلم 

أي حتفظهم من الكفر والنار وقوله َوَما أَنَت َعلَْيهِْم يف معىن قول )  ١٨الشورى ( تعاىل فََما أَْرَسلْنَاَك َعلَْيهِْم َحِفيظاً 
القائل اليوم فالن علينا يف جواب من يقول من عليكم اليوم أي من الوايل عليكم ثالثها هو بيان لعدم وقت نزول 

ول إن هذا وقت ملا أنذر وأعذر وأظهر مل يؤمنوا كان يق) صلى اهللا عليه وسلم ( العذاب بعد وذلك ألن النيب 
العذاب فقال حنن أعلم مبا يقولون وما أنت عليهم مبسلط فذكر بعذايب إن مل يؤمنوا من بقي منهم ممن تعلم أنه يؤمن 



مث تسلط ويؤيد هذا قول املفسرين أن اآلية نزلت قبل نزول آية القتال وعلى هذا فقوله فَذَكّْر بِالْقُْرءاِن َمن َيَخافُ 
هم ممن خياف يوم الوعيد وفيه وجوه أُخر أحدها أنا بينا يف أحد الوجوه أن قوله تعاىل فَاْصبِرْ َوِعيِد أي من بقي من

معناه أقبل على العبادة مث قال وال تترك اهلداية بالكلية بل وذكر املؤمنني فَإِنَّ )  ٣٩ق ( َعلَى َما َيقُولُونَ َوسَّبْح 
وقوله بِالْقُرْءاِن فيه وجوه )  ١٩٩األعراف ( َوأَعْرِض َعنِ الَْجاِهِلَني )  ٥٥الذاريات ( الذّكَْرى َتنفَُع الُْمْؤِمنَِني 

األول فذكر مبا يف القرآن واتل عليهم القرآن حيصل هلم بسبب ما فيه املنفعة الثاين فَذَكّْر بِالْقُْرءاِن أي بّين به أنك 
ما تقول به الثالث املراد فذكر مبقتضى ما  رسول لكونه معجزاً وإذا ثبت كونك رسوالً لزمهم قبول قولك يف مجيع

به ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف القرآن من األوامر الواردة بالتبليغ والتذكري وحينئذ يكون ذكر القرآن النتفاع النيب 
أي اجعل القرآن إمامك وذكرهم مبا أخربت فيه بأن تذكرهم وعلى األول معناه اتل عليهم القرآن ليتذكروا بسببه 

له تعاىل َمن َيخَاُف َوِعيِد من مجلة ما يبني كون اخلشية دالة على عظمة املخشي أكثر مما يدل عليه اخلوف حيث وقو
عندما جعل املخوف نفسه العظيم )  ١٥٠البقرة ( قال َيَخاُف عندما جعل املخوف عذاب ووعيده وقال اخشوين 

َوذَكََر إشارة إىل أنه مرسل مأمور بالتذكري منزل عليه القرآن ويف هذه اآلية إشارة إىل األصول الثالثة وقوله َتزَكَّى 
حيث قال بِالْقُرْءاِن وقوله َوِعيِد إشارة إىل اليوم اآلخر وضمري املتكلم يف قوله َوِعيِد يدل على الوحدانية فإنه لو قال 

املعارف وأبعد عن اإلشراك من خياف وعيد اهللا كان يذهب وهم اهللا إىل كل صوب فلذا قال َوِعيِد واملتكلم أعرف 
به وقبول االشتراك فيه وقد بينا يف أول السورة أن أول السورة وآخرها متقاربان يف املعىن حيث قال يف األول ق 

  وقال يف آخرها فَذَكّْر بِالْقُْرءاِن)  ١ق ( َوالْقُرْءاِن الَْمجِيِد 
على خامت النبّيني وسيد املرسلني حممد النيب وآله وهذا آخر تفسري هذه السورة واحلمد هللا ربّ العاملني وصالته 

  وصحبه وأزواجه وذريته أمجعني

  سورة الذاريات

  ستون آية مكية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  َوالذَارِيَاِت ذَرْواً فَالَْحاِملَاِت وِقْراً فَالَْجارَِياتِ ُيسْراً فَالُْمقَسِّمَاِت أَمْراً
ق ( ها وذلك ألنه تعاىل ملا بّين احلشر بدالئله وقال ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيسِرياً أول هذه السورة مناسب آلخر ما قبل

أي جتربهم وتلجئهم إىل اإلميان إشارة إىل إصرارهم على الكفر بعد )  ٤٥ق ( وقال َوَما أَنَت َعلَْيهِْم بِجَبَّارٍ )  ٤٤
وَالذرَِياِت ذَْرواً إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق وأول هذه السورة إقامة الربهان وتالوة القرآن عليهم مل يبق إال اليمني فقال 

وقال يف آخرها فََوْيلٌ لّلَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن )  ٥الذاريات ( وآخرها متناسبان حيث قال يف أوهلا إِنََّما ُتوَعُدونَ لَصَاِدٌق 
  مسائلويف تفسري اآليات )  ٦٠الذاريات ( َيْوِمهُِم الَِّذى ُيوَعُدونَ 

املسألة األوىل قد ذكرنا احلكمة وهي يف القسم من املسائل الشريفة واملطالب العظيمة يف سورة والصافات ونيدها 
غالباً يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( ههنا وفيها وجوه األول أن الكفار كانوا يف بعض األوقات يعترفون بكون النيب 

وإىل أنه عارف يف نفسه بفساد ما يقوله وإنه يغلبنا بقوة اجلدل ال بصدق إقامة الدليل وكانوا ينسبونه إىل اجملادلة 
املقال كما أن بعض الناس إذا أقام عليه اخلصم الدليل ومل يبق له حجة يقول إنه غلبين لعلمه بطريق اجلدل وعجزي 

واهللا إن األمر كما  عن ذلك وهو يف نفسه يعلم أن احلق بيدي فال يبقى للمتكلم املربهن طريق غري اليمني فيقول
أقول وال أجادلك بالباطل وذلك ألنه لو سلك طريقاً آخر من ذكر دليل آخر فإذا مت الدليل اآلخر يقول اخلصم 



فيه مثل ما قال يف األول إن ذلك تقرير بقوة علم اجلدل فال يبقى إال السكوت أو التمسك باإلميان وترك إقامة 
  ترز عن األميانالربهان الثاين هو أن العرب كانت حت

أكثر من األميان بكل شريف ومل يزده ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكاذبة وتعتقد أهنا تدع الديار بالفع مث إن النيب 
ذلك إال رفعة وثباتاً وكان حيصل هلم العلم بأنه ال حيلف هبا كاذباً وإال ألصابه شؤم اإلميان ولناله املكروه يف بعض 

ميان اليت حلف اهللا تعاىل هبا كلها دالئل أخرجها يف صورة األميان مثاله قول القائل ملنعمه األزمان الثالث وهو أن األ
وحق نعمك الكثرية إين ال أزال أشكرك فيذكر النعم وهي سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسم كذلك 

رج اإلميان نقول ألن املتكلم إذا هذه األشياء كلها دليل على قدرة اهللا تعاىل على اإلعادة فإن قيل فلم أخرجها خم
شرع يف أول كالمه حبلف بعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكالم عظيم فيصغي إليه أكثر من أن يصغي إليه حيث 

يعلم أن الكالم ليس مبعترب فبدأ باحللف وأدرج الدليل يف صورة اليمني حىت أقبل القوم على مساعه فخرج هلم 
  املتني يف صورة اليمني وقد استوفينا الكالم يف سورة الصافاتالربهان املبني والتبيان 

املسألة الثانية يف مجيع السور اليت أقسم اهللا يف ابتدائها بغري احلروف كان القسم إلثبات أحد األصول الثالثة وهي 
إال يف سورة واحدة من الوحدانية والرسالة واحلشر وهي اليت يتم هبا اإلميان مث إنه تعاىل مل يقسم إلثبات الوحدانية 

وذلك ألهنم وإنن كانوا يقولون أََجَعلَ )  ٤الصافات ( تلك السور وهي َوالصَّافَّاِت حيث قال فيها إِنَّ إِلََهكُْم لََواِحٌد 
على سبيل اإلنكار وكانوا يبالغون يف الشرك لكنهم يف تضاعيف أقواهلم وتصاريف )  ٥٠ص ( اآلِلَهةَ  إِلَهاً واِحداً 

على سبيل اإلنكار وكانوا يبالغون يف الشرك لكنهم )  ٥٠ص ( م كانوا يصرحون بالتوحيد وكانوا يقولون أحواهل
( يف تضاعيف أقواهلم وتصاريف أحواهلم كانوا يصرحون بالتوحيد وكانوا يقولون َما َنْعُبدُُهْم ِليُقَّربُوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى 

فلم يبالغوا يف احلقيقة يف )  ٣٨الزمر ( تَُهْم مَّْن َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه وقال تعاىل َولَِئن سَأَلْ)  ٣الزمر 
صلى اهللا ( إنكار املطلوب األول فاكتفى بالربهان ومل يكثر من األميان ويف سورتني منها أقسم إلثبات صدق حممد 

 ٢ ١النجم ( هو قوله تعاىل وَالنَّْجمِ إِذَا َهَوى َما َضلَّ َصاحُِبكُْم وكونه رسوالً يف إحدامها بأمر واحد و) عليه وسلم 
وذلك ألن )  ٣ ١الضحى ( ويف الثانية بأمرين وهو قوله تعاىل َوالضَُّحى وَالَّْيلِ إِذَا َسَجى َما َودََّعكَ رَبَُّك َوَما قَلَى ) 

( تعاىل يس َوالْقُرْءاِن الَْحِكيمِ إِنََّك لَِمَن الُْمْرَسِلَني  القسم على إثبات رسالته قد كثر باحلروف والقرآن كما يف قوله
القرآن فأقسم به ليكون يف القسم ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقد ذكرنا احلكم فيه أن معجزات النيب )  ٣ ١ي س 

إنكارهم يف ذلك اإلشارة واقعة إىل الربهان ويف باقي السور كان املقسم عليه احلشر واجلزاء وما يتعلق به لكون 
  خارجاً عن احلد وعدم استيفاء ذلك يف صورة القسم باحلروف

املسألة الثالثة أقسم اهللا تعاىل جبموع السالمة املؤنثة يف سور مخس ومل يقسم جبموع السالمة املذكورة يف سورة أصالً 
ن مجوع السالم بالواو فلم يقل والصاحلني من عبادي وال املقربني إىل غري ذلك مع أن املذكر أشرف وذلك أل

والنون يف األمر الغالب ملن يعقل وقد ذكرنا أن القسم هبذه األشياء ليس لبيان التوحيد إال يف صورة ظهور األمر فيه 
  وحصول االعتراف منهم به وال للرسالة حلصول ذلك يف صور القسم باحلروف والقرآن

حلشر لثواب الصاحل وعذاب الصاحل ففائدة ذلك راجع بقي أن يكون املقصود إثبات احلشر واجلزاء لكن إثبات ا
  إىل من يعقل فكان األمر يقتضي أن يكون القسم بغريهم واهللا أعلم

  املسألة الرابعة يف السورة اليت أقسم إلثبات الوحدانية أقسم يف أول األمر بالساكنات حيث قال



( باملتحركات فقال َوالذرَِياِت وقال َوالْمُْرَسلَاِت ويف السور األربع الباقية أقسم )  ١الصافات ( َوالصَّافَّاِت 
)  ٤ ٣النازعات ( ويؤيده قوله تعاىل وَالسَّابَِحاِت فَالسَّابِقَاِت )  ١النازعات ( وقال وَالنَّازَِعاِت )  ١املرسالت 

أن نقول يف مجيع السور وذلك ألن احلشر فيه مجع وتفريق وذلك باحلركة أليق أو )  ١العاديات ( وقال َوالْعَاِديَاِت 
األربع أقسم بالرياح على ما بني وهي اليت جتمع وتفرق فالقادر على تأليف السحاب املتفرق بالرياح الذارية 

  واملرسلة قادر على تأليف األجزاء املتفرقة بطريق من الطرق اليت خيتارها مبشيئته تعاىل
الكهف ( ذور التراب وغريه كما قال تعاىل َتذُْروُه الرّياُح املسألة اخلامسة يف الذاريات أقوال األول هي الرياح ت

  الثاين هي الكواكب من ذرا يذرو إذا أسرع الثالث هي املالئكة الرابع رب الذاريات واألول أصح)  ٤٥
 املسألة السادسة األمور األربعة جاز أن تكون أموراً متباينة وجاز أن تكون أمراً له أربع اعتبارات األول هي ما

روي عن علي عليه السالم أن الذاريات هي الرياح واحلامالت هي السحاب واجلاريات هي السفن واملقسمات هي 
املالئكة الذين يقسمون األرزاق والثاين وهو األقرب أن هذه صفات أربع للرياح فالذاريات هي الرياح اليت تنشىء 

هي خبار املياه اليت إذا سحت جرت السيول العظيمة السحاب أوالً واحلامالت هي الرياح اليت حتمل السحب اليت 
وهي أوقار أثقال من جبال واجلاريات هي الرياح اليت جتري بالسحب بعد محلها واملقسمات هي الرياح اليت تفرق 

األمطار على األقطار وحيتمل أن يقال هذه أمور أربعة مذكورة يف مقابلة أمور أربعة هبا تتم اإلعادة وذلك ألن 
اء اليت تفرقت بعضها يف ختوم األرضني وبعضها يف قعور البحور وبعضها يف جو اهلواء وهي األجزاء اللطيفة األجز

البخارية اليت تنفصل عن األبدان فقوله تعاىل َوالذرَِياتِ يعين اجلامع للذاريات من األرض على أن الذارية هي اليت 
اِت وِقْراً هي اليت جتمع األجزاء من اجلو وحتمله محالً فإن التراب تذرو التراب عن وجه األرض وقوله تعاىل فَالَْحاِملَ

ال ترفعه الرياح محالً بل تنقله من موضع وترميه يف موضع خبالف السحاب فإنه حيمله وينقله يف اجلو محالً ال يقع 
قيلة من تيار البحار إىل السواحل منه شيء وقوله فَالَْجارِيَاِت ُيسْراً إشارة إىل اجلامع من املاء فإن من جيري السفن الث

يقدر على نقل األجزاء من البحر إىل الرب فإذا تبني أن اجلمع من األرض وجو اهلواء ووسط البحار ممكن وإذا 
( اجتمع يبقى نفخ الروح لكن الروح من أمر اهللا كما قال تعاىل َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ رَّبى 

فقال فَالُْمقَّسمَاِت أَمْراً املالئكة اليت تنفخ الروح يف اجلسد بأمر اهللا وإمنا ذكرهم باملقسمات ألن )  ٨٥سراء اإل
اإلنسان يف األجزاء اجلسمية غري خمالف ختالفاً بيناً فإن لكل أحد رأساً ورجالً والناس متقاربة يف األعداد واألقدار 

شريفة واخلسيسة بينهما غاية اخلالف وتلك القسمة املتفاوتة تنقسم مبقسم لكن التفاوت الكثري يف النفوس فإن ال
  خمتار ومأمور خمتار فقال فَالُْمقَّسمَاِت أَمْراً

املسألة اخلامسة ما هذه املنصوبات من حيث النحو فنقول أما ذَْرواً فال شك يف كونه منصوباً على أنه مصدر وأما 
فالن عدالً ثقيالً وحيتمل أن يكون امساً أقيم مقام املصدر كما يقال ضربه سوطاً وِقْراً فهو مفعول به كما يقال محل 

  يؤيده قراءة من قرأ بفتح الواو وأما ُيسْراً فهو أيضاً منصوب

على أنه صفة مصدر تقديره جرياً ذا يسر وأما لََك أمْراً فهو إما مفعول به كما يقال فالن قسم الرزق أو املال وإما 
صورة املصدر كما يقال قتلته صرباً أي مصبوراً كذلك ههنا لََك أمْراً أي مأمورة فإن قيل إن كان حال أتى على 

وِقْراً مفعوله به فلم مل جيمع ومما قيل واحلامالت أوقاراً نقول ألن احلامالت على ما ذكرنا صفة الرياح وهي تتوارد 
تهب أخرى وتسوقها ورمبا تتحول عنه مينة ويسرة على وقر واحد فإن رحياً هتب وتسوق السحابة فتسبق السحاب ف

بسبب اختالف الرياح وكذلك القول يف املقسمات أمراً إذا قلنا هو مفعول به ألن مجاعة يكونون مأمورين تنقسم 
  أمراً واحداً أو نقول هو يف تقدير التكرير كأنه قال فاحلامالت وقراً وقراً واملقسمات أمراً أمراً



ا فائدة الفاء نقول إن قلنا إهنا صفات الرياح فلبيان ترتيب األمور يف الوجود فإن الذاريات تنشىء املسألة الثامنة م
السحاب فتقسم األمطار على األمطار وإن قلنا إهنا أمور أربعة فالفاء للترتيب يف القسم ال للترتيب يف القسم ال 

لسحب احلامالت مث بالسفن اجلاريات مث باملالئكة للترتيب يف املقسم به كأنه يقول أقسم بالرياح الذاريات مث با
املقسمات وقوله فَالَْحاِملَاِت وقوله فَالَْجارِيَاِت إشارة إىل بيان ما يف الرياح من الفوائد أما يف الرب فإنشاء السحب 

 وأما يف البحر فإجراء السفن مث املقسمات إشارة إىل ما يترتب على محل السحب وجري السفن من األرزاق
واألرياح اليت تكون بقسمة اهللا تعاىل فتجري سفن بعض الناس كما يشتهي وال تربح وبعضهم تربح وهو غافل عنه 

  مث قال تعاىل)  ٣٢الزخرف ( كما قال تعاىل َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهْم مَِّعيَشَتُهْم 
  إِنََّما ُتوَعدُونَ لَصَاِدٌق

تكون موصولة أي الذي توعدون صادق والصادق ) إن ( صادق و  حيتمل أن يكون مصدرية معناه اإليعاد) ما ( 
معناه ذو صدق كعيشة راضية ووصف املصدر مبا يوصف به الفاعل باملصدر فيه إفادة مبالغة فكما أن من قال فالن 
لطف حمض وحلم جيب أن يكون قد بالغ كذلك من قال كالم صادق وبرهان قاهر للخصم أو غري ذلك يكون قد 

وجه فيه هو أنه إذا قال هو لطف بدل قوله لطيف فكأنه قال اللطيف شيء له لطف ففي اللطيف لطف بالغ وال
وشيء آخر فأراد أن يبني كثرة اللطف فجعله كله لطفاً ويف الثاين ملا كان الصدق يقوم باملتكلم بسبب كالمه فكأنه 

هو كاف يف إطالق الصادق لكونه  قال هذا الكالم ال حيوج إىل شيء آخر حىت يصح إطالق الصادق عليه بل
سبباً قوياً وقوله تعاىل ُتوَعُدونَ حيتمل أن يكون من وعد وحيتمل أن يكون من أوعد والثاين هو احلق ألن اليمني مع 

  املنكر بوعيد ال بوعد وقوله تعاىل
  َوإِنَّ الدِّيَن لََواقٌِع

اب واجلزاء هو العقاب فكأنه بّين بقوله إِنَّ َما أي اجلزاء كائن وعلى هذا فاإلبعاد باحلشر يف املوعد هو احلس
  ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق َوإِنَّ الّديَن لََواِقٌع أن احلساب يستويف والعقاب يوىف مث قال تعاىل

  َوالسََّمآِء ذَاِت الْحُُبِك إِنَّكُمْ لَِفى قَْولٍ مُّْخَتِلٍف
  ويف تفسريه مباحث

الطرائق وعلى هذا فيحتمل أن يكون املراد طرائق الكواكب وممراهتا كما يقال يف  األول َوالسََّماء ذَاتِ الْحُُبِك قيل
احملابك وحيتمل أن يكون املراد ما يف السماء من األشكال بسبب النجوم فإن يف مست كواكبها طريق التنني 

ملراد به السماء والعقرب والنسر الذي يقول به أصحاب الصور ومنطقة اجلوزاء وغري ذلك كالطرائق وعلى هذا فا
وقيل حبكها صفاقها يقال يف الثوب )  ١الربوج ( املزينة بزينة الكواكب ومثله قوله تعاىل َوالسََّماء ذَاتِ الُْبُروجِ 

لشدهتا وقوهتا وهذا ما قيل )  ١١الطارق ( الصفيق حسن احلبك وعلى هذا فهو كقوله تعاىل َوالسََّماء ذَاِت الرَّْجعِ 
  فيه

يف املقسم عليه وهو قوله تعاىل إِنَّكُْم لَِفى قَْولٍ مُّْخَتِلٍف ويف تفسريه أقوال خمتلفة كلها حمكمة األول البحث الثاين 
تارة يقولون إنه أمني وأخرى إنه كاذب وتارة تنسبونه ) صلى اهللا عليه وسلم ( إنكم لفي قول خمتلف يف حق حممد 

ذا حمتمل لكنه ضعيف إذ ال حاجة إىل اليمني على هذا ألهنم إىل اجلنون وتارة تقولون إنه كاهن وشاعر وساحر وه
كانوا يقولون ذلك من غري إنكار حىت يؤكد بيمني الثاين إِنَّكُْم لَِفى قَْولٍ مُّْخَتِلٍف أي غري ثابتني على أمر ومن ال 

يف اعتقادكم وإمنا يثبت على قول ال يكون متيقناً يف اعتقاده فيكون كأنه قال تعاىل والسماء إنكم غري جازمني 
إنك تعلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( تظهرون اجلزم لشدة عنادكم وعلى هذا القول فيه فائدة وهي أهنم ملا قالوا للنيب 



أنك غري صادق يف قولك وإمنا جتادل وحنن نعجز عن اجلدل قال َوالذرِيَاِت ذَرْواً أي أنك صادق ولست معانداً مث 
زمون بأين صادق فعكس األمر عليهم الثالث إنك لفي قول خمتلف أي متناقض أما يف قال تعاىل بل أنتم واهللا جا

احلشر فألنكم تقولون ال حشر وال حياة بعد املوت مث تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة فإذا كان ال حياة بعد املوت 
ن بعد املوت عذاباً فلو علمنا وال شعور للميت فماذا يصيب آباءكم إذا خالفتموهم وإمنا يصح هذا ممن يقولون بأ

شيئاً يكرهه امليت يبدي فال معىن لقولكم إنا ال ننسب آباءنا بعد موهتم إىل الضالل وكيف وأنتم تربطون الركائب 
على قبور األكابر وأما يف التوحيد فتقولون خالق السماوات واألرض هو اهللا تعاىل ال غريه مث تقولون هو إاله اآلهلة 

فتقولون إنه جمنون مث تقولون له إنك تغلبنا بقوة ) صلى اهللا عليه وسلم ( لشرك وأما يف قول النيب وترجعون إىل ا
  جدلك واجملنون كيف يقدر على الكالم املنتظم املعجز إىل غري ذلك من األمور املتناقضة مث قال تعاىل

  ُيْؤفَُك َعْنُه َمْن أُِفَك
عن القول املختلف ويصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إىل وفيه وجوه أحدها أنه مدح للمؤمنني أي يؤفك 

القول املستوي وثانيها أنه ذم معناه يؤفك عن الرسول ثالثها يؤفك عن القول باحلشر رابعها يؤفك عن القرآن 
  وقرىء يؤفن عنه من أفن أي حيرم وقرىء يؤفك عنه من أفك أي كذب مث قال تعاىل

  قُِتلَ الْخَرَاُصونَ
أهنم غري ثابتني على أمر وغري جازمني بل هم )  ٨الذاريات ( لى أن املراد من قوله لَِفى قَْولٍ مُّْخَتِلٍف وهذا يدل ع

  يظنون وخيرصون ومعناه لعن اخلراصون دعاء عليهم مبكروه مث وصفهم فقال
  الَِّذيَن ُهْم ِفى غَْمَرةٍ  َساُهونَ

  وفيه مسألتان إحدامها لفظية واألخرى معنوية
  فظية فقوله َساُهونَ حيتمل أن يكون خرباً بعد خرب واملبتدأ هو قوله ُهْم وتقديره همأما الل

كائنون يف غمرة ساهون كما يقال زيد جاهل جائز ال على قصد وصف اجلاهل باجلائز بل اإلخبار بالوصفني عن 
قاعد يكون اخلرب هو القاعد ال غري زيد وحيتمل أن يكون َساُهونَ خرباً و ِفى غَْمَرةٍ  ظرف له كما يقال زيد يف بيته 

ويف بيته لبيان ظرف القعود كذلك ِفى غَْمَرةٍ  لبيان ظرف السهو الذي يصحح وصف املعرفة باجلملة ولوالها ملا 
  جاز وصف املعرفة باجلملة

ا ال وأما املعنوية فهي أن وصف اخلراص بالسهو واالهنماك يف الباطل حيقق ذلك كون اخلراص صفة ذم وذلك ألن م
سبيل إليه إال الظن إذا خرص اخلارص وأطلق عليه اخلراص ال يكون ذلك مفيد نقص كما يقال يف خراص الفواكه 

والعساكر وغري ذلك وأما اخلرص يف حمل املعرفة واليقني فهو ذم فقال قتل اخلراصون الذين هم جاهلون ساهلون ال 
اُهونَ بعد قوله ِفى غَْمَرةٍ  يفيد أهنم وقعوا يف جهل وباطل الذين تعني طريقهم يف التخمني واحلزر وقوله تعاىل َس

  ونسوا أنفسهم يه فلم يرجعوا عنه مث قال تعاىل
  َيسْألُونَ أَيَّانَ َيْوُم الدِّينِ

فإن قيل الزمان جيعل ظرف األفعال وال ميكن أن يكون الزمان ظرفاً لظرف آخر وههنا جعل أيان ظرف اليوم فقال 
الّدينِ ويقال مىت يقدم زيد فيقال يوم اجلمعة وال يقال مىت يوم اجلمعة فاجلواب التقدير مىت يكون يوم أَيَّانَ َيْوُم 

اجلمعة وأيان يكون يوم الدين وأيان من املركبات ركب من أي اليت يقع هبا االستفهان وآن اليت هي الزمان أو من 
لقوله َوإِنَّ الّديَن لََواِقٌع فكأهنم قالوا أيان يقع أي وأوان فكأنه قال أي أوان فلما ركب بين وهذا منهم جواب 

استهزاء وترك املسؤول يف قوله ُيْسئَلُونَ حيث مل يقل يسألون من يدل على أن غرضهم ليس باجلواب وإمنا يسألون 



  استهزاء وقوله تعاىل
  َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ ُيفَْتُنونَ

هلم أَيَّانَ يقع وحينئذ كما أهنم مل يسألوا سؤال مستفهم طالب حلصول حيتمل وجهني أحدمها أن يكون جواباً عن قو
العلم كذلك مل جيبهم جواب جميب معلم مبني حيث قال َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ يُفَْتُنونَ وجهلهم بالثاين أقوى من جهلهم 

اجمليب يوم يقدم رفيقه وال يعلم يوم باألول وال جيوز أن يكون اجلواب باألخفى فإذا قال قائل مىت يقدم زيد فلو قال 
قدوم الرفيق ال يصح هذا اجلواب إال إذا كان الكالم يف صورة جواب وال يكون جواباً كما أن القائل إذا قال كم 
تعد عدايت ختلفها إىل مىت هذا اإلخالف فيغضب ويقول إىل أشأم يوم عليك الكالمان يف صورة سؤال وجواب وال 

ل وال الثاين يريد به اجلواب فكذلك ههنا قال َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ ُيفَْتُنونَ مقابلة استهزائهم األول يريد به السؤا
  باإليعاد ال على وجه اإلتيان والثاين أن يكون ذلك ابتداء كالم متامه يف قوله تعاىل

  ذُوقُواْ ِفْتَنَتكُْم َهاذَا الَِّذى كُنُتْم بِِه َتْسَتْعجِلُونَ
يفضي إىل اإلضمار نقول اإلضمار ال بد منه ألن قوله ذُوقُواْ ِفتَْنَتكُْم غري متصل مبا قبله إال بإضمار  فإن قيل هذا

يقال ويفتنون قيل معناه حيرقون واألوىل أن يقال معناه يعرضون على النار عرض اجملرب الذهب على النار كلمة 
النار أليق ألن الفتنة هي التجربة وأما ما يقال من اختربه على تناسب ذلك ولو كان املراد حيرقون لكان بالنار أو يف 

ومن أنه جتربة احلجارة فعىن بذلك املعىن مصدر الفنت وههنا يقال ذُوقُواْ ِفْتَنَتكُْم والفتنة االمتحان فإن قيل فإذا 
  اذَا الَِّذى كُنُتْم بِِه َتْستَْعجِلُونَجعلت َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ ُيفَْتُنونَ مقوالً هلم ذُوقُواْ ِفْتَنَتكُْم فما قوله َه

ص ( قلنا حيتمل أن يكون املراد كنتم تستعجلون بصريح القول كما يف قوله تعاىل حكاية عنهم َربََّنا َعّجل لََّنا ِقطََّنا 
( ونَ أَيَّانَ َيْوُم الّدينِ إىل غري ذلك يدله عليه ههنا قوله تعاىل َيْسئَلُ)  ٧٠األعراف ( وقوله فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنا )  ١٦

فإنه نوع استعجال وحيتمل أن يكون املراد االستعجال بالفعل وهو اإلصرار على العنار وإظهار )  ١٢الذاريات 
  الفساد فإنه يعجل العقوبة مث قال تعاىل

  إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى َجنَّاٍت َوُعُيوٍن
  املتقي وفيه مسائل بعد بيان حال املغترين اجملرمني بني حال احملق

املسألة األوىل قد ذكرنا أن املتقي له مقامات أدناها أن يتقي الشرك وأعالها أن يتقي ما سوى اهللا وأدىن درجات 
  املتقي اجلنة فما من مكلف اجتنب الكفر إال ويدخل اجلنة فريزق نعيمها

وأخرى مجعها كما يف )  ٣٥الرعد ( الَِّتى ُوِعَد الُْمتَّقُونَ  املسألة الثانية اجلنة تارة وحدها كما قال تعاىل مَّثَلُ الَْجنَّةِ 
فما احلكمة )  ٤٦الرمحن ( هذا املقام قال إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى جَنَّاٍت وتارة ثناها فقال تعاىل َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِه َجنََّتاِن 

شجار واألهنار كجنة واحدة وأما حكمة اجلمع فألهنا فيه نقول أما اجلنة عند التوحيد فألهنا التصال املنازل واأل
بالنسبة إىل الدنيا وباإلضافة إىل جناهنا جنات ال حيصرها عدد وأما التثنية فسنذكرها يف سورة الرمحن غري أنا نقول 

نَِني أَنفُسَُهْم َوأَْموالَُهْم ههنا اهللا تعاىل عند الوعد وحَّد اجلنة وكذلك عند الشراء حيث قال إِنَّ اللََّه اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِم
وعند اإلعطاء مجعها إشارة إىل أن الزيادة يف الوعد موجودة واخلالف ما لو وعد )  ١١١التوبة ( بِأَنَّ لَُهُم الَّجنَّةَ  

ذة يف جبنات مث كان يقول إنه يف جنة ألنه دون املوعود الثالثة قوله تعاىل َوُعُيوٍن يقتضي أن يكون املتقي فيها وال ل
كون اإلنسان يف ماء أو غري ذلك من املائعات نقول معناه يف خالل العيون وذلك بني األهنار بدليل أن قوله تعاىل ِفي 
َجنَّاتِ ليس معناه إال بني جنات ويف خالهلا ألن اجلنة هي األشجار وإمنا يكون بينها كذلك القول يف العيون والتنكري 

  ن رجل أي عظيم يف الرجوليةمع أهنا معرفة للتعظيم يقال فال



  َءاِخِذيَن َمآ َءاَتاُهْم َربُُّهمْ إِنَُّهْم كَانُواْ قَْبلَ ذَِلَك ُمْحِسنَِني
  وقوله تعاىل ءاِخِذيَن َما ءاتَاُهْم َربُُّهْم فيه مسائل ولطائف أما املسائل

ئاً وال يستوفونه بكماله المتناع فاألوىل منها ما معىن آخذين نقول فيه وجهان أحدمها قابضني ما آتاهم شيئاً فشي
أي يقبلها )  ١٠٤التوبة ( استيفاء ما ال هناية له ثانيها آخذين قابلني قبول راض كما قال تعاىل َوَيأُْخذُ الصََّدقَاِت 

وهذا ذكره الزخمشري وفيه وجه ثالث وهو أن قوله ِفي َجنَّاتِ يدل على السكىن فحسب وقوله ءاِخِذيَن يدل على 
ولذا يقال أخذ بالد كذا وقلعة كذا إذا دخلها متملكاً هلا وكذلك يقال ملن اشترى داراً أو بستاناً أخذه التملك 

بثمن قليل أي متلكه وإن مل يكن هناك قبض حساً وال قبول برضا وحينئذ فائته بيان أن دخوهلم فيها ليس دخول 
نفسه من اهللا تعاىل وقوله ءاَتاُهمُ يكون لبيان أن مستعري أو ضعف يسترد منه ذلك بل هو ملكه الذي اشتراه مباله و

  أخذهم ذلك مل يكن عنوة وفتوحاً وإمنا كان

  بإعطاء اهللا تعاىل وعلى هذا الوجه َما راجعة إىل اجلنّات والعيون
اىل لّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ وقوله إِنَُّهْم كَانُواْ قَْبلَ ذَِلَك ُمْحِسنَِني إشارة إىل مثنها أي أخذوها وملكوها باإلحسان كما قال تع

  بالم امللك وهي اجلنة)  ٢٦يونس ( الُْحسَْنى 
املسألة الثانية ءاِخِذيَن حال وهو يف معىن قول القائل يأخذون فكيف قال ما آتاهم ومل يقل ما يؤتيهم ليتفق اللفظان 

على الدوام وإيتاء اهللا يف اجلنة كل يوم متجدد ويوافق املعىن ألن قوله ءاَتاُهُم ينىبء عن االنقراض وقوله يُْؤِتيهِْم تنبيه 
وال هناية له وال سيما إذا فسرنا األخذ بالقبول كيف يصح أن يقال فالن يقبل اليوم ما آتاه زيد أمس نقول أما على 

ما ذكرنا من التفسري ال يرد ألن معناه يتملكون ما أعطاهم وقد يوجد اإلعطاء أمس ويتملكاليوم وأما على ما 
ه فنقول اهللا تعاىل أعطى املؤمن اجلنة وهو يف الدنيا غري أنه مل يكن جىن مثارها فهو يدخلها على هيئة اآلخذ ذكرو

ورمبا يأخذ خرياً مما أتاه وال ينايف ذلك كونه داخالً على تلك اهليئة يقول القائل جئتك خائفاً فإذا أنا آمن وما ذكرمت 
ا آتاهم من قبل وليس كذلك وإمنا هم دخلوها على ذلك ومل خيطر بباهلم إمنا يلزم أن لو كان أخذهم مقتصراً على م

غريه فيؤتيهم اهللا ما مل خيطر بباهلم فيأخذون ما يؤتيهم اهللا وإن دخلوها ليأخذوا ما آتاهم وقوله تعاىل إِنَّ أَْصَحابَ 
  ) ٥٥( الَْجنَّةِ  الَيْوَم ِفى ُشُغلٍ هو أخذهم ما آتاهم وقد ذكرناه يف سورة ي س 

املسألة الثالثة ذاِلَك إشارة إىل ماذا نقول حيتمل وجهني أحدمها قبل دخوهلم ألن قوهلتعاىل ِفي جَنَّاِت فيه معىن 
الدخول يعين قبل دخوهلم اجلنة أحسنوا ثانيهما قبل إيتاء اهللا ما آتاهم احلسىن وهي اجلنة فأخذوها وفيه وجوه أُخر 

تقدم وأما اللطائف فقد سبق بعضها ومنها أن قوله تعاىل إِنَّ الُْمتَِّقَني ملا كان وهو أن ذلك إشارة إىل يوم الدين وقد 
إشارة إىل التقوى من الشرك كان كأنه قال الذين آمنا لكن اإلميان مع العمل الصاحل يفيد سعادتني ولذلك داللة أمت 

إاله فقد اتقى الشرك وأما اإلحسان فألنه ملا  من قول القائل أهنم أحسنوا اللطيفة الثانية أما التقوى فألنه ملا قال ال
قال إال اهللا فقد أتى باإلحسان وهلذا قيل يف معىن كلمة التقوى إهنا ال إاله إال اهللا ويف اإلحسان قال تعاىل َوَمْن 

إن )  ٦٠الرمحن ( إلْحَسانُ وقيل يف تفسري َهلْ َجَزاء اإلْحَساِن إِالَّ ا)  ٣٣فصلت ( أَْحَسُن قَْوالً ّممَّن َدَعا إِلَى اللَِّه 
  اإلحسان هو اإلتيان بكلمة ال إاله إال اهللا ومها حينئذ ال يتفاصالن بل مها متالزمان وقوله تعاىل

  كَاُنواْ قَِليالً مِّن الَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ
  كالتفسري لكوهنم حمسنني تقول حامت كان سخياً كان يبذل موجوده وال يترك جمهوده وفيه مباحث

ول قلالً منصوب على الظرف تقديره يهجعون قليالً تقول قام بعض الليل فتنصب بعض على الظرف وخرب كان األ
زائدة هذا هو املشهور وفيه وجه آخر وهو أن يقال كانوا قليالً معناه نفي النوم عنهم ) ما ( هو قوله َما َيْهَجُعونَ و 



ا نافية وقال ال جيوز أن تكون نافية ألن بعد ما ال يعمل وهذا منقول عن الضحاك ومقاتل وأنكر الزخمشري كون م
فيما قبلها ال تقول زيداً ما ضربت وجيوز أن يعمل ما بعد مل فيما تقول زيداً مل أضرب وسبب ذلك هو أن الفعل 

قلت ما املتعدي إمنا يفعل يف النفي محالً له على اإلثبات ألنك إذا قلت ضرب زيد عمراً ثبت تعلق فعله بعمرو فإذا 
ضربه مل يوجد منه فعل حىت يتعلق به ويتعدى إليه لكن املنفي حممول على اإلثبات فإذا ثبت هذا فالنفي بالنسبة إىل 

  اإلثبات كاسم الفاعل بالنسبة إىل الفعل فإنه يعمل عمل

رب عمراً الفعل لكن اسم الفاعل إذا كان مبعىن املاضي ال يعمل فال تقول زيد ضارب عمراً أمس وتقول زيد ضا
غداً واليوم واآلن ألن املاضي مل يبق موجوداً وال متوقع الوجود فال يتعلق باملفعول حقيقة لكن الفعل لقوته يعمل 

واسم الفاعل لضعفه مل يعمل إذا عرفت هذا فنقول ما ضرب للنفي يف املضي فاجتمع فيه النفي واملضي فضعف وأما 
ي لكن الصيغة صيغة املستقبل فوجد فيه ما يوجد يف قول القائل زيد مل أضرب وإن كان يقلب املستقبل إىل املاض

ضارب عمراً غداً فاعمل هذا بيان قوله غري أن القائل بذلك القول يقول قَِليالً ليس منصوباً بقوله َيْهَجُعونَ وإمنا 
صالً بل حييون الليل مجيعه ومن ذلك خرب كانوا أي كانوا قليلني مث قال َوِمَن الَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ أي ما يهجعون أ

يكون لبيان اجلنس ال للتبعيض وهذا الوجه حينئذ فيه معىن قوله تعاىل قَالَ لَقَْد ظَلََمكَ بِسَُؤالِ نَْعجَِتَك إِلَى نِعَاجِهِ 
ه ُمْحِسنَِني فيه فيه معىن الذين آمنوا وقول)  ١٦الذاريات ( وذلك ألنا ذكرنا أن قوله إِنَّ الُْمتَِّقَني )  ٢٤ص ( َوإِنَّ 

  معئىن الذين عملوا الصاحلات وقوله كَاُنواْ قَِليالً فيه معىن قوله تعاىل َوقَِليلٌ مَّا ُهْم
  البحث الثاين على القول املشهور وهو أن ما زائدة حيتمل أن يكون قليالً صفة مصدر تقديره يهجعون هجوعاً قليالً

مصدرية تقديره كان هجوعهم من الليل ) ما ( لى أنه خرب كان و البحث الثالث ميكن أن يقال قَِليالً منصوب ع
قليالً كما يقال كان زيد خلقه حسناً فال حيتاج إىل القول بزيادة واعلم أن النحاة ال يقولون فيه إنه بدل فيفرقون 

 بدل وحنن بني قول القائل زيد حسن وجهه أو الوجه وبني قوله زيد وجهه حسن فيقولون يف األول صفة ويف الثاين
حيث قلنا إنه من باب بدل االشتمال أردنا به معىن ال اصطالحاً وإال فقليالً عند التقدمي ليس يف النحو مثله عند 
التأخري حىت قولك فالن قليل هجوعه ليس ببدل وفالن هجوعه قليل بدل وعلى هذا ميكن أن تكون ما موصولة 

ما يتعلق باللفظ أما ما يتعلق باملعىن فنقول تقدمي قليالً يف الذكر ليس معناه كان ما يهجعون فيه قليالً من الليل هذا 
جملرد السجع حىت يقع يهجعون ويستغفرون يف أواخر اآليات بل فيه فائدتان األوىل هي أن اهلجوع راحة هلم وكان 

راحتهم مث يصفه بالقلة املقصود بيان اجتهادهم وحتملهم السهر هللا تعاىل فلو قال كانوا يهجعون كان املذكور أوالً 
ورمبا يغفل اإلنسان السامع عما بعد الكالم فيقول إحساهنم وكوهنم حمسنني بسبب أهنم يهجعون وإذا قدم قوله 

قَِليالً يكون السابق إىل الفهم قلة اهلجوع وهذه الفائدة من يراعيها يقول فالن قليل اهلجوع وال يقول هجوعه قليل 
ال بيان اهلجوع بوصف القلة أو الكثرة فإن اهلجوع لو مل يكن لكان نفي القلة أوىل ألن الغرض بيان قلة اهلجوع 

  وال كذلك قلة اهلجوع ألهنا لو مل تكن لكان بدهلا الكثرة يف الظاهر
نوم الفائدة الثانية يف قوله تعاىل مَِّن الَّْيلِ وذلك ألن النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل أحد وأما الليل فهو زمان ال
ال يسهره يف الطاعة إال متعبد مقبل فإن قيل اهلجوع ال يكون إال بالليل والنوم هناراً ال يقال له اهلجوع قلنا ذكر 
األمر العام وإرادة التخصيص حسن فنقول رأيت حيواناً ناطقاً فصيحاً وذكر اخلاص وإرادة العام ال حيسن إال يف 

حيواناً إذا عرفت هذا فنقول يف قوله تعاىل كَاُنواْ قَِليالً ّمن الَّْيلِ ذكر بعض املواضع فال نقول رأيت فصيحاً ناطقاً 
أمراً هو كالعام حيتمل أن يكون بعده كانوا من الليل يسبحون ويستغفرون أو يسهرون أو غري ذلك فإذا قال 

  يهجعون فكأنه خصص ذلك العام احملتمل له ولغريه فال إشكال فيه



  مث قال تعاىل
  حَارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرونََوبِاالٌّ ْس

إشارة إىل أهنم كانوا يتهجدون وجيتهدون يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه ويستغفرون من 
التقصري وهذا سرية الكرمي يأيت بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصري واللئيم يأيت بالقليل ويستكثره ومين 

  به
هو أنه تعاىل ملا بّين أهنم يهجعون قليالً واهلجوع مقتضى الطبع قال َيْسَتغِْفُرونَ أي من وفيه وجه آخر ألطف منه و

ذلك القدر من النوم القليل وفيه لطيفة أخرى تنبيهاً يف جواب سؤال وهو أنه تعاىل مدحهم بقلة اهلجوع ومل ميدحهم 
فيه مع أن السهر هو الكلفة واالجتهاد ال بكثرة السهر وما قال كانوا كثرياً من الليل ما يسهرون فما احلكمة 

اهلجوع نقول إشارة إىل أن نومهم عبادة حيث مدحهم اهللا تعاىل بكوهنم هاجعني قليالً وذلك اهلجوع أورثهم 
  الشتغال بعبادة أخرى وهو االستغفار يف وجوه األسحار ومنعهم من اإلعجاب بأنفسهم واالستكبار وفيه مباحث

فإهنا استعملت للظرف ههنا وهي ليست للظرف نقول قال بعض النحاة إن حروف اجلر البحث األول يف الباء 
ينوب بعضها مناب بعض يقال يف الظرف خرجت لعشر بقني وبالليل ويف شهر رمضان فيستعمل الالم والباء ويف 

فيه نقول احلروف هلا وكذلك يف املكان نقول أقمت باملدينة كذا وفيها ورأيته ببلدة كذا وفيها فإن قيل ما التحقيق 
معاين خمتلفة كما أن األمساء واألفعال كذلك غري أن احلروف غري مستقلة بإفادة املعىن واالسم والفعل مستقالن 

لكن بني بعض احلروف وبعضها تناف وتباعد كما يف األمساء واألفعال فإن البيت واملسكن خمتلفان متفاوتان 
ض أو كل فعلني يوجد إذا عرفت هذا فنقول بني الباء والالم ويف وكذلك سكن ومكث وال كذلك كل امسني يفر

مشاركة أما الباء فإهنا لإللصاق واملتمكن يف مكان ملتصق به متصل وكذلك الفعل بالنسبة إىل الزمان فإذا قال سار 
أي استغفاراً متصالً باألسحار  بالنهار معناه ذهب ذهاباً متصالً بالنهار وكذا قوله تعاىل َوبِاالْْسَحارِ ُهمْ َيْسَتغِْفُرونَ

مقترناً هبا ألن الكائن فيها مقترناً هبا فإن قيل فهل يكون بينهما يف املعىن تفاوت نقول نعم وذلك ألن من قال قمت 
بالليل واستغفر باألسحار أخرب عن األمرين وذلك أدل على وجود الفعل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله 

يستدعي احتواش الزمان بالفعل وكذلك قول القائل أقمت ببلد كذا ال يفيد أنه كان حماطاً قمت يف الليل ألنه 
بالبلد وقوله أقمت فيها يدل على إحاطتها به فإذن قول القائل أقمت بالبلدة ودعوت باألسحار أعم من قوله قمت 

ذا فقوله تعاىل َوبِاالْْسَحارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ فيه ألن القائم فيه قائم به والقائم به ليس قائماً فيه من كل بد إذا علمت ه
إشارة إىل أهنم ال خيلون وقتاً عن العبادة فإهنم بالليل ال يهجعون ومع أول جزء من السحر يستغفرون فيكون فيه 
ل بيان كوهنم مستغفرين من غري أن يسبق منهم ذنب ألهنم وقت االنتباه يف األسحار مل خيلو الوقت للذنب فإن قي

زدنا بياناً فإن من األزمان أزماناً ال جتعل ظروفاً بالباء فال يقال خرجت بيوم اجلمعة ويقال بفي نقول إن كل فعل 
جار يف زمان فهو متصل به فاخلروج يوم اجلمعة متصل مقترن بذلك الزمان ومل يستعمل خرجت بيوم اجلمعة نقول 

  خرجت بنهارنا وبليلة اجلمعة مل حيسن ولو قلت خرجت بيوم الفارق بينهما اإلطالق والتقييد بدليل أنك إن قلت

سعد وخرج هو بيوم حنس حسن فالنهار والليل ملا مل يكن فيهما خصوص وتقييد جاز استعمال الباء فيهما فإذا 
قيدهتما وخصصتهما زال ذلك اجلواز ويوم اجلمعة ملا كان فيه خصوص مل جيز استعمال الباء وحيث زال اخلصوص 

ري وقلت خرت بيوم كذا عاد اجلواز والسر فيه أن مثل يوم اجلمعة وهذه الساعة وتلك الليلة وجد فيها أمر بالتنك
غري الزمان وهو خصوصيات وخصوصية الشيء يف احلقيقة أمور كثرية غري حمصورة عند العاقل على وجه التفصيل 

الرجل مث إنك لو قلت الرجل الطويل ما كان  لكنها حمصورة على اإلمجال مثاله إذا قلت هذا الرجل فالعام فيه هو



يصري خمصصاً لكنه يقرب من اخلصوص وخيرج من القصار فإن قلت العامل مل يصر خمصصاً لكنه خيرج عن اجلهال 
فإذا قلت الزاهد فكذلك فإذا قلت ابن عمرو خرج عن أبناء زيد وبكر وخالد وغريهم فإذا قلت هذا يتناول تلك 

ها ال جتتمع إال يف ذلك فإذن الزمان املتعني فيه أمور غري الزمان والفعل حدث مقترن بزمان ال املخصصات اليت بأمجع
ناشىء عن الزمان وأما يف فصحيح ألن ما حصل يف العام فهو يف اخلاص ألن العام أمر داخل يف اخلاص وأما يف 

ا حبث الالم فنؤخره إىل موضعه وقد فيدخل يف الذي فيه الشيء فصح أن يقال يف يوم اجلمعة ويف هذه الساعة وأم
وقوله ُهْم غري خال عن فائدة قال )  ٣٨ي س ( تقدم بعضه يف تفسري قوله تعاىل وَالشَّْمُس َتْجرِى لُِمْسَتقَّر لََّها 

الزخمشري فائدته احنصار املستغفرين أي لكماهلم يف االستغفار كأن غريهم ليس مبستغفر فهم املستغفرون ال غري 
ن هو العامل لكماله يف العلم كأنه تفرد به وهو جيد ولكن فيه فائدة أخرى وهي أن اهللا تعاىل ملا عطف يقال فال

فلو مل يؤكد معىن اإلثبات )  ١٧الذاريات ( َوبِاالْْسَحارِ ُهمْ َيْسَتغِْفُرونَ على قوله كَاُنواْ قَِليالً ّمن الَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ 
اه وباألسحار قليالً ما يستغفرون تقول فالن قليالً ما يؤذي وإىل الناس حيسن قد بكلمة ُهْم لصلح أن يكون معن

يفهم أنه قليل اإليذاء قليل اإلحسان فإذا قلت قليالً ما يؤذي وهو حيسن زال ذلك الفهم وظهر فيه معىن قوله قليل 
م ربنا اغفر لنا الثاين طلب املغفرة اإليذاء كثري اإلحسان واالستغفار حيتمل وجوهاً أحدها طلب املغفرة بالذكر بقوهل

بالفعل أي باألسحار يأتون بفعل آخر طلباً للغفران وهو الصالة أو غريها من العبادات الثالث وهو أغرهبا االستغفار 
من باب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده فكأهنم باألسحار يستحقون املغفرة ويأتيهم أوان املغفرة فإن قيل 

ر مغفرهتم إىل السحر نقول وقت السحر جتتمع مالئكة الليل والنهار وهو الوقت املشهود فيقول اهللا على فاهللا مل يؤخ
  مأل منهم إين غفرت لعبدي واألول أظهر والثاين عند املفسرين أشهر مث قال تعاىل

  َوِفى أَْموَاِلهِْم َحقٌّ لَّلسَّآِئلِ وَالَْمْحُرومِ
عد ذكر تعظيم نفسه يذكر الشفقة على خلقه وال شك أن قليل اهلجوع املستغفر يف وقد ذكرنا مراراً أن اهللا تعاىل ب

  وجوه األسحار وجد منه التعظيم العظيم فأشار إىل الشفقة بقوله َوِفى أَْمواِلهِْم َحقٌّ وفيه مسائل
( وقال َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ )  ٤٧ي س ( املسألة األوىل أضاف املال إليهم وقال يف مواضع أَنِفقُواْ ِممَّا رَِزقَكُمُ اهللا 

نقول سببه أن يف تلك املواضع كان الذكر للحث فذكر معه ما يدفع احلث ويرفع املانع فقال هو )  ٣٨الشورى 
  رزق اهللا واهللا يزرقكم فال ختافوا الفقر وأعطوا وأما ههنا فمدح على ما فعلوه فلم يكن إىل
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

  احلرص حاجة
املسألة الثانية املشهور يف احلق أنه هو القدر الذي علم شرعاً وهو الزكاة وحينئذ ال يبقى هذا صفة مدح ألن كون 

يس صفة مدح ألن كل مسلم كذلك بل الكافر إذا قلنا إنه خماطب بفروع اإلسالم املسلم يف ماله حق وهو الزكاة ل
يف ماله حق معلوم غري أنه إذا أسلم سقط عنه وإن مات عوقب على تركه وإن أدى من غري اإلسالم ال يقع املوقع 

الذي ال مكنة له من فكيف يفهم كونه مدحاً نقول اجلواب عنه من وجوه أحدها أنا نفسر مبن يطلب شرعاً واحملروم 
الطلب ومنعه الشارع من املطالبة مث إن املنع قد يكون لكون الطالب غري مستحق وقد يكون لكون املطلوب منه مل 

يبق عليه حق فال يطالب فقال تعاىل يف ماله حق للطالب وهو الزكاة ولغري الطالب وهو الصدقة املتطوع هبا فإن 
الب منه طلباً على سبيل اجلزية والزكاة بل يسأل سؤاالً اختيارياً فيكون حينئذ ذلك املالك ال يطالب هبا وحيرم الط

كأنه قال يف ماله زكاة وصدقة والصدقة يف املال ال تكون إال بفرضه هو ذلك وتقديره وإفرازه للفقراء واملساكني 
قوقهم فإن كلمة يف للظرفية لكن الظرف ال اجلواب الثاين هو أن قوله َوِفى أَْموالِهِْم َحقٌّ لَّلسَّاِئلِ أي ماهلم ظرف حل

يطلب إال للمظروف فكأنه تعاىل قال هم ال يطلبون املال وال جيمعونه إال وجيعلونه ظرفاً للحق وال شك أن املطلوب 
من الظرف هو املظروف والظرف ماهلم فجعل ماهلم ظرفاً للحقوق وال يكون فوق هذا مدح فإن قيل فلو قيل ماهلم 

كان أبلغ قلنا ال وذلك ألن من يكون له أربعون ديناراً فتصدق هبا ال تكون صدقته دائمة لكن إذا للسائل هل 
اجتهد واجتر وعاش سنني وأدى الزكاة والصدقة يكون مقدار املؤدى أكثر وهذا كما يف الصالة والصوم ولو 

صلى اهللا عليه وسلم ( ارة بقوله أضعف واحد نفسه هبما حىت عجز عنهما ال يكون مثل من اقتصد فيهما وإليه اإلش
ويف السائل واحملروم وجوه أحدها ) إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق فإن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى ) ( 

صلى اهللا عليه ( أن السائل هو الناطق وهو اآلدمي واحملروم كل ذي روح غريه من احليوانات احملرومة قال النيب 
وثانيها وهو األظهر واألشهر أن السائل هو الذي يسأل واحملروم املتعفف الذي ) كبد حرى أجر لكل ) ( وسلم 

والثاين كقوله )  ٥٤طه ( حيسبه بعض الناس غنياً فال يعطيه شيئاً واألول كقوله تعاىل كُلُواْ وَاْرَعْوا أَْنَعاَمكُْم 
انع كاحملروم فإن قيل على الوجه األول الترتيب يف غاية احلسن فإن دفع فالق)  ٣٦احلج ( َوأَطِْعُمواْ الْقَانَِع َوالُْمعَْترَّ 

حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة البهائم فما وجه الترتيب يف الوجه الثاين نقول فيه وجهان أحدمها أن السائل 
قدم بدفع حاجته اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة احملروم يف الوجود ألنه يعرف حاله مبقاله ويطلب لقلة ماله في

واحملروم غري معلوم فال تندفع حاجته إال بعد االطالع عليه فكان الذكر على الترتيب الواقع وثانيهما هو أن ذلك 
إشارة إىل كثرة العطاء فيقول يعطي السائل فإذا مل جيدهم يسأل هو عن احملتاجني فيكون سائالً ومسؤوالً الثالث هو 

يف الكالم احلكمي فإن قول القائل إن رجوعهم إلينا وعلينا حساهبم ليس كقوله  أن احملاسن اللفظية غري مهجورة
والكالم له جسم وهو اللفظ وله روح وهو املعىن وكما )  ٢٦الغاشية ( تعاىل إِنَّ إِلَْيَنا إِيَاَبُهمْ ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا ِحسَاَبُهْم 

ه الظاهر بالنظافة كذلك الكالم ورب كلمة حكمية ال أن اإلنسان الذي نور روحه باملعرفة ينبغي أن ينور جسم
لَْمْحُرومِ تؤثر يف النفوس لركاكة لفظها إذا عرفت هذا فقوله وَبِاالْْسَحارِ ُهمْ َيْسَتغِْفُرونَ َوِفى أَْموالِهِْم َحقٌّ لَّلسَّاِئلِ وَا



والسائل فإن قيل قدم السائل  أحسن من حيث اللفظ من قولنا وباألسحار هم يستغفرون ويف أمواهلم حق للمحروم
  على احملروم ههنا ملا ذكرت من الوجوه ومل قدم احملروم على السائل يف قوله الْقَانَِع َوالُْمعْتَرَّ

ألن القانع هو الذي ال يسأل وَالُْمْعَترَّ السائل نقول قد قيل إن القانع هو السائل واملعتر الذي ال يسأل فال فرق بني 
القانع واملعتر كالمها ال يسأل لكن القانع ال يتعرض وال خيرج من بيته واملعتر يتعرض لألخذ  املوضعني وقيل بأن

بالسالم والتردد وال يسأل وقيل بأن القانع ال يسأل واملعتر يسأل فعلى هذا فلحم البدنة يفرق من غري مطالبة ساع 
فقوله لَّلسَّاِئلِ إشارة إىل الزكاة وقوله أو مستحق مطالبة جزية والزكاة هلا طالب وسائل هو الساعي واإلمام 

  َوالَْمْحُرومِ أي املمنوع إشارة إىل الصدقة املتطوع هبا واحدمها قبل األخرى خبالف إعطاء اللحم مث قال تعاىل
  َوِفى األرض ءَاَياتٌ لِّلُْموِقنَِني

ٌق َوإِنَّ الّديَن لََواِقٌع َوِفى االْْرضِ ءاَياتٌ وهو حيتمل وجهني أحدمها أن يكون متعلقاً بقوله إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِد
ِذى أَْحَياَها لّلُْموِقنَِني تدهلم على أن احلشر كائن كما قال تعاىل َوِمْن ءاَياِتهِ أَنََّك َتَرى االْْرضَ َخاِشَعةً  إىل أن قال إِنَّ الَّ

ني فإهنم خافوا اهللا فعظموه فأظهروا الشفقة على وثانيهما أن يكون متعلقاً بأفعال املتق)  ٣٩فصلت ( فَانظُْر إِلَى 
عباده وكان هلم آيات يف األرض ويف أنفسهم على إصابتهم احلق يف ذلك فإن من يكون له يف األرض اآليات 
العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتقى ومن له من أنفس الناس حكم بالغة ونعم سابغة يستحق أن يعبد 

دته وإذا قابل العبد العبادة بالنعمة جيدها دون حد الشكر فيستغفر على التقصري وإذا علم أن ويترك اهلجوع لعبا
الرزق من السماء ال يبخل مباله فاآليات الثالثة املتأخرة فيها تقرير ما تقدم وعلى هذا فقوله تعاىل فََوَرّب السََّماء 

  لكالم األول أقوى وأظهر وفيه مسائليكون عود الكالم بعد اعتراض ا)  ٢٣الذاريات ( َواالْْرضِ 
املسألة األوىل كيف خصص املوقنني بكون اآليات هلم مع أن اآليات حاصلة للكل قال تعاىل َوءاَيةٌ  لَُّهمُ االْْرضُ 

ان فإن نقول قد ذكرنا أن اليمني آخر ما يأيت به املربهن وذلك ألنه أوالً يأيت بالربه)  ٣٣ي س ( الَْمْيَتةُ  أَْحَييَْناَها 
صدق فذلك وإن مل يصدق ال بد له من أن ينسبه اخلصم إىل إصرار على الباطل ألنه إذا مل يقدر على قدح فيه ومل 

يصدقه يعترف له بقوة اجلدل وينسبه إىل املكابرة فيتعني طريقه يف اليمني فإذا آيات األرض مل تفدهم ألن اليمني 
دلت على سبق إقامة البينات وذكر اآليات ومل يفد فقال فيها َوِفى االْْرضِ )  ١الذاريات ( بقوله وَالذرِيَاِت ذَرْواً 

ءاَياتٌ لّلُْموِقنَِني وإن مل حيصل للمصر املعاند منها فائدة وأما يف سورة ي س وغريها من املوانع اليت جعل فيها آيات 
آيات ملن ينظر فيها اجلواب الثاين  األرض للعامة مل حيصل فيها اليمني وذكر اآليات قبله فجاز أن يقال إن األرض

وهو األصح أن هنا اآليات بالفعل واالعتبار للمؤمنني أي حصل ذلك هلم وحيث قال لكل معناه إن فيها آيات هلم 
  إن نظروا وتأملوا

جعل اآلية  نقول ملا)  ٣٣ي س ( املسألة الثانية ههنا قال َوِفى االْْرضِ ءاَياٌت وقال هناك َوءاَيةٌ  لَُّهُم االْْرُض 
لّلُْموِقنَِني ذكر بلفظ اجلمع ألن املوقن ال يغفل عن اهللا تعاىل يف حال ويرى يف كل شيء آيات دالة وأما الغافل فال 

  يتنبه إال بأمور كثرية فيكون الكل له كاآلية الواحدة

  َوِفى أَنفُِسكُمْ أَفَالَ ُتْبِصُرونَ
وإمنا اختار من )  ٥٣فصلت ( هِْم ءايَاِتَنا ِفى االْفَاقِ َوِفى أَنفُسِهِْم إشارة إىل دليل األنفس وهو كقوله تعاىل َسنُرِي

دالئل اآلفاق ما يف األرض لظهورها ملن على ظهورها فإن يف أطرافها وأكنافها ما ال ميكن عد أصنافها فدليل 
خلطاب ألهنا أظهر لكون علم األنفس يف قوله َوِفى أَنفُِسكُْم عام وحيتمل أن يكون مع املؤمنني وإمنا أتى بصيغة ا



اإلنسان مبا يف نفسه أمت وقوله تعاىل َوِفى أَنفُِسكُْم حيتمل أن يكون املراد وفيكم يقال احلجارة يف نفسها صلبة وال 
يراد هبا النفس اليت هي منبع احلياة واحلس واحلركات وحيتمل أن يكون املراد ويف نفوسكم اليت هبا حياتكم آيات 

  ْبِصُرونَ باالستفهام إشارة إىل ظهورهاوقوله أَفالَ ُت
  َوِفى السََّمآِء رِزْقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ

وقوله تعاىل َوِفى السََّماء رِزْقُكُْم فيه وجوه أحدها يف السحاب املطر ثانيها ِفى السََّماء َرزَقَكُُم مكتوب ثالثها تقدير 
قوت ويف اآليات الثالث ترتيب حسن وذلك ألن األرزاق كلها من السماء ولواله ملا حصل يف األرض حبة 

اإلنسان له أمور حيتاج إليها ال بد من سبقها حىت يوجد هو يف نفسه وأمور تقارنه يف الوجود وأمور تلحقه وتوجد 
بعده ليبقى هبا فاألرض هي املكان وإليه حيتاج اإلنسان وال بد من سبقها فقال َوِفى االْْرضِ ءايَاٌت مث يف نفس 

ان أمور من األجسام واألعراض فقال َوِفى أَنفُِسكُْم مث بقاؤه بالرزق فقال َوِفى السََّماء رِْزقُكُْم ولوال السماء اإلنس
  ملا كان للناس البقاء

وقوله تعاىل َوَما ُتوَعُدونَ فيه وجوه أحدها اجلنة املوعود هبا ألهنا يف السماء ثانيها هو من اإليعاد ألن البناء للمفعول 
وقوله إِنَّ )  ١٣الذاريات ( عد يوعد أي وما توعدون إما من اجلنة والنار يف قوله تعاىل َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ من أو

فيكون إيعاداً عاماً وأما من العذاب وحينئذ يكون اخلطاب مع الكفار فيكون )  ١٥الذاريات ( الُْمتَِّقَني ِفى جَنَّاٍت 
موقنني كافية وأما أنتم أيها الكافرون ففي أنفسكم آيات هي أظهر اآليات كأنه تعاىل قال ويف األرض آيات لل

وتكفرون هلا حلطام الدنيا وحب الرياسة ويف السماء األرزاق فلو نظرمت وتأملتم حق التأمل ملا تركتم احلق ألجل 
  عاىلالرزق فإنه واصل بكل طريق والجتنبتم الباطل اتقاء ملا توعدون من العذاب النازل مث قال ت

  فََوَربِّ السََّمآِء واألرض إِنَُّه لََحقٌّ مِّثْلَ َمآ أَنَّكُْم َتنِطقُونَ
 ٥الذاريات ( ويف املقسم عليه وجوه أحدها مَّا ُتوَعُدونَ أي ما توعدون حلق يؤيده قوله تعاىل إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق 

قلنا إن ذلك هو اجلنة فاملقسم عليه هو هي ثانيها الضمري  وعلى هذا يعود كل ما قلناه من وجوه مَّا ُتوَعُدونَ إن) 
دليل هذه وعلى هذا )  ٩الذاريات ( راجع إىل القرآن أي أن القرآن حق وفيما ذكرناه يف قوله تعاىل ُيؤْفَُك َعْنُه 

تكلمون وسندكره ثالثها أنه فقوله ّمثْلَ َما أَنَّكُمْ َتنِطقُونَ معناه تكلم به امللك النازل من عند اهللا به مثل ما أنكم ت
رابعها أنه راجع إىل اليوم املذكور يف قوله أَيَّانَ )  ٦الذاريات ( راجع إىل الدين كما يف قوله تعاىل َوإِنَّ الّديَن لََواِقٌع 

خامسها )  ٣٩نبأ ال( يدل عليه وصف اهللا اليوم باحلق يف قوله تعاىل ذَِلَك الَْيْوُم الَْحقُّ )  ١٢الذاريات ( َيْوُم الّدينِ 
  أنه راجع

  ويف التفسري مباحث)  ١٤الذاريات ( إىل القول الذي يقال َهاذَا الَِّذى كُنُتْم بِِه َتْستَْعجِلُونَ 
األول الفاء تستدعي تعقيب أمر ألمر فما األمر املتقدم نقول فيه وجهان أحدمها الدليل املتقدم كأنه تعاىل يقول إن 

بني مث بالقسم واليمني ثانيهما القسم املتقدم كأنه تعاىل يقول وَالذرِيَاِت مث َوَربُّ السََّماء ما توعدون حلق بالربهان امل
واالْْرضِ وعلى هذا يكون الفاء حرف عطف أعيد معه حرف القسم كما يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومررت 

عطف من غري إعادة حرف القسم وقوله فََوَربّ )  ٢ ١الذاريات ( بعمرو فقوله َوالذرَِياِت ذَْرواً فَالَْحاِملَاِت وِقْراً 
السََّماء مع إعادة حرفه والسبب فيه وقوع الفصل بني القسمني وحيتمل أن يقال األمر املتقدم هو بيان الثواب يف 

وفيه فائدة وهو أن )  ١٥ذاريات ال( وقوله إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى َجنَّاٍت )  ١٣الذاريات ( قوله َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ ُيفْتَُنونَ 
الفاء تكون تنبيهاً على أن ال حاجة إىل اليمني مع ما تقدم من الكشف املبني فكأنه يقول ورب السماء واألرض إنه 

حلق كما يقول القائل بعدما يظهر دعواه هذا واهللا إن األمر كما ذكرت فيؤكد قوله باليمني ويشري إىل ثبوته من غري 



  ميني
)  ٧الذاريات ( اين أقسم من قبل باألمور األرضية وهي الرياح وبالسماء يف قوله وَالسََّماء ذَاِت الْحُُبِك البحث الث

ومل يقسم برهبا وههنا أقسم برهبا نقول كذلك الترتيب يقسم املتكلم أوالً باألدىن فإن مل يصدق به يرتقي إىل األعلى 
 ال يكفر وإذا قال واهللا وحياتك ال شك يكفر وهذا استشهاد وإن وهلذا قال بعض الناس إذا قال قائل وحياتك واهللا

كان األمر على خالف ما قاله ذلك القائل ألن الكفر إما بالقلب أو باللفظ الظاهر يف أمر القلب أو بالفعل الظاهر 
ر مفيداً للترتيب وما ذكره ليس بظاهر يف تعظيم جانب غري اهللا والعجب من ذلك القائل أنه ال جيعل التأخري يف الذك

  يف الوضوء وغريه
البحث الثالث قرىء مثل بالرفع وحينئذ يكون وصفاً لقوله حلق ومثل وإن أضيف إىل املعرفة ال خيرجه عن جواز 

وصف املنكر به تقول رأيت رجالً مثل عمرو ألنه ال يفيده تعريفاً ألنه يف غاية اإلهبام وقرىء َمثَلُ بالنصب وحيتمل 
ن يكون مفتوحاً إلضافته إىل ما هو ضعيف وإال جاز أن يقال زيد قاتل من يعرفه أو ضارب من وجهني أحدمها أ

يشتمه ثانيهما أن يكون منصوباً على البيان تقديره حلق حقاً مثل وحيتمل أن يقال إنه منصوب على أنه صفة مصدر 
و القرآن فكأنه قال إن القرآن حلق نطق به معلوم غري مذكور ووجهه أنا دللنا أن املراد من الضمري يف قوله أَنَُّه ه

  امللك نطقاً ّمثْلَ َما أَنَّكُْم تَنِطقُونَ وما جمرور ال شك فيه
  مث قال تعاىل

  َهلْ أََتاَك َحِديثُ َضْيِف إِْبرَاِهيَم الُْمكَْرمَِني
سالم كان مثله واختار ببيان أن غريه من األنبياء عليهم ال) صلى اهللا عليه وسلم ( إشارة إىل تسلية قلب النيب 

إبراهيم لكونه شيخ املرسلني كون النيب عليه الصالة والسالم على سنته يف بعض األشياء وإنذار لقومه مبا جرى من 
  الضيف ومن إنزال احلجارة على املذنبني املضلني وفيه مسائل

ية الضيافة نقول ليكون ذلك إشارة املسألة األوىل إذا كان املراد ما ذكرت من التسلية واإلنذار فأي فائدة يف حكا
  إىل الفرج يف حق األنبياء والبالء على اجلهلة واألغبياء إذا جاءهم من حيث ال حيتسب

فلم يكن عند إبراهيم عليه السالم خرب من إنزال )  ٢احلشر ( قال اهللا تعاىل فَأََتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيثُ لَْم َيحَْتِسُبواْ 
  تهالعذاب مع ارتفاع مكان

املسألة الثانية كيف مساهم ضيفاً ومل يكونوا نقول ملا حسبهم إبراهيم عليه السالم ضيفاً مل يكذبه اهللا تعاىل يف حسابه 
  إكراماً له يقال يف كلمات احملققني الصادق يكون ما يقول والصديق يقول ما يكون

نقول الضيف يقع على القوم يقال قوم  املسألة الثالثة ضيف لفظ واحد واملكرمني مجع فكيف وصف الواحد باجلمع
ضيف وألنه مصدر فيكون كلفظ الرزق مصدراً وإمنا وصفهم باملكرمني إما لكوهنم عباداً مكرمني كما قال تعاىل َبلْ 

الً وإما إلكرام إبراهيم عليه السالم إياهم فإن قيل مباذا أكرمهم قلنا ببشاشة الوجه أو)  ٢٦األنبياء ( ِعَباٌد مُّكَْرُمونَ 
وباإلجالس يف أحسن املواضع وألطفها ثانياً وتعجيل القرى ثالثاً وبعد التكليف للضيف باألكل واجللوس وكانوا 

  عدة من املالئكة يف قول ثالثة جربيل وميكائيل وثالث ويف قول عشرة ويف آخر اثنا عشرة
وهم مل يكونوا من قوم )  ٣٢الذاريات ( قَْومٍ مُّْجرِِمَني  املسألة الرابعة هم أرسلوا للعذاب بدليل قوهلم إِنَّآ أُْرِسلَْنآ إِلَى

إبراهيم عليه السالم وإمنا كانوا من قوم لوط فما احلكمة يف جميئهم إىل إبراهيم عليه السالم نقول فيه حكمة بالغة 
لك للذي يف وبياهنا من وجهني أحدمها أن إبراهيم عليه السالم شيخ املرسلني وكان لوط من قومه ومن إكرام امل

عهدته وحتت طاعته إذا كان يرسل رسول إىل غريه يقول له اعرب على فالن امللك وأخربه برسالتك وخذ فيها رأيه 



وثانيهما هو أن اهللا تعاىل ملا قدر أن يهلك قوماً كثرياً ومجاً غفرياً وكان ذلك مما حيزن إبراهيم عليه السالم شفقة منه 
خيرج من صلبه أضعاف ما يهلك ويكون من صلبه خروج األنبياء عليهم السالم مث  على عباده قال هلم بشروه بغالم

  قال تعاىل
  إِذْ َدَخلُواْ َعلَْيِه فَقَالُواْ َسلَاماً قَالَ َسلَاٌم قَْوٌم مُّنكَُرونَ

  وفيه مسائل
لنا وصفهم بكوهنم مكرمني املسألة األوىل ما العامل يف إذ فيه وجوه أحدها ما يف املكرمني من اإلشارة إىل الفعل إن ق

بناء على أن إبراهيم عليه السالم أكرمهم فيكون كأنه تعاىل يقول أكرموا إذ دخلوا وهذا من شأن الكرمي أن يكرم 
ضيفه وقت الدخول ثانيها ما يف الضيف من الداللة على الفعل ألنا قلنا إن الضيف مصدر فيكون كأنه يقول 

يكون العامل فيه أتاك تقديره ما أتاك حديثهم وقت دخوهلم فامسع اآلن ذلك  أضافهم إذ دخلوا وثالثها حيتمل أن
ألن هل ليس لالستفهام يف هذا املوضع حقيقة بل لإلعالم وهذا أوىل ألنه فعل مصّرح به وحيتمل أن يقال اذكر إذ 

  دخلوا
وجوه النصب والرفع مث نبّين وجوه  املسألة الثانية ملاذا اختلف إعراب السالمني يف القراءة املشهورة نقول نبني أوالً

  االختالف يف اإلعراب أما النصب فيحتمل وجوهاً
أحدها أن يكون املراد من السالم هو التحية وهو املشهور ونصبه حينئذ على املصدر تقديره نسلم سالماً ثانيها هو 

  و يأمثأن يكون السالم نوعاً من أنواع الكالم وهو كالم سلم به املتكلم من أن يلغو أ

فكأهنم ملا دخلوا عليه فقالوا حسناً سلموا من اإلمث وحينئذ يكون مفعوالً للقول ألن مفعول القول هو الكالم يقال 
قال فالن كالماً وال يكون هذا من باب ضربه سوطاً ألن املضروب هناك ليس هو السوط وههنا القول هو الكالم 

  ) ٢١الواقعة ( وقوله تعاىل ِقيالً َسلَاماً َسلَاماً )  ٦٣الفرقان ( لُونَ قَالُواْ َسالَماً فسره قوله تعاىل وَإِذَا َخاطَبَُهُم اجلَاِه
ثالثها أن يكون مفعول فعل حمذوف تقديره نبلغك سالماً ال يقال على هذا إن املراد لو كان ذلك لعلم كوهنم رسل 

ألنا نقول )  ٧٠هود ( ليهم الطعام وملا قال َنِكَرُهْم اهللا عند السالم فما كان يقول قَْوٌم مُّنكَُرونَ وال كان يقرب إ
جاز أن يقال إهنم قالوا نبلغك سالماً ومل يقولوا من اهللا تعاىل إىل أن سأهلم إبراهيم عليه السالم ممن تبلغون يل السالم 

األمر العظيم الذي وذلك ألن احلكيم ال يأيت باألمر العظيم إال بالتدريج فلما كانت هيبتهم عظيمة فلو ضموا إليه 
هو السالم من اهللا تعاىل النزعج إبراهيم عليه السالم مث إن إبراهيم عليه السالم اشتغل بإكرامهم عن سؤاهلم وآخر 
السؤال إىل حني الفراغ فنكرهم بني السالم والسؤال عمن منه السالم هذا وجه النصب وأما الرفع فنقول حيتمل 

تحية وهو املشهور أيضاً وحينئذ يكون مبتدأ خربه حمذوف تقديره سالم عليكم أن املراد منه السالم الذي هو ال
وكون املبتدأ نكرة حيتمل يف قول القائل سالم عليكم وويل له أو خرب مبتدأ حمذوف تقديره قال جوابه سالم وحيتمل 

سالم مبعىن مساملة ال تعلق  أن يكون املراد قوالً يسلم به أو ينىبء عن السالمة فيكون خرب مبتدأ حمذوف تقديره أمي
بيين وبينكم ألين ال أعرفكم أو يكون املبتدأ قولكم وتقديره قولكم سالم ينىبء عن السالمة وأنتم قوم منكرون فما 

خطبكم فإن األمر أشكل عليَّ وهذا ما حيتمل أن يقال يف النصب والرفع وأما الفرق فنقول أما على التفسري 
  املوضعني مبعىن التحية فنقول الفرق بينهما من حيث اللفظ ومن حيث املعىناملشهور وهو أن السالم يف 

أما من حيث اللفظ فنقول سالم عليك إمنا جوز واستحسن لكونه مبتدأ وهو نكرة من حيث إنه كاملتروك على 
ون لعليك أصله ألن األصل أن يكون منصوباً على تقدير أسلم سالماً وعليك يكون لبيان من أريد بالسالم وال يك

حظ من املعىن غري ذلك البيان فيكون كاخلارج عن الكالم والكالم التام أسلم سالماً كما أنك تقول ضربت زيداً 



على السطح يكون على السطح خارجاً عن الفعل والفاعل واملفعول لبيان جمرد الظرفية فإذا كان األمر كذلك 
جلملة الفعلية إىل اإلمسية وجنعل لعليك حظاً يف الكالم فنقول وكان السالم واألدعية كثري الوقوع قالوا نعدل عن ا

سالم عليك فتصري عليك لفائدة ال بد منها وهي اخلربية ويترك السالم نكرة كما كان حال النصب إذا علم هذا 
َسلَاٌم قدم األصل فالنصب أصل والرفع مأخوذ منه واألصل مقدم على املأخوذ منه فقال بِالُْبشَْرى قَالُواْ َسلَاماً قَالَ 

  على املتفرع منه
وأما من حيث املعىن فذلك ألن إبراهيم عليه السالم أراد أن يرد عليهم باألحسن فأتى باجلملة اإلمسية فإهنا أدل 
على الدوام واالستمرار فإن قولنا جلس زيد ال ينىبء عنه ألن الفعل ال بد فيه من اإلنباء عن التجدد واحلدوث 

 موجود اآلن ألثبت العقل الدوام إذ ال ينىبء عن التجدد ولو قال قائل وجد اهللا اآلن لكاد ينكره وهلذا لو قلت اهللا
العاقل ملا بينا فلما قالوا سالماً قال سالم عليكم مستمر دائم وأما على قولنا املراد القول ذو السالمة فظاهر الفرق 

  مفإهنم قالوا قوالً ذا سالم وقال هلم إبراهيم عليه السال

سالم أي قولكم ذو سالم وأنتم قوم منكرون فالتبس األمر علّي وإن قلنا املراد أمر مساملة ومتاركة وهم سلموا 
عليه تسليماً فنقول فيه مجع بني أمرين تعظيم جانب اهللا ورعاية قلب عباد اهللا فإنه لو قال سالم عليكم وهو مل يعلم 

ونوا على غري ذلك فيكون الرسول قد أمنهم فإن السالم أمان وأمان كوهنم من عباد اهللا الصاحلني كان جيوز أن يك
الرسول أمان املرسل فيكون فاعالً لألمر من غري إذن اهللا نيابة عن اهللا فقال أنتم سلمتم علّي وأنا متوقف أمري 

( ُم اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً متاركة ال تعلق بيننا إىل أن يتبني احلال ويدل على هذا هو أن اهللا تعاىل قال وَإِذَا َخاطَبَُه
ومل )  ٨٩الزخرف ( فَاصْفَْح َعْنُهْم َوقُلْ َسلَاٌم ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقال يف مثل هذا املعىن للنيب )  ٦٣الفرقان 

ض يقل قل سالماً وذلك ألن األخيار املذكورين يف القرآن لو سلموا على اجلاهلني ال يكون ذلك سبباً حلرمة التعر
لو سلم عليهم لصار ذلك سبباً حلرمة التعرض إليهم فقال قل سالم أي ) صلى اهللا عليه وسلم ( إليهم وأما النيب 

أمري معكم متاركة تركناه إىل أن يأيت أمر اهللا بأمر وأما على قولنا مبعىن نبلغ سالماً فنقول هم ملا قالوا نبلغك سالماً 
قال سالم أي إن كان من اهللا فإن هذا منه قد ازداد به شريف وإال فقد بلغين  ومل يعلم إبراهيم عليه السالم أنه ممن

منه سالم وبه شريف وال أتشرف بسالم غريه وهذا ما ميكن أن يقال فيه واهللا أعلم مبراده األول والثاين عليهما 
  االعتماد فإهنما أقوى وقد قيل هبما

فدل على أن إنكارهم كان )  ٧٠هود ( أَْيِديَُهْم الَ َتِصلُ إِلَْيِه َنِكرَُهْم املسألة الثالثة قال يف سورة هود فَلَمَّا َرأَى 
  حاصالً بعد تقريبه العجل منهم وقال ههنا قَالَ َسلَاٌم قَْوٌم مُّنكَُرونَ مث قال تعاىل

  فََراغَ إِلَى أَْهِلِه فََجآَء بِِعْجلٍ َسِمنيٍ فَقَرََّبُه إِلَْيهِْم قَالَ أَالَ َتأْكُلُونَ
بفاء التعقيب فدل على أن تقريب الطعام منهم بعد حصول اإلنكار هلم فما الوجه فيه نقول جاز أن حيصل أوالً 
عنده منهم نكر مث زاد عند إمساكهم والذي يدل على هذا هو أهنم كانوا على شكل وهيئة غري ما يكون عليه 

يه السالم وغريه فيه وهلذا مل يقل أنكرتكم بل الناس وكانوا يف أنفسهم عند كل أحد منكرين واشترك إبراهيم عل
قال أنتم منكرون يف أنفسكم عند كل أحد منا مث إن إبراهيم عليه السالم تفرد مبشاهدة أمر منهم هو اإلمساك 

فنكرهم فوق ما كان منهم بالنسبة إىل الكل لكن احلالة يف سورة هود حمكية على وجه أبسط مما ذكره ههنا فإن 
املبشر به وهناك ذكر بامسه وهو إسحاق ومل يقل ههنا إن القوم قوم من وهناك قال قوم لوط ويف اجلملة  ههنا مل يبني

من يتأمل السورتني يعلم أن احلكاية حمكية هناك على وجه اإلضافة أبسط فذكر فيها النكتة الزائدة ومل يذكر ههنا 
آداب الضيافة فاإلكرام أوالً ممن جاءه ضيف قبل أن ولنعد إىل بيان ما أتى به من آداب اإلضافة وما أتوا به من 



جيتمع به ويسلم أحدمها على اآلخر أنواع من اإلكرام وهي اللقاء احلسن واخلروج إليه والتهيؤ له مث السالم من 
 الضيف على الوجه احلسن الذي دل عليه النصب يف قوله َسالَماً إما لكونه مؤكداً باملصدر أو لكونه مبلغاً ممن هو
أعظم منه مث الرد احلسن الذي دل عليه الرفع واإلمساك عن الكالم ال يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السالم مل 

يقل سالم عليكم بل قال أمري مساملة أو قولكم سالم وسالمكم منكر فإن ذلك وإن كان خمالً باإلكرام لكن العذر 
ياء عليهم السالم مث تعجيل القرى الذي دل عليه قوله تعاىل فََما ليس من شيم الكرام ومودة أعداء اهللا ال تليق باألنب

  ) ٦٩هود ( لَبِثَ أَن َجاء 

وقوله ههنا فَرَاغَ فإن الروغان يدل على السرعة والروغ الذي مبعىن النظر اخلفي أو الرواح املخفي أيضاً كذلك مث 
ال مينعه من اإلحضار بنفسه حيث راغ هو ومل  اإلخفاء فإن املضيف إذا أحضر شيئاً ينبغي أن خيفيه عن الضيف كي

يقل هاتوا وغيبة املضيف حلظة من الضيف مستحسن ليستريح ويأيت بدفع ما حيتاج إليه ومينعه احلياء منه مث اختيار 
إىل قوم يكون  األجود بقوله َسِمنيٍ مث تقدمي الطعام إليهم ال نقلهم إىل الطعام بقوله فَقَرََّبُه إِلَيْهِْم ألن من قدم الطعام

كل واحد مستقراً يف مقره ال خيتلف عليه املكان فإن نقلهم إىل مكان الطعام رمبا حيصل هناك اختالف جلوس 
فيقرب األدىن ويضيق على األعلى مث العرض ال األمر حيث قال أَال َتأْكُلُونَ ومل يقل كلوا مث كون املضيف مسروراً 

وجد يف بعض البخالء املتكلفني الذين حيضرون طعاماً كثرياً ويكون نظره بأكلهم غري مسرور بتركهم الطعام كما ي
  ونظر أهل بيته يف الطعام مىت ميسك الضيف يده عنه يدل عليه قوله تعاىل

  فَأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفَةً  قَالُواْ الَ َتَخْف وََبشَُّروُه بُِغلَامٍ َعلَيمٍ
دل عليه أنه خافهم حيث مل يأكلوا مث وجوب إظهار العدر عند مث أدب الضيف أنه إذا أكل حفظ حق املؤاكلة ي

اإلمساك يدل عليه قوله الَ َتَخْف مث حتسني العبارة يف العذر وذلك ألن من يكون حمتمياً وأحضر لديه الطعام فهناك 
نبغي أن ال أمران أحدمها أن الطعام ال يصلح له لكونه مضراً به الثاين كونه ضعيف القوة عن هضم ذلك الطعام في

يقول الضيف هذا طعام غليظ ال يصلح يل بل احلسن أن يأيت بالعبارة األخرى ويقول يل مانع من أكل الطعام ويف 
بييت ال آكل أيضاً شيئاً يدل عليه قوله َوَبشَُّروهُ بُِغلَامٍ حيث فهموه أهنم ليسوا ممن يأكلون ومل يقولوا ال يصلح لنا 

البشارة أن ال خيرب اإلنسان مبا يسره دفعة فإنه يورث مرضاً يدل عليه أهنم جلسوا  الطعام والشراب مث أدب آخر يف
واستأنس هبم إبراهيم عليه السالم مث قالوا نبشرك مث ذكروا أشرف النوعني وهو الذكر ومل يقتنعوا به حىت وصفوه 

لق واالبن بالضد مث إهنم بأحسن األوصاف فإن االبن يكون دون البنت إذا كانت البنت كاملة اخللقة حسنة اخل
تركوا سائر األوصاف من احلسن واجلمال والقوة والسالمة واختاروا العلم إشارة إىل أن العلم رأس األوصاف 

ورئيس النعوت وقد ذكرنا فائدة تقدمي البشارة على اإلخبار عن إهالكهم قوم لوط ليعلم أن اهللا تعاىل يهلكهم إىل 
  خلف ويأيت ببدهلم خرياً منهم

  َو الَْحكِيُم الَْعلِيُمفَأَقَْبلَِت اْمَرأَُتُه ِفى َصرَّةٍ  فََصكَّْت َوجَْهَها َوقَالَْت َعجُوٌز َعِقيٌم قَالُواْ كَذَِلِك قَالَ َربُّكِ إِنَُّه ُه
  مث قال تعاىل فَأَقَْبلَِت اْمرَأَُتُه ِفى صَرَّةٍ  فََصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَتْ َيْومٍ َعِقيمٍ

على أهلها وذلك ألهنا كانت يف خدمتهم فلما تكلموا مع زوجها بوالدهتا استحيت وأعرضت عنهم أي أقبلت 
فذكر اهللا تعاىل ذلك بلفظ اإلقبال على األهل ومل يقل بلفظ اإلدبار عن املالئكة وقوله تعاىل ِفى َصرَّةٍ  أي صيحة 

  ةكما جرت عادة النساء حيث يسمعن شيئاً من أحواهلن يصحن صيحة معتاد



هلن عند االستحياء أو التعجب وحيتمل أن يقال تلك الصيحة كانت بقوهلا يا ويلتا تدل عليه اآلية اليت يف سورة 
هود وصك الوجه أيضاً من عادهتن واستبعدت ذلك لوصفني من اجتماعهما أحدمها كرب السن والثاين العقم ألهنا 

فاستبعدت فكأهنا قالت يا ليتكم دعومت دعاًء قريباً  كانت ال تلد يف صغر سنها وعنفوان شباهبا مث عجزت وأيست
من اإلجابة ظناً منها أن ذلك منهم كما يصدر من الضيف على سبيل األخبار من األدعية كقول الداعي اهللا يعطيك 

دفعوا استبعادها ماالً ويرزقك ولداً فقالوا هذا منا ليس بدعاء وإمنا ذلك قول اهللا تعاىل قَالُواْ كَذَِلِك قَالَ رَبُِّك مث 
  بقوهلم إِنَُّه ُهَو الَْحِكيمُ الَْعلِيُم

نقول ملا بينا )  ٧٣هود ( وقد ذكرنا تفسريمها مراراً فإن قيل مل قال ههنا الَْحِكيُم الَْعِليُم وقال يف هود َحمِيٌد مَّجِيٌد 
مث ملا صدقت أرشدوهم )  ٧٣هود ( رِ اللَِّه أن احلكاية هناك أبسط فذكروا ما يدفع االستبعاد بقوهلم أَتَْعَجبَِني ِمْن أَْم

إىل القيام بشكر نعم اهللا وذكروهم بنعمته بقوهلم َحِميٌد فإن احلميد هو الذي يتحقق منه األفعال احلسنة وقوهلم 
وا أََتْعَجبَِني مَّجِيدٌ إشارة إىل أن الفائق العايل اهلمة ال حيمده لفعله اجلميل وإمنا حيمده ويسبح له لنفسه وههنا ملا مل يقول

إشارة إىل ما يدفع تعجبها من التنبيه على حكمه وعلمه وفيه لطيفة وهي أن هذا الترتيب مراعى يف السورتني 
فاحلميد يتعلق بالفعل واجمليد يتعلق بالقول وكذلك احلكيم هو الذي فعله كما ينبغي لعلمه قاصداً لذلك الوجه 

اقاً كمن ينقلب على جنبه فيقتل حية وهو نائم فائدة ال يقال له حكيم خبالف من يتفق فعله موافقاً للمقصود اتف
وأما إذا فعل فعالً قاصداً لقتلها حبيث يسلم عن هنشها يقال له حكيم فيه والعليم راجع إىل الذات إشارة إىل أنه 

  تعاىليستحق احلمد مبجده وإن مل يفعل فعالً وهو قاصد لعلمه وإن مل يفعل على وفق القاصد مث قال 
  قَالَ فََما َخطُْبكُمْ أَيَُّها الْمُْرَسلُونَ

  وفيه مسائل
ِلم لَم يقنع مبا بشروه جلواز أن يكون نزوهلم )  ٢٥الذاريات ( املسألة األوىل ملا علم حاهلم بدليل قوله ُمنِكُرونَ 

إذا استعجل يف اخلروج للبشارة ال غري نقول إبراهيم عليه السالم أتى مبا هو من آداب املضيف حيق يقول لضيفه 
ما هذه العجلة وما شغلك الذي مينعنا من التشرف باالجتماع بك وال يسكت عند خروجهم خمافة أن يكون 

سكوته يوهم استثقاهلم مث إهنم أتوا مبا هو من آداب الصديق الذي ال يسر عن الصديق الصدوق ال سيما وكان 
السالم على إهالكهم وجرب قلبه بتقدمي البشارة خبري البدل وهو أبو  ذلك بإذن اهللا تعاىل هلم يف إطالع إبراهيم عليه

األنبياء إسحاق عليه السالم على الصحيح فإن قيل فما الذي اقتضى ذكره بالفاء ولو كان كما ذكرمت لقال ماهذا 
ن يقول االستعجال وما خطبكم املعجل لكم نقول لو كان أوجس منهم خيفة وخرجوا من غري بشارة وإيناس ما كا

  شيئاً فلما آنسوه قال ما خطبكم أي بعد هذا األنس العظيم ما هذا اإلحياش األليم
املسألة الثانية هل يف اخلطب فائدة ال توجد يف غريه من األلفاظ نقول نعم وذلك من حيث إن األلفاظ املفردة اليت 

وأما اخلطب فهو األمر العظيم وعظم  يقرب منها الشغل واألمر والفعل وأمثاهلا وكل ذلك ال يدل على عظم األمر
الشأن يدل على عظم من على يده ينقضي فقال َما َخطُْبكَُما أي لعظمتكم ال ترسلون إال يف عظيم ولو قال بلفظ 

  مركب بأن يقول ما شغلكم اخلطري وأمركم العظيم للزم التطويل فاخلطب أفاد التعظيم مع اإلجياز

)  ٧٠هود ( مرسلني فنقول قالوا له بدليل قوله تعاىل إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍط  املسألة الثالثة من أين عرف كوهنم
( وإمنا مل يذكر ههنا ملا بينا أن احلكاية ببسطها مذكورة يف سورة هود أو نقول ملا قالوا المرأته كَذَِلِك قَالَ َربُِّك 

ا حيكون قول اهللا تعاىل يدل على هذا أن قوهلم إِنَّآ أُْرِسلَْنآ علم كوهنم منزلني من عند اهللا حيث كانو)  ٣٠الذاريات 
  إِلَى قَْومٍ مُّْجرِِمَني كان جواب سؤاله منهم



  قَالُوا إِنَّآ أُْرِسلَْنآ إِلَى قَْومٍ مُّْجرِمَِني
بعد ما زال عنه الروع  ) ٧٠هود ( املسألة الرابعة هذه احلكاية بعينها هي احملكية يف هود وهناك قالوا أَنَّا أَْرَسلَْنا 

)  ٧٠هود ( وبشروه وهنا قالوا أَنَّا أَْرَسلَْنا بعدما سأهلم عن اخلطب وأيضاً قالوا هناك إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍط 
فنقول إذا قال قائل  وقالوا ههنا إِنَّآ أُْرِسلَْنآ إِلَى قَْومٍ مُّْجرِِمَني واحلكاية من قوهلم فإن مل يقولوا ذلك ورد السؤال أيضاً

حاكياً عن زيد قال زيد عمرو خرج مث يقول مرة أخرى قال زيد إن بكراً خرج فإما أن يكون صدر من زيد قوالن 
وإما أن ال يكون حاكياً مما قاله زيد واجلواب عن األول هو أنه ملا خاف جاز أهنم ما قالوا له الَ َتَخْف إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى 

فلما قال هلم ماذا تفعلون هبم كان هلم أن يقولوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍط لنهلكهم كما يقول القائل  قَْومِ لُوٍط
خرجت من البيت فيقال ملاذا خرجت فيقول خرجت ألجتر لكن ههنا فائدة معنوية وهي أهنم إمنا قالوا يف جواب ما 

الربيء وإمهال الرديء فأعادوا لفظ اإلرسال وأما عن الثاين نقول  خطبكم هنلكهم بأمر اهللا لتعلم براءهتم عن إيالم
احلكاية قد تكون حكاية اللفظ كما تقول قال زيد بعمرو مررت فيحكي لفظه احملكي وقد يكون حكاية لكالمه 
بكر مبعناه تقول زيد قال عمرو خرج ولك أن تبدل مرة أخرى يف غري تلك احلكاية بلفظة أخرى فتقول ملا قال زيد 

خرج قلت كيت وكيت كذلك ههنا القرآن لفظ معجز وما صدر ممن تقدم نبينا عليه السالم سوا كان منهم 
وسواء كان منزالً عليهم مل يكن لفظه معجزاً فيلزم أن ال تكون هذه احلكايات بتلك األلفاظ فكأهنم قالوا له إِنَّآ 

ْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍط وله أن يقول إنا أرسلنا إىل قوم من آمن بك ألنه ال حيكي أُْرِسلَْنآ إِلَى قَْومٍ مُّْجرِِمَني وقالوا إِنَّا أُ
لفظهم حىت يكون ذلك واحداً بل حيكي كالمهم مبعناه وله عبارات كثرية أال ترى أنه تعاىل ملا حكى لفظهم يف 

  ألجله أرسلوا بقوله السالم على أحد الوجوه يف التفسري قال يف املوضعني سالماً وسالم مث بّين ما
  ِلنُْرِسلَ َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً  مِّن ِطنيٍ

  وقد فسرنا ذلك يف العنكبوت وقلنا إن ذلك دليل على وجوب الرمي باحلجارة على الالئط وفيه مسائل
ر قد املسألة األوىل أي حاجة إىل قوم من املالئكة وواحد منهم كان يقلب املدائن بريشة من جناحه نقول امللك القاد

يأمر احلقري بإهالك الرجل اخلطري ويأمر الرجل اخلطري خبدمة الشخص احلقري إظهاراً لنفاذ أمره فحيث أهلك اخللق 
الكثري بالقمل واجلراد والبعوض بل بالريح اليت هبا احلياة كان أظهر يف القدرة وحيث أمر آالف من املالئكة بإهالك 

ر وفيه فائدة أخرى وهي أن من يكون حتت طاعة ملك عظيم ويظهر له أهل بدر مع قلتهم كان أظهر يف نفاذ األم
عدو ويستعني بامللك فيعينه بأكابر عسكره يكون ذلك تعظيماً منه له وكلما كان العدو أكثر واملدد أوفر كان 

ت ما ال خيفى التعظيم أمت لكن اهللا تعاىل أعان لوطاً بعشرة ونبينا عليه السالم خبمسة آالف وبني العددين من التفاو
  ) ٢٨ي س ( وقد ذكرنا نبذاً منه يف تفسري قوله تعاىل َوَما أَنَزلَْنا َعلَى قَْوِمِه ِمن َبْعِدِه ِمن ُجنٍد ّمَن السََّماء 

املسألة الثانية ما الفائدة يف تأكيد احلجارة بكوهنا من طني نقول ألن بعض الناس يسمي الربد حجارة فقوله ِمن ِطنيٍ 
وهم واعلم أن بعض من يدعي النظر يقول ال ينزل من السماء إال حجارة من طني مدورات على هيئة يدفع ذلك الت

الربد وهيئة البنادق اليت يتخذها الرماة قالوا وسبب ذلك هو أن اإلعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة اليت ال 
اء ندي فيصري طيناً رطباً والرطب إذا نزل عمارة فيها والرياح تسوقها إىل بعض البالد ويتفق وصول ذلك إىل هو

وتفرق واستدار بدليل أنك إذا رميت املاء إىل فوق مث نظرت إليه رأيته ينزل كرات مدورات كالآلىلء الكبار مث يف 
النزول إذا اتفق أن تضربه النريان اليت يف اجلو جعلته حجارة كاآلجر املطبوخ فينزل فيصيب من قدر اهللا هالكه وقد 

كثرياً يف املواضع اليت ال عمارة هبا فال يرى وال يدرى به وهلذا قال ِمن ِطنيٍ ألن ما ال يكون من طني كاحلجر  ينزل
الذي يف الصواعق ال يكون كثرياً حبيث ميطر وهذا تعسف ومن يكون كامل العقل يسند الفكر إىل مما قاله ذلك 



يلزم التسلسل وال بد من االنتهاء إىل حمدث ليس حبادث القائل فيقول ذلك اإلعصار ملا وقع فإن وقع حبادث آخر 
فذلك احملدث ال بد وأن يكون فاعالً خمتاراً واملختار له أن يفعل ما ذكر وله أن خيلق احلجارة من طني على وجه 
لنقل آخر من غري نار وال غبار لكن العقل ال طريق له إىل اجلزم بطريق إحداثه وما ال يصل العقل إليه جيب أخذه با

والنص ورد به فأخذنا به وال نعلم الكيفية وإمنا املعلوم أن احلجارة اليت من طني نزوهلا من السماء أغرب وأعجب 
  من غريها ألهنا يف العادة ال بد هلا من مكث يف النار

  مَُّسوََّمةً  ِعنَد رَبَِّك ِللُْمْسرِفَِني
انيها أهنا خلقت بامسهم ولتعذيبهم خبالف سائر فيه وجوه أحدها مكتوب على كل واحد اسم واحد يقتل به ث

األحجار فإهنا خملوقة لالنتفاع يف األبنية وغريها ثالثها مرسلة للمجرمني ألن اإلرسال يقال يف السوائم يقال أرسلها 
إشارة إىل )  ١٤آل عمران ( لترعى فيجوز أن يقول سومها مبعىن أرسلها وهبذا يفسر قوله تعاىل َوالْخَْيلِ الُْمَسوََّمةِ  

وقوله )  ١٤آل عمران ( االستغناء عنها وأهنا ليست للركوب ليكون أدل على الغىن كما قال َوالْقََناِطريِ الُْمقَنطََرةِ  
تعاىل ِللُْمْسرِِفَني إشارة إىل خالف ما يقول الطبيعيون إن احلجارة إذا أصابت واحداً من الناس فذلك نوع من 

ا يتفق شخص هلا فتصيبه فقوله مَُّسوََّمةً  أي يف أول ما خلق وأرسل إذا علم هذا فإمنا كان االتفاق فإهنا تنزل بطبعه
ذلك على قصد إهالك املسرفني فإن قيل إذا كانت احلجارة مسومة للمسرفني فكيف قالوا إِنَّآ أُْرِسلَْنآ إِلَى قَْومٍ 

املسرف غري اجملرم يف اللغة نقول اجملرم هو اآليت بالذنب  مع أن)  ٣٣ ٣٢الذاريات ( مُّْجرِِمَني لُِنْرِسلَ َعلَْيهِْم 
العظيم ألن اجلرم فيه داللة على العظم ومنه جرم الشيء لعظمة مقداره واملسرف هو اآليت بالكبرية ومن أسرف ولو 

برية ولو يف الصغائر يصري جمرماً ألن الصغري إىل الصغري إذا انضم صار كبرياً ومن أجرم فقد أسرف ألنه أتى بالك
دفعة واحدة فالوصفان اجتمعا فيهم لكن فيه لطيفة معنوية وهي أن اهللا تعاىل سومها للمسرف املصر الذي ال يترك 
اجلرم والعلم باألمور املستقبلة عند اهللا تعاىل يعلم أهنم مسرفون فأمر املالئكة بإرساهلا عليهم وأما املالئكة فعلمهم 

قالوا إنا أرسلنا إىل قوم نعلمهم جمرمني لنرسل عليهم حجارة خلقت ملن ال يؤمن تعلق باحلاضر وهم كانوا جمرمون ف
ويصر ويسرف ولزم من هذا علمنا بأهنم لو عاشوا سنني لتمادوا يف اإلجرام فإن قيل الالم لتعريف اجلنس أو 

  لتعريف العهد نقول لتعريف العهد أي مسومة

فإن قيل ما إسرافهم نقول ما دل عليه قوله تعاىل َما َسَبقَكُْم بِهَا هلؤالء املسرفني إذ ليس لكل مسرف حجارة مسومة 
  أي مل يبلغ مبلغكم أحد وقوله تعاىل)  ٢٨العنكبوت ( ِمْن أََحٍد ّمن الْعَالَِمَني 

  فَأَْخَرجَْنا َمن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني
  فيه فائدتان

تفاق يقول يصيب الرب والفاجر فلما ميز اهللا اجملرم عن احملسن دل إحدامها بيان القدرة واالختيار فإن من يقول باال
  على االختيار

ثانيها بيان أنه بربكة احملسن ينجو املسيء فإن القرية ما دام فيها املؤمن مل هتلك والضمري عائد إىل القرية معلومة وإن 
  مل تكن مذكورة وقوله تعاىل
  الُْمْسِلمَِني فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيَر َبْيٍت مَِّن

فيه إشارة إىل أن الكفر إذا غلب والفسق إذا فشا ال تنفع معه عبادة املؤمنني خبالف ما لو كان أكثر اخللق على 
الطريقة املستقيمة وفيهم شرذمة يسرية يسرقون ويزنون وقيل يف مثاله إن العامل كبدن ووجود الصاحلني كاألغذية 

كالسموم الواردة عليه الضارة مث إن البدن إن خال عن املنافع وفيه املضار هلك الباردة واحلارة والكفار والفساق 



وإن خال عن املضار وفيه املنافع طاب عيشه ومنا وإن وجد فيه كالمها فاحلكم للغالب فكذلك البالد والعباد 
م على اخلاص ال مانع منه والداللة على أن املسلم مبعىن املؤمن ظاهرة واحلق أن املسلم أعم من املؤمن وإطالق العا

فإذا مسي املؤمن مسلماً ال يدل على احتاد مفهوميهما فكأنه تعاىل قال أخرجنا املؤمنني فما وجدنا األعم منهم إال بيتاً 
من املسلمني ويلزم من هذا أن ال يكون هناك غريهم من املؤمنني وهذا كما لو قال قائل لغريه من يف البيت من 

يف البيت من احليوانات أحد غري زيد فيكون خمرباً له خبلو البيت عن كل إنسان غري زيد مث قال الناس فيكول له ما 
  تعاىل

  َوَتَركَْنا ِفيَهآ َءاَيةً  لِّلَِّذيَن َيَخافُونَ الَْعذَاَب االٌّ ِليَم
وهي بني  ويف اآلية خالف قيل هو ماء أسود مننت انشقت أرضهم وخرج منها ذلك وقيل حجارة مرمية يف ديارهم
( الشام واحلجاز وقوله لّلَِّذيَن َيَخافُونَ الَْعذَاَب االْلِيَم أي املنتفع هبا هو اخلائف كما قال تعاىل لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

يف سورة العنكبوت وبينهما يف اللفظ فرق قال ههنا ءاَيةً  وقال هناك َبّيَنةً  لّقَْومٍ وقال هناك لّقَْومٍ )  ٤٥العنكبوت 
لُونَ وقال ههنا لّلَِّذيَن َيَخافُونَ فهل يف املعىن فرق نقول هناك مذكور بأبلغ وجه يدل عليه قوله تعاىل َبّيَنةً  لّقَْومٍ َيْعِق

حيث وصفها بالظهور وكذلك منها وفيها فإن من للتبعيض فكأنه تعاىل قال من نفسها لكم آية باقية وكذلك قال 
من اخلائف فكانت اآلية هناك أظهر وسببه ما ذكرنا أن القصد هناك ختويف القوم  لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ فإن العاقل أعم

ٍت ّمَن وههنا تسلية القلب أال ترى إىل قوله تعاىل فَأَخَْرْجَنا َمن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيَر َبْي
من غري بيان واٍف بنجاة )  ٣٣العنكبوت ( ا مَُنجُّوَك َوأَْهلََك وقال هناك إِنَّ)  ٣٦ ٣٥الذاريات ( الُْمْسِلِمَني 

  املسلمني واملؤمنني بأسرهم

  مث قال تعاىل
  َوِفى ُموَسى إِذْ أَْرَسلَْناُه إِلَى ِفْرَعْونَ بُِسلْطَاٍن مُّبِنيٍ

أما األول ففيه وجوه قوله َوِفى ُموَسى حيتمل أن يكون معطوفاً على معلوم وحيتمل أن يكون معطوفاً على مذكور 
األول أن يكون املراد ذلك يف إبراهيم ويف موسى ألن من ذكر إبراهيم يعلم ذلك الثاين لقوم يف لوط وقومه عربة 
ويف موسى وفرعون الثالث أن يكون هناك معىن قوله تعاىل تفكروا يف إبراهيم ولوط وقومهما ويف موسى وفرعون 

( ففيه أيضاً وجوه أحدها أنه عطف على قوله َوِفى االْْرضِ ءاَياٌت لّلُْموِقنَِني  والكل قريب بعضه من بعض وأما الثاين
َوِفى ُموَسى وهو بعيد لبعده يف الذكر ولعدم املناسبة بينهما ثانيها أنه عطف على قوله َوَتَركَْنا ِفيَها )  ٢٠الذاريات 

ي وجعلنا يف موسى على طريقة قوهلم علفتها تبناً وماًء بارداً َوِفى ُموَسى أ)  ٣٧الذاريات ( ءاَيةً  لّلَِّذيَن َيَخافُونَ 
وتقلدت سيفاً ورحماً وهو أقرب وال خيلو عن تعسف إذا قلنا مبا قال به بعض املفسرين إن الضمري يف قوله تعاىل 

 حكايتهم آية أو يف َوَتَركَْنا ِفيَها عائد إىل القرية ثالثها أن نقول فيها راجع إىل احلكاية فيكون التقدير وتركنا يف
قصتهم فيكون ويف قصة موسى آية وهو قريب من االحتمال األول وهو العطف على املعلوم رابعها أن يكون عطفاً 

وتقديره ويف موسى حديث إذ أرسلناه وهو مناسب إذ مجع )  ٢٤الذاريات ( على َهلْ أََتاكَ َحِديثُ َضْيِف إِْبراهِيَم 
وموسى عليهما السالم كما قال تعاىل أَْم لَْم ُينَبَّأْ بَِما ِفى ُصُحِف ُموَسى وَإِْبراِهيَم الَِّذى اهللا كثرياً من ذكر إبراهيم 

والسلطان القوة باحلجة والربهان واملبني )  ١٩األعلى ( وقال تعاىل ُصُحِف إِْبراِهيَم َوُموَسى )  ٣٦النجم ( َوفَّى 
ه ما كان معه من الرباهني القاطعة اليت حاج هبا فرعون وحيتمل أن الفارق وقد ذكرنا أنه حيتمل أن يكون املراد من

  يكون املراد املعجز الفارق بني سحر الساحر وأمر املسلمني
  فََتَولَّى بِرُكْنِِه َوقَالَ سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ



كأنه تعاىل يقول أعرض مع قومه قوله تعاىل فََتَولَّى بُِركْنِِه فيه وجوه األول الباء للمصاحبة والركن إشارة إىل القوم 
يقال نزل فالن بعسكره على كذا ويدل على هذا الوجه قوله تعاىل فَأَرَاُه االَْيةَ  الْكُبَْرى فَكَذََّب َوَعَصى ثُمَّ أَْدَبرَ 

قوله تعاىل ويف معىن )  ٢٣النازعات ( قال أَْدَبَر وهو مبعىن توىل وقوله فََحَشَر فَنَاَدى )  ٢٢ ٢٠النازعات ( َيْسَعى 
بُِركْنِِه الثاين فََتوَلَّى أي اختذ ولياً والباء للتعدية حينئذ يعين تقوى جبنده والثالث توىل أمر موسى بقوته كأنه قال أقتل 
موسى لئال يبدل دينكم وال يظهر يف األرض الفساد فتوىل أمره بنفسه وحينئذ يكون املفعول غري مذكور وركنه هو 

  يكون املراد من ركنه هامان فإنه كان وزيره وعلى هذا الوجه الثاين أظهر نفسه القوية وحيتمل أن
َوقَالَ َساِحٌر أَْو َمْجُنونٌ أي هذا ساحر أو جمنون وقوله سَاِحٌر أي يأيت اجلن بسحره أو يقرب منهم واجلن يقربون منه 

الساحر يأتيهم باختياره واجملنون  ويقصدونه إن كان هو ال يقصدهم فالساحر واجملنون كالمها أمره مع اجلن غري أن
يأتونه من غري اختياره فكأنه أراد صيانة كالمه عن الكذب فقال هو يسحر اجلن أو يسحر فإن كان ليس عنده منه 

  خرب وال يقصد ذلك فاجلن يأتونه مث قال تعاىل
  فَأََخذَْناُه َوُجنُوَدُه فََنَبذَْناُهْم ِفى الَْيمِّ َوُهَو ُمِليٌم

إىل بعض ما أتى به كأنه يقول واختذ األولياء فلم ينفعوه وأخذه اهللا وأخذ أركانه وألقاهم مجيعاً يف اليم  وهو إشارة
  وهو البحر واحلكاية

مشهورة وقوله تعاىل وهو مليم نقول فيه شرف موسى عليه السالم وبشارة للمؤمنني أما شرفه فألنه قال بأنه أتى مبا 
هالك أعدائك يا إاله العاملني فلم يكن له سبب إال هذا أما فرعون فقال وهو مليم  يالم عليه مبجرد قوله إين أُريد

نقول فيه شرف موسى عليه السالم وبشارة للمؤمنني أما شرفه فألنه قال بأنه أتى مبا يالم عليه مبجرد قوله إين أُريد 
ل فيه شرف موسى عليه السالم وبشارة هالك أعدائك يا إاله العاملني فلم يكن له سبب إال هذا أما فرعون فقال نقو

للمؤمنني أما شرفه فألنه قال بأنه أتى مبا يالم عليه مبجرد قوله إين أُريد هالك أعدائك يا إاله العاملني فلم يكن له 
يبه فكان سببه تلك وهذا كما قال القائل فالن ع)  ٢٤النازعات ( سبب إال هذا أما فرعون فقال أََناْ رَبُّكُُم االْْعلَى 

أنه سارق أو قاتل أو يعاشر الناس يؤذيهم وفالن عيبه أنه مشغول بنفسه ال يعاشر فتكون نسبة العيبني بعضهما إىل 
بعض سبباً ملدح أحدمها وذم اآلخر وأما بشارة املؤمنني فهو بسبب أن من التقمه احلوت وهو مليم جناه اهللا تعاىل 

انه حني قال َوَجاَوْزَنا بِبَنِى إِْسراءيلَ الَْبْحَر فَأَْتَبعَُهْم ِفْرَعْونُ َوُجُنوُدهُ َبْغًيا بتسبيحه ومن أهلكه اهللا بتعذيبه مل ينفعه إمي
  مث قال تعاىل)  ٩٠يونس ( َوَعْدًوا إِْسراءيلَ 

  َوِفى َعاٍد إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الرِّيحَ الَْعقِيَم
  عليه السالم وفيه مسائلوفيه ما ذكرنا من الوجوه اليت ذكرناها يف عطف موسى 

وتذكريه حبال األنبياء ومل يذكر يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل ذكر أن املقصود ههنا تسلية قلب النيب 
عاد ومثود أنبياءهم كما ذكر إبراهيم وموسى عليهما السالم نقول يف ذكر اآليات ست حكايات حكاية إبراهيم 

قوم لوط وجناة من كان فيها من املؤمنني وحكاية موسى عليه السالم ويف هذه عليه السالم وبشارته وحكاية 
احلكايات الثالث ذكر الرسل واملؤمنني ألن الناجني فيهم كانوا كثريين أما يف حق إبراهيم وموسى عليهما السالم 

  أهل بقعة واحدة فظاهر وأما يف قوم لوط فألن الناجني وإن كانوا أهل بيت واحد ولكن املهلكني كانوا أيضاً
وأما عاد ومثود وقوم نوح فكان عدد املهلكني بالنسبة إىل الناجني أضعاف ما كان عدد املهلكني بالنسبة إىل الناجني 

  من قوم لوط عليه السالم
فذكر احلكايات الثالثَ األول للتسلية بالنجاة وذكر الثالث املتأخرة للتسلية بإهالك العدو والكل مذكور للتسلية 



ونٌ إىل أن ليل قوله تعاىل يف آخر هذه اآليات كَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم ّمن رَُّسولٍ إِالَّ قَالُواْ َساِحٌر أَْو َمْجُنبد
  ) ٥٥ ٥٤الذاريات ( قال فََتَولَّ َعْنُهْم فََما أَنَت بَِملُومٍ َوذَكّْر فَإِنَّ الذّكَْرى َتنفَعُ الُْمْؤِمنَِني 

َوِهىَ   د قال بعد احلكايات ذاِلَك ِمْن أَْنَباء الْقَُرى نَقُصُُّه َعلَْيَك إىل أن قال َوكَذاِلَك أَْخذُ َرّبكَ إِذَا أََخذَ الْقَُرىويف هو
فذكر بعدها ما يؤكد التهديد وذكر بعد احلكايات ههنا ما يفيد )  ١٠٢ ١٠٠هود ( ظَاِلَمةٌ  إِنَّ أَْخذَُه أَلِيٌم َشِديٌد 

وقوله الَْعِقيمَ أي ليست من اللواقح ألهنا كانت تكسر وتقلع فكيف كانت تلقح والفعيل ال يلحق به تاء  التسلي
التأنيث إذا كان مبعىن مفعول وكذلك إذا كان مبعىن فاعل يف بعض الصور وقد ذكرنا سببه أن فعيل ملا جاء 

يتميز املؤنث عن املذكر فيه ألنه لو متيز لتميز  للمفعول والفاعل مجيعاً ومل يتميز املفعول عن الفاعل فأوىل أن ال
الفاعل عن املفعول قبل متيز املؤنث واملذكر ألن الفاعل جزء من الكالم حمتاج إليه فأول ما حيصل يف الفعل الفاعل 
مث التذكري والتأنيث يصري كالصفة للفاعل واملفعول تقول فاعل وفاعلة ومفعول ومفعولة ويدل على ذلك أيضاً أن 
التمييز بني الفاعل واملفعول جعل حبرف ممازج للكلمة فقيل فاعل بألف فاصلة بني الفاء والعني اليت هي من أصل 

الكلمة وقيل مفعول بواو فاصلة بني العني والالم والتأنيث كان حبرف يف آخر الكلمة فاملميز فيهما غري نظم الكلمة 
  لشدة احلاجة ويف

 الفاعل واملفعول كان بأمرين خيتص كل واحد منهما بأحدمها فاأللف بعد الفاء خيتص التأنيث مل يؤثر وألن التمييز يف
بالفاعل وامليم والواو خيتص باملفعول والتمييز يف التذكري والتأنيث حبرف عند وجوده مييز املؤنث وعند عدمه يبقى 

بأمر منفصل كذلك املؤنث واملذكر ال اللفظ على أصل التذكري فإذا مل يكن فعيل ميتاز فيه الفاعل عن املفعول إال 
  ميتاز أحدمها عن اآلخر إال حبرف ير متصل به وقوله تعاىل

  َما َتذَُر ِمن َشىْ ٍء أََتْت َعلَْيِه إِالَّ َجَعلَْتُه كَالرَّمِيمِ
  وفيه مباحث

وصف فإن قيل األول يف إعرابه وفيه وجهان أحدمها نصب على أنه صفة الريح بعد صفة العقيم ذكر الواحدي أنه 
كيف يكون وصفاً واملعرفة ال توصف باجلمل وما تذر مجلة وال يوصف هبا إال النكرات نقول اجلواب فيه من 

وجهني أحدمها أنه يكون بإعادة الريح تقديراً كأنه يقول وأرسلنا عليهم الريح العقيم رحياً ما تذر ثانيهما هو أن 
وأرسلنا الريح اليت مل تكن من الرياح اليت تقع وال وقع مثلها فهي  املعرف نكرة ألن تلك الريح منكرة كأنه يقول

لشدهتا منكرة وهلذا أكثر ما ذكرها يف القرآن ذكرها منكرة ووصفها باجلملة من مجلتها قوله تعاىل َبلْ ُهَو َما 
إىل غري )  ٦ ٦احلاقة ( اِتَيةٍ  َسخََّرَها وقوله رِيحٌ صَْرَصرٍ َع)  ٢٤األحقاف ( اْستَْعَجلُْتم بِِه رِيٌح ِفيَها َعذَاٌب أَلِيٌم 

ذلك الوجه الثاين وهو األصح أنه نصب على احلال تقول جاءين ما يفهم شيئاً فعلمته وفهمته أي حاله كذا فإن قيل 
مل تكن حال اإلرسال ما تذر واحلال ينبغي أن يكون موجوداً مع ذي احلال وقت الفعل فال جيوز أن يقال جاءين زيد 

اكباً غداً والريح بعدما أرست بزمان صارت ما تذر شيئاً نقول املراد به البيان بالصالحية أي أرسلناها وهي أمس ر
على قوة وصالحية أن ال تذر نقول ملن جاء وأقام عندك أياماً مث سألك شيئاً جئتين سائالً أي قبل السؤال بالصالحية 

  أنه رفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف تقديره هي ما تذر واإلمكان هذا إن قلنا إنه نصب وهو املشهور وحيتمل
البحث الثاين َما َتذَُر للنفي حال التكلم يقال ما خيرج زيد أي اآلن وإذا أردت املستقبل تقول ال خيرج أو لن خيرج 

شيئاً إال كانت ما تركت ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما املاضي تقول ما خرج ومل خيرج والريح حالة الكالم مع النيب 
جعلته كالرميم فكيف قال بلفظ احلالة َما َتذَُر نقول احلكاية مقدرة على أهنا حمكية حال الوقوع وهلذا قال تعاىل 

مع أن اسم الفاعل املاضي ال يعمل وإمنا يعمل ما كان منه مبعىن )  ١٨الكهف ( َوكَلُْبُهْم بَاِسطٌ ِذَراَعْيِه بِالَوِصيِد 



  احلال واالستقبال
ث الثالث هل يف قوله تعاىل َما َتذَُر ِمن َشىْ ء أََتْت َعلَْيِه مبالغة ودخول ختصيص كما يف قوله تعاىل ُتدَّمُر كُلَّ البح

نقول هو كما وقع ألن قوله أََتْت َعلَْيِه وصف لقوله َشىْ ء كأنه قال كل شيء )  ٢٥األحقاف ( َشىْ ء بِأَْمرِ َرّبَها 
ه جعلته كالرميم وال يدخل فيه السموات ألهنا ما أتت عليها وإمنا يدخل فيه أتت عليه أو كل شيء تأيت علي

األجسام اليت هتب عليها الرياح فإن قيل فاجلبال والصخور أتت عليها وما جعلتها كالرميم نقول املراد أتت عليه 
ت قاصدة إياهم فما قصداً وهو عاد وأبنيتهم وعروشهم وذلك ألهنا كانت مأمورة بأمر من عند اهللا فكأهنا كان

تركت شيئاً من تلك األشياء إال جعلته كالرميم مع أن الصر الريح الباردة واملكرر ال ينفك عن املعىن الذي يف 
  اللفظ من غري تكرير تقول حث وحثحث وفيه ما يف حث نقول

أول آذار والريح الباردة فيه قوالن أحدمها أهنا كانت باردة فكانت يف أيام العجوز وهي مثانية أيام من آخر شباط و
من شدة بردها حترق األشجار والثمار وغريمها وتسودمها والثاين أهنا كانت حارة والصر هو الشديد ال البارد 

  أي يف شدة من احلر)  ٢٩الذاريات ( وبالشدة فّسر قوله تعاىل ِفى َصرَّةٍ  
ِه إِالَّ َجَعلَْتُه كَالرَّمِيمِ ألن يف قوله تعاىل َما َتذَُر نفي الترك مع البحث الرابع يف قوله تعاىل َما َتذَُر ِمن َشىْ ء أََتْت َعلَْي

إثبات اإلتيان فكأنه تعاىل قال تأيت على أشياء وما تتركها غري حمرقة وقول القائل ما أتى على شيء إال جعله كذا 
  يكون نفي اإلتيان عما مل جيعله كذلك

  عُواْ حَتَّى حِنيٍَوِفى ثَُموَد إِذْ ِقيلَ لَُهْم َتَمتَّ
  ) ٣٨الذاريات ( قوله تعاىل َوِفى ثَُموَد والبحث فيه ويف عاد هو ما تقدم يف قوله تعاىل َوِفى ُموَسى 

ناقة وقوله تعاىل إِذْ ِقيلَ لَُهمْ َتَمتَُّعواْ َحتَّى ِحنيٍ قال بعض املفسرين املراد منه هو ما أمهلهم اهللا ثالثة أيام بعد قتلهم ال
( تلك األيام تتغري ألواهنم فتصفر وجوههم وتسود وهو ضعيف ألن قوله تعاىل فََعَتْواْ َعْن أَْمرِ َرّبهِْم  وكانت يف
حبرف الفاء دليل على أن العتو كان بعد قوله َتَمتَّعُواْ فإن الظاهر أن املراد هو ما قدر اهللا للناس من )  ٤٤الذاريات 

ل يقول له متتع إىل آخر أجلك فإن أحسنت فقد حصل لك التمتع يف اآلجال فما من أحد إال وهو ممهل مدة األج
  الدارين وإال فما لك يف اآلخرة من نصيب وقوله

  فََعَتْواْ َعْن أَْمرِ َربِّهِْم فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ  َوُهْم َينظُُرونَ
وههنا استعمل مع كلمة عن )  ٦٩ مرمي( فيه حبث وهو أن عتا يستعمل بعلى قال تعاىل أيهم أشد على الرمحن عتياً 

وههنا استعمل مع كلمة عن )  ٦٩مرمي ( فنقول فيه معىن االستعتاء فحيث قال تعاىل أيهم أشد على الرمحن عتياً 
وههنا استعمل مع كلمة عن فنقول فيه معىن االستعتاء )  ٦٩مرمي ( فنقول فيه معىن االستعتاء فحيث قال تعاىل 

وحيث قال على كان )  ٢٠٦األعراف ( َرُهْم رَّبُُّهْم كان كقوله الَ َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه فحيث قال تعاىل َعْن أََم
كقول القائل فالن يتكرب علينا والصاعقة فيه وجهان ذكرنامها هنا أحدها أهنا الواقعة والثاين الصوت الشديد وقوله 

سليمهم وعدم قدرهتم على الدفع كما يقول القائل للمضروب َوُهْم َينظُُرونَ إشارة إىل أحد معنيني إما مبعىن ت
يضربك فالن وأنت تنظر إشارة إىل أنه ال يدفع وإما مبعىن أن العذاب أتاهم ال على غفلة بل أنذروا به من قبل 
يقول  بثالثة أيام وانتظروه ولو كان على غفلة لكان ملتوهم أن يتوهم أهنم أخذوا على غفلة أخذ العاجل احملتاج كما

  املبارز الشجاع أخربتك بقصدي إياك فانتظرين
  فََما اْسَتطَاُعواْ ِمن ِقَيامٍ َوَما كَاُنواْ ُمنَتصِرِيَن

وقوله تعاىل فََما اْسَتطَاعُواْ ِمن ِقَيامٍ حيتمل وجهني أحدمها أنه لبيان عجزهم عن اهلرب والفرار على سبيل املبالغة فإن 



ضالً عن أن يهرب وعلى هذا فيه لطائف لفظية إحداها قوله تعاىل فََما اْستَطَاُعواْ من ال يقدر على قيام كيف ميشي ف
فإن االستطاعة دون القدرة ألن يف االستطاعة داللة الطلب وهو ينىبء عن عدم القدرة واالستقالل فمن استطاع 

عل إشارة إىل قدرة مطلوبه من شيئاً كان دون من يقدر عليه وهلذا يقول املتكلمون االستطاعة مع الفعل أو قبل الف
على قراءة من قرأ بالتاء وقوله )  ١١٢املائدة ( اهللا تعاىل مأخوذة منه وإليه اإلشارة بقوله تعاىل َهلْ َيْسَتطِيُع رَبَُّك 

فيه من فََما اْسَتطَاُعواْ أبلغ من قول القائل ما قدروا على قيام ثانيها قوله تعاىل ِمن ِقَيامٍ بزيادة من وقد عرفت ما 
التأكيد ثالثها قوله ِقَيامٍ بدل قوله هرب ملا بينا أن العاجز عن القيام أوىل أن يعجز عن اهلرب الوجه الثاين هو أن 

  املراد

  من قيام القيام باألمر أي ما استطاعوا من قيام به
ليه يقاتل وينتصر بكل ما ميكنه ألنه وقوله تعاىل َوَما كَانُواْ ُمنَتصِرِيَن أي ما استطاعوا اهلزمية واهلرب ومن ال يقدر ع

يدفع عن الروح وهم مع ذلك ما كانوا منتصرين وقد عرفت أن قول القائل ما هو مبنتصر أبلغ من قوله ما انتصر 
وال ينتصر واجلواب ترك مع كونه جيب تقديره وقوله َما انَتَصرَ أي لشيء من شأنه ذلك كما تقول فالن ال ينصر 

  قال تعاىل أو فالن ليس ينصر مث
  َوقَْوَم ُنوحٍ مِّن قَْبلُ إِنَُّهْم كَاُنواْ قَْوماً فَاِسقَِني

الذاريات ( قرىء قَْوٌم باجلر والنصب فما وجههما نقول أما اجلر فظاهر عطفاً على ما تقدم يف قوله تعاىل َوِفى َعاٍد 
وأما النصب فعلى تقدير وأهلكنا قوم  تقول لك يف فالن عربة ويف فالن وفالن)  ٣٨الذاريات ( َوِفى ُموَسى )  ٤١

نوح من قبل ألن ما تقدم دلّ على اهلالك فهو عطف على احملل وعلى هذا فقوله ِمن قَْبلُ معناه ظاهر كأنه يقول 
 َوأَْهلَكَْنا قَْوُم ُنوحٍ ِمن قَْبلُ وأما على الوجه األول فتقديره ويف قوم نوح لكم عربة من قبل مثود وعاد وغريهم مث قال

  تعاىل
  َوالسََّمآَء َبَنيَْناَها بِأَْيٍد َوإِنَّا لَمُوِسُعونَ

  وهو بيان للوحدانية وما تقدم كان بياناً للحشر
وأما قوله ههنا وَالسََّماء بََنْيَناَها بِأَْيٍد وأنتم تعرفون أن ما تعبدون من دون اهللا ما خلقوا منها شيئاً فال يصح اإلشراك 

د التهديد إىل إقامة الدليل وبناء السماء دليل على القدرة على خلق األجسام ثانياً كما وميكن أن يقال هذا عود بع
  وفيه مسائل)  ٨١ي س ( قال تعاىل أََو لَْيَس الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرضَ بِقَاِدرٍ َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم 

اضع وإذا كان العطف على مجلة فعليه فما تلك اجلملة نقول املسألة األوىل النصب على شريطة التفسري خيتار يف مو
تقديره وهل )  ٤٣الذاريات ( َوِفى ثَُموَد )  ٤١الذاريات ( يف بعض الوجوه اليت ذكرناها يف قوله تعاىل َوِفى َعاٍد 

)  ٢٤الذاريات ( كَْرِمَني أتاك حديث عاد وهل أتاك حديث مثود عطفاً على قوله َهلْ أََتاَك َحدِيثُ َضْيفِ إِبْراهِيَم الُْم
وعلى هذا يكون ما تقدم مجلة فعلية ال خفاء فيه وعلى غري ذلك الوجه فاجلار واجملرور النصب أقرب منه إىل الرفع 

)  ٣٢الذاريات ( وقوله أَْرَسلَْنا )  ٤٠الذاريات ( فكان عطفاً على ما بالنصب أوىل وألن قوله تعاىل فََنَبذَْناُهْم 
كلها فعليات فصار النصب )  ٤٥الذاريات ( و فََما اْسَتطَاُعواْ )  ٤٤الذاريات ( فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ  وقوله تعاىل 

  خمتاراً
وقال تعاىل أَمِ السََّماء َبَناَها )  ٥الشمس ( املسألة الثانية كرر ذكر البناء يف السماوات قال تعاىل َوالسََّماء َوَما َبَناَها 

فما احلكمة فيه نقول فيه وجوه )  ٦٥غافر ( وقال تعاىل َجَعلَ لَكُُم االْْرَض قََراراً وَالسََّماء بَِناء  ) ٢٧النازعات ( 
أحدها أن البناء باق إىل قيام القيامة مل يسقط منه شيء ومل يعدم منه جزء وأما األرض فهي يف التبدل والتغري فهي 



 ١٢النبأ ( املبين الثابت وإليه اإلشارة بقوله تعاىل َسبْعاً ِشَداداً كالفرش الذي يبسط ويطوي وينقل والسماء كالبناء 
وأما األراضي فكم منها ما صار حبراً وعاد أرضاً من وقت حدوثها ثانيها أن السماء ترى كالقبة املبنية فوق ) 

ثالثها قال )  ٢٨زعات النا( الرؤوس واألرض مبسوطة مدحوة والبناء باملرفوع أليق كما قال تعاىل َرفََع سَْمكََها 
  بعض احلكماء السماء مسكن األرواح واألرض

  موضع األعمال واملسكن أليق بكونه بناء واهللا أعلم
املسألة الثالثة األصل تقدمي العامل على املعمول والفعل هو العامل فقوله ُبْنيَاًنا عامل يف السماء فما احلكمة يف تقدمي 

السماء بأيد كان أوجز نقول الصانع قبل الصنع عند الناظر يف املعرفة فلما كان  املفعول على الفعل ولو قال وبنينا
املقصود إثبات العلم بالصانع قدم الدليل فقال والسماء املزينة اليت ال تشكون فيها بنيناها فاعرفونا هبا إن كنتم ال 

  تعرفوننا
َناَها ومل يقل بنيتها أو بناها اهللا نقول قوله بُْنَياًنا أدل املسألة الرابعة إذا كان املقصود إثبات التوحيد فكيف قال َبَنْي

على عدم الشريك يف التصرف واالستبداد وقوله بنيتها ميكن أن يكون فيه تشريك ومتام التقرير هو أن قوله تعاىل 
ْيَناَها ألن تلك إما أصنام َبَنْيَناَها ال يورث إيهاماً بأن اآلهلا اليت كانوا يعبدوهنا هي اليت يرجع إليها الضمري يف بََن

منحوتة وإما كواكب جعلوا األصنام على صورها وطبائعها فأما األصنام املنحوتة فال يشكون أهنا ما بنت من 
السماء شيئاً وأما الكواكب فهي يف السماء حمتاجة إليها فال تكون هي بانيتها وإمنا ميكن أن يقال إمنا بنيت هلا 

وهم ما قالوا قال بنينا حنن وحنن غري ما يقولون ويدعون فال يصلحون لنا شركاء ألن كل وجعلت أماكنها فلما مل يت
ما هو غري السماء ودون السماء يف املرتبة فال يكون خالق السماء وبانيها فإذن علم أن املراد مجع التعظيم وأفاد 

  الشريك من بنيتها وبناها اهللالنص عظمته فالعظمة أنفى للشريك فثبت أن قوله َبَنيَْناَها أدل على نفي 
فإن قيل مل قلت إن اجلمع يدل على التعظيم قلنا اجلواب من الوجهني األول أن الكالم على قدر فهم السامع 

والسامع هو اإلنسان واإلنسان يقيس الشاهد على الغائب فإن الكبري عندهم من يفعل الشيء جبنده وخدمه وال 
ي فعله عبادنا بأمرنا ويكون يف ذلك تعظيم فكذلك يف حق الغائب الوجه اآلخر يباشر بنفسه فيقول امللك فعلنا أ

هو أن القول إذا وقع من واحد وكان الغري به راضياً يقول القائل فعلنا كلنا كذا وإذا اجتمع مجع على فعل ال يقع 
لرضا الكل به وقصد  إال بالبعض كما إذا خرج جم غفري ومجع كثري لقتل سبع وقتلوه يقال قتله أهل بلدة كذا

الكل إليه إذا عرفت هذا فاهللا تعاىل كيفما أمر بفعل شيء ال يكون ألحد رده وكان كل واحد منقاداً له يقول بدل 
فعلت فعلنا وهلذا امللك العظيم أمجعنا حبيث ال ينكره أحد وال يرده نفس وقوله تعاىل بِأَْيدٍ أي قوة واأليد القوة هذا 

حيتمل أن يقال إن املراد مجع اليد ودليله أنه قال )  ١٧ص ( قوله تعاىل ذَا االْْيِد إِنَُّه أَوَّاٌب هو املشهور وبه فّسر 
وهو راجع يف احلقيقة إىل )  ٧١ي س ( وقال تعاىل ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا أَْنعاماً )  ٧٥ص ( تعاىل ِلَما َخلَقُْت بَِيَدى َّ 

قَْت قال بَِيَدى َّ وحيث قال بِأَْيٍد ملقابلة اجلمع باجلمع فإن قيل فلم مل يقل املعىن األول وعلى هذا فحيث قال ُخِل
بنيناها بأيدينا وقال َوَما َعلَّْمُتْم أَْيدِيَنا نقول لفائدة جليلة وهي أن السماء ال خيطر ببال أحد أهنا خملوقة لغري اهللا 

تصرحياً بأن احليوان خملوق هللا تعاىل من غري واسطة وكذلك واألنعام ليست كذلك فقال هناك ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا 
َخلَقُْت بَِيَدى َّ ويف السماء بِأَْيٍد من غري إضافة لالستغناء عنها وفيه لطيفة أخرى وهي أن هناك ملا أثبت اإلضافة بعد 

ْيَناَها ألن هناك مل خيطر ببال حذف الضمري العائد إىل املفعول فلم يقل خلقته بيدي وال قال عملته أيدينا وقال ههنا َبَن
أحد أن اإلنسان غري خملوق وأن احليوان غري معمول فلم يقل خلقته وال عملته وأما السماء فبعض اجلهال يزعم أهنا 

  غري جمعولة فقال َبَنْيَناَها بعود الضمري تصرحياً بأهنا خملوقة



سعة أي أوسعناها حبيث صارت األرض وما حييط به من املاء وقوله تعاىل َوإِنَّا لَُموِسُعونَ فيه وجوه أحدها أنه من ال
واهلواء بالنسبة إىل السماء وسعتها كحلقة يف فالة والبناء الواسع الفضاء عجيب فإن القبة الواسعة ال يقدر عليها 

ببعض ثانيها  البناءون ألهنم حيتاجون إىل إقامة آلة يصح هبا استدارهتا ويثبت هبا متاسك أجزائها إىل أن يتصل بعضها
قوله وإنا ملوسعون أي لقادرون ومنه قوله تعاىل وإنا ملوسعون أي لقادرون ومنه قوله تعاىل أي لقادرون ومنه قوله 

أي قدرهتا واملناسبة حينئذ ظاهرة وحيتمل أن يقال بأن ذلك )  ٢٨٦البقرة ( تعاىل الَ ُيكَلُّف اللَُّه َنفًْسا إِالَّ ُوْسَعَها 
املقصود اآلخر وهو احلشر كأنه يقول بنينا السماء وإنا لقادرون على أن خنلق أمثاهلا كما يف قوله  حينئذ إشارة إىل

ثالثها أََناْ لَُموِسُعونَ الرزق )  ٨١ي س ( تعاىل أََو لَْيَس الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرضَ بِقَاِدرٍ َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم 
  على اخللق مث قال تعاىل

  َواالٌّْرَض فََرْشَناَها فَنِْعمَ الَْماِهُدونَ
استدالالً باألرض وقد علم ما يف قوله وَاالْْرَض فََرشَْناَها وفيه دليل على أن دحو األرض بعد خلق السماء ألن بناء 

  االبيت يكون يف العادة قبل الفرش وقوله تعاىل فَنِْعَم الَْماِهُدونَ أي حنن أو فنعم املاهدون ماهدوه
  َوِمن كُلِّ َشىْ ٍء َخلَقَْنا َزْوَجْينِ لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونَ

مث قال تعاىل َوِمن كُلّ َشىْ ء َخلَقَْنا َزْوَجْينِ استدالالً مبا بينهما والزوجان إما الضدان فإن الذكر واألنثى كالضدين 
قال املنطقيون املراد بالشيء اجلنس والزوجان منهما كذلك وإما املتشاكالن فإن كل شيء له شبيه ونظري وضد وند 

وأقل ما يكون حتت اجلنس نوعان فمن كل جنس خلق نوعني من اجلوهر مثالً املادي واجملرد ومن املادي النامي 
  واجلامد ومن النامي املدرك والنبات من املدرك للناطق والصامت وكل ذلك يدل على أنه فرد ال كثرة فيه

كَُّرونَ أي لعلّكم تذكرون أن خالق األزواج ال يكون له زوج وإال لكان ممكناً فيكون خملوقاً وقوله تعاىل لََعلَّكُْم َتذَ
  وال يكون خالقاً أو لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ أن خالق األزواج ال يعجز عن حشر األجسام ومجع األرواح مث قال تعاىل

  ٌنيفَِفرُّوا إِلَى اللَِّه إِنِّى لَكُْم مِّْنُه َنِذيٌر مُّبِ
أمر بالتوحيد وفيه لطائف األوىل قوله تعاىل فَِفرُّواْ ينىبء عن سرعة اإلهالك كأنه يقول اإلهالك والعذاب أسرع 

وأقرب من أن حيتمل احلال اإلبطاء يف الرجوع فافزعوا إىل اهللا سريعاً وفروا الثانية قوله تعاىل إِلَى اللَِّه بيان املهروب 
ألحد وجهني إما لكونه معلوماً وهو هول العذاب أو الشيطان الذي قال فيه إِنَّ  إليه ومل يذكر الذي منه اهلرب

وإما ليكون عاماً كأنه يقول كل ما عدا اهللا عدوكم ففروا إليه من )  ٦فاطر ( الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعُدّواً 
لك الذي هو العمر ويفوت عليكم ما هو احلق كل ما عداه وبيانه وهو أن كل ما عداه فإنه يتلف عليك رأس ما

  واخلري

ومتلف رأس املال مفوت الكمال عدو وأما إذا فررت إىل اهللا وأقبلت على اهللا فهو يأخذ عمرك ولكن يرفع أمرك 
 ويعطيك بقاء ال فناء معه والثالثة الفاء للترتيب معناه إذا ثبت أن خالق الزوجني فرد ففروا إليه واتركوا غريه تركاً

َواالْْرَض فََرْشَناَها )  ٤٧الذاريات ( مؤبداً الرابعة يف تنوع الكالم فائدة وبياهنا هو أن اهللا تعاىل قال وَالسََّماء َبَنْيَناَها 
مث جعل الكالم للنيب عليه السالم وقال فَِفرُّواْ إِلَى اللَِّه )  ٤٩الذاريات ( َوِمن كُلّ َشىْ ء َخلَقَْنا )  ٤٨الذاريات ( 
ّنى لَكُْم ّمْنُه َنِذيٌر مُّبٌِني ومل يقل ففروا إلينا وذلك ألن الختالف الكالم تأثرياً وكذلك الختالف املتكلمني تأثرياً إِ

وهلذا يكثر اإلنسان من النصائح مع ولده الذي حاد عن اجلادة وجيعل الكالم خمتلفاً نوعاً ترغيباً ونوعاً ترهيباً 
ه تكلم معه لعلّ كالمك ينفع ملا يف أذهان الناس أن اختالف املتكلمني واختالف وتنبيهاً باحلكاية مث يقول لغري

الكالم كالمها مؤثر واهللا تعاىل ذكر أنواعاً من الكالم وكثرياً من االستدالالت واآليات وذكر طرفاً صاحلاً من 



رين من يقول تقديره فقل هلم ومن املفس) صلى اهللا عليه وسلم ( احلكايات مث ذكر كالماً من متكلم آخر هو النيب 
  ففروا وقوله إِّنى لَكُْم ّمْنُه َنِذيرٌ إشارة إىل الرسالة

َناُهْم ِفى وفيه أيضاً لطائف إحداها أن اهللا تعاىل بّين عظمته بقوله َوالسََّماء َبَنْيَناَها َواالْْرَض فََرْشَناَها وهيبته بقوله فََنَبذْ
النسا ( وقوله فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ  )  ٤٨الذاريات ( ْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الرّيَح الَْعقِيَم وقوله تعاىل أَ)  ٤٠القصص ( الَْيّم 
وفيه إشارة إىل أنه تعاىل إذا عذب قدر على أن يعذب مبا به البقاء والوجود وهو التراب واملاء واهلواء )  ١٥٣

والبقاء إذا أراد اهللا جعله سبب الفناء واملاء كذلك يف والنار فحكايات لوط تدل على أن التراب الذي منه الوجود 
قوم فرعون واهلواء يف عاد والنار يف مثود ولعلّ ترتيب احلكايات األربع للترتيب الذي يف العناصر األربعة وقد 
 ذكرنا يف سورة العنكبوت شيئاً منه مث إذا أبان عظمته وهيبته قال لرسوله عرفهم احلال وقل أنا رسول بتقدمي

اآليات وسرد احلكايات فإلردافه بذكر الرسول فائدة ثانيها يف الرسالة أمور ثالثة املرسل والرسول واملرسل إليه 
وههنا ذكر الكل فقوله لَكُْم إشارة إىل املرسل إليهم وقوله ِمْنُه إشارة إىل املرسل وقوله نَِّذيرٍ بيان للرسول وقدم 

أدخل يف أمر الرسالة ألن عنده يتم األمر وامللك لو مل يكن هناك من خيالفه أو  املرسل إليه يف الذكر ألن املرسل إليه
يوافقه فريسل إليه نذيراً أو بشرياً ال يرسل وإن كان ملكاً عظيماً وإذا حصل املخالف أو املوافق يرسل وإن كان غري 

املتعني ملا متت الرسالة وأما الرسول عظيم مث املرسل ألنه متعني وهو الباعث وأما الرسول فباختياره ولوال املرسل 
فال يتعني ألن للملك اختيار من يشاء من عباده فقال ِمْنُه مث قال نَِّذيرٍ تأخرياً للرسول عن املرسل ثالثها قوله مُّبِنيٌ 
إشارة إىل ما به تعرف الرسالة ألن كل حادث له سبب وعالمة فالرسول هو الذي به تتم الرسالة وال بد له من 

  مة يعرف به فقوله فقوله مُّبِنيٌ إشارة إليها وهي إما الربهان واملعجزةعال
  َوالَ َتْجَعلُواْ َمَع اللَِّه إِلَهاً ءَاَخَر إِنِّء لَكُْم مِّْنُه َنذِيٌر مُّبٌِني

يل والتشريك وطريقة مث قال تعاىل َوالَ َتْجَعلُواْ َمَع اللَِّه إِلَهاً ءاَخَر إمتاماً للتوحيد وذلك ألن التوحيد بني التعط
التوحيد هي الطريقة فاملعطل يقول ال إاله أصالً واملشرك يقول يف الوجود آهلة واملوحد يقول قوله االثنني باطل نفي 

ءاَخرَ أثبت وجود اهللا وملا قال َوالَ َتْجَعلُواْ َمَع اللَِّه إِلَهاً )  ٥٠الذاريات ( الواحد باطل فقوله تعاىل فَِفرُّواْ إِلَى اللَِّه 
نفى األكثر من الواحد فصح التوحيد باآليتني وهلذا قال مرتني إِّنى لَكُْم ّمْنُه َنِذيٌر مُّبٌِني أي يف املقامني واملوضعني وقد 

ذكرنا مراراً أن املعطل إذا قال ال واجب جيعل الكل ممكناً فإن كل موجود ممكن ولكن اهللا يف احلقيقة موجود فقد 
كاملمكنات فقد أشرك وجعل اهللا كغريه واملشرك ملا قال بأن غريه إاله يلزم من قوله نفي جعله يف تضاعيف قوله 

  كون اإلله إالهاً ملا ذكرنا يف تقرير داللة

التمانع مع أنه لو كان فيهما آهلة إال اهللا للزم عجز كل واحد فال يكون يف الوجود إاله أصالً فيكون ناقياً لإلالهية 
مشرك واملشرك معطل وكل واحد من الفريقني معترف بأن امسه مبطل لكنه هو على مذهب فيكون معطالً فاملعطل 

خصمه يقول إنه نفسه مبطل وهو ال يعلم واحلمد هللا الذي هدانا وقوله َوالَ َتْجَعلُواْ فيه لطيفة وهي أنه إشارة إىل أن 
قلنا اجلواب عنه الظاهر وقد سبق يف قوله تعاىل )  ٩مل املز( اآلهلة جمعولة ال يقال فاهللا متخذ لقوله فَاتَِّخذُْه َوكِيالً 

  ) ٨١مرمي ( َواتََّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه ءاِلَهةً  
  كَذَِلَك َمآ أََتى الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم مِّن رَُّسولٍ إِالَّ قَالُواْ َساِحرٌ أَْو َمْجُنونٌ

حلكايات للتسلية غري أن فيه لطيفة واحدة ال نتركها والتفسري معلوم مما سبق وقد ذكرنا أنه يدل على أن ذكر ا
وهي أن هذه اآلية دليل على أن كل رسول كذب وحينئذ يرد عليه أسئلة األول هو أنه من األنبياء من قرر دين 

النيب الذي كان قبله وبقي القوم على ما كانوا عليه كأنبياء بين إسرائيل مدة وكيف وآدم ملا أرسل مل يكذب الثاين 



ا احلكمة يف تقدير اهللا تكذيب الرسل ومل يرسل رسوالً مع كثرهتم واختالف معجزاهتم حبيث يصدقه أهل زمانه م
الثالث قوله َما أََتى إِالَّ قَالُواْ دليل على أهنم كلهم قالوا ساحر وليس كذلك ألنه ما من رسول إال وآمن به قوم وهم 

ا املقرر فال نسلم أنه رسول بل هو نيب على دين رسول ومن ما قالوا ذلك واجلواب عن األول هو أن نقول أم
كذب رسوله فهو مكذبه أيضاً ضرورة وعن الثاين هو أن اهللا ال يرسل إال عند حاجة اخللق وذلك عند ظهور 

 الكفار يف العلم وال يظهر الكفر إال عند كثرة اجلهل مث إن اهللا تعاىل ال يرسل رسوالً مع كون اإلميان به ضرورياً
وإال لكان اإلميان به إميان اليأس فال يقبل واجلاهل إذا مل يكن املبني له يف غاية الوضوح ال يقبله فيبقى يف ورطة 

الضاللة فهذا قدر لزم بقضاء اهللا على اخللق على هذا الوجه وقد ذكرنا مرة أخرى أن بعض الناس يقول كل ما هو 
أن النار فيها مصلحة للناس ألهنا نور وجيعلوهنا متاعاً يف األسفار قضاء اهللا فهو خري والشر يف القدر فاهللا قضى ب

وغريها كما ذكر اهللا واملاء فيه مصلحة الشرب لكن النار إمنا تتم مصلحتها باحلرارة البالغة واملاء بالسيالن القوي 
فاملنفعة يف القضاء وكوهنما كذلك يلزمهما بإجراء اهللا عادته عليهما أن حيرق ثوب الفقري ويغرق شاة املسكني 

وعن الثالث أن ذلك ) يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد ( واملضرة يف القدر وهذا الكالم له غور والسنة أن نقول 
واْ ليس بعام فإنه مل يقل إال قال كلهم وإمنا قال إِالَّ قَالُواْ وملا كان كثري منهم بل أكثرهم قائلني به قال اهللا تعاىل إِالَّ قَالُ

ن قيل فلم مل يذكر املصدقني كما ذكر املكذبني وقال إال قال بعضهم صدقت وبعضهم كذبت نقول ألن املقصود فإ
  التسلية وهي على التكذيب فكأنه تعاىل قال ال تأس على تكذيب قومك فإن أقواماً قبلك كذبوا ورسالً كذبوا

  أَتََواصَْواْ بِِه َبلْ ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ
وَاَصْواْ بِهِ َبلْ ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ أي بذلك القول وهو قوهلم سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ ومعناه التعجيب أي كيف مث قال تعاىل أََت

اتفقوا على قول واحد كأهنم تواطؤا عليه وقال بعضهم لبعض ال تقولوا إال هذا مث قال مل يكن ذلك على التواطؤ 
غنوا فنسوا اهللا وطغوا فكذبوا رسله كما أن امللك إذا أمهل أهل بقعة وإمنا كان ملعىن جامع هو أن الكل أترفوا فاست

  ومل يكلفهم بشيء مث قعد بعد مدة وطلبهم إىل بابه

يصعب عليهم الختاذهم القصور واجلنان وحتسني بالدهم من الوجوه احلسان فيحملهم ذلك على العصيان والقول 
  بطاعة ملك آخر

  َملُومٍفََتَولَّ َعْنُهْم فََمآ أَنَت بِ
كان من كرم األخالق ينسب نفسه إىل تقصري ويقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذه تسلية أخرى وذلك ألن النيب 

إن عدم إمياهنم لتقصريي يف التبليغ فيجتهد يف اإلنذار والتبليغ فقال تعاىل قد أتيت مبا عليك وال يضرك التويل عنهم 
  مبلوم بسبب التقصري وإمنا هم امللومون باإلعراض والعنادوكفرهم ليس لتقصري منك فال حتزن فإنك لست 

  َوذَكِّْر فَإِنَّ الذِّكَْرى َتنفَُع الُْمْؤِمنَِني
يعين ليس التويل مطلقاً بل تول وأقبل وأعرض وادع فال التويل يضرك إذا كان عنهم وال التذكري ينفع إال إذا كان 

ادي إذا كانت هدايته نافعة يكون ثوابه أكثر فلما قال تعاىل فََتَولَّ مع املؤمنني وفيه معىن آخر ألطف منه وهو أن اهل
ثواب عظيم فقل بلى وذلك ألن يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان يقع ملتوهم أن يقول فحينئذ ال يكون للنيب 

لّى كل واحد ركعة املؤمنني كثرة فإذا ذكرهتم زاد هداهم وزيادة اهلدى من قوله كزيادة القوم فإن قوماً كثرياً إذا ص
أو ركعتني وقوماً قليالً إذا صلّى كل واحد ألف ركعة تكون العبادة يف الكثرة كالعبادة عن زيادة العدد فاهلادي له 

أي وإن توليت بسبب انتفاع )  ٣القلم ( على عبادة كل مهتد أجر وال ينقص أجر املهتدي قال تعاىل إِنَّ لَكَ الجًْرا 
ضك عن املعاندين وقوله تعاىل فَإِنَّ الذّكَْرى َتنفَعُ الُْمْؤِمنَِني حيتمل وجوهاً أحدها أن يراد قوة املؤمنني بل وحالة إعرا



وقال )  ١٢٤التوبة ( وقال تعاىل َوإِذَا َما أُنزِلَتْ ُسوَرةٌ  فَِمْنُهْم )  ٤الفتح ( يقينهم كما قال تعاىل لَِيْزدَاُدواْ إِميَاناً 
ثانيها تنفع املؤمنني الذين بعدك فكأنك إذا أكثرت التذكري )  ١٧حممد ( اَتاُهْم َتقَُواُهْم تعاىل زَاَدُهْم ُهًدى َوء

بالتكرير نقل عنك ذلك بالتواتر فينتفع به من جييء بعدك من املؤمنني ثالثها هو أن الذكرى إن أفاد إميان كافر فقد 
نة املؤمنني فينتفعوا وهذا هو الذي قيل يف قوله تعاىل نفع مؤمناً ألنه صار مؤمناً وإن مل يفد يوجد حسنة ويزاد يف حس

  ) ٧٢الزخرف ( ِتلَْك الَْجنَّةُ  الَِّتى أُورِثُْتُموَها 
  َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ َواِإلنسَ إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن

ها أنه تعاىل ملا وهذه اآلية فيها فوائد كثرية ولنذكرها على وجه االستقصاء فنقول أما تعلقها مبا قبلها فلوجوه أحد
يعين أقصى غاية التذكري وهو أن اخللق ليس إال للعبادة فاملقصود من إجياد اإلنسان )  ٥٥الذاريات ( قال َوذَكََر 

العبادة فذكرهم به وأعلمهم أن كل ما عداه تضييع للزمان الثاين هو أنا ذكرنا مراراً أن شغل األنبياء منحصر يف 
بني أن اهلداية قد تسقط )  ٥٤الذاريات ( لق فلما قال تعاىل فََتَولَّ َعْنُهْم فََما أَنَت بَِملُومٍ أمرين عبادة اهللا وهداية اخل

عند اليأس وعدم املهتدي وأما العبادة فهي الزمة واخللق املطلق هلا وليس اخللق املطلق للهداية فما أنت مبلوم إذا 
اجلهد فيها الثالث هو أنه ملا بّين حال من قبله من التكذيب  أتيت بالعبادة اليت هي أصل إذا تركت اهلداية بعد بذل

  ذكر هذه اآلية ليبني سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة اهللا فما كان خلقهم إال للعبادة وأما التفسري ففيه مسائل
م هي العبادة وهلذا املسألة األوىل املالئكة أيضاً من أصناف املكلفني ومل يذكرهم اهللا مع أن املنفعة الكربى يف إجياده هل

  فما احلكمة فيه)  ٢٠٦األعراف ( وقال تعاىل الَ َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه )  ٢٦األنبياء ( قال َبلْ ِعَباٌد مُّكَْرُمونَ 

نقول اجلواب عنه من وجوه األول قد ذكرنا يف بعض الوجوه أن تعلق اآلية مبا قبلها بيان قبح ما يفعله الكفرة من 
خلقوا له وهذا خمتص باجلن واإلنس ألن الكفر يف اجلن أكثر والكافر منهم أكثر من املؤمن ملا بينا أن  ترك ما

كان مبعوثاً إىل اجلن فلما قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املقصود بيان قبحهم وسوء صنيعهم الثاين هو أن النيب 
ذكر اجلن واإلنس الثالث أن عباد األصنام  وذكرهم ما يذكر به وهو كون اخللق للعبادة خص أمته بالذكر أي

كانوا يقولون بأن اهللا تعاىل عظيم الشأن خلق املالئكة وجعلهم مقربني فهم يعبدون اهللا وخلقهم لعبادته وحنن لنزول 
ِلَيْعُبُدوِن ومل  درجتنا ال نصلح لعبادة اهللا فنعبد املالئكة وهم يعبدون اهللا فقال تعاىل َوَما َخلَقْتُ الْجِنَّ َواإلِنَس إِالَّ

يذكر املالئكة ألن األمر فيهم كان مسلماً بني القوم فذكر املتنازع فيه الرابع قيل اجلن يتناول املالئكة ألن اجلن 
أصله من االستتار وهم مستترون عن اخللق وعلى هذا فتقدمي اجلن لدخول املالئكة فيهم وكوهنم أكثر عبادة 

لما ذكر اهللا اخللق كان فيه التقدير يف اجلرم والزمان قال تعاىل ُخِلَق وأخصلها اخلامس قال بعض الناس ك
)  ٩فصلت ( وقال تعاىل َخلََق االْْرَض ِفى َيْوَمْينِ )  ٥٩الفرقان ( السََّماَواِت َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفى ِستَّةِ  أَيَّامٍ 

كن ذكره بلفظ األمر قال تعاىل إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أََرادَ َشْيئاً أَن إىل غري ذلك وما مل ي)  ٧٥ص ( وقال َخلَقُْت بَِيَدى َّ 
( وقال تعاىل أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالْْمُر )  ٨٥اإلسراء ( وقال قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ رَّبى )  ٨٢ي س ( َيقُولَ لَُه كُن فََيكُونُ 

جدهم من غري مرور زمان فقوله َوَما َخلَقُْت إشارة إىل من هو واملالئكة كاألرواح من عامل األمر أو)  ٥٤األعراف 
  فامللك من عامل اخللق)  ٦٢غافر ( من عامل اخللق فال يدخل فيه املالئكة وهو باطل لقوله تعاىل َخاِلُق كُلّ َشىْ ء 

األوىل الثاين هو أن املسألة الثانية تقدمي اجلن على اإلنس ألية حكمة نقول فيه وجوه األول بعضها مر يف املسألة 
العبادة سرية وجهرية وللسرية فضل على اجلهرية لكن عبادة اجلن سرية ال يدخلها الرياء العظيم وأما عبادة اإلنس 

  فيدخلها الرياء فإنه قد يعبد اهللا ألبناء جنسه وقد يعبد اهللا ليستخرب من اجلن أو خمافة منهم وال كذلك اجلن
ىل ليس لغرض وإال لكان بالغرض مستكمالً وهو يف نفسه كامل فكيف يفهم ألمر اهللا املسألة الثالثة فعل اهللا تعا



الغرض والعلة نقول املعتزلة متسكوا به وقالوا أفعال اهللا تعاىل ألغراض وبالغوا يف اإلنكار على منكري ذلك وحنن 
ظ عليه وإن مل يكن له يف احلقيقة نقول فيه وجوه األول أن التعليل لفظي ومعنوي واللفظي ما يطلق الناظر إليه اللف

مثاله إذا خرج ملك من بالده ودخل بالد العدو وكان يف قلبه أن يتعب عسكر نفسه ال غري ففي املعىن املقصود 
ذلك ويف اللفظ ال يصح ولو قال هو أنا ما سافرت إال البتغاء أجر أو ألستفيد حسنة يقال هذا ليس بشيء وال 

مثل هذه الصورة خرج ليأخذ بالد العدو ولريهبه لصدق فالتعليل اللفظي هو جعل يصح عليه ولو قال قائل يف 
املنفعة املعتربة علة للفعل الذي فيه املنفعة يقال إجتر للربح وإن مل يكن يف احلقيقة له إذا عرفت هذا فنقول احلقائق 

ن فيه منفعة يصح التعليل هبا لفظاً غري معلومة عند الناس واملفهوم من النصوص معانيها اللفظية لكن الشيء إذا كا
والنزاع يف احلقيقة يف اللفظ الثاين هو أن ذلك تقدير كالتمين والترجي يف كالم اهللا تعاىل وكأنه يقول العبادة عند 

 أي حبيث يصري)  ٤٤طه ( اخللق شيء لو كان ذلك من أفعالكم لقلتم إنه هلا كما قلنا يف قوله تعاىل لََّعلَُّه َيَتذَكَُّر 
أي يصري إهالكه عندكم مرجواً )  ١٢٩األعراف ( تذكرة عندكم مرجواً وقوله َعَسى رَبُّكُمْ أَن ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم 

تقولون إنه قرب الثاين هو أن الالم قد تثبت فيما ال يصح غرضاً كما يف الوقت قال تعاىل أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوكِ 
  الشَّْمسِ

واملراد املقارنة وكذلك يف مجيع الصور وحينئذ يكون )  ١الطالق ( تعاىل فَطَلّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ وقوله )  ٧٨اإلسراء ( 
معناه قرنت اخللق بالعبادة أي بفرض العبادة أي خلقتهم وفرضت عليهم العبادة والذي يدل على عدم جواز 

ملنفعة راجعة إليه وال إىل غريه ألن اهللا تعاىل قادر  التعليل احلقيقي هو أن اهللا تعاىل مستغن عن املنافع فال يكون فعله
على إيصال املنفعة إىل الغري من غري واسطة العمل فيكون توسط ذلك ال ليكون علة وإذا لزم القول بأن اهللا تعاىل 

ى أن يفعل فعالً هو ملتوسط ال لعلة لزمهم املسألة وأما النصوص فأكثر من أن تعد وهي على أنواع منها ما يدل عل
وأمثاله ومنها ما يدل على أن األشياء كلها خبلق اهللا )  ٢٧الرعد ( اإلضالل بفعل اهللا كقوله تعاىل ُيِضلُّ َمن َيَشاء 

ومنها الصرايح اليت تدل على عدم ذلك كقوله تعاىل الَ ُيْسأَلُ َعمَّا )  ١٦الرعد ( كقوله تعاىل خَاِلُق كُلّ َشىْ ء 
واالستقصاء )  ١املائدة ( َيْحكُُم َما ُيرِيُد )  ٢٧إبراهيم ( قوله تعاىل َوَيفَْعلُ اللَُّه َما َيَشاء و)  ٢٣األنبياء ( َيفَْعلُ 

  مفوض فيه إىل املتكلم األصويل ال إىل املفسر
احلجرات ( ُشُعوباً َوقَبَاِئلَ ِلَتعَاَرفُواْ املسألة الرابعة قال تعاىل رَِّحيمٌ يأَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُم ّمن ذَكَرٍ وَأُنْثَى َوَجَعلَْناكُْم 

وقال ِلَيْعُبُدوِن فهل بينها اختالف نقول ليس كذلك فإن اهللا تعاىل علل جعلهم شعوباً بالتعارف وههنا علل )  ١٣
وافق له ألنه إذا دليل على ما ذكره ههنا وم)  ١٣احلجرات ( خلقهم بالعبادة وقوله هناك أَكَْرَمكُْم َعنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم 

كان أتقى كان أعبد وأخلص عمالً فيكون املطلوب منه أمت يف الوجود فيكون أكرم وأعز كالشيء الذي منفعته 
فائدة وبعض أفراده يكون أنفع يف تلك الفائدة مثاله املاء إذا كان خملوقاً للتطهري والشرب فالصايف منه أكثر فائدة 

  آخر فكذلك العبد الذي وجد فيه ما هو املطلوب منه على وجه أبلغيف تلك املنفعة فيكون أشرف من ماء 
املسألة اخلامسة ما العبادة اليت خلق اجلن واإلنس هلا قلنا التعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلق اهللا فإن هذين النوعني 

ثرة والزمان واملكان مل خيل شرع منهما وأما خصوص العبادات فالشرائع خمتلفة فيها بالوضع واهليئة والقلة والك
والشرائط واألركان وملا كان التعظيم الالئق بذي اجلالل واإلكرام ال يعلم عقالً لزم اتباع الشرائع فيها واألخذ 

بقول الرسل عليهم السالم فقد أنعم اهللا على عباده بإرسال الرسل وإيضاح السبل يف نوعي العبادة وقيل إن معناه 
  )كنت كنزاً خمفياً فأردت أن أعرف ( أنه قال عن ربه ) ى اهللا عليه وسلم صل( ليعرفوين روي عن النيب 

  َمآ أُرِيُد ِمنُْهم مِّن رِّْزقٍ َوَمآ أُرِيُد أَن ُيطِْعُموِن



فيه جواب سؤال وهو أن اخللق للغرض ينىبء عن احلاجة فقال ما خلقتهم ليطعمون والنفع فيه هلم ال يل وذلك ألن 
د أن يكتسب له إما بتحصيل املال له أو حبفظ املال عليه وذلك ألن العبد إن كان للكسب منفعة العبد يف حق السي

فغرض التحصيل فيه ظاهر وإن كان للشغل فلوال العبد الحتاج السيد إىل استئجار من يفعل الشغل له فيحتاج إىل 
ا أُرِيُد مِْنُهم ّمن ّرْزقٍ َوَما أُرِيُد إخراج مال والعبد حيفظ ماله عليه ويغنيه عن اإلخراج فهو نوع كسب فقال تعاىل َم

أَن ُيطِْعُموِن أي لست كالسادة يف طلب العبادة بل هم الراحبون يف عبادهتم وفيه وجه آخر وهو أن يقال هذا تقرير 
  لكوهنم خملوقني للعبادة وذلك ألن الفعل يف العرف ال بد له من منفعة لكن العبيد على

ة واجلمال كمماليك امللوك يطعمهم امللك ويسقيهم ويعطيهم األطراف من البالد قسمني قسم منهم يكون للعظم
ويؤتيهم الطراف بعد التالد واملراد منهم التعظيم واملثول بني يديه ووضع اليمني على الشمال لديه وقسم منهم 

عة فليتفكروا يف أنفسهم لالنتفاع هبم يف حتصيل األرزاق أو إلصالحها فقال تعاىل إين خلقتهم فال بد فيهم من منف
  هل هم من قبيل أن يطلب منهم حتصيل رزق وليسوا كذلك فما أُريد منهم من

رزق أو هل هم ممن يطلب منهم إصالح قوت كالطباخ واخلواين الذي يقرب الطعام وليسوا كذلك فما أُريد أن 
  ائف نذكرها يف مسائليطعمون فإذن هم عبيد من القسم األول فينبغي أن ال يتركوا التعظيم وفيه لط

املسألة األوىل ما الفائدة يف تكرار اإلرادتني ومن ال يريد من أحد رزقاً ال يريد أن يطعمه نقول هو ملا ذكرناه من 
قبل وهو أن السيد قد يطلب من العبد الكسب له وهو طلب الرزق منه وقد يكون للسيد مال وافر يستغين عن 

مباله من املال وإحضار الطعام بني يديه من ماله فالسيد قال ال أُريد ذلك وال الكسب لكنه يطلب منه قضاء حوائجه 
  هذا

املسألة الثانية مل قدم طلب الرزق على طلب اإلطعام نقول ذلك من باب االرتقاء كقول القائل ال أطلب منك 
ال ههنا ال أطلب منكم اإلعانة وال ممن هو أقوى وال يعكس ويقل فالن يكرمه األمراء بل السالطني وال يعكس فق

رزقاً وال ما هو دون ذلك وهو تقدمي طعام بني يدي السيد فإن ذلك أمر كثري الطلب من العباد وإن كان الكسب 
  ال يطلب منهم

املسألة الثالثة لو قال ما أريد منهم أن يرزقون وما أريد منهم من الطعام هل حتصل هذه الفائدة نقول على ما فصل 
كسب يطلب الغىن ال الفعل فإن اشتغل بشغل ومل حيصل له غىن ال يكون كمن حصل له غىن وإن ال وذلك ألن بالت

مل يشتغل كالعبد املتكسب إذا ترك الشغل حلاجته ووجد مطلباً يرضى منه السيد إذا كان شغله التكسب وأما من 
ملال من مطلب فرمبا ال يرضى به يراد منه الفعل لذات الفعل كاجلائع إذا بعث عبده إلحضار الطعام فاشتغل بأخذ ا

السيد فاملقصود من الرزق الغىن فلم يقل بلفظ الفعل واملقصود من اإلطعام الفعل نفسه فذكر بلفظ الفعل ومل يقل 
  وما أريد منهم من طعام هذا مع ما يف اللفظني من الفصاحة واجلزالة للتنويع

اإلطعام وختصيصه بالذكر مع أن املقصود عدم طلب فعل منهم  املسألة الرابعة إذا كان املعىن به ما ذكرت فما فائدة
قِ فإنه يفيد العموم وأشار إىل التعظيم فذكر اإلطعام  غري التعظيم نقول ملا عمم يف املطلب األول اكتفى بقوله ِمن ّرْز

ىن يستتبعه نفي وذلك ألن أدىن درجات األفعال أن تستعني السيد بعبده أو جاريته يف هتيئة أمر الطعام ونفي األد
  األعلى بطريق األوىل فصار كأنه تعاىل قال ما أريد منهم من عني وال عمل

املسألة اخلامسة على ما ذكرت ال تنحصر املطالب فيما ذكره ألن السيد قد يشتري لعبد ال لطلب عمل منه وال 
ُد ِمْنُهم ّمن ّرْزقٍ يتناول ذلك فإن من لطلب رزق وال للتعظيم بل تشتريه للتجارة والربح فيه نقول عموم قوله َما أُرِي



  اشترى عبداً ليتجر فيه فقد طلب منه رزقاً
املسألة السادسة ما أريد يف العربية يفيد النفي يف احلال والتخصيص بالذكر يوهم نفي ما عدا املذكور لكن اهللا تعاىل 

منهم من رزق وال أريد نقول ما للنفي يف احلال  ال يريد منهم رزقاً ال يف احلال وال يف االستقبال فلم مل يقل ال أريد
وال للنفي يف االستقبال فالقائل إذا قال فالن ال يفعل هذا الفعل وهو يف الفعل ال يصدق لكنه إذا ترك مع فراغه من 
 قوله يصدق القائل ولو قال ما يفعل ملا صدق فيما ذكرنا من الصورة مثاله إذا كان اإلنسان يف الصالة وقال قائل

إنه ما يصلي فانظر إليه فإذا كان نظر إليه الناظر وقد قطع صالة نفسه صح أن يقول إنك ال تصلي ولو قال القائل 
إنه ما يصلي يف تلك احلالة ملا صدق فإذا علمت هذا فكل واحد من اللفظني للنافية فيه خصوص لكن النفي يف 

 أمر اآلخرة فالدنيا وأمورها كلها حالية فقوله َما أُرِيُد أي يف احلال أوىل ألن املراد من احلال الدنيا واالستقبال هو يف
هذه احلالة الراهنة اليت هي ساعة الدنيا ومن املعلوم أن العبد بعد موته ال يصلح أن يطلب منه رزق أو عمل فكان 

  قوله َما أُرِيُد مفيداً للنفي العام ولو قال ال أريد ملا أفاد ذلك
  زَّاُق ذُو الْقُوَّةِ  الَْمتُِنيإِنَّ اللََّه ُهَو الرَّ

طلب  مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ذُو الْقُوَّةِ  الَْمِتُني تعليالً ملا تقدم من األمرين فقوله هو الرزاق تعليل لعدم
اً ومن يطلب عمالً من الرزق وقوله تعاىل ذُو الْقُوَّةِ  تعليل لعدم طلب العمل ألن من يطلب رزقاً يكون فقرياً حمتاج

غريه يكون عاجزاً ال قوة له فصار كأنه يقول ما أريد منهم من رزق فإين أنا الرزاق وال عمل فإين قوي وفيه 
مباحث األول قال َما أُرِيُد ومل يقل إين رزاق بل قال على احلكاية عن الغائب إِنَّ اللََّه فما احلكمة فيه نقول قد روي 

قرأ إِّنى أََناْ الرَّزَّاُق على ما ذكرت وأما القراءة املشهورة ففيها وجوه األول أن ) عليه وسلم صلى اهللا ( أن النيب 
يكون املعىن قل يا حممد إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاقُ الثاين أن يكون ذلك من باب االلتفات والرجوع من التكلم عن النفس 

سم اهللا يفيد كونه رزاقاً وذلك ألن اإلله مبعىن املعبود كما ذكرنا إىل التكلم عن الغائب وفيه ههنا فائدة وهي أن ا
أي معبوديك وإذ كان اهللا هو املعبود ورزق العبد )  ١٢٧األعراف ( مراراً ومتسكنا بقوله تعاىل َوَيذََرَك َوءاِلهََتَك 

نَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن فقد بّين أنه استعمله من غري الكسب إذ رزقه على السيد وههنا ملا قال َما َخلَقَْت الْجِنَّ وَاِإل
استخلصهم لنفسه وعبادته وكان عليه رزقهم فقال تعاىل إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق بلفظ اهللا الدال على كونه رزاقاً ولو 
 قال إين أنا الرزاق حلصلت املناسبة اليت ذكرت ولكن ال حيصل ما ذكرنا الثالث أن يكون قل مضمراً عند قوله

( ْن أَْجرٍ تعاىل َما أُرِيُد مِْنُهم تقديره قل يا حممد َما أُرِيُد ِمْنُهم ّمن ّرْزقٍ فيكون مبعىن قوله قُلْ َما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِم
 ومل يقل القوي) صلى اهللا عليه وسلم ( ويكون على هذا قوله تعاىل إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق من قول النيب )  ٥٧الفرقان 

بل قال ذُو الْقُوَّةِ  وذلك ألن املقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم االستعانة بالغري ولكن يف عدم 
طلب الرزق ال يكفي كون املستغين حبيث يرزق واحداً فإن كثرياً من الناس يرزق ولده وغريه ويسترزق وامللك 

ب ألن املسترزق ممن يكثر الرزق ال يسترزق من رزقه فلم يرزق اجلند ويسترزق فإذا كثر منه الرزق قل منه الطل
يكن ذلك املقصود حيصل له إال باملبالغة يف وصف الرزق فقال الرَّزَّاُق وأما ما يغين عن االستعانة بالغري فدون ذلك 

ذا كان دون وذلك ألن القوي إذا كان يف غاية القوة يعني الغري فإذا كان دون ذلك ال يعني غريه وال يستعني به وإ
ذلك يستعني استعانة ما وتتفاوت بعد ذلك وملا قال َوَما أُرِيُد أَن ُيطِْعُموِن كفاه بيان نفس القوة فقال ذُو الْقُوَّةِ  

إفادة معىن القوة دون القوى ألن ذا ال يقال يف الوصف الالزم البني فيقال يف اآلدمي ذو مال ومتمول وذو مجال 
  إىل غري ذلك مما ال يلزمهومجيل وذو خلق حسن وخليق 



لزوماً بيناً وال يقال يف الثالثة ذات فردية وال يف األربعة ذات زوجية وهلذا مل يرد يف األوصاف احلقيقية اليت ليست 
مأخوذة من األفعال ولذا مل يسمع ذو الوجود وذو احلياة وال ذو العلم ويقال يف اإلنسان ذو علم وذو حياة ألهنا 

الزم بني ويف صفات الفعل يقال اهللا تعاىل ذو الفضل كثرياً وذو اخللق قليالً ألن ذا كذا مبعىن عرض فيه عارض ال 
صاحبه وربه والصحبة ال يفهم منها اللزوم فضالً عن اللزوم البني والذي يؤيد هذا هو أنه تعاىل قال َوفَْوَق كُلّ ِذى 

الفعل فبني ذي العلم والعليم فرق وكذلك بني ذي فجعل غريه ذا علم ووصف نفسه ب)  ٧٦يوسف ( ِعلْمٍ َعِليٌم 
وقال تعاىل اللَُّه لَِطيفٌ )  ٢٢غافر ( القوة والقوي ويؤيده أيضاً أنه تعاىل قال فَأََخذَُهُم اللَُّه إِنَُّه قَوِى ٌّ َشدِيُد الِْعقَابِ 

( وقال تعاىل الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُسِلى إِنَّ اللََّه قَوِى ٌّ َعزِيٌز  ) ١٩الشورى ( بِِعَباِدهِ َيْرُزُق َمن َيَشاء َوُهَو الْقَوِى ُّ الَْعزِيُز 
ألن يف هذه الصور كان املراد بيان القيام باألفعال العظيمة واملراد ههنا عدم االحتياج ومن ال حيتاج )  ٢١اجملادلة 

عظيمة ألن عدم احلاجة قد يكون بترك  إىل الغري يكفيه من القوة قدر ما ومن يقوم مستبداً بالفعل ال بد له من قوة
الفعل واالستغناء عنه ولو بني هذا البحث يف معرض اجلواب عن سؤال سائل عن الفرق بني قوله ذُو الْقُوَّةِ  ههنا 

غَْيبِ إِنَّ اللََّه وبني قوله قَوِى ٌّ يف تلك املواضع لكان أحسن فإن قيل فقد قال تعاىل ِلَيْعلَمَ اللَُّه َمن َينصُُرُه َوُرُسلَُه بِالْ
وفيه ما ذكرت من املعىن وذلك ألن قوله قَوِى ٌّ لبيان أنه غري حمتاج إىل النصرة وإمنا )  ٢٥احلديد ( قَوِى ٌّ َعزِيٌز 

يريد أن يعلم ليثيب الناصر لكن عدم االحتياج إىل النصرة يكفي فيه قوة ما فلم مل يقل إن اهللا ذو القوة نقول فيه إنه 
من ينصره ورسله ومعناه أنه يغين رسله عن احلاجة وال يطلب نصرهتم من خلقه ليعجزهم وإمنا يطلبها تعاىل قال 

لثواب الناصرين ال الحتياج املستنصرين وإال فاهللا تعاىل وعدهم بالنصر حيث قال َولَقَْد َسبَقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا 
وملا ذكر الرسل قال قوي يكون ذلك تقوية تقارب )  ١٧٢ ١٧١الصافات ( الْمُْرَسِلَني إِنَُّهْم لَُهُم الْمَنُصوُرونَ 

  رسله املؤمنني وتسلية لصدورهم وصدور املؤمنني
البحث الثاين قال الَْمِتُني وذلك ألن ذُو الْقُوَّةِ  كما بينا ال يدل إال على أن له قوة ما فزاد يف الوصف بياناً وهو 

تني من باب واحد لفظاً ومعىن فإن منت الشيء هو أصله الذي عليه ثباته واملنت الذي له ثبات ال يتزلزل وهو مع امل
هو الظهر الذي عليه أساس البدن واملتانة مع القوة كالعزة مع القوة حيث ذكر اهللا تعاىل يف مواضع ذكر القوة 

  ) ٦٦هود ( وقال الْقَوِى ُّ الَْعزِيُز )  ٢٥احلديد ( والعزة فقال قَوِى ٌّ َعزِيٌز 
وفيه لطيفة تؤيد ما ذكرنا من البحث يف القوي وذي القوة وذلك ألن املتني هو الثابت الذي ال يتزلزل والعزيز هو 
الغالب ففي املتني أنه ال يغلب وال يقهر وال يهزم ويف العزيز أنه يغلب ويقهر ويزل األقدام والعزة أكمل من املتانة 

ل باألكمل وما دونه مبا دونه ولو نظرت حق النظر وتأملت حق كما أن القوي أكمل من ذي القوة فقرن األكم
  التأمل لرأيت يف كتاب اهللا تعاىل لطائف تنبهك على عناد املنكرين وقبح إنكار املعاندين

  واْ ِمن َيْوِمهِمُ الَِّذى ُيوَعُدونَفَإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ ذَنُوباً مِّثْلَ ذَُنوبِ أَْصحَابِهِْم فَالَ َيْسَتْعجِلُوِن فَوَْيلٌ لِّلَِّذيَن كَفَُر

وهو مناسب ملا قبله وذلك ألنه تعاىل بّين أن من يضع نفسه يف موضع عبادة غري اهللا يكون وضع الشيء يف غري 
موضعه فيكون ظاملاً فقال إذا ثبت أن اإلنس خملوقون للعبادة فإن الذين ظلموا بعبادة الغري هلم هالك مثل هالك من 

ن الشيء إذا خرج عن االنتفاع املطلوب منه ال حيفظ وإن كان يف موضع خيلي املكان عنه أال ترى تقدم وذلك أل
أن الدابة اليت ال يبقى منتفعاً هبا باملوت أو مبرض خيلي عنها اإلصطبل والطعام الذي يتعفن يبدد ويفرغ منه اإلناء 

ع فحسن إخالء املكان عنه وحق نزول اهلالك فكذلك الكافر إذا ظلم ووضع نفسه يف غري موضعه خرج عن االنتفا
  به ويف التفسري مسائل

  املسألة األوىل فيما يتعلق به الفاء وقد ذكرنا لك يف وجه التعلق



املسألة الثانية ما مناسبة الذنوب نقول العذاب مصبوب عليهم كأنه قال تعاىل نصب من فوق رؤوسهم ذنوباً 
أن العرب يستقون من اآلبار على النوبة ذنوباً فذنوباً وذلك  كذنوب صب فوق رؤوس أولئك ووجه آخر وهو

وقت عيشهم الطيب فكأنه تعاىل قال فَإِنَّ لِلَِّذيَن ظَلَُمواْ من الدنيا وطيباهتا ذَُنوباً أي مالء وال يكون هلم يف اآلخرة 
ذاب وال هالك وإمنا هو من نصيب كما كان عليه حال أصحاهبم استقوا ذبوباً وتركوها وعلى هذا فالذنوب ليس بع
  رغد العيش وهو أليق بالعربية وقوله تعاىل فَالَ َيْستَْعجِلُوِن فإن الرزق ما مل يفرغ ال يأيت األجل

  مث أعاد ما ذكر يف أول السورة فقال فََوْيلٌ لّلَِّذيَن كَفَرُواْ ِمن َيْوِمهُِم الَِّذى ُيوَعُدونَ
  سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعنيواحلمد هللا رّب العاملني وصلّى اهللا على 

  سورة الطور

  أربعون وتسع آيات مكية
  رَِوالطُّورِ َوِكَتابٍ مُّْسطُورٍ ِفى َرقٍّ مَّْنشُورٍ وَالَْبْيتِ الَْمْعُمورِ وَالسَّقْفِ الَْمْرفُوعِ َوالَْبْحرِ الَْمْسجُو

شر فيهما وأول هذه السورة مناسب آلخر هذه السورة مناسبة للسورة املتقدمة من حيث االفتتاح بالقسم وبيان احل
وهذه السورة دديف أوهلا فََوْيلٌ َيوَْمِئذٍ )  ٦٠الذاريات ( ما قبلها ألن يف آخرها قوله تعاىل فََوْيلٌ لّلَِّذيَن كَفَُرواْ 

إشارة إىل العذاب )  ٥٩ات الذاري( ويف آخر تلك السورة قال فَإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ ذَُنوباً )  ١١الطور ( لّلُْمكَذّبَِني 
  وفيه مسائل)  ٧الطور ( وقال هنا إِنَّ َعذَاَب َرّبَك لََواِقٌع 

املسألة األوىل ما الطور وما الكتاب املسطور نقول فيه وجوه األول الطور هو جبل معروف كلم اهللا تعاىل موسى 
الثالث هو اسم اجلنس واملراد القسم )  ٢التني  (عليه السالم الثاين هو اجلبل الذي قال اهللا تعاىل َوطُورِ سِينَِني 

باجلبل غري أن الطور اجلبل العظيم كالطود وأما الكتاب ففيه أيضاً وجوه أحدها كتاب موسى عليه السالم ثانيها 
الكتاب الذي يف السماء ثالثها صحائف أعمال اخللق رابعها القرآن وكيفما كان فهي يف رقوق وسنبني فائدة قوله 

ِفى َرّق مَّْنشُورٍ وأما البيت املعمور ففيه وجوه األول هو بيت يف السماء العليا عند العرش ووصفه بالعمارة تعاىل 
لكثرة الطائفني به من املالئكة الثاين هو بيت اهللا احلرام وهو معمور باحلاج الطائفني به العاكفني الثالث البيت 

يوت املعمورة والعمائر املشهورة والسقف املرفوع السماء والبحر املعمور الالم فيه لتعريف اجلنس كأنه يقسم بالب
املسجور قيل املوقد يقال سجرت التنور وقيل هو البحر اململوء ماء املتموج وقيل هو حبر معروف يف السماء يسمى 

  حبر احليوان

ماكن الثالثة وهي الطور املسألة الثانية ما احلكمة يف اختيار هذه األشياء نقول هي حتتمل وجوهاً أحدها إن األ
والبيت املعمور والبحر املسجور أماكن كانت لثالثة أنبياء ينفردون فيها للخلوة برهبم واخلالص من اخللق واخلطاب 

والبحر املسجور يونس عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( مع اهللا أما الطور فانتقل إليه موسى عليه السالم والبيت حممد 
اهللا هناك فقال موسى أَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ السُّفََهاء ِمنَّا إِنْ ِهىَ  إِالَّ ِفْتَنُتكَ ُتِضلُّ بَِها َمن َتَشاء السالم والكل خاطبوا 

) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما حممد )  ١٤٣األعراف ( وقال أَرِنِى أَنظُْر إِلَْيَك )  ١٥٥األعراف ( َوَتْهِدى َمن َتَشاء 
وأما يونس فقال الَّ إله ) وعلى عباد اهللا الصاحلني ال أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك السالم علينا ( فقال 

فصارت األماكن شريفة هبذه األسباب فحلف اهللا تعاىل هبا )  ٨٧األنبياء ( إِالَّ أَنَت سُْبحَاَنكَ إِّنى كُنُت ِمَن الظَّاِلِمَني 
األماكن مع اهللا تعاىل كالم والكالم يف الكتاب واقترانه بالطور أدل وأما ذكر الكتاب فإن األنبياء كان هلم يف هذه 



على ذلك ألن موسى عليه السالم كان له مكتوب ينزل عليه وهو بالطور وأما ذكر السقف املرفوع ومعه البيت 
وعلى أنه  ثانيها وهو أن القسم ملا كان على وقوع العذاب) صلى اهللا عليه وسلم ( املعمور ليعلم عظمة شأن حممد 

ال دافع له وذلك ألن ال مهرب من عذاب اهللا ألن من يريد دفع العذاب عن نفسه ففي بعض األوقات يتحصن مبثل 
اجلبال الشاهقة اليت ليس هلا طرف وهي متضايقة بني أنه ال ينفع التحصن هبا من أمر اهللا تعاىل كما قال ابن نوح 

حكاية )  ٤٣هود ( ى ِمَن الَْماء قَالَ الَ َعاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِالَّ َمن رَِّحَم عليه السالم َساوِى إِلَى َجَبلٍ َيْعِصمُنِ
  عن نوح عليه السالم

املسألة الثالثة ما احلكمة يف تنكري الكتاب وتعريف باقي األشياء نقول ما حيتمل اخلفاء من األمور امللتبسة بأمثاهلا من 
ل رأيت األمري ودخلت على الوزير فإذا بلغ األمري الشهرة حبيث يؤمن االلتباس مع األجناس يعرف بالالم فيقا

شهرته ويريد الواصف وصفه بالعظمة يقول اليوم رأيت أمرياً ما له نظري جالساً وعليه سيما امللوك وأنت تريد ذلك 
نه عظمته فيكون كقوله تعاىل األمري املعلوم والسبب فيه أنك بالتنكري تشري إىل أنه خرج عن أن يعلم ويعرف بك

فالالم وإن كانت معرفة لكن أخرجها عن املعرفة كون )  ٣ ١احلاقة ( الَْحاقَّةُ  َما الَْحاقَّةُ  َوَما أَْدَراَك َما الَْحاقَّةُ  
شدة هوهلا غري معروف فكذلك ههنا الطور ليس يف الشهرة حبيث يؤمن اللبس عند التنكري وكذلك البيت املعمور 

) صلى اهللا عليه وسلم ( الكتاب الكرمي فقد متيز عن سائر الكتب حبيث ال يسبق إىل أفهام السامعني من النيب  وأما
لفظ الكتاب إال ذلك فلما أمن اللبس وحصلت فائدة التعريف سواء ذكر بالالم أو مل يذكر قصداً للفائدة األخرى 

ئدة التعريف إال بآلة التعريف استعملها وهذا يؤيد كون وهي يف الذكر بالتنكري ويف تلك األشياء ملا مل حتصل فا
  املراد منه القرآن وكذلك اللوح احملفوظ مشهور

املسألة الرابعة ما الفائدة يف قوله تعاىل ِفى َرّق مَّْنُشورٍ وعظمة الكتاب بلفظه ومعناه ال خبطه ورقه نقول هو إشارة 
يه فقال هو يف رق منشور وليس كالكتب املطوية وعلى هذا إىل الوضوح وذلك ألن الكتاب املطوي ال يعلم ما ف

املراد اللوح احملفوظ فمعناه هو منشور لكم ال مينعكم أحد من مطالعته وإن قلنا بأن املراد كتاب أعمال كل أحد 
وذلك )  ١٣سراء اإل( فالتنكري لعدم املعرفة بعينه ويف رق منشور لبيان وصفه كما قال تعاىل ِكَتاًبا َيلْقَاُه َمْنشُوراً 

  ألن غري املعروف إذا وصف كان إىل املعرفة أقرب شبهاً
  املسألة اخلامسة يف بعض السور أقسم جبموع كما يف قوله تعاىل وَالذرِيَاِت

وقوله َوالْمُْرَسلَاِت وقوله وَالنَّازَِعاِت ويف بعضها بأفراد كما يف هذه السورة حيث قال َوالطُّورِ ومل يقل واألطوار 
النساء ( لبحار وال سيما إذا قلنا املراد من الطور اجلبل العظيم كالطود كما يف قوله تعاىل َوَرفَْعَنا فَْوقَُهُم الطُّوَر وا

أي اجلبل فما احلكمة فيه نقول يف اجلموع يف أكثرها أقسم باملتحركات والريح الواحدة ليست بثابتة )  ١٥٤
أفرادها مستمرة بأنواعها واملقصود منها ال حيصل إال بالتبدل والتغري مستمرة حىت يقع القسم هبا بل هي متبدلة ب

فقال َوالذرَِياتِ إشارة إىل النوع املستمر إىل الفرد املعني املستقر وأما اجلبل فهو ثابت قليل التغري والواحد من 
  علم القسم به ويف الطور علماجلبال دائم زماناً ودهراً فأقسم يف ذلك بالواحد وكذلك قوله َوالنَّْجمِ والريح ما 

  إِنَّ َعذَاَب رَبَِّك لََواِقٌع مَّا لَُه ِمن َدافِعٍ
إشارة إىل املقسم عليه وفيه مباحث األول يف حرف ءاٍن وفيه مقامات األول هي تنصب االسم وترفع اخلرب والسبب 

فيها واختصاصها بالدخول على  فيه هو أهنا شبهت بالفعل من حيث اللفظ واملعىن أما اللفظ فلكون الفتح الزماً
األمساء واملنصوب منها على وزن إن أنيناً وأما املعىن فنقول اعلم أن اجلملة اإلثباتية قبل اجلملة االنتفائية وهلذا 

استغنوا عن حرف يدل على اإلثبات فإذا قالوا زيد منطلق فهم منه إرادة إثبات االنطالق لزيد واالنتفائية ملا كانت 



ة زيد فيها حرف يغريها عن األصل وهو اإلثبات فقيل ليس زيد منطلقاً فصار ليس زيد منطلقاً بعد قول بعد املثبت
القائل زيد منطلق مث إن قول القائل إن زيداً منطلق مستنبط من قوله ليس زيد منطلقاً كأن الواضع ملا وضع أوالً 

غري وهو فعل من وجه ألنك قد تبقى مكانه ما النافية زيد منطلق لالثبات وعند النفي حيتاج إىل ما يغريه أتى بلفظ م
وهلذا قيل لست وليسوا فأحلق به ضمري الفاعل ولوال أنه فعل ملا جاز ذلك مث أراد أن يضع يف مقابلة ليس زيد 
منطلقاً مجلة إثباتية فيها لفظ اإلثبات كما أن يف النافية لفظ النفي فقال إن ومل يقصد أن إن فعل ألن ليس يشبه 

بالفعل ملا فيه من معىن الفعل وهو التغيري فإهنا غريت اجلملة من أصلها الذي هو اإلثبات وأما إن فلم تغريه فاجلملة 
على ما كانت عليه إثباتية فصارت مشبهة باملشبهة بالفعل وهي ليس وهذا ما يقوله النحويون يف إن وأن وكأن 

ا فنقول كما إن ليس هلا اسم كالفاعل وخرب كاملفعول تقول وليت ولعلّ إهنا حروف مشبهة باألفعال إذا علمت هذ
ليس زيد لئيماً بالرفع والنصب كما تقول بات زيد كرمياً فكذلك إن هلا اسم وخرب لكن امسها خيالف اسم ليس 
وخربها خربها فإن اسم إن منصوب وخربها مرفوع ألن إن ملا كانت زيادة على خالف األصل ألهنا ال تفيد إال 

ات الذي كان مستفاداً من غري حرف وليس ملا كانت زيادة على األصل ألهنا تغري األصل ولوالها ملا حصل اإلثب
املقصود جعل املرفوع واملنصوب يف ليس على األصل ألن األصل تقدمي الفاعل ويف إن جعل ذلك على خالف 

ز أن يقال إن منطلق زيداً وهو يف ليس منطلقاً األصل وقدم املشبه باملفعول على املشبه بالفاعل تقدمياً الزماً فال جيو
  زيد جائز كما يف الفعل ألهنا فعل

املقام الثاين هي مل تكسر تارة وتفتح أخرى نقول األصل فيها الكسرة والعارض وإن كان هذا يف الظاهر خيالف قول 
  النحاة لكن يف احلقيقة هي كذلك

ة دون املفتوحة قلنا قد خرج مما سبق أن قول القائل زيد منطلق املقام الثالث مل تدخل الالم على خرب إن املكسور
أصل ألن املثبتات هي احملتاجة إىل اإلخبار عنها فإن التغري يف ذلك وأما العدميات فعلى أصوهلا مستمرة وهلذا يقال 

ل هو إن زيداً منطلق األصل يف األشياء البقاء مث إن السامع له قد حيتاج إىل الرد عليه فيقول ليس زيد منطلقاً فيقو
فيقول هو رداً عليه ليس زيد مبنطلق فيقول رداً عليه إن زيداً ملنطلق وأن ليست يف مقابلة ليس وإمنا هي متفرعة عن 

  املكسورة
املبحث الثاين قوله تعاىل َعذَاَب َرّبَك فيه لطيفة عزيزة وهي أنه تعاىل لو قال إن عذاب اهللا لواقع واهللا اسم منىبء عن 

من أن يلحقه ذلك لكونه تعاىل مستغنياً عن العامل ) صلى اهللا عليه وسلم ( مة واهليبة كان خياف املؤمن بل النيب العظ
  بأسره فضالً عن واحد فيه فآمنه بقوله رَبََّك فإنه حني يسمع لفظ الرب يأمن

د فالواقع أدل على الشدة من املبحث الثالث قوله لََواِقٌع فيه إشارة إىل الشدة فإن الواقع والوقوع من باب واح
وقد )  ٤٦فصلت ( الكائن مث قال تعاىل مَّا لَُه ِمن َداِفعٍ والبحث فيه قد تقدم يف قوله تعاىل َوَما َربُّكَ بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد 

إن من يدفع عن نفسه عذاباً ذكرنا أن قوله َوالطُّورِ َوالَْبْيِت الَْمْعُمورِ وَالَْبْحرِ الَْمْسُجورِ فيه داللة على عدم الدافع ف
قد يدفع بالتحصن بقلل اجلبال وجلج البحار وال ينفع ذلك بل الوصول إىل السقف املرفوع ودخول البيت املعمور 

  ال يدفع
  َيْوَم َتُموُر السََّمآُء َمْوراً َوَتِسُري الْجِبَالُ سَْيراً

  فيه مسائل
ك هو الفعل الذي يدل عليه واقع أي يقع العذاب َيْوَم َتمُوُر املسألة األوىل ما الناصب ليوم نقول املشهور أن ذل

وإمنا قلت ذلك ألن العذاب )  ٨الطور ( السََّماء َمْوراً والذي أظنه أنه هو الفعل املدلول عليه بقوله مَّا لَُه ِمن َداِفعٍ 



عد احلشر ومور السماء قبل الواقع على هذا ينبغي أن يقع يف ذلك اليوم لكن العذاب الذي به التخويف هو الذي ب
غافر (  َبأَْسَنا احلشر وأما إذا قلنا معناه لَْيَس لَُه َداِفٌع يوم متور فيكون يف معىن قوله فَلَْم َيُك َينفَعُُهْم إَِمياُنُهْم لَمَّا َرأَْواْ

اجلبال تسري كأنه تعاىل يقول ما له من دافع يف ذلك اليوم وهو ما إذا صارت السماء متور يف أعينكم و)  ٨٥
  وتتحققون أن األمر ال ينفع شيئاً وال يدفع

املسألة الثانية ما مور السماء نقول خروجها عن مكاهنا تتردد ومتوج والذي تقوله الفالسفة قد علمت ضعفه مراراً 
ظيم من مكانه وقوله تعاىل َوَتِسُري الْجِبَالُ سَْيراً يدل على خالف قوهلم وذلك ألهنم وفقوا على أن خروج اجلبل الع

جائز وكيف ال وهم يقولون بأن زلزلة األرض مع ما فيها من اجلبال ببخار جيتمع حتت األرض فيحركها وإذا كان 
كذلك فنقول السماء قابلة للحركة بإخراجها خارجة عن السمتيات واجلبل ساكن يقتضي طبعه السكون وإذا قبل 

رم آخر مع أهنا على موافقته أوىل وقوهلم القابل للحركة جسم احلركة مع أهنا على خالف طبعه فألن يقبلها ج
املستديرة ال يقبل احلركة املستقيمة يف غاية الضعف وقوله َمْوراً يفيد فائدة جليلة وهي أن قوله تعاىل وََتِسُري الْجَِبالُ 

هر أن السماء حيتمل أن يكون بياناً لكيفية مور السماء وذلك ألن اجلبال إذا سارت وسريت معها سكاهنا يظ
كالسيارة إىل خالف تلك اجلهة كما يشاهده راكب السفينة فإنه يرى اجلبل الساكن متحركاً فكان لقائل أن يقول 

  السماء متور يف رأي العني

بسبب سري اجلبال كما يرى القمر سائراً راكب السفينة والسماء إذا مارت كذلك فال يبقى مهرب وال مفزع ال يف 
  رضالسماء وال يف األ

املسألة الثالثة ما السبب يف مورها وسريها قلنا قدرة اهللا تعاىل وأما احلكمة فاإليذان واإلعالم بأن ال عود إىل الدنيا 
وذلك ألن األرض واجلبال والسماء والنجوم كلها لعمارة الدنيا واالنتفاع لبين آدم هبا فإن مل يتفق هلم عود مل يبق 

  فيها نفع فأعدمها اهللا تعاىل
سألة الرابعة لو قال قائل كنت وعدت ببحث يف الزمان يستفيد العاقل منه فوائد يف اللفظ واملعىن وهذا موضعه امل

فإن الفعل ال يضاف إليه شيء غري الزمان فيقال يوم خيرج فالن وحني يدخل فالن وقال اهللا تعاىل َيْوُم َينفَُع 
وكذلك )  ٣٦التوبة ( السََّماء وقال َيْوَم َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض  وقال َوَيْوَم َتُموُر)  ١١٩املائدة ( الصَّاِدِقَني 

  يضاف إىل اجلملة فما السبب يف ذلك
فنقول الزمان ظرف األفعال كما أن املكان ظرف األعيان وكما أن جوهراً من اجلواهر ال يوجد إال يف مكان 

ري خلق عظيم فقالوا إن كان املكان جوهراً فله مكان فكذلك عرض من األعراض ال يتجدد إال يف زمان وفيهما حت
آخر ويتسلسل األمر وإن كان عرضاً فالعرض ال بد له من جوهر واجلوهر ال بد له من مكان فيدور األمر أو 

يتسلسل وإن مل يكن جوهراً وال عرضاً فاجلوهر يكون حاصالً فيما ال وجود له أو فيما ال إشارة إليه وليس كذلك 
يف الزمان إن كان الزمان غري متجدد فيكون كاألمور املستمرة فال يثبت فيه املضي واالستقبال وإن كان وقالوا 

متجدداً وكل متجدد فهو يف زمان فللزمان زمان آخر فيتسلسل األمر مث إن الفالسفة التزموا التسلسل يف األزمنة 
 األمكنة وفرقوا بينهما من غري فارق وقوم التزموا ووقعوا بسبب هذا يف القول بقدم العامل ومل يلتزموا التسلسل يف

التسلسل فيهما مجيعاً وقالوا بالقدم وأزمان ال هناية هلا وباالمتداد وأبعاد ال هناية هلا وهم وإن خالفونا يف املسألتني 
سبيل اإللتزام مجيعاً والفالسفة وافقونا يف إحدامها دون األخرى لكنهم سلكوا جادة الوهم ومل يتركوا على أنفسهم 

يف األزمان فإن قيل فاملتجدد األول قبله ماذا نقول ليس قبله شيء فإن قيل فعدمه قبله أو قبله عدمه نقول قولنا 
ليس قبله شيء أعم من قولك قبله عدمه ألنا إذا قلنا ليس قبل آدم حيوان بألف رأس صدقنا وال يستلزم ذلك 



ن بألف رأس بعد آدم النتفاء ذلك احليوان أوالً وآخراً وعدم صدق قولنا آدم قبل حيوان بألف رأس أو حيوا
دخوله يف الوجود أزالً وأبداً فكذلك ما قلنا فإن قيل هذا ال يصح ألن اهللا تعاىل شيء موجود وهو قبل العامل نقول 

إذ كان اهللا وال  قولنا ليس قبل املتجدد األول شيء معناه ليس قبله شيء بالزمان وأما اهللا تعاىل فليس قبله بالزمان
زمان والزمان وجد مع املتجدد األول فإن قيل فما معىن وجود اهللا قبل كل شيء غريه نقول معناه كان اهللا ومل يكن 

شيء غريه ال يقال ما ذكرمت إثبات شيء بشيء وال يثبت ذلك الشيء إال مبا ترومون إثباته فإن بداية الزمان 
لنزاع يف املتجدد فإن عند اخلصم ليس يف الوجود متجدد أول بل قبل كل غرضكم وهو مبين على املتجدد األول وا

متجدد ألنا نقول حنن ما ذكرنا ذلك دليالً وإمنا ذكرناه بياناً لعدم اإللزام وأنه ال يرد علينا شيء إذا قلنا باحلدوث 
ا متجدداً أوالً فكذلك قل له وهناية األبعاد واللزم واإللزام فيسلم الكالم األول مث يلزم ويقول ألست تقول إن لن

عدم فنقول ال بل ليس قبله أمر بالزمان فيكون ذلك نفياً عاماً وإمنا يكون ذلك النتفاء الزمان كما ذكرنا يف املثال 
  إذا علمت هذا فصار الزمان تارة موجوداً مع عرض وأخرى موجوداً

جدد األول واملتجدد األول له زمان هو معه إذا بعد عرض ألن يومنا هذا وغريه من األيام كلها صارت متميزة باملت
عرفت أن الزمان واملكان أمرمها مشكل بالنسبة إىل بعض األفهام واألمر اخلفي يعرف بالوصف واإلضافة فإنك إذا 
قلت غالم مل يعرف فإذا وصفته أو أضفته وقلت غالم صغري أو كبري وأبيض أو أسود قرب من الفهم وكذلك إذا 

قرب ومل يكن بد من معرفة الزمان وال يعرف الشيء إال مبا خيتص به فإنك إذا قلت يف اإلنسان قلت غالم زيد 
حيوان موجود بعدته عن الفهم وإذا قلت حيوان طويل القامة قربته منه ففي الزمان كان جيب أن يعرف مبا خيتص به 

فلو قلت زمان اخلروج متيز عن زمان ألن الفعل املاضي واملستقبل واحلال خيتص بأزمنة واملصدر له زمان مطلق 
الدخول وغريه فإذا قلت يوم خرج أفاد ما أفاد قولك يوم اخلروج مع زيادة هو أنه متيز عن يوم خيرج واإلضافة إىل 
ما هو أشد متييزاً أوىل كما أنك إذا قلت غالم رجل ميزته عن غالم امرأة وإذا قلت غالم زيد زدت عليه يف اإلفادة 

لك قولنا يوم خرج لتعريف ذلك اليوم خري من قولك يوم اخلروج فظهر من هذا البحث أن وكان أحسن كذ
الزمان يضاف إىل الفعل وغريه ال يضاف الختصاص الفعل بالزمان دون غريه إال املكان يف قوله اجلس حيث جيلس 

بواسطة تضمنها الفعل فال فإن حيث يضاف إىل اجلمل ملشاهبة ظرف املكان لظرف الزمان وأما اجلمل فهي إمنا يصح 
  يقال يوم زيد أخوك ويقال يوم زيد فيه خارج

وال يقال الت )  ٣ص ( ومن مجلة الفوائد اللفظية أن الت خيتص استعماهلا بالزمان قال اهللا تعاىل وَّالََت ِحَني َمَناصٍ 
حركة حركة أخرى وبعد  الرجل سوء وذلك ألن الزمان جتدد بعد جتدد وال يبقى بعد الفناء حياة أخرى وبعد كل

أي قبل اخللق مل خيلق شيئاً لكنه يعد )  ٢٩الرمحن ( كل زمان زمان وإليه اإلشارة بقوله تعاىل كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفى َشأٍْن 
ما خلق فهو أبداً دائماً خيلق شيئاً بعد شيء فبعد حياتنا موت وبعد موتنا حياة وبعد حياتنا حساب وبعد احلساب 

عقاب الزم وال يترك اهللا الفعل فلما بعد الزمان عن النفي زيد يف احلروف النافية زيادة فإن قيل فاهللا ثواب دائم أو 
تعاىل أبعد عن االنتفاء فكان ينبغي أن ال تقرب التاء بكلمة ال هناك نقول َألٍت ِحَني َمَناصٍ تأويل وعليه ال يرد ما 

 حني مناص وهو املشهور ولذلك اختص باحلني دون اليوم ذكرمت وهو أن ال هي املشبهة بليس تقديره ليس احلني
  والليل ألن احلني أدوم من الليل والنهار فالليل والنهار قد ال يكون واحلني يكون

  فََوْيلٌ َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِني الَِّذيَن ُهْم ِفى خَْوضٍ َيلَْعُبونَ
ذاً للمكذبني فالفاء التصال املعىن وهو اإليذان بأمان أهل أي إذا علم أن عذاب اهللا واقع وأنه ليس له دافع فويل إ

مل يبني بأن موقعه مبن فلما قال فََوْيلٌ َيْوَمِئٍذ لّلُْمكَذّبِنيَ )  ٧الطور ( اإلميان وذلك ألنه ملا قال إِنَّ َعذَابَ رَّبَك لََواِقٌع 



  علم املخصوص به وهو املكذب وفيه مسائل
قوله وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لّلُْمكَذّبَِني بيان ملن يقع به العذاب وينزل عليه فمن ال يكذب ال يعذب املسألة األوىل إذا قلت بأن 

فأهل الكبائر ال يعذبون ألهنم ال يكذبون نقول ذلك العذاب ال يقع على أهل الكبائر وهذا كما يف قوله تعاىل كُلََّما 
  يَأِْتكُْم َنِذيٌر قَالُواْ َبلَى قَدْ َجاءَنا َنذِيٌر فَكَذَّْبنَا أُلِْقىَ  ِفيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم خََزَنتَُها أَلَْم

فنقول املؤمن ال يلقى فيها إلقاء هبوان وإمنا يدخل فيها ليظهر إدخال مع نوع إكرام فكذلك الويل )  ٩ ٨امللك ( 
منه لوى إذا دفع للمكذبني والويل ينىبء عن الشدة وتركيب حروف الواو والياء والالم ال ينفك عن نوع شدة 

فإن املكذب )  ١٣الطور ( ولوى يلوي إذا كان قوياً والويل فيه القوة على املوىل عليه ويدل عليه قوله تعاىل َيدَُّعونَ 
يدع واملصدق ال يدع وقد ذكرنا جواز التنكري يف قوله َوْيلٌ مع كونه مبتدأ ألنه يف تقدير املنصوب ألنه دعاء 

واخلوض نفسه خص يف استعمال القرآن باالندفاع يف )  ٢٥الذاريات ( قَالَ َسلَاٌم ومضى وجهه يف قوله تعاىل 
 ٤٥املدثر ( وقال تعاىل َوكُنَّا َنُخوُض َمَع الَُخاِئِضَني )  ٦٩التوبة ( األباطيل وهلذا قال تعاىل َوُخضُْتْم كَالَِّذي خَاضُواْ 

يف خوض كامل عظيم ثانيهما أن يكون التنوين تعويضاً  وتنكري اخلوض حيتمل وجهني أحدمها أن يكون للتكثري أي) 
 ٢٥١البقرة ( و َبْعَضُهم بَِبْعضٍ )  ١١١هود ( وقوله َوإِنَّ كُالًّ )  ٨التوبة ( عن املضاف إليه كما يف قوله تعاىل إِال 

يزهم وإمنا هو للذم كما واألصل يف خوضهم املعروف منهم وقوله الَِّذيَن ُهْم ِفى َخْوضٍ ليس وصفاً للمكذبني مبا مي) 
أنك تقول الشيطان الرجيم وال تريد فصله عن الشيطان الذي ليس برجيم خبالف قولك أكرم الرجل العامل 

فالوصف بالرجيم للذم به ال للتعريف وتقول يف املدح اهللا الذي خلق واهللا العظيم للمدح ال للتمييز وال للتعريف 
  إن اهللا واحد ال غريعن إاله مل خيلق أو إاله ليس بعظيم ف

  َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى نَارِ جََهنََّم َدعا
  فيه مباحث لفظية ومعنوية أما اللفظية ففيها مسائل

الطور ( املسألة األوىل يوم منصوب مباذا نقول الظاهر أنه منصوب مبا بعده وهو ما يدل عليه قوله تعاىل َهاِذهِ النَّاُر 
هلم هذه النار اليت كنتم هبا تكذبون وحيتمل غري هذا وهو أن يكون يوم بدالً عن يوم تقديره يوم يدعون يقال )  ١٤

معناه يوم )  ١١الطور ( يف يومئذ تقريره فويل يومئذ للمكذبني ويوم يوعدون أي املكذبون وذلك أن قوله َيْومَِئٍذ 
  يقع العذاب وذلك اليوم هو يوم يوعدون فيه إىل النار

َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ يدل على هول نار جهنم ألن خزنتها ال يقربون منها وإمنا يدفعون أهلها إليها  املسألة الثانية قوله
  من بعيد ويلقوهنم فيها وهم ال يقربوهنا

املسألة الثالثة َدعا مصدر وقد ذكرت فائدة ذكر املصادر وهي اإليذان بأن الدع دع معترب يقال له دع وال يقال فيه 
يقول القائل يف الضرب اخلفيف مستحقراً له هذا ليس بضرب والعدو املهني هذا ليس بعدو يف غري  ليس بدع كما

املصادر والرجل احلقري ليس برجل إال على قراءة من قرأ ُيَدعُّونَ إِلَى نَارِ َجهَنََّم ُدَعاء فإن دعاء حينئذ يكون منصوباً 
  إليها على احلال تقديره يقال هلم هلموا إىل النار مدعوين

أما املعنوية فنقول قوله تعاىل َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى نَارِ َجهَنََّم يدل على أن خزنتها يقذفوهنم فيها وهم بعداء عنها وقال 
نقول اجلواب عنه من وجوه أحدها أن املالئكة يسحبوهنم يف النار مث إذا )  ٤٨القمر ( تعاىل َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفى النَّارِ 

نار خمصوصة هي نار جهنم يقذفوهنم فيها من بعيد فيكون السحب يف النار والدفع يف نار أشد وأقوى قربوا من 
  ويدل عليه قوله تعاىل ُيْسَحُبونَ ِفى الَْحمِيمِ ثُمَّ ِفى النَّارِ ُيْسَجُرونَ



ون يف كل أي يكون هلم سحب يف محوة النار مث بعد ذلك يكون هلم إدخال الثاين جاز أن يك)  ٧٢ ٧١غافر ( 
  زمان يتوىل أمرهم مالئكة فإىل النار يدفعهم ملك ويف النار يسحبهم آخر

  الثالث جاز أن يكون السحب بسالسل يسحبون يف النار والساحب خارج النار
الرابع حيتمل أن يكون املالئكة يدفعون أهل النار إىل النار إهانة واستخفافاً هبم مث يدخلون معهم النار ويسحبوهنم 

  فيها
  َهاِذِه النَّارُ الَِّتى كُنُتم بَِها ُتكَذُِّبونَ

  مث قال تعاىل َهاِذِه النَّاُر الَِّتى كُنُتم بَِها ُتكَذُّبونَ على تقدير قال
  أَفَِسْحٌر َهاذَا أَْم أَنُتْم الَ تُْبِصُرونَ

ن من يرى شيئاً وال يكون األمر على ما يراه مث قال تعاىل أَفَِسْحٌر َهاذَا أَْم أَنُتْم الَ ُتْبِصُرونَ حتقيقاً لألمر وذلك أل
فذلك اخلطأ يكون ألجل أحد أمرين إما ألمر عائد إىل املرئي وإما ألمر عائد إىل الرائي فقوله أَفَِسْحٌر هَاذَا أي هل 
 يف املرئي شك أم هل يف بصركم خلل استفهام إنكار أي ال واحد منها ثابت فالذي ترونه حق وقد كنتم تقولون إنه

ليس حبق وإمنا قال أَفَِسْحٌر وذلك أهنم كانوا ينسبون املرئيات إىل السحر فكانوا يقولون بأن انشقاق لقمر وأمثاله 
سحر ويف ذلك اليوم ملا تعلق هبم مع البصر األمل املدرك حبس اللمس وبلغ اإليالم الغاية مل ميكنهم أن يقولوا هذا 

  رسحر وإال ملا صح منهم طلب اخلالص من النا
  اْصلَْوَها فَاْصبِرُوا أَْو الَ َتْصبِرُواْ َسَوآٌء َعلَْيكُْم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ

ا مل ميكنكم إنكارها مث قال تعاىل اْصلَْوَها فَاْصبِرُواْ أَْو الَ َتصْبُِرواْ سََواء َعلَْيكُْم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ أي إذ
قق أنه ليس بسحر وال خلل يف أبصاركم فاصلوها وقوله تعاىل فَاصْبُِرواْ أَوْ الَ َتْصبُِرواْ فيه فائدتان إحدامها بيان وحت

عدم اخلالص وانتفاء املناص فإن من ال يصرب يدفع الشيء عن نفسه إما بأن يدفع املعذب فيمنعه وإما بأن يغضبه 
اب اآلخرة فإن من ال يغلب املعذب فيدفعه وال يتلخص باإلعدام فإنه فيقتله ويرحيه وال شيء من ذلك يفيد يف عذ

ال يقضي عليه فيموت فإذن الصرب كعدمه ألن من يصرب يدوم فيه ومن ال يصرب يدوم فيه الثانية بيان ما يتفاوت به 
آلخرة وإما باحلمد يف عذاب اآلخرة عن عذاب الدنيا فإن املعذب يف الدنيا إن صرب رمبا انتفع بالصرب إما باجلزاء يف ا

الدنيا فيقال له ما أشجعه وما أقوى قلبه وإن جزع يذم فيقال جيزع كالصبيان والنسوان وأما يف اآلخرة ال مدح وال 
ثواب على الصرب وقوله تعاىل سََواء َعلَْيكُْم َسَوآء خرب ومبتدأه مدلول عليه بقوله فَاْصبُِرواْ أَْو الَ َتْصبِرُواْ كأنه يقول 

 وعدمه سواء فإن قيل يلزم الزيادة يف التعذيب ويلزم التعذيب على املنوي الذي مل يفعله نقول فيه لطيفة وهي الصرب
أن املؤمن بإميانه استفاد أن اخلري الذي ينويه يثاب عليه والشر الذي ينويه وال حيققه ال يعاقب عليه والكافر بكفره 

يثاب عليه والشر الذي يقصده وال يقع منه يعاقب عليه وال ظلم  صار على الضد فاخلري الذي ينويه وال يعمله ال
فإن اهللا تعاىل أخربه به وهو اختار ذلك ودخل فيه باختياره كأن اهللا تعاىل قال فإن من كفر ومات كافراً أعذبه أبداً 

  فاحذروا ومن آمن أثيبه دائماً فمن ارتكب الكفر ودام عليه بعد ما

  ب دائماً حتقيقاً ملا أوعده به ال يكون ظاملاًمسع ذلك فإذا عاقبه املعاق
  إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى َجنَّاٍت َوَنِعيمٍ

مث قال تعاىل إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى َجنَّاٍت َوَنعِيمٍ على ما هو عادة القرآن من بيان حال املؤمن بعد بيان حال الكافر وذكر 
يب وقد ذكرنا تفسري املتقني يف مواضع واجلنة وإن كانت الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم أمر الترهيب والترغ

موضع السرور لكن الناطور قد يكون يف البستان الذي هو غاية الطيبة وهو غري متنعم فقوله َوَنعِيمٍ يفيد أهنم فيها 



  يتنعمون كما يكون املتفرج ال كما يكون الناطور
  بُُّهْم َعذَاَب الَْجِحيمِفَاِكهَِني بَِمآ َءاَتاُهْم َربُُّهْم َوَوقَاُهْم َر

وقوله فَاِكهَِني يزيد يف ذلك ألن املتنعم قد يكون آثار التنعم على ظاهره وقلبه مشغول فلما قال فَاِكهَِني يدل على 
غاية الطيبة وقوله بَِما ءاتَاُهْم َربُُّهمْ يفيد زيادة يف ذلك ألن الفكه قد يكون خسيس النفس فيسره أدىن شيء ويفرح 

  سبب فقال فَاِكهَِني ال لدنو مهمهم بل لعلو نعمهم حيث هي من عند رهبمبأقل 
وقوله تعاىل َوَوقَاُهْم َربُُّهْم َعذَابَ الَْجِحيمِ حيتمل وجهني أحدمها أن يكون املراد أهنم فاكهون بأمرين أحدمها مبا 

ة األوىل كأنه بّين أنه أدخلهم جنّات آتاهم والثاين بأنه وقاهم وثانيهما أن يكون ذلك مجلة أخرى منسوقة على اجلمل
  ونعيماً ووقاهم عذاب اجلحيم

  كُلُواْ َواشَْرُبواْ َهنِيئَاً بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ ُمتَِّكِئَني َعلَى سُُررٍ مَّْصفُوفَةٍ  َوَزوَّْجَناُهم بِحُورٍ ِعنيٍ
مث األكل والشرب مث الفرش والبسط مث  فيه بيان أسباب التنعيم على الترتيب فأول ما يكون املسكن وهو اجلنّات

األزواج فهذه أمور أربعة ذكرها اهللا على الترتيب وذكر يف كل واحد منها ما يدل على كماله قوله جَنَّاُت إشارة 
إىل املسكن واملسكن للجسم ضروري وهو املكان فقال فَاِكهَِني ألن مكان التنعيم قد ينتغص بأمور وبني سبب 

رتبة يكون مما آتاهم اهللا وقد ذكرنا هذا وأما يف األكل والشرب واإلذن املطلق فترك ذكر املأكول الفكاهة وعلو امل
واملشروب لتنوعهما وكثرهتما وقوله تعاىل َهنِيئَاً إشارة إىل خلومها عما يكون فيها من املفاسد يف الدنيا منها أن 

نفاد فال يسخو باألكل والكل منتف يف اجلنة فال مرض اآلكل خياف من املرض فال يهنأ له الطعام ومنها أنه خياف ال
وال انقطاع فإن كل أحد عنده ما يفضل عنه وال إمث وال تعب يف حتصيله فإن اإلنسان يف الدنيا رمبا يترك لذة األكل 

فال يتهنأ ملا فيه من هتيئة املأكول بالطبخ والتحصيل من التعب أو املنة أو ما فيه من قضاء احلاجة واستقذار ما فيه 
وكل ذلك يف اجلنة منتف وقوله تعاىل بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ إشارة إىل أنه تعاىل يقول أي مع أين ربكم وخالقكم 

وأدخلتكم بفضلي اجلنة وإمنا منيت عليكم يف الدنيا إذ هديتكم ووفقتكم لألعمال الصاحلة كما قال تعاىل َبلِ اللَّهُ 
وأما اليوم فال من عليكم ألن هذا إجناز الوعد فإن قيل قال يف حق )  ١٧احلجرات ( كُْم ِلالَْمياِن َيُمنُّ َعلَْيكُْم أَنْ َهدا

وقال يف حق املؤمنني بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ فهل بينهما فرق قلت )  ٧التحرمي ( الكفار إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ 
  بينهما بون عظيم من وجوه

لمة إِنََّما للحصر أي ال جتزون إال ذلك ومل يذكر هذا يف حق املؤمن فإنه جيزيه أضعاف ما عمل ويزيده من األول ك
فضله وحينئذ إن كان مين اهللا على عبده فيمن بذلك ال باألكل والشرب الثاين قال هنا بَِما كُنُتْم وقال هناك مَّا 

 املماثلة كما تقول هذا عني ما عملت وقد تقدم بيان هذا وقال يف كُنُتْم أي جتزون عني أعمالكم إشارة إىل املبالغة يف
حق املؤمن بَِما كُنُتْم كأن ذلك أمر ثابت مستمر بعملكم هذا الثالث ذكر اجلزاء هناك وقال ههنا بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

منه شيئاً آخر فإن قيل فاهللا تعاىل  ألن اجلزاء ينىبء عن االنقطاع فإن من أحسن إىل أحد فأتى جبزائه ال يتوقع احملسن
يف الثواب نقول يف تلك املواضع ملا مل خياطب اجملزي مل )  ١٤األحقاف ( قال يف مواضع َجَزاء بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ 

ه هيئة يقل جتزى وإمنا أتى مبا يفيد العامل بالدوام وعدم االنقطاع وأما يف السرر فذكر أموراً أيضاً أحدها االتكاء فإن
ختتص باملنعم والفارغ الذي ال كلفة عليه وال تكلف لديه فإن من يكون عنده من يتكلف له جيلس له وال يتكىء 

عنده ومن يكون يف مهم ال يتفرغ لالتكاء فاهليئة دليل خري مث اجلمع حيتمل أمرين أحدمها أن يكون لكل واحد سرر 
لواحد ألن سرر الكل ال تكون يف موضع واحد مصطفة ولفظ السرير  وهو الظاهر ألن قوله َمْصفُوفَةٌ  يدل على أهنا

فيه حروف السرور خبالف التخت وغريه وقوله َمْصفُوفَةٌ  دليل على أنه جملرد العظم فإهنا لو كات متفرقة لقيل يف 



النعمة الرابعة كل موضع واحد ليتكىء عليه صاحبه إذا حضر يف هذا املوضع وقوله تعاىل َوَزوَّجَْناُهم إشارة إىل 
وفيها أيضاً ما يدل على كمال احلال من وجوه أحدها أنه تعاىل هو املزوج وهو يتوىل الطرفني يزوج عباده بأمانه 

ومن يكون كذلك ال يفعل إال ما فيه راحة العباد واإلماء ثانيها قال َوزَوَّْجَناُهم بُِحورٍ ومل يقل وزوجناهم حوراً مع 
عله إىل مفعولني بغري حرف يقال زوجتكها قال تعاىل فَلَمَّا قََضى َزْيٌد مّْنَها َوطَراً َزوَّجَْناكََها أن لفظة التزويج يتعدى ف

وذلك إشارة إىل أن املنفعة يف التزويج هلم وإمنا زوجوا للذهتم باحلور ال للذة احلور هبم وذلك ألن )  ٣٧األحزاب ( 
علق هبم مث باحلور ألن ذلك مبعىن جعلنا ازدواجهم هبذا الطريق املفعول بغري حرف يعلق الفعل به كذلك التزويج ت

وهو احلور ثالثها عدم االقتصار على الزوجات بل وصفهن باحلسن واختار األحسن من األحسن فإن أحسن ما يف 
ادة صورة اآلدمي وجهه وأحسن ما يف الوجه العني وألن احلور والعني يدالن على حسن املزاج يف األعضاء ووفرة امل
يف األرواح أما حسن املزاج فعالمته احلور وأما وفرة الروح فإن سعة العني بسبب كثرة الروح املصوبة إليها فإن 
قيل قوله زوجناهم ذكره بفعل ماض و ُتكَذَّباِن ُمتَِّكِئَني حال ومل يسبق ذكر فعل ماض يعطف عليه ذلك وعطف 

نقول اجلواب من وجوه اثنان لفظيان ومعنوي أحدها أن ذلك املاضي على املاضي واملستقبل على املستقبل أحسن 
حسن يف كثري من املواضع تقول جاء زيد وجييء عمراً وخرج زيد ثانيها أن قوله تعاىل إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى َجنَّاٍت َوَنعِيمٍ 

لنار يف ذلك الوقت تقديره أدخلناهم يف جنات وذلك ألن الكالم على تقدير أن يف اليوم الذي يدع الكافر يف ا
يكون املؤمن قد أدخل مكانه فكأنه تعاىل يقول يف يوم يدعون إىل نار جهنم إن املتقني كائنون يف جّنات والثالث 
  املعنوي وهو أنه تعاىل ذكر جمزاة احلكم فهو يف هذا اليوم زوج عباده حوراً عيناً وهن منتظرات الزفاف يوم اآلزفة

  لَْعُبونَالَِّذيَن ُهْم ِفى خَْوضٍ َي

 أن شفقة األبوة كما هي يف مث قال تعاىل َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ وَاتََّبَعتُْهْم ذُّريَّتُُهم بِإَِمياٍن أَلْحَقَْنا بِهِْم ذُّريَّتَُهْم وفيه لطائف األوىل
بينهم فإن قيل قد الدنيا متوفرة كذلك يف اآلخرة وهلذا طيب اهللا تعاىل قلوب عباده بأنه ال يوهلهم بأوالدهم بل جيمع 

ذكرت يف تفسري بعض اآليات أن اهللا تعاىل يسلي اآلباء عن األبناء وبالعكس وال يتذكر األب الذي هو من أهل 
اجلنة االبن الذي هو من أهل النار نقول الولد الصغري وجد يف والده األبوة احلسنة ومل يوجد هلا معارض وهلذا أحلق 

 دار الدنيا عند الصغر وإذا كرب استقل فإن كفر ينسب إىل غري أبيه وذلك ألن اهللا الولد بالوالد يف اإلسالم يف
مجع أخ مبعىن أخوة الوالدة )  ١٠احلجرات ( اإلسالم للمسلمني كاألب وهلذا قال تعاىل إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِخَْوةٌ  

ف أب فإن خالف دينه دين أبيه صار واإلخوان مجعه مبعىن أخوة الصداقة واحملبة فإذن الكفر من حيث احلس والعر
له من حيث الشرع أب آخر وفيه أرشاد اآلباء إىل أن ال يشغلهم شيء عن الشفقة على الولد فيكون من القبيح 
الفاحش أن يشتغل اإلنسان بالتفرج يف البستان مع األحبة اإلخوان وعن حتصيل قوت الولدان وكيف ال يشتغل 

ور العني عن أوالدهم حىت ذكروهم فأراح اهللا قلوهبم بقوله أَلَْحقَْنا بِهِْم وإذا كان أهل اجلنة مبا يف اجلنة من احل
كذلك فما ظنك بالفاسق الذي يبذر ماله يف احلرام ويترك أوالده يتكففون وجوه اللئام والكرام نعوذ باهللا منه وهذا 

  وز للمريض التصرف يف أكثر من الثلثيدل على أن من يورث أوالده ماالً حالالً يكتب له به صدقة وهلذا مل جي
 دار اللطيفة الثانية قوله تعاىل ءاَمنُواْ وَاتََّبَعتُْهْم ذُّريَّتُُهم فهذا ينبغي أن يكون دليالً على أنا يف اآلخرة نلحق هبم ألن يف

سماء فما يتسبب له الدنيا مراعاة األسباب أكثر وهلذا مل جير اهللا عادته على أن يقدم بني يدي اإلنسان طعاماً من ال
بالزراعة والطحن والعجن ال يأكله ويف اآلخرة يؤتيه ذلك من غري سعي جزاء له على ما سعى له من قبل فينبغي أن 
جيعل ذلك دليالً ظاهراً على أن اهللا تعاىل يلحق به ولده وإن مل يعمل عمالً صاحلاً كما أتبعه وإن مل يشهد ومل يعتقد 

  شيئاً



قوله تعاىل بِإَِمياٍن فإن اهللا تعاىل أتبع الولد الوالدين يف اإلميان ومل يتبعه أباه يف الكفر بدليل أن من  اللطيفة الثالثة يف
  أسلم من الكفار حكم بإسالم أوالده ومن ارتد من املسلمني والعياذ باهللا ال حيكم بكفر ولده

أَلَْحقَْنا بِهِْم وذلك ألن يف الدنيا ال يدرك الصغري التبع اللطيفة الرابعة قال يف الدنيا اتبعناهم وقال يف اآلخرة بِإَِمياٍن 
مساوات املتبوع وإمنا يكون هو تبعاً واألب أصالً لفضل الساعي على غري الساعي وأما يف اآلخرة فإذا أحلق اهللا 

  بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل ما ألبيه

تطييب لقلبهم وإزالة وهم املتوهم أن ثواب عمل األب يوزع على الوالد  اللطيفة اخلامسة يف قوله تعاىل َوَما أَلَْتَناُهْم
  والولد بل للوالد أجر عمله بفضل السعي وألوالده مثل ذلك فضالً من اهللا ورمحة

دليل  اللطيفة السادسة يف قوله تعاىل ّمْن َعَمِلهِم ومل يقل من أجرهم وذلك ألن قوله تعاىل َوَما أَلَْتَناُهْم ّمْن َعَمِلهِم
على بقاء عملهم كما كان واألجر على العمل مع الزيادة فيكون فيه اإلشارة إىل بقاء العمل الذي له األجر الكبري 

الزائد عليه العظيم العائد إليه ولو قال ما ألتناهم من أجرهم لكان ذلك حاصالً بأدىن شيء ألن كل ما يعطي اهللا 
تعاىل ما ألتناهم من أجرهم كان مع ذلك حيتمل أن يقال إن اهللا تعاىل عبده على عمله فهو أجر كامل وألنه لو قال 

  تفضل عليه باألجر الكامل على العمل الناقص وأعطاه األجر اجلزيل مع أن عمله كان له ولولده مجيعاً وفيه مسائل
  ) ١٧الطور ( ِقَني املسألة األوىل قوله تعاىل َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ عطف على ماذا نقول على قوله إِنَّ الُْمتَّ

املسألة الثانية إذا كان كذلك فلم أعاد لفظ الَِّذيَن كَفَرُواْ وكان املقصود حيصل بقوله تعاىل وأحلقنا هبم ذرياهتم بعد 
يه فائدة وكان يصري التقدير وزوجناهم وأحلقنا هبم نقول ف)  ٢٠الطور ( قوله َوإِْستَْبَرقٍ مُّتَقَابِِلَني كَذَِلَك َوزَوَّْجَناُهم 

وهو أن املتقني هم الذين اتقوا الشرك واملعصية وهم الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقال ههنا الَِّذيَن كَفَُرواْ أي 
بوجود اإلميان يصري ولده من أهل اجلنة مث إن ارتكب األب كبرية أو صغرية على صغرية ال يعاقب به ولده بل 

وفيه لطيفة معنوية وهو أنه ورد يف األخبار أن الولد الصغري يشفع ألبيه  الوالد ورمبا يدخل اجلنة االبن قبل األب
  وذلك إشارة إىل اجلزاء

الطور ( املسألة الثالثة هل جيوز غري ذلك نقول نعم جيوز أن يكون قوله تعاىل َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ عطفاً على بِحُورٍ ِعنيٍ 
( لذين آمنوا إشارة إىل قوله تعاىل إِخَْواًنا َعلَى سُُررٍ مَُّتقَابِِلَني تقديره زوجناهم حبور عني أي قرناهم هبن وبا)  ٢٠

أي مجعنا مشلهم باألزواج واإلخوان واألوالد بقوله تعاىل َوأَْتَبْعَناُهم وهذا الوجه ذكره الزخمشري )  ٤٧احلجر 
بحانه وتعاىل بعد ما قرن واألول أحسن وأصح فإن قيل كيف يصح على هذا الوجه اإلخبار بلفظ املاضي مع أنه س

  بينهم قلنا صح يف وزوجناهم على ما ذكر اهللا تعاىل من تزوجيهن منا من يوم خلقهن وإن تأخر زمان االقتران
املسألة الرابعة قرىء ذرياهتم يف املوضعني باجلمع وذريتهم فيهما بالفرد وقرىء يف األول ذرياهتم ويف الثانية َواتََّبعَْتُهمْ 

فهل للثالث وجه نقول نعم معنوي ال لفظي وذلك ألن املؤمن تتبعه ذرياته يف اإلميان وإن مل توجد على معىن  ذُّريَُّتُهم
أنه لو وجد له ألف ولد لكانوا أتباعه يف اإلميان حكماً وأما اإلحلاق فال يكون حكماً إمنا هو حقيقة وذلك يف 

  لثايناملوجود فالتابع أكثر من امللحوق فجمع يف األول وأفرد ا
أنه املسألة اخلامسة ما الفائدة يف تنكري اإلميان يف قوله وَأَْتَبْعَناُهم ذُّريَّتُُهم بِإَِمياٍن نقول هو إما التخصيص أو التنكري ك
يقول أتبعناهم ذرياهتم بإميان خملص كامل أو يقول أتبعناهم بإميان ما أي شيء منه فإن اإلميان كامالً ال يوجد يف 

من له ولد صغري حكم بإميانه فإذا بلغ وصّرح بالكفر وأنكر التبعية قيل بأنه ال يكون مرتداً وتبني  الولد بدليل أن
  بقول إنه مل يتبع وقيل بأنه يكون مرتداً ألنه كفر بعد ما حكم بإميانه



ن املراد كاملسلم األصلي فإذن هبذا اخلالف تبني أن إميانه يقوى وهذان الوجهان ذكرمها الزخمشري وحيتمل أن يكو
وقوله )  ٢٥١البقرة ( غري هذا وهو أن يكون التنوين للعوض عن املضاف إليه كما يف قوله تعاىل بَْعضَُهم بِبَْعضٍ 

وبيانه هو أن التقدير أتبعناهم ذرياهتم بإميان أي بسبب إمياهنم ألن )  ٩٥النساء ( تعاىل َوكُالًّ َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنى 
يف كان وممن كان وإمنا هو إميان اآلباء لكن اإلضافة تنىبء عن تقييد وعدم كون اإلميان إمياناً االتباع ليس بإميان ك

على اإلطالق فإن قول القائل ماء الشجر وماء الرمان يصح وإطالق اسم املاء من غري إضافة ال يصح فقوله بِإَِميانٍ 
حيث أثبت اإلميان )  ٨٥غافر ( ُهْم إَِمياُنُهْم لَمَّا َرأَْواْ َبأَْسَنا يوهم أنه إميان مضاف إليهم كما قال تعاىل فَلَْم َيُك َينفَُع

املضاف ومل يكن إمياناً فقطع اإلضافة مع إرادهتا ليعلم أنه إميان صحيح وعوض التنوين ليعلم أنه ال يوجب األمان يف 
  الدنيا إال إميان اآلباء وهذا وجه حسن

 بَِما كََسَب ْم ذُرِّيَُّتُهم بِإَِمياٍن أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْم وََمآ أَلَْتَناُهْم مِّْن َعَمِلهِم مِّن َشىْ ٍء كُلُّ اْمرِى ٍءَوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َواتَّبََعْتُه
  َرهٌَني

وأما  مث قال تعاىل كُلُّ امْرِىء بَِما كََسَب َرَهٌني قال الواحدي هذا عود إىل ذكر أهل النار فإهنم مرهتنون يف النار
وهو قول )  ٣٩ ٣٨املدثر ( املؤمن فال يكون مرهتناً قال تعاىل كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َرهِيَنةٌ  إِالَّ أَْصحَاَب الَْيِمنيِ 

جماهد وقال الزخمشري كُلُّ اْمرِىء بَِما كََسَب َرَهٌني عام يف كل أحد مرهون عند اهللا بالكسب فإن كسب خرياً فك 
بالرهن والذي يظهر منه أنه عام يف حق كل أحد ويف اآلية وجه آخر وهو أن يكون الرهني فعيالً رقبته وإال أربق 

مبعىن الفاعل فيكون املعىن واهللا أعلم كل امرىء مبا كسب راهن أي دائم إن أحسن ففي اجلنة مؤبداً وإن أساء ففي 
إن العرض ال يبقى إال يف جوهر وال يوجد إال فيه النار خملداً وقد ذكرنا أن يف الدنيا دوام األعمال بدوام األعيان ف

ويف اآلخرة دوام األعيان بدوام األعمال فإن اهللا يبقي أعماهلم لكوهنا عند اهللا تعاىل من الباقيات الصاحلات وما عند 
  اهللا باق والباقي يبقى مع عامله

  َوأَْمدَْدَناُهم بِفَاِكَهةٍ  َولَْحمٍ مِّمَّا َيْشَتُهونَ
مأكوالً ومشروباً أما املأكول فالفاكهة واللحم وأما املشروب فالكأس الذي يتنازعون فيها ويف تفسريها  أي زدناهم

  لطائف
بني الزيادة ليكون ذلك جارياً على عادة امللوك يف الدنيا إذا زادوا )  ٢١الطور ( اللطيفة األوىل ملا قال أَلَْحقَْنا بِهِْم 

ار أخبازهم وأقطاعهم واختار من املأكول أرفع األنواع وهو الفاكهة واللحم يف حق عبد من عبيدهم يزيدون يف أقد
فإهنما طعام املتنعمني ومجع أوصافاً حسنة يف قوله مما يشتهون ألنه لو ذكر نوعاً فرمبا يكون ذلك النوع غري مشتهى 

قول ليس كذلك بل عند بعض الناس فقال كل أحد يعطى ما يشتهي فإن قيل االشتهاء كاجلوع وفيه نوع أمل ن
االشتهاء به اللذة واهللا تعاىل ال يتركه يف االشتهاء بدون املشتهي حىت يتأمل بل املشتهي حاصل مع الشهوة واإلنسان 

يف الدنيا ال يتأمل إال بأحد أمرين إما باشتهاء صادق وعجزه عن الوصول إىل املشتهي وإما حبصول أنواع األطعمة 
  كالمها منتف يف اآلخرةواألشربة عنده وسقوط شهوته و

اللطيفة الثانية ملا قال ذُّريَّتَُهْم َوَما أَلَْتَناُهْم ونفي النقصان يصدق حبصول املساوي فقال ليس عدم النقصان باالقتصار 
  على املساوي بطريق آخر وهو الزيادة واإلمداد فإن قيل أكثر اهللا من ذكر األكل

باهللا شغل شاغل عن األكل والشرب وكل ما سوى اهللا نقول هذا على والشرب وبعض العارفني يقولون خلاصة اهللا 
وأما على )  ١٦الطور ( وقال بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ )  ٢٤الواقعة ( العمل وهلذا قال تعاىل جََزاء بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ 

ونَ َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب رَّحِيمٍ أي للنفوس ما تتفكه به العلم بذلك فذلك وهلذا قال لَُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ  َولَُهْم مَّا َيدَُّع



  ولألرواح ما تتمناه من القربة والزلفى
  َيَتنَاَزُعونَ ِفيَها كَأْساً الَّ لَْغٌو ِفيَها َوالَ تَأْثِيٌم

رب يدخل عليهم بفواكه وقوله تعاىل َيتََناَزُعونَ ِفيَها كَأْساً فيكون ذلك على عادة امللوك إذا جلسوا يف جمالسهم للش
وحلوم وهم على الشرب وقوله تعاىل َيَتَناَزُعونَ أي يتعاطون وحيتمل أن يقال التنازع التجاذب وحينئذ يكون جتاذهبم 

جتاذب مالعبة ال جتاذب منازعة وفيه نوع لذة وهو بيان ما هو عليه حال الشراب يف الدنيا فإهنم يتفاخرون بكثرة 
رة األكل وهلذا إذا شرب أحدهم يرى اآلخر واجباً أن يشرب مثل ما شربه حريفه وال الشرب وال يتفاخرون بكث

  يرى واجباً أن يأكل مثل ما أكل ندميه وجليسه
وقوله تعاىل ال لَْغٌو ِفيَها َوالَ َتأِْثيٌم وسواء قلنا ِفيَها عائدة إىل اجلنة أو إىل الكأس فذكرمها جلريان ذكر الشراب 

لدنيا فقال تعاىل ليس يف الشرب يف اآلخرة كل ما فيه يف الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل وحكايته على ما يف ا
ومن التأثيم الذي بسبب هنوض الشهوة والغضب عند وفور العقل والفهم وفيه وجه ثالث وهو أن يقال ال يعتريه 

ابع وهو أن يكون املراد من التأثيم كما يعتري الشارب بالشرب يف الدنيا فال يؤمث أي ال ينسب إىل إمث وفيه وجه ر
السكر وحينئذ يكون فيه ترتيب حسن وذلك ألن من الناس من يسكر ويكون رزين العقل عدمي اعتياد العربدة 

  فيسكن وينام وال يؤذي وال يتأذى وال يهذي وال يسمع إىل من هذى ومنهم من يعربد فقال الَّ لَْغٌو ِفيهَا
  نٌ لَُّهْم كَأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ مَّكْنُونٌَوَيطُوُف َعلَْيهِْم ِغلَْما

)  ١٨ ١٧الواقعة ( أي بالكؤوس وقال تعاىل َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلْدانٌ مَُّخلَُّدونَ بِأَكْوَابٍ َوأََبارِيَق َوكَأْسٍ ّمن مَِّعنيٍ 
هذا هو املشهور وحيتمل وقوله لَُهْم أي ملكهم إعالماً هلم بقدرهتم على التصرف فيهم باألمر والنهي واالستخدام و

وجهاً آخر وهو أنه تعاىل ملا بّين امتياز مخر اآلخرة عن مخر الدنيا بني امتياز غلمان اآلخرة عن غلمان الدنيا فإن 
الغلمان يف الدنيا إذا طافوا على السادة امللوك يطوفون عليهم حلظ أنفسهم إما لتوقع النفع أو لتوفر الصفح وأما يف 

يهم متمخض هلم ولنفعهم وال حاجة هلم إليهم والغالم الذي هذا شأنه له مزية على غريه ورمبا اآلخرة فطوفهم عل
يبلغ درجة األوالد وقوله تعاىل كَأَنَُّهْم لُْؤلُؤٌ أي يف الصفاء و مَّكُْنونٌ ليفيد زيادة يف صفاء ألواهنم أو لبيان أهنم 

  فهمكاملخدرات ال بروز هلم وال خروج من عندهم فهم يف أكنا

ْيَنا َوَوقَاَنا َعذَاَب السَُّمومِ إِنَّا كُنَّا َوأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتَسآَءلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَْبلُ ِفى أَْهِلَنا ُمْشِفِقَني فََمنَّ اللَُّه َعلَ
  ِمن قَْبلُ َنْدُعوُه إِنَُّه ُهَو الَْبرُّ الرَّحِيُم

ا جرى عليهم يف الدنيا ويذكرونه وكذلك الكافر ال ينسى ما كان له من النعيم يف الدنيا إشارة إىل أهنم يعلمون م
فتزداد لذة املؤمن من حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إىل اجلنة ومن الضيق إىل السعة ويزداد الكافر أملاً حيث 

كانوا عليه يف الدنيا من اخلشية  يرى نفسه منتقلة من الشرف إىل التلف ومن النعيم إىل اجلحيم مث يتذكرون ما
واخلوف فيقولون إِنَّا كُنَّا قَْبلُ ِفى أَْهِلَنا ُمْشِفِقَني وهو أهنم يكون تساؤهلم عن سبب ما وصلوا إليه فيقولون خشية اهللا 

على فوات الدنيا واخلروج كنا خناف اهللا فََمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا َوَوقَاَنا َعذَاَب السَُّمومِ وفيه لطيفة وهو أن يكون إشفاقهم 
  منها ومفارقة اإلخوان مث ملا نزلوا اجلنة علموا خطأهم

ِن قُلْ تََربَّصُواْ فَإِنِّى َمَعكُْم مِّنَ فَذَكِّْر فََمآ أَنَت بِنِْعَمةِ  َربِّكَ بِكَاِهنٍ َوالَ َمْجُنوٍن أَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر نََّترَبَُّص بِِه َرْيَب الَْمُنو
  صَِنيالُْمتََربِّ

صلى اهللا عليه ( وتعلق اآلية مبا قبلها ظاهر ألنه تعاىل بّين أن يف الوجود قوماً خيافون اهللا ويشفقون يف أهليهم والنيب 
فحقق من يذكره )  ٤٥ق ( مأمور بتذكري من خياف اهللا تعاىل بقوله فَذَكّْر بِالْقُرْءاِن َمن َيَخاُف َوعِيِد ) وسلم 



  ول عليه السالم فليس له إال اإلتيان مبا أمر به وفيه مسائلفوجب التذكري وأما الرس
  املسألة األوىل يف الفاء يف قوله فَذَكّْر قد علم تعلقه مبا قبله فحسن ذكره بالفاء

املسألة الثانية معىن الفاء يف قوله فََما أَنَت أيضاً قد علم أي أنك لست بكاهن فال تتغري وال تتبع أهواءهم فإن ذلك 
  زور فَذَكّْر فإنك لست مبزور وذلك سبب التذكريسرية امل

املسألة الثالثة ما وجه تعلق قوله نََّترَبَُّص بِِه َرْيَب الَْمُنوِن بقوله َشاِعٌر نقول فيه وجهان األول أن العرب كانت حتترز 
ل خمافة أن يغلبنا عن إيذاء الشعراء وتتقي ألسنتهم فإن الشعر كان عندهم حيفظ ويدون وقالوا ال نعارضه يف احلا

كان يقول إن احلق دين اهللا وإن ) صلى اهللا عليه وسلم ( بقوة شعره وإمنا سبيلنا الصرب وتربص موته الثاين أنه 
الشرع الذي أتيت به يبقى أبد الدهر وكتايب يتلى إىل قيام الساعة فقالوا ليس كذلك إمنا هو شاعر والذي يذكره 

  يصيبه من بعض آهلتنا اهلالك فنتربص به ذلكيف حق آهلتنا شعر وال ناصر له وس
املسألة الرابعة ما معىن ريب املنون نقول قيل هو اسم للموت فعول من املن وهو القطع واملوت قطوع وهلذا مسي 

مبنون وقيل املنون الدهر وريبه حوادثه وعلى هذا قوهلم نََترَبَُّص حيتمل وجهاً آخر وهو أن يكون املراد أنه إذا كان 
  عراً فصروف الزمان رمبا تضعف ذهنه وتورث وهنه فيتبني لكل فساد أمره وكساد شعرهشا

أو يفيد ) به ( يوجب املأمور ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة اخلامسة كيف قال َترَبَُّصواْ بلفظ األمر وأمر النيب 
  جوازه

بصوا ذلك فإنا نتربص اهلالك بكم على حد وتربصهم ذلك كان حراماً نقول ذلك ليس بأمر وإمنا هو هتديد معناه تر
ما يقول السيد الغضبان لعبده افعل ما شئت فإين لست عنك بغافل وهو أمر لتهوين األمر على النفس كما يقول 

القائل ملن يهدده برجل ويقول أشكوك إىل زيد فيقول اشكين أي ال يهمين ذلك وفيه زيادة فائدة وذلك ألنه لو قال 
لك دليل اخلوف وينافيه معناه فأتى جبواب تام من حيث اللفظ واملعىن فإن قيل لو كان كذلك ال تشكين لكان ذ

نقول ليس كذلك ألنه إذا قال القائل )  ١٦الطور ( لقال تربصوا أو ال تربصوا كما قال فَاْصبِرُواْ أَْو الَ َتصْبُِرواْ 
م خوفه منه فإذا قال اشكين يكون أدل على عدم فيما ذكرناه من املثال اشكين أو ال تشكين يكون ذلك مفيداً عد

  اخلوف فكأنه يقول أنا فارغ عنه وإمنا أنت تتوهم أنه يفيد فافعل حىت يبطل اعتقادك
املسألة السادسة يف قوله تعاىل فَإِّنى َمَعكُْم ّمَن الُْمتََرّبِصَني وهو حيتمل وجوهاً أحدها إين معكم من املتربصني أتربص 

وا يوم بدر ويف غريه من األيام هذا ما عليه األكثرون والذي نقوله يف هذا املقام هو أن الكالم هالككم وقد أهلك
َن حيتمل وجوهاً وبياهنا هو أن قوله تعاىل نََّترَبَُّص بِِه َرْيَب الَْمُنوِن إن كان املراد من املنون املوت فقوله إِّنى مََعكُم ّم

وال أمتناه ال لنفسي وال ألحد لعدم علمي مبا قدمت يداه وإمنا أنا نذير وأنا أقول  الُْمتََرّبِصَني معناه إين أخاف املوت
فتربصوا مويت وأنا متربصه وال يسركم )  ١٤٤آل عمران ( ما قال ريب أَفإِْين مَّاتَ أَْو قُِتلَ انقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم 

تربصوا مويت فإين متربص موتكم بالعذاب وإن قلنا ذلك لعدم حصول ما تتوقعون بعدي وحيتمل أن يكون كما قيل 
املراد من ريب املنون صروف الدهر فمعناه إنكار كون صروف الدهر مؤثرة فكأنه يقول أنا من املتربصني حىت 

صلى اهللا عليه ( أبصر ماذا يأيت به دهركم الذي جتعلونه مهلكاً وماذا يصيبين منه وعلى التقديرين فنقول النيب 
تربص ما يتربصون غري أن يف األول تربصه مع اعتقاد الوقوع ويف الثاين تربصه مع اعتقاد عدم التأثري على ي) وسلم 

طريقة من يقول أنا أيضاً أنتظر ما ينتظره حىت أرى ماذا يكون منكراً عليه وقوع ما يتوقع وقوعه وإمنا هذا ألن ترك 
لكونه مذكوراً وهو ريب املنون أوىل من تركه وإرادة غري املذكور وهو  املفعول يف قوله إِّنى مََعكُم ّمَن الْمَُترَّبِصَني

العذاب الثاين أتربص صروف الدهر ليظهر عدم تأثريها فهو مل يتربص هبم شيئاً على الوجهني وعلى هذا الوجه 



  َعكُم ّمَن الُْمتََرّبصَِنييتربص بقاءه بعدهم وارتفاع كلمته فلم يتربص هبم شيئاً على الوجوه اليت اخترناها فقال إِّنى َم
  أَْم َتأُْمُرُهمْ أَْحلَامُُهْم بِهَاذَآ أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ

وأم هذه أيضاً على ما ذكرنا متصلة تقديرها أنزل عليهم ذكر أم تأمرهم أحالمهم هبذا وذلك ألن األشياء إما أن 
تأمرهم مبا كانوا يقولون أم هم قوم طاغون  تثبت بسمع وإما أن تثبت بعقل فقال هل ورد أمر مسعي أم عقوهلم

يغترون ويقولون ما ال دليل عليه مسعاً وال مقتضى له عقالً والطغيان جماوزة احلد يف العصيان وكذلك كل شيء 
  وفيه مسائل)  ١١احلاقه ( ظاهره مكروه قال اهللا تعاىل إِنَّا لَمَّا طََغا الَْماء 

  كرت فلم أسقط ما يصدر به تقول ألن كون ما يقولون به مسنداًاملسألة األوىل إذا كان املراد ما ذ

إىل نقل معلوم عدمه ال ينفى وأما كونه معقوالً فهم كانوا يدعون أنه معقول وأما كوهنم طاغني فهو حق فخص اهللا 
مرين اللذين وقع تعاىل بالذكر ما قالوا به وقال اهللا به فهم قالوا حنن نتبع العقل واهللا تعاىل قال هم طاغون فذكر األ

  فيهما اخلالف
املسألة الثانية قوله َتأُْمُرُهمْ أَْحلَامُُهْم إشارة إىل أن كل ما ال يكون على وفق العقل ال ينبغي أن يقال وإمنا ينبغي أن 

  واجب عقالً مأموراً به) كل ( يقال ما جيب قوله عقالً فهل صار 
لعقل ومها من باب واحد من حيث املعىن ألن العقل يضبط املرء املسألة الثالثة ما األحالم نقول مجع حلم وهو ا

فيكون كالبعري املعقول ال يتحرك من مكانه واحللم من احللم وهو أيضاً سبب وقار املرء وثباته وكذلك يقال للعقول 
زمه الغسل وهو النهى من النهي وهو املنع وفيه معىن لطيف وهو أن احللم يف أصل اللغة هو ما يراه النائم فينزل ويل

سبب البلوغ وعنده يصري اإلنسان مكلفاً وكأن اهللا تعاىل من لطيف حكمته قرن الشهوة بالعقل وعند ظهور 
الشهوة كمل العقل فأشار إىل العقل باإلشارة إىل ما يقارنه وهو احللم ليعلم أنه نذير كمال العقل ال العقل الذي به 

وعلى هذا ففيه تأكيد ملا ذكرنا أن اإلنسان ال ينبغي أن يقول كل معقول حيترز اإلنسان ختطىء الشرك ودخول النار 
  بل ال يقول إال ما يأمر به العقل الرزين الذي يصحح التكليف

املسألة الرابعة هذا إشارة إىل ماذا نقول فيه وجوه األول أن يكون هذا إشارة مهمة أي هبذا الذي يظهر منهم قوالً 
واألوثان ويقولون اهلذيان من الكالم الثاين هذا إشارة إىل قوهلم هو كاهن هو شاعر  وفعالً حيث يعبدون األصنام

هو جمنون الثالث هذا إشارة إىل التربص فإهنم ملا قالوا نتربص قال اهللا تعاىل أعقوهلم تأمرهم بتربص هالكهم فإن 
  أحداً مل يتوقع هالك نبيه إال وهلك

هذا املوضع مبعىن بل نقول نعم تقديره يقولون إنه شاعر قوالً بل يعتقدونه املسألة اخلامسة هل يصح أن تكون أم يف 
عقالً ويدخل يف عقوهلم ذلك أي ليس ذلك قوالً منهم من غري عقل بل يعتقدون كونه كاهناً وجمنوناً ويدل عليه 

  قراءة من قرأ بل هم قوم طاغون لكن بل ههنا واضح ويف قوله بل تأمرهم أحالمهم خفي
  ولُونَ َتقَوَّلَُه َبل الَّ ُيْؤِمُنونَأَْم َيقُ

وتقديره على ما ذكرنا أتقولون كاهن أم تقولون )  ٣٠الطور ( وهو متصل بقوله تعاىل أَْم َيقُولُونَ َشاِعرٌ نَّتََربَُّص بِِه 
  شاعر أم تقوله

  فَلَْيأُْتواْ بَِحِديٍث مِّثِْلِه إِن كَانُواْ َصاِدقَِني
سام فَلَْيأُْتواْ بَِحِديٍث ّمثِْلِه إِن كَاُنواْ َصاِدِقَني أي إن كان هو شاعراً ففيكم الشعراء البلغاء مث قال لبطالن مجيع األق

والكهنة األذكياء ومن يرجتل اخلطب والقصائر ويقص القصص وال خيتلف الناقص والزائد فليأتوا مبثل ما أتى به 
ن التفعل للتكلف وإراءة الشيء وهو ليس على ما يرى والتقول يراد به الكذب وفيه إشارة إىل معىن لطيف وهو أ



يقال مترض فالن أي مل يكون مريضاً وأرى من نفسه املرض وحينئذ كأهنم كانوا يقولون كذب وليس بقول إمنا هو 
كانوا تقول صورة القول وليس يف احلقيقة به ليعلم أن املكذب هو الصادق وقوله تعاىل َبل الَّ ُيْؤِمُنونَ بيان هذا أهنم 

  يف زمان نزول الوحي وحصول املعجزة كانوا

يشاهدوهنا وكان ذلك يقتضي أن يشهدوا له عند غريهم ويكونوا كالنجوم للمؤمنني كما كانت الصحابة رضي اهللا 
عنهم وهم مل يكونوا كذلك بل أقل من ذلك مل يكونوا أيضاً وهو أن يكونوا من آحاد املؤمنني الذين مل يشهدوا تلك 

  ومل يظهر األمر عندهم ذلك الظهوراألمور 
وقوله تعاىل فَلَْيأُْتواْ الفاء للتعقيب أي إذا كان كذلك فيجب عليهم أن يأتوا مبثل ما أتى به ليصحح كالمهم ويبطل 

  كالمه وفيه مباحث
ر عجزه والظاهر األول قال بعض العلماء فَلَْيأُْتواْ أمر تعجيز بقول القائل ملن يدعي أمراً أو فعالً ويكون غرضه إظها

أن األمر ههنا مبقي على حقيقته ألنه مل يقل ائتوا مطلقاً بل إمنا قال ائتوا إن كنتم صادقني وعلى هذا التقدير ووجود 
ا بَِه ذلك الشرط جيب اإلتيان به وأمر التعجيز يف كالم اهللا تعاىل قوله تعاىل إِنَّ اللََّه َيأِْتى بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأِْت

  وليس هذا حبثاً يورث خلالً يف كالمهم)  ٢٥٨البقرة ( ِمَن الَْمْغرِبِ فَُبهَِت الَِّذى كَفََر 
الثاين قالت املعتزلة احلديث حمدث والقرآن مساه حديثاً فيكون حمدثاً نقول احلديث اسم مشترك يقال للمحدث 

  مبعىن سلب األولية وذلك ال نزاع فيهوالقدمي وهلذا يصح أن يقال هذا حديث قدمي مبعىن متقادم العهد ال 
الثالث النحاة يقولون الصفة تتبع املوصوف يف التعريف والتنكري لكن املوصوف حديث وهو منكر ومثل مضاف إىل 

القرآن واملضاف إىل املعرف معرف فكيف هذا نقول مثل وغري ال يتعرفان باإلضافة وكذلك كل ما هو مثلهما 
مثاهلما يف غاية التنكري فإنك إذا قلت ما رأيت شيئاً مثل زيد يتناول كل شيء فإن كل والسبب أن غري أو مثالً وأ

شيء مثل زيد يف كونه شيئاً فاجلماد مثله يف اجلسم واحلجم واإلمكان والنبات مثله يف النشوء والنماء والذبول 
عند اإلضافة ينكر وعند قطع والفناء واحليوان مثله يف احلركة واإلدراك وغريمها من األوصاف وأما غري فهو 

اإلضافة رمبا يتعرف فإنك إذا قلت غري زيد صار يف غاية اإليهام فإنه يتناول أموراً ال حصر هلا وأما إذا قطعته عن 
اإلضافة رمبا تقول الغري واملغايرة من باب واحد وكذلك التغري فتجعل الغري كأمساء األجناس أو جتعله مبتدأ وتريد به 

  معىن معيناً
وقد ذكرنا أن ذلك راجع إىل ما سبق من أنه كاهن وأن )  ٣٣الطور ( الرابع إِن كَانُواْ صَاِدِقَني أي يف قوهلم َتقَوَّلَُه 

جمنون وأنه شاعر وأنه متقول ولو كانوا صادقني يف شيء من ذلك هلان عليهم اإلتيان مبثل القرآن وملا امتنع كذبوا 
  يف الكل

القرآن معجز وال شك فيه فإن اخللق عجزوا عن اإلتيان مبثل ما يقرب منه عند البحث اخلامس قد ذكرنا أن 
التحدي فإما أن يكون كونه معجزاً لفصاحته وهو مذهب أكثر أهل السنة وإما أن يكون معجزاً لصرف اهللا عقول 

ملقدور كإتيان الواحد العقالء عن اإلتيان مبثله وعقله ألسنتهم عن النطق مبا يقرب منه ومنع القادر من اإلتيان با
بفعل ال يقدر عليه غريه فإن من قال لغريه أنا أحرك هذا اجلبل يستبعد منه وكذا إذا قال إين أفعل فعالً ال يقدر 

على محل تفاحة من موضعها يستبعد منه على أن كل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوى وهذا ) معه ( اخللق 
  لى أن يقال هو معجز هبما مجيعاًمذهب بعض املتكلمني وال فساد فيه وع



  أَْم ُخِلقُواْ ِمْن غَْيرِ َشىْ ٍء أَْم ُهُم الْخَاِلقُونَ
ومن هنا ال خالف أن أَْم ليست مبعىن بل لكن أكثر املفسرين على أن املراد ما يقع يف صدر الكالم من االستفهام 

هو على أصل الوضع لالستفهام الذي يقع يف إما باهلمزة فكأنه يقول أخلقوا من غري شيء أو هل وحيتمل أن يقال 
  أثناء الكالم وتقديره أما خلقوا أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون وفيه مسائل

ونسبوه إىل الكهانة واجلنون ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل ما وجه تعلق اآلية مبا قبلها نقول ملا كذبوا النيب 
كر الدليل على صدقه إبطاالً لتكذيبهم وبدأ بأنفسهم كأنه يقول كيف يكذبونه ويف والشعر وبرأه اهللا من ذلك ذ

أنفسهم دليل صدقه ألن قوله يف ثالثة أشياء يف التوحيد واحلشر والرسالة ففي أنفسهم ما يعلم به صدقه وبيانه هو 
  قد بينا وجهه مراراً فال نعيدهأهنم خلقوا وذلك دليل التوحيد ملا بينا أن يف كل شيء له آية تدل على أنه واحد و

وأما احلشر فألن اخللق األول دليل على جواز اخللق الثاين وإمكانه ويدل على ما ذكرنا أن اهللا تعاىل ختم 
  ) ٤٣الطور ( االستفهامات بقوله أَْم لَُهْم إِلَاٌه غَْيُر اللَِّه ُسْبحَانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

األمر على ما ذكرت فلم حذف قوله أما خلقوا نقول لظهور انتفاء ذلك ظهوراً ال يبقى معه املسألة الثانية إذا كان 
للخالف وجه فإن قيل فلم مل يصدر بقوله أما خلقوا ويقول أم خلقوا من غري شيء نقول ليعلم أن قبل هذا أمراً 

قُواْ ِمْن غَْيرِ َشىْ ء أيضاً ظاهر البطالن منفياً ظاهراً وهذا املذكور قريب منه يف ظهور البطالن فإن قيل قوله أَْم ُخِل
ألهنم علموا أهنم خملوقون من تراب وماء ونطفة نقول األول أظهر يف البطالن ألن كوهنم غري خملوقني أمر يكون 

  مدعيه منكراً للضرورة فمنكره منكر ألمر ضروري
يه وجوه املنقول منها أهنم خلقوا من غري خالق وقيل إهنم املسألة الثالثة ما املراد من قوله تعاىل ِمْن غَْيرِ َشىْ ء نقول ف

خلقوا ال لشيء عبثاً وقيل إهنم خلقوا من غري أب وأم وحيتمل أن يقال أم خلقوا من غري شيء أي أمل خيلقوا من 
ل االستفهام الثاين وحيتمل أن يقا)  ٢٠املرسالت ( تراب أو من ماء ودليله قوله تعاىل أَلَْم َنْخلُقكُّم ّمن مَّاء مَّهِنيٍ 

و ءأَنُتمْ )  ٥٩الواقعة ( ليس مبعىن النفي بل هو مبعىن اإلثبات قال اهللا تعاىل ءأَنُتْم َتْخلُقُوَنُه أَم َنْحُن الْخَاِلقُونَ 
كل ذلك يف )  ٧٢الواقعة  (ءأَنُتْم أَنَشأُْتْم َشَجرََتَها أَْم َنْحُن الْمُنِشئُونَ )  ٦٤الواقعة ( َتْزَرعُوَنُه أَْم َنْحُن الزرُِعونَ 

األول منفي ويف الثاين مثبت كذلك ههنا قال اهللا تعاىل أَْم ُخِلقُواْ ِمْن غَْيرِ َشىْ ء أي الصادق هو هذا الثاين حينئذ 
فإن قيل كيف  ) ٨اإلنسان ( وهذا كما يف قوله تعاىل َهلْ أََتى َعلَى اإلِنَساِن ِحٌني ّمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُن َشْيئاً مَّذْكُوراً 

يكون ذلك اإلثبات واآلدمي خلق من تراب نقول والتراب خلق من غري شيء فاإلنسان إذا نظرت إىل خلقه 
وأسندت النظر إىل ابتداء أمره وجدته خلق من غري شيء أو نقول املراد أم خلقوا من غري شيء مذكور أو معترب 

  وهو املاء املهني

مور الثالثة اليت يف اآلية نقول هي أمور مرتبة كل واحد منها مينع القول املسألة الرابعة ما الوجه يف ذكر األ
بالوحدانية واحلشر فاستفهم هبا وقال أما خلقوا أصالً ولذلك ينكرون القول بالتوحيد النتفاء اإلجياد وهو اخللق 

لشيء فال إعادة كما قال  وينكرون احلشر النتفاء اخللق األول أم خلقوا من غري شيء أي أم يقولون بأهنم خلقوا ال
وعلى قولنا إن املراد خلقوا ال من تراب وال من ماء فله وجه ظاهر )  ١١٥املؤمنون ( أَفََحِسْبُتمْ أَنََّما َخلَقْنَاكُْم َعَبثاً 

وهو أن اخللق إذا مل يكن من شيء بل يكون إيداعياً خيفي كونه خملوقاً على بعض األغبياء وهلذا قال بعضهم السماء 
فع اتفاقاً ووجد من غري خالق وأما اإلنسان الذي يكون أوالً نطفة مث علقة مث مضغة مث حلماً وعظماً ال يتمكن أحد ر

من إنكاره بعد مشاهدة تغري أحواله فقال تعاىل أَْم َخلَقُواْ حبيث خيفى عليهم وجه خلقهم بأن خلقوا ابتداء من غري 
ء وال نطفة ليس كذلك بل هم كانوا شيئاً من تلك األشياء خلقوا منه سبق حالة عليهم يكونون فيها تراباً وال ما



لْقٍ خلقاً فما خلقوا من غري شيء حىت ينكروا الوحدانية وهلذا قال تعاىل َيْخلُقُكُْم ِفى ُبطُوِن أُمََّهاِتكُمْ َخلْقاً ّمن َبْعِد َخ
وقوله أَلَْم َنْخلُقكُّم ّمن مَّاء مَّهِنيٍ )  ٢اإلنسان ( طْفَةٍ  وهلذا أكثر اهللا من قوله َخلَقَْنا اِإلنَسانَ ِمن نُّ)  ٦الزمر ( 

يتناول األمرين املذكورين يف هذا املوضع ألن قوله أَلَْم َنْخلُقكُّم ّمن مَّاء حيتمل أن يكون نفي اجملموع بنفي اخللق 
شيء أي من غري خالق ففيه فيكون كأنه قال أخلقتم ال من ماء وعلى قول من قال املراد منه أم خلقوا من غري 

وذلك ألن نفي الصانع إما أن يكون بنفي كون العامل خملوقاً فال يكون ممكناً وإما أن يكون ممكناً  ترتيب حسن أيضاً
لكن املمكن ال يكون حمتاجاً فيقع املمكن من غري مؤثر وكالمها حمال وأما قوله تعاىل أَْم ُهمُ الْخَاِلقُونَ فمعناه أهم 

اإلنسان أنه يعيا باخللق فما قوهلم أما خلقوا فال يثبت هلم إاله  اخلالقون للخلق فيعجز اخلالق بكثرة العمل فإن دأب
ألبتة أم خلقوا وخفي عليهم وجه اخللق أم جعلوا اخلالق مثلهم فنسبوا إليه العجز ومثل قوله تعاىل أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ 

هم حيث قالوا األمور خمتلفة هذا بالنسبة إىل احلشر وأما بالنسبة إىل التوحيد فهو رد علي)  ١٥ق ( االْوَّلِ 
فقال تعاىل أَْم ُهُم الَْخاِلقُونَ )  ٥ص ( واختالف اآلثار يدل على اختالف املؤثرات وقالوا أَجََعلَ االِْلَهةَ  إِلَهاً واِحداً 

  حيث ال يقدر اخلباز على اخلياطة واخلياط على البناء وكل واحد يشغله شأن عن شأن
  واألرض َبل الَّ ُيوِقُنونَ أَْم َخلَقُواْ السََّماوَاِت

فيه وجوه أحدها ما اختاره الزخمشري وهو أهنم ال يوقنون بأهنم خلقوا وهو حينئذ يف معىن قوله تعاىل َولَِئن سَأَلْتَُهْم 
سهم وثانيها أي هم معترفون بأنه خلق اهللا وليس خلق أنف)  ٢٥لقمان ( مَّْن َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه 

املراد بل ال يوقنون بأن اهللا واحد وتقديره ليس األمر كذلك أي ما خلقوا وإمنا ال يوقنون بوحدة اهللا وثالثها ال 
يوقنون أصالً من غري ذكر مفعول يقال فالن ليس مبؤمن وفالن ليس بكافر لبيان مذهبه وإن مل ينو مفعوالً وكذلك 

ا فيه ال مع القصد إىل ذكر مفعول وحينئذ يكون تقديره أهنم ما خلقوا قول القائل فالن يؤذي ويؤدي لبيان م
  السماوات واألرض وال يوقنون هبذه الدالئل بل ال يوقنون أصالً وإن جئتهم بكل آية يدل عليه قوله تعاىل بعد ذلك

وهذه اآلية إشارة إىل دليل اآلفاق وقوله )  ٤٤الطور ( َوإِن َيرَْواْ ِكْسفاً ّمَن السََّماء َساِقطاً َيقُولُواْ َسحَاٌب مَّْركُوٌم 
  دليل األنفس)  ٣٧الطور ( من قبل أَْم َخلَقُواْ 

  أَْم ِعنَدُهْم َخزَآِئُن رَبَِّك أَْم ُهُم الُْمَسيِْطُرونَ
خفية فيه وجوه أحدها املراد من اخلزائن خزائن الرمحة ثانيها خزائن الغيب ثالثها أنه إشارة إىل األسرار اإلالهية امل

عن األعيان رابعها خزائن املخلوقات اليت مل يرها اإلنسان ومل يسمع هبا وهذه الوجوه األول والثاين منقول والثالث 
إىل  والرابع مستنبط وقوله تعاىل أَْم ُهُم الُْمَسْيِطرُونَ تتمة للرد عليهم وذلك ألنه ملا قال أَْم ِعندَُهْم خََزاِئُن رَّبَك إشارة

اهللا فيعلموا خزائن اهللا وليس مبجرد انتفاء كوهنم خزنة ينتفي العلم جلواز أن يكون مشرفاً ) رمحة ( زنة أهنم ليسوا خب
على اخلزانة فإن العلم باخلزائن عند اخلازن والكاتب يف اخلزانة فقال لستم خبزنة وال بكتبة اخلزانة املسلطني عليها 

كيب يدل على السطر وهو يستعمل يف الكتاب وقيل املسيطر وال يبعد تفسري املسيطرين بكتبة اخلزانة ألن التر
( و )  ٢٢الغاشية ( املسلط وقرىء بالصاد وكذلك يف كثري من السيئات اليت مع الطاء كما يف قوله تعاىل بُِمَسيِْطرٍ 

  مصيطر) قد قرىء 
  بِنيٍأَْم لَُهْم سُلٌَّم َيْسَتِمُعونَ ِفيِه فَلَْيأِْت ُمْسَتِمُعُهم بُِسلْطَاٍن مُّ

وهو أيضاً تتميم للدليل فإن من ال يكون خازناً وال كاتباً قد يطلع على األمر بالسماع من اخلازن أو الكاتب فقال 
  أنتم لستم خبزنة وال كتبة وال اجتمعتم هبم ألهنم مالئكة وال صعود لكم إليهم وفيه مسائل

م نفي الصعود فما اجلواب عنه نقول النفي أبلغ من املسألة األوىل املقصود نفي الصعود وال يلزم من نفي السلم هل



  نفي الصعود وهو نفي االستماع وآخر اآلية شامل للكل قال تعاىل فَلْيَأِْت ُمْسَتِمُعُهم بُِسلْطَاٍن مُّبِنيٍ
املسألة الثانية السلم ال يستمع فيه وإمنا يستمع عليه فما اجلواب نقول من وجهني أحدمها ما ذكره الزخمشري أن 

املراد َيْسَتِمُعونَ صاعدين فيه وثانيهما ما ذكره الواحدي أن يف مبعىن على كما يف قوله تعاىل َوالَصلّبَنَّكُْم ِفى ُجذُوعِ 
  أي جذوع النخل وكالمها ضعيف ملا فيه من اإلضمار والتغيري)  ٧١طه ( النَّْخلِ 

فيه وجوه أحدها املستمع هو الوحي أي هل هلم سلم  املسألة الثالثة مل ترك ذكر مفعول َيْسَتِمُعونَ وماذا هو نقول
يستمعون فيه الوحي ثانيها يستمعون ما يقولون من أنه شاعر وأن هللا شريكاً وأن احلشر ال يكون ثالثها ترك املفعول 

  رأساً كأنه يقول هل هلم قوة االستماع من السماء حىت يعلموا أنه ليس برسول وكالمه ليس مبرسل
نقول طلب )  ٣٤الطور ( ة قال فَلَْيأِْت ُمْسَتِمعُُهم ومل يقل فليأتوا كما قال تعاىل فَلَْيأُْتواْ بَِحدِيٍث ّمثِْلِه املسألة الرابع

منهم ما يكون أهون على تقدير صدقهم ليكون اجتماعهم عليه أدل على بطالن قوهلم فقال هناك فَلَْيأُْتواْ أي 
متعذر ) فإنه ( لك عند االجتماع أهون وأما االرتقاء يف السلم باالجتماع اجتمعوا عليه وتعاونوا وأتوا مبثله فإن ذ

  ألنه ال يرتقي إال واحد بعد واحد وال حيصل يف الدرجة العليا إال

  واحد فقال فَلَْيأِْت ذلك الواحد الذي كان أشد رقياً مبا مسعه
ارة إىل لطيفة وهي أنه لو طلب منهم ما مسعوه وقيل هلم املسألة اخلامسة قوله بُِسلْطَاٍن مُّبِنيٍ ما املراد به نقول هو إش

فَلَْيأِْت ُمْسَتِمُعُهم مبا مسع لكان لواحد أن يقول أنا مسعت كذا وكذا فيفتري كذباً فقال ال بل الواجب أن يأيت بدليل 
  يدل عليه

  أَْم لَُه الَْبَناُت َولَكُُم الَْبُنونَ
يق آخر وهو أن املتصرف إمنا حيتاج إىل الشريك لعجزه واهللا قادر فال إشارة إىل نفي الشرك وفساد ما يقولون بطر

شريك له فإهنم قالوا حنن ال جنعل هذه األصنام وغريها شركاء وإمنا نعظمها ألهنا بنات اهللا فقال تعاىل كيف جتعلون 
النسل وارتفع األصل من  هللا البنات وخلق البنات والبنني إمنا كان جلواز الفناء على الشخص ولوال التوالد النقطع

غري أن يقوم مقامه الفصل فقدر اهللا التوالد وهلذا ال يكون يف اجلنة والدة ألن الدار دار البقاء ال موت فيها لآلباء 
حىت تقام العمارة حبدوث األبناء إذا ثبت هذا فالولد إمنا يكون يف صورة إمكان فناء األب وهلذا قال تعاىل يف أوائل 

أي حي ال ميوت فيحتاج إىل ولد يرثه وهو قيوم ال يتغري وال )  ٢آل عمران ( الَْحى ُّ الْقَيُّوُم  سورة آل عمران
يضعف فيفتقر إىل ولد ليقوم مقامه ألنه ورد يف نصارى جنران مث إن اهللا تعاىل بّين هذا بأبلغ الوجوه وقال إهنم 

أوىل وذلك ألن كثري البنات تعني عل كثرة األوالد جيعلون له بنات وجيعلون ألنفسهم بنني مع أن جعل البنات هلم 
ألن اإلناث الكثرية ميكن منهن الوالدة بأوالد كثرية من واحد وأما الذكور الكثرية ال ميكن منهم إحبال أنثى 
إىل  واحدة بأوالد أال ترى أن الغنم ال يذبح منها اإلناث إال نادراً وذلك ملا ثبت أن إبقاء النوع باألنثى أنفع نظراً
التكثري فقال تعاىل أنا القيوم الذي ال فناء يل وال حاجة يل يف بقاء النوع يف حدوث الشخص وأنتم معرضون 

للموت العاجل وبقاء العامل باإلناث أكثر وتتربءون منهن واهللا تعاىل مستغن عن ذلك وجتعلون له البنات وعلى هذا 
البتداء هللا وهذا إشارة إىل نفي الشريك نظراً إىل أنه ال فناء له  فما تقدم كان إشارة إىل نفي الشريك نظراً إىل أنه

فإن قيل كيف وقع هلم نسبة البنات إىل اهللا تعاىل مع أن هذا أمر يف غاية القبح ال خيفى على عاقل والقوم كان هلم 
اهم إليه اتباع العقول اليت هي مناط التكليف وذلك القدر كاف يف العلم بفساد هذا القول نقول ذلك القول دع

العقل وعدم اعتبار النقل ومذهبهم يف ذلك مذهب الفالسفة حيث يقولون جيب اتباع العقل الصريح ويقولون النقل 
مبعزل ال يتبع إال إذا وافق العقل وإذا وافق فال اعتبار للنقل ألن العقل هناك كاف مث قالوا الوالد يسمى والداً ألنه 



ا ظهر شيء من شيء هذا تولد من ذلك فيقولون احلمى تتولد من عفونة اخللط سبب وجود الولد وهلذا يقال إذ
فقالوا اهللا تعاىل سبب وجود املالئكة سبباً واجباً ال اختيار له فسموه بالوالد ومل يلتفتوا إىل وجوب تنزيه اهللا يف 

سىن اليت ورد هبا الشرع تسميته بذلك عن التسمية مبا يوهم النقص ووجوب االقتصار يف أمسائه على األمساء احل
لعدم اعتبارهم النقل فقالوا جيوز إطالق األمساء اجملازية واحلقيقية على اهللا تعاىل وصفاته فسموه عاشقاً ومعشوقاً 

  ومسوه أباً ووالداً ومل يسموه ابناً وال مولوداً باتفاقهم وذلك ضاللة

  نَأَْم َتسْألُُهمْ أَجْراً فَُهم مِّن مَّْغَرمٍ مُّثْقَلُو
وجه التعلق هو أن املشركني ملا اطرحوا الشرع واتبعوا ما ظنوه عقالً ومسوا املوجود بعد العدم مولوداً ومتولداً 

( واملوجد والداً لزمهم الكفر بسببه واإلشراك فقال هلم ما الذي حيملكم على اطراح الشرع وترك اتباع الرسول 
فما كان يسعهم أن يقولوا نعم فلم يبق هلم إال أن يقولوا ال هل ذلك لطلبه منكم شيئاً ) صلى اهللا عليه وسلم 

فنقول هلم كيف اتبعتم قول الفلسفي الذي يسوغ لكم الزور وما يوجب االستخفاف جبانب اهللا تعاىل لفظاً إن مل 
عىن احلق يكن معىن كما تقولون وال تتبعون الذي يأمركم بالعدل يف املعىن واإلحسان يف اللفظ ويقول لكم اتبعوا امل

  الواضح واستعملوا اللفظ احلسن املؤدب وهذا يف غاية احلسن من التفسري ففيه مسائل
حيث قال أم تسأهلم ومل يقل أم يسألون أجراً كما ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل ما الفائدة يف سؤال النيب 

  إىل غري ذلك نقول فيه فائدتان)  ٤٢الطور ( ونَ كَْيداً وقال تعاىل أَْم ُيرِيُد)  ٣٨يونس ( قال تعاىل أَْم َيقُولُونَ 
وذلك ألهنم ملا امتنعوا من االستماع واستنكفوا من االتباع ) صلى اهللا عليه وسلم ( إحدامها تسلية قلب النيب 

 فقال له ربه أنت أتيت مبا عليك فال يضيق صدرك حيث مل يؤمنوا فأنت) صلى اهللا عليه وسلم ( صعب على النيب 
  غري ملوم وإمنا كنت تالم لو كنت طلبت منهم أجراً فهل طلبت ذلك فأثقلهم ال فال حرج عليك إذاً

ثانيهما أنه لو قال أم يسألون لزم نفي أجر مطلقاً وليس كذلك وذلك ألهنم كانوا يشركون ويطالبون باألجر من 
جراً فهم ال يتبعونك وغريك يسأهلم وهم فقال له أنت ال تسأهلم أ) صلى اهللا عليه وسلم ( رؤسائهم وأما النيب 

  يسألون ويتبعون السائلني وهذا غاية الضالل
املسألة الثانية إن قال قائل ألزمت أن تبني أن أم ال تقع إال متوسطة حقيقة أو تقديراً فكيف ذلك ههنا نقول كأنه 

( ار عليه كما قلنا يف قوله أَْم لَُه الَْبنَاُت تعاىل يقول أهتديهم لوجه اهللا أم تسأهلم أجراً وترك األول لعدم وقوع اإلنك
إن املقدار هو واحد أم له البنات وترك ذكر األول لعدم وقوع اإلنكار عليه من اهللا تعاىل وكوهنم )  ٣٩الطور 

  قائلني بأنه ال يريد وجه اهللا تعاىل وإمنا يريد الرياسة واألجر يف الدنيا
ىل أَجْراً فائدة ال توجد يف غريه لو قال أم تسأهلم شيئاً أو ماالً أو غري ذلك املسألة الثالثة هل يف خصوص قوله تعا

نقول نعم وقد تقدم القول مين أن كل لفظ يف القرآن فيه فائدة وإن كنا ال نعلمها والذي يظهر ههنا أن ذلك إشارة 
 يطلب إال عند فعل شيء يفيد فيه مصلحتهم وذلك ألن األجر ال) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل أن ما يأيت به النيب 

املطلوب منه األجر فقال أنت أتيتهم مبا لو طلبت عليه أجراً وعلموا كمال ما يف دعوتك من املنفعة هلم وهبم ألتوك 
جبميع أمواهلم ولفدوك بأنفسهم ومع هذا ال تطلب منهم أجراً ولو قال شيئاً أو ماالً ملا حصلت هذه الفائدة واهللا 

  أعلم
  ْرَبىرابعة هذا يدل على أنه مل يطلب منهم أجراً ما وقوله تعاىل قُل الَّ أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِالَّ الَْمَودَّةَ  ِفى الْقُاملسألة ال



يدل على أنه طلب أجراً ما فكيف اجلمع بينهما نقول ال تفرقة بينهما بل الكل حق وكالمها )  ٢٣الشورى ( 
اد من قوله إِالَّ الَْموَدَّةَ  ِفى الْقُْرَبى هو أين ال أسألكم عليه أجراً يعود إىل الدنيا وإمنا ككالم واحد وبيانه هو أن املر

أجرى احملبة يف الزلفى إىل اهللا تعاىل وأن عباد اهللا الكاملني أقرب إىل اهللا تعاىل من عباده الناقصني وعباد اهللا الذين 
مل يرسلهم اهللا ومل ) مل يكلمهم و ( ا أقرب إىل اهللا من الذين كلمهم اهللا وكلموه وأرسلهم لتكميل عباده فكملو

صلى اهللا عليه ( وإليه أنتمي وقوله )  ٧٢يونس ( يكملوا وعلى هذا فهو يف معىن قوله إِنْ أَْجرِىَ  إِالَّ َعلَى اللَِّه 
وبني ما ذكرنا أن قوله أَْم َتْسئَلُُهْم أَْجراً  وقوله فَُهم ّمن مَّْغَرمٍ مُّثْقَلُونَ) فإين أباهي بكم األمم يوم القيامة ) ( وسلم 

املراد أجر الدنيا وقوله قُل الَّ أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً املراد العموم مث استثىن وال حاجة إىل ما قاله الواحدي إن ذلك 
  منقطع معناه لكن املودة يف القرىب وقد ذكرناه هناك فليطلب منه

ما طلب منهم شيئاً ولو ) صلى اهللا عليه وسلم ( اىل فَُهم ّمن مَّْغَرمٍ مُّثْقَلُونَ إشارة إىل أنه املسألة اخلامسة قوله تع
طالبهم بأجر ما كان هلم أن يتركوا اتباعه بأدىن شيء اللّهم إال إن أثقلهم التكليف ويأخذ كل ما هلم ومينعهم 

  التخليف فيثقلهم الدين بعد ما ال يبقى هلم العني
  ُهُم الَْغْيُب فَُهمْ َيكُْتُبونَأَْم ِعنَد

وهو على الترتيب الذي ذكرناه كأنه تعاىل قال هلم مب اطرحتم الشرع وحماسنه وقلتم ما قلتم بناء على اتباعكم 
ال يطلب منكم أجراً وأنتم ال تعلمون فال ) صلى اهللا عليه وسلم ( األوهام الفاسدة اليت تسموهنا املعقوالت والنيب 

العذر إما يف الغرامة وإما يف عدم احلاجة إىل ما جاء به وال غرامة عليكم فيه وال غىن لكم عنه وفيه عذر لكم ألن 
  مسائل

املسألة األوىل كيف التقدير قلنا ال حاجة إىل التقدير بل هو استفهام متوسط على ما ذكرنا كأنه قال أهتديهم لوجه 
  م إىل ما تقول لكوهنم عندهم الغيب فال يتبعوناهللا تعاىل أم تسأهلم أجراً فيمتنعون أم ال حاجة هل

املسألة الثانية األلف والالم يف الغيب لتعريف ماذا أجلنس أو لعهد نقول الظاهر أن املراد نوع الغيب كما يقول 
( لشََّهاَدةِ  القائل اشترى اللحم يريد بيان احلقيقة ألكل حلم وال حلماً معيناً واملراد يف قوله تعاىل َعاِلُم الَْغْيبِ وَا

  اجلنس واستغراقه لكل غيب)  ٧٣األنعام 
املسألة الثالثة على هذا كيف يصح عندهم الغيب وما عند الشخص ال يكون غيباً نقول معناه حضر عندهم ما غاب 

ه ميوت أي أعندكم الغيب تعلمون أن)  ٣٠الطور ( عن غريهم وقيل هذا متعلق بقوله نَّتَرَبَُّص بِِه رَْيَب الَْمُنوِن 
  قبلكم وهو ضعيف لبعد ذلك ذكر أو ألن قوله تعاىل قُلْ َترَبَُّصواْ متصل به وذلك مينع اتصال هذا بذلك

صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الرابعة ما الفائدة يف قوله فَُهْم َيكُْتُبونَ نقول وضوح األمر وإشارة إىل أن ما عند النيب 
  أسراراً وأحكاماً وأخباراً كثرية كلها هو جازم هبا وليس كما يقولمن علم الغيب علم بالوحي أموراً و) 

املتفرس األمر كذا وكذا فإن قيل اكتب به خطك أنه يكون ميتنع ويقول أنا ال أدعي فيه اجلزم والقطع ولكن أذكره 
أن يف اليوم كذا وكذا على سبيل الظن واالستنباط وإن كان قاطعاً يقول اكتبوا هذا عين وأثبتوا يف الدواوين 

) صلى اهللا عليه وسلم ( الفالين يقع كذا وكذا فقوله أَْم ِعنَدُهمُ الْغَْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ يعين هل صاروا يف درجة حممد 
صلى اهللا ( حىت استغنوا عنه وأعرضوا ونقل عن ابن قتيبة أن املراد من الكتابة احلكم معناه حيكمون ومتسك بقوله 

أي حكم اهللا وليس املراد ذلك بل هو من باب اإلضمار معناه مبا يف كتاب ) بيننا بكتاب اهللا اقض ) ( عليه وسلم 
اهللا تعاىل يقال فالن يقضي مبذهب الشافعي أي مبا فيه ويقول الرسول الذي معه كتاب امللك للرعية اعملوا بكتاب 

  امللك



  ونَأَْم ُيرِيُدونَ كَْيداً فَالَِّذيَن كَفَُرواْ ُهمُ الَْمِكيُد
  فيه مسائل

املسألة األوىل ما وجه التعلق واملناسبة بني الكالمني قلنا يبني ذلك ببيان املراد من قوله أَْم ُيرِيُدونَ كَْيداً فبعض 
املفسرين قال أم يريدون أن يكيدوك فهم املكيدون أي ال يقدرون على الكيد فإن اهللا يصونك بعينه وينصرك بصونه 

( متصل بقوله تعاىل نََّترَبَُّص بِِه رَْيَب الَْمُنوِن )  ٤٧القلم ( من يقول أَْم ِعندَُهُم الَْغْيُب  وعلى هذا إذا قلنا بقول
فيه ترتيب يف غاية احلسن وهو أهنم ملا قالوا نََّترَبَُّص بِِه َرْيَب الَْمُنوِن قيل هلم أتعلمون الغيب فتعلمون )  ٣٠الطور 

ولون نقتله فيموت قبلنا فإن كنتم تدعون الغيب فأنتم كاذبون وإن كنتم تظنون أنه ميوت قبلكم أم تريدون كيداً فتق
صلى اهللا ( أنكم تقدرون عليه فأنتم غالطون فإن اهللا يصونه عنكم وينصره عليكم وأما على ما قلنا إن املراد منه أنه 

ته لكونه من الغيوب فنقول فيه وجوه ال يسألكم على اهلداية ماالً وأنتم ال تعلمون ما جاء به لوال هداي) عليه وسلم 
األول أن املراد من قوله تعاىل أَْم يُرِيُدونَ كَْيداً أي من الشيطان وإزاغته فيحصل مرادهم كأنه تعاىل قال أنت ال 

تسأهلم أجراً وهم يعلمون الغيب فهم حمتاجون إليك وأعرضوا فقد اختاروا كيد الشيطان ورضوا بإزاغته واإلرادة 
وكما قال ءاِلَهة )  ٢٠الشورى ( ختيار واحملبة كما قال تعاىل َمن كَانَ يُرِيُد حَْرثَ االْخَِرةِ  َنزِْد لَُه ِفى َحْرِثِه مبعىن اال

)  ٢٩املائدة ( وأظهر من ذلك قوله تعاىل إِّنى أُرِيُد أَن َتُبوء بِإِثِْمى وَإِثِْمَك )  ٨٦الصافات ( ً ُدونَ اللَِّه ُترِيُدونَ فََما 
وجه الثاين أن يقال إن املراد واهللا أعلم أم يريدون كيداً هللا فهو واصل إليهم وهم عن قريب مكيدون وترتيب ال

الكالم هو أهنم ملا مل يبق حجة يف اإلعراض فهم يريدون نزول العذاب هبم واهللا أرسل إليهم رسوالً ال يسأهلم أجراً 
رضون فهم يريدون إذاً أن يهلكهم ويكيدهم ألن االستدراج ويهديهم إىل ما ال علم هلم وال كتاب عندهم وهم يع

كيد واإلمالء الزدياد اإلمث كذلك ال يقال هو فاسد ألن الكيد واإلساءة ال يطلق على فعل اهللا تعاىل إال بطريق 
لك مث قال بعد املقابلة وكذلك املكر فال يقابله أساء اهللا إىل الكفار وال اعتدى اهللا إال إذا ذكر أوالً فيهم شيء من ذ

وقال فََمنِ اْعَتَدى )  ٤٠الشورى ( ذلك بسببه لفظاً يف حق اهللا تعاىل كما يف قوله تعاىل َوَجَزاء سَّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها 
داً َوأَِكيُد كَْيداً وقال َيِكيُدونَ كَْي)  ٥٤آل عمران ( وقال َوَمكَُرواْ َوَمكََر اللَُّه )  ١٩٤البقرة ( َعلَْيكُْم فَاْعَتُدواْ َعلَْيِه 

ألنا نقول الكيد ما يسوء من نزل به وإن حسن ممن وجد منه أال ترى أن إبراهيم عليه السالم )  ١٦ ١٥الطارق ( 
  من غري مقابلة)  ٥٧األنبياء ( قال الِكيَدنَّ أَْصَناَمكُْم بَْعَد أَن تَُولُّواْ ُمْدبِرِيَن 

ىل فَالَِّذيَن كَفَرُواْ ُهُم الَْمكِيُدونَ وما الفرق بني معىن هذا الكالم ومعىن قول املسألة الثانية ما الفائدة يف قوله تعا
القائل أم يريدون كيداً فهم املكيدون نقول الفائدة كون الكافر مكيداً يف مقابلة كفره ال يف مقابلة إرادته الكيد ولو 

دوه ال يكونوا مكيدين وهذا يؤيد ما ذكرناه أن قال أم يريدون كيداً فهم املكيدون كان يفهم منه أهنم إن مل يري
املراد من الكيد كيد الشيطان أو كيد اهللا مبعىن عذابه إياهم ألن قوله فَالَِّذيَن كَفَرُواْ ُهُم الَْمكِيُدونَ عام يف كل كافر 

جراً فتثقلهم فيمتنعون كاده الشيطان ويكيده اهللا أي يعذبه وصار املعىن على ما ذكرناه أهتديهم لوجه اهللا أم تسأهلم أ
عن االتباع أم عندهم الغيب فال حيتاجون إليك فيعرضون عنك أم ليس شيء من هذين األمرين األخريين فرييدون 

  العذاب والعذاب غري مدفوع عنهم بوجه من الوجوه لكفرهم فالذين كفروا معذبون
كيدك أو الكيد أو غري ذلك ليزول اإلهبام نقول فيه املسألة الثالثة ما الفائدة يف تنكري الكيد حيث مل يقل أم يريدون 

فائدة وهي اإلشارة إىل وقوع العذاب من حيث ال يشعرون فكأنه قال يأتيهم بغتة وال يكون هلم به علم أو يكون 
  إيراداً لعظمته كما ذكرنا مراراً

  أَْم لَُهْم إِلَاٌه غَْيرُ اللَِّه سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ



ويف سُْبَحانَ اللَِّه حبث شريف وهو )  ٣٩الطور ( د التوحيد وهو يفيد فائدة قوله تعاىل أَْم لَُه الَْبنَاُت وَلَكُُم الَْبُنونَ أعا
أهل اللغة قالوا سبحان اسم علم للتسبيح وقد ذكرنا ذلك يف تفسري قوله تعاىل فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحَني ُتْمُسونَ َوِحنيَ 

وأكثرنا من الفوائد فإن قيل جيوز أن نقول سبحان اهللا اسم مصدر ونقول سبحان على )  ١٧لروم ا( ُتصْبُِحونَ 
وزن فعالن فنذكر سبحان من غري مواضع اإليقاع هللا كما يقال يف التسبيح نقول ذلك مثل قول القائل من حرف 

ينئذ جعال كاالسم ومل يتركا جار ويف كلمة ظرف حيث خيرب عنه مع أن احلرف ال خيرب عنه فيجاب بأن من وىف ح
على أصلهما املستعمل يف مثل قولك أخذت من زيد والدرهم يف الكيس فكذلك سبحان فيما ذكر من املواضع مل 

  يترك على مواضع استعماله فإنه حينئذ مل يترك علماً كما يقال زيد على وزن فعل خبالف التسبيح فيما ذكرنا
مَّا ُيْشرِكُونَ حيتمل وجهني أحدمها أن تكون مصدرية معناه سبحانه عن إشراكهم املسألة الرابعة ما يف قوله تعاىل َع

ثانيهما خربية معناه عن الذين يشركون وعلى هذا فيحتمل أن يكون عن الولد ألهنم كانوا يقولون البنات هللا فقال 
ن هو مثل ما يعبدونه فقال سبحان سبحان اهللا على البنات والبنني وحيتمل أن يكون عن مثل اآلهلة ألهنم كانوا يقولو

  اهللا عن مثل ما يعبدونه
  َوإِن َيرَْواْ ِكْسفاً مَِّن السََّمآِء َساِقطاً َيقُولُواْ َسحَاٌب مَّْركُوٌم

وجه الترتيب فيه هو أنه تعاىل ملا بّين فساد أقواهلم وسقوطها عن درجة االعتبار أشار إىل أنه مل يبق هلم شيء من 
اآليات ظهرت واحلجج متيزت ومل يؤمنوا وبعد ذلك َيَرْواْ ِكْسفاً ّمَن السََّماء َساِقطاً َيقُولُواْ  وجه االعتذار فإن

َسحَاٌب أي ينكرون اآلية لكن اآلية إذا أظهرت يف أظهر األشياء كانت أظهر وبيانه هو أن من يأيت جبسم من 
  سامع أنه يف بيته وملااألجسام من بيته وادعى فيه أنه فعل به كذا فرمبا خيطر ببال ال

يبدعه فإذا قال للناس هاتوا جسماً تريدون حىت أجعل لكم منه كذا يزول ذلك الوهم لكن أظهر األشياء عند 
اإلنسان األرض اليت هي مهده وفرشه والسماء اليت هي سقفه وعرشه وكانت العرب على مذهب الفالسفة يف 

ه غاية التنزيه حىت ال جنوز رؤيته واتصافه بوصف زائد على ذاته أصل املذهب وال يلتفت إىل قول الفلسفي حنن ننز
ليكون واحداً يف احلقيقة فكيف يكون مذهبنا مذهب من يشرك باهللا صنماً منحوتاً نقول أنتم ملا نسبتم احلوادث إىل 

اهلية الكواكب وشرعتم يف دعوة الكواكب أخذ اجلهال عنكم ذلك واختذوه مذهباً وإذا ثبت أن العرب يف اجل
كانت يف األصل على مذهب الفالسفة وهم يقولون بالطبائع فيقولون األرض طبعها التكوين والسماء طبعها مينع 
َن االنفصل واالنفكاك فقال اهللا تعاىل رداً عليهم يف مواضع إِن نََّشأْ َنْخِسْف بِهُِم االْْرَض أَْو ُنْسِقطْ َعلَْيهِْم ِكَسفاً ّم

طاالً للطبائع وإيثاراً لالختيار يف الوقائع فقال ههنا إن أتينا بشيء غريب يف غاية الغرابة يف إب)  ٩سبأ ( السََّماء 
أظهر األشياء وهو السماء اليت يروهنا أبداً ويعلمون أن أحداً ال يصل إليها ليعدد باألدوية وغريها ما جيب سقوطها 

ناه وأهنم كانوا على مذهب الفالسفة يف أمر ألنكروا ذلك فكيف فيما دون ذلك من األمور والذي يؤيد ما ذكر
أي ذلك يف زعمك ممكن فأما عندنا )  ٩٢اإلسراء ( السماء أهنم قالوا أَْو ُتْسِقطَ السََّماء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفًا 

  فال والكسفة القطعة يقال كسفة من ثوب أي قطعة وفيه مباحث
واللغويون ذكروا استعماهلا يف الثوب ألن اهللا تعاىل شبه السماء  البحث األول استعمل يف السماء لفظة الكسف

( وقال تعاىل َيْوَم َنطْوِى السََّماء )  ٦٧الزمر ( بالثوب املنشور وهلذا ذكره فيما مضى فقال وَالسََّماواُت َمطْوِيَّاٌت 
  ) ١٠٤األنبياء 

وهو يدل )  ٩سبأ ( ىل َنْخِسْف بِهُِم االْْرَض البحث الثاين استعمل الكسف يف السماء واخلسف يف األرض فقال تعا
على قول من قال يقال يف القمر خسوف ويف الشمس كسوف ووجهه أن خمرج اخلاء دون خمرج الكاف وخمرج 



الكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف األسفل لألسفل واألعلى لألعلى فقالوا يف الشمس والسماء الكسوف 
ف واخلسف وهذا من قبيل قوهلم يف املاتح واملايح إن ما نقطه فوق ملن فوق والكسف ويف القمر واألرض اخلسو

  البئر وما نقطه من أسفل عند من جيوز نقطه من أسفل ملن حتت يف أسفل البئر
وذلك )  ٨القيامة ( البحث الثالث قال يف السحاب وجنعله كسفاً مع أنه حتت القمر وقال يف القمر وَانَشقَّ الْقََمُر 

مر عند اخلسوف له نظري فوقه وهو الشمس عند الكسوف والسحاب اعترب فيه نسبته إىل أهل األرض حيث ألن الق
ينظرون إليه فلم يقل يف القمر خسف بالنسبة إىل السحاب وإمنا قيل ذلك بالنسبة إىل الشمس ويف السحاب قيل 

  بالنسبة إىل األرض
مفعوالً ثانياً يقال رأيت زيداً عاملاً وثانيهما أن يكون حاالً كما  املسألة الثانية ساقطاً حيتمل وجهني أحدمها أن يكون

يقال ضربته قائماً والثاين أوالً ألن الرؤية عند التعدي إىل مفعولني يف أكثر األمر تكون مبعىن العلم تقول أرى هذا 
كثر تقول رأيت زيداً وقال املذهب صحيحاً وهذا الوجه ظاهراً وعند التعدي إىل واحد تكون مبعىن رأي العني يف األ

  واملراد يف اآلية رؤية العني)  ٢٦مرمي ( وقال فَإِمَّا تََريِنَّ ِمَن الَبَشرِ أََحداً )  ٨٤غافر ( تعاىل لَمَّا َرأَْواْ َبأَْسَنا 

اوات املسألة الثالثة يف قوله َساِقطاً فائدة ال حتصل يف غري السقوط وذلك ألن عندهم ال جيوز االنفصال على السم
وال ميكن نزوهلا وهبوطها فقال ساقطاً ليكون خمالفاً ملا يعتقدونه من وجهني أحدمها االنفصال واآلخر السقوط ولو 

  قال وإن يروا كسفاً منفصالً أو معلقاً ملا حصلت هذه الفائدة
سرد اآلية وذلك ألهنم يف املسألة الرابعة يف قوله َيقُولُواْ فائدة أخرى وذلك ألنه يفيد بيان العناد الذي هو مقصود 

ذلك الوقت يستخرجون وجوهاً حىت ال يلزمهم التسليم فيقولون سحاب قوالً من غري عقيدة وعلى هذا حيتمل أن 
يقال َوإِن َيَرْواْ املراد العلم ليكون أدخل يف العناد أي إذا علموا وتيقنوا أن السماء ساقطة غريوا وعاندوا وقالوا هذا 

  سحاب مركوم
اخلامسة قوله تعاىل َيقُولُواْ َسحَاٌب مَّْركُوٌم إشارة إىل أهنم حني يعجزون عن التكذيب وال ميكنهم أن يقولوا مل  املسألة

يقع شيء على األرض يرجعون إىل التأويل والتخييل وقوله مَّْركُوٌم أي مركب بعضه على بعض كأهنم يدفعون عن 
نع نفوذ اجلسم فيه وهذا أقوى مانع فيقولون إنه ركام فصار صلباً أنفسهم ما يورد عليهم بأن السحاب كاهلواء ال مي

  قوياً
املسألة السادسة يف إسقاط كلمة اإلشارة حيث مل يقل يقولوا هذا إشارة إىل وضوح األمر وظهور العناد فال 

ئل فيه جمال فيقول عند يستحسنون أن يأتوا مبا ال يبقى معه مراء فيقولون َسحَاٌب مَّْركُوٌم مع حذف املبتدأ ليبقى للقا
تكذيب اخللق إياهم قلنا َسحَاٌب مَّْركُوٌم شبهه ومثله وأن يتمشى األمر مع عوامهم استمروا وهذا جمال من خياف 

من كالم وال يعلم أنه يقبل منه أو ال يقبل فيجعله ذا وجهني فإن رأى النكر على أحدمها فسّره باآلخرون وإن رأى 
  القبول خرج مبراده

  ُهمْ َحتَّى ُيلَاقُواْ َيْومَُهُم الَِّذى ِفيِه ُيْصَعقُونَفَذَْر
  أي إذا تبني أهنم ال يرجعون فدعهم حىت يالقوا وفيه مسائل
جواز دعائهم إىل اإلسالم وليس ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل فَذَْرُهْم أمر وكان جيب أن يقال مل يبق للنيب 

الصافات ( تََولَّ َعْنُهْم )  ٦٣النساء ( ا أن هذه اآليات مثل قوله تعاىل فَأَعَْرَض كذلك واجلواب عنه من وجوه أحده
إىل غري ذلك كلها منسوخة بآية القتال وهو ضعيف ثانيها ليس املراد األمر وإمنا املراد التهديد كما يقول )  ٧٨

صلى اهللا ( د من يعاند وهو غري معني والنيب سيد العبد اجلاين ملن ينصحه دعه فإنه سينال وبال جنايته ثالثها أن املرا



كان يدعو اخللق على سبيل العموم وجيوز أن يكون املراد باخلطاب من مل يظهر عناده ال من ظهر ) عليه وسلم 
اِهنٍ َوالَ عناده فلم يقل اهللا يف حقه فَذَرُْهْم ويدل على هذا أنه تعاىل قال من قبل فَذَكّْر فََما أَنَت بِنِْعَمةِ  َرّبَك بِكَ

( وقال ههنا فَذَْرُهْم فمن يذكرهم هم املشفقون الذين قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَْبلُ ِفى أَْهِلَنا ُمْشِفِقَني )  ٢٩الطور ( َمْجُنوٍن 
  إىل غري ذلك)  ٣٠الطور ( ومن يذرهم الذين قالوا َشاِعٌر نََّترَبَُّص بِِه َرْيَب الَْمُنوِن )  ٢٦الطور 

  انية َحتَّى للغاية فيكون كأنه تعاىل قال ذرهم إىل ذلك اليوم وال تكلمهم مث ذلك اليوماملسألة الث

جتدد الكالم وتقول أمل أقل لكم إن الساعة آتية وإن احلساب يقوم والعذاب يدوم فال تكلمهم إىل ذلك اليوم مث 
يقول القائل ال تطعمه حىت ميوت أي  كلمهم لتعلمهم ثانيها أن املراد من حىت الغاية اليت يستعمل فيها الالم كما

ليموت ألن الالم اليت للغرض عندها ينتهي الفعل الذي للغرض فيوجد فيها معىن الغاية ومعىن التعليل وجيوز 
هذا أي إىل أن )  ٩٩احلجر ( استعمال الكلمتني فيها ولعلّ املراد من قوله تعاىل َواْعُبْد َربَّكَ َحتَّى َيأِْتَيَك الَْيِقُني 

يأتيك اليقني فإن قيل فمن ال يذره أيضاً يالقي ذلك اليوم نقول املراد من قوله ُيْصَعقُونَ يهلكون فاملذكر املشفق ال 
)  ٦٨الزمر ( يهلك ويكون مستثىن منهم كما قال تعاىل فََصِعَق َمن ِفى السََّماوَاِت َوِمَن االْْرضِ إِالَّ َمن َشاء اللَُّه 

ترف باحلق وعلم أن يوم احلساب كائن فإذا وقعت الصيحة يكون كمن يعلم أن الرعد وقذ ذكرنا هناك أن من اع
يرعد ويستعد لسماعه ومن ال يعلم يكون كالغافل فإذا وقعت الصيحة ارجتف الغافل ومل يرجتف العامل وحينئذ يكون 

عقون أي اليوم املوصوف هبذه التوعد مبالقاة يومهم ألن كل أحد يالقي يومه وإمنا يكون مبالقاة يومهم الذي فيه يص
فإن املنفي ليس )  ٤٩القلم ( الصفة وهذا كما قال تعاىل لَّْوالَ أَن َتَداَركَُه نِْعَمةٌ  ّمن رَّّبِه لَُنبِذَ بِالْعََراء َوُهَو َمذُْموٌم 

وإمنا املنفي النبذ الذي يكون )  ١٤٥ الصافات( النبذ بالعراء ألنه حتقق بدليل قوله تعاىل فََنَبذَْناهُ بِالَْعَراء َوُهَو َسِقيٌم 
  معه مذموماً وهذا مل يوجد

املسألة الثالثة َحتَّى ينصب ما بعدها من الفعل املستقبل تارة ويرفع أخرى والفاصل بينهما أن الفعل إذا كان 
االً يرفع مستقبالً منتظراً ال يقع يف احلال ينصب تقول تعلمت الفقه حىت ترتفع درجيت فإنك تنتظره وإن كان ح

تقول أكرر حىت تسقط قويت مث أنام والسبب فيه هو أن حىت املستقبل للغاية والم التعليل للغرض والغرض غاية 
الفعل تقول مل تبىن الدار يقول للسكىن أنصار قوله حىت ترفع كقوله ألرفع وفيهما إضمار أن فإن قيل ما قلت شيئاً 

بال والرفع عند إرادة احلال نقول الفعل املستقبل إذا كان منتظراً وما ذكرت السبب يف النصب عند إرادة االستق
وكان تصب العني ومنصوباً لدى الذهن يرقبه يفعل بلفظه ما كان يف معناه وهلذا قالوا يف اإلضافة أن املضاف ملا جر 

ي وإذن وخلوص الفعل أمراً إىل أمر يف املعىن جزء يف اللفظ والذي يؤيد ما ذكرنا أن الفعل إمنا ينصب بأن ولن وك
لالستقبال يف هذه املواضع الزم واحلرف الذي جيعل الفعل للحال مينع النصب حيث ال جيوز أن تقول إن فالناً 

ليضرب فإن قيل السني وسوف مع أهنما خيلصان الفعل لالستقبال ال ينصبان ومينعان النصب بالناصب كما يف قوله 
نقول سوف والسني ليسا مبعىن غري اختصاص الفعل باالستقبال )  ٢٠املزمل ( ْرَضى تعاىل َعِلَم أَن سََيكُونُ ِمنكُْم مَّ

وأن ولن مبعىن ال يصح إال يف االستقبال فلم يثبت بالسني إال االستقبال ومل يثبت به معىن يف االستقبال واملنتظر هو 
و ليغفر يل أثبتت كي غرضاً وهو املغفرة ما يف االستقبال ال نفس االستقبال مثاله إذا قلت أعبد اهللا كي يغفر يل أ

وهي يف املستقبل من الزمان وإذا قلت أستغفرك ريب أثبتت السني استقبال املغفرة وفرق بني ما يكون املقصود من 
الكالم بيان االستقبال لكن االستقبال ال يوجد إال يف معىن فأتى باملعىن ليبني به االستقبال وبني ما يكون املقصود منه 

  ىن يف املستقبل فتذكر االستقبال لتبني حمل مقصودكمع
  َيْوَم الَ ُيْغنِى َعنُْهْم كَْيدُُهْم شَْيئاً َوالَ ُهْم ُينَصُرونَ



وكل بر وفاجر يالقي يومه أعاد صفة يومهم وذكر ما يتميز به يومهم عن يوم )  ٤٥الطور ( ملا قال ُيلَاقُواْ َيْوَمُهُم 
وفيه )  ١١٩املائدة ( غْنِى وهو خيالف يوم املؤمنني فإنه تعاىل قال فيه َيْوُم َينفَعُ الصَّاِدِقَني املؤمنني فقال َيْوَم الَ ُي

  مسائل
ثانيهما ظرف ُيلَاقُواْ أي يالقو )  ٤٥الطور ( املسألة األوىل يف َيْوَم الَ ُيغْنِى وجهان األول بدل عن قوله َيْوَمُهُم 

كون اليوم يف يوم فيكون اليوم ظرف اليوم نقول هو على حد قول من يقول يومهم يوم فإن قيل هذا يلزم منه أن ي
يأيت يوم قتل فالن يوم تبني جرائمه وال مانع منه وقد ذكرنا حبث الزمان وجواز كونه ظرفاً يف قوله تعاىل َيْوَمِئذٍ 

  وجواز إضافة اليوم إىل الزمان مع أنه زمان
ْغنِى َعْنُهْم كَْيُدُهْم ومل يقل يوم ال يغنيهم كيدهم مع أن اإلغناء يتعدى بنفسه لفائدة املسألة الثانية قال تعاىل َيْوَم الَ ُي

جليلة وهي أن قول القائل أغناين كذا يفهم منه أنه نفعين وقوله أغىن عين يفهم منه أنه دفع عين الضرر وذلك ألن 
مل حيوجين إىل احلضور فأغىن غريي عن حضوري  قوله أغناين معناه يف احلقيقة أفادين غري مستفيد وقوله أغىن عين أي

يقول من يطلب ألمر خذوا عين ولدي فإنه يغين عين أي يغنيكم عين فيدفع عين أيضاً مشقة احلضور فقوله الَ يُْغنِى 
ن لو َعْنُهْم أي ال يدفع عنهم الضرر وال شك أن قوله ال يدفع عنهم ضرراً أبلغ من قوله ال ينفعهم نفعاً وإمنا يف املؤم

كأنه قال يوم يغنيهم صدقهم فكأنه )  ١١٩املائدة ( قال يوم يغين عنهم صدقهم ملا فهم منه نفعهم فقال َيْوُم َينفَُع 
استعمل يف املؤمن يغنيهم ويف الكافر ال يغين عنهم وهو مما ال يطلع عليه إال من يكون عنده من علم البيان طرف 

  هللاويتفكر بقرحية وقادة آيات اهللا ووفقه ا
املسألة الثالثة األصل تقدمي الفاعل على املفعول واألصل تقدمي املضمر على املظهر أما يف األول فألن الفاعل متصل 

بالفعل وهلذا قالوا فعلت فأسكنوا الالم لئال يلزم أربع متحركات يف كلمة واحدة وقالوا ضربك ومل يسكنوا ألن 
ضمر فألنه يكون أشد اختصاراً فإنك إذا قلت ضربين زيد يكون الكاف ضمري املفعول وهو منفصل وأما تقدمي امل

أقرب إىل االختصار من قولك ضرب زيد إياي فإن مل يكن هناك اختصار كقولك مريب زيد ومريب فاألوىل تقدمي 
ا يف الفاعل وههنا لو قال يوم ال يغنيهم كيدهم كان األحسن تقدمي املفعول فإذا قال يوم ال يغين عنهم صار كما قلن

مر زيد يب فلم مل يقدم الفاعل نقول فيه فائدة مستفادة من علم البيان وهو أن تقدمي األهم أوىل فلو قال يوم ال يغين 
كيدهم كان السامع هلذا الكالم رمبا يقول ال يغين كيدهم غريهم فريجو اخلري يف حقهم وإذا مسع ال يغين عنهم 

  انقطع رجاؤه وانتظر األمر الذي ليس مبغن
ملسألة الرابعة قد ذكرنا أن معىن الكيد هو فعل يسوء من نزل به وإن حسن ممن صدر منه فما الفائدة يف ختصيص ا

العمل الذي يسوء بالذكر ومل يقل يوم ال يغين عنهم أفعاهلم على اإلطالق نقول هو قياس بالطريق األوىل ألهنم كانوا 
ني وكانوا يعتقدون أنه أحسن أعماهلم فقال ما أغىن أحسن أعماهلم واملؤمن) صلى اهللا عليه وسلم ( يأتون بفعل النيب 

( الذي كانوا يعتقدون فيه ليقطع رجاءهم عما دونه وفيه وجه آخر وهو أنه تعاىل ملا قال من قبل أَْم يُرِيُدونَ كَْيداً 
قال ُهمُ ) هللا عليه وسلم صلى ا( وقد قلنا إن أكثر املفسرين على أن املراد به تدبريهم يف قتل النيب )  ٤٢الطور 

الَْمِكيُدونَ أي ال ينفعهم كيدهم يف الدنيا فماذا يفعلون يوم ال ينفعهم ذلك الكيد بل يضرهم وقوله َوالَ ُهْم 
  ُينَصُرونَ

فيه وجوه أحدها أنه متمم بيان وجهه هو أن الداعي أوالً يرتب أموراً لدفع املكروه حبيث ال حيتاج إىل االنتصار 
ملنة مث إذا مل ينفعه ذلك ينتصر باألغيار فقال ال ينفعهم أفعال أنفسهم وال ينصرهم عند اليأس وحصول بالغري وا

 ٢٣ي س ( اليأس عن إقباهلم ثانيها أن املراد منه ما هو املراد من قوله تعاىل الَّ ُتْغنِ َعّنى شَفَاَعُتُهمْ َشْيئاً َوالَ ُينِقذُونَ 



وقوهلم َما َنعُْبُدُهمْ )  ١٨يونس ( ُهْم كَْيدُُهْم َشيْئاً أي عبادهتم األصنام وقوهلم َهُؤالء ُشفََعاُؤَنا فقوله َيْوَم الَ ُيْغنِى َعْن) 
وقوله َوالَ ُهْم ُينَصُرونَ أي ال نصري هلم كما ال شفيع ودفع العذاب إما بشفاعة شفيع أو )  ٣الزمر ( إِالَّ ِليُقَّربُوَنا 

ضافة يف كيدهم إضافة املصدر إىل املفعول ال إضافته إىل الفاعل فكأنه قال ال يغين بنصر ناصر ثالثها أن نقول اإل
عنهم كيد الشيطان إياهم وبيانه هو أنك تقول أعجبين ضرب زيداً عمراً وأعجبين ضرب عمرو فإذا اقتصرت على 

زيد حيتمل أن يكون زيد املصدر واملضاف إليه ال يعلم إال بالقرينة والنية فإذا مسعت قول القائل أعجبين ضرب 
ضارباً وحيتمل أن يكون مضروباً فإذا مسعت قول القائل أعجبين قطع اللص على سرقته دلّت القرينة على أنه 

مضاف إىل املفعول فإن قيل هذا فاسد من حيث إنه إيضاح واضح ألن كيد املكيد ال ينفع قطعاً وال خيفى على أحد 
يظن أنه ينفع فقال تعاىل ذلك ال ينفع نقول كيد الشيطان إياهم على عبادة فال حيتاج إىل بيان لكن كيد الكائد 

كانوا يعلمون أنه ال ينفع يف اآلخرة ) صلى اهللا عليه وسلم ( األصنام وهم كانوا يظنون أهنا تنفع وأما كيدهم النيب 
ول وال إشكال على الوجهني وإمنا طلبوا أن ينفعهم يف الدنيا ال يف اآلخرة فاإلشكال ينقلب على صاحب الوجه األ

  مجيعاً إذا تفكرت فيما قلناه
  َوإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ َعذَاباً ُدونَ ذَِلَك َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ
وذلك ألنه يدل على عدم جواز القتال )  ٥الطور ( يف اتصال الكالم وجهان أحدمها متصل بقوله تعاىل فَذَرُْهْم 

نه نازل قبل شرع القتال وحينئذ كأنه قال فذرهم وال تذرهم مطلقاً من غري قتال بل هلم قبل يوم القيامة وقد قيل إ
عذاب يوم بدر حيث تؤمر بقتاهلم فيكون بياناً وعداً ينسخ فذرهم بالعذاب يوم بدر ثانيهما هو متصل بقوله تعاىل الَ 

يغين عنهم قال وال يقتصر على عدم اإلغناء بل هلم مع أن وذلك ألنه ملا بني أن كيدهم ال )  ٤٦الطور ( ُيْغنِى 
كيدهم ال يغين ويل آخر وهو العذاب املعد هلم ولو قال ال يغين عنهم كيدهم كان يوهم أنه ال ينفع ولكن ال يضر 

  وملا قال مع ذلك َوإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ َعذَاباً زال ذلك وفيه مسائل
هم أهل مكة إن قلنا العذاب هو عذاب يوم بدر وإن قلنا العذاب هو عذاب القرب املسألة األوىل الذين ظلموا 

  فالذين ظلموا عام يف كل ظامل
املسألة الثانية ما املراد من الظلم ههنا نقول فيه وجوه األول هو كيدهم نبينهم والثاين عبادهتم األوثان والثالث 

  كفرهم وهذا مناسب للوجه الثاين
ن ذلك على قول أكثر املفسرين معناه قبل ويؤيده قوله تعاىل وَلَُنِذيقَنَُّهْم ّمَن الَْعذَابِ االْْدَنى ُدونَ املسألة الثالثة دو
وحيتمل وجهني آخرين أحدمها دون ذلك أي أقل من ذلك يف الدوام والشدة يقال )  ٢١السجدة ( الَْعذَابِ االْكَْبرِ 

  لدنيا دون عذاب اآلخرةالضرب دون القتل يف اإليالم وال شك أن عذاب ا

على هذا املعىن وعلى هذا ففيه فائدة التنبيه على عذاب اآلخرة العظيم وذلك ألنه إذا قال عذاباً دون ذلك أي قتالً 
وعذاباً يف القرب فيتفكر املتفكر ويقول ما يكون القتل دونه ال يكون إال عظيماً فإن قيل فهذا املعىن ال ميكن أن يقال 

وَلَُنِذيقَنَُّهْم ّمَن الَْعذَابِ االْْدَنى ُدونَ الَْعذَابِ االْكَْبرِ قلنا نسلم ذلك ولكن ال مانع من أن يكون املراد يف قوله تعاىل 
ههنا هذا الثاين على طريقة قول القائل حتت جلاجك مفاسد ودون غرضك متاعب وبيانه هو أهنم ملا عبدوا غري اهللا 

  ها الذي خلقت له فقيل هلم إن لكم دون ذلك الظلم عذاباًظلموا أنفسهم حيث وضعوها يف غري موضع
( املسألة الرابعة ذاِلَك إشارة إىل ماذا نقول الظاهر أنه إشارة إىل اليوم وفيه وجهان آخران أحدمها يف قوله ُيْصَعقُونَ 

وميكن أن يقال قد تقدم  إشارة إىل عذاب واقع فقوله ذلك إشارة إليه)  ٤٦الطور ( وقوله ُيْغنِى َعنُْهْم )  ٤٥الطور 
وقوله ُدوِن ذَِلَك أي دون ذلك العذاب ثانيهما ُدوِن ذَِلَك أي كيدهم )  ٧الطور ( قوله إِنَّ َعذَابَ رَّبَك لََواِقٌع 



  فذلك إشارة إىل الكيد وقد بينا وجهه يف املثال الذي مثلنا وهو قول القائل حتت جلاجك حرمانك واهللا أعلم
اِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ ذكرنا فيه وجوهاً أحدها أنه جرى على عادة العرب حيث تعرب عن الكل املسألة اخلامسة َولَ

مث إن اهللا تعاىل تكلم على تلك العادة ليعلم أن اهللا )  ٤١سبأ ( باألكثر كما قال تعاىل أَكْثَُرُهم بِهِم مُّْؤِمُنونَ 
ن اخللف ثانيها منهم من آمن فلم يكن ممن ال يعلم ثالثها هم يف استحسنها من املتكلم حيث يكون ذلك بعيداً ع

  أكثر األحوال مل يعلموا ويف بعض األحوال علموا وأقله أهنم علموا حال الكشف وإن مل ينفعهم
املسألة السادسة مفعول الَّ َيْعلَُمونَ جاز أن يكون هو ما تقدم من األمر وهو أن هلم عذاباً دون ذلك وجاز أن ال 

  ون له مفعول أصال فيكون املراد أكثرهم غافلون جاهلونيك
  َواْصبِْر ِلُحكْمِ رَبَِّك فَإِنََّك بِأَْعيُنَِنا َوسَبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ ِحَني َتقُوُم

ونشري )  ١٣٠طه  (وقد ذكرناه يف تفسري قوله تعاىل فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوسَّبْح بَِحْمِد َرّبَك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ 
كان فيه اإلشارة إىل أنه مل يبق يف )  ٤٥الطور ( إىل بعضه ههنا فإن طول العهد ينسي فنقول ملا قال تعاىل فَذَْرُهْم 

( وكان ذلك مما حيمل النيب )  ٤٤الطور ( نصحهم نفع وال سيما وقد تقدم قوله تعاىل َوإِن َيرَْواْ ِكْسفاً ّمَن السََّماء 
نوح ( على الدعاء كما قال نوح عليه السالم رَّّب الَ َتذَْر َعلَى االْْرضِ ِمَن الْكَاِفرِيَن َديَّاراً ) وسلم  صلى اهللا عليه

وكما دعا يونس عليه السالم فقال تعاىل وَاْصبِْر وبدل اللعن بالتسبيح َوسَّبْح بِحَْمِد رَّبَك بدل قولك اللّهم )  ٢٦
وقوله تعاىل فَإِنَّكَ )  ٤٨القلم ( ْصبِرْ ِلُحكْمِ رَّبَك َوالَ َتكُن كََصاِحبِ الْحُوِت أهلكهم أال ترى إىل قوله تعاىل فَا

بِأَْعُينَِنا فيه وجوه األول أنه تعاىل ملا بّين أهنم يكيدونه كان ذلك مما يقتضي يف العرف املبادرة إىل إهالكهم لئال يتم 
أنه تعاىل قال فاصرب وال تدع عليهم فإنك مبرأى منا نراك  كيدهم فقال اصرب وال ختف فإنك حمفوظ بأعيننا ثانيها

وهذه احلالة تقتضي أن تكون على أفضل ما يكون من األحوال لكن كونك مسبحاً لنا أفضل من كونك داعياً على 
  عباد خلقناهم فاختر األفضل فإنك مبرأى منا ثالثها أن من يشكو حاله عند

كو إليه حبال الشاكي فقال تعاىل اصرب وال تشك حالك فإنك بأعيننا نراك غريه يكون فيه إنباء عن عدم علم املش
  ) ١٣٠طه ( فال فائدة يف شكواك وفيه مسائل خمتصة هبذا املوضع ال توجد يف قوله فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ 

اصرب إىل أن حيكم اهللا الثاين الصرب املسألة األوىل الالم يف قوله وَاْصبِرْ ِلُحكْمِ حتتمل وجوهاً األول هي مبعىن إىل أي 
فيه معىن الثبات فكأنه يقول فاثبت حلكم ربك يقال ثبت فالن حلمل قرنه الثالث هي الالم اليت تستعمل مبعىن 

السبب يقال مل خرجت فيقال حلكم فالن علي باخلروج فقال وَاصْبِْر واجعل سبب الصرب امتثال األمر حيث قال 
  ال لشيء آخرواصرب هلذا احلكم عليك 

نقول ملا وحد الضمري هناك وهو )  ٣٩طه ( املسألة الثانية قال ههنا بِأَعُْينَِنا وقال يف مواضع أخر َولُِتْصَنَع َعلَى َعْينِى 
ياء املتكلم وحده وحد العني وملا ذكر ههنا ضمري اجلمع يف قوله بِأَْعُينَِنا وهو النون مجع العني وقال بِأَْعيُنَِنا هذا من 

حيث ) صلى اهللا عليه وسلم ( يث اللفظ وأما من حيث املعىن فألن احلفظ ههنا أمت ألن الصرب مطية الرمحة بالنيب ح
اجتمع له الناس ومجعوا له مكايد وتشاوروا يف أمره وكذلك أمره بالفلك وأمره باالختاذ عند عدم املاء وحفظه من 

   حفظ عظيم يف نظر اخللق فقال بِأَْعُينِنَاالغرق مع كون كل البقاع مغمورة حتت املاء حتتاج إىل
املسألة الثالثة ما وجه تعلق الباء ههنا قلنا قد ظهر من مجيع الوجوه أما إن قلنا بأنه للحفظ فتقديره حمفوظ بأعيننا 

يين كما وإن قلنا للعلم فمعناه مبرأى منا أي مبكان نراك وتقديره فإنك بأعيننا مرئي وحينئذ هو كقول القائل رأيته بع
( يقال كتب بالقلم اآللة وإن كان رؤية اهللا ليست بآلة فإن قيل فما الفرق يف املوضعني حيث قال يف طه َعلَى َعْينِى 

وقال ههنا بِأَْعُينَِنا وما الفرق بني على وبني الباء نقول معىن على هناك هو أنه يرى على ما يرضاه اهللا )  ٣٩طه 



أي على رضاي تقديره على وجه يدخل يف عيين وألتفت إليه فإن من يفعل شيئاً  تعاىل كما يقول أفعله على عيين
لغريه وال يرتضيه ال ينظر فيه وال يقلب عينه إليه والباء يف قوله َوَسّبْح بِحَْمِد رَّبَك قد ذكرناها وقوله ِحَني َتقُوُم فيه 

قيام وحني جميء القيام وقد ورد يف اخلرب أن وجوه األول تقوم من موضعك واملراد قبل القيام حني ما تعزم على ال
من قبل أن يقوم من جملسه يكتب ذلك كفارة ملا يكون قد صدر منه من اللفظ واللغو يف ) سبحان اهللا ( من قال 

يسبح ( كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك اجمللس الثاين حني تقوم من النوم وقد ورد أيضاً فيه خرب يدل على أنه 
كان يقول يف افتتاح ) صلى اهللا عليه وسلم ( الثالث حني تقوم إىل الصالة وقد ورد يف اخلرب أنه ) اه بعد االنتب
الرابع حني تقوم ألمر ما وال سيما إذا ) سبحانك اللّهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إاله غريك ( الصالة 

حْ بِحَْمِد رَّبَك وبدل قيامك للمعاداة وانتصابك لالنتقام قمت منتصباً جملاهدة قومك ومعاداهتم والدعاء عليهم فََسّب
بقيامك لذكر اهللا وتسبيحه اخلامس ِحَني َتقُوُم أي بالنهار فإن الليل حمل السكون والنهار حمل اإلبتغاء وهو بالقيام 

وهو أول )  ٤٩الطور ( النُُّجومِ  أوىل ويكون كقوله َوِمَن الَّْيلِ فََسّبْحهُ إشارة إىل ما بقي من الزمان وكذلك َوإِْدبَاَر
  الصبح

  َوِمَن الَّْيلِ فَسَبِّْحُه وَإِْدبَاَر النُُّجومِ
  وقوله تعاىل َوِمَن الَّْيلِ فَسَّبْحُه َوإِْدَبارَ النُُّجومِ

ذكرنا فائدة  وقد)  ١٧الروم ( وقد تقدم تفسريه وهو كقوله تعاىل فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحَني ُتْمُسونَ َوِحَني ُتْصبُِحونَ 
االختصاص هبذه األوقات ومعناه وخنتم هذه السورة بفائدة وهي أنه تعاىل قال ههنا وَإِْدبَاَر النُُّجومِ وقال يف َوأَْدبَاَر 

وحيتمل أن يقال املعىن واحد واملراد من السجود مجع ساجد وللنجوم سجود قال تعاىل وَالنَّْجمُ )  ٤٠ق ( السُّجُوِد 
وقيل املراد من النجم جنوم السماء وقيل النجم ما ال ساق له من النبات قال اهللا )  ٦الرمحن ( ُجَداِن َوالشََّجُر َيْس

أو املراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة جنم يف )  ٤٩النحل ( تعاىل َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ 
من قال عقيب الصالة سبحان اهللا ( فقل سبحان اهللا وقد ورد يف احلديث اللغة أي إذا فرغت من وظائف الصالة 

فيكون املعىن يف املوضعني واحد ) عشر مرات واحلمد هللا عشر مرات واهللا أكرب عشر مرات كتب له ألف حسنة 
ى ألن السجود من الوظائف واملشهور والظاهر أن املراد من إدبار النجوم وقت الصبح حيث يدبر النجم وخيف

أن املراد )  ٤٨الطور ( ويذهب ضياؤه بضوء الشمس وحينئذ تبني ما ذكرنا من الوجه اخلامس يف قوله ِحَني َتقُوُم 
منه النهار ألنه حمل القيام َوِمَن الَّْيلِ القدر الذي يكون اإلنسان يف يقظان فيه َوإِْدبَاَر النُُّجومِ وقت الصبح فال خيرج 

ذا آخر تفسري هذه السورة واهللا أعلم واحلمد هللا رّب العاملني وصلّى اهللا على سيدنا عن التسبيح إال وقت النوم وه
  حممد وآله وسلّم

  سورة النجم

  ستون وآيتان مكية
  َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى

  وقبل الشروع يف التفسري نقدم مسائل مث نتفرغ للتفسري وإن مل تكن منه
لفظاً ومعىن أما اللفظ فألن ختم الطور بالنجم وافتتاح هذه بالنجم األوىل أول هذه السورة مناسب آلخر ما قبلها 

( ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) صلى اهللا عليه وسلم ( مع واو القسم وأما املعىن فنقول اهللا تعاىل ملا قال لنبّيه 



بعده فقال َما َضلَّ صَاحُِبكُمْ بالنجم و) صلى اهللا عليه وسلم ( بّين له أنه جزأه يف أجزاء مكايدة النيب )  ٤٩الطور 
  ) ٢النجم ( َوَما غََوى 

املسألة الثانية السورة اليت تقدمت وافتتاحها بالقسم باألمساء دون احلروف وهي الصافات والذاريات والطور وهذه 
ويف الثانية )  ٤افات الص( السورة بعدها باألوىل فيها القسم إلثبات الوحدانية كما قال تعاىل إِنَّ إِلََهكُْم لََواِحٌد 

ويف الثالثة لدوام )  ٦ ٥الذاريات ( لوقوع احلشر واجلزاء كما قال تعاىل إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق َوإِنَّ الّديَن لََواِقٌع 
  ) ٨ ٧الطور ( العذاب بعد وقوعه كما قال تعاىل إِنَّ َعذَاَب َرّبَك لََواِقٌع مَّا لَُه ِمن َداِفعٍ 

  لتكمل األصول الثالثة الوحدانية واحلشر والنبوة) صلى اهللا عليه وسلم ( رة لنبوة النيب ويف هذه السو
املسألة الثالثة مل يقسم اهللا على الوحدانية وال على النبوة كثرياً أما على الوحدانية فألنه أقسم بأمر واحد يف سورة 

بأمرين يف سورة الضحى وأكثر من القسم على الصافات وأما على النبوة فألنه أقسم بأمر واحد يف هذه السورة و
)  ١الشمس ( وقوله تعاىل َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها )  ١الليل ( احلشر وما يتعلق به فإن قوله تعاىل َوالَّْيلِ إِذَا يَْغَشى 

ذلك ألن دالئل إىل غري ذلك كلها فيها احلشر أو ما يتعلق به و)  ١الربوج ( وقوله تعاىل َوالسََّماء ذَاِت الُْبُروجِ 
  الوحدانية كثرية كلها عقلية كما قيل ويف كل شيء له آية

  تدل على أنه واحد

ودالئل النبوة أيضاً كثرية وهي املعجزات املشهورة واملتواترة وأما احلشر فإمكانه يثبت بالعقل وأما وقوعه فال ميكن 
  جازماً وأما التفسري ففيه مسائل إثباته إال بالسمع فأكثر القسم ليقطع به املكلف ويعتقده اعتقاداً

األوىل الواو للقسم بالنجم أو برب النجم ففيه خالف قدمناه واألظهر أنه قسم بالنجم يقال ليس للقسم يف األصل 
حرف أصالً لكن الباء والواو استعملنا فيه ملعىن عارض وذلك ألن الباء يف أصل القسم هي الباء اليت لإللصاق 

القائل استعنت باهللا يقول أقسمت باهللا وكما يقول أقوم بعون اهللا على العدو يقول أقسم حبق  واالستعانة فكما يقول
اهللا فالباء فيهما مبعىن كما تقول كتب بالقلم فالباء يف احلقيقة ليست للقسم غري أن القسم كثر يف الكالم فاستغىن 

هم منه القسم ألن املراد لو كان هو مثل قوله عن ذكره وغريه مل يكثر فلم يستغن عنه فإذا قال القائل حبق زيد ف
ادخل زيد أو اذهب حبق زيد أو مل يقسم حبق زيد لذكر كما ذكر يف هذه األشياء لعدم االستغناء فلما مل يذكر شيء 

علم أن احلذف للشهرة واالستغناء وذلك ليس يف غري القسم فعلم أن احملذوف فعل القسم فكأنه قال أقسم حبق 
يف األصل ليس للقسم لكن ملا عرض ما ذكرنا من الكثرة واالشتهار قيل الباء للقسم مث إن املتكلم نظر زيد فالباء 

فيه فقال هذا ال خيلو عن التباس فإين إذا قلت باهللا توقف السامع فإن مسع بعده فعالً غري القسم كقوله باهللا استعنت 
مل يسمع محله على القسم إن مل يتوهم وجود فعل ما  وباهللا قدرت وباهللا مشيت وأخذت ال حيمله على القسم وإن

ذكرته ومل يسمعه أما إن توهم أين ذكرت مع قويل باهللا شيئاً آخر وما مسعه هو أيضاً يتوقف فيه ففي الفهم توقف 
اهللا فإذا أراد املتكلم احلكيم إذهاب ذلك مع االختصار وترك ما استغىن عنه وهو فعل القسم أبدل الباء بالتاء وقال ت

فتكلم هبا يف كلمة اهللا الشتهار كلمة اهللا واألمن من اإللتباس فإن التاء يف أوائل الكلمات قد تكون أصلية وقد 
تكون للخطاب والتأنيث فلو أقسم حبرف التاء مبن امسه داعي أو راعي أو هادي أو عادي يقول تداعى أو تراعى أو 

أو توران إذا قلت ترومان أو تتوران على أنك تقسم بالتاء هتادى أو تعادى فيلتبس وكذلك فيمن امسه رومان 
تلتبس بتاء اخلطاب والتأنيث يف االستقبال فأبدلوها واواً ال يقال عليه إشكاالن األول مع الواو مل يؤمن االلتباس 

يف الواو حيث نقول وىل فتلتبس الواو األصلية باليت للقسم ألنا نقول ذلك مل يلزم فيما ذهبنا إليه وإمنا كان ذلك 
يدل وينىبء عن العطف وإن مل يستعمل الواو للقسم كيف وذلك يف الباء اليت هي كاألصل متحقق تقول برام يف 



مجع برمة وهبام يف مجع هبمة وبغال للبسية الباء األصلية اليت يف البغال والربام بالباء اليت تلصقها بقولك مال ورأى 
للقسم لزم من ذلك االستعمال االلتباس حيث مل يكن من قبل حرفاً من األدوات فتقول مبال وأما التاء ملا استعملت 

كالباء والواو اإلشكال الثاين مل تركت مما ال التباس فيه كقولك تالرحيم وتالعظيم نقول ملا كانت كلمة اهللا تعاىل يف 
عليها إال ما يكون يف شهرهتا  غاية الشهرة والظهور استعملت التاء فيها على خالف األصل مبعىن مل جيز أن يقال

وأما غريها فرمبا خيفى عند البعض فإن من يسمع الرحيم ومسع يف الندرة تر مبعىن قطع رمبا يقول ترحيم فعل وفاعل 
أو فعل ومفعول وإن كان ذلك يف غاية البعد لكن االستواء يف الشهرة يف املنقول منه واملنقول إليه الزم وال مشهور 

لى أنا نقول مل قلت إن عند األمن ال تستعمل أال ترى أنه نقل عن العرب برب الكعبة والذي يؤيد مثل كلمة اهللا ع
  ما ذكرنا أنت تقول أقسم باهللا وال تقول أقسم تاهللا ألن التاء فيه خمافة

  االلتباس عند حذف الفعل من القسم وعند اإلتيان به مل خيف ذلك فلم جيز
عاىل َوالنَّْجمِ لتعريف العهد يف قول ولتعريف اجلنس يف قول واألول قول من قال املسألة الثانية الالم يف قوله ت

  َوالنَّْجمِ املراد منه الثريا قال قائلهم إن بدا النجم عشيا
  ابتغى الراعي كسياً

ليت هي والثاين فيه وجوه أحدها النجم هو جنم السماء اليت هي ثابتة فيها لالهتداء وقيل ال بل النجم املنقضة فيها ا
رجوم للشياطني ثانيها جنوم األرض وهي من النبات ما ال ساق له ثالثها جنوم القرآن ولنذكر مناسبة كل وجه ونبّين 

فيه املختار منها أما على قولنا املراد الثريا فهو أظهر النجوم عند الرائي ألن له عالمة ال يلتبس بغريه يف السماء 
متيز عن الكل بآيات بينات فأقسم به وألن الثريا إذا ظهرت من ) ليه وسلم صلى اهللا ع( ويظهر لكل أحد والنيب 

) صلى اهللا عليه وسلم ( املشرق بالبكر حان إدراك الثمار وإذا ظهرت بالعشاء أواخر اخلريف نقل األمراض والنيب 
ي النجوم اليت يف السماء ملا ظهر قل الشك واألمراض القلبية وأدركت الثمار احلكمية واحللمية وعلى قولنا املراد ه

لالهتداء نقول النجوم هبا االهتداء يف الرباري فأقسم اهللا هبا ملا بينهما من املشاهبة واملناسبة وعلى قولنا املراد الرجوم 
من النجوم فالنجوم تبعد الشياطني عن أهل السماء واألنبياء يبعدون الشياطني عن أهل األرض وعلى قولنا املراد 

على صدقه وبراءته فهو كقوله تعاىل يس َوالْقُرْءاِن ) صلى اهللا عليه وسلم ( استدل مبعجزة النيب القرآن فهو 
ما ضللت وال غويت وعلى قولنا النجم هو )  ٤ ١ي س ( الَْحِكيمِ إِنََّك لَِمَن الُْمْرَسِلَني َعلَى صِراٍط مُّْسَتِقيمٍ 

حها والقوة العقلية أوىل باإلصالح وذلك بالرسل وإيضاح النبات فنقول النبات به ثبات القوى اجلسمانية وصال
السبل ومن هذا يظهر أن املختار هو النجوم اليت هي يف السماء ألهنا أظهر عند السامع وقوله إِذَا َهَوى أدل عليه 

  مث بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهور مث الثريا
ورِ حيث مل يقل والنجوم وال األطوار وقال وَالذرِيَاِت املرسالت وقد املسألة الثالثة القول يف وَالنَّْجمِ كالقول يف َوالطُّ

  تقدم ذكره
املسألة الرابعة ما الفائدة يف تقييد القسم به بوقت هو به نقول النجم إذا كان يف وسط السماء يكون بعيداً عن 

ال فإذا زال تبني بزواله جانب األرض ال يهتدي به الساري ألنه ال يعلم به املشرق من املغرب وال اجلنوب من الشم
خفض جناحه للمؤمنني وكان على ) صلى اهللا عليه وسلم ( املغرب من املشرق واجلنوب من الشمال كذلك النيب 

لَُهمْ وكما قال تعاىل فَبَِما َرْحَمةٍ  ّمَن اللَِّه ِلنَت )  ٤القلم ( خلق عظيم كما قال تعاىل َمْمُنوٍن َوإِنَّكَ لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ 
إن قيل االهتداء بالنجم إذا كان على أفق )  ١٥٩آل عمران ( َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّواْ ِمْن َحوِْلَك 

املشرق كاالهتداء به إذا كان على أفق املغرب فلم يبق ما ذكرت جواباً عن السؤال نقول االهتداء بالنجم وهو 



يهدي يف الطريقني الدنيوي والديين أما الدنيوي فلما ذكرنا وأما الديين فكما قال اخلليل  مائل إىل املغرب أكثر ألنه
وفيه لطيفة وهي أن اهللا ملا أقسم بالنجم شرفه وعظمه وكان من املشركني من يعبده )  ٧٦األنعام ( ال أُِحبُّ االِْفِلَني 

  هاوٍ آفلفقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه مل يبلغ درجة العبادة فإنه 
  َما َضلَّ َصاِحُبكُْم َوَما غََوى َوَما َينِطُق َعنِ الَْهَوى

  مث قال تعاىل ما ضل صاحبكم وما غوى أكثر املفسرين مل يفرقوا بني الضالل والغي والذي قاله

يلَ الرُّْشِد الَ بعضهم عند حماولة الفرق أن الضالل يف مقابلة اهلدى والغي يف مقابلة الرشد قال تعاىل َوإِن َيرَْواْ سَبِ
البقرة ( وقال تعاىل قَد تََّبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغّي )  ١٤٦األعراف ( َيتَِّخذُوُه َسبِيالً َوإِن َيرَْواْ سَبِيلَ الَْغىّ  َيتَِّخذُوُه َسبِيالً 

ى فاملراد من وحتقيق القول فيه أن الضالل أعم استعماالً يف الوضع تقول ضل بعريي ورحلي وال تقول غو)  ٢٥٦
الضالل أن ال جيد السالك إىل مقصده طريقاً أصال والغواية أن ال يكون له طريق إىل املقصد مستقيم يدلك على 
هذا أنك تقول للمؤمن الذي ليس على طريق السداد إنه سفيه غري رشيد وال تقول إنه ضال والضال كالكافر 

كفر وال أقل من ذلك فما فسق ويؤيد ما ذكرنا قوله تعاىل وَاْبَتلُواْ  والغاوي كالفاسق فكأنه تعاىل قال َما َضلَّ أي ما
أو نقول الضالل كالعدم والغواية كالوجود الفاسد يف الدرجة )  ٦النساء ( الْيََتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَغُواْ الّنكَاَح فَإِنْ 

صاحب البيت ورب البيت وحيتمل أن  واملرتبة وقوله َصاِحُبكُْم فيه وجهان األول سيدكم واآلخر مصاحبكم يقال
يكون املراد من قوله َما َضلَّ أي ما جن فإن اجملنون ضال وعلى هذا فهو كقوله تعاىل ن وَالْقَلَمِ َوَما َيْسطُُرونَ َما 

ه ما غوى بل هو رشيد فيكون إشارة إىل أن)  ٣ ١القلم ( أَنَت بِنِْعَمةِ  َرّبكَ بَِمْجُنوٍن َوإِنَّ لَكَ الَجْراً غَْيَر َمْمُنوٍن 
وقال إِنْ أَجْرِىَ  إِالَّ )  ١٠٩الشعراء ( مرشد دال على اهللا بإرشاد آخر كما قال تعاىل قُلْ َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ 

ا َينِطُق َعنِ الْهََوى إشارة إىل قوله ههنا َوَم)  ٤القلم ( وقوله تعاىل َوإِنََّك لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ )  ٧٢يونس ( َعلَى اللَِّه 
فإن هذا خلق عظيم ولنبني الترتيب فنقول قال أوالً َما َضلَّ أي هو على الطريق َوَما غََوى أي طريقه الذي هو عليه 
مستقيم َوَما َينِطُق َعنِ الَْهَوى أي هو راكب متنه آخذ مست املقصود وذلك ألن من يسلك طريقاً ليصل إىل مقصده 

يق ورمبا جيد إليه طريقاً بعيداً فيه متاعب ومهالك ورمبا جيد طريقاً واسعاً آمناً ولكنه مييل مينة فرمبا يبقى بال طر
ويسرة فيبعد عنه املقصد ويتأخر عليه الوصول فإذا سلك اجلادة وركب متنها كان أسرع وصوالً وميكن أن يقال 

كيف يضل أو يغوى وهو ال ينطق عن اهلوى وإمنا َوَما َينِطُق َعنِ الَْهَوى دليل على أنه ما ضل وما غوى تقديره 
فإن قيل ما ذكرت )  ٢٦ص ( يضل من يتبع اهلوى ويدل عليه قوله تعاىل َوالَ تَتَّبِعِ الَْهَوى فَُيضِلََّك َعن َسبِيلِ اللَِّه 

اية احلسن أي ما ضل من الترتيب األول على صيغة املاضي يف قوله َما َضلَّ وصيغة املستقبل يف قوله َوَما َينِطُق يف غ
حني اعتزلكم وما تعبدون يف صغره َوَما غََوى حني اختلى بنفسه ورأى منامه ما رأى َوَما َينِطُق َعنِ الَْهَوى اآلن 

حيث أرسل إليكم وجعل رسوالً شاهداً عليكم فلم يكن أوالً ضاالً وال غاوياً وصار اآلن منقذاً من الضاللة 
ذكرت أن تقديره كيف يضل وهو ال ينطق عن اهلوى فال توافقه الصيغة نقول بلى ومرشداً وهادياً وأما على ما 

وبيانه أن اهللا تعاىل يصون من يريد إرساله يف صغره عن الكفر واملعايب القبيحة كالسرقة والزنا واعتياد الكذب 
هنا احملبة لكن من النفس يقال فقال تعاىل َما َضلَّ يف صغره ألنه ال ينطق عن اهلوى وأحسن ما يقال يف تفسري اهلوى أ

هويته مبعىن أحببته لكن احلروف اليت يف هوى تدل على الدنو والنزول والسقوط ومنه اهلاوية فالنفس إذا كانت 
دنيئة وتركت املعايل وتعلقت بالسفاسف فقد هوت فاختص اهلوى بالنفس األمارة بالسوء ولو قلت أهواه بقليب 

الستعمال بعد استبعاد استعمال القرآن حيث مل يستعمل اهلوى إال يف املواضع الذي لزال ما فيه من السفالة لكن ا



ا خيالف احملبة فإهنا مستعملة يف موضع املدح والذي يدل على ما ذكرنا قوله تعاىل فَأَمَّا َمن طََغى َوءاثََر الْحََيواةَ  الدُّْنَي
  إشارة إىل علو مرتبة النفس)  ٤٠ ٣٧النازعات ( إىل قوله َوَنَهى النَّفَْس َعنِ الَْهَوى 

  إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحىٌ  ُيوَحى
كأن )  ٣النجم ( مث قال تعاىل إن هو إال وحي يوحى بكلمة البيان وذلك ألنه تعاىل ملا قال َوَما َينِطُق َعنِ الَْهَوى 

  ي وفيه مسائلقائالً قال فبماذا ينطق أعن الدليل أو االجتهاد فقال ال وإمنا ينطق عن اهللا بالوح
املسألة األوىل ءاٍن استعملت مكان ما للنفي كما استعملت ما للشرط مكان إن قال تعاىل َما َننَسْخ ِمْن ءاَيةٍ  أَْو 

واملشاهبة بينهما من حيث اللفظ واملعىن أما اللفظ فألن إن من اهلمزة والنون )  ١٠٦البقرة ( ُننسَِها نَأِْت بَِخْيرٍ ّمْنَها 
م واأللف واأللف كاهلمزة والنون كامليم أما األول فبدليل جواز القلب وأما الثاين فبدليل جواز اإلدغام وما من املي

ووجوبه وأما املعىن فألن إن تدل على النفي من وجه وعلى اإلثبات من وجه ولكن داللتها على النفي أقوى وأبلغ 
احلالة معدوماً إذا كان املقصود احلث أو املنع  ألن الشرط واجلزاء يف صورة استعمال لفظة إن جيب أن يكون يف

تقول إن حتسن فلك الثواب وإن تسيء فلك العذاب وإن كان املراد بيان حال القسمني املشكوك فيهما كقولك إن 
كان هذا الفص زجاجاً فقيمته نصف وإن كان جوهراً فقيمته ألف فههنا وجود شيء منهما غري معلوم وعدم العلم 

علم ههنا كعدم احلصول يف احلث واملنع فال بد يف صور استعمال إن عدم إما يف األمر وإما يف العلم حاصل وعدم ال
وإما الوجود فذلك عند وجود الشرط يف بيان احلال وهلذا قال النحاة ال حيسن أن يقال إن امحر البسر آتيك ألن 

ال يف قطع الرجاء إن ابيض القار تغلبين قال ذلك أمر سيوجد ال حمالة وجوزوا استعمال إن فيما ال يوجد أصالً يق
ومل يوجد االستقرار وال الرؤية فعلم أن داللته على )  ١٤٣األعراف ( اهللا تعاىل فَإِِن اْستَقَرَّ َمكَاَنُه فَسَْوَف تََرانِى 

ما حرفان النفي أمت فإن مدلوله إىل مدلول ما أقرب فاستعمل أحدمها مكان اآلخر هذا هو الظاهر وما يقال إن و
  نافيان يف األصل فال حاجة إىل الترادف

املسألة الثانية هو ضمري معلوم أو ضمري مذكور نقول فيه وجهان أشهرمها أنه ضمري معلوم وهو القرآن كأنه يقول 
ما القرآن إال وحي وهذا على قول من قال النجم ليس املراد منه القرآن وأما على قول من يقول هو القرآن فهو 

وكالمه وذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( ىل مذكور والوجه الثاين أنه عائد إىل مذكور ضمناً وهو قول النيب عائد إ
يف ضمنه النطق وهو كالم وقول فكأنه تعاىل يقول وما كالمه وهو )  ٣النجم ( ألن قوله تعاىل َوَما َينِطُق َعنِ الْهََوى 

ال قوله تعاىل َما َضلَّ َصاحُِبكُْم قد ذكر أن املراد منه يف وجه نطقه إال وحي وفيه وجه آخر أبعد وأدق وهو أن يق
أنه ما جن وما مّسه اجلن فليس بكاهن وقوله َوَما غََوى أي ليس بينه وبني الغواية تعلق فليس بشاعر فإن الشعراء 

قول كاهن وقالوا قوله قول يتبعهم الغاوون وحينئذ يكون قوله َوَما َينِطُق َعنِ الَْهَوى رداً عليهم حيث قالوا قوله 
شاعر فقال ما قوله إال وحي وليس بقول كاهن وال شاعر كما قال تعاىل َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاِعرٍ قَلِيالً مَّا ُتْؤِمُنونَ َوالَ 

  ) ٤٢ ٤١احلاقة ( بِقَْولِ كَاِهنٍ قَِليالً مَّا َتذَكَُّرونَ 
لوجهني فإن الوحي اسم معناه الكتاب ومصدر وله معان منها املسألة الثالثة الوحي اسم أو مصدر نقول حيتمل ا

  اإلرسال واإلهلام والكتابة والكالم واإلشارة واإلفهام فإن قلنا هو ضمري القرآن فالوحي اسم

معناه الكتاب كأنه يقول ما القرآن إال كتاب ويوحى مبعىن يرسل وحيتمل على هذا أيضاً أن يقال هو مصدر أي ما 
سال وإهلام مبعىن املفعول أي مرسل وإن قلنا املراد من قوله إِنْ ُهَو قوله وكالمه فالوحي حينئذ هو القرآن إال إر

  اإلهلام ملهم من اهللا أو مرسل وفيه مباحث



ما كان ) صلى اهللا عليه وسلم ( البحث األول الظاهر خالف ما هو املشهور عند بعض املفسرين وهو أن النيب 
ملن توهم هذا يف اآلية ألن قوله تعاىل إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحىٌ  ُيوَحى إن كان ضمري القرآن  ينطق إال عن وحي وال حجة

فظاهر وإن كان ضمرياً عائداً إىل قوله فاملراد من قوله هو القول الذي كانوا يقولون فيه إنه قول شاعر ورد اهللا 
  لوا به فينبغي أن يفسر الوحي باإلهلامعليهم فقال وال بقول شاعر وذلك القول هو القرآن وإن قلنا مبا قا

مل جيتهد وهو خالف الظاهر فإنه يف احلروب اجتهد وحرم ) صلى اهللا عليه وسلم ( البحث الثاين هذا يدل على أنه 
  ما قال اهللا مل حيرم وأذن ملن قال تعاىل َعفَا اللَُّه َعنَك ِلَم أَِذنَت لَُهْم نقول على ما ثبت ال تدل اآلية عليه

حث الثالث حبث حيتمل أن يكون من وحي يوحى وحيتمل أن يكون من أوحى ييوحى تقول عدم يعدم وأعدم الب
يعدم وكذلك علم يعلم وأعلم يعلم فنقول يوحى من أوحى ال من وحى وإن كان وحي وأوحى كالمها جاء مبعىن 

د ذكر الفعل مل يذكر وحي الذي ولكن اهللا يف القرآن عند ذكر املصدر مل يذكر اإلحياء الذي هو مصدر أوحى وعن
مصدره وحى بل قال عند ذكر املصدر الوحي وقال عند ذكر الفعل أَْوَحى وكذلك القول يف أحب وحب فإن حب 

وأحب مبعىن واحد واهللا تعاىل عند ذكر املصدر مل يذكر يف القرآن اإلحباب وذكر احلب إىل أَْو أََشدَّ َحّباً وعند 
وقال لَن َتنَالُواْ )  ١٢احلجرات ( وقال أَُيِحبُّ أََحدُكُْم )  ٥٤املائدة ( قال ُيحِبُُّهْم وَُيِحبُّوَنُه  الفعل مل يقل حبه اهللا بل

إىل غري ذلك وفيه سر من علم الصرف وهو أن املصدر والفعل )  ٩٢آل عمران ( الْبِرَّ َحتَّى ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ 
علماء الصرف املصدر مشتق من الفعل املاضي واملاضي هو األصل والدليل  املاضي الثالئي فيهما خالف قال بعض

  عليه وجهان لفظي ومعنوي
أما اللفظي فإهنم يقولون مصدر فعل يفعل إذا كان متعدياً فعالً بسكون العني وإذا كان الزماً فعول يف األكثر وال 

  يقولون الفعل املاضي من فعول فعلى وهذا دليل ما ذكرنا
عنوي فألن ما يوجد من األمور ال يوجد إال وهو خاص ويف ضمنه العام مثاله اإلنسان الذي يوجد ويتحقق وأما امل

يكون زيداً أن عمراً أو غريمها ويكون يف ضمنه أنه هندي أو تركي ويف ضمن ذلك أنه حيوان وناطق وال يوجد 
  أوالً إنسان مث يصري تركياً مث يصري زيداً أو عمراً

الفعل الذي يتحقق ال ينفك من أن يكون ماضياً أو مستقبالً ويف ضمنه أنه فعل مع قطع النظر عن إذا علمت هذا ف
مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن يكون قد مضى أو بعد مل ميض واألول ماض والثاين حاضر أو 

غري أن العاقل يدرك من فعل مستقبل وال يوجد الضرب من حيث إنه ضرب خالياً عن املضي واحلضور واالستقبال 
وهو يفعل اآلن وسيفعل غداً أمراً مشتركاً فيسميه فعالً كذلك يدرك يف ضرب وهو يضرب اآلن وسيضرب غداً 

  أمراً مشتركاً فيسميه ضرباً فضرب يوجد أوالً ويستخرج منه الضرب واأللفاظ

ال يف ضمن أشياء أُخر فالوضع أوالً ملا يوجد وضعت ألمور تتحقق فيها فيعرب هبا عنها واألمور املشتركة ال تتحقق إ
منه ال يدرك منه قبل الضرب وهذا ما ميكن أن يقال ملن يقول املاضي أصل واملصدر مأخوذ منه وأما الذي يقول 

املصدر أصل واملاضي مأخوذ منه فله دالئل منها أن االسم أصل والفعل متفرع واملصدر اسم وألن املصدر معرب 
اإلعراب قبل البناء وألن قال وقال وراع وراع إذا أردنا الفرق بينهما نرد أبنيتهما إىل املصدر واملاضي مبين و

فنقول قال األلف منقلبة من واو بدليل القول وقال ألف منقلبة من ياء بدليل القيل وكذلك الروع والريع وأما 
يف الذهن فإن املوجود إذا أدرك يقول  املعقول فألن األلفاظ وضعت لألمور اليت يف األذهان والعام قبل اخلاص

املدرك هذا املوجود جوهر أو عرض فإذا أدرك أنه جوهر يقول إنه جسم أو غري جسم عند من جيعل اجلسم جوهراً 
وهو األصح األظهر مث إذا أدرك كونه جسماً يقول هو تام وكذلك األمر إىل أن ينتهي إىل أخص األشياء إن أمكن 



يم فالوضع األول الفعل وهو املصدر من غري زيادة مث إذا انضم إليه زمان تقول ضرب أو االنتهاء إليه بالتقس
سيضرب فاملصدر قبل املاضي وهذا هو األصح إذا علمت هذا فنقول على مذهب من يقول املصدر يف الثالثي من 

بل مصدر املنشعبة املاضي فاحلب وأحب كالمها يف درجة واحدة ألن كليهما من حب حيب واملصدر من الثالثي ق
مبرتبة وعلى مذهب من يقول املاضي يف الثالثي مأخوذ من املصدر فاملصدر الثالثي قبل املصدر يف املنشعبة مبرتبتني 

فاستعمل مصدر الثالثي ألنه قبل مصدر املنشعبة وأما الفعل يف أحب وأوحى فألن األلف فيهما تفيد فائدة ال يفيدها 
  ل يف التعدية وأبعد عن توهم اللزوم فاستعملهالثالثي اجملرد ألن أحب أدخ

املسألة الرابعة إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحىٌ  أبلغ من قول القائل هو وحي وفيه فائدة غري املبالغة وهي أهنم كانوا يقولون هو 
قول كاهن هو قول شاعر فأراد نفي قوهلم وذلك حيصل بصيغة النفي فقال ما هو كما يقولون وزاد فقال بل هو 

وفيه حتقيق )  ٣٨األنعام ( وحي وفيه زيادة فائدة أخرى وهو قوله يُوَحى ذلك كقوله تعاىل َوالَ طَاِئرٍ َيِطريُ بَِجَناَحْيِه 
احلقيقة فإن الفرس الشديد العدو رمبا يقال هو طائر فإذا قال يطري جبناحيه يزيل جواز اجملاز كذلك يقول بعض من 

بالغة كالم فالن وحي كما يقول شعره سحر وكما يقول قوله معجزة فإذا قال يوحى ال حيترز يف الكالم ويبالغ يف امل
  يزول ذلك اجملاز أو يبعد

  َعلََّمُه َشِديُد الْقَُوى
مث قال تعاىل َعلََّمُه َشِديُد الْقَُوى وفيه وجهان أشهرمها عند املفسرين أن الضمري يف ِعلِْمِه عائداً إىل الوحي أي الوحي 

( لقوى والوحي وإن كان هو الكتاب فظاهر وإن كان اإلهلام فهو كقوله تعاىل َنَزلَ بِهِ الرُّوُح االِْمُني علمه شديد ا
تقديره علم حممد شديد القوى ) صلى اهللا عليه وسلم ( واألوىل أن يقال الضمري عائد إىل حممد )  ١٩٣الشعراء 

وشديد القوى هو جربيل أي قواه العلمية والعملية جربيل وحينئذ يكون عائداً إىل صاحبكم تقديره علم صاحبكم 
كلها شديدة فيعلم ويعمل وقوله َشِديدُ الْقَُوى فيه فوائد األوىل أن مدح املعلم مدح املتعلم فلو قال علمه جربيل ومل 

ساطري فضيلة ظاهرة الثانية هي أن فيه رداً عليهم حيث قالوا أ) صلى اهللا عليه وسلم ( يصفه ما كان حيصل للنيب 
األولني مسعها وقت سفره إىل الشام فقال مل يعلمه أحد من الناس بل معلمه شديد القوى واإلنسان خلق ضعيفا وما 

أويت من العلم إال قليالً الثالثة فيه وثوق بقول جربيل عليه السالم فقوله تعاىل َعلََّمُه َشدِيُد الْقَُوى مجع ما يوجب 
  وق بقول القائل ألنا إن ظنناالوثوق ألن قوة اإلدراك شرط الوث

بواحد فساد ذهن مث نقل إلينا عن بعض األكابر مسألة مشكلة ال نثق بقوله ونقول هو ما فهم ما قال وكذلك قوة 
احلفظ حىت ال نقول أدركها لكن نسيها وكذلك قوة األمانة حىت ال نقول حرفها وغريها فقال َشدِيُد الْقَُوى ليجمع 

الرابعة يف )  ٢١ ٢٠التكوير ( له تعاىل ِذى قُوَّةٍ  ِعنَد ِذى الْعَْرشِ َمِكنيٍ إىل أن قال أَِمٌني هذه الشرائط فيصري كقو
وهي من حيث إن اهللا تعاىل مل يكن خمتصاً مبكان فنسبته إىل جربيل كنسبته إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( تسلية النيب 

نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك ألنه شديد القوى يثبت فإذا علم بواسطته يكون ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
ملكاملتنا وأنت بعد ما استويت فتكون كموسى حيث خر فكأنه تعاىل قد علمه بواسطة مث علمه من غري واسطة كما 

  )ن تأدييب أدبين ريب فأحس) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقال )  ١١٣النساء ( قال تعاىل َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم 
  ذُو ِمرَّةٍ  فَاْسَتَوى

ويف قوله تعاىل ذُو ِمرَّةٍ  وجوه أحدها ذو قوة ثانيها ذو كمال يف العقل والدين مجيعاً ثالثها ذو منظر وهيبة عظيمة 
 ٥النجم ( رابعها ذو خلق حسن فإن قيل على قولنا املراد ذو قوة قد تقدم بيان كونه ذا قوى يف قوله َشدِيُد الْقَُوى 

فكيف نقول قواه شديدة وله قوة نقول ذلك ال حيسن إن جاء وصفاً بعد وصف وأما إن جاء بدالً ال جيوز كأنه ) 



قال علمه ذو قوة وترك شديد القوى فليس وصفاً له وتقديره ذو قوة عظيمة أو كاملة وهو حينئذ كقوله تعاىل إِنَُّه 
فكأنه قال علمه ذو قوة فاستوى والوجه )  ٢٠ ١٩التكوير ( عَْرشِ َمِكنيٍ لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ ِذى قُوَّةٍ  ِعنَد ِذى الْ

اآلخر يف اجلواب هو أن إفراد قوة بالذكر رمبا يكون لبيان أن قواه املشهورة شديدة وله قوة أخرى خّصه اهللا هبا 
ى أنا نقول املراد ذو شدة يقال فالن كثري املال وله مال ال يعرفه أحد أي أمواله الظاهرة كثرية وله مال باطن عل

وتقديره علمه من قواه شديدة ويف ذاته أيضاً شدة فإن اإلنسان رمبا تكون قواه شديدة ويف جسمه صغر وحقارة 
  ورخاوة وفيه لطيفة وهي أنه تعاىل أراد بقوله َشدِيُد الْقَُوى قوته يف العلم

اجلسمية كما قال تعاىل َوزَاَدُه َبْسطَةً  ِفي الِْعلْمِ وَالْجِْسمِ مث قال تعاىل ذُو ِمرَّةٍ  أي شدة يف جسمه فقدم العلمية على 
  ويف قوله فَاْسَتَوى وجهان املشهور أن املراد جربيل أي فاستوى جربيل يف خلقه)  ٢٤٧البقرة ( 

  َوُهَو بِاالٍّ فُقِ االٌّ ْعلَى
وتقديره استوى كما خلقه اهللا تعاىل باألفق الشرقي مث قال تعاىل َوُهَو بِاالْفُقِ االْْعلَى واملشهور أن هو ضمري جربيل 

معناه استوى مبكان وهو باملكان العايل رتبة ) صلى اهللا عليه وسلم ( فسد املشرق لعظمته والظاهر أن املراد حممد 
بِاالْفُقِ  ومنزلة يف رفعة القدر ال حقيقة يف احلصول يف املكان فإن قيل كيف جيوز هذا واهللا تعاىل يقول َولَقَدْ َرءاُه

( إشارة إىل أنه رأى جربيل باألفق املبني نقول ويف ذلك املوضع أيضاً نقول كما قلنا ههنا إنه )  ٢٣التكوير ( الُْمبِنيِ 
رأى جربيل وهو باألفق املبني يقول القائل رأيت اهلالل فيقال له أين رأيته فيقول فوق ) صلى اهللا عليه وسلم 

طح ال املرئي و الُْمبُِني هو الفارق من أبان أي فرق أي هو باألفق الفارق بني درجة السطح أي أن الرائي فوق الس
انتهى وبلغ الغاية وصار نبياً كما صار بعض األنبياء نبياً يأتيه ) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلنسان ومنزلة امللك فإنه 

بني املنزلتني فإن قيل ما بعده يدل على الوحي يف نومه وعلى هيئته وهو واصل إىل األفق األعلى واألفق الفارق 
إىل غري ذلك وقوله تعاىل َولَقَدْ َرءاُه نَْزلَةً  أُْخَرى ِعندَ )  ٨النجم ( خالف ما تذهب إليه فإن قوله ثُمَّ َدَنا فََتدَلَّى 

  ِسْدَرةِ  الُْمنَتَهى

إن شاء اهللا يف مواضعه عند ذكر  كل ذلك يدل على خالف ما ذكرته نقول سنبني موافقته ملا ذكرنا)  ١٤النجم ( 
) صلى اهللا عليه وسلم ( تفسريه فإن قيل األحاديث تدل على خالف ما ذكرته حيث ورد يف األخبار أن جربيل 

نفسه على صورته فسد املشرق فنقول حنن ما قلنا إنه مل يكن وليس يف احلديث ) صلى اهللا عليه وسلم ( أرى النيب 
صلى اهللا عليه ( آلية تلك احلكاية حىت يلزم خمالفة احلديث وإمنا نقول أن جربيل أرى النيب أن اهللا تعاىل أراد هبذه ا

  نفسه مرتني وبسط جناحيه وقد ستر اجلانب الشرقي وسده لكن اآلية مل ترد لبيان ذلك) وسلم 
  ثُمَّ دََنا فََتدَلَّى

أي بعد ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( ربيل دنا من النيب مث قال تعاىل ثُمَّ َدَنا فََتَدلَّى وفيه وجوه مشهورة أحدها أن ج
وعلى ) صلى اهللا عليه وسلم ( مد جناحه وهو باألفق عاد إىل الصورة اليت كان يعتاد النزول عليها وقرب من النيب 

 عليه صلى اهللا( هذا ففي تدىل ثالثة وجوه أحدها فيه تقدمي وتأخري تقديره مث تدىل من األفق األعلى فدنا من النيب 
صلى اهللا عليه ( الثاين الدنو والتديل مبعىن واحد كأنه قال دنا فقرب الثالث دنا أي قصد القرب من حممد ) وسلم 
الثاين على ما ذكرنا من ) صلى اهللا عليه وسلم ( وحترك عن املكان الذي كان فيه فتدىل فنزل إىل النيب ) وسلم 

دنا من اخللق ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن حممداً )  ٧النجم ( االْفُقِ االْْعلَى الوجه األخري يف قوله فَاْسَتَوى َوُهَو بِ
واألمة والن هلم وصار كواحد منهم فتدل أي فتدىل إليهم بالقول اللني والدعاء الرفيق فقال إِنََّما أََناْ َبَشٌر ّمثْلُكُمْ 

تعاىل قال إال وحي يوحي جربيل على حممد فاستوى وعلى هذا ففي الكالم كماالن كأنه )  ٦فصلت ( ُيوَحى إِلَى َّ 



حممد وكمل فدنا من اخللق بعد علوه وتدىل إليهم وبلغ الرسالة الثالث وهو ضعيف سخيف وهو أن املراد منه هو 
( ربه تعاىل وهو مذهب القائلني باجلهة واملكان اللّهم إال أن يريد القرب باملنزلة وعلى هذا يكون فيه ما يف قوله 

من تقرب إيلّ شرباً تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب إيلّ ذراعاً تقربت ( حكاية عن ربه تعاىل ) اهللا عليه وسلم  صلى
استوى ) صلى اهللا عليه وسلم ( إشارة إىل املعىن اجملازي وههنا ملا بّين أن النيب ) إليه باعاً ومن مشى إيلّ أتيته هرولة 
من تقرب إيلّ ذراعاً تقربت إليه ( احلسي قال وقرب اهللا منه حتقيقاً ملا يف قوله وعال يف املنزلة العقلية ال يف املكان 

  )باعاً 
  فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَْدَنى

مث قال تعاىل فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَدَْنى أي بني جربائيل وحممد عليهما السالم مقدار قوسني أو أقل ورد هذا على 
ادهتم فإن األمريين منهم أو الكبريين إذا اصطلحا وتعاهدا خرجا بقوسيهما ووتر كل واحد استعمال العرب وع

منهما طرف قوسه بطرف قوس صاحبه ومن دوهنما من الرعية يكون كفه بكفه فينهيان باعيهما ولذلك تسمى 
ه أَْو أَدَْنى لفضل أحدمها مسايعة وعلى هذا ففيه لطيفة وهي أن قوله قَاَب قَْوَسْينِ على جعل كوهنما كبريين وقول

على اآلخر فإن األمري إذا بايعه الرعية ال يكون مع املبايع قوس فيصافحه األمري فكأنه تعاىل أخرب أهنما كأمريين 
) صلى اهللا عليه وسلم ( كبريين فكان بينهما مقدار قوسني أو كان جربائيل عليه السالم سفرياً بني اهللا تعاىل وحممد 

فصار كاملبايع الذي ميد الباع ال القوس هذا على قول من يفضل النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( مد فكان كالتبع حمل
على جربائيل عليه السالم وهو مذهب أهل السنة إال قليالً منهم إذ كان جربائيل رسوالً ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

عنده كالتبع له على قول من يفضل جربيل ) م صلى اهللا عليه وسل( من اهللا واجب التعظيم واالتباع فصار النيب 
وفيه وجه آخر على ما ذكرنا وهو أن يكون القوس عبارة عن بعد من قاس ) صلى اهللا عليه وسلم ( على النيب 

فإنه على كل حال ) صلى اهللا عليه وسلم ( يقوس وعلى هذا فنقول ذلك البعد هو البعد النوعي الذي كان للنيب 
وإن زال عن الصفات اليت ختالف ) صلى اهللا عليه وسلم ( لى كل حال كان ملكاً فالنيب كان بشراً وجربيل ع

  صفات امللك من الشهوة والغضب واجلهل واهلوى

لكن بشريته كانت باقية وكذلك جربيل وإن ترك الكمال واللطف الذي مينع الرؤية واالحتجاب لكن مل خيرج عن 
( حقيقتهما وأما سائر الصفات املمكنة الزوال فزالت عنهما فارتفع النيب كونه ملكاً فلم يبق بينهما إال اختالف 

حىت بلغ األفق األعلى من البشرية وتدىل جربيل عليه السالم حىت بلغ األفق األدىن من ) صلى اهللا عليه وسلم 
ن اهللا تعاىل أوحى امللكية فتقاربا ومل يبق بينهما إال حقيقتهما وعلى هذا ففي فاعل أوحى األول وجهان أحدمها أ

وعلى هذا ففي عبده وجهان أحدمها أنه جربيل عليه السالم ومعناه أوحى اهللا إىل جربيل وعلى هذا ففي فاعل 
أوحى األخري وجهان أحدمها اهللا تعاىل أيضاً واملعىن حينئذ أوحى اهللا تعاىل إىل جربيل عليه السالم الذي أوحاه إليه 

ا فاعل أوحى ثانياً جربيل واملعىن أوحى اهللا إىل جربيل ما أوحى جربيل إىل كل تفخيماً وتعظيماً للموحي ثانيهم
الشعراء ( رسول وفيه بيان أن جربائيل أمني مل خين يف شيء مما أوحى إليه وهذا كقوله تعاىل َنَزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني 

صلى اهللا ( عبده على قولنا املوحي هو اهللا أنه حممد  الوجه الثاين يف)  ٢١التكوير ( وقوله مُّطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ )  ١٩٣
معناه أوحى اهللا إىل حممد ما أوحى إليه للتفخيم والتعظيم وهذا على ما ذكرنا من التفسري ورد على ) عليه وسلم 

يف األول حصل يف األفق األعلى من مراتب ) صلى اهللا عليه وسلم ( ترتيب يف غاية احلسن وذلك ألن حممداً 
سان وهو النبوة مث دنا من جربيل وهو يف مرتبة النبوة فصار رسوالً فاستوى وتكامل ودنا من األمة باللطف اإلن

وتدىل إليهم بالقول الرفيق وجعل يتردد مراراً بني أمته وربه فأوحى اهللا إليه من غري واسطة جربيل ما أوحى والوجه 



ه إىل عبد اهللا واهللا معلوم وإن مل يكن مذكوراً ويف قوله تعاىل الثاين يف فاعل أوحى أوالً هو أنه جربيل أوحى أي عبد
أَنَت َوِليَُّنا ِمن ُدونِهِْم َبلْ كَانُواْ  َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميعاً ثُمَّ َيقُولُ ِللَْملَاِئكَةِ  أََهُؤالَء إِيَّاكُْم كَانُواْ َيْعُبدُونَ قَالُواْ ُسْبَحاَنَك

) صلى اهللا عليه وسلم ( ما يوجب القطع بعدم جواز إطالق هذا اللفظ على النيب )  ٤١ ٤٠بأ س( َيْعُبُدونَ الْجِنَّ 
وعلى هذا ففاعل أوحى ثانياً حيتمل وجهني أحدمها أنه جربيل أي أوحى جربيل إىل عبد اهللا ما أوحاه جربيل للتفخيم 

ما أوحى اهللا إليه ويف الذي ) ليه وسلم صلى اهللا ع( وثانيهما أن يكون هو اهللا تعاىل أي أوحى جربيل إىل حممد 
وجوه أوهلا الذي أوحى الصالة ثانيها أن أحداً من األنبياء ال يدخل اجلنة قبلك وأمة من األمم ال تدخل اجلنة قبل 

أمتك ثالثها أن ما للعموم واملراد كل ما جاء به جربيل وهذا على قولنا بأن املراد جربيل صحيح والوجهان املتقدمان 
قولنا املراد حممد عليه الصالة والسالم أظهر وفيه وجه غريب من حيث العربية مشهور معناه عند األصوليني  على

أن جربيل ملك من ) صلى اهللا عليه وسلم ( ولنبني ذلك يف معرض اجلواب عن سؤال وهو أن يقال مب عرف حممد 
متحاناً يف غاية الضعف إن ادعى ذلك القائل عند اهللا وليس أحداً من اجلن والذي يقال إن خدجية كشفت رأسها ا

أن املعرفة حصلت بأمثال ذلك وهذا إن أراد القصة واحلكاية وإن خدجية فعلت هذا ألن فعل خدجية غري منكر وإمنا 
املنكر دعوى حصول املعرفة بفعلها وأمثاهلا وذلك ألن الشيطان رمبا تستر عند كشف رأسها أصالً فكان يشتبه 

صل اللبس واإلهبام واجلواب الصحيح من وجهني أحدمها أن اهللا أظهر على يد جربيل معجزة عرفه باملالئكة فيح
( هبا كما أظهر على يد حممد معجزات عرفناه هبا وثانيهما أن اهللا تعاىل خلق يف حممد ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

ال جين وال شيطان كما أن اهللا تعاىل خلق يف علماً ضرورياً بأن جربيل من عند اهللا ملك ) صلى اهللا عليه وسلم 
  جربيل علماً ضرورياً أن املتكلم معه هو اهللا تعاىل وأن املرسل له ربه ال غريه إذا علم اجلوابان فنقول

  قوله تعاىل
  فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َمآ أَْوَحى

ربيل أي كلمه اهللا أنه وحي أو خلق فيه ما أوحاه إىل ج) صلى اهللا عليه وسلم ( فيه وجهان أحدمها أوحى إىل حممد 
علماً ضرورياً ثانيهما أوحى إىل جربيل ما أوحى إىل حممد دليله الذي به يعرف أنه وحي فعلى هذا ميكن أن يقال ما 

  اإلحياء أي العلم باإلحياء ليفرق بني امللك واجلن) صلى اهللا عليه وسلم ( مصدرية تقديره فأوحى إىل حممد 
  فَُؤاُد َما َرأَىَما كَذََب الْ
  فيه مسائل

معناه أنه ما كذب فؤاده والالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل الفؤاد فؤاد من نقول املشهور أنه فؤاد حممد 
نجم ال( لتعريف ما علم حاله لسبق ذكر حممد عليه الصالة والسالم يف قوله إِلَى َعْبِدِه ويف قوله َوُهَو بِاالْفُقِ االْْعلَى 

وحيتمل أن يقال َما كَذََب الْفَُؤاُد أي جنس الفؤاد ألن املكذب هو )  ٢النجم ( وقوله تعاىل َما َضلَّ صَاِحُبكُْم )  ٧
الوهم واخليال يقول كيف يرى اهللا أو كيف يرى جربيل مع أنه ألطف من اهلوى واهلواء ال يرى وكذلك يقول 

وعلى هيئة والكل ينايف كون املرئي إالهاً ولو رأى جربيل عليه  الوهم واخليال إن رأى ربه رأى يف جهة ومكان
السالم مع أنه صار على صورة دحية أو غريه فقد انقلبت حقيقته ولو جاز ذلك الرتفع األمان عن املرئيات فنقول 

ب فالفؤاد ال رؤية اهللا تعاىل ورؤية جربيل عليه السالم على ما رآه حممد عليه الصالة والسالم جائزة عند من له قل
  ينكر ذلك وإن كانت النفس املتومهة واملتخيلة تنكره

املسألة الثانية ما معىن َما كَذََب نقول فيه وجوه الوجه األول ما قاله الزخمشري وهو أن قلبه مل يكذب وما قال إن ما 
د حيث قال معناه صدق رآه بصرك ليس بصحيح ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذباً فيما قاله وهو قريب مما قاله املرب



شيئاً فصدق فيه الثاين قرىء َما كَذََب الْفَُؤاُد بالتشديد ومعناه ما قال إن املرئي خيال ال ) رأى ( الفؤاد فيما رأى 
ملا رأى جربيل عليه السالم خلق ) صلى اهللا عليه وسلم ( حقيقة له الثالث هو أن هذا مقرر ملا ذكرنا من أن حممداً 

رورياً علم أنه ليس خبيال وليس هو على ما ذكرنا قصد احلق وتقديره ما جّوز أن يكون كاذباً ويف اهللا له علماً ض
وقال الَّ ُتْدرِكُهُ االْْبصَارُ )  ١٦غافر ( الوقوع وإرادة نفي اجلواز كثري قال اهللا تعاىل الَ َيخْفَى َعلَى اللَِّه ِمْنُهمْ َشىْ ء 

والكل لنفي اجلواز خبالف قوله تعاىل الَ ُنضِيُع أَْجَر )  ٩٣النمل ( بَِغاِفلٍ  وقال َوَما َربَُّك)  ١٠٣األنعام ( 
  فإنه لنفي الوقوع)  ٤٨النساء ( الَ ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً َوالَ َيْغِفُر أَن ُيشَْرَك بِِه )  ٥٦يوسف ( الُْمْحِسنَِني 

فؤاد أو البصر أو غريمها نقول فيه وجوه األول الفؤاد كأنه تعاىل قال َما املسألة الثالثة الرائي يف قوله َما َرأَى هو ال
كَذََب الْفُؤَاُد ما رآه الفؤاد أي مل يقل إنه جين أو شيطان بل تيقن أن ما رآه بفؤاده صدق صحيح الثاين البصر أي 

الفؤاد ما رأى حممد عليه الصالة  َما كَذََب الْفَُؤاُد ما رآه البصر ومل يقل إن ما رآه البصر خيال الثالث ما كذب
من ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( والسالم وهذا على قولنا الفؤاد للجنس ظاهر أي القلوب تشهد بصحة ما رآه حممد 

  وإن كانت األوهام ال تعترف هبا) الرؤيا 
  الماملسألة الرابعة ما املرئي يف قوله َما َرأَى نقول على االختالف السابق والذي حيتمل الك

وجوه ثالثة األول الرب تعاىل والثاين جربيل عليه السالم والثالث اآليات العجيبة اإلالهية فإن قيل كيف متكن رؤية 
اهللا تعاىل حبيث ال يقدح فيه وال يلزم منه كونه جسماً يف جهة نقول اعلم أن العاقل إذا تأمل وتفكر يف رجل موجود 

تفكر يف أمر ال يوجد أصالً وقال هذا مرئي اهللا تعاىل يراه اهللا ) إذا ( اهللا و  يف مكان وقال هذا مرئي اهللا تعاىل يراه
تعاىل جيد بينهما فرقاً وعقله يصحح الكالم األول ويكذب الكالم الثاين فذلك ليس مبعىن كونه معلوماً ألنه لو قال 

فاهللا راء مبعىن كونه عاملاً مث إن اهللا يكون  املوجود معلوم اهللا واملعدوم معلوم اهللا ملا وجد يف كالمه خلالً واستبعاداً
رائياً وال يصري مقابالً للمرئي وال حيصل يف جهة وال يكون مقابالً له وإمنا يصعب على الوهم ذلك من حيث إنه مل 
 ير شيئاً إال يف جهة فيقول إن ذلك واجب ومما يصحح هذا أنك ترى يف املاء قمراً ويف احلقيقة ما رأيت القمر حالة

نظرك إىل املاء إال يف مكانه فوق السماء فرأيت القمر يف املاء ألن الشعاع اخلارج من البصر اتصل به فرد املاء ذلك 
الشعاع إىل السماء لكن ومهك ملا رأى أكثر ما رآه يف املقابلة مل يعهد رؤية شيء يكون خلفه إال بالتوجه إليه قال 

ي يف مقابلة احلدقة وال مقابل للحدقة إال املاء فحكم إذن بناء على هذا أنه إين أرى القمر وال رؤية إال إذ كان املرئ
يرى القمر يف املاء فالوهم يغلب العقل يف العامل لكون األمور العاجلة أكثرها ومهية حسية ويف اآلخرة تزول األوهام 

هللا تعاىل يلزمه أن ينكر جواز وتنجلي األفهام فترى األشياء لوجودها ال لتحيزها واعلم أن من ينكر جواز رؤية ا
رؤية جربيل عليه السالم وفيه إنكار الرسالة وهو كفر وفيه ما يكاد أن يكون كفراً وذلك ألن من شك يف رؤية اهللا 

تعاىل يقول لو كان اهللا تعاىل جائز الرؤية لكان واجب الرؤية ألن حواسنا سليمة واهللا تعاىل ليس من وراء حجاب 
عد عنا لعدم كونه يف جهة وال مكان فلو جاز أن يرى وال نراه للزم القدح يف احملسوسات وال هو يف غاية الب

املشاهدات إذ جيوز حينئذ أن يكون عندنا جبل وال نراه فيقال لذلك القائل قد صح أن جربيل عليه السالم كان 
آه كل أحد فإن قيل إن هناك وعنده غريه وهو يراه ولو وجب ما جيوز لر) صلى اهللا عليه وسلم ( ينزل على حممد 

حجاباً نقول وجب أن يرى هناك حجاباً فإن احلجاب ال حيجب إذا كان مرئياً على مذهبهم مث إن النصوص وردت 
رأى ربه بفؤاده فجعل بصره يف فؤاده أو رآه ببصره فجعل فؤاده يف بصره ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن حممداً 

ة باإلرادة ال بقدرة العبد فإذا حصل اهللا تعاىل العلم بالشيء من طريق وكيف ال وعلى مذهب أهل السنة الرؤي
البصر كان رؤية وإن حصله من طريق القلب كان معرفة واهللا قادر على أن حيصل العلم خبلق مدرك للمعلوم يف 



تالف الوقوع البصر كما قدر على أن حيصله خبلق مدرك يف القلب واملسألة خمتلف فيها بني الصحابة يف الوقوع واخ
  مما ينىبء عن االتفاق على اجلواز واملسألة مذكورة يف األصول فال نطوهلا

  أَفَُتَماُروَنُه َعلَى َما َيَرى
أي كيف جتادلونه وتوردون شكوككم عليه مع أنه رأى ما رأى عني اليقني وال شك بعد الرؤية فهو جازم متيقن 

د للمعىن الذي تقدم وذلك ألن من تيقن شيئاً قد يكون حبيث ال وأنتم تقولون أصابه اجلن وميكن أن يقال هو مؤك
  يزول عن نفسه تشكيك وأكد بقوله تعاىل
  َولَقَْد َرءَاُه نَْزلَةً  أُخَْرى ِعنَد ِسْدَرةِ  الُْمنتََهى

يف ملا رآه وهو على بسيط األرض كان حيتمل أن يقال أنه من اجلن احتماالً ) صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك ألنه 
حصل له العلم الضروري بأنه ملك مرسل واحتمال البعيد ال يقدح ) صلى اهللا عليه وسلم ( غاية البعد ملا بينا أنه 

  يف اجلزم واليقني أال ترى أنا إذا مننا بالليل وانتبهنا بالنهار جنزم

اهللا قادر على ذلك بأن البحار وقت نومنا ما نشفت وال غارت واجلبال ما عدمت وال سارت مع احتمال ذلك فإن 
وقت نومنا ويعيدها إىل ما كانت عليه يف يومنا فلما رآه عند سدرة املنتهى وهو فوق السماء السادسة مل حيتمل أن 
يكون هناك جن وال إنس فنفى ذلك االحتمال أيضاً فقال تعاىل أَفَُتمَاُروَنُه َعلَى َما يََرى رأي العني وكيف وهو قد 

  دون فيه وفيه مسائلرآه يف السماء فماذا تق
املسألة األوىل الواو حيتمل أن تكون عاطفة وحيتمل أن تكون للحال على ما بيناه أي كيف جتادلونه فيما رآه على 
وجه ال يشك فيه ومع ذلك ال حيتمل إيراد الشكوك عليه فإن كثرياً ما يشك املعتقد لشيء فيه ولكن تردد عليه 

تثريب مع ذلك يف أن األمر كما ذكرنا من املثال ألنا ال نشك يف أن البحار ما الشكوك وال ميكنه اجلواب عنها وال 
صارت ذهباً واجلبال ما صارت عهناً وإذا أورد علينا مورد شكا وقال وقت نومك حيتمل أن اهللا تعاىل قلبها مث 

م تنايف كون الواو للحال أغادها ال ميكننا اجلواب عنه مع أنا ال نشك يف استمرارها على ما هي عليه ال يقال الال
فإن املستعمل يقال أفتمارونه وقد رأى من غري الم ألنا نقول الواو اليت للحال تدخل على مجلة واجلملة تتركب من 

  مبتدأ وخرب أو هن فعل وفاعل وكالمها جيوز فيه الالم
زول فذلك النزول ملن كان نقول فيه املسألة الثانية قوله َنْزلَةً  فعلة من النزول فهي كجلسة من اجللوس فال بد من ن

وجوه وهي مرتبة على أن الضمري يف رآه عائد إىل من وفيه قوالن األول عائد إىل اهللا تعاىل أي رأى اهللا نزلة أخرى 
 (هو اهللا تعاىل وقد قيل بأن النيب )  ١١النجم ( وهذا على قول من قال َما َرأَى يف قوله َما كَذَبَ الْفَُؤاُد َما رَأَى 

رأى ربه بقلبه مرتني وعلى هذا فالنزلة حتتمل وجهني أحدمها أهنا هللا وعلى هذا فوجهان ) صلى اهللا عليه وسلم 
أحدمها قول من جيوز على اهللا تعاىل احلركة واالنتقال وهو باطل وثانيهما النزول بالقرب املعنوي ال احلسي فإن اهللا 

)  ٢٦٠البقرة ( ه العبد وهلذا قال موسى عليه السالم َرّب أَرِنِى تعاىل قد يقرب بالرمحة والفضل من عبده وال يرا
  أي أزل بعض حجب العظمة واجلالل وادن من العبد بالرمحة واإلفضال ألراك

( رأى اهللا نزلة أخرى وحينئذ حيتمل ذلك وجهني أحدمها أن النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( الوجه الثاين أن حممداً 
نزل على منت اهلوى ومركب النفس وهلذا يقال ملن ركب منت هواه إنه عال يف األرض  )صلى اهللا عليه وسلم 

ثانيهما أن املراد من النزلة ضدها وهي العرجة كأنه قال رآه )  ٤القصص ( واستكرب قال تعاىل َعالَ ِفى االْْرضِ 
لة ليعلم أهنا من الذي كان يف الدنيا عرجة أخرى وإمنا اختار النزلة ألن العرجة اليت يف اآلخرة ال نزلة هلا فقال نز

( والقول الثاين أنه عائد إىل جربيل عليه السالم أي رأى جربيل نزلة أخرى والنزلة حينئذ حيتمل أن تكون حملمد 



على ما ورد يف بعض أخبار ليلة املعراج ) صلى اهللا عليه وسلم ( كما ذكرناه ألن النيب ) صلى اهللا عليه وسلم 
ه السالم وقال له جربيل عليه السالم لو دنوت أمنلة الحترقت مث عاد إليه فذلك نزلة فإن قيل جاوز جربيل علي

يف أمر الصالة تردد مراراً فرمبا كان جياوز كل مرة ) صلى اهللا عليه وسلم ( فكيف قال أُْخَرى نقول ألن النيب 
على هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر ألن وينزل إىل جربيل وحيتمل أن تكون جلربيل عليه السالم وكالمها منقول و

جربيل كان له نزالت وكان له نزلتان عليه وهو على صورته وقوله تعاىل ِعنَد ِسْدَرةِ  الُْمنتََهى املشهور أن السدرة 
) صلى اهللا عليه وسلم ( شجرة يف السماء السابعة وعليها مثل النبق وقيل يف السماء السادسة وورد يف اخلرب أنه 

  يقها كقالل هجرن( قال 

وقيل سدرة املنتهى هي احلرية القصوى من السدرة والسدرة كالركبة من الراكب عندما ) وورقها كآذان الفيلة 
وما غاب ورأى ما رأى وقوله ِعنَد ظرف ) صلى اهللا عليه وسلم ( حيار العقل حرية ال حرية فوقها ما حار النيب 

هور أنه ظرف مكان تقديره رأى جربيل أو غريه بقرب سدرة املنتهى مكان أو ظرف زمان يف هذا املوضع نقول املش
وقيل ظرف زمان كما يقال صليت عند طلوع الفجر وتقديره رآه عند احلرية القصوى أي يف الزمان الذي حتار فيه 

ما حار  عقول العقالء والرؤية من أمت العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات اجلهل واحلرية فهو عليه الصالة والسالم
  وقتاً من شأنه أن حيار العاقل فيه واهللا أعلم

املسألة الثالثة إن قلنا معناه رأى اهللا كيف يفهم عِنَد ِسْدَرةِ  الُْمنَتَهى قلنا فيه أقوال األول قول من جيعل اهللا يف مكان 
وهو ِعنَد ِسْدَرةِ  ) وسلم صلى اهللا عليه ( وهو باطل وقد بالغنا يف بيان بطالنه يف سورة السجدة الثاين رآه حممد 

الُْمنتََهى ألن الظرف قد يكون ظرفاً للرائي كما ذكرنا من املثال يقال رأيت اهلالل فيقاله لقائله أين رأيته فيقول 
على السطح ورمبا يقول عند الشجرة الفالنية وأما إن قلنا إن املراد جربيل عليه السالم فالوجهان ظاهران وكون 

  مع جربيل عند سدرة املنتهى أظهر) عليه وسلم  صلى اهللا( النيب 
اإلضافة نقول حيتمل وجوهاً أحدها إضافة الشيء إىل ) أنواع ( املسألة الرابعة إضافة السدرة إىل املنتهى من أي 

مكانه يقال أشجار بلدة كذا ال تطول من الربد ويقال أشجار اجلنة ال تيبس وال ختلو من الثمار فاملنتهى حينئذ 
ال يتعداه ملك وقيل ال يتعداه روح من األرواح وثانيها إضافة احملل إىل احلال فيه يقال كتاب الفقه وحمل  موضع

السواد وعلى هذا فاملنتهى عند السدرة تقديره سدرة عند منتهى العلوم ثالثها إضافة امللك إىل مالكه يقال دار زيد 
)  ٤٢النجم ( املنتهى إليه قال اهللا تعاىل إِلَى َرّبَك الُْمنتََهى  وأشجار زيد وحينئذ فاملنتهى إليه حمذوف تقديره سدرة

فاملنتهى إليه هو اهللا وإضافة السدرة إليه حينئذ كإضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم ويقال يف التسبيح يا غاية مناه 
  ويا منتهى أماله

  ِعنَدَها َجنَّةُ  الَْمأَْوى
لَْمأَْوى ويف اجلنة خالف قال بعضهم جنة املأوى هي اجلنة اليت وعد هبا املتقون وحينئذ مث قال تعاىل ِعنَدَها َجنَّةُ  ا

وقيل هي جنة أخرى عندها يكون أرواح الشهداء وقيل هي )  ٣٥فاطر ( اإلضافة كما يف قوله تعاىل َداَر الُْمقَاَمةِ  
وعلى هذه القراءة حيتمل أن يكون  جنة للمالئكة وقرىء جّنه باهلاء من جن مبعىن أجن يقال جن الليل وأجن

الضمري يف قوله الُْمنتََهى ِعنَدَها عائداً إىل النزلة أي عند النزلة جن حممداً املأوى والظاهر أنه عائد إىل السدرة وهي 
  األصح وقيل إن عائشة أنكرت هذه القراءة وقيل إهنا أجازهتا

  إِذْ َيْغَشى السِّْدَرةَ  َما َيْغَشى



  فيه مسائل
  سألة األوىل العامل يف إِذْ ما قبلها أو ما بعدها فيه وجهان فإن قلنا ما قبلها ففيه احتماالنامل

أي رآه وقت ما يغشى السدرة الذي يغشى واالحتمال اآلخر العامل فيه الفعل الذي )  ١٣النجم ( أظهرمها رَّءاُه 
يغشى أي نزوله مل يكن إال بعد ما ظهرت  يف النزلة تقديره رآه نزلة أخرى تلك النزلة وقت ما يغشى السدرة ما

العجائب عند السدرة وغشيها ما غشى فحينئذ نزل حممد نزلة إشارة إىل أنه مل يرجع من غري فائدة وإن قلنا ما بعده 
أي ما زاغ بصره وقت غشيان السدرة ما غشيها وسنذكره عند تفسري )  ١٧النجم ( فالعامل فيه َما َزاغَ الَْبَصُر 

  اآلية
سألة الثانية قد ذكرت أن يف بعض الوجوه ِسْدَرةِ  الُْمنتََهى هي احلرية القصوى وقوله يَْغَشى الّسْدَرةَ  على ذلك امل

الوجه ينادي بالبطالن فهل ميكن تصحيحه نقول ميكن أن يقال املراد من الغشيان غشيان حالة على حالة أي ورد 
عندما حار العقل ما رآه وقت ما طرأ ) صلى اهللا عليه وسلم ( د على حالة احلرية حالة الرؤية واليقني ورأى حمم

على تلك احلالة ما طرأ من فضل اهللا تعاىل ورمحته واألول هو الصحيح فإن النقل الذي ذكرنا من أن السدرة نبقها 
  كقالل هجر يدل على أهنا شجرة

اد من ذهب وهو ضعيف ألن ذلك ال املسألة الثالثة ما الذي غشى السدرة نقول فيه وجوه األول فراش أو جر
يثبت إال بدليل مسعي فإن صح فيه خرب فال يبعد من جواز التأويل وإن مل يصح فال وجه له الثاين الذي يغشى 

السدرة مالئكة يغشوهنا كأهنم طيور وهو قريب ألن املكان مكان ال يتعداه امللك فهم يرتقون إليه متشرفني به 
صلى اهللا عليه ( ناس الكعبة فيجتمعون عليها الثالث أنوار اهللا تعاىل وهو ظاهر ألن النيب متربكني زائرين كما يزور ال

ملا وصل إليها جتلى ربه هلا كما جتلى للجبل وظهرت األنوار لكن السدرة كانت أقوى من اجلبل وأثبت ) وسلم 
و مبهم للتعظيم يقول القائل رأيت فجعل اجلبل دكاً ومل تتحرك الشجرة وخر موسى صعقاً ومل يتزلزل حممد الرابع ه

  ما رأيت عند امللك يشري إىل اإلظهار من وجه وإىل اإلخفاء من وجه
املسألة الرابعة َيْغَشى يستر ومنه الغواشي أو من معىن اإلتيان يقال فال يغشاين كل وقت أي يأتيين والوجهان 

  حمتمالن وعلى قول من يقول اهللا يأيت ويذهب فاإلتيان أقرب
  زَاغَ الَْبَصُر َوَما طََغىَما 

  مث قال تعاىل َما زَاغَ الَْبَصُر َوَما طََغى وفيه مسائل
أي ما زاغ ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل الالم يف الَْبَصُر حيتمل وجهني أحدمها املعروف وهو بصر حممد 
راد والفراش فمعناه مل يتلفت إليه ومل بصر حممد وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه إن قلنا الغاشي للسدرة هو اجل

صلى اهللا ( يشتغل به ومل يقطع نظره عن املقصود وعلى هذا فغشيان اجلراد والفراش يكون ابتالء وامتحاناً حملمد 
وإن قلنا أنوار اهللا ففيه وجهان أحدمها مل يتلفت مينة ويسرة واشتغل مبطالعتها وثانيهما ما زاغ البصر ) عليه وسلم 

) صلى اهللا عليه وسلم ( خبالف موسى عليه السالم فإنه قطع النظر وغشي عليه ويف األول بيان أدب حممد  بصعقة
ويف الثاين بيان قوته الوجه الثاين يف الالم أنه لتعريف اجلنس أي ما زاغ بصر أصالً يف ذلك املوضع لعظمة اهليبة فإن 

وم ألن النكرة يف معرض النفي تعم نقول هو كقوله الَّ قيل لو كان كذلك لقال ما زاغ بصر ألنه أدل على العم
  ومل يقل ال يدركه بصر)  ١٠٣األنعام ( ُتْدرِكُُه االْْبصَاُر 



املسألة الثانية إن كان املراد حممداً فلو قال ما زاغ قلبه كان حيصل به فائدة قوله َما زَاغَ الَْبَصُر نقول ال وذلك ألن 
نفسه أنه يهابه ويرجتف إظهاراً لعظمته مع أن قلبه قوي فإذا قال َما َزاغَ الَْبَصرُ من حيضر عند ملك عظيم يرى من 

  حيصل منه فائدة أن األمر كان عظيماً ومل يزغ بصره من غري اختيار من صاحب البصر
خرج زيد املسألة الثالثة َوَما طََغى عطف مجلة مستقلة على مجلة أخرى أو عطف مجلة مقدرة على مجلة مثال املستقلة 

ودخل عمرو ومثال مقدرة خرج زيد ودخل فنقول الوجهان جائزان أما األول فكأنه تعاىل قال عند ظهور النور ما 
وما طغى حممد بسبب االلتفات ولو التفت لكان طاغياً وأما الثاين فظاهر ) صلى اهللا عليه وسلم ( زاغ بصر حممد 

يلتفت إليه َوَما طََغى أي ما التفت إىل غري اهللا فلم يلتفت إىل على األوجه أما على قولنا غشي السدرة جراد فلم 
اجلراد وال إىل غري اجلراد سوى اهللا وأما على قولنا غشيها نور فقوله َما َزاغَ أي ما مال عن األنوار َوَما طََغى أي ما 

وما جاوز ألن امليل يف ذلك  طلب شيئاً وراءها وفيه لطيفة وهي أن اهللا تعاىل قال ما زاغ وما طغى ومل يقل ما مال
( املوضع واجملاوزة مذمومان فاستعمل الزيغ والطغيان فيه وفيه وجه آخر وهو أن يكون ذلك بياناً لوصول حممد 

َما ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل سدرة اليقني الذي ال يقني فوقه ووجه ذلك أن بصر حممد ) صلى اهللا عليه وسلم 
فلم ير الشيء على خالف ما هو عليه خبالف من ينظر إىل عني الشمس مثالً مث ينظر إىل  زَاغَ أي ما مال عن الطريق

شيء أبيض فإنه يراه أصفر أو أخضر يزيغ بصره عن جادة األبصار َوَما طََغى ما ختيل املعدوم موجوداً فرأى املعدوم 
  جماوزاً احلد

  لَقَْد َرأَى ِمْن َءايَاِت َربِّهِ الْكُْبَرى
  ىل لَقَدْ َرأَى ِمْن ءايَاِت َرّبِه الْكُبَْرى وفيه مسائلمث قال تعا

رأى ليلة املعراج آيات اهللا ومل ير اهللا وفيه خالف ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل فيه دليل على أن النيب 
عَْبِدِه لَْيالً إىل أن قال لُِنرَِيهُ ووجهه هو أن اهللا تعاىل ختم قصة املعراج ههنا برؤية اآليات وقال سُْبَحانَ الَِّذى أَْسَرى بِ

ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما ميكن فكانت اآلية الرؤية وكان أكرب شيء هو )  ١اإلسراء ( ِمْن ءاَياِتَنا 
  الرؤية أال ترى أن من له مال يقال له سافر لتربح وال يقال سافر لتتفرج ملا أن الربح أعظم من التفرج

قال بعض املفسرين لَقَْد َرأَى ِمْن ءايَاِت َرّبِه الْكُْبَرى وهي أنه رأى جربيل عليه السالم يف صورته فهل املسألة الثانية 
هو على ما قاله نقول الظاهر أن هذه اآليات غري تلك وذلك ألن جربيل عليه السالم وإن كان عظيماً لكن ورد يف 

 فكأنه تعاىل يقول رأى من آيات ربه آيات هن أكرب اآليات األخبار أن هللا مالئكة أعظم منه والكربى تأنيث األكرب
مع أن أكرب من سقر عجائب اهللا فكذلك اآليات الكربى )  ٣٥املدثر ( فإن قيل قال اهللا تعاىل إِنََّها ِإلْحَدى الْكَُبرِ 

وال شك أن يف تكون جربيل وما فيه وإن كان هللا آيات أكرب منه نقول سقر إحدى الكرب أي إحدى الدواهي الكرب 
الدواهي سقر عظيمة كبرية وأما آيات اهللا فليس جربيل أكربها وألن سقر يف نفسها أعظم وأعجب من جربيل عليه 

  السالم فال يلزم من صفتها بالكرب صفتها بالكربى

الكربى املسألة الثالثة الكربى صفة ماذا نقول فيه وجهان أحدمها صفة حمذوف تقديره لقد رأى من آيات ربه اآلية 
  ثانيهما صفة آيات ربه وعلى هذا يكون مفعول رأى حمذوفاً تقديره رأى من اآليات الكربى آية أو شيئاً مث قال تعاىل

  أَفََرَءيُْتُم اللَّاَت َوالُْعزَّى َوَمَنواةَ  الثَّاِلثَةَ  االٍّ ْخَرى
لق عن اإلشراك فقوله تعاىل أَفََرءْيُتمُ ملا قرر الرسالة ذكر ما ينبغي أن يبتدىء به الرسول وهو التوحيد ومنع اخل

إشارة إىل إبطال قوهلم بنفس القول كما أن ضعيفاً إذا ادعى امللك مث رآه العقالء يف غاية البعد عما يدعيه يقولون 
الُْعزَّى انظروا إىل هذا الذي يدعي امللك منكرين عليه غري مستدلني بدليل لظهور أمره فلذلك قال أَفََرءيُْتُم اللَّاَت َو



أي كما مها فكيف تشركوهنما باهللا والتاء يف الالّت تاء تأنيث كما يف املناة لكنها تكتب مطولة لئال يوقف عليها 
فتصري هاء فيشتبه باسم اهللا تعاىل فإن اهلاء يف اهللا أصلية ليست تاء تأنيث وقف عليها فانقلبت هاء وهي صنم كانت 

ه من لوى يلوي وذلك ألهنم كانوا يلوون عليها وعلى ما قال فأصله لوية لثقيف بالطائف قال الزخمشري هي فعل
أسكنت الياء وحذفت اللتقاء الساكنني فبقيت لوه قلبت الواو ألفاً لفتح ما قبلها فصارت الت وقرىء الالت 
ثن بالتشديد من لت قيل إنه مأخوذ من رجل كان يلت بالسمن الطعام ويطعم الناس فعبد واختذ على صورته و

صلى اهللا ( ومسوه بالالّت وعلى هذا فالالّت ذكر وأما العزى فتأنيث األعز وهي شجرة كانت تعبد فبعث النيب 
خالد بن الوليد رضي اهللا عنه فقطعها وخرجت منها شيطانة مكشوفة الرأس منشورة الشعر تضرب ) عليه وسلم 

  رانك ال سبحانكرأسها وتدعوا بالويل والثبور فقتلها خالد وهو يقول يا عز كف
  إين رأيت اهللا قد أهانك

وأخربه مبا رأى وفعل فقال تلك العزى ولن تعبد أبداً وأما مناة فهي فعلة ) صلى اهللا عليه وسلم ( ورجع إىل النيب 
  صنم الصفا وهي صخرة كانت هلذيل وخزاعة وفيه مسائل

لثاين فال يقال رأيت امرأة ورجالً آخر ويقال املسألة األوىل اآلخر ال يصح أن يقال إال إذا كان األول مشاركاً ل
رأيت رجالً ورجالً آخر الشتراك األول والثاين يف كوهنما من الرجال وههنا قوله الثَّاِلثَةَ  االْْخَرى يقتضي على ما 
ذكرنا أن تكون العزى ثالثة أوىل ومناة ثالثة أخرى وليس كذلك واجلواب عنه من وجوه األول األخرى كما هي 

أي ملتأخرهتم وهم األتباع ويقال هلم األذناب )  ٣٩األعراف ( عمل للذم قال اهللا تعاىل قَالَْت أُولَاُهْم ِالخَْراُهْم تست
لتأخرهم يف املراتب فهي صفة ذم كأنه تعاىل يقول ومناة الثالثة املتأخرة الذليلة ونقول على هذا لألصنام الثالثة 

صورة آدمي والعزى صورهتا صورة نبات ومناة صورهتا صورة صخرة هي ترتيب وذلك ألن األول كان وثناً على 
مجاد فاآلدمي أشرف من النبات والنبات أشرف من اجلماد فاجلماد متأخر واملناة مجاد فهي يف األخريات من املراتب 

اةَ  الثَّاِلثَةَ  املعبودة األخرى واجلواب اجلواب الثاين فيه حمذوف تقديره أَفََرءيُْتُم اللَّاَت َوالُْعزَّى املعبودين بالباطل َوَمَنو
الثالث هو أن األصنام كان فيها كثرة والالّت والعزى إذا أخذتا متقدمتني فكل صنمة توجد فهي ثالثة فهناك ثوالث 

فكأنه يقول هلما ثوالث كثرية وهذه ثالثة أخرى وهذا كقول القائل يوماً ويوماً واجلواب الرابع فيه تقدمي وتأخري 
ديره ومناة األخرى الثالثة وحيتمل أن يقال األخرى تستعمل ملوهوم أو مفهوم وإن مل يكن مشهوراً وال مذكوراً تق

  يقول من يكثر تأذيه من الناس إذا آذاه إنسان اآلخر جاء يؤذينا ورمبا يسكت على قوله أنت اآلخر

  فيفهم غرضه كذلك ههنا
ة الفاء يف قوله أَفََرءيُْتُم اللَّاَت َوالُْعزَّى وقد استعمل يف مواضع بغري الفاء املسألة الثانية وهي يف الترتيب أوىل ما فائد

نقول ملا قدم من عظمة )  ٤فاطر ( أََرءيُْتْم ُشَركَاءكُُم )  ٤األحقاف ( قال تعاىل أَرَأَْيُتْم مَّا َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه 
يسد اآلفاق ببعض أجنحته ويهلك املدائن بشدته وقوته ال ميكنه  آيات اهللا يف ملكوته أن رسول اهللا إىل الرسل الذي

أن يتعدى السدرة يف مقام جالل اهللا وعزته قال أفرأيتم هذه األصنام مع زلتها وحقارهتا شركاء اهللا مع ما تقدم 
ت الثرى فانظروا فقال بالفاء أي عقيب ما مسعتم من عظمة آيات اهللا تعاىل الكربى ونفاذ أمره يف املأل األعلى وما حت

  إىل الالّت والعزى تعلموا فساد ما ذهبتم إليه وعولتم عليه
املسألة الثالثة أين تتمة الكالم الذي يفيد فائدة ما نقول قد تقدم بيانه وهو أنه يقول هل رأيتم هذه حق الرؤية فإن 

لكاً يقول لصاحبه أما تعرف رأيتموها علمتم أهنا ال تصلح شركاء نظريه ما ذكرنا فيمن ينكر كون ضعيف يدعي م
  فالناً مقتصراً عليه مشرياً إىل بطالن ما يذهب إليه مث قال تعاىل



  أَلَكُُم الذَّكَُر َولَُه االٍّ نثَى
ونعيد ههنا بعض ذلك )  ٣٩الطور ( وقد ذكرنا ما جيب ذكره يف سورة والطور يف قوله أَْم لَُه الَْبنَاُت َولَكُُم الَْبُنونَ 

نه فنقول ملا ذكر الالّت والعزى ومناة ومل يذكر شيئاً آخر قال إن هذه األشياء اليت رأيتموها أو ما يقرب م
وعرفتموها جتعلوهنا شركاء هللا وقد مسعتم جالل اهللا وعظمته وإن املالئكة مع رفعتهم وعلوهم ينتهون إىل السدرة 

ا بعدوا عن طريقة املنقول فكأهنم قالوا حنن ال ويقفون هناك ال يبقى شك يف كوهنم بعيدين عن طريقة املعقول أكثر مم
نشك أن شيئاً منها ليس مثالً هللا تعاىل وال قريباً من أن مياثله وإمنا صورنا هذه األشياء على صور املالئكة املعظمني 

إىل اهللا ما الذين اعترف هبم األنبياء وقالوا إهنم يرتقون ويقفون عند سدرة املنتهى ويرد عليهم األمر والنهي وينهون 
يصدر من عباده يف أرضه وهم بنات اهللا فاختذنا صوراً على صور اإلناث ومسيناها أمساء اإلناث فالالّت تأنيث اللوة 

وكان أصله أن يقال الالهة لكن يف التأنيث يوقف عليها فتصري الالهة فأسقط إحدى اهلاءين وبقيت الكلمة على 
ألصلية كما فعلنا بذات مال وذا مال والعزى تأنيث األعز فقال هلم كيف حرفني أصليني وتاء التأنيث فجعلناها كا

جعلتم هللا بنات وقد اعترفتم يف أنفسكم أن البنات ناقصات والبنني كاملون واهللا كامل العظمة فاملنسوب إليه كيف 
وشجرة مث نسبتم  جعلتموه ناقصاً وأنتم يف غاية احلقارة والذلة حيث جعلتم أنفسكم أذل من مخار وعبد مث صخرة

إىل أنفسكم الكامل فهذه القسمة جائزة على طريقكم أيضاً حيث أذللتم أنفسكم ونسبتم إليها األعظم من الثقلني 
وأبغضتم البنات ونسبتموهن إىل األعظم وهو اهللا تعاىل وكان على عادتكم أن جتعلوا األعظم للعظيم واألنقص 

  لعادة اليت لكمللحقري فإذن أنتم خالفتم الفكر والعقل وا
  ِتلَْك إِذاً ِقْسَمةٌ  ِضيَزى

  فيه مسائل
املسألة األوىل تلك إشارة إىل ماذا نقول إىل حمذوف تقديره تلك القسمة قسمة ضيزى أي غري عادلة وحيتمل أن 

  يقال معناه تلك النسبة قسمة وذلك ألهنم ما قسموا وما قالوا لنا البنون وله البنات وإمنا

فلما نسبوا إىل اهللا )  ٦٢النحل ( لبنات وكانوا يكرهوهنن كما قال تعاىل وََيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ نسبوا إىل اهللا ا
  البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائزة وهذا اخلالف ال يرهق

لكم البنون قسمة املسألة الثانية إِذَا جواب ماذا نقول حيتمل وجوهاً األول نسبتكم البنات إىل اهللا تعاىل إذا كان 
ضيزى الثاين نسبتكم البنات إىل اهللا تعاىل مع اعتقادكم أهنن ناقصات واختياركم البنني مع اعتقادكم أهنم كاملون 

إذا كنتم يف غاية احلقارة واهللا تعاىل يف هناية العظمة قسمة ضيزى فإن قيل ما أصل إِذَا قلنا هو إذا اليت للظرف 
تنوين وبيانه هو أنك تقول آتيك إذا طلعت الشمس فكأنك أضفت إذاً لطلوع  قطعت اإلضافة عنها فحصل فيها

الشمس وقلت آتيك وقت طلوع الشمس فإذا قال قائل آتيك فتقول له إذن أكرمك أي إذا أتيتين أكرمك فلما 
  حذفت اإلتيان لسبق ذكره يف قول القائل أتيت بدله بتنوين وقلت إذن كما تقول وكال آتيناه

ثالثة ِضيَزى قرىء باهلمزة وبغري مهزة وعلى األوىل هي فعلى بكسر الفاء كذكرى على أنه مصدر وصف املسألة ال
به كرجل عدل أي قسمة ضائزة وعلى القراءة الثانية هي فعلى وكان أصلها ضوزى لكن عني الكلمة كانت يائية 

أسود وسود وأمحر ومحر وتقول  فكسرت الفاء لتسلم العني عن القلب كذلك فعل ببيض فإن مجع أفعل فعل تقول
أبيض وبيض وكان الوزن بيض وكان يلزم منه قلب العني فكسرت الباء وتركت الباء على حاهلا وعلى هذا ضيزى 
للمبالغة من ضائزة تقول فاضل وأفضل وفاضلة وفضلى وكبري وأكرب وكبريى وكربى كذلك ضائز وضوز وضائزة 

من ضائزة فإن قيل قد قلت من قبل إن قوله أَْم لَُه الَْبنَاُت وَلَكُمُ  وضوزى على هذا نقول أضوز من ضائز وضيزى



ليس مبعىن إنكار األمرين بل مبعىن إنكار األول وإظهار النكر باألمر الثاين كما تقول أجتعلون )  ٣٩الطور ( الَْبُنونَ 
َك إِذاً ِقْسَمةٌ  ِضيَزى دلّ على أنه أنكر هللا أنداداً وتعلمون أنه خلق كل ما سواه فإنه ال ينكر الثاين وههنا قوله ِتلْ

األمرين مجيعاً نقول قد ذكرنا هناك أن األمرين حمتمالن أما إنكار األمرين فظاهر يف املشهور أما إنكار األول فثابت 
ىل َيَهبُ بوجوه وأما الثاين فلما ذكرنا أنه تعاىل قال كيف جتعلون هللا البنات وقد صار لكم البنون بقدرته كما قال تعا

خالق البنني لكم ال يكون له بنات وأما قوله ِتلَْك إِذاً ) (  ٤٩ِلَمن َيَشاء إَِناثاً َوَيَهُب ِلَمن َيَشاء الذُّكُوَر الشورى 
ِقْسَمةٌ  ِضيَزى فنقول قد بينا أن تلك عائدة إىل النسبة أي نسبتكم البنات إىل اهللا تعاىل مع أن لكم البنني قسمة 

تلك النسبة وإن كان املنكر القسمة نقول جيوز أن يكون تقديره أجيوز جعل البنات هللا تعاىل كما أن  ضائزة فاملنكر
واحداً إذا كان بينه وبني شريكه شيء مشترك على السوية فيأخذ نصفه لنفسه ويعطي من النصف الباقي نصفه 

بل لكونه مل يوصل إليه النصف  لظامله ونصفه لصاحبه فقال هذه قسمة ضائزة ال لكونه أخذ النصف فذلك حقه
  الباقي

الَّ الظَّنَّ َوَما َتْهَوى االٌّ نفُسُ إِنْ ِهىَ  إِالَّ أَْسَمآٌء َسمَّْيُتُموَهآ أَنُتْم َوءَاَبآؤُكُم مَّآ أَنَزلَ اللَُّه بَِها ِمن ُسلْطَاٍن إِن َيتَّبُِعونَ إِ
  َولَقَْد َجآَءُهم مِّن رَّبِّهُِم الُْهَدى

إدراك  إِنْ ِهىَ  إِالَّ أَْسَماء َسمَّْيُتُموَها أَنُتْم َوءابَاُؤكُم مَّا أَنَزلَ اللَُّه بَِها ِمن ُسلْطَاٍن وفيه مباحث تدق عن مث قال تعاىل
  اللغوي إن يكن عنده من العلوم حظ عظيم ولنذكر ما قيل فيه أوالً فنقول قيل معناه إن هي إال

مساء ال مسمى هلا فإهنا ليست بإناث حقيقة وال معبودات وقيل أمساء أي قلتم أمساء أي كوهنا إناثاً وكوهنا معبودات أ
بعضها عزى وال عزة هلا وقيل قلتم إهنا آهلة وليست بآهلة والذي نقوله هو أن هذا جواب عن كالمهم وذلك على 

د الرجال باجملامعة واإلحبال ما بينا أهنم قالوا حنن ال نشك يف أن اهللا تعاىل مل يلد كما تلد النساء ومل يولد كما تول
غري أنا رأينا لفظ الولد مستعمالً عند العرب يف املسبب تقول بنت اجلبل وبنت الشفة ملا يظهر منهما ويوجد لكن 
املالئكة أوالد اهللا مبعىن أهنم وجدوا بسببه من غري واسطة فقلنا إهنم أوالده مث إن املالئكة فيها تاء التأنيث فقلنا هم 

ثة والولد املؤنث بنت فقلنا هلم بنات اهللا أي ال واسطة بينهم وبني اهللا تعاىل يف اإلجياد كما تقول الفالسفة أوالد مؤن
فقال تعاىل هذه األمساء استنبطتموها أنتم هبوى أنفسكم وأطلقتم على اهللا ما يوهم النقص وذلك غري جائز وقوله 

أمساء مومهة غري أنه تعاىل ) بيده اخلري ( وقوله )  ٥٦الزمر ( جَنبِ اللَِّه تعاىل َنفْسٌ ياَحسَْرَتى َعلَى َما فَرَّطَُت ِفى 
أنزهلا وله أن يسمي نفسه مبا اختار وليس ألحد أن يسمى مبا يوهم النقص من غري ورود الشرع به ولنبني التفسري 

  يف مسائل
معلوم وهو األمساء كأنه قال ما هذه األمساء  املسألة األوىل ِهىَ  ضمري عائد إىل ماذا نقول الظاهر أهنا عائدة إىل أمر

اليت وضعتموها أنتم وهو املشهور وحيتمل أن يقال هي عائدة إىل األصنام بأنفسها أي ما هذه األصنام إال أمساء 
وعلى هذا فهو على سبيل املبالغة والتجوز يقال لتحقري إنسان ما زيد إال اسم وما امللك إال اسم إذا مل يكن مشتمالً 

أي )  ٤٠يوسف ( لى صفة تعترب يف الكالم بني الناس ويؤيد هذا القول قوله تعاىل َما َتعُْبُدونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ أَْسَماء ع
  ما هذه األصنام إال أمساء

قول املسألة الثانية ما الفائدة يف قوله َسمَّْيُتُموَها مع أن مجيع األمساء وضعوها أو بعضها هم وضعوها ومل ينكر عليهم ن
تعاىل املسألة خمتلف فيها وال يتم الذم إال بقوله تعاىل مَّا أَنَزلَ اللَُّه بَِها ِمن ُسلْطَاٍن وبيانه هو أن األمساء إن أنزهلا اهللا 

فال كالم فيها وإن وضعها للتفاهم فينبغي أن ال يكون يف ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منها لكن إيهام النقص يف 
عظم منها فاهللا تعاىل ما جّوز وضع األمساء للحقائق إال حيث تسلم عن احملرم فلم يوجد يف هذه صفات اهللا تعاىل أ



األمساء دليل نقلي وال وجه عقلي ألن ارتكاب املفسدة العظيمة ألجل املنفعة القليلة ال جيوزه العاقل فإذاً مَّا أَنَزلَ 
  يل نقلي أو عقلي وهو أنه يقع خالياً عن وجوه املضار الراجحةاللَُّه بَِها ِمن ُسلْطَاٍن ووضع االسم ال يكون إال بدل

املسألة الثالثة كيف قال َسمَّْيُتُموَها أَنُتْم مع أن هذه األسامي ألصنامهم كانت قبلهم نقول فيه لطيفة وهي أهنم لو 
لواضع وذلك ألن قالوا ما مسيناها وإمنا هي موضوعة قبلنا قيل هلم كل من يطلق هذه األلفاظ فهو كاملبتدىء ا

الواضع األول هلذه األمساء ملا مل يكن واضعاً بدليل عقلي مل جيب اتباعه فمن يطلق اللفظ ألن فالناً أطلقه ال يصح 
منه كما ال يصح أن يقول أضلين األعمى ولو قاله لقيل له بل أنت أضللت نفسك حيث اتبعت من عرفت أنه ال 

  يصلح لالقتداء به
اء ال تسمى وإمنا يسمى هبا فكيف قال َسمَّْيُتُموَها نقول عنه جوابان أحدمها لغوي وهو أن املسألة الرابعة األمس

التسمية وضع االسم فكأنه قال أمساء وضعتموها فاستعمل مسيتموها استعمال وضعتموها ويقال مسيته زيداً ومسيته 
مسيتم هبا لكان هناك غري االسم شيء يتعلق به يزيد فسميتموها مبعىن مسيتم هبا وثانيهما معنوي وهو أنه لو قال أمساء 

  الباء يف قوله بَِها ألن قول القائل مسيت به يستدعي مفعوالً آخر

تقول مسيت بزيد ابين أو عبدي أو غري ذلك فيكون قد جعل لألصنام اعتباراً وراء أمسائها وإذا قال إِنْ ِهىَ  إِالَّ 
فسها ال مسميات هلا مل يكن ذلك فإن قيل هذا باطل بقوله تعاىل وَإِّنى َسمَّيُْتَها أَْسَماء َسمَّْيُتُموَها أي وضعتموها يف أن

حيث مل يقل وإين مسيتها مبرمي ومل يكن ما ذكرت مقصوداً وإال لكانت مرمي غري ملتفت )  ٣٦آل عمران ( َمْرَيَم 
َها َمرَْيَم فذكر املفعولني فاعترب حقيقة إليها كما قلت يف األصنام نقول بينهما بون عظيم وذلك ألن هناك قال َسمَّيُْت

موضوعة مرمي بقوله َسمَّيُْتَها وامسها بقوله مَْرَيَم وأما ههنا فقال إِنْ ِهىَ  إِالَّ أَْسَماء َسمَّْيُتُموَها أي ما هناك إال أمساء 
  فلم تعترب احلقيقة ههنا واعتربت يف مرمي

ِمن ُسلْطَاٍن على أي وجه استعملت الباء يف قوله بَِها ِمن ُسلْطَاٍن نقول كما يستعمل املسألة اخلامسة مَّا أَنَزلَ اللَُّه بَِها 
  القائل ارحتل فالن بأهله ومتاعه أي ارحتل ومعه األهل واملتاع كذا ههنا

  َدى وفيه مسائلمث قال تعاىل إِن َيتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ َوَما َتْهَوى االْنفُُس َولَقَْد َجاءُهم ّمن رَّبّهُِم الُْه
املسألة األوىل قرىء إِن َتتَّبُِعونَ بالتاء على اخلطاب وهو ظاهر مناسب لقوله تعاىل أَنُتْم َوءاَباُؤكُُم على املغايبة وفيه 

وجهان أحدمها أن يكون اخلطاب معهم لكنه يكون التفاتاً كأنه قطع الكالم معهم وقال لنبيه إهنم ال يتبعون إال الظن 
إىل قوهلم ثانيهما أن يكون املراد غريهم وفيه احتماالن أحدمها أن يكون املراد آباءهم وتقديره هو أنه ملا فال تلتفت 

قال َسمَّْيُتُموَها أَنُتْم كأهنم قالوا هذه ليست أمساء وضعناها حنن وإمنا هي كسائر األمساء تلقيناها ممن قبلنا من آبائنا 
ظن فإن قيل كان ينبغي أن يكون بصيغة املاضي نقول وبصيغة املستقبل أيضاً فقال ومساها آباؤكم وما يتبعون إال ال

ثانيهما أن يكون )  ١٨الكهف ( كأنه يفرض الزمان بعد زمان الكالم كما يف قوله تعاىل َوكَلُْبُهْم بَاِسطٌ ِذَراَعْيِه 
  املراد عامة الكفار كأنه قال إن يتبع الكافرون إال الظن

عن اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( عىن الظن وكيف ذمهم به وقد وجب علينا اتباعه يف الفقه وقال املسألة الثانية ما م
نقول أما الظن فهو خالف العلم وقد استعمل جمازاً مكان العلم والعلم مكانه وأصل ) أنا عند ظن عبدي يب ( تعاىل 

روف ع ل م يف تقاليبها فيها معىن الظهور ومنها ملع العلم الظهور ومنه العلم والعامل وقد بينا يف تفسري العاملني أن ح
اآلل إذا ظهر وميض السراب وملع الغزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهور وكذلك علمت والظن إذا كان يف 
ء مقابلة العلم ففيه اخلفاء ومنه بئر ظنون ال يدري أفيها ماء أم ال ومنه الظنني املتهم ال يدري ما يظن نقول جيوز بنا

األمر على الظن الغالب عند العجز عن درك اليقني واالعتقاد ليس كذلك ألن اليقني مل يتعذر علينا وإىل هذا إشارة 



أي اتبعوا الظن وقد أمكنهم األخذ باليقني ويف العمل ميتنع ذلك )  ٢٣النجم ( بقول َولَقَْد َجاءُهم ّمن رَّّبهِمُ الُْهَدى 
  أيضاً

وله تعاىل َوَما َتهَْوى االْنفُُس خربية أو مصدرية نقول فيه وجهان أحدمها مصدرية كأنه قال إن املسألة الثالثة َما يف ق
يتبعون إال الظن وهوى األنفس فإن قيل ما الفائدة يف العدول عن صريح املصدر إىل الفعل مع زيادة ما وفيه تطويل 

ل القائل أعجبين صنعك يعلم من الصيغة أن نقول فيه فائدة وإهنا يف أصل الوضع مث نذكرها هنا فنقول إذا قا
اإلعجاب من مصدر قد حتقق وكذلك إذا قال أعجبين ما تصنع يعلم أن اإلعجاب من مصدر هو فيه فلو قال 

أعجبين صنعك وله صنع أمس وصنع اليوم ال يعلم أن املعجب أي صنع هو إذا علمت هذا فنقول ههنا قوله َوَما 
  أن املراد أهنم يتبعونَتْهَوى االْنفُُس يعلم منه 

ما هتوى أنفسهم يف احلال واالستقبال إشارة إىل أهنم ليسوا بثابتني على ضالل واحد وما هوت أنفسهم يف املاضي 
شيئاً من أنواع العبادة فالتزموا به وداموا عليه بل كل يوم هم يستخرجون عبادة وإذا انكسرت أصنامهم اليوم أتوا 

بادهتم مبقتضى شهوهتم اليوم ثانيهما أهنا خربية تقديره والذي تشتهيه أنفسهم والفرق بغريها غداً ويغريون وضع ع
  بني املصدرية واخلربية أن املتبع على األول اهلوى وعلى الثاين مقتضى اهلوى كما إذا قلت أعجبين مصنوعك

ا هتواه كل نفس فإن من النفوس ما ال املسألة الرابعة كيف قال َوَما َتْهَوى االْنفُُس بلفظ اجلمع مع أهنم ال يتبعون م
هتوى ما هتواه غريها نقول هو من باب مقابلة اجلمع باجلمع معناه اتبع كل واحد منهم ما هتواه نفسه يقال خرج 

  الناس بأهليهم أي كل واحد بأهله ال كل واحد بأهل اجلمع
بُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوَما َتْهَوى االْنفُُس أمران مذكوران املسألة اخلامسة بّين لنا معىن الكالم مجلة نقول قوله تعاىل إِن َيتَّ

حيتمل أن يكون ذكرمها ألمرين تقدير بني يتبعون الظن يف االعتقاد ويتبعون ما هتوى األنفس يف العمل والعبادة 
ظيم وكلما كان وكالمها فاسد ألن االعتقاد ينبغي أن يكون مبناه على اليقني وكيف جيوز اتباع الظن يف األمر الع

األمر أشرف وأخطر كان االحتياط فيه أوجب وأحذر وأما العمل فالعبادة خمالفة اهلوى فكيف تنىبء على متابعته 
وحيتمل أن يكون يف أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوَما َتْهَوى االْنفُُس أي وما 

إشارة إىل )  ٢٣النجم ( نة هتوى ما ال يظن به خري وقوله تعاىل َولَقَْد َجاءُهم ّمن رَّبّهُِم الُْهَدى دون الظن ألن القرو
أهنم على حال ال يعتد به ألن اليقني مقدور عليه وحتقق مبجيء الرسل وَالَْهْدىَ  فيه وجوه ثالثة األوىل القرآن الثاين 

  الرسل الثالث املعجزات
  َتَمنَّىأَْم ِلِإلنَساِن َما 

مث قال تعاىل أَْم ِلإلنَساِن َما َتَمنَّى املشهور أن أم منقطعة معناه ألإلنسان ما اختاره واشتهاه ويف َما َتَمنَّى وجوه األوىل 
الثالث )  ٥٠فصلت ( الشفاعة متنوها وليس هلم شفاعة الثاين قوهلم وَلَِئن رُّّجْعتُ إِلَى رَّبى إِنَّ ِلى ِعنَدُه لَلُْحْسَنى 

الرابع متىن مجاعة أن يكونوا أنبياء ومل حتصل هلم تلك الدرجة )  ٧٧مرمي ( قول الوليد بن املغرية الَوَتَينَّ مَاالً َوَولَداً 
الرفيعة فإن قلت هل ميكن أن تكون أم ههنا متصلة نقول نعم واجلملة األوىل حينئذ حتتمل وجهني أحدمها أهنا 

كأنه قال ألكم الذكر وله األنثى على احلقيقة أو )  ٢١النجم ( كَُر َولَُه االْنثَى مذكورة يف قوله تعاىل أَلَكُُم الذَّ
وغريها مجل )  ٢٢النجم ( جتعلون ألنفسكم ما تشتهون وتتمنون وعلى هذا فقوله تلك إِذاً ِقْسَمةٌ  ِضيَزى 

لبيان فساد )  ١٩النجم ( أَفَرَءْيُتُم اعترضت بني كالمني متصلني ثانيهما أهنا حمذوفة وتقرير ذلك هو أنا بينا أن قوله 
قوهلم واإلشارة إىل ظهور ذلك من غري دليل كما إذا قال قائل فالن يصلح للملك فيقول آخر لثالث أما رأيت هذا 

الذي يقوله فالن وال يذكر أنه ال يصلح للملك ويكون مراده ذلك فيذكره وحده منهاً على عدم صالحه فههنا 



ُتُم اللَّاَت وَالُْعزَّى أي يستحقان العبادة أم لإلنسان أن يعبد ما يشتهيه طبعه وإن مل يكن يستحق قال تعاىل أَفََرءْي
العبادة وعلى هذا فقوله أم لإلنسان أي هل له أن يعبد بالتمىن واالشتهاء ويؤيد هذا قوله تعاىل َوَما َتْهَوى االْنفُسُ 

  كم ذلكأي عبدمت هبوى أنفسكم ما ال يستحق العبادة فهل ل

  فَِللَِّه االٌّ ِخَرةُ  واالٍّ ولَى
  مث قال تعاىل فَِللَِّه االِْخَرةُ  واالْولَى وفيه مسائل

املسألة األوىل يف تعلق الفاء بالكالم وفيه وجوه األوىل أن تقديره اإلنسان إذا اختار معبوداً يف دنياه على ما متناه 
 الدنيا وإن مل يعاقبه يف الدنيا فيعاقبه يف اآلخرة وقوله تعاىل وَكَْم ّمن واشتهاه فلله اآلخرة واألوىل يعاقبه على فعله يف

يكون مؤكداً هلذا املعىن أي عقاهبم يقع وال يشفع فيهم أحد )  ٢٦النجم ( مَّلٍَك إىل قوله تعاىل الَ ُتغْنِى َشفَاعَُتُهْم 
والعزى باتباع الظن وهوى األنفس كأنه قرره وقال وال يغنيهم شفاعة شافع الثاين أنه تعاىل ملا بّين أن اختاذ الالّت 

إن مل تعلموا هذا فلله اآلخرة واألوىل وهذه األصنام ليس هلا من األمر شيء فكيف جيوز اإلشراك وقوله تعاىل َوكَمْ 
رة مالئكة ّمن مَّلٍَك على هذا الوجه جواب كالم كأهنم قالوا ال نشرك باهللا شيئاً وإمنا هذه األصنام شفعاؤنا فإهنا صو

حيث مقربني فقال َوكَْم ّمن مَّلٍَك ِفى السََّماوَاِت الَ ُتغْنِى َشفَاعَُتُهْم َشْيئاً الثالث هذه تسلية كأنه تعاىل قال ذلك لنبيه 
 بّين رسالته ووحدانية اهللا ومل يؤمنوا فقال ال تأس فَِللَِّه االْخَِرةُ  واالْولَى أي ال يعجزون اهللا الرابع هو ترتيب حق

)  ٤النجم ( بقوله إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحىٌ  ُيوَحى ) صلى اهللا عليه وسلم ( على دليله بيانه هو أنه تعاىل ملا بّين رسالة النيب 
وهو التوحيد قال إذاعلمتم صدق حممد ببيان رسالة ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل آخره وبّين بعض ما جاء به حممد 

أخربكم عن احلشر فهو صادق اخلامس هو أن الكفار ) صلى اهللا عليه وسلم ( ةُ  واالْولَى ألنه اهللا تعاىل فَِللَِّه االِْخَر
فقال تعاىل إن اهللا )  ١١األحقاف ( كانوا يقولون للمؤمنني أهؤالء أهدى منا وقالوا لَْو كَانَ َخيْراً مَّا َسَبقُوَنا إِلَْيِه 

نني بعض ذلك األمر بل قلتم لو شاء اهللا ألغناهم وحتققتم هذه اختار لكم الدنيا وأعطاكم األموال ومل يعط املؤم
  القضية فَِللَِّه االِْخَرةُ  واالْولَى قولوا يف اآلخرة ما قلتم يف الدنيا يهدي اهللا من يشاء كما يغين اهللا ما يشاء

غري مستعمل تقول أخرته  املسألة الثانية االِْخَرةَ  صفة ماذا نقول صفة احلياة أو صفة الدار وهي اسم فاعل من فعل
  فتأخر وكان من حقه أن تقول فأخر كما تقول غربته فغرب فمنعت منه مساعاً وهلذا البحث فائدة ستأيت إن شاء اهللا

  املسألة الثالثة االْولَى فعلى للتأنيث فاألول إذن أفعل صفة وفيه مباحث
وأفعل للتأنيث والتذكري له أصل فليؤخذ منه  البحث األول ال بد من فاعل أخذ منه األفعل والفعلى فإن كل فعلى

كالفضلى واألفضل من الفاضلة والفاضل فما ذلك نقول ههنا أخذ من أصل غري مستعمل كما قلنا إن اآلخر فاعل 
من فعل غري مستعمل وسبب ذلك هو أن كل فعل مستعمل فله آخر وذلك ألن له ماضياً فإذا استعملت ماضيه لزم 

ن الفاعل بعد يف الفعل فال يكون ماضياً فإنك ال تقول ملن هو بعد األكل أكل إال متجوزاً فراغ الفعل وإال لكا
عندما يبقى له قليل فيقول أكل إشارة إىل أن ما بقي غري معتد به وتقول ملن قرب من الفراغ فرغت فيقول فرغت 

ح إال عند متام الشيء والفراغ عنه فإذاً مبعىن أن ما بقي قليل ال يعتد به فكأين فرغت وأما املاضي يف احلقيقة ال يص
للفعل املستعمل آخر فلو كان لقولنا آخر على وزن فاعل فعل هو آخر يأخر كأمر يأمر لكان معناه صدر مصدره 
كجلس معناه صدر اجللوس منه بالتمام والكمال فكان ينبغي أن القائل إذا قال فالن آخر كان معناه وجد منه متام 

ا فال يكون بعد ما يكون آخر لكن تقدم أن كل فعل فله آخر بعده ال يقال يشكل بقولنا تأخر اآلخرية وفرغ منه
  فإن معناه صار آخراً ألنا نقول وزن الفعل ينادي



على صحة ما ذكرنا فإنه من باب التكلف والتكرب إذا استعمل يف غري املتكرب أي يرى أنه آخر وليس يف احلقيقة 
آلخر فاعل ليس له فعل ومبالغته بأفعل وهو كقولنا أأُخر فنقلت اهلمزة إىل مكان كذلك إذا علمت هذا فنقول ا

األلف واأللف إىل مكان اهلمزة فصارت األلف مهزة واهلمزة ألفاً ويدل عليه التأويل يف املعىن فإن آخر الشيء جزء 
الشيء من آخره واألول أفعل  منه متصل به واآلخر مباين عنه منفصل واملنفصل بعد املتصل واآلخر أشد تأخراً عن

ليس له فاعل وليس له فعل واألول أبعد عن الفعل من اآلخر وذلك ألن الفعل املاضي علم له آخر من وصفه 
باملاضي ولوال ذلك الوصف ملا علم له آخر وأما الفعل لتفسري كونه فعالً علم له أول ألن الفعل ال بد له من فاعل 

اعل أوالً مث الفعل فإذا كان الفاعل أول الفعل كيف يكون األول له فعل يوجد منه فال يقوم به أو يوجد منه فإذا الف
فعل له وال فاعل فال يقال آل الشيء مبعىن سبق كما يقال قال من القول أو نال من النيل ال يقال إن قولنا سبق 

الشيء مع أن الفاعل متقدم أخذ منه السابق ومن السابق األسبق مع أن الفاعل يسبق الفعل وكذلك يقال تقدم 
على الفعل إىل غري ذلك نقول أما تقدم قد مضى اجلواب عنه يف تأخر وأما سبق يقول القائل سابقته فسبقته فجيب 

عنه بأن ذلك مفتقر إىل أمر يصدر من فاعل فالسابق إن استعمل يف األول فهو بطريق املشاهبة ال بطريق احلقيقة 
الفعل وليس سابق الفعل ألن الفاعل والفعل ال يتسابقان فالفاعل ال يسبقه والذي  والفاعل أول الفعل مبعىن قبل

يوضح ما ذكرنا أن اآلخر أبعد من األول عن الفعل خبالف اآلخر وما يقال إن أول مبعىن جعل اآلخر أوالً 
إذا رجع أي رجعه  الستخراج معىن من الكالم فبعيد وإال مل يكن آخر دونه يف إفادة ذلك بل التأويل من آل شيء

إىل املعىن املراد وأبعد من اللفظني قبل وبعد فإن اآلخر فاعل من غري فعل واألول أفعل من غري فاعل وال فعل وقبل 
وبعد ال فاعل وال أفعل فال يفهم من فعل أصالً ألن األول أول ملا فيه من معىن قبل وليس قبل قبالً ملا فيه من معىن 

ه من معىن بعد وليس بعد بعداً ملا فيه من معىن اآلخر يدلك عليه أنك تعلل أحدمها باآلخر األول واآلخر آخر ملا في
وال تعكسه فتقول هذا آخر من جاء ألنه جاء بعد الكل وال تقول هو جاء بعد الكل ألنه آخر من جاء ويؤيده أن 

قق إال باآلخر فإن املتوسط بعد اآلخر ال يتحقق إال ببعدية خمصوصة وهي اليت ال بعدية بعدها وبعد ليس ال يتح
( ال تسبوا الدهر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( األول ليس بآخر وهذا البحث من أحباث الزمان ومنه يعلم معىن قوله 

أي الدهر هو الذي يفهم منه القبلية والبعدية واهللا تعاىل هو الذي يفهم منه ذلك والبعدية ) ) فإن الدهر هو اهللا 
إلثبات اهللا وال مفهوم للزمان إال ما به القبلية والبعدية فال تسبوا الدهر فإن ما تفهمونه منه ال يتحقق والقبلية حقيقة 

  إال يف اهللا وباهللا ولواله ملا كان قبل وال بعد
البحث الثاين ورد يف كالم العرب األولة تأنيث األول وهو ينافيه صحة استعمال األوىل ألن األوىل تدل على أن 

عل للتفصيل وأفعل للتفضيل ال يلحقه تاء التأنيث فال يقال زيد أعلم وزينب أعلمة لسبب يطول ذكره األول أف
وسنذكره يف موضع آخر إن شاء اهللا تعاىل نقول اجلواب عنه هو أن أول ملا كان أفعل وليس له فاعل شابه األربع 

  يل أوىلواألرنب فجاز إحلاق التاء به وملا كان صفة شابه األكرب واألصغر فق
املسألة الرابعة أوىل تدل على أن أول ال ينصرف فكيف يقال أفعله أوالً ويقال جاء زيداً أوالً وعمرو ثانياً فإن قيل 

جاز فيه األمران بناء على أولة وأوىل فمن قال بأن تأنيث أول أولة فهو كاألربع واألربعة فجاز التنوين ومن قال 
  ن األشهر ترك التنوين ألن األشهر أن تأنيثه أوىلأوىل ال جيوز نقول إذا كان كذلك كا

وعليه استعمال القرآن فإذن اجلواب أن عند التأنيث األوىل أن يقال أوىل نظراً إىل املعىن وعند العرب أولة ألنه هو 
األصل ودل عليه دليل وإن كان أضعف من الغري ورمبا يقال بأن منع الصرف من أفعل ال يكون إال إذا مل يكن 

  نيثه إال فعلى وأما إذا كان تأنيثه بالتاء أو جاز ذلك فيه ال يكون غري منصرف مث قال تعاىلتأ



  وََيْرَضىَوكَْم مِّن مَّلٍَك ِفى السََّماَواِت الَ ُتْغنِى شَفَاَعُتُهمْ َشْيئاً إِالَّ ِمن َبْعِد أَن َيأْذَنَ اللَُّه ِلَمن َيَشآُء 
إن قلنا إن معناه أن )  ٢٥النجم ( وجوه املتقدمة يف قوله تعاىل فَِللَِّه االِْخَرةُ  وقد علم وجه تعلقها مبا قبلها يف ال

الالت والعزى وغريمها ليس هلم من األمر شيء فَِللَِّه االِْخَرةُ  واالْولَى فال جيوز إشراكهم فيقولون حنن ال نشرك باهللا 
  السماوات ال ميلك الشفاعة وفيه مسائلشيئاً وإمنا نقول هؤالء شفعاؤنا فقال كيف تشفع هذه ومن يف 

املسألة األوىل كَْم كلمة تستعمل يف املقادير إما الستبانتها فتكون استفهامية كقولك كم ذراعاً طوله وكم رجالً 
جاءك أي كم عدد اجلائني تستبني املقدار وهي مثل كيف الستبانة األحوال وأي االستبانة األفراد وما الستبانة 

لبياهنا على اإلمجال فتكون خربية كقولك كم رجل أكرمين أي كثري منهم أكرموين غري أن عليه أسئلة  احلقائق وإما
األول مل مل جيز إدخال من على االستفهامية وجاز على اخلربية الثاين مل نصب مميز االستفهامية وجر الذي للخربية 

أن رب حرف أما اجلواب عن األول فهو أن من الثالث هي تستعمل يف اخلربية يف مقابلة رب فلم جعل امساً مع 
يستعمل يف املوضع املتعني باإلضافة تقول خامت من فضة كما تقول خامت فضة وملا مل تضف يف االستفهامية مل جيز 

استعمال ما يضاهيه وسنبني هذا اجلواب واجلواب عن السؤال الثاين هو أن نقول إن األصل يف املميز اإلضافة وعن 
أن كم يدخل عليه حرف اجلر فتقول إىل كم تصرب ويف كم يوم جئت وبكم رجل مررت ومن حيث الثالث هو 

املعىن إن كم إذا قرن هبا من وجعل مميزه مجعاً كما يف قول القائل كم من رجال خدمتهم ويكون معناه كثري من 
يف رب إهنا عبارة عن قليل  الرجال خدمتهم ورب وإن كانت للتقليل لكن ال تقوم مقام القليل فال ميكن أن يقال

  كما قلنا يف كم إنه عبارة عن كثري
املسألة الثانية قال شفاعتهم على عود الضمري إىل املعىن ولو قال شفاعته لكان العود إىل اللفظ فيجوز أن يقال كم 

 ُتغْنِى من رجل رأيته وكم من رجل رأيتهم فإن قلت هل بينهما فرق معنوي قلت نعم وهو أنه تعاىل ملا قال الَ
يعين شفاعة الكل ولو قال شفاعته لكان معناه كثري من املالئكة كل واحد ال تغين شفاعته )  ٢٦النجم ( َشفَاَعُتُهْم 

فرمبا كان خيطر ببال أحد أن شفاعتهم تغين إذا مجعت وعلى هذا ففي الكالم أمور كلها تشري إىل عظم األمر أحدها 
فإنه أشرف أجناس املخلوقات ثالثها يف السماوات فإهنا إشارة إىل علو منزلتهم  كم فإنه للتكثري ثانيها لفظ امللك

ودنو مرتبتهم من مقر السعادة رابعها اجتماعهم على األمر يف قوله َشفَاعَُتُهْم وكل ذلك لبيان فساد قوهلم إن 
جناس واملالئكة أشرفها األصنام يشفعون أي كيف تشفع مع حقارهتا وضعفها ودناءة منزلتها فإن اجلماد أخس األ

  وهم يف أعلى السماوات وال تقبل شفاعة املالئكة

  فكيف تقبل شفاعة اجلمادات
املسألة الثالثة ما الفائدة يف قوله تعاىل َوكَْم ّمن مَّلٍَك مبعىن كثري من املالئكة مع أن كل من يف السماوات منهم ال 

األصنام تشفع وذلك ال حيصل ببيان أن ملكاً من املالئكة ال  ميلك الشفاعة نقول املقصود الرد عليهم يف قوهلم هذه
تقبل شفاعته فاكتفى بذكر الكثرية ومل يقل ما منهم أحد ميلك الشفاعة ألنه أقرب إىل املنازعة فيه من قوله كثري مع 

بعض أن املقصود حاصل به مث ههنا حبث وهو أن يف بعض الصور يستعمل صيغة العموم واملراد الكثري ويف ال
يستعمل الكثري واملراد الكل وكالمها على طريقة واحد وهو استقالل الباقي وعدم االعتداد ففي قوله تعاىل ُتدَّمُر 

كأنه جيعل اخلارج عن احلكم غري ملتفت إليه ويف قوله تعاىل َوكَْم ّمن مَّلٍَك وقوله َبلْ )  ٢٥األحقاف ( كُلَّ َشىْ ء 
جيعل املخرج غري ملتفت إليه فيجعل )  ٤١سبأ ( وقوله أَكْثَرُُهم بِهِم مُّْؤِمُنونَ )  ٧٥النحل ( أَكْثَرُُهْم الَ َيْعلَُمونَ 

كأنه ما أخرجه كاألمر اخلارج عن احلكم كأنه ما خرج وذلك خيتلف خبتالف املقصود من الكالم فإن كان الكالم 
ون لك إذا كان الغرض بيان كثرة الدعاء له مذكوراً ألمر فيه يبالغ يستعمل الكل مثاله يقال للملك كل الناس يدع



ال غري وإن كان الكالم مذكوراً ألمر خارج عنه ال يبالغ فيه ألن املقصود غريه فال يستعمل الكل مثاله إذا قال 
امللك ملن قال له اغتنم دعائي كثري من الناس يدعون يل إشارة إىل عدم احتياجه إىل دعائه ال لبيان كثرة الدعاء له 

  ك ههنافكذل
املسألة الرابعة قال الَ ُتغْنِى َشفَاَعتُُهْم ومل يقل ال يشفعون مع أن دعواهم أن هؤالء شفعاؤنا ال أن شفاعتهم تنفع أو 

فنفي الشفاعة بدون اإلذن )  ٢٥٥البقرة ( تغين وقال تعاىل يف مواضع أخرى َمن ذَا الَِّذى َيْشفَُع عِنَدُه إِالَّ بِإِذْنِِه 
ْم ّمن ُدونِِه ِمن َوِلّي َوالَ َشفِيعٍ نفى الشفيع وههنا نفى اإلغناء نقول هم كانوا يقولون هؤالء شفعاؤنا وقال َما لَكُ

مث نقول نفي دعواهم يشتمل على )  ٣الزمر ( وكانوا يعتقدون نفع شفاعتهم كما قال تعاىل ِلُيقَّربُوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى 
قالوا األصنام تشفع لنا شفاعة مقربة مغنية فقال الَ ُتْغنِى َشفَاَعتُُهْم بدليل أن فائدة عظيمة أما نفي دعواهم ألهنم 

شفاعة املالئكة ال تغين وأما الفائدة فألنه ملا استثىن بقوله إِالَّ ِمن َبْعدِ أَن َيأْذَنَ اللَُّه أي فيشفع ولكن ال يكون فيه 
ى َشفَاعَُتُهْم مث قال إِالَّ ِمن َبْعِد أَن يَأْذَنَ اللَُّه فيكون معناه تغين فيحصل بيان أهنا تقبل وتغين أو ال تقبل فإذا قال الَ ُتغْنِ

َتْغِفُرونَ لِلَِّذيَن ءاَمنُواْ البشارة ألنه تعاىل قال الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيسَّبُحونَ بَِحْمِد َرّبهِْم وَُيْؤِمُنونَ بِِه وََيْس
  واالستغفار شفاعة)  ٥الشورى ( قال تعاىل َوَيْسَتْغِفُرونَ ِلَمن ِفى االْْرضِ و)  ٧غافر ( 

فليس املراد نفي الشفاعة وقبوهلا كما يف هذه اآلية )  ٢٥٥البقرة ( وأما قوله َمن ذَا الَِّذى َيْشفَُع ِعنَدهُ إِالَّ بِإِذْنِِه 
 ينطق يف حضرته أحد وال يتكلم كما يف قوله تعاىل الَّ حيث رد عليهم قوهلم وإمنا املراد عظمة اهللا تعاىل وأنه ال

  َيَتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحمَُن
املسألة اخلامسة الالم يف قوله ِلَمن َيَشاء َويَْرَضى حتتمل وجهني أحدمها أن تتعلق باإلذن وهو على طريقني أحدمها أن 

ن املالئكة يف الشفاعة ملن يشاء الشفاعة ويرضى الثاين أن يكون اإلذن يف يقال إال من بعد أن يأذن اهللا ملن يشاء م
املشفوع له ألن اإلذن حاصل للكل يف الشفاعة للمؤمنني ألهنم مجيعهم يستغفرون هلم فال معىن للتخصيص وميكن 

ين شفاعتهم ملن يشاء وميكن أن ينازع فيه وثانيهما أن تتعلق باإلغناء يعين إال من بعد أن يأذن اهللا هلم يف الشفاعة فتغ
  أن يقال بأن هذا بعيد ألن ذلك

يقتضي أن تشفع املالئكة واإلغناء ال حيصل إال ملن يشاء فيجاب عنه بأن التنبيه على معىن عظمة اهللا تعاىل فإن امللك 
  إذا شفع فاهللا تعاىل على مشيئته بعد شفاعتهم يغفر ملن يشاء

تعاىل َويَْرَضى نقول فيه فائدة اإلرشاد وذلك ألنه ملا قال ِلَمن َيَشاء كان املكلف  املسألة السادسة ما الفائدة يف قوله
 غَنِى متردداً ال يعلم مشيئته فقال وََيْرَضى ليعلم أنه العابد الشاكر ال املعاند الكافر فإنه تعاىل قال إِن َتكْفُُرواْ فَإِنَّ اللََّه

فكأنه قال ِلَمن َيَشاء مث قال َويَْرَضى بياناً ملن )  ٧الزمر ( فَْر َوإِن َتْشكُرُواْ يَْرَضُه لَكُْم ٌّ َعنكُْم َوالَ يَْرَضى ِلِعبَاِدِه الْكُ
يشاء وجواب آخر على قولنا ال تغين شفاعتهم شيئاً ممن يشاء هو أن فاعل يرضى املدلول عليه ملن يشاء كأنه قال 

اه كما قال ويرضى هو أي تغنيه الشفاعة وحينئذ يكون ويرضى هو أي تغنيه الشفاعة شيئاً صاحلاً فيحصل به رض
يرضى للبيان ألنه ملا قال الَ ُتْغنِى َشفَاَعتُُهْم إشارة إىل نفي كل قليل وكثري كان الالزم عنده باالستثناء أن شفاعتهم 

أن يقال َويَْرَضى لتبيني  تغين شيئاً ولو كان قليالً ويرضى املشفوع له ليعلم أهنا تغين أكثر من الالزم باالستثناء وميكن
أن قوله َيَشاء ليس املراد املشيئة اليت هي الرضا فإن اهللا تعاىل إذا شاء الضاللة بعبد مل يرض به وإذا شاء اهلداية 

  رضي فقال ِلَمن َيَشاء َويَْرَضى ليعلم أن املشيئة ليست هي املشيئة العامة إمنا هي اخلاصة مث قال تعاىل
  ُيؤِْمُنونَ بِاالٌّ ِخَرةِ  لَُيَسمُّونَ الَْملَاِئكَةَ  َتْسِمَيةَ  االٍّ نثَى إِنَّ الَِّذيَن الَ

وقد بينا ذلك يف سورة الطور واستدللنا هبذه اآلية ونذكر ما يقرب منه ههنا فنقول الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالِْخَرةِ  هم 



يدعون أنه عقل فيقولون أمساء اهللا تعاىل ليست توقيفية  الذين ال يؤمنون بالرسل وال يتبعون الشرع وإمنا يتبعون ما
ويقولون الولد هو املوجود من الغري ويستدلون عليه بقول أهل اللغة كذا يتولد منه كذا يقال الزجاج يتولد من 
ده مبعىن اآلجر مبعىن يوجد منه وكذا القول يف بنت الكرم وبنت اجلبل مث قالوا املالئكة وجدوا من اهللا تعاىل فهم أوال

اإلجياد مث إهنم رأوا يف املالئكة تاء التأنيث وصح عندهم أن يقال سجدت املالئكة فقالوا بنات اهللا فقال إِنَّ الَِّذيَن الَ 
  ُيْؤِمُنونَ بِاالْخَِرةِ  لَُيَسمُّونَ الَْملَاِئكَةَ  َتْسِمَيةَ  االْنثَى أي كما مسي اإلناث بنات وفيه مسائل

ف يصح أن يقال إهنم ال يؤمنون باآلخرة مع أهنم كانوا يقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا وكان من املسألة األوىل كي
عادهتم أن يربطوا مركوباً على قرب من ميوت ويعتقدون أنه حيشر عليه فنقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها أهنم ملا 

عليه قوله تعاىل َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ  قَاِئَمةً  َولَِئن  كانوا ال جيزمون به كانوا يقولون ال حشر فإن كان فلنا شفعاء يدل
) احلق ( ثانيهما أهنم ما كانوا يعترفون باآلخرة على الوجه )  ٥٠فصلت ( رُّّجْعُت إِلَى رَّبى إِنَّ ِلى ِعنَدُه لَلُْحْسَنى 

  وهو ما ورد به الرسل
يف فعلها آنث ويقال يف فاعلها أنبث يقال حديد ذكر املسألة الثانية قال بعض الناس أنثى فعلى من أفعل يقال 

  وحديد أنيث واحلق أن األنثى يستعمل يف األكثر على خالف ذلك بدليل مجعها على إناث
املسألة الثالثة كيف قال تسمية األنثى ومل يقل تسمية اإلناث نقول عنه جوابان أحدمها ظاهر واآلخر دقيق أما 

  نس وهذا اللفظ أليق هبذا املوضع ملا جاء على وفقه آخرالظاهر فهو أن املراد بيان اجل

اآليات والدقيق هو أنه لو قال يسموهنم تسمية اإلناث كان حيتمل وجهني أحدمها البنات وثانيهما األعالم املعتادة 
 لإلناث كعائشة وحفصة فإن تسمية اإلناث كذلك تكون فإذا قال تسمية األنثى تعني أن تكون للجنس وهي البنت
والبنات ومناسبة هذه اآلية ملا قبلها هي أهنم ملا قيل هلم إن الصنم مجاد ال يشفع وبّين هلم إن أعظم أجناس اخللق ال 

شفاعة هلم إال باإلذن قالوا حنن ال نعبد األصنام ألهنا مجادات وإمنا نعبد املالئكة بعباهتا فإهنا على صورها وننصبها بني 
ب فنعظم امللك الذي ثبت أنه مقرب عظيم الشأن رفيع املكان فقال تعاىل رداً عليهم أيدينا ليذكرنا الشاهد والغائ

كيف تعظموهنم وأنتم تسموهنم تسمية األنثى مث ذكر فيه مستندهم يف ذلك وهو لفظ املالئكة ومل يقل إن الذين ال 
ةَ  فإهنم اغتروا بالتاء واغترارهم باطل ألن يؤمنون باآلخرة ليسمون املالئكة تسمية األنثى بل قال لَُيَسمُّونَ الَْملَاِئكَ

التاء جتيء ملعان غري التأنيث احلقيقي والبنت ال تطلق إال على املؤنث احلقيقي باإلطالق والتاء فيها لتأكيد معىن 
اجلمع كما يف صياقلة وهي تشبه تلك التاء وذلك ألن املالئكة يف املشهور مجع ملك وامللك اختصار من املألك 

اهلمزة واملألك قلب املألك من األلوكة وهي الرسالة فاملالئكة على هذا القول مفاعلة واألصل مفاعل ورد إىل حبزف 
مالئكة يف اجلمع فهي تشبه فعائل وفعائلة والظاهر أن املالئكة فعائل مجع مليكي منسوب إىل املليك بدليل قوله تعاىل 

وقال أيضاً يف الوعد )  ٢٠٦األعراف (  وصف املالئكة الَِّذيَن ِعندَ رَّبَك ِعنَد َمِليٍك مُّقَْتِدرِ يف وعد املؤمن وقال يف
فهم إذن عباد )  ١٧٢النساء ( وقال يف وصف املالئكة َوالَ الَْملَِئكَةُ  الُْمقَرَُّبونَ )  ٤٠ص ( َوإِنَّ لَُه ِعندََنا لَُزلْفَى 

كأمر امللوك واملستخدمني عند السالطني )  ٥٠النحل ( ونَ مكرمون اختصهم اهللا مبزيد قربه َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُر
الواقفني بأبواهبم منتظرين لورود أمر عليهم فهم منتسبون إىل املليك املقتدر يف احلال فهم مليكيون ومالئكة فالتاء 

  للنسبة يف اجلمع كما يف الصيارفة والبياطرة
لواحد منهم مليكي كما استعمل صرييف والثاين أن اإلنسان فإن قيل هذا باطل من وجوه األول أن أحداً مل يستعمل 

عندما يصري عند اهللا تعاىل جيب أن يكون من املالئكة وليس كذلك ألن املفهوم من املالئكة جنس غري اآلدمي 
ذلك ملا الثالث هو أن فعائلة يف مجع فعيلى مل يسمع وإمنا يقال فعيلة كما يقال جاء بالتميمة واحلقيبة الرابع لو كان ك



  مجع ملك نقول
اجلواب عن األول أما عدم استعمال واحده فمسلم وهو لسبب وهو أن امللك كلما كان أعظم كان حكمه وخدمه 

وحشمه أكثر فإذا وصف بالعظمة وصف باجلمع فيقال صاحب العسكر الكثري وال يوصف بواحد وصف تعظيم 
ال هذا مليكي وذلك عندما تعرف عينه فتجعله مبتدأ وخترب وأما ذلك الواحد فإن نسب إىل املليك عني للخرب بأن يق

باملليكي عنه واملالئكة مل يعرفوا بأعياهنم إال قليالً منهم كجربيل وميكائيل وحينئذ ال فائدة يف قولنا جربيل مليكي 
نه إيضاح ألن من عرف اخلرب وال يصاغ احلمل إال لبيان ثبوت اخلرب للمبتدأ فال يقال لإلنسان حيوان أو جسم أل

واضح اللّهم إال أن يستعمل ذلك يف ضرب مثال أو يف صورة نادرة لغرض وأما أن ينسب إىل املليك وهو مبتدأ فال 
ألن العظمة يف أن يقول واحد من املالئكة فنبه على كثرة املقربني إليه كما تقول واحد من أصحاب امللك وال تقول 

د الواحد استعمل اسم امللك غري منسوب بل هو موضوع لشدته وقوته صاحب امللك فإذا أردت التعظيم البالغ فعن
و م ل ك تدل )  ٥النجم ( فقال َشِديدُ الْقَُوى )  ٢٠التكوير ( و ِذى قُوَّةٍ  )  ٦النجم ( كما قال تعاىل ذُو ِمرَّةٍ  

  على الشدة يف تقاليبها على ما عرف وعند

  ) ٣١املدثر (  َوَما َيْعلَُم ُجُنوَد رَّبَك إِالَّ ُهَو اجلمع استعمل املالئكة للتعظيم كما قاله تعاىل
اجلواب عن الثاين نقول قد يكون االسم يف األول لوصف خيتص ببعض من يتصف به وغريه لو صار متصفاً بذلك 
د الوصف ال يسمى بذلك االسم كالدابة فاعلة من دب وال يقال للمرأة ذات الدب دابة امساً ورمبا يقال هلا صفة عن

حالة ما تدب بدب خمصوص غري الدب العام الذي يف الكل كما لو دبت بليل ألخذ شيء أو غريه أو يقال إمنا 
مسيت املالئكة مالئكة لطول انتساهبم من قبل خلق اآلدمي بسنني ال يعلم عددها إال اهللا فمن مل يصل إىل اهللا ويقوم 

  سمببابه ال حيصل له العهد واالنتساب فال يسمى بذلك اال
اجلواب عن الثالث نقول اجلموع القياسية ال مانع هلا كفعال يف مجع فعل كجال ومثار وأفعال كأثقال وأشجار 

وفعالن وغريها وأما السماع وإن مل يرد إال قليالً فاكتفى مبا فيه من التعظيم من نسبة اجلمع إال باب اهللا ويكون من 
  باب املرأة والنساء

لعل هذا منه أو نقول محل فعيلى على فعيل يف اجلمع كما محل فيعل يف اجلمع على فعيل اجلواب عن الرابع فاملنع و
فقيل يف مجع جيد جياد وال يقال يف فعيل أفاعل ويؤيد ما ذكرنا أن إبليس عندما كان واقفاً بالباب كان داخالً يف 

عندما صرف )  ٥٠الكهف ( اْ ِالَدَم فََسَجدُواْ إِالَّ إِْبلِيَس مجلة املالئكة فنقول قوله تعاىل وَإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَةِ  اْسُجدُو
  وأبعد خرج عنهم وصار من اجلن

وأما ما قاله بعض أهل اللغة من أن املالئكة مجع مألك وأصل مألك مألك من األلوكة وهي الرسالة ففيه تعسفات 
ف الظاهر ومل مل يستعمل مآلك على أصله أكثر مما ذكرنا بكثري منها أن امللك ال يكون فعل بل هو مفعل وهو خال

كمآرب ومآمث ومآكل وغريها مما ال يعد إال بتعسف ومنها أن ملكاً مل جعل مألك ومل يفعل ذلك بأخواته اليت 
ذكرناها ومنها أن التاء مل أحلقت جبمعه ومل مل يقل مالئك كما يف مجع كل مفعل والذي يرد قوهلم قوله تعاىل َجاِعلِ 

فهي غري الرسل فال يصح أن يقال جعلت املالئكة رسالً كما ال يصح جعلت الرسل )  ١فاطر ( كَةِ  ُرُسالً الَْملَاِئ
مرسلني وجعل املقترب قريباً ألن اجلعل ال بد فيه من تغيري ومما يدل على خالف ما ذكروا أن الكل منسوبون إليه 

  ل تعاىلموقوفون بني يديه منتظرون أمره لورود األوامر عليهم مث قا
  َوَما لَُهم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ الَ ُيغْنِى ِمَن الَْحقِّ َشْيئاً

وفيما يعود إليه الضمري يف بِِه وجوه أحدها ما نقله الزخمشري وهو أنه عائد إىل ما كانوا يقولون من غري علم ثانيها 



آلية املتقدمة من علم أي ما هلم باهللا من علم فيشركون وقرىء مَّا لَُهم بَِها وفيه وجوه أيضاً أنه عائد إىل ما تقدم يف ا
فهو جواب ملا قلنا ) ما هلم باآلخرة ( أحدها ما هلم باآلخرة وثانيها ما هلم بالتسمية ثالثها ما هلم باملالئكة فإن قلنا 

نوا يربطون اإلبل على قبور املوتى لريكبوها لكن ما كانوا إهنم وإن كانوا يقولون األصنام شفعاؤنا عند اهللا وكا
يقولون به عن علم وإن قلنا بالتسمية قد تكون وهو أن العلم بالتسمية حاصل هلم فإهنم يعلمون أهنم ليسوا يف شك 

  إذ التسمية قد تكون وضعاً أولياً وهو ال يكون بالظن بل بالعلم بأنه

يتطرق إليه الكذب والصدق والعلم مثال األول من وضع أوالً اسم السماء وضع وقد يكون استعماالً معنوياً و
ملوضوعها وقال هذا مساء مثال الثاين إذا قلنا بعد ذلك للماء واحلجر هذا مساء فإنه كذب ومن يعتقده فهو جاهل 

بأمر جيب استعمال لفظ وكذلك قوهلم يف املالئكة إهنا بنات اهللا مل تكن تسمية وضعية وإمنا أرادوا به أهنم موصوفون 
البنات فيهم وذلك كذب ومعتقده جاهل فهذا هو املراد مبا ذكرنا أن الظن يتبع يف األمور املصلحية واألفعال 

العرفية أو الشرعية عند عدم الوصول إىل اليقني وأما يف االعتقادات فال يغين الظن شيئاً من احلق فإن قيل أليس 
نه ال يغين أصالً نقول املكلف حيتاج إىل يقني مييز احلق من الباطل ليعتقد احلق الظن قد يصيب فكيف حيكم عليه بأ

ومييز اخلري من الشر ليفعل اخلري لكن يف احلق ينبغي أن يكون جازماً العتقاد مطابقه والظان ال يكون جازماً ويف 
ومعناه أن الظن ال يفيد شيئاً من اهللا  اخلري رمبا يعترب الظن يف مواضع وحيتمل أن يقال املراد من احلق هو اهللا تعاىل

وفيه )  ٦احلج ( تعاىل أي األوصاف اإلالهية ال تستخرج بالظنون يدل عليه قوله تعاىل ذاِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ 
ء لطيفة وهي أن اهللا تعاىل يف ثالثة مواضع منع من الظن ويف مجيع تلك املواضع كان املنع عقيب التسمية والدعا
اللَُّه بَِها  باسم موضعان منها يف هذه السورة أحدمها قوله تعاىل إِنْ ِهىَ  إِالَّ أَْسَماء َسمَّْيُتُموَها أَنُتْم َوءاَباؤُكُم مَّا أَنَزلَ

ئَْس االْسمُ الْفُُسوقُ َبْعدَ والثاين قوله تعاىل َوالَ َتنَاَبُزواْ بِاالْلْقَابِ بِ)  ٢٣النجم ( ِمن ُسلْطَاٍن إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ 
 ١٢ ١١احلجرات ( اً ّمَن الظَّّن االَْمياِن َوَمن لَّْم يَُتْب فَأُْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ الظَّاِلُمونَ ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ اْجتَنُِبواْ كَثِري

ه من األركان وأن الكذب أقبح عقيب الدعاء بالقلب وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أوىل من حفظ غري) 
من السيئات الظاهرة من األيدي واألرجل وهذه املواضع الثالثة أحدها مدح من ال يستحق املدح كالالّت والعزى 
من العز وثانيها ذم من ال يستحق الذم وهم املالئكة الذين هم عباد الرمحن يسموهنم تسمية األنثى وثالثها ذم من مل 

من حاله ال يعلم فلم يقل فيه ال يتبعون إال الظن بل الظن فيه معترب واألخذ بظاهر حال العاقل يعلم حاله وأما مدح 
  واجب مث قال تعاىل

  فَأَْعرِْض َعن مَّن َتَولَّى َعن ِذكْرَِنا وَلَْم ُيرِْد إِالَّ الَْحَيواةَ  الدُّْنيَا
قولون بأن كل ما يف القرآن من قوله تعاىل أي اترك جمادلتهم فقد بلغت وأتيت مبا كان عليك وأكثر املفسرين ي

( فَأَْعَرَض منسوخ بآية القتل وهو باطل فإن األمر باإلعراض موافق آلية القتال فكيف ينسخ به وذلك ألن النيب 
ِتى كان مأموراً بالدعاء باحلكمة واملوعظة احلسنة فلما عارضوه بأباطيلهم قيل له َوجَاِدلُْهم بِالَّ) صلى اهللا عليه وسلم 

مث ملا مل ينفع قال له ربه فأعرض عنهم وال تقابلهم بالدليل والربهان فإهنم ال يتبعون إال )  ١٢٥النحل ( ِهىَ  أَْحَسُن 
الظن وال يتبعون احلق وقابلهم باإلعراض عن املناظرة بشرط جواز املقابلة فكيف يكون منسوخاً واإلعراض من 

أزل العرض وال تعرض عليهم بعد هذا أمراً وقوله تعاىل مَّن َتَولَّى َعن باب أشكاه واهلمزة فيه للسلب كأنه قال 
ِذكْرَِنا لبيان تقدمي فائدة العرض واملناظرة ألن من ال يصغي إىل القول كيف يفهم معناه ويف ِذكْرَِنا وجوه األول 

ف يعرف صفاته وهم كانوا القرآن الثاين الدليل والربهان الثالث ذكر اهللا تعاىل فإن من ال ينظر يف الشيء كي
يقولون حنن ال نتفكر يف آالء اهللا لعدم تعلقنا باهللا وإمنا أمرنا مع من خلقنا وهم املالئكة أو الدهر على اختالف 



َ إِالَّ أقاويلهم وتباين أباطيلهم وقوله تعاىل َولَمْ ُيرِْد إِالَّ الَْحيَواةَ  الدُّْنَيا إشارة إىل إنكارهم احلشر كما قالوا إِنْ ِهى 
  وقال تعاىل)  ٣٧املؤمنون ( َحَياُتَنا الدُّْنَيا 

يعين مل يثبتوا وراءها شيئاً آخر يعملون له فقوله مَّن َتَولَّى َعن ِذكْرَِنا إشارة إىل )  ٣٨التوبة ( ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ 
بع رسوله فال ينفعه كالمه وإذا مل يقل باحلشر إنكارهم احلشر ألنه إذا ترك النظر يف آالء اهللا تعاىل ال يعرفه فال يت

) صلى اهللا عليه وسلم ( واحلساب ال خياف فال يرجع عما هو عليه فال يبقى إذن فائدة يف الدعاء واعلم أن النيب 
كان طبيب القلوب فأتى على ترتيب األطباء وترتيبهم أن احلال إذا أمكن إصالحه بالغذاء ال يستعملون الدواء وما 

إصالحه بالدواء الضعيف ال يستعملون الدواء القوي مث إذا عجزوا عن املداواة باملشروبات وغريها عدلوا إىل  أمكن
أوالً أمر القلوب بذكر اهللا فحسب فإن بذكر ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلديد والكي وقيل آخر الدواء الكي فالنيب 

كر غذاء القلب وهلذا قال أوالً قولوا ال إاله إال اهللا أمر اهللا تطمئن القلوب كما أن بالغذاء تطمئن النفوس فالذ
)  ١٨٤األعراف ( بالذكر ملن انتفع مثل أيب بكر وغريه ممن انتفع ومن مل ينتفع ذكر هلم الدليل وقال أَوَلَْم َيتَفَكَُّرواْ 

بالوعيد والتهديد فلما مل ينفعهم قال إىل غري ذلك مث أتى )  ١٧الغاشيه ( أَفَالَ َينظُُرونَ )  ١٠١يونس ( قُلِ انظُرُواْ 
  أعرض عن املعاجلة واقطع الفاسد لئال يفسد الصاحل

بداية اجلزء التاسع والعشرين من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى 
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -ب العلمية دار الكت: دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

  ذَِلَك َمْبلَغُُهْم مَِّن الِْعلْمِ إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَمُ بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اْهَتَدى
أنه عائد إىل الظن أي غاية ما يبلغون به أهنم مث قال تعاىل ذاِلَك مبلغهم من العلم ذاِلَك فيه وجوه األول أظهرها 

يأخذون بالظن وثانيها إيثار احلياة الدنيا مبلغهم من العلم أي ذلك اإليثار غاية ما بلغوه من العلم ثالثها فَأَعَْرَض 
علم باملعلوم وذلك اإلعراض غاية ما بلغوه من العلم والعلم على هذا يكون املراد منه ال)  ٢٩النجم ( الَِّذى َتوَلَّى 

وتكون األلف والالم للتعريف والعلم باملعلوم هو ما يف القرآن وتقرير هذا أن القرآن ملا ورد بعضهم تلقاه بالقبول 
وانشرح صدره فبلغ الغاية القصوى وبعضهم قبله من حيث إنه معجزة واتبع الرسول فبلغ الدرجة الوسطى 

وبعضهم رده وعابه فاألولون مل جيز اإلعراض عنهم واآلخرون  وبعضهم توقف فيه كأيب طالب وذلك أدىن املراتب
وجب اإلعراض عنهم وكان موضع بلوغه من العلم أنه قطع الكالم معه اإلعراض عنه وعليه سؤال وهو أن اهللا 
ماله تعاىل بني أن غايتهم ذلك وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها واجملنون الذي ال علم له والصيب ال يؤمر مبا فوق احت

  فكيف يعاقبهم اهللا
نقول ذكر قبل ذلك أهنم تولوا عن ذكر اهللا فكأن عدم علمهم لعدم قبوهلم العلم وإمنا قدر اهللا توليهم ليضاف 

اجلهل إىل ذلك فيحقق العقاب قال الزخمشري ذَِلَك َمْبلَُغُهْم ّمَن الِْعلْمِ كالم معترض بني كالمني واملتصل قوله تعاىل 
وعلى ما ذكرنا ) عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله  فأعرض عمن توىل( 

املقصود ال يتم إال به يكون كأنه تعاىل قال أعرض عنهم فإن ذلك غايتهم وال يوجد وراء ما ظهر منهم شيء وكأن 



  ويل وإيثار العاجلقوله الَِّذى َتوَلَّى إشارة إىل قطع عذرهم بسبب اجلهل فإن اجلهل كان بالت
نه تعاىل ملا قال مث ابتدأ وقال إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اهَْتَدى ويف املناسبة وجوه األول أ

ان رمبا شديد امليل إىل إميان قومه وك) صلى اهللا عليه وسلم ( أعرض وكان النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( للنيب 
هجس يف خاطره أن يف الذكرى بعد منفعة ورمبا يؤمن من الكافرين قوم آخرون من غري قتال فقال له إِنَّ َربََّك ُهَو 

أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه علم أنه يؤمن مبجرد الدعاء أحد من املكلفني وإمنا ينفع فيهم أن يقع السيف والقتال 
القتال وعلى هذا فقوله بَِمنِ اهَْتَدى أي علم يف األزل من ضل يف تقديره ومن فأعرض عن اجلدال وأقبل على 

  اهتدى فال يشتبه عليه األمران وال يأس يف اإلعراض ويعد يف العرف مصلحة ثانيها هو

( اىل َيْحكَُم اللَُّه َبيَْنَنا وقوله تع)  ٢٤سبأ ( على معىن قوله تعاىل َوإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهًدى أَْو ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ 
احلجة ) صلى اهللا عليه وسلم ( ووجهه أهنم كانوا يقولون حنن على اهلدى وأنتم مبطلون وأقام النيب )  ٨٧األعراف 

عليهم فلم ينفعهم فقال تعاىل أعرض عنهم وأجرك وقع على اهللا فإنه يعلم أنكم مهتدون ويعلم أهنم ضالون 
عند ملك قادر مقصودهم ظهور األمر عند امللك فإن اعترف اخلصم باحلق فذاك وإال فغرض  واملتناظران إذا تناظرا

املصيب يظهر عند امللك فقال تعاىل جادلت وأحسنت واهللا أعلم باحملق من املبطل ثالثها أنه تعاىل ملا أمر نبيه 
تحمله رجاء أن يؤمنوا فنسخ ي) صلى اهللا عليه وسلم ( باإلعراض وكان قد صدر منهم إيذاء عظيم وكان النيب 

مجيع ذلك فلما مل يؤمنوا فكأنه قال سعيي وحتملي إليذائهم وقع هباء فقال اهللا تعاىل إن اهللا يعلم حال املضلني 
من املهتدين وفيه ) هللا ما يف السموات واألرض ليجزي الذين أساؤوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا ( واملهتدين 
  مسائل

ُهَو يسمى عماداً وفصالً ولو قال إن ربك أعلم لتمَّ الكالم غري أن عند خلو الكالم عن هذا العماد املسألة األوىل 
رمبا يتوقف السامع على مساع ما بعده ليعلم أن أَْعلَُم خرب رَبََّك أو هو مع شيء آخر خرب مثاله لو قال إن زيداً أعلم 

  أَْعلَُم إنتفى ذلك التوهم منه عمرو يكون خرب زيد اجلملة اليت بعده فإن قال ُهَو
املسألة الثانية أَْعلَُم يقتضي مفضالً عليه يقال زيد أعلم من عمرو واهللا أعلم ممن نقول أفعل جييء كثرياً مبعىن عامل ال 

عامل مثله وحينئذ إن كان هناك عامل فذلك مفضل عليه وإن مل يكن ففي احلقيقة هو العامل ال غري ويف كثري من 
ل يف صفات اهللا بذلك املعىن يقال اهللا أكرب ويف احلقيقة ال كبري مثله وال أكرب إال هو والذي يناسب هذا املواضع أفع

أنه ورد يف الدعوات يا أكرم األكرمني كأنه قال ال أكرم مثلك ويف احلقيقة ال أكرم إال هو وهذا معىن قول من 
  أعلم من كل عامل بفرض عامل غريهيقول أَْعلَُم مبعىن عامل باملهتدي والضال وميكن أن يقال 

مث )  ١١٧األنعام ( املسألة الثالثة علمته وعلمت به مستعمالن قال اهللا تعاىل يف األنعام ُهَو أَْعلَُم َمن َيِضلُّ َعن َسبِيِلِه 
وإما لتأكيد ينبغي أن يكون املراد من املعلوم العلم إذا كان تعلقه باملعلوم أقوى إما لقوة العلم وإما لظهور املعلوم 

ثَىِ  وجوب العلم به وإما لكون الفعل له قوة أما قوة العلم فكما يف قوله تعاىل إِنَّ رَبََّك َيْعلَُم أَنَّكَ َتقُوُم أَدَْنى ِمن ثُلُ
اماً شامالً علقه ملا كان علم اهللا تعاىل ت)  ١٤العلق ( وقال أَلَمْ َيْعلَم بِأَنَّ اللََّه َيَرى )  ٢٠املزمل ( الَّْيلِ وَنِْصفَُه 

باملفعول الذي هو حال من أحوال عبده الذي هو مبرأى منه من غري حرف وملا كان علم العبد ضعيفاً حادثاً علقه 
باملفعول الذي هو صفة من صفات اهللا تعاىل الذي ال حييط به علم البشر باحلرف أو ملا كان كون اهللا رائياً مل يكن 

ه بنفسه وباآلخر باحلرف وأما ظهور املعلوم فكما قال تعاىل أََو لَْم َيْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه حمسوساً به مشاهداً علق الفعل ب
وهو معلوم ظاهر وأما تأكيد وجوب العلم به كما يف قوله تعاىل فَاْعلَْم أَنَّهُ الَ )  ٥٢الزمر ( َيْبُسطُ الّرْزقَ ِلَمن َيَشاء 

يقال هو من قبيل الظاهر وكذلك قوله تعاىل َواْعلَُمواْ أَنَّكُْم غَْيُر ُمْعجِزِي اللَّهِ وميكن أن )  ١٩حممد ( إله إِالَئ اللَِّه 



وقال تعاىل إِنَّ َربَّكَ َيْعلَُم أَنََّك َتقُوُم أَدَْنى )  ٢٠املزمل ( وأما قوة الفعل فقال تعاىل َعِلَم أَن لَّن ُتْحُصوُه )  ٢التوبة ( 
  باملفعول بغري حرف وقال تعاىل إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن كما كان ملا كان املستعمل صفة الفعل علقه
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

  املستعمل امساً داالً على فعل ضعف عمله لتعلقه باملفعول
منها يف سورة ن املسألة الرابعة قدم العلم مبن ضل على العلم باملهتدي يف كثري من املواضع منها يف سورة األنعام و

واملعاندون فذكرهم أوالً هتديداً هلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومنها يف السورة ألن يف املواضع كلها املذكور نبيه 
  وتسلية لقلب نبيه عليه الصالة والسالم

ويف غريه قال بَِمن )  ١١٧األنعام ( املسألة اخلامسة قال يف موضع واحد من املواضع ُهَو أَْعلَُم َمن َيِضلُّ َعن َسبِيِلِه 
َضلَّ فهل عندك فيه شيء قلت نعم ونبني ذلك ببحث عقلي وآخر نقلي أما العقلي فهو أن العلم القدمي يتعلق 

باملعلوم على ما هو عليه إن وجد أمس علم أنه وجد أمس يف هنار أمس وليس مثل علمنا حيث جيوز أن يتحقق 
ا بل الَ َيْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرَّةٍ  ِفى السََّماَواِت َوالَ ِفى االْْرضِ وال يتأخر الشيء أمس وحنن ال نعلمه إال يف يومنا هذ

الواقع عن علمه طرفة عني وأما النقلي فهو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان مبعىن املستقبل وال يعمل عمله 
نصب أن تقول ضربت زيداً وإن كنت تستعمل إذا كان ماضياً فال تقول أنا ضارب زيداً أمس والواجب إن كنت ت

اسم الفاعل فالواجب اإلضافة تقول ضارب زيد أمس أنا وجيوز أن يقال أنا غداً ضارب زيداً والسبب فيه أن الفعل 
االستقبال وال حتقق له يف احلال فهو عدم وضعف عن أن يعمل وأما احلال وما ) غري ( إذا وجد فال جتدد له يف 

فيمكن إعماله إذا ثبت هذا فنقول ملا قال َضلَّ كان األمر ماضياً وعلمه تعلق به وقت وجوده فعلم  يتوقع فله وجود
وقوله أَْعلَُم مبعىن عامل فيصري كأنه قال عامل مبن ضل فلو ترك الباء لكان إعماالً للفاعل مبعىن املاضي وملا قال ُيِضلَّ 

زل أنه سيضل لكن للعلم بعد ذلك تعلق آخر سيوجد وهو كان يعلم الضالل عند الوقوع وإن كان قد علم يف األ
تعلقه بكون الضالل قد وقع وحصل ومل يكن ذلك يف األزل فإنه ال يقال إنه تعاىل علم أن فالناً ضل يف األزل وإمنا 

الصحيح أن يقال علم يف األزل فإنه سيضل فيكون كأنه يعلم أنه يضل فيكون اسم الفاعل مبعىن املستقبل وهو 
مل عمل الفعل فال يقال زيد أعلم مسألتنا من عمرو وإمنا الواجب أن يقال زيد أعلم مبسألتنا من عمرو وهلذا يع

قالت النحاة يف سورة األنعام إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم َمن َيِضلُّ يعلم من يضل وقالوا أَْعلَُم للتفضيل ال يبىن إال من فعل 
إىل الزم وقولنا علم كأنه من باب علم بالضم وكذا يف التعجب إذا قلنا ما  الزم غري متعد فإن كان متعدياً يرد

أعلمه بكذا كأنه من فعل الزم وأما أنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله أَْعلَُم َمن َيِضلُّ معناه عامل وقد قدمنا ما جيب أن 
أعلم على حقيقته وهو أحسن من أن يقال يعتقد يف أوصاف اهللا يف أكثر األمر أن معناه أنه عامل وال عامل مثله فيكون 

هو مبعىن عامل ال غري فإن قيل فلم قال ههنا بَِمن َضلَّ وقال هناك ُيِضلَّ قلنا ألن ههنا حصل الضالل يف املاضي 
وأمر باإلعراض وأما هناك فقال تعاىل من قبل َوإِن ُتِطعْ ) صلى اهللا عليه وسلم ( وتأكد حيث حصل يأس الرسول 

  ) ١١٦األنعام ( ن ِفى االْْرضِ ُيِضلُّوَك َعن َسبِيِلِه أَكْثََر َم
مث قال تعاىل إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن ُيِضلَّ مبعىن إن ضللت يعلمك اهللا فكان الضالل غري حاصل فيه فلم يستعمل 

  صيغة املاضي
يكون إال يف السبيل وأما بعد املسألة السادسة قال يف الضالل عن سبيله وهو كاف يف الضالل ألن الضالل ال 

  الوصول فال ضالل أو ألن



يسلك وأما من اهتدى إىل سبيل فال وصول إن ) مل ( من ضل عن سبيله ال يصل إىل املقصود سواء سلك سبيالً أو 
مل يسلكه ويصحح هذا أن من ضل يف غري سبيله فهو ضال ومن اهتدى إليها ال يكون مهتدياً إال إذا اهتدى إىل كل 

 ٧القلم ( لة يضر اجلهل هبا باإلميان فكان االهتداء اليقيين هو االهتداء املطلق فقال بَِمنِ اْهَتَدى وقال بِالُْمهَْتِديَن مسأ
(  

  مث قال تعاىل
  َسنُواْ بِالُْحسَْنىَوِللَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفى األرض ِلَيْجزِىَ  الَِّذيَن أََساُءواْ بَِما َعِملُواْ وَيِْجزِى الَِّذيَن أَْح

إشارة إىل كمال غناه وقدرته ليذكر بعد ذلك ويقول إن ربك هو أعلم من الغين القادر ألن من علم ومل يقدر ال 
  يتحقق منه اجلزاء فقال َوللَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ ويف اآلية مسائل

قد أن الالم يف قوله لَِيْجزِىَ  كالالم يف قوله تعاىل َوالْخَْيلَ وَالْبِغَالَ املسألة األوىل قال الزخمشري ما يدل على أنه يعت
وهو جرى يف ذلك على مذهبه فقال َوللَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ معناه )  ٨النحل ( َوالَْحِمَري ِلَترْكَُبوَها 

عرف من مذهب االعتزال وقال الواحدي الالم للعاقبة خلق ما فيهما لغرض اجلزاء وهو ال يتحاشى مما ذكره ملا 
أي أخذوه وعاقبته أنه يكون هلم عدواً والتحقيق فيه وهو أن )  ٨القصص ( كما يف قوله تعاىل لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً 

مل أحدمها حىت والم الغرض متقاربان يف املعىن ألن الغرض هناية الفعل وحىت للغاية املطلقة فبينهما مقاربة فيستع
مكان اآلخر يقال سرت حىت أدخلها ولكي أدخلها فالم العاقبة هي اليت تستعمل يف موضع حىت للغاية وميكن أن 

يقال هنا وجه أقرب من الوجهني وإن كان أخفى منهما وهو أن يقال إن قوله لَِيجْزِىَ  متعلق بقوله ضل واهتدى ال 
قال هو أعلم مبن ضل واهتدى لَِيْجزِىَ  أن من ضل واهتدى جيزي بالعلم وال خبلق ما يف السموات تقديره كأنه 

اجلزاء واهللا أعلم به فيصري قوله َوللَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ كالماً معترضاً وحيتمل أن يقال هو متعلق 
فعالً ملن مينعه منه زرين ألفعله  أي أعرض عنهم ليقع اجلزاء كما يقول املريد)  ٢٩النجم ( بقوله تعاىل فَأَعَْرَض 

مل ييأس ما كان العذاب ينزل واإلعراض وقت اليأس وقوله تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( وذلك ألن ما دام النيب 
َويِْجزِى الَِّذيَن أَْحَسُنواْ بِالُْحْسَنى حينئذ يكون مذكوراً ليعلم أن العذاب الذي عند إعراضه يتحقق ليس مثل الذي 

بل هو خمتص بالذين ظلموا وغريهم )  ٢٥األنفال ( عاىل فيه َواتَّقُواْ ِفْتَنةً  الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمنكُْم خَاصَّةً  قال ت
هلم احلسىن وقوله تعاىل يف حق املسيء بَِما َعِملُواْ ويف حق احملسن بِالُْحسَْنى فيه لطيفة ألن جزاء املسيء عذاب فنبه 

ع الظلم فقال ال يعذب إال عن ذنب وأما يف احلسىن فلم يقل مبا عملوا ألن الثواب إن كان ال على على ما يدف
حسنة يكون يف غاية الفضل فال خيل باملعىن هذا إذا قلنا احلسىن هي املثوبة باحلسىن وأما إذا قلنا األعمال احلسىن 

ل يف أعمال احملسنني الُْحسَْنى إشارة إىل الكرم ففيه لطيفة غري ذلك وهي أن أعماهلم مل يذكر فيها التساوي وقا
والصفح حيث ذكر أحسن اإلمسني واحلسىن صفة أقيمت مقام املوصوف كأنه تعاىل قال باألعمال احلسىن كقوله 

يَنَُّهْم أَْحَسَن الَِّذى وحينئذ هو كقوله تعاىل لَُنكَفَّرنَّ َعنُْهْم سَّيئَاِتهِْم وَلََنْجزِ)  ١٨٠األعراف ( تعاىل االْْسَماء الُْحْسَنى 
أي يأخذ أحسن أعماهلم وجيعل ثواب كل ما وجد منهم جلزاء ذلك األحسن أو هي )  ٧العنكبوت ( كَاُنواْ َيْعَملُونَ 

  صفة املثوبة كأنه قال وجيزي الذين

ة اليت هي أحسنوا باملثوبة احلسىن أو بالعاقبة احلسىن أي جزاؤهم حسن العاقبة وهذا جزاء فحسب وأما الزياد
  الفضل بعد الفضل فغري داخلة فيه

بِكُْم إِذْ أَنَشأَكُْم مَِّن األرض َوإِذْ  الَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ كََباِئرَ اِإلثْمِ وَالْفَوَاِحشَ إِالَّ اللََّمَم إِنَّ َربََّك َواِسُع الَْمْغِفَرةِ  ُهَو أَْعلَُم
  فَالَ ُتَزكُّوا أَنفَُسكُْم ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتَّقَىأَنُتْم أَجِنَّةٌ  ِفى ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم 



وا وهو مث قال تعاىل الَِّذيَن َيْجتَنُِبونَ كََباِئَر اإلثْمِ َوالْفَواِحَش إِالَّ اللََّمَم الذين حيتمل أن يكون بدالً عن الذين أحسن
به أن احملسن ليس ينفع اهللا بإحسانه شيئاً  الظاهر وكأنه تعاىل قال ليجزي الذين أساءوا وجيزي الذين أحسنوا ويتبني

وهو الذي ال يسيء وال يرتكب القبيح الذي هو سيئة يف نفسه عند ربه فالذين أحسنوا هم الذين اجتنبوا وهلم 
احلسىن وهبذا يتبني املسيء واحملسن ألن من ال جيتنب كبائر اإلمث يكون مسيئاً والذي جيتنبها يكون حمسناً وعلى هذا 

طيفة وهو أن احملسن ملا كان هو من جيتنب اآلثام فالذي يأيت بالنوافل يكون فوق احملسن لكن اهللا تعاىل وعد ففيه ل
احملسن بالزيادة فالذي فوقه يكون له زيادات فوقها وهم الذين هلم جزاء الضعف وحيتمل أن يكون ابتداء كالم 

ل عليه قوله تعاىل إِنَّ َربََّك واِسعُ الَْمْغِفَرةِ  وعلى هذا تكون تقديره الذين جيتنبون كبائر اإلمث يغفر اهللا هلم والذي يد
هذه اآلية مع ما قبلها مبينة حلال املسيء واحملسن وحال من مل حيسن ومل يسيء وهم الذين مل يرتكبوا سيئة وإن مل 

ون احلسىن ويظهر تصدر منهم احلسنات وهم كالصبيان الذين مل يوجد فيهم شرائط التكليف وهلم الغفران وهو د
ان فيها وال هذا بقوله تعاىل بعده ُهَو أَْعلَُم بِكُْم إِذْ أَنَشأَكُْم ّمَن االْْرضِ وَإِذْ أَنُتْم أَجِنَّةٌ  أي يعلم احلالة اليت ال إحس

  إساءة كما علم من أساء وضل ومن أحسن واهتدى وفيه مسائل
الف ما بعده باملضي واالستقبال حيث قال تعاىل الَِّذيَن أَْحَسنُواْ املسألة األوىل إذا كان بدالً عن الذين أحسنوا فلم خ

وقال الَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ ومل يقل اجتنبوا نقول هو كما يقول القائل الذين سألوين أعطيتهم الذين )  ٣١النجم ( 
الَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ أي الذين يترددون إىل سائلني أي الذين عادهتم التردد والسؤال سألوين وأعطيتهم فكذلك ههنا قال 

عادهتم ودأهبم االجتناب ال الذين اجتنبوا مرة وقدموا عليها أخرى فإن قيل يف كثري من املواضع قال يف الكبائر 
عباد الطاغوت  وقال يف)  ٣٧الشورى ( َوالَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ كََباِئرَ اِإلثْمِ وَالْفَواِحَش َوإِذَا َما غَِضُبواْ ُهمْ َيْغِفُرونَ 

فما الفرق نقول عبادة الطاغوت راجعة إىل )  ١٧الزمر ( َوالَِّذيَن اْجَتَنبُواْ الطَّاغُوَت أَن يَْعُبُدوَها َوأَنَاُبواْ إِلَى اللَِّه 
االعتقاد واالعتقاد إذا وجد دام ظاهراً فمن اجتنبها اعتقد بطالهنا فيستمر وأما مثل الشرب والزنا أمر خيتلف 

الناس فيه فيتركه زماناً ويعود إليه وهلذا يستربأ الفاسق إذا تاب وال يستربأ الكافر إذا أسلم فقال يف اآلثام أحوال 
الَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ دائماً ويثابرون على الترك أبداً ويف عبادة األصنام اْجتََنُبواْ بصيغة املاضي ليكون أدل على احلصول 

فينبغي أن جيتنب عن نوع وجيتنب عن آخر وجيتنب عن ثالث ففيه تكرر وجتدد  وألن كبائر اإلمث هلا عدد أنواع
فاستعمل فيه صيغة االستقبال وعبادة الصنم أمر واحد متحد فترك فيه ذلك االستعمال وأتى بصيغة املاضي الدالة 

  على وقوع االجتناب هلا دفعة
هي صفة الفعلة كأنه يقول الفعالت الكبائر من اإلمث  املسألة الثانية الكبائر مجع كبرية وهي صفة فما املوصوف نقول

فإن قيل فما بال اختصاص الكبرية بالذنوب يف االستعمال ولو قال قائل الفعلة الكبرية احلسنة ال مينعه مانع نقول 
  احلسنة ال تكون كبرية ألهنا إذا قوبلت مبا جيب أن يوجد من العبد يف

الصغر ولوال أن اهللا يقبلها لكانت هباء لكن السيئة من العبد الذي أنعم اهللا عليه مقابلة نعم اهللا تعاىل تكون يف غاية 
بأنواع النعم كبرية ولوال فضل اهللا لكان االشتغال باألكل والشرب واإلعراض عن عبادته سيئة ولكن اهللا غفر 

  بعض السيئات وخفف بعضها
الكبائر إشارة إىل ما فيها من مقدار السيئة والفواحش املسألة الثالثة إذا ذكر الكبائر فما الفواحش بعدها نقول 

إشارة إىل ما فيها من وصف القبح كأنه قال عظيمة املقادير قبيحة الصور والفاحش يف اللغة خمتص بالقبيح اخلارج 
قبحه عن حد اخلفاء وتركيب احلروف يف التقاليب يدل عليه فإنك إذا قلبتها وقلت حشف كان فيه معىن الرداءة 

ارجة عن احلد ويقال فحشت الناقة إذا وقفت على هيئة خمصوصة للبول فالفحش يالزمه القبح وهلذا مل يقل اخل



الفواحش من اإلمث وقال يف الكبائر كَبَاِئَر اإلثْمِ ألن الكبائر إن مل مييزها باإلضافة إىل اإلمث ملا حصل املقصود خبالف 
  الفواحش

كبائر والفواحش فقيل الكبائر ما أوعد اهللا عليه بالنار صرحياً وظاهراً والفواحش املسألة الرابعة كثرت األقاويل يف ال
ما أوجب عليه حداً يف الدنيا وقيل الكبائر ما يكفر مستحله وقيل الكبائر ماال يغفر اهللا لفاعله إال بعد التوبة وهو 

أو فوقه وقد ذكرنا أن الكبائر هي  على مذهب املعتزلة وكل هذه التعريفات تعريف الشيء مبا هو مثله يف اخلفاء
اليت مقدارها عظيم والفواحش هي اليت قبحها واضح فالكبرية صفة عائدة إىل املقدار والفاحشة صفة عائدة إىل 

الكيفية كما يقال مثالً يف األبرص علته بياض لطخة كبرية ظاهرة اللون فالكبرية لبيان الكمية والظهور لبيان الكيفية 
ل على ما قلنا إن األصل يف كل معصية أن تكون كبرية ألن نعم اهللا كثرية وخمالفة املنعم سيئة وعلى هذا فنقو

عظيمة غري أن اهللا تعاىل حط عن عباده اخلطأ والنسيان ألهنما ال يدالن على ترك التعظيم إما لعمومه يف العباد أو 
ح اليت فيها شبهة فإن اجملتنب عنها قليل يف مجيع لكثرة وجوده منهم كالكذبة والغيبة مرة أو مرتني والنظرة والقبائ

األعصار وهلذا قال أصحابنا إن استماع الغناء الذي مع األوتار يفسق به وإن استمعه من أهل بلدة ال يعتدون أمر 
ذلك ال يفسق فعادت الصغرية إىل ما ذكرنا من أن العقالء إن مل يعدوه تاركاً للتعظيم ال يكون مرتكباً للكبرية 

على هذا ختتلف األمور باختالف األوقات واألشخاص فالعامل املتقي إذا كان يتبع النساء أو يكثر من اللعب يكون و
مرتبكاً للكبرية والدالل والباعة واملتفرغ الذي ال شغل له ال يكون كذلك وكذلك اللعب وقت الصالة واللعب يف 

  لف أو ظن خروجه بفضل اهللا وعفوه عن الكبائرغري ذلك الوقت وعلى هذا كل ذنب كبرية إال ما علم املك
املسألة اخلامسة يف اللمم وفيه أقوال أحدها ما يقصده املؤمن وال حيققه وهو على هذا القول من مل يلم إذا مجع فكأنه 

مجع عزمه وأمجع عليه وثانيها ما يأيت به املؤمن ويندم يف احلال وهو من اللمم الذي هو مس من اجلنون كأنه مسه 
آل ( واْ ِلذُُنوبِهِْم وفارقه ويؤيد هذا قوله تعاىل َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُواْ فَاِحَشةً  أَْو ظَلَُمواْ أَْنفَُسُهْم ذَكَرُواْ اللََّه فَاْسَتْغفَُر

ثالثها اللمم الصغري من الذنب من أمل إذا نزل نزوالً من غري لبث طويل ويقال أمل بالطعام إذا قلل )  ١٣٥عمران 
أكله وعلى هذا فقوله إِالَّ اللََّمَم حيتمل وجوهاً أحدها أن يكون ذلك استثناء من الفواحش وحينئذ فيه وجهان  من

أحدمها استثناء منقطع ألن اللمم ليس من الفواحش وثانيهما غري منقطع ملا بينا أن كل معصية إذا نظرت إىل جانب 
غري )  ٢٨األعراف ( ة وهلذا قال اهللا تعاىل َوإِذَا فََعلُواْ فَاِحَشةً  اهللا تعاىل وما جيب أن يكون عليه فهي كبرية وفاحش

  أن اهللا تعاىل استثىن منها أموراً يقال الفواحش كل معصية

إال ما استثناه اهللا تعاىل منها ووعدنا بالعفو عنه ثانيها إِال مبعىن غري وتقديره والفواحش غري اللمم وهذا للوصف إن 
ال الرجال غري أويل اإلربة فاللمم عني الفاحشة وإن كان لغريه كما يقال الرجال غري النساء كان للتمييز كما يق

جاؤوين لتأكيد وبيان فال وثالثها هو استثناء من الفعل الذي يدل عليه قوله تعاىل الَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ ألن ذلك يدل على 
   مواقعة وهو اللممأهنم ال يقربونه فكأنه قال ال يقربونه إال مقاربة من غري

سن مث قال تعاىل إِنَّ َربََّك واِسُع الَْمْغِفَرةِ  وذلك على قولنا الَِّذيَن َيجَْتنُِبونَ ابتداء الكالم يف غاية الظهور ألن احمل
جمزى وذنبه مغفور وجمتنب الكبائر كذلك ذنبه الصغري مغفور واملقدم على الكبائر إذا تاب مغفور الذنب فلم يبق 

تصل إليهم مغفرة إال الذين أساؤا وأصروا عليها فاملغفرة واسعة وفيه معىن آخر لطيف وهو أنه تعاىل ملا أخرج  ممن مل
املسيء عن املغفرة بني أن ذلك ليس لضيق فيها بل ذلك مبشيئة اهللا تعاىل ولو أراد اهللا مغفرة كل من أحسن وأساء 

وهو ال يكون إال على قبيح وكل من خلقه اهللا إذا نظرت يف لفعل وما كان يضيق عنهم مغفرته واملغفرة من الستر 
فعله ونسبته إىل نعم اهللا جتده مقصراً مسيئاً فإن من جازى املنعم بنعم ال حتصى مع استغنائه الظاهر وعظمته 



  الواضحة بدرهم أو أقل منه حيتاج إىل ستر ما فعله
َن االْْرضِ َوإِذْ أَنُتمْ أَجِنَّةٌ  ِفى ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم فَالَ ُتَزكُّواْ أَنفَُسكُْم ُهَو أَْعلَمُ مث قال تعاىل ُهَو أَْعلَُم بِكُْم إِذْ أَنَشأَكُْم ّم

كأن العامل من الكفار )  ٣٠النجم ( بَِمنِ ويف املناسبة وجوه أحدها هو تقرير ملا مر من قوله ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ 
املظلم ويف البيت اخلايل فكيف يعلمه اهللا تعاىل فقال ليس عملكم أخفى من  يقول حنن نعمل أموراً يف جوف الليل

أحوالكم وأنتم أجنة يف بطون أمهاتكم واهللا عامل بتلك األحوال ثانيها هو إشارة إىل الضال واملهتدي حصال على ما 
ضال والبعض أنه مهتد  مها عليه بتقدير اهللا فإن احلق علم أحواهلم وهم يف بطون األمهات فكتب على البعض أنه

قال الكافرون هذا )  ٣١النجم ( ثالثها تأكيد وبيان للجزاء وذلك ألنه ملا قال لَِيْجزِىَ  الَِّذيَن أََساءواْ بَِما َعِملُواْ 
اجلزاء ال يتحقق إال باحلشر ومجع األجزاء بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيد من األجزاء يف بدنه من غري اختالط غري 

  قال تعاىل ُهَو أَْعلَُم بِكُْم إِذْ أَنَشأَكُْم فيجمعها بقدرته على وفق علمه كماأنشأكم وفيه مسائلممكن ف
املسألة األوىل العامل يف إِذْ حيتمل أن يكون ما يدل عليه أَْعلَُم أي علمكم وقت اإلنشاء وحيتمل أن يكون اذكروا 

ُم بِكُْم وقد مت الكالم مث يقول إن كنتم يف شك من علمه بكم فيكون تقريراً لكونه عاملاً ويكون تقديره ُهَو أَْعلَ
  فاذكروا حال إنشائكم من التراب

املسألة الثانية ذكرنا مراراً أن قوله ّمَن االْْرضِ من الناس من قال آدم فإنه من تراب وقررنا أن كل أحد أصله من 
  التراب فإنه يصري غذاء مث يصري نطفة

  ائل ال بد من صرف إِذْ أَنَشأَكُْم ّمَن االْْرضِ إىل آدم ألن َوإِذْ أَنُتْم أَجِنَّةٌ  ِفى ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْماملسألة الثالثة لو قال ق

عائد إىل غريه فإنه مل يكن جنيناً ولو قلت بأن قوله تعاىل إِذْ أَنَشأَكُْم عائد إىل مجيع الناس فينبغي أن يكون مجيع الناس 
قول الفالسفة نقول ليس كذلك ألنا نقول اخلطاب مع املوجودين حالة اخلطاب وقوله  أجنة يف بطون األمهات وهو

تعاىل ُهَو أَْعلَُم بِكُْم خطاب مع كل من بعد اإلنزال على قول ومع من حضر وقت اإلنزال على قول وال شك أن 
  كل هؤالء من األرض وهم كانوا أجنة

ات وبعد اخلروج ال يسمى إال ولداً أو سقطاً فما فائدة قوله تعاىل ِفى املسألة الرابعة األجنة هم الذين يف بطون األمه
ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم نقول التنبيه على كمال العلم والقدرة فإن بطن األم يف غاية الظلمة ومن علم حبال اجلنني فيها ال 

  خيفى عليه ما ظهر من حال العباد
وله ُهَو أَْعلَُم بِكُْم تقرير لكونه عاملاً مبن ضل فقوله تعاىل فَالَ ُتَزكُّواْ املسألة اخلامسة لقائل أن يقول إذا قلنا إن ق

أَنفَُسكُْم تعلقه به ظاهر وأما إن قلنا إنه تأكيد وبيان للجزاء فإنه يعلم األجزاء فيعيدها إىل أبدان أشخاصها فكيف 
أنفسكم من العذاب وال تقولوا تفرقت األجزاء فال يقع  يتعلق به فَالَ ُتَزكُّواْ أَنفَُسكُْم نقول معناه حينئذ فال تربئوا

العذاب ألن العامل بكم عند اإلنشاء عامل بكم عند اإلعادة وعلى هذا قوله أَْعلَُم بَِمنِ اتَّقَى أي يعلم أجزاءه فيعيدها 
  إليه ويثيبه مبا أقدم عليه

وهذا على قولنا إهنم قالوا كيف يعلمه اهللا  املسألة السادسة اخلطاب مع من فيه ثالثة احتماالت األول مع الكفار
فرد عليهم قوهلم الثاين كل من كان زمان اخلطاب وبعده من املؤمنني والكفار الثالث هو مع املؤمنني وتقريره هو أن 

قد علم كونك  )صلى اهللا عليه وسلم ( قال لنبيه )  ٢٩النجم ( اهللا تعاىل ملا قال فَأَْعرِْض َعن مَّن َتَولَّى َعن ِذكْرَِنا 
ومن معك على احلق وكون املشركني على الباطل فأعرض عنهم وال تقولوا حنن على احلق وأنتم على الضالل ألهنم 

يقابلونكم مبثل ذلك وفوض األمر إىل اهللا تعاىل فهو أعلم مبن اتقى ومن طغى وعلى هذا فقول من قال فَأَْعَرضَ 
واهللا أعلم جبملة األمور )  ٢٤سبأ ( إِيَّاكُْم لَعَلَى ُهِدىَ  أَْو ِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ  منسوخ أظهر وهو كقوله تعاىل َوإِنَّا أَْو



وحيتمل أن يقال على هذا الوجه الثالث إنه إرشاد للمؤمنني فخاطبهم اهللا وقال هو أعلم بكم أيها املؤمنون علم ما 
ال تقولوا آلخر أنا خري منك وأنا أزكى منك لكم من أول خلقكم إىل آخر يومكم فال تزكوا أنفسكم رياء وخيالء و

وأتقى فإن األمر عند اهللا ووجه آخر وهو إشارة إىل وجوب اخلوف من العاقبة أي ال تقطعوا خبالصكم أيها املؤمنون 
فإن اهللا يعلم عاقبة من يكون على التقي وهذا يؤيد قول من يقول أنا مؤمن إن شاء اهللا للصرف إىل العاقبة مث قال 

  تعاىل
  أَفَرَأَْيَت الَِّذى تَوَلَّى َوأَْعطَى قَِليالً َوأَكَْدى أَعِنَدُه ِعلُْم الَْغْيبِ فَُهَو َيَرى

  وفيه مسائل
ومسع ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل قال بعض املفسرين نزلت اآلية يف الوليد بن املغرية جلس عند النيب 

ال له رجل مل تترك دين آبائك مث قال له ال ختف وأعطين كذا وأنا أحتمل وعظه وأثرت احلكمة فيه تأثرياً قوياً فق
وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنك أوزارك فأعطاه بعض ما التزمه وتوىل عن الوعظ ومساع الكالم من النيب 

  بعضهم

عد بن أيب سرح نزلت يف عثمان رضي اهللا عنه كان يعطي ماله عطاء كثرياً فقال له أخوه من أمه عبد اهللا بن س
يوشك أن يفىن مالك فأمسك فقال له عثمان إن يل ذنوباً أرجو أن يغفر اهللا يل بسبب العطاء فقال له أخوه أنا أحتمل 
عنك ذنوبك إن تعطي ناقتك مع كذا فأعطاه ما طلب وأمسك يده عن العطاء فنزلت اآلية وهذا قول باطل ال جيوز 

اهر حال عثمان رضي اهللا عنه يأىب ذلك بل احلق أن يقال إن اهللا تعاىل ملا قال ذكره ألنه مل يتواتر ذلك وال اشتهر وظ
)  ٢٩النجم ( من قبل فَأَْعرِْض َعن مَّن َتَولَّى َعن ِذكْرَِنا وَلَْم ُيرِدْ إِالَّ الَْحَيواةَ  الدُّْنَيا ) صلى اهللا عليه وسلم ( لنبيه 

العامل بالشيء ال حيضر جمالس ذكر ذلك الشيء ويسعى يف حتصيل وكان التويل من مجلة أنواعه توىل املستغين فإن 
  غريه فقال أَفَرَأَْيَت الَِّذى تَوَلَّى عن استغناء أعلم بالغيب

املسألة الثانية الفاء تقتضي كالماً يترتب هذا عليه فماذا هو نقول هو ما تقدم من بيان علم اهللا وقدرته ووعده 
هو أن اهللا تعاىل ملا بني أن اجلزاء ال بد من وقوعه على اإلساءة واإلحسان وأن املسيء واحملسن باجلزاء وتقديره 

وأتباعه ) صلى اهللا عليه وسلم ( احملسن هو الذي جيتنب كبائر اإلمث فلم يكن اإلنسان مستغنياً عن مساع كالم النيب 
  فبعد هذا من توىل ال يكون توليه إال بعد غاية احلاجة وهناية االفتقار

ة الثالثة الَِّذى على ما قال بعض املفسرين عائد إىل معلوم وهو ذلك الرجل وهو الوليد والظاهر أنه عائد إىل املسأل
مذكور فإن اهللا تعاىل قال من قبل فَأَْعَرَض مَّن تََولَّى َعن ِذكْرَِنا وهو املعلوم ألن األمر باإلعراض غري خمتص بواحد 

يف ) من ( ى َتوَلَّى أي الذي سبق ذكره فإن قيل كان ينبغي أن يقول الذين تولوا ألن من املعاندين فقال أَفَرَأَْيَت الَِّذ
ومل يقل )  ٨٤القصص ( قوله الَِّذى َتوَلَّى للعموم نقول العود إىل اللفظ كثري شائع قال تعاىل َمن َجاء بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه 

  فلهم
املراد منه نقول على ما تقدم هو املقدار الذي أعطاه الوليد وقوله َوأَكَْدى  املسألة الرابعة قوله تعاىل َوأَْعطَى قَِليالً ما

هو ما أمسك عنه ومل يعط الكل وعلى هذا لو قال قائل إن اإلكداء ال يكون مذموماً ألن اإلعطاء كان بغري حق 
يكون مذموماً نقول فيه بيان فاالمتناع ال يذم عليه وأيضاً فال يبقى لقوله قَِليالً فائدة ألن اإلعطاء حينئذ نفسه 

خروجهم عن العقل والعرف أما العقل فألنه منع من اإلعطاء ألجل محل الوزر فإنه ال حيصل به وأما العرف فألن 
عادة الكرام من العرب الوفاء بالعهد وهو مل يف به حيث التزم اإلعطاء وامتنع والذي يليق مبا ذكرنا هو أن نقول 

ال احلياة الدنيا يعين إعطاء ما وجب إعطاؤه يف مقابلة ما جيب إلصالح أمور اآلخرة ويقع توىل عن ذكرنا ومل يرد إ



أي مل يعلم الغيب وما يف )  ٣٠النجم ( يف قوله تعاىل ِعلُْم الَْغْيبِ فَُهَو يف مقابلة قوله تعاىل ذَِلَك َمْبلَُغُهْم ّمَن الِْعلْمِ 
 ٣٦النجم ( ا ِفى ُصُحِف مُوَسى وَإِبْراِهيمَ الَِّذى َوفَّى أَالَّ تَزُِر وازَِرةٌ  وِْزَر أُخَْرى اآلخرة وقوله تعاىل أَْم لَْم ُيَنبَّأْ بَِم

ألن الكالمني مجيعاً لبيان اجلزاء )  ٣١ ٣٠النجم ( يف مقابلة قوله ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ إىل قوله لَِيْجزِىَ  الَِّذيَن )  ٣٨
ا بني حال املشركني املعاندين العابدين لالت والعزى والقائلني بأن املالئكة بنات اهللا وميكن أن يقال إن اهللا تعاىل مل

شرع يف بيان أهل الكتاب وقال بعدما رأيت حال املشرك الذي توىل عن ذكرنا أفرأيت حال من توىل وله كتاب 
فقال شيئاً مل يرد يف كتبهم ومل  وأعطى قليالً من الزمان حقوق اهللا تعاىل وملا بلغ زمان حممد أكدى فهل علم الغيب
  ينزل عليهم يف الصحف املتقدمة ووجد فيها بأن كل واحد يؤاخذ بفعله وجيازى

  تاببعمله وقوله تعاىل أَْم لَْم يَُنبَّأْ بَِما ِفى ُصُحِف مُوَسى وَإِبْراِهيمَ الَِّذى َوفَّى خيرب أن املتويل املذكور من أهل الك
هو من بلغ الكدية وهي األرض الصلبة ال حتفر وحافر البئر إذا وصل إليها فامتنع عليه املسألة اخلامسة أكدى قيل 

احلفر أو تعسر يقال أكدى احلافر واألظهر أنه الرد واملنع يقال أكديته أي رددته وقوله تعاىل فأَِعنَدُه ِعلُْم الَْغْيبِ فَُهَو 
حاجته وبيان قبح التويل مع احلاجة إىل اإلقبال وعلم الغيب أي َيَرى أَْم قد علم تفسريه مجلة أن املراد جهل املتويل و

العلم بالغيب أي علم ما هو غائب عن اخللق وقوله فَُهَو َيَرى تتمة بيان وقت جواز التويل وهو حصول الرؤية وهو 
طريق فإذا رأى الوقت الذي ال ينفع اإلميان فيه وهناك ال يبقى وجوب متابعة أحد فيما رآه ألن اهلادي يهدي إىل ال

املهتدي مقصده بعينه ال ينفيه السماع فقال تعاىل هل علم الغيب حبيث رآه فال يكون علمه علماً نظرياً بل علماً 
بصرياً فعصى فتوىل وقوله تعاىل فَُهَو َيَرى حيتمل أن يكون مفعول َيَرى هو احتمال الواحد وزر اآلخر كأنه قال فهو 

ن وزره غري حممول فهو عامل باحلمل وغافل عن عدم احلمل ليكون معذوراً وحيتمل يرى أن وزره حممول أمل يسمع أ
  أن ال يكون له مفعول تقديره فهو يرى رأي نظر غري حمتاج إىل هاد ونذير

  أَن لَّْيَس ِلإلِنَساِن إِالَّ َما َسَعىأَْم لَْم يَُنبَّأْ بَِما ِفى ُصُحِف ُموَسى وَإِْبَراِهيَم الَِّذى َوفَّى أَالَّ َتزُِر َوازَِرةٌ  وِْزَر أُخَْرى َو
وهو وقوله تعاىل أَْم لَمْ ُيَنبَّأْ بَِما ِفى ُصُحِف ُموَسى َوإِبْراهِيَم الَِّذى َوفَّى حال أخرى مضادة لألوىل يعذر فيها املتويل 

لغافل على اإلطالق اجلهل املطلق فإن من علم الشيء علماً تاماً ال يؤمر بتعلمه والذي جهله جهالً مطلقاً وهو ا
كالنائم أيضاً ال يؤمر فقال هذا املتويل هل علم الكل فجاز له التويل أومل يسمع شيئاً وما بلغه دعوة أصالً فيعذر وال 

  واحد من األمرين بكائن فهو يف التويل غري معذور وفيه مسائل
راد ما فيها ال بصفة كونه فيها فكأنه تعاىل يقول املسألة األوىل قوله تعاىل بَِما َوفَّى حيتمل وجهني أحدمها أن يكون امل

أم مل ينبأ بالتوحيد واحلشر وغري ذلك وهذه أمور مذكورة يف صحف موسى مثال يقول القائل ملن توضأ بغري املاء 
وعلى هذا فالكالم مع الكل ألن املشرك وأهل الكتاب نبأهم النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( توضأ مبا توضأ به النيب 

مبا يف صحف موسى ثانيهما أن املراد مبا يف الصحف مع كونه فيها كما يقول القائل فيما ) صلى اهللا عليه وسلم  (
ذكرنا من املثال توضأ مبا يف القربة ال مبا يف اجلرة فرييد عني ذلك ال جنسه وعلى هذا فالكالم مع أهل الكتاب 

  ألهنم الذين نبئوا به
راهيم هل مجعها لكوهنا صحفاً كثرية أو لكوهنا مضافة إىل اثنني كما قال تعاىل فَقَْد املسألة الثانية صحف موسى وإب

وقال تعاىل َوأَلْقَى )  ١٥٤األعراف ( الظاهر أهنا كثرية قال اهللا تعاىل وَأََخذَ االْلْوَاحِ )  ٤التحرمي ( َصَغْت قُلُوُبكَُما 
  وكل لوح صحيفة)  ١٥٠األعراف ( االلْوَاَح 
النجم ( لثالثة ما املراد بالذي فيها نقول قوله تعاىل أَالَّ تَزُِر وازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى َوأَن لَّْيَس ِلإلنَسانِ إِالَّ َما سََعى املسألة ا

وما بعده من األمور املذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح وعلى قراءة من يكسر ويقول َوأَنَّ إِلَى َرّبكَ )  ٣٩ ٣٨



يه وجوه أحدها هو ما ذكر بقوله أَالَّ تَزُِر وازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى وهو الظاهر وإمنا احتمل غريه ألن صحف الُْمنتََهى فف
  موسى وإبراهيم ليس فيها هذا فقط

وليس هذا معظم املقصود خبالف قراءة الفتح فإن فيها تكون مجيع األصول على ما بني ثانيها هو أن اآلخرة خري من 
ثالثها أصول )  ١٩ ١٨األعلى ( قوله تعاىل إِنَّ َهاذَا لَِفى الصُُّحِف االْولَى ُصُحِف إِْبراهِيَم َوُموَسى األوىل يدل عليه 

فَبُِهَداُهمُ ) صلى اهللا عليه وسلم ( الدين كلها مذكورة يف الكتب بأسرها ومل خيل اهللا كتاباً عنها وهلذا قال لنبيه 
   الفروع ألن فروع دينه مغايرة لفروع دينهم من غري شكوليس املراد يف)  ٩٠األنعام ( اقَْتِدْه 

فهل فيه فائدة نقول مثل )  ١األعلى ( املسألة الرابعة قدم موسى ههنا ومل يقل كما قال يف سَبِّحِ اْسمَ رَّبَك االَْعلَى 
ى هذا اجلواب هذا يف كالم الفصحاء ال يطلب له فائدة بل التقدمي والتأخري سواء يف كالمهم فيصح أن يقتصر عل

وميكن أن يقال إن الذكر هناك جملرد اإلخبار واإلنذار وههنا املقصود بيان انتفاء األعذار فذكر هناك على ترتيب 
الوجود صحف إبراهيم قبل صحف موسى يف اإلنزال وأما ههنا فقد قلنا إن الكالم مع أهل الكتاب وهم اليهود 

عليه السالم كانت كثرية الوجود فكأنه قيل هلم انظروا فيها  فقدم كتاهبم وإن قلنا اخلطاب عام فصحف موسى
تعلموا أن الرسالة حق وأرسل من قبل موسى رسل والتوحيد صدق واحلشر واقع فلما كانت صحف موسى عند 
اليهود كثرية الوجود قدمها وأما صحف إبراهيم فكانت بعيدة وكانت املواعظ اليت فيها غري مشهورة فيما بينهم 

  سى فأخر ذكرهاكصحف مو
املسألة اخلامسة كثرياً ما ذكر اهللا موسى فأخر ذكره عليه السالم ألنه كان مبتلى يف أكثر األمر مبن حواليه وهم 
كانوا مشركني ومتهودين واملشركون كانوا يعظمون إبراهيم عليه السالم لكونه أباهم وأما قوله تعاىل َوفَّى ففيه 

كر يف العهود وعلى هذا فالتشديد للمبالغة يقال وىف ووىف كقطع وقطع وقتل وجهان أحدمها أنه الوفاء الذي يذ
وقال تعاىل )  ١٠٥الصافات ( وقتل وهو ظاهر ألنه وىف بالنذر وأضجع ابنه للذبح وورد يف حقه قَْد َصدَّقَْت الرُّؤَْيا 

توفية اليت من الوفاء وهو التمام والتوفية اإلمتام يقال وثانيهما أنه من ال)  ١٠٦الصافات ( إِنَّ َهاذَا لَُهَو الَْبالَء الُْمبُِني 
وقيل َوفَّى أي )  ١٢٤البقرة ( وفاه أي أعطاه تاماً وعلى هذا فهو من قوله َوإِذَا اْبَتلَى إِبْراهِيَم َربُّهُ بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ 

ى قَِليالً َوأَكَْدى مدح إبراهيم ومل يصف أعطى حقوق اهللا يف بدنه وعلى هذا فهو على ضد من قال تعاىل فيه َوأَعْطَ
( موسى عليه السالم نقول أما بيان توفيته ففيه لطيفة وهي أنه مل يعهد عهداً إال وىف به وقال ألبيه َسأَْسَتغِْفُر لَكَ رَبِي 

وأن وزره ال تزره نفس فاستغفر ووىف بالعهد ومل يغفر اهللا له فعلم ءاٍن لَّْيَس ِلإلنَسانِ إِالَّ َما سََعى )  ٩٨يوسف 
أخرى وأما مدح إبراهيم عليه السالم فألنه كان متفقاً عليه بني اليهود واملشركني واملسلمني ومل ينكر أحد كونه 

وفياً وموفياً ورمبا كان املشركون يتوقفون يف وصف موسى عليه السالم مث قال تعاىل أَالَّ تَزُِر وازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى وقد 
  ه يف سورة املالئكة والذي حيسن هبذا املوضع مسائلتقدم تفسري

األوىل أنا بينا أن الظاهر أن املراد من قوله بَِما ِفى ُصُحِف ُموَسى هو ما بينه بقوله أَالَّ تَزُِر فيكون هذا بدالً عن ما 
  ما األصولوتقديره أم مل ينبأ بأال تزر وذكرنا هناك وجهني أحدمها املراد أن اآلخرة خري وأبقى وثانيه

  املسألة الثانية أَالَّ تَزُِر أن خفيفة من الثقيلة كأنه قال أنه ال تزر وختفيف الثقيلة الزم وغري الزم

جائز وغري جائز فالالزم عندما يكون بعدها فعل أو حرف داخل على فعل ولزم فيها التخفيف ألهنا مشبهة بالفعل 
ل فأخرج عن شبه الفعل إىل صورة تكون حرفاً خمتصاً بالفعل يف اللفظ واملعىن والفعل ال ميكن إدخاله على فع

  فتناسب الفعل فتدخل عليه



املسألة الثالثة إن قال قائل اآلية مذكورة لبيان أن وزر املسيء ال حيمل عنه وهبذا الكالم ال حتصل هذه الفائدة ألن 
 حتمل فارغة وزر أخرى كان أبلغ تقول الوازرة تكون مثقلة بوزرها فيعلم كل أحد أهنا ال حتمل شيئاً ولو قال ال

ليس كما ظننت وذلك ألن املراد من الوازرة هي اليت يتوقع منها الوزر واحلمل ال اليت وزرت ومحلت كما يقال 
شقاين احلمل وإن مل يكن عليه يف احلال محل وإذا مل تزر تلك النفس اليت يتوقع منها ذلك فكيف تتحمل وزر غريها 

  ملةفتكون الفائدة كا
وقوله تعاىل َوأَن لَّْيَس ِلإلنَساِن إِالَّ َما َسَعى تتمة بيان أحوال املكلف فإنه ملا بني له أن سيئته ال يتحملها عنه أحد بني 
له أن حسنة الغري ال جتدي نفعاً ومن مل يعمل صاحلاً ال ينال خرياً فيكمل هبا ويظهر أن املسيء ال جيد بسبب حسنة 

  مل عنه أحد عقاباً وفيه أيضاً مسائلالغري ثواباً وال يتح
األوىل لَّْيَس ِلإلنَساِن فيه وجهان أحدمها أنه عام وهو احلق وقيل عليه بأن يف األخبار أن ما يأيت به القريب من 
الصدقة والصوم يصل إىل امليت والدعاء أيضاً نافع فلإلنسان شيء مل يسمع فيه وأيضاً قال اهللا تعاىل َمن َجاء 

وهي فوق ما سعى اجلواب عنه أن اإلنسان إن مل يسع يف أن يكون له )  ١٦٠األنعام ( َنةِ  فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها بِالَْحَس
صدقة القريب باإلميان ال يكون له صدقته فليس له إال ما سعى وأما الزيادة فنقول اهللا تعاىل ملا وعد احملسن باألمثال 

حبسنة راجياً أن يؤتيه اهللا ما يتفضل به فقد سعى يف األمثال فإن قيل أنتم  والعشرة وباألضعاف املضاعفة فإذا أتى
إذن محلتم السعي على املبادرة إىل الشيء يقال سعى يف كذا إذا أسرع إليه والسعي يف قوله تعاىل إِالَّ َما سََعى معناه 

لى الوجهني مجيعاً ال بد من زيادة العمل يقال سعى فالن أي عمل ولو كان كما ذكرمت لقال إال ما سعى فيه نقول ع
فإن قوله تعاىل لَّْيسَ ِلإلنَساِن إِالَّ َما سََعى ليس املراد منه أن له عني ما سعى بل املراد على ما ذكرت ليس له إال 

ثواب ما سعى أو إال أجر ما سعى أو يقال بأن املراد أن ما سعى حمفوظ له مصون عن اإلحباط فإذن له فعله يوم 
ة الوجه الثاين أن املراد من اإلنسان الكافر دون املؤمن وهو ضعيف وقيل بأن قوله لَّْيَس ِلإلنَساِن إِالَّ َما َسَعى القيام

وجعل لإلنسان ما سعى وما مل ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان يف شرع من تقدم مث إن اهللا تعاىل نسخه يف شرع حممد 
عدما بان احلق وعلى ما ذكر فقوله َما َسَعى مبقى على حقيقته معناه له يسع وهو باطل إذ ال حاجة إىل هذا التكلف ب

( عني ما سعى حمفوظ عند اهللا تعاىل وال نقصان يدخله مث جيزى به كما قال تعاىل فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً َيَرُه 
  ) ٧الزلزلة 

رية أظهر بدليل قوله تعاىل َوأَنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى أي سوف املسألة الثانية أن َما خربية أو مصدرية نقول كوهنا مصد
  يرى املسعي واملصدر للمفعول جييء كثرياً يقال هذا خلق اهللا أي خملوقه

املسألة الثالثة املراد من اآلية بيان ثواب األعمال الصاحلة أو بيان كل عمل نقول املشهور أهنما لكل عمل فاخلري 
قب به والظاهر أنه لبيان اخلريات يدل عليه الالم يف قوله تعاىل ِلإلِنَساِن فإن الالم لعود املنافع مثاب عليه والشر معا

  وعلى لعود املضار تقول هذا له وهذا عليه ويشهد له ويشهد عليه يف املنافع

معت اإلناث واملضار وللقائل األول أن يقول بأن األمرين إذا اجتمعا غلب األفضل كجموع السالمة تذكر إذا اجت
مع الذكور وأيضاً يدل عليه قوله تعاىل ثُمَّ ُيجَْزاُه الَْجَزاء االْوفَى واألوىف ال يكون إال يف مقابلة احلسنة وأما يف 

  السيئة فاملثل أو دونه العفو بالكلية
احل وتقريره هو أنه املسألة الرابعة إِالَّ َما سََعى بصيعة املاضي دون املستقبل لزياد احلث على السعي يف العمل الص

تعاىل لو قال ليس لإلنسان إال ما يسعى تقول النفس إين أصلي غداً كذا ركعة وأتصدق بكذا درمهاً مث جيعل مثبتاً يف 
صحيفيت اآلن ألنه أمر يسعى وله فيه ما يسعى فيه فقال ليس له إال ما قد سعى وحصل وفرغ منه وأما تسويالت 



  ا مث قال تعاىلالشيطان وعداته فال اعتماد عليه
  َوأَنَّ َسْعَيُه َسْوفَ ُيَرى ثُمَّ ُيجَْزاُه الَْجَزآَء اَألْوفَى

أي يعرض عليه ويكشف له من أريته الشيء وفيه بشارة للمؤمنني على ما ذكرنا وذلك أن اهللا يريه أعماله الصاحلة 
شهور وهو مذكور لفرح املسلم ليفرح هبا أو يكون يرى مالئكته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على ما هو امل

وحلزن الكافر فإن سعيه يرى للخلق ويرى لنفسه وحيتمل أن يقال هو من رأى يرى فيكون كقوله تعاىل َوقُلِ اْعَملُواْ 
  وفيها ويف اآلية اليت بعدها مسائل)  ١٠٥التوبة ( فََسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرسُولُُه 

مضيه نقول فيه وجهان أحدمها يراه على صورة مجيلة إن كان العمل صاحلاً األوىل العمل كيف يرى بعد وجوده و
ثانيهما هو على مذهبنا غري بعيد فإن كل موجود يرى واهللا قادر على إعادة كل معدوم فبعد الفعل يرى وفيه وجه 

ل بعده ثُمَّ ثالث وهو أن ذلك جماز عن الثواب يقال سترى إحسانك عند امللك أي جزاءه عليه وهو بعيد ملا قا
  ُيْجَزاُه الَْجَزاء االْوفَى

املسألة الثانية اهلاء ضمري السعي أي مث جيزى اإلنسان سعيه باجلزاء واجلزاء يتعدى إىل مفعولني قال تعاىل َوَجَزاُهمْ 
يقال جزاه اهللا على  ويقال جزاك اهللا خرياً ويتعدى إىل ثالثة مفاعيل حبرف)  ١٢اإلنسان ( بَِما َصَبرُواْ َجنَّةً  َوَحرِيراً 

عمله اخلري اجلنة وحيذف اجلار ويوصل الفعل فيقال جزاه اهللا عمله اخلري اجلنة هذا وجه وفيه وجه آخر وهو أن 
الضمري للجزاء وتقديره مث جيزى جزاء ويكون قوله الْجََزاء االوْفَى تفسرياً أو بدالً مثل قوله تعاىل َوأََسرُّواْ النَّْجَوى 

فإن التقدير والذين ظلموا أسروا النجوى الذين ظلموا واجلزاء األوىف على ما ذكرنا )  ٣األنبياء ( ُمواْ الَِّذيَن ظَلَ
وعلى ما )  ٦٣اإلسراء ( يليق باملؤمنني الصاحلني ألنه جزاء الصاحل وإن قال تعاىل فَإِنَّ َجهَنََّم جََزاُؤكُمْ َجَزاء مَّوفُوًرا 

  فإن جهنم ضررها أكثر بكثري مع نفع اآلثام فهي يف نفسها أوىف قيل جياب أن األوىف بالنظر إليه
املسألة الثالثة ثُمَّ لتراخي اجلزاء أو لتراخي الكالم أي مث نقول جيزاه فإن كان لتراخي اجلزاء فكيف يؤخر اجلزاء عن 

  الصاحل وقد ثبت أن الظاهر أن املراد منه الصاحل نقول الوجهان حمتمالن وجواب

الوصف باألوىف يدفع ما ذكرت ألن اهللا تعاىل من أول زمان ميوت الصاحل جيزيه جزاء على خريه  السؤال هو أن
( ويؤخر له اجلزاء األوىف وهي اجلنة أو نقول األوىف إشارة إىل الزيادة فصار كقوله تعاىل لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ الُْحسَْنى 

تعاىل قال وأن سعيه سوف يرى مث يرزق الرؤية وهذا الوجه يليق وهي اجلنة َوزَِياَدةٌ  وهي الرؤية فكأنه )  ٢٦يونس 
بتفسري اللفظ فإن األوىف مطلق غري مبني فلم يقل أوىف من كذا فينبغي أن يكون أوىف من كل واف وال يتصف به 

  غري رؤية اهللا تعاىل
وازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى وهو ال يدل إال على املسألة الرابعة يف بيان لطائف يف اآليات األوىل قال يف حق املسيء أَالَّ تَزُِر 

عدم احلمل عن الوازرة وهذا ال يلزم منه بقاء الوزر عليها من ضرورة اللفظ جلواز أن يسقط عنها وميحو اهللا ذلك 
الوزر فال يبقى عليها وال يتحمل عنها غريها ولو قال ال تزر وازرة إال وزر نفسها كان من ضرورة االستثناء أهنا 

وقال يف حق احملسن ليس لإلنسان إال ما سعى ومل يقل ليس له ما مل يسع ألن العبارة الثانية ليس فيها أن له ما  تزر
سعى ويف العبارة األوىل أن له ما سعى نظراً إىل االستثناء وقال يف حق املسيء بعبارة ال تقطع رجاءه ويف حق احملسن 

  ة الغضببعبارة تقطع خوفه كل ذلك إشارة إىل سبق الرمح
  مث قال تعاىل

  َوأَنَّ إِلَى رَبَِّك الُْمنتََهى
القراءة املشهورة فتح اهلمزة على العطف على ما يعين أن هذا أيضاً يف الصحف وهو احلق وقرىء بالكسر على 



  االستئناف وفيه مسائل
بني يدي اهللا وقوف وعلى هذا األوىل ما املراد من اآلية قلنا فيه وجهان أحدمها وهو املشهور بيان املعاد أي للناس 

فهو يتصل مبا تقدم ألنه تعاىل ملا قال ثُمَّ ُيجَْزاُه كأن قائالً قال ال ترى اجلزاء ومىت يكون فقال إن املرجع إىل اهللا 
وعند ذلك جيازى الشكور وجيزي الكفور وثانيهما املراد التوحيد وقد فسر احلكماء أكثر اآليات اليت فيها االنتهاء 

مبا سنذكره غري أن يف بعضها تفسريهم غري ظاهر ويف هذا املوضع ظاهر فنقول هو بيان وجود اهللا تعاىل  والرجوع
ووحدانيته وذلك ألنك إذا نظرت إىل املوجودات املمكنة ال جتد هلا بداً من موجد مث إن موجدها رمبا يظن أنه ممكن 

أو من النار فيقال الشمس والنار ممكنتان فمم آخر كاحلرارة اليت تكون على وجه يظن أهنا من إشراق الشمس 
وجودمها فإن استندتا إىل ممكن آخر مل جيد العقل بداً من االنتهاء إىل غري ممكن فهو واجب الوجود فإليه ينتهي األمر 
فالرب هو املنتهى وهذا يف هذا املوضع ظاهر معقول موافق للمنقول فإن املروي عن أيب بن كعب أنه قال عن النيب 

أي انتهى األمر إىل واجب الوجود وهو ) وأن إىل ربك املنتهى ال فكرة يف الرب ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
إذا ذكر ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الذي ال يكون وجوده مبوجد ومنه كل وجود وقال أنس عن النيب 

الغ ويفسر كل آية فيها الرجعى واملنتهى وغريمها هبذا وهو حمتمل ملا ذكرنا وأما بعض الناس فيب) الرب فانتهوا 
هبذا املعىن وهذا دليل الوجود وأما دليل الوحدانية فمن )  ١٠فاطر ( التفسري حىت قيل إِلَْيهِ َيصَْعُد الْكَِلُم الطَّّيُب 

ا كان منتهى حيث إن العقل انتهى إىل واجب الوجود من حيث إنه واجب الوجود ألنه لو مل يكن واجب الوجود مل
  بل يكون له موجد فاملنتهى هو الواجب من حيث إنه واجب وهذا املعىن واحد يف احلقيقة والعقل ألنه ال بد من

االنتهاء إىل هذا الواجب أو إىل ذلك الواجب فال يثبت الواجب معىن غري أنه واجب فيبعد إذاً وجوبه فلو كان 
ألن اجملموع قبله الواجب فهو املنتهى وهذان دليالن ذكرهتما على واجبان يف الوجود لكان كل واحد قبل املنتهى 

  وجه االختصار
املسألة الثانية قوله تعاىل إِلَى َرّبَك الُْمنتََهى يف املخاطب وجهان أحدمها أنه عام تقديره إىل ربك أيها السامع أو 

دينه فإن كل أحد كان يدعى رباً وإهلاً وفيه بيان صحة ) صلى اهللا عليه وسلم ( العاقل ثانيهما اخلطاب مع النيب 
حيتاج إليه كل ممكن فإذاً ربك هو املنتهى وهو ) ريب الذي هو أحد وصمد ( ملا قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( لكنه 

رب األرباب ومسبب األسباب وعلى هذا القول الكاف أحسن موقعاً أما على قولنا إن اخلطاب عام فهو هتديد بليغ 
يد للمحسن ألن قوله أيها السامع كائناً من كان إىل ربك املنتهى يفيد األمرين إفادة بالغة حد للمسيء وحث شد

فهو تسلية لقلبه كأنه يقول ال حتزن فإن املنتهى ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكمال وأما على قولنا اخلطاب مع النيب 
َنْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ إىل أن قال تعاىل يف آخر السورة َوإِلَْيِه  إىل اهللا فيكون كقوله تعاىل فَالَ َيْحزُنَك قَْولُُهْم إِنَّا

  وأمثاله كثرية يف القرآن)  ٨٣ ٧٦ي س ( ُتْرَجُعونَ 
كان يقول أبداً إن مرجعكم إىل اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة الالم على الوجه األول للعهد ألن النيب 

وعلى الوجه الثاين ) صلى اهللا عليه وسلم ( إِلَى َرّبَك الُْمنتََهى املوعود املذكور يف القرآن وكالم النيب  فقال َوأَنَّ
للعموم أي إىل الرب كل منتهى وهو مبدأ وعلى هذا الوجه نقول منتهى اإلدراكات املدركات فإن اإلنسان أوالً 

   فيقف عندهيدرك األشياء الظاهرة مث ميعن النظر فينتهي إىل اهللا
  مث قال تعاىل

  َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك وَأَْبكَى
  وفيه مسائل



األوىل على قولنا إليه املنتهى املراد منه إثبات الوحدانية هذه اآليات مثبتات ملسائل يتوقف عليها اإلسالم من مجلتها 
ول هو موجب ال قادر فقال تعاىل هو قدرة اهللا تعاىل فإن من الفالسفة من يعترف بأن اهللا املنتهى وأنه واحد لكن يق

أوجد ضدين الضحك والبكاء يف حمل واحد واملوت واحلياة والذكورة واألنوثة يف مادة واحدة وإن ذلك ال يكون 
بيان املعاد فهو )  ٤٢النجم ( إال من قادر واعترف به كل عاقل وعلى قولنا إن قوله تعاىل َوأَنَّ إِلَى رَّبَك الْمُنَتَهى 

  ىل بيان أمره فهو كما يكون يف بعضها ضاحكاً فرحاً ويف بعضها باكياً حمزوناً كذلك يفعل به يف اآلخرةإشارة إ
املسألة الثانية أَْضَحَك َوأَْبكَى ال مفعول هلما يف هذا املوضع ألهنما مسوقتان لقدرة اهللا ال لبيان املقدور فال حاجة إىل 

  اء يعطي ومينع وال يريد ممنوعاً ومعطىاملفعول يقول القائل فألن بيده األخذ والعط
املسألة الثالثة اختار هذين الوصفني للذكر واألنثى ألهنما أمران ال يعلالن فال يقدر أحد من الطبيعيني أن يبدي يف 

اختصاص اإلنسان بالضحك والبكاء وجهاً وسبباً وإذا مل يعلل بأمر وال بد له من موجد فهو اهللا تعاىل خبالف 
  قم فإهنم يقولون سببهما اختالل املزاج وخروجه عن االعتدال ويدلك علىالصحة والس

هذا أهنم إذا ذكروا يف الضحك أمراً له الضحك قالوا قوة التعجب وهو يف غاية البطالن ألن اإلنسان رمبا يبهت 
حك واحلزين عند رؤية األمور العجيبة وال يضحك وقيل قوة الفرح وليس كذلك ألن اإلنسان يفرح كثرياً وال يض

الذي عند غاية احلزن يضحكه املضحك وكذلك األمر يف البكاء وإن قيل ألكثرهم علماً باألمور اليت يدعيها 
الطبيعيون إن خروج الدمع من العني عند أمور خمصوصة ملاذا ال يقدر على تعليل صحيح وعند اخلواص كاليت يف 

لكواكب ينقطع هو واملهندس الذي ال يفوض أمره إىل قدرة املغناطيس وغريها ينقطع الطبيعي كما أن عند أوضاع ا
  اهللا تعاىل وإرادته

  مث قال تعاىل
  َوأَنَُّه ُهَو أَمَاَت َوأَْحيَا

والبحث فيه كما يف الضحك والبكاء غري أن اهللا تعاىل يف األول بني خاصة النوع الذي هو أخص من اجلنس فإنه 
أعم منه ودونه يف البعد عن التعليل وهي اإلماتة واإلحياء ومها صفتان  أظهر وعن التعليل أبعد مث عطف عليه ما هو

متضادتان أي املوت واحلياة كالضحك والبكاء واملوت على هذا ليس مبجرد العدم وإال لكان املمتنع ميتاً وكيفما 
ملزاج واملزاج من كان فاإلماتة واإلحياء أمر وجودي ومها من خواص احليوان ويقول الطبيعي يف احلياة العتدال ا

أركان متضادة هي النار واهلواء واملاء والتراب وهي متداعية إىل االنفكاك وماال تركيب فيه من املتضادات ال موت 
له ألن املتضادات كل أحد يطلب مفارقة جماوره فقال تعاىل الذي خلق ومزج العناصر وحفظها مدة قادر على أن 

ن ضرورة فهو بفعل فاعل خمتار وهو اهللا تعاىل فهو الذي أمات وأحيا فإن حيفظها أكثر من ذلك فإذا مات فليس ع
قيل مىت أمات وأحيا حىت يعلم ذلك بل مشاهدة اإلحياء واإلماتة بناء على احلياة واملوت نقول فيه وجوه أحدها أنه 

ال فالن وصل والليل دخل على التقدمي والتأخري كأنه قال أحيا وأمات ثانيها هو مبعىن املستقبل فإن األمر قريب يق
إذا قرب مكانه وزمانه فكذلك اإلحياء واإلماتة ثالثها أمات أي خلق املوت واجلمود يف العناصر مث ركبها وأحيا أي 

  خلق احلس واحلركة فيها
  مث قال تعاىل

  َوأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجْينِ الذَّكََر َواالٍّ نثَى
د على النطفة فبعضها خيلق ذكراً وبعضها أنثى وال يصل إليه فهم الطبيعي وهو أيضاً من مجلة املتضادات اليت تتوار

الذي يقول إنه من الربد والرطوبة يف األنثى فرب امرأة أيبس مزاجاً من الرجل وكيف وإذا نظرت يف املميزات بني 



م قالوا الشعور مكونة من الصغري والكبري جتدها أموراً عجيبة منها نبات اللحية وأقوى ما قالوا يف نبات اللحية أهن
خبار دخاين ينحدر إىل املسام فإذا كانت املسام يف غاية الرطوبة والتحلل كما يف مزاج الصيب واملرأة ال ينبت الشعر 

خلروج تلك األدخنة من املسام الرطبة بسهولة قبل أن يتكون شعراً وإذا كانت يف غاية اليبوسة والتكاثف ينبت 
خرج الضيق مث إن تلك املواد تنجذب إىل مواضع خمصوصة فتندفع إما إىل الرأس فتندفع الشعر لعسر خروجه من امل

إليه ألنه خملوق كقبة فوق األخبرة واألدخنة فتتصاعد إليه تلك املواد فلهذا يكون شعر الرأس أكثر وأطول وهلذا يف 
ارة جتذب الرطوبة كالسراج للزيت الرجل مواضع تنجذب إليها األخبرة واألدخنة منها الصدر حلرارة القلب واحلر

ومنها بقرب آلة التناسل ألن حرارة الشهوة جتذب أيضاً ومنها اللحيان فإهنا كثرية احلركة بسبب األكل والكالم 
واحلركة أيضاً جاذبة فإذا قيل هلم فما السبب املوجب لتالزم نبات شعر اللحية وآلة التناسل فإهنا إذا قطعت مل تنبت 

  فرق بني سن الصبا وسن الشباباللحية وما ال

وبني املرأة والرجل ففي بعضها يبهت ويف بعضها يتكلم بأمور واهية ولو فوضها إىل حكمة إهلية لكان أوىل ويف 
  مسألتان

وذلك ألن )  ٤٣النجم ( األول قال تعاىل وَأَنَُّه َخلََق ومل يقل وأنه هو خلق كما قال َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى 
ضحك والبكاء رمبا يتوهم متوهم أنه بفعل اإلنسان ويف اإلماتة واإلحياء وإن كان ذلك التوهم بعيداً لكن رمبا ال

فأكد )  ٢٥٨البقرة ( يقول به جاهل كما قال من حاج إبراهيم اخلليل عليه السالم حيث قال أََنا أُْحىِ  َوأُِميُت 
فال يتوهم أحد أن يفعل أحد من الناس فلم يؤكد بالفصل  ذلك بذكر الفصل وأما خلق الذكر واألنثى من النطفة

حيث كان اإلغناء عندهم غري مستند إىل اهللا تعاىل وكان )  ٤٨النجم ( أال ترى إىل قوله تعاىل َوأَنَُّه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى 
ولذلك قال َوأَنَُّه ُهَو َربُّ )  ٧٨قصص ال( يف معتقدهم أن ذلك بفعلهم كما قال قارون إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعنِدى 

ألهنم كانوا يستبعدون أن يكون رب حممد هو رب الشعرى فأكد يف مواضع استبعادهم )  ٤٩النجم ( الشّْعَرى 
  النسبة إىل اهللا تعاىل اإلسناد ومل يؤكده يف غريه

عند أهل اللغة الثاين والظاهر أهنما من املسألة الثانية الذكر واألنثى امسان مها صفة أو امسان ليسا بصفة املشهور 
األمساء اليت هي صفات فالذكر كاحلسن والعزب واألنثى كاحلبلى والكربى وإمنا قلنا إهنا كاحلبلى يف رأي ألهنا 

حياهلا أنشئت ال كالكربى وإن قلنا إهنا كالكربى يف رأي وإمنا قلنا إن الظاهر أهنما صفتان ألن الصفة ما يطلق على 
له أمر كالعامل يطلق على شيء له علم واملتحرك يقال لشيء له حركة خبالف الشجر واحلجر فإن الشجر  شيء ثبت

ال يقال لشيء بشرط أن يثبت له أمر بل هو اسم موضوع لشيء معني والذكر اسم يقال لشيء له أمر وهلذا 
ر والذي ذهب إىل أنه يوصف به وال يوصف بالشجر يقال جاءين شخص ذكر أو إنسان ذكر وال يقال جسم شج

اسم غري صفة إمنا ذهب إليه ألنه مل يرد له فعل والصفة يف الغالب له فعل كالعامل واجلاهل والعزب والكربى واحلبلى 
وذلك ال يدل على ما ذهب إليه ألن الذكورة واألنوثة من الصفات اليت ال يتبدل بعضها ببعض فال يصاغ هلا أفعال 

دد يف صورة الغالب وهلذا مل يوجد لإلضافيات أفعال كاألبوة والبنوة واألخوة إذ مل تكن من ألن الفعل ملا يتوقع له جت
  الذي يتبدل ووجد لإلضافيات املتبدلة أفعال يقال واخاه وتبناه ملا مل يكن مثبتاً بتكلف فقبل التبدل

  ِمن نُّطْفَةٍ  إِذَا ُتْمَنى
  وقوله تعاىل ِمن نُّطْفَةٍ  أي قطعة من املاء

له تعاىل إِذَا ُتْمَنى من أمىن املين إذا نزل أو مىن ميين إذا قدر وقوله تعاىل ِمن نُّطْفَةٍ  تنبيه على كمال القدرة ألن وقو
النطفة جسم متناسب األجزاء وخيلق اهللا تعاىل منه أعضاء خمتلفة وطباعاً متباينة وخلق الذكر واألنثى منها أعجب ما 



أحد على أن يدعيه كما مل يقدر أحد على أن يدعي خلق السموات وهلذا قال تعاىل  يكون على ما بينا وهلذا مل يقدر
  ) ٣٨الزمر ( لََيقُولُنَّ اللَُّه َولَِئن َسأَلَْتُهم مَّْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اللَُّه كما قال َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض 

  مث قال تعاىل
  لَْيِه النَّْشأَةَ  االٍّ ْخَرىَوأَنَّ َع

وهي يف قول أكثر املفسرين إشارة إىل احلشر والذي ظهر يل بعد طول التفكر والسؤال من فضل اهللا تعاىل اهلداية 
  فيه إىل احلق أنه حيتمل أن يكون املراد نفخ

ظلمة وهبا كرم اهللا بين آدم وإليه الروح اإلنسانية فيه وذلك ألن النفس الشريفة ال األمارة ختالط األجسام الكثيفة امل
غري خلق النطفة علقة والعلقة مضغة )  ١٤املؤمنون ( اإلشارة يف قوله فَكَسَْوَنا الِْعظَاَم لَْحماً ثُمَّ أَنَشأَْناُه َخلْقاً ءاَخَر 

ا قال هنالك واملضغة عظاماً وهبذا اخللق اآلخر متيز اإلنسان عن أنواع احليوانات وشارك امللك يف اإلدراكات فكم
بعد خلق النطفة قال ههنا َوأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ  االْخَْرى فجعل نفخ الروح نشأة )  ١٤املؤمنون ( ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  

 ٤٢النجم ( أخرى كما جعله هنالك إنشاء آخر والذي أوجب القول هبذا هو أن قوله تعاىل َوأَنَّ إِلَى َرّبكَ الُْمنَتَهى 
كذلك فيكون ذكر النشأة )  ٤١النجم ( عند األكثرين لبيان اإلعادة وقوله تعاىل ثُمَّ ُيجَْزاُه الَْجَزاء االْوفَى ) 

وهذا من أحوال الدنيا وعلى ما ذكرنا )  ٤٨النجم ( األخرى إعادة وألنه تعاىل قال بعد هذا َوأَنَُّه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى 
نه تعاىل يقول خلق الذكر واألنثى ونفخ فيهما الروح اإلنسانية الشريفة مث أغناه يكون الترتيب يف غاية احلسن فإ

بلنب األم وبنفقة األب يف صغره مث أقناه بالكسب بعد كربه فإن قيل فقد وردت النشأة األخرى للحشر يف قوله 
نقول اآلخرة من اآلخر ال من )  ٢٠العنكبوت ( ْخَرى تعاىل فَانظُرُواْ كَْيَف َبَدأَ الَْخلَْق ثُمَّ اللَُّه يُنِشىء النَّْشأَةَ  االْ

اآلخر ألن اآلخر أفعل وقد تقدم على أن هناك ملا ذكر البدء محل على اإلعادة وههنا ذكر خلقه من نطفة كما يف 
  ة مسائلويف اآلي)  ١٤املؤمنون ( قوله ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  َعلَقَةً  مث قال ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ  

املسألة األوىل َعلَى للوجوب وال جيب على اهللا اإلعادة فما معىن قوله تعاىل َوأَنَّ َعلَْيِه قال الزخمشري على ما هو 
مذهبه عليه عقالً فإن من احلكمة اجلزاء وذلك ال يتم إال باحلشر فيجب عليه عقالً اإلعادة وحنن ال نقول هبذا 

فعليه حبكم )  ١٢ي س ( حبكم الوعد فإنه تعاىل قال إِنَّا َنْحُن ُنْحىِ  الَْمْوَتى  القول ونقول فيه وجهان األول عليه
الوعد ال بالعقل وال بالشرع الثاين عليه للتعيني فإن من حضر بني مجع وحاولوا أمراً وعجزوا عنه يقال وجب عليك 

  إذن أن تفعله أي تعينت له
در كالضربة على وزن فعلة وهي للمرة تقول ضربته ضربتني أي مرة بعد املسألة الثانية قرىء النَّْشأَةَ  على أنه مص

مرة يعين النشأة مرة أخرى عليه وقرىء النشأة باملد على أنه مصدر على وزن فعالة كالكفالة وكيفما قرىء فهي 
من هذا من نشأ وهو الزم وكان الواجب أن يقال عليه اإلنشاء ال النشأة نقول فيه فائدة وهي أن اجلزم حيصل 

بوجود اخللق مرة أخرى ولو قال عليه اإلنشاء رمبا يقول قائل اإلنشاء من باب اإلجالس حيث يقال يف السعة 
أجلسته فما جلس وأقمته فما قام فيقال أنشاء وما نشأ أي قصده لينشأ ومل يوجد فإذا قال عليه النشأة أي يوجد 

  النشء وحيققه حبيث يوجد جزماً
ني قول القائل عليه النشأة مرة أخرى وبني قوله عليه النشأة األخرى فرق نقول نعم إذا قال عليه املسألة الثالثة هل ب

النشأة مرة أخرى ال يكون النشء قد علم أوالً وإذا قال َعلَْيِه النَّشْأَةَ  االْْخَرى يكون قد علم حقيقة النشأة األخرى 
  فنقول ذلك املعلوم عليه

  مث قال تعاىل



  أَغَْنى َوأَقَْنى َوأَنَُّه ُهَو
وقد ذكرنا تفسريه فنقول أَغَْنى يعين دفع حاجته ومل يتركه حمتاجاً ألن الفقري يف مقابلة الغين فمن مل يبق فقرياً بوجه 

  من الوجوه فهو غين مطلقاً ومن مل يبق فقرياً من وجه

ومحل ذلك على زكاة ) ا اليوم أغنوهم عن املسألة يف هذ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( فهو غين من ذلك الوجه قال 
الفطر ومعناه إذا أتاه ما احتاج إليه وقوله تعاىل أقىن معناه وزاد عليه اإلقناء فوق اإلغناء والذي عندي أن احلروف 
متناسبة يف املعىن فنقول ملا كان خمرج القاف فوق خمرج الغني جعل اإلقناء حلالة فوق اإلغناء وعلى هذا فاإلغناء هو 

هللا من العني واللسان وهداه إىل االرتضاع يف صباه أو هو ما أعطاه اهللا تعاىل من القوت واللباس احملتاج ما آتاه ا
  إليهما ويف اجلملة كل ما دفع اهللا به احلاجة فهو إغناء وكل ما زاد عليه فهو إقناء

  مث قال تعاىل
  َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّْعَرى

ألن بعض الناس يذهب إىل أن الفقر والغىن بكسب اإلنسان واجتهاده فمن  إشارة إىل فساد قول قوم آخرين وذلك
كسب استغىن ومن كسل افتقر وبعضهم يذهب إىل أن ذلك بالبخت وذلك بالنجوم فقال َوأَنَُّه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى وإن 

لّشْعَرى وقوله ُهَو َربُّ قائل الغىن بالنجوم غالط فنقول هو رب النجوم وهو حمركها كما قال تعاىل ُهَو َربُّ ا
الشّْعَرى إلنكارهم ذلك أكد بالفصل والشعرى جنم مضيء ويف النجوم شعريان إحدامها شامية واألخرى ميانية 

  والظاهر أن املراد اليمانية ألهنم كانوا يعبدوهنا
  مث قال تعاىل

  َوأَنَُّه أَْهلََك َعاداً االٍّ ولَى
وكان ذلك بفضل اهللا ال بعطاء الشعرى وجب الشكر ملن قد أهلك وكفى )  ٤٨نجم ال( ملا ذكر أنه أَغَْنى َوأَقَْنى 

هلم دليالً حال عاد ومثود وغريهم و َعاداً االْولَى قيل باألوىل متيزت من قوم كانوا مبكة هم عاد اآلخرة وقيل األوىل 
علمه وفيه قراءات َعاداً االْولَى بكسر  لبيان تقدمهم ال لتمييزهم تقول زيد العامل جاءين فتصفه ال لتميزه ولكن لتبني

( نون التنوين اللتقاء الساكنني و َعاٍد االْولَى بإسقاط نون التنوين أيضاً اللتقاء الساكنني كقراءة عَُزْيٌر اْبُن اللَِّه 
نون يف الالم ونقل ضمة اهلمزة و َعاداً االْولَى بإدغام ال)  ٥٠النجم ( َوقُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد اللَُّه الصََّمُد )  ٣٠التوبة 

ودليله ضعيف وهو حيتمل هذا يف موضع )  ٢٩الفتح ( إىل الالم و عادالؤيل هبمزة الواو وقرأ هذا القارىء َعلَى 
للضمة والواو فهي يف هذا املوضع جتزي على اهلمزة وكذا يف سؤقه لوجود )  ٨ ٦اهلمزة ( املؤقدة و املؤصدة 

  وقوله ال حيسناهلمزة يف األصل ويف موسى 
  مث قال تعاىل

  َوثَُموَد فََمآ أَبْقَى
االْولَى َوثَُموَد فََما أَبْقَى يعين وأهلك مثود وقوله فََما أَبْقَى عائد إىل عاد ومثود أي فما أبقى عليهم ومن املفسرين من 

ومتسك احلجاج )  ٨احلاقة ( اِقَيةٍ  قال فما أبقاهم أي فما أبقى منهم أحداً ويؤيد هذا قوله تعاىل فََهلْ َتَرى لَُهم ّمن َب
  على من قال إن ثقيفاً من مثود بقوله تعاىل فََما أَْبقَى
  َوقَْوَم ُنوحٍ مِّن قَْبلُ إِنَُّهْم كَاُنواْ ُهْم أَظْلََم َوأَطَْغى

تبىن على الضمة َوقَْوَم ُنوحٍ أي أهلكهم ِمن قَْبلُ واملسألة مشهورة يف قبل وبعد تقطع عن اإلضافة فتصري كالغاية ف
أما البناء فلتضمنه اإلضافة وأما على الضمة فألهنا لو بنيت على الفتحة لكان قد أثبت فيه ما يستحقه باإلعراب من 



حيث إهنا ظروف زمان فتستحق النصب والفتح مثله ولو بنيت على الكسر لكان األمر على ما يقتضيه اإلعراب 
   إعراهباوهو اجلر باجلار فبىن على ما خيالف حاليت

ومن سن سنة سيئة فعليه ( وقوله تعاىل إِنَُّهْم كَاُنواْ ُهمْ أَظْلََم َوأَطَْغى أما الظلم فألهنم هم البادئون به املتقدمون فيه 
والبادىء أظلم وأما أطغى فألهنم مسعوا املواعظ وطال عليهم األمد ومل يرتدعوا حىت دعا ) وزرها ووزر من عمل هبا 

  يدعو نيب على قومه إال بعد اإلصرار العظيم والظامل واضع عليهم نبيهم وال

الشيء يف غري موضعه والطاغي اجملاوز احلد فالطاغي أدخل يف الظلم فهو كاملغاير واملخالف فإن املخالف مغاير مع 
وحٍ وصف آخر زائد وكذا املغاير واملضاد وكل ضد غري وليس كل غري ضداً وعليه سؤال وهو أن قوله َوقَْوَم ُن

املقصود منه ختويف الظامل باهلالك فإذا قال هم كانوا يف غاية الظلم والطغيان فأهلكوا يقول الظامل هم كانوا أظلم 
فأهلكوا ملبالغتهم يف الظلم وحنن ما بالغنا فال هنلك وأما لو قال أهلكوا ألهنم ظلمة خلاف كل ظامل فما الفائدة يف 

م وقوة أجسامهم فإهنم مل يقدموا على الظلم والطغيان الشديد إال بتماديهم قوله أَظْلََم نقول املقصود بيان شدهت
وطول أعمارهم ومع ذلك ما جنا أحد منهم فما حال من هو دوهنم من العمر والقوة فهو كقوله تعاىل أََشدُّ ِمنُْهم 

  ) ٨الزخرف ( َبطْشاً 
  مب وقوله تعاىل

  َوالُْمْؤتَِفكَةَ  أَْهَوى
  وفيه مسائل املؤتفكة املنقلبة

املسألة األوىل قرىء وَالُْمْؤَتِفكَاِت واملشهور فيه أهنا قرىء قوم لوط لكن كانت هلم مواضع ائتفكت فهي مؤتفكات 
وحيتمل أن يقال املراد كل من انقلبت مساكنه ودثرت أماكنه وهلذا ختم املهلكني باملؤتفكات كمن يقول مات فالن 

  هلموفالن وكل من كان من أمثاهلم وأشكا
املسألة الثانية أَْهَوى أي أهواها مبعىن أسقطها فقيل أهواها من اهلوى إىل األرض من حيث محلها جربيل عليه السالم 

  على جناحه مث قلبها وقيل كانت عمارهتم مرتفعة فأهواها بالزلزلة وجعل عاليها سافلها
ت كقول القائل واملنقلبة قلبها وقلب املنقلب حتصيل احلاصل املسألة الثالثة قوله تعاىل َوالْمُْؤَتِفكَةَ  أَْهَوى على ما قل

  نقول ليس معناه املنقلبة ما انقلبت بنفسها بل اهللا قلبها فانقلبت
املسألة الرابعة ما احلكمة يف اختصاص املؤتفكة باسم املوضع يف الذكر وقال يف عاد ومثود وقوم نوح اسم القوم 

مثود اسم املوضع فذكر عاداً باسم القوم ومثود باسم املوضع وقوم نوح  نقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها أن
باسم القوم واملؤتفكة باسم املوضع ليعلم أن القوم ال ميكنهم صون أماكنهم عن عذاب اهللا تعاىل وال املوضع حيصن 

ه وعذاب اهللا ال القوم عنه فإن يف العادة تارة يقوي الساكن فيذب عن مسكنه وأخرى يقوي املسكن فريد عن ساكن
وقوله )  ٢٠الفتح ( مينعه مانع وهذا املعىن حصل للمؤمنني يف آيتني أحدمها قوله تعاىل َوكَفَّ أَْيِدىَ  النَّاسِ َعْنكُْم 

حفظ مسكنه ففي األول مل يقدر الساكن على )  ٢احلشر ( تعاىل َوظَنُّواْ أَنَُّهْم مَّانَِعُتُهْم مَّانَِعتُُهْم ُحصُونُُهم ّمَن اللَِّه 
ويف الثاين مل يقو احلصن على حفظ الساكن والوجه الثاين هو أن عاداً ومثود وقوم نوح كان أمرهم متقدماً وأماكنهم 

كانت قد دثرت ولكن أمرهم كان مشهوراً متواتراً وقوم لوط كانت مساكنهم وآثار االنقالب فيها ظاهرة فذكر 
  األظهر من األمرين يف كل قوم

  مث قال تعاىل



  فََغشَّاَها َما غَشَّى
  حيتمل أن يكون ما مفعوالً وهو الظاهر وحيتمل أن يكون الذي غشي هو اهللا تعاىل فيكون كقوله تعاىل

َوالسََّماء َوَما َبَناَها وحيتمل أن يكون فاعالً يقال ضربه من ضربه وعلى هذا نقول حيتمل أن يكون ذلك إشارة إىل 
م السبب مبعىن أن اهللا غضب عليهم بسببه يقال ملن أغضب ملكاً بكالم سبب غضب اهللا عليهم أي غشاها عليه

  فضربه امللك كالمك الذي ضربك
  مث قال تعاىل

  فَبِأَى ِّ آال ِء َربَِّك َتَتمَاَرى
قيل هذا أيضاً مما يف الصحف وقيل هو ابتداء كالم واخلطاب عام كأنه يقول بأي النعم أيها السامع تشك أو جتادل 

( وال يقال كيف جيوز أن يقول للنيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( اب مع الكافر وحيتمل أن يقال مع النيب وقيل هو خط
يعين مل يبق فيه )  ٦٥الزمر ( َتَتمَاَرى ألنا نقول هو من باب لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك ) صلى اهللا عليه وسلم 

ممن يشك أو جيادل يف بعض األمور اخلفية ملا ) صلى اهللا عليه وسلم ( إمكان الشك حىت أن فارضاً لو فرض النيب 
كان ميكنه املراء يف نعم اهللا والعموم هو الصحيح كأنه يقول بأي آالء ربك تتمارى أيها اإلنسان كما قال وَأَخََّرتْ 

)  ٥٤الكهف ( انَ اإلِْنَسانُ أَكْثََر َشىء َجَدالً وقال تعاىل َوكَ)  ٦االنفطار ( ياأَيَُّها اإلِنَسانُ َما غَرََّك بَِرّبكَ الْكَرِميِ 
فإن قيل املذكور من قبل نعم واآلالء نعم فكيف آالء ربك نقول ملا عد من قبل النعم وهو اخللق من النطفة ونفخ 

صيبك مثل ما الروح الشريفة فيه واإلغناء واإلقناء وذكر أن الكافر بنعمه أهلك قال فَبِأَىّ  االء َرّبَك َتَتَماَرى في
أصاب الذين متاروا من قبل أو تقول ملا ذكر اإلهالك قال للشاك أنت ما أصابك الذي أصاهبم وذلك حبفظ اهللا إياك 

  يف مواضع)  ١٣الرمحن ( فَبِأَىّ  االء رَّبَك َتَتمَاَرى وسنزيده بياناً يف قوله فَبِأَىّ  ءاالء َرّبكَُما ُتكَذَّباِن 
  مث قال تعاىل
  يٌر مَِّن النُّذُرِ االٍّ ْولَىَهاذَا َنِذ

  وفيه مسائل
من جنس النذر األوىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل املشار إليه هبذا ماذا نقول فيه وجوه أحدها حممد 

ثانيها القرآن ثالثها ما ذكره من أخبار املهلكني ومعناه حينئذ هذا بعض األمور اليت هي منذرة وعلى قولنا املراد 
فالنذير هو املنذر و ِمْن لبيان اجلنس وعلى قولنا املراد هو القرآن حيتمل أن يكون ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

النذير مبعىن املصدر وحيتمل أن يكون مبعىن الفاعل وكون اإلشارة إىل القرآن بعيد لفظاً ومعىن أما معىن فألن القرآن 
مل تكن معجزة وذلك ألنه تعاىل ملا بني الوحدانية وقال فَبِأَىّ  االء ليس من جنس الصحف األوىل ألنه معجز وتلك 

وإثباتاً للرسالة وقال بعد ذلك أَزِفَِت االْزِفَةُ  ) صلى اهللا عليه وسلم ( رَّبَك َتَتَماَرى قال َهاذَا َنِذيٌر إشارة إىل حممد 
ث مرتبة فإن األصل األول هو اهللا ووحدانيته مث إشارة إىل القيامة ليكون يف اآليات الثالث املرتبة إثبات أصول ثال

الرسول ورسالته مث احلشر والقيامة وأما لفظاً فألن النذير إن كان كامالً فما ذكره من حكاية املهلكني أوىل ألنه 
أقرب ويكون على هذا من بقي على حقيقة التبعيض أي هذا الذي ذكرنا بعض ما جرى ونبذ مما وقع أو يكون 

غاية مبعىن هذا إنذار من املنذرين املتقدمني يقال هذا الكتاب وهذا الكالم من فالن وعلى األقوال كلها البتداء ال
ليس ذكر األوىل لبيان املوصوف بالوصف ومتييزه عن النذر اآلخرة كما يقال الفرقة األوىل احترازاً عن الفرقة 

جاءين فيذكر العامل إما لبيان أن زيداً عامل غري أنك ال األخرية وإمنا هو لبيان الوصف للموصوف كما يقال زيد العامل 



تذكره بلفظ اخلرب فتأيت به على طريقة الوصف وإما ملدح زيد به وإما ألمر آخر واألوىل على العود إىل لفظ اجلمع 
  وهو النذر ولو كان

  واملعىن ملعىن اجلمع لقال من النذر األولني يقال من األقوام املتقدمة واملتقدمني على اللفظ
  مث قال تعاىل

  أَزِفَِت االٌّ زِفَةُ 
ويقال كانت الكائنة وهذا االستعمال يقع على وجوه منها ما إذا )  ١الواقعة ( وهو كقوله تعاىل َوقََعِت الَْواِقَعةُ  

كان كان الفاعل صار فاعالً ملثل ذلك الفعل من قبل مث صدر منه مرة أخرى مثل الفعل فيقال فعل الفاعل أي الذي 
فاعالً صار فاعالً مرة أخرى يقال حاكه احلائك أي من شغله ذلك من قبل فعله ومنها ما يصري الفاعل فاعالً بذلك 

وإذا غصب العني غاصب ضمنه فقوله أَزِفَِت االْزِفَةُ  حيتمل أن ) إذا مات امليت انقطع عمله ( الفعل ومنه يقال 
ل يوم يزداد قرهبا فهي كائنة قريبة وازدادت يف القرب وحيتمل أن يكون من القبيل األول أي قربت الساعة اليت ك

يكون كقوله تعاىل َوقََعِت الَْواِقَعةُ  أي قرب وقوعها وأزفت فاعلها يف احلقيقة القيامة أو الساعة فكأنه قال أزفت 
  القيامة اآلزفة أو الساعة أو مثلها

  مب وقوله تعاىل
  فَةٌ لَْيسَ لََها ِمن ُدوِن اللَِّه كَاِش

فيه وجوه أحدها ال مظهر هلا إال اهللا فمن يعلمها ال يعلم إال بإعالم اهللا تعاىل إياه وإظهاره إياها له فهو كقوله تعاىل 
 هبا ثانيها ال يأيت)  ١٨٧األعراف ( وقوله تعاىل الَ ُيَجلّيَها ِلَوقِْتَها إِالَّ ُهَو )  ٣٤لقمان ( إِنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ  

  وفيه مسائل)  ١٧األنعام ( إال اهللا كقوله تعاىل َوإِن َيْمَسْسكَ اللَُّه بُِضّر فَالَ كَاِشفَ لَُه إِالَّ ُهَو 
األوىل ِمْن زائدة تقديره ليس هلا غري اهللا كاشفة وهي تدخل على النفي فتؤكد معناه تقول ما جاءين أحد وما جاءين 

تقدمي وتأخري تقديره ليس هلا من كاشفة دون اهللا فيكون نفياً عاماً بالنسبة  من أحد وعلى هذا حيتمل أن يكون فيه
إىل الكواشف وحيتمل أن يقال ليست بزائدة بل معىن الكالم أنه ليس يف الوجود نفس تكتشفها أي خترب عنها كما 

يقال كشف األمر من زيد  هي ومىت وقتها من غري اهللا تعاىل يعين من يكشفها فإمنا يكشفها من اهللا ال من غري اهللا
  أي غري اهللا)  ٨٦الصافات ( ودون يكون مبعىن غري كما يف قوله تعاىل ءاِلَهةً  ُدونَ اللَِّه ُترِيُدونَ فََما 

املسألة الثانية كاشفة صفة ملؤنث أي نفس كاشفة وقيل هي للمبالغة كما يف العالمة وعلى هذا ال يقال بأنه نفى أن 
املبالغة وال يلزم من الكاشف الفائق نفي نفس الكاشف ألنا نقول لو كشفها أحد لكان يكون هلا كاشفة بصيغة 

من حيث )  ٢٩ق ( كاشفاً بالوجه الكامل فال كاشف هلا وال يكشفها أحد وهو كقوله تعاىل َوَما أََناْ بِظَلَّامٍ لّلَْعبِيِد 
اك إنه لو ظلم عبيده الضعفاء بغري حق لكان يف غاية نفى كونه ظاملاً مبالغاً وال يلزم منه نفي كونه ظاملاً وقلنا هن

  الظلم وليس يف غاية الظلم فال يظلمهم أصالً
املسألة الثالثة إذا قلت إن معناه ليس هلا نفس كاشفة فقوله ِمن ُدوِن اللَِّه استثناء على األشهر من األقوال فيكون اهللا 

( ول ال فساد يف ذلك قال اهللا تعاىل َوالَ أَْعلَُم َما ِفى نَفِْسَك تعاىل نفساً هلا كاشفة نقول اجلواب عنه من وجوه األ
حكاية عن عيسى عليه السالم واملعىن احلقيقة الثاين ليس هو صريح االستثناء فيجوز فيه أن ال يكون )  ١١٦املائدة 

  نفساً الثالث االستثناء الكاشف املبالغ



  مث قال تعاىل
  ُبونَأَفَِمْن َهاذَا الَْحِديِث تَْعَج

فإهنم كانوا يتعجبون من حشر )  ٥٧النجم ( قيل من القرآن وحيتمل أن يقال هذا إشارة إىل حديث أَزِفَِت االْزِفَةُ  
  األجساد ومجع العظام بعد الفساد

  َوَتْضَحكُونَ َوالَ تَْبكُونَ
اىل فَلَمَّا َجاءُهم بِئَايَاِتَنا إِذَا وقوله تعاىل َوَتْضَحكُونَ حيتمل أن يكون املعىن وتضحكون من هذا احلديث كما قال تع

يف حق موسى عليه السالم وكانوا هم أيضاً يضحكون من حديث النيب )  ٤٧الزخرف ( ُهم ِمْنَها َيْضَحكُونَ 
والقرآن وحيتمل أن يكون إنكاراً على مطلق الضحك مع مساع حديث القيامة أي أتضحكون وقد مسعتم أن القيامة 

  ال تضحكوا حينئذقربت فكان حقاً أن 
  وقوله تعاىل َوالَ تَْبكُونَ أي كان حقاً لكم أن تبكوا منه فتتركون ذلك وتأتون بضده

  َوأَنُتْم َساِمُدونَ
وقوله تعاىل َوأَنُتْم َساِمُدونَ أي غافلون وذكر باسم الفاعل ألن الغفلة دائمة وأما الضحك والعجب فهما أمران 

  يتجددان ويعدمان
  ِه َواعُْبُدواْفَاْسُجُدواْ ِللَّ

حيتمل أن يكون األمر عاماً وحيتمل أن يكون التفاتاً فيكون كأنه قال أيها املؤمنون اسجدوا شكراً على اهلداية 
واشتغلوا بالعبادة ومل يقل اعبدوا اهللا إما لكونه معلوماً وإما ألن العبادة يف احلقيقة ال تكون إال هللا فقال َواْعُبدُواْ أي 

ر وال تعبدوا غري اهللا ألهنا ليست بعبادة وهذا يناسب السجدة عند قراءته مناسبة أشد وأمت مما إذا محلناه ائتوا باملأمو
  على العموم

  واحلمد هللا رب العاملني وصالته على سيدنا حممد سيد املرسلني وخامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني

  سورة القمر

  مخسون ومخس آيات مكية
  ةُ  َوانَشقَّ الْقَمَُراقَْترََبِت السَّاَع

فكأنه أعاد ذلك مع الدليل وقال قلت )  ٥٧النجم ( أول السورة مناسب آلخر ما قبلها وهو قوله أَزِفَِت االْزِفَةُ  
أَزِفَِت االْزِفَةُ  وهو حق إذ القمر انشق واملفسرون بأسرهم على أن املراد أن القمر انشق وحصل فيه االنشقاق 

( ديث االنشقاق ويف الصحيح خرب مشهور رواه مجع من الصحابة وقالوا سئل رسول اهللا ودلت األخبار على ح
آية االنشقاق بعينها معجزة فسأل ربه فشقه ومضى وقال بعض الفسرين املراد سينشق وهو ) صلى اهللا عليه وسلم 

ال حاجة إىل التأويل وإمنا  بعيد وال معىن له ألن من منع ذلك وهو الفلسفي مينعه يف املاضي واملستقبل ومن جيوزه
ذهب إليه ذلك الذاهب ألن االنشقاق أمر هائل فلو وقع لعم وجه األرض فكان ينبغي أن يبلغ حد التواتر نقول 

ملا كان يتحدى بالقرآن وكانوا يقولون إنا نأيت بأفصح ما يكون من الكالم وعجزوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
ية إىل قيام القيامة ال يتمسك مبعجزة أخرى فلم ينقله العلماء حبيث يبلغ حد التواتر عنه فكان القرآن معجزة باق

وأما املؤرخون فتركوه ألن التواريخ يف أكثر األمر يستعملها املنجم وهو ملا وقع األمر قالوا بأنه مثل خسوف القمر 
رخيهم والقرآن أدل دليل وأقوى وظهور شيء يف اجلو على شكل نصف القمر يف موضع آخر فتركوا حكايته يف توا



مثبت له وإمكانه ال يشك فيه وقد أخرب عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه وحديث امتناع اخلرق وااللتئام حديث 
  اللئام وقد ثبت جواز اخلرق والتخريب على السموات وذكرناه مراراً فال نعيده

  مب وقوله تعاىل
  ولُواْ ِسْحٌر مُّْسَتمِرٌَّوإِن َيرَْواْ َءاَيةً  ُيْعرُِضواْ َوَيقُ

تقديره وبعد هذا إن يروا آية يقولوا سحر فإهنم رأوا آيات أرضية وآيات مساوية ومل يؤمنوا ومل يتركوا عنادهم فإن 
يروا ما يرون بعد هذا ال يؤمنون وفيه وجه آخر وهو أن يقال املعىن أن عادهتم أهنم إن يروا آية يعرضوا فلما رأوا 

  عرضوا لتلك العادة وفيه مسائلانشقاق القمر أ
األوىل قوله ءاَيةً  ماذا نقول آية اقتراب الساعة فإن انشقاق القمر من آياته وقد ردوا وكذبوا فإن يروا غريها أيضاً 

  يعرضوا أو آية االنشقاق فإهنا معجزة أما كوهنا معجزة ففي غاية الظهور وأما كوهنا آية

انشقاق السماء وانفطارها وكذلك قوله يف كل جسم مساوي من الكواكب الساعة فألن منكر خراب العامل ينكر 
فإذا انشق بعضها ثبت خالف ما يقول به وبان جواز خراب العامل وقال أكثر املفسرين معناه أن من عالمات قيام 

وبيان الساعة انشقاق القمر عن قريب وهذا ضعيف محلهم على هذا القول ضيق املكان وخفاء األمر على األذهان 
ضعفه هو أن اهللا تعاىل لو أخرب يف كتابه أن القمر ينشق وهو عالمة قيام الساعة لكان ذلك أمراً ال بد من وقوعه 

كما أن هذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( مثل خروج دابة األرض وطلوع الشمس من املغرب فال يكون معجزة النيب 
عنها قبل وقوعها معجزة ألنا نقول فحينئذ يكون هذا من  األشياء عجائب وليست مبعجزة للنيب ال يقال اإلخبار

قبيل اإلخبار عن الغيوب فال يكون هو معجزة برأسه وذلك فاسد وال يقال بأن ذلك كان معجزة وعالمة فأخرب اهللا 
وتكون الساعة قريبة حينئذ ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف الصحف والكتب السالفة أن ذلك يكون معجزة للنيب 

وهلذا حيكى عن ) بعثت أنا والساعة كهاتني ( عالمة كائنة حيث قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ن بعثة النيب وذلك أل
قال عن أمور تكون فكان وجوده دليل أمور وأيضاً القمر ) صلى اهللا عليه وسلم ( سطيح أنه ملا أخرب بوجود النيب 

على املشركني وهم كانوا غافلني عما يف الكتب ) ه وسلم صلى اهللا علي( ملا انشق كان انشقاقه عند استدالل النيب 
وأما أصحاب الكتب فلم يفتقروا إىل بيان عالمة الساعة ألهنم كانوا يقولون هبا وبقرهبا فهي إذن آية دالة على جواز 
 ختريب السموات وهو العمدة الكربى ألن السموات إذا طويت وجوز ذلك فاألرض ومن عليها ال يستبعد فناؤمها

إذا ثبت هذا فنقول معىن اقْتََرَبِت السَّاَعةُ  حيتمل أن يكون يف العقول واألذهان يقول من يسمع أمراً ال يقع هذا 
بعيد مستبعد وهذا وجه حسن وإن كان بعض ضعفاء األذهان ينكره وذلك ألن محله على قرب الوقوع زماناً ال 

اقْتََرَبِت ويقولون ) صلى اهللا عليه وسلم (  تعاىل يف زمان النيب إمكاناً ميكن الكافر من جمادلة فاسدة فيقول قال اهللا
مث مضى مائة سنة ومل يقع وال يبعد أن ميضي ) اقترب الوعد ( كان يقول ) السابقة ( بأن من قبل أيضاً يف الكتب 

قوله اقَْترََبِت  ألف آخر وال يقع ولو صح إطالق لفظ القرب زماناً على مثل هذا ال يبقى وثوق باإلخبارات وأيضاً
النتهاز الفرصة واإلميان قبل أن ال يصح اإلميان فللكافر أن يقول إذا كان القرب هبذا املعىن فال خوف منها ألهنا ال 
تدركين وال تدرك أوالدي وال أوالد أوالدي وإذا كان إمكاهنا قريباً يف العقول يكون ذلك رداً بالغاً على املشركني 

انه وتعاىل أول ما كلف االعتراف بالوحدانية واليوم اآلخر وقال اعلموا أن احلشر كائن والفالسفة واهللا سبح
فخالف املشرك والفلسفي ومل يقنع مبجرد إنكار ما ورد الشرع ببيانه ومل يقل ال يقع أو ليس بكائن بل قال ذلك 

امتناعه ضروري فإن مذهبهم أن إعادة  بعيد ومل يقنع هبذا أيضاً بل قال ذلك غري ممكن ومل يقنع به أيضاً بل قال فإن
أَءذَا )  ٤٩األسراء ( أَءذَا كُنَّا ِعظَاماً )  ٨٢املؤمنون ( املعدوم وإحياء املوتى حمال بالضرورة وهلذا قالوا أَءذَا مِْتَنا 



يكتف اهللا بلفظ االستفهام مبعىن اإلنكار مع ظهور األمر فلما استبعدوا مل )  ١٠السجدة ( َضلَلَْنا ِفى االْْرضِ 
ومل يقتصر عليه بل قال َوَما ُيْدرِيكَ لََعلَّ )  ٧احلج ( ورسوله ببيان وقوعه بل قال إِنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  الَ َرْيَب ِفيَها 

اقتربت الساعة واقترب الوعد احلق اقترب للناس ( ومل يتركها حىت قال )  ٦٣األحزاب ( السَّاَعةَ  َتكُونُ قَرِيباً 
اقتراباً عقلياً ال جيوز أن ينكر ما يقع يف زمان طرفة عني ألنه على اهللا يسري كما أن تقليب احلدقة علينا  )حساهبم 

يسري بل هو أقرب منه بكثري والذي يقويه قول العامة إن زمان وجود العامل زمان مديد والباقي بالنسبة إىل املاضي 
  شيء يسري فلهذا قال اقَْتَرَبتِ السَّاَعةُ 

فمعناه ال نيب بعدي فإن زماين ميتد إىل قيام الساعة ) بعثت أنا والساعة كهاتني ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قوله وأما 
وما دامت أوامره نافذة ) صلى اهللا عليه وسلم ( فزماين والساعة متالصقان كهاتني وال شك أن الزمان زمان النيب 

الذي تنفذ فيه أوامر امللك مكان امللك يقال له بالد فالن فإن  فالزمان زمانه وإن كان ليس هو فيه كما أن املكان
( قيل كيف يصح محله على القرب باملعقول مع أنه مقطوع به قلت كما صح قوله تعاىل لََعلَّ السَّاَعةَ  َتكُونُ قَرِيباً 

كاناً بعيداً عن العادات فإن لعل للترجي واألمر عند اهللا معلوم وفائدته أن قيام الساعة ممكن ال إم)  ٦٣األحزاب 
كحمل اآلدمي يف زماننا محالً يف غاية الثقل أو قطعة مسافة بعيدة يف زمان يسري فإن ذلك ممكن إمكاناً بعيداً وأما 

  تقليب احلدقة فممكن إمكاناً يف غاية القرب
كور فمن هم نقول هم معلومون املسألة الثانية اجلمع الذين تكون الواو ضمريهم يف قوله َيَرْواْ و ُيعْرِضُواْ غري مذ

  وهم الكفار تقديره وهؤالء الكفار إن يروا آية يعرضوا
  املسألة الثالثة التنكري يف اآلية للتعظيم أي إن يروا آية قوية أو عظيمة يعرضوا

خالية عن شوائب الشبه  املسألة الرابعة قوله تعاىل َوَيقُولُواْ ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ ما الفائدة فيه نقول فائدته بيان كون اآلية
وأن االعتراف لزمهم ألهنم مل يقدروا أن يقولوا حنن نأيت مبثلها وبيان كوهنم معرضني ال إعراض معذور فإن من 
يعرض إعراض مشغول بأمر مهم فلم ينظر يف اآلية ال يستقبح منه اإلعراض مثل ما يستقبح ملن ينظر فيها إىل 

ى اإلتيان مبثلها مث يقول هذا ليس بشيء هذا سحر ألن ما من آية إال آخرها ويعجز عن نسبتها إىل أحد ودعو
  وميكن املعاند أن يقول فيها هذا القول

كان يأيت كل زمان ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة اخلامسة ما املستمر نقول فيه وجوه أحدها دائم فإن حممداً 
مستمر دائم ال خيتلف بالنسبة إىل النيب عليه السالم خبالف  مبعجزة قولية أو فعلية أرضية أو مساوية فقالوا هذا سحر

سحر السحرة فإن بعضهم يقدر على أمر وأمرين وثالثة ويعجز عن غريها وهو قادر على الكل وثانيها مستمر أي 
قوى من حبل مرير الفتل من املرة وهي الشدة وثالثها من املرارة أي سحر مر مستبشع ورابعها مستمر أي مار 

  ب فإن السحر ال بقاء لهذاه
  َوكَذَّبُواْ َواتََّبُعوا أَْهَوآَءُهْم وَكُلُّ أَْمرٍ مُّْسَتقِرٌّ

مث قال تعاىل َوكَذَّبُواْ وَاتََّبُعواْ أَْهَواءُهْم وهو حيتمل أمرين أحدمها وكذبوا حممداً املخرب عن اقتراب الساعة وثانيهما 
فقوله وَاتََّبعُواْ أَْهَواءُهْم أي تركوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وا حممداً كذبوا باآلية وهي انشقاق القمر فإن قلنا كذب

احلجة وأولوا اآليات وقالوا هو جمنون تعينه اجلن وكاهن يقول عن النجوم وخيتار األوقات لألفعال وساحر فهذه 
ر القمر وأنه خسوف والقمر مل يصبه أهواءهم وإن قلنا كذبوا بانشقاق القمر فقوله َواتََّبعُواْ أَهَْواءُهْم يف أنه سح

  شيء فهذه أهواءهم وكذلك قوهلم يف كل آية



وقوله تعاىل َوكُلُّ أَْمرٍ مُّْسَتِقرٌّ فيه وجوه أحدها كل أمر مستقر على سنن احلق يثبت والباطل يزهق وحينئذ يكون 
  ) ٧الزمر ( ى َرّبكُْم مَّْرجُِعكُْم فَُينَّبئُكُم وهو كقوله تعاىل ثُمَّ إِلَ) صلى اهللا عليه وسلم ( هتديداً هلم وتسلية للنيب 

أي بأهنا حق ثانيها وكل أمر مستقر يف علم اهللا تعاىل ال خيفى عليه شيء فهم كذبوا واتبعوا أهواءهم واألنبياء 
ىل يف هذه السورة وكما قال تعا)  ١٦غافر ( صدقوا وبلغوا ما جاءهم كقوله تعاىل الَ َيخْفَى َعلَى اللَِّه ِمنُْهْم َشىْ ء 

ثالثها هو جواب قوهلم ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ أي )  ٥٣ ٥٢القمر ( َوكُلُّ َشىْ ء فََعلُوُه ِفى الزُُّبرِ َوكُلُّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ مُّْستَطٌَر 
  ليس أمره بذاهب بل كل أمر من أموره مستقر

  مث قال تعاىل
  ْزَدجٌَرَولَقَْد َجآَءُهم مَِّن االٌّ نَبآِء َما ِفيِه ُم

إشارة إىل أن كل ما هو لطف بالعباد قد وجد فأخربهم الرسول باقتراب الساعة وأقام الدليل على صدقه وإمكان 
قيام الساعة عقيب دعواه بانشقاق القمر الذي هو آية ألن من يكذب هبا ال يصدق بشيء من اآليات فكذبوا هبا 

فذكر هلم أنباء املهلكني باآليتني ختويفاً هلم وهذا هو الترتيب  واتبعوا األباطيل الذاهبة وذكروا األقاويل الكاذبة
أي هذه حكمة بالغة واألنباء هي األخبار العظام ويدلك )  ٥القمر ( احلكمي وهلذا قال بعد اآليات ِحكَْمةٌ  َباِلَغةٌ  

ألنه كان )  ٢٢النمل ( إٍ بَِنَبإٍ َيِقنيٍ على صدقه أن يف القرآن مل يرد النبأ واألنباء إال ملا له وقع قال َوجِئُْتَك ِمن َسَب
أي حماربة أو مساملة وما يشبهه من األمور العرفية وإمنا جيب )  ٦احلجرات ( خرباً عظيماً وقال إِن َجاءكُْم فَاِسُق بَِنَبإٍ 

آل ( نُوِحيِه إِلَْيَك التثبت فيما يتعلق به حكم ويترتب عليه أمر ذو بال وكذلك قال تعاىل ذاِلَك ِمْن أَنَباء الَْغْيبِ 
حيث مل )  ٢٩القصص ( فكذلك األنباء ههنا وقال تعاىل عن موسى لََّعلّى اتِيكُْم ّمنَْها بَِخَبرٍ أَْو َجذَْوةٍ  )  ٤٤عمران 

يكن يعلم أنه يظهر له شيء عظيم يصلح أن يقال له نبأ ومل يقصده والظاهر أن املراد أنباء املهلكني بسبب التكذيب 
هم املراد القرآن وتقديره جاء فيه األنباء وقيل قوله َجاءكُْم ّمَن االْنَباء يتناول مجيع ما ورد يف القرآن من وقال بعض

الزواجر واملواعظ وما ذكرناه أظهر لقوله ِفيِه ُمْزَدَجٌر ويف َما وجهان أحدمها أهنا موصولة أي جاءكم الذي فيه 
اء شيء موصوف بأن فيه مزدجر وهذاأظهر واملزدجر فيه وجهان مزدجر ثانيهما موصوفة تقديره جاءكم من األنب

أحدمها ازدجار وثانيهما موضع ازدجار كاملرتقى ولفظ املفعول مبعىن املصدر كثري ألن املصدر هو املفعول احلقيقي مث 
  قال تعاىل

  ِحكَْمةٌ  َباِلَغةٌ  فََما ُتْغنِى النُّذُُر
َجاءُهم ّمَن االْنَباء املراد منه القرآن قال ِحكَْمةٌ  َباِلَغةٌ  بدل كأنه قال  وفيه وجوه األول على قول من قال َولَقَْد

ولقد جاءهم حكمة بالغة ثانيها أن يكون بدالً عن ما يف قوله َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر الثاين حكمة بالغة خرب مبتدأ حمذوف 
رتيب الذي يف إرسال الرسول وإيضاح الدليل تقديره هذه حكمة بالغة واإلشارة حينئذ حتتمل وجوهاً أحدها هذا الت

واإلنذار مبن مضى من القرون وانقضى حكمة بالغة ثانيها إنزال ما فيه األنباء ِحكَْمةٌ  َباِلَغةٌ  ثالثها هذه الساعة 
ٌر أي املقتربة واآلية الدالة عليها حكمة الثالث قرىء بالنصب فيكون حاالً وذو احلال ما يف قوله َما ِفيِه ُمْزَدَج

جاءكم ذلك حكمة فإن قيل إن كان َما موصولة تكون معرفة فيحسن كونه ذا احلال فأما إن كانت مبعىن جاءهم 
  من األنباء شيء فيه ازدجار يكون منكراً وتنكري ذي احلال قبيح نقول كونه موصوفاً حيسن ذلك

أن النذر مل يبعثوا ليغنوا ويلجئوا قومهم إىل احلق وإمنا وقوله فََما ُتْغنِى النُّذُُر فيه وجهان أحدمها أن َما نافية ومعناه 
ويؤيد هذا قوله تعاىل )  ٤٨الشورى ( أرسلوا مبلغني وهو كقوله تعاىل فَإِنْ أَْعَرضُواْ فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم حَِفيظاً 
  قدفََتَولَّى َعْنُهمْ أي ليس عليك وال على األنبياء اإلغناء واإلجلاء فإذا بلغت ف



( ةِ  أتيت مباعليك من احلكمة البالغة اليت أمرت هبا بقوله تعاىل اْدُع إِِلى سَبِيلِ َرّبكَ بِالِْحكَْمةِ  َوالَْمْوِعظَةِ  الَْحَسَن
وتول إذا مل تقدر ثانيهما َما استفهامية ومعىن اآليات حينئذ أنك أتيت مبا عليك من الدعوى وإظهار )  ١٢٥النحل 

ا فأنذرهتم مبا جرى على املكذبني فلم يفدهم فهذه حكمة بالغة وما الذي تغين النذر غري هذا فلم اآلية عليها وكذبو
  يبق عليك شيء آخر

  فََتَولَّ َعْنُهْم َيْوَم َيْدُعو الدَّاعِ إِلَى َشىْ ٍء نُّكُرٍ
س كذلك بل املراد منه ال تناظرهم قوله تعاىل فََتَولَّ َعْنُهْم قد ذكرنا أن املفسرين يقولون إىل قوله َتَولَّ منسوخ ولي

  بالكالم
مث قال تعاىل َيْوَم َيْدُعو الدَّاعِ إِلَى َشىْ ء نُّكُرٍ قد ذكرنا أيضاً أن من ينصح شخصاً وال يؤثر فيه النصح يعرض عنه 

ْوَم َيْدُعو الدَّاعِ ويقول مع غريه ما فيه نصح املعرض عنه ويكون فيه قصد إرشاده أيضاً فقال بعدما قال فََتَولَّ َعنُْهْم َي
َيْخُرُجونَ ِمَن االْْجَداِث للتخويف والعامل يف َيْومٍ هو ما بعده وهو قوله َيخُْرُجونَ ِمَن االْْجدَاِث والداعي معرف 

داعي ألنه معلوم قد أخرب عنه فقيل إن منادياً ينادي وداعياً يدعو ويف ال)  ٤١ق ( كاملنادي يف قوله َيْوَم ُيَناِد الُْمَناِد 
وجوه أحدها أنه إسرافيل وثانيها أنه جربيل وثالثها أنه ملك موكل بذلك والتعريف حينئذ ال يقطع حد العلمية وإمنا 
يكون ذلك كقولنا جاء رجل فقال الرجل وقوله تعاىل إِلَى َشىْ ء نُّكُرٍ أي منكر وهو حيتمل وجوهاً أحدها إىل شيء 

يدعو الداعي إىل الشيء الذي أنكروه خيرجون ثانيها نكر أي منكر يقول نكر يف يومنا هذا ألهنم أنكروه أي يوم 
ذلك القائل كان ينبغي أن ال يكون أي من شأنه أن ال يوجد يقال فالن ينهى عن املنكر وعلى هذا فهو عندهم كان 

أو النشر للجمع  ينبغي أن ال يقع ألنه يرديهم يف اهلاوية فإن قيل ما ذلك الشيء النكر نقول احلساب أو اجلمع له
وهذا أقرب فإن قيل النشر ال يكون منكراً فإنه إحياء وألن الكافر من أين يعرف وقت النشر وما جيري عليه 

  ) ٥٢يس ( لينكره نقول يعرف ويعلم بدليل قوله تعاىل عنهم قَالُواْ ياَوْيلََنا َمن َبعَثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا 
  مث قال تعاىل

  َيْخُرُجونَ ِمَن االٌّ ْجَداِث كَأَنَُّهْم َجرَاٌد مُّنَتشٌِر ُخشَّعاً أَْبَصارُُهْم
وفيه قراءات خاشعاً وخاشعة وخشعاً فمن قرأ خاشعاً على قول القائل خيشع أبصارهم على ترك التأنيث لتقدم 
الفعل ومن قرأ خاشعة على قوله ختشع أبصارهم ومن قرأ خشعاً فله وجوه أحدها على قول من يقول خيشعن 

صارهم على طريقة من يقول أكلوين الرباغيث ثانيها يف ُخشَّعاً ضمري أبصارهم بدل عنه تقديره خيشعون أبصارهم أب
على بدل االشتمال كقول القائل أعجبوين حسنهم ثالثها فيه فعل مضمر يفسره خيرجون تقديره خيرجون خشعاً 

يف منامه فقال له ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب  أبصارهم على بدل االشتمال والصحيح خاشعاً روي أن جماهداً رأى
يا نيب اهللا خشعاً أبصارهم أو خاشعاً أبصارهم فقال عليه السالم خاشعاً وهلذه القراءة وجه آخر أظهر مما قالوه وهو 

سد من وجوه أن يكون خشعاً منصوباً على أنه مفعول بقوله َيْوَم َيْدُعو الدَّاعِ خشعاً أي يدعو هؤالء فإن قيل هذا فا
أحدها أن التخصيص ال فائدة فيه ألن الداعي يدعو كل أحد ثانيها قوله َيْخُرُجونَ ِمَن االْْجدَاِث بعد الدعاء 

فيكونون خشعاً قبل اخلروج وإنه باطل ثالثها قراءة خاشعاً تبطل هذا نقول أما اجلواب عن األول فهو أن يقال قوله 
  كلإِلَى َشىْ ء نُّكُرٍ يدفع ذلك ألن 

احلساب العسر يعين يوم يدع الداع إىل احلساب ) من شيء نكر ( أحد ال يدعى إىل شيء نكر وعن الثاين املراد 
اَعة العسر خشعاً وال يكون العامل يف َيْوَم َيْدُعو خيرجون بل اذكروا أو فََما ُتْغنِى النُّذُُر كما قال تعاىل فََما َتنفَُعُهْم شَفَ

ويكون خيرجون ابتداء كالم وعن الثالث أنه ال منافاة بني القراءتني وخاشعاً نصب على )  ٤٨ثر املد( ُ الشَّاِفِعَني 



احلال أو على أنه مفعول يدعو كأنه يقول يدعو الداعي قوماً خاشعة أبصارهم واخلشوع السكون قال تعاىل 
مينة وال يسرة كما يف قوله  وخشوع األبصار سكوهنا على كل حال ال تنفلت)  ١٠٨طه ( َوَخَشَعِت االْصوَاُت 

)  ٧القمر ( وقوله تعاىل َيخُْرُجونَ ِمَن االْْجدَاِث كَأَنَُّهْم َجَراٌد مُّنَتِشٌر )  ٤٣إبراهيم ( تعاىل الَ يَْرَتدُّ إِلَْيهِْم طَْرفُُهْم 
م جراد يتحرك من مثلهم باجلراد املنتشر يف الكثرة والتموج وحيتمل أن يقال املنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فكأهن

  األرض ويدب إشارة إىل كيفية خروجهم من األجداث وضعفهم
  مُّْهِطِعَني إِلَى الدَّاعِ َيقُولُ الْكَاِفُرونَ َهاذَا َيْوٌم َعسٌِر

يكون العامل  مث قال تعاىل مُّْهِطِعَني إِلَى الدَّاعِ أي مسرعني إليه إنقياداً َيقُولُ الْكَاِفُرونَ َهاذَا َيْوٌم َعِسٌر حيتمل أن
أي يوم يدعو الداعي َيقُولُ الْكَاِفُرونَ َهاذَا َيْوٌم َعِسٌر وفيه )  ٦القمر ( الناصب ليوم يف قوله تعاىل َيْوَم َيْدُعو الدَّاعِ 

فائدتان إحدامها تنبيه املؤمن أن ذلك اليوم على الكافر عسري فحسب كما قال تعاىل فَذَِلكَ َيْوَمِئٍذ َعِسٌري َعلَى 
يعين له عسر ال يسر معه ثانيتهما هي أن األمرين متفقان مشتركان بني املؤمن )  ١٠ ٩املدثر ( كَاِفرِيَن غَْيُر َيِسريٍ الْ

والكافر فإن اخلروج من األجداث كأهنم جراد واالنقطاع إىل الداعي يكون للمؤمن فإنه خياف وال يأمن العذاب إال 
  واب فيبقى الكافر فيقول هَاذَا َيْوٌم َعسٌِربإميان اهللا تعاىل إياه فيؤتيه اهللا الث

  كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ فَكَذَّبُواْ َعْبَدَنا َوقَالُواْ َمْجُنونٌ وَازُْدجَِر
َر فيها هتوين وتسلية مث إنه تعاىل أعاد بعض األنباء فقال كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ فَكَذَُّبواْ عَْبَدَنا َوقَالُواْ َمْجُنونٌ وَاْزُدجِ

  فإن حاله كحال من تقدمه وفيه مسائل) صلى اهللا عليه وسلم ( لقلب حممد 
املسألة األوىل إحلاق ضمري املؤنث بالفعل قبل ذكر الفاعل جائز باالتفاق وحسن وإحلاق ضمري اجلمع به قبيح عند 

تأنيث قبل اجلمع ألن األنوثة والذكورة األكثرين فال جيوزون كذبوا قوم نوح وجيوزون كذبت فما الفرق نقول ال
للفاعل أمر ال يتبدل وال حتصل األنوثة للفاعل بسبب فعلها الذي هو فاعله فليس إذا قلنا ضربت هذه كانت هذه 
أنثى ألجل الضرب خبالف اجلمع ألن اجلمع للفاعلني بسبب فعلهم الذي هم فاعلوه فإنا إذا قلنا مجع ضربوا وهم 

جتماعهم يف الوجود يصحح قولنا ضربوا وهم ضاربون ألهنم إن اجتمعوا يف مكان فهم مجع ضاربون ليس جمرد ا
ولكن إن مل يضرب الكل ال يصح قولنا ضربوا فضمري اجلمع من الفعل فاعلون مجعهم بسبب االجتماع يف الفعل 

هنم ضربوا مجيعهم فينبغي والفاعلية وليس بسبب الفعل فلم جيز أن يقال ضربوا مجع ألن اجلمع مل يفهم إال بسبب أ
أن يعلم أوالً اجتماعهم يف الفعل فيقول الضاربون ضربوا وأما ضربت هند فصحيح ألنه ال يصح أن يقال التأنيث مل 

  يفهم إال بسبب

أهنا ضربت بل هي كانت أنثى فوجد منها ضرب فصارت ضاربة وليس اجلمع كانوا مجعاً فضربوا فصاروا ضاربني 
جتماعهم يف الفعل وهلذا ورد اجلمع على اللفظ بعد ورود التأنيث عليه فقيل ضاربة وضاربات بل صاروا ضاربني ال

  ومل جيمع اللفظ أوالً ألنثى وال لذكر وهلذا مل حيسن أن يقال ضرب هند وحسن باإلمجاع ضرب قوم واملسلمون
واْ َعْبَدَنا نقول اجلواب عنه من وجوه األول أن قوله املسألة الثانية ملا قال تعاىل كَذََّبْت ما الفائدة يف قوله تعاىل فَكَذَُّب

كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ أي بآياتنا وآية االنشقاق فكذبوا الثاين كذبت قوم نوح الرسل وقالوا مل يبعث اهللا رسوالً 
ومن يعبد  وكذبوهم يف التوحيد فكذبوا عبدنا كما كذبوا غريه وذلك ألن قوم نوح مشركون يعبدون األصنام

األصنام يكذب كل رسول وينكر الرسالة ألنه يقول ال تعلق هللا بالعامل السفلي وإمنا أمره إىل الكواكب فكان 
مذهبهم التكذيب فكذبوا الثالث قوله تعاىل فَكَذَّبُواْ َعْبَدَنا للتصديق والرد عليهم تقديره كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ وكان 

  باً حبق كما يقول القائل كذبين فكذب صادقاًتكذيبهم عبدنا أي مل يكن تكذي



ِفى ِعَباِدى )  ٤٢احلجر ( املسألة الثالثة كثرياً ما خيص اهللا الصاحلني باإلضافة إىل نفسه كما يف قوله تعاىل إِنَّ ِعَباِدى 
فما السر فيه نقول  وكل واحد عبده)  ٢٤يوسف ( إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا )  ١٧٠ص ( اذْكُْر َعْبَدَنا )  ٥٦العنكبوت ( 

اجلواب عنه من وجوه األول ما قيل يف املشهور أن اإلضافة إليه تشريف منه فمن خصصه بكونه عبده شرف وهذا 
الثاين املراد من عبدنا أي الذي )  ٧٣األعراف ( وقوله تعاىل َناقَةُ  اللَِّه )  ١٢٥البقرة ( كقوله تعاىل أَن طَّهَرا َبْيِتىَ  

لكن منهم )  ٥٦الذاريات ( د ألهنم خملوقون للعبادة لقوله َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن عبدنا فالكل عبا
أي حققوا املقصود )  ٧٩آل عمران ( من عبد فحقق املقصود فصار عبده ويؤيد هذا قوله تعاىل كُونُواْ ِعَباًدا لّى 

الذي مل يقل مبعبود سوانا ومن اتبع هواه فقد اختذ إهلاً فالعبد املضاف  الثالث اإلضافة تفيد احلصر فمعىن عبدنا هو
  هو الذي بكليته يف كل وقت هللا فأكله وشربه ومجيع أموره لوجه اهللا تعاىل وقليل ما هم

أدل  املسألة الرابعة ما الفائدة يف اختيار لفظ العبد مع أنه لو قال رسولنا لكان أدل على قبح فعلهم نقول قوله عبدنا
على صدقه وقبح تكذيبهم من قوله رسولنا لو قاله ألن العبد أقل حتريفاً لكالم السيد من الرسول فيكون كقوله 

  ) ٤٦ ٤٤احلاقة ( تعاىل َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعَض االْقَاوِيلِ الَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ ثُمَّ لَقَطَْعَنا ِمْنُه الَْوِتَني 
ة قوله تعاىل َوقَالُواْ َمْجُنونٌ إشارة إىل أنه أتى باآليات الدالة على صدقه حيث رأوا ما عجزوا منه املسألة اخلامس

وقالوا هو مصاب اجلن أو هو لزيادة بيان قبح صنعهم حيث مل يقنعوا بقوهلم إهنم كاذب بل قالوا جمنون أي يقول 
قالوا جمنون أي يقول مامل يقل به عاقل فبني مبالغتهم ماال يقبله عاقل والكاذب العاقل يقول ما يظن به أنه صادق ف

  يف التكذيب
املسألة السادسة َواْزُدجِرَ إخبار من اهللا تعاىل أو حكاية قوهلم نقول فيه خالف منهم من قال إخبار من اهللا تعاىل وهو 

 ٣٤األنعام ( َوأُوذُواْ  عطف على كذبوا وقالوا أي هم كذبوا وهو ازدجر أي أوذي وزجر وهو كقوله تعاىل كُذّبُواْ
  وعلى هذا إن قيل لو قال كذبوا عبدنا وزجروه كان الكالم أكثر مناسبة) 

بذكر من تقدمه فقال وازدجر أي ) صلى اهللا عليه وسلم ( نقول ال بل هذا أبلغ ألن املقصود تقوية قلب النيب 
ىل اإلميان إىل الدعاء عليهم ولو قال فعلوا ما يوجب اإلنزجار من دعائهم حىت ترك دعوهتم وعدل عن الدعاء إ

زجروه ما كان يفيد أنه تأذى منهم ألن يف السعة يقال آذوين ولكن ما تأذيت وأما أوذيت فهو كالالزم ال يقال إال 
عند حصول الفعل ال قبله ومنهم من قال وَازُْدجَِر حكاية قوهلم أي هم قالوا ازدجر تقديره قالوا جمنون مزدجر 

  ه اجلن أو كأهنم قالوا جن وازدجر واألول أصح ويترتب عليه قوله تعاىلومعناه ازدجر
  فََدَعا َربَُّه أَنُّى َمْغلُوٌب فَانَتصِْر

  ترتيباً يف غاية احلسن ألهنم ملا زجروه وانزجر هو عن دعائهم دعا ربه أين مغلوب وفيه مسائل
  ل إين مغلوب وبالفتح على معىن بأيناملسألة األوىل قرىء إِّنى بكسر اهلمزة على أنه دعاء فكأنه قا

املسألة الثانية ما معىن مغلوب نقول فيه وجوه األول غلبين الكفار فانتصر يل منهم الثاين غلبتين نفسي ومحلتين على 
الدعاء عليهم فانتصر يل من نفسي وهذا الوجه نقله ابن عطية وهو ضعيف الثالث وجه مركب من الوجهني وهو 

ال يدعو على قومه ما دام يف نفسه احتمال وحلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( يقال إن النيب  أحسن منهما وهو أن
واحتمال نفسه ميتد ما دام اإلميان منهم حمتمالً مث إن يأسه حيصل واالحتمال يفر بعد اليأس مبدة بدليل قوله تعاىل 

)  ٨فاطر ( فَالَ َتذَْهبْ َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحَسراٍت )  ٦الكهف ( لَعَلََّك بَاِخٌع نَّفَْسَك ) صلى اهللا عليه وسلم ( حملمد 
فقال نوح يا إهلي إن نفسي غلبتين وقد )  ٢٧املؤمنون ( وقال تعاىل َوالَ ُتخَاِطبْنِى ِفى الَِّذيَن ظَلَُمواْ إِنَُّهْم مُّْغَرقُونَ 

ي غلبت وعيل صربي فانتصر يل منهم مغلوب حبكم البشرية أ) إين ( أمرتين بالدعاء عليهم فأهلكهم فيكون معناه 



  ال من نفسي
املسألة الثالثة فانتصر معناه انتصر يل أو لنفسك فإهنم كفروا بك وفيه وجوه أحدها فانتصر يل مناسب لقوله مغلوب 

ثانيها فانتصر لك ولدينك فإين غلبت وعجزت عن االنتصار لدينك ثالثها فانتصر للحق وال يكون فيه ذكره وال 
  وهذا يقوله قوي النفس بكون احلق معه يقول القائل اللهم أهلك الكاذب منا وانصر احملق منا مث قال تعاىلذكر ربه 

  فَفََتحَْنآ أَبَْواَب السََّمآِء بَِماٍء مُّْنَهمِرٍ
  عقيب دعائه وفيه مسائل

حدمها حقائقها وللسماء املسألة األوىل املراد من الفتح واألبواب والسماء حقائقها أو هو جماز نقول فيه قوالن أ
أبواب تفتح وتغلق وال استبعاد فيه وثانيهما هو على طريق االستعارة فإن الظاهر أن املاء كان من السحاب وعلى 

هذا فهو كما يقول القائل يف املطر الوابل جرت ميازيب السماء وفتح أفواه القرب أي كأنه ذلك فاملطر يف الطوفان 
  أبواب السماء وال شك أن املطر من فوق كان يف غاية اهلطالنكان حبيث يقول القائل فتحت 

  املسألة الثانية قوله تعاىل فَفََتحَْنا بيان أن اهللا انتصر منهم وانتقم مباء ال جبند أنزله كما قال

 ٢٨ي س ( كَاَنْت إِالَّ صَْيَحةً  واِحَدةً   تعاىل َوَما أَنَزلَْنا َعلَى قَْوِمِه ِمن َبْعِدِه ِمن ُجنٍد ّمَن السََّماء َوَما كُنَّا ُمنزِِلَني إِن
  بياناً لكمال القدرة ومن العجيب أهنم كانوا يطلبون املطر سنني فأهلكهم مبطلوهبم)  ٢٩

املسألة الثالثة الباء يف قوله بَِماء مُّْنَهِمرٍ ما وجهه وكيف موقعه نقول فيه وجهان أحدمها كما هي يف قول القائل 
ح وتقديره هو أن جيعل كأن املاء جاء وفتح الباب وعلى هذا تفسري قول من يقول يفتح اهللا لك فتحت الباب باملفتا

خبري أي يقدر خرياً يأيت ويفتح الباب وعلى هذا ففيه لطيفة وهي من بدائع املعاين وهي أن جيعل املقصود مقدماً يف 
القائل لعل اهللا يفتح برزق أي يقدر الوجود ويقول كأن مقصودك جاء إىل باب مغلق ففتحه وجاءك وكذلك قول 

رزقاً يأيت إىل الباب الذي كاملغلق فيدفعه ويفتحه فيكون اهللا قد فتحه بالرزق ثانيهما فََتْحَنا أَبْواَب السََّماء مقرونة 
السحاب  بَِماء مُّْنَهِمرٍ واالهنمار االنسكاب واالنصباب صباً شديداً والتحقيق فيه أن املطر خيرج من السماء اليت هي

  خروج مترشح من ظرفه ويف ذلك اليوم كان خيرج خروج مرسل خارج من باب مث قال تعاىل
  َوفَجَّْرَنا األرض ُعيُوناً فَالْتَقَى املَآُء َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر

ضاق  وفيه من البالغة ما ليس يف قول القائل وفجرنا عيون األرض وهذا بيان التمييز يف كثري من املواضع إذا قلت
  زيد ذرعاً أثبت ماال يثبته قولك ضاق ذرع زيد وفيه مسائل

املسألة األوىل قال وَفَجَّرَْنا االْْرَض ُعُيوناً ومل يقل ففتحنا السماء أبواباً ألن السماء أعظم من األرض وهي للمبالغة 
  وهلذا قال أَبْواَب السََّماء ومل يقل أنابيب وال منافذ وال جماري أو غريها

وله تعاىل َوفَجَّْرَنا االْْرَض ُعيُوناً فهو أبلغ من قوله وفجرنا عيون األرض ألنه يكون حقيقة ال مبالغة فيه ويكفي وأما ق
يف صحة ذلك القول أن جيعل يف األرض عيوناً ثالثة وال يصلح مع هذا يف السماء إال قول القائل فأنزلنا من السماء 

املعىن ال يف املعجزة واحلكمة قوله تعاىل أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه أَنَزلَ ِمَن السََّماء َماء ماء أو مياهاً ومثل هذا الذي ذكرناه يف 
حيث ال مبالغة فيه وكالمه ال مياثل كالم اهللا وال يقرب منه غري أين ذكرته )  ٢١الزمر ( فََسلَكَُه َينَابِيَع ِفى االْْرضِ 
  ) ٦٠ النحل( مثالً َوِللَِّه الَْمثَلُ االْْعلَى 

املسألة الثانية العيون يف عيون املاء حقيقة أو جماز نقول املشهور أن لفظ العني مشترك والظاهر أهنا حقيقة يف العني 
اليت هي آلة األبصار وجماز يف غريها أما يف عيون املاء فألهنا تشبه العني الباصرة اليت خيرج منها الدمع أو ألن املاء 

يف العني غري أهنا جماز مشهور صار غالباً حىت ال يفتقر إىل القرينة عند االستعمال إال الذي يف العني كالنور الذي 



للتمييز بني العينني فكما ال حيمل اللفظ على العني الباصرة إال بقرينة كذلك ال حيمل على الفوارة إال بقرينة مثل 
ع ويقال عانه يعينه إذا أصابه بالعني شربت من العني واغتسلت منها وغري ذلك من األمور اليت توجد يف الينبو

  وعينه تعييناً حقيقته جعله حبيث تقع عليه العني وعاينه معاينة وعياناً وعني أي صار حبيث تقع عليه العني
  املسألة الثالثة قوله تعاىل فَالْتَقَى املَاء قرىء فالتقى املاءان أي النوعان منه ماء السماء وماء

س على تأويل صنف جتمع أيضاً يقال عندي متران ومتور وأمتار على تأويل نوعني وأنواع األرض فتثىن أمساء األجنا
القمر ( منه والصحيح املشهور فَالَْتقَى املَاء وله معىن لطيف وذلك أنه تعاىل ملا قال فَفََتْحَنا أَبْواَب السََّماء بَِماء مُّْنَهِمرٍ 

فلما قال َوفَجَّْرَنا االْْرَض ُعُيوناً كان من احلسن البديع أن يقول ما  ذكر املاء وذكر االهنمار وهو النزول بقوة)  ١١
يفيد أن املاء نبع منها بقوة فقال فَالْتَقَى املَاء أي من العني فار املاء بقوة حىت ارتفع والتقى مباء السماء ولو جرى 

ه ويتصل به ولعل املراد من قوله َوفَاَر جرياً ضعيفاً ملا كان هو يلتقي مع ماء السماء بل كان ماء السماء يرد علي
  مثل هذا)  ٤٠هود ( التَّنُّوُر 

وقوله تعاىل َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر فيه وجوه األول على حال قد قدرها اهللا تعاىل كما شاء الثاين على حال قدر أحد 
قال ماء السماء كان أكثر ومنهم  املاءين بقدر اآلخر الثالث على سائر املقادير وذلك ألن الناس اختلفوا فمنهم من

من قال ماء األرض ومنهم من قال كانا متساويني فقال على أي مقدار كان واألول إشارة إىل عظمة أمر الطوفان 
فإن تنكري األمر يفيد ذلك يقول القائل جرى على فالن شيء ال ميكن أن يقال إشارة إىل عظمته وفيه احتمال آخر 

أي اجتمع على أمر هالكهم وهو كان مقدوراً مقدراً وفيه رد على املنجمني الذين يقولون  وهو أن يقال التقى املاء
إن الطوفان كان بسبب اجتماع الكواكب السبعة حول برج مائي والغرق مل يكن مقصوداً بالذات وإمنا ذلك أمر 

 تعاىل أوحى إىل نوح بأهنم من لزم من الطوفان الواجب وقوعه فقال مل يكن ذلك إال ألمر قد قدر ويدل عليه أن اهللا
  املغرقني

  َوَحَملَْناُه َعلَى ذَاتِ أَلَْواحٍ وَُدسُرٍ
أي سفينة حذف املوصوف وأقام الصفة مقامه إشارة إىل أهنا كانت من ألواح مركبة موثقة بدثر وكان انفكاكها يف 

  غاية السهولة ومل يقع فهو بفضل اهللا والدسر املسامري
  ا َجَزآًء لَِّمن كَانَ كُفَِرَتْجرِى بِأَْعيُنَِن

وقوله تعاىل َتْجرِى أي سفينة ذات ألواح جارية وقوله تعاىل بِأَعُْينَِنا أي مبرأى منا أو حبفظنا ألن العني آلة ذلك 
  فتستعمل فيه
  وقوله تعاىل

ناه جزاء أي ليكون ذلك وقوله تعاىل جََزاء لَّمن كَانَ كُِفَر حيتمل وجوهاً أحدها أن يكون نصبه بقوله محلناه أي محل
احلمل جزاء الصرب على كفراهنم وثانيها أن يكون بقوله َوُدُسرٍ َتْجرِى بِأَْعُينَِنا ألن فيه معىن حفظنا أي ما تركناه عن 

أعيننا وعوننا جزاء له ثالثها أن يكون بفعل حاصل من جمموع ما ذكره كأنه قال فتحنا أبواب السماء وفجرنا 
اه وكل ذلك فعلناه جزاء له وإمنا ذكرنا هذا ألن اجلزاء ما كان حيصل إال حبفظه وإجنائه هلم األرض عيوناً ومحلن

  فوجب أن يكون جزاء منصوباً بكونه مفعوالً له هبذه األفعال ولنذكر ما فيه من اللطائف يف مسائل
سماء ذات الرجع وما هلا فطور ومل يقل ألن ال)  ١١القمر ( املسألة األوىل قال يف السماء فَفََتحَْنا أَبْوابَ السََّماء 

  ألهنا ذات الصدع)  ١٢القمر ( وشققنا السماء وقال يف األرض َوفَجَّْرَنا االْْرَض 



الثانية ملا جعل املطر كاملاء اخلارج من أبواب مفتوحة واسعة ومل يقل يف األرض وأجرينا من األرض حباراً وأهناراً بل 
دون اخلارج من الباب ذكر يف األرض أنه تعاىل فجرها كلها فقال َوفَجَّْرَنا االْْرَض قال ُعُيوناً واخلارج من العني 

  لتقابل كثرة عيون األرض سعة أبواب السماء فيحصل بالكثرة ههنا ما حصل بالسعة ههنا
 الثالثة ذكر عند الغضب سبب اإلهالك وهو فتح أبواب السماء وفجر األرض بالعيون وأشار إىل اإلهالك بقوله

أي أمر اإلهالك ومل يصرح وعند الرمحة ذكر اإلجناء صرحياً بقوله تعاىل )  ١٢القمر ( تعاىل َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر 
)  ١٤العنكبوت ( َوَحَملَْناُه وأشار إىل طريق النجاة بقوله ذَاِت أَلْواحٍ وكذلك قال يف موضع آخر فَأََخذَُهُم الطُّوفَانُ 

فصرح باإلجناء ومل يصرح باإلهالك إشارة إىل )  ١٥العنبكوت ( ْنجَْيناُه وأَْصَحابَ السَِّفيَنةِ  ومل يقل فأهلكوا وقال فأَ
صلى اهللا عليه وسلم ( سعة الرمحة وغاية الكرم أي خلقنا سبب اهلالك ولو رجعوا ملا ضرهم ذلك السبب كما قال 

ء أجناه وجعل للنجاة طريقاً وهو اختاذ السفينة ولو انكسرت ملا وعند اإلجنا)  ٤٢هود ( َمْعزِلٍ ياُبَنى َّ اْركََب مََّعَنا ) 
ضره بل كان ينجيه فاملقصود عند اإلجناء هو النجاة فذكر احملل واملقصود عند اإلهالك إظهار البأس فذكر السبب 

  صرحياً
  ال يقول احفظه طلباً للمبالغةالرابعة قوله تعاىل َتْجرِى بِأَْعُينَِنا أبلغ من حفظنا يقول القائل اجعل هذا نصب عينك و

  اخلامسة بِأَْعُينَِنا حيتمل أن يكون املراد حبفظنا وهلذا يقال الرؤية لسان العني
السادسة قال كان ذلك جزاء على ما كفروا به ال على إميانه وشكره فما جوزي به كان جزاء صربه على كفرهم 

جمازاة كقتال ومقاتلة وقرىء لَّمن كَانَ كُِفَر بفتح الكاف وأما جزاء شكره لنا فباق وقرىء جََزاء بكسر اجليم أي 
وأما كُِفَر ففيه وجهان أحدمها أن يكون كفر مثل شكر يعدى باحلرف وبغري حرف يقال شكرته وشكرت له قال 

)  ٢٥٦البقرة ( ِمن بِاللَِّه وقال تعاىل فََمْن َيكْفُْر بِالطَّاغُوِت َوُيْؤ)  ١٥٢البقرة ( تعاىل َواْشكُرُواْ ِلي َوالَ َتكْفُُروِن 
ثانيهما أن يكون من الكفر ال من الكفران أي جزاء ملن ستر أمره وأنكر شأنه وحيتمل أن يقال كفر به وترك 

  الظهور املراد
  مث قال تعاىل

  َولَقَْد تَّرَكَْناَها ءاَيةً  فََهلْ ِمن مُّدَّكِرٍ
ر وهو السفينة اليت فيها ألواح وعلى هذا ففيه وجهان أحدمها ويف العائد إليه الضمري وجهان أحدمها عائد إىل مذكو

ترك اهللا عينها مدة حىت رؤيت وعلمت وكانت على اجلودي باجلزيرة وقيل بأرض اهلند وثانيهما ترك مثلها يف 
تمل الناس يذكر وثاين الوجهني األولني أنه عائد إىل معلوم أي تركنا السفينة آية واألول أظهر وعلى هذا الوجه حي

أن يقال تََّركَْناَها أي جعلناها آية ألهنا بعد الفراغ منها صارت متروكة وجمعولة يقول القائل تركت فالناً مثلة أي 
  جعلته ملا بينا أنه من فرغ من أمر تركه وجعله فذكر أحد الفعلني بدالً عن اآلخر

  سل قد مت ومل يبق إال جانب املرسلوقوله تعاىل فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ إشارة إىل أن األمر من جانب الر

إليهم بأن كانوا منذرين متفكرين يهتدون بفضل اهللا فهل من مدكر مهتد وهذا الكالم يصلح حثاً ويصلح ختويفاً 
  وزجراً وفيه مسائل

وإن كانا يف املعىن قلنا مها )  ١٥العنكبوت ( األوىل قال ههنا َولَقَدْ تََّركَْناَها وقال يف العنكبوت َوَجَعلَْناَها ءاَيةً  
واحداً على ما تقدم بيانه لكن لفظ الترك يدل على اجلعل والفراغ باأليام فكأهنا هنا مذكورة بالتفصيل حيث بني 

وذكر جريها فقال )  ١٣القمر ( اإلمطار من السماء وتفجري األرض وذكر السفينة بقوله ذَاِت أَلْواحٍ َوُدُسرٍ 
لفعل املقدور وقال هناك َوَجَعلَْناَها إشارة إىل بعض ذلك فإن قيل إن كان األمر كذلك تََّركَْناَها إشارة إىل متام ا



ومل يقل وأصحابه وقال هناك فأَْنجَْيناُه وأَْصَحابَ السَِّفيَنةِ  نقول النجاة )  ١٣القمر ( فكيف قال ههنا َوَحَملَْناُه 
أي حفظنا وحفظ السفينة حفظ )  ١٤القمر ( بِأَعُْينَِنا ههنا مذكورة على وجه أبلغ مما ذكره هناك ألنه قال َتْجرِى 

ألصحابه وحفظ ألمواهلم ودواهبم واحليوانات اليت معهم فقوله فأَْنَجْيناُه وأَْصَحاَب السَِّفيَنةِ  ال يلزم منه إجناء 
( َها ِمن كُلّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ األموال إال ببيان آخر واحلكاية يف سورة هود أشد تفصيالً وأمت فلهذا قال قُلَْنا اْحِملْ ِفي

تصرحياً خبالص السفينة وإشارة إىل )  ٤٤هود ( يعين احملمول مث قال تعاىل َواْستََوْت َعلَى الُْجوِدىّ  )  ٤٠هود 
خالص كل من فيها وقوله ءاَيةً  منصوبة على أهنا مفعول ثان للترك ألنه مبعىن اجلعل على ما تقدم بيانه وهو الظاهر 

تمل أن يقال حال فإنك تقول تركتها وهي آية وهي إن مل تكن على وزن الفاعل واملفعول فهي يف معناه كأنه وحي
  قال تركناها دالة وحيتمل أن يقال نصبها على التمييز ألهنا بعض وجوه الترك كقوله ضربته سوطاً

رج الذال قريباً من خمرج التاء واحلروف كان خم) ملا ( املسألة الثانية مُّدَِّكرٍ مفتعل من ذكر يذكر وأصله مذتكو 
املتقاربة املخرج يصعب النطق هبا على التوايل وهلذا إذا نظرت إىل الذال مع التاء عند النطق تقرب الذال من أن 

تصري تاء والتاء تقرب من أن تصري داالً فجعل التاء داالً مث أدغمت الدال فيها ومنهم من قرأ على األصل مذتكر 
قلب التاء داالً وقرأ مذدكر ومن اللغويني من يقول يف مدكر مذدكر فيقلب التاء وال يدغم ولكل وجهة  ومنهم من

أي هل )  ١٧٢األعراف ( واملدكر املعترب املتفكر ويف قوله مُّدَِّكرٍ إما إشارة إىل ما يف قوله أَلَْستَ بِرَّبكُْم قَالُواْ َبلَى 
  مر كأنه حصل للكل آيات اهللا ونسوها فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ يتذكر شيئاً منهامن يتذكر تلك احلالة وإما إىل وضوح األ

  مث قال تعاىل
  فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى وَُنذُرِ

تنبيهاً له ووعداً بالعاقبة وثانيهما أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( وفيه وجهان أحدمها أن يكون ذلك استفهاماً من النيب 
 ٤الفجر ( ونذر أسقط منه ياء اإلضافة كما حذف ياء يسري يف قوله تعاىل وَالَّْيلِ إِذَا َيْسرِ يكون عاماً تنبيهاً للخلق 

 ٤٣ي س ( َوالَ ُهْم ُينقَذُونَ )  ٥١العنكبوت ( وذلك عند الوقف ومثله كثري كما يف قوله تعاىل فَإِيَّاىَ  فَاْعُبُدوِن ) 
وقرىء )  ١٥٢البقرة ( وقوله تعاىل َوالَ َتكْفُُروِن )  ١٦الزمر ( فَاتَّقُوِن  وقوله تعاىل قَلِيالً َوإِيَّاىَ )  ١٦الزمر ) ( 

  بإثبات الياء َعذَابِى وفيه مسائل

صلى اهللا ( األوىل ما الذي اقتضى الفاى يف قوله تعاىل مُّدَِّكرٍ فَكَْيَف كَانَ نقول أما إن قلنا إن االستفهام من النيب 
ه قد علمت أخبار من كان قبلك فكيف كان أي بعدما أحاط هبم علمك بنقلها إليك فكأنه تعاىل قال ل) عليه وسلم 

فرض وجودهم وقال يا من يتذكر وعلم )  ١٥القمر ( وأما إن قلنا االستفهام عام فنقول ملا قال َهلْ ِمْن مُّدَِّكرٍ 
  ن مُّدَِّكرٍ تقديره مدكر كيف كان عذايباحلال بالتذكري فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى وحيتمل أن يقال هو متصل بقوله فََهلْ ِم

صلى اهللا ( املسألة الثانية ما رأوا العذاب وال النذر فكيف استفهم منهم نقول أما على قولنا االستفهام من النيب 
فقد علم ملا علم وأما على قولنا عام فهو على تقدير اإلدكار وعلى تقدير اإلدكار يعلم احلال وحيتمل ) عليه وسلم 

و )  ٢ ١احلاقة ( يقال إنه ليس باستفهام وإمنا هو إخبار عن عظمة األمر كما يف قوله تعاىل الَْحاقَّةُ  َما الَْحاقَّةُ  أن 
وهذا ألن االستفهام يذكر لألخبار كما أن صيغة هل تذكر لالستفهام فيقال )  ٢ ١القارعة ( الْقَارَِعةُ  َما الْقَارَِعةُ  

د يف الدار ويقول املنجز وعده هل صدقت فكأنه تعاىل قال عذايب وقع وكيف كان أي زيد يف الدار مبعىن هل زي
  كان عظيماً وحينئذ ال حيتاج إىل علم من يستفهم منه

املسألة الثالثة قال تعاىل من قبل فَفََتحَْنا َوفَجَّْرَنا ومل يقل كيف كان عذابنا نقول لوجهني أحدمها لفظي وهو أن ياء 
ها ألهنا يف اللفظ تسقط كثرياً فيما إذا التقى ساكنان تقول غالمي الذي وداري اليت وهنا حذفت املتكلم ميكن حذف



لتواخي آخر اآليات وأما النون واأللف يف ضمري اجلمع فال حتذف وأما الثاين وهو املعنوي فنقول إن كان االستفهام 
نا وفجرنا لترهيب العصاة ونقول قد ذكرنا أن فتوحيد الضمري لألنباء ويف فتح) صلى اهللا عليه وسلم ( من النيب 

فلما وحد الضمري بقوله أَلَْستَ )  ١٧٢األعراف ( فيه إشارة إىل قوله أَلَْسَت بَِرّبكُْم )  ١٥القمر ( قوله ِمن مُّدَِّكرٍ 
  بِرَّبكُْم قال فكيف كان

بري والصغري نقول أكثر املفسرين املسألة الرابعة النذر مجع نذير فهل هو مصدر كالنسيب والنحيب أو فاعل كالك
على أنه مصدر ههنا أي كيف كان عاقبة عذايب وعاقبة إنذاري والظاهر أن املراد األنباء أي كيف كان عاقبة أعداء 

اهللا ورسله هل أصاب العذاب من كذب الرسل أم ال فإذا علمت احلال يا حممد فاصرب فإن عاقبة أمرك كعاقبة 
ذاب ألنه مصدر ولو مجع لكان يف مجعه تقدير وفرض وال حاجة إليه فإن قيل قوله تعاىل أولئك النذر ومل جيمع الع

أي باإلنذارات ألن اإلنذارات جاءهتم وأما الرسل فقد جاءهم واحد نقول كل )  ٢٣القمر ( كَذََّبْت ثَمُوُد بِالنُّذُرِ 
هللا من شيء وكان املشركون مكذبني بالكل ما من تقدم من األمم الذين أشركوا باهللا كذبوا بالرسل وقالوا ما أنزل ا

خال إبراهيم عليه السالم فكانوا يعتقدون فيه اخلري لكونه شيخ املرسلني فال يقال كَذََّبْت ثَُموُد بِالنُّذُرِ أي باألنبياء 
  بأسرهم كما أنكم أيها املشركون تكذبون هبم

  مث قال تعاىل
  رِ فََهلْ ِمن مُّدَّكِرٍَولَقَْد َيسَّرَْنا الْقُْرَءانَ ِللذِّكْ

وفيه وجوه األول للحفظ فيمكن حفظه ويسهل ومل يكن شيء من كتب اهللا تعاىل حيفظ على ظهر القلب غري 
  القرآن

وقوله تعاىل فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ أي هل من حيفظ ويتلوه الثاين سهلناه لالتعاظ حيث أتينا فيه بكل حكمة الثالث جعلناه 
  ويستلذ مساعه ومن ال يفهم يتفهمه وال يسأم من مسعه وفهمه وال يقولحبيث يعلق بالقلوب 

ملا ) صلى اهللا عليه وسلم ( قد علمت فال أمسعه بل كل ساعة يزداد منه لذة وعلماً الرابع وهو األظهر أن النيب 
ْرءانَ ِللذّكْرِ تذكرة لكل ذكر حبال نوح عليه السالم وكان له معجزة قيل له إن معجزتك القرآن َولَقَْد َيسَّرَْنا الْقُ

أحد وتتحدى به يف العامل ويبقى على مرور الدهور وال حيتاج كل من حيضرك إىل دعاء ومسألة يف إظهار معجزة 
وبعدك ال ينكر أحد وقوع ما وقع كما ينكر البعض انشقاق القمر وقوله تعاىل فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ أي متذكر ألن 

ا جييء مبعىن وعلى هذا فلو قال قائل هذا يقتضي وجود أمر سابق فنسي نقول ما يف الفطرة االفتعال والتفعل كثرياً م
من االنقياد للحق هو كاملنسي فهل من مدكر يرجع إىل ما فطر عليه وقيل فهل من مدكر أي حافظ أو متعظ على 

دَِّكرٍ وعلى قولنا املراد متذكر إشارة إىل ظهور األمر ما فسرنا به قوله تعاىل َيسَّْرَنا الْقُرْءانَ ِللذّكْرِ وقوله فََهلْ ِمن مُّ
  فكأنه ال حيتاج إىل نكر بل هو أمر حاصل عنده ال حيتاج إىل معاودة ما عند غريه

  مث قال تعاىل
  كَذََّبْت َعاٌد فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى وَُنذُرِ

  وفيه مسائل
ومل يقل يف عاد كذبت قوم هود وذلك ألن التعريف )  ١٠٥الشعراء ( األوىل قال يف قوم نوح كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ 

كلما أمكن أن يؤتى به على وجه أبلغ فاألوىل أن يؤتى به والتعريف باالسم العلم أوىل من التعريف باإلضافة إليه 
فعاد فإنك إذا قلت بيت اهللا ال يفيد ما يفيد قولك الكعبة فكذلك إذا قلت رسول اهللا ال يفيد ما يفيد قولك حممد 

اسم علم للقوم ال يقال قوم هود أعرف لوجهني أحدمها أن اهللا تعاىل وصف عاداً بقوم هود حيث قال أَالَ بُْعًدا لَّعادٍ 



وال يوصف األظهر باألخفى واألخص باألعم ثانيهما أن قوم هود واحد وعاد قيل إنه لفظ )  ٦٠هود ( قَْومِ ُهوٍد 
)  ٦٠هود ( ألنا نقول أما قوله تعاىل لَّعاٍد قَْومِ ُهوٍد )  ٥٠النجم ( االْولَى  يقع على أقوام وهلذا قال تعاىل َعاداً

فليس ذلك صفة وإمنا هو بدل وجيوز يف البدل أن يكون دون املبدل يف املعرفة وجيوز أن يبدل عن املعرفة بالنكرة 
يس ذلك للتمييز والتعريف كما تقول وأما عاداً األوىل فقد قدمنا أن ذلك لبيان تقدمهم أي عاداً الذين تقدموا ول

حممد النيب شفيعي واهللا الكرمي ريب ورب الكعبة املشرفة لبيان الشرف ال لبياهنا وتعريفها كما تقول دخلت الدار 
  املعمورة من الدارين وخدمت الرجل الزاهد من الرجلني فتبني املقصود بالوصف

وذلك لوجهني أحدمها أن تكذيب نوح كان )  ٩القمر ( ذَّبُواْ َعْبدََنا املسألة الثانية مل يقل كذبوا هوداً كما قال فَكَ
أبلغ وأشد حيث دعاهم قريباً من ألف سنة وأصروا على التكذيب وهلذا ذكر اهللا تعاىل تكذيب نوح يف مواضع ومل 

( الَِّذيَن َمَعُه ِفي الْفُلِْك واحد منها يف األعراف قال فَأَجنَْيَناُه َو) يف ( يذكر تكذيب غري نوح صرحياً وإن نبه عليه 
 ٢١نوح ( وقال إِنَُّهْم َعَصوْنِى )  ١١٧الشعراء ( وقال حكاية عن نوح قَالَ َرّب إِنَّ قَْوِمى كَذَُّبوِن )  ٦٤األعراف 

ويف هذه املواضع مل يصرح بتكذيب قوم غريه منهم إال قليالً ولذلك قال تعاىل يف مواضع ذكر شعيب فكذبوه ) 
ألنه دعا )  ٦٦األعراف ( وقال تعاىل عن قومه وِإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن الْكَاِذبَِني )  ٩٢األعراف ( ِذيَن كَذَُّبواْ شَُعْيًبا وقال الَّ

قومه زماناً مديداً وثانيهما أن حكاية عاد مذكورة ههنا على سبيل االختصار فلم يذكر إال تكذيبهم وتعذيبهم فقال 
  كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ ومل يذكر كَذََّبْت َعاٌد كما قال

  دعاءه عليهم وإجابته كما قال يف نوح
املسألة الثالثة قال تعاىل فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى َوُنذُرِ قبل أن بني العذاب ويف حكاية نوح بني العذاب مث قال فَكَْيَف كَانَ 

وهو قوله تعاىل فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى وَُنذُرِ فما احلكمة فيه نقول االستفهام الذي ذكره يف حكاية نوح مذكور ههنا 
كما قال من قبل ومن بعد يف حكاية مثود غري أنه تعاىل حكى يف حكاية عاد فَكَْيَف كَانَ مرتني املرة األوىل استفهم 

كذا  ليبني كما يقول املعلم ملن ال يعرف كيف املسألة الفالنية ليصري املسئول سائالً فيقول كيف هي فيقول إهنا
القمر ( وكذا فكذلك ههنا قال كَذََّبْت َعاٌد فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى فقال السامع بني أنت فإين ال أعلم فقال أَنَّا أَْرَسلَْنا 

وأما املرة الثانية فاستفهم للتعظيم كما يقول القائل للعارف املشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نعم ما )  ١٩
ق عظمة الفعل باالستفهام وإمنا ذكر ههنا املرة األوىل ومل يذكر يف موضع آخر ألن فعلت ويقول أتيت بعجيبة فيحق

احلكاية ذكرها خمتصرة فكان يفوت االعتبار بسبب االختصار فقال كَْيَف كَانَ َعذَابِى حثاً على التدبر والتفكر وأما 
صلى اهللا ( م االلتفات إىل قول النيب االختصار يف حكايتهم فألن أكثر أمرهم االستكبار واالعتماد على القوة وعد

فصلت ( ويدل على قوله تعاىل فَأَمَّا َعاٌد فَاْسَتكَْبُرواْ ِفى االْْرضِ بَِغْيرِ الَْحّق َوقَالُواْ َمْن أََشدُّ مِنَّا قُوَّةً  ) عليه وسلم 
الستكبار وإمنا كانت مبالغني يف ا) صلى اهللا عليه وسلم ( وذكر استكبارهم كثرياً وما كان قوم حممد )  ١٥

مبالغتهم يف التكذيب ونسبته إىل اجلنون وذكر حالة نوح على التفصيل فإن قومه مجعوا بني التكذيب واالستكبار 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( وكذلك حال صاحل عليه السالم ذكرها على التفصيل لشدة مناسبتها حبال حممد 

  مث قال تعاىل
  رِحياً صَْرصَراً ِفى َيْومِ َنْحسٍ مُّْسَتمِرٍّ إِنَّآ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم

  وفيه مسائل
املسألة األوىل قال تعاىل فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى بتوحيد الضمري هناك ومل يقل عذابنا وقال ههنا أََناْ ومل يقل إين واجلواب 

  ) ١١القمر ( ما ذكرناه يف قوله تعاىل فَفََتْحَنا أَْبواَب السََّماء 



الثانية الصرصر فيها وجوه أحدها الريح الشديدة الصوت من الصرير والصرة شدة الصياح ثانيها دائمة  املسألة
اهلبوب من أصر على الشيء إذا دام وثبت وفيه حبث وهو أن األمساء املشتقة هي اليت تصلح ألن يوصف هبا وأما 

إنسان رجل جاء وال يقال لون أبيض وإمنا يقال أمساء األجناس فال يوصف هبا سواء كانت أجراماً أو معاين فال يقال 
إنسان عامل وجسم أبيض وقولنا أبيض معناه شيء له بياض وال يكون اجلسم مأخوذاً فيه ويظهر ذلك يف قولنا رجل 

عامل فإن العامل شيء له علم حىت احلداد واخلباز ولو أمكن قيام العلم هبما لكان عاملاً وال يدخل احلي يف املعىن من 
ث املفهوم فإنا إذا قلنا عامل يفهم أن ذلك حي ألن اللفظ ما وضع حلي يعلم بل اللفظ وضع لشيء يعلم ويزيده حي

ظهوراً قولنا معلوم فإنه شيء يعلم أو أمر يعلم وإن مل يكن شيئاً ولو دخل اجلسم يف األبيض لكان قولنا جسم أبيض 
فمن املستفاد باجلنس شيء دون شيء فإن قولنا اهلندي كقولنا جسم له بياض فيقع الوصف باجلثة إذا علمت هذا 

يقع على كل منسوب إىل اهلند وأما املهند فهو سيف منسوب إىل اهلند فيصح أن يقال عبد هندي ومتر هندي وال 
يصح أن يقال مهند وكذا األبلق ولون آخر يف فرس وال يقال للثوب أبلق كذلك األفطس أنف فيه تقعري إذا قال 

  لقائل

أفطس فيكون كأنه قال أنف به فطس فيكون وصفه باجلثة وكان ينبغي أن ال يقال فرس أبلق وال أنف أفطس  أنف
وال سيف مهند وهم يقولون فما اجلواب وهذا السؤال يرد على الصرصر ألهنا الريح الباردة فإذا قال ريح صرصر 

نه قال ريح باردة فنقول األلفاظ اليت يف فليس ذلك كقولنا ريح باردة فإن الصرصر هي الريح الباردة فحسب فكأ
معانيها أمران فصاعداً كقولنا عامل فإنه يدل على شيء له علم ففيه شيء وعلم هي على ثالثة أقسام أحدها أن 

يكون احلال هو املقصود واحملل تبع كما يف العامل والضارب واألبيض فإن املقاصد يف هذه األلفاظ العلم والضرب 
ا وأما احملل فمقصود من حيث إنه على عمومه حىت أن البياض لو كان يبدل بلون غريه اختل والبياض خبصوصه

مقصوده كاألسود وأما اجلسم الذي هو حمل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكن قيام البياض جبوهر غري جسم ملا 
احلياة ال كاحلي الذي هو اسم  اختل الغرض ثانيها أن يكون احملل هو املقصود كقولنا احليوان ألنه اسم جلنس ما له

لشيء له احلياة فاملقصود هنا احملل وهو اجلسم حىت لو وجد حي ليس جبسم ال حيصل مقصود من قال احليوان ولو 
محل اللفظ على اهللا احلي الذي ال ميوت حلصل غرض املتكلم ولو محل لفظ احليوان على فرس قائم أو إنسان نائم مل 

سامع نفع ومل حيصل للمتكلم غرض فإن القائل إذا قال إلنسان قائم وهو ميت هذا حيوان مث تفارقه احلياة مل يبق لل
بان موته ال يرجع عما قال بل يقول ما قلت إنه حي بل قلت إنه حيوان فهو حيوان فارقته احلياة ثالثها ما يكون 

ذكر واملرأة إلنسان أنثى  األمران مقصودين كقولنا رجل وامرأة وناقة ومجل فإن الرجل اسم موضوع إلنسان
والناقة لبعري أنثى واجلمل لبعري ذكر فالناقة إن أطلقت على حيوان فظهر فرساً أو ثور اختل الغرض وإن بان مجالً 
كذلك إذا علمت هذا ففي كل صورة كان احملل مقصوداً إما وحده وإما مع احلال فال يوصف به فال يقال جسم 

ا جيعل ذلك مجلة فيوصف باجلملة فيقال جسم هو حيوان وبعري هو ناقة مث إن األبلق حيوان وال يقال بعري ناقة وإمن
واألفطس شأنه احليوان من وجه وشأنه العامل من وجه وكذلك املهند لكن دليل ترجيح احلال فيه ظاهر ألن املهند ال 

خبالف احليوان فإنه ال يقال يذكر إال ملدح السيف واألفطس ال يقال إال لوصف األنف ال حلقيقته وكذلك األبلق 
لوصفه وكذلك الناقة إذا علمت هذا فالصرصر يقال لشدة الريح أو لربدها فوجب أن يعمل به ما يعمل بالبارد 

  والشديد فجاز الوصف وهذا حبث عزيز
( َعاٍد إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الّريحَ الَْعقِيَم املسألة الثالثة قال تعاىل ههنا إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحياً صَْرَصراً وقال يف الطور َوِفى 

فعرف الريح هناك ونكرها هنا ألن العقم يف الريح أظهر من الربد الذي يضر النبات أو الشدة اليت )  ٤١الذاريات 



املهلكة تعصف األشجار ألن الريح العقيم هي اليت ال تنشىء سحاباً وال تلقح شجراً وهي كثرية الوقوع وأما الريح 
الباردة فقلما توجد فقال الريح العقيم أي هذا اجلنس املعروف مث زاده بياناً بقوله َما َتذَُر ِمن َشىْ ء أََتْت َعلَْيِه إِالَّ 

فتميزت عن الرياح العقم وأما الصرصر فقليلة الوقوع فال تكون مشهورة )  ٤٢الذاريات ( َجَعلَْتُه كَالرَّمِيمِ 
  فنكرها

وقال يف احلاقة َسْبعَ )  ١٦فصلت ( بعة قال هنا ِفى َيْومِ َنْحسٍ مُّْسَتِمّر وقال يف السجدة ِفى أَيَّامٍ نَِّحسَاٍت املسألة الرا
واملراد من اليوم هنا الوقت والزمان كما يف قوله تعاىل َيْوَم وُِلْدتُّ َوَيْوَم )  ٧احلاقة ( لََيالٍ َوثََمانَِيةَ  أَيَّامٍ ُحُسوماً 

وقوله مُّْسَتِمرٌّ يفيد ما يفيده األيام ألن االستمرار ينىبء عن إمرار الزمان كما )  ٣٣مرمي ( َوَيْوَم أُْبَعثُ حَّياً أَُموُت 
  ينىبء عنه األيام وإمنا اختلف اللفظ مع احتاد املعىن ألن احلكاية

ن فيه قراءتني إحدمها َيْومِ هنا مذكورة على سبيل االختصار فذكر الزمان ومل يذكر مقداره ولذلك مل يصفها مث إ
َنْحسٍ بإضافة يوم وتسكني حنس على وزن نفس وثانيتهما َيْومِ َنْحسٍ بتنوين امليم وكسر احلاء على وصف اليوم 

بالنحس كما يف قوله تعاىل ِفى أَيَّامٍ نَِّحَساٍت فإن قيل أيتهما أقرب قلنا اإلضافة أصح وذلك ألن من يقرأ َيْومِ َنْحسٍ 
ّر جيعل املستمر صفة ليوم ومن يقرأ يوم حنس مستمر يكون املستمر وصفاً لنحس فيحصل منه استمرار مُّْسَتِم

النحوسة فاألول أظهر وأليق فإن قيل من يقرأ يوم حنس بسكون احلاء فماذا يقول يف النحس نقول حيتمل أن يقول 
ا يلزمه أن يقول تقديره يوم هو ختفيف حنس كفخذ وفخذ يف غري الصفات ونصر ونصر ورعد ورعد وعلى هذ

وحيتمل أن يقول حنس ليس بنعت بل هو اسم )  ٤٤القصص ( كائن حنس كما تقول يف قوله تعاىل بِجَانِبِ الَْغرْبِىّ  
  معىن أو مصدر فيكون كقوهلم يوم برد وحر وهو أقرب وأصح

مديدة من استمر األمر إذا دام وهذا كقوله املسألة اخلامسة ما معىن مُّْسَتِمرٌّ نقول فيه وجوه األول ممتد ثابت مدة 
)  ٧احلاقة ( ألن اجلمع يفيد معىن االستمرار واالمتداد وكذلك قوله ُحُسوماً )  ١٦فصلت ( تعاىل ِفى أَيَّامٍ نَِّحَساٍت 

وإليه اإلشارة  وهذا كقوهلم أيام الشدائد)  ٢القمر ( الثاين شديد من املرة كما قلنا من قبل يف قوله ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ 
  فإنه يذيقهم املر املضر من العذاب)  ١٦فصلت ( بقوله تعاىل ِفى أَيَّامٍ نَِّحَساٍت لُّنِذيقَُهْم َعذَابَ الِْخْزىِ  

  مث قال تعاىل
  َتنزُِع النَّاَس كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخلٍ مُّنقَعِرٍ

  فيه مسائل
حيتمل األمرين مجيعاً إذ يصح أن يقال أرسل رحياً صرصراً نازعة  املسألة األوىل َتنزُِع النَّاَس وصف أو حال نقول

للناس ويصح أن يقال أرسل الريح نازعة فإن قيل كيف ميكن جعلها حاالً وذو احلال نكرة نقول األمر هنا أهون 
جابوا عنه بأن َما موصوفة فإنه نكرة وأ)  ٤القمر ( منه يف قوله تعاىل َولَقَْد َجاءُهم ّمَن االْنَباء َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر 

فتخصصت فحسن جعلها ذات احلال فكذلك نقول ههنا الريح موصوفة بالصرصر والتنكري فيه للتعظيم وإال فهي 
ثالثة فال يبعد جعلها ذات حال وفيه وجه آخر وهو أنه كالم مستأنف على فعل وفاعل كما تقول جاء زيد جذبين 

فأصبحت َتنزُِع النَّاَس ويدل عليه قوله )  ١٩القمر ( ا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحياً وتقديره جاء فجذبين كذلك ههنا قال إِنَّ
فالتاء يف قوله َتنزُِع النَّاسَ إشارة إىل ما أشار إليه بقوله َصْرَعى وقوله )  ٧احلاقة ( تعاىل فََتَرى الْقَْوَم ِفيَها َصرَْعى 
فيه وجوه أحدها نزعتهم فصرعتهم كَأَنَُّهْم أَْعجَاُز َنْخلٍ كما قال َصْرَعى كَأَنَُّهمْ  تعاىل كَأَنَُّهْم أَْعَجازُ َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ

أَْعجَاُز َنْخلٍ ثانيها نزعتهم فهم بعد النزع كأهنم أعجاز خنل وهذا أقرب ألن االنقعار قبل الوقوع فكأن الريح تنزع 
وضع عنه فيخوى وقوله يف احلاقة فََتَرى الْقَْوَم ِفيَها فينقعر فيقع فيكون صريعاً فيخلو امل) ه ( وتقعر ) الواحد ( 



َصْرَعى كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوَِيةٍ  إشارة إىل حالة بعد االنقعار الذي هو بعد النزع وهذا يفيد أن احلكاية ههنا 
خللو التام إذ هو مثل خمتصرة حيث مل يشر إىل صرعهم وخلو منازهلم عنهم بالكلية فإن حال االنقعار ال حيصل ا

  الشروع يف اخلروج واألخذ فيه ثالثها تنزعهم نزعاً بعنف كأهنم أعجاز خنل تقعرهم فينقعروا إشارة

إىل قوهتم وثباهتم على األرض ويف املعىن وجوه أحدها أنه ذكر ذلك إشارة إىل عظمة أجسادهم وطول أقدادهم 
انوا يعملون أرجلهم يف األرض ويقصدون املنع به على الريح ثانيها ذكره إشارة إىل ثباهتم يف األرض فكأهنم ك

  وثالثها ذكره إشارة إىل يبسهم وجفافهم بالريح فكانت تقتلهم وحترقهم بربدها املفرط فيقعون كأهنم أخشاب يابسة
ةٍ  فأنثها قال املفسرون يف تلك املسألة الثانية قال ههنا مُّنقَِعرٍ فذكر النخل وقال يف احلاقة كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخلٍ َخاوَِي

وهو جواب حسن فإن الكالم كما )  ٧ ١١ ١٩القمر ( السورة كانت أواخر اآليات تقتضي ذلك لقوله مُّْسَتِمرٌّ 
يزين حبسن املعىن يزين حبسن اللفظ وميكن أن يقال النخل لفظه لفظ الواحد كالبقل والنمل ومعناه معىن اجلمع 

نقعر ومنقعرة ومنقعرات وخنل خاوٍ وخاوية وخاويات وخنل باسق وباسقة وباسقات فإذا فيجوز أن يقال فيه خنل م
قال قائل منقعر أو خاوٍ أو باسق جرد النظر إىل اللفظ ومل يراع جانب املعىن وإذا قال منقعرات أو خاويات أو 

اسقة مجع بني االعتبارين من باسقات جرد النظر إىل املعىن ومل يراع جانب اللفظ وإذا قال منقعرة أو خاوية أو ب
حيث وحدة اللفظ ورمبا قال منقعرة على اإلفراد من حيث اللفظ وأحلق به تاء التأنيث اليت يف اجلماعة إذا عرفت 
هذا فنقول ذكر اهللا تعاىل لفظ النخل يف مواضع ثالثة ووصفها على الوجوه الثالثة فقال َوَحبَّ الَْحِصيِد وَالنَّْخلَ 

وقال َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ فحيث قال )  ٧احلاقة ( فإهنا حال منها وهي كالوصف وقال َنْخلٍ َخاوَِيةٍ  )  ١٠ ق( َباِسقَاٍت 
مُّنقَِعرٍ كان املختار ذلك ألن املنقعر يف حقيقة األمر كاملفعول ألنه الذي ورد عليه القعر فهو مقعور واخلاو والباسق 

نيث أوالً كما تقول امرأة كفيل وامرأة كفيلة وامرأة كبري وامرأة فاعل ومعناه إخالء ما هو مفعول من عالمة التأ
كبرية وأما الباسقات فهي فاعالت حقيقة ألن البسوق أمر قام هبا وأما اخلاوية فهي من باب حسن الوجه ألن 

اخلاوي موضعها فكأنه قال خنل خاوية املواضع وهذا غاية اإلعجاز حيث أتى بلفظ مناسب لأللفاظ السابقة 
الالحقة من حيث اللفظ فكان الدليل يقتضي ذلك خبالف الشاعر الذي خيتار اللفظ على املذهب الضعيف ألجل و

  الوزن والقافية
  مث قال تعاىل

  فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى وَُنذُرِ َولَقَْد َيسَّرَْنا الْقُْرَءانَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمن مُّدَّكِرٍ
ويف قوله َعذَابِى َوُنذُرِ لطيفة ما ذكرناها وهي تثبت بسؤال وجواب لو قال وتفسريه قد تقدم والتكرير للتقرير 

القائل أكثر املفسرين على أن النذر يف هذا املوضع مجع نذير الذي هو مصدر معناه إنذار فما احلكمة يف توحيد 
الغضب وذلك ألن  العذاب حيث مل يقل فكيف كان أنواع عذايب ووبال إنذاري نقول فيه إشارة إىل غلبة الرمحة

اإلنذار إشفاق ورمحة فقال اإلنذارات اليت هي نعم ورمحة تواترت فلما مل تنفع وقع العذاب دفعة واحدة فكانت 
)  ١٣الرمحن ( النعم كثرية والنقمة واحدة وسنبني هذا زيادة بيان حني نفسر قوله تعاىل فَبِأَىّ  ءاالء رَّبكَُما ُتكَذَّباِن 

  ذكرها وكررها ثالثني مرة مث بني اهللا تعاىل حال قوم آخرين فقال حيث مجع اآلالء وكثر

  كَذََّبْت ثَمُوُد بِالنُّذُرِ
ومل يقل بالنذر ويف قصة نوح قال كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ )  ١٨القمر ( وقد تقدم تفسريه غري أنه يف قصة عاد قال كَذََّبْت 

أن )  ٩القمر ( رنا من أن املراد بقوله كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ فنقول هذا يؤيد ما ذك)  ١٠٥الشعراء ( بِالنُّذُرِ 



عادهتم ومذهبهم إنكار الرسل وتكذيبهم فكذبوا نوحاً بناء على مذهبهم وإمنا صرح ههنا ألن كل قوم يأتون بعد 
واحداً حقيقة ويلزمهم  قوم وأتامها رسوالن فاملكذب املتأخر يكذب املرسلني مجيعاً حقيقة واألولون يكذبون رسوالً

تكذيب من بعده بناء على ذلك ألهنم ملا كذبوا من تقدم يف قوله اهللا تعاىل واحد واحلشر كائن ومن أرسل بعده 
األعراف ( كذلك قوله ومذهبه لزم منه أن يكذبوه ويدل على هذا أن اهللا تعاىل قال يف قوم نوح فَكَذَُّبوُه فَأَجنَْيَناُه 

وأما قوله تعاىل كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ )  ٥٩هود ( َعاٌد َجَحُدواْ بِآَياتِ َربّهِْم َوَعَصْواْ ُرُسلَُه وَاتََّبُعواْ وقال يف عاد )  ٦٤
فإشارة إىل أهنم كذبوا وقالوا ما يفضي إىل تكذيب مجيع املرسلني وهلذا ذكره بلفظ )  ١٠٥الشعراء ( الْمُْرَسِلَني 

ومل يقل كذبوا )  ١١٧الشعراء ( تعاىل قال هناك عن نوح َربّ إِنَّ قَْوِمى كَذَُّبوِن اجلمع املعرف لالستغراق مث إنه 
رسلك إشارة إىل ما صدر منهم حقيقة ال أن ما ألزمهم لزمه إذا عرفت هذا فلما سبق قصة مثود ذكر رسولني 

نذير مبعىن منذر أما إذا قلنا إهنا اإلنذارات  ورسوهلم ثالثهم قال كَذََّبْت ثَُموُد بِالنُّذُرِ هذا كله إذا قلنا إن النذر مجع
فنقول قوم نوح وعاد مل تستمر املعجزات اليت ظهرت يف زماهنم وأما مثود فأنذروا وأخرج هلم ناقة من صخرة 
( بُِعُه وكانت تدور بينهم وكذبوا فكان تكذيبهم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح هبا وقوله فَقَالُواْ أََبَشراً ّمنَّا واِحداً نَّتَّ

يؤيد الوجه األول ألن من يقول ال أتبع بشراً مثلي ومجيع املرسلني من البشر يكون مكذباً للرسل )  ٢٤القمر 
والباء يف قوله بِالنُّذُرِ يؤيد الوجه الثاين ألنا بينا أن اهللا تعاىل يف تكذيب الرسل عدى التكذيب بغري حرف فقال 

وقال )  ٢٦املؤمنون ( وكذبوين )  ٩القمر ( فَكَذَُّبواْ عَْبَدَنا )  ٧٠غافر ( واْ ُرُسلَُنا َوكَذَُّب)  ٦٤األعراف ( كَذَُّبوُه 
فعدى حبرف ألن التكذيب هو النسبة إىل الكذب )  ٣٩البقرة ( وبآياتنا )  ٥٤األنفال ( َوكَذَّبُواْ بِئَاَياِتَنا رَّبُُّهْم 

ل يقال فيه كاذب جمازاً وتعلق التكذيب بالقائل أظهر فيستغين والقائل هو الذي يكون كاذباً حقيقة والكالم والقو
  عن احلرف خبالف القول وقد ذكرنا ذلك وبيناه بياناً شافياً

  فَقَالُوا أََبشَراً مِّنَّا وَاِحداً نَّتَّبُِعهُ إِنَّآ إِذاً لَِّفى َضلَالٍ َوُسعُرٍ
  واِحداً نَّتَّبُِعُه مسائلويف قوله تعاىل بِالنُّذُرِ فَقَالُواْ أََبشَراً ّمنَّا 

املسألة األوىل زيداً ضربته وزيد ضربته كالمها جائز والنصب خمتار يف مواضع منها هذا املوضع وهو الذي يكون ما 
يرد عليه النصب والرفع بعد حرف االستفهام والسبب يف اختيار النصب أمر معقول وهو أن املستفهم يطلب من 

حرف االستفهام مبدأ لكالمه وخيرب عنه فإذا قال أزيد عندك معناه أخربين عن زيد  املسئول أن جيعل ما ذكره بعد
واذكر يل حاله فإذا انضم إىل هذه احلالة فعل مذكور ترجح جانب النصب فيجوز أن يقال أزيداً ضربته وإن مل جيب 

د نقول نظراً إىل قوله تعاىل فَقَالُواْ إذ ما بعد فاألحسن ذلك فإن قيل من قرأ أََبَشٌر ّمنَّا واِحداً نَّتَّبُِعُه كيف ترك األجو
  القول ال يكون إال مجلة واالمسية أوىل واألوىل أقوى وأظهر

املسألة الثانية إذا كان بشراً منصوباً بفعل فما احلكمة يف تأخر الفعل يف الظاهر نقول قد تقدم مراراً أن البليغ يقدم 
م كانوا يريدون تبيني كوهنم حمقني يف ترك االتباع فلو قالوا أنتبع بشراً يف الكالم ما يكون تعلق غرضه به أكثر وه

ميكن أن يقال نعم اتبعوه وماذا مينعكم من اتباعه فإذا قدموا حاله وقالوا هو نوعنا بشر ومن صنفنا رجل ليس غريباً 
وخيل وخدم فكيف نتبعه  نعتقد فيه أنه يعلم ما ال نعلم أو يقدر ماال نقدر وهو واحد وحيد وليس له جند وحشم

فيكونون قد قدموا املوجب جلواز االمتناع من االتباع واعلم أن يف هذه اآلية إشارات إىل ذلك أحدها نكروه حيث 
قالوا أََبَشراً ومل يقولوا أنتبع صاحلاً أو الرجل املدعي النبوة أو غري ذلك من املعرفات والتنكري حتقري ثانيها قالوا أبشراً 

أرجالً ثالثها قالوا ِمنَّا وهو حيمل أمرين أحدمها من صنفنا ليس غريباً وثانيهما ِمنَّا أي تبعنا يقول القائل  ومل يقولوا
لغريه أنت منا فيتأذى السامع ويقول ال بل أنت منا ولست أنا منكم وحتقيقه أن من للتبعيض والبعض يتبع الكل ال 



ضاً أحدمها وحيداً إىل ضعفه وثانيهما واحداً أي هو من اآلحاد ال من الكل يتبع البعض رابعها واِحداً حيتمل أمرين أي
األكابر املشهورين وحتقيق القول يف استعمال اآلحاد يف األصاغر حيث يقال هو من آحاد الناس هو أن من ال يكون 

يقول قال مشهوداً حبسب وال نسب إذا حدث عنه من ال يعرفه فال ميكن أن يقول عنه قال فالن أو ابن فالن ف
واحد وفعل واحد فيكون ذلك غاية اخلمول ألن األرذل ال ينضم إليه أحد فيبقى يف أكثر أوقاته واحداً فيقال 

  لألرذال آحاد
وقوله تعاىل عنهم إِنَّا إِذاً لَِّفى َضلَالٍ َوُسُعرٍ حيتمل وجهني أحدمها أن يكونوا قد قالوا يف جواب من يقول هلم إن مل 

ضالل فيقولون له ال بل إن تبعناه نكون يف ضالل ثانيهما أن يكون ذلك ترتيباً على ما مضى أي تتبعوه تكونوا يف 
حاله ما ذكرنا من الضعف والوحدة فإن اتبعناه نكون يف ضالل وسعر أي جنون على هذا الوجه فإن قلنا إن ذلك 

حلال يف ضالل ويف سعر يف العقىب فقالوا ال قالوه على سبيل اجلواب فيكون القائل قال هلم إن مل تتبعوه فإنا إذاً يف ا
  بل لو اتبعناه فإنا إذاً يف احلال يف ضالل ويف سعر من الذل والعبودية جمازاً فإهنم ما كانوا يعترفون بالسعري

املسألة الثالثة السعري يف اآلخرة واحد فكيف مجع نقول اجلواب عنه من وجوه أحدها يف جهنم دركات حيتمل أن 
حدة سعرياً أو فيها سعري ثانيها لدوام العذاب عليهم فإنه كلما نضجت جلودهم يبدهلم جلوداً كأهنم تكون كل وا

يف كل زمان يف سعري آخر وعذاب آخر ثالثها لسعة السعري الواحد كأهنا سعر يقال للرجل الواحد فالن ليس برجل 
  واحد بل هو رجال
  مث قال تعاىل عنهم
  ِمن َبْينَِنا َبلْ ُهَو كَذَّاٌب أَشٌِر أَُءلِْقىَ  الذِّكُْر َعلَْيِه

وقد تقدم أن النفي بطريق االستفهام أبلغ ألن من قال ما أنزل عليه الذكر رمبا يعلم أو يظن أو يتوهم أن السامع 
ال يكذبه فيه فإذا ذكر بطريق االستفهام يكون معناه أن السامع جييبين بقوله ما أنزل فيجعل األمر حينئذ منفياً ظاهراً 

  خيفى على أحد بل

كل أحد يقول ما أنزل والذكر الرسالة أو الكتاب إن كان وحيتمل أن يراد به ما يذكره من اهللا تعاىل كما يقال 
  احلق ويراد به ما حيل من اهللا وفيه مسائل

اإللقاء إنزال املسألة األوىل قوهلم أألقي بدل أأنزل وفيه إشارة إىل ما كانوا ينكرونه من طريق املبالغة وذلك ألن 
فكأهنم قالوا امللك جسم والسماء بعيدة فكيف ) جاءين الوحي مع امللك يف حلظة يسرية ( بسرعة والنيب كان يقول 

ينزل يف حلظة فقالوا أألقي وما قالوا أأنزل وقوهلم عليه إنكار آخر كأهنم قالوا ما ألقى ذكر أصالً قالوا إن ألقى فال 
هو فوقه يف الشرف والذكاء وقوهلم أألقى بدل عن قوهلم أألقي اهللا لإلشارة إىل أن  يكون عليه من بيننا وفينا من

  اإللقاء من السماء غري ممكن فضالً عن أن يكون من اهللا تعاىل
املسألة الثانية عرفوا الذكر ومل يقولوا أألقى عليه ذكر وذلك ألن اهللا تعاىل حكى إنكارهم ملا ال ينبغي أن ينكر فقال 

  لذكر الظاهر املبني الذي ال ينبغي أن ينكر فهو كقول القائل أنكروا املعلومأنكروا ا
لِ يستدعي أمراً مضروباً عنه سابقاً فما ذاك نقول قوهلم أألقى لإلنكار فهم قالوا ما ألقى مث إن قوهلم  املسألة الثالثة َب

  أألقى عليه الذكر ال يقتضي إال أنه ليس بنيب مث قالوا بل هو ليس بصادق
املسألة الرابعة الْكَذَّاُب فعال من فاعل للمبالغة أو يقال بل من فاعل كخياط ومتار نقول األول هو الصحيح األظهر 

على أن الثاين من باب األوىل ألن املنسوب إىل الشيء ال بد له من أن يكثر من مزاولة الشيء فإن من خاط يوماً 
املبالغة إما يف الكثرة وإما يف الشدة فالكذاب إما شديد الكذب ثوبه مرة ال يقال له خياط إذا عرفت هذا فنقول 



يقول ماال يقبله العقل أو كثري الكذب وحيتمل أن يكونوا وصفوه به العتقادهم األمرين فيه وقوهلم أَِشٌر إشارة إىل 
وأراد  أنه كذب ال لضرورة وحاجة إىل خالص كما يكذب الضعيف وإمنا هو استغىن وبطر وطلب الرياسة عليكم

اتباعكم له فكان كل وصف مانعاً من االتباع ألن الكاذب ال يلتفت إليه وال سيما إذا كان كذبه ال لضرورة 
وقرىء أَِشٌر فقال املفسرون هذا على األصل املرفوض يف األشر واألخري على وزن أفعل التفضيل وإمنا رفض األصل 

بأفعل ثالث مثاله إذا قال ما معىن األعلم يقال هو األكثر علماً  فيه ألن أفعل إذا فسر قد يفسر بأفعل أيضاً والثاين
فإذا قيل األكثر ماذا فيقال األزيد عدداً أو شيء مثله فال بد من أمر يفسر به األفعل ال مبن بابه فقالوا أفعل التفضيل 

ة اخلري يفعل به ما يفعل باخلري والفضيلة أصلها اخلري واخلري أصل يف باب أفعل فال يقال فيه أخري مث إن الشر يف مقابل
فيقال هو شر من كذا وخري من كذا واألشر يف مقابلة األخري مث إن خرياً يستعمل يف موضعني أحدمها مبالغة اخلري 

بفعل أو أفعل على اختالف يقال هذا خري وهذا أخري ويستعمل يف مبالغة خري على املشاهبة ال على األصل فمن 
ألصل املستعمل ألنه أخذ يف األصل املرفوض مبعىن هو شر من غريه وكذا معىن األعلم أن يقول أشر يكون قد ترك ا

  علمه خري من علم غريه أو هو خري من غرة اجلهل كذلك القول يف األضعف وغريه

  مث قال تعاىل
  َسَيْعلَُمونَ غَداً مَّنِ الْكَذَّاُب االٌّ شُِر

كانوا قد علموا ألن بعد ) صلى اهللا عليه وسلم ( رآن على حممد فإن قال قائل سيعلم لالستقبال ووقت أنزال الق
املوت تتبني األمور وقد عاينوا ما عاينوا فكيف القول فيه نقول فيه وجهان أحدمها أن يكون هذا القول مفروض 
ا أن الوقوع يف وقت قوهلم بل هو كذاب أشر فكأنه تعاىل قال يوم قالوا بل هو كذاب أشر سيعلمون غداً وثانيهم

هذا التهديد بالتعذيب ال حبصول العلم بالعذاب األليم وهو عذاب جهنم ال عذاب القرب فهم سيعذبون يوم القيامة 
وهو مستقبل وقوله تعاىل غَداً لقرب الزمان يف اإلمكان واألذهان مث إن قلنا إن ذلك للتهديد بالتعذيب ال للتكذيب 

هلم من غري قصد إىل معناه وإن قلنا هو للرد والوعد ببيان انكشاف فال حاجة إىل تفسريه بل يكون ذلك إعادة لقو
األمر فقوله تعاىل َسَيْعلَُمونَ غَداً معناه سيعلمون غداً أهنم الكاذبون الذين كذبوا ال حلاجة وضرورة بل بطروا 

ملراد يوم العذاب وهذا على وأشروا ملا استغنوا وقوله تعاىل غَداً حيتمل أن يكون املراد يوم القيامة وحيتمل أن يكون ا
  الوجه األول
  مث قال تعاىل

  إِنَّا مُْرِسلُواْ النَّاقَةِ  ِفْتَنةً  لَُّهْم فَاْرَتِقبُْهْم وَاْصطَبِْر
  وفيه مسائل

تَِقْبُهمْ املسألة األوىل قوله إِنَّا مُْرِسلُواْ النَّاقَةِ  مبعىن املاضي أو مبعىن املستقبل إن كان مبعىن املاضي فكيف يقول فَاْر
)  ١٩القمر ( َواصْطَبِْر وإن كان مبعىن املستقبل فما الفرق بني حكاية عاد وحكاية مثود حيث قال هناك أَنَّا أَْرَسلَْنا 

 فإن وقال ههنا إِنَّا ُمْرِسلُواْ النَّاقَةِ  مبعىن إنا نرسل نقول هو مبعىن املستقبل وما قبله وهو قوله َسَيْعلَُمونَ غَداً يدل عليه
القمر (  قوله إِنَّا مُْرِسلُواْ النَّاقَةِ  كالبيان له كأنه قال سيعلمون حيث نرسل الناقة وما بعده من قوله فَاْرتَِقْبُهْم َوَنّبئُْهْم

دليل على أن املراد املاضي قلنا سنجيب عنه يف )  ٢٩القمر ( أيضاً يقتضي ذلك فإن قيل قوله تعاىل فََنادَْواْ )  ٢٨
لفارق فنقول حكاية مثود مستقصاة يف هذا املوضع حيث ذكر تكذيب القوم بالنذر وقوهلم لرسوهلم موضعه وأما ا

وتصديق الرسل بقوله َيْعلَُمونَ وذكر املعجزة وهي الناقة وما فعلوه هبا والعذاب واهلالك يذكر حكاية على وجه 
رها فيقتدي بصاحل يف الصرب والدعاء إىل كأنه حاض) صلى اهللا عليه وسلم ( املاضي واملستقبل ليكون وصفه للنيب 



احلق ويثق بربه يف النصر على األعداء باحلق فقال إين مؤيدك باملعجزة القاطعة واعلم أن اهللا تعاىل ذكر يف هذه 
( السورة مخس قصص وجعل القصة املتوسطة مذكورة على أمت وجه ألن حال صاحل كان أكثر مشاهبة حبال حممد 

ألنه أتى بأمر عجيب أرضى كان أعجب مما جاء به األنبياء ألن عيسى عليه السالم أحيا )  صلى اهللا عليه وسلم
امليت لكن امليت كان حمالً للحياة فأثبت بإذن اهللا احلياة يف حمل كان قابالً هلا وموسى عليه السالم انقلبت عصاه 

يف النماء يشبه احليوان يف النمو فهو أعجب ثعباناً فأثبت اهللا له يف اخلشبة احلياة لكن اخلشبة نبات كان له قوة 
) فيه ( وصاحل عليه السالم كان الظاهر يف يده خروج الناقة من احلجر واحلجر مجاد ال حمل للحياة وال حمل للنمو 

  أتى بأعجب من الكل وهو التصرف يف جرم السماء الذي يقول املشرك ال وصول) صلى اهللا عليه وسلم ( والنيب 

ماء وال إمكان لشقه وخرقه وأما األرضيات فقالوا إهنا أجسام مشتركة املواد يقبل كل واحد منها ألحد إىل الس
صورة األخرى والسموات ال تقبل ذلك فلما أتى مبا عرفوا فيه أنه ال يقدر على مثله آدمي كان أمت وأبلغ من 

) صلى اهللا عليه وسلم ( ء غري حممد معجزة صاحل عليه السالم اليت هي أمت معجزة من معجزات من كان من األنبيا
وهو أن اسم الفاعل إذا كان مبعىن املاضي وذكر معه مفعوله فالواجب اإلضافة تقول وحشي قاتل ) وفيه لطيفة ( 

فإن قلنا قاتل عم النيب باإلعمال فال بد من تقدير احلكاية يف احلال كما يف قوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( عم النيب 
على أنه حيكي القصة يف حال وقوعها تقول خرجت أمس فإذا زيد )  ١٨الكهف ( ُبُهْم َباِسطٌ ِذَراَعْيِه تعاىل َوكَلْ

ضارب عمراً كما تقول يضرب عمراً وإن كان الضرب قد مضى وإذا كان مبعىن املستقبل فاألحسن اإلعمال تقول 
ع وكان جاز لكنه غري األحسن والتحقيق إين ضارب عمراً غداً فإن قلت إين ضارب عمرو غداً حيث كان األمر وق

فيه أن قولنا ضارب وسارق وقاتل أمساء يف احلقيقة غري أن هلا داللة على الفعل فإذا كان الفعل حتقق يف املاضي فهو 
قد عدم حقيقة فال وجود للفعل يف احلقيقة وال يف التوقع فيجب احلمل على ما لالسم من اإلضافة وترك ما للفعل 

لغلبة اإلمسية وفقدان الفعل باملاضي وإذا كان الفعل حاضراً أو متوقعاً يف االستقبال فله وجود حقيقة أو  من األعمال
يف التوقع فتجوز اإلضافة لصورة االسم واإلعمال لتوقع الفعل أو لوجوده ولكن اإلعمال أوىل ألن يف االستقبال لن 

مال فهو ينىبء عن توقع الفعل أو وجوده ألنه إذا قال زيد يضرب يفيد ال يكون ضارباً فال ينبغي أن يضاف أما اإلع
ضارب عمراً فالسامع إذا مسع بضرب عمرو علم أنه يفعل فإذا مل يره يف احلال يتوقعه يف االستقبال غري أن اإلضافة 

اقَةِ  مع ما فيه من تفيد ختفيفاً حيث سقط هبا التنوين والنون فتختار لفظاً ال معىن إذا عرفت هذا فنقول مُْرِسلُواْ النَّ
  التخفيف فيه حتقيق األمر وتقديره كأنه وقع وكان خبالف ما لو قيل إنا نرسل الناقة

صلى اهللا ( املسألة الثانية ِفْتَنةً  مفعول له فتكون الفتنة هي املقصودة من اإلرسال لكن املقصود منه تصديق النيب 
التحقيق يف تفسريه نقول فيه وجهان أحدمها أن املعجزة فتنة  وهو صاحل عليه السالم ألنه معجزة فما) عليه وسلم 

ألن هبا يتميز حال من يثاب ممن يعذب ألن اهللا تعاىل باملعجزة ال يعذب الكفار إال إذا كان ينبئهم بصدقه من حيث 
اج الناقة من نبوته فاملعجزة ابتالء ألهنا تصديق وبعد التصديق يتميز املصدق عن املكذب وثانيهما وهو أدق أن إخر

مل الصخرة كان معجزة وإرساهلا إليهم ودوراهنا فيما بينهم وقسمة املاء كان فتنة وهلذا قال إِنَّا مُْرِسلُواْ النَّاقَةِ  ِفْتَنةً  و
 يقل إنا خمرجوا الناقة فتنة والتحقيق يف الفتنة واالبتالء واالمتحان قد تقدم مراراً وإليه إشارة خفية وهي أن اهللا تعاىل

يهدي من يشاء وللهداية طرق منها ما يكون على وجه يكون لإلنسان مدخل فيه بالكسب مثاله خيلق شيئاً داالً 
ويقع تفكر اإلنسان فيه ونظره إليه على وجه يترجح عنده احلق فيتبعه وتارة يلجئه إليه ابتداء ويصونه عن اخلطأ من 

شاء اهتداء مع الكسب وهداية األنبياء من غري كسب صغره فإظهار املعجز على يد الرسول أمر يهدي به من ي
منهم بل خيلق فيهم علوماً غري كسبية فقوله إِنَّا ُمْرِسلُواْ النَّاقَةِ  ِفْتَنةً  إشارة إليهم وهلذا قال هلم ومعناه على وجه 



َتِقبُْهْم أي يصلح ألن يكون فتنة وعلى هذا كل من كانت معجزته أظهر يكون ثواب قومه أقل وقوله تعاىل فَاْر
فارتقبهم بالعذاب ومل يقل فارتقب العذاب إشارة إىل حسن األدب واالجتناب عن طلب الشر وقوله تعاىل وَاْصطَبِْر 

يؤيد ذلك مبعىن إن كانوا يؤذونك فال تستعجل هلم العذاب وحيتمل أن يكون ذلك إشارة إىل قرب الوقت إىل 
  أمرمها واألمر حبيث يعجز عن الصرب

  تعاىلمث قال 
  َوَنبِّئُْهْم أَنَّ الَْمآَء ِقْسَمةٌ  َبْينَُهْم كُلُّ شِْربٍ مُّْحَتضٌَر

أي مقسوم وصف باملصدر مراداً به املشتق منه كقوله ماء ملح وقوله زور وفيه ضرب من املبالغة يقال للكرمي كرم 
ن الناقة كانت عظيمة وكانت كأنه هو عني الكرم ويقال فالن لطف حمض وحيتمل أن تكون القسمة وقعت بينهما أل

حيوانات القوم تنفر منها وال ترد املاء وهي على املاء فصعب عليهم ذلك فجعل املاء بينهما يوماً للناقة ويوماً للقوم 
وحيتمل أن تكون لقلة املاء فشربه يوماً للناقة ويوماً للحيوانات وحيتمل أن يكون املاء كان بينهم قسمة يوم لقوم 

ملا خلق اهللا الناقة كانت ترد املاء يوم فكان الذين هلم املاء يف غري يوم ورودها يقولون املاء كله لنا يف ويوم لقوم و
هذا اليوم ويومكم كان أمس والناقة ما أخرت شيئاً فال منكنكم من الورود أيضاً يف هذا اليوم فيكون النقصان 

ضاً ظاهر ومنقول واملشهور هنا الوجه األوسط ونقول إن وارداً على الكل وكانت الناقة تشرب املاء بأسره وهذا أي
قوماً كانوا يكتفون بلبنها يوم ورودها املاء والكل ممكن ومل يرد يف شيء خرب متواتر والثالث قطع وهو من القسمة 

ؤيد الوجه الثالث أي ألهنا مثبتة بكتاب اهللا تعاىل أما كيفية القسمة والسبب فال وقوله تعاىل كُلُّ ِشْربٍ مُّحَْتَضٌر مما ي
كل شرب حمتضر للقوم بأسرهم ألنه لو كان ذلك لبيان كون الشرب حمتضراً للقوم أو الناقة فهو معلوم ألن املاء ما 
كان يترك من غري حضور وإن كان لبيان أنه حتضره الناقة يوماً والقوم يوماً فال داللة يف اللفظ عليه وأما إذا كانت 

أن يرد املاء قوم يف يوم وآخرون يف يوم آخر مث ملا خلقت الناقة كانت تنقص شرب البعض العادة قبل الناقة على 
وتترك شرب الباقني من غري نقصان فقال كُلُّ شِْربٍ مُّحَْتَضٌر كم أيها القوم فردوا كل يوم املاء وكل شرب ناقص 

  تقامسوه وكل شرب كامل تقامسوه
  قََرفََناَدْواْ َصاحَِبُهْم فََتَعاطَى فََع

مث قال تعاىل فََناَدْواْ َصاِحَبُهمْ نداء املستغيث كأهنم قالوا يالقدار للقوم كما يقول القائل باهللا للمسلمني وصاحبهم 
  قدار وكان أشجع وأهجم على األمور وحيتمل أن يكون رئيسهم

اطى الناقة فعقرها وهو أضعف الثالث وقوله تعاىل فََتَعاطَى فََعقََر حيتمل وجوهاً األول تعاطى آلة العقر فعقر الثاين تع
التعاطي يطلق ويراد به اإلقدام على الفعل العظيم والتحقيق هو أن الفعل العظيم يقدم كل أحد فيه صاحبه ويربىء 

نفسه منه فمن يقبله ويقدم عليه يقال تعاطاه كأنه كان فيه تدافع فأخذه هو بعد التدافع الرابع أن القوم جعلوا له 
  الً فتعاطاه وعقر الناقةعلى عمله جع
  مث قال تعاىل

  فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى وَُنذُرِ
وقد تقدم بيانه وتفسريه غري أن هذه اآلية ذكرها يف ثالثة مواضع ذكرها يف حكاية نوح بعد بيان العذاب وذكرها 

ذاب ذكرها للبيان كما ههنا قبل بيان العذاب وذكرها يف حكاية عاد قبل بيانه وبعد بيانه فحيث ذكر قبل بيان الع
تقول ضربت فالناً أي ضرب وأميا ضرب وتقول ضربته وكيف ضربته أي قوياً ويف حكاية عاد ذكرها مرتني للبيان 



واالستفهام وقد ذكرنا السبب فيه ففي حكاية نوح ذكر الذي للتعظيم ويف حكاية مثود ذكر الذي للبيان ألن 
  فان الذي عم العامل وال كذلك عذاب قوم هود فإنه كان خمتصاً هبمعذاب قوم نوح كان بأمر عظيم عام وهو الطو

  مث قال تعاىل
صَْيَحةً  َواِحَدةً  فَكَانُواْ كََهشِيمِ الُْمْحتَظِرِ   إِنَّآ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ 

  مسعوا صيحة فماتوا وفيه مسائل
جتيء تارة مبعىن صار ومتسكوا بقول القائل  املسألة األوىل كان يف قوله فَكَانُواْ من أي األقسام نقول قال النحاة

  بتيماء قفر واملطي كأهنا
  قطا احلزن قد كانت فراخاً بيوضها

مبعىن صارت فقال بعض املفسرين يف هذا موضع إهنا مبعىن صار والتحقيق أن كان ال ختالف غريها من األفعال 
زائدة ومبعىن صار فليس ذلك يوجب اختالف املاضية الالزمة اليت ال تتعدى والذي يقال إن كان تامة وناقصة و

أحواهلا اختالفاً يفارق غريها من األفعال وذلك ألن كان مبعىن وجد أو حصل أو حتقق غري أن الذي وجد تارة 
يكون حقيقة الشيء وأخرى صفة من صفاته فإذا قلت كانت الكائنة وكن فيكون جعلت الوجود واحلصول للشيء 

قيقة الكائنة وكن أي احصل فيوجد يف نفسه وإذا قلت كان زيد عاملاً أي وجد يف نفسه فكأنك قلت وجدت احل
علم زيد غري أنا نقول يف وجد زيد عاملاً إن عاملاً حال ويف كان زيد عاملاً نقول إنه خرب كقولنا حصل زيد عاملاً غري 

كما تقول قام زيد منتحياً حيث أن قولنا وجد زيد عاملاً رمبا يفهم منه أن الوجود واحلصول لزيد يف تلك احلال 
يكون القيامة لزيد يف تلك احلال وقولنا كان زيد عاملاً ليس معناه كان زيد ويف تلك احلال هو عامل لكن هذا ال 

يوجب أن كان على خالف غريه من األفعال الالزمة اليت هلا باحلال تعلق شديد ألن من يفهم من قولنا حصل زيد 
فهمه من قولنا خرج زيد اليوم يف أحسن زي ال مينعه مانع من أن يفهم من قولنا كان اليوم على أحسن حال ما ن

زيد على أحسن حال مثل ما فهم هناك إذا عرفت هذا فنقول الفعل املاضي يطلق تارة على ما يوجد يف الزمان 
نا قام زيد فقم وقم فان املتصل باحلاضر كقولنا قام زيد يف صباه ويطلق تارة على ما يوجد يف الزمان احلاضر كقول

زيداً قام وكذلك القول يف كان رمبا يقال كان زيد قائماً عام كذا ورمبا يقال كان زيد قائماً اآلن كما يف قام زيد 
فقوله تعاىل فَكَانُواْ فيه استعمال املاضي فيما اتصل باحلال فهو كقولك أرسل عليهم صيحة فماتوا أي متصالً بتلك 

ل يف هذا املوضع صار جيوز لكن كان وصار كل واحد مبعىن يف نفسه وليس وإمنا يلزم محل كان احلال نعم لو استعم
على صار إذا مل ميكن أن يقال هو كذا كما يف البيت حيث ال ميكن أن يقال البيوض فراخ وأما هنا ميكن أن يقال 

أهنم انقلبوا هشيماً كما يقلب هم كهشيم ولوال الكاف ألمكن أن يقال جيب محل كان على صار إذا كان املراد 
  املمسوخ وليس املراد ذلك

املسألة الثانية ما اهلشيم نقول هو املهشوم أي املكسور ومسي هاشم هامشاً هلشمه الثريد يف اجلفان غري أن اهلشيم 
بتفتت  استعمل كثرياً يف احلطب املتكسر اليابس فقال املفسرون كانوا كاحلشيش الذي خيرج من احلظائر بعد البال

وهو من باب إقامة الصفة مقام املوصوف كما )  ٥٤الكهف ( واستدلوا عليه بقوله تعاىل َهِشيًما َتذُْروُه الّرياُح 
  يقال رأيت جرحياً ومثله السعري

املسألة الثالثة ملاذا شبههم به قلنا حيتمل أن يكون التشبيه بكوهنم يابسني كاحلشيش بني املوتى الذين ماتوا من زمان 
كأنه يقول مسعوا الصيحة فكانوا كأهنم ماتوا من أيام وحيتمل أن يكون ألهنم انضموا بعضهم إىل بعض كما ينضم و

  الرفقاء عند اخلوف داخلني بعضهم يف بعض فاجتمعوا بعضهم فوق بعض



 كحطب احلاطب الذي يصفه شيئاً فوق شيء منتظراً حضور من يشتري منه شيئاً فإن احلطاب الذي عنده احلطب
الكثري جيعل منه كاحلظرية وحيتمل أن يكون ذلك لبيان كوهنم يف اجلحيم أي كانوا كاحلطب اليابس الذي للوقيد 

وقوله تعاىل فَكَانُواْ ِلَجهَنََّم َحطَباً )  ٩٨األنبياء ( فهو حمقق لقوله تعاىل إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصُب جََهنََّم 
كذلك ماتوا فصاروا كاحلطب الذي ال يكون إال لإلحراق )  ٢٥نوح ( وقوله أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ نَاراً  ) ١٥اجلن ( 

  ألن اهلشيم ال يصلح للبناء
  مث قال تعاىل

  َولَقَد َيسَّرَْنا الْقُْرَءانَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمن مُّدَّكِرٍ
  قالوالتكرار للتذكار مث بني حال قوم آخرون وهم قوم لوط ف

  كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُرِ إِنَّآ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم حَاصِباً إِالَّ آلَ لُوٍط نَّجَّيَْناُهم بَِسحَرٍ
  مث بني عذاهبم وإهالكهم فقال

  وفيه مسائل
األوىل احلاصب فاعل من حصب إذا رمى احلصباء وهي اسم احلجارة واملرسل عليهم هو نفس احلجارة قال اهللا 

( وقال تعاىل عن املالئكة ِلنُْرِسلَ َعلَْيهِمْ ِحجَاَرةً  ِمن ِطنيٍ )  ٧٤احلجر ( اىل َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً  ّمن ِسّجيلٍ تع
فاملرسل عليهم ليس حباصب فكيف اجلواب عنه نقول اجلواب من وجوه األول أرسلنا عليهم رحياً )  ٣٣الذاريات 

احلصباء وكثر استعمال احلاصب يف الريح الشديدة فأقام الصفة مقام املوصوف فإن قيل حاصباً باحلجارة اليت هي 
بِرِيحٍ )  ٦احلاقة ( هذا ضعيف من حيث اللفظ واملعىن أما اللفظ فألن الريح مؤنثة قال تعاىل بِرِيحٍ صَْرَصرٍ َعاِتَيةٍ  

)  ١٢سبأ ( وقال تعاىل غُُدوَُّها َشْهٌر )  ٣٦ص ( رِى بِأَْمرِِه وقال تعاىل فََسخَّرَْنا لَُه الرّيَح َتْج)  ٢٢يونس ( طَّيَبةٍ  
وما قال لقاحاً وال لقحة وأما املعىن فألن اهللا تعاىل بني أنه أرسل )  ٢٢احلجر ( وقال تعاىل يف َوأَْرَسلَْنا الّريَاَح لََواِقَح 

كان ذلك بأيدي املالئكة ال عليهم حجارة من سجيل مسومة عليها عالمة كل واحد وهي ال تسمى حصباء و
بالريح نقول تأنيث الريح ليس حقيقة وهلا أصناف الغالب فيها التذكري كاإلعصار قال تعاىل فَأَصَاَبَها إِْعصَاٌر ِفيِه َنارٌ 

فلما كان حاصب حجارة كان كالذي فيه نار وأما قوله كان الرمي بالسجيل ال باحلصباء وبأيدي )  ٢٦٦البقرة ( 
بالريح فنقول كل ريح يرمي حبجارة يسمى حاصباً وكيف ال والسحاب الذي يأيت بالربد يسمى حاصباً  املالئكة ال

تشبيهاً للربد باحلصباء فكيف ال يقال يف السجيل وأما املالئكة فإهنم حركوا الريح وهي حصبت احلجارة عليهم 
لريح وكل ما يفرض اجلواب الثالث قوله اجلواب الثاين املراد عذاب حاصب وهذا أقرب لتناوله امللك واحلساب وا

َحاِصباً هو أقرب من الكل ألن قوله أَنَّا أَْرَسلَْنا يدل على مرسل هو مرسل احلجارة وحاصبها فإن قيل كان ينبغي أن 
يقول حاصبني نقول ملا مل يذكر املوصوف رجح جانب اللفظ كأنه قال شيئاً حاصباً إذ املقصود بيان جنس العذاب 

  من على يده العذاب وهذا وارد على من قال الريح مؤنث ألن ترك التأنيث هناك كترك عالمة اجلمع هناال بيان 
  فأرسلنا كما) كذبت قوم لوط بالنذر ( املسألة الثانية ما رتب اإلرسال على التكذيب بالفاء فلم يقل 

مساق ما تقدم من احلكايات فكأنه قال فَكَْيفَ ألن احلكاية مسوقة على )  ١١القمر ( قال فَفََتْحَنا أَبْواَب السََّماء 
  كما قال من قبل مث قيل ال علم لنا به وإمناأنت العليم فأخربنا فقال أَنَّا أَْرَسلْنَا)  ٣٠القمر ( كَانَ َعذَابِى َوُنذُرِ 

يات الثالث نقول ألن املسألة الثالثة ما احلكمة يف ترك العذاب حيث مل يقل فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى كما قال يف احلكا
) صلى اهللا عليه وسلم ( وقال ) أال هل بلغت ثالثاً ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( التكرار ثالث مرات بالغ وهلذا قال 

واإلذكار تكرر ثالث مرات فبثالث مرار حصل التأكيد وقد بينا أنه تعاىل ذكر ) فنكاحها باطل باطل باطل ( 



ة نوح للتعظيم ويف حكاية مثود للبيان ويف حكاية عاد أعادها مرتني للتعظيم والبيان فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى يف حكاي
مجيعاً واعلم أنه تعاىل ذكر فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى يف ثالث حكايات أربع مرات فاملرة الواحدة لإلنذار واملرات الثالث 

ذكره مرة للبيان )  ١٣الرمحن ( الء َرّبكَُما ُتكَذَّباِن لإلذكار ألن املقصود حصل باملرة الواحدة وقوله تعاىل فَبِأَىّ  ءا
وأعادها ثالثني مرة غري املرة األوىل كما أعاد فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى وَُنذُرِ ثالث مرات غري املرة األوىل فكان ذكر 

ِ فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمن َجاء  اآلالء عشرة أمثال ذكر العذاب إشارة إىل الرمحة اليت قال يف بياهنا َمن َجاء بِالَْحَسَنة
  وسنبني ذلك يف سورة الرمحن)  ١٦٠األنعام ( بِالسَّّيئَةِ  فَالَ َيجْزِى إِالَّ ِمثْلََها 

َما كَانَ َواملسألة الرابعة إِال ءالَ لُوٍط استثناء مماذا إن كان من الذين قال فيهم إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم حَاِصباً ذَِلكَ الَيةً  
هِمْ لكن مل يستثن عند قوله أَكْثَرُُهم مُّْؤِمنَِني َوإِنَّ رَبََّك لَُهوَ الْعَزِيُز الرَِّحيُم كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط مث قال إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْي

أن االستثناء  كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط وآله من قومه فيكون آله قد كذبوا ومل يكن كذلك اجلواب عنه من وجهني أحدمها
ممن عاد إليهم الضمري يف عليهم وهم القوم بأسرهم غري أن قوله كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط ال يوجب كون آله مكذبني ألن 
قول القائل عصى أهل بلدة كذا يصح وإن كان فيها شرذمة قليلة يطيعون فكيف إذا كان فيهم واحد أو اثنان من 

إىل االستثناء ألن قوله إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ يصح وإن جنا منهم طائفة يسرية نقول املطيعني ال غري فإن قيل ماله حاجة 
الفائدة ملا كانت ال حتصل إال ببيان إهالك من كذب وإجناء من آمن فكان ذكر اإلجناء مقصوداً وحيث يكون القليل 

ذلك املقصود باالستثناء أو بكالم منفصل من اجلمع الكثري مقصوداً ال جيوز التعميم واإلطالق من غري بيان حال 
استثىن الواحد ألنه كان مقصوداً وقال تعاىل )  ٣١ ٣٠احلجر ( مثاله فََسَجَد الَْملَاِئكَةُ  كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ إِالَّ إِْبلِيَس 

ما أوتيت ويف حكاية إبليس  ومل يستثن إذ املقصود بيان أهنا أوتيت ال بيان أهنا)  ٢٣النمل ( َوأُوتَِيْت ِمن كُلّ َشىْ ء 
عوقب ومن تواضع أثيب كذلك القول ههنا وأما عند التكذيب فكأن  كالمها مراد ليعلم أن من تكرب على آدم

إنا أرسلنا عليهم ( املقصود ذكر املكذبني فلم يستثن اجلواب الثاين أن االستثناء من كالم مدلول عليه كأنه قال 
يف قوله تعاىل وجاز أن يكون اإلرسال عليهم واإلهالك يكون عاماً كما ) حاصباً فما أجنينا من احلاصب إال آل لوط 

فكان احلاصب أهلك من كان اإلرسال عليه )  ٢٥األنفال ( َواتَّقُواْ ِفْتَنةً  الَّ ُتصِيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمنكُْم خَاصَّةً  
مقصوداً ومن مل يكن كذلك كأطفاهلم ودواهبم ومساكنهم فما جنا منهم أحد إال آل لوط فإن قيل إذا مل يكن 

لوط بل كان من أمر عام فيجب أن يكون لوط أيضاً مستثىن نقول هو مستثىن عقالً ألن من االستثناء من قوم 
املعلوم أنه ال جيوز تركه وإجناء أتباعه والذي يدل عليه أنه مستثىن قوله تعاىل عن املالئكة َنْحُن أَْعلَُم بَِمن ِفيَها 

  يف جواهبم إلبراهيم عليه السالم حيث قال)  ٣٢العنكبوت ( لَنَُنّجَينَُّه َوأَْهلَُه إِالَّ امَْرأََتُه 

استثناء من )  ٥٩احلجر ( فإن قيل قوله يف سورة احلجر إِال ءالَ لُوطٍ إِنَّا لَُمَنجُّوُهْم )  ٣٢العنكبوت ( إِنَّ ِفيَها لُوطاً 
أرسلنا إىل قوم  اجملرمني وآل لوط مل يكونوا جمرمني فكيف استثىن منهم واجلواب مثل ما ذكرنا فأحد اجلوابني إنا

يصدق عليهم إهنم جمرمون وإن كان فيهم من مل جيرم ثانيهما إىل قوم جمرمني بإهالك يعم الكل إال آل لوط وقوله 
تعاىل نَّجَّْيَناُهم بَِسَحرٍ كالم مستأنف لبيان وقت اإلجناء أو لبيان كيفية االستثناء ألن آل لوط كان ميكن أن يكونوا 

كما يف عاد كانت الريح تقلع الكافر وال يصيب املؤمن منها مكروه أو جيعل هلم مدفعاً  فيهم وال يصيبهم احلاصب
كما يف قوم نوح فقال نَّجَّْيَناُهم بَِسَحرٍ أي أمرناهم باخلروج من القرية يف آخر الليل والسحر قبيل الصبح وقيل هو 

  السدس األخري من الليل
  مث قال تعاىل

  ذَِلَك َنْجزِى َمن َشكََرنِّْعَمةً  مِّْن ِعنِدَنا كَ



أي ذلك اإلجناء كان فضالً منا كما أن ذلك اإلهالك كان عدالً ولو أهلكوا لكان ذلك عدالً قال تعاىل َواتَّقُواْ ِفْتَنةً  
معه جزء قال احلكماء العضو الفاسد يقطع وال بد أن يقطع )  ٢٥األنفال ( الَّ ُتصِيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمنكُْم خَاصَّةً  

من الصحيح ليحصل استئصال الفساد غري أن اهللا تعاىل قادر على التمييز التام فهو خمتار إن شاء أهلك من آمن 
وكذب مث يثبت الذين أهلكهم من املصدقني يف دار اجلزاء وإن شاء أهلك من كذب فقال نعمة من عندنا إشارة إىل 

ال جنيناهم نعمة منا ثانيهما على أنه مصدر ألن اإلجناء منه إنعام ذلك ويف نصبها وجهان أحدمها أنه مفعول له كأنه ق
فكأنه تعاىل قال أنعمنا عليهم باإلجناء إنعاماً وقوله تعاىل كَذَِلَك َنجْزِى َمن َشكََر فيه وجهان أحدمها ظاهر وعليه 

) صلى اهللا عليه وسلم ( د أكثر املفسرين وهو أنه من آمن كذلك ننجيه من عذاب الدنيا وال هنلكه وعداً ألمة حمم
بأنه يصوهنم عن اإلهالكات العامة والسيئات املطبقة الشاملة وثانيهما وهو األصح أن ذلك وعد هلم وجزاؤهم 

بالثواب يف دار اآلخرة كأنه قال كما جنيناهم يف الدنيا أي كما أنعمنا عليهم ننعم عليهم يوم احلساب والذي يؤيد 
يف الدنيا ليس بالزم ومن عذاب اهللا يف اآلخرة الزم حبكم الوعيد وكذلك ينجي اهللا  هذا أن النجاة من اإلهالكات

َوابَ الشاكرين من عذاب النار ويذر الظاملني فيه ويدل عليه قوله تعاىل مَّن ُيَردُّ ثََوابَ الدُّنَْيا ُنْؤِتِه ِمنَْها َوَمن ُيرِْد ثَ
وقوله تعاىل فَأَثَاَبُهُم اللَُّه بَِما قَالُواْ َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن )  ١٤٥آل عمران ( اكِرِيَن االِْخَرةِ  ُنْؤِتِه ِمْنَها َوسََنجْزِى الشَّ

والشاكر حمسن فعلم أن املراد جزاؤهم يف )  ٨٥املائدة ( َتحِْتَها االْنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوذاِلكَ َجَزاء الُْمْحِسنَِني 
  اآلخرة

  مث قال تعاىل
  ُهْم بَطَْشتََنا فََتَماَرْواْ بِالنُّذُرَِولَقَْد أَنذََر

وفيه تربئة لوط عليه السالم وبيان أنه أتى مبا عليه فإنه تعاىل ملا رتب التعذيب على التكذيب وكان من الرمحة أن 
يؤخره ويقدم عليه اإلنذارات البالغة بني ذلك فقال أهلكناهم وكان قد أنذرهم من قبل ويف قوله بَطَْشَتَنا وجهان 

)  ٣٤القمر ( أحدمها املراد البطشة اليت وقعت وكان خيوفهم هبا ويدل عليه قوله تعاىل إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم حَاصِباً 
فكأنه قال إنا أرسلنا عليهم ما سبق ذكرها لإلندار هبا والتخويف وثانيهما املراد هبا ما يف اآلخرة كما يف قوله تعاىل 

وذلك ألن الرسل كلهم كانوا ينذرون قومهم بعذاب اآلخرة كما قال )  ١٦الدخان ( ةَ  الْكُْبَرى َيْوَم َنْبِطشُ الْبَطَْش
وقال تعاىل إِنَّا أَنذَْرَناكُْم َعذَاباً )  ١٨غافر ( وقال َوأَنِذرُْهْم َيْوَم االْزِفَةِ  )  ١٤الليل ( تعاىل فَأَنذَرُْتكُمْ َناراً َتلَظَّى 

  ىل غريإ)  ٤٠النبأ ( قَرِيباً 

وقال ههنا بَطَْشَتَنا ومل يقل )  ١٢الربوج ( ذلك وعلى ذلك ففيه لطيفة وهي أن اهللا تعاىل قال إِنَّ َبطَْش َرّبكَ لََشدِيٌد 
بطشنا وذلك ألن قوله تعاىل إِنَّ بَطَْش َرّبَك لََشِديدٌ بيان جلنس بطشه فإذا كان جنسه شديداً فكيف الكربى منه 

فذكر هلم البطشة الكربى لئال يكون مقصراً يف التبليغ وقوله تعاىل فََتَمارَْواْ بِالنُّذُرِ يدل على وأما لوط عليه السالم 
  أن النذر هي اإلنذارات

  مث قال تعاىل
  َولَقَْد َراَوُدوُه َعن َضْيِفِه فَطََمسَْنآ أَْعُينَُهْم فَذُوقُواْ َعذَابِى َوُنذُرِ

ريبة من املطالبة غري أن املطالبة تستعمل يف العني يقال طالب زيد عمراً واملراودة من الرود ومنه اإلرادة وهي ق
بالدراهم واملراودة ال تستعمل إال يف العمل يقال راوده عن املساعدة وهلذا تعدى املراودة إىل مفعول ثان بعن 

وهذا فرق احلال فإذا  واملطالبة بالباء وذلك ألن الشغل منوط باختيار الفاعل والعني قد توجد من غري اختيار منه
قلت أخربين بأمره تعني عليه اخلرب العني خبالف ما إذا قيل عن كذا ويزيد هذا ظهوراً قول القائل أخربين زيد عن 



جميء فالن وقوله أخربين مبجيئه فإن من قال عن جميئه رمبا يكون اإلخبار عن كيفية اجمليء ال عن نفسه وأخربين 
جمليء والضيف يقع على الواحد واجلماعة وقد ذكرناه يف سورة الذاريات وكيفية مبجيئه ال يكون إال عن نفس ا

املراودة مذكورة فيما تقدم وهي أهنم كانوا مفسدين ومسعوا يضيف دخلوا على لوط فراودوه عنهم وقوله فَطََمْسَنا 
  ة مسائلأَْعُيَنُهمْ نقول إن جربيل كان فيهم فضرب ببعض جناحه على وجوههم فأعماهم ويف اآلي

األوىل الضمري يف راودوه إن كان عائداً إىل قوم لوط فما يف قوله أَْعيَُنُهْم أيضاً عائداً إليهم فيكون قد طمس أعني 
قوم ومل يطمس إال أعني قليل منهم وهم الذين دخلوا دار لوط وإن كان عائداً إىل الذين دخلوا الدار فال ذكر هلم 

يقة حصلت من مجع منهم لكن ملا كان األمر من القوم وكان غريهم ذلك مذهبه فكيف القول فيه نقول املراودة حق
أسندها إىل الكل مث بقوله راودوه حصل قوم هم املراودون حقيقة فعاد الضمري يف أعينهم إليهم مثاله قول القائل 

ال يعود إىل جمرد الذين آمنوا صلوا فصحت صالهتم فيكون هم يف صالهتم عائداً إىل الذين صلوا بعدما آمنوا و
الذين آمنوا ألنك لو اقتصرت على الذين آمنوا فصحت صالهتم مل يكن كالماً منظوماً ولو قلت الذين صلوا 

فصحت صالهتم صح الكالم فعلم أن الضمري عائد إىل ما حصل بعد قوله َراَوُدوُه والضمري يف راودوه عائد إىل 
  املنذرين املتمارين بالنذر

وقال يف ي س َولَْو َنَشاء لَطََمسَْنا َعلَى أَْعُينِهِْم فما الفرق نقول )  ٦٦يس ( ال ههنا فَطََمْسَنا أَْعيَُنُهْم املسألة الثانية ق
هذا مما يؤيد قول ابن عباس فإنه نقل عنه أنه قال املراد من الطمس احلجب عن اإلدراك فما جعل على بصرهم 

وا كاملطموسني ويف ي س أراد أنه لو شاء جلعل على بصرهم غشاوة شيء غري أهنم دخلوا ومل يروا هناك شيئاً فكان
أي ألزق أحد اجلفنني باآلخر فيكون على العني جلدة فيكون قد طمس عليها وقال غريه إهنم عموا وصارت عينهم 

هناك ال يكون مع وجههم كالصفحة الواحدة ويؤيده قوله تعاىل فَذُوقُواْ َعذَابِى ألهنم إن بقوا مصرين ومل يروا شيئاً 
ذلك عذاباً والطمس باملعىن الذي قاله غري ابن عباس عذاب فنقول األوىل أن يقال إنه تعاىل حكى ههنا ما وقع وهو 

  طمس العني وإذهاب ضوئها وصورهتا

بالكلية حىت صارت وجوههم كالصفحة امللساء ومل ميكنهم اإلنكار ألنه أمر وقع وأما هناك فقد خوفهم باملمكن 
عليه فاختار ما يصدقه كل أحد ويعرف به وهو الطمس على العني ألن إطباق اجلفن على العني أمر كثري  املقدور

الوقوع وهو بقدرة اهللا تعاىل وإرادته فقال َولَْو َنَشاء لَطََمْسَنا َعلَى أَْعُينِهِْم وما شققنا جفنهم عن عينهم وهو أمر 
  قوم لوط نادر فقال هناك على أعينهم ليكون أقرب إىل القبولظاهر اإلمكان كثري الوقوع والطمس على ما وقع ل

املسألة الثالثة قوله تعاىل فَذُوقُواْ َعذَابِى َوُنذُرِ خطاب ممن وقع ومع من وقع قلنا فيه وجوه أحدها فيه إضمار تقديره 
وقوا عذايب فإهنم فقلت على لسان املالئكة ذوقوا عذايب ثانيها هذا خطاب مع كل مكذب تقديره كنتم تكذبون فذ

ملا كذبوا ذاقوه ثالثها أن هذا الكالم خرج خمرج كالم الناس فإن الواحد من امللوك إذا أمر بضرب جمرم وهو شديد 
الغضب فإذا ضرب ضرباً مربحاً وهو يصرح وامللك يسمع صراخه يقول عند مساع صراخه ذق إنك جمرم مستأهل 

طب بكالمه املستغيث الصارخ وهذا كثري فكذلك ملا كان كل أحد ويعلم امللك أن املعذب ال يسمع كالمه وخيا
 ٤٩الدخان ( مبرأى من اهللا تعاىل يسمع إذا عذب معانداً كان قد سخط اهللا عليه يقول ذُْق إِنََّك أَنَت الَْعزِيُز الْكَرُِمي 

ن به خماطباً ملن يسمع وجييب وذلك إظهار فَذُوقُواْ َعذَابِى وال يكو)  ١٤السجدة ( فَذُوقُواْ ِلقَاء َيْوِمكُْم َهاذَا ) 
العدل أي لست بغافل عن تعذيبك فتتخلص بالصراخ والضراعة وإمنا أنا بك عامل وأنت له أهل ملا قد صدر منك 

  فإن قيل هذا وقع بغري الفاء وأما بالفاء فال تقول وبالفاء فإنه رمبا يقول كنتم تكذبون فذوقوا
ق نقول معناه ذق فعلك أي جمازاة فعلك وموجبه ويقال ذق األمل على فعلك وقوله املسألة الرابعة النذر كيف يذا



فَذُوقُواْ َعذَابِى كقوهلم ذق األمل وقوله َوُنذُرِ كقوهلم ذق فعلك أي ذق ما لزم من إنذاري فإن قيل فعلى هذا ال 
قول القائل ذوقوا عذايب وعذايب يصح العطف ألن قوله فَذُوقُواْ َعذَابِى وما لزم من إنذاري وهو العذاب يكون ك

نقول قوله تعاىل فَذُوقُواْ َعذَابِى أي العاجل منه وما لزم من إنذاري وهو العذاب اآلجل ألن اإلنذار كان به على ما 
تقدم بيانه فكأنه قال ذوقوا عذايب العاجل وعذايب اآلجل فإن قيل مها مل يكونا يف زمان واحد فكيف يقال ذوقوا 

اآلجل أوله متصل بآخر العذاب العاجل فهما كالواقع يف زمان واحد وهو كقوله تعاىل أُغْرِقُواْ نقول العذاب 
  ) ٢٥نوح ( فَأُْدِخلُواْ نَاراً 
  مث قال تعاىل

  َولَقَْد َصبََّحُهم ُبكَْرةً  َعذَاٌب مُّْسَتقِرٌّ
  أي العذاب الذي عم القوم بعد اخلاص الذي طمس أعني البعض وفيه مسائل

ة األوىل صَبََّحُهم فيه داللة على الصبح فما معىن ُبكَْرةً  نقول فائدته تبيني انطراقه فيه فقوله ُبكَْرةً  حيتمل املسأل
وفيه حبث )  ١اإلسراء ( وجهني أحدمها أهنا منصوبة على أهنا ظرف ومثله نقوله يف قوله تعاىل أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيالً 

يف قوله لَْيالً وقال جواباً يف التنكري داللة على أنه كان يف بعض الليل ومتسك وهو أن الزخمشري قال ما الفائدة 
بقراءة من قرأ مَِّن الَّْيلِ وهو غري ظاهر واألظهر فيه أن يقال بأن الوقت املبهم يذكر لبيان أن تعيني الوقت ليس 

  مبقصود املتكلم وأنه ال يريد بيانه كما يقول

خلروج ال بد من أن يكون يف بعض األوقات فإنه ال يريد بيان الوقت املعني ولو خرجنا يف بعض األوقات مع أن ا
قال خرجنا فرمبا يقول السامع مىت خرجتم فإذا قال يف بعض األوقات أشار إىل أن غرضه بيان اخلروج ال تعيني وقته 

ْيالً أي ليالً من الليايل فال أبينه فإن املقصود فكذلك قوله تعاىل صَبََّحُهم ُبكَْرةً  أي بكرة من البكر و أَْسَرى بَِعْبِدهِ لَ
نفس اإلسراء ولو قال أسرى بعبده من املسجد احلرام لكان للسامع أن يقول أميا ليلة فإذا قال ليلة من الليايل قطع 

ا سؤاله وصار كأنه قال ال أبينه وإن كان القائل ممن جيوز عليه اجلهل فإنه يقول ال أعلم الوقت فهذا أقرب فإذ
علمت هذا يف أسرى ليالً فاعلم مثله يف َصبََّحُهم ُبكَْرةً  وحيتمل أن يقال على هذا الوجه صَبََّحُهم مبعىن قال هلم 

فكأنه قال جاءهم العذاب بكرة )  ٢١آل عمران ( عموا صباحاً استهزاء هبم كما قال فََبّشْرُهم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ 
اىل صَبَّحَُهم ُبكَْرةً  على قولنا إهنا منصوبة على الظرف ماال حيتمله قوله كاملصبح واألول أصح وحيتمل يف قوله تع

تعاىل أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً وهو أن صَبَّحَُهم معناه أتاهم وقت الصبح لكن التصبيح يطلق على اإلتيان يف أزمنة كثرية 
ول جزء منه وما أخر إىل اإلسفار وهذا أوجه من أول الصبح إىل ما بعد اإلسفار فإذا قال ُبكَْرةً  أفاد أنه كان أ

وكان من الواجب حبكم )  ٨١هود ( وأليق ألن اهللا تعاىل أوعدهم به وقت الصبح بقوله إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح 
اإلخبار حتققه مبجيء العذاب يف أول الصبح وجمرد قراءة صَبََّحُهم ما كان يفيد ذلك وهذا أقوى ألنك تقول صبيحة 

بكرة واليوم بكرة فيأيت فيه ما ذكرنا من أن املراد بكرة من البكر الوجه الثاين أهنا منصوبة على املصدر من  أمس
باب ضربته سوطاً ضرباً فإن املنصوب يف ضربته ضرباً على املصدر وقد يكون غري املصدر كما يف ضربته سوطاً 

ب قد يكون بسوط وقد يكون بغريه وأما ُبكَْرةً  فال ضرباً ال يقال ضرباً سوطاً بني أحد أنواع الضرب ألن الضر
يبني ذلك ألنا نقول قد بينا أن بكرة بني ذلك ألن الصبح قد يكون باإلتيان وقت اإلسفار وقد يكون باإلتيان 

ع اإلسراء باألبكار فإن قيل مثله ميكن أن يقال يف أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً قلنا نعم فإن قيل ليس هناك بيان نوع من أنوا
نقول هو كقول القائل ضربته شيئاً فإن شيئاً ال بد منه يف كل ضرب ويصح ذلك على أنه نصب على املصدر 

وفائدته ما ذكرنا من بيان عدم تعلق الغرض بأنواعه وكأن القائل يقول إين ال أبني ما ضربته به وال أحتاج إىل بيانه 



ا ضربه بسوط أو بعصا فكذلك القول يف أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً يقطع لعدم تعلق املقصود به ليقطع سؤال السائل مباذ
  سؤال السائل عن اإلسراء ألن اإلسراء هو السري أول الليل والسرى هو السري آخر الليل أو غري ذلك
على إزالته املسألة الثانية مُّْسَتِقرٌّ حيتمل وجوهاً أحدها عذاب ال مدفع له أي يستقر عليهم ويثبت وال يقدر أحد 

ورفعه أو إحالته ودفعه ثانيها دائم فإهنم ملا أهلكوا نقلوا إىل اجلحيم فكأن ما أتاهم عذاب ال يندفع مبوهتم فإن املوت 
خيلص من األمل الذي جيده املضروب من الضرب واحملبوس من احلبس وموهتم ما خلصهم ثالثها عذاب مستقر عليهم 

اهللا عليهم وقرره فاستقر وليس كما يقال إنه أمر أصاهبم اتفاقاً كالربد الذي ال يتعدى غريهم أي هو أمر قد قدره 
يضر زرع قوم دون قوم ويظن به أنه أمر اتفاقي وليس لو خرجوا من أماكنهم لنجوا كما جنا آل لوط بل كان ذلك 

  يتبعهم ألنه كان أمراً قد استقر
عاد إليهم الضمري يف أعينهم فيعود لفظاً إليهم للقرب ومعىن إىل املسألة الثالثة الضمري يف َصبََّحُهم عائد إىل الذين 

  ) ٣٦القمر ( الذين متاروا بالنذر أو الذين عاد إليهم الضمري يف قوله َولَقَْد أَنذََرُهْم بَطَْشتََنا 

  مث قال تعاىل
  فَذُوقُواْ َعذَابِى وَُنذُرِ

  اآلخر عاممرة أخرى ألن العذاب كان مرتني أحدمها خاص باملراودين و
  َولَقَْد َيسَّرَْنا الْقُْرَءانَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمن ُمدَّكِرٍ
  قد فسرناه مراراً وبينا ما ألجله تكراراً

  مث قال تعاىل
  َولَقَْد َجآَء َءالَ ِفْرَعْونَ النُّذُُر كَذَّبُواْ بِأايَاِتَنا كُلَِّها فَأََخذْنَاُهْم أَْخذَ ِعزِيزٍ مُّقَْتِدرٍ

  وفيه مسائل
املسألة األوىل ما الفائدة يف لفظ ِفْرَعْونَ أََشدَّ بدل قوم فرعون نقول القوم أعم من اآلل فالقوم كل من يقوم الرئيس 
بأمرهم أو يقومون بأمره واآلل كل من يؤول إىل الرئيس خريهم وشرهم أو يؤول إليهم خريه وشره فالبعيد الذي 

منا يسمع امسه فليس هو بآله إذا عرفت الفرق نقول قوم األنبياء ال يعرفه الرئيس وال يعرف هو عني الرئيس وإ
الذين هم غري موسى عليهم السالم مل يكن فيهم قاهر يقهر الكل وجيمعهم على كلمة واحدة وإمنا كانوا هم رؤساء 

لى األراذل وأتباعاً والرؤساء إذا كثروا ال يبقى ألحد منهم حكم نافذ على أحد أما على من هو مثله فظاهر وأما ع
فألهنم يلجئون إىل واحد منهم ويدفعون به اآلخر فيصري كل واحد برأسه فكأن اإلرسال إليهم مجيعاً وأما فرعون 

فكان قاهراً يقهر الكل وجعلهم حبيث ال خيالفونه يف قليل وال كثري فأرسل اهللا إليه الرسول وحده غري أنه كان عنده 
ن تقدم عنده ملاله العظيم وهامان لدهائه فاعتربهم اهللا يف اإلرسال حيث قال يف مجاعة من التابعني املقربني مثل قارو

غافر ( وقال تعاىل ثُمَّ بََعثَْنا ِمن َوَهاَمانَ َوقَشُرونَ )  ٤٦الزخرف ( مواضع َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُموَسى بِئَاَياتَِنا إِلَى ِفْرَعْونَ 
ألهنم إن آمنوا آمن )  ٣٩العنكبوت ( َعْونَ َوَهاَمانَ َولَقَْد َجاءُهْم مُّوَسى وقال يف العنكبوت َوقَاُرونَ َوِفْر)  ٢٤ ٢٣

الكل خبالف األقوام الذين كانوا قبلهم وبعدهم فقال َولَقَدْ َجاء ءالَ ِفْرَعْونَ النُّذُُر وقال كثرياً مثل هذا كما يف قوله 
وقال )  ٢٨غافر ( َوقَالَ َرُجلٌ مُّْؤِمٌن ّمْن ءالِ ِفْرَعْونَ َيكُْتُم إِميَاَنُه )  ٤٦ر غاف( النَّاُر ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها غُدُّواً َوَعِشّياً 

  بلفظ املأل أيضاً كثرياً
املسألة الثانية قال َولَقَْد َجاء ومل يقل يف غريهم جاء ألن موسى عليه السالم ما جاءهم كما جاء املرسلون أقوامهم 

القوم فقدم عليهم وهلذا قال تعاىل فَلَمَّا َجآء ءالَ لُوٍط الْمُْرَسلُونَ وقوله تعاىل  بل جاءهم حقيقة حيث كان غائباً عن



حقيقة أيضاً ألنه جاءهم من اهللا من السموات بعد املعراج كما )  ١٢٨التوبة ( لَقَْد َجاءكُْم َرسُولٌ ّمْن أَنفُِسكُْم 
  جاء موسى قومه من الطور حقيقة

ن املراد منها اإلنذارات وهو الظاهر فالكالم الذي جاءهم على لسان موسى ويده تلك املسألة الثالثة النذر إن كا
وإن كان املراد الرسل فهو ألن موسى وهرون عليهما السالم جاءه وكل مرسل تقدمهما جاء ألهنم كلهم قالوا ما 

قتضي ترتب التكذيب على اجمليء فيه قاال من التوحيد وعبادة اهللا وقوله بعد ذلك كَذَُّبواْ بِئَاَياتَِنا من غري فاء ت
وجهان أحدمها أن الكالم مت عند قوله َولَقَْد َجاء ءالَ ِفْرَعْونَ النُّذُُر وقوله كَذَُّبواْ كالم مستأنف والضمري عائد إىل 

  كل من تقدم ذكرهم من قوم نوح إىل آل فرعون ثانيهما أن احلكاية مسوقة

وعلى الوجه األول ) ن عذايب ونذر وقد كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم فكيف كا( على سياق ما تقدم فكأنه قال 
آياتنا كلها ظاهرة وعلى الوجه الثاين املراد آياته اليت كانت مع موسى عليه السالم وهي التسع يف قول أكثر 

آية تدل على أنه  املفسرين وحيتمل أن يقال املراد أهنم كذبوا بآيات اهللا كلها السمعية والعقلية فإن يف كل شيء له
واحد وقوله تعاىل فَأََخذَْناُهْم إشارة إىل أهنم كانوا كاآلبقني أو إىل أهنم عاصون يقال أخذ األمري فالناً إذا حبسه ويف 

يغلب على العدو ويظفر به ) الذي ( قوله ِعزِيزٍ مُّقَْتِدرٍ لطيفة وهي أن العزيز املراد منه الغالب لكن العزيز قد يكون 
ول يكون غري متمكن من أخذه لبعده إن كان هارباً وملنعته إن كان حمارباً فقال أحد غالب مل يكن عاجزاً ويف األ

  وإمنا كان ممهالً
  مث قال تعاىل

  أَكُفَّارُكُْم َخْيٌر مِّْن أُْولَاِئكُمْ أَْم لَكُم َبَرآَءةٌ  ِفى الزُّبُرِ
  أولئك الذين أهلكوا وفيه مسائلتنبيهاً هلم لئال يأمنوا العذاب فإهنم ليسوا خبري من 

املسألة األوىل اخلطاب مع أهل مكة فينبغي أن يكون كفارهم بعضهم وإال لقال أنتم خري من أولئكم وإذا كان 
كفارهم بعضهم فكيف قال أَْم لَكُم َبَراءةٌ  ومل يقل أم هلم كما يقول القائل جاءنا الكرماء فأكرمناهم وال يقول 

ب عنه من وجهني أحدمها أن املراد منه أكفاركم املستمرون على الكفر الذين ال يرجعون فأكرمناكم نقول اجلوا
وذلك ألن مجعاً عظيماً ممن كان كافراً من أهل مكة يوم اخلطاب أيقنوا بوقوع ذلك والعذاب ال يقع إال بعد العلم 

خري أم الذين أصروا من قبل فيصح  بأنه مل يبق من القوم من يؤمن فقال الذين يصرون منكم على الكفر يا أهل مكة
كون التهديد مع بعضهم وأما قوله تعاىل أَْم لَكُم َبَراءةٌ  ففيه وجهان أحدمها أم لكم لعمومكم براءة فال خياف املصر 
منكم لكونه يف قوم هلم براءة وثانيهما أم لكم براءة إن أصررمت فيكون اخلطاب عاماً والتهديد كذلك فالشرط غري 

  و اإلصرارمذكور وه
املسألة الثانية ما املراد بقوله خَْيٌر وقول القائل خري يقتضي اشتراك أمرين يف صفة حممودة مع رجحان أحدمها على 

اآلخر ومل يكن فيهم خري وال صفة حممودة نقول اجلواب عنه من وجوه أحدها منع اقتضاء االشتراك يدل عليه قول 
  حسان أنتهجوه ولست له بكفء

  كما الفداءفشركما خلري
مع اختصاص اخلري بالنيب عليه السالم والشر مبن هجاه وعدم اشتراكهما يف شيء منهما ثانيها أن ذلك عائد إىل ما 

يف زعمهم أي أيزعم كفاركم أهنم خري من الكفار املتقدمني الذين أهلكوا وهم كانوا يزعمون يف أنفسهم اخلري 
لرسل وكانوا يقولون إن اهلالك كان بأسباب مساوية من اجتماع وكذا فيمن تقدمهم من عبدة األوثان ومكذيب ا

الكواكب على هيئة مذمومة ثالثها املراد أكفاركم أشد قوة فكأنه قال أكفاركم خري يف القوة والقوة حممودة يف 



 العرف رابعها أن كل موجود ممكن ففيه صفات حممودة وأخرى غري حممودة فإذا نظرت إىل احملمودة يف املوضعني
وقابلت إحدامها باألخرى تستعمل فيها لفظ اخلري وكذلك يف الصفات املذمومة تستعمل فيها لفظ الشر فإذا نظرت 
إىل كافرين وقلت أحدمها خري من اآلخر فلك حينئذ أن تريد أحدمها خري من اآلخر يف احلسن واجلمال وإذا نظرت 

  إىل مؤمنني يؤذيانك قلت

ية ال اإلميان فكذلك ههنا أكفاركم خري ألن النظر وقع على ما يصلح خملصاً هلم أحدمها شر من اآلخر أي يف األذ
من العذاب فهو كما يقال أكفاركم فيهم شيء مما خيلصهم مل يكن يف غريهم فهم خري أم ال شيء فيهم خيلصهم لكن 

  اهللا بفضله أمنهم ال خبصال فيهم
آخر من أسباب اخلالص وذلك ألن اخلالص إما أن يكون بسبب أمر  املسألة الثالثة أَْم لَكُم َبَراءةٌ  إشارة إىل سبب

فيهم أو ال يكون كذلك فإن كان بسبب أمر فيهم وذلك السبب مل يكن يف غريهم من الذين تقدموهم فيكونون 
م خرياً منهم وإن كان ال بسبب أمر فيهم فيكون بفضل اهللا ومساحمته إياهم وإميانه إياهم من العذاب فقال هلم أنت

خري منهم فال هتلكون أم لستم خبري منهم لكن اهللا آمنكم وأهلكهم وكل واحد منهما منتف فال تأمنوا وقوله تعاىل 
أَْم لَكُم َبَراءةٌ  ِفى الزُُّبرِ إشارة إىل لطيفة وهي أن العاقل ال يأمن إال إذا حصل له اجلزم باألمن أو صار له آيات 

يوثق هبا وتكون متكررة يف الكتب فإن احلاصل يف بعض الكتب رمبا حيتمل  تقرب األمر من القطع فقال لكم براءة
التأويل أو يكون قد تطرق إليه التحريف والتبديل كما يف التوراة واإلجنيل فقال هل حصل لكم براءة متكررة يف 

تاب واحد وال كتب تأمنون بسببها العذاب فإن مل يكن كذلك ال جيوز األمن لكن الرباءة مل حتصل يف كتب وال ك
شبه كتاب فيكون أمنهم من غاية الغفلة وعند هذا تبني فضل املؤمن فإنه مع ما يف كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل 

من بني يديه وال من خلفه من الوعد ال يأمن وإن بلغ درجة األولياء واألنبياء ملا يف آيات الوعيد من احتمال 
األمة وخيرج عنها فاملؤمن خائف والكافر آمن يف الدنيا ويف اآلخرة التخصيص وكون كل واحد ممن يستثىن من 

  األمر على العكس
  مث قال تعاىل

  أَْم َيقُولُونَ َنْحُن َجِميٌع مُّنَتصٌِر
تتميماً لبيان أقسام اخلالص وحصره فيها وذلك ألن اخلالص إما أن يكون الستحقاق من خيلص عن العذاب كما 

أى فيهم من أحسن إليه فال يعذبه وإما أن يكون ألمر يف املخلص كما إذا رأى فيهم أن امللك إذا عذب مجاعة ور
من له ولد صغري أو أم ضعيفة فريمحه وإن مل يستحق ويكتب له اخلالص وإما أن ال يكون فيه ما يستحق اخلالص 

إخوانه كما إذا هرب بسببه وال يف نفس املعذب مما يوجب الرمحة لكنه ال يقدر عليه بسبب كثرة أعوانه وتعصب 
واحد من امللك والتجأ إىل عسكر مينعون امللك عنه فكما نفى القسمني األولني كذلك نفى القسم الثالث وهو 

  التمتع باألعوان وحتزب اإلخوان وفيه مسائل
د فيه املسألة األوىل يف حسن الترتيب وذلك ألن املستحق لذاته أقرب إىل اخلالص من املرحوم فإن املستحق مل يوج

سبب العذاب واملرحوم وجد فيه ذلك ووجد املانع من العذاب وما ال سبب له ال يتحقق أصالً وماله مانع رمبا ال 
يقوى املانع على دفع السبب وما يف نفس املعذب من املانع أقوى من الذي بسبب الغري ألن الذي من عنده مينع 

الغري بسبب التمتع ال يقطع قصده بل جيتهد ورمبا يغلب  الداعية وال يتحقق الفعل عند عدم الداعية والذي من
فيكون تعذيبه أضعاف ما كان من قبل خبالف من يرق له قلبه ومتنعه الرمحة فإهنا وإن مل متنعه لكن ال يزيد يف محله 

  وحبسه وزيادته يف التعذيب عند القدرة فهذا ترتيب يف غاية احلسن



إحدامها الكثرة واألخرى االتفاق كأنه قال حنن كثري متفقون فلنا االنتصار وال يقوم املسألة الثانية َجِميٌع فيه فائدتان 
غري هذه اللفظة مقامها من األلفاظ املفردة إمنا قلنا إن فيه فائدتني ألن اجلمع يدل على اجلماعة حبروفه األصلية من 

تمل أن يقال معناه حنن الكل ال خارج ج م ع وبوزنه وهو فعيل مبعىن مفعول على أهنم مجعوا مجعيتهم العصبية وحي
ال اعتداد به قال تعاىل يف نوح أَُنْؤِمُن لََك وَاتَّبََعَك االْرْذَلُونَ ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنا إشارة إىل أن من اتبع النيب 

يٌع يكون التنوين فيه لقطع وعلى هذا َجِم)  ٢٧هود ( إِالَّ الَِّذيَن ُهْم أََراِذلَُنا َباِدىَ  الرَّأْى )  ١١١الشعراء ( 
  اإلضافة كأهنم قالوا حنن مجع الناس

املسألة الثالثة ما وجه إفراد املنتصر مع أن حنن ضمري اجلمع نقول على الوجه األول ظاهر ألنه وصف اجلزء اآلخر 
اه مجع الواقع خرباً فهو كقول القائل أنتم جنس منتصر وهم عسكر غالب واجلميع كاجلنس لفظه لفظ واحد ومعن

فيه الكثرة وأما على الوجه الثاين فاجلواب عنه من وجهني أحدمها أن املعىن وإن كان مجيع الناس ال خارج عنهم إال 
من ال يعتد به لكن ملا قطع ونون صار كاملنكر يف األصل فجاز وصفه باملنكر نظراً إىل اللفظ فعاد إىل الوجه األول 

كون أحد اخلربين معرفة واآلخرين نكرة قال تعاىل َوُهَو الَْغفُوُر الَْوُدوُد ذُو وثانيهما أنه خرب بعد خرب وجيوز أن ي
وعلى هذا فقوله َنْحُن َجِميٌع مُّنَتِصٌر أفرده جملاورته َجمِيٌع وحيتمل )  ١٦ ١٤الربوج ( الْعَْرشِ الَْمجِيُد فَعَّالٌ لَّما ُيرِيُد 

عاً مبعىن كل واحد كأنه قال حنن كل واحد منا منتصر كما تقول هم مجيعهم أن يقال معىن َنْحُن َجِميٌع مُّنَتِصٌر أن مجي
أقوياء مبعىن أن كل واحد منهم قوي وهم كلهم علماء أي كل واحد عامل فترك اجلمع واختار اإلفراد لعود اخلرب إىل 

يب بن خلف اجلمحي كما قال أ) صلى اهللا عليه وسلم ( كل واحد فإهنم كانوا يقولون كل واحد منا يغلب حممداً 
  وهذا فيه معىن لطيف وهو أهنم ادعوا أن كل واحد غالب واهللا رد عليهم بأمجعهم بقوله

  َسُيْهَزُم الْجَْمُع َوُيَولُّونَ الدُّبَُر
واهللا تعاىل بني ضعفهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهو أهنم ادعوا القوة العامة حبيث يغلب كل واحد منهم حممداً 

عمهم مجيعهم بقوله َويَُولُّونَ الدُُّبَر وحينئذ يظهر سؤال وهو أنه قال يَُولُّونَ الدُُّبَر ومل يقل يولون األدبار الظاهر الذي ي
وقال َولَقَْد كَاُنواْ َعاَهدُواْ اللََّه ِمن قَْبلُ الَ )  ١١١آل عمران ( وقال يف موضع آخر يَُولُّوكُمُ االُْدبَاَر ثُمَّ الَ ُينَصُرونَ 

وقال يف موضع آخر فَالَ ُتَولُّوُهُم االْدبَاَر فكيف تصحيح اإلفراد وما الفرق بني )  ١٥األحزاب ( ونَ االْْدَباَر ُيَولُّ
املواضع نقول أما التصحيح فظاهر ألن قول القائل فعلوا كقوله فعل هذا وفعل ذاك وفعل اآلخر قالوا ويف اجلمع 

لُّونَ مبثابة يول هذا الدبر ويول ذاك ويول اآلخر أي كل واحد يويل تنوب مناب الواوات اليت يف العطف وقوله يَُو
دبره وأما الفرق فنقول اقتضاء أواخر اآليات حسن اإلفراد فقوله ُيَولُّونَ الدُُّبرَ إفراده إشارة إىل أهنم يف التولية 

واحد وأما يف قوله فَالَ  كنفس واحدة فال يتخلف أحد عن اجلمع وال يثبت أحد للزحف فهم كانوا يف التولية كدبر
ُتَولُّوُهُم االْدبَاَر أي كل واحد يوجد به ينبغي أن يثبت وال يويل دبره فليس املنهي هناك توليتهم بأمجعهم بل املنهي 

أن يويل واحد منهم دبره فكل أحد منهي عن تولية دبره فجعل كل واحد برأسه يف اخلطاب مث مجع الفعل بقوله فَالَ 
أي كل واحد قال أنا )  ١٥ألحزاب ( وال يتم إال بقوله االْدَباَر وكذلك يف قوله َولَقَْد كَانُواْ َعاَهُدواْ اللََّه ُتَولُّوُهُم 

  ) ١٢احلشر ( أثبت وال أويل دبري وأما يف قوله لَيَُولُّنَّ االْْدبَاَر 

 ١٤احلشر ( َسبُُهْم َجِميعاً َوقُلُوبُُهْم َشتَّى فإن املراد املنافقون الذين وعدوا اليهود وهم متفرقون بدليل قوله تعاىل َتْح
  وأما يف هذا املوضع فهم كانوا يداً واحدة على من سواهم) 

  مث قال تعاىل
  َبلِ السَّاَعةُ  َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعةُ  أَْدَهى َوأَمَرُّ



اعة موعدهم فإنه ذكر ما إشارة إىل أن األمر غري مقتصر على اهنزامهم وإدبارهم بل األمر أعظم منه فإن الس
يصيبهم يف الدنيا من الدبر مث بني ما هو منه على طريقة اإلصرار هذا قول أكثر املفسرين والظاهر أن اإلنذار 

بالساعة عام لكل من تقدم كأنه قال أهلكنا الذين كفروا من قبلك وأصروا وقوم حممد عليه السالم ليسوا خبري 
  مث إن عذاب الدنيا ليس إلمتام اجملازاة فإمتام اجملازاة باألليم الدائم وفيه مسائل منهم فيصيبهم ما أصاهبم إن أصروا

املسألة األوىل ما احلكمة يف كون اختصاص الساعة موعدهم مع أهنا موعد كل أحد نقول املوعد الزمان الذي فيه 
فوض األمر إىل اهللا وأما الكافر الوعد والوعيد واملؤمن موعود باخلري ومأمور بالصرب فال يقول هو مىت يكون بل ي

ص ( فغري مصدق فيقول مىت يكون العذاب فيقال له اصرب فإنه آت يوم القيامة وهلذا كانوا يقولون َعّجل لََّنا ِقطََّنا 
  ) ٤٧احلج ( وقال َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ )  ١٦

ضى من أنواع عذاب الدنيا ثانيهما أدهى الدواهي املسألة الثانية أدهى من أي شيء نقول حيتمل وجهني أحدمها ما م
  فال داهية مثلها

املسألة الثالثة ما املراد من قوله َوأََمرُّ قلنا فيه وجهان أحدمها هو مبالغة من املر وهو مناسب لقوله تعاىل فَذُوقُواْ 
أي أشد وأمر أي آمل والفرق بني وعلى هذا فأدهى )  ٤٨القمر ( وقوله ذُوقُواْ َمسَّ َسقََر )  ٣٧القمر ( َعذَابِى 

الشديد واألليم أن الشديد يكون إشارة إىل أنه ال يطيقه أحد لقوته وال يدفعه أحد بقوته مثاله ضعيف ألقى يف ماء 
يغلبه أو نار ال يقدر على اخلالص منها وقوي ألقي يف حبر أو نار عظيمة يستويان يف األمل ويتساويان يف اإليالم لكن 

الشدة فإن جناة الضعيف من املاء الضعيف بإعانة معني ممكن وجناة القوي من البحر العظيم غري ممكن يفترقان يف 
ثانيهما أمر مبالغة يف املار إذ هي أكثر مروراً هبم إشارة إىل الدوام فكأنه يقول أشد وأدوم وهذا خمتص بعذاب 

دام حبيث ال يقتل فال يكون شديداً ثالثها أنه اآلخرة فإن عذاب الدنيا إن اشتد قتل املعذب وزال فال يدوم وإن 
املرير وهو من املرة اليت هي الشدة وعلى هذا فإما أن يكون الكالم كما يقول القائل فالن حنيف حنيل وقوي شديد 

فيأيت بلفظني مترادفني إشارة إىل التأكيد وهو ضعيف وإما أن يكون أدهى مبالغة من الداهية اليت هي اسم الفاعل 
هاه أمر كذا إذا أصابه وهو أمر صعب ألن الداهية صارت كاالسم املوضوع للشديد على وزن الباطية من د

والسائبة اليت ال تكون من أمساء الفاعلني وإن كانت الداهية أصلها ذلك غري أهنا استعملت استعمال األمساء وكتبت 
  يف أبواهبا وعلى هذا يكون معناه ألزم وأضيق أي هي حبيث ال تدفع

  مث قال تعاىل
  إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفى َضلَالٍ َوُسُعرٍ َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفى النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم ذُوقُواْ َمسَّ َسقََر

  ويف اآلية مسائل

األوىل فيمن نزلت اآلية يف حقهم أكثر املفسرين اتفقوا على أهنا نازلة يف القدرية روى الواحدي يف تفسريه قال 
خ رضي الدين املؤيد الطوسي بنيسابور قال مسعت عبد اجلبار قال أخربنا الواحدي قال أخربنا أبو مسعت الشي

القاسم عبد الرمحن بن حممد السراج قال أخربنا أبو حممد عبد اهللا الكعيب قال حدثنا محدان بن صاحل األشج حدثنا 
بن إمساعيل املخزومي عن حممد بن عباد بن جعفر عبد اهللا بن عبد العزيز بن أيب داود حدثنا سفيان الثوري عن زياد 

يف القدر فأنزل اهللا تعاىل إِنَّ ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن أيب هريرة قال جاء مشركو قريش خياصمون رسول اهللا 
صلى اهللا ( ل عن النيب وكذلك نق)  ٤٩القمر ( الُْمْجرِِمَني ِفى َضلَالٍ َوُسُعرٍ إىل قوله إِنَّا كُلَّ َشىْ ء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ 

جموس ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن هذه اآلية نزلت يف القدرية وروي عن عائشة عن النيب ) عليه وسلم 
وهم اجملرمون الذين مساهم اهللا تعاىل يف قوله إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفى َضلَالٍ َوُسُعرٍ وكثرت األحاديث ) هذه األمة القدرية 



نزلت اآلية فيهم فنقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( وفيها مباحث األول يف معىن القدرية الذين قال النيب يف القدرية 
كل فريق يف خلق األعمال يذهب إىل أن القدري خصمه فاجلربي يقول القدري من يقول الطاعة واملعصية ليستا 

ول القدري هو اجلربي الذي يقول حني يزين خبلق اهللا وقضائه وقدره فهم قدرية ألهنم ينكرون القدر واملعتزيل يق
ويسرق اهللا قدرين فهو قدري إلثباته القدر ومها مجيعاً يقوالن ألهل السنة الذي يعترف خبلق اهللا وليس من العبد إنه 

قدري واحلق أن القدري الذي نزلت فيه اآلية هو الذي ينكر القدر ويقول بأن احلوادث كلها حادثة بالكواكب 
يف القدر فإن مذهبهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ويدل عليه قوله جاء مشركو قريش حياجون رسول اهللا  واتصاالهتا

ذلك وما كانوا يقولون مثل ما يقول املعتزلة إن اهللا خلق يل سالمة األعضاء وقوة اإلدراك ومكنين من الطاعة 
قادر على أن يطعم الفقري الذي أطعمه أنا بفضل واملعصية واهللا قادر على أن خيلق يف الطاعة إجلاء واملعصية إجلاء و

منكرين لقدرة اهللا تعاىل على اإلطعام وأما )  ٤٧يس ( اهللا واملشركون كانوا يقولون أَُنطِْعُم َمن لَّْو َيَشاء اللَُّه أَطَْعَمُه 
( ا األمة اليت كان حممد فنقول املراد من هذه األمة إم) جموس هذه األمة هم القدرية ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قوله 

مرسالً إليهم سواء آمنوا به أو مل يؤمنوا كلفظ القوم وإما أمته الذين آمنوا به فإن كان املراد ) صلى اهللا عليه وسلم 
األول فالقدرية يف زمانه هم املشركون الذين أنكروا قدرة اهللا على احلوادث فال يدخل فيهم املعتزلة وإن كان املراد 

يكون معناه الذين نسبتهم إىل هذه األمة كنسبة اجملوس إىل األمة املتقدمة لكن ) جموس هذه األمة ( قوله هو الثاين ف
األمة املتقدمة أكثرهم كفرة واجملوس نوع منهم أضعف شبهة وأشد خمالفة للعقل فكذلك القدرية يف هذه األمة 

لنار فاحلق أن القدري هو الذي ينكر قدرة اهللا تكون نوعاً منهم أضعف دليالً وال يقتضي ذلك اجلزم بكوهنم يف ا
تعاىل إن قلنا إن النسبة للنفي أو الذي يثبت قدرة غري اهللا تعاىل على احلوادث إن قلنا إن النسبة لإلثبات وحينئذ 

  يقطع بكونه ِفى َضلَالٍ َوُسُعرٍ وإنه ذائق مس سقر
صلى اهللا عليه وسلم ( ن هو منتسب إىل أنه من أمة حممد البحث الثاين يف بيان من يدخل يف القدرية اليت يف النص مم

إن قلنا القدرية مسوا هبذا االسم لنفيهم قدرة اهللا تعاىل فالذي يقول ال قدرة هللا على حتريك العبد حبركة هي الصالة ) 
جيربه وتركه مع  وحركة هي الزنا مع أن ذلك أمر ممكن ال يبعد دخوله فيهم وأما الذي يقول بأن اهللا قادر غري أنه مل

داعية العبد كالوالد الذي جيرب الصيب يف محل شيء تركه معه ال لعجز الوالد بل لالبتالء واالمتحان ال كاملفلوج 
الذي ال قوة له إذا قال لغريه امحل هذا فال يدخل فيهم ظاهراً وإن كان خمطئاً وإن قلنا إن القدرية مسوا هبذا االسم 

  دث لغري اهللا من الكواكبإلثباهتم القدرة على احلوا

واجلربي الذي قال هو احلائط الساقط الذي ال جيوز تكليفه بشيء لصدور الفعل من غريه وهم أهل اإلباحة فال 
شك يف دخوله يف القدرية فإنه يكفر بنفيه التكليف وأما الذي يقول خلق اهللا تعاىل فينا األفعال وقدرها وكلفنا وال 

  يسأل عما يفعل فما هو منهم
البحث الثالث اختلف القائلون يف التعصب أن االسم باملعتزلة أحق أم باألشاعرة فقالت املعتزلة االسم بكم أحق 

ألن النسبة تكون لإلثبات ال للنفي يقال للدهري دهري لقوله بالدهر وإثباته وللمباحي إباحي إلثباته اإلباحة 
وكذلك أمثله وأنتم تثبتون القدر وقالت األشاعرة النصوص تدل  وللتنوية تنوية إلثباهتم اإلثنني ومها النور والظلمة

على أن القدري من ينفي قدرة اهللا تعاىل ومشركو قريش ما كانوا قدرية إال إلثباهتم قدرة لغري اهللا قالت املعتزلة إمنا 
هلدانا ولو شاء ألطعم  مسي املشركون قدرية ألهنم قالوا إن كان قادراً على احلوادث كما تقول يا حممد فلو شاء اهللا

الفقري فاعتقدوا أن من لوازم قدرة اهللا تعاىل على احلوادث خلقه اهلداية فيهم إن شاء وهذا مذهبكم أيها األشاعرة 
واحلق الصراح أن كل واحد من املسلمني الذين ذهبوا إىل املذهبني خارج عن القدرية وال يصري واحد منهم قدرياً 



  للقدرة واملثبت منكراً للتكليف إال إذا صار النايف نافياً
السجدة ( املسألة الثانية اجملرمون هم املشركون ههنا كما يف قوله تعاىل َولَوْ َتَرى إِِذ الُْمْجرُِمونَ َناِكسُواْ ُرُؤوَسُهْم 

فاآلية )  ٤١الرمحن ( َماُهْم ويف قوله ُيْعَرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسي)  ١١املعارج ( وقوله َيَودُّ الُْمْجرُِم لَْو َيفَْتِدي )  ١٢
عامة وإن نزلت يف قوم خاص وجرمهم تكذيب الرسل والنذر باإلشراك وإنكار احلشر وإنكار قدرة اهللا تعاىل على 

  اإلحياء بعد اإلماتة وعلى غريه من احلوادث
نيا أي هم يف الدنيا يف ضالل املسألة الثالثة ِفى َضلَالٍ َوسُُعرٍ حيتمل وجوهاً ثالثة أحدها اجلمع بني األمرين يف الد

وجنون ال يعقلون وال يهتدون وعلى هذا فقوله ُيْسحَُبونَ بيان حاهلم يف تلك الصورة وهو أقرب ثانيها اجلمع يف 
اآلخرة أي هم يف ضالل اآلخرة وسعر أيضاً أما السعر فكوهنم فيها ظاهر وأما الضالل فال جيدون إىل مقصدهم أو 

متحريون سبيالً فإن قيل الصحيح هو الوجه األخري ال غري ألن قوله تعاىل َيْوَم ُيْسَحُبونَ  إىل ما يصلح مقصداً وهم
ظرف القول أي يوم يسحبون يقال هلم ذوقوا وسنبني ذلك فنقول َيْوَم ُيْسَحُبونَ حيتمل أن يكون منصوباً بعامل 

ابق وهو معىن كائن ومستقر غري أن مذكور أو مفهوم غري مذكور واالحتمال األول له وجهان أحدمها العامل س
ذلك صار نسياً منسياً ثانيهما العامل متأخر وهو قوله ذُوقُواْ تقديره ذوقوا مس سقر يوم يسحب اجملرمون واخلطاب 

ملفهوم واالحتمال الثالث أن ا)  ٤٣القمر ( حينئذ مع من خوطب بقوله أَكُفَّاُركُْم َخْيٌر ّمْن أُْولَِئكُْم أَْم لَكُم َبَراءةٌ  
هو أن يقال هلم يوم يسحبون ذوقوا وهذا هو املشهور وقوله تعاىل ذُوقُواْ استعارة وفيه حكمة وهو أن الذوق من 

مجلة اإلدراكات فإن املذوق إذا القى اللسان يدرك أيضاً حرارته وبرودته وخشونته ومالسته كما يدرك سائر 
سان فإدراك اللسان أمت فإذا تأذى من نار تأذى حبرارته أعضائه احلسية ويدرك أيضاً طعمه وال يدركه غري الل

  ومرارته إن كان احلار أو غريه ال يتأذى إال حبرارته فإذن الذوق إدراك ملسي أمت من

غريه يف امللموسات فقال ذُوقُواْ إشارة إىل أن إدراكهم بالذوق أمت اإلدراكات فيجتمع يف العذاب شدته وإيالمه 
ن املدرك له ال عذر له يشغله وإمنا هو على أمت ما يكون من اإلدراك فيحصل األمل العظيم بطول مدته ودوامه ويكو

وقد ذكرنا أن على قول األكثرين يقال هلم أو نقول مضمر وقد ذكرنا أنه ال حاجة إىل اإلضمار إذا كان اخلطاب 
صلى اهللا عليه ( ل ذوقوا أيها املكذبون مبحمد مع غري من قيل يف حقهم إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفى َضلَالٍ فإنه يصري كأنه قا

  مس سقر يوم يسحب اجملرمون املتقدمون يف النار) وسلم 
  مث قال تعاىل

  إِنَّا كُلَّ َشىْ ٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ
  وفيه مسائل

ر أي هو جزاء ملن األوىل املشهور أن قوله إِنَّا كُلَّ َشىْ ء متعلق مبا قبله كأنه قال ذوقوا فإنا كل شيء خلقناه بقد
والظاهر أنه ابتداء كالم ومت الكالم عند )  ٤٩الدخان ( أنكر ذلك وهو كقوله تعاىل ذُْق إِنََّك أَنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي 

 يدل على)  ٥٠القمر ( مث ذكر بيان العذاب ألن عطف َوَما أَْمُرَنا إِالَّ واِحَدةٌ  )  ٤٨القمر ( قوله ذُوقُواْ َمسَّ َسقََر 
)  ٥٤األعراف ( أن قوله إِنَّا كُلَّ َشىْ ء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ ليس آخر الكالم ويدل عليه قوله تعاىل أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالْْمُر 

 وقد ذكر يف اآلية األوىل اخللق بقوله إِنَّا كُلَّ َشىْ ء َخلَقَْناُه فيكون من الالئق أن يذكر األمر فقال َوَما أَمُْرَنا إِالَّ
متسك عليهم بقوله إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفى َضلَالٍ ) صلى اهللا عليه وسلم ( واِحَدةٌ  وأما ما ذكر من اجلدل فنقول النيب 

وتال آية أخرى على قصد التالوة ومل يقرأ اآلية األخرية اكتفاء بعلم )  ٤٨ ٤٧القمر ( إىل قوله ذُوقُواْ َمسَّ َسقََر 
اآلية َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه )  ٢٩النساء ( االستدالالت الَ َتأْكُلُواْ أَمْوالَكُْم من علم اآلية كما تقول يف 



  اآلية إىل غري ذلك)  ٢٨٣البقرة ( اآلية َوإِذَا َتَداَينُتم )  ١٢١األنعام ( َعلَْيِه 
ع فمن قرأ بالنصب فنصبه بفعل مضمر يفسره الظاهر املسألة الثانية كُلٌّ قرىء بالنصب وهو األصح املشهور وبالرف

وذلك الفعل هو خلقناه وقد فسره )  ٣١اإلنسان ( وقوله وَالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم )  ٣٩يس ( كقوله َوالْقََمَر قَدَّْرنَاُه 
قوله تعاىل َوِمن كُلّ  قوله َخلَقَْناُه كأنه قال إنا خلقنا كل شيء بقدر وخلقناه على هذا ال يكون صفة لشيء كما يف

غري أن هناك مينع من أن يكون صفة كونه خالياً عن ضمري عائد إىل )  ٤٩الذاريات ( َشىْ ء َخلَقَْنا َزْوَجْينِ 
املوصوف وههنا مل يوجد ذلك املانع وعلى هذا فاآلية حجة على املعتزلة ألن أفعالنا شيء فتكون داخلة يف كل شيء 

)  ١٧فصلت ( من قرأ بالرفع مل ميكنه أن يقول كما يقول يف قوله َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم فتكون خملوقة هللا تعاىل و
حيث قرىء بالرفع ألن كل شيء نكرة فال يصح مبتدأ فيلزمه أن يقول كل شيء خلقناه فهو بقدر كقوله تعاىل 

هان ذكرمها ابن عطية يف تفسريه وذكر أن املعتزيل يف املعىن وهذان الوج)  ٨الرعد ( َوكُلُّ َشىْ ء ِعنَدُه بِِمقْدَارٍ 
يتمسك بقراءة الرفع وحيتمل أن يقال القراءة األوىل وهو النصب له وجه آخر وهو أن يقال نصبه بفعل معلوم ال 
مبضمر مفسر وهو قدرنا أو خلقنا كأنه قال إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر أو قدرنا كل شيء خلقناه بقدر وإمنا 

دل عليه وقوله َوكُلَّ شىْ ء بِِمقَْدارٍ دل على )  ٦٢غافر ( نه معلوم ألن قوله ذَِلكُمُ اللَُّه َربُّكُْم خَاِلُق كُلّ َشىْ ء قلنا إ
( أنه قدر وحينئذ ال يكون يف اآلية داللة على بطالن قول املعتزيل وإمنا يدل على بطالن قوله اللَُّه خَاِلُق كُلّ َشىْ ء 

على القراءة الثانية وهي الرفع فنقول جاز أن يكون كل شيء مبتدأ وخلقناه بقدر خربه وحينئذ وأما )  ٦٢الزمر 
  تكون احلجة قائمة عليهم بأبلغ

وجه وقوله كُلّ َشىْ ء نكرة فال يصلح مبتدأ ضعيف ألن قوله كُلّ َشىْ ء عم األشياء كلها بأسرها فليس فيه احملذور 
يد فائدة ظاهرة وقوله كُلّ َشىْ ء يفيد ما يفيد زيد خلقناه وعمرو خلقناه مع الذي يف قولنا رجل قائم ألنه ال يف

  زيادة فائدة وهلذا جوزوا ما أحد خري منك ألنه أفاد العموم ومل حيسن قول القائل أحد خري منك حيث مل يفد العموم
)  ٨العرد ( َشىْ ء ِعنَدُه بِِمقَْدارٍ  املسألة الثالثة ما معىن القدر قلنا فيه وجوه أحدها املقدار كما قال تعاىل َوكُلُّ

وعلى هذا فكل شيء مقدر يف ذاته ويف صفاته أما املقدر يف الذات فاجلسم وذلك ظاهر فيه وكذلك القائم باجلسم 
من احملسوسات كالبياض والسواد وأما اجلوهر الفرد ماال مقدار له والقائم باجلوهر ماال مقدار له مبعىن االمتداد 

واجلهل وغريمها فنقول ههنا مقادير ال مبعىن االمتداد أما اجلواهر الفرد فإن اإلثنني منه أصغر من الثالثة كالعلم 
ولوال أن حجماً يزداد به االمتداد وإال ملا حصل دون االمتداد فيه وأما القائم باجلوهر فله هناية وبداية فمقدار 

ة فألن لكل شيء ابتدىء زماناً فله مقدار يف البقاء لكون كل شيء العلوم احلادثة والقدر املخلوقة متناهية وأما الصف
حادثاً فإن قيل اهللا تعاىل وصف به وال مقدار له وال ابتداء لوجوده نقول املتكلم إذا كان موصوفاً بصفة أو مسمى 

له إليه خيرج هو عنه باسم مث ذكر األشياء املسماة بذلك االسم أو األشياء املوصوفة بتلك الصفة وأسند فعالً من أفعا
كما يقول القائل رأيت مجيع من يف هذا البيت فرأيتهم كلهم أكرمين ويقول ما يف البيت أحد إال وضربين أو ضربته 

خيرج هو عنه ال لعدم كونه مقتضى االسم بل مبا يف التركيب من الدليل على خروجه عن اإلرادة فكذلك قوله 
خيرج عنه ال بطريق التخصيص بل بطريق احلقيقة إذا قلنا إن التركيب )  ٦٢الزمر  (َخلَقَْناُه و خَاِلُق كُلّ َشىْ ء 

( وضعي فإن هذا التركيب مل يوضع حينئذ إال لغري املتكلم ثانيها القدر التقدير قال اهللا تعاىل فَقََدْرَنا فَنِْعَم الْقَاِدُرونَ 
  وقال الشاعر وقد قدر الرمحن ما هو قادر)  ٢٣املرسالت 

در ما هو مقدر وعلى هذا فاملعىن أن اهللا تعاىل مل خيلق شيئاً من غري تقدير كما يرمي الرامي السهم فيقع يف أي ق
موضع مل يكن قد قدره بل خلق اهللا كما قدر خبالف قول الفالسفة إنه فاعل لذاته واالختالف للقوابل فالذي جاء 



كبرياً فالستعداد آخر فقال تعاىل كُلَّ َشىْ ء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ منا  قصرياً أو صغرياً فالستعداد مادته والذي جاء طويالً أو
فالصغري جاز أن يكون كبرياً والكبري جاز خلقه صغرياً ثالثها بِقََدرٍ هو ما يقال مع القضاء يقال بقضاء اهللا وقدره 

فيقولون خلق النار حارة بقضاء  وقالت الفالسفة يف القدر الذي مع القضاء إن ما يقصد إليه فقضاء وما يلزمه فقدر
وهو مقضي به ألهنا ينبغي أن تكون كذلك لكن من لوازمها أهنا إذا تعلقت بقطن عجوز أو وقعت يف قصب 

صعلوك خترقه فهو بقدر ال بقضاء وهو كالم فاسد بل القضاء ما يف العلم والقدر ما يف اإلرادة فقوله كُلَّ َشىْ ء 
  ه مع إرادته ال على ما يقولون إنه موجب رداً على املشركنيَخلَقَْناُه بِقََدرٍ أي بقدر

  مث قال تعاىل
  َوَمآ أَمُْرَنآ إِالَّ َواِحَدةٌ  كَلَْمحٍ بِالَْبصَرِ

) كن ( هذا هو املشهور الظاهر وعلى هذا فاهللا إذا أراد شيئاً قال له ) كن ( أي إال كلمة واحدة وهو قوله له 
إلرادة والقول فاإلرادة قدر والقول قضاء وقوله واِحَدةٌ  حيتمل أمرين أحدمها بيان فهناك شيئان اإلرادة والقول فا

أنه ال حاجة إىل تكرير القول إشارة إىل نفاذ األمر ثانيهما بيان عدم اختالف احلال فأمره عند خلق العرش العظيم 
رِ تشبيه الكون ال تشبيه األمر فكأنه قال كأمره عند خلق النمل الصغري فأمره عند الكل واحد وقوله كَلَْمحٍ بِالَْبَص

أمرنا واحدة فإذن املأمور كائن كلمح بالبصر ألنه لو كان راجعاً إىل األمر ال يكون ذلك صفة مدح يليق به فإن 
شيء أيضاً يوجد كلمح بالبصر هذا هو التفسري الظاهر املشهور وفيه وجه ظاهر ذهب إليه احلكماء ) كن ( كلمة 

ت اهللا تعاىل هي املمكنات يوجدها بقدرته ويف عدمها خالف ال يليق بيانه هبذا املوضع لطوله ال وهي أن مقدورا
لسبب غريه مث إن املمكنات اليت يوجدها اهللا تعاىل قسمان أحدمها أمور هلا أجزاء ملتئمة عند التئامها يتم وجودها 

األربعة والسموات وسائر األجسام وسائر ما يقوم كاإلنسان واحليوان واألجسام النباتية واملعدنية وكذلك األركان 
باألجسام من األعراض فهي كلها مقدرة له وحوادث فإن أجزاءها توجد أوالً مث يوجد فيها التركيب وااللتئام 

بعينها ففيها تقديرات نظراً إىل األجزاء والتركيب واألعراض وثانيهما أمور ليس هلا أجزاء ومفاصل ومقادير 
األرواح الشريفة املنورة لألجسام وقد أثبتها مجيع الفالسفة إال قليالً منهم ووافقهم مجع من املتكلمني  امتدادية وهي

وقطع هبا كثري ممن له قلب من أصحاب الرياضات وأرباب اجملاهدات فتلك األمور وجودها واحد ليس يوجد أوالً 
ائمة هبا إذا عرفت هذا قالوا األجسام خلقية قدرية أجزاء وثانياً تتحقق تلك األجزاء خبالف األجسام واألعراض الق

فاخللق يف األجسام )  ٥٤األعراف ( واألرواح إبداعية أمرية وقالوا إليه اإلشارة بقوله تعاىل أَالَ لَُه الَْخلُْق َواالْْمُر 
( قال ) هللا عليه وسلم صلى ا( واألمر يف األرواح مث قالوا ال ينبغي أن يظن هبذا الكالم أنه على خالف األخبار فإنه 

وقال تعاىل ) خلق اهللا األرواح قبل األجسام بألفي عام ( وروى عنه عليه السالم أنه قال ) أول ما خلق اهللا العقل 
فاخللق أطلق على إجياد األرواح والعقل ألن إطالق اخللق على ما يطلق عليه )  ٦٢الزمر ( اللَُّه خَاِلُق كُلّ َشىْ ء 

لعامل بالكلية حادث وإطالق اخللق مبعىن اإلحداث جائز وإن كان يف حقيقة اخللق تقدير يف أصل األمر جائز وإن ا
اللغة وال كذلك يف األحداث ولوال الفرق بني العبارتني وإال الستقبح الفلسفي من أن يقول املخلوق قدمي كما 

ألرواح مبعىن أحدثها بأمره ويف هذا خلق اهللا ا) صلى اهللا عليه وسلم ( يستقبح من أن احملدث قدمي فإذن قوله 
لو غري العبارة وقال يف األرواح أهنا موجودة باألمر ) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلطالق فائدة عظيمة وهي أنه 

واألجسام باخللق لظن الذي مل يرزقه اهللا العلم الكثري أن الروح ليست مبخلوقة مبعىن ليست مبحدثة فكان يضل 
بعث رمحة وقالوا إذا نظرت إىل قوله تعاىل َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ ) يه وسلم صلى اهللا عل( والنيب 

وإىل قوله تعاىل ثُمَّ َخلَقَْنا )  ٤احلديد ( وإىل قوله تعاىل ُخِلَق السََّماَواِت َواالْْرَض ِفي ِستَّةِ  أَيَّامٍ )  ٨٥اإلسراء ( رَّبى 



جتد التفاوت بني األمر واخللق )  ١٤املؤمنون ( لَقَةً  فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ  ُمْضَغةً  فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ  ِعظَاماً النُّطْفَةَ  َع
واألرواح واألشباح حيث جعل خللق بعض األجسام زماناً ممتداً هو ستة أيام وجعل لبعضها تراخياً وترتيباً بقوله ثُمَّ 

قَْنا ومل جيعل للروح ذلك مث قالوا ينبغي أن ال يظن بقولنا هذا إن األجسام ال بد هلا من زمان ممتد َخلَقَْنا وبقوله فََخلَ
وأيام حىت يوجدها اهللا تعاىل فيه بل اهللا خمتار إن أراد خلق السموات واألرض واإلنسان والدواب والشجر والنبات 

كوهنا موجودات حصلت هلا أجزاء ووجود يف أسرع من ملح البصر خللقها كذلك ولكن مع هذا ال خترج عن 
  أجزائها قبل

وجود التركيب فيها ووجودها بعد وجود األجزاء والتركيب فيها فهي ستة ثالثة يف ثالثة كما خيلق اهللا الكسر 
واإلنكسار يف زمان واحد وهلما ترتيب عقلي فاجلسم إذن كيفما فرضت خلقه ففيه تقدير وجودات كلها بإجياد اهللا 

رتيب والروح هلا وجود واحد بإجياد اهللا تعاىل هذا قوهلم ولنذكر ما يف اخللق واألمر من الوجود املنقولة على الت
واملعقولة أحدها ما ذكرنا أن األمر هو كلمة كُنَّ واخللق هو ما بالقدرة واإلرادة ثانيها ما ذكروا يف األجسام أن 

د وإرادة هبا التخصيص وذلك ألن احملدث له وجود خمتص بزمان وله منها األرواح ثالثها هو أن اهللا له قدرة هبا اإلجيا
مقدار معني فوجوده بالقدرة واختصاصه بالزمان باإلرادة فالذي بقدرته خلق والذي باإلرادة أمر حيث خيصصه 

)  ٨٢يس ( ُه كُن فََيكُونُ بأمره بزمان ويدل عليه املنقول واملعقول أما املنقول فقوله تعاىل إِذَا أَرَاَد َشيْئاً أَن َيقُولَ لَ
جعل كُنَّ لتعلق اإلرادة واعلم أن املراد من كُنَّ ليس هو احلرف والكلمة اليت من الكاف والنون ألن احلصول 

أسرع من كلمة كن إذا محلتها على حقيقة اللفظ فإن الكاف والنون ال يوجد من متكلم واحد إال الترتيب ففي كن 
قوله تعاىل فََيكُونُ بالفاء فإذن لو كان املراد يكن حقيقة احلرف والصوت لكان  لفظ زمان والكون بعد بدليل

احلصول بعده بزمان وليس كذلك فإن قال قائل ميكن أن يوجد احلرفان معاً وليس كالم اهللا تعاىل ككالمنا حيتاج 
ص بالزمان ليس ملعىن وعلة وإن إىل الزمان قلنا قد جعل له معىن غري ما نفهمه من اللفظ وأما املعقول فألن االختصا

كان بعض الناس ذهب إىل أن اخللق واإلجياد حلكمة وقال بأن اهللا خلق األرض لتكون مقر الناس أو مثل هذا من 
احلكم ومل ميكنه أن يقول خلق األرض يف الزمان املخصوص لتكون مقراً هلم ألنه لو خلقها يف غري ذلك لكانت أيضاً 

ليس ملعىن فهو حملض احلكمة فهو يشبه أمر امللك اجلبار الذي يأمر وال يقال له مل أمرت  مقراً هلم فإذن التخصيص
ومل فعلت وال يعلم مقصود اآلمر إال منه رابعها هو أن األشياء املخلوقة ال تنفك عن أوصاف ثالثة أو عن وصفني 

يكون ساكناً أو متحركاً فإجياده أوالً  متقابلني مثاله اجلسم ال بد له بعد خلقه أن يكون متحيزاً وال بد له من أن
امٍ إىل أن قال خيلقه وما هو عليه بأمره يدل عليه قوله تعاىل إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماَواِت َواالْْرَض ِفي ِستَّةِ  أَيَّ

( وغريمها بأمره ويدل عليه قوله فجعل ماهلا بعد خلقها من احلركة والسكون )  ٥٤األعراف ( ُمَسخَّراٍت بِأَْمرِِه 
جعل اخللق يف ) أول ما خلق اهللا تعاىل العقل فقال له أقبل فأقبل مث قال له أدبر فأدبر ) ( صلى اهللا عليه وسلم 

ُيَدّبُر االْْمرَ  احلقيقة واألمر يف الوصف وكذلك قوله تعاىل ُخِلَق السََّماَواِت وَاالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفى ِستَّةِ  أَيَّامٍ مث قال
وقد ذكرنا تفسريه خامسها خملوقات )  ٥ ٤السجدة ( ِمَن السََّماء إِلَى االْْرضِ ثُمَّ َيعُْرُج إِلَْيِه ِفى َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرُه 

اهللا تعاىل على قسمني أحدمها خلقه اهللا تعاىل يف أسرع ما يكون كالعقل وغريه وثانيهما خلقه مبهلة كالسموات 
سان واحليوان والنبات فاملخلوق سريعاً أطلق عليه األمر واملخلوق مبهلة أطلق عليه اخللق وهذا مثل الوجه واإلن

)  ١١فصلت ( الثاين سادسها ما قاله فخر الدين الرازي يف تفسري قوله تعاىل فَقَالَ لََها وَِلالْْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً 
اد بعده بعدية ترتيبية ال زمانية ففي علم اهللا تعاىل أن السموات تكون سبع مسوات وهو أن اخللق هو التقدير واإلجي

يف يومني تقديرية فهو قدر خلقه كما علم وهو إجياد فاألول خلق والثاين وهو اإلجياد أمر وأخذ هذا من املفهوم 



  اللغوي قال الشاعر وبعض الناس خيلق مث ال يفري
  اط الذي يقدر أوالً ويقطع ثانياً وهو قريب إىل اللغة لكنه بعيدأي يقدر وال يقطع وال يفصل كاخلي

العنكبوت ( االستعمال يف القرآن ألن اهللا تعاىل حيث ذكر اخللق أراد اإلجياد منه قوله تعاىل َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق 
وليس املراد أنا قدرنا أنه سيوجد منها إىل )  ٧٧يس ( طْفَةٍ  ومنه قوله تعاىل أََو لَْم َيَر اِإلنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمن نُّ)  ٦١

غري ذلك سابعها اخللق هو اإلجياد ابتداء واألمر هو ما به اإلعادة فإن اهللا خلق اخللق أوالً مبهلة مث يوم القيامة ببعثهم 
ج  ١٩الصافات ( ا ِهىَ  َزْجَرةٌ  واِحَدةٌ  يف أسرع من حلظة فيكون قوله َوَما أَمُْرَنا إِالَّ واِحَدةٌ  كقوله تعاىل فَإِنََّم

( وعلى هذا فقوله إِنَّا كُلَّ َشىْ ء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ )  ١٣احلاقة ( َنفَْخةٌ  واِحَدةٌ  )  ٢٩يس ( وقوله صَْيَحةً  واِحَدةً  
فكأنه بني األصل األول واألصل  إشارة إىل الوحدانية وقوله تعاىل َوَما أَمُْرَنا إِالَّ واِحَدةٌ  إىل احلشر)  ٤٩القمر 

اآلخر باآليات ثامنها اإلجياد خلق واإلعدام أمر يعين يقول للمالئكة الغالظ الشداد أهلكوا وافعلوا فال يعصون اهللا 
  ما أمرهم وال يقفون االمتثال على إعادة األمر مرة أخرى فأمره مرة واحدة يعقبه العدم واهلالك

جعل اإلجياد الذي هو من الرمحة بيده واإلهالك يسلط عليه رسله ومالئكته وجعل  وفيه لطيفة وهي أن اهللا تعاىل
املوت بيد ملك املوت ومل جيعل احلياة بيد ملك وهذا مناسب هلذا املوضع ألنه بني النعمة بقوله إِنَّا كُلَّ َشىْ ء َخلَقَْناُه 

 ١٨املؤمنون ( َنا إِالَّ واِحَدةٌ  َوإِنَّا َعلَى ذََهابٍ بِِه لَقَاِدُرونَ وبني قدرته على النقمة فقال َوَما أَمُْر)  ٤٩القمر ( بِقََدرٍ 
( عند العذاب وقوله تعاىل فَلَمَّا َجاء أَْمُرَنا َنجَّيَْنا صَاِلحاً )  ٢٧املؤمنون ( وهو كقوله فَإِذَا َجاء أَمُْرَنا َوفَاَر التَّنُّوُر ) 

وكما ذكر يف هذه احلكايات العذاب )  ٨٢هود ( َنا َجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها وقوله تعاىل فَلَمَّا َجاء أَْمُر)  ٦٦هود 
بلفظ األمر وبني اإلهالك به كذلك ههنا وال سيما إذا نظرت إىل ما تقدم من احلكايات ووجدهتا عني تلك 

يدل على صحة )  ٥١القمر ( ِمن مُّدَِّكرٍ  احلكايات يقوي هذا القول وكذلك قوله تعاىل َولَقَْد أَهْلَكَْنا أَْشَياَعكُْم فََهلْ
هذا القول تاسعها يف معىن اللمح بالبصر وجهان أحدمها النظر بالعني يقال حملته ببصري كما يقال نظرت إليه بعيين 

والباء حينئذ كما يذكر يف اآليات فيقال كتبت بالقلم واختار هذا املثال ألن النظر بالعني أسرع حركة توجد يف 
ان ألن العني وجد فيها أمور تعني على سرعة احلركة أحدها قرب احملرك منها فإن احملرك العصبية ومنبتها اإلنس

الدماغ والعني يف غاية القرب منه ثانيها صغر حجمها فإهنا ال تعصى على احملرك وال تثقل عليه خبالف العظام ثالثها 
واملثلث رابعها كوهنا يف رطوبة خملوقة يف العضو الذي استدارة شكلها فإن دحرجة الكرة أسهل من دحرجة املربع 

هو موضعها وهذه احلكمة يف أن املرئيات يف غاية الكثرة خبالف املأكوالت واملسموعات واملقاصد اليت تقصد 
باألرجل واملذوقات فلوال سرعة حركة اآللة اليت هبا إدراك املبصرات ملا وصل إىل الكل إال بعد طول زمان وثانيهما 

اللمح بالبصر معناه الربق خيطف بالبصر ومير به سريعاً والباء حينئذ لإللصاق ال لالستعانة كقوله مررت به وذلك 
يف غاية السرعة وقوله بِالَْبَصرِ فيه فائدة وهي غاية السرعة فإنه لو قال كلمح الربق حني برق ويبتدىء حركته من 

ح لكن مع هذا فالقدر الذي مروره يكون بالبصر أقل من مكان وينتهي إىل مكان آخر يف أقل زمان يفرض لص
الذي يكون من مبتداه إىل منتهاه فقال كَلَْمحِ ال كما قيل من املبدأ إىل املنتهى بل القدر الذي مير بالبصر وهو غاية 

  القلة وهناية السرعة

  مث قال تعاىل
  َولَقَْد أَْهلَكَْنآ أَْشَياَعكُْم فََهلْ ِمن مُّدَّكِرٍ

هتديد باإلهالك والثاين )  ٥٠القمر ( شياع األشكال وقد ذكرنا أن هذا يدل على أن قوله َوَما أَْمُرَنا إِالَّ واِحَدةٌ  واأل



  ظاهر
  مب وقوله تعاىل

  َوكُلُّ َشىْ ٍء فََعلُوُه ِفى الزُّبُرِ
هو معد هلم على ما إشارة إىل أن األمر غري مقتصر على إهالكهم بل اإلهالك هو العاجل والعذاب اآلجل الذي 

 فعلوه مكتوب عليهم والزبر هي كتب الكتبة الذين قال تعاىل فيهم كَالَّ َبلْ ُتكَذُّبونَ بِالّدينِ َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني
  و فََعلُوُه صفة شيء والنكرة توصف باجلمل)  ١١ ٩االنفطار ( ِكَراماً كَاِتبَِني 
  مب وقوله تعاىل
  بِريٍ مُّْسَتطٌَرَوكُلُّ َصِغريٍ َوكَ

تعميم للحكم أي ليست الكتابة مقتصرة على ما فعلوه بل ما فعله غريهم أيضاً مسطور فال خيرج عن الكتب 
َغُر ِمن صغرية وال كبرية وقد ذكرنا يف قوله تعاىل الَ َيعُْزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرَّةٍ  ِفى السََّماوَاِت َوالَ ِفى االْْرضِ َوالَ أَْص

أن يف قوله أَكَْبَر فائدة عظيمة وهي أن من يكتب حساب إنسان فإمنا يكتبه )  ٣سبأ ( َوالَ أَكَْبُر إِالَّ ِفى ِكتَابٍ ذَِلَك 
يف غالب األمر لئال ينسى فإذا جاء باجلملة العظيمة اليت يأمن نسياهنا رمبا يترك كتابتها ويشتغل بكتابة ما خياف 

إىل األمور العظام اليت يؤمن من نسياهنا أهنا مكتوبة أي ليست كتابتنا مثل كتابتكم نسيانه فلما قال َوال أَكَْبَر أشار 
ة اليت يكون املقصود منها األمن من النسيان فكذلك نقول ههنا ويف قوله َما ِلهَاذَا الِْكَتابِ الَ ُيَغاِدُر َصغَِريةً  َوالَ كَبَِري

واضع قدم الصغرية ألهنا أليق بالتثبت عند الكتابة فيبتدىء هبا حفظاً ويف مجيع هذه امل)  ٤٩الكهف ( ً إِالَّ أَْحَصاَها 
عن النسيان يف عادة اخللق فأجرى اهللا الذكر على عادهتم وهذا يؤيد ما ذكرنا من قبل أن كال وإن كان نكرة 

  حيسن االبتداء به للعموم وعدم اإلهبام
  مث قال تعاىل

  إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى َجنَّاٍت َوَنهَرٍ
قد ذكرنا تفسري املتقني واجلنات يف سور منها الطُّورِ وأما النهر ففيه قراءات فتح النون واهلاء كحجر وهو اسم 

  جنس ويقوم مقام األهنار وهذا هو الظاهر األصح وفيه مسائل
إلنسان فيه املسألة األوىل ال شك أن كمال اللذة بالبستان أن يكون اإلنسان فيه وليس من اللذة بالنهر أن يكون ا

بل لذته أن يكون يف اجلنة عند النهر فما فمعىن قوله تعاىل َوَنَهرٍ نقول قد أجبنا عن هذا يف تفسري قوله تعاىل إِنَّ 
يف سورة الذاريات وقلنا املراد يف خالل العيون وفيما بينها من املكان )  ١٥الذاريات ( الُْمتَِّقَني ِفى جَنَّاٍت َوُعُيوٍن 

املرسالت ( ألن اجلنة هي األشجار اليت تستر شعاع الشمس وهلذا قال تعاىل ِفى ِظلَالٍ َوُعُيوٍن  وكذلك يف جنات
وإذا كانت اجلنة هي األشجار الساترة فاإلنسان ال يكون يف األشجار وإمنا يكون بينها أو خالهلا فكذلك )  ٤١

اجملاورة حتسن إطالق اللفظ الذي ال حيسن النهر ونزيد ههنا وجهاً آخر وهو أن املراد يف جنات وعند هنر لكون 
  إطالقه عند عدم اجملاورة كما قال علفتها تبناً وماء بارداً

وقالوا تقلدت سيفاً ورحماً واملاء ال يعلف والرمح ال يتقلد ولكن جملاورة التنب والسيف حسن اإلطالق فكذلك هنا مل 
  يأت يف الثاين مبا أتى به يف األول من كلمة يف

الثانية وحد النهر مع مجع اجلنات ومجع األهنار ويف كثري من املواضع كما يف قوله تعاىل َتجْرِى ِمن َتْحتَِها  املسألة
إىل غريه من املواضع فما احلكمة فيه نقول أما على اجلواب األول فنقول ملا بني أن معىن يف )  ٢٥البقرة ( االْنَهاُر 

ع األهنار لعلمه بأن النهر الواحد ال يكون له خالل وأما يف قوله تعاىل هنر يف خالل فلم يكن للسامع حاجة إىل مسا



َتْجرِى ِمن َتحِْتَها االنَْهاُر فلو مل جيمع األهنار جلاز أن يفهم أن يف اجلنات كلها هنراً واحداً كما يف الدنيا فقد يكون 
 جنات ألنا بينا أن اجلمع يف جنات هنر واحد ممتد جار يف جنات كثرية وأما على الثاين فنقول اإلنسان يكون يف
وقال إِنَّ اللََّه اشَْتَرى ِمَن )  ١٥حممد ( إشارة إىل سعتها وكثرة أشجارها وتنوعها والتوحيد عندما قال مَّثَلُ الَْجنَّةِ  

لعدم وقوع القيعان اخلربة بينها وإذا التصال أشجارها و)  ١١١التوبة ( الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم َوأَمْوالَُهْم بِأَنَّ لَُهمُ الَّجنَّةَ  
علمت هذا فاإلنسان يف الدنيا إذا كان يف بيت يف دار وتلك الدار يف حملة وتلك احمللة يف مدينة يقال إنه يف بلدة 
كذا وأما القرب فإذا كان اإلنسان يف الدنيا بني هنرين حبيث يكون قربه منهما على السواء يقال إنه جالس عند 

قرب من أحدمها يقال من عند أحد هنرين دون اآلخر لكن يف دار الدنيا ال ميكن أن يكون عند ثالثة أهنار هنرين فإذا 
وإمنا ميكن أن يكون عند هنرين والثالث منه أبعد من النهرين فهو يف احلقيقة ليس يكون يف زمان واحد عند أهنار 

عند هنر ملا بينا أن قوله َوَنَهرٍ وإن كان يقتضي يف هنر لكن واهللا تعاىل يذكر أمر اآلخرة على ما نفهمه يف الدنيا فقال 
ذلك للمجاورة كما يف تقلدت سيفاً ورحماً وأما قوله َتْجرِى ِمن َتْحتَِها االْنهَاُر فحقيقته مفهومة عندنا ألن اجلنة 

حيسن فيها التوحيد دون  الواحدة قد جيري فيها أهنار كثرية أكثر من ثالثة وأربعة فهذا ما فيه مع أن أواخر اآليات
اجلمع وحيتمل أن يقال و هنر التنكري للتعظيم ويف اجلنة هنر وهو أعظم األهنر وأحسنها وهو الذي من الكوثر ومن 

عني الرضوان وكان احلصول عنده شرفاً وغبطه وكل أحد يكون له مقعد عنده وسائر األهنار جتري يف اجلنة ويراها 
فقال الُْمتَِّقَني ِفى جَنَّاٍت وََنَهرٍ أي ذلك النهر الذي عنده مقاعد املؤمنني ويف قوله تعاىل  أهلها وال يرون القاعد عندها

لكونه غري معلوم هلم ويف هذا وجه حسن أيضاً وال حيتاج على الوجهني أن )  ٢٤٩البقرة ( إِنَّ اللََّه ُمْبَتلِيكُم بَِنَهرٍ 
  نقول هنر يف معىن اجلمع لكونه اسم جنس

فما الفرق بينهما نقول إنا إن قلنا يف )  ١٥الذاريات ( ة الثالثة قال ههنا ِفى وقال يف الذاريات جَنَّاٍت َوُعُيوٍن املسأل
هنر معناه يف خالل فاإلنسان ميكن أن يكون يف الدنيا يف خالل عيون كثرية حتيط به إذا كان على موضع مرتفع من 

اً عند االمتداد وال ميكن أن يكون ويف خالل أهنار وإمنا هي هنران األرض والعيون تنفجر منه وجتري فتصري أهنار
فحسب وأما إن قلنا إن املراد عند هنر فكذلك وإن قلنا أي عظيم عليه مقاعد فنقول يكون ذلك النهر ممتداً وأصالً 

لنهر العظيم جيتمع إىل كل واحد وله عنده مقعد عيون كثرية تابعة فالنهر للتشريف والعيون للتفرج والتنزه مع أن ا
مع العيون الكثرية فكان النهر مع وحدته يقوم مقام العيون مع كثرهتا وهذا كله مع النظر إىل أواخر اآليات ههنا 

  وهناك حيسن ذكر لفظ الواحد ههنا واجلمع هناك
يف حقيقة فيه فقوله ِفي  املسألة الرابعة قرىء ِفى َجنَّاٍت َوَنَهرٍ على أهنا مجع هنار إذ ال ليل هناك وعلى هذا فكلمة

َجنَّاِت ظرف مكان وقوله َوَنَهرٍ أي ويف هنر إشارة إىل ظرف زمان وقرىء هنر بسكون اهلاء وضم النون على أنه مجع 
  هنر كأسد يف مجع أسد نقله الزخمشري وحيتمل أن يقال هنر بضم اهلاء مجع هنر كثمر يف مجع مثر

  مث قال تعاىل
  َملِيٍك مُّقَْتِدرِ ِفى َمقَْعِد ِصْدقٍ ِعنَد

  فيه مسائل
املسألة األوىل وََنَهرٍ ِفى َمقَْعدِ ِصْدقٍ كيف خمرجه نقول حيتمل وجهني أحدمها أن يكون على صورة بدل كما يقول 

القائل فالن يف بلدة كذا يف دار كذا وعلى هذا يكون مقعد من مجلة اجلنات موضعاً خمتاراً له مزية على مايف اجلنات 
يف )  ٥٤القمر ( ع وعلى هذا قوله ِعنَد َمِليٍك ألنا بينا يف أحد الوجوه أن املراد من قوله ِفى َجنَّاٍت َونََهرٍ من املواض

جنات عند هنر فقال ِفى َمقَْعِد ِصْدقٍ ِعنَد َمِليٍك مُّقَْتِدرِ وحيتمل أن يقال ِعنَد َمِليٍك صفة مقعد صدق تقول درهم يف 



ة معسر وقليل عند أمني أفضل من كثري عند خائن فيكون صفة وإال ملا حسن جعله ذمة ملىء خري من دينار يف ذم
مبتدأ ثانيهما أن يكون ِفى َمقَْعِد ِصْدقٍ كالصفة جلنات وهنر أي يف جنات وهنر موصوفني بأهنما يف مقعد صدق تقول 

  وقفة يف سبيل اهللا أفضل من كذا و ِعنَد َمِليٍك صفة بعد صفة
له ِفى َمقَْعدِ ِصْدقٍ يدل على لبث ال يدل عليه اجمللس وذلك ألن قعد وجلس ليسا على ما يظن املسألة الثانية قو

أهنما مبعىن واحد ال فرق بينهما بل بينهما فرق ولكن ال يظهر إال للبارع والفرق هو أن القعود جلوس فيه مكث 
ى جملساً لطول املكث حقيقة ومنه مسي حقيقة واقتضاء ويدل عليه وجوه األول هو أن الزمن يسمى مقعداً وال يسم

قواعد البيت والقواعد من النساء قواعد وال يقال هلن جوالس لعدم داللة اجللوس على املكث الطويل فذكر 
القواعد يف املوضعني لكونه مستقراً بني الدوام والثبات على حالة واحدة ويقال للمركوب من اإلبل قعود لدوام 

كن حقيقة فهو لصونه عن احلمل واختاذه للركوب كأنه وجد فيه نوع قعود دائم اقتضى اقتعاده اقتضاء وإن مل ي
ذلك ومل يرد لإلجالس الثاين النظر إىل تقاليب احلروف فإنك إذا نظرت إىل ق ع د وقلبتها جتد معىن املكث يف 

ت العني رأيت عقد وعدق الكل فإذا قدمت القاف رأيت قعد وقدع مبعىن ومنه تقادع الفراش مبعىن هتافت وإذا قدم
مبعىن املكث يف غاية الظهور ويف عدق خلفاء يقال أعدق بيدك الدلو يف البئر إذا أمره بطلبه بعد وقوعه فيها 

والعودقة خشبة عليها كالب خيرج معه الدلو الواقع يف البئر وإذا قدمت الدال رأيت دقع ودعق واملكث يف الدقع 
باألرض والفقر املدقع هو الذي يلصق صاحبه بالتراب ويف دعق أيضاً إذ الدعق  ظاهر والدقعاء هي التراب امللتصق

مكان تطؤه الدواب حبوافرها فيكون صلباً أجزاؤه متداخل بعضها ببعض ال يتحرك شيء منها عن موضعه الوجه 
ونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِْلى الثالث االستعماالت يف القعود إذا اعتربت ظهر ما ذكرنا قال تعاىل الَّ َيْسَتوِى الْقَاِعُد

مع أنه تعاىل )  ١٢١آل عمران ( واملراد الذي ال يكون بعده اتباع وقال تعاىل َمقَاِعدَ ِللِْقَتالِ )  ٩٥النساء ( الضََّررِ 
فأشار إىل الثبات العظيم وقال )  ٤الصف ( وٌص قال إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفى َسبِيِلِه َصفّاً كَأَنَُّهم ُبنَْيانٌ مَّْرُص

فاملقاعد إذن هي املواضع اليت يكون فيها املقاتل بئبات ومكث وإطالق )  ٤٥األنفال ( تعاىل إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً  فَاثُْبُتواْ 
لك فوائد  مقعدة على العضو الذي عليه القعود أيضاً يدل عليه إذا عرفت هذا الفرق بني اجللوس والقعود حصل
)  ١٧ق ( منها ههنا فإنه يدل على دوام املكث وطول اللبث ومنها يف قوله تعاىل َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الّشمَالِ قَِعيٌد 

  فإن القعيد مبعىن اجلليس والندمي مث إذا عرف هذا وقيل

أشهر يكون جواهبم أن آخر للمفسرين الظاهرين فما الفائدة يف اختيار لفظ القعيد يدل لفظ اجلليس مع أن اجلليس 
يناسب القعيد وال )  ٥٩هود ( وقوله بَِجبَّارٍ َعنِيٍد )  ٢٣ق ( واِلَدى َّ َعِتيٌد )  ١٦ق ( اآليات من قوله حَْبلِ الَْورِيِد 

اجلليس وإعجاز القرآن ليس يف السجع وإذا نظرت إىل ما ذكر تبني لك فائدة جليلة معنوية حكمية يف وضع اللفظ 
ألن القعيد دل على أهنما ال يفارقانه ويداومان اجللوس معه وهذا هو املعجز وذلك ألن الشاعر خيتار اللفظ املناسب 

الفاسد لضرورة الشعر والسجع وجيعل املعىن تبعاً للفظ واهللا تعاىل بني احلكمة على ما ينبغي وجاء باللفظ على 
ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِذَا ِقيلَ لَكُْم َتفَسَّحُواْ ِفى الَْمَجاِلسِ  أحسن ما ينبغي وفائدة أخرى يف قوله تعاىل الُْمْؤِمُنونَ
فإن قوله فَافَْسُحواْ إشارة إىل احلركة وقوله )  ١١اجملادلة ( فَافَْسُحواْ َيفَْسحِ اللَُّه لَكُْم َوإِذَا ِقيلَ انُشزُواْ فَانُشُزواْ 

لس إشارة إىل أن ذلك موضع جلوس فال جيب مالزمته وليس مبقعد حىت فَانُشزُواْ إشارة إىل ترك اجللوس فذكر اجمل
  ال يفارقونه

املسألة الثالثة ِفى َمقَْعدِ ِصْدقٍ وجهان أحدمها مقعد صدق أي صاحل يقال رجل صدق للصاحل ورجل سوء للفاسد 
وثانيهما الصدق املراد منه ضد )  ١٢لفتح ا( وقد ذكرناه يف سورة إِنَّا فََتحَْنا يف قوله تعاىل َوظََننُتْم ظَنَّ السَّْوء 



الكذب وعلى هذا ففيه وجهان األول مقعد صدق من أخرب عنه وهو اهللا ورسوله الثاين مقعد ناله من صدق فقال 
بأن اهللا واحد وأن حممداً رسوله وحتمل أن يقال املراد أنه مقعد ال يوجد فيه كذب ألن اهللا تعاىل صادق ويستحيل 

وصل إليه امتنع عليه الكذب ألن مظنة الكذب اجلهل والواصل إليه يعلم األشياء كما هي  عليه الكذب ومن
ويستغين بفضل اهللا عن أن يكذب ليستفيد بكذبه شيئاً فهو مقعد صدق وكلمة ِعنَد قد عرفت معناها واملراد منه 

ن القربة من امللوك لذيذة كلما كان امللك قرب املنزلة والشأن ال قرب املعىن واملكان وقوله تعاىل َملِيٍك مُّقَْتِدرِ أل
أشد اقتداراً كان املتقرب منه أشد التذاذاً وفيه إشارة إىل خمالفة معىن القرب منه من معىن القرب من امللوك فإن 
 امللوك يقربون من يكون ممن حيبونه وممن يرهبونه خمافة أن يعصوا عليه وينحازوا إىل عدوه فيغلبونه واهللا تعاىل قال

  مُّقَْتِدرٍ ال يقرب أحداً إال بفضله
  واحلمد هللا وصالته على سيدنا حممد خري خلقه وآله وصحبه وسالمه

  سورة الرمحن

  مخسون ومخس آيات مكية
  الرَّْحَمُن َعلََّم الْقُْرَءانَ َخلََق اإلِنَسانَ َعلََّمُه الَبَيانَ

أن اهللا تعاىل افتتح السورة املتقدمة بذكر معجزة تدل على  اعلم أوالً أن مناسبة هذه السورة ملا قبلها بوجهني أحدمها
العزة واجلربوت واهليبة وهو انشقاق القمر فإن من يقدر على شق القمر يقدر على هد اجلبال وقد الرجال وافتتح 
هذه السورة بذكر معجزة تدل على الرمحة والرمحوت وهو القرآن الكرمي فإن شفاء القلوب بالصفاء عن الذنوب 

غري مرة وذكر يف السورة فَبِأَىّ  )  ١٦القمر ( ثانيهما أنه تعاىل ذكر يف السورة املتقدمة فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى َوُنذُرِ 
مرة بعد مرة ملا بينا أن تلك السورة سورة إظهار اهليبة وهذه السورة سورة )  ١٣الرمحن ( ءاالء رَّبكَُما ُتكَذَّباِن 

( ذه السورة مناسب آلخر ما قبلها حيث قال يف آخر تلك السورة ِعنَد َمِليٍك مُّقَْتِدرِ إظهار الرمحة مث إن أول ه
واالقتدار إشارة إىل اهليبة والعظمة وقال ههنا الرَّْحَمُن أي عزيز شديد منتقم مقتدر بالنسبة إىل الكفار )  ٥٥القمر 

  والفجار رمحن منعم غافر لألبرار مث يف التفسري مسائل
  ألوىل يف لفظ الرَّْحَمُن أحباث وال يتبني بعضها إال بعد البحث يف كلمة اهللا فنقولاملسألة ا

املبحث األول من الناس من يقول إن اهللا مع األلف والالم اسم علم ملوجد املمكنات وعلى هذا فمنهم من قال 
( ُعواْ الرَّْحَمَن أَّيا مَّا َتْدُعواْ فَلَُه األْسَماء الُْحْسَنى الرَّْحَمُن أيضاً اسم علم له ومتسك بقوله تعاىل قُلِ اْدُعواْ اللََّه أَوِ اْد

أي أياً ما منهما وجوز بعضهم قول القائل يا الرمحن كما جيوز يا اهللا ومتسك باآلية وكل هذا ضعيف )  ١١اإلسراء 
لو كان كذلك وبعضها أضعف من بعض أما قوله اهللا مع األلف والالم اسم علم ففيه بعض الضعف وذلك ألنه 

لكانت اهلمزة فيه أصلية فال جيوز أن جتعل وصلية وكان جيب أن يقال خلق اهللا كما يقال علم أمحد وفهم إمساعيل 
بل احلق فيه أحد القولني إما أن نقول إله أو اله اسم ملوجد املمكنات اسم علم مث استعمل مع األلف والالم كما يف 

  هذاالفضل والعباس واحلسن واخلليل وعلى 

فمن مسى غريه إهلاً فهو كمن يستعمل يف مولود له فيقول البنه حممد وأمحد وإن كان علمني لغريه قبله يف أنه جائز 
ألن من مسى ابنه أمحد مل يكن له من األمر املطاع ما مينع الغري عن التسمية به ومل يكن له االحتجار وأخذ االسم 

تأثر لنفسه امساً ال يستجرىء أحد ممن حتت واليته ما دام له امللك أن لنفسه أو لولده خبالف امللك املطاع إذا اس



يسمى ولده أو نفسه بذلك االسم خصوصاً من يكون مملوكاً ال ميكنه أن يسمي نفسه باسم امللك وال أن يسمي 
تسموا بذلك ولده به واهللا تعاىل ملك مطاع وكل من عداه حتت أمره فإذا استأثر لنفسه امساً ال جيوز للعبيد أن ي

االسم فمن يسمى فقد تعدى فاملشركون يف التسمية متعدون ويف املعىن ضالون وإما أن نقول إله أو اله اسم ملن 
يعبد واأللف والالم للتعريف وملا امتنع املعىن عن غري اهللا امتنع االسم فإن قيل فلو مسى أحد ابنه به كان ينبغي أن 

م موضوع لذلك االبن ملعىن ال لكونه علماً فإن قيل تسمية الواحد بالكرمي جيوز قلنا ال جيوز ألنه يوهم أنه اس
والودود جائزة قلنا كل ما يكون محله على العلم وعلى اسم ملعىن ملحوظ يف اللفظ الذكرى ال يفضي إىل خلل 

قدير محله على أنه جيوز ذلك فيه فيجوز تسمية الواحد بالكرمي والودود وال جيوز تسميته باخلالق والقدمي ألن على ت
علم غري ملحوظ فيه املعىن جيوز وعلى تقدير محله على أنه اسم ملعىن هو قائم به كالقدرة اليت هبا بقاء اخللق أو 
العدم فال جيوز لكن اسم املعبود من هذا القبيل فال جيوز التسمية به فأحد هذين القولني حق وقوهلم مع األلف 

بحث يف اهللا فما يترتب عليه وهو أن الرمحن اسم على أضعف منه وجتويز يا والالم علم ليس حبق إذا عرفت ال
  الرمحن أضعف من الكل

البحث الثاين اهللا والرمحن يف حق اهللا تعاىل كاالسم األول والوصف الغالب الذي يصري كاالسم بعد االسم األول 
ده يف أمساء اخللفاء وأوصافهم املعرفة هلم كما يف قولنا عمر الفاروق وعلى املرتضى وموسى الرضا وغري ذلك مما جن

اليت كانت هلم وصفاً وخرجت بكثرة االستعمال عن الوصفية حىت إن الشخص وإن مل يتصف به أو فارقه الوصف 
يقال له ذلك كالعلم فإذن للرمحن اختصاص باهللا تعاىل كما أن لتلك األوصاف اختصاصاً بأولئك غري أن يف تلك 

ز الوضع ملا بينا حيث استوى الناس يف االقتدار والعظمة وال جيوز يف حق اهللا تعاىل فإن قيل األمساء واألوصاف جا
إن من الناس من أطلق لفظ الرمحن على اليمامي نقول هو كما أن من الناس من أطلق لفظ اإلله على غري اهللا تعدياً 

  وكفراً نظراً إىل جوازه لغة وهو اعتقاد باطل
 رمحتان سابقة والحقة فالسابقة هي اليت هبا خلق اخللق والالحقة هي اليت أعطى هبا اخللق بعد البحث الثالث هللا تعاىل

إجياده إياهم من الرزق والفطنة وغري ذلك فهو تعاىل بالنظر إىل الرمحة السابقة رمحن وبالنظر إىل الالحقة رحيم وهلذا 
أوالً برمحته فلما مل يوجد يف غريه هذه الرمحة ومل خيلق  يقال يا رمحن الدنيا ورحيم اآلخرة فهو رمحن ألنه خلق اخللق

أحد حداً مل جيز أن يقال لغريه رمحن وملا ختلق الصاحلون من عباده ببعض أخالقه على قدر الطاقة البشرية وأطعم 
نا هذا اجلائع وكسا العاري وجد شيء من الرمحة الالحقة اليت هبا الرزق واإلعانة فجاز أن يقال له رحيم وقد ذكر

كله يف تفسري سورة الفاحتة غري أنا أردنا أن يصري ما ذكرنا مضموماً إىل ما ذكرناه هناك فأعدناه ههنا ألن هذا كله 
  كالتفصيل ملا ذكرناه يف الفاحتة

مبتدأ تقديره هو )  خرب( املسألة الثانية الرَّْحَمُن مبتدأ خربه اجلملة الفعلية اليت هي قوله َعلََّم الْقُْرءانَ وقيل الرَّْحَمُن 
  الرمحن مث أتى جبملة بعد مجلة فقال َعلََّم الْقُْرءانَ واألول أصح وعلى القول الضعيف الرمحن آية

املسألة الثالثة قوله تعاىل َعلََّم الْقُرْءانَ ال بد له من مفعول ثان فما ذلك نقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها قيل 
على ما بينا )  ١القمر ( مة النبوة ومعجزة وهذا يناسب قوله تعاىل َوانَشقَّ الْقََمُر علم مبعىن جعله عالمة أي هو عال

أنه ذكر يف أول تلك السورة معجزة من باب اهليئة وهو أنه شق ماال يشقه أحد غريه وذكر يف هذه السورة معجزة 
ى هذا الوجه من اجلواب ففيه من باب الرمحة وهو أنه نشر من العلوم ماال ينشره غريه وهو ما يف القرآن وعل
والتعليم على هذا )  ١٧القمر ( احتمال آخر وهو أنه جعله حبيث يعلم فهو كقوله َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُرْءانَ ِللذّكْرِ 

الوجه جماز يقال إن أنفق على متعلم وأعطى أجرة على تعليمة علمه وثانيهما أن املفعول الثاين ال بد منه وهو جربيل 



الشعراء ( من املالئكة علمهم القرآن مث أنزله على عبده كما قال تعاىل نََزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك  وغريه
وفيه إشارة إىل أن القرآن كالم اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وحيتمل أن يقال املفعول الثاين هو حممد )  ١٩٤ ١٩٣

أنه تعاىل علم القرآن اإلنسان وهذا أقرب ليكون اإلنعام أمت والسورة  تعاىل ال كالم حممد وفيه وجه ثالث وهو
  مفتتحة لبيان األعم من النعم الشاملة

املسألة الرابعة مل ترك املفعول الثاين نقول إشارة إىل أن النعمة يف تعميم التعليم ال يف تعليم شخص دون شخص يقال 
  طعمهفالن يطعم الطعام إشارة إىل كرمه وال يبني من ي

املسألة اخلامسة ما معىن التعليم نقوله على قولنا له مفعول ثان إفادة العلم به فإن قيل كيف يفهم قوله تعاىل َعلََّم 
نقول من ال يقف عند قوله إِالَّ اللَُّه ويعطف الرَّاِسُخونَ )  ٧آل عمران ( الْقُرْءانَ مع قوله َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه 

اهللا عطف املفرد على املفرد ال يرد عليه هذا ومن يقف ويعطف قوله تعاىل َوالرِسُخونَ ِفي الْعِلْمِ على قوله َوَما  على
َيْعلَُم َتأْوِيلَُه عطف مجلة على مجلة يقول إنه تعاىل علم القرآن ألن من علم كتاباً عظيماً ووقع على ما فيه وفيه 

بقدر اإلمكان يقال فالن يعلم الكتاب الفالين ويتقنه بقدر وسعه وإن كان  مواضع مشكلة فعلم ما يف تلك املواضع
مل يعلم مراد صاحب الكتاب بيقني وكذلك القول يف تعليم القرآن أو تقول ال يعلم تأويله إال اهللا وأما غريه فال 

اليت يستخرج ما فيها  يعلم من تلقاء نفسه مامل يعلم فيكون إشارة إىل أن كتاب اهللا تعاىل ليس كعريه من الكتب
  بقوة الذكاء والعلوم

  مث قال تعاىل َخلََق اإلِنَسانَ َعلََّمُه البََيانَ وفيه مسائل
املسألة األوىل يف وجه الترتيب وهو على وجهني أحدمها ما ذكرنا أن املراد من علم علم املالئكة وتعليمه املالئكة 

قرآن حقيقة يدل عليه قوله تعاىل إِنَُّه لَقُْرءانٌ كَرٌِمي ِفى كَِتابٍ مَّكُْنوٍن قبل خلق اإلنسان فعلم تعاىل مالئكته املقربني ال
إشارة إىل تنزيله بعد تعليمه وعلى )  ٨٠ ٧٧الواقعة ( الَّ َيَمسُُّه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ مث قال تعاىل تَنزِيلٌ ّمن رَّّب الَْعالَِمَني 

عاىل ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية وكل علوي قابله بسفلي وقدم هذا ففي النظم حسن زائد وذلك من حيث إنه ت
العلويات على السفليات إىل آخر اآليات فقال َعلََّم الْقُْرءانَ إشارة إىل تعليم العلويني وقال َعلََّمُه الَبَيانَ إشارة إىل 

  تعليم

يف مقابلتهما من السفليات وَالنَّْجُم َوالشََّجُر  يف العلويات وقال)  ٩القيامة ( السفليني وقال الشَّْمُس وَالْقََمُر 
  ) ٦الرمحن ( َيْسُجَداِن 

وثانيهما أن تقدمي تعليم )  ١٠الرمحن ( ويف مقابلتها َواالْْرَض َوَضَعَها )  ٧الرمحن ( مث قال تعاىل َوالسََّماء َرفََعَها 
يم القرآن فقال َخلََق اِإلنسَانَ َعلََّمُه الَبَيانَ وهو كقول القرآن إشارة إىل كونه أمت نعمة وأعظم إنعاماً مث بني كيفية تعل

القائل علمت فالناً األدب محلته عليه وأنفقت عليه مايل فقوله محلته وأنفقت بيان ملا تقدم وإمنا قدم ذلك ألنه اإلنعام 
  العظيم

مث )  ١العلق ( اْسمِ َرّبكَ الَِّذى َخلََق املسألة الثانية ما الفرق بني هذه السورة وسورة العلق حيث قال هناك اقَْرأْ بِ
فقدم اخللق على التعليم نقول يف تلك السورة مل يصرح )  ٤ ٣العلق ( قال َورَبَُّك االْكَْرُم الَِّذى َعلََّمكُُم بِالْقَلَمِ 

  اإلِنَسانَ بتعليم القرآن فهو كالتعليم الذي ذكره يف هذه السورة بقوله َعلََّمُه الَبَيانَ بعد قوله َخلََق
وقيل املراد آدم ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة ما املراد من اإلنسان نقول هو اجلنس وقيل املراد حممد 

  واألول أصح نظراً إىل اللفظ يف ُخِلَق ويدخل فيه حممد وآدم وغريمها من األنبياء
ال البيان املنطق فعلمه ما ينطق به ويفهم غريه ما املسألة الرابعة ما البيان وكيف تعليمه نقول من املفسرين من ق



عنده فإن به ميتاز اإلنسان عن غريه عن احليوانات وقوله َخلََق اإلِنَسانَ إشارة إىل تقدير خلق جسمه اخلاص و َعلََّمُه 
صل ماذكره إمجاالً البََيانَ إشارة إىل متيزه بالعلم عن غريه وقد خرج ما ذكرنا أوالً أن البيان هو القرآن وأعاده ليف

بقوله تعاىل َعلََّم الْقُْرءانَ كما قلنا يف املثال حيث يقول القائل علمت فالناً األدب محلته عليه وعلى هذا فالبيان 
( مصدر أريد به ما فيه املصدر وإطالق البيان مبعىن القرآن على القرآن يف القرآن كثري قال تعاىل َهاذَا َبَيانٌ لّلنَّاسِ 

وقد مسى اهللا تعاىل القرآن فرقاناً وبياناً والبيان فرقان بني احلق والباطل فصح إطالق البيان )  ١٣٨ آل عمران
  وإرادة القرآن

املسألة اخلامسة كيف صرح بذكر املفعولني يف علمه البيان ومل يصرح هبما يف علم القرآن نقول أما إن قلنا إن املراد 
ن القرآن فنقول حذفه لعظم نعمة التعليم وقدم ذكره على من علمه وعلى من قوله علم القرآن هو أنه علم اإلنسا

بيان خلقه مث فصل بيان كيفية تعليم القرآن فقال َخلََق اِإلنَسانَ ِعلِْمِه وقد بني ذلك وأما إن قلنا املراد َعلََّم الْقُرْءانَ 
ه من التكذيب به وتعليمه للمالئكة ال يظهر املالئكة فألن املقصود تعديد النعم على اإلنسان ومطالبته بالشكر ومنع

لإلنسان أنه فائدة راجعة إىل اإلنسان وأما تعليم اإلنسان فهي نعمة ظاهرة فقال َعلََّمُه الَبَيانَ أي علم اإلنسان تعديداً 
َعلََّم اإلِنَسانَ لَْم َيْعلَمْ  للنعم عليه ومثل هذا قال يف اقَْرأْ قال مرة َعلََّم بِالْقَلَمِ من غري بيان املعلم مث قال مرة أخرى
  وهو البيان وحيتمل أن يتمسك هبذه اآلية على أن اللغات توقيفية حصل العلم هبا بتعليم اهللا

  مث قال تعاىل
  الشَّْمُس وَالْقََمُر بُِحْسَباٍن َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن

رمحن وأشار إىل ما هو شفاء ورمحة وهو القرآن ذكر نعمه ويف الترتيب وجوه أحدها هو أن اهللا تعاىل ملا ثبت كونه 
( وبدأ خبلق اإلنسان فإنه نعمة مجيع النعم به تتم ولوال وجوده ملا انتفع بشيء مث بني نعمة اإلدراك بقوله َعلََّمُه الَبَيانَ 

ظاهرتني مها أظهر أنواع وهو كالوجود إذ لواله ملا حصل النفع واالنتفاع مث ذكر من املعلومات نعمتني )  ٤الرمحن 
النعم السماوية ومها الشمس والقمر ولوال الشمس ملا زالت الظلمة ولوال القمر لفات كثري من النعم الظاهرة 

خبالف غريمها من الكواكب فإن نعمها ال تظهر لكل أحد مثل ما تظهر نعمتهما مث بني كمال نفعهما يف حركتهما 
تة يف موضع ملا انتفع هبا أحد ولو كان سريها غري معلوم للخلق ملا انتفعوا حبساب ال يتغري ولو كانت الشمس ثاب

بالزراعات يف أوقاهتا وبناء األمر على الفصول مث بني يف مقابلتهما نعمتني ظاهرتني من األرض ومها النبات الذي ال 
شاء اهللا وأصل النعم على  ساق له والذي له ساق فإن الرزق أصله منه ولوال النبات ملا كان لآلدمي رزق إال ما

الرزق الدار وإمنا قلنا النبات هو أصل الرزق ألن الرزق إما نبايت وإما حيواين كاللحم واللنب وغريمها من أجزاء 
احليوان ولوال النبات ملا عاش احليوان والنبات وهو األصل وهو قسمان قائم على ساق كاحلنطة والشعري واألشجار 

ري قائم كالبقول املنبسطة على األرض واحلشيش والعشب الذي هو غذاء احليوان ثانيها الكبار وأصول الثمار وغ
هو أنه تعاىل ملا ذكر القرآن وكان هو كافياً ال حيتاج معه إىل دليل آخر قال بعده الشَّْمُس وَالْقََمُر بُِحْسَباٍن َوالنَّْجُم 

تكن له النفس الزكية اليت يغنيها اهللا بالدالئل اليت يف  َوالشََّجُر وغريها من اآليات إشارة إىل أن بعض الناس إن
القرآن فله يف اآلفاق آيات منها الشمس والقمر وإمنا اختارمها للذكر ألن حركتهما حبسبان تدل على فاعل خمتار 
ما سخرمها على وجه خمصوص ولو اجتمع من يف العامل من الطبيعيني والفالسفة وغريهم وتواطئوا أن يثبتوا حركته
على املمر املعني على الصواب املعني واملقدار املعلوم يف البطء والسرعة ملا بلغ أحد مراده إىل أن يرجع إىل احلق 

ويقول حركهما اهللا تعاىل كما أراد وذكر األرض والسماء وغريمها إشارة إىل ما ذكرنا من الدالئل العقلية املؤكدة 
هو أنا ذكرنا أن هذه السورة مفتتحة مبعجزة دالة عليها من باب اهليئة  ملا يف القرآن من الدالئل السمعية ثالثها



فذكر معجزة القرآن مبا يكون جواباً ملنكري النبوة على الوجه الذي نبهنا عليه وذلك هو أنه تعاىل أنزل على نبيه 
إىل األرض الكتاب وأرسله إىل الناس بأشرف خطاب فقال بعض املنكرين كيف ميكن نزول اجلرم من السماء 

حركتهما ) أن ( وكيف يصعد ما حصل يف األرض إىل السماء فقال تعاىل الشَّْمُس َوالْقََمُر بُِحْسَباٍن إشارة إىل 
مبحرك خمتار ليس بطبيعي وهم وافقونا فيه وقالوا إن احلركة الدورية ال ميكن أن تكون طبيعية اختيارية فنقول من 

ل املالئكة على االستقامة مث النجم والشجر يتحركان إىل فوق على حرك الشمس والقمر على اإلستدارة أنز
االستقامة مع أن الثقيل على مذهبكم ال يصعد إىل جهة فوق فذلك بقدرة اهللا تعاىل وإرادته فكذلك حركة امللك 

وذلك ألنه )  ٨ص ( نَِنا ْبل جائزة مثل الفلك وأما قوله بُِحْسَباٍن ففيه إشارة إىل اجلواب عن قوهلم َعلَْيِه الذّكُْر ِمن َبْي
تعاىل كما اختار حلركتهما ممراً معيناً وصوباً معلوماً ومقداراً خمصوصاً كذلك اختار للملك وقتاً معلوماً وممراً معيناً 

  بفضله ويف التفسري مباحث

اهللا حبسبان أو سخرمها  األول ما احلكمة يف تعريفه عما يرجع إىل اهللا تعاىل حيث قال مها بُِحْسَباٍن ومل يقل حركهما
نقول فيه حكم منها أن يكون إشارة إىل أن )  ٤ ٣الرمحن ( أو أجرامها كما قال َخلََق اِإلنَسانَ وقال َعلََّمُه الَبَيانَ 

خلق اإلنسان وتعليمه البيان أمت وأعظم من خلق املنافع له من الرزق وغريه حيث صرح هناك بأنه فاعله وصانعه ومل 
ها أن قوله الشَّْمُس وَالْقََمُر ههنا مبثل هذا يف العظم يقول القائل إين أعطيتك األلوف واملئات مراراً يصرح هنا ومن

وحصل لك اآلحاد والعشرات كثرياً وما شكرت ويكون معناه حصل لك مين ومن عطائي لكنه خيصص التصريح 
ُر إشارة إىل دليل عقلي مؤكد السمعي ومل يقل فعلت بالعطاء عند الكثري ومنها أنه ملا بينا أن قوله الشَّْمُس َوالْقََم

صرحياً إشارة إىل أنه معقول إذا نظرت إليه عرفت أنه مين واعترفت به وأما السمعي فصرح مبا يرجع إليه من الفعل 
آخر الثاين على أي وجه تعلق الباء من بُِحْسَباٍن نقول هو بني من تفسريه والتفسري أيضاً مر بيانه وخرج من وجه 

فنقول يف احلسبان وجهان األول املشهور أن املراد احلساب يقال حسب حساباً وحسباناً وعلى هذا فالباء للمصاحلة 
تقول قدمت خبري أي مع خري ومقروناً خبري فكذلك الشمس والقمر جيريان ومعهما حساهبما ومثله إِنَّا كُلَّ َشىْ ء 

وحيتمل أن تكون لالستعانة كما يف قولك بعون )  ٨الرعد ( ىْ ء ِعنَدُه بِِمقَْدارٍ َوكُلُّ َش)  ٨الرعد ( َخلَقَْناُه بِقََدرٍ 
اهللا غلبت وبتوفيق اهللا حجت فكذلك جيريان حبسبان من اهللا والوجه الثاين أن احلسبان هو الفلك تشبيهاً له حبسبان 

ت كتبت بالقلم فهما يدوران بالفلك الرحا وهو ما يدور فيدير احلجر وعلى هذا فهو لالستعانة كما يقال يف اآلال
الثالث على الوجه املشهور هل كل واحد جيري حبسبان أو )  ٤٠ي س ( وهو كقوله تعاىل َوكُلٌّ ِفى فَلٍَك َيْسَبُحونَ 

كالمها حبسبان واحد ما املراد نقول كالمها حمتمل فإن نظرنا إليهما فلكل واحد منهما حساب على حدة فهو كقوله 
( ال مبعىن أن الكل جمموع يف فلك واحد وكقوله َوكُلُّ َشىْ ء ِعنَدُه بِِمقْدَارٍ )  ٣٣األنبياء ( ِفى فَلٍَك  تعاىل كُلٌّ

وإن نظرنا إىل اهللا تعاىل فللكل حساب واحد قدر الكل بتقدير حسباهنما حبساب مثاله من يقسم مرياث )  ٨الرعد 
احد مث خيتلف األمر عندهم فيأخذ البعض السدس والبعض كذا نفسه لكل واحد من الورثة نصيباً معلوماً حبساب و

  والبعض كذا فكذلك احلساب الواحد وأما قوله وَالنَّْجُم وَالشََّجرُ َيْسُجَداِن ففيه أيضاً مباحث
األول ما احلكمة يف ذكر اجلمل السابقة من غري واو عاطفة ومن هنا ذكرها بالواو العاطفة نقول ليتنوع الكالم 

وذلك ألن من بعد النعم على غريه تارة يذكر نسقاً من غري حرف فيقول فالن أنعم عليك كثرياً أغناك بعد نوعني 
فقر أعزك بعد ذل قواك بعد ضعف وأخرى يذكرها حبرف عاطف وذلك العاطف قد يكون واواً وقد يكون فاء 

أغناك ويقول أعطاك مث أغناك وقد يكون مث فيقول فالن أكرمك وأنعم عليك وأحسن إليك ويقول رباك فعلمك ف
مث أحوج الناس إليك فكذلك هنا ذكر التعديد بالنوعني مجيعاً فإن قيل زده بياناً وبني الفرق بني النوعني يف املعىن قلنا 



الذي يقول بغري حرف كأنه يقصد به بيان النعم الكثرية فيترك احلرف ليستوعب الكل من غري تطويل كالم وهلذا 
يف أغلب األمر عند جماوزة النعم ثالثاً أو عندما تكون أكثر من نعمتني فإن ذكر ذلك عند نعمتني يكون ذلك النوع 

فيقول فالن أعطاك املال وزوجك البنت فيكون يف كالمه إشارة إىل نعم كثرية وإمنا اقتصر على النعمتني لألمنوذج 
وإذهاب توهم البدل والتفسري فإن قول القائل والذي يقول حبرف فكأنه يريد التنبيه على استقالل كل نعمة بنفسها 

  أنعم عليك أعطاك املال هو تفسري لألول فليس يف كالمه ذكر نعمتني معاً خبالف ما إذا ذكر حبرف فإن قيل إن

كان األمر على ما ذكرت فلو ذكر النعم األول بالواو مث عند تطويل الكالم يف اآلخر سردها سرداً هل كان أقرب 
وورود كالمه تعاىل عليه كفاه دليالً على أن ما ذكره اهللا تعاىل أبلغ وله دليل تفصيلي ظاهر يبني ببحث إىل البالغة 

وهو أن الكالم قد يشرع فيه املتكلم أوالً على قصد االختصار فيقتضي احلال التطويل إما لسائل يكثر السؤال وإما 
ألسباب وقد يشرع على قصد اإلطناب والتفصيل لطالب يطلب الزيادة للطف كالم املتكلم وإما لغريمها من ا

فيعرض ما يقتضي االقتصار على املقصود من شغل السامع أو املتكلم وغري ذلك مما جاء يف كالم اآلدميني نقول 
كالم اهللا تعاىل فوائده لعباده ال له ففي هذه السورة ابتدأ األمر باإلشارة إىل بيان أمت النعم إذ هو املقصود فأتى مبا 

تص بالكثرة مث إن اإلنسان ليس بكامل العلم يعلم مراد املتكلم إذا كان الكالم من أبناء جنسه فكيف إذا كان خي
الكالم كالم اهللا تعاىل فبدأ اهللا به على الفائدة األخرى وإذهاب توهم البدل والتفسري والنعي على أن كل واحد 

ختصيص العطف هبذا الكالم واالبتداء به ال مبا قبله وال مبا  منها نعمة كاملة فإن قيل إذا كان كذلك فما احلكمة يف
بعده قلنا ليكون النوعان على السواء فذكر الثمانية من النعم كتعليم القرآن وخلق اإلنسان وغري ذلك أربعاً منها 

)  ١٢الرمحن ( َحبُّ ذُو الَْعْصِف وقوله َوالْ)  ١١الرمحن ( بغري واو وأربعاً بواو وأما قوله تعاىل ِفيَها فَاِكَهةٌ  َوالنَّْخلُ 
فلبيان نعمة األرض على التفصيل مث يف اختيار الثمانية لطيفة وهي أن السبعة عدد كامل والثمانية هي السبعة مع 

الزيادة فيكون فيه إشارة إىل أن نعم اهللا خارجة عن حد التعديد ملا أن الزائد على الكمال ال يكون معيناً مبيناً فذكر 
  نية منها إشارة إىل بيان الزيادة على حد العدد ال لبيان االحنصار فيهالثما

املسألة الثانية النجم ماذا نقول فيه وجهان أحدمها النبات الذي ال ساق له والثاين جنم السماء واألول أظهر ألنه 
اِن يدل على أن املراد ذكره مع الشجر يف مقابلة الشمس والقمر ذكر أرضني يف مقابلة مساوين وألن قوله َيْسُجَد

ليس جنم السماء ألن من فسر به قال يسجد بالغروب وعلى هذا فالشمس والقمر أيضاً كذلك يغربان فال يبقى 
لالختصاص فائدة وأما إذا قلنا مها أرضان فنقول َيْسُجَداِن مبعىن ظالهلما تسجد فيختص السجود هبما دون الشمس 

كرنا من سجود الظالل ثانيها خضوعهما هللا تعاىل وخروجهما من األرض والقمر ويف سجودمها وجوه أحدها ما ذ
ودوامهما وثباهتما عليها بإذن اهللا تعاىل فسخر الشمس والقمر حبركة مستديرة والنجم حبركة مستقيمة إىل فوق 

ة كما يسمح فشبه النبات يف مكاهنا بالسجود ألن الساجد يثبت ثالثها حقيقة السجود توجد منهما وإن مل تكن مرئي
رابعها السجود وضع اجلبهة أو )  ٤٤اإلسراء ( كل منهما وإن مل يفقه كما قال تعاىل َولَاِكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم 

مقادمي الرأس على األرض والنجم والشجر يف احلقيقة رؤوسهما على األرض وأرجلهما يف اهلواء ألن الرأس من 
لنجم والشجر اغتذاؤمها وشرهبما بأجذاهلما وألن الرأس ال تبقى بدونه احلياة احليوان ما به شربه واغذاؤه ول

والشجر والنجم ال يبقى شيء منهما ثابتاً غضاً عند وقوع اخللل يف أصوهلما ويبقى عند قطع فروعهما وأعاليهما 
الشجر رؤوس إذا وإمنا يقال للفروع رؤوس األشجار ألن الرأس يف اإلنسان هو ما يلي جهة فوق فقيل ألعايل 

  علمت هذا فالنجم والشجر رؤوسهما على األرض دائماً فهو سجودمها بالشبه ال بطريق احلقيقة
املسألة الثالثة يف تقدمي النجم على الشجر موازنة لفظية للشمس والقمر وأمر معنوي وهو أن النجم يف معىن 



لشمس يف احلسبان أدخل ألن حساب سريها السجود أدخل ملا أنه ينبسط على األرض كالساجد حقيقة كما أن ا
  أيسر عند املقومني من حساب سري القمر إذ ليس عند املقومني أصعب من تقومي القمر يف حساب الزيج

  مث قال تعاىل
  َوالسََّمآَء َرفََعَها َوَوَضَع الْمِيَزانَ

فَعََها كأنه تعاىل قال رفع السماء ورفع السماء معلوم معىن ونصبها معلوم لفظاً فإهنا منصوبة بفعل يفسره قوله َر
)  ٥الرمحن ( وقرىء َوالسََّماء بالرفع على االبتداء والعطف على اجلملة االبتدائية اليت هي قوله الشَّْمُس وَالْقََمُر 

 وأما وضع امليزان فإشارة إىل العدل وفيه لطيفة وهي أنه تعاىل بدأ أوالً بالعلم مث ذكر ما فيه أشرف أنواع العلوم
( وهو القرآن مث ذكر العدل وذكر أخص األمور له وهو امليزان وهو كقوله تعاىل َوأَنَزلَْنا َمَعُهُم الْكَِتاَب وَالِْميَزانَ 

ليعمل الناس بالكتاب ويفعلوا بامليزان ما يأمرهم به الكتاب فقوله َعلََّم الْقُرْءانَ َوَوَضعَ الِْميَزانَ مثل )  ٢٥احلديد 
عَُهُم الِْكتَاَب وَالِْميَزانَ فإن قيل العلم ال شك يف كونه نعمة عظيمة وأما امليزان فما الذي فيه من النعم َوأَنَزلَْنا َم

العظيمة اليت بسببها يعد يف اآلالء نقول النفوس تأىب الغنب وال يرضى أحد بأن يغلبه اآلخر ولو يف الشيء اليسري 
فال أحد يذهب إىل أن خصمه يغلبه فلوال التبيني مث التساوي  ويرى أن ذلك استهانة به فال يتركه خلصمه لغلبة

ألوقع الشيطان بني الناس البغضاء كما وقع عند اجلهل وزوال العقل والسكر فكما أن العقل والعلم صارا سبباً 
ظهور لبقاء عمارة العامل فكذلك العدل يف احلكمة سبب وأخص األسباب امليزان فهو نعمة كاملة وال ينظر إىل عدم 

  نعمته لكثرته وسهولة الوصول إليه كاهلواء واملاء اللذين ال يتبني فضلهما إال عند فقدمها
  مث قال تعاىل

  أَالَّ َتطْغَْواْ ِفى الْمِيَزاِن
وعلى هذا قيل املراد من امليزان األول العدل ووضعه شرعه كأنه قال شرع اهللا العدل لئال تطغوا يف امليزان الذي 

ذا هو املنقول واألوىل أن يعكس األمر ويقال امليزان األول هو اآللة والثاين هو مبعىن املصدر ومعناه هو آلة العدل ه
وضع امليزان لئال تطغوا يف الوزن أو مبعىن العدل وهو إعطاء كل مستحق حقه فكأنه قال وضع اآللة لئال تطغوا يف 

ادة الوثوق من امليثاق والوعد من امليعاد فإذن املراد إعطاء املستحقني حقوقهم وجيوز إرادة املصدر من امليزان كإر
مفسرة والتقدير شرع العدل أي ال تطغوا فيكون وضع امليزان ) أن ) ( أنّ ( من امليزان آلة الوزن والوجه الثاين 

  مبعىن شرع العدل وإطالق الوضع للشرع وامليزان للعدل جائز وحيتمل أن يقال وضع امليزان أي الوزن
الَّ َتطْغَْواْ ِفى الْمِيَزاِن على هذا الوجه املراد منه الوزن فكأنه هنى عن الطغيان يف الوزن واالتزان وإعادة وقوله أَ

امليزان بلفظه يدل على أن املراد منهما واحد فكأنه قال أال تطغوا فيه فإن قيل لو كان املراد الوزن لقال أال تطغوا 
النهي خمتص بالوزن للغري ال باالتزان للنفس فذكر بلفظ اآللة اليت تشتمل يف الوزن نقول لو قال يف الوزن لظن أن 

على األخذ واإلعطاء وذلك ألن املعطي لو وزن ورجح رجحاناً ظاهراً يكون قد أرىب وال سيما يف الصرف وبيع 
  املثل

  َوأَِقيُمواْ الَْوْزنَ بِالِْقْسِط َوالَ ُتْخِسرُواْ الِْميَزانَ
يُمواْ الَْوْزنَ بِالِْقْسِط يدل على أن املراد من قوله أَالَّ َتطْغَْواْ ِفى الِْميَزاِن هو مبعىن ال تطغوا يف الوزن وقوله تعاىل َوأَِق

  ألن قوله َوأَِقيُمواْ الَْوْزنَ كالبيان لقوله أَالَّ َتطْغَْواْ ِفى الِْميَزاِن وهو اخلروج



لِْقْسِط حيتمل وجهني أحدمها أقيموا مبعىن قوموا به كما يف قوله تعاىل َوإِذْ عن إقامته بالعدل وقوله َوأَِقيُمواْ الَْوْزنَ بِا
أي قوموا هبا دواماً ألن الفعل تارة يعدى حبرف اجلر وتارة بزيادة اهلمزة تقول أذهبه وذهب )  ٤٣البقرة ( أََخذَْنا 

العدل فإن قيل كيف جاء قسط مبعىن به ثانيها أن يكون أقيموا مبعىن قوموا يقال يف العود أقمته وقومته والقسط 
جار ال مبعىن عدل نقول القسط اسم ليس مبصدر واألمساء اليت ال تكون مصادر إذا أتى هبا آت أو وجدها موجد 

يقال فيها أفعل مبعىن أثبت كما قال فالن أطرف وأحتف وأعرف مبعىن جاء بطرفة وحتفة وعرف وتقول أقبض 
الثوب مبعىن جعل له علماً وأعلم مبعىن أثبت العالمة وكذا أجلم الفرس وأسرج السيف مبعىن أثبت له قبضة وأعلم 

فإذا أمر بالقسط أو أثبته فقد أقسط وهو مبعىن عدل وأما قسط فهو فعل من اسم ليس مبصدر واالسم إذا مل يكن 
تفته كتافاً فكأنك قلت مصدراً يف األصل ويورد عليه فعل فرمبا يغريه عما هو عليه يف أصله مثاله الكتف إذا قلت ك

أخرجته عما كان عليه من االنتفاع وغريته فإن معىن كتفته شددت كتفيه بعضهما إىل بعض فهو مكتوف فالكتف 
كالقسط صارا مصدرين عن اسم وصار الفعل معناه تغري عن الوجه الذي ينبغي أن يكون وعلى هذا ال حيتاج إىل 

وكيف كان ميكن أن يقال أقسط مبعىن أزال القسط كما يقال أشكى  أن يقال القاسط واملقسط ليس أصلهما واحداً
مبعىن أزال الشكوى أو أعجم مبعىن أزال العجمة وهذا البحث فيه فائدة فإن قول القائل فالن أقسط من فالن وقال 

لثالثي اجملرد تقول أظلم واألصل يف أفعل التفضيل أن يكون من ا)  ٢٨٢البقرة ( اهللا تعاىل ذاِلكُْم أَقَْسطُ ِعندَ اللَِّه 
وأعدل من ظامل وعادل فكذلك أقسط كان ينبغي أن يكون من قاسط ومل يكن كذلك ألنه على ما بينا األصل 

القسط وقسط فعل فيه ال على الوجه واإلقساط إزالة ذلك ورد القسط إىل أصله فصار أقسط موافقاً لألصل وأفعل 
عليه فيقال أظلم من ظامل ال من متظلم وأعلم من عامل ال من معلم التفضيل يؤخذ مما هو أصل ال من الذي فرع 

واحلاصل أن األقسط وإن كان نظراً إىل اللفظ كان ينبغي أن يكون من القاسط لكنه نظراً إىل املعىن جيب أن يكون 
مشتقاً من من املقسط ألن املقسط أقرب من األصل املشتق وهو القسط وال كذلك الظامل واملظلم فإن األظلم صار 

  الظامل ألنه أقرب إىل األصل لفظاً ومعىن وكذلك العامل واملعلم واخلرب واملخرب
مث قال َوالَ ُتْخِسرُواْ الْمِيَزانَ أي ال تنقصوا املوزون وامليزان ذكره اهللا تعاىل ثالث مرات كل مرة مبعىن آخر فاألول 

أي الوزن والثالث )  ٨الرمحن ( ىن املصدر أَالَّ َتطَْغْواْ ِفى الِْميَزاِن والثاين مبع)  ٧الرمحن ( هو اآللة وََوَضَع الِْميزَانَ 
للمفعول َوالَ ُتْخِسرُواْ الِْميَزانَ أي املوزون وذكر الكل بلفظ امليزان ملا بينا أن امليزان أمشل للفائدة وهو كالقرآن 

ومبعىن املقروء يف قوله إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرءاَنُه )  ١٨القيامة ( ذكره اهللا تعاىل مبعىن املصدر يف قوله تعاىل فَاتَّبِْع قُْرءاَنُه 
فكأنه )  ٣١الرعد ( ومبعىن الكتاب الذي فيه املقروء يف قوله تعاىل َولَْو أَنَّ قُرْاًنا سُّيَرْت بِِه الْجِبَالُ )  ١٧القيامة ( 

ويف كثري من املواضع ذكر )  ٨٧احلجر ( ا ّمَن الْمَثَانِي َوالْقُْرءانَ آلة وحمل له ويف قوله تعاىل َولَقَْد ءاَتْينَاَك َسْبًع
القرآن هلذا الكتاب الكرمي وبني القرآن وامليزان مناسبة فإن القرآن فيه من العلم ماال يوجد يف غريه من الكتب 

  وامليزان فيه من العدل ماال يوجد يف غريه

ماء على الفعل حيث قال َوالسََّماء َرفََعَها وتقدمي الفعل على امليزان من اآلالت فإن قيل ما الفائدة يف تقدمي الس
نقول قد ذكرنا مراراً أن يف كل كلمة من كلمات اهللا فوائد ال حييط هبا )  ٧الرمحن ( حيث قال وََوَضَع الِْميَزانَ 

ن بعضها أشد اختصاصاً باإلنسان علم البشر إال ما ظهر والظاهر ههنا أنه تعاىل ملا عد النعم الثمانية كما بينا وكا
من بعض فما كان شديد االختصاص باإلنسان قدم فيه الفعل كما بينا أن اإلنسان يقول أعطيتك األلوف وحصلت 

لك العشرات فال يصرح يف القليل بإسناد الفعل إىل نفسه وكذلك يقول يف النعم املختصة أعطيتك كذا ويف 
كذا فيصرح باإلعطاء عند االختصاص وال يسند الفعل إىل نفسه عند  التشريك وصل إليك مما اقتسمتم بينكم



 التشريك فكذلك ههنا ذكر أموراً أربعة بتقدمي الفعل قال تعاىل َعلََّم الْقُْرءانَ َخلََق اإلِنَسانَ َعلََّمُه الَبَيانَ وََوَضَع
ْمَس َوالْقََمَر وَالنَّْجُم َوالشََّجُر َوالسََّماء َرفََعَها وأموراً أربعة بتقدمي االسم قال تعاىل وَالشَّ)  ٧الرمحن ( الِْميَزانَ 

ملا أن تعليم القرآن نفعه إىل اإلنسان أعود وخلق اإلنسان خمتص به وتعليمه )  ١٠ ٥الرمحن ( َواالْْرَض َوَضَعَها 
انات وأما الشمس البيان كذلك ووضع امليزان كذلك ألهنم هم املنتفعون به املالئكة وال غري اإلنسان من احليو

  والقمر والنجم والشجر والسماء واألرض فينتفع به كل حيوان على وجه األرض وحتت السماء
  مث قال تعاىل

  َواالٌّْرَض َوَضَعَها ِلالٌّ َنامِ
  يف مباحث

األول هو أنه قد مر أن تقدمي االسم على الفعل كان يف مواضع عدم االختصاص وقوله تعاىل ِلالَْنامِ يدل على 
الختصاص فإن الالم لعود النفع نقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها ما قيل إن األنام جيمع اإلنسان وغريه من ا

احليوان فقوله ِلالَْنامِ ال يوجب االختصاص باإلنسان ثانيهما أن األرض موضوعة لكل ما عليها وإمنا خص اإلنسان 
ا ومبا عليها فقال ِلالَْنامِ لكثرة انتفاع األنام هبا إذا قلنا إن األنام هو بالذكر ألن انتفاعه هبا أكثر فإنه ينتفع هبا ومبا فيه

  اإلنسان وإن قلنا إنه اخللق فاخللق يذكر ويراد به اإلنسان يف كثري من املواضع
  ِفيَها فَاِكَهةٌ  َوالنَّْخلُ ذَاتُ االٌّ كَْمامِ

إشارة )  ١٢الرمحن ( امِ إشارة إىل األشجار وقوله وَالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف وقوله تعاىل ِفيَها فَاِكَهةٌ  َوالنَّْخلُ ذَاُت االْكَْم
)  ٢١احلاقة ( إىل النبات الذي ليس بشجر والفاكهة ما تطيب به النفس وهي فاعلة إما على طريقة عِيَشةٍ  رَّاِضَيةٍ  

اليت يروى هبا العطشان وفيه  أي ذات رضى يرضى هبا كل أحد وإما على تسمية اآللة بالفاعل يقال راوية للقربة
معىن املبالغة كالراحلة ملا يرحل عليه مث صار امساً لبعض الثمار وضعت أوالً من غري اشتقاق والتنكري للتكثري أي 

كثرية كما يقال لفالن مال أي عظيم وقد ذكرنا وجه داللة التنكري على التعظيم وهو أن القائل كأنه يشري إىل أنه 
  معرفة كل أحد فتنكريه إشارة إىل أنه خارج عن أن يعرف كنههعظيم ال حييط به 

وقوله تعاىل َوالنَّْخلُ ذَاُت االْكَْمامِ إشارة إىل النوع اآلخر من األشجار ألن األشجار املثمرة أفضل األشجار وهي 
الفاكهة قد يقتات منقسمة إىل أشجار مثار هي فواكه ال يقتات هبا وإىل أشجار مثار هي قوت وقد يتفكه هبا كما أن 

  هبا فإن اجلائع إذا مل جيد غري الفواكه يتقوت هبا ويأكل غري متفكه هبا وفيه مباحث

األول ما احلكمة يف تقدمي الفاكهة على القوت نقول هو باب االبتداء باألدىن واالرتقاء إىل األعلى والفاكهة يف 
ي عليه املدار يف سائر املواضع وبه يتغذى األنام يف النفع دون النخل الذي منه القوت والتفكه وهو دون احلب الذ

مجيع البالد فبدأ بالفاكهة مث ذكر النخل مث ذكر احلب الذي هو أمت نعمة ملوافقته مزاج اإلنسان وهلذا خلقه اهللا يف 
  سائر البالد وخصص النخل بالبالد احلارة

من وجوه أحدها أن القوت حمتاج إليه يف كل  البحث الثاين ما احلكمة يف تنكري الفاكهة وتعريف النخل وجوابه
زمان متداول يف كل حني وأوان فهو أعرف والفاكهة تكون يف بعض األزمان وعند بعض األشخاص وثانيها هو أن 

الفاكهة على ما بينا ما يتفكه به وتطيب به النفس وذلك عند كل أحد حبسب كل وقت شيء فمن غلب عليه 
امض وأمثاله ومن الناس من يريد التفكه باحللو وأمثاله فالفاكهة غري متعينة فنكرها حرارة وعطش يريد التفكه باحل

والنخل واحلب معتادان معلومان فعرفهما وثالثها النخل وحدها نعمة عظيمة تعلقت هبا منافع كثرية وأما الفاكهة 
َهةٍ  بالتنكري ليدل على الكثرة وقد فنوع منها كاخلوخ واإلجاص مثالً ليس فيه عظيم النعمة كما يف النخل فقال فَاِك



وقال َوفَاِكَهةٍ  كَِثَريةٍ  الَّ َمقْطُوَعةٍ  َوالَ )  ٥١ص ( صرح بالكثرة يف مواضع أخر فقال َيْدُعونَ ِفيَها بِفَاِكَهةٍ  كَِثَريةٍ  
نكرة لتحمل على أهنا فالفاكهة ذكرها اهللا تعاىل ووصفها بالكثرة صرحياً وذكرها م)  ٣٣ ٣٢الواقعة ( َمْمُنوَعةٍ  

  موصوفة بالكثرة الالئقة بالنعمة يف النوع الواحد منها خبالف النخل
البحث الثالث ما احلكمة يف ذكر الفاكهة بامسها ال باسم أشجارها وذكر النخل بامسها ال باسم مثرها نقول قد تقدم 

وهو أن شجرة العنب وهي الكرم بالنسبة )  ٣٤ي س ( بيانه يف سورة ي س حيث قال تعاىل ّمن نَّخِيلٍ َوأَْعنَابٍ 
إىل مثرهتا وهي العنب حقرية وشجرة النخل بالنسبة إىل مثرهتا عظيمة وفيها من الفوائد الكثرية على ماعرف من اختاذ 

الظروف منها واالنتفاع جبمارها وبالطلع والبسر والرطب وغري ذلك فثمرهتا يف أوقات خمتلفة كأهنا مثرات خمتلفة 
 نعمة بالنسبة إىل الغري من األشجار فذكر النخل بامسه وذكر الفاكهة دون أشجارها فإن فوائد أشجارها يف فهي أمت

  عني مثارها
البحث الرابع ما معىن ذَاُت االْكَْمامِ نقول فيه وجهان أحدمها األكمام كل ما يغطي مجع كم بضم الكاف ويدخل 

أن النخل منتفع هبا وأغصاهنا وقلبها الذي هو اجلمار ثانيهما األكمام  فيه حلاؤها وليفها ونواها والكل منتفع به كما
مجع كم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع فإنه يكون أوالً يف وعاء فينشق وخيرج منه الطلع فإن قيل على الوجه 

فائدة ذكرها نقول  األول ذَاُت االْكَْمامِ يف ذكرها فائدة ألهنا إشارة إىل أنواع النعم وأما على الوجه الثاين فما
اإلشارة إىل سهولة مجعها واالنتفاع هبا فإن النخلة شجرة عظيمة ال ميكن هزها لتسقط منها الثمرة فال بد من قطف 

الشجرة فلو كان مثل اجلميز الذي يقال إنه خيرج من الشجرة متفرقاً واحدة واحدة لصعب قطافها فقال ذَاتُ 
إذا أخذ عنقود واحد منه كفى رجال واثنني كعناقيد العنب فانظر إليها فلو االْكَْمامِ أي يكون يف كم شيء كثري 

كان العنب حباهتا يف األشجار متفرقة كاجلميز والزعرور مل ميكن مجعه باهلز مىت أريد مجعه فخلقه اهللا تعاىل عناقيد 
  جمتمعة كذلك الرطب فكوهنا ذَاُت االْكَْمامِ من مجلة إمتام اإلنعام

  مث قال تعاىل
  َوالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف َوالرَّْيَحانُ

اقتصر من األشجار على النخل ألهنا أعظمها ودخل يف احلب القمح والشعري وكل حب يقتات به خبزاً أو يؤدم به 
بينا أنه أخره يف الذكر على سبيل االرتقاء درجة فدرجة فاحلبوب أنفع من النخل وأعم وجوداً يف األماكن وقوله 

َعْصِف فيه وجوه أحدها التنب الذي تنتفع به دوابنا اليت خلقت لنا ثانيها أوراق النبات الذي له ساق تعاىل ذُو الْ
اخلارجة من جوانب الساق كأوراق السنبلة من أعالها إىل أسفلها ثالثها العصف هو ورق ما يؤكل فحسب 

وبزره ينفع يف األدوية واألظهر أن  والرحيان فيه وجوه قيل ما يشم وقيل الورق وقيل هو الرحيان املعروف عندنا
رأسها كالزهر وهو أصل وجود املقصود فإن ذلك الزهر يتكون بذلك احلب وينعقد إىل أن يدرك فالعصف إشارة 

إىل ذلك الورق والرحيان إىل ذلك الزهر وإمنا ذكرمها ألهنما يؤوالن إىل املقصود من أحدمها علف الدواب ومن 
الرحيان باجلر معطوفاً على العصف وبالرفع عطفاً على احلب وهذا حيتمل وجهني اآلخر دواء اإلنسان وقرىء 

أحدمها أن يكون املراد من الرحيان املشموم فيكون أمراً مغايراً للحب فيعطف عليه والثاين أن يكون التقدير ذو 
وهذا مناسب للمعىن الذي )  ٨٢ف يوس( الرحيان حبذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه كما يف وَاسْئَلِ الْقَْرَيةَ  

ذكرنا ليكون الرحيان الذي ختم به أنواع النعم األرضية أعز وأشرف ولو كان املراد من الرحيان هو املعروف أو 
  املشمومات ملا حصل ذلك الترتيب وقرىء وَالرَّْيَحانُ وال يقرأ وَالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف ويعود الوجهان فيه

  مث قال تعاىل



  َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن فَبِأَى ِّ
  وفيه مباحث

األول اخلطاب مع من نقول فيه وجوه األول اإلنس واجلن وفيه ثالثة أوجه أحدها يقال األنام اسم للجن واإلنس 
وقد سبق ذكره فعاد الضمري إىل ما يف األنام من اجلنس ثانيها األنام اسم اإلنسان و اجلان ملا كان منوياً وظهر من 

جاز عود الضمري إليه وكيف ال وقد جاز عود الضمري إىل املنوي وإن مل )  ١٥الرمحن ( بعد بقوله َوَخلََق الَْجانَّ 
يذكر منه شيء تقول ال أدري أيهما خري من زيد وعمرو ثالثها أن يكون املخاطب يف النية ال يف اللفظ كأنه قال 

كر واألنثى فعاد الضمري إليهما واخلطاب معهما الثالث فبأي آالء فبأي آالء ربكما تكذبان أيها الثقالن الثاين الذ
ربك تكذب فبأي آالء ربك تكذب بلفظ واحد واملراد التكرار للتأكيد الرابع املراد العموم لكن العام يدخل فيه 

ال يعقل  قسمان هبما ينحصر الكل وال يبقى شيء من العام خارجاً عنه فإنك إذا قلت إنه تعاىل خلق من يعقل ومن
أو قلت اهللا يعلم ما ظهر وما مل يظهر إىل غري ذلك من التقاسيم احلاصرة يلزم التعميم فكأنه قال يا أيها القسمان 

فَبِأَىّ  ءاالء رَّبكَُما ُتكَذَّباِن واعلم أن التقسيم احلاصر ال خيرج عن أمرين أصالً وال حيصل احلصر إال هبما فإن زاد 
ا يف اآلخر مثاله إذا قلت اللون إما سواد وإما بياض وإما محرة وإما صفرة وإما غريها فهناك قسمان قد طوى أحدمه

فكأنك قلت اللون إما أسود وإما ليس بسواد أو إما بياض وإما ليس ببياض مث الذي ليس ببياض إما محرة وإما ليس 
حد وال لشيء أن ينكر نعم اهللا حبمرة وكذلك إىل مجلة التقسيمات فأشار إىل القسمني احلاصرين على أن ليس أل

اخلامس التكذيب قد يكون بالقلب دون اللسان كما يف املنافقني وقد يكون باللسان دون القلب كما يف املعاندين 
  وقد يكون هبما مجيعاً فالكذب ال خيرج عن أن يكون باللسان أو

فإن النعم بلغت حداً ال ميكن املعاند أن  بالقلب فكأنه تعاىل قال يا أيها القلب واللسان فبأي آالء ربكما تكذبان
يستمر على تكذيبها السادس املكذب مكذب بالرسول والدالئل السمعية اليت بالقرآن ومكذب بالعقل والرباهني 
واليت يف اآلفاق واألنفس فكأنه تعاىل قال يا أيها املكذبان بأي آالء ربكما تكذبان وقد ظهرت آيات الرسالة فإن 

قرآن وآيات الوحدانية فإنه تعاىل خلق اإلنسان وعلمه البيان ورفع السماء ووضع األرض السابع الرمحن علم ال
املكذب قد يكون مكذباً بالفعل وقد يكون التكذيب منه غري واقع بعد لكنه متوقع فاهللا تعاىل قال يا أيها املكذب 

َما ُتكَذَّباِن وهذه الوجوه قريبة بعضها من تكذب وتتلبس بالكذب وخيتلج يف صدرك أنك تكذب فَبِأَىّ  ءاالء َرّبكُ
)  ٣١الرمحن ( بعض والظاهر منها الثقالن لذكرمها يف اآليات من هذه السورة بقوله َسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّها الثَّقَالَِن 

الرمحن ( الْفَخَّارِ َوَخلََق الَْجانَّ وبقوله َخلََق اإلِنَسانَ ِمن َصلْصَالٍ كَ)  ٣٣الرمحن ( وبقوله َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ َواِإلنَس 
لوروده يف القرآن كثري والتعميم بإرادة نوعني حاصرين للجميع وميكن أن يقال ) والزوجان ( إىل غري ذلك )  ١٤

بعد  التعميم أوىل ألن املراد لو كان اإلنس واجلن اللذان خاطبهما بقوله فَبِأَىّ  ءاالء رَّبكَُما ُتكَذَّباِن ما كان يقول
خلق اإلنسان بل كان خياطب ويقول خلقناك يا أيها اإلنسان من صلصال وخلقناك يا أيها اجلان أو يقول خلقك يا 

أيها اإلنسان ألن الكالم صار خطاباً معهما وملا قال اإلنسان دل على أن املخاطب غريه وهو العموم فيصري كأنه 
ن صلصال كالفخار وخلقنا اجلان من مارج من نار وسيأيت باقي قال يا أيها اخللق والسامعون إنا خلقنا اإلنسان م

البيان يف مواضع من تفسري هذه السورة إن شاء اهللا تعاىل الثاين ما احلكمة يف اخلطاب ومل يسبق ذكر خماطب نقول 
( َم الْقُرْءانَ هو من باب االلتفات إذ مبىن افتتاح السورة على اخلطاب مع كل من يسمع فكأنه ملا قال الرَّْحَمُن َعلَّ

قال امسعوا أيها السامعون واخلطاب للتقريع والزجر كأنه تعاىل نبه الغافل املكذب على أنه يفرض )  ٢ ١الرمحن 
نفسه كالواقف بني يدي ربه يقول له ربه أنعمت عليك بكذا وكذا مث يقول فبأي آالئي تكذب وال شك أنه عند 



غيبة الثالث ما الفائدة يف اختيار لفظة الرب وإذا خاطب أراد خطاب هذا يستحي استحياء ال يكون عنده فرض ال
الواحد فلم قال رَّبكَُما ُتكَذَّباِن وهو احلاضر املتكلم فكيف جيعل التكذيب املسند إىل املخاطب وارداً على الغائب 

)  ٢٣القمر ( ثَُموُد بِالنُّذُرِ ولو قال بأي آالئي تكذبان كان أليق يف اخلطاب نقول يف السورة املتقدمة قال كَذََّبتْ 
وقال كَْيفَ )  ٤٢القمر ( وقال فَأََخذَْناُهْم )  ٤٢القمر ( وقال كَذَّبُواْ بِئَايَاِتَنا )  ٣٣القمر ( كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُرِ 

يف فاهللا تعاىل أعظم من أن كلها باالستناد إىل ضمري املتكلم حيث كان ذلك للتخو)  ٢١القمر ( كَانَ َعذَابِى َوُنذُرِ 
ُه خيشى فلو قال أخذهم القادر أو املهلك ملا كان يف التعظيم مثل قوله فَأََخذَْناُهْم وهلذا قال تعاىل وَُيَحذّرُكُُم اللَُّه نَفَْس

وهذا كما أن املشهور بالقوة يقول أنا الذي تعرفين فيكون يف إثبات الوعيد فوق قوله أنا )  ٣٠ ٢٨آل عمران ( 
املعذب فلما كان اإلسناد إىل النفس مستعمالً يف تلك السورة عند اإلهالك والتعذيب ذكر يف هذه السورة عند 

بيان الرمحة لفظ يزيل اهليبة وهو لفظ الرب فكأنه تعاىل قال فبأي آالء ربكما تكذبان وهو رباكما الرابع ما احلكمة 
جلواب عنه من وجوه األول إن فائدة التكرير التقرير وأما هذا يف تكرير هذه اآلية وكونه إحدى وثالثني مرة نقول ا

العدد اخلاص فاألعداد توقيفية ال تطلع على تقدير املقدرات أذهان الناس واألوىل أن ال يبالغ اإلنسان يف استخراج 
  األمور البعيدة يف كالم اهللا تعاىل متسكاً بقول عمر

اءته سورة عبس كل هذا قد عرفناه فما األب مث رفع عصا كانت رضي اهللا تعاىل عنه حيث قال مع نفسه عند قر
بيده وقال هذا لعمر اهللا التكليف وما عليك يا عمر أن ال تدري ما األب مث قال اتبعوا ما بني لكم من هذا الكتاب 

إنه تعاىل ذكر يف  وما ال فدعوه وسيأيت فائدة كالمه تعاىل يف تفسري السورة إن شاء اهللا تعاىل اجلواب الثاين ما قلناه
السورة املتقدمة فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى َوُنذُرِ أربع مرات لبيان ما يف ذلك من املعىن وثالث مرات للتقرير والتكرير 

)  ٢٧لقمان ( وللثالث والسبع من بني األعداد فوائد ذكرناها يف قوله تعاىل وَالَْبْحُر َيُمدُُّه ِمن َبْعِدِه َسْبَعةُ  أَْبُحرٍ 
فلما ذكرنا العذاب ثالث مرات ذكر اآلالء إحدى وثالثني مرة لبيان ما فيه من املعىن وثالثني مرة للتقرير اآلالء 

مذكورة عشر مرات أضعاف مرات ذكر العذاب إشارة إىل معىن قوله تعاىل َمن َجاء بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمن 
الثالث إن الثالثني مرة تكرير بعد البيان يف املرة األوىل ألن )  ١٦األنعام ( َزى إِالَّ ِمثْلََها َجاء بِالسَّّيئَةِ  فَالَ ُيْج

اخلطاب مع اجلن واإلنس والنعم منحصرة يف دفع املكروه وحتصيل املقصود لكن أعظم املكروهات عذاب جهنم 
األبواب السبعة وفتح األبواب الثمانية مجيعه نعمة  وهلا سبعة أبواب وأمت املقاصد نعيم اجلنة وهلا مثانية أبواب فإغالق

وإكرام فإذا اعتربت تلك النعم بالنسبة إىل جنسي اجلن واإلنس تبلغ ثالثني مرة وهي مرات التكرير للتقرير واملرة 
لى األوىل لبيان فائدة الكالم وهذا منقول وهو ضعيف ألن اهللا تعاىل ذكر نعم الدنيا واآلخرة وما ذكره اقتصار ع

بيان نعم اآلخرة الرابع هو أن أبواب النار سبعة واهللا تعاىل ذكر سبع آيات تتعلق بالتخويف من النار من قوله تعاىل 
مث إنه تعاىل ذكر بعد )  ٤٤ ٣١الرمحن ( َسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّها الثَّقَالَِن إىل قوله تعاىل َيطُوفُونَ َبْينََها َوَبْيَن َحمِيمٍ ءاٍن 

ولكل جنة مثانية أبواب تفتح كلها للمتقني وذكر )  ٤٦الرمحن (  حيث قال َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِه َجنََّتاِن ذلك جنتني
من أول السورة إىل ما ذكرنا من آيات التخويف مثاين مرات فَبِأَىّ  ءاالء رَّبكَُما ُتكَذَّباِن سبع مرات للتقرير 

)  ٢٧لقمان ( سبعة وقد بينا سبب اختصاصه يف قوله تعاىل َسْبَعةُ  أَْبُحرٍ  بالتكرير استيفاء للعدد الكثري الذي هو
وسنعيد منه طرفاً إن شاء اهللا تعاىل فصار اجملموع ثالثني مرة املرة الواحدة اليت هي عقيب النعم الكثرية لبيان املعىن 

  وهو األصل والتكثري تكرار فصار إحدى وثالثني مرة
  مث قال تعاىل
  نَسانَ ِمن َصلْصَالٍ كَالْفَخَّارَِخلََق اِإل



ويف الصلصال وجهان أحدمها هو مبعىن املسنون من صل اللحم إذا أننت ويكون الصلصال حينئذ من الصلول 
وثانيهما من الصليل يقال صل احلديد صليالً إذا حدث منه صوت وعلى هذا فهو الطني اليابس الذي يقع بعضه 

إذ هو الطني الالزب احلر الذي إذا التزق بالشيء مث انفصل عنه دفعة مسع على بعض فيحدث فيما بينهما صوت 
منه عند االنفصال صوت فإن قيل اإلنسان إذا خلق من صلصال كيف ورد يف القرآن أنه خلق من التراب وورد 

( ّمن مَّاء مَّهِنيٍ  تارة و)  ٥احلج ( أنه خلق من الطني ومن محأ ومن ماء مهني إىل غري ذلك نقول أما قوله ّمن تَُرابٍ 
أخرى فذلك باعتبار شخصني آدم خلق من الصلصال ومن محأ وأوالده خلقوا من ماء مهني ولوال )  ٢٠املرسالت 

خلق آدم ملا خلق أوالده وجيوز أن يقال زيد خلق من محأ مبعىن أن أصله الذي هو جده خلق منه وأما قوله ّمن ِطنيٍ 
وغري ذلك فهو إشارة إىل أن آدم عليه السالم خلق أوالً من )  ٢٦احلجر ( َمإٍ ّمْن َح)  ١١الصافات ( الَّزِبٍ 

  التراب مث صار طيناً مث محأ مسنوناً مث

الزباً فكأنه خلق من هذا ومن ذاك ومن ذلك والفخار الطني املطبوخ بالنار وهو اخلزف مستعمل على أصل 
ن التراب الذي من شأنه التفتت إذا صار حبيث جيعل ظرف االشتقاق وهو مبالغة الفاخر كالعالم يف العامل وذلك أ

  املاء واملائعات وال يتفتت وال ينقع فكأنه يفخر على أفراد جنسه
  مث قال تعاىل

  َوَخلََق الَْجآنَّ ِمن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن
إلنسان املذكور هنا هو أبو اإلنس وهو آدم ثانيهما هو اجلن بنفسه ويف اجلان وجهان أحدمها هو أبو اجلن كما أن ا

فاجلان واجلن وصفان من باب واحد كما يقال ملح وماحل أو نقول اجلن اسم اجلنس كامللح واجلان مثل الصفة 
  كاملاحل

جنه اجلان وفيه حبث وهو أن العرب تقول جن الرجل وال يعلم له فاعل يبين الفعل معه على املذكور وأصل ذلك 
فهو جمنون فال يذكر الفاعل لعدم العلم به ويقتصر على قوهلم جن فهو جمنون وينبغي أن يعلم أن القائل األول ال 
يقول اجلان اسم علم ألن اجلان للجن كآدم لنا وإمنا يقول بأن املراد من اجلان أبوهم كما أن املراد من اإلنسان 

بعده خلق من صلبه كذلك اجلن األول خلق من نار ومن بعده من  أبونا آدم فاألول منا خلق من صلصال ومن
ذريته خلق من مارج واملارج املختلط مث فيه وجهان أحدمها أن املارج هو النار املشوبة بدخان والثاين النار الصافية 

مارجة وهذا كقول القائل والثاين أصح من حيث اللفظ واملعىن أما اللفظ فألنه تعاىل قال ِمن مَّارِجٍ ّمن نَّارٍ أي نار 
هو مصوغ من ذهب فإن قوله من ذهب فيه بيان تناسب األخالط فيكون املعىن الكل من ذهب غري أنه يكون 

أنواعاً خمتلفة خمتلطة خبالف ما إذا قلت هذا قمح خمتلط فلك أن تقول خمتلط مباذا فيقول من كذا وكذا فلو اقتصر 
يضاً لكان اقتصاره عليه خمتلط مبا طلب من البيان وأما املعىن فألنه تعاىل على قوله من قمح وكان منه ومن وغريه أ

أي من طني حر كذلك بني أن خلق اجلان من نار خالصة فإن )  ١٤الرمحن ( كما قال َخلََق اإلِنَسانَ ِمن َصلْصَالٍ 
دخل بعضها يف بعض قيل فكيف يصح قوله مَّارِجٍ مبعىن خمتلط مع أنه خالص نقول النار إذا قويت التهبت و

كالشيء املمتزج امتزاجاً جيداً ال متيز فيه بني األجزاء املختلطة وكأنه من حقيقة واحدة كما يف الطني املختمر 
وذلك يظهر يف التنور املسجور إن قرب منه احلطب حترقه فكذلك مارج بعضها ببعض ال يعقل بني أجزائها دخان 

فإن قيل املقصود تعديد النعم على اإلنسان )  ١٩الرمحن (  َمَرَج الَْبْحَرْينِ وأجزاء أرضية وسنبني هذا يف قوله تعاىل
فما وجه بيان خلق اجلان نقول اجلواب عندي من وجوه أحدها ما بينا أن قوله رَّبكَُما خطاب مع اإلنس واجلن 

ن حيث بني أنه خلق من أصل يعدد عليهما النعم بل على اإلنسان وحده ثانيها أنه بيان فضل اهللا تعاىل على اإلنسا



كثيف كدر وخلق اجلان من أصل لطيف وجعل اإلنسان أفضل من اجلان فإنه إذا نظر إىل أصله علم أنه ما نال 
الشرف إال بفضل اهللا تعاىل فكيف يكذب بآالء اهللا ثالثها أن اآلية مذكورة لبيان القدرة ال لبيان النعمة وكأنه تعاىل 

ليت ذكرها يف أول السورة فكأنه ذكر الثمانية لبيان خروجها عن العدد الكثري الذي هو سبعة ملا بني النعم الثمانية ا
ودخوهلا يف الزيادة اليت يدل عليها الثمانية كما بينا وقلنا إن العرب عند الثامن تذكر الواو إشارة إىل أن الثامن من 

  جنس آخر فبعد متام السبعة األول

الكثرية املذكورة ) فبأي آالء ( ال هو الذي خلق اإلنسان من تراب واجلان من نار شرع يف بيان قدرته الكاملة وق
وإذا نظرت إىل ما دلت عليه الثمانية وإىل قوله كُلَّ َيْومٍ ) تكذبان ( اليت سبقت من السبعة واليت دلت عليها الثامنة 

ا ذكر أنه بني قدرته وعظمته مث يقول فبأي تلك اآلالء ُهَو ِفى َشأٍْن فَبِأَىّ  ءاالء رَّبكَُما ُتكَذَّباِن يظهر لك صحة م
  اليت عددهتا أوالً تكذبان وسنذكر متامه عند تلك اآليات

  مث قال تعاىل
  َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمغْرَِبْينِ فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن
ن حينئذ يف حكم إعادة ما سبق مع زيادة ألنه تعاىل ملا قال وفيه وجوه أوهلا مشرق الشمس والقمر ومغرهبما والبيا

( دل على أن هلما مشرقني ومغربني وملا ذكر َخلََق اِإلنَسانَ َعلََّمُه البََيانَ )  ٥الرمحن ( الشَّْمُس وَالْقََمُر بُِحْسَباٍن 
مشرق الصيف فإن قيل ما دل على أنه خملوق من شيء فبني أنه الصلصال الثاين مشرق الشتاء و)  ٤ ٣الرمحن 

احلكمة يف اختصاصهما مع أن كل يوم من ستة أشهر للشمس مشرق ومغرب خيالف بعضها البعض نقول غاية 
احنطاط الشمس يف الشتاء وغاية ارتفاعها يف الصيف واإلشارة إىل الطرفني تتناول ما بينهما فهو كما يقول القائل يف 

أن له ما بينهما أيضاً الثالث التثنية إشارة إىل النوعني احلاصرين كما  وصف ملك عظيم له املشرق واملغرب ويفهم
بينا أن كل شيء فإنه ينحصر يف قسمني فكأنه قال رب مشرق الشمس ومشرق غريها فهما مشرقان فتناول الكل 

  أو يقال مشرق الشمس والقمر وما يغرض إليهما العاقل من مشرق غريمها فهو تثنية يف معىن اجلمع
  َج الَْبْحَرْينِ َيلَْتقَِياِن َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ الَّ َيْبِغَياِن فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ِتكَذَِّباِنَمَر

  وفيه مسائل
املسألة األوىل يف تعلق اآلية مبا قبلها فنقول ملا ذكر تعاىل املشرق واملغرب ومها حركتان يف الفلك ناسب ذلك ذكر 

( جيريان يف الفلك كما جيري اإلنسان يف البحر قال تعاىل َوكُلٌّ ِفى فَلٍَك َيسَْبُحونَ  البحرين ألن الشمس والقمر
فذكر البحرين عقيب املشرقني واملغربني وألن املشرقني واملغربني فيهما إشارة إىل البحر الحنصار الرب )  ٣٣األنبياء 

فذكر ههنا مامل )  ١٠الرمحن ( االْْرَض َوَضَعَها والبحر بني املشرق واملغرب لكن الرب كان مذكوراً بقوله تعاىل َو
يكن مذكوراً املسألة الثانية مََرَج إذا كان متعدياً كان مبعىن خلط أو ما يقرب منه فكيف قال تعاىل ِمن مَّارِجٍ ّمن نَّارٍ 

ميرج كفرح  ومل يقل من ممروج نقول مرج متعد ومرج بكسر الراء الزم فاملارج واملريج من مرج)  ١٥الرمحن ( 
يفرح واألصل يف فعل أن يكون غريزياً واألصل يف الغريزي أن يكون الزماً ويثبت له حكم الغريزي وكذلك فعل 

  يف كثري من املواضع
املسألة الثالثة يف البحرين وجوه أحدها حبر السماء وحبر األرض ثانيها البحر احللو والبحر املاحل كما قال تعاىل َوَما 

  وهو أصح وأظهر من)  ١٢فاطر ( حَْراِن َهاذَا َعذَابِ فَُراتٌ َساِئغٌ شََراُبُه َهاذَا ِملٌْح أَُجاٌج َيْستَوِى الَْب



األول ثالثها ما ذكر يف املشرقني ويف قوله ُتكَذَّباِن إنه إشارة إىل النوعني احلاصرين فدخل فيه حبر السماء وحبر 
اىل خلق يف األرض حباراً حتيط هبا األرض وببعض جزائرها حييط األرض والبحر العذب والبحر املاحل رابعها أنه تع

املاء وخلق حبراً حميطاً باألرض وعليه األرض وأحاط به اهلواء كما قال به أصحاب علم اهليئة وورد به أخبار 
ا بفضل اهللا مشهورة وهذه البحار اليت يف األرض هلا اتصال بالبحر احمليط مث إهنما ال يبغيان على األرض وال يغطياهن

تعاىل لتكون األرض بارزة يتخذها اإلنسان مكاناً وعند النظر إىل أمر األرض حيار الطبيعي ويتلجلج يف الكالم فإن 
عندهم موضع األرض بطبعه أن يكون يف املركز ويكون املاء حميطاً جبميع جوانبه فإذا قيل هلم فكيف ظهرت األرض 

حار إىل بعض جوانبها فإن قيل ملاذا اجنذب فالذي يكون عنده قليل من من املاء ومل ترسب يقولون الجنذاب الب
العقل يرجع إىل احلق وجيعله بإرادة اهللا تعاىل ومشيئته والذي يكون عدمي العقل جيعل سببه من الكواكب وأوضاعها 

مل اختلفت على  واختالف مقابالهتا وينقطع يف كل مقام مرة بعد أخرى ويف آخر األمر إذا قيل له أوضاع الكواكب
)  ٢٥٨البقرة ( الوجه الذي أوجب الربد يف بعض األرض دون بعض آخر صار كما قال تعاىل فَُبهَِت الَِّذى كَفََر 

  ويرجع إىل احلق إن هداه اهللا تعاىل
الَْبْحَرْينِ أي أرسل  املسألة الرابعة إذا كان املرج مبعىن اخللط فما الفائدة يف قوله تعاىل َيلَْتِقَياِن نقول قوله تعاىل مََرَج

بعضهما يف بعض ومها عند اإلرسال حبيث يلتقيان أو من شأهنما االختالط وااللتقاء ولكن اهللا تعاىل منعهما عما يف 
طبعهما وعلى هذا يلتقيان حال من البحرين وحيتمل أن يقال من حمذوف تقديره تركهما فهما يلتقيان إىل اآلن وال 

ائدة إظهار القدرة يف النفع فإنه إذا أرسل املاءين بعضهما على بعض ويف طبعهما خبلق اهللا ميتزجان وعلى األول فالف
وعادته السيالن وااللتقاء ومينعهما الربزخ الذي هو قدرة اهللا أو بقدرة اهللا يكون أدل على القدرة مما إذا مل يكونا 

قوا على أن املاء له حيز واحد بعضه ينجذب على حال يلتقيان وفيه إشارة إىل مسألة حكمية وهي أن احلكماء اتف
إىل بعض كأجزاء الزئبق غري أن عند احلكماء احملققني ذلك بإجراء اهللا تعاىل ذلك عليه وعند من يدعي احلكمة ومل 

يف  يوفقه اهللا من الطبيعيني يقول ذلك له بطبعه فقوله َيلَْتِقَياِن أي من شأهنما أن يكون مكاهنما واحداً مث إهنما بقيا
مكان متميزين فذلك برهان القدرة واالختيار وعلى الوجه الثاين الفائدة يف بيان القدرة أيضاً على املنع من 

االختالط فإن املاءين إذا تالقيا ال ميتزجان يف احلال بل يبقيان زماناً يسرياً كاملاء املسخن إذا غمس إناء مملوء منه يف 
تزج بالبارد لكن إذا دام جماورهتما فال بد من االمتزاج فقال تعاىل مََرَج الَْبْحَرْينِ ماء بارد إن مل ميكث فيه زماناً ال مي

  خالمها ذهاباً إىل أن يلتقيان وال ميتزجان فذلك بقدرة اهللا تعاىل
والربزخ احلاجز وهو  مث قال تعاىل َبيَْنُهَما َبْرَزٌخ الَّ َيْبِغَياِن إشارة إىل ما ذكرنا من منعه إيامها من اجلريان على عادهتما

قدرة اهللا تعاىل يف البعض وبقدرة اهللا يف الباقي فإن البحرين قد يكون بينهما حاجز أرضي حمسوس وقد ال يكون 
وقوله الَّ َيْبِغَياِن فيه وجهان أحدمها من البغي أي ال يظلم أحدمها على اآلخر خبالف قول الطبيعي حيث يقول 

ا ال َيْبِغَياِن ذلك وثانيهما أن يقال ال يبغيان من البغي مبعىن الطلب أي ال يطلبان املاءآن كالمها جزء واحد فقال مه
شيئاً وعلى هذا ففيه وجه آخر وهو أن يقال إن يبغيان ال مفعول له معني بل هو بيان أهنما ال يبغيان يف ذاهتما وال 

  يف موضع عن موضعيطلبان شيئاً أصالً خبالف ما يقول الطبيعي أنه يطلب احلركة والسكون 

  مث قال تعاىل
  َيْخُرُج ِمْنُهَما الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ فَبِأَى ِّ َءاالَِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن

  وفيه مسائل
املسألة األوىل يف القراءات اليت فيها قرىء خيرج من خرج وخيرج بفتح الراء من أخرج وعلى الوجهني فاللؤلؤ 



الراء مبعىن خيرج اهللا وخنرج بالنون املضمومة والراء املكسورة وعلى القراءتني  واملرجان مرفوعان وخيرج بكسر
  ينصب اللؤلؤ واملرجان اللؤلؤ كبار الدر واملرجان صغاره وقيل املرجان هو احلجر األمحر

ظاهر كالم اهللا  املسألة الثانية اللؤلؤ ال خيرج إال من املاحل فكيف قال ِمْنُهَما نقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها أن
تعاىل أوىل باالعتبار من كالم بعض الناس الذي ال يوثق بقوله ومن علم أن اللؤلؤ ال خيرج من املاء العذب وهب أن 

الغواصني ما أخرجوه إال من املاحل وما وجدوه إال فيه لكن ال يلزم من هذا أن ال يوجد يف الغري سلمنا مل قلتم أن 
اء العذب إىل املاء املاحل وكيف ميكن اجلزم واألمور األرضية الظاهرة خفيت عن التجار الصدف خيرج بأمر اهللا من امل

الذين قطعوا املفاوز وداروا البالد فكيف ال خيفى أمر ما يف قعر البحر عليهم ثانيهما أن نقول إن صح قوهلم يف 
يتولد فيه اللؤلؤ إال من املطر وهو حبر  اللؤلؤ إنه ال خيرج إال من البحر املاحل فنقول فيه وجوه أحدها أن الصدف ال

السماء ثانيها أنه يتولد يف ملتقامها مث يدخل الصدف يف املاحل عند انعقاد الدر فيه طالباً للملوحة كاملتومحة اليت 
تشتهي امللوحة أوائل احلمل فيثقل هناك فال ميكنه الدخول يف العذب ثالثها أن ما ذكرمت إمنا كان يرد أن لو قال 

رج من كل واحد منهما فأما على قوله َيْخُرُج ِمْنُهَما ال يرد إذ اخلارج من أحدمها مع أن أحدمها مبهم خارج خي
يقال فالن خرج من بالد كذا ودخل يف بالد كذا ومل )  ١٦نوح ( منهما كما قال تعاىل َوجََعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ نُوراً 
ليست البتداء شيء كما يقال خرجت الكوفة بل ) من ( رابعها أن خيرج إال من موضع من بيت من حملة يف بلدة 

  البتداء عقلي كما يقال خلق آدم من تراب ووجدت الروح من أمر اهللا فكذلك اللؤلؤ خيرج من املاء أي منه يتولد
ان ويف اجلواب املسألة الثالثة أي نعمة عظيمة يف اللؤلؤ واملرجان حىت يذكرمها اهللا مع نعمة تعلم القرآن وخلق اإلنس

قوالن األول أن نقول النعم منها خلق الضروريات كاألرض اليت هي مكاننا ولوال األرض ملا أمكن وجود التمكني 
وكذلك الرزق الذي به البقاء ومنها خلق احملتاج إليه وإن مل يكن ضرورياً كأنواع احلبوب وإجراء الشمس والقمر 

أنواع الفواكه وخلق البحار من ذلك كما قال تعاىل َوالْفُلِْك الَِّتى َتْجرِى ِفى ومنها النافع وإن مل يكن حمتاجاً إليه ك
ومنها الزينة وإن مل يكن نافعاً كاللؤلؤ واملرجان كما قال تعاىل َوَتْسَتْخرُِجونَ )  ١٦٤البقرة ( الَْبْحرِ بَِما َينفَُع النَّاَس 

ذكر أنواع النعم األربعة اليت تتعلق بالقوى اجلسمانية وصدرها بالقوة فاهللا تعاىل )  ١٢فاطر ( ِحلَْيةً  َتلَْبُسوَنَها 
والثاين أن نقول هذه بيان عجائب اهللا تعاىل ال )  ٢الرمحن ( العظيمة اليت هي الروح وهي العلم بقوله َعلََّم الْقُْرءانَ 

ان من نار من باب العجائب بيان النعم والنعم قد تقدم ذكرها هنا وذلك ألن خلق اإلنسان من صلصال وخلق اجل
ال من باب النعم ولو خلق اهللا اإلنسان من أي شيء خلقه لكان إنعاماً إذا عرفت هذا فنقول األركان أربعة التراب 

  واملاء واهلواء والنار فاهللا تعاىل

وله ُخِلَق الَْجانَّ ِمن أن اإلنسان خلقه من تراب وطني وبني بق)  ١٤الرمحن ( بني بقوله َخلََق اإلِنَسانَ ِمن َصلْصَالٍ 
أن النار أيضاً أصل ملخلوق عجيب وبني بقوله َيخُْرُج ِمْنُهَما الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ أن املاء )  ١٥الرمحن ( مَّارِجٍ ّمن نَّارٍ 

أصل ملخلوق آخر كاحليوان عجيب بقي اهلواء لكنه غري حمسوس فلم يذكر أنه أصل خملوق بل بني كونه منشأ 
  ي يف البحر كاألعالم فقالللجوار

  َولَُه الَْجوَارِ الُْمنشَئَاُت ِفى الَْبْحرِ كَاالٌّ ْعلَامِ فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن
  وفيه مسائل

املسألة األوىل ما الفائدة يف جعل اجلواري خاصة له وله السموات وما فيها واألرض وما عليها نقول هذا الكالم مع 
ذكر ماال يغفل عنه من له أدىن عقل فضالً عن الفاضل الذكي فقال ال شك أن الفلك يف البحر ال ميلكه يف العوام ف

احلقيقة أحد إذ ال تصرف ألحد يف هذا الفلك وإمنا كلهم منتظرون رمحة اهللا تعاىل معترفون بأن أمواهلم وأرواحهم 



امللك وينسبون البحر والفلك إليه مث إذا خرجوا يف قبضة قدرة اهللا تعاىل وهم يف ذلك يقولون لك الفلك ولك 
ونظروا إىل بيوهتم املبنية باحلجارة والكلس وخفي عليهم وجوه اهلالك يدعون مالك الفلك وينسبون ما كانوا 

  اآلية)  ٦٥العنكبوت ( ينسبون البحر والفلك إليه وإليه اإلشارة بقوله فَإِذَا َرِكبُواْ ِفى الْفُلِْك 
مجع جارية وهي اسم للسفينة أو صفة فإن كانت امساً لزم االشتراك واألصل عدمه وإن ) اجلواري ( ية املسألة الثان

كانت صفة األصل أن تكون الصفة جارية على املوصوف ومل يذكر املوصوف هنا فنقول الظاهر أن تكون صفة لليت 
للجري ومسيت اململوكة جارية ألن احلرة تراد  جتري ونقل عن امليداين أن اجلارية السفينة اليت جتري ملا أهنا موضوعة

للسكن واالزدواج واململوكة لتجري يف احلوائج لكنها غلبت السفينة ألهنا يف أكثر أحواهلا جتري ودل العقل على 
ما ذكرنا من أن السفينة هي اليت جتري غري أهنا غلبت بسبب االشتقاق على السفينة اجلارية مث صار يطلق عليها 

مل جتر حىت يقال للسفينة الساكنة أو املشدودة على ساحل البحر جارية ملا أهنا جتري وللملوكة اجلالسة ذلك وإن 
جارية للغلبة ترك املوصوف وأقيمت الصفة مقامه فقوله تعاىل َولَهُ الَْجوَارِ أي السفن اجلاريات على أن السفينة أيضاً 

عند ابن دريد أي تسفن املاء أو فعيلة مبعىن مفعولة عند غريه فعيلة من السفن وهو النحت وهي فعيلة مبعىن فاعلة 
مبعىن منحوتة فاجلارية والسفينة جاريتان على الفلك وفيه لطيفة لفظية وهي أن اهللا تعاىل ملا أمر نوحاً عليه السالم 

فلك ألهنا بعد مل تكن جرت مث مساها ففي أول األمر قال هلا ال)  ٣٧هود ( باختاذ السفينة قال وَاْصَنعِ الْفُلْكَ بِأَْعُينَِنا 
ومساها جارية كما قال تعاىل إِنَّا )  ١٥العنكبوت ( بعدما عملها سفينة كما قال تعاىل فأَْنَجْيناُه وأَْصحَاَب السَِّفيَنةِ  

املسماة هبا فالفلك قبل وقد عرفنا أمر الفلك وجريها وصارت ك)  ١١احلاقة ( لَمَّا طََغا الَْماء َحَملَْناكُْم ِفى الْجَارَِيةِ  
  الكل مث السفينة مث اجلارية

املسألة الثالثة ما معىن املنشآت نقول فيه وجهان أحدمها املرفوعات من نشأت السحابة إذا ارتفعت وأنشأ اهللا إذا 
هللا رفعه وحينئذ إما هي بأنفسها مرتفعة يف البحر وإما مرفوعات الشراع وثانيهما احملدثات املوجودات من أنشأ ا

  املخلوق أي خلقه فإن قيل الوجه الثاين بعيد ألن قوله ِفى الَْبْحرِ كَاالْْعلَامِ

متعلق باملنشآت فكأنه قال وله اجلواري اليت خلقت يف البحر كاألعالم وهذا غري مناسب وأما على األول فيكون 
ذكرنا أنك تقول الرجل  كأنه قال اجلواري اليت رفعت يف البحر كاألعالم وذلك جيد والدليل على صحة ما

اجلريء يف احلرب كاألسد فيكون حسناً ولو قلت الرجل العامل بدل اجلريء يف احلرب كاألسد ال يكون كذلك 
نقول إذا تأملت فيما ذكرنا من كون اجلارية صفة أقيمت مقام املوصوف كان اإلنشاء مبعىن اخللق ال ينايف قوله ِفى 

دير حينئذ له السفن اجلارية يف البحر كاألعالم فيكون أكثر بياناً للقدرة كأنه قال له السفن الَْبْحرِ كَاالْْعلَامِ ألن التق
اليت جتري يف البحر كاألعالم أي كأهنا اجلبال واجلبال ال جتري إال بقدرة اهللا تعاىل فاألعالم مجع العلم الذي هو 

ليس العجب فيه كالعجب يف جري اجلبل يف اجلبل وأما الشراع املرفوع كالعلم الذي هو معروف فال عجب فيه و
املاء وتكون املنشآت معروفة كما أنك تقول الرجل احلسن اجلالس كالقمر فيكون متعلق قولك كالقمر احلسن ال 

  اجلالس فيكون منشأ للقدرة إذ السفن كاجلبال واجلبال ال جتري إال بقدرة اهللا تعاىل
حيتمل حينئذ أن يكون قوله الَْبْحرِ كَاالْْعلَامِ يقوم مقام اجلملة واجلواري املسألة الرابعة قرىء املنشآت بكسر الشني و

معرفة وال توصف املعارف باجلمل فال نقول الرجل كاألسد جاءين وال الرجل هو أسد جاءين وتقول رجل كاألسد 
دمها أن جتعل الكاف جاءين ورجل هو أسد جاءين فال حتمل قراءة الفتح إال على أن يكون حاالً وهو على وجهني أح

امساً فيكون كأنه قال اجلواري املنشآت شبه األعالم ثانيهما يقدر حاالً هذا شبهه كأنه يقول كاألعالم ويدل عليه 
  ) ٤٢هود ( قوله ِفى َمْوجٍ كَالْجِبَالِ 



ظمة البحر ولو املسألة اخلامسة يف مجع اجلواري وتوحيد البحر ومجع األعالم فائدة عظيمة وهي أن ذلك إشارة إىل ع
قال يف البحار لكانت كل جارية يف حبر فيكون البحر دون حبر يكون فيه اجلواري اليت هي كاجلبال وأما إذا كان 
  البحر واحداً وفيه اجلواري اليت هي كاجلبال يكون ذلك حبراً عظيماً وساحله بعيداً فيكون اإلجناء بقدرة كاملة

  مث قال تعاىل
  اٍنكُلُّ َمْن َعلَْيَها فَ

وفيه وجهان أحدمها وهو الصحيح أن الضمري عائد إىل األرض وهي معلومة وإن مل تكن مذكورة قال تعاىل وَلَْو 
اآلية وعلى هذا فله ترتيب يف غاية احلسن وذلك ألنه تعاىل ملا قال َولَُه )  ٤٥فاطر ( ُيؤَاِخذُ اللَُّه النَّاسَ بَِما كََسُبواْ 

ارة إىل أن كل أحد يعرف وجيزم بأنه إذا كان يف البحر فروحه وجسمه وماله يف قبضة إش)  ٢٤الرمحن ( الَْجوَارِ 
اهللا تعاىل فإذا خرج إىل الرب ونظر إىل الثبات الذي لألرض والتمكن الذي له فيها ينسى أمره فذكره وقال ال فرق 

وجه املاء ولو أمعن العاقل النظر  بني احلالتني بالنسبة إىل قدرة اهللا تعاىل وكل من على وجه األرض فإنه كمن على
لكان رسوب األرض الثقيلة يف املاء الذي هي عليه أقرب إىل العقل من رسوب الفلك اخلفيفة فيه الثاين أن الضمري 

عائد إىل اجلارية إال أنه بضرورة ما قبلها كأنه تعاىل قال اجلواري وال شك يف أن كل من فيها إىل الفناء أقرب 
ر كونه يف ملك اهللا تعاىل وهو ال ميلك لنفسه يف تلك احلالة نفعاً وال ضراً وقوله تعاىل فَاٍن َوَيْبقَى فكيف ميكنه إنكا

  يدل على أن الصحيح األول وفيه مسائل)  ٢٧الرمحن ( َوْجُه رَّبَك ذُو الَْجلْالِ َواإلكَْرامِ 

فائدة االختصاص بالعقالء نقول املنتفع  املسألة األوىل ِمْن للعقالء وكل ما على وجه األرض مع األرض فان فما
  بالتخويف هو العاقل فخصه تعاىل بالذكر

 ٣٠الزمر ( املسألة الثانية الفاين هو الذي فىن وكل من عليها سيفىن فهو باق بعد ليس بفان نقول كقوله إِنََّك َمّيٌت 
باق وما ليس بباق فهو فان  وكما يقال للقريب إنه واصل وجواب آخر وهو أن وجود اإلنسان عرض وهو غري) 

فأمر الدنيا بني شيئني حدوث وعدم أما البقاء فال بقاء له ألن البقاء استمرار وال يقال هذا تثبيت باملذهب الباطل 
ينفي ذلك التوهم ) ما ( الذي هو القول بأن اجلسم ال يبقى زمانني كما قيل يف العرض ألنا نقول قوله ِمْن بدل قوله 

ال بقاء له وما قلت ما عليها فان ومن مع كونه على األرض يتناول جسماً قام به ) عليها فان من ( ألين قلت 
أعراض بعضها احلياة واألعراض غري باقية فاجملموع مل يبق كما كان وإمنا الباقي أحد جزأيه وهو اجلسم وليس يطلق 

  بباق فالفاين ليس ما عليها وما عليها ليس) من ( عليه بطريق احلقيقة لفظة 
املسألة الثالثة ما الفائدة يف بيان أنه تعاىل قال فَاٍن نقول فيه فوائد منها احلث على العبادة وصرف الزمان اليسري إىل 

الطاعة ومنها املنع من الوثوق مبا يكون للمرء فال يقول إذا كان يف نعمة إهنا لن تذهب فيترك الرجوع إىل اهللا 
مر بالصرب إن كان يف ضر فال يكفر باهللا معتمداً على أن األمر ذاهب والضر زائل معتمداً على ماله وملكه ومنها األ

ومنها ترك اختاذ الغري معبوداً والزجر على االغترار بالقرب من امللوك وترك التقرب إىل اهللا تعاىل فإن أمرهم إىل 
اهللا كالعبد اآلبق وإن مات  الزوال قريب فيبقى القريب منهم عن قريب يف ندم عظيم ألنه إن مات قبلهم يلقى

امللك قبله فيبقى بني اخللق وكل أحد ينتقم منه ويتشفى فيه ويستحي ممن كان يتكرب عليه وإن ماتا مجيعاً فلقاء اهللا 
عليه بعد التويف يف غاية الصعوبة ومنها حسن التوحيد وترك الشرك الظاهر واخلفي مجيعاً ألن الفاين ال يصلح ألن 

  يعبد
  ىلمث قال تعا

  َوَيْبقَى َوْجهُ رَبَِّك ذُو الَْجلْالِ َواإلِكَْرامِ فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن



  وفيه مسائل
املسألة األوىل الوجه يطلق على الذات واجملسم حيمل الوجه على العضو وهو خالف العقل والنقل أعين القرآن ألن 

يدل على أن ال يبقى إال وجه اهللا تعاىل فعلى القول احلق ال )  ٨٨القصص ( ْجَهُه قوله تعاىل كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َو
إشكال فيه ألن املعىن ال يبقى غري حقيقة اهللا أو غري ذات اهللا شيء وهو كذلك وعلى قول اجملسم يلزم أن ال تبقى 

ى علم اهللا وال قدرة اهللا ألن الوجه يده اليت أثبتها ورجله اليت قال هبا ال يقال فعلى قولكم أيضاً يلزم أن ال يبق
جعلتموه ذاتاً والذات غري الصفات فإذا قلت كل شيء هالك إال حقيقة اهللا خرجت الصفات عنها فيكون قولكم 

نفياً للصفات نقول اجلواب عنه بالعقل والنقل أما النقل فذلك أمر يذكر يف غري هذا املوضع وأما العقل فهو أن 
ن إال ثوب يتناول الثوب وما قام به من اللون والطول والعرض وإذا قال مل يبق إال كمه ال قول القائل مل يبق لفال

يدل على بقاء جيبه وذيله فكذلك قولنا يبقى ذات اهللا تعاىل يتناول صفاته وإذا قلتم ال يبقى غري وجهه مبعىن العضو 
  يلزمه أن ال تبقى يده

  الوجه على الذات نقول إنه مأخوذ من عرف الناس املسألة الثانية فما السبب يف حسن إطالق لفظ

فإن الوجه يستعمل يف العرف حلقيقة اإلنسان أال ترى أن اإلنسان إذا رأى وجه غريه يقول رأيته وإذا رأى غري 
الوجه من اليد والرجل مثالً ال يقول رأيته وذلك ألن اطالع اإلنسان على حقائق األشياء يف أكثر األمر حيصل 

اإلنسان إذا رأى شيئاً علم منه مامل يكن يعلم حال غيبته ألن احلس ال يتعلق جبميع املرئي وإمنا يتعلق  باحلس فإن
ببعضه مث إن احلس يدرك واحلدس حيكم فإذا رأى شيئاً حبسه حيكم عليه بأمر حبدسه لكن اإلنسان اجتمع يف وجهه 

سان حكم عليه بأحكام ما كان حيكم هبا لوال أعضاء كثرية كل واحد يدل على أمر فإذا رأى اإلنسان وجه اإلن
رؤيته وجهه فكان أدل على حقيقة اإلنسان وأحكامه من غريه فاستعمل الوجه يف احلقيقة يف اإلنسان مث نقل إىل 
غريه من األجسام مث نقل يل ما ليس جبسم يقال يف الكالم هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف وقول من قال إن 

ا هو املسطور يف البعض من الكتب الفقهية فليس بشيء إذ األمر على العكس ألن الفعل من الوجه من املواجهة كم
املصدر واملصدر من االسم األصلي وإن كان بالنقل فالوجه أول ما وضع للعضو مث استعمل واشتق منه غريه 

  ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع يف األدب
 أو غريه فحصلت الفائدة من غري وقوع يف توهم ما هو ابتدع نقول ما كان املسألة الثالثة لو قال ويبقى ربك أو اهللا

يقوم مقام الوجه لفظ آخر وال وجه فيه إال ما قاله اهللا تعاىل وذلك ألن سائر األمساء املعروفة هللا تعاىل أمساء الفاعل 
بك معنيان عند االستعمال أحدمها كالرب واخلالق واهللا عند البعض مبعىن املعبود فلو قال ويبقى ربك ربك وقولنا ر

أن يقال شيء من كل ربك ثانيهما أن يقال يبقى ربك مع أنه حالة البقاء ربك فيكون املربوب يف ذلك الوقت 
  وكذلك لو قال يبقى اخلالق والرازق وغريمها

البقرة ( َولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه املسألة الرابعة ما احلكمة يف لفظ الرب وإضافة الوجه إليه وقال يف موضع آخر فَأَْيَنَما ُت
نقول املراد يف املوضعني املذكورين هو العبادة أما قوله فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه )  ٣٨الروم ( وقال ُيرِيُدونَ َوْجَه اللَِّه )  ١١٥

تعاىل من قبل فَئَاِت ذَا الْقُْرَبى  فظاهر ألن املذكور هناك الصالة وأما قوله ُيرِيُدونَ َوْجَه اللَِّه فاملذكور هو الزكاة قال
ولفظ اهللا يدل على )  ٣٨الروم ( ذَِلَك َخْيٌر لّلَِّذيَن ُيرِيُدونَ َوْجَه اللَِّه )  ٣٨الروم ( َحقَُّه َوالِْمْسِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ 

  ال َوْجُه َرّبَكالعبادة ألن اهللا هو املعبود واملذكور يف هذا املوضع النعم اليت هبا تربية اإلنسان فق
املسألة اخلامسة اخلطاب بقوله َربََّك مع من نقول الظاهر أنه مع كل أحد كأنه يقول ويبقى وجه ربك أيها السامع 

فإن قيل فيكف قال فَبِأَىّ  ءاالء َرّبكَُما ُتكَذَّباِن خطاباً ) صلى اهللا عليه وسلم ( وحيتمل أن يكون اخلطاب مع حممد 



ُه َرّبكَ خطاباً مع الواحد نقول عند قوله َوَيبْقَى َوْجُه َرّبَك وقعت اإلشارة إىل فناء كل أحد مع اإلثنني وقال َوْج
وبقاء اهللا فقال وجه ربك أي يا أيها السامع فال تلتفت إىل أحد غري اهللا تعاىل فإن كل من عداه فان واملخاطب 

إليك من أهل موضع سأعاقب ألجلك كل من يف كثرياً ما خيرج عن اإلرادة يف الكالم فإنك إذا قلت ملن يشكو 
ذلك املوضع خيرج املخاطب عن الوعيد وإن كان من أهل املوضع فقال َوَيْبقَى َوْجُه رَّبَك ليعلم كل أحد أن غريه 

فان ولو قال وجه ربكما لكان كل واحد خيرج نفسه ورفيقه املخاطب من الفناء فإن قلت لو قال ويبقى وجه الرب 
كان أدل على فناء الكل نقول كأن اخلطاب يف الرب إشارة إىل اللطف واإلبقاء إشارة إىل القهر  من غري خطاب

  واملوضع موضع بيان اللطف

وتعديد النعم فلو قال بلفظ الرب مل يدل عليه اخلطاب ويف لفظ الرب عادة جارية وهي أنه ال يترك استعماله مع 
و َرّب الَْعالَمِنيَ )  ٨الدخان ( يل واهللا تعاىل يقول َربُّكُْم َوَربُّ ءابَاِئكُُم  اإلضافة فالعبد يقول ربنا اغفر لنا ورب اغفر

وحيث ترك اإلضافة ذكره مع صفة أخرى من أوصاف اللفظ حيث قال تعاىل َبلَْدةٌ  طَّيَبةٌ  َوَربٌّ غَفُوٌر )  ٢الفاحتة ( 
ولفظ الرب حيتمل أن يكون مصدراً مبعىن التربية )  ٥٨ي س  (وقال تعاىل َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب رَّحِيمٍ )  ١٥سبأ ( 

يقال ربه يربه رباً مثل رباه يربيه وحيتمل أن يكون وصفاً من الرب الذي هو مصدر مبعىن الراب كالطب للطبيب 
والسمع للحاسة والبخل للبخيل وأمثال ذلك لكن من باب فعل وعلى هذا فيكون كأنه فعل من باب فعل يفعل أي 

الذي للغريزي كما يقال فيما إذا قلنا فالن أعلم وأحكم فكان وصفاً له من باب فعل الالزم ليخرج عن  فعل
  التعدي

املسألة السادسة الَْجلْالِ إشارة إىل كل صفة من باب النفي كقولنا اهللا ليس جبسم وال جوهر وال عرض وهلذا يقال 
ه أن اجلالل هو مبعىن العظمة غري أن العظمة أصلها يف القوة جل أن يكون حمتاجاً وجل أن يكون عاجزاً والتحقيق في

واجلالل يف الفعل فهو عظيم ال يسعه عقل ضعيف فجل أن يسعه كل فرض معقول وَاإلكَْرامِ إشارة إىل كل صفة 
هي من باب اإلثبات كقولنا حي قادر عامل وأما السميع والبصري فإهنما من باب اإلثبات كذلك عند أهل السنة 

ند املعتزلة من باب النفي وصفات باب النفي قبل صفات باب اإلثبات عندنا ألنا أوالً جند الدليل وهو العامل وع
فنقول العامل حمتاج إىل شيء وذلك الشيء ليس مثل العامل فليس مبحدث وال حمتاج وال ممكن مث نثبت له القدرة 

أمرت ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقال )  ٣٥الصافات ( اللَُّه  والعلم وغريمها ومن هنا قال تعاىل لعباده الَ إله إِالَّ
ونفي اإلهلية عن غري اهللا نفي صفات غري اهللا عن اهللا فإنك إذا قلت ) أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا 

بقني فاجلالل وصفان مرتبان على أمرين سا) اجلالل واإلكرام ( اجلسم ليس بإله لزم منه قولك اهللا ليس جبسم و 
مرتب على فناء الغري واإلكرام على بقائه تعاىل فيبقى الفرد وقد عز أن حيد أمره بفناء من عداه وما عداه ويبقى 

وهو مكرم قادر عامل فيوجد بعد فنائهم من يريد وقرىء ذُو الَْجلْالِ و ِذى الَْجلَالِ وسنذكر ما يتعلق به يف تفسري 
  آخر السورة إن شاء اهللا تعاىل

  مث قال تعاىل
  َيسْأَلُُه َمن ِفى السََّماَواِت واألرض كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفى َشأٍْن فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن

وفيه وجهان أحدمها أنه حال تقديره يبقى وجه ربك مسئوالً وهذا منقول معقول وفيه إشكال وهو أنه يفضي إىل 
كان إشارة إىل بقائه بعد فناء من على األرض فكيف يكون يف )  ٢٧الرمحن ( َوْجُه رَّبَك  التناقض ألنه ملا قال َوَيْبقَى

فال إشكال يف هذا ) يف يومنا ( اجلارية ) األمور ( ذلك الوقت مسئوالً ملن يف األرض فأما إذا قلنا الضمري عائد إىل 
ظراً إليه وال يبقى إال بإبقاء اهللا فيصح أن يكون الوجه وأما على الصحيح فنقول عنه أجوبة أحدها ملا بينا أنه فان ن



اهللا مسئوالً ثانيها أن يكون مسئوالً معىن ال حقيقة ألن الكل إذا فنوا ومل يكن وجود إال باهللا فكأن القوم فرضوا 
اين أنه سائلني بلسان احلال ثالثها أن قوله وََيْبقَى لالستمرار فيبقى ويعيد من كان يف األرض ويكون مسئوالً والث

  ابتداء كالم وهو أظهر وفيه مسائل

املسألة األوىل ماذا يسأله السائلون فنقول حيتمل وجوهاً أحدها أنه سؤال استعطاء فيسأله كل أحد الرمحة وما حيتاج 
إليه يف دينه ودنياه ثانيها أنه سؤال استعالم أي عنده علم الغيب ال يعلمه إال هو فكل أحد يسأله عن عاقبة أمره 

ما فيه صالحه وفساده فإن قيل ليس كل أحد يعترف جبهله وعلم اهللا نقول هذا كالم يف حقيقة األمر من جاهل وع
فإن كان من جاهل معاند فهو يف الوجه األول أيضاً وارد فإن من املعاندين من ال يعترف بقدرة اهللا فال يسأله شيئاً 

ول إشارة إىل كمال القدرة أي كل أحد عاجز عن حتصيل ما بلسانه وإن كان يسأله بلسان حاله إلمكانه والوجه األ
حيتاج إليه والوجه الثاين إشارة إىل كمال العلم أي كل أحد جاهل مبا عند اهللا من املعلومات ثالثها أن ذلك سؤال 

ا نفعل ومباذا استخراج أمر وقوله َمن ِفى السََّماَواِت َواالْْرضَ أي من املالئكة يسألونه كل يوم ويقولون إهلنا ماذ
( تأمرنا وهذا يصلح جواباً آخر عن اإلشكال على قول من قال يسأله حال ألنه يقول قال تعاىل كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن 

ومن عليها تكون األرض مكانه ومعتمده ولوالها ال يعيش وأما من فيها من املالئكة األرضية فهم فيها )  ٢٦الرمحن 
لزلتها فعندما يفىن من عليها ويبقى اهللا تعاىل ال يفىن هؤالء يف تلك احلال فيسألونه وليسوا عليها وال تضرهم ز

ويقولون ماذا نفعل فيأمرهم مبا يأمرهم ويفعلون ما يؤمرون مث يقول هلم عندما يشاء موتوا فيموتوا هذا على قول 
  من قال َيْسأَلُهُ حال وعلى الوجه اآلخر ال إشكال

إىل من نقول الظاهر املشهور أنه عائد إىل اهللا تعاىل وعليه اتفاق املفسرين ويدل عليه ما روي  املسألة الثانية هو عائد
يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع من يشاء ويضع ( أنه سئل عن ذلك الشأن فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب 
م أي يقع سؤاهلم يف كل يوم وهو يف شأن وحيتمل أن يقال هو عائد إىل يوم و كُلَّ َيْومٍ ظرف سؤاهل) من يشاء 

يكون مجلة وصف هبا يوم وهو نكرة كما يقال يسألين فالن كل يوم هو يوم راحيت أي يسألين أيام الراحة وقوله ُهَو 
( واِحِد الْقَهَّارِ ِفى َشأٍْن يكون صفة مميزة لأليام اليت فيها شأن عن اليوم الذي قال تعاىل فيه لَّمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الْ

فإنه تعاىل يف ذلك اليوم يكون هو السائل وهو اجمليب وال يسأل يف ذلك اليوم ألنه ليس يوماً هو يف )  ١٦غافر 
شأن يتعلق بالسائلني من الناس واملالئكة وغريهم وإمنا يسألونه يف يوم هو يف شأن يتعلق هبم فيطلبون ما حيتاجون 

يفعلون فيه فإن قيل فهذا ينايف ما ورد يف اخلرب نقول ال منافاة لقوله عليه السالم يف إليه أو يستخرجون أمره مبا 
أي فاهللا تعاىل جعل بعض األيام موسومة بوسم ) ) ويفرج كرباً ( يغفر ذنباً ( جواب من قال ما هذا الشأن فقال 

َمن ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض يف تلك األيام يتعلق باخللق من مغفرة الذنوب والتفريج عن املكروب فقال تعاىل َيسْأَلُُه 
اليت يف ذلك الشأن وجعل بعضها موسومة بأن ال داعي فيها وال سائل وكيف ال نقول هبذا ولو تركنا كل يوم على 

عمومه لكان كل يوم فيه فعل وأمر وشأن فيفضي ذلك إىل القول بالقدم والدوام اللهم إال أن يقال عام دخله 
  ) ٢٥األحقاف ( و ُتدَّمُر كُلَّ َشىْ ء )  ٢٣النمل ( وله تعاىل َوأُوِتَيْت ِمن كُلّ َشىْ ء التخصيص كق

املسألة الثالثة فعلى املشهور يكون اهللا تعاىل يف كل يوم ووقت يف شأن وقد جف القلم مبا هو كائن نقول فيه أجوبة 
ا أما املنقولة فقال بعضهم املراد سوق املقادير إىل منقولة يف غاية احلسن فال نبخل هبا وأجوبة معقولة نذكرها بعده

وقت فإذا جاء ذلك الوقت تعلقت إرادته بالفعل فيه ) يوم و ( املواقيت ومعناه أن القلم جف مبا يكون يف كل 
  فيوجد وهذا وجه حسن لفظاً ومعىن وقال بعضهم شؤون يبديها ال



بأنه سيكون ولكن يأيت وقت قدر اهللا فيه فعله فيبدو فيه ما شؤون يبتديها وهو مثل األول معىن أي ال يتغري حكمه 
قدره اهللا وهذان القوالن ينسبان إىل احلسن بن الفضل أجاب هبما عبد اهللا بن طاهر وقال بعضهم يوجل الليل يف 

ز ذليالً النهار ويوجل النهار يف الليل وخيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي ويشفي سقيماً وميرض سليماً ويع
وهو أحسن وأبلغ حيث بني ) يغفر ذنباً ويفرج كرباً ( ويذل عزيزاً إىل غري ذلك وهو مأخوذ من قوله عليه السالم 

أمرين أحدمها يتعلق باآلخرة واآلخر بالدنيا وقدم األخروي على الدنيوي وأما املعقولة فهي أن نقول هذا بالنسبة إىل 
رض ألنه تعاىل حكم مبا أراد وقضى وأبرم فيه حكمه وأمضى غري أن ما اخللق ومن يسأله من أهل السموات واأل

حكمه يظهر كل يوم فنقول أبرم اهللا اليوم رزق فالن ومل يرزقه أمس وال ميكن أن حييط علم خلقه مبا أحاط به علمه 
الفعل يتحقق بأمرين من  فتسأله املالئكة كل يوم إنك يا إهلنا يف هذا اليوم يف أي شأن يف نظرنا وعلمنا الثاين هو أن

جانب الفاعل بأمر خاص ومن جانب املفعول يف بعض األمور وال ميكن غريه وعلى وجه خيتاره الفاعل من وجوه 
متعددة مثال األول حتريك الساكن ال ميكن إال بإزالة السكون عنه واإلتيان باحلركة عقيبه من غري فصل ومثال 

قاء السكون فيه ومع إزالته عقيبه من غري فصل أو مع فصل إذ ميكن أن يزيل الثاين تسكني الساكن فإنه ميكن مع إب
عنه السكون وال حيركه مع بقاء اجلسم إذا عرفت هذا فاهللا تعاىل خلق األجسام الكثرية يف زمان واحد وخلق فيها 

رياً يف زمان مل ميكن صفات خمتلفة يف غري ذلك الزمان فإجيادها فيه ال يف زمان آخر بعد ذلك الزمان فمن خلقه فق
خلقه غنياً يف عني ذلك الزمان مع خلقه فقرياً فيه وهذا ظاهر والذي يظن أن ذلك يلزم منه العجز أو يتوهم فليس 

كذلك بل العجز يف خالف ذلك ألنه لو خلقه فقرياً يف زمان يريد كونه غنياً ملا وقع الغىن فيه مع أنه أراده فيلزم 
فيما قلنا فإذن كل زمان هو غري الزمان اآلخر فهو معىن قوله كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفى َشأٍْن وهو  العجز من خالف ما قلنا ال

املراد من قول املفسرين أغىن فقرياً وأفقر غنياً وأعز ذليالً وأذل عزيزاً إىل غري ذلك من األضداد مث اعلم أن الضدين 
 جيتمعان فمن وجد فيه حركة إىل مكان يف زمان ال ميكن ليسا منحصرين يف خمتلفني بل املثالن يف حكمهما فإهنما ال

أن توجد فيه يف ذلك الزمان حركة أخرى أيضاً إىل ذلك املكان وليس شأن اهللا مقتصراً على إفقار غىن أو إغناء 
ملستمر فقري يف يومنا دون إفقاره أو إغنائه أمس وال ميكن أن جيمع يف زيد إغناء هو أمسي مع إغناء هو يومي فالغىن ا

للغين يف نظرنا يف األمر متبدل احلال فهو أيضاً من شأن اهللا تعاىل واعلم أن اهللا تعاىل يوصف بكونه ال يشغله شأن 
عن شأن ومعناه أن الشأن الواحد ال يصري مانعاً له تعاىل عن شأن آخر كما أنه يكون مانعاً لنا مثاله واحد منا إذا 

أو تبييض جسم يربده باملاء واملاء والنار متضادان إذا طلب منه أحدمها  أراد تسويد جسم بصبغة يسخنه بالنار
وشرع فيه يصري ذلك مانعاً له من فعل اآلخر وليس ذلك الفعل مانعاً من الفعل ألن تسويد جسم وتبييض آخر ال 

 يصر مانعاً من الفعل تنايف بينهما وكذلك تسخينه وتسويده بصبغة ال تنايف فيه فالفعل صار مانعاً للفاعل من فعله ومل
ويف حق اهللا ماال مينع الفعل ال مينع الفاعل فيوجد تعاىل من األفعال املختلفة ماال حيصر وال حيصى يف آن واحد أما 
ما مينع من الفعل كالذي يسود جسماً يف آن مل ميكنه أن يبيضه يف ذلك اآلن فهو قد مينع الفاعل أيضاً وقد ال مينع 

للفاعل فالتسويد ال ميكن معه التبييض واهللا تعاىل ال يشغله شأن عن شأن أصالً لكن أسبابه  ولكن ال بد من منعه
  متنع أسباباً آخر ال متنع الفاعل إذا علمت هذا البحث فقد أفادك

  َسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّها الثَّقَالَِن فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن
فُْرغُ لَكُمْ أَيَُّها الثَّقَالَِن فَبِأَىّ  ءاالء رَّبكَُما ُتكَذَّباِن ولنذكر أوالً ما قيل فيه تربكاً بأقوال التحقيق يف قوله تعاىل َسَن

املشايخ مث حنققه بالبيان الشايف فنقول اختلف املفسرون فيه وأكثرهم على أن املراد سنقصدكم بالفعل وقال بعضهم 
تعمال الناس فإن السيد يقول لعبده عند الغضب سأفرغ لك وقد خرج ذلك خمرج التهديد على ما هي عادة اس



يكون السيد فارغاً جالساً ال مينعه شغل وأما التحقيق فيه فنقول عدم الفراغ عبارة عن أن يكون الفاعل يف فعل ال 
الفعلني ميكنه معه إجياد فعل آخر فإن من خييط يقول ما أنا بفارغ للكتابة لكن عدم الفراغ قد يكون لكون أحد 

مانعاً للفاعل من الفعل اآلخر يقال هو مشغول بكذا عن كذا كما يف قول القائل أنا مشغول باخلياطة عن الكتابة 
وقد يكون عدم الفراغ لكون الفعل مانعاً من الفعل ال لكونه مانعاً من الفاعل كالذي حيرك جسماً يف زمان ال ميكن 

كني ولكن ال يقال يف مثل هذا الوقت أنا مشغول بالتحريك عن تسكينه يف ذلك الزمان فهو ليس بفارغ للتس
التسكني فإن يف مثل هذا املوضع لو كان غري مشغول به بل كان يف نفس احملل حركة ال بفعل ذلك الفاعل ال ميكنه 

الكتابة إذا التسكني فليس امتناعه منه إال الستحالته بالتحريك ويف الصورة األوىل لوال اشتغاله باخلياطة لتمكن من 
عرفت هذا صار عدم الفراغ قسمني أحدمها بشغل واآلخر ليس بشغل فنقول إذا كان اهللا تعاىل باختياره أوجد 
اإلنسان وأبقاه مدة أرادها مبحض القدرة واإلرادة ال ميكن مع هذا إعدامه فهو يف فعل ال مينع الفاعل لكن مينع 

ه شغل فإذا أوجد ما أراد أوالً مث بعد ذلك أمكن اإلعدام والزيادة الفعل ومثل هذا بينا أنه ليس بفراغ وإن كان ل
يف آنه فيتحقق الفراغ لكن ملا كان لإلنسان مشاهدة مقتصرة على أفعال نفسه وأفعال أبناء جنسه وعدم الفراغ 

شغله شأن منهم بسبب الشغل يظن أن اهللا تعاىل فارغ فحمل اخللق عليه أنه ليس بفارغ فيلزم منه الفعل وهو ال ي
عن شأن يلزمه محل اللفظ على غري معناه واعلم أن هذا ليس قوالً آخر غري قول املشايخ بل هو بيان لقوهلم 

سنقصدكم غري أن هذا مبني واحلمد هللا على أن هدانا للبيان من غري خروج عن قول أرباب اللسان واعلم أن أصل 
ليتمكن آخر وإن كان يف الزمان فيتسع للفعل فاألصل أن  الفراغ مبعىن اخللو لكن ذلك إن كان يف املكان فيتسع

زمان الفاعل فارغ عن فعله وغري فارغ لكن املكان مرئي باخللو فيه فيطلق الفراغ على خلو املكان يف الظرف 
ن الفالين والزمان غري مرئي فال يرى خلوه ويقال فالن يف زمان كذا فارغ ألن فالناً هو املرئي ال الزمان واألصل أ
هذا الزمان من أزمنة فالن فارغ فيمكنه وصفه للفعل فيه وقوله تعاىل َسَنفُْرغُ لَكُْم استعمال على مالحظة األصل 

ألن املكان إذا خال يقال لكذا وال يقال إىل كذا فكذلك الزمان لكن ملا نقل إىل الفاعل وقيل الفاعل على فراغ وهو 
ل فرغ من كذا إىل كذا ويف الظرف يقال فرغ من كذا لكذا فقال عند الفراغ يقصد إىل شيء آخر قيل يف الفاع

لكم على مالحظة األصل وهو يقوي ما ذكرنا أن املانع ليس بالنسبة إىل الفعل بل بالنسبة إىل الفعل وأما أَيَُّه فنقول 
أوالً يا أي نداء احلكمة يف نداء املبهم واإلتيان بالوصف بعده هي أن املنادي يريد صون كالمه عن الضياع فيقول 

ملبهم ليقبل عليه كل من يسمع ويتنبه لكالمه من يقصده مث عند إقبال السامعني خيصص املقصود فيقول الرجل 
والتزم فيه أمران أحدمها الوصف باملعرف بالالم أو باسم اإلشارة فتقول يا أيها الرجل أو يا أيهذا ال األعرف منه 

ى كل جنس والعلم املميز عن كل شخص تباعداً وثانيهما توسط ها التنبيه بينه وهو العلم ألن بني املبهم الواقع عل
  وبني
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

الوصف ألن األصل يف أي اإلضافة ملا أنه يف غاية اإلهبام فيحتاج إىل التمييز وأصل التمييز على ما بينا اإلضافة 
اً حذف الم التعريف عند زوال أي فال تقول يا الرجل ألن يف ذلك فوسط بينهما لتعويضه عن اإلضافة والتزم أيض

تطويالً من غري فائدة فإنك ال تفيد بالالم التنبيه الذي ذكرنا فقولك يا رجل مفيد فال حاجة إىل الالم فهو يوجب 
ئدة لكونه مجعاً بني إسقاط الالم عند اإلضافة املعنوية فإهنا ملا أفادت التعريف كان إثبات الالم تطويالً من غري فا

املعرفني وقوله تعاىل الثَّقَالَنِ املشهور أن املراد اجلن واإلنس وفيه وجوه أحدها أهنما مسيا بذلك لكوهنما مثقلني 
بالذنوب ثانيهما مسيا بذلك لكوهنما ثقيلني على وجه األرض فإن التراب وإن لطف يف اخللق ليتم خلق آدم لكنه مل 

أما النار فلما ولد فيها خلق اجلن كثفت يسرياً فكما أن التراب لطف يسرياً فكذلك النار خيرج عن كونه ثقيالً و
صارت ثقيلة فهما ثقالن فسميا بذلك ثالثها الثقيل أحدمها ال غري ومسي اآلخر به للمجاورة واالصطحاب كمايقال 

ني احلاصرين تقول يا أيها الثقل الذي العمران والقمران وأحدمها عمر وقمر أو حيتمل أن يكون املراد العموم بالنوع
  )إين تارك فيكم الثقلني ( هو كذا والثقل الذي ليس كذا والثقل األمر العظيم قال عليه السالم 

  مث قال تعاىل
نفُذُونَ إِالَّ بُِسلْطَاٍن فَبِأَى ِّ ياَمْعَشرَ الْجِنِّ َواِإلنسِ إِِن اْسَتطَْعُتمْ أَن َتنفُذُواْ ِمْن أَقْطَارِ السََّماَواِت واألرض فَانفُذُواْ الَ َت

  َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن
  وفيه مسائل

وبينا أنه مل )  ٣١الرمحن ( املسألة األوىل يف وجه الترتيب وحسنه وذلك ألنه تعاىل ملاقال َسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّها الثَّقَالَِن 
مل يكن شغل هناك مانع فقال املستعجل يستعجل إما خلوف فوات يكن له شغل فكأن قائالً قال فلم كان التأخري إذا 

األمر بالتأخري وإما حلاجة يف احلال وإما جملرد االختيار واإلرادة على وجه التأخري وبني عدم احلاجة من قبل بقوله 
كل ال حيتاج إىل شيء فبني عدم ألن ما يبقى بعد فناء ال)  ٢٧ ٢٦الرمحن ( كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن َوَيْبقَى َوْجُه َرّبَك 

اخلوف من الفوات وقال ال يفوتون وال يقدرون على اخلروج من السموات واألرض ولو أمكن خروجهم عنهما ملا 
  خرجوا عن ملك اهللا تعاىل فهو آخذهم أين كانوا وكيف كانوا

كثري الذي ال عدد بعده إال بابتداء فيه املسألة الثانية املعشر اجلماعة العظيمة وحتقيقه هو أن املعشر العدد الكامل ال
حيث يعيد اآلحاد ويقول أحد عشر وإثنا عشر وعشرون وثالثون أي ثالث عشرات فاملعشر كأنه حمل العشر الذي 

  هو الكثرة الكاملة
الفرار املسألة الثالثة هذا اخلطاب يف الدنيا أو يف اآلخرة نقول الظاهر فيه أنه يف اآلخرة فإن اجلن واإلنس يريدون 

من العذاب فيجدون سبعة صفوف من املالئكة حميطني بأقطار السموات واألرض واألوىل ما ذكرنا أنه عام مبعىن ال 
  مهرب وال خمرج لكم عن ملك اهللا تعاىل وأينما توليتم فثم ملك اهللا وأينما تكونوا أتاكم حكم اهللا

وتقدمي اإلنس على اجلن يف قوله تعاىل قُل لَِّئنِ اْجَتَمَعتِ املسألة الرابعة ما احلكمة يف تقدمي اجلن على اإلنس ههنا 
نقول النفوذ من أقطار السموات )  ٨٨اإلسراء ( اِإلنُس وَالْجِنُّ َعلَى أَن َيأْتُواْ بِِمثْلِ هَاذَا الْقُْرءانِ الَ يَأُْتونَ بِِمثِْلِه 



ن أمكن فقدم يف كل موضع من يظن به القدرة واألرض باجلن أليق إن أمكن واإلتيان مبثل القرآن باإلنس أليق إ
  على ذلك

املسألة اخلامسة ما معىن الَ َتنفُذُونَ إِالَّ بُِسلْطَاٍن نقول ذلك حيتمل وجوهاً أحدها أن يكون بياناً خبالف ما تقدم أي ما 
ول وبيان أن تنفذون وال تنفذون إال بقوة وليس لكم قوة على ذلك ثانيها أن يكون على تقدير وقوع األمر األ

ذلك ال ينفعكم وتقديره ما تنفذوا وإن نفذمت ما تنفذون إال ومعكم سلطان اهللا كما يقول خرج القوم بأهلهم أي 
معهم ثالثها أن املراد من النفوذ ما هو املقصود منه وذلك ألن نفوذهم إشارة إىل طلب خالصهم فقال ال تنفذون 

 جتدون ما تطلبون من النفود وهو اخلالص من العذاب إال من أقطار السموات ال تتخلصون من العذاب وال
بسلطان من اهللا جيريكم وإال فال جمري لكم كما تقول ال ينفعك البكاء إال إذا صدقت وتريد به أن الصدق وحده 
ها ينفعك ال أنك إن صدقت فينفعك البكاء رابعها أن هذا إشارة إىل تقرير التوحيد ووجهه هو كأنه تعاىل قال يا أي

الغافل ال ميكنك أن خترج بذهنك عن أقطار السموات واألرض فإذا أنت أبداً تشاهد دليالً من دالئل الوحدانية مث 
هب أنك تنفذ من أقطار السموات واألرض فاعلم أنك ال تنفذ إال بسلطان جتده خارج السموات واألرض قاطع 

  دال على وحدانيته تعاىل والسلطان هو القوة الكاملة
  ل تعاىلمث قا

  ُيْرَسلُ َعلَْيكَُما شَُواظٌ مِّن نَّارٍ وَُنحَاٌس فَالَ َتنَتِصَراِن فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن
  وفيه مسائل

املسألة األوىل ما وجه تعلق اآلية مبا قبلها نقول إن قلنا يا معشر اجلن واإلنس نداء ينادي به يوم القيامة فكأنه تعاىل 
رسل عليكما شواظ من نار فال يبقى لكما انتصار إن استطعتما النفوذ فانفذا وإن قلنا إن النداء يف الدنيا قال يوم ي

فنقول قوله إِِن اْسَتطَْعُتمْ إشارة إىل أنه ال مهرب لكم من اهللا فيمكنكم الفرار قبل الوقوع يف العذاب وال ناصر لكم 
يكم فكأنه قال إن استطعتم الفرار لئال تقعوا يف العذاب ففروا مث فيخلصكم من النار بعد وقوعكم فيها وإرساهلا عل

إذا تبني لكم أن ال فرار لكم وال بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل عليكم فاعلموا أنكم ال تنصرون فال 
  خالص لكم إذن ألن اخلالص إما بالدفع قبل الوقوع وإما بالرفع بعده وال سبيل إليهما

واخلطاب مع )  ٣٣الرمحن ( نية كيف ثىن الضمري يف قوله َعلَْيكَُما مع أنه مجع قبله بقوله إِِن اْسَتطَعُْتْم املسألة الثا
نقول فيه لطيفة وهي أن قوله إِِن )  ٣٣الرمحن ( الطائفتني وقال فَالَ َتنَتِصَراِن وقال من قبل الَ َتنفُذُونَ إِالَّ بُِسلْطَاٍن 

وعظمة ملك اهللا تعاىل فقال إن استطعتم أن تنفذوا باجتماعكم وقوتكم فانفذوا وال  اْسَتطَعُْتْم لبيان عجزهم
تستطيعون لعجزكم فقد بان عند اجتماعكم واعتضادكم بعضكم ببعض فهو عند افتراقكم أظهر فهو خطاب عام 

  مع كل أحد عند االنضمام إىل مجيع من عداه من األعوان واإلخوان

لَْيكَُما فهو لبيان اإلرسال على النوعني ال على كل واحد منهما ألن مجيع اإلنس واجلن ال وأماقوله تعاىل ُيْرَسلُ َع
يرسل عليهم العذاب والنار فهو يرسل على النوعني ويتخلص منه بعض منهما بفضل اهللا وال خيرج أحد من األقطار 

عند الوقوع لكن عدم الفرار عام  أصالً وهذا يتأيد مبا ذكرنا أنه قال ال فرار لكم قبل الوقوع وال خالص لكم
وعدم اخلالص ليس بعام واجلواب الثاين من حيث اللفظ هو أن اخلطاب مع املعشر فقوله إِِن اْسَتطَعُْتْم أيها املعشر 
وقوله ُيْرَسلُ َعلَْيكَُما ليس خطاباً مع النداء بل هو خطاب مع احلاضرين ومها نوعان وليس الكالم مذكوراً حبرف 

حىت يكون النوعان مناديني يف األول وعند عدم التصريح بالنداء فالتثنية أوىل كقوله تعاىل فَبِأَىّ  ءاالء  واو العطف
وحيث صرح بالنداء مجع الضمري وقال بعد )  ٣١الرمحن ( رَّبكَُما وهذا يتأيد بقول تعاىل َسنَفُْرغُ لَكُْم أَيَُّها الثَّقَالَِن 



  يث مل يصرح بالنداءذلك فَبِأَىّ  ءاالء رَّبكَُما ح
املسألة الثالثة ما الشواظ وما النحاس نقول الشواظ هلب النار وهو لسانه وقيل ذلك ال يقال إال للمختلط بالدخان 
الذي من احلطب والظاهر أن هذا مأخوذ من قول احلكماء إن النار إذا صارت خالصة ال ترى كاليت تكون يف الكري 

يف التنور املسجور فإنه يرى فيه نور وهو نار وأما النحاس ففيه وجهان أحدمها  الذي يكون يف غاية االتقاد وكما
الدخان والثاين القطر وهو النحاس املشهور عندنا مث إن ذكر األمرين بعد خطاب النوعني حيتمل أن يكون 
نه خيالف الختصاص كل واحد بواحد وحينئذ فالنار اخلفيف لإلنس ألنه خيالف جوهره والنحاس الثقيل للجن أل

جوهره أيضاً فإن اإلنس ثقيل والنار خفيفة واجلن خفاف والنحاس ثقيل وكذلك إن قلنا املراد من النحاس الدخان 
  وحيتمل أن يكون ورودمها على حد واحد منهما وهو الظاهر األصح

س والشواظ ال املسألة الرابعة من قرأ حناس باجلر كيف يعربه ولو زعم أنه عطف على النار يكون شواظ من حنا
يكون من حناس نقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها تقديره شيء من حناس كقوهلم تقلدت سيفاً ورحماً وثانيهما 

وهو األظهر أن يقول الشواظ مل يكن إال عندما يكون يف النار أجزاء هوائية وأرضية وهو الدخان فالشواظ مركب 
شيء واحد ال شيئان غري أنه مركب فإن قيل على هذا ال فائدة  من نار ومن حناس وهو الدخان وعلى هذا فاملرسل

لتخصيص الشواظ باإلرسال إال بيان كون تلك النار بعد غري قوية قوة تذهب عنه الدخان نقول العذاب بالنار اليت 
أو ترى  ال ترى دون العذاب بالنار اليت ترى لتقدم اخلوف على الوقوع فيه وامتداد العذاب والنار الصرفة ال ترى

كالنور فال يكون هلا هليب وهيبة وقوله تعاىل وَُنحَاٌس فَالَ َتنَتصَِراِن نفي جلميع أنواع االنتصار فال ينتصر أحدمها 
واالنتصار التلبس )  ٤٤القمر ( باآلخر وال مها بغريمها وإن كان الكفار يقولون يف الدنيا َنْحُن َجِميٌع مُّنَتِصٌر 

ثأر انتصر منه كأنه انتزع النصرة منه لنفسه وتلبس هبا ومن هذا الباب االنتقام واالدخار بالنصرة يقال ملن أخذ ال
واالدهان والذي يقال فيه إن االنتصار مبعىن االمتناع فَالَ َتنَتِصَراِن مبعىن ال متتنعان وهو يف احلقيقة راجع إىل ما 

  ذكرنا ألنه يكون متلبساً بالنصرة فهو ممتنع لذلك
  مث قال تعاىل

  فَإِذَا انَشقَِّت السََّمآُء فَكَاَنْت َوْرَدةً  كَالدَِّهاِن فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن
  إشارة إىل ما

أعظم من إرسال الشواظ على اإلنس واجلن فكأنه تعاىل ذكر أوالً ما خياف منه اإلنسان مث ذكر ما خياف منه كل 
امللك حيث ختلوا أماكنهم بالشق ومساكن اجلن واإلنس باخلراب وحيتمل أن واحد ممن له إدراك من اجلن واإلنس و

إشارة إىل سكان األرض قال بعد ذلك فَإِذَا انَشقَّتِ السََّماء )  ٢٦الرمحن ( يقال إنه تعاىل ملا قال كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن 
  بياناً حلال سكان السماء وفيه مسائل

للتعقيب على وجوه ثالثة منها التعقيب الزماين للشيئني اللذين ال يتعلق أحدمها  املسألة األوىل الفاء يف األصل
باآلخر عقالً كقوله قعد زيد فقام عمرو ملن سألك عن قعود زيد وقيام عمر وإهنما كانا معاً أو متعاقبني ومنها 

ذ يكون يف مثل هذا قيام عمرو التعقيب الذهين للذين يتعلق أحدمها باآلخر كقولك جاء زيد فقام عمرو إكراماً له إ
مع جميء زيد زماناً ومنها التعقيب يف القول كقولك ال أخاف األمري فامللك فالسلطان كأنك تقول أقول ال أخاف 

األمري وأقول ال أخاف امللك وأقول ال أخاف السلطان إذا عرفت هذا فالفاء هنا حتتمل األوجه مجيعاً أما األول 
يكون قبل انشقاق السموات ويكون ذلك اإلرسال إشارة إىل عذاب القرب وإىل ما  فألن إرسال الشواظ عليهم

يكون عند سوق اجملرمني إىل احملشر إذ ورد يف التفسري أن الشواظ يسوقهم إىل احملشر فيهربون منها إىل أن جيتمعوا 



ليم واحلساب الشديد يف موضع واحد وعلى هذا معناه يرسل عليكما شواظ فإذا انشقت السماء يكون العذاب األ
على ما سنبني إن شاء اهللا وأما الثاين فوجهه أن يقال يرسل عليكما شواظ من نار وحناس فيكون ذلك سبباً لكون 

السماء تكون محراء إشارة إىل أن هليبها يصل إىل السماء وجيعلها كاحلديد املذاب األمحر وأما الثالث فوجهه أن يقال 
أي يف وقت إرسال الشواظ عليكما قال فإذا انشقت السماء وصارت كاملهل )  ٣٥الرمحن (  ملا قال فَالَ َتنَتِصَراِن

وهو كالطني الذائب كيف تنتصران إشارة إىل أن الشواظ املرسل هلب واحد أو فإذا انشقت السماء وذابت 
  وصارت األرض واجلو والسماء كلها ناراً فكيف تنتصران

تستعمل جملرد الظرف وقد تستعمل للشرط وقد تستعمل للمفاجأة وإن كانت يف قد ) إذا ( املسألة الثانية كلمة 
والثاين مثل )  ٢ ١الليل ( أوجهها ظرفاً لكن بينها فرق فاألول مثل قوله تعاىل َوالَّْيلِ إِذَا يَْغَشى َوالنََّهارِ إِذَا َتَجلَّى 

ويف األول )  ١٥٩آل عمران ( ْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه قوله إذا أكرمتين أكرمك ومن هذا الباب قوله تعاىل فَإِذَا َعَز
ال بد وأن يكون الفعل يف الوقت املذكور متصالً به ويف الثاين ال يلزم ذلك فإنك إذا قلت إذا علمتين تثاب يكون 

أقبل  الثواب بعده زماناً لكن استحقاقه يثبت يف ذلك الوقت متصالً به والثالث مثال ما يقول خرجت فإذا قد
الركب أما لو قال خرجت إذا أقبل الركب فهو يف جواب من يقول مىت خرجت إذا عرفت هذا فنقول على أي 

ههنا نقول حيتمل وجهني أحدمها الظرفية اجملردة على أن الفاء للتعقيب الزماين فإن قوله فَإِذَا ) إذا ( وجه استعمل 
ا انشقت السماء يكون العذاب أي بعد إرسال الشواظ وعند انشَقَِّت السََّماء بيان لوقت العذاب كأنه قال إذ

انشقاق السماء يكون وثانيهما الشرطية وذلك على الوجه الثالث وهو قولنا فَالَ َتنَتصَِراِن عند إرسال الشواظ 
فكيف تنتصران إذا انشقت السماء كأنه قال إذا انشقت السماء فال تتوقعوا االنتصار أصالً وأما احلمل على 

فاجأة على أن يقال يرسل عليكما شواظ فإذا السماء قد انشقت فبعيد وال حيمل ذلك إال على الوجه الثاين من امل
  أن الفاء للتعقيب الذهين

املسألة الثالثة ما املختار من األوجه نقول الشرطية وحينئذ له وجهان أحدمها أن يكون اجلزاء حمذوفاً رأساً ليفرض 
يقول القائل إذا غضب السلطان على فالن ال يدري أحد ماذا يفعله مث رمبا يسكت عند السامع بعده كل هائل كما 

قوله إذا غضب السلطان متعجباً آتياً بقرينة دالة على هتويل األمر ليذهب السامع مع كل مذهب ويقول كأنه إذا 
ا ما بينا من بيان عدم غضب السلطان يقتل ويقول اآلخر إذا غضب السلطان ينهب ويقول اآلخر غري ذلك وثانيهم

( َعسِرياً االنتصار ويؤيد هذا قوله تعاىل َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماء بِالَْغَمامِ إىل أن قال تعاىل َوكَانَ َيوْماً َعلَى الْكَاِفرِيَن 
 فكأنه تعاىل قال إذا أرسل عليهم شواظ من نار وحناس فال ينتصران فإذا انشقت السماء كيف)  ٢٦ ٢٥الفرقان 

ينتصران فيكون األمر عسرياً فيكون كأنه قال فإذا انشقت السماء يكون األمر عسرياً يف غاية العسر وحيتمل أن 
يقال فإذا انشقت السماء يلقى املرء فعله وحياسب حسابه كما قال تعاىل إِذَا السََّماء انَشقَّْت إىل أن قال َوُحقَّتْ 

  اآلية)  ٦ ١االنشقاق ( ى رَّبَك كَْدحاً فَُملَاِقيِه يأَيَُّها اِإلنَسانُ إِنََّك كَاِدحٌ إِلَ
 ١٠٤السماء ( املسألة الرابعة ما املعىن من االنشقاق نقول حقيقته ذوباهنا وخراهبا كما قال تعاىل َيْوَم َنطْوِى السََّماء 

وفيه )  ٢٥الفرقان ( َماء بِالَْغَمامِ إشارة إىل خراهبا وحيتمل أن يقال انشقت بالغمام كما قال تعاىل َوَيْوَم َتَشقَُّق السَّ) 
  وجوه منها أن قوله بِالَْغَمامِ أي مع الغمام فيكون مثل ما ذكرنا ههنا من االنفطار واخلراب

املسألة اخلامسة ما معىن قوله تعاىل فَكَاَنْت َوْرَدةً  كَالّدَهاِن نقول املشهور أهنا يف احلال تكون محراء يقال فرس ورد 
لفرس احلمرة وحجرة وردة أي محراء اللون وقد ذكرنا أن هليب النار يرتفح يف السماء فتذوب فتكون إذا أثبت ل

كالصفر الذائب محراء وحيتمل وجهاً آخر وهو أن يقال وردة للمرة من الورود كالركعة والسجدة واجللسة 



وله إِن كَاَنْت إِالَّ صَْيَحةً  والقعدة من الركوع والسجود واجللوس والقعود وحينئذ الضمري يف كانت كما يف ق
أي الكائنة أو الداهية وأنث الضمري لتأنيث الظاهر وإن كان شيئاً مذكراً فكذا ههنا قال )  ٥٣ي س ( واِحَدةً  

فَكَاَنْت َوْرَدةً  واحدة أي احلركة اليت هبا االنشقاق كانت وردة واحدة وتزلزل الكل وخرب دفعة واحلركة معلومة 
ن املنشق يتحرك ويتزلزل وقوله تعاىل كَالّدَهاِن فيه وجهان أحدمها مجع دهن وثانيهما أن الدهان هو باالنشقاق أل

األدمي األمحر فإن قيل األدمي األمحر مناسب للوردة فيكون معناه كانت السماء كاألدمي األمحر ولكن ما املناسبة بني 
اد من الدهان ما هو املراد من قوله تعاىل َيْوَم َتكُونُ الوردة وبني الدهان نقول اجلواب عنه من وجوه األول املر

وهو عكر الزيت وبينهما مناسبة فإن الورد يطلق على األسد فيقال أسد ورد فليس )  ٨املعارج ( السََّماء كَالُْمْهلِ 
دهن املذاب ينصب الورد هو األمحر القاين والثاين أن التشبيه بالدهن ليس يف اللون بل يف الذوبان والثالث هو أن ال

انصبابة واحدة ويذوب دفعة واحلديد والرصاص ال يذوب غاية الذوبان فتكون حركة الدهن بعد الذوبان أسرع 
من حركة غريه فكأنه قال حركتها تكون وردة واحدة كالدهان املصبوبة صباً ال كالرصاص الذي يذوب منه ألطفه 

مجع الدهان لعظمة السماء وكثرة ما حيصل من ذوباهنا الختالف وينتفع به ويبقي الباقي وكذلك احلديد والنحاس و
  أجزائها فإن الكواكب ختالف غريها

  مث قال تعاىل
  فََيْوَمِئٍذ الَّ ُيْسألُ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوالَ َجآنٌّ فَبِأَى ِّ َءاال ِء رَبِّكَُما ُتكَذِّبَاِن

ت املذنب أو غريك وال يقال من املذنب منكم بل يعرفونه وفيه وجهان أحدمها ال يسأله أحد عن ذنبه فال يقال له أن
بسواد وجوههم وغريه وعلى هذا فالضمري يف ذنبه عائد إىل مضمر مفسر مبا يعده وتقديره ال يسأل إنس عن ذنبه 

)  ١٦٤األنعام ( وال جان يسأل أي عن ذنبه وثانيهما معناه قريب من املعىن قوله تعاىل َوالَ َتزُِر وَازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى 
كأنه يقول ال يسأل عن ذنبه مذنب إنس وال جان وفيه إشكال لفظي ألن الضمري يف ذنبه إن عاد إىل أمر قبله يلزم 

استحالة ما ذكرت من املعىن بل يلزم فساد املعىن رأساً ألنك إذا قلت ال يسأل مسؤول واحد أو إنسي مثالً عن 
ق فعل بفاعلني وأنه حمال واجلواب عنه من وجهني أحدمها أن ال يفرض ذنبه فقولك بعد إنس وال جان يقتضي تعل

عائداً وإمنا جيعل مبعىن املظهر ال غري وجيعل عن ذنبه كأنه قال عن ذنب مذنب ثانيهما وهو أدق وبالقبول أحق أن 
ن وفيه مسائل لفظية جيعل ما يعود إليه الضمري قبل الفعل فيقال تقديره فاملذنب يومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جا

  ومعنوية
املسألة األوىل اللفظية الفاء للتعذيب وأنه حيتمل أن يكون زمانياً كأنه يقول فإذا انشقت السماء يقع العذاب فيوم 
وقوعه ال يسأل وبني األحوال فاصل زماين غري متراخ وحيتمل أن يكون عقلياً كأنه يقول يقع العذاب فال يتأخر 

سألون عن ذنبهم وحيتمل أن يكون أراد الترتيب الكالمي كأنه يقول هتربون باخلروج من أقطار تعلقه هبم مقدار ما ي
  السموات وأقول ال متتنعون عند انشقاق السماء فأقول ال متهلون مقدار ما تسألون

ى هذا سؤال املسألة الثانية ما املراد من السؤال نقول املشهور ما ذكرنا أهنم ال يقال هلم من املذنب منكم وهو عل
استعالم وعلى الوجه الثاين سؤال توبيخ أي ال يقال له مل أذنب املذنب وحيتمل أن يكون سؤال موهبة وشفاعة كما 
يقول القائل أسألك ذنب فالن أي أطلب منك عفوه فإن قيل هذا فاسد من وجوه أحدها أن السؤال إذا عدى بعن 

ان مبعىن الستعطاء يعدى بنفسه إىل مفعولني فيقال نسألك العفو ال يكون إال مبعىن االستعالم أو التوبيخ وإذا ك
والعافية ثانيها الكالم ال حيتمل تقديراً وال ميكن تقديره حبيث يطابق الكالم ألن املعىن يصري كأنه يقول ال يسأل 

ال يناسب ذلك )  ٤١لرمحن ا( واحد ذنب أحد بل أحد ال يسأل ذنب نفسه ثالثها قوله يُْعَرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم 



نقول أما اجلواب عن األول فهو أن السؤال رمبا يتعدى إىل مفعولني غري أنه عند االستعالم حيذف الثاين ويؤتى مبا 
يتعلق به يقال سألته عن كذا أي سألته اإلخبار عن كذا فيحذف اإلخبار ويكتفي مبا يدل عليه وهو اجلار واجملرور 

أن خيربين عن كذا وعن الثاين أن التقدير ال يسأل إنس ذنبه وال جان والضمري يكون عائداً فيكون املعىن طلبت منه 
إىل املضمر لفظاً ال معىن كما نقول قبلوا أنفسهم فالضمري يف أنفسهم عائد إىل ما يف قولك قتلوا لفظاً ال معىن ألن 

تل نفسه وإمنا املراد كل واحد قتل واحداً غريه ما يف قتلوا ضمري الفاعل ويف أنفسهم ضمري املفعول إذ الواحد ال يق
ذنبه أي ذنب إنس غريه ومعىن الكالم ال يقال ألحد اعف عن فالن لبيان أن ) عن ( إنس ال يسأل ) كل ( فكذلك 

  ال مسئول يف ذلك الوقت من اإلنس واجلن وإمنا كلهم سائلون اهللا واهللا

  تعاىل حينئذ هو املسئول
وبينه وبني قوله )  ٩٢احلجر ( كيف اجلمع بني هذا وبني قوله تعاىل فََوَرّبكَ لََنْسئَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني وأما املعنوية فاألوىل 

نقول على الوجه املشهور جوابان أحدمها أن لآلخرة مواطن فال )  ٢٤الصافات ( تعاىل َوِقفُوُهْم إِنَُّهْم مَّْسئُولُونَ 
و أحسن ال يسأل عن فعله أحد منكم ولكن يسأل بقوله مل فعل يسأل يف موطن ويسأل يف موطن وثانيهما وه

الفاعل فال يسأل سؤال استعالم بل يسأل سؤال توبيخ وأما على الوجه الثاين فال يرد السؤال فال حاجة إىل بيان 
  اجلمع

ُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ َعلَْيَها  والثانية ما الفائدة يف بيان عدم السؤال نقول على الوجه املشهور فائدته التوبيخ هلم كقوله تعاىل
وعلى الثاين )  ١٠٦آل عمران ( وقوله تعاىل فَأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم )  ٤١ ٤٠عبس ( غََبَرةٌ  َتْرَهقَُها قََتَرةٌ  

َتطَْعُتمْ أَن بيان أن ال يؤخذ منهم فدية فيكون ترتيب اآليات أحسن ألن فيها حينئذ بيان أن ال مفر هلم بقوله إِِن اْس
مث بيان أن ال فداء هلم عنهم )  ٣٥الرمحن ( مث بيان أن ال مانع عنهم بقوله فَالَ تَنَتصَِراِن )  ٣٣الرمحن ( َتنفُذُواْ 

بقوله ال يسأل وعلى الوجه األخري بيان أن ال شفيع هلم وال راحم وفائدة أخرى وهو أنه تعاىل ملا بني أن العذاب يف 
بني أنه يف اآلخرة ال يؤخر بقدر ما يسأل وفائدة أخرى وهو أنه )  ٣١الرمحن ( ه َسَنفُْرغُ لَكُْم الدنيا مؤخر بقول

وال ناصر هلم خيلصهم بقوله فَالَ َتنَتِصَرانِ بني أمراً آخر )  ٣٣الرمحن ( تعاىل ملا بني أن ال مفر هلم بقول الَ َتنفُذُونَ 
شتباه حال فقال وال خيفى أحد من املذنبني خبالف أمر الدنيا فإن وهو أن يقول املذنب رمبا أجنو يف ظل مخول وا

  الشرذمة القليلة رمبا تنجو من العذاب العام بسبب مخوهلم
  مب وقال تعاىل

  ُيْعَرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم فَُيْؤَخذُ بِالنَّوَاِصى َواالٌّ قَْدامِ فَبِأَى ِّ َءاال ِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن
اآليات مبا قبلها على الوجه املشهور ظاهر ال خفاء فيه إذ قوله ُيْعَرُف الُْمْجرُِمونَ كالتفسري وعلى الوجه  اتصال

الثاين من أن املعىن ال يسأل عن ذنبه غريه كيف قال يعرف ويؤخذ وعلى قولنا ال يسأل سؤال حط وعفو أيضاً 
  كذلك وفيه مسائل

ومى من السومة وهو حيتمل وجوهاً أحدها كي على جباههم قال تعاىل املسألة األوىل السيما كالضيزى وأصله س
ثانيها سواد كما قال تعاىل فَأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت )  ٣٥التوبة ( َيْوَم ُيحَْمى َعلَْيَها ِفى َنارِ َجَهنََّم فَُتكَْوى بَِها جَِباُهُهْم 

  ثالثها غربة وقترة)  ٦٠الزمر ( ْسَودَّةٌ  وقال تعاىل ُوُجوهُُهم مُّ)  ١٠٦آل عمران ( ُوُجوُهُهْم 
مجع وهم املأخوذون نقول فيه وجهان أحدمها أن يؤخذ ) اجملرمني ( مع أن ) يؤخذ ( املسألة الثانية ما وجه إفراد 

ل متعلق بقوله تعاىل بِالنَّوَاِصى كما يقول القائل ذهب بزيد وثانيهما أن يتعلق مبا يدل عليه يؤخذ فكأنه تعاىل قا



احلديد ( فيؤخوذون بالنواصي فإن قيل كيف عدى األخذ بالباء وهو يتعدى بنفسه قال تعاىل الَ ُيْؤَخذُ ِمنكُْم ِفْدَيةٌ  
  نقول األخذ يتعدى بنفسه كما بينت وبالباء)  ٢١طه ( وقال ُخذَْها َوالَ َتَخْف )  ١٥

لكن يف االستعمال تدقيق وهو أن املأخوذ إن كان )  ٩٤طه  (أيضاً كقوله تعاىل الَ تَأُْخذْ بِِلْحيَِتى َوالَ بَِرأِْسى 
مقصوداً باألخذ توجه الفعل حنوه فيتعدى إليه من غري حرف وإن كان املقصود باألخذ غري الشيء املأخوذ حساً 
يدل تعدى إليه حبرف ألنه ملا مل يكن مقصوداً فكأنه ليس هو املأخوذ وكأن الفعل مل يتعد إليه بنفسه فذكر احلرف و

النساء ( على ما ذكرنا استعمال القرآن فإن اهللا تعاىل قال ُخذَْها َوالَ َتَخْف يف العصا وقال تعاىل َولَْيأُْخذُواْ أَْسِلَحَتُهْم 
إىل غري ذلك فلما كان ما ذكر هو املقصود باألخذ عدى الفعل إليه من )  ١٥٤األعراف ( أََخذَ االْلَْواَح )  ١٠٢

الَ َتأُْخذْ بِِلْحيَِتى َوالَ بَِرأِْسى وقال تعاىل فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصى وَاالْقَْدامِ ويقال خذ بيدي وأخذ اهللا غري حرف وقال تعاىل 
بيدك إىل غري ذلك مما يكون املقصود باألخذ غري ما ذكرنا فإن قيل ما الفائدة يف توجيه الفعل إىل غري ما توجه إليه 

ُمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم فَُيْؤَخذُ بِالنََّواِصى نقول فيه بيان نكاهلم وسوء حاهلم ونبني هذا الفعل األول ومل قال ُيْعَرُف الْ
بتقدمي مثال وهو أن القائل إذا قال ضرب زيد فقتل عمرو فإن املفعول يف باب ما مل يسم فاعله قائم مقام الفاعل 

ليه يعرف لكان األخذ فعل من عرف فيكون كأنه ومشبه به وهلذا أعرب إعرابه فلو مل يوجه يؤخذ إىل غري ما وجه إ
قال يعرف اجملرمني عارف فيأخذهم ذلك العارف لكن اجملرم يعرفه بسيماه كل أحد وال يأخذه كل من عرفه بسيماه 

إىل بل ميكن أن يقال قوله ُيْعَرفُ الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهمْ املراد يعرفهم الناس واملالئكة الذين حيتاجون يف معرفتهم 
عالمة أما كتبة األعمال واملالئكة الغالظ الشداد فيعرفوهنم كما يعرفون أنفسهم من غري احتياج إىل عالمة وباجلملة 

فقوله يعرف معناه يكونون معروفني عند كل أحد فلو قال يأخذون يكون كأنه قال فيكونون مأخوذين لكل أحد 
عند توجه التعليق إىل مفعولني دليل تغاير الشاغل كذلك إذا تأملت يف قول القائل شغلت فضرب زيد علمت 

والضارب ألنه يفهم منه أىن شغلين شاغل فضرب زيداً ضارب فالضارب غري ذلك الشاغل وإذا قلت شغل زيد 
فضرب ال يدل على ذلك حيث توجه إىل مفعول واحد وإن كان يدل فال يظهر مثل ما يظهر عند توجهه إىل 

ألنه ملا قال فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصى بني كيفية األخذ وجعلها مقصود الكالم ولو قال فيؤخذون مفعولني أما بيان النكال ف
لكان الكالم يتم عنده ويكون قوله بِالنَّوَاِصى فائدة جاءت بعد متام الكالم فال يكون هو املقصود وأما إذا قال 

قال بِالنَّوَاِصى يكون هذا هو املقصود ويف كيفية فيؤخذ فال بد له من أمر يتعلق به فينتظر السامع وجود ذلك فإذا 
األخذ ظهور نكاهلم ألن يف نفس األخذ بالناصية إذالالً وإهانة وكذلك األخذ بالقدم ال يقال قد ذكرت أن التعدية 
 بالباء إمنا تكون حيث ال يكون املأخوذ مقصوداً واآلن ذكرت أن األخذ بالنواصي هو املقصود ألنا نقول ال تنايف

بينهما فإن األخذ بالنواصي مقصود الكالم والناصية ما أخذت لنفس كوهنا ناصية وإمنا أخذت ليصري صاحبها 
مأخوذاً وفرق بني مقصود الكالم وبني األخذ وقوله تعاىل فَُيْؤَخذُ بِالنَّوَاِصى َواالْقَْدامِ فيه وجهان أحدمها جيمع بني 

ا أن ذلك قد يكون من جانب ظهورهم فريبط بنواصيهم أقدامهم من ناصيتهم وقدمهم وعلى هذا ففيه قوالن أحدمه
جانب الظهر فتخرج صدورهم نتأ والثاين أن ذلك من جانب وجوههم فتكون رءوسهم على ركبهم ونواصيهم يف 
أصابع أرجلهم مربوطة الوجه الثاين أهنم يسحبون سحباً فبعضهم يؤخذ بناصيته وبعضهم جير برجله واألول أصح 

  وأوضح

  مث قال تعاىل
  َهاِذِه َجهَنَُّم الَِّتى ُيكَذُِّب بَِها الُْمْجرُِمونَ



واملشهور أن ههنا إضماراً تقديره يقال هلم هذه جهنم وقد تقدم مثله يف مواضع وحيتمل أن يقال معناه هذه صفة 
م عند النواصي جهنم فأقيم املضاف إليه مقام املضاف ويكون ما تقدم هو املشار إليه واألقوى أن يقال الكال

واألقدام قد مت وقوله َهاِذِه َجهَنَُّم لقرهبا كما يقال هذا زيد قد وصل إذا قرب مكانه فكأنه قال جهنم اليت يكذب هبا 
اجملرمون هذه قريبة غري بعيدة عنهم ويالئمه قوله ُيكَذّبُ ألن الكالم لو كان بإضمار يقال لقال تعاىل هلم هذه جهنم 

  رمون ألن يف هذا الوقت ال يبقى مكذب وعلى هذا التقدير يضمر فيه كان يكذباليت يكذب هبا اجمل
  مث قال تعاىل

  َيطُوفُونَ َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميمٍ َءاٍن
ْنَها وكقوله تعاىل كُلََّما أََراُدواْ أَن َيْخُرجُواُ ِم)  ٢٩الكهف ( هو كقوله تعاىل َوإِن َيْسَتِغيثُواْ ُيغَاثُواْ بَِماء كَالُْمْهلِ 

ألهنم خيرجون فيستغيثون فيظهر هلم من بعد شيء مائع هو صديدهم املغلي فيظنونه )  ٢٠السجدة ( أُِعيدُواْ ِفيَها 
ماء فريدون عليه كما يرد العطشان فيقعون ويشربون منه شرب اهليم فيجدونه أشد حراً فيقطع أمعاءهم كما أن 

يذوقه وإمنا يشربه عباً فيحرق فؤاده وال يسكن عطشه وقوله  العطشان إذا وصل إىل ماء ماحل ال يبحث عنه وال
َحِميمٍ إشارة إىل ما فعل فيه من اإلغالء وقوله تعاىل ءانٍ إشارة إىل ما قبله وهو كما يقال قطعته فانقطع فكأنه محته 

  النار فصار يف غاية السخونة وآن املاء إذا انتهى يف احلر هناية
  مث قال تعاىل
  ال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِنفَبِأَى ِّ َءا

وفيه حبث وهو أن هذه األمور ليست من اآلالء فكيف قال فَبِأَىّ  االء نقول اجلواب من وجهني أحدمها ما ذكرناه 
وثانيهما أن املراد فَبِأَىّ  ءاالء َرّبكَُما مما أشرنا إليه يف أول السورة ُتكَذَّباِن فتستحقان هذه األشياء املذكورة من 

هي اجلنان مث إن تلك اآلالء ال ترى )  ٤٦الرمحن ( ذاب وكذلك نقول يف قوله َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِه َجنََّتاِن الع
وهذا ظاهر ألن اجلنان غري مرئية وإمنا حصل اإلميان هبا بالغيب فال حيسن االستفهام مبعىن اإلنكار مثل ما حيسن 

والشجر والشمس والقمر وغريها مما يدرك ويشاهد لكن النار واجلنة االستفهام عن هيئة السماء واألرض والنجم 
  ذكرتا للترهيب والترغيب كما بينا أن املراد فبأيهما تكذبان فتستحقان العذاب وحترمان الثواب

  مث قال تعاىل
  َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن

والتنكري يف الثواب باجلنة إشارة إىل أن )  ٤٣الرمحن ( ئف األوىل التعريف يف عذاب جهنم قال َهاِذِه َجهَنَُّم وفيه لطا
كثرة املراتب اليت ال حتد ونعمه اليت ال تعد وليعلم أن آخر العذاب جهنم وأول مراتب الثواب اجلنة مث بعدها 

أن اخلوف خشية )  ٤٥ق ( ىل فَذَكّرْ بِالْقُْرءاِن َمن َيخَاُف َوِعيِد مراتب وزيادات الثانية قد ذكرنا يف تفسري قوله تعا
)  ٢٨فاطر ( سببها ذل اخلاشي واخلشية خوف سببه عظمة املخشى قال تعاىل إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء 

املؤمنون ( له ّمْن َخْشيةِ  َربّهِْم مُّْشِفقُونَ ألهنم عرفوا عظمة اهللا فخافوه ال لذل منهم بل لعظمة جانب اهللا وكذلك قو
أي لو كان )  ٢١احلشر ( وقال تعاىل لَْو أَنَزلَْنا َهاذَا الْقُرْءانَ َعلَى َجَبلٍ لَّرَأَْيَتُه خَاِشعاً مَُّتَصّدعاً ّمْن َخْشَيةِ  اللَِّه )  ٥٧

لتصدع من خشية اهللا لعظمته وكذلك قوله تعاىل املنزل عليه العامل باملنزل كاجلبل العظيم يف القوة واالرتفاع 
وإمنا قلنا إن اخلشية تدل على ما ذكرنا ألن الشيخ للسيد )  ٣٧األحزاب ( َوَتْخَشى النَّاَس وَاللَُّه أََحقُّ أَن َتْخَشاُه 

  والرجل الكبري يدل على حصول معىن العظمة يف خ ش ي وقال تعاىل يف اخلوف َوالَ َتَخْف َسُنِعيدُهَا



وقال فَأََخافُ أَن َيقُْتلُونِ )  ٣٣العنكبوت ( ملا كان اخلوف يضعف يف موسى وقال الَ َتَخْف َوالَ َتْحَزنْ )  ٢١طه ( 
ويدل عليه تقاليب خ و ف فإن قولك خفي قريب )  ٥مرمي ( وقال إين ِخفْتُ الَْموَاِلىَ  ِمن َوَراِئى )  ١٤الشعراء ( 

ل عليه أيضاً وإذا علم هذا فاهللا تعاىل خموف وخمشي والعبد من اهللا خائف وخاش منه واخلايف فيه ضعف واألخيف يد
ألنه إذا نظر إىل نفسه رآها يف غاية الضعف فهو خائف وإذا نظر إىل حضرة اهللا رآها يف غاية العظمة فهو خاش 

الُْعلََماء جعله منحصراً فيهم ألهنم وإن  لكن درجة اخلاشي فوق درجة اخلائف فلهذا قال إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه
فرضوا أنفسهم على غري ما هم عليه وقدروا أن اهللا رفع عنهم مجيع ما هم فيه من احلوائج ال يتركون خشيته بل 

تزداد خشيتهم وإما الذي خيافه من حيث إنه يفقره أو يسلب جاهه فرمبا يقل خوفه إذا أمن ذلك فلذلك قال تعاىل 
َف َمقَاَم َرّبِه َجنََّتاِن وإذا كان هذا للخائف فما ظنك باخلاشي الثالثة ملا ذكر اخلوف ذكر املقام وعند َوِلَمْن َخا

( ه السالم اخلشية ذكر امسه الكرمي فقال إِنََّما َيْخَشى اللََّه وقال لَّرَأَْيَتُه خَاِشعاً مَُّتَصّدعاً ّمْن َخْشَيةِ  اللَِّه وقال علي
ألنه يعرف ربه بالعظمة فيخشاه ويف مقام ربه قوالن أحدمها مقام ربه أي املقام الذي ) حكمة خشية اهللا رأس كل 

يقوم هو فيه بني يدي ربه وهو مقام عبادته كما يقال هذا معبد اهللا وهذا معبد الباري أي املقام الذي يعبد اهللا العبد 
( قوله تعاىل أَفََمْن ُهَو قَاِئٌم َعلَى كُلّ نَفْسٍ بَِما كََسَبْت  فيه والثاين مقام ربه املوضع الذي فيه اهللا قائم على عباده من

أي حافظ ومطلع أخذاً من القائم على الشيء حقيقة احلافظ له فال يغيب عنه وقيل مقام مقحم يقال )  ٣٣الرعد 
اشي ألن اخلائف فالن خياف جانب فالن أي خياف فالناً وعلى هذا الوجه يظهر الفرق غاية الظهور بني اخلائف واخل

خاف مقام ربه بني يدي اهللا فاخلاشي لو قيل له افعل ما تريد فإنك ال حتاسب وال تسأل عما تفعل ملا كان ميكنه أن 
يأيت بغري التعظيم واخلائف رمبا كان يقدم على مالذ نفسه لو رفع عنه القلم وكيف ال ويقال خاصة اهللا من خشية 

ب واقفون بني يدي اهللا ساحبون يف مطالعة مجاله غائصون يف حبار جالله وعلى اهللا يف شغل شاغل عن األكل والشر
الوجه الثاين قرب اخلائف من اخلاشي وبينهما فرق الرابعة يف قوله َجنََّتاِن وهذه اللطيفة نبينها بعدما نذكر ما قيل يف 

ومتسك بقول القائل ومهمهني )  ٢٤ق ( َم التثنية قال بعضهم املراد جنة واحدة كما قيل يف قوله أَلِْقَيا ِفى َجَهنَّ
  سرت مرتني

  قطعته بالسهم ال السهمني
فقال أراد مهمهاً واحداً بدليل توحيد الضمري يف قطعته وهو باطل ألن قوله بالسهم يدل على أن املراد مهمهان 

هو إرادته قطع مهمهني وذلك ألنه لو كان مهمهاً واحداً ملا كانوا يف قطعته يقصدون جدالً بل يقصدون التعجب و
بأهبة واحدة وسهم واحد وهو من العزم القوي وأما الضمري فهو عائد إىل مفهوم تقديره قطعت كليهما وهو لفظ 

)  ٣٣الكهف ( مقصور معناه التثنية ولفظه للواحد يقال كالمها معلوم وجمهول قال تعاىل ِكلَْتا الَْجنََّتْينِ اَتْت أُكُلََها 
اجة ههنا إىل التعسف وال مانع من أن يعطي اهللا جنتني وجناناً عديدة وكيف وقد قال بعد ذَوَاَتا فوحد اللفظ وال ح

وقال فيهما والثاين وهو الصحيح أهنما جنتان وفيه وجوه أحدها أهنما جنة للجن وجنة لإلنس )  ٤٨الرمحن ( أَفَْناٍن 
رك املعاصي ألن التكليف هبذين النوعني وثالثها جنة ألن املراد هذان النوعان وثانيهما جنة لفعل الطاعات وجنة لت

هي جزاء وجنة أخرى زيادة على اجلزاء وحيتمل أن يقال جنتان جنة جسمية واألخرى روحية فاجلسمية يف نعيم 
  والروحية يف روح فكان كما قال تعاىل فََرْوٌح َوَرْيَحانٌ َوَجنَّةٍ  َنِعيمٍ

ملقربني واملقرب يف روح ورحيان وجنة نعيم وأما اللطيفة فنقول ملا قال تعاىل وذلك ألن اخلائف من ا)  ٨٩الواقعة ( 
يف حق اجملرم إنه يطوف بني نار وبني محيم آن ومها نوعان ذكر لغريه وهو اخلائف جنتني يف مقابلة ما ذكر يف حق 

طوفون بني اجلنتني بل جعلهم اهللا احملرم لكنه ذكر هناك أهنم يطوفون فيفارقون عذاباً ويقعون يف اآلخر ومل يقل ههنا ي



تعاىل ملوكاً وهم فيها يطاف عليهم وال يطاف هبم احتراماً هلم وإكراماً يف حقهم وقد ذكرنا يف قوله تعاىل مَّثَلُ الَْجنَّة 
ىل ذكر اجلنة واجلنات فهي أنه تعا)  ١٥الذاريات ( وقوله إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى جَنَّاٍت )  ٣٥الرعد ( ِ الَِّتى ُوِعدَ الُْمتَّقُونَ 

التصال أشجارها ومساكنها وعدم وقوع الفاصل بينهما كمهامه وقفار صارت كجنة واحدة ولسعتها وتنوع 
أشجارها وكثرة مساكنها كأهنا جنات والشتماهلا على ما تلتذ به الروح واجلسم كأهنا جنتان فالكل عائد إىل صفة 

  مدح
  مث قال تعاىل
  بِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِنذََواَتآ أَفَْناٍن فَ

هي مجع فنن أي ذواتا أغصان أو مجع فن أي فيهما فنون من األشجار وأنواع من الثمار فإن قيل أي الوجهني أقوى 
نقول األول لوجهني أحدمها أن األفنان يف مجع فنن هو املشهور والفنون يف مجع الفن كذلك وال يظن أن األفنان 

ع فن بل كل واحد منهما مجع معرف حبرف التعريف واألفعال يف فعل كثري والفعول يف فعل أكثر ثانيهما والفنون مج
مستقل مبا ذكر من الفائدة وألن ذلك فيما يكون ثابتاً ال )  ٥٢الرمحن ( قوله تعاىل ِفيهَِما ِمن كُلّ فَاِكَهةٍ  َزْوَجاِن 

ح باألفنان واجلنات يف الدنيا ذوات أفنان كذلك نقول فيه وجهان تفاوت فيه ذهناً ووجوداً أكثر فإن قيل كيف متد
أحدمها أن اجلنات يف األصل ذوات أشجار واألشجار ذوات أغصان واألغصان ذوات أزهار وأمثار وهي لتنزه 
اجة فال الناظر إال أن جنة الدنيا لضرورة احلاجة وجنة اآلخرة ليست كالدنيا فال يكون فيها إال ما فيه اللذة وأما احل

وأصول األشجار وسوقها أمور حمتاج إليها مانعة لإلنسان عن التردد يف البستان كيفما شاء فاجلنة فيها أفنان عليها 
أوراق عجيبة ومثار طيبة من غري سوق غالظ ويدل عليه أنه تعاىل مل يصف اجلنة إال مبا فيه اللذة بقوله ذَوَاَتا أَفَْناٍن 

ائن على أصل وعرف بل هي واقفة يف اجلو وأهلها من حتتها والثاين من الوجهني هو أي اجلنة هي ذات فنن غري ك
  أن التنكري لألفنان للتكثري أو للتعجب

  مث قال تعاىل
  ِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن َءاال ِفيهَِما َعْيَناِن َتْجرَِياِن فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ِفيهَِما ِمن كُلِّ فَاِكَهةٍ  َزْوَجاِن فَبِأَى ِّ

أي يف كل واحدة منهما عني جارية كما قال تعاىل ِفيَها َعْيٌن َجارَِيةٌ  ويف كل واحدة منهما من الفواكه نوعان وفيها 
)  ٦٨ ٦٦محن الر( مسائل بعضها يذكر عند تفسري قوله تعاىل ِفيهَِما َعْيَنانِ َنضَّاَخَتاِن ِفيهَِما فَاِكَهةٌ  َوَنْخلٌ َوُرمَّانٌ 

  وبعضها يذكر ههنا
و ِفيهَِما َعْيَناِن َتْجرَِياِن و ِفيهَِما ِمن كُلّ فَاِكَهةٍ  َزْوَجاِن كلها )  ٤٨الرمحن ( املسألة األوىل هي أن قوله ذَوَاَتا أَفَْناٍن 

ن فيهما من كل أوصاف للجنتني املذكورتني فهو كالكالم الواحد تقديره جنتان ذواتا أفنان ثابت فيهما عينان كائ
  فاكهة زوجان فإن قيل ما الفائدة يف فصل بعضها عن بعض

بقوله تعاىل فَبِأَىّ  ءاالء رَّبكَُما ُتكَذَّباِن ثالث مرات مع أنه يف ذكر العذاب ما فصل بني كالمني هبا حيث قال يُْرَسلُ 
مع أن إرسال حناس غري إرسال شواظ وقال َيطُوفُونَ )  ٣٥الرمحن ( َعلَْيكَُما ُشَواظٌ ّمن نَّارٍ وَُنحَاٌس فَالَ َتنَتصَِراِن 

مع أن احلميم غري اجلحيم وكذا قال تعاىل َهاِذِه َجهَنَُّم الَِّتى ُيكَذُّب بَِها )  ٤٤الرمحن ( َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميمٍ ءاٍن 
كالم آخر ومل )  ٤٤الرمحن ( ْيَن َحمِيمٍ ءاٍن وهو كالم تام وقوله تعاىل َيطُوفُونَ َبيَْنَها َوَب)  ٤٣الرمحن ( الُْمْجرُِمونَ 

يفصل بينهما باآلية املذكورة نقول فيه تغليب جانب الرمحة فإن آيات العذاب سردها سرداً وذكرها مجلة ليقصر 
ذكرها والثواب ذكره شيئاً فشيئاً ألن ذكره يطيب للسامع فقال بالفصل وتكرار عود الضمري إىل اجلنس بقوله 

  ْيَناِن ِفيهَِما ِمن كُلّ فَاِكَهةٍ  ألن إعادة ذكر احملبوب حمبوب والتطويل بذكر اللذات مستحسنِفيهَِما َع



املسألة الثانية قوله تعاىل ِفيهَِما َعْيَناِن َتْجرَِياِن أي يف كل واحدة عني واحدة كما مر وقوله ِفيهَِما ِمن كُلّ فَاِكَهةٍ  
معناه يف كل واحدة منهما من الفواكه زوجان وحيتمل أن يكون املراد مثل َزْوَجاِن معناه كل واحدة منهما زوج أو 

ذلك أي يف كل واحدة من اجلنتني زوج من كل فاكهة ففيهما مجيعاً زوجان من كل فاكهة وهذا إذا جعلنا الكنايتني 
أن يكون كائناً يف فيهما للزوجني أو نقول من كل فاكهة لبيان حال الزوجني ومثاله إذا دخلت من على ما ال ميكن 

شيء كقولك يف الدار من الشرق رجل أي فيها رجل من الشرق وحيتمل أن يكون املراد يف كل واحدة منها 
زوجان وعلى هذا يكون كالصفة مبا يدل عليه من كل فاكهة كأنه قال فيهما من كل فاكهة أي كائن فيهما شيء 

من داخله على ما ال ميكن أن يكون هناك كائن يف الشيء من كل فاكهة وذلك الكائن زوجان وهذا بني فيما تكون 
غريه كقولك يف الدار من كل ساكن فإذا قلنا فيهما من كل فاكهة زوجان الثالث عند ذكر األفنان لو قال فيهما 

من كل فاكهة زوجان كان متناسباً ألن األغصان عليها الفواكه فما الفائدة يف ذكر العينني بني األمرين املتصل 
حدمها باآلخر نقول جرى ذكر اجلنة على عادة املتنعمني فإهنم إذا دخلوا البستان ال يبادرون إىل أكل الثمار بل أ

يقدمون التفرج على األكل مع أن اإلنسان يف بستان الدنيا ال يأكل حىت جيوع ويشتهي شهوة مؤملة فكيف يف اجلنة 
هنار مث ذكر ما يكون بعد النزهة وهو أكل الثمار فسبحان فذكر ما يتم به النزهة وهو خضرة األشجار وجريان األ

  من يأيت باآلي بأحسن املعاين يف أبني املباين
  مث قال تعاىل

  اِنُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ بَطَآِئُنَها ِمْن إِْسَتبَْرقٍ َوجََنى الْجَنََّتْينِ َداٍن فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّب
  ولغوية ومعنوية وفيه مسائل حنوية

الرمحن ( حال وذو احلال من يف قوله َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِه ) متكئني ( املسألة األوىل من النحوية هو أن املشهور أن 
والعامل ما يدل عليه الالم اجلارة تقديره هلم يف حال االتكاء جنتان وقال صاحب الكشاف حيتمل أن يكون )  ٤٦

محله على هذا إشكال يف قول من قال إنه حال وذلك ألن اجلنة ليست هلم حال اإلتكاء بل  نصباً على املدح وإمنا
هي هلم يف كل حال فهي قبل الدخول هلم وحيتمل أن يقال هو حال وذو احلال ما تدل عليه الفاكهة ألن قوله تعاىل 

كأنه قال يتفكه املتفكهون هبا متكئني وهذا فيه  يدل على متفكهني هبا)  ٥٢الرمحن ( ِفيهَِما ِمن كُلّ فَاِكَهةٍ  َزْوَجاِن 
  معىن لطيف وذلك ألن األكل إن كان ذليالً كاخلول واخلدم والعبيد

والغلمان فإنه يأكل قائماً وإن كان عزيزاً فإن كان يأكل لدفع اجلوع يأكل قاعداً وال يأكل متكئاً إال عزيز متفكه 
  ه فالتفكه مناسب لإلتكاءليس عند جوع يقعده لألكل وال هنالك من حيسم

املسألة الثانية من املسائل النحوية َعلَى فُُرشٍ متعلق بأي فعل هو إن كان متعلقاً مبا يف ُمتَِّكِئنيَ حىت يكون كأنه يقول 
يتكئون على فرش كما كان يقال فالن اتكأ على عصاه أو على فخذيه فهو بعيد ألن الفراش ال يتكأ عليه وإن كان 

ه فماذا هو نقول متعلق بغريه تقديره يتفكه الكائنون على فرش متكئني من غري بيان ما يتكئون عليه متعلقاً بغري
وحيتمل أن يكون اتكاؤهم على الفرش غري أن األظهر ما ذكرنا ليكون ذلك بياناً ملا حتتهم وهم جبميع بدهنم عليه 

  وهو أنعم وأكرم هلم
  كثرية ال أن لكل واحد فراشاً فلكلهم فرش عليها كائنوناملسألة الثالثة الظاهر أن لكل واحد فرشاً 

املسألة الرابعة لغوية االستربق هو الديباج الثخني وكما أن الديباج معرب بسبب أن العرب مل يكن عندهم ذلك إال 
( تصغري من العجم استعمل االسم املعجم فيه غري أهنم تصرفوا فيه تصرفاً وهو أن امسه بالفارسية ستربك مبعىن ثخني 

فزادوا فيه مهزة متقدمة عليه وبدلوا الكاف بالقاف أما اهلمزة فألن حركات أوائل الكلمة يف لسان العجم ) سترب 



غري مبنية يف كثري من املواضع فصارت كالسكون فأثبتوا فيه مهزة كما أثبتوا مهزة الوصل عند سكون أول الكلمة 
ْستَْبَرقٍ واألكثرون جعلوها مهزة قطع ألن أول الكلمة يف األصل مث إن البعض جعلوها مهزة وصل وقالوا ِمْن إِ

متحرك لكن حبركة فاسدة فأتوا هبمزة تسقط عنهم احلركة الفاسدة ومتكنهم من تسكني األول وعند تساوي احلركة 
ركوا فالعود إىل السكون أقرب وأواخر الكلمات عند الوقف تسكن وال تبدل حركة حبركة وأما القاف فألهنم لو ت

الكاف الشتبه ستربك مبسجدك ودارك فأسقطوا منه الكاف اليت هي على لسان العرب يف آخر الكلم للخطاب 
وأبدلوها قافاً مث عليه سؤال مشهور وهو أن القرآن أنزل بلسان عريب مبني وهذا ليس بعريب واجلواب احلق أن 

بلغة هي يف أصل وضعها على لسان العرب بل املراد  اللفظة يف أصلها مل تكن بني العرب بلغة وليس املراد أنه أنزل
أنه منزل بلسان ال خيفى معناه على أحد من العرب ومل يستعمل فيه لغة مل تتكلم العرب هبا فيصعب عليهم مثله 

  لعدم مطاوعة لساهنم التكلم هبا فعجزهم عن مثله ليس إال ملعجز
على صحة اجلسم وفراغ القلب فاملتكىء تكون أمور جسمه على املسألة اخلامسة معنوية اإلتكاء من اهليئات الدالة 

ما ينبغي وأحوال قلبه على ما ينبغي ألن العليل يضطجع وال يستلقي أو يستند إىل شيء على حسب ما يقدر عليه 
لالستراحة وأما اإلتكاء حبيث يضع كفه حتت رأسه ومرفقه على األرض وجيايف جنبيه عن األرض فذاك أمر ال يقدر 

  ليه وأما مشغول القلب يف طلب شيء فتحركه حترك مستوفزع
املسألة السادسة قال أهل التفسري قوله بَطَائُِنَها ِمْن إِْستَْبَرقٍ يدل على هناية شرفها فإن ما تكون بطائنها من اإلستربق 

ه وجه آخر معنوي تكون ظهائرها خرياً منها وكأن شيء ال يدركه البصر من سندس وهو الديباج الرقيق الناعم وفي
وهو أن أهل الدنيا يظهرون الزينة وال يتمكنون من أن جيعلوا البطائن كالظهائر ألن غرضهم إظهار الزينة والبطائن 
ال تظهر وإذا انتفى السبب انتفى املسبب فلما مل حيصل يف جعل البطائن من الديباج مقصودهم وهو اإلظهار تركوه 

  ام والتنعيم فتكون البطائن كالظهائر فذكر البطائنويف اآلخرة األمر مبين على اإلكر
  املسألة السابعة قوله تعاىل َوجََنى الْجَنََّتْينِ َداٍن فيه إشارة إىل خمالفتها جلنة دار الدنيا من ثالثة

أوجه أحدها أن الثمرة يف الدنيا على رءوس الشجرة واإلنسان عند االتكاء يبعد عن رءوسها ويف اآلخرة هو 
الثمرة تنزل إليه ثانيها يف الدنيا من قرب من مثرة شجرة بعد عن األخرى ويف اآلخرة كلها دان يف وقت متكىء و

واحد ومكان واحد ويف اآلخرة املستقر يف جنة عنده جنة أخرى ثالثها أن العجائب كلها من خواص اجلنة فكان 
لدنيا وجناهتا ويف الدنيا اإلنسان متحرك أشجارها دائرة عليهم ساترة إليهم وهم ساكنون على خالف ما كان يف ا

ومطلوبه ساكن وفيه احلقيقة وهي أن من مل يكسل ومل يتقاعد عن عبادة اهللا تعاىل وسعى يف الدنيا يف اخلريات انتهى 
أمره إىل سكون ال حيوجه شيء إىل حركة فأهل اجلنة إن حتركوا حتركوا ال حلاجة وطلب وإن سكنوا سكنوا ال 

التعب مث إن الويل قد تصري له الدنيا أمنوذجاً من اجلنة فإنه يكون ساكناً يف بيته ويأتيه الرزق متحركاً الستراحة بعد 
  ) ٣٧آل عمران ( إليه دائراً حواليه يدلك عليه قوله تعاىل كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَرِيَّا الِْمْحرَاَب َوَجَد ِعنَدَها رِْزقًا 

كانتا جسميتني فهو أبداً يكون بينهما ومها عن ميينه ومشاله هو يتناول مثارمها وإن كانت  املسألة الثامنة اجلنتان إن
  إحدامها روحية واألخرى جسمية فلكل واحد منهما فواكه وفرش تليق هبا

  مث قال تعاىل
  ِفيهِنَّ قَاِصرَاُت الطَّْرِف لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجآنٌّ

  وفيه مباحث
ل يف الترتيب وأنه يف غاية احلسن ألنه يف أول األمر بني املسكن وهو اجلنة مث بني ما يتنزه به فإن من يدخل األو



مث ذكر ما يتناول من املأكول فقال ِفيهَِما ِمن )  ٥٠ ٤٨الرمحن ( بستاناً يتفرج أوالً فقال ذََواَتا أَفَْناٍن ِفيهَِما َعْيَناِن 
  مث ذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش مث ذكر ما يكون يف الفراش معه)  ٥٢الرمحن ( كُلّ فَاِكَهةٍ  

الثاين ِفيهِنَّ الضمري عائد إىل ماذا نقول فيه ثالثة أوجه أحدها إىل اآلالء والنعم أي قاصرات الطرف ثانيها إىل 
يف اآلالء مع أن اجلنتني  الفراش أي يف الفرش قاصرات ومها ضعيفان أما األول فألن اختصاص القاصرات بكوهنن

يف اآلالء والعينني فيهما والفواكه كذلك ال يبقى له فائدة وأما الثاين فألن الفرش جعلها ظرفهم حيث قال مُتَِّكِئنيَ 
ومل يقل بطائنهن فقوله ِفيهِنَّ يكون )  ٥٤الرمحن ( وأعاد الضمري إليها بقوله َبطَاِئُنَها )  ٥٤الرمحن ( َعلَى فُُرشٍ 

ومل يكن )  ٧٠الرمحن ( اً للضمري فيحتاج إىل بيان فائدة ألنه تعاىل قال بعد هذا مرة أخرى ِفيهِنَّ خَْيراٌت تفسري
هناك ذكر الفرش فاألصح إذن هو الوجه الثالث وهو أن الضمري عائد إىل اجلنتني ومجع الضمري ههنا وثىن يف قوله 

وذلك ألنا بينا أن اجلنة هلا اعتبارات ثالثة )  ٥٢الرمحن ( كُلّ فَاِكَهةٍ  و ِفيهَِما ِمن )  ٥٠الرمحن ( ِفيهَِما َعْيَناِن 
أحدها اتصال أشجارها وعدم وقوع الفيايف واملهامة فيها واألراضي الغامرة ومن هذا الوجه كأهنا جنة واحدة ال 

ما ليس يف الدنيا وفيها ما يفصلها فاصل وثانيها اشتماهلا على النوعني احلاصرين للخريات فإن فيها ما يف الدنيا و
يعرف وماال يعرف وفيها ما يقدر على وصفه وفيها ماال يقدر وفيها لذات جسمانية ولذات غري جسمانية 

فالشتماهلا على النوعني كأهنا جنتان وثالثها لسعتها وكثرة أشحارها وأماكنها وأهنارها ومساكنها كأهنا جنات فهي 
من وجه جنات إذا ثبت هذا فنقول اجتماع النسوان للمعاشرة مع األزواج من وجه جنة واحدة ومن وجه جنتان و

واملباشرة يف الفراش يف موضع واحد يف الدنيا ال ميكن وذلك لضيق املكان أو عدم اإلمكان أو دليل ذلة النسوان 
ت كل واحدة فإن الرجل الواحد ال جيمع بني النساء يف بيت إال إذا كن جواري غري ملتفت إليهن فأما إذا كان

كبرية النفس كثرية املال فال جيمع بينهن واعلم أن الشهوة يف الدنيا كما تزداد باحلسن الذي يف األزواج تزداد 
  بسبب العظمة وأحوال الناس يف

أكثر األمر تدل عليه إذا ثبت هذا فنقول احلظايا يف اجلنة جيتمع فيهن حسن الصورة واجلمال والعز والشرف 
لواحدة هلا كذا وكذا من اجلواري والغلمان فتزداد اللذة بسبب كماهلا فإذن ينبغي أن يكون لكل والكمال فتكون ا

واحدة ما يليق هبا من املكان الواسع فتصري اجلنة اليت هي واحدة من حيث االتصال كثرية من حيث تفرق املساكن 
وهذا من )  ٥٠الرمحن ( ة واللذة فقال ِفيهَِما فيها فقال ِفيهِنَّ وأما الدنيا فليس فيها تفرق املساكن دليالً للعظم

اللطائف الثالث قاصرات الطرف صفة ملوصوف حذف وأقيمت الصفة مكانه واملوصوف النساء أو األزواج كأنه 
قال فيهن نساء قاصرات الطرف وفيه لطيفة فإنه تعاىل مل يذكر النساء إال بأوصافهن ومل يذكر اسم اجلنس فيهن 

ومل )  ٥٦الرمحن ( وتارة قَاصِراتُ الطَّْرِف )  ٥٦الرمحن ( وتارة ُعُرباً أَتَْراباً )  ٢٢الواقعة ( ِعٌني  فقال تارة َوُحوٌر
يذكر نساء كذا وكذا لوجهني أحدمها اإلشارة إىل تنحدرهن وتسترهن فلم يذكرهن باسم اجلنس ألن اسم اجلنس 

املريد اآلكل الشارب ال تكون بينته باألوصاف  يكشف من احلقيقة ماال يكشفه الوصف فإنك إذا قلت املتحرك
الكثرية أكثر مما بينته بقولك حيوان وإنسان وثانيهما إعظاماً هلن ليزداد حسنهن يف أعني املوعودين باجلنة فإن بنات 

  امللوك ال يذكرن إال باألوصاف
من النظر إىل الغري أو من القصور وهو  املسألة الرابعة قَاصِراُت الطَّْرِف من القصر وهو املنع أي املانعات أعينهن

كون أعينهن قاصرة ال طماح فيها للغري أقول والظاهر أنه من القصر إذ القصر مدح والقصور ليس كذلك وحيتمل 
أن يقال هو من القصر مبعىن أهنن قصرن أبصارهن فأبصارهن مقصورة وهن قاصرات فيكون من إضافة الفاعل إىل 

أن القصر مدح والقصور ليس كذلك وعلى هذا ففيه لطيفة وهي أنه تعاىل قال من بعد  املفعول والدليل عليه هو



فهن مقصورات وهن قاصرات وفيه وجهان أحدمها أن يقال هن قاصرات )  ٧٢الرمحن ( هذه حُوٌر مَّقُْصوراٌت 
ن يف اخليام أبصارهن كما يكون شغل العفائف وهن قاصرات أنفسهن يف اخليام كما هو عادة املخدرات ألنفسه

وألبصارهن عن الطماح وثانيهما أن يكون ذلك بياناً لعظمتهن وعفافهن وذلك ألن املرأة اليت ال يكون هلا رادع من 
نفسها وال يكون هلا أولياء يكون فيها نوع هوان وإذا كان هلا أولياء أعزة امتنعت عن اخلروج والربوز وذلك يدل 

روج ال ينظرن مينة ويسرة فهن يف أنفسهن عفائف فجمع بني اإلشارة إىل على عظمتهن وإذا كن يف أنفسهن عند اخل
عظمتهن بقوله تعاىل مَّقْصُوراٌت منعهن أولياؤهن وههنا وليهن اهللا تعاىل وبني اإلشارة إىل عفتهن بقوله تعاىل 

لعظمة وذكر يف أعلى قَاِصراُت الطَّْرِف مث متام اللطف أنه تعاىل قدم ذكر ما يدل على العفة على ما يدل على ا
اجلنتني قاصرات ويف أدنامها مقصورات والذي يدل على أن املقصورات يدل على العظمة أهنن يوصفن باملخدرات 

ال باملتخدرات إشارة إىل أهنن خدرهن خادر هلن غريهن كالذي يضرب اخليام ويديل الستر خبالف من تتخذه لنفسها 
  ري اآلية بعدوتغلق باهبا بيدها وسنذكر بيانه يف تفس

املسألة اخلامسة قَاصِراُت الطَّْرِف فيها داللة عفتهن وعلى حسن املؤمنني يف أعينهن فيجنب أزواجهن حباً بشغلهن 
  عن النظر إىل غريهم ويدل أيضاً على احلياء ألن الطرف حركة اجلفن واحلورية ال حترك جفنها وال ترفع رأسها

يه وجوه أحدها مل يفرعهن ثانيها مل جيامعهن ثالثها مل ميسسهن وهو أقرب إىل حاهلن املسألة السادسة لَمْ َيطِْمثُْهنَّ ف
  وأليق بوصف كماهلن لكن لفظ الطمث غري ظاهر فيه ولو كان املراد منه

 ) ٢٣٧البقرة ( املس لذكر اللفظ الذي يستحسن وكيف وقد قال تعاىل َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ 
ومل يصرح بلفظ موضوع للوطء فإن قيل فما ذكرمت من اإلشكال باق وهو أنه تعاىل )  ٢٢٢البقرة ( وقال فَاْعَتزِلُواْ 

على الصحيح يف تفسري اآلية )  ٤٣النساء ( كىن عن الوطء يف الدنيا باللمس كما يف قوله تعاىل أَوْ لَاَمسُْتُم الّنَساء 
البقرة ( نا الشافعي رضي اهللا عنه وباملس يف قوله ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ وسنذكره وإن كان على خالف قول إمام

ومل يذكر املس يف اآلخرة بطريق الكناية نقول إمنا ذكر اجلماع الدنيا بالكناية ملا أنه يف الدنيا قضاء للشهوة )  ٢٣٧
مر ويف بعض األوقات هو كاألكل وأنه يضعف البدن ومينع من العبادة وهو يف بعض األوقات قبحه كقبح شرب اخل

الكثري ويف اآلخرة جمرد عن وجوه القبح وكيف ال واخلمر يف اجلنة معدودة من اللذات وأكلها وشرهبا دائم إىل غري 
ذلك فاهللا تعاىل ذكره يف الدنيا بلفظ جمازي مستور يف غاية اخلفاء بالكناية إشارة إىل قبحه ويف اآلخرة ذكره بأقرب 

التصريح أو بلفظ صريح ألن الطمث أدل من اجلماع والوقاع ألهنما من اجلمع والوقوع إشارة إىل األلفاظ إىل 
  خلوه عن وجوه القبح

املسألة السابعة ما الفائدة يف كلمة قَْبلَُهْم قلنا لو قال مل يطمثهن إنس وال جان يكون نفياً لطمث املؤمن إياهن وليس 
  كذلك

كر اجلان مع أن اجلان ال جيامع نقول ليس كذلك بل اجلن هلم أوالد وذريات وإمنا املسألة الثامنة ما الفائدة يف ذ
اخلالف يف أهنم هل يواقعون اإلنس أم ال واملشهور أهنم يواقعون وإال ملا كان يف اجلنة أحساب وال أنساب فكأن 

  مواقعة اإلنس إياهن كمواقعة اجلن من حيث اإلشارة إىل نفيها
  مث قال تعاىل

  نَّ الَْياقُوُت وَالَْمْرَجانُ فَبِأَى ِّ َءاال ِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِنكَأَنَُّه
وهذا التشبيه فيه وجهان أحدمها تشبيه بصفائهما وثانيهما حبسن بياض اللؤلؤ ومحرة الياقوت واملرجان صغار اللؤلؤ 

ل فيه لطيفة هي أن قوله تعاىل وهي أشد بياضاً وضياء من الكبار بكثري فإن قلنا إن التشبيه لبيان صفائهن فنقو



قَاِصراُت الطَّْرِف إشارة إىل خلوصهن عن القبائح وقوله كَأَنَُّهنَّ الَْياقُوُت َوالْمَْرَجانُ إشارة إىل صفائهن يف اجلنة فأول 
ياض ما بدأ بالعقليات وختم باحلسيات كما قلنا إن التشبيه لبيان مشاهبة جسمهن بالياقوت واملرجان يف احلمرة والب

فكذلك القول فيه حيث قدم بيان العفة على بيان احلسن وال يبعد أن يقال هو مؤكد ملا مضى ألهنن ملا كن قاصرات 
الطرف ممتنعات عن االجتماع باإلنس واجلن مل يطمثهن فهن كالياقوت الذي يكون يف معدنه واملرجان املصون يف 

الداخلة على ) كأن ( قوله تعاىل كَأَنَُّهنَّ َبْيٌض مَّكُْنونٌ أن صدفه ال يكون قد مسه يد المس وقد بينا مرة أخرى يف 
املشبه به ال تفيد من التأكيد ما تفيده الداخلة على املشبه فإذا قلت زيد كاألسد كان معناه زيد يشبه األسد وإذا 

فيه مبالغة عظيمة فإنه  قلت كأن زيداً األسد فمعناه يشبه أن زيداً هو األسد حقيقة لكن قولنا زيد يشبه األسد ليس
يشبهه يف أهنما حيوانان وجسمان وغري ذلك وقولنا زيد يشبه ال ميكن محله على احلقيقة أما من حيث اللفظ فنقول 

إذا دخلت الكاف على املشبه به وقيل إن زيداً كاألسد عملت الكاف يف األسد عمالً لفظياً والعمل اللفظي مع 
  ه عمل حىت صار زيداً وإذا قلت كأن زيداً األسد تركت األسد علىالعمل املعنوي فكأن األسد عمل ب

إعرابه فإذن هو متروك على حاله وحقيقته وزيد يشبه به يف تلك احلال وال شك يف أن زيداً إذا شبه بأسد هو على 
فساواه  حاله باق يكون أقوى مما إذا شبه بأسد مل يبق على حاله وكأن من قال زيد كاألسد نزل األسد عن درجته

  زيد ومن قال كأن زيداً األسد رفع زيداً عن درجته حىت ساوى األسد وهذا تدقيق لطيف
  مث قال تعاىل

  َهلْ َجَزآُء اِإلْحَساِن إِالَّ اِإلْحَسانُ فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن
ل األوىل قوله تعاىل فَاذْكُرُونِى أَذْكُْركُمْ وفيه وجوه كثرية حىت قيل إن يف القرآن ثالث آيات يف كل آية منها مائة قو

الثالثة قوله تعاىل َهلْ َجَزاء اإلْحَساِن إِالَّ اإلْحَسانُ )  ٨اإلسراء ( الثانية قوله تعاىل ءاٍن ُعدتُّْم ُعْدَنا )  ١٥٢البقرة ( 
جزاء من قال ال إله إال اهللا ولنذكر األشهر منها واألقرب أما األشهر فوجوه أحدها هل جزاء التوحيد غري اجلنة أي 

إدخال اجلنة ثانيها هل جزاء اإلحسان يف الدنيا إال اإلحسان يف اآلخرة ثالثها هل جزاء من أحسن إليكم يف الدنيا 
بالنعم ويف العقىب بالنعيم إال أن حتسنوا إليه بالعبادة والتقوى وأما األقرب فإنه عام فجزاء كل من أحسن إىل غريه 

يه أيضاً ولنذكر حتقيق القول فيه وترجع الوجوه كلها إىل ذلك فنقول اإلحسان يستعمل يف ثالث أن حيسن هو إل
وقال تعاىل الَِّذى أَْحَسَن كُلَّ َشىْ ء )  ٦٤غافر ( معان أحدها إثبات احلسن وإجياده قال تعاىل فَأَْحَسَن صَُوَركُْم 

واإلغراب لإلتيان بالظريف والغريب قال تعاىل َمن َجاء ثانيها اإلتيان باحلسن كاإلظراف )  ٧السجدة ( َخلَقَُه 
ثالثها يقال فالن ال حيسن الكتابة وال حيسن الفاحتة أي ال يعلمهما )  ١٦٠األنعام ( بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها 

قرينة االستعمال مما والظاهر أن األصل يف اإلحسان الوجهان األوالن والثالث مأخوذ منهما وهذا ال يفهم إال ب
يغلب على الظن إرادة العلم إذا علمت هذا فنقول ميكن محل اإلحسان يف املوضعني على معىن متحد من املعنيني 

وميكن محله فيهما على معنيني خمتلفني أما األول فنقول َهلْ جََزاء اإلْحَساِن أي هل جزاء من أتى بالفعل احلسن إال 
ن لكن الفعل احلسن من العبد ليس كل ما يستحسنه هو بل احلسن هو ما استحسنه أن يؤتى يف مقابلته بفعل حس

اهللا منه فإن الفاسق رمبا يكون الفسق يف نظره حسناً وليس حبسن بل احلسن ما طلبه اهللا منه كذلك احلسن من اهللا 
شارة بقوله تعاىل َوِفيَها َما َتشَْتهِيهِ هو كل ما يأيت به مما يطلبه العبد كما أتى العبد مبا يطلبه اهللا تعاىل منه وإليه اإل

وقال تعاىل )  ١٠٢األنبياء ( وقوله تعاىل َوُهْم ِفيَما اْشَتَهتْ أَنفُُسُهمْ َخاِلُدونَ )  ٧١الزخرف ( االْْنفُُس َوتَلَذُّ االْْعُيُن 
ول هل جزاء من أثبت احلسن يف أي ما هو حسن عندهم وأما الثاين فنق)  ٢٦يونس ( لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ الُْحسَْنى 

عمله يف الدنيا إال أن يثبت اهللا احلسن فيه ويف أحواله يف الدارين وبالعكس هل جزاء من أثبت احلسن فينا ويف 



صورنا وأحوالنا إال أن نثبت احلسن فيه أيضاً لكن إثبات احلسن يف اهللا تعاىل حمال فإثبات احلسن أيضاً يف أنفسنا 
سنا بعبادة حضرة اهللا تعاىل وأفعالنا بالتوجه إليه وأحوال باطننا مبعرفته تعاىل وإىل هذا رجعت وأفعالنا فنحسن أنف

اإلشارة وورد يف األخبار من حسن وجوه املؤمنني وقبح وجوه الكافرين وأما الوجه الثالث وهو احلمل على املعنيني 
ه احلسن ويف مجيع أحواله فيجعل وجهه حسناً فهو أن تقول على جزاء من أتى بالفعل احلسن إال أن يثبت اهللا في

  وحاله حسناً مث فيه لطائف
اللطيفة األوىل هذه إشارة إىل رفع التكليف عن العوام يف اآلخرة وتوجيه التكليف على اخلواص فيها أما األول 

  فألنه تعاىل ملا قال َهلْ جََزاء اإلْحَساِن إِالَّ اإلْحَسانُ واملؤمن ال شك يف أنه يثاب

اجلنة فيكون له من اهللا اإلحسان جزاء له ومن جازى عبداً على عمله ال يأمره بشكره وألن التكليف لو بقي يف ب
اآلخرة فلو ترك العبد القيام بالتكليف الستحق العقاب والعقاب ترك اإلحسان ألن العبد ملا عبد اهللا يف الدنيا ما دام 

ما دام وبقي فال عقاب على تركه بال تكليف وأما الثاين فنقول  وبقي يليق بكرمه تعاىل أن حيسن إليه يف اآلخرة
خاصة اهللا تعاىل عبدنا اهللا تعاىل يف الدنيا لنعم قد سبقت له علينا فهذا الذي أعطانا اهللا تعاىل ابتداء نعمة وإحسان 

هللا تعاىل يف حقهم جديد فله علينا شكره فيقولون احلمد هللا ويذكرون اهللا ويثنون عليه فيكون نفس اإلحسان من ا
سبباً لقيامهم بشكره فيعرضون هم على أنفسهم عبادته تعاىل فيكون هلم بأدىن عبادة شغل شاغل عن احلور 

والقصور واألكل والشرب فال يأكلون وال يشربون وال يتنابذون وال يلعبون فيكون حاهلم كحال املالئكة يف يومنا 
تكليفاً مثل هذه التكاليف الشاقة وإمنا يكون ذلك لذة زائدة على كل هذا ال يتناكحون وال يلعبون فال يكون ذلك 

  لذة يف غريها
يس ( اللطيفة الثانية هذه اآلية تدل على أن العبد حمكم يف اآلخرة كما قال تعاىل لَُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ  َولَُهْم مَّا َيدَُّعونَ 

عند من أتى باإلحسان لكن اهللا ملا طلب منا العبادة  وذلك ألنا بينا أن اإلحسان هو اإلتيان مبا هو حسن)  ٥٧
طلب كما أراد فأتى به املؤمن كما طلب منه فصار حمسناً فهذا يقتضي أن حيسن اهللا إىل عبده ويأيت مبا هو حسن 
يت عنده وهو ما يطلبه كما يريد فكأنه قال َهلْ جََزاء اإلْحَساِن أي هل جزاء من أتى مبا طلبته منه على حسب إراد

إال أن يؤتى مبا طلبه مين على حسب إرادته لكن اإلرادة متعلقة بالرؤية فيجب حبكم الوعد أن تكون هذه آية دالة 
  على الرؤية البلكفية

اللطيفة الثالثة هذه اآلية تدل على أن كل ما يفرضه اإلنسان من أنواع اإلحسان من اهللا تعاىل فهو دون اإلحسان 
ن الكرمي إذا قال للفقري افعل كذا ولك كذا ديناراً وقال لغريه افعل كذا على أن أحسن الذي وعد اهللا تعاىل به أل

إليك يكون رجاء من مل يعني له أجراً أكثر من رجاء من عني له هذا إذا كان الكرمي يف غاية الكرم وهناية الغىن إذا 
أوصل إليه فوق ما يشتهيه فالذي يعطي اهللا ثبت هذا فاهللا تعاىل قال جزاء من أحسن إىل أن أحسن إليه مبا يغبط به و

  فوق ما يرجوه وذلك على وفق كرمه وإفضاله
  مث قال تعاىل

فَبِأَى  َباِن ِفيهَِما َعْيَنانِ َنضَّاَخَتاِنَوِمن ُدونِهَِما َجنََّتاِن فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ُمْدَهآمََّتاِن فَبِأَى ِّ َءاال ِء رَبِّكَُما ُتكَذِّ
  َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن

)  ٢٦يونس ( ملا ذكر اجلزاء ذكر بعده مثله وهو جنتان أخريان وهذا كقوله تعاىل لّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ الُْحسَْنى َوزَِياَدةٌ  
دَْهامََّتاِن مع ويف قوله تعاىل دُونِهَِما وجهان أحدمها دوهنما يف الشرف وهو ما اختاره صاحب الكشاف وقال قوله ُم

( وقوله يف هذه َعْيَناِن َنضَّاَخَتاِن مع قوله يف األوليني َعْيَناِن َتجْرَِياِن )  ٤٨الرمحن ( قوله يف األوليني ذََواَتا أَفَْناٍن 



ني مع قوله يف هات)  ٥٢الرمحن ( ألن النضخ دون اجلري وقوله يف األولني ِمن كُلّ فَاِكَهةٍ  َزْوَجاِن )  ٥٠الرمحن 
وقوله يف األوليني فُُرشٍ َبطَاِئُنَها ِمْن إِْسَتبَْرقٍ حيث ترك ذكر الظهائر لعلوها )  ٦٨الرمحن ( فَاِكَهةٌ  َوَنْخلٌ َوُرمَّانٌ 

دليل عليه ولقائل أن يقول هذا )  ٧٦الرمحن ( ورفعتها وعدم إدراك العقول إياها مع قوله يف هاتني َرفَْرٍف ُخْضرٍ 
   يف اآلخرةضعيف ألن عطايا اهللا

متتابعة ال يعطي شيئاً بعد شيء إال ويظن الظان أنه ذلك أو خري منه وميكن أن جياب عنه تقريراً ملا اختاره الزخمشري 
أن اجلنتني اللتني دون األولني لذريتهم اللذين أحلقهم اهللا هبم وألتباعهم ولكنه إمنا جعلهما هلم إنعاماً عليهم أي 

وا فيهما من تريدون الثاين أن املراد دوهنما يف املكان كأهنم يف جنتني ويطلعوا من فوق هاتان األخريان لكم أسكن
اآلية والغرف العالية )  ٢٠الزمر ( على جنتني أخريني دوهنما ويدل عليه قوله تعاىل لَُهْم غَُرٌف ّمن فَْوِقَها غَُرٌف 

  ات لطائفعندها أفنان والغرف اليت دوهنا أرضها خمضرة وعلى هذا ففي اآلي
األوىل قال يف األوليني ذََواَتا أَفَْناٍن وقال يف هاتني ُمْدَهامََّتاِن أي خمضرتان يف غاية اخلضرة وإدهام الشيء أي اسواد 

لكن ال يستعمل يف بعض األشياء واألرض إذا اخضرت غاية اخلضرة تضرب إىل أسود وحيتمل أن يقال األرض 
( وإذا كانت معمورة يقال هلا سواد أرض كما يقال سواد البلد وقال النيب  اخلالية عن الزرع يقال هلا بياض أرض

والتحقيق فيه أن ابتداء األلوان ) عليكم بالسواد األعظم ومن كثر سواد قوم فهو منهم ) ( صلى اهللا عليه وسلم 
ن وهلذا يطلق الكافر هو البياض وانتهاءها هو السواد فإن األبيض يقبل كل لون واألسود ال يقبل شيئاً من األلوا

على األسود وال يطلق على لون آخر وملا كانت اخلالية عن الزرع متصفة بالبياض والالخالية بالسواد فهذا يدل 
على أهنما حتت األوليني مكاناً فهم إذا نظروا إىل ما فوقهم يرون األفنان تظلهم وإذا نظروا إىل ما حتتهم يرون 

ا َعْيَناِن َنضَّاَخَتاِن أي فائرتان ماؤمها متحرك إىل جهة فوق وأما العينان املتقدمتان األرض خمضرة وقوله تعاىل ِفيهَِم
فتجريان إىل صوب املؤمنني فكالمها حركتهما إىل جهة مكان أهل اإلميان وأما قول صاحب الكشاف النضخ دون 

أن النضخ فيه احلركة إىل جهة العلو  اجلري فغري الزم جلواز أن يكون اجلري يسرياً والنضخ قوياً كثرياً بل املراد
والعينان يف مكان املؤمنني فحركة املاء تكون إىل جهتهم فالعينان األوليان يف مكاهنم فتكون حركة مائهما إىل صوب 

  املؤمنني جرياً
  مب وأما قوله تعاىل

  اِنِفيهَِما فَاِكَهةٌ  َوَنْخلٌ َوُرمَّانٌ فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّب
وذلك ألن الفاكهة أرضية حنوه البطيخ وغريه من )  ٥٢الرمحن ( فهو كقوله تعاىل ِفيهَِما ِمن كُلّ فَاِكَهةٍ  َزْوَجاِن 

بأنواع اخلضر اليت )  ٦٤الرمحن ( األرضيات املزروعات وشجرية حنو النخل وغريه من الشجريات فقال ُمدَْهامََّتاِن 
الفواكه الشجرية وذكر منها نوعني ومها الرمان والرطب ألهنما متقابالن  منها الفواكه األرضية وفيهما أيضاً

فأحدمها حلو واآلخر غري حلو وكذلك أحدمها حار واآلخر بارد وأحدمها فاكهة وغذاء واآلخر فاكهة وأحدمها من 
أشجاره بالضد فواكه البالد احلارة واآلخر من فواكه البالد الباردة وأحدمها أشجاره يف غاية الطول واآلخر 

وأحدمها ما يؤكل منه بارز وماال يؤكل كامن واآلخر بالعكس فهما كالضدين واإلشارة إىل الطرفني تتناول اإلشارة 
  إىل ما بينهما كما قال

  َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمغْرَِبْينِ وقدمنا ذلك
  مث قال تعاىل



  رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِنِفيهِنَّ َخْيرَاٌت ِحَسانٌ فَبِأَى ِّ َءاال ِء 
أي يف باطنهن اخلري ويف ظاهرهن احلسن واخلريات مجع خرية وقد بينا أن يف قوله تعاىل قَاصِراُت الطَّْرفِ إىل أن قال 

  إشارة إىل كوهنن حساناً)  ٥٨ ٥٦الرمحن ( كَأَنَُّهنَّ 
  مب وقوله تعاىل

َربِّكَُما ُتكَذَِّبانِ لَْم َيطْمِثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجآنٌّ فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما  ُحوٌر مَّقْصُورَاٌت ِفى الْخَِيامِ فَبِأَى ِّ َءاال ِء
  ُتكَذَِّباِن

إشارة إىل عظمتهن فإهنن ما قصرن حجراً عليهن وإمنا ذلك إشارة إىل ضرب اخليام هلن وإدالء الستر عليهن واخليمة 
ن العرب تسمي البيت من الشعر خيمة ألنه معد لإلقامة إذا ثبت هذا مبيت الرجل كالبيت من اخلشب حىت إ

فنقول قوله مَّقُْصوراٌت ِفى الِْخَيامِ إشارة إىل معىن يف غاية اللطف وهو أن املؤمن يف اجلنة ال حيتاج إىل التحرك لشيء 
م مبا يشتهونه فاحلور يكن يف وإمنا األشياء تتحرك إليه فاملأكول واملشروب يصل إليه من غري حركة منه ويطاف عليه

بيوت وعند االنتقال إىل املؤمنني يف وقت إرادهتم تسري هبن لالرحتال إىل املؤمنني خيام وللمؤمنني قصور تنزل احلور 
  من اخليام إىل القصور وقوله تعاىل لَْم َيطْمِثُْهنَّ إِنٌس إِنٌس َوالَ َجانٌّ قد سبق تفسريه

  مث قال تعاىل
  لَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ َوَعْبقَرِى ٍّ ِحَساٍن فَبِأَى ِّ َءاال ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِنُمتَِّكِئَني َع

  وفيه مسائل
املسألة األوىل ما احلكمة يف تأخري ذكر اتكائهم عن ذكر نسائهم يف هذا املوضع مع أنه تعاىل قدم ذكر اتكائهم على 

الرمحن ( مث قال قَاصِراتُ الطَّْرِف )  ٥٤الرمحن (  َعلَى فُُرشٍ ذكر نسائهم يف اجلنتني املتقدمتني حيث قال ُمتَِّكِئَني
مث قال ُمتَِّكِئَني واجلواب عنه من وجهني أحدمها أن أهل اجلنة )  ٧٠الرمحن ( وقال ههنا ِفيهِنَّ َخْيراٌت ِحَسانٌ )  ٥٦

ن جيتمع مع أهله اجتماع ليس عليهم تعب وحركة فهم منعمون دائماً لكن الناس يف الدنيا على أقسام منهم م
مستفيض وعند قضاء وطره يستعمل االغتسال واالنتشار يف األرض للكسب ومنهم من يكون متردداً يف طلب 

الكسب وعند حتصيله يرجع إىل أهله ويريح قلبه من التعب قبل قضاء الوطر فيكون التعب الزماً قبل قضاء الوطر 
ة متكئني قبل االجتماع بأهلهم وبعد االجتماع كذلك ليعلم أهنم دائم على أو بعده فاهللا تعاىل قال يف بيان أهل اجلن

السكون فال تعب هلم ال قبل االجتماع وال بعد االجتماع وثانيهما هو أنا بينا يف الوجهني املتقدمني أن اجلنتني 
أهلهم يف اخليام منتظرات املتقدمتني ألهل اجلنة الذين جاهدوا واملتأخرين لذرياهتم الذين أحلقوا هبم فهم فيهما و

قدوم أزواجهن فإذا دخل املؤمن جنته اليت هي سكناه يتكىء على الفرش وتنتقل إليه أزواجه احلسان فكوهنن يف 
اجلنتني املتقدمتني بعد اتكائهم على الفرش وأما كوهنم يف اجلنتني املتأخرتني فذلك حاصل يف يومنا واتكاء املؤمن غري 

ر كوهنن فيهن هنا وأخره هناك و ُمتَِّكِئَني حال والعامل فيه ما دل عليه قوله لَْم َيطْمِثُْهنَّ حاصل يف يومنا فقدم ذك
وذلك يف قوة االستثناء كأنه قال مل يطمثهن إال املؤمنون فإهنم يطمثوهن متكئني وما )  ٧٤الرمحن ( إِنٌس قَْبلَُهْم 

  يقال هنا)  ٥٤الرمحن (  ذكرنا من قبل يف قوله تعاىل ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ
( املسألة الثانية الرفرف إما أن يكون أصله من رف الزرع إذا بلغ من نضارته فيكون مناسباً لقوله تعاىل ُمْدَهامََّتاِن 

  ويكون التقدير أهنم متكئون على الرياض والثياب العبقرية وإما أن يكون من رفرفة الطائر)  ٦٤الرمحن 

ما يريد النزول عليه فيكون املعىن أهنم على بسط مرفوعة كما قال تعاىل َوفُُرشٍ مَّْرفُوَعةٍ  وهي حومة يف اهلواء حول 
أهنما دوهنما يف املكان حيث )  ٦٢الرمحن ( وهذا يدل على أن قوله تعاىل َوِمن ُدونِهَِما َجنََّتاِن )  ٣٤الواقعة ( 



اً لكونه اسم جنس ويكون واحده رفرفة كحنظلة رفعت فرشهم وقوله تعاىل ُخْضرٍ صيغة مجع فالرفرف يكون مجع
  وحنظل واجلمع يف متكئني يدل عليه فإنه ملا قال ُمتَِّكِئَني دل على أهنم على رفارف

املسألة الثالثة ما الفرق بني الفرش والرفرف حيث مل يقل رفارف اكتفاء مبا يدل عليه قوله ُمتَِّكِئَني وقال فُُرشٍ ومل 
ك نقول مجع الرباعي أثقل من مجع الثالثي وهلذا مل جييء للجمع يف الرباعي إال مثال واحد يكتف مبا يدل عليه ذل

  )رفارف خضار وعباقر ( و ) على رفارف خضر ( وأمثلة اجلمع يف الثالثي كثرية وقد قرىء 
وهنا خضراً قال املسألة الرابعة إذ قلنا إن الرفرف هي البسط فما الفائدة يف اخلضر حيث وصف تعاىل ثياب اجلنة بك

نقول ميل الناس إىل اللون األخضر يف الدنيا أكثر وسبب امليل إليه هو )  ٢١اإلنسان ( تعاىل ِثيَاُب سُنُدسٍ ُخْضٌر 
أن األلوان اليت يظن أهنا أصول األلوان سبعة وهي الشفاف وهو الذي ال مينع نفوذ البصر فيه وال حيجب ما وراءه 

ا مث األبيض بعده مث األصفر مث األمحر مث األخضر مث األزرق مث األسود واألظهر أن كالزجاج واملاء الصايف وغريمه
األلوان األصلية ثالثة األبيض واألسود وبينهما غاية اخلالف واألمحر متوسط بني األبيض واألسود فإن الدم خلق 

ان أبيض وإن كان لفرط احلرارة على اللون املتوسط فإن مل تكن الصحة على ما ينبغي فإن كان لفرط الربودة فيه ك
فيه كان أسود لكن هذه الثالثة حيصل منها األلوان األخر فاألبيض إذا امتزج باألمحر حصل األصفر يدل عليه مزج 

اللنب األبيض بالدم وغريه من األشياء احلمر وإذا امتزج األبيض باألسود حصل اللون األزرق يدل عليه خلط 
متزج األمحر باألسود حصل األزرق أيضاً لكنه إىل السواد أميل وإذا امتزج األصفر اجلص املدقوق بالفحم وإذا ا

باألزرق حصل األخضر من األصفر واألزرق وقد علم أن األصفر من األبيض واألمحر واألزرق من األبيض 
ونه مشتمالً على واألسود واألمحر واألسود فاألخضر حصل فيه األلوان الثالثة األصلية فيكون ميل اإلنسان إليه لك

األلوان األصلية وهذا بعيد جداً واألقرب أن األبيض يفرق البصر وهلذا ال يقدر اإلنسان على إدامة النظر يف 
األرض عند كوهنا مستورة بالثلج وإنه يورث اجلهر والنظر إىل األشياء السود جيمع البصر وهلذا كره اإلنسان النظر 

خضر ملا اجتمع فيه األمور الثالثة دفع بعضها أذى بعض وحصل اللون املمتزج إليه وإىل األشياء احلمر كالدم واأل
من األشياء اليت يف بدن اإلنسان وهي األمحر واألبيض واألصفر واألسود وملا كان ميل النفس يف الدنيا إىل األخضر 

  ذكر اهللا تعاىل يف اآلخرة ما هو على مقتضى طبعه يف الدنيا
منسوب إىل عبقر وهو عند العرب موضع من مواضع اجلن فالثياب املعمولة عمالً جيداً  املسألة اخلامسة العبقري

يسموهنا عبقريات مبالغة يف حسنها كأهنا ليست من عمل اإلنس ويستعمل يف غري الثياب أيضاً حىت يقال للرجل 
فلم أر ( ملنام الذي رآه يف ا) صلى اهللا عليه وسلم ( الذي يعمل عمالً عجيباً هو عبقري أي من ذلك البلد قال 

واكتفى بذكر اسم اجلنس عن اجلمع ووصفه مبا توصف به اجلموع فقال حسان ) عبقرياً من الناس يفري فريه 
وذلك ملا بينا أن مجع الرباعي يستثقل بعض االستثقال وأما من قرأ عباقري فقد جعل اسم ذلك املوضع عباقر فإن 

  ي مث نسب فقد التزم تكلفاً خالف ما كلفزعم أنه مجعه فقد وهم وإن مجع العبقر

األدباء التزامه فإهنم يف اجلمع إذا نسبوا ردوه إىل الواحد وهذا القارىء تكلف يف الواحد ورده إىل اجلمع مث نسبه 
ألن عند العرب ليس يف الوجود بالد كلها عبقر حىت جتمع ويقال عباقر فهذا تكلف اجلمع فيما ال مجع له مث نسب 

  اجلمع واألدباء تكره اجلمع فيما ينسب لئال جيمعوا بني اجلمع والنسبةإىل ذلك 
  مث قال تعاىل

  َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذى الَْجلَالِ وَاِإلكَْرامِ
  وفيه مسائل



ذُو الَْجلْالِ املسألة األوىل يف الترتيب وفيه وجوه أحدها أنه تعاىل ملا ختم نعم الدنيا بقوله تعاىل فَاٍن َوَيبْقَى َوْجُه َرّبَك 
 َواإلكَْرامِ ختم نعم اآلخرة بقوله َتبَاَرَك اْسمُ رَّبَك ِذى الَْجلَالِ َواإلكَْرامِ إشارة إىل أن الباقي والدائم لذاته هو اهللا
تعاىل ال غري والدنيا فانية واآلخرة وإن كانت باقية لكن بقاؤها بإبقاء اهللا تعاىل ثانيها هو أنه تعاىل يف أواخر هذه 

وكون العبد عند اهللا من )  ٥٥القمر ( سور كلها ذكر اسم اهللا فقال يف السورة اليت قبل هذه عِنَد َمِليٍك مُّقَْتِدرِ ال
أمت النعم كذلك ههنا بعد ذكر اجلنات وما فيها من النعم قال َتبَاَرَك اْسمُ رَّبَك ِذى الَْجلَالِ وَاإلكَْرامِ إشارة إىل أن 

(  وأكمل اللذات ذكر اهللا تعاىل وقال يف السورة اليت بعد هذه فََرْوٌح َورَْيَحانٌ َوَجنَّةٍ  َنِعيمٍ أمت النعم عند اهللا تعاىل
ثالثها أنه تعاىل ذكر مجيع )  ٩٦الواقعة ( مث قال تعاىل يف آخر السورة فَسَّبْح بِاْسمِ رَّبَك الْعَِظيمِ )  ٨٩الواقعة 

  من أمت أنواعها فقال ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ يسمعون ذكر اهللا تعاىلالذات يف اجلنات ومل يذكر لذة السماع وهي 
املسألة الثانية أصل التبارك من الربكة وهي الدوام والثبات ومنها بروك البعري وبركة املاء فإن املاء يكون فيها دائماً 

إن كانت من الثبات لكنها تستعمل يف اخلري وفيه وجوه أحدها دام امسه وثبت وثانيها دام اخلري عنده ألن الربكة و
  وثالثها تبارك مبعىن عال وارتفع شأناً ال مكاناً

وقال بعد ذكر نعم اآلخرة َتبَاَرَك اْسُم َرّبكَ )  ٢٧الرمحن ( املسألة الثالثة قال بعد ذكر نعم الدنيا وََيْبقَى َوْجهُ رَّبَك 
شيء من املمكنات وفنائها يف ذواهتا واسم اهللا تعاىل ينفع  ألن اإلشارة بعد عد نعم الدنيا وقعت إىل عدم كل

الذاكرين وال ذاكر هناك يوحد اهللا غاية التوحيد فقال ويبقى وجه اهللا تعاىل واإلشارة هنا وقعت إىل أن بقاء أهل 
قى اسم أحد إال اسم اهللا اجلنة بإبقاء اهللا ذاكرين اسم اهللا متلذذين به فقال َتبَاَرَك اْسمُ رَّبَك أي يف ذلك اليوم ال يب

  تعاىل به تدور األلسن وال يكون ألحد عند أحد حاجة بذكره وال من أحد خوف فإن تذاكروا تذاكروا باسم اهللا
املسألة الرابعة االسم مقحم أو هو أصل مذكور له التبارك نقول فيه وجهان أحدمها وهو املشهور أنه مقحم كالوجه 

و َتَباَرَك الَِّذى بَِيِدهِ )  ١٤املؤمنني ( رَّبَك يدل عليه قوله فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني  يف قوله تعاىل وََيْبقَى َوْجُه
وغريه من صور استعمال لفظ تبارك وثانيهما هو أن االسم تبارك وفيه إشارة إىل معىن بليغ أما )  ١امللك ( الُْملُْك 

ه كيف يكون مسماه وذلك ألن امللك إذا عظم شأنه ال يذكر امسه إال بنوع إذا قلنا تبارك مبعىن عال فمن عال امس
  تعظيم مث إذا انتهى الذاكر إليه يكون تعظيمه له أكثر

فإن غاية التعظيم لالسم أن السامع إذا مسعه قام كما جرت عادة امللوك أهنم إذا مسعوا يف الرسائل اسم سلطان 
م السلطان بنفسه بدالً عن كتابه الذي فيه امسه يستقبلونه ويضعون اجلباه عظيم يقومون عند مساع امسه مث إن أتاه

على األرض بني يديه وهذا من الدالئل الظاهرة على أن علو االسم يدل على علو زائد يف املسمى أما إن قلنا مبعىن 
خلري ويقرب السعادات دام اخلري عنده فهو إشارة إىل أن ذكر اسم اهللا تعاىل يزيل الشر ويهرب الشيطان ويزيد ا
  وأما إن قلنا مبعىن دام اسم اهللا فهو إشارة إىل دوام الذاكرين يف اجلنة على ما قلنا من قبل

املسألة اخلامسة القراءة املشهورة ههنا ِذى الَْجلَالِ ويف قوله تعاىل َوَيبْقَى َوْجُه َرّبَك ذُو الَْجلْالِ ألن اجلالل للرب 
ه الرب فهو الرب فوصف هناك الوجه ووصف ههنا الرب دون االسم ولو قال ويبقى واالسم غري املسمى وأما وج

الرب لتوهم أن الرب إذا بقي رباً فله يف ذلك الزمان مربوب فإذا قال وجه أنسى املربوب فحصل القطع بالبقاء 
حممد وآله وصحبه للحق فوصف الوجه يفيد هذه الفائدة واهللا أعلم واحلمد هللا رب العاملني وصالته على سيدنا 

  وسالمه

  سورة الواقعة



  وهي ست وتسعون آية مكية
  إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ  لَْيَس ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ  َخاِفَضةٌ  رَّاِفَعةٌ 

أما تعلق هذه السورة مبا قبلها فذلك من وجوه أحدها أن تلك السورة مشتملة على تعديد النعم على اإلنسان 
ومنعه عن التكذيب كما مر وهذه السورة مشتملة على ذكر اجلزاء باخلري ملن شكر وبالشر ملن  ومطالبته بالشكر

كذب وكفر ثانيها أن تلك السورة متضمنة للتنبيهات بذكر اآلالء يف حق العباد وهذه السورة كذلك لذكر اجلزاء 
سورة إظهار اهليبة على عكس تلك يف حقهم يوم التناد ثالثها أن تلك السورة سورة إظهار الرمحة وهذه السورة 

السورة مع ما قبلها وأما تعلق األول باآلخر ففي آخر تلك السورة إشارة إىل الصفات من باب النفي واإلثبات ويف 
أول هذه السورة إىل القيامة وإىل ما فيها من املثوبات والعقوبات وكل واحد منهما يدل على علو امسه وعظمة شأنه 

  لطانه مث يف اآلية مسائلوكمال قدرته وعز س
املسألة األوىل ففي تفسريها مجلة وجوه أحدها املراد إذا وقعت القيامة الواقعة أو الزلزلة الواقعة يعترف هبا كل أحد 

وال يتمكن أحد من إنكارها ويبطل عناد املعاندين فتخفض الكافرين يف دركات النار وترفع املؤمنني يف درجات 
وهؤالء يف النعيم الثاين َوقََعِت الَْواِقَعةُ  تزلزل الناس فتخفض املرتفع وترفع املنخفض وعلى  اجلنة هؤالء يف اجلحيم

يف اإلشارة إىل شدة الواقعة ألن العذاب الذي جعل )  ٧٤احلجر ( هذا فهي كقوله تعاىل فََجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها 
ض املنخفضة كاجلبال الراسية واجلبال الراسية كاألرض العايل سافالً باهلدم والسافل عالياً حىت صارت األر

املنخفضة أشد وأبلغ فصارت الربوج العالية مع األرض متساوية والواقعة اليت تقع ترفع املنخفضة فتجعل من 
( الُ َبّساً األرض أجزاء عالية ومن السماء أجزاء سافلة ويدل عليه قوله تعاىل إِذَا ُرجَّتِ االْْرضُ َرّجاً َوُبسَّتِ الْجَِب

فإنه إشارة إىل أن األرض تتحرك حبركة مزعجة واجلبال تتفتت فتصري األرض املنخفضة كاجلبال )  ٥ ٤الواقعة 
  الراسية واجلبال الشاخمة كاألرض السافلة كما يفعل هبوب الريح يف األرض املرملة الثالث إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ  يظهر

ها فال يوجد هلا كاذبة وال متأول يظهر فقوله َخاِفَضةٌ  رَّاِفَعةٌ  معطوف على كَاِذَبةٌ  وقوعها لكل أحد وكيفية وقوع
نسقاً فيكون كما يقول القائل ليس يل يف األمر شك وال خطأ أي ال قدرة ألحد على رفع املنخفض وال خفض 

  املرتفع
صفة حملذوف وهي القيامة أو الزلزلة على ما بينا وحيتمل  املسألة الثانية إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ  حيتمل أن تكون الواقعة

أن يكون احملذوف شيئاً غري معني وتكون تاء التأنيث مشرية إىل شدة األمر الواقع وهوله كما يقال كانت الكائنة 
قوله كانت واملراد كان األمر كائناً ما كان وقولنا األمر كائن ال يفيد إال حدوث أمر ولو كان يسرياً بالنسبة إىل 

الكائنة إذ يف الكائنة وصف زائد على نفس كونه شيئاً ولنبني هذا ببيان كون اهلاء للمبالغة يف قوهلم فالن راوية 
ونسابة وهو أهنم إذا أرادوا أن يأتوا باملبالغة يف كونه راوياً كان هلم أن يأتوا بوصف بعد اخلرب ويقولون فالن راو 

لتطويل إىل اإلجياز مع زيادة فائدة فقالوا نأيت حبرف نيابة عن كلمة كما أتينا جيد أو حسن أو فاضل فعدلوا عن ا
هباء التأنيث حيث قلنا ظاملة بدل قول القائل ظامل أنثى وهلذا لزمهم بيان األنثى عند ماال ميكن بياهنا باهلاء يف قوهلم 

وقال وقال وقاال بدالً عن قوله قال وقال شاة أنثى وكالكتابة يف اجلمع حيث قلنا قالوا بدالً عن قول القائل قال 
فكذلك يف املبالغة أرادوا أن يأتوا حبرف يغين عن كلمة واحلرف الدال على الزيادة ينبغي أن يكون يف اآلخر ألن 
الزيادة بعد أصل الشيء فوضعوا اهلاء عند عدم كوهنا للتأنيث والتوحيد يف اللفظ املفرد ال يف اجلمع للمبالغة إذا 

ا فنقول يف كانت الكائنة ووقعت الواقعة حصل هذا معىن ال لفظاً أما معىن فألهنم قصدوا بقوهلم كانت ثبت هذ
الكائنة أن الكائن زائد على أصل ما يكون وأما لفظاً فألن اهلاء لو كانت للمبالغة ملا جاز إثبات ضمري املؤنث يف 



  ال ميكن ذلك ألنا نقول املراد به املبالغةالفعل بل كان ينبغي أن يقولوا كان الكائنة ووقع الواقعة و
املسألة الثالثة العامل يف إِذَا ماذا نقول فيه ثالث أوجه أحدها فعل متقدم جيعل إذا مفعوالً به ال ظرفاً وهو اذكر كأنه 

ويرفع  قال اذكر القيامة ثانيها العامل فيها ليس لوقعتها كاذبة كما تقول يوم اجلمعة ليس يل شغل ثالثها خيفض قوم
أي )  ٨الواقعة ( قوم وقد دل عليه َخاِفَضةٌ  رَّاِفَعةٌ  وقيل العامل فيها قوله وَأَْصَحابُ الَْمْيَمَنةِ  َما أَْصَحاُب الَْمْيَمَنةِ  

  يف يوم وقوع الواقعة
كَاِذَبةٌ  حيتمل وجوهاً املسألة الرابعة لَْيسَ ِلَوقَْعِتَها إشارة إىل أهنا تقع دفعة واحدة فالوقعة للمرة الواحدة وقوله 

أحدها كاذبة صفة حملذوف أقيمت مقامه تقديره ليس هلا نفس تكذب ثانيها اهلاء للمبالغة كما تقول يف الواقعة وقد 
تقدم بيانه ثالثها هي مصدر كالعاقبة فإن قلنا بالوجه األول فالالم حتتمل وجهني أحدمها أن تكون للتعليل أي ال 

لشدة وقعتها كما يقال ال كاذب عند امللك لضبطه األمور فيكون نفياً عاماً مبعىن أن كل تكذب نفس يف ذلك اليوم 
أحد يصدقه فيما يقول وقال وقبله نفوس كواذب يف أمور كثرية وال كاذب فيقول ال قيامة لشدة وقعتها وظهور 

 ال يكذب أحد فيقول ال قيامة األمر وكما يقال ال حيتمل األمر اإلنكار لظهوره لكل أحد فيكون نفياً خاصاً مبعىن
وقبله نفوس قائلة به كاذبة فيه ثانيهما أن تكون للتعدية وذلك كما يقال ليس لزيد ضارب وحينئذ تقديره إذا 

وقعت الواقعة ليس لوقعتها امرؤ يوجد هلا كاذب إن أخرب عنها فهي خافضة رافعة ختفض قوماً وترفع قوماً وعلى 
ا وهو مبعىن ليس هلا كاذب يقول هي أمر سهل يطاق يقال ملن يقدم على أمر عظيم ظاناً هذا ال تكون عامالً يف إِذَ

  أنه يطيقه سل نفسك أي سهلت األمر

عليك وليس بسهل وإن قلنا بالوجه الثاين وهو املبالغة ففيه وجهان أحدمها ليس هلا كاذب عظيم مبعىن أن من 
ول ذلك اليوم وثانيهما أن أحداً لو كذب وقال يف ذلك يكذب ويقدم على الكذب العظيم ال ميكنه أن يكذب هل

اليوم ال قيامة وال واقعة لكان كاذباً عظيماً وال كاذب هلذه العظمة يف ذلك اليوم واألول أدل على هول اليوم 
  وعلى الوجه الثالث يعود ما ذكرنا إىل أنه ال كاذب يف ذلك اليوم بل كل أحد يصدقه

رَّاِفَعةٌ  تقديره هي خافضة رافعة وقد سبق ذكره يف التفسري اجلملي وفيه وجوه أخرى  املسألة اخلامسة َخاِفَضةٌ 
أحدها خافضة رافعة صفتان للنفس الكاذبة أي ليس لوقعتها من يكذب وال من يغري الكالم فتخفض أمراً وترفع 

والكاذب يغري الكالم مث  آخر فهي خافضة أو يكون هو زيادة لبيان صدق اخللق يف ذلك اليوم وعدم إمكان كذهبم
إذا أراد نفي الكذب عن نفسه يقول ما عرفت مما كان كلمة واحدة ورمبا يقول ما عرفت حرفاً واحداً وهذا ألن 
الكاذب قد يكذب يف حقيقة األمر ورمبا يكذب يف صفة صفاته والصفة قد يكون ملتفتاً إليها وقد ال يكون ملتفتاً 

يكون ملتفتاً إليها أصالً مثال األول قول القائل ما جاء زيد ويكون قد جاء ومثال الثاين ما  إليها التفاتاً معترباً وقد ال
جاء يوم اجلمعة ومثال الثالث ما جاء بكرة يوم اجلمعة ويكون قد جاء بكرة يوم اجلمعة وما جاء أول بكرة يوم 

لمة كاذبة نفى عنه الكذب يف اإلخبار ويف اجلمعة والثاين دون األول والرابع دون الكل فإذا قال القائل ما أعرف ك
صفته والذي يقول ما عرفت حرفاً واحداً نفى أمراً وراءه والذي يقول ما عرفت أعرافة واحدة يكون فوق ذلك 

  فقوله لَْيسَ ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ  َخاِفَضةٌ  رَّاِفَعةٌ  أي من يغري تغيرياً ولو كان يسرياً
  مث قال تعاىل

  ِت األرض َرّجاً وَُبسَِّت الْجِبَالُ َبّساً فَكَاَنْت هََبآًء مُّنَبثّاًإِذَا ُرجَّ
أي كانت األرض كثيباً مرتفعاً واجلبال مهيالً منبسطاً وقوله تعاىل فَكَاَنْت َهَباء مُّنبَثّاً كقوله تعاىل يف وصف اجلبال 

صدر وهي أنه يفيد أن الفعل كان قوالً معترباً ومل يكن وقد تقدم بيان فائدة ذكر امل)  ٥القارعة ( كَالِْعْهنِ الَْمنفُوشِ 



شيئاً ال يلتفت إليه ويقال فيه إنه ليس بشيء فإذا قال القائل ضربته ضرباً معترباً ال يقول القائل فيه ليس بضرب 
عن إذا  حمتقراً له كما يقال هذا ليس بشيء والعامل يف إِذَا ُرجَِّت حيتمل وجوهاً أحدها أن يكون إذا رجت بدالً

هو قوله لَْيَس ِلَوقْعَِتهَا )  ١الواقعة ( وقعت فيكون العامل فيها ما ذكرنا من قبل ثانيها أن يكون العامل يف إِذَا َوقََعِت 
تقديره ختفض الواقعة وترفع وقت رج )  ٣الواقعة ( والعامل يف إِذَا ُرجَِّت هو قوله َخاِفَضةٌ  رَّاِفَعةٌ  )  ٢الواقعة ( 

س اجلبال والفاء للترتيب الزماين ألن األرض مامل تتحرك واجلبال مامل تنبس ال تكون هباء منبثاً والبس األرض وب
التقليب واهلباء هو اهلواء املختلط بأجزاء أرضية تظهر يف خيال الشمس إذا وقع شعاعها يف كوة وقال الذين 

اء ثقيلة أرضية ثقل من لفظه حرف فأبدلت الواو يقولون إن بني احلروف واملعاين مناسبة إن اهلواء إذا خالطه أجز
  اخلفيفة بالباء اليت ال ينطق هبا إال بإطباق الشفتني بقوة ما لو يف الباء ثقل ما

  مث قال تعاىل
  حَاُب الَْمْشأَمةِ َوكُنُتْم أَْزوَاجاً ثَلَاثَةً  فَأَْصَحاُب الَْمْيَمَنةِ  َمآ أَْصَحاُب الَْمْيَمَنةِ  َوأَْصَحاُب الَْمْشأَمةِ  َمآ أَْص

أي يف ذلك اليوم أنتم أزواج ثالثة أصناف وفسرها بعدها بقوله فَأَْصَحاُب الَْمْيَمَنةِ  َما أَْصحَاُب الَْمْيَمَنةِ  وفيه 
  مسائل

أزواجاً ثالثة أصحاب امليمنة وأصحاب ( املسألة األوىل الفاء تدل على التفسري وبيان ما ورد على التقسيم كأنه قال 
إخل مث بني حال كل قوم فقال َما أَْصَحابُ الَْمْيَمَنةِ  فترك التقسيم أوالً واكتفى مبا يدل عليه فإنه ذكر ) شأمة امل

األقسام الثالثة مع أحواهلا وسبق قوله تعاىل َوكُنُتمْ أَزَْواجاً ثَلَاثَةً  يغين عن تعديد األقسام مث أعاد كل واحدة لبيان 
  حاهلا

َمْيَمَنةِ  َما هم أصحاب اجلنة وتسميتهم بأصحاب امليمنة إما لكوهنم من مجلة من كتبهم بأمياهنم وإما املسألة الثانية الْ
وإما لكون )  ١٢احلديد ( لكون أمياهنم تستنري بنور من اهللا تعاىل كما قال تعاىل َيسَْعى نُوُرُهم َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيَمانِهِم 

الذي يقصد جانب اليمني من الطيور والوحوش ) هو ( ري والعرب تتفاءل بالسانح و اليمني يراد به الدليل على اخل
عند الزجر واألصل فيه أمر حكمي وهو أنه تعاىل ملا خلق اخللق كان له يف كل شيء دليل على قدرته واختياره حىت 

لني متشاهبني أو إثبات متشاهبني إن يف نفس اإلنسان له دالئل ال تعد وال حتصى ودالئل االختيار إثبات خمتلفني يف حم
يف حملني خمتلفني إذ حال اإلنسان من أشد األشياء مشاهبة فإنه خملوق من متشابه مث إنه تعاىل أودع يف اجلانب األمين 
من اإلنسان قوة ليست يف اجلانب األيسر لو اجتمع أهل العلم على أن يذكروا له مرجحاً غري قدرة اهللا وإرادته ال 

ه فإن كان بعضهم يدعى كياسة وذكاء يقول إن الكبد يف اجلانب األمين وهبا قوة التغذية والطحال يف يقدرون علي
اجلانب األيسر وليس فيه قوة ظاهرة النفع فصار اجلانب األمين قوياً ملكان الكبد على اليمني فنقول هذا دليل 

د دليل االختيار إذا ثبت أن اإلنسان ميينه أقوى االختيار ألن اليمني كالشمال وختصيص اهللا اليمني جيعله مكان الكب
من مشاله فضلوا اليمني على الشمال وجعلوا اجلانب األمين لألكابر وقيل ملن له مكانة هو من أصحاب اليمني 

ووضعوا له لفظاً على وزن العزيز فينبغي أن يكون األمر على ذلك الوجه كالسميع والبصري وماال يتغري كالطويل 
قيل له اليمني وهو يدل على القوة ووضعوا مقابلته اليسار على الوزن الذي اختص به االسم املذموم عند والقصري و

النداء بذلك الوزن وهو الفعال فإن عند الشتم والنداء باالسم املذموم يؤتى هبذا الوزن مع البناء على الكسر فيقال 
استعمل يف اليمني وأما امليمنة فهي مفعلة كأنه املوضع  يا فجار يا فساق يا خباث وقيل اليمني اليسار مث بعد ذلك

  الذي فيه اليمني وكل ما وقع بيمني اإلنسان يف جانب من املكان فذلك موضع اليمني فهو ميمنة كقولنا ملعبة
ومشاله  املسألة الثالثة جعل اهللا تعاىل اخللق على ثالثة أقسام دليل غلبة الرمحة وذلك ألن جوانب اإلنسان أربعة ميينه



وخلفه وقدامه واليمني يف مقابلة الشمال واخللف يف مقابلة القدام مث إنه تعاىل أشار بأصحاب اليمني إىل الناجني 
الذين يعطون كتبهم بأمياهنم وهم من أصحاب اجلانب األشرف املكرمون وبأصحاب الشمال إىل الذين حاهلم على 

ئلهم مهانون وذكر السابقني الذين ال حساب عليهم خالف أصحاب اليمني وهم الذين يعطون كتبهم بشما
ويسبقون اخللق من غري حساب بيمني أو مشال أن الذين يكونون يف املنزلة العليا من اجلانب األمين وهم املقربون بني 

  يدي اهللا يتكلمون يف حق الغري ويشفعون للغري

تعاىل مل يقل يف مقابلتهم قوماً يكونون متخلفني  ويقضون أشغال الناس وهؤالء أعلى منزلة من أصحاب اليمني مث إنه
مؤخرين عن أصحاب الشمال ال يلتفت إليهم لشدة الغضب عليهم وكانت القسمة يف العادة رباعية فصارت 

مل )  ٣٢فاطر (  بسبب الفضل ثالثية وهو كقوله تعاىل فَِمنُْهْم ظَاِلٌم لّنَفِْسِه َوِمْنُهْم مُّقَْتِصٌد َومِْنُهْم َسابٌِق بِالَْخْيراِت
  يقل منهم متخلف عن الكل

املسألة الرابعة ما احلكمة يف االبتداء بأصحاب اليمني واالنتقال إىل أصحاب الشمال مث إىل السابقني مع أنه يف البيان 
بني حال السابقني مث أصحاب الشمال على الترتيب واجلواب أن نقول ذكر الواقعة وما يكون عند وقوعها من 

هلائلة إمنا يكون ملن ال يكون عنده من حمبة اهللا تعاىل ما يكفه مانعاً عن املعصية وأما الذين سرهم مشغول األمور ا
وكان فيه من التخويف ماال خيفى )  ١١اواقعة ( برهبم فال جيزنون بالعذاب فلما ذكر تعاىل إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ  

والعقاب أوىل ذكر ما ذكره لقطع العذر ال نفع اخلرب وأما  وكان التخويف بالذين يرغبون ويرهبون بالثواب
السابقون فهم غري حمتاجني إىل ترغيب أو ترهيب فقدم سبحانه أصحاب اليمني الذين يسمعون ويرغبون مث ذكر 
ا السابقني ليجتهد أصحاب اليمني ويقربوا من درجتهم وإن كان ال يناهلا أحد إال جبذب من اهللا فإن السابق يناله م

  يناله جبذب وإليه اإلشارة بقوله جذبة من جذبات الرمحن خري من عبادة سبعني سنة
املسألة اخلامسة ما معىن قوله َما أَْصَحاُب الَْمْيَمَنةِ  نقول هو ضرب من البالغة وتقريره هو أن يشرع املتكلم يف بيان 

يقول القائل لغريه أخربك مبا جرى عليَّ مث  أمر مث يسكت عن الكالم ويشري إىل أن السامع ال يقدر على مساعه كما
يقول هناك هو جميباً لنفسه ال أخاف أن حيزنك وكما يقول القائل من يعرف فالناً فيكون أبلغ من أن يصفه ألن 

السامع إذا مسع وصفه يقول هذا هناية ما هو عليه فإذا قال من يعرف فالناً بفرض السامع من نفسه شيئاً مث يقول 
  هذا املخرب أعظم مما فرضته وأنبه مما علمت منهفالن عند 

املسألة السادسة ما إعرابه ومنه يعرف معناه نقول فَأَْصَحابُ الَْمْيَمَنةِ  مبتدأ أراد املتكلم أن يذكر خربه فرجع عن 
ما معىن كذا  ذكره وتركه وقوله َما أَْصحَاُب الَْمْيَمَنةِ  مجلة استفهامية على معىن التعجب كما تقول ملدعي العلم

مستفهماً ممتحناً زاعماً أنه ال يعرف اجلواب حىت إنك حتب وتشتهي أال جييب عن سؤالك ولو أجاب لكرهته ألن 
كالمك مفهوم كأنك تقول إنك ال تعرف اجلواب إذا عرفت هذا فكأن املتكلم يف أول األمر خمرباً مث مل خيرب بشيء 

لك ممتحناً زاعماً أنك ال تعرف كنهه وذلك ألن من يشرع يف كالم ألن يف األخبار تطويالً مث مل يسكت وقال ذ
ويذكر املبتدأ مث يسكت عن اخلرب قد يكون ذلك السكوت حلصول علمه بأن املخاطب قد علم اخلرب من غري ذكر 

زيد ورآه اخلرب كما أن قائالً إذا أراد أن خيرب غريه بأن زيداً وصل وقال إن زيداً مث قبل قوله جاء وقع بصره على 
جالساً عنده يسكت وال يقول جاء خلروج الكالم عن الفائدة وقد يسكت عن ذكر اخلرب من أول األمر لعلمه بأن 

املبتدأ وحده يكفي ملن قال من جاء فإنه إن قال زيد يكون جواباً وكثرياً ما نقول زيد وال نقول جاء وقد يكون 
ئل الغضبان من زيد ويسكت مث يقول ماذا أقول عنه إذا علم السكوت عن اخلرب إشارة إىل طول القصة كقول القا

هذا فنقول ملا قال فَأَْصحَاُب الَْمْيَمَنةِ  كان كأنه يريد أن يأيت باخلرب فسكت عنه مث قال يف نفسه إن السكوت قد 



ممتحناً زاعماً أنه ال يوهم أنه لظهور حال اخلرب كما يسكت على زيد يف جواب من جاء فقال َما أَْصحَاُب الَْمْيَمَنةِ  
  يفهم ليكون

ذلك دليالً على أن سكوته على املبتدأ مل يكن لظهور األمر بل خلفائه وغرابته وهذا وجه بليغ وفيه وجه ظاهر وهو 
أن يقال معناه أنه مجلة واحدة استفهامية كأنه قال وأصحاب امليمنة ما هم على سبيل االستفهام غري أنه أقام املظهر 

ر وقال فَأَْصحَاُب الَْمْيَمَنةِ  َما أَْصَحابُ الَْمْيَمَنةِ  واإلتيان باملظهر إشارة إىل تعظيم أمرهم حيث ذكرهم مقام املضم
 ظاهراً مرتني وكذلك القول يف قوله تعاىل وَأَْصَحابُ الَْمْشئََمةِ  َما أَْصحَاُب الَْمْشئََمةِ  وكذلك يف قوله الَْحاقَّةُ  َما

  ) ٢ ١القارعة ( ويف قوله الْقَارَِعةُ  َما الْقَارَِعةُ  )  ٢ ١اقة احل( الَْحاقَّةُ  
الِ املسألة السابعة ما احلكمة يف اختيار لفظ الَْمْشئََمةِ  يف مقابلة الَْمْيَمَنةِ  مع أنه قال يف بيان أحواهلم وَأَْصَحابُ الّشَم

مث تفاءلوا به واستعملوا منه ألفاظاً يف مواضع وقالوا  َما أَْصحَاُب الّشَمالِ نقول اليمني وضع للجانب املعروف أوالً
هذا ميمون وقالوا أمين به ووضعوا للجانب املقابل له اليسار من الشيء اليسري إشارة إىل ضعفه فصار يف مقابلة 

وال تستعمل اليمني كيفما يدور فيقال يف مقابلة اليمىن اليسرى ويف مقابلة األمين األيسر ويف مقابلة امليمنة امليسرة 
الشمال كما تستعمل اليمني فال يقال األمشل وال املشملة وتستعمل املشأمة كما تستعمل امليمنة فال يقال يف مقابلة 

اليمني لفظ من باب الشؤم وأما الشآم فليس يف مقابلة اليمني بل يف مقابلة ميان إذا علم هذا فنقول بعد ما قالوا 
ستعمال لفظ اليمني يف اجلانب املعروف من اآلدمي ولفظ الشمال يف مقابلته باليمني مل يتركوه واقتصروا على ا

وحدث هلم لفظان آخران فيه أحدمها الشمال وذلك ألهنم نظروا إىل الكواكب من السماء وجعلوا ممرها وجه 
ة اجلانب اإلنسان وجعلوا السماء جانبني وجعلوا أحدمها أقوى كما رأوا يف اإلنسان فسموا األقوى باجلنوب لقو

كما يقال غضوب ورءوف مث رأوا يف مقابلة اجلنوب جانباً آخر مشل ذلك اجلانب عمارة العامل فسموه مشاالً واللفظ 
اآلخر املشأمة واألشأم يف مقابلة امليمنة واألمين وذلك ألهنم ملا أخذوا من اليمني اليمن وغريه للتفاؤل وضعوا الشؤم 

م تكرهاً جلعل جانب من جوانب نفسه شؤماً وملا وضعوا ذلك واستمر األمر عليه يف مقابلته ال يف أعضائهم وجوانبه
نقلوا اليمني من اجلانب إىل غريه فاهللا تعاىل ذكر الكفار بلفظني خمتلفني فقال وَأَْصَحاُب الَْمْشئََمةِ  َوأَْصَحاُب الّشمَالِ 

َحاُب الَْمْشئََمةِ  بأفظع االمسني وهلذا قالوا يف وترك لفظ امليسرة واليسار الدال على هون األمر فقال ههنا وَأَْص
  العساكر امليمنة وامليسرة اجتناباً من لفظ الشؤم

  مث قال تعاىل
  َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُْولَاِئَك الُْمقَرَُّبونَ

  وفيه مسائل
وعنده مت الكالم )  ٨الواقعة ( الَْمْيَمَنةِ   املسألة األوىل يف إعرابه ثالثة أوجه أحدها َوالسَّابِقُونَ عطف على وَأَْصَحاُب

القائل  وقوله َوالسَّابِقُونَ أُْولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ مجلة واحدة والثاين أن قوله وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مجلة واحدة كما يقول
  أنت أنت وكما قال الشاعر
  أنا أبو النجم وشعري شعري

شهرة أمر املبتدأ مبا هو عليه فال حاجة إىل اخلرب عنه وهو مراد الشاعر وهو املشهور وفيه وجهان أحدمها أن يكون ل
عند النحاة والثاين لإلشارة إىل أن يف املبتدأ ماال حييط العلم به وال خيرب عنه وال يعرف منه إال نفس املبتدأ وهو 

   أنهكمايقول القائل لغريه أخربين عن حال امللك فيقول ال أعرف من امللك إال



ملك فقوله َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أي ال ميكن اإلخبار عنهم إال بنفسهم فإن حاهلم وما هم عليه فوق أن حييط به 
باالستفهام وإن كان )  ٨الواقعة ( علم البشر وههنا لطيفة وهي أنه يف أصحاب امليمنة قال َما أَْصَحاُب الَْمْيَمَنةِ  

ستفهام وههنا مل يقل والسابقون ما السابقون ألن االستفهام الذي لإلعجاز يورد على لإلعجاز لكن جعلهم مورد اال
مدعي العلم فيقال له إن كنت تعلم فبني الكالم وأما إذا كان يعترف باجلهل فال يقال له كذبت وال يقال كيف 

م االستفهام فيبني عجزهم بل كذا وما اجلواب عن ذلك فكذلك يف َوالسَّابِقُونَ ما جعلهم حبيث يدعون فيورد عليه
بىن األمر على أهنم معترفون يف االبتداء بالعجز وعلى هذا فقوله تعاىل َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ كقول العامل ملن سأل 
عن مسألة معضلة وهو يعلم أنه ال يفهمها وإن كان أباهنا غاية اإلبانة أن األمر فيها على ما هو عليه وال يشتغل 

وثالثها هو أن السابقون ثانياً تأكيد لقوله َوالسَّابِقُونَ والوجه األوسط هو األعدل األصح وعلى الوجه  بالبيان
  األوسط قول آخر وهو أن املراد منه أن السابقني إىل اخلريات يف الدنيا هم السابقون إىل اجلنة يف العقىب

نبغي أن ال يكون غريهم مقرباً وقد قال يف حق املالئكة إهنم مقربون املسألة الثانية أُْولَِئَك الْمُقَرَُّبونَ يقتضي احلصر في
نقول أُْولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ من األزواج الثالثة فإن قيل فَأَْصحَاُب الَْمْيَمَنةِ  ليسوا من املقربني نقول للتقريب درجات 

ل املراد السابقون مقربون من اجلنات حال َوالسَّابِقُونَ يف غاية القرب وال حد هناك وحيتمل وجهاً آخر وهو أن يقا
كون أصحاب اليمني متوجهني إىل طريق اجلنة ألنه مبقدار ما حياسب املؤمن حساباً يسرياً ويؤتى كتابه بيمينه يكون 
السابقون قد قربوا من املنزل أو قرهبم إىل اهللا يف اجلنة وأصحاب اليمني بعد متوجهون إىل ما وصل إليه املقربون مث 

السري واالرتفاع ال ينقطع فإن السري يف اهللا ال انقطاع له واالرتفاع ال هناية له فكلما تقرب أصحاب اليمني من  إن
درجة السابق يكون قد انتقل هو إىل موضع أعلى منه فأولئك هم املقربون يف جنات النعيم يف أعلى عليني حال 

  وصول أصحاب اليمني إىل احلور العني
عد بيان أقسام األزواج مل يعد إىل بيان حاهلم على ترتيب ذكرهم بل بني حال السابقني مع أنه أخرهم املسألة الثالثة ب

وأخر ذكر أصحاب الشمال مع أنه قدمهم أوالً يف الذكر على السابقني نقول قد بينا أن عند ذكر الواقعة قدم من 
  ند البيان فذكر السابق لفضيلته وفضيلة حالهينفعه ذكر األهوال وأخر من ال خيتلف حاله باخلوف والرجاء وأما ع

  مث قال تعاىل
  ِفى َجنَّاتِ النَِّعيمِ

  وفيه مسائل
بدون الالم )  ٨٩الواقعة ( املسألة األوىل عرف النعيم بالالم ههنا وقال يف آخر السورة فََرْوٌح َوَرْيَحانٌ َوَجنَّةٍ  َنِعيمٍ 

فله جنة من هذه اجلنات وهذه معرفة باإلضافة إىل املعرفة وتلك واملذكور يف آخر السورة هو واحد من السابقني 
غري معرفة فما الفرق بينهما فنقول الفرق لفظي ومعنوي فاللفظي هو أن السابقني معرفون بالالم املستغرقة جلنسهم 

أي إن كان )  ٨٨لواقعة ا( فجعل موضع املعرفني معرفاً وأما هناك فهو غري معرف ألن قوله إِن كَانَ ِمَن الُْمقَرَّبَِني 
  فرداً منهم فجعل موضعه غري معرف مع جواز أن يكون الشخص معرفاً

( و إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى َجنَّاٍت َوَنَهرٍ )  ١٥الذاريات ( وموضعه غري معرف كما قال تعاىل إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
نقول عند ذكر اجلمع مجع اجلنات يف سائر املواضع فقال تعاىل إِنَّ الُْمتَِّقَني وبالعكس أيضاً وأما املعنوي ف)  ٥٤القمر 

لكن السابقون نوع من املتقني ويف املتقني غري )  ١٢ ١١الواقعة ( ِفى َجنَّاٍت وقال تعاىل أُْولَِئكَ الُْمقَرَُّبونَ ِفي َجنَّاِت 
زل فهي صارت معروفة لكوهنا يف غاية العلو أو ألهنا ال أحد السابقون أيضاً مث إن السابقني هلم منازل ليس فوقها منا

فوقها وأما باقي املتقني فلكل واحد مرتبة وفوقها مرتبة فهم يف جنات متناسبة يف املنزلة ال جيمعها صقع واحد 



بني  الختالف منازهلم وجنات السابقني على حد واحد يف على عليني يعرفها كل أحد وأما الواحد منهم فإن منزلته
املنازل وال يعرف كل أحد أنه لفالن السابق فلم يعرفها وأما منازهلم فيعرفها كل أحد ويعلم أهنا للسابقني ومل يعرف 

  الذي للمتقني على وجه كذا
املسألة الثانية إضافة اجلنة إىل النعيم من أي األنواع نقول إضافة املكان إىل ما يقع يف املكان يقال دار الضيافة ودار 

عوة ودار العدل فكذلك جنة النعيم وفائدهتا أن اجلنة يف الدنيا قد تكون للنعيم وقد تكون لالشتغال والتعيش الد
  بأمثان مثارها خبالف اجلنة يف اآلخرة فإهنا للنعيم ال غري

األول فتقديره أولئك املسألة الثالثة يف َجنَّاِت النَّعِيمِ حيتمل أن يكون خرباً بعد خرب وحيتمل أن يكون خرباً واحداً أما 
 املقربون كائنون يف جنات كقوله ذُو الَْعْرشِ الَْمجِيُد فَعَّالٌ لَّما يُرِيُد وأما الثاين فتقديرهم املقربون يف اجلنات من اهللا
كما يقال هو املختار عند امللك يف هذه البلدة وعلى الوجه األول فائدته بيان تنعيم جسمهم وكرامة نفسهم فهم 

ند اهللا فهم يف غاية اللذة ويف جنات فجسمهم يف غاية النعيم خبالف املقربني عند امللوك فإهنم يلتذون مقربون ع
بالقرب لكن ال يكون جلسمهم راحة بل يكونون يف تعب من الوقوف وقضاء األشغال وهلذا قال ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ 

املالئكة فإن املقربني يف يومنا هذا يف السموات هم  ومل يقتصر على جنات وعلى الوجه الثاين فائدته التمييز عن
املالئكة والسابقون املقربون يف اجلنة فيكون املقربون يف غريها هم املالئكة وفيه لطيفة وهي أن قرب املالئكة قرب 

 بباب اخلواص عند امللك الذين هم لألشغال فهم ليسوا يف نعيم وإن كانوا يف لذة عظيمة وال يزالون مشفقني قائمني
اهللا يرد عليهم األمر وال يرتفع عنهم التكليف والسابقون هلم قرب عند اهللا كما يكون جللساء امللوك فهم ال يكون 

  بيدهم شغل وال يرد عليهم أمر فيلتذون بالقرب ويتنعمون بالراحة
  مث قال تعاىل

  ثُلَّةٌ  مَِّن االٌّ وَِّلَني َوقَِليلٌ مَِّن االٌّ ِخرِيَن
  عد خرب وفيه مسائلوهذا خرب ب

مجلة وإمنا كان اخلرب عني املبتدأ لظهور حاهلم )  ١٠الواقعة ( املسألة األوىل قد ذكرت أن قوله وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 
أو خلفاء أمرهم على غريهم فكيف جاء خرب بعده نقول ذلك املقصود قد أفاد ذكر خرب آخر ملقصود آخر كما أن 

خيفى عليك حاله إشارة إىل كونه من املشهورين مث يشرع يف حال خيفى على السامع مع أنه قال واحداً يقول زيد ال 
ال خيفى ألن ذلك كالبيان كونه ليس من الغرباء كذلك ههنا قال وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ لبيان عظمتهم مث ذكر حال 

  عددهم
  وإمنا قال ثُلَّةٌ  والثلة) صلى اهللا عليه وسلم ( من كان قبل نبينا املسألة الثانية االْوَِّلَني من هم نقول املشهور أهنم 

اجلماعة العظيمة ألن من قبل نبينا من الرسل واألنبياء من كان من كبار أصحاهبم إذا مجعوا يكونون أكثر بكثري من 
ية صعب عليهم قلتهم وعلى هذا قيل إن الصحابة ملا نزلت هذه اآل) صلى اهللا عليه وسلم ( السابقني من أمة حممد 

هذا يف غاية الضعف من وجوه )  ٤٠الواقعة ( َوثُلَّةٌ  ّمَن االْخِرِيَن )  ١٣الواقعة ( فنزل بعده ثُلَّةٌ  ّمَن االْوَِّلَني 
إذا كان يف ذلك الزمان بل إىل آخر الزمان بالنسبة إىل من مضى ) صلى اهللا عليه وسلم ( أحدها أن عدد أمة حممد 

ة فماذا كان عليهم من إنعام اهللا على خلق كثري من األولني وما هذا إال خلف غري جائز وثانيها أن هذا يف غاية القل
كالنسخ يف األخبار وأنه يف غاية البعد ثالثها ما ورد بعدها ال يرفع هذا ألن الثلة من األولني هنا يف السابقني من 

كثروا ورمحهم اهللا تعاىل فعفا عنهم أموراً مل تعف عن )  صلى اهللا عليه وسلم( األولني وهذا ظاهر ألن أمة حممد 
الشفاعة فكثر عدد الناجني وهم أصحاب اليمني وأما من مل يأمث ومل ) صلى اهللا عليه وسلم ( غريهم وجعل للنيب 



ن فهم يف غاية القلة وهم السابقون ورابعها هذا توهم وكا) صلى اهللا عليه وسلم ( يرتكب الكبرية من أمة حممد 
ينبغي أن يفرحوا هبذه اآلية ألنه تعاىل ملا قال ثُلَّةٌ  ّمَن االْوَِّلَني دخل فيهم األول من الرسل واألنبياء وال نيب بعد حممد 

فإذا جعل قليالً من أمته مع الرسل واألنبياء واألولياء الذين كانوا يف درجة واحدة يكون ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
الوجه الثاين ) علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل ( له إشارة إىل قوله عليه الصالة والسالم ذلك إنعاماً يف حقهم ولع

فإن أكثرهم هلم الدرجة العليا لقوله تعاىل الَ )  ١٠٠التوبة ( املراد منه السَّابِقُونَ االْوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن وَاالْنَصارِ 
اآلية َوقَِليلٌ ّمَن االِْخرِيَن الذين مل يلحقوا هبم من خلفهم وعلى هذا فقوله )  ١٠د احلدي( َيْستَوِى ِمنكُم مَّْن أَنفََق 

يكون خطاباً مع املوجودين وقت التنزيل وال يكون فيه بيان األولني الذين كانوا )  ٧الواقعة ( َوكُنُتْم أَْزوَاجاً ثَلَاثَةً  
إال باملوجودين من حيث اللفظ ويدخل فيه غريهم بالدليل  قبل نبينا عليه السالم وهذا ظاهر فإن اخلطاب ال يتعلق

يهم الوجه الثالث ثُلَّةٌ  ّمَن االْوَِّلَني الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بأنفسهم َوقَِليلٌ ّمَن االْخِرِيَن الذين قال اهللا تعاىل ف
فهم يف الكثرة سواء ألن كل صيب مات فاملؤمنون وذرياهتم إن كانوا من أصحاب اليمني )  ٢١الطور ( َواتََّبعَْتُهْم 

وأحد أبويه مؤمن فهو من أصحاب اليمني وأما إن كانوا من املؤمنني السابقني فقلما يدرك ولدهم درجة السابقني 
وكثرياً ما يكون ولد املؤمن أحسن حاالً من األب لتقصري يف أبيه ومعصية مل توجد يف االبن الصغري وعلى هذا فقوله 

  يَن املراد منه اآلخرون التابعون من الصغارثَمَّ االْخَرِ
  مث قال تعاىل

  َعلَى ُسُررٍ مَّْوضُوَنةٍ  مُّتَِّكِئَني َعلَْيَها ُمَتقَابِلَِني
واملوضونة هي املنسوجة القوية اللحمة والسدى ومنه يقال للدرع املنسوجة موضونة والوضني هو احلبل العريض 

ه والسرر اليت تكون للملوك يكون هلا قوائم من شيء صلب ويكون الذي يكون منه احلزم لقوة سداه وحلمت
جملسهم عليها معموالً حبرير وغري ذلك ألنه أنعم من اخلشب وما يشبهه يف الصالبة وهذه السرر قوائمها من 

نون على سرر متكئني اجلواهر النفيسة وأرضها من الذهب املمدود وقوله تعاىل مُّتَِّكِئَني َعلَْيَها للتأكيد واملعىن أهنم كائ
عليها متقابلني ففائدة التأكيد هو أن ال يظن أهنم كائنون على سرر متكئني على غريها كما يكون حال من يكون 

على كرسي صغري ال يسعه لالتكاء فيوضع حتته شيء آخر لالتكاء عليه فلما قال على سرر متكئني عليها دل هذا 
سرر وقوله تعاىل مَُّتقَابِِلَني فيه وجهان أحدمها أن أحداً ال يستدبر أحداً على أن استقرارهم واتكاءهم مجيعاً على 

  وثانيهما أن أحداً

من السابقني ال يرى غريه فوقه وهذا أقرب ألن قوله مَُّتقَابِِلَني على الوجه األول حيتاج إىل أن يقال متقابلني معناه أن 
فيما ال يكون فيه اختالف جهات وعلى هذا فيكون معىن  كل أحد يقابل أحداً يف زمان واحد وال يفهم هذا إال

الكالم أهنم أرواح ليس هلم أدبار وظهور فيكون املراد من السابقني هم الذين أجسامهم أرواح نورانية مجيع جهاهتم 
  وجه كالنور الذي يقابل كل شيء وال يستدبر أحداً والوجه األول أقرب إىل أوصاف املكانيات

  مث قال تعاىل
  وُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ مَُّخلَُّدونََيطُ

والولدان مجع الوليد وهو يف األصل فعيل مبعىن مفعول وهو املولود لكن غلب على الصغار مع قطع النظر عن 
كوهنم مولودين والدليل أهنم قالوا للجارية الصغرية وليدة ولو نظروا إىل األصل جلردوها عن اهلاء كالقتيل إذا ثبت 

 الولدان وجهان أحدمها أنه على األصل وهم صغار املؤمنني وهو ضعيف ألن صغار املؤمنني أخرب اهللا هذا فنقول يف
تعاىل عنهم أنه يلحقهم بآبائهم ومن الناس املؤمنني الصاحلني من ال ولد له فال جيوز أن خيدم ولد املؤمن مؤمناً غريه 



ن ملن ال يكون له ولد من يطوف عليه من الولدان فيلزم إما أن يكون هلم اختصاص ببعض الصاحلني وأن ال يكو
وإما أن يكون ولد اآلخر خيدم غري أبيه وفيه منقصة باألب وعلى هذا الوجه قيل هم صغار الكفار وهو أقرب من 

األول إذ ليس فيه ما ذكرنا من املفسدة والثاين أنه على االستعمال الذي مل يلحظ فيه األصل وهو إرادة الصغار مع 
ويف قوله تعاىل )  ٢٤الطور ( لنظر عن كوهنم مولودين وهو حينئذ كقوله تعاىل َوَيطُوُف َعلَْيهِْم ِغلَْمانٌ لَُّهْم قطع ا

مَُّخلَُّدونَ وجهان أحدمها أنه من اخللود والدوام وعلى هذا الوجه يظهر وجهان آخران أحدمها أهنم خملدون وال 
اهلم ويبقون صغاراً دائماً ال يكربون وال يلتحون والوجه الثاين أنه من موت هلم وال فناء وثانيهما ال يتغريون عن ح

  اخللدة وهو القرط مبعىن يف آذاهنم حلق واألول أظهر وأليق
  مث قال تعاىل

  بِأَكْوَابٍ َوأََبارِيَق َوكَأْسٍ مِّن مَِّعنيٍ
و قدح كبري وثانيهما من جنس أواين اخلمر تكون يف اجملالس ويف الكوب وجهان أحدمها أنه من جنس األقداح وه

  الكيزان وال عروة له وال خرطوم واإلبريق له عروة وخرطوم ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل ما الفرق بني األكواب واألباريق والكأس حيث ذكر األكواب واألباريق بلفظ اجلميع والكأس بلفظ 

ن عندهم أوان كثرية فيها اخلمر معدة موضوعة الواحد ومل يقل وكئوس نقول هو على عادة العرب يف الشرب يكو
عندهم وأما الكأس فهو القدح الذي يشرب به اخلمر إذا كان فيه اخلمر وال يشرب واحد يف زمان واحد إال من 
كأس واحد وأما أواين اخلمر اململوءة منها يف زمان واحد فتوجد كثرياً فإن قيل الطواف بالكأس على عادة أهل 

واف باألكواب واألباريق فغري معتاد فما الفائدة فيه نقول عدم الطواف هبا يف الدنيا لدفع املشقة عن الدنيا وأما الط
الطائف لثقلها وإال فهي حمتاج إليها بدليل أنه عند الفراغ يرجع إىل املوضع الذي هو فيه وأما يف اآلخرة فاآلنية 

من حيث اللغة وهو أن الكأس إناء فيه شراب فيدخل  تدور بنفسها والوليد معها إكراماً ال للحمل وفيه وجه آخر
  يف مفهومه املشروب واإلبريق آنية ال يشترط يف

إطالق اسم اإلبريق عليها أن يكون فيها شراب وإذا ثبت هذا فنقول اإلناء اململوء االعتبار ملا فيه ال لإلناء وإذا 
وهو املعترب واجلنس ال جيمع إال عند تنوعه فال كان كذلك فاعتبار الكأس مبا فيه لكن فيه مشروب من جنس واحد 

يقال لألرغفة من جنس واحد أخباز وإمنا يقال أخباز عندما يكون بعضها أسود وبعضها أبيض وكذلك اللحوم يقال 
عند تنوع احليوانات اليت منها اللحوم وال يقال للقطعتني من اللحم حلمان وأما األشياء املصنفة فتجمع فاألقداح 

نت كبرية لكنها ملا ملئت مخراً من جنس واحد مل جيز أن يقال هلا مخور فلم يقل كئوس وإال لكان ذلك وإن كا
ترجيحاً للظروف ألن الكأس من حيث إهنا شراب من جنس واحد ال جبمع واحد فيترك اجلمع ترجيحاً جلانب 

القرآن حيث مل يرد فيه لفظ الكئوس  املظروف خبالف اإلبريق فإن املعترب فيه اإلناء فحسب وعلى هذا يتبني بالغة
  إذ كان ما فيها نوع واحد من اخلمر وهذا حبث عزيز يف اللغة

املسألة الثانية يف تأخري الكأس ترتيب حسن فكذلك يف تقدمي األكواب إذا كان الكوب منه يصب الشراب يف 
  اإلبريق ومن اإلبريق الكأس

س أو بيان ما يف األكواب واألباريق نقول حيتمل أن يكون الكل من معني املسألة الثالثة ّمن مَِّعنيٍ بيان ما يف الكأ
واألول أظهر بالوضع والثاين ليس كذلك فلما قال َوكَأْسٍ فكأنه قال ومشروب وكأن السامع حمتاجاً إىل معرفة 

حلق وألن الطواف املشروب وأما اإلبريق فداللته على املشروب ليس بالوضع وأما املعىن فألن كون الكل مآلناً هو ا
بالفارغ ال يليق فكان الظاهر بيان ما يف الكل ومما يؤيد األول هو أنه تعاىل عند ذكر األواين ذكر جنسها ال نوع ما 



اآلية وعند ذكر الكأس بني ما فيها فقال )  ١٥اإلنسان ( فيها فقال تعاىل َوُيطَاُف َعلَْيهِْم بِئَانَِيةٍ  ّمن ِفضَّةٍ  َوأَكْوابٍ 
أْسٍ ّمن مَِّعنيٍ فيحتمل أن الطواف باألباريق وإن كانت فارغة للزينة والتجمل ويف اآلخرة تكون لإلكرام والتنعم َوكَ

  ال غري
املسألة الرابعة ما معىن املعني قلنا ذكرنا يف سورة الصافات أنه فعيل أو مفعول ومضى فيه خالف فإن قلنا فعيل فهو 

ل فهو من عانه إذا شخصه بعينه وميزه واألول أصح وأظهر ألن املعيون يوهم من معن املاء إذا جرى وإن قلنا مفعو
بأنه معيوب ألن قول القائل عانين فالن معناه ضرين إذا أصابتين عينه وألن الوصف باملفعول ال فائدة فيه وأما 

وجد يف الدنيا اجلريان يف املشروب فهو إن كان يف املاء فهو صفة مدح وإن كان يف غريه فهو أمر عجيب ال ي
  ) ١٥حممد ( فيكون كقوله تعاىل وَأَْنهَاٌر ّمْن َخْمرٍ 

  مث قال تعاىل
  الَّ ُيَصدَُّعونَ َعْنَها َوالَ يُنزِفُونَ

  وفيه مسائل
املسألة األوىل الَّ ُيَصدَُّعونَ فيه وجهان أحدمها ال يصيبهم منها صداع يقال صدعين فالن أي أورثين الصداع والثاين 

عنها وال ينفدوهنا من الصدع والظاهر أن أصل الصداع منه وذلك ألن األمل الذي يف الرأس يكون يف ال ينزفون 
  أكثر األمر خبلط وريح يف أغشية الدماغ فيؤمله فيكون الذي به صداع كأنه يتطرف يف غشاء دماغه

ب كلمة من فيقال مرض من املسألة الثانية إن كان املراد نفي الصداع فكيف حيسن عنها مع أن املستعمل يف السب
كذا ويف املفارقة يقال عن فيقال برىء عن املرض نقول اجلواب هو أن السبب الذي يثبت أمراً يف شيء كأنه 

ينفصل عنه شيء ويثبت يف مكانه فعله فهناك أمران ونظران إذا نظرت إىل احملل ورأيت فيه شيئاً تقول هذا من ماذا 
نظرك على السبب فتقول هذا من هذا أي ابتداء وجوده منه وإذا نظرت إىل أي ابتداء وجوده من أي شيء فيقع 

جانب املسبب ترى األمر الذي صدر عنه كأنه فارقه والتصق باحملل وهلذا ال ميكن أن يوجد ذلك مرة أخرى 
وبعد إذا  والسبب كأنه كان فيه وانتقل عنه يف أكثر األمر فههنا يكون األمران من األجسام واألمور اليت هلا قرب

علم هذا فنقول املراد ههنا بيان مخر اآلخرة يف نفسها وبيان ما عليها فالنظر وقع عليها ال على الشاربني ولو كان 
املقصود أهنم ال يصدعون عنها لوصف منهم ملا كان مدحاً هلا وأما إذا قال هي ال تصدع ألمر فيها يكون مدحاً هلا 

إذا كنت تصف رجالً بكثرة الشرب وقوته عليه فإنك تقول يف حقه هو ال  فلما وقع النظر عليها قال عنها وأما
  يصدع من كذا من اخلمر فإذا وصفت اخلمر تقول هذه ال يصدع عنها أحد

املسألة الثالثة قوله تعاىل َوالَ ُينزِفُونَ تقدم تفسريه يف الصافات والذي حيسن ذكره هنا أن نقول إن كان معىن ال 
ون فنقول إما أن نقول معىن الَّ ُيَصدَُّعونَ أهنم ال يصيبهم الصداع وإما أهنم ال يفقدون فإن قلنا ُينَزفُونَ ال يسكر

بالقول األول فالترتيب يف غاية احلسن ألنه على طريقة االرتقاء فإن قوله تعاىل الَّ ُيَصدَُّعونَ معناه ال يصيبهم 
ر كقول القائل ليس فيه مفسدة كثرية مث يقول وال الصداع لكن هذا ال ينفي السكر فقال بعده وال يورث السك

قليلة تتميماً للبيان ولو عكست الترتيب ال يكون حسناً وإن قلنا ال ُينَزفُونَ ال يفقدون فالترتيب أيضاً كذلك ألن 
عجب قولنا الَّ ُيَصدَُّعونَ أي ال يفقدونه ومع كثرته ودوام شربه ال يسكرون فإن عدم السكر لنفاد الشراب ليس ب

لكن عدم سكرهم مع أهنم مستدميون للشراب عجيب وإن قلنا ال ُينَزفُونَ مبعىن ال ينفد شراهبم كما بينا هناك 
فنقول أيضاً إن كان ال يصدعون مبعىن ال يصيبهم صداع فالترتيب يف غاية احلسن وذلك ألن قوله الَّ ُيَصدَُّعونَ ال 

ل الَّ ُيَصدَُّعونَ َعْنَها مع أهنم ال يفقدون الشراب وال ينزفون يكون بيان أمر عجيب إن كان شراهبم قليالً فقا



الشراب وإن كان مبعىن ال ينزفون عنها فالترتيب حسن ألن معناه ال ينزفون عنها مبعىن ال خيرجون عما هم فيه وال 
  يؤخذ منهم ما أعطوا من الشراب مث إذا أفنوها بالشراب يعطون

  مث قال تعاىل
  ا َيَتَخيَُّرونَ َولَْحمِ طَْيرٍ مِّمَّا َيْشَتُهونََوفَاِكَهةٍ  مِّمَّ
  وفيه مسائل

املسألة األوىل ما وجه اجلر والفاكهة ال يطوف هبا الولدان والعطف يقتضي ذلك نقول اجلواب عنه من وجهني 
كهة من أحدمها أن الفاكهة واللحم يف الدنيا يطلبان يف حالتني أحدمها حالة الشرب واألخرى حال عدمه فالفا

إىل غري )  ٥٤الرمحن ( وقال َوَجَنى الْجَنََّتْينِ َداٍن )  ٢٣احلاقة ( رءوس األشجار تؤخذ كما قال تعاىل قُطُوفَُها دَانَِيةٌ  
ذلك وأما حالة الشراب فجاز أن يطوف هبا الولدان فيناولوهم الفواكه الغريبة واللحوم العجيبة ال لألكل بل 

  ضيف أنواع الفواكه بيده عنده وإنلإلكرام كما يضع املكرم لل

كان كل واحد منهما مشاركاً لآلخر يف القرب منها والوجه الثاين أن يكون عطفاً يف املعىن على جنات النعيم أي 
هم املقربون يف جنات وفاكهة وحلم وحور أي يف هذه النعم يتقلبون واملشهور أنه عطف يف اللفظ للمجاورة ال يف 

  هذا وقد جاز تقلد سيفاً ورحماً املعىن وكيف ال جيوز
املسألة الثانية هل يف ختصيص التخيري بالفاكهة واالشتهاء باللحم بالغة قلت وكيف ال ويف كل حرف من حروف 
القرآن بالغة وفصاحة وإن كان ال حييط هبا ذهين الكليل وال يصل إليها على القليل والذي يظهر يل فيه أن اللحم 

اجلائع متيل نفسه إىل اللحم وإذا حضرا عند الشبعان متيل إىل الفاكهة واجلائع مشته والفاكهة إذا حضرا عند 
والشبعان غري مشته وإمنا هو خمتار إن أراد أكل وإن مل يرد ال يأكل وال يقال يف اجلائع إن أراد أكل ألن أن ال 

ر والفاكهة عند غري املشتهى خمتارة تدخل إال على املشكوك إذا علم هذا ثبت أن يف الدنيا اللحم عند املشتهي خمتا
وحكاية اجلنة على ما يفهم يف الدنيا فحص اللحم باالشتهاء والفاكهة باالختيار والتحقيق فيه من حيث اللفظ أن 

االختيار هو أخذ اخلري من أمرين واألمران اللذان يقع فيهما االختيار يف الظاهر ال يكون للمختار أو ال ميل إىل 
كر ويتروى ويأخذ ما يغلبه نظره على اآلخر فالتفكه هو ما يكون عند عدم احلاجة وأما إن اشتهى أحدمها مث يتف

واحد فاكهة بعينها فاستحضرها وأكلها فهو ليس مبتفكه وإمنا هو دافع حاجة وأما فواكه اجلنة تكون أوالً عند 
هم وأما اللحم فتميل أنفسهم إليه أصحاب اجلنة من غري سبق ميل منهم إليها مث يتفكهون هبا على حسب اختيار

)  ٢٣احلاقة ( أدىن ميل فيحضر عندهم وميل النفس إىل املأكول شهوة ويدل على هذا قوله تعاىل قُطُوفَُها دَانَِيةٌ  
 ٣٢الواقعة ( وَعةٍ  وقوله تعاىل َوفَاِكَهةٍ  كَِثَريةٍ  الَّ َمقْطُوَعةٍ  َوالَ َمْمُن)  ٥٤الرحامن ( وقوله َوَجَنى الَْجنََّتْينِ َداٍن 

فهو دليل على أهنا دائمة احلضور وأما اللحم فاملروي أن الطائر يطري فتميل نفس املؤمن إىل حلمه فينزل )  ٣٣
مشوياً ومقلياً على حسب ما يشتهيه فاحلاصل أن الفاكهة حتضر عندهم فيتخري املؤمن بعد احلضور واللحم يطلبه 

وذلك ألن الفاكهة تلذ األعني حبضورها واللحم ال تلذ األعني حبضوره مث إن يف املؤمن ومتيل نفسه إليه أدىن ميل 
اللفظ لطيفة وهي أنه تعاىل قال ّممَّا يََتَخيَُّرونَ ومل يقل مما خيتارون مع قرب أحدمها إىل اآلخر يف املعىن وهو أن التخري 

  د إال ممن ال يكون له حاجة وال اضطرارمن باب التكلف فكأهنم يأخذون ما يكون يف هناية الكمال وهذا ال يوج
املسألة الثالثة ما احلكمة يف تقدمي الفاكهة على اللحم نقول اجلواب عنه من وجوه أحدها العادة يف الدنيا التقدمي 
للفواكه يف األكل واجلنة وضعت مبا علم يف الدنيا من األوصاف وعلى ما علم فيها وال سيما عادة أهل الشرب 

بيان حال شرب أهل اجلنة وثانيها احلكمة يف الدنيا تقتضي أكل الفاكهة أوالً ألهنا ألطف وأسرع  وكأن املقصود



احنداراً وأقل حاجة إىل املكث الطويل يف املعدة للهضم وألن الفاكهة حترك الشهوة لألكل واللحم يدفعها وثالثها 
ىل ملا بني أن الفاكهة دائمة احلضور والوجود خيرج مما ذكرنا جواباً خال عن لفظ التخيري واالشتهاء هو أنه تعا

واللحم يشتهي وحيضر عند االشتهاء دل هذا على عدم اجلوع ألن اجلائع حاجته إىل اللحم أكثر من اختياره اللحم 
ن فقال َوفَاِكَهةٍ  ألن احلال يف اجلنة يشبه حال الشبعان يف الدنيا فيميل إىل الفاكهة أكثر فقدمها وهذا الوجه أصح أل

  من الفواكه ماال يؤكل إال بعد الطعام فال يصح األول جواباً يف الكل

  مث قال تعاىل
  َوُحوٌر ِعٌني كَأَْمثَالِ اللُّْؤلُؤِ الَْمكُْنوِن

( وفيها قراءات األوىل الرفع وهو املشهور ويكون عطفاً على ولدان فإن قيل قال قبله ُحوٌر مَّقْصُوراٌت ِفى الِْخَيامِ 
إشارة إىل كوهنا خمدرة ومستورة فكيف يصح قولك إنه عطف على ولدان نقول اجلواب عنه من )  ٧٢الرمحن 

وجهني أحدمها وهو املشهور أن نقول هو عطف عليهم يف اللفظ ال يف املعىن أو يف املعىن على التقدير واملفهوم ألن 
الطور ( كما قال تعاىل َوَيطُوُف َعلَْيهِْم ِغلَْمانٌ لَُّهْم  معناه هلم ولدان)  ١٧الواقعة ( قوله تعاىل َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلْدانٌ 

فيكون َوُحوٌر ِعٌني مبعىن وهلم حور عني وثانيهما وهو أن يقال ليست احلور منحصرات يف جنس بل ألهل )  ٢٤
نه قال اجلنة ُحوٌر مَّقُْصوراتٌ يف حظائر معظمات وهلن جواري وخوادم وحور تطوف مع الولدان السقاة فيكون كأ

يطوف عليهم ولدان ونساء الثانية اجلر عطفاً على أكواب وأباريق فإن قيل كيف يطاف هبن عليهم نقول اجلواب 
 ١٢الواقعة ( أو عطفاً على َجنَّاُت أي أُْولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ ِفي َجنَّاتِ النَّعِيمِ )  ٢١الواقعة ( سبق عند قوله وَلَْحمِ طَْيرٍ 

ّرى َعْيناً بالنصب ولعل احلاصل على هذه القراءة على غري العطف مبعىن العطف لكن هذا وحور وقرىء َوقَ) 
القارىء ال بد له من تقدير ناصب فيقول يؤتون حوراً فيقال قد رافعاً فقال وهلم حور عني فال يلزم اخلروج عن 

  موافقة العاطف وقوله تعاىل كَأَْمثَالِ اللُّْؤلُؤِ الَْمكُْنوِن فيه مباحث
األول الكاف للتشبيه واملثل حقيقة فيه فلو قال أمثال اللؤلؤ املكنون مل يكن إىل الكاف حاجة فما وجه اجلمع بني 

كلميت التشبيه نقول اجلواب املشهور أن كلميت التشبيه يفيدان التأكيد والزيادة يف التشبيه فإن قيل ليس كذلك بل 
و كاللؤلؤة للمشبه دون املشبه به يف األمر الذي ألجله التشبيه نقول ال يفيدان ما يفيد أحدمها ألنك إن قلت مثالً ه

التحقيق فيه هو أن الشيء إذا كان له مثل فهو مثله فإذا قلت هو مثل القمر ال يكون يف املبالغة مثل قولك هو قمر 
ؤ أبلغ من وكذلك قولنا هو كاألسد وهو أسد فإذا قلت كمثل اللؤلؤ كأنك قلت مثل اللؤلؤ وقولك هو اللؤل

قولك هو كاللؤلؤ وهذا البحث يفيدنا ههنا وال يفيدنا يف قوله تعاىل لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء ألن النفي يف مقابلة اإلثبات 
وال يفهم معىن النفي من الكالم مامل يفهم معىن اإلثبات الذي يقابله فنقول قوله لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء يف مقابلة قول 

شيء فنفى ما أثبته لكن معىن قوله كَِمثِْلِه َشىْ ء إذا مل نقل بزيادة الكاف هو أن مثل مثله شيء من يقول كمثله 
وهذا كالم يدل على أن له مثالً مث إن ملثله مثالً فإذا قلنا ليس كذلك كان رداً عليه والرد عليه صحيح بقي أن 

ه فإذا قال قائل زيد عامل جيد مث قيل رداً عليه ليس زيد يقال إن الراد على من يثبت أموراً ال يكون نافياً لكل ما أثبت
عاملاً جيداً ال يلزم من هذا أن يكون نافياً لكونه عاملاً فمن يقول لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء مبعىن ليس مثل مثله شيء ال يلزم 

اً فيخرج الكالم عن إفادة التوحيد أن يكون نافياً ملثله بل حيتمل أن يكون نافياً ملثل املثل فال يكون الراد أيضاً موحد
فنقول يكون مفيداً للتوحيد ألنا إذا قلنا ليس مثل مثله شيء لزم أن ال يكون له مثل ألنه لو كان له مثل لكان هو 

و فإن حقيقة الشيء ه)  ١٩األنعام ( مثل مثله وهو شيء بدليل قوله تعاىل قُلْ أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبُر َشَهادةً  قُلِ اللَِّه 
  املوجود فيكون مثل مثله شيء وهو منفي بقولنا ليس مثل مثله



شيء فعلم أن الكالم ال خيرج عن إفادة التوحيد فعلم أن احلمل على احلقيقة يفيد يف الكالم مبالغة يف قوله تعاىل 
لئال يلزم التعطيل وهو  كَأَْمثَالِ وأما عدم احلمل عليها يف قوله لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء فهو أوجز فتجعل الكاف زائدة

نفي اإلله نقول فيه فائدة وهو أن يكون ذلك نفياً مع اإلشارة إىل وجه الدليل على النفي وذلك ألنه تعاىل واجب 
الوجود وقد وافقنا من قال بالشريك وال خيالفنا إال املعطل وذلك إثباته ظاهراً وإذا كان هو واجب الوجود فلو 

جب الوجود ألنه مع مثله تعادالً يف احلقيقة وإال ملا كان ذلك مثله وقد تعدد فال بد كان له مثل خلرج عن كونه وا
من انضمام مميز إليه به يتميز عن مثله فلو كان مركباً فال يكون واجباً ألن كل مركب ممكن فلو كان له مثل ملا 

ا محلناه أنه ليس مثل مثله شيء ويكون يف كان هو هو فيلزم من إثبات املثل له نفيه فقوله لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء إذ
مقابلته قول الكافر مثل مثله شيء فيكون مثبتاً لكونه مثل مثله ويكون مثله خيرج عن حقيقة نفسه ومنه ال يبقى 

واجب الوجود فذكر املثلني لفظاً يفيد التوحيد مع اإلشارة إىل وجه الدليل على بطالن قول املشرك ولو قلنا ليس 
كون نفياً من غري إشارة إىل دليل والتحقيق فيه أنا نقول يف نفي املثل رداً على املشرك ال مثل هللا مث مثله شيء ي

نستدل عليه ونقول لو كان له مثل لكان هو مثالً لذلك املثل فيكون ممكناً حمتاجاً فال يكون إهلاً ولو كان له مثل ملا 
اركه بشيء وينافيه بشيء فيلزم تركه فلو كان له مثل خلرج كان اهللا إهلاً واجب الوجود ألن عند فرض مثل له يش

عن حقيقة كونه إهلاً فإثبات الشريك يفضي إىل نفي اإلله فقوله لَْيَس كَِمثِْلِه َشىْ ء توحيد بالدليل وليس مثله شيء 
ن كتابة هذا مما توحيد من غري دليل وشيء من هذا رأيته يف كالم اإلمام فخر الدين الرازي رمحه اهللا بعدما فرغت م

وافق خاطري خاطره على أين معترف بأين أصبت منه فوائدال ال أحصيها وأما قوله تعاىل اللُّْؤلُؤِ الَْمكُْنوِن إشارة إىل 
  غاية صفائهن أي اللؤلؤ الذي مل يغري لونه الشمس واهلواء

  مث قال تعاىل
  َجَزآًء بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ

ه مفعول له وهو ظاهر تقديره فعل هبم هذا ليقع جزاء وليجزون بأعماهلم وعلى هذا فيه ويف نصبه وجهان أحدمها أن
لطيفة وهي أن نقول املعىن أن هذا كله جزاء عملكم وأما الزيادة فال يدركها أحد منكم وثانيهما أنه مصدر ألن 

انُوا قد ذكرنا فائدته يف سورة الطور الدليل على أن كل ما يفعله اهللا فهو جزاء فكأنه قال جتزون جزاء وقوله بَِما كَ
ويف حق الكافرين إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُتْم )  ٢٤الواقعة ( وهي أنه تعاىل قال يف حق املؤمنني فَُيَنّبئُُهْم بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ 

( لثواب َجَزاء ّممَّا كَانُوا َيْعَملُونَ إشارة إىل أن العذاب عني جزاء ما فعلوا فال زيادة عليهم وا)  ٧التحرمي ( َتْعَملُونَ 
فال يعطيهم اهللا عني عملهم بل يعطيهم بسبب عملهم ما يعطيهم والكافر يعطيه عني ما فعل فيكون )  ١٧السجدة 

وفيه )  ١٦٠األنعام (  ِمثْلََها فيه معىن قوله تعاىل َمن َجاء بِالَْحَسَنةِ  فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمن َجاء بِالسَّّيئَةِ  فَالَ َيجْزِى إِالَّ
  مسائل

  املسألة األوىل أصولية ذكرها اإلمام فخر الدين رمحه اهللا يف مواضع كثرية وحنن نذكر بعضها

فاألوىل قالت املعتزلة هذا يدل على أن يقال الثواب على اهللا واجب ألن اجلزاء ال جيوز املطالبة به وقد أجاب عنه 
اهللا بأجوبة كثرية وأظن به أنه مل يذكر ما أقوله فيه وهو ما ذكروه ولو صح ملا كان يف الوعد اإلمام فخر الدين رمحه 

هبذه األشياء فائدة وذلك ألن العقل إذا حكم بأن ترك اجلزاء قبيح وعلم بالعقل أن القبيح من اهللا ال يوجد علم أن 
قلنا مبذهبنا تكون اآليات مفيدة مبشرة ألن  اهللا يعطي هذه األشياء ألهنا أجزية وإيصال اجلزاء واجب وأما إذا

البشارة ال تكون إال باخلري عن أمر غري معلوم ال يقال اجلزاء كان واجباً على اهللا وأما اخلرب هبذه األشياء فال يذكرها 
ون إال مبشراً ألنا نقول إذا وجب نفس اجلزاء فما أعطانا اهللا تعاىل من النعم يف الدنيا جزاء فثواب اآلخرة ال يك



تفضالً منه غاية ما يف الباب أنه تعاىل كمل النعمة بقوله هذا جزاؤكم أي جعلته لكم جزاء ومل يكن متعيناً وال واجباً 
كما أن الكرمي إذا أعطى من جاء بشيء يسري شيئاً كثرياً فيظن أنه يودعه إيداعاً أو يأمره حبمله إىل موضع فيقول له 

إنعام عظيم يوجب على خدمة كثرية فيقول له هذا جزاء ما أتيت به وال أطلب هذا لك فيفرح مث إنه يقول هذا 
منك على هذا خدمة فإن أتيت خبدمة فلها ثواب جديد فيكون هذا غاية الفضل وعند هذا نقول هذا كله إذا كان 

مبا أمر به على نوع  اآليت غري العبد وأما إذا فعل العبد ما أوجب عليه سيده ال يستحق عليه أجراً وال سيما إذا أتى
اختالل فما ظنك حبالنا مع اهللا عز وجل مع أن السيد ال ميلك من عبده إال البنية واهللا تعاىل ميلك منا أنفسنا 

وأجسامنا مث إنك إذا تفكرت يف مذهب أهل السنة جتدهم قد حققوا معىن العبودية غاية التحقيق واعترفوا أهنم عبيد 
بد على السيد دين واملعتزلة مل حيققوا العبودية وجعلوا بينهم وبني اهللا معاملة توجب ال ميلكون شيئاً وال جيب للع

مطالبة ونرجوا أن حيقق اهللا تعاىل معنا املالكية غاية التحقيق ويدفع حاجاتنا األصلية ويطهر أعمالنا كما أن السيد 
مل ميكن اجملىن عليه منه بل خيتار فداءه  يدفع حاجة عبده بإطعامه وكسوته ويطهر صومه بزكاة فطره وإذا جىن جناية

وخيلص رقبته من اجلناية كذلك يدفع اهللا حاجاتنا يف اآلخرة وأهم احلاجات أن يرمحنا ويعفو عنا ويتغمدنا باملغفرة 
والرضوان حيث منع غريه عن متلك رقابنا باختيار الفداء عنا وأرجو أن ال يفعل مع إخواننا املعتزلة ما يفعله 

  الن يف احملاسبة بالنقري والقطمري واملطالبة مبا يفضل ألحدمها من القليل والكثرياملتعام
املسألة الثانية قالوا لو كان يف اآلخرة رؤية لكانت جزاء وقد حصر اهللا اجلزاء فيما ذكر واجلواب عنه أن نقول مل 

جزاء ولكن مل قلتم إن ذكر اجلزاء قلتم إهنا لو كانت تكون جزاء بل تكون فضالً منه فوق اجلزاء وهب أهنا تكون 
حصر وإنه ليس كذلك ألن من قال لغريه أعطيتك كذا جزاء على عمل ال ينايف قوله وأعطيتك شيئاً آخر فوقه 

أيضاً جزاء عليه وهب أنه حصر لكن مل قلتم إن القربة ال تدل على الرؤية فإن قيل قال يف حق املالئكة َوالَ الَْملَِئكَةُ  
ومل يلزم من قرهبم الرؤية نقول أجبنا أن قرهبم مثل قرب من يكون عند امللك لقضاء )  ١٧٢النساء ( ونَ الُْمقَرَُّب

( األشغال فيكون عليه التكليف والوقوف بني يديه بالباب خترج أوامره عليه كما قال تعاىل َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ 
و الذي ال يكون إال للمكاملة واجملالسة يف الدنيا لكن املقرب وقرب املؤمن قرب املنعم من امللك وه)  ٦التحرمي 

  املكلف ليس كلما يروح إىل باب امللك يدخل عليه وأما املنعم ال يذهب إليه إال ويدخل عليه فظهر الفرق
يف سورة املطففني  فيه إشارة إىل الرؤية هو أن اهللا تعاىل)  ١١الواقعة ( والذي يدل على أن قوله أُْولَِئكَ الُْمقَرَُّبونَ 

  ذكر األبرار والفجار مث إنه تعاىل قال يف حق الفجار إِنَُّهْم َعن رَّبّهِْم َيْومَِئٍذ لََّمْحجُوُبونَ

ومل يذكر يف مقابلة احملجوبون ما يدل على )  ٢٨املطففني ( وقال يف األبرار َيْشَربُ بَِها الُْمقَرَُّبونَ )  ١٥املطففني ( 
وإن كان دليالً على )  ١٨املطففني ( حال الفجار يف احلجاب والقرب ألن قوله لَِفى ِعلّّيَني  خمالفة حال األبرار

فقوله تعاىل يف حقهم َيشَْرُب بَِها الُْمقَرَُّبونَ مع )  ٧املطففني ( القرب وعلو املنزلة لكنه يف مقابلة قوله لَِفى ِسّجنيٍ 
يدل على أن املراد منه القرب الذي يكون جللساء امللك )  ٢١اإلنسان ( وراً قوله تعاىل َوَسقَاُهْم رَبُُّهْم َشرَاباً طَُه

يدل على أن املراد منه القرب )  ٢١املطففني ( عند امللك وقوله يف حق املالئكة يف تلك السورة َيْشَهُدهُ الُْمقَرَُّبونَ 
خر فإن الكاتب إن كان قربه من امللك الذي يكون للكتاب واحلساب عند امللك ملا أنه يف الدنيا حيسد أحدمها اآل

بسبب اخلدمة ال خيتار قرب الكتاب واحلساب بل قرب الندمي مث إنه بني ذلك النوع من القرب وبني القرب الذي 
بسبب الكتابة ما حيمله على أن خيتار غريه ويف سورة املطففني قوله لََّمْحجُوُبونَ يدل على أن املقربني غري حمجوبني 

ىل اهللا تعاىل وينبغي أن ال ينظر إىل اهللا قولنا جلساء امللك يف ظاهر النظر الذي يقتضي يف نظر القوم اجلهة عن النظر إ
  وإىل القرب الذي يفهم العامي منه املكان إال بنظر العلماء األخبار احلكماء األخبار



عمل عملهم وحاصل بفعلهم نقول ال نزاع يف أن املسألة الثالثة قالوا قوله تعاىل بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ يدل على أن ال
العلم يف احلقيقة اللغوية وضع للفعل واجملنون للذي ال عقل له والعاقل للذي بلغ الكمال فيه وذلك ليس إال بوضع 
اللغة ملا يدرك باحلس وكل أحد يرى احلركة من اجلسمني فيقول حترك وسكن على سبيل احلقيقة كما يقول تدور 

  احلجر وإمنا الكالم يف القدرة اليت هبا الفعل يف احملل املرئي وذلك خارج عن وضع اللغة الرحا ويصعد
  مث قال تعاىل

  الَ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً َوالَ َتأِْثيماً إِالَّ ِقيالً َسلَاماً َسلَاماً
  اماً َسلَاماً وفيه مسائلمث قال تعاىل الَ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً َوالَ َتأِْثيماً إِالَّ قِيالً َسلَ

املسألة األوىل ما احلكمة يف تأخري ذكره عن اجلزاء مع أنه من النعم العظيمة نقول فيه لطائف األوىل أن هذا من أمت 
النعم فجعلها من باب الزيادة اليت منها الرؤية عند البعض وال مقابل هلا من األعمال وإمنا قلنا إهنا من أمت النعم ألهنا 

اع كالم اهللا تعاىل على ما سنبني أن املراد من قوله َسالَماً هو ما قال يف سورة يس َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّبّ رَّحِيمٍ نعمة مس
ليس فيه داللة على )  ١١الواقعة ( فلم يذكرها فيما جعله جزاء وهذا على قولنا أُوْلَِئَك الُْمقَرَُّبونَ )  ٥٨يس ( 

أمت النعم وهي نعمة الرؤيا وهي الرؤية بالنظر كما مر وختم مبثلها وهي نعمة املخاطبة الرؤية الثانية أنه تعاىل بدأ ب
ذكر )  ٢٤الواقعة ( الثالثة هي أنه تعاىل ملا ذكر النعم الفعلية وقابلها بأعماهلم حيث قال جََزاء بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ 

ات العقلية اليت يف مقابلة أعمال قلوهبم من إخالصهم النعم القولية يف مقابلة أذكارهم احلسنة ومل يذكروا اللذ
واعتقادهم ألن العمل القليب مل ير ومل يسمع فما يعطيهم اهللا تعاىل من النعمة تكون نعمة مل ترها عني وال مسعتها أذن 

وقوله )  ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر( فيها ) صلى اهللا عليه وسلم ( وإليه اإلشارة بقوله 
إشارة إىل الزيادة والذي يدل على النعمة القولية يف مقابلة قوهلم الطيب قوله تعاىل إِنَّ ) وال خطر ( عليه السالم 

ُرواْ إىل قوله ُنُزالً ّمْن غَفُورٍ واْ وَأَْبِشالَِّذيَن قَالُواْ َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُمواْ َتَتنَزَّلُ َعلَْيهُِم الَْملَِئكَةُ  أَالَّ َتَخافُواْ َوالَ َتحَْزُن
  رَّحِيمٍ

  ) ٣٢ ٣٠فصلت ( 
ملعتربين املسألة الثانية قوله تعاىل الَ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً َوالَ َتأِْثيماً نفي للمكروه ملا أن اللغو كالم غري معترب ألنه عند ا

ذكرها كيف وقد ذكرت أن تأخري هذه النعمة من الرجال مكروه ونفي املكروه ال يعد من النعم العظيمة اليت مر 
لكوهنا أمت ولو قال إن فالناً يف بلدة كذا حمترم مكرم ال يضرب وال يشتم فهو غري مكرم وهو مذموم والواغل 

مذموم وهو الذي يدخل على قوم يشربون ويأكلون فيأكل ويشرب معهم من غري دعاء وال إذن فكأنه بالنسبة 
الم غري معترب وهو اللغو وكذلك ما يتصرف منه مثل الولوغ ال يقال إال إذا كان الوالغ إليهم يف عدم االعتبار ك

كلباً أو ما يشبهه من السباع وأما التأثيم فهو النسبة إىل اإلمث ومعناه ال يذكر إال باطالً وال ينسبه أحد إال إىل 
تقول إنه فاسق أو سارق وحنو ذلك وباجلملة الباطل وأما التقدمي فألن اللغو أعم من التأثيم أي جيعله آمثاً كما 

فاملتكلم ينقسم إىل أن يلغو وإىل أن ال يلغو والذي ال يلغو يقصد األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيأخذ الناس 
بأقواهلم وهو ال يؤخذ عليه شيء فقال تعاىل ال يلغو أحد وال يصدر منه لغو وال ما يشبه اللغو فيقول له الصادق ال 

  و وال يأمث وال شك يف أن الباطل أقبح ما يشبهه فقال ال يأمث أحديلغ
فهل بينهما فرق قلنا نعم الكذاب )  ٣٥النبأ ( املسألة الثالثة قال تعاىل يف سورة النبأ الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً َوالَ ِكذباً 
كذبت وفائدته أهنم ال يعرفون كذباً من  كثري التكذيب ومعناه هناك أهنم ال يسمعون كذباً وال أحداً يقول آلخر

معني من الناس وال من واحد منهم غري معني لتفاوت حاهلم وحال الدنيا فإنا نعلم أن بعض الناس بأعياهنم كذابون 



فإن مل نعرف ذلك نقطع بأن يف الناس كذاباً ألن أحدهم يقول لصاحبه كذبت فإن صدق فصاحبه كذاب وإن مل 
أن يف الدنيا كذاباً بعينه أو بغري عينه وال كذلك يف اآلخرة فال كذب فيها وقال ههنا َوالَ  يصدق فهو كاذب فيعلم

َتأِْثيماً وهو أبلغ من التكذيب فإن من يقول يف حق من ال يعرفه إنه زان أو شارب اخلمر مثالً فإنه يأمث وقد يكون 
ك به فالكالم ههنا أبلغ ألنه قصر السورة على صادقاً فالذي ليس عن علم إمث فال يقول أحد ألحد قلت ماال علم ل

  بيان أحوال األقسام ألن املذكورين هنا هم السابقون ويف سورة النبأ هم املتقون وقد بينا أن السابق فوق املتقي
من املسألة الرابعة إِالَّ قِيالً استثناء متصل منقطع فنقول فيه وجهان أحدمها وهو األظهر أنه منقطع ألن السالم ليس 

جنس اللغو تقديره لكن يسمعون قيال سالماً سالماً ثانيهما أنه متصل ووجهه أن نقول اجملاز قد يكون يف املعىن ومن 
مجلته أنك تقول مايل ذنب إال أحبك فلهذا تؤذيين فتستثين حمبته من الذنب وال تريد املنقطع ألنك ال تريد هبذا 

الذنوب ووجهه هو أن بينهما غاية اخلالف وبينهما أمور متوسطة مثاله  القول بيان أنك حتبه إمنا تريد يف تربئتك عن
احلار والبارد وبينهما الفاتر الذي هو أقرب إىل احلار من البارد وأقرب إىل البارد من احلار واملتوسط يطلق عليه 

ه حار إذا ثبت هذا فنقول قول اسم البارد عند النسبة إىل احلار فيقال هذا بارد وخيرب عنه بالنسبة إىل البارد فيقال إن
القائل مايل ذنب إال أين أحبك معناه ال جتد ما يقرب من الذنب إال احملبة فإن عندي أموراً فوقها إذا نسبتها إىل 

الذنب جتد بينها غاية اخلالف فيكون ذلك كقوله درجات احلب عندي طاعتك وفوقها إن أفضل جانب أقل أمر من 
  حي إشارة إىل املبالغة كما يقول القائل ليس هذا بشيء مستحقراً بالنسبة إىل ماأمورك على جانب احلفظ لرو

فوقه فقوله الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً أي يسمعون فيها كالماً فائقاً عظيم الفائدة كامل اللذة أدناها وأقرهبا إىل اللغو قول 
ماً فما ظنك بالذين يبعد منه كما يبعد املاء البارد بعضهم لبعض سالم عليك فال يسمعون ما يقرب من اللغو إال سال

الصادق واملاء الذي كسرت الشمس برودته وطلب منه ماء حار ليس عندي ماء حار إال هذا أي ليس عندي ما 
يبعد من البارد الصادق الربودة ويقرب من احلار إال هذا وفيه املبالغة الفائقة والبالغة الرائقة وحينئذ يكون اللغو 

ازاً واالستثناء متصالً فإن قيل إذا مل يكن بد من جماز ومحل اللغو على ما يقرب منه بالنسبة إليه فليحمل إال على جم
لكن ألهنما مشتركان يف إثبات خالف ما تقدم نقول اجملاز يف األمساء أوىل من اجملاز يف احلروف ألهنا تقبل التغري يف 

روف ألن احلروف ال تصري جمازاً إال باالقتران باسم واإلسم يصري جمازاً من الداللة وتتغري يف األحوال وال كذلك احل
غري االقتران حبرف فإنك تقول رأيت أسداً يرمي ويكون جمازاً وال اقتران له حبرف وكذلك إذا قلت لرجل هذا 

ذكرت من اجملاز  أسد وتريد بأسد كامل الشجاعة وألن عرض املتكلم يف قوله مايل ذنب إال أين أحبك ال حيصل مبا
  وألن العدول عن األصل ال يكون له فائدة من املبالغة والبالغة

املسألة اخلامسة يف قوله تعاىل قِيالً قوالن أحدمها إنه مصدر كالقول فيكون قيال مصدراً كما أن القول مصدر لكن 
الستر بكسر السني اسم ال يظهر له يف باب فعل يفعل إال حرف ثانيهما إنه اسم والقول مصدر فهو كالسدل و

وبفتحها مصدر وهو األظهر وعلى هذا نقول الظاهر أنه اسم مأخوذ من فعل هو قال وقيل ملا مل يذكر فاعله وما 
هنى عن القيل والقال يكون معناه هنى عن املشاجرة وحكاية أمور جرت بني ) صلى اهللا عليه وسلم ( قيل إن النيب 

) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ا إال جمرد احلكاية من غري وعظ وال حكمة لقوله أقوام ال فائدة يف ذكرها وليس فيه
وعلى هذا فالقيل اسم لقول مل يعلم قائله والقال اسم للقول مأخوذ ) رحم اهللا عبداً قال خرياً فغنم أو سكت فسلم 

مه قيل وقال وعلى هذا من قيل ملا مل يذكر فاعله تقول قال فالن كذا مث قيل له كذا فقال كذا فيكون حاصل كال
فالقيل اسم لقول مل يعلم قائله والقال مأخوذ من قيل هو قال ولقائل أن يقول هذا باطل لقوله تعاىل َوِقيِلِه ياَربّ 

أي يعلم اهللا قيل ) صلى اهللا عليه وسلم ( فإن الضمري للرسول )  ٨٨الزخرف ( َرّب إِنَّ َهُؤالَء قَْوٌم الَّ ُيْؤِمُنونَ 



)  ٢٧نوح ( يِلِه ياَرّب إِنَّ َهُؤالَء قَْوٌم الَّ ُيْؤِمُنونَ كما قال نوح عليه السالم إِنََّك إِن َتذَرُْهْم ُيِضلُّواْ ِعَباَدَك حممد َوِق
إرشاد له لئال يدعو على قومه عند يأسه منهم كما )  ٨٩الزخرف ( وعلى هذا فقوله تعاىل فَاْصفَْح َعنُْهْم َوقُلْ َسلَاٌم 

فال يكون القيل امساً لقول مل يعلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( نوح عنده وإذا كان القول مضافاً إىل حممد دعا عليهم 
قائله فنقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها إن قولنا إنه اسم مأخوذ من قيل املوضوع لقول مل يعلم قائله يف األصل 

يهما وهو اجلواب الدقيق أن نقول اهلاء يف َوِقيِلِه ضمري ال ينايف جواز استعماله يف قول من علم بغري املوضوع وثان
احلج ( كما يف ربه وكالضمري اجملهول عند الكوفيني وهو ضمري الشأن وعند البصريني قال فَإِنََّها الَ الِْوِلى االْْبصَارِ 

القصة والظاهر يف  واهلاء غري عائد إىل مذكور غري أن الكوفيني جعلوه لغري معلوم والبصريني جعلوه ضمري)  ٤٦
هذه املسألة قول الكوفيني وعلى هذا معىن عبارهتم بلغ غاية علم اهللا تعاىل قيل القائل منهم َيْسَتْبِشُرونَ قَالَ إِنَّ 

َهُؤآلء إشارة إىل أن االختصاص بذلك القول يف كل أحد إهنم ال يؤمنون لعلمه أهنم قائلون هبذا وأهنم عاملون وأهل 
الزخرف ( عند اهللا علم الساعة يعلمها فيعلم قول من يقول َوِقيِلِه ياَرّب إِنَّ هَُؤالَء قَْوٌم الَّ ُيْؤِمُنونَ  السماء علموا بأن

  من غري)  ٨٨

تعيني قول الشتراك الكل فيه ويؤيد هذا أن الضمري لو كان عائداً إىل معلوم فإما أن يكون إىل مذكور قبله وال شيء 
لكن اخلطاب بقوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( ليه وإما إىل معلوم غري مذكور وهو حممد فيما قبله يصح عود الضمري إ

هو املخاطب أوالً ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان يقتضي أن يقول وقيلك يا رب ألن حممداً )  ٨٥احلجر ( فَاْصفَحِ 
( إِن كَانَ ِللرَّْحَماِن َولٌَد فَأََناْ أَوَّلُ الْعَابِِديَن  وقال من قبل قُلْ)  ٨٧الزخرف ( بكالم اهللا وقد قال قبله َولَِئن َسأَلَْتُهْم 

وكان هو املخاطب أوالً إذا حتقق هذا نقول إذا تفكرت يف استعمال لفظ القيل يف القرآن ترى ما )  ٨١الزخرف 
دون قائل فيسمع هذا القول ذكرنا ملحوظاً مراعى فقال ههنا إِالَّ ِقيالً َسلَاماً َسلَاماً لعدم اختصاص هذا القول بقائل 

وقال تعاىل )  ٢٤ ٢٣الرعد ( دائماً من املالئكة والناس كما قال تعاىل َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ َبابٍ َسلَاٌم 
وقال تعاىل َوَمْن حيث كان املسلم منفرداً وهو اهللا كأنه قال سالم قوالً منا )  ٥٨يس ( َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب رَّحِيمٍ 

ألن )  ٦املزمل ( وقال ِهىَ  أََشدُّ َوطْأً َوأَقَْوُم ِقيالً )  ٣٣فصلت ( أَْحَسُن قَْوالً ّممَّن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ َصاِلحاً 
هِ الداعي معني وهم الرسل ومن اتبعهم من األمة وكل من قام ليالً فإن قوله قومي وهنجه مستقيم وقال تعاىل َوِقيِل

ألن كل أحد يقول إهنم ال يؤمنون أما هم فالعترافهم وإلقرارهم وأما غريهم )  ٨٨الزخرف ( ياَرّب َرّب 
فلكفراهنم بإسرافهم وإصرارهم ويؤيد ما ذكرنا أنه تعاىل قال الَ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً َوالَ َتأِْثيماً واالستثناء املتصل 

وهو قول ال يعرف قائله فقال إِالَّ ِقيالً وهو سالم عليك وأما قول من يعرف وهو يقرب إىل املعىن بالنسبة إىل غريه 
  ) ٥٨يس ( اهللا فهو األبعد عن اللغو غاية البعد وبينهما هناية اخلالف فقال َسالٌَم قَْوالً 

ء باملصدر حيث املسألة السادسة َسلَاٌم فيه ثالثة أوجه أحدها أنه صفة وصف اهللا تعاىل هبا ِقيالً كما يوصف الشي
يقال رجل عدل وقوم صوم ومعناه إال قيال ساملاً عن العيوب وثانيها هو مصدر تقديره إال أن يقولوا سالماً وثالثها 

  هو بدل من ِقيالً تقديره إال سالماً
يا ال يتم إال املسألة السابعة تكرير السالم هل فيه فائدة نقول فيه إشارة إىل متام النعمة وذلك ألن أثر السالم يف الدن

بالتسليم ورد السالم فكما أن أحد املتالقيني يف الدنيا يقول لآلخر السالم عليك فيقول اآلخر وعليك السالم 
مل يكن له رد ألن )  ٥٨يس ( فكذلك يف اآلخرة يقولون َسلَاماً َسلَاماً مث إنه تعاىل ملا قال َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب رَِّحيمٍ 

ده مؤمن له فأما اهللا تعاىل فهو منزه عن أن يؤمنه أحد بل الرد إن كان فهو قول املؤمن سالم علينا تسليم اهللا على عب
  وعلى عباد اهللا الصاحلني



قلنا )  ٦٩هود ( املسألة الثامنة ما الفرق بني قوله تعاىل َسلَاماً َسلَاماً بنصبهما وبني قوله تعاىل قَالُواْ َسلَاماً قَالَ َسلَاٌم 
أمت وأبلغ من قوهلم سالماً عليك فإبراهيم عليه السالم أراد أن يتفضل ) سالم عليك ( هناك أن قوله قد ذكرنا 

عليهم بالذكر وجييبهم بأحسن ما حيوا وأما هنا فال يتفضل أحد من أهل اجلنة على اآلخر مثل التفضل يف تلك 
  اًالصورة إذ هم من جنس واحد وهم املؤمنون وال ينسب أحد إىل أحد تقصري

( أمت وأبلغ فما بال القراءة املشهورة صارت بالنصب ومن قرأ ) سالم عليك ( املسألة التاسعة إذا كان قول القائل 
ليس مثل الذي قرأ بالنصب نقول ذلك من حيث اللفظ واملعىن أما اللفظ فألنه يستثىن من املسموع وهو ) سالم 

لَْغواً وأما املعىن فألنا بينا أن االستثناء متصل وقوهلم َسلَاٌم أبعد من  مفعول منصوب فالنصب بقوله الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها
  اللغو من قوهلم َسالَماً فقال إِالَّ قِيالً َسلَاماً ليكون أقرب إىل اللغو من غريه وإن كان يف نفسه بعيداً عنه

  مث قال تعاىل
  ْخُضوٍد َوطَلْحٍ مَّنضُوٍدَوأَْصحَاُب الَْيِمنيِ َمآ أَْصَحاُب الَْيِمنيِ ِفى ِسْدرٍ مَّ

  ملا بني حال السابقني شرع يف شأن أصحاب امليمنة من األزواج الثالثة وفيه مسائل
عند ذكر األقسام وبلفظ الَْيِمنيِ َما عند ذكر )  ٨الواقعة ( املسألة األوىل ما الفائدة يف ذكرهم بلفظ الَْمْيَمَنةِ  َما 

 موضع اليمني كاحملكمة ملوضع احلكم أي األرض اليت فيها اليمني وإما مبعىن اإلنعام نقول امليمنة مفعلة إما مبعىن
موضع اليمن كاملنارة موضع النار واجملمرة موضع اجلمر فكيفما كان امليمنة فيها داللة على املوضع لكن األزواج 

( وقال َيصَّدَُّعونَ )  ١٤) الروم ( قُونَ الثالثة يف أول األمر يتميز بعضهم عن بعض ويتفرقون لقوله تعاىل َيْوَمِئذٍ َيَتفَرَّ
فيتفرقون باملكان فأشار يف األول إليهم بلفظ يدل على املكان مث عند الثواب وقع تفرقهم بأمر مبهم ال )  ٤٣الروم 

يتشاركون فيه كاملكان فقال وَأَْصحَاُب الَْيِمنيِ وفيه وجوه أحدها أصحاب اليمني الذين يأخذون بأمياهنم كتبهم 
  ثانيها أصحاب القوة ثالثها أصحاب النور وقد تقدم بيانه

املسألة الثانية ما احلكمة يف قوله تعاىل ِفى ِسْدرٍ وأية نعمة تكون يف كوهنم يف سدر والسدر من أشجار البوادي ال مبر 
يب أن اجلنة وال حبلو وال بطيب نقول فيه حكمة بالغة غفلت عنها األوائل واألواخر واقتصروا يف اجلواب والتقر

متثل مبا كان عند العرب عزيزاً حمموداً وهو صواب ولكنه غري فائق والفائق الرائق الذي هو بتفسري كالم اهللا الئق 
هو أن نقول إنا قد بينا مراراً أن البليغ يذكر طريف أمرين يتضمن ذكرمها اإلشارة إىل مجيع ما بينهما كما يقال فالن 

أنه ملكهما وملك ما بينهما ويقال فالن أرضى الصغري والكبري ويفهم منه أنه ملك الشرق والغرب ويفهم منه 
أرضى كل أحد إىل غري ذلك فنقول ال خفاء يف أن تزين املواضع اليت يتفرج فيها باألشجار وتلك األشجار تارة 

لكن األشجار أوراقها  يطلب منها نفس الورق والنظر إليه واالستظالل به وتارة يقصد إىل مثارها وتارة جيمع بينهما
على أقسام كثرية وجيمعها نوعان أوراث صغار وأوراق كبار والسدر يف غاية الصغر والطلح وهو شجر املوز يف 

غاية الكرب فقوله تعاىل ِفى ِسْدرٍ مَّْخضُوٍد َوطَلْحٍ مَّنُضوٍد إشارة إىل ما يكون ورقه يف غاية الصغر من األشجار وإىل ما 
الكرب منها فوقعت اإلشارة إىل الطرفني جامعة جلميع األشجار نظراً إىل أوراقها والورق أحد  يكون ورقه يف غاية

مقاصد الشجر ونظريه يف الذكر ذكر النخل والرمان عند القصد إىل ذكر الثمار ألن بينهما غاية اخلالف كما بيناه 
ا وكذلك قلنا يف النخيل واألعناب فإن يف موضعه فوقعت اإلشارة إليهما جامعة جلميع األشجار نظراً إىل مثاره

النخل من أعظم األشجار املثمرة والكرم من أصغر األشجار املثمرة وبينهما أشجار فوقعت اإلشارة إليهما جامعة 
  لسائر األشجار وهذا جواب فائق وفقنا اهللا تعاىل له

شوك السدر يستقصف ورقها ولواله  املسألة الثالثة ما معىن املخضود نقول فيه وجهان أحدمها مأخوذ الشوك فإن



لكان منتزه العرب ذلك ألهنا تظل لكثرة أوراقها ودخول بعضها يف بعض وثانيهما خمضود أي متعطف إىل أسفل 
فإن رؤوس أغصان السدر يف الدنيا متيل إىل فوق خبالف أشجار الثمار فإن رؤوسهما تتدىل وحينئذ معناه أنه خيالف 

  كثرياً سدر الدنيا فإن هلا مثراً

املسألة الرابعة ما الطلح نقول الظاهر أنه شجر املوز وبه يتم ما ذكرنا من الفائدة روي أن علياً عليه السالم مسع من 
فقالوا يف )  ١٠ق ( واستدل بقوله تعاىل لََّها طَلْعٌ نَّضِيٌد ) وطلع ( يقرأ َوطَلْحٍ مَّنُضوٍد فقال ما شأن الطلح إمنا هو 

ال حتول املصاحف فنقول هذا دليل معجزة القرآن وغزارة علم علي رضي اهللا عنه أما  املصاحف كذلك فقال
املعجزة فألن علياً كان من فصحاء العرب وملا مسع هذا محله على الطلع واستمر عليه وما كان قد اتفق حرفه 

الشجر املقصود منه الورق ملبادرة ذهنه إىل معىن مث قال يف نفسه إن هذا الكالم يف غاية احلسن ألنه تعاىل ذكر 
لالستظالل به والشجر املقصود منه الثمر لالستغالل به فذكر النوعني مث إنه ملا اطلع على حقيقة اللفظ علم أن 

الطلح يف هذا املوضع أوىل وهو أفصح من الكالم الذي ظنه يف غاية الفصاحة فقال املصحف بني يل أنه خري مما كان 
تكرار )  ٣٢الواقعة ( لذي يؤيد هذا أنه لو كان طلع لكان قوله تعاىل َوفَاِكَهةٍ  كَِثَريةٍ  يف ظين فاملصحف ال حيول وا

  أحرف من غري فائدة وأما على الطلح فتظهر فائدة قوله تعاىل َوفَاِكَهةٍ  وسنبينها إن شاء اهللا تعاىل
الورق ألن شجر املوز من أوله إىل أعاله  املسألة اخلامسة ما املنضود فنقول إما الورق وإما الثمر والظاهر أن املراد

يكون ورقاً بعد ورق وهو ينبت كشجر احلنطة ورقاً بعد ورق وساقه يغلظ وترتفع أوراقه ويبقى بعضها دون بعض 
كما يف القصب فموز الدنيا إذا ثبت كان بني القصب وبني بعضها فرجة وليس عليها ورق وموز اآلخرة يكون 

هو أكثر أوراقاً وقيل املنضود املثمر فإن قيل إذا كان الطلح شجراً فهو ال يكون منضوداً ورقه متصالً بعضه ببعض ف
وإمنا يكون له مثر منضود فكيف وصف به الطلح نقول هو من باب حسن الوجه وصف بسبب اتصاف ما يتصل به 

وهم فيصح أن يقال يقال زيد حسن الوجه وقد يترك الوجه ويقال زيد حسن واملراد حسن الوجه وال يترك إن أ
  زيد مضروب الغالم وال جيوز ترك الغالم ألنه يوهم اخلطأ وأما حسن الوجه فيجوز ترك الوجه

  مث قال تعاىل
  َوِظلٍّ مَّْمُدوٍد

أي كذلك )  ٣٥الرعد ( وفيه وجوه األول ممدود زماناً أي ال زوال له فهو دائم كما قال تعاىل أُكُلَُها دَاِئٌم وِِظلَُّها 
ممدود مكاناً أي يقع على شيء كبري ويستره من بقعة اجلنة الثالث املراد ممدود أي منبسط كما قال تعاىل الثاين 

فإن قيل كيف يكون الوجه الثاين نقول الظل قد يكون مرتفعاً فإن الشمس إذا )  ١٩احلجر ( َواالْْرَض َمَدْدَناَها 
جه األرض وإذا كانت على أحد جانبيها قريبة من كانت حتت األرض يقع ظلها يف اجلو فيتراكم الظل فيسود و

األفق ينبسط على وجه األرض فيضيء اجلو وال يسخن وجه األرض فيكون يف غاية الطيبة فقوله وَِظلّ مَّْمُدوٍد أي 
  عند قيامه عموداً على األرض كالظل بالليل وعلى هذا فالظل ليس ظل األشجار بل ظل خيلقه اهللا تعاىل

  مب وقوله تعاىل
  َوَمآٍء مَّْسكُوبٍ

فيه أيضاً وجوه األول مسكوب من فوق وذلك ألن العرب أكثر ما يكون عندهم اآلبار والربك فال سكب للماء 
عندهم خبالف املواضع اليت فيها العيون النابعة من اجلبال احلاكمة على األرض تسكب عليها الثاين جار يف غري 

اهلواء وال هنر هناك كذلك املاء يف اجلنة الثالث كثري وذلك املاء عند أخدود ألن املاء املسكوب يكون جارياً يف 
  العرب عزيز ال يسكب بل حيفظ



  ويشرب فإذا ذكروا النعم يعدون كثرة املاء ويعربون عن كثرهتا بإراقتها وسكبها واألول أصح
  مث قال تعاىل

  َوفَاِكَهةٍ  كَِثَريةٍ  الَّ َمقْطُوَعةٍ  َوالَ َمْمُنوَعةٍ 
  ذكر األشجار اليت يطلب منها ورقها ذكر بعدها األشجار اليت يقصد مثرها وفيه مسائل ملا

املسألة األوىل ما احلكمة يف تقدمي األشجار املورقة على غري املورقة نقول هي ظاهرة وهو أنه قدم الورق على الشجر 
  على طريقة االرتقاء من نعمة إىل ذكر نعمة فوقها والفواكه أمت نعمة

لة الثانية ما احلكمة يف ذكر األشجار املورقة بأنفسها وذكر أشجار الفواكه بثمارها نقول هي أيضاً ظاهرة فإن املسأ
األوراق حسنها عند كوهنا على الشجر وأما الثمار فهي يف أنفسها مطلوبة سواء كانت عليها أو مقطوعة وهلذا 

   وورقهصارت الفواكه هلا أمساء هبا تعرف أشجارها فيقال شجر التني
املسألة الثالثة ما احلكمة يف وصف الفاكهة بالكثرة ال بالطيب واللذة نقول قد بينا يف سورة الرمحن أن الفاكهة 

أي ذات فكهة وهي ال تكون بالطبيعة إال بالطيب واللذة )  ٢١احلاقة ( فاعلة كالراضية يف قوله ِفى ِعيَشةٍ  رَّاِضَيةٍ  
 حيث ذكر الفاكهة ذكر ما يدل على الكثرة ألهنا ليست لدفع احلاجة حىت تكون بقدر وأما الكثرة فبينا أن اهللا تعاىل

  احلاجة بل هي للتنعم فوصفها بالكثرة والتنوع
املسألة الرابعة الَّ َمقْطُوَعةٍ  أي ليست كفواكه الدنيا فإهنا تنقطع يف أكثر األوقات واألزمان ويف كثري من املواضع 

ةٍ  أي ال متنع من الناس لطلب األعواض واألمثان واملمنوع من الناس لطلب األعواض واألمثان واألماكن َوالَ َمْمُنوَع
ظاهر يف احلس ألن الفاكهة يف الدنيا متنع عن البعض فهي ممنوعة ويف اآلخرة ليست ممنوعة وأما القطع فيقال يف 

ةٍ  يف غاية احلسن ألن فيه إشارة إىل دليل عدم الدنيا إهنا انقطعت فهي منقطعة ال مقطوعة فقوله تعاىل الَّ َمقْطُوَع
القطع كما أن يف ال َمْمُنوَعةٍ  دليالً على عدم املنع وبيانه هو أن الفاكهة يف الدنيا ال متنع إال لطلب العوض وحاجة 

أحد كالذي صاحبها إىل مثنها لدفع حاجة به ويف اآلخرة مالكها اهللا تعاىل وال حاجة له فلزم أن ال متنع الفاكهة من 
له فاكهة كثرية وال يأكل وال يبيع وال حيتاج إليها بوجه من الوجوه ال شك يف أن يفرقها وال مينعها من أحد وأما 
االنقطاع فنقول الذي يقال يف الدنيا الفاكهة انقطعت وال يقال عند وجودها امتنعت بل يقال منعت وذلك ون 

بري ولكن كل أحد إذا نظر إىل الفاكهة زمان وجودها يرى أحداً حيوزها اإلنسان ال يتكلم إال مبا يفهمه الصغري والك
وحيفظها وال يراها ينفسها متتنع فيقول إهنا ممنوعة وأما عند انقطاعها وفقدها ال يرى أحداً قطعها حساً وأعدمها 

الدنيا حق النظر علمتم فيظنها منقطعة بنفسها لعدم إحساسه بالقاطع ووجود إحساسه باملانع فقال تعاىل لو نظرمت يف 
أن كل زمان نظراً إىل كونه ليالً وهناراً ممكن فيه الفاكهة فهي بنفسها ال تنقطع وإمنا ال توجد عند احملقق لقطع اهللا 

إياها وختصيصها بزمان دون زمان وعند غري احملقق لربد الزمان وحره وكونه حمتاجاً إىل الظهور والنمو والزهر 
زمنة فهي يقطعها الزمان يف نظر غري احملقق فإذا كانت اجلنة ظلها ممدوداً ال مشس هناك وال ولذلك جتري العادة بأ

زمهرير استوت األزمنة واهللا تعاىل يقطعها فال تكون مقطوعة بسبب حقيقي وال ظاهر فاملقطوع يتفكر اإلنسان فيه 
  وعةويعلم أنه مقطوع ال منقطع من غري قاطع ويف اجلنة ال قاطع فال تصري مقط

املسألة اخلامسة قدم نفي كوهنا مقطوعة ملا أن القطع للموجود واملنع بعد الوجود ألهنا توجد أوالً مث متنع فإن مل تكن 
موجودة ال تكون ممنوعة حمفوظة فقال ال تقطع فتوجد أبداً مث إن ذلك املوجود ال مينع من أحد وهو ظاهر غري أنا 

  ويكون صحيحاً حنب أن ال نترك شيئاً مما خيطر بالبال
  مث قال تعاىل



  َوفُُرشٍ مَّْرفُوَعةٍ 
وقد ذكرنا معىن الفرش ونذكر وجهاً آخر فيها إن شاء اهللا تعاىل وأما املرفوعة ففيها ثالثة أوجه أحدها مرفوعة 

وثانيها )  ٥٤ الرمحن( القدر يقال ثوب رفيع أي عزيز مرتفع القدر والثمن ويدل عليه قوله تعاىل َعلَى فُُرشٍ بَطَائُِنَها 
  مرفوعة بعضها فوق بعض ثالثها مرفوعة فوق السرير

  مث قال تعاىل
  إِنَّآ أَنَشأَْناُهنَّ إِنَشآًء فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاراً عُُرباً أَْترَاباً الًّْصَحابِ الَْيمِنيِ

  ويف اإلنشاء مسائل
وهو بعيد )  ٢٢الواقعة ( أوجه أحدها إىل ُحوٌر ِعٌني املسألة األوىل الضمري يف أَنشَأَْناُهنَّ عائد إىل من فيه ثالثة 

( لبعدهن ووقوعهن يف قصة أخرى ثانيها أن املراد من الفرش النساء والضمري عائد إليهن لقوله تعاىل ُهنَّ ِلبَاٌس لَّكُْم 
فراشاً وهو  ويقال للجارية صارت فراشاً وإذا صارت فراشاً رفع قدرها بالنسبة إىل جارية مل تصر)  ١٨٧البقرة 

أقرب من األول لكن يبعد ظاهراً ألن وصفها باملرفوعة ينىبء عن خالف ذلك وثالثها أنه عائد إىل معلوم دل عليه 
فرش ألنه قد علم يف الدنيا ويف مواضع من ذكر اآلخرة أن يف الفرش حظايا تقديره ويف فرش مرفوعة حظايا 

فهو تعاىل )  ٧٢الرمحن ( ومقصورات )  ٥٦الرمحن ( الطَّْرِف منشآت وهو مثل ما ذكر يف قوله تعاىل قَاِصراُت 
أقام الصفة مقام املوصوف ومل يذكر نساء اآلخرة بلفظ حقيقي أصالً وإمنا عرفهن بأوصافهن ولباسهن إشارة إىل 

راد اإلنشاء الذي هو صوهنن وختدرهن وقوله تعاىل مَّْرفُوَعةٍ  إِنَّا أَنَشأَْناُهنَّ حيتمل أن يكون املراد احلور فيكون امل
االبتداء وحيتمل أن يكون املراد بنات آدم فيكون اإلنشاء مبعىن إحياء اإلعادة وقوله تعاىل أَْبكَاراً يدل على الثاين ألن 

اإلنشاء لو كان مبعىن االبتداء لعلم من كوهنن أبكاراً من غري حاجة إىل بيان وملا كان املراد إحياء بنات آدم قال 
أي جنعلهن أبكاراً وإن منت ثيبات فإن قيل فما الفائدة على الوجه األول نقول اجلواب من وجهني األول أن أَْبكَاراً 

الوصف بعدها ال يكون من غريها إذا كن أزواجهم بني الفائدة ألن البكر يف الدنيا ال تكون عارفة بلذة الزوج فال 
ا ومعارفها لكن أهل اجلنة إذا مل يكن من جنس أبناء آدم ترضى بأن تتزوج من رجل ال تعرفه وختتار التزويج بأقراهن

وتكون الواحدة منهن بكراً مل تر زوجاً مث تزوجت بغري جنسها فرمبا يتوهم منها سوء عشرة فقال أَْبكَاراً فال يوجد 
إال على بعد وقوله  فيهن ما يوجد يف أبكار الدنيا الثاين املراد أبكاراً بكارة ختالف بكارة الدنيا فإن البكارة ال تعود

تعاىل أَْترَاباً حيتمل وجوهاً أحدها مستويات يف السن فال تفضل إحداهن على األخرى بصغر وال كرب كلهن خلقن يف 
زمان واحد وال يلحقهن عجز وال زمانة وال تغري لون وعلى هذا إن كن من بنات آدم فالفظ فيهن حقيقة وإن كن 

ن فمعناه ما كربن مسني به ألن كالً منهن متس وقت مس األخرى لكن نسي األصل وجعل عبارة عن ذلك من غريه
  كاللذة للمتساويني من العقالء فأطلق على حور

اجلنة أتراباً ثانيها أتراباً متماثالت يف النظر إليهن كاألتراب سواء وجدن يف زمان أو يف أزمنة والظاهر أنه يف أزمنة 
إذا عمل عمالً صاحلاً خلق له منهن ما شاء اهللا ثالثها أتراباً ألصحاب اليمني أي على سنهم وفيه إشارة ألن املؤمن 

  إىل االتفاق ألن أحد الزوجني إذا كان أكرب من اآلخر فالشاب يعريه
الم يف ِالْصَحابِ الَْيِمنيِ املسألة الثانية إن قيل ما الفائدة يف قوله فََجَعلَْناُهنَّ نقول فائدته ظاهرة تتبني بالنظر إىل ال

فنقول إن كانت الالم متعلقة بأتراباً يكون معناه أَنشَأَْناُهنَّ وهذا ال جيوز وإن كانت متعلقة بأنشأناهن يكون معناه 
أنشأناهن ألصحاب اليمني واإلنشاء حال كوهنن أبكاراً وأتراباً فال يتعلق اإلنشاء باألبكار حبيث يكون كوهنن أبكاراً 

نشاء ألن الفعل ال يؤثر يف احلال تأثرياً واجباً فنقول صرفه لإلنشاء ال يدل على أن اإلنشاء كان بفعل فيكون باإل



اإلنعام عليهم مبجرد إنشائهن ألصحاب اليمني فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاراً ليكون ترتيب املسبب على السبب فاقتضى ذلك 
غري مباشرة لألزواج ما كان يقتضي جعلهن أبكاراً فالفاء لترتيب كوهنن أبكاراً وأما إن كان اإلنشاء أوالً من 

  املقتضى على املقتضى
  مث قال تعاىل

  ثُلَّةٌ  مَِّن االٌّ وَِّلَني َوثُلَّةٌ  مَِّن االٌّ ِخرِيَن
قبل ذكر السرر  ) ١٣الواقعة ( وقد ذكرنا ما فيه لكن هنا لطيفة وهي أنه تعاىل قال يف السابقني ثُلَّةٌ  ّمَن االْوَِّلَني 

والفاكهة واحلور وذكر يف أصحاب اليمني ثُلَّةٌ  ّمَن االْوَِّلَني بعد ذكر هذه النعم نقول السابقون ال يلتفتون إىل احلور 
العني واملأكول واملشروب ونعم اجلنة تتشرف هبم وأصحاب اليمني يلتفتون إليها فقدم ذكرها عليهم مث قال هذا 

م أوالً مث ذكر مكاهنم فكأنه قال ألهل اجلنة هؤالء واردون عليكم والذي يتمم هذه لكم وأما السابقون فذكره
مث قال )  ١٢ ١١الواقعة ( اللطيفة أنه تعاىل مل يقدم ثلة السابقني إال لكوهنم مقربني حساً فقال الُْمقَرَُّبونَ ِفي َجنَّاِت 

ىب من اهللا فإهنا فوق كل شيء وإىل هذا أشار بقوله تعاىل قُل الَّ ثُلَّةٌ  مث ذكر النعم لكوهنا فوق الدنيا إال املودة يف القر
أي يف املؤمنني ووعد املرسلني بالزلفى يف قوله َوإِنَّ لَهُ )  ٢٣الشورى ( أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِالَّ الَْموَدَّةَ  ِفى الْقُْرَبى 

فقد ذكرنا أنه لتمييز مقريب املؤمنني من مقريب )  ١٢الواقعة ( ِعيمِ وأما قوله ِفي َجنَّاِت النَّ)  ٢٥ص ( ِعنَدَنا لَُزلْفَى 
املالئكة فإهنم مقربون يف اجلنة وهم مقربون يف أماكنهم لقضاء األشغال اليت للناس وغريهم بقدرة اهللا وقد بان من 

أدىن حسنة ال الذين هذا أن املراد من أصحاب اليمني هم الناجون الذين أذنبوا وأسرفوا وعفا اهللا عنهم بسبب 
  ) ٩١الواقعة ( غلبت حسناهتم وكثرت وسنذكر الدليل عليه يف قوله تعاىل فََسلَاٌم لََّك ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ 

  مث قال تعاىل
  َوأَْصحَاُب الشَِّمالِ َمآ أَْصَحاُب الشِّمَالِ ِفى َسُمومٍ َوَحِميمٍ وَِظلٍّ مِّن َيْحُمومٍ

  وفيه مسائل
وىل ما احلكمة يف ذكر السموم واحلميم وترك ذكر النار وأهواهلا نقول فيه إشارة باألدىن إىل األعلى فقال املسألة األ

هواؤهم الذي يهب عليهم مسوم وماؤهم الذي يستغيثون به محيم مع أن اهلواء واملاء أبرد األشياء ومها أي السموم 
  فإهنما من أنفعواحلميم من أضر األشياء خبالف اهلواء واملاء يف الدنيا 

األشياء فما ظنك بنارهم اليت هي عندنا أيضاً أحر ولو قال هم يف نار كنا نظن أن نارهم كنارنا ألنا ما رأينا شيئاً 
أحر من اليت رأيناها وال أحر من السموم وال أبرد من الزالل فقال أبرد األشياء هلم أحرها فكيف حاهلم مع أحرها 

هور هي ريح حارة هتب فتمرض أو تقتل غالباً واألوىل أن يقال هي هواء متعفن فإن قيل ما السموم نقول املش
يتحرك من جانب إىل جانب فإذا استنشق اإلنسان منه يفسد قلبه بسبب العفونة ويقتل اإلنسان وأصله من السم 

تَّى َيِلَج الَْجَملُ كسم احلية والعقرب وغريمها وحيتمل أن يكون هذا السم من السم وهو خرم اإلبرة كماقال تعاىل َح
ألن سم األفعى ينفذ يف املسام فيفسدها وقيل إن السموم خمتصة مبا يهب ليالً )  ٤٠األعراف ( ِفى َسّم الِْخَياِط 

  وعلى هذا فقوله َسُمومٍ إشارة إىل ظلمة ما هم فيه غري أنه بعيد جداً ألن السموم قد ترى بالنهار بسبب كثافتها
م هو املاء احلار وهو فعيل مبعىن فاعل من محم املاء بكسر امليم أو مبعىن مفعول من محم املاء إذا املسألة الثانية احلمي

سخنه وقد ذكرناه مراراً غري أن ههنا لطيفة لغوية وهي أن فعوالً ملا تكرر منه الشيء والريح ملا كانت كثرية اهلبوب 
ان ال يفهم منه الورود شيئاً بعد شيء مل يقل فيه محوم هتب شيئاً بعد شيء خص السموم بالفعول واملاء احلار ملا ك

فإن قيل ما اليحموم نقول فيه وجوه أوهلا أنه اسم من أمساء جهنم ثانيها أنه الدخان ثالثها أنه الظلمة وأصله من 



تكون احلمم وهو الفحم فكأنه لسواده فحم فسموه باسم مشتق منه وزيادة احلرف فيه لزيادة ذلك املعىن فيه ورمبا 
الزيادة فيه جاءت ملعنيني الزيادة يف سواده والزيادة يف حرارته ويف األمور الثالثة إشارة إىل دوهنم يف العذاب دائماً 

ألهنم إن تعرضوا ملهب اهلواء أصاهبم اهلواء الذي هو السموم وإن استكنوا كما يفعله الذي يدفع عن نفسه السموم 
حيموم وإن أرادوا الرد عن أنفسهم السموم باالستكنان يف مكان من محيم  باالستكنان يف الكن يكونوا يف ظل من

فال انفكاك هلم من عذاب احلميم وحيتمل أن يقال فيه ترتيب وهو أن السموم يضربه فيعطش وتلتهب نار السموم 
يف وجه يف أحشائه فيشرب املاء فيقطع أمعاءه ويريد االستظالل بظل فيكون ذلك الظل ظل اليحموم فإن قيل ك

يف قوله تعاىل ّمن َيْحُمومٍ فنقول إن قلنا إنه اسم جهنم فهو البتداء الغاية كما تقول جاءين نسيم من ) من ( استعمال 
اجلنة وإن قلنا إنه دخان فهو كما يف قولنا خامت من فضة وإن قلنا إنه الظلمة فكذلك فإن قيل كيف يصح تفسريه 

ع ملكان معرف ولو كان امساً هلا قلنا استعماله باأللف والالم كاجلحيم جبهنم مع أنه اسم منصرف منكر فكيف وض
  أو كان غري منصرف كأمساء جهنم يكون مثله على ثالثة مواضع كلها حيموم

  مث قال تعاىل
  الَّ َبارٍِد َوالَ كَرِميٍ

رمي مبعىن واحد قال الزخمشري كرم الظل نفعه امللهوف ودفعه أذى احلر عنه ولو كان كذلك لكان البارد والك
واألقرب أن يقال فائدة الظل أمران أحدمها دفع احلر واآلخر كون اإلنسان فيه مكرماً وذلك ألن اإلنسان يف الربد 
يقصد عني الشمس ليتدفأ حبرها إذا كان قليل الثياب فإذا كان من املكرمني يكون أبداً يف مكان يدفع احلر والربد 

  عن نفسه يف الظل أما احلر فظاهر

وأما الربد فيدفعه بإدفاء املوضع بإيقاد ما يدفئه فيكون الظل يف احلر مطلوباً للربد فيطلب كونه بارداً ويف الربد 
يطلب لكونه ذا كرامة ال لربد يكون يف الظل فقال الَّ َبارٍِد يطلب لربده وال ذي كرامة قد أعد للجلوس فيه وذلك 

يت حتت أشجار وأمام اجلدار يتخذ منها مقاعد فتصري تلك املقاعد ألن املواضع اليت يقع عليها ظل كاملواضع ال
حمفوظة عن الفاذورات وباقي املواضع تصري مزابل مث إذا وقعت الشمس يف بعض األوقات عليها تطلب لنظافتها 

الَ كَرِميٍ وكوهنا معدة للجلوس فتكون مطلوبة يف مثل هذا الوقت ألجل كرامتها ال لربدها فقوله تعاىل الَّ بَارٍِد َو
حيتمل هذا وحيتمل أن يقال إن الظل يطلب ألمر يرجع إىل احلس أو ألمر يرجع إىل العقل فالذي يرجع إىل احلس 

هو برده والذي يرجع إىل العقل أن يكون الرجوع إليه كرامة وهذا ال برد له وال كرامة فيه وهذا هو املراد مبا نقله 
منفي بكرمي إذا كان املنفي أكرم فيقال هذه الدار ليست بواسعة وال كرمية الواحدي عن الفراء أن العرب تتبع كل 

والتحقيق فيه ما ذكرنا أن وصف الكمال إما حسي وإما عقلي واحلسي يصرح بلفظه وأما العقلي فلخفائه عن 
الكمال احلس يشار إليه بلفظ جامع ألن الكرامة والكرامة عند العرب من أشهر أوصاف املدح ونفيهما نفي وصف 

  العقلي فيصري قوله تعاىل الَّ َبارٍِد َوالَ كَرِميٍ معناه ال مدح فيه أصالً ال حساً وال عقالً
  مث قال تعاىل

اباً َوِعظَاماً أَِءنَّا ْتَنا َوكُنَّا تَُرإِنَُّهْم كَانُواْ قَْبلَ ذَِلَك ُمْتَرِفَني َوكَانُواْ ُيِصرُّونَ َعلَى الْحِنِث الْعَِظيمِ َوكَانُواْ يِقُولُونَ أَِءذَا ِم
  لََمْبُعوثُونَ أََو ءَاَبآُؤَنا االٌّ وَّلُونَ

  ويف اآليات لطائف نذكرها يف مسائل
املسألة األوىل ما احلكمة يف بيان سبب كوهنم يف العذاب مع أنه تعاىل مل يذكر سبب كون أصحاب اليمني يف النعيم 

قد ذكرنا مراراً أن اهللا تعاىل عند إيصال الثواب ال يذكر  ومل يقل إهنم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنني فنقول



أعمال العباد الصاحلة وعند إيصال العقاب يذكر أعمال املسيئني ألن الثواب فضل والعقاب عدل والفضل سواء 
 ذكر سببه أو مل يذكر ال يتوهم يف املتفضل به نقص وظلم وأما العدل فإن مل يعلم سبب العقاب يظن أن هناك ظلماً

( فقال هم فيها بسبب ترفهم والذي يؤيد هذه اللطيفة أن اهللا تعاىل قال يف حق السابقني جََزاء بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ 
ومل يقل يف حق أصحاب اليمني ذلك ألنا أشرنا أن أصحاب اليمني هم الناجون بالفضل العظيم )  ٢٤الواقعة 

وإذا كان كذلك فالفضل يف حقهم متمحض فقال هذه النعم )  ٩١الواقعة  (وسنبني ذلك يف قوله تعاىل فََسلَاٌم لََّك 
لكم ومل يقل جزاء ألن قوله جََزاء يف مثل هذا املوضع وهو موضع العفو عنهم ال يثبت هلم سروراً خبالف من كثرت 

  حسناته فيقال له نعم ما فعلت خذ هذا لك جزاء
ل من هو من أصحاب الشمال يكون مترفاً فإن فيهم من يكون املسألة الثانية جعل السبب كوهنم مترفني وليس ك

فقرياً نقول قوله تعاىل إِنَُّهْم كَانُواْ قَْبلَ ذَِلَك ُمْتَرِفَني ليس بذم فإن املترف هو الذي جعل ذا ترف أي نعمة فظاهر 
ونَ ألن صدور الكفران ممن ذلك ال يوجب ذماً لكن ذلك يبني قبح ما ذكر عنهم بعده وهو قوله تعاىل َوكَانُواْ ُيِصرُّ

عليه غاية اإلنعام أقبح القبائح فقال إهنم كانوا مترفني ومل يشكروا نعم اهللا بل أصروا على الذنب وعلى هذا فنقول 
النعم اليت تقتضي شكر اهللا وعبادته يف كل أحد كثرية فإن اخللق والرزق وما حيتاج إليه وتتوقف مصاحله عليه 

الباب أن حال الناس يف اإلتراف متقارب فيقال يف حقل البعض بالنسبة إىل بعض إنه يف حاصل للكل غاية ما يف 
  ضر ولو محل نفسه على القناعة لكان أغىن

األغنياء وكيف ال واإلنسان إذا نظر إىل حالة جيدها مفتقرة إىل مسكين يأوي إليه ولباس احلر والربد وما يسد جوعه 
الفضالت اليت حيمل عليها شح النفس مث إن أحداً ال يغلب عن حتصيل مسكن من املأكول واملشروب وغري هذا من 

باشتراء أو اكتراء فإن مل يكن فليس هو أعجز من احلشرات ال تفقد مدخالً أو مغارة وأما اللباس فلو اقتنع مبا يدفع 
ر املأكول الضرورة كان يكفيه يف عمره لباس واحد كلما متزق منه موضع يرقعه من أي شيء كان بقي أم

واملشروب فإذا نظر الناظر جيد كل أحد يف مجيع األحوال غري مغلوب عن كسرة خبز وشربة ماء غري أن طلب 
الغىن يورث الفقر فرييد اإلنسان بيتاً مزخرفاً ولباساً فاخراً ومأكوالً طيباً وغري ذلك من أنواع الدواب والثياب 

قره وارتياد االرتفاع حيط قدره وباجلملة شهوة بطنه وفرجه تكسر فيفتقر إىل أن حيمل املشاق وطلب الغىن يورث ف
ظهره على أننا نقول يف قوله تعاىل كَاُنواْ قَْبلَ ذَِلَك ُمْتَرِفَني ال شك أن أهل القبور ملا فقدوا األيدي الباطشة واألعني 

  بالنسبة إىل تلك احلالة الباصرة وبان هلم احلقائق علموا إِنَُّهْم كَاُنواْ قَْبلَ ذَِلَك مُْتَرِفَني
)  ١٣لقمان ( املسألة الثالثة ما اإلصرار على احلنث العظيم نقول الشرك كما قال تعاىل إِنَّ الّشْركَ لَظُلٌْم َعِظيٌم 

من حيث وفيها لطيفة وهي أنه أشار يف اآليات الثالث إىل األصول الثالثة فقوله تعاىل إِنَُّهْم كَاُنواْ قَْبلَ ذَِلَك مُْتَرِفَني 
االستعمال يدل على ذمهم بإنكار الرسل إذ املترف متكرب بسبب الغىن فينكر الرسالة واملترفون كانوا يقولون أََبَشرٌ 

إشارة إىل الشرك وخمالفة التوحيد )  ٤٦الواقعة ( وقوله ُيِصرُّونَ َعلَى الِْحنِث الَْعِظيمِ )  ٣٤القمر ( ّمنَّا واِحداً نَّتَّبُِعُه 
ى ىل َوكَانُواْ يِقُولُونَ أَءذَا ِمْتَنا َوكُنَّا تَُراباً إشارة إىل إنكار احلشر والنشر وقوله تعاىل َوكَاُنواْ ُيِصرُّونَ َعلَوقوله تعا

الِْحنِث الَْعظِيمِ فيه مبالغات من وجوه أحدها قوله تعاىل كَاُنواْ ُيِصرُّونَ وهو آكد من قول القائل إهنم قبل ذلك 
لفظي املاضي واملستقبل يدل على االستمرار ألن قولنا فالن كان حيسن إىل الناس يفيد كون أصروا ألن اجتماع 

ذلك عادة له ثانيها لفظ اإلصرار فإن اإلصرار مداومة املعصية والغلول وال يقال يف اخلري أصر ثالثها احلنث فإنه 
ها وأما احلنث يف اليمني فاستعملوه ألن فوق الذنب فإن احلنث ال يكاد يف اللغة يقع على الصغرية والذنب يقع علي

نفس الكذب عند العقالء قبيح فإن مصلحة العامل منوطة بالصدق وإال مل حيصل ألحد بقول أحد ثقة فال يبىن على 



كالمه مصاحل وال جيتنب عن مفاسد مث إن الكذب ملا وجد يف كثري من الناس ألغراض فاسدة أرادوا توكيد األمر 
تومهه فضموا إليه األميان وال شيء فوقها فإذا حنث مل يبق أمر يفيد الثقة فيلزم منه فساد فوق  بضم شيء إليه يدفع

فساد الزنا والشرب غري أن اليمني إذا كانت على أمر مستقبل ورأى احلالف غريه جوز الشرع احلنث ومل جيوزه يف 
دل على أن احلنث هو الكبرية قوهلم للبالغ بلغ الكبرية كالزنا والقتل لكثرة وقوع األميان وقلة وقوع القتل والذي ي

احلنث أي بلغ مبلغاً حبيث يرتكب الكبرية وقبله ما كان ينفي عنه الصغرية ألن الويل مأمور باملعاقبة على إساءة 
  األدب وترك الصالة

  غريه املسألة الرابعة قوله تعاىل الَْعِظيمِ هذا يفيد أن املراد الشرك فإن هذه األمور ال جتتمع يف
املسألة اخلامسة كيف اشتهر ِمْتَنا بكسر امليم مع أن استعمال القرآن يف املستقبل ميوت قال تعاىل عن حيىي وعيسى 

  ومل يقرأ أمات على وزن أخاف وقال)  ٣٣مرمي ( عليهما السالم َوَيْوَم أَُموُت 

ومل يقل وال )  ١٠٢آل عمران (  َتُموُتنَّ ومل يقل قل ماتوا وقال تعاىل َوالَ)  ١١٩آل عمران ( تعاىل قُلْ ُموتُواْ 
أقلنا فيه وجهان أحدمها أن هذه الكلمة خالفت غريها فقيل فيها أَمْواتٌ )  ٣٠الصافات ( متاتوا كما قال ال َتَخافُواْ 

والسماع مقدم على القياس والثاين مات ميات لغة يف مات ميوت فاستعمل ما فيها الكسر ألن الكسر يف املاضي 
جد أكثر األمرين أحدمها كثرة يفعل على يفعل وثانيهما كونه على فعل يفعل مثل خاف خياف ويف مستقبلها يو

الضم ألنه يوجد لسببني أحدمها كون الفعل على فعل يفعل مثل طال يطول فإن وصفه بالتطويل دون الطائل يدل 
  املاضي بالكسر ويف املستقبل بالضم على أنه من باب قصر يقصر وثانيهما كونه على فعل يفعل تقول فعلت يف

املسألة السادسة كيف أتى بالالم املؤكدة يف قوله لََمْبُعوثُونَ مع أن املراد هو النفي ويف النفي ال يذكر يف خرب إن 
 الالم يقال إن زيداً ليجيء وإن زيداً ال جييء فال تذكر الالم وما مرادهم باالستفهام إال اإلنكار مبعىن إنا ال نبعث

نقول اجلواب عنه من وجهني أحدمها عند إرادة التصريح بالنفي يوجد التصريح بالنفي وصيغته ثانيهما أهنم أرادوا 
تكذيب من خيرب عن البعث فذكروا أن املخرب عنه يبالغ يف اإلخبار وحنن نستكثر مبالغته وتأكيده فحكوا كالمهم 

يف اإلنكار إىل أمور اعتقدوها مقررة لصحة إنكارهم فقالوا أوالً على طريقة االستفهام مبعىن اإلنكار مث إهنم أشاروا 
أَءذَا ِمْتَنا ومل يقتصروا عليه بل قالوا بعده َوكُنَّا تَُراباً َوِعظَاماً أي فطال عهدنا بعد كوننا أمواتاً حىت صارت اللحوم 

وثُونَ بطريق التأكيد من ثالثة أوجه أحدها استعمال تراباً والعظام رفاتاً مث زادوا وقالوا مع هذا يقال لنا إِنَّكُمْ لََمْبُع
كلمة إن ثانيها إثبات الالم يف خربها ثالثها ترك صيغة االستقبال واإلتيان باملفعول كأنه كائن فقالوا لنا إِنَّكُْم 

د موتنا واآلباء حاهلم فوق حال لََمْبُعوثُونَ مث زادوا وقالوا أََو ءاَباؤَُنا االْوَّلُونَ يعين هذا أبعد فإنا إذا كنا تراباً بع
( العظام الرفات فكيف ميكن البعث وقد بينا يف سورة والصافات هذا كله وقلنا إن قوله أََو ءاَباُؤَنا االْوَّلُونَ 

معناه أو يقولوا آباؤنا األولون إشارة إىل أهنم يف اإلشكال أعظم مث إن اهللا تعاىل أجاهبم ورد عليهم )  ١٧الصافات 
  ب يف كل مبالغة مببالغة أخرى فقاليف اجلوا

  قُلْ إِنَّ االٌّ وَِّلَني َواالٌّ ِخرِيَن لََمْجُموُعونَ إِلَى ِميقَاِت َيْومٍ مَّْعلُومٍ
فقوله قُلْ إشارة إىل أن األمر يف غاية الظهور وذلك أن يف الرسالة أسراراً ال تقال إال لألبرار ومن مجلتها تعيني وقت 

و علموا التَّكلوا واألنبياء رمبا اطلعوا على عالماهتا أكثر مما بينوا ورمبا بينوا لألكابر من الصحابة القيامة ألن العوام ل
عالمات على ما نبني ففيه وجوه أوهلا قوله قُلْ يعين أن هذا من مجلة األمور اليت بلغت يف الظهور إىل حد يشترك فيه 

( وضع قال قل كان األمر ظاهراً قال اهللا تعاىل قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد العوام واخلواص فقال قل قوالً عاماً وهكذا يف كل م
أي هذا )  ٨٥اإلسراء ( وقال قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ رَّبى )  ١١٠الكهف ( وقال قُلْ إِنََّما أََناْ َبَشٌر ّمثْلُكُْم )  ١الصمد 



وَِّلَني َواالْخِرِيَن بتقدمي األولني على اآلخرين يف جواب هو الظاهر من أمر الروح وغريه خفي ثانيها قوله تعاىل إِنَّ االْ
فإهنم أخروا ذكر اآلباء لكون االستبعاد فيهم أكثر فقال إن األولني الذين )  ٤٨الواقعة ( قوهلم أََو ءاَباُؤَنا االْوَّلُونَ 

  حال من أخرمتوه تستبعدون بعثهم وتؤخروهنم يبعثهم اهللا يف أمر مقدم على اآلخرين يتبني منه إثبات

فقال )  ٤٧الواقعة ( مستبعدين إشارة إىل كون األمر هيناً ثالثها قوله تعاىل لََمْجُموُعونَ فإهنم أنكروا قوله لََمْبعُوثُونَ 
هو واقع مع أمر زائد وهو أهنم حيشرون وجيمعون يف عرصة احلساب وهذا فوق البعث فإن من بقي حتت التراب 

 يكون له قدرة على احلركة وكيف لو كان حياً حمبوساً يف قربه مدة لتعذرت عليه احلركة مدة طويلة مث حشر رمبا ال
مث إنه تعاىل بقدرته حيركه بأسرع حركة وجيمعه بأقوى سري وقوله تعاىل لََمْجُموُعونَ فوق قول القائل جمموعون كما 

رابعها قوله تعاىل إِلَى ِميقَاِت َيْومٍ مَّْعلُومٍ فإنه قلنا إن قول قول القائل إنه ميوت يف إفادة التوكيد دون قوله إنه ميت 
يدل على أن اهللا تعاىل جيمعهم يف يوم واحد معلوم واجتماع عدد من األموات ال يعلم عددهم إال اهللا تعاىل يف وقت 

)  ١٩الصافات ( واحد أعجب من نفس البعث وهذا كقوله تعاىل يف سورة والصافات فَإِنََّما ِهىَ  َزْجَرةٌ  واِحَدةٌ  
أي أنتم تستبعدون نفس البعث واألعجب من هذا أنه يبعثهم بزجرة واحدة أي صيحة واحدة فَإِذَا ُهْم َينظُُرونَ أي 

يبعثون مع زيادة أمر وهو فتح أعينهم ونظرهم خبالف من نعس فإنه إذا انتبه يبقى ساعة مث ينظر يف األشياء فأمر 
تنبيه نائم خامسها حرف إِلَى أدل على البعث من الالم ولنذكر هذا يف جواب اإلحياء عند اهللا تعاىل أهون من 

وقال هنا لََمْجُموُعونَ إِلَى ِميقَاِت َيْومٍ مَّْعلُومٍ ومل )  ٩التغابن ( سؤال هو أن اهللا تعاىل قال َيْوَم َيْجَمُعكُْم ِلَيْومِ الَْجْمعِ 
نقول ملا كان ذكر اجلمع جواباً للمنكرين املستبعدين )  ١٤٣التغابن ( اتَِنا يقل مليقاتنا وقال َولَمَّا َجاء ُموَسى ِلِميقَ

ذكر كلمة إِلَى الدالة على التحرك واالنتقال لتكون أدل على فعل غري البعث وال جيمع هناك قال َيْوَم َيْجمَُعكُمْ 
ا لََمْجُموُعونَ بلفظ التأكيد وقال ِلَيْومِ وال يفهم النشور من نفس احلرف وإن كان يفهم من الكالم وهلذا قال ههن

ع هناك َيْجَمُعكُْم وقال ههنا إِلَى ِميقَاِت وهو مصري الوقت إليه وأما قوله تعاىل فَلَمَّا َجآء ُموَسى ِلِميقَاِتَنا فنقول املوض
 هناك مل يكن مطلوب موسى عليه السالم وإمنا كان مطلوبه احلضور ألن من وقت له وقت وعني له موضع كانت

حركته يف احلقيقة ألمر بالتبع إىل أمر وأما هناك فاألمر األعظم الوقوف يف موضعه ال زمانه فقال بكلمة داللتها على 
  املوضع واملكان أظهر

  مث قال تعاىل
ُبطُونَ فََشارُِبونَ َعلَْيِه ِمَن الَْحمِيمِ ثُمَّ إِنَّكُْم أَيَُّها الضَّآلُّونَ الُْمكَذُِّبونَ الِّكلُونَ ِمن َشَجرٍ مِّن َزقُّومٍ فََماِلأونَ ِمْنَها الْ

  فََشارُِبونَ ُشْربَ الْهِيمِ
  يف تفسري اآليات مسائل

املسألة األوىل اخلطاب مع من نقول قال بعض املفسرين مع أهل مكة والظاهر أنه عام مع كل ضال مكذب وقد 
كأنه تعاىل قال لنبيه قل إن األولني واآلخرين ) صلى اهللا عليه وسلم ( تقدم مثل هذا يف مواضع وهو متام كالم النيب 

  جملموعون مث إنكم تعذبون هبذه األنواع من العذاب
( لضَّالَّني املسألة الثانية قال ههنا الضَّالُّونَ الُْمكَذُّبونَ بتقدمي الضال وقال يف آخر السورة َوأَمَّا إِن كَانَ ِمَن الُْمكَذّبَِني ا

بني فهل بينهما فرق قلت نعم وذلك أن املراد من الضالني ههنا هم الذين صدر منهم بتقدمي املكذ)  ٩٢الواقعة 
  اإلصرار على احلنث العظيم فضلوا يف سبيل اهللا ومل يصلوا إليه ومل



يوحدوه وذلك ضالل عظيم مث كذبوا رسله وقالوا أَءذَا ِمْتَنا فكذبوا باحلشر فقال أَيَُّها الضَّالُّونَ الذين أشركتم 
كَذُّبونَ الذين أنكرمت احلشر لتأكلون ما تكرهون وأما هناك فقال هلم أَيَُّها الُْمكَذُّبونَ الذين كذبتم باحلشر الُْم

الضَّالُّونَ يف طريق اخلالص الذين ال يهتدون إىل النعيم وفيه وجه آخر وهو أن اخلطاب هنا مع الكفار فقال يا أيها 
يبني له حال األزواج ) صلى اهللا عليه وسلم ( ب يف آخر السورة مع حممد الذين ضللتم أوالً وكذبتم ثانياً واخلطا

الثالثة فقال املقربون يف روح ورحيان وجنة ونعيم وأصحاب اليمني يف سالم وأما املكذبون الذين كذبوا فقد ضلوا 
م تكذيبهم والذي حيث بني أن أقوى سبب يف عقاهب) صلى اهللا عليه وسلم ( فقدم تكذيبهم إشارة إىل كرامة حممد 

  ) ٩١الواقعة ( قوله فََسلَاٌم لََّك ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ ) صلى اهللا عليه وسلم ( يدل على أن الكالم هناك مع حممد 
املسألة الثالثة ما الزقوم نقول قد بيناه يف موضع آخر واختلف فيه أقوال الناس ومآل األقوال إىل كون ذلك يف 

حاراً ويف الرائحة منتناً ويف املنظر أسود ال يكاد آكله يسيغه فيكره على ابتالعه والتحقيق الطعم مراً ويف اللمس 
اللغوي فيه أن الزقوم لغية عربية دلنا تركيبه على قبحه وذلك ألن زق مل جيتمع إال يف مهمل أو يف مكروه منه مزق 

مع كل حرف من احلرفني الباقيني يدل على  ومنه زمق شعره إذا نتفه ومنه القزم للدناءة وأقوى من هذا أن القاف
املكروه يف أكثر األمر فالقاف مع امليم قمامة وقمقمة وبالعكس مقامق الغليظ الصوت والقمقمة هو السور وأما 
القاف مع الزاي فالزق رمي الطائر بذرقه والزقزقة اخلفة وبالعكس القزنوب فينفر الطبع من تركيب الكلمة من 

يل الكراهة والقبح مث قرن باألكل فدل على أنه طعام ذو غضة وأما ما يقال بأن العرب تقول حروف اجتماعها دل
زقمين مبعىن أطعمتين الزبد والعسل واللنب فذلك للمجانة كقوهلم أرشقين بثوب حسن وأرمجين بكيس من ذهب 

ادة يف بيان العذاب أي ال يكتفى منكم بنفس وقوله ِمن َشَجرٍ البتداء الغاية أي تناولكم منه وقوله فََماِلئُونَ ِمْنَها زي
كما األكل يكتفي من يأكل الشيء لتحلة القسم بل يلزمون بأن متألوا منها البطون واهلاء عائدة إىل الشجرة 

والبطون حيتمل أن يكون املراد منه مقابلة اجلمع باجلمع أي ميأل كل واحد منكم بطنه وحيتمل أن يكون املراد أن 
ميأل البطون والبطون حينئذ تكون بطون األمعاء لتخيل وصف املعي يف باطن اإلنسان له كيأكل يف  كل واحد منكم

سبعة أمعاء فيمألون بطون األمعاء وغريها واألول أظهر والثاين أدخل يف التعذيب والوعيد قوله فََشارُِبونَ َعلَْيِه أي 
ى ذلك املأكول وعلى ذلك الزقوم من املاء احلار وقد عقيب األكل جتر مرارته وحرارته إىل شرب املاء فيشربون عل

تقدم بيان احلميم وقوله فَشَارُِبونَ ُشْرَب الْهِيمِ بيان أيضاً لزيادة العذاب أي ال يكون أمركم أمر من شرب ماءاً حاراً 
شرب وال منتناً فيمسك عنه بل يلزمكم أن تشربوا منه مثل ما تشرب اهليم وهي اجلمال اليت أصاهبا العطش فت

تروى وهذا البيان يف الشرب لزيادة العذاب وقوله فََماِلئُونَ ِمْنَها يف األكل فإن قيل األهيم إذا شرب املاء الكثري 
يضره ولكن يف احلال يلتذ به فهل ألهل اجلحيم من شرب احلميم احلار يف النار لذة قلنا ال وإمنا ذلك لبيان زيادة 

رب احلميم وال يكتفي منهم بذلك الشرب بل يلزمون أن يشربوا كما يشرب العذاب ووجهه أن يقال يلزمون بش
اجلمل األهيم الذي به اهليام أو هم إذا شربوا تزداد حرارة الزقوم يف جوفهم فيظنون أنه من الزقوم ال من احلميم 

هذا من هام يهيم كأنه فيشربون منه شيئاً كثرياً بناء على وهم الري والقول يف اهليم كالقول يف البيض أصله هوم و
  من العطش يهيم واهليام ذلك الداء الذي جيعله كاهلائم من العطش

  مث قال تعاىل
  َهاذَا نُُزلُُهْم َيْوَم الدِّينِ

  يعين ليس هذا كل العذاب بل هذا أول ما يلقونه وهو بعض منه وأقطع ألمعائهم
  مث قال تعاىل



  أَفََرَءيُْتْم مَّا ُتْمُنونَ أَءَنُتْم َتْخلُقُوَنهُ أَم َنْحُن الَْخاِلقُونََنْحُن َخلَقَْناكُْم فَلَْوالَ ُتَصدِّقُونَ 
دليالً على كذهبم وصدق الرسل يف احلشر ألن قوله ءأَنُتْم َتْخلُقُوَنُه إلزام على اإلقرار بأن اخلالق يف االبتداء هو اهللا 

ثانياً وال جمال للنظر يف ذاته وصفاته تعاىل وتقدس وإن مل تعاىل وملا كان قادراً على اخللق أوالً كان قادراً على اخللق 
يعترفوا به بل يشكون ويقولن اخللق األول من مين حبسب الطبيعة فنقول املىن من األمور املمكنة وال وجود 

للممكن بذاته بل بالغري على ما عرف فيكون املىن من القادر القاهر وكذلك خلق الطبيعة وغريها من احلادثات 
ضاً فقال هلم هل تشكون يف أن اهللا خلقكم أوالً أم ال فإن قالوا ال نشك يف أنه خالقاً فيقال فهل تصدقون أيضاً أي

خبلقكم ثانياً فإن من خلقكم أوالً من ال شيء ال يعجز أن خيلقكم ثانياً من أجزاء هي عنده معلومة وإن كنتم 
ال والده وال مين فيقال هلم هذا املىن أنتم ختلقونه أم اهللا تشكون وتقولون اخللق ال يكون إال من مىن وبعد املوت 

كلمة مركبة ) لوال ( فإن كنتم تعترفون باهللا وبقدرته وإرادته وعمله فذلك يلزمكم القول جبواز احلشر وصحته و 
فإن  من كلمتني معناها التحضيض واحلث واألصل فيه مل ال فإذا قلت مل ال أكلت ومل ما أكلت جاز االستفهامان

معناه ال علة لعدم األكل وال ميكنك أن تذكر علة له كما تقول مل فعلت موخباً يكون معناه فعلت أمراً ال سبب له 
وال ميكنك ذكر سبب له مث إهنم تركوا حرف االستفهام عن العلة وأتوا حبرف االستفهام عن احلكم فقالوا هال 

ساده أتفعل هذا وأنت عاقل وفيه زيادة حث ألن قول فعلت كما يقولون يف موضع مل فعلت هذا وأنت تعلم ف
القائل مل فعلت حقيقته سؤال عن العلة ومعناه أن علته غري معلومة وغري ظاهرة فال جيوز ظهور وجوده وقوله أفعلت 

سؤال عن حقيقته ومعناه أنه يف جنسه غري ممكن والسائل عن العلة كأنه سلم الوجود وجعله معلوماً وسأل عن 
كما يقول القائل زيد جاء فلم جاء والسائل عن الوجود مل يسلمه وقول القائل مل فعلت وأنت تعلم ما فيه العلة 

دون قوله أفعلت وأنت تعلم ما فيه ألن يف األول جعله كاملصيب يف فعله لعلة خفية تطلب منه ويف الثاين جعله 
فنقول هي كلمة ) لوال ( ني مل تفعل وهال تفعل وأما خمطئاً يف أول األمر وإذا علم ما بني مل فعلت وأفعلت علم ما ب

شرط يف األصل واجلملة الشرطية غري جمزومة هبا كما أن مجلة االستفهام غري جمزوم به لكن لوال تدل على 
االعتساف وتزيد نفي النظر والتواين فيقول لوال تصدقون بدل قوله مل ال وهال ألنه أدل على نفي ما دخلت عليه 

لتصديق وفيه لطيفة وهي أن لوال تدخل على فعل ماض على مستقبل قال تعاىل فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلّ ِفْرقَةٍ  وهو عدم ا
فما وجه اختصاص املستقبل ههنا بالذكر وهال قال فلوال صدقتم نقول هذا كالم )  ١٢٢التوبة ( ّمْنُهْم طَاِئفَةٌ  

ه فقال مل ال تصدقون يف ساعتكم والدالئل واضحة مستمر معهم يف الدنيا واإلسالم فيها مقبول وجيب ما قبل
  والفائدة حاصلة فأما يف قوله فَلَْوالَ َنفََر مل تكن الفائدة حتصل إال بعد مدة فقال لو سافرمت

حلصل لكم الفائدة يف احلال وقد فات ذلك فإن كنتم ال تسافرون يف احلال تفوتكم الفائدة أيضاً يف االستقبال مث 
يون أَفََرءْيُتْم مَّا ُتْمُنونَ من تقرير قوله تعاىل َنْحُن َخلَقَْناكُْم وذلك ألنه تعاىل ملا قال َنْحُن َخلَقَْناكُْم قال الطبيع قال تعاىل

حنن موجودون من نطف اخللق جبواهر كامنة وقبل كل واحد نطفة واحد فقال تعاىل رداً عليهم هل رأيتم هذا املىن 
ورة ال بد له من مكون فأنتم خلقتم النطفة أم غريكم خلقها وال بد من االعتراف وأنه جسم ضعيف متشابه الص

خبالق غري خملوق قطعاً للتسلسل الباطل وإىل ربنا املنتهى وال يرتاب فيه أحد من أول ما خلق اهللا النطفة وصورها 
ما أنشأكم يف االبتداء وأحياها ونورها فلم ال تصدقون أنه واحد أحد صمد قادر على األشياء فإنه يعيدكم ك

  واالستفهام يفيد زيادة تقرير وقد علمت ذلك مراراً
  مب قال تعاىل

 َتْعلَُمونَ َولَقَْد َعِلْمُتُم النَّْشأَةَ  َنْحُن قَدَّْرَنا َبْيَنكُُم الَْمْوَت َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني َعلَى أَن نَُّبدِّلَ أَْمثَالَكُْم َوُننِشئَكُْم ِفى َما الَ



  االٍّ ولَى فَلَْوالَ َتذَكَُّرونَ
  فيما ال تعلمون ولقد علمتم النشأة األوىل فلوال تذكرون وفيه مسائل

  املسألة األوىل يف الترتيب فيه وجهان أحدمها أنه تقرير ملا سبق وهو كقوله تعاىل وفيه مسائل
( تعاىل الَِّذى َخلََق الْمَْوَت َوالَْحيَواةَ   املسألة األوىل يف الترتيب فيه وجهان أحدمها أنه تقرير ملا سبق وهو كقوله

مث قال َنْحُن قَدَّْرَنا َبْيَنكُُم الَْمْوَت فمن قدر على اإلحياء واإلماتة )  ٥٧الواقعة ( فقال َنْحُن َخلَقَْناكُْم )  ٢امللك 
إلحياء منه ومل يكن له قدرة ومها ضدان ثبت كونه خمتاراً فيمكن اإلحياء ثانياً منه بعد اإلماتة خبالف ما لو كان ا

على اإلماتة فيظن به أنه موجب ال خمتار واملوجب ال يقدر على كل شيء ممكن فقال حنن خلقناكم وقدرنا املوت 
بينكم فانظروا فيه واعلموا أنا قادرون أن ننشئكم ثانيهما أنه جواب عن قول مبطل يقول إن مل تكن احلياة واملوت 

من حرارات ورطوبات إذا توفرت بقيت حية وإذا نقصت وفنيت ماتت مل يقع املوت بأمور طبيعية يف األجسام 
وكيف يليق باحلكيم أن خيلق شيئاً يتقن خلقه وحيسن صورته مث يفسده ويعدمه مث يعيده وينشئه فقال تعاىل حنن 

ك وإمنا يقبح من الصائغ قدرنا املوت وال يرد قولكم ملاذا أعدم وملاذا أنشأ وملاذا هدم ألن كمال القدرة يقتضي ذل
والباين صياغة شيء وبناؤه وكسره وإنشاؤه ألنه حيتاج إىل صرف زمان إليه وحتمل مشقة وما مثله إال مثل إنسان 

ينظر إىل شيء فيقطع نظره عنه طرفة عني مث يعاوده وال يقال له مل قطعت النظر ومل نظرت إليه وهللا املثل األعلى من 
كة وزمان ولو توارد على اإلنسان أمثاله لتعب لكن يف املرة الواحدة ال يثبت التعب واهللا هذا ألن هنا ال بد من حر

تعاىل منزه عن التعب وال افتقار لفعله إىل زمان وال زمان لفعله وال إىل حركة جبرم وفيه وجه آخر ألطف منها وهو 
رأيتم ذلك ميتاً ال حياة فيه وهو مىن ولو تفكرمت فيه لعلمتم معناه أف)  ٥٨الواقعة ( أن قوله تعاىل أَفََرءْيُتْم مَّا ُتْمُنونَ 

أنه كان قبل ذلك حياً متصالً حبي وكان أجزاء مدركة متأملة متلذذة مث إذا أمنيتموه ال تستريبون يف كونه ميتاً 
ارت ميتة مث أحياها كاجلمادات مث إن اهللا تعاىل خيلقه آدمياً وجيعله بشراً سوياً فالنطفة كانت قبل االنفصال حية مث ص

اهللا تعاىل مرة أخرى فاعلموا أمنا إذا خلقناكم أوالً مث قدرنا بينكم املوت ثانياً مث ننشئكم مرة أخرى فال تستبعدوا 
  ذلك كما يف النطف

)  ٢لك امل( املسألة الثانية ما الفرق بني هذا املوضع وبني أول سورة تبارك حيث قال هناك َخلََق الَْمْوَت وَالَْحَيواةَ  
بتقدمي ذكر املوت نقول الكالم هنا على الترتيب األصلي كما قال تعاىل يف مواضع منها قوله تعاىل َولَقَْد َخلَقَْنا 

وأما يف )  ١٥املؤمنون ( مث قال بعد ذلك ثُمَّ إِنَّكُْم بَْعَد ذاِلكَ لََمّيُتونَ )  ١٢املؤمنون ( اِإلْنَسانَ ِمن ُسلَالَةٍ  ّمن ِطنيٍ 
امللك فنذكر إن شاء اهللا تعاىل فائدهتا ومرجعها إىل ما ذكرنا أنه قال خلق املوت يف النطف بعد كوهنا حية عند  سورة

االتصال مث خلق احلياة فيها بعد املوت وهو دليل احلشر وقيل املراد من املوت هنا املوت الذي بعد احلياة واملراد 
  هناك الذي قبل احلياة
ا َنْحُن قَدَّْرَنا وقال يف سورة امللك َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَواةَ  فذكر املوت واحلياة بلفظ اخللق املسألة الثالثة قال ههن

 وههنا قال َخلَقَْناكُْم وقال قَدَّْرَنا َبْيَنكُُم الَْمْوَت فنقول كان املراد هناك بيان كون املوت واحلياة خملوقني مطلقاً ال يف
خصصهم بالذكر فصار كأنه قال خلقنا حياتكم فلو )  ٥٧الواقعة ( ل َخلَقَْناكُْم الناس على اخلصوص وهنا ملا قا

قال حنن قدرنا موتكم كان ينبغي أنه يوجد موهتم يف احلال ومل يكن كذلك وهلذا قال قَدَّرَْنا َبيَْنكُُم وأما هناك فاملوت 
  واحلياة كانا خملوقني يف حملني ومل يكن ذلك بالنسبة إىل بعض خمصوص

ملسألة الرابعة هل يف قوله تعاىل َبيْنِكُْم بدالً عن غريه من األلفاظ فائدة نقول نعم فائدة جليلة وهي تبني بالنظر إىل ا
األلفاظ اليت تقوم مقامها فنقول قدرنا لكم املوت وقدرنا فيكم املوت فقوله قدرنا فيكم يفيد معىن اخللق ألن تقدير 



له إما ظرف حصول فيه أو ظرف حلول فيه كما يقال البياض يف اجلسم الشيء يف الشيء يستدعي كونه ظرفاً 
والكحل يف العني فلو قال قدرنا فيكم املوت لكان خملوقاً فينا وليس كذلك وإن قلنا قدرنا لكم املوت كان ذلك 

قال تعاىل ينىبء عن تأخره عن الناس فإن القائل إذا قال هذا معد لك كان معناه أنه اليوم لغريك وغداً لك كما 
  ) ١٤٠آل عمران ( َوِتلَْك االْيَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ 

املسألة اخلامسة قوله َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني املشهور أن املراد منه وما حنن مبغلوبني عاجزين عن خلق أمثالكم 
سبقه وعلى هذا نعيد ما ذكرناه من  وإعادتكم بعد تفرق أوصالكم يقال فاته الشيء إذا غلبه ومل يقدر عليه ومثله

الترتيب ونقول إذا كان قوله َنْحُن قَدَّْرَنا بَْيَنكُُم لبيان أنه خلق احلياة وقدر املوت ومها ضدان وخالق الضدين يكون 
من  قادراً خمتاراً فقال َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني عاجزين عن الشيء خبالف املوجب الذي ال ميكنه من إيقاع كل واحد

الضدين فيسبقه ويفوته فإن النار ال ميكنها التربيد ألن طبيعتها موجبة للتسخني وأما إن قلنا بأنه ذكره رداً عليهم 
حيث قالوا لو مل يكن املوت من فناء الرطوبات األصلية وانطفاء احلرارة الغريزية وكان خبلق حكيم خمتار ما كان 

وجد ويعدم فقال َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني أي عاجزين بوجه من الوجوه جيوز وقوعه ألن احلكيم كيف يبين ويهدم وي
اليت يستبعدوهنا من البناء والصائغ فإنه يفتقر يف اإلجياد إىل زمان ومكان ومتكني من املفعول وإمكان ويلحقه تعب 

وإعادته يف أسرع حني  من حتريك وإسكان واهللا تعاىل خيلق بكن فيكون فهو فوق ما ذكرنا من املثل من قطع النظر
حيث ال يصح من القائل أن يقول مل قطعت النظر يف ذلك الزمان اللطيف الذي ال يدرك وال حيس بل رمبا يكون 
مدعى القدرة التامة على الشيء يف الزمان اليسري باحلركة السريعة يأيت بشيء مث يبطله مث يأيت مبثله مث يبطله يدلك 

  يوهم أنه يفعل شيئاً مث يبطله مث يأيت مبثله إراءة من نفسه القدرة وعلى هذاعليه فعل أصحاب خفة اليد حيث 

معناه أمات وأحيا لتعلموا أنه فاعل خمتار )  ٢امللك ( فنقول قوله يف سورة تبارك َخلََق الَْمْوَت وَالَْحَيواةَ  ِلَيْبلَُوكُْم 
موجباً ملا عملتم شيئاً على هذا التفسري املشهور فتعبدونه وتعتقدون الثواب والعقاب فيحسن عملكم ولو اعتقدمتوه 

والظاهر أن املراد من قوله َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني حقيقته وهي أنا ما سبقنا وهو حيتمل شيئني أحدمها أن يكون معناه 
آخر وفيه أنه هو األول مل يكن قبله شيء وثانيهما يف خلق الناس وتقدير املوت فيهم ما سبق وهو على طريقة منع 

فائدتان أما إذا قلنا َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني معناه ما سبقنا شيء فهو إشارة إىل أنكم من أي وجه تسلكون طريق النظر 
تنتهون إىل اهللا وتقفون عنده وال جتاوزونه فإنكم إن كنتم تقولون قبل النطفة أب وقبل األب نطفة فالعقل حيكم 

ق غري خملوق وأنا ذلك فإين لست مبسبوق وليس هناك خالق وال سابق غريي وهذا بانتهاء النطف واآلباء إىل خال
يكون على طريقة التدرج والنزول من مقام إىل مقام والعاقل الذي هداه اهللا تعاىل اهلداية القوية يعرف أوالً والذي 

ويقول ال بد للكل من إله وهو  دونه يعرف بعد ذلك برتبة واملعاند ال بد من أن يعرف إن عاد إىل عقله بعد املراتب
ليس مبسبوق فيما فعله فمعناه أنه فعل ما فعل ومل يكن ملفعوله مثال وأما إن قلنا إنه ليس مبسبوق وأي حاجة يف 

ويؤيده قوله تعاىل َعلَى أَن نَُّبّدلَ )  ٢٧الروم ( إعادته له مبثال هو أهون فيكون كقوله تعاىل َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه 
الَكُْم َوُننِشئَكُْم ِفى َماالً َتْعلَُمونَ فإن قيل هذا ال يصح ألن مثل هذا ورد يف سؤال سائل واملراد ما ذكرنا كأنه أَْمثَ

قال وإنا لقادرون على أن نبدل أمثالكم وما حنن مبسبوقني أي لسنا بعاجزين مغلوبني فهذا دليلنا وذلك ألن قوله 
انتفاء العجز عنه فال بد من أن يكون لقوله تعاىل َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني فائدة ظاهرة مث  تعاىل إِنَّا لَقَاِدُرونَ أفاد فائدة

وِقَني أي على قال تعاىل َعلَى أَن نَُّبّدلَ أَْمثَالَكُمْ يف الوجه املشهور قوله تعاىل َعلَى أَن نَُّبّدلَ يتعلق بقوله َوَما َنْحُن بَِمْسُب
  زين عن التبديلالتبديل ومعناه وما حنن عاج

والتحقيق يف هذا الوجه أن من سبقه الشيء كأنه غلبه فعجز عنه وكلمة على يف هذا الوجه مأخوذة من استعمال 



لفظ املسابقة فإنه يكون على شيء فإن من سبق غريه على أمر فهو الغالب وعلى الوجه اآلخر يتعلق بقوله تعاىل 
على وجه التبديل ال على وجه قطع النسل من أول األمر كما يقول القائل  َنْحُن قَدَّْرَنا وتقديره حنن قدرنا بينكم

خرج فالن على أن يرجع عاجالً أي على هذا الوجه خرج وتعلق كلمة على هذا الوجه أظهر فإن قيل على ما 
اه ذهب إليه املفسرون ال إشكال يف تبديل أمثالكم أي أشكالكم وأوصافكم ويكون األمثال مجع مثل ويكون معن

وما حنن بعاجزين على أن منسخكم وجنعلكم يف صورة قردة وخنازير فيكون كقوله تعاىل َولَْو َنَشاء لََمَسْخَناُهْم َعلَى 
وعلى ما قلت يف تفسري املسبوقني وجعلت املتعلق لقوله َعلَى أَن نَُّبّدلَ أَْمثَالَكُْم هو قوله َنْحنُ )  ٦٧يس ( َمكَانَِتهِْم 

قوله نَُّبّدلَ أَْمثَالَكُْم معناه على أن نبدل أمثاهلم ال على عملهم نقول هذا إيراد وارد على املفسرين  قَدَّْرَنا فيكون
وقوله َوإِذَا )  ٣٨حممد ( بأسرهم إذا فسروا األمثال جبمع املثل وهو الظاهر كما يف قوله تعاىل ثُمَّ الَ َيكُوُنواْ أَمْثَالَكُم 

فإن قوله إِذَا دليل الوقوع وتغري أوصافهم باملسخ ليس أمراً يقع واجلواب )  ٢٨اإلنسان ( ْم تَْبدِيالً ِشئَْنا َبدَّلَْنا أَْمثَالَُه
أن يقال األمثال إما أن يكون مجع مثل وإما مجع مثل فإن كان مجع مثل فنقول معناه قدرنا بينكم املوت على هذا 

 كهوالً مث شيوخاً مث يدرككم األجل وما قدرنا بينكم املوت الوجه وهو أن نغري أوصافكم فتكونوا أطفاالً مث شباناً مث
على أن هنلككم دفعة واحدة إال إذا جاء وقت ذلك فتهلكون بنفخة واحدة وإن قلنا هو مجع مثل فنقول معىن نَُّبّدلَ 

  أَْمثَالَكُْم جنعل أمثالكم بدالً وبدله مبعىن جعله بدالً ومل حيسن أن يقال

ه ألنه يفيد أنا جعلنا بدالً فال يدل على وقوع الفناه عليهم غاية ما يف الباب أن قول القائل بدلناكم على هذا الوج
جعلت كذا بدالً ال تتم فائدته إال إذا قال جعلته بدالً عن كذا لكنه تعاىل ملا قال نَُّبّدلَ أَْمثَالَكُْم فاملثل يدل على املثل 

ى ما ذكرنا أنه مل نقدر املوت على أن نفين اخللق دفعة بل قدرناه على فكأنه قال جعلنا أمثالكم بدالً لكم ومعناه عل
أن جنعل مثلهم بدهلم مدة طويلة مث هنلكهم مجيعاً مث ننشئهم وقوله تعاىل ِفيَما الَ َتْعلَُمونَ على الوجه املشهور يف 

ْعلَُمونَ من األوصاف والزمان فإن التفسري أنه فيما ال تعلمون من األوصاف واألخالق والظاهر أن املراد ِفيَما الَ َت
أحداً ال يدري أنه مىت ميوت ومىت ينشأ أو كأهنم قالوا ومىت الساعة واإلنشاء فقال ال علم لكم هبما هذا إذا قلنا إن 

َنْحنُ املراد ما ذكر فيه على الوجه املشهور وفيه لطيفة وهي أن قوله ِفيَما الَ َتْعلَُمونَ تقرير لقوله َتْخلُقُوَنُه أَم 
وكأنه قال كيف ميكن أن تقولوا هذا وأنتم تنشأون يف بطون أمهاتكم على أوصاف )  ٥٩الواقعة ( الَْخاِلقُونَ َنْحُن 

 ال تعلمون وكيف يكون خالق الشيء غري عامل به وهو كقوله تعاىل ُهَو أَْعلَُم بِكُْم إِذْ أَنَشأَكُْم ّمَن االْْرضِ َوإِذْ أَنُتْم
وعلى ما ذكرنا فيه فائدة وهي التحريض على العمل الصاحل ألن التبديل )  ٣٢النجم ( ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم أَجِنَّةٌ  ِفى 

واإلنشاء وهو املوت واحلشر إذا كان واقعاً يف زمان ال يعلمه أحد فينبغي أن ال يتكل اإلنسان على طول املدة وال 
  النَّْشأَةَ  االْولَى تقريراً إلمكان النشأة الثانية يغفل عن إعداد العدة وقال تعاىل َولَقَْد َعِلْمُتُم

  مث قال تعاىل
  أَفََرَءيُْتم مَّا َتْحُرثُونَ أََءنُتمْ َتْزَرعُوَنُه أَْم َنْحُن الَزارُِعونَ

َرءيُْتم مَّا ذكر بعد دليل اخللق دليل الرزق فقوله أَفََرءيُْتْم مَّا ُتْمُنونَ إشارة إىل دليل اخللق وبه االبتداء وقوله أَفَ
َتْحُرثُونَ إشارة إىل دليل الرزق وبه البقاء وذكر أموراً ثالثة املأكول واملشروب وما به إصالح املأكول ورتبه ترتيباً 

فذكر املأكول أوالً ألنه هو الغذاء مث املشروب ألن به االستمراء مث النار لليت هبا اإلصالح وذكر من كل نوع ما هو 
ول احلب فإنه هو األصل ومن املشروب املاء ألنه هو األصل وذكر من املصلحات النار ألن األصل فذكر من املأك

هبا إصالح أكثر األغذية وأعمها ودخل يف كل واحد منها ما هو دونه هذا هو الترتيب وأما التفسري فنقول الفرق 
بذر وسقي املبذور والزرع هو بني احلرث والزرع هو أن احلرث أوائل الزرع ومقدماته من كراب األرض وإلقاء ال



آخر احلرث من خروج النبات واستغالظه واستوائه على الساق فقوله أَفََرءيُْتم مَّا َتحُْرثُونَ أي ما تبتدئون منه من 
األعمال أأنتم تبلغوهنا املقصود أم اهللا وال يشك أحد يف أن إجياد احلب يف السنبلة ليس بفعل الناس وليس بفعلهم إن 

الفتح ( لقاء البذر والسقي فإن قيل هذا يدل على أن اهللا هو الزارع فكيف قال تعاىل يُْعجِبُ الزُّرَّاَع كان سوى إ
قلنا قد ثبت من التفسري أن احلرث متصل بالزرع ) الزرع للزارع ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقال النيب )  ٢٩

على اآلخر لكن قوله ُيْعجِبُ الزُّرَّاَع بدالً عن  فاحلرث أوائل الزرع والزرع أواخر احلرث فيجوز إطالق أحدمها
قوله يعجب احلراث يدل على أن احلارث إذا كان هو املبتدي فرمبا يتعجب مبا يترتب على فعله من خروج النبات 

ك والزارع ملا كان هو املنتهى وال يعجبه إال شيء عظيم فقال يُْعجُِب الزُّرَّاَع الذين تعودوا أخذ احلراث فما ظن
فيه فائدة ألنه لو قال للحارث فمن ابتدأ بعمل ) الزرع للزارع ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( بإعجابه احلراث وقوله 

الزرع وأتى بكراب األرض وتسويتها يصري حارثاً وذلك قبل إلقاء البذرة لزرع ملن أتى باألمر املتأخر وهو إلقاء 
  البذر أي من له البذر على مذهب أيب حنيفة

  اهللا تعاىل عليه وهذا أظهر ألنه مبجرد اإللقاء يف األرض جيعل الزرع للملقى سواء كان مالكاً أو غاصباًرمحة 
  مث قال تعاىل

  لَْو َنَشآُء لََجَعلَْناُه ُحطَاماً فَظَلُْتمْ َتفَكَُّهونَ إِنَّا لَمُْغَرُمونَ َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ
مل يبعد من معاند أن يقول )  ٦٤الواقعة ( قال تَْزَرُعوَنُه أَْم َنْحُن الزرُِعونَ لَْو وهو تدريج يف اإلثبات وبيانه هو أنه ملا 

حنن حنرث وهو بنفسه يصري زرعاً ال بفعلنا وال بفعل غرينا فقال تعاىل ولو سلم لكم هذا الباطل هذا الباطل فما 
نعقاده أو قبل اشتداد احلب وقبل ظهور تقولون يف سالمته عن اآلفات اليت تصيبه فيفسد قبل اشتداد احلب وقبل ا

احلب فيه فهل حتفظونه منها أو تدفعوهنا عنه أو هذا الزرع بنفسه يدفع عن نفسه تلك اآلفات كما تقولون إنه 
بنفسه ينبت وال يشك أحد أن دفع اآلفات بإذن اهللا تعاىل وحفظه عنها بفضل اهللا وعلى هذا أعاده ليذكر أموراً 

ض فيكون األمر األول للمهتدين والثاين للظاملني والثالث للمعاندين الضالني فيذكر األمر الذي مرتبة بعضها على بع
  ال شك فيه يف آخر األمر إقامة للحجة على الضال املعاند

الم فما  من غري)  ٧الواقعة ( وفيه سؤال وهو أنه تعاىل ههنا قال لََجَعلَْناُه بالم اجلواب وقال يف املاء َجَعلَْناُه أُجَاجاً 
الفرق بينهما نقول ذكر الزخمشري عنه جوابني أحدمها قوله تعاىل لَوْ َنَشاء لََجَعلَْناهُ ُحطَاماً كان قريب الذكر 

مع )  ٦٦يس ( فاستغىن بذكر الالم فيه عن ذكرها ثانياً وهذا ضعيف ألن وقوله تعاىل لَّْو َنَشاء لَطََمْسَنا َعلَى أَعُْينِهِْم 
اللهم إال أن )  ٣٠الواقعة ( أقرب من قوله لََجَعلَْناُه حُطَاماً و َجَعلَْناُه أُجَاجاً )  ٦٧يس ( اء لََمَسْخَناُهْم قوله لَّْو َنَش

نقول هناك أحدمها قريب من اآلخر ذكراً ال معىن ألن الطمس ال يلزمه املسخ وال بالعكس واملأكول معه املشروب 
اجلواب الثاين أن الالم يفيد نوع تأكيد فذكر الالم يف املأكول ليعلم أن أمر يف الدهر فاألمران تقاربا لفظاً ومعىن و

املأكول أهم من أمر املشروب وأن نعمته أعظم وما ذكرنا أيضاً وارد عليه ألن أمر الطمس أهون من أمر املسخ 
ف الشرط آذا دخل وأدخل فيهما الالم وههنا جواب آخر يبني بتقدمي حبث عن فائدة الالم يف جواب لو فنقول حر

على اجلملة خيرجها عن كوهنا مجلة يف املعىن فاحتاجوا إىل عالمة تدل على املعىن فأتوا باجلزم يف املستقبل ألن الشرط 
يقتضي جزاء وفيه تطويل فاجلزم الذي هو سكون أليق باملوضع وبينه وبني املعىن أيضاً مناسبة لكن كلمة لو خمتصة 

إهنا إذا دخلت على املستقبل جعلته ماضياً والتحقيق فيه أن اجلملة الشرطية ال خترج بالدخول على املاضي معىن ف
عن أقسام فإهنا إذا ذكرت ال بد من أن يكون الشرط معلوم الوقوع ألن الشرط إن كان معلوم الوقوع فاجلزاء 

ويل من غري فائدة فقول الزم الوقوع فجعل الكالم مجلة شرطية عدول عن مجلة إسنادية إىل مجلة تعليقية وهو تط



القائل آتيك إن طلعت الشمس تطويل واألوىل أن يقول آتيك جزماً من غري شرط فإذا علم هذا فحال الشرط ال 
خيلو من أن يكون معلوم العدم أو مشكوكاً فيه فالشرط إذا وقع على قسمني فال بد هلما من لفظني ومها إن ولو 

ناه يف موضع آخر لكن ما علم عدم يكون اآلخر فقد أثبت منه فهو ماض واختصت إن بالشكوك ولو مبعلوم ألمر بي
أو يف حكمه ألن العلم باألمور يكون بعد وقوعها وما يشك فيه فهو مستقبل أو يف معناه ألننا نشك يف األمور 

  املستقبلة أهنا تكون أوالً تكون واملاضي خرج عن التردد

وما اختلف آخر بالعامل مل يتبني فيه إعراب وإن ملا دخل على  وإذا ثبت هذا فنقول ملا دخل لو على املاضي
املستقبل بان فيه اإلعراب مث إن اجلزاء على حسب الشرط وكان اجلزاء يف باب لو ماضياً فلم يتبني فيه احلال وال 
سكون فيضاف له حرف يدل على خروجه عن كونه مجلة ودخوله يف كونه جزء مجلة إذا ثبت هذا فنقول عندما 

يكون اجلزاء ظاهراً يستغين عن احلرف الصارف لكن كون املاء املذكور يف اآلية وهو املاء املشروب املنزل من املزن 
أجاجاً ليس أمراً واقعاً يظن أنه خرب مستقل ويقويه أنه تعاىل يقول َجَعلَْناهُ أُجَاجاً على طريقة اإلخبار واحلرث 

ل جعلناه حطاماً كان يتوهم منه اإلخبار فقال هناك لَْو َنَشاء لََجَعلَْناهُ والزرع كثرياً ما وقع كونه حطاماً فلو قا
ليخرجه عما هو صاحل له يف الواقع وهو احلطامية وقال املاء املنزل املشروب من املزن جعلناه أجاجاً ألنه ال يتوهم 

جزاء لو حيث كانت لو داخلة  ذلك فاستغىن عن الالم وفيه لطيفة أخرى حنوية وهي أن يف القرآن إسقاط الالم عن
( على مستقبل لفظاً وأما إذا كان ما دخل عليه لو ماضياً وكان اجلزاء موجباً فال كما يف قوله تعاىل َولَْو شِئَْنا الََتْيَنا 

وله لَّوْ وذلك ألن لو إذا دخلت على فعل مستقل كما يف ق)  ٢١إبراهيم ( لَْو َهَداَنا اللَُّه لََهَديَْناكُْم )  ١٣السجدة 
َنَشاء فقد أخرجت عن حيزها لفظاً ألن لو للماضي فإذا خرج الشرط عن حيزه جاز يف اجلزاء اإلخراج عن حيزه 

لفظاً وإسقاط الالم عنه ألن إن كان حيزها املستقبل وتدخل على املستقبل فإذا جعل ما دخل إن عليه ماضياً 
اجلزم فنقول أكرمك بالرفع وأكرمك باجلزم كما تقول يف  كقولك إن جئتين جاز يف اخلرب اإلخراج عن حيزه وترك

وما ذكرناه من اجلواب يف قوله أَُنطِْعُم َمن لَّْو َيَشاء اللَُّه أَطَْعَمُه )  ٧٠الواقعة ( لَْو َنَشاء لََجَعلَْناُه ويف لَْو َنَشاء َجَعلَْناُه 
 أطعمه علم أن اآلخر جزاء ومل يبق فيه توهم إذا نظرت إليه جتده مستقيماً وحيث مل يقل لو شاء اهللا)  ٤٧يس ( 

ألنه إما أن يكون عند املتكلم وذلك غري جائز ألن املتكلم عامل حبقيقة كالمه وإما أن يكون عندهم وذلك غري جائز 
لو ههنا ألن قوهلم لو شاء اهللا أطعمه رد على املؤمنني يف زعمهم يعين أنتم تقولون إن اهللا لو شاء فعل فال نطعم من 

شاء اهللا أطعمه على زعمكم فلما كان أطعمه جزاءاً معلوماً عند السامع واملتكلم استغىن عن الالم واحلطام كالفتات 
واجلذاذ وهو من احلطم كما أن الفتات واجلذاذ من الفت واجلذ والفعال يف أكثر األمر يدل على مكروه أو منكر 

ار والصداع ألمراض وآفات يف الناس والنبات وأما يف األعيان أما يف املعاين فكالسبات والفواق والزكام والدو
فكاجلذاذ واحلطام والفتات وكذا إذا حلقته اهلاء كالربادة والسحالة وفيه زيادة بيان وهو أن ضم الفاء من الكلمة 

كن فيه التخفيف يدل على ما ذكرنا يف األفعال فإنا نقول فعل ملا مل يسم فاعله وكان السبب أن أوائل الكلم ملا مل ي
املطلق وهو السكون مل يثبت التثقيل املطلق وهو الضم فإذا ثبت فهو لعارض إن علم كما ذكرنا فال كالم وإن مل 
يعلم كما يف برد وقفل فاألمر خفي يطول ذكره والوضع يدل عليه يف الثالثي وقوله تعاىل إِنَّا لَُمْغَرُمونَ َبلْ َنْحُن 

ما على الوجه األول كأمنا هو كالم مقدر عنهم كأنه يقول وحينئذ حيق أن تقولوا إنا َمْحُروُمونَ وفيه وجهان أ
ملعذبون دائمون يف العذاب وأما على الوجه الثاين فيقولون إنا ملعذبون وحمرمون عن إعادة الزرع مرة أخرى يقولون 

الوجه الثاين يف الغرم إنا ملكرهون إنا ملعذبون باجلوع هبالك الزرع وحمرومون عن دفعه بغري الزرع لفوات املاء و
  بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام لزوم املكروه



  مث قال تعاىل
  ْشكُُرونََعلَْناهُ أُجَاجاً فَلَْوالَ َتأَفََرَءيُْتُم الَْمآَء الَِّذى َتْشَرُبونَ أََءنُتمْ أَنَزلُْتُموُه ِمَن الُْمْزنِ أَْم َنْحُن الُْمنزِلُونَ لَْو َنَشآُء َج

خصه بالذكر ألنه ألطف وأنظف أو تذكرياً هلم باإلنعام عليهم واملزن السحاب الثقيل باملاء ال بغريه من أنواع 
العذاب يدل على ثقله قلب اللفظ وعلى مدافعة األمر وهو التزم يف بعض اللغات السحاب الذي مس األرض وقد 

حة والظاهر أنه هو احلار من أجيج النار كاحلطام من احلطيم وقد تقدم تفسري األجاج أنه املاء املر من شدة امللو
ذكر يف املاء الطيب صفتني إحدامها عائدة )  ٥٣الفرقان ( ذكرناه يف قوله تعاىل َهاذَا َعذٌْب فَُراٌت َوَهاذَا ِملٌْح أَُجاٌج 

أيضاً صفتني إحدامها عائدة إىل  إىل طعمه واألخرى عائدة إىل كيفية ملمسه وهي الربودة واللطافة ويف املاء اآلخر
طعمه واألخرى عائدة إىل كيفية ملسه وهي احلرارة مث قال تعاىل فَلَْوالَ َتْشكُُرونَ مل يقل عند ذكر الطعام الشكر 

وذلك لوجهني أحدمها أنه مل يذكر يف املأكول أكلهم فلما مل يقل تأكلون مل يقل تشكرون وقال يف املاء َتشَْرُبونَ فقال 
فأثبت هلم سعياً فلم يقل تشكرون وقال يف املاء )  ٦٣الواقعة ( كُُرونَ والثاين أن يف املأكول قال َتْحُرثُونَ َتْش

أَنَزلُْتُموُه ِمَن الُْمْزِن أَْم ال عمل لكم فيه أصالً فهو حمض النعمة فقال فَلَْوالَ َتْشكُُرونَ وفيه وجه ثالث وهو األحسن 
ند األكل والشرب أال ترى أن يف الرباري اليت ال يوجد فيها املاء ال يأكل اإلنسان شيئاً أن يقال النعمة ال تتم إال ع

  خمافة العطش فلما ذكر املأكول أوالً وأمته بذكر املشروب ثانياً قال فَلَْوالَ َتْشكُُرونَ على هذه النعمة التامة
  مث قال تعاىل

  أَنَشأُْتْم َشجََرَتَهآ أَْم َنْحُن الُْمنِشئُونَ أَفََرَءيُْتُم النَّاَر الَِّتى ُتوُرونَ أََءنُتْم
ويف شجرة النار وجوه أحدها أهنا الشجرة اليت تورى النار منها بالزند والزندة كاملرخ وثانيها الشجرة اليت تصلح 

وثالثها  إليقاد النار كاحلطب فإهنا لو مل تكن مل يسهل إيقاد النار ألن النار ال تتعلق بكل شيء كما تتعلق باحلطب
  أصول شعلها ووقود شجرهتا ولوال كوهنا ذات شعل ملا صلحت إلنضاج األشياء والباقي ظاهر

  َنْحُن َجَعلَْناَها َتذِْكَرةً  َوَمَتاعاً لِّلُْمقْوِيَن
يف قوله َتذِْكَرةٌ  وجهان أحدمها تذكرة لنار القيامة فيجب على العاقل أن خيشى اهللا تعاىل وعذابه إذا رأى النار 

املوقدة وثانيهما تذكرة بصحة البعث ألن من قدر على إيداع النار يف الشجر األخضر ال يعجز عن إيداع احلرارة 
)  ٨٠يس ( الغريزية يف بدن امليت وقد ذكرناه يف تفسري قوله تعاىل الَِّذى َجَعلَ لَكُم ّمَن الشََّجرِ االْْخَضرِ َناراً 

  واملقوى هو الذي

ه لطيفة وهو أنه تعاىل قدم كوهنا تذكرة على كوهنا متاعاً ليعلم أن الفائدة األخروية أمت أوقده فقواه وزاده وفي
  وبالذكر أهم
  مث قال تعاىل

  فََسبِّْح بِاْسمِ رَبَِّك الَْعِظيمِ
  وفيه مسائل

دليل عليهما املسألة األوىل يف وجه تعلقه مبا قبله نقول ملا ذكر اهللا تعاىل حال املكذبني باحلشر والوحدانية ذكر ال
أن وظيفتك أن تكمل يف نفسك وهو علمك ) صلى اهللا عليه وسلم ( باخللق والرزق ومل يفدهم اإلميان قال لنبيه 

طه ( بربك وعملك لربك فَسَّبْح بِاْسمِ َرّبَك وقد ذكرنا ذلك يف قوله تعاىل فَسَّبْح بَِحْمِد َرّبَك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ 
  ويف موضع آخر)  ١٣٠

سألة الثانية التسبيح التنزيه عما ال يليق به فما فائدة ذكر االسم ومل يقل فسبح بربك العظيم فنقول اجلواب عنه امل



من وجهني أحدمها هو املشهور وهو أن االسم مقحم وعلى هذا اجلواب فنقول فيه فائدة زيادة التعظيم ألن من 
ال يذكر امسه يف موضع وضيع وال على وجه االتفاق كيفما عظم عظيماً وبالغ يف تعظيمه مل يذكر امسه إال وعظمه ف

اتفق وذلك ألن من يعظم شخصاً عند حضوره رمبا ال يعظمه عند غيبته فيذكره باسم علمه فإن كان مبحضر منه ال 
يقول ذلك فإذا عظم عنده ال يذكره يف حضوره وغيبته إال بأوصاف العظمة فإن قيل فعلى هذا فما فائدة الباء 

صار ذلك ومل يقل فسبح اسم ربك العظيم أو الرب العظيم نقول قد تقدم مراراً أن الفعل إذا كان تعلقه وكيف 
باملفعول ظاهراً غاية الظهور ال يتعدى إليه حبرف فال يقال ضربت بزيد مبعىن ضربت زيداً وإذا كان يف غاية اخلفاء 

زيد وإذا كان بينهما جاز الوجهان فنقول سبحته ال يتعدى إليه إال حبرف فال يقال ذهبت زيداً مبعىن ذهبت ب
وسبحت به وشكرته وشكرت له إذا ثبت هذا فنقول ملا علق التسبيح باالسم وكان االسم مقحماً كان التسبيح يف 

احلقيقة متعلقاً بغريه وهو الرب وكان التعلق خفياً من وجه فجاز ادخال الباء فإن قيل إذا جاز اإلسقاط واإلثبات 
فنقول ههنا تقدمي الدليل على )  ١األعلى ( رق بني هذا املوضع وبني قوله تعاىل سَبِّحِ اْسمَ رَّبَك االَْعلَى فما الف

العظمة أن يقال الباء يف قوله بِاْسمِ غري زائدة وتقريره من وجهني أحدمها أنه ملا ذكر األمور وقال حنن أم أنتم 
بالوحدانية قالوا حنن ال نشرك يف املعىن وإمنا نتخذ أصناماً آهلة يف فاعترف الكل بأن األمور من اهللا وإذا طولبوا 

االسم ونسميها آهلة والذي خلقها وخلق السموات هو اهللا فنحن ننزهه يف احلقيقة فقال فَسَّبْح بِاْسمِ رَّبَك وكما 
تقل لغريه إله فإن االسم  أنك أيها العاقل اعترفت بعدم اشتراكهما يف احلقيقة اعترف بعدم اشتراكهما يف االسم وال

بل يكون كما يقول الواعظ يا ) صلى اهللا عليه وسلم ( يتبع املعىن واحلقيقة وعلى هذا فاخلطاب ال يكون مع النيب 
مسكني أفنيت عمرك وما أصلحت عملك وال يريد أحداً بعينه وتقديره يا أيها املسكني السامع وثانيهما أن يكون 

ت وتولوا فسبح ربك بذكر امسه بني قومك واشتغل بالتبليغ واملعىن اذكره باللسان املراد بذكر ربك أي إذا قل
والقلب وبني وصفه هلم وإن مل يقبلوا فإنك مقبل على شغلك الذي هو التبليغ ولو قال فسبح ربك ما أفاد الذكر 

دل على أنه مأمور  هلم وكان ينىبء عن التسبيح بالقلب وملا قال فسبح باسم ربك واالسم هو الذي يذكر لفظاً
بالذكر اللساين وليس له أن يقتصر على الذكر القليب وحيتمل أن يقال فسبح مبتدئاً باسم ربك العظيم فال تكون 

  الباء زائدة
  املسألة الثالثة كيف يسبح ربنا نقول إما معىن فبأن يعتقد فيه أنه واحد منزه عن الشريك وقادر

ما لفظاً فبأن يقال سبحان اهللا وسبحان اهللا العظيم وسبحانه عما يشركون بريء عن العجز فال يعجز عن احلشر وإ
أو ما يقوم مقامه من الكالم الدال على تنزيهه عن الشريك والعجز فإنك إذا سبحته واعتقدت أنه واحد منزه عن 

كثرة لذاته وال  كل ماال جيوز يف حقيقته لزم أن ال يكون جسماً ألن اجلسم فيه أشياء كثرية وهو واحد حقيقي ال
يكون عرضاً وال يف مكان وكل ماال جيوز له ينتفي عنه بالتوحيد وال يكون على شيء وال يف شيء وال عن شيء 

وإذا قلت هو قادر ثبت له العلم واإلرادة واحلياة وغريها من الصفات وسنذكر ذلك يف تفسري سورة اإلخالص إن 
  شاء اهللا تعاىل

 الَْعظِيمِ وبني االْْعلَى وهل يف ذكر الْعَِظيمِ هنا بدل االْْعلَى وذكر االْْعلَى يف قوله سَبِّحِ املسألة الرابعة ما الفرق بني
بدل الَْعِظيمِ فائدة نقول أما الفرق بني العظيم واألعلى فهو أن العظيم يدل على )  ١األعلى ( اْسَم رَّبَك االَْعلَى 

ظم من األشياء املدركة باحلس قريب من كل ممكن ألنه لو بعد عنه القرب واألعلى يدل على البعد بيانه هو أن ما ع
خلال عنه موضعه فلو كان فيه أجزاء أخر لكان أعظم مما هو عليه فالعظيم بالنسبة إىل الكل هو الذي يقرب من 

ء الكل وأما الصغري إذا قرب من جهة فقد بعد عن أخرى وأما العلي فهو البعيد عن كل شيء ألن ما قرب من شي



من جهة فوق يكون أبعد منه وكان أعلى فالعلي املطلق بالنسبة إىل كل شيء هو الذي يف غاية البعد عن كل شيء 
إذا عرفت هذا فاألشياء املدركة تسبح اهللا وإذا علمنا من اهللا معىن سلبياً فصح أن نقول هو أعلى من أن حييط به 

يزيد تعظيمه أكثر مما وصل إليه علمنا فنقول هو أعظم وأعلى  إدراكنا وإذا علمنا منه وصفاً ثبوتياً من علم وقدرة
من أن حييط به علمنا وقولنا أعظم معناه عظيم ال عظيم مثله ففيه مفهوم سليب ومفهوم ثبويت وقوله أعلى معناه هو 

فظاً علي وال علي مثله والعلي إشارة إىل مفهوم سليب واألعلى مثله بسبب آخر فاألعلى مستعمل على حقيقته ل
ومعىن واألعظم مستعمل على حقيقته لفظاً وفيه معىن سليب وكأن األصل يف العظيم مفهوم ثبويت ال سلب فيه 

  فاألعلى أحسن استعماالً من األعظم هذا هو الفرق
  مث قال تعاىل

  فَالَ أُقِْسمُ بَِمَواِقعِ النُُّجومِ َوإِنَُّه لَقََسمٌ لَّْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم
  وفيه مسائل

ملسألة األوىل يف الترتيب ووجهه هو أن اهللا تعاىل ملا أرسل رسوله اهلدى ودين احلق آتاه كل ما ينبغي له وطهره عن ا
كل ماال ينبغي له فآتاه احلكمة وهي الرباهني القاطعة واستعماهلا على وجوهها واملوعظة احلسنة وهي األمور املفيدة 

اليت هي على أحسن الطرق فأتى هبا وعجز الكل عن معارضته بشيء ومل املرققة للقلوب املنورة للصدور واجملادلة 
يؤمنوا والذي يتلى عليه كل ذلك وال يؤمن ال يبقى له غري أنه يقول هذا البيان ليس لظهور املدعى بل لقوة ذهن 

ناظرين لآلخر املدعى وقوته على تركيب األدلة وهو يعلم أنه يغلب بقوة جداله ال بظهور مقاله ورمبا يقول أحد امل
عند انقطاعه أنت تعلم أن احلق بيدي لكن تستضعفين وال تنصفين وحينئذ ال يبقى للخصم جواب غري القسم 

باألميان اليت ال خمارج عنها أنه غري مكابر وأنه منصف وذلك ألنه لو أتى بدليل آخر لكان له أن يقول وهذا الدليل 
ملا آتاه اهللا جل وعز ما ينبغي قالوا إنه يريد ) صلى اهللا عليه وسلم (  أيضاً غلبتين فيه بقوتك وقدرتك فكذلك النيب

  التفضل علينا وهو جيادلنا فيما يعلم

خالفه فلم يبق له إال أن يقسم فأنزل اهللا تعاىل عليه أنواعاً من القسم بعد الدالئل وهلذا كثرت األميان يف أوائل 
  التنزيل ويف السبع األخري خاصة

ة يف تعلق الباء نقول إنه ملا بني أنه خالق اخللق والرزق وله العظمة بالدليل القاطع ومل يؤمنوا قال مل يبق املسألة الثاني
  إال القسم فأقسم باهللا إين لصادق

املسألة الثالثة ما املعىن من قوله فَالَ أُقِْسُم مع أنك تقول إنه قسم نقول فيه وجوه منقولة ومعقولة غري خمالفة للنقل 
معناه ليعلم ثانيها أصلها ألقسم )  ٢٩احلديد ( زائدة مثلها يف قوله تعاىل لّئَالَّ َيْعلََم ) ال ( نقول فأحدها أن أما امل

بالم التأكيد أشبعت فتحتها فصارت ال كما يف الوقف ثالثها ال نافية وأصله على مقالتهم والقسم بعدها كأنه قال ال 
ا املعقول فهو أن كلمة ال هي نافية على معناها غري أن يف الكالم جمازاً واهللا ال صحة لقول الكفار أقسم عليه أم

تركيبياً وتقديره أن نقول ال يف النفي هنا كهي يف قول القائل ال تسألين عما جرى علي يشري إىل أن ما جرى عليه 
النهي إال بيان  أعظم من أن يشرح فال ينبغي أن يسأله فإن غرضه من السؤال ال حيصل وال يكون غرضه من ذلك

عظمة الواقعة ويصري كأنه قال جرى على أمر عظيم ويدل عليه أن السامع يقول له ماذا جرى عليك ولو فهم من 
حقيقة كالمه النهي عن السؤال ملا قال ماذا جرى عليك فيصح منه أن يقول أخطأت حيث منعتك عن السؤال مث 

قال ال تسألين عند سكون صاحبه عن السؤال أو ال تسألين وال  سألتين وكيف ال وكثرياً ما يقول ذلك القائل الذي
تقول ماذا جرى عليك وال يكون للسامع أن يقول إنك منعتين عن السؤال كل ذلك تقرر يف أفهامهم أن املراد 



تعظيم الواقعة ال النهي إذا علم هذا فنقول يف القسم مثل هذا موجود من أحد وجهني إما لكون الواقعة يف غاية 
الظهور فيقول ال أقسم بأنه على هذا األمر ألنه أظهر من أن يشهر وأكثر من أن ينكر فيقول ال أقسم وال يريد به 

القسم ونفيه وإمنا يريد اإلعالم بأن الواقعة ظاهرة وإما لكون املقسم به فوق ما يقسم به واملقسم صار يصدق نفسه 
األمري بل برأس السلطان ويقول ال أقسم بكذا مريداً لكونه يف  فيقول ال أقسم مييناً بل ألف ميني وال أقسم برأس

غاية اجلزم والثاين يدل عليه أن هذه الصيغة مل ترد يف القرآن واملقسم به هو اهللا تعاىل أو صفة من صفاته وإمنا 
ما يف قوله جاءت أمور خملوقة واألول ال يرد عليه إشكال إن قلنا إن املقسم به يف مجيع املواضع رب األشياء ك

املراد منه رب الصافات ورب القيامة ورب الشمس إىل غري ذلك فإذاً قوله الَ أُقِْسُم )  ١الصافات ( َوالصَّافَّاِت 
  بَِمواِقعِ النُُّجومِ أي األمر أظهر من أن يقسم عليه وأن يتطرق الشك إليه

واملغارب أو املغارب وحدها فإن عندها سقوط املسألة الرابعة مواقع النجوم ما هي فنقول فيه وجوه األول املشارق 
النجوم الثاين هي مواضعها يف السماء يف بروجها ومنازهلا الثالث مواقعها يف اتباع الشياطني عند املزامحة الرابع 

مواقعها يوم القيامة حني تنتثر النجوم وأما مواقع جنوم القرآن فهي قلوب عباده ومالئكته ورسله وصاحلي املؤمنني 
  معانيها وأحكامها اليت وردت فيها أو

املسألة اخلامسة هل يف اختصاص مواقع النجوم للقسم هبا فائدة قلنا نعم فائدة جليلة وبياهنا أنا قد ذكرنا أن القسم 
مبواقعها كما هي قسم كذلك هي من الدالئل وقد بيناه يف الذاريات ويف الطور ويف النجم وغريها فنقول هي هنا 

  لك من حيث إن اهللا تعاىل ملا ذكر خلق اآلدمي من املىنأيضاً كذلك وذ

وموته بني بإشارته إىل إجياد الضدين يف األنفس قدرته واختياره مث ملا ذكر دليالً من دالئل األنفس ذكر من دالئل 
إىل غري ذلك )  ٦٨الواقعة ( اء أَفََرءْيُتُم الَْم)  ٦٣الواقعة ( اآلفاق أيضاً قدرته واختياره فقال أَفََرءيُْتم مَّا َتْحُرثُونَ 

وذكر قدرته على زرعه وجعله حطاماً وخلقه املاء فراتاً عذباً وجعله أجاجاً إشارة إىل أن القادر على الضدين خمتار 
ومل يكن ذكر من الدالئل السماوية شيئاً فذكر الدليل السماوي يف معرض القسم وقال مواقع النجوم فإهنا أيضاً 

ن كون كل واحد يف موضع من السماء دون غريه من املواضع مع استواء املواضع يف احلقيقة دليل دليل االختيار أل
فَاقِ فاعل خمتار فقال بَِمواِقعِ النُُّجومِ ليس إىل الرباهني النفسية واآلفاقية بالذكر كما قال تعاىل َسنُرِيهِْم ءايَاِتَنا ِفى االْ

( ه تعاىل َوِفى االْْرضِ ءاَياتٌ لّلُْموِقنَِني َوِفى أَنفُِسكُْم أَفَالَ تُْبِصُرونَ وهذا كقول)  ٥٣فصلت ( َوِفى أَنفُِسهِْم 
حيث ذكر األنواع الثالثة كذلك هنا مث )  ٢٢الذاريات ( َوِفى السََّماء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ )  ٢١ ٢٠الذاريات 

لضمري عائد إىل القسم الذي يتضمنه قوله تعاىل فَالَ أُقِْسُم فإنه يتضمن ذكر قال تعاىل وَإِنَُّه لَقََسٌم لَّْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم وا
  املصدر وهلذا توصف املصادر اليت مل تظهر بعد الفعل فيقال ضربته قوياً وفيه مسائل حنوية ومعنوية أما النحوية

لم إن جوابه ما تقدم وهو فاسد يف فاملسألة األوىل هو أن يقال جواب لَّْو َتْعلَُمونَ ماذا ورمبا يقول بعض من ال يع
مجيع املواضع ألن جواب الشرط ال يتقدم وذلك ألن عمل احلروف يف معموالهتا ال يكون قبل وجودها فال يقال 

زيداً إن قام وال غريه من احلروف والسر فيه أن عمل احلروف مشبه بعمل املعاين ومييز بني الفاعل واملفعول وغريمها 
ىن ال موضع له يف احلس فيعلم تقدمه وتأخر مدرك باحلس جاز أن يقال قائماً ضربت زيد أو فإذا كان العامل مع

ضرباً شديداً ضربته وأما احلروف فلها تقدم وتأخر مدرك باحلس فلم ميكن بعد علمنا بتأخرها فرض وجودها 
من اجلملتني عن كوهنا متقدمة خبالف املعاين إذا ثبت هذا فنقول عمل حرف الشرط يف املعىن إخراج كل واحدة 

مجلة مستقلة فإذا قلت من وأن ال ميكن إخراج اجلملة األوىل عن كوهنا مجلة بعد وقوعها مجل ليعلم أن حرفها 
أضعف من عمل املعىن لتوقفه على عمله مع أن املعىن أمكن فرضه متقدماً ومتأخراً وعمل األفعال عمل معنوي 



يوسف ( هذا فنقول يف قوله تعاىل َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْوال أَن رَّأَى وعمل احلروف عمل مشبه باملعىن إذا ثبت 
قال بعض الوعاظ متعلق بلوال فال يكون اهلم وقع منه وهو باطل ملا ذكرنا وهنا أدخل يف البطالن ألن املتقدم )  ٢٤

العربية إذا تبني هذا فالقول حيتمل وجهني ال يصلح جزاء للمتأخر فإن من قال لو تعلمون إن زيداً لقائم مل يأت ب
أحدمها أن يقال اجلواب حمذوف بالكلية مل يقصد بذلك جواب وإمنا يراد نفي ما دخلت عليه لو وكأنه قال وإنه 

لقسم ال تعلمون وحتقيقه أن لو تذكر المتناع الشيء المتناع غريه فال بد من انتفاء األول فإدخال لو على تعلمون 
لمهم منتف سواء علمنا اجلواب أو مل نعلم وهو كقوهلم يف الفعل املتعدي فالن يعطى ومينع حيث ال أفادنا أن ع

يقصد به مفعول وإمنا يراد إثبات القدرة وعلى هذا إن قيل فما فائدة العدول إىل غري احلقيقة وترك قوله إنه لقسم 
ذلك دعوى منه فإذا طولب وقيل مل قلت إنا ال  وال تعلمون فنقول فائدته تأكيد النفي ألن من قال لو تعلمون كان

نعلم يقول لو تعلمون لفعلتم كذا فإذا قال يف ابتداء األمر ال تعلمون كان مريداً للنفي فكأنه قال أقول إنكم ال 
تعلمون قوالً من غري تعلق بدليل وسبب وثانيهما أن يكون له جواب تقديره لو تعلمون لعظمتموه لكنكم ما 

  م أنكم ال تعلمون إذ لو تعلمون لعظم يف أعينكم وال تعظيم فال تعلمونعظمتموه فعل

املسألة الثانية إن قيل قوله لَّْو َتْعلَُمونَ هل له مفعول أم ال قلنا على الوجه األول ال مفعول له كما يف قوهلم فالن 
له مفعول واألول أبلغ وأدخل يعطي ومينع وكأنه قال ال علم لكم وحيتمل أن يقال ال علم لكم بعظم القسم فيكون 

يف احلسن ألهنم ال يعلمون شيئاً أصالً ألهنم لو علموا لكان أوىل األشياء بالعلم هذه األمور الظاهرة بالرباهني 
وقوله كَاالْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ وعلى الثاين أيضاً حيتمل وجهني أحدمها )  ٤٤الفرقان ( القاطعة فهو كقوله ُصمٌّ ُبكٌْم 

  كان لكم علم بالقسم لعظمتموه وثانيهما لو كان لكم علم بعظمته لعظمتموهلو 
املسألة الثالثة كيف تعلق قوله تعاىل لَّْو َتْعلَُمونَ مبا قبله وما بعده فنقول هو كالم اعتراض يف أثناء الكالم تقديره 

بقطع اعتراض املعترض ألنه ملا  وإنه لقسم عظيم لو تعلمون لصدقتم فإن قيل فما فائدة االعتراض نقول االهتمام
قال َوإِنَُّه لَقََسمٌ أراد أن يصفه بالعظمة بقوله عظيم والكفار كانوا جيهلون ذلك ويدعون العلم بأمور النجم وكانوا 

يقولون لو كان كذلك فما باله ال حيصل لنا علم وظن فقال لو تعلمون حلصل لكم القطع وعلى ما ذكرنا األمر 
ألنا قلنا إن قوله الَ أُقِْسُم معناه األمر واضح من أن يصدق بيمني والكفار كانوا يقولون أين  أظهر من هذا وذلك

الظهور وحنن نقطع بعدمه فقال لو تعلمون شيئاً ملا كان كذلك واألظهر منه أنا بينا أن كل ما جعله اهللا قسماً فهو يف 
لَقََسٌم معناه عند التحقيق وإنه دليل وبرهان قوي لو  نفسه دليل على املطلوب وأخرجه خمرج القسم فقوله َوإِنَُّه

تعلمون وجهه العترفتم مبدلوله وهو التوحيد والقدرة على احلشر وذلك ألن داللة اختصاص الكواكب مبواضعها 
  يف غاية الظهور وال يلزم الفالسفة دليل أظهر منه وأما املعنوية

األول القرآن كانوا جيعلونه تارة شعراً وأخرى سحراً وغري ذلك  فاملسألة األوىل ما املقسم عليه نقول فيه وجهان
  وثانيهما هو التوحيد واحلشر وهو أظهر وقوله لَقُْرءانٌ ابتداء كالم وسنبني ذلك

ذا املسألة الثانية ما الفائدة يف وصفه بالعظيم يف قوله َوإِنَُّه لَقََسٌم فنقول ملا قال فَالَ أُقِْسُم وكان معناه ال أقسم هب
لوضوح املقسم به عليه قال لست تاركاً للقسم هبذا ألنه ليس بقسم أو ليس بقسم عظيم بل هو قسم عظيم وال 

  أقسم به بل بأعظم منه أقسم جلزمي باألمر وعلمي حبقيقته
ول يف املسألة الثالثة اليمني يف أكثر األمر توصف باملغلظة والعظم يقال يف املقسم حلف فالن باألميان العظام مث تق

حقه ميني مغلظة ألن آثامها كبرية وأما يف حق اهللا عز وجل فبالعظيم وذلك هو املناسب ألن معناه هو الذي قرب 
قوله من كل قلب ومأل الصدر بالرعب ملا بينا أن معىن العظيم فيه ذلك كما أن اجلسم العظيم هو الذي قرب من 



  م الذي ليس جبسم قرب من أمور كثرية ومأل صدوراً كثريةأشياء عظيمة ومأل أماكن كثرية من العظم كذلك العظي
  مث قال تعاىل

  إِنَُّه لَقُرَْءانٌ كَرٌِمي ِفى ِكَتابٍ مَّكُْنوٍن الَّ يََمسُُّه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ َتنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَِمَني
  وفيه مسائل

ا فنقول فيه وجهان أحدمها إىل معلوم وهو الكالم الذي أنزل املسألة األوىل الضمري يف قوله تعاىل أَنَُّه عائد إىل ماذ
وكان معروفاً عند الكل وكان الكفار يقولون إنه شعر وإنه سحر فقال تعاىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( على حممد 

الئل املذكورة رداً عليهم إِنَُّه لَقُْرءانٌ عائد إىل مذكور وهو مجيع ما سبق يف سورة الواقعة من التوحيد واحلشر والد
وذلك ألهنم قالوا هذا كله كالم حممد وخمترع من عنده )  ٧٦الواقعة ( عليهما والقسم الذي قال فيه وَإِنَُّه لَقََسٌم 
  فقال إِنَُّه لَقُْرءانٌ كَرٌِمي ِفى ِكتَابٍ مَّكُْنوٍن

به املفعول وهو املقروء ومثله  املسألة الثانية القرآن مصدر أو اسم غري مصدر فنقول فيه وجهان أحدمها مصدر أريد
وهذا كما يقال يف اجلسم العظيم أنظر إىل قدرة اهللا )  ٣١الرعد ( يف قوله تعاىل َولَوْ أَنَّ قُْراًنا ُسيَّرْت بِِه الْجَِبالُ 

أ كالقربان ملا ثانيهما اسم ملا يقر)  ١١لقمان ( تعاىل أي مقدوره وهو كما يف قوله تعاىل هَاذَا َخلُْق اللَِّه فَأَرُونِى 
يتقرب به واحللوان ملا حيلى به فم املكاري أو الكاهن وعلى هذا سنبني فساد قول من رد على الفقهاء قوهلم يف باب 
الزكاة يعطى شيئاً أعلى مما وجب ويأخذ اجلربان أو يعطى شيئاً دونه ويعطى اجلربان أيضاً حيث قال اجلربان مصدر 

القرآن مبعىن املقروء وجيوز أن يقال ملا أخذ جابر أو جمبور أو يقال هو اسم ملا جيرب ال يؤخذ وال يعطى فيقال له هو ك
  به كالقربان

املسألة الثالثة إذا كان هذا الكالم للرد على املشركني فهم ما كانوا ينكرون كونه مقروءاً فما الفائدة يف قوله إِنَّهُ 
ل وهو قوله قُْرءانَ كَرٌِمي فهم كانوا ينكرون كونه قرآناً كرمياً لَقُْرءانٌ نقول فيه وجهان أحدمها أنه إخبار عن الك

صلى اهللا عليه ( وهم ما كانوا يقرون به وثانيهما وهو أحسن من األول أهنم قالوا هو خمترع من عنده وكان النيب 
صلى ( ن النيب يقول إنه مسموع مسعته وتلوته عليكم فما كان القرآن عندهم مقروءاً وما كانوا يقولون إ) وسلم 

صلى ( يقرأ القرآن وفرق بني القراءة واإلنشاء فلما قال إِنَُّه لَقُْرءانٌ أثبت كونه مقروءاً على النيب ) اهللا عليه وسلم 
ليقرأ ويتلى فقال تعاىل إِنَُّه لَقُْرءانٌ مساه قرآناً لكثرة ما قرىء ويقرأ إىل األبد بعضه يف الدنيا وبعضه ) اهللا عليه وسلم 

  اآلخرةيف 
املسألة الرابعة قوله كَرٌِمي فيه لطيفة وهي أن الكالم إذا قرىء كثرياً يهون يف األعني واآلذان وهلذا ترى من قال شيئاً 
يف جملس امللوك ال يذكره ثانياً ولو قيل فيه يقال لقائله مل تكرر هذا مث إنه تعاىل ملا قال إِنَُّه لَقُرْءانٌ أي مقروء قرىء 

ميٌ أي ال يهون بكثرة التالوة ويبقى أبد الدهر كالكالم الغض واحلديث الطري ومن هنا يقع أن ويقرأ قال كَرِ
وصف القرآن باحلديث مع أنه قدمي يستمد من هذا مدداً فهو قدمي يسمعه السامعون كأنه كالم الساعة وما قرع 

عوه من أحدنا يتلذذون به التذاذ السامع مسع اجلماعة ألن املالئكة الذين علموه قبل النيب بألوف من السنني إذا مس
بكالم جديد مل يذكر له من قبل والكرمي اسم جامع لصفات املدح قيل الكرمي هو الذي كان طاهر األصل ظاهر 

الفضل حىت إن من أصله غري زكي ال يقال له كرمي مطلقاً بل يقال له كرمي يف نفسه ومن يكون زكي األصل غري 
رمي إال مع تقييد فيقال هو كرمي األصل لكنه خسيس يف نفسه مث إن السخي اجملرد هو زكي النفس ال يقال له ك

الذي يكثر عطاؤه للناس أو يسهل عطاؤه ويسمى كرمياً وإن مل يكن له فضل آخر ال على احلقيقة ولكن ذلك 
اهداً أو عاملاً ال لسبب وهو أن الناس حيبون من يعطيهم ويفرحون مبن يعطى أكثر مما يفرحون بغريه فإذا رأوا ز



يسمونه كرمياً ويؤيد هذا أهنم إذا رأوا واحداً ال يطلب منهم شيئاً يسمونه كرمي النفس جملرد تركه االستعطاء ملا أن 
  األخذ منهم صعب عليهم وهذا كله يف العادة الرديئة وأما يف األصل فيقال الكرمي هو

ضل ويدل على هذا أن السخي يف معاملته ينبغي أن ال الذي استجمع فيه ما ينبغي من طهارة األصل وظهور الف
يوجد منه ما يقال بسببه إنه لئيم فالقرآن أيضاً كرمي مبعىن طاهر األصل ظاهر الفضل لفظه فصيح ومعناه صحيح 

لكن القرآن أيضاً كرمي على مفهوم العوام فإن كل من طلب منه شيئاً أعطاه فالفقيه يستدل به ويأخذ منه واحلكيم 
مد به وحيتج به واألديب يستفيد منه ويتقوى به واهللا تعاىل وصف القرآن بكونه كرمياً وبكونه عزيزاً وبكونه يست

حكيماً فلكونه كرمياً كل من أقبل عليه نال منه ما يريده فإن كثرياً من الناس ال يفهم من العلوم شيئاً وإذا اشتغل 
يقرؤه حبيث ال يغري منه كلمة بكلمة وال يبدل حرفًا حبرف  بالقرآن سهل عليه حفظه وقلما يرى شخص حيفظ كتاباً

ومجيع القراء يقرأون القرآن من غري توقف وال تبديل ولكونه عزيزاً أن كل من يعرض عنه ال يبقى معه منه شيء 
ال  خبالف سائر الكتب فإن من قرأ كتاباً وحفظه مث تركه يتعلق بقلبه معناه حىت ينقله صحيحاً والقرآن من تركه

يبقى معه منه شيء لعزته وال يثبت عند من ال يلزمه باحلفظ ولكونه حكيماً من اشتغل به وأقبل عليه بالقلب أغناه 
عن سائر العلوم وقوله تعاىل ِفى ِكَتابِ جعله شيئاً مظروفاً بكتاب فما ذلك نقول فيه وجهان أحدمها املظروف 

رمي يف بيته ال يشك السامع أن مراد القائل أنه يف الدار قاعد القرآن أي هو قرآن يف كتاب كما يقال فالن رجل ك
وال يريد به أنه كرمي إذا كان يف الدار وغري كرمي إذا كان خارجاً وال يشك أيضاً أنه ال يريد به أنه كرمي يف بيته بل 

 على معىن أنه املراد أنه رجل كرمي وهو يف البيت فكذلك ههنا أن القرآن كرمي وهو يف كتاب أو املظروف كرمي
كرمي يف كتاب كما يقال فالن رجل كرمي يف نفسه فيفهم كل أحد أن القائل مل جيعله رجالً مظروفاً فإن القائل مل يرد 

أنه رجل يف نفسه قاعد أو نائم وإمنا أراد به أنه كرمي كرمه يف نفسه فكذلك قرآن كرمي فالقرآن كرمي يف اللوح 
أي هو كذا يف كتاب ) لقرآن كرمي ( الكفار ثانيهما املظروف هو جمموع قوله تعاىل احملفوظ وإن مل يكن كرمياً عند 
يف كتاب اهللا تعاىل واملراد حينئذ أنه يف اللوح احملفوظ نعته مكتوب )  ١٩املطففني ( كما يقال َوَما أَْدرَاَك َما ِعلّيُّونَ 

  م باملقروء السماويإِنَُّه لَقُرْءانٌ كَرٌِمي والكل صحيح واألول أبلغ يف التعظي
املسألة اخلامسة ما املراد من الكتاب نقول فيه وجوه األول وهو األصح أنه اللوح احملفوظ ويدل عليه قوله تعاىل َبلْ 

الثاين الكتاب هو املصحف الثالث كتاب من الكتب املنزلة )  ٢١ ٢٠الربوج ( ُهَو قُْرءانٌ مَّجِيٌد ِفى لَْوحٍ مَّْحفُوٍظ 
التوراة واإلجنيل وغريمها فإن قيل كيف مسي الكتاب كتاباً والكتاب فعال وهو إذا كان للواحد فهو فهو قرآن يف 

إما مصدر كاحلساب والقيام وغريمها أو اسم ملا يكتب كاللباس واللثام وغريمها فكيفما كان فالقرآن ال يكون يف 
أو ورق فاملكتوب ال يكون يف الكتاب إمنا كتاب مبعىن املصدر وال يكون يف مكتوب وإمنا يكون مكتوباً يف لوح 

يكون يف القرطاس نقول ما ذكرت من املوازين يدل على أن الكتاب ليس املكتوب وال هو املكتوب فيه أو املكتوب 
  عليه فإن اللثام ما يلثم به والصوان ما يصان فيه الثوب لكن اللوح ملا مل يكن إال الذي يكتب فيه صح تسميته كتاباً

( قال َبْيٌض مَّكُْنونٌ )  ٢٣الواقعة ( السادسة املكتوب هو املستور قال اهللا تعاىل كَأَمْثَالِ اللُّْؤلُؤِ الَْمكُْنوِن  املسألة
فإن كان املراد من الكتاب اللوح فهو ليس مبستور وإمنا الشيء فيه منشور وإن كان املراد هو )  ٢٤الصمد 

واب عنه فنقول املكنون احملفوظ إذا كان غري عزيز حيفظ بالعني وهو املصحف فعدم كونه مكتوباً مستوراً فكيف اجل
  ظاهر للناس فإذا كان شريفاً عزيزاً ال يكتفي بالصون واحلفظ بالعني بل يستر



عن العيون مث كلما تزداد عزته يزداد ستره فتارة يكون خمزوناً مث جيعل مدفوناً فالستر صار كالالزم للصون البالغ 
نٌ أي حمفوظ غاية احلفظ فذكر الالم وأراد امللزوم وهو باب من الكالم الفصيح تقول مثالً فالن كربيت فقال مَّكُْنو

أمحر أي قليل الوجود واجلواب الثاين إن اللوح احملفوظ مستور عن العني ال يطلع عليه إال مالئكة خمصوصون وال 
لدهر عن أعني املبدلني مصون عن أيدي احملرفني ينظر إليه إال قوم مطهرون وأما القرآن فهو مكتوب مستور أبد ا

فإن قيل فما فائدة كونه ِفى ِكَتابِ وكل مقروء يف كتاب نقول هو لتأكيد الرد على الكفار ألهنم كانوا يقولون إنه 
 خمترع من عنده مفترى فلما قال مقروء عليه اندفع كالمهم مث إهنم قالوا إن كان مقروءاً عليه فهو كالم اجلن فقال
ِفى ِكَتابِ أي مل ينزل به عليه امللك إال بعدما أخذه من كتاب فهو ليس بكالم املالئكة فضالً أن يكون كالم اجلن 

وأما إذا قلنا إذا كان كرمياً فهو يف كتاب ففائدته ظاهرة وأما فائدة كونه ِفى ِكتَابٍ مَّكُْنوٍن فيكون رداً على من قال 
أي فلم ال يطالعها الكفار ومل ال يطلعون عليه ال بل هو ِفى ِكَتابٍ مَّكْنُوٍن الَّ إنه أساطري األولني يف كتب ظاهرة 

َيَمسُُّه إِالَّ الُْمطَهَّرُونَ فإذا بني فيما ذكرنا أن وصفه بكونه قرآناً صار رداً على من قال يذكره من عنده وقوله ِفى 
وءاً ونازع يف شيء آخر وقوله مَّكُْنونٌ رد على من ِكَتابِ رد على من قال يتلوه عليه اجلن حيث اعترف بكونه مقر

  قال إنه مقروء يف كتاب لكنه من أساطري األولني
املسألة السابعة الَّ َيَمسُُّه الضمري عائد إىل الكتاب على الصحيح وحيتمل أن يقال هو عائد إىل ما عاد إليه املضمر من 

الصيغة إخبار لكن اخلالف يف أنه هل هو مبعىن النهي كما أن قوله قوله أَنَُّه ومعناه ال ميس القرآن إال املطهرون و
إخبار مبعىن األمر فمن قال املراد من الكتاب اللوح احملفوظ وهو األصح )  ٢٢٨البقرة ( تعاىل َوالُْمطَلَّقَاُت َيتََربَّْصَن 

سُُّه للكتاب ومن قال املراد املصحف على ما بينا قال هو إخبار معىن كما هو إخبار لفظاً إذا قلنا إن املضمر يف َيَم
  اختلف يف قوله وفيه وجه ضعيف نقله ابن عطية أنه هني لفظاً ومعىن وجلبت إليه ضمة اهلاء ال لإلعراب وال وجه له
املسألة الثامنة إذا كان األصح أن املراد من الكتاب اللوح احملفوظ فالصحيح أن الضمري يف الَّ يََمسُُّه للكتاب فكيف 

قول الشافعي رمحة اهللا تعاىل عليه ال جيوز مس املصحف للمحدث نقول الظاهر أنه ما أخذه من صريح اآلية يصح 
ال ميس القرآن من هو على غري ( كتب إىل عمرو بن حزم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ولعله أخذه من السنة فإن النيب 

هر صفة من الصفات الدالة على التعظيم واملس أو أخذه من اآلية على طريق االستنباط وقال إن املس يط) طهر 
بغري طهور نوع إهانة يف املعىن وذلك ألن األضداد ينبغي أن تقابل باألضداد فاملس باملطهر يف مقابلة املس على غري 

طهر وترك املس خروج عن كل واحدة منهما فكذلك اإلكرام يف مقابلة اإلهانة وهناك شيء ال إكرام وال إهانة 
من ال ميس املصحف ال يكون مكرماً وال مهيناً وبترك املس خرج عن الضدين ففي املس عن الطهر  فنقول إن

  التعظيم ويف املس على احلدث اإلهانة فال جتوز وهو معىن دقيق يليق بالشافعي رمحه اهللا ومن يقرب منه يف الدرجة
ه اآلية فأراد تقييدها هنا فإهنا من فضل اهللا مث إن ههنا لطيفة فقهية الحت هلذا الضعيف يف حال تفكره يف تفسري هذ

فيجب علي إكرامها بالتقييد بالكتاب وهي أن الشافعي رمحه اهللا منع احملدث واجلنب من مس املصحف وجعلهما 
  غري مطهرين مث منع اجلنب عن قراءة القرآن ومل مينع احملدث وهو استنباط منه

فدل ذلك على أنه )  ٤٣النساء ( ه عن املسجد بصريح قوله َوالَ ُجُنباً من كالم اهللا تعاىل وذلك ألن اهللا تعاىل منع
ليس أهالً للذكر ألنه لو كان أهالً للذكر ملا منعه من دخول املسجد ألنه تعاىل أذن ألهل الذكر يف الدخول بقوله 

اآلية واملأذون يف الذكر يف املسجد مأذون يف )  ٣٦النور ( تعاىل ِفى ُبيُوٍت أَِذنَ اللَُّه أَن ُتْرفََع وَُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه 
دخول املسجد ضرورة فلو كان اجلنب أهالً للذكر ملا كان ممنوعاً عن دخول املسجد واملكث فيه وأنه ممنوع عنهما 

وعن أحدمها وأما احملدث فعلم أنه غري ممنوع عن دخول املسجد فإن من الصحابة من كان يدخل املسجد وجوز 



نوم القوم يف املسجد وليس النوم حدثاً إذ النوم اخلاص يلزمه احلكم باحلدث على ) اهللا عليه وسلم صلى ( النيب 
اختالف بني األئمة ومامل يكن ممنوعاً من دخول املسجد مل يثبت كونه غري أهل للذكر فجاز له القراءة فإن قيل 

آن هو الذكر املطلق قال اهللا تعاىل وَإِنَُّه لَِذكْرٌ وكان ينبغي أن ال جيوز للجنب أن يسبح ويستغفر ألنه ذكر نقول القر
وقوله ُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه مع أنا نعلم أن )  ١ص ( وقال اهللا تعاىل ص َوالْقُْرءاِن ِذى )  ٤٤الزخرف ( لََّك َوِلقَوِْمَك 

الة هو القرآن املسجد يسمى مسجداً ومسجد القوم حمل السجود واملراد منه الصالة والذكر الواجب يف الص
فالقرآن مفهوم من قوله ُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه ومن حيث املعقول هو أن غري القرآن رمبا يذكر مريداً به معناه فيكون 

كالماً غري ذكراً فإن من قال أستغفر اهللا أخرب عن نفسه بأمر ومن قال ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم كذلك 
فإنه ليس مبتكلم به بل هو قائل له غري آمر لغريه )  ١الصمد ( من قال قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد  أخرب عن أمر كائن خبالف

بالقول فالقرآن هو الذكر الذي ال يكون إال على قصد الذكر ال على قصد الكالم فهو املطلق وغريه قد يكون 
وأراد اإلخبار ينبغي أن ال يكون قرآناً وذكراً )  ٤٦احلجر ( ذكراً وقد ال يكون فإن قيل فإذا قال اْدُخلُوَها بَِسالمٍ 

نقول هو يف نفسه قرآن ومن ذكره على قصد اإلخبار وأراد األمر واإلذن يف الدخول خيرج عن كونه قارئاً للقرآن 
وإن كان ال خيرج عن كونه قرآناً وهلذا نقول حنن ببطالن صالته ولو كان قارئاً ملا بطلت وهذا جواب فيه لطف 

أن يتنبه له املطالع هلذا الكتاب وذلك من حيث إين فرقت بني أن يقال ليس قول القائل اْدُخلُوَها بَِسالمٍ على  ينبغي
قصد اإلذن قرآناً وبني قوله ليس القائل اْدُخلُوَها بَِسالمٍ على غري قصد بقارىء للقرآن وأما اجلواب من حيث 

وة إما شهوة البطن وإما شهوة شهوة البطن وإما شهوة الفرج يف املعقول فهو أن العبادة على منافاة الشهوة والشه
أكثر األمر فإن أحداً ال خيلو عنهما وإن مل يشته شيئاً آخر من املأكول واملشروب واملنكوح لكن شهوة البطن قد ال 

 ٢١الواقعة ( ْشَتُهونَ تبقى شهوة بل تصري حاجة عند اجلوع وضرورة عند اخلوف وهلذا قال تعاىل وَلَْحمِ طَْيرٍ ّممَّا َي
أي ال يكون حلاجة وال ضرورة بل جملرد الشهوة وقد بيناه يف هذه السورة وأما شهوة الفرج فال خترج عن كوهنا ) 

شهوة وإن خرجت تكون يف حمل احلاجة ال الضرورة فال يعلم أن شهوة الفرج ليست شهوة حمضة والعبادة فيها 
ن كوهنا عبادة بدنية قط بل حكم الشارع ببطالن احلج به وبطالن الصوم منضمة للشهوة فلم خترج شهوة الفرج ع

والصالة وأما قضاء شهوة البطن فلما مل يكن شهوة جمردة بطل به الصالة والصوم دون احلج ورمبا مل تبطل به 
شهوة الصالة أيضاً إذا ثبت هذا فنقول خروج اخلارج دليل قضاء الشهوة البطنية وخروج املين دليل قضاء ال

الفرجية فواجب هبما تطهري النفس لكن الظاهر والباطن متحاذيان فأمر اهللا تعاىل بتطهري الظاهر عند احلدث 
واإلنزال ملوافقه الباطن واإلنسان إذا كان له بصرية وينظر يف تطهري باطنه عند االغتسال للجنابة فإنه جيد خفة 

هي أن قائالً لو قال لو صح قولك للزم أن جيب الوضوء باألكل ورغبة يف الصالة والذكر وهنا تتمة هلذه اللطيفة و
  كما جيب

باحلدث ألن األكل قضاء الشهوة وهذا كما أن االغتسال ملا وجب باإلنزال لكونه دليل قضاء الشهوة وكذا 
كون باإليالج لكونه قضاء باإليالج فكذلك اإلحداث واألكل فنقول ههنا سر مكنون وهو ما بيناه أن األكل قد ي

حلاجة وضرورة فنقول األكل ال يعلم كونه للشهوة إال بعالمة فإذا أحدث علم أنه أكل وال يعلم كونه للشهوة وأما 
اإليالج فال يكون للحاجة وال يكون للضرورة فهو شهوة كيفما كان فناط الشارع إجياب التطهري بدليلني أحدمها 

فإن اإلنزال كاإلحداث وكما أن احلدث هو اخلارج وهو أصل ) اء إمنا املاء من امل) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قوله 
يف إجياب الوضوء كذلك ينبغي أن يكون اإلنزال الذي هو اخلروج هو األصل يف إجياب الغسل فإن عنده يتبني 

عليه صلى اهللا ( قضاء احلاجة والشهوة فإن اإلنسان بعد اإلنزال ال يشتهي اجلماع يف الظاهر وثانيهما ما روي عنه 



الوضوء من أكل ما مسته النار فإن ذلك دليل قضاء الشهوة كما أن خروج احلدث دليله وذلك ألن ) وسلم 
املضطر ال يصرب إىل أن يستوي الطعام بالنار بل يأكل كيفما كان فأكل الشيء بعد الطبخ دليل على أنه قاض به 

ل إذا تبني هذا فالشافعي رضي اهللا عنه قضى بأن الشهوة ال دافع به الضرورة ونعود إىل اجلواب عن السؤال ونقو
شهوة الفرج شهوة حمضة فال جتامع العبادة اجلنابة فال ينبغي أن يقرأ اجلنب القرآن واحملدث جيوز له أن يقرأ ألن 

  احلدث ليس يكون عن شهوة حمضة
هم وأبقاهم كذلك طول عمرهم ولو كان املسألة التاسعة قوله إِالَّ الْمُطَهَُّرونَ هم املالئكة طهرهم اهللا يف أول أمر

املراد نفي احلدث لقال ال ميسه إال املطهرون أو املطهرون بتشديد الطاء واهلاء والقراءة املشهورة الصحيحة 
الُْمطَهَُّرونَ من التطهري ال من اإلطهار وعلى هذا يتأيد ما ذكرنا من وجه آخر وذلك من حيث إن بعضهم كان 

صلى ( زل به اجلن ويلقيه عليه كما كانوا يقولون يف حق الكهنة فإهنم كانوا يقولون النيب يقول هو من السماء ين
كاهن فقال ال ميسه اجلن وإمنا ميسه املطهرون الذين طهروا عن اخلبث وال يكونون حمالً لإلفساد ) اهللا عليه وسلم 

هذا رداً على القائلني بكونه مفترياً والسفك فال يفسدون وال يسفكون وغريهم ليس مبطهر على هذا الوجه فيكون 
وبكونه شاعراً وبكونه جمنوناً مبس اجلن وبكونه كاهناً وكل ذلك قوهلم والكل رد عليهم مبا ذكر اهللا تعاىل ههنا من 

  أوصاف كتاب اهللا العزيز
 إمنا هو منزل كما قال تعاىل املسألة العاشرة قوله َتنزِيلٌ ّمن رَّبّ الْعَالَِمَني مصدر والقرآن الذي يف كتاب ليس تنزيالً

نقول ذكر املصدر وإرادة املفعول كثري كما قلنا يف قوله تعاىل َهاذَا َخلُْق )  ١٩٣الشعراء ( َنَزلَ بِهِ الرُّوُح االِْمُني 
مها فإن قيل ما فائدة العدول عن احلقيقة إىل اجملاز يف هذا املوضع فنقول التنزيل واملنزل كال)  ١١لقمان ( اللَِّه 

مفعوالن وهلما تعلق بالفاعل لكن تعلق الفاعل باملصدر أكثر وتعلق املفعول عبارة عن الوصف القائم به فنقول هذا 
يف الكالم فإن كالم اهللا أيضاً وصف قائم باهللا عندنا وإمنا نقول من حيث الصيغة واللفظ ولك أن تنظر يف مثال آخر 

قاد فنقول يف القدرة واملقدور تعلق القدرة بالفاعل أبلغ من تعلق ليتيسر لك األمر من غري غلط وخطأ يف االعت
املقدور فإن القدرة يف القادر واملقدور ليس فيه فإذا قال هذا قدرة اهللا تعاىل كان له من العظمة ماال يكون يف قوله 

نه كان أعظم وإذا ذكرته هذا مقدور اهللا ألن عظمة الشيء بعظمة اهللا فإذا جعلت الشيء قائماً بالتعظيم غري مباين ع
بلفظ يقال مثله فيما ال يقوم باهللا وهو املفعول به كان دونه فقال تَنزِيلَ ومل يقل منزل مث إن ههنا بالغة أخرى وهي 

  أن املفعول قد يذكر ويراد به املصدر على ضد ما ذكرنا كما يف قوله ُمْدَخلَ ِصْدقٍ

أي متزيق فاملمزق مبعىن )  ٧سبأ ( ل تعاىل كُلَّ ُممَزَّقٍ أي دخول صدق أو إدخال صدق وقا)  ٨٠اإلسراء ( 
التمزيق كاملنزل مبعىن التنزيل وعلى العكس سواء وهذه البالغة هي أن الفعل ال يرى واملفعول به يصري مرئياً 

 التمزق هنا واملرئي أقوى يف العلم فيقال مزقهم متزيقاً وهو فعل معلوم لكل أحد علماً بيناً يبلغ درجة الرؤية ويصري
كما صار املمزق ثابتاً مرئياً والكالم خيتلف مبواضع الكالم ويستخرج املوفق بتوفيق اهللا وقوله ِمن رَّبّ الْعَالَِمَني أيضاً 

لتعظيم القرآن ألن الكالم يعظم بعظمة املتكلم وهلذا يقال لرسول امللك هذا كالم امللك أو كالمك وهذا كالم 
مللك الذي دونه إذا كان الرسول رسول ملوك فيعظم الكالم بقدر عظمة املتكلم فإذا قال امللك األعظم أو كالم ا

ِمن رَّّب الْعَالَِمَني تبني منه عظمة ال عظمة مثلها وقد بينا تفسري العامل وما فيه من اللطائف وقوله َتنزِيلَ رد على طائفة 
ُه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ وهم املالئكة لكن امللك يأخذ ويعلم الناس من أخرى وهم الذين يقولون أَنَُّه ِفى ِكَتابِ و الَّ يََمسُّ

عنده وال يكون من اهللا تعاىل وذلك أن طائفة من الروافض يقولون إن جربائيل أنزل على علي فنزل على حممد فقال 
  تعاىل هو من اهللا ليس باختيار امللك أيضاً وعند هذا تبني احلق فعاد إىل توبيخ الكفار



   قال تعاىلمث
  أَفَبَِهاذَا الَْحِديثِ أَنُتْم مُّْدِهُنونَ َوَتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم أَنَّكُمْ ُتكَذُِّبونَ

  وفيه مسائل
إشارة إىل ماذا فنقول املشهور أنه إشارة إىل القرآن وإطالق احلديث يف القرآن على الكالم ) هذا ( املسألة األوىل 

وصفاً فإن احلديث اسم ملا يتحدث به ووصف يوصف به ما يتجدد فيقال أمر حادث القدمي كثري مبعىن كونه امساً ال 
ورسم حديث أي جديد ويقال أعجبين حديث فالن وكالمه وقد بينا أن القرآن قدمي له لذة الكالم اجلديد 

يِقُولُونَ أَءذَا ِمْتَنا َوكُنَّا  واحلديث الذي مل يسمع الوجه الثاين أنه إشارة إىل ما حتدثوا به من قبل يف قوله تعاىل َوكَاُنواْ
وذلك ألن الكالم مستقل منتظم فإنه تعاىل رد )  ٤٨ ٤٧الواقعة ( ُترَاباً َوِعظَاماً أَءنَّا لََمْبُعوثُونَ أََو ءاَباُؤَنا االْوَّلُونَ 

الواقعة ( ليهم بقوله َنْحُن َخلَقَْناكُْم وذكر الدليل ع)  ٤٩الواقعة ( عليهم ذلك بقوله تعاىل قُلْ إِنَّ االْوَِّلَني وَاالِْخرِيَن 
وأقسم بعد إقامة الدالئل بقوله )  ٦٣الواقعة ( أَفََرءيُْتم مَّا َتْحُرثُونَ )  ٥٨الواقعة ( وبقوله أَفََرءيُْتْم مَّا ُتْمُنونَ )  ٥٧

مث عاد إىل كالمهم )  ٧٧الواقعة (  وبني أن ذلك كله إخبار من اهللا بقوله إِنَّهُ لَقُْرءانٌ)  ٧٥الواقعة ( فَالَ أُقِْسُم 
وقال أَفَبَِهاذَا الَْحدِيِث الذي تتحدثون به أَنُتْم مُّْدِهُنونَ ألصحابكم تعلمون خالفه وتقولونه أم أنتم به جازمون وعلى 

ه اإلصرار عازمون وسنبني وجهه بتفسري املدهن وفيه وجهان أحدمها أن املدهن املراد به املكذب قال الزجاج معنا
أفبالقرآن أنتم تكذبون والتحقيق فيه أن اإلدهان تليني الكالم الستمالة السامع من غري اعتقاد صحة الكالم من 
املتكلم كما أن العدو إذا عجز عن عدوه يقول له أنا داع لك ومثن عليك مداهنة وهو كاذب فصار استعمال 

ث هو القرآن والوجه الثاين املدهن هو الذي يلني يف الكالم املدهن يف املكذب استعماالً ثانياً وهذا إذا قلنا إن احلدي
ويوافق باللسان وهو مصر على اخلالف فقال أَنُتْم فمنهم من يقول إن النيب كاذب وإن احلشر حمال وذلك ملا هم 
عليه من حب الرياسة وختافون أنكم إن صدقتم ومنعتم ضعفاءكم عن الكفر يفوت عليكم من كسبكم ما ترحبونه 

  ببهم فتجعلون رزقكمبس

أنكم تكذبون الرسل واألول عليه أكثر املفسرين لكن الثاين مطابق لصريح اللفظ فإن احلديث بكالمهم أوىل وهو 
واملدهن يبقى على حقيقته فإهنم ما كانوا مدهنني بالقرآن وقول )  ٤٧الواقعة ( عبارة عن قوهلم أَءنَّا لََمْبعُوثُونَ 
رحياً وأما قوله وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُمْ أَنَّكُْم ُتكَذُّبونَ ففيه وجوه األول جتعلون شكر النعم الزجاج مكذبون جاء بعده ص

أنكم تقولون مطرنا بنوء كذا وهذا عليه أكثر املفسرين الثاين جتعلون معاشكم وكسبكم تكذيب حممد يقال فالن 
مأكول رزق كما يقال للمقدور قدرة قطع الطريق معاشه والرزق يف األصل مصدر مسي به ما يرزق يقال لل

واملخلوق خلق وعلى هذا فالتكذيب مصدر قصد به ما كانوا حيصلون به مقاصدهم وأما قوله ُتكَذُّبونَ فعلى األول 
راد مجيع ما املراد تكذيبهم مبا قال اهللا تعاىل َوَما ِمن َدابَّةٍ  ِفي االْْرضِ إِالَّ َعلَى اللَِّه رِزْقَُها وغري ذلك وعلى الثاين امل

  صدر منهم من التكذيب وهو أقرب إىل اللفظ
  مث قال تعاىل

  ونَفَلَْوالَ إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم َوأَنُتْم ِحينَِئٍذ َتنظُُرونَ وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه مِنكُْم َولَاِكن الَّ ُتْبِصُر
  وفيه مسائل

كلمات التحضيض وهي أربع كلمات لوال ولوما وهال وأال وميكن املسألة األوىل املراد من كلمة لَْوالَ معىن هال من 
أن يقال أصل الكلمات مل ال على السؤال كما يقول القائل إن كنت صادقاً فلم ال يظهر صدقك مث إمنا قلنا األصل 

ال مل ال لكونه استفهاماً أشبه قولنا هال مث إن االستفهام تارة يكون عن وجود شيء وأخرى عن سبب وجوده فيق



هل جاء زيد ومل جاء واالستفهام هبل قبل االستفهام بلم مث إن االستفهام قد يستعمل لإلنكار وهو كثري ومنه قوله 
وقوله )  ١٢٥الصافات ( وقوله أََتْدُعونَ بَْعالً َوَتذَُرونَ )  ٨١الواقعة ( تعاىل ههنا أَفَبَِهاذَا الَْحِديِث أَنُتْم مُّْدِهُنونَ 

ونظائرها كثرية وقد ذكرنا لك احلكمة فيه وهي أن النايف )  ٨٦الصافات ( ِلَهةً  ُدونَ اللَِّه ُترِيُدونَ تعاىل أَءفْكاً ءا
إلنكار ) هبل ( والناهي ال يأمر أن يكذب املخاطب فعرض بالنفي لئال حيتاج إىل بيان النفي إذا ثبت هذا فاالستفهام 

أن من قال مل فعلت كذا يشري إىل أنه ال سبب للفعل ويقول كان إلنكار سببه وبيان ذلك ) بلم ( الفعل واالستفهام 
الفعل وقع من غري سبب الوقوع وهو غري جائز وإذا قال هل فعلت ينكر نفس الفعل ال الفعل من غري سبب وكأنه 

  يف األول يقول لو وجد للفعل سبب لكان فعله أليق ويف الثاين يقول الفعل غري الئق ولو وجد له سبب
) هل ( الثانية إن كل واحد منهما يقع يف صدر الكالم ويستدعي كالماً مركباً من كالمني يف األصل أما يف  املسألة

فإنك ) لو ( فألن أصلها أنك تستعملها يف مجلتني فتقول هل جاء زيد أو ما جاء لكنك رمبا حتذف أحديهما وأما يف 
ألنه يشري بلو )  ٧٦الواقعة ( يف قوله تعاىل لَّوْ َتْعلَُمونَ تقول لو كان كذا لكان كذا ورمبا حتذف اجلزاء كما ذكرنا 

إىل أن املنفي له دليل فإذا قال القائل لو كنتم تعلمون وقيل له مل ال يعلمون قال إهنم لو يعلمون لفعلوا كذا فدليله 
له مل وإن كان بينهما مستحضر إن طولب به بينه وإذا ثبت أن النفي بلو والنفي هبل أبلغ من النفي بال والنفي بقو

اشتراك معىن ولفظاً وحكماً وصارت كلمات التحضيض وهي لو ما ولوال وهال وأال كما تقول مل ال فإذن قول 
  القائل هل تفعل وأنت عنه مستغن

كقوله مل تفعل وهو قيب وقوله وهال تفعل وأنت إليه حمتاج وأال تفعل وأنت إليه حمتاج وقوله لوال ولوما كقوله مل ال 
تفعل ومل ال فعلت فقد وجد يف أال زيادة نص ألن نقل اللفظ ال خيلو من نص كما أن املعىن صار فيه زيادة ما على 

ما يف األصل كما بيناه وقوله تعاىل فَلَْوالَ إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم أي مل ال يقولون عند املوت وهو وقت ظهور األمور 
لونه حقاً ظاهراً كما يزعمون لكان الواجب أن يشركوا عند النزع وهذا وزمان اتفاق الكلمات ولو كان ما يقو

إشارة إىل أن كل أحد يؤمن عند املوت لكن مل يقبل إميان من مل يؤمن قبله فإن قيل ما مسع منهم االعتراف وقت 
ة بعينها إشارة النزع بل يقولون حنن نكذب الرسل أيضاً وقت بلوغ النفس إىل احللقوم ومنوت عليه فنقول هذه اآلي

وبشارة أما اإلشارة فإىل الكفار وأما البشارة فللرسل أما اإلشارة وهي أن اهللا تعاىل ذكر للكفار حالة ال ميكنهم 
إنكارها وهي حالة املوت فإهنم وإن كفروا باحلشر وهو احلياة بعد املوت لكنهم مل ينكروا املوت وهو أظهر من كل 

ة النزع وال يشكون يف أن يف ذلك الوقت ال يبقى هلم لسان ينطق وال إنكار ما هو من مثله فال يشكون يف حال
بعمل فتفوهتم قوة االكتساب إلمياهنم وال ميكنهم اإلتيان مبا جيب فيكون ذلك حثاً هلم على جتديد النظر النظر يف 

بشروا بأن املكذبني طلب احلق قبل تلك احلالة وأما البشارة فألن الرسل ملا كذبوا وكذب مرسلهم صعب عليهم ف
سريجعون عما يقولون مث هو إن كان قبل النزع فذلك مقبول وإال فعند املوت وهو غري نافع والضمري يف َبلََغِت 
للنفس أو للحياة أو الروح وقوله َوأَنُتْم ِحيَنِئٍذ َتنظُُرونَ تأكيد لبيان احلق أي يف ذلك الوقت تصري األمور مرئية 

ن بلغ إىل تلك احلالة فإن كان ما ذكرمت حقاً كان ينبغي أن يكون يف ذلك الوقت وقد مشاهدة ينظر إليها كل م
يف سورة والطور واللفظ واملعىن متطابقان على ما ذكرنا )  ١١الطور ( ذكرنا التحقيق يف ِحينَِئٍذ يف قوله َيوَْمِئٍذ 

ث قال إهنم َوكَاُنواْ ُيِصرُّونَ َعلَى ألهنم كانوا يكذبون بالرسل واحلشر وصرح به اهللا يف هذه السورة عنهم حي
وهذا كالتصريح بالتكذيب ألهنم ما كانوا ينكرون أن )  ٤٧ ٤٦الواقعة ( الِْحنِث الَْعظِيمِ َوكَانُواْ يِقُولُونَ أَءذَا ِمتَْنا 

قوله أَفََرءيُْتُم الَْماء اهللا تعاىل منزل لكنهم كانوا جيعلون أيضاً الكواكب من املنزلني وأما املضمر فذكره اهللا تعاىل عند 
بالواسطة وبالتفويض )  ٦٩الواقعة ( مث قال أَنَزلُْتُموُه ِمَن الُْمْزِن أَْم َنْحُن الُْمنزِلُونَ لَْو )  ٦٨الواقعة ( الَِّذى َتْشَرُبونَ 



ون شكر على ما هو مذهب املشركني أو مذهب الفالسفة وأيضاً التفسري املشهور حمتاج إىل إضمار تقديره أجتعل
رزقكم وأما جعل الرزق مبعىن املعاش فأقرب يقال فالن رزقه يف لسانه ورزق فالن يف رجله ويده وأيضاً فقوله تعاىل 

فَلَْوالَ إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم متصل مبا قبله ملا بينا أن املراد أنكم تكذبون الرسل فلم ال تكذبوهنم وقت النزع لقوله 
فعلم أهنم )  ٦٣العنكبوت ( ُهْم مَّن نَّزَّلَ ِمَن السََّماء َماء فَأَْحَيا بِِه االْْرَض ِمن َبْعِد َموِْتَها لََيقُولُنَّ اللَُّه تعاىل َولَِئن سَأَلَْت

ومل يكذبوا وهذا على قراءة من ) كذب املنجمون ورب الكعبة ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( كذبوا كما قال النيب 
)  ٩القلم ( وأما املدهن فعلى ما ذكرنا يبقى على األصل ويوافقه َودُّواْ لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ  يقرأ ُتكَذُّبونَ بالتخفيف

  فإن املراد هناك ليس تكذب فيكذبون ألهنم أرادوا النفاق ال التكذيب الظاهر
  مث قال تعاىل

  َنيفَلَْوالَ إِن كُنُتْم غَْيَر َمِدينَِني تَْرجُِعوَنَهآ إِن كُنُتْم َصاِدِق
  وفيه مسائل

يف املرة الثانية مكررة وهي بعينها هي اليت قال تعاىل فَلَْوالَ إِذَا َبلََغتِ ) لوال ( املسألة األوىل أكثر املفسرين على أن 
  وهلا جواب واحد وتقديره على ما قاله الزخمشري فلوال ترجعوهنا إذا)  ٨٣الواقعة ( الُْحلْقُوَم 

مدينني وقال بعضهم هو كقوله تعاىل فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُم مّّنى ُهًدى فََمن َتبَِع ُهَداَي فَالَ  بلغت احللقوم أي إن كنتم غري
حيث جعل فَالَ َخْوٌف جزاء شرطني والظاهر خالف ما قالوا وهو أن يقال جواب لوال )  ٣٨البقرة ( َخْوٌف َعلَْيهِْم 

يدل عليه ما سبق يعين تكذبون مدة حياتكم جاعلني التكذيب رزقكم  يف قوله فَلَْوالَ إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم هو ما
ومعاشكم فلوال تكذبون وقت النزع وأنتم يف ذلك الوقت تعلمون األمور وتشاهدوهنا وأما لوال يف املرة الثانية 

  فجواهبا َتْرجِعُوَنهَا
ن قال جمزيني وقال الزخمشري من دانه السلطان املسألة الثانية يف َمدِينَِني أقوال منهم من قال املراد مملوكني ومنهم م

إذا ساسه وحيتمل أن يقال املراد غري مقيمني من مدن إذا أقام هو حينئذ فعيل ومنه املدينة ومجعها مدائن من غري 
إظهار الياء ولو كانت مفعلة لكان مجعها مداين كمعايش بإثبات الياء ووجهه أن يقال كان قوم ينكرون العذاب 

( قوم ينكرون العذاب ومن اعترف به كان ينكر دوامه ومثله قوله تعاىل لَن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما مَّْعدُوَدةً  الدائم و
قيل إن كنتم على ما تقولون ال تبقون يف العذاب الدائم فلم ال ترجعون أنفسكم إىل الدنيا إن مل تكن )  ٨٠البقرة 

فالتفسري مثل هذا كأنه قال ستصدقون وقت النزع رسل اهللا يف احلشر ) جمزيني ( له اآلخرة دار اإلقامة وأما على قو
فإن كنتم بعد ذلك غري جمزيني فلم ال ترجعون أنفسكم إىل دنياكم فإن التعويق للجزاء ال غري ولوال اجلزاء لكنتم 

األماكن وأما على قولنا  خمتارين كما كنت يف دنياكم اليت ليست دار اجلزاء خمتارين تكونون حيث تريدون من
مملوكني من امللك ومنه املدينة للملوكة فاألمر أظهر مبعىن أنكم إذا كنتم لستم حتت قدرة أحد فلم ال ترجعون 

أنفسكم إىل الدنيا كما كنتم يف دنياكم اليت ليست دار جزاء مع أن ذلك مشتهى أنفسكم ومىن قلوبكم وكل ذلك 
وأهنم كانوا يأخذون بقول الفالسفة يف بعض األشياء دون بعض وكانوا يقولون عند التحقيق راجع إىل كالم واحد 

بالطبائع وأن األمطار من السحب وهي متولدة بأسباب فلكية والنبات كذلك واحليوان كذلك وال اختيار هللا يف 
ذي يدعى العلم ال شيء وسواء عليه إنكار الرسل واحلشر فقال تعاىل إن كان األمر كما يقولون فما بال الطبيعي ال

يقدر على أن يرجع النفس من احللقوم مع أن يف الطبع عنده إمكاناً لذلك فإن عندهم البقاء بالغداء وزوال 
األمراض بالدواء وإذا علم هذا فإن قلنا غَْيَر َمِدينَِني معناه غري مملوكني رجع إىل قوهلم من إنكار االختيار وقلب 

غري مقيمني فكذلك ألن إنكار احلشر بناء على القول بالطبع وإن قلنا غري حماسبني األمور كما يشاء اهللا وإن قلنا 



وجمزيني فكذلك مث ملا بني أن املوت كائن واحلشر بعده الزم بني ما يكون بعد احلشر ليكون ذلك باعثاً للمكلف 
  على العمل الصاحل وزاجراً للمتمرد عن العصيان والكذب فقال

  الُْمقَرَّبَِني فَرَْوٌح َورَْيَحانٌ َوَجنَّاتُ َنِعيمٍ فَأَمَّآ إِن كَانَ ِمَن
وكان )  ٨٧ ٨٦الواقعة ( هذا وجه تعلقه معىن وأماتعلقه لفظاً فنقول ملا قال فَلَْوالَ إِن كُنُتْم غَْيَر َمِدينِنيَ َتْرجِعُوَنَها 

وت إىل الدنيا صار كأنه قال أنتم فيها أن رجوع احلياة والنفس إىل البدن ليس حتت قدرهتم وال رجوع هلم بعد امل
  بعد املوت دائمون يف دار اإلقامة وجمزيون فاجملزى إن كان من املقربني فله الروح والرحيان وفيه مسائل

  املسألة األوىل يف معىن الروح وفيه وجوه األول هو الرمحة قال تعاىل َوالَ تَاْيئَسُواْ ِمن رَّْوحِ اللَِّه

اهللا الثاين الراحة الثالث الفرح وأصل الروح السعة ومنه الروح لسعة ما بني الرجلني  أي من رمحة)  ٨٧يوسف ( 
  دون الفحج وقرىء فََرْوٌح بضم الراء مبعىن الرمحة

املسألة الثانية يف الكالم إضمار تقديره فله روح أفصحت الفاء عنه لكونه فاء اجلزاء لربط اجلملة بالشرط فعلم 
ن أمراً أو هنياً أو ماضياً ألن اجلزاء إذا كان مستقبالً يعلم كونه جزاء باجلزم الظاهر يف كوهنا جزاء وكذلك إذا كا

السمع واخلط وهذه األشياء اليت ذكرت ال حتتمل اجلزم أما غري األمر والنهي فظاهر وأما األمر والنهي فألن اجلزم 
هنا لترتيب أمر على أمر واجلزاء مرتب على فيهما ليس لكوهنما جزاءين فال عالمة للجزاء فيه فاختاروا الفاء فإ

  الشرط
ولكن ههنا فيه كالم )  ١٢الرمحن ( املسألة الثالثة يف الرحيان وقد تقدم تفسريه يف قوله تعاىل ذُو الَْعْصِف َوالرَّْيَحانُ 

فقد قيل إن أرواح  فمنهم من قال املراد ههنا ما هو املراد مثة إما الورق وإما الزهر وإما النبات املعروف وعلى هذا
أهل اجلنة ال خترج من الدنيا إال ويؤتى إليهم برحيان من اجلنة يشمونه وقيل إن املراد ههنا غري ذلك وهو اخللود 
 وقيل هو رضاء اهللا تعاىل عنهم فإذا قلنا الروح هو الرمحة فاآلية كقوله تعاىل يَُبّشُرُهمْ َربُُّهم بَِرْحَمةٍ  ّمْنُه َورِضْواٍن

وأما َجنَّةَ  َنِعيمٍ فقد تقدم القول فيها عند تفسري السابقني يف قوله أُوْلَِئكَ )  ٢١التوبة ( اتٍ لَُّهْم ِفيَها َنعِيٌم مُِّقيٌم َوَجنَّ
  وذكرنا فائدة التعريف هناك وفائدة التنكري ههنا)  ١٢ ١١الواقعة ( الُْمقَرَُّبونَ ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ 

وذلك ألهنم أتوا )  ٢١التوبة (  حق املقربني أموراً ثالثة ههنا ويف قوله تعاىل يَُبّشُرُهمْ َربُُّهم املسألة الرابعة ذكر يف
بأمور ثالثة وهي عقيدة حقة وكلمة طيبة وأعمال حسنة فالقلب واللسان واجلوارح كلها كانت مرتبة برمحة اهللا 

ماً وعلى الكلمة الطيبة وهي كلمة الشهادة وكل من على عقيدته وكل من له عقيدة حقة يرمحه اهللا ويرزقه اهللا دائ
 قال ال إله إال اهللا فله رزق كرمي واجلنة له على أعماله الصاحلة قال تعاىل إِنَّ اللََّه اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم

وقال َونََهى النَّفَْس َعنِ الْهََوى فَإِنَّ الَْجنَّةَ  ِهىَ  )  ١١١ة التوب( َوأَْموالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَّجنَّةَ  ُيقَاِتلُونَ ِفى َسبِيلِ اللَِّه 
فإن قيل فعلى هذا من أتى بالعقيدة احلقة ومل يأت بالكلمة الطيبة ينبغي أن يكون من )  ٤١ ٤٠النازعات ( الَْمأَْوى 

ال بد وأن يأيت بالقول الطيب فإن مل أهل الرمحة وال يرحم اهللا إال من قال ال إله إال اهللا نقول من كانت عقيدته حقة 
يسمع ال حيكم به ألن العقيدة ال اطالع لنا عليها فالقول دليل لنا وأما اهللا تعاىل فهو عامل األسرار وهلذا ورد يف 
األخبار أن من الناس من يدفن يف مقابر الكفار وحيشر مع املؤمنني ومنهم من يدفن يف مقابر املسلمني وحيشر مع 

يقال إن من ال يعمل األعمال الصاحلة ال تكون له اجلنة على ما ذكرت ألنا نقول اجلواب عنه من وجهني  الكفار ال
أحدمها أن عقيدته احلقة وكلمته الطيبة ال يتركانه بال عمل فهذا أمر غري واقع وفرض غري جائز وثانيهما أنا نقول 

إن مل يعمل عمالً ال على وجه اجلزاء بل مبحض فضل اهللا من حيث اجلزاء وأما من قال ال إله إال اهللا فيدخل اجلنة و



من غري جزاء وإن كان اجلزاء أيضاً من الفضل لكن من الفضل ما يكون كالصدقة املبتدأة ومن الفضل ماال كما 
  يعطي امللك الكرمي آخر واملهدي إليه غريملك ال يستحق هديته وال رزقه

  مث قال تعاىل
  ْصَحابِ الَْيِمنيِ فََسلَاٌم لََّك ِمْن أَْصَحابِ الَْيمِنيَِوأَمَّآ إِن كَانَ ِمْن أَ

  وفيه مسألتان
املسألة األوىل يف السالم وفيه وجوه أوهلا يسلم به صاحب اليمني على صاحب اليمني كما قال تعاىل من قبل الَ 

ثانيها فََسلَاٌم لََّك أي سالمة لك من أمر )  ٢٦ ٢٥واقعة ال( َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً َوالَ تَأِْثيماً إِالَّ ِقيالً َسلَاماً َسلَاماً 
خاف قلبك منه فإنه يف أعلى املراتب وهذا كما يقال ملن تعلق قلبه بولده الغائب عنه إذا كان خيدم عند كرمي يقول 

ك به له كن فارغاً من جانب ولدك فإنه يف راحة ثالثها أن هذه اجلملة تفيد عظمة حاهلم كما يقال فالن ناهي
  وحسبك أنه فالن إشارة إىل أنه ممدوح فوق الفضل

( املسألة الثانية اخلطاب بقوله لََك مع من نقول قد ظهر بعض ذلك فنقول حيتمل أن يكون املراد من الكالم النيب 
 فإهنم) صلى اهللا عليه وسلم ( وحينئذ فيه وجه وهو ما ذكرنا أن ذلك تسلية لقلب النيب ) صلى اهللا عليه وسلم 

غري حمتاجني إىل شيء من الشفاعة وغريها فسالم لك يا حممد منهم فإهنم يف سالمة وعافية ال يهمك أمرهم أو 
دليل العظمة فإن العظيم ال يسلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( فسالم لك يا حممد منهم وكوهنم ممن يسلم على حممد 

مكانته فوق مكانة أصحاب اليمني )  عليه وسلم صلى اهللا( عليه إال عظيم وعلى هذا ففيه لطيفة وهي أن النيب 
بالنسبة إىل املقربني الذين هم يف عليني كأصحاب اجلنة بالنسبة إىل أهل عليني فلما قال َوأَمَّا إِن كَانَ ِمْن أَْصَحابِ 

ن األولني لكن ال الَْيِمنيِ كان فيه إشارة إىل أن مكاهنم غري مكان األولني املقربني فقال تعاىل هؤالء وإن كانوا دو
تنفع بينهم املكانة والتسليم بل هم يرونك ويصلون إليك وصول جليس امللك إىل امللك والغائب إىل أهله وولده 

  وأما املقربون فهم يالزمونك وال يفارقونك وإن كنت أعلى مرتبة منهم
  مث قال تعاىل

  مِّْن َحمِيمٍ َوَتْصِلَيةُ  َجحِيمٍ َوأَمَّآ إِن كَانَ ِمَن الُْمكَذِّبَِني الضَّآلَِّني فَُنُزلٌ
  وفيه مسألتان

بينا فائدة التقدمي املسألة األوىل قال ههنا ِمَن الُْمكَذّبَِني الضَّالَّني وقال من قبل ثُمَّ إِنَّكُْم أَيَُّها الضَّالُّونَ الُْمكَذُّبونَ وقد 
  والتأخري هناك

الواقعة ( ة بعبارة وأعادهم بعبارة أخرى فقال فَأَْصَحاُب الَْمْيَمَنةِ  املسألة الثانية ذكر األزواج الثالثة يف أول السور
( مث قال َوأَْصحَاُب الّشمَالِ )  ٩الواقعة ( وقال وَأَْصَحاُب الَْمْشئََمةِ  )  ٢٧الواقعة ( مث قال َوأَْصَحابُ الَْيِمنيِ )  ٨

مني بلفظ واحد أو بلفظني مرتني أحدمها غري وأعادهم ههنا ويف املواضع الثالثة ذكر أصحاب الي)  ٤١الواقعة 
اآلخر وذكر السابقني يف أول السورة بلفظ السابقني ويف آخر السورة بلفظ املقربني وذكر أصحاب النار يف األول 

حالتان بلفظ َوأَْصحَاُب الَْمْشئََمةِ  مث بلفظ الّشمَالِ َما مث بلفظ الُْمكَذّبَِني فما احلكمة فيه نقول أما السابق فله 
إحدامها يف األوىل واألخرى يف اآلخرة فذكره يف املرة األوىل مباله يف احلالة األوىل ويف الثانية مباله يف احلالة اآلخرة 

وليس له حالة هي واسطة بني الوقوف للعرض وبني احلساب بل هو ينقل من الدنيا إىل أعلى عليني مث ذكر أصحاب 
قريبة من حال السابقني وذكر الكفار بألفاظ ثالثة كأهنم يف الدنيا ضحكوا عليهم اليمني بلفظني متقاربني ألن حاهلم 

  بأهنم أصحاب موضع شؤم فوصفوهم مبوضع الشؤم فإن املشأمة مفعلة وهي املوضع مث قال الّشمَالِ مَا



تعاىل ملا ذكر  فإهنم يف اآلخرة يؤتون كتاهبم بشماهلم ويقفون يف موضع هو مشال ألجل كوهنم من أهل النار مث إنه
حاهلم يف أول احلشر بكوهنم من أصحاب الشمال ذكر ما يكون هلم من السموم واحلميم مث مل يقتصر عليه مث ذكر 

فذكر سبب العقاب ملا بينا مراراً )  ٤٦ ٤٥الواقعة ( السبب فيه فقال إِنَُّهْم كَاُنواْ قَْبلَ ذَِلَك ُمْتَرِفَني َوكَاُنواْ ُيِصرُّونَ 
يذكر للعقاب سبباً واملتفضل ال يذكر لإلنعام والتفضل سبباً فذكرهم يف اآلخرة ما عملوه يف الدنيا فقال  أن العادل

  َوأَمَّا إِن كَانَ ِمَن الُْمكَذّبِنيَ ليكون ترتيب العقاب على تكذيب الكتاب فظهر العدل وغري ذلك ظاهر
  مث قال تعاىل

  ْح بِاْسمِ َربَِّك الَْعظِيمِإِنَّ َهاذَا لَُهَو َحقُّ الَْيِقنيِ فَسَبِّ
  وفيه مسألتان

املسألة األوىل َهاذَا إشارة إىل ماذا نقول فيه وجوه أحدها القرآن ثانيها ما ذكره يف السورة ثالثها جزاء األزواج 
  الثالثة

أضاف  املسألة الثانية كيف أضاف احلق إىل اليقني مع أهنما مبعىن واحد نقول فيه وجوه أحدها هذه اإلضافة كما
وأضاف الدار إىل اآلخرة يف قوله وَلَدَارُ )  ٤٤القصص ( اجلانب إىل الغريب يف قوله َوَما كُنَت بِجَانِبِ الْغَْربِىّ  

غري أن املقدر هنا غري ظاهر فإن شرط ذلك أن يكون حبيث يوصف باليقني ويضاف إليه )  ٣٢األنعام ( االِْخَرةِ  
احلق إليه وثانيها أنه من اإلضافة اليت مبعىن من كما يقال باب من ساج وباب احلق وما يوصف باليقني بعد إضافة 

ساج وخامت من فضة وخامت فضة فكأنه قال هلو احلق من اليقني ثالثها وهو أقرب منها ما ذكره ابن عطية أن ذلك 
وقع يف تقرير هذا  نوع تأكيد يقال هذا من حق احلق وصواب الصواب أي غايته وهنايته اليت ال وصول فوقه والذي

أن اإلنسان أظهر ما عنده األنوار املدركة باحلس وتلك األنوار أكثرها مشوبة بغريها فإذا وصل الطالب إىل أوله 
يقول وجدت أمر كذا مث إنه مع صحة إطالق اللفظ عليه ال يتميز عن غريه فيتوسط الطالب ويأخذ مطلوبه من 

كة عظيمة فإذا أخذ من طرفه شيئاً يقول هو ماء ورمبا يقول قائل آخر وسطه مثاله من يطلب املاء مث يصل إىل بر
هذا ليس مباء وإمنا هو طني وأما املاء ما أخذته من وسط الربكة فالذي يف طرف الربكة ماء بالنسبة إىل أجسام 

ه أن يقول حق املاء أخرى مث إذا نسب إىل املاء الصايف رمبا يقال له شيء آخر فإذا قال هذا هو املاء حقاً قد أكد ول
أي املاء حقاً هذا حبيث ال يقول أحد فيه شيء فكذلك ههنا كأنه قال هذا هو اليقني حقاً ال اليقني الذي يقول بعض 
إنه ليس بيقني وحيتمل وجهاً آخر وهو أن يقال اإلضافة على حقيقتها ومعناه أن هذا القول لك يا حممد وللمؤمنني 

صلى اهللا ( ب من هذا ما يقال حق الكمال أن يصلي املؤمن وهذا كما قيل يف قوله وحق اليقني أن تقول كذا ويقر
) أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها ) ( عليه وسلم 

الصالة فكذلك حق اليقني أن يعرف أن الضمري راجع إىل الكلمة أي إال حبق الكلمة ومن حق الكلمة أداء الزكاة و
ما قاله اهللا تعاىل يف الواقعة يف حق األزواج الثالثة وعلى هذا معناه أن اليقني ال حيق وال يكون إال إذا صدق فيما 
 ملا قاله حبق فالتصديق حق اليقني الذي يستحقه وأما قوله فَسَّبْح بِاْسمِ رَّبَك الْعَِظيمِ فقد تقدم تفسريه وقلنا إنه تعاىل

هذا هو حق فإن امتنعوا فال تتركهم وال تعرض عنهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( بني احلق وامتنع الكفار قال لنبيه 
وسبح ربك يف نفسك وما عليك من قومك سواء صدقوك أو كذبوك وحيتمل أن يكون املراد فسبح واذكر ربك 

  بامسه األعظم وهذا

فكأنه قال سبح اهللا ما يف )  ١احلديد ( تلي هذه سَبََّح للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت متصل مبا بعده ألنه قال يف السورة اليت 
  السموات فعليك أن توافقهم وال تلتفت إىل الشرذمة القليلة الضالة فإن كل شيء معك يسبح اهللا عز وجل



  سورة احلديد

  وهي تسع وعشرون آية مكية
  َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم سَبََّح للَِّه َما ِفى السََّماَواِت واألرض

  وفيه مسائل
املسألة األوىل التسبيح تبعيد اهللا تعاىل من السوء وكذا التقديس من سبح يف املاء وقدس يف األرض إذا ذهب فيها 

  وأبعد
واعلم أن التسبيح عن السوء يدخل فيه تبعيد الذات عن السوء وتبعيد الصفات وتبعيد األفعال وتبعيد األمساء 

يد األحكام أما يف الذات فأن ال تكون حمالً لإلمكان فإن السوء هو العدم وإمكانه مث نفي اإلمكان يستلزم نفي وتبع
الكثرة ونفيها يستلزم نفي اجلسمية والعرضية ونفي الضد والند وحصول الوحدة املطلقة وأما يف الصفات فأن 

ن قادراً على كل املقدورات وتكون صفاته منزهة عن يكون منزهاً عن اجلهل بأن يكون حميطاً بكل املعلومات ويكو
التغريات وأما يف األفعال فأن تكون فاعليته موقوفة على مادة ومثال ألن كل مادة ومثال فهو فعله ملا بينا أن كل ما 

عداه فهو ممكن وكل ممكن فهو فعله فلو افتقرت فاعليته إىل مادة ومثال لزم التسلسل وغري موقوفة على زمان 
مكان ألن كل زمان فهو مركب من أجزاء منقضية فيكون ممكناً كل مكان فهو يعد ممكن مركب من أفراد األحياز و

فيكون كل واحد منهما ممكناً وحمدثاً فلو افتقرت فاعليته إىل زمان وإىل مكان الفتقرت فاعلية الزمان واملكان إىل 
وال دفع مضرة وإال لكان مستكمالً بغريه ناقصاً يف زمان ومكان فيلزم التسلسل وغري موقوفة على جلب منفعة 

وأما يف األحكام فهو )  ١٨األعراف ( ذاته وذلك حمال وأما يف األمساء فكما قال َوللَِّه االْسَماء الُْحْسَنى فَاْدُعوهُ بَِها 
على سبيل أن كل ما شرعه فهو مصلحة وإحسان وخري وأن كونه فضالً وخرياً ليس على سبيل الوجوب عليه بل 

اإلحسان وباجلملة جيب أن يعلم من هذا الباب أن حكمه وتكليفه الزم لكل أحد وأنه ليس ألحد عليه حكم وال 
  تكليف وال جيب ألحد عليه شيء أصالً فهذا هو ضبط معاقد التسبيح

إشارة إىل أن كون املسألة الثانية جاء يف بعض الفواتح َسبِّحِ على لفظ املاضي ويف بعضها على لفظ املضارع وذلك 
  هذه األشياء مسبحة غري خمتص بوقت دون وقت بل هي كانت مسبحة أبداً يف

املاضي وتكون مسبحة أبداً يف املستقبل وذلك ألن كوهنا مسبحة صفة الزمة ملاهياهتا فيستحيل انفكاك تلك 
ل ما عدا الواجب ممكن وكل ممن املاهيات عن ذلك التسبيح وإمنا قلنا إن هذه املسبحية صفة الزمة ملاهياهتا ألن ك

فهو مفتقر إىل الواجب وكون الواجب واجباً يقتضي تنزيهه عن كل سوء يف الذات والصفات واألفعال واألحكام 
  واألمساء على ما بيناه فظهر أن هذه املسبحية كانت حاصلة يف املاضي وتكون حاصلة يف املستقبل واهللا أعلم

عدي بالالم كما يف هذه السورة وأخرى بنفسه كما يف قوله وَُتسَّبُحوُه ُبكَْرةً  َوأَصِيالً  املسألة الثالثة هذا الفعل تارة
وأصله التعدي بنفسه ألن معىن سبحته أي بعدته عن السوء فالالم إما أن تكون مثل الالم يف نصحته ونصحت له 

  وإما أن يراد يسبح هللا أحدث التسبيح ألجل اهللا وخالصاً لوجهه
لرابعة زعم الزجاج أن املراد هبذا التسبيح التسبيح الذي هو القول واحتج عليه بوجهني األول أنه تعاىل قال املسألة ا

فلو كان املراد من التسبيح هو داللة )  ٤٤اإلسراء ( َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيسَّبُح بَِحْمَدِه َولَاِكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم 
فلو )  ٧٩األنبياء ( لكانوا يفقهونه الثاين أنه تعاىل قال َوَسخَّْرَنا َمَع َداوُوُد الْجَِبالَ ُيسَّبْحَن  آثار الصنع على الصانع

كان تسبيحاً عبارة عن داللة الصنع على الصانع ملا كان يف ذلك ختصيص لداود عليه السالم واعلم أن هذا الكالم 



  )حلجتني ( ضعيف 
ام على تنزيه ذات اهللا وصفاته وأفعاله من أدق الوجوه ولذالك فإن العقالء أما األوىل فألن داللة هذه األجس

 اختلفوا فيها فقوله َولَاِكن الَّ َتفْقَُهونَ لعله إشارة إىل أقوام جهلوا هبذه الداللة وأيضاً فقوله الَّ َتفْقَُهونَ إشارة إن مل
  ما فقهوا ذلك وذلك ال ينايف أن يفقهه بعضهميكن إشارة إىل مجع معني فهو خطاب مع الكل فكأنه قال كل هؤالء 

وأما احلجة الثانية فضعيفة ألن هناك من احملتمل أن اهللا خلق حياة يف اجلبل حىت نطق بالتسبيح أما هذه اجلمادات 
اليت تعلم بالضرورة أهنا مجادات يستحيل أن يقال إهنا تسبح اهللا على سبيل النطق بذلك التسبيح إذ لو جوزنا 

فعل احملكم عن اجلمادات ملا أمكننا أن نستدل بأفعال اهللا تعاىل على كونه عاملاً حياً وذلك كفر بل احلق أن صدور ال
التسبيح الذي هو القول ال يصدر إال من العاقل العارف باهللا تعاىل فينوي بذلك القول تنزيه ربه سبحانه ومثل ذلك 

العاقل واجلماد ال بد وأن يكون مفسراً بأحد وجهني األول  ال يصح من اجلمادات فإذاً التسبيح العام احلاصل من
أهنا تسبح مبعىن أهنا تدل على تعظيمه وتنزيهه والثاين أن املمكنات بأسرها منقادة له يتصرف فيها كيف يريد ليس له 

ى التسبيح عن فعله وتكوينه مانع وال دافع إذا عرفت هذه املقدمة فنقول إن محلنا التسبيح املذكور يف اآلية عل
بالقول كان املراد بقوله َما ِفي السََّماَواِت من يف السموات ومنهم محلة العرش فَإِِن اْسَتكَْبُرواْ فَالَِّذيَن ِعنَد رَّبَك 

الُواْ ومن سائر املالئكة قَ)  ٤١سبأ ( ومنهم املقربون قَالُواْ سُْبحَاَنَك أَنَت وَِليَُّنا ِمن ُدونِهِْم )  ٣٨فصلت ( ُيسَّبُحونَ 
وأما املسبحون الذين هم يف األرض فمنهم األنبياء كما قال ذو النون الَّ )  ١٨الفرقان ( سُْبَحاَنَك َما كَانَ َينبَِغى لََنا 

والصحابة يسبحون )  ١٤٣األعراف ( وقال موسى ُسْبَحاَنَك إِّنى تُْبُت إِلَْيَك )  ٨٧األنبياء ( إله إِالَّ أَنَت سُْبحَاَنَك 
وأما إن محلنا هذا التسبيح على التسبيح املعنوي فأجزاء )  ١٩١آل عمران ( ُسْبَحاَنَك فَِقَنا َعذَابَ النَّارِ  كما قال

السموات وذرات األرض واجلبال والرمال والبحار والشجر والدواب واجلنة والنار والعرش والكرسي واللوح 
  والقلم والنور والظلمة والذوات والصفات واألجسام

اض كلها مسبحة خاشعة خاضعة جلالل اهللا منقادة لتصرف اهللا كما قال عز من قائل َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ واألعر
وهذا التسبيح هو املراد بالسجود يف قوله َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي )  ٤٤اإلسراء ( ُيسَّبُح بَِحْمَدِه 

ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم فاملعىن أنه القادر الذي ال ينازعه شيء فهو إشارة إىل كمال أما قوله َو)  ٤٩النحل ( االْْرضِ 
القدرة واحلكيم إشارة إىل أنه العامل الذي ال حيتجب عن علمه شيء من اجلزئيات والكليات أو أنه الذي يفعل أفعاله 

علم بكونه عاملاً ال جرم قدم العزيز على على وفق احلكمة والصواب وملا كان العلم بكونه قادراً متقدماً على ال
  احلكيم يف الذكر

واعلم أن قوله َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم يدل على أن العزيز ليس إال هو ألن هذه الصيغة تفيد احلصر يقال زيد هو العامل 
  ال يكون إهلاً ال غريه فهذا يقتضي أنه ال إله إال الواحد ألن غريه ليس بعزيز وال حكيم وماال يكون كذلك

  مث قال تعاىل
  لَُه ُملُْك السََّماوَاِت واألرض ُيْحىِ  َوُيِميُت َوُهَو َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر

واعلم أن امللك احلق هو الذي يستغين يف ذاته ويف مجيع صفاته عن كل ما عداه وحيتاج كل ما عداه إليه يف ذواهتم 
إال هو سبحانه أما أنه مستغن يف ذاته ويف مجيع صفاته عن كل ما عداه  ويف صفاهتم واملوصوف هبذين األمرين ليس

فألنه لو افتقر يف ذاته إىل الغري لكان ممكناً لذاته فكان حمدثاً فلم يكن واجب الوجود وأما أنه مستغن يف مجيع صفاته 
نه كافية يف حتقق تلك السلبية واإلضافية عن كل ما عداه فألن كل ما يفرض صفة له فإما أن تكون هويته سبحا

الصفة سواء كانت الصفة سلباً أو إجياباً أو ال تكون كافية يف ذلك فإن كانت هويته كافية يف ذلك من دوام تلك 



اهلوية دوام تلك الصفة سلباً كانت الصفة أو إجياباً وإن مل تكن تلك لزم اهلوية كافية فحينئذ تكون تلك اهلوية ممتنعة 
الصفة وعن سلبها مث ثبوت تلك الصفة وسلبها يكون متوقفاً على ثبوت أمر آخر وسلبه  االنفكاك عن ثبوت تلك

واملوقوف على املوقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء فهويته سبحانه تكون موقوفة التحقق على حتقق علة 
الوجود لذاته وهذا  ثبوت تلك الصفة أو علة سلبها واملوقوف على الغري ممكن لذاته فواجب الوجود لذاته ممكن

خلف فثبت أنه سبحانه غري مفتقر ال يف ذاته وال يف شيء من صفاته السلبية وال الثبوتية إىل غريه وأما أن كل ما 
عداه مفتقر إليه فألن كل ما عداه ممكن ألن واجب الوجود ال يكون أكثر من واحد واملمكن ال بد له من مؤثر وال 

ا عداه فهو مفتقر إليه سواء كان جوهراً أو عرضاً وسواء كان اجلوهر روحانياً أو واجب إال هذا الواحد فإذن كل م
جسمانياً وذهب مجع من العقالء إىل أن تأثري واجب الوجود يف إعطاء الوجود ال يف املاهيات فواجب الوجود جيعل 

واد سواداً بالفاعل لكان يلزم السواد موجوداً أما أنه يستحيل أن جيعل السواد سواداً قالوا ألنه لو كان كون الس
من فرض عدم ذلك الفاعل أن ال يبقى السواد سواداً وهذا حمال فيقال هلم يلزمكم على هذا التقدير أن ال يكون 

الوجود أيضاً بالفاعل وإال لزم من فرض عدم ذلك الفاعل أن ال يكون الوجود وجوداً فإن قالوا تأثري الفاعل ليس 
اهية موصوفة بالوجود قلنا هذا مدفوع من وجهني األول أن موصوفية املاهية بالوجود ليس يف الوجود بل يف جعل امل

  أمراً ثبوتياً إذ لو

كان أمراً ثبوتياً لكانت له ماهية ووجود فحينئذ تكون موصوفية تلك املاهية بالوجود زائدة عليه ولزم التسلسل 
ثبوتياً استحال أن يقال ال تأثري للفاعل يف املاهية وال يف  وهو حمال وإذا كان موصوفية املاهية بالوجوه ليس أمراً

الوجود بل تأثريه يف موصوفية املاهية بالوجود الثاين أن بتقدير أن تكون تلك املوصوفية أمراً ثبوتياً استحال أيضاً 
بهة اليت ذكروها جعلها أثراً للفاعل وإال لزم عند فرض عدم ذلك الفاعل أن تبقى املوصوفية موصوفية فظهر أن الش

لو متت واستقرت يلزم نفي التأثري واملؤثر أصالً بل كما أن املاهيات إمنا صارت موجودة بتأثري واجب الوجود فكذا 
أيضاً املاهيات إمنا صارت ماهيات بتأثري واجب الوجود وإذا الحت هذه احلقائق ظهر بالربهان العقلي صدق قوله 

وَاالْْرَض بل ملك السموات واألرض بالنسبة إىل كمال ملكه أقل من الذرة بل ال نسبة له  تعاىل لَُّه ُملُْك السََّماَواِت
إىل كمال ملكه أصالً ألن ملك السموات واألرض ملك متناه وكمال ملكه غري متناه واملتناهي ال نسبة له ألبتة إىل 

د حمسوس وأكثر اخللق عقوهلم غري املتناهي لكنه سبحانه وتعاىل ذكر ملك السموات واألرض ألنه شيء مشاه
  ضعيفة قلما ميكنهم الترقي من احملسوس إىل املعقول

مث إنه سبحانه ملا ذكر من دالئل اآلفاق ملك السموات واألرض ذكر بعده دالئل األنفس فقال لَُه ُملُْك السََّماواتِ 
  َواالْْرضِ ُيْحىِ  َوُيِميُت َوُهَو وفيه مسألتان

سرون فيه وجهني أحدمها حييي األموات للبعث ومييت األحياء يف الدنيا والثاين قال الزجاج املسألة األوىل ذكر املف
حييي النطف فيجعلها أشخاصاً عقالء فامهني ناطقني ومييت وعندي فيه وجه ثالث وهو أنه ليس املراد من ختصيص 

ق احلياة واملوت كما قال يف سورة اإلحياء واإلماتة بزمان معني وبأشخاص معينني بل معناه أنه هو القادر على خل
واملقصود منه كونه سبحانه هو املنفرد بإجياد هاتني املاهيتني على )  ٢امللك ( امللك الَِّذى َخلََق الْمَْوَت َوالَْحيَواةَ  

  اإلطالق ال مينعه عنهما مانع وال يرده عنهما راد وحينئذ يدخل فيه الوجهان اللذان ذكرمها املفسرون
لثانية موضع الَ إله رفع على معىن هو حييي ومييت وجيوز أن يكون نصباً على معىن له ملك السموات املسألة ا

واألرض حال كونه حميياً ومميتاً واعلم أنه تعاىل ملا ذكر دالئل اآلفاق أوالً ودالئل األنفس ثانياً ذكر لفظاً يتناول 
  اآلية مذكورة يف أول سورة امللك الكل فقال َوُهَو َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر وفوائد هذه



  ُهَو االٌّ وَّلُ وَاالٌّ ِخُر وَالظَّاِهُر َوالَْباِطُن َوُهَو بِكُلِّ َشىْ ٍء َعِليٌم
  وفيه مسائل

إنه األول ليس قبله شيء ( أنه قال يف تفسري هذه اآلية ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل روي عن رسول اهللا 
  وأعلم أن هذا املقام مقام مهيب غامض عميق والبحث فيه من وجوه األول أن تقدم)  واآلخر ليس بعده شيء

الشيء على الشيء يعقل على وجوه أحدها التقدم بالتأثري فإنا نعقل أن حلركة األصبع تقدماً على حركة اخلامت 
التأثري ألنا نعقل احتياج االثنني إىل واملراد من هذا التقدم كون املتقدم مؤثراً يف املتأخر وثانيها التقدم باحلاجة ال ب

الواحد وإن كنا نعلم أن الواحد ليس علة لالثنني وثالثها التقدم بالشرف كتقدم أيب بكر على عمر ورابعها التقدم 
بالرتبة وهو إما من مبدأ حمسوس كتقدم اإلمام على املأموم أو من مبدأ معقول وذلك كما إذا جعلنا املبدأ هو اجلنس 

فإنه كلما كان النوع أشد تسفالً كان أشد تأخراً ولو قلبناه انقلب األمر وخامسها التقدم بالزمان وهو أن العايل 
املوجود يف الزمان املتقدم متقدم على املوجود يف الزمان املتأخر فهذا ما حصله أرباب العقول من أقسام القبلية 

أجزاء الزمان على البعض فإن ذلك التقدم ليس تقدماً والتقدم وعندي أن ههنا قسماً سادساً وهو مثل تقدم بعض 
بالزمان وإال وجب أن يكون الزمان حميطاً بزمان آخر مث الكالم يف ذلك احمليط كالكالم يف احملاط به فيلزم أن حييط 
 بكل زمان زمان آخر ال هناية حبيث تكون كلها حاضرة يف هذا اآلن فال يكون هذا اآلن احلاضر واحداً بل يكون

كل حاضر يف حاضر آخر ال إىل هناية وذلك غري معقول وأيضاً فألن جمموع تلك اآلنات احلاضرة متأخر عن جمموع 
اآلنات املاضية فلمجموع األزمنة زمان آخر حميط هبا لكن ذلك حمال ألنه ملا كان زماناً كان داخالً يف جمموع 

وهو حمال فظهر هبذا الربهان الظاهر أن تقدم بعض  األزمنة فإذاً ذلك لزمان داخل يف ذلك اجملموع وخارج عنه
أجزاء الزمان على البعض ليس بالزمان وظاهر أنه ليس بالعلة وال باحلاجة وإال لوجدا معاً كما أن العلة والعلول 

 يوجدان معاً والواحد واإلثنني يوجدان معاً وليس أيضاً بالشرف وال باملكان فثبت أن تقدم بعض أجزاء الزمان على
البعض قسم سادس غري األقسام اخلمسة املذكورة وإذا عرفت هذا فنقول إن القرآن دل على أنه تعاىل أول لكل ما 

عداه والربهان دل أيضاً على هذا املعىن ألنا نقول كل ما عدا الواجب ممكن وكل ممكن حمدث فكل ما عدا 
عدا الواجب ممكن ألنه لو وجد شيئآن واجبان  الواجب فهو حمدث وذلك الواجب أول لكل ما عداه إمنا قلنا أن ما

لذاهتما الشتركا يف الواجب الذايت ولتباينا بالتعني وما به املشاركة غري ما به املمايزة فيكون كل واحد منهما مركباً 
مث كل واحد من جزأيه إن كان واجباً فقد اشترك اجلزآن يف الوجوب وتباينا باخلصوصية فيكون كل واحد من 

جلزأين أيضاً مركباً ولزم التسلسل وإن مل يكونا واجبني أو مل يكن أحدمها واجباً كان الكل املتقوم به أوىل ذينك ا
بأن ال يكون واجباً فثبت أن كل ما عدا الواجب ممكن وكل ممكن حمدث ألن كل ممكن مفتقر إىل املؤثر وذلك 

فإما حال البقاء وهو حمال ألنه يقتضي إجياد املوجود  االفتقار إما حال الوجود أو حال العدم فإذاً كان حال الوجود
وحتصيل احلاصل وهو حمال فإن تلك احلاجة إما حال احلدوث أو حال العدم وعلى التقديرين فيلزم أن يكون كل 
ممكن حمدثاً فثبت أن كل ما عدا ذلك الواجب فهو حمدث حمتاج إىل ذلك الواجب فإذاً ذلك الواجب يكون قبل 

مث طلب العقل كيفية تلك القبلية فقلنا ال جيوز أن تكون تلك القبلية بالتأثري ألن املؤثر من حيث هو  كل ما عداه
مؤثر مضاف إىل األثر من حيث هو أثر واملضافان معاً واملع ال يكون قبل وال جيوز أن تكون جملرد احلاجة ألن احملتاج 

ك املعية ههنا ممتنعة وال جيوز أن تكون حملض الشرف فإنه ليس واحملتاج إليه ال ميتنع أن يوجدا معاً وقد بينا أن تل
املطلوب من هذه القبلية ههنا جمرد أنه تعاىل أشرف من املمكنات وأما القبلية املكانية فباطلة وبتقدير ثبوهتا فتقدم 

  احملدث على



ل ألن الزمان أيضاً ممكن وحمدث احملدث أمر زائد آخر وراء كون أحدمها فوق اآلخر باجلهة وأما التقدم الزماين فباط
أما أوالً فلما بينا أن واجب الوجود ال يكون أكثر من واحد وأما ثانياً فألن أمارة اإلمكان واحلدوث فيه أظهر كما 

يف غريه ألن مجيع أجزائه متعاقبة وكل ما وجد بعد العدم وعدم بعد الوجود فال شك أنه ممكن احملدث وإذا كان 
ممكناً وحمدثاً والكل متقوم باألجزاء فاملفتقر إىل املمكن احملدث أوىل باإلمكان واحلدوث فإذن  مجيع أجزاء الزمان

الزمان مبجموعه وبأجزائه ممكن وحمدث فتقدم موجده عليه ال يكون بالزمان ألن املتقدم على مجيع األزمنة ال يكون 
زمنة ألنه زمان وأن يكون خارجاً عنها ألنه ظرفها بالزمان وإال فيلزم يف ذلك الزمان أن يكون داخالً يف جمموع األ

والظرف مغاير للمظروف ال حمال لكن كون الشيء الواحد داخالً يف شيء وخارجاً عنه حمال وأما ثالثاً فألن الزمان 
ل ماهيته تقتضي السيالن والتجدد وذلك يقتضي املسبوقية بالغري واألزل ينايف املسبوقية بالغري فاجلمع بينهما حما

فثبت أن تقدم الصانع على كل ما عداه ليس بالزمان ألبتة فإذن الذي عند العقل أنه متقدم على كل ما عداه أنه 
ليس ذلك التقدم على أحد هذه الوجوه اخلمسة فبقي أنه نوع آخر من التقدم يغاير هذه األقسام اخلمسة فأما كيفية 

ر ببال العقل فإنه ال بد وأن يقترن به حال من الزمان وقد ذلك التقدم فليس عند العقل منها خرب ألن كل ما خيط
دل الدليل على أن كل ذلك حمال فإذن كونه تعاىل أوالً معلوم على سبيل اإلمجال فأما على سبيل التفصيل 

  واإلحاطة حبقيقة تلك األولية فليس عند عقول اخللق منه أثر
دم على الال يزال وليس األزل شيئاً سوى احلق فتقدم األزل النوع الثاين من هذا غوامض املوضع وهو أن األزل متق

على الال يزال يتسدعي االمتياز بني األزل وبني الال يزال فهذا يقتضي أن يكون الال يزال له مبدأ وطرف حىت 
لذي حيصل هذا االمتياز لكن فرض هذا الطرف حمال ألن كل مبدأ فرضته فإن الاليزال كان حاصالً قبله ألن املبدأ ا

يفرض قبل ذلك الطرف املفروض بزيادة مائة سنة يكون من مجلة الاليزال ال من مجلة األزل فقد كان معىن الاليزال 
  موجوداً قبل أن كان موجوداً وذلك حمال

النوع الثالث من غوامض هذا املوضوع أن امتياز األزل عن الال يزال يستدعي انقضاء حقيقة األزل وانقضاء 
ال ألن ماال أول له ميتنع انقضاؤه وإذا امتنع انقضاؤه امتنع أن حيصل عقيبه ماهية الال يزال فإذن حقيقة األزل حم

ميتنع امتياز األزل عن الال يزال وامتياز الال يزال عن األزال وإذا امتنع حصول هذا اإلمتياز امتنع حصول التقدم 
ية وما هي إال بسبب حرية العقول البشرية يف نور والتأخر فهذه أحباث غامضة يف حقيقة التقدم واألولية واألزل

جالل ماهية األزلية واألولية فإن العقل إمنا يعرف الشيء إذا أحاط به وكل ما استحضره العقل ووقف عليه فذاك 
يصري حماطاً به واحملاط يكون متناهياً واألزلية تكون خارجة عنه فهو سبحانه ظاهر باطن يف كونه أوالً ألن العقول 

اهدة بإسناد احملدثات إىل موجد متقدم عليها فكونه تعاىل أوالً أظهر من كل ظاهر من هذه اجلهة مث إذا أردت أن ش
تعرف حقيقة تلك األولية عجزت ألن كل ما أحاط به عقلك وعلمك فهو حمدود عقلك وحماط علمك فيكون 

من هذه اجلهة كان إبطن من كل باطن فهذا هو متناهياً فتكون األولية خارجة عنا فكونه تعاىل أوالً إذا اعتربته 
  البحث عن كونه تعاىل أوالً

أما البحث عن كونه آخراً فمن الناس من قال هذا حمال ألنه تعاىل إمنا يكون آخر الكل ما عداه لو بقي هو مع عدم 
  كل ما عداه لكن عدم ما عداه إمنا يكون بعد وجوده وتلك البعدية زمانية فإذن ال ميكن

عدم كل عداه إال مع وجود الزمان الذي به تتحقق تلك البعدية فإذن حال ما فرض عدم كل ما عداه أن ال فرض 
يعدم كل ما عداه فهذا خلف فإذن فرض بقائه مع عدم كل ما عداه حمال وهذه الشبهة مبنية أيضاً على أن التقدم 

فبطلت هذه الشبهة وأما الذين سلموا إمكان عدم  والتأخر ال يتقرران إال بالزمان وقد دللنا على فساد هذه املقدمة



كل ما عداه مع بقائه فمنهم من أوجب ذلك حىت يتقرر كونه تعاىل آخراً للكل وهذا مذهب جهم فإنه زعم أنه 
سبحانه يوصل الثواب إىل أهل الثواب ويوصل العقاب إىل أهل العقاب مث يفين اجلنة وأهلها والنار وأهلها والعرش 

مللك والفلك وال يبقى مع اهللا شيء أصالً فكما أنه كان موجوداً يف األزل وال شيء يبقى موجوداً يف والكرسي وا
الال يزال أبد اآلباد وال شيء واحتج عليه بوجوه أوهلا قوله هو اآلخر يكون آخراً إال عند فناء الكل وثانيها أنه 

ال يكون عاملاً هبا فإن كان عاملاً هبا كان عاملاً بكميتها وكل تعاىل إما أن يكون عاملاً بعدد حركات أهل اجلنة والنار أو 
ماله عدد معني فهو متناه فإذن حركات أهل اجلنة متناهية فإذن ال بد وأن حيصل بعدها عدم أبدي غري منقض وإذا 

ادة والنقصان وكل ما مل يكن عاملاً هبا كان جاهالً هبا واجلهل على اهللا حمال وثالثها أن احلوادث املستقبلة قابلة للزي
كان كذلك فهو متناه واجلواب أن إمكان استمرار هذه األشياء حاصل إىل األبد والدليل عليه هو أن هذه املاهيات 
لو زالت إمكاناهتا لزم أن ينقلب املمكن لذاته ممتنعاً لذاته ولو انقلبت قدرة اهللا من صالحية التأثري إىل امتناع التأثري 

وذلك حمال فوجب أن يبقى هذا اإلمكان أبداً فإذن ثبت أنه جيب انتهاء هذه احملدثات إىل العدم النقلبت املاهيات 
الصرف أما التمسك باآلية فسنذكر اجلواب عنه بعد ذلك إن شاء اهللا تعاىل وأما الشبهة الثانية فجواهبا أنه يعلم أنه 

دد معني وال يعلمه أما إذا مل يكن له عدد معني ليس هلا عدد معني وهذا ال يكون جهالً إمنا اجلهل أن يكون له ع
وأنت تعلمه على الوجه فهذا ال يكون جهالً بل علماً وأما الشبهة الثالثة فجواهبا أن اخلارج منه إىل الوجود أبداً ال 

ى إمجاع املسلمني يكون متناهياً مث إن املتكلمني ملا أثبتوا إمكان بقاء العامل أبداً عولوا يف بقاء اجلنة والنار أبداً عل
وظواهر اآليات وال خيفى تقريرها وأما مجهور املسلمني الذين سلموا بقاء اجلنة والنار أبداً فقد اختلفوا يف معىن كونه 

تعاىل آخراً على وجوه أحدها أنه تعاىل يفين مجيع العامل واملمكنات فيتحقق كونه آخراً مث إنه يوجدها ويبقيها أبداً 
د الذي يصح يف العقل أن يكون آخراً لكل األشياء ليس إال هو فلما كانت صحة آخرية كل وثانيها أن املوجو

األشياء خمتصة به سبحانه ال جرم وصف بكونه آخراً وثالثها أن الوجود منه تعاىل يبتدىء وال يزال ينزل وينزل 
لشيء آخر فبهذا االعتبار يكون  حىت ينتهي إىل املوجود األخري الذي كون هو مسبباً لكل ما عداه وال يكون سبباً

احلق سبحانه أوالً مث إذا انتهى أخذ يترقى من هذا املوجود األخري درجة فدرجة حىت ينتهي إىل آخر الترقي فهناك 
وجود احلق سبحانه فهو سبحانه أول يف نزول الوجود منه إىل املمكنات آخر عند الصعود من املمكنات إليه 

بقى بعدهم فهو سبحانه آخر هبذا االعتبار وخامسها أنه أول يف الوجود وآخر يف ورابعها أنه مييت اخللق وي
االستدالل ألن املقصود من مجيع االستدالالت معرفة الصانع وأما سائر االستدالالت اليت ال يراد منها معرفة 

نك ال ترى شيئاً من الصانع فهي حقرية خسيسة أما كونه تعاىل ظاهراً وباطناً فاعلم أنه ظاهر حبسب الوجود فإ
الكائنات واملمكنات إال ويكون دليالً على وجوده وثبوته وحقيقته وبراءته عن جهات التغري على ما قررناه وأما 

كونه تعاىل باطناً فمن وجوه األول أن كمال كونه ظاهراً سبب لكونه باطناً فإن هذه الشمس لو دامت على الفلك 
  ملا كنا نعرف أن هذا الضوء

صل بسببها بل رمبا كنا نظن أن األشياء مضيئة لذواهتا إال أهنا ملا كانت حبيث تغرب مث ترى أهنا مىت غربت إمنا ح
أبطلت األنوار وزالت األضواء عن هذا العامل علمنا حينئذ أن هذه األضواء من الشمس فههنا لو أمكن انقطاع 

من وجود اهللا تعاىل لكنه ملا دام ذلك اجلود ومل  وجود اهللا عن هذه املمكنات لظهر حينئذ أن وجود هذه املمكنات
ينقطع صار دوامه وكماله سبباً لوقوع الشبهة حىت إنه رمبا يظن أن نور الوجود ليس منه بل وجود كل شيء له من 

ذاته فظهر أن هذا االستتار إمنا وقع من كمال وجوده ومن دوام جوده فسبحان من اختفى عن العقول لشدة 
  عنها بكمال نورهظهوره واحتجب 



الوجه الثاين أن ماهيته غري معقولة للبشر ألبتة ويدل عليه أن اإلنسان ال يتصور ماهية الشيء إال إذا أدركه من 
نفسه على سبيل الوجدان كاألمل واللذة وغريمها أو أدركه حبسه كاأللوان والطعوم وسائر احملسوسات فأما ماال 

صور ماهيته ألبتة وهويته املخصوصة جل جالله ليست كذلك فال تكون يكون كذلك فيتعذر على اإلنسان أن يت
معقولة للبشر ويدل عليه أيضاً أن املعلوم منه عند اخللق إما الوجود وإما السلوب وهو أنه ليس جبسم وال جوهر 

 معقولة وإما اإلضافة وهو أنه األمر الذي من شأنه كذا وكذا واحلقيقة املخصوصة مغايرة هلذه األمور فهي غري
ويدل عليه أن أظهر األشياء منه عند العقل كونه خالقاً هلذه املخلوقات ومتقدماً عليها وقد عرفت حرية العقل 
ودهشته يف معرفة هذه األولية فقد ظهر مبا قدمناه أنه سبحانه هو األول وهو اآلخر وهو الظاهر وهو الباطن 

  ا نزلت هذه اآلية أقبل املشركون حنو البيت وسجدواومسعت والدي رمحه اهللا يقول إنه كان يروى أنه مل
املسألة الثانية احتج كثري من العلماء يف إثبات أن اإلله واحد بقوله ُهَو االْوَّلُ قالوا األول هو الفرد السابق وهلذا 

ة وههنا مل املعىن لو قال أول مملوك اشتريته فهو حر مث اشترى عبدين مل يعتقا ألن شرط كونه أوالً حصول الفردي
حتصل فلو اشترى بعد ذلك عبداً واحداً مل يعتق ألن شرط األولية كونه سابقاً وههنا مل حيصل فثبت أن الشرط يف 

  كونه أوالً أن يكون فرداً فكانت اآلية دالة على أن صانع العامل فرد
كل شيء وإنه ظاهر حبسب الدالئل  املسألة الثالثة أكثر املفسرين قالوا إنه أول ألنه قبل كل شيء وإنه آخر ألنه بعد

وإنه باطن عن احلواس حمتجب عن األبصار وأن مجاعة ملا عجزوا عن جواب جهم قالوا معىن هذه األلفاظ مثل قول 
  القائل فالن هو أول هذا األمر وآخره وظاهره وباطنه أي عليه يدور وبه يتم

أنه يسقط هبا استدالل جهم مل يكن بنا إىل محل اآلية  واعلم أنه ملا أمكن محل اآلية على الوجوه اليت ذكرناها مع
على هذا اجملاز حاجة وذكروا يف الظاهر والباطن أن الظاهر هو الغالب العايل على كل شيء ومنه قوله تعاىل 

َها أي غالبني عالني من قولك ظهرت على فالن أي علوته ومنه قوله تعاىل َعلَْي)  ١٤الصف ( فَأَصَْبُحواْ ظَاِهرِيَن 
وأما الباطن فقال ) وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ( وهذا معىن ما روى يف احلديث )  ٣٣الزخرف ( َيظَْهُرونَ 

الزجاج إنه العامل مبا بطن كما يقول القائل فالن يظن أمر فالن أي يعلم أحواله الباطنة قال الليث يقال أنت أبطن 
باطناً كونه عاملاً ببواطن األمور وهذا التفسري عندي فيه نظر ألن هبذا األمر من فالن أي أخرب بباطنه فمعىن كونه 

قوله بعد ذلك َوُهَو بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌم يكون تكراراً أما على التفسري األول فإنه حيسن موقعه ألنه يصري التقدير كأنه 
  قيل إن أحداً ال حييط به وال يصل إىل

  ) ١١٦املائدة ( ه ونظريه َتعْلَُم َما ِفى َنفِْسى َوالَ أَْعلَُم َما ِفى نَفِْسَك أسراره وإنه ال خيفى عليه شيء من أحوال غري
َما َيْخُرُج ِمنَْها ُهَو الَِّذى َخلََق السََّماَواِت واألرض ِفى ِستَّةِ  أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َيْعلَُم َما يَِلُج ِفى األرض َو

  ِء َوَما يَْعُرُج ِفيَها َوُهَو َمَعكُْم أَْيَن َما كُنُتْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِريَوَما َينزِلُ ِمَن السََّمآ
راف قوله تعاىل ُهَو الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض ِفي ِستَّةِ  أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ وهو مفسر يف األع

  واملقصود منه دالئل القدرة
 سبأ ل تعاىل َيْعلَُم َما يَلُْج ِفى االْْرضِ َوَما َيْخُرُج ِمنَْها َوَما َينزِلُ ِمَن السََّماء َوَما َيعُْرُج ِفيَها وهو مفسر يفمث قا

واملقصود منه كمال العلم وإمنا قدم وصف القدرة على وصف العلم ألن العلم بكونه تعاىل قادراً قبل العلم بكونه 
ب مجع من احملققني إىل أن أول العلم باهللا هو العلم بكونه قادراً وذهب آخرون إىل أن أول تعاىل عاملاً ولذلك ذه

  العلم باهللا هو العلم بكونه مؤثراً وعلى التقديرين فالعلم بكونه قادراً متقدم على العلم بكونه عاملاً
  نَ َبِصٌري وفيه مسائلمث قال تعاىل َوُهَو َمَعكُْم أَْيَن َما كُنُتْم وَاللَُّه بَِما َتْعَملُو



املسألة األوىل اعلم أنه قد ثبت أن كل ما عدا الواجب احلق فهو ممكن وكل ممكن فوجوده من الواجب فإذن 
وصول املاهية املمكنة إىل وجودها بواسطة إفادة الواجب احلق ذلك الوجود لتلك املاهية فاحلق سبحانه هو املتوسط 

كل ماهية أقرب من وجود تلك املاهية ومن هذا السر قال احملققون ما رأيت بني كل ماهية وبني وجودها فهو إىل 
شيئاً إال ورأيت شيئاً إال ورأيت اهللا قبله وقال املتوسطون ما رأيت شيئاً إال ورأيت اهللا معه وقال الظاهريون ما 

  رأيت اهللا بعده
مها أن يصل اإلنسان إليها مبقتضى الفكرة واعلم أن هذه الدقائق اليت أظهرناها يف هذه املواضع هلا درجتان إحدا

والروية والتأمل والتدبر والدرجة الثانية أن تتفق لنفس اإلنسان قوة ذوقية وحالة وجدانية ال ميكن التعبري عنها 
  وتكون نسبة اإلدراك مع الذوق إىل اإلدراك ال مع الذوق كنسبة من يأكل السكر إىل من يصف حالوته بلسانه

ة قال املتكلمون هذه املعية إما بالعلم وإما باحلفظ واحلراسة وعلى التقديرين فقد انعقد اإلمجاع على أنه املسألة الثاني
سبحانه ليس معنا باملكان واجلهة واحليز فإذن قوله َوُهَو َمَعكُْم ال بد فيه من التأويل وإذا جوزنا التأويل يف موضع 

  وجب جتويزه يف سائر املواضع
علم أن يف هذه اآليات ترتيباً عجيباً وذلك ألنه بني قوله ُهَو االْوَّلُ وَاالِْخُر َوالظَّاِهُر َوالَْباِطُن كونه إهلاً املسألة الثالثة ا

جلميع املمكنات والكائنات مث بني كونه إهلاً للعرش والسموات واألرضني مث بني بقوله َوُهَو َمَعكُْم أَْيَنَما كُنُتْم معينه 
إلجياد والتكوين وبسبب العلم وهو كونه عاملاً بظواهرنا وبواطننا فتأمل يف كيفية هذا الترتيب مث لنا بسبب القدرة وا

  تأمل يف ألفاظ هذه اآليات فإن فيها أسراراً عجيبة وتنبيهات على أمور عالية

  مث قال تعاىل
  لَُّه ُملُْك السََّماوَاِت واألرض َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع االٍّ ُموُر

  يث ال مالك سواه ودل هبذا القول على إثبات املعادأي إىل ح
  مث قال تعاىل

  ُيوِلُج الَّْيلَ ِفى النََّهارِ َويُوِلُج النَّهَاَر ِفى الَّْيلِ َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ
صود من وهذه اآليات قد تقدم تفسريها يف سائر السور وهي جامعة بني الداللة على قدرته وبني إظهار نعمه واملق

  إعادهتا البعث على النظر والتأمل مث االشتغال بالشكر
  واْ لَُهْم أَْجٌر كَبٌِريَءاِمُنواْ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَأَنِفقُواْ ِممَّا َجَعلَكُم مُّسَْتْخلَِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن َءاَمنُواْ ِمنكُْم وَأَنفَقُ

ه تعاىل ملا ذكر أنواعاً من الدالئل على التوحيد والعلم والقدرة أتبعها بالتكاليف قوله تعاىل بِاللَِّه َوَرسُوِلِه ثُمَّ اعلم أن
وبدأ باألمر باإلميان ورسوله فإن قيل قوله ءاَمُنواْ خطاب مع من عرف اهللا أو مع من مل يعرف اهللا فإن كان األول 

وإن كان الثاين كان اخلطاب كان ذلك أمراً بأن يعرفه من عرف فيكون ذلك أمراً بتحصيل احلاصل وهو حمال 
متوجهاً على من مل يكن عارفاً به ومن مل يكن عارفاً به استحال أن يكون عارفاً بأمره فيكون األمر متوجهاً على من 

يستحيل أن يعرف كونه مأموراً بذلك األمر وهذا تكليف ماال يطاق واجلواب من الناس من قال معرفة وجود 
  قصود من هذا األمر معرفة الصفاتالصانع حاصلة للكل وإمنا امل

ْم وَأَنفَقُواْ يف هذه اآلية مث قال تعاىل ءاِمُنواْ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه وَأَنِفقُواْ ِممَّا َجعَلَكُم مُّسَْتْخلَِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن ءاَمُنواْ مِنكُ
  مسائل

أمرهم ثانياً بترك الدنيا واإلعراض عنها وإنفاقها يف  املسألة األوىل اعلم أنه أمر الناس أوالً بأن يشتغلوا بطاعة اهللا مث
فقوله قُلِ اللَُّه هو املراد ههنا من قوله بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ وقوله ثُمَّ )  ٩١األنعام ( سبيل اهللا كما قال قُلِ اللَُّه ثُمَّ ذَرُْهْم 



  مُّسَْتْخلَِفَني ِفيِه ذَْرُهْم هو املراد ههنا من قوله وَأَنِفقُواْ ِممَّا َجَعلَكُم
املسألة الثانية يف اآلية وجهان األول أن األموال اليت يف أيديكم إمنا هي أموال اهللا خبلقه وإنشائه هلا مث إنه تعاىل 

جعلها حتت يد املكلف وحتت تصرفه لينتفع هبا على وفق إذن الشرع فاملكلف يف تصرفه يف هذه األموال مبنزلة 
يفة فوجب أن يسهل عليكم اإلنفاق من تلك األموال كما يسهل على الرجل النفقة من مال الوكيل والنائب واخلل

غريه إذا أذن له فيه الثاين أنه جعلكم مستخلفني ممن كان قبلكم ألجل أنه نقل أمواهلم إليكم على سبيل اإلرث 
  ا هبافاعتربوا حباهلم فإهنا كما انتقلت منهم إليكم فستنقل منكم إىل غريكم فال تبخلو

املسألة الثالثة اختلفوا يف هذا اإلنفاق فقال بعضهم هو الزكاة الواجبة وقال آخرون بل يدخل فيه التطوع وال ميتنع 
  أن يكون عاماً يف مجيع وجوه الرب مث إنه تعاىل ضمن ملن فعل ذلك أجراً كبرياً فقال

قال القاضي هذه اآلية تدل على أن هذا األجر ال حيصل باإلميان املنفرد  فَالَِّذيَن ءاَمنُواْ ِمنكُْم وَأَنفَقُواْ لَُهْم أَْجٌر كَبٌِري
  حىت ينضاف هذا اإلنفاق إليه فمن هذا الوجه يدل على أن من أخل بالواجب من زكاة وغريها فال أجر له

جر واعلم أن هذا االستدالل ضعيف وذلك ألن اآلية تدل على أن من أخل بالزكاة الواجبة مل حيصل له ذلك األ
  الكبري فلم قلتم إهنا تدل على أنه ال أجر له أصالً

  مب وقوله تعاىل
  ْم مُّْؤِمنَِنيَوَما لَكُمْ الَ ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالرَّسُولُ َيْدُعوكُْم ِلُتْؤِمنُواْ بَِربِّكُْم َوقَْد أََخذَ ِميثَاقَكُمْ إِن كُنُت

  وفيه مسائل
لى ترك اإلميان بشرطني أحدمها أن يدعو الرسول واملراد أنه يتلو عليهم القرآن املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل وبخ ع

املشتمل على الدالئل الواضحة الثاين أنه أخذ امليثاق عليهم وذكروا يف أخذ امليثاق وجهني األول ما نصب يف 
قبول فهي أوكد من العقول من الدالئل املوجبة لقبول دعوة الرسل واعلم أن تلك الدالئل كما اقتضت وجوب ال

احللف واليمني فلذلك مساه ميثاقاً وحاصل األمر أنه تطابقت دالئل النقل والعقل أما النقل فبقوله وَالرَُّسولُ َيْدُعوكُمْ 
وأما العقل فبقوله َوقَْد أََخذَ مِيثَاقَكُْم ومىت اجتمع هذان النوعان فقد بلغ األمر إىل حيث متتنع الزيادة عليه واحتج 

آلية من زعم أن معرفة اهللا تعاىل ال جتب إال بالسمع قال ألنه تعاىل إمنا ذمهم بناء على أن الرسول يدعوهم هبذه ا
فعلمنا أن استحقاق الذم ال حيصل إال عند دعوة الرسول الوجه الثاين يف تفسري أخذ امليثاق قال عطاء وجماهد 

وهذا ضعيف )  ١٧٢األعراف ( ْسَت بَِرّبكُْم قَالُواْ َبلَى والكليب واملقاتالن يريد حني أخرجهم من ظهر آدم وقال أَلَ
وذلك ألنه تعاىل إمنا ذكر أخذ امليثاق ليكون ذلك سبباً يف أنه مل يبق هلم عذر يف ترك اإلميان بعد ذلك وأخذ امليثاق 

ك سبباً يف وقت إخراجهم من ظهر آدم غري معلوم للقوم إال بقول الرسول فقبل معرفة صدق الرسول ال يكون ذل
وجوب تصديق الرسول أما نصب الدالئل والبينات فمعلوم لكل أحد فذلك يكون سبباً لوجوب اإلميان بالرسول 

  فعلمنا أن تفسري اآلية هبذا املعىن غري جائز
يتمكن من املسألة الثانية قال القاضي قوله َوَما لَكُْم يدل على قدرهتم على اإلميان إذ ال جيوز أن يقال ذلك إال ملن ال 

الفعل كما ال يقال مالك ال تطول وال تبيض فيدل هذا على أن االستطاعة قبل الفعل وعلى أن القدرة صاحلة 
  للضدين وعلى أن اإلميان حصل بالعبد ال خبلق اهللا

عىن إن كنتم تؤمنون بشيء املسألة الثالثة قرىء َوقَْد أََخذَ ِميثَاقَكُْم على البناء للفاعل أما قوله إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني فامل
  ألجل دليل فما لكم ال تؤمنون اآلن فإنه قد تطابقت الدالئل النقلية والعقلية وبلغت مبلغاً ال ميكن الزيادة عليها



  بِكُمْ لََرُءوٌف رَِّحيٌمُهَو الَِّذى ُينَزِّلُ َعلَى َعْبِدِه َءاَياٍت بَيَِّناتٍ لُِّيْخرَِجكُْم مَِّن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوإِنَّ اللََّه 
قال القاضي بني بذلك أن مراده بإنزال اآليات البينات اليت هي القرآن وغريه من املعجزات أن خيرجهم من 

الظلمات إىل النور وأكد ذلك بقوله َوإِنَّ اللََّه بِكُْم لََرءوٌف رَِّحيٌم ولو كان تعاىل يريد من بعضهم الثبات على 
ك فيهم ويقدره هلم تقديراً ال يقبل الزوال مل يصح هذا القول فإن قيل أليس أن ظاهره يدل ظلمات الكفر وخيلق ذل

على أنه تعاىل خيرج من الظلمات إىل النور فيجب أن يكون اإلميان من فعله قلنا لو أراد هبذا اإلخراج خلق اإلميان 
ٍت َبيَّناٍت لُّيْخرَِجكُْم معىن ألنه سواء تقدم ذلك أو مل يتقدم فيه مل يكن لقوله تعاىل ُهَو الَِّذى ُيَنّزلُ َعلَى َعْبِدِه ءايَا

فخلقه ملا خلقه ال يتغري فاملراد إذن بذلك أنه يلطف هبم يف إخراجهم من الظلمات إىل النور ولوال ذلك مل يكن بأن 
   الظلماتيصف نفسه بأنه خيرجهم من الظلمات إىل النور أوىل من أن يصف نفسه بأنه خيرجهم من النور إىل

واعلم أن هذا الكالم على خسته وروغته معارض بالعلم وذلك ألنه تعاىل كان عاملاً بأن علمه سبحانه بعدم إمياهنم 
قائم وعاملاً بأن هذا العلم ينايف وجود اإلميان فإذا كلفهم بتكوين أحد الضدين مع علمه بقيام الضد اآلخر يف 

يعقل مع ذلك أن يريد هبم ذلك اخلري واإلحسان ال شك أن مما ال يقوله  الوجود حبيث ال ميكن إزالته وإبطاله فهل
عاقل وإذا توجهت املعارضة زالت تلك القوة أما قوله وَإِنَّ اللََّه بِكُْم لََرءوٌف رَِّحيٌم فقد محله بعضهم على بعثة حممد 

ئر ما يتمكن به املرء من أداء فقط وهذا التخصيص ال وجه له بل يدخل فيه ذلك مع سا) صلى اهللا عليه وسلم ( 
  التكاليف

ِمن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ  َوَما لَكُمْ أَالَّ ُتنِفقُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه َوِللَِّه ِمريَاثُ السََّماوَاِت واألرض الَ َيْسَتوِى مِنكُم مَّْن أَنفََق
  َبْعُد َوقَاَتلُواْ وَكُالًّ َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري أُْولَاِئَك أَعْظَُم َدَرَجةً  مَِّن الَِّذيَن أَنفَقُواْ ِمن

  مث قال تعاىل َوَما لَكُْم أَالَّ ُتنِفقُواْ ِفى َسبِيلِ اللَِّه َوِللَِّه ِمريَاثُ السََّماَواِت وَاالْْرَض
ة إجياب اإلميان أتبعه يف هذه اآلية بتأكيد إجياب اإلنفاق واملعىن ملا أمر أوالً باإلميان وباإلنفاق مث أكد يف اآلية املتقدم

أنكم ستموتون فتورثون فهال قدمتموه يف اإلنفاق يف طاعة اهللا وحتقيقه أن املال ال بد وأن خيرج عن اليد إما باملوت 
ن وقع على الوجه الثاين وإما باإلنفاق يف سبيل اهللا فإن وقع على الوجه األول كان أثره اللعن واملقت والعقاب وإ

كان أثره املدح والثواب وإذا كان ال بد من خروجه عن اليد فكل عاقل يعلم أن خروجه عن اليد حبيث يستعقب 
  املدح والثواب أوىل منه حبيث يستعقب اللعن والعقاب

  مث ملا بني تعاىل أن اإلنفاق فضيلة بني أن املسابقة يف اإلنفاق متام الفضيلة فقال
  َوقَاَتلُواْ وفيه مسائلتَوِى ِمنكُم مَّْن أَنفََق ِمن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ أُْولَِئكَ أَْعظَُم َدَرَجةً  ّمَن الَِّذيَن أَنفَقُواْ ِمن َبْعُد الَ َيْس

  املسألة األوىل تقدير اآلية ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح كما

  إال أنه حذف لوضوح احلال)  ٢٠احلشر ( أَْصَحابُ النَّارِ وَأَْصَحابُ الَْجنَّةِ  قال الَ َيْسَتوِى 
( املسألة الثانية املراد هبذا الفتح فتح مكة ألن إطالق لفظ الفتح يف املتعارف ينصرف إليه قال عليه الصالة والسالم 

الفتح ( َجَعلَ ِمن ُدوِن ذَِلَك فَْتحاً قَرِيباً وقال أبو مسلم ويدل القرآن على فتح آخر بقوله فَ) ال هجرة بعد الفتح 
  وأيهما كان فقد بني اهللا عظم موقع اإلنفاق قبل الفتح)  ٢٧

املسألة الثالثة قال الكليب نزلت هذه اآلية يف فضل أيب بكر الصديق ألنه كان أول من أنفق املال على رسول اهللا يف 
وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خللها يف ) صلى اهللا عليه وسلم  (كنت قاعداً عند النيب ( سبيل اهللا قال عمر 

صدره خبالل فنزل جربيل عليه الصالة والسالم فقال مايل أرى أبا بكر عليه عباءة خللها يف صدره فقال أنفق ماله 
  )علي قبل الفتح 



هللا قبل الفتح يكون أعظم حاالً واعلم أن اآلية دلت على أن من صدر عنه اإلنفاق يف سبيل اهللا والقتال مع أعداء ا
ممن صدر عنه هذان األمران بعد الفتح ومعلوم أن صاحب اإلنفاق هو أبو بكر وصاحب القتال هو علي مث إنه تعاىل 
قدم صاحب اإلنفاق يف الذكر على صاحب القتال وفيه إمياء إىل تقدمي أيب بكر وألن اإلنفاق من باب الرمحة والقتال 

فكان السبق لصاحب اإلنفاق فإن قيل بل صاحب اإلنفاق هو ) سبقت رمحيت غضيب ( تعاىل من باب الغضب وقال 
قلنا إطالق القول بأنه أنفق ال يتحقق إال إذا أنفق يف الوقائع )  ٨اإلنسان ( علي لقوله تعاىل َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم 

من قاتل على اإلسالم وألن علياً يف أول  العظيمة أمواالً عظيمة وذكر الواحدي يف البسيط أن أبا بكر كان أول
ظهور اإلسالم كان صبياً صغرياً ومل يكن صاحب القتال وأما أبا بكر فإنه كان شيخاً مقدماً وكان يذب عن اإلسالم 

  حىت ضرب بسببه ضرباً أشرف به على املوت
( م وأنفق وجاهد مع الرسول املسألة الرابعة جعل علماء التوحيد هذه اآلية دالة على فضل من سبق إىل اإلسال

قبل الفتح وبينوا الوجه يف ذلك وهو عظم موقع نصرة الرسول عليه الصالة والسالم ) صلى اهللا عليه وسلم 
بالنفس وإنفاق املال يف تلك احلال ويف عدد املسلمني قلة ويف الكافرين شوكة وكثرة عدد فكانت احلاجة إىل 

لفتح فإن اإلسالم صار يف ذلك الوقت قوياً والكفر ضعيفاً ويدل عليه قوله النصرة واملعاونة أشد خبالف ما بعد ا
ال تسبوا أصحايب ( وقوله عليه الصالة والسالم )  ١٠٠التوبة ( تعاىل َوالسَّابِقُونَ االْوَّلُونَ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن َواالْنصَارِ 

  )فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه 
  قال تعاىل َوكُالًّ َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنى وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري وفيه مسائل مث

  املسألة األوىل أي وكل واحد من الفريقني َوَعَد اللَُّه بِالُْحْسَنى أي املثوبة احلسىن وهي اجلنة مع تفاوت الدرجات
وكل ( نه مبنزلة زيداً وعدت خرياً فهو مفعول وعد وقرأ ابن عامر املسألة الثانية القراءة املشهورة وَكُالًّ بالنصب أل

  بالرفع وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله مل يقع عمله فيه والدليل عليه أهنم قالوا) 

  زيد ضربت وكقوله يف الشعر قد أصبحت أم اخليار تدعى
  علي ذنباً كله مل أصنع

آخر واعلم أن للشيخ عبد القاهر يف هذا الباب كالماً حسناً قال إن بالرفع لتأخر الفعل عنه ملوجب ) كله ( روي 
املعىن يف هذا البيت يتفاوت بسبب النصب والرفع وذلك ألن النصب يفيد أنه ما فعل كل الذنوب وهذا ال ينايف 

فعل البعض كونه فاعالً لبعض الذنوب فإنه إذا قال ما فعلت كل الذنوب أفاد أنه ما فعل الكل ويبقى احتمال أنه 
بل عند من يقول بأن دليل اخلطاب حجة يكون ذلك اعترافاً بأنه فعل بعض الذنوب أما رواية الرفع وهي قوله كله 

مل أصنع فمعناه أن كل واحد واحد من الذنوب حمكوم عليه بأنه غري مصنوع فيكون معناه أنه ماأتى بشيء من 
ع الذنوب فعلمنا أن املعىن يتفاوت بالرفع والنصب ومما الذنوب ألبتة وغرض الشاعر أن يدعي الرباءة عن مجي

فمن )  ٤٩القمر ( يتفاوت فيه املعىن بسبب تفاوت اإلعراب يف هذا الباب قوله تعاىل إِنَّا كُلَّ َشىْ ء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ 
عاىل خلق الكل بل يفيد بالرفع مل يفد أنه ت) كل ( شيء بالنصب أفاد أنه تعاىل خلق الكل بقدر ومن قرأ ) كل ( قرأ 

أن كل ما كان خملوقاً له فهو إمنا خلقه بقدر وقد يكون تفاوت اإلعراب يف هذا الباب حبيث ال يوجب تفاوت املعىن 
فإنك سواء قرأت وَالْقََمرِ بالرفع أو بالنصب فإن املعىن واحد فكذا يف هذه اآلية )  ٣٩يس ( كقوله َوالْقََمَر قَدَّْرنَاُه 

  َوكُالًّ َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنى أو قرأت َوكُلٌّ َوَعدَ اللَُّه الُْحسَْنى فإن املعىن واحد غري متفاوتسواء قرأت 
املسألة الثالثة تقدير اآلية وكال وعده اهللا احلسىن إال أنه حذف الضمري لظهوره كما يف قوله أََهاذَا الَِّذى َبَعثَ اللَّهُ 

مث قال وَاللَُّه بَِما )  ٤٨البقرة ( ه وَاتَّقُواْ َيْوًما الَّ َتْجزِى نَفٌْس َعن نَّفْسٍ شَْيئًا وكذا قول)  ٤١الفرقان ( َرسُوالً 



َتْعَملُونَ َخبٌِري واملعىن أنه تعاىل ملا وعد السابقني واحملسنني بالثواب فال بد وأن يكون عاملاً باجلزئيات وجبميع 
ني إذ لو مل يكن عاملاً هبم وبأفعاهلم على سبيل التفصيل ملا أمكن املعلومات حىت ميكنه إيصال الثواب إىل املستحق

  اخلروج عن عهدة الوعد بالتمام فلهذا السبب أتبع ذلك الوعد بقوله وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري
  مث قال تعاىل

  كَرٌِمي مَّن ذَا الَِّذى ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً فَُيَضاِعفَُه لَُه َولَُه أَْجٌر
  وفيه مسائل

املسألة األوىل ذكروا أن رجالً من اليهود قال عند نزول هذه اآلية ما استقرض إله حممد حىت افتقر فلطمه أبو بكر 
فقال له ما أردت بذلك فقال ما ملكت نفسي أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( فشكا اليهودي ذلك إىل رسول اهللا 

آل عمران ( نَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الْكَِتاَب ِمن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُواْ أَذًى كَثِرياً لطمته فنزل قوله تعاىل َولََتْسَمُع
قال احملققون اليهودي إمنا قال ذلك على سبيل االستهزاء ال ألن العاقل يعتقد أن اإلله يفتقر وكذا القول )  ١٨٦

  ) ١٨١آل عمران ( غْنَِياء يف قوهلم إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَ
املسألة الثانية أنه تعاىل أكد هبذه اآلية ترغيب الناس يف أن ينفقوا أمواهلم يف نصرة املسلمني وقتال الكافرين ومواساة 

  فقراء املسلمني ومسى ذلك اإلنفاق قرضاً من حيث وعد به اجلنة تشبيهاً بالقرض
  نفاق فمنهم من قال املراد اإلنفاقات الواجبة ومنهماملسألة الثالثة اختلفوا يف املراد من هذا اإل
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

  من قال بل هو يف التطوعات واألقرب دخول الكل فيه
 يعين املسألة الرابعة ذكروا يف كون القرض حسناً وجوهاً أحدها قال مقاتل يعين طيبة هبا نفسه وثانيها قال الكليب

يتصدق هبا لوجه اهللا وثالثها قال بعض العلماء القرض ال يكون حسناً حىت جيمع أوصافاً عشرة األول أن يكون من 
ال يقبل اهللا ( وقال عليه الصالة والسالم ) إن اهللا طيب ال يقبل إال الطيب ( احلالل قال عليه الصالة والسالم 

أن يكون من أكرم ما ميلكه دون أن ينفق الرديء قال اهللا تعاىل َوالَ  والثاين) صالة بغري طهور وال صدقة من غلول 
الثالث أن تتصدق به وأنت حتبه وحتتاج إليه بأن ترجو احلياة وهو املراد )  ٢٦٧البقرة ( َتَيمَُّمواْ الْخَبِيثَ ِمْنُه ُتنِفقُونَ 

على أحد )  ٨اإلنسان ( َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحّبِه وبقول )  ١٧٧البقرة ( بقوله تعاىل لَّْيسَ الْبِرَّ أَن تَُولُّواْ 
الصدقة أن تعطي وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وال متهل حىت إذا ( التأويالت وقال عليه الصالة والسالم 

والرابع أن تصرف صدقتك إىل األحوج األوىل بأخذها ولذلك خص ) بلغت التراقي قلت لفالن كذا ولفالن كذا 
تعاىل أقواماً بأخذها وهم أهل السهمان اخلامس أن تكتم الصدقة ما أمكنك ألنه تعاىل قال َوإِن ُتخْفُوَها َوُتْؤُتوَها اهللا 

السادس أن ال تتبعها مناً وال أذى قال تعاىل الَ تُْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم بِالَْمّن )  ٢٧١البقرة ( الْفُقََراء فَُهَو َخْيٌر لَّكُْم 
السابع أن تقصد هبا وجه اهللا وال ترائي كما قال إِالَّ اْبِتَغاء َوْجِه َرّبِه االْْعلَى َولَسَْوَف )  ٢٦٤البقرة ( َواالْذَى 
وألن املرائي مذموم باالتفاق الثامن أن تستحقر ما تعطي وإن كثر ألن ذلك قليل من )  ٢١ ٢٠الليل ( يَْرَضى 

يف أحد التأويالت التاسع أن )  ٦املدثر ( قوله تعاىل َوالَ َتْمُنن َتسَْتكِْثُر الدنيا والدنيا كلها قليلة وهذا هو املراد من 
العاشر أن ال ترى )  ٩٢آل عمران ( يكون من أحب أموالك إليك قال تعاىل لَن َتَنالُواْ الْبِرَّ َحتَّى ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ 

ى الفقري كأن اهللا تعاىل أحال عليك رزقه الذي قبله عز نفسك وذل الفقري بل يكون األمر بالعكس يف نظرك فتر
وترى نفسك حتت دين الفقري فهذه أوصاف عشرة )  ٦هود ( بقوله َوَما ِمن َدابَّةٍ  ِفي االْْرضِ إِالَّ َعلَى اللَِّه رِْزقَُها 

  إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضاً حسناً وهذه اآلية مفسرة يف سورة البقرة
  ُيَضاِعفَُه لَُه َولَُه أَْجٌر كَرٌِمي وفيه مسألتانمث إنه تعاىل قال فَ

املسألة األوىل أنه تعاىل ضمن على هذا القرض احلسن أمرين أحدمها املضاعفة على ما ذكر يف سورة البقرة وبني أن 
ر الثواب مع املضاعفة له أجر كرمي وفيه قوالن األول وهو قول أصحابنا أن املضاعفة إشارة إىل أنه تعاىل يضم إىل قد

مثله من التفضيل واألجر الكرمي عبارة عن الثواب فإن قيل مذهبكم أن الثواب أيضاً تفضل فإذا مل حيصل االمتياز مل 
يتم هذا التفسري اجلواب أنه تعاىل كتب يف اللوح احملفوظ أن كل من صدر منه الفعل الفالين فله قدر كذا من 

مثله فذلك املثل هو الضعف والقول الثاين هو قول اجلبائي من املعتزلة  الثواب فذاك القدر هو الثواب فإذا ضم إليه
أن األعواض تضم إىل الثواب فذلك هو املضاعفة وإمنا وصف األجر بكونه كرمياً ألنه هو الذي جلب ذلك الضعف 

  وبسببه حصلت تلك الزيادة فكان كرمياً من هذا الوجه
  مشددة بغري ألف مث إن ابن كثري قرأ بضم الفاء وابن) فيضعفه ( املسألة الثانية قرأ ابن كثري وابن عامر 



باأللف وفتح الفاء وقرأ نافع وأبو عمرو ومحزة والكسائي فيضاعفه ) فيضاعفه ( عامر بفتح الفاء وقرأ عاصم 
لرفع باأللف وضم الفاء قال أبو علي الفارسي يضاعف ويضعف مبعىن إمنا الشأن يف تعليل قراءة الرفع والنصب أما ا

فوجهه ظاهر ألنه معطوف على ُيقْرُِض أو على اإلنقطاع من األول كأنه قيل فهو يضاعف وأما قراء النصب 
فوجهها أنه ملا قال مَّن ذَا الَِّذى ُيقْرُِض فكأنه قال أيقرض اهللا أحد قرضاً حسناً ويكون قوله فَُيَضاِعفَُه جواباً عن 

  االستفهام فحينئذ ينصب
حِْتَها االٌّ ْنهَاُر ْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت َيْسَعى ُنورُُهم َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيمَانِهِم ُبشَْراكُمُ الَْيْوَم َجنَّاتٌ َتْجرِى ِمن َتَيْوَم َتَرى الُْم

  َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم
  َيسَْعى ُنورُُهم َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيَمانِهِم وفيه مسائل مث قال تعاىل َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت

  أو منصوب بأذكر تعظيماً لذلك اليوم)  ١١احلديد ( املسألة األوىل َيْوَم َتَرى ظرف لقوله َولَهُ أَْجٌر كَرٌِمي 
أحدها قال قوم املراد نفس املسألة الثانية املراد من هذا اليوم هو يوم احملاسبة واختلفوا يف هذا النور على وجوه 

أن كل مثاب فإنه حيصل له النور على قدر عمله ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( النور على ما روي عن رسول اهللا 
فعلى هذا مراتب األنوار خمتلفة فمنهم من يضيء له نور كما بني عدن إىل صنعاء ومنهم ) وثوابه يف العظم والصغر 

يضيء له نور إال موضع قدميه وأدناهم نوراً من يكون نوره على إهبامه ينطفىء  من نوره مثل اجلبل ومنهم من ال
مرة ويتقد أخرى وهذا القول منقول عن ابن مسعود وقتادة وغريمها وقال جماهد ما من عبد إال وينادي يوم القيامة 

أن النور احلقيقي هو اهللا تعاىل وأن يا فالن ها نورك ويا فالن ال نور لك نعوذ باهللا منه واعلم أنا بينا يف سورة النور 
نور العلم الذي هو نور البصرية أوىل بكونه نوراً من نور البصر وإذا كان كذلك ظهر أن معرفة اهللا هي النور يف 
القيامة فمقادير األنوار يوم القيامة على حسب مقادير املعارف يف الدنيا القول الثاين أن املراد من النور ما يكون 

نجاة وإمنا قال َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيمَانِهِم ألن السعداء يؤتون صحائف أعماهلم من هاتني اجلهتني كماأن األشقياء سبباً لل
يؤتوهنا من مشائلهم ووراء ظهورهم القول الثالث املراد هبذا النور اهلداية إىل اجلنة كما يقال ليس هلذا األمر نور إذا 

  هذا األمر له نور ورونق إذا كان املقصود حاصالًمل يكن املقصود حاصالً ويقال 
املسألة الثالثة قرأ سهل بن شعيب َوبِأَْيمَانِهِم بكسر اهلمزة واملعىن يسعى نورهم بني أيديهم وبأمياهنم حصل ذلك 

  أي ذلك كائن بذلك)  ١٠احلج ( السعي ونظريه قوله تعاىل ذاِلكَ بَِما قَدََّمْت َيَداَك 
  َراكُُم الَْيْوَم َجنَّاتٌ َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم وفيه مسائلمث قال تعاىل ُبْش

  مث قالوا تقدير)  ٢يونس  ٢٥البقرة ( املسألة األوىل حقيقة البشارة ذكرناها يف تفسري قوله َوَبّشرِ الَِّذيَن ءاَمنُواْ 

 ٢٣الرعد ( ملالئكة بشراكم اليوم كما قال َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ َبابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُُم اآلية وتقول هلم ا
٢٤ (  

املسألة الثانية دلت هذه اآلية على أن املؤمنني ال يناهلم أهوال يوم القيامة ألنه تعاىل بني أن هذه صفتهم يوم القيامة 
  من غري ختصيص

ثالثة احتج الكعيب على أن الفاسق ليس مبؤمن فقال لو كان مؤمناً لدخل حتت هذه البشارة ولو كان املسألة ال
كذلك لقطع بأنه من أهل اجلنة وملا مل يكن كذلك ثبت أنه ليس مبؤمن واجلواب أن الفاسق قاطع بأنه من أهل اجلنة 

جلنة ويبقى فيها أبد اآلباد فهو إذن قاطع بأنه ألنه إما أن ال يدخل النار أو إن دخلها لكنه سيخرج منها وسيدخل ا
  من أهل اجلنة فسقط هذا االستدالل

  املسألة الرابعة قوله ذاِلَك عائد إىل مجيع ما تقدم وهو النور والبشرى باجلنات املخلدة



  بإسقاط كلمة هو) ذلك الفوز ( املسألة اخلامسة قرىء 
  القيامة أتبع ذلك بشرح حال املنافقني فقالواعلم أنه تعاىل ملا شرح حال املؤمنني يف موقف 

َوَرآءَكُْم فَالَْتِمسُواْ ُنوراً فَضُرَِب َيْوَم َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ َوالْمَُناِفقَاُت لِلَِّذيَن َءاَمُنواْ انظُرُوَنا نَقَْتبِْس ِمن نُّورِكُْم ِقيلَ اْرجُِعواْ 
  لرَّْحَمةُ  َوظَاِهُرُه ِمن ِقَبِلِه الَْعذَاُبَبْينَُهم بِسُورٍ لَُّه َباٌب بَاِطُنُه ِفيِه ا

واْ َوَراءكُْم لَّكُمْ ُنوراً وفيه قوله َيْوَم َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ َوالْمَُناِفقَاُت ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ انظُرُوَنا نَقَْتبِْس ِمن نُّورِكُْم ِقيلَ اْرجُِع
  مسائل

  أو هو أيضاً منصوب باذكر تقديراً)  ١٢احلديد ( َتَرى  املسألة األوىل َيْوَم َيقُولُ بدل من َيْوَم
قال أبو علي الفارسي لفظ النظر ) أنظروا ( مكسورة الظاء والباقون ) أنظرونا ( املسألة الثانية قرأ محزة وحده 

يستعمل على ضروب أحدها أن تريد به نظرت إىل الشيء فيحذف اجلار ويوصل الفعل كما أنشد أبو احلسن 
  اجلمال واحلسن ينظرن ظاهرات

  كما ينظر األراك الظباء
واملعىن ينظرن إىل األراك وثانيها أن تريد به تأملت وتدبرت ومنه قولك إذهب فانظر زيداً أيؤمن فهذا يراد به التأمل 

 ٥٠النساء ( ى اللَِّه الكَِذَب انظُْر كَيَف َيفَْتُرونَ َعلَ)  ٤٨األسراء ( ومنه قوله تعاىل انْظُْر كَْيَف ضََرُبواْ لََك االْْمثَالَ 
قال وقد يتعدى هذا بإىل كقوله أَفَالَ َينظُُرونَ إِلَى اإلبِلِ )  ٢١اإلسراء ( انظُْر كَْيَف فَضَّلَْنا َبْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ ) 

َينظُرُواْ ِفى  وهذا نص على التأمل وبني وجه احلكمة فيه وقد يتعدى بفي كقوله أَوَلَْم)  ١٧الغاشية ( كَْيَف ُخِلقَْت 
وثالثها أن يراد بالنظر )  ٨الروم ( وَلَْم َيتَفَكَّرُواْ ِفى أَنفُِسهِْم )  ١٨٥األعراف ( َملَكُوِت السََّماوَاِت وَاالْْرَض 

  الرؤية كما يف قوله وملا بدا حوران واآلل دونه
  نظرت فلم تنظر بعينك منظراً

آلل قال إال أن هذا على سبيل اجملاز ألنه دلت الدالئل على أن النظر واملعىن نظرت فلم تر بعينك منظراً تعرفه يف ا
عبارة عن تقلب احلدقة حنو املرئي التماساً لرؤيته فلما كانت الرؤية من توابع النظر ولوازمه غالباً أجرى على الرؤية 

ظر كما يقال لفظ النظر على سبيل إطالق اسم السبب على املسبب قال وجيوز أن يكون قوله نظرت فلم تن
  تكلمت وما تكلمت أي ما تكلمت بكالم مفيد فكذا هنا نظرت وما نظرت

أي )  ٥٣األحزاب ( نظراً مفيداً ورابعها أن يكون النظر مبعىن االنتظار ومنه قوله تعاىل إِلَى طََعامٍ غَْيَر نَاِظرِيَن إَِناُه 
نتظرت وجميء فعلت وافتعلت مبعىن واحد كثري غري منتظرين إدراكه وبلوغه وعلى هذا الوجه يكون نظرت معناه ا

كقوهلم شويت واشتويت وحقرت واحتقرت إذا عرفت هذا فقوله انظُُروَنا حيتمل وجهني األول أنظرونا أي 
انتظرونا ألنه يسرع باملؤمنني إىل اجلنة كالربوق اخلاطفة واملنافقون مشاة والثاين أنظرونا أي أنظروا إلينا ألهنم إذا 

مكسورة الظاء فهي من ) أنظرونا ( هم استقبلوهم بوجوههم والنور بني أيديهم فيستضيئون به وأما قراءة نظروا إلي
) صلى اهللا عليه وسلم ( وأمر رسول اهللا )  ٣٦احلجر ( النظرة واإلمهال ومنه قوله تعاىل أَنِظرْنِى إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ 

  ملشي إىل أن يلحقوا هبم إنظاراً هلمبإنظار املعسر واملعىن أنه جعل اتئادهم يف ا
  واعلم أن أبا عبيدة واألخفش كانا يطعنان يف حصة هذه القراءة وقد ظهر اآلن وجه صحتها

املسألة الثالثة اعلم أن االحتماالت يف هذا الباب ثالثة أحدها أن يكون الناس كلهم يف الظلمات مث إنه تعاىل يعطي 
يطلبوهنا منهم وثانيها أن تكون الناس كلهم يف األنوار مث إن املؤمنني يكونون يف املؤمنني هذه األنوار واملنافقون 

اجلنات فيمرون سريعاً واملنافقون يبقون وراءهم فيطلبون منهم االنتظار وثالثها أن يكون املؤمنون يف النور 



د من هذه االحتماالت قوم فإن واملنافقون يف الظلمات مث املنافقون يطلبون النور مع املؤمنني وقد ذهب إىل كل واح
كانت هذه احلالة إمنا تقع عند املوقف فاملراد من قوله انظُُروَنا انظروا إلينا ألهنم إذا نظروا إليهم فقد أقبلوا عليهم 
ومىت أقبلوا عليهم وكانت أنوارهم من قدامهم استضاءوا بتلك األنوار وإن كانت هذه احلالة إمنا تقع عند مسري 

   اجلنة كان املراد من قوله انظُرُوَنا حيتمل أن يكون هو االنتظار وأن يكون النظر إليهماملؤمنني إىل
املسألة الرابعة القبس الشعلة من النار أو السراج واملنافقون طمعوا يف شيء من أنوار املؤمنني أن يقتبسوه كاقتباس 

ة يف الدنيا فلما مل توجد تلك األعمال يف الدنيا نريان الدنيا وهو منهم جهل ألن تلك األنوار نتائج األعمال الصاحل
امتنع حصول تلك األنوار يف اآلخرة قال احلسن يعطى يوم القيامة كل أحد نوراً على قدر عمله مث إنه يؤخذ من 

حر جهنم ومما فيه من الكالليب واحلسك ويلقى على الطريق فتمضي زمرة من املؤمنني وجوههم كالقمر ليلة البدر 
زمرة أخرى كأضواء الكواكب يف السماء مث على ذلك تغشاهم ظلمة فتطفىء نور املنافقني فهنالك يقول  مث متضي

  املنافقون للمؤمنني انظُرُوَنا نَقَْتبِْس ِمن نُّورِكُْم كقبس النار
جوهاً أحدها أن املراد منه املسألة اخلامسة ذكروا يف املراد من قوله تعاىل ِقيلَ اْرجُِعواْ َوَراءكُْم فَالَْتِمسُواْ ُنوراً و

ارجعوا إىل دار الدنيا فالتمسوا هذه األنوار هنالك فإن هذه األنوار إمنا تتولد من اكتساب املعارف اإلهلية واألخالق 
الفاضلة والتنزه عن اجلهل واألخالق الذميمة واملراد من ضرب السور هو امتناع العود إىل الدنيا وثانيها قال أبو 

كونون يف ظلمة شديدة مث املؤمنون يعطون األنوار فإذا أسرع املؤمن يف الذهاب قال املنافق انظُُروَنا أمامة الناس ي
ُعونَ َنقْتَبِْس ِمن نُّورِكُْم فيقال هلم اْرجِعُواْ َوَراءكُْم فَالْتَِمُسواْ نُوراً قال وهي خدعة خدع هبا املنافقون كما قال ُيَخاِد

فريجعون إىل املكان الذي قسم فيه النور فال جيدون شيئاً فينصرفون إليهم )  ١٤٢النساء  (اللََّه َوُهَو َخاِدعُُهْم 
  فيجدون السور مضروباً

بينهم وبني املؤمنني وثالثها قال أبو مسلم املراد من قول املؤمنني اْرجُِعواْ منع املنافقني عن االستضاءة كقول الرجل 
ذا القول املقصود من قوله اْرجُِعواْ أن يقطعوا بأنه ال سبيل هلم إىل ملن يريد القرب منه وراءك أوسع لك فعلى ه

  وجدان هذا املطلوب ألبتة ال أنه أمر هلم بالرجوع
  انقوله تعاىل فَُضرِبَ َبْينَُهم بُِسورٍ لَُّه َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمةُ  َوظَاِهُرُه ِمن ِقَبِلِه الَْعذَاُب وفيه مسألت

اختلفوا يف السور فمنهم من قال املراد منه احلجاب واحليلولة أي املنافقون منعوا عن طلب املؤمنني  املسألة األوىل
  وقال آخرون بل املراد حائط بني اجلنة والنار وهو قول قتادة وقال جماهد هو حجاب األعراف

ذا قاله األخفش مث قال لَّهُ َباٌب أي املسألة الثانية الباء يف قوله بِسُورٍ صلة وهو للتأكيد والتقدير ضرب بينهم سور ك
لذلك السور باب َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمةُ  أي يف باطن ذلك السور الرمحة واملراد من الرمحة اجلنة اليت فيها املؤمنني 

ففيه الرمحة وما  َوظَاِهُرُه يعين وخارج السور ِمن ِقَبِلِه الَْعذَابُ أي من قبله يأتيهم العذاب واملعىن أن ما يلي املؤمنني
يلي الكافرين يأتيهم من قبله العذاب واحلاصل أن بني اجلنة والنار حائط وهو السور ولذلك السور باب فاملؤمنون 

  يدخلون اجلنة من باب ذلك السور والكافرون يبقون يف العذاب والنار
  مث قال تعاىل

نَّكُْم فََتنُتمْ أَنفَُسكُْم َوَترَبَّصُْتْم َواْرَتبُْتْم َوغرَّْتكُُم االٌّ َمانِى ُّ َحتَّى َجآَء أَْمرُ اللَّهِ ُيَنادُوَنُهمْ أَلَْم َنكُن مََّعكُْم قَالُواْ َبلَى َولَاِك
  َوغَرَّكُم بِاللَِّه الَْغرُوُر

  وفيه مسألتان
َعكُْم يف العبادات واملساجد املسألة األوىل يف اآلية قوالن األول أَلَمْ َنكُن مََّعكُْم يف الدنيا والثاين أَلَمْ َنكُن مَّ



  والصلوات والغزوات وهذا القول هو املتعني
املسألة الثانية البعد بني اجلنة والنار كثري ألن اجلنة يف أعلى السموات والنار يف الدرك األسفل فهذا يدل على أن 

لغ من أسفل السافلني إىل البعد الشديد ال مينع من اإلدراك وال ميكن أن يقال إن اهللا عظم صوت الكفار حبيث يب
أعلى عليني ألن مثل هذا الصوت إمنا يليق باألشداء األقوياء جداً والكفار موصوفون بالضعف وخفاء الصوت 

فعلمنا أن البعد ال مينع من اإلدراك على ما هو مذهبنا مث حكى تعاىل أن املؤمنني قالوا بلى كنتم معنا إال أنكم فعلتم 
ذا العذاب أوهلا وَلَاِكنَّكُْم فََتنُتمْ أَنفَُسكُْم أي بالكفر واملعاصي وكلها فتنة وثانيها قوله أشياء بسببها وقعتم يف ه

  َوَترَبَّصُْتْم وفيه وجوه أحدها قال ابن

عباس تربصتم بالتوبة وثانيها قال مقاتل وتربصتم مبحمد املوت قلتم يوشك أن ميوت فنستريح منه وثالثها كنتم 
لتلتحقوا بالكفار وتتخلصوا من النفاق وثالثها قوله وَارَْتْبُتْم وفيه وجوه األول شككتم يف  تتربصون دائرة السوء

وعيد اهللا وثانيها شككتم يف نبوة حممد وثالثها شككتم يف البعث والقيامة ورابعها قوله َوغرَّْتكُمُ االْمَانِى ُّ قال ابن 
ئر باملؤمنني حَتَّى َجاء أَْمرُ اللَِّه يعين املوت واملعىن ما زالوا يف عباس يريد الباطل وهو ما كانوا يتمنون من نزول الدوا
  خدع الشيطان وغروره حىت أماهتم اهللا وألقاهم يف النار

  قوله تعاىل َوغَرَّكُم بِاللَِّه الَْغُروُر فيه مسألتان
ار وتقديره على حذف املضاف أي املسألة األوىل قرأ مساك بن حرب الُْغرُورِ بضم الغني واملعىن وغركم باهللا االغتر

  غركم باهللا سالمتكم منه مع االغترار
  املسألة الثانية الُْغرُورِ بفتح الغني هو الشيطان إللقائه إليكم أن ال خوف عليكم من حماسبة وجمازاة

  ِهىَ  َمْولَاكُْم وَبِئَْس الَْمصُِريفَالَْيْوَم الَ ُيْؤَخذُ ِمنكُْم ِفْدَيةٌ  َوالَ ِمَن الَِّذيَن كَفَرُواْ َمأَْواكُُم النَّاُر 
  الفدية ما يفتدى به وهو قوالن األول ال يؤخذ منكم إميان وال توبة فقد زال التكليف وحصل اإلجلاء

الثاين بل املراد ال يقبل منكم فدية تدفعون هبا العذاب عن أنفسكم كقوله تعاىل َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها َعْدلٌ َوالَ َتنفَُعَها 
واعلم أن الفدية ما يفتدى به فهو يتناول اإلميان والتوبة واملال وهذا يدل على أن قبول )  ١٢٣البقرة ( اَعةٌ  َشفَ

التوبة غري واجب عقالً على ما تقوله املعتزلة ألنه تعاىل بني أنه ال يقبل الفدية أصالً والتوبة فدية فتكون اآلية دالة 
ان كذلك مل تكن التوبة واجبة القبول عقالً أما قوله َوالَ ِمَن الَِّذيَن كَفَرُواْ على أن التوبة غري مقبولة أصالً وإذا ك

ففيه حبث وهو عطف الكافر على املنافق يقتضي أن ال يكون املنافق كافراً لوجوب حصول املغايرة بني املعطوف 
  واملعطوف عليه واجلواب املراد الذين أظهروا الكفر وإال فاملنافق كافر

  عاىل َمأَْواكُُم النَّاُر ِهىَ  َمْولَاكُْم وَبِئَْس الَْمصُِريمث قال ت
ويف لفظ املوىل ههنا أقوال أحدها قال ابن عباس َموْلَاكُْم أي مصريكم وحتقيقه أن املوىل موضع الويل وهو القرب 

م وهو قول الزجاج فاملعىن أن النار هي موضعكم الذي تقربون منه وتصلون إليه والثاين قال الكليب يعين أوىل بك
والفراء وأيب عبيدة واعلم أن هذا الذي قالوه معىن وليس بتفسري للفظ ألن لو كان موىل وأوىل مبعىن واحد يف اللغة 
لصح استعمال كل واحد منهما يف مكان اآلخر فكان جيب أن يصح أن يقال هذا موىل من فالن كما يقال هذا أوىل 

  ن كمامن فالن ويصح أن يقال هذا أوىل فال

يقال هذا موىل فالن وملا بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معىن وليس بتفسري وإمنا نبهنا على هذه الدقيقة ألن 
قال أحد معاين موىل ) من كنت مواله فعلي مواله ( الشريف املرتضى ملا تسمك بإمامة علي بقوله عليه السالم 



 هذه اآلية بأن موىل معناه أوىل وإذا ثبت أن اللفظ حمتمل له معناه أوىل واحتج يف ذلك بأقوال أئمة اللغة يف تفسري
وجب محله عليه ألن ما عداه إما بني الثبوت ككونه ابن العم والناصر أو بني اإلنتفاء كاملعتق واملعتق فيكون على 

املوضع معىن ال تفسري  التقدير األول عبثاً وعلى التقدير الثاين كذباً وأما حنن فقد بينا بالدليل أن قول هؤالء يف هذا
وحينئذ يسقط االستدالل به ويف اآلية وجه آخر وهو أن معىن قوله ِهىَ  َمْولَاكُْم أي ال موىل لكم وذلك ألن من 

كانت النار مواله فال موىل له كما يقال ناصره اخلذالن ومعينه البكاء أي ال ناصر له وال معني وهذا الوجه متأكد 
  ) ٢٩الكهف ( ومنه قوله تعاىل ُيغَاثُواْ بَِماء كَالُْمْهلِ )  ١١حممد ( كَافِرِيَن الَ َمْولَى لَُهْم بقوله تعاىل َوأَنَّ الْ

 )١٦ (  
اَب ِمن قَْبلُ ِذيَن أُوُتواْ الْكَِتأَلَْم َيأِْن ِللَِّذيَن َءاَمُنوا أَن َتْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلذِكْرِ اللَِّه َوَما نََزلَ ِمَن الَْحقِّ َوالَ َيكُونُواْ كَالَّ

  فَطَالَ َعلَْيهُِم االٌّ َمُد فَقََسْت قُلُوُبُهْم َوكَِثٌري مِّْنُهْم فَاِسقُونَ
  وفيه مسألتان

قال ابن جين أصل ملا مل مث زيد عليها ما فلم نفي لقوله أفعل وملا نفي لقوله قد ) أملا يأن ( املسألة األوىل قرأ احلسن 
ات قد ال جرم زيد يف نفيه ما إال أهنم ملا ركبوا مل مع ما حدث هلا معىن ولفظ أما يفعل وذلك ألنه ملا زيد يف اإلثب

املعىن فإهنا صارت يف بعض املواضع ظرفاً فقالوا ملا قمت قام زيد أي وقت قيامك قام زيد وأما اللفظ فإنه جيوز أن 
  قول جئت وملتقف عليها دون جمزومها فيجوز أن تقول جئت وملا أي وملا جييء وال جيوز أن ي

من أن يئني ) أمل يئن ( وأما الذين قرأوا أَلَْم َيأِْن فاملشهور أمل يأن من أىن األمر يأين إذا جاء إناء أتاه أي وقته وقرىء 
  مبعىن أىن يأين

فقال بعضهم نزل يف املنافقني الذين  املسألة الثانية اختلفوا يف قوله أَلَْم َيأِْن ِللَِّذيَن ءاَمنُواْ أَن َتْخَشَع قُلُوُبُهمْ ِلِذكْرِ اللَِّه
أظهروا اإلميان ويف قلوهبم النفاق املباين للخشوع والقائلون هبذا القول لعلهم ذهبوا إىل أن املؤمن ال يكون مؤمناً يف 
احلقيقة إال مع خشوع القلب فال جيوز أن يقول تعاىل ذلك إال ملن ليس مبؤمن وقال آخرون بل املراد من هو مؤمن 

حلقيقة لكن املؤمن قد يكون له خشوع وخشية وقد ال يكون كذلك مث على هذا القول حتتمل اآلية وجوهاً على ا
أحدها لعل طائفة من املؤمنني ما كان فيهم مزيد خشوع وال رقة فحثوا عليه هبذه اآلية وثانيها لعل قوماً كان فيهم 

إليها عن األعمش قال إن الصحابة ملا قدموا خشوع كثري مث زال منهم شدة ذلك اخلشوع فحثوا على املعاودة 
املدينة أصابوا ليناً يف العيش ورفاهية ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا هبذه اآلية وعن أيب بكر أن هذه اآلية 

  قرئت بني يديه وعنده

ه ِلِذكْرِ اللَِّه ففيه قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاء شديداً فنظر إليهم فقال هكذا كنا حىت قست القلوب وأما قول
قوالن األول أن تقدير اآلية أما حان للمؤمنني أن ترق قلوهبم لذكر اهللا أي مواعظ اهللا اليت ذكرها يف القرآن وعلى 

هذا الذكر مصدر أضيف إىل الفاعل والقول الثاين أن الذكر مضاف إىل املفعول واملعىن لذكرهم اهللا أي جيب أن 
يكونوا كمن ذكره بالغفلة فال خيشع قلبه للذكر وقوله تعاىل َوَما نََزلَ ِمَن الَْحّق فيه  يورثهم الذكر خشوعاً وال

  مسائل
يف موضع جر بالعطف على الذكر وهو موصول والعائد إليه حمذوف على تقدير َوَما نََزلَ ِمَن ) ما ( املسألة األوىل 

  يعين القرآن الَْحّق مث قال ابن عباس يف قوله َوَما نََزلَ ِمَن الَْحّق
املسألة الثانية قال أبو علي قرأ نافع وحفص واملفضل عن عاصم َوَما َنَزلَ ِمَن الَْحّق خفيفة وقرأ الباقون وأبو بكر 
عن عاصم َوَما َنَزلَ مشددة وعن أيب عمرو َوَما َنَزلَ ِمَن الَْحّق مرتفعة النون مكسورة الزاي والتقدير يف القراءة 



هبم لذكر اهللا وملا نزل من احلق ويف القراءة الثانية وملا نزله اهللا من احلق ويف القراءة الثالثة وملا األوىل أن ختشع قلو
  نزل من احلق

املسألة الثالثة حيتمل أن يكون املراد من احلق هو القرآن ألنه جامع للوصفني الذكر واملوعظة وإنه حق نازل من 
ذكر اهللا مطلقاً واملراد مبا نزل من احلق هو القرآن وإمنا قدم اخلشوع السماء وحيتمل أن يكون املراد من الذكر هو 

بالذكر على اخلشوع مبا نزل من القرآن ألن اخلشوع واخلوف واخلشية ال حتصل إال عند ذكر اهللا فأما حصوهلا عند 
راء هو يف موضع نصب مساع القرآن فذاك ألجل اشتمال القرآن على ذكر اهللا مث قال تعاىل َوالَ َيكُوُنواْ قال الف

معناه أمل يأن أن ختشع قلوهبم وأن ال يكونوا قال ولو كان جزماً على النهي كان صواباً ويدل على هذا الوجه قراءة 
 َمُدمن قرأ بالتاء على سبيل االلتفات مث قال كَالَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب ِمن قَْبلُ يريد اليهود والنصارى فَطَالَ َعلَْيهُِم االْ

  وفيه مسألتان
املسألة األوىل ذكروا يف تفسري طول األمد وجوهاً أحدها طالت املدة بينهم وبني أنبيائهم فقست قلوهبم وثانيها قال 

ابن عباس مالوا إىل الدنيا وأعرضوا عن مواعظ اهللا وثالثها طالت أعمارهم يف الغفلة فحصلت القسوة يف قلوهبم 
األمد ههنا األمل البعيد واملعىن على هذا طال عليهم األمد بطول األمل أي ملا بذلك السبب ورابعها قال ابن جبان 

طالت آماهلم ال جرم قست قلوهبم وخامسها قال مقاتل بن سليمان طال عليهم أمد خروج النيب عليه السالم 
تعاىل هنى  وسادسها طال عهدهم بسماع التوراة واإلجنيل فزال وقعهما عن قلوهبم فال جرم قست قلوهبم فكأنه

  املؤمنني عن أن يكونوا كذلك قاله القرظي
بالتشديد أي الوقت األطول مث قال َوكَِثٌري مِّنُْهْم فَاِسقُونَ أي خارجون عن دينهم ) األمد ( املسألة الثانية قرىء 

  رافضون ملا يف الكتابني وكأنه إشارة إىل أن عدم اخلشوع يف أول األمر يفضي إىل الفسق يف آخر األمر

  مث قال تعاىل
  اْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُيْحىِ  األرض بَْعَد َمْوِتَها قَدْ َبيَّنَّا لَكُُم االٌّ َياِت لَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ

وفيه وجهان األول أنه متثيل واملعىن أن القلوب اليت ماتت بسبب القساوة فاملواظبة على الذكر سبب لعود حياة 
األرض بالغيث والثاين أن املراد من قوله فَانظُْر إِلَى ءاثَارِ َرْحَمةِ  بعث األموات فذكر اخلشوع إليها كما حييي اهللا 

  ذلك ترغيباً يف اخلشوع واخلضوع وزجراً عن القساوة
  مث قال تعاىل

  أَْجٌر كَرٌِميإِنَّ الُْمصَّدِِّقَني وَالُْمصَّدِّقَاِت َوأَقَْرُضواْ اللََّه قَْرضاً َحسَناً ُيَضاَعُف لَُهْم وَلَُهْم 
  وفيه مسائل

املسألة األوىل قال أبو علي الفارسي قرأ ابن كثري وعاصم يف رواية أيب بكر إِنَّ الُْمصَّّدِقَني َوالُْمصَّّدقَاتِ بالتخفيف 
معىن وقرأ الباقون وحفص عن عاصم إِنَّ الُْمصَّّدِقَني وَالُْمصَّّدقَاِت بتشديد الصاد فيهما فعلى القراءة األوىل يكون 

ه املصدق املؤمن فيكون املعىن إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ ألن إقراض اهللا من األعمال الصاحلة مث قالوا وهذ
القراءة أوىل لوجهني األول أن من تصدق هللا وأقرض إذا مل يكن مؤمناً مل يدخل حتت الوعد فيصري ظاهر اآلية 

د وال يصري متروكاً على قراءة التخفيف والثاين أن املتصدق هو الذي يقرض اهللا فيصري متروكاً على قراءة التشدي
يلزم  قوله إِنَّ الُْمصَّّدِقَني َوالُْمصَّّدقَاِت وقوله َوأَقْرُِضواُ اللََّه شيئاً واحداً وهو تكرار أما على قراءة التخفيف فإنه ال

أيب ءاٍن الُْمَتَصّدِقَني َوالْمَُتَصّدقَاِت بالتاء والثاين أن قوله َوأَقْرِضُواُ التكرار وحجة من نقل وجهان أحدمها أن يف قراءة 
اللََّه قَْرضاً َحسَناً اعتراض بني اخلرب واملخرب عنه واالعتراض مبنزلة الصفة فهو للصدقة أشد مالزمة منه للتصديق 



نعطفه على املعىن أال ترى أن املصدقني  وأجاب األولون بأنا ال حنمل قوله َوأَقْرِضُواُ على االعتراض ولكنا
  واملصدقات معناه إن الذين صدقوا فصار تقدير اآلية إن الذين صدقوا وأقرضوا اهللا

املسألة الثانية يف اآلية إشكال وهو أن عطف الفعل على االسم قبيح فما الفائدة يف التزامه ههنا قال صاحب 
لفعل يف املصدقني ألن الالم مبعىن الذين واسم الفاعل مبعىن صدقوا كأنه الكشاف قوله َوأَقْرِضُواُ معطوف على معىن ا

قيل إن الذين صدقوا وأقرضوا واعلم أن هذا ال يزيل اإلشكال فإنه ليس فيه بيان أنه مل عدل عن ذلك اللفظ إىل 
معينني هبذا  هذا اللفظ والذي عندي فيه أن األلف والالم يف املصدقني واملصدقات للمعهود فكأنه ذكر مجاعة

الوصف مث قبل ذكر اخلرب أخرب عنهم بأهنم أتوا بأحسن أنواع الصدقة وهو اإلتيان بالقرض احلسن مث ذكر اخلرب بعد 
  ذلك وهو قوله ُيَضاَعُف لَُهُم فقوله َوأَقْرُِضواُ اللََّه هو املسمى حبشو اللوزنج كما يف قوله إن الثمانني وبلغتها

  قد أحوجت مسعي إىل ترمجان
املسألة الثالثة من قرأ الُْمَصّدِقَني بالتشديد اختلفوا يف أن املراد هو الواجب أو التطوع أو مها مجيعاً أو املراد 

بالتصدق الواجب وباإلقراض التطوع ألن تسميته بالقرض كالداللة على ذلك فكل هذه االحتماالت مذكورة أما 
  قد تقدم القول فيهقوله ُيَضاَعُف لَُهْم َولَُهْم أَْجٌر كَرٌِمي ف

َوُنوُرُهْم وَالَِّذيَن كَفَُرواْ َوكَذَُّبواْ َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُْولَاِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ وَالشَُّهَدآُء ِعنَد َربِّهِْم لَُهْم أَْجرُُهْم 
  بِأاَياِتَنآ أُْولَاِئَك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ

بل هذه اآلية حال املؤمنني واملنافقني وذكر اآلن حال املؤمنني وحال الكافرين مث يف اآلية اعلم أنه تعاىل ذكر ق
  مسألتان

املسألة األوىل الصديق نعت ملن كثر منه الصدق ومجع صدقاً إىل صدق يف اإلميان باهللا تعاىل ورسله ويف هذه اآلية 
مذهب جماهد قال كل من آمن باهللا ورسله فهو صديق قوالن أحدمها أن اآلية عامة يف كل من آمن باهللا ورسله وهو 

مث قرأ هذه اآلية ويدل على هذا ما روي عن ابن عباس يف قوله ُهُم الّصّديقُونَ أي املوحدون الثاين أن اآلية خاصة 
ن وهو قول املقاتلني أن الصديقني هم الذين آمنوا بالرسل حني أتوهم ومل يكذبوا ساعة قط مثل آل ياسني ومثل مؤم

آل فرعون وأما يف ديننا فهم مثانية سبقوا أهل األرض إىل اإلسالم أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبري 
  وسعد ومحزة وتاسعهم عمر أحلقه اهللا هبم ملا عرف من صدق نيته

منوا باهللا ورسله هم املسألة الثانية قوله َوالشَُّهَداء فيه قوالن األول أنه عطف على اآلية األوىل والتقدير إن الذين آ
الصديقون وهم الشهداء قال جماهد كل مؤمن فهو صديق وشهيد وتال هذه اآلية جذا القول اختلفوا يف أنه مل مسي 
كل مؤمن شهيد فقال بعضهم ألن املؤمنني هم الشهداء عند رهبم على العباد يف أعماهلم واملراد أهنم عدول اآلخرة 

سبب يف هذا االسم أن كل مؤمن فإنه يشهد كرامة ربه وقال األصم كل مؤمن الذي تقبل شهادهتم وقال احلسن ال
شهيد ألنه قائم هللا تعاىل بالشهادة فيما تعبدهم به من وجوب اإلميان ووجوب الطاعات وحرمة الكفر واملعاصي 

 تعاىل ورسله وقال أبو مسلم قد ذكرنا أن الصديق نعت ملن كثر منه الصدق ومجع صدقاً إىل صدق يف اإلميان باهللا
فصاروا بذلك شهداء على غريهم القول الثاين أن قوله وَالشَُّهَداء ليس عطفاً على ما تقدم بل هو مبتدأ وخربه قوله 

ِعنَد َربّهِْم أو يكون ذلك صفة وخربه هو قوله لَُهْم أَْجُرُهْم وعلى هذا القول اختلفوا يف املراد من الشهداء فقال 
النساء ( بياء لقوله تعاىل فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلّ أمَّةٍ  بِشَهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالء َشهِيداً الفراء والزجاج هم األن

صلى اهللا عليه ( وقال مقاتل وحممد بن جرير الشهداء هم الذين استشهدوا يف سبيل اهللا وروى عن النيب )  ٤١
ا املقتول فقال إن شهداء أميت إذاً لقليل مث ذكر أن املقتول شهيد ما تعدون الشهداء فيكم قالو( أنه قال ) وسلم 



  احلديث) واملبطون شهيد واملطعون شهيد 
 أَْصَحابُ واعلم أنه تعاىل ملا ذكر حال املؤمنني أتبعه بذكر حال الكافرين فقال َوالَِّذيَن كَفَُرواْ وَكَذَّبُواْ بِئَاَياِتَنا أُْولَاِئَك

  الَْجِحيمِ

  أحوال املؤمنني والكافرين ذكر بعده ما يدل على حقارة الدنيا وكمال حال اآلخرة فقال وملا ذكر
االٌّ ْولْاِد كَمَثَلِ غَْيٍث أَْعَجَب اْعلَُموا أَنََّما الَْحَيواةُ  الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوزِيَنةٌ  َوَتفَاُخٌر َبْيَنكُْم َوَتكَاثٌُر ِفى االٌّ ْموَالِ َو

للَِّه َورِْضَوانٌ َوَما َنَباُتهُ ثُمَّ َيهِيُج فََتَراُه ُمصْفَّراً ثُمَّ َيكُونُ ُحطَاماً َوِفى االٌّ خَِرةِ  َعذَابٌ َشِديٌد َوَمْغِفَرةٌ  مَِّن ا الْكُفَّاَر
  الَْحيَواةُ  الدُّنَْيآ إِالَّ َمتَاُع الْغُُرورِ

  ويف اآلية مسائل
حتقري حال الدنيا وتعظيم حال اآلخرة فقال الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر املسألة األوىل املقصود األصلي من اآلية 

وال شك أن هذه األشياء أمور حمقرة وأما اآلخرة فهي عذاب شديد دائم أو رضوان اهللا على سبيل الدوام وال شك 
  أن ذلك عظيم

َجاِعلٌ ِفى االْرضِ َخِليفَةً  قَالُواْ إِّنى ِعلْمٍ  املسألة الثانية اعلم أن احلياة الدنيا حكمة وصواب ولذلك ملا قال تعاىل إِّني
ولوال أهنا حكمة وصواب ملا قال ذلك وألن احلياة خلقه كما قال الَِّذى َخلََق الْمَْوَت )  ٣٠البقرة ( َماالً َتْعلَُمونَ 

وقال َوَما )  ١١٥املؤمنني ( قَْناكُْم َعَبثاً وأنه ال يفعل العبث على ما قال أَفََحسِْبُتْم أَنََّما َخلَ)  ٢امللك ( َوالَْحيَواةَ  
َخلَقَْنا السََّماء َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطالً وألن احلياة نعمة بل هي أصل جلميع النعم وحقائق األشياء ال ختتلف بأن 

( بِاللَِّه َوكُنُتْم أَمْواًتا فَأَْحَياكُْم  كانت يف الدنيا أو يف اآلخرة وألنه تعاىل عظم املنة خبلق احلياة فقال كَْيَف َتكْفُُرونَ
فأول ما ذكر من أصناف نعمه هو احلياة فدل جمموع ما ذكرنا على أن احلياة الدنيا غري مذمومة بل )  ٢٨البقرة 

هو  املراد أن من صرف هذه احلياة الدنيا ال إىل طاعة اهللا بل إىل طاعة اهللا بل إىل طاعة الشيطان ومتابعة اهلوى فذاك
املذموم مث إنه تعاىل وصفها بأمور أوهلا أهنا لَِعٌب وهو فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جداً مث إن تلك املتاعب 

تنقضي من غري فائدة وثانيها أهنا لَُهَو وهو فعل الشبان والغالب أن بعد انقضائه ال يبقى إال احلسرة وذلك ألن 
العمر ذاهباً واللذة منقضية والنفس ازدادت شوقاً وتعطشاً إليه مع فقداهنا العاقل بعد انقضائه يرى املال ذاهباً و

فتكون املضار جمتمعة متوالية وثالثها أهنا زِيَنةُ  وهذا دأب النساء ألن املطلوب من الزينة حتسني القبيح وعمارة البناء 
رضي ال يقاوم الذايت فإذا كانت الدنيا املشرف على أن يصري خراباً واالجتهاد يف تكميل الناقص ومن املعلوم أن الع

منقضية لذاهتا فاسدة لذاهتا فكيف يتمكن العاقل من إزالة هذه املفاسد عنها قال ابن عباس املعىن أن الكافر يشتغل 
  طول حياته بطلب زينة الدنيا دون العمل لآلخرة وهذا كما قيل حياتك يا مغرور سهو وغفلة

بالصفات الفانية الزائلة وهو إما التفاخر بالنسب أو التفاخر بالقدرة والقوة والعساكر وكلها ورابعها شََهاَدةُ  َبْينِكُْم 
  ذاهبة وخامسها قوله َوَتكَاثٌُر ِفى االْْموالِ وَاالْْولْاِد قال ابن عباس جيمع املال يف

وأنه ال وجه بتبعية سخط اهللا ويتباهى به على أولياء اهللا ويصرفه يف مساخط اهللا فهو ظلمات بعضها فوق بعض 
أصحاب الدنيا خيرج عن هذه األقسام وبني أن حال الدنيا إذا مل خيل من هذه الوجوه فيجب أن يعدل عنها إىل ما 
يؤدي إىل عمارة اآلخرة مث ذكر تعاىل هلذه احلياة مثالً فقال كََمثَلِ غَْيٍث يعين املطر ونظريه قوله تعاىل وَاْضرِبْ لَُهم 

والكاف يف قوله كََمثَلِ غَْيٍث موضعة رفع من وجهني أحدمها أن يكون )  ٤٥الكهف ( اةِ  الدُّْنَيا كََماء مَّثَلَ الَْحَيو
بَ صفة لقوله لَِعٌب َولَْهٌو َوزِيَنةٌ  َوَتفَاُخرٌ َبْيَنكُْم وََتكَاثٌُر واآلخر أن يكون خرباً بعد خرب قاله الزجاج وقوله أَْعَج



والن األول قال ابن مسعود املراد من الكفار الزراع قال األزهري والعرب تقول للزارع كافر الْكُفَّاَر َنَباُتُه فيه ق
ألنه يكفر البذر الذي يبذره بتراب األرض وإذا أعجب الزراع نباته مع علمهم به فهو يف غاية احلسن الثاين أن 

وحرثها من املؤمنني ألهنم ال يرون سعادة سوى  املراد بالكفار يف هذه اآلية الكفار باهللا وهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا
  سعادة الدنيا وقوله َنَباُتهُ أي ما نبت من ذلك الغيث وباقي اآلية مفسر يف سورة الزمر

مث إنه تعاىل ذكر بعده حال اآلخرة فقال َوِفى االِْخَرةِ  َعذَاٌب َشِديٌد أي ملن كانت حياته هبذه الصفة ومغفرة من اهللا 
ئه وأهل طاعته وذلك ألنه ملا وصف الدنيا باحلقارة وسرعة االنقضاء بني أن اآلخرة إما عذاب شديد ورضوان ألوليا

دائم وإما رضوان وهو أعظم درجات الثواب مث قال َوما الَْحيَواةُ  الدُّْنَيا إِالَّ مََتاعُ الُْغرُورِ يعين ملن أقبل عليها 
يا متاع الغرور إذا أهلتك عن طلب اآلخرة فأما إذا دعتك إىل وأعرض هبا عن طلب اآلخرة قال سعيد بن جبري الدن

  طلب رضوان اهللا وطلب اآلخرة فنعم الوسيلة
اللَِّه َوُرُسِلِه ذَِلَك فَْضلُ َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرةٍ  مِّن رَّبِّكُْم َوَجنَّةٍ  َعْرُضَها كَعَْرضِ السََّمآِء واألرض أُِعدَّْت لِلَِّذيَن َءاَمنُواْ بِ

  اللَِّه ُيؤِْتيِه َمن َيَشآُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ
قال لتكن  مث قال تعاىل سَابِقُواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ  ّمن رَّّبكُْم َوَجنَّةٍ  َعْرُضَها كََعْرضِ السََّماء وَاالْْرضِ واملراد كأنه تعاىل

  تكون مسابقتكم يف طلب اآلخرةمفاخرتكم ومكاثرتكم يف غري ما أنتم عليه بل احرصوا على أن 
واعلم أنه تعاىل أمر باملسارعة يف قوله َوسَارُِعواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ  ّمن رَّّبكُْم مث شرح ههنا كيفية تلك املسارعة فقال 

  سارعوا مسارعة املسابقني ألقراهنم يف املضمار وقوله َوسَارُِعواْ إِلَى َمْغفَِرةٍ  فيه مسألتان
 شك أن املراد منه املسارعة إىل ما يوجب املغفرة فقال قوم املراد سابقوا إىل التوبة وقال آخرون املسألة األوىل ال

املراد سابقوا إىل سائر ما كلفتم به فدخل فيه التوبة وهذا أصح ألن املغفرة واجلنة ال يناالن إال باالنتهاء عن مجيع 
  املعاصي واالشتغال بكل الطاعات

لقائلون بأن األمر يفيد الفور هبذه اآلية فقالوا هذه اآلية دلت على وجوب املسارعة فوجب أن املسألة الثانية احتج ا
يكون التراخي حمظوراً أما قوله تعاىل َوَجنَّةٍ  َعْرُضَها كَعَْرضِ السََّماء وَاالْْرضِ وقال يف آل عمران َوَجنَّةٍ  َعْرُضَها 

كروا فيه وجوهاً أحدها أن السموات السبع واألرضني السبع لو فذ)  ١٣٣آل عمران ( السََّماَواِت َواالْْرَض 
ابن عباس ) عن ( جعلت صفائح وألزق بعضها ببعض لكانت اجلنة يف عرضها هذا قول مقاتل وثانيها قال عطاء 

  يريد أن لكل واحد من املطيعني جنة هبذه الصفة وثالثها قال السدي إن اهللا

السبع واألرضني السبع وال شك أن طوهلا أزيد من عرضها فذكر العرض تعاىل شبه عرض اجلنة بعرض السموات 
تنبيهاً على أن طوهلا أضعاف ذلك ورابعها أن هذا متثيل للعبادة مبا يعقلونه ويقع يف نفوسهم وأفكارهم وأكثر ما يقع 

أربعة قال تعاىل يف نفوسهم مقدار السموات واألرض وهذا قول الزجاج وخامسها وهو اختيار ابن عباس أن اجلنان 
فاملراد ههنا تشبيه واحدة من )  ٦٢الرمحن ( وقال َوِمن ُدونِهَِما َجنََّتاِن )  ٤٦الرمحن ( َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِه َجنََّتاِن 

  تلك اجلنان يف العرض بالسموات السبع واألرضني السبع
  مسائل مث قال تعاىل سَابِقُواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ  ّمن رَّّبكُْم وفيه

املسألة األوىل احتج مجهور األصحاب هبذا على أن اجلنة خملوقة وقالت املعتزلة هذه اآلية ال ميكن إجراؤها على 
يدل على أن من صفتها بعد وجودها أن ال تفىن )  ٣٥الرعد ( ظاهرها لوجهني األول أن قوله تعاىل أُكُلَُها َداِئٌم 

الثاين أن اجلنة )  ٨٨القصص ( قوله تعاىل كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه لكنها لو كانت اآلن موجودة لفنيت بدليل 
خملوقة وهي اآلن يف السماء السابعة وال جيوز مع أهنا يف واحدة منها أن يكون عرضها كعرض كل السموات قالوا 



قادراً ال يصح املنع عليه وكان فثبت هبذين الوجهني أنه ال بد من التأويل وذلك من وجهني األول أنه تعاىل ملا كان 
حكيماً ال يصح اخللف يف وعده مث إنه تعاىل وعد على الطاعة باجلنة فكانت اجلنة كاملعدة املهيأة هلم تشبيهاً ملا سيقع 

إذا عزم عليها وإن مل يوجدها والثاين أن املراد إذا ) أعدت لك املكافأة ( قطعاً بالواقع وقد يقول املرء لصاحبه 
أي إذا كان )  ٥٠األعراف ( خرة أعدها اهللا تعاىل هلم كقوله تعاىل َونَاَدى أَْصَحاُب النَّارِ أَْصَحابَ الَْجنَّةِ  كانت اآل

يوم القيامة نادى اجلواب أن قوله كُلُّ َشىْ ء َهاِلٌك عام وقوله أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني مع قوله أُكُلَُها دَاِئمٌ خاص واخلاص 
ما قوله ثانياً اجلنة خملوقة يف السماء السابعة قلنا إهنا خملوقة فوق السماء السابعة على ما قال عليه مقدم على العام وأ

وأي استبعاد يف أن يكون املخلوق فوق الشيء أعظم منه أليس أن ) سقفها عرش الرمحن ( السالم يف صفة اجلنة 
  العرش أعظم املخلوقات مع أنه خملوق فوق السماء السابعة

ة الثانية قوله َسابِقُواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ  ّمن رَّّبكُْم فيه أعظم رجاء وأقوى أمل إذ ذكر أن اجلنة أعدت ملن آمن باهللا املسأل
ورسله ومل يذكر مع اإلميان شيئاً آخر واملعتزلة وإن زعموا أن لفظ اإلميان يفيد مجلة الطاعات حبكم تصرف الشرع 

عدي حبرف الباء فإنه باق على مفهومه األصلي وهو التصديق فاآلية حجة لكنهم اعترفوا بأن لفظ اإلميان إذا 
عليهم ومما يتأكد به ما ذكرناه قوله بعد هذه اآلية ذاِلَك فَْضلُ اللَِّه يُْؤِتيِه َمن َيَشاء يعين أن اجلنة فضل ال معاملة فهو 

حبصول اجلنة جلميع العصاة وأن تقطعوا يؤتيها من يشاء من عباده سواء أطاع أو عصى فإن قيل فيلزمكم أن تقطعوا 
بأنه ال عقاب هلم قلنا نقطع حبصول اجلنة هلم وال نقطع بنفي العقاب عنهم ألهنم إذا عذبوا مدة مث نقلوا إىل اجلنة 

وبقوا فيها أبد اآلباد فقد كانت اجلنة معدة هلم فإن قيل فاملرتد قد آمن باهللا فوجب أن يدخل حتت اآلية قلت خص 
  وم فيبقى العموم حجة فيما عداهمن العم

مث قال تعاىل ذاِلَك فَْضلُ اللَِّه يُْؤِتيِه َمن َيَشاء زعم مجهور أصحابنا أن نعيم اجلنة تفضل حمض ال أنه مستحق بالعمل 
وهذا أيضاً قول الكعيب من املعتزلة واحتجوا على صحة هذا املذهب هبذه اآلية أجاب القاضي عنه فقال هذا إمنا 

امتنع بني كون اجلنة مستحقة وبني كوهنا فضالً من اهللا تعاىل فأما إذا صح اجتماع الصفتني فال يصح هذا  يلزم لو
االستدالل وإمنا قلنا إنه ال منافاة بني هذين الوصفني ألنه تعاىل هو املتفضل باألمور اليت يتمكن املكلف معها من 

أسباب هذا االستحقاق كان متفضالً هبا قال وملا ثبت أن كسب هذا االستحقاق فلما كان تعاىل متفضالً مبا يكسب 
قوله ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء ال بد وأن يكون مشروطاً مبا يستحقه ولوال ذلك مل يكن لقوله من قبل َسابِقُواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ  ّمن 

  رَّّبكُْم معىن
كونه تعاىل متفضالً بنفس اجلنة فإن واعلم أن هذا ضعيف ألن كونه تعاىل متفضالً بأسباب ذلك الكسب ال يوجب 

من وهب من إنسان كاغداً ودواة وقلماً مث إن ذلك اإلنسان كتب بذلك املداد على ذلك الكاغد مصحفاً وباعه 
من الواهب ال يقال إن أداء ذلك الثمن تفضيل بل يقال إنه مستحق فكذا ههنا وأما قوله أوالً إنه ال بد من 

له من قبل سَابِقُواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ  معىن فجوابه أن هذا االستدالل عجيب ألن للمتفضل أن االستحقاق وإال مل يكن لقو
  يشرط يف تفضله أي شرط شاء ويقول ال أتفضل إال مع هذا الشرط

إذا أعطى مث قال تعاىل َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعِظيمِ واملراد منه التنبيه على عظم حال اجلنة وذلك ألن ذا الفضل العظيم 
  عطاء مدح به نفسه وأثىن بسببه على نفسه فإنه ال بد وأن يكون ذلك العطاء عظيماً

  ى اللَِّه َيسٌِريَمآ أََصاَب ِمن مُِّصيَبةٍ  ِفى األرض َوالَ ِفى أَنفُِسكُمْ إِالَّ ِفى ِكتَابٍ مِّن قَْبلِ أَن نَّبَْرأََهآ إِنَّ ذَِلَك َعلَ
بني أن املؤدي إىل اجلنة والنار ال يكون إال بقضاء )  ٢١احلديد ( سَابِقُواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ   قال الزجاج إنه تعاىل ملا قال

وقدر فقال َما أَصَاَب ِمن مُِّصيَبةٍ  واملعىن ال توجد مصيبة من هذه املصائب إال وهي مكتوبة عند اهللا واملصيبة يف 



سعار وتتابع اجلوع واملصيبة يف األنفس فيها قوالن األرض هي قحط املطر وقلة النبات ونقص الثمار وغالء األ
األول أهنا هي األمراض والفقر وذهاب األوالد وإقامة احلدود عليها والثاين أهنا تتناول اخلري والشر أمجع لقوله بعد 

ل إِالَّ ِفى ِكتَابٍ يعين مكتوب عند اهللا مث قا)  ٢٣احلديد ( ذلك لّكَْيالَ تَأَْسْواْ َعلَى َما فَاَتكُْم َوالَ َتفَْرحُواْ بَِما ءاَتاكُْم 
  يف اللوح احملفوظ وفيه مسائل

املسألة األوىل هذه اآلية دالة على أن مجيع احلوادث األرضية قبل دخوهلا يف الوجود مكتوبة يف اللوح احملفوظ قال 
نه وتعاىل عاملاً جبميع املتكلمون وإمنا كتب كل ذلك لوجوه أحدها تستدل املالئكة بذلك املكتوب على كونه سبحا

األشياء قبل وقوعها وثانيها ليعرفوا حكمة اهللا فإنه تعاىل مع علمه بأهنم يقدمون على تلك املعاصي خلقهم ورزقهم 
وثالثها ليحذروا من أمثال تلك املعاصي ورابعها ليشكروا اهللا تعاىل على توفيقه إياهم على الطاعات وعصمته إياهم 

ماء إن املالئكة الذين وصفهم اهللا بأهنم هم املدبرات أمراً وهم املقسمات أمراً إمنا هي من املعاصي وقالت احلك
  املبادىء حلدوث احلوادث يف

هذا العامل السفلي بواسطة احلركات الفلكية واالتصاالت الكوكبية فتصوراهتا النسياق تلك األسباب إىل املسببات 
  هو املراد من قوله تعاىل إِالَّ ِفى ِكَتابٍ

املسألة الثانية استدل مجهور أهل التوحيد هبذه اآلية على أنه تعاىل عامل باألشياء قبل وقوعها خالفاً هلشام بن احلكم 
ووجه االستدالل أنه تعاىل ملا كتبها يف الكتاب قبل وقوعها وجاءت مطابقة لذلك الكتاب علمنا أنه تعاىل عاملاً هبا 

  بأسرها
ى أَنفُِسكُْم يتناول مجيع مصائب األنفس فيدخل فيها كفرهم ومعاصيهم فاآلية دالة على أن املسألة الثالثة قوله َوالَ ِف

مجيع أعماهلم بتفاصيلها مكتوبة يف اللوح احملفوظ ومثبتة يف علم اهللا تعاىل فكان االمتناع من تلك األعمال حماالً ألن 
ا حصل العلم بوجودها وهذا العلم ممتنع الزوال كان علم اهللا بوجودها مناف لعدمها واجلمع بني املتنافيني حمال فلم

  اجلمع بني عدمها وبني علم اهللا بوجودها حماالً
املسألة الرابعة أنه تعاىل مل يقل إن مجيع احلوادث مكتوبة يف الكتاب ألن حركات أهل اجلنة والنار غري متناهية فإثباهتا 

أدخل فيها أحوال السموات وأيضاً خصص ذلك يف الكتاب حمال وأيضاً خصص ذلك باألرض واألنفس وما 
مبصائب األرض واألنفس ال بسعادات األرض واألنفس ويف كل هذه الرموز إشارات وأسرار أما قوله ّمن قَْبلِ أَن 

نَّْبرَأََها فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم من قبل أن خنلق هذه املصائب وقال بعضهم بل املراد األنفس وقال آخرون بل 
نفس األرض والكل حمتمل ألن ذكر الكل قد تقدم وإن كان األقرب نفس املصيبة ألهنا هي املقصود وقال  املراد

آخرون املراد من قبل أن نربأ املخلوقات واملخلوقات وإن مل يتقدم ذكرها إال أهنا لظهورها جيوز عود الضمري إليها 
  ) ٢يوسف ( كما يف قوله إِنَّا أَنَزلَْناُه 

إِنَّ ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري وفيه قوالن أحدمها إن حفظ ذلك على اهللا هني والثاين إن إثبات ذلك على مث قال تعاىل 
 كثرته يف الكتاب يسري على اهللا وإن كان عسرياً على العباد ونظري هذه اآلية قوله َوَما ُيَعمَُّر ِمن مَُّعمَّرٍ َوالَ ُينقَُص ِمْن

  ) ١١فاطر ( إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري  ُعُمرِِه إِالَّ ِفى ِكَتابٍ
  مث قال تعاىل

  لِّكَْيالَ تَأَْسْواْ َعلَى َما فَاَتكُْم َوالَ َتفَْرحُواْ بَِمآ ءَاَتاكُْم َواللَُّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتالٍ فَخُورٍ
  وفيه مسائل

تقول قمت ألضربك فإنه يفيد أن القيام سبب املسألة األوىل هذه الالم تفيد جعل أول الكالم سبباً آلخره كما 



للضرب وههنا كذلك ألنه تعاىل بني أن إخبار اهللا عن كون هذه األشياء واقعة بالقضاء والقدر ومثبتة يف الكتاب 
الذي ال يتغري يوجب أن ال يشتد فرح اإلنسان مبا وقع وأن ال يشتد حزنه مبا مل يقع وهذا هو املراد بقوله عليه 

وحتقيق الكالم فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقوع ) من عرف سر اهللا يف القدر هانت عليه املصائب ( السالم 
كل ما وقع واجب وعدم كل ما مل يقع واجب أيضاً ألسباب أربعة أحدها أن اهللا تعاىل علم وقوعه فلو مل يقع انقلب 

  العلم جهالً ثانيها أن اهللا أراد وقوعه فلو مل يقع انقلبت

ادة متنياً ثالثها أنه تعلقت قدرة اهللا تعاىل بإيقاعه فلو مل يقع النقلبت تلك القدرة عجزاً رابعها أن اهللا تعاىل حكم اإلر
بوقوعه بكالمه الذي هو صدق فلو مل يقع النقلب ذلك اخلرب الصدق كذباً فإذن هذا الذي وقع لو مل يقع لتغريت 

قدمها إىل احلدوث وملا كان ذلك ممتنعاً علمنا أنه ال دافع لذلك  هذه الصفات األربعة من كماهلا إىل النقص ومن
الوقوع وحينئذ يزول الغم واحلزن عند ظهور هذه اخلواطر وهانت عليه احملن واملصائب وأما املعتزلة فهب أهنم 

تني فأي فرق بني ينازعون يف القدرة واإلرادة ولكنهم يوافقون يف العلم واخلري وإذا كان اجلرب الزماً يف هاتني الصف
أن يلزم اجلرب بسبب هاتني الصفتني وبني أن يلزم بسبب الصفات األربع وأما الفالسفة فاجلرب مذهبهم وذلك ألهنم 

ربطوا حدوث األفعال اإلنسانية بالتصورات الذهنية والتخيالت احليوانية مث ربطوا تلك التصورات والتخيالت 
وميتنع وقوع ما خيالفها وأما الدهرية الذين ال يثبتون شيئاً من املؤثرات فهم ال  باألدوار الفلكية اليت هلا مناهج مقدرة

بد وأن يقولوا بأن حدوث احلوادث اتفاقي وإذا كان اتفاقياً مل يكن اختيارياً فيكون اجلرب الزماً فظهر أنه ال مندوحة 
تدالل أهل السنة هبذه اآلية قالت املعتزلة عن هذا ألحد من فرق العقالء سواء أقروا به أو أنكروه فهذا بيان وجه اس

اآلية دالة على صحة مذهبنا يف كون العيد متمكناً خمتاراً وذلك من وجوه األول أن قوله لّكَْيالَ تَأَْسْواْ َعلَى َما فَاَتكُمْ 
رح ولوال أهنم يدل على أنه تعاىل إمنا أخربهم بكون تلك املصائب مثبتة يف الكتاب ألجل أن حيترزوا عن احلزن والف

قادرون على تلك األفعال ملا بقي هلذه الالم فائدة والثاين أن هذه اآلية تدل على أنه تعاىل ال يريد أن يقع منهم 
احلزن والفرح وذلك خالف قول اجملربة إن اهللا تعاىل أراد كل ذلك منهم والثالث أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية وَاللَُّه 

الٍ فَُخورٍ وهذا يدل على أنه تعاىل ال يريد ذلك ألن احملبة واإلرادة سواء فهو خالف قول اجملربة الَ ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَت
إن كل واقع فهو مراد اهللا تعاىل الرابع أنه تعاىل أدخل الم التعليل على فعله بقوله لّكَْيالَ وهذا يدل على أن أفعال 

كيفية تعلق هذه اآليات باجلرب والقدر وتعلق كلتا الطائفتني  اهللا تعاىل معللة بالغرض وأقول العاقل يتعجب جداً من
  بأكثرها

املسألة الثانية قال أبو علي الفارسي قرأ أبو عمرو وحده بَِما ءاَتاكُْم قصراً وقرأ الباقون ءاَتاكُُم ممدوداً حجة أيب 
ْم كذلك يكون الفعل لآلين يف قوله بَِما عمرو أن ءاَتاكُُم معادل لقوله فَاَتكُْم فكما أن الفعل للغائب يف قوله فَاَتكُ

ءاَتاكُْم والعائد إىل املوصول يف الكلمتني الذكر املرفوع بأنه فاعل وحجة الباقني أنه إذا مد كان ذلك منسوباً إىل اهللا 
ذوفة من تعاىل وهو املعطي لذلك ويكون فاعل الفعل يف ءاَتاكُمُ ضمرياً عائداً إىل اسم اهللا سبحانه وتعاىل واهلاء حم

  الصلة تقديره مبا آتاكموه
سى والفرح املسألة الثالثة قال املربد ليس املراد من قوله َيِسٌري لّكَْيالَ تَأَْسْواْ َعلَى َما فَاَتكُْم َوالَ تَفَْرحُواْ بَِما نفي األ

فوات ما سلب منكم على اإلطالق بل معناه ال حتزنوا حزناً خيرجكم إىل أن هتلكوا أنفسكم وال تعتدوا بثواب على 
وال تفرحوا فرحاً شديد يطغيكم حىت تأشروا فيه وتبطروا ودليل ذلك قوله تعاىل وَاللَُّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ ُمْختَالٍ فدل 
هبذا على أنه ذم الفرح الذي خيتال فيه صاحبه ويبطر وأما الفرح بنعمة اهللا والشكر عليها فغري مذموم وهذا كله 

ابن عباس أنه قال ليس أحد إال وهو يفرح وحيزن ولكن اجعلوا للمصيبة صرباً وللخري  معىن ما روى عكرمة عن



شكراً واحتج القاضي هبذه اآلية على أنه تعاىل ال يريد أفعال العباد واجلواب عنه أن كثرياً من أصحابنا من فرق بني 
  نفي هذه اإلرادة نفي مطلق اإلرادة احملبة واإلرادة فقال احملبة إرادة خمصوصة وهي إرادة الثواب فال يلزم من

  مث قال تعاىل
  الَِّذيَن يَْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاسَ بِالُْبْخلِ َوَمن َيَتَولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الْغَنِى ُّ الَْحِميُد

  وفيه مسائل
نه قال ال حيب املختال وال حيب الذين املسألة األوىل يف اآلية قوالن األول أن هذا بدل من قوله كُلَّ ُمْخَتالٍ فَُخورٍ كأ

يبخلون يريد الذين يفرحون الفرح املطغى فإذا رزقوا ماالً وحظاً من الدنيا فلحبهم له وعزته عندهم يبخلون به وال 
يكفيهم أهنم خبلوا به بل يأمرون الناس بالبخل به وكل ذلك نتيجة فرحهم عند إصابته مث قال بعد ذلك َوَمن َيتََولَّ 

وامر اهللا ونواهيه ومل ينته عما هنى عنه من األسى على الفائت والفرح باآليت فإن اهللا غين عنه القول الثاين أن عن أ
صلى اهللا عليه ( قوله الَِّذيَن يَْبَخلُونَ كالم مستأنف ال تعلق له مبا قبله وهو يف صفة اليهود الذين كتموا صفة حممد 

خربه حمذوف دل عليه قوله َوَمن َيَتَولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِى ُّ الَْحمِيُد وحذف وخيلوا ببيان نعته وهو مبتدأ و) وسلم 
  اخلرب كثري يف القرآن كقوله وَلَْو أَنَّ قُْراًنا ُسيَّرْت بِِه الْجَِبالُ

وحذفوا لفظ ُهَو وكذلك ُهَو يف  املسألة الثانية قال أبو علي الفارسي قرأ نافع وابن عامر فَإِنَّ اللََّه الْغَنِى ُّ الَْحمِيُد
مصاحف أهل املدينة والشأم وقرأ الباقون ُهَو الْغَنِى ُّ الَْحِميُد قال أبو علي ينبغي أن هو يف هذه اآلية فصالً ال مبتدأ 
قَلَّ ألن الفصل حذفه أسهل أال ترى أنه ال موضع للفصل من اإلعراب وقد حيذف فال خيل باملعىن كقوله إِن َتَرِن أََناْ أَ

  ) ٣٩الكهف ( ِمنَك َماالً َووَلًَدا 
املسألة الثالثة قوله فَإِنَّ اللََّه ُهَو الْغَنِى ُّ الَْحِميُد معناه أن اهللا غين فال يعود ضرر عليه ببخل ذلك البخيل وقوله 

ال وال يصرفه إىل وجوه الَْحِميِد كأنه جواب عن السؤال يذكر ههنا فإنه يقال ملا كان تعاىل عاملاً بأنه يبخل بذلك امل
الطاعات فلم أعطاه ذلك املال فأجاب بأنه تعاىل محيد يف ذلك اإلعطاء ومستحق حيث فتح عليه أبواب رمحته 

  ونعمته فإن قصر العبد يف الطاعة فإن وباله عائد إليه
َزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقْسِط وَأَنْزلَْنا الَْحدِيَد ِفيِه بَأٌْس َشدِيٌد لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبيِّنَاِت َوأَنَزلَْنا َمعَُهُم الْكَِتاَب وَالِْمي

  َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َوِلَيْعلََم اللَُّه َمن َينصُُرُه َوُرُسلَُه بِالَْغْيبِ إِنَّ اللََّه قَوِى ٌّ َعزِيٌز
سري البينات قوالن األول وهو قول مقاتل بن سليمان إهنا هي مث قال تعاىل لَقَدْ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبّينَاِت ويف تف

املعجزات الظاهرة والدالئل القاهرة والثاين وهو قول مقاتل بن حيان أي أرسلناهم باألعمال اليت تدعوهم إىل طاعة 
  اهللا وإىل اإلعراض عن غري اهللا واألول هو الوجه الصحيح ألن نبوهتم إمنا ثبتت بتلك املعجزات

  يٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاسِتعاىل َوأَنَزلَْنا َمعَُهُم الْكَِتاَب وَالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقْسِط وَأَنْزلَْنا الَْحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِد مث قال
ال وَالسََّماء َرفََعَها وق)  ١٧الشورى ( واعلم أن نظري هذه اآلية قوله اللَُّه الَِّذى أَنَزلَ الِْكَتاَب بِالَْحّق َوالْمِيَزانَ 

  َوَوَضَع الِْميَزانَ

  وههنا مسائل)  ٧الرمحن ( 
املسألة األوىل يف وجه املناسبة بني الكتاب وامليزان واحلديد وجوه أحدها وهو الذي أقوله أن مدار التكليف على 

ت ألن املقصود بالذات لو أمرين أحدمها فعل ما ينبغي فعله والثاين ترك ما ينبغي تركه واألول هو املقصود بالذا
كان هو الترك لوجب أن ال خيلق أحد ألن الترك كان حاصالً يف األزل وأما فعل ما ينبغي فعله فإما أن يكون متعلقاً 



بالنفس وهو املعارف أو بالبدن وهو أعمال اجلوارح فالكتاب هو الذي يتوسل به إىل فعل ما ينبغي من األفعال 
من الباطل واحلجة من الشبهة وامليزان هو الذي يتوسل به إىل فعل ما ينبغي من األفعال النفسانية ألن يتميز احلق 

البدنية فإن معظم التكاليف الشاقة يف األعمال هو ما يرجع إىل معاملة اخللق وامليزان هو الذي يتميز به العدل عن 
ال ينبغي واحلاصل أن الكتاب إشارة  الظلم والزائد عن الناقص وأما اجلديد ففيه بأس شديد وهو زاجر للخلق عما

إىل القوة النظرية وامليزان إىل القوة العملية واحلديد إىل دفع ماال ينبغي وملا كان أشرف األقسام رعاية املصاحل 
الروحانية مث رعاية املصاحل اجلسمانية مث الزجر عما ال ينبغي روعي هذا الترتيب يف هذه اآلية وثانيها املعاملة إما مع 
خلالق وطريقها الكتاب أو مع اخللق وهم إما األحباب واملعاملة معهم بالسوية وهي بامليزان أو مع األعداء واملعاملة 

معهم بالسيف واحلديد وثالثها األقوام ثالثة أما السابقون وهم يعاملون اخللق مبقتضى الكتاب فينصفون وال 
هم الذين ينصفون وينتصفون فال بد هلم من امليزان وإما ينتصفون وحيترزون عن مواقع الشبهات وإما مقتصدون و

ظاملون وهم الذين ينتصفون وال ينصفون وال بد هلم من احلديد والزجر ورابعها اإلنسان إما أن يكون يف مقام 
ل أَالَ احلقيقة وهو مقام النفس املطمئنة ومقام املقربني فههنا ال يسكن إال إىل اهللا وال يعمل إال بكتاب اهللا كما قا

وإما أن يكون يف مقام الطريقة وهو مقام النفس اللوامة ومقام أصحاب )  ٢٨الرعد ( بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب 
اليمني فال بد له من امليزان يف معرفة األخالق حىت حيترز عن طريف اإلفراط والتفريط ويبقى على الصراط املستقيم 

يعة وهو مقام النفس األمارة وههنا ال بد له من حديد اجملاهدة والرياضات الشاقة وإما أن يكون يف مقام الشر
وخامسها اإلنسان إما أن يكون صاحب املكاشفة والوصول فال أنس له إال بالكتاب أو صاحب الطلب واالستدالل 

احلديد وسادسها أن فال بد له من ميزان الدليل واحلجة أو صاحب العناد واللجاج فال بد وأن ينفى من األرض ب
الدين هو إمااألصول وإما الفروع وبعبارة أخرى إما املعارف وإما األعمال فاألصول من الكتاب وأما الفروع 

فاملقصود األفعال اليت فيها عدهلم ومصلحتهم وذلك بامليزان فإنه إشارة إىل رعاية العدل واحلديد لتأديب من ترك 
إىل ما ذكر اهللا يف كتابه من األحكام املقتضية للعدل واإلنصاف وامليزان  ذينك الطريقني وسابعها الكتاب إشارة

إشارة إىل محل الناس على تلك األحكام املبنية على العدل واإلنصاف وهو شأن امللوك واحلديد إشارة إىل أهنم لو 
مقدمة على مرتبة  متردوا لوجب أن حيملوا عليهما بالسيف وهذا يدل على أن مرتبة العلماء وهم أرباب الكتاب

  امللوك الذين هم أرباب السيف ووجوه املناسبات كثرية وفيما ذكرناه تنبيه على الباقي
املسألة الثانية ذكروا يف إنزال امليزان وإنزال احلديد قولني األول أن اهللا تعاىل أنزهلما من السماء روي أن جربيل 

مك يزنوا به وعن ابن عباس نزل آدم من اجلنة ومعه مخسة عليه السالم نزل بامليزان فدفعه إىل نوح وقال مر قو
  أشياء من احلديد السندان والكلبتان واملقمعة واملطرقة واإلبرة واملقعمة ما

ا

إن اهللا تعاىل أنزل أربع بركات من ( حيدد به ويدل على صحة هذا ما روى ابن عمر أنه عليه الصالة والسالم قال 
والقول الثاين أن معىن هذا اإلنزال اإلنشاء والتهيئة كقوله ) والنار واملاء وامللح السماء إىل األرض أنزل احلديد 

أي هيأناها من النزل يقال )  ١النور ( قال قطرب أَنَزلَْناَها )  ٦لزمر ( تعاىل َوأَنَزلَ لَكُْم ّمَن االْْنَعامِ ثَمَانَِيةَ  أَْزواجٍ 
  ال هذا من جنس قوله علفتها تبناً وماء بارداً وأكلت خبزاً ولبناًأنزل األمري على فالن نزالً حسناً ومنهم من ق

املسألة الثالثة ذكر يف منافع امليزان أن يقوم الناس بالقسط والقسط واإلقساط هو اإلنصاف وهو أن تعطى قسط 
والقاسط )  ٩جرات احل( غريك كما تأخذ قسط نفسك والعادل مقسط قال اهللا تعاىل إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الْمُقِْسِطَني 

وأما احلديد ففيه البأس الشديد فإن آالت )  ١٥اجلن ( اجلائر قال تعاىل َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَاُنواْ ِلجََهنََّم حَطَباً 
ا أن ومنه)  ٨األنبياء ( احلروب متخذة منه وفيه أيضاً منافع كثرية منها قوله تعاىل َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ  لَُبوسٍ لَّكُْم 



مصاحل العامل إما أصول وإما فروع أما األصول فأربعة الزراعة واحلياكة وبناء البيوت والسلطنة وذلك ألن اإلنسان 
مضطر إىل طعام يأكله وثوب يلبسه وبناء جيلس فيه واإلنسان مدين بالطبع فال تتم مصلحته إال عند اجتماع مجع من 

ينئذ ينتظم من الكل مصاحل الكل وذلك االنتظام ال بد وأن أبناء جنسه يشتغل كل واحد منهم مبهم خاص فح
يفضي إىل املزامحة وال بد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض وذلك هو السلطان فثبت أنه ال تنتظم مصلحة 

العامل إال هبذه احلروف األربعة أما الزراعة فمحتاجة إىل احلديد وذلك يف كرب األراضي وحفرها مث عند تكون هذه 
حلبوب وتولدها ال بد من خبزها وتنقيتها وذلك ال يتم إال باحلديد مث احلبوب ال بد من طحنها وذلك ال يتم إال 

باحلديد مث ال بد من خبزها وال يتم إال بالنار وال بد من املقدحة احلديدية وأما الفواكه فال بد من تنظيفها عن 
ذلك إال باحلديد وأما احلياكة فمعلوم أنه حيتاج يف آالت  قشورها وقطعها على الوجوه املوافقة لألكل وال يتم

احلياكة إىل احلديد مث حيتاج يف قطع الثياب وخياطتها إىل احلديد وأما البناء فمعلوم أن كمال احلال فيه ال حيصل إال 
صاحل العامل ال تتم باحلديد وأما أسباب السلطنة فمعلوم أهنا ال تتم وال تكمل إال باحلديد وعند هذا يظهر أن أكثر م

إال باحلديد ويظهر أيضاً أن الذهب ال يقوم مقام احلديد يف شيء من هذه املصاحل فلو مل يوجد الذهب يف الدنيا ما 
كان خيتل شيء من مصاحل الدنيا ولو مل يوجد احلديد الختل مجيع مصاحل الدنيا مث إن احلديد ملا كانت احلاجة إليه 

ري الوجود والذهب ملا قلت احلاجة إليه جعله عزيز الوجود وعند هذا يظهر أثر شديدة جعله سهل الوجدان كث
وجود اهللا تعاىل ورمحته على عبيده فإن كل ما كانت حاجتهم إليه أكثر جعل وجدانه أسهل وهلذا قال بعض 

ن يف احلال فال جرم احلكماء إن أعظم األمور حاجة إليه هو اهلواء فإنه لو انقطع وصوله إىل القلب حلظة ملات اإلنسا
جعله اهللا أسهل األشياء وجداناً وهيأ أسباب التنفس وآالته حىت إن اإلنسان يتنفس دائماً مبقتضى طبعه من غري 

حاجة فيه إىل تكلف عمل وبعد اهلواء املاء إال أنه ملا كانت احلاجة إىل املاء أقل من احلاجة إىل اهلواء جعل حتصيل 
اهلواء وبعد املاء الطعام وملا كانت احلاجة إىل الطعام أقل من احلاجة إىل املاء جعل حتصيل  املاء أشق قليالً من حتصيل

الطعام أشق من حتصيل املاء مث تتفاوت األطعمة يف درجات احلاجة والعزة فكل ما كانت احلاجة إليه أشد كان 
كانت احلاجة إليها قليلة جداً ال جرم وجدانه أسهل وكل ما كان وجدانه أعسر كانت احلاجة إليه أقل واجلواهر ملا 

كانت عزيزة جداً فعلمنا أن كل شيء كانت احلاجة إليه أكثر كان وجدانه أسهل وملا كانت احلاجة إىل رمحة اهللا 
  تعاىل أشد من احلاجة إىل كل شيء فنرجو من

ا

  فضله أن جيعلها أسهل األشياء وجداناً قال الشاعر سبحان من خص العزيز بعزه
  مستغنون عن أجناسهوالناس 

  وأذل أنفاس اهلواء وكل ذي
  نفس فمحتاج إىل أنفاسه

  مث قال تعاىل َوِلَيْعلََم اللَُّه َمن َينصُُرُه َوُرُسلَُه بِالَْغْيبِ إِنَّ اللََّه قَوِى ٌّ َعزِيٌز وفيه مسائل
سيوف والرماح وسائر السالح يف املسألة األوىل املعىن وليعلم اهللا من ينصره أي ينصر دينه وينصر رسله باستعمال ال

جماهدة أعداء الدين بالغيب أي غائباً عنهم قال ابن عباس ينصرونه وال يبصرونه ويقرب منه قوله تعاىل إِن َتنُصُرواْ 
  ) ٧حممد ( اللََّه يَنُصْركُْم 

تعاىل أراد بالعلم املعلوم فكأنه تعاىل املسألة الثانية احتج من قال حبدوث علم اهللا بقوله َوِلَيْعلَمَ اللَُّه واجلواب عنه أنه 
  قال ولتقع نصرة الرسول عليه الصالة والسالم ممن ينصره

املسألة الثالثة قال اجلبائي قوله تعاىل ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقْسِط فيه داللة على أنه تعاىل أنزل امليزان واحلديد ومراده من 



وإذا كان هذا مراده من الكل فقد بطل قول اجملربة أنه أراد من  العباد أن يقوموا بالقسط وأن ينصروا الرسول
بعضهم خالف ذلك جوابه أنه كيف ميكن أن يريد من الكل ذلك مع علمه بأن ضده موجود وأن اجلمع بني 

  الضدين حمال وأن احملال غري مراد
ه املنافع يف الدنيا بني تعاىل أن الذي املسألة الرابعة ملا كانت النصرة قد تكون ظاهرة كما يقع من منافق أو ممن مراد

  أراده النصرة بالغيب ومعناه أن تقع عن إخالص بالقلب مث بني تعاىل أنه قوي على األمور عزيز ال ميانع
  َوكَِثٌري مِّْنُهْم فَاسِقُونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوحاً َوإِبَْراهِيَم َوَجَعلَْنا ِفى ذُرِّيَِّتهَِما النُُّبوَّةَ  َوالِْكتَاَب فَِمْنُهْم مُّهَْتٍد

 ملا ذكر أنه أرسل الرسل قوله تعاىل َولَقَدْ أَْرَسلَْنا نُوحاً َوإِْبراهِيَم َوَجَعلَْنا ِفى ذُّريَِّتهَِما النُُّبوَّةَ  َوالِْكتَاَب واعلم أنه تعاىل
أتبع ذلك ببيان سائر األشياء اليت  بالبينات واملعجزات وأنه أنزل امليزان واحلديد وأمر اخللق بأن يقوموا بنصرهتم

أنعم هبا عليهم فبني أنه تعاىل شرف نوحاً وإبراهيم عليهما السالم بالرسالة مث جعل يف ذريتهما النبوة والكتاب فما 
جاء بعدمها أحد بالنبوة إال وكان من أوالدمها وإمنا قدم النبوة على الكتاب ألن كمال حال النيب أن يصري صاحب 

  لشرعالكتاب وا
  مث قال تعاىل فَِمْنُهْم مُّهَْتٍد َوكَِثٌري ّمْنُهْم فَاِسقُونَ وفيه مسائل

املسألة األوىل فَِمْنُهْم مُّْهَتٍد أي فمن الذرية أو من املرسل إليهم وقد دل عليهم ذكر اإلرسال واملرسلني واملعىن أن 
ول أنه الذي ارتكب الكبرية سواء كان كافراً منهم مهتد ومنهم فاسق والغلبة للفساق ويف الفاسق ههنا قوالن األ

أو مل يكن ألن هذا االسم يطلق على الكافر وعلى من ال يكون كذلك إذا كان مرتكباً للكبرية والثاين أن املراد 
بالفاسق ههنا الكافر ألن اآلية دلت على أنه تعاىل جعل الفساق بالضد من املهتدين فكأن املراد أن فيهم من قبل 

اهتدى ومنهم من مل يقبل ومل يهتد ومعلوم أن من كان كذلك كان كافراً وهذا ضعيف ألن املسلم الذي الدين و
  عصى قد يقال فيه إنه مل يهتد إىل وجه رشده ودينه

َنا ِفى قُلُوبِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرأْفَةً  َوَرْحَمةً  ثُمَّ قَفَّْيَنا َعلَى َءاثَارِِهم بُِرُسلَِنا َوقَفَّْيَنا بِعِيَسى اْبنِ َمرَْيَم َوَءاتَْيَناُه اِإلجنِيلَ َوَجَعلْ
َها فَأاَتْيَنا الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِمنُْهْم أَْجَرُهمْ َوَرْهَبانِيَّةً  ابَتَدُعوَها َما كََتْبَناَها َعلَْيهِْم إِالَّ اْبتَِغآَء رِْضَواِن اللَِّه فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعاَيِت

  ْنُهْم فَاِسقُونََوكَِثٌري مِّ
  قوله تعاىل ثُمَّ قَفَّيَْنا َعلَى ءاثَارِِهم بُِرُسِلَنا َوقَفَّْيَنا بِِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم َوءاَتْيَناهُ اإلجنِيلَ

  وفيه مسألتان
املسألة األوىل معىن قفاه أتبعه بعد أن مضى واملراد أنه تعاىل أرسل بعضهم بعد بعض إىل أن انتهى إىل أيام عيسى 

  ليه السالم فأرسله اهللا تعاىل بعدهم وآتاه اإلجنيلع
املسألة الثانية قال ابن جين قرأ احلسن َوقَفَّْيَنا َعلَى بفتح اهلمزة مث قال هذا مثال ال نظري له ألن أفعيل وهو عندهم 

النار ومثله من جنلت الشيء إذا استخرجته ألنه يستخرج به األحكام والتوراة فوعلة من ورى الزند يرى إذا أخرج 
الفرقان وهو فعالن من فرقت بني الشيئني فعلى هذا ال جيوز فتح اهلمزة ألنه ال نظري له وغالب الظن أنه ما قرأه إال 
عن مساع وله وجهان أحدمها أنه شاذ كما حكى بعضهم يف الربطيل وثانيهما أنه ظن اإلجنيل أعجمياً فحرف مثاله 

  تنبيهاً على كونه أعجمياً
   َوَجَعلَْنا ِفى قُلُوبِ الَِّذيَن اتََّبُعوهُ َرأْفَةً  َوَرْحَمةً  َوَرْهَبانِيَّةً  ابَتَدُعوَها وفيه مسائلقوله تعاىل

املسألة األوىل احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن فعل العبد خلق هللا تعاىل وكسب للعبد قالوا ألنه تعاىل حكم بأن 
م ابتدعوا تلك الرهبانية قال القاضي املراد بذلك أنه تعاىل لطف هبم حىت هذه األشياء جمعولة هللا تعاىل وحكم بأهن



قويت دواعيهم إىل الرهبانية اليت هي حتمل الكلفة الزائدة على ما جيب من اخللوة واللباس اخلشن واجلواب أن هذا 
الستواء ميتنع ترك للظاهر من غري دليل على أنا وإن سلمنا ذلك فهو حيصل مقصودنا أيضاً وذلك ألن حال ا

حصول الرجحان وإال فقد حصل الرجحان عند االستواء واجلمع بينهما متناقض وإذا كان احلصول عند االستواء 
ممتنعاً كان عند املرجوحية أوىل أن يصري ممتنعاً وإذا امتنع املرجوح وجب الراجح ضرورة أنه ال خروج عن طريف 

  النقيض
الرأفة والرمحة هو أهنم كانوا متوادين بعضهم مع بعض كما وصف اهللا أصحاب  املسألة الثانية قال مقاتل املراد من

  ) ٢٩الفتح ( حممد عليه الصالة والسالم بذلك يف قوله ُرَحَماء بَْيَنُهْم 
  على فعالة) رآفة ( املسألة الثالثة قال صاحب الكشاف قرىء 

ن وهو اخلائف فعالن من رهب كخشيان من خشي وقرىء املسألة الرابعة الرهبانية معناها الفعلة املنسوبة إىل الرهبا
  بالضم كأهنا نسبة إىل الرهبان وهو مجع راهب كراكب وركبان) ورهبانية ( 

واملراد من الرهبانية ترهبهم يف اجلبال فارين من الفتنة يف الدين خملصني أنفسهم للعبادة ومتحملني كلفاً زائدة على 
ن اخللوة واللباس اخلشن واالعتزال عن النساء والتعبد يف الغريان والكهوف العبادات اليت كانت واجبة عليهم م

عن ابن عباس أن يف أيام الفترة بني عيسى وحممد عليهما السالم غري امللوك التوراة واإلجنيل فساح قوم يف األرض 
رائيل تفرقوا سبعني يا ابن مسعود أما علمت أن بين إس( ولبسوا الصوف وروى ابن مسعود أنه عليه السالم قال 

فرقة كلها يف النار إال ثالث فرق فرقة آمنت بعيسى عليه السالم وقاتلوا أعداء اهللا يف نصرته حىت قتلوا وفرقة مل 
يكن هلا طاقة بالقتال فأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وفرقة مل يكن هلا طاقة باألمرين فلبس العباء وخرجوا إىل 

  )ه َوَجَعلَْنا ِفى قُلُوبِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرأْفَةً  إىل آخر اآلية القفار والفيايف وهو قول
املسألة اخلامسة مل يعن اهللا تعاىل بابتدعوها طريقة الذم بل املراد أهنم أحدثوها من عند أنفسهم ونذروها ولذلك قال 

  تعاىل بعده َما كََتْبَناَها َعلَيْهِْم
عل مضمر يفسره الظاهر تقديره ابتدعوا رهبانية ابتدعوها وقال أبو علي الفارسي املسألة السادسة رهبانية منصوبة بف

الرهبانية ال يستقيم محلها على َوَما َجَعلَْنا ألن ما يبتدعونه هم ال جيوز أن يكون جمعوالً هللا تعاىل وأقول هذا الكالم 
  وض يف أمثال هذه األشياءإمنا يتم لو ثبت امتناع مقدور بني قادرين ومن أين يليق بأيب على أن خي

  مث قال تعاىل َما كََتْبَناَها َعلَْيهِمْ أي مل نفرضها حنن عليهم
أما قوله إِالَّ اْبتَِغاء رِضْواِن اللَِّه ففيه قوالن أحدمها أنه استثناء منقطع أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اهللا الثاين 

إال على وجه ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل واملراد أهنا ليست واجبة فإن  أنه استثناء متصل واملعىن أنا ما تعبدناهم هبا
املقصود من فعل الواجب دفع العقاب وحتصيل رضا اهللا أما املندوب فليس املقصود من فعله دفع العقاب بل 

  املقصود منه ليس إال حتصيل مرضاة اهللا تعاىل
ئَاَتْيَنا الَِّذيَن ءاَمُنواْ ِمنُْهْم أَْجَرُهْم َوكَِثٌري ّمْنُهْم فَاِسقُونَ ففيه أقوال أحدها أن أما قوله تعاىل فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعاَيِتَها فَ

هؤالء الذين ابتدعوا هذه الرهبانية ما رعوها حق رعايتها بل ضموا إليها التثليث واالحتاد وأقام أناس منهم على 
نوا به فهو قوله ثُمَّ قَفَّْيَنا َعلَى ءاثَارِِهم بُِرُسلَِنا َوقَفَّْيَنا بِعِيَسى دين عيسى حىت أدركوا حممداً عليه الصالة والسالم فآم

اْبنِ وثانيها أنا ما كتبنا عليهم تلك الرهبانية إال ليتوسلوا هبا إىل مرضاة اهللا تعاىل مث إهنم أتوا بتلك األفعال لكن ال 
وثالثها أنا ملا كتباها عليهم تركوها فيكون ذلك ذماً هلم هلذا الوجه بل لوجه آخر وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة 

  من حيث إهنم تركوا الواجب



ورابعها أن الذين مل يرعوها حق رعايتها هم الذين أدركوا حممداً عليه الصالة والسالم ومل يؤمنوا به وقوله ثُمَّ قَفَّْيَنا 
هم فاسقون يعين الذين مل يؤمنوا به ويدل على هذا ما روي أنه َعلَى ءاثَارِِهم بُِرُسِلَنا أي الذين آمنوا مبحمد وكثري من

) من آمن يب وصدقين واتبعين فقد رعاها حق رعايتها ومن مل يؤمن يب فأولئك هم اهلالكون ( عليه السالم قال 
وا هبم وخامسها أن الصاحلني من قوم عيسى عليه السالم ابتدعوا الرهبانية وانقرضوا عليها مث جاء بعدهم قوم اقتد
يف اللسان وما كانوا مقتدين هبم يف العمل فهم الذين ما رعوها حق رعايتها قال عطاء مل يرعوها كما رعاها 

احلواريون مث قال َوكَِثٌري مِّنُْهْم فَاِسقُونَ واملعىن أن بعضهم قام برعايتها وكثري منهم أظهر الفسق وترك تلك الطريقة 
  ظاهراً وباطناً
ونَ بِِه َوَيغِْفْر لَكُْم وَاللَُّه َن َءاَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه َوَءاِمنُواْ بَِرُسوِلِه يُْؤِتكُْم ِكفْلَْينِ ِمن رَّْحَمِتِه وََيْجَعل لَّكُمْ ُنوراً َتْمُشياأَيَُّها الَِّذي
  غَفُوٌر رَّحِيٌم

قال يف هذه اآلية )  ٢٧احلديد ( عيسى أَجَْرُهْم  اعلم أنه ملا قال يف اآلية األوىل ثُمَّ قَفَّْيَنا َعلَى ءاثَارِِهم أي من قوم
ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ واملراد به أولئك فأمرهم أن يتقوا اهللا ويؤمنوا مبحمد عليه الصالة والسالم مث قال ُيؤِْتكُمْ 

م ونظريه قوله تعاىل أُْولَِئكَ ُيْؤُتونَ ِكفْلَْينِ أي نصيبني من رمحته إلميانكم أوالً بعيسى وثانياً مبحمد عليه الصالة والسال
عن ابن عباس أنه نزل يف قوم جاءوا من اليمن من أهل الكتاب إىل الرسول )  ٥٤القصص ( أَْجرَُهم مَّرََّتْينِ 

  وأسلموا فجعل اهللا هلم أجرين وههنا سؤاالن
وقال غريه بل هذه لغة احلبشة  السؤال األول ما الكفل يف اللغة اجلواب قال املؤرج الكفل النصيب بلغة هذيل

  وقال املفضل بن مسلمة الكفل كساء يديره الراكب حول السنام حىت يتمكن من القعود على البعري
السؤال الثاين أنه تعاىل ملا آتاهم كفلني وأعطى املؤمنني كفالً واحداً كان حاهلم أعظم واجلواب روى أن أهل 

وهو ضعيف ألنه ال يبعد أن يكون النصيب الواحد أزيد قدراً من  الكتاب افتخروا هبذا السبب على املسلمني
النصيبني فإن املال إذا قسم بنصفني كان الكفل الواحد نصفاً وإذا قسم مبائة قسم كان الكفل الواحد جزء من مائة 

تعاىل َوَيجَْعل جزء فالنصيب الواحد من القسمة األوىل أزيد من عشرين نصيباً من القسمة الثانية فكذا ههنا مث قال 
َوَيْغِفْر لَكُْم ما أسلفتم )  ١٢احلديد ( لَّكُْم أي يوم القيامة نُوراً َتْمُشونَ بِِه وهو النور املذكور يف قوله َيسَْعى نُوُرُهم 

  من املعاصي وَاللَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم
ن فَْضلِ اللَِّه َوأَنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيؤِْتيِه َمن َيَشآُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ لِّئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الِْكتَابِ أَالَّ َيقِْدُرونَ َعلَى َشىْ ٍء مِّ

  الَْعظِيمِ
  فيه مسألتان

  املسألة األوىل قال الواحدي هذه آية مشكلة وليس للمفسرين فيها كالم واضح يف كيفية اتصال هذه اآلية مبا قبلها

ههنا صلة زائدة والتقدير ليعلم أهل الكتاب وقال أبو مسلم األصفهاين ) ال  (واعلم أن أكثر املفسرين على أن 
ومجع آخرون هذه الكلمة ليست بزائدة وحنن نفسر اآلية على القولني بعون اهللا تعاىل وتوفيقه أما القول املشهور 

بنو إسرائيل كانوا  وهو أن هذه اللفظة زائدة فاعلم أنه ال بد ههنا من تقدمي مقدمة وهي أن أهل الكتاب وهم
يقولون الوحي والرسالة فينا والكتاب والشرع ليس إال لنا واهللا تعاىل خصنا هبذه الفضيلة العظيمة من بني مجيع 
العاملني إذا عرفت هذا فنقول إنه تعاىل ملا أمر أهل الكتاب باإلميان مبحمد عليه الصالة والسالم وعدهم باألجر 

هبذه اآلية والغرض منها أن يزيل عن قلبهم اعتقادهم بأن النبوة خمتصة هبم وغري  العظيم على ذلك اإلميان أتبعه
حاصلة إال يف قومهم فقال إمنا بالغنا يف هذا البيان وأطنبنا يف الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أهنم ال يقدرون على 



صني وأن الفضل بيد اهللا يؤتيه من ختصيص فضل اهللا بقوم معينني وال ميكنهم حصر الرسالة والنبوة يف قوم خمصو
غري زائدة فاعلم أن الضمري يف قوله أَالَّ ) ال ( يشاء وال اعتراض عليه يف ذلك أصالً أما القول الثاين وهو أن لفظة 

َيقِْدُرونَ عائد إىل الرسول وأصحابه والتقدير لئال يعلم أهل الكتاب أن النيب واملؤمنني ال يقدرون على شيء من 
 وأهنم إذا مل يعلموا أهنم ال يقدرون عليه فقد علموا أهنم يقدرون عليه مث قال َوأَنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه أي فضل اهللا

وليعلموا أن الفضل بيد اهللا فيصري التقدير إنا فعلنا كذا وكذا لئال يعتقد أهل الكتاب أهنم يقدرون على حصر فضل 
أن الفضل بيد اهللا واعلم أن هذا القول ليس فيه إال أنا أضمرنا فيه زيادة  اهللا وإحسانه يف أقوام معينني وليعتقدوا

فقلنا يف قوله َوأَنَّ الْفَْضلَ بَِيدِ اللَِّه تقدير وليعتقدوا أن الفضل بيد اهللا وأما القول األول فقد افتقرنا فيه إىل حذف 
تقر إىل اإلضمار مل يوهم ظاهره باطالً أصالً شيء موجد ومن املعلوم أن اإلضمار أوىل من احلذف ألن الكالم إذا اف

  أماإذا افتقر إىل احلذف كان ظاهره مومهاً للباطل فعلمنا أن هذا القول أوىل واهللا أعلم
بأدغام النون ) ألن يعلم ( و ) ليعلم ( و ) لكيال يعلم ( و ) لكي يعلم ( املسألة الثانية قال صاحب الكشاف قرىء 

بكسر الالم وسكون الياء وحكى ) ليال ( عن قطرب أنه روي عن احلسن ) احملتسب (  يف الياء وحكى ابن جين يف
ابن جماهد عنه ليالً بفتح الالم وجزم الياء من غري مهز قال ابن جين وما ذكر قطرب أقرب وذلك ألن اهلمزة إذا 

لسكوهنا وانكسار ما قبلها  حذفت بقي لنال فيجب إدغام النون يف الالم فيصري لال فتجتمع الالمات فتجعل الوسطى
ياء فيصري ليالً وأما رواية ابن جماهد عنه فالوجه فيه أن الم اجلر إذا أضفته إىل املضمر فتحته تقول له فمنهم من 

  ) ٤٦إبراهيم ( قاس املظهر عليه حكى أبو عبيدة أن بعضهم قرأ َوإِن كَانَ َمكُْرُهمْ ِلَتزُولَ ِمْنُه الْجِبَالُ 
ىل َوأَنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه أي يف ملكه وتصرفه واليد مثل يُْؤِتيِه َمن َيَشاء ألنه قارد خمتار يفعل حبسب وأما قوله تعا

صلى اهللا عليه ( االختيار َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعِظيمِ والعظيم ال بد وأن يكون إحسانه عظيماً واملراد تعظيم حال حممد 
ابه واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على يف نبوته وشرعه وكت) وسلم 

  سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة اجملادلة

  وهي عشرون وآيتان مدنية
  َحاُوَركُمآ إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبصٌِريقَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتى ُتَجادِلَُك ِفى زَْوجَِها وََتْشَتِكى إِلَى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َت

روي أن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت رآها زوجها وهي تصلي وكانت حسنة 
صلى اهللا ( اجلسم وكان بالرجل ملم فلما سلمت راودها فأبت فغضب وكان به خفة فظاهر منها فأتت رسول اهللا 

ساً تزوجين وأنا شابة مرغوب يف فلما خال سين وكثر ولدي جعلين كأمه وإن يل صبية وقالت إن أو) عليه وسلم 
ما عندي ( صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إيلَّ جاعوا مث ههنا روايتان يروي أنه عليه السالم قال هلا 

 ما ذكر طالقاً وإمنا هو أبو فقالت يا رسول اهللا) حرمت عليه ( وروي أنه عليه السالم قال هلا ) يف أمرك شيء 
صلى اهللا ( فقالت أشكو إىل اهللا فاقيت ووجدي وكلما قال رسول اهللا ) حرمت عليه ( ولدي وأحب الناس إيلَّ فقال 

صلى اهللا عليه ( هتفت وشكت إىل اهللا فبينما هي كذلك إذ تربد وجه رسول اهللا ) حرمت عليه ) ( عليه وسلم 
ما محلك على ما صنعت فقال ( إنه عليه الصالة والسالم أرسل إىل زوجها وقال  فنزلت هذه اآلية مث) وسلم 

الشيطان فهل من رخصة فقال نعم وقرأ عليه األربع آيات وقال له هل تستطيع العتق فقال ال واهللا فقال هل 
ت فقال له هل تستطيع الصوم فقال ال واهللا لوال أين آكل يف اليوم مرة أو مرتني لكلَّ بصري ولظننت أين أمو



تستطيع أن تطعم ستني مسكيناً فقال ال واهللا يا رسول اهللا إال أن تعينين منك بصدقة فأعانه خبمسة عشر صاعاً 
  واعلم أن يف هذا اخلرب مباحث) وأخرج أوس من عنده مثله فتصدق به على ستني مسكيناً 

اخلبل واجلنون إذ لو كان به ذلك ) وكان به ملم  (األول قال أبو سليمان اخلطايب ليس املراد من قوله يف هذا اخلرب 
  مث ظاهر يف تلك احلالة مل يكن يلزمه شيء بل معىن اللمم هنا اإلملام بالنساء وشدة

  احلرص والتوقان إليهن
البحث الثاين أن الظهار كان من أشد طالق اجلاهلية ألنه يف التحرمي أوكد ما ميكن وإن كان ذلك احلكم صار 

ع كانت اآلية ناسخة له وإال مل يعد نسخاً ألن النسخ إمنا يدخل يف الشرائع ال يف عادة اجلاهلية لكن مقرراً بالشر
كالداللة على أنه كان ) ما أراك إال قد حرمت ( أو قال ) حرمت ( قال هلا ) صلى اهللا عليه وسلم ( الذي روى أنه 

  شرعاً وأما ما روي أنه توقف يف احلكم فال يدل على ذلك
ث الثالث أن هذه الواقعة تدل على أن من انقطع رجاؤه عن اخللق ومل يبق له يف مهمه أحد سوى اخلالق كفاه البح

  اهللا ذلك املهم ولنرجع إىل التفسري أماقوله قَْد َسِمَع اللَُّه ففيه مسألتان
اهللا جمادلتها وشكواها وينزل يف املسألة األوىل قوله قَْد معناه التوقع ألن رسول اهللا واجملادلة كانا يتوقعان أن يسمع 

  ذلك ما يفرج عنها
املسألة الثانية كان محزة يدغم الدال يف السني من قَْد َسِمَع وكذلك يف نظائره واعلم أن اهللا تعاىل حكى عن هذه 

أنه عليه الصالة املرأة أمرين أوهلما اجملادلة وهي قوله ُتجَادِلَُك ِفى َزْوجَِها أي جتادلك يف شأن زوجها وتلك اجملادلة 
قالت واهللا ما ذكر طالقاً وثانيهما شكواها إىل اهللا وهو قوهلا أشكو إىل اهللا ) حرمت عليه ( والسالم كلما قال هلا 

فاقيت ووجدي وقوهلا إن يل صبية صغاراً مث قال سبحانه وَاللَُّه َيْسَمُع َتَحاُوَركُما واحملاورة املراجعة يف الكالم من حار 
حوراً أي رجع يرجع رجوعاً ومنها نعوذ باهللا من احلور بعد الكور ومنه فما أحار بكلمة أي فما أجاب الشيء حيور 

  مث قال إِنَّ اللََّه َسِميعٌ َبِصٌري أي يسمع كالم من يناديه ويبصر من يتضرع إليه
َهاتُُهْم إِالَّ الالَِّئى وَلَْدنَُهْم وَإِنَُّهمْ لََيقُولُونَ مُنكَراً مَِّن الْقَْولِ الَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ مِنكُْم مِّن نِّسَآِئهِْم مَّا ُهنَّ أُمَّهَاتِهِْم إِنْ أُمَّ

  َوُزوراً َوإِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر
  يه مسألتانقوله تعاىل الَِّذيَن يُظَاِهُرونَ ِمنكُْم ّمن ّنسَاِئهِْم مَّا ُهنَّ أُمَّهَاتِهِْم اعلم أن قوله الَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ف

  املسألة األوىل ما يتعلق باملباحث اللغوية والفقهية فنقول يف هذه اآلية حبثان
  أحدمها أن الظهار ما هو الثاين أن املظاهر من هو وقوله ِمن ّنَسائِهِْم فيه حبث وهو أن املظاهر منها من هي

  أما البحث األول وهو أن الظهار ما هو ففيه مقامان
حث عن هذه اللفظة حبسب اللغة وفيه قوالن أحدمها أنه عبارة عن قول الرجل المرأته أنت علي املقام األول يف الب

  كظهر أمي فهو مشتق من الظهر
والثاين وهو صاحب النظم أنه ليس مأخوذاً من الظهر الذي هو عضو من اجلسد ألنه ليس الظهر أوىل بالذكر يف 

اضعة والتلذذ بل الظهر ههنا مأخوذ من العلو ومنه قوله تعاىل فََما هذا املوضع من سائر األعضاء اليت هي مواضع املب
  أي يعلوه وكل من عال شيئاً فقد)  ٩٧الكهف ( اْسطَاعُواْ أَن َيظَْهرُوُه 

ظهره ومنه مسي املركوب ظهراً ألن راكبه يعلوه وكذلك امرأة الرجل ظهره ألنه يعلوها مبلك البضع وإن مل يكن 
امرأة الرجل مركب للرجل وظهر له ويدل على صحة هذا املعىن أن العرب تقول يف الطالق من ناحية الظهر فكأن 



نزلت عن امرأيت أي طلقتها ويف قوهلم أنت عليَّ كظهر أمي حذف وإضمار ألن تأويله ظهرك علي أي ملكي إياك 
  وعلوي عليك حرام كما أن علوي على أمي وملكها حرام علي

ستعملة هبذا املعىن يف عرف الشريعة األصل يف هذا الباب أن يقال أنت علي كظهر أمي املقام الثاين يف األلفاظ امل
فإما أن يكون لفظ الظهر ولفظ األم مذكورين وإما أن يكون لفظ األم مذكوراً دون لفظ الظهر وإما أن يكون لفظ 

  بعةالظهر مذكوراً دون لفظ األم وإما أن ال يكون واحد منهما مذكوراً فهذه أقسام أر
القسم األول إذا كانا مذكورين وهو معترب باالتفاق مث ال مناقشة يف الصالت إذا انتظم الكالم فلو قال أنت علي 
كظهر أمي أو أنت مين كظهر أمي فهذه الصالت كلها جائزة ولو مل يستعمل صلة وقال أنت كظهر أمي فقيل إنه 

كن هذا االحتمال كما لو قال المرأته أنت طالق مث قال صريح وقيل حيتمل أن يريد إهنا كظهر أمه يف حق غريه ول
  أردت بذلك اإلخبار عن كوهنا طالقاً من جهة فالن

القسم الثاين أن تكون األم مذكورة وال يكون الظهر مذكوراً وتفصيل مذهب الشافعي فيه أن األعضاء قسمان منها 
يه هبا مشعر باإلكرام أما األول فهو كقوله أنت علي ما يكون التشبيه هبا غري مشعر باإلكرام ومنها ما يكون التشب

كرجل أمي أو كيد أمي أو كبطن أمي وللشافعي فيه قوالن اجلديد أن الظهار يثبت والقدمي أنه ال يثبت أما األعضاء 
إن اليت يكون التشبيه هبا سبباً لإلكرام فهو كقوله أنت علي كعني أمي أو روح أمي فإن أراد الظهار كان ظهاراً و

أراد الكرامة فليس بظهار فإن لفظه حمتمل لذلك وإن أطلق ففيه تردد هذا تفصيل مذهب الشافعي وأما مذهب أيب 
إذا شبه زوجته بعضو من األم حيل له النظر إليه مل يكن ظهاراً وهو ) أحكام القرآن ( حنيفة فقال أبو بكر الرازي يف 

بعضو من األم حيرم عليه النظر إليه كان ظهاراً كما إذا قال أنت  قوله أنت علي كيد أمي أو كرأسها أما إذا شبهها
علي كبطن أمي أو فخذها واألقرب عندي هو القول القدمي للشافعي وهو أنه ال يصح الظهار بشيء من هذه 
 األلفاظ والدليل عليه أن حل الزوجة كان ثابتاً وبراءة الذمة عن وجوب الكفارة كانت ثابتة واألصل يف الثابت

البقاء على ما كان ترك العمل به فيما إذا قال أنت علي كظهر أمي ملعىن مفقود يف سائر الصور وذلك ألن اللفظ 
املعهود يف اجلاهلية هو قوله أنت علي كظهر أمي ولذلك مسي ظهاراً فكان هذا اللفظ بسبب العرف مشعراً بالتحرمي 

  لى حكم األصلومل يوجد هذا املعىن يف سائر األلفاظ فوجب البقاء ع
القسم الثالث ما إذا كان الظهر مذكوراً ومل تكن األم مذكورة فهذا يدل على ثالثة مراتب املرتبة األوىل أن جيري 
التشبيه باحملرمات من النسب والرضاع وفيه قوالن القدمي أنه ال يكون ظهاراً والقول اجلديد أنه يكون ظهاراً وهو 

شبيهها باملرأة احملرمة حترمياً مؤقتاً مثل أن يقول المرأته أنت علي كظهر فالنة وكان قول أيب حنيفة املرتبة الثانية ت
طلقها واملختار عندي أن شيئاً من هذا ال يكون ظهاراً ودليله ما ذكرناه يف املسألة السالفة وحجة أيب حنيفة أنه 

نَ وظاهر هذه اآلية يقتضي حصول الظهار بكل حمرم فمن قصره على األم فقد خص  تعاىل قال وَالَِّذيَن ُيظَاِهُرو
  واجلواب أنه تعاىل ملا قال بعده مَّا ُهنَّ أُمَّهَاتِهِْم إِنْ أُمََّهاتُُهْم إِالَّ الالَِّئى وَلَدَْنُهْم

دل على أن املراد هو الظهار بذكر األم وألن حرمة األم أشد من حرمة سائر احملارم فنقول املقتضي لبقاء احلل قائم 
  بيناه وهذا الفارق موجود فوجب أن ال جيوز القياسعلى ما 

القسم الرابع ما إذا مل يذكر ال الظهر وال األم كما لو قال أنت علي كبطن أخيت وعلى قياس ما تقدم جيب أن ال 
  يكون ذلك ظهاراً

  البحث الثاين يف املظاهر وفيه مسألتان
صح طالقه صح ظهاره فعلى هذا ظهار الذمي عنده صحيح املسألة األوىل قال الشافعي رمحه اهللا الضابط أن كل من 



وقال أبو حنيفة ال يصح واحتج الشافعي بعموم قوله تعاىل وَالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمن ّنَسائِهِْم وأما القياس فمن وجهني 
 األول أن تأثري الظهار يف التحرمي والذمي أهل لذلك بدليل صحة طالقه وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا

التصرف منه قياساً على سائر التصرفات الثاين أن الكفارة إمنا وجبت على املسلم زجراً له عن هذا الفعل الذي هو 
منكر من القور وزور وهذا املعىن قائم يف حق الذمي فوجب أن يصح واحتجوا لقول أيب حنيفة هبذه اآلية من 

َن ُيظَاِهُرونَ ِمنكُْم ّمن ّنسَائِهِْم وذلك خطاب للمؤمنني فيدل وجهني األول احتج أبو بكر الرازي بقوله تعاىل وَالَِّذي
على أن الظهار خمصوص باملؤمنني الثاين من لوازم الظهار الصحيح وجوب الصوم على العائد العاجز عن اإلعتاق 

( لَى قَْولُُه فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم َشْهَرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ بدليل قوله تعاىل َوالَِّذيَن يُظَاِهُرونَ ِمن ّنسَائِهِْم ثُمَّ َيعُوُدونَ ِلَما قَالُواْ إِ
وإجياب الصوم على الذمي ممتنع ألنه لو وجب لوجب إما مع الكفر وهو باطل باإلمجاع أو بعد )  ٤ ٣اجملادلة 

دها أن قوله ّمنكُمْ واجلواب عن األول من وجوه أح) اإلسالم جيب ما قبله ( اإلميان وهو باطل لقوله عليه السالم 
خطاب مشافهة فيتناول مجيع احلاضرين فلم قلتم إنه خمتص باملؤمنني سلمنا أنه خمتص باملؤمنني فلم قلتم إن ختصيصه 
باملؤمنني يف الذكر يدل على أن حال غريهم خبالف ذلك ال سيما ومن مذهب هذا القائل أن التخصيص بالذكر ال 

لمنا بأنه يدل عليه لكن داللة املفهوم أضعف من داللة املنطوق فكان التمسك يدل على أن حال ما عداه خبالفه س
بعموم قوله َوالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ أوىل سلمنا االستواء يف القوة لكن مذهب أيب حنيفة أن العام إذا ورد بعد اخلاص كان 

متأخر يف الذكر عن قوله )  ٣اجملادلة ( ائِهِْم ناسخاً للخاص والذي متسكنا به وهو قوله وَالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمن ّنَس
كم الَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ مِنكُْم والظاهر أنه كان متأخراً يف النزول أيضاً ألن قوله الَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمنكُْم ليس فيه بيان ح

بني متأخراً يف النزول عن اجململ أوىل الظهار وقوله وَالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمن ّنَسائِهِْم فيه بيان حكم الظهار وكون امل
واجلواب عن الثاين من وجوه األول أن لوازمه أيضاً أنه مىت عجز عن الصوم اكتفى منه باإلطعام فههنا إن حتقق 
العجز وجب أن يكتفى منه باإلطعام وإن مل يتحقق العجز فقد زال السؤال والثاين أن الصوم يدل عن اإلعتاق 

بدل مث إن العبد عاجز عن اإلعتاق مع أنه يصح ظهاره فإذا كان فوات أقوى الالزمني ال والبدل أضعف من امل
يوجب املنع مع صحة الظهار ففوات أضعف الالزمني كيف مينع من القول بصحة الظهار الثالث قال القاضي 

اإلسالم جيب ما ( حسني من أصحابنا إنه يقال إن أردت اخلالص من التحرمي فأسلم وصم أما قوله عليه والسالم 
قلنا إنه عام والتكليف بالتكفري خاص واخلاص مقدم على العام وأيضاً فنحن ال نكلفه بالصوم بل نقول إذا ) قبله 

  أردت إزالة التحرمي فصم وإال فال تصم

رأة لزوجها املسألة الثانية قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك رمحهم اهللا ال يصح ظهار املرأة من زوجها وهو أن تقول امل
أنت علي كظهر أمي وقال األزواعي هو ميني تكفرها وهذا خطأ ألن الرجل ال يلزمه بذلك كفارة ميني وهو األصل 

  فكيف يلزم املرأة ذلك وألن الظهار يوجب حترمياً بالقول واملرأة ال متلك ذلك بدليل أهنا ال متلك الطالق
أنت علي كظهر أمي اليوم بطل الظهار مبضي اليوم وقال مالك وابن  املسألة الثالثة قال الشافعي وأبو حنيفة إذا قال

أيب ليلى هو مظاهر أبداً لنا أن التحرمي احلاصل بالظهار قابل للتوقيت وإال ملا احنل بالتفكري وإذا كان قابالً للتوقيت 
ل بقوله تعاىل الَِّذيَن فإذا وقته وجب أن يتقدر حبسب ذلك التوقيت قياساً على اليمني فهذا ما يتعلق من املسائ

ُيظَاِهُرونَ أما قوله تعاىل ِمن ّنسَاِئهِْم فيتعلق به أحكام املظاهر منه واختلفوا يف أنه هل يصح الظهار عن األمة فقال 
أبو حنيفة والشافعي ال يصح وقال مالك واألوزاعي يصح حجة الشافعي أن احلل كان ثابتاً والتكفري مل يكن واجباً 

يتناول )  ٣اجملادلة ( ثابت البقاء واآلية ال تتناول هذه الصورة ألن قوله وَالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمن ّنَساِئهِْم واألصل يف ال
واملفهوم منه احلرائر ولوال ذلك ملا صح عطف قوله )  ٣١النور ( احلرائر دون اإلماء والدليل عليه قوله أَْو نَِساِئهِنَّ 



فكان ذلك على )  ٢٣النساء ( نَّ ألن الشيء ال يعطف على نفسه وقال تعاىل َوأُمََّهاُت نِسَاِئكُْم أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنُه
  الزوجات دون ملك اليمني

املسألة الرابعة فيما يتعلق هبذه اآلية من القراءات قال أبو علي قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمر َوالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ بغري 
اِهُرونَ بضم الياء وختفيف الظاء واأللف وقرأ ابن عامر ومحزة والكسائي يظاهرون بفتح الياء األلف وقرأ عاصم ُيظَ

وباأللف مشددة الظاء قال أبو علي ظاهر من امرأته ظهر مثل ضاعف وضعف وتدخل التاء على كل واحد منهما 
الظاء ملقاربتها هلا فيصري يظاهر  فيصري تظاهر وتظهر ويدخل حرف املضارعة فيصري يتظاهر ويتظهر مث تدغم التاء يف

ويظهر وتفتح الياء اليت هي حرف املضارعة ألهنا للمطاوعة كما يفتحها يف يتدحرج الذي هو مطاوع دحرجته 
فتدحرج وإمنا فتح الياء يف يظاهر ويظهر ألنه املطاوع كما أن يتدحرج كذلك وألنه على وزهنما وإن مل يكونا 

  هرون فهو مشتق من ظاهر يظاهر إذا أتى مبثل هذا التصرفلإلحلاق وأما قراءة عاصم يظا
املسألة اخلامسة لفظة ّمنكُمْ يف قوله الَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ مِنكُْم توبيخ للعرب وهتجني لعادهتم يف الظهار ألنه كان من أميان 

  نأهل اجلاهلية خاصة دون سائر األمم وقوله تعاىل مَّا ُهنَّ أُمَّهَاتِهِْم فيه مسألتا
املسألة األوىل قرأ عاصم يف رواية املفضل أُمََّهاِتهِْم بالرفع والباقون بالنصب على لفظ اخلفض وجه الرفع أنه لغة متيم 

قال سيبويه وهو أقيس الوجهني وذلك أن النفي كاالستفهام فكما ال يغري االستفهام الكالم عما كان عليه فكذا 
عليه ووجه النصب أنه لغة أهل احلجاز واألخذ يف التنزيل بلغتهم أوىل ينبغي أن ال يغري النفي الكالم عما كان 

) ما ( ووجهه من القياس أن ما تشبه ليس يف أمرين أحدمها أن )  ٣١يوسف ( وعليها جاء قوله َما َهاذَا َبَشًرا 
تنفي ما ) ليس ( ما أن تنفي ما يف احلال ك) ما ( تدخل عليهما والثاين أن ) ليس ( تدخل على املبتدأ واخلرب كما أن 

يف احلال وإذا حصلت املشاهبة من وجهني وجب حصول املساواة يف سائر األحكام إال ما خص بالدليل قياساً على 
  باب ماال ينصرف

  املسألة الثانية يف اآلية إشكال وهو أن من قال المرأته أنت علي كظهر أمي فهو شبه الزوجة

يقال على سبيل اإلبطال لقوله مَّا ُهنَّ أُمََّهاتِهِْم وكيف يليق أن يقال وَإِنَُّهمْ  باألم ومل يقل إهنا أم فكيف يليق أن
لََيقُولُونَ مُنكَراً ّمَن الْقَْولِ َوزُوراً واجلواب أما الكذب إمنا لزم ألن قوله أنت علي كظهر أمي إما أن جيعله إخباراً أو 

ة واألم حمرمة وتشبيه احملللة باحملرمة يف وصف احلل واحلرمة إنشاء وعلى التقدير األول أنه كذب ألن الزوجة حملل
كذب وإن جعلناه إنشاء كان ذلك أيضاً كذباً ألن كونه إنشاء معناه أن الشرع جعله سبباً يف حصول احلرمة فلما مل 

 إمنا وصفه يرد الشرع هبذا التشبيه كان جعله إنشاء يف وقوع هذا احلكم يكون كذباً وزوراً وقال بعضهم إنه تعاىل
بكونه ُمنكَراً ّمَن الْقَْولِ َوُزوراً ألن األم حمرمة حترمياً مؤبداً والزوجة ال حترم عليه هبذا القول حترمياً مؤبداً فال جرم 
كان ذلك منكراً من القول وزوراً وهذا الوجه ضعيف ألن تشبيه الشيء بالشيء ال يقتضي وقوع املشاهبة بينهما 

م من تشبيه الزوجة باألم يف احلرمة تشبيهها هبا يف كون احلرمة مؤبدة ألن مسمى احلرمة أعم من كل الوجوه فال يلز
  من احلرمة املؤبدة واملؤقتة

الالئي  كالم يف تفسري لفظةقوله تعاىل إِنْ أُمََّهاتُُهْم إِالَّ الالَِّئى وَلَْدنَُهْم وَإِنَُّهمْ لََيقُولُونَ مُنكَراً ّمَن الْقَْولِ َوُزوراً أما ال
مث يف اآلية سؤاالن وهو )  ٤األحزاب ( فقد تقدم يف سورة األحزاب عند قوله َوَما جََعلَ أَزْواَجكُمُ الالَِّئى ُتظَاِهُرونَ 

النساء ( أن ظاهرها يقتضي أنه ال أم إال الوالدة وهذا مشكل ألنه قال يف آية آخرى َوأُمََّهاُتكُُم الْالَِّتى أَْرَضعَْنكُْم 
وال ميكن أن يدفع هذا السؤال بأن املعىن من كون املرضعة )  ٦األحزاب (  آية أخرى وَأَْزواُجُه أُمَّهَاُتُهْم ويف)  ٢٣

أماً وزوجة الرسول أماً حرمة النكاح وذلك ألنا نقول إن هبذا الطريق ظهر أنه ال يلزم من عدم األمومة احلقيقية 



ماً عدم احلرمة وظاهر اآلية يوهم أنه تعاىل استدل بعدم األمومة على عدم احلرمة فإذاً ال يلزم من عدم كون الزوجة أ
عدم احلرمة وحينئذ يتوجه السؤال واجلواب أنه ليس املراد من ظاهر اآلية ما ذكره السائل بل تقدير اآلية كأنه قيل 

ع احلرمة حىت حتصل الزوجة ليست بأم حىت حتصل احلرمة بسبب األمومة ومل يرد الشرع جبعل هذا اللفظ سبباً لوقو
  احلرمة فإذاً ال حتصل احلرمة هناك ألبتة فكان وصفهم هلا باحلرمة كذباً وزوراً

  بعد التوبةمث قال تعاىل َوإِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر إما من غري التوبة ملن شاء كما قال َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء أو 
للَُّه بَِما ن نِّسَآِئهِمْ ثُمَّ َيعُوُدونَ ِلَما قَالُواْ فََتحْرِيُر َرقََبةٍ  مِّن قَْبلِ أَن َيَتَمآسَّا ذَِلكُْم ُتوَعظُونَ بِِه وَاَوالَِّذيَن ُيظَاِهرُونَ ِم

  َتْعَملُونَ َخبٌِري
قََبةٍ  ّمن قَْبلِ أَن َيَتَماسَّا قال الزجاج الَِّذينَ قوله تعاىل َوالَِّذيَن يُظَاِهُرونَ ِمن ّنسَاِئهِمْ ثُمَّ َيعُوُدونَ ِلَما قَالُواْ فََتحْرِيُر َر

رفع باالبتداء وخربه فعليهم حترير رقبة ومل يذكر عليهم ألن يف الكالم دليالً عليه وإن شئت أضمرت فكفارهتم 
الكلمة وال بد أوالً من حترير رقبة أما قوله تعاىل ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُواْ فاعلم أنه كثر اختالف الناس يف تفسري هذه 

  بيان أقوال أهل العربية يف هذه الكلمة وثانياً من بيان أقوال أهل الشريعة وفيها مسائل

املسألة األوىل قال الفراء ال فرق يف اللغة بني أن يقال يعودون ملا قالوا وإىل ما قالوا وفيما قالوا أبو علي الفارسي 
وقال فَاْهُدوُهْم إِلَى ِصراِط الَْجحِيمِ )  ٤٣األعراف ( ُد ِللَِّه الَِّذى َهَداَنا ِلَهاذَا كلمة إىل والالم يتعاقبان كقوله الْحَْم

  ) ٥الزلزلة ( وقال بِأَنَّ رَبََّك أَْوَحى لََها )  ٣٦هود ( وقال تعاىل َوأُوِحىَ  إِلَى ُنوحٍ )  ٢٣الصافات ( 
ُدونَ ِلَما قَالُواْ فيه وجهان أحدمها أنه لفظ الظهار واملعىن أهنم يعودون إىل املسألة الثانية لفظ َما قَالُواْ يف قوله ثُمَّ َيعُو

ذلك اللفظ والثاين أن يكون املراد بقوله ِلَما قَالُواْ املقول فيه وهو الذي حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيالً 
العائد ( أي ونرثه املقول وقال عليه السالم )  ٨٠مي مر( للقول منزلة املقول فيه ونظريه قوله تعاىل َونَرِثُُه َما َيقُولُ 

وإمنا هو عائد يف املوهوب ويقول الرجل اللهم أنت رجاؤنا أي مرجونا وقال تعاىل ) يف هبته كالكلب يعود يف قيئه 
وُدونَ ِلَما قَالُواْ أي يعودون أي املوقن به وعلى هذا معىن قوله ثُمَّ َيُع)  ٩٩احلجر ( َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيأْتَِيَك الَْيِقُني 

إىل الشيء الذي قالوا فيه ذلك القول مث إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه األول فنقول قال أهل اللغة جيوز أن يقال عاد 
ملا فعل أي فعله مرة أخرى وجيوز أن يقال عاد ملا فعل أي نقض ما فعل وهذا كالم معقول ألن من فعل شيئاً مث أراد 

ثله فقد عاد إىل تلك املاهية ال حمالة أيضاً وأيضاً من فعل شيئاً مث أراد إبطاله فقد عاد إليه ألن التصرف يف أن يقال م
  الشيء باإلعدام ال ميكن إال بالعود إليه

والرفع  املسألة الثالثة ظهر مما قدمنا أن قوله ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُواْ حيتمل أن يكون املراد مث يعودون إليه بالنقض
واإلزالة وحيتمل أن يكون املراد منه مث يعودون إىل تكوين مثله مرة أخرى أما االحتمال األول فهو الذي ذهب إليه 
أكثر اجملتهدين واختلفوا فيه على وجوه األول وهو قول الشافعي أن معىن العود ملا قالوا السكوت عن الطالق بعد 

ألنه ملا ظاهر فقد قصد التحرمي فإن وصل ذلك بالطالق فقد متم ما شرع  الظهار زماناً ميكنه أن يطلقها فيه وذلك
منه من إيقاع التحرمي وال كفارة عليه فإذا سكت عن الطالق فذاك يدل على أنه ندم على ما ابتدأ به من التحرمي 

وجهني األول أنه على فساد هذا القول من ) أحكام القرآن ( فحينئذ جتب عليه الكفارة واحتج أبو بكر الرازي يف 
تعاىل قال ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُواْ ومث تقتضي التراخي وعلى هذا القول يكون املظاهر عائداً عقيب القول بال تراخ 

وذلك خالف مقتضى اآلية الثاين أنه شبهها باألم واألم ال حيرم إمساكها فتشبيه الزوجة باألم ال يقتضي حرمة 
ساك الزوجة نقضاً لقوله أنت علي كظهر أمي فوجب أن ال يفسر العود هبذا اإلمساك إمساك الزوجة فال يكون إم

واجلواب عن األول أن هذا أيضاً وارد عى قول أيب حنيفة فإنه جعل تفسري العود استباحة الوطء فوجب أن ال 



التراخي مع أن األمة  يتمكن املظاهر من العود إليها هبذا التفسري عقيب فراغه من التلفظ بلفظ الظهار حىت حيصل
جممعة على أن له ذلك فثبت أن هذا اإلشكال وارد عليه أيضاً مث نقول إنه ما مل ينقض زمان ميكنه أن يطلقها فيه ال 

حيكم عليه بكونه عائداً فقد تأخر كونه عائداً عن كونه مظاهراً بذلك القدر من الزمان وذلك يكفي يف العمل 
ثاين أن األم حيرم إمساكها على سبيل الزوجية وحيرم االستمتاع هبا فقوله أنت علي مبقتضى كلمة مث واجلواب عن ال

كظهر أمي ليس فيه بيان أن التشبيه وقع يف إمساكها على سبيل الزوجية أو يف االستمتاع هبا فوجب محله على 
  الكل فقوله أنت علي كظهر أمي يقتضي

فإذا مل يطلقها فقد أمسكها على سبيل الزوجية فكان هذا  تشبيهها باألم يف حرمة إمساكها على سبيل الزوجية
اإلمساك مناقضاً ملقتضى قوله أنت علي كظهر أمي فوجب احلكم عليه بكونه عائداً وهذا كالم ملخص يف تقرير 
مذهب الشافعي الوجه الثاين يف تفسري العود وهو قول أيب حنيفة أنه عبارة عن استباحة الوطء واملالمسة والنظر 

يها بالشهوة قالوا وذلك ألنه ملا شبهها باألم يف حرمة هذه األشياء مث قصد استباحة هذه األشياء كان ذلك مناقضاً إل
لقوله أنت علي كظهر أمي واعلم أن هذا الكالم ضعيف ألنه ملا شبهها باألم مل يبني أنه يف أي األشياء شبهها هبا 

ة النظر أوىل من صرفه إىل حرمة إمساكها على سبيل الزوجية فليس صرف هذا التشبيه إىل حرمة االستمتاع وحرم
فوجب أن حيمل هذا التشبيه على الكل وإذا كان كذلك فإذا أمسكها على سبيل الزوجية حلظة فقد نقض حكم 
قوله أنت علي كظهر أمي فوجب أن يتحقق العود الوجه الثالث يف تفسري العود وهو قول مالك أن العود إليها 

العزم على مجاعها وهذا ضعيف ألن القصة إىل مجاعها ال يناقض كوهنا حمرمة إمنا املناقض لكوهنا حمرمة عبارة عن 
القصد إىل استحالل مجاعها وحينئذ نرجع إىل قول أيب حنيفة رمحه اهللا الوجه الرابع يف تفسري العود وهو قول طاوس 

ن قوله تعاىل ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُواْ فََتْحرِيُر َرقََبةٍ  ّمن واحلسن البصري أن العود إليها عبارة عن مجاعها وهذا خطأ أل
َماسَّا قَْبلِ أَن َيَتمَاسَّا بفاء التعقيب يف قوله فََتْحرِيرُ َرقََبةٍ  يقتضي كون التكفري بعد العود ويقتضي قوله ّمن قَْبلِ أَن َيَت

كون التكفري بعد العود وقبل اجلماع جب أن يكون العود أن يكون التكفري قبل اجلماع وإذا ثبت أنه ال بد وأن ي
غري اجلماع واعلم أن أصحابنا قالوا العود املذكور ههنا هب أنه صاحل للجماع أو للعزم على اجلماع أو الستباحة 

ذي به اجلماع إال أن الذي قاله الشافعي رمحه اهللا هو أقل ما ينطلق عليه االسم فيجب تعليق احلكم عليه ألنه هو ال
  يتحقق مسمى العود وأما الباقي فزيادة ال دليل عليها ألبتة

االحتمال الثاين يف قوله ثُمَّ َيُعوُدونَ أي يفعلون مثل ما فعلوه وعلى هذا االحتمال يف اآلية أيضاً وجوه األول قال 
لظهار فجعل اهللا تعاىل حكم الثوري العود هو اإلتيان بالظهار يف اإلسالم وتقريره أن أهل اجلاهلية كانوا يطلقون با

 الظهار يف اإلسالم خالف حكمه عندهم يف اجلاهلية فقال َوالَِّذيَن يُظَاِهُرونَ ِمن ّنسَاِئهِمْ يريد يف اجلاهلية ثُمَّ َيُعوُدونَ
وكذا قال  ِلَما قَالُواْ أي يف اإلسالم واملعىن أهنم يقولون يف اإلسالم مثل ما كانوا يقولونه يف اجلاهلية فكفارته كذا

أصحابنا هذا القول ضعيف ألنه تعاىل ذكر الظهار وذكر العود بعده بكلمة مث وهذا يقتضي أن يكون املراد من 
العود شيئاً غري الظهار فإن قالوا املراد والذين كانوا يظاهرون من نسائهم قبل اإلسالم والعرب تضمر لفظ كان 

ياِطنيِ أي ما كانت تتلو الشياطني قلنا اإلضمار خالف األصل القول الثاين قال أبو كما يف قوله َواتََّبعُواْ َما َتْتلُواْ الشَّ
العالية إذا كرر لفظ الظهار فقد عاد فإن مل يكن يكرر مل يكن عوداً وهذا قول أهل الظاهر واحتجوا عليه بأن ظاهر 

ن إال بالتكرير وهذا أيضاً ضعيف من وجهني األول قوله ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُواْ يدل على إعادة ما فعلوه وهذا ال يكو
أنه لو كان املراد هذا لكان يقول مث يعيدون ما قالوا الثاين حديث أوس فإنه مل يكرر الظهار إمنا عزم على اجلماع 
وقد ألزمه رسول اهللا الكفارة وكذلك حديث سلمة بن صخرة البياضي فإنه قال كنت ال أصرب عن اجلماع فلما 



رمضان ظاهرت من امرأيت خمافة أن ال أصرب عنها بعد طلوع الفجر فظاهرت منها شهر رمضان كله مث مل  دخل شهر
  أصرب فواقعته فأتيت رسول اهللا

فأوجب الرسول عليه السالم عليه الكفارة مع أنه مل ) أعتق رقبة ( فأخربته بذلك وقلت أمض يف حكم اهللا فقال 
أبو مسلم األصفهاين معىن العود هو أن حيلف على ما قال أوالً من لفظ  يذكر تكرار الظهار القول الثالث قال

الظهار فإنه إذا مل حيلف مل تلزمه الكفارة قياساً على مالو قال يف بعض األطعمة إنه حرام عليَّ كلحم اآلدمي فإنه ال 
د جتب باإلمجاع يف املناسك تلزمه الكفارة فأما إذا حلف عليه لزمه كفارة اليمني وهذا أيضاً ضعيف ألن الكفارة ق

  وال ميني هناك ويف قتل اخلطأ وال ميني هناك
  أما قوله تعاىل فََتْحرِيُر َرقََبةٍ  ّمن قَْبلِ أَن َيَتَماسَّا ففيه مسائل

املسألة األوىل اختلفوا فيما حيرمه الظهار فللشافعي قوالن أحدمها أنه حيرم اجلماع فقط القول الثاين وهو األظهر أنه 
رم مجيع جهات االستمتاعات وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا ودليله وجوه األول قوله تعاىل فََتْحرِيرُ َرقََبةٍ  ّمن قَْبلِ حي

أَن َيَتَماسَّا فكان ذلك عاماً يف مجيع ضروب املسيس من ملس بيد أو غريها والثاين قوله تعاىل وَالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمن 
التحرمي بسبب أنه شبهها بظهر األم فكما أن مباشرة ظهر األم ومسه حيرم عليه فوجب أن ّنسَاِئهِمْ ألزمه حكم 

( أن رجالً ظاهر من امرأته مث واقعها قبل أن يكفر فأتى النيب ( يكون احلال يف املرأة كذلك الثالث روى عكرمة 
  )فأخربه بذلك فقال اعتزهلا حىت تكفر ) صلى اهللا عليه وسلم 

اختلفوا فيمن ظاهر مراراً فقال الشافعي وأبو حنيفة لكل ظهار كفارة إال أن يكون يف جملس واحد  املسألة الثانية
وأراد بالتكرار التأكيد فإنه يكون عليه كفارة واحدة وقال مالك من ظاهر من امرأته يف جمالس متفرقة مائة فليس 

ونَ ِمن ّنَسائِهِْم فََتْحرِيُر َرقََبةٍ  يقتضي كون الظهار علة عليه إال كفارة واحدة دليلنا أن قوله تعاىل وَالَِّذيَن ُيظَاِهُر
إلجياب الكفارة فإذا وجد الظهار الثاين فقد وجدت علة وجوب الكفارة والظهار الثاين إما أن يكون علة للكفارة 

تأخر العلة عن  األوىل أو لكفارة ثانية واألول باطل ألن الكفارة وجبت بالظهار األول وتكوين الكائن حمال وألن
احلكم حمال فعلمنا أن الظهار الثاين يوجب كفارة ثانية واحتج مالك بأن قوله وَالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ يتناول من ظاهر مرة 

واحدة ومن ظاهر مراراً كثرية مث إنه تعاىل أوجب عليه حترير رقبة فعلمنا أن التكفري الواحد كاف يف الظهار سواء 
اراً كثرية واجلواب أنه تعاىل قال الَ ُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفى أَْيَمانِكُْم وَلَاِكن ُيؤَاِخذُكُم بَِما كان مرة واحدة أو مر

فهذا يقتضي أن ال جيب يف اإلميان الكثرية إال كفارة )  ٨٩املائدة ( َعقَّدتُُّم االْْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم َعشََرةِ  َمَساِكَني 
  ة وملا كان باطالً فكذا ما قلتموهواحد

املسألة الثالثة رجل حتته أربعة نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة وقال أننت علي كظهر أمي للشافعي قوالن أظهرمها 
أنه يلزمه أربع كفارات نظراً إىل عدد اللوايت ظاهر منهن ودليله ما ذكرنا أنه ظاهر عن هذه فلزمه كفارة بسبب 

  أيضاً عن تلك فالظهار الثاين ال بد وأن يوجب كفارة أخرى هذا الظهار وظاهر
املسألة الرابعة اآلية تدل على إجياب الكفارة قبل املماسة فإن جامع قبل أن يكفر مل جيب عليه إال كفارة واحدة وهو 

قعها قبل قول أكثر أهل العلم كمالك وأيب حنيفة والشافعي وسفيان وأمحد وإسحق رمحهم اهللا وقال بعضهم إذا وا
أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبدالرمحن بن مهدي دليلنا أن اآلية دلت على أنه جيب على املظاهر كفارة قبل 

  العود فههنا فاتت صفة القبلية فيبقى أصل وجوب الكفارة وليس يف



  اآلية داللة على أن ترك التقدمي يوجب كفارة أخرى
مرأة أن تدعه يقرهبا حىت يكفر فإن هتاون بالتكفري حال اإلمام بينه وبينها املسألة اخلامسة األظهر أنه ال ينبغي لل

وجيربه على التكفري وإن كان بالضرب حىت يوفيها حقها من اجلماع قال الفقهاء وال شيء من الكفارات جيرب عليه 
  وحيبس إال كفارة الظهار وحدها ألن ترك التكفري إضرار باملرأة وامتناع من إيفاء حقها

سألة السادسة قال أبو حنيفة رمحه اهللا هذه الرقبة جتزىء سواء كانت مؤمنة أو كافرة لقوله تعاىل فََتحْرِيُر َرقََبةٍ  امل
فهذا اللفظ يفيد العموم يف مجيع الرقاب وقال الشافعي ال بد وأن تكون مؤمنة ودليله وجهان األول أن املشرك 

وكل جنس خبيث بإمجاع األمة وقال تعاىل َوالَ َتَيمَُّمواْ )  ٢٨التوبة ( َجٌس جنس لقوله تعاىل إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َن
الثاين أمجعنا على أن الرقبة يف كفارة القتل مقيدة باإلميان فكذا ههنا واجلامع أن اإلعتاق )  ٢٦٧البقرة ( الَْخبِيثَ 

أعداء اهللا وعدم التقييد باإلميان قد يفضي إىل  إنعام فتقييده باإلميان يقتضي صرف هذا اإلنعام إىل أولياء اهللا وحرمان
  حرمان أولياء اهللا فوجب أن يتقيد باإلميان حتصيالً هلذه املصلحة

املسألة السابعة إعتاق املكاتب ال جيزىء عند الشافعي رمحه اهللا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إن أعتقه قبل أن يؤدي شيئاً 
دي شيئاً فظاهر الرواية أنه ال جيزىء وروى احلسن عن أيب حنيفة أنه جيزىء جاز عن الكفارة وإذا أعتقه بعد أن يؤ

والرقبة جمزئة لقوله تعاىل فََتْحرِيرُ َرقََبةٍ  )  ١١٧البقرة ( حجة أيب حنيفة أن املكاتب رقبة لقوله تعاىل َوِفي الّرقَابِ 
ق املكاتب وما ألجله ترك العمل به يف حمل حجة الشافعي أن املقتضى لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قائم بعد إعتا

الرقاب غري موجود ههنا فوجب أن يبقى على األصل بيان املقتضي أن األصل يف الثابت البقاء على ما كان بيان 
الفارق أن املكاتب كالزائل عن ملك املوىل وإن مل يزل عن ملكه لكنه ميكن نقصان يف رقه بدليل أنه صار أحق 

لى املوىل التصرفات فيه ولو أتلفه املوىل يضمن قيمته ولو وطىء مكاتبته يغرم املهر ومن املعلوم أن مبكاسبه وميتنع ع
إزالة امللك اخلالص عن شوائب الضعف أشق على املالك من إزالة امللك الضعيف وال يلزم من خروج الرجل عن 

ثاين أمجعنا على أنه لو أعتقه الوارث بعد العهدة بإعتاق العبد القن خروجه عن العهدة بإعتاق املكاتب والوجه ال
  موته ال جيزىء عن الكفارة فكذا إذا أعتقه املورث واجلامع كون امللك ضعيفاً

املسألة الثامنة لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بنية الكفارة عتق عليه لكنه ال يقع عن الكفارة عند الشافعي وعند 
  ظاهر اآلية وحجة الشافعي ما تقدمأيب حنيفة يقع حجة أيب حنيفة التمسك ب

املسألة التاسعة قال أبو حنيفة اإلطعام يف الكفارات يتأدى بالتمكني من الطعام وعند الشافعي ال يتأدى إال بالتمليك 
من الفقري حجة أيب حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب هو اإلطعام وحقيقة اإلطعام هو التمكني بدليل قول تعاىل 

وذلك يتأدى بالتمكني والتمليك فكذا ههنا وحجة الشافعي القياس )  ٨٩املائدة ( ِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُْم ِمْن أَْوَس
  عن الزكاة وصدقة الفطر

املسألة العاشرة قال الشافعي لكل مسكني مد من طعام بلده الذي يقتات منه حنطة أو شعرياً أو أرزاً أو متراً أو أقطاً 
  وال يعترب مد حدث بعده وقال أبو حنيفة يعطى كل مسكني نصف) لى اهللا عليه وسلم ص( وذلك مبد النيب 

صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعاً من متر أو صاعاً من شعري وال جيزئه دون ذلك حجة الشافعي أن ظاهر اآلية 
أوىل من محله على الباقي فال يقتضي اإلطعام ومراتب اإلطعام خمتلفة بالكمية والكيفية فليس محل اللفظ على البعض 

لكل ( بد من محله على أقل ماال بد منه ظاهراً وذلك هو املد حجة أيب حنيفة ما روي يف حديث أوس بن الصامت 
وعن علي وعائشة قاال لكل مسكني مدان من بر وألن املعترب حاجة اليوم لكل مسكني ) مسكني نصف صاع من بر 

  ذلك باملد بل مبا قلنا فكذلك هنا فيكون نظري صدقة الفطر وال يتأدى



املسألة احلادية عشرة لو أطعم مسكيناً واحداً ستني مرة ال جيزىء عند الشافعي وعند أيب حنيفة جيزىء حجة 
الشافعي ظاهر اآلية وهو أنه أوجب إطعام ستني مسكيناً فوجب رعاية ظاهر اآلية وحجة أيب حنيفة أن املقصود دفع 

فعي أن يقول التحكمات غالبة على هذه التقديرات فوجب االمتناع فيها من القياس احلاجة وهو حاصل وللشا
وأيضاً فلعل إدخال السرور يف قلب ستني إنساناً أقرب إىل رضا اهللا تعاىل من إدخال السرور يف قلب اإلنسان 

  الواحد
َيجِْد فَِصَياُم َشْهَرْينِ وقال يف الصوم فََمن املسألة الثانية عشرة قال أصحاب الشافعي إنه تعاىل قال يف الرقبة فََمن لَّْم 

ماله غائب مل لَّْم َيْسَتِطْع فَإِطَْعاُم ِسّتَني ِمْسكِيناً فذكر يف األول فََمن لَّْم َيجِْد ويف الثاين فََمن لَّْم َيْستَِطْع فقالوا من 
ال فإنه ينتقل إىل اإلطعام وإن كان ينتقل إىل الصوم بسبب عجزه عن اإلعتاق يف احلال أما من كان مريضاً يف احل

مرضه حبيث يرجى زواله قالوا والفرق أنه قال يف االنتقال إىل اإلطعام فََمن لَّْم َيْسَتِطْع وهو بسبب املرض الناجز 
اله والعجز العاجل غري مستطيع وقال يف الرقبة فََمن لَّْم َيجِْد واملراد فمن مل جيد رقبة أو ماالً يشتري به رقبة ومن م
غائب ال يسمى فاقداً للمال وأيضاً ميكن أن يقال يف الفرق إحضار املال يتعلق باختياره وأما إزالة املرض فليس 

  باختياره
املسألة الثالثة عشرة قال بعض أصحابنا الشبق املفرط والغلمة اهلائجة عذر يف االنتقال إىل اإلطعام والدليل عليه أنه 

دل احلديث ) بالصوم قال له وهل أتيت إال من قبل الصوم فقال عليه السالم أطعم  عليه السالم ملا أمر األعرايب
على أن الشبق الشديد عذر يف االنتقال من الصوم إىل اإلطعام وأيضاً االستطاعة فوق الوسع والوسع فوق الطاقة 

 يتم مع شدة الشبق فهذه فاالستطاعة هو أن يتمكن اإلنسان من الفعل على سبيل السهولة ومعلوم أن هذا املعىن ال
  مجلة خمتصرة مما يتعلق بفقه القرآن يف هذه اآلية واهللا أعلم

 أي أن غلظ قوله تعاىل ذَِلكُْم ُتوَعظُونَ بِِه َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري قال الزجاج ذاِلكُْم للتغليظ يف الكفارة ُتوَعظُونَ بِِه
تعاودوه وقال غريه ذَِلكُْم ُتوَعظُونَ بِِه أي تؤمرون به من الكفارة وَاللَُّه  الكفارة وعظ لكم حىت تتركوا الظهار وال

  بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري من التكفري وتركه

اً ذَِلكَ ِلُتْؤِمنُواْ بِاللَِّه  ِمْسِكينفََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ ِمن قَْبلِ أَن َيَتمَآسَّا فََمن لَّْم َيْسَتِطْع فَإِطَْعاُم ِستَِّني
  َوَرسُوِلِه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوِللْكَافِرِيَن َعذَابٌ أَلِيٌم

ن لَّْم َيْسَتِطعْ مث ذكر تعاىل حكم العاجز عن الرقبة فقال فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم َشْهَرْينِ ُمتََتابَِعْينِ ِمن قَْبلِ أَن َيَتمَاسَّا فََم
اُم ِسّتَني ِمْسِكيناً فدلت اآلية على أن التتابع شرط وذكر يف حترير الرقبة والصوم أنه ال بد وأن يوجدا من قبل فَإِطَْع

أن يتماسا مث ذكر تعاىل أن من مل يستطع ذلك فإطعام ستني مسكيناً ومل يذكر أنه ال بد من وقوعه قبل املماسة إال أنه 
  هية املفرعة على هذه اآلية كثرية مذكورة يف كتاب الفقهكاألولني بداللة اإلمجاع واملسائل الفق

ِلَك وجهان األول قال مث قال تعاىل ذَِلَك ِلُتْؤِمنُواْ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوِللْكَافِرِيَن َعذَابٌ أَلِيٌم ويف قوله ذا
اين فعلنا ذلك البيان والتعليم لألحكام لتصدقوا باهللا الزجاج إنه يف حمل الرفع واملعىن الفرض ذلك الذي وضعناه الث

  ورسوله يف العمل بشرائعه وال تستمروا على أحكام اجلاهلية من جعل الظهار أقوى أنواع الطالق ويف اآلية مسائل
أن تؤمنوا باهللا املسألة األوىل استدلت املعتزلة بالالم يف قوله لُّتْؤِمُنواْ على أن فعل اهللا معلل بالغرض وعلى أن غرضه 

  وال تستمروا على ما كانوا عليه يف اجلاهلية من الكفر وهذا يدل على أنه تعاىل أراد منهم اإلميان وعدم الكفر
املسألة الثانية استدل من أدخل العمل يف مسمى اإلميان هبذه اآلية فقال أمرهم هبذه األعمال وبني أنه أمرهم هبا 

ذلك لتؤمنوا ( ة على أن العمل من اإلميان ومن أنكر ذلك قال إنه تعاىل مل يقل ليصريوا بعملها مؤمنني فدلت اآلي



وحنن نقول املعىن ذلك لتؤمنوا باهللا باإلقرار هبذه األحكام مث إنه تعاىل أكد يف بيان أنه ال بد ) باهللا بعمل هذه األشياء 
  ِليٌم أي ملن جحد هذا وكذب بههلم من الطاعة َوِتلْكَ ُحُدودُ اللَِّه َوِللْكَافِرِيَن َعذَاٌب أَ

  يِّنَاٍت َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب مُّهٌِنيإِنَّ الَِّذيَن ُيحَآدُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه كُبُِتواْ كََما كُبَِت الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم َوقَْد أَنَزلَْنآ ءَايَاٍت َب
  وفيه مسألتان

ل احملادة املمانعة ومنه يقال للبواب حداد وللمنوع الرزق حمدود قال املسألة األوىل يف احملادة قوالن قال املربد أص
أبو مسلم األصفهاين احملادة مفاعلة من لفظ احلديد واملراد املقابلة باحلديد سواء كان ذلك يف احلقيقة أو كان ذلك 

لك تارة باحملاربة مع منازعة شديدة شبيهة باخلصومة باحلديد أما املفسرون فقالوا حيادون أي يعادون ويشاقون وذ
  أولياء اهللا وتارة بالتكذيب والصد عن دين اهللا

  املسألة الثانية الضمري يف قوله ُيَحادُّونَ ميكن أن يكون راجعاً إىل املنافقني فإهنم كانوا يوادون

أهنم كُبُِتواْ أي  الكافرين ويظاهرون على الرسول عليه السالم فأذهلم اهللا تعاىل وحيتمل سائر الكفار فأعلم اهللا رسوله
خذلوا قال املربد يقال كبت اهللا فالناً إذا أذله واملردود بالذل يقال له مكبوت مث قال كََما كُبَِت الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم من 

يذهب بعزهم أعداء الرسل َوقَْد أَنَزلَْنا ءاَياٍت َبّينَاٍت تدل على صدق الرسول َولِلْكَاِفرِيَن هبذه اآليات َعذَاٌب مُّهٌِني 
  وكربهم فبني سبحانه أن عذاب هؤالء احملادين يف الدنيا الذل واهلوان ويف اآلخرة العذاب الشديد

  مث ذكر تعاىل ما به يتكامل هذا الوعيد فقال
  لِّ َشىْ ٍء َشهِيٌدَيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميعاً فَُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا أَْحَصاُه اللَُّه َوَنُسوُه َواللَُّه َعلَى كُ

َيْومٍ منصوب بينبئهم أو مبهني أو بإضمار اذكر تعظيماً لليوم ويف قوله َجِميعاً قوالن أحدمها كلهم ال يترك منهم أحد 
غري مبعوث والثاين جمتمعني يف حال واحدة مث قال فَُيَنّبئُُهْم بَِما َعِملُواْ جتليالً هلم وتوبيخاً وتشهرياً حلاهلم الذي 

ون عنده املسارعة هبم إىل النار ملا يلحقهم من اخلزي على رؤس اإلشهاد وقوله أَْحَصاُه اللَُّه أي أحاط جبميع يتمن
أحوال تلك األعمال من الكمية والكيفية والزمان واملكان ألنه تعاىل عامل باجلزئيات مث قال وََنُسوُه ألهنم استحقروها 

  لَى كُلّ َشىْ ء َشهِيدٌ أي مشاهد ال خيفى عليه شيء ألبتةوهتاونوا هبا فال جرم نسوها َواللَُّه َع
ُعُهْم َوالَ َخْمَسةٍ  إِالَّ ُهوَ أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفى األرض َما َيكُونُ ِمن نَّْجَوى ثَلَاثَةٍ  إِالَّ ُهَو َرابِ

كُلِّ َشىْ ٍء الَ أَكْثَرَ إِالَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما كَانُواْ ثُمَّ ُيَنبِّئُُهم بَِما َعِملُواْ َيْوَم الْقَِياَمةِ  إِنَّ اللََّه بَِساِدُسُهْم َوالَ أَدَْنى ِمن ذَِلَك َو
  َعِليٌم

  مث إنه تعاىل أكد بيان كونه عاملاً بكل املعلومات فقال
  َوَما ِفي االْْرضِ أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفى السََّماَواِت

قال ابن عباس أَلَْم َتَر أي أمل تعلم وأقول هذا حق ألن كونه تعاىل عاملاً باألشياء ال يرى ولكنه معلوم بواسطة الدالئل 
وإمنا أطلق لفظ الرؤية على هذا العلم ألن الدليل على كونه عاملاً هو أن أفعاله حمكمة متقنة منتسقة منتظمة وكل 

  كذلك فهو عامل من كانت أفعاله
  أما املقدمة األوىل فمحسوسة مشاهدة يف عجائب السموات واألرض وتركيبات النبات واحليوان

أما املقدمة الثانية فبديهية وملا كان الدليل الدال على كونه تعاىل كذلك ظاهراً ال جرم بلغ هذا العلم واالستدالل 
سوس املشاهد فلذلك أطلق لفظ الرؤية فقال أَلَْم َتَر وأما أنه إىل أعلى درجات الظهور واجلالء صار جارياً جمرى احمل

تعاىل عامل جبميع املعلومات فألن علمه علم قدمي فلو تعلق بالبعض دون البعض من أن مجيع املعلومات مشتركة يف 
ونه صحة املعلومية الفتقر ذلك العلم يف ذلك التخصيص إىل خمصص وهو على اهللا تعاىل حمال فال جرم وجب ك



تعاىل عاملاً جبميع املعلومات واعلم أنه سبحانه قال َيْعلَُم َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ ومل يقل يعلم ما يف األرض 
  وما يف السموات ويف رعاية هذا الترتيب سر عجيب
  مث إنه تعاىل خص ما يكون من العباد من النجوى فقال

  ٍ إِالَّ ُهَو رَابُِعُهْم َوالَ َخْمَسةٍ  إِالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوالَ أَدَْنى ِمن ذَِلَك َوالَ أَكْثََر َما َيكُونُ ِمن نَّجَْوى ثَلَاثَة
  وفيه مسائل

املسألة األوىل قال ابن جين قرأ أبو حيوة َما َتكُوُنواْ ِمن نَّْجَوى ثَلَاثَةٍ  بالتاء مث قال والتذكري الذي عليه العامة هو 
ن الشياع وعموم اجلنسية كقولك ما جاءين من امرأة وما حضرين من جارية وألنه وقع الفاصل بني الوجه ملا هناك م

الفاعل واملفعول وهو كلمة من وألن النجوى تأنيثه ليس تأنيثاً حقيقياً وأما التأنيث فألن تقدير اآلية ما تكون جنوى 
  كما يقال ما قامت امرأة وما حضرت جارية

  مَّا َيكُونُ من كان التامة أي ما يوجد وال حيصل من جنوى ثالثةاملسألة الثانية قوله 
وقال )  ١١٤النساء ( املسألة الثالثة النجوى التناجي وهو مصدر ومنه قوله تعاىل الَّ َخْيَر ِفى كَِثريٍ ّمن نَّجَْواُهْم 
استماع الغري صار كاألرض  الزجاج النجوى مشتق من النجوة وهي ما ارتفع وجنا فالكالم املذكور سراً ملا خال عن

املرتفعة فإهنا الرتفاعها خلت عن اتصال الغري وجيوز أيضاً أن جتعل النجوى وصفاً فيقال قوم جنوى وقوله تعاىل َوإِذْ 
  واملعىن هم ذوو جنوى فحذف املضاف وكذلك كل مصدر وصف به)  ٤٧اإلسراء ( ُهْم َنجَْوى 

ْجَوى ثَلَاثَةٍ  حيتمل وجهني أحدمها أن يكون جمروراً باإلضافة والثاين أن يكون املسألة الرابعة جر ثالثة يف قوله ِمن نَّ
  النجوى مبعىن املتناجني ويكون التقدير ما يكون من متناجني ثالثة فيكون صفة

  بالنصب على احلال بإضمار يتناجون ألن جنوى يدل عليه) مخسة ( و ) ثالثة ( املسألة اخلامسة قرأ ابن أيب عبلة 
سألة السادسة أنه تعاىل ذكر الثالثة واخلمسة وأمهل أمر األربعة يف البني وذكروا فيه وجوهاً أحدها أن هذا إشارة امل

إىل كمال الرمحة وذلك ألن الثالثة إذا اجتمعوا فإذا أخذ إثنان يف التناجي واملشاورة بقي الواحد ضائعاً وحيداً 
سك وكذلك اخلمسة إذا اجتمعوا بقي اخلامس وحيداً فريداً أما إذا فيضيق قلبه فيقول اهللا تعاىل أنا جليسك وأني

كانوا أربعة مل يبق واحد منهم فريداً فهذا إشارة إىل أن كل من انقطع عن اخللق ما يتركه اهللا تعاىل ضائعاً وثانيها أن 
على أنه ال بد من رعاية العدد الفرد أشرف من الزوج ألن اهللا وتر حيب الوتر فخص األعداد الفرد بالذكر تنبيهاً 

األمور اإلهلية يف مجيع األمور وثالثها أن أقل ماال بد منه يف املشاورة اليت يكون الغرض منها متهيد مصلحة ثالثة حىت 
يكون اإلثنان كاملتنازعني يف النفي واإلثبات والثالث كاملتوسط احلاكم بينهما فحينئذ تكمل تلك املشورة ويتم ذلك 

كل مجع اجتمعوا للمشاورة فال بد فيهم من واحد يكون حكماً مقبول القول فلهذا السبب ال  الغرض وهكذا يف
  بد

وأن تكون أرباب املشاورة عددهم فرداً فذكر سبحانه الفردين األولني واكتفى بذكرمها تنبيهاً على الباقي ورابعها 
ؤمنني وكانوا على هذين العددين قال ابن عباس أن اآلية نزلت يف قوم من املنافقني اجتمعوا على التناجي مغايظة للم

نزلت هذه اآلية يف ربيعة وحبيب ابين عمرو وصفوان بن أمية كانوا يوماً يتحدثون فقال أحدهم هل يعلم اهللا ما 
تقول وقال الثاين يعلم البعض دون البعض وقال الثالث إن كان يعلم البعض فيعلم الكل وخامسها أن يف مصحف 

يكون من جنوى ثالثة إال اهللا رابعهم وال أربعة إال اهللا خامسهم وال مخسة إال اهللا سادسهم وال أقل من ما ( عبداهللا 
  )ذلك وال أكثر إال اهللا معهم إذا أخذوا يف التناجي 



أَكْثَرَ بالرفع املسألة السابعة قرىء َوالَ أَدَْنى ِمن ذَِلَك َوالَ أَكْثََر بالنصب على أن ال لنفي اجلنس وجيوز أن يكون َوالَ 
كقولك ال حول وال قوة إال باهللا بفتح احلول ورفع القوة والثالث جيوز أن ) أدىن ( مع ) ال ( معطوفاً على حمل 

يكونا مرفوعني على االبتداء كقولك ال حول وال قوة إال باهللا والرابع أن يكون ارتفاعهما عطفاً على حمل ِمن 
أكثر إال هو معهم واخلامس جيوز أن يكونا جمروروين عطفاً على َنْجَوى كأنه قيل  نَّجَْوى كأنه قيل ما يكون أدىن وال

  ما يكون من أدىن وال أكثر إال هو معهم
  املسألة الثامنة قرىء َوال أَكَْبرَ بالباء املنقطعة من حتت

عاملاً بكالمهم وضمريهم  املسألة التاسعة املراد من كونه تعاىل رابعاً هلم واملراد من كونه تعاىل معهم كونه تعاىل
  وسرهم وعلنهم وكأنه تعاىل حاضر معهم ومشاهد هلم وقد تعاىل عن املكان واملشاهدة

َم الِْقَياَمةِ  املسألة العاشرة قرأ بعضهم ثُمَّ ُينَّبئُُهم بسكون النون وأنبأ ونبأ واحد يف املعىن وقوله ثُمَّ ُينَّبئُُهم بَِما َعِملُواْ َيْو
ذلك وجيازي على قدر االستحقاق مث قال أَنَّ اللََّه بِكُلّ َشىْ ء َعِليٌم وهو حتذير من املعاصي أي حياسب على 

  وترغيب يف الطاعات
الرَّسُولِ َوإِذَا َواِن َوَمْعِصَيِت أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُنهُواْ َعنِ النَّْجَوى ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما ُنُهواْ َعْنُه َويََتَناَجْونَ بِاِإلثْمِ وَالُْعْد
َحسُْبُهْم َجَهنَّمُ َيْصلَوَْنَها فَبِئْسَ َجآُءوَك َحيَّْوَك بَِما لَْم ُيَحيِّكَ بِِه اللَُّه َوَيقُولُونَ ِفى أَنفُسِهِْم لَْوالَ ُيَعذُِّبَنا اللَُّه بَِما َنقُولُ 

  الَْمصُِري
ْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُنُهواْ َعنِ النَّْجَوى ثُمَّ َيعُوُدونَ ِلَما ُنهُواْ َعْنُه مث إنه تعاىل بني حال أولئك الذين هنوا عن النجوى فقال أَلَ

واختلفوا يف أهنم من هم فقال األكثرون هم اليهود ومنهم من قال هم املنافقون ومنهم من قال فريق من الكفار 
لَمْ ُيَحّيَك بِِه اللَُّه وهذا اجلنس فيما روي وقع من واألول أقرب ألنه تعاىل حكى عنهم فقال َوإِذَا َجاءوَك َحيَّْوكَ بَِما 

اليهود فقد كانوا إذا سلموا على الرسول عليه السالم قالوا السام عليك يعنون املوت واألخبار يف ذلك متظاهرة 
  وقصة عائشة فيها مشهورة

َوإِذَا َجاءوَك َحيَّْوَك بَِما لَْم ُيَحّيَك بِهِ اللَُّه َوَيقُولُونَ ِفى  مث قال تعاىل َوَيَتنَاَجْونَ بِاإلثْمِ وَالُْعدَْواِن َوَمْعِصَيتِ الرَُّسولِ
  أَنفُِسهِْم لَْوالَ يَُعذّبَُنا اللَُّه بَِما َنقُولُ وفيه مسألتان

 املسألة األوىل قال املفسرون إنه صح أن أولئك األقوام كانوا يتناجون فيما بينهم ويومهون املؤمنني أهنم يتناجون فيما
فأمرهم أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( يسوءهم فيحزنون لذلك فلما أكثروا ذلك شكا املسلمون ذلك إىل رسول اهللا 

ال يتناجوا دون املسلمني فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إىل مناجاهتم فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وقوله َوَيتََناَجْونَ بِاإلثْمِ 
أن اإلمث والعدوان هو خمالفتهم للرسل يف النهي عن النجوى ألن اإلقدام على املنهي َوالُْعْدَواِن حيتمل وجهني أحدمها 

يوجب اإلمث والعدوان سيما إذا كان ذلك اإلقدام ألجل املناصبة وإظهار التمرد والثاين أن اإلمث والعدوان هو ذلك 
  السر الذي كان جيري بينهم ألنه إما مكر وكيد باملسلمني أو شيء يسوءهم

بغري ألف والباقون يتناجون قال أبو علي ينتجون يفتعلون من النجوى ) ويتنجون ( لة الثانية قرأ محزة وحده املسأ
والنجوى مصدر كالدعوى والعدوى فينتجون ويتناجون واحد فإن يفتعلون ويتفاعلون قد جيريان جمرى واحد كما 

وادركوا )  ٣٨األعراف ( ا حَتَّى إِذَا ادَّاَركُواْ ِفيَها يقال ازدوجوا واعتوروا وتزاوجوا وتعاوروا وقوله تعاىل أُخَْتَه
َوَتنَاَجْواْ )  ١٢اجملادلة ( فادركوا افتعلوا وادركوا تفاعلوا وحجة من قرأ يتناجون قوله ءاَمُنواْ إِذَا َناجَْيُتُم الرَُّسولَ 

لقراءة محزة ينتجون ألن هذا مثله يف اجلواز فهذا مطاوع ناجيتم وليس يف هذا رد )  ٩اجملادلة ( بِالْبِّر َوالتَّقَْوى 
والقوالن ههنا كما ذكرناه يف اإلمث ) ومعصيات الرسول ( وقوله تعاىل أَلَْم َتَر قال صاحب الكشاف قرىء 



مد والسام والعدوان وقوله وَإِذَا َجاءوكَ َحيَّْوَك بَِما لَْم ُيحَّيَك بِِه اللَُّه يعين أهنم يقولون يف حتيتك السام عليك يا حم
و اللََّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ و مُّنَتِظُرونَ ياأَيَُّها )  ٥٩النمل ( املوت واهللا تعاىل يقول َوَسلَاٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى 

هنم يقولون يف أنفسهم إنه لو كان النَّبِىّ  مث ذكر تعاىل أهنم َيقُولُونَ ِفى أَنفُِسهِمْ لَْوالَ يَُعذُّبَنا اللَُّه بَِما َنقُولُ يعين أ
  رسوالً فلم ال يعذبنا اهللا هبذا االستخفاف

مث قال تعاىل َحْسُبُهْم َجَهنَّمُ َيْصلَوَْنَها فَبِئْسَ الَْمِصُري واملعىن أن تقدم العذاب إمنا يكون حبسب املشيئة أو حبسب 
اً ذلك فالعذاب يف القيامة كافيهم يف الردع عما املصلحة فإذا مل يقتض املشيئة تقدمي العذاب ومل يقتض الصالح أيض

  هم عليه
نَاَجْواْ بِالْبِرِّ َوالتَّقَْوى َواتَّقُواْ اللََّه ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا إِذَا َتَناَجْيُتْم فَالَ َتَتنَاجَْواْ بِاِإلثْمِ َوالُْعْدَواِن َوَمْعِصَيةِ  الرَُّسولِ َوَت

  ُرونَالَِّذى إِلَْيِه ُتْحَش
َيةِ  الرَّسُولِ َوتََناجَْواْ بِالْبِرّ قوله تعاىل الَْمِصُري ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا َتنَاَجيُْتْم فَالَ َتَتنَاَجْواْ بِاإلثْمِ وَالُْعدَْواِن َوَمْعِص

  َوالتَّقَْوى
ألنا إن محلنا قوله فيما تقدم أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن ُنهُواْ َعنِ  اعلم أن املخاطبني بقوله ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ قولني وذلك

على اليهود محلنا يف هذه اآلية قوله ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ على املنافقني أي يا أيها الذين )  ٨اجملادلة ( النَّْجَوى 
نافقني محلنا هذا على املؤمنني وذلك ألنه تعاىل ملا ذم آمنوا بألسنتهم وإن محلنا ذلك على مجيع الكفار من اليهود وامل

  اليهود واملنافقني على التناجي باإلمث والعدوان ومعصية

الرسول أتبعه بأن هنى أصحابه املؤمنني أن يسلكوا مثل طريقتهم فقال فَالَ َتتََناجَْواْ بِاإلثْمِ وهو ما يقبح مما خيصهم 
لغري أَلَْم َتَر وهو ما يكون خالفاً عليه وأمرهم أن يتناجوا بالرب الذي يضاد العدوان َوالُْعْدَواِن وهو يؤدي إىل ظلم ا

وبالتقوى وهو ما يتقي به من النار من فعل الطاعات وترك املعاصي واعلم أن القوم مىت تناجوا مبا هذه صفته قلت 
الَّ َخْيَر ِفى كَِثريٍ ّمن نَّجَْواُهمْ إِالَّ َمْن  مناجاهتم ألن ما يدعو إىل مثل هذا الكالم يدعو إظهاره وذلك يقرب من قوله

وأيضاً فمىت عرفت طريقة الرجل يف هذه املناجاة مل )  ١١٤النساء ( أََمَر بَِصَدقَةٍ  أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصلَاحٍ َبْيَن النَّاسِ 
  يتأذ من مناجاته أحد

  َشُرونَ أي إىل حيث حياسب وجيازي وإال فاملكان ال جيوز على اهللا تعاىلمث قال تعاىل َواتَّقُواْ اللََّه الَِّذى إِلَْيِه ُتْح
  َعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَإِنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن ِلَيْحُزنَ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َولَْيَس بِضَآرِِّهْم شَْيئاً إِالَّ بِإِذْنِ اللَِّه َو

ا النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَانِ لَِيْحُزنَ الَِّذيَن ءاَمُنواْ األلف والالم يف لفظ النَّْجَوى ال ميكن أن يكون قوله تعاىل إِنََّم
لالستغراق ألن يف النجوى ما يكون من اهللا وهللا بل املراد منه املعهود السابق وهو النجوى باإلمث والعدوان واملعىن 

لك النجوى اليت هي سبب حلزن املؤمنني وذلك ألن املؤمنني إذا رأوهم أن الشيطان حيملهم على أن يقدموا على ت
متناجني ثالوا ما نراهم إال وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا إىل الغزوات أهنم قتلوا وهزموا ويقع ذلك 

  يف قلوهبم وحيزنون له
ِه وفيه وجهان أحدمها ليس يضر التناجي باملؤمنني شيئاً والثاين الشيطان مث قال تعاىل َولَْيَس بَِضارِّهْم َشْيئاً إِالَّ بِإِذِْن اللَّ

ليس بضارهم شيئاً إال بإذن اهللا وقوله إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه فقيل بعلمه وقيل خبلقه وتقديره لألمراض وأحوال القلب من 
  احلزن والفرح وقيل بأن يبني كيفية مناجاة الكفار حىت يزول الغم

  لَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ فإن من توكل عليه ال خييب أمله وال يبطل سعيهمث قال َوَع
هُ ِقيلَ انُشزُواْ فَانُشُزواْ َيْرفَعِ اللَّ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ إِذَا قِيلَ لَكُْم تَفَسَّحُواْ ِفى الَْمجَاِلسِ فَافَْسُحواْ َيفَْسحِ اللَُّه لَكُْم َوإِذَا



  الَِّذيَن َءاَمُنواْ مِنكُْم َوالَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم َدَرجَاٍت َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري
  مسائل حِ اللَُّه لَكُْم وفيهقوله تعاىل الُْمْؤِمُنونَ ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِذَا قِيلَ لَكُْم تَفَسَّحُواْ ِفى الَْمجَاِلسِ فَافَْسحُواْ َيفَْس

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا هنى عباده املؤمنني عما يكون سبباً للتباغض والتنافر أمرهم اآلن مبا يصري سبباً لزيادة 
احملبة واملودة وقوله َتفَسَّحُواْ ِفى الَْمجَاِلسِ توسعوا فيه وليفسح بعضكم عن بعض من قوهلم افسح عين أي تنح وال 

  يحة ومفازة فسيحة ولك فيه فسحة أي سعةتتضاموا يقال بلدة فس
) تفسحوا ( قال ابن جين هذا الئق بالغرض ألنه إذا قيل ) تفاسحوا ( املسألة الثانية قرأ احلسن وداود بن أيب هند 

فمعناه ليكن هناك تفسح وأما التفاسح فتفاعل واملراد ههنا املفاعلة فإهنا تكون ملا فوق الواحد كاملقامسة واملكايلة 
وهو واحد ) صلى اهللا عليه وسلم ( رىء ِفى الَْمجَاِلسِ قال الواحدي والوجه التوحيد ألن املراد جملس النيب وق

  ووجه اجلمع أن جيعل لكل جالس جملس على حدة أي موضع جلوس

تضامون فيه كانوا ي) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة ذكروا يف اآلية أقواالً األول أن املراد جملس رسول اهللا 
تنافساً على القرب منه وحرصاً على استماع كالمه وعلى هذا القول ذكروا يف سبب النزول وجوهاً األول قال 

مقاتل بن حيان كان عليه السالم يوم اجلمعة يف الصفة ويف املكان ضيق وكان يكرم أهل بدر من املهاجرين 
ينتظرون أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( قاموا حيال النيب واألنصار فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إىل اجمللس ف

ما حيملهم على القيام وشق ذلك على الرسول فقال ملن حوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( يوسع هلم فعرف رسول اهللا 
من غري أهل بدر قم يا فالن قم يا فالن فلم يزل يقيم بعدة النفر الذين هم قيام بني يديه وشق ذلك على من أقيم 
من جملسه وعرفت الكراهية يف وجوههم وطعن املنافقون يف ذلك وقالوا واهللا ما عدل على هؤالء إن قوماً أخذوا 

جمالسهم وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه فنزلت هذه اآلية يوم اجلمعة الثاين روى عن ابن عباس أنه 
نه دخل املسجد وقد أخذ القوم جمالسهم وكان يريد قال نزلت هذه اآلية يف ثابت بن قيس بن الشماس وذلك أ

القرب من الرسول عليه الصالة والسالم للوقر الذي كان يف أذنيه فوسعوا له حىت قرب مث ضايقه بعضهم وجرى 
بينه وبينه كالم ووصف للرسول حمبة القرب منه ليسمع كالمه وإن فالناً مل يفسح له فنزلت هذه اآلية وأمر القوم 

وكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( وا وال يقوم أحد ألحد الثالث أهنم كانوا حيبون القرب من رسول اهللا بأن يوسع
الرجل منهم يكره أن يضيق عليه فرمبا سأله أخوه أن يفسح له فيأىب فأمرهم اهللا تعاىل بأن يتعاطفوا ويتحملوا 

ن الصوف وهلم روائح القول الثاين وهو املكروه وكان فيهم من يكره أن ميسه الفقراء وكان أهل الصفة يلبسو
وكان الرجل يأيت )  ١٢١آل عمران ( اختيار احلسن أن املراد تفسحوا يف جمالس القتال وهو كقوله َمقَاِعَد ِللِْقَتالِ 

الصف فيقول تفسحوا فيأبون حلرصهم على الشهادة والقول الثالث أن املراد مجيع اجملالس واجملامع قال القاضي 
أن املراد منه جملس الرسول عليه السالم ألنه تعاىل ذكر اجمللس على وجه يقتضي كونه معهوداً واملعود يف واألقرب 

الذي يعظم التنافس عليه ومعلوم أن للقرب منه ) صلى اهللا عليه وسلم ( زمان نزول اآلية ليس إال جملس الرسول 
) ليليين منكم أولو األحالم والنهى ( لك قال عليه السالم مزية عظيمة ملا فيه من مساع حديثه وملا فيه من املنزلة ولذ

ولذلك كان يقدم األفاضل من أصحابه وكانوا لكثرهتم يتضايقون فأمروا بالتفسح إذا أمكن ألن ذلك أدخل يف 
التحبب ويف االشتراك يف مساع ماال بد منه يف الدين وإذا صح ذلك يف جملسه فحال اجلهاد ينبغي أن يكون مثله بل 
رمبا كان أوىل ألن الشديد البأس قد يكون متأخراً عن الصف األول واحلاجة إىل تقدمه ماسة فال بد من التفسح مث 

  يقاس على هذا سائر جمالس العلم والذكر
أما قوله تعاىل يَفَْسحِ اللَُّه لَكُْم فهو مطلق يف كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من املكان والرزق والصدر والقرب 



  ةواجلن
واعلم أن هذه اآلية دلت على أن كل من وسع على عباد اهللا أبواب اخلري والراحة وسع اهللا عليه خريات الدنيا 

واآلخرة وال ينبغي للعاقل أن يقيد اآلية بالتفسح يف اجمللس بل املراد منه إيصال اخلري إىل املسلم وإدخال السرور يف 
  )يف عون العبد ما زال العبد يف عون أخيه املسلم ال يزال اهللا ( قلبه ولذلك قال عليه السالم 

كُْم َوإِذَا ِقيلَ انُشُزواْ مث قال تعاىل ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا ِقيلَ لَكُْم تَفَسَُّحواْ ِفى الَْمجَاِلسِ فَافَْسحُواْ َيفَْسحِ اللَُّه لَ
  فَانُشزُواْ وفيه مسائل

قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا واللفظ حيتمل وجوهاً أحدها إذا قيل لكم قوموا للتوسعة املسألة األوىل قال ابن عباس إذا 
وال تطولوا يف الكالم فقوموا ) صلى اهللا عليه وسلم ( على الداخل فقوموا وثانيها إذا قيل قوموا من عند رسول اهللا 
وهو قول الزجاج )  ٥٣األحزاب ( انَ يُْؤِذى النَّبِىّ  وال تركزوا معه كما قال َوالَ ُمْستَأْنِِسَني ِلَحِديثٍ إِنَّ ذَِلكُْم كَ

وثالثها إذا قيل لكم قوموا إىل الصالة واجلهاد وأعمال اخلري وتأهبوا له فاشتغلوا به وتأهبوا له وال تتثاقلوا فيه قال 
  الضحاك وابن زيد إن قوماً تثاقلوا عن الصالة فأمروا بالقيام هلا إذا نودي

و )  ١٣٨األعراف ( ىء انشُُزواْ بكسر الشني وبضمها ومها لغتان مثل َيْعكُفُونَ و يَْعكُفُونَ املسألة الثانية قر
  ) ١٣٧األعراف ( َيْعرُِشونَ و َيعْرُِشونَ 

واعلم أنه تعاىل ملا هناهم أوالً عن بعض األشياء مث أمرهم ثانياً ببعض األشياء وعدهم على الطاعات فقال َيرْفَعِ اللَّهُ 
ءاَمُنواْ مِنكُْم َوالَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم َدَرجَاٍت أي يرفع اهللا املؤمنني بامتثال أوامر رسوله والعاملني منهم خاصة  الَِّذيَن

درجات مث يف املراد من هذه الرفعة قوالن األول وهو القول النادر أن املراد به الرفعة يف جملس الرسول عليه السالم 
  ر أن املراد منه الرفعة يف درجات الثواب ومراتب الرضوانوالثاين وهو القول املشهو

يف فضيلة العلم وقال القاضي ال شبهة )  ٣١البقرة ( واعلم أنا أطنبنا يف تفسري قوله تعاىل َوَعلََّم ءاَدَم االْسَماء كُلََّها 
 كل أفعاله وال يقتدى بغري أن علم العامل يقتضي لطاعته من املنزلة ماال حيصل للمؤمن ولذلك فإنه يقتدى بالعلم يف

العامل ألنه يعلم من كيفية االحتراز عن احلرام والشبهات وحماسبة النفس ماال يعرفه الغري ويعلم من كيفية اخلشوع 
والتذلل يف العبادة ماال يعرفه غريه ويعلم من كيفية التوبة وأوقاهتا وصفاهتا ماال يعرفه غريه ويتحفظ فيما يلزمه من 

يتحفظ منه غريه ويف الوجوه كثرة لكنه كما تعظم منزلة أفعاله من الطاعات يف درجة الثواب فكذلك  احلقوق ماال
  يعظم عقابه فيما يأتيه من الذنوب ملكان علمه حىت ال ميتنع يف كثري من صغائر غريه أن يكون كبرياً منه

مُواْ َبْيَن َيَدىْ  َنْجَواكُْم َصَدقَةً  ذَِلَك خَْيٌر لَّكُْم َوأَطَْهُر فَإِن لَّْم َتجُِدواْ فَإِنَّ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ إِذَا َناجَْيُتُم الرَُّسولَ فَقَدِّ
  اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم

  فيه مسائل
املسألة األوىل هذا التكليف يشتمل على أنواع من الفوائد أوهلا إعظام الرسول عليه السالم وإعظام مناجاته فإن 

  وجد الشيء مع املشقة استعظمه وإن وجده بالسهولة استحقره وثانيها اإلنسان إذا

نفع كثري من الفقراء بتلك الصدقة املقدمة قبل املناجاة وثالثها قال ابن عباس إن املسلمني أكثروا املسائل على 
اآلية شح كثري من حىت شقوا عليه وأراد اهللا أن خيفف عن نبيه فلما نزلت هذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

الناس فكفوا عن املسألة ورابعها قال مقالت بن حيان إن األغنياء غلبوا الفقراء على جملس النيب عليه الصالة 
طول جلوسهم فأمر اهللا بالصدقة عند املناجاة ) صلى اهللا عليه وسلم ( والسالم وأكثروا من مناجاته حىت كره النيب 



قراء فلم جيدوا شيئاً واشتاقوا إىل جملس الرسول عليه السالم فتمنوا أن لو كانوا فأما األغنياء فامتنعوا وأما الف
فعند هذا التكليف ازدادت درجة ) صلى اهللا عليه وسلم ( ميلكون شيئاً فينفقونه ويصلون إىل جملس رسول اهللا 

عليه ألن أرباب احلاجات الفقراء عند اهللا واحنطت درجة األغنياء وخامسها حيتمل أن يكون املراد منه التخفيف 
كانوا يلحون على الرسول ويشغلون أوقاته اليت هي مقسومة على اإلبالغ إىل األمة وعلى العبادة وحيتمل أنه كان 

ألمر يقتضي شغل ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف ذلك ما يشغل قلب بعض املؤمنني لظنه أن فالناً إمنا ناجى رسول اهللا 
  ا وسادسها أنه يتميز به حمب اآلخرة عن حمب الدنيا فإن املال حمك الدواعيالقلب فيما يرجع إىل الدني

املسألة الثانية ظاهر اآلية يدل على أن تقدمي الصدقة كان واجباً ألن األمر للوجوب ويتأكد ذلك بقوله يف آخر اآلية 
ما بفقده يزول وجوبه ومنهم من قال إن ذلك ما كان فَإِن لَّْم َتجِدُواْ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم فإن ذلك ال يقال إال في

واجباً بل كان مندوباً واحتج عليه بوجهني األول أنه تعاىل قال ذَِلَك خَْيٌر لَّكُْم َوأَطَْهُر وهذا إمنا يستعمل يف التطوع 
 ١٣اجملادلة ( مُواْ َبْيَن ال يف الفرض والثاين أنه لو كان ذلك واجباً ملا أزيل وجوبه بكالم متصل به وهو قوله أَن ُتقَّد

إىل آخر اآلية واجلواب عن األول أن املندوب كما يوصف بأنه خري وأطهر فالواجب أيضاً يوصف بذلك ) 
واجلواب عن الثاين أنه ال يلزم من كون اآليتني متصلتني يف التالوة كوهنما متصلتني يف النزول وهذا كما قلنا يف 

بأربعة أشهر وعشراً إهنا ناسخة لالعتداد حبول وإن كان الناسخ متقدماً يف التالوة  اآلية الدالة على وجوب االعتداد
على املنسوخ مث اختلفوا يف مقدار تأخر الناسخ عن املنسوخ فقال الكليب ما بقي ذلك التكليف إال ساعة من النهار 

  مث نسخ وقال مقاتل بن حيان بقي ذلك التكليف عشرة أيام مث نسخ
ثة روي عن علي عليه السالم أنه قال إن يف كتاب اهللا آلية ما عمل هبا أحد قبلي وال يعمل هبا أحد املسألة الثال

قدمت بني يدي ) صلى اهللا عليه وسلم ( بعدي كان يل دينار فاشتريت به عشرة دراهم فكلما ناجيت رسول اهللا 
اء عن ابن عباس أهنم هنوا عن املناجاة جنواي درمهاً مث نسخت فلم يعمل هبا أحد وروي عن ابن جريج والكليب وعط

حىت يتصدقوا فلم يناجه أحد إال علي عليه السالم تصدق بدينار مث نزلت الرخصة قال القاضي واألكثر يف 
الروايات أنه عليه السالم تفرد بالتصدق قبل مناجاته مث ورد النسخ وإن كان قد روي أيضاً أن أفاضل الصحابة 

لك وإن ثبت أنه اختص بذلك فألن الوقت مل يتسع هلذا الغرض وإال فال شبهة أن أكابر وجدوا الوقت وما فعلوا ذ
الصحابة ال يقعدون عن مثله وأقول على تقدير أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك فهذا ال جير إليهم 

فيضيق قلبه ويوحش قلب الغين طعناً وذلك اإلقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقري فإنه ال يقدر على مثله 
فإنه ملا مل يفعل الغين ذلك وفعله غريه صار ذلك الفعل سبباً للطعن فيمن مل يفعل فهذا الفعل ملا كان سبباً حلزن 

الفقراء ووحشة األغنياء مل يكن يف تركه كبري مضرة ألن الذي يكون سبباً لأللفة أوىل مما يكون سبباً للوحشة وأيضاً 
  ليست من الواجبات فهذه املناجاة

وال من الطاعات املندوبة بل قد بينا أهنم إمنا كلفوا هبذه الصدقة ليتركوا هذه املناجاة وملا كان األوىل هبذه املناجاة 
  أن تكون متروكة مل يكن تركها سبباً للطعن

صلى اهللا عليه ( اهللا  املسألة الرابعة روي عن علي بن أيب طالب عليه السالم أنه قال ملا نزلت اآلية دعاين رسول
واملعىن إنك قليل ) ما تقول يف دينار قلت ال يطيقونه قال كم قلت حبة أو شعرية قال إنك لزهيد ( فقال ) وسلم 

  املال فقدرت على حسب حالك
  أما قوله تعاىل ذَِلَك َخْيٌر لَّكُْم َوأَطَْهُر أي ذلك التقدمي يف دينكم وأطهر ألن الصدقة طهرة

ن لَّْم َتجُِدواْ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم فاملراد منه الفقراء وهذا يدل على أن من مل جيد ما يتصدق به كان أما قوله فَإِ



  معفواً عنه
املسألة اخلامسة أنكر أبو مسلم وقوع النسخ وقال إن املنافقني كانوا ميتنعون من بذل الصدقات وإن قوماً من 

ظاهراً وباطناً إمياناً حقيقياً فأراد اهللا تعاىل أن مييزهم عن املنافقني فأمر بتقدمي الصدقة املنافقني تركوا النفاق وآمنوا 
على النجوى ليتميز هؤالء الذين آمنوا إمياناً حقيقياً عمن بقي على نفاقه األصلي وإذا كان هذا التكليف ألجل هذه 

قت وحاصل قول أيب مسلم أن ذلك التكليف املصلحة املقدرة لذلك الوقت ال جرم يقدر هذا التكليف بذلك الو
كان مقدراً بغاية خمصوصة فوجب انتهاؤه عند االنتهاء إىل الغاية املخصوصة فال يكون هذا نسخاً وهذا الكالم 
  حسن ما به بأس واملشهور عند اجلمهور أنه منسوخ بقوله أَءْشفَقُْتْم ومنهم من قال إنه منسوخ بوجوب الزكاة

َ َوَءاُتواْ الزَّكَواةَ   ن ُتقَدِّمُواْ َبْيَن َيَدىْ  َنْجَواكُْم َصَدقَاٍت فَإِذْ لَْم َتفَْعلُواْ َوَتاَب اللَُّه َعلَْيكُْم فَأَِقيُمواْ الصَّلواةأََءْشفَقُْتْم أَ
  َوأَِطيعُواْ اللََّه َوَرُسولَُه وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ

من إنفاق املال فإذ مل تفعلوا ما أمرمت به وتاب اهللا عليكم ورخص لكم يف أن ال  واملعىن أخفتم تقدمي الصدقات ملا فيه
تفعلوه فال تفرطوا يف الصالة والزكاة وسائر الطاعات فإن قيل ظاهر اآلية يدل على تقصري املؤمنني يف ذلك 

يها قوله فَإِذْ لَمْ َتفَْعلُواْ وثالثها قوله التكليف وبيانه من وجوه أوهلا قوله أَن ُتقَّدمُواْ َبْيَن وهو يدل على تقصريهم وثان
َوَتاَب اللَُّه َعلَْيكُْم قلنا ليس األمر كما قلتم وذلك ألن القوم ملا كلفوا بأن يقدموا الصدقة ويشغلوا باملناجاة فال بد 

  من تقدمي الصدقة فمن ترك

ذا أيضاً غري جائز ألن املناجاة ال متكن إال إذا املناجاة يكون مقصراً وأما لو قيل بأهنم ناجوا من غري تقدمي الصدقة فه
مكن الرسول من املناجاة فإذا مل ميكنهم من ذلك مل يقدروا على املناجاة فعلمنا أن اآلية ال تدل على صدور التقصري 

ل لو دام منهم فأما قوله أَءْشفَقُْتْم فال ميتنع أن اهللا تعاىل علم ضيق صدر كثري منهم عن إعطاء الصدقة يف املستقب
الوجوب فقال هذا القول وأما قوله َوتَاَب اللَُّه َعلَْيكُْم فليس يف اآلية أنه تاب عليكم من هذا التقصري بل حيتمل 

أنكم إذا كنتم تائبني راجعني إىل اهللا وأقمتم الصالة وآتيتم الزكاة فقد كفاكم هذا التكليف أما قوله َواللَُّه َخبِريٌ بَِما 
  حميط بأعمالكم ونياتكم َتْعَملُونَ يعين

  الْكَِذبِ َوُهمْ َيْعلَُمونَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َتَولَّْواْ قَْوماً غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِم مَّا ُهم مِّنكُْم َوالَ ِمْنُهْم َوَيْحِلفُونَ َعلَى
ُه َوغَِضَب َعلَْيِه وينقلون إليهم أسرار كان املنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب اهللا عليهم يف قوله َمن لََّعَنهُ اللَّ

املؤمنني مَّا ُهم ّمنكُْم أيها املسلمون وال من اليهود وََيْحِلفُونَ َعلَى الْكَِذبِ واملراد من هذا الكذب إما ادعاؤهم 
وا على كوهنم مسلمني وإما أهنم كانوا يشتمون اهللا ورسوله ويكيدون املسلمني فإذا قيل هلم إنكم فعلتم ذلك خاف

  أنفسهم من القتل فيحلفون أنا ما قلنا ذلك وما فعلناه فهذا هو الكذب الذي حيلفون عليه
واعلم أن هذه اآلية تدل على فساد قول اجلاحظ إن اخلرب الذي يكون خمالفاً للمخرب عنه إمنا يكون كذباً لو علم 

ا ذهب إليه لكان قوله َوُهْم َيْعلَُمونَ تكراراً غري املخرب كون اخلرب خمالفاً للمخرب عنه وذلك ألن لو كان األمر على م
مث يرفع حديثه إىل اليهود ) صلى اهللا عليه وسلم ( مقيد يروى أن عبد اهللا بن نبتل املنافق كان جيالس رسول اهللا 

ان يف حجرته إذ قال يدخل عليكم رجل ينظر بعني شيطان أو بعيين شيط) صلى اهللا عليه وسلم ( فبينا رسول اهللا 
  فدخل رجل عيناه زرقاوان فقال له مل تسبين فجعل حيلف فنزل قوله وََيْحِلفُونَ َعلَى الْكَِذبِ وَُهْم َيْعلَُمونَ

  أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاباً َشِديداً إِنَُّهْم َسآَء َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ
  واملراد منه عند بعض احملققني عذاب القرب

  مث قال تعاىل



  ا أَْيمَانَُهْم ُجنَّةً  فََصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه فَلَُهْم َعذَاٌب مُّهٌِنياتََّخذْو
  وفيه مسألتان

املسألة األوىل قرأ احلسن اتََّخذْواْ أَْيمَاَنُهْم بكسر اهلمزة قال ابن جين هذا على حذف املضاف أي اختذوا ظهار إمياهنم 
أن يقتلهم املسلمون فلما أمنوا من القتل اشتغلوا بصد الناس  جنة عن ظهور نفاقهم وكيدهم للمسلمني أو جنة عن

  عن الدخول يف اإلسالم بإلقاء الشبهات يف القلوب وتقبيح حال اإلسالم

 على عذاباملسألة الثانية قوله تعاىل فَلَُهْم َعذَاٌب مُّهٌِني أي عذاب اآلخر وإمنا محلنا قوله أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاباً َشِديداً 
القرب وقوله ههنا فَلَُهْم َعذَاٌب مُّهٌِني على عذاب اآلخر لئال يلزم التكرار ومن الناس من قال املراد من الكل عذاب 

  ) ٨٨النحل ( اآلخرة وهو كقوله الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه زِدَْناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَْعذَابِ 
  أَْموَالُُهْم َوالَ أَوْلَاُدُهْم مَِّن اللَِّه َشْيئاً أُْولَاِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ لَّن ُتْغنِىَ  َعْنُهْم

  روي أن واحداً منهم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأوالدنا فنزلت هذه اآلية
  ونَ لَكُْم َوَيْحَسُبونَ أَنَُّهْم َعلَى َشىْ ٍء أَالَ إِنَُّهْم ُهُم الْكَاِذُبونََيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَِّه َجِميعاً فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُ

قال ابن عباس إن املنافق حيلف هللا يوم القيامة كذباً كما حيلف ألوليائه يف الدنيا كذباً أما األول فكقوله وَاللَِّه رَّبَنا َما 
واملعىن أهنم لشدة )  ٥٦البقرة ( هو كقوله وََيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنَُّهْم لَمِنكُْم وأما الثاين ف)  ٢٣األنعام ( كُنَّا ُمْشرِِكَني 

توغلهم يف النفاق ظنوا يوم القيامة أنه ميكنهم ترويج كذهبم باألميان الكاذبة على عالم الغيوب فكان هذا احللف 
قال اجلبائي والقاضي إن )  ٢٨األنعام ( واْ ِلَما ُنهُواْ َعْنُه الذميم يبقى معهم أبداً وإليه اإلشارة بقوله َولَوْ ُردُّواْ لََعاُد

أهل اآلخرة ال يكذبون فاملراد من اآلية أهنم حيلفون يف اآلخرة أنا ما كنا كافرين عند أنفسنا وعلى هذا الوجه ال 
سري اآلية هبذا الوجه ال شك أنه يكون هذا احللف كذباً وقوله أَالَ إِنَُّهْم ُهُم الْكَاِذُبونَ أي يف الدنيا واعلم أن تف

يقتضي ركاكة عظيمة يف النظم وقد استقصينا هذه املسألة يف سورة األنعام يف تفسري قوله وَاللَِّه رَّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِِكنيَ 
  ) ٢٣األنعام ( 

  يْطَاِن أَالَ إِنَّ حِْزَب الشَّْيطَاِن ُهمُ اخلَاِسُرونَاسَْتْحَوذَ َعلَْيهِمُ الشَّْيطَانُ فَأَنَساُهْم ذِكَْر اللَِّه أُْولَاِئَك ِحْزُب الشَّ
قال الزجاج استحوذ يف اللغة استوىل يقال حاوزت اإلبل وحذهتا إذا استوليت عليها ومجعتها قال املربد استحوذ 
ء على على الشيء حواه وأحاط به وقالت عائشة يف حق عمر كان أحوذياً أي سائساً ضابطاً لألمور وهو أحد ما جا
األصل حنو استصوب واستنوق أي ملكهم الشيطان واستوىل عليهم مث قال فَأَنَساُهْم ذِكَْر اللَِّه أُْولَِئكَ ِحْزبُ 

الشَّْيطَاِن أَالَ إِنَّ حِْزَب الشَّيْطَاِن ُهُم اخلَاِسُرونَ واحتج القاضي به يف خلق األعمال من وجهني األول ذلك النسيان 
نت إضافتها إىل الشيطان كذباً والثاين لو حصل ذلك خبلق اهللا لكانوا كاملؤمنني يف كوهنم لو حصل خبلق اهللا لكا

  حزب اهللا ال حزب الشيطان
  مث قال تعاىل

  َه قَوِى ٌّ َعزِيٌزنَّ اللَّإِنَّ الَِّذيَن ُيحَآدُّونَ اللََّه َوَرُسولَهُ أُْولَاِئَك ِفى االٌّ ذَلَِّني كََتَب اللَُّه الّغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُسِلى إِ
أي يف مجلة من هو أذل خلق اهللا ألن ذل أحد اخلصمني على حسب عز اخلصم الثاين فلما كانت عزة اهللا غري 

  متناهية كانت ذلة من ينازعه غري متناهية أيضاً وملا شرح ذهلم بني عز املؤمنني

  فقال كََتَب اللَُّه الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرسُِلى وفيه مسألتان
سألة األوىل قرأ نافع وابن عامر أََناْ َوُرُسِلى بفتح الياء والباقون ال حيركون قال أبو علي التحريك واإلسكان مجيعاً امل



  جائزان
املسألة الثانية غلبة مجيع الرسل باحلجة مفاضلة إال أن منهم من ضم إىل الغلبة باحلجة الغلبة بالسيف ومنهم من مل 

َه قَوِى ٌّ على نصرة أنبيائه َعزِيٌز غالب ال يدفعه أحد عن مراده ألن كل ما سواه ممكن يكن كذلك مث قال إِنَّ اللَّ
الوجود لذاته والواجب لذاته يكون غالباً للممكن لذاته قال مقاتل إن املسلمني قالوا إنا لنرجو أن يظهرنا اهللا على 

قرى اليت غلبتموهم كال واهللا إهنم أكثر مجعاً فارس والروم فقال عبد اهللا بن أيب أتظنون أن فارس والروم كبعض ال
  وعدة فأنزل اهللا هذه اآلية

اَبآءَُهْم أَْو أَْبَنآءَُهْم أَْو إِْخوَاَنُهمْ أَْو الَّ َتجُِد قَْوماً ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ ُيَوآدُّونَ َمْن حَآدَّ اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو كَاُنوا َء
َها االٌّ ْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها تَُهْم أُوْلَاِئَك كََتَب ِفى قُلُوبِهُِم اِإلَميانَ َوأَيََّدُهمْ بُِروحٍ مِّْنُه َوُيْدِخلُُهْم جَنَّاٍت َتجْرِى ِمن َتحِْتَعِشَري

  ُهُم الُْمفِْلُحونَ َرِضىَ  اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُواْ َعْنُه أُوْلَاِئَك حِْزُب اللَِّه أَالَ إِنَّ حِْزَب اللَِّه
املعىن أنه ال جيتمع اإلميان مع وداد أعداء اهللا وذلك ألن من أحب أحداً امتنع أن حيب مع ذلك عدوه وهذا على 
وجهني أحدمها أهنما ال جيتمعان يف القلب فإذا حصل يف القلب وداد أعداء اهللا مل حيصل فيه اإلميان فيكون صاحبه 

عان ولكنه معصية وكبرية وعلى هذا الوجه ال يكون صاحب هذا الوداد كافراً بسبب هذا منافقاً والثاين أهنما جيتم
الوداد بل كان عاصياً يف اهللا فإن قيل أمجعت األمة على أنه جتوز خمالطتهم ومعاشرهتم فما هذه املودة احملرمة احملظورة 

أما ما سوى ذلك فال حظر فيه مث إنه تعاىل بالغ يف قلنا املودة احملظورة هي إرادة منافسه ديناً ودنيا مع كونه كافراً ف
املنع من هذه املودة من وجوه أوهلا ما ذكر أن هذه املودة مع اإلميان ال جيتمعان وثانيها قوله َولَْو كَاُنواْ ءاَباءُهمْ أَْو 

ع امليل ومع هذا فيجب أن يكون هذا امليل أَْبَناءُهْم أَْو إِْخواَنُهمْ أَْو َعِشَريتَُهْم واملراد أن امليل إىل هؤالء أعظم أنوا
مغلوباً مطروحاً بسبب الدين قال ابن عباس نزلت هذه اآلية يف أيب عبيدة بن اجلراح قتل أباه عبد اهللا بن اجلراح 

يوم أحد وعمر بن خلطاب قتل خاله العاص بن هشام بن املغرية يوم بدر وأيب بكر دعا ابنه يوم بدر إىل الرباز فقال 
ومصعب بن عمري قتل أخاه عبيد بن عمري وعلي بن أيب طالب وعبيدة ) متعنا بنفسك ( عليه الصالة والسالم  النيب

  قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدر أخرب أن هؤالء مل يوادوا أقارهبم

كََتَب ِفى قُلُوبِهُِم اإلَميانَ وفيه  وعشائرهم غضباً هللا ودينه وثالثها أنه تعاىل عدد نعمه على املؤمنني فبدأ بقوله أُوْلَِئَك
  مسألتان

املسألة األوىل املعىن أن من أنعم اهللا عليه هبذه النعمة العظيمة كيف ميكن أن حيصل يف قلبه مودة أعداء اهللا واختلفوا 
مة تعرف هبا يف املراد من قوله ِكَتاَب أما القاضي فذكر ثالثة أوجه على وفق قول املعتزلة أحدها جعل يف قلوهبم عال

املالئكة ما هم عليه من اإلخالص وثانيها املراد شرح صدورهم لإلميان باأللطاف والتوفيق وثالثها قيل يف ِكتَابَ 
قضى أن قلوهبم هبذا الوصف واعلم أن هذه الوجوه الثالثة نسلمها للقاضي ونفرع عليها صحة قولنا فإن الذي 

فوظ لو مل يقع النقلب خرب اهللا الصدق كذباً وهذا حمال واملؤدي إىل احملال قضى اهللا به أخرب عنه وكتبه يف اللوح احمل
حمال وقال أبو علي الفارسي معناه مجع والكتيبة اجلمع من اجليش والتقدير أولئك الذين مجع اهللا يف قلوهبم اإلميان 

ومىت كانوا كذلك امتنع أن )  ١٥٠نساء ال( أي استكملوا فلم يكونوا ممن يقولون ُنْؤِمُن بَِبْعضٍ َوَنكْفُرُ بَِبْعضٍ 
حيصل يف قلوهبم مودة الكفار وقال مجهور أصحابنا ِكتَاَب معناه أثبت وخلق وذلك ألن اإلميان ال ميكن كتبه فال بد 

  من محله على اإلجياد والتكوين
لى إسناد الفعل إىل الفاعل املسألة الثانية روى املفضل عن عاصم ِكتَاَب على فعل مامل يسم فاعله والباقون ِكَتاَب ع

والنعمة الثانية قوله وَأَيَّدَُهْم بِرُوحٍ ّمْنُه وفيه قوالن األول قال ابن عباس نصرهم على عدوهم ومسى تلك النصرة 



روحاً ألن هبا حييا أمرهم والثاين قال السدي الضمري يف قوله ِمْنُه عائد إىل اإلميان واملعىن أيدهم بروح من اإلميان 
النعمة الثالثة َوُيْدِخلُُهمْ َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن )  ٥٢الشورى ( يه قوله َوكَذَِلَك أَْوَحيَْنا إِلَْيَك رُوحاً ّمْن أَْمرَِنا يدل عل

ْنُه وهي  َعَتحِْتَها االْنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها وهو إشارة إىل نعمة اجلنة النعمة الرابعة قوله تعاىل رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُواْ
نعمة الرضوان وهي أعظم النعم وأجل املراتب مث ملا عدد هذه النعم ذكر األمر الرابع من األمور اليت توجب ترك 

ْولَِئَك حِْزُب املوادة مع أعداء اهللا فقال أُْولَِئَك حِْزُب اللَِّه أَالَ إِنَّ حِْزَب اللَِّه ُهُم الُْمفِْلحُونَ وهو يف مقابلة قوله فيهم أُ
  ) ١٩اجملادلة ( شَّْيطَاِن أَالَ إِنَّ حِْزَب الشَّيْطَاِن ُهُم اخلَاِسُرونَ ال

للََّه َوَرسُولَُه نزلت واعلم أن األكثرين اتفقوا على أن قوله الَّ َتجُِد قَْوماً ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ االِْخرِ يَُوادُّونَ َمْن َحادَّ ا
ملا أراد فتح مكة وتلك القصة ) صلى اهللا عليه وسلم ( هل مكة مبسري النيب يف حاطب بن أيب بلتعة وإخباره أ

  معروفة وباجلملة فاآلية زجر عن التودد إىل الكفار والفساق
اللهم ال جتعل لفاجر وال لفاسق عندي نعمة فإين وجدت فيما ( أنه كان يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب 

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم واحلمد هللا رب العاملني وصالته وسالمه على سيد )  آخره أوحيت الَّ َتجُِد قَْوماً إىل
  املرسلني وخامت النبيني سيدنا حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه أمجعني

  سورة احلشر

  وهي عشرون وأربع آيات مدنية
  الَْحكِيُم سَبََّح ِللَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفى األرض َوُهَو الْعَزِيُز

فَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمن سَبََّح للَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم ياأَيَُّها الَِّذى أَْخَرجَ الَِّذيَن كَ
أن ال يكونوا عليه وال له فلما ظهر على ) صلى اهللا عليه وسلم ( ِدَيارِِهْم الِوَّلِ الَْحْشرِ صاحل بنو النضري رسول اهللا 

يوم بدر قالوا هو النيب املنعوت يف التوراة بالنصر فلما هزم املسلمون يوم أحد تابوا ونكثوا فخرج كعب بن 
حممد بن ) صلى اهللا عليه وسلم ( األشرف يف أربعني راكباً إىل مكة وحالفوا أبا سفيان عند الكعبة فأمر رسول اهللا 

بالكتائب ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقتل كعباً غيلة وكان أخاه من الرضاعة مث صحبهم رسول اهللا مسلمة األنصاري 
وهو على محار خمطوم بليف فقال هلم أخرجوا من املدينة فقالوا املوت أحب إلينا من ذلك فتنادوا باحلرب وقيل 

فبعث إليهم عبد اهللا بن أيب وقال ال  عشرة أيام ليتجهزوا للخروج) صلى اهللا عليه وسلم ( استمهلوا رسول اهللا 
خترجوا من احلصن فإن قاتلوكم فنحن معكم ال خنذلكم ولئن خرجتم لنخرجن معكم فحصنوا األزقة فحاصرهم 

إحدى وعشرون ليلة فلما قذف اهللا يف قلوهبم الرعب وآيسوا من نصر املنافقني طلبوا الصلح فأىب إال اجلالء على 
لى بعري ما شاءوا من متاعهم فجلوا إىل الشأم إىل أرحياء وأزرعات إال أهل بيتني منهم أن حيمل كل ثالثة أبيات ع

  آل أيب احلقيق وآل حيي بن أخطب فإهنم حلقوا خبيرب وحلقت طائفة باحلرية وههنا سؤاالت
ت كذا واملعىن السؤال األول ما معىن هذه الالم يف قوله ِالوَّلِ الَْحْشرِ اجلواب إهنا هي الالم يف قولك جئت لوق

أخرج الذين كفروا عند أول احلشر السؤال الثاين ما معىن أول احلشر اجلواب أن احلشر هو أخراج اجلمع من 
مكان إىل مكان وإما أنه مل مسي هذا احلشر بأول احلشر فبيانه من وجوه أحدها وهو قول ابن عباس واألكثرين إن 

  رجوا من جزيرة العرب مل يصبهم هذا الذل قبل ذلك ألهنمهذا أول حشر أهل الكتاب أي أول مرة حشروا وأخ



كانوا أهل منعة وعز وثانيها أنه تعاىل جعل إخراجهم من املدينة حشراً وجعله أول احلشر من حيث حيشر الناس 
للساعة إىل ناحية الشام مث تدركهم الساعة هناك وثالثها أن هذا أول حشرهم وأما آخر حشرهم فهو إجالء عمر 

ول ما حيشرهم لقتاهلم ألنه أول قتال قاتلهم رسول من خيرب إىل الشام ورابعها معناه أخرجهم من ديارهم أل إياهم
اهللا وخامسها قال قتادة هذا أول احلشر واحلشر الثاين نار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب تبيت معهم حيث 

  باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وذكروا أن تلك النار ترى بالليل وال ترى بالنهار
تُُهْم فَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ ِمن دَِيارِِهْم الًّوَّلِ الَْحْشرِ َما ظََننُتْم أَن َيخُْرُجواْ َوظَنُّوا أَنَُّهْم مَّانَِعُهَو الَِّذى أَخَْرَج الَِّذيَن كَ

ُيوتَُهْم بِأَْيِديهِْم َوأَْيِدى ُحصُوُنُهم مَِّن اللَِّه فَأََتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيثُ لَمْ َيْحَتِسبُواْ َوقَذََف ِفى قُلُوبِهِمُ الرُّْعبَ ُيْخرُِبونَ ُب
  الُْمْؤِمنَِني فَاْعَتبِرُواْ ياأُوِْلى االٌّ ْبصَارِ
  قوله تعاىل َما ظََننُتْم أَن َيخُْرُجواْ

قال ابن عباس إن املسلمني ظنوا أهنم لعزهتم وقوهتم ال حيتاجون إىل أن خيرجوا من ديارهم وإمنا ذكر اهللا تعاىل ذلك 
مة فإن النعمة إذا وردت على املرء والظن خبالفه تكون أعظم فاملسلمون ما ظنوا أهنم يصلون إىل تعظيماً هلذه النع

  مرادهم يف خروج هؤالء اليهود فيتخلصون من ضرر مكايدهم فلما تيسر هلم ذلك كان توقع هذه النعمة أعظم
  قوله تعاىل َوظَنُّواْ أَنَُّهْم مَّانَِعُتُهْم ُحصُوُنُهم ّمَن اللَِّه

الوا كانت حصوهنم منيعة فظنوا أهنا متنعهم من رسول اهللا ويف اآلية تشريف عظيم لرسول اهللا فإهنا تدل على أن ق
معاملتهم مع رسول اهللا هي بعينها نفس املعاملة مع اهللا فإن قيل ما الفرق بني قولك ظنوا أن حصوهنم متنعهم أو 

رب على املبتدأ دليل على فرط وثوقهم حبصانتها ومنعها إياهم مانعتهم وبني النظم الذي جاء عليه قلنا يف تقدمي اخل
ويف تصيري ضمريهم إمساً وإسناد اجلملة إليه دليل على اعتقادهم يف أنفسهم أهنم يف عزة ومنعة ال يبالون بأحد يطمع 

  يف منازعتهم وهذه املعاين ال حتصل يف قولك وظنوا أن حصوهنم متنعهم
  ُه ِمْن َحْيثُ لَْم َيحَْتِسُبواْ يف اآلية مسائلقوله تعاىل فَأََتاُهُم اللَّ

املسألة األوىل يف اآلية وجهان األول أن يكون الضمري يف قوله فَأََتاُهُم عائد إىل اليهود أي فأتاهم عذاب اهللا وأخذهم 
حيتسبوا ومعىن مل من حيث مل حيتسبوا والثاين أن يكون عائداً إىل املؤمنني أي فأتاهم نصر اهللا وتقويته من حيث مل 

حيتسبوا أي مل يظنوا ومل خيطر بباهلم وذلك بسبب أمرين أحدمها قتل رئيسهم كعب بن األشرف على يد أخيه غيلة 
  وذلك مما أضعف قوهتم وفتت عضدهم وقل من شوكتهم والثاين مبا قذف يف قلوهبم من الرعب

ظاهره باتفاق مجهور العقالء فدل على أن باب التأويل مفتوح  املسألة الثانية قوله فَاَتاُهُم اللَُّه ال ميكن إجراؤه على
  وأن صرف اآليات عن ظواهرها مبقتضى الدالئل العقلية جائز

املسألة الثالثة قال صاحب الكشاف قرىء فَاَتاُهُم اللَُّه أي فآتاهم اهلالك واعلم أن هذه القراءة ال تدفع ما بيناه من 
تدفع القراءة األوىل فإهنا ثابتة بالتواتر ومىت كانت ثابتة بالتواتر ال ميكن دفعها بل  وجوه التأويل ألن هذه القراءة ال

  ال بد فيها من التأويل

قوله تعاىل َوقَذََف ِفى قُلُوبِهِمُ الرُّْعَب قال أهل اللغة الرعب اخلوف الذي يستوعب الصدر أي ميلؤه وقذفه إثباته فيه 
قذف باللحم قذفاً الكتنازه وتداخل أجزائه واعلم أن هذه اآلية تدل على  وفيه قالوا يف صفة األسد مقذف كأمنا

قولنا من أن األمور كلها هللا وذلك ألن اآلية دلت على أن وقوع ذلك الرعب يف قلوهبم كان من اهللا ودلت على 
متأكدة يف  أن ذلك الرعب سبباً يف إقدامهم على بعض األفعال وباجلملة فالفعل ال حيصل إال عند حصول داعية
  القلب وحصول تلك الداعية ال يكون إال من اهللا فكانت األفعال بأسرها مسندة إىل اهللا هبذا الطريق



  قوله تعاىل ُيْخرُِبونَ ُبُيوَتُهْم بِأَْيِديهِْم وَأَْيِدى الُْمْؤِمنَِني فيه مسائل
لباقون ُيْخرُِبونَ خفيفة وكان أبو عمرو يقول املسألة األوىل قال أبو علي قرأ أبو عمرو وحده ُيخْرُِبونَ مشددة وقرأ ا

اإلخراب أن يترك الشيء خراباً والتخريب اهلدم وبنو النضري خربوا وما أخربوا قال املربد وال أعلم هلذا وجهاً 
 وخيربون هو األصل خرب املنزل فإمنا هو تكثري ألنه ذكر بيوتاً تصلح للقليل والكثري وزعم سيبويه أهنما يتعاقبان يف
الكالم فيجري كل واحد جمرى اآلخر حنو فرحته وأفرحته وحسنه اهللا وأحسنه وقال األعمش وأخربت من أرض 

  قوم دياراً
  وقال الفراء ُيْخرُِبونَ بالتشديد يهدمون وبالتخفيف خيربون منها ويتركوهنا

ي املؤمنني وجوهاً أحدها أهنم ملا املسألة الثانية ذكر املفسرون يف بيان أهنم كيف كانوا خيربون بيوهتم بأيديهم وأيد
أيقنوا باجلالء حسدوا املسلمني أن يسكنوا مساكنهم ومنازهلم فجعلوا خيربوهنا من داخل واملسلمون من خارج 
وثانيها قال مقاتل إن املنافقني دسوا إليهم أن ال خيرجوا ودربوا على األزقة وحصنوها فنقضوا بيوهتم وجعلوها 

زقة وكان املسلمون خيربون سائر اجلوانب وثالثها أن املسلمني إذا ظهروا على درب من كاحلصون على أبواب األ
دروهبم خربوه وكان اليهود يتأخرون إىل ما وراء بيوهتم وينقبوهنا من أدبارها ورابعها أن املسلمني كانوا خيربون 

هلم مما يستحسنونه أو الباب فيهدمون ظواهر البلد واليهود ملا أيقنوا باجلالء وكانوا ينظرون إىل اخلشبة يف مناز
بيوهتم وينزعوهنا وحيملوهنا على اإلبل فإن قيل ما معىن ختريبهم هلا بأيدي املؤمنني قلنا قال الزجاج ملا عرضوهم 

  لذلك وكانوا السبب فيه فكأهنم أمروهم به وكلفوه إياهم
  قوله تعاىل فَاْعَتبُِرواْ ياأُْوِلى أُوِْلى االْْبصَارِ

  على أن القياس حجة فال نذكره) احملصول من أصول الفقه ( نا قد متسكنا هبذه اآلية يف كتاب اعلم أ

ههنا إال أنه ال بد ههنا من بيان الوجه الذي أمر اهللا فيه باالعتبار وفيه احتماالت أحدها أهنم اعتمدوا على حصوهنم 
َتبُِرواْ ياأُْوِلى أُوِْلى االْْبصَارِ وال تعتمدوا على شيء وعلى قوهتم وشوكتهم فأباد اهللا شوكتهم وأزال قوهتم مث قال فَاْع

غري اهللا فليس للزاهد أن يتعمد على زهده فإن زهده ال يكون أكثر من زهد بلعام وليس للعامل أن يعتمد على علمه 
ته وثانيها أنظر إىل ابن الراوندي مع كثرة ممارسته كيف صار بل ال اعتماد ألحد يف شيء إال على فضل اهللا ورمح

قال القاضي املراد أن يعرف اإلنسان عاقبة الغدر والكفر والطعن يف النبوة فإن أولئك اليهود وقعوا بشؤم الغدر 
  والكفر يف البالء واجلالء واملؤمنني أيضاً يعتربون به فيعدلون عن املعاصي
لسبب يف ذلك العذاب هو الكفر والغدر فإن قيل هذا االعتبار إمنا يصح لو قلنا إهنم غدروا وكفروا فعذبوا وكان ا

إال أن هذا القول فاسد طرداً وعكساً أما الطرد فألنه رب شخص غدر وكفر وما عذب يف الدنيا وأما العكس فألن 
أمثال هذه احملن بل أشد منها وقعت للرسول عليه السالم وألصحابه ومل يدل ذلك على سوء أدياهنم وأفعاهلم وإذا 

د بطل هذا االعتبار وأيضاً فاحلكم الثالث يف األصل هو أهنم ُيْخرُِبونَ ُبُيوتَُهْم بِأَْيِديهِْم َوأَْيِدى فسدت هذه العلة فق
الُْمْؤِمنَِني وإذا عللنا ذلك بالكفر والغدر يلزم يف كل من غدر وكفر أن خيرب بيته بيده وبأيدي املسلمني ومعلوم أن 

حيح واجلواب أن احلكم الثابت يف األصل له ثالث مراتب أوهلا كونه هذا ال يصلح فعلمنا أن هذا االعتبار غري ص
ختريباً للبيت بأيديهم وأيدي املؤمنني وثانيها وهو أعم من األول كونه عذاباً يف الدنيا وثالثها وهو أعم من الثاين 

يباً أو قتالً يف كونه مطلق العذاب والغدر والكفر إمنا يناسبان العذاب من حيث هو عذاب فأما خصوص كونه ختر
الدنيا أو يف اآلخرة فذاك عدمي األثر فريجع حاصل القياس إىل أن الذين غدروا وكفروا وكذبوا عذبوا من غري 
اعتبار أن ذلك العذاب كان يف الدنيا أو يف اآلخرة والغدر والكفر يناسبان العذاب فعلمنا أن الكفر والغدر مها 



لعذاب من غري بيان أن ذلك العذاب يف الدنيا أو يف اآلخرة ومىت قررنا السببان يف العذاب فأينما حصال حصل ا
  القياس واالعتبار على هذا الوجه زالت املطاعن والنقوض ومت القياس على الوجه الصحيح

إىل املسألة الثانية االعتبار مأخوذ من العبور واجملاوزة من شيء إىل شيء وهلذا مسيت العربة عربة ألهنا تنتقل من العني 
اخلد ومسي املعرب معرباً ألن به حتصل اجملاوزة ومسي العلم املخصوص بالتعبري ألن صاحبه ينتقل من املتخيل إىل املعقول 
ومسيت األلفاظ عبارات ألهنا تنقل املعاين من لسان القائل إىل عقل املستمع ويقال السعيد من اعترب بغريه ألنه ينتقل 

نفسه وهلذا قال املفسرون االعتبار هو النظر يف حقائق األشياء وجهات داللتها عقله من حال ذلك الغري إىل حال 
ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها ويف قوله لَعِْبَرةً  ِالْوِلى االْْبَصارِ وجهان األول قال ابن عباس يريد يا أهل 

  ارِ يا من عاين تلك الواقعة املذكورةاللب والعقل والبصائر والثاين قال الفراء لَِعْبَرةً  ِالْوِلى االْْبَص

  َولَْوالَ أَن كََتبَ اللَُّه َعلَْيهُِم الَْجالََء لََعذََّبُهْم ِفى الدُّْنَيا وَلَُهْم ِفى االٌّ خَِرةِ  َعذَاُب النَّارِ
فيلزم من  معىن اجلالء يف اللغة اخلروج من الوطن والتحول عنه فإن قيل أن لَْوالَ تفيد انتفاء الشيء لثبوت غريه

ثبوت اجلالء عدم التعذيب يف الدنيا لكن اجلالء نوع من أنواع التعذيب فإذاً يلزم من ثبوت اجلالء عدمه وهو حمال 
قلنا معناه ولوال أن كتب اهللا عليهم اجلالء لعذهبم يف الدنيا بالقتل كمافعل بإخواهنم بين قريظة وأما قوله َولَُهْم ِفى 

ارِ فهو كالم مبتدأ وغري معطوف على ما قبله إذ لو كان معطوفاً على ما قبله لزم أن ال يوجد ملا االِْخَرةِ  َعذَاُب النَّ
  تقتضي انتفاء اجلزاء حلصول الشرط) لوال ( بينا أن 

  ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشآقُّواْ اللََّه َوَرسُولَُه َوَمن ُيشَآقِّ اللََّه فَإِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ
تعاىل ذاِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّواْ اللََّه َوَرسُولَُه فهو يقتضي أن علة ذلك التخريب هو مشاقة اهللا ورسوله فإن قيل لو أما قوله 

كانت املشاقة علة هلذا التخريب لوجب أن يقال أينما حصلت هذه املشاقة حصل التخريب ومعلوم أنه ليس كذلك 
  نصوصة ال يقدح يف صحتهاقلنا هذا أحد ما يدل على أن ختصيص العلة امل

  مث قال َوَمن ُيَشاقّ اللََّه فَإِنَّ اللََّه َشدِيُد الِْعقَابِ واملقصود منه الزجر
  َما قَطَْعُتْم مِّن لِّيَنةٍ  أَْو َتَركُْتُموَها قَآِئَمةً  َعلَى أُُصوِلَها فَبِإِذِْن اللَِّه َولُِيْخزِىَ  الْفَاِسقَِني

  فيه مسائل
ّمن لّيَنةٍ  بيان لِ َما قَطَْعُتْم وحمل َما نصب بقطعتم كأنه قال أي شيء قطعتم وأنث الضمري الراجع إىل املسألة األوىل 

  ما يف قوله أَْو َترَكُْتُموَها ألنه يف معىن اللينة
م املسألة الثانية قال أبو عبيدة اللينة النخلة ما مل تكن عجوة أو برنية وأصل لينة لونة فذهبت الواو لكسرة الال

ومجعها ألوان وهي النخل كله سوى الربين والعجوة وقال بعضهم اللينة النخلة الكرمية كأهنم اشتقوها من اللني 
ومجعها لني فإن قيل مل خصت اللينة بالقطع قلنا إن كانت من األلوان فليستبقوا ألنفسهم العجوة والربنية وإن كانت 

  من كرام النخل فليكون غيظ اليهود أشد
وفيه وجهان أحدمها أنه مجع أصل كرهن ورهن ) قوماً على أصلها ( الثالثة قال صاحب الكشاف قرىء املسألة 

ذهاباً إىل لفظ ما وقوله فَبِإِذِْن اللَِّه أي قطعها بإذن اهللا ) قائماً على أصوله ( واكتفى فيه بالضمة عن الواو وقرىء 
  لفاسقني أي اليهود أذن اهللا يف قطعهاوبأمره وَِلُيْخزِىَ  الْفَاِسِقَني أي وألجل إخزاء ا

املسألة الرابعة روي أنه عليه الصالة والسالم حني أمر أن يقطع خنلهم وحيرق قالوا يا حممد قد كنت تنهى عن 
الفساد يف األرض فما بال قطع النخل وحتريقها وكان يف أنفس املؤمنني من ذلك شيء فنزلت هذه اآلية واملعىن أن 

  ذلك حىت يزداد غيظ الكفار وتتضاعف حسرهتم بسبب نفاذ اهللا إمنا أذن يف



  حكم أعدائهم يف أعز أمواهلم
املسألة اخلامسة احتج العلماء هبذه اآلية على أن حصون الكفرة وديارهم ال بأس أن هتدم وحترق وتغرق وترمى 

عوا منها ما كان موضعاً باجملانيق وكذلك أشجارهم ال بأس بقلعها مثمرة كانت أو غري مثمرة وعن ابن مسعود قط
  للقتال

صلى اهللا عليه ( املسألة السادسة روي أن رجلني كانا يقطعان أحدمها العجوة واآلخر اللون فسأهلما رسول اهللا 
فقال هذا تركتها لرسول اهللا وقال هذا قطعتها غيظاً للكفار فاستدلوا به على جواز االجتهاد وعلى جوازه ) وسلم 

  حبضرة الرسول
لَُه َعلَى َمن َيَشآُء َواللَّهُ فَآَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمنُْهْم فََمآ أَْوجَفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َوالَ رِكَابٍ وَلَاِكنَّ اللََّه ُيَسلِّطُ ُرُسَوَمآ أَ

  َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر
فيء ما رده اهللا على أهل دينه من أموال من قال املربد يقال فاء يفيء إذا رجع وأفاءه اهللا إذا رده وقال األزهري ال

خالف أهل دينه بال قتال إما بأن جيلوا عن أوطاهنم وخيلوها للمسلمني أو يصاحلوا على جزية يؤدوهنا عن رؤوسهم 
صلى اهللا عليه وسلم ( أو مال غري اجلزية يفتدون به من سفك دمائهم كما فعله بنو النضري حني صاحلوا رسول اهللا 

لكل ثالثة منهم محل بعري مما شاءوا سوى السالح ويتركوا الباقي فهذا املال هو الفيء وهو ما أفاء اهللا  على أن) 
على املسلمني أي رده من الكفار إىل املسلمني وقوله ِمْنُهمْ أي من يهود بين النضري قوله فََما أَْوَجفُْتْم يقال وجف 

 وأوجفه صاحبه إذا محله على السري السريع وقوله َعلَْيِه أي الفرس والبعري جيف وجفاً ووجيفاً وهو سرعة السري
على ما أفاء اهللا وقوله ِمْن َخْيلٍ َوالَ رِكَابٍ الركاب ما يركب من اإلبل واحدهتا راحلة وال واحد هلا من لفظها 

الصحابة والعرب ال يطلقون لفظ الراكب إال على راكب البعري ويسمون راكب الفرس فارساً ومعىن اآلية أن 
طلبوا من الرسول عليه الصالة والسالم أن يقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة بينهم فذكر اهللا الفرق بني األمرين 

وهو أن الغنيمة ما أتعبتم أنفسكم يف حتصيلها وأوجفتم عليها اخليل والركاب خبالف الفيء فإنكم ما حتملتم يف 
  لرسول يضعه حيث يشاءحتصيله تعباً فكان األمر فيه مفوضاً إىل ا

مث ههنا سؤال وهو أن أموال بين النضري أخذت بعد القتال ألهنم حوصروا أياماً وقاتلوا وقتلوا مث صاحلوا على 
اجلالء فوجب أن تكون تلك األموال من مجلة الغنيمة ال من مجلة الفيء وألجل هذا السؤال ذكر املفسرون ههنا 

 قرى بين النضري ألهنم أوجفوا عليهم باخليل والركاب وحاصرهم رسول اهللا وجهني األول أن هذه اآلية ما نزلت يف
واملسلمون بل هو يف فدك وذلك ألن أهل فدك اجنلوا عنه فصارت تلك القرى واألموال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

من يعوله  يف يد الرسول عليه السالم من غري حرب فكان عليه الصالة والسالم يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة
وجيعل الباقي يف السالح والكراع فلما مات ادعت فاطمة عليها السالم أنه كان ينحلها فدكا فقال أبو بكر أنت 

أعز الناس علي فقراً وأحبهم إيل غىن لكين ال أعرف صحة قولك وال جيوز أن أحكم بذلك فشهد هلا أم أمين وموىل 
الذي جيوز قبول شهادته يف الشرع فلم يكن فأجرى أبو بكر  للرسول عليه السالم فطلب منها أبو بكر الشاهد

ينفق منه على من كان ينفق عليه الرسول وجيعل ما يبقى ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك على ما كان جيريه الرسول 
يف السالح والكراع وكذلك عمر جعله يف يد علي ليجريه على هذا اجملرى ورد ذلك يف آخر عهد عمر إىل عمر 

  إن بنا غىن وباملسلمني حاجة إليه وكان عثمان وقال

رضي اهللا عنه جيريه كذلك مث صار إىل علي فكان جيريه هذا اجملرى فاألئمة األربعة اتفقوا على ذلك والقول الثاين 
أن هذه اآلية نزلت يف بين النضري وقراهم وليس للمسلمني يومئذ كثري خيل وال ركاب ومل يقطعوا إليها مسافة 



وكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( وإمنا كانوا على ميلني من املدينة فمشوا إليها مشياً ومل يركب إال رسول اهللا كثرية 
راكب مجل فلما كانت املقاتلة قليلة واخليل والركب غري حاصل أجراه اهللا تعاىل جمرى مامل حيصل فيه املقاتلة أصالً 

وال مث روى أنه قسمها بني املهاجرين ومل يعط األنصار منها بتلك األم) صلى اهللا عليه وسلم ( فخص رسول اهللا 
شيئاً إال ثالثة نفر كانت هبم حاجة وهم أبو دجانة وسهل بن حنيف واحلرث بن الصمة مث إنه تعاىل ذكر حكم 

  الفيء فقال
لْقُرَْبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ وَاْبنِ السَّبِيلِ كَى الَ َيكُونَ مَّآ أَفَآَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ َوِلِذى ا

  اللََّه إِنَّ اللََّه َشدِيُد الِْعقَابُِدولَةً  َبْيَن االٌّ غْنَِيآِء ِمنكُْم َوَمآ َءاَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما نََهاكُْم َعْنُه فَانَتهُواْ وَاتَّقُواْ 
مل يدخل العاطف على هذه اجلملة ألهنا بيان لألوىل فهي منها وغري أجنبية عنها واعلم أهنم  قال صاحب الكشاف

( أمجعوا على أن املراد من قوله َوِلِذى الْقُْرَبى بنو هاشم وبنو املطلب قال الواحدي كان الفيء يف زمان رسول اهللا 
خاصة وكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا  مقسوماً على مخسة أسهم أربعة منها لرسول) صلى اهللا عليه وسلم 

اخلمس الباقي يقسم على مخسة أسهم سهم منها لرسول اهللا أيضاً واألسهم األربعة لذي القرىب واليتامى واملساكني 
وابن السبيل وأما بعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالم فللشافعي فيما كان من الفيء لرسول اهللا قوالن أحدمها 

هدين املرصدين للقتال يف الثغور ألهنم قاموا مقام رسول اهللا يف رباط الثغور والقول الثاين أنه يصرف إىل أنه للمجا
مصاحل املسلمني من سد الثغور وحفر األهنار وبناء القناطر يبدأ باألهم فاألهم هذا يف األربعة أمخاس اليت كانت 

ان له من مخس الفيء فإنه ملصاحل املسلمني بال خالف وأما السهم الذي ك) صلى اهللا عليه وسلم ( لرسول اهللا 
  وقوله تعاىل كَى الَ َيكُونَ ُدولَةً  َبْيَن االْغْنَِياء مِنكُْم فيه مسائل

املسألة األوىل قال املربد الدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم يكون كذا مرة وكذا مرة والدولة بالفتح 
قوم فالدولة بالضم اسم ما يتداول وبالفتح مصدر من هذا ويستعمل يف احلالة السارة انتقال حال سارة إىل قوم عن 

اليت حتدث لإلنسان فيقال هذه دولة فالن أي تداوله فالدولة اسم ملا يتداول من املال والدولة اسم ملا ينتقل من 
يعيشون هبا واقعاً يف يد األغنياء  احلال ومعىن اآلية كي ال يكون الفيء الذي حقه أن يعطى للفقراء ليكون هلم بلغة

  ودولة هلم
مرفوعة الدال واهلاء قال أبو ) دولة ( بفتح الدال وضمها وقرأ أبو جعفر ) دولة ( و ) دولة ( املسألة الثانية قرىء 

دولة جاهلية مث يعين كي ال يقع )  ٢٨٠البقرة ( الفتح َيكُونَ ههنا هي التامة كقوله َوإِن كَانَ ذُو ُعْسَرةٍ  فََنِظَرةٌ  
  قال َوَما ءاَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَانَتهُواْ يعين ما أعطاكم الرسول من الفيء

فخذوه فهو لكم حالل وما هناكم عن أخذه فانتهوا وَاتَّقُواْ اللََّه يف أمر الفيء أَنَّ اللََّه َشدِيُد الِْعقَابِ على ما هناكم 
  واألجود أن تكون هذه اآلية عامة يف كل ما آتى رسول اهللا وهنى عنه وأمر الفيء داخل يف عمومه عنه الرسول

اناً وََينُصرُونَ اللََّه َوَرُسولَهُ ِللْفُقََرآِء الُْمهَاجِرِيَن الَِّذيَن أُْخرِجُواْ ِمن ِدَيارِِهْم َوأَْموَالِهِْم َيْبَتُغونَ فَْضالً مَِّن اللَِّه َورِضَْو
  لَاِئَك ُهمُ الصَّاِدقُونَأُْو

كأنه قيل أعين بأولئك )  ٧احلشر ( اعلم أن هذا بدل من قوله َوِلِذى الْقُْرَبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكنيِ وَاْبنِ السَّبِيلِ 
يها أهنم األربعة هؤالء الفقراء واملهاجرين الذين من صفتهم كذا وكذا مث إنه تعاىل وصفهم بأمور أوهلا أهنم فقراء وثان

مهاجرون وثالثها أهنم أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يعين أن كفار مكة أحوجوهم إىل اخلروج فهم الذين أخرجوهم 
( ورابعها أهنم يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً واملراد بالفضل ثواب اجلنة وبالرضوان قوله َورِْضوانٌ ّمَن اللَِّه أَكَْبُر 

يَنُصُرونَ اللََّه َوَرسُولَُه أي بأنفسهم وأمواهلم وسادسها قوله أُْولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ يعين وخامسها قوله َو)  ٧٢التوبة 



أهنم ملا هجروا لذات الدنيا وحتملوا شدائدها ألجل الدين ظهر صدقهم يف دينهم ومتسك بعض العلماء هبذه اآلية 
هاجرين واألنصار كانوا يقولون أليب بكر يا خليفة على إمامة أيب بكر رضي اهللا عنه فقال هؤالء الفقراء من امل

رسول اهللا واهللا يشهد على كوهنم صادقني فوجب أن يكونوا صادقني يف قوهلم يا خليفة رسول اهللا ومىت كان األمر 
  كذلك وجب اجلزم بصحة إمامته

  م فقالمث إنه تعاىل ذكر األنصار وأثىن عليهم حني طابت أنفسهم عن الفيء إذ للمهاجرين دوهن
ْم حَاَجةً  مِّمَّآ أُوُتواْ َوُيْؤِثرُونَ َوالَِّذيَن َتَبوَّءُوا الدَّاَر َواِإلَميانَ ِمن قَْبِلهِْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر إِلَيْهِْم َوالَ َيجُِدونَ ِفى ُصُدورِِه

  ْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونََعلَى أَنفُسِهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ  َوَمن ُيوَق ُشحَّ نَفِْسِه فَأُ
واملراد من الدار املدينة وهي دار اهلجرة تبوأها األنصار قبل املهاجرين وتقدير اآلية والذين تبوءوا املدينة واإلميان 

من قبلهم فإن قيل يف اآلية سؤاالن أحدمها أنه ال يقال تبوأ اإلميان والثاين بتقدير أن يقال ذلك لكن األنصار ما 
اإلميان قبل املهاجرين واجلواب عن األول من وجوه أحدها تبوءوا الدار وأخلصوا اإلميان كقوله ولقد رأيتك  تبوءوا

  يف الوغى
  متقلداً سيفاً ورحماً

وثانيها جعلوا اإلميان مستقراً ووطناً هلم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه كما أهنم ملا سألوا سلمان عن نسبه فقال أنا 
لثها أنه مسى املدينة باإلميان ألن فيها ظهر اإلميان وقوي واجلواب عن السؤال الثاين من وجهني األول ابن اإلسالم وثا

أن الكالم على التقدمي والتأخري والتقدير والذين تبوءوا الدار من قبلهم واإلميان والثاين أنه على تقدير حذف 
ال َوالَ َيجِدُونَ ِفى ُصدُورِِهْم َحاَجةً  ّممَّا أُوُتواْ وقال املضاف والتقدير تبوءوا الدار واإلميان من قبل هجرهتم مث ق

احلسن أي حسداً وحرارة وغيظاً مما أويت املهاجرون من دوهنم وأطلق لفظ احلاجة على احلسد والغيظ واحلرارة ألن 
ِثُرونَ َعلَى أَنفُِسهِْم َولَْو هذه األشياء ال تنفك عن احلاجة فأطلق اسم الالم على امللزوم على سبيل الكناية مث قال َوُيْؤ

كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ  يقال آثره بكذا إذا خصه به ومفعول اإليثار حمذوف والتقدير ويؤثروهنم بأمواهلم ومنازهلم على 
إن شئتم قسمتم للمهاجرين من دوركم ( قال لألنصار ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنفسهم عن ابن عباس أن النيب 

مت لكم من الغنيمة كما قسمت هلم وإن شئتم كان هلم الغنيمة ولكم دياركم وأموالكم فقالوا ال وأموالكم وقس
فأنزل اهللا تعاىل َويُْؤِثُرونَ َعلَى أَنفُِسهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم ) بل نقسم هلم من ديارنا وأموالنا وال نشاركهم يف الغنيمة 

ال ولكنه عن حاجة وخصاصة وهي الفقر وأصلها من اخلصاص وهي َخصَاَصةٌ  فبني أن هذا اإليثار ليس غىن عن امل
الفرج وكل خرق يف منخل أو باب أو سحاب أو برقع فهي خصاص الواحد خصاصة وذكر املفسرون أنواعاً من 
إيثار األنصار للضيف بالطعام وتعللهم عنه حىت يشبع الضيف مث ذكروا أن اآلية نزلت يف ذلك اإليثار والصحيح 

لت بسبب إيثارهم املهاجرين بالفيء مث ال ميتنع أن يدخل فيها سائر اإليثارات مث قال َوَمن يُوَق ُشحَّ َنفِْسهِ أهنا نز
  فَأُْولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ الشح بالضم والكسر وقد قرىء هبما

تقتضي ذلك املنع فلما واعلم أن الفرق بني الشح والبخل هو أن البخل نفس املنع والشح هو احلالة النفسانية اليت 
كان الشح من صفات النفس ال جرم قال تعاىل َوَمن يُوَق ُشحَّ َنفِْسِه فَأُْولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ الظافرون مبا أرادوا قال 

  ابن زيد من مل يأخذ شيئاً هناه اهللا عن أخذه ومل مينع شيئاً أمره اهللا بإعطائه فقد وقى شح نفسه
َنا ِغالًّ لِّلَِّذيَن ِمن َبْعِدِهمْ َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا َوِإلخَْوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِاَإلَمياِن َوالَ َتجَْعلْ ِفى قُلُوبِ َوالَِّذيَن َجآُءوا

  َءاَمُنواْ َربََّنآ إِنََّك َرُءوٌف رَِّحيٌم
ملهاجرين وهم الذين هاجروا من بعد وقيل التابعون اعلم أن قوله َوالَِّذيَن َجاءوا ِمن َبْعدِِهْم عطف أيضاً على ا



بإحسان وهم الذين جييئون بعد املهاجرين واألنصار إىل يوم القيامة وذكر تعاىل أهنم يدعون ألنفسهم وملن سبقهم 
َتجَْعلْ ِفى قُلُوبَِنا ِغالًّ لّلَِّذيَن ءاَمُنواْ أي  باإلميان وهو قوله َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا َوِإلخْوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِاَإلَمياِن َوالَ

  غشاً وحسداً وبغضاً
  واعلم أن هذه اآليات قد استوعبت مجيع املؤمنني ألهنم إما املهاجرون أ األنصار أو الذين جاءوا من

ألنصار بالدعاء بعدهم وبني أن من شأن من جاء من بعد املهاجرين واألنصار أن يذكر السابقني وهم املهاجرون وا
  والرمحة فمن مل يكن كذلك بل ذكرهم بسوء كان خارجاً من مجلة أقسام املؤمنني حبسب نص هذه اآلية

َوالَ نُِطيُع فيكُْم مْ لََنْخُرَجنَّ َمَعكُْم أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َنافَقُواْ َيقُولُونَ ِإلْخوَانِهُِم الَِّذيَن كَفَرُواْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَِئْن أُخْرِْجُت
  أََحداً أََبداً َوإِن قُوِتلُْتمْ لَنَنُصرَنَّكُْم َواللَُّه َيْشَهُد إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ

قال املقاتالن يعين عبد اهللا بن أيب وعبد اهللا بن نبتل ورفاعة بن زيد كانوا من األنصار ولكنهم نافقوا يقولون 
ها األخوة يف الكفر ألن اليهود واملنافقني كانوا مشتركني يف عموم الكفر إلخواهنم وهذه األخوة حتتمل وجوهاً أحد

وثانيها األخوة بسبب املصادقة واملواالة واملعاونة وثالثها األخوة بسبب ما بينهما ) صلى اهللا عليه وسلم ( مبحمد 
لليهود لَِئْن أُْخرِْجُتْم من املدينة مث أخرب تعاىل عنهم أهنم قالوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( من املشاركة يف عداوة حممد 

َرنَّكُْم مث لََنْخُرَجنَّ َمَعكُْم َوالَ ُنطِيُع فيكُمْ أي يف خذالنكم أََحداً أََبداً ووعدوهم النصر أيضاً بقوهلم َوإِن قُوِتلُْتْم لََننُص
  كَاِذُبونَإنه تعاىل شهد على كوهنم كاذبني يف هذا القول فقال َواللَُّه َيْشَهدُ إِنَُّهْم لَ

  وملا شهد على كذهبم على سبيل اإلمجال أتبعه بالتفصيل فقال
  ارَ ثُمَّ الَ ُينَصُرونَلَِئْن أُخْرُِجواْ الَ َيْخُرُجونَ َمعَُهْم َولَِئن قُوِتلُواْ الَ يَنُصُروَنُهْم وَلَِئن نََّصُروُهْم لَيَُولُّنَّ االٌّ ْدَب

اليت ال هناية هلا فعلم املوجودات يف األزمنة الثالثة واملعدومات يف األزمنة واعلم أنه تعاىل عامل جبميع املعلومات 
الثالثة وعلم يف كل واحد من هذه الوجوه الستة أنه لو كان على خالف ما وقع كيف كان يكون على ذلك 

ن األمر كذلك ألن التقدير فههنا أخرب تعاىل أن هؤالء اليهود لئن أخرجوا فهؤالء املنافقون ال خيرجون معهم وقد كا
بين النضري ملا أخرجوا مل خيرج معهم املنافقني وقوتلوا أيضاً فما نصروهم فأما قوله تعاىل وَلَِئن نََّصُروُهْم فتقديره كما 
يقول املعترض الطاعن يف كالم الغري ال نسلم أن األمر كما تقول ولئن سلمنا أن األمر كما تقول لكنه ال يفيد لك 

ذكر تعاىل أهنم ال ينصروهنم وبتقدير أن ينصروا إال أهنم ال بد وأن يتركوا تلك النصرة وينهزموا  فائدة فكذا ههنا
  ويتركوا أولئك املنصورين

فأما  م مُّعْرُِضونَيف أيدي األعداء ونظري هذه اآلية قوله َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِمْ َخْيًرا الْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمَعُهْم لََتَولَّواْ وَُّه
قوله ثُمَّ الَ ُينَصُرونَ ففيه وجهان األول أنه راجع إىل املنافقني يعين لينهز من املنافقون ثُمَّ الَ يُنَصُرونَ بعد ذلك أي 

  يهلكهم اهللا وال ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم والثاين لينهزمن اليهود مث ال ينفعهم نصرة املنافقني
  ؤمنني أشد من خوفهم من اهللا تعاىل فقالمث ذكر تعاىل أن خوف املنافقني من امل

  الّنُتْم أََشدُّ َرْهَبةً  ِفى ُصدُورِِهْم مَِّن اللَِّه ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيفْقَُهونَ
  أي ال يعلمون عظمة اهللا حىت خيشوه حق خشيته

ِء ُجُدرٍ َبأُْسُهْم َبْينَُهْم َشِديدٌ َتْحَسبُُهْم َجِميعاً َوقُلُوبُُهْم شَتَّى ذَِلَك الَ ُيقَاِتلُوَنكُْم َجِميعاً إِالَّ ِفى قًُرى مَُّحصََّنةٍ  أَْو ِمن َوَرآ
  بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيْعِقلُونَ

 يقدرون قني المث قال تعاىل الَ ُيقَاِتلُوَنكُْم َجِميعاً إِالَّ ِفى قًُرى مَُّحصََّنةٍ  أَْو ِمن َوَراء ُجُدرٍ يريد أن هؤالء اليهود واملناف



على مقاتلتكم جمتمعني إال إذا كانوا يف قرى حمصنة باخلنادق والدروب أو من وراء جدر وذلك بسبب أن اهللا ألقى 
  يف قلوهبم الرعب وأن تأييد اهللا ونصرته معكم وقرىء ُجُدرٍ بالتخفيف وجدار وجدر وجدر ومها اجلدار

ُهْم َجِميعاً َوقُلُوبُُهْم شَتَّى ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيْعِقلُونَ وفيه ثالثة أوجه أحدها مث قال تعاىل بَأُْسُهْم َبْينَُهْم َشِديدٌ َتْحَسُب
يعين أن البأس الشديد الذي يوصفون به إمنا يكون إذا كان بعضهم مع بعض فأما إذا قاتلوكم مل يبق هلم ذلك البأس 

سوله وثانيها قال جماهد املعىن أهنم إذا اجتمعوا يقولون والشدة ألن الشجاع جينب والعز يذل عند حماربة اهللا ور
لنفعلن كذا وكذا فهم يهددون املؤمنني ببأس شديد من وراء احليطان واحلصون مث حيترزون عن اخلروج للقتال 
ى فبأسهم فيما بينهم شديد ال فيما بينهم وبني املؤمنني وثالثها قال ابن عباس معناه بعضهم عدو للبعض والدليل عل

صحة هذا التأويل قوله تعاىل َتْحَسُبُهمْ َجِميعاً َوقُلُوُبُهْم َشتَّى يعين حتسبهم يف صورهتم جمتمعني على األلفة واحملبة أما 
قلوهبم فشىت ألن كل أحد منهم على مذهب آخر وبينهم عداوة شديدة وهذا تشجيع للمؤمنني على قتاهلم وقوله 

ِقلُونَ فيه وجهان األول أن ذلك بسبب أهنم قوم ال يعقلون ما فيه احلظ هلم والثاين ال يعقلون ذاِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيْع
  أن تشيت القلوب مما يوهن قواهم

  كََمثَلِ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم قَرِيباً ذَاقُواْ وََبالَ أَْمرِِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم
يل مب انتصب قَرِيًبا قلنا مبثل والتقدير كوجود مثل أهل بدر قَرِيباً أي مثلهم كمثل أهل بدر يف زمان قريب فإن ق

ذَاقُواْ َوبَالَ أَْمرِِهْم أي سوء عاقبة كفرهم وعداوهتم لرسول اهللا من قوهلم كأل وبيل أي وخيم سىيء العاقبة يعين 
  ذاقوا عذاب القتل يف الدنيا وَلَُهْم ِفى االِْخَرةِ  َعذَاُب أَلِيٌم

  هود واملنافقني مثالً فقالمث ضرب للي
   الْعَالَِمَنيكََمثَلِ الشَّْيطَاِن إِذْ قَالَ ِلإلِنَساِن اكْفُْر فَلَمَّا كَفََر قَالَ إِنِّى َبرِى ٌء مِّنَك إِنِّى أََخاُف اللََّه َربَّ

مث خذلوهم وما وفوا )  ١١احلشر ( أي مثل املنافقني الذين غروا بين النضري بقوهلم لَِئْن أُخْرِْجُتمْ لََنْخُرَجنَّ َمَعكُْم 
ما بعهدهم كََمثَلِ الشَّْيطَاِن إِذْ قَالَ ِلِإلنَساِن اكْفُْر مث تربأ منه يف العاقبة واملراد إما عموم دعوة الشيطان إىل الكفر وإ

( مْ إِلَى قَْولُُه إِّني بَرِىء ّمْنكُْم إغواء الشيطان قريشاً يوم بدر بقوله الَ غَاِلَب لَكُُم الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ وَإِّني َجاٌر لَّكُ
  مث قال)  ٤٨األنفال 

 )١٧ (  
  فَكَانَ َعاِقَبَتُهَمآ أَنَُّهَما ِفى النَّارِ َخاِلِديَن ِفيَها وَذَِلكَ َجَزآُء الظَّاِلمَِني

  وفيه مسألتان
  سان حيث صارا إىل الناراملسألة األوىل قال مقاتل فكان عاقبة املنافقني واليهود مثل عاقبة الشيطان واإلن

لغو وعلى ) يف النار ( على أنه خربان و ) خالدان فيها ( املسألة الثانية قال صاحب الكشاف قرأ ابن مسعود 
القراءة املشهورة اخلرب هو الظرف َوأَنَزلَْنا ِفيَها حال وقرىء َعاِقَبَتُهَما بالرفع مث قال َوذَِلكَ َجَزاء الظَّاِلِمَني أي 

  ) ١٣لقمان ( لقوله تعاىل إِنَّ الّشْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم املشركني 
  َخبِريٌ بَِما َتْعَملُونَياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه َولَْتنظُْر نَفٌْس مَّا قَدََّمْت لَِغٍد َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه 

ِمَني ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه وَلَْتنظُْر نَفٌْس مَّا قَدََّمْت لَِغٍد الغد يوم مث إنه تعاىل رجع إىل موعظة املؤمنني فقال الظَّاِل
القيامة مساه باليوم الذي يلي يومك تقريباً له مث ذكر النفس والغد على سبيل التنكري أما الفائدة يف تنكري النفس 

كأنه قال فلتنظر نفس واحدة يف ذلك وأما تنكري الغد فلتعظيمه  فاستقالل األنفس اليت تنظر فيما قدمت لآلخرة
  وإهبام أمره كأنه قيل الغد ال يعرف كنهه لعظمه



والثاين مث قال َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ كرر األمر بالتقوى تأكيداً أو حيمل األول على أداء الواجبات 
  على ترك املعاصي

   َتكُوُنواْ كَالَِّذيَن َنسُواْ اللََّه فَأَنَساُهمْ أَنفَُسُهمْ أُولَاِئَك ُهُم الْفَاِسقُونََوالَ
 فجعلهم مث قال تعاىل َوالَ َتكُونُواْ كَالَِّذيَن َنسُواْ اللََّه فَأَنَساُهْم أَنفُسَُهْم وفيه وجهان األول قال املقاتالن نسوا حق اهللا

عوا هلا مبا ينفعهم عنده الثاين فَأَنَساُهْم أَنفُسَُهْم أي أراهم يوم القيامة من األهوال ما ناسني حق أنفسهم حىت مل يس
( َوَتَرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهم بُِسكَاَرى )  ٤٣إبراهيم ( نسوا فيه أنفسهم كقوله الَ يَْرَتدُّ إِلَيْهِْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئَدُتُهْم 

  ) ٢احلج 
ُهُم الْفَاِسقُونَ واملقصود منه الذم واعلم أنه تعاىل ملا أرشد املؤمنني إىل ما هو مصلحتهم يوم القيامة مث قال أُولَِئَك 

وهدد الكافرين بقوله كَالَِّذيَن َنُسواْ اللََّه فَأَنَساُهْم أَنفَُسُهْم بني )  ١٨احلشر ( بقوله َولَْتنظُْر نَفٌْس مَّا قَدََّمْت لَِغٍد 
  فقال الفرق بني الفريقني

  الَ َيْستَوِى أَْصَحاُب النَّارِ وَأَْصَحاُب الَْجنَّةِ  أَْصَحاُب الَْجنَّةِ  ُهُم الْفَآِئُزونَ
واعلم أن التفاوت بني هذين الفريقني معلوم بالضرورة فذكر هذا الفرق يف مثل هذا املوضع يكون الغرض منه 

  التنبيه على عظم ذلك الفرق وفيه مسألتان
املعتزلة احتجوا على أن صاحب الكبرية ال يدخل اجلنة ألن اآلية دلت على أن أصحاب النار املسألة األوىل 

وأصحاب اجلنة ال يستويان فلو دخل صاحب الكبرية يف اجلنة لكان أصحاب النار وأصحاب اجلنة يستويان وهو 
  غري جائز وجوابه معلوم

   يقتل بالذمي وقد بينا وجهه يف اخلالفياتاملسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن املسلم ال
مْثَالُ َنضْرُِبَها ِللنَّاسِ لََعلَُّهمْ لَْو أَنَزلَْنا هَاذَا الْقُْرَءانَ َعلَى جََبلٍ لَّرَأَْيَتُه خَاِشعاً مَُّتَصدِّعاً مِّْن َخْشَيةِ  اللَِّه َوِتلَْك االٌّ 

  َيَتفَكَُّرونَ
  عظم أمر القرآن فقال مث إنه تعاىل ملا شرح هذه البيانات

يف اجلبل عقل كما جعل  لَْو أَنَزلَْنا هَاذَا الْقُْرءانَ َعلَى جََبلٍ لَّرَأَْيَتُه خَاِشعاً مَُّتَصّدعاً ّمْن َخْشَيةِ  اللَِّه واملعىن أنه لو جعل
  فيكم مث أنزل عليه القرآن خلشع وخضع وتشقق من خشية اهللا

ُبَها ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ أي الغرض من ذكر هذا الكالم التنبيه على قساوة قلوب مث قال َوِتلَْك االْْمثَالُ َنضْرِ
البقرة (  هؤالء الكفار وغلظ طباعهم ونظري قوله ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم ّمن َبْعِد ذاِلَك فَهِىَ  كَالِْحجَاَرةِ  أَْو أََشدُّ قَْسَوةً 

ن بالعظم ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم املوصوف أتبع ذلك بشرح عظمة اهللا واعلم أنه ملا وصف القرآ)  ٧٤
  فقال

  ُهَو اللَُّه الَِّذى الَ إله إِالَّ ُهَو َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ  ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم
  وقيل السر والعالنية وقيل الدنيا واآلخرة
يف اللفظ وفيه سر عقلي أما املفسرون فذكروا أقواالً يف الغيب والشهادة اعلم أنه تعاىل قدم الغيب على الشهادة 

  فقيل الغيب املعدوم والشهادة املوجود ما غاب عن العباد وما شاهدوه
لْمَُتكَبِّرُ سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُهَو اللَُّه الَِّذى الَ إله إِالَّ ُهَو الَْمِلُك الْقُدُّوُس السَّلَاُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الَْعزِيزُ الَْجبَّاُر ا

  ُيْشرِكُونَ
  مث قال ُهَو اللَُّه الَِّذى الَ إله إِالَّ ُهَو الَْمِلُك وكل ذلك قد تقدم تفسريه



مث قال الْقُدُّوُس قرىء بالضم والفتح وهو البليغ يف النزاهة يف الذات والصافات واألفعال واألحكام واألمساء وقد 
وقال احلسن إنه الذي )  ٣٠البقرة ( رة احلديد ومضى شيء منه يف تفسري قوله َونُقَّدُس لََك شرحناه يف أول سو

  كثرت بركاته

وقوله السَّلَاُم فيه وجهان األول أنه مبعىن السالمة ومنه دار السالم وسالم عليكم وصف به مبالغة يف كونه سليماً 
هذا التفسري اليبقى بني القدوس وبني السالم فرق من النقائص كما يقال رجاء وغياث وعدل فإن قيل فعلى 

والتكرار خالف األصل قلنا كونه قدوساً إشارة إىل براءته عن مجيع العيوب يف املاضي واحلاضر كونه سليماً إشارة 
إىل أنه ال يطرأ عليه شيء من العيوب يف الزمان املستقبل فإن الذي يطرأ عليه شيء من العيوب فإنه تزول سالمته 

  ال يبقى سليماً الثاين أنه سالم مبعىن كونه موجباً للسالمةو
وقوله الُْمْؤِمُن فيه وجهان األول أنه الذي آمن أولياءه عذابه يقال آمنه يؤمنه فهو مؤمن والثاين أنه املصدق إما على 

هدون لسائر األنبياء يش) صلى اهللا عليه وسلم ( معىن أنه يصدق أنبياءه بإظهار املعجزة هلم أو ألجل أن أمة حممد 
مث إن اهللا يصدقهم يف تلك الشهادة وقرىء بفتح امليم يعين )  ١٤٣البقرة ( كما قال لَّتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ 

  ) ١٥٥األعراف ( املؤمن به على حذف اجلار كما حذف يف قوله وَاْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه 
الذي ال يغيب عنه شيء مث يف أصله قوالن قال اخلليل وأبو عبيدة هيمن يهيمن  وقوله الُْمَهْيِمُن قالوا معناه الشاهد

فهو مهيمن إذا كان رقيب على الشيء وقال آخرون مهيمن أصله مؤمين من آمن يؤمن فيكون مبعىن املؤمن وقد 
لقائم على خلقه برزقه وأنشد أال وقال ابن األنباري املهيمن ا)  ٤٨املائدة ( تقدم استقصاؤه عند قوله َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه 

  إن خري الناس بعد نبيه
  مهيمنه التاليه يف العرف والنكر
  قال معناه القائم على الناس بعده

  وما الْعَزِيُز فهو إما الذي ال يوجد له نظري وإما الغالب القاهر
قال األزهري وهو لعمري جابر كل  وأما الْجَبَّاُر ففيه وجوه أحدها أنه فعال من جرب إذا أغىن الفقري وأصلح الكسري
  كسري وفقري وهو جابر دينه الذي ارتضاه قال العجاج قد جرب الدين اإلله فجرب

والثاين أن يكون اجلبار من جربه على كذا إذا أكرهه على ما أراده قال السدي إنه الذي يقهر الناس وجيربهم على 
ني يقولوهنا وكان الشافعي يقول جربه السلطان على كذا بغري ما أراده قال األزهري هي لغة متيم وكثري من احلجازي

ألف وجعل الفراء اجلبار هبذا معىن من أجربه وهي اللغة املعروفة يف اإلكراه فقال مل أمسع فعاالً من أفعل إال يف 
اجلبار يف  حرفني ومها جبار من أجرب ودراك من أدرك وعلى هذا القول اجلبار هو القهار الثالث قال ابن األنباري

صفة اهللا الذي ال ينال ومنه قيل للنخلة اليت فاتت يد املتناول جبارة الرابع قال ابن عباس اجلبار هو امللك العظيم 
قال الواحدي هذا الذي ذكرناه من معاين اجلبار يف صفة اهللا وللجبار معان يف صفة اخللق أحدها املسلط كقوله َوَما 

والثالث املتمرد عن )  ٢٢املائدة ( والثاين العظيم اجلسم كقوله إِنَّ ِفيَها قَْوماً َجبَّارِيَن )  ٤٥ق  (أَنَت َعلَْيهِمْ بَِجبَّارٍ 
وقوله إِن )  ١٣٠الشعراء ( والرابع القتال كقوله َبطَشُْتْم جَبَّارِيَن )  ٣٢عبادة اهللا كقوله وَلَْم َيْجَعلْنِى جَبَّاراً مرمي 

  ) ١٩القصص ( بَّاراً ِفى االْْرضِ ُترِيُد إِالَّ أَن َتكُونَ َج

أما قوله الْمَُتكَّبُر ففيه وجوه أحدها قال ابن عباس الذي تكرب بربوبيته فال شيء مثله وثانيها قال قتادة املتعظم عن 
كل سوء وثالثها قال الزجاج الذي تعظم عن ظلم العباد ورابعها قال ابن األنباري املتكربة ذو الكربياء والكربياء 



واعلم أن املتكرب يف حق اخللق )  ٧٨) يونس ( د العرب امللك ومنه قوله تعاىل َوَتكُونَ لَكَُما الْكِْبرَِياء ِفى االْْرضِ عن
اسم ذم ألن املتكرب هو الذي يظهر من نفسه الكرب وذلك نقص يف حق اخللق ألنه ليس له كرب وال علو بل ليس معه 

ر العلو كان كاذباً فكان ذلك مذموماً يف حقه أما احلق سبحانه فله مجيع أنواع إال احلقارة والذلة واملسكنة فإذا أظه
العلو والكربياء فإذا أظهره فقد أرشد العباد إىل تعريف جالله وعلوه فكان ذلك يف غاية املدح يف حقه سبحانه وهلذا 

  السبب ملا ذكر هذا اإلسم
إن املخلوقني قد يتكربون ويدعون مشاركة اهللا يف هذا الوصف لكنه قال سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ كأنه قيل 

سبحانه منزه عن التكرب الذي هو حاصل للخلق ألهنم ناقصون حبسب ذواهتم فادعاؤهم الكرب يكون ضم نقصان 
 الكذب إىل النقصان الذايت أما احلق سبحانه فله العلو والعزة فإذا أظهره كان ذلك ضم كمال إىل كمال فسبحان

  اهللا عما يشركون يف إثبات صفة املتكربية للخلق
  ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُمُهَو اللَُّه الْخَاِلُق الَْبارِى ُء الُْمَصوُِّر لَهُ االٌّ سَْمآُء الُْحْسَنى ُيسَبُِّح لَُه َما ِفى السََّماَواِت واألرض َو

ه يقدر أفعاله على وجوه خمصوصة فاخلالقية راجعة إىل صفة مث قال ُهَو اللَُّه الَْخاِلُق واخللق هو التقدير معناه أن
  اإلرادة

مث قال الْبَارِىء وهو مبنزلة قولنا صانع وموجد إال أنه يفيد اختراع األجسام ولذلك يقال يف اخللق برية وال يقال يف 
  األعراض اليت هي كاللون والطعم

د وقدم ذكر اخلالق على البارىء ألن ترجيح اإلرادة مقدم على وأما الُْمَصّوُر فمعناه أنه خيلق صور اخللق على ما يري
  تأثري القدرة وقدم البارىء على املصور ألن إجياد الذوات مقدم على إجياد الصفات

  ) ١٨٠األعراف ( مث قال تعاىل لَُه االْْسَماء الُْحْسَنى وقد فسرناه يف قوله َوللَِّه االْسَماء الُْحسَْنى 
لَُه َما ِفى السََّماوَاِت َواالْْرَض َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم فقد مر تفسريه يف أول سورة احلديد واهللا سبحانه أما قوله ُيَسّبحُ 

وتعاىل أعلم بالصواب واحلمد هللا رب العاملني وصالته على سيدنا حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه أمجعني وسلم 
  تسليماً كثرياً

  سورة املمتحنة

  شرة آية مدنيةوهي ثالث ع
ْد كَفَُرواْ بَِما َجآَءكُْم مَِّن الَْحقِّ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ َعُدوِّى َوَعُدوَّكُْم أَوِْلَيآَء ُتلْقُونَ إِلَْيهِمْ بِالَْموَدَّةِ  َوقَ

ن كُنُتْم خََرجُْتْم جِهَاداً ِفى َسبِيِلى وَاْبِتَغآَء مَْرضَاِتى ُتِسرُّونَ إِلَيْهِمْ ُيْخرُِجونَ الرَُّسولَ وَإِيَّاكُْم أَن ُتْؤِمنُواْ بِاللَِّه رَبِّكُْم إِ
  لِبِالَْمَودَّةِ  َوأََناْ أَْعلَمُ بَِمآ أَْخفَْيُتْم وََمآ أَْعلَنُتْم َوَمن َيفَْعلُْه ِمنكُْم فَقَْد َضلَّ َسَوآَء السَّبِي

  واْ الَ َتتَِّخذُواْ َعدُّوى َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياء ُتلْقُونَ إِلَيْهِْم بِالَْمَودَّةِ  ويف اآلية مسائلالَْحِكيُم ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُن
صلى اهللا ( املسألة األوىل اعلم أن من مجلة ما يتحقق به التعلق مبا قبلها هو أهنما يشتركان يف بيان حال الرسول 

والنصارى وغريهم فإن بعضهم أقدموا على الصلح واعترفوا بصدقه  مع احلاضرين يف زمانه من اليهود) عليه وسلم 
ومن مجلتهم بنو النضري فإهنم قالوا واهللا إنه النيب الذي وجدنا نعته وصفته يف التوراة وبعضهم أنكروا ذلك وأقدموا 

يف الباطن وأما  على القتال إما على التصريح وإما على اإلخفاء فإهنم مع أهل اإلسالم يف الظاهر ومع أهل الكفر
تعلق األول باآلخر فظاهر ملا أن آخر تلك السورة يشتمل على الصفات احلميدة حلضرة اهللا تعاىل من الوحدانية 

  وغريها وأول هذه السورة مشتمل على حرمة االختالط مع من مل يعترف بتلك الصفات



( لتعة ملا كتب إىل أهل مكة أن رسول اهللا املسألة الثانية أما سبب النزول فقد روي أهنا نزلت يف حاطب بن أيب ب
يتجهز للفتح ويريد أن يغزوكم فخذوا حذركم مث أرسل ذلك الكتاب مع امرأة موالة لبين ) صلى اهللا عليه وسلم 

من مكة إىل املدينة فقال عليه السالم أمسلمة جئت ) صلى اهللا عليه وسلم ( هاشم يقال هلا سارة جاءت إىل النيب 
أمهاجرة جئت قالت ال قال فما جاء بك قالت قد ذهب املوايل يوم بدر أي قتلوا يف ذلك اليوم قالت ال قال 

فاحتجت حاجة شديدة فحث عليها بين املطلب فكسوها ومحلوها وزودوها فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دنانري 
ليه السالم على ذلك وكساها برداً واستحملها ذلك الكتاب إىل أهل مكة فخرجت سائرة فأطلع اهللا الرسول ع

فبعث علياً وعمر وعماراً وطلحة والزبري خلفها وهم فرسان فأدركوها وسألوها عن ذلك فأنكرت وحلفت فقال 
علي عليه السالم واهللا ما كذبنا وال كذب رسول اهللا وسل سيفه فأخرجته من عقاص شعرها فجاءوا بالكتاب إىل 

حاطب فاعترف وقال إن يل مبكة أهالً وماالً فأردت أن أتقرب  فعرضه على) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
منهم وقد علمت أن اهللا تعاىل ينزل بأسه عليهم فصدقه وقبل عذره فقال عمر دعين يا رسول اهللا أضرب عنق هذا 

  ما يدريك يا عمر لعل اهللا تعاىل قد اطلع على أهل بدر) صلى اهللا عليه وسلم ( املنافق فقال 

لوا ما شئتم فقد غفرت لكم ففاضت عينا عمر وقال اهللا ورسوله أعلم فنزلت وأما تفسري اآلية فقال هلم اعم
فاخلطاب يف ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ قد مر وكذلك يف اإلميان أنه يف نفسه شيء واحد وهو التصديق بالقلب أو 

ىل الَ تَتَِّخذُواْ َعُدّوى َوَعدُوَّكُْم فاختذ يتعدى إىل أشياء كثرية وهي الطاعات كما ذهب إليه املعتزلة وأما قوله تعا
مفعولني ومها عدوي وأولياء والعدو فعول من عدا كعفو من عفا ولكونه على زنة املصدر أوقع على اجلمع إيقاعه 

ان يف على الواحد والعداوة ضد الصداقة ومها ال جيتمعان يف حمل واحد يف زمان واحد من جهة واحدة لكنهما يرتفع
املرء على دين خليله فلينظر ( مادة اإلمكان وعن الزجاج والكرابيسي َعدُّوى أي عدو ديين وقال عليه السالم 

يا أبا ذر أي عرا اإلميان أوثق فقال اهللا ورسوله أعلم فقال املواالة ( وقال عليه السالم أليب ذر ) أحدكم من خيالل 
  وقوله تعاىل ُتلْقُونَ إِلَيْهِْم بِالَْموَدَّةِ  فيه مسألتان) يف اهللا واحلب يف اهللا والبغض يف اهللا 

املسألة األوىل قوله ُتلْقُونَ مباذا يتعلق نقول فيه وجوه األول قال صاحب النظم هو وصف النكرة اليت هي أولياء 
الثالث قال وجيوز أن قاله الفراء والثاين قال يف الكشاف جيوز أن يتعلق بال تتخذوا حاالً من ضمريه وأولياء صفة له 

)  ٢٥احلج ( يكون استئنافاً فال يكون صلة ألولياء والباء يف املودة كهي يف قوله تعاىل َوَمن ُيرِْد ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ 
هِْم وسره باملودة اليت بينكم وبينهم ويدل عليه ُتِسرُّونَ إِلَْي) صلى اهللا عليه وسلم ( واملعىن تلقون إليهم أخبار النيب 

  بِالَْمَودَّةِ 
املسألة الثانية يف اآلية مباحث األول اختاذ العدو ولياً كيف ميكن وقد كانت العداوة منافية للمحبة واملودة واحملبة 

املودة من لوازم ذلك االختاذ نقول ال يبعد أن تكون العداوة بالنسبة إىل أمر واحملبة واملودة بالنسبة إىل أمر آخر أال 
( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( والنيب )  ١٤التغابن ( ه تعاىل إِنَّ ِمْن أَزْواجِكُْم َوأَْوالدِكُْم َعُدّواً لَّكُْم ترى إىل قول

الثاين ملا قال َعُدّوى فلم مل يكتف به حىت قال َوَعدُوَّكُْم ألن عدو اهللا إمنا هو عدو املؤمنني نقول ) أوالدنا أكبادنا 
م وإمنا ال يلزم من كونه عدواً للمؤمنني أن يكون عدواً هللا كما قال إِنَّ ِمْن أَزْواجِكُمْ األمر الزم من هذا التالز

 َوأَْوالدِكُْم َعُدّواً لَّكُْم الثالث مل قال َعُدّوى َوَعُدوَّكُْم ومل يقل بالعكس فنقول العداوة بني املؤمن والكافر بسبب حمبة
ن أهل اإلميان حلضرة اهللا تعاىل لعلة وحمبة حضرة اهللا تعاىل للعبد ال لعلة ملا اهللا تعاىل وحمبة رسوله فتكون حمبة العبد م

أنه غين على اإلطالق فال حاجة به إىل الغري أصالً والذي ال لعلة مقدم على الذي لعلة وألن الشيء إذا كان له 
 يقل ولياً والعدو والويل بلفظ نسبة إىل الطرفني فالطرف األعلى مقدم على الطرف األدىن الرابع قال أَْوِلَياء ومل



فنقول كما أن املعرف حبرف التعريف يتناول كل فرد فكذلك املعرف باإلضافة اخلامس منهم من قال الباء زائدة 
  وقد مر أن الزيادة يف القرآن ال متكن والباء مشتملة على الفائدة فال تكون زائدة يف احلقيقة

اءكُْم ّمَن الَْحّق ُيْخرُِجونَ الرَُّسولَ َوإِيَّاكُْم أَن ُتْؤمُِنواْ بِاللَِّه رَّبكُمْ إِن كُنُتْم َخَرجُْتمْ مث قال تعاىل َوقَْد كَفَُرواْ بَِما َج
  جَِهاداً ِفى َسبِيِلى

لَ َوقَْد كَفَُرواْ الواو للحال أي وحاهلم أهنم كفروا بَِما َجاءكُْم ّمَن الدين الَْحّق وقيل من القرآن ُيخْرُِجونَ الرَّسُو
هو شرط  َوإِيَّاكُْم يعين من مكة إىل املدينة أَن ُتؤِْمُنواْ أي ألن تؤمنوا بِاللَِّه رَّبكُْم وقوله إِن كُنُتْم َخَرجُْتْم قال الزجاج

جوابه متقدم وهو ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقوله جِهَاداً ِفى سَبِيِلى وَاْبِتَغاء مَْرَضاِتى منصوبان ألهنما 
ما ُتِسرُّونَ إِلَْيهِْم بِالَْمَودَّةِ  عن مقاتل بالنصيحة مث ذكر أنه ال خيفى عليه من أحواهلم شيء فقال َوأََناْ أَْعلَُم مفعوالن هل

بَِما أَْخفَْيُتْم من املودة للكفار َوَما أَْعلَنُتْم أي أظهرمت وال يبعد أن يكون هذا عاماً يف كل ما خيفى ويعلن قال بعضهم 
ر العبد وخفاياه وظاهره وباطنه من أفعاله وأحواله وقوله َوَمن َيفَْعلُْه ِمنكُْم جيوز أن تكون الكناية هو أعلم بسرائ

راجعة إىل اإلسرار وإىل اإللقاء وإىل اختاذ الكفار أولياء ملا أن هذه األفعال مذكورة من قبل وقوله تعاىل فَقَْد َضلَّ 
باس أنه عدل عن قصد اإلميان يف اعتقاده وعن مقاتل قد أخطأ قصد َسَواء السَّبِيلِ فيه وجهان األول عن ابن ع

  الطريق عن اهلدى مث يف اآلية مباحث
األول إِن كُنُتمْ َخَرْجُتْم متعلق بال تتخذوا يعين ال تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي وتسرون استئناف معناه أي طائل 

  يف علمي لكم يف إسراركم وقد علمتم أن اإلخفاء واإلعالن سيان
الثاين لقائل أن يقول َرّبكُْم إِن كُنُتْم خََرْجُتْم اآلية قضية شرطية ولو كان كذلك فال ميكن وجود الشرط وهو قوله 

إِن كُنُتْم َخَرجُْتْم بدون ذلك النهي ومن املعلوم أنه ميكن فنقول هذا اجملموع شرط ملقتضى ذلك النهي ال للنهي 
موع بدون ذلك ألن ذلك موجود دائماً فالفائدة يف ابتغاء مرضايت ظاهرة إذ بصريح اللفظ وال ميكن وجود اجمل

  اخلروج قد يكون ابتغاء ملرضاة اهللا وقد ال يكون
فيه الثالث قال تعاىل بَِما أَْخفَيُْتْم َوَما أَْعلَنُتْم ومل يقل مبا أسررمت وما أعلنتم مع أنه أليق مبا سبق وهو ُتِسرُّونَ فنقول 

أي أخفى من )  ٧طه ( ة ما ليس يف ذلك فإن اإلخفاء أبلغ من اإلسرار دل عليه قوله َيْعلَُم الّسرَّ وَأَْخفَى من املبالغ
  السر

الرابع قال بَِما أَْخفَيُْتْم قدم العلم باإلخفاء على اإلعالن مع أن ذلك مستلزم هلذا من غري عكس هذا بالنسبة إىل 
ا سيان يف علمه كما مر وألن املقصود هو بيان ما هو األخفى وهو الكفر علمنا ال بالنسبة إىل علمه تعاىل إذ مه

  فيكون مقدماً
اخلامس قال تعاىل َوَمن َيفَْعلُْه ِمنكُْم ما الفائدة يف قوله ّمنكُْم ومن املعلوم أن من فعل هذا الفعل فَقَدْ َضلَّ َسَواء 

  اهر ألن من يفعل ذلك الفعل ال يلزم أن يكون مؤمناًالسَّبِيلِ نقول إذا كان املراد من ّمنكُْم من املؤمنني فظ

  مث إنه أخرب املؤمنني بعداوة كفار أهل مكة فقال
اُمكُمْ ْو َتكْفُُرونَ لَن َتنفََعكُْم أَْرَحإِن َيثْقَفُوكُمْ َيكُوُنواْ لَكُمْ أَْعَدآًء َويَْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيِديَُهْم َوأَلِْسَنتَُهْم بِالسُّو ِء َوَودُّواْ لَ

  َوالَ أَْولَاُدكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  َيفِْصلُ َبيَْنكُْم وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِري
َيثْقَفُوكُْم يظفروا بكم ويتمكنوا منكم َيكُونُواْ لَكُْم يف غاية العداوة وهو قول ابن عباس وقال مقاتل يظهروا عليكم 

ْيِديَُهْم بالضرب وَأَلْسَِنَتُهمْ بالشتم َوَودُّواْ أن ترجعوا إىل دينهم واملعىن أن أعداء اهللا ال يصادقوكم َويَْبُسطُواْ إِلَْيكُْم أَ



خيلصون املودة ألولياء اهللا ملا بينهم من املباينة لَن َتنفََعكُْم أَْرَحاُمكُْم ملا عوتب حاطب على ما فعل اعتذر بأن له 
وليس له هناك من مينع عشريته فأراد أن يتخذ عندهم يداً ليحسنوا إىل أرحاماً وهي القرابات واألوالد فيما بينهم 

من خلفهم مبكة من عشريته فقال لَن َتنفََعكُْم أَْرَحاُمكُْم َوالَ أَْولَاُدكُْم الذين توالون الكفار من أجلهم وتتقربون إليهم 
ربكم وأوالدكم فيدخل أهل اإلميان اجلنة وأهل الكفر النار خمافة عليهم مث قال َيْوَم الِْقَياَمةِ  َيفِْصلُ بَْيَنكُْم وبني أقا

  َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصريٌ أي مبا عمل حاطب مث يف اآلية مباحث
األول ما قاله صاحب الكشاف إِن َيثْقَفُوكُمْ َيكُوُنواْ لَكُمْ أَْعَداء كيف يورد جواب الشرط مضارعاً مثله مث قال 

ضي نقول املاضي وإن كان جيري يف باب الشرط جمرى املضارع يف علم اإلعراب فإن فيه نكتة كأنه َوَودُّواْ بلفظ املا
  قيل وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم

الثاين َيْوُم الْقَِياَمةِ  ظرف الي شيء قلنا لقوله لَن َتنفََعكُمْ أو يكون ظرفاً ليفصل وقرأ ابن كثري يُفَّصلُ بضم الياء 
  بالنون) نفصل ( و ) نفصل ( يُفَّصلُ على البناء للفاعل وهو اهللا و  وفتح الصاد و

 الثالث قال تعاىل وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري ومل يقل خبري مع أنه أبلغ يف العلم بالشيء واجلواب أن اخلبري أبلغ يف العلم
  أعلم والبصري أظهر منه فيه ملا أنه جيعل عملهم كاحملسوس حبس البصر واهللا

  مث قال تعاىل
كُْم َوِممَّا تَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَّهِ قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ  َحَسَنةٌ  ِفى إِبَْراهِيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِذْ قَالُواْ ِلقَْومِهِْم إِنَّا ُبَرءآؤاْ مِّْن

ْغَضآُء أََبداً َحتَّى ُتْؤِمُنواْ بِاللَِّه َوْحَدُه إِالَّ قَْولَ إِْبَراهِيَم الًّبِيِه الّْسَتْغِفَرنَّ لََك كَفَْرَنا بِكُْم وََبَدا َبْينََنا َوَبيَْنكُُم الَْعَداَوةُ  َوالَْب
  َوَمآ أَْمِلُك لََك ِمَن اللَِّه ِمن َشىْ ٍء رَّبََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا َوإِلَْيَك أََنْبَنا َوإِلَْيَك الَْمصُِري

ى به مثل القدوة ملا يقتدى به يقال هو أسوتك أي أنت مثله وهو مثلك ومجع األسوة أسى اعلم أن األسوة ما يؤتس
فاألسوة اسم لكل ما يقتدى به قال املفسرون أخرب اهللا تعاىل أن إبراهيم وأصحابه تربءوا من قومهم وعادوهم وقالوا 

أن يأنسوا هبم وبقوله قال الفراء يقول أفال  )صلى اهللا عليه وسلم ( هلم أََناْ بََراء ّمنكُْم وأمر أصحاب رسول اهللا 
ْولَ تأسيت يا حاطب بإبراهيم يف التربئة من أهله يف قوله تعاىل إِذْ قَالُواْ ِلقَْومِهِْم إِنَّا بََراء ّمنكُْم وقوله تعاىل إِالَّ قَ

  غفارإِبْراهِيَم ِالبِيهِ الَْسَتغِْفَرنَّ لََك وهو مشرك وقال جماهد هنوا أن يتأسوا باست

إبراهيم ألبيه فيستغفرون للمشركني وقال جماهد وقتادة ائتسوا بأمر إبراهيم كله إال يف استغفاره ألبيه وقيل تربءوا 
من كفار قومكم فإن لكم أسوة حسنة يف إبراهيم ومن معه من املؤمنني يف الرباءة من قومهم ال يف االستغفار ألبيه 

وهجرهم يف كل شيء إال يف قوله ألبيه الَْسَتْغِفَرنَّ لََك وقال ابن األنباري  وقال ابن قتيبة يريد أن إبراهيم عاداهم
ليس األمر على ما ذكره بل املعىن قد كانت لكم أسوة يف كل شيء فعله إال يف قوله ألبيه الَْسَتغِْفَرنَّ لََك وقوله 

بيه يقول له ما أغىن عنك شيئاً وال أدفع عنك عذاب تعاىل َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن اللَِّه ِمن َشىْ ء هذا من قول إبراهيم أل
اهللا إن أشركت به فوعده االستغفار رجاء اإلسالم وقال ابن عباس كان من دعاء إبراهيم وأصحابه رَّبََّنا َعلَْيَك 

س إال إىل حضرتك ويف اآلية َتَوكَّلَْنا اآلية أي يف مجيع أمورنا َوإِلَْيَك أََنْبَنا رجعنا بالتوبة عن املعصية إليك إذ املصري لي
  مباحث

عاىل األول لقائل أن يقول حَتَّى ُتْؤِمنُواْ بِاللَِّه َوْحَدُه ما الفائدة يف قوله َوْحَدُه واإلميان به وبغريه من اللوازم كما قال ت
ئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر من فنقول اإلميان باملال)  ٢٨٥البقرة ( كُلٌّ ءاَمَن بِاللَِّه َوَملَِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه 

لوازم اإلميان باهللا وحده إذ املراد من قوله َوْحَدُه هو وحده يف األلوهية وال نشك يف أن اإلميان بألوهية غريه ال 
  يكون إمياناً باهللا إذ هو اإلشراك يف احلقيقة واملشرك ال يكون مؤمناً



استثناء من أي شيء هو نقول من قوله أُْسَوةٌ  َحَسَنةٌ  ملا أنه أراد باألسوة احلسنة الثاين قوله تعاىل إِالَّ قَْولَ إِبْراهِيَم 
  قوهلم الذي حق عليهم أن يأتسوا به ويتخذوه سنة يستنون هبا

لََك ِمَن الثالث إن كان قوله الَْسَتغِْفَرنَّ لََك مستثىن من القول الذي سبق وهو أُْسَوةٌ  َحَسَنةٌ  فما بال قوله َوَما أَْمِلُك 
)  ١١الفتح ( اللَِّه ِمن َشىْ ء وهو غري حقيق باالستثناء أال ترى إىل قوله تعاىل قُلْ فََمن َيْمِلُك لَكُْم ّمَن اللَِّه َشْيئاً 

نقول أراد اهللا تعاىل استثناء مجلة قوله ألبيه والقصد إىل موعد االستغفار له وما بعده مبين عليه وتابع له كأنه قال أنا 
  فر لك وما وسعي إال االستغفاراستغ

الرابع إذا قيل مب اتصل قوله رَّبََّنا َعلَْيكَ َتَوكَّلَْنا نقول مبا قبل االستثناء وهو من مجلة األسوة احلسنة وجيوز أن يكون 
تساء املعىن هو األمر هبذا القول تعليماً للمؤمنني وتتميماً ملا وصاهم به من قطع العالئق بينهم وبني الكفرة واالئ

  بإبراهيم وقومه يف الرباءة منهم تنبيهاً على اإلنابة إىل حضرة اهللا تعاىل واالستعاذة به
اخلامس إذا قيل ما الفائدة يف هذا الترتيب فنقول فيه من الفوائد ماال حييط به إال هو والظاهر من تلك اجلملة أن 

)  ٢الطالق ( ل تعاىل َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعل لَُّه َمْخَرجاً يقال التوكل ألجل اإلفادة وإفادة التوكل مفتقرة إىل التقوى قا
والتقوى اإلنابة إذ التقوى االحتراز عما ال ينبغي من األمور واإلشارة إىل أن املرجع واملصري للخالئق حضرته 

قراءة يف َبَراء على املقدسة ليس إال فكأنه ذكر الشيء وذكر عقيبه ما يكون من اللوازم إلفادة ذلك كما ينبغي وال
أربعة أوجه برآء كشركاء وبراء كظراف وبراء على إبدال الضم من الكسر كرخال وبراء على الوصف باملصدر 

  والرباء والرباءة مثل الطماء والطماءة

  مث قال تعاىل
نَت الْعَزِيُز الَْحكِيُم لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفيهِْم أُْسَوةٌ  َحَسَنةٌ  لَِّمن َربََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً  لِّلَِّذيَن كَفَرُواْ َواغِْفْر لََنا َربََّنآ إِنََّك أَ

جَْعلَ َبيَْنكُْم َوَبْيَن الَِّذيَن َعادَْيُتم كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم االٌّ ِخَر َوَمن َيَتَولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِى ُّ الَْحمِيُد َعَسى اللَُّه أَن َي
  ْنُهم مََّودَّةً  َواللَُّه قَِديٌر وَاللَُّه غَفُوٌر رَّحِيٌممِّ

قوله َربََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً  من دعاء إبراهيم قال ابن عباس ال تسلط علينا أعداءنا فيظنوا أهنم على احلق وقال جماهد 
ا أصاهبم ذلك وقيل ال تبسط عليهم ال تعذبنا بأيديهم وال بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤالء على احلق مل

الرزق دوننا فإن ذلك فتنة هلم وقيل قوله الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً  أي عذاباً أي سبباً يعذب به الكفرة وعلى هذا ليست اآلية 
) عليه وسلم صلى اهللا ( من قول إبراهيم وقوله تعاىل َواغِْفْر لََنا َربََّنا اآلية من مجلة ما مر فكأنه قيل ألصحاب حممد 

ْسَوةٌ  َحَسَنةٌ  أي يف َربََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً  لّلَِّذيَن كَفَرُواْ مث أعاد ذكر األسوة تأكيداً للكالم فقال لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفيهِمْ أُ
 إبراهيم والذين معه وهذا هو احلث عن االئتساء بإبراهيم وقومه قال ابن عباس كانوا يبغضون من خالف اهللا

وحيبون من أحب اهللا وقوله تعاىل لَّمن كَانَ يَْرُجو اللََّه بدل من قوله لَكُْم وبيان أن هذه األسوة ملن خياف اهللا وخياف 
عذاب اآلخرة َوَمن َيَتَولَّ أي يعرض عن االئتساء هبم ومييل إىل مودة الكفار فَإِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِى ُّ عن خمالفة أعدائه 

إىل أوليائه أما قوله َعَسى اللَُّه فقال مقاتل ملا أمر اهللا تعاىل املؤمنني بعداوة الكفار شددوا يف عداوة آبائهم الَْحِميِد 
م ّمْنُهم أي وأبنائهم ومجيع أقارهبم والرباءة منهم فأنزل اهللا تعاىل قوله َعَسى اللَُّه أَن َيجَْعلَ َبْيَنكُْم َوَبْيَن الَِّذيَن َعاَديُْت

مكة مََّودَّةَ  وذلك مبيلهم إىل اإلسالم وخمالطتهم مع أهل اإلسالم ومناكحتهم إياهم وقيل تزوج رسول اهللا من كفار 
أم حبيبة فالنت عند ذلك عريكة أيب سفيان واسترخت شكيمته يف العداوة وكانت أم ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

فتنصر وراودها على النصرانية فأبت  حبيبة قد أسلمت وهاجرت مع زوجها عبيد اهللا بن جحش إىل احلبشة
إىل النجاشي فخطبها عليه وساق عنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( وصربت على دينها ومات زوجها فبعث رسول اهللا 



إليها أربعمائة دينار وبلغ ذلك أباها فقال ذلك الفحل ال يفدغ أنفه و َعَسى وعد من اهللا تعاىل َوَبْيَن الَِّذيَن َعاَديُْتم 
ُهم مََّودَّةً  يريد نفراً من قريش آمنوا بعد فتح مكة منهم أبو سفيان بن حرب وأبو سفيان بن احلرث واحلرث بن ّمْن

هشام وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام واهللا تعاىل قادر على تقليب القلوب وتغيري األحوال وتسهيل أسباب 
ورجعوا إىل حضرة اهللا تعاىل قال بعضهم ال هتجروا كل اهلجر فإن اهللا املودة َواللَُّه غَفُوٌر رَّحِيٌم هبم إذا تابوا وأسلموا 

  مطلع على اخلفيات والسرائر ويروى أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما
نا مثالً فلم ومن املباحث يف هذه احلكمة هو أن قوله تعاىل رَبََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً  إذا كان تأويله ال تسلط علينا أعداء

ترك هذا وأتى بذلك فنقول إذا كان ذلك حبيث حيتمل أن يكون عبارة عن هذا فإذا أتى به فكأنه أتى هبذا وذلك 
  وفيه من الفوائد ما ليس يف االقتصار على واحد من تلك التأويالت

الم مرتباً إذا قيل ال جتعلنا فتنة للذين الثاين لقائل أن يقول ما الفائدة يف قوله تعاىل َواغِْفْر لََنا رَبََّنا وقد كان الك
  كفروا إنك أنت العزيز احلكيم فنقول إهنم طلبوا الرباءة عن الفتنة والرباءة عن الفتنة ال

ميكن وجودها بدون املغفرة إذ العاصي لو مل يكن مغفوراً كان مقهوراً بقهر العذاب وذلك فتنة إذ الفتنة عبارة عن 
قد يكون مبعىن احلامد ومبعىن احملمود فاحملمود أي يستحق احلمد من خلقه مبا أنعم عليهم  كونه مقهوراً و الَْحِميِد

  واحلامد أي حيمد اخللق ويشكرهم حيث جيزيهم بالكثري من الثواب عن القليل من األعمال
  من الكفار فقال مث إنه تعاىل بعدما ذكر من ترك انقطاع املؤمنني بالكلية عن الكفار رخص يف صلة الذين مل يقاتلوهم

ْم َوتُقِْسطُوا إِلَيْهِْم إِنَّ اللََّه الَّ َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفى الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجوكُْم مِّن ِديَارِكُمْ أَن َتَبرُّوُه
وكُْم ِفى الدِّينِ َوأَْخَرُجوكُم مِّن ِدَيارِكُْم َوظَاَهرُواْ َعلَى إِخَْراجِكُمْ أَن ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني إِنََّما َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاَتلُ

  َتَولَّوُْهْم َوَمن َيَتَولَُّهْم فَأُْولَاِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ
صلى اهللا عليه (  اختلفوا يف املراد من الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم فاألكثرون على أهنم أهل العهد الذين عاهدوا رسول اهللا

على ترك القتال واملظاهرة يف العداوة وهم خزاعة كانوا عاهدوا الرسول على أن ال يقاتلوه وال خيرجوه ) وسلم 
فأمر الرسول عليه السالم بالرب والوفاء إىل مدة أجلهم وهذا قول ابن عباس واملقاتلني والكليب وقال جماهد الذين 

النساء والصبيان وعن عبد اهللا بن الزبري أهنا نزلت يف أمساء بنت أيب بكر قدمت  آمنوا مبكة ومل يهاجروا وقيل هم
أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( أمها فتيلة عليها وهي مشركة هبدايا فلم تقبلها ومل تأذن هلا بالدخول فأمرها النيب 

م العباس أخرجوا يوم بدر تدخلها وتقبل منها وتكرمها وحتسن إليها وعن ابن عباس أهنم قوم من بين هاشم منه
كرهاً وعن احلسن أن املسلمني استأمروا رسول اهللا يف أقربائهم من املشركني أن يصلوهم فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 

وقيل اآلية يف املشركني وقال قتادة نسختها آية القتال وقوله أَن َتَبرُّوُهْم بدل من الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم وكذلك أَن 
َولَّوُْهْم بدل من الَِّذيَن قَاَتلُوكُْم واملعىن ال ينهاكم عن مربة هؤالء وإمنا ينهاكم عن تويل هؤالء وهذا رمحة هلم َت

لشدهتم يف العداوة وقال أهل التأويل هذه اآلية تدل على جواز الرب بني املشركني واملسلمني وإن كانت املواالة 
يْهِْم قال ابن عباس يريد بالصلة وغريها إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني يريد أهل الرب منقطعة وقوله تعاىل َوُتقِْسطُواْ إِلَ

والتواصل وقال مقاتل أن توفوا هلم بعهدهم وتعدلوا مث ذكر من الذين ينهاهم عن صلتهم فقال إِنََّما َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ 
  ُهْم وفيه لطيفة وهي أنه يؤكد قوله تعاىل الَّ َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْمالَِّذيَن قَاَتلُوكُْم ِفى الّدينِ أَن تََولَّْو

  مب ثن قال تعاىل
يف نظم هذه اآليات وجه حسن معقول وهو أن املعاند ال خيلو من أحد أحوال ثالثة إما أن يستمر عناده أو يرجى 



سلم وقد بني اهللا تعاىل يف هذه اآليات أحواهلم وأمر املسلمني أن يعاملوهم يف منه أن يترك العناد أو يترك العناد ويست
  كل حالة على ما يقتضيه احلال

)  ٤املمتحنة ( َراء ّمنكُْم أما قوله تعاىل قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ  َحَسَنةٌ  ِفى إِبْراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِذْ قَالُواْ ِلقَْومِهِْم إِنَّا َب
إشارة )  ٧املمتحنة ( فهو إشارة إىل احلالة األوىل مث قوله َعَسى اللَُّه أَن َيجَْعلَ بَْيَنكُْم َوَبْيَن الَِّذيَن َعاَدْيُتم مّْنُهم مََّودَّةً  

احلالة الثالثة مث فيه لطيفة وتنبيه  إىل احلالة الثانية مث قوله الظَّاِلُمونَ ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ إِذَا َجاءكُُم الُْمْؤِمَناتُ إشارة إىل
وحث على مكارم األخالق ألنه تعاىل ما أمر املؤمنني يف مقابلة تلك األحوال الثالث باجلزاء إال باليت هي أحسن 

  وبالكالم إال بالذي هو أليق
ا هو املنايف له واعلم أنه تعاىل مساهن مؤمنات لصدور ما يقتضي اإلميان وهو كلمة الشهادة منهن ومل يظهر منهن م

أو ألهنن مشارفات لثبات إمياهنن باالمتحان واالمتحان وهو االبتالء باحللف واحللف ألجل غلبة الظن بإمياهنن وكان 
باهللا الذي ال إله إال هو ما خرجت من بغض زوج باهللا ما ( يقول للممتحنة ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

وقوله اللَُّه أَْعلَُم ) ما خرجت التماس دنيا باهللا ما خرجت إال حباً هللا ولرسوله خرجت رغبة من أرض إىل أرض باهللا 
بِإِميَانِهِنَّ منكم واهللا يتوىل السرائر فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ العلم الذي هو عبارة عن الظن الغالب باحللف وغريه فَالَ 

شركني وقوله تعاىل الَ ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم َوالَ ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ َوءاُتوُهم َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ أي تردوهن إىل أزواجهن امل
مَّا أَنفَقُواْ أي أعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من املهور وذلك أن الصلح عام احلديبية كان على أن من أتاكم 

العهد كتاباً وختموه فجاءت سبيعة بنت من أهل مكة يرد إليهم ومن أتى مكة منكم مل يرد إليكم وكتبوا بذلك 
باحلديبية فأقبل زوجها مسافر املخزومي وقيل صيفي بن ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلارث األسلمية مسلمة والنيب 

الراهب فقال يا حممد أردد علي امرأيت فإنك قد شرطت لنا شرطاً أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طية الكتاب مل 
ألن الشرط إمنا كان للرجال دون النساء وعن الزهري أنه قال إهنا جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن  جتف فنزلت بياناً

  أيب معيط وهي عاتق فجاء أهلها يطلبون من رسول

أن يرجعها إليهم وكانت هربت من زوجها عمرو بن العاس ومعها أخواها عمارة ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
كان ( أخويها وحبسها فقالوا أرددها علينا فقال عليه السالم ) ى اهللا عليه وسلم صل( والوليد فرد رسول اهللا 

وعن الضحاك أن العهد كان إن يأتك منا امرأة ليست على دينك إال رددهتا إلينا ) الشرط يف الرجال دون النساء 
من الشرط مثل ) وسلم  صلى اهللا عليه( وإن دخلت يف دينك وهلا زوج ردت على زوجها الذي أنفق عليها وللنيب 

ذلك مث نسخ هذا احلكم وهذا العهد واستحلفها الرسول عليه السالم فحلفت وأعطى زوجها ما أنفق مث تزوجها 
بِِعَصمِ  عمر وقوله تعاىل َوالَ ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ َوءاُتوُهم مَّا أَنفَقُواْ َوالَ أي مهورهن إذ املهر أجر البضع َوالَ ُتْمِسكُواْ

كََواِفرِ والعصمة ما يعتصم به من عهد وغريه وال عصمة بينكم وبينهن وال علقة النكاح كذلك وعن ابن عباس أن الْ
اختالف الدارين يقطع العصمة وقيل ال تقعدوا للكوافر وقرىء ُتْمِسكُواْ بالتخفيف والتشديد و ُتْمِسكُواْ أي وال 

واْ وهو إذا حلقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما تتمسكوا وقوله تعاىل ياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُن
أنفقتم من املهر إذا منعوها ومل يدفعوها إليكم فعليهم أن يغرموا صداقها كما يغرم هلم وهو قوله تعاىل ياأَيَُّها الَِّذيَن 

  ي بني املسلمني والكفار ويف اآلية مباحثءاَمُنواْ إِذَا َجاءكُُم الُْمْؤمَِناُت ُمهَاجِراٍت فَامَْتِحُنوُهنَّ أ
  األول قوله فَاْمَتِحُنوُهنَّ أمر مبعىن الوجوب أو مبعىن الندب أو بغري هذا وذلك قال الواحدي هو مبعىن االستحباب

إىل ما تطمئن به الثاين ما الفائدة يف قوله اللَُّه أَْعلَُم بِإَِميانِهِنَّ وذلك معلوم من غري شك نقول فائدته بيان أن ال سبيل 
  النفس من اإلحاطة حبقيقة إمياهنن فإن ذلك مما استأثر به عالم الغيوب



الثالث ما الفائدة يف قوله َوالَ ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ وميكن أن يكون يف أحد اجلانبني دون اآلخر نقول هذا باعتبار اإلميان 
وألن الذكر من اجلانبني مؤكد الرتفاع احلل وفيه من من جانبهن ومن جانبهم إذ اإلميان من اجلانبني شرط للحل 

اإلفادة ماال يكون يف غريه فإن قيل هب أنه كذلك لكن يكفي قوله فَالَ تَْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ألنه ال حيل أحدمها 
احلل من اجلانبني  لآلخر فال حاجة إىل الزيادة عليه واملقصود هذا ال غري نقول التلفظ هبذا اللفظ ال يفيد ارتفاع

  خبالف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر
البحث الرابع كيف مسى الظن علماً يف قوله فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ نقول إنه من باب أن الظن الغالب وما يفضي إليه 

  ) ٣٦اإلسراء ( لٌْم االجتهاد والقياس جار جمرى العلم وأن صاحبه غري داخل يف قوله َوالَ َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِع
 فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت فَالَ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ إِذَا َجآَءكُمُ الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاجِرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم بِإِميَانِهِنَّ

َيِحلُّونَ لَُهنَّ َوءَاُتوُهم مَّآ أَنفَقُواْ َوالَ ُجنَاَح َعلَْيكُمْ أَن تَنِكُحوُهنَّ إِذَآ  َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ الَ ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم َوالَ ُهْم
ُم بَْيَنكُْم واْ ذَِلكُْم ُحكْمُ اللَِّه َيْحكَُءاَتْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوالَ تُْمِسكُواْ بِِعَصمِ الْكََواِفرِ َواسْألُواْ َمآ أَنفَقُْتْم وَلَْيسْألُواْ َمآ أَنفَقُ
َبتْ أَزَْواجُُهْم مِّثْلَ َمآ أَنفَقُواْ َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم َوإِن فَاَتكُْم َشىْ ٌء مِّْن أَْزَواجِكُْم إِلَى الْكُفَّارِ فََعاقَْبُتْم فَآُتواْ الَِّذيَن ذََه

  َواتَّقُواْ اللََّه الَِّذى أَنُتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ
  ن من حكم اهللا تعاىل أن يسأل املسلمون من الكفار مهر املرأة املسلمةروى عن الزهري ومسروق أ

إذا صارت إليهم ويسأل الكفار من املسلمني مهر من صارت إلينا من نسائهم مسلمة فأقر املسلمون حبكم اهللا وأىب 
ومقاتل نزلت يف أم حكيم املشركون فنزلت َوإِن فَاَتكُْم َشىْ ء ّمْن أَْزواجِكُْم أي سبقكم وانفلت منكم قال احلسن 

بنت أيب سفيان ارتدت وتركت زوجها عباس بن متيم القرشي ومل ترتد امرأة من غري قريش غريها مث عادت إىل 
اإلسالم وقوله تعاىل فََعاقَبُْتْم أي فغنمتم على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل وقال أبو عبيدة أصبتم منهم عقىب 

علتم ما فعل بكل يعين ظفرمت وهو من قولك العقىب لفالن أي العاقبة وتأويل العاقبة الكرة وقال املربد فََعاقَْبُتْم أي ف
األخرية ومعىن عاقبتم غزومت معاقبني غزواً بعد غزو وقيل كانت العقىب لكم والغلبة فأعطوا األزواج من رأس 

بالتشديد ) فأعقبتم ( ْزواجُُهْم ّمثْلَ َما أَنفَقُواْ وقرىء الغنيمة ما أنفقوا عليهن من املهر وهو قوله فَاُتواْ الَِّذيَن ذََهَبْت أَ
  بالتخفيف بفتح القاف وكسرها) فعقبتم ( و 

َن أَْولْاَدُهنَّ َوالَ  َوالَ يَْزنَِني َوالَ يَقُْتلْياأَيَُّها النَّبِى ُّ إِذَا َجآَءَك الُْمْؤِمنَاُت ُيبَايِعَْنَك َعلَى أَن الَّ ُيْشرِكَْن بِاللَِّه َشْيئاً َوالَ َيْسرِقَْن
  ْغِفرْ لَُهنَّ اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌمَيأِْتَني بُِبُهَتانٍ َيفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ َوأَْرُجِلهِنَّ َوالَ يَْعِصيَنَك ِفى َمْعُروٍف فََبايِْعُهنَّ وَاْسَت

مكة من بيعة الرجال أخذ يف بيعة النساء وهو على الصفا  ملا فرغ يوم فتح) صلى اهللا عليه وسلم ( روي أن النيب 
ويبلغهن عنه وهند بنت عتبة امرأة أيب سفيان ) صلى اهللا عليه وسلم ( وعمر أسفل منه يبايع النساء بأمر رسول اهللا 

يعكن على أبا( أن يعرفها فقال عليه الصالة والسالم ) صلى اهللا عليه وسلم ( متقنعة متنكرة خوفاً من رسول اهللا 
أن ال تشركن باهللا شيئاً فرفعت هند رأسها وقالت واهللا لقد عبدنا األصنام وإنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته 

على الرجال تبايع الرجال على اإلسالم واجلهاد فقط فقال عليه الصالة والسالم وال تسرقن فقالت هند إن أبا 
فما أدري أحتل يل أم ال فقال أبو سفيان ما أصبت من شيء فيما سفيان رجل شحيح وإين أصبت من ماله هناة 

وعرفها فقال هلا وإنك هلند بنت عتبة ) صلى اهللا عليه وسلم ( مضى وفيما غرب فهو لك حالل فضحك رسول اهللا 
امرأة  قالت نعم فاعف عما سلف يا نيب اهللا عفا اهللا عنك فقال وال تزنني فقالت أتزن احلرة ويف رواية مازنت منهن

قط فقال وال تقتلن أوالدكن فقالت ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً فأنتم وهم أعلم وكان ابنها حنظلة بن أيب سفيان 
فقال وال تأتني ) صلى اهللا عليه وسلم ( قد قتل يوم بدر فضحك رضي اهللا عنه حىت استلقى وتبسم رسول اهللا 



منه فقالت هند واهللا إن البهتان ألمر قبيح وما تأمرنا إال بالرشد ببهتان تفترينه وهو أن تقذف على زوجها ما ليس 
) ومكارم األخالق فقال وال تعصينين يف معروف فقالت واهللا ما جلسنا جملسنا هذا ويف أنفسنا أن نعصينك يف شيء 

ق من السارق من سرق وقوله َوالَ َيْسرِقَْن يتضمن النهي عن اخليانة يف األموال والنقصان من العبادة فإنه يقال أسر
  اليدان تزنيان والعينان) ( صلى اهللا عليه وسلم ( من صالته َوالَ يَْزنَِني حيتمل حقيقة الزنا ودواعيه أيضاً على ما قال 

وقوله َوالَ َيقُْتلَْن أَْولْاَدُهنَّ أراد وأد البنات الذي كان يفعله أهل ) تزنيان والرجالن والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 
لية مث هو عام يف كل نوع من قتل الولد وغريه وقوله َوالَ يَأِْتَني بِبُُهَتاٍن هنى عن النميمة أي ال تنم إحداهن على اجلاه

صاحبها فيورث القطيعة وحيتمل أن يكون هنياً عن إحلاق الولد بأزواجهن قال ابن عباس ال تلحق بزوجها ولداً ليس 
د فتقول لزوجها هذا ولدي منك فذلك البهتان املفترى بني أيديهن منه قال الفراء كانت املرأة تلتقط املولو

وأرجلهن وذلك أن الولد إذا رضعته األم سقط بني يديها ورجليها وليس املعىن هنيهن عن الزنا ألن النهي عن الزنا 
وقيل يف كل أمر فيه  قد تقدم وقوله َوالَ يَْعِصيَنَك ِفى َمْعُروٍف أي كل أمر وافق طاعة اهللا وقيل يف أمر بر وتقوى

رشد أي وال يعصينك يف مجيع أمرك وقال ابن املسيب والكليب وعبد الرمحن بن زيد َوالَ يَْعِصيَنَك ِفى َمْعُروٍف أي 
مما تأمرهن به وتنهاهن عنه كالنوح ومتزيق الثياب وجز الشعر ونتفه وشق اجليب ومخش الوجه وال حتدث الرجال 

ختلو برجل غري حمرم وال تسافر إال مع ذي رحم حمرم ومنهم من خص هذا املعروف  إال إذا كان ذا رحم حمرم وال
أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال يتركوهنن الفخر يف ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( بالنوح وعن رسول اهللا 

ل موهتا تقام يوم القيامة النائحة إذا مل تتب قب( وقال ) األحساب والطعن يف األنساب واالستقاء بالنجوم والنياحة 
ليس منا من ضرب اخلدود وشق ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقال ) عليها سربال من قطران ودرع من جرب 

وقوله فَبَايِْعُهنَّ جواب إِذَا أي إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن واختلفوا يف ) اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية 
يعهن وبني يده وأيديهن ثوب وقيل كان يشترط عليهن البيعة وعمر يصافحهن قاله كيفية املبايعة فقالوا كان يبا

صلى ( الكليب وقيل بالكالم وقيل دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه مث غمسن أيديهن فيه وما مست يد رسول اهللا 
  يد امرأة قط ويف اآلية مباحث) اهللا عليه وسلم 

ْؤِمنَاُت ومل يقل فامتحنوهن كما قال يف املهاجرات واجلواب من وجهني البحث األول قال تعاىل إِذَا َجاءكَ الُْم
أحدمها أن االمتحان حاصل بقوله تعاىل َعلَى أَن الَّ ُيْشرِكَْن إىل آخره وثانيهما أن املهاجرات يأتني من دار احلرب 

وعلمن الشرائع فال حاجة إىل  فال اطالع هلن على الشرائع فال بد من االمتحان وأما املؤمنات فهن يف دار اإلسالم
  االمتحان

 الثاين ما الفائدة يف قوله تعاىل َبْيَن أَْيِديهِنَّ وَأَْرُجِلهِنَّ وما وجهه نقول من قال املرأة إذا التقطت ولداً فإمنا التقطت
يل يفترينه على بيدها ومشت إىل أخذه برجلها فإذا أضافته إىل زواجها فقد أتت ببهتان تفترينه بني يديها ورجليها وق

  أنفسهن حيث يقلن هذا ولدنا وليس كذلك إذ الولد ولد الزنا وقيل الولد إذا وضعته أمه سقط بني يديها ورجليها
الثالث ما وجه الترتيب يف األشياء املذكورة وتقدمي البعض منها على البعض يف اآلية نقول قدم األقبح على ما هو 

  ره وقيل قدم من األشياء املذكورة ما هو األظهر فيما بينهماألدىن منه يف القبح مث كذلك إىل آخ

  مث قال تعاىل
  ِئَس الْكُفَّاُر ِمْن أَْصَحابِ الْقُبُورِياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ َتتََولَّْواْ قْوماً غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم قَْد َيِئسُواْ ِمَن االٌّ ِخَرةِ  كََما َي

اطب ابن أيب بلتعة يقول ال تتولوا اليهود واملشركني وذلك ألن مجعاً من فقراء املسلمني كانوا قال ابن عباس يريد ح



( خيربون اليهود أخبار املسلمني حلاجتهم إليهم فنهوا عن ذلك ويئسوا من اآلخرة يعين أن اليهود كذبت حممداً 
بتكذيبهم إياه فهم يئسوا من اآلخرة كما  وهم يعرفون أنه رسول اهللا وأهنم أفسدوا آخرهتم) صلى اهللا عليه وسلم 

يئس الكفار من أصحاب القبور والتقييد هبذا القيد ظاهر ألهنم إذا ماتوا على كفرهم كان العلم خبذالهنم وعدم 
حظهم يف اآلخرة قطعياً وهذا هو قول الكليب ومجاعة يعين الكفار الذين ماتوا يئسوا من اجلنة ومن أن يكون هلم يف 

 وقال احلسن يعين األحياء من الكفار يئسوا من األموات وقال أبو إسحق يئس اليهود الذين عاندوا اآلخرة خري
  كما يئس الكفار الذين ال يؤمنون بالبعث من موتاهم) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

  واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة الصف

  آية مكيةأربع عشرة 
  لُونَ َما الَ َتفَْعلُونَسَبََّح ِللَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفى األرض َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ ِلمَ َتقُو

ن كُنُتْم خََرْجُتمْ وجه التعلق مبا قبلها هو أن يف تلك السورة بيان اخلروج جهاداً يف سبيل اهللا وابتغاء مرضاته بقوله إِ
ويف هذه السورة بيان ما حيمل أهل اإلميان وحيثهم على اجلهاد )  ١املمتحنة ( جَِهاداً ِفى َسبِيِلى َواْبِتَغاء َمْرضَاِتى 

وأما األول باآلخر )  ٤الصف ( بقوله تعاىل إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفى َسبِيِلِه َصفّاً كَأَنَُّهم ُبْنَيانٌ مَّْرُصوٌص 
فكأنه قال إن كان الكفرة جبهلهم يصفون حلضرتنا املقدسة مبا ال يليق باحلضرة فقد كانت املالئكة وغريهم من 

اإلنس واجلن يسبحون حلضرتنا كما قال َسبََّح للَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ أي شهد له بالربوبية 
الصفات احلميدة مجيع ما يف السموات واألرض و الْعَزِيُز من عز إذا غلب وهو الذي يغلب والوحدانية وغريمها من 

على غريه أي شيء كان ذلك الغري وال ميكن أن يغلب عليه غريه و الَْحِكيُم من حكم على الشيء إذا قضى عليه 
له سَبََّح للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت وهو الذي حيكم على غريه أي شيء كان ذلك الغري وال ميكن أن حيكم عليه غريه فقو

احلشر  ١احلديد ( َوَما ِفي االْْرضِ يدل على الربوبية والوحدانية إذن مث إنه تعاىل قال يف البعض من السور سَبََّح للَِّه 
سبيح حضرة بصيغة األمر ليعلم أن ت)  ١األعلى ( ويف البعض سَبِّحِ )  ١التغاب  ١اجلمعة ( ويف البعض ُيسَّبُح )  ١

اهللا تعاىل دائم غري منقطع ملا أن املاضي يدل عليه يف املاضي من الزمان واملستقبل يدل عليه يف املستقبل من الزمان 
يف حق  واألمر يدل عليه يف احلال وقوله تعاىل اللََّه َعلَْيكُْم كَِفيالً إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ منهم من قال هذه اآلية

ة من املؤمنني وهم الذين أحبوا أن يعملوا بأحب األعمال إىل اهللا فأنزل اهللا تعاىل الُْمْشرِكُونَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ مجاع
م فأحبوا احلياة وتولوا يو)  ٤الصف ( اآلية و إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ )  ١٠الصف ( َهلْ أَُدلُّكْم َعلَى ِتجَاَرةٍ  

  أحد فأنزل اهللا تعاىل ِلَم َتقُولُونَ مَاالً َتفَْعلُونَ

وقيل يف حق من يقول قاتلت ومل يقاتل وطعنت ومل يطعن وفعلت ومل يفعل وقيل إهنا يف حق أهل النفاق يف القتال 
وقيل إهنا يف حق كل مؤمن ألهنم  ) ٧٧النساء ( ألهنم متنوا القتال فلما أمر اهللا تعاىل به قالوا ِلَم كَتَْبَت َعلَْيَنا الْقَِتالَ 

قد اعتقدوا الوفاء مبا وعدهم اهللا به من الطاعة واالستسالم واخلضوع واخلشوع فإذا مل يوجد الوفاء مبا وعدهم 
  خيف عليهم يف كل زلة أن يدخلوا يف هذه اآلية مث يف هذه اجلملة مباحث

يف أول هذه السورة مث قاله تعاىل )  ١احلشر  ١احلديد ( ا ِفي االْْرضِ األول قال تعاىل َسبَّحَ للَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَم
يف أول سورة أخرى وهذا هو التكرار والتكرار عيب فكيف هو فنقول ميكن أن يقال كرره ليعلم أنه يف نفس األمر 



لتسبيح بعد وجود العامل غري مكرر ألن ما وجد منه التسبيح عند وجود العامل بإجياد اهللا تعاىل فهو غري ما وجد منه ا
  وكذا عند وجود آدم وبعد وجوده

الثاين قال سَبََّح للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ ومل يقل سبح هللا السموات واألرض وما فيهما مع أن يف هذا 
سان احلال مطلقاً أما إذا من املبالغة ما ليس يف ذلك فنقول إمنا يكون كذلك إذا كان املراد من التسبيح التسبيح بل

  كان املراد هو التسبيح املخصوص فالبعض يوصف كذا فال يكون كما ذكرمت
الثالث قال صاحب الكشاف لَْم هي الم اإلضافة داخلة على ما االستفهامية كما دخل عليها غريها من حروف اجلر 

احد وقد وقع استعماهلا يف كالم واحلرف كشيء و) ما ( يف قولك مب وفيم وعم ومم وإمنا حذفت األلف ألن 
املستفهم ولو كان كذلك لكان معىن االستفهام واقعاً يف قوله تعاىل ِلَم َتقُولُونَ َماالً َتفَْعلُونَ واالستفهام من اهللا تعاىل 

أعرض  حمال وهو عامل جبميع األشياء فنقول هذا إذا كان املراد من االستفهام طلب الفهم أما إذا كان املراد إلزام من
  عن الوفاء ما وعد أو أنكر احلق وأصر على الباطل فال

  مث قال تعاىل
  كَُبَر َمقْتاً ِعنَد اللَِّه أَن َتقُولُواْ َما الَ َتفَْعلُونَ

واملقت هو البغض ومن استوجب مقت اهللا لزمه العذاب قال صاحب الكشاف املقت أشد البغض وأبلغه وأفحشه 
و َمقْتاً منصوب على التمييز واملعىن كرب قولكم ما ال تفعلون مقتاً عند اهللا وهذا وقال الزجاج ءاٍن يف موضع رفع 

  ) ٥الكهف ( كقوله تعاىل كَبَُرْت كَِلَمةً  
  إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفى َسبِيِلِه َصفّاً كَأَنَُّهم ُبْنَيانٌ مَّْرُصوٌص

أن يصفون صفاً واملعىن يصفون أنفسهم عند القتال كأهنم ) يقتلون ( اء وقرىء قرأ زيد بن علي ُيقَاَتلُونَ بفتح الت
بنيان مرصوص قال الفراء مرصوص بالرصاص يقال رصصت البناء إذا ال ميت بينه وقاربت حىت يصري كقطعة 
يوضع  واحدة وقال الليث يقال رصصت البناء إذا ضممته والرص انضمام األشياء بعضها إىل بعض وقال ابن عباس

  احلجر على احلجر مث يرص بأحجار صغار مث يوضع اللنب عليه

فتسميه أهل مكة املرصوص وقال أبو إسحق أعلم اهللا تعاىل أنه حيب من يثبت يف اجلهاد ويلزم مكانه كثبوت البناء 
ة املرصوص وقال وجيوز أن يكون على أن يستوي شأهنم يف حرب عدوهم حىت يكونوا يف اجتماع الكلمة ومواال

بعضهم بعضاً كالبنيان املرصوص وقيل ضرب هذا املثل للثبات يعين إذا اصطفوا ثبتوا كالبنيان املرصوص الثابت 
املستقر وقيل فيه داللة على فضل القتال راجالً ألن العرب يصطفون على هذه الصفة مث احملبة يف الظاهر على 

يفعلون مث ما وجه تعلق اآلية مبا قبلها وهو قوله تعاىل كَُبرَ  وجهني أحدمها الرضا عن اخللق وثانيها الثناء عليهم مبا
َمقْتاً ِعنَد اللَِّه أَن نقول تلك اآلية مذمة املخالفني يف القتال وهم الذين وعدوا بالقتال ومل يقاتلوا وهذه اآلية حممدة 

  املوافقني يف القتال وهم الذين قاتلوا يف سبيل اهللا وبالغوا فيه
  مث قال تعاىل

أَزَاغَ اللَُّه قُلُوَبُهْم وَاللَُّه الَ  إِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه ياقَْومِ ِلَم ُتْؤذُوَننِى َوقَد تَّْعلَُمونَ أَنِّى َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم فَلَمَّا َزاغُواَو
  َيْهِدى الْقَْوَم الْفَاِسقَِني

حني قال هلم ُتْؤذُوَننِى وكانوا يؤذونه بأنواع األذى معناه اذكر لقومك هذه القصة و إِذْ منصوب بإضمار اذكر أي 
وقيل قد رموه باألدرة )  ٦١البقرة ( لَن نَّْصبَِر َعلَى طََعامٍ واِحٍد )  ١٥٣النساء ( قوالً وفعالً فقالوا أَرَِنا اللَِّه جَْهَرةً  

ونين عاملني علماً قطعياً أين رسول اهللا وقضية وقوله تعاىل َوقَد تَّْعلَُمونَ أَّنى َرسُولُ اللَِّه يف موضع احلال أي تؤذ



 علمكم بذلك موجبة للتعظيم والتوقري وقوله فَلَمَّا َزاغُواْ أي مالوا إىل غري احلق أََزاغَ اللَُّه قُلُوَبُهمْ أي أماهلا عن احلق
ل اهللا قلوهبم عن احلق وأضلهم وهو قول ابن عباس وقال مقاتل َزاغُواْ أي عدلوا عن احلق بأبداهنم أََزاغَ اللَُّه أي أما

جزاء ما عملوا ويدل عليه قوله تعاىل َواللَُّه الَ َيْهِدى الْقَْوَم الْفَاِسِقَني قال أبو إسحق معناه واهللا ال يهدي من سبق يف 
حىت إنه يؤدي إىل الكفر وزيغ ) صلى اهللا عليه وسلم ( عمله أنه فاسق ويف هذا تنبيه على عظيم إيذاء الرسول 

  قلوب عن اهلدى َوقَْد معناه التوكيد كأنه قال وتعلمون علماً يقينياً ال شبهة لكم فيهال
  مث قال تعاىل

ولٍ َن التَّْوَراةِ  َوُمَبشِّراً بَِرُسَوإِذْ قَالَ ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم يابَنِى إِْسَراءِيلَ إِنِّى َرسُولُ اللَِّه إِلَْيكُم مَُّصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدى َّ ِم
 افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهَو َيأِْتى ِمن َبْعِدى اْسُمُه أَحَْمُد فَلَمَّا َجاَءُهم بِالَْبيِّنَاِت قَالُواْ هَاذَا ِسْحٌر مُّبٌِني َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ

  ُيْدَعى إِلَى اِإلْسالَمِ َواللَُّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلمَِني
سُولُ اللَِّه أي اذكروا أين رسول اهللا أرسلت إليكم بالوصف الذي وصفت به يف التوراة ومصدقاً بالتوراة قوله إِّنى َر

  وبكتب اهللا وبأنبيائه مجيعاً ممن تقدم وتأخر َومَُبشّراً بَِرُسولٍ يصدق بالتوراة على مثل

ْسُمُه أَحَْمُد مجلتان يف موضع اجلر ألهنما صفتان تصديقي فكأنه قيل له ما امسه فقال امسه أمحد فقوله َيأِْتى ِمن َبْعِدى ا
للنكرة اليت هي رسول ويف بَْعِدى اْسُمُه قراءتان حتريك الياء بالفتح على األصل وهو االختيار عند اخلليل وسيبويه 

سكن يف قوله ِمن يف كل موضع تذهب فيه الياء اللتقاء ساكنني وإسكاهنا كما يف قوله تعاىل َوِلَمن َدَخلَ بَْيِتىَ  فمن أ
َبْعِدى اْسُمُه حذف الياء من اللفظ اللتقاء الساكنني ومها الياء والسني من امسه قاله املربد وأبو علي وقوله تعاىل 
أَْحَمُد حيتمل معنيني أحدمها املبالغة يف الفاعل يعين أنه أكثر محداً هللا من غريه وثانيهما املبالغة من املفعول يعين أنه 

  ه من اإلخالص واألخالق احلسنة أكثر ما حيمد غريهحيمد مبا في
ولنذكر اآلن بعض ما جاء به عيسى عليه السالم مبقدم سيدنا حممد عليه السالم يف اإلجنيل يف عدة مواضع أوهلا يف 

وأنا أطلب لكم إىل أيب حىت مينحكم ويعطيكم الفارقليط حىت يكون ( اإلصحاح الرابع عشر من إجنيل يوحنا هكذا 
هذا لفظ اإلجنيل املنقول إىل العريب وذكر يف اإلصحاح اخلامس ) م إىل األبد والفارقليط هو روح احلق اليقني معك

وأما الفارقليط روح القدس يرسله أيب بامسي ويعلمكم ومينحكم مجيع األشياء وهو يذكركم ما ( عشر هذا اللفظ 
وثانيها ذكر ) بل أن يكون حىت إذا كان ذلك تؤمنون وإين قد خربتكم هبذا ق( مث ذكر بعد ذلك بقليل ) قلت لكم 

ولكن أقول لكم اآلن حقاً يقيناً انطالقي عنكم خري لكم فإن مل أنطلق عنكم إىل ( يف اإلصحاح السادس عشر هكذا 
أيب مل يأتكم الفارقليط وإن انطلقت أرسلته إليكم فإذا جاء هو يفيد أهل العامل ويدينهم ومينحهم ويوقفهم على 

فإن يل كالماً كثرياً أريد أن أقوله لكم ولكن ال تقدرون ( وثالثها ذكر بعد ذلك بقليل هكذا ) طيئة والرب والدين اخل
على قبوله واالحتفاظ به ولكن إذا جاء روح احلق إليكم يلهمكم ويؤيدكم جبميع احلق ألنه ليس يتكلم بدعة من 

ارقليط إذا جاء يرشدهم إىل احلق ويعلمهم الشريعة وهو عيسى هذا ما يف اإلجنيل فإن قيل املراد بف) تلقاء نفسه 
جييء بعد الصلب نقول ذكر احلواريون يف آخر اإلجنيل أن عيسى ملا جاء بعد الصلب ما ذكر شيئاً من الشريعة وما 

نوين ميتاً بل أنا املسيح فال تظ( علمهم شيئاً من األحكام وما لبث عندهم إال حلظة وما تكلم إال قليالً مثل أنه قال 
فهذا متام الكالم وقوله تعاىل فَلَمَّا َجاءُهم بِالْبَّيَناِت قيل ) أنا ناج عند اهللا ناظر إليكم وإين ما أوحي بعد ذلك إليكم 

هو عيسى وقيل هو حممد ويدل على أن الذي جاءهم بالبينات جاءهم باملعجزات والبينات اليت تبني أن الذي جاء 
د اهللا وقوله تعاىل َهاذَا ِسْحٌر مُّبٌِني أي ساحر مبني وقوله َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب به إمنا جاء به من عن

أي من أقبح ظلماً ممن بلغ افتراؤه املبلغ الذي يفتري على اهللا الكذب وأهنم قد علموا أن ما نالوه من نعمة وكرامة 



فروا به وكذبوا على اهللا وعلى رسوله وَاللَُّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني أي ال يوافقهم اهللا فإمنا نالوه من اهللا تعاىل مث ك
  للطاعة عقوبة هلم

ويف اآلية حبث وهو أن يقال مب انتصب ُمَصّدقاً و ُمَبشًّرا أمبا يف الرسول من معىن اإلرسال أم إِلَْيكُْم نقول بل مبعىن 
  لرسولاإلرسال ألن إليكم صلة ل

  مث قال تعاىل
َسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ُيرِيُدونَ ِلُيطِْفئُواْ نُوَر اللَِّه بِأَفَْواهِهِْم َواللَُّه ُمِتمُّ ُنورِِه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ ُهَو الَِّذى أَْر

  ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ
طِْفئُواْ أي أن يطفئوا وكأن هذه الالم زيدت مع فعل اإلرادة تأكيداً له ملا فيها من معىن اإلرادة يف قولك جئتك ِلُي

إلكرامك كما زيدت الالم يف ال أباً لك تأكيداً ملعىن اإلضافة يف أباك وإطفاء نور اهللا تعاىل بأفواههم هتكم هبم يف 
مثلت حاهلم حبال من ينفخ يف نور الشمس بفيه )  ٦الصف ( َهاذَا َساِحٌر  إرادهتم إبطال اإلسالم بقوهلم يف القرآن

ليطفئه كذا ذكره يف الكشاف وقوله وَاللَُّه ُمِتمُّ ُنورِِه قرىء بكسر الراء على اإلضافة واألصل هو التنوين قال ابن 
هللا ورسول اهللا وكل واحد عباس يظهر دينه وقال صاحب الكشاف متم احلق ومبلغه غايته وقيل دين اهللا وكتاب ا

من هذه الثالثة هبذه الصفة ألنه يظهر عليهم من اآلثار وثانيها أن نور اهللا ساطع أبداً وطالع من مطلع ال ميكن زواله 
أصالً وهو احلضرة القدسية وكل واحد من الثالثة كذلك وثالثها أن النور حنو العلم والظلمة حنو اجلهل أو النور 

الظلمات إىل النور أو اإلسالم هو النور أو يقال الدين وضع إهلي سائق ألويل األلباب إىل  اإلميان خيرجهم من
)  ٢الشعراء ( اخلريات باختيارهم احملمود وذلك هو النور والكتاب هو املبني قال تعاىل ِتلَْك ءايَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ 

عجزاً واحلجة هو النور فالكتاب كذلك أو يقال يف فاإلبانة والكتاب هو النور أو يقال الكتاب حجة لكونه م
الرسول إنه النور وإال ملا وصف بصفة كونه رمحة للعاملني إذ الرمحة بإظهار ما يكون من األسرار وذلك بالنور أو 
 نقول إنه هو النور ألنه بواسطته اهتدى اخللق أو هو النور لكونه مبيناً للناس ما نزل إليهم واملبني هو النور مث
الفوائد يف كونه نوراً وجوه منها أنه يدل على علو شأنه وعظمة برهانه وذلك لوجهني أحدمها الوصف بالنور 
وثانيهما اإلضافة إىل احلضرة ومنها أنه إذا كان نوراً من أنوار اهللا تعاىل كان مشرقاً يف مجيع أقطار العامل ألنه ال 

بعثت إىل ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( يع اخلالئق ملا روي عنه يكون خمصوصاً ببعض اجلوانب فكان رسوالً إىل مج
فال يوجد شخص من اجلن واإلنس إال ويكون من أمته إن كان مؤمناً فهو من أمة املتابعة وإن كان ) األمحر واألسود 

  كافراً فهو من أمة الدعوة
املشركني وقوله بِالُْهَدى ملن اتبعه وَِدينِ الَْحّق قيل وقوله تعاىل َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ أي اليهود والنصارى وغريهم من 

احلق هو اهللا تعاىل أي دين اهللا وقيل نعت للدين أي والدين هو احلق وقيل الذي حيق أن يتبعه كل أحد و ِلُيظْهَِرُه 
باحلجة وههنا  بالغلبة وذلك) صلى اهللا عليه وسلم ( َعلَى الّدينِ كُلِّه يريد اإلسالم وقيل ليظهره أي الرسول 

  مباحث
األول َواللَُّه ُمِتمُّ ُنورِِه والتمام ال يكون إال عند النقصان فكيف نقصان هذا النور فنقول إمتامه حبسب النقصان يف 
األثر وهو الظهور يف سائر البالد من املشارق إىل املغارب إذ الظهور ال يظهر إال باإلظهار وهو اإلمتام يؤيده قوله 

  وعن أيب هريرة أن ذلك عند نزول عيسى من السماء قال جماهد)  ٣املائدة ( َم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم تعاىل الَْيْو



وقال يف موضع آخر مَثَلُ نُورِِه وهذا عني ذلك أو غريه نقول هو غريه ألن )  ٣٥النور ( الثاين قال ههنا ُمِتمُّ ُنورِِه 
  أهل التحقيق وهنا هو الدين أو الكتاب أو الرسولنور اهللا يف ذلك املوضع هو اهللا تعاىل عند 

هنم الثالث قال يف اآلية املتقدمة َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ وقال يف املتأخرة َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ فما احلكمة فيه فنقول إ
لنعم فلهذا قال َولَْو كَرَِه أنكروا الرسول وما أنزل إليه وهو الكتاب وذلك من نعم اهللا والكافرون كلهم يف كفران ا

الْكَاِفُرونَ وألن لفظ الكافر أعم من لفظ املشرك واملراد من الكافرين ههنا اليهود والنصارى واملشركون وهنا ذكر 
النور وإطفاءه والالئق به الكفر ألنه الستر والتغطية ألن من حياول اإلطفاء إمنا يريد الزوال ويف اآلية الثانية ذكر 

اإلرسال ودين احلق وذلك منزلة عظيمة للرسول عليه السالم وهي اعتراض على اهللا تعاىل كما قال أال الرسول و
  قل ملن ظل يل حاسدا

  أتدري على من أسأت األدب
  أسأت على اهللا يف فعله
  كأنه مل ترض يل ما وهب

هم املشركون وملا كان واالعتراض قريب من الشرك وألن احلاسدين للرسول عليه السالم كان أكثرهم من قريش و
النور أعم من الدين والرسول ال جرم قابله بالكافرين الذين هم مجيع خمالفي اإلسالم واإلرسال والرسول والدين 

  أخص من النور قابله باملشركني الذين هم أخص من الكافرين
  مث قال تعاىل

ُتنجِيكُم مِّْن َعذَابٍ أَِليمٍ ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَُتَجاِهُدونَ ِفى َسبِيلِ اللَّهِ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ َهلْ أَُدلُّكْم َعلَى ِتجَاَرةٍ  
  بِأَْموَاِلكُْم َوأَنفُِسكُْم ذَِلكُمْ َخْيٌر لَّكُمْ إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ

أي اسكت وبيانه أن هل مبعىن  إعلم أن قوله تعاىل َهلْ أَدُلُّكُمْ يف معىن األمر عند الفراء يقال هل أنت ساكت
االستفهام مث يتدرج إىل أن يصري عرضاً وحثاً واحلث كاإلغراء واإلغراء أمر وقوله تعاىل َعلَى ِتجَاَرةٍ  هي التجارة 

( بِأَنَّ لَُهمُ الَّجنَّةَ  بني أهل اإلميان وحضرة اهللا تعاىل كما قال تعاىل إِنَّ اللََّه اشَْتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم َوأَمْوالَُهْم 
دل عليه ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه والتجارة عبارة عن معاوضة الشيء بالشيء وكما أن التجارة تنجي )  ١١١التوبة 

التاجر من حمنة الفقر ورمحة الصري على ما هو من لوازمه فكذلك هذه التجارة وهي التصديق باجلنان واإلقرار 
يل يف تعريف اإلميان فلهذا قال بلفظ التجارة وكما أن التجارة يف الربح واخلسران فكذلك يف هذا باللسان كما ق

فإن من آمن وعمل صاحلاً فله األجر والربح الوافر واليسار املبني ومن أعرض عن العمل الصاحل فله التحسر 
اً ومثقالً َوُتْؤِمُنونَ استئناف كأهنم قالوا كيف نعمل واخلسران املبني وقوله تعاىل تُنجِيكُم ّمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ قرىء خمفف

َسبِيلِ فقال ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وهو خرب يف معىن األمر وهلذا أجيب بقوله َيْغِفرْ لَكُْم وقوله تعاىل وَُتَجاِهُدونَ ِفى 
  هر النفس ومنعها عناللَِّه واجلهاد بعد هذين الوجهني ثالثة جهاد فيما بينه وبني نفسه وهو ق

اللذات والشهوات وجهاد فيما بينه وبني اخللق وهو أن يدع الطمع منهم ويشفق عليهم ويرمحهم وجهاد فيما بينه 
بني الدنيا وهو أن يتخذها زاداً املادة فتكون على مخسة أوجه وقوله تعاىل ذاِلكُْم خَْيٌر لَّكُْم يعين الذي أمرمت به من 

واجلهاد يف سبيله خري لكم من أن تتبعوا أهواءكم إِن كُنُتمْ َتْعلَُمونَ أي أن كنتم تنتفعون مبا عملتم اإلميان باهللا تعاىل 
  فهو خري لكم ويف اآلية مباحث

األول مل قال ُتْؤِمُنونَ بلفظ اخلرب نقول لإليذان بوجوب االمتثال عن ابن عباس قالوا لو نعلم أحب األعمال إىل اهللا 
  هذه اآلية فمكثوا ما شاء اهللا يقولون يا ليتنا نعلم ما هي فدهلم اهللا عليها بقوله ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه تعاىل لعملنا فنزلت



الثاين ما معىن إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ نقول إِن كُنُتمْ َتْعلَُمونَ أنه خري لكم كان خرياً لكم وهذه الوجوه للكشاف وأما 
العذاب األليم إذ العذاب األليم هو نفس العذاب مع غريه واخلوف من  الغري فقال اخلوف من نفس العذاب ال من

ومنها أن األمر باإلميان كيف هو بعد قوله ذَِلَك )  ١٧٥آل عمران ( اللوازم كقوله تعاىل َوَخافُوِن إِن كُنُتْم مُّْؤِمنَِني 
فقني وهم الذين آمنوا يف الظاهر وميكن أن يكون بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ فنقول ميكن أن يكون املراد من هذه اآلية املنا

أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإهنم آمنوا بالكتب املتقدمة فكأنه قال يا أيها الذين آمنوا بالكتب املتقدمة 
( َدادُواْ إَِمياناً ِليَْز)  ١٢٤التوبة ( آمنوا باهللا ومبحمد رسول اهللا وميكن أن يكون أهل اإلميان كقوله فَزَادَْتُهْم إَِمياناً 

وهو األمر بالتجدد كقوله َخبِرياً يَأَيَُّها )  ٢٧إبراهيم ( وهو األمر بالثبات كقوله ُيثَّبُت اللَُّه الَِّذيَن ءاَمُنواْ )  ٤الفتح 
دد وضوءه فكأمنا من ج) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ويف قوله )  ١٣٦النساء ( الَِّذيَن ءاَمُنواْ ءاِمُنواْ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه 

ومنها أن رجاء النجاة كيف هو إذا آمن باهللا ورسوله ومل جياهد يف سبيل اهللا وقد علق باجملموع ومنها ) جدد إميانه 
  أن هذا اجملموع وهو اإلميان باهللا ورسوله واجلهاد بالنفس واملال يف سبيل اهللا خرب يف نفس األمر

  مث قال تعاىل
ظِيُم وَُيْدِخلْكُْم جَنَّاٍت َتجْرِى ِمن َتْحتَِها االٌّ ْنهَاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبةً  ِفى َجنَّاِت َعْدٍن ذَِلَك الْفَْوُز الَْع َيْغِفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم

  َوأُخَْرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر مِّن اللَِّه َوفَْتٌح قَرِيٌب َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني
ملا )  ١١الصف ( َبكُْم جواب قوله ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَُتَجاِهُدونَ ِفى َسبِيلِ اللَِّه اعلم أن قوله تعاىل غَفََر لَكُْم ذُُنو

( أنه يف معىن األمر كما مر فكأنه قال آمنوا باهللا وجاهدوا يف سبيل اهللا يغفر لكم وقيل جوابه ذَِلَك َخْيٌر لَّكُْم 
ة ذاِلكُْم خَْيٌر لَّكُْم وحمله جزم كقوله تعاىل لَْوال أَخَّْرتَنِى إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ وجزم َيْغِفْر لَكُْم ملا أنه ترمج)  ١١الصف 

ألن حمل فَأَصَّدََّق جزم على قوله لَْوال أَخَّْرتَنِى وقيل جزم َيغِْفْر لَكُْم هبل ألنه يف معىن )  ١٠املنافقون ( فَأَصَّدََّق َوأَكُن 
َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْْنهَاُر إىل آخر اآلية من مجلة ما قدم بيانه يف التوراة وال يبعد  األمر وقوله تعاىل َوُيْدِخلْكُْم

أن يقال إن اهللا تعاىل رغبهم يف هذه اآلية إىل مفارقة مساكنهم وإنفاق أمواهلم واجلهاد وهو قوله َيْغِفْر لَكُْم وقوله 
  تعاىل ذاِلَك الْفَْوزُ الَْعظِيُم يعين ذلك

اجلزاء الدائم هو الفوز العظيم وقد مر وقوله تعاىل َوأُخَْرى ُتِحبُّوَنَها أي جتارة أخرى يف العاجل مع ثواب اآلجل قال 
الفراء وخصلة أخرى حتبوهنا يف الدنيا مع ثواب اآلخرة وقوله تعاىل َنْصٌر ّمن اللَِّه هو مفسر لألخرى ألنه حيسن أن 

للتجارة إذ النصر ال يكون جتارة لنا بل هو ريح للتجارة وقوله تعاىل َوفَْتٌح قَرِيبٌ أي يكون َنْصٌر ّمن اللَِّه مفسراً 
عاجل وهو فتح مكة وقال احلسن هو فتح فارس والروم ويف ُتِحبُّونََها شيء من التوبيخ على حمبة العاجل مث يف اة ية 

  مباحث
نه يف معىن األمر كأنه قيل آمنوا وجاهدوا يثبكم اهللا األول قوله تعاىل وََبّشرِ الُْمْؤِمنَِني عطف على تؤمنون أل

)  ١١الصف ( وينصركم وبشر يا رسول اهللا املؤمنني بذلك ويقال أيضاً مب نصب من قرأ َنصْراً ِمَن اللَِّه َيكُونَ قَرِيًبا 
اً ويرى فيقال على االختصاص أو على تنصرون نصراً ويفتح لكم فتحاً أو على يغفر لكم ويدخلكم ويؤتكم خري

  نصراً وفتحاً هكذا ذكر يف الكشاف
إِلَى اللَِّه قَالَ الَْحوَارِيُّونَ َنْحنُ  ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ كُوُنوا أَنَصاَر اللَِّه كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ ِللْحََوارِيَِّني َمْن أَنََّصارِى

  نِى إِسَْراءِيلَ َوكَفََرت طَّآِئفَةٌ  فَأَيَّْدَنا الَِّذيَن َءاَمُنواْ َعلَى َعُدوِِّهْم فَأَصَْبحُواْ ظَاهِرِيَنأَنَصاُر اللَِّه فَأاَمَنت طَّآِئفَةٌ  مِّن َب
أَنَّصَارِى إِلَى اللَِّه  ارِّيَني َمْنمث قال تعاىل الُْمْؤِمنِنيَ يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ كُونُواْ أَنصَاَر اللَِّه كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم لِلَْحَو

  قَالَ الَْحوارِيُّونَ َنْحُن أَنَصاُر اللَِّه



قوله كُوُنواْ أَنصَاَر اللَِّه أمر بإدامة النصرة والثبات عليه أي ودوموا على ما أنتم عليه من النصرة ويدل عليه قراءة 
ر دين اهللا وقوله كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم لِلَْحوَارِّينيَ ابن مسعود كُونُواْ أَنُتمْ أَْنَصارُ اللَِّه فأخري عنهم بذلك أي أنصا

أي انصروا دين اهللا مثل نصرة احلواريني ملا قال هلم َمْن أَنَصارِى إِلَى اللَِّه قال مقاتل يعين من مينعين من اهللا وقال 
كما نصر ) صلى اهللا عليه وسلم  (عطاء من ينصر دين اهللا ومنهم من قال أمر اهللا املؤمنني أن ينصروا حممداً 

احلواريون عيسى عليه السالم وفيه إشارة إىل أن النصر باجلهاد ال يكون خمصوصاً هبذه األمة واحلواريون أصفياؤه 
وأول من آمن به وكانوا اثين عشر رجالً وحواري الرجل صفيه وخلصاؤه من احلور وهو البياض اخلالص وقيل 

أي يبيضوهنا وأما األنصار فعن قتادة أن األنصار كلهم من قريش أبو بكر وعمر  كانوا قصارين حيورون الثياب
وعثمان وعلي ومحزة وجعفر وأبو عبيدة بن اجلراح وعثمان بن مظعون وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص 

  وعثمان بن عوف وطلحة بن عبيد اهللا والزبري بن العوام مث يف اآلية مباحث
  يه حممول على املعىن واملراد كونوا كما كان احلواريونالبحث األول التشب

الثاين ما معىن قوله َمْن أَنَصارِى إِلَى اللَِّه نقول جيب أن يكون معناه مطابقاً جلواب احلواريني والذي يطابقه أن يكون 
أن املعىن يف األول الذين  املعىن من عسكري متوجهاً إىل نصرة اهللا وإضافة أَنصَارِى خالف إضافة أَْنَصارُ اللَِّه ملا

  ينصرون اهللا ويف الثاين الذين خيتصون يب ويكونون معي يف نصرة اهللا

الثالث أصحاب عيسى قالوا َنْحُن أَْنصَاُر اللَِّه وأصحاب حممد مل يقولوا هكذا نقول خطاب عيسى عليه السالم 
يق اإللزام فاجلواب غري الزم بل الالزم بطر) صلى اهللا عليه وسلم ( بطريق السؤال فاجلواب الزم وخطاب حممد 

  هو امتثال هذا األمر وهو قوله تعاىل كُونُواْ أَنصَاَر اللَِّه
  أَنَّصَارِىمث قال تعاىل يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ كُونُواْ أَنصَاَر اللَِّه كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم لِلَْحوَارِّيَني َمْن 

ذين آمنوا يف زمن عيسى عليه السالم والذين كفروا كذلك وذلك ألن عيسى عليه السالم ملا قال ابن عباس يعين ال
رفع إىل السماء تفرقوا ثالث فرق فرقة قالوا كان اهللا فارتفع وفرقة قالوا كان ابن اهللا فرفعه إليه وفرقة قالوا كان 

من الناس واجتمعت الطائفتان الكافرتان على  عبد اهللا ورسوله فرفعه إليه وهم املسلمون واتبع كل فرقة منهم طائفة
) صلى اهللا عليه وسلم ( الطائفة املسلمة فقتلوهم وطردوهم يف األرض فكانت احلالة هذه حىت بعث اهللا حممداً 

ظَاِهرِيَن يعين  فظهرت املؤمنة على الكافرة فذلك قوله تعاىل يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ كُوُنواْ أَنصَاَر وقال جماهد فَأَصَْبُحواْ
من اتبع عيسى وهو قول املقاتلني وعلى هذا القول معىن اآلية أن من آمن بعيسى ظهروا على من كفروا به 

صلى اهللا ( فأصبحوا غالبني على أهل األديان وقال إبراهيم أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق حممد 
ظاهرين باحلجة والظهور باحلجة هو قول زيد بن علي رضي  وأن عيسى كلمة اهللا وروحه قال الكليب) عليه وسلم 

  اهللا عنه واهللا أعلم بالصواب واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

لرازى بداية اجلزء الثالثني من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى ا
  الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 



  سورة اجلمعة

  وهي إحدى عشرة آية مدنية
  الَْحكِيمُِيسَبُِّح ِللَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفى األرض الَْمِلِك الْقُدُّوسِ الَْعزِيزِ 

بلفظ املاضي وذلك ال )  ١الصف ( وجه تعلق هذه السورة مبا قبلها هو أنه تعاىل قال يف أول تلك السورة سَبََّح للَِّه 
يدل على التسبيح يف املستقبل فقال يف أول هذه السورة بلفظ املستقبل ليدل على التسبيح يف زماين احلاضر 

نه تعاىل ذكر يف آخر تلك السورة أنه كان يؤيد أهل اإلميان حىت صاروا عالني واملستقبل وأما تعلق األول باآلخر فأل
على الكفار وذلك على وفق احلكمة ال للحاجة إليه إذ هو غين على اإلطالق ومنزه عما خيطر ببال اجلهلة يف اآلفاق 

التفاق مث إذا كان خلق ويف أول هذه السورة ما يدل على كونه مقدساً ومنزهاً عما ال يليق حبضرته العالية با
السموات واألرض بأمجعهم يف تسبيح حضرة اهللا تعال فله امللك كما قال تعاىل ُيسَّبُح ِللَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي 

وال ملك أعظم من هذا وهو أنه خالقهم ومالكهم وكلهم يف قبضة قدرته وحتت )  ١التغابن ( االْْرضِ لَهُ الُْملُْك 
بحون له آناء الليل وأطراف النهار بل يف سائر األزمان كما مر يف أول تلك السورة وملا كان امللك كله تصرفه يس

له فهو امللك على اإلطالق وملا كان الكل خبلقه فهو املالك واملالك وامللك أشرف من اململوك فيكون متصفاً 
وساً فلفظ الَْمِلُك إشارة إىل إثبات ما يكون بصفات حيصل منها الشرف فال جمال ملا ينافيه من الصفات فيكون قد

من الصفات العالية ولفظ الْقُدُّوُس هو إشارة إىل نفي ماال يكون منها وعن الغزايل الْقُدُّوُس املنزه عما خيطر ببال 
القدوس  أوليائه وقد مر تفسريه وكذلك العَزِيُز احلَِكيُم مث الصفات املذكورة قرئت بالرفع على املدح أي هو امللك

  مث يف اآلية مباحث) الكشاف ( ولو قرئت بالنصب لكان وجهاً كقول العرب احلمد هللا أهل احلمد كذا ذكره يف 
  األول قال تعاىل ُيسَّبُح ِللَِّه ومل يقل يسبح اهللا فما الفائدة نقول هذا من مجلة ما جيري فيه

  اللفظان كشكره وشكر له ونصحه ونصح له
  الصفات السلبية وقيل معناه املبارك الثاين الْقُدُّوُس من

الثالث لفظ الَْحِكيُم يطلق على الغري أيضاً كما قيل يف لقمان إنه حكيم نقول احلكيم عند أهل التحقيق هو الذي 
  مواضعها واهللا تعاىل حكيم هبذا املعىن) يف ( يضع األشياء 

  لمث إنه تعاىل بعدما فرغ من التوحيد والتنزيه شرع يف النبوة فقا
اَب َوالِْحكَْمةَ  َوإِن كَاُنواْ ِمن قَْبلُ ُهَو الَِّذى َبَعثَ ِفى اُألمِّيَِّني َرُسوالً مِّنُْهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم ءَاَياِتِه َوُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَت

  لَِفى ضَلَلٍ مُّبِنيٍ
قرأون كتاباً وال يكتبون وقال ابن عباس يريد األمي منسوب إىل أمة العرب ملا أهنم أمة أميون ال كتاب هلم وال ي

الذين ليس هلم كتاب وال نيب بعث فيهم وقيل األميون الذين هم على ما خلقوا عليه وقد مر بيانه وقرىء األمني 
نسبه من ) صلى اهللا عليه وسلم ( يعين حممداً )  ٣٢املؤمنون ( حبذف ياء النسب كما قال تعاىل َرُسوالً ّمنُْهْم 

( قال أهل املعاين وكان هو )  ١٢٨التوبة ( وهو من جنسهم كما قال تعاىل لَقَْد َجاءكُْم َرسُولٌ ّمْن أَنفُِسكُْم  نسبهم
أيضاً أمياً مثل األمة اليت بعث فيهم وكانت البشارة به يف الكتب قد تقدمت بأنه النيب األمي ) صلى اهللا عليه وسلم 

نة على ما أتى به من احلكمة بالكتابة فكانت حاله مشاكلة حلال األمة وكونه هبذه الصفة أبعد من توهم االستعا
  الذين بعث فيهم وذلك أقرب إىل صدقة

وقوله تعاىل َيْتلُواْ َعلَيْهِْم ءايَاِتِه أي بيناته اليت تبني رسالته وتظهر نبوته وال يبعد أن تكون اآليات هي اآليات اليت 



ز هبا احلق من الباطل َوُيَزكّيهِْم أي يطهرهم من خبث الشرك وخبث ما عداه تظهر منها األحكام الشرعية واليت يتمي
من األقوال واألفعال وعند البعض ُيَزكّيهِْم أي يصلحهم يعين يدعوهم إىل اتباع ما يصريون به أزكياء أتقياء 

ئض وقيل الِْحكَْمةَ  السنة ألنه كان يتلو َوُيَعلُّمُهُم الِْكتَاَب وَالِْحكَْمةَ  والكتاب ما يتلى من اآليات واحلكمة هي الفرا
عليهم آياته ويعلمهم سننه وقيل الِْكتَابِ اآليات نصاً واحلكمة ما أودع فيها من املعاين وال يبعد أن يقال الكتاب 

كانوا عبدة  آيات القرآن واحلكمة وجه التمسك هبا وقوله تعاىل َوإِن كَانُواْ ِمن قَْبلُ لَِفى َضلَالٍ مُّبِنيٍ ظاهر ألهنم
إىل التوحيد واإلعراض عما ) صلى اهللا عليه وسلم ( األصنام وكانوا يف ضالل مبني وهو الشرك فدعاهم الرسول 

  كانوا فيه ويف هذه اآلية مباحث
إىل أحدها احتجاج أهل الكتاب هبا قالوا قوله َبَعثَ ِفى االّمّيَني َرُسوالً مّْنُهْم يدل على أنه عليه السالم كان رسوالً 

األميني وهم العرب خاصة غري أنه ضعيف فإنه ال يلزم من ختصيص الشيء بالذكر نفي ما عداه أال ترى إىل قوله 
  أنه ال يفهم منه أنه خيطه بشماله وألنه)  ٤٨العنكبوت ( تعاىل َوالَ َتُخطُُّه بَِيمِينَِك 

ال يناسب ذلك وال جمال )  ٢٨سبإ ( َبشِرياً َوَنِذيراً لو كان رسوالً إىل العرب خاصة كان قوله تعاىل كَافَّةً  لّلنَّاسِ 
هلذا ملا اتفقوا على ذلك وهو صدق الرسالة املخصوصة فيكون قوله تعاىل كَافَّةً  النَّاسِ دليالً على أنه عليه الصالة 

  والسالم كان رسوالً إىل الكل
  مث قال تعاىل

  ُهَو الْعَزِيُز الَْحِكيُم ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمن َيَشآُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمَِوَءاخَرِيَن ِمْنُهْم لَمَّا يَلَْحقُواْ بِهِْم َو
َوءاخَرِيَن عطف على األميني يعين بعث يف آخرين منهم قال املفسرون هم األعاجم يعنون هبم غري العرب أي طائفة 

بعني من هذه األمة الذين مل يلحقوا بأوائلهم ويف اجلملة معىن مجيع كانت قاله ابن عباس ومجاعة وقال مقاتل يعين التا
إىل يوم القيامة فاملراد باألميني العرب ) صلى اهللا عليه وسلم ( األقوال فيه كل من دخل يف اإلسالم بعد النيب 

ز أن ينتصب عطفاً وباآلخرين سواهم من األمم وقوله َوءاَخرِيَن جمرور ألنه عطف على اجملرور يعين األميني وجيو
أي ويعلمهم ويعلم آخرين منهم أي من األميني وجعلهم منهم ألهنم إذا )  ٢اجلمعة ( على املنصوب يف َوُيَعلُّمُهُم 

أسلموا صاروا منهم فاملسلمون كلهم أمة واحدة وإن اختلف أجناسهم قال تعاىل َوالُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمنَاِت بَْعُضُهمْ 
ومل يدخل يف دينه فإهنم كانوا مبعزل عن ) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما من مل يؤمن بالنيب )  ٧١التوبة (  أَْوِلَياء بَْعضٍ

ُهُم املراد بقوله َوءاَخرِيَن ِمنُْهْم وإن كان النيب مبعوثاً إليهم بالدعوة فإنه تعاىل قال يف اآلية األوىل َوُيَزكّيهِْم َوُيَعلُّم
وغري املؤمنني ليس من مجلة من يعلمه الكتاب واحلكمة َوُهَو الَْعزِيُز من حيث جعل )  ٢اجلمعة ( الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ  

يف كل واحد من البشر أثر الذل له والفقر إليه واحلكيم حيث جعل يف كل خملوق ما يشهد بوحدانيته قوله تعاىل 
لِ الْعَِظيمِ قال ابن عباس يريد حيث أحلق العجم وابناءهم بقريش يعين ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َواللَُّه ذُو الْفَْض

إذا آمنوا أحلقوا يف درجة الفضل مبن شاهد الرسول عليه السالم وشاركوهم يف ذلك وقال مقاتل ذاِلَك فَْضلُ اللَِّه 
صلى اهللا ( من يشاء فاختص هبا حممداً يعين اإلسالم يُْؤِتيِه َمن َيَشاء وقال مقاتل بن حيان يعين النبوة فضل اهللا يؤتيه 

واهللا ذو املن العظيم على مجيع خلقه يف الدنيا بتعليم الكتاب واحلكمة كما مر ويف اآلخرة بتفخيم ) عليه وسلم 
  اجلزاء على األعمال

   فقالمثالً) صلى اهللا عليه وسلم ( مث إنه تعاىل ضرب لليهود الذين أعرضوا عن العمل بالتوراة واإلميان بالنيب 
ْومِ الَِّذيَن كَذَّبُواْ بِأايَاِت اللَِّه َمثَلُ الَِّذيَن ُحمِّلُواْ التَّْورَاةَ  ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها كََمثَلِ الِْحمَارِ َيْحِملُ أَْسفَاراً بِئَْس مَثَلُ الْقَ

  َواللَُّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلمَِني



النبوة وبني يف النبوة أنه عليه السالم بعث إىل األميني واليهود ملا أوردوا تلك اعلم أنه تعاىل ملا أثبت التوحيد و
الشبهة وهي أنه عليه السالم بعث إىل العرب خاصة ومل يبعث إليهم مبفهوم اآلية أتبعه اهللا تعاىل بضرب املثل للذين 

  ملاأعرضوا عن العمل بالتوراة واإلميان بالنيب عليه السالم واملقصود منه أهنم 

مل يعملوا مبا يف التوراة شبهوا باحلمار ألهنم لو عملوا مبقتضاها النتفعوا هبا ومل يوردوا تلك الشبهة وذلك ألن فيها 
نعت الرسول عليه السالم والبشارة مبقدمه والدخول يف دينه وقوله ُحّملُواْ التَّْوَراةَ  أي محلوا العمل مبا فيها وكلفوا 

ليس هو من احلمل على الظهر وإمنا هو من ) النظم ( بالتخفيف والتثقيل وقال صاحب القيام هبا ومحلوا وقرىء 
احلمالة مبعىن الكفالة والضمان ومنه قيل للكفيل احلميل واملعىن ضمنوا أحكام التوراة مث مل يضمنوها ومل يعملوا مبا 

األسفار مجع سفر وهو الكتاب فيها قال األصمعي احلميل الكفيل وقال الكسائي محلت له محالة أي كفلت به و
الكبري ألنه يسفر عن املعىن إذا قرىء ونظريه شرب وأشبار شبه اليهود إذ مل ينتفعوا مبا يف التوراة وهي دالة على 

باحلمار الذي حيمل الكتب العلمية وال يدري ما فيها وقال أهل املعاين هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلميان مبحمد 
هم معاين القرآن ومل يعمل به وأعرض عنه إعراض من ال حيتاج إليه وهلذا قال ميمون بن مهران يا املثل مثل من يف

أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم مث تال هذه اآلية وقوله تعاىل لَْم َيْحِملُوَها أي مل يؤدوا حقها ومل حيملوها 
ال يعملون هبا حبمار حيمل كتباً وليس له من ذلك إال ثقل حق محلها على ما بيناه فشبههم والتوراة يف أيديهم وهم 

احلمل من غري انتفاع مما حيمله كذلك اليهود ليس هلم من كتاهبم إال وبال احلجة عليهم مث ذم املثل واملراد منه ذمهم 
األعراف ( ن كذبوا كما قال َساء مَثَالً الْقَْوُم فقال بِئَْس مَثَلُ الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِئَاَياِت اللَِّه أي بئس القوم مثالً الذي

وموضع الذين رفع وجيوز أن يكون جراً وباجلملة ملا بلغ كذهبم مبلغاً وهو أهنم كذبوا على اهللا تعاىل كان )  ١٧٧
صلى ( حممد  يف غاية الشر والفساد فلهذا قال بِئَْس َمثَلُ الْقَْومِ واملراد باآليات ههنا اآليات الدالة على صحة نبوة

صلى ( وهو قول ابن عباس ومقاتل وقيل اآليات التوراة ألهنم كذبوا هبا حني تركوا اإلميان مبحمد ) اهللا عليه وسلم 
وهذا أشبه هنا وَاللَُّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الظَّاِلِمَني قال عطاء يريد الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب األنبياء ) اهللا عليه وسلم 
  وههنا مباحث

البحث األول ما احلكمة يف تعيني احلمار من بني سائر احليوانات نقول لوجوه منها أنه تعاىل خلق الْخَْيلِ َوالْبَِغالَ 
َوالَْحِمَري ِلَترْكَُبوَها َوزِيَنةً  والزينة يف اخليل أكثر وأظهر بالنسبة إىل الركوب ومحل الشيء عليه ويف البغال دون ويف 

بغال كاملتوسط يف املعاين الثالثة وحينئذ يلزم أن يكون احلمار يف معىن احلمل أظهر وأغلب احلمار دون البغال فال
بالنسبة إىل اخليل والبغال وغريمها من احليوانات ومنها أن هذا التمثيل إلظهار اجلهل والبالدة وذلك يف احلمار إظهر 

من الكالم يف هذا املقام تعيري القوم بذلك  ومنها أن يف احلمار من الذل واحلقارة ماال يكون يف الغري والغرض
وحتقريهم فيكون تعيني احلمار أليق وأوىل ومنها أن محل األسفار على احلمار أمت وأعم وأسهل وأسلم لكونه ذلوالً 

سلس القياد لني االنقياد يتصرف فيه الصيب الغيب من غري كلفة ومشقة وهذا من مجلة ما يوجب حسن الذكر 
ه ومنها أن رعاية األلفاظ واملناسبة بينها من اللوازم يف الكالم وبني لفظي األسفار واحلمار مناسبة بالنسبة إىل غري

  لفظية ال توجد يف الغري من احليوانات فيكون ذكره أوىل
إذا احلمار كاللئيم يف ) الكشاف ( الثاين َيحِْملُ ما حمله نقول النصب على احلال أو اجلر على الوصف كما قال يف 

  ولهق



  ولقد أمر على اللئيم يسبين
  فمررت مثة قلت ال يعنيين

الثالث قال تعاىل بِئَْس َمثَلُ الْقَْومِ كيف وصف املثل هبذا الوصف نقول الوصف وإن كان يف الظاهر للمثل فهو 
  راجع إىل القوم فكأنه قال بئس القوم قوماً مثلهم هكذا

  هبذا اخلطاب هلم وهو قوله تعاىل )صلى اهللا عليه وسلم ( مث إنه تعاىل أمر النيب 
كُنُتمْ َصاِدِقَني َوالَ َيَتَمنَّوَنهُ أََبداً قُلْ ياأَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِن َزعْمُتْم أَنَّكُْم أَْوِلَيآُء ِللَِّه ِمن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّواْ الْمَْوَت إِن 

  اِلمَِنيبَِما قَدََّمْت أَْيديهِْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّ
هذه اآلية من مجلة ما مر بيانه وقرىء فََتَمنَُّواْ الَْمْوَت بكسر الواو و َهاُدواْ أي هتودوا وكانوا يقولون حنن أبناء اهللا 
وأحباؤه فلو كان قولكم حقاً وأنتم على ثقة فتمنوا على اهللا أن مييتكم وينقلكم سريعاً إىل دار كرامته اليت أعدها 

  عر ليس من مات فاستراح مبيتألوليائه قال الشا
  إمنا امليت ميت األحياء

قدموا فهم يطلبون املوت ال حمالة إذا كانت احلالة هذه وقوله تعاىل َوالَ َيَتَمنَّوَنُه أََبداً بَِما قَدََّمتْ أَْيديهِْم أي بسبب ما 
رة بدون لفظ التأكيد َوالَ َيَتَمنَّوَنُه وقوله أََبًدا من الكفر وحتريف اآليات وذكر مرة بلفظ التأكيد َولَن َيَتَمنَّْوُه أََبًدا وم

  َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلمَني أي بظلمهم من حتريف اآليات وعنادهم هلا ومكابرهتم إياها
  مث قال تعاىل

  الَْغْيبِ وَالشَّهَاَدةِ  فَُيَنبِّئُكُم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَقُلْ إِنَّ الْمَْوَت الَِّذى تَِفرُّونَ ِمْنُه فَإِنَُّه ُملَاِقيكُْم ثُمَّ تَُردُّونَ إِلَى َعاِلمِ 
يعين أن املوت الذي تفرون منه مبا قدمت أيديكم من حتريف اآليات وغريه مالقيكم ال حمالة وال ينفعكم الفرار مث 

تم عن اخللق من نعت حممد تردون إىل عامل الغيب والشهادة يعين ما أشهدمت اخللق من التوراة واإلجنيل وعامل مبا غيب
وما أسررمت يف أنفسكم من تكذيبكم رسالته وقوله تعاىل فَُينَّبئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ إما عياناً ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

ِفرُّونَ ِمْنُه هو مقروناً بلقائكم يوم القيامة أو باجلزاء إن كان خرياً فخري وإن كان شراً فشر فقوله إِنَّ الْمَْوَت الَِّذى َت
 التنبيه على السعي فيما ينفعهم يف اآلخرة وقوله فَيَُنّبئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ هو الوعيد البليغ والتهديد الشديد مث يف

  اآلية مباحث
  نَُّهالبحث األول أدخل الفاء ملا أنه يف معىن الشرط واجلزاء ويف قراءة ابن مسعود ُملَاِقيكُْم من غري فَإِ

الثاين أن يقال املوت مالقيهم على كل حال فروا أو مل يفروا فما معىن الشرط واجلزاء قيل إن هذا على جهة الرد 
عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم وقد صرح هبذا املعىن وأفصح عنه بالشرط احلقيقي يف قوله ومن هاب أسباب املنايا 

  } ١/ < تناله 
  ولو نال أسباب السماء بسلم

 الْبَْيَع ذَِلكُْم َخْيٌر لَّكُْم إِن كُنُتمْ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا إِذَا ُنوِدىَ  ِللصَّلَواةِ  ِمن َيْومِ الُْجُمَعةِ  فَاْسَعْواْ إِلَى ِذكْرِ اللَِّه َوذَُرواْ
  فَْضلِ اللَِّه َواذْكُُرواْ اللََّه كَِثرياً لَّعَلَّكُْم ُتفِْلُحونََتْعلَُمونَ فَإِذَا قُِضَيِت الصَّلَواةُ  فَانَتِشرُواْ ِفى األرض وَاْبَتُغواْ ِمن 

وجه التعلق مبا قبلها هو أن الذين هادوا يفرون من املوت ملتاع الدنيا وطيباهتا والذين آمنوا يبيعون ويشرون ملتاع 
أي إىل ما ينفعكم يف اآلخرة وهو حضور اجلمعة  الدنيا وطيباهتا كذلك فنبههم اهللا تعاىل بقوله فَاْسَعْواْ إِلَى ذِكْرِ اللَِّه

ووجه آخر يف التعلق )  ١٧األعلى ( ألن الدنيا ومتاعها فانية واآلخرة وما فيها باقية قال تعاىل وَاالِْخَرةُ  َخْيٌر َوأَبْقَى 
َتَمنَُّواْ الَْمْوتَ إِن قال بعضهم قد أبطل اهللا قول اليهود يف ثالث افتخروا بأهنم أولياء اهللا واحباؤه فكذهبم بقوله فَ



وبأهنم أهل الكتاب والعرب ال كتاب هلم فشبههم باحلمار حيمل أسفاراً وبالسبت وليس )  ٦اجلمعة ( كُْنُتْم َصاِدِقَني 
للمسلمني مثله فشرع اهللا تعاىل هلم اجلمعة وقوله تعاىل إِذَا ُنوِدىَ  يعين النداء إذا جلس اإلمام على املنرب يوم اجلمعة 

نداء سواء كان إذا جلس ) صلى اهللا عليه وسلم ( هو قول مقاتل وأنه كما قال ألنه مل يكن يف عهد رسول اهللا و
عليه الصالة والسالم على املنرب أذن بالل على باب املسجد وكذا على عهد أيب بكر وعمر وقوله تعاىل ِللصَّلَواةِ  

ةِ  وال تكون الصالة من اليوم وإمنا يكون وقتها من اليوم قال الليث أي لوقت الصالة يدل عليه قوله ِمن َيْومِ الُْجُمَع
اجلمعة يوم خص به الجتماع الناس يف ذلك اليوم وجيمع على اجلمعات واجلمع وعن سلمان رضي اهللا عنه قال قال 

ىل فرغ فيها من وقيل ملا أنه تعا) مسيت اجلمعة مجعة ألن آدم مجع فيه خلقه ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
خلق األشياء فاجتمعت فيها املخلوقات قال الفراء وفيها ثالث لغات التخفيف وهي قراءة األعمش والتثقيل وهي 

قراءة العامة ولغة لبين عقيل وقوله تعاىل فَاْسَعْواْ إِلَى ِذكْرِ اللَِّه أي فامضوا وقيل فامشوا وعلى هذا معىن السعي 
املضي والسعي والذهاب يف معىن واحد وعن عمر أنه مسع رجالً يقرأ فَاْسعَْواْ قال من  املشي ال العدو وقال الفراء

أقرأك هذا قال أيب قال ال يزال يقرأ باملنسوخ لو كانت فاسعوا لسعيت حىت يسقط ردائي وقيل املراد بالسعي 
ُه السَّْعىَ  قال احلسن واهللا ما هو سعي القصد دون العدو والسعي التصرف يف كل عمل ومنه قوله تعاىل فَلَمَّا َبلَغَ َمَع

على األقدام ولكنه سعي بالقلوب وسعي بالنية وسعي بالرغبة وحنو هذا والسعي ههنا هو العمل عند قوم وهو 
  مذهب مالك والشافعي إذ السعي

أي )  ٤الليل ( َيكُْم لََشتَّى َوأَنْ سَْع)  ٢٠٥البقرة ( يف كتاب اهللا العمل قال تعاىل وَإِذَا تََولَّى سََعى ِفى االْْرضِ 
إذا أتيتم الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وعليكم ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( العمل وروي عنه 

وقوله ) مىت أتى اجلمعة أتى على هينة ) كان ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( أن النيب ( واتفق الفقهاء على ) السكينة 
الذكر هو اخلطبة عند األكثر من أهل التفسري وقيل هو الصالة وأما األحكام املتعلقة هبذه اآلية فإهنا  إِلَى ِذكْرِ اللَِّه

تعرف من الكتب الفقهية وقوله تعاىل َوذَرُواْ الَْبْيَع قال احلسن إذا أذن املؤذن يوم اجلمعة مل حيل الشراء والبيع وقال 
الفراء إمنا حرم البيع والشراء إذا نودي للصالة ملكان االجتماع عطاء إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء وقال 

ولندرك له كافة احلسنات وقوله تعاىل ذاِلكُْم خَْيٌر لَّكُْم أي يف اآلخرة إِن كُنُتمْ َتْعلَُمونَ ما هو خري لكم وأصلح 
ِشُرواْ ِفى االْْرضِ هذا صيغة األمر مبعىن وقوله تعاىل فَإِذَا قُضَِيِت الصَّلَواةُ  أي إذا صليتم الفريضة يوم اجلمعة فَانَت

اإلباحة ملا أن إباحة االنتشار زائلة بفرضية أداء الصالة فإذا زال ذلك عادت اإلباحة فيباح هلم أن يتفرقوا يف 
وقال )  ١٩٨البقرة  (األرض ويبتغوا من فضل اهللا وهو الرزق ونظريه لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن تَْبَتُغواْ فَْضالً ّمن رَّّبكُْم 

ابن عباس إذا فرغت من الصالة فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل إىل العصر وإن شئت فاقعد كذلك قوله َواْبَتغُواْ 
ِمن فَْضلِ اللَِّه فإنه صيغة أمر مبعىن اإلباحة أيضاً جللب الرزق بالتجارة بعد املنع بقوله تعاىل َوذَرُواْ الَْبْيَع وعن مقاتل 

غاء الرزق بعد الصالة فمن شاء خرج ومن شاء مل خيرج وقال جماهد إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل وقال أحل هلم ابت
الضحاك هو إذن من اهللا تعاىل إذا فرغ فإن شاء خرج وإن شاء قعد واألفضل يف االبتغاء من فضل اهللا أن يطلب 

والظاهر هو األول وعن عراك بن مالك أنه الرزق أو الولد الصاحل أو العلم النافع وغري ذلك من األمور احلسنة 
قال اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك ) و ( كان إذا صلى اجلمعة انصرف فوقف على باب املسجد 

وانتشرت كما أمرتين فارزقين من فضلك وأنت خري الرازقني وقوله تعاىل َواذْكُُرواْ اللََّه كَِثرياً قال مقاتل باللسان 
لطاعة وقال جماهد ال يكون من الذاكرين كثرياً حىت يذكره قائماً وقاعداً ومضطجعاً واملعىن وقال سعيد بن جبري با

إذا رجعتم إىل التجارة وانصرفتم إىل البيع والشراء مرة أخرى فاذكروا اهللا كثرياً قال تعاىل رِجَالٌ الَّ ُتلْهِيهِْم ِتجَاَرةٌ  



إذا أتيتم السوق فقولوا ال إله ) ( صلى اهللا عليه وسلم (  عنه عن النيب َوالَ َبْيٌع َعن ِذكْرِ اللَِّه وعن عمر رضي اهللا
إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير فإن من قاهلا كتب اهللا له ألف 

ِلُحونَ من مجلة ما قد مر وقوله تعاىل لََعلَّكُْم ُتفْ) ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفع له ألف ألف درجة 
  مراراً ويف اآلية مباحث

البحث األول ما احلكمة يف أن شرع اهللا تعاىل يف يوم اجلمعة هذا التكليف فنقول قال القفال هي أن اهللا عز وجل 
هبائم  خلق اخللق فأخرجهم من العدم إىل الوجود وجعل منهم مجاداً ونامياً وحيواناً فكان ما سوى اجلماد أصنافاً منها

ومالئكة وجن وإنس مث هي خمتلفة املساكن من العلو والسفل فكان أشرف العامل السفلي هم الناس لعجيب تركيبهم 
وملا كرمهم اهللا تعاىل به من النطق وركب فيهم من العقول والطباع اليت هبا غاية التعبد بالشرائع ومل خيف موضع 

شكر على هذه الكرامة يف يوم من األيام السبعة اليت فيها أنشئت عظم املنة وجاللة قدر املوهبة هلم فأمروا بال
اخلالئق ومت وجودها ليكون يف اجتماعهم يف ذلك اليوم تنبيه على عظم ماأنعم اهللا تعاىل به عليهم وإذا كان شأهنم مل 

  ملة من امللل املعروفةخيل من حني ابتدئوا من نعمة تتخللهم وإن منة اهللا مثبتة عليهم قبل استحقاقهم هلا ولكل أهل 

صلى اهللا ( يوم منها معظم فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم األحد وللمسلمني يوم اجلمعة روي عن رسول اهللا 
وملا ) يوم اجلمعة هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا اهللا له فلليهود غداً وللنصارى بعد غد ( أنه قال ) عليه وسلم 

وإظهار سرور وتعظيم نعمة احتيج فيه إىل االجتماع الذي به تقع شهرته فجمعت جعل يوم اجلمعة يوم شكر 
اجلماعات له كالسنة يف األعياد واحتيج فيه إىل اخلطبة تذكرياً بالنعمة وحثاً على استدامتها بإقامة ما يعود بآالء 

نهار ليتم االجتماع ومل جتز هذه الشكر وملا كان مدار التعظيم إمنا هو على الصالة جعلت الصالة هلذا اليوم وسط ال
  الصالة إال يف مسجد واحد ليكون أدعى إىل االجتماع واهللا أعلم

الثاين كيف خص ذكر اهللا باخلطبة وفيها ذكر اهللا وغري اهللا نقول املراد من ذكر اهللا اخلطبة والصالة ألن كل واحدة 
  لثناء عليهم والدعاء هلم فذلك ذكر الشيطانمنهما مشتملة على ذكر اهللا وأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وا

الثالث قوله وَذَُرواْ الْبَْيَع مل خص البيع من مجيع األفعال نقول ألنه من أهم ما يشتغل به املرء يف النهار من أسباب 
له املعاش وفيه إشارة إىل ترك التجارة وألن البيع والشراء يف األسواق غالباً والغفلة على أهل السوق أغلب فقو

َوذَُرواْ الْبَْيَع تنبيه للغافلني فالبيع أوىل بالذكر ومل حيرم لعينه ولكن ملا فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصالة يف 
  األرض املغصوبة

الرابع ما الفرق بني ذكر اهللا أوالً وذكر اهللا ثانياً فنقول األول من مجلة ماال جيتمع مع التجارة أصالً إذ املراد منه 
(  والصالة كما مر والثاين من مجلة ما جيتمع كما يف قوله تعاىل رِجَالٌ الَّ ُتلْهِيهِْم ِتجَاَرةٌ  َوالَ َبْيٌع َعن ِذكْرِ اللَِّهاخلطبة 
  ) ٣٧النور 

  مث قال تعاىل
َخْيٌر مَِّن اللَّْهوِ َوِمَن التَِّجاَرةِ  َواللَُّه َخْيرُ  َوإِذَا َرأَْواْ ِتَجاَرةً  أَْو لَْهواً انفَضُّوا إِلَْيَها َوَتَركُوَك قَآِئماً قُلْ َما ِعنَد اللَِّه

  الَرازِقَِني
قال مقاتل إن دحية بن خليفة الكليب أقبل بتجارة من الشام قبل أن يسلم وكان معه من أنواع التجارة وكان يتلقاه 

قائم على املنرب خيطب فخرج )  صلى اهللا عليه وسلم( أهل املدينة بالطبل والصفق وكان ذلك يف يوم اجلمعة والنيب 
ومل يبق إال إثنا عشر رجالً أو أقل كثمانية أو أكثر كأربعني فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( إليه الناس وتركوا النيب 

عليه السالم لوال هؤالء لسومت هلم احلجارة ونزلت اآلية وكان من الذين معه أبو بكر وعمر وقال احلسن أصاب 



خيطب يوم اجلمعة فسمعوا هبا وخرجوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( غالء سعر فقدمت عري والنيب أهل املدينة جوع و
قال قتادة فعلوا ذلك ) لو اتبع آخرهم أوهلم اللتهب الوادي عليهم ناراً ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( إليها فقال النيب 

اجلواري يضربون املزامري فمروا يضربون فتركوا ثالث مرات وقوله تعاىل أَوْ لَْهواً وهو الطبل وكانوا إذا أنكحوا 
( وقوله انفَضُّواْ إِلَْيَها أي تفرقوا وقال املربد مالوا إليها وعدلوا حنوها والضمري يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
البقرة ( ْبرِ وَالصَّلَواةِ  للتجارة وقال الزجاج انفضوا إليه وإليها ومعنامها واحد كقوله تعاىل وَاْسَتِعينُواْ بِالصَّ) إليها 
٤٥ (  

واعترب هنا الرجوع إىل التجارة ملا أهنا أهم إليهم وقوله تعاىل َوَتَركُوَك قَاِئماً اتفقوا على أن هذا القيام كان يف اخلطبة 
نيب يف اخلطبة إال وهو قائم وسئل عبد اهللا أكان ال) صلى اهللا عليه وسلم ( للجمعة قال جابر ما رأيت رسول اهللا 

( خيطب قائماً أو قاعداً فقرأ َوَتَركُوَك قَاِئماً وقوله تعاىل قُلْ َما ِعنَد اللَِّه َخْيٌر أي ثواب الصالة والثبات مع النيب 
َخْيٌر ّمَن اللَّْهوِ َوِمَن الّتَجاَرةِ  من اللهو الذي مر ذكره والتجارة اليت جاء هبا دحية وقوله ) صلى اهللا عليه وسلم 

لَُّه َخْيُر الرزِِقَني هو من قبيل أحكم احلاكمني وأحسن اخلالقني واملعىن إن أمكن وجود الرازقني فهو خري تعاىل َوال
الرازقني وقيل لفظ الرازق ال يطلق على غريه إال بطريق اجملاز وال يرتاب يف أن الرازق بطريق احلقيقة خري من 

  الرازق بطريق اجملاز ويف اآلية مباحث
التجارة واللهو من قبيل ما ال يرى أصالً ولو كان كذلك كيف يصح َوإِذَا َرأَْواْ ِتَجاَرةً  أَْو لَهْواً البحث األول أن 

نقول ليس املراد إال ما يقرب منه اللهو والتجارة ومثله حىت يسمع كالم اهللا إذ الكالم غري مسموع بل املسموع 
  صوت يدل عليه

تقديره إذا رأوا جتارة ) الكشاف ( ذكر شيئني وقد مر الكالم فيه وقال صاحب  الثاين كيف قال انفَضُّواْ إِلَْيَها وقد
  انفضوا إليها أو هلواً انفضوا إليه فحذف أحدمها لداللة املذكور عليه

الثالث أن قوله تعاىل وَاللَُّه َخْيُر الرزِِقَني مناسب للتجارة اليت مر ذكرها ال للهو نقول بل هو مناسب للمجموع ملاأن 
لهو الذي مر ذكره كالتبع للتجارة ملا أهنم أظهروا ذلك فرحاً بوجود التجارة كما مر واهللا أعلم بالصواب واحلمد ال

  هللا رب العاملني وصالته وسالمه على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

  سورة املنافقون

  إحدى عشرة آية مدنية
  َك لََرسُولُ اللَِّه وَاللَُّه َيْعلَُم إِنََّك لََرسُولُُه َواللَُّه َيْشَهدُ إِنَّ الْمَُناِفِقَني لَكَاِذُبونَإِذَا َجآَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُواْ َنشَْهُد إِنَّ

وذكر ) صلى اهللا عليه وسلم ( وجه تعلق هذه السورة مبا قبلها هو أن تلك السورة مشتملة على ذكر بعثة الرسول 
وهذه السورة على ذكر )  ٥اجلمعة ( ا قال َمثَلُ الَِّذيَن ُحّملُواْ التَّْوَراةَ  من كان يكذبه قلباً ولساناً بضرب املثل كم

من كان يكذبه قلباً دون اللسان ويصدقه لساناً دون القلب وأما األول باآلخر فذلك أن يف آخر تلك السورة تنبيهاً 
نداء لصالة اجلمعة وتقدمي متابعته يف ورعاية حقه بعد ال) صلى اهللا عليه وسلم ( ألهل اإلميان على تعظيم الرسول 

األداء على غريه وأن ترك التعظيم واملتابعة من شيم املنافقني واملنافقون هم الكاذبون كما قال يف أول هذه السورة 
عنهم مث ابتدأ فقال وَاللَُّه إِذَا َجاءَك الْمَُناِفقُونَ يعين عبد اهللا بن أيب وأصحابه قَالُواْ َنشَْهُد إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه ومت اخلرب 

أن َيْعلَُم إِنََّك لََرُسولُهُ أي أنه أرسلك فهو يعلم أنك لرسوله وَاللَُّه َيشَْهُد إِنَُّهْم أضمروا غري ما أظهروا وإنه يدل على 



حقيقة اإلميان بالقلب وحقيقة كل كالم كذلك فإن من أخرب عن شيء واعتقد خبالفه فهو كاذب ملا أن الكذب 
تبار املخالفة بني الوجود اللفظي والوجود الذهين كما أن اجلهل باعتبار املخالفة بني الوجود الذهين والوجود باع

اخلارجي أال ترى أهنم كانوا يقولون بألسنتهم نشهد إنك لرسول اهللا ومساهم اهللا كاذبني ملا أن قوهلم خيالف 
َهُد إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه إمنا كذهبم بغري هذا من األكاذيب الصادرة اعتقادهم وقال قوم مل يكذهبم اهللا تعاىل يف قوهلم َنْش

وجواب )  ٥٦التوبة ( اآلية و َيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنَُّهْم لَمِنكُْم )  ٧٤التوبة ( عنهم يف قوله تعاىل َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُواْ 
  إذا قَالُواْ َنْشَهدُ أي

  بالرسالة فهم كاذبون يف تلك الشهادة ملا مر أن قوهلم خيالف اعتقادهم ويف اآلية مباحث أهنم إذا أتوك شهدوا لك
البحث األول أهنم قالوا نشهد إنك لرسول اهللا فلو قالوا نعلم إنك لرسول اهللا أفاد مثل ما أفاد هذا أم ال نقول ما 

الة وقوهلم نعلم ليس بصريح يف إثبات أفاد ألن قوهلم نشهد إنك لرسول اهللا صريح يف الشهادة على إثبات الرس
  العلم ملا أن علمهم يف الغيب عند غريهم

  مث قال تعاىل
َءاَمنُواّ ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبَِع َعلَى اتََّخذُوا أَْيمَانَُهْم ُجنَّةً  فََصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه إِنَُّهْم َسآَء َما كَانُواْ َيْعَملُونَ ذَِلكَ بِأَنَُّهْم 

  وبِهِْم فَُهْم الَ َيفْقَُهونَقُلُ
اتََّخذْواْ ) الكشاف ( قوله اتََّخذْواْ أَْيمَانَُهْم ُجنَّةً  أي ستراً ليستتروا به عما خافوا على أنفسهم من القتل قال يف 

ألن الشهادة جتري جمرى احللف أَْيَماَنُهْم ُجنَّةً  جيوز أن يراد أن قوهلم َنشَْهُد إِنََّك لََرسُولُ اللَِّه ميني من أمياهنم الكاذبة 
يف التأكيد يقول الرجل أشهد وأشهد باهللا وأعزم وأعزم باهللا يف موضع أقسم وأوىل وبه استشهد أبو حنيفة على أن 
أشهد ميني وجيوز أن يكون وصفاً للمنافقني يف استخفافهم باإلميان فإن قيل مل قالوا نشهد ومل يقولوا نشهد باهللا كما 

م عن هذا بأنه يف معىن احللف من املؤمن وهو يف املتعارف إمنا يكون باهللا فلذلك أخرب بقوله نشهد قلتم أجاب بعضه
  عن قوله باهللا

وقوله تعاىل فََصدُّواْ َعن َسبِيلِ اللَِّه أي أعرضوا بأنفسهم عن طاعة اهللا تعاىل وطاعة رسوله وقيل صدوا أي صرفوا 
َساء أي بئس َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ حيث آثروا الكفر على ) اهللا عليه وسلم صلى ( ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول اهللا 

  اإلميان وأظهروا خالف ما أضمروا مشاكلة للمسلمني
بأهنم وقوله تعاىل ذَِلَك بِأَنَُّهْم ءاَمُنواّ ثُمَّ كَفَُروا ذلك إشارة إىل قوله َساء َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ قال مقاتل ذلك الكذب 

مْ الَ ا يف الظاهر مث كفروا يف السر وفيه تأكيد لقوله وَاللَُّه َيشَْهُد إِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ وقوله فَطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهآمنو
َيفْقَُهونَ ال يتدبرون وال يستدلون بالدالئل الظاهرة قال ابن عباس ختم على قلوهبم وقال مقاتل طبع على قلوهبم 

وقيل إهنم كانوا يظنون أهنم على احلق فأخرب ) صلى اهللا عليه وسلم ( ون القرآن وصدق حممد بالكفر فهم ال يفقه
  تعاىل أهنم ال يفقهون أنه طبع على قلوهبم مث يف اآلية مباحث

البحث األول أنه تعاىل ذكر أفعال الكفرة من قبل ومل يقل إهنم ساء ما كانوا يعملون فلم قلنا هنا نقول إن أفعاهلم 
  ة باألميان الكاذبة اليت جعلوها جنة أي سترة ألمواهلم ودمائهم عن أن يستبيحها املسلمون كما مرمقرون

  الثاين املنافقون مل يكونوا إال على الكفر الثابت الدائم فما معىن قوله تعاىل ثُمَّ كَفَُرواْ ثُمَّ

ة وفعلوا كما يفعل من يدخل يف اإلسالم ثالثة أوجه أحدها ءاَمُنواْ نطقوا بكلمة الشهاد) الكشاف ( نقول قال يف 
ثُمَّ كَفَُرواْ مث ظهر كفرهم بعد ذلك وثانيها ءاَمُنواْ نطقوا باإلميان عند املؤمنني ثُمَّ كَفَُرواْ نطقوا بالكفر عند شياطينهم 



  راد أهل الذمة منهماستهزاء باإلسالم كقوله تعاىل َوإِذَا لَقُواْ الَِّذيَن ءاَمُنواْ قَالُوا ءامَنَّا وثالثها أن ي
الثالث الطبع على القلوب ال يكون إال من اهللا تعاىل وملا طبع اهللا على قلوهبم ال ميكنهم أن يتدبروا ويستدلوا 

بالدالئل ولو كان كذلك لكان هذا حجة هلم على اهللا تعاىل فيقولون إعراضنا عن احلق لغفلتنا وغفلتنا بسبب أنه 
ا الطبع من اهللا تعاىل لسوء أفعاهلم وقصدهم اإلعراض عن احلق فكأنه تعاىل تركهم تعاىل طبع على قلوبنا فنقول هذ

  يف أنفسهم اجلاهلة وأهوائهم الباطلة
  مث قال تعاىل

لَّ صَْيَحةٍ  َعلَْيهِْم ُهُم ونَ كَُوإِذَا َرأَْيَتُهمْ ُتْعجُِبَك أَْجَساُمُهْم َوإِن َيقُولُواْ َتْسَمْع ِلقَوِْلهِْم كَأَنَُّهْم ُخُشٌب مَُّسنََّدةٌ  َيْحَسُب
اللَِّه لَوَّْواْ ُرُءوسَُهْم َورَأَْيتَُهمْ الَْعُدوُّ فَاْحذَْرُهْم قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم تََعالَْواْ َيْسَتْغِفْر لَكُْم َرُسولُ 

َتغْفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم لَن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى الْقَْومَ َيُصدُّونَ َوُهم مُّسَْتكْبُِرونَ َسَوآٌء َعلَْيهِمْ أَْس
  الْفَاِسقَِني

اعلم أن قوله تعاىل وَإِذَا َرأَْيَتُهْم يعين عبد اهللا بن أيب ومغيث بن قيس وجد بن قيس كانت هلم أجسام ومنظر تعجبك 
) صلى اهللا عليه وسلم ( اهلا وكان عبد اهللا بن أيب جسيماً صبيحاً فصيحاً وإذا قال مسع النيب أجسامهم حلسنها ومج

قوله وهو قوله تعاىل َوإِن َيقُولُواْ َتْسَمْع ِلقَوِْلهِْم أي ويقولوا إنك لرسول اهللا تسمع لقوهلم وقرىء يسمع على البناء 
يف كبدنة وبدن وأسد وأسد والتثقيل كذلك كثمرة ومثر للمفعول مث شبههم باخلشب املسندة ويف اخلشب التخف

وخشبة وخشب ومدرة ومدر وهي قراءة ابن عباس والتثقيل لغة أهل احلجاز واخلشب ال تعقل وال تفهم فكذلك 
أهل النفاق كأهنم يف ترك التفهم واالستبصار مبنزلة اخلشب وأما املسندة يقال سند إىل شيء أي مال إليه وأسنده 

ء أي أماله فهو مسند والتشديد للمبالغة وإمنا وصف اخلشب هبا ألهنا تشبه األشجار القائمة اليت تنمو إىل الشي
اد وتثمر بوجه ما مث نسبهم إىل اجلنب وعاهبم به فقال َيْحسَُبونَ كُلَّ َصْيَحةٍ  َعلَْيهِْم ُهُم الَْعُدوُّ وقال مقاتل إذا نادى من

لة مثالً ظنوا أهنم يرادون بذلك ملا يف قلوهبم من الرعب وذلك ألهنم على يف العسكر وانفلتت دابة أو نشدت ضا
رسوله ) اهللا ( وجل من أن يهتك اهللا أستارهم ويكشف أسرارهم يتوقعون اإليقاع هبم ساعة فساعة مث أعلم 

لكاملون يف العداوة بالنسبة بعداوهتم فقال ُهمُ الَْعُدوُّ فَاْحذَْرُهمْ أن تأمنهم على السر وال تلتفت إىل ظاهرهم فإهنم ا
  إىل غريهم وقوله تعاىل قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيؤْفَكُونَ مفسر وهو دعاء عليهم

وطلب من ذاته أن يلعنهم وخيزيهم وتعليم للمؤمنني أن يدعوا بذلك و أَنَّى ُيْؤفَكُونَ أي يعدلون عن احلق تعجباً من 
  حلقجهلهم وضاللتهم وظنهم الفاسد أهنم على ا

صلى اهللا عليه ( وقوله تعاىل َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتعَالَْواْ َيْسَتغِْفْر لَكُْم َرسُولُ اللَِّه قال الكليب ملا نزل القرآن على الرسول 
بصفة املنافقني مشى إليه عشائرهم من املؤمنني وقالوا هلم ويلكم افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم فأتوا ) وسلم 

بوا إليه من النفاق واسألوه أن يستغفر لكم فأبوا ذلك وزهدوا يف االستغفار فنزلت وقال ابن عباس رسول اهللا وتو
ملا رجع عبد اهللا بن أيب من أحد بكثري من الناس مقته املسلمون وعنفوه وأمسعوه املكروه فقال له بنو أبيه لو أتيت 

ال أذهب إليه وال أريد أن يستغفر يل وجعل حىت يستغفر لك ويرضى عنك فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول 
وقال )  ٨املنافقون ( يلوي رأسه فنزلت وعند األكثرين إمنا دعى إىل االستغفار ألنه قال لَُيخْرَِجنَّ االَْعزُّ ِمْنَها االْذَلَّ 

اهللا فقال ماذا قلت فذلك قوله  فقيل له تعال يستغفر لك رسول)  ٧املنافقون ( الَ ُتنِفقُواْ َعلَى َمْن ِعنَد َرُسولِ اللَِّه 
تعاىل لَوَّْواْ ُرءوسَُهْم وقرىء لَوَّْواْ بالتخفيف والتشديد للكثرة والكناية قد جتعل مجعاً واملقصود واحد وهو كثري يف 

  أشعار العرب قال جرير ال بارك اهللا فيمن كان حيسبكم



  إال على العهد حىت كان ما كانا
صلى اهللا عليه ( عاىل َورَأَْيتَُهْم َيُصدُّونَ َوُهم مُّْسَتكْبُِرونَ أي عن استغفار رسول اهللا وإمنا خاطب هبذا امرأة وقوله ت

ذكر تعاىل أن استغفاره ال ينفعهم فقال سََواء َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرتَ لَُهْم قال قتادة نزلت هذه اآلية بعد قوله ) وسلم 
خريين ريب فألزيدهنم ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ْم وذلك ألهنا ملا نزلت قال رسول اهللا اْسَتْغِفرْ لَُهمْ أَْو الَ َتْسَتْغِفْر لَُه

م فأنزل اهللا تعاىل لَن َيْغِفَر اللَُّه لَُهمْ إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدى الْقَْوَم الْفَاِسِقَني قال ابن عباس املنافقني وقال قو) على السبعني 
ة وراء هداية البيان وهي خلق فعل االهتداء فيمن علم منه ذلك وقيل معناه ال فيه بيان أن اهللا تعاىل ميلك هداي

  يهديهم لفسقهم وقالت املعتزلة ال يسميهم املهتدين إذا فسقوا وضلوا ويف اآلية مباحث
ثرية البحث األول مل شبههم باخلشب املسندة ال بغريه من األشياء املنتفع هبا نقول الشتمال هذا التشبيه على فوائد ك

شبهوا يف استنادهم وما هم إال أجرام خالية عن اإلميان واخلري باخلشب ) الكشاف ( ال توجد يف الغري األوىل قال يف 
املسندة إىل احلائط وألن اخلشب إذا انتفع به كان يف سقف أو جدار أو غريمها من مظان االنتفاع وما دام متروكاً 

بهوا به يف عدم االنتفاع وجيوز أن يراد هبا األصنام املنحوتة من اخلشب فارغاً غري منتفع به أسند إىل احلائط فش
املسندة إىل احلائط شبهوا هبا يف حسن صورهم وقلة جداوهم الثانية اخلشب املسندة يف األصل كانت غصناً طرياً 

األصل صاحلاً لكذا يصلح ألن يكون من األشياء املنتفع هبا مث تصري غليظة يابسة والكافر واملنافق كذلك كان يف 
وكذا مث خيرج عن تلك الصالحية الثالثة الكفرة من جنس اإلنس حطب كما قال تعاىل َحَصبُ َجهَنََّم أَنُتْم لََها 

واخلشب املسندة حطب أيضاً الرابعة أن اخلشب املسندة إىل احلائط أحد طرفيها إىل جهة )  ٩٨األنبياء ( َوارُِدونَ 
افقون كذلك ألن املنافق أحد طرفيه وهو الباطن إىل جهة أهل الكفر والطرف اآلخر واآلخر إىل جهة أخرى واملن

وهو الظاهر إىل جهة أهل اإلسالم اخلامسة املعتمد عليه اخلشب املسندة ما يكون من اجلمادات والنباتات واملعتمد 
  النباتات عليه للمنافقني كذلك وإذا كانوا من املشركني إذ هو األصنام إهنا من اجلمادات أو

  الثاين من املباحث أنه تعاىل شبهم باخلشب املسندة مث قال من بعد ما ينايف هذا التشبيه وهو

واخلشب املسندة ال حيسبون أصالً نقول ال يلزم )  ٤املنافقون ( قوله تعاىل َيْحَسُبونَ كُلَّ صَْيَحةٍ  َعلَْيهِْم ُهُم الَْعُدوُّ 
يف مجيع األوصاف فهم كاخلشب املسندة بالنسبة إىل االنتفاع وعدم االنتفاع  أن يكون املشبه واملشبه به يشتركان

  وليسوا كاخلشب املسندة بالنسبة إىل االستماع وعدم االستماع للصيحة وغريها
ين مع أن كل واحد الثالث قال تعاىل إِنَّ اللََّه الَ يَْهِدى الْقَْوَم الْفَاِسِقَني ومل يقل القوم الكافرين أو املنافقني أو املستكرب

منهم من مجلة ما سبق ذكره نقول كل أحد من تلك األقوام داخل حتت قوله الْفَاِسِقنيَ أي الذين سبق ذكرهم وهم 
  الكافرون واملنافقون واملستكربون

َزآِئُن السََّماَواِت واألرض وَلَاِكنَّ الُْمَناِفِقنيَ ُهُم الَِّذيَن َيقُولُونَ الَ ُتنِفقُواْ َعلَى َمْن ِعنَد َرسُولِ اللَِّه حَتَّى َينفَضُّواْ َوِللَِّه َخ
زَّةُ  َوِلَرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني وَلَاِكنَّ الَ َيفْقَُهونَ َيقُولُونَ لَِئن رََّجْعَنآ إِلَى الَْمِديَنةِ  لَُيْخرَِجنَّ االٌّ َعزُّ ِمْنَها االٌّ ذَلَّ َوِللَِّه الِْع

  لَُمونَالُْمَناِفِقَني الَ َيْع
أخرب اهللا تعاىل بشنيع مقالتهم فقال ُهُم الَِّذيَن َيقُولُونَ كذا وكذا وينفضوا أي يتفرقوا وقرىء َحتَّى َينفَضُّواْ من أنفض 
القوم إذا فنيت أزوادهم قال املفسرون اقتتل أجري عمر مع أجري عبد اهللا بن أيب يف بعض الغزوات فأمسع أجري عمر 

وه واشتد عليه لسانه فغضب عبد اهللا وعنده رهط من قومه فقال أما واهللا لئن رجعنا إىل املدينة عبد اهللا بن أيب املكر
مث أقبل على قومه فقال لو ) صلى اهللا عليه وسلم ( ليخرجن األعز منها األذل يعين باألعز نفسه وباألذل رسول اهللا 

دياركم وبالدكم فال تنفقوا عليهم حىت ينفضوا أمسكتم النفقة عن هؤالء يعين املهاجرين ألوشكوا أن يتحولوا عن 



من حول حممد فنزلت وقرىء لَُيخْرَِجنَّ بفتح الياء وقرأ احلسن وابن أيب عيلة لََنْخُرَجنَّ بالنون ونصب األعز واألذل 
واملعىن أن اهللا هو الرزاق وقوله تعاىل َوِللَِّه خََزاِئُن السََّماَواِت وَاالْْرَض قال مقاتل يعين مفاتيح الرزق واملطر والنبات 

وقال أهل املعاين خزائن اهللا تعاىل مقدوراته ألن فيها كل ما )  ٣١يونس ( قُلْ َمن َيْرُزقُكُم ّمَن السََّماء وَاالْْرضِ 
يشاء مما يريد إخراجه وقال اجلنيد خزائن اهللا تعاىل يف السموات الغيوب ويف األرض القلوب وهو عالم الغيوب 

َيكُونُ وقوله تعاىل َولَاِكنَّ الُْمَناِفِقَني الَ َيفْقَُهونَ أي ال يفقهون أن أَْمُرُه إِذَا أََرادَ َشْيئاً أَن َيقُولَ لَُه كُن فَ ومقلب القلوب
وقوله يقولون لَِئن رََّجْعَنا أي من تلك الغزوة وهي غزوة بين املصطلق إىل املدينة فرد اهللا تعاىل عليه )  ٨٢ي س ( 

ِه الْعِزَّةُ  أي الغلبة والقوة وملن أعزه اهللا وأيده من رسوله ومن املؤمنني وعزهم بنصرته إياهم وإظهار دينهم وقال َوِللَّ
على سائر األديان وأعلم رسوله بذلك ولكن املنافقني ال يعلمون ذلك ولو علموه ما قالوا مقالتهم هذه قال صاحب 

َوِللُْمْؤِمنَِني وهم األخصاء بذلك كما أن املذلة واهلوان للشيطان وذويه من  َوِللَِّه الِْعزَّةُ  َوِلَرسُوِلِه) الكشاف ( 
الكافرين واملنافقني وعن بعض الصاحلات وكانت يف هيئة رثة ألست على اإلسالم وهو العز الذي ال ذل معه والغىن 

  ون أنالذي ال فقر معه وعن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما أن رجالً قال له إن الناس يزعم

فيك تيهاً قال ليس بتيه ولكنه عزة فإن هذا العز الذي ال ذل معه والغىن الذي ال فقر معه وتال هذه اآلية قال بعض 
العارفني يف حتقيق هذا املعىن العزة غري الكرب وال حيل للمؤمن أن يذل نفسه فالعزة معرفة اإلنسان حبقيقة نفسه 

ية كما أن الكرب جهل اإلنسان بنفسه وإنزاهلا فوق منزهلا فالعزة تشبه وإكرامها عن أن يضعها ألقسام عاجلة دنيو
الكرب من حيث الصورة وختتلف من حيث احلقيقة كاشتباه التواضع بالضعة والتواضع حممود والضعة مذمومة 

مْ َتسَْتكْبُِرونَ ِفى والكرب مذموم والعزة حممودة وملا كانت غري مذمومة وفيها مشاكلة للكرب قال تعاىل ذَِلكُْم بَِما كُنُت
االْْرضِ بَِغْيرِ الَْحّق وفيه إشارة خفية إلثبات العزة باحلق والوقوف على حد التواضع من غري احنراف إىل الضعة 
وقوف على صراط العزة املنصوب على منت نار الكرب فإن قيل قال يف اآلية األوىل الَّ َيفْقَُهونَ ويف األخرى الَّ 

حلكمة فيه فنقول ليعلم باألول قلة كياستهم وفهمهم وبالثاين كثرة محاقتهم وجهلهم وال يفقهون من َيْعلَُمونَ فما ا
فقه يفقه كعلم يعلم ومن فقه يفقه كعظم يعظم واألول حلصول الفقه بالتكلف والثاين ال بالتكلف فاألول عالجي 

  والثاين مزاجي
  مث قال تعاىل

واْ مِن لْهِكُْم أَْموَالُكُْم َوالَ أَْولَادُكُْم َعن ِذكْرِ اللَِّه َوَمن َيفَْعلْ ذَِلَك فَأُْولَاِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ وَأَنِفقُياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَ ُت
فَأَصَّدََّق َوأَكُن مَِّن الصَّاِلِحنيَ  مَّا َرَزقَْناكُْم مِّن قَْبلِ أَن يَأِْتىَ  أََحَدكُمُ الَْمْوُت فََيقُولُ َربِّ لَْوال أَخَّْرَتنِى إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ

  َولَن ُيَؤخَِّر اللَُّه َنفْساً إِذَا َجآَء أََجلَُهآ وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ
الَ ُتلْهِكُْم ال تشغلكم كما شغلت املنافقني وقد اختلف املفسرون منهم من قال نزلت يف حق املنافقني ومنهم من قال 

وقوله َعن ِذكْرِ اللَِّه عن فرائض اهللا تعاىل حنو الصالة والزكاة واحلج أو عن طاعة اهللا تعاىل وقال  يف حق املؤمنني
الضحاك الصلوات اخلمس وعند مقاتل هذه اآلية وما بعدها خطاب للمنافقني الذين أفروا باإلميان َوَمن َيفَْعلْ ذاِلكَ 

الْخَاِسُرونَ أي يف جتارهتم حيث باعوا الشريف الباقي باخلسيس الفاين  أي أهلاه ماله وولده عن ذكر اهللا فَأُْولَِئَك ُهُم
  من التوحيد والبعث) صلى اهللا عليه وسلم ( وقيل هم اخلاسرون يف إنكار ما قال به رسول اهللا 

َزقَْناكُْم قال ابن وقال الكليب اجلهاد وقيل هو القرآن وقيل هو النظر يف القرآن والتفكر والتأمل فيه وَأَنِفقُواْ ِممَّا َر
عباس يريد زكاة املال ومن للتبعيض وقيل املراد هو اإلنفاق الواجب ّمن قَْبلِ أَن َيأِْتىَ  أََحَدكُمُ الَْمْوتُ أي دالئل 



ر املوت وعالماته فيسأل الرجعة إىل الدنيا وهو قوله َرّب لَْوال أَخَّْرتَنِى إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ وقيل حضهم على إدامة الذك
  وأن ال يضنوا باألموال أي هال أمهلتين وأخرت أجلي إىل زمان

قليل وهو الزيادة يف أجله حىت يتصدق ويتزكى وهو قوله تعاىل فَأَصَّدََّق َوأَكُن ّمَن الصَّاِلِحَني قال ابن عباس هذا 
د مل حيج ومل يؤد الزكاة دليل على أن القوم مل يكونوا مؤمنني إذ املؤمن ال يسأل الرجعة وقال الضحاك ال ينزل بأح

من قبل أن يعاين ما ييأس معه من اإلمهال ) الكشاف ( املوت إال وسأل الرجعة وقرأ هذه اآلية وقال صاحب 
ويضيق به اخلناق ويتعذر عليه اإلنفاق ويفوت وقت القبول فيتحسر على املنع ويعض أنامله على فقد ما كان 

ينزل عليكم سلطان املوت فال تقبل توبة وال ينفع عمل وقوله َوأَكُن ّمَن  متمكناً منه وعن ابن عباس تصدقوا قبل أن
الصَّاِلِحَني قال ابن عباس أحج وقرىء فأكون وهو على لفظ فأصدق وأكون قال املربد وأكون على ما قبله ألن 

على األصل وأكن عطفاً  قوله فَأَصَّدََّق جواب لالستفهام الذي فيه التمين واجلزم على موضع الفاء وقرأ أيب فأتصدق
  على موضع فأصدق وأنشد سيبويه أبياتاً كثرية يف احلمل على املوضع منها معاوى إننا بشر فأسجح

  فلسنا باجلبال وال احلديدا
فنصب احلديد عطفاً على احملل والباء يف قوله باجلبال للتأكيد ال ملعىن مستقبل جيوز حذفه وعكسه قول ابن أيب 

  ست مدرك ماضيسلمى بدا يل أين ل
  وال سابق شيئاً إذا كان جاثياً

توهم أنه قال مبدرك فعطف عليه قوله سابق عطفاً على املفهوم وأما قراءة أيب عمرو وأكون فإنه محله على اللفظ 
يعين عن  دون املعىن مث أخرب تعاىل أنه ال يؤخر من انقضت مدته وحضر أجله فقال الصَّاِلِحَني َولَن يَُؤّخَر اللَُّه َنفْساً

هذا نفي للتأخري على وجه التأكيد الذي معناه منافاة املنفي وباجلملة ) الكشاف ( املوت إذا جاء أجلها قال يف 
لشكر لذلك فقوله الَ ُتلْهِكُْم أَْموالُكُْم َوالَ أَْولَادُكُْم تنبيه على الذكر قبل املوت َوأَنِفقُواْ ِممَّا َرَزقَْناكُْم تنبيه على ا

اىل َواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ أي لو رد إىل الدنيا ما زكى وال حج ويكون هذا كقوله َولَْو ُردُّواْ لَعَاُدواْ ِلَما وقوله تع
واملفسرون على أن هذا خطاب جامع لكل عمل خرياً أو شراً وقرأ عاصم يعملون بالياء )  ٢٨األنعام ( ُنُهواْ َعْنُه 

لَُّه َنفْساً ألن النفس وإن كان واحداً يف اللفظ فاملراد به الكثري فحمل على املعىن واهللا أعلم على قوله َولَن ُيَؤّخَر ال
  وصالته وسالمه على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

  سورة التغابن

  مثان عشرة آية مكية
  ُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌرُيسَبُِّح ِللَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفى األرض لَُه الُْملُْك َولَُه الْحَْم

وجه التعلق مبا قبلها ظاهر ملا أن تلك السورة للمنافقني الكاذبني وهذه السورة للمنافقني الصادقني وأيضاً تلك 
السورة مشتملة على بطالة أهل النفاق سراً وعالنية وهذه السورة على ما هو التهديد البالغ هلم وهو قوله تعاىل 

باآلخر فألن يف َما ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض َوَيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ وَاللَُّه َعِليُم بِذَاِت الصُّدُورِ وأما األول  َيْعلَُم
آخر تلك السورة التنبيه على الذكر والشكر كما مر ويف أول هذه إشارة إىل أهنم إن أعرضوا عن الذكر والشكر 

وم يواظبون على الذكر والشكر دائماً وهم الذين يسبحون كما قال تعاىل ُيسَّبُح ِللَِّه َما ِفى قلنا من اخللق ق
 السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ وقوله تعاىل لَُه الُْملُْك َولَُه الْحَْمُد معناه إذا سبح هللا ما يف السموات وما يف األرض فله



تصرف يف ملكه والتصرف مفتقر إىل القدرة فقال وَاللَُّه َعلَى كُلّ َشْيء امللك وله احلمد وملا كان له امللك فهو م
قدم الظرفان ليدل بتقدميهما على معىن اختصاص امللك واحلمد باهللا تعاىل وذلك ألن ) الكشاف ( قَِديٌر وقال يف 

فإن أصول النعم وفروعها امللك يف احلقيقة له ألنه مبدىء لكل شيء ومبدعه والقائم به واملهيمن عليه كذلك احلمد 
منه وأما ملك غريه فتسليط منه واسترعاء ومحده اعتداد بأن نعمة اهللا جرت على يده وقوله تعاىل َوُهَو َعلَى كُلّ 

َشىْ ء قَِديٌر قيل معناه وهو على كل شيء أراده قدير وقيل قدير يفعل ما يشاء بقدر ما يشاء ال يزيد عليه وال 
  ية مباحثينقص وقد مر ذلك ويف اآل

واحلشر والصف كذلك ويف اجلمعة والتغابن ُيسَّبُح ِللَِّه فما احلكمة ) احلديد ( األول أنه تعاىل قال يف احلديد سَبِّحِ 
  فيه نقول اجلواب عنه قد تقدم

  ويف موضع)  ١احلشر ( البحث الثاين قال يف موضع سَبََّح للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ 

فما احلكمة فيه قلنا احلكمة ال بد منها وال نعلمها كما هي )  ١احلديد ( خر سَبََّح للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض آ
لكن نقول ما خيطر بالبال وهو أن جمموع السموات واألرض شيء واحد وهو عامل مؤلف من األجسام الفلكية 

اقي منه شيء آخر فقوله تعاىل ُيَسّبحُ ِللَِّه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي والعنصرية مث األرض من هذا اجملموع شيء والب
االْْرضِ بالنسبة إىل هذا اجلزء من اجملموع وبالنسبة إىل ذلك اجلزء منه كذلك وإذا كان كذلك فال يبعد أن يقال 

جه شيء واحد ومن وجه شيئان قال تعاىل يف بعض السور كذا ويف البعض هذا ليعلم أن هذا العامل اجلسماين من و
بل أشياء كثرية واخللق يف اجملموع غري ما يف هذا اجلزء وغري ما يف ذلك أيضاً وال يلزم من وجود الشيء يف اجملموع 
أن يوجد يف كل جزء من أجزائه إال بدليل منفصل فقوله تعاىل سَبََّح للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت َوَما ِفي االْْرضِ على سبيل 

ملبالغة من مجلة ذلك الدليل ملا أنه يدل على تسبيح ما يف السموات وعلى تسبيح ما يف األرض كذلك خبالف قوله ا
  تعاىل سَبََّح للَِّه َما ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض

  مث قال تعاىل
نَ َبِصريٌ َخلََق السََّماَواِت واألرض بِالَْحقِّ َوصَوََّركُمْ ُهَو الَِّذى َخلَقَكُْم فَِمنكُْم كَاِفٌر َوِمنكُْم مُّْؤِمٌن َواللَُّه بَِما َتْعَملُو

وَاللَُّه َعِليُم بِذَاتِ  فَأَْحَسَن صَُوَركُْم وَإِلَْيِه الَْمِصريُ َيْعلَُم َما ِفى السََّماوَاِت واألرض َوَيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ
  الصُّدُورِ

نه تعاىل خلق بين آدم مؤمناً وكافراً مث يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمناً وكافراً قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إ
وقال عطاء إنه يريد فمنكم مصدق ومنكم جاحد وقال الضحاك مؤمن يف العالنية كافر يف السر كاملنافق وكافر يف 

وقال )  ١٠٦النحل ( َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِاِإلَمياِن العالنية مؤمن يف السر كعمار بن ياسر قال اهللا تعاىل إِالَّ َمْن أُكْرَِه 
الزجاج فمنكم كافر بأنه تعاىل خلقه وهو من أهل الطبائع والدهرية ومنكم مؤمن بأنه تعاىل خلقه كما قال قُِتلَ 

( قََك ِمن تَُرابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفَةٍ  وقال أَكَفَْرَت بِالَِّذى َخلَ)  ١٨ ١٧عيس ( اِإلنَسانُ َما أَكْفََرُه ِمْن أَىّ  َشىْ ء َخلَقَُه 
وقال أبو إسحاق خلقكم يف بطون أمهاتكم كفاراً ومؤمنني وجاء يف بعض التفاسري أن حيي خلق يف )  ٣٧الكهف 

ّمَن اللَِّه  بطن أمه مؤمناً وفرعون خلق يف بطن أمه كافراً دل عليه قوله تعاىل أَنَّ اللََّه يَُبّشُرَك بَِيْحَيى ُمَصّدقاً بِكَِلَمةٍ 
وقوله تعاىل َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري أي عامل بكفركم وإميانكم اللذين من أعمالكم واملعىن أنه تعاىل تفضل عليكم 

بأصل النعم اليت هي اخللق فأنظروا النظر الصحيح وكونوا بأمجعكم عباداً شاكرين فما فعلتم مع متكنكم بل تفرقتم 
ومنكم مؤمن وقوله تعاىل ُخِلَق السََّماَواِت وَاالْْرَض بِالَْحّق أي باإلرادة القدمية على وفق احلكمة فرقاً فمنكم كافر 

ومنهم من قال باحلق أي للحق وهو البعث وقوله َوصَوََّركُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُْم حيتمل وجهني أحدمها أحسن أي أتقن 



ف يوجد وقد وجد يف أنفسهم من القوى الدالة على وحدانية وأحكم على وجه ال يوجد بذلك الوجه يف الغري وكي
اهللا تعاىل وربوبيته داللة خمصوصة حلسن هذه الصورة وثانيهما أن نصرف احلسن إىل حسن املنظر فإن من نظر يف قد 

البعث وإمنا اإلنسان وقامته وبالنسبة بني أعضائه فقد علم أن صورته أحسن صورة وقوله تعاىل َوإِلَْيهِ الَْمِصريُ أي 
  أضافه

إىل نفسه ألنه هو النهاية يف خلقهم واملقصود منه مث قال تعاىل َوصَوََّركُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُْم ألنه ال يلزم من خلق 
الشيء أن يكون مصوراً بالصورة وال يلزم من الصورة أن تكون على أحسن الصور مث قال وَإِلَْيِه الَْمِصُري أي املرجع 

صُّدُورِ نبه قوله تعاىل َيْعلَُم َما ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض َوَيعْلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ َواللَُّه َعِليُم بِذَاِت الليس إال له و
بعلمه ما يف السموات واألرض مث بعلمه ما يسره العباد وما يعلنونه مث بعلمه ما يف الصدور من الكليات واجلزئيات 

  فى عليه شيء ملا أنه تعاىل ال يعزب عن علمه مثقال ذرة ألبتة أزالً وأبداً ويف اآلية مباحثعلى أنه ال خي
األول أنه تعاىل حكيم وقد سبق يف علمه أنه إذا خلقهم مل يفعلوا إال الكفر واإلصرار عليه فأي حكمة دعته إىل 

احلكمة وخلق هذه الطائفة فعله فيكون على خلقهم نقول إذا علمنا أنه تعاىل حكيم علمنا أن أفعاله كلها على وفق 
  وفق احلكمة وال يلزم من عدم علمنا بذلك أن ال يكون كذلك بل الالزم أن يكون خلقهم على وفق احلكمة

الثاين قال َوصَوََّركُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُْم وقد كان من أفراد هذا النوع من كان مشوه الصورة مسج اخللقة نقول ال 
ن احلسن كغريه من املعاين على طبقات ومراتب فالحنطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقها احنطاطاً مساجة مثة لك

  بيناً ال يظهر حسنه وإال فهو داخل يف حيز احلسن غري خارج عن حده
نب فكيف الثالث قوله تعاىل َوإِلَْيِه الَْمِصُري يوهم االنتقال من جانب إىل جانب وذلك ال ميكن إال أن يكون اهللا يف جا

هو قلت ذلك الوهم بالنسبة إلينا وإىل زماننا ال بالنسبة إىل ما يكون يف نفس األمر فإن نفس األمر مبعزل عن حقيقة 
  االنتقال من جانب إىل جانب إذا كان املنتقل إليه منزهاً عن اجلانب وعن اجلهة

  مث قال تعاىل
ْبلُ فَذَاقُواْ َوبَالَ أَْمرِِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ذَاِلَك بِأَنَُّه كَاَنت تَّأْتِيهِْم ُرُسلُُهم بِالَْبيِّنَاِت أَلَْم َيأِْتكُمْ َنَبُؤاْ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن قَ

أَن لَّن ُيْبَعثُواْ قُلْ َبلَى َوَربِّى فَُروا فَقَالُوا أََبَشرٌ َيْهدُوَنَنا فَكَفَُرواْ َوتََولَّواْ وَّاْستَْغَنى اللَُّه َواللَُّه غَنِى ٌّ َحِميٌد َزَعَم الَِّذيَن كَ
  لَُتْبَعثُنَّ ثُمَّ لَتَُنبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم َوذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسٌِري

اعلم أن قوله أَلَْم يَأِْتكُْم َنبَُؤاْ الَِّذيَن كَفَرُواْ خطاب لكفار مكة وذلك إشارة إىل الويل الذي ذاقوه يف الدنيا وإىل ما 
من العذاب يف اآلخرة فقوله فَذَاقُواْ َوبَالَ أَْمرِِهْم أي شدة أمرهم مثل قوله ذُقْ إِنََّك أَنَت الَْعزِيزُ الْكَرُِمي  أعد هلم

وقوله ذاِلَك بِأَنَُّه أي بأن الشأن واحلديث أنكروا أن يكون الرسول بشراً ومل ينكروا أن يكون معبودهم حجراً 
رضوا واستغىن اهللا عن طاعتهم وعبادهتم من األزل وقوله تعاىل وَاللَُّه غَنِى ٌّ فكفروا وتولوا وكفروا بالرسل وأع

َحِميٌد من مجلة ما سبق واحلميد مبعىن احملمود أي املستحق للحمد بذاته ويكون مبعىن احلامد وقوله تعاىل َزَعَم الَِّذيَن 
  الزعيم) الكشاف ( كَفَُرواْ قال يف 
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

وعن شريح لكل شيء كنية وكنية الكذب ) زعموا مطية الكذب ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ادعاء العلم ومنه قوله 
  ومل أزعمك عن ذلك معزوالزعموا ويتعدى إىل مفعولني تعدى العلم قال الشاعر 

والذين كفروا هم أهل مكة َبلَى إثبات ملا بعد أن وهو البعث وقيل قوله تعاىل قُلْ َبلَى َورَّبى حيتمل أن يكون تعليماً 
أي يعلمه القسم تأكيداً ملا كان خيرب عن البعث وكذلك مجيع القسم يف القرآن ) صلى اهللا عليه وسلم ( للرسول 

ِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري أي ال يصرفه صارف وقيل إن أمر البعث على اهللا يسري ألهنم أنكروا البعث بعد وقوله تعاىل َوذَ
  أن صاروا تراباً فأخرب أن إعادهتم أهون يف العقول من إنشائهم ويف اآلية مباحث
وقالوا أََبَشٌر َيْهدُوَنَنا وهذا يف معىن  األول قوله فَكَفَُرواْ يتضمن قوله َوَتوَلَّواْ فما احلاجة إىل ذكره نقول إهنم كفروا

  اإلنكار واإلعراض بالكلية وذلك هو التويل فكأهنم كفروا وقالوا قوالً يدل على التويل وهلذا قال فَكَفَُرواْ َوَتَولَّواْ
معناه ) الكشاف ( ل غنياً قال يف الثاين قوله َوَتَولَّواْ وَّاْسَتْغَنى اللَُّه يوهم وجود التويل واالستغناء معاً واهللا تعاىل مل يز

  أنه ظهر استغناء اهللا حيث مل يلجئهم إىل اإلميان ومل يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك
الثالث كيف يفيد القسم يف إخباره عن البعث وهم قد أنكروا رسالته نقول إهنم وإن أنكروا الرسالة لكنهم 

لمون أنه ال يقدم على القسم بربه إال وأن يكون صدق هذا اإلخبار يعتقدون أنه يعتقد ربه اعتقاداً ال مزيد عليه فيع
أظهر من الشمس عنده ويف اعتقاده والفائدة يف اإلخبار مع القسم ليس إال هذا مث إنه أكد اخلرب بالالم والنون 

  فكأنه قسم بعد قسم
  وملا بالغ يف اإلخبار عن البعث واالعتراف بالبعث من لوازم اإلميان قال

َجْمعِ ذَِلَك َيْوُم التَّغَاُبنِ َوَمن ُنواْ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه وَالنّورِ الَِّذى أَنَزلَْنا وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري َيْوَم َيْجَمُعكُْم ِلَيْومِ الْفَأاِم
ْجرِى ِمن َتْحِتَها االٌّ ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً ذَِلَك الْفَْوزُ ُيْؤِمن بِاللَِّه َوَيْعَملْ صَاِلحاً ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه َوُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َت

  الَْعظِيُم َوالَِّذيَن كَفَرُواْ َوكَذَّبُواْ بِأاَياتَِنآ أُْولَاِئَك أَْصَحاُب النَّارِ خَاِلِديَن ِفيَها َوبِئَْس الَْمصُِري
عاىل ملا ذكر ما نزل من العقوبة باألمم املاضية وذلك لكفرهم باهللا قوله فَئَاِمُنواْ جيوز أن يكون صلة ملا تقدم ألنه ت

القرآن  وتكذيب الرسل قال فَئَاِمُنواْ أنتم بِاللَِّه َوَرسُوِلِه لئال ينزل بكم ما نزل هبم من العقوبة وَالّنورِ الَِّذى أَنزَلَْنا وهو
ذكر النور الذي هو القرآن ملا أنه مشتمل على فإنه يهتدى به يف الشبهات كما يهتدى بالنور يف الظلمات وإمنا 

  أنه عىن برسوله) الكشاف ( الدالالت الظاهرة على البعث مث ذكر يف 

والقرآن َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري أي مبا تسرون وما تعلنون فراقبوه وخافوه يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( والنور حممداً 
َيْوَم َيْجَمُعكُمْ ِلَيْومِ الَْجْمعِ يريد به يوم القيامة مجع فيه أهل السموات وأهل األرض و ذَِلكَ احلالني مجيعاً وقوله تعاىل 

َيْوُم التَّغَاُبنِ والتغابن تفاعل من الغنب يف اجملازاة والتجارات يقال غبنه يغبنه غبناً إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته قال 
النار يعذبون وقوماً يف اجلنة يتنعمون وقيل هو يوم يغنب فيه أهل احلق أهل ابن عباس رضي اهللا عنهما إن قوماً يف 

الباطل وأهل اهلدى أهل الضاللة وأهل اإلميان أهل الكفر فال غنب أبني من هذا ويف اجلملة فالغنب يف البيع والشراء 
ة باهلدى مث ذكر أهنم ما رحبت وقد ذكر تعاىل يف حق الكافرين أهنم اشتروا احلياة الدنيا باآلخرة واشتروا الضالل



اآلية وذكر أهنم باعوا أنفسهم )  ١٠الصف ( جتارهتم ودل املؤمنني على جتارة راحبة فقال َهلْ أَُدلُّكْم َعلَى ِتجَاَرةٍ  
على ما  باجلنة فخسرت صفقة الكفار ورحبت صفقة املؤمنني وقوله تعاىل َوَمن ُيْؤِمن بِاللَِّه َوَيْعَملْ َصاِلحاً يؤمن باهللا

جاءت به الرسل من احلشر والنشر واجلنة والنار وغري ذلك ويعمل صاحلاً أي يعمل يف إميانه صاحلاً إىل أن ميوت 
ي قرىء جيمعكم ويكفر ويدخل بالياء والنون وقوله َوالَِّذيَن كَفَُرواْ أي بوحدانية اهللا تعاىل وبقدرته وَكَذَّبُواْ بِئَايَاِتَنا أ

  البعث أُْولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ خَاِلِديَن ِفيَها َوبِئَْس الَْمِصُري مث يف اآلية مباحثبآياته الدالة على 
األول قال قُلْ ياأَيَُّها النَّاُس بطريق اإلضافة ومل يقل ونوره الذي أنزلنا بطريق اإلضافة مع أن النور ههنا هو القرآن 

  نور مبعىن اإلضافة كأنه قال ورسوله ونوره الذي أنزلناوالقرآن كالمه ومضاف إليه نقول األلف والالم يف ال
بقوله لَُتَنبَُّؤنَّ أو خببري ملا فيه من معىن ) الكشاف ( الثاين مب انتصب الظرف نقول قال الزجاج بقوله لَُتْبَعثُنَّ ويف 
  الوعيد كأنه قيل واهللا معاقبكم يوم جيمعكم أو بإضمار اذكر

َمن ُيْؤِمن بِاللَِّه بلفظ املستقبل ويف الكفر وقال َوالَِّذيَن كَفَُرواْ بلفظ املاضي فنقول تقدير الثالث قال تعاىل يف اإلميان َو
  الكالم ومن يؤمن باهللا من الذين كفروا وكذبوا بآيتاتنا يدخله جنات ومن مل يؤمن منهم أولئك أصحاب النار

  َها بلفظ اجلمع نقول ذلك حبسب اللفظ وهذا حبسب املعىنالرابع قال تعاىل َوَمن ُيْؤِمن بلفظ الواحد و َخاِلِديَن ِفي
اخلامس ما احلكمة يف قوله وَبِئَْس الَْمِصُري بعد قوله خَاِلِديَن ِفيَها وذلك بئس املصري فنقول ذلك وإن كان يف معناه 

  فال يدل عليه بطريق التصريح فالتصريح مما يؤكده

  مث قال تعاىل
واْ الرَُّسولَ الَّ بِإِذْنِ اللَِّه َوَمن ُيْؤِمن بِاللَِّه يَْهِد قَلَْبُه َواللَُّه بِكُلِّ َشىْ ٍء َعِليٌم َوأَِطيُعواْ اللََّه َوأَِطيُعَمآ أََصاَب ِمن مُِّصيَبةٍ  إِ

  لَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَفَإِن َتولَّيُْتْم فَإِنََّما َعلَى َرسُوِلَنا الَْبلَاغُ الُْمبِنيُ اللَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو َوَعلَى اللَِّه فَ
قوله تعاىل إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه أي بأمر اهللا قاله احلسن وقيل بتقدير اهللا وقضائه وقيل بإرادة اهللا تعاىل ومشيئته وقال ابن 

قر أو عباس رضي اهللا عنهما بعلمه وقضائه وقوله تعاىل َيْهِد قَلَْبُه أي عند املصيبة أو عند املوت أو املرض أو الف
القحط وحنو ذلك فيعلم أهنا من اهللا تعاىل فيسلم لقضاء اهللا تعاىل ويسترجع فذلك قوله يَْهِد قَلَْبُه أي للتسليم ألمر 

قال أهل املعاين )  ١٥٧ ١٥٦البقرة ( اهللا ونظريه قوله الَِّذيَن إِذَا أَصَاَبتُْهم مُّصِيَبةٌ  إىل قوله أُولَاِئَك ُهُم الْمُْهَتُدونَ 
قلبه للشكر عند الرخاء والصرب عند البالء وهو معىن قول ابن عباس رضي اهللا عنهما يهد قلبه إىل ما حيب يهد 

ويرضى وقرىء أَغْفَلَْنا قَلَْبُه بالنون وعن عكرمة يَْهِد قَلَْبُه بفتح الدال وضم الياء وقرىء يهدأ قال الزجاج هدأ قلبه 
َواللَُّه بِكُلّ )  ١٣٠البقرة ( نصب أن يكون مثل َمن َسِفَه نَفَْسُه يهدأ إذا سكن والقلب بالرفع والنصب ووجه ال

َشْيء َعِليٌم حيتمل أن يكون إشارة إىل اطمئنان القلب عند املصيبة وقيل عليم بتصديق من صدق رسوله فمن صدقه 
 هونوا املصائب والنوازل واتبعوا األوامر فقد هدى قلبه َوأَِطيُعواْ اللََّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ فيما جاء به من عند اهللا يعين

  الصادرة من اهللا تعاىل ومن الرسول فيما دعاكم إليه
البائن وقوله  وقوله فَإِن َتَولَّيُْتْم أي عن إجابة الرسول فيما دعاكم إليه فَإِنََّما َعلَى َرسُوِلَنا الَْبلَاغُ الُْمبُِني الظاهر والبيان

حيتمل أن يكون هذا من مجلة ما تقدم من األوصاف احلميدة حلضرة اهللا تعاىل من قوله لَُه الُْملْكُ  اللَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو
فإن من كان موصوفاً هبذه الصفات وحنوها فَُهَو الَِّذى ال إله إِالَّ )  ١التغابن ( َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر 

ود إال هو عليه التوكل يف كل باب وإليه املرجع واملآب وقوله َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ ُهَو أي ال معبود إال هو وال مقص
( الُْمْؤِمُنونَ بيان أن املؤمن ال يعتمد إال عليه وال يتقوى إال به ملا أنه يعتقد أن القادر باحلقيقة ليس إال هو وقال يف 

على التوكل عليه والتقوى به يف أمره حىت ينصره على ) م صلى اهللا عليه وسل( هذا بعث لرسول اهللا ) الكشاف 



من كذبه وتوىل عنه فإن قيل كيف يتعلق َما أَصَاَب ِمن مُِّصيَبةٍ  إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه مبا قبله ويتصل به نقول يتعلق بقوله 
   تصيبه مصيبة إال بإذن اهللاملا أن من يؤمن باهللا فيصدقه يعلم أال)  ٨التغابن ( تعاىل قُلْ ياأَيَُّها النَّاُس 

  مث قال تعاىل
فَحُواْ َوَتْغِفرُواْ فَإِنَّ اللََّه غَفُورٌ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا إِنَّ ِمْن أَْزوَاجِكُْم َوأَْوالِدكُْم َعدُّواً لَّكُْم فَاْحذَُروُهْم َوإِن َتْعفُواْ َوَتْص

َخيْراً ْم ِفْتَنةٌ  َواللَُّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم فَاتَّقُواْ اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم وَاْسَمُعواْ وَأَِطيُعواْ َوأَْنِفقُواْ رَّحِيٌم إِنََّمآ أَْموَالُكُْم َوأَْولَادُكُ
  الًّنفُِسكُْم َوَمن ُيوَق ُشحَّ نَفِْسِه فَأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ
وه وزوجته فقالوا أنت تذهب وتذرنا ضائعني فمنهم من يطيع قال الكليب كان الرجل إذا أراد اهلجرة تعلق به بن

أهله ويقيم فحذرهم اهللا طاعة نسائهم وأوالدهم ومنهم من ال يطيع ويقول أما واهللا لو مل هناجر وجيمع اهللا بيننا 
وقال مسلم وبينكم يف دار اهلجرة ال ننفعكم شيئاً أبداً فلما مجع اهللا بينهم أمرهم أن ينفقوا وحيسنوا ويتفضلوا 

اخلراساين نزلت يف عوف بن مالك األشجعي كان أهله وولده يثبطونه عن اهلجرة واجلهاد وسئل ابن عباس رضي 
اهللا عنهما عن هذه اآلية فقال هؤالء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا املدينة فلم يدعهم أزواجهم 

تدعوا اهلجرة وقوله تعاىل َوإِن َتْعفُواْ وََتصْفَُحواْ قال هو أن وأوالدهم فهو قوله عدواً لكم فاحذروهم أن تطيعوا و
الرجل من هؤالء إذا هاجر ورأى الناس قد سبقوا باهلجرة وفقهوا يف الدين هم أن يعاقب زوجته وولده الذين منعوه 

صْفَُحواْ َوَتغِْفُرواْ اآلية يعين أن اهلجرة وإن حلقوا به يف دار اهلجرة مل ينفق عليهم ومل يصبهم خبري فنزل َوإِن َتْعفُواْ وََت
من أزواجكم وأوالدكم عدواً لكم ينهون عن اإلسالم ويثبطون عنه وهم من الكفار فاحذروهم فظهر أن هذه 

العداوة إمنا هي للكفر والنهي عن اإلميان وال تكون بني املؤمنني فأزواجهم وأوالدهم املؤمنون ال يكونون عدواً هلم 
واج واألوالد الذين منعوا عن اهلجرة نزل إِنََّما أَمْوالُكُْم َوأَْولَاُدكُْم ِفْتَنةٌ  قال ابن عباس رضي اهللا ويف هؤالء األز

عنهما ال تطيعوهم يف معصية اهللا تعاىل وفتنة أي بالء وشغل عن اآلخرة وقيل أعلم اهللا تعاىل أن األموال واألوالد 
م مجيع األوالد فإن اإلنسان مفتون بولده ألنه رمبا عصى اهللا تعاىل بسببه من مجيع ما يقع هبم يف الفتنة وهذا عام يع

وباشر الفعل احلرام ألجله كغصب مال الغري وغريه َواللَُّه ِعْنَدهُ أَْجٌر َعظِيٌم أي جزيل وهو اجلنة أخرب أن عنده أجراً 
د وال تؤثروهم على ما عند اهللا من األجر عظيماً ليتحملوا املؤونة العظيمة واملعىن ال تباشروا املعاصي بسبب األوال

العظيم وقوله تعاىل فَاتَّقُواْ اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم قال مقاتل أي ما أطقتم جيتهد املؤمن يف تقوى اهللا ما استطاع قال قتادة 
يه وقال ال يصح ألن قوله ومنهم من طعن ف)  ١٠٢آل عمران ( نسخت هذه اآلية قوله تعاىل اتَّقُواْ اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه 

تعاىل اتَّقُواْ اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه ال يراد به االتقاء فيما ال يستطيعون ألنه فوق الطاقة واالستطاعة وقوله امسعوا أي هللا 
يف حق اهللا خرياً ولرسوله ولكتابه وقيل ملا أمركم اهللا ورسوله به اللََّه َوأَِطيُعواْ اهللا فيما يأمركم َوأَْنِفقُواْ من أموالكم 

)  ١٧٠النساء ( ألنفسكم والنصب بقوله وَأَْنِفقُواْ كأنه قيل وقدموا خرياً ألنفسكم وهو كقوله يأَيَُّها النَّاُس قَْد 
وقوله تعاىل َوَمن ُيوَق ُشحَّ نَفِْسِه الشح هو البخل وإنه يعم املال وغريه يقال فالن شحيح باملال وشحيح باجلاه 

قيل يوق ظلم نفسه فالشح هو الظلم ومن كان مبعزل عن الشح فذلك من أهل الفالح فإن قيل وشحيح باملعروف و
ِدكُْم َعدُّواً إِنََّما أَمْوالُكُْم َوأَْولَادُكُْم ِفْتَنةٌ  يدل على أن األموال واألوالد كلها من األعداء و إِنَّ ِمْن أَْزواجِكُْم َوأَْوال

اء دون البعض فنقول هذا يف حيز املنع فإنه ال يلزم أن يكون البعض من اجملموع لَّكُْم يدل على أن بعضهم من األعد
  الذي مر ذكره من األوالد يعين من األوالد من مينع ومنهم من ال مينع فيكون البعض منهم عدواً دون البعض



  مث قال تعاىل
  كُْم وَاللَُّه َشكُوٌر َحِليٌم عَاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدةِ  الْعَزِيُز الَْحكِيُمإِن ُتقْرُِضواْ اللََّه قَْرضاً َحَسناً ُيَضاِعفُْه لَكُْم َوَيْغِفْر لَ

اعلم أن قوله إِن ُتقْرِضُواْ اللََّه قَْرضاً َحَسناً أي إن تنفقوا يف طاعة اهللا متقاربني إليه جيزكم بالضعف ملا أنه شكور 
ر يغفر لكم والقرض احلسن عند بعضهم هو التصدق من حيب املتقربني إىل حضرته حليم ال يعجل بالعقوبة غفو

احلالل وقيل هو التصدق بطيبة نفسه والقرض هو الذي يرجى مثله وهو الثواب مثل اإلنفاق يف سبيل اهللا وقال يف 
ذكر القرض تلطف يف االستدعاء وقوله ُيَضاِعفُْه لَكُمْ أي يكتب لكم بالواحدة عشرة وسبعمائة إىل ما ) الكشاف ( 
َشكُورٍ جماز أي يفعل بكم ما يفعل املبالغ يف الشكر من عظيم الثواب وكذلك ) يضعفه ( اء من الزيادة وقرىء ش

حليم يفعل بكم ما يفعل من حيلم عن املسيء فال يعاجلكم بالعذاب مع كثرة ذنوبكم مث لقائل أن يقول هذه األفعال 
القدرة فقال عَاِلُم الَْغْيبِ فنقول قوله الَْعزِيُز يدل على القدرة مفتقرة إىل العلم والقدرة واهللا تعاىل ذكر العلم دون 

من عز إذا غلب و الَْحِكيُم على احلكمة وقيل العزيز الذي ال يعجزه شيء واحلكيم الذي ال يلحقه اخلطأ يف التدبري 
اب واحلمد هللا رب العاملني واهللا تعاىل كذلك فيكون عاملاً قادراً حكيماً جل ثناؤه وعظم كربياؤه واهللا أعلم بالصو
  والصالة والسالم على سيد املرسلني وخامت النبيني سيدنا حممد وآله وسلم تسليماً كثرياً

  سورة الطالق

  إثنتا عشرة آية مدنية
واْ اللََّه رَبَّكُْم الَ ُتْخرُِجوُهنَّ ِمن ُبُيوِتهِنَّ َوالَ ياأيَُّها النَّبِى ُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّسآَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ وَأَْحصُواْ الِْعدَّةَ  َواتَّقُ

لََم َنفَْسهُ الَ َتْدرِى لََعلَّ اللََّه َيْخُرْجَن إِالَّ أَن يَأِْتَني بِفَاِحَشةٍ  مَُّبيَِّنةٍ  َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَقَْد ظَ
  مْراًُيْحِدثُ بَْعَد ذَِلَك أَ

  الَْحِكيُم يأيَُّها النَّبِى ُّ إِذَا طَلَّقُْتُم الّنَساء فَطَلّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ َوأَْحُصواْ الِْعدَّةَ 
( أما التعلق مبا قبلها فذلك أنه تعاىل قال يف أول تلك السورة لَهُ الُْملُْك َولَهُ الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر 

وامللك يفتقر إىل التصرف على وجه حيصل منه نظام امللك واحلمد يفتقر إىل أن ذلك التصرف بطريق )  ١التغابن 
العدل واإلحسان يف حق املتصرف فيه وبالقدرة على من مينعه عن التصرف وتقرير األحكام يف هذه السورة متضمن 

ه السورة نسبة إىل تلك السورة وأما األول باآلخر هلذه األمور املفتقرة إليها تضمناً ال يفتقر إىل التأمل فيه فيكون هلذ
ويف أول هذه السورة إىل )  ١٨التغابن ( فألنه تعاىل أشار يف آخر تلك السورة إىل كمال علمه بقوله َعاِلُم الَْغْيبِ 

يُم يأيُّهَا كمال علمه مبصاحل النساء وباألحكام املخصوصة بطالقهن فكأنه بني ذلك الكلي هبذه اجلزئيات وقوله الَْحِك
طلق حفصة فأتت إىل أهلها ) صلى اهللا عليه وسلم ( النَّبِى ُّ إِذَا طَلَّقُْتُم الّنَساء عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

صلى ( فنزلت وقيل راجعها فإهنا صوامة قوامة وعلى هذا إمنا نزلت اآلية بسبب خروجها إىل أهلها ملا طلقها النيب 
نزل اهللا يف هذه اآلية َوالَ َيْخُرْجَن ِمن ُبُيوِتهِنَّ وقال الكليب إنه عليه السالم غضب على حفصة ملا فأ) اهللا عليه وسلم 

أسر إليها حديثاً فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة فنزلت وقال السدي نزلت يف عبد اهللا بن عمر ملا طلق امرأته حائضاً 
ا مثل ما فعل ابن عمر وهم عمرو بن سعيد بن العاص وعتبة والقصة يف ذلك مشهورة وقال مقاتل إن رجاالً فعلو

صلى ( بن غزوان فنزلت فيهم ويف قوله تعاىل الَْحِكيُم يأيَُّها النَّبِى ُّ إِذَا طَلَّقُْتمُ الّنَساء وجهان أحدمها أنه نادى النيب 
نت أمته داخلة يف ذلك مث خاطب أمته ملا أنه سيدهم وقدوهتم فإذا خوطب خطاب اجلمع كا) اهللا عليه وسلم 

اخلطاب قال أبو إسحق هذا خطاب النيب عليه السالم واملؤمنون داخلون معه يف اخلطاب وثانيهما أن املعىن يا أيها 



النيب قل هلم إذا طلقتم النساء فأضمر القول وقال الفراء خاطبه وجعل احلكم للجميع كما تقول للرجل وحيك أما 
  تتقون اهللا أما

أي )  ٦املائدة ( إليه وإىل أهل بيته و إِذَا طَلَّقُْتُم أي إذا أردمت التطليق كقوله َيأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا تستحيون تذهب 
إذا أردمت الصالة وقد مر الكالم فيه وقوله تعاىل فَطَلّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ قال عبد اهللا إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته 

ن غري مجاع وهذا قول جماهد وعكرمة ومقاتل واحلسن قالوا أمر اهللا تعاىل الزوج بتطليق امرأته إذا فيطلقها طاهراً م
شاء الطالق يف طهر مل جيامعها فيه وهو قوله تعاىل ِلِعدَِّتهِنَّ أي لزمان عدهتن وهو الطهر بإمجاع األمة وقيل إلظهار 

ها طاهرة من غري مجاع وباجلملة فالطالق يف حال الطهر عدهتن ومجاعة من املفسرين قالوا الطالق للعدة أن يطلق
الزم وإال ال يكون الطالق سنياً والطالق يف السنة إمنا يتصور يف البالغة املدخول هبا غري اآليسة واحلامل إذ ال سنة 

ق سنة وبدعة يف الصغري وغري املدخول هبا واآليسة واحلامل وال بدعة أيضاً لعدم العدة باألقراء وليس يف عدد الطال
على مذهب الشافعي حىت لو طلقها ثالثاً يف طهر صحيح مل يكن هذا بدعياً خبالف ما ذهب إليه أهل العراق فإهنم 

فَطَلّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ صفة ) النظم ( قالوا السنة يف عدد الطالق أن يطلق كل طلقة يف طهر صحيح وقال صاحب 
عان خمتلفة لإلضافة وهي أصلها ولبيان السبب والعلة كقوله تعاىل إِنََّما للطالق كيف يكون وهذه الالم جتيء مل

أي عنده )  ٧٨اإلسراء ( ومبنزلة عند مثل قوله أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك الشَّْمسِ )  ٩اإلنسان ( ُنطِْعُمكُمْ ِلَوْجِه اللَِّه 
ويف )  ٢احلشر ( كَفَرُواْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمن ِديَارِِهْم الِوَّلِ الَْحْشرِ  ومبنزلة يف مثل قوله تعاىل ُهَو الَِّذى أَخَْرَج الَِّذيَن

) الكشاف ( هذه اآلية هبذا املعىن ألن املعىن فطلقوهن يف عدهتن أي يف الزمان الذي يصلح لعدهتن فقال صاحب 
صلى اهللا عليه وسلم ( ا ويف قراءة النيب فطلقوهن مستقبالت لعدهتن كقوله أتيته لليلة بقيت من احملرم أي مستقبالً هل

فإذا طلقت املرأة يف الطهر املتقدم للقرء األول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة العدة املراد أن ) من قبل عدهتن ) ( 
يطلقن يف طهر مل جيامعن فيه خيلني إىل أن تنقضي عدهتن وهذا أحسن الطالق وأدخله يف السنة وأبعده من الندم 

كانوا يستحبون أن ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول اهللا ويدل ع
يطلقوا أزواجهم للسنة إال واحدة مث ال يطلقوا غري ذلك حىت تنقضي العدة وكان أحسن عندهم من أن يطلق 

الثالث جمموعة كانت أو متفرقة  الرجل ثالث تطليقات وقال مالك بن أنس ال أعرف طالقاً إال واحدة وكان يكره
) صلى اهللا عليه وسلم ( وأما أبو حنيفة وأصحابه فإمنا كرهوا ما زاد على الواحدة يف طهر واحد وروي أن النيب 

قال البن عمر حني طلق امرأته وهي حائض ما هكذا أمرك اهللا تعاىل إمنا السنة أن تستقبل الطهر استقباالً وتطلقها 
ند الشافعي ال بأس بإرسال الثالث وقال ال أعرف يف عدد الطالق سنة وال بدعة وهو مباح لكل قرء تطليقة وع

فمالك يراعى يف طالق السنة الواحدة والوقت وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت والشافعي يراعي الوقت وحده 
األحكام اليت جتب يف العدة واحفظوا نفس وقوله تعاىل َوأَْحُصواْ الِْعدَّةَ  أي أقراءها فاحتفظوا هلا واحفظوا احلقوق و

ما تعتدون به وهو عدد احليض مث جعل اإلحصاء إىل األزواج حيتمل وجهني أحدمها أهنم هم الذين يلزمهم احلقوق 
  واملؤن وثانيهما ليقع حتصني األوالد يف العدة مث يف اآلية مباحث

مسي بدعة ألهنا إذا كانت حائضاً مل تعتد بأيام حيضها عن األول ما احلكمة يف إطالق السنة وإطالق البدعة نقول إمنا 
عدهتا بل تزيد على ثالثة أقراء فتطول العدة عليها حىت تصري كأهنا أربعة أقراء وهي يف احليض الذي طلقت فيه يف 

ن قد صورة املعلقة اليت ال هي معتدة وال ذات بعل والعقول تستقبح اإلضرار وإذا كانت طاهرة جمامعة مل يؤمن أ
  علقت من ذلك اجلمع بولد ولو علم الزوج مل يطلقها وذلك أن الرجل



قد يرغب يف طالق امرأته إذا مل يكن بينهما ولد وال يرغب يف ذلك إذا كانت حامالً منه بولد فإذا طلقها وهي 
يض سوء نظر للمرأة جمامعة وعنده أهنا حائل يف ظاهر احلال مث ظهر هبا محل ندم على طالقها ففي طالقه إياها يف احل

ويف الطالق يف الطهر الذي جامعها فيه وقد محلت فيه سوء نظر للزوج فإذا طلقت وهي طاهر غري جمامعة أمن 
هذان األمران ألهنا تعتد عقب طالقه إياها فتجري يف الثالثة قروء والرجل أيضاً يف الظاهر على أمان من اشتماهلا 

  على ولد منه
أن رجالً طلق ) صلى اهللا عليه وسلم ( خالف للسنة نقول نعم وهو آمث ملا روي عن النيب الثاين هل يقع الطالق امل

  )أو تلعبون بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم ( امرأته ثالثاً بني يديه فقال له 
الثالث كيف تطلق للسنة اليت ال حتيض لصغر أو كرب أو غري ذلك نقول الصغرية واآليسة واحلامل كلهن عند أيب 

يفة وأيب يوسف يفرق عليهن الثالث يف األشهر وقال حممد وزفر ال يطلق للسنة إال واحدة وأما غري املدخول هبا حن
  فال تطلق للسنة إال واحدة وال يراعى الوقت

  الرابع هل يكره أن تطلق املدخول هبا واحدة بائنة نقول اختلفت الرواية فيه عن أصحابنا والظاهر الكراهة
لَّقُْتُم الّنَساء عام يتناول املدخول هبن وغري املدخول هبن من ذوات األقراء واآليسات والصغار اخلامس إِذَا طَ

واحلوامل فكيف يصح ختصيصه بذوات األقراء واملدخول هبن نقول ال عموم مثة وال خصوص أيضاً لكن النساء 
أن يراد بالنساء هذا وذاك فلما  اسم جنس لإلناث من اإلنس وهذه اجلنسية معىن قائم يف كلهن ويف بعضهن فجاز

الكشاف ( قيل فَطَلّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ علم أنه أطلق على بعضهن وهن املدخول هبن من املعتدات باحليض كذا ذكره يف 
(  

ِتَني بِفَاِحَشةٍ  مَُّبّيَنةٍ  َوِتلَْك ُحُدودُ اللَِّه مث قال تعاىل َواتَّقُواْ اللََّه َربَّكُْم الَ ُتخْرُِجوُهنَّ ِمن ُبُيوِتهِنَّ َوالَ َيْخُرْجَن إِالَّ أَن يَأْ
  َوَمن َيَتَعدَّ

قوله اتَّقُواْ اللََّه قال مقاتل اخشوا اهللا فال تعصوه فيما أمركم و الَ ُتْخرُِجوُهنَّ أي ال خترجوا املعتدات من املساكن 
عت كان على األزواج أن يعينوا مساكن اليت كنتم تساكنوهنن فيها قبل الطالق فإن كانت املساكن عارية فارجت

أخرى بطريق الشراء أو بطريق الكراء أو بغري ذلك وعلى الزوجات أيضاً أن ال خيرجن حقاً هللا تعاىل إال لضرورة 
  ظاهرة فإن خرجت ليالً أو هناراً كان ذلك اخلروج حراماً وال تنقطع العدة

  َبّيَنةٍ  قال ابن عباس هو أن يزنني فيخرجن إلقامة احلد عليهنوقوله تعاىل إِالَّ أَن يَأِْتَني بِفَاِحَشةٍ  مُّ

قال الضحاك األكثرون فالفاحشة على هذا القول هي الزنا وقال ابن عمر الفاحشة خروجهن قبل انقضاء العدة 
اجهن قال السدي والباقون الفاحشة املبينة هي العصيان املبني وهو النشوز وعن ابن عباس إال أن يبذون فيحل إخر

  لبذائهن وسوء خلقهن فيحل لألزواج إخراجهن من بيوهتن ويف اآلية مباحث
البحث األول هل للزوجني التراضي على إسقاطها نقول السكىن الواجبة يف حال قيام الزوجية حق للمرأة وحدها 

ستمتاع مث ال بد يف متام فلها إبطاهلا ووجه هذا أن الزوجني ما داما ثابتني على النكاح فإمنا مقصودمها املعاشرة واال
ذلك من أن تكون املرأة مستعدة له ألوقات حاجته إليها وهذا ال يكون إال بأنه يكفيها يف نفقتها كطعامها وشراهبا 

وأدمها ولباسها وسكناها وهذه كلها داخلة يف إحصاء األسباب اليت هبا يتم كل ما ذكرنا من االستمتاع مث ما وراء 
ء وحنوها فإن وقعت الفرقة زال األصل الذي هو االنتفاع وزواله بزوال األسباب املوصلة ذلك من حق صيانة املا

إليه من النفقة عليها واحتيج إىل صيانة املاء فصارت السكىن يف هذه احلالة بوجوهبا اإلحصاء ألسباهبا ألن أصلها 
ج وصيانة املاء من حقوق اهللا ومما ال السكىن ألن هبا حتصينها فصارت السكىن يف هذه احلالة ال اختصاص هلا بالزو



جيوز التراضي من الزوجني على إسقاطه فلم يكن هلا اخلروج وإن رضي الزوج وال إخراجها وإن رضيت إال عن 
ضرورة مثل اهندام املنزل وإخراج غاصب إياها أو نقلة من دار بكراء قد انقضت إجارهتا أو خوف فتنة أو سيل أو 

ق اخلوف على النفس فإذا انقضى ما أخرجت له رجعت إىل موضعها حيث كان الثاين حريق أو غري ذلك من طري
قال َواتَّقُواْ اللََّه َربَّكُْم ومل يقل واتقوا اهللا مقصوراً عليه فنقول فيه من املبالغة ما ليس يف ذلك فإن لفظ الرب ينبههم 

عداد فيبالغون يف التقوى حينئذ خوفاً من فوت تلك على أن التربية اليت هي اإلنعام واإلكرام بوجوه متعددة غاية الت
التربية الثاين ما معىن اجلمع بني إخراجهم وخروجهن نقول معىن اإلخراج أن ال خيرجهن البعولة غضباً عليهن 

ه وكراهة ملساكنتهن أو حلاجة هلم إىل املساكن وأن ال يأذنوا هلن يف اخلروج إذا طلنب ذلك إيذاناً بأن إذهنم ال أثر ل
يف رفع احلظر وال خيرجن بأنفسهن إن أردن ذلك الثالث قرىء بِفَاِحَشةٍ  مَُّبّيَنةٍ  و مَُّبّيَنةٍ  فمن قرأ مبينة باخلفض 
فمعناه أن نفس الفاحشة إذا تفكر فيها تبني أهنا فاحشة ومن قرأ مَُّبّيَنةٍ  بالفتح فمعناه أهنا مربهنة بالرباهني ومبينة 

ُحدُوُد اللَِّه واحلدود هي املوانع عن اجملاوزة حنو النواهي واحلد يف احلقيقة هي النهاية اليت ينتهي  باحلجج وقوله َوتِلَْك
إليها الشيء قال مقاتل يعود ما ذكر من طالق السنة وما بعده من األحكام َوَمن َيَتَعدَّ ُحدُوَد اللَِّه وهذا تشديد فيمن 

ْد ظَلَمَ َنفَْسُه أي ضر نفسه وال يبعد أن يكون املعىن ومن يتجاوز احلد يتعدى طالق السنة ومن يطلق لغري العدة فَقَ
الذي جعله اهللا تعاىل فقد وضع نفسه موضعاً مل يضعه فيه ربه والظلم هو وضع الشيء يف غري موضعه وقوله تعاىل ال 

ى طالقها واحملبة لرجعتها يف العدة وهو دليل على َتْدرِى لََعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ بَْعَد ذَِلَك أَمْراً قال ابن عباس يريد الندم عل
أن املستحب يف التطليق أن يوقع متفرقاً قال أبو إسحق إذا طلقها ثالثاً يف وقت واحد فال معىن يف قوله لََعلَّ اللَّهَ 

  ُيْحِدثُ بَْعَد ذَِلَك أَمْراً

  مث قال تعاىل
ُروٍف أَْو فَارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف وَأَشْهُِدواْ ذََوى َعْدلٍ مِّنكُْم َوأَِقيُمواْ الشََّهاَدةَ  ِللَِّه ذَِلكُْم فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْع

َيحَْتِسُب َوَمن َيَتَوكَّلْ  ْن َحْيثُ الَُيوَعظُ بِِه َمن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ االٌّ ِخرِ َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعل لَُّه َمْخَرجاً َويَْرُزقُْه ِم
  َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبُه إِنَّ اللََّه بَاِلغُ أَمْرِِه قَْد َجَعلَ اللَُّه ِلكُلِّ َشىْ ٍء قَْدراً

فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ أي قاربن انقضاء أجل العدة ال انقضاء أجلهن واملراد من بلوغ األجل هنا مقاربة البلوغ وقد مر 
هو آخر العدة وشارفته فأنتم باخليار إن شئتم فالرجعة واإلمساك باملعروف وإن ) الكشاف ( ريه قال صاحب تفس

  شئتم فترك الرجعة واملفارقة وإتقاء الضرار وهو أن يراجعها يف آخر العدة مث يطلقها تطويالً للعدة وتعذيباً هلا
روا أن يشهدوا عند الطالق وعند الرجعة ذوي عدل وهذا اإلشهاد وقوله تعاىل َوأَْشهِدُواْ ذَوِى َعْدلٍ مّْنكُمْ أي أم

وعند الشافعي هو واجب يف الرجعة )  ٢٨٢البقرة ( مندوب إليه عند أيب حنيفة كما يف قوله َوأَشْهُِدواْ إِذَا َتبَاَيْعُتْم 
مساكها ولئال ميوت أحدمها مندوب إليه يف الفرقة وقيل فائدة اإلشهاد أن ال يقع بينهما التجاحد وأن ال يتهم يف إ

فيدعي الباقي ثبوت الزوجية لريث وقيل اإلشهاد إمنا أمروا به لالحتياط خمافة أن تنكر املرأة املراجعة فتنقضي العدة 
َمْخَرجاً  فتنكح زوجاً مث خاطب الشهداء فقال َوأَِقيُمواْ الشََّهاَدةَ  وهذا أيضاً مر تفسريه وقوله َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعل لَُّه

قال الشعيب من يطلق للعدة جيعل اهللا له سبيالً إىل الرجعة وقال غريه خمرجاً من كل أمر ضاق على الناس قال الكليب 
فقال خمرجاً من ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومن يصرب على املصيبة جيعل اهللا له خمرجاً من النار إىل اجلنة وقرأها النيب 

وت ومن شدائد يوم القيامة وقال أكثر أهل التفسري أنزل هذا وما بعده يف عوف بن شبهات الدنيا ومن غمرات امل
اتق ( وذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة فقال له ) صلى اهللا عليه وسلم ( مالك األشجعي أسر العدو ابناً له فأتى النيب 

ا هو يف بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه ففعل الرجل ذلك فبينم) اهللا واصرب وأكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا 



فبينا هو يف بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من ) الكشاف ( العدو فأصاب إبالً وجاء هبا إىل أبيه وقال صاحب 
اإلبل غفل عنها العدو فاستاقها فذلك قوله ويرزقه من حيث ال حيتسب وجيوز أنه إن اتقى اهللا وآثر احلالل والصرب 

َوَمن َيتَّقِ اللََّه مجلة ) الكشاف ( فتح اهللا عليه إن كان ذا ضيق َويَْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ الَ َيحَْتِسُب وقال يف  على أهله
اعتراضية مؤكدة ملا سبق من إجراء أمر الطالق على السنة كما مر وقوله تعاىل َوَمن َيَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبهُ أي 

من أحب أن يكون أقوى ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ه كفاه اهللا ما أمهه ولذلك قال رسول اهللا من وثق به فيما نال
وقرىء إِنَّ اللََّه َباِلغُ أَْمرِهِ باإلضافة َما أَمََرُه أي نافذ أمره وقرأ املفضل َما أََمَرُه على أن ) الناس فليتوكل على اهللا 

ْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ الَ َيْحَتِسُب َوَمن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبُه إِنَّ اللََّه َباِلغُ أَْمرِهِ قوله قَْد َجَعلَ خرب ءاٍن و َمْخَرجاً َوَي
قَْد َجَعلَ اللَُّه ِلكُلّ َشىْ ء قَْدراً أي تقديراً وتوقيتاً وهذا بيان لوجوب التوكل على اهللا تعاىل وتفويض األمر إليه قال 

  يء من الشدة والرخاء أجل ينتهي إليه قدر اهللا تعاىل ذلك كله ال يقدمالكليب ومقاتل لكل ش

وال يؤخر وقال ابن عباس يريد قدرت ما خلقت مبشيئيت وقوله فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ إىل قوله َمْخَرجاً آية ومنه إىل قوله 
يف هذه اآلية لطيفة وهي أن التقوي يف رعاية قَْدراً آية أخرى عند األكثر وعند الكويف واملدين اجملموع آية واحدة مث 

اء أحوال النساء مفتقرة إىل املال فقال تعاىل َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعل لَُّه َمْخَرجاً وقريب من هذا قوله إِن َيكُوُنواْ فُقََر
فَُهَو َحْسُبهُ يدل على عدم االحتياج للكسب يف فإن قيل َوَمن َيَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه )  ٣٢النور ( ُيْغنِهِمُ اللَُّه ِمن فَْضِلِه 

يدل على )  ١٠اجلمعة ( طلب الرزق وقوله تعاىل فَإِذَا قُضَِيِت الصَّلَواةُ  فَانَتِشرُواْ ِفى االْْرضِ وَاْبَتُغواْ ِمن فَْضلِ اللَِّه 
وَاْبَتُغواْ ِمن فَْضلِ اللَِّه لإلباحة كما  االحتياج فكيف هو نقول ال يدل على االحتياج ألن قوله فَانَتِشرُواْ ِفى االْْرضِ

  مر واإلباحة مما ينايف االحتياج إىل الكسب ملا أن االحتياج مناف للتخيري
  مث قال تعاىل

َن َوأُْولَاُت االٌّ ْحَمالِ أََجلُُهنَّ ِحْضَوالالَِّئى يَِئْسَن ِمَن الَْمحِيضِ ِمن نَِّسآِئكُْم إِنِ اْرَتبُْتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَلَاثَةُ  أَشُْهرٍ َواللَّاِتي لَْم َي
َوَمن َيتَّقِ اللََّه ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه  أَن َيَضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه ُيْسراً ذَِلَك أَْمُر اللَِّه أَنَزلَهُ إِلَْيكُْم

  َوُيْعِظْم لَُه أَجْراً
ِئى يَِئْسَن ِمَن الَْمحِيضِ اآلية ذكر اهللا تعاىل يف سورة البقرة عدة ذوات األقراء واملتوىف عنها زوجها وذكر قوله َوالالَّ

عدة سائر النسوة الالئي مل يذكرن هناك يف هذه السورة وروي أن معاذ بن جبل قال يا رسول اهللا قد عرفنا عدة 
َيِئْسَن ِمَن الَْمحِيضِ وقوله إِِن اْرتَْبُتْم أي إن أشكل عليكم حكمهن يف اليت حتيض فما عدة اليت مل حتض فنزل وَالالَِّئى 

عدة اليت ال حتيض فهذا حكمهن وقيل إن ارتبتم يف دم البالغات مبلغ اإلياس وقد قدروه بستني سنة وخبمس 
ِعدَُّتُهنَّ ثَلَاثَةُ  أَْشُهرٍ قام رجل فقال يا ومخسني أهو دم حيض أو استحاضة فَِعدَُّتُهنَّ ثَلَاثَةُ  أَْشُهرٍ فلما نزل قوله تعاىل فَ

رسول اهللا فما عدة الصغرية اليت مل حتض فنزل َوالالَِّئى لَْم َيِحْضَن أي هي مبنزلة الكبرية اليت قد يئست عدهتا ثالثة 
َيَضْعَن َحْملَُهنَّ معناه أجلهن  أشهر فقام آخر وقال وما عدة احلوامل يا رسول اهللا فنزل َوأُْولَاُت االْْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَن

يف انقطاع ما بينهن وبني األزواج وضع احلمل وهذا عام يف كل حامل وكان علي عليه السالم يعترب أبعد األجلني 
محال ال جيوز أن يدخل يف قوله َوأُوْلَاُت االْْحمَالِ وذلك ألن أوالت األ)  ٢٣٤البقرة ( ويقول وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم 

إمنا هو يف عدة الطالق وهي ال تنقض عدة الوفاة إذا كانت باحليض وعند ابن عباس عدة احلامل املتوىف عنها زوجها 
أبعد األجلني وأما ابن مسعود فقال جيوز أن يكون قوله َوأُْولَاُت االْْحَمالِ مبتدأ خطاب ليس مبعطوف على قوله 

دأ يتناول العدد كلها ومما يدل عليه خرب سبيعة بنت احلرث أهنا وضعت محلها بعد تعاىل َوالالَِّئى َيِئْسَن وملا كان مبت



أن تتزوج فدل على إباحة النكاح قبل ) صلى اهللا عليه وسلم ( وفاة زوجها خبمسة عشر يوماً فأمرها رسول اهللا 
  ن إن وضعتمضي أربعة أشهر وعشر على أن عدة احلامل تنقضي بوضع احلمل يف مجيع األحوال وقال احلس

) أمحاهلن ( أحد الولدين انقضت عدهتا واحتج بقوله تعاىل أَن َيَضْعَن َحْملَُهنَّ ومل يقل أمحاهلن لكن ال يصح وقرىء 
اهللا وقوله َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعل لَُّه ِمْن أَْمرِهِ ُيسْراً أي ييسر اهللا عليه يف أمره ويوفقه للعمل الصاحل وقال عطاء يسهل 

أمر الدنيا واآلخرة وقوله ذَِلَك أَْمرُ اللَِّه أَنَزلَهُ إِلَْيكُمْ يعين الذي ذكر من األحكام أمر اهللا أنزله إليكم ومن يتق  عليه
يكفر عنه سيئاته من الصالة إىل الصالة ومن اجلمعة إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا بطاعته ويعمل مبا جاء به حممد 

ة أجراً قاله ابن عباس فإن قيل قال تعاىل أََجلُُهنَّ أَن َيَضْعَن َحْملَُهنَّ ومل يقل أن يلدن نقول اجلمعة ويعظم له يف اآلخر
  احلمل اسم جلميع ما يف بطنهن ولو كان كما قاله لكانت عدهتن بوضع بعض محلهن وليس كذلك

  مث قال تعاىل
رُّوُهنَّ لُِتَضيِّقُواْ َعلَْيهِنَّ َوإِن كُنَّ أُْولَاِت حَْملٍ فَأَنِفقُواْ َعلَْيهِنَّ َحتَّى أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم مِّن ُوْجِدكُْم َوالَ ُتَضآ

نِفْق ْم فََستُْرِضعُ لَُه أُْخَرى لُِيَيَضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَأاُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ وَأَْتِمُرواْ َبيَْنكُْم بَِمْعرُوٍف َوإِن َتعَاَسرُْت
الَّ َمآ َءاَتاَها سََيْجَعلُ اللَُّه َبْعَد ُعْسرٍ ذُو َسَعةٍ  مِّن َسَعِتِه َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه فَلُْينِفْق ِممَّآ َءاَتاُه اللَُّه الَ ُيكَلُِّف اللَُّه َنفْساً إِ

  ُيسْراً
كأنه قيل كيف نعمل )  ٤الطالق ( ه َوَمن َيتَّقِ اللََّه قوله تعاىل أَْسِكُنوُهنَّ وما بعده بيان ملا شرط من التقوى يف قول

صلة واملعىن أسكنوهن حيث سكنتم ) من ) ( الكشاف ( بالتقوى يف شأن املعتدات فقيل أَْسِكُنوُهنَّ قال صاحب 
قال أبو عبيدة ّمن ُوْجدِكُْم أي وسعكم وسعتكم وقال الفراء على قدر طاقتكم وقال أبو إسحاق يقال وجدت يف 
املال وجداً أي صرت ذا مال وقرىء بفتح الواو أيضاً وخبفضها والوجد الوسع والطاقة وقوله َوالَ ُتضَارُّوُهنَّ هني 

وهذا  عن مضارهتن بالتضييق عليهن يف السكىن والنفقة َوإِن كُنَّ أُْولَاِت َحْملٍ فَأَنِفقُواْ َعلَْيهِنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ
البائنة ألن الرجعية تستحق النفقة وإن مل تكن حامالً وإن كانت مطلقة ثالثاً أو خمتلعة فال نفقة هلا  بيان حكم املطلقة

إال أن تكون حامالً وعند مالك والشافعي ليس للمبتوتة إال السكىن وال نفقة هلا وعن احلسن ومحاد ال نفقة هلا وال 
ال سكىن لك ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا  سكىن حلديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طالقها فقال هلا

وال نفقة وقوله أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم ّمن يعين حق الرضاع وأجرته وقد مر وهو دليل على أن اللنب وإن خلق 
واج يف ملكان الولد فهو ملك هلا وإال مل يكن هلا أن تأخذ األجر وفيه دليل على أن حق الرضاع والنفقة على األز

حق األوالد وحق اإلمساك واحلضانة والكفالة على الزوجات وإال لكان هلا بعض األجر دون الكل وقوله تعاىل 
  َوأَْتِمرُواْ َبيَْنكُْم بَِمْعرُوٍف قال عطاء يريد بفضل معروفاً منك وقال مقاتل بتراضي األب واألم وقال املربد ليأمر

من النساء والرجال واملعروف ههنا أن ال يقصر الرجل يف حق املرأة  بعضكم بعضاً باملعروف واخلطاب لألزواج
ونفقتها وال هي يف حق الولد ورضاعه وقد مر تفسري االئتمار وقيل االئتمار التشاور يف إرضاعه إذا تعاسرت هي 

اإلنفاق بقوله لُِينِفْق ذُو َسَعةٍ  ّمن وقوله تعاىل َوإِن َتعَاسَْرُتْم أي يف األجرة فََستُْرِضُع لَهُ أُخَْرى غري األم مث بني قدر 
َسَعِتِه أمر أهل التوسعة أن يوسعوا على نسائهم املرضعات على قدر سعتهم ومن كان رزقه مبقدار القوت فلينفق 

اللَُّه َنفْساً إِالَّ  وقوله تعاىل الَ ُيكَلُّف)  ٢٣٦البقرة ( على مقدار ذلك ونظريه َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ قَْدُرُه 
َما ءاَتاَها أي ما أعطاها من الرزق قال السدي ال يكلف الفقري مثل ما يكلف الغين وقوله سََيجَْعلُ اللَُّه بَْعَد ُعْسرٍ 

ُيسْراً أي بعد ضيق وشدة غىن وسعة ورخاء وكان الغالب يف ذلك الوقت الفقر والفاقة فأعلمهم اهللا تعاىل أن جيعل 



  سراً وهذا كالبشارة هلم مبطلوهبم مث يف اآلية مباحثبعد عسر ي
( يف قوله ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم ما هي نقول هي التبعيضية أي بعض مكان سكناكم إن مل يكن ) من ( األول إذا قيل 

  غري بيت واحد فأسكنوها يف بعض جوانبه) لكم 
ثُ َسكَنُتم وتفسري له أي مكاناً من مسكنكم على قدر الثاين ما موقع ّمن ُوْجدِكُْم نقول عطف بيان لقوله ِمْن حَْي

  طاقتكم
الثالث فإذا كانت كل مطلقة عندكم جيب هلا النفقة فما فائدة الشرط يف قوله تعاىل َوإِن كُنَّ أُْولَاِت حَْملٍ فَأَنِفقُواْ 

مقدار مدة احلمل فنفى ذلك َعلَْيهِنَّ نقول فائدته أن مدة احلمل رمبا طال وقتها فيظن أن النفقة تسقط إذا مضى 
  الظن

  مث قال تعاىل
كْراً فَذَاقَْت وََبالَ أَْمرَِها َوكَانَ َوكَِأيِّن مِّن قَْرَيةٍ  َعَتْت َعْن أَْمرِ َربَِّها َوُرُسِلِه فََحاسَْبَناَها ِحَساباً َشِديداً َوَعذَّْبَناَها َعذَاباً نُّ

اً لَُهْم َعذَاباً َشدِيداً فَاتَّقُواْ اللََّه ياأُْوِلى األَلَْبابِ الَِّذيَن َءاَمُنواْ قَدْ أَنَزلَ اللَُّه إِلَْيكُْم ِذكْر َعاِقَبةُ  أَْمرَِها ُخسْراً أََعدَّ اللَُّه
لَُماِت إِلَى النُّورِ َوَمن ُيْؤِمن ظُّرَّسُوالً َيْتلُو َعلَْيكُْم ءَاَياتِ اللَِّه ُمَبيِّنَاٍت لُِّيخْرَِج الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت ِمَن ال

  اللَُّه لَُه رِْزقاً بِاللَِّه َوَيعَْملْ صَاِلحاً ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االٌّ نَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً قَْد أَْحَسَن
ْن أَْمرِ َرّبَها وصف القرية بالعتو واملراد أهلها كقوله قوله تعاىل َوكَأَّين ّمن قَْرَيةٍ  الكالم يف كأين قد مر وقوله َعَتْت َع

قال ابن عباس َعَتْت َعْن أَْمرِ َربَّها أي أعرضت عنه وقال مقاتل خالفت أمر رهبا )  ٨٢يوسف ( َواسْئَلِ الْقَْرَيةَ  
وله َوَعذَّْبَناَها َعذَاباً وخالفت رسله فحاسبناها حساباً شديداً فحاسبها اهللا بعملها يف الدنيا فجازاها العذاب وهو ق

  نُّكْراً أي عذاباً منكراً عظيماً فسر احملاسبة بالتعذيب وقال

الكليب هذا على التقدمي والتأخري يعين فعذبناها يف الدنيا وحاسبناها يف اآلخرة حساباً شديداً واملراد حساب اآلخرة 
فرها وقال ابن عباس عاقبة كفرها َوكَانَ َعاِقَبةُ  أَْمرَِها ُخْسراً وعذاهبا فَذَاقَْت َوَبالَ أَْمرَِها أي شدة أمرها وعقوبة ك

أي عاقبة عتوها خساراً يف اآلخرة وهو قوله تعاىل أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاباً َشِديداً خيوف كفار مكة أن يكذبوا حممداً 
ى أُْوِلى االلَْبابِ خطاب ألهل اإلميان أي فاتقوا اهللا عن فينزل هبم ما نزل باألمم قبلهم وقوله تعاىل فَاتَّقُواْ اللََّه ياأُْوِل

أن تكفروا به وبرسوله وقوله قَْد أَنَزلَ اللَُّه إِلَْيكُْم ِذكْراً َرسُوالً هو على وجهني أحدمها أنزل اهللا إليكم ذكراً هو 
 إليكم ذكراً وأرسل رسوالً وقال الرسول وإمنا مساه ذكراً ألنه يذكر ما يرجع إىل دينهم وعقباهم وثانيهما أنزل اهللا

َرُسوالً هو جربيل عليه السالم أبدل من ِذكْراً ألنه وصف بتالوة آيات اهللا فكان إنزاله يف معىن ) الكشاف ( يف 
وقد يراد به )  ٤٤الزخرف ( إنزال الذكر والذكر قد يراد به الشرف كما يف قوله تعاىل وَإِنَُّه لَذِكٌْر لََّك َوِلقَْوِمَك 

على هو رسول و َيْتلُو َعلَْيكُمْ ) رسول ( وقرىء )  ٤٤النحل ( القرآن كما يف قوله تعاىل َوأَنَزلَْنا إِلَْيَك الذّكَْر 
ءاَياتِ اللَِّه ُمَبّينَاٍت باخلفض والنصب واآليات هي احلجج فباخلفض ألهنا تبني األمر والنيب واحلالل واحلرام ومن 

  ه وبينها أهنا من عندهنصب يريد أنه تعاىل أوضح آيات
نور اإلميان وقوله تعاىل لُّيخْرَِج الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ يعين من ظلمة الكفر إىل 

  ومن ظلمة الشبهة إىل نور احلجة ومن ظلمة اجلهل إىل نور العلم
  ويف اآلية مباحث

قُواْ اللََّه ياأُْوِلى أُوِْلى االلْبَابِ يتعلق بقوله تعاىل َوكَِأّين ّمن قَْرَيةٍ  َعَتْت َعْن أَْمرِ َرّبَها أم ال فنقول األوىل قوله تعاىل فَاتَّ
قوله فَاتَّقُواْ اللََّه يؤكد قول من قال املراد من قرية أهلها ملا أنه يدل على أن خطاب اهللا تعاىل ال يكون إال لذوي 



  ل له فال خطاب عليه وقيل قوله تعاىل َوكَأَّين ّمن قَْرَيةٍ  مشتمل على الترهيب والترغيبالعقول فمن ال عق
الثاين اإلميان هو التقوى يف احلقيقة وأولوا األلباب الذين آمنوا كانوا من املتقدمني بالضرورة فكيف يقال هلم فَاتَّقُواْ 

تقوى من الشرك والبواقي هي التقوى من املعاصي اليت اللََّه نقول للتقوى درجات ومراتب فالدرجة األوىل هي ال
  هي غري الشرك فأهل اإلميان إذا أمروا بالتقوى كان ذلك األمر بالنسبة إىل الكبائر والصغائر ال بالنسبة إىل الشرك
ْخرِجَ الثالث كل من آمن باهللا فقد خرج من الظلمات إىل النور وإذا كان كذلك فحق هذا الكالم وهو قوله تعاىل لُّي

الَِّذيَن ءاَمُنواْ أن يقال ليخرج الذين كفروا نقول ميكن أن يكون املراد ليخرج الذين يؤمنون على ما جاز أن يراد 
أي وإذ يقول اهللا وميكن أن )  ٥٥آل عمران ( من املاضي املستقبل كما يف قوله تعاىل وَإِذْ قَالَ اللَُّه ياِعيَسى ِعيَسى 

  من ظلمات حتدث هلم بعد إمياهنميكون ليخرج الذين آمنوا 

َها أََبداً قَْد أَْحَسَن اللَّهُ مث قال تعاىل َوَمن ُيْؤِمن بِاللَِّه َوَيْعَملْ َصاِلحاً ُيْدِخلُْه َجنَّاتٍ َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْْنَهاُر َخاِلِديَن ِفي
  لَُه رِْزقاً

ملا رزق اهللا املؤمن من الثواب وقرىء ُيْدِخلُْه بالياء والنون و قَدْ قوله َوَمن ُيْؤِمن بِاللَِّه فيه معىن التعجب والتعظيم 
ة أَْحَسَن اللَُّه لَُه ُزْرقاً قال الزجاج رزقه اهللا اجلنة اليت ال ينقطع نعيمها وقيل رِْزقاً أي طاعة يف الدنيا وثواباً يف اآلخر

  ) ٢٠١البقرة ( َرةِ  َحَسَنةً  َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ ونظريه َربََّنا ءاِتَنا ِفى الدُّْنَيا َحَسَنةً  َوِفي االِْخ
َه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر َوأَنَّ اللََّه اللَُّه الَِّذى َخلََق سَْبَع َسَماوَاٍت َوِمَن األرض ِمثْلَُهنَّ يََتَنزَّلُ االٌّ ْمُر بَْيَنُهنَّ لَِّتْعلَُموا أَنَّ اللَّ

ا قَْد أََحاطَ بِكُلِّ َشىْ ٍء   ِعلَْم
قال الكليب خلق سبع مسوات بعضها فوق بعض مثل القبة ومن األرض مثلهن يف كوهنا طباقاً متالصقة كما هو 

املشهور أن األرض ثالث طبقات طبقة أرضية حمضة وطبقة طينية وهي غري حمضة وطبقة منكشفة بعضها يف البحر 
ْرضِ ِمثْلَُهنَّ من كوهنا سبعة أقاليم على حسب سبع مسوات وبعضها يف الرب وهي املعمورة وال بعد يف قوله َوِمَن االْ

وسبع كواكب فيها وهي السيارة فإن لكل واحد من هذه الكواكب خواص تظهر آثار تلك اخلواص يف كل إقليم 
ة عن من أقاليم األرض فتصري سبعة هبذا االعتبار فهذه هي الوجوه اليت ال يأباها العقل وما عداها من الوجوه املنقول

أهل التفسري فذلك من مجلة ما يأباها العقل مثل ما يقال السموات السبع أوهلا موج مكفوف وثانيها صخر وثالثها 
حديد ورابعها حناس وخامسها فضة وسادسها ذهب وسابعها ياقوت وقول من قال بني كل واحدة منها مسرية 

) اً ( هل التحقيق اللهم إال أن يكون نقل متوتر مخسمائة سنة وغلظ كل واحدة منها كذلك فذلك غري معترب عند أ
وميكن أن يكون أكثر من ذلك واهللا أعلم بأنه ما هو وكيف هو فقوله اللَُّه الَِّذى َخلََق مبتدأ وخرب وقرىء ِمثْلَُهنَّ 

لُ االْْمُر َبْيَنُهنَّ قال عطاء بالنصب عطفاً على َسْبعَ َسَماوَاٍت وبالرفع على اإلبتداء وخربه ّمَن االْْرضِ وقوله تعاىل َيَتنَزَّ
يريد الوحي بينهن إىل خلقه يف كل أرض ويف كل مساء وقال مقاتل يعين الوحي من السماء العليا إىل األرض السفلى 

وقال جماهد َيتََنزَّلُ االْْمُر َبْيَنُهنَّ حبياة بعض وموت بعض وسالمة هذا وهالك ذاك مثالً وقال قتادة يف كل مساء من 
واته وأرض من أرضه خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه وقرىء ُيَنّزلٍ االْْمُر َبْيَنُهنَّ قوله تعاىل لَّتْعلَُمواْ مسا

أَنَّ اللََّه َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر قرىء ِلَيْعلَُمواْ بالياء والتاء أي لكي تعلموا إذا تفكرمت يف خلق السموات واألرض وما 
 فيها أن من بلغت قدرته هذا املبلغ الذي ال ميكن أن يكون لغريه كانت قدرته ذاتية ال يعجزه شيء جرى من التدبري

ا يعين بكل عما أراده وقوله إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ء قَِديٌر من قبل ما تقدم ذكره َوأَنَّ اللََّه قَْد أََحاطَ بِكُلّ َشىْ ء ِعلَْم
يعزب عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء عامل جبميع األشياء وقادر على  شيء من الكليات واجلزئيات ال



اإلنشاء بعد اإلفناء فتبارك اهللا رب العاملني وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم والصالة والسالم على سيدنا 
  حممد سيد املرسلني وإمام املتقني وخامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني

  ة التحرميسور

  اثنتا عشرة آية مدنية
  ياأَيَُّها النَّبِى ُِّلَم ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اللَُّه لََك َتْبَتِغى مَْرضَاَت أَْزوَاجَِك وَاللَُّه غَفُوٌر رَّحِيٌم

أما التعلق مبا قبلها فذلك الشتراكهما يف األحكام املخصوصة بالنساء واشتراك اخلطاب بالطالق يف أول تلك 
ة مع اخلطاب بالتحرمي يف أول هذه السورة ملا كان الطالق يف األكثر من الصور أو يف الكل كما هو مذهب السور

البعض مشتمالً على حترمي ما أحل اهللا وأما األول باآلخر فألن املذكور يف آخر تلك السورة يدل على عظمة حضرة 
خلق السموات واألرض وما فيهما من الغرائب اهللا تعاىل كما أنه يدل على كمال قدرته وكمال علمه ملا كان 

 والعجائب مفتقراً إليهما وعظمة احلضرة مما ينايف القدرة على حترمي ما أحل اهللا وهلذا قال تعاىل ِلَم ُتَحّرُم َما أََحلَّ اللَُّه
عليه الصالة  روي أنه) الكشاف ( على نفسه قال يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( لََك واختلفوا يف الذي حرمه النيب 

والسالم خال مبارية يف يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة فقال هلا اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي 
وأبشرك أن أبا بكر وعمر ميلكان بعدي أمر أميت فأخربت به عائشة وكانتا متصادقتني وقيل خال هبا يف يوم حفصة 

ه ومكث تسعاً وعشرين ليلة يف بيت مارية وروي أن فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكتم فطلقها واعتزل نساء
عمر قال هلا لو كان يف آل اخلطاب خري ملا طلقك فنزل جربيل عليه السالم وقال راجعها فإهنا صوامة قوامة وإهنا 

من نسائك يف اجلنة وروي أنه ما طلقها وإمنا نوه بطالقها وروي أنه عليه الصالة والسالم شرب عسالً يف بيت 
صلى اهللا عليه ( نت جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا له إنا نشم منك ريح املغافري وكان رسول اهللا زينب ب
يكره التفل فحرم العسل فمعناه مل حترم ما أحل اهللا لك من ملك اليمني أو من العسل واألول قول احلسن ) وسلم 

أم ولده ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب  وجماهد وقتادة والشعيب ومسروق ورواية ثابت عن أنس قال مسروق حرم
وحلف أن ال يقرهبا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فقيل له أما احلرام فحالل وأما اليمني اليت حلفت عليها فقد فرض اهللا 

  لكم حتلة أميانكم وقال

( َض اللَُّه اآلية قال صاحب الشعيب كان مع احلرام ميني فعوتب يف احلرام وإمنا يكفر اليمني فذلك قوله تعاىل قَْد فََر
قوله ِلمَ ُتَحّرُم استفهام مبعىن اإلنكار واإلنكار من اهللا تعاىل هني وحترمي احلالل مكروه واحلالل ال حيرم إال ) النظم 

بتغياً بتحرمي اهللا تعاىل وقوله تعاىل َتْبتَِغى َمْرَضاَت أَْزواجَِك و َتْبَتِغى حال خرجت خمرج املضارع واملعىن مل حترم م
َتْبتَِغى إما تفسري لتحرم أو حال أو استئناف وهذا زلة منه ألنه ليس ألحد أن ) الكشاف ( مرضات أزواجك قال يف 

  حيرم ما أحل اهللا وَاللَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم قد غفر لك ما تقدم من الزلة رَِّحيٌم قد رمحك مل يؤاخذك به مث يف اآلية مباحث
َما أََحلَّ اللَُّه لََك يوهم أن هذا اخلطاب بطريق العتاب وخطاب الوصف وهو النيب ينايف ذلك  البحث األول ِلَم ُتَحّرُم

ملا فيه من التشريف والتعظيم فكيف هو نقول الظاهر أن هذا اخلطاب ليس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن 
  ما صدر منه مل يكن كما ينبغي

 غري ممكن ملا أن اإلحالل ترجيح جانب احلل والتحرمي ترجيح جانب احلرمة وال البحث الثاين حترمي ما أحل اهللا تعاىل
جمال لالجتماع بني الترجيحني فكيف يقال ِلَم ُتَحّرُم َما أََحلَّ اللَُّه نقول املراد من هذا التحرمي هو االمتناع عن 



امتنع عن االنتفاع ) صلى اهللا عليه وسلم  (االنتفاع باألزواج ال اعتقاد كونه حراماً بعدما أحل اهللا تعاىل فالنيب 
معها مع اعتقاده بكونه حالالً ومن اعتقد أن هذا التحرمي هو حترمي ما أحله اهللا تعاىل بعينه فقد كفر فكيف يضاف 

  مثل هذا) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل الرسول 
حنيفة يراه مييناً يف كل شيء ويعترب  البحث الثالث إذا قيل ما حكم حترمي احلالل نقول اختلفت األئمة فيه فأبو

االنتفاع املقصود فيما حيرمه فإذا حرم طعاماً فقد حلف على أكله أو أمة فعلى وطئها أو زوجة فعلى اإليالء منها إذا 
مل يكن له نية وإن نوى الظهار فظهار وإن نوى الطالق فطالق بائن وكذلك إن نوى اثنتني وإن نوى ثالثاً فكما 

ل نويت الكذب دين فيما بينه وبني ربه وال يدين يف القضاء بإبطال اإليالء وإن قال كل حالل عليه نوى فإن قا
يف النساء ) يف الكفارة ( حرام فعلى الطعام والشراب إذا مل ينو وإال فعلى ما نوى وال يراه الشافعي مييناً ولكن سبباً 

فال حاجة بنا إىل ) الكشاف ( بة فيه فكما هو يف وحدهن وإن نوى الطالق فهو رجعي عنده وأما اختالف الصحا
  ذكر ذلك
  مث قال تعاىل

ّإِلَى َبْعضِ أَزَْواجِِه َحِديثاً فَلَمَّا قَْد فََرَض اللَُّه لَكُمْ َتِحلَّة أَْيَمانِكُْم وَاللَُّه َمْولَاكُْم َوُهَو الَْعِليمُ الَْحِكيُم وَإِذَ أََسرَّ النَّبِى 
  بَّأَنِىَ  الَْعِليمُ الَْخبُِريَهَرُه اللَُّه َعلَْيِه َعرََّف َبْعَضُه َوأَْعَرَض َعن َبْعضٍ فَلَمَّا َنبَّأََها بِِه قَالَْت َمْن أَنَبأََك َهذَا قَالَ َنَنبَّأَتْ بِِه َوأَظْ

وقال الباقون قد )  ١النور ( َناَها قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم قال مقاتل قد بني اهللا كما يف قوله تعاىل سُوَرةٌ  أَنزَلَْناَها َوفََرْض
  إذا وصل بعلى مل حيتمل غري اإلجياب كما يف قوله تعاىل قَْد َعِلْمَنا َما فََرْضَنا َعلَْيهِْم) النظم ( أوجب قال صاحب 

لة على وزن وإذا وصل بالالم احتمل الوجهني وقوله تعاىل َتِحلَّةَ  أَْيمَانِكُْم أي حتليلها بالكفارة وحت)  ٥٠األحزاب ( 
تفعلة وأصله حتللة وحتلة القسم على وجهني أحدمها حتليله بالكفارة كالذي يف هذه اآلية وثانيهما أن يستعمل مبعىن 

( يعين زماناً يسرياً وقرىء ) لن يلج النار إال حتلة القسم ( الشيء القليل وهذا هو األكثر كما روي يف احلديث 
حلف أن ال يطأ جاريته فذكر اهللا له ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( فسرين أن النيب ونقل مجاعة من امل) كفارة أميانكم 

أوجب من كفارة اليمني روى سعيد بن جبري عن ابن عباس أن احلرام ميني يعين إذا قال أنت علي حرام ومل ينو 
وناصركم وهو العليم خبلقه احلكيم  طالقاً وال ظهاراً كان هذا اللفظ موجباً لكفارة ميني وَاللَُّه َمْولَاكُْم أي وليكم

ة فيما فرض من حكمه وقوله تعاىل َوإِذَ أََسرَّ النَّبِى ُّ إِلَى بَْعضِ أَزْواجِهِ َحِديثاً يعين ما أسر إىل حفصة من حترمي اجلاري
اها الغرية يف وجه حفصة أراد أن يترض) صلى اهللا عليه وسلم ( على نفسه واستكتمها ذلك وقيل ملا رأى النيب 

فأسر إليها بشيئني حترمي األمة على نفسه والبشارة بأن اخلالفة بعده يف أيب بكر وأبيها عمر قاله ابن عباس وقوله فَلَمَّا 
صلى اهللا عليه ( َنبَّأَتْ بِِه أي أخربت به عائشة وأظهره اهللا عليه أطلع نبيه على قول حفصة لعائشة فأخرب النيب 

قالت وهو قوله تعاىل َعرََّف بَْعَضُه حفصة َوأَعَْرَض َعن َبْعضٍ مل خيربها أنك حفصة عند ذلك ببعض ما ) وسلم 
خمففاً ) عرف ( أخربت عائشة على وجه التكرم واإلغضاء والذي أعرض عنه ذكر خالفة أيب بكر وعمر وقرىء 
ِذيَن َيْعلَُم اللَُّه َما ِفى أي جازى عليه من قولك للمسيء ألعرفن لك ذلك وقد عرفت ما صنعت قال تعاىل أُولَِئَك الَّ

أي جيازيهم وهو يعلم ما يف قلوب اخللق أمجعني وقوله تعاىل فَلَمَّا َنبَّأََها بِِه قَالَْت حفصة َمْن )  ٦٣النساء ( قُلُوبِهِْم 
ا أن يف اخلبري من املبالغة ما ليس أَنبَأََك َهاذَا قَالَ َنبَّأَنِىَ  الَْعِليُم الَْخبُِري وصفه بكون خبرياً بعد ما وصفه بكون عليماً مل

  يف العليم ويف اآلية مباحث
 ١التحرمي (  البحث األول كيف يناسب قوله قَْد فََرضَ اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ  أَْيمَانِكُْم إىل قوله ِلمَ ُتَحّرُم َما أََحلَّ اللَُّه لََك

مرأته أنت علي حرام فهو ميني ويصري مولياً بذكره من بعد نقول يناسبه ملا كان حترمي املرأة مييناً حىت إذا قال ال) 



  ويكفر
البحث الثاين ظاهر قوله تعاىل قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ  أَْيَمانِكُْم إنه كانت منه ميني فهل كفر النيب عليه الصالة 

نبه وما تأخر وإمنا هو تعليم للمؤمنني والسالم لذلك نقول عن احلسن أنه مل يكفر ألنه كان مغفوراً له ما تقدم من ذ
  وعن مقاتل أنه أعتق رقبة يف حترمي مارية

  مث قال تعاىل
ْعدَ صَاِلُح الُْمْؤِمنَِني َوالَْملَاِئكَةُ  َبإِن َتُتوَبآ إِلَى اللَِّه فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما َوإِن َتظَاهََرا َعلَْيِه فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْولَاُه َوجِْبرِيلُ َو

 تَاِئَباٍت عَابَِداٍت َساِئحَاٍت ذَاِلَك ظَهٌِري َعَسى َربُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُْبِدلَُه أَْزوَاجاً َخْيراً مِّنكُنَّ ُمْسِلَماٍت مُّْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت
  ثَيِّبَاٍت َوأَْبكَاراً

ات ليكون أبلغ يف معاتبتهما والتوبة من التعاون على قوله إِن َتُتوَبا إِلَى اللَِّه خطاب لعائشة وحفصة على طريقة االلتف
باإليذاء فَقَدْ َصَغْت قُلُوُبكَُما أي عدلت ومالت عن احلق وهو حق الرسول عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

الصالة والسالم وذلك حق عظيم يوجد فيه استحقاق العتاب بأدىن تقصري وجواب الشرط حمذوف للعلم به على 
قدير كان خرياً لكما واملراد باجلمع يف قوله تعاىل قُلُوُبكَُما التثنية قال الفراء وإمنا اختري اجلمع على التثنية ألن أكثر ت

ما يكون عليه اجلوارح إثنان إثنان يف اإلنسان كاليدين والرجلني والعينني فلما جرى أكثره على ذلك ذهب بالواحد 
صلى ( ثنني وقد مر هذا وقوله تعاىل َوإِن َتظَاَهَرا َعلَْيِه أي وإن تعاونا على النيب منه إذا أضيف إىل إثنني مذهب اإل

باإليذاء فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْولَاُه أي مل يضره ذلك التظاهر منكما ومواله أي وليه وناصره َمْولَاُه َوجِبْرِيلُ ) اهللا عليه وسلم 
َوصَاِلحُ الُْمْؤِمنَِني قال ) عنده ( املالئكة تعظيماً له وإظهاراً ملكانته رأس الكروبيني قرن ذكره بذكره مفرداً له من 

على من عاداه وناصرين له وهو قول املقاتلني ) صلى اهللا عليه وسلم ( ابن عباس يريد أبا بكر وعمر مواليني النيب 
قيل من برىء منهم من وقال الضحاك خياراملؤمنني وقيل من صلح من املؤمنني أي كل من آمن وعمل صاحلاً و

النفاق وقيل األنبياء كلهم وقيل اخللفاء وقيل الصحابة وصاحل ههنا ينوب عن اجلمع وجيوز أن يراد به الواحد 
( واجلمع وقوله تعاىل وَالَْملَِئكَةُ  َبْعَد ذاِلَك أي بعد حضرة اهللا وجربيل وصاحل املؤمنني ظَهِريٍ أي فوج مظاهر للنيب 

قال الفراء )  ٦٩النساء ( وأعوان له وظهري يف معىن الظهراء كقوله َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقاً ) م صلى اهللا عليه وسل
واملالئكة بعد نصرة هؤالء ظهري قال أبو علي وقد جاء فعيل مفرداً يراد به الكثرة كقوله تعاىل َوالَ َيسْئَلُ َحمِيٌم 

ف نساءه بقوله تعاىل َعَسى َربُُّه إِن طَلَّقَكُنَّ أَن ُيْبِدلَُه أَزْواجاً َخيْراً مث خو)  ١١ ١٠املعارج ( َحِميماً ُيَبصَُّرونَُهْم 
ّمنكُنَّ قال املفسرون عسى من اهللا واجب وقرأ أهل الكوفة أَن يُْبِدلَُه بالتخفيف مث إنه تعاىل كان عاملاً أنه ال يطلقهن 

هلن واألكثر يف قوله طَلَّقَكُنَّ اإلظهار وعن أيب عمرو  لكن أخرب عن قدرته أنه إن طلقهن أبدله خرياً منهم ختويفاً
إدغام القاف يف الكاف ألهنما من حروف الفم مث وصف األزواج الاليت كان يبدله فقال ُمْسِلَماتٍ أي خاضعات هللا 

هذا أشبه ألنه بالطاعة ُمْؤِمنَاٍت مصدقات بتوحيد اهللا تعاىل خملصات قَانِتَاٍت طائعات وقيل قائمات بالليل للصالة و
) سيحات ( ذكر السائحات بعد هذا والسائحات الصائمات فلزم أن يكون قيام الليل مع صيام النهار وقرىء 

وهي أبلغ وقيل للصائم سائح ألن السائح ال زاد معه فال يزال ممسكاً إىل أن جيد من يطعمه فشبه بالصائم الذي 
صلى اهللا ( ات مث قال تعاىل ثَّيبَاٍت وَأَْبكَاراً ألن أزواج النيب ميسك إىل أن جييء وقت إفطاره وقيل سائحات مهاجر

يف الدنيا واآلخرة بعضها من الثيب وبعضها من األبكار فالذكر على حسب ما وقع وفيه إشارة إىل أن ) عليه وسلم 
 تعاىل ويف ليس على حسب الشهوة والرغبة بل على حسب ابتغاء مرضات اهللا) صلى اهللا عليه وسلم ( تزوج النيب 
  اآلية مباحث



  البحث األول قوله َبْعَد ذَِلَك تعظيم للمالئكة ومظاهرهتم وقرىء َتظَاَهَرا و تتظاهرا و ِسحَْراِن َتظَاَهرَا
البحث الثاين كيف يكون املبدالت خرياً منهن ومل يكن على وجه األرض نساء خري من أمهات املؤمنني نقول إذا 

وإيذائهن إياه مل يبقني على تلك الصفة وكان غريهن من املوصوفات هبذه األوصاف مع طلقهن الرسول لعصياهنن له 
  الطاعة لرسول اهللا خرياً منهن

البحث الثالث قوله ُمْسِلمَاٍت مُّْؤِمَناٍت يوهم التكرار واملسلمات واملؤمنات على السواء نقول اإلسالم هو التصديق 
  ال يتوافقان فقوله ُمْسِلَماٍت مُّْؤمَِناٍت حتقيق للتصديق بالقلب واللسانباللسان واإلميان هو التصديق بالقلب وقد 

إهنا ) الكشاف ( البحث الرابع قال تعاىل ثَّيَباٍت َوأَْبكَاراً بواو العطف ومل يقل فيما عدامها بواو العطف نقول قال يف 
  )من الواو  فلم يكن بد( صفتان متنافيتان ال جيتمعن فيهما اجتماعهن يف سائر الصفات 

البحث اخلامس ذكر الثيبات يف مقام املدح وهي من مجلة ما يقلل رغبة الرجال إليهن نقول ميكن أن يكون البعض 
من الثيب خرياً بالنسبة إىل البعض من األبكار عند الرسول الختصاصهن باملال واجلمال أو النسب أو اجملموع مثالً 

  ملدح جلواز أن يكون املراد مثل ما ذكرناه من الثيبوإذا كان كذلك فال يقدح ذكر الثيب يف ا
  مث قال تعاىل

ةٌ  ِغالَظٌ ِشَداٌد الَّ يَْعُصونَ اللََّه ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ قُوا أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم نَاراً َوقُوُدَها النَّاُس وَالِْحجَاَرةُ  َعلَْيَها َملَاِئكَ
  نَ َما ُيْؤَمُرونَ ياأَيَُّها الَِّذيَن كَفَرُواْ الَ َتعَْتِذرُواْ الَْيْوَم إِنََّما ُتْجزَْونَ َما كُنُتْم َتْعَملُونََمآ أََمرَُهْم َوَيفَْعلُو

قُواْ أَنفَُسكُمْ أي باالنتهاء عما هناكم اهللا تعاىل عنه وقال مقاتل أن يؤدب املسلم نفسه وأهله فيأمرهم باخلري وينهاهم 
قُواْ أَنفَُسكُْم بترك املعاصي وفعل الطاعات َوأَْهِليكُْم بأن تؤاخذوهم مبا تؤاخذون به ) الكشاف ( عن الشر وقال يف 

أنفسكم وقيل قُواْ أَنفَُسكُْم مما تدعو إليه أنفسكم إذ األنفس تأمرهم بالشر وقرىء وأهلوكم عطفاً على واو ءاَمنُواْ 
 يتقد إال بالناس واحلجارة وعن ابن عباس هي حجارة الكربيت قُواْ وحسن العطف للفاصل و نَاًرا نوعاً من النار ال

ألهنا أشد األشياء حراً إذا أوقد عليها وقرىء َوقُوُدَها بالضم وقوله َعلَْيَها َملَِئكَةٌ  يعين الزبانية التسعة عشر وأعواهنم 
وال يبعد أن يكونوا هبذه الصفات ِغالَظٌ ِشَدادٌ يف أجرامهم غلظة وشدة أي جفاء وقوة أو يف أفعاهلم جفاء وخشونة 

يف خلقهم أو يف أفعاهلم بأن يكونوا أشداء على أعداء اهللا رمحاء على أولياء اهللا كما قال تعاىل أَِشدَّاء َعلَى الْكُفَّارِ 
تأخذهم رأفة يف  وقوله تعاىل َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ يدل على اشتدادهم ملكان األمر ال)  ٢٩الفتح ( ُرَحَماء َبيَْنُهْم 

تنفيذ أوامر اهللا تعاىل واالنتقام من أعدائه وفيه إشارة إىل أن املالئكة مكلفون يف اآلخرة مبا أمرهم اهللا تعاىل به ومبا 
  ينهاهم عنه والعصيان منهم خمالفة لألمر والنهي

  َم ملا ذكر شدة العذاب بالنار واشتداد املالئكة يفوقوله تعاىل ُيْؤَمُرونَ يأَيَُّها الَِّذيَن كَفَرُواْ الَ َتعَْتِذرُواْ الَْيْو

انتقام األعداء فقال الَ َتعَْتِذرُواْ الَْيْوَم أي يقال هلم ال تعتذروا اليوم إذ االعتذار هو التوبة والتوبة غري مقبولة بعد 
لُونَ يعين إمنا أعمالكم السيئة ألزمتكم الدخول يف النار فال ينفعكم االعتذار وقوله تعاىل إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُتمْ َتْعَم

  العذاب يف احلكمة ويف اآلية مباحث
النَّاُس َوالِْحجَارَة  البحث األول أنه تعاىل خاطب املشركني يف قوله فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ َولَن َتفَْعلُواْ فَاتَّقُواْ النَّاَر الَِّتى َوقُوُدَها

جعلها معدة للكافرين فما معىن خماطبته به املؤمنني نقول الفساق وإن كانت )  ٢٤البقرة ( ُ وقال أُِعدَّْت لِلْكَاِفرِيَن 
دركاهتم فوق دركات الكفار فإهنم مع الكفار يف دار واحدة فقيل للذين آمنوا قُواْ أَنفَُسكُمْ باجتناب الفسق جماورة 

  الذين أعدت هلم هذه النار وال يبعد أن يأمرهم بالتوقي من االرتداد



البحث الثاين كيف تكون املالئكة غالظاً شداداً وهم من األرواح فنقول الغلظة والشدة حبسب الصفات ملا كانوا 
  من األرواح ال حبسب الذات وهذا أقرب بالنسبة إىل الغري من األقوال

ا ُيْؤَمُرونَ فما الفائدة يف الذكر فنقول البحث الثالث قوله تعاىل الَّ يَْعُصونَ اللََّه َما أََمرَُهْم يف معىن قوله َوَيفَْعلُونَ َم
ما ) يؤدون ( ليس هذا يف معىن ذلك ألن معىن األول أهنم يتقبلون أوامره ويلتزموهنا وال ينكروهنا ومعىن الثاين أهنم 

  )الكشاف ( يؤمرون به كذا ذكره يف 
  مث قال تعاىل

َبةً  نَُّصوحاً َعَسى رَبُّكُمْ أَن ُيكَفَِّر َعنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوُيْدِخلَكُْم َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ ُتوبُوا إِلَى اللَِّه َتْو
ولُونَ َربََّنآ أَتِْمْم لََنا هِْم َوبِأَْيمَانِهِمْ َيقَُتحِْتَها االٌّ ْنهَاُر َيْوَم الَ ُيخْزِى اللَُّه النَّبِى َّ َوالَِّذيَن َءاَمنُواْ َمَعُه ُنوُرُهمْ َيسَْعى َبْيَن أَْيِدي
غْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهْم َجهَنَُّم َوبِئْسَ ُنوَرَنا َواغِْفْر لََنآ إِنََّك َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر ياأَيَُّها النَّبِى ُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر وَالُْمَناِفِقَني َوا

  الَْمصُِري
ة يف النصح وقال الفراء نصوحاً من صفة التوبة واملعىن توبة تنصح صاحبها بترك قوله َتْوَبةً  نَُّصوحاً أي توبة بالغ

العود إىل ما تاب منه وهو أهنا الصادقة الناصحة ينصحون هبا أنفسهم وعن عاصم نَّصُوحاً بضم النون وهو مصدر 
صح على اإلسناد وصفت التوبة بالن) الكشاف ( حنو العقود يقال نصحت له نصحاً ونصاحة ونصوحاً وقال يف 

اجملازي وهو أن يتوبوا عن القبائح نادمني عليها غاية الندامة ال يعودون وقيل من نصاحة الثوب أي خياطته و َعَسى 
  رَبُّكُْم إطماع من اهللا تعاىل لعباده

الكفر والفسق  وقوله تعاىل َيْوٌم الَّ ُيْخزِى اللَُّه النَّبِى َّ نصب بيدخلكم و ال تعريض ملن أخزاهم اهللا من أهل
  واستحماد للمؤمنني على أنه عصمهم من مثل حاهلم مث املعتزلة تعلقوا بقوله تعاىل َيْوٌم الَّ ُيْخزِى اللَُّه النَّبِى َّ

وقالوا اإلخزاء يقع بالعذاب فقد وعد بأن ال يعذب الذين آمنوا ولو كان أصحاب الكبائر من اإلميان مل خنف عليهم 
بوا عنه بأنه تعاىل وعد أهل اإلميان بأن ال خيزيهم والذين آمنوا ابتداء كالم وخربه َيْسَعى أو العذاب وأهل السنة أجا

ال َعْبُد اللَِّه مث من أهل السنة من يقف على قوله َيْوٌم الَّ ُيخْزِى اللَُّه النَّبِى َّ أي ال خيزيه يف رد الشفاعة واإلخزاء 
ز أن يعذهبم على وجه ال يقف عليه الكفرة وقوله َبْينِ أَْيِديهِمْ أي الفضيحة أي ال يفضحهم بني يدي الكفار وجيو

عند املشي َوبِأَْيمَانِهِم عند احلساب ألهنم يؤتون الكتاب بأمياهنم وفيه نور وخري ويسعى النور بني أيديهم يف موضع 
  وضع األقدام وبأمياهنم ألن خلفهم ومشاهلم طريق الكفرة

َنا أَتِْمْم لََنا نُورََنا قال ابن عباس يقولون ذلك عند إطفاء نور املنافقني إشفاقاً وعن احلسن أنه وقوله تعاىل َيقُولُونَ َربَّ
وهو مغفور )  ١٩حممد ( تعاىل متمم هلم نورهم ولكنهم يدعون تقرباً إىل حضرة اهللا تعاىل كقوله وَاْسَتْغِفْر ِلذَنبَِك 

ىء قدمه ألن النور على قدر األعمال فيسألون إمتامه وقيل السابقون وقيل أدناهم منزلة من نوره بقدر ما يبصر مواط
إىل اجلنة ميرون مثل الربق على الصراط وبعضهم كالريح وبعضهم حبواً وزحفاً فهم الذين يقولون َربََّنا أَْتِمْم لََنا 

الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني ذكر املنافقني مع أن لفظ الكفار  وقوله تعاىل الَْعِظيُم ياأَيَُّها النَّبِى ُّ َجاِهِد) الكشاف ( ُنوَرَنا قاله يف 
يتناول املنافقني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم أي شدد عليهم واجملاهدة قد تكون بالقتال وقد تكون باحلجة تارة باللسان وتارة 

ل عصموا منها بالسنان وقيل جاهدهم بإقامة احلدود عليهم ألهنم هم املرتكبون الكبائر ألن أصحاب الرسو
  َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم وقد مر بيانه ويف اآلية مباحث

فنقول )  ٧التحرمي ( البحث األول كيف تعلق ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ مبا سبق وهو قوله َعُمونَ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ 
إذ يف ذلك اليوم ال تفيد وفيه لطيفة وهي أن التنبيه نبههم تعاىل على دفع العذاب يف ذلك اليوم بالتوبة يف هذا اليوم 



  على الدفع بعد الترهيب فيما مضى يفيد الترغيب بذكر أحواهلم واإلنعام يف حقهم وإكرامهم
البحث الثاين أنه تعاىل ال خيزي النيب يف ذلك اليوم وال الذين آمنوا فما احلاجة إىل قوله َمَعُه فنقول هي إفادة 

 خيزي اهللا اجملموع الذي يسعى نورهم وهذه فائدة عظيمة إذ االجتماع بني الذين آمنوا وبني نبيهم االجتماع يعين ال
  تشريف يف حقهم وتعظيم

البحث الثالث قوله َواغِْفرْ لََنا يوهم أن الذنب الزم لكل واحد من املؤمنني والذنب ال يكون الزماً فنقول ميكن أن 
  ل ذنب وهو التقصري يف اخلدمة والتقصري الزم لكل واحد من املؤمننييكون طلب املغفرة ملا هو الالزم لك

ومن بعده الَْعظِيُم ياأَيَُّها النَّبِى ُّ )  ١التحرمي ( البحث الرابع قال تعاىل يف أول السورة ِعلَْما ياأَيَُّها النَّبِى ُّ ِلَم ُتَحّرُم 
له آلدم يا آدم وملوسى يا موسى ولعيسى يا عيسى نقول خاطبه َجاِهِد الْكُفَّاَر خاطبه بوصفه وهو النيب ال بامسه كقو
  هبذا الوصف ليدل على فضله عليهم وهذا ظاهر

البحث اخلامس قوله تعاىل َوَمأَْواُهْم َجهَنَُّم يدل على أن مصريهم بئس املصري مطلقاً إذ املطلق يدل على الدوام وغري 
  املطلق ال يدل ملا أنه يطهرهم عن اآلثام

  تعاىل مث قال
ِلَحْينِ فَخَاَنَتاُهَما فَلَْم ُيْغنِيَنا ضََرَب اللَُّه مَثَالً لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ امَْرأََت ُنوحٍ َوامْرَأََت لُوٍط كَاَنَتا َتْحَت َعْبَدْينِ ِمْن ِعَباِدَنا َصا

َب اللَُّه َمثَالً لِّلَِّذيَن َءاَمُنواْ اْمرَأَةَ  ِفْرَعْونَ إِذْ قَالَْت َربِّ اْبنِ َعْنُهَما ِمَن اللَِّه َشْيئاً َوِقيلَ اْدُخالَ النَّاَر َمَع الدَاِخِلَني َوضََر
  ِلى ِعنَدكَ َبْيتاً ِفى الَْجنَّةِ  َوَنجِّنِى ِمن ِفْرَعْونَ َوَعَمِلِه َوَنجِّنِى ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلمَِني

أهنم يعاقبون على كفرهم وعداوهتم للمؤمنني معاقبة مثلهم من  قوله ضََرَب اللَُّه مَثَالً أي بني حاهلم بطريق التمثيل
صلى ( غري اتقاء وال حماباة وال ينفعهم مع عداوهتم هلم ما كانوا فيه من القرابة بينهم وبني نبيهم وإنكارهم للرسول 

األجانب بل أبعد  فيما جاء به من عند اهللا وإصرارهم عليه وقطع العالئق وجعل األقارب من مجلة) اهللا عليه وسلم 
منهم وإن كان املؤمن الذي يتصل به الكافر نبياً كحال امرأة نوح ولوط ملا خانتامها مل يغن هذان الرسوالن وقيل 

هلما يف اليوم اآلخر ادخال النار مث بني حال املسلمني يف أن وصلة الكافرين ال تضرهم كحال امرأة فرعون ومنزلتها 
ة ظامل من أعداء اهللا تعاىل ومرمي ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا واآلخرة عند اهللا تعاىل مع كوهنا زوج

واالصطفاء على نساء العاملني مع أن قومها كانوا كفاراً ويف ضمن هذين التمثيلني تعريض بأمي املؤمنني ومها حفصة 
ر الكفر وضرب مثالً آخر يف امرأة وعائشة ملا فرط منهما وحتذير هلما على أغلظ وجه وأشده ملا يف التمثيل من ذك

فرعون آسية بنت مزاحم وقيل هي عمة موسى عليه السالم آمنت حني مسعت قصة إلقاء موسى عصاه وتلقف 
العصا فعذهبا فرعون عذاباً شديداً بسبب اإلميان وعن أيب هريرة أنه وتدها بأربعة أوتاد واستقبل هبا الشمس وألقى 

ين من فرعون فرقى بروحها إىل اجلنة فألقيت الصخرة على جسد ال روح فيه عليها صخرة عظيمة فقالت رب جن
قال احلسن رفعها إىل اجلنة تأكل فيها وتشرب وقيل ملا قالت َرّب اْبنِ ِلى ِعنَدكَ َبْيتاً ِفى الَْجنَّةِ  رأت بيتها يف اجلنة 

  احثيبىن ألجلها وهو من درة واحدة واهللا أعلم كيف هو وما هو ويف اآلية مب
البحث األول ما فائدة قوله تعاىل ّمْن ِعَباِدَنا نقول هو على وجهني أحدمها تعظيماً هلم كما مر الثاين إظهاراً للعبد 

  بأنه ال يترجح على اآلخر عنده إال بالصالح
لقومه البحث الثاين ما كانت خيانتهما نقول نفاقهما وإخفاؤمها الكفر وتظاهرمها على الرسولني فامرأة نوح قالت 

إنه جملنون وامرأة لوط كانت تدل على نزول ضيف إبراهيم وال جيوز أن تكون خيانتهما بالفجور وعن ابن عباس ما 
  بغت امرأة نيب قط وقيل خيانتهما يف الدين



هلا البحث الثالث ما معىن اجلمع بني ِعنَدَك و ِفى الَْجنَّةِ  نقول طلبت القرب من رمحة اهللا مث بينت مكان القرب بقو
  ِفى الَْجنَّةِ  أو أرادت ارتفاع درجتها يف جنة املأوى اليت هي أقرب إىل العرش

  مث قال تعاىل
  كُُتبِِه َوكَاَنْت ِمَن الْقَانِتَِنيَوَمْرَيَم اْبَنةَ  ِعْمَرانَ الَِّتى أَْحَصَنْت فَْرَجَها فََنفَخَْنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا َوَصدَّقَْت بِكَِلَماِت َربََّها َو

أحصنت أي عن الفواحش ألهنا قذفت بالزنا والفرج محل على حقيقته قال ابن عباس نفخ جربيل يف جيب الدرع 
ومده بأصبعيه ونفخ فيه وكل ما يف الدرع من خرق وحنوه فإنه يقع عليه اسم الفرج وقيل أَْحصََنْت تكلفت يف 

رج ثوهبا وقيل خلقنا فيه ما يظهر به احلياة يف األبدان وقوله ِفيِه عفتها واحملصنة العفيفة فََنفَْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا أي ف
أي يف نفس عيسى والنفث مؤنث وأما التشبيه بالنفخ فذلك أن الروح إذا خلق فيه ) فيها ( أي يف عيسى ومن قرأ 

مات رهبا انتشر يف متام اجلسد كالريح إذا نفخت يف شيء وقيل بالنفخ لسرعة دخوله فيه حنو الريح وصدقت بكل
يف مواضع من القرآن ) كلمة اهللا ( ومسي عيسى ) بكلمة رهبا ( قال مقاتل يعين بعيسى ويدل عليه قراءة احلسن 

ومجعت تلك الكلمة هنا وقال أبو علي الفارسي الكلمات الشرائع اليت شرع هلا دون القول فكأن املعىن صدقت 
مسيت بكلمات كما يف قوله تعاىل َوإِذِ اْبتَلَى إِْبراهِيَم َربُُّه الشرائع وأخذت هبا وصدقت الكتب فلم تكذب والشرائع 

وقوله تعاىل َصدَّقَْت قرىء بالتخفيف والتشديد على أهنا جعلت الكلمات والكتب )  ١٢٤البقرة ( بِكَِلَماٍت 
) كتابه  (و ) كتبه ( و ) كلمات ( و ) كلمة ( صادقة يعين وصفتها بالصدق وهو معىن التصديق بعينه وقرىء 

واملراد بالكتاب هو الكثرة والشياع أيضاً قوله تعاىل َوكَاَنْت ِمَن الْقَانِِتنيَ الطائعني قاله ابن عباس وقال عطاء من 
  املصلني ويف اآلية مباحث

البحث األول ما كلمات اهللا وكتبه نقول املراد بكلمات اهللا الصحف املنزلة على إدريس وغريه وبكتبه الكتب 
مالئكته وما كتبه يف اللوح احملفوظ وغريه وقرىء بِكَِلَمةٍ  اللَِّه أي ) به ( وأن يراد مجيع ما كلم اهللا تعاىل األربعة 

َوكَاَنْت ِمَن الْقَانِِتَني على التذكري نقول ألن القنوت صفة تشمل من ) مل قيل ( بعيسى وكتابه وهو اإلجنيل فإن قيل 
وقيل من القانتني ألن املراد هو القوم ) الكشاف ( ه ومن للتبعيض قاله يف قنت من القبيلني فغلب ذكوره على إناث

أي كوين من املقيمن على طاعة اهللا تعاىل وألهنا من أعقاب )  ٤٣آل عمران ( وأنه عام ك َواْركَعُواْ َمَع الرَّاِكِعَني 
  هارون أخي موسى عليهما السالم

مرأة لوط املسماة بواهلة فمشتمل على فوائد متعددة ال يعرفها وأما ضرب املثل بامرأة نوح املسماة بواعلة وا
بتمامها إال اهللا تعاىل منها التنبيه للرجال والنساء على الثواب العظيم والعذاب األليم ومنها العلم بأن صالح الغري ال 

املرأة وال يأمن نفسه  ينفع املفسد وفساد الغري ال يضر املصلح ومنها أن الرجل وإن كان يف غاية الصالح فال يأمن
كالصادر من امرأيت نوح ولوط ومنها العلم بأن إحصان املرأة وعفتها مفيدة غاية اإلفادة كما أفاد مرمي بنت عمران 

ومنها التنبيه على أن التضرع )  ٤٢آل عمران ( كما أخرب اهللا تعاىل فقال إِنَّ اللََّه اْصطَفَاِك وَطَهََّرِك وَاْصطَفَاِك 
حضرة اهللا تعاىل وسيلة إىل اخلالص من العقاب وإىل الثواب بغري حساب وأن الرجوع إىل احلضرة  بالصدق يف

األزلية الزم يف كل باب وإليه املرجع واملآب جلت قدرته وعلت كلمته ال إله إال هو وإليه املصري واحلمد هللا رب 
  العاملني وصالته على سيد املرسلني وآله وصحبه وسلم

  سورة امللك



  ثالثون آية مكية وهي
سورة امللك وتسمى املنجية ألهنا تنجي قارئها من عذاب القرب وعن ابن عباس أنه كان يسميها اجملادلة ألهنا جتادل 

  عن قارئها يف القرب وهي ثالثون آية مكية
  َتَباَرَك الَِّذى بَِيِدهِ الُْملُْك َوُهَو َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء قَِديٌر

فسرناه يف أول سورة الفرقان وأما قوله بَِيِدِه الُْملُْك فاعلم أن هذه اللفظة إمنا تستعمل لتأكيد  أما قوله َتبَاَرَك فقد
( كونه تعاىل ملكاً ومالكاً كما يقال بيد فالن األمر والنهي واحلل والعقد وال مدخل للجارحة يف ذلك قال صاحب 

لّ ما مل يوجد من املمكنات قَدِيٌر وقوله َوُهَو َعلَى كُلّ َشىْ ء بَِيِدِه الُْملُْك على كل موجود َوُهَو َعلَى كُ) الكشاف 
  قَِديٌر فيه مسائل

املسألة األوىل هذه اآلية احتج هبا من زعم أن املعدوم شيء فقال قوله إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشىْ ء قَِديٌر يقتضي كون 
يكون موجوداً أو معدوماً ال جائز أن يكون موجوداً مقدوره شيئاً فذلك الشيء الذي هو مقدور اهللا تعاىل إما أن 

ألنه لو كان قادراً على املوجود لكان إما أن يكون قادراً على إجياده وهو حمال ألن إجياد املوجود حمال وإما أن 
يكون قادراً على إعدامه وهو حمال الستحالة وقوع اإلعدام بالفاعل وذلك ألن القدرة صفة مؤثرة فال بد هلا من 

تأثري والعدم نفي حمض فيستحيل جعل العدم أثر القدرة فيستحيل وقوع اإلعدام بالفاعل فثبت أن الشيء الذي هو 
مقدور اهللا ليس مبوجود فوجب أن يكون معدوماً فلزم أن يكون ذلك املعدوم شيئاً واحتج أصحابنا النافون لكون 

إنه جوهر شيء والسواد من حيث هو سواد شيء واهللا  املعدوم شيئاً هبذه اآلية فقالوا ال شك أن اجلوهر من حيث
قادر على كل شيء فبمقتضى هذه اآلية يلزم أن يكون قادراً على اجلوهر من حيث إنه جوهر وعلى السواد من 

  حيث هو سواد وإذا كان

ماً على فعله كذلك كان كون اجلوهر جوهراً والسواد سواداً واقعاً بالفاعل والفاعل املختار ال بد وأن يكون متقد
فإذاً وجود اهللا وذاته متقدم على كون اجلوهر جوهراً أو السواد سواداً فيلزم أن ال يكون املعدوم شيئاً وهو 

املطلوب مث أجابوا عن شبهة اخلصم بأنا ال نسلم أن اإلعدام ال يقع بالفاعل ولئن سلمنا ذلك لكن مل جيوز أن يقال 
ل أنه سيصري شيئاً وهذا وإن كان جمازاً إال أنه جيب املصري إليه لقيام سائر املقدور الذي هو معدوم مسي شيئاً ألج

  الدالئل الدالة على أن املعدوم ليس بشيء
املسألة الثانية زعم القاضي أبو بكر يف أحد قوليه أن إعدام األجسام إمنا يقع بالفاعل وهذا اختيار أيب احلسن اخلياط 

اجلمهور منا ومن املعتزلة أنه يستحيل وقوع اإلعدام بالفاعل احتج القاضي بأن  من املعتزلة وحممود اخلوارزمي وزعم
املوجودات أشياء واهللا على كل شيء قدير فهو إذاً قادر على املوجودات فإما أن يكون قادراً على إجيادها وهو 

  حمال ألن إجياد املوجود حمال أو على إعدامها وذلك يقتضي إمكان وقوع اإلعدام بالفاعل
املسألة الثالثة زعم الكعيب أنه تعاىل غري قادر على مثل مقدور العبد وزعم أبو علي وأبو هاشم أنه تعاىل غري قادر 
على مقدور العبد وقال أصحابنا إنه تعاىل قادر على مثل مقدور العبد وعلى غري مقدوره واحتجوا عليه بأن عني 

  دير فثبت هبذا صحة وجود مقدور واحد بني قادرينمقدور العبد ومثل مقدوره شيء واهللا على كل شيء ق
املسألة الرابعة زعم أصحابنا أنه ال مؤثر إال قدرة اهللا تعاىل وأبطلوا القول بالطبائع على ما يقوله الفالسفة وأبطلوا 

ل بأن القول باملتولدات على ما يقوله املعتزلة وأبطلوا القول بكون العبد موجداً ألفعال نفسه واحتجوا على الك
اآلية دالة على أنه تعاىل قادر على كل شيء فلو وقع شيء من املمكنات ال بقدرة اهللا بل بشيء آخر لكان ذلك 

اآلخر قد منع قدرة اهللا عن التأثري فيما كان مقدوراً له وذلك حمال ألن ما سوى اهللا ممكن حمدث فيكون أضعف قوة 



  من قدرة اهللا واألضعف ال ميكن أن يدفع األقوى
ملسألة اخلامسة هذه اآلية دالة على أن اإلله تعاىل واحد ألنا لو قدرنا إهلاً ثانياً فإما أن يقدر على إجياد شيء أو ال ا

يقدر فإن مل يقدر ألبتة على إجياد شيء أصالً مل يكن إهلاً وإن قدر كان مقدور ذلك اإلله الثاين شيئاً فيلزم كونه 
لَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر فيلزم وقوع خملوق بني خالقني وهو حمال ألنه إذا كان واحد مقدوراً لإلله األول لقوله َوُهَو َع

منهما مستقالً باإلجياد يلزم أن يستغين بكل واحد منهما عن كل واحد منهما فيكون حمتاجاً إليهما وغنياً عنهما 
  وذلك حمال

ل لو كان شيئاً لكان قادراً على نفسه لقوله املسألة السادسة احتج جهم هبذه اآلية على أنه تعاىل ليس بشيء فقا
َوُهَو َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر لكن كونه قادراً على نفسه حمال فيمتنع كونه شيئاً وقال أصحابنا ملا دل قوله قُلْ أَى ُّ 

عموم فإذاً هذه اآلية قد على أنه تعاىل شيء وجب ختصيص هذا ال)  ١٩األنعام ( َشىْ ء أَكَْبُر َشَهادةً  قُلِ اللَِّه َشهِيٌد 
  دلت على أن العام املخصوص وارد يف كتاب اهللا تعاىل ودلت على أن ختصيص العام بدليل العقل جائز بل واقع

  املسألة السابعة زعم مجهور املعتزلة أن اهللا تعاىل قادر على خلق الكذب واجلهل والعبث والظلم

أن اجلهل والكذب أشياء وَاللَُّه َعلَى كُلّ َشْيء قَدِيٌر فوجب كونه وزعم النظام أنه غري قادر عليه واحتج اجلمهور ب
  تعاىل قادراً عليها

املسألة الثامنة احتج أهل التوحيد على أنه تعاىل منزه عن احليز واجلهة فإنه تعاىل لو حصل يف حيز دون حيز لكان 
حاصل فيه إذ لو مل يتميز أحد احليزين عن  ذلك احليز الذي حكم حبصوله فيه متميزاً عن احليز الذي حكم بأنه غري

اآلخر الستحال احلكم بأنه تعاىل حصل فيه ومل حيصل يف اآلخر مث إن امتياز أحد احليزين عن اآلخر يف نفسه يقتضي 
كون احليز أمراً موجوداً ألن العدم احملض ميتنع أن يكون مشاراً إليه باحلس وأن يكون بعضه متميزاً عن البعض يف 

وأن يكون مقصداً للمتحرك فإذن لو كان اهللا تعاىل حاصالً يف حيز لكان ذلك احليز موجوداً ولو كان ذلك احلس 
احليز موجوداً لكان شيئاً ولكان مقدور اهللا لقوله تعاىل َوُهَو َعلَى كُلّ َشىْ ء قَِديٌر وإذا كان حتقق ذلك احليز بقدرة 

الوجود على حتقق ذلك احليز ومىت كان كذلك كان وجود اهللا يف األزل  اهللا وبإجياده فيلزم أن يكون اهللا متقدماً يف
  حمققاً من غري حيز وله جهة أصالً واألزيل ال يزول ألبتة فثبت أنه تعاىل منزه عن احليز واملكان أزالً وأبداً

ْء قَِديٌر وهذا مشعر بأنه إمنا يكون بيده  املسألة التاسعة أنه تعاىل قال أوالً بَِيِدِه الُْملُْك مث قال بعده َوُهَو َعلَى كُلّ َشى
امللك لو ثبت أنه على كل شيء قدير وهذا هو الذي يقوله أصحابنا من أنه لو وقع مراد العبد وال يقع مراد اهللا 

لكان ذلك مشعراً بالعجز والضعف وبأن ال يكون مالك امللك على اإلطالق فدل ذلك على أنه ملا كان مالك امللك 
  ن قادراً على مجيع األشياءوجب أن يكو

املسألة العاشرة القدير مبالغة يف القادر فلما كان قديراً على كل األشياء وجب أن ال مينعه ألبتة مانع عن إجياد شيء 
من مقدوراته وهذا يقتضي أن ال جيب ألحد عليه شيء وإال لكان ذلك الوجوب مانعاً له من الترك وأن ال يقبح منه 

  ك القبح مانعاً له من الفعل فال يكون كامالً يف القدرة فال يكون قديراً واهللا أعلمشيء وإال لكان ذل
  الَِّذى َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَواةَ  ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً َوُهَو الَْعزِيُز الَْغفُوُر

  قوله تعاىل الَِّذى َخلََق الَْمْوَت وَالَْحَيواةَ  فيه مسائل
ألة األوىل قالوا احلياة هي الصفة اليت يكون املوصوف هبا حبيث يصح أن يعلم ويقدر واختلفوا يف املوت فقال املس

قوم إنه عبارة عن عدم هذه الصفة وقال أصحابنا إنه صفة وجودية مضادة للحياة واحتجوا على قوهلم بأنه تعاىل 
ا هو التحقيق وروى الكليب بإسناده عن ابن عباس أن اهللا تعاىل قال الَِّذى َخلََق الْمَْوَت والعدم ال يكون خملوقاً هذ



خلق املوت يف صورة كبش أملح ال مير بشيء وال جيد رائحته شيء إال مات وخلق احلياة يف صورة فارس يلقاه 
سبيل فوق احلمار ودون البغل ال متر بشيء وال جيد رحيتها شيء إال حيي واعلم أن هذا ال بد وأن يكون مقوالً على 

  التمثيل والتصوير وإال فالتحقيق هو الذي ذكرناه
املسألة الثانية إمنا قدم ذكر املوت على ذكر احلياة مع أن احلياة مقدمة على املوت لوجوه أحدها قال مقاتل يعين 

  باملوت نطفة وعلقة ومضغة واحلياة نفخ الروح وثانيها روى عطاء عن ابن عباس قال يريد

أن منادياً ينادي ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ياة يف اآلخرة دار احليوان وثالثها أنه روي عن النيب املوت يف الدنيا واحل
يوم القيامة يا أهل اجلنة فيعلمون أنه من قبل اهللا عز وجل فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل وجدمت ما وعد 

 ينادي يا أهل اجلنة خلود بال موت ويا أهل النار ربكم حقاً قالوا نعم مث يؤتى باملوت يف صورة كبش أملح ويذبح مث
واعلم أنا بينا أن املوت عرض ) خلود بال موت فيزداد أهل اجلنة فرحاً إىل فرح ويزداد أهل النار حزناً إىل حزن 

من األعراض كالسكون واحلركة فال جيوز أن يصري كبشاً بل املراد منه التمثيل ليعلم أن يف ذلك اليوم قد انقضى 
أمر املوت فظهر مبا ذكرناه أن أيام املوت هي أيام الدنيا وهي منقضية وأما أيام اآلخرة فهي أيام احلياة وهي متأخرة 

فلما كانت أيام املوت متقدمة على أيام احلياة ال جرم قدم اهللا ذكر املوت على ذكر احلياة ورابعها إمنا قدم املوت 
  لعمل من نصب موته بني عينيه فقدم ألنه فيما يرجع إىل الغرض له أهمعلى احلياة ألن أقوى الناس داعياً إىل ا

املسألة الثالثة اعلم أن احلياة هي األصل يف النعم ولوالها مل يتنعم أحد يف الدنيا وهي األصل أيضاً يف نعم اآلخرة 
هذا الكتاب وكيف ال  ولوالها مل يثبت الثواب الدائم واملوت أيضاً نعمة على ما شرحنا احلال فيه يف مواضع من

أكثروا من ذكر ( وهو الفاصل بني حال التكليف وحال اجملازاة وهو نعمة من هذا الوجه قال عليه الصالة والسالم 
وسأل عليه الصالة والسالم عن ) لو أكثرمت ذكر هازم اللذات لشغلكم عما أرى ( وقال لقوم ) هازم اللذات 

  )ت قالوا قليل قال فليس كما تقولون كيف ذكره املو( رجل فأثنوا عليه فقال 
  قوله تعاىل ِلَيْبلُوَكُْم أَيُّكُمْ أَْحَسُن َعَمالً َوُهَو الَْعزِيُز الَْغفُوُر وفيه مسائل

املسألة األوىل االبتالء هو التجربة واالمتحان حىت يعلم أنه هل يطيع أو يعصي وذلك يف حق من وجب أن يكون 
( وأبداً حمال إال أنا قد حققنا هذه املسألة يف تأويل قوله وَإِِذ اْبَتلَى إِْبراِهيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت  عاملاً جبميع املعلومات أزالً

  على املخترب) االبتالء ( واحلاصل أن االبتالء من اهللا هو أن يعامل عبده معاملة تشبه )  ١٢٤البقرة 
ض بقوله ِلَيْبلَُوكُْم قالوا هذه الالم للغرض ونظريه قوله تعاىل املسألة الثانية احتج القائلون بأنه تعاىل يفعل الفعل لغر

وجوابه أن الفعل يف نفسه ليس بابتالء إال أنه ملا أشبه االبتالء مسي جمازاً فكذا ههنا )  ٥٦الذاريات ( إِالَّ ِليَْعُبُدوِن 
  فإنه يشبه الغرض وإن مل يكن يف نفسه غرضاً فذكر فيه حرف الغرض

ثة اعلم أنا فسرنا املوت واحلياة باملوت حال كونه نطفة وعلقة ومضغة واحلياة بعد ذلك فوجه االبتالء املسألة الثال
على هذا الوجه أن يعلم أنه تعاىل هو الذي نقله من املوت إىل احلياة وكما فعل ذلك فال بد وأن يكون قادراً على 

قطع استدراك ما فات ويستوي فيه الفقري والغين واملوىل أن ينقله من احلياة إىل املوت فيحذر جميء املوت الذي به ين
والعبد وأما إن فسرنامها باملوت يف الدنيا وباحلياة يف القيامة فاالبتالء فيهما أمت ألن اخلوف من املوت يف الدنيا 

ب هذا حاصل وأشد منه اخلوف من تبعات احلياة يف القيامة واملراد من االبتالء أنه هل ينزجر عن القبائح بسب
  اخلوف أم ال



املسألة الرابعة يف تعلق قوله ِلَيْبلَُوكُمْ بقوله أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً وجهان األول وهو قول الفراء والزجاج إن املتعلق 
ِلَيْبلَُوكُمْ يف معىن ) الكشاف ( بأيكم مضمر والتقدير ليبلوكم فيعلم أو فينظر أيكم أحسن عمالً والثاين قال صاحب 

  كم والتقدير ليعلمكم أيكم أحسن عمالًليعلم
باالبتداء وال يعمل فيها ما قبلها ألهنا على أصل االستفهام فإنك إذا قلت ال أعلم ) أي ( املسألة اخلامسة ارتفعت 

أي ( أيكم أفضل كان املعىن ال أعلم أزيد أفضل أم عمرو واعلم أن ماال يعمل فيما بعد األلف فكذلك ال يعمل يف 
  وقد تقدم الكالم فيه)  ٤٠القلم ( عىن واحد ونظري هذه اآلية قوله َسلُْهمْ أَيُُّهم بِذاِلَك َزعِيٌم ألن امل) 

املسألة السادسة ذكروا يف تفسري أَْحَسُن َعَمالً وجوهاً أحدها أن يكون أخلص األعمال وأصوهبا ألن العمل إذا كان 
الص فاخلالص أن يكون لوجه اهللا والصواب أن يكون خالصاً غري صواب مل يقبل وكذلك إذا كان صواباً غري خ

مث قال ) يقول أيكم أحسن عقالً ( فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( على السنة وثانيها قال قتادة سألت رسول اهللا 
 أمتكم عقالً أشدكم هللا خوفاً وأحسنكم فيما أمر اهللا به وهنى عنه نظراً وإمنا جاز أن يفسر حسن العمل بتمام العقل
ألنه يترتب على العقل فمن كان أمت عقالً كان أحسن عمالً على ما ذكر يف حديث قتادة وثالثها روي عن احلسن 
أيكم أزهد يف الدنيا وأشد تركاً هلا واعلم أنه ملا ذكر حديث االبتالء قال بعده َوُهَو الْعَزِيُز الَْغفُوُر أي وهو العزيز 

  لغفور ملن تاب من أهل اإلساءةالغالب الذي ال يعجزه من أساء العمل ا
واعلم أن كونه عزيزاً غفوراً ال يتم إال بعد كونه قادراً على كل املقدورات عاملاً بكل املعلومات أما أنه ال بد من 
القدرة التامة فألجل أن يتمكن من إيصال جزاء كل أحد بتمامه إليه سواء كان عقاباً أو ثواباً وأما أنه ال بد من 

فألجل أن يعلم أن املطيع من هو والعاصي من هو فال يقع اخلطأ يف إيصال احلق إىل مستحقه فثبت أن  العلم التام
كونه عزيزاً غفوراً ال ميكن ثبوهتا إال بعد ثبوت القدرة التامة والعلم التام فلهذا السبب ذكر اهللا الدليل على ثبوت 

 قادراً متقدماً على العلم بكونه عاملاً ال جرم ذكر أوالً دالئل هاتني الصفتني يف هذا املقام وملا كان العلم بكونه تعاىل
  القدرة وثانياً دالئل العلم

  فُطُورٍالَِّذى َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقًا مَّا َتَرى ِفى َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمن َتفَاُوٍت فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمن 
  َخلََق سَْبَع َسَماوَاٍت ِطَباقاً وفيه مسائلأما دليل القدرة فهو قوله الَِّذى 

يف ِطَباقاً ثالثة أوجه أوهلا طباقاً أي مطابقة بعضها فوق بعض من طابق ) الكشاف ( املسألة األوىل ذكر صاحب 
النعل إذا خصفها طبقاً على طبق وهذا وصف باملصدر وثانيها أن يكون التقدير ذات طباق وثالثها أن يكون التقدير 

  ت طباقاًطوبق
املسألة الثانية داللة هذه السموات على القدرة من وجوه أحدها من حيث إهنا بقيت يف جو اهلواء معلقة بال عماد 

وال سلسلة وثانيها من حيث إن كل واحد منها اختص مبقدار معني مع جواز ما هو أزيد منه وأنقص وثالثها أنه 
  من السرعة والبطء إىل جهة اختص كل واحد منها حبركة خاصة مقدرة بقدر معني

  معينة ورابعها كوهنا يف ذواهتا حمدثة وكل ذلك يدل على استنادها إىل قادر تام القدرة
  لوأما دليل العلم فهو قوله مَّا َتَرى ِفى َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمن َتفَاُوٍت فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمن فُطُورٍ وفيه مسائ

ة والكسائي ِمن َتفَاُوٍت والباقون ِمن َتفَاُوٍت قال الفراء ومها مبنزلة واحدة مثل تظهر وتظاهر املسألة األوىل قرأ محز
وتعهد وتعاهد وقال األخفش تَفَاُوٍت أجود ألهنم يقولون تفاوت األمر وال يكادون يقولون تفوت واختار أبو عبيدة 

  ديث أن رجالً تفوت على أبيه يف مالهَتفَاُوٍت وقال يقال تفوت الشيء إذا فات واحتج مبا روي يف احل
تعلق متعلق ( املسألة الثانية حقيقة التفاوت عدم التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعضه وال يالئمه ومنه قوهلم 



وأما ألفاظ املفسرين فقال السدي من تفاوت أي من اختالف عيب يقول الناظر لو ) متفاوت ونقيضه متناسب 
رون التفاوت الفطور بدليل قوله بعد ذلك فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمن فُطُورٍ نظريه كان كذا كان أحسن وقال آخ

قال القفال وحيتمل أن يكون املعىن ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت يف الداللة )  ٦ق ( قوله َوَما لََها ِمن فُُروجٍ 
  على حكمة صانعها وأنه مل خيلقها عبثاً

ب يف قوله مَّا َتَرى إما للرسول أو لكل خماطب وكذا القول يف قوله فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمن املسألة الثالثة اخلطا
  فُطُورٍ ثُمَّ اْرجِعِ الَبَصَر كَرََّتْينِ َينقَِلْب إِلَْيَك الَبَصُر َخاسِئًا

الرَّْحَمنِ ِمن َتفَاُوٍت صفة أخرى  املسألة الرابعة قوله ِطَباقاً صفة للسموات وقوله بعد ذلك مَّا تََرى ِفى َخلْقِ
للسموات والتقدير خلق سبع مسوات طباقاً ما ترى فيهن من تفاوت إال أنه وضع مكان الضمري قوله َخلْقِ الرَّْحَمنِ 
تعظيماً خللقهن وتنبيهاً على سبب سالمتهن من التفاوت وهو أنه خلق الرمحن وأنه بباهر قدرته هو الذي خيلق مثل 

  املتناسب ذلك اخللق
املسألة اخلامسة اعلم أن وجه االستدالل هبذا على كمال علم اهللا تعاىل هو أن احلس دل أن هذه السموات السبع 
أجسام خملوقة على وجه اإلحكام واإلتقان وكل فاعل كان فعله حمكماً متقناً فإنه ال بد وأن يكون عاملاً فدل هذه 

  ت فقوله مَّا تََرى ِفى َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمن َتفَاُوٍت إشارة إىل كوهنا حمكمة متقنةالداللة على كونه تعاىل عاملاً باملعلوما
املسألة السادسة احتج الكعيب هبذه اآلية على أن املعاصي ليست من خلق اهللا تعاىل قال ألنه تعاىل نفى التفاوت يف 

له على نفي التفاوت يف خلقه من حيث خلقه وليس املراد نفي التفاوت يف الصغر والكرب والنقص والعيب فوجب مح
احلكمة فيدل من هذا الوجه على أن أفعال العباد ليست من خلقه على ما فيها من التفاوت الذي بعضه جهل 

وبعضه كذب وبعضه سفه اجلواب بل حنن حنمله على أنه ال تفوت فيه بالنسبة إليه من حيث إن الكل يصح منه 
وإنه ال يقبح منه شيء أصالً فلم كان محل اآلية على التفاوت من الوجه الذي حبسب القدرة واإلرادة والداعية 

ذكرمت أوىل من محلها على نفي التفاوت من الوجه الذي ذكرناه مث إنه تعاىل أكد بيان كوهنا حمكمة متقنة وقال 
الرَّْحَمنِ ِمن َتفَاُوٍت كأنه قال بعده ولعلك ال  فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمن فُطُورٍ واملعىن أنه ملا قال مَّا تََرى ِفى َخلْقِ

  حتكم مبقتضى ذلك بالبصر

الواحد وال تعتمد عليه بسبب أنه قد يقع الغلط يف النظرة الواحدة ولكن ارجع البصر واردد النظرة مرة أخرى 
فانفطر ومنه فطر ناب حىت تتيقن أنه ليس يف خلق الرمحن من تفاوت ألبتة والفطور مجع فطر وهو الشق يقال فطره 

البعري كما يقال شق ومعناه شق اللحم فطلع قال املفسرون َهلْ َتَرى ِمن فُطُورٍ أي من فروج وصدوع وشقوق 
  وفتوق وخروق كل هذا ألفاظهم

  مث قال تعاىل
  ثُمَّ اْرجِعِ الَبَصَر كَرََّتْينِ َينقَِلْب إِلَْيَك الَبَصُر َخاسِئًا َوُهَو َحسٌِري

البصر يف خلق الرمحن على سبيل التصفح والتتبع هل جيد فيه عيباً وخلالً يعين أنك إذا كررت نظرك مل  أمر بتكرير
يرجع إليك بصرك مبا طلبته من وجدان اخللل والعيب بل يرجع إليك خاسئاً أي مبعداً من قولك خسأت الكلب 

الذي مل ير ما يهوى وأما احلسري فقال ابن  إذا باعدته قال املربد اخلاسيء املبعد املصغر وقال ابن عباس اخلاسيء
عباس هو الكليل قال الليث احلسر واحلسور اإلعياء وذكر الواحدي ههنا احتمالني أحدمها أن يكون احلسري 

  مفعوالً من حسر العني بعد املرئي قال رؤبة حيسر طرف عيناه فضا
واملعىن أنه وإن كرر النظر وأعاده فإنه ال جيد عيباً الثاين قول الفراء أن يكون فاعالً من احلسور الذي هو اإلعياء 



  وال فطوراً بل البصر يرجع خاسئاً من الكالل واإلعياء وههنا سؤاالن
السؤال األول كيف ينقلب البصر خاسئاً حسرياً برجعه كرتني اثنتني اجلواب التثنية للتكرار بكثرة كقوهلم لبيك 

  وسعديك يريد إجابات متوالية
ين فما معىن ثُمَّ اْرجِعِ اجلواب أمره برجع البصر مث أمره بأن ال يقنع بالرجعة األوىل بل أن يتوقف بعدها السؤال الثا

  وجيم بصره مث يعيده ويعاوده إىل أن حيسر بصره من طول املعاودة فإنه ال يعثر على شيء من فطور
  َها ُرُجوماً لِّلشََّياِطنيِ َوأَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاَب السَّعِريَِولَقَْد َزيَّنَّا السََّمآَء الدُّنَْيا بَِمصَابِيَح َوَجَعلَْنا

اعلم أن هذا هو الدليل الثاين على كونه تعاىل قادراً عاملاً وذلك ألن هذه الكواكب نظراً إىل أهنا حمدثة وخمتصة 
قنة موافقة ملصاحل العباد مبقدار خاص وموضع معني وسري معني تدل على أن صانعها قادر ونظراً إىل كوهنا حمكمة مت

من كوهنا زينة ألهل الدنيا وسبباً النتفاعهم هبا تدل على أن صانعها عامل ونظري هذه اآلية يف سورة الصفات إِنَّا زَيَّنَّا 
  وههنا مسائل)  ٧الصافات ( السََّماء الدُّْنَيا بِزِيَنةٍ  الْكَواِكبِ َوِحفْظاً ّمن كُلّ َشْيطَاٍن مَّارٍِد 

لة األوىل السََّماء الدُّْنَيا القرىب وذلك ألهنا أقرب السموات إىل الناس ومعناها السماء الدنيا من الناس واملصابيح املسأ
السرج مسيت هبا الكواكب والناس يزينون مساجدهم ودورهم باملصابيح فقيل ولقد زينا سقف الدار اليت اجتمعتم 

إضاءة أما قوله تعاىل َوَجَعلَْناَها ُرُجوماً لّلشَّيَاِطنيِ فاعلم أن الرجوم  فيها مبصابيح أي مبصابيح ال توازيها مصابيحكم
مجع رجم وهو مصدر مسي به ما يرجم به وذكروا يف معرض هذه اآلية وجهني الوجه األول أن الشياطني إذا أرادوا 

وجعلها رجوماً للشياطني  استراق السمع رمجوا هبا فإن قيل جعل الكواكب زينة للسماء يقتضي بقاءها واستمرارها
ورميهم هبا يقتضي زواهلا واجلمع بينهما متناقض قلنا ليس معىن رجم الشياطني هو أهنم يرمون بأجرام الكواكب بل 

جيوز أن ينفصل من الكواكب شعل ترمى الشياطني هبا وتلك الشعل هي الشهب وما ذاك إال قبس يؤخذ من نار 
 كون الكواكب رجوماً للشياطني أنا جعلناها ظنوناً ورجوماً بالغيب لشياطني والنار باقية الوجه الثاين يف تفسري

  اإلنس وهم األحكاميون من املنجمني
املسألة الثانية اعلم أن ظاهر هذه اآلية ال يدل على أن هذه الكواكب مركوزة يف السماء الدنيا وذلك ألن 

لدنيا أو كانت يف مسوات أخرى فوقها فهي ال بد السموات إذا كانت شفافة فالكواكب سواء كانت يف السماء ا
  وأن تظهر يف السماء الدنيا وتلوح منها فعلى التقديرين تكون السماء الدنيا مزينة هبذه املصابيح

واعلم أن أصحاب اهليئة اتفقوا على أن هذه الثوابت مركوزة يف الفلك الثامن الذي هو فوق كرات السيارات 
الثوابت يف الفلك الثامن فيجب أن تكون كلها هناك وإمنا قلنا إن بعضها يف الفلك  واحتجوا عليه بأن بعض هذه

الثامن وذلك ألن الثوابت اليت تكون قريبة من املنطقة تنكسف هبذه السيارات فوجب أن تكون الثوابت املنكسفة 
تكون كلها هناك ألهنا  فوق السيارات الكاسفة وإمنا قلنا إن هذه الثوابت ملا كانت يف الفلك الثامن وجب أن

  بأسرها متحركة حركة واحدة بطيئة يف كل مائة سنة درجة واحدة فال بد وأن تكون مركوزة يف كرة واحدة
واعلم أن هذا االستدالل ضعيف فإنه ال يلزم من كون بعض الثوابت فوق السيارات كون كلها هناك ألنه ال يبعد 

لكرة الثوابت وتكون الكواكب املركوزة فيما يقارن القطبني وجود كرة حتت القمر وتكون يف البطء مساوية 
مركوزة يف هذه الكرة السفلية إذ ال يبعد وجود كرتني خمتلفتني بالصغر والكرب مع كوهنما متشاهبتني يف احلركة 
ا وعلى هذا التقدير ال ميتنع أن تكون هذه املصابيح مركوزة يف السماء الدنيا فثبت أن مذهب الفالسفة يف هذ

  الباب ضعيف
املسألة الثالثة اعلم أن منافع النجوم كثرية منها أن اهللا تعاىل زين السماء هبا ومنها أنه حيصل بسببها يف الليل قدر من 



الضوء ولذلك فإنه إذا تكاثف السحاب يف الليل عظمت الظلمة وذلك بسبب أن السحاب حيجب أنوارها ومنها 
صول األربعة فإهنا أجسام عظيمة نورانية فإذا قارنت الشمس كوكباً مسخناً أنه حيصل بسببها تفاوت يف أحوال الف

يف الصيف صار الصيف أقوى حراً وهو مثل نار تضم إىل نار أخرى فإنه ال شك أن يكون األثر احلاصل من اجملموع 
الَماٍت َوبِالنَّْجمِ ُهمْ أقوى ومنها أنه تعاىل جعلها عالمات يهتدى هبا يف ظلمات الرب والبحر على ما قال تعاىل وََع

  ومنها أنه تعاىل جعلها رجوماً)  ١٦النحل ( َيْهَتُدونَ 

للشياطني الذين خيرجون الناس من نور اإلميان إىل ظلمات الكفر يروى أن السبب يف ذلك أن اجلن كانت تتسمع 
فمن جاء منهم مسترقاً حرست السماء ورصدت الشياطني ) صلى اهللا عليه وسلم ( خلرب السماء فلما بعث حممد 

للسمع رمي بشهاب فأحرقه لئال ينزل به إىل األرض فيلقيه إىل الناس فيخلط على النيب أمره ويرتاب الناس خبربه 
فهذا هو السبب يف انقضاض الشهب وهو املراد من قوله َوَجَعلَْناَها ُرُجوماً لّلشَّيَاِطنيِ ومن الناس من طعن يف هذا 

ضاض الكواكب مذكور يف كتب قدماء الفالسفة قالوا إن األرض إذا سخنت بالشمس من وجوه أحدها أن انق
ارتفع منها خبار يابس وإذا بلغ الناس اليت دون الفلك احترق هبا فتلك الشعلة هي الشهاب وثانيها أن هؤالء اجلن 

يعودون ملثل صنيعهم  كيف جيوز أن يشاهدوا واحداً وألفاً من جنسهم يسترقون السمع فيحترقون مث إهنم مع ذلك
فإن العاقل إذا رأى اهلالك يف شيء مرة ومراراً وألفاً امتنع أن يعود إليه من غري فائدة وثالثها أنه يقال يف ثخن 

السماء فإنه مسرية مخسمائة عام فهؤالء اجلن إن نفذوا يف جرم السماء وخرقوا اتصاله فهذا باطل ألنه تعاىل نفى أن 
وإن كانوا ال ينفذون يف جرم السماء )  ٣امللك ( قال فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ تََرى ِمن فُطُورٍ  يكون فيها فطور على ما

فكيف ميكنهم أن يسمعوا أسرار املالئكة من ذلك البعد العظيم مث إن جاز أن يسمعوا كالمهم من ذلك البعد 
الئكة إمنا اطلعوا على األحوال املستقبلة إما العظيم فال يسمعوا كالم املالئكة حال كوهنم يف األرض ورابعها أن امل

ألهنم طالعوها يف اللوح احملفوظ أو ألهنم تلقفوها من وحي اهللا تعاىل إليهم وعلى التقديرين فلم مل يسكتوا عن 
ذكرها حىت ال يتمكن اجلن من الوقوف عليها وخامسها أن الشياطني خملوقون من النار والنار ال حترق النار بل 

فكيف يعقل أن يقال إن الشياطني زجروا عن استراق السمع هبذه الشهب وسادسها أنه كان هذا احلذف تقويها 
ألجل النبوة فلم دام بعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالم وسابعها أن هذه الرجوم إمنا حتدث بالقرب من األرض 

ا حركتها كما مل نشاهد حركات الكواكب بدليل أنا نشاهد حركتها بالعني ولو كانت قريبة من الفلك ملا شاهدن
وإذا ثبت أن هذه الشهب إمنا حتدث بالقرب من األرض فكيف يقال إهنا متنع الشياطني من الوصول إىل الفلك 
وثامنها أن هؤالء الشياطني لو كان ميكنهم أن ينقلوا أخبار املالئكة من املغيبات إىل الكهنة فلم ال ينقلون أسرار 

كفار حىت يتوصل الكفار بواسطة وقوفهم على أسرارهم إىل إحلاق الضرر هبم وتاسعها مل مل مينعهم اهللا املؤمنني إىل ال
  ابتداء من الصعود إىل السماء حىت ال حيتاج يف دفعهم عن السماء إىل هذه الشهب

) ليه وسلم صلى اهللا ع( واجلواب عن السؤال األول أنا ال ننكر أن هذه الشهب كانت موجودة قبل مبعث النيب 
ألسباب آخر إال أن ذلك ال ينايف أهنا بعد مبعث النيب عليه الصالة والسالم قد توجد بسبب آخر وهو دفع اجلن 
وزجرهم يروى أنه قيل للزهري أكان يرمى يف اجلاهلية قال نعم قيل أفرأيت قوله تعاىل َوأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد مِْنَها َمقَاِعدَ 

صلى اهللا عليه ( قال غلظت وشدد أمرها حني بعث النيب )  ٩اجلن ( ِمعِ االْنَ َيجِْد لَُه ِشَهاباً رََّصداً ِللسَّْمعِ فََمن َيْسَت
  ) وسلم 

واجلواب عن السؤال الثاين أنه إذا جاء القدر عمي البصر فإذا قضى اهللا على طائفة منها احلرق لطغياهنا وضاللتها 
  صود ما عندها تقدم على العمل املفضي إىل اهلالك والبوارقيض هلا من الدواعي املطمعة يف درك املق



وواجلواب عن السؤال الثالث أن البعد بني السماء واألرض مسرية مخسمائة عام فأما ثخن الفلك فلعله ال يكون 
  عظيماً

بن وأما اجلواب عن السؤال الرابع ما روى الزهري عن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليه السالم عن ا
ما كنتم ( جالساً يف نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عباس قال بينا النيب 

فإهنا ( قال عليه الصالة والسالم ) تقولون يف اجلاهلية إذا حدث مثل هذا قالوا كنا نقول يولد عظيم أو ميوت عظيم 
إذا قضى األمر يف السماء سبحت محلة العرش مث سبح أهل السماء ال ترمى ملوت أحد وال حلياته ولكن ربنا تعاىل 

وسبح أهل كل مساء حىت ينتهي التسبيح إىل هذه السماء ويستخرب أهل السماء محلة العرش ماذا قال ربكم 
فيخربوهنم وال يزال ذلك اخلرب من مساء إىل مساء إىل أن ينتهي اخلرب إىل هذه السماء ويتخطف اجلن فريمون فما 

  اءوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيهج
  واجلواب عن السؤال اخلامس أن النار قد تكون أقوى من نار أخرى فاألقوى يبطل األضعف

واجلواب عن السؤال السادس أنه إمنا دام ألنه عليه الصالة والسالم أخرب ببطالن الكهانة فلو مل يدم هذا العذاب 
  ن بطالن الكهانةلعادت الكهانة وذلك يقدح يف خرب الرسول ع

واجلواب عن السؤال السابع أن البعد على مذهبنا غري مانع من السماع فلعله تعاىل أجرى عادته بأهنم إذا وقفوا يف 
  تلك املوضع مسعوا كالم املالئكة

واجلواب عن السؤال الثامن لعله تعاىل أقدرهم على استماع الغيوب عن املالئكة وأعجزهم عن إيصال أسرار 
   إىل الكافريناملؤمنني

واجلواب عن السؤال التاسع أنه تعاىل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد فهذا ما يتعلق هبذا الباب على سبيل االختصار 
  واهللا أعلم

واعلم أنه تعاىل ملا ذكر منافع الكواكب وذكر أن من مجلة املنافع أهنا رجوم للشياطني قال بعد ذلك َوأَْعَتْدَنا لَُهْم 
ِعريِ أي أعتدنا للشياطني بعد اإلحراق بالشهب يف الدنيا عذاب السعري يف اآلخرة قال املربد سعرت النار َعذَاَب السَّ

فهي مسعورة وسعري كقولك مقبولة وقبيل واحتج أصحابنا على أن النار خملوقة اآلن هبذه اآلية ألن قوله َوأَْعَتْدَنا 
  إخبار عن املاضي

  ْم َعذَاُب َجَهنََّم َوبِئْسَ الَْمصُِريَوِللَِّذيَن كَفَُرواْ بِرَبِّهِ
اعلم أنه تعاىل بني يف أول السورة أنه قادر على مجيع املمكنات مث ذكر بعده أنه وإن كان قادراً على الكل إال أنه إمنا 

يف  خلق ما خلق ال للعبث والباطل بل ألجل االبتالء واالمتحان وبني أن املقصود من ذلك االبتالء أن يكون عزيزاً
حق املصرين على اإلساءة غفوراً يف حق التائبني ومن ذلك كان كونه عزيزاً وغفوراً ال يثبتان إال إذا ثبت كونه 

تعاىل كامالً يف القدرة والعلم بني ذلك بالدالئل املذكورة وحينئذ ثبت كونه قادراً على تعذيب العصاة فقال َوِللَِّذينَ 
  َم أي ولكل من كفر باهللا منكَفَُرواْ بَِربّهِْم َعذَابُ َجهَنَّ

الشياطني وغريهم عذاب جهنم ليس الشياطني املرجومون خمصوصني بذلك وقرىء َعذَابَ َجهَنََّم بالنصب عطف 
  مث إنه تعاىل وصف ذلك العذاب بصفاته كثرية)  ٤احلج ( بيان على قوله َعذَابِ السَِّعريِ 
  ا َوِهىَ  َتفُوُرإِذَآ أُلْقُواْ ِفيَها َسِمعُواْ لََها َشهِيقً

  الصفة األوىل قوله تعاىل إِذَا أُلْقُواْ ِفيَها َسِمُعواْ لََها َشهِيقًا
ويف قوله )  ٩٨األنبياء ( أَلْقَْواْ طرحوا كما يطرح احلطب يف النار العظيمة ويرمى به فيها ومثله قوله َحَصُب َجهَنََّم 



وا جلهنم شهيقاً ولعل املراد تشبيه صوت هلب النار بالشهيق قال َسِمُعواْ لََها َشهِيقًا وجوه أحدها قال مقاتل مسع
الزجاج مسع الكفار للنار شهيقاً وهو أقبح األصوات وهو كصوت احلمار وقال املربد هو واهللا أعلم تنفس كتنفس 

كقوله تعاىل  املتغيظ وثانيها قال عطاء مسعوا ألهلها ممن تقدم طرحهم فيها شهيقاً وثالثها مسعوا من أنفسهم شهيقاً
  والقول هو األول)  ١٠٦هود ( لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوَشهِيٌق 

الصفة الثانية قوله وَِهىَ  َتفُوُر قال الليث كل شيء جاش فقد فار وهو فور القدر والدخان والغضب واملاء من العني 
 باحلب القليل وجيوز أن يكون هذا قال ابن عباس تغلي هبم كغلي املرجل وقال جماهد تفور هبم كما يفور املاء الكثري

  من فور الغضب قال املربد يقال تركت فالناً يفور غضباً ويتأكد هذا القول باآلية اآلتية
  َتكَادُ َتَميَُّز ِمَن الَغْيِظ كُلََّما أُلِْقىَ  ِفيَها فَْوٌج َسأَلَُهمْ َخزََنُتَهآ أَلَْم يَأِْتكُْم َنِذيٌر

شعلة يف ( َتَميَُّز ِمَن الَغْيظِ يقال فالن يتميز غيظاً ويتعصف غيظاً وغضب فطارت منه  الصفة الثالثة قوله َتكَاُد
يف السماء إذا وصفوه باإلفراط فيه وأقول لعل السبب يف هذا اجملاز أن الغضب حالة حتصل عند ) األرض وشعلة 

وعية عند ازدياد مقادير الرطوبات غليان دم القلب والدم عند الغليان يصري أعظم حجماً ومقداراً فتتمدد تلك األ
يف البدن فكلما كان الغضب أشد كان الغليان أشد فكان االزدياد أكثر وكان متدد األوعية وانشقاقها ومتيزها أكثر 

فجعل ذكر هذه املالزمة كناية عن شدة الغضب فإن قيل النار ليست من األحياء فكيف ميكن وصفها بالغيظ قلنا 
ا أن البنية عندنا ليست شرطاً للحياة فلعل اهللا خيلق فيها وهي نار حياة وثانيها أنه شبه اجلواب من وجوه أحده

  صوت هلبها وسرعة تبادرها بصوت الغضبان وحركته وثالثها جيوز أن يكون املراد غيظ الزبانية
  يَأِْتكُْم َنِذيٌر الصفة الرابعة قوله تعاىل كُلََّما أُلِْقىَ  ِفيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم خََزَنتَُها أَلَْم

و َخَزَنتَُها مالك )  ١٨النبأ ( الفوج اجلماعة من الناس واألفواج اجلماعات يف تعرفه ومنه قوله فََتأُْتونَ أَفَْواجاً 
وأعوانه من الزبانية أَلَمْ َيأِْتكُمْ َنِذيٌر وهو سؤال توبيخ قال الزجاج وهذا التوبيخ زيادة هلم يف العذاب ويف اآلية 

  انمسألت

املسألة األوىل احتجت املرجئة على أنه ال يدخل النار أحد إال الكفار هبذه اآلية قالوا ألنه تعاىل حكى عن كل من 
ألقي يف النار أهنم قالوا كذبنا النذير وهذا يقتضي أن من مل يكذب اهللا ورسوله ال يدخل النار واعلم أن ظاهر هذه 

دخل النار وأجاب القاضي عنه بأن النذير قد يطلق على ما يف العقول من اآلية يقتضي القطع بأن الفاسق املصر ال ي
  األدلة احملذرة املخوفة وال أحد يدخل النار إال وهو خمالف للدليل غري متمسك مبوجبه

 املسألة الثانية احتج القائلون بأن معرفة اهللا وشكره ال جيبان إال بعد ورود السمع هبذه اآلية وقالوا هذه اآلية دلت
  على أنه تعاىل إمنا عذهبم ألنه أتاهم النذير وهذا يدل على أنه لو مل يأهتم النذير ملا عذهبم

  مث إنه تعاىل حكى عن الكفار جواهبم عن ذلك السؤال من وجهني
  ِفى َضلَالٍ كَبِريٍ قَالُواْ َبلَى قَدْ َجآءََنا َنِذيٌر فَكَذَّْبَنا َوقُلَْنا َما نَزَّلَ اللَُّه ِمن َشىْ ٍء إِنْ أَنُتْم إِالَّ

ء   األول قوله تعاىل قَالُواْ َبلَى قَْد َجاءَنا َنِذيٌر فَكَذَّْبَنا َوقُلَْنا َما َنزَّلَ اللَُّه ِمن َشىْ 
واعلم أن قوله َبلَى قَْد َجاءَنا َنِذيٌر فَكَذَّْبَنا اعتراف منهم بعدل اهللا وإقرار بأن اهللا أزاح عللهم ببعثة الرسل ولكنهم 

  ا الرسل وقالوا َما َنزَّلَ اللَُّه ِمن َشىْ ءكذبو
  أما قوله تعاىل إِنْ أَنُتْم إِالَّ ِفى َضلَالٍ كَبِريٍ ففيه مسألتان

املسألة األوىل يف اآلية وجهان الوجه األول وهو األظهر أنه من مجلة قول الكفار وخطاهبم للمنذرين الوجه الثاين 
التقدير أن الكفار ملا قالوا ذلك الكالم قالت اخلزنة هلم إِنْ أَنُتْم إِالَّ ِفى جيوز أن يكون من كالم اخلزنة للكفار و



  َضلَالٍ كَبِريٍ
املسألة الثانية حيتمل أن يكون املراد من الضالل الكبري ما كانوا عليه من ضالهلم يف الدنيا وحيتمل أن يكون املراد 

  بالضالل اهلالك وحيتمل أن يكون مسي عقاب الضالل بامسه
  َوقَالُواْ لَْو كُنَّا َنْسَمُع أَوْ َنْعِقلُ َما كُنَّا ِفى أَْصحَابِ السَّعِريِ

واملعىن لو )  ٨امللك ( هذا هو الكالم الثاين مما حكاه اهللا تعاىل عن الكفار جواباً للخزنة حني قالوا أَلَْم يَأِْتكُْم َنِذيٌر 
عقل من كان متأمالً متفكراً ملا كنا من أصحاب السعري وقيل  كنا نسمع اإلنذار مساع من كان طالباً للحق أو نعقله

  إمنا مجع بني السمع والعقل ألن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل احتج أصحابنا هبذه اآلية يف مسألة اهلدى واإلضالل بأن قالوا لفظة لو تفيد امتناع الشيء المتناع 

آلية على أنه ما كان هلم مسع وال عقل لكن ال شك أهنم كانوا ذوي أمساع وعقول صحيحة وأهنم ما غريه فدلت ا
  كانوا صم األمساع وال جمانني فوجب أن يكون املراد أنه ما كان هلم مسع اهلداية وال عقل اهلداية

السمع على العقل تنبيهاً على أنه ال بد  املسألة الثانية احتج هبذه اآلية من قال الدين ال يتم إال بالتعليم فقال إنه قدم
أوالً من إرشاد املرشد وهداية اهلادي مث إنه يترتب عليه فهم املستجيب وتأمله فيما يلقيه املعلم واجلواب أنه إمنا قدم 

السمع ألن املدعو إذا لقي الرسول فأول املراتب أنه يسمع كالمه مث إنه يتفكر فيه فلما كان السمع مقدماً هبذا 
  السبب على التعقل والتفهم ال جرم قدم عليه يف الذكر

ومن بدع التفاسري أن املراد لو كنا على مذهب أصحاب احلديث أو على ) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 
مذهب أصحاب الرأي مث قال كأن هذه اآلية نزلت بعد ظهور هذين املذهبني وكأن سائر أصحاب املذاهب 

  ل اهللا وعيدهمواجملتهدين قد أنز
املسألة الرابعة احتج من فضل السمع على البصر هبذه اآلية وقالوا دلت اآلية على أن للسمع مدخالً يف اخلالص 

  عن النار والفوز باجلنة والبصر ليس كذلك فوجب أن يكون السمع أفضل
  فَاْعَتَرفُواْ بِذَنبِهِْم فَُسحْقًا الًّْصَحابِ السَِّعريِ

ا حكى عن الكفار هذا القول قال فَاْعَتَرفُواْ بِذَنبِهِْم قال مقاتل يعين بتكذيبهم الرسول وهو قوهلم واعلم أنه تعاىل مل
وقوله بِذَنبِهِْم فيه قوالن أحدمها أن الذنب ههنا يف معىن اجلمع ألن )  ٩امللك ( فَكَذَّْبَنا َوقُلَْنا َما َنزَّلَ اللَُّه ِمن َشىْ ء 

خرج عطاء الناس أي عطياهتم هذا قول الفراء والثاين جيوز أن يراد بالواحد املضاف فيه معىن الفعل كما يقال 
  ) ٣٤النحل ( الشائع كقوله َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه 

مث قال فَُسْحقًا ِالْصحَابِ السَِّعريِ قال املفسرون فبعداً هلم اعترفوا أو جحدوا فإن ذلك ال ينفعهم والسحق البعد 
تان التخفيف والتثقيل كما تقول يف العنق والطنب قال الزجاج سحقاً منصوب على املصدر واملعىن أسحقهم وفيه لغ

اهللا سحقاً أي باعدهم اهللا من رمحته مباعدة وقال أبو علي الفارسي كان القياس سحاقاً فجاء املصدر على احلذف 
  بوعد املؤمنني فقال كقوهلم عمرك اهللا واعلم أنه تعاىل ملا ذكر وعيد الكفار أتبعه

  إِنَّ الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهم بِالَْغْيبِ لَُهم مَّْغفَِرةٌ  َوأَْجٌر كَبٌِري
وفيه وجهان الوجه األول أن املراد إن الذين خيشون رهبم وهم يف دار التكليف واملعارف النظرية وهبم حاجة إىل 

لثاين أن هذا إشارة إىل كونه متقياً من مجيع املعاصي ألن من جماهدة الشيطان ودفع الشبه بطريق االستدالل الوجه ا
يتقي معاصي اهللا يف اخللوة اتقاها حيث يراه الناس ال حمالة واحتج أصحابنا هبذه اآلية على انقطاع وعيد الفساق 

لفسق ومع هذه فقالوا دلت اآلية على أن من كان موصوفاً هبذه اخلشية فله األجر العظيم فإذا جاء يوم القيامة مع ا



اخلشية فقد حصل األمران فإما أن يثاب مث يعاقب وهو باإلمجاع باطل أو يعاقب مث ينقل إىل دار الثواب وهو 
  املطلوب

  واعلم أنه تعاىل ملا ذكر وعيد الكفار ووعد املؤمنني على سبيل املغايبة رجع بعد ذلك إىل خطاب الكفار فقال
  واْ بِِه إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورَِوأَِسرُّواْ قَْولَكُْم أَوِ اْجَهُر

وفيه وجهان الوجه األول قال ابن عباس كانوا ينالون من رسول اهللا فيخربه جربيل فقال بعضهم لبعض أسروا 
قولكم لئال يسمع إله حممد فأنزل اهللا هذه اآلية القول الثاين أنه خطاب عام جلميع اخللق يف مجيع األعمال واملراد أن 

كم وعملكم على أي سبيل وجد فاحلال واحد يف علمه تعاىل هبذا فاحذروا من املعاصي سراً كما حتترزون عنها قول
  جهراً

  فإنه ال يتفاوت ذلك بالنسبة إىل علم اهللا تعاىل وكما بني أنه تعاىل عامل باجلهر وبالسر بني أنه عامل خبواطر القلوب
  بالسر ومبا يف الصدور ذكر الدليل على كونه عاملاً هبذه األشياء فقالمث إنه تعاىل ملا ذكر كونه عاملاً باجلهر و
  أَالَ َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري

  وفيه مسائل
املسألة األوىل أن معىن اآلية أن من خلق شيئاً ال بد وأن يكون عاملاً مبخلوقه وهذه املقدمة كما أهنا مقررة هبذا النص 

مقررة بالدالئل العقلية وذلك ألن اخللق عبارة عن اإلجياد والتكوين على سبيل القصد والقاصد إىل فهي أيضاً 
الشيء ال بد وأن يكون عاملاً حبقيقة ذلك الشيء فإن الغافل عن الشيء يستحيل أن يكون قاصداً إليه وكما أنه ثبت 

ن عاملاً بكميته ألن وقوعه على ذلك املقدار دون ما أن اخلالق ال بد وأن يكون عاملاً مباهية املخلوق ال بد وأن يكو
هو أزيد منه أو أنقص ال بد وأن يكون بقصد الفاعل واختياره والقصد مسبوق بالعلم فال بد وأن يكون قد علم 
ذلك املقدار وأراد إجياد ذلك املقدار حىت يكون وقوع ذلك املقدار أوىل من وقوع ما هو أزيد منه أو أنقص منه 

لزم أن يكون اختصاص ذلك املقدار بالوقوع دون األزيد أو األنقص ترجيحاً ألحد طريف املمكن على اآلخر وإال ي
ال ملرجح وهو حمال فثبت أن من خلق شيئاً فإنه ال بد وأن يكون عاملاً حبقيقة ذلك املخلوق وبكميته وكيفيته وإذا 

أن العبد غري موجد ألفعاله من وجهني الوجه األول قالوا ثبتت هذه املقدمة فنقول متسك أصحابنا هبذه اآلية يف بيان 
لو كان العبد موجداً ألفعال نفسه لكان عاملاً بتفاصيلها لكنه غري عامل بتفاصيلها فهو غري موجد هلا بيان املالزمة من 

نه واألنقص وجهني األول التمسك هبذه اآلية الثاين أن وقوع عشرة أجزاء من احلركة مثالً ممكن ووقوع األزيد م
منه أيضاً ممكن فاختصاص العشرة بالوقوع دون األزيد ودون األنقص ال بد وأن يكون ألجل أن القادر املختار 

خصه باإليقاع وإال لكان وقوعه دون األزيد واألنقص وقوعاً للممكن احملدث من غري مرجح ألن القادر املختار إذا 
اً بأن الواقع عشرة ال أزيد وال أنقص فثبت أن العبد لو كان خص تلك العشرة باإليقاع فال بد وأن يكون عامل

موجداً ألفعال نفسه لكان عاملاً بتفاصيلها وأما أنه غري عامل بتفاصيلها فلوجوه أحدها أن املتكلمني اتفقوا على أن 
ض األحياز حركة التفاوت بني احلركة السريعة والبطيئة ألجل ختلل السكنات فالفاعل للحركة البطيئة قد فعل يف بع

ويف بعضها سكوناً مع أنه مل خيطر ألبتة بباله أنه فعل ههنا حركة وههنا سكوناً وثانيها أن فاعل حركة ال يعرف عدد 
أجزاء تلك احلركات إال إذا عرف عدد األحياز اليت بني مبدأ املسكنة ومنتهاها وذلك يتوقف على علمه بأن 

سافة من أوهلا إىل آخرها كم هي ومعلوم أن ذلك غري معلوم وثالثها أن النائم اجلواهر الفردية اليت تتسع هلا تلك امل
واملغمى عليه قد يتحرك من جنب إىل جنب مع أنه ال يعلم ماهية تلك احلركة وال كميتها ورابعها أن عند أيب علي 

ا ال خيطر ببال أكثر اخللق وأيب هاشم الفاعل إمنا يفعل معىن يقتضي احلصول يف احليز مث إن ذلك املعىن املوجب مم



فظهر هبذه الداللة أن العبد غري موجد ألفعاله الوجه الثاين يف التمسك هبذه اآلية على أن العبد غري موجد أن نقول 
إنه تعاىل ملا ذكر أنه عامل بالسر واجلهر وبكل ما يف الصدور قال بعده أَالَ َيْعلَُم َمْن َخلََق وهذا الكالم إمنا يتصل مبا 

له لو كان تعاىل خالقاً لكل ما يفعلونه يف السر واجلهر ويف الصدور والقلوب فإنه لو مل يكن خالقاً هلا مل يكن قوله قب
أَالَ َيْعلَُم َمْن َخلََق مقتضياً كونه تعاىل عاملاً بتلك األشياء وإذا كان كذلك ثبت أنه تعاىل هو اخلالق جلميع ما يفعلونه 

  جلوارح ومن أفعال القلوبيف السر واجلهر من أفعال ا

فإن قيل مل ال جيوز أن يكون املراد أال يعلم من خلق األجسام والعامل الذي خلق األجسام هو العامل هبذه األشياء قلنا 
إنه ال يلزم من كونه خالقاً لغريه هذه األشياء كونه عاملاً هبا ألن من يكون فاعالً لشيء ال جيب أن يكون عاملاً بشيء 

  لزم من كونه خالقاً هلا كونه عاملاً هبا ألن خالق الشيء جيب أن يكون عاملاً بهآخر نعم ي
املسألة الثانية اآلية حتتمل ثالثة أوجه أحدها أن يكون ِمْن َخلَاقٍ يف حمل الرفع واملنصوب يكون مضمراً والتقدير أال 

ع مضمراً والتقدير أال يعلم اهللا من يعلم من خلق خملوقه وثانيها أن يكون من خلق يف حمل النصب ويكون املرفو
خلق واالحتمال األول أوىل ألن االحتمال الثاين يفيد كونه تعاىل عاملاً بذات من هو خملوقه وال يقتضي كونه عاملاً 

بأحوال من هو خملوقه واملقصود من اآلية هذا ال األول وثالثها أن تكون ِمْن يف تقدير ما كما تكون ما يف تقدير من 
وعلى هذا التقدير تكون ما إشارة إىل ما يسره اخللق وما جيهرونه )  ٥الشمس ( له َوالسََّماء َوَما َبَناَها يف قو

  ويضمرونه يف صدورهم وهذا يقتضي أن تكون أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل
راد العامل وقال آخرون بل املراد من أما قوله َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري فاعلم أهنم اختلفوا يف اللَِّطيُف فقال بعضهم امل

يكون فاعالً لألشياء اللطيفة اليت ختفى كيفية عملها على أكثر الفاعلني وهلذا يقال إن لطف اهللا بعباده عجيب ويراد 
  به دقائق تدبريه هلم وفيهم وهذا الوجه أقرب وإال لكان ذكر اخلبري بعده تكراراً

  والً فَاْمُشواْ ِفى َمَناِكبَِها َوكُلُواْ ِمن رِّْزِقِه وَإِلَْيِه النُّشُوُرُهَو الَِّذى َجَعلَ لَكُُم األرض ذَلُ
  فيه مسائل

املسألة األوىل اعلم أن تعلق هذه اآلية مبا قبلها هو أنه تعاىل بني بالدالئل كونه عاملاً مبا يسرون وما يعلنون مث ذكر 
الذي أساء إىل مواله يف السر يا فالن أنا أعرف سرك بعده هذه اآلية على سبيل التهديد ونظريه من قال لعبده 

وعالنيتك فاجلس يف هذه الدار اليت وهبتها منك كل هذا اخلري الذي هيأته لك وال تأمن تأدييب فإين إن شئت 
جعلت هذه الدار اليت هي منزل أمنك ومركز سالمتك منشأ لآلفات اليت تتحري فيها ومنبعاً للمحن اليت هتلك 

ا ههنا كأنه تعاىل قال أيها الكفار اعلموا أين عامل بسركم وجهركم فكونوا خائفني مين حمترزين من بسببها فكذ
عقايب فهذه األرض اليت متشون يف مناكبها وتعتقدون أهنا أبعد األشياء عن اإلضرار بكم أنا الذي ذللتها إليكم 

هذه األرض وأنزلت عليها من السماء أنواع وجعلتها سبباً لنفعكم فامشوا يف مناكبها فإنين إن شئت خسفت بكم 
  احملن فهذا هو الوجه يف اتصال هذه اآلية مبا قبلها

املسألة الثانية الذلول من كل شيء املنقاد الذي يذل لك ومصدره الذل وهو االنقياد واللني ومنه يقال دابة ذلول 
حبيث ميتنع املشي عليها كما ميتنع املشي  ويف وصف األرض بالذلول أقوال أحدها أنه تعاىل ما جعلها صخرية خشنة

على وجوه الصخرة اخلشنة وثانيها أنه تعاىل جعلها لينة حبيث ميكن حفرها وبناء األبنية منها كما يراد ولو كانت 
  حجرية صلبة لتعذر ذلك وثالثها أهنا لو كانت حجرية أو



جداً يف الشتاء ولكانت الزراعة فيها  كانت مثل الذهب أو احلديد لكانت تسخن جداً يف الصيف وكانت تربد
ممتنعة والغراسة فيها متعذرة وملا كانت كفاتاً لألموات واألحياء ورابعها أنه تعاىل سخرها لنا بأن أمسكها يف جو 

  اهلواء ولو كانت متحركة على االستقامة أو على االستدارة مل تكن منقادة لنا
  كِبَِها أمر إباحة وكذا القول يف قوله َوكُلُواْ ِمن ّرْزقِِهاملسألة الثالثة قوله فَاْمشُواْ ِفى َمَنا

املشي يف مناكبها مثل لفرط ) الكشاف ( املسألة الرابعة ذكروا يف مناكب األرض وجوهاً أحدها قال صاحب 
 حبيث التذليل ألن املنكبني وملتقامها من الغارب أرق شيء من البعري وأبعده من إمكان املشي عليه فإذا صار البعري

ميكن املشي على منكبه فقد صار هناية يف االنقياد والطاعة فثبت أن قوله فَاْمشُواْ ِفى َمَناِكبَِها كناية عن كوهنا هناية يف 
الذلولية وثانيها قول قتادة والضحاك وابن عباس إن مناكب األرض جباهلا وآكامها ومسيت اجلبال مناكب ألن 

اً شاخصة واملعىن أين سهلت عليكم املشي يف مناكبها وهي أبعد أجزائها عن مناكب اإلنسان شاخصة واجلبال أيض
التذليل فكيف احلال يف سائر أجزائها وثالثها أن مناكبها هي الطرق والفجاج واألطراف واجلوانب وهو قول 

جوانبها ومنكبا احلسن وجماهد والكليب ومقاتل ورواية عطاء عن ابن عباس واختيار الفراء وابن قتيبة قال مناكبها 
أما قوله )  ٢٠ ١٩نوح ( الرجل جانباه وهو كقوله تعاىل َواللَُّه جََعلَ لَكُُم االْْرَض بَِساطاً لَّتْسلُكُواْ ِمْنَها ُسُبالً ِفَجاجاً 

األرض وأكلكم  َوكُلُواْ ِمن ّرْزِقِه أي مما خلقه اهللا رزقاً لكم يف األرض َوإِلَْيِه النُُّشوُر يعين ينبغي أن يكون مكثكم يف
من رزق اهللا مكث من يعلم أن مرجعه إىل اهللا وأكل من يتيقن أن مصريه إىل اهللا واملراد حتذيرهم عن الكفر 

واملعاصي يف السر واجلهر مث إنه تعاىل بني أن بقاءهم مع هذه السالمة يف األرض إمنا كان بفضل اهللا ورمحته وأنه لو 
  من سحاب القهر مطر اآلفات فقال تقريراً هلذا املعىنشاء لقلب األمر عليهم وألمطر عليهم 

  أََءِمنُتْم مَّن ِفى السََّمآِء أَن َيْخِسَف بِكُُم األرض فَإِذَا ِهىَ  َتُموُر
تِ أَْرُجِلكُمْ واعلم أن هذه اآليات نظريها قوله تعاىل قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَن َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاباً ّمن فَْوِقكُْم أَْو ِمن َتْح

  ) ٨١القصص ( وقال فََخَسفَْنا بِِه َوبَِدارِِه االْْرَض )  ٦٥األنعام ( 
واعلم أن املشبهة احتجوا على إثبات املكان هللا تعاىل بقوله ءاَمْنُتْم مَّن ِفى السََّماء واجلواب عنه أن هذه اآلية ال 

سماء يقتضي كون السماء حميطاً به من مجيع اجلوانب ميكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق املسلمني ألن كونه يف ال
فيكون أصغر من السماء والسماء أصغر من العرش بكثري فيلزم أن يكون اهللا تعاىل شيئاً حقرياً بالنسبة إىل العرش 

فلو كان )  ١٢األنعام ( وذلك باتفاق أهل اإلسالم حمال وألنه تعاىل قال قُل لَّمن مَّا ِفى السََّماَواِت وَاالْْرَض قُل ِللَِّه 
اهللا يف السماء لوجب أن يكون مالكاً لنفسه وهذا حمال فعلمنا أن هذه اآلية جيب صرفها عن ظاهرها إىل التأويل مث 
فيه وجوه أحدها مل ال جيوزأن يكون تقدير اآلية أأمنتم من يف السماء عذابه وذلك ألن عادة اهللا تعاىل جارية بأنه إمنا 

ن يكفر باهللا ويعصيه من السماء فالسماء موضع عذابه تعاىل كما أنه موضع نزول رمحته ونعمته ينزل البالء على م
وثانيها قال أبو مسلم كانت العرب مقرين بوجود اإلله لكنهم كانوا يعتقدون أنه يف السماء على وفق قول املشبهة 

  فكأنه تعاىل

ه بالقدرة على ما يشاء أن خيسف بكم األرض وثالثها تقدير قال هلم أتأمنون من قد أقررمت بأنه يف السماء واعترفتم ل
اآلية من يف السماء سلطانه وملكه وقدرته والغرض من ذكر السماء تفخيم سلطان اهللا وتعظيم قدرته كما قال َوُهَو 

نني فوجب أن يكون فإن الشيء الواحد ال يكون دفعة واحدة يف مكا)  ٣األنعام ( اللَُّه ِفى السََّماوَاِت َوِفى االْْرضِ 
املراد من كونه يف السموات ويف األرض نفاذ أمره وقدرته وجريان مشيئته يف السموات ويف األرض فكذا ههنا 

ورابعها مل ال جيوز أن يكون املراد بقوله مَّن ِفى السََّماء امللك املوكل بالعذاب وهو جربيل عليه السالم واملعىن أن 



نه وقوله فَإِذَا ِهىَ  َتُموُر قالوا معناه إن اهللا تعاىل حيرك األرض عند اخلسف هبم حىت خيسف هبم األرض بأمر اهللا وإذ
تضطرب وتتحرك فتعلو عليهم وهم خيسفون فيها فيذهبون واألرض فوقهم متور فتلقيهم إىل أسفل السافلني وقد 

  ذكرنا تفسري املور فيما تقدم
  لَ َعلَْيكُمْ حَاِصباً فََسَتْعلَُمونَ كَْيَف َنِذيرِأَْم أَِمنُتْم مِّن ِفى السََّمآِء أَن ُيْرِس

  مث زاد يف التخويف فقال أَْم أَِمنُتْم ّمن ِفى السََّماء أَن يُْرِسلَ َعلَْيكُْم حَاِصباً
 واحلاصب ريح فيها حجارة)  ٣٤القمر ( قال ابن عباس كما أرسل على قوم لوط فقال إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم َحاِصباً 

  وحصباء كأهنا تقلع احلصباء لشدهتا وقيل هو سحاب فيها حجارة
  مث هدد وأوعد فقال فََسَتْعلَُمونَ كَْيَف َنِذيرِ

قيل يف النذير ههنا إنه املنذر يعين حممداً عليه الصالة والسالم وهو قول عطاء عن ابن عباس والضحاك واملعىن 
ل إنه مبعىن اإلنذار واملعىن فستعلمون عاقبة إنذاري إياكم فستعملون رسويل وصدقه لكن حني ال ينفعكم ذلك وقي

  يف قوله كَْيَف َنِذيرِ ينىبء عما ذكرنا من صدق الرسول وعقوبة اإلنذار) كيف ( بالكتاب والرسول و 
ذين واعلم أنه تعاىل ملا خوف الكفار هبذه التخويفات أكد ذلك التخويف باملثال والربهان أما املثال فهو أن الكفار ال

  كانوا قبلهم شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب كفرهم فقال
  َولَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فَكَْيَف كَانَ نكِريِ

يعين عاداً ومثود وكفار األمم وفيه وجهانأحدمها قال الواحدي فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ أي إنكاري وتغيريي أليس وجدوا 
أبو مسلم النكري عقاب املنكر مث قال وإمنا سقط الياء من نذيري ومن نكريي حىت تكون العذاب حقاً والثاين قال 

مشاهبة لرؤوس اآلي املتقدمة عليها واملتأخرة عنها وأما الربهان فهو أنه تعاىل ذكر ما يدل على كمال قدرته ومىت 
  ربهان من وجوهثبت ذلك ثبت كونه تعاىل قادراً على إيصال مجيع أنواع العذاب إليهم وذلك ال

  ٍء َبِصٌريأَوَلَْم َيرَْوا إِلَى الطَّْيرِ فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َويَقْبِْضَن َما ُيْمِسكُُهنَّ إِالَّ الرَّْحَمُن إِنَُّه بِكُلِّ َشىْ 
  الربهان األول هو قوله تعاىل أََو لَْم َيرَْوا إِلَى الطَّْيرِ فَْوقَُهمْ َصافَّاٍت َويَقْبِضَْن

أي باسطات أجنحتهن يف اجلو عند طرياهنا َويَقْبِْضَن ويضممنها إذا ضربن هبا جنوهبن فإن قيل مل قال َصافَّاتٍ 
َوَيقْبِْضَن ومل يقل وقابضات قلنا ألن الطريان يف اهلواء كالسباحة يف املاء واألصل يف السباحة مد األطراف وبسطها 

فجيء مبا هو طارىء غري أصلي بلفظ الفعل على معىن  وأما القبض فطارىء على البسط لالستظهار به على التحرك
  أهنن صافات ويكون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابح

مث قال تعاىل ُيْمِسكُُهنَّ إِالَّ الرَّْحَمُن وذلك ألهنا مع ثقلها وضخامة أجسامها مل يكن بقاؤها يف جو اهلواء إال بإمساك 
  اهللا وحفظه وههنا سؤاالن

ال األول هل تدل هذه اآلية على أن األفعال االختيارية للعبد خملوقة هللا قلنا نعم وذلك ألن استمساك الطري يف السؤ
  اهلواء فعل اختياري للطري

  مث إنه تعاىل قال َما يُْمِسكُُهنَّ إِالَّ الرَّْحَمُن فدل هذا على أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل
أَلَْم َيَرْواْ إِلَى الطَّْيرِ ُمَسخَّراٍت ِفى َجوّ السََّمآء َما ُيْمِسكُُهنَّ إِالَّ اللَُّه )  ٧٩( لنحل السؤال الثاين أنه تعاىل قال يف ا

وقال ههنا َما ُيْمِسكُُهنَّ إِالَّ الرَّْحَمُن فما الفرق قلنا ذكر يف النحل أن الطري مسخرات يف جو السماء فال جرم كان 
نا أهنا صافات وقابضات فكان إهلامها إىل كيفية البسط والقبض على الوجه إمساكها هناك حمض اإلهلية وذكر هه

  املطابق للمنفعة من رمحة الرمحن



مث قال تعاىل إِنَّهُ بِكُلّ َشىْ ء َبِصٌري وفيه وجهان الوجه األول املراد من البصري كونه عاملاً باألشياء الدقيقة كما يقال 
الثاين أن جنري اللفظ على ظاهره فنقول إنه تعاىل شيء واهللا بكل شيء فالن بصر يف هذا األمر أي حذق والوجه 

بصري فيكون رائياً لنفسه وجلميع املوجودات وهذا هو الذي يقوله أصحابنا من أنه تعاىل يصح أن يكون مرئياً وأن 
ن كان عاملاً به قلنا كل املوجودات كذلك فإن قيل البصري إذا عدي بالباء يكون مبعىن العامل يقال فالن بصري بكذا إ

  ال نسلم فإنه يقال إن اهللا مسيع باملسموعات بصري باملبصرات
  أَمَّْن َهاذَا الَِّذى ُهَو ُجنٌد لَّكُمْ َينُصُركُْم مِّن ُدوِن الرَّْحَمنِ إِِن الْكَاِفُرونَ إِالَّ ِفى غُُرورٍ

الرسول عليه الصالة والسالم وكان تعويلهم على اعلم أن الكافرين كانوا ميتنعون عن اإلميان وال يلتفتون إىل دعوة 
شيئني أحدمها القوة اليت كانت حاصلة هلم بسبب ماهلم وجندهم والثاين أهنم كانوا يقولون هذه األوثان توصل إلينا 
ا مجيع اخلريات وتدفع عنا كل اآلفات وقد أبطل اهللا عليهم كل واحد من هذين الوجهني أما األول فبقوله أَمَّْن َهاذَ

  الَِّذى ُهَو ُجندٌ لَّكُْم يَنُصُركُْم ّمن ُدوِن الرَّْحَمنِ وهذا نسق

واملعىن أم من يشار إليه من اجملموع ويقال هذا الذي هو جند لكم )  ١٧امللك ( على قوله أَْم أَِمنُتْم ّمن ِفى السََّماء 
الَّ ِفى غُُرورٍ أي من الشيطان يغرهم بأن العذاب ينصركم من دون اهللا إن أرسل عذابه عليكم مث قال إِِن الْكَاِفُرونَ إِ

  ال ينزل هبم
  أَمَّْن َهاذَا الَِّذى َيْرزُقُكُْم إِنْ أَْمَسَك رِْزقَُه َبل لَّجُّواْ ِفى ُعُتوٍّ َوُنفُورٍ

  أما الثاين فهو قوله أَمَّْن َهاذَا الَِّذى يَْرُزقُكُمْ إِنْ أَْمَسَك رِْزقَُه
من آهلتكم إن أمسك اهللا الرزق عنكم وهذا أيضاً مما ال ينكره ذو عقل وهذا أنه تعاىل لو  واملعىن من الذي يرزقكم

أمسك أسباب الرزق كاملطر والنبات وغريمها ملا وجد رازق سواه فعند وضوح هذا األمر قال تعاىل َبل لَّجُّواْ ِفى 
رد وتكرب ونفور أي تباعد عن احلق وإعراض ُعُتّو َوُنفُورٍ واملراد أصروا وتشددوا مع وضوح احلق يف عتو أي يف مت

عنه فالعتو بسبب حرصهم على الدنيا وهو إشارة إىل فساد القوة العملية والنفور بسبب جهلهم وهذا إشارة إىل 
  فساد القوة النظرية

  واعلم أنه تعاىل ملا وصفهم بالعتو والنفور نبه على ما يدل على قبح هذين الوصفني
  مب فقال تعاىل

  ن َيْمِشى ُمِكّباً َعلَى َوْجهِِه أَْهَدى أَمَّن َيْمِشى َسوِّياً َعلَى ِصرَاٍط مُّْسَتقِيمٍأَفََم
  وفيه مسائل

املسألة األوىل قال الواحدي أكب مطاوع كبه يقال كببته فأكب ونظريه قشعت الريح السحاب فأقشع قال صاحب 
اوعاً بل قولك أكب معناه دخل يف الكب وصار شيء من بناء أفعل مط) جاء ( ليس األمر كذلك و ) الكشاف ( 

ذا كب وكذلك أقشع السحاب دخل يف القشع وأنفض أي دخل يف النفض وهو نفض الوعاء فصار عبارة عن 
  الفقر وأالم دخل يف اللوم وأما مطاوع كب وقشع فهو انكب وانقشع

وجوهاً أحدها معناه أن الذي ميشي يف مكان غري مستو  املسألة الثانية ذكروا يف تفسري قوله َيْمِشى ُمِكّباً َعلَى َوْجهِِه
بل فيه ارتفاع واخنفاض فيعثر كل ساعة وخير على وجهه مكباً فحاله نقيض حال من ميشي سوياً أي قائماً ساملاً من 

العثور واخلرور وثانيها أن املتعسف الذي ميشي هكذا وهكذا على اجلهالة واحلرية ال يكون كمن ميشي إىل جهة 
علومة مع العلم واليقني وثالثها أن األعمى الذي ال يهتدي إىل الطريق فيتعسف وال يزال ينكب على وجهه ال م

يكون كالرجل السوي الصحيح البصر املاشي يف الطريق املعلوم مث اختلفوا فمنهم من قال هذا حكاية حال الكافر 



يوم القيامة على وجهه واملؤمن كان على الدين  يف اآلخرة قال قتادة الكافر أكب على معاصي اهللا فحشره اهللا
الواضح فحشره اهللا تعاىل على الطريق السوي يوم القيامة وقال آخرون بل هذا حكاية حال املؤمن والكافر والعامل 
 واجلاهل يف الدنيا واختلفوا أيضاً فمنهم من قال هذا عام يف حق مجيع املؤمنني والكفار ومنهم من قال بل املراد منه

شخص معني فقال مقاتل املراد أبو جهل والنيب عليه الصالة والسالم وقال عطاء عن ابن عباس املراد أبو جهل 
  ومحزة بن عبد املطلب وقال عكرمة هو أبو جهل وعمار بن ياسر

  الربهان الثاين على كمال قدرته قوله تعاىل
  الٌّ ْبصَاَر وَاالٌّ فِْئَدةَ  قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَقُلْ ُهَو الَِّذى أَنَشأَكُْم َوَجَعلَ لَكُُم السَّْمَع وَا

اعلم أنه تعاىل ملا أورد الربهان أوالً من حال سائر احليوانات وهو وقوف الطري يف اهلواء أورد الربهان بعده من 
ذه أحوال الناس وهو هذه اآلية وذكر من عجائب ما فيه حال السمع والبصر والفؤاد ولقد تقدم شرح أحوال ه

األمور الثالثة يف هذا الكتاب مراراً فال فائدة يف اإلعادة واعلم أن يف ذكرها ههنا تنبيهاً على دقيقة لطيفة كأنه تعاىل 
قال أعطيتكم هذه اإلعطاءات الثالثة مع ما فيها من القوى الشريفة لكنكم ضيعتموها فلم تقبلوا ما مسعتموه وال 

عاقبة ما عقلتموه فكأنكم ضيعتم هذه النعم وأفسدمت هذه املواهب فلهذا قال اعتربمت مبا أبصرمتوه وال تأملتم يف 
قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَ وذلك ألن شكر نعمة اهللا تعاىل هو أن يصرف تلك النعمة إىل وجه رضاه وأنتم ملا صرفتم السمع 

  والبصر والعقل ال إىل طلب مرضاته فأنتم ما شكرمت نعمته ألبتة
  قوله تعاىلالربهان الثالث 

  قُلْ ُهَو الَِّذى ذََرأَكُْم ِفى األرض وَإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ
اعلم أنه تعاىل استدل بأحوال احليوانات أوالً مث بصفات اإلنسان ثانياً وهي السمع والبصر والعقل مث حبدوث ذاته 

ية على أن اإلنسان ليس هو اجلوهر اجملرد عن ثالثاً وهو قوله ُهَو الَِّذى ذََرأَكُْم ِفى االْْرضِ واحتج املتكلمون هبذه اآل
التحيز والكمية على ما يقوله الفالسفة ومجاعة من املسلمني ألنه قال قُلْ ُهَو الَِّذى ذََرأَكُْم ِفى االْْرضِ فبني أنه ذرأ 

لبيان اإلنسان يف األرض وهذا يقتضي كون اإلنسان متحيزاً جسماً واعلم أن الشروع يف هذه الدالئل إمنا كان 
)  ٢امللك ( صحة احلشر والنشر ليثبت ما ادعاه من االبتالء يف قوله ِلَيْبلُوَكُْم أَيُّكُمْ أَْحَسُن َعَمالً َوُهَو الْعَزِيُز الَْغفُوُر 

مث ألجل إثبات هذا املطلوب ذكر وجوهاً من الدالئل على قدرته مث ختمها بقوله قُلْ ُهَو الَِّذى ذََرأَكُْم ِفى االْْرضِ 
وملا كانت القدرة على اخللق ابتداء توجب القدرة على اإلعادة ال جرم قال بعده وَإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ فبني هبذا أن مجيع 

  ما تقدم ذكره من الدالئل إمنا كان إلثبات هذا املطلوب
شيئني أحدمها أهنم  بأن خيوفهم بعذاب اهللا حكى عن الكفار) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أنه تعاىل ملا أمر حممداً 

  طالبوه بتعيني الوقت
  مب وهو قوله تعاىل

  َوَيقُولُونَ مََتى َهاذَا الَْوْعُد إِن كُنُتمْ َصاِدقَِني
  وفيه مسائل

املسألة األوىل قال أبو مسلم إنه تعاىل قال يقول بلفظ املستقبل فهذا حيتمل ما يوجد من الكفار من هذا القول يف 
  والتقدير فكانوا يقولون هذا الوعداملستقبل وحيتمل املاضي 

املسألة الثانية لعلهم كانوا يقولون ذلك على سبيل السخرية ولعلهم كانوا يقولوهنا إهباماً للضعفة أنه ملا مل يتعجل فال 
  أصل له



ا املسألة الثالثة الوعد املسؤول عنه ما هو فيه وجهان أحدمها أنه القيامة والثاين أنه مطلق العذاب وفائدة هذ
  االختالف تظهر بعد ذلك إن شاء اهللا

  مث أجاب اهللا عن هذا السؤال بقوله تعاىل
  قُلْ إِنََّما الِْعلُْم ِعنَد اللَِّه َوإِنََّمآ أََناْ َنِذيٌر مُّبٌِني

واملراد أن العلم بالوقوع غري العلم بوقت الوقوع فالعلم األول حاصل عندي وهو كاف يف اإلنذار والتحذير أما 
  الثاين فليس إال هللا وال حاجة يف كوين نذيراً مبيناً إليهالعلم 

  فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً  ِسي ئَْت ُوجُوُه الَِّذيَن كَفَُرواْ َوقِيلَ َهاذَا الَِّذى كُنُتم بِِه َتدَُّعونَ
  ُوُجوُه الَِّذيَن كَفَُرواْ وفيه مسائلمث إنه تعاىل بني حاهلم عند نزول ذلك الوعد فقال تعاىل فَلَمَّا َرأَْوهُ ُزلْفَةً  ِسيئَْت 

املسألة ألوىل قوله فَلَمَّا َرأَْوُه الضمري للوعد والزلفة القرب والتقدير فلما رأوه قرباً وحيتمل أنه ملا اشتد قربه جعل 
  كأنه يف نفس القرب وقال احلسن معاينة وهذا معىن وليس بتفسري وذلك ألن ما قرب من اإلنسان رآه معاينة

سألة الثانية قوله ِسيئَْت ُوجُوُه الَِّذيَن كَفَرُواْ قال ابن عباس اسودت وعلتها الكآبة والقترة وقال الزجاج تبني فيها امل
السوء وأصل السوء القبح والسيئة ضد احلسنة يقال ساء الشيء يسوء فهو سىيء إذا قبح وسىيء يساء إذا قبح 

بأن علتها الكآبة وغشيها الكسوف والقترة وكلحوا وصارت وهو فعل الزم ومتعد فمعىن سيئت وجوههم قبحت 
  وجوههم كوجه من يقاد إىل القتل

( ْعُد املسألة الثالثة اعلم أن قوله فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً  إخبار عن املاضي فمن حل الوعد يف قوله َوَيقُولُونَ َمَتى َهاذَا الَْو
على قوله فلهذا قال أبو مسلم يف قوله فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً  يعين أنه  على مطلق العذاب سهل تفسري اآلية)  ٢٥امللك 

ملا أتاهم عذاب اهللا املهلك هلم كالذي نزل بعاد ومثود سيئت وجوههم عند قربه منهم وأما من فسر ذلك الوعد 
ه فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً  إخبار عن املاضي بالقيامة كان قوله فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً  معناه فمىت ما رأوه زلفة وذلك ألن قول

وأحوال القيامة مستقبلة ال ماضية فوجب تفسري اللفظ مبا قلناه قال مقاتل فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً  أي ملا رأوا العذاب يف 
  اآلخر قريباً

  وأما قوله تعاىل َوِقيلَ هَاذَا الَِّذى كُنُتم بِهِ َتدَُّعونَ ففيه مسائل
  لة األوىل قال بعضهم القائلون هم الزبانية وقال آخرون بل يقول بعضهم لبعض ذلكاملسأ

املسألة الثانية يف قوله َتْدُعونَ وجوه أحدها قال الفراء يريد تدعون من الدعاء أي تطلبون وتستعجلون به وتدعون 
عوى معناه هذا الذي كنتم وتدعون واحد يف اللغة مثل تذكرون وتذكرون وتدخرون وتدخرون وثانيها أنه من الد

تبطلونه أي تدعون أنه باطل ال يأتيكم أو هذا الذي كنتم بسببه وتدعون أنكم ال تبعثون وثالثها أن يكون هذا 
  استفهاماً على سبيل اإلنكار واملعىن أهذا الذي تدعون ال بل كنتم تدعون عدمه

  ء وقرأ السبعة َتْدُعونَ مثقلة من االدعاءاملسألة الثالثة قرأ يعقوب احلضرمي َتْدُعونَ خفيفة من الدعا

  قُلْ أََرءَْيُتْم إِنْ أَْهلَكَنِىَ  اللَُّه َوَمن مَِّعىَ  أَْو َرِحَمَنا فََمن ُيجُِري الْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ
م بعذاب اهللا حني خوفه) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن هذا اجلواب هو من النوع الثاين مما قاله الكفار حملمد 

وعلى املؤمنني باهلالك كما قال تعاىل أَْم ) صلى اهللا عليه وسلم ( يروى أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول اهللا 
إِلَى أَْهِليهِْم وقال َبلْ ظَنَْنُتْم أَن لَّن َينقَِلَب الرَّسُولُ َوالُْمؤِْمُنونَ )  ٣٠الطور ( َيقُولُونَ َشاِعرٌ نَّتََربَُّص بِهِ َرْيبَ الَْمُنوِن 

مث إنه تعاىل أجاب عن ذلك من وجهني الوجه األول هو هذه اآلية واملعىن قل هلم إن اهللا تعاىل )  ١٢الفتح ( أََبداً 



سواء أهلكين باإلماتة أو رمحين بتأخري األجل فأي راحة لكم يف ذلك وأي منفعة لكم فيه ومن الذي جيريكم من 
أن األصنام جتريكم أو غريها فإذا علمتم أن ال جمري لكم فهال متسكتم مبا خيلصكم عذاب اهللا إذا نزل بكم أتظنون 

  من العذاب وهو العلم بالتوحيد والنبوة والبعث الوجه الثاين يف اجلواب قوله تعاىل
  بِنيٍقُلْ ُهَو الرَّْحَمُن َءاَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّلَْنا فََسَتْعلَُمونَ َمْن ُهَو ِفى َضلَالٍ مُّ

واملعىن أنه الرمحن آمنا به وعليه توكلنا فيعلم أنه ال يقبل دعاءكم وأنتم أهل الكفر والعناد يف حقنا مع أنا آمنا به 
ومل نكفر به كما كفرمت مث قال َوَعلَْيِه َتَوكَّلَْنا ال على غريه كما فعلتم أنتم حيث توكلتم على رجالكم وأموالكم 

  ) ٢٨الكافرين ( ملخاطبة وقرىء بالياء ليكون على وفق قوله فََمن ُيجُِري الْكَافِرِيَن وقرىء فََسَتْعلَُمونَ على ا
  واعلم أنه ملا ذكر أنه جيب أن يتوكل عليه ال على غريه ذكر الدليل عليه

  مب فقال تعاىل
  قُلْ أََرءَْيُتْم إِنْ أَْصَبَح مَآُؤكُْم غَْوراً فََمن َيأِْتيكُْم بَِمآٍء مَّعِنيٍ

صود أن جيعلهم مقرين ببعض نعمه لرييهم قبح ما هم عليه من الكفر أي أخربوين إن صار ماؤكم ذاهباً يف واملق
األرض فمن يأتيكم مباء معني فال بد وأن يقولوا هو اهللا فيقال هلم حينئذ فلم جتعلون من ال يقدر على شيء أصالً 

الواقعة ( لَِّذى َتْشَرُبونَ أَنَزلُْتُموُه ِمَن الُْمْزِن أَْم َنْحُن الُْمنزِلُونَ لَْو شريكاً له يف املعبودية وهو كقوله أَفََرءيُْتُم الَْماء ا
وقوله غَْوًرا أي غائراً ذاهباً يف األرض يقال غار املاء يغور غوراً إذا نضب وذهب يف األرض والغور )  ٦٩ ٦٨

اهر الذي تراه العيون فهو من مفعول العني ههنا مبعىن الغائر مسي باملصدر كما يقال رجل عدل ورضا واملعني الظ
كمبيع وقيل املعني اجلاري من العيون من اإلمعان يف اجلري كأنه قيل ممعن يف اجلري واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة القلم

  وهي اثنتان ومخسون آية مكية
  ن َوالْقَلَمِ َوَما َيْسطُُرونَ

  ن فيه مسألتان
املسألة األوىل األقوال املذكورة يف هذا اجلنس قد شرحناها يف أول سورة البقرة والوجوه الزائدة اليت خيتص هبا هذا 

وهذا القول مروي عن ابن عباس )  ٨٧األنبياء ( املوضع أوهلا أن النون هو السمكة ومنه يف ذكر يونس وَذَا النُّوِن 
القائلون هبذا منهم من قال إنه قسم باحلوت الذي على ظهره األرض وهو يف حبر حتت  وجماهد ومقاتل والسدي مث

األرض السفلى ومنهم من قال إنه قسم باحلوت الذي احتبس يونس عليه السالم يف بطنه ومنهم من قال إنه قسم 
لضحاك واحلسن وقتادة باحلوت الذي لطخ سهم منروذ بدمه والقول الثاين وهو أيضاً مروي عن ابن عباس واختيار ا

  أن النون هو الدواة ومنه قول الشاعر إذا ما الشوق يرجع يب إليهم
  ألقت النون بالدمع السجوم

) تارة ( فيكون هذا قسماً بالدواة والقلم فإن املنفعة هبما بسبب الكتابة عظيمة فإن التفاهم تارة حيصل بالنطق و 
تكتب املالئكة ما يأمرهم اهللا به فيه رواه معاوية بن قرة مرفوعاً يتحرى بالكتابة والقول الثالث أن النون لوح 

والقول الرابع أن النون هو املداد الذي تكتب به املالئكة واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة ألنا إذا جعلناه مقسماً به 
كرة كأنه قيل وجب إن كان جنساً أن جنره وننونه فإن القسم على هذا التقدير يكون بدواة منكرة أو بسمكة من



ومسكة والقلم أو قيل ودواة والقلم وإن كان علماً أن نصرفه وجنره أو ال نصرفه ونفتحه إن جعلناه غري منصرف 
والقول اخلامس أن نون ههنا آخر حروف الرمحن فإنه جيتمع من الرمحن ن اسم الرمحن فذكر اهللا هذا احلرف األخري 

السم وهذا أيضاً ضعيف ألن جتويزه يفتح باب ترهات الباطنية بل احلق من هذا االسم واملقصود القسم بتمام هذا ا
  أنه إما أن يكون امساً للسورة أو يكون الغرض منه التحدي أو سائر الوجوه املذكورة يف أول سورة البقرة

وي هبا الوقف بداللة املسألة الثانية القراء خمتلفون يف إظهار النون وإخفائه من قوله ن َوالْقَلَمِ فمن أظهرها فألنه ين
اجتماع الساكنني فيها وإذا كانت موقوفة كانت يف تقدير االنفصال مما بعدها وإذا انفصلت مما بعدها وجب التبيني 
ألهنا إمنا ختفى يف حروف الفم عند االتصال ووجه اإلخفاء أن مهزة الوصل مل تقطع مع هذه احلروف يف حنو امل اللَِّه 

يف العدد واحد إثنان فمن حيث مل تقطع اهلمزة معها علمنا أهنا يف تقدير الوصل وإذا وقوهلم )  ١آل عمران ( 
وقال الفراء وإظهارها أعجب إيل )  ١يس ( و يس )  ١النمل ( وصلتها أخفيت النون وقد ذكرنا هذا يف طس 
  ألهنا هجاء واهلجاء كاملوقوف عليه وإن اتصل

أن القسم به هو اجلنس وهو واقع على كل قلم يكتب به من يف السماء ومن  وقوله تعاىل َوالْقَلَمِ فيه قوالن أحدمها
فمّن بتيسري الكتابة )  ٥ ٣العلق ( يف األرض قال تعاىل َورَبَُّك االْكَْرُم الَِّذى َعلََّمكُُم بِالْقَلَمِ َعلََّم اِإلنَسانَ لَْم َيعْلَْم 

ووجه االنتفاع به أن ينزل الغائب منزلة )  ٤ ٣الرمحن ( َمُه البََيانَ بالقلم كما منَّ بالنطق فقال َخلََق اِإلنَسانَ َعلَّ
املخاطب فيتمكن املرء من تعريف البعيد به ما يتمكن باللسان من تعريف القريب والثاين أن املقسم به هو القلم 

م مث قال له اكتب ما هو املعهود الذي جاء يف اخلرب أن أول ما خلق اهللا القلم قال ابن عباس أول ما خلق اهللا القل
كائن إىل أن تقوم الساعة فجرى مبا هو كائن إىل أن تقوم الساعة من اآلجال واألعمال قال وهو قلم من نور طوله 

كما بني السماء واألرض وروى جماهد عنه قال أول ما خلق اهللا القلم فقال اكتب القدر فكتب ما هو كائن إىل يوم 
ى أمر قد فرغ منه قال القاضي هذا اخلرب جيب محله على اجملاز ألن القلم الذي هو آلة القيامة وإمنا جيري الناس عل

خمصوصة يف الكتابة ال جيوز أن يكون حياً عاقالً فيؤمر وينهى فإن اجلمع بني كونه حيواناً مكلفاً وبني كونه آلة 
( قََضى أَمًْرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ  للكتابة حمال بل املراد منه أنه تعاىل أجراه بكل ما يكون وهو كقوله إِذَا

فإنه ليس هناك أمر وال تكليف بل هو جمرد نفاذ القدرة يف املقدور من غري منازعة وال مدافعة ومن )  ١١٧البقرة 
أنه  الناس من زعم أن القلم املذكور ههنا هو العقل وأنه شيء هو كاألصل جلميع املخلوقات قالوا والدليل عليه

روي يف األخبار أن أول ما خلق اهللا القلم ويف خرب آخر أول ما خلق اهللا تعاىل جوهرة فنظر إليها بعني اهليبة فذابت 
وتسخنت فارتفع منها دخان وزبد فخلق من الدخان السموات ومن الزبد األرض قالوا فهذه األخبار مبجموعها 

  صل املخلوقات شيء واحد وإال حصل التناقضتدل على أن القلم والعقل وتلك اجلوهرة اليت هي أ
  قوله تعاىل َوَما َيسْطُُرونَ

اعلم أن ما مع ما بعدها يف تقدير املصدر فيحتمل أن يكون املراد وسطرهم فيكون القسم واقعاً بنفس الكتابة 
قات اهللا كان املعىن وحيتمل أن يكون املراد املسطور واملكتوب وعلى التقديرين فإن محلنا القلم على كل قلم يف خملو

ظاهراً وكأنه تعاىل أقسم بكل قلم وبكل ما يكتب بكل قلم وقيل بل املراد ما يسطره احلفظة والكرام الكاتبون 
وجيوز أن يراد بالقلم أصحابه فيكون الضمري يف َيْسطُُرونَ هلم كأنه قيل وأصحاب القلم وسطرهم أي ومسطوراهتم 

  م املعنيوأما إن محلنا القلم على ذلك القل



فيحتمل أن يكون املراد بقوله َوَما َيْسطُُرونَ أي وما يسطرون فيه وهو اللوح احملفوظ ولفظ اجلمع يف قوله َيسْطُُرونَ 
ليس املراد منه اجلمع بل التعظيم أو يكون املراد تلك األشياء اليت سطرت فيه من األعمال واألعمار ومجيع األمور 

  الكائنة إىل يوم القيامة
  م أنه تعاىل ملا ذكر املقسم به أتبعه بذكر املقسم عليه فقالواعل

  َمآ أَنَت بِنِْعَمةِ  رَبَِّك بَِمْجُنوٍن َوإِنَّ لََك الّْجراً غَْيَر َمْمُنوٍن وَإِنََّك لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ
  اعلم أن قوله َما أَنَت بِنِْعَمةِ  رَّبَك بَِمْجُنوٍن فيه مسألتان

عن ابن عباس أنه عليه السالم غاب عن خدجية إىل حراء فطلبته فلم جتده فإذا به وجهه متغري  املسألة األوىل روي
فهو أول ما نزل )  ١العلق ( بال غبار فقالت له مالك فذكر نزول جربيل عليه السالم وأنه قال له اقَْرأْ بِاْسمِ َرّبَك 

ى وصليت معه ركعتني وقال هكذا الصالة يا من القرآن قال مث نزل يب إىل قرار األرض فتوضأ وتوضأت مث صل
حممد فذكر عليه الصالة والسالم ذلك خلدجية فذهبت خدجية إىل ورقة بن نوفل وهو ابن عمها وكان قد خالف دين 

قومه ودخل يف النصرانية فسألته فقال أرسلي إيلَّ حممداً فأرسلته فأتاه فقال له هل أمرك جربيل عليه السالم أن 
 أحداً فقال ال فقال واهللا لئن بقيت إىل دعوتك ألنصرنك نصراً عزيزاً مث مات قبل دعاء الرسول تدعو إىل اهللا

ووقعت تلك الواقعة يف ألسنة كفار قريش فقالوا إنه جملنون فأقسم اهللا تعاىل على أنه ليس مبجنون وهو مخس آيات 
  وهذه اآلية هي الثانية)  ١األعلى ( َم َرّبَك من أول هذه السورة مث قال ابن عباس وأول ما نزل قوله سَبِّحِ اْس

املسألة الثانية قال الزجاج أَنَت هو اسم َما و بَِمْجُنوٍن اخلرب وقوله بِنِْعَمةِ  رَّبَك كالم وقع يف البني واملعىن انتفى عنك 
فهم وأنت بنعمة اهللا  اجلنون بنعمة ربك كما يقال أنت حبمد اهللا عاقل وأنت حبمد اهللا لست مبجنون وأنت بنعمة اهللا

لست بفقري ومعناه أن تلك الصفة احملمودة إمنا حصلت والصفة املذمومة إمنا زالت بواسطة إنعام اهللا ولطفه وإكرامه 
وقال عطاء وابن عباس يريد بنعمة ربك عليك باإلميان والنبوة وهو جواب لقوهلم َوقَالُواْ يأَيَُّها الَِّذى ُنّزلَ َعلَْيهِ 

  واعلم أنه تعاىل وصفه ههنا بثالثة أنواع من الصفات)  ٦احلجر ( نََّك لََمْجُنونٌ الذّكُْر إِ
الصفة األوىل نفي اجلنون عنه مث إنه تعاىل قرن هبذه الدعوى ما يكون كالداللة القاطعة على صحتها وذلك ألن قوله 

احة التامة والعقل الكامل والسرية املرضية بِنِْعَمةِ  َرّبكَ يدل على أن نعم اهللا تعاىل كانت ظاهرة يف حقه من الفص
والرباءة من كل عيب واالتصاف بكل مكرمة وإذا كانت هذه النعم حمسوسة ظاهرة فوجودها ينايف حصول اجلنون 

  فاهللا تعاىل نبه على هذه الدقيقة لتكون جارية جمرى الداللة اليقينية على كوهنم كاذبني يف قوهلم له إنه جمنون
قوله َوإِنَّ لَكَ الَجْراً غَْيَر َمْمُنوٍن ويف املمنون قوالن أحدمها وهو قول األكثرين أن املعىن غري منقوص  الصفة الثانية

  وال مقطوع يقال منَّه السري أي أضعفه واملنني الضعيف ومنَّ الشيء إذا قطعه ومنه قول لبيد

  غبش كواسب ما مين طعامها
  ) ١٠٨هود ( اء غَْيَر َمْجذُوٍذ يصف كالباً ضارية ونظريه قوله تعاىل َعطَ

والقول الثاين وهو قول جماهد ومقاتل والكليب إنه غري مقدر عليك بسبب املنة قالت املعتزلة يف تقرير هذا الوجه إنه 
غري ممنون عليك ألنه ثواب تستوجبه على عملك وليس بتفضل ابتداء والقول األول أشبه ألن وصفه بأنه أجر يفيد 

فاحلمل على هذا الوجه يكون كالتكرير مث اختلفوا يف أن هذا األجر على أي شيء حصل قال قوم  أنه ال منة فيه
معناه إن لك على احتمال هذا الطعن والقول القبيح أجراً عظيماً دائماً وقال آخرون املراد إن لك يف إظهار النبوة 

خلالص الدائم فال متنعك نسبتها إياك إىل اجلنون واملعجزات يف دعاء اخللق إىل اهللا ويف بيان الشرع هلم هذا األجر ا
  عن االشتغال هبذا املهم العظيم فإن لك بسببه املنزلة العالية عند اهللا



  الصفة الثالثة قوله تعاىل وَإِنََّك لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ وفيه مسائل
تعريف ملن رماه باجلنون بأن ذلك كذب وخطأ املسألة األوىل اعلم أن هذا كالتفسري ملا تقدم من قوله بِنِْعَمةِ  َرّبَك و

وذلك ألن األخالق احلميدة واألفعال املرضية كانت ظاهرة منه ومن كان موصوفاً بتلك األخالق واألفعال مل جيز 
إضافة اجلنون إليه ألن أخالق اجملانني سيئة وملا كانت أخالقه احلميدة كاملة ال جرم وصفها اهللا بأهنا عظيمة وهلذا 

أي لست متكلفاً فيما يظهر لكم من أخالقي )  ٨٦ص ( لْ َما أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمَن الُْمَتكَلِّفَني قال قُ
ألن املتكلف ال يدوم أمره طويالً بل يرجع إىل الطبع وقال آخرون إمنا وصف خلقه بأنه عظيم وذلك ألنه تعاىل قال 

وهذا اهلدى الذي أمر اهللا تعاىل حممداً باالقتداء به ليس هو )  ٩٠األنعام ( ى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه له أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَد
معرفة اهللا ألن ذلك تقليد وهو غري الئق بالرسول وليس هو الشرائع ألن شريعته خمالفة لشرائعهم فتعني أن يكون 

بكل واحد من األنبياء املتقدمني فيما اختص به من اخللق الكرمي  املراد منه أمره عليه الصالة والسالم بأن يقتدي
فكأن كل واحد منهم كان خمتصاً بنوع واحد فلما أمر حممد عليه الصالة والسالم بأن يقتدي بالكل فكأنه أمر 

 خلقه بأنه مبجموع ما كان متفرقاً فيهم وملا كان ذلك درجة عالية مل تتيسر ألحد من األنبياء قبله ال جرم وصف اهللا
عظيم وفيه دقيقة أخرى وهي قوله لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ وكلمة على لالستعالء فدل اللفظ على أنه مستعمل على هذه 
  األخالق ومستول عليها وأنه بالنسبة إىل هذه األخالق اجلميلة كاملوىل بالنسبة إىل العبد وكاألمري بالنسبة إىل املأمور

ة نفسانية يسهل على املتصف هبا اإلتيان باألفعال اجلميلة واعلم أن اإلتيان باألفعال اجلميلة املسألة الثانية اخللق ملك
غري وسهولة اإلتيان هبا غري فاحلالة اليت باعتبارها حتصل تلك السهولة هي اخللق ويدخل يف حسن اخللق التحرز من 

قول والفعل وترك التقاطع واهلجران الشح والبخل والغضب والتشديد يف املعامالت والتحبب إىل الناس بال
والتساهل يف العقود كالبيع وغريه والتسمح مبا يلزم من حقوق من له نسب أو كان صهراً له وحصل له حق آخر 

مل أخلق ديناً أحب إيل وال ( وروي عن ابن عباس أنه قال معناه وإنك لعلى دين عظيم وروي أن اهللا تعاىل قال له 
يعين اإلسالم واعلم أن هذا القول ضعيف وذلك ألن ) ن الذي اصطفيته لك وألمتك أرضى عندي من هذا الدي

  اإلنسان له قوتان قوة نظرية وقوة عملية

والدين يرجع إىل كمال القوة النظرية واخللق يرجع إىل كمال القوة العملية فال ميكن محل أحدمها على اآلخر وميكن 
وجه األول أن اخللق يف اللغة هو العادة سواء كان ذلك يف إدراك أو أيضاً أن جياب عن هذا السؤال من وجهني ال

يف فعل الوجه الثاين أنا بينا أن اخللق هو األمر الذي باعتباره يكون اإلتيان باألفعال اجلميلة سهالً فلما كانت الروح 
قائد الباطلة كانت تلك القدسية اليت له شديدة االستعداد للمعارف اإلهلية احلقة وعدمية االستعداد لقبول الع

  السهولة حاصلة يف قبول املعارف احلقة فال يبعد تسمية تلك السهول باخللق
أخربيين عن خلق رسول اهللا قالت ألست قرأ القرآن قلت بلى ( املسألة الثالثة قال سعيد بن هشام قلت لعائشة 

ت كان خلقه القرآن مث قرأت قَْد أَفْلََح وسئلت مرة أخرى فقال) قالت فإنه كان خلق النيب عليه الصالة والسالم 
إىل عشرة آيات وهذا إشارة إىل أن نفسه املقدسة كانت بالطبع منجذبة إىل عامل الغيب )  ١املؤمنون ( الُْمْؤِمُنونَ 

وإىل كل ما يتعلق هبا وكانت شديدة النفرة عن اللذات البدنية والسعادة الدنيوية بالطبع ومقتضى الفطرة اللهم 
ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول ( نا شيئاً من هذه احلالة وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ارزق
فلهذا قال تعاىل وَإِنَّكَ لََعلَى ) ما دعاه أحد من أصحابه وال من أهل بيته إال قال لبيك ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 

عشر سنني فما قال يل يف شي فعلته مل فعلت ) اهللا عليه وسلم  صلى( خدمت رسول اهللا ( ُخلُقٍ َعِظيمٍ وقال أنس 
وأقول إن اهللا تعاىل وصف ما يرجع إىل قوته النظرية بأنه عظيم فقال َوَعلََّمَك لَْم ) وال يف شيء مل أفعله هال فعلت 



ىل قوته العملية بأنه عظيم فقال َوإِنََّك ووصف ما يرجع إ)  ١١٣النساء ( َتكُْن َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظيماً 
لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ فلم يبق لإلنسان بعد هاتني القوتني شيء فدل جمموع هاتني اآليتني على أن روحه فيما بني األرواح 

  البشرية كانت عظيمة عالية الدرجة كأهنا لقوهتا وشدة كماهلا كانت من جنس أرواح املالئكة
  ا وصفه بأنه على خلق عظيم قالواعلم أنه تعاىل مل
  فََسُتْبِصُر َوُيْبِصُرونَ

أي فسترى يا حممد ويرون يعين املشركني وفيه قوالن منهم من محل ذلك على أحوال الدنيا يعين فستبصر 
ويبصرون الدنيا أنه كيف يكون عاقبة أمرك وعاقبة أمرهم فإنك تصري معظماً يف القلوب ويصريون دليلني ملعونني 

ويل عليهم بالقتل والنهب قال مقاتل هذا وعيد بالعذاب ببدر ومنهم من محله على أحوال اآلخرة وهو كقوله وتست
  ) ٢٦القمر ( َسَيْعلَُمونَ غَداً مَّنِ الْكَذَّاُب االِْشُر 

  مب وأما قوله تعاىل
  بِأَيِّكُُم الَْمفُْتونُ

الباء صلة زائدة واملعىن أيكم املفتون وهو الذي فنت  ففيه وجوه أحدها وهو قول األخفش وأيب عبيدة وابن قتيبة أن
  أي تنبت الدهن وأنشد أبو عبيدة)  ٢٠املؤمنني ( باجلنون كقوله َتنُبُت بِالدُّْهنِ 

  نضرب بالسيف ونرجو بالفرج
بيت والفراء طعن يف هذا اجلواب وقال إذا أمكن فيه بيان املعىن الصحيح من دون طرح الباء كان ذلك أوىل وأما ال
فمعناه نرجو كشف ما حنن فيه بالفرج أو نرجو النصر بالفرج وثانيها وهو اختيار الفراء واملربد أن املفتون ههنا 

مبعىن الفتون وهو اجلنون واملصادر جتيء على املفعول حنو املعقود وامليسور مبعىن العقد واليسر يقال ليس له معقود 
رواية عطية عن ابن عباس وثالثها أن الباء مبعىن يف ومعىن اآلية رأي أي عقد رأى وهذا قول احلسن والضحاك و

فستبصر ويبصرون يف أي الفريقني اجملنون أيف فرقة اإلسالم أم يف فرقة الكفار ورابعها املفتون هو الشيطان إذ ال 
داً بأيهم شيطان الذي شك أنه مفتون يف دينه وهم ملا قالوا إنه جمنون فقد قالوا إن به شيطاناً فقال تعاىل سيعلمون غ

  حيصل من مسه اجلنون واختالط العقل مث قال تعاىل
  إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن

م وفيه وجهان األول هو أن يكون املعىن إن ربك هو أعلم باجملانني على احلقيقة وهم الذي ضلوا عن سبيله وهو أعل
بالعقالء وهم املهتدون الثاين أن يكون املعىن إهنم رموك باجلنون ووصفوا أنفسهم بالعقل وهم كذبوا يف ذلك 

ولكنهم موصوفون بالضالل وأنت موصوف باهلداية واالمتياز احلاصل باهلداية والضالل أوىل بالرعاية من االمتياز 
و الشقاوة ) أ ( و الشقاوة وهذا مثرته السعادة ) أ ( بدية احلاصل بسبب العقل واجلنون ألن ذاك مثرته السعادة األ

  يف الدنيا
  فَالَ ُتِطعِ الُْمكَذِّبَِني

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر ما عليه الكفار يف أمر الرسول ونسبته إىل اجلنون مع الذي أنعم اهللا به عليه من الكمال يف 
وقوى قلبه بذلك مع قلة العدد وكثرة الكفار فإن هذه أمر الدين واخللق أتبعه مبا يدعوه إىل التشدد مع قومه 

السورة من أوائل ما نزل فقال فَالَ ُتِطعِ الُْمكَذّبِنيَ يعين رؤساء أهل مكة وذلك أهنم دعوه إىل دين آبائه فنهاه اهللا أن 
  يطيعهم وهذا من اهللا إهلاب وهتييج التشدد يف خمالفتهم مث قال

  ذَِلَك زَنِيمٍ ُنونَ َوالَ تُِطْع كُلَّ َحالٍَّف مَّهِنيٍ َهمَّازٍ مَّشَّآِء بَِنمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلَْخْيرِ ُمْعَتدٍ أَثِيمٍ ُعُتلٍّ بَْعَدَودُّواْ لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِه



  وفيه مسألتان
اهن يف أمره املسألة األوىل قال الليث اإلدهان اللني واملصانعة واملقاربة يف الكالم قال املربد داهن الرجل يف دينه ود

إذا خان فيه وأظهر خالف ما يضمر واملعىن تترك بعض ما أنت عليه مما ال يرضونه مصانعة هلم فيفعلوا مثل ذلك 
  ويتركوا بعض ماال ترضى فتلني هلم ويلينون لك وروى عطاء عن ابن عباس لو تكفر فيكفرون

  جواب التمين ألنه قد عدل به إىلاملسألة الثانية إمنا رفع فَُيْدِهُنونَ ومل ينصب بإضمار أن وهو 

على )  ١٣اجلن ( طريق آخر وهو أن جعل خرب مبتدأ حمذوف أي فهم يدهنون كقوله فََمن ُيْؤِمن بَِرّبِه فَالَ َيَخاُف 
ودوا لو ( معىن ودوا لو تدهن فهم يدهنون حينئذ قال سيبويه وزعم هارون وكان من القراء أهنا يف بعض املصاحف 

واعلم أنه تعاىل ملا هناه عن طاعة املكذبني وهذا يتناول النهي عن طاعة مجيع الكفار إال أنه أعاد  )تدهن فيدهنوا 
  النهي عن طاعة من كان من الكفار موصفاً بصفات مذمومة وراء الكفر وتلك الصفات هي هذه

ملن اعتاد احللف ومثله الصفة األوىل كونه حالفاً واحلالف من كان كثري احللف يف احلق والباطل وكفى به مزجرة 
  ) ٢٢٤البقرة ( قوله َوالَ َتْجَعلُواْ اللََّه عُْرَضةً  ِالْيمَانِكُْم 

أحدمها أن املهانة هي القلة واحلقارة يف  الصفة الثانية كونه مهيناً قال الزجاج هو فعيل من املهانة مث فيه وجهان
الرأي والتمييز والثاين أنه إمنا كان مهيناً ألن املراد احلالف يف الكذب والكذاب حقري عند الناس وأقول كونه حالفاً 

يدل على أنه ال يعرف عظمة اهللا تعاىل وجالله إذ لو عرف ذلك ملا أقدم يف كل حني وأوان بسبب كل باطل على 
هاد بامسه وصفته ومن مل يكن عاملاً بعظمة اهللا وكان متعلق القلب بطلب الدنيا كان مهيناً فهذا يدل على أن االستش

  عزة النفس ال حتصل إال ملن عرف نفسه بالعبودية وأن مهانتها ال حتصل إال ملن غفل عن سر العبودية
يهمز الناس أي يذكرهم باملكروه وأثر ذلك يظهر الصفة الثالثة كونه مهازاً وهو العياب الطعان قال املربد هو الذي 

  ) ١اهلمزة ( فيه يف قوله وَْيلٌ لّكُلّ ُهَمَزةٍ  ) القول ( العيب وعن احلسن يلوي شدقيه يف أقفية الناس وقد استقصينا 
  ومنيمة الصفة الرابعة كونه مشاء بنميم أي ميشي بالنميمة بني الناس ليفسد بينهم يقال من ينم وينم مناً ومنيماً

الصفة اخلامسة كونه مناعاً للخري وفيه قوالن أحدمها أن املراد أنه خبيل واخلري املال والثاين كان مينع أهله من اخلري 
وهو اإلسالم وهذه اآلية نزلت يف الوليد بن املغرية وكان له عشرة من البنني وكان يقول هلم وما قارهبم لئن تبع 

ء أبداً فمنعهم اإلسالم فهو اخلري الذي منعهم وعن ابن عباس أنه أبو جهل وعن دين حممد منكم أحد ال أنفعه بشي
  جماهد األسود بن عبد يغوث وعن السدي األخنس بن شريق

الصفة السادسة كونه معتدياً قال مقاتل معناه أنه ظلوم يتعدى احلق ويتجاوزه فيأيت بالظلم وميكن محله على مجيع 
  ية يف مجيع القبائح والفضائحاألخالق الذميمة يعين أنه هنا

  الصفة السابعة كونه أثيماً وهو مبالغة يف اإلمث
الصفة الثامنة العتل وأقوال املفسرين فيه كثرية وهي حمصورة يف أمرين أحدمها أنه ذم يف اخللق والثاين أنه ذم يف 

  أما الذين محلوه)  ٤٧الدخان ( ُه اخللق وهو مأخوذ من قولك عتله إذا قاده بعنف وغلظة ومنه قوله تعاىل فَاْعِتلُو

على ذم اخللق فقال ابن عباس يف رواية عطاء يريد قوي ضخم وقال مقاتل واسع البطن وثيق اخللق وقال احلسن 
الفاحش اخللق اللئيم النفس وقال عبيدة بن عمري هو األكول الشروب القوي الشديد وقال الزجاج هو الغليظ 

  م األخالق فقالوا إنه الشديد اخلصومة الفظ العنيفاجلايف أما الذين محلوه على ذ
  الصفة التاسعة قوله َزنِيمٍ وفيه مسألتان



املسألة األوىل يف الزنيم أقوال األول قال الفراء الزنيم هو الدعي امللصق بالقوم وليس منهم قال حسان وأنت زنيم 
  نيط يف آل هاشم

  كما نيط خلف الراكب القدح الفرد
يء الزيادة وزمنت الشاة أيضاً إذا شقت أذهنا فاسترخت ويبست وبقيت كالشيء املعلق فاحلاصل والزمنة من كل ش

أن الزنيم هو ولد الزنا امللحق بالقوم يف النسب وليس منهم وكان الوليد دعياً يف قريش وليس من سنخهم ادعاه 
ية والقول الثاين قال الشعيب هو من مولده وقيل بغت أمه ومل يعرف حىت نزلت هذه اآل) ليلة ( بعد مثان عشرة 

الرجل يعرف بالشر واللؤم كما تعرف الشاة بزمنتها والقول الثالث روى عن عكرمة عن ابن عباس قال معىن كونه 
  زنيماً أنه كانت له زمنة يف عنقه يعرف هبا وقال مقاتل كان يف أصل أذنه مثل زمنة الشاة

نه بعدما عدَّ له من املثالب والنقائص فهو عتل زنيم وهذا يدل على أن هذين املسألة الثانية قول َبْعَد ذَِلَك معناه أ
الوصفني وهو كونه عتالً زنيماً أشد معايبه ألنه إذا كان جافياً غليظ الطبع قسا قلبه واجترأ على كل معصية وألن 

ة ولد الزنا وال ولده وال ولد ال يدخل اجلن( الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الولد وهلذا قال عليه الصالة السالم 
رفعاً على ) عتل ( وقرأ احلسن )  ١٧البلد ( وقيل ههنا بَْعَد ذَِلَك نظري ثُمَّ يف قوله ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن ءاَمُنواْ ) ولده 
  الذم

  مث إنه تعاىل بعد تعديد هذه الصفات قال
  ايَاُتَنا قَالَ أَسَاِطُري االٌّ وَّلَِنيأَن كَانَ ذَا َمالٍ َوَبنَِني إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه َء

  وفيه مسألتان
املسألة األوىل اعلم أن قوله إِن كَانَ جيوز أن يكون متعلقاً مبا قبله وأن يكون متعلقاً مبا بعده أما األول فتقديره وال 

وأما الثاين فتقديره تطع كل حالف مهني أن كان ذا مال وبنني أي ال تطعه مع هذه املثالب ليساره وأوالده وكثرته 
ألجل أن كان ذا مال وبنني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطري األولني واملعىن ألجل أن كان ذا مال وبنني جعل جمازاة 
هذه النعم اليت خوهلا اهللا له الكفر بآياته قال أبو علي الفاسي العامل يف قوله إِن كَانَ إما أن يكون هو قوله ُتتْلَى أو 

أو شيئاً ثالثاً واألول باطل ألن ُتْتلَى قد أضيفت إِذَا إليه واملضاف إليه ال يعمل فيما قبله أال ترى أنك ال  قوله قَالَ
تقول القتال زيداً حني يأتى تريد حني يأيت زيداً وال جيوز أن يعمل فيه أيضاً قَالَ ألن قَالَ جواب إِذَا وحكم اجلواب 

ليه وملا بطل هذان القسمان علمنا أن العامل فيه شيء ثالث دل ما يف أن يكون بعدما هو جواب له وال يتقدم ع
الكالم عليه وذلك هو جيحد أو يكفر أو ميسك عن قبول احلق أو حنو ذلك وإمنا جاز أن يعمل املعىن فيه وإن كان 

ف تقدير الالم متقدماً عليه لشبهه بالظرف والظرف قد تعمل فيه املعاين وإن تقدم عليها ويدلك على مشاهبته للظر
  معه فإن

تقدير اآلية ألن كان ذا مال وإذا صار كالظرف مل ميتنع املعىن من أن يعمل فيه كما مل ميتنع من أن يعمل يف حنو قوله 
عليه قوله إِنَّكُْم  ملا كان ظرفاً والعامل فيه القسم الدال)  ٧سبأ ( ُيَنبّئُكُْم إِذَا ُمّزقُْتْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفى َخلْقٍ َجِديٍد 

لَِفى َخلْقٍ َجِديٍد فكذلك قوله أَن كَانَ ذَا َمالٍ َوَبنِنيَ تقديره إنه جحد آياتنا ألن كان ذا مال وبنني أو كفر بآياتنا ألن 
  كان ذا مال وبنني

ألن كان ذا مال املسألة الثانية قرىء أَءن كَانَ على االستفهام والتقدير أألن كان ذال مال كذب أو التقدير أتطيعه 
وروى الزهري عن نافع إن كان بالكسر والشرط للمخاطب أي ال تطع كل حالف شارطاً يساره ألنه إذا أطاع 

الكافر لغناه فكأنه اشترط يف الطاعة الغىن ونظري صرف الشرط إىل املخاطب صرف الترجى إليه يف قوله لََّعلَُّه يََتذَكَّرُ 



  ) ٤٤طه ( 
  كى عنه قبائح أفعاله وأقواله قال متوعداً لهواعلم أنه تعاىل ملا ح
  َسَنِسُمُه َعلَى الْخُْرطُومِ

  وفيه مسائل
املسألة األوىل الوسم أثر الكية وما يشبهها يقال ومسته فهو موسوم بسمة يعرف هبا إما كية وإما قطع يف أذن عالمة 

  له
لفظ على سبيل االستخفاف به ألن التعبري عن أعضاء املسألة الثانية قال املربد اخلرطوم ههنا األنف وإمنا ذكر هذا ال

الناس باألمساء املوضوعة ألشباه تلك األعضاء من احليوانات يكون استخفافاً كما يعرب عن شفاه الناس باملشافر وعن 
  أيديهم وأرجلهم باألظالف واحلوافر

رتفاعه عليه ولذلك جعلوه مكان العز املسألة الثالثة الوجه أكرم موضع يف اجلسد واألنف أكرم موضع من الوجه ال
واحلمية واشتقوا منه األنفة وقالوا األنف يف األنف ومحى أنفه وفالن شامخ العرنني وقالوا يف الذليل جدع أنفه 
ورغم أنفه فعرب بالوسم على اخلرطوم عن غاية اإلذالل واإلهانة ألن السمة على الوجه شني فكيف على أكرم 

  موضع من الوجه
الرابعة منهم من قال هذا الوسم حيصل يف اآلخرة ومنهم من قال حيصل يف الدنيا أما على القول األول ففيه  املسألة

وجوه أوهلا وهو قول مقاتل وأيب العالية واختيار الفراء أن املراد أنه يسود وجهه قبل دخول النار واخلرطوم وإن 
ؤدي عن بعض وثانيها أن اهللا تعاىل سيجعل له يف كان قد خص بالسمة فإن املراد هو الوجه ألن بعض الوجه ي

اآلخرة العلم الذي يعرف به أهل القيامة إنه كان غالياً يف عداوة الرسول ويف إنكار الدين احلق وثالثها أن يف اآلية 
مية احتماالً آخر عندي وهو أن ذلك الكافر إمنا بالغ يف عداوة الرسول ويف الطعن يف الدين احلق بسبب األنفة واحل

فلما كان منشأ هذا اإلنكار هو األنفة واحلمية كان منشأ عذاب اآلخرة هو هذه األنفة واحلمية فعرب عن هذا 
االختصاص بقوله َسَنِسُمُه َعلَى الْخُْرطُومِ وأما على القول الثاين وهو أن هذا الوسم إمنا حيصل يف الدنيا ففيه وجوه 

  أحدها

ذلك عالمة باقية على أنفه ما عاش وروي أنه قاتل يوم بدر فخطم بالسيف  قال ابن عباس سنخطمه بالسيف فنجعل
يف القتال وثانيها أن معىن هذا الوسم أنه يصري مشهوراً بالذكر الرديء والوصف القبيح يف العامل واملعىن سنلحق به 

يم تقول العرب للرجل الذي شيئاً ال يفارقه ونبني أمره بياناً واضحاً حىت ال خيفى كما ال ختفى السمة على اخلراط
تسبه يف مسبة قبيحة باقية فاحشة قد ومسه ميسم سوء واملراد أنه ألصق به عاراً ال يفارقه كما أن السمة ال تنمحي 

  وال تزول ألبتة قال جرير ملا وضعت على الفرزدق ميسمي
  وعلى البعيث جدعت أنف األخطل

طل باهلجاء أي ألقى عليه عاراً ال يزول وال شك أن هذه وجدع أنف األخ) والبعيث ( يريد أنه وسم الفرزدق 
املبالغة العظيمة يف مذمة الوليد بن املغرية بقيت على وجه الدهر فكان ذلك كاملوسم على اخلرطوم ومما يشهد هلذا 

اخلرطوم  الوجه قول من قال يف َزنِيمٍ إنه يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزمنتها وثالثها يروى عن النضر بن مشيل أن
  هو اخلمر وأنشد تظل يومك يف هلو ويف طرب

  وأنت بالليل شراب اخلراطيم
فعلى هذا معىن اآلية سنحده على شرب اخلمر وهو تعسف وقيل للخمر اخلرطوم كما يقال هلا السالفة وهي ما 



  سلف من عصري العنب أو ألهنا تطري يف اخلياشيم
  ابَ الَْجنَّةِ  إِذْ أَقَْسُمواْ لََيْصرِمُنََّها ُمصْبِِحَني َوالَ َيسَْتثُْنونَإِنَّا َبلَْوَناُهْم كََما َبلَوَْنآ أَْصَح

اعلم أنه تعاىل ملا قال ألجل أن كان ذا مال وبنني جحد وكفر وعصى ومترد وكان هذا استفهاماً على سبيل اإلنكار 
واالمتحان وليصرفه إىل طاعة اهللا وليواظب  بني يف هذه اآلية أنه تعاىل إمنا أعطاه املال والبنني على سبيل االبتالء

على شكر نعم اهللا فإن مل يفعل ذلك فإنه تعاىل يقطع عنه تلك النعم ويصب عليه أنواع البالء واآلفات فقال إِنَّا 
ذات الثمار أن َبلَْوَناُهْم كََما َبلَْوَنا أَْصَحاَب الَْجنَّةِ  أي كلفنا هؤالء أن يشكروا على النعم كما كلفنا أصحاب اجلنة 

يشكروا ويعطوا الفقراء حقوقهم روي أن واحداً من ثقيف وكان مسلماً كان ميلك ضيعة فيها خنل وزرع بقرب 
صنعاء وكان جيعل من كل ما فيها عند احلصاد نصيباً وافراً للفقراء فلما مات ورثها منه بنوه مث قالوا عيالنا كثري 

 مثل ما كان يفعل أبونا فأحرق اهللا جنتهم وقيل كانوا من بين إسرائيل واملال قليل وال ميكننا أن نعطي املساكني
وقوله إِذْ أَقَْسُمواْ إذ حلفوا لََيْصرُِمنََّها ليقطعن مثر خنيلهم مصبحني أي يف وقت الصباح قال مقاتل معناه أغدوا سراً 

ن عند صرام جنتهم يقال قد صرم إىل جنتكم فاصرموها وال ختربوا املساكني وكان أبوهم خيرب املساكني فيجتمعو
العذق عن النخلة وأصرم النخل إذا حان وقت صرامه وقوله َوالَ َيْسَتثُْنونَ يعين ومل يقولوا إن شاء اهللا هذا قول 

مجاعة املفسرين يقال حلف فالن مييناً ليس فيها ثنيا وال ثنوى وال ثنية وال مثنوية وال استثناء وكله واحد وأصل هذا 
ثىن وهو الكف والرد وذلك أن احلالف إذا قال واهللا ألفعلن كذا إال أن يشاء اهللا غريه فقد رد انعقاد كله من ال

  ذلك اليمني واختلفوا يف قوله َوالَ َيْسَتثُْنونَ فاألكثرون أهنم إمنا مل

ل املراد أهنم يصرمون يستثنوا مبشيئة اهللا تعاىل ألهنم كانوا كالواثقني بأهنم يتمكنون من ذلك ال حمالة وقال آخرون ب
  كل ذلك وال يستثنون للمساكني من مجلة ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوهم إىل املساكني

  فَطَاَف َعلَْيَها طَآِئٌف مِّن رَّبَِّك َوُهْم َنآِئُمونَ فَأَصَْبَحْت كَالصَّرِميِ
طارق من عذاب اهللا قال الكليب أرسل اهللا طَاِئٌف مِّن رَّّبَك أي عذاب من ربك والطائف ال يكون إال ليالً أي طرقها 

  عليها ناراً من السماء فاحترقت وهم نائمون فأصبحت اجلنة كالصرمي
واعلم أن الصرمي فعيل فيحتمل أن يكون مبعىن املفعول وأن يكون مبعىن الفاعل وههنا احتماالت أحدها أهنا ملا 

ختالف يف أمور أخر فإن األشجار إذا احترقت فإهنا احترقت كانت شبيهة باملصرومة يف هالك الثمر وإن حصل اال
ال تشبه األشجار اليت قطعت مثارها إال أن هذا االختالف وإن حصل من هذا الوجه لكن املشاهبة يف هالك الثمر 

حاصلة وثانيها قال احلسن أي صرم عنها اخلري فليس فيها شيء وعلى هذين الوجهني الصرمي مبعىن املصروم وثالثها 
 من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال ومجعه الصرائم وعلى هذا شبهت اجلنة وهي حمترقة ال مثر الصرمي

فيها وال خري بالرملة املنقطعة عن الرمال وهي ال تنبت شيئاً ينتفع به ورابعها الصبح يسمى صرمياً ألنه انصرم من 
ها شيء من قوهلم بيض اإلناء إذا فرغه وخامسها أهنا الليل واملعىن أن تلك اجلنة يبست وذهبت خضرهتا ومل يبق في

ملا احترقت صارت سوداء كالليل املظلم والليل يسمى صرمياً وكذا النهار يسمى أيضاً صرمياً ألن كل واحد منهما 
ينصرم باآلخر وعلى هذا الصرمي مبعىن الصارم وقال قوم مسي الليل صرمياً ألنه يقطع بظلمته عن التصرف وعلى 

  هو فعيل مبعىن فاعل وقال آخرون مسيت الليلة بالصرمي ألهنا تصرم نور البصر وتقطعههذا 
  مث قال تعاىل

  فََتَناَدْواْ ُمْصبِِحنيَ أَِن اغْدُواْ َعلَى َحرِْثكُمْ إِن كُنُتمْ َصارِمَِني
زروع واألعناب ولذلك قال قال مقاتل ملا أصبحوا قال بعضهم لبعض اغُْدواْ َعلَى حَْرِثكُْم ويعين باحلرث الثمار وال



صارمني ألهنم أرادوا قطع الثمار من هذه األشجار فإن قيل مل مل يقل اغدوا إىل حرثكم وما معىن على قلنا ملا كان 
الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدواً عليه كما تقول غدا عليهم العدو وجيوز أن يضمن الغدو معىن اإلقبال 

  ويراح أي فأقبلوا على حرثكم باكرينكقوهلم يغدي عليهم باجلفنة 
  فَانطَلَقُواْ َوُهْم يََتَخافَُتونَ

  أي يتسارون فيما بينهم وخفي وخفت وخفد ثالثتها يف معىن

كتم ومنه اخلفدود للخفاش قال ابن عباس غدوا إليها بصدفة يسر بعضهم إىل بعض الكالم لئال يعلم أحد من 
  الفقراء واملساكني

  مث قال تعاىل
  َيْدُخلَنََّها الَْيْوَم َعلَْيكُْم مِّْسكٌِني أَن الَّ

ءاٍن مفسرة وقرأ ابن مسعود بطرحها بإضمار القول أي يتخافتون يقولون ال يدخلها والنهي للمسكني عن الدخول 
  كقولك ال أرينك ههنا مث قال) حىت يدخل ( هني هلم عن متكينه منه أي ال متكنوه من الدخول 

  ٍد قَاِدرِيَنَوغََدْواْ َعلَى َحْر
وفيه أقوال األول احلرد املنع يقال حاردت السنة إذا قل مطرها ومنعت ريعها وحاردت الناقة إذا منعت لبنها فقل 
اللنب واحلرد الغضب ومها لغتان احلرد واحلرد والتحريك أكثر وإمنا مسي الغضب باحلرد ألنه كاملانع من أن يدخل 

ا وكانوا عند أنفسهم ويف ظنهم قادرين على منع املساكني الثاين قيل احلرد املغضوب منه يف الوجود واملعىن وغدو
  القصد والسرعة يقال حردت حردك قال الشاعر أقبل سيل جاء من أمر اهللا

  حيرد حرد اجلنة املغلة
وقطاً حراد أي سراع يعين وغدوا قاصدين إىل جنتهم بسرعة ونشاط قادرين عند أنفسهم يقولون حنن نقدر على 

امها ومنع منفعتها عن املساكني والثالث قيل حرد علم لتلك اجلنة أي غدوا على تلك اجلنة قادرين على صر
  صرامها عند أنفسهم أو مقدرين أن يتم هلم مرادهم من الصرام واحلرمان

  فَلَمَّا َرأَْوَها قَالُوا إِنَّا لَضَآلُّونَ َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ
وا جنتهم حمترقة ظنوا أهنم قد ضلوا الطريق فقالوا إِنَّا لََضالُّونَ مث ملا تأملوا وعرفوا أهنا هي فيه وجوه أحدها أهنم ملا رأ

قالوا َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ حرمنا خريها بشؤم عزمنا على البخل ومنع الفقراء وثانيها حيتمل أهنم ملا رأوا جنتهم 
فقراء وحيث كنا نعتقد كوننا قادرين على االنتفاع هبا بل حمترقة قالوا إنا لضالون حيث كنا عازمني على منع ال

  األمر انقلب علينا فصرنا حنن احملرومني
  قَالَ أَْوَسطُُهْم أَلَْم أَقُلْ لَّكُْم لَْوالَ ُتَسبُِّحونَ

أَلَْم أَقُلْ لَّكُْم )  ١٤٣البقرة ( قوله تعاىل قَالَ أَْوَسطُُهمْ يعين أعدهلم وأفضلهم وبينا وجهه يف تفسري قوله أُمَّةً  َوَسطًا 
لَْوالَ ُتسَّبُحونَ يعين هال تسبحون وفيه وجوه األول قال األكثرون معناه هال تستثنون فتقولون إن شاء اهللا ألن اهللا 

تعاىل إمنا عاهبم بأهنم ال يستثنون وإمنا جاز تسمية قول إن شاء اهللا بالتسبيح ألن التسبيح عبارة عن تنزيه اهللا عن كل 
فلو دخل شيء يف الوجود على خالف إرادة اهللا لكان ذلك يوجب عودة نقص إىل قدرة اهللا فقولك إن شاء سوء 

  اهللا يزيل هذا النقص فكان ذلك تسبيحاً
واعلم أن لفظ القرآن يدل على أن القوم كانوا حيلفون ويتركون االستثناء وكان أوسطهم ينهاهم عن ترك 



هذا حكى عن ذلك األوسط أنه قال بعد وقوع الواقعة أَلَْم أَقُلْ لَّكُْم لَْوالَ االستثناء وخيوفهم من عذاب اهللا فل
  ُتسَّبُحونَ

الثاين أن القوم حني عزموا على منع الزكاة واغتروا مباهلم وقوهتم قال األوسط هلم توبوا عن هذه املعصية قبل نزول 
  ُتَسّبُحونَ فال جرم اشتغل القوم يف احلال بالتوبة و العذاب فلما رأوا العذاب ذكرهم ذلك الكالم األول وقال لَْوالَ

  قَالُواْ سُْبَحانَ َربَِّنآ إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني
فتكلموا مبا كان يدعوهم إىل التكلم به لكن بعد خراب البصرة الثالث قال احلسن هذا التسبيح هو الصالة كأهنم 

الفحشاء واملنكر ولكانت داعية هلم إىل أن يواظبوا على ذكر كانوا يتكاسلون يف الصالة وإال لكانت ناهية هلم عن 
اهللا وعلى قول إن شاء اهللا مث إنه تعاىل ملا حكى عن ذلك األوسط أنه أمرهم بالتوبة وبالتسبيح حكى عنهم أشياء 

ه وملا وصفوا أوهلا أهنم اشتغلوا بالتسبيح وقالوا يف احلال سبحان ربنا عن أن جيري يف ملكه شيء إال بإرادته ومشيئت
  اهللا تعاىل بالتنزيه والتقديس اعترفوا بسوء أفعاهلم وقالوا إنا كنا ظاملني وثانيها

  فَأَقَْبلَ َبْعُضُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتلَاَوُمونَ
أي يلوم بعضهم بعضاً يقول هذا هلذا أنت أشرت علينا هبذا الرأي ويقول ذاك هلذا أنت خوفتنا بالفقر ويقول 

  نت الذي رغبتين يف مجع املال فهذا هو التالوم مث نادوا على أنفسهم بالويلالثالث لغريه أ
  قَالُواْ ياَوْيلََنآ إِنَّا كُنَّا طَاِغَني

  واملراد أهنم استعظموا جرمهم مث قالوا عند ذلك
  َعَسى رَبَُّنآ أَن ُيْبِدلََنا َخيْراً مِّْنَهآ إِنَّآ إِلَى رَبَِّنا َراِغُبونَ

ه أَن ُيْبِدلََنا خَْيراً ّمنَْها قرىء ُيْبِدلََنا بالتخفيف والتشديد إِنَّا إِلَى َربَّنا راِغُبونَ طالبون منه اخلري راجون لعفوَعَسى رَبَُّنا 
واختلف العلماء ههنا فمنهم من قال إن ذلك كان توبة منهم وتوقف بعضهم يف ذلك قالوا ألن هذا الكالم حيتمل 

  الدنياأهنم إمنا قالوه رغبة منهم يف 
  كَذَِلَك الَْعذَاُب َولََعذَابُ االٌّ ِخَرةِ  أَكَْبُر لَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ

  مث قال تعاىل كَذَِلَك الَْعذَاُب يعين كما ذكرنا من إحراقها بالنار وههنا مت الكالم يف قصة أصحاب اجلنة
انَ ذَا َمالٍ َوَبنَِني إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه ءايَاُتَنا قَالَ واعلم أن املقصود من ذكر هذه القصة أمران أحدمها أنه تعاىل قال أَن كَ

واملعىن ألجل أن أعطاه املال والبنني كفر باهللا كال بل اهللا تعاىل إمنا أعطاه ذلك )  ١٥ ١٤القلم ( أََساِطُري االْوَِّلَني 
هبذا القدر اليسري من املعصية دمر اهللا لالبتالء فإذا صرفه إىل الكفر دمر اهللا عليه بدليل أن أصحاب اجلنة ملا أتوا 

على جنتهم فكيف يكون احلال يف حق من عاند الرسول وأصر على الكفر واملعصية والثاين أن أصحاب اجلنة 
خرجوا لينتفعوا باجلنة ومينعوا الفقراء عنها فقلب اهللا عليهم القضية فكذا أهل مكة ملا خرجوا إىل بد حلفوا على أن 

أصحابه وإذا رجعوا إىل مكة طافوا بالكعبة وشربوا اخلمور فأخلف اهللا ظنهم فقتلوا وأسروا كأهل يقتلوا حممداً و
  هذه اجلنة

  فسريمث إنه ملا خوف الكفار بعذاب الدنيا قال َولََعذَاُب االِْخَرةِ  أَكَْبُر لَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ وهو ظاهر ال حاجة به إىل الت

  وال السعداء فقالمث إنه تعاىل ذكر بعد ذلك أح
  إِنَّ لِّلُْمتَِّقَني ِعْنَد رَبِّهِْم َجنَّاِت النَّعِيمِ

ِعنَد َربّهِْم أي يف اآلخرة َجنَّاِت النَِّعيمِ أي جنات ليس هلم فيه إال التنعم اخلالص ال يشوبه ما ينغصه كما يشوب 



هللا تعاىل فضلنا عليكم يف الدنيا فال بد وأن جنات الدنيا قال مقاتل ملا نزلت هذه اآلية قال كفار مكة للمسلمني إن ا
  يفضلنا عليكم يف اآلخرة فإن مل حيصل التفضيل فال أقل من املساواة

  مث إن اهللا تعاىل أجاب عن هذا الكالم بقوله
  أَفََنجَْعلُ الُْمْسِلِمَني كَالُْمْجرِِمَني َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ

  ع والعاصي غري جائزة ويف اآلية مسائلومعىن الكالم أن التسوية بني املطي
املسألة األوىل قال القاضي فيه دليل واضح على أن وصف اإلنسان بأنه مسلم وجمرم كاملتنايف فالفاسق ملا كان جمرماً 
وجب أن ال يكون مسلماً واجلواب أنه تعاىل أنكر جعل املسلم مثالً للمجرم وال شك أنه ليس املراد إنكار املماثلة 

ع األمور فإهنما يتماثالن يف اجلوهرية واجلسمية واحلدوث واحليوانية وغريها من األمور الكثرية بل املراد إنكار يف مجي
استوائهما يف اإلسالم واجلرم أو يف آثار هذين األمرين أو املراد إنكار أن يكون أثر إسالم املسلم مساوياً ألثر جرم 

ن أين يدل على أن الشخص الواحد ميتنع أن جيتمع فيه كونه مسلماً اجملرم عند اهللا وهذا مسلم ال نزاع فيه فم
  وجمرماً

املسألة الثانية قال اجلبائي دلت اآلية على أن اجملرم ال يكون ألبتة يف اجلنة ألنه تعاىل أنكر حصول التسوية بينهما ولو 
يد من ثواب املسلم إذا كان اجملرم حصال يف اجلنة حلصلت التسوية بينهما يف الثواب بل لعله يكون ثواب اجملرم أز

أطول عمراً من املسلم وكانت طاعاته غري حمبطة اجلواب هذا ضعيف ألنا بينا أن اآلية ال متنع من حصول التسوية 
يف شيء أصالً بل متنع من حصول التسوية يف درجة الثواب ولعلهما يستويان فيه بل يكون ثواب املسلم الذي مل 

عصى على أنا نقول مل ال جيوز أن يكون املراد من اجملرمني هم الكفار الذين حكى اهللا يعص أكثر من ثواب من 
  عنهم هذه الواقعة وذلك ألن محل اجلمع احمللى باأللف والالم على املعهود السابق مشهور يف اللغة والعرف

فدل هذا على أنه يقبح عقالً ما حيكى املسألة الثالثة أن اهللا تعاىل استنكر التسوية بني املسلمني واجملرمني يف الثواب 
عن أهل السنة أنه جيوز أن يدخل الكفار يف اجلنة واملطيعني يف النار واجلواب أنه تعاىل استنكر ذلك حبكم الفضل 

  واإلحسان ال أن ذلك بسبب أن أحداً يستحق عليه شيئاً
َني كَالُْمْجرِِمَني قرر هذا االستبعاد بأن قال على طريقة واعلم أنه تعاىل ملا قال على سبيل االستبعاد أَفََنْجَعلُ الُْمْسِلِم
  االلتفات َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ هذا احلكم املعوج مث قال

  أَْم لَكُْم كَِتاٌب ِفيِه َتْدُرُسونَ إِنَّ لَكُْم ِفيِه لََما َتَخيَُّرونَ
واألصل تدرسون أن لكم ما تتخريون )  ١٥٦الصافات ( ِكَتابِكُْم وهو كقوله تعاىل أَْم لَكُْم ُسلْطَانٌ مُّبٌِني فَأْتُواْ بِ

بفتح أن ألنه مدرس فلما جاءت الالم كسرت وختري الشيء واختاره أي أخذ خريه وحنوه تنخله وانتخله إذا أخذ 
  منخوله

  مث قال تعاىل
  كُْم لََما َتْحكُُمونَأَْم لَكُمْ أَْيَمانٌ َعلَْيَنا بَاِلَغةٌ  إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ  إِنَّ لَ

  وفيه مسألتان
املسألة األوىل يقال لفالن على ميني بكذا إذا ضمنته منه وخلقت له على الوقاء به يعين أم ضمنا منكم وأقسمنا لكم 

ا متعلقة بقوله بأميان مغلظة متناهية يف التوكيد فإن قيل إىل يف قوله إِلَى َيْومِ الْقَِياَمةِ  مب يتعلق قلنا فيه وجهان األول أهن
َباِلَغةٌ  أي هذه األميان يف قوهتا وكماهلا حبيث تبلغ إىل يوم القيامة والثاين أن يكون التقدير أميان ثابتة إىل يوم القيامة 

ويكون معىن بالغة مؤكدة كما تقول جيدة بالغة وكل شيء متناه يف الصحة واجلودة فهو بالغ وأما قوله إِنَّ لَكُْم لََما 



  ونَ فهو جواب القسم ألن معىن أَْم لَكُمْ أَْيَمانٌ َعلَْيَنا أم أقسمنا لكمَتْحكُُم
املسألة الثانية قرأ احلسن بالغة بالنصب وهو نصب على احلال من الضمري يف الظرف مث قال للرسول عليه الصالة 

  والسالم
  َسلُْهْم أَيُُّهم بِذَاِلَك َزِعيٌم

  به وباالستدالل على سحته كما يقوم زعيم القوم بإصالح أمورهم مث قال واملعىن أيهم بذلك احلكم زعيم أي قائم
  أَْم لَُهْم ُشَركَآُء فَلَْيأتُواْ بُِشَركَآِئهِمْ إِن كَانُواْ َصاِدقَِني

ويف تفسريه وجهان األول املعىن أم هلم أشياء يعتقدون أهنا شركاء اهللا فيعتقدون أن أولئك الشركاء جيعلوهنم يف 
املؤمنني يف الثواب واخلالص من العقاب وإمناأضاف الشركاء إليهم ألهنم جعلوها شركاء هللا وهذا  اآلخرة مثل

الوجه الثاين يف املعىن أم هلم ناس يشاركوهنم )  ٤٠الروم ( كقوله َهلْ ِمن ُشَركَاِئكُْم مَّن َيفَْعلُ ِمن ذَِلكُْم ّمن َشىْ ء 
رمني فليأتوا هبم إن كانوا صادقني يف دعواهم واملراد بيان أنه كما يف هذا املذهب وهو التسوية بني املسلمني واجمل

ليس هلم دليل عقلي يف إثبات هذا املذهب وال دليل نقلي وهو كتاب يدرسونه فليس هلم من يوافقهم من العقالء 
  على هذا القول وذلك يدل على أنه باطل من كل الوجوه

  تهم شرح بعد ذلك عظمة يوم القيامةواعلم أنه تعاىل ملا أبطل قوهلم وأفسد مقال
قَْد كَاُنواْ ُيْدَعْونَ إِلَى َيْوَم ُيكَْشُف َعن َساقٍ وَُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد فَالَ َيْسَتِطيُعونَ َخاِشَعةً  أَْبصَاُرُهمْ َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ  َو

  السُّجُوِد َوُهْم سَاِلُمونَ
  سائلفقال َيْوَم ُيكَْشُف َعن َساقٍ وفيه م

القلم ( املسألة األوىل يوم منصوب مباذا فيه ثالثة أوجه أحدها أنه منصوب بقوله فَلَْيأْتُواْ يف قوله فَلَْيأتُواْ بُِشَركَاِئهِْم 
وذلك أن ذلك اليوم يوم شديد فكأنه تعاىل قال إن كانوا صادقني يف أهنا شركاء فليأتوا هبا يوم القيامة )  ٤١

يها أنه منصوب بإضمار اذكر وثالثها أن يكون التقدير يوم يكشف عن ساق كان كيت لتنفعهم ونشفع هلم وثان
  وكيت فحذف للتهويل البليغ وأن مث من الكوائن ماال يوصف لعظمته

املسألة الثانية هذا اليوم الذي يكشف فيه عن ساق أهو يوم القيامة أو يف الدنيا فيه قوالن األول وهو الذي عليه 
  القيامة مث يف تفسري الساق وجوه األول أنه الشدة وروي أنه سئل ابناجلمهور أنه يوم 

عباس عن هذه اآلية فقال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه يف الشعر فإنه ديوان العرب أما مسعتم قول 
  الشاعر سن لنا قومك ضرب األعناق

  وقامت احلرب بنا على ساق
فإن ) منها ( هو أشد ساعة يف القيامة وأنشد أهل اللغة أبياتاً كثرية  مث قال وهو كرب وشدة وروى جماهد عنه قال

  مشرت لك عن ساقها
  فدهنا ربيع وال تسأم

  ومنها كشفت لكم عن ساقها
  وبدا من الشر الصراح

  وقال جرير أال رب سام الطرف من آل مازن
  إذا مشرت عن ساقها احلرب مشرا

  وقال آخر يف سنة قد مشرت عن ساقها



  ى اللحم عن عراقهامحراء ترب
  وقال آخر قد مشرت عن ساقها فشدوا

  وجدت احلرب بكم فجدوا
مث قال ابن قتيبة أصل هذا أن الرجل إذاوقع يف أمر عظيم حيتاج إىل اجلد فيه يشمر عن ساقه فال جرم يقال يف 

جماز وأمجع موضع الشدة كشف عن ساقه واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأن استعمال الساق يف الشدة 
العلماء على أنه ال جيوز صرف الكالم إىل اجملاز إال بعد تعذر محله على احلقيقة فإذا أقمنا الدالئل القاطعة على أنه 

أورد هذا ) الكشاف ( تعاىل يستحيل أن يكون جسماً فحينئذ جيب صرف اللفظ إىل اجملاز وأعلم أن صاحب 
ثل يف شدة األمر فمعىن قوله َيْوَم ُيكَْشُف َعن َساقٍ يوم يشتد التأويل يف معرض آخر فقال الكشف عن الساق م

األمر ويتفاقم وال كشف مث وال ساق كما تقول لألقطع الشحيح يده مغلولة وال يد مث وال غل وإمنا هو مثل يف 
للفظ عن البخل مث أخذ يعظم علم البيان ويقول لواله ملا وقفنا على هذه األسرار وأقول إما أن يدعى أنه صرف ا

ظاهره بغري دليل أو يقول إنه ال جيوز ذلك إال بعد امتناع محله على احلقيقة واألول باطل بإمجاع املسلمني وألنا إن 
( جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويالت الفالسفة يف أمر املعاد فإهنم يقولون يف قوله َجنَّاتٍ َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْنَهاُر 

احلج ( ال أهنار وال أشجار وإمنا هو مثل للذة والسعادة ويقولون يف قوله اْركَعُواْ َواْسُجُدواْ  ليس هناك)  ٢٥البقرة 
ليس هناك ال سجود وال ركوع وإمنا هو مثل للتعظيم ومعلوم أن ذلك يفضي إىل رفع الشرائع وفساد الدين )  ٧٧

لى أنه ال جيوز محله على ظاهره فهذا هو الذي مل يزل وأما إن قال بأنه ال يصار إىل هذا التأويل إال بعد قيام الداللة ع
قال به وعول عليه فأين هذه الدقائق اليت استبد هو مبعرفتها واالطالع عليها بواسطة ) إال ( كل أحد من املتكلمني 

  علم البيان فرحم اهللا أمراً عرف قدره وما جتاوز طوره القول الثاين وهو

َشُف َعن َساقٍ أي عن أصل األمر وساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجر قول أيب سعيد الضرير َيْوَم ُيكْ
وساق اإلنسان أي يظهر يوم القيامة حقائق األشياء وأصوهلا القول الثالث يوم يكشف عن ساق جهنم أو عن ساق 

هو فليس العرش أو عن ساق ملك مهيب عظيم واللفظ ال يدل إال على ساق فأما أن ذلك الساق ساق أي شيء 
يف اللفظ ما يدل عليه والقول الرابع وهو اختيار املشبهة أنه ساق اهللا تعاىل اهللا عنه روى عن ابن مسعود عنه عليه 

أنه تعاىل يتمثل للخلق يوم القيامة حني مير املسلمون فيقول من تعبدون فيقولون نعبد اهللا ( الصالة والسالم 
فون ربكم فيقولون سبحانه إذا عرفنا نفسه عرفناه فعند ذلك يكشف عن فيشهدهم مرتني أو ثالثاً مث يقول هل تعر

واعلم أن هذا ) ساق فال يبقى مؤمن إال خر ساجداً ويبقى املنافقون ظهورهم كالطبق الواحد كأمنا فيها السفافيد 
وألن القول باطل لوجوه أحدها أن الدالئل دلت على أن كل جسم حمدث ألن كل جسم متناه وكل متناه حمدث 

كل جسم فإنه ال ينفك عن احلركة والسكون وكل ما كان كذلك فهو حمدث وألن كل جسم ممكن وكل ممكن 
حمدث وثانيها أنه لو كان املراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرف ألهنا ساق خمصوصة معهودة عنده وهي ساق 

كأنه قيل يوم يكشف عن شدة وأي شدة أي  الرمحن أما لو محلناه على الشدة ففائدة التنكري الداللة على التعظيم
شدة ال ميكن وصفها وثالثها أن التعريف ال حيصل بالكشف عن الساق وإمنا حيصل بكشف الوجه القول الثاين أن 

قوله َيْوَم ُيكَْشُف َعن سَاقٍ ليس املراد منه يوم القيامة بل هو يف الدنيا وهذا قول أيب مسلم قال أنه ال ميكن محله 
القيامة ألنه تعاىل قال يف وصف هذا اليوم وَُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد ويوم القيامة ليس فيه تعبد وال تكليف بل  على يوم

مث إنه يرى الناس )  ٢٢الفرقان ( املراد منه إما آخر أيام الرجل يف دنياه كقوله تعاىل َيْوَم َيَرْونَ الَْملَِئكَةَ  الَ ُبْشَرى 
ا حضرت أوقاهتا وهو ال يستطيع الصالة ألنه الوقت الذي ال ينفع نفساً إمياهنا وإما حال يدعون إىل الصلوات إذ



اهلرم واملرض والعجز وقد كانوا قبل ذلك اليوم يدعون إىل السجود وهم ساملون مما هبم اآلن إما من الشدة النازلة 
 ٨٣الواقعة ( وله فَلَْوالَ إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم هبم من هول ما عاينوا عند املوت أو من العجز واهلرم ونظري هذه اآلية ق

واعلم أنه ال نزاع يف أنه ميكن محل اللفظ على ما قاله أبو مسلم فأما قوله إنه ال ميكن محله على القيامة بسبب أن ) 
بل على األمر بالسجود حاصل ههنا والتكاليف زائلة يوم القيامة فجوابه أن ذلك ال يكون على سبيل التكليف 

  سبيل التقريع والتخجيل فلم قلتم إن ذلك غري جائز
املسألة الثالثة قرىء َيْومٍ بالنون و تكشف بالتاء املنقوطة من فوق على البناء للفاعل واملفعول مجيعاً والفعل للساعة 

بالتاء ) تكشف ( أو للحال أي يوم يشتد احلال أو الساعة كما تقول كشف احلرب عن ساقها على اجملاز وقرىء 
  املضمومة وكسر الشني من أكشف إذا دخل يف الكشف ومنه أكشف الرجل فهو مكشف إذا انقلبت شفته العليا

ُهْم ُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد َوقوله تعاىل َوُيْدَعْونَ إِلَى السُّجُوِد فَالَ َيْسَتِطيُعونَ خَاِشَعةً  أَْبصَاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ  َوقَْد كَاُنواْ 
  َساِلُمونَ

اعلم أنا بينا أهنم ال يدعون إىل السجود تعبداً وتكليفاً ولكن توبيخاً وتعنيفاً على تركهم السجود يف الدنيا مث إنه 
تعاىل حال ما يدعوهم إىل السجود يسلب عنهم القدرة على السجود وحيول بينهم وبني االستطاعة حىت تزداد 

حني دعوا إىل السجود وهم ساملوا األطراف واملفاصل قال اجلبائي ملا خصص  حسرهتم وندامتهم على ما فرطوا فيه
عدم االستطاعة باآلخرة دل ذلك على أهنم يف الدنيا كانوا يستطيعون فبطل هبذا قول من قال الكافر ال قدرة له 

 بأنه ال يؤمن مناف على اإلميان وإن القدرة على اإلميان ال حتصل إال حال وجود اإلميان واجلواب عنه أن علم اهللا
  لوجود اإلميان واجلمع بني املتنافيني حمال فاالستطاعة يف الدنيا أيضاً غري حاصلة على قول اجلبائي

أما قوله خَاِشَعةً  أَْبَصارُُهْم فهو حال من قوله الَ َيْسَتِطيُعونَ َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ  يعين يلحقهم ذل بسبب أهنم ما كانوا 
موالهم مثل العبد الذي أعرض عنه مواله فإنه يكون ذليالً فيما بني الناس وقوله َوقَْد كَانُواْ  مواظبني على خدمة

ُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد َوُهمْ َساِلُمونَ يعين حني كانوا يدعون إىل الصلوات باألذان واإلقامة وكانوا ساملني قادرين على 
  جيب املؤذن إىل إقامة الصالة يف اجلماعةالصالة ويف هذا وعيد ملن قعد عن اجلماعة ومل 

  فَذَرْنِى َوَمن ُيكَذُِّب بَِهاذَا الَْحِديِث َسَنسَْتْدرِجُُهْم مِّْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ
اعلم أنه تعاىل ملا خوف الكفار بعظمة يوم القيامة زاد يف التخويف فخوفهم مبا عنده ويف قدرته من القهر فقال ذرين 

إيلَّ فإين أكفيكه كأنه يقول يا حممد حسبك انتقاماً منه أن تكل أمره إيل وختلي بيين بينه فإين عامل مبا وإياه يريد كله 
جيب أن يفعل به قادر على ذلك مث قال َسَنْسَتْدرِجُُهم يقال استدرجه إىل كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة حىت 

و روق سََنسَْتْدرُِجُهم أي كلما أذنبوا ذنباً جددنا هلم نعمة وأنسيناهم يورطه فيه وقوله ّمْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ قال أب
االستغفار فاإلستدراج إمنا حصل يف االغتناء الذي ال يشعرون أنه استدراج وهو اإلنعام عليهم ألهنم حيسبونه 

  تفضيالً هلم على املؤمنني وهو يف احلقيقة سبب هلالكهم مث قال
  ِدى َمتٌِنيَوأُْمِلى لَُهْم إِنَّ كَْي

وأطيل هلم املدة واملالوة املدة من الدهر يقال )  ١٧٨آل عمران ( أي أمهلهم كقوله إِنََّما ُنْمِلى لَُهْم ِليَْزَدادُواْ إِثَْماً 
أملى اهللا له أي أطال اهللا له املالوة وامللوان الليل والنهار واملأل مقصوراً األرض الواسعة مسيت به المتدادها وقيل 

ِلى لَُهْم أي باملوت فال أعاجلهم به مث إنه إمنا مسي إحسانه كيداً كما مساه استدراجاً لكون يف صورة الكيد َوأُْم
ووصفه باملتانة لقوة أثر إحسانه يف التسبب للهالك واعلم أن األصحاب متسكوا هبذه اآلية يف مسألة إرادة الكائنات 

ا أن يكون له أثر يف ترجيح جانب الفعل على جانب الترك أو فقالوا هذا الذي مساه باالستدراج وذلك الكيد إم



يكون له فيه أثر واألول باطل وإال لكان هو سائر األشياء األجنبية مبثابة واحدة فال يكون استدراجاً ألبتة وال كيداً 
  د ألنه إذاوأما الثاين فهو يقتضي كونه تعاىل مريداً لذلك الفعل الذي ينساق إليه ذلك االستدراج وذلك الكي

كان تعاىل ال يزال يؤكد هذا اجلانب ويفتر ذلك اجلانب اآلخر واعلم أن تأكيد هذا اجلانب ال بد وأن ينساق 
باآلخرة إىل فعله ودخوله يف الوجود فال بد وأن يكون مريداً لدخول ذلك الفعل يف الوجود وهو املطلوب أجاب 

حيث ال يعلمون وهذا هو الذي تقتضيه احلكمة فإهنم لو عرفوا الكعيب عنه فقال املراد سنستدرجهم إىل املوت من 
الوقت الذي ميوتون فيه لصاروا آمنني إىل ذلك الوقت وألقدموا على املعاصي ويف ذلك إغراء باملعاصي وأجاب 
يهم اجلبائي عنه فقال سنستدرجهم إىل العذاب من حيث ال يعلمون يف اآلخرة وأملي هلم يف الدنيا توكيداً للحجة عل

إن كيدي متني فأمهله وأزيح األعذار عنه ليهلك من هلك عن بينة وحييي من حي عن بينة فهذا هو املراد من الكيد 
( املتني مث قال والذي يدل على أن املراد ما ذكرنا أنه تعاىل قال قبل هذه اآلية فَذَرْنِى َوَمن ُيكَذُّب بِهَاذَا الَْحِديِث 

تهديد إمنا وقع بعقاب اآلخرة فوجب أن يكون املراد من االستدراج والكيد وال شك أن هذا ال)  ٤٤القلم 
املذكورين عقيبه هو عذاب اآلخرة أو العذاب احلاصل عند املوت واعلم أن أصحابنا قالوا احلرف الذي ذكرناه 

يان ال بد وأن يكون وهو أن هذا اإلمهال إذا كان متأدياً إىل الطغيان كان الراضي باإلمهال العامل بتأديه إىل الطغ
  راضياً بذلك الطغيان واعلم أن قوهلم سََنْسَتْدرُِجُهم إِلَى قَْولُهُ إِنَّ كَْيِدى َمِتٌني مفسر يف سورة األعراف

  مث قال تعاىل
  أَْم َتسْأَلُُهمْ أَجْراً فَُهْم مِّن مَّْغَرمٍ مُّثْقَلُونَ

القلم ( أعاد الكالم إىل ما تقدم من قوله أَْم لَُهمْ ُشَركَاء  وهذه اآلية مع ما بعدها مفسرة يف سورة الطور وأقول إنه
واملغرم الغرامة أي مل يطلب منهم على اهلداية والتعليم أجراً فيثقل عليهم محل الغرامات يف أمواهلم فيثبطهم )  ٤١

  ذلك عن اإلميان
  مث قال تعاىل

  أَْم ِعنَدُهُم الَْغْيُب فَُهمْ َيكُْتُبونَ
ول أن عندهم اللوح احملفوظ فهم يكتبون منه ثواب ما هم عليه من الكفر والشرك فلذلك أصروا وفيه وجهان األ

عليه وهذا استفهام على سبيل اإلنكار الثاين أن األشياء الغائبة كأهنا حضرت يف عقوهلم حىت إهنم يكتبون على اهللا 
  أي حيكمون عليه مبا شاءوا وأرادوا

  َتكُن كََصاِحبِ الُْحوتِ إِذْ َناَدى َوُهَو َمكْظُوٌم فَاْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك َوالَ
فَاْصبِرْ ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث إنه تعاىل ملا بالغ يف تزييف طريقة الكفار ويف زجرهم عما هم عليه قال حملمد 

حلكم ربك يف أن  ِلُحكْمِ رَّبَك وفيه وجهان األول فاصرب حلكم ربك يف إمهاهلم وتأخري نصرتك عليهم والثاين فاصرب
  أوجب عليك التبليغ والوحي وأداء الرسالة وحتمل ما حيصل بسبب ذلك من األذى واحملنة

  مث قال تعاىل َوالَ َتكُن كََصاِحبِ الْحُوِت إِذْ نَاَدى َوُهَو َمكْظُوٌم وفيه مسألتان
ب احلوت حال ندائه وذلك ألنه يف املسألة األوىل العامل يف إِذْ معىن قوله كََصاِحبِ الْحُوِت يريد ال تكن كصاح

  ذلك الوقت كان مكظوماً فكأنه قيل ال تكن مكظوماً

املسألة الثانية صاحب احلوت يونس عليه السالم إذ نادى يف بطن احلوت بقوله الَّ إله إِالَّ أَنَت سُْبحَاَنَك إِّنى كُنُت 
اً من كظم السقاء إذا مأله واملعىن ال يوجد منك ما وجد منه َوُهَو َمكْظُوٌم مملوء غيظ)  ٨٧األنبياء ( ِمَن الظَّاِلِمَني 



  من الضجر واملغاضبة فتبلى ببالئه
  مث قال تعاىل

  لَّْوالَ أَن َتدَاَركَُه نِْعَمةٌ  مِّن رَّبِِّه لَُنبِذَ بِالَْعَرآِء َوُهَو َمذُْموٌم
  وههنا سؤاالت) رمحة من ربه ( وقرىء 

تداركته نعمة من ربه اجلواب إمنا حسن تذكري الفعل لفصل الضمري يف تداركه وقرأ السؤال األول مل مل يقل لوال أن 
ابن عباس وابن مسعود تداركته وقرأ احلسن تداركه أي تتداركه على حكاية احلال املاضية مبعىن لوال أن كان يقال 

  ان متوقعاً منه القيامفيه تتداركه كما يقال كان زيد سيقوم فمنعه فالن أي كان يقال فيه سيقوم واملعىن ك
السؤال الثاين ما املراد من قوله نِْعَمةٌ  ّمن رَّّبِه اجلواب املراد من تلك النعمة هو أنه تعاىل أنعم عليه بالتوفيق للتوبة 

  وهذا يدل على أنه ال يتم شيء من الصاحلات والطاعات إال بتوفيقه وهدايته
األول تقدير اآلية لوال هذه النعمة لنبذ بالعراء مع وصف السؤال الثالث أين جواب لوال اجلواب من وجهني 

املذمومية فلما حصلت هذه النعمة ال جرم مل يوجد النبذ بالعراء مع هذا الوصف ألنه ملا فقد هذا الوصف فقد فقد 
ويدل على هذا ذلك اجملموع الثاين لوال هذه النعمة لبقي يف بطن احلوت إىل يوم القيامة مث نبذ بعراء القيامة مذموماً 

وهذا كما يقال عرصة )  ١٤٤ ١٤٣االصفات ( قوله فَلَْوالَ أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمسَّبِحَني لَلَبِثَ ِفى َبطْنِِه إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ 
  القيامة وعراء القيامة

األول أن كلمة لَْوالَ دلت السؤال الرابع هل يدل قوله َوُهَو َمذُْموٌم على كونه فاعالً للذنب اجلواب من ثالثة أوجه 
على أن هذه املذمومية مل حتصل الثاين لعل املراد من املذمومية ترك األفضل فإن حسنات األبرار سيئات املقربني 

  والفاء للتعقيب)  ٥٠القلم ( الثالث لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة لقوله فَاْجَتبَاُه َربُُّه 
يات اجلواب يروى أهنا نزلت بأحد حني حل برسول اهللا ما حل فأراد أن السؤال اخلامس ما سبب نزول هذه اآل

  يدعوا على الذين اهنزموا وقيل حني أراد أن يدعو على ثقيف
  فَاْجَتَباهُ َربُُّه فََجَعلَُه ِمَن الصَّاِلحَِني

  فيه مسألتان
ه يف قومه والثاين قال قوم ولعله ما املسألة األوىل يف اآلية وجهان أحدمها قال ابن عباس رد اهللا إليه الوحي وشفع

كان رسوالً صاحب وحي قبل هذه الواقعة مث بعد هذه الواقعة جعله اهللا رسوالً وهو املراد من قوله فَاْجَتبَاُه َربُّهُ 
والذين أنكروا الكرامات واإلرهاص ال بد وأن خيتاروا القول األول ألن احتباسه يف بطن احلوت وعدم موته هناك 

  يكن إرهاصاً وال كرامة فال بد وأن يكون معجزة وذلك يقتضي أنه كان رسوالً يف تلك احلالةملا مل 

املسألة الثانية احتج األصحاب على أن فعل العبد خلق اهللا تعاىل بقوله فََجَعلَُه ِمَن الصَّاِلِحَني فاآلية تدل على أن ذلك 
يكون معىن جعله أنه أخرب بذلك وحيتمل أن يكون لطف الصالح إمنا حصل جبعل اهللا وخلقه قال اجلبائي حيتمل أن 

به حىت صلح إذ اجلعل يستعمل يف اللغة يف هذه املعاين واجلواب أن هذين الوجهني اللذين ذكرمت جماز واألصل يف 
  الكالم احلقيقة

  َر َوَيقُولُونَ إِنَُّه لََمْجُنونٌَوإِن َيكَاُد الَِّذيَن كَفَرُواْ لَيُْزِلقُوَنَك بِأَْبَصارِِهْم لَمَّا َسِمُعواْ الذِّكْ
  قوله تعاىل َوإِن َيكَاُد الَِّذيَن كَفَُرواْ لَُيْزِلقُوَنَك بِأَْبَصارِِهْم لَمَّا َسِمعُواْ الِذكَْر فيه مسألتان

  املسألة األوىل إن خمففة من الثقيلة والالم علمها
قه وأزلقه مبعىن ويقال زلق الرأس وأزلقه حلقه وقرىء املسألة الثانية قرىء لَُيْزِلقُوَنَك بضم الياء وفتحها وزل



ليزهقونك من زهقت نفسه وأزهقها مث فيه وجوه أحدها أهنم من أشدة حتديقهم ونظرهم إليك شزراً بعيون العداوة 
والبغضاء يكادون يزلون قدمك من قوهلم نظر إيلَّ نظراً يكاد يصرعين ويكاد يأكلين أي لو أمكنه بنظره الصرع أو 

  ألكل لفعله قال الشاعر يتقارضون إذا التقوا يف موطنا
  نظراً يزل مواطىء األقدام

  وأنشد ابن عباس ملا مر بأقوام حددوا النظر إليه نظروا إيل بأعني حممرة
  نظر التيوس إىل شفار اجلازر

لقرآن وهو قوله لَمَّا ل) صلى اهللا عليه وسلم ( وبني اهللا تعاىل أن هذا النظر كان يشتد منهم يف حال قراءة النيب 
َسِمُعواْ الِذكَْر الثاين منهم من محله على اإلصابة بالعني وههنا مقامان أحدمها اإلصابة بالعني هل هلا يف اجلملة حقيقة 

  أم ال الثاين أن بتقدير كوهنا صحيحة فهل اآلية ههنا مفسرة هبا أم ال
 اجلسم ال يعقل إال بواسطة املماسة وههنا ال مماسة فامتنع املقام األول من الناس من أنكر ذلك وقال تأثري اجلسم يف

  حصول التأثري
واعلم أن املقدمة األوىل ضعيفة وذلك ألن اإلنسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن البدن فإن كان األول مل 

وازمها وآثارها فال يستبعد ميتنع اختالف النفوس يف جواهرها وماهياهتا وإذا كان كذلك مل ميتنع أيضاً اختالفها يف ل
أن يكون لبعض النفوس خاصية يف التأثري وإن كان الثاين مل ميتنع أيضاً أن يكون مزاج إنسان واقعاً على وجه 
خمصوص يكون له أثر خاص وباجلملة فاالحتمال العقلي قائم وليس يف بطالنه شبهة فضالً عن حجة والدالئل 

العني تدخل الرجل القرب ( وقال ) العني حق ( يه الصالة والسالم قال السمعية ناطقة بذلك كما يروى أنه عل
  )واجلمل القدر 

واملقام الثاين من الناس من فسر اآلية هبذا املعىن قالوا كانت العني يف بين أسد وكان الرجل منهم يتجوع ثالثة أيام 
من بعض من كانت له هذه الصفة أن يقول يف فال مير به شيء فيقول فيه مل أر كاليوم مثله إال عانه فالتمس الكفار 

ذلك فعصمه اهللا تعاىل وطعن اجلبائي يف هذا التأويل وقال اإلصابة بالعني تنشأ ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
عن استحسان الشيء والقوم ما كانوا ينظرون إىل الرسول عليه السالم على هذا الوجه بل كانوا ميقتونه ويبغضونه 

  على هذا الوجه ال يقتضي اإلصابة بالعنيوالنظر 

واعلم أن هذا السؤال ضعيف ألهنم وإن كانوا يبغضونه من حيث الدين لعلهم كانوا يستحسنون فصاحته وإيراده 
  للدالئل وعن احلسن دواء اإلصابة بالعني قراءة هذه اآلية

  َوَما ُهَو إِالَّ ِذكٌْر لِّلْعَالَِمَني
  إِنَُّه لََمْجُنونٌ وهو على ما افتتح به السورة مث قال تعاىل َوَيقُولُونَ

َوَما ُهَو أي وما هذا القرآن الذي يزعمون أنه داللة جنونه إِالَّ ِذكٌْر لِّلْعَالَِمَني فإنه تذكري هلم وبيان هلم وأدلة هلم 
له وال حصر فكيف  وتنبيه هلم على ما يف عقوهلم من أدلة التوحيد وفيه من اآلداب واحلكم وسائر العلوم ماال حد

يدعى من يتلوه جمنوناً ونظريه مما يذكرون مع أنه من أدلة األمور على كمال الفضل والعقل واهللا أعلم بالصواب 
  وإليه املرجع واملآب وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة احلاقة



  مخسون وآيتان مكية
  اَك َما الَْحاقَّةُ الَْحاقَّةُ  َما الَْحآقَّةُ  َوَمآ أَْدَر

املسألة األوىل أمجعوا على أن احلاقة هي القيامة واختلفوا يف معىن احلاقة على وجوه أحدها أن احلق هو الثابت 
الكائن فاحلاقة الساعة الواجبة الوقوع الثابتة اجمليء اليت هي آتية ال ريب فيها وثانيها أهنا اليت حتق فيها األمور أي 

من قولك ال أحق هذا أي ال أعرف حقيقته جعل الفعل هلا وهو ألهلها وثالثها أهنا ذوات احلواق  تعرف على احلقيقة
من األمور وهي الصادقة الواجبة الصدق والثواب والعقاب وغريمها من أحوال القيامة أمور واجبة الوقوع والوجود 

حلق وأوجب تقول هذه حقيت أي حقي وعلى فهي كلها حواق ورابعها أن الَْحاقَّةُ  مبعىن احلقة واحلقة أخص من ا
هذا الَْحاقَّةُ  مبعىن احلق وهذا الوجه قريب من الوجه األول وخامسها قال الليث الَْحاقَّةُ  النازلة اليت حقت باجلارية 

ساعة اليت حيق فيها اجلزاء وسادسها الَْحاقَّةُ  ال)  ٢الواقعة ( فال كاذبة هلا وهذا معىن قوله تعاىل لَْيَس ِلَوقْعَِتَها كَاِذَبةٌ  
على كل ضالل وهدى وهي القيامة وسابعها الَْحاقَّةُ  هو الوقت الذي حيق على القوم أن يقع هبم وثامنها أهنا احلق 
بأن يكون فيها مجيع آثار أعمال املكلفني فإن يف ذلك اليوم حيصل الثواب والعقاب وخيرج عن حد االنتظار وهو 

األزهري والذي عندي يف الَْحاقَّةُ  أهنا مسيت بذلك ألهنا حتق كل حماق يف دين اهللا بالباطل  قول الزجاج وتاسعها قال
أي ختاصم كل خماصم وتغلبه من قولك حاققته فحققته أي غالبته فغلبته وفلجت عليه وعاشرها قال أبو مسلم 

  الَْحاقَّةُ  الفاعلة من حقت كلمة ربك
بتداء وخربها َما الَْحاقَّةُ  واألصل الَْحاقَّةُ  ما هي أي أي شيء هي تفخيماً لشأهنا املسألة الثانية احلاقة مرفوعة باال

  وتعظيماً هلوهلا فوضع الظاهر موضع املضمر ألنه أهول هلا ومثله قوله الْقَارَِعةُ  َما الْقَارَِعةُ 

 إنك ال علم لك بكنهها ومدى عظمها وقوله َوَما أَْدَراكَ أي وأي شيء أعلمك َما الَْحاقَّةُ  يعين)  ٢ ١القارعة ( 
يعين أنه يف العظم والشدة حبيث ال يبلغه دراية أحد وال ومهه وكيفما قدرت حاهلا فهي أعظم من ذلك َوَما يف 

  موضع الرفع على االبتداء و أَْدَراَك معلق عنه لتضمنه معىن االستفهام
  كَذََّبْت ثَمُوُد َوَعاٌد بِالْقَارَِعةِ 

ذََّبْت ثَُموُد َوَعاٌد بِالْقَارَِعةِ  الْقَارَِعةُ  هي اليت تقرع الناس باألفزاع واألهوال والسماء باالنشقاق قوله تعاىل كَ
واالنفطار واألرض واجلبال بالدك والنسف والنجوم بالطمس واالنكدار وإمنا قال كَذََّبْت ثَُموُد َوَعاٌد بِالْقَارَِعةِ  ومل 

قرع حاصل يف احلاقة فيكون ذلك زيادة على وصف شدهتا وملا ذكرها وفخمها أتبع يقل هبا ليدل على أن معىن ال
  ذلك بذكر من كذب هبا وما حل هبم بسبب التكذيب تذكرياً ألهل مكة وختويفاً هلم من عاقبة تكذيبهم

  فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهِلكُواْ بِالطَّاِغَيةِ 
الواقعة اجملاوزة للحد يف الشدة والقوة قال تعاىل إِنَّا لَمَّا طََغى الَْماء  اعلم أن يف الطاغية أقواالً األول أن الطاغية هي

فعلى هذا القول الطاغية نعت حمذوف )  ١٧النجم ( أي جاوز احلد وقال َما زَاغَ الَْبَصُر َوَما طََغى )  ١احلاقة ( 
ة للصيحات قال تعاىل إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ واختلفوا يف ذلك احملذوف فقال بعضهم إهنا الصيحة اجملاوزة يف القوة والشد

وقال بعضهم إهنا الرجفة وقال آخرون إهنا الصاعقة والقول )  ٣١القمر ( صَْيَحةً  واِحَدةً  فَكَاُنواْ كََهِشيمِ الُْمْحَتِظرِ 
ا بطغياهنم على اهللا إذ كذبوا الثاين أن الطاغية ههنا الطغيان فهي مصدر كالكاذبة والباقية والعاقبة والعافية أي أهلكو

رسله وكفروا به وهو منقول عن ابن عباس واملتأخرون طعنوا فيه من وجهني األول وهو الذي قاله الزجاج أنه ملا 
وجب أن يكون )  ٦احلاقة ( ذكر يف اجلملة الثانية نوع الشيء الذي وقع به العذاب وهو قوله تعاىل بِرِيحٍ صَْرَصرٍ 

ألوىل كذلك حىت تكون املناسبة حاصلة والثاين وهو الذي قاله القاضي وهو أنه لو كان املراد ما احلال يف اجلملة ا



قالوه لكان من حق الكالم أن يقال أهلكوا هلا وألجلها والقول الثالث بِالطَّاِغَيةِ  أي بالفرقة اليت طغت من مجلة مثود 
اغية وجيوز أن يكون املراد بالطاغية ذلك الرجل الواحد فتآمروا بعقر الناقة فعقروها أي أهلكوا بشؤم فرقتهم الط

الذي أقدم على عقر الناقة وأهلك اجلميع ألهنم رضوا بفعله وقيل له طاغية كما يقول فالن راوية الشعر وداهية 
  وعالمة ونسابة

  َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهِلكُواْ بِرِيحٍ َصْرَصرٍ َعاِتَيةٍ 
وقيل الباردة من الصر كأهنا اليت كرر فيها الربد وكثر فهي حترق بشدة الصرصر الشديدة الصوت هلا صرصرة 

بردها وأما العاتية ففيها أقوال األول قال الكليب عتت على خزنتها يومئذ فلم حيفظوا كم خرج منها ومل خيرج قبل 
نوح وعتت الريح ذلك وال بعده منها شيء إال بقدر معلوم قال عليه الصالة والسالم طغى املاء على خزانه يوم 

على خزاهنا يوم عاد فلم يكن هلا عليها سبيل فعلى هذا القول هي عاتية على اخلزان الثاين قال عطاء عن ابن عباس 
  يريد

فإهنا كانت تنزعهم من ) استناد إىل جبل ( الريح عتت على عاد فما قدروا على ردها حبيلة من استتار ببناء أو 
أن هذا ليس من العتو الذي هو عصيان إمنا هو بلوغ الشيء وانتهاؤه ومنه قوهلم مكامنهم وهتلكهم القول الثالث 

فعاتية أي بالغة منتهاها يف القوة )  ٨مرمي ( عتا النبت أي بلغ منتهاه وجف قال تعاىل َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الِْكَبرِ ِعِتّياً 
  والشدة

  يَّامٍ ُحُسوماً فََتَرى الْقَْوَم ِفيَها َصْرَعى كَأَنَُّهْم أَْعَجازُ َنْخلٍ َخاوَِيةٍ َسخََّرَها َعلَْيهِْم سَْبَع لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ  أَ
هم وقال قوله تعاىل َسخََّرَها َعلَْيهِمْ َسْبَع لََيالٍ َوثَمَانَِيةَ  أَيَّامٍ ُحُسوماً قال مقاتل سلطها عليهم وقال الزجاج أقلعها علي

املنقولة عن املفسرين وعندي أن فيه لطيفة وذلك ألن من الناس من قال إن آخرون أرسلها عليهم هذه هي األلفاظ 
تلك الرياح إمنا اشتدت ألن اتصاالً فلكياً جنومياً اقتضى ذلك فقوله َسخََّرَها فيه إشارة إىل نفي ذلك املذهب وبيان 

والتحذير عن العقاب وقوله أن ذلك إمنا حصل بتقدير اهللا وقدرته فإنه لوال هذه الدقيقة ملا حصل منه التخويف 
ما َسْبَع لََيالٍ َوثَمَانَِيةَ  أَيَّامٍ ُحُسوماً الفائدة فيه أنه تعاىل لو مل يذكر ذلك ملا كان مقدار زمان هذا العذاب معلوماً فل

لك العذاب كان قال َسْبَع لََيالٍ َوثََمانَِيةَ  أَيَّامٍ صار مقدار هذا الزمان معلوماً مث ملا كان ميكن أن يظن ظان أن ذ
متفرقاً يف هذه املدة أزال هذا الظن بقوله ُحُسوماً أي متتابعة متوالية واختلفوا يف احلسوم على وجوه أحدها وهو 

أي متتابعة أي هذه األيام تتابعت عليهم بالريح املهلكة فلم يكن فيها فتور وال انقطاع ) حسوماً ( قول األكثرين 
كشهود وقعود ومعىن هذا احلسم يف اللغة القطع باالستئصال ومسي السيف وعلى هذا القول حسوم مجع حاسم 

حساماً ألنه حيسم العدو عما يريد من بلوغ عداوته فلما كانت تلك الرياح متتابعة ما سكنت ساعة حىت أتت 
ها أن عليهم أشبه تتابعها عليهم تتابع فعل احلاسم يف إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حىت ينحسم وثاني

الرياح حسمت كل خري واستأصلت كل بركة فكانت حسوماً أو حسمتهم فلم يبق منهم أحد فاحلسوم على هذين 
القولني مجع حاسم وثالثها أن يكون احلسوم مصدراً كالشكور والكفور وعلى هذا التقدير فإما أن ينتصب بفعله 

صفة كقولك ذات حسوم أو يكون مفعوالً له أي  مضمراً والتقدير حيسم حسوماً يعين استأصل استئصاالً أو يكون
سخرها عليهم لالستئصال وقرأ السدي ُحُسوماً بالفتح حاالً من الريح أي سخرها عليهم مستأصلة وقيل هي أيام 

العجوز وإمنا مسيت بأيام العجوز ألن عجوزاً من عاد توارت يف سرب فانتزعتها الريح يف اليوم الثامن فأهلكتها 
  م العجز وهي آخر الشتاءوقيل هي أيا



قوله تعاىل فََتَرى الْقَْوَم ِفيَها َصرَْعى أي يف مهاهبا وقال آخرون أي يف تلك الليايل واأليام َصْرَعى مجع صريع قال 
  مقاتل يعين موتى يريد أهنم صرعوا مبوهتم فهم مصرعون صرع املوت

ول خنل خالية األجواف ال شيء فيها والنخل يؤنث ويذكر قال اهللا مث قال كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوَِيةٍ  أي كأهنم أص
مث حيتمل أهنم شبهوا بالنخيل ) أعجاز خنيل ( وقرىء )  ٢٠القمر ( تعاىل يف موضع آخر كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ 

األصول دون اجلذوع أي  اليت قلعت من أصلها وهو إخبار عن عظيم خلقهم وأجسامهم وحيتمل أن يكون املراد به
أن الريح قد قطعتهم حىت صاروا قطعاً ضخاماً كأصول النخل وأما وصف النخل باخلواء فيحتمل أن يكون وصفاً 

للقوم فإن الريح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخل اخلاوية اجلوف وحيتمل أن تكون اخلالية مبعىن البالية ألهنا 
  د أن أهلكوا بالنخيل البالية مث قالإذا بليت خلت أجوافها فشبهوا بع

  فََهلْ َتَرى لَُهم مِّن َباِقَيةٍ 
  وفيه مسألتان

املسألة األوىل يف الباقية ثالثة أوجه أحدها إهنا البقية وثانيها املراد من نفس باقية وثالثها املراد بالباقية البقاء كالطاغية 
  مبعىن الطغيان

د أنه مل يبق من نسل أولئك القوم أحد واستدل هبذه اآلية على قوله قال ابن املسألة الثانية ذهب قوم إىل أن املرا
جريج كانوا سبع ليال ومثانية أيام أحياء يف عقاب اهللا من الريح فلما أمسوا يف اليوم الثامن ماتوا فاحتملتهم الريح 

  ) ٢٥األحقاف ( َبحُواْ الَ يَُرى إِالَّ َمَساِكنُُهْم فألقتهم يف البحر فذاك هو قوله فََهلْ َتَرى لَُهم ّمن َباِقَيةٍ  وقوله فَأْْص
  القصة الثانية قصة فرعون

  َوَجآَء ِفْرَعْونُ َوَمن قَْبلَُه َوالُْمْؤَتِفكَاتُ بِالْخَاِطئَةِ 
لفظ عام ومعناه خاص يف الكفار دون املؤمنني قرأ ) من ( أي ومن كان قبله من األمم اليت كفرت كما كفر هو و 

و وعاصم والكسائي َوِمن قَْبِلِه بكسر القاف وفتح الباء قال سيبويه قبل ملا ويل الشيء تقول ذهب قبل أبو عمر
السوق وىل قبلك حق أي فيما يليك واتسع فيه حىت صار مبنزلة يل عليك فمعىن ِمن قَْبِلِه أي من عنده من أتباعه 

وأبا موسى قرؤا َوِمْن روى عن أيب وحده أنه قرأ  وجنوده والذي يؤكد هذه القراءة ما روي أن ابن مسعود وأبياً
ُموَسى َوَمن مََّعُه أما قوله َوالْمُْؤَتِفكَاِت فقد تقدم تفسريها وهم الذين أهلكوا من قوم لوط على معىن واجلماعات 

لفعلة أو األفعال املؤتفكات وقوله بِالَْخاِطئَةِ  فيه وجهان األول أن اخلاطئة مصدر كاخلطأ والثاين أن يكون املراد با
  ذات اخلطأ العظيم

  فََعَصْواْ َرُسولَ َربِّهِْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً  رَّابَِيةً 
فرسول رهبم هو موسى عليه السالم وإن كان عائداً إىل )  ٩احلاقة ( الضمري إن كان عائداً إىل ِفْرَعْونُ َوَمن قَْبلَُه 

والوجه أن يقال املراد بالرسول كالمها للخرب عن األمتني بعد أهل املؤتفكات فرسول رهبم هو لوط قال الواحدي 
وقوله فَأََخذَُهْم أَْخذَةً  رَّابَِيةً  يقال ربا )  ١٦الشعراء ( ذكرمها بقوله فََعصَْواْ فيكون كقوله إِنَّا َرُسولُ َرّب الَْعالَِمَني 

  الشيء يربو إذا زاد مث فيه وجهان

على عقوبات سائر الكفار كما أن أفعاهلم كانت زائدة يف القبح على أفعال سائر األول أهنا كانت زائدة يف الشدة 
)  ٢٥نوح ( الكفار الثاين أن عقوبة آل فرعون يف الدنيا كانت متصلة بعذاب اآلخرة لقوله أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ نَاراً 

  ووعقوبة اآلخرة أشد من عقوبة الدنيا فتلك العقوبة كأهنا كانت تنمو وترب



  القصة الثالثة قصة نوح عليه السالم
  إِنَّا لَمَّا طََغا الَْمآُء َحَملَْناكُْم ِفى الَْجارَِيةِ 

طغى املاء على خزانه فلم يدروا كم خرج وليس ينزل من السماء قطرة قبل تلك الواقعة وال بعدها إال بكيل معلوم 
كل شيء وارتفع فوقه و َحَملَْناكُْم أي محلنا آباءكم وأنتم وسائر املفسرين قالوا طََغى الَْماء أي جتاوز حده حىت عال 

يف أصالهبم وال شك أن الذين خوطبوا هبذا هم أوالد الذين كانوا يف السفينة وقوله ِفى الْجَارَِيةِ  يعين يف السفينة 
  ) ٢٤الرمحن ( الْجَوَارِ اليت جتري يف املاء وهي سفينة نوح عليه السالم واجلارية من أمساء السفينة ومنه قوله َولَُه 

  ِلَنْجَعلََها لَكُْم َتذِْكَرةً  َوَتِعَيَهآ أُذُنٌ َواِعَيةٌ 
 قوله تعاىل لَِنْجَعلََها لَكُْم َتذِْكَرةً  الضمري يف قوله لَِنْجَعلََها إىل ماذا يرجع فيه وجهان األول قال الزجاج إنه عائد إىل

مذكورة والتقدير لنجعل جناة املؤمنني وإغراق الكفرة عظة وعربة الثاين الواقعة اليت هي معلومة وإن كانت ههنا غري 
قال الفراء لنجعل السفينة وهذا ضعيف واألول هو الصواب ويدل على صحته قوله َوتَِعَيَها أُذُنٌ واِعَيةٌ  فالضمري يف 

َها ال ميكن عوده إىل السفينة فكذا الضمري قوله َوَتِعَيَها عائد إىل ما عاد إليه الضمري األول لكن الضمري يف قوله َوتَِعَي
  األول

  قوله تعاىل َوَتِعيََها أُذُنٌ واِعَيةٌ  فيه مسألتان
املسألة األوىل يقال لكل شيء حفظته يف نفسك وعيته ووعيت العلم ووعيت ما قلت ويقال لكل ما حفظته يف غري 

  نفسك أوعيته يقال أوعيت املتاع يف الوعاء ومنه قول الشاعر
  لشر أخبث ما أوعيت من زادوا

واعلم أن وجه التذكري يف هذا أن جناة قوم من الغرق بالسفينة وتغريق من سواهم يدل على قدرة مدبر العامل ونفاذ 
سألت ( عند نزول هذه اآلية ) صلى اهللا عليه وسلم ( مشيئته وهناية حكمته ورمحته وشدة قهره وسطوته وعن النيب 

فإن قيل مل قال أُذُنٌ واِعَيةٌ  ) علي قال علي فما نسيت شيئاً بعد ذلك وما كان يل أن أنسى اهللا أن جيعلها أذنك يا 
على التوحيد والتنكري قلنا لإليذان بأن الوعاة فيهم قلة ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم وللداللة على أن األذن 

  ما سواها ال يلتفت إليهم وإن امتأل العامل منهمالواحدة إذا وعت وعقلت عن اهللا فهي السواد األعظم عند اهللا وأن 
املسألة الثانية قراءة العامة َوَتِعَيَها بكسر العني وروى عن ابن كثري َوَتِعيََها ساكنة العني كأنه جعل حرف املضارعة مع 

رعة ما بعده مبنزلة فخذ فأسكن كما أسكن احلرف املتوسط من فخذ وكبد وكتف وإمنا فعل ذلك ألن حرف املضا
النور ( ال ينفصل من الفعل فأشبه ما هو من نفس الكلمة وصار كقول من قال وهو وهي ومثل ذلك قوله َوَيتَّقِْه 

  يف قراءة من سكن القاف)  ٥٢

واعلم أنه تعاىل ملا حكى هذه القصص الثالث ونبه هبا عن ثبوت القدرة واحلكمة للصانع فحينئذ ثبت بثبوت 
  بثبوت احلكمة إمكان وقوع القيامة القدرة إمكان القيامة وثبت

  وملا ثبت ذلك شرع سبحانه يف تفاصيل أحوال القيامة فذكر أوالً مقدماهتا فقال
  فَإِذَا نُِفَخ ِفى الصُّورِ َنفَْخةٌ  َواِحَدةٌ 

  وفيه مسائل
عل للفصل ووجه املسألة األوىل قرىء نَفَْخةٌ  بالرفع والنصب وجه الرفع أسند الفعل إليها وإمنا حسن تذكري الف

  النصب أن الفعل مسند إىل اجلار واجملرور مث نصب نفخة على املصدر
املسألة الثانية املراد من هذه النفخة الواحدة هي النفخة األوىل ألن عندها حيصل خراب العامل فإن قيل مل قال بعد 



انية قلنا جعل اليوم امساً للحني الواسع الذي والعرض إمنا يكون عند النفخة الث)  ١٨احلاقة ( ذلك َيوَْمِئٍذ تُْعَرُضونَ 
تقع فيه النفختان والصعقة والنشور والوقوف واحلساب فلذلك قال َيْومَِئٍذ ُتعَْرُضونَ كما تقول جئته عام كذا وإمنا 

  كان جميئك يف وقت واحد من أوقاته
  َوُحِملَِت األرض وَالْجِبَالُ فَُدكََّتا َدكَّةً  َواِحَدةً 

  انفيه مسألت
املسألة األوىل رفعت األرض واجلبال إما بالزلزلة اليت تكون يف القيامة وإما بريح بلغت من قوة عصفها أهنا حتمل 

األرض واجلبال أو مبلك من املالئكة أو بقدرة اهللا من غري سبب فدكتا أي فدكت اجلملتان مجلة األرض ومجلة 
الً وهباء منبثاً والدك أبلغ من الدق وقيل فبسطتا بسطة اجلبال فضرب بعضها ببعض حىت تندق وتصري كثيباً مهي

واحدة فصارتا أرضاً ال ترى فيها عوجاً وال أمتاً من قولك اندك السنام إذا انفرش وبعري أدك وناقة دكاء ومنه 
  الدكان

ألنه جعل اجلبال  املسألة الثانية قال الفراء ال جيوز يف دكة ههنا إال النصب الرتفاع الضمري يف دكتا ومل يقل فدككن
  مث قال تعاىل ومل يقل كن)  ٣٠األنبياء ( كالواحدة واألرض كالواحدة كما قال ءاٍن السََّماوَاِت َواالْْرَض كَانََتا َرتْقاً 

  فََيْوَمِئٍذ َوقََعِت الَْواِقَعةُ  َوانشَقَِّت السََّمآُء فَهِىَ  َيْوَمِئٍذ َواِهَيةٌ 
وانشقت السماء لنزول املالئكة فَهِىَ  َيْوَمِئٍذ َواِهَيةٌ  أي مسترخية ساقطة القوة أي فيومئذ قامت القيامة الكربى 

  كَالِْعْهنِ الَْمنفُوشِ بعدما كانت حمكمة شديدة
  َوالَْملَُك َعلَى أَْرجَآئَِهآ وََيْحِملُ عَْرَش رَبَِّك فَْوقَُهْم َيْومَِئٍذ ثََمانَِيةٌ 

  جَاِئَها وفيه مسائلمث قال تعاىل َوالَْملَُك َعلَى أَْر

  املسألة األوىل قوله وَالَْملَُك مل يرد به ملكاً واحداً بل أراد اجلنس واجلمع
املسألة الثانية األرجاء يف اللغة النواجي يقال رجا ورجوان واجلمع األرجاء ويقال ذلك حلرف البئر وحرف القرب 

ن مواضع الشق إىل جوانب السماء فإن قيل املالئكة وما أشبه ذلك واملعىن أن السماء إذا انشقت عدلت املالئكة ع
فكيف يقال إهنم يقفون )  ٦٨الزمر ( ميوتون يف الصعقة األوىل لقوله فََصِعَق َمن ِفى السََّماوَاِت َوَمن ِفى االْْرضِ 

ن املراد على أرجاء السماء قلنا اجلواب من وجهني األول أهنم يقفون حلظة على أرجاء السماء مث ميوتون الثاين أ
  ) ٦٨الزمر ( الذين استثناهم اهللا يف قوله إِالَّ َمن َشاء اللَُّه 

  قوله تعاىل وََيْحِملُ عَْرَش رَّبَك فَْوقَُهْم َيْومَِئٍذ ثََمانَِيةٌ  فيه مسائل
َتَرى الَْملَاِئكَةَ  َحافَّني وقوله َو)  ٧غافر ( املسألة األوىل هذا العرش هو الذي أراده اهللا بقوله الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش 

  ) ٧٥الزمر ( ِمْن َحْولِ الْعَْرشِ 
املسألة الثانية الضمري يف قوله فَْوقَُهُم إىل ماذا يعود فيه وجهان األول وهو األقرب أن املراد فوق املالئكة الذين هم 

قال مقاتل يعين أن احلملة حيملون  على األرجاء واملقصود التمييز بينهم وبني املالئكة الذين هم محلة العرش الثاين
  الضمري قبل الذكر جائز كقوله يف بيته يؤيت احلكم) جميء ( العرش فوق رؤوسهم و 

املسألة الثالثة نقل عن احلسن رمحه اهللا أنه قال ال أدري مثانية أشخاص أو مثانية آالف أو مثانية صفوف أو مثانية 
) صلى اهللا عليه وسلم ( وىل لوجوه أحدها ما روى عن رسول اهللا آالف صف واعلم أن محله على مثانية أشخاص أ

مثانية أمالك أرجلهم يف ( ويروى ) هم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم اهللا بأربعة آخرين فيكونون مثانية ( 
وقيل ) وقيل بعضهم على صورة اإلنسان ) ( ختوم األرض السابعة والعرش فوق رؤوسهم وهم مطرقون مسبحون 



بعضهم على صورة األسد وبعضهم على صورة الثور وبعضهم على صورة النسر وروي مثانية أمالك يف صورة 
األوعال ما بني أظالفها إىل ركبها مسرية سبعني عاماً وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم 

م وحبمدك لك احلمد على حلمك بعد وحبمدك لك احلمد على عفوك بعد قدرتك وأربعة يقولون سبحانك الله
علمك الوجه الثاين يف بيان أن احلمل على مثانية أشخاص أوىل من احلمل على مثانية آالف وذلك ألن الثمانية 

أشخاص ال بد منهم يف صدق اللفظ وال حاجة يف صدق اللفظ إىل مثانية آالف فحينئذ يكون اللفظ داالً على مثانية 
ى مثانية آالف فوجب محله على األول الوجه الثالث وهو أن املوضع موضع التعظيم أشخاص وال داللة فيه عل

والتهويل فلو كان املراد مثانية آالف أو مثانية صفوف لوجب ذكره ليزداد التعظيم والتهويل فحيث مل يذكر ذلك 
  علمنا أنه ليس املراد إال مثانية أشخاص

 يف العرش لكان محل العرش عبثاً عدمي الفائدة وال سيما وقد تأكد ذلك املسألة الرابعة قالت املشبهة لو مل يكن اهللا
والعرض إمنا يكون لو كان اإلله حاصالً يف العرش أجاب أهل التوحيد )  ١٨احلاقة ( بقوله تعاىل َيْوَمِئذٍ ُتعَْرُضونَ 

حامالً للعرش كان حامالً لكل عنه بأنه ال ميكن أن يكون املراد منه أن اهللا جالس يف العرش وذلك ألن كل من كان 
ما كان يف العرش فلو كان اإلله يف العرش للزم املالئكة أن يكونوا حاملني هللا تعاىل وذلك حمال ألنه يقتضي احتياج 

  اهللا إليهم وأن يكونوا أعظم قدرة من اهللا تعاىل وكل ذلك كفر

هو أنه تعاىل خاطبهم مبا يتعارفونه فخلق لنفسه  صريح فعلمنا أنه ال بد فيه من التأويل فنقول السبب يف هذا الكالم
بيتاً يزورونه وليس أنه يسكنه تعاىل اهللا عنه وجعل يف ركن البيت حجراً هو ميينه يف األرض إذ كان من شأهنم أن 

يعظموا رؤساءهم بتقبيل أمياهنم وجعل على العباد حفظة ليس ألن النسيان جيوز عليه سبحانه لكن هذا هو املتعارف 
كذلك ملا كان من شأن امللك إذا أراد حماسبة عماله جلس إليهم على سرير ووقف األعوان حوله أحضر اهللا يوم ف

  القيامة عرشاً وحضرت املالئكة وحفت به ال ألنه يقعد عليه أو حيتاج إليه بل ملثل ما قلناه يف البيت والطواف
  َيْوَمِئٍذ تُْعَرضُونَ الَ َتْخفَى مِنكُْم َخاِفَيةٌ 

قوله تعاىل َيْومَِئٍذ ُتعَْرُضونَ العرض عبارة عن احملاسبة واملساءلة شبه ذلك بعرض السلطان العسكر لتعرف أحواله 
أن يف القيامة ثالث عرضات فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخ ( ونظريه قوله َوُعرِضُواْ َعلَى رَّبَك صَفَّا وروى 

  )السعيد كتابه بيمينه واهلالك كتابه بشماله وأما الثالثة ففيها تنثر الكتب فيأخذ 
  مث قال الَ َتخْفَى ِمنكُْم َخاِفَيةٌ  وفيه مسألتان

املسألة األوىل يف اآلية وجهان األول تقرير اآلية تعرضون ال خيفى أمركم فإنه عامل بكل شيء وال خيفى عليه منكم 
ْء فيكون الغرض منه املبالغة يف التهديد يعين تعرضون على من ال  خافية ونظريه قوله الَ َيخْفَى َعلَى اللَِّه ِمنُْهْم َشى

خيفى عليه شيء أصالً الوجه الثاين املراد ال خيفى يوم القيامة ما كان خمفياً منكم يف الدنيا فإنه تظهر أحوال املؤمنني 
من قوله َيْوَم ُتْبلَى فيتكامل بذلك سرورهم وتظهر أحوال أهل العذاب فيظهر بذلك حزهنم وفضيحتهم وهو املراد 

  السَّرَاِئُر فََما لَُه ِمن قُوَّةٍ  َوالَ َناِصرٍ ويف هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة
املسألة الثانية قراءة العامة الَ َتْخفَى بالتاء املنقطة من فوقها واختار أبو عبيدة الياء وهي قراءة محزة والكسائي قال 

ألنثى والتاء ال جتوز إال لألنثى وههنا جيوز إسناد الفعل إىل املذكر وهو أن يكون املراد ألن الياء جتوز للذكر وا
  باخلافية شيء ذو خفاء وأيضاً فقد وقع الفصل ههنا بني االسم والفعل بقوله منكم

  واعلم أنه تعاىل ملا ذكر ما ينتهي هذا العرض إليه قال
  فََيقُولُ َهآُؤُم اقْرَُؤاْ ِكتَابيَْه فَأَمَّا َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه



  وفيه مسألتان
املسألة األوىل هاء صوت يصوت به فيفهم منه معىن خذ كأف وحس وقال أبو القاسم الزجاجي وفيه لغات 

وأجودها ما حكاه سيبويه عن العرب فقال ومما يؤمر به من املبنيات قوهلم هاء يا فىت ومعناه تناول ويفتحون اهلمزة 
  ون فتحها علم املذكر كما قالوا هاك يا فىت فتجعل فتحة الكاف عالمة املذكروجيعل

ويقال لإلثنني هاؤما وللجمع هاؤموا وهاؤم وامليم يف هذا املوضع كامليم يف أنتما وأنتم وهذه الضمة اليت تولدت يف 
كموا لإلثنني حبكم اجلمع ألن مهزة هاؤم إمنا هي ضمة ميم اجلمع ألن األصل فيه هاؤموا وأنتموا فاشبعوا الضمة وح

  اإلثنني عندهم يف حكم اجلمع يف كثري من األحكام
املسألة الثانية إذا اجتمع عامالن على معمول واحد فإعمال األقرب جائز باالتفاق وإعمال األبعد هل جيوز أم ال 

قوله َهاُؤُم ناصب وقوله  ذهب الكوفيون إىل جوازه والبصريون منعوه واحتج البصريون على قوهلم هبذه اآلية ألن
اقَْرُؤاْ ناصب أيضاً فلو كان الناصب هو األبعد لكان التقدير هاؤم كتابيه فكان جيب أن يقول اقرأوه ونظريه اُتونِى 

أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطْراً واعلم أن هذه احلجة ضعيفة ألن هذه اآلية دلت على أن الواقع ههنا إعمال األقرب وذلك ال 
ا النزاع يف أنه هل جيوز إعمال األبعد أم ال وليس يف اآلية تعرض لذلك وأيضاً قد حيذف الضمري ألن نزاع فيه إمن

ظهوره يغين عن التصريح به كما يف قوله وَالذِكرِيَن اللََّه كَِثرياً وَالذكِراِت فلم ال جيوز أن يكون ههنا كذلك مث 
العامل الثاين والعامل األول حني وجد اقتضى معموالً احتج الكوفيون بأن العامل األول متقدم يف الوجود على 

المتناع حصول العلة دون املعمول فصريورة املعمول معموالً للعامل األول متقدم على وجود العامل الثاين والعامل 
عليل احلكم الثاين إمنا وجد بعد أن صار معموالً للعامل األول فيستحيل أن يصري أيضاً معموالً للعامل الثاين المتناع ت

  الواحد بعلتني والمتناع تعليل ما وجد قبل مبا يوجد بعد وهذه املسألة من لطائف النحو
املسألة الثالثة اهلاء للسكت ِفى ِكتَابَيْه وكذا يف ِحَسابَِيْه وحق هذه اهلاءات أن تثبت يف الوقف وتسقط يف الوصل 

صحف ال بد وأن تكون مثبتة يف اللفظ ومل حيسن إثباهتا يف وملا كانت هذه اهلاءات مثبتة يف املصحف واملثبتة يف امل
اللفظ إال عند الوقف ال جرم استحبوا الوقف هلذا السبب وجتاسر بعضهم فأسقط هذه اهلاءات عند الوصل وقرأ 

  ابن حميصن بإسكان الياء بغريها وقرأ مجاعة بإثبات اهلاء يف الوصل والوقف مجيعاً التباع املصحف
عة اعلم أنه ملا أويت كتابيه بيمينه مث إنه يقول َهاُؤُم اقَْرُؤاْ ِكتَابَيْه دل ذلك على أنه بلغ الغاية يف السرور املسألة الراب

ألنه ملا أعطى كتابه بيمينه علم أنه من الناجني ومن الفائزين بالنعيم فأحب أن يظهر ذلك لغريه حىت يفرحوا مبا ناله 
  وقيل يقول ذلك ألهل بيته وقرابته

  إنه تعاىل حكى عنه أنه يقول مث
  إِنِّى ظََننُت أَنِّى ُملَاقٍ ِحَسابِيَْه

وفيه وجوه األول املراد منه اليقني االستداليل وكل ما ثبت باالستدالل فإنه ال ينفك من اخلواطر املختلفة فكان 
فقد تفضل علي بالعفو ومل  ذلك شبيهاً بالظن الثاين التقدير إين كنت أظن أين أالقي حسايب فيؤاخذين اهللا بسيئايت

إن الرجل يؤتى به يوم القيامة ويؤتى ( يؤاخذين هبا فهاؤم اقرؤا كتابيه وثالثها روي أبو هريرة أنه عليه السالم قال 
كتابه فتظهر حسناته يف ظهر كفه وتكتب سيئاته يف بطن كفه فينظر إىل سيئاته فيحزن فيقال له اقلب كفك فينظر 

  ح مث يقول َهاُؤُم اقْرَُؤاْ ِكَتابَيْه ءاٍن ظََننُت عِنَد إِّنى ظََننتُ أَّنى ُملَاقٍ ِحَسابِيَْهفيه فريى حسناته فيفر



على سبيل الشدة وأما اآلن فقد فرح اهللا عين ذلك الغم وأما يف حق األشقياء فيكون ذلك على الضد مما ذكرنا 
يقام مقام العلم يف العادات واألحكام يقال أظن  ورابعها ظننت أي علمت وإمنا أجرى جمرى العلم ألن الظن الغالب

ظناً كاليقني أن األمر كيت وكيت وخامسها املراد إين ظننت يف الدنيا أن بسبب األعمال اليت كنت أعملها يف 
الدنيا سأصل يف القيامة إىل هذه الدرجات وقد حصلت اآلن على اليقني فيكون الظن على ظاهره ألن أهل الدنيا ال 

  بذلكيقطعون 
  مث بني تعاىل عاقبة أمره فقال

  فَُهَو ِفى ِعيَشةٍ  رَّاِضَيةٍ 
  وفيه مسألتان

املسألة األوىل وصف العيشة بأهنا راضية فيه وجهان األول املعىن أهنا منسوبة إىل الرضا كالدارع والنابل والنسبة 
  ع أنه صاحب العيشةنسبتان نسبة باحلروف ونسبة بالصيغة والثاين أنه جعل الرضا للعيشة جمازأ م

املسألة الثانية ذكروا يف حد الثواب أنه ال بد وأن يكون منفعة وال بد وأن تكون خالصة عن الشوائب وال بد وأن 
تتكون دائمة وال بد وأن تكون مقرونة بالتعظيم فاملعىن إمنا يكون مرضياً به من مجيع اجلهات لو كان مشتمالً على 

  اِضَيةٍ  كلمة حاوية جملموع هذه الشرائط اليت ذكرناهاهذه الصفات فقوله ِعيَشةٍ  رَّ
  ِفى َجنَّةٍ  َعاِلَيةٍ 

مث قال ِفى َجنَّةٍ  َعاِلَيةٍ  وهو أن من صار يف ِعيَشةٍ  رَّاِضَيةٍ  أي يعيش عيشاً مرضياً يف جنة عالية والعلو إن أريد به 
س أن منازل البعض فوق منازل اآلخرين فهؤالء العلو يف املكان فهو حاصل ألن اجلنة فوق السموات فإن قيل ألي

السافلون ال يكونون يف اجلنة العالية قلنا إن كون بعضها دون بعض ال يقدح يف كوهنا عالية وفوق السموات وإن 
  أريد العلو يف الدرجة والشرف فاألمر كذلك وإن أريد به كون تلك األبنية عالية مشرفة فاألمر أيضاً كذلك

  نَِيةٌ قُطُوفَُها َدا
مث قال قُطُوفَُها َدانَِيةٌ  أي مثارها قريبة التناول يأخذها الرجل كما يريد إن أحب أن يأخذها بيده انقادت له قائماً 

  كان أو جالساً أو مضطجعاً وإن أحب أن تدنو إيل فيه دنت والقطوف مجع قطف وهو املقطوف
  مث قال تعاىل

  لَفُْتْم ِفى االٌّ يَّامِ الْخَاِلَيةِ كُلُواْ َواشَْرُبواْ َهنِيئَاً بَِمآ أَْس
  واملعىن يقال هلم ذلك وفيه مسائل

املسألة األوىل منهم من قال قوله كُلُواْ ليس بأمر إجياب وال ندب ألن اآلخرة ليست دار تكليف ومنهم من قال ال 
  يبعد أن يكون ندباً إذا كان الغرض منه تعظيم ذلك اإلنسان وإدخال السرور يف قلبه

  ملسألة الثانية إمنا مجع اخلطاب يف قوله كلوا بعد قوله فهو يف عيشة لقوله فَأَمَّا َمْن أُوِتىَ  ومن مضمن معىن اجلمعا

املسألة الثالثة قوله َما أَْسلَفُْتمْ أي قدمتم من أعمالكم الصاحلة ومعىن اإلسالف يف اللغة تقدمي ما ترجو أن يعود 
ل أسلف يف كذا إذا قدم فيه ماله واملعىن مبا عملتم من األعمال الصاحلة واأليام عليك خبري فهو كاإلقراض ومنه يقا

وقال  اخلالية املراد منها أيام الدنيا واخلالية املاضية ومنه قوله َوقَْد َخلَِت الْقُُرونُ ِمن قَْبِلى و ِتلَْك أُمَّةٌ  قَْد َخلَْت
ا أمروا باألكل والشرب دل ذلك على أنه ملن امتنع يف الدنيا عنه الكليب بَِما أَْسلَفُْتْم يعين الصوم وذلك أهنم مل

  بالصوم طاعة هللا تعاىل
املسألة الرابعة قوله بَِما أَْسلَفُْتْم يدل على أهنم إمنا استحقوا ذلك الثواب بسبب عملهم وذلك يدل على أن العمل 



اإلنسان ثوباً ال على فعل فعله اإلنسان  موجب للثواب وأيضاً لو كانت الطاعات فعالً هللا تعاىل لكان قد أعطى
  وذلك حمال وجوابه معلوم

  َوأَمَّا َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه بِِشمَاِلِه فََيقُولُ يالَْيَتنِى لَْم أُوَت ِكَتابَِيْه َولَمْ أَْدرِ َما ِحسَابِيَْه
العذاب احلاصل من تلك اخلجالة أزيد واعلم أنه تعاىل بني أنه ملا نظر يف كتابه وتذكر قبائح أفعاله خجل منها وصار 

من عذاب النار فقال ليتهم عذبوين بالنار وما عرضوا هذا الكتاب الذي ذكرين قبائح أفعايل حىت ال أقع يف هذه 
اخلجالة وهذا ينبهك على أن العذاب الروحاين أشد من العذاب اجلسماين وقوله َولَْم أَْدرِ أي ومل أدر أي شيء 

  وال طائل له يف ذلك احلساب وإمنا كله عليهحسابيه ألنه حاصل 
  يالَْيَتَها كَاَنِت الْقَاِضَيةَ 

إن مث قال ِحسَابَِيْه يالَْيتََها كَاَنتِ الْقَاِضَيةَ  الضمري يف يا ليتها إىل ماذا يعود فيه وجهان األول إىل املوتة األوىل وهي و
َتَها كَاَنتِ الْقَاِضَيةَ  القاطعة عن احلياة وفيها إشارة إىل مل تكن مذكورة إال أهنا لظهورها كانت كاملذكورة و يالَْي

ويقال قضى على فالن أي مات فاملعىن يا ليت املوتة اليت )  ١٠اجلمعة ( اإلنتهاء والفراغ قال تعاىل فَإِذَا قُضَِيِت 
مل يكن يف الدنيا عنده متها كانت القاطعة ألمري فلم أبعث بعدها ومل ألق ما وصلت إليه قال قتادة متين املوت و

  شيء أكره من املوت وشر من املوت ما يطلب له املوت قال الشاعر وشر من املوت الذي إن لقيته
  متنيت منه املوت واملوت أعظم

والثاين أنه عائد إىل احلالة اليت شاهدها عند مطالعة الكتاب واملعىن يا ليت هذه احلالة كانت املوتة اليت قضيت علي 
  لك احلالة أبشع وأمر مما ذاقه من مرارة املوت وشدته فتمناه عندها مث قالألنه رأى ت

  ْرُعَها َسْبُعونَ ِذَراعاً فَاْسْلُكُوُهَمآ أَغَْنى َعنِّى مَاِلَيْه َهلََك َعنِّى ُسلْطَانَِيْه ُخذُوُه فَُغلُّوُه ثُمَّ الَْجِحيمَ َصلُّوُه ثُمَّ ِفى ِسلِْسلَةٍ  ذَ

استفهام على وجه اإلنكار أي أي شيء أغىن عين ما كان يل من اليسار ونظريه قوله َويَأِْتيَنا فَْرداً َما أَغَْنى نفي أو 
وقوله َهلََك َعّنى ُسلْطَانَِيهْ يف املراد بلسطانيه وجهان أحدمها قال ابن عباس ضلت عين حجيت اليت كنت أحتج هبا 

شهدت عليه اجلوارح بالشرك والثاين ذهب ملكي  على حممد يف الدنيا وقال مقاتل ضلت عين حجيت يعين حني
وتسلطي على الناس وبقيت فقرياً ذليالً وقيل معناه إنين إمنا كنت أنازع احملقني بسبب امللك والسلطان فاآلن ذهب 

  ذلك امللك وبقي الوبال
كذا ههنا ذكر غم  واعلم أنه تعاىل ذكر سرور السعداء أوالً مث ذكر أحواهلم يف العيش الطيب ويف األكل والشرب

األشقياء وحزهنم مث ذكر أحواهلم يف الغل والقيد وطعام الغسلني فأوهلا أن تقول خزنة جهنم خذوه فيبتدر إليه مائة 
ألف ملك وجتمع يده إىل عنقه فذاك قوله فَُغلُّوُه وقوله ثُمَّ الَْجِحيمَ َصلُّوُه قال املربد أصليته النار إذا أوردته إياها 

كما يقال أكرمته وكرمته وقوله ثُمَّ الَْجحِيَم َصلُّوُه معناه ال تصلوه إىل اجلحيم وهي النار العظمى ألنه  وصليته أيضاً
كان سلطاناً يتعظم على الناس مث يف سلسلة وهي حلق منتظمة كل حلقة منها يف حلقة وكل شيء مستمر بعد شيء 

رع يف اللغة التقدير بالذراع من اليد يقال ذرع الثوب على الوالء والنظام فهو مسلسل وقوله ذَْرُعَها معىن الذ
يذرعه ذرعاً إذا قدره بذراعه وقوله َسْبُعونَ ِذَراعاً فيه قوالن أحدمها أنه ليس الغرض التقدير هبذا املقدار بل الوصف 

وا كل ذراع سبعون بالطول كما قال إن تستغفر هلم سبعني مرة يريد مرات كثرية والثاين أنه مقدر هبذا املقدار مث قال
باعاً وكل باع أبعد مما بني مكة والكوفة وقال احلسن اهللا أعلم بأي ذراع هو وقوله فَاْسْلُكُوُه قال املربد يقال سلكه 

يف الطريق ويف القيد وغري ذلك وأسلكته معناه أدخلته ولغة القرآن سلكته قال اهللا تعاىل َما سَلَكَكُْم ِفى وقال 
قال ابن عباس تدخل السلسلة من دبره وخترج من حلقه مث )  ٢٠٠الشعراء ( ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني  كَذَِلَك َسلَكْنَاُه



  جيمع بني ناصيته وقدميه وقال الكليب كما يسلك اخليط يف اللؤلؤ مث جيعل يف عنقه سائرها وههنا سؤاالت
أيب جنيح بلغين أن مجيع أهل النار يف تلك السؤال األول ما الفائدة يف تطويل هذه السلسلة اجلواب قال سويد بن 

  السلسلة وإذا كان اجلمع من الناس مقيدين بالسلسة الواحدة كان العذاب على كل واحد منهم بذلك السبب أشد
السؤال الثاين سلك السلسلة فيهم معقول أما سلكهم يف السلسلة فما معناه اجلواب سلكه يف السلسلة أن تلوى 

ليه أجزاؤها وهو فيما بينها مزهق مضيق عليه ال يقدر على حركة وقالوا الفراء املعىن مث على جسده حىت تلتف ع
اسلكوا فيه السلسلة كما يقال أدخلت رأسي يف القلنسوة وأدخلتها يف رأسي ويقال اخلامت ال يدخل يف إصبعي 

  واإلصبع هو الذي يدخل يف اخلامت
ل فاسلكوه يف سلسلة اجلواب املعىن يف تقدمي السلسلة على السلك السؤال الثالث مل قال يف سلسلة فاسلكوه ومل يق

هو الذي ذكرناه يف تقدمي اجلحيم على التصلية أي ال تسلكوه إال يف هذه السلسلة ألهنا أفظع من سائر السالسل 
س املراد السؤال الرابع ذكر األغالل والتصلية بالفاء وذكر السلك يف هذه السلسة بلفظ مث فما الفرق اجلواب لي

  من كلمة مث تراخي املدة بل التفاوت يف مراتب العذاب

  واعلم أنه تعاىل ملا شرح هذا العذاب الشديد ذكر سببه فقال
  إِنَُّه كَانَ الَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه الْعَِظيمِ َوالَ َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسكِنيِ

  ة إىل فساد حال القوة العملية وههنا مسائلفاألول إشارة إىل فساد حال القوة العاقلة والثاين إشار
املسألة األوىل قوله َوالَ َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ فيه قوالن أحدمها وال حيض على بذل طعام املسكني والثاين أن 

  الطعام ههنااسم أقيم مقام اإلطعام كما وضع العطاء مقام اإلعطاء يف قوله
  وبعد عطائك املائة الرتاعا

سألة الثانية قال صاحب الكشاف قوله َوالَ َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ فيه دليالن قويان على عظم اجلرم يف امل
حرمان املساكني أحدمها عطفه على الكفر وجعله قرينة له والثاين ذكر احلض دون الفعل ليعلم أن تارك احلض هبذه 

  املنزلة فكيف مبن يترك الفعال
ة دلت اآلية على أن الكفار يعاقبون على ترك الصالة والزكاة وهو املراد من قولنا إهنم خماطبون بفروع املسألة الثالث

الشرائع وعن أيب الدرداء أنه كان حيض امرأته على تكثري املرق ألجل املساكني ويقول خلعنا نصف السلسلة 
  ) ٤٧يس ( هلم أَُنطِْعُم َمن لَّْو َيَشاء اللَُّه أَطَْعَمُه باإلميان أفال خنلع النصف الباقيا وقيل املراد منه منع الكفار وقو

  مث قال
  فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاهَُنا َحِميٌم

أي ليس له يف اآلخرة محيم أي قريب يدفع عنه وحيزن عليه ألهنم يتحامون ويفرون منه كقوله َوالَ َيسْئَلُ َحمِيٌم 
  َحِميمٍ َوالَ َشِفيعٍ يُطَاُعَحِميماً وكقوله َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن 

  مب قوله تعاىل
  َوالَ طََعاٌم إِالَّ ِمْن ِغْسِلنيٍ

  فيه مسألتان
املسألة األوىل يروى أن ابن عباس سئل عن الغسلني فقال ال أدري ما الغسلني وقال الكليب وهو ماء يسيل من أهل 

  الغسل النار من القيح والصديد والدم إذا عذبوا فهو ِغْسِلنيٍ فعلني من
املسألة الثانية الطعام ما هيء لألكل فلما هيء الصديد ليأكله أهل النار كان طعاماً هلم وجيوز أن يكون املعىن أن 



  ذلك أقيم هلم مقام الطعام فسمى طعاماً كما قال
  حتية بينهم ضرب وجيع

  والتحية ال تكون ضرباً إال أنه ملا أقيم مقامه جاز أن يسمى به

  إِالَّ الَْخاِطئُونَالَّ َيأْكُلُُه 
مث إنه تعاىل ذكر أن الغسلني أكل من هو فقال الَّ َيأْكُلُُه إِالَّ الْخَاِطئُونَ اآلمثون أصحاب اخلطايا وخطىء الرجل إذا 

تعمد الذنب وهم املشركون وقرىء اخلاطيون بإبدال اهلمزة ياء واخلاطون بطرحها وعن ابن عباس أنه طعن يف هذه 
اخلاطيون كلنا خنطو إمنا هو اخلاطئون ما الصابون إمنا هو الصابئون وجيوز أن جياب عنه بأن املراد القراءة وقال ما 

  الذين يتخطون احلق إىل الباطل ويتعدون حدود اهللا
واعلم أنه تعاىل ملا أقام الداللة على إمكان القيامة مث على وقوعها مث ذكر أحوال السعداء وأحوال األشقياء ختم 

  ظيم القرآن فقالالكالم بتع
  فَالَ أُقِْسمُ بَِما تُْبِصُرونَ َوَما الَ تُْبِصُرونَ

  وفيه مسألتان
املسألة األوىل منهم من قال املراد أقسم وال صلة أو يكون رد الكالم سبق ومنهم من قال ال ههنا نافية للقسم كأنه 

يعين أنه لوضوحه يستغين عن القسم واالستقصاء )  ٤٠احلاقة ( قال ال أقسم على أن هذا القرآن قَْولَ َرُسولٌ كَرٌِمي 
  ) ١القيامة ( يف هذه املسألة سنذكره يف أول سورة الَ أُقِْسُم بَِيْومِ الْقَِياَمةِ  

املسألة الثانية قوله بَِما ُتْبِصُرونَ َوأَنُتْم ُتْبِصُرونَ يوم مجيع األشياء على الشمول ألهنا ال خترج من قسمني مبصر وغري 
  فشمل اخلالق واخللق والدنيا واآلخرة واألجسام واألرواح واإلنس واجلن والنعم الظاهرة والباطنةمبصر 

  مث قال تعاىل
  إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ

إِذَا الشَّْمُس كُّوَرْت مثل هذا الكالم واألكثرون هناك على أن املراد )  ١التكوير ( واعلم أنه تعاىل ذكر يف سورة 
واحتجوا على الفرق بأن ) صلى اهللا عليه وسلم ( عليه السالم واألكثرون ههنا على أن املراد منه حممد  منه جربيل

ههنا ملا قال إِنَُّه لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ ذكر بعده أنه ليس بقول شاعر وال كاهن والقوم ما كانوا يصفون جربيل عليه 
هبذين الوصفني وأما يف سورة إِذَا الشَّْمُس كُّوَرْت ملا قال إِنَُّه لَقَْولُ السالم بالشعر والكهانة بل كانوا يصفون حممداً 

كان املعىن إنه قول ملك كرمي ال قول شيطان )  ٢٥التكوير ( َرسُولٍ كَرِميٍ مث قال بعده َوَما ُهَو بِقَْولِ َشْيطَانٍ رَّجِيمٍ 
ويف تلك السورة هو جربيل عليه ) هللا عليه وسلم صلى ا( رجيم فصح أن املراد من الرسول الكرمي ههنا هو حممد 

السالم وعند هذا يتوجه السؤال أن األمة جممعة على أن القرآن كالم اهللا تعاىل وحينئذ يلزم أن يكون الكالم 
الواحد كالماً هللا تعاىل وجلربيل وحملمد وهذا غري معقول واجلواب أنه يكفي يف صدق اإلضافة أدىن سبب فهو كالم 

عاىل مبعىن أنه تعاىل هو الذي أظهره يف اللوح احملفوظ وهو الذي رتبه ونظمه وهو كالم جربيل عليه السالم اهللا ت
مبعىن أنه هو الذي أنزله من السموات إىل األرض وهو كالم حممد مبعىن أنه هو الذي أظهره للخلق ودعا الناس إىل 

  اإلميان به وجعله حجة لنبوته
  مث قال تعاىل
  قَْولِ َشاِعرٍ قَِليالً مَّا ُتؤِْمُنونَ َوالَ بِقَْولِ كَاِهنٍ قَِليالً مَّا َتذَكَُّرونََوَما ُهَو بِ



  وههنا مسائل
  املسألة األوىل قرأ اجلمهور تؤمنون وتذكرون بالتاء املنقوطة من فوق على اخلطاب إال ابن كثري

 ٣٨احلاقة ( قوله بَِما ُتْبِصُرونَ َوأَنُتْم تُْبِصُرونَ فإنه قرأمها بالياء على املغايبة فمن قرأ على اخلطاب فهو عطف على 
  ومن قرأ على املغايبة سلك فيه مسلك االلتفات)  ٣٩

هان األول املسألة الثانية قالوا لفظة ما يف قوله قَِليالً مَّا ُتْؤِمُنونَ قَِليالً مَّا َتذَكَُّرونَ لغو وهي مؤكدة ويف قوله قَِليالً وج
القليل أهنم ال يصدقون بأن القرآن من اهللا واملعىن ال يؤمنون أصالً والعرب يقولون قلما يأتينا قال مقاتل يعين ب

يريدون ال يأتينا الثاين أهنم قد يؤمنون يف قلوهبم إال أهنم يرجعون عنه سريعاً وال يتمون االستدالل أال ترى إىل قوله 
  ) ٢٤املدثر ( نْ هَاذَا إِالَّ ِسْحٌر يُْؤثَُر إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر إال أنه يف آخر األمر قال إِ

س املسألة الثالثة ذكر يف نفي الشاعرية قَِليالً مَّا ُتْؤِمُنونَ ويف نفي الكاهنية مَّا َتذَكَُّرونَ والسبب فيه كأنه تعاىل قال لي
نون أي ال تقصدون هذا القرآن قوالً من رجل شاعر ألن هذا الوصف مباين لصنوف الشعر كلها إال أنكم ال تؤم

اإلميان فلذلك تعرضون عن التدبر ولو قصدمت اإلميان لعلمتم كذب قولكم إنه شاعر ملفارقة هذا التركيب ضروب 
الشعر وال أيضاً بقول كاهن ألنه وارد بسبب الشياطني وشتمهم فال ميكن أن يكون ذلك بإهلام الشياطني إال أنكم 

  على شتم الشياطني فلهذا السبب تقولون إنه من باب الكهانة ال تتذكرون كيفية نظم القرآن واشتماله
  مب قوله تعاىل

  َتنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَِمَني
َتكُونَ ِمَن اعلم أن نظري هذه اآلية قوله يف الشعراء أَنَُّه لََتنزِيلُ َربّ الْعَالَِمَني َنَزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك ِل

فهو كالم رب العاملني ألنه تنزيله وهو قول جربيل ألنه نزل به وهو قول حممد )  ١٩٤ ١٩٢الشعراء (  الْمُْنِذرِيَن
أتبعه بقوله َتنزِيلٌ ّمن رَّبّ )  ٤٠احلاقة ( ألنه أنذر اخللق به فههنا أيضاً ملا قال فيما تقدم إِنَُّه لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ 

  أبو السمال تنزيالً أي نزل تنزيالً الْعَالَِمَني حىت يزول اإلشكال وقرأ
  مث قال تعاىل

  َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا بَْعَض االٌّ قَاوِيلِ
قرىء َولَْو َتقَوَّلَ على البناء للمفعول التقول افتعال القول ألن فيه تكلفاً من املفتعل ومسي األقوال املنقولة أقاويل 

  مجع أفعولة من القول واملعىن ولو نسب إلينا قوالً مل نقلهحتقرياً هلا كقولك األعاجيب واألضاحيك كأهنا 
  مث قال تعاىل

  َألَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ ثُمَّ لَقَطَْعَنا ِمْنهُ الَْوتَِني
  وفيه مسألتان

مللوك املسألة األوىل يف اآلية وجوه األول معناه ألخذنا بيده مث لضربنا رقبته وهذا ذكره على سبيل التمثيل مبا يفعله ا
مبن يتكذب عليهم فإهنم ال ميهلونه بل يضربون رقبته يف احلال وإمنا خص اليمني بالذكر ألن القتال إذا أراد أن يوقع 
الضرب يف قفاه أخذ بيساره وإذا أراد أن يوقعه يف جيده وأن يلحقه بالسيف وهو أشد على املعمول به ذلك العمل 

  ا بيمينهلنظره إىل السيف أخذ بيمينه ومعناه ألخذن

كماأن قوله لَقَطَْعَنا ِمْنُه الَْوِتنيَ لقطعنا وتينه وهذا تفسري بني وهو منقول عن احلسن البصري القول الثاين أن اليمني 
  مبعىن القوة والقدرة وهو قول الفراء واملربد والزجاج وأنشدوا قول الشماخ إذا ما راية رفعت جملد



  تلقاها عرابة باليمني
اليمني أي سلبنا عنه القوة والباء على هذا التقدير صلة زائدة قال ابن قتيبة وإمنا قام اليمني مقام  واملعىن ألخذ منه

يعين انتقمنا منه )  ٢٨الصافات ( القوة ألن قوة كل شيء يف ميامنه والقول الثالث قال مقاتل الَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ 
  ه تعاىل إِنَّكُْم كُنُتْم تَأْتُوَنَنا َعنِ الَْيِمنيِ أي من قبل احلقباحلق واليمني على هذا القول مبعىن احلق كقول

اعلم أن حاصل هذه الوجوه أنه لو نسب إلينا قوالً مل نقله ملنعناه عن ذلك إما بواسطة إقامة احلجة فإنا كنا نقيض له 
مه وإما بأن نسلب عنده من يعارضه فيه وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه فيكون ذلك إبطاالً لدعواه وهدماً لكال

  القدرة على التكلم بذلك القول وهذا هو الواجب يف حكمة اهللا تعاىل لئال يشتبه الصادق بالكاذب
( املسألة الثانية الوتني هو العرق املتصل من القلب بالرأس الذي إذا قطع مات احليوان قال أبو زيد ومجعه الوتن و 

وتينه قال ابن قتيبة ومل يرد أنا نقطعه بعينه بل املراد أنه لو كذب ألمتناه فكان  ثالثة أوتنة واملوتون الذي قطع) يقال 
واألهبر عرق ) ما زالت أكله خيرب تعاودين فهذا أوان انقطاع اهبرى ( كمن قطع وتينه ونظريه قوله علي السالم 

  كمن انقطع أهبره مث قاليتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه فكأنه قال هذا أوأن يقتلين السم وحينئذ صرت 
  فََما ِمنكُم مِّْن أََحٍد َعْنُه حَاجِزِيَن

قال مقاتل والكليب معناه ليس منكم أحد حيجزنا عن ذلك الفعل قال الفراء والزجاج إمنا قال حاجزين يف صفة أحد 
ذكر واملؤنث ومنه قوله ألن أحداً هنا يف معىن اجلمع ألنه اسم يقع يف النفي العام مستوياً فيه الواحد واجلمع وامل

واعلم أن )  ٣٢األحزاب ( وقوله لَْسُتنَّ كَأََحٍد ّمَن الّنَساء )  ٢٨٥البقرة ( تعاىل الَ ُنفَّرُق َبْيَن أََحٍد ّمن رُُّسِلِه 
  اخلطاب يف قوله فََما ِمنكُم للناس

الذي من صفته أنه ليس بشاعر وال واعلم أنه تعاىل ملا بني أن القرآن تنزيل من اهللا احلق بواسطة جربيل على حممد 
  كاهن بني بعد ذلك أن القرآن ما هو فقال

  َوإِنَُّه لََتذِْكَرةٌ  لِّلُْمتَِّقَني
  يف قوله ُهًدى لّلُْمتَِّقَني ما فيه من البحث مث قال)  ٢( وقد بينا يف أول سورة البقرة 
  َوإِنَّا لََنْعلَُم أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبَِني

نيا فكأنه تعاىل قال أما من اتقى حب الدنيا فهو يتذكر هبذا القرآن وينتفع وأما من مال إليها فإنه له بسبب حب الد
  يكذب هبذا القرآن وال يقربه

وأقول للمعتزلة أن يتمسكوا هبذه اآلية على أن الكفر ليس من اهللا وذلك ألنه وصف القرآن بأنه تذكرة للمتقني ومل 
ك الضالل نسبه إليهم فقال وإنا لنعلم أن منكم مكذبني ونظريه قوله يف سورة يقل بأنه إضالل للمكذبني بل ذل

  واعلم أن اجلواب عنه ما تقدم) النحل ( النحل َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ َومِْنَها 
  مث قال تعاىل

  َوإِنَُّه لََحْسَرةٌ  َعلَى الْكَاِفرِيَن
عود فيه وجهان األول أنه عائد إىل القرآن فكأنه قيل وإن القرآن حلسرة على الضمري يف قوله إِلَى َّ أَنَُّه إىل ماذا ي

الكافرين إما يوم القيامة إذا رأوا ثواب املصدقني به أو يف دار الدنيا إذا رأوا دولة املؤمنني والثاين قال مقاتل وإن 
  ) ٤٩احلاقة ( م مُّكَذّبَِني تكذيبهم بالقرآن حلسرة عليهم ودل عليه قوله وَإِنَّا لََنْعلَمُ أَنَّ ِمنكُ

  مث قال تعاىل
  َوإِنَُّه لََحقُّ الَْيقِنيِ



  معناه أنه حق يقني أي حق ال بطالن فيه ويقني ال ريب فيه مث أضيف أحد الوصفني إىل اآلخر للتأكيد مث قال
  فََسبِّْح بِاْسمِ رَبَِّك الَْعِظيمِ

زيهاً له عن الرضا بأن ينسب إليه الكاذب من الوحي ما هو بريء إما شكراً على ما جعلك أهالً إلحيائه إليك وإما تن
عنه وأما تفسري قوله فَسَّبْح بِاْسمِ رَّبَك فمذكور يف أول سورة َسبِّحِ اْسَم رَّبَك االَْعلَى ويف تفسري قوله بِْسمِ اللَِّه 

  مد النيب األمي وعلى آله وصحبه أمجعنيالرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وصالته وسالمه على سيدنا حم

  سورة املعارج

  أربعون وأربع آيات
  َسأَلَ َسآِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ لِّلْكَاِفرِيَن لَْيَس لَُه َداِفٌع مَِّن اللَِّه ِذي الَْمعَارِجِ

األولون وهم اجلمهور فهذه اعلم أن قوله تعاىل سَأَلَ فيه قراءتان منهم من قرأه باهلمزة ومنهم من قرأه بغري مهزة أما 
ِطْر القراءة حتتمل وجوهاً من التفسري األول أن النضر بن احلرث ملا قال اللَُّهمَّ إِن كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْم

ذه اآلية ومعىن قوله َسأَلَ سَاِئلٌ أي فأنزل اهللا تعاىل ه)  ٣٢األنفال ( َعلَْيَنا ِحجَاَرةً  ّمَن السََّماء أَوِ ائِْتَنا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ 
( دعا داع بعذاب واقع من قولك دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه ومنه قوله تعاىل َيْدُعونَ ِفيَها بِكلّ فَاِكَهةٍ  ءاِمنَِني 

كد قال ابن األنباري وعلى هذا القول تقدير الباء اإلسقاط وتأويل اآلية سأل سائل عذاباً واقعاً فأ)  ٥٥الدخان 
وقال صاحب الكشاف ملا كان سَأَلَ معناه ههنا دعا ال )  ٢٥مرمي ( بالباء كقوله تعاىل َوُهّزى إِلَْيِك بِجِذْعِ النَّْخلَةِ  

صلى اهللا عليه ( جرم عدى تعديته كأنه قال دعا داع بعذاب من اهللا الثاين قال احلسن وقتادة ملا بعث اهللا حممداً 
ب قال املشركون بعضهم لبعض سلوا حممداً ملن هذا العذاب ومبن يقع فأخربه اهللا وخوف املشركني بالعذا) وسلم 

عن عذاب والباء مبعىن ) سأل سائل ( عنه بقوله سَأَلَ سَاِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ قال ابن األنباري والتأويل على هذا القول 
  عن كقوله فإن تسألوين بالنساء فإنين

  بصري بأدواء النساء طبيب
َسأَلَ على هذا الوجه يف تقدير عىن واهتم ) الكشاف ( وقال صاحب )  ٥٩الفرقان ( عاىل فَاسْأَلْ بِِه خَبِرياً وقال ت

كأنه قيل اهتم مهتم بعذاب واقع الثالث قال بعضهم هذا السائل هو رسول اهللا استعجل بعذاب الكافرين فبني اهللا 
دل على صحة هذا التأويل قوله تعاىل يف آخر اآلية فَاْصبِرْ َصبْراً أن هذا العذاب واقع هبم فال دافع له قالوا والذي ي

  وهذا يدل على أن ذلك السائل هو الذي أمره بالصرب)  ٥املعارج ( َجِميالً 

بغري مهز فلها وجهان أحدمها أنه أراد سَأَلَ باهلمزة فخفف وقلب قال سألت ) سال ( اجلميل أما القراءة الثانية وهي 
   فاحشةقريش رسول اهللا

  ضلت هذيل مبا سالت ومل تصب
والوجه الثاين أن يكون ذلك من السيالن ويؤيده قراءة ابن عباس سال سيل والسيل مصدر يف معىن السائل كالغور 

مبعىن الغائر واملعىن اندفع عليهم واد بعذاب وهذا قول زيد بن ثابت وعبد الرمحن بن زيد قاال سال واد من أودية 
أما سَاِئلٌ فقد اتفقوا على أنه ال جيوز فيه غري اهلمز ألنه إن كان من سأل املهموز فهو باهلمز وإن  جهنم بعذاب واقع

مل يكن من املهموز كان باهلمز أيضاً حنو قائل وخائف إال أنك إن شئت خففت اهلمزة فجعلتها بني بني وقوله تعاىل 
فسرنا قوله َسأَلَ مبا ذكرنا من أن النضر طلب العذاب كان املعىن  بَِعذَابٍ َواِقعٍ لِلْكَاِفرِيَن فيه وجهان وذلك ألنا إن



أنه طلب طالب عذاباً هو واقع ال حمالة سواء طلب أو مل يطلب وذلك ألن ذلك العذاب نازل للكافرين يف اآلخرة 
َس لَُه َداِفٌع وأما إذا واقع هبم ال يدفعه عنهم أحد وقد وقع بالنضر يف الدنيا ألنه قتل يوم بدر وهو املراد من قوله لَْي

فسرناه بالوجه الثاين وهو أهنم سألوا الرسول عليه السالم أن هذا العذاب مبن ينزل فأجاب اهللا تعاىل عنه بأنه واقع 
للكافرين والقول األول وهو السديد وقوله ِمَن اللَِّه فيه وجهان األول أن يكون تقدير اآلية بعذاب واقع من اهللا 

أن يكون التقدير ليس له دافع من اهللا أي ليس لذلك العذاب الصادر من اهللا دافع من جهته فإنه إذا  للكافرين الثاين
أوجبت احلكمة وقوعه امتنع أن ال يفعله اهللا وقوله ِذي الَْمعَارِجِ املعارج مجع معرج وهو املصعد ومنه قوله تعاىل 

رون ذكروا فيه وجوهاً أحدها قال ابن عباس يف رواية الكليب ِذي واملفس)  ٣٣الزخرف ( َوَمَعارَِج َعلَْيَها يَظَْهُرونَ 
الَْمَعارِجِ أي ذي السموات ومساها معارج ألن املالئكة يعرجون فيها وثانيها قال قتادة ذي الفواضل والنعم وذلك 

درجات اليت ألن ألياديه ووجوه إنعامه مراتب وهي تصل إىل الناس على مراتب خمتلفة وثالثها أن املعارج هي ال
يعطيها أولياءه يف اجلنة وعندي فيه وجه رابع وهو أن هذه السموات كما أهنا متفاوتة يف االرتفاع واالخنفاض 
والكرب والصغر فكذا األرواح امللكية خمتلفة يف القوة والضعف والكمال والنقص وكثرة املعارف اإلهلية وقوهتا 

لقوة ولعل نور إنعام اهللا وأثر فيض رمحته ال يصل إىل هذا العامل إال وشدة القوة على تدبري هذا العامل وضعف تلك ا
فَالُْمَدّبراتِ )  ٤الذاريات ( بواسطة تلك األرواح إما على سبيل العادة أوال كذلك على ما قال فَالُْمقَّسمَاِت أَمْراً 

ة إىل تلك األرواح املختلفة اليت هي كاملصاعد فاملراد بقوله مَِّن اللَِّه ِذي الَْمَعارِجِ اإلشار)  ٥النازعات ( أَْمراً 
  الرتفاع مراتب احلاجات من هذا العامل إليها وكاملنازل لنزول أثر الرمحة من ذلك العامل إىل ما ههنا

  َتْعُرُج الَْملَاِئكَةُ  َوالرُّوُح إِلَْيِه ِفى َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرُه خَْمِسَني أَلْفَ َسَنةٍ 
  وههنا مسائل

ة األوىل اعلم أن عادة اهللا تعاىل يف القرآن أنه مىت ذكر املالئكة يف معرض التهويل والتخويف أفرد الروح املسأل
وهذا يقتضي أن )  ٣٨النبأ ( بعدهم بالذكر كما يف هذه اآلية وكما يف قوله َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْملَاِئكَةُ  َصفّاً 

  هنا دقيقة وهي أنه تعاىل ذكر عند العروجاملالئكة قدراً مث ه) من ( الروح أعظم 

املالئكة أوالً والروح ثانياً كما يف هذه اآلية وذكر عند القيام الروح أوالً واملالئكة ثانياً كما يف قوله َيْوَم َيقُومُ 
عند هذا قال الرُّوُح وَالَْملَاِئكَةُ  َصفّاً وهذا يقتضي كون الروح أوالً يف درجة النزول وآخراً يف درجة الصعود و

بعض املكاشفني إن الروح نور عظيم هو أقرب األنوار إىل جالل اهللا ومنه تتشعب أرواح سائر املالئكة والبشر يف 
آخر درجات منازل األرواح وبني الطرفني معارج مراتب األرواح امللكية ومدارج منازل األنوار القدسية وال يعلم 

 وهو أن الروح هو جربيل عليه السالم فقد قررنا هذه املسألة يف تفسري قوله كميتها إال اهللا وأما ظاهر قول املتكلمني
  ) ٣٨النبأ ( َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْملَاِئكَةُ  َصفّاً 

املسألة الثانية احتج القائلون بأن اهللا يف مكان إما يف العرش أو فوقه هبذه اآلية من وجهني األول أن اآلية دلت على 
ىل موصوف بأنه ذو املعارج وهو إمنا يكون كذلك لو كان يف جهة فوق والثاين قوله َتعُْرُج الَْملَِئكَةُ  أن اهللا تعا

َوالرُّوُح إِلَْيِه فبني أن عروج املالئكة وصعودهم إليه وذلك يقتضي كونه تعاىل يف جهة فوق واجلواب ملا دلت 
د من التأويل فأما وصف اهللا بأنه ذو املعارج فقد ذكرنا الدالئل على امتناع كونه يف املكان واجلهة ثبت أنه ال ب

يف قوله تَْعُرُج الَْملَِئكَةُ  َوالرُّوُح إِلَْيِه فليس املراد منه املكان بل املراد انتهاء األمور إىل ) إىل ( الوجوه فيه وأما حرف 
تهاء إىل موضع العز والكرامة كقوله إِّنى ذَاِهبٌ إِلَى املراد االن)  ١٢٣هود ( مراده كقوله َوإِلَْيهِ ُيْرَجُع االْْمُر كُلُُّه 

  ويكون هذا إشارة إىل أن دار الثواب أعلى األمكنة وأرفعها)  ٩٩الصافات ( رَّبى 



املسألة الثالثة األكثرون على أن قوله ِفى َيْومٍ من صلة قوله َتْعُرُج أي حيصل العروج يف مثل هذا اليوم وقال مقاتل 
وعلى هذا القول يكون يف اآلية تقدمي وتأخري والتقدير سأل سائل )  ١املعارج ( قوله بَِعذَابٍ َواِقعٍ بل هذا من صلة 

بعذاب واقع يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة وعلى التقدير األول فذلك اليوم إما أن يكون يف اآلخرة أو يف 
واقعاً وإما أن يكون مقدراً فهذه هي الوجوه اليت  الدنيا وعلى تقدير أن يكون يف اآلخرة فذلك الطول إما أن يكون

حتملها هذه اآلية وحنن نذكر تفصيلها القول األول هو أن معىن اآلية أن ذلك العروج يقع يف يوم من أيام اآلخرة 
طوله مخسون ألف سنة وهو يوم القيامة وهذا قول احلسن قال وليس يعين أن مقدار طوله هذا فقط إذ لو كان 

لت له غاية ولفنيت اجلنة والنار عند تلك الغاية وهذا غري جائز بل املراد أن موقفهم للحساب حىت كذلك حلص
يفصل بني الناس مخسون ألف سنة من سين الدنيا مث بعد ذلك يستقر أهل النار يف دركات النريان نعوذ باهللا منها 

والدليل عليه اآلية واخلرب أما اآلية فقوله تعاىل  واعلم أن هذا الطول إمنا يكون يف حق الكافر أما يف حق املؤمن فال
هو ) املقيل واملستقر ( ذلك ) أن ( واتفقوا على )  ٢٤الفرقان ( أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  َيْوَمِئٍذ َخْيٌر مُّْسَتقَّراً وَأَْحَسُن َمقِيالً 

ما طول هذا اليوم ) اهللا عليه وسلم صلى ( اجلنة وأمااخلرب فما روي عن أيب سعيد اخلدري أنه قال قيل لرسول اهللا 
ومن ) والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن املؤمن حىت يكون عليه أخف من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا ( فقال 

الناس من قال إن ذلك املوقف وإن طال فهو يكون سبباً ملزيد السرور والراحة ألهل اجلنة ويكون سبباً ملزيد احلزن 
اجلواب عنه أن اآلخرة دار جزاء فال بد من أن يعجل للمثابني ثواهبم ودار الثواب هي اجلنة ال والغم ألهل النار 

املوقف فإذن ال بد من ختصيص طول املوقف بالكفار القول الثاين هو أن هذه املدة واقعة يف اآلخرة لكن على سبيل 
  التقدير ال على سبيل التحقق واملعىن أنه لو اشتغل بذلك القضاء

كومة أعقل اخللق وأذكاهم لبقي فيه مخسني ألف سنة مث إنه تعاىل يتمم ذلك القضاء واحلكومة يف مقدار نصف واحل
يوم من أيام الدنيا وأيضاً املالئكة يعرجون إىل مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد إليها لبقي يف ذلك 

لة وهذا قول وهب ومجاعة من املفسرين القول الثالث الصعود مخسني ألف سنة مث إهنم يصعدون إليها يف ساعة قلي
وهو قول أيب مسلم إن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلها من أول ما خلق اهللا إىل آخر الفناء فبني تعاىل أنه ال بد يف يوم 

يامة الدنيا من عروج املالئكة ونزوهلم وهذا اليوم مقدر خبمسني ألف سنة مث ال يلزم على هذا أن يصري وقت الق
معلوماً ألنا ال ندري كم مضى وكم بقي القول الرابع تقدير اآلية سأل سائل بعذاب واقع من اهللا يف يوم كان 

مقداره مخسني ألف سنة مث حيتمل أن يكون املراد منه استطالة ذلك اليوم لشدته على الكفار وحيتمل أن يكون املراد 
هبذا املقدار بل املراد التنبيه على طول مدة العذاب وحيتمل أيضاً تقدير مدته وعلى هذا فليس املراد تقدير العذاب 

أن العذاب الذي سأله ذلك السائل يكون مقدراً هبذه املدة مث إنه تعاىل ينقله إىل نوع آخر من العذاب بعد ذلك فإن 
)  ٥السجدة ( ُه أَلَْف َسَنةٍ  قيل روى ابن أيب مليكة أن ابن عباس سئل عن هذه اآلية وعن قوله ِفى َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُر

فقال أيام مساها اهللا تعاىل هو أعلم هبا كيف تكون وأكره أن أقول فيها ماال أعلم فإن قيل فما قولكم يف التوفيق بني 
هاتني اآليتني قلنا قال وهب يف اجلواب عن هذا ما بني أسفل العامل إىل أعلى شرفات العرش مسرية مخسني ألف سنة 

سماء الدنيا إىل األرض مسرية ألف سنة ألن عرض كل مساء مسرية مخسمائة سنة وما بني أسفل السماء ومن أعلى ال
إىل قرار األرض مخسمائة أخرى فقوله تعاىل ِفى َيْومٍ يريد من أيام الدنيا وهو مقدار ألف سنة لو صعدوا فيه إىل مساء 

  الدنيا ومقدار ألف سنة لو صعدوا إىل أعايل العرش
  َصبْراً َجمِيالً فَاْصبِْر

  فيه مسألتان



املسألة األوىل اعلم أن هذا متعلق بسأل سائل ألن استعجال النضر بالعذاب إمنا كان على وجه االستهزاء برسول 
فأمر بالصرب عليه وكذلك من ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا والتكذيب بالوحي وكان ذلك مما يضجر رسول اهللا 

ا يسأل على طريق التعنت من كفار مكة ومن قرأ َسأَلَ َساِئلٌ فمعناه جاء العذاب يسأل عن العذاب ملن هو فإمن
  لقرب وقوعه فاصرب فقد جاء وقت االنتقام

  املسألة الثانية قال الكليب هذه اآلية نزلت قبل أن يؤمر الرسول بالقتال
  إِنَُّهْم َيرَْوَنُه َبعِيداً وََنَراُه قَرِيباً

 ماذا يعود فيه وجهان األول أنه عائد إىل العذاب الواقع والثاين أنه عائد إىل َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرهُ الضمري يف َيرَْوَنُه إىل
  أي يستبعدونه على جهة اإلحالة و حنن َيكُونَ قَرِيًبا هيناً يف)  ٤املعارج ( َخْمِسَني أَلَْف َسَنةٍ  

  من اإلمكان وبالقريب القريب منهقدرتنا غري بعيد علينا وال متعذر فاملراد بالبعيد البعيد 
  َيْوَم َتكُونُ السََّمآُء كَالُْمْهلِ َوَتكُونُ الْجَِبالُ كَالِْعْهنِ َوالَ َيسْألُ َحِميمٌ َحِميماً

  فيه مسألتان
ي املسألة األوىل َيْوَم َتكُونُ منصوب مباذا فيه وجوه أحدها بقريباً والتقدير ونراه قريباً يوم تكون السماء كاملهل أ

ميكن وال يتعذر يف ذلك اليوم وثانيها التقدير سأل سائل بعذاب واقع يوم تكون السماء كاملهل والثالث التقدير يوم 
تكون السماء كاملهل كان كذا وكذا والرابع أن يكون بدالً من يوم والتقدير سأل سائل بعذاب واقع يف يوم كان 

  مقداره مخسني ألف سنة يوم تكون السماء كاملهل
  سألة الثانية أنه ذكر لذلك اليوم صفاتامل

الصفة األوىل أن السماء تكون فيه كاملهل وذكرنا تفسري املهل عند قوله بَِماء كَالُْمْهلِ قال ابن عباس كدردى 
  الزيت وروى عنه عطاء كعكر القطران وقال احلسن مثل الفضة إذا أذيبت وهو قول ابن مسعود

ه كالعهن ومعىن العهن يف اللغة الصوف املصبوغ ألواناً وإمنا وقع التشبيه به ألن الصفة الثانية أن تكون اجلبال في
اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواهنا وغرابيب سود فإذا بست وطريت يف اجلو أشبهت العهن املنفوش إذا طريته 

  الريح
  الصفة الثالثة قوله َوالَ َيْسئَلُ َحمِيٌم وفيه مسألتان

ابن عباس احلميم القريب الذي يعصب له وعدم السؤال إمنا كان الشتغال كل أحد بنفسه وهو املسألة األوىل قال 
وقوله َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرء ِمْن أَِخيِه إىل قوله ِلكُلّ اْمرِىء ّمْنُهمْ َيْوَمِئذٍ )  ٢احلج ( كقوله َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعةٍ  َعمَّا أَْرَضَعْت 

مث يف اآلية وجوه أحدها أن يكون التقدير ال يسأل محيم عن محيمه فحذف اجلار وأوصل )  ٣٧عبس ( َشأْنٌ ُيْغنِيِه 
الفعل الثاين ال يسأل محيم محيمه كيف حالك وال يكلمه ألن لكل أحد ما يشغله عن هذا الكالم الثالث ال يسأل 

  محيم محيماً شفاعة وال يسأل محيم محيماً إحساناً إليه وال رفقاً به
لثانية قرأ ابن كثري َوالَ َيسْئَلُ بضم الياء واملعىن ال يسأل محيم عن محيمه ليتعرف شأنه من جهته كما يتعرف املسألة ا

خرب الصديق من جهة صديقه وهذا أيضاً على حذف اجلار قال الفراء أي ال يقال حلميم أين محيمك ولست أحب 
  هذه القراءة ألهنا خمالفة ملا أمجع عليه القراء

  ونَُهْم َيَودُّ الُْمْجرُِم لَْو َيفَْتِدي ِمْن َعذَابِ َيْوِمِئذٍ بَِبنِيِه َوَصاِحَبِتِه وَأَِخيِهُيَبصَُّر
ويقال بصرت زيد بكذا )  ٩٦طه ( قوله تعاىل يَُبصَُّروَنُهْم يقال بصرت به أبصر قال تعاىل َبُصْرتُ بَِما لَْم َيْبُصرُواْ بِِه 

  ا فإذا أثبت الفعل للمفعول به وقد حذفت اجلارفإذا حذفت اجلار قلت بصرين زيد كذ



قلت بصرين زيداً فهذا هو معىن يبصروهنم وإمنا مجع فقيل يبصروهنم ألن احلميم وإن كان مفرداً يف اللفظ فاملراد به 
م أي يعرف ومعىن يبصروهنم يعرفوهن)  ١٠٠الشعراء ( الكثرة واجلميع والدليل عليه قوله تعاىل فََما لََنا ِمن َشاِفِعَني 

احلميم احلميم حىت يعرفه وهو مع ذلك ال يسأله عن شأنه لشغله بنفسه فإن قيل ما موضع يبصروهنم قلنا فيه 
قيل لعله ال يبصره فقيل )  ١٠املعارج ( وجهان األول أنه متعلق مبا قبله كأنه ملا قال َوالَ َيْسئَلُ َحمِيٌم َحِميماً 

ال يتمكنون من تساؤهلم الثاين أنه متعلق مبا بعده واملعىن أن اجملرمني يبصرون يبصروهنم ولكنهم الشتغاهلم بأنفسهم 
املؤمنني حال ما يود أحدهم أن يفدي نفسه لكل ما ميلكه فإن اإلنسان إذا كان يف البالد الشديد مث رآه عدوه على 

  تلك احلالة كان ذلك يف هناية الشدة عليه
  لَوْ َيفَْتِدي ِمْن َعذَابِ َيوِْمِئٍذ بَِبنِيِه َوَصاحَِبِتِه َوأَِخيِه وفيه مسألتان الصفة الرابعة قوله َيَودُّ الُْمْجرُِم

  املسألة األوىل اجملرم هو الكافر وقيل يتناول كل مذنب
ذٍ املسألة الثانية قرىء َيوَْمِئٍذ باجلر والفتح على البناء لسبب اإلضافة إىل غري متمكن وقرىء أيضاً ِمْن َعذَابِ َيوِْمِئ

  بتنوين َعذَابِ ونصب َيوَْمِئٍذ وانتصابه بعذاب ألنه يف معىن تعذيب
  َوفَِصيلَِتِه الَِّتى ُتأوِيِه َوَمن ِفى األرض َجِميعاً ثُمَّ يُنجِيِه

فصيلة الرجل أقاربه األقربون الذين فصل عنهم وينتهي إليهم ألن املراد من الفصيلة املفصولة ألن الولد يكون 
فلما كان هو مفصوالً منهما كانا أيضاً مفصولني منه ) فاطمة بضعة مين ( وين قال عليه السالم منفصالً من األب

ألن العم قائم مقام األب وأما ) صلى اهللا عليه وسلم ( فسميا فصيلة هلذا السبب وكان يقال للعباس فصيلة النيب 
  النوائب قوله ُتوِيِه فاملعىن تضمه انتماء إليها يف النسب أو متسكاً هبا يف

واملعىن يود اجملرم لو يفتدي هبذه األشياء )  ١١املعارج ( وقوله ثُمَّ يُنجِيِه فيه وجهان األول أنه معطوف على َيفَْتِدي 
مث ينجيه والثاين أنه متعلق بقوله َوَمن ِفى االْْرضِ والتقدير يود لو يفتدي مبن يف األرض مث ينجيه و ثُمَّ الستبعاد 

   لو كان هؤالء مجيعاً حتت يده وبذهلم يف فداء نفسه مث ينجيه ذلك وهيهات أن ينجيهاإلجناء يعين يتمىن
  مب قوله تعاىل

  كَالَّ إِنََّها لَظَى نَزَّاَعةً  لِّلشََّوى
كَالَّ ردع للمجرم عن كونه حبيث يود االفتداء ببنيه وعلى أنه ال ينفعه ذلك االفتداء وال ينجيه من العذاب مث قال 

فيه وجهان األول أن هذا الضمري للنار ومل جير هلا ذكر إال أن ذكر العذاب دل عليها والثاين جيوز أن يكون أَنََّها و
ضمري القصة ولظى من أمساء النار قال الليث اللظى اللهب اخلالص يقال لظت النار تلظى لظى وتلظت تلظياً ومنه 

معرفة ال ينصرف فلذلك مل ينون وقوله َنزَّاَعةً  مرفوعة ويف  قوله َناراً َتلَظَّى ولظى علم للنار منقول من اللظى وهو
سبب هذا االرتفاع وجوه األول أن جتعل اهلاء يف أهنا عماد أو جتعل لظى اسم إن ونزاعة خرب إن كأنه قيل إن لظى 

صة والتقدير إن نزاعة والثاين أن جتعل اهلاء ضمري القصة ولظى مبتدأ ونزاعة خرباً وجتعل اجلملة خرباً عن ضمري الق
القصة لظى نزاعة للشوى والثالث أن ترتفع على الذم والتقدير إهنا لظى وهي نزاعة للشوى وهذا قول األخفش 

  والفراء والزجاج وأما قراءة النصب

رض ففيها ثالثة أوجه أحدها قال الزجاج إهنا حال مؤكدة كما قال ُهَو الَْحقُّ ُمَصّدقاً وكما يقول أنا زيد معروفاً اعت
أبو علي الفارسي على هذا وقال محله على احلال بعيد ألنه ليس يف الكالم ما يعمل يف احلال فإن قلت يف قوله لَظَى 

معىن التلظي والتلهب فهذا ال يستقيم ألن لظى اسم علم ملاهية خمصوصة واملاهية ال ميكن تقييدها باألحوال إمنا 
كن أن يقال رجالً حال كونه عاملاً وميكن أن يقال رأيت رجالً حال الذي ميكن تقييده باألحوال هو األفعال فال مي



كونه عاملاً وثانيها أن تكون لظى امساً لنار تتلظى تلظياً شديداً فيكون هذا الفعل ناصباً لقوله نَزَّاَعةً  وثالثها أن تكون 
  منصوبة على االختصاص والتقدير إهنا لظى أعنيها نزاعة للشوى ومل متنع

الثالثة الشوى األطراف وهي اليدان والرجالن ويقال للرامي إذا مل يصب املقتل أشوى أي أصاب الشوى  املسألة
  والشوى أيضاً جلد الرأس واحدهتا شواة ومنه قول األعشى قالت قتيلة ماله

  قد جللت شيباً شواته
لداً إال أحرقته وقال سعيد بن جبري هذا قول أهل اللغة قال مقاتل تنزع النار اهلامة واألطراف فال تترك حلماً وال ج

العصب والعقب وحلم الساقني واليدين وقال ثابت البناين ملكارم وجه بين آدم واعلم أن النار إذا أفنت هذه 
  واْ الَْعذَاَباألعضاء فاهللا تعاىل يعيدها مرة أخرى كما قال َناراً كُلََّما َنِضَجْت ُجلُودُُهْم َبدَّلَْناُهْم ُجلُوداً غَْيَرَها لَِيذُوقُ

  مب قوله تعاىل
  َتْدُعواْ َمْن أَْدَبَر َوتََولَّى َوَجَمَع فَأَْوَعى

  فيه مسألتان
املسألة األوىل اختلفوا يف أن لظى كيف تدعو الكافر فذكروا وجوهاً أحدها أهنا تدعوهم بلسان احلال كما قيل سل 

ك اعتباراً فههنا ملا كان مرجع كل واحد من األرض من أشق أهنارك وغرس أشجارك فإن مل جتبك جؤاراً أجابت
الكفار إىل زاوية من زوايا جهنم كأن تلك املواضع تدعوهم وحتضرهم وثانيها أن اهللا تعاىل خيلق الكالم يف جرم النار 

ذلك  حىت تقول صرحياً إيل يا كافر إيل يا منافق مث تلتقطهم التقاط احلب وثالثها املراد أن زبانية النار يدعون فأضيف
الدعاء إىل النار حبذف املضاف ورابعها تدعو هتلك من قول العرب دعاك اهللا أي أهلكك وقوله َمْن أَْدَبَر َوتََولَّى يعين 
من أدبر عن الطاعة وتوىل عن اإلميان َوُجِمَع املال فَأَْوَعى أي جعله يف وعاء وكنزه ومل يؤد الزكاة واحلقوق الواجبة 

وَلَّى إشارة إىل اإلعراض عن معرفة اهللا وطاعته وقوله َوَجَمَع فَأَْوَعى إشارة إىل حب الدنيا فجمع فيها فقوله أَدَْبَر َوَت
  إشارة إىل احلرص وأوعى إشارة إىل األمل وال شك أن جمامع آفات الدين ليست إال هذه

  مب قوله تعاىل
  إِنَّ اِإلنَسانَ ُخِلَق َهلُوعاً

  فيه مسائل
املراد باإلنسان ههنا الكافر وقال آخرون بل هو على عمومه بدليل أنه استثىن منه إال  املسألة األوىل قال بعضهم

  املصلني

املسألة الثانية يقال هلع الرجل يهلع هلعاً وهالعاً فهو هالع وهلوع وهو شدة احلرص وقلة الصرب يقال جاع فهلع 
 من اهللع عند منازلة األقران وعن أمحد بن حيىي وقال الفراء اهللوع الضجور وقال املربد اهللع الضجر يقال نعوذ باهللا

قال يل حممد بن عبداهللا بن طاهر ما اهللع فقلت قد فسره اهللا وال تفسري أبني من تفسريه هو الذي إذا ناله شر أظهر 
  شدة اجلزع وإذا ناله خري خبل ومنعه الناس

َهلُوعاً نظري لقوله ُخِلَق اإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ وليس املراد أنه  املسألة الثالثة قال القاضي قوله تعاىل إِنَّ اإلنَسانَ ُخِلَق
خملوق على هذا الوصف والدليل عليه أن اهللا تعاىل ذمه عليه واهللا تعاىل ال يذم فعله وألنه تعاىل استثىن املؤمنني الذين 

لق اهللا تعاىل ملا قدروا على جاهدوا أنفسهم يف ترك هذه اخلصلة املذمومة ولو كانت هذه اخلصلة ضرورية حاصلة خب
تركها واعلم أن اهللع لفظ واقع على أمرين أحدمها احلالة النفسانية اليت ألجلها يقدم اإلنسان على إظهار اجلزع 

والتضرع والثاين تلك األفعال الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك احلالة النفسانية أما تلك احلالة النفسانية 



دث خبلق اهللا تعاىل ألن من خلقت نفسه على تلك احلالة ال ميكنه إزالة تلك احلالة من نفسه ومن فال شك أهنا حت
خلق شجاعاً بطالً ال ميكنه إزالة تلك احلالة عن نفسه بل األفعال الظاهرة من القول والفعل ميكنه تركها واإلقدام 

  يف احلقيقة فهي خملوقة على سبيل االضطرارعليها فهي أمور اختيارية أما احلالة النفسانية اليت هي اهللع 
  مب قوله تعاىل

  إِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َجُزوعاً َوإِذَا َمسَُّه الَْخْيُر َمُنوعاً
املراد من الشر واخلري الفقر والغىن أو املرض والصحة فاملعىن أنه إذا صار فقرياً أو مريضاً أخذ يف اجلزع والشكاية 

أخذ يف منع املعروف وشح مباله ومل يلتفت إىل الناس فإن قيل حاصل هذا الكالم أنه نفور وإذا صار غنياً أو صحيحاً 
عن املضار طالب للراحة وهذا هو الالئق بالعقل فلم ذمه اهللا عليه قلنا إمنا ذمه عليه ألنه قاصر النظر على األحوال 

رة فإذا وقع يف مرض أو فقر وعلم أنه اجلسمانية العاجلة وكان من الواجب عليه أن يكون مشغوالً بأحوال اآلخ
فعل اهللا تعاىل كان راضياً به لعلمه أن اهللا يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد وإذا وجد املال والصحة صرفهما إىل طلب 

  السعادات األخروية واعلم أنه استثىن من هذه احلالة املذكورة املذمومة من كان موصوفاً بثمانية أشياء
 )٢٢ (  

  َصلَِّني الَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالَتِهِْم َدآِئُمونَإِالَّ الُْم
َصالَِتهِْم ُيَحاِفظُونَ أوهلا قوله إِالَّ الُْمَصلَّني الَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالَِتهِْم َداِئُمونَ فإن قيل قال َعلَى َصالَِتهِْم َداِئُمونَ مث َعلَى 

يف شيء من األوقات وحمافظتهم عليها ترجع إىل االهتمام قلنا معىن دوامهم عليها أن ال يتركوها )  ٣٤املعارج ( 
حباهلا حىت يؤتى هبا على أكمل الوجوه وهذا االهتمام إمنا حيصل تارة بأمور سابقة على الصالة وتارة بأمور الحقة هبا 

ا ومتعلق وتارة بأمور متراخية عنها أما األمور السابقة فهو أن يكون قبل دخول وقتها متعلق القلب بدخول أوقاهت
  بالوضوء وستر العورة وطلب القبلة ووجدان الثوب

واملكان الطاهرين واإلتيان بالصالة يف اجلماعة ويف املساجد املباركة وأن جيتهد قبل الدخول يف الصالة يف تفريغ 
ألمور املقارنة القلب عن الوساوس واإللتفات إىل ما سوى اهللا تعاىل وأن يبالغ يف االحتراز عن الرياء والسمعة وأما ا

فهو أن ال يلتفت مييناً وال مشاالً وأن يكون حاضر القلب عند القراءة فامهاً لألذكار مطلعاً على حكم الصالة وأما 
األمور املتراخية فهي أن ال يشتغل بعد إقامة الصالة باللغو واللهو واللعب وأن حيترز كل االحتراز عن اإلتيان بعدها 

  بشيء من املعاصي
  قوله تعاىل وثانيها

  َوالَِّذيَن ِفى أَْموَالِهِْم َحقٌّ مَّْعلُوٌم لِّلسَّآِئلِ وَالَْمْحُرومِ
اختلفوا يف احلق املعلوم فقال ابن عباس واحلسن وابن سريين إنه الزكاة املفروضة قال ابن عباس من أدى زكاة ماله 

املفروضة وجهان األول أن احلق املعلوم املقدر  فال جناح عليه أن ال يتصدق قالوا والدليل على أن املراد به الزكاة
هو الزكاة أما الصدقة فهي غري مقدرة الثاين وهو أنه تعاىل ذكر هذا على سبيل االستثناء ممن ذمه فدل على أن 

الذي ال يعطى هذا احلق يكون مذموماً وال حق على هذه الصفة إال الزكاة وقال آخرون هذا احلق سوى الزكاة 
ى طريق الندب واالستحباب وهذا قول جماهد وعطاء والنخعي وقوله لَّلسَّاِئلِ يعين الذي يسأل وهو يكون عل

  َوالَْمْحُرومِ الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنياً فيحرم
  وثالثها قوله

  َوالَِّذيَن ُيَصدِّقُونَ بَِيْومِ الدِّينِ



  أي يؤمنون بالبعث واحلشر
  ورابعها قوله تعاىل

  مِّْن َعذَابِ َربِّهِم مُّْشِفقُونََوالَِّذيَن ُهم 
واإلشفاق يكون من أمرين إما اخلوف من ترك الواجبات أو اخلوف من اإلقدام على احملظورات وهذا كقوله َوالَِّذينَ 

)  ٣٥احلج ( ْت قُلُوبُُهْم وكقوله سبحانه الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَ)  ٦٠املؤمنون ( ُيْؤُتونَ َما ءاتَواْ وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ  
  ومن يدوم به اخلوف واإلشفاق فيما كلف يكون حذراً من التقصري حريصاً على القيام مبا كلف به من علم وعمل

  مث إنه تعاىل أكد ذلك اخلوف فقال
  إِنَّ َعذَاَب َربِّهِْم غَْيُر َمأُْموٍن

نبغي واحترز عن احملظورات بالكلية بل جيوز أن يكون واملراد أن اإلنسان ال ميكنه القطع بأنه أدى الواجبات كما ي
  قد وقع منه تقصري يف شيء من ذلك فال جرم يكون خائفاً أبد

  وخامسها قوله تعاىل
َمنِ اْبَتَغى َوَرآَء ذَاِلكَ ِمَني فََوالَِّذيَن ُهْم ِلفُرُوجِهِْم َحاِفظُونَ إِالَّ َعلَى أَزَْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم فَأِنَُّهْم غَْيُر َملُو

  فَأُْولَاِئَك ُهُم الَْعاُدونَ
  وقد مر تفسريه يف سورة املؤمنني

  وسادسها قوله
  َوالَِّذيَن ُهْم الًّمَانَاِتهِْم َوعَْهِدِهْم َراُعونَ

  وقد تقدم تفسريه أيضاً
  وسابعها قوله

  َوالَِّذيَن ُهْم بَِشَهاَداِتهِم قَاِئُمونَ
شهاداهتم قال الواحدي واإلفراد أوىل ألنه مصدر فيفرد كما تفرد املصادر وإن أضيف جلمع قرىء بشهادهتم وب

كقوله لصوت احلمري ومن مجع ذهب إىل اختالف الشهادات وكثرت ضروهبا فحسن اجلمع من جهة االختالف 
هادات من مجلة األمانات وأكثر املفسرين قالوا يعين الشهادات عند احلكام يقومون هبا باحلق وال يكتموهنا وهذه الش

إال أنه تعاىل خصها من بينها إبانة لفضلها ألن يف إقامتها إحياء احلقوق ويف تركها إبطاهلا وتضييعها وروى عطاء عن 
  ابن عباس قال يريد الشهادة بأن اهللا واحد ال شريك له

  وثامنها قوله
  َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالَِتهِْم ُيَحاِفظُونَ

  ريهوقد تقدم تفس
  مث وعد هؤالء وقال

  أُْولَاِئَك ِفى َجنَّاٍت مُّكَْرُمونَ
  مث ذكر بعده ما يتعلق بالكفار فقال
  فََمالِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِقَبلََك ُمْهِطعَِني

  املهطع املسرع وقيل املاد عنقه وأنشدوا فيه مبكة أهلها ولقد أراهم
  مبكة مهطعني إىل السماع



حلقاً حلقاً وفرقاً فرقاً ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملشركني كانوا حيتفون حول النيب والوجهان متقاربان روى أن ا
يستمعون ويستهزئون بكالمه ويقولون إذا دخل هؤالء اجلنة كما يقول حممد فلندخلنها قبلهم فنزلت هذه اآلية 

أبو مسلم ظاهر اآلية يدل على فقوله ُمْهِطِعَني أي مسرعني حنوك مادين أعناقهم إليك مقبلني بأبصارهم عليك وقال 
أهنم هم املنافقون فهم الذين كانوا عنده وإسراعهم املذكور هو اإلسراع يف الكفر كقوله الَ َيْحزُنَك الَِّذينَ 

  ُيسَارُِعونَ ِفى الْكُفْرِ مث قال
  َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ ِعزِيَن

عىن ِعزِيَن مجاعات يف تفرقة واحدها عزة وهي العصبة من الناس وذلك ألهنم كانوا عن ميينه وعن مشاله جمتمعني وم
قال األزهري وأصلها من قوهلم عزا فالن نفسه إىل بين فالن يعزوها عزواً إذا انتهى إليهم واالسم العزوة وكان 

من احملذوف العزة كل مجاعة اعتزوها إىل أمر واحد واعلم أن هذا من املنقوص الذي جاز مجعه بالواو والنون عوضاً 
وقد تقدم وقيل كان املستهزئون مخسة أرهط مث )  ٩١احلجر ( وأصلها عزوة والكالم يف هذه كالكالم يف ِعِضَني 

  قال
  أََيطَْمُع كُلُّ اْمرِى ٍء مِّْنُهْم أَن ُيْدَخلَ َجنَّةَ  َنِعيمٍ

  ونوالنعيم ضد البؤس واملعىن أيطمع كل رجل منهم أن يدخل جنيت كما يدخلها املسلم

  كَالَّ إِنَّا َخلَقَْناُهم مِّمَّا َيْعلَُمونَ
  مث قال كَالَّ وهو ردع هلم عن ذلك الطمع الفاسد

  مث قال إِنَّا َخلَقَْناُهم ّممَّا َيْعلَُمونَ وفيه مسألتان
املسألة األوىل الغرض من هذا االستدالل على صحة البعث كأنه قال ملا قدرت على أن أخلقكم من النطفة وجب 

  أكون قادراً على بعثكمأن 
املسألة الثانية ذكروا يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجوهاً أحدها أنه ملا احتج على صحة البعث دل على أهنم كانوا 
منكرين للبعث فكأنه قيل هلم كال إنكم منكرون للبعث فمن أين تطمعون يف دخول اجلنة وثانيها أن املستهزئني 

ال تعاىل هؤالء املستهزئون خملوقون مما خلقوا فكيف يليق هبم هذا االحتقار وثالثها أهنم كانوا يستحقرون املؤمنني فق
  خملوقون من هذه األشياء املستقذرة فلو مل يتصفوا باإلميان واملعرفة فكيف يليق باحلكيم إدخاهلم اجلنة مث قال

نَ َعلَى أَن نَُّبدِّلَ َخْيراً مِّنُْهْم َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني فَذَْرُهْم َيخُوُضواْ فَالَ أُقِْسمُ بَِربِّ الَْمَشارِقِ وَالَْمَغارِبِ إِنَّا لَقَاِدُرو
  َوَيلَْعُبواْ حَتَّى ُيلَاقُواْ َيْوَمُهمُ الَِّذى ُيوَعُدونَ

يعين مشرق كل يوم من السنة ومغربه أو مشرق كل كوكب ومغربه أو املراد باملشرق ظهور دعوة كل نيب 
هو ته أو املراد أنواع اهلدايات واخلذالنات إِنَّا لَقَاِدُرونَ َعلَى أَن نَُّبّدلَ َخْيراً مّْنُهْم َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني ووباملغرب مو

ر مفسر يف قوله َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني َعلَى أَن نَُّبّدلَ أَْمثَالَكُْم وقوله فَذَرُْهْم َيخُوُضواْ مفسر يف آخر سورة والطو
اختلفوا يف أن ما وصف اهللا نفسه بالقدرة عليه من ذلك هل خرج إىل الفعل أم ال فقال بعضهم بدل اهللا هبم و

األنصار واملهاجرين فإن حالتهم يف نصرة الرسول مشهورة وقال آخرون بل بدل اهللا كفر بعضهم باإلميان وقال 
م إىل أن ماتوا وإمنا كان يصح وقوع التبديل هبم لو بعضهم مل يقع هذا التبديل فإهنم أو أكثرهم بقوا على مجلة كفره

م أهلكوا ألن مراده تعاىل بقوله إِنَّا لَقَاِدُرونَ َعلَى أَن نَُّبّدلَ خَْيراً ّمنُْهْم بطريق اإلهالك فإذا مل حيصل ذلك فكيف حيك
  بأن ذلك قد وقع وإمنا هدد تعاىل القوم بذلك لكي يؤمنوا

ْجدَاِث سَِراعاً كَأَنَُّهْم إِلَى ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ خَاِشَعةً  أَْبَصارُُهْم َتْرهَقُُهْم ِذلَّةٌ  ذَِلكَ الَْيْوُم الَِّذى  َيْوَم َيخُْرُجونَ ِمَن االٌّ



  كَاُنواْ ُيوَعُدونَ
َن االْْجَداثِ مث ذكر تعاىل ذلك اليوم الذي تقدم ذكره فقال َيْوَم َيخُْرُجونَ ِمَن َعْنُهْم سَِراعاً وهو كقوله فَإِذَا ُهم ّم

  إِلَى َربّهِْم يَنِسلُونَ
  اْ ُيوَعُدونَقوله تعاىل كَأَنَُّهْم إِلَى ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ خَاِشَعةً  أَْبَصارُُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ  ذَِلَك الَْيْوُم الَِّذى كَاُنو

نصب كل شيء نصب واملعىن اعلم أن يف َنَصٌب ثالث قراءات أحدها وهي قراءة اجلمهور َنَصبٌ بفتح النون وال
كأهنم إىل علم هلم يستبقون والقراءة الثانية َنَصٌب بضم النون وسكون الصاد وفيه وجهان أحدمها النصب والنصب 

  لغتان مثل الضعف والضعف وثانيهما أن يكون مجع نصب كشقف

نصب والنصب كالمها يكونان مجع شقف والقراءة الثالثة َنَصٌب بضم النون والصاد وفيه وجهان أحدمها أن يكون ال
مجع نصب كأسد وأسد مجع أسد وثانيهما أن يكون املراد من النصب األنصاب وهي األشياء اليت تنصب فتعبد من 

دون اهللا كقوله َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ وقوله ُيوِفُضونَ يسرعون ومعىن اآلية على هذا الوجه أهنم يوم خيرجون من 
لداعي مستبقني كما كانوا يستبقون إىل أنصارهم وبقية السورة معلومة واهللا سبحانه وتعاىل األجداث يسرعون إىل ا

  أعلم واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبيه حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  سورة نوح عليه السالم

  عشرون ومثان آيات مكية
  ِذْر قَْوَمَك ِمن قَْبلِ أَن َيأِْتَيُهْم َعذَابٌ أَلِيٌمإِنَّآ أَْرَسلَْنا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه أَنْ أَن

 إِنَّا أَْرَسلَْنا ُنوحاً إِلَى قَْوِمِه أَنْ أَنِذْر قَْوَمكَ يف قوله ءاٍن وجهان أحدمها أصله بأن أنذر فحذف اجلار وأوصل الفعل
لزجاج جيوز أن تكون مفسرة والتقدير إنا واملعىن أرسلناه بأن قلنا له أنذر أي أرسلناه باألمر باإلندار الثاين قال ا

  أرسلنا نوحاً إىل قومه أي أنذر قومك وقرأ ابن مسعود أُنِذرَ بغري أن على إرادة القول
  مث قال ِمن قَْبلِ أَن َيأْتَِيُهْم َعذَاٌب أَِليٌم قال مقاتل يعين الغرق بالطوفان

  واعلم أن اهللا تعاىل ملا أمره بذلك امتثل ذلك األمر
َؤخِّْركُمْ إِلَى أََجلٍ مُّسَمى إِنَّ ياقَْومِ إِنِّى لَكُْم َنِذيٌر مُّبٌِني أَنِ اْعُبدُواْ اللََّه وَاتَّقُوُه وَأَِطيُعوِن َيْغِفرْ لَكُْم مِّن ذُُنوبِكُْم َوُي قَالَ

  أََجلَ اللَِّه إِذَا َجآَء الَ ُيَؤخَُّر لَْو كُنُتْم َتْعلَُمونَ
يف الوجهني مث إنه أمر القوم بثالثة أشياء بعبادة اهللا وتقواه وطاعة نفسه )  ١نوح (  أَنْ أَنِذرِ أَِن اْعُبدُواْ هو نظري

فاألمر بالعبادة يتناول مجيع الواجبات واملندوبات من أفعال القلوب وأفعال اجلوارح واألمر بتقواه يتناول الزجر عن 
أمرهم بطاعته ومجيع املأمورات واملنهيات وهذا وإن كان داخالً  مجيع احملظورات واملكروهات وقوله وَأَِطيُعوِن يتناول

يف األمر بعبادة اهللا وتقواه إال أنه خصه بالذكر تأكيداً يف ذلك التكليف ومبالغة يف تقريره مث إنه تعاىل ملا كلفهم هبذه 
  األشياء الثالثة وعدهم عليها

ِفْر لَكُْم ّمن ذُُنوبِكُمْ الثاين يزيل عنهم مضار الدنيا بقدر بشيئني أحدمها أن يزيل مضار اآلخرة عنهم وهو قوله َيْغ
  اإلمكان وذلك بأن يؤخر أجلهم إىل أقصى اإلمكان وههنا سؤاالت

السؤال األول ما فائدة ِمْن يف قوله َيْغِفْر لَكُْم ّمن ذُنُوبِكُْم واجلواب من وجوه أحدها أهنا صلة زائدة والتقدير يغفر 
أن غفران الذنب هو أن ال يؤاخذ به فلو قال يغفر لكم ذنوبكم لكان معناه أن ال يؤاخذكم  لكم ذنوبكم والثاين



مبجموع ذنوبكم وعدم املؤاخذة باجملموع ال يوجب عدم املؤاخذة بكل واحد من آحاد اجملموع فله أن يقول ال 
لَكُْم ّمن ذُنُوبِكُْم كان تقديره يغفر  أطالبك مبجموع ذنوبك ولكين أطالبك هبذا الذنب الواحد فقط أما ملا قال َيْغِفْر

كل ما كان من ذنوبكم وهذا يقتضي عدم املؤاخذة على جمموع الذنوب وعدم املؤاخذة أيضاً على كل فرد من 
أفراد اجملموع الثالث أن قوله َيْغِفْر لَكُْم ّمن ذُنُوبِكُْم هب أنه يقتضي التبعيض لكنه حىت ألن من آمن فإنه يصري ما 

ن ذنوبه على إميانه مغفوراً أما ما تأخر عنه فإنه ال يصري بذلك السبب مغفوراً فثبت أنه ال بد ههنا من حرف تقدم م
  التبعيض

السؤال الثاين كيف قال َويَُؤّخْركُْم مع إخباره بامتناع تأخري األجل وهل هذا إال تناقض اجلواب قضى اهللا مثالً أن 
وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة سنة فقيل هلم آمنوا قوم نوح إن آمنوا عمرهم اهللا ألف سنة 

َوُيَؤّخرْكُْم إِلَى أََجلٍ مَُّسمى أي إىل وقت مساه اهللا وجعله غاية الطول يف العمر وهو متام األلف مث أخرب أنه إذا انقضى 
  ذلك األجل األطول ال بد من املوت

ُتْم َتْعلَُمونَ اجلواب الغرض الزجر عن حب الدنيا وعن التهالك عليها السؤال الثالث ما الفائدة يف قوله لَْو كُن
واإلعراض عن الدين بسبب حبها يعين أن غلوهم يف حب الدنيا وطلب لذاهتا بلغ إىل حيث يدل على أهنم شاكون 

  يف املوت مب قوله تعاىل
  ُهْم دَُعآِئى إِالَّ فَِراراًقَالَ َربِّ إِنِّى َدعَْوُت قَْوِمى لَْيالً َونََهاراً فَلَْم َيزِْد

اعلم أن هذا من اآليات الدالة على أن مجيع احلوادث بقضاء اهللا وقدره وذلك ألنا نرى إنسانني يسمعان دعوة 
الرسول يف جملس واحد بلفظ واحد فيصري ذلك الكالم يف حق أحدمها سبباً حلصول اهلداية وامليل والرغبة ويف حق 

والتكرب وهناية النفرة وليس ألحد أن يقول إن تلك النفرة والرغبة حصلتا باختيار املكلف فإن  الثاين سبباً ملزيد العتو
هذا مكابرة يف احملسوس فإن صاحب النفرة جيد قلبه كاملضطر إىل تلك النفرة وصاحب الرغبة جيد قلبه كاملضطر إىل 

ض وإن حصلت الرغبة وجب أن تلك الرغبة ومىت حصلت تلك النفرة وجب أن حيصل عقيبه التمرد واإلعرا
حيصل عقيبه االنقياد والطاعة فعلمنا أن إفضاء مساع تلك الدعوة يف حق أحدمها إىل الرغبة املستلزمة حلصول 

الطاعة واالنقياد ويف حق الثاين إىل النفرة املستلزمة حلصول التمرد والعصيان ال يكون إال بقضاء اهللا وقدره فإن قيل 
لرغبة ليس باختياره لكن حصول العصيان عند النفرة يكون باختياره فإن العبد متمكن مع هب أن حصول النفرة وا

  تلك النفرة أن ينقاد ويطيع قلنا إنه لو حصلت النفرة غري معارضة بوجه من وجوه الرغبة بل خالصة عن مجيع

صل الفعل ألبتة فعند حصول شوائب الرغبة امتنع أن حيصل معه الفعل وذلك ألنه عندما حتصل النفرة والرغبة مل حي
النفرة انضم إىل عدم املقتضي وجود املانع فبأن يصري الفعل ممتنعاً أوىل فثبت أن هذه اآلية من أقوى الدالئل على 

  القضاء والقدر
  َبُهْم وَأََصرُّواْ وَاسَْتكَْبرُواْ اسِْتكْبَاراًَوإِنِّى كُلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتغِْفَر لَُهْم َجَعلُوا أَصَابَِعُهْم ِفى ءَاذَانِهِْم َواْستَْغَشْواْ ِثيَا

  مث قال تعاىل َوإِّنى كُلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر لَُهْم
اعلم أن نوحاً عليه السالم إمنا دعاهم إىل العبادة والتقوى والطاعة ألجل أن يغفر هلم فإن املقصود األول هو 

توسل هبا إىل حتصيل املغفرة ولذلك ملا أمرهم بالعبادة قال َيْغِفْر لَكُْم ّمن حصول املغفرة وأما الطاعة فهي إمنا طلبت لي
فلما كان املطلوب األول من الدعوة حصول املغفرة ال جرم قال وَإِّنى كُلََّما َدَعْوتُُهْم ِلَتغِْفَر لَُهمْ )  ٤نوح ( ذُُنوبِكُْم 

  واعلم أنه عليه السالم ملا دعاهم عاملوه بأشياء
وله َجَعلُواْ أََصابِعَُهْم ِفى ءاذانِهِْم واملعىن أهنم بلغوا يف التقليد إىل حيث جعلوا أصابعهم يف آذاهنم لئال يسمعوا أوهلا ق



  احلجة والبينة
وثانيها قوله وَاْسَتْغشَْواْ ِثيَابَُهْم أي تغطوا هبا إما ألجل أن ال يبصروا وجهه كأهنم مل جيوزوا أن يسمعوا كالمه وال أن 

وجهه وإما ألجل املبالغة يف أن ال يسمعوا فإهنم إذا جعلوا أصابعهم يف آذاهنم مث استغشوا ثياهبم مع ذلك صار يروا 
  املانع من السماع أقوى

  وثالثها قوله وَأََصرُّواْ واملعىن أهنم أصروا على مذهبهم أو على إعراضهم عن مساع دعوة احلق
  أي عظيماً بالغاً إىل النهاية القصوى ورابعها قوله وَاْسَتكَْبُرواْ اسِْتكْبَاراً

  مث قال تعاىل
  ثُمَّ إِنِّى َدَعوُْتُهْم جَِهاراً ثُمَّ إِنِّى أَْعلَْنُت لَُهْم وَأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسرَاراً

واعلم أن هذه اآليات تدل على أن مراتب دعوته كانت ثالثة فبدأ باملناصحة يف السر فعاملوه باألمور األربعة مث ثىن 
باجملاهرة فلما مل يؤثر مجع بني اإلعالن واإلسرار وكلمة ثُمَّ دالة على تراخي بعض هذه املراتب عن بعض إما حبسب 
الزمان أو حبسب الرتبة ألن اجلهار أغلظ من اإلسرار واجلمع بني اإلسرار واجلهار أغلظ من اجلهار وحده فإن قيل 

وب بدعوهتم نصب املصدر ألن الدعاء أحد نوعيه اجلهار فنصب به مب انتصب جِهَاراً قلنا فيه وجوه أحدها أنه منص
نصب القرفصاء بقعد لكوهنا أحد أنواع القعود وثانيها أنه أريد بدعوهتم جاهرهتم وثالثها أن يكون صفة ملصدر دعا 

  مبعىن دعاء جهاراً أي جماهراً به ورابعها أن يكون مصدراً يف موضع احلال أي جماهراً

  مب قوله تعاىل
  فَقُلُْت اْسَتْغِفُرواْ رَبَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً

قال مقاتل إن قوم نوح ملا كذبوه زماناً طويالً حبس اهللا عنهم املطر وأعقم أرحام نسائهم أربعني سنة فرجعوا فيه إىل 
  نوح فقال نوح استغفروا ربكم من الشرك حىت يفتح عليكم أبواب نعمه

سبب النفتاح أبواب اخلريات ويدل عليه وجوه أحدها أن الكفر سبب خلراب العامل  واعلم أن االشتغال بالطاعة
ْوا ِللرَّْحَمانِ على ما قال يف كفر النصارى َتكَاُد السََّماَواتِ َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه َوتَنَشقُّ االْْرُض وََتِخرُّ الْجَِبالُ َهّداً أَن َدَع

بباً خلراب العامل وجب أن يكون اإلميان سبباً لعمارة العامل وثانيها اآليات فلما كان الكفر س)  ٩١ ٩٠مرمي ( َولَداً 
َولَْو أَنَُّهْم أَقَامُواْ )  ٩٦األعراف ( منها هذه اآلية ومنها قوله َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى ءاَمنُواْ وَاتَّقَْواْ لَفََتْحَنا َعلَْيهِم َبرَكَاٍت 

َوأَلَّوِ اْستَقَاُمواْ َعلَى الطَّرِيقَةِ  الَْسقَْيَناُهم )  ٦٦املائدة ( ا أُنزِلَ إِلَيهِْم ّمن رَّبّهِْم الَكَلُواْ ِمن فَْوِقهِْم التَّْورَاةَ  َواإلجنِيلَ َوَم
َوأُْمْر أَْهلَكَ )  ٣ ٢الطالق ( َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعل لَُّه َمخَْرجاً َويَْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ الَ َيحَْتِسُب )  ١٦اجلن ( مَّاء غََدقاً 

وثالثها أنه تعاىل قال َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِنَس )  ١٣٢طه ( بِالصَّلواةِ  َواْصطَبِْر َعلَْيَها الَ َنسْأَلُكَ رِْزقاً نَّْحُن نَْرُزقَُك 
لدنيا على سبيل التبعية فإذا اشتغلوا بتحصيل املقصود حصل ما حيتاج إليه يف ا)  ٥٦الذاريات ( إِالَّ ِليَْعُبُدوِن 

ورابعها أن عمر خرج يستسقي فما زاد على االستغفار فقيل له ما رأيناك استسقيت فقال لقد استسقيت مبجاديح 
السماء اجملدح ثالثة كواكب خمصوصة ونوءه يكون عزيزاً شبه عمر إال استغفاراً باألنواء الصادقة اليت ال ختطىء 

اس ذنوباً أقلهم استغفاراً وأكثرهم استغفاراً أقلهم ذنوباً وعن احلسن أن رجالً شكا وعن بكر بن عبداهللا أن أكثر الن
إليه اجلدب فقال استغفر اهللا وشكا إليه آخر الفقر وآخر قلة النسل وآخر قلة ريع أرضه فأمرهم كلهم باالستغفار 

الستغفار فتال له اآلية وههنا فقال له بعض القوم أتاك رجال يشكون إليك أنواعاً من احلاجة فأمرهتم كلهم با
  سؤاالت

األول أن نوحاً عليه السالم أمر الكفار قبل هذه اآلية بالعبادة والتقوى والطاعة فأي فائدة يف أن أمرهم بعد ذلك 



 باالستغفار اجلواب أنه ملا أمرهم بالعبادة قالوا له إن كان الدين القدمي الذي كنا عليه حقاً فلم تأمرنا بتركه وإن كان
باطالً فكيف يقبلنا بعد أن عصيناه فقال نوح عليه السالم إنكم وإن كنتم عصيتموه ولكن استغفروه من تلك 

  الذنوب فإنه سبحانه كان غفاراً
السؤال الثاين مل قال إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً ومل يقل إنه غفار قلنا املراد إنه كان غفاراً يف حق كل من استغفروه كأنه يقول ال 

  أن غفاريته إمنا حدثت اآلن بل هو أبداً هكذا كان فكأن هذا هو حرفته وصنعته تظنوا
  مب وقوله تعاىل

  ْنَهاراًُيْرِسلِ السََّمآَء َعلَْيكُْم ُمْدَراراً َوُيْمِدْدكُْم بِأَمَْوالٍ َوَبنَِني وََيجَْعل لَّكُْم َجنَّاٍت وََيْجَعل لَّكُْم أَ
  خلريات العاجلة ولذلك قال تعاىل وَأُْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ّمن اللَِّه َوفَْتٌح قَرِيٌبواعلم أن اخللق جمبولون على حمبة ا

  فال جرم أعلمهم اهللا تعاىل ههنا أن إمياهنم باهللا جيمع هلم مع احلظ الوافر يف اآلخرة اخلصب والغىن يف الدنيا
قوله يُْرِسلِ السََّماء َعلَْيكُْم مُّْدَراراً ويف السماء وجوه واألشياء اليت وعدهم من منافع الدنيا يف هذه اآلية مخسة أوهلا 

املطر منها ينزل إىل السحاب وثانيها أن يراد بالسماء السحاب وثالثها أن يراد بالسماء املطر من قوله ) أن ( أحدها 
  إذا نزل السماء بأرض قوم
  رعيناه وإن كانوا غضابا

وي فيه املذكر واملؤنث كقوهلم رجل أو امرأة معطار ومتفال وثانيها قوله واملدرار الكثري الدرور ومفعال مما يست
َوُيْمِددْكُْم بِأَْموالٍ وهذا ال خيتص بنوع واحد من املال بل يعم الكل وثالثها قوله َوَبنَِني وال شك أن ذلك مما مييل 

  ه َوَيجَْعل لَّكُْم أَْنهَاراً مث قالالطبع إليه ورابعها قوله وََيجَْعل لَّكُْم جَنَّاٍت أي بساتني وخامسها قول
  مَّا لَكُمْ الَ تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً

  وفيه قوالن األول أن الرجاء ههنا مبعىن اخلوف ومنه قول اهلذيل
  إذا لسعته النحل مل يرج لسعها

هللا عظمة وهذا القول عندي غري  والوقار العظمة والتوقري التعظيم ومنه قوله تعاىل َوُتَوقُّروهُ مبعىن ما بالكم ال ختافون
جائز ألن الرجاء ضد اخلوف يف اللغة املتواترة الظاهرة فلو قلنا إن لفظة الرجاء يف اللغة موضوعة مبعىن اخلوف 

لكان ذلك ترجيحاً للرواية الثابتة باآلحاد على الرواية املنقولة بالتواتر وهذا يفضي إىل القدح يف القرآن فإنه ال لفظ 
وهو أن املعىن ) الكشاف ( ميكن جعل نفيه إثباتاً وإثباته نفياً هبذا الطريق الوجه الثاين ما ذكره صاحب فيه إال و

مالكم ال تأملون هللا توقرياً أي تعظيماً واملعىن مالكم ال تكونوا على حال تأملون فيها تعظيم اهللا إياكم و ِللَِّه بيان 
  للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار

  عاىلمب وقوله ت
  َوقَْد َخلَقَكُْم أَطْوَاراً

يف موضع احلال كأنه قال مالكم ال تؤمنون باهللا واحلال هذه وهي حال موجبة لإلميان به َوقَْد َخلَقَكُْم أَطْوَاراً أي 
تارات خلقكم أوالً تراباً مث خلقكم نطفاً مث خلقكم علقاً مث خلقكم مضغاً مث خلقكم عظاماً وحلماً مث أنشأكم خلقاً 

آخر وعندي فيه وجه ثالث وهو أن القوم كانوا يبالغون يف االستخفاف بنوح عليه السالم فأمرهم اهللا تعاىل بتوقريه 
وترك االستخفاف به فكأنه قال هلم إنكم إذا وقرمت نوحاً وتركتم االستخفاف به كان ذلك ألجل اهللا فما لكم ال 

ته فإن كل ما يأيت به اإلنسان ألجل اهللا فإنه ال بد وأن يرجوا ترجون وقاراً وتأتون به ألجل اهللا وألجل أمره وطاع
منه خرياً ووجه رابع وهو أن الوقار وهو الثبات من وقر إذا ثبت واستقر فكأنه قال َمالَكُْم وعند هذا مت الكالم مث 



رجون هللا ثباتاً وبقاء فإنكم لو أي ال ت)  ١٣اجلن ( قال على سبيل االستفهام مبعىن اإلنكار الَ تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً 
رجومت ثباته وبقاءه خلفتموه وملا أقدمتم على االستخفاف برسله وأوامره واملراد من قوله َتْرُجونَ أي تعتقدون ألن 

  الراجي للشيء معتقد له

  واعلم أنه ملا أمر يف هذه اآلية بتعظيم اهللا استدل على التوحيد بوجوه من الدالئل
َخلَقَكُمْ أَطْوَاراً وفيه وجهان األول قال الليث الطورة التارة يعين حاالً بعد حال كما ذكرنا أنه كان  األول قوله َوقَْد

نطفة مث علقة إىل آخر التارات الثاين قال ابن األنباري الطور احلال واملعىن خلقكم أصنافاً خمتلفني ال يشبه بعضكم 
د أتبعه بذكر دليل التوحيد من اآلفاق على العادة املعهودة يف كل بعضاً وملا ذكر هذا الدليل من األنفس على التوحي

  القرآن
  الدليل الثاين على التوحيد قوله تعاىل

  اًأَلَْم َتَرْواْ كَْيفَ َخلََق اللَُّه َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقاً َوجََعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ نُوراً َوَجَعلَ الشَّْمَس سَِراج
بدأ بدالئل األنفس وبعدها بدالئل اآلفاق كما يف هذه اآلية وذلك ألن نفس اإلنسان أقرب واعلم أنه تعاىل تارة ي

األشياء إليه فال جرم بدأ باألقرب وتارة يبدأ بدالئل اآلفاق مث بدالئل األنفس إما ألن دالئل اآلفاق أهبر وأعظم 
بالعاقل إىل التأمل فيها إمنا الذي حيتاج فوقعت البداية هبا هلذا السبب أو ألجل أن دالئل األنفس حاضرة ال حاجة 

  إىل التأمل فيه دالئل اآلفاق ألن الشبه فيها أكثر فال جرم تقع البداية هبا وههنا سؤاالت
السؤال األول قوله َسْبعَ َسَماوَاٍت ِطَباقاً يقتضي كون بعضها منطبقاً على البعض وهذا يقتضي أن ال يكون بينها 

  فيها اجلواب املالئكة أرواح فلعل املراد من كوهنا طباقاً كوهنا متوازية ال أهنا متماسة فرج فاملالئكة كيف يسكنون
السؤال الثاين كيف قال َوجََعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ نُوراً والقمر ليس فيها بأسرها بل يف السماء الدنيا واجلواب هذا كما 

أحياز العراق بل إن ذاته يف حيز من مجلة أحياز العراق  يقال السلطان يف العراق ليس املراد أن ذاته حاصلة يف مجيع
  فكذا ههنا

السؤال الثالث السراج ضوءه عرضي وضوء القمر عرضي متبدل فتشبيه القمر بالسراج أوىل من تشبيه الشمس به 
اجلواب الليل عبارة عن ظل األرض والشمس ملا كانت سبباً لزوال ظل األرض كانت شبيهة بالسراج وأيضاً 

لسراج له ضوء والضوء أقوى من النور فجعل األضعف للقمر واألقوى للشمس ومنه قوله تعاىل ُهَو الَِّذى جََعلَ فا
  ) ٥يونس ( الشَّْمَس ِضَياء َوالْقََمَر نُوراً 

  الدليل الثالث على التوحيد قوله تعاىل
  ُيخْرُِجكُْم إِْخرَاجاًَواللَُّه أَنَبَتكُْم مَِّن األرض َنبَاتاً ثُمَّ ُيِعيدُكُْم ِفيَها َو

  فإنه بني أنه تعاىل)  ١٤نوح ( واعلم أنه تعاىل رجع ههنا إىل دالئل األنفس وهو كالتفسري لقوله َخلَقَكُْم أَطْوَاراً 

  خلقهم من األرض مث يردهم إليها مث خيرجهم منها مرة أخرى أما قوله أَنبََتكُْم ّمَن االْْرضِ َنبَاتاً ففيه مسألتان
األوىل يف هذه اآلية وجهان أحدمها معىن قوله أَنبََتكُْم ّمَن االْْرضِ أي أنبت أباكم من األرض كما قال إِنَّ مَثَلَ املسألة 

والثاين أنه تعاىل أنبت الكل من األرض ألنه تعاىل )  ٥٩آل عمران ( ِعيَسى ِعنَد اللَِّه كََمثَلِ ءاَدَم َخلَقَُه ِمن ُترَابٍ 
  وهي متولدة من األغذية املتولدة من النبات املتولد من األرضإمنا خيلقنا من النطف 

املسألة الثانية كان ينبغي أن يقال أنبتكم إنباتاً إال أنه مل يقل ذلك بل قال أنبتكم نباتاً والتقدير أنبتكم فنبتم نباتاً وفيه 
غريباً وملا قال أنبتكم نباتاً كان املعىن أنبتكم دقيقة لطيفة وهي أنه لو قال أنبتكم إنباتاً كان املعىن أنبتكم إنباتاً عجيباً 



فنبتم نباتاً عجيباً وهذا الثاين أوىل ألن اإلنبات صفة هللا تعاىل وصفة اهللا غري حمسوسة لنا فال نعرف أن ذلك اإلنبات 
فال ميكن إنبات عجيب كامل إال بواسطة إخبار اهللا تعاىل وهذا املقام مقام االستدالل على كمال قدرة اهللا تعاىل 

إثباته بالسمع أما ملا قال أَنَبَتكُْم َنبَاتاً على معىن أنبتكم فنبتم نباتاً عجيباً كامالً كان ذلك وصفاً للنبات بكونه عجيباً 
كامالً وكون النبات كذلك أمر مشاهد حمسوس فيمكن االستدالل به على كمال قدرة اهللا تعاىل فكان هذا موافقاً 

عدول من تلك احلقيقة إىل هذا اجملاز كان هلذا السر اللطيف أما قوله ثُمَّ ُيعِيُدكُْم ِفيَها فهو هلذا املقام فظهر أن ال
إشارة إىل الطريقة املعهودة يف القرآن من أنه تعاىل ملا كان قادراً على االبتداء كان قادراً على اإلعادة وقوله 

  حقاً ال حمالةَوُيْخرُِجكُْم إِخَْراجاً أكده باملصدر كأنه قال خيرجكم 
  الدليل الرابع قوله تعاىل

  َواللَُّه جََعلَ لَكُُم األرض بَِساطاً لَِّتْسلُكُواْ ِمْنَها ُسُبالً ِفَجاجاً
  أي طرقاً واسعة واحدها فج وهو مفسر فيما تقدم

ائحهم واعلم أن نوحاً عليه السالم ملا دعاهم إىل اهللا ونبههم على هذه الدالئل الظاهرة حكى عنهم أنواع قب
  وأقواهلم وأفعاهلم

  قَالَ ُنوٌح رَّبِّ إِنَُّهْم َعصَْونِى َواتََّبعُواْ َمن لَّْم َيزِْدُه َمالُُه وََولَُدهُ إِالَّ َخسَاراً
)  ٣نوح (  فاألول قوله قَالَ نُوٌح رَّّب إِنَُّهْم َعصَْونِى وذلك ألنه قال يف أول السورة أَنِ اْعُبدُواْ اللََّه وَاتَّقُوُه َوأَِطيُعوِن

  فكأنه قال قلت هلم أطيعون فهم عصوين
  الثاين قوله َواتََّبعُواْ َمن لَّْم َيزِْدُه َمالُُه وََولَُدهُ إِالَّ َخسَاراً وفيه مسألتان

املسألة األوىل ذكر يف اآلية األوىل أهنم عصوه ويف هذه اآلية أهنم ضموا إىل عصيانه معصية أخرى وهي طاعة 
عوهنم إىل الكفر وقوله َمن لَّْم يَزِْدُه َمالُُه َووَلَُدُه إِالَّ َخَساراً يعين هذان وإن كانا من مجلة املنافع يف رؤسائهم الذين يد

  الدنيا إال أهنما ملا صارا سبباً للخسارة يف اآلخرة فكأهنما صارا حمض اخلسار

نافع الدنيوية أسباباً للخسار يف اآلخرة واألمر كذلك يف احلقيقة ألن الدنيا يف جنب اآلخرة كالعدم فإذا صارت امل
صار ذلك جارياً جمرى اللقمة الواحدة من احللو إذا كانت مسمومة سم الوقت واستدل هبذه اآلية من قال إنه ليس 

هللا على الكافر نعمة ألن هذه النعم استدراجات ووسائل إىل العذاب األبدي فكانت كالعدم وهلذا املعىن قال نوح 
  يف هذه اآلية لَّْم َيزِْدُه مَالُُه َوَولَُدُه إِالَّ َخسَاراًعليه السالم 

املسألة الثانية قرىء َووَلَُدُه بضم الواو واعلم أن الولد بالضم لغة يف الولد وجيوز أن يكون مجعاً إما مجع ولد كالفلك 
  وههنا جيوز أن يكون واحداً ومجعاً

  النوع الثالث من قبائح أفعاهلم قوله تعاىل
 َوَنسْراً َوقَْد أََضلُّواْ كَثِرياً كَُرواْ َمكْراً كُبَّاراً َوقَالُواْ الَ َتذَُرنَّ َءالَِهَتكُْم َوالَ َتذَُرنَّ َوّداً َوالَ ُسَواعاً َوالَ َيُغوثَ َوَيُعوَقَوَم

  َوالَ َتزِِد الظَّاِلِمَني إِالَّ َضالَالً
  فيه مسائل

ألن املتبوعني هم الذين مكروا وقالوا لألتباع الَ )  ٢١نوح ( ن لَّْم َيزِْدُه املسألة األوىل َوَمكَُرواْ معطوف على َم
  َتذَُرنَّ ومجع الضمري وهو راجع إىل ِمْن ألنه يف معىن اجلمع

املسألة الثانية قرىء كُبَّاراً و كُبَّاراً بالتخفيف والتثقيل وهو مبالغة يف الكبري فأول املراتب الكبري واألوسط الكبار 
  خفيف والنهاية الكبار بالتثقيل ونظريه مجيل ومجال ومجال وعظيم وعظام وعظام وطويل وطوال وطوالبالت



املسألة الثالثة املكر الكبار هو أهنم قالوا ألتباعهم الَ َتذَُرنَّ وُّداً فهم منعوا القوم عن التوحيد وأمروهم بالشرك وملا 
أعظم الكبائر فلهذا وصفه اهللا تعاىل بأنه كبار واستدل هبذا من كان التوحيد أعظم املراتب ال جرم كان املنع منه 

فضل علم الكالم على سائر العلوم فقال األمر بالشرك كبار يف القبح واخلزي فاألمر بالتوحيد واإلرشاد وجب أن 
  يكون كباراً يف اخلري والدين

افة اإلهلية إليهم من احليلة املوجبة الستمرارهم على املسألة الرابعة أنه تعاىل إمنا مساه َمكًْرا لوجهني األول ملا يف إض
عبادهتا كأهنم قالوا هذه األصنام آهلة لكم وكانت آهلة آلبائكم فلو قبلتم قول نوح العترفتم على أنفسكم بأنكم 

كنتم جاهلني ضالني كافرين وعلى آبائكم بأهنم كانوا كذلك وملا كان اعتراف اإلنسان على نفسه وعلى مجيع 
فه بالقصور والنقص واجلهل شاقاً شديداً صارت اإلشارة إىل هذه املعاين بلفظ ءاِلهََتكُمْ صارفاً هلم عن الدين أسال

فألجل اشتمال هذا الكالم على هذه احليلة اخلفية مسى اهللا كالمهم َمكًْرا الثاين أنه تعاىل حكى عن أولئك املتبوعني 
هم إن آهلتكم خري من إله نوح ألن آهلتكم يعطونكم املال والولد وإله أهنم كان هلم مال وولد فلعلهم قالوا ألتباع

نوح ال يعطيه شيئاً ألنه فقري فبهذا املكر صرفوهم عن طاعة نوح وهذا مثل مكر فرعون إذ قال أَلَْيَس ِلى ُملُْك ِمصْرَ 
( كَادُ ُيبُِني فَلَْوالَ أُلِْقىَ  َعلَْيِه أَْسوَِرةٌ  ّمن ذََهبٍ وقال أَْم أََنا خَْيٌر ّمْن َهاذَا الَِّذى ُهَو َمهٌِني َوالَ َي)  ٥١الزخرف ( 

  ) ٥٣ ٥٢الزخرف 
  املسألة اخلامسة ذكر أبو زيد البلخي يف كتابه يف الرد على عبدة األصنام أن العلم بأن هذه اخلشبة

لوم الضرورية ال املنحوتة يف هذه الساعة ليست خالقة للسموات واألرض والنبات واحليوان علم ضروري والع
جيوز وقوع االختالف فيها بني العقالء وعبادة األوثان دين كان موجوداً قبل جميء نوح عليه السالم بداللة هذه 

اآلية وقد استمر ذلك الدين إىل هذا الزمان وأكثر سكان أطراف املعمورة على هذا الدين فوجب محل هذا الدين 
ال ملا بقي هذه املدة املتطاولة يف أكثر أطراف العامل فإذاً ال بد وأن يكون على وجه ال يعرف فساده بضرورة العقل وإ

للذاهبني إىل ذلك املذهب تأويالت أحدها قال أبو معشر جعفر بن حممد املنجم هذه املقالة إمنا تولدت من مذهب 
ئكة الذين هم حافون حول القائلني بأن اهللا جسم ويف مكان وذلك ألهنم قالوا إن اهللا نور هو أعظم األنوار واملال

العرش الذي هو مكانه هم أنوار صغرية بالنسبة إىل ذلك النور األعظم فالذين اعتقدوا هذا املذهب اختذوا صنماً هو 
أعظم األصنام على صورة إهلهم الذي اعتقدوه واختذوا أصناماً متفاوتة بالكرب والصغر والشرف واخلسة على صورة 

وا بعبادة تلك األصنام على اعتقاد أهنم يعبدون اإلله واملالئكة فدين عبادة األوثان إمنا ظهر املالئكة املقربني واشتغل
من اعتقاد التجسيم الوجه الثاين وهو أن مجاعة الصابئة كانوا يعتقدون أن اإلله األعظم خلق هذه الكواكب الثابتة 

لكواكب والكواكب عبيد اإلله األعظم فالبشر والسيارة وفوض تدبري هذا العامل السفلي إليها فالبشر عبيد هذه ا
جيب عليهم عبادة الكواكب مث إن هذه الكواكب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى فاختذوا أصناماً على صورها 

واشتغلوا بعبادهتا وغرضهم عبادة الكواكب الوجه الثالث أن القوم الذين كانوا يف قدمي الدهر كانوا منجمني على 
يف إضافات سعادات هذا العامل وحنوساهتا إىل الكواكب فإذا اتفق يف الفلك شكل عجيب  مذهب أصحاب األحكام

صاحل لطلسم عجيب فكانوا يتخذون ذلك الطلسم وكان يظهر منه أحوال عجيبة وآثار عظيمة وكانوا يعظمون 
لربج ذلك الطلسم ويكرمونه ويشتغلون بعبادته وكانوا يتخذون كل طلسم على شكل موافق لكوكب خاص و

خاص فقيل كان ود على صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس 
ونسر على صورة نسر الوجه الرابع أنه كان ميوت أقوام صاحلون فكانوا يتخذون متاثيل على صورهم ويشتغلون 

هلم عند اهللا وهو املراد من قوهلم َما بتعظيمها وغرضهم تعظيم أولئك األقوام الذين ماتوا حىت يكونوا شافعني 



الوجه اخلامس أنه رمبا مات ملك عظيم أو شخص عظيم فكانوا )  ٣الزمر ( َنْعُبدُُهْم إِالَّ ِلُيقَّرُبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى 
بعبادهتا  يتخذون متثاالً على صورته وينظرون إليه فالذين جاؤا بعد ذلك ظنوا أن آباءهم كانوا يعبدوهنا فاشتغلوا

لتقليد اآلباء أو لعل هذه األمساء اخلمسة وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أمساء مخسة من أوالد آدم فلما 
ماتوا قال إبليس ملن بعدهم لو صورمت صورهم فكنتم تنظرون إليهم ففعلوا فلما مات أولئك قال ملن بعدهم إهنم 

عليه السالم عن زيارة القبور أوالً مث أذن فيها على ما يروى أنه كانوا يعبدوهنم فعبدوهم وهلذا السبب هنى الرسول 
عليه السالم قال كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها فإن يف زيارهتا تذكرة السادس الذين يقولون إنه تعاىل 

فإذا أحسوا جسم وإنه جيوز عليه االنتقال واحللول ال يستبعدون أن حيل تعاىل يف شخص إنسان أو يف شخص صنم 
من ذلك الصنم املتخذ على وجه الطلسم حالة عجيبة خطر بباهلم أن اإلله حصل يف ذلك الصنم ولذلك فإن مجعاً 

من قدماء الروافض ملا رأوا أن علياً عليه السالم قلع باب خيرب وكان ذلك على خالف املعتاد قالوا إن اإلله حل يف 
  ختذوا تلك األصنام كاحملراب ومقصودهم بالعبادة هو اهللا فهذابدنه وإنه هو اإلله الوجه السابع لعلهم ا

مجلة ما يف هذا الباب وبعضها باطلة بدليل العقل فإنه ملا ثبت أنه تعاىل ليس جبسم بطل اختاذ الصنم على صورة اإلله 
بالوسايط وبطل القول أيضاً باحللول والنزول وملا ثبت أنه تعاىل هو القادر على كل املقدورات بطل القول 

  والطلسمات وملا جاء الشرع باملنع من اختاذ الصنم بطل القول باختاذها حماريب وشفعاء
املسألة السادسة هذه األصنام اخلمسة كانت أكرب أصنامهم مث إهنا انتقلت عن قوم نوح إىل العرب فكان ود لكلب 

عبد ود وعبد يغوث هكذا قيل يف وسواع هلمدان ويغوث ملذحج ويعوق ملراد ونسر حلمري ولذلك مست العرب ب
الكتب وفيه إشكال ألن الدنيا قد خربت يف زمان الطوفان فكيف بقيت تلك األصنام وكيف انتقلت إىل العرب وال 

ميكن أن يقال إن نوحاً عليه السالم وضعها يف السفينة وأمسكها ألنه عليه السالم إمنا جاء لنفيها وكسرها فكيف 
  يف السفينة سعياً منه يف حفظهاميكن أن يقال إنه وضعها 

اً بفتح الواو وبضم الواو قال الليث ود بفتح الواو صنم كان لقوم نوح ود بالضم  املسألة السابعة قرىء الَ َتذَُرنَّ ُوّد
صنم لقريش وبه مسي عمرو بن عبد ود وأقول على قول الليث وجب أن ال جيوز ههنا قراءة ود بالضم ألن هذه 

ح ال يف أحوال قريش وقرأ األعمش َوالَ بالصرف وهذه قراءة مشكلة ألهنما إن كانا عربيني أو اآليات يف قصة نو
عجميني ففيهما سببا منع الصرف إما التعريف ووزن الفعل وإما التعريف والعجمة فلعله صرفهما ألجل أنه وجد 

  أخواهتما منصرفة ودا وسواعا ونسرا
ألتباعهم كُبَّاراً َوقَالُواْ الَ َتذَُرنَّ ءاِلهََتكُْم قال َوقَْد أََضلُّواْ كَِثرياً فيه وجهان  واعلم أن نوحاً ملا حكى عنهم أهنم قالوا

بعبادة األصنام وليس هذا أول مرة ) بأن يتمسكوا ( األول أولئك الرؤساء قد أضلوا كثرياً قبل هؤالء املوصني 
 ٣٦إبراهيم ( األصنام كقوله إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن النَّاسِ اشتغلوا باإلضالل الثاين جيوز أن يكون الضمري عائداً إىل 

وأجرى األصنام على هذا القول جمرى اآلدميني كقوله أَلَُهْم أَْرُجلٌ وأما قوله تعاىل َوالَ َتزِدِ الظَّاِلِمَني إِالَّ َضالَالً ) 
  ففيه سؤاالن

اجلواب كأن نوحاً عليه السالم ملا أطنب يف تعديد أفعاهلم املنكرة وأقواهلم  األول كيف موقع قوله َوالَ َتزِِد الظَّاِلِمَني
  القبيحة امتأل قلبه غيظاً وغضباً عليهم فختم كالمه بأن دعا عليهم

السؤال الثاين إمنا بعث ليصرفهم عن الضالل فكيف يليق به أن يدعو اهللا يف أن يزيد يف ضالهلم اجلواب من وجهني 
املراد الضالل يف أمر الدين بل الضالل يف أمر دنياهم ويف ترويج مكرهم وحيلهم الثاين الضالل األول لعله ليس 

  ) ٤٧القمر ( العذاب لقوله إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفى َضلَالٍ َوُسُعرٍ 



  أَنَصاراًمِّمَّا َخِطي ئَاِتهِمْ أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ َناراً فَلَْم َيجِدُواْ لَُهْم مِّن ُدوِن اللَِّه 
  مث إنه تعاىل ملا حكى كالم نوح عليه السالم قال بعده ّممَّا َخطَاَياُهْم أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ نَاراً وفيه مسائل

واملعىن من خطاياهم )  ١٥٩النساء ( فَبَِما َرْحَمةٍ  )  ١٥٥النساء ( صلة كقوله فَبَِما نَقْضِهِم ) ما ( املسألة األوىل 
سببها وقرأ ابن مسعود ِمْن فأخر كلمة ما وعلى هذه القراءة ال تكون ما صلة زائدة ألن ما مع ما أي من أجلها وب

  بعده يف تقرير املصدر

إال من أجل خطيآهتم فمن ) فإدخاهلم النار ( واعلم أن تقدمي قوله ّممَّا خَطَاَياُهْم لبيان أنه مل يكن إغراقهم بالطوفان 
ان بسبب أنه انقضى يف ذلك الوقت نصف الدور األعظم وما جيري جمرى هذه قال من املنجمني إن ذلك إمنا ك

  الكلمات كان مكذباً لصريح هذه اآلية فيجب تكفريه
املسألة الثانية قرىء خَِطيئَاِتهِْم باهلمزة وخطياهتم بقلبها ياء وإدغامها و َخطَاَياُهْم و خَِطيئَاِتهِْم بالتوحيد على إرادة 

به الكفر واعلم أن اخلطايا واخلطيئآت كالمها مجع خطيئة إال أن األول مجع تكسري والثاين  اجلنس وجيوز أن يراد
عند قوله )  ١٦١األعراف ( عند قوله نَّغِْفْر لَكُْم َخطَاَياكُْم ويف )  ٥٨البقرة ( مجع سالمة وقد تقدم الكالم فيها يف 

  َخِطيئَاِتكُْم
اب القرب بقوله أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ َناراً وذلك من وجهني األول أن الفاء يف املسألة الثالثة متسك أصحابنا يف إثبات عذ

قوله فَأُْدِخلُواْ نَاراً تدل على أنه حصلت تلك احلالة عقيب اإلغراق فال ميكن محلها على عذاب اآلخرة وإال بطلت 
ضي وهذا إمنا يصدق لو وقع ذلك قال مقاتل داللة هذه الفاء الثاين أنه قال فَاْدُخلُواْ على سبيل اإلخبار عن املا

والكليب معناه أهنم سيدخلون يف اآلخرة ناراً مث عرب عن املستقبل بلفظ املاضي لصحة كونه وصدق الوعد به كقوله 
للظاهر واعلم أن الذي قالوه ترك )  ٤٤األعراف ( َوَناَدى أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  )  ٥٠األعراف ( َوَناَدى أَْصحَاُب النَّارِ 

من غري دليل فإن قيل إمنا تركنا هذا الظاهر لدليل وهو أن من مات يف املاء فإنا نشاهده هناك فكيف ميكن أن يقال 
إهنم يف تلك الساعة أدخلوا ناراً واجلواب هذا اإلشكال إمنا جاء العتقاد أن اإلنسان هو جمموع هذا اهليكل وهذا 

ن موجوداً من أول عمره مع أنه كان صغري اجلثة يف أول عمره مث إن خطأ ملا بينا أن هذا اإلنسان هو الذي كا
أجزاءه دائماً يف التحلل والذوبان ومعلوم أن الباقي غري املتبدل فهذا اإلنسان عبارة عن ذلك الشيء الذي هو باق 

ىل نقل تلك األجزاء من أول عمره إىل اآلن فلم ال جيوز أن يقال إنه وإن بقيت هذه اجلثة يف املاء إال أن اهللا تعا
  األصلية الباقية اليت كان اإلنسان املعني عبارة عنها إىل النار والعذاب

مث قال تعاىل فَلَْم َيجُِدواْ لَُهْم ّمن ُدوِن اللَِّه أَنصَاراً وهذا تعريض بأهنم إمنا واظبوا على عبادة تلك األصنام لتكون 
هم عذاب اهللا مل ينتفعوا بتلك األصنام وما قدرت تلك األصنام دافعة لآلفات عنهم جالبة للمنافع إليهم فلما جاء

على دفع عذاب اهللا عنهم وهو كقوله أَْم لَُهمْ اِلَهةٌ  َتْمَنُعُهْم ّمن ُدونَِنا واعلم أن هذه اآلية حجة على كل من عول 
  على شيء غري اهللا تعاىل

  يَن َديَّاراًَوقَالَ ُنوٌح رَّبِّ الَ َتذَْر َعلَى األرض ِمَن الْكَاِفرِ
قال املربد َديَّاراً ال تستعمل إال يف النفي العام يقال ما بالدار ديار وال تستعمل يف جانب اإلثبات قال أهل العربية هو 

  فيعال من الدور

وأصله ديوار فقلبت الواو ياء وأدغمت إحدامها يف األخرى قال الفراء والزجاج وقال ابن قتيبة ما هبا ديار أي نازل 
  مث قال تعاىل دار



  إِنََّك إِن َتذَْرُهمْ ُيِضلُّواْ ِعبَاَدَك َوالَ يَِلُدوا إِالَّ فَاجِراً كَفَّاراً
فإن قيل كيف عرف نوح عليه السالم ذلك قلنا للنص واالستقراء أما النص فقوله تعاىل َوأُوِحىَ  إِلَى نُوحٍ أَنَُّه لَن 

فهو أنه لبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاماً فعرف طباعهم وجرهبم وكان الرجل ُيْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ وأما االستقراء 
منهم ينطلق بابنه إليه ويقول احذر هذا فإنه كذاب وإن أيب أوصاين مبثل هذه الوصية فيموت الكبري وينشأ الصغري 

نون يف علمك كذلك والثاين أهنم سيصريون على ذلك وقوله َوالَ يَِلُدواْ إِالَّ فَاجِراً كَفَّاراً فيه وجهان أحدمها أهنم يكو
  كذلك

  ِمَني إِالَّ َتبَاراًرَّبِّ اغِْفْر ِلى َولَِواِلَدى َّ َوِلَمن َدَخلَ َبيِْتىَ  ُمْؤِمناً َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت َوالَ َتزِِد الظَّاِل
ى أي فيما صدر عين من ترك األفضل وحيتمل أنه واعلم أنه عليه السالم ملا دعا على الكفار قال بعده َربّ اغِْفْر ِل

حني دعا على الكفار إمنا دعا عليهم بسبب تأذيه منهم فكان ذلك الدعاء عليهم كاالنتقام فاستغفر عن ذلك ملا فيه 
  من طلب حظ النفس

بني نوح وآدم مث قال َوِلَواِلَدى َّ أبوه ملك بن متوشلخ وأمه مشخاء بنت أنوش وكانا مؤمنني وقال عطاء مل يكن 
  يريد ساما وحاما) ولولدي ( عليهما السالم من آبائه كافر وكان بينه وبني آدم عشرة آباء وقرأ احلسن بن علي 

مث قال تعاىل َولَْم َدَخلَ َبيِْتىَ  ُمْؤِمناً قيل مسجدي وقيل سفينيت وقيل ملن دخل يف ديين فإن قيل فعلى هذا التفسري 
قلنا إن من دخل يف دينه ظاهراً قد يكون مؤمناً بقلبه وقد ال يكون واملعىن وملن دخل يف  يصري قوله ُمْؤِمناً مكرراً

  ديين دخوالً مع تصديق القلب
ني مث قال تعاىل َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت إمنا خص نفسه أوالً بالدعاء مث املتصلني به ألهنم أوىل وأحق بدعائه مث عم املؤمن

  واملؤمنات
الكالم مرة أخرى بالدعاء على الكافرين فقال َوالَ َتزِِد الظَّاِلِمَني إِالَّ َتبَاراً أي هالكاً ودماراً وكل شيء أهلك مث ختم 

إن هلكهم بالكلية ففقد ترب ومنه قوله إِنَّ َهُؤالء ُمَتبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه وقوله َولُِيَتّبرُواْ َما َعلَْواْ َتْتبًِريا فاستجاب اهللا دعاءه فأ
قيل ما جرم الصبيان حني أغرقوا واجلواب من وجوه األول أن اهللا تعاىل أيبس أصالب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم 

فلم يكن معهم صيب حني أغرقوا ويدل عليه قوله اْسَتغِْفُرواْ َربَّكُْم إىل قوله ) تسعني ( قبل الطوفان بأربعني سنة أو 
وهذا يدل حبسب املفهوم على أهنم إذا مل يستغفروا فإنه تعاىل ال ميددهم )  ١٢ ١٠نوح ( َوُيْمِددْكُْم بِأَْموالٍ َوَبنَِني 

بالبنني الثاين قال احلسن علم اهللا براءة الصبيان فأهلكهم بغري عذاب الثالث غرقوا معهم ال على وجه العقاب بل 
بصروا أطفاهلم يغرقون واهللا سبحانه كما ميوتون بالغرق واحلرق وكان ذلك زيادة يف عذاب اآلباء واألمهات إذا أ

  وتعاىل أعلم واحلمد هللا رب العاملني وصالته وسالمه على سيدنا حممد النيب وآله وصحبه أمجعني
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

  سورة اجلن

  وهي عشرون ومثان آيات مكية
ْهِدى إِلَى الرُّْشِد فَأاَمنَّا بِِه َولَن نُّشرَِك بَِربَِّنآ قُلْ أُوِحىَ  إِلَى َّ أَنَُّه اْسَتَمَع َنفٌَر مَِّن الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعَنا قُْرءَاَناً َعَجباً َي

  أََحداً
  قُلْ أُوِحىَ  إِلَى َّ أَنَُّه اْسَتَمَع َنفٌَر ّمَن الْجِّن وفيه مسائل

املسألة األوىل اختلف الناس قدمياً وحديثاً يف ثبوت اجلن ونفيه فالنقل الظاهر عن أكثر الفالسفة إنكاره وذلك ألن 
علي بن سينا قال يف رسالته يف حدود األشياء اجلن حيوان هوائي متشكل بأشكال خمتلفة مث قال وهذا شرح  أبا

لالسم فقوله وهذا شرح لالسم يدل على أن هذا احلد شرح للمراد من هذا اللفظ وليس هلذه احلقيقة وجود يف 
جود اجلن واعترف به مجع عظيم من قدماء اخلارج وأما مجهور أرباب امللل واملصدقني لألنبياء فقد اعترفوا بو

الفالسفة وأصحاب الروحانيات ويسموهنا باألرواح السفلية وزعموا أن األرواح السفلية أسرع إجابة إال أهنا 
أضعف وأما األرواح الفلكية فهي أبطأ إجابة إال أهنا أقوى واختلف املثبتون على قولني فمنهم من زعم أهنا ليست 

يف األجسام بل هي جواهر قائمة بأنفسها قالوا وال يلزم من هذا أن يقال إهنا تكون مساوية لذات  أجساماً وال حالة
اهللا ألن كوهنا ليست أجساماً وال جسمانية سلوب واملشاركة يف السلوب ال تقتضي املساواة يف املاهية قالوا مث إن 

اختالف ماهيات األعراض بعد استوائها يف احلاجة هذه الذوات بعد اشتراكها يف هذا السلب أنواع خمتلفة باملاهية ك
إىل احملل فبعضها خرية وبعضها شريرة وبعضها كرمية حمبة للخريات وبعضها دنيئة خسيسة حمبة للشرور واآلفات 
وال يعرف عدد أنواعهم وأصنافهم إال اهللا قالوا وكوهنا موجودات جمردة ال مينع من كوهنا عاملة باخلربيات قادرة 

فعال فهذه األرواح ميكنها أن تسمع وتبصر وتعلم األحوال اخلربية وتفعل األفعال املخصوصة وملا ذكرنا أن على األ
ماهياهتا خمتلفة ال جرم مل يبعد أن يكون يف أنواعها ما يقدر على أفعال شاقة عظيمة تعجز عنها قدر البشر وال يبعد 

ام هذا العامل وكما أنه دلت الدالئل الطبية على أن أيضاً أن يكون لكل نوع منها تعلق بنوع خمصوص من أجس
  املتعلق األول للنفس الناطقة اليت ليس اإلنسان إال هي هي األرواح وهي أجسام

خبارية لطيفة تتولد من ألطف أجزاء الدم وتتكون يف اجلانب األيسر من القلب مث بواسطة تعلق النفس هبذه األرواح 
ي فيها هذه األرواح مل يبعد أيضاً أن يكون لكل واحد من هؤالء اجلن تعلق جبزء تصري متعلقة باألعضاء اليت تسر

من أجزاء اهلواء فيكون ذلك اجلزء من اهلواء هو املتعلق األول لذلك الروح مث بواسطة سريان ذلك اهلواء يف جسم 
يف اجلن طريقة أخرى آخر كثيف حيصل لتلك األرواح تعلق وتصرف يف تلك األجسام الكثيفة ومن الناس من ذكر 

فقال هذه األرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبداهنا وازدادت قوة وكماالً بسبب ما يف ذلك العامل 
الروحاين من انكشاف األسرار الروحانية فإذا اتفق أن حدث بدن آخر مشابه ملا كان لتلك النفس املفارقة من 

فس املفارقة تعلق ما هلذا البدن وتصري تلك النفس املفارقة كاملعاونة البدن فسبب تلك املشاكلة حيصل لتلك الن
لنفس ذلك البدن يف أفعاهلا وتدبريها لذلك البدن فإن اجلنسية علة الضم فإن اتفقت هذه احلالة يف النفوس اخلرية 



شيطاناً وتلك اإلعانة مسي ذلك املعني ملكاً وتلك اإلعانة إهلاماً وإن اتفقت يف النفوس الشريرة مسي ذلك املعني 
  وسوسة

والقول الثاين يف اجلن أهنم أجسام مث القائلون هبذا املذهب اختلفوا على قولني منهم من زعم أن األجسام خمتلفة يف 
ماهياهتا إمنا املشترك بينها صفة واحدة وهي كوهنا بأسرها حاصلة يف احليز واملكان واجلهة وكوهنا موصوفة بالطول 

هذه كلها إشارة إىل الصفات واالشتراك يف الصفات ال يقتضي اإلشتراك يف متام املاهية ملا ثبت والعرض والعمق و
أن األشياء املختلفة يف متام املاهية ال ميتنع اشتراكها يف الزم واحد قالوا وليس ألحد أن حيتج على متاثل األجسام بأن 

أن ال حيصل التفاوت يف ماهية اجلسم من حيث  يقال اجلسم من حيث إنه جسم له حد واحد وحقيقة واحدة فيلزم
هو جسم بل إن حصل التفاوت حصل يف مفهوم زائد على ذلك وأيضاً فألنه ميكننا تقسيم اجلسم إىل اللطيف 

والكثيف والعلوي والسفلي ومورد التقسيم مشترك بني األقسام فاألقسام كلها مشتركة يف اجلسمية والتفاوت إمنا 
  هي اللطافة والكثافة وكوهنا علوية وسفلية قالوا وهاتان احلجتان ضعيفتانحيصل هبذه الصفات و

أما احلجة األوىل فألنا نقول كما أن اجلسم من حيث إنه جسم له حد واحد وحقيقة واحدة فكذا العرض من حيث 
ذا مما ال يقوله إنه عرض له حد واحد وحقيقة واحدة فيلزم منه أن تكون األعراض كلها متساوية يف متام املاهية وه

عاقل بل احلق عند الفالسفة أنه ليس لألعراض ألبتة قدر مشترك بينها من الذاتيات إذا لو حصل بينها قدر مشترك 
لكان ذلك املشترك جنساً هلا ولو كان كذلك ملا كانت التسعة أجناساً عالية بل كانت أنواع جنس واحد إذا ثبت 

هلا حقيقة واحدة ومل يلزم من ذلك أن يكون بينها ذايت مشترك أصالً هذا فنقول األعراض من حيث إهنا أعراض 
فضالً عن أن تكون متساوية يف متام املاهية فلم ال جيوز أن يكون احلال يف اجلسم كذلك فإنه كما أن األعراض 

ذا من اجلائز خمتلفة يف متام املاهية مث إن تلك املختلفات متساوية يف وصف عارض وهو كوهنا عارضة ملوضوعاهتا فك
أن تكون ماهيات األجسام خمتلفة يف متام ماهياهتا مث إهنا تكون متساوية يف وصف عارض وهو كوهنا مشاراً إليها 

  باحلس وحاصلة يف احليز واملكان وموصوفة باألبعاد الثالثة فهذا االحتمال ال دافع له أصالً
اللطيف والكثيف فهي أيضاً منقوضة بالعرض فإنه ميكن وأما احلجة الثانية وهي قوهلم إنه ميكن تقسيم اجلسم إىل 

  تقسيم العرض إىل الكيف والكم ومل يلزم أن يكون هناك قدر مشترك من الذايت فضالً

عن التساوي يف كل الذاتيات فلم ال جيوز أن يكون األمر ههنا أيضاً كذلك إذا ثبت أنه ال امتناع يف كون األجسام 
الن هذا االحتمال فحينئذ قالوا ال ميتنع يف بعض األجسام اللطيفة اهلوائية أن تكون خمتلفة ومل يدل دليل على بط

خمالفة لسائر أنواع اهلواء يف املاهية مث تكون تلك املاهية تقتضي لذاهتا علماً خمصوصاً وقدرة خمصوصة على أفعال 
التشكل باألشكال املختلفة ظاهرة  عجيبة وعلى هذا التقدير يكون القول باجلن ظاهر االحتمال وتكون قدرهتا على

  االحتمال
  القول الثاين قول من قال األجسام متساوية يف متام املاهية والقائلون هبذا املذهب أيضاً فرقتان

الفرقة األوىل زعموا أن البنية ليست شرطاً للحياة وهذا قول األشعري ومجهور أتباعه وأدلتهم يف هذا الباب ظاهرة 
ت البنية شرطاً للحياة لكان إما أن يقال إن احلياة الواحدة قامت مبجموع األجزاء أو يقال قام قوية قالوا ولو كان

بكل واحد من األجزاء حياة على حدة واألول حمال ألن حلول العرض الواحد يف احملال الكثرية دفعة واحدة غري 
احلياة القائمة بكل واحد منها مساوية معقول والثاين أيضاً باطل ألن األجزاء اليت منها تألف اجلسم متساوية و

للحياة القائمة باجلزء اآلخر وحكم الشيء حكم مثله فلو افتقر قيام احلياة هبذا اجلزء إىل قيام تلك احلياة بذلك 
اجلزء حلصل هذا االفتقار من اجلانب اآلخر فيلزم وقوع الدور وهو حمال وإن مل حيصل هذا االفتقار فحينئذ ثبت أن 



اة هبذا اجلزء ال يتوقف على قيام احلياة الثانية بذلك اجلزء الثاين وإذا بطل هذا التوقف ثبت أنه يصح كون قيام احلي
اجلزء الواحد موصوفاً باحلياة والعلم والقدرة واإلرادة وبطل القول بأن البنية شرط قالوا وأما دليل املعتزلة وهو أنه 

رأينا أنه مىت فسدت البنية بطلت احلياة ومىت مل تفسد بقيت احلياة ال بد من البنية فليس إال االستقراء وهو أنا 
فوجب توقف احلياة على حصول البنية إال أن هذا ركيك فإن االستقراء ال يفيد القطع بالوجوب فما الدليل على 

ت أما من أن حال من مل يشاهد كحال ما شوهد وأيضاً فألن هذا الكالم إمنا يستقيم على قول من ينكر خرق العادا
جيوزها فهذا ال يتمشى على مذهبه والفرق بينهما يف جعل بعضها على سبيل العادة وجعل بعضها على سبيل 

الوجوب حتكم حمض ال سبيل إليه فثبت أن البنية ليست شرطاً يف احلياة وإذا ثبت هذا مل يبعد أن خيلق اهللا تعاىل يف 
ء شاقة شديدة وعند هذا ظهر القول بإمكان وجود اجلن سواء اجلوهر الفرد علماً بأمور كثرية وقدرة على أشيا

  كانت أجسامهم لطيفة أو كثيفة وسواء كانت أجزاؤهم كبرية أو صغرية
القول الثاين أن البنية شرط احلياة وأنه ال بد من صالبة يف البنية حىت يكون قادراً على األفعال الشاقة فههنا مسألة 

املرئي حاضراً واملوانع مرتفعة والشرائط من القرب والبعد حاصلة وتكون أخرى وهي أنه هل ميكن أن يكون 
احلاسة سليمة مث مع هذا ال حيصل اإلدراك أو يكون هذا ممتنعاً عقالً أما األشعري وأتباعه فقد جوزوه وأما املعتزلة 

أمران األول أنا نرى الكبري فقد حكموا بامتناعه عقالً واألشعري احتج على قوله بوجوه عقلية ونقلية أما العقلية ف
من البعد صغرياً وما ذاك إال أنا نرى بعض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن نسبة احلاسة ومجيع الشرائط إىل 

تلك األجزاء املرئية كهي بالنسبة إىل األجزاء اليت هي غري مرئية فعلمنا أن مع حصول سالمة احلاسة وحضور املرئي 
ء املوانع ال يكون اإلدراك واجباً الثاين أن اجلسم الكبري ال معىن له إال جمموع تلك األجزاء وحصول الشرائط وانتفا

املتألفة فإذا رأينا ذلك اجلسم الكبري على مقدار من البعد فقد رأينا تلك األجزاء فإما أن تكون رؤية هذا اجلزء 
  مشروطة برؤية ذلك اجلزء اآلخر

دور ألن األجزاء متساوية فلو افتقرت رؤية هذا اجلزء إىل رؤية ذلك اجلزء أو ال تكون فإن كان األول يلزم ال
الفتقرت أيضاً رؤية ذلك اجلزء إىل رؤية هذا اجلزء فيقع الدور وإن مل حيصل هذا االفتقار فحينئذ رؤية اجلوهر الفرد 

حده من غري أن ينضم إليه على ذلك القدر من املسافة تكون ممكنة مث من املعلوم أن ذلك اجلوهر الفرد لو حصل و
سائر اجلواهر فإنه ال يرى فعلمنا أن حصول الرؤية عند اجتماع الشرائط ال يكون واجباً بل جائزاً وأما املعتزلة فقد 

عولوا على أنا لو جوزنا ذلك جلوزنا أن يكون حبضرتنا طبالت وبوقات وال نراها وال نسمعها فإذا عارضناهم 
ا هلم فجوزوا أن يقال انقلبت مياه البحار ذهب وفضة واجلبال ياقوتاً وزبرجداً أو حصلت بسائر األمور العادية وقلن

يف السماء حال ما غمضت العني ألف مشس وقمر مث كما فتحت العني أعدمها اهللا عجزوا عن الفرق والسبب يف 
وا أن بعضها واجبة وبعضها هذا التشوش أن هؤالء املعتزلة نظروا إىل هذه األمور املطردة يف مناهج العادات فومه

غري واجبة ومل جيدوا قانوناً مستقيماً ومأخذاً سليماً يف الفرق بني البابني فتشوش األمر عليهم بل الواجب أن يسوى 
بني الكل فيحكم على الكل بالوجوب كما هو قول الفالسفة أو على الكل بعدم الوجوب كما هو قول األشعري 

عيد إذا ثبت هذا ظهر جواز القول باجلن فإن أجسامهم وإن كانت كثيفة قوية إال أنه فأما التحكم يف الفرق فهو ب
ميتنع أن ال تراها وإن كانوا حاضرين هذا على قول األشعري فهذا هو تفصيل هذه الوجوه وأنا متعجب من هؤالء 

مذاهبهم وذلك ألن  املعتزلة أهنم كيف يصدقون ما جاء يف القرآن من إثبات امللك واجلن مع استمرارهم على
القرآن دل على أن للمالئكة قوة عظيمة على األفعال الشاقة واجلن أيضاً كذلك وهذه القدرة ال تثبت إال يف 

األعضاء الكثيفة الصلبة فإذاً جيب يف امللك واجلن أن يكون كذلك مث إن هؤالء املالئكة حاضرون عندنا أبداً وهم 



صلى اهللا عليه ( ضاً عند قبض األرواح وقد كانوا حيضرون عند الرسول الكرام الكاتبون واحلفظة وحيضرون أي
وأن أحداً من القوم ما كان يراهم وكذلك الناس اجلالسون عند من يكون يف النزع ال يرون أحداً فإن ) وسلم 

لقوة وجبت رؤية الكثيف عند احلضور فلم ال نراها وإن مل جتب الرؤية فقد بطل مذهبهم وإن كانوا موصفون با
والشدة مع عدم الكثافة والصالبة فقد بطل قوهلم إن البنية شرط احلياة وإن قالوا إهنا أجسام لطيفة وحية ولكنها 

للطافتها ال تقدر على األعمال الشاقة فهذا إنكار لصريح القرآن وباجلملة فحاهلم يف اإلقرار بامللك واجلن مع هذه 
هم شبهة خميلة فضالً عن حجة مبينة فهذا هو التنبيه على ما يف هذا املذاهب عجيب وليتهم ذكروا على صحة مذاهب

  الباب من الدقائق واملشكالت وباهللا التوفيق
  املسألة الثانية اختلفت الروايات يف أنه عليه الصالة والسالم هل رأى اجلن أم ال

قصدون السماء يف الفترة بني فالقول األول وهو مذهب ابن عباس أنه عليه السالم ما رآهم قال إن اجلن كانوا ي
عيسى وحممد فيستمعون أخبار السماء ويلقوهنا إىل الكهنة فلما بعث اهللا حممداً عليه السالم حرست السماء وحيل 

بني الشياطني وبني خرب السماء وأرسلت الشهب عليهم فرجعوا إىل إبليس وأخربوه بالقصة فقال ال بد هلذا من 
( ارهبا واطلبوا السبب فوصل مجع من أولئك الطالبني إىل هتامة فرأوا رسول اهللا سبب فاضربوا مشارق األرض ومغ

يف سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر فلما مسعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا ) صلى اهللا عليه وسلم 
  لْ أُوِحىَ  إِلَى َّ أَنَُّهواهللا هو الذي حال بينكم وبني خرب السماء فهناك رجعوا إىل قومهم وقالوا يا قومنا قُ

فأخرب اهللا تعاىل حممداً عليه السالم عن ذلك الغيب وقال قُلْ أُوِحىَ  إِلَى َّ كذا وكذا قال ويف هذا دليل على أنه عليه 
السالم مل ير اجلن إذ لو رآهم ملا أسند معرفة هذه الواقعة إىل الوحي فإن ما عرف وجوده باملشاهدة ال يسند إثباته 

الوحي فإن قيل الذين رموا بالشهب هم الشياطني والذين مسعوا القرآن هم اجلن فكيف وجه اجلمع قلنا فيه  إىل
وجهان األول أن اجلن كانوا مع الشياطني فلما رمي الشياطني أخذ اجلن الذين كانوا معهم يف جتسس اخلرب الثاين أن 

 كما قيل شياطني اجلن واإلنس فإن الشيطان كل متمرد الذين رموا بالشهب كانوا من اجلن إال أنه قيل هلم شياطني
بعيد عن طاعة اهللا واختلفوا يف أن أولئك اجلن الذين مسعوا القرآن من هم فروى عاصم عن ذر قال قدم رهط 

مث انصرفوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( فسمعوا قراءة النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( زوبعة وأصحابه مكة على النيب 
وقيل كانوا من الشيصبان وهم أكثر اجلن عدداً )  ٢٩األحقاف ( قوله وَإِذَا َصَرفَْنا إِلَْيَك َنفَراً ّمَن الْجِّن فذلك 

  وعامة جنود إبليس منهم
باملسري إليهم ليقرأ القرآن عليهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( القول الثاين وهو مذهب ابن مسعود أنه أمر النيب 

أمرت أن أتلو القرآن على اجلن فمن يذهب ( ال ابن مسعود قال عليه الصالة والسالم ويدعوهم إىل اإلسالم ق
معي فسكتوا مث قال الثانية فسكتوا مث قال الثالثة فقال عبداهللا قلت أنا أذهب معك يا رسول اهللا قال فانطلق حىت 

حلجون فاحندروا عليه أمثال إذا جاء احلجون عند شعب ابن أيب دب خط علي خطاً فقال ال جتاوزه مث مضى إىل ا
احلجل كأهنم رجال الزط يقرعون يف دفوفهم كما تقرع النسوة يف دفوفها حىت غشوه فغاب عن بصري فقمت 

فأومأ إيل بيده أن أجلس مث تال القرآن فلم يزل صوته يرتفع ولصقوا باألرض حىت صرت أمسع صوهتم وال أراهم 
ما أنت قال أنا نيب اهللا قالوا فمن يشهد لك على ذلك ) اهللا عليه وسلم صلى ( ويف رواية أخرى فقالوا لرسول اهللا 

قال هذه الشجرة تعايل يا شجرة فجاءت جتر عروقها هلا قعاقع حىت انصبت بني يديه فقال على ماذا تشهدين يل 
إيل قالت أشهد أنك رسول اهللا قال اذهيب فرجعت كما جاءت حىت صارت كما كانت قال ابن مسعود فلما عاد 
قال أردت أن تأتيين قلت نعم يا رسول اهللا قال ما كان ذلك لك هؤالء اجلن أتوا يستمعون القرآن مث ولوا إىل 



  قومهم منذرين فسألوين الزاد فزودهتم العظم والبعر فال يستطينب أحد بعظم وال بعر
ابن مسعود من وجوه  واعلم أنه ال سبيل إىل تكذيب الروايات وطريق التوفيق بني مذهب ابن عباس ومذهب

أحدها لعل ما ذكره ابن عباس وقع أوالً فأوحى اهللا تعاىل إليه هبذه السورة مث أمر باخلروج إليهم بعد ذلك كما 
روى ابن مسعود وثانيها أن بتقدير أن تكون واقعة اجلن مرة واحدة إال أنه عليه السالم أمر بالذهاب إليهم وقراءة 

لسالم ما عرف أهنم ماذا قالوا وأي شيء فعلوا فاهللا تعاىل أوحى إليه أنه كان كذا وقالوا القرآن عليهم إال أنه عليه ا
كذا وثالثها أن الواقعة كانت مرة واحدة وهو عليه السالم رآهم ومسع كالمهم وهم آمنوا به مث ملا رجعوا إىل 

صلى اهللا عليه ( كذا وكذا فأوحى اهللا إىل حممد  قومهم قالوا لقومهم على سبيل احلكاية قُلْ أُوِحىَ  إِلَى َّ أَنَُّه وكان
  ما قالوه ألقوامهم وإذا كانت هذه الوجوه حمتملة فال سبيل إىل التكذيب) وسلم 

املسألة الثالثة اعلم أن قوله تعاىل قُلْ أمر منه تعاىل لرسوله أن يظهر ألصحابه ما أوحى اهللا يف واقعة اجلن وفيه فوائد 
أنه عليه السالم كما بعث إىل اإلنس فقد بعث إىل اجلن وثانيها أن يعلم قريش أن اجلن مع  إحداها أن يعرفوا بذلك

متردهم ملا مسعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا بالرسول وثالثها أن يعلم القوم أن اجلن مكلفون كاإلنس ورابعها أن 
ؤمن منهم يدعو غريه من قبيلته إىل اإلميان يعلم أن اجلن يستمعون كالمنا ويفهمون لغاتنا وخامسها أن يظهر أن امل

  ويف كل هذه الوجوه مصاحل كثرية إذا عرفها الناس
املسألة الرابعة اإلحياء إلقاء املعىن إىل النفس يف خفاء كاإلهلام وإنزال امللك ويكون ذلك يف سرعة من قوهلم الوحي 

عن أيب عمرو َوْحىٌ  بضم الواو بغري ألف ومها  الوحي والقراءة املشهورة أَْوَحى باأللف ويف رواية يونس وهرون
لغتان يقال وحي إليه وأوحى إليه وقرىء أحي باهلمز من غري واو وأصله وحي فقلبت الواو مهزة كما يقال أعد 

  سائلوقوله تعاىل أَنَُّه اْسَتَمَع نَفٌَر ّمَن الْجِّن فيه م)  ١١املرسالت ( وأزن ُنِسفَْت َوإِذَا الرُُّسلُ أُقَّتْت 
املسألة األوىل أمجعوا على أن قوله أَنَُّه اْسَتَمعَ بالفتح وذلك ألنه نائب فاعل أُوِحىَ  فهو كقوله َوأُوِحىَ  إِلَى هَاذَا 

وأمجعوا على كسر إنا يف قوله إِنَّا َسِمْعَنا ألنه مبتدأ حمكي بعد القول مث ههنا قراءتان إحدامها )  ١٩األنعام ( الْقُرْءانُ 
البواقي على املوضعني اللذين بينا أهنم أمجعوا عليهما فما كان من الوحي فتح وما كان من قول اجلن كسر  أن حنمل

وثانيهما فتح )  ١٩اجلن ( َوأَنَّهُ لََّما قَاَم )  ١٨اجلن ( وكلها من قول اجلن إال اآلخرين ومها قوله َوأَنَّ الَْمسَاجَِد ِللَِّه 
بأنه تعاىل جد ربنا وبأنه كان يقول سفيهنا وكذا البواقي فإن قيل ههنا إشكال من الكل والتقدير فآمنا به وآمنا 

وجهني أحدمها أنه يقبح إضافة اإلميان إىل بعض هذه السورة فإنه يقبح أن يقال وآمنا بأنه كان يقول سفيهنا على 
قال آمنا به وزيد بل يقال آمنا به اهللا شططاً والثاين وهو أنه ال يعطف على اهلاء املخفوضة إال بإظهار اخلافض ال ي

  وبزيد واجلواب عن اإلشكالني أنا إذا محلنا قوله آمنا على معىن صدقنا وشهدنا زال اإلشكاالن
املسألة الثانية َنفٌَر ّمَن الْجِّن مجاعة منهم ما بني الثالثة إىل العشرة روي أن ذلك النفر كانوا يهوداً وذكر احلسن أن 

  وجموساً ومشركني مث اعلم أن اجلن حكوا أشياءفيهم يهوداً ونصارى 
نُّشرَِك بِرَّبَنا أََحداً أي  النوع األول مما حكوه قوله تعاىل فَقَالُواْ إِنَّا َسِمْعَنا قُْرءاَناً َعَجباً َيْهِدى إِلَى الرُّْشِد فَئَاَمنَّا بِِه َولَن

قُلْ أُوِحىَ  أي خارجاً )  ٢٩األحقاف ( ْواْ إِلَى قَْوِمهِم مُّنِذرِيَن قالوا لقومهم حني رجعوا إليهم كقوله فَلَمَّا قُِضىَ  َولَّ
مصدر يوضع موضع العجيب وال شك أنه أبلغ من العجيب يَْهِدى إِلَى الرُّْشدِ ) عجباً ( عن حد أشكاله ونظائره و 

منا بالرشد الذي يف القرآن وهو أي إىل الصواب وقيل إىل التوحيد يَْهِدى إِلَى أي بالقرآن وميكن أن يكون املراد فآ
  التوحيد َولَن نُّشرَِك بَِرّبَنا أََحداً أي ولن نعود إىل ما كنا



  عليه من اإلشراك به وهذا يدل على أن أولئك اجلن كانوا من املشركني
  النوع الثاين مما ذكره اجلن أهنم كما نفوا عن أنفسهم الشرك نزهوا رهبم عن الصاحبة والولد فقالوا

  ُه َتعَالَى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخذَ َصاِحَبةً  َوالَ َولَداًَوأَنَّ
  وفيه مسائل

كان الرجل إذا قرأ ( املسألة األوىل يف اجلد قوالن األول اجلد يف اللغة العظمة يقال جد فالن أي عظم ومنه احلديث 
لولد للتكثر به واالستئناس وهذه من أي جد قدره وعظم ألن الصاحبة تتخذ للحاجة إليها وا) سورة البقرة جد فينا 

  مسات احلدوث وهو سبحانه منزه عن كل نقص
قال أبو عبيدة أي ال ينفع ذا الغىن منك غناه ) ال ينفع ذا اجلد منك اجلد ( القول الثاين اجلد الغىن ومنه احلديث 

يعين ) ب اجلد حمبوسون قمت على باب اجلنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء وإذا أصحا( وكذلك احلديث اآلخر 
  أصحاب الغىن يف الدنيا فيكون املعىن وأنه تعاىل غىن عن االحتياج إىل الصاحبة واالستئناس بالولد

وعندي فيه قول ثالث وهو أن جد اإلنسان أصله الذي منه وجوده فجعل اجلد جمازاً عن األصل فقوله َتعَالَى َجدُّ 
قته املخصوصة اليت لنفس تلك احلقيقة من حيث إهنا هي تكون واجبة الوجود َرّبَنا معناه تعاىل أصل ربنا وأصله حقي

فيصري املعىن أن حقيقته املخصوصة متعالية عن مجيع جهات التعلق بالغري ألن الواجب لذاته جيب أن يكون واجب 
  الوجود من مجيع جهاته وما كان كذلك استحال أن يكون له صاحبة وولد

ولُ َربََّنا بالنصب على التمييز و َجدُّ َربَّنا بالكسر أي صدق ربوبيته وحق إهليته عن اختاذ املسألة الثانية قرىء َيقُ
الصاحبة والولد وكأن هؤالء اجلن ملا مسعوا القرآن تنبهوا لفساد ما عليه كفرة اجلن فرجعوا أوالً عن الشرك وثانياً 

  عن دين النصارى
  النوع الثالث مما ذكره اجلن قوله تعاىل

  نَُّه كَانَ َيقُولُ َسِفيُهَنا َعلَى اللَِّه َشطَطاًَوأَ
السفه خفة العقل والشطط جماوزة احلد يف الظلم وغريه ومنه أشط يف السوم إذا أبعد فيه أي يقول قوالً هو يف نفسه 

  شطط لفرط ما أشط فيه
اوزة احلد يف جانب النفي أو يف واعلم أنه ملا كان الشطط هو جماوزة احلد وليس يف اللفظ ما يدل على أن املراد جم

جانب اإلثبات فحينئذ ظهر أن كال األمرين مذموم فمجاوزة احلد يف النفي تفضي إىل التعطيل وجماوزة احلد يف 
  اإلثبات تفضي إىل التشبيه وإثبات الشريك والصاحبة والولد وكال األمرين شطط ومذموم

  النوع الرابع قوله تعاىل
  ن َتقُولَ اإلِنُس وَالْجِنُّ َعلَى اللَِّه كَِذباًَوأَنَّا ظََننَّآ أَن لَّ
  وفيه مسألتان

  املسألة األوىل معىن اآلية أنا إمنا أخذنا قول الغري ألنا ظننا أنه ال يقال الكذب على اهللا فلما

أهنم إمنا مسعنا القرآن علمنا أهنم قد يكذبون وهذا منهم إقرار بأهنم إمنا وقعوا يف تلك اجلهاالت بسبب التقليد و
  ختلصوا عن تلك الظلمات بربكة االستدالل واالحتجاج

املسألة الثانية قوله كَِذًبا مب نصب فيه وجوه أحدها أنه وصف مصدر حمذوف والتقدير أن لن تقول اإلنس واجلن 
ن َتقُولَ وضع على اهللا قوالً كذباً وثانيها أنه نصب نصب املصدر ألن الكذب نوع من القول وثالثها أن من قرأ أَن لَّ

  كَِذًبا موضع تقّوالً ومل جيعله صفة ألن التقّول ال يكون إال كذباً



  النوع اخلامس قوله تعاىل
  َوأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ مَِّن اإلِنسِ َيُعوذُونَ بِرِجَالٍ مَِّن الْجِنِّ فََزادوُهْم َرَهقاً

َن الْجِّن فيه قوالن األول وهو قول مجهور املفسرين أن الرجل يف َوأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ ّمَن اإلِنسِ َيُعوذُونَ بِرِجَالٍ ّم
اجلاهلية إذا سافر فأمسى يف قفر من األرض قال أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزيز هذا املكان من شر سفهاء قومه 

ناً فيه كأل فيبيت يف جوار منهم حىت يصبح وقال آخرون كان أهل اجلاهلية إذا قحطوا بعثوا رائدهم فإذا وجد مكا
وماء رجع إىل أهله فيناديهم فإذا انتهوا إىل تلك األرض نادوا نعوذ برب هذا الوادي من أن يصيبنا آفة يعنون اجلن 

فإن مل يفزعهم أحد نزلوا ورمبا تفزعهم اجلن فيهربون القول الثاين املراد أنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال 
ل أن يقول الرجل أعوذ برسول اهللا من شر جن هذا الوادي وأصحاب هذا من اإلنس أيضاً لكن من شر اجلن مث

التأويل إمنا ذهبوا إليه ألن الرجل اسم اإلنس ال اسم اجلن وهذا ضعيف فإنه مل يقم دليل على أن الذكر من اجلن ال 
وخطيئة وغياً وشراً كل هذا من  يسمى رجالً أما قوله فَزَادوُهْم َرهَقاً قال املفسرون معناه زادوهم إمثاً وجرأة وطغياناً

وقوله َتْرَهقَُها )  ٢٦يونس ( ألفاظهم قال الواحدي الرهق غشيان الشيء ومنه قوله تعاىل َوالَ َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم قََتٌر 
ورجل مرهق أي يغشاه السائلون ويقال رهقتنا الشمس إذا قربت واملعىن أن رجال اإلنس إمنا )  ٤١عبس ( قََتَرةٌ  
اذوا باجلن خوفاً من أن يغشاهم اجلن مث إهنم زادوا يف ذلك الغشيان فإهنم ملا تعوذوا هبم ومل يتعوذوا باهللا استع

استذلوهم واجترؤا عليهم فزادوهم ظلماً وهذا معىن قول عطاء خبطوهم وخنقوهم وعلى هذا القول زادوا من فعل 
ألن اإلنس ملا استعاذوا باجلن فاجلن يزدادون بسبب اجلن ويف اآلية قول آخر وهو أن زادوا من فعل اإلنس وذلك 

  ذلك التعوذ طغياناً فيقولون سدنا اجلن واإلنس والقول األول هو الالئق مبساق اآلية واملوافق لنظمها
  النوع السادس قوله تعاىل

  َوأَنَُّهْم ظَنُّواْ كََما ظََننُتمْ أَن لَّن َيْبَعثَ اللَُّه أََحداً
واليت قبلها حيتمل أن يكونا من كالم اجلن وحيتمل أن يكونا من مجلة الوحي فإن كانا من كالم اعلم أن هذه اآلية 

اجلن وهو الذي قاله بعضهم مع بعض كان التقدير وأن اإلنس ظنوا كما ظننتم أيها اجلن وإن كانا من الوحي كان 
لت على أن اجلن كما أهنم كان فيهم التقدير وأن اجلن ظنوا كما ظننتم يا كفار قريش وعلى التقديرين فاآلية د

مشرك ويهودي ونصراين ففيهم من ينكر البعث وحيتمل أن يكون املراد أنه ال يبعث أحداً للرسالة على ما هو 
مذهب الربامهة واعلم أن محله على كالم اجلن أوىل ألن ما قبله وما بعده كالم اجلن فإلقاء كالم أجنيب عن كالم 

  قاجلن يف البني غري الئ

  النوع السابع قوله تعاىل
  َوأَنَّا لََمْسَنا السََّمآَء فََوَجدَْناَها ُمِلئَْت حََرساً َشدِيداً َوُشُهباً

اللمس املس فاستعري للطلب ألن املاس طالب متعرف يقال ملسه والتمسه ومثله اجلس يقال جسوه بأعينهم 
رس اسم مفرد يف معىن احلراس كاخلدم يف معىن وجتسسوه واملعىن طلبنا بلوغ السماء واستماع كالم أهلها واحل
  اخلدام ولذلك وصف بشديد ولو ذهب إىل معناه لقيل شداداً

  النوع الثامن قوله تعاىل
  َوأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد ِمْنَها َمقَاِعَد ِللسَّْمعِ فََمن َيْسَتِمعِ االٌّ نَ َيجِْد لَُه ِشَهاباً رََّصداً

لنا االستماع رمينا بالشهب ويف قوله ِشهَاباً رََّصداً وجوه أحدها قال مقاتل يعين رمياً أي كنا نستمع فاآلن مىت حاو
من الشهب ورصداً من املالئكة وعلى هذا جيب أن يكون التقدير شهاباً ورصداً ألن الرصد غري الشهاب وهو مجع 



ت للشهاب وهو فعل مبعىن مفعول راصد وثانيها قال الفراء أي شهاباً قد أرصد له لريجم به وعلى هذا الرصد نع
وثالثها جيوز أن يكون رصداً أي راصداً وذلك ألن الشهاب ملا كان معداً له فكأن الشهاب راصد له ومترصد له 

ُجوماً ُرواعلم أنا قد استقصينا يف هذه املسألة يف تفسري قوله تعاىل َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح َوَجَعلَْناَها 
فإن قيل هذه الشهب كانت موجودة قبل املبعث ويدل عليه أمور أحدها أن مجيع الفالسفة )  ٥امللك ( لّلشََّياِطنيِ 

املتقدمني تكلموا يف أسباب انقضاض هذه الشهب وذلك يدل على أهنا كانت موجودة قبل املبعث وثانيها قوله تعاىل 
بَِمَصابِيَح َوَجَعلَْناَها ُرُجوماً لّلشََّياِطنيِ ذكر يف خلق الكواكب فائدتني التزيني ورجم َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا 

  الشياطني وثالثها أن وصف هذا االنقضاض جاء يف شعر أهل اجلاهلية قال أوس بن حجر فانقض كالدرّي يتبعه
  نقع يثور ختاله طنبا

  وقال عوف بن اخلرع يرد علينا العري من دون إلفه
  الثور كالدرى يتبعه الدم أو

جالس ) صلى اهللا عليه وسلم ( بينا رسول اهللا ( وروى الزهري عن علي بن احلسني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
يف نفر من األنصار إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون يف مثل هذا يف اجلاهلية فقالوا كنا نقول ميوت عظيم 

ىل آخره ذكرناه يف تفسري قوله تعاىل َولَقَْد زَيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح قالوا فثبت هبذه احلديث إ) أو يولد عظيم 
الوجوه أن هذه الشهب كانت موجودة قبل املبعث فما معىن ختصيصها مبحمد عيه الصالة والسالم واجلواب مبين 

  على مقامني
ل املبعث وهذا قول ابن عباس رضي اهللا عنهما وأيب بن كعب املقام األول أن هذه الشهب ما كانت موجودة قب

  روي عن ابن عباس قال كان اجلن يصعدون إىل السماء فيستمعون الوحي فإذا مسعوا

صلى اهللا عليه ( الكلمة زادوا فيها تسعاً أما الكلمة فإهنا تكون حقة وأما الزيادات فتكون باطلة فلما بعث النيب 
مل تكن النجوم يرى هبا قبل ذلك فقال هلم إبليس ما هذا إال ألمر حدث يف األرض فبعث منعوا مقاعدهم و) وسلم 

قائماً يصلي احلديث إىل آخره وقال أيب بن كعب مل يرم بنجم ) صلى اهللا عليه وسلم ( جنوده فوجدوا رسول اهللا 
لوا يسيبون أنعامهم ويعتقون منذ رفع عيسى حىت بعث رسول اهللا فرمي هبا فرأت قريش أمراً ما رأوه قبل ذلك فجع

رقاهبم يظنون أنه الفناء فبلغ ذلك بعض أكابرهم فقال مل فعلتم ما أرى قالوا رمي بالنجوم فرأيناها تتهافت من 
السماء فقال اصربوا فإن تكن جنوماً معروفة فهو وقت فناء الناس وإن كانت جنوماً ال تعرف فهو أمر قد حدث 

وه فقال يف األمر مهلة وهذا عند ظهور نيب فما مكثوا إال يسرياً حىت قدم أبو سفيان فنظروا فإذا هي ال تعرف فأخرب
على أمواله وأخرب أولئك األقوام بأنه ظهر حممد بن عبداهللا ويدعي أنه نيب مرسل وهؤالء زعموا أن كتب األوائل 

يف هذه املعجزة وكذا األشعار املنسوبة  قد توالت عليها التحريفات فلعل املتأخرين أحلقوا هذه املسألة هبا طعناً منهم
  إىل أهل اجلاهلية لعلها خمتلفة عليهم ومنحولة

املقام الثاين وهو األقرب إىل الصواب أن هذه الشهب كانت موجودة قبل املبعث إال أهنا زيدت بعد املبعث وجعلت 
وهذا يدل على أن )  ٨اجلن ( ئَْت أكمل وأقوى وهذا هو الذي يدل عليه لفظ القرآن ألنه قال فََوَجْدَناَها ُمِل

احلادث هو امللء والكثرة وكذلك قوله َنقُْعُد مِْنَها َمقَاِعَد أي كنا جند فيها بعض املقاعد خالية من احلرس والشهب 
واآلن ملئت املقاعد كلها فعلى هذا الذي محل اجلن على الضرب يف البالد وطلب السبب إمنا هو كثرة الرجم ومنع 

  بالكليةاالستراق 
  النوع التاسع قوله تعاىل



  َوأَنَّا الَ َنْدرِى أََشرٌّ أُرِيَد بَِمن ِفى األرض أَْم أََراَد بِهِْم رَبُُّهْم َرَشداً
وفيه قوالن أحدمها أنا ال ندري أن املقصود من املنع من االستراق هو أشر أريد بأهل األرض أم صالح وخري والثاين 

حممد الذي عنده منع من االستراق هو أن يكذبوه فيهلكوا كما هلك من كذب  ال ندري أن املقصود من إرسال
  من األمم أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا

  النوع العاشر قوله تعاىل
  َوأَنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحونَ َوِمنَّا ُدونَ ذَِلَك كُنَّا طََرآِئَق ِقَدداً

الصافات ( وصوف كقوله َوَما ِمنَّا إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم أي منا الصاحلون املتقون أي ومنا قوم دون ذلك فحذف امل
مث املراد بالذين هم دون الصاحلني من فيه قوالن األول أهنم املقتصدون الذين يكونون يف الصالح غري )  ١٦٤

ن قدد كالقطعة كاملني والثاين أن املراد من ال يكون كامالً يف الصالح فيدخل فيه املقتصدون والكافرون والقدة م
من قطع ووصفت الطرائق بالقدد لداللتها على معىن التقطع والتفرق ويف تفسري اآلية وجوه أحدها املراد كنا ذوي 

  طرائق قدداً أي ذوي مذاهب خمتلفة قال السدي

ثالثها اجلن أمثالكم فيهم مرجئة وقدرية وروافض وخوارج وثانيها كنا يف اختالف أحوالنا مثل الطرائق املختلفة و
  كانت طرائقنا طرائق قدداً على حذف املضاف الذي هو الطرائق وإقامة الضمري املضاف إليه مقامه

  النوع احلادي عشر قوله تعاىل
  َوأَنَّا ظََننَّآ أَن لَّن نُّْعجَِز اللََّه ِفى األرض َولَن نُّْعجَِزُه هََرباً

األول أهنما حاالن أي لن نعجزه كائنني يف األرض أينما كنا فيها  الظن مبعىن اليقني و ِفى االْْرضِ و َهَرباً فيه وجهان
  ولن نعجزه هاربني منها إىل السماء والثاين لن نعجزه يف األرض إن أراد بنا أمراً ولن نعجزه هرباً إن طلبنا

  النوع الثاين عشر قوله تعاىل
  بَِربِِّه فَالَ َيخَاُف َبْخساً َوالَ َرَهقاًَوأَنَّا لَمَّا َسِمْعَنا الُْهَدى َءاَمنَّا بِِه فََمن ُيْؤِمن 

بِِه إِنَُّه أي آمنا بالقرآن فَالَ َيَخاُف فهو ال خياف )  ٢البقرة ( لَمَّا َسِمْعَنا الُْهَدى أي القرآن قال تعاىل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 
لفاء عليها لتصري جزاء للشرط أي فهو غري خائف وعلى هذا يكون الكالم يف تقدير مجلة من املبتدأ واخلرب أدخل ا

الذي تقدمها ولوال ذاك لقيل ال خيف فإن قيل أي فائدة يف رفع الفعل وتقدير مبتدأ قبله حىت يقع خرباً له ووجوب 
إدخال الفاء وكان ذلك كله مستغىن عنه بأن يقال ال خيف قلنا الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل فهو ال خياف 

قيق أن املؤمن ناج ال حمالة وأنه هو املختص لذلك دون غريه ألن قوله فهو ال خياف معناه أن غريه فكان داالً على حت
يكون خائفاً وقرأ األعمش فَالَ ُيَخفَُّف وقوله تعاىل َبْخساً َوالَ َرَهقاً البخس النقص والرهق الظلم مث فيه وجهان 

ظلم أحداً فال خياف جزاءمها الثاين ال ) رهق ( اً وال األول ال خياف جزاء خبس وال رهق ألنه مل يبخس أحداً حق
  خياف أن يبخس بل يقطع بأنه جيزي اجلزاء األوىف وال خياف أن ترهقه ذلة من قوله َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ 

  النوع الثالث عشر قوله تعاىل
 )١٤ (  

  أُْولَاِئَك َتَحرَّْواْ َرَشداًَوأَنَّا ِمنَّا الُْمْسِلُمونَ َوِمنَّا الْقَاِسطُونَ فََمْن أَْسلََم فَ
القاسط اجلائر واملقسط العادل وذكرنا معىن قسط وأقسط يف أول سورة النساء فالقاسطون الكافرون اجلائرون عن 
طريق احلق وعن سعيد بن جبري أن احلجاج قال له حني أراد قتله ما تقول يف قال قاسط عادل فقال القوم ما أحسن 

بالقسط والعدل فقال احلجاج يا جهلة إنه مساين ظاملاً مشركاً وتال هلم قوله َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ  ما قال حسبوا أنه يصفه



َتَحرَّْواْ َرَشداً أي قصدوا طريق احلق قال أبو عبيدة حتروا توخوا )  ١األنعام ( وقوله ثْمَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِربّهِْم َيْعِدلُونَ 
  وهلم ذلك أحرى أي أحق وأقرب وباحلري أن تفعل كذا أي جيب عليكقال املربد أصل التحري من ق

  مث إن اجلن ذموا الكافرين فقالوا
  َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَاُنواْ ِلَجَهنَّمَ َحطَباً

  وفيه سؤاالن

رَّْواْ َرَشداً األول ملَ ذكر عقاب القاسطني وملْ يذكر ثواب املسلمني اجلواب بل ذكر ثواب املؤمنني وهو قوله تعاىل َتَح
  أي توخوا رشداً عظيماً ال يبلغ كنهه إال اهللا تعاىل ومثل هذا ال يتحقق إال يف الثواب)  ١٤اجلن ( 

السؤال الثاين اجلن خملوقني من النار فكيف يكونون حطباً للنار اجلواب أهنم وإن خلقوا من النار لكنهم تغريوا عن 
  وههنا آخر كالم احلسن تلك الكيفية وصاروا حلماً ودماً هكذا قيل

  بِِّه َيسْلُكُْه َعذَاباً صََعداًَوأَلَّوِ اْسَتقَامُواْ َعلَى الطَّرِيقَةِ  الّْسقَْيَناُهم مَّآًء غََدقاً لَِّنفْتَِنُهْم ِفيِه َوَمن ُيْعرِْض َعن ِذكْرِ َر
فيكون هذا هو النوع الثاين مما هذا من مجلة املوحى إليه والتقدير قل أوحي إيل أنه استمع نفر وأن لو استقاموا 

  أوحي إليه وههنا مسائل
خمففة من الثقيلة واملعىن وأوحي إيلَّ أن الشأن واحلديث لو استقاموا لكان كذا وكذا قال ) أن ( املسألة األوىل 

  أَن سََيكُونُ الواحدي وفصل لو بينها وبني الفعل كفصل ال والسني يف قوله أَن ال َيْرجُِع إِلَْيهِْم قَْوالً و َعِلَم
املسألة الثانية الضمري يف قوله اْسَتقَامُواْ إىل من يرجع فيه قوالن قال بعضهم إىل اجلن الذين تقدم ذكرهم ووصفهم 
أي هؤالء القاسطون لو آمنا لفعلنا هبم كذا وكذا وقال آخرون بل املراد اإلنس واحتجوا عليه بوجهني األول أن 

دق إمنا يليق باإلنس ال باجلن والثاين أن هذه اآلية إمنا نزلت بعدما حبس اهللا املطر عن الترغيب باالنتفاع باملاء الغ
أهل مكة سنني أقصى ما يف الباب أنه مل يتقدم ذكر اإلنس ولكنه ملا كان ذلك معلوماً جرى جمرى قوله إِنَّا أَنَزلْنَاُه 

لكل يدخلون فيه وأقول ميكن أن حيتج لصحة قول القاضي وقال القاضي األقرب أن ا)  ١القدر ( ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ 
  بأنه تعاىل ملا أثبت حكماً معلالً بعلة وهو االستقامة وجب أن يعم احلكم بعموم العلة

املسألة الثالثة الغدق بفتح الدال وكسرها املاء الكثري وقرىء هبما يقال غدقت العني بالكسر فهي غدقة وروضة 
طر مغدوق وغيداق وغيدق إذا كان كثري املاء ويف املراد باملاء الغدق يف هذه اآلية ثالثة مغدقة أي كثرية املاء وم

أقوال أحدها أنه الغيث واملطر والثاين وهو قول أيب مسلم أنه إشارة إىل اجلنة كما قال َجنَّاتٍ َتْجرِى ِمن َتْحِتَها 
  ا ألن املاء أصل اخلريات كلها يف الدنيااالْنَهاُر وثالثها أنه املنافع واخلريات جعل املاء كناية عنه

املسألة الرابعة إن قلنا الضمري يف قوله اْسَتقَاُمواْ راجع إىل اجلن كان يف اآلية قوالن أحدمها لو استقام اجلن على 
عه الطريقة املثلى أي لو ثبت أبوهم اجلان على ما كان عليه من عبادة اهللا ومل يستكرب عن السجود آلدم ومل يكفر وتب

وقوله َولَْو )  ٦٥املائدة ( ولده على اإلسالم ألنعمنا عليهم ونظريه قوله تعاىل َولَْو أَنَّ أَْهلَ الِْكَتابِ ءاَمنُواْ وَاتَّقَْواْ 
َيتَّقِ اللََّه َيجَْعل لَُّه َمْخَرجاً  وقوله َوَمن)  ٦٦املائدة ( أَنَُّهْم أَقَاُمواْ التَّْورَاةَ  َواإلجنِيلَ َوَما أُنزِلَ إِلَيهِْم ّمن رَّبّهِْم الَكَلُواْ 

وإمنا ذكر املاء )  ١٢نوح ( وقوله فَقُلُْت اْسَتْغِفرُواْ رَبَّكُمْ إىل قوله َوُيْمِددْكُْم بِأَمْوالٍ َوَبنَِني )  ٣ ٢الطالق ( َوَيْرُزقُْه 
اين أن يكون املعىن وأن لو استقام كناية عن طيب العيش وكثرة املنافع فإن الالئق باجلن هو هذا املاء املشروب والث

اجلن الذين مسعوا القرآن على طريقتهم اليت كانوا عليها قبل االستماع ومل ينتقلوا عنها إىل اإلسالم لوسعنا عليهم 
  ِلُبيُوتِهِْم ُسقُفاً ّمن ِفضَّةٍ  الرزق ونظريه قوله تعاىل َولَْوالَ أَن َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً  واِحَدةً  لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بِالرَّْحَماِن



واختار الزجاج الوجه األول قال ألنه تعاىل ذكر الطريقة معرفة باأللف والالم فتكون راجعة إىل )  ٣٣الزخرف ( 
ْم الطريقة املعروفة املشهورة وهي طريقة اهلدى والذاهبون إىل التأويل الثاين استدلوا عليه بقوله بعد هذه اآلية ِلنَفِْتنَُه

وميكن اجلواب عنه أن من آمن فأنعم اهللا عليه )  ١٧٨آل عمران ( ِفيِه فهو كقوله إِنََّما ُنْمِلى لَُهْم ِليَْزَداُدواْ إِثَْماً 
كان ذلك اإلنعام أيضاً ابتالء واختباراً حىت يظهر أنه هل يشتغل بالشكر أم ال وهل ينفقه يف طلب مراضي اهللا أو يف 

وأما الذين قالوا الضمري عائد إىل اإلنس فالوجهان عائدان فيه بعينه وههنا يكون إجراء  مراضي الشهوة والشيطان
  قوله الَْسقَيَْناُهم مَّاء غََدقاً على ظاهره أوىل ألن انتفاع اإلنس بذلك أمت وأكمل

بأن الفتنة هي االختبار كما املسألة اخلامسة احتج أصحابنا بقوله ِلَنفِْتَنُهْم على أنه تعاىل يضل عباده واملعتزلة أجابوا 
يقال فتنت الذهب بالنار الخلق الضالل واستدلت املعتزلة بالالم يف قوله ِلَنفْتَِنُهْم على أنه تعاىل إمنا يفعل لغرض 

وأصحابنا أجابوا أن الفتنة باالتفاق ليست مقصودة فدلت هذه اآلية على أن الالم ليست للغرض يف حق اهللا وقوله 
ْعرِْض َعن ِذكْرِ َرّبِه أي عن عبادته أو عن موعظته أو عن وحيه يسلكه وقرىء بالنون مفتوحة ومضمومة تعاىل َوَمن ُي

إال أن هذه العبارة أيضاً )  ٤٢املدثر ( أي ندخله عذاباً واألصل نسلكه يف عذاب كقوله َما َسلَكَكُْم ِفى َسقََر 
 حذف اجلار وأوصل الفعل كقوله َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه مستقيمة لوجهني األول أن يكون التقدير نسلكه يف عذاب مث

والثاين أن يكون معىن نسلكه أي ندخله يقال سلكه وأسلكه والصعد مصدر صعد يقال صعد )  ١٥٥األعراف ( 
املعذب أي يعلوه ويغلبه فال يطيقه ومنه قول عمر ما ) يصعد فوق طاقة ( صعداً وصعوداً فوصف به العذاب ألنه 

ين شيء ما تصعدتين خطبة النكاح يريد ما شق علي وال غلبين وفيه قول آخر وهو ما روي عن عكرمة عن تصعد
ابن عباس رضي اهللا عنهما أن صعداً جبل يف جهنم وهو صخرة ملساء فيكلف الكافر صعودها مث جيذب من أمامه 

عالها جذب إىل أسفلها مث يكلف بسالسل ويضرب من خلفه مبقامع حىت يبلغ أعالها يف أربعني سنة فإذا بلغ أ
  ) ١٧املدثر ( الصعود مرة أخرى فهذا دأبه أبداً ونظري هذه اآلية قوله تعاىل سَأُْرِهقُُه َصعُوداً 

  النوع الثالث من مجلة املوحى قوله تعاىل
  َوأَنَّ الَْمَساجَِد ِللَِّه فَالَ َتْدُعواْ َمَع اللَِّه أََحداً

  وفيه مسائل
لتقدير قل أوحي إيل أن املساجد هللا ومذهب اخلليل أن التقدير وألن املساجد هللا فال تدعوا فعلى هذا املسألة األوىل ا

فال تدعوا مع اهللا أحداً يف املساجد ألهنا هللا خاصة ونظريه قوله َوإِنَّ هَاِذِه أُمَُّتكُْم على ) بال تدعوا أي ( الالم متعلقة 
  م فاعبدون أي ألجل هذا املعىن فاعبدونمعىن وألن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربك

املسألة الثانية اختلفوا يف املساجد على وجوه أحدها وهو قول األكثرين أهنا املواضع اليت بنيت للصالة وذكر اهللا 
ويدخل فيها الكنائس والبيع ومساجد املسلمني وذلك أن أهل الكتاب يشركون يف صالهتم يف البيع والكنائس فأمر 

جعلت ( ني باإلخالص والتوحيد وثانيها قال احلسن أراد باملساجد البقاع كلها قال عليه الصالة والسالم اهللا املسلم
  كأنه تعاىل قال األرض كلها خملوقة هللا) يل األرض مسجداً 

تعاىل فال تسجدوا عليها لغري خالقها وثالثها روي عن احلسن أيضاً أنه قال املساجد هي الصلوات فاملساجد على 
القول مجع مسجد بفتح اجليم واملسجد على هذا القول مصدر مبعىن السجود ورابعها قال سعيد بن جبري  هذا

املساجد األعضاء اليت يسجد العبد عليها وهي سبعة القدمان والركبتان واليدان والوجه وهذا القول اختيار ابن 
قة هللا تعاىل فال ينبغي أن يسجد العاقل عليها األنباري قال ألن هذه األعضاء هي اليت يقع السجود عليها وهي خملو

لغري اهللا تعاىل وعلى هذا القول معىن املساجد مواضع السجود من اجلسد واحدها مسجد بفتح اجليم وخامسها قال 



عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد باملساجد مكة جبميع ما فيها من املساجد وذلك ألن مكة قبلة الدنيا وكل 
د إليها قال الواحدي وواحد املساجد على األقوال كلها مسجد بفتح اجليم إال على قول من يقول إهنا أحد يسج

املواضع اليت بنيت للصالة فإن واحدها بكسر اجليم ألن املواضع واملصادر كلها من هذا الباب بفتح العني إال يف 
رق واملسقط واجملزر واحملشر واملشرق واملغرب أحرف معدودة وهي املسجد واملطلع واملنسك واملسكن واملنبت واملف

  وقد جاء يف بعضها الفتح وهو املنسك واملسكن واملفرق واملطلع وهو جائز يف كلها وإن مل يسمع
 املسألة الثالثة قال احلسن من السنة إذا دخل الرجل املسجد أن يقول ال إله إال اهللا ألن قوله فَالَ َتْدعُواْ َمَع اللَِّه أََحداً

  يف ضمنه أمر بذكر اهللا وبدعائه
  النوع الرابع من مجلة املوحى قوله تعاىل

  َوأَنَُّه لََّما قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه كَادُواْ َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبداً
 يف قول اجلميع مث قال الواحدي إن هذا من كالم اجلن ال من) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن عبداهللا هو النيب 

مجلة املوحى ألن الرسول ال يليق أن حيكي عن نفسه بلفظ املغايبة وهذا غري بعيد كما يف قوله َيْومٍ ُيْحَشُر الُْمتَِّقَني 
إِلَى الرَّْحَمنِ َوفْداً واألكثرون على أنه من مجلة املوحى إذ لو كان من كالم اجلن لكان ما ليس من كالم اجلن ويف 

بعيداً عن سالمة النظم وفائدة هذا االختالف أن من جعله من مجلة املوحى فتح اهلمزة خلل ما هو كالم اجلن خمتالً 
يف أن ومن جعله من كالم اجلن كسرها وحنن نفسر اآلية على القولني أما على قول من قال إنه من مجلة املوحى 

َيْدُعوُه أي قام يعبده يريد قيامه  فالضمري يف قوله كَاُدواْ إىل من يعود فيه ثالثة أوجه أحدها إىل اجلن ومعىن قَاَم
لصالة الفجر حني أتاه اجلن فاستمعوا القراءة كَادُواْ َيكُوُنونَ َعلَْيِه لَِبداً أي يزدمحون عليه متراكمني تعجباً مما رأوا 

مثله ومسعوا ما مل من عبادته واقتداء أصحابه به قائماً وراكعاً وساجداً وإعجاباً مبا تال من القرآن ألهنم رأوا مامل يروا 
يسمعوا مثله والثاين ملا قدم رسول اهللا يعبد اهللا وحده خمالفاً للمشركني يف عبادهتم األوثان كاد املشركون لتظاهرهم 

عليه وتعاوهنم على عداوته يزدمحون عليه والثالث وهو قول قتادة ملا قام عبداهللا تلبدت اإلنس واجلن وتظاهروا 
اء به ويطفئوا نور اهللا فأىب اهللا إال أن ينصره ويظهره على من عاداه وأما على قول من عليه ليبطلوا احلق الذي ج

قال إنه من كالم اجلن فالوجهان أيضاً عائدان فيه وقوله ِلَبداً فهو مجع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بعض وارتكم 
ق هذه اللبود اليت تفرش ويقال لبدة بعضه على بعض وكل شيء ألصقته بشيء إلصاقاً شديداً فقد لبدته ومنه اشتقا

  األسد ملا يتلبد من الشعر بني كتفيه ومنه قول زهري

  لدى أسد شاكي السالح مقذف
  له لبد أظفاره مل تقلم

وقرىء ِلَبداً بضم الالم واللبدة يف معىن اللبدة وقرىء لَِبداً مجع البد كُسجِّد وساجد وقرىء أيضاً ِلَبداً بضم الالم 
بود كصرب مجع صبور فإن قيل مل مسي حممداً بعبداهللا وما ذكره برسول اهللا أو نيب اهللا قلنا ألنه إن كان والباء مجع ل

هذا الكالم من مجلة املوحى فالالئق بتواضع الرسول أن يذكر نفسه بالعبودية وإن كان من كالم اجلن كان املعىن أن 
  عوا ومل حاولوا منعه منه مع أن ذلك هو املوافق لقانون العقلعبداهللا ملا اشتغل بعبودية اهللا فهؤالء الكفار مل اجتم

  قُلْ إِنََّمآ أَْدُعو رَبِّى َوالَ أُْشرِكُ بِِه أََحداً
)  ٢١اجلن ( قرأ العامة قال على الغيبة وقرأ عاصم ومحزة قُلْ حىت يكون نظرياً ملا بعده وهو قوله قُلْ إِّنى الَ أَْمِلُك 

إنك جئت بأمر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قال مقاتل إن كفار مكة قالوا للنيب )  ٢٢اجلن ( ى قُلْ إِّنى لَن ُيجِريَنِ
فأنزل اهللا قُلْ إِنََّما اْدعُواْ رَّبى وهذا حجة لعاصم ومحزة ومن قرأ ) عظيم وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا 



بقوله إِنََّما أَْدُعو َرّبى فحكى اهللا ) اهللا عليه وسلم صلى ( قَالَ محل ذلك على أن القوم ملا قالوا ذلك أجاهبم النيب 
  ذلك عنه بقوله قَالَ أو يكون ذاك من بقية حكاية اجلن أحوال الرسول لقومهم

  قُلْ إِنِّى الَ أَْمِلُك لَكُمْ ضَّراً َوالَ َرَشداً
غياً وال ( دل عليه قراءة أيب إما أن يفسر الرشد بالنفع حىت يكون تقدير الكالم ال أملك لكم غياً وال رشداً وي

  ومعىن الكالم أن النافع والضار واملرشد واملغوي هو اهللا وإن أحداً من اخللق ال قدرة له عليه) رشداً 
  قُلْ إِنِّى لَن ُيجِريَنِى ِمَن اللَِّه أََحٌد َولَْن أَجَِد ِمن ُدونِِه ُملَْتَحداً

ِه أََحًدا قال مقاتل إهنم قالوا اترك ما تدعوا إليه وحنن جنريك فقال اهللا له قُلْ إِّنى قوله تعاىل قُلْ إِّنى لَن ُيجَِرينِى ِمَن اللَّ
  لَن ُيجَِرينِى ِمَن اللَِّه أََحٌد

غة مث قال تعاىل َولَْن أَجَِد ِمن ُدونِِه ُملَْتَحداً أي ملجأ وحرزاً قال املربد ُملَْتَحًدا مثل قولك منعرجاً والتحد معناه يف الل
  امللتحد املدخل من األرض مثل السرب الذاهب يف األرضمال ف

  أََبداًإِالَّ َبالَغاً مَِّن اللَِّه َورَِسالَاِتِه َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه فَإِنَّ لَُه نَاَر َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَهآ 
اجلن ( تثناء وجوهاً أحدها أنه استثناء من قوله ال أَْمِلُك قوله تعاىل إِالَّ َبالَغاً مَِّن اللَِّه َورِسَالَاِتِه ذكروا يف هذا االس

مجلة معترضة )  ٢٢اجلن ( أي ال أملك لكم ضراً وال رشداً إال بالغاً من اهللا وقوله قُلْ إِّنى لَن ُيجِريَنِى )  ٢١
يقدر أحد أن جيريه  وقعت يف البني لتأكيد نفي االستطاعة عنه وبيان عجزه على معىن أنه تعاىل إن أراد به سوءاً مل

واملعىن ولن )  ٢٢اجلن ( منه وهذا قول الفراء وثانيها وهو قول الزجاج أنه نصب على البدل من قوله ُملَْتَحًدا 
أجد من دونه ملجأ إال بالغاً أي ال ينجيين إال أن أبلغ عن اهللا ما أرسلت به وأقول هذا االستثناء منقطع ألنه تعاىل 

  حداً بل قال َولَْن أَجَِد ِمن ُدونِِه ُملَْتَحداًملا مل يقل ولن أجد ملت

والبالغ من اهللا ال يكون داخالً حتت قوله ِمن ُدونِِه ُملَْتَحًدا ألن البالغ من اهللا ال يكون من دون اهللا بل يكون من 
قياماً فقعوداً ) إال ( ك ومعناه إن ال أبلغ بالغاً كقول) ال ( معناه إن ) إال ( اهللا وبإعانته وتوفيقه ثالثها قال بعضهم 

فلم ) بلغوا عين بلغوا عين ( واملعىن إن ال أبلغ مل أجد ملتحداً فإن قيل املشهور أنه يقال بلغ عنه قال عليه السالم 
عىن بالغاً يف قوله بََراءةٌ  ّمَن اللَِّه مب) من ( إمنا هي مبنزلة ) بصفة للتبلغ ( ليست ) من ( قال ههنا َبالَغاً مَِّن اللَِّه قلنا 

كائناً من اهللا أما قوله تعاىل َورِسَالَاِتِه فهو عطف على َبالَغاً كأنه قال ال أملك لكم إال التبليغ والرساالت واملعىن إال 
  أن أبلغ عن اهللا فأقول قال اهللا كذا ناسباً القول إليه وأن أبلغ رساالته اليت أرسلين هبا من غري زيادة وال نقصان

ن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه فَإِنَّ لَُه َنارَ َجهَنََّم قال الواحدي إن مكسورة اهلمزة ألن ما بعد فاء اجلزاء موضع قوله تعاىل َوَم
فََمن ُيْؤِمن )  ١٢٦البقرة ( َوَمن كَفََر فَأَُمّتُعُه )  ٩٥املائدة ( ابتداء ولذلك محل سيبويه قوله َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه 

وقرىء فَأَنَّ لَُه َنارَ َجهَنََّم على ) الكشاف ( على أن املبتدأ فيها مضمر وقال صاحب )  ١٣اجلن ( َرّبِه فَالَ َيَخاُف بِ
  أي فحكمه أن هللا مخسه)  ٤١األنفال ( تقدير فجزاؤه أن له نار جهنم كقولك فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسُه 

  ويف اآلية مسألتان) من ( على معىن اجلمع يف  مث قال تعاىل خَاِلِديَن ِفيَها أََبداً محالً
املسألة األوىل استدل مجهور املعتزلة هبذه اآلية على أن فساق أهل الصالة خملدون يف النار وأن هذا العموم يشملهم 
كشموله الكفار قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن ال يكون هناك توبة وال طاعة أعظم منها قالوا وهذا العموم 

ى يف الداللة على هذا املطلوب من سائر العمومات ألن سائر العمومات ما جاء فيها قوله أََبًدا فاملخالف حيمل أقو
جاء لفظ األبد فيكون ذلك صرحياً يف إسقاط االحتمال الذي ذكره ) فقد ( اخللود على املكث الطويل أما ههنا 

على التمسك هبذه العمومات ونزيد ههنا وجوهاً أحدها أن املخالف واجلواب أنا بينا يف سورة البقرة وجوه األجوبة 



ختصيص العموم بالواقعة اليت ألجلها ورد ذلك العموم عرف مشهور فإن املرأة إذا أرادت أن خترج من الدار ساعة 
فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق يفيد ذلك اليمني بتلك الساعة املعينة حىت إهنا لو خرجت يف يوم آخر مل تطلق 

من ههنا أجرى احلديث يف التبليغ عن اهللا تعاىل مث قال َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه يعين جربيل فَأَنَّ لَُه َناَر َجَهنََّم أي 
يعص اهللا يف تبليغ رساالته وأداء وحيه فإن له نار جهنم وإذا كان ما ذكرنا حمتمالً سقط وجه االستدالل الوجه 

ال بد وأن يتناول هذه الصورة ألن من القبيح أن يذكر عقيب هذه الواقعة حكماً ال تعلق الثاين وهو أن هذا الوعيد 
له هبا فيكون هذا الوعيد وعيداً على ترك التبليغ من اهللا وال شك أن ترك التبليغ من اهللا أعظم الذنوب والعقوبة 

ذنوب املتفاوتة يف الصغر والكرب ال جيوز املترتبة على أعظم الذنوب ال جيوز أن تكون مرتبة على مجيع الذنوب ألن ال
أن تكون متساوية يف العقوبة وإذا ثبت أن هذه العقوبة على هذا الذنب وثبت أن ما كان عقوبة على هذا الذنب ال 
جيوز أن يكون عقوبة على سائر الذنوب علمنا أن هذا احلكم خمتص هبذا الذنب وغري متعد إىل سائر الذنوب الوجه 

نه تعاىل ذكر عمومات الوعيد يف سائر آيات القرآن غري مقيدة بقيد األبد وذكرها ههنا مقيدة بقيد الثالث وهو أ
األبد فال بد يف هذا التخصيص من سبب وال سبب إال أن هذا الذنب أعظم الذنوب وإذا كان السبب يف هذا 

يع الذنوب وإذا ثبت أن هذا الوعيد التخصيص هذا املعىن علمنا أن هذا الوعيد خمتص هبذا الذنب وغري متعد إىل مج
  خمتص بفاعل هذا

ف

ه الذنب صارت اآلية دالة على أن حال سائر املذنبني خبالف ذلك ألن قوله فَإِنَّ لَُه َناَر َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً معنا
ن هلم هذه احلالة ال لغريهم وجب أن هذه احلالة له ال لغريه وهذا كقوله لَكُْم ِديَنكُْم أي لكم ال لغريكم وإذا ثبت أ

يف سائر املذنبني أن ال يكون هلم نار جهنم على سبيل التأبيد فظهر أن هذه اآلية حجة لنا عليهم وعلى متسكهم 
باآلية سؤال آخر وهو أن قوله َوَمن يَْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه إمنا يتناول من عصى اهللا ورسوله جبميع أنواع املعاصي 

افر وحنن نقول بأن الكافر يبقى يف النار مؤبداً وإمنا قلنا إن قوله َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَهُ إمنا يتناول من وذلك هو الك
عصى اهللا جبميع أنواع املعاصي ألن قوله َوَمن يَْعصِ اللََّه يصح استثناء مجيع أنواع املعاصي عنه مثل أن يقال ومن 

نا وإال يف شرب اخلمر ومن مذهب القائلني بالوعيد أن حكم االستثناء إخراج ما يعص اهللا إال يف الكفر وإال يف الز
لواله لكان داخالً حتت اللفظ وإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله َوَمن َيْعصِ اللََّه متناوالً ملن أتى بكل املعاصي 

ستدالل هبا فإن قيل كون والذي يكون كذلك هو الكافر فاآلية خمتصة بالكافر على هذا التقدير فسقط وجه اال
اإلنسان الواحد آتياً جلميع أنواع املعاصي حمال ألن من احملال أن يكون قائالً بالتجسم وأن يكون مع ذلك قائالً 

بالتعطيل وإذا كان ذلك حماالً فحمل اآلية عليه غري جائز قلنا ختصيص العام بدليل العقل جائز فقولنا َوَمن َيْعصِ اللَّهَ 
آتياً جبميع أنواع املعاصي ترك العمل به يف القدر الذي امتنع عقالً حصوله فيبقى متناوالً لآليت جبميع يفيد كونه 

  األشياء اليت ميكن اجلمع بينها ومن املعلوم أن اجلمع بني الكفر وغريه ممكن فتكون اآلية خمتصة به
( تارك املأمور به عاص لقوله تعاىل أَفََعَصْيَت أَْمرِى املسألة الثانية متسك القائلون بأن األمر للوجوب هبذه اآلية فقالوا 

والعاصي مستحق للعقاب )  ٦٩الكهف ( ال أَْعِصى لََك أمْراً )  ٦التحرمي ( الَّ َيْعُصونَ اللََّه َما أََمَرُهْم )  ٩٣طه 
  ا أََبداًلقوله َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه فَإِنَّ لَُه نَاَر َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَه

  َحتَّى إِذَا َرأَْواْ َما ُيوَعُدونَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن أَْضَعُف نَاصِراً َوأَقَلُّ َعَدداً
اجلن ( فإن قيل ما الشيء الذي جعل ما بعد حىت غاية له قلنا فيه وجهان األول أنه متعلق بقوله َيكُوُنونَ َعلَْيِه لَِبداً 

حىت إذا رأوا ما يوعدون ) عدده ( لعداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون والتقدير أهنم يتظاهرون عليه با)  ١٩
من يوم بدر وإظهار اهللا له عليهم أو من يوم القيامة فََسَيْعلَُمونَ أيهم أضعف ناصراً وأقل عدداً الثاين أنه متعلق 



الون على ما هم عليه مبحذوف دلت عليه احلال من استضعاف الكفار له واستقالهلم لعدده كأنه قيل هؤالء ال يز
حىت إذا كان كذا كان كذا واعلم أن نظري هذه اآلية قوله يف مرمي حَتَّى إِذَا َرأَْواْ َما ُيوَعُدونَ إِمَّا الَعذَاَب َوإِمَّا 

مٍ َوالَ واعلم أن الكافر ال ناصر له وال شفيع يوم القيامة على ما قال َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِمي)  ٧٥مرمي ( السَّاَعةَ  
ويفر كل أحد منهم من صاحبه على ما قال )  ٢٨األنبياء ( َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ ارَْتَضى )  ١٨غافر ( َشِفيعٍ ُيطَاُع 

وأما )  ٢ج احل( إىل آخره َيْوَم َتَروَْنَها َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعةٍ  َعمَّا أَْرَضَعْت )  ٣٤عبس ( َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرء ِمْن أَِخيِه 
  املؤمنون فلهم العزة والكرامة والكثرة قال تعاىل َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ بَابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُُم

وامللك القدوس يسلم عليهم َسالٌَم قَْوالً ّمن رَّّب رَِّحيمٍ فهناك يظهر أن القوة والعدد يف جانب )  ٢٤ ٢٣الرعد ( 
  يف جانب الكفاراملؤمنني أو 

  قُلْ إِنْ أَْدرِى أَقَرِيٌب مَّا ُتوَعُدونَ أَْم َيجَْعلُ لَُه َربِّى أََمداً
قال )  ٢٤اجلن ( قال مقاتل ملا مسعوا قوله َحتَّى إِذَا َرأَْواْ َما ُيوَعُدونَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن أَْضَعُف نَاصِراً َوأَقَلُّ َعَدداً 

الذي توعدنا به فأنزل اهللا تعاىل قُلْ إِنْ أَْدرِى أَقَرِيٌب مَّا ُتوَعُدونَ إىل آخره واملعىن النضر بن احلرث مىت يكون هذا 
أن وقوعه متيقن أما وقت وقوعه فغري معلوم وقوله أَْم َيْجَعلُ لَُه رَّبى أََمداً أي غاية وبعداً وهذا كقوله َوإِنْ أَْدرِى 

فكان عاملاً بقرب ) بعثت أنا والساعة كهاتني ( فإن قيل أليس أنه قال )  ١٠٩نبياء األ( أَقَرِيٌب أَم بَِعيٌد مَّا ُتوَعُدونَ 
وقوع القيامة فكيف قال ههنا ال أدري أقريب أم بعيد قلنا املراد بقرب وقوعه هو أن ما بقي من الدنيا أقل مما 

  معلومانقضى فهذا القدر من القرب معلوم وأما معىن معرفة القرب القريب وعدم ذلك فغري 
  ِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصداًَعاِلُم الَْغْيبِ فَالَ ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحداً إِالَّ َمنِ اْرَتَضى ِمن رَّسُولٍ فَإِنَُّه َيسْلُُك ِمن َبْينِ َيَدْي

يف قوله ِمن رَّسُولٍ تبيني ) من ( سُولٍ لفظة مث قال تعاىل َعاِلُم الَْغْيبِ فَالَ ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحداً إِالَّ َمنِ ارَْتَضى ِمن رَّ
ويف هذا إبطال ) الكشاف ( ملن ارتضى يعين أنه ال يطلع على الغيب إال املرتضى الذي يكون رسوالً قال صاحب 

الكرامات ألن الذين تضاف الكرامات إليهم وإن كانوا أولياء مرتضني فليسوا برسل وقد خص اهللا الرسل من بني 
الطالع على الغيب وفيها أيضاً إبطال الكهانة والسحر والتنجيم ألن أصحاهبا أبعد شيء من اإلرتضاء املرتضني با

وأدخله يف السخط قال الواحدي ويف هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت 
  أو غري ذلك فقد كفر مبا يف القرآن

ن يلهم اهللا أولياءه وقوع بعض الوقائع يف املستقبل ونسبة اآلية إىل الصورتني واعلم أن الواحدي جيوز الكرامات وأ
واحدة فإن جعل اآلية دالة على املنع من أحكام النجوم فينبغي أن جيعلها دالة على املنع من الكرامات على ما قاله 

فينبغي أن ال جيعلها دالة على  وإن زعم أهنا ال تدل على املنع من اإلهلامات احلاصلة لألولياء) الكشاف ( صاحب 
املنع من الدالئل النجومية فأما التحكم بداللتها على املنع من األحكام النجومية وعدم داللتها على اإلهلامات 

احلاصلة لألولياء فمجرد التشهي وعندي أن اآلية ال داللة فيها على شيء مما قالوه والذي تدل عليه أن قوله َعلَى 
صيغة عموم فيكفي يف العمل مبقتضاه أن ال يظهر تعاىل خلقه على غيب واحد من غيوبه فنحمله على  غَْيبِِه ليس فيه

وقت وقوع القيامة فيكون املراد من اآلية أنه تعاىل ال يظهر هذا الغيب ألحد فال يبقى يف اآلية داللة على أنه ال 
منا ذكر هذه اآلية عقيب قوله إِنْ أَْدرِى أَقَرِيٌب مَّا يظهر شيئاً من الغيوب ألحد والذي يؤكد هذا التأويل أنه تعاىل إ

يعين ال أدري وقت وقوع القيامة مث قال بعده َعاِلُم الَْغْيبِ فَالَ ُيظْهِرُ )  ٢٥اجلن ( ُتوَعُدونَ أَْم َيْجَعلُ لَُه رَّبى أََمداً 
 ألحد وباجلملة فقوله َعلَى غَْيبِِه لفظ مفرد َعلَى غَْيبِِه أََحداً أي وقت وقوع القيامة من الغيب الذي ال يظهره اهللا

مضاف فيكفي يف العمل به محله على غيب واحد فأما العموم فليس يف اللفظ داللة عليه فإن قيل فإذا محلتم ذلك 



د على القيامة فكيف قال إِالَّ َمنِ اْرَتَضى ِمن رَّسُولٍ مع أنه ال يظهر هذا الغيب ألحد من رسله قلنا بل يظهره عن
وال )  ٢٥الفرقان ( القرب من إقامة القيامة وكيف ال وقد قال َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماء بِالَْغَمامِ َونُّزلَ الَْملَاِئكَةُ  َتنزِيالً 

  شك أن املالئكة

على  يعلمون يف ذلك الوقت قيام القيامة وأيضاً حيتمل أن يكون هذا االستثناء منقطعاً كأنه قال عامل الغيب فال يظهر
غيبه املخصوص وهو قيام القيامة أحداً مث قال بعده لكن من ارتضى من رسول فَإِنَُّه َيسْلُُك ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفهِ 
حفظة حيفظونه من شر مردة اإلنس واجلن ألنه تعاىل إمنا ذكر هذا الكالم جواباً لسؤال من سأله عن وقت وقوع 

  به واالستحقار لدينه ومقالتهالقيامة على سبيل االستهزاء 
واعلم أنه ال بد من القطع بأنه ليس مراد اهللا من هذه اآلية أن ال يطلع أحداً على شيء من املغيبات إال الرسل 

والذي يدل عليه وجوه أحدها أنه ثبت باألخبار القريبة من التواتر أن شقاً وسطيحاً كانا كاهنني خيربان بظهور نبينا 
قبل زمان ظهوره وكانا يف العرب مشهورين هبذا النوع من العلم حىت رجع إليهما ) عليه وسلم  صلى اهللا( حممد 

فثبت أن اهللا تعاىل قد يطلع غري الرسل على شيء من ) صلى اهللا عليه وسلم ( كسرى يف تعرف أخبار رسولنا حممد 
 وأن املعرب قد خيرب عن وقوع الوقائع الغيب وثانيها أن مجيع أرباب امللل واألديان مطبقون على صحة علم التعبري

اآلتية يف املستقبل ويكون صادقاً فيه وثالثها أن الكاهنة البغدادية اليت نقلها السلطان سنجر بن ملك شاه من بغداد 
  إىل خراسان وسأهلا عن األحوال اآلتية يف املستقبل فذكرت أشياء مث إهنا وقعت على وفق كالمها

 له باحلسىن وأنا قد رأيت أناساً حمققني يف علوم الكالم واحلكمة حكوا عنها أهنا قال مصنف الكتاب ختم اهللا
أخربت عن األشياء الغائبة أخباراً على سبيل التفصيل وجاءت تلك الوقائع على وفق خربها وبالغ أبو الربكات يف 

أهنا كانت خترب عن املغيبات  كتاب املعترب يف شرح حاهلا وقال لقد تفحصت عن حاهلا مدة ثالثني سنة حىت تيقنت
  إخباراً مطابقاً

يف أصحاب اإلهلامات الصادقة وليس هذا خمتصاً باألولياء بل قد يوجد يف السحرة أيضاً ) ذلك ( ورابعها أنا نشاهد 
من يكون كذلك نرى اإلنسان الذي يكون سهم الغيب على درجة طالعه يكون كذلك يف كثري من أخباره وإن 

ضاً يف أكثر تلك األخبار ونرى األحكام النجومية قد تكون مطابقة وموافقة لألمور وإن كانوا قد كان قد يكذب أي
يكذبون يف كثري منها وإذا كان ذلك مشاهداً حمسوساً فالقول بأن القرآن يدل على خالفه مما جير الطعن إىل القرآن 

  وذلك باطل فعلمنا أن التأويل الصحيح ما ذكرناه واهللا أعلم
وله تعاىل فَإِنَُّه َيْسلُُك ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصداً فاملعىن أنه يسلك من بني يدي من ارتضى للرسالة َوِمْن أما ق

َخلِْفِه َرَصداً أي حفظة من املالئكة حيفظونه من وساوس شياطني اجلن وختاليطهم حىت يبلغ ما أوحى به إليه ومن 
ما بعث نيب إال ومعه مالئكة حيرسونه من الشياطني ( ؤذونه وال يضرونه وعن الضحاك زمحة شياطني اإلنس حىت ال ي

  )يتشبهون بصورة امللك ) الذين ( 
  لَِّيْعلََم أَن قَْد أَْبلَُغواْ رَِسالَاِت َربِّهِْم َوأََحاطَ بَِما لَدَْيهِْم وَأَْحَصى كُلَّ َشىْ ٍء َعَدداً

  لَُغواْ رِسَالَاِت رَّبهِْم فيه مسائلقوله تعاىل لَّيْعلَمَ أَن قَْد أَْب
مث )  ٢٧اجلن ( املسألة األوىل وحَّد الرسول يف قوله إِالَّ َمنِ اْرَتَضى ِمن رَّسُولٍ فَإِنَُّه َيسْلُُك ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه 

  ) ٢٣اجلن ( إِنَّ لَُه َناَر َجهَنََّم خَاِلِديَن مجع يف قوله أَن قَْد أَْبلَُغواْ رَِسالَاِت َرّبهِْم ونظريه ما تقدم من قوله فَ



املسألة الثانية احتج من قال حبدوث علم اهللا تعاىل هبذه اآلية ألن معىن اآلية ليعلم اهللا أن قد أبلغوا الرسالة ونظريه 
اتل ليعلم حممد أن الرسل واجلواب من وجهني األول قال قتادة ومق)  ٣١حممد ( قوله تعاىل حَتَّى َنْعلََم الُْمجَاِهِديَن 

قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة وعلى هذا الالم يف قوله ِلَيْعلََم متعلق مبحذوف يدل عليه الكالم كأنه قيل 
أخربناه حبفظ الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ احلق وجيوز أن يكون املعىن ليعلم 

ي جربيل واملالئكة الذين يبعثون إىل الرسل رساالت رهبم فال يشك فيها ويعلم أهنا حق من الرسول أن قد أبلغوا أ
اهللا الثاين وهو اختيار أكثر احملققني أن املعىن ليعلم اهللا أن قد أبلغ األنبياء رساالت رهبم والعلم ههنا مثله يف قوله أَمْ 

واملعىن ليبلغوا رساالت رهبم )  ١٤٢آل عمران ( مِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهدُواْ ِمنكُْم َحِسبُْتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ  َولَمَّا َيْعلَ
  فيعلم ذلك منهم

  املسألة الثالثة قرىء ِلَيعْلََم على البناء للمفعول
ىْ ء َعَدداً فهو يدل أما قوله َوأََحاطَ بَِما لَدَْيهِْم فهو يدل على كونه تعاىل عاملاً باجلزئيات وأما قوله َوأَْحَصى كُلَّ َش

على كونه عاملاً جبميع املوجودات فإن قيل إحصاء العدد إمنا يكون يف املتناهي وقوله كُلّ َشىْ ء يدل على كونه غري 
متناه فلزم وقوع التناقض يف اآلية قلنا ال شك أن إحصاء العدد إمنا يكون يف املتناهي فأما لفظة كُلّ َشىْ ء فإهنا ال 

ري متناه ألن الشيء عندنا هو املوجودات واملوجودات متناهية يف العدد وهذه اآلية أحد ما حيتج به تدل على كونه غ
على أن املعدوم ليس بشيء وذلك ألن املعدوم لو كان شيئاً لكانت األشياء غري متناهية وقوله وَأَْحَصى كُلَّ َشىْ ء 

كوهنا متناهية وغري متناهية وذلك حمال فوجب القطع بأن َعَدداً يقتضي كون تلك احملصيات متناهية فيلزم اجلمع بني 
  املعدوم ليس بشيء حىت يندفع هذا التناقض

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم واحلمد هللا رب العاملني وصالته وسالمه على سيد املرسلني وخامت النبيني حممد النيب وآله 
  وصحبه أمجعني

  سورة املزمل عليه السالم

  وهي عشرون آية مكية
  ياأَيَُّها الُْمزَّمِّلُ
  فيه مسألتان

املسألة األوىل أمجعوا على أن املراد باملزمل النيب عليه السالم وأصله املتزمل بالتاء وهو الذي تزمل بثيابه أي تلفف 
هبا فأدغم التاء يف الزاي وحنوه املدثر يف املتدثر واختلفوا مل تزمل بثوبه على وجوه أحدها قال ابن عباس أول ما 

جاءه جربيل عليه السالم خافه وظن أن به مساً من اجلن فرجع من اجلبل مرتعداً وقال زملوين فبينا هو كذلك إذ 
جاء جربيل وناداه وقال يا أيها املزمل وثانيها قال الكليب إمنا تزمل النيب عليه السالم بثيابه للتهيء للصالة وهو 

ماً بالليل متزمالً يف قطيفة فنودي مبا يهجن تلك احلالة وقيل يا أيها اختيار الفراء وثالثها أنه عليه السالم كان نائ
النائم املتزمل بثوبه قم واشتغل بالعبودية ورابعها أنه كان متزمالً يف مرط خلدجية مستأنساً هبا فقيل له َعَدداً يأَيَُّها 

امسها قال عكرمة يا أيها الذي زمل أمراً عظيماً الُْمزَّّملُ قُمِ الَّْيلَ كأنه قيل اترك نصيب النفس واشتغل بالعبودية وخ
  أي محله والزمل احلمل وازدمله احتمله

بتخفيف الزاي والدال وتشديد امليم والثاء على أنه اسم )  ١املدثر ( املسألة الثانية قرأ عكرمة الُْمزَّّملُ و الُْمدَّثُّر 
والتقدير يا أيها املزمل نفسه واملدثر نفسه وحذف  فاعل أو مفعول فإن كان على اسم الفاعل كان املفعول حمذوفاً



املفعول يف مثل هذا املقام فصيح قال تعاىل َوأُوِتَيْت ِمن كُلّ َشىْ ء أي أوتيت من كل شيء شيئاً وإن كان على أنه 
  على األصل) يا أيها املتزمل ( اسم املفعول كان ذلك ألنه زمل نفسه أو زمله غريه وقرىء 

  إِالَّ قَِليالً نِّْصفَهُ أَوِ انقُْص ِمْنُه قَِليالً أَْو زِْد َعلَْيِه َوَرتِّلِ الْقُرَْءانَ تَْرتِيالًقُمِ الَّْيلَ 
  وقوله تعاىل قُمِ الَّْيلَ فيه مسألتان

 املسألة األوىل قال ابن عباس إن قيام الليل كان فريضة على رسول اهللا لقوله قُمِ الَّْيلَ وظاهر األمر للوجوب مث نسخ
واختلفوا يف سبب النسخ على وجوه أوهلا أنه كان فرضاً قبل أن تفرض الصلوات اخلمس مث نسخ هبا وثانيها أنه 

وكم بقي من  تعاىل ملا قال قُمِ الَّْيلَ إِالَّ قَِليالً ّنْصفَُه أَوِ انقُْص ِمْنُه قَِليالً أَوْ زِْد َعلَْيِه فكان الرجل ال يدري كم صلى
ليل كله خمافة أن ال حيفظ القدر الواجب وشق عليهم ذلك حىت ورمت أقدامهم وسوقهم فنسخ الليل فكان يقوم ال

وذلك يف صدر اإلسالم مث قال ابن )  ٢٠املزمل ( اهللا تعاىل ذلك بقوله يف آخر هذه السورة فَاقَْرءواْ َما َتَيسََّر ِمْنُه 
أخرى إن إجياب هذا كان مبكة ونسخه كان عباس وكان بني أول هذا اإلجياب وبني نسخه سنة وقال يف رواية 

باملدينة مث نسخ هذا القدر أيضاً بالصلوات اخلمس والفرق بني هذا القول وبني القول األول أن يف هذا القول نسخ 
ول مث نسخ هذا بإجياب الصلوات ويف القول األ)  ٢٠املزمل ( وجوب التهجد بقوله فَاقَْرءواْ َما َتَيسََّر ِمَن الْقُْرءاِن 

نسخ إجياب التهجد بإجياب الصلوات اخلمس ابتداء وقال بعض العلماء التهجد ما كان واجباً قط والدليل عليه 
فبني أن التهجد نافلة له ال فرض وأجاب ابن عباس )  ٧٩اإلسراء ( وجوه أوهلا قوله َوِمَن الَّْيلِ فَتََهجَّْد بِِه َناِفلَةً  لََّك 

( ليك وثانيها أن التهجد لو كان واجباً على الرسول لوجب على أمته لقوله َواتَّبُِعوُه عنه بأن املعىن زيادة وجوب ع
وورود النسخ على خالف األصل وثالثها استدل بعضهم على عدم الوجوب بأنه تعاىل قال ّنْصفَُه )  ١٥٨األعراف 

ا كان كذلك ال يكون واجباً وهذا ضعيف ألنه ال أَوِ انقُْص ِمْنُه قَِليالً أَْو زِْد َعلَْيِه ففوض ذلك إىل رأي املكلف وم
يبعد يف العقل أن يقول أوجبت عليك قيام الليل فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك مفوض إىل رأيك مث إن القائلني 

ارة تفيد بعدم الوجوب أجابوا عن التمسك بقوله قُمِ الَّْيلَ وقالوا ظاهر األمر يفيد الندب ألنا رأينا أوامر اهللا تعاىل ت
الندب وتارة تفيد اإلجياب فال بد من جعلها مفيدة للقدر املشترك بني الصورتني دفعاً لالشتراك واجملاز وما ذاك إال 

ترجيح جانب الفعل على جانب الترك وأما جواز الترك فإنه ثابت مبقتضى األصل فلما حصل الرجحان مبقتضى 
  هو املندوب واهللا أعلماألمر وحصل جواز الترك مبقتضى األصل كان ذلك 

املسألة الثانية قرأ أبو السمال قُمِ الَّْيلَ بفتح امليم وغريه بضم امليم قال أبو الفتح بن جين الغرض من هذه احلركة 
اهلرب من التقاء الساكنني فأي احلركات حترك فقد حصل الغرض وحكى قطرب عنهم قم الليل وقل احلق برفع 

  ال من كسر فعلى أصل الباب ومن ضم أتبع ومن فتح فقد مال إىل خفة الفتحامليم والالم وبع الثوب مث ق
  قوله تعاىل إِالَّ قَلِيالً ّنْصفَُه أَوِ انقُْص ِمْنُه قَِليالً أَْو زِْد َعلَْيِه

ثلث اعلم أن الناس قد أكثروا يف تفسري هذه اآلية وعندي فيه وجهان ملخصان األول أن املراد بقوله إِالَّ قَلِيالً ال
 ٢٠املزمل ( ثُلُثَُه والدليل عليه قوله تعاىل يف آخر هذه السورة إِنَّ َربَّكَ َيْعلَُم أَنََّك َتقُوُم أَْدَنى ِمن ثُلُثَىِ  الَّْيلِ وَنِْصفَُه َو

فهذه اآلية دلت على أن أكثر املقادير الواجبة الثلثان فهذا يدل على أن نوم الثلث جائز وإذا كان كذلك وجب ) 
  يكون املراد يف قوله قُمِ الَّْيلَ إِالَّ قَِليالً هو الثلث فإذاً قوله قُمِ الَّْيلَ إِالَّ قَِليالًأن 

معناه قم ثلثي الليل مث قال ّنْصفَُه واملعىن أو قم نصفه كما تقول جالس احلسن أو ابن سريين أي جالس ذا أو ذا 
و قم النصف أو انقص من النصف أو زد عليه فعلى هذا أيهما شئت فتحذف واو العطف فتقدير اآلية قم الثلثني أ



يكون الثلثان أقصى الزيادة ويكون الثلث أقصى النقصان فيكون الواجب هو الثلث والزائد عليه يكون مندوباً فإن 
َك َيعْلَُم قد ترك الواجب ألنه تعاىل قال إِنَّ َربَّ) صلى اهللا عليه وسلم ( قيل فعلى هذا التأويل يلزمكم أن يكون النيب 

لثني وأقل أَنََّك َتقُوُم أَدَْنى ِمن ثُلُثَىِ  الَّْيلِ َونِْصفَُه َوثُلُثَُه فمن قرأ نصفه وثلثه باخلفض كان املعىن أنك تقوم أقل من الث
من النصف وأقل من الثلث فإذا كان الثلث واجباً كان عليه السالم تاركاً للواجب قلنا إهنم كانوا يقدرون الثلث 

تهاد فرمبا أخطأوا يف ذلك االجتهاد ونقصوا منه شيئاً قليالً فيكون ذلك أدىن من ثلث الليل املعلوم بتحديد باالج
الوجه الثاين أن يكون قوله ّنْصفَهُ تفسرياً )  ٢٠املزمل ( األجزاء عند اهللا ولذلك قال تعاىل هلم ِعلْمٍ أَلَّن ُتْحُصوُه 

ني األول أن نصف الشيء قليل بالنسبة إىل كله والثاين أن الواجب إذا كان هو لقوله قَِليالً وهذا التفسري جائز لوجه
النصف مل خيرج صاحبه عن عهدة ذلك التكليف بيقني إال بزيادة شيء قليل عليه فيصري يف احلقيقة نصفاً وشيئاً 

قم الليل إال نصفه فيكون احلاصل قم  فيكون الباقي بعد ذلك أقل منه وإذا ثبت هذا فنقول قُمِ الَّْيلَ إِالَّ قَِليالً معناه
نصف الليل مث قال أَوِ انقُْص ِمْنُه قَِليالً يعين أو انقص من هذا النصف نصفه حىت يبقى الربع مث قال أَْو زِْد َعلَْيِه يعين 

 أن أو زد على هذا النصف نصفه حىت يصري اجملموع ثالثة أرباعه وحينئذ يرجع حاصل اآلية إىل أنه تعاىل خريه بني
يقوم متام النصف وبني أن يقوم ربع الليل وبني أن يقوم ثالثة أرباعه وعلى هذا التقدير يكون الواجب الذي ال بد 

منه هو قيام الربع والزائد عليه يكون من املندوبات والنوافل وعلى هذا التأويل يزول اإلشكال الذي ذكرمت بالكلية 
يدل على أنه عليه الصالة )  ٢٠املزمل ( َتقُوُم أَْدَنى ِمن ثُلُثَىِ  الَّْيلِ َونِْصفَُه َوثُلُثَُه  ألن قوله إِنَّ رَبََّك َيْعلَمُ أَنََّك

والسالم مل يقم ثلثي الليل وال نصفه وال ثلثه ألن الواجب ملا كان هو الربع فقط مل يلزم من ترك قيام الثلث ترك 
  شيء من الواجبات فزال السؤال املذكور واهللا أعلم

م ه تعاىل َورَّتلِ الْقُْرءانَ َتْرتِيالً قال الزجاج رتل القرآن ترتيالً بينه تبييناً والتبيني ال يتم بأن يعجل يف القرآن إمنا يتقول
بأن يتبني مجيع احلروف ويويف حقها من اإلشباع قال املربد أصله من قوهلم ثغر رتل إذا كان بني الثنايا افتراق ليس 

ترتيل تنسيق الشيء وثغر رتل حسن التنضيد ورتلت الكالم ترتيالً إذا متلهت فيه وأحسنت بالكثري وقال الليث ال
  تأليفه وقوله تعاىل تَْرتِيالً تأكيد يف إجياب األمر به وأنه مما ال بد منه للقارى ء

لك اآليات واعلم أنه تعاىل ملا أمره بصالة الليل أمره بترتيل القرآن حىت يتمكن اخلاطر من التأمل يف حقائق ت
ودقائقها فعند الوصول إىل ذكر اهللا يستشعر عظمته وجاللته وعند الوصول إىل الوعد والوعيد حيصل الرجاء 

واخلوف وحينئذ يستنري القلب بنور معرفة اهللا واإلسراع يف القراءة يدل على عدم الوقوف على املعاين ألن النفس 
  بشيء أحب ذكره ومن أحب تبتهج بذكر األمور اإلهلية الروحانية ومن ابتهج

  شيئاً مل مير عليه بسرعة فظهر أن املقصود من الترتيل إمنا هو حضور القلب وكما املعرفة
  إِنَّا َسُنلِْقى َعلَْيَك قَْوالً ثَقِيالً

ذكروا يف تفسري الثقيل وجوهاً أحدها وهو املختار عندي أن املراد من كونه ثقيالً عظم قدره وجاللة خطره وكل 
فس وعظم خطره فهو ثقل وثقيل وثاقل وهذا معىن قول ابن عباس يف رواية عطاء قَْوالً ثَقِيالً يعين كالماً شيء ن

عظيماً ووجه النظم أنه تعاىل ملا أمره بصالة الليل فكأنه قال إمنا أمرتك بصالة الليل ألنا سنلقي عليك قوالً عظيماً 
ول العظيم وال حيصل ذلك االستعداد إال بصالة الليل فإن فال بد وأن تسعى يف صريورة نفسك مستعدة لذلك الق

اإلنسان يف الليلة الظلماء إذا اشتغل بعبادة اهللا تعاىل وأقبل على ذكره والثناء عليه والتضرع بني يديه ومل يكن هناك 
تجرد التام شيء من الشواغل احلسية والعوائق اجلسمانية استعدت النفس هنالك إلشراق جالل اهللا فيها وهتيأت لل

واالنكشاف األعظم حبسب الطاقة البشرية فلما كان لصالة الليل أثر يف صريورة النفس مستعدة هلذا املعىن ال جرم 



قال إين إمنا أمرتك بصالة الليل ألنا سنلقي عليك قوالً ثقيالً فصري نفسك مستعدة لقبول ذلك املعىن ومتام هذا 
وثانيها قالوا املراد بالقول ) ن لربكم يف أيام دهركم نفحات أال فتعرضوا هلا إ( املعىن ما قال عليه الصالة والسالم 

الثقيل القرآن وما فيه من األوامر والنواهي اليت هي تكاليف شاقة ثقيلة على املكلفني عامة وعلى رسول اهللا خاصة 
ه ال معىن للتكليف إال إلزام ما يف ألنه يتحملها بنفسه ويبلغها إىل أمته وحاصله أن ثقله راجع إىل ثقل العمل به فإن

فعله كلفة ومشقة وثالثها روى عن احلسن أنه ثقيل يف امليزان يوم القيامة وهو إشارة إىل كثرة منافعه وكثرة الثواب 
يف العمل به ورابعها املراد أنه عليه الصالة والسالم كان يثقل عند نزول الوحي إليه روي أن الوحي نزل عليه وهو 

ه فثقل عليها حىت وضعت جراهنا فلم تستطع أن تتحرك وعن ابن عباس كان إذا نزل عليه الوحي ثقل على ناقت
رأيته ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وإن جبينه ( عليه وتربد وجهه وعن عائشة رضي اهللا عنها 

يف وال بالسفساف ألنه كالم ربنا تبارك وتعاىل وخامسها قال الفراء قَْوالً ثَِقيالً أي ليس باخلف) لريفض عرقاً 
وسادسها قال الزجاج معناه أنه قول متني يف صحته وبيانه ونفعه كما تقول هذا كالم رزين وهذا قول له وزن إذا 

كنت تستجيده وتعلم أنه وقع موقع احلكمة والبيان وسابعها قال أبو علي الفارسي إنه ثقيل على املنافقني من حيث 
تك أسرارهم ومن حيث إنه يبطل أدياهنم وأقواهلم وثامنها أن الثقيل من شأنه أن يبقى يف مكانه وال يزول إنه يه

)  ٩احلجر ( فجعل الثقيل كناية عن بقاء القرآن على وجه الدهر كما قال إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ 
الواحد ال يفي بإدراك فوائده ومعانيه بالكلية فاملتكلمون غاصوا يف حبار معقوالته  وتاسعها أنه ثقيل مبعىن أن العقل

والفقهاء أقبلوا على البحث عن أحكامه وكذا أهل اللغة والنحو وأرباب املعاين مث ال يزال كل متأخر يفوز منه 
حبمله فصار كاحلمل الثقيل الذي  فوائد ما وصل إليها املتقدمون فعلمنا أن اإلنسان الواحد ال يقوى على االستقالل

يعجز اخللق عن محله وعاشرها أنه ثقيل لكونه مشتمالً على احملكم واملتشابه والناسخ واملنسوخ والفرق بني هذه 
األقسام مما ال يقدر عليه إال العلماء الراسخون احمليطون جبميع العلوم العقلية واحلكمية فلما كان كذلك ال جرم 

  ثقيلة على أكثر اخللقكانت اإلحاطة به 

  إِنَّ َناِشئَةَ  الَّْيلِ ِهىَ  أََشدُّ َوطْأً َوأَقَْوُم ِقيالً
فإنه ) فهو ناشىء ( قوله تعاىل إِنَّ نَاِشئَةَ  الَّْيلِ يقال نشأت تنشأ نشأ فهي ناشئة واإلنشاء اإلحداث فكل ما حدث 

شئة قوالن أحدمها أهنا عبارة عن ساعات الليل يقال للذكر ناشىء وللمؤنث ناشئة إذا عرفت هذا فنقول يف النا
والثاين أهنا عبارة عن األمور اليت حتدث يف ساعات الليل أما القول األول فقال أبو عبيدة ناشئة الليل ساعاته 

م وأجزاؤه املتتالية املتعاقبة فإهنا حتدث واحدة بعد أخرى فهي ناشئة بعد ناشئة مث القائلون هبذا القول اختلفوا فمنه
من قال الليل كله ناشئة روى ابن أيب مليكة قال سألت ابن عباس وابن الزبري عن ناشئة الليل فقال الليل كله ناشئة 

وقال زين العابدين رضي اهللا عنه ناشئة الليل ما بني املغرب إىل العشاء وهو قول سعيد بن جبري والضحاك 
يبتدىء سواد الليل القول الثاين هو تفسري الناشئة بأمور  والكسائي قالوا ألن ناشئة الليل هي الساعة اليت منها

حتدث يف الليل وذكروا على هذا القول وجوهاً أحدها قالوا ناشئة الليل هي النفس الناشئة بالليل اليت تنشأ من 
يل بعد مضجعها إىل العبادة أي تنهض وترتفع من نشأت السحابة إذا ارتفعت وثانيها ناشئة الليل عبارة عن قيام الل

النوم قال ابن األعرايب إذا منت من أول الليل نومة مث قمت فتلك النشأة ومنه ناشئة الليل وعندي فيه وجه ثالث 
وهو أن اإلنسان إذا أقبل على العبادة والذكر يف الليل املظلم يف البيت املظلم يف موضع ال تصري حواسه مشغولة 

على اخلواطر الروحانية واألفكار اإلهلية وأما النهار فإن احلواس  بشيء من احملسوسات ألبتة فحينئذ يقبل القلب
تكون مشغولة باحملسوسات فتصري النفس مشغولة باحملسوسات فال تتفرغ لألحوال الروحانية فاملراد من ناشئة الليل 



ا ناشئة الليل تلك الواردات الروحانية واخلواطر النورانية اليت تنكشف يف ظلمة الليل بسبب فراغ احلواس ومساه
ألهنا ال حتدث إال يف الليل بسبب أن احلواس الشاغلة للنفس معطلة يف الليل ومشغولة يف النهار ومل يذكر أن تلك 
األشياء الناشئة منها تارة أفكار وتأمالت وتارة أنوار ومكاشفات وتارة انفعاالت نفسانية من االبتهاج بعامل القدس 

عجيبة فلما كانت تلك األمور الناشئة أجناساً كثرية ال جيمعها جامع إال أهنا أمور أو اخلوف منه أو ختيالت أحوال 
  ناشئة حادثة ال جرم مل يصفها إال بأهنا ناشئة الليل

أما قوله تعاىل ِهىَ  أََشدُّ أي مواطأة ومالءمة وموافقة وهي مصدر يقال واطأت فالناً على كذا مواطأة ووطأة ومنه 
أي ليوافقوا فإن فسرنا الناشئة بالساعات كان املعىن أهنا أشد موافقة )  ٣٧التوبة ( ِعدَّةَ  َما َحرََّم اللَُّه  َعاًما لُّيَواِطئُواْ

ملا يرد من اخلشوع واإلخالص وإن فسرناها بالنفس الناشئة كان املعىن شدة املواطأة بني القلب واللسان وإن 
وع واإلخالص وإن فسرناها مبا ذكرت كان املعىن أن إفضاء تلك فسرناها بقيام الليل كان املعىن مايراد من اخلش

اجملاهدات إىل حصول املكاشفات يف الليل أشد منه يف النهار وعن احلسن أشد موافقة بني السر والعالنية النقطاع 
  رؤية اخلالئق

  م ألناملسألة الثانية قرىء أََشدَّ بالفتح والكسر وفيه وجهان األول قال الفراء أشد ثبات قد

النهار يضطرب فيه الناس ويتقلبون فيه للمعاش والثاين أثقل وأغلظ على املصلى من صالة النهار وهو من قولك 
) اللهم أشدد وطأتك على مضر ( اشتدت على القوم وطأة سلطاهنم إذا ثقل عليهم معاملتهم معه ويف احلديث 

أفضل ( وطأة وثقلها ونظريه قوله عليه الصالة والسالم فأعلم اهللا نبيه أن الثواب يف قيام الليل على قدر شدة ال
أي أشقها واختار أبو عبيدة القراءة األوىل قال ألنه تعاىل ملا أمره بقيام الليل ذكر هذه اآلية فكأنه ) العبادات أمحزها 

كاشفات الروحانية قال إمنا أمرتك بصالة الليل ألن موافقة القلب واللسان فيه أكمل وأيضاً اخلواطر الليلية إىل امل
  أمت

  قوله تعاىل َوطْأً َوأَقَْوُم ِقيالً فيه مسألتان
املسألة األوىل أَقَْوُم قَِليالً قال ابن عباس أحسن لفظاً قال ابن قتيبة ألن الليل هتدأ فيه األصوات وتنقطع فيه احلركات 

  وخيلص القول وال يكون دون تسمعه وتفهمه حائل
وأصوب ) إن أقوم ( فقيل له يا أبا محزة إمنا هي َوأَقَْوُم ِقيالً فقال أنس ) وأصوب قيال ( املسألة الثانية قرأ أنس 

وأهيأ واحد قال ابن جين وهذا يدل على أن القوم كانوا يعتربون املعاين فإذا وجدوها مل يلتفتوا إىل األلفاظ ونظريه 
اء غري املعجمة فقيل له إمنا هو جاسوا فقال باحل) فحاسوا خالل الديار ( ما روى أن أبا سوار الغنوي كان يقرأ 

حاسوا وجاسوا واحدو أنا أقول جيب أن حنمل ذلك على أنه إمنا ذكر ذلك تفسرياً للفظ القرآن ال على أنه جعله 
نفس القرآن إذ لو ذهبنا إىل ما قاله ابن جين الرتفع االعتماد عن ألفاظ القرآن وجلوزنا أن كل أحد عرب عن املعىن 

رآه مطابقاً لذلك املعىن مث رمبا أصاب يف ذلك االعتقاد ورمبا أخطأ وهذا جير إىل الطعن يف القرآن فثبت أنه بلفظ 
  محل ذلك على ما ذكرناه

  إِنَّ لََك ِفى النََّهارِ َسْبَحاً طَوِيالً
  وفيه مسألتان

لتقلبه بيديه ورجليه مث يف كيفية املعىن املسألة األوىل قال املربد سبحاً أي تقلباً فيما جيب وهلذا مسي السابح ساحباً 
وجهان األول إن لك يف النهار تصرفاً وتقلباً يف مهماتك فال تتفرغ خلدمة اهللا إال بالليل فلهذا السبب أمرتك 

  بالصالة يف الليل الثاين قال الزجاج أي إن فاتك من الليل شيء من النوم والراحة فلك يف النهار فراغه فاصرفه إليه



ة الثانية قرىء سبخاً باخلاء املنقطة من فوق وهو استعارة من سبخ الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه فإن القلب املسأل
يف النهار يتفرغ بسبب الشواغل وختتلف مهومه بسبب املوجبات املختلفة واعلم أنه تعاىل أمر رسوله أوالً بقيام 

مث بني أن أشرف األعمال املأمور هبا عند قيام الليل ما الليل مث ذكر السبب يف أنه مل خص الليل بذلك دون النهار 
  هو

  َواذْكُرِ اْسَم َربَِّك َوَتبَتَّلْ إِلَْيِه َتبِْتيالً
وهذه اآلية تدل على أنه تعاىل أمر بشيئني أحدمها الذكر والثاين التبتل أما الذكر فاعلم أنه إمنا قال كَفُوراً َواذْكُرِ 

ألنه ال بد يف أول )  ٢٠٥األعراف ( ة أخرى وَاذْكُر رَّبََّك ِفي نَفِْسكَ َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً  اْسَم رَّبَك ههنا وقال يف آي
  األمر من ذكر االسم باللسان مدة مث يزول االسم

ويبقى املسمى فالدرجة األوىل هي املراد بقوله ههنا َواذْكُرِ اْسَم رَّبَك واملرتبة الثانية هي املراد بقوله يف السورة 
ألخرى وَاذْكُر رَّبََّك ِفي نَفِْسَك وإمنا تكون مشتغالً بذكر الرب إذا كنت يف مقام مطالعة ربوبيته وربوبيته عبارة ا

عن أنواع تربيته لك وإحسانه إليك فما دمت يف هذا املقام تكون مشغول القلب مبطالعة آالئه ونعمائه فال تكون 
مشتغالً بذكر إهليته وإليه اإلشارة بقوله فَاذْكُرُواْ اللََّه كَِذكْرِكُمْ مستغرق القلب به وحينئذ يزداد الترقي فتصري 

ويف هذا املقام يكون اإلنسان يف مقام اهليبة واخلشية ألن اإلهلية إشارة إىل القهارية والعزة )  ٢٠٠البقرة ( ءاَباءكُْم 
اجلالل والتنزيه والتقديس إىل أن ينتقل منها  والعلو والصمدية وال يزال العبد يرقى يف هذا املقام متردداً يف مقامات

إىل مقام اهلوية األحدية اليت كلت العبارات عن شرحها وتقاصرت اإلشارات عن االنتهاء إليها وهناك االنتهاء إىل 
الواحد احلق مث يقف ألنه ليس هناك نظري يف الصفات حىت حيصل االنتقال من صفة إىل صفة وال تكون اهلوية مركبة 

ينتقل نظر العقل من جزء إىل جزء وال مناسبة لشيء من األحوال املدركة عن النفس حىت تعرف على سبيل حىت 
املقايسة فهي الظاهرة ألهنا مبدأ ظهور كل ظاهر وهي الباطنة ألهنا فوق عقول كل املخلوقات فسبحان من احتجب 

  َتبَتَّلْ إِلَْيِه تَْبتِيالً ففيه مسألتانعن العقول لشدة ظهوره واختفى عنها بكمال نوره وأما قوله تعاىل َو
املسألة األوىل اعلم أن مجيع املفسرين فسروا التبتل باإلخالص وأصل التبتل يف اللغة القطع وقيل ملرمي البتول ألهنا 
ء انقطعت إىل اهللا تعاىل يف العبادة وصدقة بتلة منقطعة من مال صاحبها وقال الليث التبتيل متييز الشيء عن الشي
والبتول كل امرأة تنقبض من الرجال ال رغبة هلا فيهم إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمفسرين عبارات قال الفراء 

يقال للعابد إذا ترك كل شيء وأقبل على العبادة قد تبتل أي انقطع عن كل شيء إىل أمر اهللا وطاعته وقال زيد بن 
اهللا واعلم أن معىن اآلية فوق ما قاله هؤالء الظاهريون ألن  أسلم التبتل رفض الدنيا مع كل ما فيها والتماس ما عند

قوله َوَتبَتَّلْ أي انقطع عن كل ما سواه إليه واملشغول بطلب اآلخرة غري متبتل إىل اهللا تعاىل بل التبتل إىل اآلخرة 
اهللا ال إىل اهللا فمن آثر العبادة  واملغشول بعبادة اهللا متبتل إىل العبادة ال إىل اهللا والطالب ملعرفة اهللا متبتل إىل معرفة

لنفس العبادة أو لطلب الثواب أو ليصري متعبداً كامالً بتلك العبودية للعبودية فهو متبتل إىل غري اهللا ومن آثر 
العرفان للعرفان فهو متبتل إىل العرفان ومن آثر العبودية ال للعبودية بل للمعبود وآثر العرفان ال للعرفان بل 

خاض جلة الوصول وهذا مقام ال يشرحه املقال وال يعرب عنه اخليال ومن أراده فليكن من الواصلني  للمعروف فقد
إىل العني دون السامعني لألثر وال جيد اإلنسان هلذا مثاالً إال عند العشق الشديد إذا مرض البدن بسببه واحنبست 

سوى املعشوق بالكلية فهناك يظهر الفرق القوى وعميت العينان وزالت األغراض بالكلية وانقطعت النفس عما 
  بني التبتل إىل املعشوق وبني التبتل إىل رؤية املعشوق



املسألة الثانية الواجب أن يقال وتبتل إليه تبتالً أو يقال بتل نفسك إليه تبتيالً لكنه تعاىل مل يذكرمها واختار هذه 
  ما التبتيل فهو تصرفالعبارة الدقيقة وهي أن املقصود بالذات إمنا هو التبتل فأ

واملشتغل بالتصرف ال يكون متبتالً إىل اهللا ألن املشتغل بغري اهللا ال يكون منقطعاً إىل اهللا إال أنه ال بد أوالً من التبتيل 
نه املقصود بالذات حىت حيصل التبتل كما قال تعاىل َوالَِّذيَن َجاَهدُواْ ِفيَنا لَنَْهدَِينَُّهمْ ُسُبلََنا فذكر التبتل أوالً إشعاراً بأ

  وذكر التبتيل ثانياً إشعاراً بأنه ال بد منه ولكنه مقصود بالغرض
  واعلم أنه تعاىل ملا أمره بالذكر أوالً مث بالتبتل ثانياً ذكر السبب فيه فقال تعاىل

  رَّبُّ الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ الَ إله إِالَّ ُهَو فَاتَِّخذُْه َوكِيالً
  وفيه مسائل
ألوىل اعلم أن التبتل إليه ال حيصل إال بعد حصول احملبة واحملبة ال تليق إال باهللا تعاىل وذلك ألن سبب احملبة املسألة ا

إما الكمال وإما التكميل أما الكمال فألن الكمال حمبوب لذاته إذ من املعلوم أنه ميتنع أن يكون كل شيء إمنا كان 
ال بد من االنتهاء إىل ما يكون حمبوباً لذاته والكمال حمبوب لذاته فإن  حمبوباً ألجل شيء آخر وإال لزم التسلسل فإذاً

من اعتقد أن فالناً الذي كان قبل هذا بألف سنة كان موصوفاً بعلم أزيد من علم سائر الناس مال طبعه إليه وأحبه 
ه شاء أم أىب فعلمنا أن شاء أم أىب ومن اعتقد يف رستم أنه كان موصوفاً بشجاعة زائدة على شجاعة سائر الناس أحب

الكمال حمبوب لذاته وكمال الكمال هللا تعاىل فاهللا تعاىل حمبوب لذاته فمن مل حيصل يف قلبه حمبته كان ذلك لعدم 
علمه بكماله وأما التكميل فهو أن اجلواد حمبوب واجلواد املطلق هو اهللا تعاىل فاحملبوب املطلق هو اهللا تعاىل والتبتل 

ن حيصل إال إىل اهللا تعاىل ألن الكمال املطلق له والتكميل املطلق منه فوجب أن ال يكون التبتل املطلق ال ميكن أ
املطلق إال إليه واعلم أن التبتل احلاصل إليه بسبب كونه مبدأ للتكميل مقدم على التبتل احلاصل إليه بسبب كونه 

كون تبتله إىل اهللا تعاىل بسبب كونه مبدأ للتكميل كامالً يف ذاته ألن اإلنسان يف مبدأ السري يكون طالباً للحصة في
واإلحسان مث يف آخر السري يترقى عن طلب احلصة كما بينا من أنه يصري طالباً للمعروف ال للعرفان فيكون تبتله يف 

درجات املتبتلني  هذه احلالة بسبب كونه كامالً فقوله رَّبُّ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ إشارة إىل احلالة األوىل اليت هي أول
وقوله الَ إله إِالَّ ُهَو إشارة إىل احلالة الثانية اليت هي منتهى درجات املتبتلني ومنتهى أقدام الصديقني فسبحان من له 

حتت كل كلمة سر خمفي مث وراء هاتني احلالتني مقام آخر وهو مقام التفويض وهو أن يرفع االختيار من البني 
فإن أراد احلق به أن جيعله متبتالً رضي بالتبتل ال من حيث إنه هو بل من حيث إنه مراد  ويفوض األمر بالكلية إليه

احلق وإن أراد به عدم التبتل رضي بعدم التبتل ال من حيث إنه عدم التبتيل بل من حيث إنه مراد احلق وههنا آخر 
به القلم يف تفسري يف هذه اآلية ويف الزوايا خبايا الدرجات وقوله فَاتَِّخذُْه َوكِيالً إشارة إىل هذه احلالة فهذا ما جرى 

ْبُحرٍ مَّا َنِفَدْت ومن أسرار هذه اآلية بقايا َولَْو أَنََّما ِفى االْْرضِ ِمن َشَجَرةٍ  أَقْالٌَم َوالَْبْحُر َيُمدُُّه ِمن َبْعِدِه َسْبَعةُ  أَ
  ) ٢٧لقمان ( كَِلَماُت اللَِّه 

تان إحدامها الرفع وفيه وجهان أحدمها على املدح والتقدير هو رب املشرق فيكون خرب املسألة الثانية َرّب فيه قراء
  مبتدأ حمذوف كقوله بَِشّر ّمن ذاِلكُمُ النَّاُر وقوله َمتَاٌع قَِليلٌ

ائد أي تقلبهم متاع قليل والثاين أن ترفعه باالبتداء وخربه اجلملة اليت هي الَ إله إِالَّ ُهَو والع)  ١٩٧آل عمران ( 
والثاين قال ابن )  ٨املزمل ( إليه الضمري املنفصل والقراءة الثانية اخلفض وفيها وجهان األول على البدل ِمن َرّبَك 

عباس على القسم بإضمار حرف القسم كقولك اهللا ألفعلن وجوابه الَ إله إِالَّ ُهَو كما تقول واهللا ال أحد يف الدار 



  ارِقِ َوالَْمغَارِبِإال زيد وقرأ ابن عباس َربّ الَْمَش
أما قوله فَاتَِّخذُْه َوكِيالً فاملعىن أنه ملا ثبت أنه ال إله إال هو لزمك أن تتخذه وكيالً وأن تفوض كل أمورك إليه وههنا 
مقام عظيم فإنه ملا كانت معرفة أنه ال إله إال هو توجب تفويض كل األمور إليه دل هذا على أن من ال يفوض كل 

إنه غري عامل حبقيقة ال إله إال هو وتقريره أن كل ما سواه ممكن وحمدث وكل ممكن وحمدث فإنه مامل ينته األمور إليه ف
إىل الواجب لذاته مل جيب وملا كان الواجب لذاته واحداً كان مجيع املمكنات مستندة إليه منتهية إليه وهذا هو املراد 

  أي كفيالً مبا وعدك من النصر واإلظهار من قوله فَاتَِّخذُْه َوكِيالً وقال بعضهم َوكِيالً
  َواْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َواْهُجرُْهْم َهْجراً َجمِيالً

املعىن إنك ملا اختذتين وكيالً فاصرب على ما يقولون وفوض أمرهم إيل فإنين ملا كنت وكيالً لك أقوم بإصالح أمرك 
اد حمصورة يف أمرين كيفية معاملتهم مع اهللا وكيفية أحسن من قيامك بإصالح أمور نفسك واعلم أن مهمات العب

معاملتهم مع اخللق واألول أهم من الثاين فلما ذكر تعاىل يف أول هذه السورة ما يتعلق بالقسم األول أتبعه مبا يتعلق 
أن يكون  بالقسم الثاين وهو سبحانه مجع كل ما حيتاج إليه من هذا الباب يف هاتني الكلمتني وذلك ألن اإلنسان إما

خمالطاً للناس أو جمانباً عنهم فإن خالطهم فال بد له من املصابرة على إيذائهم وإحياشهم فإنه إن كان يطمع منهم يف 
اخلري والراحة مل جيد فيقع يف الغموم واألحزان فثبت أن من أراد خمالطة مع اخللق فال بد له من الصرب الكثري فأما إن 

اجلميل فثبت أنه ال بد لكل إنسان من أحد هذين األمرين واهلجر اجلميل أن جيانبهم ترك املخالطة فذاك هو اهلجر 
)  ٦٣النساء ( بقلبه وهواه وخيالفهم يف األفعال مع املدارة واإلغضاء وترك املكافأة ونظريه فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوِعظُْهْم 

قال املفسرون هذه اآلية )  ٢٩النجم ( مَّن َتَولَّى َعن ِذكْرَِنا  فَأَعَْرَض َعمَّ)  ١٩٩األعراف ( َوأَْعرِض َعنِ الَْجاِهِلَني 
إمنا نزلت قبل آية القتال مث نسخت باألمر بالقتال وقال آخرون بل ذلك هو األخذ بإذن اهللا فيما يكون أدعى إىل 

  القبول فال يرد النسخ يف مثله وهذا أصح
  َوَمهِّلُْهْم قَِليالًَوذَرْنِى وَالُْمكَذِّبَِني أُْوِلى النَّْعَمةِ  

اعلم أنه إذا اهتم إنسان مبهم وكان غريه قادراً على كفاية ذلك املهم على سبيل التمام والكمال قال له ذرين أنا 
وقوله أُوِْلى )  ٤٤القلم ( وذاك أي ال حاجة مع اهتمامي بذاك إىل شيء آخر وهو كقوله فَذَرْنِى َوَمن ُيكَذُّب 

لتنعم وبالكسر اإلنعام وبالضم املسرة يقال أنعم بك ونعمك عيناً أي أسرَّ عينك وهم صناديد قريش النَّْعَمةِ  بالفتح ا
وكانوا أهل تنعم وترفه َوَمّهلُْهْم قَِليالً فيه وجهان أحدمها املراد من القليل احلياة الدنيا والثاين املراد من القليل تلك 

  هلكهم يف ذلك اليوماملدة القليلة الباقية إىل يوم بدر فإن اهللا أ

  مث ذكر كيفية عذاهبم عند اهللا فقال
  إِنَّ لََدْيَنآ أَنكَاالً َوَجِحيماً َوطََعاماً ذَا غُصَّةٍ  َوَعذَاباً أَِليماً

أي إن لدينا يف اآلخرة ما يضاد تنعمهم يف الدنيا وذكر أموراً أربعة أوهلا قوله أَنكَاالً واحدها نكل ونكل قال 
قيد وقال صاحب الكشاف النكل القيد الثقيل وثانيها قوله َوَجِحيماً وال حاجة به إىل التفسري الواحدي النكل ال

وثالثها قوله َوطََعاماً ذَا غُصَّةٍ  الغصة ما يغص به اإلنسان وذلك الطعام هو الزقوم والضريع كما قال تعاىل لَّْيَس لَُهمْ 
نه شوك كالعوسج يأخذ باحللق يدخل وال خيرج ورابعها قوله َوَعذَاباً أَِليماً قالوا إ)  ٦الغاشية ( طََعاٌم إِالَّ ِمن ضَرِيعٍ 

واملراد منه سائر أنواع العذاب واعلم أنه ميكن محل هذه املراتب األربعة على العقوبة الروحانية أما األنكال فهي 
يا ملا اكتسبت ملكة تلك احملبة عبارة عن بقاء النفس يف قيد التعلقات اجلسمانية واللذات البدنية فإهنا يف الدن

والرغبة فبعد البدن يشتد احلنني مع أن آالت الكسب قد بطلت فصارت تلك كاألنكال والقيود املانعة له من 



التخلص إىل عامل الروح والصفاء مث يتولد من تلك القيود الروحانية نريان روحانية فإن شدة ميلها إىل األحوال 
صول إليها يوجب حرقة شديدة روحانية كمن تشتد رغبته يف وجدان شيء مث إنه ال البدنية وعدم متكنها من الو

جيده فإنه حيترق قلبه عليه فذاك هو اجلحيم مث إنه يتجرع غصة احلرمان وأمل الفراق فذاك هو املراد من قوله َوطََعاماً 
راط يف سلك املقدسني وذلك هو املراد من ذَا غُصَّةٍ  مث إنه بسبب هذه األحوال بقي حمروماً عن جتلي نور اهللا واالخن

قوله َوَعذَاباً أَِليماً والتنكري يف قوله َوَعذَاباً يدل على أن هذا العذاب أشد مما تقدم وأكمل واعلم أين ال أقول املراد 
هبذه اآليات هو ما ذكرته فقط بل أقول إهنا تفيد حصول املراتب األربعة اجلسمانية وحصول املراتب األربعة 

الروحانية وال ميتنع محله عليهما وإن كان اللفظ بالنسبة إىل املراتب اجلسمانية حقيقة وبالنسبة إىل املراتب الروحانية 
  جمازاً متعارفاً مشهوراً

  مث إنه تعاىل ملا وصف العذاب أخرب أنه مىت يكون ذلك فقال تعاىل
  ِثيباً مَّهِيالًَيْوَم َتْرُجُف األرض وَالْجِبَالُ َوكَاَنتِ الْجِبَالُ كَ

  وفيه مسائل
أي ننكل بالكافرين ونعذهبم )  ١٢املزمل ( املسألة األوىل قال الزجاج َيْومٍ منصوب بقول إِنَّ لََدْيَنا أَنكَاالً َوَجِحيماً 

  يوم ترجف األرض
ة ومجعه الكثبان املسألة الثانية الرجفة الزلزلة والزعزعة الشديدة والكثيب القطعة العظيمة من الرمل جتتمع حمدودب

ويف كيفية االشتقاق قوالن أحدمها أنه من كثب الشيء إذا مجعه كأنه فعيل مبعىن مفعول والثاين قال الليث الكثيب 
نثر التراب أو الشيء يرمي به والفعل الالزم انكثب ينكثب انكثاباً ومسي الكثيب كثيباً ألن ترابه دقاق كأنه 

وقوله مَّهِيالً أي سائالً قد أسيل يقال تراب مهيل ومهيول أي مصبوب مكثوب منثور بعضه على بعض لرخاوته 
ومسيل األكثر يف اللغة مهيل وهو مثل قولك مكيل ومكيول ومدين ومديون وذلك أن الياء حتذف منه الضمة 

  فتسكن والواو أيضاً ساكنة فتحذف الواو

تعاىل يفرق تركيب أجزاء اجلبال وينسفها نسفاً  اللتقاء الساكنني ذكره الفراء والزجاج وإذا عرفت هذا فنقول إنه
الكهف ( وجيعلها كالعهن املنفوش فعند ذلك تصري كالكثيب مث إنه تعاىل حيركها على ما قال َوَيْوَم ُنَسّيرُ الْجِبَالَ 

ند ذلك تصري مهيالً فإن فع)  ٢٠النبإ ( وقال َوُسّيَرِت الْجِبَالُ )  ٨٨النمل ( وقال َوِهىَ  َتُمرُّ َمرَّ السَّحَابِ )  ٤٧
  قيل مل مل يقل وكانت اجلبال كثباناً مهيلة قلنا ألهنا بأسرها جتتمع فتصري كثيباً واحداً مهيالً

  واعلم أنه تعاىل ملا خوف املكذبني أويل النعمة بأهوال القيامة خوفهم بعد ذلك بأهوال الدنيا فقال تعاىل
  ِهداً َعلَْيكُْم كََمآ أَْرَسلَْنآ إِلَى ِفْرَعْونَ َرسُوالً فََعَصى ِفْرَعْونُ الرَُّسولَ فَأََخذْنَاُه أَْخذاً َوبِيالًإِنَّآ أَْرَسلَْنآ إِلَْيكُْم َرُسوالً َشا

  واعلم أن اخلطاب ألهل مكة واملقصود هتديدهم باألخذ الوبيل وههنا سؤاالت
رسوالً فعصاه فأخذناه أخذاً وبيالً فأرسلنا  السؤال األول مل نكر الرسول مث عرف اجلواب التقدير أرسلنا إىل فرعون
  إليكم أيضاً رسوالً فعصيتم ذلك الرسول فال بد وأن نأخذكم أخذاً وبيال

السؤال الثاين هل ميكن التمسك هبذه اآلية يف إثبات أن القياس حجة واجلواب نعم ألن الكالم إمنا ينتظم لو قسنا 
قياس يف هذه الصورة حجة فلم قلتم إنه يف سائر الصور حجة إحدى الصورتني على األخرى فإن قيل هب أن ال

وحينئذ حيتاج إىل قياس سائر القياسات على هذا القياس فيكون ذلك إثباتاً للقياس بالقياس وإنه غري جائز قلنا ال 
وال نثبت سائر القياسات بالقياس على هذه الصورة وإال لزم احملذور الذي ذكرمت بل وجه التمسك هو أن نقول ل

أنه متهد عندهم أن الشيئني اللذين يشتركان يف مناط احلكم ظناً جيب اشتراكهما يف احلكم وإال ملا أورد هذا الكالم 



يف هذه الصورة وذلك ألن احتمال الفرق املرجوح قائم ههنا فإن لقائل أن يقول لعلهم إمنا استوجبوا األخذ الوبيل 
اخلصوصية غري موجودة ههنا فال يلزم حصول األخذ الوبيل ههنا مث  خبصوصية حالة العصيان يف تلك الصورة وتلك

إنه تعاىل مع قيام هذا االحتمال جزم بالتسوية يف احلكم فهذا اجلزم ال بد وأن يقال إنه كان مسبوقاً بتقرير أنه مىت 
شياء اليت ال يعلم وقع االشتراك يف املناط الظاهر وجب اجلزم باالشتراك يف احلكم وإن جمرد احتمال الفرق باأل
  كوهنا مناسبة للحكم ال يكون قادحاً يف تلك التسوية فال معىن لقولنا القياس حجة إال هذا

السؤال الثالث مل ذكر يف هذا املوضع قصة موسى وفرعون على التعيني دون سائر الرسل واألمم اجلواب ألن أهل 
ولد فيهم كما أن فرعون ازدرى موسى ألنه رباه وولد  مكة ازدروا حممداً عليه الصالة والسالم واستخفوا به ألنه

  ) ١٨الشعراء ( فيما بينهم وهو قوله أَلَمْ ُنرَّبَك ِفيَنا َولِيداً 
السؤال الرابع ما معىن كون الرسول شاهداً عليهم اجلواب من وجهني األول أنه شاهد عليهم يوم القيامة بكفرهم 

  ق يف الدنيا ومبيناً لبطالن ما هم عليه منوتكذيبهم الثاين املراد كونه مبيناً للح

الكفر ألن الشاهد بشهادته يبني احلق ولذلك وصفت بأهنا بينة فال ميتنع أن يوصف عليه الصالة والسالم بذلك من 
خياراً  أي عدوالً)  ١٤٣البقرة ( حيث إنه بني احلق وهذا بعيد ألن اهللا تعاىل قال وَكَذاِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً  َوَسطًا 

فبني أنه يكون شاهداً عليهم يف املستقبل )  ١٤٣البقرة ( لَّتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ وََيكُونَ الرَّسُولُ َعلَْيكُمْ َشهِيًدا 
  وألن محله على الشهادة يف اآلخرة حقيقة ومحله على البيان جماز واحلقيقة أوىل

هان األول الوبيل الثقيل الغليظ ومنه قوهلم صار هذا وباالً عليهم السؤال اخلامس ما معىن الوبيل اجلواب فيه وج
أي أفضى به إىل غاية املكروه ومن هذا قيل للمطر العظيم وابل والوبيل العصا الضخمة الثاين قال أبو زيد الوبيل 

عرفت هذا الذي ال يستمرأ وماء وبيل وخيم إذا كان غري مريء وكأل مستوبل إذا أدت عاقبته إىل مكروه إذا 
  فنقول قوله فَأََخذَْناُه أَْخذاً َوبِيالً يعين الغرق قاله الكليب ومقاتل وقتادة

  مث إنه تعاىل عاد إىل ختويفهم بالقيامة مرة أخرى فقال تعاىل
  ُه َمفُْعوالًفَكَْيَف َتتَّقُونَ إِن كَفَْرُتْم َيوْماً َيْجَعلُ الْوِلَْدانَ ِشيباً السََّمآُء ُمنفَِطٌر بِِه كَانَ َوْعُد

  وفيه مسائل
  املسألة األوىل قال الواحدي يف اآلية تقدمي وتأخري أي فكيف تتقون يوماً جيعل الولدان شيباً إن كفرمت

يف قوله َيْوماً وجوهاً األول أنه مفعول به أي فكيف تتقون أنفسكم يوم ) الكشاف ( املسألة الثانية ذكر صاحب 
ر والثاين أن يكون ظرفاً أي وكيف لكم بالتقوى يف يوم القيامة إن كفرمت يف الدنيا القيامة وهوله إن بقيتم على الكف

والثالث أن ينتصب بكفرمت على تأويل جحدمت أي فكيف تتقون اهللا وختشونه إن جحدمت يوم القيامة واجلزاء ألن 
  تقوى اهللا ال معىن هلا إال خوف عقابه

ليوم أمرين األول قوله َيجَْعلُ الْوِلْدانَ ِشيباً وفيه وجهان األول أنه مثل املسألة الثالثة أنه تعاىل ذكر من هول ذلك ا
يف الشدة يقال يف اليوم الشديد يوم يشيب نواصي األطفال واألصل فيه أن اهلموم واألحزان إذا تفاقمت على 

ار يوجب انطفاء اإلنسان أسرع فيه الشيب ألن كثرة اهلموم توجب انقصار الروح إىل داخل القلب وذلك االنقص
احلرارة الغريزية وانطفاء احلرارة الغريزية وضعفها يوجب بقاء األجزاء الغذائية غري تامة النضج وذلك يوجب 

استيالء البلغم على األخالط وذلك يوجب ابيضاض الشعر فلما رأوا أن حصول الشيب من لوازم كثرة اهلموم 
د أن هول ذلك اليوم جيعل الوالدان شيباً حقيقة ألن إيصال األمل جعلوا الشيب كناية عن الشدة واحملنة وليس املرا

واخلوف إىل الصبيان غري جائز يوم القيامة الثاين جيوز أن يكون املراد وصف ذلك اليوم بالطول وأن األطفال يبلغون 



  فيه أوان الشيخوخة والشيب ولقد سألين بعض األدباء عن قول املعري
  وظلم ميأل الفودين شيباً

ال كيف يفضل هذا التشبيه الذي يف القرآن على بيت املعري فقلت من وجوه األول أن امتالء الفودين من وق
الشيب ليس بعجب أما صريورة الولدان شيباً فهو عجيب كأن شدة ذلك اليوم تنقلهم من سن الطفولية إىل سن 

الغة العظيمة يف وصف اليوم بالشدة وثانيها الشيخوخة من غري أن ميروا فيما بني احلالتني بسن الشباب وهذا هو املب
أن امتالء الفودين من الشيب معناه ابيضاض الشعر وقد يبيض الشعر لعلة مع أن قوة الشباب تكون باقية فهذا 

ليس فيه مبالغة وأما اآلية فإهنا تدل على صريورة الولدان شيوخاً يف الضعف والنحافة وعدم طراوة الوجه وذلك 
لك اليوم وثالثها أن امتالء الفودين من الشيب ليس فيه مبالغة ألن جانيب الرأس موضع للرطوبات هناية يف شدة ذ

الكثرية البلغمية وهلذا السبب فإن الشيب إمنا حيدث أوالً يف الصدغني وبعده يف سائر جوانب الرأس فحصول 
أجزاء الرأس بل على مجيع أجزاء البدن الشيب يف الفودين ليس مببالغة إمنا املبالغة هو استيالء الشيب على مجيع 

  كما هو مذكور يف اآلية واهللا أعلم
النوع الثاين من أهوال يوم القيامة قوله السََّماء ُمنفَِطٌر بِِه وهذا وصف لليوم بالشدة أيضاً وأن السماء على عظمها 

  وفيه سؤاالن)  ١االنفطار ( طََرْت وقوهتا تنفطر فيه فما ظنك بغريها من اخلالئق ونظريه قوله إِذَا السََّماء انفَ
السؤال األول مل مل يقل منفطرة اجلواب من وجوه أوهلا روى أبو عبيدة عن أيب عمرو بن العالء إمنا قال السََّماء 

ُمنفَِطٌر ومل يقل منفطرة ألن جمازها جماز السقف تقول هذا مساء البيت وثانيها قال الفراء السماء تؤنث وتذكر وهي 
  وجوه التذكري وأنشد شعراً فلو رفع السماء إليه قوما ههنا يف

  حلقنا بالنجوم مع السحاب
  وثالثها أن تأنيث السماء ليس حبقيقي وما كان كذلك جاز تذكريه

  قال الشاعر
  والعني باإلمثد اخلريي مكحول

  وقال األعشى فال مزنة ودقت ودقها
  وال أرض أبقل إبقاهلا

طار فيكون من باب اجلراد املنتشر والشجر األخضر وأعجاز خنل منقعر وكقوهلم ورابعها أن يكون السماء ذات انف
  امرأة مرضع أي ذات رضاع

مثلها ) به ( السؤال الثاين ما معىن ُمنفَِطٌر بِِه اجلواب من وجوه أحدها قال الفراء املعىن منفطر فيه وثانيها أن الباء يف 
هنا تنفطر لشدة ذلك اليوم وهوله كما ينفطر الشيء مبا ينفطر به يف قولك فطرت العود بالقدوم فانفطر به يعين أ

وثالثها جيوز أن يراد السماء مثقلة به إثقاالً يؤدي إىل انفطارها لعظم تلك الواقعة عليها وخشيتها منها كقوله ثَقُلَْت 
  ) ١٨٧األعراف ( ِفى السََّماَواِت َواالْْرَض 

علم أن الضمري يف قوله َوْعَدُه حيتمل أن يكون عائداً إىل املفعول وأن يكون عائداً إىل أما قوله كَانَ َوْعُدُه َمفُْعوالً فا
الفاعل أما األول فأن يكون املعىن وعد ذلك اليوم مفعول أي الوعد املضاف إىل ذلك اليوم واجب الوقوع ألن 

  حكمة اهللا تعاىل وعلمه يقتضيان إيقاعه وأما الثاين فأن يكون املعىن وعد



واقع ال حمالة ألنه تعاىل منزه عن الكذب وههنا وإن مل جير ذكر اهللا تعاىل ولكنه حسن عود الضمري إليه لكونه  اهللا
معلوماً واعلم أنه تعاىل بدأ يف أول السورة بشرح أحوال السعداء ومعلوم أن أحواهلم قسمان أحدمها ما يتعلق 

عاملة مع اخللق وبني ذلك بقوله وَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ بالدين والطاعة للموىل فقدم ذلك والثاين ما يتعلق بامل
وأما األشقياء فقد بدأ بتهديدهم على سبيل اإلمجال وهو قوله تعاىل َوذَْرنِى )  ١٠املزمل ( َواْهُجْرُهْم َهْجراً َجِميالً 

اب الدنيا وهو األخذ الوبيل يف الدنيا مث ذكره بعده أنواع عذاب اآلخرة مث ذكر بعده عذ)  ١١املزمل ( َوالُْمكَذّبَِني 
  مث وصف بعده شدة يوم القيامة فعند هذا مت البيان بالكلية فال جرم ختم ذلك الكالم بقوله

  إِنَّ َهاِذِه َتذِْكَرةٌ  فََمن َشآَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيالً
اتََّخذَ إِلَى َرّبِه سَبِيالً واختاذ السبيل عبارة  أي هذه اآليات تذكرات مشتملة على أنواع اهلداية واإلرشاد فََمن َشاء

  عن االشتغال بالطاعة واالحتراز عن املعصية
َهاَر َعِلَم أَلَّن َك وَاللَُّه ُيقَدُِّر الَّْيلَ وَالنَّإِنَّ رَبََّك َيْعلَُم أَنَّكَ َتقُوُم أَدَْنى ِمن ثُلُثَىِ  الَّْيلِ وَنِْصفَُه َوثُلُثَُه وَطَآِئفَةٌ  مَِّن الَِّذيَن َمَع

َيضْرُِبونَ ِفى األرض ُتْحُصوُه فََتاَب َعلَْيكُْم فَاقَْرُءواْ َما تََيسََّر ِمَن الْقُرَْءاِن َعِلَم أَن َسَيكُونُ مِنكُْم مَّْرَضى َوَءاَخُرونَ 
َما َتَيسََّر ِمْنُه َوأَِقيُمواْ الصَّلَواةَ  َوَءاُتواْ الزَّكَواةَ   َيْبَتُغونَ ِمن فَْضلِ اللَِّه َوَءاَخُرونَ يُقَاِتلُونَ ِفى سَبِيلِ اللَِّه فَاقَْرُءواْ

ْعظَمَ أَجْراً وَاْسَتْغِفرُواْ اللََّه إِنَّ َوأَقْرِضُواُ اللََّه قَْرضاً َحَسناً َوَما تُقَدُِّمواْ الًّنفُِسكُْم مِّْن خَْيرٍ َتجُِدوُه عِنَد اللَِّه ُهَو َخيْراً َوأَ
  وٌر رَِّحيٌماللََّه غَفُ

  ِذيَن َمَعَك فيه مسألتانقوله تعاىل إِنَّ َربََّك َيعْلَُم أَنََّك َتقُوُم أَْدَنى ِمن ثُلُثَىِ  الَّْيلِ َونِْصفَُه َوثُلُثَُه َوطَاِئفَةٌ  ّمَن الَّ
و األقرب لألقل ألن املسافة بني املسألة األوىل املراد من قوله إِنَّ َربََّك َيْعلَمُ أَنََّك أقل منهما وإمنا استعري األدىن وه

  الشيئني إذا دنت قل ما بينهما من األحياز وإذا بعدت كثر ذلك
وقرىء ) والثلث ( املسألة الثانية قرىء وَنِْصفَُه َوثُلُثَُه بالنصب واملعىن أنك تقوم أقل من الثلثني وتقوم النصف 

)  ٢املزمل ( ف والثلث لكنا بينا يف تفسري قوله قُمِ الَّْيلَ إِالَّ قَِليالً َونِْصفَُه َوثُلُثَُه باجلر أي تقوم أقل من الثلثني والنص
أنه ال يلزم من هذا أن يقال إنه عليه الصالة والسالم كان تاركاً للواجب وقوله تعاىل َوطَاِئفَةٌ  ّمَن الَِّذيَن َمَعَك وهم 

  أصحابك يقومون من الليل هذا املقدار املذكور
  ُه يُقَّدرُ الَّْيلَ وَالنَّهَاَر يعين أن العامل مبقادير أجزاء الليل والنهار ليس إال اهللا تعاىلقوله تعاىل َواللَّ

  قوله تعاىل َعِلَم أَن لَّن ُتْحُصوُه فيه مسألتان
املسألة األوىل الضمري يف أَن لَّن ُتْحصُوُه عائد إىل مصدر مقدر أي علم أنه ال ميكنكم إحصاء مقدار كل واحد من 

اء الليل والنهار على احلقيقة وال ميكنكم أيضاً حتصيل تلك املقادير على سبيل الطعن واالحتياط إال مع املشقة أجز
  التامة قال مقاتل كان الرجل يصلي الليل كله خمافة أن ال يصيب ما أمر به من قيام ما فرض عليه

ن ُتْحصُوُه أي لن تطيقوه مث إنه كان قد كلفهم املسألة الثانية احتج بعضهم على تكليف ماال يطاق بأنه تعاىل قال لَّ
به وميكن أن جياب عنه بأن املراد صعوبته ال أهنم ال يقدرون عليه كقول القائل ما أطيق أن أنظر إىل فالن إذا استثقل 

  النظر إليه
اَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعنكُْم فَالَن وقوله تعاىل فََتاَب َعلَْيكُْم هو عبارة عن الترخيص يف ترك القيام املقدر كقوله تعاىل فََت

  واملعىن أنه رفع التبعة عنكم يف ترك هذا العمل كما رفع التبعة عن التائب)  ١٨٧البقرة ( َباِشرُوُهنَّ 
أجزاء قوله تعاىل فَاقَْرءواْ َما َتَيسََّر ِمَن الْقُْرءاِن وفيه قوالن األول أن املراد من هذه القراءة الصالة ألن القراءة أحد 

الصالة فأطلق اسم اجلزء على الكل أي فصلوا ما تيسر عليكم مث ههنا قوالن األول قال احلسن يعين يف صالة 



املغرب والعشاء وقال آخرون بل نسخ وجوب ذلك التهجد واكتفى مبا تيسر منه مث نسخ ذلك أيضاً بالصلوات 
سََّر ِمَن الْقُرْءاِن قراءة القرآن بعينها والغرض منه دراسة القرآن اخلمس القول الثاين أن املراد من قوله فَاقَْرءواْ َما تََي

ليحصل األمن من النسيان قيل يقرأ مائة آية وقيل من قرأ مائة آية كتب من القانتني وقيل مخسني آية ومنهم من قال 
رج فال ميكن اعتبارها بل السورة القصرية كافية ألن إسقاط التهجد إمنا كان دفعاً للحرج ويف القراءة الكثرية ح

قيام ) صلى اهللا عليه وسلم ( وههنا حبث آخر وهو ما روي عن ابن عباس أنه قال سقط عن أصحاب رسول اهللا 
  ) صلى اهللا عليه وسلم ( الليل وصارت تطوعاً وبقي ذلك فرضاً على رسول اهللا 

ُصوُه فَتَاَب َعلَْيكُْم فَاقَْرءواْ َما َتَيسََّر ِمَن الْقُْرءانِ مث إنه تعاىل ذكر احلكمة يف هذا النسخ فقال تعاىل َعِلَم أَن لَّن ُتْح
  َعِلَم أَن َسَيكُونُ مِنكُْم مَّْرَضى َوءاَخُرونَ َيضْرُِبونَ ِفى

واعلم أن تقدير هذه اآلية كأنه قيل مل نسخ اهللا ذلك فقال ألنه علم كذا وكذا واملعىن لتعذر القيام على املرضى 
رض للتجارة واجملاهدين يف سبيل اهللا أما املرضى فإهنم ال ميكنهم االشتغال بالتهجد ملرضهم وأما والضاربني يف األ

املسافرون واجملاهدون فهم مشتغلون يف النهار باألعمال الشاقة فلو مل يناموا يف الليل لتوالت أسباب املشقة عليهم 
( كما قال تعاىل إِنَّ لََك ِفى النََّهارِ سَْبَحاً طَوِيالً ) م صلى اهللا عليه وسل( وهذا السبب ما كان موجوداً يف حق النيب 

فال جرم ما صار وجوب التهجد منسوخاً يف حقه ومن لطائف هذه اآلية أنه تعاىل سوى بني اجملاهدين )  ٧املزمل 
اً حمتسباً أميا رجل جلب شيئاً إىل مدينة من مدائن املسلمني صابر( واملسافرين للكسب احلالل وعن ابن مسعود 

مث أعاد مرة أخرى قوله فَاقَْرءواْ َما َتَيسََّر ِمْنُه وذلك للتأكيد مث قال َوإِذْ ) فباعه بسعر يومه كان عند اهللا من الشهداء 
أََخذَْنا يعين املفروضة َوإِذْ أََخذَْنا أي الواجبة وقيل زكاة الفطر ألنه مل يكن مبكة زكاة وإمنا وجبت بعد ذلك ومن 

  لزكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنياًفسرها با

قوله تعاىل َوأَقْرُِضواُ اللََّه قَْرضاً َحَسناً فيه ثالثة أوجه أحدها أنه يريد سائر الصدقات وثانيها يريد أداء الزكاة على 
 أحسن وجه وهو إخراجها من أطيب األموال وأكثرها نفعاً للفقراء ومراعاة النية وابتغاء وجه اهللا والصرف إىل

  املستحق وثالثها يريد كل شيء يفعل من اخلري مما يتعلق بالنفس واملال
ظََم أَْجراً مث ذكر تعاىل احلكمة يف إعطاء املال فقال َوَما ُتقَّدمُواْ ِالنفُِسكُْم ّمْن َخْيرٍ َتجِدُوُه ِعنَد اللَِّه ُهَو َخْيراً َوأَْع

  حِيٌم وفيه مسألتانَواْسَتغِْفُرواْ اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّ
املسألة األوىل قال ابن عباس جتدوه عند اهللا خرياً وأعظم أجراً من الذي تؤخره إىل وصيتك عند املوت وقال 
  الزجاج وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهللا هو خرياً لكم من متاع الدنيا والقول ما قاله ابن عباس

ا ألنفسكم من خري فإنكم جتدوه عند اهللا خرياً وأعظم أجراً إال أنه قال هو خرياً املسألة الثانية معىن اآلية وما تقدمو
للتأكيد واملبالغة وقرأ أبو السمال هو خري وأعظم أجراً بالرفع على االبتداء واخلرب مث قال َواْسَتغِْفُرواْ اللََّه لذنوبكم 

فُوٌر لذنوب املؤمنني رَّحِيٌم هبم ويف الغفور قوالن أحدمها والتقصريات الصادرة منكم خاصة يف قيام الليل أَنَّ اللََّه غَ
أنه غفور جلميع الذنوب وهو قول مقاتل والثاين أنه غفور ملن يصر على الذنب احتج مقاتل على قوله بوجهني 

م األول أن قوله غَفُوٌر رَِّحيٌم يتناول التائب واملصر بدليل أنه يصح استثناء كل واحد منهما وحده عنه وحك
االستثناء إخراج ما لواله لدخل والثاين أن غفران التائب واجب عند اخلصم وال حيصل املدح بأداء الواجب 

والغرض من اآلية تقرير املدح فوجب محله على الكل حتقيقاً للمدح واهللا سبحانه وتعاىل أعلم واحلمد هللا رب العاملني 
  وصحبه أمجعني والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد النيب وآله



  سورة املدثر

  مخسون وست آيات مكية وعند بعضهم
  أهنا أول ما نزل
  ياأَيَُّها الُْمدَّثُِّر
  فيه مسائل

املسألة األوىل املدثر أصله املتدثر وهو الذي يتدثر بثيابه لينام أو ليستدىفء يقال تدثر بثوبه والدثار اسم ملا يتدثر به مث 
  رجهماأدغمت التاء يف الدال لتقارب خم

واختلفوا يف أنه عليه الصالة والسالم مل ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية أمجعوا على أن املدثر هو رسول اهللا 
مسي مدثراً فمنهم من أجراه على ظاهره وهو أنه كان متدثراً بثوبه ومنهم من ترك هذا الظاهر أما على الوجه األول 

وبه على وجوه أحدها أن هذا من أوائل ما نزل من القرآن روى جابر بن عبد اهللا فاختلفوا يف أنه ألي سبب تدثر بث
كنت على جبل حراء فنوديت يا حممد إنك رسول اهللا فنظرت عن مييين ويساري ( أنه عليه الصالة والسالم قال 

دجية فقلت فلم أر شيئاً فنظرت فوقي فرأيت امللك قاعداً على عرش بني السماء واألرض فخفت ورجعت إىل خ
وثانيها أن النفر الذين ) دثروين دثروين وصبوا علي ماء بارداً فنزل جربيل عليه السالم بقوله رَِّحيٌم يأَيَُّها الُْمدَّثُّر 

آذوا رسول اهللا وهم أبو جهل وأبو هلب وأبو سفيان والوليد بن املغرية والنضر بن احلرث وأمية بن خلف والعاص 
إن وفود العرب جيتمعون يف أيام احلج ويسألوننا عن أمر حممد فكل واحد منا جييب جبواب بن وائل اجتمعوا وقالوا 

آخر فواحد يقول جمنون وآخر يقول كاهن وآخر يقول شاعر فالعرب يستدلون باختالف األجوبة على كون هذه 
يد مسعت كالم عبيد بن األجوبة باطلة فتعالوا جنتمع على تسمية حممد باسم واحد فقال واحد إنه شاعر فقال الول

األبرص وكالم أمية بن أيب الصلت وكالمه ما يشبه كالمهما وقال آخرون كاهن قال الوليد ومن الكاهن قالوا 
الذي يصدق تارة ويكذب أخرى قال الوليد ما كذب حممد قط فقال آخر إنه جمنون فقال الوليد ومن يكون اجملنون 

  مبحمد أحد قط مث قام الوليد وانصرف إىلقالوا خميف الناس فقال الوليد ما أخيف 

بيته فقال الناس صبأ الوليد بن املغرية فدخل عليه أبو جهل وقال مالك يا أبا عبد مشس هذه قريش جتمع لك شيئاً 
زعموا أنك احتججت وصبأت فقال الوليد مايل إليه حاجة ولكين فكرت يف حممد فقلت إنه ساحر ألن الساحر هو 

ب وابنه وبني األخوين وبني املرأة وزوجها مث إهنم أمجعوا على تلقيب حممد عليه الصالة والسالم الذي يفرق بني األ
هبذا اللقب مث إهنم خرجوا فصرخوا مبكة والناس جمتمعون فقالوا إن حممداً لساحر فوقعت الضجة يف الناس أن حممداً 

ورجع إىل بيته حمزوناً فتدثر بثوبه فأنزل اهللا  ذلك اشتد عليه) صلى اهللا عليه وسلم ( ساحر فلما مسع رسول اهللا 
يه السالم تعاىل رَِّحيٌم يأَيَُّها الُْمدَّثُّر قُْم فَأَنِذْر وثالثها أنه عليه الصالة والسالم كان نائماً متدثراً بثيابه فجاءه جربيل عل

التدثر بالثياب والنوم واشتغل هبذا املنصب الذي نصبك  وأيقظه وقال رَّحِيٌم يأَيَُّها الُْمدَّثُّر قُْم فَأَنِذْر كأنه قال له اترك
  اهللا له

القول الثاين أنه ليس املراد من املدثر املتدثر بالثياب وعلى هذا االحتمال فيه وجوه أحدها أن املراد كونه متدثراً 
ن بأمر كذا فاملراد رَّحِيٌم بدثار النبوة والرسالة من قوهلم ألبسه اهللا لباس التقوى وزينه برداء العلم ويقال تلبس فال

وثانيها أن املتدثر بالثوب يكون كاملختفي فيه وأنه عليه الصالة )  ٢املدثر ( يأَيَُّها الُْمدَّثّرُ بدثار النبوة قُْم فَأَنِذْر 
ر والسالم يف جبل حراء كان كاملختفي من الناس فكأنه قيل يا أيها املتدثر بدثار اخلمول واالختفاء قم هبذا األم



واخرج من زاوية اخلمول واشتغل بإنذار اخللق والدعوة إىل معرفة احلق وثالثها أنه تعاىل جعله رمحة للعاملني فكأنه 
  قيل له يا أيها املدثر بأثواب العلم العظيم واخللق الكرمي والرمحة الكاملة قم فأنذر عذاب ربك

دثره كأنه قيل له دثرت هذا األمر وعصيت به وقد  املسألة الثالثة عن عكرمة أنه قرىء على لفظ اسم املفعول من
  سبق نظريه يف املزمل

  قُْم فَأَنِذْر
يف قوله قُمِ وجهان أحدمها قم من مضجعك والثاين قم قيام عزم وتصميم ويف قوله فَأَنِذْر وجهان أحدمها حذر 

بالقول األول بقوله تعاىل وَأَنِذرِ  قومك من عذاب اهللا إن مل يؤمنوا وقال ابن عباس قم نذيراً للبشر احتج القائلون
وههنا قول ثالث وهو أن املراد )  ٢٨سبأ ( واحتج القائلون بالقول الثاين بقوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْناكَ إِالَّ كَافَّةً  لّلنَّاسِ 

ظرة وبني أن يقال فاشتغل بفعل اإلنذار كأنه تعاىل يقول له هتيأ هلذه احلرفة فإنه فرق بني أن يقال تعلم صنعة املنا
  ناظر زيداً

  َورَبََّك فَكَبِّْر
  فيه مسألتان

املسألة األوىل ذكروا يف تفسري التكبري وجوهاً أحدها قال الكليب عظم ربك مما يقوله عبدة األوثان وثانيها قال 
ال اهللا أكرب كبرياً وق) صلى اهللا عليه وسلم ( ملا نزلت هذه اآلية قام النيب ( مقاتل هو أن يقول اهللا أكرب روى أنه 

وثالثها املراد منه التكبري يف الصلوات فإن قيل هذه السورة نزلت ) فكربت خدجية وفرحت وعلمت أنه أوحى إليه 
يف أول البعث وما كانت الصالة واجبة يف ذلك الوقت قلنا ال يبعد أنه كانت له عليه السالم صلوات تطوعية فأمر 

عندي أن يكون املراد أنه ملا قيل له قُْم فَأَنِذْر قيل بعد ذلك َورَبََّك فَكَّبْر عن اللغو أن يكرب ربه فيها ورابعها حيتمل 
  والعبث

واعلم أنه ما أمرك هبذا اإلنذار إال حلكمة بالغة ومهمات عظيمة ال جيوز لك اإلخالل هبا فقوله َورَبَُّك كالتأكيد يف 
خر وهو أنه ملا أمره باإلنذار فكأن سائالً سأل وقال مباذا ينذر فقال تقرير قوله قُْم فَأَنِذْر وخامسها عندي فيه وجه آ

أن يكرب ربه عن الشركاء واألضداد واألنداد ومشاهبة املمكنات واحملدثات ونظري قوله يف سورة النحل أَنْ أَْنِذرُواْ 
معرفة اهللا ومعرفة تنزيهه مقدمة على سائر وهذا تنبيه على أن الدعوة إىل )  ٢النحل ( أَنَُّه ال إله إِال أََناْ فَاتَّقُوِن 

  أنواع الدعوات
املسألة الثانية الفاء يف قوله فَكَّبْر ذكروا فيه وجوهاً أحدها قال أبو الفتح املوصلي يقال زيداً فاضرب وعمراً فاشكر 

معىن اجلزائية  وتقديره زيداً اضرب وعمراً اشكر فعنده أن الفاء زائدة وثانيها قال الزجاج دخلت الفاء إلفادة
الفاء إلفادة معىن الشرط ) الكشاف ( واملعىن قم فكرب ربك وكذلك ما بعده على هذا التأويل وثالثها قال صاحب 

  والتقدير وأي شيء كان فال تدع تكبريه
  َوِثَياَبَك فَطَهِّْر

ظاهره والثاين أن يترك اعلم أن تفسري هذه اآلية يقع على أربعة أوجه أحدها أن يترك لفظ الثياب والتطهري على 
لفظ الثياب على حقيقته وحيمل لفظ التطهري على جمازه الثالث أن حيمل لفظ الثياب على جمازه ويترك لفظ التطهري 
على حقيقته والرابع أن حيمل اللفظان على اجملاز أما االحتمال األول وهو أن يترك لفظ الثياب ولفظ التطهري على 

منه أنه عليه الصالة والسالم أمر بتطهري ثيابه من األجناس واألقذار وعلى هذا التقدير  حقيقته فهو أن نقول املراد
يظهر يف اآلية ثالثة احتماالت أحدها قال الشافعي املقصود منه اإلعالم بأن الصالة ال جتوز إال يف ثياب طاهرة من 



ا يصونون ثياهبم عن النجاسات فأمره اهللا األجناس وثانيها قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم كان املشركون ما كانو
سلى شاة ) صلى اهللا عليه وسلم ( تعاىل بأن يصون ثيابه عن النجاسات وثالثها روي أهنم ألقوا على رسول اهللا 

نعك تلك وال مت)  ٢ ١املدثر ( فشق عليه ورجع إىل بيته حزيناً وتدثر بثيابه فقيل رَِّحيمٌ يأَيَُّها الُْمدَّثُّر قُْم فَأَنِذْر 
عن أن ال ينتقم منهم َوِثيَاَبَك فَطَّهْر عن تلك النجاسات والقاذورات )  ٣املدثر ( السفاهة عن اإلنذار َورَبََّك فَكَّبْر 

االحتمال الثاين أن يبقى لفظ الثياب على حقيقته وجيعل لفظ التطهري على جمازه فهنا قوالن األول أن املراد من قوله 
ك ألن العرب كانوا يطولون ثياهبم وجيرون أذياهلم فكانت ثياهبم تتنجس وألن تطويل الذيل إمنا فَطَّهْر أي فقصر وذل

عن ذلك القول الثاين َوِثَياَبَك فَطَّهْر أي ينبغي أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( يفعل للخيالء والكرب فنهى الرسول 
تكون مكتسبة من وجه حالل االحتمال الثالث تكون الثياب اليت تلبسها مطهرة عن أن تكون مغصوبة أو حمرمة بل 

أن يبقى لفظ التطهري على حقيقته وحيمل لفظ الثياب على جمازه وذلك أن حيمل لفظ الثياب على احلقيقة وذلك 
ألن العرب ما كانوا يتنظفون وقت االستنجاء فأمر عليه الصالة والسالم بذلك التنظيف وقد جيعل لفظ الثياب 

  كناية عن النفس
  )أي نفسه ( عنترة فشككت بالرمح األصم ثيابه  قال

  وهلذا قال ليس الكرمي على القنا مبحرم

االحتمال الرابع وهو أن حيمل لفظ الثياب ولفظ التطهري على اجملاز وذكروا على هذا االحتمال وجوهاً األول وهو 
طَّهْر قال وخلقك فحسن قال القفال قول أكثر املفسرين وقلبك فطهر عن الصفات املذمومة وعن احلسن َوِثَياَبَك فَ

وهذا حيتمل وجوهاً أحدها أن الكفار ملا لقبوه بالساحر شق ذلك عليه جداً حىت رجع إىل بيته وتدثر بثيابه وكان 
وال حتملنك سفاهتهم على ترك )  ٢املدثر ( ذلك إظهار جزع وقلة صرب يقتضيه سوء اخللق فقيل له قُْم فَأَنِذْر 

خلقك والثاين أنه زجر عن التخلق بأخالقهم فقيل له طهر ثيابك أي قلبك عن أخالقهم يف إنذارهم بل حسن 
االفتراء والتقول والكذب وقطع الرحم والثالث فطهر نفسك وقلبك عن أن تعزم على االنتقام منهم واإلساءة 

يقال إن اهللا تعاىل ملا ناداه يف أول إليهم مث إذا فسرنا اآلية هبذا الوجه ففي كيفية اتصاهلا مبا قبلها وجهان األول أن 
وكان التدثر لباساً والدثار من الثياب قيل طهر ثيابك اليت أنت متدثر )  ١املدثر ( السورة فقال رَّحِيٌم يأَيَُّها الُْمدَّثُّر 

ه متدثراً هبا عن أن تلبسها على هذا التفكر واجلزع والضجر من افتراء املشركني الوجه الثاين أن يفسر املدثر بكون
بالنبوة كأنه قيل يا أيها املتدثر بالنبوة طهر ما تدثرت به عن اجلزع وقلة الصرب والغضب واحلقد فإن ذلك ال يليق 

واعلم أن محل املدثر على املتصف ببعض الصفات جائز )  ٧املدثر ( هبذا الدثار مث أوضح ذلك بقوله َولَِرّبَك فَاْصبِْر 
ذيل إذا وصفوه بالنقاء من املعايب ويقال فالن دنس الثياب إذا كان موصوفاً يقال فالن طاهر اجليب نقي ال

  باألخالق الذميمة قال الشاعر فال أب وابناً مثل مروان وابنه
  إذا هو باجملد ارتدى وتأزرا

 والسبب يف حسن هذه الكناية وجهان األول أن الثوب كالشيء املالزم لإلنسان فلهذا السبب جعلوا الثواب كناية
عن اإلنسان يقال اجملد يف ثوبه والعفة يف إزاره والثاين أن الغالب أن من طهر باطنه فإنه يطهر ظاهره الوجه الثاين يف 

تأويل اآلية أن قوله وَِثَياَبَك فَطَّهْر أمر له باالحتراز عن اآلثام واألوزار اليت كان يقدم عليها قبل النبوة وهذا على 
على أيام اجلاهلية الوجه الثاين يف )  ٣ ٢الشرح ( َنا َعنَك وِْزَرَك الَِّذى أَنقََض ظَْهَرَك تأويل من محل قوله َوَوَضْع

تأويل اآلية قال حممد بن عرفة النحوي معناه نساءك طهرهن وقد يكىن عن النساء بالثياب قال تعاىل ُهنَّ ِلبَاٌس لَّكُمْ 
  ويل بعيد ألن على هذا الوجه ال حيسن اتصال اآلية مبا قبلهاوهذا التأ)  ١٨٧البقرة ( َوأَنُتْم ِلبَاٌس لَُّهنَّ 



  َوالرُّْجَز فَاْهجُْر
  فيه مسائل

( املسألة األوىل ذكروا يف الرجز وجوهاً األول قال العتيب الرجز العذاب قال اهللا تعاىل لَِئن كََشفَْت َعنَّا الّرْجَز 
ه سبب للعذاب ومسيت األصنام رجزاً هلذا املعىن أيضاً أي العذاب مث مسي كيد الشيطان رجزاً ألن)  ١٣٤األعراف 

فعلى هذا القول تكون اآلية دالة على وجوب االحتراز عن كل املعاصي مث على هذا القول احتماالن أحدمها أن 
ضاف قوله َوالرُّْجَز فَاْهُجْر يعين كل ما يؤدي إىل الرجز فاهجره والتقدير وذا الزجر فاهجر أي ذا العذاب فيكون امل
حمذوفاً والثاين أنه مسي إىل ما يؤدي إىل العذاب عذاباً تسمية للشيء باسم ما جياوره ويتصل به القول الثاين أن 

  الرجز اسم للقبيح املستقذر وهو معىن

الرجس فقوله َوالرُّْجَز فَاْهُجْر كالم جامع يف مكارم األخالق كأنه قيل له اهجر اجلفاء والسفه وكل شيء قبيح وال 
على )  ٤املدثر ( تخلق بأخالق هؤالء املشركني املستعملني للرجز وهذا يشاكل تأويل من فسر قوله َوِثيَاَبَك فَطَّهْر ت

  حتسني اخللق وتطهري النفس عن املعاصي والقبائح
ر عنها بقوله املسألة الثانية احتج من جوز املعاصي على األنبياء هبذه اآلية قال لوال أنه كان مشتغالً هبا وإال ملا زج

َوالرُّْجَز فَاْهُجْر واجلواب املراد منه األمر باملداومة على ذلك اهلجران كما أن املسلم إذا قال اهدنا فليس معناه أنا 
  لسنا على اهلداية فاهدنا بل املراد ثبتنا على هذه اهلداية فكذا ههنا
السورة ويف سائر القرآن بكسر الراء وقرأ  املسألة الثالثة قرأ عاصم يف رواية حفص والرجز بضم الراء يف هذه

الباقون وعاصم يف رواية أيب بكر بالكسر وقرأ يعقوب بالضم مث قال الفراء مها لغتان واملعىن واحد ويف كتاب 
اخلليل الرجز بضم الراء عبادة األوثان وبكسر الراء العذاب ووسواس الشيطان أيضاً رجز وقال أبو عبيدة أفشى 

  ا الكسراللغتني وأكثرمه
  َوالَ َتْمُنن َتسَْتكْثُِر

  فيه مسائل
املسألة األوىل القراءة املشهورة تستكثر برفع الراء وفيه ثالثة أوجه أحدها أن يكون التقدير وال متنن لتستكثر فتنزع 

جلازم الالم فريتفع وثانيها أن يكون التقدير ال متنن أن تستكثر مث حتذف أن الناصبة فتسلم الكلمة من الناصب وا
فترتفع ويكون جماز الكالم ال تعط ألن تستكثر وثالثها أنه حال متوقعة أي ال متنن مقدراً أن تستكثر قال أبو علي 
الفارسي هو مثل قولك مررت برجل معه صقر صائداً به غدا أي مقدراً للصيد فكذا ههنا املعىن مقدراً االستكثار 

ذا فنقول ذكروا يف تفسري اآلية وجوهاً أحدها أنه تعاىل أمره قبل هذه قال وجيوز أن حيكي به حاالً أتية إذا عرفت ه
اآلية بأربعة أشياء إنذار القوم وتكبري الرب وتطهري الثياب وهجر الرجز مث قال َوالَ َتْمُنن َتسَْتكِْثُر أي ال متنن على 

متقرباً بذلك إليه غري ممنت به عليه ربك هبذه األعمال الشاقة كاملستكثر ملا تفعله بل اصرب على ذلك كله لوجه ربك 
قال احلسن ال متنن على ربك حبسناتك فتستكثرها وثانيها ال متنن على الناس مبا تعلمهم من أمر الدين والوحي 

)  ٧املدثر ( كاملستكثر لذلك اإلنعام فإنك إمنا فعلت ذلك بأمر اهللا فال منة لك عليهم وهلذا قال َوِلرَّبَك فَاْصبِْر 
ال متنن عليهم بنبوتك لتستكثر أي لتأخذ منهم على ذلك أجراً تستكثر به مالك ورابعها ال متنن أي ال  وثالثها

تضعف من قوهلم حبل منني أي ضعيف يقال منه السري أي أضعفة والتقدير فال تضعف أن تستكثر من هذه 
الزمر ( قوله أَفَغَْيَر اللَِّه َتأُْمُروّنى أَْعُبُد الطاعات األربعة اليت أمرت هبا قبل هذه اآلية ومن ذهب إىل هذا قال هو مثل 

وهذا يشهد هلذا التأويل ) وال متنت تستكثر ( أي أن أعبد فحذفت أن وذكر الفراء أن يف قراءة عبد اهللا )  ٦٤



فالناً وهذا القول اختيار جماهد وخامسها وهو قول أكثر املفسرين أن معىن قوله َوالَ َتْمُنن أي ال تعط يقال مننت 
أي فأعط أو أمسك وأصله أن من أعطى فقد من )  ٣٩ص ( كذا أي أعطيته قال َهاذَا َعطَاُؤَنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك 

فسميت العطية باملن على سبيل االستعارة فاملعىن وال تعط مالك ألجل أن تأخذ أكثر منه وعلى هذا التأويل 
  سؤاالت

عاىل منعه من هذا العمل اجلواب احلكمة فيه من وجوه األول ألجل أن تكون السؤال األول ما احلكمة يف أن اهللا ت
  عطاياه ألجل اهللا ال ألجل طلب الدنيا فإنه هنى عن طلب الدنيا يف قوله َوالَ تَُمدَّنَّ َعْيَنْيَك

الرسالة وذلك ألن طلب الدنيا ال بد وأن تكون الدنيا عنده عزيزة ومن كان كذلك مل يصلح ألداء )  ٨٨احلجر ( 
الثاين أن من أعطى غريه القليل من الدنيا ليأخذ الكثري ال بد وأن يتواضع لذلك الغري ويتضرع له وذلك ال يليق 

مبنصب النبوة ألنه يوجب دناءة اآلخذ وهلذا السبب حرمت الصدقات عليه وتنفري املأخوذ منه وهلذا قال أَْم َتْسئَلُُهمْ 
  ) ٤٠الطور ( قَلُونَ أَجْراً فَُهم ّمن مَّْغَرمٍ مُّثْ

السؤال الثاين هذا النهي خمتص بالرسول عليه الصالة والسالم أم يتناول األمة اجلواب ظاهر اللفظ ال يفيد العموم 
وقرينة احلال ال تقتضي العموم ألنه عليه الصالة والسالم إمنا هنى عن ذلك تنزيهاً ملنصب النبوة وهذا املعىن غري 

  ناس من قال هذا املعىن يف حق األمة هو الرياء واهللا تعاىل منع الكل من ذلكموجود يف األمة ومن ال
فهو هني حترمي أو هني تنزيه ) صلى اهللا عليه وسلم ( السؤال الثالث بتقدير أن يكون هذا النهي خمتصاً بالنيب 

ملقصد من اآلية أن حيرم واجلواب ظاهر النهي للتحرمي الوجه السادس يف تأويل اآلية قال القفال حيتمل أن يكون ا
أن يعطي ألحد شيئاً لطلب عوض سواء كان ذلك العوض زائداً أو ناقصاً أو ) صلى اهللا عليه وسلم ( على النيب 

مساوياً ويكون معىن قوله َتْسَتكِْثُر أي طالباً للكثرة كارهاً أن ينقص املال بسبب العطاء فيكون االستكثار ههنا 
ن وإمنا حسنت هذه االستعارة ألن الغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء عبارة عن طلب العوض كيف كا

فسمى طلب الثواب استكثاراً محالً للشيء على أغلب أحواله وهذا كما أن األغلب أن املرأة إمنا تتزوج وهلا ولد 
زوج أمه كبرياً ومن ذهب للحاجة إىل من يريب ولدها فسمي الولد ربيباً مث اتسع األمر فسمي ربيبا وإن كان حني تت

خالياً عن انتظار العوض والتفات الناس ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل هذا القول قال السبب فيه أن يصري عطاء النيب 
إليه فيكون ذلك خالصاً خملصاً لوجه اهللا تعاىل الوجه السابع أن يكون املعىن وال متنن على الناس مبا تنعم عليهم 

نك لتلك العطية بل ينبغي أن تستقلها وتستحقرها وتكون كاملتعذر من ذلك املنعم عليه يف وتعطيهم استكثاراً م
ذلك اإلنعام فإن الدنيا بأسرها قليلة فكيف ذلك القدر الذي هو قليل يف غاية القلة بالنسبة إىل الدنيا وهذه الوجوه 

الم ممنوعاً من طلب الزيادة يف العوض والوجه الثالثة األخرية كاملرتبة فالوجه األول معناه كونه عليه الصالة والس
الثاين معناه كونه ممنوعاً عن طلب مطلق العوض زائداً كان أو مساوياً أو ناقصاً والوجه الثالث معناه أن يعطي 
وينسب نفسه إىل التقصري وجيعل نفسه حتت منة املنعم عليه حيث قبل منه ذلك اإلنعام الوجه الثامن معناه إذا 

ئاً فال ينبغي أن متن عليه بسبب أنك تستكثر تلك العطية فإن املن حمبط لثواب العمل قال تعاىل الَ ُتْبِطلُواْ أعطيت شي
  ) ٢٦٤البقرة ( َصَدقَاِتكُم بِالَْمّن َواالْذَى كَالَِّذى ُينِفُق َمالَُه بَِرّب النَّاسِ 
أبوا هذه القراءة ومنهم من قبلها وذكروا يف صحتها ثالثة املسألة الثانية قرأ احلسن َتْسَتكِْثُر باجلزم وأكثر احملققني 

أوجه أحدها كأنه قيل ال متنن ال تستكثر وثانيها أن يكون أراد تستكثر فأسكن الراء لثقل الضمة مع كثرة 
عترب حال الوقف احلركات كما حكاه أبو زيد يف قوله تعاىل بَلَى َوُرُسلَُنا لََدْيهِمْ َيكُْتُبونَ بإسكان الالم وثالثها أن ي

  وقرأ األعمش َتسَْتكِْثرُ بالنصب بإضمار أن كقوله أال أيهذا الزاجري احضر الوغى



  وأن أشهد اللذات هل أنت خملدى
  ويؤيده قراءة ابن مسعود وال متنن أن تستكثر

  َوِلرَبَِّك فَاصْبِْر
ا األمر ألجل مرضاة ربك وثانيها فيه وجوه أحدها إذا أعطيت املال فاصرب على ترك املن واالستكثار أي أترك هذ

إذا أعطيت املال فال تطلب العوض وليكن هذا الترك ألجل ربك وثالثها أنا أمرناك يف أول هذه السورة بأشياء 
وهنيناك عن أشياء فاشتغل بتلك األفعال والتروك ألجل أمر ربك فكأن ما قبل هذه اآلية تكاليف باألفعال والتروك 

ألجله جيب أن يؤتى بتلك األفعال والتروك وهو طلب رضا الرب ورابعها أنا ذكرنا أن الكفار ويف هذه اآلية بني ما 
قام الوليد ودخل داره فقال القوم إن الوليد قد صبأ ) صلى اهللا عليه وسلم ( ملا اجتمعوا وحبثوا عن حال حممد 

فهو ألجل ذلك املال بقي على كفره  فدخل عليه أبو جهل وقال إن قريشاً مجعوا لك ماالً حىت ال تترك دين آبائك
فقيل حملمد إنه بقي على دينه الباطل ألجل املال وأما أنت فاصرب على دينك احلق ألجل رضا احلق ال لشيء غريه 

ال و)  ٤املدثر ( ال األوثان وَِثَياَبَك فَطَّهْر )  ٣املدثر ( وخامسها أن هذا تعريض باملشركني كأنه قيل له َوَربََّك فَكَّبْر 
( وال تقربه كما تقربه الكفار َوالَ َتْمُنن َتسَْتكِْثُر )  ٥املدثر ( تكن كاملشركني جنس البدن والثياب وَالرُّْجَز فَاْهُجْر 

كما أراد الكفار أن يعطوا الوليد قدراً من املال وكانوا يستكثرون ذلك القليل َوِلرَّبَك فَاْصبِْر على هذه )  ٦املدثر 
  اض العاجلة من املال واجلاهالطاعات ال لألغر
  فَإِذَا ُنِقَر ِفى النَّاقُورِ

عدل عنه إىل شرح وعيد ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا متم ما يتعلق بإرشاد قدوة األنبياء وهو حممد 
  األشقياء وهو هذه اآلية وههنا مسائل

ل اْصبِر َعلَى أَذَاُهْم فبني أيديهم يوم عسري يلقون فيه عاقبة املسألة األوىل الفاء يف قوله فَإِذَا ُنِقَر للسبب كأنه قا
  أذاهم وتلقى أنت عاقبة صربك عليه

املسألة الثانية اختلفوا يف أن الوقت الذي ينقر يف الناقور أهو النفخة األوىل أم النفخة الثانية فالقول األول أنه هو 
ىل مسى الصور بأمسني أحدمها الصور واآلخر الناقور وقول النفخة األوىل قال احلليمي يف كتاب املنهاج أنه تعا

املفسرين إن الناقور هو الصور مث ال شك أن الصور وإن كان هو الذي ينفخ فيه النفختان معاً فإن نفخة اإلصعاق 
نفخة ختالف نفخة اإلحياء وجاء يف األخبار أن يف الصور ثقباً بعدد األرواح كلها وأهنا جتمع يف تلك الثقب يف ال

الثانية فيخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إىل اجلسد الذي نزع منه فيعود اجلسد حياً بإذن اهللا تعاىل فيحتمل أن 
يكون الصور حمتوياً على آلتني ينقر يف إحدامها وينفخ يف األخرى فإذا نفخ فيه لإلصعاق مجع بني النقر والنفخ 

مل ينقر فيه واقتصر على النفخ ألن املراد إرسال األرواح من ثقب  لتكون الصيحة أهد وأعظم وإذا نفخ فيه لإلحياء
الصور إىل أجسادها ال تنقريها من أجسادها والنفخة األوىل للتنقري وهو نظري صوت الرعد فإنه إذا اشتد فرمبا مات 

 وىل فيه سامعه والصيحة الشديدة اليت يصيحها رجل بصيب فيفزع منه فيموت هذا آخر كالم احلليمي رمحه اهللا
  إشكال وهو أن هذا يقتضي أن يكون النقر إمنا حيصل عند صيحة اإلصعاق وذلك اليوم غري شديد

على الكافرين ألهنم ميوتون يف تلك الساعة إمنا اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة اإلحياء ولذلك يقولون يا 
قول الثاين إنه النفخة الثانية وذلك ألن الناقور هو الذي ليتها كانت القاضية أي يا ليتنا بقينا على املوتة األوىل وال

ينقر فيه أي ينكت فيجوز أنه إذا أريد أن ينفخ يف املرة الثانية نقر أوالً فسمى ناقوراً هلذا املعىن وأقول يف هذا اللفظ 



ن يكون الناقور ما حبث وهو أن الناقور فاعول من النقر كاهلاضوم ما يهضم به واحلاطوم ما حيطم به فكان ينبغي أ
  ينقر به ال ما ينقر فيه

والتقدير إذا نقر يف )  ٩املدثر ( املسألة الثالثة العامل يف قوله فَإِذَا ُنِقَر هو املعىن الذي دل عليه قوله َيْوٌم َعِسٌري 
  الناقور عسر األمر وصعب

  فَذَِلَك َيوَْمِئٍذ َيْوٌم َعِسٌري َعلَى الْكَافِرِيَن غَْيُر َيسِريٍ
  فيه مسائل

املسألة األوىل قوله فذلك إشارة إىل اليوم الذي ينقر فيه يف الناقور والتقدير فذلك اليوم َيْوٌم َعِسٌري وأما َيْومَِئٍذ ففيه 
وجوه األول أن يكون تفسرياً لقوله فَذَِلَك ألن قوله فَذَِلَك حيتمل أن يكون إشارة إىل النقر وأن يكون إشارة إىل 

 النقر فكأنه قال فذلك أعين اليوم املضاف إىل النقر َيْوٌم َعِسٌري فيكون َيْوَمِئذٍ يف حمل النصب والثاين اليوم املضاف إىل
أن يكون َيوَْمِئٍذ مرفوع احملل بدالً من ذلك َوَيْوَم َعِسٌري خرب كأنه قيل فيوم النقر َيْوٌم َعِسٌري فعلى هذا يومئذ يف حمل 

نه ملا أضيف اليوم إىل إذ وهو غري متمكن بين على الفتح الثالث أن تقدير اآلية الرفع لكونه بدالً من ذلك إال أ
  فذلك النقر يومئذ نقر َيْوٌم َعِسٌري على أن يكون العامل يف َيْومَِئٍذ هو النقر

املسألة الثانية عسر ذلك اليوم على الكافرين ألهنم يناقشون يف احلساب ويعطون كتبهم بشمائلهم وتسود وجوههم 
حيشرون زرقاً وتتكلم جوارحهم فيفتضحون على رؤوس األشهاد وأما املؤمنون فإنه عليهم يسري ألهنم ال يناقشون و

يف احلساب وحيشرون بيض الوجوه ثقال املوازين وحيتمل أن يكون إمنا وصفه اهللا تعاىل بالعسر ألنه يف نفسه كذلك 
يومئذ يفزعون وأن الولدان يشيبون إال أنه يكون هول  للجميع من املؤمنني والكافرين على ما روى أن األنبياء

الكفار فيه أشد فعلى القول األول ال حيسن الوقف على قوله َيْوٌم َعِسٌري فإن املعىن أنه على الكافرين عسري وغري 
خاصة يسري وعلى القول الثاين حيسب الوقف ألن املعىن أنه يف نفسه عسري على الكل مث الكافر خمصوص فيه بزيادة 

وهو أنه عليه غري يسري فإن قيل فما فائدة قوله غَْيُر َيِسريٍ وعسري مغن عنه اجلواب أما على القول األول فالتكرير 
للتأكيد كما تقول أنا لك حمب غري مبغض وويل غري عدو وأما على القول الثاين فقوله َعِسٌري يفيد أصل العسر 

ِسريٍ يفيد الزيادة اليت خيتص هبا الكافر ألن العسر قد يكون عسراً قليالً الشامل للمؤمنني والكافرين وقوله غَْيُر َي
  يسرياً وقد يكون عسراً كثرياً فأثبت أصل العسر للكل وأثبت العسر بصفة الكثرة والقوة للكافرين
قال بدليل  املسألة الثالثة قال ابن عباس ملا قال إنه غري يسري على الكافرين كان يسرياً على املؤمنني فبعض من

اخلطاب قال لوال أن دليل اخلطاب حجة وإال ملا فهم ابن عباس من كونه غري يسري على الكافر كونه يسرياً على 
  املؤمن

  ذَرْنِى َوَمْن َخلَقُْت َوِحيداً
 أمجعوا على أن املراد ههنا الوليد بن املغرية ويف نصب قوله وحيداً وجوه األول أنه نصب على احلال مث حيتمل أن

يكون حاالً من اخلالق وأن يكون حاالً من املخلوق وكونه حاالً من اخلالق على وجهني األول ذرين وحدي معه فإين 
كاف يف االنتقام منه والثاين خلقته وحدي مل يشركين يف خلقه أحد وأما كونه حاالً من املخلوق فعلى معىن أين 

األنعام ( كقوله َولَقَْد جِئُْتمُوَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ  خلقته حال ما كان وحيداً فريداً ال مال له وال ولد 
القول الثاين أنه نصب على الذم وذلك ألن اآلية نزلت يف الوليد وكان يلقب بالوحيد وكان يقول أنا )  ٩٤

َخلَقُْت أعين وحيداً وطعن كثري من الوحيد بن الوحيد ليس يل يف العرب نظري وال أليب نظري فاملراد ذَرْنِى َوَمْن 
املتأخرين يف هذا الوجه وقالوا ال جيوز أن يصدقه اهللا يف دعواه أنه وحيد ال نظري له وهذا السؤال ذكره الواحدي 



وصاحب الكشاف وهو ضعيف من وجوه األول أنا ملا جعلنا الوحيد اسم علم فقد زال السؤال ألن اسم العلم ال 
بل هو قائم مقام اإلشارة الثاين مل ال جيوز أن حيمل على كونه وحيداً يف ظنه واعتقاده ونظريه يفيد يف املسمى صفة 

الثالث أن لفظ الوحيد ليس فيه أنه وحيد يف العلو والشرف )  ٤٩الدخان ( قوله تعاىل ذُقْ إِنََّك أَنَت الَْعزِيزُ الْكَرُِمي 
كن أن يقال أنت وحيد لكن يف الكفر واخلبث والدناءة القول بل هو كان يدعى لنفسه أنه وحيد يف هذه األمور فيم

الثالث أن وحيداً مفعول ثان خللق قال أبو سعيد الضرير الوحيد الذي ال أب له وهو إشارة إىل الطعن يف نسبه كما 
  ) ١٣القلم ( يف قوله ُعُتلٍ بَْعَد ذَِلَك زَنِيمٍ 

  َوَجَعلُْت لَُه َماالً مَّْمُدوداً
ال املمدود وجوه األول املال الذي يكون له مدد يأيت من اجلزء بعد اجلزء على الدوام فلذلك فسره يف تفسري امل

عمر بن اخلطاب بغلة شهر شهر وثانيها أنه املال الذي ميد بالزيادة كالضرع والزرع وأنواع التجارات وثالثها أنه 
اإلبل واخليل والغنم والبساتني ) من ( مكة إىل الطائف املال الذي امتد مكانه قال ابن عباس كان ماله ممدوداً ما بني 

الكثرية بالطائف واألشجار واألهنار والنقد الكثري وقال مقاتل كان له بستان ال ينقطع نفعه شتاء وال صيفاً فاملمدود 
املال الكثري إذا عدد  أي ال ينقطع ورابعها أنه املال الكثري وذلك ألن)  ٣٠الواقعة ( هنا كما يف قوله َوِظلّ مَّْمُدوٍد 

فإنه ميتد تعديده ومن املفسرين من قدر املال املمدود فقال بعضهم ألف دينار وقال آخرون أربعة آالف وقال 
  آخرون ألف ألف وهذه التحكمات مما ال مييل إليها الطبع السليم

  َوَبنَِني ُشهُوداً
هنم كانوا أغنياء فما كانوا حمتاجني إىل مفارقته لطلب فيه وجهان األول بنني حضوراً معه مبكة ال يفارقونه البتة أل

كسب ومعيشة وكان هو مستأنساً هبم طيب القلب بسبب حضورهم والثاين جيوز أن يكون املراد من كوهنم شهوداً 
أهنم رجال يشهدون معه اجملامع واحملافل وعن جماهد كانوا عشرة وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد 

  رة وهشام والعاص وقيس وعبدوعما

  مشس أسلم منهم ثالثة خالد وعمارة وهشام
  َوَمهَّدتُّ لَهُ َتْمهِيداً

أي وبسطت له اجلاه العريض والرياسة يف قومه فأمتمت عليه نعميت املال واجلاه واجتماعهما هو الكمال عند أهل 
وتصرفه يف األمور ومن املفسرين من جعل هذا الدنيا وهلذا املعىن يدعى هبذا فيقال أدام اهللا متهيده أي بسطته 

  التمهيد البسطة يف العيش وطول العمر وكان الوليد من أكابر قريش ولذلك لقب الوحيد ورحيانة قريش
  ثُمَّ َيطَْمُع أَنْ أَزِيَد

لفظ مث ههنا معناه التعجب كما تقول لصاحبك أنزلتك داري وأطعمتك وأسقيتك مث أنت تشتمين ونظريه قوله 
 ١األنعام ( ّبهِمْ َيْعِدلُونَ عاىل الَْحْمدُ للَِّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض َوجََعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثْمَّ الَِّذيَن كَفَرُواْ بَِرت

خرة فيه ههنا لإلنكار والتعجب مث تلك الزيادة اليت كان يطمع فيها هل هي زيادة يف الدنيا أو يف اآل) مث ( فمعىن ) 
قوالن األول قال الكليب ومقاتل مث يرجو أن أزيد يف ماله وولده وقد كفر يب الثاين أن تلك الزيادة يف اآلخرة قيل 
وَتَينَّ إنه كان يقول إن كان حممد صادقاً فما خلقت اجلنة إال يل ونظريه قوله تعاىل أَفََرأَْيتَ الَِّذى كَفََر بِئَايَاِتَنا َوقَالَ الَ

  ) ٧٧مرمي ( َوَولَداً  َماالً
  كَالَّ إِنَُّه كان الٌّ يَاِتَنا َعنِيداً

مث قال تعاىل كَالَّ وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال املفسرون ومل يزل الوليد يف نقصان بعد قوله كَالَّ حىت 



  افتقر ومات فقرياً
جه االستئناف كأن قائالً قال مل ال يزاد فقيل ألنه كان آلياتنا قوله تعاىل إِنَُّه كان الْيَاِتَنا َعنِيداً إنه تعليل للردع على و

عنيداً والعنيد يف معىن املعاند كاجلليس واألكيل والعشري ويف هذه اآلية إشارة إىل أمور كثرية من صفاته أحدها أنه 
كان هو منازعاً يف كان معانداً يف مجيع الدالئل الدالة على التوحيد والعدل والقدرة وصحة النبوة وصحة البعث و

الكل منكراً للكل وثانيها أن كفره كان كفر عناد كان يعرف هذه األشياء بقلبه إال أنه كان ينكرها بلسانه وكفر 
املعاند أفجش أنواع الكفر وثالثها أن قوله إِنَُّه كان الَْياتَِنا َعنِيداً يدل على أنه من قدمي الزمان كان على هذه احلرفة 

ا أن قوله إِنَُّه كان الْيَاِتَنا َعنِيداً يفيد أن تلك املعاندة كانت منه خمتصة بآيات اهللا تعاىل وبيناته فإن والصنعة ورابعه
تقديره إنه كان آلياتنا عنيداً ال آليات غرينا فتخصيصه هذا العناد بآيات اهللا مع كونه تاركاً للعناد يف سائر األشياء 

  يدل على غاية اخلسران
  ُعوداًَسأُْرِهقُهُ َص

أي سأكلفه صعوداً ويف الصعود قوالن األول أنه مثل ملا يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي ال يطاق مثل قوله 
وصعود من قوهلم عقبة صعود وكدود شاقة املصعد والثاين أن صعوداً اسم لعقبة )  ١٧اجلن ( َيْسلُكُْه َعذَاباً َصَعداً 

ا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت وعنه عليه الصالة يف النار كلما وضع يده عليها ذابت فإذ
  )الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعني خريفاً مث يهوي كذلك فيه أبداً ( والسالم 

  مث إنه تعاىل حكى كيفية عناده فقال
  إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر

  ب يف قلبه كالماً وهيأه وهو املراد من قوله فَقََدَريقال فكر يف األمر وتفكر إذا نظر فيه وتدبر مث ملا تفكر رت

  مث قال تعاىل
  فَقُِتلَ كَْيَف قَدََّر

وهذا إمنا يذكر عند التعجب واالستعظام ومثله قوهلم قتله اهللا ما أشجعه وأخزاه اهللا ما أشعره ومعناه أنه قد بلغ 
ذلك فنقول إنه حيتمل ههنا وجهني أحدمها املبلغ الذي هو حقيق بأن حيسد ويدعو عليه حاسده بذلك وإذا عرفت 

أنه تعجيب من قوة خاطره يعين أنه ال ميكن القدح يف أمر حممد عليه السالم بشبهة أعظم وال أقوى مما ذكره هذا 
  القائل والثاين الثناء عليه على طريقة االستهزاء يعين أن هذا الذي ذكره يف غاية الركاكة والسقوط

  مث قال
  ْيَف قَدََّرثُمَّ قُِتلَ كَ

  واملقصود من كلمه مث ههنا الداللة على أن الدعاء عليه يف الكرة الثانية أبلغ من األوىل
  مث قال
  ثُمَّ َنظََر

واملعىن أنه أوالً فكر وثانياً قدر وثالثاً نظر يف ذلك املقدر فالنظر السابق لالستخراج والنظر الالحق للتقدير وهذا هو 
  الثة متعلقة بأحوال قلبهاالحتياط فهذه املراتب الث

  مث إنه تعاىل وصف بعد ذلك أحوال وجهه فقال
  ثُمَّ َعَبَس َوَبسََر
  وفيه مسألتان



إال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل اعلم أن قوله َعَبَس وََبَسَر يدل على أنه كان عارفاً يف قلبه صدق حممد 
نه بعد أن تفكر وتأمل قدر يف نفسه كالماً عزم على أنه يظهره أنه كان يكفر به عناداً ويدل عليه وجوه األول أ

ظهرت العبوسة يف وجهه ولو كان معتقداً صحة ذلك الكالم لفرح باستنباطه وإدراكه ولكنه ملا مل يفرح به علمنا 
رت أنه كان يعلم ضعف تلك الشبهة إال أنه لشدة عناده ما كان جيد شبهة أجود من تلك الشبهة فلهذا السبب ظه

وهو يقرأ حم السجدة فلما ) صلى اهللا عليه وسلم ( العبوسة يف وجهه الثاين ما روي أن الوليد مر برسول اهللا 
َصاِعقَةً  ّمثْلَ َصاِعقَةِ  َعاٍد َوثَُموَد  أنشده الوليد باهللا )  ١٣فصلت ( وصل إىل قوله فَإِنْ أَْعَرضُواْ فَقُلْ أَنذَرُْتكُمْ 

ل على أنه كان يعلم أنه مقبول الدعاء صادق اللهجة وملا رجع الوليد قال هلم واهللا وبالرحم أن يسكت وهذا يد
لقد مسعت من حممد آنفاً كالماً ما هو من كالم اإلنس وال من كالم اجلن إن له حلالوة وإن عليه لطالوة وإنه ليعلو 

هل أنا أكفيكموه مث دخل عليه وما يعلى عليه فقالت قريش صبأ الوليد ولو صبأ لتصبأن قريش كلها فقال أبو ج
حمزوناً فقال مالك يا ابن األخ فقال إنك قد صبوت لتصيب من طعام حممد وأصحابه وهذه قريش جتمع لك ماالً 

ليكون ذلك عوضاً مما تقدر أن تأخذ من أصحاب حممد فقال واهللا ما يشبعون فكيف أقدر أن آخذ منهم ماالً ولكين 
شيئاً يليق به إال أنه ساحر فأقول استعظامه للقرآن واعترافه بأنه ليس من كالم اجلن تفكرت يف أمره كثرية فلم أجد 

واإلنس يدل على أنه كان يف ادعاء السحر معانداً ألن السحر يتعلق باجلن والثالث أنه كان يعلم أن أمر السحر 
إىل اهللا فكيف يليق به السحر فثبت  مبين على الكفر باهللا واألفعال املنكرة وكان من الظاهر أن حممداً ال يدعو إال

  مبجموع هذه الوجوه أنه إمنا عََبَس َوَبَسَر ألنه كان يعلم أن الذي يقوله كذب وهبتان
املسألة الثانية قال الليث عبس يعبس فهو عابس إذا قطب ما بني عينيه فإن أبدى عن أسنانه يف عبوسه قيل كلح فإن 

  مع ذلك قيل بسلاهتم لذلك وفكر فيه قيل بسر فإن غضب 

  ثُمَّ أَْدَبَر وَاسَْتكَْبَر فَقَالَ إِنْ َهاذَآ إِالَّ ِسْحٌر ُيؤْثَُر
أدبر عن سائر الناس إىل أهله واستكرب أي تعظم عن اإلميان فقال إِنْ َهاذَا إِالَّ ِسْحرٌ ُيْؤثَُر وإمنا ذكره بفاء التعقيب 

ُيْؤثَُر وجهان األول أنه من قوهلم أثرت احلديث آثره أثراً إذا ليعلم أنه ملا وىل واستكرب ذكر هذه الشبهة ويف قوله 
حدثت به عن قوم يف آثارهم أي بعدما ماتوا هذا هو األصل مث صار مبعىن الرواية عمن كان والثاين يؤثر على مجيع 

  السحر وعلى هذا يكون هو من اإليثار
  مث قال

  إِنْ َهاذَآ إِالَّ قَْولُ الَْبشَرِ
قول البشر ينسب ذلك إىل أنه ملتقط من كالم غريه ولو كان األمر كما قال لتمكنوا من معارضته  واملعىن أن هذا

  إذ طريقتهم يف معرفة اللغة متقاربة
واعلم أن هذا الكالم يدل على أن الوليد إمنا كان يقول هذا الكالم عناداً منه ألنه روي عنه أنه ملا مسع من رسول 

وخرج من عند الرسول عليه السالم قال مسعت من حممد كالماً ليس ) حم السجدة (  )صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
من كالم اإلنس وال من كالم اجلن وإن له احلالوة وإن عليه لطالوة وأنه يعلو وال يعلى عليه فلما أقر بذلك يف أول 

  لتمرد ال على سبيل االعتقاداألمر علمنا أن الذي قاله ههنا من أنه قول البشر إمنا ذكره على سبيل العناد وا
  مث قال

  َسأُْصِليهِ َسقََر
  قال ابن عباس َسقََر اسم للطبقة السادسة من جهنم ولذلك ال ينصرف للتعريف والتأنيث



  مث قال
  َوَمآ أَْدَراَك َما سَقَُر
  الغرض التهويل

  مث قال
  الَ ُتْبِقى َوالَ َتذَُر

امها واحد والغرض من التكرير التأكيد واملبالغة كما يقال صد عين واختلفوا فمنهم من قال مها لفظان مترادفان معن
وأعرض عين ومنهم من قال ال بد من الفرق مث ذكروا وجوهاً أحدها أهنا ال تبقي من الدم واللحم والعظم شيئاً فإذا 

ن ابن عباس وثانيها أعيدوا خلقاً جديداً فال تذر أن تعاود إحراقهم بأشد مما كانت وهكذا أبداً وهذا رواية عطاء ع
ال تبقي من املستحقني للعذاب إال عذبتهم مث ال تذر من أبدان أولئك املعذبني شيئاً إال أحرقته وثالثها ال تبقي من 
  أبدان املعذبني شيئاً مث إن تلك النريان ال تذر من قوهتا وشدهتا شيئاً إال وتستعمل تلك القوة والشدة يف تعذيبهم

  مث قال
  لَْبشَرِلَوَّاَحةٌ  لِّ

  وفيه مسألتان
املسألة األوىل يف اللواحة قوالن األول قال الليث الحه العطش ولوحه إذا غريه فاللواحة هي املغرية قال الفراء 
تسود البشرة بإحراقها والقول الثاين وهو قول احلسن واألصك أن معىن اللواحة أهنا تلوح للبشر من مسرية 

ولواحة على هذا القول من الح الشيء )  ٣٦النازعات ( ِت الَْجحِيُم ِلَمن َيَرى مخسمائة عام وهو كقوله َوُبّرَز
يلوح إذا ملع حنو الربق وطعن القائلون هبذا الوجه يف الوجه األول وقالوا إنه ال جيوز أن يصفها بتسويد البشرة مع 

  ) ٢٨املدثر ( قوله إهنا الَ ُتبِْقى َوالَ َتذَُر 
  وَّاَحةٌ  نصباً على االختصاص للتهويلاملسألة الثانية قرىء لَ

  مث قال
  َعلَْيَها ِتْسَعةَ  َعَشَر

  وفيه مسائل
املسألة األوىل املعىن أنه يلي أمر تلك النار ويتسلط على أهلها تسعة عشر ملكاً وقيل تسعة عشر صنفاً وقيل تسعة 

انية عشر أعينهم كالربق وأنياهبم عشر صفاً وحكى الواحدي عن املفسرين أن خزنة النار تسعة عشر مالك ومعه مث
كالصياصي وأشعارهم متس أقدامهم خيرج هلب النار من أفواههم ما بني منكيب أحدهم مسرية سنة يسع كف 

  أحدهم مثل ربيعة ومضر نزعت منهم الرأفة والرمحة يأخذ أحدهم سبعني ألفاً يف كفه ويرميهم حيث أراد من جهنم
اين يف تقدير هذا العدد وجوهاً أحدها وهو الوجه الذي تقوله أرباب احلكمة أن سبب املسألة الثانية ذكر أرباب املع

  فساد النفس اإلنسانية يف قوهتا النظرية والعملية هو القوى احليوانية والطبيعية
  أما القوى احليوانية فهي اخلمسة الظاهرة واخلمسة الباطنة والشهوة والغضب وجمموعهما اثنتا عشرة

لطبيعة فهي اجلاذبة واملاسكة واهلاضمة والدافعة والغاذية والنامية واملولدة وهذه سبعة فاجملموع تسعة وأما القوى ا
عشر فلما كان منشأ اآلفات هو هذه التسعة عشر ال جرم كان عدد الزبانية هكذا وثانيها أن أبواب جهنم سبعة 

ر ثالثة ترك االعتقاد وترك اإلقرار وترك العمل فستة منها للكفار وواحد للفساق مث إن الكفار يدخلون النار ألمو
فيكون لكل باب من تلك األبواب الستة ثالثة واجملموع مثانية عشر وأما باب الفساق فليس هناك زبانية بسبب 



ترك االعتقاد وال بسبب ترك القول بل ليس إال بسبب ترك العمل فال يكون على باهبم إال زبانية واحدة فاجملموع 
وثالثها أن الساعات أربعة وعشرون مخسة منها مشغولة بالصلوات اخلمس فيبقى منها تسعة عشر تسعة عشر 

  مشغولة بغري العبادة فال جرم صار عدد الزبانية تسعة عشر
املسألة الثالثة قراءة أيب جعفر ويزيد وطلحة بن سليمان َعلَْيَها ِتْسَعةَ  َعَشَر على تقطيع فاعالن قال ابن جين يف 

ب والسبب أن االمسني كاسم واحد فكثرت احلركات فأسكن أول الثاين للتخفيف وجعل ذلك أمارة القوة احملتس
اتصال أحد اإلمسني بصاحبه وقرأ أنس بن مالك ِتْسَعةَ  َعَشَر قال أبو حامت هذه القراءة ال تعرف هلا وجهاً إال أن 

  موع تسعنييعين تسعة أعشر مجع عشري مثل ميني وأمين وعلى هذا يكون اجمل
ْسَتْيِقَن الَِّذيَن أُوتُواْ الْكَِتاَب وََيْزدَاَد َوَما َجَعلَْنآ أَْصَحابَ النَّارِ إِالَّ َملَاِئكَةً  َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم إِالَّ ِفْتَنةً  لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ لَِي

ِكتَاَب وَالُْمْؤِمُنونَ َوِلَيقُولَ الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِم مََّرٌض وَالْكَاِفُرونَ َماذَآ أََرادَ الَِّذيَن َءاَمُنوا إِميَاناً َوالَ َيْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُواْ الْ
  ِللَْبشَرِ َوَما ِهىَ  إِالَّ ِذكَْرى اللَُّه بِهَاذَا مَثَالً كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشآُء وََيْهِدى َمن َيَشآُء َوَما َيْعلَُم ُجُنوَد َربَِّك إِالَّ ُهَو

قال أبو )  ٣٠املدثر ( قوله تعاىل َوَما َجَعلَْنا أَْصَحابَ النَّارِ إِالَّ َملَِئكَةً  روي أنه ملا نزل قوله تعاىل َعلَْيَها ِتْسَعةَ  َعَشَر 
جهل لقريش ثكلتكم أمهاتكم قال ابن أيب كبشة إن خزنة النار تسعة عشر وأنتم اجلمع العظيم أيعجز كل عشرة 

ن يبطشوا برجل منهما فقال أبو األشد بن أسيد بن كلدة اجلمحي وكان شديد البطش أنا أكفيكم سبعة منكم أ
عشر واكفوين أنتم اثنينا فلما قال أبو جهل وأبو األشد ذلك قال املسلمون وحيكم ال تقاس املالئكة باحلدادينا 

  ئكة بالسجاننيفجرى هذا مثالً يف كل شيئني ال يسوى بينهما واملعىن ال تقاس املال

لهم واحلداد السجان الذي حيبس النار فأنزل اهللا تعاىل َوَما َجَعلَْنا أَْصحَاَب النَّارِ إِالَّ َملَِئكَةً  واعلم أنه تعاىل إمنا جع
مالئكة لوجوه أحدها ليكونوا خبالف جنس املعذبني ألن اجلنسية مظنة الرأفة والرمحة ولذلك بعث الرسول املبعوث 

نسنا ليكون له رأفة ورمحة بنا وثانيها أهنم أبعد اخللق عن معصية اهللا تعاىل وأقواهم على الطاعات الشاقة إلينا من ج
وثالثها أن قوهتم أعظم من قوة اجلن واإلنس فإن قيل ثبت يف األخبار أن املالئكة خملوقون من النور واملخلوق من 

بات القيامة على كونه تعاىل قادراً على كل املمكنات فكما النور كيف يطيق املكث يف النار قلنا مدار القول يف إث
أنه ال استبعاد يف أن يبقى احلي يف مثل ذلك العذاب الشديد أبد اآلباد وال ميوت فكذا ال استبعاد يف بقاء املالئكة 

  هناك من غري أمل
لَْنا ِعدََّتُهْم إِالَّ ِفْتَنةً  لّلَِّذيَن كَفَرُواْ ِلَيْسَتْيِقَن الَِّذيَن أُوُتواْ مث قال تعاىل َوَما َجَعلَْنا أَْصَحابَ النَّارِ إِالَّ َملَِئكَةً  َوَما َجَع

  الِْكَتاَب َوَيزَْداَد الَِّذيَن وفيه مسألتان
املسألة األوىل هذا العدد إمنا صار سبباً لفتنة الكفار من وجهني األول أن الكفار يستهزئون يقولون مل مل يكونوا 

قتضى لتخصيص هذا العدد بالوجود الثاين أن الكفار يقولون هذا العدد القليل كيف يكونون وافني عشرين وما امل
بتعذيب أكثر خلق العامل من اجلن واإلنس من أول ما خلق اهللا إىل قيام القيامة وأما أهل اإلميان فال يلتفتون إىل هذين 

  السؤالني
بد وأن يكون للجواهر الفردة اليت منها تألفت مجلة هذا العامل عدد أما السؤال األول فألن مجلة العامل متناهية فال 

معني وعند ذلك جييء ذلك السؤال وهو أنه مل خصص ذلك العدد باإلجياد ومل يزد على ذلك العدد جوهر آخر ومل 
صانع بتقدير مدة غري ينقص وكذا القول يف إجياد العامل فإنه ملا كان العامل حمدثاً واإلله قدمياً فقد تأخر العامل عن ال

متناهية فلم مل حيدث العامل قبل أن حدث بتقدير حلظة أو بعد أن وجد بتقدير حلظة وكذا القول يف تقدير كل واحد 
من احملدثات بزمانه املعني وكل واحد من األجسام بأجزائه احملدودة املعدودة وال جواب عن شيء من ذلك إال بأنه 



جح الشيء على مثله من غري علة وإذا كان هذا اجلواب هو املعتمد يف خلق مجلة العامل قادر خمتار واملختار له أن ير
  فكذا يف ختصيص زبانية النار هبذا العدد

وأما السؤال الثاين فضعيف أيضاً ألنه ال يبعد يف قدرة اهللا تعاىل أن يعطي هذا العدد من القدرة والقوة ما يصريون به 
ومتمكنني من ذلك من غري خلل وباجلملة فمدار هذين السؤالني على القدح يف قادرين على تعذيب مجلة اخللق 

كمال قدرة اهللا فأما من اعترف بكونه تعاىل قادراً على ماال هناية له من املقدورات وعلم أنه أحوال القيامة على 
  خالف أحوال الدنيا زال عن قلبه هذه االستبعادات بالكلية

إنه تعاىل قد يريد اإلضالل هبذه اآلية قال ألن قوله تعاىل َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم إِالَّ ِفْتَنةً   املسألة الثانية احتج من قال
  لّلَِّذيَن كَفَُرواْ

يدل على أن املقصود األصلي إمنا هو فتنة الكافرين أجابت املعتزلة عنه من وجوه أحدها قال اجلبائي املراد من الفتنة 
يعرفوا أنه تعاىل قادر على أن يقوي هؤالء التسعة عشر على ماال يقوى عليه مائة ألف تشديد التعبد ليستدلوا و

ملك أقوياء وثانيها قال الكعيب املراد من الفتنة االمتحان حىت يفوض املؤمنون حكمة التخصيص بالعدد املعني إىل 
راد من الفتنة ما وقعوا فيه من الكفر علم اخلالق سبحانه وهذا من املتشابه الذي أمروا باإلميان به وثالثها أن امل

بسبب تكذيبهم بعدد اخلزنة واملعىن إال فتنة على الذين كفروا ليكذبوا به وليقولوا ما قالوا وذلك عقوبة هلم على 
كفرهم وحاصله راجع إىل ترك األلطاف واجلواب أنه ال نزاع يف شيء مما ذكرمت إال أنا نقول هل إلنزال هذه 

 تقوية داعية الكفر أم ال فإذا مل يكن له أثر يف تقوية داعية الكفر كان إنزاهلا كسائر األمور األجنبية املتشاهبات أثر يف
فلم يكن للقول بأن إنزال هذه املتشاهبات فتنة للذين كفروا وجه ألبتة وإن كان له أثر يف تقوية داعية الكفر فقد 

الترك مرجوحة واملرجوح ميتنع أن يؤثر فالترك يكون حصل املقصود ألنه إذا ترجحت داعية الفعل صارت داعية 
ممتنع الوقوع فيصري الفعل واجب الوقوع واهللا أعلم واعلم أنه تعاىل بني أن املقصود من إنزال هذا املتشابه أمور 

اناً وثالثها َوالَ يَْرتَاَب الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتابَ أربعة أوهلا ِلَيسَْتْيِقَن الَِّذيَن أُوُتواْ الْكَِتاَب وثانيها َويَْزَدادَ الَِّذيَن ءاَمُنواْ إَِمي
واعلم أن املقصود من  َوالُْمْؤِمُنونَ ورابعها َوِلَيقُولَ الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِم مََّرٌض َوالْكَاِفُرونَ َماذَا أََراَد اللَُّه بَِهاذَا َمثَالً

  تفسري هذه اآليات ال يتلخص إال بسؤاالت وجوابات
ل األول لفظ القرآن يدل على أنه تعاىل جعل افتتان الكفار بعدد الزبانية سبباً هلذه األمور األربعة فما الوجه السؤا

يف ذلك واجلواب أنه ما جعل افتتاهنم بالعدد سبباً هلذه األشياء وبيانه من وجهني األول التقدير وما جعلنا عدهتم إال 
ا الكتاب كما يقال فعلت كذا لتعظيمك ولتحقري عدوك قالوا والعاطفة فتنة للذين كفروا وإال ليستيقن الذين أوتو

ضع تارة وقد حتذف أخرى الثاين أن املراد من قوله َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم إِالَّ ِفْتَنةً  لّلَِّذيَن كَفَُرواْ هو قد تذكر يف هذا املو
أنه وما جعلنا عدهتم إال تسعة عشر إال أنه وضع فتنة للذين كفروا موضع تسعة عشر كأنه عرب عن املؤثر باللفظ 

  ثر من لوازم ذلك املؤثرالدال على األثر تنبيهاً على أن هذا األ
السؤال الثاين ما وجه تأثري إنزال هذا املتشابه يف استيقان أهل الكتاب اجلواب من وجوه أحدها أن هذا العدد ملا 

كان موجوداً يف كتاهبم مث إنه عليه السالم أخرب على وفق ذلك من غري سابقة دراسة وتعلم فظهر أن ذلك إمنا 
من أهل الكتاب يزدادون به إمياناً ) صلى اهللا عليه وسلم ( لذين آمنوا مبحمد حصل بسبب الوحي من السماء فا

وثانيها أن التوراة واإلجنيل كانا حمرفني فأهل الكتاب كانوا يقرأون فيهما أن عدد الزبانية هو هذا القدر ولكنهم ما 
( ما مسعوا ذلك من رسول اهللا كانوا يعولون على ذلك كل التعويل لعلمهم بتطرق التحريف إىل هذين الكتابني فل

صلى ( قوي إمياهنم بذلك واستيقنوا أن ذلك العدد هو احلق والصدق وثالثها أن رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم 



كان يعلم من حال قريش أنه مىت أخربهم هبذا العدد العجيب فإهنم يستهزئون به ويضحكون منه ) اهللا عليه وسلم 
يف إثبات التوحيد والقدرة والعلم مع أن تلك املسائل أوضح وأظهر فكيف يف ذكر هذا ألهنم كانوا يستهزئون به 

العدد العجيب مث إن استهزاءهم برسول اهللا وشدة سخريتهم به ما منعه من إظهار هذا احلق فعند هذا يعلم كل أحد 
  هذا طلب الدنيا والرياسة الحترز عن ذكر) صلى اهللا عليه وسلم ( أنه لو كان غرض حممد 

العدد العجيب فلما ذكره مع علمه بأهنم ال بد وأن يستهزئوا به علم كل عاقل أن مقصوده منه إمنا هو تبليغ الوحي 
  وأنه ما كان يبايل يف ذلك ال بتصديق املصدقني وال بتكذيب املكذبني

يستحضر كونه تعاىل عاملاً جبميع السؤال الثالث ما تأثري هذه الواقعة يف ازدياد إميان املؤمنني اجلواب أن املكلف مامل 
املعلومات غنياً عن مجيع احلادثات منزهاً عن الكذب واحللف ال ميكنه أن ينقاد هلذه العدة ويعترف حبقيقتها فإذا 

اشتغل باستحضار تلك الدالئل مث جعل العلم اإلمجايل بأنه صادق ال يكذب حكيم ال جيهل دافعاً للتعجب احلاصل 
عدد العجيب فحينئذ ميكنه أن يؤمن حبقيقة هذا العدد وال شك أن املؤمن يصري عند اعتبار هذه يف الطبع من هذا ال

  املقامات أشد استحضاراً للدالئل وأكثر انقياداً للدين فاملراد بازدياد اإلميان هذا
مله على مثرات السؤال الرابع حقيقة اإلميان عندكم ال تقبل الزيادة والنقصان فما قولكم يف هذه اآلية اجلواب حن

  اإلميان وعلى آثاره ولوازمه
السؤال اخلامس ملا أثبت االستيقان ألهل الكتاب وأثبت زيادة اإلميان للمؤمنني فما الفائدة يف قوله بعد ذلك َوالَ 

الشبهة فإذا اجتهد َيْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب وَالُْمْؤِمُنونَ اجلواب أن املطلوب إذا كان غامضاً دقيق احلجة كثري 
اإلنسان فيه وحصل له اليقني فرمبا غفل عن مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الدقيق فيعود الشك والشبهة فإثبات 
اليقني يف بعض األحوال ال ينايف طريان االرتياب بعد ذلك فاملقصود من إعادة هذا الكالم هو أنه حصل هلم يقني 

   ريبجازم حبيث ال حيصل عقيبه ألبتة شك وال
السؤال السادس مجهور املفسرين قالوا يف تفسري قوله الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض إهنم الكافرون وذكر احلسني بن 
الفضل البجلي أن هذه السورة مكية ومل يكن مبكة نفاق فاملرض يف هذه اآلية ليس مبعىن النفاق واجلواب قول 

تعاىل أن النفاق سيحدث فأخرب عما سيكون وعلى هذا تصري هذه اآلية  املفسرين حق وذلك ألنه كان يف معلوم اهللا
معجزة ألنه إخبار عن غيب سيقع وقد وقع على وفق اخلرب فيكون معجزاً وجيوز أيضاً أن يراد باملرض الشك ألن 

  أهل مكة كان أكثرهم شاكني وبعضهم كانوا قاطعني بالكذب
رتياب يصح أن يكونا مقصودين من إنزال هذا املتشابه فكيف صح أن السؤال السابع هب أن االستيقان وانتفاء اال

يكون قول الكافرين واملنافقني مقصوداً اجلواب أما على أصلنا فال إشكال ألنه تعاىل يهدي من يشاء ويضل من 
ض يف كونه واقعاً يشاء وسيأيت مريد تقرير هلذا يف اآلية اآلتية وأما عند املعتزلة فإن هذه احلالة ملا وقعت أشبهت الغر

  فأدخل عليه حرف الالم وهو كقوله َولَقَْد ذَرَأَْنا ِلجََهنََّم
السؤال الثامن مل مسوه مثالً اجلواب أنه ملا كان هذا العدد عدداً عجيباً ظن القوم أنه رمبا مل يكن مراد اهللا منه ما 

  م مسوه مثالًأشعر به ظاهره بل جعله مثالً لشيء آخر وتنبيهاً على مقصود آخر ال جر
السؤال التاسع القوم كانوا ينكرون كون القرآن من عند اهللا فكيف قالوا ماذا أراد اهللا هبذا مثالً اجلواب أما الذين 
يف قلوهبم مرض وهم املنافقون فكانوا يف الظاهر معترفني بأن القرآن من عند اهللا فال جرم قالوا ذلك باللسان وأما 

  هكم أو على سبيل االستدالل بأن القرآن لو كان من عند اهللا ملا قال مثل هذا الكالمالكفار فقالوه على سبيل الت



قوله تعاىل كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشاء َويَْهِدى َمن َيَشاء وجه االستدالل باآلية لألصحاب ظاهر ألنه تعاىل ذكر يف 
ً لّلَِّذيَن كَفَُرواْ مث ذكر يف آخر اآلية وَِلَيقُولَ الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِم مََّرضٌ  أول اآلية قوله َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم إِالَّ ِفْتَنة

ملعتزلة فقد ذكروا َوالْكَاِفُرونَ َماذَا أََراَد اللَُّه بَِهاذَا َمثَالً مث قال كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشاء َوَيْهِدى َمن َيَشاء أما ا
أحدها أن املراد من اإلضالل منع األلطاف وثانيها أنه ملا اهتدى قوم باختيارهم عند نزول  الوجوه املشهورة اليت هلم

هذه اآليات وضل قوم باختيارهم عند نزوهلا أشبه ذلك أن املؤثر يف ذلك االهتداء وذلك اإلضالل هو هذه اآليات 
وثالثها أن املراد من قوله ُيِضلَّ )  ١٢٥التوبة ( رِْجًسا  وكقوله فََزاَدتُْهْم)  ١٢٤التوبة ( وهو كقوله فََزادَْتُهْم إَِمياناً 

ومن قوله َيْهِدى حكم اهللا بكونه ضاالً ويكون مهتدياً ورابعها أنه تعاىل يضلهم يوم القيامة عن دار الثواب وهذه 
  ) ٢٦البقرة ( ا الكلمات مع أجوبتها تقدمت يف سورة البقرة يف قوله ُيِضلُّ بِِه كَِثًريا َويَْهِدي بِِه كَِثًري

قوله تعاىل َوَما َيْعلَُم ُجنُوَد رَّبَك إِالَّ ُهَو فيه وجوه أحدها وهو األوىل أن القوم استقبلوا ذلك العدد فقال تعاىل َوَما 
َيْعلَُم ُجُنودَ رَّبَك إِالَّ ُهَو فهب أن هؤالء تسعة عشر إال أن لكل واحد منهم من األعوان واجلنود ماال يعلم عددهم 

ال اهللا وثانيها وما يعلم جنود ربك لفرط كثرهتا إال هو فال يعز عليه تتميم اخلزنة عشرين ولكن له يف هذا العدد إ
حكمة ال يعلمها اخللق وهو جل جالله يعلمها وثالثها أنه ال حاجة باهللا سبحانه يف تعذيب الكفار والفساق إىل 

الذي خيلق اآلالم فيهم ولو أنه تعاىل قلب شعرة يف عني ابن آدم هؤالء اخلزنة فإنه هو الذي يعذهبم يف احلقيقة وهو 
أو سلط األمل على عرق واحد من عروق بدنه لكفاه ذلك بالء وحمنة فال يلزم من تقليل عدد اخلزنة قلة العذاب 

  فجنود اهللا غري متناهية ألن مقدوراته غري متناهية
الضمري يف قوله َوَما ِهىَ  إىل ماذا يعود فيه قوالن األول أنه عائد إىل سقر  قوله تعاىل َوَما ِهىَ  إِالَّ ِذكَْرى ِللَْبَشرِ

واملعىن وما سقر وصفتها إال تذكرة للبشر والثاين أنه عائد إىل هذه اآليات املشتملة على هذه املتشاهبات وهي 
  ذكرى جلميع العاملية وإن كان املنتفع هبا ليس إال أهل اإلميان

  َوالَّْيلِ إِذْ أَْدبََر كَالَّ َوالْقََمرِ
مث قال تعاىل كَالَّ وفيه وجوه أحدها أنه إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن تكون هلم ذكرى ألهنم ال يتذكرون وثانيها 
أنه ردع ملن ينكر أن يكون إحدى الكرب نذيراً وثالثها أنه ردع لقول أيب جهل وأصحابه إهنم يقدرون على مقاومة 

  ه ردع هلم عن االستهزاء بالعدة املخصوصةخزنة النار ورابعها أن
مث قال تعاىل َوالْقََمرِ َوالَّْيلِ إِذْ أَدَْبَر وفيه قوالن األول قال الفراء والزجاج دبر وأدبر مبعىن واحد كقبل وأقبل ويدل 

يل قال يا على هذا قراءة من قرأ إذا دبر وروى أن جماهداً سأل ابن عباس عن قوله ُدُبرٍ فسكت حىت إذا أدبر الل
  جماهد هذا حني دبر الليل وروى أبو الضحى أن ابن عباس كان يعيب

هذه القراءة ويقول إمنا يدبر ظهر البعري قال الواحدي والقراءتان عند أهل اللغة سواء على ما ذكرنا وأنشد أبو 
  علي وأىب الذي ترك امللوك ومجعهم

  بصهاب هامدة كأمس الدابر
وابن قتيبة دبر أي جاء بعد النهار يقال دبرين أي جاء خلفي ودبر الليل أي جاء بعد  القول الثاين قال أبو عبيدة

  النهار قال قطرب فعلى هذا معىن إذا دبر إذا أقبل بعد مضي النهار
  َوالصُّْبحِ إِذَآ أَْسفََر

  أي مضيئة)  ٣٨عبس ( ومنه قوله ُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ مُّْسِفَرةٌ  ) أسفروا بالفجر ( أي أضاء ويف احلديث 
  مث قال تعاىل



  إِنََّها ِإلْحَدى الْكُبَرِ
  وفيه مسائل

  املسألة األوىل هذا الكالم هو جواب القسم أو تعليل لكالم والقسم معترض للتوكيد
املسألة الثانية قال الواحدي ألف إحدى مقطوع وال تذهب يف الوصل وروي عن ابن كثري أنه قرأ إهنا إلحدى الكرب 

  ا يقال ويلمه وليس هذا احلذف بقياس والقياس التخفيف وهو أن جيعل بني بنيحبذف اهلمزة كم
الكرب مجع الكربى جعلت ألف التأنيث كتاء التأنيث فكما مجعت فعلة على ) الكشاف ( املسألة الثالثة قال صاحب 

صع يف مجيع فعل مجعت فعلى عليها ونظري ذلك السوايف مجع السافياء وهو التراب الذي سفته الريح والقوا
  القاصعاء كأهنما مجع فاعلة

املسألة الرابعة إِنََّها ِإلْحَدى الْكُْبَرى يعين أن سقر اليت جرى ذكرها إلحدى الكرب واملراد من الكرب دركات جهنم 
  وهي سبعة جهنم ولظى واحلطمة والسعري وسقر واجلحيم واهلاوية أعاذنا اهللا منها

  َنِذيراً لِّلَْبشَرِ
من إحدى على معىن أهنا إلحدى الدواهي إنذاراً كما تقول هي إحدى النساء عفافاً وقيل هو حال ويف  نذيراً متييز

  قراءة أيب نذير بالرفع خرب أو حبذف املبتدأ
  مث قال تعاىل

  ِلَمن َشآَء ِمنكُمْ أَن َيتَقَدََّم أَْو َيتَأَخََّر
  وفيه مسألتان

ن َيتَقَدََّم يف موضع الرفع باالبتداء وملن شاء خرب مقدم عليه كقولك ملن املسألة األوىل يف تفسري اآلية وجهان األول أ
توضأ أن يصلي ومعناه التقدم والتأخر مطلقان ملن شاءمها منكم واملراد بالتقدم والتأخر السبق إىل اخلري والتخلف 

الثاين ملن شاء بدل من قوله للبشر )  ٢٩الكهف ( عنه وهو يف معىن قوله فََمن َشاء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشاء فَلَْيكْفُْر 
 ٩٧آل عمران ( والتقدير إهنا نذير ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر نظريه َوللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْسَتطَاَع 

(  
به أن هذه اآلية دلت املسألة الثانية املعتزلة احتجوا هبذه اآلية على كون العبد متمكناً من الفعل غري جمبور عليه وجوا

  على أن فعل العبد معلق على مشيئته لكن مشيئة العبد معلقة على مشيئة اهللا تعاىل لقوله

وحينئذ تصري هذه اآلية حجة لنا عليهم وذكر األصحاب عن وجه )  ٣اإلنسان ( َوَما َتَشاءونَ إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه 
معىن إضافة املشيئة إىل املخاطبني التهديد كقوله فََمن َشاء فَلُْيْؤِمن  االستدالل هبذه اآلية جوابني آخرين األول أن

  الثاين أن هذه املشيئة هللا تعاىل على معىن ملن شاء اهللا منكم أن يتقدم أو يتأخر)  ٢٩الكهف ( َوَمن َشاء فَلَْيكْفُْر 
  كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبتْ َرِهيَنةٌ  إِالَّ أَْصحَاَب الَْيمِنيِ

لتأنيث )  ٢١الطور ( رهينة ليست بتأنيث رهني يف قوله كُلُّ اْمرِىء بَِما كََسَب َرَهٌني ) الكشاف ( صاحب قال 
النفس ألنه لو قصدت الصيغة لقيل رهني ألن فعيالً مبعىن مفعول يستوي فيه املذكر واملؤنث وإمنا هي اسم مبعىن 

رهن ومنه بيت احلماسة أبعد الذي بالنعف نعف  الرهن كالشتيمة مبعىن الشتم كأنه قيل كل نفس مبا كسبت
  كواكب

  رهينة رمس ذي تراب وجندل
كأنه قال رهن رمس واملعىن كل نفس رهن بكسبها عند اهللا غري مفكوك إال أصحاب اليمني فإهنم فكوا عن رقاب 



ب اليمني من هم أنفسهم بسبب أعماهلم احلسنة كما خيلص الراهن رهنه بأداء احلق مث ذكروا وجوهاً يف أن أصحا
) هؤالء يف اجلنة وال أبايل ( اهللا تعاىل ) فيهم ( أحدها قال ابن عباس هم املؤمنون وثانيها قال الكليب هم الذين قال 

وهم الذين كانوا على ميني آدم وثالثها قال مقاتل هم الذين أعطوا كتبهم بأمياهنم ال يرهتنون بذنوهبم يف النار ورابعها 
الب عليه السالم وابن عمر هم أطفال املسلمني قال الفراء وهو أشبه بالصواب لوجهني األول قال علي بن أيب ط

ا ألن الولدان مل يكتسبوا إمثاً يرهتنون به والثاين أنه تعاىل ذكر يف وصفهم فقال ِفى َجنَّاٍت يََتَساءلُونَ َعنِ الُْمْجرِِمَني َم
)  ٤٢ ٤٠املدثر ( ألهنم مل يعرفوا الذنوب فسألوا َما َسلَكَكُْم ِفى َسقََر  َسلَكَكُْم ِفى َسقََر وهذا إمنا يليق بالولدان

  وخامسها عن ابن عباس هم املالئكة
  ِفى َجنَّاتٍ َيَتَسآَءلُونَ َعنِ الُْمْجرِمَِني

  قوله تعاىل ِفي َجنَّاِت أي هم يف جنات ال يكتنه وصفها
يه وجهان األول أن تكون كلمة عن صلة زائدة والتقدير يتساءلون اجملرمني مث قال تعاىل يََتَساءلُونَ َعنِ الُْمْجرِِمَني وف

فيقولون هلم ما سلككم يف سقر فإنه يقال سألته كذا ويقال سألته عن كذا الثاين أن يكون املعىن أن أصحاب اليمني 
م يف سقر قلنا أجاب يسأل بعضهم بعضاً عن أحوال اجملرمني فإن قيل فعلى هذا الوجه كان جيب أن يقولوا ما سلكه

عنه فقال املراد من هذا أن املسؤولني يلقون إىل السائلني ما جرى بينهم وبني اجملرمني فيقولون ) الكشاف ( صاحب 
قلنا هلم َما َسلَكَكُْم ِفى َسقََر وفيه وجه آخر وهو أن يكون املراد أن أصحاب اليمني كانوا يتساءلون عن اجملرمني 

  واإلضمارات كثرية يف القرآن)  ٤٢املدثر ( وا هلم َما َسلَكَكُْم ِفى َسقََر أين هم فلما رأوهم قال

آِئِضَني َوكُنَّا ُنكَذِّبُ َما َسلَكَكُْم ِفى َسقََر قَالُواْ لَمْ َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني َولَْم َنُك ُنطِْعُم الِْمْسِكَني َوكُنَّا َنخُوُض َمَع الَُخ
  اَنا الَْيقُِنيبَِيْومِ الدِّينِ حَتَّى أََت

املقصود من السؤال زيادة التوبيخ والتخجيل واملعىن ما حبسكم يف هذه الدركة من النار فأجابوا بأن هذا العذاب 
ألمور أربعة أوهلا قَالُواْ لَمْ َنُك ِمَن الُْمَصلَّني وثانيها مل نك نطعم املسكني وهذان جيب أن يكونا حممولني على الصالة 

الواجبة ألن ما ليس بواجب ال جيوز أن يعذبوا على تركه وثالثها َوكُنَّا َنُخوُض َمعَ الُخَاِئِضنيَ الواجبة والزكاة 
أْتَِيَك واملراد منه األباطيل ورابعها َوكُنَّا ُنكَذّبُ بَِيْومِ الّدينِ أي بيوم القيامة حىت أتانا اليقني أي املوت قال تعاىل َحتَّى َي

ملعىن أنا بقينا على إنكار القيامة إىل وقت املوت وظاهر اللفظ يدل على أن كل أحد من وا)  ٩٩احلجر ( الَْيِقُني 
أولئك األقوام كان موصوفاً هبذه اخلصال األربعة واحتج أصحابنا هبذه اآلية على أن الكفار يعذبون بترك فروع 

التكذيب وهو أفحش تلك اخلصال الشرائع واالستقصاء فيه قد ذكرناه يف احملصول من أصول الفقه فإن قيل مل أخر 
األربعة قلنا أريد أهنم بعد اتصافهم بتلك األمور الثالثة كانوا مكذبني بيوم الدين والغرض تعظيم هذا الذنب كقوله 

  ) ١٧البلد ( ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن ءاَمنُواْ 
  مث قال تعاىل

  فََما َتنفَُعُهْم َشفَاَعةُ  الشَّاِفعَِني
على ثبوت الشفاعة للفساق مبفهوم هذه اآلية وقالوا إن ختصيص هؤالء بأهنم ال تنفعهم شفاعة واحتج أصحابنا 

  الشافعني يدل على أن غريهم تنفعهم شفاعة الشافعني
  مث قال تعاىل

  فََما لَُهْم َعنِ التَّذِْكَرةِ  ُمْعرِِضَني
  على احلال كقوهلم مالك قائماًأي عن الذكر وهو العظة يريد القرآن أو غريه من املواعظ ومعرضني نصب 



  مث شبههم يف نفورهم عن القرآن حبمر نافرة فقال
  كَأَنَُّهمْ ُحُمٌر مُّْسَتنِفَرةٌ  فَرَّْت ِمن قَْسَوَرةٍ 

قال ابن عباس يريد احلمر الوحشية ومستنفرة أي نافرة يقال نفر واستنفر مثل سخر واستسخر وعجب واستعجب 
مولة على النفار قال أبو علي الفارسي الكسر يف مستنفرة أوىل أال ترى أنه قال فَرَّْت وقرىء بالفتح وهي املنفرة احمل

ِمن قَْسَوَرةٍ  وهذا يدل على أهنا هي استنفرت ويدل على صحة ما قال أبو علي أن حممد بن سالم قال سألت أبا 
  ا قسورة قلت إمنا هوسوار الغنوي وكان أعرابياً فصيحاً فقلت كأهنم محر ماذا فقال مستنفرة طرده

  فرت من قسورة قال أفرت قلت نعم قال فمستنفرة إذا
  مث قال تعاىل فَرَّْت يعين احلمر ِمن قَْسَوَرةٍ 

وذكروا يف القسورة وجوهاً أحدها أهنا األسد يقال ليوث قساور وهي فعولة من القسر وهو القهر والغلبة مسي 
لوحشية إذا عاينت األسد هربت كذلك هؤالء املشركني إذا رأوا بذلك ألنه يقهر السباع قال ابن عباس احلمر ا

هربوا منه كما يهرب احلمار من األسد مث قال ابن عباس القسورة هي األسد بلسان ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممداً 
ال احلبشة وخالف عكرمة فقال األسد بلسان احلبشة عنبسة وثانيها القسورة مجاعة الرماة الذين يتصيدوهنا ق

األزهري هو اسم مجع للرماة ال واحد له من جنسه وثالثها القسورة ركز الناس وأصواهتم ورابعها أهنا ظلمة الليل 
ويف تشبيههم باحلمر شهادة عليهم بالبله وال ترى مثل نفار محري الوحش وإطرادها يف ) الكشاف ( قال صاحب 

  العدو إذا خافت من شيء
  مث قال تعاىل
  امْرِى ٍء مِّْنُهْم أَن يُْؤَتى ُصحُفاً مَُّنشََّرةً  َبلْ ُيرِيُد كُلُّ

ال نؤمن بك حىت تأيت كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من ) صلى اهللا عليه وسلم ( أهنم قالوا لرسول اهللا 
األسراء ( لَْيَنا ِكَتاًبا نَّقَْرءُه رب العاملني إىل فالن بن فالن ونؤمر فيه باتباعك ونظريه لَن نُّْؤِمَن ِلُرقِّيَك حَتَّى ُتنَّزلَ َع

وقال َولَْو َنزَّلَْنا َعلَْيَك ِكَتاباً ِفى ِقْرطَاسٍ فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِْم وقيل إن كان حممد صادقاً فليصبح عند رأس كل )  ٩٣
ح مكتوباً على رجل منا صحيفة فيها براءة من النار وقيل كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بين إسرائيل كان يصب

رأسه ذنبه وكفارته فأتنا مبثل ذلك وهذا من الصحف املنشرة مبعزل إال أن يراد بالصحف املنشرة الكتابات الظاهرة 
  املكشوفة وقرأ سعيد بن جبري ُصُحفاً مَُّنشََّرةً  بتخفيفهما على أن أنشر الصحف ونشرها واحد كأنزله ونزله

  مث قال تعاىل
  ونَ االٌّ ِخَرةَ كَالَّ َبل الَّ َيَخافُ

  كَالَّ وهو ردع هلم عن تلك اإلرادة وزجر عن اقتراح اآليات
مث قال تعاىل َبل الَّ َيَخافُونَ االِْخَرةَ  فلذلك أعرضوا عن التأمل فإنه ملا حصلت املعجزات الكثرية كفت يف الداللة 

  على صحة النبوة فطلب الزيادة يكون من باب التعنت
  مث قال تعاىل

  إِنَّهُ َتذْكَِرةٌ  فََمن َشآَء ذَكََرُهكَالَّ 
  مث قال تعاىل كَالَّ وهو ردع هلم عن إعراضهم عن التذكرة

مث قال تعاىل إِنَّهُ َتذْكَِرةٌ  يعين تذكرة بليغة كافية فََمن َشاء ذَكََرُه أي جعله نصب عينه فإن نفع ذلك راجع إليه 
) ت ( وإمنا ذكر )  ٤٩املدثر ( اِفِعَني فََما لَُهْم َعنِ التَّذِْكَرةِ  ُمْعرِِضَني والضمري يف أَنَُّه وذكره للتذكرة يف قوله الشَّ



  ألهنا يف معىن الذكر أو القرآن
  مث قال تعاىل

  َوَما َيذْكُُرونَ إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه ُهَو أَْهلُ التَّقَْوى َوأَْهلُ الَْمْغِفَرةِ 
  للَُّهَوَما َيذْكُُرونَ إِالَّ أَن َيَشاء ا

  قالت املعتزلة يعين إال أن يقسرهم على الذكر ويلجئهم إليه واجلواب أنه تعاىل نفى الذكر

مطلقاً واستثىن عنه حال املشيئة املطلقة فيلزم أنه مىت حصلت املشيئة أن حيصل الذكر فحيث مل حيصل الذكر علمنا 
  هر وقرىء يذكرون بالياء والتاء خمففاً ومشدداًأنه مل حتصل املشيئة وختصيص املشيئة باملشيئة القهرية ترك للظا

ن مث قال تعاىل ُهَو أَْهلُ التَّقَْوى َوأَْهلُ الَْمْغِفَرةِ  أي هو حقيق بأن يتقيه عباده وخيافوا عقابه فيؤمنوا ويطيعوا وحقيق بأ
عاملني وصالته وسالمه يغفر هلم ما سلف من كفرهم إذا آمنوا وأطاعوا واهللا سبحانه وتعاىل أعلم واحلمد هللا رب ال

  على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

  سورة القيامة

  أربعون آية مكية
  الَ أُقِْسمُ بَِيْومِ الِْقَياَمةِ  َوالَ أُقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّاَمةِ 

  يف اآلية مسائل
هنا صلة زائدة واملعىن أقسم بيوم املسألة األوىل املفسرون ذكروا يف لفظة ال يف قوله الَ أُقِْسُم ثالثة أوجه األول أ

)  ١٥٩آل عمران ( القيامة ونظريه لّئَالَّ َيعْلََم أَْهلُ الِْكتَابِ وقوله َما َمَنَعَك أَن الَ َتْسُجدُواْ فَبَِما َرْحَمةٍ  ّمَن اللَِّه 
لتقدير جيوز وهذا القول عندي ضعيف من وجوه أوهلا أن جتويز هذا يفضي إىل الطعن يف القرآن ألن على هذا ا

جعل النفي إثباتاً واإلثبات نفياً وجتويزه يفضي إىل أن ال يبقى االعتماد على إثباته وال على نفيه وثانيها أن هذا 
كالم عليه من وجهني األول ال نسلم أهنا إمنا تزاد يف ) فال ( احلرف إمنا يزاد يف وسط الكالم ال يف أوله فإن قيل 

  ء القيس كيف زادها يف مستهل قصيدته وهي قوله ال وأبيك ابنة العامريوسط الكالم أال ترى إىل أمرى
  ال يدعى القوم أين أفر

الثاين هب أن هذا احلرف ال يزاد يف أول الكالم إال أن القرآن كله كالسورة الواحدة التصال بعضه ببعض والدليل 
عاىل َوقَالُواْ يأَيَُّها أَيَُّها الَِّذيَن ُنّزلَ َعلَْيِه عليه أنه قد يذكر الشيء يف سورة مث جييء جوابه يف سورة أخرى كقوله ت

مث جاء جوابه يف سورة أخرى وهو قوله َما أَنَت بِنِْعَمةِ  َرّبكَ بَِمْجُنوٍن وإذا كان )  ٦احلجر ( الذّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ 
له ال وأبيك قسم عن النفي كذلك كان أول هذه السورة جارياً جمرى وسط الكالم واجلواب عن األول أن قو

وقوله الَ أُقِْسمُ نفي للقسم فتشبيه أحدمها باآلخر غري جائز وإمنا قلنا إن قوله ال أقسم نفي للقسم ألنه على وزان 
قولنا ال أقتل ال أضرب ال أنصر ومعلوم أن ذلك يفيد النفي والدليل عليه أنه لو حلف ال يقسم كان الرب بترك 

  قسم فظهر أن البيتالقسم واحلنث بفعل ال

املذكور ليس من هذا الباب وعن الثاين أن القرآن كالسورة الواحدة يف عدم التناقض فإما يف أن يقرن بكل آية ما 
قرن باآلية األخرى فذلك غري جائز ألنه يلزم جواز أن يقرن بكل إثبات حرف النفي يف سائر اآليات وذلك يقتضي 

نفي إثباتاً وإنه ال جيوز وثالثها أن املراد من قولنا ال صلة أنه لغو باطل جيب انقالب كل إثبات نفياً وانقالب كل 



طرحه وإسقاطه حىت ينتظم الكالم ومعلوم أن وصف كالم اهللا تعاىل بذلك ال جيوز القول الثاين للمفسرين يف هذه 
ف معناه ألنا أقسم ويعضده أنه اآلية ما نقل عن احلسن أنه قرأ ألقسم على أن الالم لالبتداء وأقسم خرب مبتدأ حمذو

يف مصحف عثمان بغري ألف واتفقوا يف قوله وال أقسم بالنفس اللوامة على ال أقسم قال احلسن معىن اآلية أين 
أقسم بيوم القيامة لشرفها وال أقسم بالنفس اللوامة خلساستها وطعن أبو عبيدة يف هذه القراءة وقال لو كان املراد 

العرب ال تقول ألفعل كذا وإمنا يقولون ألفعلن كذا إالأن الواحدي حكى جواز ذلك عن هذا لقال ألقسمن ألن 
سيبويه والفراء واعلم أن هذا الوجه أيضاً ضعيف ألن هذه القراءة شاذة فهب أن هذا الشاذ استمر فما الوجه يف 

اتر وأيضاً فال بد من إضمار قسم القراءة املشهورة املتواترة وال ميكن دفعها وإال لكان ذلك قدحاً فيما ثبت بالتو
آخر لتكون هذه الالم جواباً عنه فيصري التقدير واهللا ألقسم بيوم القيامة فيكون ذلك قسماً على قسم وإنه ركيك 

وألنه يفضي إىل التسلسل القول الثالث أن لفظة ال وردت للنفي مث ههنا احتماالن األول أهنا وردت نفياً لكالم 
م أنكروا البعث فقيل ال ليس األمر على ما ذكرمت مث قيل أقسم بيوم القيامة وهذا أيضاً فيه ذكر قبل القسم كأهن

إشكال ألن إعادة حرف النفي مرة أخرى يف قوه َوالَ أُقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّاَمةِ  مع أن املراد ما ذكروه تقدح يف 
  فصاحة الكالم

قال ال أقسم عليكم بذلك اليوم وتلك النفس ولكين أسألك غري االحتمال الثاين أن ال ههنا لنفي القسم كأنه 
مقسم أحتسب أنا ال جنمع عظامك إذا تفرقت باملوت فإن كنت حتسب ذلك فاعلم أنا قادرون على أن نفعل ذلك 
مُ وهذا القول اختيار أيب مسلم وهو األصح وميكن تقدير هذا القول على وجوه أخر أحدها كأنه تعاىل يقول الَ أُقِْس

هبذه األشياء على إثبات هذا املطلوب فإن هذا املطلوب أعظم وأجل من أن يقسم عليه هبذه األشياء ويكون الغرض 
من هذا الكالم تعظيم املقسم عليه وتفخيم شأنه وثانيها كأنه تعاىل يقول الَ أُقِْسُم هبذه األشياء على إثبات هذا 

ن أن حياول إثباته مبثل هذا القسم مث قال بعده أََيْحَسُب اِإلنَسانُ املطلوب فإن إثباته أظهر وأجلى وأقوى وأحرى م
أي كيف خطر بباله هذا اخلاطر الفاسد مع ظهور فساده وثالثها أن يكون الغرض )  ٣القيامة ( أَلَّن نَّْجَمَع ِعظَاَمُه 

اللوامة على أن احلشر والنشر  منه االستفهام على سبيل اإلنكار والتقدير أال أقسم بيوم القيامة أال أقسم بالنفس
  حق

املسألة الثانية ذكروا يف النفس اللوامة وجوهاً أحدها قال ابن عباس إن كل نفس فإهنا تلوم نفسها يوم القيامة سواء 
كانت برة أو فاجرة أما الربة فألجل أهنا مل مل تزد على طاعتها وأما الفاجرة فألجل أهنا مل مل تشتغل بالتقوى وطعن 

يف هذا الوجه من وجوه األول أن من يستحق الثواب ال جيوز أن يلوم نفسه على ترك الزيادة ألنه لو جاز بعضهم 
منه لوم نفسه على ذلك جلاز من غريه أن يلومها عليه الثاين أن اإلنسان إمنا يلوم نفسه عند الضجارة وصيق القلب 

علم أنه ال مقدار من الطاعة إال وميكن اإلتيان مبا هو وذلك ال يليق بأهل اجلنة حال كوهنم يف اجلنة وألن املكلف ي
أزيد منه فلو كان ذلك موجباً للوم المتنع االنفكاك عنه وما كان كذلك ال يكون مطلوب احلصول وال يالم على 

  ترك حتصيله واجلواب عن الكل أن حيمل اللوم

مة هي النفوس املتقية اليت تلوم النفس العاصية على متين الزيادة وحينئذ تسقط هذه األسئلة وثانيها أن النفس اللوا
  يوم القيامة بسبب أهنا تركت التقوى

ثالثها أهنا هي النفوس الشريفة اليت ال تزال تلوم نفسها وإن اجتهدت يف الطاعة وعن احلسن أن املؤمن ال تراه إال 
ورابعها أهنا نفس آدم مل تزل تلوم على  الئماً نفسه وأما اجلاهل فإنه يكون راضياً مبا هو فيه من األحوال اخلسيسة

فعلها الذي خرجت به من اجلنة وخامسها املراد نفوس األشقياء حني شاهدت أحوال القيامة وأهواهلا فإهنا تلوم 



لزمر ا( نفسها على ما صدر عنها من املعاصي ونظريه قوله تعاىل أَن َتقُولَ َنفْسٌ ياَحْسرََتى ياَحْسرََتى َعلَى َما فَرَّطَُت 
وسادسها أن اإلنسان خلق ملوال فأي شيء طلبه إذا وجده مله فحينئذ يلوم نفسه على أين مل طلبته فلكثرة )  ٥٦

 الَْخْيرُ هذا العمل مسي بالنفس اللوامة ونظريه قوله تعاىل إِنَّ اإلنَسانَ ُخِلَق َهلُوعاً إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً َوإِذَا َمسَُّه
  واعلم أن قوله لوامة ينىبء عن التكرار واإلعادة وكذا القول يف لوام وعذاب وضرار)  ٢١ ١٩عارج امل( َمُنوعاً 

املسألة الثالثة إعلم أن يف اآلية إشكاالت أحدها ما املناسبة بني القيامة وبني النفس اللوامة حىت مجع اهللا بينهما يف 
ة أنه تعاىل أقسم بوقوع القيامة وثالثها مل قال الَ أُقِْسُم بَِيْومِ القسم وثانيها املقسم عليه هو وقوع القيامة فيصري حاصل

الِْقَياَمةِ  ومل يقل والقيامة كما قال يف سائر السور والطور والذاريات والضحى واجلواب عن األول من وجوه أحدها 
مة أعين سعادهتا وشقاوهتا فقد أن أحوال القيامة عجيبة جداً مث املقصود من إقامة القيامة إظهار أحوال النفوس اللوا

حصل بني القيامة والنفوس اللوامة هذه املناسبة الشدية وثانيها أن القسم بالنفس اللوامة تنبيه على عجائب أحوال 
ومن أحواهلا العجيبة قوله تعاىل َوَما ) من عرف نفسه فقد عرف ربه ( النفس على ما قال عليه الصالة والسالم 

األحزاب ( وقوله إِنَّا عََرْضَنا االْمَاَنةَ  إىل قوله َوَحَملََها اِإلْنَسانُ )  ٥٦الذاريات ( اإلِنَس إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن َخلَقُْت الْجِنَّ َو
وقال قائلون القسم وقع بالنفس اللوامة على معىن التعظيم هلا من حيث إهنا أبداً تستحقر فعلها وجدها )  ٧٢

ون إنه تعاىل أقسم بالقيامة ومل يقسم بالنفس اللوامة وهذا على القراءة الشاذة واجتهادها يف طاعة اهللا وقال آخر
مة اليت رويناها عن احلسن فكأنه تعاىل قال أُقِْسُم بَِيْومِ الْقَِياَمةِ  تعظيماً هلا وال أقسم بالنفس حتقرياً هلا ألن النفس اللوا

فاسقة مقصرة يف العمل وعلى التقديرين فإهنا تكون إما أن تكون كافرة بالقيامة مع عظم أمرها وإما أن تكون 
  مستحقرة

وأما السؤال الثاين فاجلواب عنه ما ذكرنا أن احملققني قالوا القسم هبذه األشياء قسم برهبا وخالقها يف احلقيقة فكأنه 
  قيل أقسم برب القيامة على وقوع يوم القيامة

وأما ههنا فإنه نفي كونه )  ١الذاريات ( طُّورِ الطُّورِ وَالذرَِياِت وأما السؤال الثالث فجوابه أنه حيث أقسم قال َوال
  تعاىل مقسماً هبذه األشياء فزال السؤال واهللا تعاىل أعلم

  أََيْحَسُب اِإلنَسانُ أَلَّن نَّْجَمَع ِعظَاَمُه َبلَى قَاِدرِيَن َعلَى أَن نُّسَوِّىَ  َبَنانَُه
  فيه مسائل

  واب القسم وجوهاً أحدها وهو قول اجلمهور أنه حمذوف على تقديراملسألة األوىل ذكروا يف ج

ها ليبعثن ويدل عليه أََيْحَسُب اإلِنَسانُ أَلَّن نَّْجَمَع ِعظَاَمُه وثانيها قال احلسن وقع القسم على قوله َبلَى قَاِدرِيَن وثالث
عاىل يقول ال أقسم بكذا وكذا على وهو أقرب أن هذا ليس بقسم بل هو نفي للقسم فال حيتاج إىل اجلواب فكأنه ت

  شيء ولكين أسألك أََيْحَسُب اِإلنَسانُ أَلَّن نَّْجَمَع ِعظَامَُه
املسألة الثانية املشهور أن املراد من اإلنسان إنسان معني روي أن عدي بن أيب ربيعة خنت األخنس بن شريق ومها 

( قال لرسول اهللا ) اللهم اكفين شر جاري السوء ( يقول فيهما ) صلى اهللا عليه وسلم ( اللذان كان رسول اهللا 
صلى اهللا عليه ( يا حممد حدثين عن يوم القيامة مىت يكون وكيف أمره فأخربه رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم 

فقال لو عاينت ذلك اليوم مل أصدقك يا حممد ومل أؤمن بك كيف جيمع اهللا العظام فنزلت هذه اآلية وقال ) وسلم 
  باس يريد اإلنسان ههنا أبا جهل وقال مجع من األصوليني بل املراد باإلنسان املكذب بالبعث على اإلطالقابن ع

املسألة الثالثة قرأ قتادة أَن لَّن نَّْجَمَع ِعظَاَمُه على البناء للمفعول واملعىن أن الكافر ظن أن العظام بعد تفرقها 
وبعدما نسفتها الرياح وطريهتا يف أباعد األرض ال ميكن مجعها مرة  وصريورهتا تراباً واختالط تلك األجزاء بغريها



أخرى وقال تعاىل يف جوابه َبلَى فهذه الكلمة أوجبت ما بعد النفي وهو اجلمع فكأنه قيل بل جيمعها ويف قوله 
ها مجيعها قَاِدرِيَن وجهان األول وهو املشهور أنه حال من الضمري يف جنمع أي جنمع العظام قادرين على تأليف

وإعادهتا إىل التركيب األول وهذا الوجه عندي فيه إشكال وهو أن احلال إمنا حيسن ذكره إذا أمكن وقوع ذلك 
األمر ال على تلك احلالة تقول رأيت زيداً راكباً ألنه ميكن أن نرى زيد غري راكب وههنا كونه تعاىل جامعاً للعظام 

له حاالً جارياً جمرى بيان الواضحات وإنه غري جائز والثاين أن تقدير يستحيل وقوعه إال مع كونه قادراً فكان جع
اآلية كنا قادرين على أن نسوي بنانه يف اإلبتداء فوجب أن نبقي قادرين على تلك التسوية يف االنتهاء وقرىء 

على بقية األعضاء أي نقدر قادرون أي وحنن قادرون ويف قوله َعلَى أَن نُّسَّوىَ  َبَناَنُه وجوه أحدها أنه نبه بالبنان 
على أن نسوي بنانه بعد صريورته تراباً كما كان وحتقيقه أن من قدر على الشيء يف االبتداء قدر أيضاً عليه يف 
اإلعادة وإمنا خص البنان بالذكر ألنه آخر ما يتم خلقه فكأنه قيل نقدر على ضم سالماته على صغرها ولطافتها 

من غري نقصان وال تفاوت فكيف القول يف كبار العظام وثانيها بلى قادرين على  بعضها إىل بعض كما كانت أوالً
أن نسوي بنانه أي جنعلها مع كفه صفيحة مستوية ال شقوق فيها كخف البعري فيعدم االرتفاق باألعمال اللطيفة 

  رب إىل الصوابكالكتابة واخلياطة وسائر األعمال اللطيفة اليت يستعان عليها باألصابع والقول األول أق
  َبلْ ُيرِيُد اِإلنَسانُ ِليَفُْجَر أََمامَُه

اعلم أن قوله َبلْ ُيرِيُد عطف على أحيسب فيجوز فيه أن يكون أيضاً استفهاماً كأنه استفهم عن شيء مث استفهم عن 
أََماَمُه فيه قوالن األول أي  شيء آخر وجيوز أن يكون إجياباً كأنه استفهم أوالً مث أتى هبذا اإلخبار ثانياً وقوله ِليَفُْجَر

ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان ال ينزع عنه وعن سعيد بن جبري يقدم الذنب ويؤخر التوبة يقول سوف 
أتوب حىت يأتيه املوت على شر أحواله وأسوأ أعماله القول الثاين ليفجر أمامه أي ليكذب مبا أمامه من البعث 

  كان كاذباً وفاجراًواحلساب ألن من كذب حقاً 

فاملعىن يريد اإلنسان ليفجر أمامه أي ليكذب بيوم القيامة )  ٦القيامة ( والدليل عليه قوله َيسْئَلُ أَيَّانَ َيْوُم الِْقَياَمةِ  
  وهو أمامه فهو يسأل أيان يوم القيامة مىت يكون ذلك تكذيباً له

  مث قال تعاىل
  َيسْألُ أَيَّانَ َيْوُم الِْقَياَمةِ 

أي يسأل سؤال مستنعت مستبعد لقيام الساعة يف قوله أيان يوم القيامة ونظريه يقولون مىت هذا الوعد واعلم أن 
إنكار البعث تارة يتولد من الشبهة وأخرى من الشهوة أما من الشبهة فهو الذي حكاه اهللا تعاىل بقوله أََيْحَسبُ 

وتقريره أن اإلنسان هو هذا البدن فإذا مات تفرقت أجزاء البدن )  ٣القيامة ( اِإلنَسانُ أَلَّن نَّْجَمَع ِعظَاَمُه 
واختلطت تلك األجزاء بسائر أجزاء التراب وتفرقت يف مشارق األرض ومغارهبا فكان متييزها بعد ذلك عن غريها 

بدن فلم ال حماالً فكان البعث حماالً واعلم أن هذه الشبهة ساقطة من وجهني األول ال نسلم أن اإلنسان هو هذا ال
جيوز أن يقال إنه شيء مدبر هلذا البدن فإذا فسد هذا البدن بقي هو حياً كما كان وحينئذ يكون اهللا تعاىل قادراً 
على أن يرده إىل أي بدن شاء وأراد وعلى هذا القول يسقط السؤال ويف اآلية إشارة إىل هذا ألنه أقسم بالنفس 

لَّن نَّْجَمَع ِعظَاَمُه وهو تصريح بالفرق بني النفس والبدن الثاين إن سلمنا أن اللوامة مث قال أََيْحَسبُ اِإلنَسانُ أَ
اإلنسان هو هذا البدن فلم قلتم إنه بعد تفريق أجزائه ال ميكن مجعه مرة أخرى وذلك ألنه تعاىل عامل جبميع اجلزئيات 

وذلك التركيب من املمكنات وإال ملا فيكون عاملاً باجلزء الذي هو بدن عمرو وهو تعاىل قادر على كل املمكنات 
وجد أوالً فيلزم أن يكون قادراً على تركيبها ومىت ثبت كونه تعاىل عاملاً جبميع اجلزئيات قادراً على مجيع املمكنات 



  ال يبقى يف املسألة إشكال
له َبلْ يُرِيُد اإلِنَسانُ وأما القسم الثاين وهو إنكار من أنكر املعاد بناء على الشهوة فهو الذي حكاه اهللا تعاىل بقو

ومعناه أن اإلنسان الذي مييل طبعه إىل االسترسال يف الشهوات واالستكثار من اللذات )  ٥القيامة ( ِلَيفُْجَر أََماَمُه 
ال يكاد يقر باحلشر والنشر وبعث األموات لئال تتنغص عليه اللذات اجلسمانية فيكون أبداً منكراً لذلك قائالً على 

  زؤ والسخرية أيان يوم القيامةسبيل اهل
  مث إنه تعاىل ذكر عالمات القيامة فقال

  فَإِذَا بَرَِق الَْبَصُر َوَخَسفَ الْقََمُر َوُجِمعَ الشَّْمُس وَالْقََمُر َيقُولُ اِإلنَسانُ َيْوَمِئذٍ أَْيَن الْمَفَرُّ
  وفيه مسألتان

هذا املوضع أموراً ثالثة أوهلا قوله فَإِذَا َبرِقَ الَْبَصُر قرىء  املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ذكر من عالمات القيامة يف
بكسر الراء وفتحها قال األخفش املكسورة يف كالمهم أكثر واملفتوحة لغة أيضاً قال الزجاج برق بصره بكسر 

اظره مث يستعمل الراء يربق برقاً إذا حتري واألصل فيه أن يكثر اإلنسان من النظر إىل ملعان الربق فيؤثر ذلك يف ن
ذلك يف كل حرية وإن مل يكن هناك نظر إىل الربق كما قالوا قمر بصره إذا فسد من النظر إىل القمر مث استعري يف 
احلرية وكذلك بعل الرجل يف أمره أي حتري ودهش وأصله من قوهلم بعلت املرأة إذا فاجأها زوجها فنظرت إليه 

يق أي ملع من شدة شخوصه وقرأ أبو السمال بلق مبعىن انفتح وانفتح يقال وحتريت وأما برق بفتح الراء فهو من الرب
  بلق الباب وأبلقته وبلقته فتحته

املسألة الثانية اختلفوا يف أن هذه احلالة مىت حتصل فقيل عند املوت وقيل عند البعث وقيل عند رؤية جهنم فمن قال 
خص عند معاينة أسباب املوت واملالئكة كما يوجد ذلك إن هذا يكون عند املوت قال إن البصر يربق على معىن يش

يف كل واحد إذا قرب موته ومن مال إىل هذا التأويل قال إهنم إمنا سألوه عن يوم القيامة لكنه تعاىل ذكر هذه 
على سبيل  ) ٦القيامة ( احلادثة عند املوت والسبب فيه من وجهني األول أن املنكر ملا قال أَيَّانَ َيْوُم الِْقَياَمةِ  

االستهزاء فقيل له إذا برق البصر وقرب املوت زالت عنه الشكوك وتيقن حينئذ أن الذي كان عليه من إنكار 
البعث والقيامة خطأ الثاين أنه إذا قرب موته وبرق بصره تيقن أن إنكار البعث ألجل طلب اللذات الدنيوية كان 

لقيامة قال ألن السؤال إمنا كان عن يوم القيامة فوجب أن يقع باطالً وأما من قال بأن ذلك إمنا يكون عند قيام ا
وثانيها قوله )  ٤١إبراهيم ( اجلواب مبا يكون من خواصه وآثاره قال تعاىل إِنََّما يَُؤّخرُُهْم ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِفيِه االْبصَاُر 

  َوَخَسَف الْقََمُر وفيه مسألتان
خسوف القمر ذهاب ضوئه كما نعقله من حاله إذا خسف يف الدنيا وحيتمل املسألة األوىل حيتمل أن يكون املراد من 

  ) ٨١القصص ( أن يكون املراد ذهابه بنفسه كقوله فََخَسفَْنا بِِه َوبَِدارِهِ االْْرَض 
َمُر وفيه على البناء للمفعول وثالثها قوله َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقَ)  ٤٠يس ( املسألة الثانية قرىء َوَخَسَف الْقََمُر 

  مسائل
املسألة األوىل ذكروا يف كيفية اجلمع وجوهاً أحدها أنه تعاىل قال الَ الشَّْمُس َينبَِغى لََها أَن تْدرِكَ القََمَر فإذا جاء 

وقت القيامة أدرك كل واحد منهما صاحبه واجتمعا وثانيها مجعا يف ذهاب الضوء فهو كما يقال الشافعي جيمع ما 
كم كذا وثالثها جيمعان أسودين مكورين كأهنما ثوران عقريان يف النار وقيل جيمعان مث يقذفان بني كذا وكذا يف ح

يف البحر فهناك نار اهللا الكربى واعلم أن هذه الوجوه اليت ذكرناها يف قوله وخسف القمر ومجع الشمس والقمر 
ل برق البصر من عالمات املوت قال إمنا تستقيم على مذهب من جيعل برق البصر من عالمات القيامة فأما من جيع



معىن َوَخَسَف الْقََمرُ أي ذهب ضوء البصر عند املوت يقال عني خاسفة إذا فقئت حىت غابت حدقتها يف الرأس 
وأصلها من خسفت األرض إذا ساخت مبا عليها وقوله َوُجِمَع الشَّْمُس وَالْقََمُر كناية عن ذهاب الروح إىل عامل 

كالشمس فإنه يظهر فيها املغيبات وتتضح فيها املبهمات والروح كالقمر فإنه كما أن القمر اآلخرة كأن اآلخرة 
يقبل النور من الشمس فكذا الروح تقبل نور املعارف من عامل اآلخرة وال شك أن تفسري هذه اآليات بعالمات 

  القيامة أوىل من تفسريها بعالمات املوت وأشد مطابقة هلا
لفراء إمنا قال مجع ومل يقل مجعت ألن املراد أنه مجع بينهما يف زوال النور وذهاب الضوء وقال املسألة الثانية قال ا

الكسائي املعىن مجع النوران أو الضياءان وقال أبو عبيدة القمر شارك الشمس يف اجلمع وهو مذكر فال جرم غلب 
الشمس مجع والقمر فقالوا مجعت فقلت جانب التذكري يف اللفظ قال الفراء قلت ملن نصر هذا القول كيف تقولون 

  ما الفرق بني املوضعني فرجع عن هذا القول
املسألة الثالثة طعنت املالحدة يف اآلية وقالوا خسوف القمر ال حيصل حال اجتماع الشمس والقمر واجلواب اهللا 

 تكن والدليل عليه أن تعاىل قادر على أن جيعل القمر منخسفاً سواء كانت األرض متوسطة بينه وبني الشمس أو مل
  األجسام متماثلة فيصح على كل واحد منها ما يصح على اآلخر

  واهللا قادر على كل املمكنات فوجب أن يقدر على إزالة الضوء عن القمر يف مجيع األحوال
عاين هذه األحوال أين املفر قوله تعاىل َيقُولُ اِإلنَسانُ َيْوَمِئٍذ أَْيَن الَْمفَرُّ أي يقول هذا اإلنسان املنكر للقيامة إذا 

والقراءة املشهورة بفتح الفاء وقرىء أيضاً بكسر الفاء واملفر بفتح الفاء هو الفرار قال األخفش والزجاج املصدر 
من فعل يفعل مفتوح العني وهو قول مجهور أهل اللغة واملعىن أين الفرار وقول القائل أين الفرار حيتمل معنيني 

مات مكنة الفرار فيقول حينئذ أين الفرار كما إذا أيس من وجدان زيد يقول أين زيد والثاين أحدمها أنه ال يرى عال
أن يكون املعىن إىل أين الفرار وأما املفر بكسر الفاء فهو املوضع فزعم بعض أهل اللغة أن املفر بفتح الفاء كما 

كما يكون امساً للموضع فقد يكون مصدراً يكون امساً للمصدر فقد يكون أيضاً امساً للموضع واملفر بكسر الفاء 
  ونظريه املرجع
  كَالَّ الَ َوَزَر

قوله تعاىل كَالَّ وهو ردع عن طلب املفر الَ َوَزَر قال املربد والزجاج أصل الوزر اجلبل املنيع مث يقال لكل ما التجأت 
  لناإليه وحتصنت به وزر وأنشد املربد قول كعب بن مالك الناس آلت علينا فيك ليس 

  إال السيوف وأطراف القنا وزر
  ومعىن اآلية أنه ال شيء يعتصم به من أمر اهللا

  مث قال تعاىل
  إِلَى رَبَِّك َيْومَِئٍذ الُْمْسَتقَرُّ

وفيه وجهان أحدمها أن يكون املستقر مبعىن االستقرار مبعىن أهنم ال يقدرون أن يستقروا إىل غريه وينصبوا إىل غريه 
الشورى ( أَالَ إِلَى اللَِّه َتِصُري االْمُوُر )  ٤٢النور ( َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري )  ٨العلق ( رَّبَك الرُّجَْعى  كما قال إِنَّ إِلَى

الثاين أن يكون املعىن إىل ربك مستقرهم أي موضع قرارهم من جنة أو )  ١٢النجم ( َوأَنَّ إِلَى رَّبَك الْمُنَتَهى )  ٥٣
  ته من شاء أدخله اجلنة ومن شاء أدخله النارنار أي مفوض ذلك إىل مشيئ

  ُيَنبَّأُ اإلِنَسانُ َيوَْمِئِذ بَِما قَدََّم وَأَخََّر
مبا قدم من عمل عمله ومبا أخر من عمل مل يعمله أو مبا قدم من ماله فتصدق به ومبا أخره فخلفه أو مبا قدم من 



عده وعن جماهد أنه مفسر بأول العمل وآخره ونظريه عمل اخلري والشر ومبا أخر من سنة حسنة أو سيئة فعمل هبا ب
واعلم أن )  ١٢يس ( وقال َوَنكُْتُب َماَ قَدَُّمواْ َوءاثَارَُهْم )  ٦اجملادلة ( قوله فَُيَنّبئُُهمْ بَِما َعِملُواْ أَْحَصاُه اللَُّه وََنُسوُه 

ألعمال وجيوز أن يكون عند املوت وذلك أنه األظهر أن هذا اإلنباء يكون يوم القيامة عند العرض واحملاسبة ووزن ا
  إذا مات بني له مقعده من اجلنة والنار

  َبلِ اإلِنَسانُ َعلَى َنفِْسهِ َبصَِريةٌ 
اعلم أنه تعاىل ملا قال َخلََق اإلِنَسانَ يومئذ بأعماله قال بل ال حيتاج إىل أن ينبئه غري غريه وذلك ألن نفسه شاهدة 

ل مقدماً عليها مث يف قوله َبِصَريةٌ  وجهان األول قال األخفش جعله يف نفسه بصرية كما بكونه فاعالً لتلك األفعا
  يقال فالن جود وكرم فههنا أيضاً كذلك ألن اإلنسان بضرورة عقله يعلم

اوة أن ما يقربه إىل اهللا ويشغله بطاعته وخدمته فهو السعادة وما يبعده عن طاعة اهللا ويشغله بالدنيا ولذاهتا فهو الشق
فهب أنه بلسانه يروج ويزور ويرى احلق يف صورة الباطل والباطل يف صورة احلق لكنه بعقله السليم يعلم أن الذي 

هو عليه يف ظاهره جيد أو رديء والثاين أن املراد جوارحه تشهد عليه مبا عمل فهو شاهد على نفسه بشهادة 
( وله َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلْسَِنُتُهْم َوأَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهْم جوارحه وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبري ومقاتل وهو كق

( وقوله َشهَِد َعلَْيهِْم َسْمعُُهْم وَأَْبصَاُرُهْم َوُجلُوُدُهم )  ٣٦يس ( وقوله َوُتكَلُّمَنا أَْيِديهِْم َوَتشَْهُد أَْرُجلُُهْم )  ٢٤النور 
ن يكون ألن املراد باإلنسان ههنا اجلوارح كأنه قيل بل جوارح اإلنسان فأما تأنيث البصرية فيجوز أ)  ٢٠فصلت 

كأنه قيل بل جوارح اإلنسان على نفس اإلنسان بصرية وقال أبو عبيدة هذه اهلاء ألجل املبالغة كقوله رجل راوية 
  وطاغية وعالمة

 ذكر يف هذه اآلية أنه شاهد على نفسه مبا واعلم أنه تعاىل ذكر يف اآلية األوىل أن اإلنسان خيرب يوم القيامة بأعماله مث
  عمل فقال الواحدي هذا يكون من الكفار فإهنم ينكرون ما عملوا فيختم اهللا على أفواههم وينطق جوارحهم

  َولَْو أَلْقَى َمَعاذِيرَُه
) الكشاف  (للمفسرين فيه أقوال األول قال الواحدي املعاذير مجع معذرة يقال معذرة ومعاذر ومعاذير قال صاحب 

مجع املعذرة معاذر واملعاذير ليس مجع معذرة وإمنا هو اسم مجع هلا وحنوه املناكري يف املنكر واملعىن أن اإلنسان وإن 
اعتذر عن نفسه وجادل عنها وأتى بكل عذر وحجة فإنه ال ينفعه ذلك ألنه شاهد على نفسه القول الثاين قال 

( املعاذير الستور واحدها معذار قال املربد هي لغة ميانية قال صاحب الضحاك والسدي والفراء واملربد والزجاج 
إن صحت هذه الرواية فذاك جماز من حيث إن الستر مينع رؤية احملتجب كما متنع املعذرة عقوبة الذنب ) الكشاف 

  واملعىن على هذا القول أنه وإن أسبل الستر ليخفي ما يعمل فإن نفسه شاهدة عليه
  ِه ِلسَاَنَك ِلَتْعَجلَ بِِهالَ ُتَحرِّْك بِ
  فيه مسائل

املسألة األوىل زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غري وبدل وزيد فيه ونقص عنه واحتجوا عليه بأنه ال 
  مناسبة بني هذه اآلية وبني ما قبلها ولو كان هذا الترتيب من اهللا تعاىل ملا كان األمر كذلك

بة وجوهاً أوهلا حيتمل أن يكون االستعجال املنهي عنه إمنا اتفق للرسول عليه السالم عند واعلم أن يف بيان املناس
إنزال هذه اآليات عليه فال جرم هنى عن ذلك االستعجال يف هذا الوقت وقيل له الَ ُتَحّرْك بِِه ِلسَاَنَك ِلَتْعَجلَ بِهِ 

تلميذ يلتفت مييناً ومشاالً فيقول املدرس يف أثناء ذلك وهذا كما أن املدرس إذا كان يلقي على تلميذه شيئاً فأخذ ال
الدرس ال تلتفت مييناً ومشاالً مث يعود إىل الدرس فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكالم يف أثنائه فمن مل يعرف السبب 



انيها يقول إن وقوع تلك الكلمة يف أثناء ذلك الدرس غري مناسب لكن من عرف الواقعة علم أنه حسن الترتيب وث
  أنه تعاىل نقل عن الكفار أهنم حيبون

مث بني أن التعجيل مذموم مطلقاً حىت )  ٥القيامة ( السعادة العاجلة وذلك هو قوله َبلْ يُرِيُد اِإلنَسانُ ِلَيفُْجَر أََماَمُه 
 ٢٠القيامة (  َبلْ ُتِحبُّونَ الْعَاجِلَةَ  التعجيل يف أمور الدين فقال الَ ُتَحّركْ بِِه ِلسَاَنكَ ِلتَْعَجلَ بِِه وقال يف آخر اآلية كَالَّ

( فههنا كان الرسول )  ١٥ ١٤القيامة ( وثالثها أنه تعاىل قال َبلِ اإلِنَسانُ َعلَى َنفِْسِه َبِصَريةٌ  َولَْو أَلْقَى َمَعاِذيَرُه ) 
النسيان فكأنه قيل له إنك يظهر التعجيل يف القراءة مع جربيل وكان جيعل العذر فيه خوف ) صلى اهللا عليه وسلم 

إذا أتيت هبذا العذر لكنك تعلم أن احلفظ ال حيصل إال بتوفيق اهللا وإعانته فاترك هذا التعجيل واعتمد على هداية 
ورابعها )  ١٧ ١٦ القيامة( اهللا تعاىل وهذا هو املراد من قوله الَ ُتَحّرْك بِهِ ِلسَاَنكَ ِلتَْعَجلَ بِهِ إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرءاَنُه 

كأنه تعاىل قال يا حممد إن غرضك من هذا التعجيل أن حتفظه وتبلغه إليهم لكن ال حاجة إىل هذا فإن اِإلنَسانُ َعلَى 
وهم بقلوهبم يعلمون أن الذي هم عليه من الكفر وعبادة األوثان وإنكار البعث منكر )  ١٤القيامة ( َنفِْسِه َبِصَريةٌ  

من هذا التعجيل أن تعرفهم قبح ما هم عليه مث إن هذه املعرفة حاصلة عندهم فحينئذ مل يبق  باطل فإذا كان غرضك
هلذا التعجيل فائدة فال جرم قال الَ ُتَحّرْك بِِه ِلسَاَنَك وخامسها أنه تعاىل حكى عن الكافر أنه يقول أين املفر مث قال 

فالكافر كأنه كان يفر من اهللا تعاىل إىل غريه فقيل )  ١٢ ١١القيامة ( َتقَرُّ تعاىل كَالَّ الَ َوَزَر إِلَى رَّبَك َيْومَِئٍذ الُْمْس
حملمد إنك يف طلب حفظ القرآن تستعني بالتكرار وهذا استعانة منك بغري اهللا فاترك هذه الطريقة واستعن يف هذا 

فيجب أن تفر من غري اهللا إىل اهللا وأن األمر باهللا فكأنه قيل إن الكافر يفر من اهللا إىل غريه وأما أنت فكن كاملضاد له 
وقال يف )  ١٧القيامة ( تستعني يف كل األمور باهللا حىت حيصل لك املقصود على ما قال إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرءاَنُه 

أي ال تستعن يف )  ١١٤طه ( لْماً سورة أخرى َوالَ تَْعَجلْ بِالْقُرْءاِن ِمن قَْبلِ إَن ُيقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه َوقُل َرّبى زِدْنِى ِع
طلب احلفظ بالتكرار بل اطلبه من اهللا تعاىل وسادسها ما ذكره القفال وهو أن قوله الَ ُتَحّركْ بِِه ِلَساَنَك ليس خطاباً 

 ١٣القيامة ( أَخََّر مع الرسول عليه السالم بل هو خطاب مع اإلنسان املذكور يف قوله ُيَنبَّأُ اإلِنَسانُ َيْومَِئِذ بَِما قَدََّم َو
فكان ذلك لإلنسان حال ما ينبأ بقبائح أفعاله وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيقال له اقَْرأْ كََتاَبَك كَفَى بَِنفِْسَك ) 

فإذا أخذ يف القراءة تلجلج لسانه من شدة اخلوف وسرعة القراءة فيقال له ال )  ١٤اإلسراء ( الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسيًبا 
ه لسانك لتعجل به فإنه جيب علينا حبكم الوعد أو حبكم احلكمة أن جنمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك حترك ب

فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه باإلقرار بأنك فعلت تلك األفعال مث إن علينا بيان أمره وشرح مراتب عقوبته وحاصل 
ى الكافر مجيع أعماله على سبيل التفصيل وفيه أشد الوعيد األمر من تفسري هذه اآلية أن املراد منه أنه تعاىل يقرأ عل

يف الدنيا وأشد التهويل يف اآلخرة مث قال القفال فهذا وجه حسن ليس يف العقل ما يدفعه وإن كانت اآلثار غري 
  واردة به

ل إن كان بإذن املسألة الثانية احتج من جوز الذنب على األنبياء عليهم السالم هبذه اآلية فقال إن ذلك االستعجا
اهللا تعاىل فكيف هناه عنه وإن كان ال بإذن اهللا تعاىل فقد صدر الذنب عنه اجلواب لعل ذلك االستعجال كان مأذوناً 
فيه إىل وقت النهي عنه وال يبعد أن يكون الشيء مأذوناً فيه يف وقت مث يصري منهياً عنه يف وقت آخر وهلذا السبب 

  قلنا جيوز النسخ
يشتد عليه حفظ ) صلى اهللا عليه وسلم ( ثة روى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال كان رسول اهللا املسألة الثال

التنزيل وكان إذا نزل عليه الوحي حيرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جربيل خمافة أن ال حيفظ فأنزل تعاىل الَ ُتحَّرْك بِِه 
  ر وإن مل جير له ذكر لداللة احلال عليه كماِلسَاَنَك أي بالوحي والتنزيل والقرآن وإمنا جاز هذا اإلضما



( ونظري قوله َوالَ تَْعَجلْ بِالْقُْرءاِن ِمن قَْبلِ إَن يُقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه )  ١القدر ( أضمر يف قوله إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ 
  وقوله ِلَتْعَجلَ بِِه أي لتعجل بأخذه)  ١١٤طه 

  أما قوله تعاىل
  نَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرَءانَُهإِ

  ففيه مسائل
املسألة األوىل كلمة على للوجوب فقوله إن علينا يدل على أن ذلك كالواجب على اهللا تعاىل أما على مذهبنا فذلك 

 الوجوب حبكم الوعد وأما على قول املعتزلة فألن املقصود من البعثة ال يتم إال إذا كان الوحي حمفوظاً مربأ عن
  النسيان فكان ذلك واجباً نظراً إىل احلكمة

املسألة الثانية قوله إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه معناه علينا مجعه يف صدرك وحفظك وقوله َوقُْرءاَنُه فيه وجهان أحدمها أن املراد 
عيده عليك حىت من القرآن القراءة وعلى هذا التقدير ففيه احتماالن أحدمها أن يكون املراد جربيل عليه السالم سي

حتفظه والثاين أن يكون املراد إنا سنقرئك يا حممد إىل أن تصري حبيث ال تنساه وهو املراد من قوله َسُنقْرِئَُك فَالَ 
صلى ( فعلى هذا الوجه األول القارىء جربيل عليه السالم وعلى الوجه الثاين القارىء حممد )  ٦األعلى ( َتنَسى 

ثاين أن يكون املراد من القرآن اجلمع والتأليف من قوهلم ما قرأت الناقة سالقط أي ما والوجه ال) اهللا عليه وسلم 
مجعت وبنت عمرو بن كلثوم مل تقرأ جنيناً وقد ذكرنا ذلك عند تفسري القرء فإن قيل فعلى هذا الوجه يكون اجلمع 

نفسه ووجوده اخلارجي ومن القرآن والقرآن واحداً فيلزم التكرار قلنا حيتمل أن يكون املراد من اجلمع مجعه يف 
  مجعه يف ذهنه وحفظه وحينئذ يندفع التكرار

  فَإِذَا قََرأَْناُه فَاتَّبِْع قُْرَءانَُه
  فيه مسألتان

املسألة األوىل جعل قراءة جربيل عليه السالم قراءته وهذا يدل على الشرف العظيم جلربيل عليه السالم ونظريه يف 
  ) ٨٠النساء ( م مَّْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه حق حممد عليه الصالة والسال

املسألة الثالثة قال ابن عباس معناه فإذا قرأه جربيل فاتبع قرآنه وفيه وجهان األول قال قتادة فاتبع حالله وحرامه 
حىت يتم جربيل عليه  والثاين فاتبع قراءته أي ال ينبغي أن تكون قراءتك مقارنة لقراءة جربيل لكن جيب أن تسكت

السالم القراءة فإذا سكت جربيل فخذ أنت يف القراءة وهذا الوجه أوىل ألنه عليه السالم أمر أن يدع القراءة 
ويستمع من جربيل عليه السالم حىت إذا فرغ جربيل قرأه وليس هذا موضع األمر باتباع ما فيه من احلالل واحلرام 

إذا نزل عليه جربيل بعد هذه اآلية أطرق واستمع فإذا ذهب )  عليه وسلم صلى اهللا( قال ابن عباس فكان النيب 
  قرأه

  ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبَيانَُه
  فيه مسألتان

  املسألة األوىل اآلية تدل على أنه عليه السالم كان يقرأ مع قراءة جربيل عليه السالم وكان يسأل يف

العلم فنهى النيب عليه السالم عن األمرين مجيعاً أما عن القراءة مع أثناء قراءته مشكالته ومعانيه لغاية حرصه على 
  وأما عن إلقاء األسئلة يف البيان فبقوله ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا بََيانَُه)  ١٨القيامة ( قراءة جربيل فبقوله فَإِذَا قََرأْنَاُه فَاتَّبِْع قُْرءاَنُه 

وقت اخلطاب هبذه اآلية وأجاب أبو احلسني عنه من وجهني األول أن املسألة الثانية احتج من جوز تأخري البيان عن 
ظاهر اآلية يقتضي وجوب تأخري البيان عن وقت اخلطاب وأنتم ال تقولون به الثاين أن عندنا الواجب أن يقرن 



اآلية على باللفظ إشعاراً بأنه ليس املراد من اللفظ ما يقتضيه ظاهره فأما البيان التفصيلي فيجوز تأخريه فتحمل 
ظريه تأخري البيان التفصيلي وذكر القفال وجهاً ثالثاً وهو أن قوله ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا بََياَنُه أي مث إنا خنربك بأن علينا بيانه ون

 يقتضي واجلواب عن األول أن اللفظ ال)  ١٧ ١٣البلد ( قوله تعاىل فَكُّ َرقََبةٍ  إىل قوله ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن ءاَمُنواْ 
وجوب تأخري البيان بل يقتضي تأخري وجوب البيان وعندنا األمر كذلك ألن وجوب البيان ال يتحقق إال عند 

احلاجة وعن الثاين أن كلمة مث دخلت مطلق البيان فيتناول البيان اجململ واملفصل وأما سؤال القفال فضعيف أيضاً 
  ألنه ترك للظاهر من غري دليل

ه تعاىل ثُمَّ أَنَاَب َعلَْيَنا َبيَاَنُه يدل على أن بيان اجململ واجب على اهللا تعاىل أما عندنا فبالوعد املسألة الثالثة قول
  والتفضل وأما عند املعتزلة فباحلكمة

  كَالَّ َبلْ ُتِحبُّونَ الَْعاجِلَةَ  َوَتذَُرونَ االٌّ ِخَرةَ 
  وفيه مسألتان

عن عادة العجلة وحث على ) صلى اهللا عليه وسلم ( ردع لرسول اهللا كَالَّ ) الكشاف ( املسألة األوىل قال صاحب 
األناة والتؤدة وقد بالغ يف ذلك باتباعه قوله َبلْ ُتِحبُّونَ الْعَاجِلَةَ  كأنه قال بل أنتم يا بين آدم ألنكم خلقتم من عجل 

املفسرين كَالَّ معناه حقاً أي وطبعتم عليه تعجلون يف كل شيء ومن مث حتبون العاجلة وتذرون األخرة وقال سائر 
  حقاً حتبون العاجلة وتذرون اآلخرة واملعىن أهنم حيبون الدنيا ويعملون هلا ويتركون اآلخرة ويعرضون عنها

املسألة الثانية قرىء حتبون وتذرون بالتاء والياء وفيه وجهان األول قال الفراء القرآن إذا نزل تعريفاً حلال قوم فتارة 
( املخاطبة هلم وتارة ينزل على سبيل املغايبة كقوله تعاىل َحتَّى إِذَا كُنُتْم ِفى الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِم  ينزل على سبيل

 ٣القيامة ( الثاين قال أبو علي الفارسي الياء على ما تقدم من ذكر اإلنسان يف قوله أََيْحَسُب اِإلنَسانُ )  ٢٢يونس 
واملعىن أهنم حيبون ويذرون والتاء على قل هلم )  ١٩املعارج ( نَسانَ ُخِلَق َهلُوعاً واملراد منه الكثرة كقوله إِنَّ اإل) 

  بل حتبون وتذرون
  ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ نَّاِضَرةٌ 

قال الليث نضر اللون والشجر والورق ينضر نضرة والنضرة النعمة والناضر الناعم والنضر احلسن من كل شيء 
ناضر فيقال أخضر ناضر وكذلك يف مجيع األلوان ومعناه الذي يكون له برق  ومنه يقال للون إذا كان مشرقاً

احلديث أكثر ) نضر اهللا عبداً مسع مقاليت فوعاها ( وكذلك يقال شجر ناضر وروض ناضر ومنه قوله عليه السالم 
الناضر ومعناها الرواة رواه بالتخفيف وروى عكرمة عن األصمعي فيه التشديد وألفاظ املفسرين خمتلفة يف تفسري 

  واحد قالوا

مسرورة ناعمة مضيئة مسفرة مشرقة هبجة وقال الزجاج نضرت بنعيم اجلنة كماقال تَْعرُِف ِفى ُوُجوهِهِْم َنْضَرةَ  
  ) ٢٤املطففني ( النَّعِيمِ 

  إِلَى َربَِّها َناِظَرةٌ 
هللا تعاىل يوم القيامة أما املعتزلة فلهم اعلم أن مجهور أهل السنة يتمسكون هبذه اآلية يف إثبات أن املؤمنني يرون ا

  ههنا مقامان أحدمها بيان أن ظاهره ال يدل على رؤية اهللا تعاىل والثاين بيان التأويل
أما املقام األول فقالوا النظر املقرون حبرف إىل ليس امساً للرؤية بل ملقدمة الرؤية وهي تقليب احلدقة حنو املرئي 

النسبة إىل الرؤية كنظر القلب بالنسبة إىل املعرفة وكاإلصغاء بالنسبة إىل السماع فكما التماس لرؤيته ونظر العني ب
أن نظر القلب مقدمة للمعرفة واإلصغاء مقدمة للسماع فكذا نظر العني مقدمة للرؤية قالوا والذي يدل على أن 



أثبت )  ١٩٨األعراف ( َك َوُهمْ الَ يُْبِصُرونَ النظر ليس امساً للرؤية وجوه األول قوله تعاىل َوَتَراُهْم َينظُُرونَ إِلَْي
النظر حال عدم الرؤية فدل على أن النظر غري الرؤية والثاين أن النظر يوصف مبا ال توصف به الرؤية يقال نظر إليه 
نظراً شرزاً ونظر غضبان ونظر راض وكل ذلك ألجل أن حركة احلدقة تدل على هذه األحوال وال توصف الرؤية 

ن ذلك فال يقال رآه شزراً ورآه رؤية غضبان أو رؤية راض الثالث يقال انظر إليه حىت تراه ونظرت إليه بشيءم
فرأيته وهذا يفيد كون الرؤية غاية للنظر وذلك يوجب الفرق بني النظر والرؤية الرابع يقال دور فالن متناظرة أي 

  مس قوله الشاعر وجوه ناظرات يوم بدرمتقابلة فمسمى النظر حاصل ههنا ومسمى الرؤية غري حاصل اخلا
  إىل الرمحن تنتظر اخلالصا

أثبت النظر املقرون حبرف إىل مع أن الرؤية ما كانت حاصلة السادس احتج أبو علي الفارسي على أن النظر ليس 
راد رؤيته عبارة عن الرؤية اليت هي إدراك البصر بل هو عبارة عن تقليب احلدقة حنو اجلهة اليت فيها الشيء الذي ي

  لقول الشاعر فيامي هل جيزي بكائي مبثله
  مراراً وأنفاسي إليك الزوافر

  وأىن مىت أشرف على اجلانب الذي
  به أنت من بني اجلوانب ناظراً

قال فلو كان النظر عبارة عن الرؤية ملا طلب اجلزاء عليه ألن احملب مل يطلب الثواب على رؤية احملبوب فإن ذلك 
  ل ويدل على ذلك أيضاً قول اآلخر ونظرة ذي شجن وامقمن أعظم مطالبه قا

  إذا ما الركائب جاوزن ميال
واملراد منه تقليب احلدقة حنو اجلانب الذي فيه احملبوب فعلمنا هبذه الوجوه أن النظر املقرون حبرف إىل ليس امساً 

اصة وال تنظر إىل غريه وهذا معىن تقدمي املفعول أال للرؤية السابع أن قوله إِلَى رَّبَها َناِظَرةٌ  معناه أهنا تنظر إىل رهبا خ
أَالَ )  ٣٠القيامة ) (  ٣٠القيامة ( إىل ربك يومئذ املساق )  ١٢القيامة ( ترى إىل قوله إِلَى رَّبَك َيْومَِئٍذ الُْمْسَتقَرُّ 

َعلَْيِه )  ٢٨آ ل عمران ( َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري )  ٨البقرة ( َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ )  ٥٣الشورى ( إِلَى اللَِّه َتِصُري االُْموُر 
كيف دل فيها التقدمي على معىن االختصاص ومعلوم أهنم ينظرون إىل أشياء ال )  ١٠الشورى ( َتَوكَّلُْت َوإِلَْيهِ أُنِيُب 

  حييط هبا احلصر وال تدخل حتت العدد

)  ٦٢يونس ( منون الذين الَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ يف موقف القيامة فإن املؤمنني نظارة ذلك اليوم ألهنم اآل
فلما دلت اآلية على أن النظر ليس إال إىل اهللا ودل العقل على أهنم يرون غري اهللا علمنا أن املراد من النظر إىل اهللا 

ولو قال ال يراهم كفي فلما نفى )  ٧٧آل عمران (  ليس هو الرؤية الثامن قال تعاىل َوالَ َينظُُر إِلَيْهِْم َيْوَم الِْقَياَمةِ 
  النظر ومل ينف الرؤية دل على املغايرة فثبت هبذه الوجوه أن النظر املذكور يف هذه اآلية ليس هو الرؤية

املقام الثاين يف بيان التأويل املفصل وهو من وجهني األول أن يكون الناظر مبعىن املنتظر أي أولئك األقوام ينتظرون 
واب اهللا وهو كقول القائل إمنا أنظر إىل فالن يف حاجيت واملراد أنتظر جناحها من جهته وقال تعاىل فََناظَِرةٌ  بَِم َيْرجِعُ ث

ال يقال النظر املقرون )  ٢٨٠البقرة ( وقال َوإِن كَانَ ذُو ُعْسَرةٍ  فََنِظَرةٌ  إِلَى َمْيسََرةٍ  )  ٣٥النمل ( الْمُْرَسلُونَ 
ري مستعمل يف معىن االنتظار وألن االنتظار غم وأمل وهو ال يليق بأهل السعادة يوم القيامة ألنا نقول حبرف إىل غ

اجلواب عن األول من وجهني األول النظر املقرون حبرف إىل قد يستعمل مبعىن االنتظار والتوقع والدليل عليه أنه 
  رجاء وقال الشاعر وإذا نظرت إليك من ملكيقال أنا إىل فالن ناظر ما يصنع يب واملراد منه التوقع وال

  والبحر دونك زدتين نعما



وحتقيق الكالم فيه أن قوهلم يف االنتظار نظرت بغري صلة فإمنا ذلك يف االنتظار جمليء اإلنسان بنفسه فأما إذا كان 
د يقول ذلك من ال منتظراً لرفده ومعونته فقد يقال فيه نظرت إليه كقول الرجل وإمنا نظري إىل اهللا مث إليك وق

يبصر ويقول األعمى يف مثل هذا املعىن عيين شاخصة إليك مث إن سلمنا ذلك لكن ال نسلم إن املراد من إىل ههنا 
  حرف التعدي بل هو واحد اآلالء واملعىن وجوه يومئذ ناضرة نعمة رهبا منتظرة

ان فيما ينتظره على يقني من الوصول إليه فإنه وأما السؤال الثاين وهو أن االنتظار غم وأمل فجوابه أن املنتظر إذا ك
  يكون يف أعظم اللذات

التأويل الثاين أن يضمر املضاف واملعىن إىل ثواب رهبا ناظرة قالوا وإمنا صرنا إىل هذا التأويل ألنه ملا دلت الدالئل 
فهذه اآلية تدل أيضاً على أن  السمعية والعقلية على أنه تعاىل متتنع رؤيته وجب املصري إىل التأويل ولقائل أن يقول

النظر ليس عبارة عن تقليب احلدقة ألنه تعاىل قال ال ينظر إليهم وليس املراد أنه تعاىل يقلب احلدقة إىل جهنم فإن 
  قلتم املراد أنه ال ينظر إليهم نظر الرمحة كان ذلك جوابنا عما قالوه

أهنا ال تسأل وال ترغب إال إىل اهللا وهو املراد من قوله عليه الصالة التأويل الثالث أن يكون معىن إِلَى َربَّها َناظَِرةٌ  
فأهل القيامة لشدة تضرعهم إليه وانقطاع أطماعهم عن غريه صاروا كأهنم ) اعبد اهللا كأنك تراه ( والسالم 

  ينظرون إليه اجلواب قوله ليس النظر عبارة عن الرؤية قلنا ههنا مقامان
أن النظر هو الرؤية من وجهني األول ما حكى اهللا تعاىل عن موسى عليه السالم وهو  األول أن تقيم الداللة على

  فلو كان النظر عبارة عن تقليب احلدقة إىل جانب)  ١٤٣األعراف ( قوله أَنظُْر إِلَْيَك 

ظر أمراً مرتباً املرئي القتضت اآلية أن موسى عليه السالم أثبت هللا تعاىل وجهة ومكاناً وذلك حمال الثاين أنه جعل الن
على اإلرادة فيكون النظر متأخراً عن اإلرادة وتقليب احلدقة غري متأخر عن اإلرادة فوجب أن يكون النظر عبارة 

  عن تقليب احلدقة إىل جانب املرئي
نقول املقام الثاين وهو األقرب إىل الصواب سلمنا أن النظر عبارة عن تقليب احلدقة حنو املرئي التماساً لرؤيته لكنا 

ملا تعذر محله على حقيقته وجب محله على مسببه وهو الرؤية إطالقاً السم السبب على املسبب ومحله على الرؤية 
أوىل من محله على االنتظار ألن تقليب احلدقة كالسبب للرؤية وال تعلق بينه وبني االنتظار فكان محله على الرؤية 

  أوىل من محله على االنتظار
  ء مبعىن االنتظار قلنا لنا يف اجلواب مقامانأما قوله النظر جا

األول أن النظر الوارد مبعىن االنتظار كثري يف القرآن ولكنه مل يقرن ألبتة حبرف إىل كقوله تعاىل انظُُروَنا َنقْتَبِْس ِمن 
 ٢١٠البقرة ( نَ إِالَّ أَن َيأِْتَيُهُم اللَُّه َهلْ َينظُُرو)  ٥٣األعراف ( وقوله َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ َتأْوِيلَُه )  ١٣احلديد ( نُّورِكُْم 

والذي ندعيه أن النظر املقرون حبرف إىل املعدي إىل الوجوه ليس إال مبعىن الرؤية أو باملعىن الذي يستعقب الرؤية ) 
  ظاهر فوجب أن ال يرد مبعىن االنتظار دفعاً لالشتراك

  وأما قول الشاعر وجوه ناظرات يوم بدر
  تظر اخلالصاإىل الرمحن تن

  قلنا هذا الشعر موضوع والرواية الصحيحة وجوه ناظرات يوم بكر
  إىل الرمحن تنتظر اخلالصا

واملراد من هذا الرمحن مسيلمة الكذاب ألهنم كانوا يسمونه رمحن اليمامة فأصحابه كانوا ينظرون إليه ويتوقعون منه 
  التخلص من األعداء وأما قول الشاعر



  كوإذا نظرت إليك من مل
فاجلواب أن قوله وإذا نظرت إليك ال ميكن أن يكون املراد منه االنتظار ألن جمرد االنتظار ال يستعقب العطية بل 

املراد من قوله وإذا نظرت إليك وإذا سألتك ألن النظر إىل اإلنسان مقدمة املكاملة فجاز التعبري عنه به وقوله كلمة 
حد اآلالء قلنا إن إىل على هذا القول تكون امساً للماهية اليت يصدق إىل ههنا ليس املراد منه حرف التعدي بل وا

عليه أهنا نعمة فعلى هذا يكفي يف حتقق مسمى هذه اللفظة أي جزء فرض من أجزاء النعمة وإن كان يف غاية القلة 
كذلك كيف ميكن  واحلقارة وأهل الثواب يكونون يف مجيع مواقف القيامة يف النعم العظيمة املتكاملة ومن كان حاله

أن يبشر بأنه يكون يف توقع الشيء الذي ينطلق عليه اسم النعمة ومثال هذا أن يبشر سلطان األرض بأنه سيصري 
حالك يف العظمة والقوة بعد سنة حبيث تكون متوقعاً حلصول اللقمة الواحدة من اخلبز والقطرة الواحدة من املاء 

  وكما أن ذلك فاسد من القول فكذا هذا
قام الثاين هب أن النظر املعدي حبرف إىل املقرون بالوجوه جاء يف اللغة مبعىن االنتظار لكن ال ميكن محل هذه اآلية امل

  عليه ألن لذة االنتظار مع يقني الوقوع كانت حاصلة يف الدنيا فال بد وأن حيصل يف

ن يكون ذلك هو قرب احلصول اآلخرة شيء أزيد منه حىت حيسن ذكره يف معرض الترغيب يف اآلخرة وال جيوز أ
  ألن ذلك معلوم بالعقل فبطل ما ذكروه من التأويل

وأما التأويل الثاين وهو أن املراد إىل ثواب رهبا ناظرة فهذا ترك للظاهر وقوله إمنا صرنا إليه لقيام الدالئل العقلية 
   حاجة ههنا إىل ذكرها واهللا أعلموالنقلية على أن اهللا ال يرى قلنا بينا يف الكتب العقلية ضعف تلك الوجوه فال

  وقوله تعاىل
  َوُوُجوٌه َيْومَِئٍذ بَاِسَرةٌ  َتظُنُّ أَن ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ 

الباسر الشديد العبوس والباسل أشد منه ولكنه غلب يف الشجاع إذا اشتد كلوحه واملعىن أهنا عابسة كاحلة قد 
نها ملا أدركها من الشقاء واليأس من رمحة اهللا وملا سودها اهللا حني أظلمت ألواهنا وعدمت آثار السرور والنعمة م

وإمنا كانت هبذه الصفة ألهنا )  ٢٢املدثر ( ميز اهللا أهل اجلنة والنار وقد تقدم تفسري البسور عند قوله َعَبَس وََبَسَر 
ههنا مبعىن اليقني هكذا قاله املفسرون وعندي  قد أيقنت أن العذاب نازل وهو قوله َتظُنُّ أَن ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ  والظن

أن الظن إمنا ذكر ههنا على سبيل التهكم كأنه قيل إذا شاهدوا تلك األحوال حصل فيهم ظن أن القيامة حق وأما 
الفاقرة فقال أبو عبيدة الفاقرة الداهية وهو اسم للوسم الذي يفقر به على األنف قال األصمعي الفقر أن حيز أنف 

حىت خيلص إىل العظم أو قريب منه مث جيعل فيه خشبة جير البعري هبا ومنه قيل عملت به الفاقرة قال املربد  البعري
الفاقرة داهية تكسر الظهر وأصلها من الفقرة والفقارة كأن الفاقرة داهية تكسر فقار الظهر وقال ابن قتيبة يقال 

من املفسرين من فسر الفاقرة بأنواع العذاب يف النار  فقرت الرجل كما يقال رأسته وبطنته فهو مفقور واعلم أن
  وفسرها الكليب فقال الفاقرة هي أن حتجب عن رؤية رهبا وال تنظر إليه

  كَالَّ إِذَا َبلََغِت التََّراِقىَ 
اوة قوله تعاىل كَالَّ قال الزجاج كال ردع عن إيثار الدنيا على اآلخرة كأنه قيل ملا عرفتم صفة سعادة السعداء وشق
األشقياء يف اآلخرة وعلمتم أنه ال نسبة هلا إىل الدنيا فارتدعوا عن إيثار الدنيا على اآلخرة وتنبهوا على ما بني 

أيديكم من املوت الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم وتنتقلون إىل اآلجلة اليت تبقون فيها خملدين وقال آخرون كَالَّ 
واملقصود أنه ملا بني تعظيم أحوال اآلخرة بني أن الدنيا ال بد فيها من أي حقاً إذا بلغت التراقي كان كذا وكذا 

االنتهاء والنفاد والوصول إىل جترع مرارة املوت وقال مقاتل كَالَّ أي ال يؤمن الكافر مبا ذكر من أمر القيامة ولكنه 



  ال ميكنه أن يدفع أنه ال بد من املوت ومن جترع آالمها وحتمل آفاهتا
  وصف تلك احلالة اليت تفارق الروح فيها اجلسد فقال إِذَا َبلََغِت التََّراِقىَ  وفيه مسألتان مث إنه تعاىل

املسألة األوىل املراد إذا بلغت النفس أو الروح أخرب عما مل جير له ذكر لعلم املخاطب بذلك كقوله إِنَّا أَنَزلْنَاُه 
  ق من اجلانبنيوالتراقي مجع ترقوة وهي عظم وصل بني ثغرة النحر والعات

  واعلم أنه يكىن ببلوغ النفس التراقي عن القرب من املوت ومنه قول دريد بن الصمة ورب عظيمة دافعت عنها
  وقد بلغت نفوسهم التراقي

  ) ١٠األحزاب ( ونظريه قوله تعاىل َوَبلََغتِ الُْحلْقُوَم 
عد مفارقتها عن القلب ومىت فارقت النفس القلب املسألة الثالثة قال بعض الطاعنني إن النفس إمنا تصل إىل التراقي ب

حصل املوت ال حمالة واآلية تدل على أن عند بلوغها التراقي تبقى احلياة حىت يقال فيه من راق وحىت تلتف الساق 
  بالساق واجلواب املراد من قوله َحتَّى إِذَا َبلََغتِ التََّراِقىَ  أي إذا حصل القرب من تلك احلالة

  رَاقٍ َوِقيلَ َمْن
  وفيه مسألتان

املسألة األوىل يف راق وجهان األول أن يكون من الرقية يقال رقاه يرقيه رقية إذا عوذه مبا يشفيه كما يقال بسم اهللا 
أرقيك وقائل هذا القول على هذا الوجه هم الذين يكونون حول اإلنسان املشرف على املوت مث هذا االستفهام 

أهنم طلبوا له طبيباً يشفيه وراقياً يرقيه وحيتمل أن يكون استفهاماً مبعىن اإلنكار كما حيتمل أن يكون مبعىن الطلب ك
يقول القائل عند اليأس من الذي يقدر أن يرقي هذا اإلنسان املشرف على املوت الوجه الثاين أن يكون قوله َمنْ 

لى هذا الوجه يكون قائل هذا القول هم املالئكة قال رَاقٍ من رقى يرقي رقياً ومنه قوله تعاىل َولَن نُّْؤِمَن ِلُرِقّيَك وع
ابن عباس إن املالئكة يكرهون القرب من الكافر فيقول ملك املوت من يرقى هبذا الكافر وقال الكليب حيضر العبد 
عند املوت سبعة أمالك من مالئكة الرمحة وسبعة من مالئكة العذاب مع ملك املوت فإذا بلغت نفس العبد التراقي 

  ر بعضهم إىل بعض أيهم يرقى بروحه إىل السماء فهو َمْن َراقٍنظ
املسألة الثانية قال الواحدي إن إظهار النون عند حروف الفم حلسن فال جيوز إظهار نون من يف قوله َمْن رَاقٍ وروى 

ي وال أعرف وجه قال أبو علي الفارس)  ١٤املطففني ( حفص عن عاصم إظهار النون يف قوله َمْن رَاقٍ و َبلْ َرانَ 
ذلك قال الواحدي والوجه أن يقال قصد الوقف على من وبل فأظهرها مث ابتدأ مبا بعدمها وهذا غري مرضي من 

  القراءة
  َوظَنَّ أَنَُّه الِْفرَاُق

علقاً قال املفسرون املراد أنه أيقن مبفارقته الدنيا ولعله إمنا مسي اليقني ههنا بالظن ألن اإلنسان ما دام يبقى روحه مت
وال )  ٢٠القيامة ( ببدنه فإنه يطمع يف احلياة لشدة حبه هلذه احلياة العاجلة على ما قال كَالَّ َبلْ ُتِحبُّونَ الْعَاجِلَةَ  

  ينقطع رجاؤه عنها فال حيصل له يقني املوت بل الظن

  الغالب مع رجاء احلياة أو لعله مساه بالظن على سبيل التهكم
أن الروح جوهر قائم بنفسه باق بعد موت البدن ألنه تعاىل مسى املوت فراقاً والفرق إمنا  واعلم أن اآلية دالة على

  يكون لو كانت الروح باقية فإن الفراق والوصال صفة والصفة تستدعي وجود املوصوف
  مث قال تعاىل



  َوالْتَفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ
ويف الساق قوالن القول األول أنه األمر )  ١٠٤اإلسراء ( يفًا االلتفاف هو االجتماع كقوله تعاىل جِئَْنا بِكُْم لَِف

الشديد قال أهل املعاين ألن اإلنسان إذا دمهته شدة مشر هلا عن ساقه فقيل لألمر الشديد ساق وتقول العرب قامت 
  احلرب على ساق أي اشتدت قال اجلعدي أخو احلرب إن عضت به احلرب عضها

  اوإن مشرت عن ساقها احلرب مشر
مث قال واملراد بقوله وَالَْتفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ أي التفت شدة مفارقة الدنيا ولذاهتا وشدة الذهاب أو التفت شدة ترك 
األهل وترك الولد وترك املال وترك اجلاه وشدة مشاتة األعداء وغم األولياء وباجلملة فالشدائد هناك كثرية كشدة 

هللا أو التفت شدة ترك األحباب واأللياء وشدة الذهاب إىل دار الغربة والقول الذهاب إىل اآلخرة والقدوم على ا
الثاين أن املراد من الساق هذا العضو املخصوص مث ذكروا على هذا القول وجوهاً أحدها قال الشعيب وقتادة مها 

سن وسعيد بن املسيب ساقاه عند املوت أما رأيته يف النزع كيف يضرب بإحدى رجليه على األخرى والثاين قال احل
  مها ساقاه إذا التفتا يف الكفن والثالث أنه إذا مات يبست ساقاه والتصقت إحدامها باألخرى

  مث قال تعاىل
  إِلَى رَبَِّك َيْومَِئٍذ الَْمسَاُق

املساق مصدر من ساق يسوق كاملقال من قال يقول مث فيه وجهان أحدمها أن يكون املراد أن املسوق إليه هو الرب 
  الثاين أن يكون املراد أن السائق يف ذلك اليوم هو الرب أي سوق هؤالء مفوض إليهو

  فَالَ َصدََّق َوالَ َصلَّى وَلَاِكن كَذََّب َوتََولَّى ثُمَّ ذََهبَ إِلَى أَْهِلِه َيَتَمطَّى
  وفيه مسائل

ا يتعلق بدنياه أما ما يتعلق بأصول املسألة األوىل أنه تعاىل شرح كيفية عمله فيما يتعلق بأصول الدين وبفروعه وفيم
الدين فهو أنه ما صدق بالدين ولكنه كذب به وأما ما يتعلق بفروع الدين فهو أنه ما صلى ولكنه توىل وأعرض 
وأما ما يتعلق بدنياه فهو أنه ذهب إىل أهله يتمطى ويتبختر وخيتال يف مشيته واعلم أن اآلية دالة على أن الكافر 

  ب بترك الصالة كما يستحقهما بترك اإلميانيستحق الذم والعقا
املسألة الثانية قوله فَالَ َصدََّق حكاية عمن فيه قوالن األول أنه كناية عن اإلنسان يف قوله أََيْحَسُب اِإلنَسانُ أَلَّن 

وهو معطوف على )  ٣٦يامة الق( أال ترى إىل قوله أََيْحَسُب اِإلنَسانُ أَن ُيتَْرَك ُسًدى )  ٣القيامة ( نَّْجَمَع ِعظَاَمُه 
  والقول الثاين أن اآلية نزلت يف أيب جهل)  ٦القيامة ( قوله َيسْئَلُ أَيَّانَ َيْوُم الِْقَياَمةِ  

  املسألة الثالثة يف يتمطى قوالن أحدمها أن أصله يتمطط أي يتمدد ألن املتبختر ميد خطاه

إذا (  من املطا وهو الظهر ألنه يلويه ويف احلديث فقلبت الطاء فيه ياء كما قيل يف تقصى أصله تقصص والثاين
  أي مشية املتبختر) مشت أميت املطيطي 

املسألة الرابعة قال أهل العربية ال ههنا يف موضع مل فقوله فَالَ َصدََّق َوالَ َصلَّى أي مل يصدق ومل يصل وهو كقوله فَالَ 
) أرأيت من ال أكل وال شرب وال استهل ( ما روي يف احلديث  أي مل يقتحم وكذلك)  ١١البلد ( اقَتَحَم الْعَقََبةَ  

قال الكسائي مل أر العرب قالت يف مثل هذا كلمة وحدها حىت تتبعها بأخرى إما مصرحاً أو مقدراً أما املصرح فال 
املقدر  يقولون ال عبداهللا خارج حىت يقولون وال فالن وال يقولون مررت برجل ال حيسن حىت يقولوا وال جيمل وأما

)  ١٤ ١٢البلد ( فهو كقوله فَالَ اقَتَحَم الَْعقََبةَ  مث اعترض الكالم فقال َوَما أَْدَراَك َما الَْعقََبةُ  فَكُّ َرقََبةٍ  أَْو إِطَْعاٌم 
وكان التقدير ال فك رقبة وال أطعم مسكيناً فاكتفى به مرة واحدة ومنهم من قال التقدير يف قوله فَالَ اقَتَحمَ أي 



  فال اقتحم وهال اقتحمأ
  أَوْلَى لََك فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لََك فَأَْولَى

بيد أيب جهل مث قال أَْولَى لََك فَأَْولَى توعده ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال قتادة والكليب ومقاتل أخذ رسول اهللا 
عز أهل هذا الوادي مث انسل فقال أبو جهل بأي شيء هتددين ال تستطع أنت وال ربك أن تفعال يب شيئاً وإين أل

ذاهباً فأنزل اهللا تعاىل كما قال له الرسول عليه الصالة والسالم ومعىن قوله أَوْلَى لََك مبعىن ويل لك وهو دعاء عليه 
يف أمر دنياك وبعداً لك يف أمر أخراك وقال آخرون ) لك ( بأن يليه ما يكرهه قال القاضي املعىن بعد ذلك فبعداً 

ل لك مرة بعد ذلك وقال القفال هذا حيتمل وجوهاً أحدها أنه وعيد مبتدأ من اهللا للكافرين والثاين أنه املعىن الوي
لعدوه فاستنكره عدو اهللا لعزته عند نفسه فأنزل اهللا تعاىل مثل ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( شيء قاله النيب 

)  ٣٣القيامة (  فيكون املعىن ثُمَّ ذََهبَ إِلَى أَْهِلِه َيَتَمطَّى والثالث أن يكون ذلك أمراً من اهللا لنبيه بأن يقوهلا لعدو اهللا
  فقل له يا حممد أَوْلَى لََك فَأَْولَى أي احذر فقد قرب منك ماال قبل لك به من املكروه

  أََيْحَسُب اِإلنَسانُ أَن ُيتَْرَك ُسًدى
يف اآلخرة والسدي يف اللغة املهمل يقال أسديت  أي مهمالً ال يؤمر وال ينهى وال يكلف يف الدنيا وال حياسب بعمله

  إبلي إسداء أمهلتها
أعاد يف آخر السورة )  ٣القيامة ( واعلم أنه تعاىل ملا ذكر يف أول السورة قوله أََيْحَسُب اإلِنَسانُ أَلَّن نَّْجَمَع ِعظَاَمُه 

ونظريه )  ٣٦القيامة ( انُ أَن ُيتَْرَك ُسًدى ذلك وذكر يف صحة البعث والقيامة دليلني األول قوله أََيْحَسبُ اِإلنَس
وقوله أَْم َنْجَعلُ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ )  ١٥طه ( قوله إِنَّ السَّاَعةَ  ءاِتَيةٌ  أَكَاُد أُْخفِيَها لُِتجَْزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما َتْسَعى 

وتقريره أن إعطاء القدرة واآللة والعقل )  ٢٨ص ( ُمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ الصَّاِلحَاِت كَالُْمفِْسِديَن ِفى االْْرضِ أَْم َنجَْعلُ الْ
بدون التكليف واألمر بالطاعة والنهي عن املفاسد يقتضي كونه تعاىل راضياً بقبائح األفعال وذلك ال يليق حبكمته 

  اك دار الثواب والبعث والقيامةفإذاً ال بد من التكليف والتكليف ال حيسن وال يليق بالكرمي الرحيم إال إذا كان هن

  الدليل الثاين على صحة القول باحلشر االستدالل باخللقة األوىل على اإلعادة وهو املراد من قوله تعاىل
  أَلَْم َيُك ُنطْفَةً  مِّن مَّنِى ٍّ ُيْمَنى

  وفيه مسألتان
قليالً يف صلب الرجل وترائب املرأة املسألة األوىل النطفة هي املاء القليل ومجعها نطاف ونطف يقول أمل يك ماء 

وقوله )  ٤٦النجم ( وقوله ّمن مَّنِىّ  ُيْمَنى أي يصب يف الرحم وذكرنا الكالم يف ميىن عند قوله ِمن نُّطْفَةٍ  إِذَا ُتْمَنى 
قلنا فيه إشارة إىل حقارة حاله فإن قيل ما الفائدة يف ميىن يف قوله ّمن مَّنِىّ  ُيْمَنى )  ٥٨الواقعة ( أَفََرءيُْتْم مَّا ُتْمُنونَ 

كأنه قيل إنه خملوق من املين الذي جرى على خمرج النجاسة فال يليق مبثل هذا الشيء أن يتمرد عن طاعة اهللا تعاىل 
)  ٧٥املائدة ( إال أنه عرب عن هذا املعىن على سبيل الرمز كما يف قوله تعاىل يف عيسى ومرمي كَاَنا َيأْكُالَِن الطََّعاَم 

  ملراد منه قضاء احلاجةوا
املسألة الثانية يف ميىن يف هذه السورة قراءتان التاء والياء فالتاء للنطفة على تقدير أمل يك نطفة متىن من املين والياء 

  للمين من مين ميىن أي يقدر خلق اإلنسان منه
  ثُمَّ كَانَ َعلَقَةً  فََخلََق فََسوَّى

  اإلنسان كان علقة بعد النطفةقوله تعاىل ثُمَّ كَانَ َعلَقَةً  أي 
أما قوله تعاىل فََخلََق فََسوَّى ففيه وجهان األول فخلق فقدر فسوى فعدل الثاين فخلق أي فنفخ فيه الروح فسوى 



  فكمل أعضاءه وهو قول ابن عباس ومقاتل
  ن ُيحْيِىَ  الَْمْوَتىفََجَعلَ ِمْنُه الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وَاالٍّ نثَى أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَ
  مث قال تعاىل فََجَعلَ ِمْنهُ أي من اإلنسان الزَّْوَجْينِ يعين الصنفني

ألشياء مث فسرمها فقال الذَّكََر وَاالْنثَى أَلَْيَس ذَِلكَ بِقَاِدرٍ َعلَى أَن ُيْحيِىَ  الَْمْوَتى واملعىن أليس ذلك الذي أنشأ هذه ا
كان إذا قرأها قال سبحانك بلى واحلمد هللا رب العاملني ) اهللا عليه وسلم  صلى( بقادر على اإلعادة روي أنه 

  وصالته على سيدنا حممد سيد املرسلني وآله وصحبه وسلم

  سورة اإلنسان

  إحدى وثالثون آية مكية
  َهلْ أََتى َعلَى اِإلنَسانِ ِحٌني مَِّن الدَّْهرِ لَمْ َيكُن َشيْئاً مَّذْكُوراً

مبعىن قد كما تقول هل رأيت صنيع )  ١الغاشية ( ههنا ويف قوله تعاىل َهلْ أَتَاَك َحِديثُ الَْغاِشَيةِ  اتفقوا على أن َهلُ 
فالن وقد علمت أنه قد رآه وتقول هل وعظتك هل أعطيتك ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته وقد 

عىن االستفهام فظاهر والدليل على أهنا ههنا جتيء مبعىن اجلحد تقول وهل يقدر أحد على مثل هذا وأما أهنا جتيء مب
ليست مبعىن االستفهام وجهان األول ما روي أن الصديق رضي اهللا عنه ملا مسع هذه اآلية قال يا ليتها كانت متت 
 فال نبتلي ولو كان ذلك استفهاماً ملا قال ليتها متت ألن االستفهام إمنا جياب بال أو بنعم فإذا كان املراد هو اخلرب

  فحينئذ حيسن ذلك اجلواب الثاين أن االستفهام على اهللا تعاىل حمال فال بد من محله على اخلرب
املسألة األوىل اختلفوا يف اإلنسان املذكور ههنا فقال مجاعة من املفسرين يريد آدم عليه السالم ومن ذهب إىل هذا 

يف قوله إِنَّا َخلَقَْنا اإلِنَسانَ ِمن نُّطْفَةٍ  أَْمشَاجٍ نَّْبَتِليهِ قال إن اهللا تعاىل ذكر خلق آدم يف هذه اآلية مث عقب بذكر ولده 
والقول الثاين أن املراد باإلنسان بنو آدم بدليل قوله إِنَّا َخلَقَْنا اإلِنَسانَ ِمن نُّطْفَةٍ  فاإلنسان يف )  ٢اإلنسان ( 

  املوضعني واحد وعلى هذا التقدير يكون نظم اآلية أحسن
ثانية ِحنيٍ فيه قوالن األول أنه طائفة من الزمن الطويل املمتد وغري مقدر يف نفسه والثاين أنه مقدر باألربعني املسألة ال

فمن قال املراد باإلنسان هو آدم قال املعىن أنه مكث آدم عليه السالم أربعني سنة طيناً إىل أن نفخ فيه الروح وروى 
عني من صلصال وأربعني من محأ مسنون فتم خلقه بعد مائة وعشرين عن ابن عباس أنه بقي طيناً أربعني سنة وأرب

سنة فهو يف هذه املدة ما كان شيئاً مذكوراً وقال احلسن خلق اهللا تعاىل كل األشياء ما يرى وما ال يرى من دواب 
  الرب والبحر يف األيام الستة اليت خلق فيها السموات

ه لَمْ َيكُن شَْيئاً مَّذْكُوراً فإن قبل إن الطني والصلصال واحلمأ واألرض وآخر ما خلق آدم عليه السالم وهو قول
املسنون قبل نفخ الروح فيه ما كان إنساناً واآلية تقتضي أنه قد مضى على اإلنسان حال كونه إنساناً حني من 

ة اإلنسان ويكون الدهر مع أنه يف ذلك احلني ما كان شيئاً مذكوراً قلنا إن الطني والصلصال إذا كان مصوراً بصور
حمكوماً عليه بأنه سينفخ فيه الروح وسيصري إنساناً صح تسميته بأنه إنسان والذين يقولون اإلنسان هو النفس 

الناطقة وإهنا موجودة فبل وجود األبدان فاإلشكال عنهم زائل واعلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن اإلنسان 
  رحمدث ومىت كان كذلك فال بد من حمدث قاد

املسألة الثالثة مل يكن شيئاً مذكوراً حمله النصب على احلال من اإلنسان كأنه قيل هل أتى عليه حني من الدهر غري 



  مذكور أو الرفع على الوصف حلني تقديره هل أتى على اإلنسان حني مل يكن فيه شيئاً
  َعلَْناهُ َسِميعاً َبِصرياًإِنَّا َخلَقَْنا اِإلنَسانَ ِمن نُّطْفَةٍ  أَْمَشاجٍ نَّْبَتِليِه فََج

  قوله تعاىل إِنَّا َخلَقَْنا اإلِنَسانَ ِمن نُّطْفَةٍ  أَْمشَاجٍ فيه مسائل
املسألة األوىل املشج يف اللغة اخللط يقال مشج ميشج مشجاً إذا خلط واألمشاج األخالط قال ابن األعرايب واحدها 

شوج كقولك خملوط قال اهلذيل كأن الريش مشج ومشيج ويقال للشيء إذا خلط مشيج كقولك خليط ومم
  والفوقني منه

  خالف النصل شط به مشيج
األمشاج لفظ مفرد ) الكشاف ( يصف السهم بأنه قد بعد يف الرمية فالتطخ ريشه وفرقاه بدم يسري قال صاحب 

يصح أن يكون أمشاجاً وليس جيمع بدليل أنه صفة للمفرد وهو قوله نُّطْفَةٍ  أَْمشَاجٍ ويقال أيضاً نطفة مشيج وال 
مجعاً للمشج بل مها مثالن يف اإلفراد ونظريه برمة أعشار أي قطع مسكرة وثوب أخالق وأرض سباسب واختلفوا 

يف معىن كون النطفة خمتلطة فاألكثرون على أنه اختالط نطفة الرجل بنطفة املرأة كقوله َيْخُرُج ِمن َبْينِ الصُّلْبِ 
قال ابن عباس هو اختالط ماء الرجل وهو أبيض غليظ وماء املرأة وهو أصفر رقيق  ) ٧الطارق ( َوالتَّرَاِئبِ 

فيختلطان وخيلق الولد منهما فما كان من عصب وعظم وقوة فمن نطفة الرجل وما كان من حلم ودم فمن ماء 
ها عروقها وقال املرأة قال جماهد هي ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء ونطفة املرأة صفراء وقال عبداهللا أمشاج

احلسن يعين من نطفة مشجت بدم وهو دم احليضة وذلك أن املرأة إذا تلقت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضها 
فاختلطت النطفة بالدم وقال قتادة األمشاج هو أنه خيتلط املاء والدم أوالً مث يصري علقة مث يصري مضغة وباجلملة فهو 

فة ومن حال إىل حال وقال قوم إن اهللا تعاىل جعل يف النطفة أخالطاً عبارة عن انتقال ذلك اجلسم من صفة إىل ص
من الطبائع اليت تكون يف اإلنسان من احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة والتقدير من نطفة ذات أمشاج فحذف 

عاىل وصف النطفة املضاف ومت الكالم قال بعض العلماء األوىل هو أن املراد اختالط نطفة الرجل واملرأة ألن اهللا ت
بأهنا أمشاج وهي إذا صارت علقة فلم يبق فيها وصف أهنا نطفة ولكن هذا الدليل ال يقدح يف أن املراد كوهنا 

  أمشاجاً من األرض واملاء واهلواء واحلار

  أما قوله تعاىل نَّْبَتِليِه ففيه مسائل
قك أي ألقضي حقك وأتيتك أستمنحك أي املسألة األوىل نبتليه معناه لنبتليه وهو كقول الرجل جئتك أقضي ح

  أي لتستكثر)  ٦املدثر ( ألستمنحك كذا قوله نَّْبَتِليِه أي لنبتليه ونظريه قوله َوالَ َتْمُنن َتْسَتكِْثُر 
  املسألة الثانية نبتليه يف موضع احلال أي خلقناه مبتلني له يعين مريدين ابتالءه

فيه تقدمياً وتأخرياً واملعىن فََجَعلْنَاُه َسِميعاً َبِصرياً لنبتليه والقول الثاين أنه ال  املسألة الثالثة يف اآلية قوالن أحدمها أن
  حاجة إىل هذا التغيري واملعىن إنا خلقناه من هذه األمشاج ال للبعث بل لالبتالء واالمتحان

َبِصرياً والسمع والبصر كنايتان عن  مث ذكر أنه أعطاه ما يصح معه االبتالء وهو السمع والبصر فقال فََجَعلَْنا َسِميعاً
وأيضاً قد )  ٤٢مرمي ( الفهم والتمييز كما قال تعاىل حاكياً عن إبراهيم عليه السالم ِلَم َتعُْبُد َماالً َيْسَمُع َوالَ يَْبِصُر 

بل املراد يراد بالسميع املطيع كقوله مسعاً وطاعة وبالبصري العامل يقال فالن بصري يف هذا األمر ومنهم من قال 
  بالسمع والبصر احلاستان املعروفتان واهللا تعاىل خصهما بالذكر ألهنما أعظم احلواس وأشرفها

  إِنَّا َهَدْينَاُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاِكراً َوإِمَّا كَفُوراً
الباطنة بني له سبيل اهلدى قوله تعاىل إِنَّا َهدَْيَناُه السَّبِيلَ أخرب اهللا تعاىل أنه بعد أن ركبه وأعطاه احلواس الظاهرة و



  والضالل وفيه مسائل
املسألة األوىل اآلية دالة على أن إعطاء احلواس كاملقدم على إعطاء العقل واألمر كذلك ألن اإلنسان خلق يف مبدأ 
 الفطرة خالياً عن معرفة األشياء إال أنه أعطاه آالت تعينه على حتصيل تلك املعارف وهي احلواس الظاهرة والباطنة

فإذا أحس باحملسوسات تنبه ملشاركات بينها ومباينات ينتزع منها عقائد صادقة أولية كعلمنا بأن النفي واإلثبات ال 
جيتمعان وال يرتفعان وأن الكل أعظم من اجلزء وهذه العلوم األولية هي آلة العقل ألن بتركيباهتا ميكن التوصل إىل 

دم يف الوجود على العقل ولذلك قيل من فقد حساً فقد علماً ومن استعالم اجملهوالت النظرية فثبت أن احلس مق
قال املراد من كونه مسيعاً بصرياً هو العقل قال إنه ملا بني يف اآلية األوىل أنه أعطاه العقل بني يف هذه اآلية أنه إمنا 

  أعطاه العقل ليبني له السبيل ويظهر له أن الذي جيب فعله ما هو والذي ال جيوز ما هو
ملسألة الثانية السبيل هو الذي يسلك من الطريق فيجوز أن يكون املراد بالسبيل ههنا سبيل اخلري والشر والنجاة ا

)  ١٠البلد ( واهلالك ويكون معىن هديناه أي عرفناه وبينا كيفية كل واحد منهما له كقوله تعاىل َوَهَدْيَناهُ النَّْجَدينِ 
وجيوز أن يكون املراد )  ٢العصر ( لفظه كقوله تعاىل إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ  ويكون السبيل امساً للجنس فلهذا أفرد

بالسبيل هو سبيل اهلدى ألهنا هي الطريقة املعروفة املستحقة هلذا االسم على اإلطالق فأما سبيل الضاللة فإمنا هي 
  َبَراءَنا فَأََضلُّوَنا السَّبِيالْسبيل باإلضافة أال ترى إىل قوله تعاىل إِنَّا أَطَْعَنا سَاَدتََنا َوكُ

وإمنا أضلوهم سبيل اهلدى ومن ذهب إىل هذا جعل معىن قوله َهَدْينَاُه أي أرشدناه وإذا أرشد )  ٦٧األحزاب ( 
  لسبيل احلق فقد نبه على جتنب ما سواها فكان اللفظ دليالً على الطريقني من هذا الوجه

ل خلق الدالئل وخلق العقل اهلادي وبعثة األنبياء وإنزال الكتب كأنه تعاىل قال املسألة الثالثة املراد من هداية السبي
وليس معناه خلقنا اهلداية )  ٤٢األنفال ( خلقتك لالبتالء مث أعطيتك كل ما حتتاج إليه لَّيهِْلَك َمْن َهلََك َعن َبّيَنةٍ  

  لكأال ترى أنه ذكر السبيل فقال َهَدْينَاُه السَّبِيلَ أي أريناه ذ
  املسألة الرابعة قال الفراء هديناه السبيل وإىل السبيل وللسبيل كل ذلك جائز يف اللغة

  قوله تعاىل إِمَّا شَاِكراً َوإِمَّا كَفُوراً فيه مسائل
  املسألة األوىل يف اآلية أقوال

كفوراً واملعىن أن كل األول أن شاكر أو كفوراً حاالن من اهلاء يف هديناه السبيل أي هديناه السبيل كونه شاكراً و
  ما يتعلق هبداية اهللا وإرشاده فقد مت حاليت الكفر واإلميان

  والقول الثاين أنه انتصب قوله شاكراً وكفوراً بإضمار كان والتقدير سواء كان شاكراً أو كان كفوراً
كفره وطاعته من معصيته  والقول الثالث معناه إنا هديناه السبيل ليكون إما شاكراً وإما كفوراً أي ليتميز شكره من

( وقوله َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذينَ َصَدقُواْ )  ٧هود ( كقوله ِلَيْبلَُوكُمْ أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً 
قال القفال )  ٣١حممد ( الصَّابِرِيَن وََنْبلَُو أَْخبَاَركُْم وقوله َولََنْبلُوَنَّكُْم َحتَّى َنْعلَمَ الُْمَجاِهِديَن ِمنكُْم َو)  ٣العنكبوت 

وجماز هذه الكلمة على هذا التأويل قول القائل قد نصحت لك إن شئت فأقبل وإن شئت فاترك أي فإن شئت 
على فتحذف الفاء فكذا املعىن إنا هديناه السبيل فإما شاكراً وإما كفوراً فتحذف الفاء وقد حيتمل أن يكون ذلك 

جهة الوعيد أي إنا هديناه السبيل فإن شاء فليكفر وإن شاء فليشكر فإنا قد أعتدنا للكافرين كذا وللشاكرين كذا 
  ) ٢٩الكهف ( كقوله َوقُلِ الَْحقُّ ِمن رَّّبكُْم فََمن َشاء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشاء فَلَْيكْفُْر 

يل أي إما سبيالً شاكراً وإما سبيالً كفوراً ووصف السبيل القول الرابع أن يكونا حالني من السبيل أي عرفناه السب
  بالشكر والكفر جماز



  واعلم أن هذه األقوال كلها الئقة مبذهب املعتزلة
والقول اخلامس وهو املطابق ملذهب أهل السنة واختيار الفراء أن تكون إما هذه اآلية كإما يف قوله إِمَّا ُيَعذُّبُهْم َوإِمَّا 

والتقدير إِنَّا َهدَْيَناُه السَّبِيلَ مث جعلناه تارة َشاكِراً أو تارة كَفُوًرا ويتأكد هذا التأويل )  ١٠٦التوبة ( هِْم َيُتوُب َعلَْي
مبا روي أنه قرأ أبو السمال بفتح اهلمزة يف أَمَّا واملعىن أما شاكراً فبتوفيقنا وأما كفوراً فبخذالننا قالت املعتزلة هذا 

اإلنسان ( عاىل ذكر بعد هذه اآلية هتديد الكفار فقال إِنَّا أَعَْتْدَنا لِلْكَاِفرِيَن َسلَاِسلَ َوأَغْلَاالً َوَسعِرياً التأويل باطل ألنه ت
  ولو كان كفر الكافر من اهللا وخبلقه ملا جاز منه أن يهدده)  ٤

املكلفني سواء آمن أو كفر عليه وملا بطل هذا التأويل ثبت أن احلق هو التأويل األول وهو أنه تعاىل هدى مجيع 
وبطل هبذا قول اجملربة أنه تعاىل مل يهد الكافر إىل اإلميان أجاب أصحابنا بأنه تعاىل ملا علم من الكافر أنه ال يؤمن مث 
كلفه بأن يؤمن فقد كلفه بأن جيمع بني العلم بعدم اإلميان ووجود اإلميان وهذا تكليف باجلمع بني املتنافيني فإن مل 

عذراً يف سقوط التهديد والوعيد جاز أيضاً أن خيلق الكفر فيه وال يصري ذلك عذراً يف سقوط الوعيد وإذا  يصر هذا
  ثبت هذا ظهر أن هذا التأويل هو احلق وأن التأويل الالئق بقول املعتزلة ليس حبق وبطل به قول املعتزلة

نعم الدنيوية مث ذكر بعده النعم الدينية مث ذكر هذه املسألة الثانية أنه تعاىل ذكر نعمه على اإلنسان فابتدأ بذكر ال
  القسمة

واعلم أنه ال ميكن تفسري الشاكر والكفور مبن يكون مشتغالً بفعل الشكر وفعل الكفران وإال مل يتحقق احلصر بل 
ب املراد من الشاكر الذي يكون مقراً معترفاً بوجوب شكر خالقه عليه واملراد من الكفور الذي ال يقر بوجو

الشكر عليه إما ألنه ينكر اخلالق أو ألنه وإن كان يثبته لكنه ينكر وجوب الشكر عليه وحينئذ يتحقق احلصر وهو 
أن املكلف إما أن يكون شاكراً وإما أن يكون كفوراً واعلم أن اخلوارج احتجوا هبذه اآلية على أنه ال واسطة بني 

فور هو الكافر واهللا تعاىل نفى الواسطة وذلك يقتضي أن يكون كل املطيع والكافر قالوا ألن الشاكر هو املطيع والك
ذنب كفراً وأن يكون كل مذنب كافراً واعلم أن البيان الذي خلصناه يدفع هذا اإلشكال فإنه ليس املراد من 

 الشاكر الذي يكون مشتغالً بفعل الشكر فإن ذلك باطل طرداً وعكساً أما الطرد فألن اليهودي قد يكون شاكراً
لربه مع أنه ال يكون مطيعاً لربه والفاسق قد يكون شاكراً لربه مع أنه ال يكون مطيعاً لربه وأما العكس فألن املؤمن 
قد ال يكون مشتغالً بالشكر وال بالكفران بل يكون ساكناً غافالً عنهما فثبت أنه ال ميكن تفسري الشاكر بذلك بل 

كر والكفور مبن ال يقر بذلك وحينئذ يثبت احلصر ويسقط سؤاهلم ال بد وأن يفسر الشاكر مبن يقر بوجوب الش
  بالكلية واهللا أعلم

  ا كَافُوراًإِنَّآ أَْعَتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َسلَاِسلَ َوأَغْلَاالً َوَسِعرياً إِنَّ االٌّ ْبرَاَر َيْشَرُبونَ ِمن كَأْسٍ كَانَ مَِزاُجَه
  يَن َسلَاِسلَ َوأَغْلَاالً َوَسِعرياًقوله تعاىل إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللْكَاِفرِ

  اعلم أنه تعاىل ملا ذكر الفريقني أتبعهما بالوعيد والوعد وفيه مسائل
( املسألة األوىل االعتداد هو إعداد الشيء حىت يكون عتيداً حاضراً مىت احتيج إليه كقوله تعاىل َهاذَا َما لََدى َّ َعِتيٌد 

هم وأما األغالل فتشد هبا أيديهم إىل رقاهبم وأما السعري فهو النار اليت تسعر وأما السالسل فتشد هبا أرجل)  ٢٣ق 
  عليهم فتوقد فيكونون حطباً هلا وهذا من أغلظ أنواع الترهيب والتخويف

املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن اجلحيم بسالسلها وأغالهلا خملوقة ألن قوله تعاىل أَعَْتْدَنا أخبار عن 
املاضي قال القاضي إنه ملا توعد بذلك على التحقيق صار كأنه موجود قلنا هذا الذي ذكرمت ترك للظاهر فال يصار 



  إليه إال لضرورة
  املسألة الثالثة قرىء سالسالً بالتنوين وكذلك قَوَارِيَراْ قََوارِيَراْ ومنهم من يصل بغري تنوين ويقف

ألخفش قال قد مسعنا من العرب صرف مجيع ماال ينصرف قال وهذا باأللف فلمن نون وصرف وجهان أحدمها أن ا
لغة الشعراء ألهنم اضطروا إليه يف الشعر فصرفوه فجرت ألسنتهم على ذلك الثاين أن هذه اجلموع أشبهت اآلحاد 
ألهنم قالوا صواحبات يوسف فلما مجعوه مجع اآلحاد املنصرفة جعلوها يف حكمها فصرفوها وأما من ترك الصرف 

وأما إحلاق األلف يف الوقف فهو كإحلاقها )  ٤٠احلج ( فإنه جعله كقوله لَُّهّدَمْت صَواِمُع وَبَِيٌع َوَصلَواٌت َوَمسَاجُِد 
  يف قوله الظُُّنوَناْ فيشبه ذلك باإلطالق يف القوايف

اَر َيشَْرُبونَ ِمن كَأْسٍ كَانَ ِمزَاُجَها كَافُوراً مث إنه تعاىل ذكر ما أعد للشاكرين املوحدين فقال َوأَغْلَاالً َوَسعِرياً إِنَّ االْبَْر
( األبرار مجع بر كاألرباب مجع رب والقول يف حقيقة الرب قد تقدم يف تفسري قوله تعاىل وَلَاِكنَّ الْبِرَّ َمْن ءاَمَن بِاللَِّه 

ين من إناء فيه الشراب وهلذا قال مث ذكر من أنواع نعيمهم صفة مشروهبم فقال َيشَْرُبونَ ِمن كَأْسٍ يع)  ١٧٧البقرة 
  ابن عباس ومقاتل يريد اخلمر ويف اآلية سؤاالن

السؤال األول أن مزج الكافور باملشروب ال يكون لذيذاً فما السبب يف ذكره ههنا اجلواب من وجوه أحدها أن 
ه وال مضرته فاملعىن أن الكافور اسم عني يف اجلنة ماؤها يف بياض الكافور ورائحته وبرده ولكن ال يكون فيه طعم

ذلك الشراب يكون ممزوجاً مباء هذه العني وثانيها أن رائحة الكافور عرض فال يكون إال يف جسم فإذا خلق اهللا 
تلك الرائحة يف جرم ذلك الشراب مسي ذلك اجلسم كافوراً وإن كان طعمه طيباً وثالثها أي بأس يف أن خيلق اهللا 

طعم طيب لذيذ ويسلب عنه ما فيه من املضرة مث إنه تعاىل ميزجه بذلك املشروب  تعاىل الكافور يف اجلنة لكن من
  كما أنه تعاىل سلب عن مجيع املأكوالت واملشروبات ما معها يف الدنيا من املضار

مزاجها السؤال الثاين ما فائدة كان يف قوله كَانَ ِمزَاُجَها كَافُوراً اجلواب منهم من قال إهنا زائدة والتقدير من كأس 
  كافوراً وقيل بل املعىن كان مزاجها يف علم اهللا وحكمه كافورا

  َعْيناً َيشَْرُب بَِها ِعَباُد اللَِّه يُفَجِّرُوَنَها َتفْجِرياً
املسألة األوىل إن قلنا الكافور اسم النهر كان عيناً بدالً منه وإن شئت نصبت على املدح والتقدير أعين عيناً أما إن 

ور اسم هلذا الشيء املسمى بالكافور كان عيناً بدالً من حمل من كأس على تقدير حذف مضاف كأنه قلنا إن الكاف
  قيل يشربون مخراً مخر عني مث حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه

وههنا الباء وقال ههنا يشرب هبا فذكر هناك من )  ٥اإلنسان ( املسألة الثانية قال يف اآلية األوىل َيْشَرُبونَ ِمن كَأْسٍ 
والفرق أن الكأس مبدأ شرهبم وأول غايته وأما العني فبها ميزجون شراهبم فكأن املعىن يشرب عباد اهللا هبا اخلمر 

  كما تقول شربت املاء بالعسل

ربون منها املسألة الثالثة قوله َيشَْرُب بَِها ِعبَاُد اللَِّه عام فيفيد أن كل عباد اهللا يشربون منها والكفار باالتفاق ال يش
ال يتناول )  ٧الزمر ( فدل على أن لفظ عباد اهللا خمتص بأهل اإلميان إذا ثبت هذا فقوله َوالَ يَْرَضى لِِعَباِدِه الْكُفَْر 

الكفار بل يكون خمتصاً باملؤمنني فيصري تقدير اآلية وال يرضى لعباده املؤمنني الكفر فال تدل اآلية على أنه تعاىل ال 
  يريد كفر الكافر

قوله تعاىل يُفَّجُروَنَها تَفْجِرياً معناه يفجروهنا حيث شاؤا من منازهلم تفجرياً سهال ال ميتنع عليهم واعلم أنه سبحانه ملا 
  وصف ثواب األبرار يف اآلخرة شرح أعماهلم اليت هبا استوجبوا ذلك الثواب



  اًُيوفُونَ بِالنَّذْرِ َوَيَخافُونَ َيْوماً كَانَ َشرُُّه ُمْسَتطِري
  فاألول قوله تعاىل ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ وفيه مسائل

املسألة األوىل اإليفاء بالشيء هو اإلتيان به وافياً أما النذر فقال أبو مسلم النذر كالوعد إال أنه إذا كان من العباد 
كذا من فهو نذر وإن كان من اهللا تعاىل فهو وعد واختص هذا اللفظ يف عرف الشرع بأن يقول هللا على كذا و

الصدقة أو يعلق ذلك بأمر يلتمسه من اهللا تعاىل مثل أن يقول إن شفى اهللا مريضي أو رد غائيب فعلى كذا كذا 
واختلفوا فيما إذا علق ذلك مبا ليس من وجوه الرب كما إذا قال إن دخل فالن الدار فعلى كذا فمن الناس من جعله 

ذا فنقول للمفسرين يف تفسري اآلية أقوال أوهلا أن املراد من كاليمني ومنهم من جعله من باب النذر إذا عرفت ه
النذر هو النذر فقط مث قال األصم هذا مبالغة يف وصفهم بالتوفر عى أداء الواجبات ألن من وىف مبا أوجبه هو على 

وجب عليه سواء  نفسه كان مبا أوجبه اهللا عليه أوىف وهذا التفسري يف غاية احلسن وثانيها املراد بالنذر ههنا كل ما
وجب بإجياب اهللا تعاىل ابتداء أو بأن أوجبه املكلف على نفسه فيدخل فيه اإلميان ومجيع الطاعات وذلك ألن النذر 

( معناه اإلجياب وثالثها قال الكليب املراد من النذر العهد والعقد ونظريه قوله تعاىل أَْوفُواْ بَِعْهِدى أُوِف بَِعْهدِكُْم 
مساها عقوداً ألهنم عقدوها على أنفسهم )  ١املائدة ( ى فرائضه عهداً وقال أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد فسم)  ٤٠البقرة 

  باعتقادهم اإلميان
املسألة الثانية هذه اآلية دالة على وجوب الوفاء بالنذر ألنه تعاىل عقبه بيخافون يوماً وهذا يقتضي أهنم إمنا وفوا 

ف من شر ذلك اليوم ال يتحقق إال إذا كان الوفاء به واجباً وتأكد هذا بقوله بالنذر خوفاً من شر ذلك اليوم واخلو
)  ٢٩احلج ( بعد توكيدها وبقوله ثُمَّ لْيَقُْضواْ َتفَثَُهْم َولُْيوفُواْ ُنذُوَرُهْم )  ٩١النحل ( تعاىل َوالَ َتنقُُضواْ االْْيَمانَ 

  فيحتمل ليوفوا أعمال نسكهم اليت ألزموها أنفسهم
زائدة وأما ههنا )  ٥اإلنسان ( لة الثالثة قال الفراء ومجاعة من أرباب املعاين كان يف قوله كَانَ مَِزاجَُها كَافُوراً املسأ

)  ٥اإلنسان ( فكان حمذوفة والتقدير كانوا يوفون بالنذر ولقائل أن يقول إنا بينا أن كان يف قوله كَانَ مَِزاُجَها 
ال حاجة إىل إضمارها وذلك ألنه تعاىل ذكر يف الدنيا أن األبرار يشربون أي ليست بزائدة وأما يف هذه اآلية ف

سيشربون فإن لفظ املضارع مشترك بني احلال واالستقبال مث قال السبب يف ذلك الثواب الذي سيجدونه أهنم اآلن 
  ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ

  عاىل وََيَخافُونَ َيْوماً كَانَ شَرُُّه ُمْسَتطِرياًالنوع الثاين من أعمال األبرار اليت حكاها اهللا تعاىل عنهم قوله ت

واعلم أن متام الطاعة ال حيصل إال إذا كانت النية مقرونة بالعمل فلما حكى عنهم العمل وهو قوله ُيوفُونَ حكى 
هذين األمرين ومبجموع ) إمنا األعمال بالنيات ( عنهم النية وهو قوله وََيَخافُونَ َيْوماً وحتقيقه قوله عليه السالم 

  مساهم اهللا تعاىل باألبرار ويف اآلية سؤاالت
السؤال األول أحوال القيامة وأهواهلا كلها فعل اهللا وكل ما كان فعالً هللا فهو يكون حكمة وصواباً وما كان كذلك 

يه وصعبة عليه ال يكون شراً فكيف وصفها اهللا تعاىل بأهنا شر اجلواب أهنا إمنا مسيت شراً لكوهنا مضرة مبن تنزل عل
  كما تسمى األمراض وسائر األمور املكروهة شروراً

السؤال الثاين ما معىن املستطري اجلواب فيه وجهان أحدمها الذي يكون فاشياً منتشراً بالغاً أقصى املبالغ وهو من 
ل شر ذلك اليوم قوهلم استطار احلريق واستطار الفجر وهو من طار مبنزلة استنفر من نفر فإن قيل كيف ميكن أن يقا

قلنا اجلواب من وجهني )  ١٠٣األنبياء ( مستطري منتشر مع أنه تعاىل قال يف صفة أوليائه الَ َيحُْزُنُهُم الْفََزُع االْكَْبُر 
األول أن هول القيامة شديد أال ترى أن السموات تنشق وتنفطر وتصري كاملهل وتتناثر الكواكب وتتكور الشمس 



وتبدل األرض غري األرض وتنسف اجلبال وتسجر البحار وهذا اهلول عام يصل إىل كل  والقمر وتفرغ املالئكة
( وقال َيوْماً َيجَْعلُ الْوِلْدانَ ِشيباً )  ٢احلج ( املكلفني على ما قال تعاىل َيْوَم َترَْوَنَها َتذَْهلُ كُلُّ ُمْرِضَعةٍ  َعمَّا أَْرَضَعْت 

أولياءه من ذلك الفزع واجلواب الثاين أن يكون املراد أن شر ذلك اليوم إال أنه تعاىل بفضله يؤمن )  ١٧املزمل 
الَ )  ١٠٣األنبياء ( يكون مستطرياً يف العصاة والفجار وأما املؤمنون فهم آمنون كما قال الَ َيحُْزنُُهُم الْفََزعُ االْكَْبُر 

إال أن أهل )  ٤٤فاطر ( الْحَْمُد للَِّه الَِّذى أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ )  ٦٨الزخرف ( َخْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم َوالَ أَنُتْم َتْحَزُنونَ 
  العقاب يف غاية الكثرة بالنسبة إىل أهل الثواب فأجرى الغالب جمرى الكل على سبيل اجملاز

ريان القول الثاين يف تفسري املستطري أنه الذي يكون سريع الوصول إىل أهله وكأن هذا القائل ذهب إىل أن الط
  إسراع

السؤال الثالث مل قال كان شره مستطرياً ومل يقل وسيكون شره مستطرياً اجلواب اللفظ وإن كان للماضي إال أنه 
وحيتمل أن يكون املراد إنه كان شره مستطرياً يف علم )  ١٥األحزاب ( مبعىن املستقبل وهو كقوله َوكَانَ َعْهُد اللَِّه 

ر ويقول إيصال هذا الضرر إمنا كان ألن احلكمة تقتضيه وذلك ألن نظام العامل ال اهللا ويف حكمته كأنه تعاىل يعتذ
حيصل إال بالوعد والوعيد ومها يوجبان الوفاء به الستحالة الكذب يف كالمي فكأنه تعاىل يقول كان ذلك يف 

  احلكمة الزماً فلهذا السبب فعلته
  النوع الثالث من أعمال األبرار قوله تعاىل

آًء َوالَ ُشكُوراً إِنَّا َنَخافُ ونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َوَيِتيماً وَأَسِرياً إِنََّما ُنطْعُِمكُْم لَِوْجِه اللَِّه الَ نُرِيُد ِمنكُْم َجَزَوُيطِْعُم
  ِمن رَّبَِّنا َيْوماً َعبُوساً قَْمطَرِيراً

اإلنسان (  تعاىل وإليه اإلشارة بقول َتفْجِرياً ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ اعلم أن جمامع الطاعات حمصورة يف أمرين التعظيم ألمر اهللا
  والشفقة على خلق اهللا وإليه اإلشارة بقوله َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم وههنا مسائل)  ٧

م املسألة األوىل مل يذكر أحد من أكابر املعتزلة كأيب بكر األصم وأيب علي اجلبائي وأيب القاسم الكعيب وأيب مسل
األصفهاين والقاضي عبد اجلبار بن أمحد يف تفسريهم أن هذه اآليات نزلت يف حق علي بن أيب طالب عليه السالم 

من ) الكشاف ( أهنا نزلت يف حق علي عليه السالم وصاحب ) البسيط ( والواحدي من أصحابنا ذكر يف كتاب 
ن احلسن واحلسني عليهما السالم مرضا فعادمها أ( املعتزلة ذكر هذه القصة فروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

يف أناس معه فقالوا يا أبا احلسن لو نذرت على ولدك فنذر علي وفاطمة وفضة ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
جارية هلما إن شفامها اهللا تعاىل أن يصوموا ثالثة أيام فشفيا وما معهم شيء فاستقرض علي من مشعون اخليربي 

الثة أصوع من شعري فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت مخسة أقراص على عددهم ووضعوها بني أيديهم اليهودي ث
ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال السالم عليكم أهل بيت حممد مسكني من مساكني املسلمني أطعموين أطعمكم اهللا 

سوا ووضعواالطعام بني أيديهم وقف من موائد اجلنة فآثروه وباتوا ومل يذوقوا إال املاء وأصبحوا صائمني فلما أم
عليهم يتيم فآثروه وجاءهم أسري يف الثالثة ففعلوا مثل ذلك فلما أصبحوا أخذ علي عليه السالم بيد احلسن 

واحلسني ودخلوا على الرسول عليه الصالة والسالم فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة اجلوع قال ما 
م فانطلق معهم فرأى فاطمة يف حمراهبا قد التصق بطنها بظهرها وغارت عيناها أشد ما يسوءين ما أرى بكم وقا

واألولون ) فساءه ذلك فنزل جربيل عليه السالم وقال خذها يا حممد هناك اهللا يف أهل بيتك فأقرأها السورة 
ى الكل وأزاح عللهم مث يقولون إنه تعاىل ذكر يف أول السورة أنه إمنا خلق اخللق لالبتالء واالمتحان مث بني أنه هد

( بني أهنم انقسموا إىل شاكر وإىل كافر مث ذكر وعيد الكافر مث أتبعه بذكر وعد الشاكر فقال إِنَّ االْْبرَاَر َيشَْرُبونَ 



وهذه صيغة مجع فتتناول مجيع الشاكرين واألبرار ومثل هذا ال ميكن ختصيصه بالشخص الواحد ألن )  ٥اإلنسان 
ا إىل هذا املوضع يقتضي أن يكون هذا بياناً حلال كل من كان من األبرار واملطيعني فلو جعلناه نظم السورة من أوهل

خمتصاً بشخص واحد لفسد نظم السورة والثاين أن املوصوفني هبذه الصفات مذكورون بصيغة اجلمع كقوله إِنَّ 
وهكذا إىل آخر اآليات فتخصيصه جبمع )  ٨ ٧ ٥اإلنسان ( ِعُمونَ االْْبرَاَر َيْشَرُبونَ ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ َوَيَخافُونَ ِمْن َوُيطْ

معنيني خالف الظاهر وال ينكر دخول علي بن أيب طالب عليه السالم فيه ولكنه أيضاً داخل يف مجيع اآليات الدالة 
ينئذ ال يبقى على شرح أحوال املطيعني فكما أنه داخل فيها فكذا غريه من أتقياء الصحابة والتابعني داخل فيها فح

للتخصيص معىن ألبتة اللهم إال أن يقال السورة نزلت عند صدور طاعة خمصوصة عنه ولكنه قد ثبت يف أصول 
  الفقه أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

ونَ الطََّعامَ املسألة الثانية الذين يقولون هذه اآلية خمتصة بعلي بن أيب طالب عليه السالم قالوا املراد من قوله َوُيطِْعُم
ية َعلَى ُحّبِه ِمْسكِيناً َوَيِتيماً َوأَسِرياً هو ما رويناه أنه عليه السالم أطعم املسكني واليتيم واألسري وأما الذين يقولون اآل

قالوا إطعام الطعام كناية عن اإلحسان إىل احملتاجني واملواساة معهم بأي وجه كان ) فإهنم ( عامة يف حق مجيع األبرار 
ن مل يكن ذلك بالطعام بعينه ووجه ذلك أن أشرف أنواع اإلحسان هو اإلحسان بالطعام وذلك ألن قوام األبدان وإ

بالطعام وال حياة إال به وقد يتوهم إمكان احلياة مع فقد ما سواه فلما كان اإلحسان ال جرم عرب به عن مجيع وجوه 
  املنافع والذي يقوي ذلك أنه يعرب باألكل عن

املنافع فيقال أكل فالن ماله إذا أتلفه يف سائر وجوه اإلتالف وقال تعاىل إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْموالَ الَْيَتاَمى  مجيع وجوه
إذا )  ١٨٨البقرة ( وقال َوالَ َتأْكُلُواْ أَْموالَكُْم بَْيَنكُم بِالَْباِطلِ )  ١٠النساء ( ظُلْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفى ُبطُونِهِْم َناراً 

ثبت هذا فنقول إن اهللا تعاىل وصف هؤالء األبرار بأهنم يواسون بأمواهلم أهل الضعف واحلاجة وأما قوله تعاىل َعلَى 
البقرة ( ُحّبِه ففيه وجهان أحدمها أن يكون الضمري للطعام أي مع اشتهائه واحلاجة إليه ونظريه لَّْيَس الْبِرَّ أَن ُتَولُّواْ 

فقد وصفهم اهللا تعاىل بأهنم يؤثرون غريهم على )  ٩٢آل عمران ( اْ الْبِرَّ حَتَّى ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ لَن َتَنالُو)  ١٧٧
والثاين قال الفضيل بن عياض )  ٩احلشر ( أنفسهم على ما قال َويُْؤِثُرونَ َعلَى أَنفُسِهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ  

الم قد تقام مقام على وكذلك تقام على مقام الالم مث إنه تعاىل ذكر أصناف من جتب على حب اهللا أي حلبهم هللا وال
مواساهتم وهم ثالثة أحدهم املسكني وهو العاجز عن االكتساب بنفسه والثاين اليتيم وهو الذي مات كاسبه فيبقى 

رقبته الذي ال ) ه ( لوك عاجزاً عن الكسب لصغره مع أنه مات كسبه والثالث األسري وهو املأخوذ من قومه املم
ميلك لنفسه نصراً وال حيلة وهؤالء الذين ذكرهم اهللا تعاىل ههنا هم الذين ذكرهم يف قوله فَالَ اقَتَحَم الَْعقََبةَ  َوَما 

)  ١٦ ١١البلد ( ِمْسِكيناً ذَا َمْتَرَبةٍ   أَْدَراَك َما الَْعقََبةُ  فَكُّ َرقََبةٍ  أَْو إِطَْعاٌم ِفى َيْومٍ ِذى َمْسَغَبةٍ  َيِتيماً ذَا َمقَْرَبةٍ  أَْو
وقد ذكرنا اختالف الناس يف املسكني قبل هذا أما األسري فقد اختلفوا فيه على أقوال أحدها قال ابن عباس 

واحلسن وقتادة إنه األسري من املشركني روى أنه عليه الصالة والسالم كان يبعث األسارى من املشركني ليحفظوا 
وذلك ألنه جيب إطعامهم إىل أن يرى اإلمام رأيه فيهم من قتل أو فداء أو استرقاق وال ميتنع أيضاً أن  وليقام حبقهم

يكون املراد هو األسري كافراً كان أو مسلماً ألنه إذا كان مع الكفر جيب إطعامه فمع اإلسالم أوىل فإن قيل ملا 
إلطعام يف حال أخرى وال جيب إذا عوقب بوجه أن وجب قتله فكيف جيب إطعامه قلنا القتل يف حال ال مينع من ا

يعاقب بوجه آخر ولذلك ال حيسن فيمن يلزمه القصاص أن يفعل به ما هو دون القتل مث هذا اإلطعام على من جيب 
فنقول اإلمام يطعمه فإن مل يفعله اإلمام وجب على املسلمني وثانيها قال السدي األسري هو اململوك وثالثها األسري 

ورابعها األسري هو املسجون من أهل القبلة وهو ) غرميك أسريك فأحسن إىل أسريك ( غرمي قال عليه السالم هو ال



قول جماهد وعطاء وسعيد بن جبري وروى ذلك مرفوعاً من طريق اخلدري أنه عليه السالم قال ِمْسِكيناً فقرياً َوَيِتيماً 
األسري هو الزوجة ألهنن أسراء عند األزواج قال عليه الصالة ال أب له َوأَسِرياً قال اململوك املسجون وخامسها 

قال القفال واللفظ حيتمل كل ذلك ألن األصل األسر هو ) اتقوا اهللا يف النساء فإهنن عندكم أعوان ( والسالم 
  الشد بالقد وكان األسري يفعل به ذلك حبساً له مث مسي باألسري من شد ومن مل يشد فعاد املعىن إىل احلبس

واعلم أنه تعاىل ملا ذكر أن األبرار حيسنون إىل هؤالء احملتاجني بني أن هلم فيه غرضني أحدمها حتصيل رضا اهللا وهو 
ن رَّبَّنا املراد من قوله إِنََّما ُنطِْعُمكُمْ ِلَوْجِه اللَِّه والثاين االحتراز من خوف يوم القيامة وهو املراد من قوله إِنَّا َنَخاُف ِم

  ُبوساً قَْمطَرِيراً وههنا مسائلَيْوماً َع
قد  املسألة األوىل قوله إِنََّما ُنطِْعُمكُْم لَِوْجِه اللَِّه إىل قوله قَْمطَرِيراً حيتمل ثالثة أوجه أحدها أن يكون هؤالء األبرار

و بالشكر ألن قالوا هذه األشياء باللسان إما ألجل أن يكون ذلك القول منعاً ألولئك احملتاجني عن اجملازاة مبثله أ
  إحساهنم مفعول ألجل اهللا تعاىل فال معىن ملكافأة اخللق وإما أن يكون

ألجل أن يصري ذلك القول تفقيهاً وتنبيهاً على ما ينبغي أن يكون عليه من أخلص هللا حىت يقتدي غريهم هبم يف تلك 
وكشفاً عن اعتقادهم وصحة نيتهم وإن الطريقة وثانيها أن يكونوا أرادوا أن يكون ذلك وثالثها أن يكون ذلك بياناً 

  مل يقولوا شيئاً وعن جماهد أهنم ما تكلموا به ولكن علمه اهللا تعاىل منهم فأثىن عليهم
املسألة الثانية اعلم أن اإلحسان من الغري تارة يكون ألجل اهللا تعاىل وتارة يكون لغري اهللا تعاىل إما طلباً ملكافأة أو 

ون هلما وهذا هو الشرك واألول هو املقبول عند اهللا تعاىل وأما القسمان الباقيان طلباً حلمد وثناء وتارة يك
وقال َوَما )  ٢٦٤البقرة ( فمردودان قال تعاىل الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم بِالَْمّن َواالْذَى كَالَِّذى ُينِفُق َمالَُه رِئَاء النَّاسِ 

وال )  ٣٩الروم ( الِ النَّاسِ فَالَ َيْربُواْ ِعنَد اللَِّه َوَما ءاَتيُْتْم ّمن َزكَواةٍ  ُترِيُدونَ َوْجهَ اللَِّه ءاَتيُْتْم ّمن رِباً لَّيْربَُواْ ِفى أَمَْو
شك أن التماس الشكر من جنس املن واألذى إذا عرفت هذا فنقول القوم ملا قالوا إِنََّما ُنطِْعُمكُْم ِلَوْجِه اللَِّه بقي فيه 

وجه اهللا ولسائر األغراض على سبيل التشريك فال جرم نفى هذا االحتمال بقوله الَ ُنرِيُد ِمنكُمْ احتمال أنه أطعمه ل
  َجَزاء َوالَ ُشكُوراً

املسألة الثالثة الشكور والكفور مصدران كالشكر والكفر وهو على وزن الدخول واخلروج هذا قول مجاعة أهل 
شكر وجعلت الكفور مجاعة الكفر لقول فَأََبى الظَّاِلُمونَ إَالَّ اللغة وقال األخفش إن شئت جعلت الشكور مجاعة ال

  مثل برد وبرود وإن شئت مصدراً واحداً يف معىن مجع مثل قعد قعوداً وخرج خروجاً)  ٩٩اإلسراء ( كُفُوًرا 
شدة ذلك اليوم ال املسألة الرابعة قوله إِنَّا َنخَاُف ِمن رَّّبَنا حيتمل وجهني أحدمها أن إحساننا إليكم للخوف من 

إلرادة مكافأتكم والثاين أنا ال نريد منكم املكافأة خلوف عقاب اهللا على طلب املكافأة بالصدقة فإن قيل إنه تعاىل 
حكى عنهم اإليفاء بالنذر وعلل ذلك خبوف القيامة فقط وملا حكى عنهم اإلطعام علل ذلك بأمرين بطلب رضاء اهللا 

فيه قلنا اإليفاء بالنذر دخل يف حقيقة طلب رضاء اهللا تعاىل وذلك ألن النذر هو وباخلوف عن القيامة فما السبب 
الذي أوجبه اإلنسان على نفسه ألجل اهللا فلما كان كذلك ال جرم ضم إليه خوف القيامة فقط أما اإلطعام فإنه ال 

  امةيدخل يف حقيقة طلب رضا اهللا فال جرم ضم إليه طلب رضا اهللا وطلب احلذر من خوف القي
املسألة اخلامسة وصف اليوم بالعبوس جمازاً على طريقتني أحدمها أن يوصف بصفة أهله من األشقياء كقوهلم هنارك 
صائم روي أن الكافر حيبس حىت يسيل من بني عينيه عرق مثل القطران والثاين أن يشبه يف شدته وضراوته باألسد 

  العبوس أو بالشجاع الباسل
جاج جاء يف التفسري أن قمطريراً معناه تعبيس الوجه فيجتمع ما بني العينني قال وهذا سائغ املسألة السادسة قال الز



يف اللغة يقال اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها ومجعت قطريها ورمت بأنفها يعين أن معىن قمطر يف اللغة مجع وقال 
قتيبة قالوا يوم قمطرير وقماطر إذا كان صعباً الكليب قمطريراً يعين شديداً وهو قول الفراء وأيب عبيدة واملربد وابن 

  شديداً أشد ما يكون من األيام وأطوله يف البالء قال الواحدي هذا معىن والتفسري هو األول

  فََوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ ذَِلَك الَْيومِ َولَقَّاُهْم َنْضَرةً  َوُسُروراً
ني طلب رضا اهللا واخلوف من القيامة بني يف هذه اآلية أنه اعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم أهنم أتوا بالطاعات لغرض

أعطاهم هذين الغرضني أما احلفظ من هول القيامة فهو املراد بقوله فََوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ ذَِلَك الَْيومِ ومسى شدائدها شراً 
إىل أهل العذاب وأما  توسعاً على ما علمت واعلم أن هذه اآلية أحد ما يدل على أن شدائد اآلخرة ال تصل إال

طلب رضاء اهللا تعاىل فأعطاهم بسببه نضرة يف الوجه وسروراً يف القلب وقد مر تفسري َولَقَّاُهمْ يف قوله َوُيلَقَّْونَ ِفيَها 
تعظيم والتنكري يف سروراً لل)  ٢٣القيامة ( وتفسري النضرة يف قوله ُوُجوهٌ َيْوَمِئذٍ نَّاِضَرةٌ  )  ٧٥الفرقان ( َتِحيَّةً  

  والتفخيم
  ْمَهرِيراًَوَجَزاُهْم بَِما َصَبُرواْ َجنَّةً  َوَحرِيراً مُّتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى االٌّ رَاِئكِ الَ َيَرْونَ ِفيَها شَْمساً َوالَ َز

ي واملعىن وجزاهم بصربهم على اإليثار وما يؤدي إليه من اجلوع والعري بستاناً فيه مأكل هينء وحريراً فيه ملبس هب
( أقول وهذا يدل على أن املراد من قوله إِنََّما ُنطِْعُمكُْم )  ٢٣احلج ( ونظريه قوله تعاىل وَلُْؤلُؤاً َوِلبَاُسُهْم ِفيَها حَرِيٌر 

ليس هو اإلطعام فقط بل مجيع أنواع املواساة من الطعام والكسوة وملا ذكر تعاىل طعامهم ولباسهم )  ٩اإلنسان 
  عترب يف املساكن أموروصف مساكنهم مث إن امل

أحدها املوضع الذي جيلس فيه فوصفه بقوله مُّتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى االْرَاِئِك وهي السرر يف احلجال وال تكون أريكة إال 
إذا اجتمعت ويف نصب متكئني وجهان األول قال األخفش إنه نصب على احلال واملعىن وجزاهم جنة يف حال 

  ك قياماً والثاين قال األخفش وقد يكون على املدحاتكائهم كما تقول جزاهم ذل
والثاين هو املسكن فوصفه بقوله الَ َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً َوالَ َزْمهَرِيراً وفيه وجهان أحدمها أن هواءها معتدل يف احلر 

  والربد والثاين أن الزمهرير هو القمر يف لغة طيء هكذا رواه ثعلب وأنشد وليلة ظالمها قد اعتكر
  قطعتها والزمهرير ما زهر

  واملعىن أن اجلنة ضياء فال حيتاج فيها إىل مشس وقمر
  َوَدانَِيةً  َعلَْيهِْم ِظلَالَُها وَذُلِّلَْت قُطُوفَُها َتذْلِيالً

سبب يف نصب والثالث كونه بستاناً نزهاً فوصفه اهللا تعاىل بقوله وََدانَِيةً  َعلَْيهِْم ِظلَالَُها ويف اآلية سؤاالن األول ما ال
َوَدانَِيةً  اجلواب ذكر األخفش والكسائي والفراء والزجاج فيه وجهني أحدمها احلال بالعطف على قوله ُمتَِّكِئَني كما 
تقول يف الدار عبداهللا متكئاً ومرسلة عليه احلجال ألنه حيث قال عليهم رجع إىل ذكرهم والثاين احلال بالعطف على 

والتقدير غري رائني فيها مشساً وال زمهريراً َودَانَِيةً  َعلَْيهِْم ِظلَالُهَا )  ١٣اإلنسان ( َوالَ َزمَْهرِيراً  حمل َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً
ودخلت الواو للداللة على أن األمرين جيتمعان هلم كأنه قيل وجزاهم جنة جامعني فيها بني البعد عن احلر والربد 

نعتاً للجنة واملعىن وجزاهم جنة دانية وعلى هذا اجلواب تكون دانية  ودنو الظالل عليهم والثالث أن يكون دانية
  صفة

ملوصوف حمذوف كأنه قيل وجزاهم مبا صربوا جنة وحريراً وجنة أخرى دانية عليهم ظالهلا وذلك ألهنم وعدوا 
ه جنتان بدليل قوله وكل من خاف فل)  ١٠اإلنسان ( جنتني وذلك ألهنم خافوا بدليل قوله إِنَّا َنخَاُف ِمن رَّّبَنا 



وقرىء َوَدانَِيةً  بالرفع على أن ِظلَالَُها مبتدأ وََدانَِيةً  خرب واجلملة يف )  ٤٦الرمحن ( َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِه َجنََّتاِن 
  عليهمواحلال أن ظالهلا دانية )  ١٣اإلنسان ( موضع احلال واملعىن الَ َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً َوالَ َزْمهَرِيراً 

السؤال الثاين الظل إمنا يوجد حيث توجد الشمس فإن كان ال مشس يف اجلنة فكيف حيصل الظل هناك واجلواب أن 
  املراد أن أشجار اجلنة تكون حبيث لو كان هناك مشس لكانت تلك األشجار مظلله منها

ابن قتيبة ذللت أدنيت منهم من قوهلم حائط قوله تعاىل َوذُلّلَْت قُطُوفَُها َتذْلِيالً ذكروا يف ذللت وجهني األول قال 
ذليل إذا كان قصري السمك والثاين ظللت أي جعلت منقادة وال متتنع على قطافها كيف شاءوا قال الرباء بن 

عازب ذللت هلم فهم يتناولون منها كيف شاءوا فمن أكل قائماً مل يؤذه ومن أكل جالساً مل يؤذه ومن أكل 
  مضطجعاً مل يؤذه

نه تعاىل ملا وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف بعد ذلك شراهبم وقدم عليه وصف تلك األواين اليت واعلم أ
  فيها يشربون فقال

  اًَوُيطَاُف َعلَْيهِْم بِأانَِيةٍ  مِّن ِفضَّةٍ  َوأَكْوابٍ كَاَنْت قََوارِيَراْ قَوَارِيَراْ ِمن ِفضَّةٍ  قَدَُّروَها تَقِْدير
  يف اآلية سؤاالت

والصحاف هي القصاع )  ٧١الزخرف ( ل األول قال تعاىل َوُيطَاُف َعلَْيهِْم بِِصَحاٍف ّمن ذََهبٍ َوأَكْوابٍ السؤا
والغالب فيها األكل فإذا كان ما يأكلون فيه ذهباً فما يشربون فيه أوىل أن يكون ذهباً ألن العادة أن يتنوق يف إناء 

اآلية على أن إناء شرهبم يكون من الذهب فكيف ذكر ههنا أنه  الشرب ماال يتنوق يف إناء األكل وإذا دلت هذه
  من الفضة واجلواب أنه ال منافاة بني األمرين فتارة يسقون هبذا وتارة بذاك

السؤال الثاين ما الفرق بني اآلنية واألكواب اجلواب قال أهل اللغة األكواب الكيزان اليت ال عرى هلا فيحتمل أن 
  ء يقع فيه الشرب كالقدح والكوب ما صب منه يف اإلناء كاإلبريقيكون على معىن أن اإلنا

السؤال الثالث ما معىن كانت اجلواب هو من يكون يف قوله كُْن فََيكُونُ أي تكونت قوارير بتكوين اهللا تفخيماً 
  لتلك اخللقة العجيبة الشأن اجلامعة بني صفيت اجلوهرين املتباينني

كواب من فضة ومن قوارير اجلواب عنه من وجوه أحدها أن أصل القوارير يف السؤال الرابع كيف تكون هذه األ
الدنيا الرمل وأصل قوارير اجلنة هو فضة اجلنة فكما أن اهللا تعاىل قادر على أن يقلب الرمل الكثيف زجاجة صافية 

أن نسبة قارورة  فكذلك هو قادر على أن يقلب فضة اجلنة قارورة لطيفة فالغرض من ذكر هذه اآلية التنبيه على
  اجلنة إىل قارورة الدنيا كنسبة فضة اجلنة إىل رمل الدنيا فكما أنه ال نسبة بني

هذين األصلني فكذا بني القارورتني يف الصفاء واللطافة وثانيها قال ابن عباس ليس يف الدنيا شيء مما يف اجلنة إال 
ها إال أنه كثيف اجلوهر وكمال القارورة يف شفافيتها األمساء وإذا كان كذلك فكمال الفضة يف بقائها ونقائها وشرف

وصفائها إال أنه سريع االنكسار فآنية اجلنة آنية حيصل فيها من الفضة بقاؤها ونقاؤها وشرف جوهرها ومن 
القارورة صفاؤها وشفافيتها وثالثها أهنا تكون فضة ولكن هلا صفاء القارورة وال يستبعد من قدرة اهللا تعاىل اجلمع 

 هذين الوصفني ورابعها أن املراد بالقوارير يف اآلية ليس هو الزجاج فإن العرب تسمى ما استدار من األواين بني
  اليت جتعل فيها األشربة ورق وصفاً قارورة فمعىن اآلية َوأَكْوابٍ ِمن ِفضَّةٍ  مستديرة صافية رقيقة

قرئا غري منونني وبتنوين األول وبتنوينهما وهذا التنوين  السؤال اخلامس كيف القراءة يف قَوَارِيَراْ قَوارِيرَ اجلواب
بدل عن ألف اإلطالق ألنه فاصلة ويف الثاين التباعه األول ألن الثاين بدل من األول فيتبع البدل املبدل وقرىء 

  قَوارِيَر ِمن ِفضَّةٍ  بالرفع على هي قوارير وقدروها صفة لقوارير من فضة



  َتقِْديراً ففيه مسألتان أما قوله تعاىل قَدَُّروَها
املسألة األوىل قال املفسرون معناه قَدَُّروَها تَقْدِيراً على قدر ريهم ال يزيد وال ينقص من الري ليكون ألذ لشرهبم 

  وقال الربيع بن أنس إن تلك األواين تكون مبقدار ملء الكف مل تعظم فيثقل محلها
ة اليت يشرب منها الصفاء والنقاء والشكل أما الصفاء فقد ذكره اهللا املسألة الثانية أن منتهى مراد الرجل يف اآلني

  تعاىل بقوله كَاَنْت قَوَارِيَراْ وأما النقاء فقد ذكره بقوله من فضة وأما الشكل فقد ذكره بقوله قَدَُّروَها َتقِْديراً
لذين دل عليهم قوله تعاىل َوُيطَافُ املسألة الثالثة املقدر هلذا التقدير من هو فيه قوالن األول أهنم هم الطائفون ا

َعلَْيهِْم وذلك أهنم قدروا شراهبا على قدر ري الشارب والثاين أهنم هم الشاربون وذلك ألهنم إذا اشتهوا مقداراً من 
  املشروب جاءهم على ذلك القدر

  واعلم أنه تعاىل ملا وصف أواين مشروهبم ذكر بعد ذلك وصف مشروهبم فقال
  َها كَأْساً كَانَ ِمزَاُجَها زَجنَبِيالًَوُيْسقَْونَ ِفي

العرب كانوا حيبون جعل الزجنبيل يف املشروب ألنه حيدث فيه ضرباً من اللذع فلما كان كذلك وصف اهللا شراب 
أهل اجلنة بذلك وال بد وأن تكون يف الطيب على أقصى الوجوه قال ابن عباس وكل ما ذكره اهللا تعاىل يف القرآن 

  ليس منه يف الدنيا إال االسم ومتام القول ههنا مثل ما ذكرناه يف قوله كَانَ مَِزاُجَها كَافُوراًمما يف اجلنة ف
  َعْيناً ِفيَها ُتسَمَّى َسلَْسبِيالً

  فيه مسائل
املسألة األوىل قال ابن األعرايب مل أمسع السلسبيل إال يف القرآن فعلى هذا ال يعرف له اشتقاق وقال األكثرون يقال 

  لسل وسلسال وسلسبيل أي عذب سهل املساغ وقد زيدت الباء يف التركيبشراب س

حىت صارت الكلمة مخاسية ودلت على غاية السالسة قال الزجاج السلسبيل يف اللغة صفة ملا كان يف غاية السالسة 
هو  والفائدة يف ذكر السلسبيل هو أن ذلك الشراب يكون يف طعم الزجنبيل وليس فيه لذعة ألن نقيض اللذع

السالسة وقد عزوا إىل علي بن أيب طالب عليه السالم أن معناه سل سبيالً إليها وهو بعيد إال أن يراد أن مجلة قول 
القائل سلسبيال جعلت علماً للعني كما قيل تأبط شراً ومسيت بذلك ألنه ال يشرب منها إال من سأل إليها سبيالً 

  بالعمل الصاحل
  وجهان أحدمها أنه بدل من زجنبيالً وثانيهما أنه نصب على االختصاص املسألة الثانية يف نصب عيناً

املسألة الثالثة سلسبيالً صرف ألنه رأس آية فصار كقوله الظنونا والسبيال وقد تقدم يف هذه السورة بيان ذلك 
  واعلم أنه تعاىل ذكر بعد ذلك من يكون خادماً يف تلك اجملالس

  َخلَُّدونَ إِذَا َرأَيَْتُهْم َحِسبَْتُهْم لُْؤلُؤاً مَّنثُوراًَوَيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ مُّ
فقال َوَيطُوُف َعلَْيهِْم وِلْدانٌ مَُّخلَُّدونَ وقد تقدم تفسري هذين الوصفني يف سورة الواقعة واألقرب أن املراد به دوام 

اهتم وحسنهم ومواظبتهم على كوهنم على تلك الصورة اليت ال يراد يف اخلدم أبلغ منها وذلك يتضمن دوام حي
اخلدمة احلسنة املوافقة قال الفراء يقال خملدون مسورون ويقال مقرطون وروى نفطويه عن ابن األعرايب خملدون 

  حملون
وصفاء والصفة الثالثة قوله تعاىل إِذَا رَأَْيتَُهْم َحِسْبتَُهْم لُْؤلُؤاً مَّنثُوراً ويف كيفية التشبيه وجوه أحدها شبهوا يف حسنهم 

ألواهنم وانتشارهم يف جمالسهم ومنازهلم عند اشتغاهلم بأنواع اخلدمة باللؤلؤ املنثور ولو كان صفاً لشبهوا باللؤلؤ 
املنظوم أال ترى أنه تعاىل قال َوَيطُوُف َعلَْيهِْم فإذا كانوا يطوفون كانوا متناثرين وثانيها أهنم شبهوا باللؤلؤ الرطب 



حسن وأكثر ماء وثالثها قال القاضي هذا من التشبيه العجيب ألن اللؤلؤ إذا كان متفرقاً إذا انتثر من صدفه ألنه أ
  يكون أحسن يف املنظر لوقوع شعاع بعضه على البعض فيكون خمالفاً للمجتمع منه

 واعلم أنه تعاىل ملا ذكر تفصيل أحوال أهل اجلنة أتبعه مبا يدل على أن هناك أموراً أعلى وأعظم من هذا القدر
  املذكور فقال

  َوإِذَا َرأَْيَت ثَمَّ رَأَْيَت َنِعيماً َوُملْكاً كَبِرياً
  وفيه مسائل

املسألة األوىل رأيت هل له مفعول فيه قوالن األول قال الفراء املعىن وإذا رأيت ما مث وصلح إضمار ما كما قال لَقَد 
ما ألن مث صلة وما موصوهلا وال جيوز إسقاط املوصول وترك تَّقَطََّع َبيَْنكُمْ يريد ما بينكم قال الزجاج ال جيوز إضمار 

الصلة الثاين أنه ليس له مفعول ظاهر وال مقدر والغرض منه أن يشبع ويعم كأنه قيل وإذا وجدت الرؤية مث ومعناه 
يف أن بصر الرائي أينما وقع مل يتعلق إدراكه إال بنعيم كثري وملك كبري ومث يف موضع النصب على الظرف يعين 

  اجلنة
  املسألة الثانية اعلم أن اللذات الدنيوية حمصورة يف أمور ثالثة قضاء الشهوة وإمضاء الغضب

واللذة اخليالية اليت يعرب عنها حبب املال واجلاه وكل ذلك مستحقر فإن احليوانات اخلسيسة قد تشارك اإلنسان يف 
ون مغايراً لتلك اللذات احلقرية وما هو إال أن تصري واحد منها فامللك الكبري الذي ذكره اهللا ههنا ال بد وأن يك

نفسه منقشة بقدس امللكوت متحلية جبالل حضرة الالهوت وأما ما هو على أصول املتكلمني فالوجه فيه أيضاً أنه 
التعظيم الثواب واملنفعة املقرونة بالتعظيم فبني تعاىل يف اآليات املتقدمة تفصيل تلك املنافع وبني يف هذه اآلية حصول 

وهو أن كل واحد منهم يكون كامللك العظيم وأما املفسرون فمنهم من محل هذا امللك الكبري على أن هناك منافع 
أزيد مما تقدم ذكره قال ابن عباس ال يقدر واصف يصف حسنه وال طيبه ويقال إن أدىن أهل اجلنة منزلة ينظر يف 

ل ال زوال له وقيل إذا أرادوا شيئاً حصل ومنهم من محله على ملكه مسرية ألف عام ويرى أقصاه كمايرى أدناه وقي
التعظيم فقال الكليب هو أن يأيت الرسول من عند اهللا بكرامة من الكسوة والطعام والشراب والتحف إىل ويل اهللا 

  تئذانوهو يف منزله فيستأذن عليه وال يدخل عليه رسول رب العزة من املالئكة املقربني املطهرين إال بعد االس
صلى اهللا ( املسألة الثالثة قال بعضهم قوله َوإِذَا َرأَْيتَ خطاب حملمد خاصة والدليل عليه أن رجالً قال لرسول اهللا 

أرأيت إن دخلت اجلنة أترى عيناي ما ترى عيناك فقال نعم فبكى حىت مات وقال آخرون بل هو ) عليه وسلم 
  خطاب لكل أحد

  ْضٌر َوإِسَْتبَْرٌق َوُحلُّوا أََساوَِر ِمن ِفضَّةٍ  َوَسقَاُهْم رَبُُّهْم شََراباً طَُهوراًَعاِلَيُهمْ ِثيَاُب سُنُدسٍ ُخ
  قوله تعاىل َعاِليَُهْم ِثيَاُب سُنُدسٍ ُخْضٌر َوإِْسَتبَْرٌق فيه مسائل

وجه فيها أن يكون املسألة األوىل قرأ نافع ومحزة عاليهم بإسكان الياء والباقون بفتح الياء أما القراءة األوىل فال
عاليهم مبتدأ وثياب سندس خربه واملعىن ما يعلوهم من لباسهم ثياب سندس فإن قيل عاليهم مفرد وثياب سندس 

مجاعة واملبتدأ إذا كان مفرداً ال يكون خربه مجعاً قلنا املبتدأ وهو قوله َعاِلَيُهْم وإن كان مفرداً يف اللفظ فهو مجع يف 
كأنه أفرد من حيث جعل )  ٦٧املؤمنون ( ُمْسَتكْبِرِيَن بِِه َساِمراً َتْهُجُرونَ فَقُِطَع َدابُِر الْقَْومِ  املعىن نظريه قوله تعاىل

مبنزلة املصدر أما القراءة الثانية وهي فتح الياء فذكروا يف هذا النصب ثالثة أوجه األول أنه نصب على الظرف ألنه 
اإلعراب كما كان قوله َوالرَّكُْب أَسْفَلَ ِمنكُْم كذلك وهو قول أيب علي ملا كان عايل مبعىن فوق أجرى جمراه يف هذا 

الفارسي والثاين أنه نصب على احلال مث هذا أيضاً حيتمل وجوهاً أحدها قال أبو علي الفارسي التقدير ولقاهم نضرة 



اً حال ما يكون عاليهم وسروراً حال ما يكون عاليهم ثياب سندس وثانيها التقدير وجزاهم مبا صربوا جنة وحرير
ثياب سندس وثالثها أن يكون التقدير ويطوف على األبرار ولدان حال ما يكون األبرار عاليهم ثياب سندس 

ورابعها حسبتهم لؤلؤاً منثوراً حال ما يكون عاليهم ثياب سندس فعلى االحتماالت الثالثة األول تكون الثياب 
اب ثياب الولدان الوجه الثالث يف سبب هذا النصب أن يكون التقدير األبرار وعلى االحتمال الرابع تكون الثي

  رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب سندس
املسألة الثانية قرأ نافع وعاصم خضر واستربق كالمها بالرفع وقرأ الكسائي ومحزة كالمها باخلفض وقرأ ابن كثري 

  مر خضر بالرفعخضر باخلفض واستربق بالرفع وقرأ أبو عمرو وعبداهللا بن عا

واستربق باخلفض وحاصل الكالم فيه أن خضراً جيوز فيه اخلفض والرفع أما الرفع فإذا جعلتها صفة لثياب وذلك 
ظاهر ألهنا صفة جمموعة ملوصوف جمموعة وأما اخلفض فإذا جعلتها صفة سندس ألن سندس أريد به اجلنس فكان يف 

به اجلنس باجلمع كما يقال أهلك الناس الدينار الصفر  معىن اجلمع وأجاز األخفش وصف اللفظ الذي يراد
والدرهم البيض إال أنه قال إنه قبيح والدليل على قبحه أن العرب جتيء باجلمع الذي هو يف لفظ الواحد فيجرونه 

كانوا قد أفردوا  جمرى الواحد وذلك قوهلم حصى أبيض ويف التنزيل ّمَن الشََّجرِ االْْخَضرِ و أَْعَجازُ َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ إذ
صفات هذا الضرب من اجلمع فالواحد الذي يف معىن اجلمع أوىل أن تفرد صفته وأما استربق فيحوز فيه الرفع 

واخلفض أيضاً معاً أما الرفع فإذا أريد به العطف على الثياب كأنه قيل ثياب سندس واستربق وأما اخلفض فإذا أريد 
واستربق واملعىن ثياهبما فأضاف الثياب إىل اجلنسني كما يقال ثياب خز  إضافة الثياب إليه كأنه قيل ثياب سندس

وكتان ويدل على ذلك قوله تعاىل َوَيلَْبُسونَ ِثيَاًبا ُخْضًرا ّمن سُْنُدسٍ َوإِسَْتبَْرقٍ واعلم أن حقائق هذه اآلية قد تقدمت 
  يف سورة الكهف

غلظ منه وكل ذلك داخل يف اسم احلرير قال تعاىل  املسألة الثالثة السندس ما رق من الديباج واالستربق ما
َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر مث قيل إن الذين هذا لباسهم هم الولدان املخلدون وقيل بل هذا لباس األبرار وكأهنم يلبسون 

ِفيَها َعلَى االَْراِئِك  عدة من الثياب فيكون الذي يعلوها أفضلها وهلذا قال َعاِليَُهْم وقيل هذا من متام قوله مُّتَِّكِئَني
  ومعىن َعاِلَيُهْم أي فوق حجاهلم املضروبة عليهم ثياب سندس واملعىن أن حجاهلم من احلرير والديباج

  قوله تعاىل َوُحلُّواْ أََساوَِر ِمن ِفضَّةٍ  وفيه سؤاالت
ِمن َتْحتِهُِم االْنهَاُر ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر  السؤال األول قال تعاىل يف سورة الكهف أُْولَِئَك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِى

فكيف جعل تلك األساور ههنا من فضة واجلواب من ثالثة أوجه أحدها أنه ال منافاة بني )  ٣١الكهف ( ِمن ذََهبٍ 
ها أن الطباع األمرين فلعلهم يسورون باجلنسني إما على املعاقبة أو على اجلمع كما تفعل النساء يف الدنيا وثاني

خمتلفة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض الفضة فوق استحسانه لصفرة الذهب فاهللا تعاىل يعطي كل أحد ما 
تكون رغبته فيه أمت وميله إليه أشد وثالثها أن هذه األسورة من الفضة إمنا تكون للوالدان الذين هم اخلدم وأسورة 

  الذهب للناس
ق بالنساء وهو عيب للرجال فكيف ذكر اهللا تعاىل ذلك يف معرض الترغيب اجلواب السؤال الثاين السوار إمنا يلي

أهل اجلنة جرد مرد شباب فال يبعد أن حيلوا ذهباً وفضة وإن كانوا رجاالً وقيل هذه األسورة من الفضة والذهب 
آخر وهو أن آلة أكثر إمنا تكون لنساء أهل اجلنة وللصبيان فقط مث غلب يف اللفظ جانب التذكري ويف اآلية وجه 

األعمال هي اليد وتلك األعمال واجملاهدات هي اليت يتوسل هبا إىل حتصيل املعارف اإلهلية واألنوار الصمدية فتكون 



تلك األعمال جارية جمرى الذهب والفضة اليت يتوسل هبما إىل حتصيل املطالب فلما كانت تلك األعمال صادرة من 
  جمرى سواراليد كانت تلك األعمال جارية 

الذهب والفضة فسميت األعمال واجملاهدات بسوار الذهب والفضة وعرب عن تلك األنوار الفائضة عن احلضرة 
يَن َجاَهُدواْ الصمدية بقوله َوَسقَاُهْم َربُُّهمْ َشرَاباً طَهُوراً وباجلملة فقوله َوُحلُّواْ أََساوَِر ِمن ِفضَّةٍ  إشارة إىل قوله وَالَِّذ

  هله َوَسقَاُهمْ َربُُّهْم شََراباً طَُهوراً إشارة إىل قوله لَنَْهدَِينَُّهمْ ُسُبلََنا فهذا احتمال خطر بالبال واهللا أعلم مبرادِفيَنا وقو
قوله تعاىل َوَسقَاُهْم رَبُُّهْم َشرَاباً طَهُوراً الطهور فيه قوالن األول املبالغة يف كونه طاهراً مث فيه على هذا التفسري 

أحدها أنه ال يكون جنساً كخمر الدنيا وثانيها املبالغة يف البعد عن األمور املستقذرة يعين ما مسته األيدي  احتماالت
الوضرة وما داسته األقدام الدنسة وثالثها أهنا ال تؤول إىل النجاسة ألهنا ترشح عرقاً من أبداهنم له ريح كريح 

التفسري أيضاً يف اآلية احتماالن أحدمها قال مقاتل هو عني ماء  املسك القول الثاين يف الطهور أنه املطهر وعلى هذا
على باب اجلنة تنبع من ساق شجرة من شرب منها نزع اهللا ما كان يف قلبه من غل وغش وحسد وما كان يف 

جوفه من قذر وأذى وثانيهما قال أبو قالبة يؤتون الطعام والشراب فإذا كان يف آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور 
يشربون فتطهر بذلك بطوهنم ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح املسك وعلى هذين الوجهني يكون الطهور ف

مطهراً ألنه يطهر باطنهم عن األخالق الذميمة واألشياء املؤذية فإن قيل قوله تعاىل َوَسقَاُهْم رَبُُّهْم هو عني ما ذكر 
ل والسلسبيل أو هذا نوع آخر قلنا بل هذا نوع آخر تعاىل قبل ذلك من أهنم يشربون من عني الكافور والزجنبي

ويدل عليه وجوه أحدها دفع التكرار وثانيها أنه تعاىل أضاف هذا الشراب إىل نفسه فقال َوَسقَاُهْم َربُُّهْم وذلك 
شراب يدل على فضل يف هذا دون غريه وثالثها ما روينا أنه تقدم إليهم األطعمة واألشربة فإذا فرغوا منها أتوا بال

الطهور فيشربون فيطهر ذلك بطوهنم ويفيض عرقاً من جلودهم مثل ريح املسك وهذا يدل على أن هذا الشراب 
مغاير لتلك األشربة وألن هذا الشراب يهضم سائر األشربة مث له مع هذا اهلضم تأثري عجيب وهو أنه جيعل سائر 

يدل على املغايرة ورابعها وهو أن الروح من عامل األطعمة واألشربة عرقاً يفوح منه ريح كريح املسك وكل ذلك 
املالئكة واألنوار الفائضة من جواهر أكابر املالئكة وعظمائهم على هذه األرواح مشبهة باملاء العذب الذي يزيل 
ا العطش ويقوى البدن وكما أن العيون متفاوتة يف الصفاء والكثرة والقوة فكذا ينابيع األنوار العلوية خمتلفة فبعضه

تكون كافورية على طبع الربد واليبس ويكون صاحبها يف الدنيا يف مقام اخلوف والبكاء واالنقباض وبعضها تكون 
زجنبيلية على طبع احلر واليبس فيكون صاحب هذه احلالة قليل االلتفات إىل ما سوى اهللا تعاىل قليل املباالة 

من ينبوع إىل ينبوع ومن نور إىل نور وال شك أن  باألجسام واجلسمانيات مث ال تزال الروح البشرية منتقلة
األسباب واملسببات متناهية يف ارتقائها إىل واجب الوجود الذي هو النور املطلق جل جالله وعز كماله فإذا وصل 

إىل ذلك املقام وشرب من ذلك الشراب اهنضمت تلك األشربة املتقدمة بل فنيت ألن نور ما سوى اهللا تعاىل 
ابلة نور اهللا وكربيائه وعظمته وذلك هو آخر سري الصديقني ومنتهى درجاهتم يف اإلرتقاء والكمال يضمحل يف مق

  فلهذا السبب ختم اهللا تعاىل ذكر ثواب األبرار على قوله َوَسقَاُهمْ َربُُّهْم شََراباً طَُهوراً

  واعلم أنه تعاىل ملا متم شرح أحوال السعداء قال تعاىل
  كُمْ َجَزآًء َوكَانَ َسْعُيكُم مَّْشكُوراًإِنَّ َهاذَا كَانَ لَ

اعلم أن يف اآلية وجهني األول قال ابن عباس املعىن أنه يقال ألهل اجلنة بعد دخوهلم فيها ومشاهدهتم لنعيمها إن 
هذا كان لكم جزاء قد أعده اهللا تعاىل لكم إىل هذا الوقت فهو كله لكم بأعمالكم على قلة أعمالكم كما قال 



وقال كُلُواْ )  ٢٤الرعد ( ن املالئكة إهنم يقولون ألهل اجلنة َسلَاٌم َعلَْيكُم بَِما َصبَْرُتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ حاكياً ع
والغرض من ذكر هذا الكالم أن يزداد سرورهم فإنه )  ٢٤احلاقة ( َواشَْرُبواْ َهنِيئَاً بَِما أَْسلَفُْتْم ِفى االْيَّامِ الْخَاِلَيةِ  

للمعاقب هذا بعملك الرديء فيزداد غمه وأمل قلبه ويقال للمثاب هذا بطاعتك فيكون ذلك هتنئة له وزيادة يف  يقال
سروره والقائل هبذا التفسري جعل القول مضمراً أي ويقال هلم هذا الكالم الوجه الثاين أن يكون ذلك إخباراً من 

اجلنة أن هذا كان يف علمي وحكمي جزاء لكم يا معاشر  اهللا تعاىل لعباده يف الدنيا فكأنه تعاىل شرح جواب أهل
  عبادي لكم خلقتها وألجلكم أعددهتا وبقي يف اآلية سؤاالن

السؤال األول إذا كان فعل العبد خلفاً هللا فكيف يعقل أن يكون فعل اهللا جزاء على فعل اهللا اجلواب اجلزء هو 
  الكايف وذلك ال ينايف كونه فعالً هللا تعاىل

لثاين كون سعي العبد مشكوراً هللا يقتضي كون اهللا شاكراً له واجلواب كون اهللا تعاىل شاكراً للعبد حمال إال السؤال ا
على وجه اجملاز وهو من ثالثة أوجه األول قال القاضي إن الثواب مقابل لعلمهم كما أن الشكر مقابل للنعم الثاين 

ضي بالقليل واملثين به إنه شكور فيحتمل أن يكون شكر اهللا قال القفال إنه مشهور يف كالم الناس أن يقولوا للرا
لعباده هو رضاه عنهم بالقليل من الطاعات وإعطاؤه إياهم عليه ثواباً كثرياً الوجه الثالث أن منتهى درجة العبد أن 

الفجر ( ِعى إِلَى رَّبِك َراِضَيةً  مَّْرِضيَّةً  يكون راضياً من ربه مرضياً لربه على ما قال أََحٌد يأَيَُّتَها النَّفْسُ الُْمطَْمِئنَّةُ  اْرجِ
وكوهنا راضية من ربه أقل درجة من كوهنا مرضية لربه فقوله إِنَّ َهاذَا كَانَ لَكُمْ َجَزاء إشارة إىل األمر )  ٢٨ ٢٧

ه وملا كانت هذه الذي به تصري النفس راضية من ربه وقوله َوكَانَ سَْعُيكُم مَّْشكُوراً إشارة إىل كوهنا مرضية لرب
  احلال أعلى املقامات وآخر الدرجات ال جرم وقع اخلتم عليها يف ذكر مراتب أحوال األبرار والصديقني

  إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا َعلَْيَك الْقُْرَءانَ َتنزِيالً
ِن ِحٌني ّمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُن اعلم أنه سبحانه بني يف أول السورة أن اإلنسان وجد بعد العدم بقوله َهلْ أََتى َعلَى اإلِنَسا

مث بني أنه سبحانه خلقه من أمشاج واملراد منه إما كونه خملوقاً من العناصر األربعة أو )  ١اإلنسان ( َشْيئاً مَّذْكُوراً 
  من األخالط األربعة أو من ماء الرجل واملرأة أو من األعضاء واألرواح أو من البدن

على ذلك اجلسم مثل كونه نطفة مث علقة مث مضغة مث عظاماً وعلى أي هذه الوجوه  والنفس أو من أحوال متعاقبة
حتمل هذه اآلية فلذلك يدل على أنه ال بد من الصانع املختار جل جالله وعظم كربياؤه مث بني بعد ذلك أين ما 

وههنا )  ٢اإلنسان ( ْبَتِليِه خلقته ضائعاً عاطالً باطالً بل خلقته ألجل االبتالء واالمتحان وإليه اإلشارة بقوله نَّ
موضع اخلصومة العظيمة القائمة بني أهل اجلرب والقدر مث ذكر تعاىل أين أعطيته مجيع ما حيتاج إليه عند االبتالء 

وملا كان العقل )  ٢اإلنسان ( واالمتحان وهو السمع والبصر والعقل وإليه اإلشارة بقوله فََجَعلْنَاُه َسِميعاً َبصِرياً 
مث بني أن )  ٣اإلنسان ( ف األمور احملتاج إليها يف هذا الباب أفرده عن السمع والبصر فقال إِنَّا َهدَْيَناُه السَّبِيلَ أشر

اخللق بعد هذه األحوال صاروا قسمني منهم شاكر ومنهم كفور وهذا اإلنقسام باختيارهم كما هو تأويل القدرية 
نه تعاىل ذكر عذاب الكفار على االختصار مث ذكر بعد ذلك ثواب املطيعني أو من اهللا على ما هو تأويل اجلربية مث إ

واعلم أن االختصار يف ذكر العقاب مع )  ٢٢اإلنسان ( على االستقصاء وهو إىل قوله َوكَانَ َسعُْيكُم مَّْشكُوراً 
أوهلا إىل هذا املوضع  اإلطناب يف شرح الثواب يدل على أن جانب الرمحة أغلب وأقوى فظهر مما بينا أن السورة من

يف بيان أحوال اآلخرة مث إنه تعاىل شرع بعد ذلك يف أحوال الدنيا وقدم شرح أحوال املطيعني على شرح أحوال 
املتمردين أما املطيعون فهم الرسول وأمته والرسول هو الرأس والرئيس فلهذا خص الرسول باخلطاب واعلم أن 

عاىل قبل اخلوض فيما يتعلق بالرسول من النهي واألمر قدم مقدمة يف تقوية قلب اخلطاب إما النهي وإما األمر مث إنه ت



وإزالة الغم والوحشة عن خاطره وإمنا فعل ذلك ألن االشتغال بالطاعة والقيام ) صلى اهللا عليه وسلم ( الرسول 
مث بعد الفراغ عن النهي  بعهدة التكليف ال يتم إال مع فراغ القلب مث بعد هذه املقدمة ذكر هنيه عن بعض األشياء

ذكر أمره ببعض األشياء وإمنا قدم النهي على األمر ألن دفع الضرر أهم من جلب النفع وإزالة ماال ينبغي مقدم 
على حتصيل ما ينبغي مث إنه تعاىل ذكر بعد ذلك أحوال املتمردين والكفار على ما سيأيت تفصيل بيانه ومن تأمل فيما 

ة وقعت على أحسن وجوه الترتيب والنظام فاحلمد هللا الذي نور عقل هذا املسكني ذكرناه علم أن هذه السور
  الضعيف هبذه األنوار وله الشكر عليه أبد اآلباد

صود من ولنرجع إىل التفسري فنقول أما تلك املقدمة فهي قوله تعاىل إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا َعلَْيَك الْقُْرءانَ تَنزِيالً واعلم أن املق
آلية تثبيت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كهانة وسحر فذكر اهللا تعاىل أن ذلك وحي من اهللا فال هذه ا

جرم بالغ وكرر الضمري بعد إيقاعه امساً ألن تأكيداً على تأكيد أبلغ كأنه تعاىل يقول إن كان هؤالء الكفار يقولون 
أكيد واملبالغة إن ذلك وحي حق وتنزيل صدق من عندي إن ذلك كهانة فأنا اهللا امللك احلق أقول على سبيل الت

  وهذا فيه فائدتان
إحدامها إزالة الوحشة املتقدمة احلاصلة بسبب طعن أولئك الكفار فإن بعض اجلهال وإن طعنوا فيه إال أن جبار 

  السموات عظمه وصدقه
يف إيذائه وهو كان يريد مقاتلتهم فلما  والثانية تقويته على حتمل التكليف املستقبل وذلك ألن الكفار كانوا يبالغون

يالً أمره اهللا تعاىل بالصرب على ذلك اإليذاء وترك املقاتلة وكان ذلك شاقاً عليه فقال له أََناْ نَزَّلَْنا َعلَْيَك الْقُْرءانَ َتنزِ
ء بوقت معني فكأنه قال له إين ما نزلت عليك هذا القرآن مفرقاً منجماً إال حلكمة بالغة تقتضي ختصيص كل شي

  ولقد اقتضت تلك احلكمة تأخري اإلذن يف القتال فاصرب حلكم ربك

  الصادر عن احلكمة احملضة املربأ عن العيب والعبث والباطل
  مث إنه تعاىل ملا قدم هذه املقدمة ذكر النهي فقال تعاىل
  فَاْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك َوالَ ُتِطْع ِمنُْهْم َءاِثماً أَْو كَفُوراً

 َخْيُر أن يكون املعىن فَاْصبِْر ِلُحكْمِ َرّبكَ يف تأخري اإلذن يف القتال ونظريه فَاْصبِرُواْ حَتَّى َيْحكَُم اللَُّه َبْيَنَنا َوُهَو فإما
أو يكون املعىن عاماً يف مجيع التكاليف أي فاصرب يف كل ما حكم به ربك سواء كان )  ٨٧األعراف ( الَْحاِكِمَني 

بك من العبادات والطاعات أو متعلقاً بالغري وهو التبليغ وأداء الرسالة وحتمل املشاق الناشئة من  ذلك تكليفاً خاصاً
  ذلك مث يف اآلية سؤاالت

السؤال األول قوله فَاصْبِْر ِلُحكْمِ رَّبَك دخل فيه أن الَ ُتِطْعهُ أَْو كَفُوراً وَاذْكُرِ فكأن ذكره بعد هذا تكريراً اجلواب 
أمورات والثاين هنى عن املنهيات وداللة أحدمها على اآلخر بااللتزام ال بالتصريح فيكون التصريح به األول أمر بامل

  مفيداً
السؤال الثاين أنه عليه السالم ما كان يطيع أحداً منهم فما الفائدة يف هذا النهي اجلواب املقصود بيان أن الناس 

فيهم من الشهوات الداعية إىل الفساد وأن أحداً لو استغىن  حمتاجون إىل مواصلة التنبيه واإلرشاد ألجل ما تركب
عن توفيق اهللا وإمداده وإرشاده لكان أحق الناس به هو الرسول املعصوم ومىت ظهر ذلك عرف كل مسلم ألنه ال 

  بد له من الرغبة إىل اهللا والتضرع إليه يف أن يصونه عن الشبهات والشهوات
 والكفور اجلواب اآلمث هو املقدم على املعاصي أي معصية كانت والكفور هو السؤال الثالث ما الفرق بني اآلمث

اجلاحد للنعمة فكل كفور آمث أما ليس كل آمث كفوراً وإمنا قلنا إن اآلمث عام يف املعاصي كلها ألنه تعاىل قال َوَمن 



إمثاً وقال َوالَ َتكُْتمُواْ الشَّهَاَدةَ  َوَمن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه  فسمى الشرك)  ٤٨النساء ( ُيشْرِْك بِاللَِّه فَقَِد افَْتَرى إِثْماً َعِظيماً 
وقال َيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ قُلْ )  ١٢٠األنعام ( وقال َوذَرُواْ ظَاِهرَ اِإلثْمِ َوبَاِطَنُه )  ٢٨٣البقرة ( ءاِثٌم قَلُْبُه 

دلت هذه اآليات على أن هذا اإلمث شامل لكل املعاصي واعلم أن كل من عبد ف)  ٢١٩البقرة ( ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري 
غري اهللا فقد اجتمع يف حقه هذان الوصفان ألنه ملا عبد غريه فقد عصاه وجحد إنعامه إذا عرفت هذا فنقول يف اآلية 

ل ومنهم من قال قوالن األول أن املراد شخص معني مث منهم من قال اآلمث والكفور هو شخص واحد وهو أبو جه
 اآلمث هو الوليد والكفور هو عتبة قال القفال ويدل عليه أنه تعاىل مسي الوليد أثيماً يف قوله َوالَ تُِطْع كُلَّ َحالٍَّف مَّهِنيٍ

وروى صاحب الكشاف أن اآلمث هو عتبة والكفور هو الوليد )  ١٢ ١٠القلم ( إىل قوله مَّنَّاعٍ لّلْخَْيرِ ُمْعَتٍد أَِثيمٍ 
ألن عتبة كان ركاباً للمآمث متعاطياً ألنواع الفسوق والوليد كان غالياً يف الكفر والقول األول أوىل ألنه متأيد 

ارجع عن هذا األمر حىت أزوجك ولدي فإين ) صلى اهللا عليه وسلم ( بالقرآن يروى أن عتبة بن ربيعة قال للنيب 
( ل حىت ترضى فإين من أكثرهم ماالً فقرأ عليهم رسول اهللا من أمجل قريش ولداً وقال الوليد أنا أعطيك من املا

َصاِعقَةً  ّمثْلَ َصاِعقَةِ  ) صلى اهللا عليه وسلم  عشر آيات من أول حم السجدة إىل قوله فَاٍن أَْعَرضُواْ فَقُلْ أَنذَرُْتكُمْ 
  القول الثاين أن اآلمث فانصرفا عنه وقال أحدمها ظننت أن الكعبة ستقع علي)  ١٣ ١فصلت ( َعاٍد َوثَُموَد 

والكفور مطلقان غري خمتصني بشخص معني وهذا هو األقرب إىل الظاهر مث قال احلسن اآلمث هو املنافق والكفور 
  مشركوا العرب وهذا ضعيف بل احلق ما ذكرناه من أن اآلمث عام والكفور خاص

راً َواذْكُرِ اجلواب الْكَفُورَ أخبث أنواع اآلمث السؤال الرابع كانوا كلهم كفرة فما معىن القسمة يف قوله أَْو كَفُو
  فخصه بالذكر تنبيهاً على غاية خبثه وهناية بعده عن اهللا

السؤال اخلامس كلمة أو تقتضي النهي عن طاعة أحدمها فلم مل يذكر الواو حىت يكون هنياً عن طاعتهما مجيعاً 
تاره أكثر احملققني أنه لو قيل وال تطعهما جلاز أن اجلواب ذكروا فيه وجهني األول وهو الذي ذكره الزجاج واخ

يطيع أحدمها ألن النهي عن طاعة جمموع شخصني ال يقتضي النهي عن طاعة كل واحد منهما وحده أما النهي عن 
طاعة أحدمها فيكون هنياً عن طاعة جمموعهما ألن الواحد داخل يف اجملموع ولقائل أن يقول هذا ضعيف ألن قوله الَ 

ُه هذا وهذا معناه كن خمالفاً ألحدمها وال يلزم من إجياب خمالفة أحدمها إجياب خمالفتهما معاً فإنه ال يبعد أن يقول ُتِطْع
السيد لعبده إذا أمرك أحد هذين الرجلني فخالفه أما إذا توافقا فال ختالفهما والثاين قال الفراء تقدير اآلية ال تطع 

  وَاذْكُرِ كقول الرجل ملن يسأله شيئاً ال أعطيك سواء سألت أو سكت منهم أحداً سواء كان أَْو كَفُوراً
  واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذا النهي عقبه باألمر فقال

  َواذْكُرِ اْسَم َربِّكَ ُبكَْرةً  َوأَِصيالً َوِمَن الَّْيلِ فَاْسُجْد لَُه َوَسبِّْحُه لَْيالً طَوِيالً
  ويف هذه اآلية قوالن

هو الصالة قالوا ألن التقييد بالبكرة واألصيل يدل على أن املراد من قوله َواذْكُرِ اْسَم رَّبَك األول أن املراد 
الصلوات مث قالوا البكرة هي صالة الصبح واألصيل صالة الظهر والعصر َوِمَن الَّْيلِ فَاْسُجْد لَُه املغرب والعشاء 

لَْيالً طَوِيالً املراد منه التهجد مث اختلفوا فيه فقال  فتكون هذه الكلمات جامعة الصلوات اخلمس وقوله َوسَّبْحُه
بعضهم كان ذلك من الواجبات على الرسول عليه السالم مث نسخ كما ذكرنا يف سورة املزمل واحتجوا عليه بأن 

التطوع  قوله فَاْسُجْد لَُه َوسَّبْحُه أمر وهو للوجوب ال سيما إذا تكرر على سبيل املبالغة وقال آخرون بل املراد
  وحكمه ثابت

القول الثاين أن املراد من قوله َواذْكُرِ اْسَم َرّبكَ إىل آخر اآلية ليس هو الصالة بل املراد التسبيح الذي هو القول 



واالعتقاد واملقصود أن يكون ذاكراً هللا يف مجيع األوقات ليالً وهناراً بقلبه ولسانه وهو املراد من قوله َعِليماً ياأَيَُّها 
  ) ٤١األحزاب ( ِذيَن ءاَمُنواْ اذْكُرُواْ اللََّه ِذكْراً كَِثرياً َوسَّبُحوُه ُبكَْرةً  َوأَصِيالً الَّ

أي هديناك )  ٢٣اإلنسان ( واعلم أن يف اآلية لطيفة أخرى وهي أنه تعاىل قال إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا َعلَْيَك الْقُْرءانَ َتنزِيالً 
هبذه األنوار وإذ قد فعلنا بك ذلك فكن منقاداً مطيعاً ألمرنا وإياك وأن تكون  إىل هذه األسرار وشرحنا صدرك

منقاداً مطيعاً لغرينا مث ملا أمره بطاعته وهناه عن طاعة غريه قال َواذْكُرِ اْسَم َرّبَك وهذا إشارة إىل أن العقول البشرية 
رة يقال له وَاذْكُرِ اْسَم َرّبَك وهو إشارة إىل معرفة ليس عندها إال معرفة األمساء والصفات أما معرفة احلقيقة فال فتا

  األمساء وتارة يقال له َواذْكُر رَّبََّك ِفي نَفِْسَك وهو

إشارة إىل مقام الصفات وأما معرفة احلقيقة املخصوصة اليت هي املستلزمة لسائر اللوازم السلبية واإلضافية فال سبيل 
ل إليها واالطالع عليها فسبحان من اختفى عن العقول لشدة ظهوره لشيء من املمكنات واحملدثات إىل الوصو

  واحتجب عنها بكمال نوره
  واعلم أنه تعاىل ملا خاطب رسوله بالتعظيم والنهي واألمر عدل إىل شرح أحوال الكفار واملتمردين فقال تعاىل

  ثَقِيالً إِنَّ َهاُؤالَِء ُيِحبُّونَ الَْعاجِلَةَ  َوَيذَُرونَ َوَرآَءُهمْ َيْوماً
واملراد أن الذي محل هؤالء الكفار على الكفر وترك االلتفات واإلعراض عما ينفعهم يف اآلخرة ليس هو الشبهة 
حىت ينتفعوا بالدالئل املذكورة يف أول هذه السورة بل الشهوة واحملبة هلذه اللذات العاجلة والراحات الدينية ويف 

  اآلية سؤاالن
هم ومل يقل قدامهم اجلواب من وجوه أحدها ملا مل يلتفتوا إليه وأعرضوا عنه فكأهنم السؤال األول مل قال وراء

جعلوه وراء ظهورهم وثانيها املراد ويذرون وراءهم مصاحل يوم ثقيل فأسقط املضاف وثالثها أن تستعمل مبعىن قدام 
  ) ٧٩الكهف ( َوكَانَ َوَراءُهم مَِّلٌك )  ١٦إبراهيم ( كقوله مِّن َوَراِئِه َجَهنَُّم 

السؤال الثاين ما السبب يف وصف يوم القيامة بأنه يوم ثقيل اجلواب استعري الثقل لشدته وهوله من الشيء الثقيل 
  ) ١٨٧األعراف ( الذي يتعب حامله وحنوه ثَقُلَْت ِفى السََّماوَاِت وَاالْْرَض 

  مث إنه تعاىل ملا ذكر أن الداعي هلم إىل هذا الكفر حب العاجل قال
  ْحُن َخلَقَْناُهْم َوَشَددَْنآ أَْسَرُهْم َوإِذَا ِشئَْنا َبدَّلَْنآ أَْمثَالَُهْم َتْبِديالًنَّ

واملراد أن حبهم للعاجلة يوجب عليهم طاعة اهللا من حيث الرغبة ومن حيث الرهبة أما من حيث الرغبة فألنه هو 
للذات العاجلة وخلق مجيع ما ميكن االنتفاع به الذي خلقهم وأعطاهم األعضاء السليمة اليت هبا ميكن االنتفاع با

فإذا أحبوا اللذات العاجلة وتلك اللذات ال حتصل إال عند حصول املنتفع وحصول املنتفع به وهذان ال حيصالن إال 
 بتكوين اهللا وإجياده فهذا مما يوجب عليهم االنقياد هللا ولتكاليفه وترك التمرد واإلعراض وأما من حيث الرهبة فألنه
قدر على أن مييتهم وعلى أن يسلب النعمة عنهم وعلى أن يلقيهم يف كل حمنة وبلية فألجل من فوت هذه اللذات 

العاجلة جيب عليهم أن ينقادوا هللا وأن يتركوا هذا التمرد وحاصل الكالم كأنه قيل هلم هب أن حبكم هلذه اللذات 
باهللا واإلنقياد له فلو أنكم توسلتم به إىل الكفر باهللا العاجلة طريقة مستحسنة إال أن ذلك يوجب عليكم اإلميان 

  واإلعراض عن حكمه لكنتم قد متردمت وهذا ترتيب حسن يف السؤال واجلواب وطريقة لطيفة ويف اآلية مسائل
املسألة األوىل قال أهل اللغة األسر الربط والتوثيق ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقد وفرس مأسور اخللق وفرس 

  بالعقب واملعىن شددنا توصيل أعضائهم بعضاً ببعض وتوثيق مفاصلهم باألعصابمأسور 



لَى املسألة الثانية َوإِذَا ِشئَْنا َبدَّلَْنا أَْمثَالَُهْم أي إذا شئنا أهلكناهم وآتينا بأشباههم فجعلناهم بدالً منهم وهو كقوله َع
  تام عنهم كأنه قيل ال حاجة بنا إىلأَن نَُّبّدلَ أَمْثَالَكُْم والغرض منه بيان االستغناء ال

أحد من املخلوقني ألبتة وبتقدير أن تثبت احلاجة فال حاجة إىل هؤالء األقوام فإنا قادرون على إفنائهم وعلى إجياد 
)  ١٣٣النساء ( َك قَِديراً أمثاهلم ونظريه قوله تعاىل أَن َيَشاء ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها النَّاُس َويَأِْت بِاَخرِيَن َوكَانَ اللَُّه َعلَى ذاِل

مث قيل بدلنا أمثاهلم أي يف )  ٢٠ ١٩إبراهيم ( وقال إِن َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ َجدِيٍد َوَما ذاِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ 
  اخللقة وإن كانوا أضدادهم يف العمل وقيل أمثاهلم يف الكفر

وله َوإِذَا ِشئَْنا إن حقه أن جييء بأن ال بإذا كقوله َوإِن َتَتَولَّْواْ َيْسَتْبِدلْ قَْوماً املسألة الثالثة قال صاحب الكشاف يف ق
واعلم أن هذا الكالم كأنه طعن يف لفظ القرآن وهو )  ١٣٣النساء ( إِن َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم )  ٣٨حممد ( غَْيَركُْم 

 يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع فال يقال إن ضعيف ألن كل واحد من إن وإذا حرف الشرط إال أن حرف إن ال
طلعت الشمس أكرمتك أما حرف إذا فإنه يستعمل فيما كان معلوم الوقوع تقول آتيك إذا طلعت الشمس فههنا 

ملا كان اهللا تعاىل عاملاً بأنه سيجيء وقت يبدل اهللا فيه أولئك الكفرة بأمثاهلم يف اخللقة وأضدادهم يف الطاعة ال جرم 
  استعمال حرف إذاحسن 

  َه كَانَ َعِليماً َحِكيماًإِنَّ َهاِذِه َتذِْكَرةٌ  فََمن َشآَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيالً َوَما َتَشآُءونَ إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه إِنَّ اللَّ
فََمن َشاء اتََّخذَ إِلَى َرّبِه سَبِيالً  واعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال السعداء وأحوال األشقياء قال بعده إِنَّ هَاِذِه َتذِْكَرةٌ 

َوَما َتَشاءونَ إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه واملعىن أن هذه السورة مبا فيها من الترتيب العجيب والنسق البعيد والوعد والوعيد 
ذ إىل ربه والترغيب والترهيب تذكرة للمتأملني وتبصرة للمستبصرين فمن شاء اخلرية لنفسه يف الدنيا واآلخرة اخت

سبيالً واختاذ السبيل إىل اهللا عبارة عن التقرب إليه واعلم أن هذه اآلية من مجلة اآليات اليت تالطمت فيها أمواج 
اجلرب والقدر فالقدري يتمسك بقوله تعاىل فََمن َشاء اتََّخذَ إِلَى َرّبِه َسبِيالً ويقول إنه صريح مذهيب ونظريه فََمن َشاء 

َشاء فَلَْيكْفُْر واجلربي يقول مىت ضمت هذه اآلية إىل اآلية اليت بعدها خرج منه صريح مذهب اجلرب  فَلُْيْؤِمن َوَمن
وذلك ألن قوله فََمن َشاء اتََّخذَ إِلَى َرّبِه َسبِيالً يقتضي أن تكون مشيئة العبد مىت كانت خالصة فإهنا تكون مستلزمة 

ن َيَشاء اللَُّه يقتضي أن مشيئة اهللا تعاىل مستلزمة ملشيئة العبد ومستلزم للفعل وقوله بعد ذلك َوَما َتَشاءونَ إِالَّ أَ
املستلزم مستلزم فإذا مشيئة اهللا مستلزمة لفعل العبد وذلك هو اجلرب وهكذا االستدالل على اجلرب بقوله فََمن َشاء 

  تلزمة للفعل مث التقرير ما تقدمفَلُْيْؤِمن َوَمن َشاء فَلَْيكْفُْر ألن هذه اآلية أيضاً تقتضي كون املشيئة مس
واعلم أن االستدالل على هذا الوجه الذي خلصناه ال يتوجه عليه كالم القاضي إال أنا نذكره وننبه على ما فيه من 
الضعف قال القاضي املذكور يف هذه اآلية اختاذ السبيل إىل اهللا وحنن نسلم أن اهللا قد شاءه ألنه تعاىل قد أمر به فال 

ون قد شاءه وهذا ال يقتضي أن يقال العبد ال يشاء إال ما قد شاءه اهللا على اإلطالق إذ املراد بذلك بد وأن يك
  األمر املخصوص الذي قد ثبت أنه تعاىل قد أراده وشاءه

واعلم أن هذا الكالم الذي ذكره القاضي ال تعلق له باالستدالل على الوجه الذي ذكرناه وأيضاً فحاصل ما ذكره 
صيص هذا العام بالصورة اليت مر ذكرها فيما قبل هذه اآلية وذلك ضعيف ألن خصوص ما قبل اآلية ال القاضي خت

يقتضي ختصيص هذا العام به الحتمال أن يكون احلكم يف هذه اآلية وارداً حبيث يعم تلك الصورة وسائر الصور 
  بقي يف اآلية سؤال يتعلق باإلعراب وهو أن يقال ما حمل أن



ألن ) إال ما شاء اهللا ( وابه النصب على الظرف وأصله إال وقت مشيئة اهللا وكذلك قراءة ابن مسعود يشاء اهللا وج
  ما مع الفعل كأن معه وقرىء أيضاً يشاءون بالياء

  مث قال تعاىل إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماً أي عليماً بأحواهلم وما يكون منهم حيث خلقهم مع علمه هبم
  ة فقالمث ختم السور

  ُيْدِخلُ َمن َيَشآُء ِفى َرْحَمِتِه وَالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً
يدل على أن )  ٣٠اإلنسان ( اعلم أن خامتة هذه السورة عجيبة وذلك ألن قوله َوَما َتَشاءونَ إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه 

ن َيَشاء ِفى َرْحَمِتِه وَالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً يدل على أن مجيع ما يصدر عن العبد فبمشيئة اهللا وقوله ُيْدِخلُ َم
دخول اجلنة والنار ليس إال مبشيئة اهللا فخرج من آخر هذه السورة إال اهللا وما هو من اهللا وذلك هو التوحيد املطلق 

  ة ويف اآلية مسائلالذي هو آخر سري الصديقني ومنتهى معارجهم يف أفالك املعارف اإلهلي
املسألة األوىل قوله ُيْدِخلُ َمن َيَشاء ِفى َرْحَمِتِه إن فسرنا الرمحة اإلميان فاآلية صرحية يف أن اإلميان من اهللا وإن 
فسرناها باجلنة كان دخول اجلنة بسبب مشيئة اهللا وفضله وإحصانه ال بسبب االستحقاق وذلك ألنه لو ثبت 

إىل اجلهل واحلاجة احملالني على اهللا واملفضي إىل احملال حمال فتركه حمال فوجوده االستحقاق لكان تركه يفضي 
واجب عقالً وعدمه ممتنع عقالً وما كان كذلك ال يكون معلقاً على املشيئة ألبتة وأيضاً فألن من كان مديوناً من 

  سبيل الرمحة والتفضلإنسان فأدى ذلك الدين إىل مستحقه ال يقال بأنه إمنا دفع ذلك القدر إليه على 
لك املسألة الثانية قوله َوالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً يدل على أنه جف القلم مبا هو كائن ألن معىن أعد أنه علم ذ
وقضى به وأخرب عنه وكتبه يف اللوح احملفوظ ومعلوم أن التغيري على هذه األشياء حمال فكان األمر على ما بيناه 

  اهوقلن
املسألة الثالثة قال الزجاج نصب الظاملني ألن قبله منصوباً واملعىن يدخل من يشاء يف رمحته ويعذب الظاملني وقوله 

أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً كالتفسري لذلك املضمر وقرأ عبداهللا بن الزبري والظاملون وهذا ليس باختيار ألنه معطوف على 
إلمسية على اجلملة الفعلية غري حسن وأما قوله يف حم عسق ُيْدِخلُ َمن َيَشاء ِفى يدخل من يشاء وعطف اجلملة ا

َرْحَمِتِه وَالظَّاِلُمونَ فإمنا ارتفع ألنه مل يذكر بعده فعل يقع عليه فينصبه يف املعىن فلم جيز أن يعطف على املنصوب قبله 
اً يدل على ذلك الناصب املضمر فظهر الفرق واهللا سبحانه وتعاىل فارتفع باالبتداء وههنا قوله أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليم

  أعلم بالصواب وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة املرسالت

  وهي مخسون آية ميكة
  ِقيَاِت ِذكْراً ُعذْراً أَْو ُنذْراًَوالْمُْرَسلَاِت ُعْرفاً فَالْعَاِصفَاِت َعْصفاً والنَّاِشرَاِت َنْشراً فَالْفَارِقَاِت فَْرقاً فَالُْملْ

  يف اآلية مسائل
املسألة األوىل اعلم أن هذه الكلمات اخلمس إما أن يكون املراد منها جنساً وحداً أو أجناساً خمتلفة أما االحتمال 

اهللا إما بإيصال األول فذكروا فيه وجوهاً األول أن املراد منها بأسرها املالئكة فاملرسالت هم املالئكة الذين أرسلهم 
النعمة إىل قوم أو إليصال النقمة إىل آخرين وقوله ُعْرفاً فيه وجوه أحدها متتابعة كشعر العرف يقال جاؤا عرفاً 
واحداً وهم عليه كعرف الضبع إذا تألبوا عليه والثاين أن يكون مبعىن العرف الذي هو نقيض النكرة فإن هؤالء 

ذا املعىن فيهم ظاهر وإن كانوا ألجل العذاب فذلك العذاب وإن مل يكن معروفاً املالئكة إن كانوا بعثوا للرمحة فه



للكفار فإنه معروف لألنبياء واملؤمنني الذين انتقم اهللا هلم منهم والثالث أن يكون مصدراً كأنه قيل واملرسالت 
فعوالً أي أرسلت لإلحسان أرساالً أي متتابعة وانتصاب عرفاً على الوجه األول على احلال وعلى الثاين لكونه م

واملعروف وقوله فَالْعَاِصفَاِت َعْصفاً فيه وجهان األول يعين أن اهللا تعاىل ملا أرسل أولئك املالئكة فهم عصفوا يف 
طرياهنم كما تعصف الرياح والثاين أن هؤالء املالئكة يعصفون بروح الكافر يقال عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه 

عصف براكبها فتمضي كأهنا ريح يف السرعة وعصفت احلرب بالقوم أي ذهبت هبم قال يقال ناقة عصوف أي ت
  الشاعر يف فيلق شهباء ملمومة

  تعصف باملقبل واملدبر
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

وقوله تعاىل والنَّاِشراِت َنْشراً معناه أهنم نشروا أجنحتهم عند احنطاطهم إىل األرض أو نشروا الشرائع يف األرض أو 
الئكة الذين ينشرون الكتب يوم احلساب وهي الكتب اليت فيها أعمال بين آدم نشروا الرمحة أو العذاب أو املراد امل

أهل قال تعاىل وَُنخْرُِج لَُه َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِكَتاًبا َيلْقَاُه َمْنشُوراً وباجلملة فقد نشروا الشيء الذي أمروا بإيصاله إىل 
ه أهنم يفرقون بني احلق والباطل وقوله فَالُْملِْقَياِت ذِكْراً معناه األرض ونشره فيهم وقوله تعاىل فَالْفَارِقَاِت فَْرقاً معنا

أهنم يلقون الذكر إىل األنبياء مث املراد من الذكر حيتمل أن يكون مطلق العلم واحلكمة كما قال ُينَّزلُ الَْملَاِئكَةَ  
تمل أن يكون املراد هو القرآن خاصة وهو قوله الذّكْرُ وحي)  ٢النحل ( بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمن َيَشآء ِمْن ِعَباِدِه 

م وحده َعلَْيِه ِمن َبْينَِنا َبلْ وقوله َوَما كُنَت َتْرُجو أَن ُيلْقَى إِلَْيكَ الِْكَتاُب وهذا امللقى وإن كان هو جربيل عليه السال
  إال أنه جيوز أن يسمى الواحد باسم اجلماعة على سبيل التعظيم

رفت أن املقصود من القسم التنبيه على جاللة املقسم به وشرف املالئكة وعلو رتبتهم أمر ظاهر واعلم أنك قد ع
الَ َيْسبِقُوَنُه )  ٥٠النحل ( من وجوه أحدها شدة مواظبتهم على طاعة اهللا تعاىل كما قال تعاىل َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ 

وثانيها أهنم أقسام فمنهم من يرسل إلنزال الوحي على األنبياء ومنهم )  ٢٧نبياء األ( بِالْقَْولِ َوُهْم بِأَْمرِِه َيْعَملُونَ 
من يرسل للزوم بين آدم لكتابة أعماهلم طائفة منهم بالنهار وطائفة منهم بالليل ومنهم من يرسل لقبض أرواح بين 

إىل األرض ومنهم املالئكة آدم ومنهم من يرسل بالوحي من مساء إىل أخرى إىل أن ينزل بذلك الوحي ملك السماء 
الذين ينزلون كل يوم من البيت املعمور إىل الكعبة على ما روي ذلك يف اإلخبار فهذا مما ينتظمه قوله َوالْمُْرَسلَاتِ 

ِه ِفى َيْومٍ ُعْرفاً مث ما فيها من سرعة السري وقطع املسافات الكثرية يف املدة اليسرية كقوله َتعُْرُج الَْملَِئكَةُ  َوالرُّوُح إِلَْي
كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنةٍ  مث ما فيها من نشر أجنحتهم العظيمة عند الطريان ونشر العلم واحلكمة والنبوة 
واهلداية واإلرشاد والوحي والتنزيل وإظهار الفرق بني احلق والباطل بسبب إنزال ذلك الوحي والتنزيل وإلقاء 

بب ذلك الوحي وباجلملة فاملالئكة هم الوسائط بني اهللا تعاىل وبني عباده يف الفوز الذكر يف القلب واللسان بس
  جبميع السعادات العاجلة واآلجلة واخلريات اجلسمانية والروحانية فلذلك أقسم اهللا هبم

تابعة القول الثاين أن املراد من هذه الكلمات اخلمس بأسرها الرياح أقسم اهللا برياح عذاب أرسلها عرفاً أي مت
مث إهنا تشتد حىت تصري عواصف )  ٢٢احلجر ( َوأَْرَسلَْنا الّرَياَح )  ٤٦الروم ( كشعر العرف كما قال يُْرِسلُ الّريَاَح 

وقال )  ٦٣النمل ( ورياح رمحة نشرت السحاب يف اجلو كما قال َوُهَو الَِّذى يُْرِسلُ الّريَاَح ُبْشًراَ َبْيَن َيَدىْ  َرْحَمِتِه 
وجيوز أيضاً أن يقال الرياح تعني النبات )  ٤٨الروم ( الَِّذى ُيْرِسلُ الّريَاَح فَُتِثُري َسحَاباً فََيْبُسطُُه ِفى السََّماء اللَُّه 

والزرع والشجر على النشور واإلنبات وذلك ألهنا تلقح فيربز النبات بذلك على ما قال تعاىل وَأَْرَسلَْنا الّرَياحَ 
فبهذا الطريق تكون الرياح ناشرة للنبات ويف كون الرياح فارقة وجوه أحدها أن الرياح  ) ٢٢احلجر ( لََواِقَح 

تفرق بعض أجزاء السحاب عن بعض وثانيها أن اهللا تعاىل خرب بعض القرى بتسليط الرياح عليها كما قال َوأَمَّا 
 أولياء اهللا وأعداء اهللا وثالثها أن عند حدوث وذلك سبب لظهور الفرق بني)  ٦احلاقة ( َعاٌد فَأُْهِلكُواْ بِرِيحٍ صَْرَصرٍ 

الرياح املختلفة وترتيب اآلثار العجيبة عليها من متوج السحاب وختريب الديار تصري اخللق مضطرين إىل الرجوع 
  إىل اهللا



معناه أن العاقل والتضرع على باب رمحته فيحصل الفرق بني املقر واملنكر واملوحد وامللحد وقوله فَالُْملِْقَياِت ِذكْراً 
إذا شاهد هبوب الرياح اليت تقلع القالع وهتدم الصخور واجلبال وترفع األمواج متسك بذكر اهللا والتجأ إىل إعانة 

اهللا فصارت تلك الرياح كأهنا ألقت الذكر واإلميان والعبودية يف القلب وال شك أن هذه اإلضافة تكون على سبيل 
  دوث هذهاجملاز من حيث إن الذكر حصل عند ح

القول الثالث من الناس من محل بعض هذه الكلمات اخلمسة على القرآن وعندي أنه ميكن محل مجيعها على القرآن 
صلى اهللا عليه وسلم ( فقوله َوالْمُْرَسلَاِت املراد منها اآليات املتتابعة املرسلة على لسان جربيل عليه السالم إىل حممد 

يات بكل عرف وخري وكيف ال وهي اهلادية إىل سبيل النجاة واملوصلة إىل جمامع وقوله ُعْرفاً أي نزلت هذه اآل) 
اخلريات فَالْعَاِصفَاِت َعصْفاً فاملراد أن دولة اإلسالم والقرآن كانت ضعيفة يف األول مث عظمت وقهرت سائر امللل 

باطلة دائرة وقوله والنَّاِشراِت واألديان فكأن دولة القرآن عصفت بسائر الدول وامللل واألديان وقهرهتا وجعلتها 
َنشْراً املراد أن آيات القرآن نشرت آثار احلكمة واهلداية يف قلوب العاملني شرقاً وغرباً وقوله فَالْفَارِقَاِت فَْرقاً فذلك 

َياِت ِذكْراً ظاهر ألن آيات القرآن هي اليت تفرق بني احلق والباطل ولذلك مسي اهللا تعاىل القرآن فرقاناً وقوله فَالُْملِْق
( َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَوِْمَك )  ١ص ( فاألمر فيه ظاهر ألن القرآن ذكر كما قال تعاىل ص وَالْقُْرءاِن ِذى الذّكْرِ 

وذكرى )  ٤٨احلاقة ( وتذكرة كما قال وَإِنَُّه لََتذِْكَرةٌ  لّلُْمتَِّقَني )  ٥٠األنبياء ( َوَهاذَا ِذكٌْر مُّبَاَرٌك )  ٤٤الزخرف 
فظهر أنه ميكن تفسري هذه الكلمات اخلمسة بالقرآن وهذا وإن مل يذكره )  ٩٠األنعام ( كما قال ِذكَْرى ِللَْعالَِمَني 

  أحد فإنه حمتمل
القول الرابع ميكن محلها أيضاً على بعثة األنبياء عليهم السالم وَالُْمْرَسلَاِت هم األشخاص الذين أرسلوا بالوحي 

كل خري ومعروف فإنه ال شك أهنم أرسلوا بال إله إال اهللا وهو مفتاح كل خري ومعروف ُعْرفاً  املشتمل على
فَالَْعاصِفَاِت َعْصفاً معناه أن أمر كل رسول يكون يف أول األمر حقرياً ضعيفاً مث يشتد ويعظم ويصري يف القوة 

هم ومقالتهم فَالْفَارِقَاِت فَْرقاً املراد أهنم يفرقون بني كعصف الرياح والنَّاِشراِت َنْشراً املراد منه انتشار دينهم ومذهب
  احلق والباطل والتوحيد واإلحلاد فَالُْملِْقَياِت ِذكْراً املراد أهنم يدعون اخللق إىل ذكر اهللا ويأمروهنم به وحيثوهنم عليه

 طلب لذاهتا وراحاهتا ففي أثناء القول اخلامس أن يكون املراد أن الرجل قد يكون مشتغالً مبصاحل الدنيا مستغرقاً يف
ذلك يرد يف قلبه داعية اإلعراض عن الدنيا والرغبة يف خدمة املوىل فتلك الدواعي هي املرسالت عرفاً مث هذه 

املرسالت هلا أثران أحدمها إزالة حب ماسوى اهللا تعاىل عن القلب وهو املراد من قوله فَالْعَاِصفَاِت َعصْفاً والثاين 
ك الداعية يف مجيع اجلوارح واألعضاء حىت ال يسمع إال اهللا وال يبصر إال اهللا وال ينظر إال اهللا فذلك هو ظهور أثر تل

قوله والنَّاشِراِت َنشْراً مث عند ذلك ينكشف له نور جالل اهللا فرياه موجوداً ويرى كل ما سواه معدوماً فذلك قوله 
  يف حمبته وال يبقى يف قلبه ولسانه إال ذكره فذلك قوله فَالُْملِْقيَاِت ِذكْراًفَالْفَارِقَاِت فَْرقاً مث يصري العبد كاملشتهر 

واعلم أن هذه الوجوه الثالثة األخرية وإن كانت غري مذكورة إال أهنا حمتملة جداً وأما االحتمال الثاين وهو أن ال 
ج واختيار القاضي وهو أن الثالثة يكون املراد من الكلمات اخلمس شيئاً واحداً ففيه وجوه األول ما ذكره الزجا

  األول هي الرياح فقوله وَالُْمْرَسلَاِت ُعْرفاً هي الرياح اليت تتصل على

العرف املعتاد والعاصفات ما يشتد منه َعْصفاً والنَّاِشراِت ما ينشر السحاب أما قوله فَالْفَارِقَاِت فَْرقاً فهم املالئكة 
الل واحلرام مبا يتحملونه من القرآن والوحي وكذلك قوله فَالُْملِْقَياِت ِذكْراً أهنا الذين يفرقون بني احلق والباطل واحل

املالئكة املتحملة للذكر امللقية ذلك إىل الرسل فإن قيل وما اجملانسة بني الرياح وبني املالئكة حىت جيمع بينهما يف 
لرياح القول الثاين أن اإلثنني األولني مها القسم قلنا املالئكة روحانيون فهم بسبب لطافتهم وسرعة حركاهتم كا



 الرياح فقوله َوالْمُْرَسلَاِت ُعْرفاً فَالْعَاِصفَاِت َعْصفاً مها الرياح والثالثة الباقية املالئكة ألهنا تنشر الوحي والدين مث
لسنة وهذا القول لذلك الوحي أثران أحدمها حصول الفرق بني احملق واملبطل والثاين ظهور ذكر اهللا يف القلوب واأل

ما رأيته ألحد ولكنه ظاهر االحتمال أيضاً والذي يؤكده أنه قال وَالُْمْرَسلَاِت ُعْرفاً فَالْعَاِصفَاِت َعْصفاً عطف الثاين 
على األول حبرف الفاء مث ذكر الواو فقال والنَّاشِراتِ َنشْراً وعطف اإلثنني الباقيني عليه حبرف الفاء وهذا يقتضي 

ألوالن ممتازين عن الثالثة األخرية القول الثالث ميكن أيضاً أن يقال املراد باألولني املالئكة فقوله أن يكون ا
َوالْمُْرَسلَاِت ُعْرفاً مالئكة الرمحة وقوله فَالْعَاِصفَاِت َعْصفاً مالئكة العذاب والثالثة الباقية آيات القرآن ألهنا تنشر 

ق والباطل وتلقي الذكر يف القلوب واأللسنة وهذا القول أيضاً ما رأيته احلق يف القلوب واألرواح وتفرق بني احل
  ألحد وهو حمتمل ومن وقف على ما ذكرناه أمكنه أن يذكر فيه وجوهاً واهللا أعلم مبراده

املسألة الثانية قال القفال الوجه يف دخول الفاء يف بعض ما وقع به القسم والواو يف بعض مبين على األصل وهو أن 
د أهل اللغة الفاء تقتضي الوصل والتعلق فإذا قيل قام زيد فذهب فاملعىن أنه قام ليذهب فكان قيامه سبباً لذهابه عن

ومتصالً به وإذا قيل قام وذهب فهما خربان كل واحد منهما قائم بنفسه ال يتعلق باآلخر مث إن القفال ملا مهد هذا 
مييل قليب إليها وأنا أفرع على هذا األصل فأقول أما من جعل األصل فرع الكالم عليه يف هذه اآلية بوجوه ال 

األولني صفتني لشيء والثالثة األخرية صفات لشيء واحد فاإلشكال عنه زائل وأما من جعل الكل صفات لشيء 
واحد فنقول إن محلناها على املالئكة فاملالئكة إذا أرسلت طارت سريعاً وذلك الطريان هو العصف فالعصف مرتب 

ى اإلرسال فال جرم ذكر الفاء أما النشر فال يترتب على اإلرسال فإن املالئكة أول ما يبلغون الوحي إىل الرسل عل
ال يصري يف احلال ذلك الدين مشهوراً منتشراً بل اخللق يؤذون األنبياء يف أول األمر وينسبوهنم إىل الكذب والسحر 

الواو بلى إذا حصل النشر ترتب عليه حصول الفرق بني احلق  واجلنون فال جرم مل يذكر الفاء اليت تفيد بل ذكر
والباطل وظهور ذكر احلق على األلسنة فال جرم ذكر هذين األمرين حبرف الفاء فكأنه واهللا أعلم قيل يا حممد إين 
 أرسلت امللك إليك بالوحي الذي هو عنوان كل سعادة وفاحتة كل خري ولكن ال تطمع يف أن ننشر ذلك األمر يف

احلالة ولكن ال بد من الصرب وحتمل املشقة مث إذا جاء وقت النصرة أجعل دينك ظاهراً منتشراً يف شرق العامل وغربه 
وعند ذلك االنتشار يظهر الفرق فتصري األديان الباطلة ضعيفة ساقطة ودينك هو الدين احلق ظاهراً غالباً وهنالك 

املنابر ويصري العامل مملوأ من ذكر اهللا فهذا إذا محلنا هذه الكلمات يظهر ذلك اهللا على األلسنة ويف احملاريب وعلى 
  اخلمس على املالئكة ومن عرف هذا الوجه أمكنه ذكر ما شاهبه يف الرياح وسائر الوجوه واهللا أعلم

  أما قوله ُعذْراً أَْو ُنذْراً ففيه مسألتان

عاصم من رواية حفص والباقون قرأوا بالتثقيل أما املسألة األوىل فيهما قراءتان التخفيف وهو قراءة أيب عمرو و
التخفيف فال نزاع يف كونه مصدراً واملعىن إعذاراً وإنذاراً وأما التثقيل فزعم أبو عبيدة أنه مجع وليس مبصدر وأما 
األخفش والزجاج فزعما أنه مصدر والتثقيل والتخفيف لغتان وقرر أبو علي قول األخفش والزجاج وقال العذر 

ذير والنذر والنذير مثل النكر والنكري مث قال أبو علي وجيوز يف قراءة من ثقل أن يكون عذراً مجع عاذر والع
  ) ٥٦النجم ( كشرف وشارف وكذلك النذر جيوز أن يكون مجع نذير قال تعاىل َهاذَا َنِذيٌر ّمَن النُّذُرِ االْْولَى 

ونه مصدراً فوجهان أحدمها أن يكون مفعوالً على البدل من املسألة الثانية يف النصب ثالثة أوجه أما على تقدير ك
قوله ذكراً والثاين أن يكون مفعوالً له واملعىن وامللقيات ذكراً لألعذار واإلنذار وأما على تقدير كونه مجعاً فنصب 

  على احلال من اإللقاء والتقدير فامللقيات ذكراً حال كوهنم عاذرين ومنذرين
  َواقٌِعإِنََّما ُتوَعدُونَ لَ



جواب القسم واملعىن إن الذي توعدون به من جميء يوم القيامة لكائن نازل وقال الكليب املراد أن كل ما توعدون 
به من اخلري والشر لواقع واحتج القائلون بالتفسري األول بأنه تعاىل ذكر عقيب هذه اآليات عالمات يوم القيامة 

  ة فقط مث إنه ذكر عالمات وقوع هذا اليومفدل على أن املراد من هذه اآلية هو القيام
  أوهلا قوله تعاىل

  فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت
وباجلملة فيحتمل أن يكون املراد حمقت )  ٨٨يونس ( وذكرنا تفسري الطمس عند قوله َربََّنا اطِْمْس َعلَى أَمْوالِهِْم 

وأن يكون املراد حمقت أنوارها واألول )  ٢التكوير ( و انكذرت )  ٢اإلنفطار ( ذواهتا وهو موافق لقوله انتَثََرْت 
  أوىل ألنه ال حاجة فيه إىل اإلضمار وجيوز أن ميحق نورها مث تنتثر ممحوقة النور

  وثانيها قوله
  َوإِذَا السََّمآُء فُرَِجْت

له فرجت أي شقت طُِمَسْت َوإِذَا السََّماء فُرَِجْت الفرج الشق يقال فرجه اهللا فانفرج وكل مشقوق فرج فههنا قو
وقال ابن قتيبة معناه )  ٢٥الفرقان ( َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماء بِالَْغَمامِ )  ١االنشقاق ( نظريه َوإِذَا السََّماء انَشقَّْت 

  فتحت نظريه وفتحت السماء قال الشاعر الفارجي باب األمري املبهم
  وثالثها قوله

  َوإِذَا الْجِبَالُ ُنسِفَْت
حدمها نسفت كاحلب املغلث إذا نسف باملنسف ومنه قوله لَُّنَحّرقَنَُّه ثُمَّ لَنَنِسفَنَُّه ونظريه َوُبسَِّت الْجِبَالُ وفيه وجهان أ

فَقُلْ يَنِسفَُها رَّبى َنْسفاً والثاين اقتلعت بسرعة من )  ١٤املزمل ( َوكَاَنتِ الْجِبَالُ كَِثيباً مَّهِيالً )  ٥الواقعة ( َبّساً 
  ن انتسفت الشيء إذا اختطفته وقرىء طُِمَسْت و فُرَِجْت و ُنِسفَْت مشددةأماكنها م

  ورابعها قوله تعاىل
  َوإِذَا الرُُّسلُ أُقَِّتْت

  وفيه مسألتان
املسألة األوىل أقتت أصلها وقتت ويدل عليه وجوه أحدها قراءة أيب عمرو وقتت بالواو وثانيها أن أصل الكلمة من 

و انضمت وكانت ضمتها الزمة فإهنا تبدل على اإلطراد مهزة أوالً وحشواً ومن ذلك أن الوقت وثالثها أن كل وا
تقول صلى القوم إحدانا وهذه أجوه حسان وأدؤر يف مجع دار والسبب فيه أن الضمة من جنس الواو فاجلمع 

  بينهما جيري جمرى مجع املثلني فيكون ثقيالً وهلذا السبب كان كسر الياء ثقيالً
تعاىل َوالَ َتنسَُواْ الْفَْضلَ َبيَْنكُْم فال جيوز فيه البدل ألن الضمة غري الزمة أال ترى أنه ال يسوغ يف حنو قولك أما قوله 

  َهاذَا َوْعُد أن تبدل
املسألة الثانية يف التأقيت قوالن األول وهو قول جماهد والزجاج أنه تبيني الوقت الذي فيه حيضرون للشهادة على 

وذلك ألن هذه األشياء جعلت عالمات لقيام القيامة كأنه قيل إذا كان كذا وكذا كانت القيامة  أممهم وهذا ضعيف
وال يليق هبذا املوضع أن يقال وإذا بني هلم الوقت الذي حيضرون فيه للشهادة على أممهم قامت القيامة ألن ذلك 

والنسف خمتصة بوقت قيام القيامة فكذا هذا البيان كان حاصالً يف الدنيا وألن الثالثة املتقدمة هي الطمس والفرج 
التوقيت جيب أن يكون خمتصاً بوقت قيام القيامة القول الثاين أن املراد هبذا التأقيت حتصيل الوقت وتكوينه وهذا 
أقرب أيضاً إىل مطابقة اللفظ ألن بناء التفعيالت على حتصيل تلك املاهيات فالتسويد حتصيل السواد والتحريك 



ركة فكذا التأقيت حتصيل الوقت مث إنه ليس يف اللفظ بيان أنه حتصيل لوقت أي شيء وإمنا مل يبني ذلك حتصيل احل
ومل يعني ألجل أن يذهب الوهم إىل كل جانب فيكون التهويل فيه أشد فيحتمل أن يكون املراد تكوين الوقت الذي 

يه للفوز بالثواب وأن يكون هو وقت سؤال حيضرون فيه للشهادة على أممهم وأن يكون هو الوقت الذي جيتمعون ف
َني وأن الرسل عما أجيبوا به وسؤال األمم عما أجابوهم كما قال فَلََنْسئَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَْيهِْم وَلََنْسئَلَنَّ الْمُْرَسِل

يه اإلشارة بقوله يكون هو الوقت الذي يشاهدون اجلنة والنار والعرض واحلساب والوزن وسائر أحوال القيامة وإل
  َوَيْوَم الِْقَياَمةِ  َتَرى الَِّذيَن كَذَبُواْ َعلَى اللَِّه ُوُجوهُُهم مُّْسَودَّةٌ 

  َأليِّ َيْومٍ أُجِّلَْت
أي أخرت كأنه تعاىل يعجب العباد من تعظيم ذلك اليوم فقال ألي يوم أخرت األمور املتعلقة هبؤالء وهي تعذيب 

وظهور ما كانوا يدعون اخللق إىل اإلميان به من األهوال والعرض واحلساب ونشر  من كذهبم وتعظيم من آمن هبم
  الدواوين ووضع املوازين
  مث إنه تعاىل بني ذلك فقال

  ِلَيْومِ الْفَْصلِ
  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يوم يفصل الرمحن بني اخلالئق وهذا كقوله إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ ِميقَاتُُهْم أَْجَمِعَني

  مث أتبع ذلك تعظيماً ثانياً فقال
  َوَمآ أَْدَراَك َما َيْوُم الْفَْصلِ

  َوَما أَْدَراَك َما َيْوُم الْفَْصلِ أي وما علمك بيوم الفصل وشدته ومهابته
  مث أتبعه بتهويل ثالث فقال

  َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِني
  ن األنبياء عليهم السالم وأخربوا عنه بقي ههنا سؤاالنأي للمكذبني بالتوحيد والنبوة واملعاد وبكل ما ورد م

السؤال األول كيف وقع النكرة مبتدأ يف قوله وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لّلُْمكَذّبَِني اجلواب هو يف أصله مصدر منصوب ساد مسد 
لَْيكُُم وجيوز ويال فعله ولكنه عدل به إىل الرفع للداللة على معىن ثبات اهلالك ودوامه للمدعو عليه وحنوه َسلَاٌم َع

  بالنصب ولكن مل يقرأ به
السؤال الثاين أين جواب قوله فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت اجلواب من وجهني أحدمها التقدير إمنا توعدون لواقع إذا 

ذَا النُُّجوُم النجوم طمست وهذا ضعيف ألنه يقع يف قوله فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت الثاين أن اجلواب حمذوف والتقدير فَإِ
  طُِمَسْت وإذا وإذا فحينئذ تقع اجملازاة باألعمال وتقوم القيامة

  ذِّبَِنيأَلَْم ُنْهِلِك االٌّ وَِّلَني ثُمَّ نُْتبُِعُهُم االٌّ خِرِيَن كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني َوْيلٌ َيْوَمِئٍذ لِّلُْمكَ
  حتذيرهم عن الكفراعلم أن املقصود من هذه الصورة ختويف الكفار و

فالنوع األول من التخويف أنه أقسم على أن اليوم الذي يوعدون به وهو يوم الفصل واقع مث هول فقال َوَما أَْدرَاَك 
  َما َيْوُم الْفَْصلِ مث زاد يف التهويل فقال َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ لّلُْمكَذّبَِني
أهلك الكفرة املتقدمني بسبب كفرهم فإذا كان الكفر والنوع الثاين من التخويف ما ذكر يف هذه اآلية وهو أنه 

حاصالً يف هؤالء املتأخرين فال بد وأن يهلكهم أيضاً مث قال وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لّلُْمكَذّبَِني كأنه يقول أما الدنيا فحاصلهم 
ِلَك ُهَو الُْخسْرانُ الُْمبُِني ويف اآلية اهلالك وأما اآلخرة فالعذاب الشديد وإليه اإلشارة بقوله َخِسَر الدُّْنَيا وَاالِْخَرةَ  ذا

سؤاالن األول ما املراد من األولني واآلخرين اجلواب فيه قوالن األول أنه أهلك األولني من قوم نوح وعاد ومثود مث 



أتبعهم اآلخرين قوم شعيب ولوط وموسى كذلك نفعل باجملرمني وهم كفار قريش وهذا القول ضعيف ألن قوله 
االْخِرِيَن بلفظ املضارع فهو يتناول احلال واالستقبال وال يتناول املاضي ألبتة القول الثاين أن املراد باألولني  ُنْتبِعُُهُم

وقوله ثُمَّ نُْتبُِعُهمُ االِْخرِيَن على االستئناف على معىن ) صلى اهللا عليه وسلم ( مجيع الكفار الذين كانوا قبل حممد 
يدل على االستئناف قراءة عبداهللا سنتبعهم فإن قيل قرأ األعرج مث نتبعهم باجلزم سنفعل ذلك ونتبع األول اآلخر و

وذلك يدل على االشتراك يف أمل وحينئذ يكون املراد به املاضي ال املستقبل قلنا القراءة الثابتة بالتواتر نتبعهم حبركة 
و املاضي لوقع التنايف بني القراءتني وإنه العني وذلك يقتضي املستقبل فلو اقتضت القراءة باجلزم أن يكون املراد ه

  غري جائز فعلمنا أن تسكني العني ليس للجزم للتخفيف كما روي يف بيت امرىء القيس
  واليوم أشرب غري مستحقب

ِمنيَ أي هذا مث إنه تعاىل ملا بني أنه يفعل هبؤالء املتأخرين مثل ما يفعل بأولئك املتقدمني قال إِنَّا كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِ
  اإلهالك إمنا نفعله هبم لكوهنم جمرمني فال جرم يف مجيع اجملرمني ألن عموم

  العلة يقتضي عموم احلكم
مث قال تعاىل َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ لّلُْمكَذّبَِني أي هؤالء وإن أهلكوا وعذبوا يف الدنيا فاملصيبة العظمى والطامة الكربى معدة 

  هلم يوم القيامة
املراد من اإلهالك يف قوله أَلَمْ ُنْهِلِك االْوَِّلَني هو مطلق اإلماتة أو اإلماتة بالعذاب فإن كان ذلك هو  السؤال الثاين

األول مل يكن ختويفاً للكفار ألن ذلك أمر حاصل للمؤمن والكافر فال يصلح حتذيراً للكافر وإن كان املراد هو الثاين 
ُم االْخِرِيَن كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمنيَ يقتضي أن يكون اهللا قد فعل بكفار قريش وهو اإلماتة بالعذاب فقوله ثُمَّ ُنْتبِعُُه

وز مثل ذلك ومن املعلوم أنه مل يوجد ذلك وأيضاً فألنه تعاىل قال َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذَّبُهْم َوأَنَت ِفيهِْم اجلواب مل ال جي
وقع ذلك يف حق قريش وهو يوم بدر سلمنا ذلك فلم ال جيوز أن يكون أن يكون املراد منه اإلماتة بالتعذيب وقد 

املراد من اإلهالك معىن ثالثاً مغايراً لألمرين اللذين ذكرومها وهو اإلماتة املستعقبة للذم واللعن فكأنه قيل إن أولئك 
بقي اللعن عليهم يف الدنيا املتقدمني حلرصهم على الدنيا عاندوا األنبياء وخاصموهم مث ماتوا فقد فاتتهم الدنيا و

والعقوبة األخروية دائماً سرمداً فهكذا يكون حال هؤالء الكفار املوجودين ومعلوم أن مثل هذا الكالم من أعظم 
  وجوه الزجر

  مَ الْقَاِدُرونَ وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِنيأَلَْم َنْخلُقكُّم مِّن مَّآٍء مَّهِنيٍ فََجَعلَْناُه ِفى قَرَارٍ مَِّكنيٍ إِلَى قََدرٍ مَّْعلُومٍ فَقََدْرَنا فَنِْع
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من ختويف الكفار ووجه التخويف فيه من وجهني األول أنه تعاىل ذكرهم عظيم 
إنعامه عليهم وكلما كانت نعمة اهللا عليهم أكثر كانت جنايتهم يف حقه أقبح وأفحش وكلما كان كذلك كان 

م فلهذا قال عقيب ذكر هذا اإلنعام وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لّلُْمكَذّبَِني الوجه الثاين أنه تعاىل ذكرهم كونه قادراً على العقاب أعظ
االبتداء وظاهر يف العقل أن القادر على االبتداء قادر على اإلعادة فلما أنكروا هذه الداللة الظاهرة ال جرم قال يف 

َني وأما التفسري فهو أن قوله أَلَمْ َنْخلُقكُّم ّمن مَّاء مَّهِنيٍ أي من النطفة كقوله ثُمَّ جََعلَ َنْسلَهُ حقهم وَْيلٌ َيوَْمِئٍذ لّلُْمكَذّبِ
ِمن ُسالَلَةٍ  ّمن مَّاء مَّهِنيٍ فََجَعلَْناُه ِفى قََرارٍ مَِّكنيٍ وهو الرحم ألن ما خيلق منه الولد ال بد وأن يثبت يف الرحم 

منه الولد مث قال إِلَى قََدرٍ مَّْعلُومٍ واملراد كونه يف الرحم إىل وقت الوالدة وذلك الوقت  ويتمكن خبالف ماال خيلق
رأ نافع وعبداهللا بن معلوم هللا تعاىل ال لغريه كقوله إِنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعةِ  إىل قوله َوَيْعلَُم َما ِفى االْْرَحامِ فَقََدْرَنا ق

لباقون بالتخفيف أما التشديد فاملعىن إنا قدرنا ذلك تقديراً فنعم املقدرون له حنن ويتأكد هذا عامر بالتشديد وقرأ ا



الوجه بقوله تعاىل ِمن نُّطْفَةٍ  َخلَقَُه فَقَدََّرُه وألن إيقاع اخللق على هذا التقدير والتحديد نعمة من املقدر على املخلوق 
  فحسن ذكره يف موضع ذكر

يف هذه القراءة قال لو صحت هذه القراءة لوجب أن يقال فقدرنا فنعم املقدرون وأجيب  املنة والنعمة ومن طعن
عنه بأن العرب قد جتمع بني اللغتني قال تعاىل فََمّهلِ الْكَاِفرِيَن أَْمهِلُْهْم ُروَْيداً وأما القراءة بالتخفيف ففيها وجهان 

نا وأردنا فَنِْعمَ الْقَاِدُرونَ حيث خلقناه يف أحسن األول أنه من القدرة أي فقدرنا على خلقه وتصويره كيف شئ
الصور واهليئات والثاين أنه يقال قدرت الشيء بالتخفيف على معىن قدرته قال الفراء العرب تقول قدر عليه املوت 

  وقدر عليه املوت وقدر عليه رزقه وقدر بالتخفيف والتشديد قال تعاىل فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه
  َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِنيجَْعلِ األرض ِكفَاتاً أَْحَيآًء َوأَمْواتاً َوَجَعلَْنا ِفيَها رََواِسىَ  َشاِمَخاٍت وَأَْسقَيَْناكُم مَّآًء فُرَاتاً وَْيلٌ أَلَْم َن

ية اعلم أن هذا هو النوع الرابع من ختويف الكفار وذلك ألنه ذكرهم بالنعم اليت له عليهم يف األنفس ويف هذه اآل
ذكرهم بالنعم اليت له عليهم يف اآلفاق مث قال يف آخر اآلية َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ لّلُْمكَذّبَِني والسبب فيه ما قدمنا أن النعم 

كلما كانت أكثر كانت اجلناية أقبح فكان استحقاق الذم عاجالً والعقاب آجالً أشد وإمنا قدم تلك اآلية على هذه 
س كاألصل للنعم اليت يف اآلفاق فإنه لوال احلياة والسمع والبصر واألعضاء السليمة ملا اآلية ألن النعم اليت يف األنف

  كان االنتفاع بشيء من املخلوق ممكناً
واعلم أنه تعاىل ذكر ههنا ثالثة أشياء أوهلا األرض وإمنا قدمها ألن أقرب األشياء إلينا من األمور اخلارجية هو 

واجلمع يقال كفت الشيء أي ضممته ويقال جراب كفيت وكفت إذا كان  األرض ومعىن الكفات يف اللغة الضم
ال يضيع شيئاً مما جيعل فيه ويقال للقدر كفت قال صاحب الكشاف هو اسم ما يكفت كقوهلم الضمام واجلماع ملا 

وبه يضم وجيمع ويقال هذا الباب مجاع األبواب وتقول شددت الشيء مث تسمي اخليط الذي تشد به الشيء شداداً 
انتصب أحياء وأمواتاً كأنه قيل كافتة أحياء وأمواتاً أو بفعل مضمر يدل عليه وهو نكفت ويكون املعىن نكفتكم 

أحياء وأمواتاً فينصبان على احلال من الضمري هذا هو اللغة مث يف املعىن وجوه أحدها أهنا تكفت أحياء على ظهرها 
يف منازهلم واألموات يدفنون يف قبورهم وهلذا كانوا يسمون األرض أما وأمواتاً يف بطنها واملعىن أن األحياء يسكنون 

ألهنا يف ضمها للناس كاألم اليت تضم ولدها وتكفله وملا كانوا يضمون إليها جعلت كأهنا تضمهم وثانيها أهنا كفات 
حال كوهنم على ظهرها )  األحياء( األحياء مبعىن أهنا تكفت ما ينفصل األحياء من األمور املستقذرة فأما أهنا تكفت 

فال وثالثها أهنا كفات األحياء مبعىن أهنا جامعة ملا حيتاج اإلنسان إليه يف حاجاته من مأكل ومشرب ألن كل ذلك 
خيرج من األرض واألبنية اجلامعة للمصاحل الدافعة للمضار مبنية منها ورابعها أن قوله أَْحَياء َوأَمْواتاً معناه راجع إىل 

  ما أنبت وامليت مامل ينبت بفي يف اآلية سؤاالن األرض واحلي
  األول مل قيل أَْحَياء َوأَمْواتاً على التنكري وهي كفات األحياء واألموات مجيعاً اجلواب هو من

  تنكري التفخيم كأنه قيل تكفت أحياء ال يعدون وأمواتاً ال حيصرون
ب نقل القفال أن ربيعة قال دلت اآلية على أن السؤال الثاين هل تدل هذه اآلية على وجوب قطع النباش اجلوا

  األرض كفات امليت فتكون حرزاً له والسارق من احلرز جيب عليه القطع
النوع الثاين من النعم املذكورة يف هذه اآلية قوله تعاىل َوَجَعلَْنا ِفيَها َروَاِسىَ  َشاِمخَاٍت فقوله َروَاِسىَ  أي ثوابت 

ِمَخاٍت أي عاليات وكل عال فهو شامخ ويقال للمتكرب شامخ بأنفه ومنافع خلقة على ظهر األرض ال تزول و َشا
  اجلبال قد تقدمت يف هذا الكتاب



النوع الثالث من النعم قوله تعاىل وَأَْسقَيَْناكُم مَّاء فَُراتاً الفرات هو الغاية يف العذوبة وقد تقدم تفسريه يف قوله َهاذَا 
  َعذَاٌب فَُراٌت
َترِْمى بِشََررٍ ى َما كُنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ انطَِلقُوا إِلَى ِظلٍّ ِذى ثَلَاِث ُشَعبٍ الَّ ظَلِيلٍ َوالَ ُيغْنِى ِمَن اللََّهبِ إِنََّها انطَِلقُوا إِلَ

  كَالْقَْصرِ كَأَنَُّه جِمَالَةٌ  ُصفٌْر وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِني
ويف الكفار وهو بيان كيفية عذاهبم يف اآلخرة فأما قوله انطَِلقُواْ إِلَى َما اعلم أن هذا هو النوع اخلامس من وجوه خت

خزنة النار  كُنُتْم بِِه ُتكَذُّبونَ فاملعىن أنه يقال هلم انطَِلقُواْ إِلَى َما كُنُتْم بِهِ ُتكَذُّبونَ من العذاب والظاهر أن القائلني هم
انطَِلقُواْ على لفظ املاضي واملعىن أهنم انقادوا لألمر ألجل أهنم مضطرون  وانطلقوا الثاين تكرير وقرأ يعقوب ُتكَذُّبونَ

إليه ال يستطيعون امتناعاً منه وهذا بعيد ألنه كان ينبغي أن يقال فانطلقوا بالفاء لريتبط آخر الكالم بأوله قال 
كنان فتلفحهم الشمس  املفسرون إن الشمس تقرب يوم القيامة من رؤوس اخلالئق وليس عليهم يومئذ لباس وال

وتسفعهم وتأخذ بأنفاسهم وميتد ذلك اليوم مث ينجي اهللا برمحته من يشاء إىل ظل من ظله فهناك يقولون فََمنَّ اللَّهُ 
ه إِلَى ِظلّ لَعلَْيَنا َوَوقَاَنا َعذَاَب السَُّمومِ ويقال للمكذبني انطَِلقُواْ إِلَى َما كُنُتْم بِهِ ُتكَذُّبونَ من عذاب اهللا وعقابه وقو

  يعين دخان جهنم كقوله َوِظلّ ّمن َيْحُمومٍ مث إنه تعاىل وصف هذا الظل بصفات
الصفة األوىل قوله ِذى ثَلَاِث شَُعبٍ وفيه وجوه أحدها قال احلسن ما أدري ما هذا الظل وال مسعت فيه شيئاً وثانيها 

ومن حتت أرجلهم وحميطة هبم وتسمية النار قال قوم املراد بقوله إىل ظل ذي ثالث شعب كون النار من فوقهم 
ىل بالظل جماز من حيث إهنا حميطة هبم من كل جانب كقوله لَُهْم ّمن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ّمَن النَّارِ َوِمن َتْحتِهِْم ظُلَلٌ وقال تعا

بل املراد الدخان وهو من قوله أََحاطَ بِهِمْ َيْوَم َيْغَشاُهُم الَْعذَاُب ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحِت أَْرُجلِهِْم وثالثها قال قتادة 
ُسرَاِدقَُها وسرادق النار هو الدخان مث إن شعبة من ذلك الدخان على ميينه وشعبة أخرى على يساره وشعبة ثالثة من 
 فوقه وأقول هذا غري مستبعد ألن الغضب عن ميينه والشهوة عن مشاله والقوة الشيطانية يف دماغه ومنبع مجيع اآلفاق

  الصادرة عن اإلنسان يف عقائده ويف أعماله ليس إال هذه الثالثة فتولدت من

هذه الينابيع الثالثة أنواع من الظلمات وميكن أيضاً أن يقال ههنا درجات ثالثة وهي احلس واخليال والوهم وهي 
ثة نوع خاص من الظلمة مانعة للروح عن االستنارة بأنوار عامل القدس والطهارة ولكل واحد من تلك املراتب الثال

ورابعها قال قوم هذا كناية عن كون ذلك الدخان عظيماً فإن الدخان العظيم ينقسم إىل شعب كثرية وخامسها قال 
أبو مسلم وحيتمل يف ثالث شعب ما ذكره بعد ذلك وهو أنه غري ظليل وأنه ال يغين من اللهب وبأهنا ترمى بشرر 

  كالقصر
ه الَّ ظَِليلٍ وهذا هتكم هبم وتعريض بأن ظلهم غري ظل املؤمنني واملعىن أن ذلك الظل ال الصفة الثانية لذلك الظل قول

  مينع حر الشمس
الصفة الثالثة قوله تعاىل َوالَ ُيغْنِى ِمَن اللََّهبِ يقال أغن عين وجهك أي أبعده ألن الغين عن الشيء يباعده كما أن 

ل اجلر أي وغريه مغن عنهم من حر اللهب شيئاً قال القفال وهذا إنه يف حم) الكشاف ( احملتاج يقاربه قال صاحب 
حيتمل وجهني أحدمها أن هذا الظل إمنا يكون يف جهنم فال يظلهم من حرها وال يسترهم من هليبها وقد ذكر اهللا يف 

وهذا كأنه يف )  ٤٤ ٤٢الواقعة ( سورة الواقعة الظل فقال ِفى َسُمومٍ َوَحِميمٍ وَِظلّ ّمن َيْحُمومٍ الَّ بَارٍِد َوالَ كَرِميٍ 
َن جهنم إذا دخلوها مث قال الَّ بَارٍِد َوالَ كَرِميٍ فيحتمل أن يكون قوله الَّ ظَِليلٍ يف معىن الَّ َبارٍِد وقوله َوالَ ُيغْنِى ِم

يكون قبل أن يدخلوا اللََّهبِ يف معىن َوالَ كَرِميٍ أي ال روح له يلجأ إليه من هلب النار والثاين أن تكوُّنَ ذلك إمنا 
جهنم بل عندما حيسبون للحساب والعرض فيقال هلم إن هذا الظل ال يظلكم من حر الشمس وال يدفع هلب النار 



  ويف اآلية وجه ثان وهو الذي قاله قطرب وهو أن اللهب ههنا هو العطش يقال هلب هلباً ورجل هلبان وامرأة هلىب
ِمى بَِشَررٍ قال الواحدي يقال شررة وشرر وشرارة وشرار وهو ما تطاير من النار الصفة الرابعة قوله تعاىل إِنََّها َتْر

متبدداً يف كل جهة وأصله من شررت الثوب إذا أظهرته وبسطته للشمس والشرار ينبسط متبدداً واعلم أن اهللا 
نه بيان أن تلك النار عظيمة تعاىل وصف النار اليت كان ذلك الظل دخاناً هلا بأهنا ترمي بالشرارة العظيمة واملقصود م

جداً مث إنه تعاىل شبه ذلك الشرر بشيئني األول بالقصر ويف تفسريه قوالن أحدمها أن املراد منه البناء املسمى 
بالقصر قال ابن عباس يريد القصور العظام الثاين أنه ليس املراد ذلك مث على التقدير ففي التفسري وجوه أحدها أهنا 

صاد كتمرة ومتر ومجرة ومجر قال املرباد يقال للواحد من احلطب اجلزل الغليظ قصرة واجلمع مجع قصرة ساكنة ال
قصر قال عبد الرمحن بن عابس سألت ابن عباس عن القصر فقال هو خشب كنا ندخره للشتاء نقطعه وكنا نسميه 

( جر العظام قال صاحب القصر وهذا قول سعيد بن جبري ومقاتل والضحاك إال أهنم قالوا هي أصول النخل والش
قرىء كالقصر بفتحتني وهي أعناق اإلبل أو أعناق النخل حنو شجرة وشجر وقرأ ابن مسعود كالقصر ) الكشاف 

  مبعىن القصر كرهن ورهن وقرأ سعيد بن جبري كالقصر يف مجع قصرة كحاجة وحوج
  التشبيه الثاين قوله تعاىل كَأَنَُّه جِمَالَةٌ  ُصفٌْر وفيه مسألتان

سألة األوىل مجاالت مجع مجال كقوهم رجاالت ورجال وبيوتات وبيوت وقرأ ابن عباس محاالت بضم اجليم وهو امل
قراءة يعقوب وذكروا وجوهاً أحدها قيل اجلماالت بالضم احلبال الغالظ وهي حبال السفن ويقال هلا القلوس 

يم وتشديد امليم وقرىء َحتَّى يَِلَج الْجََملُ ومنهم من أنكر ذلك وقال املعروف يف احلبال إمنا هو اجلمل بضم اجل
وثانيها قيل هي قطع النحاس وهو مروي عن علي بن أيب طالب عليه السالم وابن عباس ومعظم أهل اللغة ال 

يعرفونه وثالثها قال الفراء جيوز أن يكون اجلماالت بالضم من الشيء اجململ يقال أمجلت احلساب وجاء القوم مجلة 
واملعىن أن هذه الشررة ترتفع كأهنا شيء جمموع غليظ أصفر وهذا قول الفراء ورابعها قال الفراء جيوز  أي جمتمعني

  أن يقال مجاالت بضم اجليم مجع مجال بضم اجليم ومجال بضم اجليم يكون مجع مجل كما يقاله رخل ورخال ورخال
بو علي والتاء إمنا حلقت مجاالً لتأنيث اجلمع القراءة الثاين مجلة بكسر اجليم هي مجع مجل مثل حجر وحجارة قال أ

  كما حلقت يف فحل وفحالة
القراءة الرابعة مجلة بضم اجليم وهي القلس وقيل صفر إلرادة اجلنس أما قوله صفر فاألكثرون على أن املراد منه 

ر فسقط وفيه سود تضرب إىل الصفرة قال الفراء ال ترى أسود من اإلبل إال وهو مشوب صفرة والشرر إذا تطاي
بقية من لون النار كان أشبه باجلمل األسود الذي يشوبه شيء من الصفرة وزعم بعض العلماء أن املراد هو الصفرة 
ال السواد ألن الشرر إمنا يسمى شرراً ما دام يكون ناراً ومىت كان ناراً كان أصفر وإمنا يصري أسود إذا انطفأ وهناك 

  و الصوابال يسمى شرراً وهذا القول عندي ه
املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل شبه الشرر يف العظم بالقصر ويف اللون والكثرة والتتابع وسرعة احلركة باجلماالت 

الصفر وقيل أيضاً إن ابتداء الشرر يعظم فيكون كالقصر مث يفترق فتكون تلك القطع املتفرقة املتتابعة كاجلماالت 
قال يف تفسري قوله إِنََّها َتْرِمى بِشََررٍ كَالْقَْصرِ أن هذا التشبيه إمنا ورد يف بالد  الصفر واعلم أنه نقل عن ابن عباس أنه

العرب وقصورهم قصرية السمك جارية جمرى اخليمة فبني تعاىل أهنا ترمى بشرر كالقصر فلما مسع أبو العالء املعري 
  ائب يف الدجىهبذا تصرف فيه وشبهه باخليمة من األدمي وهو قوله محراء ساطعة الذو

  ترمى بكل شرارة كطراف
مث زعم صاحب الكشاف أنه ذكر ذلك معارضة هلذه اآلية وأقول كان األوىل لصاحب الكشاف أن ال يذكر ذلك 



وإذ قد ذكره فال بد لنا من حتقيق الكالم فيه فنقول تشبيه الشرارة بالطراف يفيد التشبيه يف الشكل والعظم أما 
الشرارة تكون قبل انشعاهبا كالنقطة من النار فإذا انشعبت اتسعت فهي كالنقطة اليت  الشكل فمن وجهني األول أن

تتسع فهي تشبه اخليمة فإن رأسها كالنقطة مث إهنا ال تزال تتسع شيئاً فشيئاً الثاين أن الشرارة كالكرة أو األسطوانة 
ألمر ظاهر هذا منتهى هذا التشبيه وأما وجه فهي شديدة الشبه باخليمة املستديرة وأما التشبيه باخليمة يف النظم فا

  القدح فيه فمن وجوه األول أن لون الشرارة أصفر يشوهبا شيء من السواد وهذا املعىن حاصل يف اجلماالت

الصفر وغري حاصل يف اخليمة من األدمي الثاين أن اجلماالت متحركة واخليمة ال تكون متحركة فتشبيه الشرار 
تحركة أوىل والثالث أن الشرارات متتابعة جييء بعضها خلف البعض وهذا املعىن حاصل يف املتحرك باجلماالت امل

اجلماالت الصفر وغري حاصل يف الطراف الرابع أن القصر مأمن الرجل وموضع سالمته فتشبيه الشرر بالقصر تنبيه 
كذلك فإنه كان يتوقع اخلري على أنه إمنا تولدت آفته من املوضع الذي توقع منه األمن والسالمة وحال الكافر 

والسالمة من دينه مث إنه ما ظهرت له آفة وال حمنة إال من ذلك الدين واخليمة ليست مما يتوقع منها األمن الكلي 
اخلامس أن العرب كانوا يعتقدون أن كل اجلمال يف ملك اجلمال ومتام النعم إمنا حيصل مبلك النعم وهلذا قال تعاىل 

الٌ ِحَني ُترُِحيونَ َوِحنيَ َتسَْرُحونَ فتشبيه الشرر باجلمال السود كالتهكم هبم كأنه قيل هلم كنتم َولَكُْم ِفيَها َجَم
تتوقعون من دينكم كرامة ونعمة ومجاالً إال أن ذلك اجلمال هو هذه الشرارات اليت هي كاجلمال وهذا املعىن غري 

ا بالبعض فكل من وقع فيما بني أيديها وأرجلها حاصل يف الطراف السادس أن اجلمال إذا انفردت واختلط بعضه
يف ذلك الوقت نال بالء شديداً وأملاً عظيماً فتشبيه الشرارات هبا حال تتابعها يفيد حصول كمال الضرر والطراف 
ليس كذلك السابع الظاهر أن القصر يكون يف املقدار أعظم من الطراف واجلماالت الصفر تكون أكثر يف العدد 

فتشبيه هذه الشرارات بالقصر وباجلماالت يقتضي الزيادة يف املقدار ويف العدد وتشبهها بالطراف ال من الطراف 
يفيد شيئاً من ذلك وملا كان املقصود هو التهويل والتخويف كان التشبيه األول أوىل الثامن أن التشبيه بالشيئني يف 

لواحد يف إثبات ذينك الوصفني وبيانه أن من مسع إثبات وصفني أقوى يف ثبوت ذينك الصفني من التشبيه بالشيء ا
قوله إِنََّها َتْرِمى بِشََررٍ كَالْقَْصرِ تسارع ذهنه إىل أن املراد إثبات عظم تلك الشرارات مث إذا مسع بعد ذلك قوله كَأَنَّهُ 

ع أن الشرار كالطراف يبقى جَِمالَةٌ  ُصفٌْر تسارع ذهنه إىل أن املراد كثرة تلك الشرارات وتتابعها ولوهنا أما من مس
ذهنه متوقفاً يف أن املقصود بالتشبيه إثبات العظم أو إثبات اللون فالتشبيه بالطراف كاجململ والتشبيه بالقصر 

وباجلماالت الصفر كالبيان املفصل املكرر املؤكد وملا كان املقصود من هذا البيان هو التهويل والتخويف فكلما 
وأبني كان اخلوف أشد فثبت أن هذا التشبيه أمت التاسع أنه قال يف أول اآلية انطَِلقُواْ  كان بيان وجوه العذاب أمت

إِلَى ِظلّ واإلنسان إمنا يكون طيب العيش وقت االنطالق والذهاب إذا كان راكباً وإمنا جيد الظل الطيب إذا كان 
اجلماالت وظلك يف مثل هذا القصر  يف قصره فوقع تشبيه الشرارة بالقصر واجلماالت كأنه قيل له مركوبك هذه

وهذا جيري جمرى التهكم هبم وهذا املعىن غري حاصل يف الطراف العاشر من املعلوم أن تطاير القصر إىل اهلواء أدخل 
يف التعجب من تطاير اخليمة ألن القصر يكون مركباً من اللنب واحلجر واخلشب وهذه األجسام أدخل يف الثقل 

املتخذة إما من الكرباس أو من األدمي والشيء كلما كان أثقل وأشد اكتنازاً كان تطايره يف واالكتناز من اخليمة 
اهلواء أبعد فكانت النار اليت تطري القصر إىل اهلواء أقوى من النار اليت تطري الطراف يف اهلواء ومعلوم أن املقصود 

دي عشر وهو أن سقوط القصر على اإلنسان أدخل تعظيم أمر النار يف الشدة والقوة فكان التشبيه بالقصر أوىل احلا
يف اإليالم واإلجياع من سقوط الطراف عليه فتشبيه تلك الشرارات بالقصر يفيد أن تلك الشرارات إذا ارتفعت يف 

اهلواء مث سقطت على الكافر فإهنا تؤمله إيالماً شديداً فصار ذلك تنبيهاً على أنه ال يزال يسقط عليه من اهلواء 



كالقصور خبالف وقوع الطراف على اإلنسان فإنه ال يؤمل يف الغاية الثاين عشر أن اجلمال يف أكثر األمور  شرارات
تكون موقرة فتشبيه الشرارات باجلمال تنبيه على أن مع كل واحد من تلك الشرارات أنواعاً من البالء واحملنة ال 

وقرة بأنواع احملنة والبالء وهذا املعىن غري حاصل يف حيصي عددهاإال اهللا فكأنه قيل تلك الشرارات كاجلماالت امل
  الطراف فكان التشبيه

  باجلماالت أمت
واعلم أن هذه الوجوه توالت على اخلاطر يف اللحظة الواحدة ولو تضرعنا إىل اهللا تعاىل يف طلب األزيد ألعطانا أي 

  زيادة عليها تعد من األطناب واهللا أعلمقدر شئناً بفضله ورمحته ولكن هذه الوجوه كافية يف بيان الترجيح وال
  َهاذَا َيْوُم الَ َينِطقُونَ َوالَ ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيعَْتِذُرونَ َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِني

نصب األعمش يوم أي هذا الذي قص عليكم واقع يومئذ اعلم أن هذا هو النوع السادس من أنواع ختويف الكفار 
وذلك ألنه تعاىل بني أنه ليس هلم عذر وال حجة فيما أتوا به من القبائح وال قدرة هلم على  وتشديد األمر عليهم

دفع العذاب عن أنفسهم فيجتمع يف حقه يف هذا املقام أنواع من العذاب أحدها عذاب اخلجالة فإنه يفتضح على 
جالة أشد من القتل بالسيف رءوس األشهاد ويظهر لكل قصوره وتقصريه وكل من له عقل سليم علم أن عذاب اخل

واالحتراق بالنار وثانيها وقوف العبد اآلبق على باب املوىل ووقوعه يف يده مع علمه بأنه الصادق الذي يستحيل 
الكذب عليه على ما قال َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََدى َّ وثالثها أنه يرى يف ذلك املوقف خصماءه الذين كان يستخف هبم 

بالثواب والتعظيم ويرى نفسه فائزاً باخلزي والنكال وهذه ثالثة أنواع من العذاب الروحاين  ويستحقرهم فائزين
ورابعها العذاب اجلسماين وهو مشاهدة النار وأهواهلا نعوذ باهللا منها فلما اجتمعت يف حقه هذه الوجوه من العذاب 

  َيْوَمِئٍذ لّلُْمكَذّبَِني ويف اآلية سؤاالن بل ما هو مما ال يصف كنهه إال اهللا ال جرم قال تعاىل يف حقهم َوْيلٌ
ُمونَ وقوله َواللَّهِ األول كيف ميكن اجلمع بني قوله هَاذَا َيْوُم الَ َينِطقُونَ وقوله ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِعنَد َرّبكُْم َتخَْتِص

َحِديثاً ويروى أن نافع بن األزرق سأل ابن عباس عن هذا السؤال َرّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني وقوله َوالَ َيكُْتُمونَ اللََّه 
واجلواب عنه من وجوه أحدها قال احلسن فيه إضمار والتقدير هذا يوم ال ينطقون فيه حبجة وال يؤذن هلم 

فيعتذرون ألنه ليس هلم فيما عملوه عذر صحيح وجواب مستقيم فإذا مل ينطقوا حبجة سليمة وكالم مستقيم فكأهنم 
مل ينطقوا ألن من نطق مبا ال يفيد فكأنه مل ينطق ونظريه ما يقال ملن ذكر كالماً غري مفيد ما قلت شيئاً وثانيها قال 
الفراء أراد بقوله َيْوُم الَ َينِطقُونَ تلك الساعة وذلك القدر من الوقت الذي ال ينطقون فيه كما يقول آتيك يوم 

اد باليوم كله ألن القدوم إمنا يكون يف ساعة يسرية وال ميتد يف كل اليوم يقدم فالن واملعىن ساعة يقدم وليس املر
وثالثها أن قوله الَ َينِطقُونَ لفظ مطلق واملطلق ال يفيد العموم ال يف األنواع وال يف األوقات بدليل أنك تقول فالن 

ل على أن مفهوم ال ينطق قدر ال ينطق بالشر ولكنه ينطق باخلري وتارة تقول فالن ال ينطق بشيء ألبتة وهذا يد
مشترك بني أن ال ينطق ببعض األشياء وبني أن ال ينطق بكل األشياء وكذلك تقول فالن ال ينطق يف هذه الساعة 

وتقول فالن ال ينطق ألبتة وهذا يدل على أن مفهوم ال ينطق مشترك بني الدائم واملوقت وإذا كان كذلك فمفهوم 
طق ببعض األشياء ويف بعض األوقات وذلك ال ينايف حصول النطق بشيء آخر يف ال ينطق يكفي يف صدقه عدم الن

  وقت آخر فيكفي يف صدق قوله الَ َينِطقُونَ

أهنم ال ينطقون بعذر وعلة يف وقت السؤال وهذا الذي ذكرناه إشارة إىل صحة اجلوابني األولني حبسب النظر 
يف جزء من أجزاء اليوم حينث قلنا مبين اإلميان على العرف العقلي فإن قيل لو حلف ال ينطق يف هذا اليوم فنطق 



والذي ذكرناه حبث عن مفهوم اللفظ من حيث إنه هو ورابعها أن هذه اآلية وردت عقيب قول خزنة جهنم هلم 
فما كانوا انطَِلقُواْ إِلَى ِظلّ ِذى ثَلَاِث ُشَعبٍ فينقادون ويذهبون فكأنه قيل إهنم كانوا يؤمرون يف الدنيا بالطاعات 

صاروا منقادين مطيعني يف مثل هذا الكليف الذي هو أشق من كل شيء تنبيهاً ) فقد ( يلتفتون أما يف هذه الساعة 
على أهنم لو تركوا اخلصومة يف الدنيا ملا احتاجوا يف هذا الوقت إىل هذا االنقياد الشاق واحلاصل أن قوله َهاذَا َيْوُم 

قت يف هذا العمل وتقييد املطلق بسبب مقدمة الكالم مشهور يف العرف بدليل أن املرأة إذا الَ َينِطقُونَ متقيد هبذا الو
قالت أخرج هذه الساعة من الدار فقال الزوج لو خرجت فأنت طالق فإنه يتقيد هذا املطلق بتلك اخلرجة فكذا 

  ههنا
ذراً وقد منعوا من ذكره وهذا ال يليق باحلكيم واجلواب السؤال الثاين قوله َوالَ ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيعَْتِذُرونَ يوهم أن هلم ع

أنه ليس هلم يف احلقيقة عذر ولكن رمبا ختيلوا خياالً فاسداً أن هلم فيه عذراً فهم ال يؤذن هلم يف ذلك ذكر العذر 
الفاسد ولعل ذلك العذر الفاسد هو أن يقول ملا كان الكل بقضائك وعلمك ومشيئتك وخلقك فلم تعذبين عليه 

فإن هذا عذر فاسد إذ ليس ألحد أن مينع املالك عن التصرف يف ملكه كيف شاء وأراد فإن قيل أليس أنه قال رُُّسالً 
لَقَالُواْ َربََّنا  ْم بَِعذَابٍ ّمن قَْبِلِهمَُّبّشرِيَن َومُنِذرِيَن لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ  َبْعَد الرُُّسلِ وقال وَلَْو أَنَّا أَْهلَكَْناُه

لَْوال أَْرَسلَْت إِلَيَْنا َرسُوالً واملقصود من كل ذلك أن ال يبقى يف قلبه أن له عذراً فهب أن عذره يف موقف القيامة 
فاسد فلم ال يؤذن له يف ذكره حىت يذكره مث بينب له فساده قلنا ملا تقدم األعذار واإلنذار يف الدنيا بدليل قوله 

  اِت ِذكْراً ُعذْراً أَْو ُنذْراً كان إعادهتا غري مفيدةفَالُْملِْقَي
السؤال الثالث مل مل يقل وال يؤذن هلم فيعتذرون كما قال ال َيقِْضى َعلَْيهِْم فََيُموُتواْ اجلواب الفاء ههنا للنسق فقط 

َضاِعفَُه لَُه بالرفع والنصب وإمنا رفع يعتذرون وال يفيد كونه جزاء ألبتة ومثله مَّن ذَا الَِّذى ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا فَُي
بالعطف ألنه لو نصب لكان ذلك يوهم أهنم ما يعتذرون ألهنم مل يؤذنوا يف االعتذار وذلك يوهم أن هلم فيه عذراً 

دم منعوا عن ذكره وهو غري جائز أما ملا رفع كان املعىن أهنم مل يؤذنوا يف العذر وهم أيضاً مل يعتذروا ال ألجل ع
اإلذن بل ألجل عدم العذر يف نفسه مث إن فيه فائدة أخرى وهي حصول املوافقة يف رءوس اآليات ألن اآليات بالواو 
والنون ولو قيل فيعتذروا مل تتوافق اآليات أال ترى أنه قال يف سورة اقتربت الساعة إِلَى َشىْ ء نُّكُرٍ فثقل ألن آياهتا 

اَها َعذَاباً نُّكْراً وأمجع القراء على تثقيل األول وختفيف الثاين ليوافق كل منهما ما مثقلة وقال يف موضع آخر َوَعذَّبَْن
  قبله

  َهاذَا َيْوُم الْفَْصلِ َجَمْعَناكُْم َواالٌّ وَِّلَني فَإِن كَانَ لَكُم كَْيٌد فَكِيُدوِن وَْيلٌ َيْوَمِئذٍ لِّلُْمكَذِّبَِني
ديد الكفار وهذا القسم من باب التعذيب بالتقريع والتخجيل فأما قوله اعلم أن هذا هو النوع السابع من أنواع هت

َهاذَا َيْوُم الْفَْصلِ فاعلم أن ذلك اليوم يقع فيه نوعان من احلكومة أحدمها ما بني العبد والرب ويف هذا القسم كل ما 
ى عمله وكذا يف العقاب إمنا يتعلق بالرب فال حاجة فيه إىل الفصل وهو ما يتعلق بالثواب الذي يستحقه املرء عل

  حيتاج إىل الفصل فيما يتعلق جبانب العبد وهو أن تقرر عليهم أعماهلم اليت عملوها حىت يعترفوا
والقسم الثاين ما يكون بني العباد بعضهم مع بعض فإن هذا يدعى على ذاك أنه ظلمين وذاك يدعى على هذا أنه 

ْعَناكُْم وَاالْوَِّلَني كالم موضح لقوله هَاذَا َيْوُم الْفَْصلِ ألنه ملا كان هذا قتلين فههنا ال بد فيه من الفصل وقوله َجَم
اليوم يوم فصل حكومات مجيع املكلفني فال بد من إحضار مجيع املكلفني ال سيما عند من ال جيوز القضاء على 

فعون احلقوق عن أنفسهم بضروب احليل الغائب مث قال فَإِن كَانَ لَكُم كَْيٌد فَكِيُدوِن يشري به إىل أهنم كانوا يد
والكيد فكأنه قال فههنا إن أمكنكم أن تفعلوا مثل تلك األفعال املنكرة من الكيد واملكر واخلداع والتلبيس فافعلوا 



ِه مث إهنم يعلمون أن احليل منقطعة والتلبيسات غري ممكنة فخطاب اهللا تعاىل  وهذا كقوله تعاىل فَأُْتواْ بِسُوَرةٍ  ّمن مِّثِْل
هلم يف هذه احلالة بقوله فَإِن كَانَ لَكُم كَْيٌد فَِكيُدوِن هناية يف التخجيل والتقريع وهذا من جنس العذاب الروحاين 

  فلهذا قال عقيبة وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لّلُْمكَذّبَِني
َرُبواْ هَنِي ئاً بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِى إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى ِظلَالٍ َوُعُيوٍن َوفََواِكَه ِممَّا َيْشَتُهونَ كُلُواْ وَاْش

  الُْمْحِسنَِني وَْيلٌ َيوَْمِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِني
اعلم أن هذا هو النوع الثامن من أنواع هتديد الكفار وتعذيبهم وذلك ألن اخلصومة الشديدة والنفرة العظيمة 

ؤمنني فصارت تلك النفرة حبيث أن املوت كان أسهل على الكافر من أن يرى كانت يف الدنيا قائمة بني الكفار وامل
للمؤمن دولة وقوة فلما بني اهللا تعاىل يف هذه السورة اجتماع أنواع العذاب واخلزي والنكال على الكفار بني يف 

غاية الذل واهلوان  هذه اآلية اجتماع أنواع السعادة والكرامة يف حق املؤمن حىت أن الكافر حال ما يرى نفسه يف
واخلزي واخلسران ويرى خصمه يف هناية العز والكرامة والرفعة واملنقبة تتضاعف حسرته وتتزايد غمومه ومهومه 

  وهذا أيضاً من جنس العذاب الروحاين فلهذا قال يف هذه اآلية َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ لّلُْمكَذّبَِني ويف اآلية مسائل
يب املراد من قوله إِنَّ الُْمتَِّقَني الذين يتقون الشرك باهللا وأقول هذا القول عندي هو املسألة األوىل قال مقاتل والكل

الصحيح الذي ال معدل عنه ويدل عليه وجوه أحدها أن املتقي عن الشرك يصدق عليه أنه متق ألن املتقي عن 
وجد املركب فقد وجد كل الشرك ماهية مركبة من قيدين أحدمها أنه متق والثاين خصوص كونه عن الشرك ومىت 

واحد من مفرداته ال حمالة فثبت أن كل من صدق عليه أنه متق عن الشرك فقد صدق عليه أنه متق أقصى ما يف 
الباب أن يقال هذه اآلية على هذا التقدير تتناول كل من كان متقياً ألي شيء كان إال أنا نقول كونه كذلك ال 

ن متقياً عن مجيع أنواع الكفر فيبقى فيما عداه حجة ألن العامل الذي دخل يقدح فيما قلناه ألنه خص كل من مل يك
  التخصيص يبقى حجة فيما عداه وثانيها أن

هذه السورة من أوهلا إىل آخرها مرتبة يف تقريع الكفار على كفرهم وختويفهم عليه فهذه اآلية جيب أن تكون 
يبها والنظم إمنا يبقى لو كان هذا الوعد حاصالً للمؤمنني مذكورة هلذا الغرض وإال لتفككت السورة يف نظمها وترت

بسبب إمياهنم ألنه ملا تقدم وعيد الكافر بسبب كفره وجب أن يقرن ذلك بوعد املؤمن بسبب إميانه حىت يصري ذلك 
ت مبا سبباً يف الزجر عن الكفر فأما أن يقرن به وعد املؤمن بسبب طاعته فذلك غري الئق هبذا النظم والترتيب فثب

ذكرنا أن املراد من قوله إِنَّ الُْمتَِّقَني كل من كان متقياً عن الشرك والكفر وثالثها أن محل اللفظ على املسمى 
  الكامل أوىل وأكمل أنواع التقوى هو التقوى عن الكفر والشرك فكان محل اللفظ عليه أوىل

أعد يف مقابلته للمؤمنني ثالثة أنواع من النعمة أوهلا  املسألة الثانية أنه تعاىل ملا بعث الكفار إىل ظل ذي ثالث شعب
قوله إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفى ِظلَالٍ َوُعُيوٍن كأنه قيل ظالهلم ما كانت ظليلة وما كانت مغنية عن اللهب والعطش أما املتقون 

اكه اليت يشتهوهنا فظالهلم ظليلة وفيها عيون عذبة مغنية هلم عن العطش وحاجزة بينهم وبني اللهب ومعهم الفو
لك ويتمنوهنا وملا قال للكفار انطَِلقُواْ إِلَى ِظلّ ِذى ثَلَاِث ُشَعبٍ قال للمتقني كُلُواْ وَاشَْرُبواْ َهنِيئَاً فإما أن يكون ذ

اإلذن من جهة اهللا تعاىل ال بواسطة وما أعظمها أو من جهة املالئكة على وجه اإلكرام ومعىن َهنِيئَاً أي خالص اللذة 
  ال يشوبه سقم وال تنغيص

املسألة الثالثة اختلف العلماء يف أن قوله كُلُواْ َواْشَربُواْ أمر أو إذن قال أبو هاشم هو أمر وأراد اهللا منهم األكل 
والشرب ألن سرورهم يعظم بذلك وإذا علموا أن اهللا أراده منهم جزاء على عملهم فكما يزيد إجالهلم وإعظامهم 

س األكل والشرب معهم وقال أبو علي ذلك ليس بأمر وإمنا يريد بقوله على وجه اإلكرام بذلك فكذلك يريد نف



  ألن األمر والنهي إمنا حيصالن يف زمان التكليف وليس هذا صفة اآلخرة
افة املسألة الرابعة متسك من قال العمل يوجب الثواب بالباء يف قوله بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ وهذا ضعيف ألن الباء لإلض

وملا جعل اهللا تعاىل ذلك العمل عالمة هلذا الثواب كان اإلتيان بذلك العمل كاآللة املوصلة إىل حتصيل ذلك الثواب 
وقوله إِنَّا كَذَِلكَ َنْجزِى الُْمْحِسنَِني املقصود منه أن يذكر الكفار ما فاهتم من النعم العظيمة ليعلموا أهنم لو كانوا من 

  ا مبثل تلك اخلريات وإذا مل يفعلوا ذلك ال جرم وقعوا فيما وقعوا فيهاملتقني احملسنني لفازو
  كُلُواْ َوَتَمتَُّعواْ قَِليالً إِنَّكُْم مُّْجرُِمونَ َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ لِّلُْمكَذِّبَِني

ا اعلم أن هذا هو النوع التاسع من أنواع ختويف الكفار كأنه تعاىل يقول للكافر حال كونه يف الدنيا إنك إمن
عرضت نفسك هلذه اآلفات اليت وصفناها وهلذه احملن اليت شرحناها ألجل حبك للدنيا ورغبتك يف طيباهتا وشهواهتا 
إال أن هذه الطيبات قليلة بالنسبة إىل تلك اآلفات العظيمة واملشتغل بتحصيلها جيري جمرى لقمة واحدة من احللواء 

   يتركها بسبب نصيحةوفيها السم املهلك فإنه يقال ملن يريد أكلها وال

الناصحني وتذكري املذكرين كل هذا وويل لك منه بعد هذا فإنك من اهلالكني بسببه وهذا وإن كان يف اللفظ أمراً 
  إال أنه يف املعىن هني بليغ وزجر عظيم ومنع يف غاية املبالغة

  مث قال تعاىل
  ٍذ لِّلُْمكَذِّبَِنيَوإذَا قِيلَ لَُهُم اْركَعُواْ الَ َيْركَعُونَ َوْيلٌ َيْوَمِئ

اعلم أن هذا هو النوع العاشر من أنواع ختويف الكفار كأنه قيل هلم هب أنكم حتبون الدنيا ولذاهتا ولكن ال 
تعرضوا بالكلية عن خدمة خالقكم بل تواضعوا له فإنكم إن آمنتم مث ضممتم إليه طلب اللذات وأنواع املعاصي 

لفوز بالثواب كما قال إِنَّ اللََّه الَ َيغِْفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيغِْفُر َما ُدونَ حصل لكم رجاء اخلالص عن عذاب جهنم وا
ذَِلَك ِلَمن َيَشاء مث إن هؤالء الكفار ال يفعلوا ذلك وال ينقادون لطاعته ويبقون مصرين على جهلهم وكفرهم 

بَِني أي الويل ملن يكذب هؤالء األنبياء الذين وتعريضهم أنفسهم للعقاب العظيم فلهذا قال وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لّلُْمكَذّ
  يرشدوهنم إىل هذه املصاحل اجلامعة بني خريات الدنيا واآلخرة وههنا مسائل

 املسألة األوىل قال ابن عباس رضي اهللا عنهما قوله َوإذَا ِقيلَ لَُهُم اْركَُعواْ الَ َيْركَُعونَ املراد به الصالة وهذا ظاهر ألن
هنا فبني تعاىل أن هؤالء الكفار من صفتهم أهنم إذا دعوا إىل الصالة ال يصلون وهذا يدل على أن الركوع من أركا

الكفار خماطبون بفروع الشرائع وأهنم حال كفرهم كما يستحقون الذم والعقاب بترك اإلميان فكذلك يستحقون 
وقال قوم آخرون املراد بالركوع  الذم والعقاب بترك الصالة ألن اهللا تعاىل ذمهم حال كفرهم على ترك الصالة

  اخلضوع واخلشوع هللا تعاىل وأن ال يعبد سواه
املسألة الثانية القائلون بأن األمر للوجوب استدلوا هبذه اآلية ألنه تعاىل ذمهم مبجرد ترك املأمور به وهذا يدل على 

على كفرهم من وجوه كثرية إال أنه أن جمرد األمر للوجوب فإن قيل إهنم كفار فلكفرهم ذمهم قلنا إنه تعاىل ذمهم 
  تعاىل إمنا ذمهم يف هذه اآلية ألهنم تركوا املأمور به فعلمنا أن ترك املأمور به غري جائز

  فَبِأَى ِّ َحدِيٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ
على اعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف زجر الكفار من أول هذه السورة إىل آخرها بالوجوه العشرة اليت شرحناها وحث 

التمسك بالنظر واالستدالل واالنقياد للدين احلق ختم السورة بالتعجب من الكفار وبني أهنم إذا مل يؤمنوا هبذه 
الدالئل اللطيفة مع جتليها ووضوحها فَبِأَّي َحِديٍث بَْعَدُه ُيْؤِمُنونَ قال القاضي هذه اآلية تدل على أن القرآن حمدث 

ث ضد القدمي والضدان ال جيتمعان فإذا كان حديثاً وجب أن ال يكون قدمياً ألنه تعاىل وصفه بأنه حديث واحلدي



وأجاب األصحاب أن املراد منه هذه األلفاظ وال نزاغ يف أهنا حمدثة واهللا تعاىل أعلم واحلمد هللا رب العاملني والصالة 
  والسالم على سيد املرسلني حممد وآله أمجعني

سري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى بداية اجلزء احلادى والثالثني من تف
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 
  األوىل: الطبعة 

  ٣٢/ عدد األجزاء 

  سورة النبأ

  أربعون آية مكية
  َعنِ النََّبإِ الْعَِظيمِ الَِّذى ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ َعمَّ َيَتَسآَءلُونَ
  فيه مسائل

  املسألة األوىل َعمَّ أصله حرف جر دخل ما االستفهامية قال حسان رمحه اهللا تعاىل على ما قام يشتمين لئيم
  كخنزير مترغ يف رماد

أحدها قال الزجاج ألن امليم تشرك واالستعمال الكثري على احلذف واألصل قليل ذكروا يف سبب احلذف وجوهاً 
الغنة يف األلف فصارا كاحلرفني املتماثلني وثانيها قال اجلرجاين إهنم إذا وصفوا ما يف استفهام حذفوا ألفها تفرقة 

بينها وبني أن تكون امساً كقوهلم فيم ومب ومل وعالم وحتام وثالثها قالوا حذفت األلف التصال ما حبرف اجلر حىت 
منه لتنىبء عن شدة االتصال ورابعها السبب يف هذا احلذف التخفيف يف الكالم فإنه لفظ كثري صارت كجزء 

  التداول على اللسان
املسألة الثانية قوله َعمَّ َيَتَساءلُونَ أنه سؤال وقوله َعنِ النََّبإِ الَْعظِيمِ جواب السائل واجمليب هو اهللا تعاىل وذلك يدل 

علومات فإن قيل ما الفائدة يف أن يذكر اجلواب معه قلنا ألن إيراد الكالم يف معرض على علمه بالغيب بل جبميع امل
  ) ١٦غافر ( السؤال واجلواب أقرب إىل التفهيم واإليضاح ونظريه لَّمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الْواِحِد الْقَهَّارِ 

ابن كثري أنه قرأ عمه هباء السكت وال خيلو إما  وهو األصل وعن) عما ( املسألة الثالثة قرأ عكرمة وعيسى بن عمر 
أن جيري الوصل جمرى الوقف وإما أن يقف ويبتدىء ب يََتَساءلُونَ َعنِ النََّبإِ الْعَِظيمِ على أن يضمر يتساءلون ألن ما 

  بعده يفسره كشيء مبهم مث يفسره

ل ما امللك وما الروح وما اجلن واملراد لفظة وضعت لطلب ماهيات األشياء وحقائقها تقو) ما ( املسألة الرابعة 
طلب ماهياهتا وشرح حقائقها وذلك يقتضي كون ذلك املطلوب جمهوالً مث إن الشيء العظيم الذي يكون لعظمه 

وتفاقم مرتبته ويعجز العقل عن أن حييط بكنهه يبقى جمهوالً فحصل بني الشيء املطلوب بلفظ ما وبني الشيء 
جه واملشاهبة إحدى أسباب اجملاز فبهذا الطريق جعل َما دليالً على عظمة حال ذلك العظيم مشاهبة من هذا الو

وتقوو )  ١٢البلد ( َوَما أَْدَراَك َما الَْعقََبةُ  )  ٨املطففني ( املطلوب وعلو رتبته ومنه قوله تعاىل َوَما أَْدَراَك َما ِسّجٌني 
  زيد وما زيد

هم بعضاً كالتقابل وقد يستعمل أيضاً يف أن يتحدثوا به وإن مل يكن من املسألة اخلامسة التساؤل هو أن يسأل بعض



قَالَ قَاِئلٌ ّمْنُهْم إِّنى كَانَ ِلى قَرِينٌ )  ٢٥الطور ( بعضهم لبعض سؤال قال تعاىل َوأَقَْبلَ َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساءلُونَ 
فهذا يدل على معىن التحدث فيكون معىن الكالم عم يتحدثون )  ٥١ ٥٢الصافات ( يِقُولُ أَءنََّك لَِمَن الُْمَصّدِقَني 

  وهذا قول الفراء
املسألة السادسة أولئك الذين كانوا يتساءلون من هم فيه احتماالت االحتمال األول أهنم هم الكفار والدليل عليه 

يف يتساءلون وهم فيه خمتلفون وسيعلمون راجع  الضمري)  ٤ ٥النبأ ( قوله تعاىل كَالَّ َسَيْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ َسَيْعلَُمونَ 
إىل شيء واحد وقوله كَالَّ َسَيْعلَُمونَ هتديد والتهديد ال يليق إال بالكفار فثبت أن الضمري يف قوله َيَتَساءلُونَ عائد إىل 

شر قلنا ال نسلم أهنم الكفار فإن قيل فما تصنع بقوله ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ مع أن الكفار كانوا متفقني يف إنكار احل
كانوا متفقني يف إنكار احلشر وذلك ألن منهم من كان يثبت املعاد الروحاين وهم مجهور النصارى وأما املعاد 

(  لُْحسَْنىاجلسماين فمنهم من كان شاكاً فيه كقوله َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ  قَاِئَمةً  َولَِئن رُّّجْعُت إِلَى َرّبى إِنَّ ِلى عِنَدُه لَ
( ومنهم من أصر على اإلنكار ويقول إِنْ ِهىَ  إِالَّ َحَياتَُنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوِثَني )  ٥٠فصلت 

فقد حصل اختالفهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومنهم من كان مقّراً به لكنه كان منكراً لنبوة حممد )  ٣٧املؤمنون 
انوا منكرين له لكن لعلهم اختلفوا يف كيفية إنكاره فمنهم من كان ينكره ألنه كان ينكر فيه وأيضاً هب أهنم ك

الصانع املختار ومنهم من كان ينكره العتقاده أن إعادة املعدوم ممتنعة لذاهتا والقادر املختار إمنا يكون قادراً على ما 
  فُونَيكون ممكناً يف نفسه وهذا هو املراد بقوله ُهْم ِفيِه ُمْخَتِل

واالحتمال الثاين أن الذين كانوا يتساءلون هم الكفار واملؤمنون وكانوا مجيعاً يتساءلون عنه أما املسلم فليزداد 
  بصرية ويقيناً يف دينه وأما الكافر فعلى سبيل السخرية أو على سبيل إيراد الشكوك والشبهات

  الذي تعدنا به من أمر اآلخرةواالحتمال الثالث أهنم كانوا يسألون الرسول ويقولون ما هذا 
  أما قوله تعاىل َعنِ النََّبإِ الْعَِظيمِ ففيه مسائل

املسألة األوىل ذكر املفسرون يف تفسري النبأ العظيم ثالثة أوجه أحدها أنه هو القيامة وهذا هو األقرب ويدل عليه 
الذي يتساءلون عنه حني ال تنفعهم تلك وجوه أحدها قوله َسَيْعلَُمونَ والظاهر أن املراد منه أهنم سيعلمون هذا 

املعرفة ومعلوم أن ذلك هو القيامة وثانيها أنه تعاىل بني كونه قادراً على مجيع املمكنات بقوله أَلَْم َنْجَعلِ االْْرضَ 
  ) ١٠٢طه ( ِمَهاداً إىل قوله َيْوَم ُينفَُخ ِفى الصَُّورِ 

ن كونه تعاىل قادراً على إقامة القيامة وملا كان الذي أثبته اهللا تعاىل وذلك يقتضي أنه تعاىل إمنا قدم هذه املقدمة لبيا
بالدليل العقلي يف هذه السورة هو هذه املسألة ثبت أن النبأ العظيم الذي كانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة وثالثها 

( وثُونَ ِلَيْومٍ َعِظيمٍ َيْوَم َيقُوُم النَّاسُ ِلَرّب الْعَالَِمَني أن العظيم اسم هلذا اليوم بدليل قوله أَال َيظُنُّ أُوْلَِئَك أَنَُّهْم مَّْبُع
وألن هذا اليوم أعظم األشياء ألن ذلك )  ٦٧ ٦٨ص ( وقوله قُلْ ُهَو َنَبأٌ َعِظيٌم أَنُتْم َعْنُه ُمْعرُِضونَ )  ٤ ٦املطففني 

واحتج )  ٧٧الواقعة ( ول الثاين إِنَُّه لَقُْرءانٌ منتهى فزع اخللق وخوفهم منه فكان ختصيص اسم العظيم به الئقاً والق
القائلون هبذا الوجه بأمرين األول أن النبأ العظيم هو الذي كانوا خيتلفون فيه وذلك هو القرآن ألن بعضهم جعله 

وا فقد كان) صلى اهللا عليه وسلم ( سحراً وبعضهم شعراً وبعضهم قال إنه أساطري األولني فأما البعث ونبوة حممد 
متفقني على إنكارمها وهذا ضعيف ألنا بينا أن االختالف كان حاصالً يف البعث الثاين أن النبأ اسم اخلرب ال اسم 
املخرب عنه فتفسري النبأ بالقرآن أوىل من تفسريه بالبعث أو النبوة ألن ذلك يف نفسه ليس بنبأ بل منبأ عنه ويقوى 

ية وحديثاً فكان اسم النبأ به أليق منه بالبعث والنبوة واجلواب عنه ذلك أن القرآن مسي ذكراً وتذكرة وذكرى وهدا
أنه إذا كان اسم النبأ أليق هبذه األلفاظ فاسم العظيم أليق بالقيامة وبالنبوة ألنه ال عظمة يف األلفاظ إمنا العظمة يف 



لكثرية وميكن أن جياب أن العظيم املعاين ولألولني أن يقولوا إهنا عظيمة أيضاً يف الفصاحة واالحتواء على العلوم ا
حقيقة يف األجسام جماز يف غريها وإذا ثبت التعارض بقي ما ذكرنا من الدالئل سليماً القول الثالث أن النبأ العظيم 

قالوا وذلك ألنه ملا بعث الرسول عليه الصالة والسالم جعلوا يتساءلون ) صلى اهللا عليه وسلم ( هو نبوة حممد 
حدث فأنزل اهللا تعاىل َعمَّا يََتَساءلُونَ وذلك ألهنم عجبوا من إرسال اهللا حممداً عليه الصالة  بينهم ماذا الذي

وعجبوا )  ٢ق ( والسالم إليهم كما قال تعاىل َبلْ َعجِبُواْ أَن َجاءُهْم مُّنِذٌر ّمْنُهْم فَقَالَ الْكَاِفُرونَ َهاذَا َشىْ ء َعجِيٌب 
فحكى اهللا تعاىل )  ٥ص ( ل أََجَعلَ االِْلَهةَ  إِلَهاً واِحداً إِنَّ َهاذَا لََشىْ ء ُعَجاٌب أيضاً أن جاءهم بالتوحيد كما قا

  عنهم مساءلة بعضهم بعضاً على سبيل التعجب بقوله َعمَّ َيَتَساءلُونَ
َساءلُونَ كالم تام املسألة الثانية يف كيفية اتصال هذه اآلية مبا قبلها وجوه أحدها وهو قول البصريني أن قوله َعمَّ يََت

صوله يف مث قال َعنِ النََّبإِ الَْعِظيمِ والتقدير َيَتَساءلُونَ َعنِ النََّبإِ الَْعظِيمِ إال أنه حذف يتساءلون يف اآلية الثانية ألن ح
عم يتساءلون أعن اآلية األوىل يدل عليه وثانيها أن يكون قوله َعنِ النََّبإِ الَْعِظيمِ استفهاماً متصالً مبا قبله والتقدير 

النبأ العظيم الذي هم فيه خمتلفون إال أنه اقتصر على ما قبله من االستفهام إذ هو متصل به وكالترمجة والبيان له 
بكسر األلف من غري استفهام ألن )  ١٦الصافات ( كما قرىء يف قوله أَءذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً َوِعظَاماً أَءنَّا لََمْبُعوثُونَ 

رهم إمنا كان للبعث ولكنه ملا ظهر االستفهام يف أول الكالم اقتصر عليه فكذا ههنا وثالثها وهو اختيار إنكا
الكوفيني أن اآلية الثانية متصلة باألوىل على تقدير ألي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم وعم كأهنا يف املعىن ألي 

  شيء وهذا قول الفراء
  َسَيْعلَُمونَ كَالَّ َسَيْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ

قال القفال كال لفظة وضعت لرد شيء قد تقدم هذا هو األظهر منها يف الكالم واملعىن ليس األمر كما يقوله هؤالء 
  يف النبأ العظيم إنه باطل أو إنه ال يكون

د هلم بأهنم سوف وقال قائلون كال معناه حقاً مث إنه تعاىل قرر ذلك الردع والتهديد فقال كَالَّ َسَيْعلَُمونَ وهو وعي
يعلمون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق ال دافع له واقع ال ريب فيه وأما تكرير الردع ففيه وجهان األول 
أن الغرض من التكرير التأكيد والتشديد ومعىن مث اإلشعار بأن الوعيد الثاين أبلغ من الوعيد األول وأشد والثاين أن 

أحدها قال الضحاك اآلية األوىل للكفار والثانية للمؤمنني أي سيعلم الكفار  ذلك ليس بتكرير مث ذكروا وجوهاً
عاقبة تكذيبهم وسيعلم املؤمنون عاقبة تصديقهم وثانيها قال القاضي وحيتمل أن يريد باألول سيعلمون نفس احلشر 

نَ ما اهللا فاعل هبم يوم القيامة ثُمَّ كَالَّ واحملاسبة ويريد بالثاين سيعلمون نفس العذاب إذا شاهدوه وثالثها كَالَّ َسَيْعلَُمو
َسَيْعلَُمونَ أن األمر ليس كما كانوا يتومهون من أن اهللا غري باعث هلم ورابعها كَالَّ َسَيْعلَُمونَ ما يصل إليهم من 

  العذاب يف الدنيا وكما جرى على كفار قريش يوم بدر ثُمَّ كَالَّ َسَيْعلَُمونَ مبا يناهلم يف اآلخرة
وروي بالتاء املنقطة من فوق عن ابن عامر ) سيعلمن ( ملسألة الثالثة مجهور القراء قرأوا بالياء املنقطة من حتت يف ا

على لفظ الغيبة والتاء على قل هلم )  ٣النبأ ( قال الواحدي واألول أوىل ألن ما تقدم من قوله ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ 
ى سبيل االلتفات وهو ههنا متمكن حسن كمن يقول إن عبدي يقول كذا ستعلمون وأقول ميكن أن يكون ذلك عل

  وكذا مث يقول لعبده إنك ستعرف وبال هذا الكالم
  أَلَْم َنجَْعلِ األرض ِمَهاداً

اعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم إنكار البعث واحلشر وأراد إقامة الداللة على صحة احلشر قدم لذلك مقدمة يف بيان 
اً على مجيع املمكنات عاملاً جبميع املعلومات وذلك ألنه مهما ثبت هذان األصالن ثبت القول بصحة كونه تعاىل قادر



البعث وإمنا أثبت هذين األصلني بأن عدد أنواعاً من خملوقاته الواقعة على وجه اإلحكام واإلتقان فإن تلك األشياء 
على العلم ومىت ثبت هذان األصالن وثبت أن من جهة حدوثها تدل على القدرة ومن جهة إحكامها وإتقاهنا تدل 

األجسام متساوية يف قبول الصفات واألعراض ثبت ال حمالة كونه تعاىل قادراً على ختريب الدنيا بسمواهتا وكواكبها 
  وأرضها وعلى إجياد عامل اآلخرة فهذا هو اإلشارة إىل كيفية النظم

فأوهلا قوله أَلَْم َنجَْعلِ االْْرَض ِمَهاداً واملهاد مصدر مث ههنا  واعلم أنه تعاىل ذكر ههنا من عجائب خملوقاته أموراً
احتماالت أحدها املراد منه ههنا املمهود أي أمل جنعل األرض ممهودة وهذا من باب تسمية املفعول باملصدر كقولك 

نه لكماله يف هذا ضرب األمري وثانيها أن تكون األرض وصفت هبذا املصدر كما تقول زيد جود وكرم وفضل كأ
تلك الصفة صارعني تلك الصفة وثالثها أن تكون مبعىن ذات مهاد وقرىء مهداً ومعناه أن األرض للخلق كاملهد 

  للصيب وهو الذي مهد له فينوم عليه
ائق كل ما يتعلق من احلق)  ٢٢البقرة ( واعلم أنا ذكرنا يف تفسري سورة البقرة عند قوله جََعلَ لَكُُم االْْرَض ِفرَاشاً 

  هبذه اآلية
  َوالْجِبَالَ أَوَْتاداً

  ال متيد بأهلها فيكمل كون األرض مهاداً) كي ( وثانيها قوله تعاىل َوالْجِبَالَ أَوَْتاداً أي لألرض 

  بسبب ذلك قد تقدم أيضاً
  َوَخلَقَْناكُْم أَْزوَاجاً

لذكر واألنثى كما قال َوأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وثالثها قوله تعاىل َوَخلَقَْناكُْم أَْزواجاً وفيه قوالن األول املراد ا
متقابلني من القبيح واحلسن والطويل والقصري ) كل ( والثاين أن املراد منه كل زوجني و )  ٤٥النجم ( َواالْنثَى 

وهذا دليل ظاهر على كمال  ) ٤٩الذاريات ( ومجيع املتقابالت واألضداد كما قال َوِمن كُلّ َشىْ ء َخلَقَْنا َزْوَجْينِ 
القدرة وهناية احلكمة حىت يصح االبتالء واالمتحان فيتعبد الفاضل بالشكر واملفضول بالصرب ويتعرف حقيقة كل 
شيء بضده فاإلنسان إمنا يعرف قدر الشباب عند الشيب وإمنا يعرف قدر األمن عند اخلوف فيكون ذلك أبلغ يف 

  تعريف النعم
  ْم سَُباتاًَوَجَعلَْنا َنْوَمكُ

ورابعها قوله تعاىل َوَجَعلَْنا َنْوَمكُْم سَُباتاً طعن بعض املالحدة يف هذه اآلية فقالوا السبات هو النوم واملعىن وجعلنا 
نومكم نوماً واعلم أن العلماء ذكروا يف التأويل وجوهاً أوهلا قال الزجاج ُسبَاتاً موتاً واملسبوت امليت من السبت 

إىل )  ٦٠األنعام ( قطوع عن احلركة ودليله أمران أحدامها قوله تعاىل َوُهَو الَِّذى َيَتَوفَّاكُم بِالَّْيلِ وهو القطع ألنه م
والثاين أنه ملا جعل النوم موتاً جعل اليقظة معاشاً أي حياة يف قوله َوَجَعلَْنا النََّهارَ )  ٦٠األنعام ( قوله ثُمَّ َيبَْعثُكُْم 

وهذا القول عندي ضعيف ألن األشياء املذكورة يف هذه اآلية جالئل النعم فال يليق املوت هبذا )  ١١النبأ ( َمَعاشاً 
املكان وأيضاً ليس املراد بكونه موتاً أن الروح انقطع عن البدن بل املراد منه انقطاع أثر احلواس الظاهرة وهذا هو 

ل الليث السبات النوم شبه الغشي يقال سبت النوم ويصري حاصل الكالم إىل إنا جعلنا نومكم نوماً وثانيها قا
املريض فهو مسبوت وقال أبو عبيدة السبات الغشية اليت تغشى اإلنسان شبه املوت وهذا القول أيضاً ضعيف ألن 
الغشي ههنا إن كان النوم فيعود اإلشكال وإن كان املراد بالسبات شدة ذلك الغشي فهو باطل ألنه ليس كل نوم 

ال ميكن ذكره يف أثناء تعديد النعم وثالثها أن السبت يف أصل اللغة هو القطع يقال سبت كذلك وألنه مرض ف
الرجل رأسه يسبته سبتاً إذا حلق شعره وقال ابن األعرايب يف قوله ُسَباتاً أي قطعاً مث عند هذا حيتمل وجوهاً األول 



قدار احلاجة من أنفع األشياء أما دوامه فمن أضر أن يكون املعىن وجعلنا نومكم نوماً متقطعاً ال دائماً فإن النوم مب
األشياء فلما كان انقطاعه نعمة عظيمة ال جرم ذكره اهللا تعاىل يف معرض اإلنعام الثاين أن اإلنسان إذا تعب مث نام 

ا َنوَْمكُمْ فذلك النوم يزيل عنه ذلك التعب فسميت تلك اإلزالة سبتاً وقطعاً وهذا هو املراد من قول ابن قتيبة َوَجَعلَْن
ُسَباتاً أي راحة وليس غرضه منه أن السبات اسم للراحة بل املقصود أن النوم يقطع التعب ويزيله فحينئذ حتصل 

الراحة الثالث قال املربد َوَجَعلَْنا َنوَْمكُمْ ُسَباتاً أي جعلناه نوماً خفيفاً ميكنكم دفعه وقطعه تقول العرب رجل 
وهو يدافعه كأنه قيل وجعلنا نومكن نوماً لطيفاً ميكنكم دفعه وما جعلناه غشياً مسبوت إذا كان النوم يغالبه 

  مستولياً عليكم فإن ذلك من األمراض الشديدة وهذه الوجوه كلها صحيحة
  َوَجَعلَْنا الَّْيلَ ِلَباساً

لبسه اإلنسان ويتغطى به فيكون وخامسها قوله تعاىل َوَجَعلَْنا الَّْيلَ لَِباساً قال القفال أصل اللباس هو الشيء الذي ي
  ذلك مغطياً له فلما كان الليل يغشى الناس بظلمته فيغطيهم جعل لباساً هلم

وهذا السبت مسي الليل لباساً على وجه اجملاز واملراد كون الليل ساتراً هلم وأما وجه النعمة يف ذلك فهو أن ظالمة 
و أو بياتاً له أو إخفاء ماال حيب اإلنسان إطالع غريه عليه قال الليل تستر اإلنسان عن العيون إذا أراد هرباً من عد

  املتنيب وكم لظالم الليل عندي من يد
  خترب أن املانوية تكذب

وأيضاً فكما أن اإلنسان بسبب اللباس يزداد مجاله وتتكامل قوته ويندفع عنه أذى احلر والربد فكذا لباس الليل 
ال اإلنسان ويف طراوة أعضائه ويف تكامل قواه احلسية واحلركية ويندفع بسبب ما حيصل فيه من النوم يزيد يف مج

  عنه أذى التعب اجلسماين وأذى األفكار املوحشة النفسانية فإن املريض إذا نام بالليل وجد اخلفة العظيمة
  َوَجَعلَْنا النَّهَاَر َمَعاشاً

ش وجهان أحدمها أنه مصدر يقال عاش يعيش عيشاً ومعاشاً وسادسها قوله تعاىل َوَجَعلَْنا النَّهَاَر َمَعاشاً يف املعا
ومعيشة وعيشة وعلى هذا التقدير فال بد فيه من إضمار واملعىن وجعلنا النهار وقت معاش والثاين أن يكون معاشاً 

ب يف مفعالً وظرفاً للتعيش وعلى هذا ال حاجة إىل اإلضمار ومعىن كون النهار معاشاً أن اخللق إمنا ميكنهم التقل
  حوائجهم ومكاسبهم يف النهار ال يف الليل

  َوَبَنْيَنا فَْوقَكُْم َسْبعاً ِشَداداً
وسابعها قوله تعاىل وََبَنْيَنا فَْوقَكُمْ َسْبعاً ِشدَاداً أي سبع مسوات شداداً مجع شديدة يعين حمكمة قوية اخللق ال يؤثر فيها 

فإن قيل لفظ البناء )  ٣٢األنبياء ( َنا السََّماء َسقْفاً مَّْحفُوظاً مرور الزمان ال فطور فيها وال فروج ونظريه َوَجَعلْ
يستعمل يف أسافل البيت والسقف يف أعاله فكيف قال َوبََنْيَنا فَْوقَكُْم َسْبعاً قلنا البناء يكون أبعد من اآلفة واالحنالل 

البعد عن االحنالل كالبناء فالغرض من اختيار من السقف فذكر قوله وََبَنْيَنا إشارة إىل أنه وإن كان سقفاً لكنه يف 
  هذا اللفظ هذه الدقيقة

أَلْفَافاً إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ كَانَ  َوَجَعلَْنا سَِراجاً َوهَّاجاً وَأَنزَلَْنا ِمَن الُْمْعِصرَاِت َمآًء ثَجَّاجاً لُِّنْخرِجَ بِِه َحّباً َوَنَباتاً َوَجنَّاٍت
 جََهنَّمَ ِفى الصُّورِ فََتأُْتونَ أَفَْواجاً َوفُِتَحتِ السََّمآُء فَكَاَنْت أَبَْواباً َوُسيَِّرِت الْجَِبالُ فَكَاَنْت َسرَاباً إِنَِّميقَاتاً َيْوَم ُينفَُخ 

  الَّ َحِميماً َوغَسَّاقاً َجَزآًء وِفَاقاًكَاَنْت مِْرَصاداً لِّلطَّاِغَني َمأاباً لَّابِِثَني ِفيَهآ أَْحقَاباً الَّ َيذُوقُونَ ِفيَها بَْرداً َوالَ َشرَاباً إِ
وثامنها قوله تعاىل َوَجَعلَْنا ِسرَاجاً َوهَّاجاً كالم أهل اللغة مضطرب يف تفسري الوهاج فمنهم من قال الوهج جممع 

وروى  النور واحلرارة فبني اهللا تعاىل أن الشمس بالغة إىل أقصى الغايات يف هذين الوصفني وهو املراد بكوهنا وهاجاً



الكليب عن ابن عباس أن الوهاج مبالغة يف النور فقط يقال للجوهر إذا تألأل توهج وهذا يدل على أن الوهاج يفيد 
  الكمال يف النور ومنه قول الشاعر يصف النور

نوارها متباهج يتوهج ويف كتاب اخلليل الوهج حر النار والشمس وهذا يقتضي أن الوهاج هو البالغ يف احلر واعلم 
  أن أي هذه الوجود إذا ثبت فاملقصود حاصل

وتاسعها قوله وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا أما املعصرات ففيها قوالن األول وهو إحدى الروايتني عن ابن عباس 
وقول جماهد ومقاتل والكليب وقتادة إهنا الرياح اليت تثري السحاب ودليله قوله تعاىل اهللا الذي يرسل الرياح فتثري 

فإن قيل على هذا التأويل كان ينبغي أن يقال وأنزلنا باملعصرات قلنا اجلواب من وجهني األول أن  ٤٨ا الروم سحاب
  املطر إمنا ينزل من السحاب والسحاب إمنا

يثريه الرياح فصح أن يقال هذا املطر إمنا حصل من تلك الرياح كما يقال هذا من فالن أي من جهته وبسببه والثاين 
مبعىن الباء والتقدير وأنزلنا باملعصرات أي بالرياح املثرية للسحاب ويروى عن عبد اهللا بن عباس وعبد أن من ههنا 

اهللا بن الزبري وعكرمة أهنم قرأوا وأنزلنا باملعصرات وطعن األزهري يف هذا القول وقال األعاصري من الرياح ليست 
ج وجوابه إن اإلعصار ليست من رياح املطر فلم ال جيوز من رياح املطر وقد وصف اهللا تعاىل املعصرات باملاء الثجا

أن تكون املعصرات من رياح املطر القول الثاين وهو الرواية الثانية عن ابن عباس واختيار أيب العالية والربيع 
والضحاك أهنا السحاب وذكروا يف تسمية السحاب باملعصرات وجوها أحدها قال املؤرج املعصرات السحائب 

ش وثانيها قال املازين جيوز أن تكون املعصرات هي السحائب ذوات األعاصري فغن السحائب إذا عصرهتا بلغة قري
األعاصري ال بد وأن ينزل املطر منها وثالثها أن املعصرات هي السحائب اليت شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر 

حتيض وأما الثجاج فاعلم أن الثج شدة كقولك أجز الزرع إذا حان له أن جيز ومنه أعصرت اجلارية إذا دنت أن 
  االنصباب يقال مطر ثجاج ودم ثجاج أي شديد االنصباب

{ واعلم أن الثج قد يكون الزما وهو مبعىن االنصباب كما ذكرنا وقد يكون متعديا مبعىن الصب ويف احلديث 
ثجا أي يثج الكالم ثجا يف أي رفع الصوت بالتلبية وصب دماء اهلدي وكان ابن عباس م} أفضل احلج العج والثج 

خطبته وقد فسروا الثجاج يف هذه اآلية على الوجهني وقال الكليب ومقاتل وقتادة الثجاج ههنا املتدفق املنصب 
  وقال الزجاج معناه الصباب كأنه يثج نفسه أي يصب وباجلملة فاملراد تتابع القطر حىت يكثر املاء فيعظم النفع به

  نباتا وجنات ألفافا يف اآلية مسائلقوله تعاىل لنخرج به حبا و
املسألة األوىل كل شيء نبت من األرض فإما أن ال يكون له ساق وإما أن يكون فإن مل يكن له ساق فإما أن يكون 

له أكمام وهو احلب وإما أن ال يكون له أكمام وهو احلشيش وهو املراد هنا بقوله نباتا وإىل هذين القسمني اإلشارة 
وأما الذي له ساق فهو الشجر فإذا اجتمع منها شيء كثري مسيت جنة  ٥٤لوا وارعوا أنعامكم طه بقوله تعاىل ك

فثبت بالدليل العقلي احنصار ما ينبت يف األرض يف هذه األقسام الثالثة وإمنا قدم اهللا تعاىل احلب ألنه هو األصل يف 
خر اجلنات يف الذكر ألن احلاجة إىل الفواكه ليست الغذاء وإمنا ثىن بالنبات الحتياج سائر احليوانات إليه وإمنا أ

  ضرورية
املسألة الثانية اختلفوا يف ألفافا فذكر صاحب الكشاف أنه ال واحد له كاألوزاع واألخياف واألوزاع اجلماعات 

كسائي املتفرقة واألخياف اجلماعات املختلطة وكثري من اللغويني أثبتوا له واحدا مث اختلفوا فيه فقال األخفش وال
واحدها لف بالكسر وزاد الكسائي لف بالضم وأنكر املربد الضم وقال بل واحدها لفاء ومجعها لف ومجع لف 

ألفاف وقيل حيتمل أن يكون مجع لفيف كشريف وأشرف نقله القفال رمحه اهللا إذا عرفت هذا فنقول قوله وجنات 



ون جمتمعة متقاربة أال تراهم يقولون امرأة لفاء إذا ألفافا أي ملتفة واملعىن أن كل جنة فإن ما فيها من الشجر تك
  كانت غليظة الساق جمتمعة اللحم يبلغ من

  تقاربه أن يتالصق
املسألة الثالثة كان الكعيب من القائلني بالطبائع فاحتج بقوله تعاىل لنخرج به حبا ونباتا وقال إنه يدل على بطالن 

  طة شيء آخرقول من قال إن اهللا تعاىل ال يفعل شيئا بواس
  قوله تعاىل إن يوم الفصل كان ميقاتا

اعلم أن التسعة اليت عددها اهللا تعاىل نظرا إىل حدوثها يف ذواهتا وصفاهتا ونظرا إىل إمكاهنا يف ذواهتا وصفاهتا تدل 
قدمي جيب على القادر املختار ونظرا إىل ما فيها من األحكام واإلتقان تدل على أن فاعلها عامل مث إن ذلك الفاعل ال

أن يكون علمه وقدرته واجبني إذ لو كانا جائزين الفتقر إىل فاعل آخر ويلزم التسلسل وهو حمال وإذا كان العلم 
والقدرة واجبني وجب أن يكون قادرا على مجيع املمكنات عاملا جبميع املعلومات وقد ثبت اإلمكان وثبت عموم 

على اآلخر فكما يصح على األجسام السلفية االنشقاق القدرة يف اجلسمية فكل ما صح على واحد منها صح 
واالنفطار والظلمة وجب أن يصح ذلك على األجسام وإذا ثبت اإلمكان وثبت عموم القدرة والعلم ثبت أنه تعاىل 

قادر على ختريب الدنيا وقادر على إجياد عامل آخر وعند ذلك ثبت أن القول بقيام القيامة ممكن عقال وإىل ههنا 
إثباته بالعقل فأما ما وراء ذلك من وقت حدوثها وكيفية حدوثها فال سبيل إليه إال بالسمع مث إنه تعاىل تكلم ميكن 

يف هذه األشياء بقوله إن يوم الفصل كان ميقاتا مث إنه تعاىل ذكر بعض أحوال القيامة فأوهلا قوله إن يوم الفصل كان 
وحكمه حدا تؤقت به الدنيا أو حدا للخالئق ينتهون إليه أو كان ميقاتا  ميقاتا واملعىن أن هذا اليوم كان يف تقدير اهللا

  ملا وعد اهللا من الثواب والعقاب أو كان ميقاتا الجتماع كل اخلالئق يف فصل احلكومات وقطع اخلصومات
  وثانيهاك قوله تعاىل يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا
ان وهذا النفخ هو النفخة األخرية اليت عندها يكون احلشر اعلم أن يوم تنفخ بدل من يوم الفصل أو عطف بي

والنفخ يف الصور فيه قوالن أحدمها أن الصور مجع الصورة فالنفخ يف الصورة عبارة عن نفخ األرواح يف األجساد 
ه فتأتون والثاين أن الصورة عبارة عن قرن ينفخ فيه ومتام الكالم يف الصور وما قيل فيه قد تقدم يف سورة الزمر وقول

أفواجا معناه أهنم يأتون ذلك املقام فوجا فوجا حىت يتكامل اجتماعهم قال عطاء كل نيب يأيت مع أمته ونظريه قوله 
وقيل مجاعات خمتلفة وروى صاحب الكشاف عن معاذ أنه سأل  ٧١تعاىل يوم ندعوا كل أناس بإمامهم اإلسراء 

يا معاذ سألت عن أمر عظيم من األمور ، مث أرسل { السالم  عنه فقال عليه) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
حيشر عشرة أصناف من أميت بعضهم على صورة القردة ، وبعضهم على صورة اخلنازير ، وبعضهم : عينيه وقال 

منكسون أرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليها ، وبعضهم عمي ، وبعضهم صم بكم ، وبعضهم ميضغون ألسنتهم 
دورهم يسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أهل اجلمع ، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم ، وهي مدالة على ص

  وبعضهم مصلبون على

جذوع من نار وبعضهم أشد نتنا من اجليف وبعضهم ملبسون جباال سابغة من قطران الزقة جبلودهم فأما الذين 
أهل السحت وأما املنكسون على وجوههم على صورة القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة اخلنازير ف

فأكلة الربا وأما العمي فالذين جيورون يف احلكم وأما الصم والبكم فاملعجبون بأعماهلم وأما الذين ميضغون ألسنتهم 
فالعلماء والقصاص الذين خيالف قوهلم أعماهلم وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون اجلريان وأما 



لى جذوع من النار فالسعاة بالناس إىل السلطان وأما الذين هم أشد نتنا من اجليف فالذين يتبعون املصلبون ع
  الشهوات واللذات ومنعوا حق اهللا تعاىل من أمواهلم وأما الذين يلبسون اجلباب فأهل الكرب والفخر واخليالء

  وثالثها قوله تعاىل وفتحت السماء فكانت أبوابا
ئي فتحت خفيفة والباقون بالتثقيل واملعىن كثرت أبواهبا املنفتحة لنزول املالئكة قال قرأ عاصم ومحزة والكسا

إذ الفتح  ١وإذا السماء انفطرت األنفطار  ١القاضي وهذا الفتح هو املعىن قوله إذا السماء انشقت االنشقاق 
هوم من التشقق والتفطر فرمبا والتشقق والتفطر تتقارب وأقول هذا ليس بقوي ألن املفهوم من فتح الباب غري املف

كانت السماء أبوابا مث تفتح تلك األبواب مع أنه ال حيصل يف جرم السماء تشقق وال تفطر بل الدالئل السمعية 
دلت على أن عند حصول فتح هذه األبواب حيصل التشقق والتفطر والفناء بالكلية فإن قيل قوله وفتحت السماء 

كليتها تصري ابوابا فكيف يعقلق ذلك قلنا فيه وجوه أحدها أن تلك األبواب ملا فكانت أبوابا يفيد أن السماء ب
أي كأن كلها صارت  ١٢كثرت جدا صارت كأهنا ليست إال أبوابا منفتحة كقوله وفجرنا األرض عيونا القمر 

ثها أن عيونا تتفجر وثانيها قال الواحدي هذا من باب تقدير حذف املضاف والتقدير فكانت ذات أبواب وثال
الضمري يف قوله فكنت أبوابا عائد إىل مضمر والتقدير فكانت تلك املواضع املفتوحة أبوابا لنزول املالئكة كما قال 

  ٢٢تعاىل وجاء ربك وامللك صفا صفا الفجر 
  ورابعها قوله تعاىل وسريت اجلبال فكانت سرابا

لى وجوه خمتلفة وميكن اجلمع بينها على الوجه اعلم أن اهللا تعاىل ذكر يف مواضع من كتابه أحوال هذه اجلبال ع
  ١٤الذي نقوله وهو أن أول أحواهلا االندكاك وهو قوله ومحلت األرض واجلبال فدكتاب دكة واحدة احلاقة 

وذكر اهللا تعاىل ذلك يف قوله يوم يكون الناس كالفراش  ٥واحلالة الثانية هلا أن تصري كالعهن املنفوش القارعة 
  ٩وقوله يوم تكون السماء كاملهل وتكون اجلبال كالعهن املعارج  ٥اجلبال كالعهن املنفوش القارعة املبثوث وتكون 

احلالة الثالثة أن تصري كاهلباء وذلك أن تتقطع وتتبدد بعد أن كانت كالعهن وهو قوله إذا رجت األرض رجا 
  ٤وبست اجلبال بسا فكانت هباء مبثا الواقعة 

هنا مع األحوال املتقدمة قارة يف مواضعها واألرض حتتها غري بارزة فتنسف عنها بإرسال احلالة الرابعة أن تنسف أل
  ١٠٥الرياح عليها وهو املراد من قوله فقل ينسفها ريب نسفا طه 

واحلالة اخلامسة أن الرياح ترفعها عن وجه األرض فتطريها شعاعا يف اهلواء كأهنا غبار فمن نظر إليها من بعد حسبها 
أجساما جامدة وهي يف احلقيقة مارة إال أن مرورها بسبب مرور الرياح هبا صريها منكدة متفتتة وهي قوله  لتكاثفها

مث بني أن تلك احلركة حصلت بقهره وتسخريه فقال ويوم نسري اجلبال وترى األرض  ٨٨متر مر السحاب النمل 
  ٤٧بارزة الكهف 

ر إىل مواضعها مل جيد فيها شيئا كما أن من يرى السراب من احلالة السادسة أن تصري سرابا مبعىن ال شيء فمن نظ
  بعد إذا جاء املوضع الذي كان يراه فيه مل جيده شيئا واهللا أعلم

  واعلم أن األحوال املذكورة إىل ههنا هي أحوال عامة ومن ههنا يصف أهوال جهنم وأحواهلا
  فأوهلا قوله تعاىل إن جهنم كانت مرصادا وفيه مسائل

ألوىل قرأ ابن يعمر أن جهنم بفتح اهلمزة على تعليل قيام الساعة بأن جهنم كانت مرصادا للطاغني كأنه املسألة ا
  قيل كان كذلك إلقامة اجلزاء

املسألة الثانية كانت مرصادا أي يف علم اهللا تعاىل وقيل صارت وهذان القوالن نقلهما القفال رمحه اهللا تعاىل وفيه 



إذا فسرنا املرصاد باملرتقب أفاد ذلك أن جهنم كانت كاملنتظرة لقدومهم من قدمي وجه ثالث ذكره القاضي فإنا 
  الزمان وكاملستدعية والطالبة هلم

املسألة الثالثة يف املرصاد قوالن أحدمها أن املرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيه كاملضمار اسم للمكان الذي يضمر 
وعلى هذا الوجه فيه احتماالن أحدمها أن خزنة جهنم يرصدون  فيه اخليل واملنهاج اسم للمكان الذي ينهج فيه

فخزنة اجلنة يستقبلون  ٧١الكفار والثاين أن جماز املؤمنني وممرهم كان على جهنم لقوله وإن منكم إال واردها مرمي 
  املؤمنني عند جهنم ويرصدوهنم عندها

ذلك يكثر منه واملفعال من أبنية املبالغة كاملنظار القول الثاين أن املرصاد مفعال من الرصد وهو الترقب مبعىن أن 
قيل ترصد كل  ٨واملعمار واملطعان قيل إهنا ترصد أعداء اهللا وتشق عليهم كما قال تعاىل تكاد متيز من الغيظ امللك 

ان ولو ك ١٤كافر ومنافق والقائلون بالقول األول استدلوا على صحة قوهلم بقوله تعاىل إن ربك لباملرصاد الفجر 
  املرصاد نعتا لوجب أن يقال إن ربك ملرصاد

املسالة الرابعة دلت االية على أن جهنم كانت خملوقة لقوله تعاىل إن جهنم كانت مرصادا أي معدة وإذا كان 
  كذلك كانت اجلنة أيضا كذلك ألنه ال قائل بالفرق

للطاغني من متام ما قبله والتقدير إن جهنم وثانيها قوله للطاغني مآبا وفيه وجهان إن قلنا إنه مرصاد فقط كان قوله 
كانت مرصادا للطاغني مث قوله مآبا بدل من قوله مرصادا وإن قلنا بأهنا كانت مرصادا مطلقا للكفار وللمؤمنني 

كان قوله إن جهنم كانت مرصادا كالما تاما وقوله للطاغني مآبا كالم مبتدأ كأنه قيل إن جهنم مرصاد للكل 
صة ومن ذهب إىل القول األول مل يقف على قوله مرصادا أما من ذهب إىل القول الثاين وقف ومآب للطاغني خا

  عليه مث يقول املراد بالطاغني من تكرب على ربه وطغى يف خمالفته ومعارضته وقوله مآبا أي مصريا ومقرا
 كمية استقرارهم هناك فقال البثني وثالثها قوله البثني فيها أحقابا اعلم أنه تعاىل ملا بني أن جهنم مآب للطاغني وبني

  فيها أحقابا وههنا مسائل
املسألة األوىل قرأ اجلمهور البثني وقرأ محزة لبثني وفيه وجهان قال الفراء مها مبعىن واحد يقال البث ولبث مثل 
قال طامع وطمع وفاره وفره وهو كثري وقال صاحب الكشاف واللبث أقوى ألن الالبث من وجد منه اللبث وال ي

  لبث إال ملن شأنه اللبث وهو أن يستقر يف املكان وال يكاد ينفك عنه
املسألة الثانية قال الفراء أصل احلقب من الترادف والتتابع يقال أحقب إذا أردف ومنه احلقيبة ومنه كل من محل 

عضا ويدل عليه قوله تعاىل وزرا فقد احتقب فيجوز على هذا املعىن البثني فيها أحقابا أي دهورا متتابعة يتبع بعضها ب
حيتمل سنني متتابعة إىل أن أبلغ أو آنس واعلم أن  ٦٠ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين أو أمضي حقبا الكهف 

األحقاب واحدها حقب وهو مثانون سنة عند أهل اللغة واحلقب السنون واحدهتا حقبة وهي زمان من الدهر ال 
حدها قال عطاء والكليب ومقاتل عن ابن عباس يف قوله أحقابا احلقب وقت له مث نقل عن املفسرين فيه وجوه أ

الواحد بضع ومثانون سنة والسنة ثلثمائة وستون يوما واليوم ألف سنة من أيام الدنيا وحنو هذا روى ابن عمر 
ر ثالثون مرفوعا وثانيها سأل هالل اهلجري عليا عليه السالم فقال احلقب مائة سنة والسنة اثنا عشر شهرا والشه

يوما واليوم ألف سنة وثالثها قال احلسن األحقاب ال يدري أحد ما هي ولكن احلقب الواحد سبعون ألف سنة اليوم 
منها كألف سنة مما تعدون فإن قيل قوله أحقابا وإن طالت إال أهنا متناهية وعذاب أهل النار غري متناه بل لو قال 

 ١٠٧اردا ونظري هذا السؤال قوله يف أهل القبلة إال ما شاء ربك هود البثني فيها األحقاب مل يكن هذا السؤال و
قلنا اجلواب من وجوه األول أن لفظ األحقاب ال يدل على مضي حقب له هناية وإمنا احلقب الواحد متناه واملعىن 



 أهنم يلبثون أهنم يلبثون فيها أحقابا كلما مضى حقب تبعه حقب آخر وهكذا إىل األبد والثاين قال الزجاج املعىن
فيها أحقابا ال يذقون يف األحقاب بردا وال شرابا فهذه األحقاب توقيت لنوع من العذاب وهو أن ال يذوقوا بردا 

وال شرابا إال محيما وغساقا مث يبدلون بعد األحقاب عن احلميم والغساق من جنس آخر من العذاب وثالثها هب أن 
ا على اخلروج داللة املفهوم واملنطوق دل على أهنم ال خيرجون قال تعاىل قوله أحقابا يفيد التناهي لكن داللة هذ

  ٣٧يريدون أن خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها وهلم عذاب مقيم املائدة 

وال شك أن املنطوق راجح وذكر صاحب الكشاف يف اآلية وجها آخر وهو أن يكون أحقابا من حقب عامنا إذا 
ن إذا أخطأه الرزق فهو حقب ومجعه أحقاب فينتصب حاال عنهم مبعىن البثني فيها قل مطره وخريه وحقب فال

  حقبني جمدبني وقوله ال يذوقون فيها بردا وال شرابا تفسري له
  ورابعها قوله تعاىل

  ال يذقون فيها بردا وال شرابا إال محيما وغساقا جزاء وفاقا
  وفيه مسائل

ن قوله وال يذقون فيها بردا وال شرابا متصال مبا قبله والضمري يف قوله فيها املسألة األوىل إن اخترنا قول الزجاج كا
  عائدا إىل األحقاب وإن مل نقل به كان هذا كالما مستأنفا مبتدأ والضمري يف قوله عائدا إىل جهنم
ما يكون فيه راحة  املسألة الثانية يف قوله بردا وجهان األول أنه الربج املعروف واملراد أهنم ال يذقون مع شدة احلر

من ريح باردة أو ظل مينع من نار وال جيدون شرابا يسكن عطشهم ويزيل احلرقة عن بواطنهم واحلاصل أهنم ال 
جيدون هواء باردا والثاين الربد ههنا النوم وهو قول األخفش والكسائي والفراء وقطرب والعتيب قال الفراء وإمنا 

العطشان ينام فيربد بالنوم وأنشد أبو عبيدة واملربد يف بيان أن املراد النوم قول مسي النوم بردا ألنه يربد صاحبه فإن 
  الشاعر بردت مراشفها علي فصدين

  عنها وعن رشفاهتا الربد
يعين النوم قال املربد ومن أمثال العرب منع الربد الربد أي أصابين من الربد ما منعين من النوم وأعلم أن القول 

أمكن محل اللفظ على احلقيقة املشهورة فال معىن حلمله على اجملاز النادر الغريب والقائلون  األول أوىل ألنه إذا
بالقول الثاين متسكوا يف إثباته بوجهني األول أنه ال يقال ذقت الربد ويقال ذقت النوم الثاين أهنم يذقون برد 

وا به ولكن كيف كان فقد ذاقوا الربد الزمهرير فال يصح أن يقال إهنم ذاقوا بردا وهب أن ذلك الربد برد تأذ
واجلواب عن األول كما أن ذوق الربد جماز فكذا ذوق النوم أيضا جماز وألن املراد من قوله ال يذقون فيها بردا أي 

ال يستنشقون فيها نفسا باردا وال هواء باردا واهلواء املستنشق ممره الفم واألنف فجاز إطالق لفظ الذوق عليه 
لثاين أنه مل يقل ال يذقون فيها الربد بل قال ال يذوقون فيها بردا واحدا وهو الربد الذي ينتفعون به واجلواب عن ا
  ويسترحيون إليه

  املسألة الثالثة ذكروا يف احلميم أنه الصفر املذاب وهو باطل بل احلميم املاء احلار املغلي جدا
  املسألة الرابعة ذكروا يف الغساق وجوها

  اذ كنت أمسع مشاخينا يقولون الغساق فارسية معربة يقولون للشيء الذي يتقذرونهأحدها قال أبو مع

خاشاك وثانيها أن الغساق هو الشيء البارد الذي ال يطاق وهو الذي يسمى بالزمهرير وثالثها الغساق ما يسيل من 
ب اخلليل غسقت عينه أعني أهل النار وجلودهم من الصديد والقيح والعرق وسائر الرطوبات املستقذرة ويف كتا



لو أن دلوا من الغساق { تغسق غسقا وغساقا ورابعها الغساق هو املننت وجليله ما روي أنه عليه السالم قال 
 ٣وخامسها أن الغاسق هو املظلم قال تعاىل ومن شر غاسق إذا وقب الفلق } يهراق على الدنيا ألننت أهل الدنيا 

ش كما يستوحش الشيء املظلم إذا عرفت هذا فنقول إن فسرنا فيكون الغساق شرابا أسود مكروها يستوح
الغساق بالبارد كان التقدير ال يذوقون فيها بردا إال غساقا وال شرابا إال محيما إال أهنما مجعا ألجل انتظام اآلي 

  ومثله من الشعر قول امرئ القيس كأن قلوب الطري رطبا ويابسا
  لدى وكرها العناب واحلشف البايل

ىن كأن قلوب الطري رطبا العناب ويابسا احلشف البايل أما إذا فسرنا الغساق بالصديد أو بالننت احتمل أن واملع
  يكون االستثناء باحلميم والغساق راجعا إىل الربد والشراب معا وأن يكون خمتصا بالشراب فقط

  البالغ يف احلميم والصديد املننتأما االحتمال األول فهو أن يكون التقدير ال يذوقون فيها شراباً إال احلميم 
وأما االحتمال الثاين فهو أن يكون التقدير ال يذوقون فيها شراباً إال احلميم البالغ يف السخونة أو الصديد املننت واهللا 

أعلم مبراده فإن قيل الصديد ال يشرب فكيف استثىن من الشراب قلنا إنه مائع فأمكن أن يشرب يف اجلملة فإن 
   ممكن كان ذلك استثناء من غري اجلنس ووجهه معلومثبت أنه غري

املسألة اخلامسة قرأ محزة والكسائي وعاصم من رواية حفص عنه غساقاً بالتشديد فكأنه فعال مبعىن سيال وقرأ 
  الباقون بالتخفيف مثل شراب واألول نعت والثاين اسم

ه جََزاء وِفَاقاً ويف املعىن وجهان األول أنه تعاىل أنزل واعلم أنه تعاىل ملا شرح أنواع عقوبة الكفار بني فيما بعده أن
هبم عقوبة شديدة بسبب أهنم أتوا مبعصية شديدة فيكون العقاب وِفَاقاً للذنب ونظريه قوله تعاىل َوَجَزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  

ينقص عنه وذكر النحوين فيه والثاين أنه وِفَاقاً من حيث مل يزد على قدر االستحقاق ومل )  ٤٠الشورى ( ّمثْلَُها 
وجوهاً أحدها أن يكون الوفاق واملوافق واحداً يف اللغة والتقدير جزاء موافقاً وثانيها أن يكون نصباً على املصدر 
والتقدير جزاء وافق أعماهلم وِفَاقاً وثالثها أن يكون وصف باملصدر كما يقال فالن فضل وكرم لكونه كامالً يف 

ا ملا كان ذلك اجلزاء كامالً يف كونه على وفق االستحقاق وصف اجلزاء بكونه وِفَاقاً ورابعها ذلك املعىن كذلك ههن
أن يكون حبذف املضاف والتقدير جزاء ذا وفاق وقرأ أبو حيوة وِفَاقاً فعال من الوفق فإن قيل كيف يكون هذا 

لكفر حلظة واحدة وأيضاً فعلى قول أهل السنة إذا العذاب البالغ يف الشدة الغري املتناهي حبسب املدة وِفَاقاً لإلتيان با
كان الكفر واقعاً خبلق اهللا وإجياده فكيف يكون هذا وفاقاً له وأما على مذهب املعتزلة فكان علم اهللا بعدم إمياهنم 

يف  حاصالً ووجود إمياهنم مناف بالذات لذلك العلم فمع قيام أحد املتنافيني كان التكليف بإدخال املنايف الثاين
  الوجود ممتنعاً لذاته وعينه ويكون تكليفاً باجلمع بني املتنافيني فكيف

  يكون مثل هذا العذاب الشديد الدائم وفاقاً ملثل هذا اجلرم قلنا يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد
عد ذلك واعلم أنه تعاىل ملا بني على اإلمجال أن ذلك اجلزاء كان على وفق جرمهم شرح أنواع جرائمهم وهي ب

  نوعان
  إِنَُّهْم كَانُواْ الَ يَْرُجونَ ِحَساباً

  أوهلما قوله تعاىل إِنَُّهْم كَانُواْ الَ يَْرُجونَ ِحَساباً وفيه سؤاالن
األول وهو أن احلساب شيء شاق على اإلنسان والشيء الشاق ال يقال فيه إنه يرجى بل جيب أن يقال إهنم كانوا 

وه أحدها قال مقاتل وكثري من املفسرين قوله ال يرجون معناه ال خيافون ونظريه ال خيشون حساباً واجلواب من وج
وثانيها أن املؤمن ال بد وأن يرجو رمحة اهللا ألنه )  ١٣نوح ( قوهلم يف تفسري قوله تعاىل مَالَكُْم الَ تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً 



ر فقوله إِنَُّهْم كَاُنواْ الَ َيْرُجونَ ِحسَاباً إشارة إىل أهنم قاطع بأن ثواب إميانه زائد على عقاب مجيع املعاصي سوى الكف
ما كانوا مؤمنني وثالثها أن الرجاء ههنا مبعىن التوقع ألن الراجي للشيء متوقع له إال أن أشرف أقسام التوقع هو 

هللا جانب الرجاء فيه الرجاء فسمى اجلنس باسم أشرف أنواعه ورابعها أن يف هذه اآلية تنبيهاً على أن احلساب مع ا
أغلب من جانب اخلوف وذلك ألن للعبد حقاً على اهللا تعاىل حبكم الوعد يف جانب الثواب وهللا تعاىل حق على العبد 
يف جانب العقاب والكرمي قد يسقط حق نفسه وال يسقط ما كان حقاً لغريه عليه فال جرم كان جانب الرجاء أقوى 

  ومل يذكر اخلوف يف احلساب فلهذا السبب ذكر الرجاء
السؤال الثاين أن الكفار كانوا قد أتوا بأنواع من القبائح والكبائر فما السبب يف أن خص اهللا تعاىل هذا النوع من 

الكفر بالذكر يف أول األمر اجلواب ألن رغبة اإلنسان يف فعل اخلريات ويف ترك احملظورات إمنا تكون بسبب أن 
خرة مل يقدم على شيء من املستحسنات ومل حيجم عن شيء من املنكرات فقوله ينتفع به يف اآلخرة فمن أنكر اآل

  إِنَُّهْم كَانُواْ الَ يَْرُجونَ ِحَساباً تنبيه على أهنم فعلوا كل شر وتركوا كل خري
  َوكَذَّبُواْ بِأايَاِتَنا ِكذَّاباً

باً اعلم أن للنفس الناطقة اإلنسانية قوتني نظرية وعملية والنوع الثاين من قبائح أفعاهلم قوله َوكَذَّبُواْ بِئَايَاِتَنا ِكذَّا
وكمال اإلنسان يف أن يعرف احلق لذاته واخلري ألجل العمل به ولذلك قال إبراهيم َرّب َهبْ ِلى ُحكْماً َوأَلِْحقْنِى 

ة وَأَلْحِقْنِى بِالصَّاِلِحنيَ إشارة إىل كمال القوة النظري)  ٨٣الشعراء ( َهْب ِلى ُحكْماً )  ٨٣الشعراء ( بِالصَّاِلِحَني 
إشارة إىل كمال القوة العملية فههنا بني اهللا تعاىل رداءة حاهلم يف األمرين أما يف القوة العملية فنبه على فسادها 

 يف أي كانوا مقدمني على مجيع القبائح واملنكرات وغري راغبني)  ٢٧النبأ ( بقوله إِنَُّهْم كَاُنواْ الَ يَْرُجونَ ِحَساباً 
  شيء من الطاعات واخلريات

  وأما يف القوة النظرية فنبه على فسادها بقوله َوكَذَُّبواْ بِئَايَاِتَنا ِكذَّاباً أي كانوا منكرين بقلوهبم للحق

ومصرين على الباطل وإذا عرفت ما ذكرناه من التفسري ظهر أنه تعاىل بني أهنم كانوا قد بلغوا يف الرداءة والفساد 
حيل عقالً وجود ما هو أزيد منه فلما كانت أفعاهلم كذلك كان الالئق هبا هو العقوبة العظيمة فثبت إىل حيث يست

فما أعظم لطائف القرآن مع أن األدوار العظيمة قد استمرت )  ٢٦النبأ ( هبذا صحة ما قدمه يف قوله جََزاء وِفَاقاً 
  على ما خص هذا الضعيف مبعرفة هذه األسرار ومل ينتبه هلا أحد فاحلمدهللا محداً يليق بعلو شأنه وبرهانه

 واعلم أن قوله تعاىل َوكَذَُّبواْ بِئَاَياتَِنا ِكذَّاباً يدل على أهنم كذبوا جبميع دالئل اهللا تعاىل يف التوحيد والنبوة واملعاد
سبيل وقوله والشرائع والقرآن وذلك يدل على كمال حال القوة النظرية يف الرداءة والفساد والبعد عن سواء ال

  ِكذَّاباً أي تكذيباً وفعال من مصادر التفعيل وأنشد الزجاج لقد طال ماريثتين عن صحابيت
  وعن حوج قضَّاؤها من شفائنا

من قضَّيت قضَّاء قال الفراء هي لغة فصيحة ميانية ونظريه خرَّقت القميص خرَّاقاً وقال يل أعرايب منهم على املروة 
كنت أفسر آية فقال بعضهم لقد فسرهتا ِفسَّاراً ما ) الكشاف ( م الِعصَّار وقال صاحب يستفتيين احللو أحب إليك أ

  مسع به وقرىء بالتخفيف وفيه وجوه أحدها أنه مصدر كَذَّب بدليل قوله فصدقتها أو كذبتها
  واملرء ينفعه كذابه

بوا بآياتنا فكذبوا كذاباً وثانيها أن ينصبه بكذبوا يعين وكذ)  ١٧نوح ( وهو مثل قوله تعاىل أَنبََتكُْم ّمَن االْْرضِ َنبَاتاً 
ألنه يتضمن معىن كذبوا ألن كل مكذب باحلق كاذب وثالثها أن جيعل الكذاب مبعىن املكاذبة فمعناه وكذبوا بآياتنا 

ينهم فكاذبوا مكاذبة أو كذبوا هبا مكاذبني ألهنم إذا كانوا عند املسلمني كاذبني وكان املسلمون عندهم كاذبني فب



مكاذبة وقرىء أيضاً كذلك وهو مجع كاذب أي كذبوا بآياتنا كاذبني وقد يكون الكذاب مبعىن الواحد البليغ يف 
  الكذب يقال رجل كذاب كقولك حسان وخبال فيجعل صفة ملصدر كذبوا أي تكذيباً كذاباً مفرطاً كذبه

  َوكُلَّ َشىْ ٍء أَْحصَْيَناُه ِكتَاباً
أن فساد حاهلم يف القوة العملية ويف القوة النظرية بلغ إىل أقصى الغايات وأعظم النهايات بني  واعلم أنه تعاىل ملا بني

أن تفاصيل تلك األحوال يف كميتها وكيفيتها معلومة له وقدر له ما يستحق عليه من العقاب معلوم له فقال َوكُلَّ 
  َشىْ ء أَْحَصْينَاُه ِكَتاباً وفيه مسائل

لزجاج كُلٌّ منصوب بفعل مضمر يفسره أَْحَصْيَناُه واملعىن وأحصينا كل شيء وقرأ أبو السمال املسألة األوىل قال ا
  وكل بالرفع على االبتداء

املسألة الثانية قوله وَكُلَّ شىْ ء أَْحصَْيَناُه أي علمنا كل شيء كما هو علماً ال يزول وال يتبدل ونظريه قوله تعاىل 
واعلم أن هذه اآلية تدل على كونه تعاىل عاملاً باجلزئيات واعلم أن مثل هذه اآلية )  ٦جملادلة ا( أَْحَصاُه اللَُّه َوَنُسوُه 

كأنه تعاىل يقول أنا عامل )  ٢٦النبأ ( ال تقبل التأويل وذلك ألنه تعاىل ذكر هذا تقريراً ملا ادعاه من قوله َجَزاء وِفَاقاً 
  ا واعتباراهتاجبميع ما فعلوه وعامل جبهات تلك األفعال وأحواهل

اليت ألجلها حيصل استحقاق الثواب والعقاب فال جرم ال أوصل إليهم من العذاب إال قدر ما يكون وفاقاً ألعماهلم 
ومعلوم أن هذا القدر إمنا يتم لو ثبت كونه تعاىل عاملاً باجلزئيات وإذا ثبت هذا ظهر أن كل من أنكره كان كافراً 

  قطعاً
َصْيَناُه كَِتاباً فيه وجهان أحدمها تقديره أحصيناه إحصاء وإمنا عدل عن تلك اللفظة إىل هذه املسألة الثالثة قوله أَْح

فكأنه تعاىل قال وكل ) قيدوا العلم بالكتابة ( اللفظة ألن الكتابة هي النهاية يف قوة العلم وهلذا قال عليه السالم 
وب فاملراد من قوله كتاباً تأكيد ذلك اإلحصاء شيء أحصيناه إحصاء مساوياً يف القوة والثبات والتأكيد للمكت

والعلم واعلم أن هذا التأكيد إمنا ورد على حسب مايليق بأفهام أهل الظاهر فإن املكتوب يقبل الزوال وعلم اهللا 
يء باألشياء ال يقبل الزوال ألنه واجب لذاته القول الثاين أن يكون قوله كتاباً حاالً يف معىن مكتوباً واملعىن وكل ش
  أحصيناه حال كونه مكتوباً يف اللوح احملفوظ كقوله وَكُلَّ شىْ ء أَْحصَْيَناُه ِفى إَِمامٍ مُّبِنيٍ أو يف صحف احلفظة

  فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيَدكُمْ إِالَّ َعذَاباً
  مث قال تعاىل فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُْم إِالَّ َعذَاباً

مث بني تفاصيل أفعاهلم القبيحة )  ٢٦النبأ ( اب أوالً مث ادعى كونه جََزاء وِفَاقاً واعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال العق
وظهر صحة ما ادعاه أوالً من أن ذلك العقاب كان َجَزاء وِفَاقاً ال جرم أعاد ذكر العقاب وقوله فَذُوقُواْ والفاء 

  فهذا الفاء أفاد عني فائدة قوله جََزاء وِفَاقاً للجزاء فنبه على أن األمر بالذوق معلل مبا تقدم شرحه من قبائح أفعاهلم
املسألة الرابعة هذه اآلية دالة على املبالغة يف التعذيب من وجوه أحدها قوله فَلَن نَّزِيدَكُْم وكلمة لن للتأكيد يف النفي 

فَذُوقُواْ ذكرهم على سبيل  ذكرهم باملغايبة ويف قوله)  ٢٧النبأ ( وثانيها أنه يف قوله كَانُواْ الَ َيْرُجونَ ِحسَاباً 
املشافهة وهذا يدل على كمال الغضب وثالثها أنه تعاىل عدد وجوه العقاب مث حكم بأنه جزاء موافق ألعماهلم مث 

عدد فضائحهم مث قال فَذُوقُواْ فكأنه تعاىل أفىت وأقام الدالئل مث أعاد تلك الفتوى بعينها وذلك يدل على املبالغة يف 
هذه اآلية أشد ما يف القرآن على أهل النار كلما استغاثوا من نوع من العذاب ( ه الصالة والسالم التعذيب قال علي
  بقي يف اآلية سؤاالن) أغيثوا بأشد منه 

فهنا ملا قال )  ٧٧آل عمران ( السؤال األول أليس أنه تعاىل قال يف صفة الكفار َوالَ ُيكَلّمُُهُم اللَُّه َوالَ َينظُُر إِلَيْهِْم 



هلم فَذُوقُواْ فقد كلمهم اجلواب قال أكثر املفسرين تقدير اآلية فيقال هلم فذوقوا ولقائل أن يقول على هذا الوجه ال 
يليق بذلك القائل أن يقول فَلَن نَّزِيدَكُْم إِالَّ َعذَاباً بل هذا الكالم ال يليق إال باهللا واألقرب يف اجلواب أن يقال قوله 

وال يكلمهم بالكالم الطيب النافع فإن ختصيص العموم غري بعيد السيما عند حصول القرينة فإن َوالَ ُيكَلُّمُهمُ أي 
  قوله َوالَ ُيكَلُّمُهمُ إمنا ذكره لبيان أنه تعاىل ال ينفعهم وال يقيم هلم وزناً وذلك ال حيصل إال من الكالم الطيب

افر أبداً فتلك الزيادة إما أن يقال إهنا كانت مستحقة السؤال الثاين دلت هذه اآلية على أنه تعاىل يزيد يف عذاب الك
هلم أو غري مستحقة فإن كانت مستحقة هلم كان تركها يف أول األمر إحساناً والكرمي إذا أسقط حق نفسه فإنه ال 
ى يليق به أن يسترجعه بعد ذلك وأما إن كانت تلك الزيادة غري مستحقة كان إيصاهلا إليهم ظلماً وإنه ال جيوز عل

اهللا اجلواب كما أن الشيء يؤثر حبسب خاصية ذاته فكذا إذا دام ازداد تأثريه حبسب ذلك الدوام فال جرم كلما 
كان الدوام أكثر كان اإليالم أكثر وأيضاً فتلك الزيادة مستحقة وتركها يف بعض األوقات ال يوجب اإلبراء 

  واإلسقاط واهللا علم مبا أراد
  د الكفار أتبعه بوعد األخيار وهو أمورواعلم أنه تعاىل ملا ذكر وعي

  إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَازاً
أوهلا قوله تعاىل إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَازاً أما املتقي فقد تقدم تفسريه يف مواضع كثرية ومفازاً حيتمل أن يكون مصدراً مبعىن 

املراد منه فوزاً باملطلوب وأن يكون املراد  فوزاً وظفراً بالبغية وحيتمل أن يكون موضع فوز والفوز حيتمل أن يكون
منه فوزاً بالنجاة من العذاب وأن يكون املراد جمموع األمرين وعندي أن تفسريه بالفوز باملطلوب أوىل من تفسريه 

بالفوز بالنجاة من العذاب ومن تفسريه بالفوز مبجموع األمرين أعين النجاة من اهلالك والوصول إىل املطلوب 
ه تعاىل فسر املفاز مبا بعده وهو قوله َمفَازاً َحَداِئَق َوأَْعنَاباً فوجب أن يكون املراد من املفاز هذا القدر فإن وذلك ألن

قيل اخلالص من اهلالك أهم من حصول اللذة فلم أمهل األهم وذكر غري األهم قلنا ألن اخلالص من اهلالك ال 
  اخلري فيستلزم اخلالص من اهلالك فكان ذكر هذا أوىليستلزم الفوز باللذة واخلري أما الفوز باللذة و

  َحَدآِئَق َوأَعَْناباً
وثانيها قوله تعاىل َحَداِئَق َوأَْعنَاباً واحلدائق مجع حديقة وهي بستان حموط عليه من قوهلم أحدقوا به أي أحاطوا به 

  والتنكري يف قوله َوأَْعَناباً يدل على تعظيم حال تلك األعناب
  أَْترَاباً َوكََواِعَب

وثالثها قوله تعاىل َوكََواِعَب أَْترَاباً كواعب مجع كاعب وهي النواهد اليت تكعبت ثديهن وتفلكت أي يكون الثدي 
  يف النتوء كالكعب والفلكة

  َوكَأْساً ِدَهاقاً
ة والزجاج والكسائي ورابعها قوله تعاىل َوكَأْساً ِدَهاقاً ويف الدهاق أقوال األول وهو قول أكثر أهل اللغة كأيب عبيد

واملربد و ِدَهاقاً أي ممتلئة دعا ابن عباس غالماً له فقال اسقنا دهاقاً فجاء الغالم هبا مألى فقال ابن عباس هذا هو 
الدهاق قال عكرمة رمبا مسعت ابن عباس يقول اسقنا وادهق لنا القول الثاين دهاقاً أي متتابعة وهو قول أيب هريرة 

د قال الواحدي وأصل هذا القول من قول العرب أدهقت احلجارة إدهاقاً وهو شدة تالزمها وسعيد بن جبري وجماه
ودخول بعضها يف بعض ذكرها الليث واملتتابع كاملتداخل القول الثالث يروى عن عكرمة أنه قال ِدَهاقاً أي صافية 

بالكأس اخلمر قال الضحاك كل  والدهاق على هذا القول جيوز أن يكون مجع داهق وهو خشبتان يعصر هبما واملراد
  كأس يف القرآن فهو مخر التقدير ومخراً ذات دهاق أي عصرت وصفيت بالدهاق



  الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً َوالَ ِكذَاباً
  وخامسها قوله الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً َوالَ ِكذباً يف اآلية سؤاالن

ود اجلواب فيه قوالن األول أهنا ترجع إىل الكأس أي ال جيري بينهم لغو يف األول الضمري يف قوله ِفيَها إىل ماذا يع
الكأس اليت يشربوهنا وذلك ألن أهل الشراب يف الدنيا يتكلمون بالباطل وأهل اجلنة إذا شربوا مل يتغري عقلهم ومل 

  نهيتكلموا بلغو والثاين أن الكناية ترجع إىل اجلنة أي ال يسمعون يف اجلنة شيئاً يكرهو
مناسب ألنه )  ٢٨النبأ ( السؤال الثاين الكذاب بالتشديد يفيد املبالغة فوروده يف قوله تعاىل َوكَذَّبُواْ بِئَايَاِتَنا ِكذَّاباً 

يفيد املبالغة يف وصفهم بالكذب أما وروده ههنا فغري الئق ألن قوله الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً َوالَ ِكذباً يفيد أهنم ال 
ن الكذب العظيم وهذا ال ينفي أهنم يسمعون الكذب القليل وليس مقصود اآلية ذلك بل املقصود املبالغة يف يسمعو

أهنم ال يسمعون الكذب البتة واحلاصل أن هذا اللفظ يفيد نفي املبالغة والالئق باآلية املبالغة يف النفي واجلواب أن 
غرضه ما قررناه يف هذا السؤال ألن قراءة التخفيف ههنا تفيد الكسائي قرأ األول بالتشديد والثاين بالتخفيف ولعل 

أهنم ال يسمعون الكذب أصالً ألن الكذاب بالتخفيف والكذب واحد ألن أبا علي الفارسي قال كذاب مصدر 
كذب ككتاب مصدر كتب فإذا كان كذلك كانت القراءة بالتخفيف تفيد املبالغة يف النفي وقراءة التشديد يف 

املبالغة يف الثبوت فيحصل املقصود من هذه القراءة يف املوضعني على أكمل الوجوه فإن أخذنا بقراءة  األول تفيد
الكسائي فقد زال السؤال وإن أخذنا بقراءة التشديد يف املوضعني وهي قراءة الباقني فالعذر عنه أن قوله الَّ 

قوله َوكَذَّبُواْ بِئَايَاِتَنا ِكذَّاباً واملعىن أن هؤالء السعداء ال يسمعون  َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً َوالَ ِكذباً إشارة إىل ما تقدم من
كالمهم املشوش الباطل الفاسد واحلاصل أن النعم الواصلة إليهم تكون خالية عن زمحة أعدائهم وعن مساع كالمهم 

  الفاسد وأقواهلم الكاذبة الباطلة
  َجَزآًء مِّن رَّبَِّك َعطَآًء ِحَساباً

  ه تعاىل ملا عدد أقسام نعيم أهل اجلنة قال جََزاء ّمن رَّّبَك َعطَاء ِحَساباً وفيه مسائلمث إن
  املسألة األوىل قال الزجاج املعىن جازاهم بذلك جزاء وكذلك عطاء ألن معىن جازاهم وأعطاهم واحد

ال ألن كونه جزاء يستدعي املسألة الثانية يف اآلية سؤال وهو أنه تعاىل جعل الشيء الواحد جزاء وعطاء وذلك حم
ثبوت االستحقاق وكونه عطاء يستدعي عدم االستحقاق واجلمع بينهما متناف واجلواب عنه ال يصح إال على قولنا 
وهو أن ذلك االستحقاق إمنا ثبت حبكم الوعد ال من حيث إن الفعل يوجب الثواب على اهللا فذلك نظراً إىل الوعد 

  ء ونظراً إىل أنه ال جيب على اهللا ألحد شيء يكون عطاءاملترتب على ذلك الفعل يكون جزا
املسألة الثالثة قوله ِحسَاباً فيه وجوه األول أن يكون مبعىن كافياً مأخوذ من قوهلم أعطاين ما أحسبين أي ما كفاين 

  ومنه قوله حسيب من سؤايل علمه حبايل أي كفاين من سؤايل ومنه قوله

  فلما حللت به ضمين
  وأعطى حسابافأوىل مجيالً 

أي أعطى ما كفى والوجه الثاين أن قوله حساباً مأخوذ من حسبت الشيء إذا أعددته وقدرته فقوله َعطَاء ِحَساباً 
أي بقدر ما وجب له فيما وعده من اإلضعاف ألنه تعاىل قدر اجلزاء على ثالثة أوجه وجه منها على عشرة أضعاف 

 ١٠الزمر ( له كما قال إِنََّما ُيوَفَّى الصَّابُِرونَ أَْجَرُهمْ بَِغْيرِ ِحسَابٍ  ووجه على سبعمائة ضعف ووجه على ماال هناية
الوجه الثالث وهو قول ابن قتيبة َعطَاء ِحسَاباً أي كثرياً وأحسبت فالناً أي أكثرت له قال الشاعر ونقفي وليد ) 

  احلي إن كان جائعا



  وحنسبه إن كان ليس جبائع
يوصل الثواب الذي هو اجلزاء إليهم ويوصل التفضل الذي يكون زائداً على اجلزء إليهم الوجه الرابع أنه سبحانه 

مث قال ِحسَاباً مث يتميز اجلزاء عن العطاء حال احلساب الوجه اخلامس أنه تعاىل ملا ذكر يف وعيد أهل النار جََزاء 
لكم احلساب لئال يقع يف ثواب أعمالكم وِفَاقاً ذكر يف وعد أهل اجلنة جزاء عطاء حساباً أي راعيت يف ثواب أعما

  خبس ونقصان وتقصري واهللا أعلم مبراده
املسألة الرابعة قرأ ابن قطيب ِحَساباً بالتشديد على أن احلساب مبعىن احملسب كالدراك مبعىن املدرك هكذا ذكره 

  )الكشاف ( صاحب 
  ْمِلكُونَ ِمْنُه ِخطَاباًرَّبِّ السََّماَواِت واألرض َوَما َبْيَنُهَما الرَّْحَمنِ الَ َي

واعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف وصف وعيد الكفار ووعد املتقني ختم الكالم يف ذلك بقوله َربّ السََّماوَاِت َواالْْرَض َوَما 
  َبْيَنُهَما الرَّْحَمنِ الَ َيْمِلكُونَ ِمْنُه ِخطَاباً وفيه مسائل
وجه من القراءة الرفع فيهما وهو قراءة ابن كثري ونافع وأيب عمرو املسألة األوىل رب السموات والرمحن فيه ثالثة أ

واجلر فيهما وهو قراءة عاصم وعبداهللا بن عامر واجلر يف األول مع الرفع يف الثاين وهو قراءة محزة والكسائي ويف 
انيها رب الرفع وجوه أحدها أن يكون رب السموات مبتدأ والرمحن خربه مث استؤنف ال ميلكون منه خطاباً وث

السموات مبتدأ والرمحن صفة وال ميلكون خربه وثالثها أن يضمر املبتدأ والتقدير هو َرّب السََّماوَاِت هو الرمحن مث 
استؤنف الَّ َيْمِلكُونَ ورابعها أن يكون الرَّْحَمُن و الَّ َيْمِلكُونَ خربين وأما وجه اجلر فعلى البدل من ربك وأما وجه 

   فجر األول بالبدل من ربك والثاين مرفوع بكونه مبتدأ وخربه ال ميلكونجر األول ورفع الثاين
املسألة الثانية الضمري يف قوله وميلكون إىل من يرجع فيه ثالثة أقوال األول نقل عطاء عن ابن عباس إنه راجع إىل 

ال القاضي إنه راجع إىل املشركني يريد ال خياطب املشركون أما املؤمنون فيشفعون يقبل اهللا ذلك منهم والثاين ق
املؤمنني واملعىن أن املؤمنني ال ميلكون أن خياطبوا اهللا يف أمر من األمور ألنه ملا ثبت أنه عدل ال جيور ثبت أن العقاب 
الذي أوصله إىل الكفار عدل وأن الثواب الذي أوصله املؤمنني عدل وأنه ما خيسر حقهم فبأي سبب خياطبونه وهذا 

ول ألن الذي جرى قبل هذه اآلية ذكر املؤمنني ال ذكر الكفار والثالث أنه ضمري ألهل القول أقرب من األ
السموات واألرض وهذا هو الصواب فإن أحداً من املخلوقني ال ميلك خماطبة اهللا ومكاملته وأما الشفاعات الواقعة 

  بإذنه فغري واردة

فهو غري مملوك فثبت أن هذا السؤال غري الزم على هذا الكالم ألنه نفى امللك والذي حيصل بفضله وإحسانه 
والذي يدل من جهة العقل على أن أحداً من املخلوقني ال ميلك خطاب اهللا وجوه األول وهو أن كل ما سواء فهو 
مملوكه واململوك ال يستحق على مالكه شيئاً وثانيها أن معىن االستحقاق عليه هو أنه لو مل يفعل الستحق الذم ولو 

تحق املدح وكل من كان كذلك كان ناقصاً يف ذاته مستكمالً بغريه وتعاىل اهللا عنه وثالثها أنه عامل بقبح فعلة الس
القبيح عامل بكونه غنياً عنه وكل من كان كذلك مل يفعل القبيح وكل من امتنع كونه فاعالً للقبيح فليس ألحد أن 

ن على قول أهل السنة والوجه الثالث يتفرع على قول يطالبه بشيء وأن يقول له مل فعلت والوجهان األوالن مفرعا
  املعتزلة فثبت أن أحداً من املخلوقات ال ميلك أن خياطب ربه ويطالب إهله

  َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْملَاِئكَةُ  َصفّاً الَّ يََتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوقَالَ َصَواباً
ا ذكر أن أحداً من اخللق ال ميكنه أن خياطب اهللا يف شيء أو يطالبه بشيء قرر هذا املعىن وأكده واعلم أنه تعاىل مل

  َوقَالَ صََواباًفقال تعاىل ِخطَاباً َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْملَاِئكَةُ  َصفّاً الَّ َيَتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن 



املخلوقات قدراً ورتبة وأكثر قدرة ومكانة فبني أهنم ال يتكلمون يف موقف القيامة إجالالً وذلك ألن املالئكة أعظم 
  لرهبم وخوفاً منه وخضوعاً له فكيف يكون حال عريهم ويف اآلية مسائل

ا املسألة األوىل ملن يقول بتفضيل امللك على البشر أن يتمسك هبذه اآلية وذلك ألن املقصود من اآلية أن املالئكة مل
بقوا خائفني خاضعني وجلني متحريين يف موقف جالل اهللا وظهور عزته وكربيائه فكيف يكون حال غريهم ومعلوم 

  أن هذا االستدالل ال يتم إال إذا كانوا أشرف املخلوقات
س املسألة الثانية اختلفوا يف الروح يف هذه اآلية فعن ابن مسعود أنه ملك أعظم من السموات واجلبال وعن ابن عبا

هو ملك من أعظم املالئكة خلقاً وعن جماهد خلق على صورة بين آدم يأكلون ويشربون وليس بناس وعن احلسن 
وقتادة هم بنو آدم وعلى هذا معناه ذو الروح وعن ابن عباس أرواح الناس وعن الضحاك والشعيب هو جربيل عليه 

على أن هذا االسم اسم جربيل عليه السالم وثبت السالم وهذا القول هو املختار عند القاضي قال ألن القرآن دل 
أن القيام صحيح من جربيل والكالم صحيح منه ويصح أن يؤذن له فكيف يصرف هذا االسم عنه إىل خلق ال 

نعرفه أو إىل القرآن الذي ال يصح وصفه بالقيام أما قوله صَفَّا فيحتمل أن يكون املعىن أن الروح على االختالف 
يع املالئكة يقومون صفاً واحداً وجيوز أن يكون املعىن يقومون صفني وجيوز صفوفاً والصف يف الذي ذكرناه ومج

األصل مصدر فينىبء عن الواحد واجلمع وظاهر قول املفسرين أهنم يقومون صفني فيقوم الروح وحده صفاً وتقوم 
ن صفوفاً لقوله تعاىل َوَجاء َربُّكَ املالئكة كلهم صفاً واحداً فيكون عظم خلقه مثل صفوفهم وقال بعضهم بل يقومو

  ) ٢٢الفجر ( َوالَْملَُك صَفّاً َصفّاً 
  املسألة الثالثة االستثناء إىل من يعود فيه قوالن

أحدمها إىل الروح واملالئكة وعلى هذا التقدير اآلية دلت على أن الروح واملالئكة ال يتكلمون إال عند حصول 
)  ٢٥٥البقرة ( تعاىل ونظريه قوله تعاىل َمن ذَا الَِّذى َيْشفَُع عِنَدُه إِالَّ بِإِذْنِِه شرطني إحداها حصول اإلذن من اهللا 
  واملعىن أهنم ال يتكلمون إال بإذن اهللا

والشرط الثاين أن يقول صواباً فإن قيل ملا أذن له الرمحن يف ذلك القول علم أن ذلك القول صواب ال حمالة فما 
وَاباً واجلواب من وجهني األول أن الرمحن أذن له يف مطلق القول مث إهنم عند حصول ذلك الفائدة يف قوله َوقَالَ َص

اإلذن ال يتكلمون إال بالصواب فكأنه قيل إهنم ال ينطلقون إال بعد ورود اإلذن يف الكالم مث بد ورود ذلك اإلذن 
ة يف وصفهم بالطاعة والعبودية جيتهدون وال يتكلمون إال بالكالم الذي يعلمون أنه صدق وصواب وهذا مبالغ

الوجه الثاين أن تقديره ال يتكلمون إال يف حق َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوقَالَ صََواباً واملعىن ال يشفعون إال يف حق شخص 
أذن له الرمحن يف شفاعته وذلك الشخص كان ممن قال صواباً واحتج صاحب هذا التأويل هبذه اآلية على أهنم 

لمذنبني ألهنم قالوا صواباً وهو شهادة أن ال إله إال اهللا ألن قوله َوقَالَ َصوَاباً يكفي يف صدقه أن يكون قد يشفعون ل
قال صواباً واحداً فكيف بالشخص الذي قال القول الذي هو أصوب األقوال وتكلم بالكالم الذي هو أشرف 

قط بل إىل مجيع أهل السموات واألرض واملقول األول الكلمات القول الثاين أن االستثناء غري عائد إىل املالئكة ف
  أوىل ألن عود الضمري إىل األقرب أوىل

  واعلم أنه تعاىل ملا قرر أحوال املكلفني يف درجات الثواب والعقاب وقرر عظمة يوم القيامة قال بعده
  ذَِلَك الَْيْوُم الَْحقُّ فََمن َشآَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َمأاباً

َيْوُم الَْحقُّ ذلك إشارة إىل تقدم ذكره ويف وصف اليوم بأنه حق وجوه أحدها أنه حيصل فيه كل احلق ويندمغ ذَِلَك الْ
كل باطل فلما كان كامالً يف هذا املعىن قيل إنه حق كما يقال فالن خري كله إذا وصف بأن فيه خرياً كثرياً وقوله 



وما عداه باطل ألن أيام الدنيا باطلها أكثر من حقها وثانيها أن احلق هو  ذَِلَك الَْيْوُم الَْحقُّ يفيد أنه هو اليوم احلق
الثابت الكائن وهبذا املعىن يقال إن اهللا حق أي هو ثابت ال جيوز عليه الفناء ويوم القيامة كذلك فيكون حقاً وثالثها 

الضمائر وأماأيام الدنيا  أن ذلك اليوم هو اليوم الذي يستحق أن يقال له يوم ألن فيه تبلى السرائر وتنكشف
  فأحوال اخللف فيها مكتومة واألحوال فيها غري معلومة

قوله تعاىل فََمن َشاء اتََّخذَ إِلَى َرّبِه َمئَاباً أي مرجعاً واملعتزلة احتجوا به على االختيار واملشيئة وأصحابنا رووا عن 
  إىل ربه مآباً ابن عباس أنه قال املراد فمن شاء اهللا به خرياً هداه حىت يتخذ

   تَُراباًإِنَّآ أَنذَْرَناكُْم َعذَاباً قَرِيباً َيْوَم َينظُُر الَْمْرُء َما قَدََّمْت َيَداُه َوَيقُولُ الْكَاِفُر َيالَْيَتنِى كُنُت
( ا هو آت قريب و مث إنه تعاىل زاد يف ختويف الكفار فقال إِنَّا أَنذَْرَناكُْم َعذَاباً قَرِيباً يعين العذاب يف اآلخرة وكل م

  وإمنا مساه)  ٤٦النازعات ( كقوله تعاىل كَأَنَُّهْم َيْوَم َيرَْوَنَها لَْم َيلَْبثُواْ إِالَّ َعِشيَّةً  أَْو ُضَحاَها ) هو 

  إنذاراً ألنه تعاىل هبذا الوصف قد خوف منه هناية التخويف وهو معىن اإلنذار
  دََّمْت َيَداُه وفيه مسائلمث قال تعاىل َيْوَم َينظُُر الَْمْرء َما قَ

املسألة األوىل ما يف قوله َما قَدََّمْت َيَداُه فيه وجهان األول أهنا استفهامية منصوبة بقدمت أي ينظر أي شيء قدمت 
يداه الثاين أن تكون مبعىن الذي وتكون منصوبة ينتظر والتقدير ينظر إىل الذي قدمت يداه إال أن على هذا التقدير 

ان أحدمها أنه مل يقل قدمته بل قال قَدَّْمُت فحذف الضمري الراجع الثاين أنه مل يقل ينظر إىل ما قدمت حصل فيه حذف
  بل قال ينظر ما قدمت يقام نظرته مبعىن نظرت إليه

املسألة الثانية يف اآلية ثالثة أقوال األول وهو األظهر أن املرء عام يف كل أحد ألن املكلف إن كان قدم عمل املتقني 
فليس له إال الثواب العظيم وإن كان قدم عمل الكافرين فليس له إال العقاب الذي وصفه اهللا تعاىل فال رجاء ملن 
ورد القيامة من املكلفني يف أمر سوى هذين فهذا هو املراد بقوله َيْوَم َينظُرُ الَْمْرء َما قَدََّمْت َيَداُه فطوىب له إن قدم 

ل الفجار والقول الثاين وهو قول عطاء أن املر ههنا هو الكافر ألن املؤمن كما عمل األبرار وويل له إن قدم عم
ينظر إىل ما قدمت يداه فكذلك ينظر إىل عفو اهللا ورمحته وأما الكافر الذي ال يرى إال العذاب فهو ال يرى إال ما 

قول احلسن وقتادة أن املرء  قدمت يداه ألن ما وصل إليه من العقاب ليس إال من شؤم معاملته والقول الثالث وهو
اً ههنا هو املؤمن واحتجوا عليه بوجهني األول أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية َوَيقُولُ الْكَاِفُر الْكَاِفرُ َيالَْيَتنِى كُنُت تُراب

ري والشر فلما كان هذا بياناً حلال الكافر وجب أن يكون األول بياناً حلال املؤمن والثاين وهو أن املؤمن ملا قدم اخل
فهو من اهللا تعاىل على خوف ورجاء فينتظر كيف حيدث احلال أما الكافر فإنه قاطع بالعقاب فال يكون له انتظار أنه 

  كيف حيدث األمر فإن مع القطع ال حيصل االنتظار
أن األمر كذلك املسألة الثالثة القائلون بأن اخلري يوجب الثواب والشر يوجب العقاب متسكوا هبذه اآلية فقالوا لوال 

وإال مل يكن نظر الرجل يف الثواب والعقاب على عمله بل على شيء آخر واجلواب عنه أن العمل يوجب الثواب 
  والعقاب لكن حبكم الوعد واجلعل ال حبكم الذات

امة ينظر املرء أي شيء قدمت أما قوله تعاىل َوَيقُولُ الْكَاِفُر الْكَاِفُر يَالَْيتَنِى كُنُت تُراباً ففيه وجوه أحدها أن يوم القي
يداه أما املؤمن فإنه جيد اإلميان والعفو عن سائر املعاصي على ما قال بِِه َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء وأما الكافر 

فر الْكَاِفُر َيالَْيَتنِى فعند ذلك يقول الكا)  ٤٨النساء ( فال يتوقع العفو على ما قال إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه 
كُنُت ُتراباً أي مل يكن حياً مكلفاً وثانيها أنه كان قبل البعث تراباً فاملعىن على هذا يا ليتين مل أبعث للحساب وبقيت 

ِذيَن كَفَُرواْ َوَعصَُواْ وقوله َيْوَمِئٍذ َيَودُّ الَّ)  ٢٧احلاقة ( كما كنت تراباً كقوله تعاىل ِحسَابَِيْه يالَْيَتَها كَاَنِت الْقَاِضَيةَ  



وثالثها أن البهائم حتشر فيقتص للجماء من القرناء مث يقال هلا بعد )  ٤٢النساء ( الرَُّسولَ لَْو ُتَسوَّى بِهِمُ االْْرُض 
احملاسبة كوين تراباً فيتمىن الكافر عند ذلك أن يكون هو مثل تلك البهائم يف أن يصري تراباً ويتخلص من عذاب اهللا 

وأنكر بعض املعتزلة ذلك وقال إنه تعاىل إذا أعادها فهي بني معوض وبني متفضل عليه وإذا كان كذلك مل جيز أن 
يقطعها عن املنافع ألن ذلك كاإلضرار هبا وال جيوز ذلك يف اآلخرة مث إن هؤالء قالوا إن هذه احليوانات إذا انتهت 

  مدة

ثواباً ألهل اجلنة وما كان قبيح الصورة عقاباً ألهل النار قال أعواضها جعل اهللا كل ما كان منها حسن الصورة 
القاضي وال ميتنع أيضاً إذا وفر اهللا أعواضها وهي غري كاملة العقل أن يزيل اهللا حياهتا على وجه ال حيصل هلا شعور 

كُنُت تُراباً معناه يا ليتين كنت  باألمل فال يكون ذلك ضرراً ورابعها ما ذكره بعض الصوفية فقال قوله الْكَاِفُر َيالَْيَتنِى
متواضعاً يف طاعة اهللا ومل أكن متكرباً متمرداً وخامسها الكافر إبليس يرى آدم وولده وثواهبم فيتمىن أن يكون 

واهللا أعلم مبراده وأسرار كتابه وصلى )  ٧٦ص ( الشيء الذي احتقره حني قال َخلَقْتَنِي ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ 
  هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبةا

  سورة النازعات

  وهي أربعون وست آيات مكية
  َوالنَّازَِعاِت غَْرقاً وَالنَّاِشطَاِت َنْشطاً َوالسَّابِحَاِت سَْبحاً فَالسَّابِقَاِت َسْبقاً فَالُْمَدبَِّراِت أَْمراً

  فيه مسألتان
تكون صفات لشيء واحد وحيتمل أن ال تكون كذلك أما  املسألة األوىل اعلم أن هذه الكلمات اخلمس حيتمل أن

على االحتمال األول فقد ذكروا يف اآلية وجوهاً أحدها أهنا بأسرها صفات املالئكة فقوله وَالنَّازَِعاِت غَْرقاً هي 
وس املالئكة الذين ينزعون نفوس بين آدم فإذا نزعوا نفس الكفار نزعوها بشدة وهو مأخوذ من قوهلم نزع يف الق

فأغرق يقال أغرق النازع يف القوس إذا بلغ غاية املدى حىت ينتهي إىل النصل فتقدير اآلية والنازعات إغراقاً والغرق 
واإلغراق يف اللغة مبعىن واحد وقوله َوالنَّاشِطَاِت َنْشطاً النشط هو اجلذب يقال نشطت الدلو أنشطها وأنشطتها 

اليت تنشط روح املؤمن فتقبضها وإمنا خصصنا هذا باملؤمن واألول بالكافر ملا نشطاً نزعتها برفق واملراد هي املالئكة 
بني النزع والنشط من الفرق فالنزاع جذب بشدة والنشط جذب برفق ولني فاملالئكة تنشط أرواح املؤمنني كما 

م مبلك املوت وأعوانه إال أن األول تنشط الدلو من البئر فاحلاصل أن قوله وَالنَّازَِعاِت غَْرقاً وَالنَّاِشطَاِت َنْشطاً قس
إشارة إىل كيفية قبض أرواح الكفار والثاين إشارة إىل كيفية قبض أرواح املؤمنني أما قوله وَالسَّابَِحاتِ سَْبحاً فمنهم 
من خصصه أيضاً مبالئكة قبض األرواح ومنهم من محله على سائل طوائف املالئكة أما الوجه األول فنقل عن علي 

سالم وابن عباس ومسروق أن املالئكة يسلون أرواح املؤمنني سالً رفيقاً فهذا هو املراد من قوله َوالنَّاِشطَاِت عليه ال
َنْشطاً مث يتركوهنا حىت تستريح رويداً مث يستخرجوهنا بعد ذلك برفق ولطافة كالذي يسبح يف املاء فإنه يتحرك برفق 

  ولطافة لئال يفرق فكذا ههنا يرفقون يف ذلك

الستخراج لئال يصل إليه أمل وشدة فذاك هو املراد من قوله َوالسَّابَِحاتِ سَْبحاً وأما الذين محلوه على سائر طوائف ا
املالئكة فقالوا إن املالئكة ينزلون من السماء مسرعني فجعل نزوهلم من السماء كالسباحة والعرب تقول للفرس 

َسْبقاً فمنهم من فسره مبالئكة قبض األرواح يسبقون بأرواح الكفار إىل اجلواد إنه السابح وأما قوله فَالسَّابِقَاِت 



النار وبأرواح املؤمنني إىل اجلنة ومنهم من فسره بسائر طوائف املالئكة مث ذكروا يف هذا السبق وجوهاً أحدها قال 
ريات درجة عظيمة قال جماهد وأبو روق إن املالئكة سبقت ابن آدم باإلميان والطاعة وال شك أن املسابقة يف اخل

وثانيها قال الفراء والزجاج إن املالئكة تسبق الشياطني )  ١٠الواقعة ( تعاىل َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَِئَك الُْمقَرَُّبونَ 
بالوحي إىل األنبياء ألن الشياطني كانت تسترق السمع وثالثها وحيتمل أن يكون املراد أنه تعاىل وصفهم فقال الَ 

يعين قبل اإلذن ال يتحركون وال ينطقون تعظيماً جلالل اهللا تعاىل وخوفاً من هيبته )  ٢٧األنبياء ( َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ 
وههنا وصفهم بالسبق يعين إذا جاءهم اومر فإهنم يتسارعون إىل امتثاله ويتبادرون إىل إظهار طاعته فهذا هو املراد 

اً وأما قوله فَالُْمَدبّراِت أَْمراً فأمجعوا على أهنم هم املالئكة قال مقاتل يعين جربيل وميكائيل من قوله فَالسَّابِقَاِت َسْبق
وإسرافيل وعزرائيل عليهم السالم يدبرون أمر اهللا تعاىل يف أهل األرض وهم املقسمات أمراً أما جربيل فوكل 

وت فوكل بقبض األنفس وأما إسرافيل فهو ينزل بالرياح واجلنود وأما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات وأما ملك امل
باألمر عليهم وقوم منهم موكلون حبفظ بين آدم وقوم آخرون بكتابة أعماهلم وقوم آخرون باخلسف واملسخ 

  والرياح والسحاب واألمطار بقي على اآلية سؤاالن
موراً كثرية ال أمراً واحداً واجلواب أن املراد به السؤال األول مل قال فَالُْمدَّبراِت أَمْراً ومل يقل أموراً فإهنم يدبرون أ

  اجلنس وإذا كان كذلك قام مقام اجلمع
السؤال الثاين قال تعاىل إن األمر كله هللا فكيف أثبت هلم ههنا تدبري األمر واجلواب ملا كان ذلك اإلتيان به كان 

جه آخر وهو أن املالئكة هلا صفات سلبية األمر كأهنله فهذا تلخيص ما قاله املفسرون يف هذا الباب وعندي فيه و
وصفات إضافية أما الصفات السلبية فهي أهنا مربأة عن الشهوة والغضب واألخالق الذميمة واملوت واهلرم والسقم 
والتركيب من األعضاء واألخالط واألركان بل هي جواهر روحانية مربأة عن هذه األحوال فقوله َوالنَّازِعَاِت غَْرقاً 

ىل كوهنا منزوعة عن هذه األحوال نزعاً كلياً من مجيع الوجوه وعلى هذا التفسري النازعات هي ذوات النزع إشارة إ
كالالبن والتامر وأما قوله َوالنَّاِشطَاِت َنْشطاً إشارة إىل أن خروجها عن هذه األحوال ليس على سبيل التكليف 

عن هذه األحوال وتنزهوا عن هذه الصفات فهاتان واملشقة كما يف حق البشر بل هم مبقتضى ماهياهتم خرجوا 
الكلمتان إشارتان إىل تعريف أحواهلم السلبية وأما صفاهتم اإلضافية فهي قسمان أحدمها شرح قوهتم العاقلة أي 
كيف حاهلم يف معرفة ملك اهللا وملكوته واالطالع على نور جالله فوصفهم يف هذا املقام بوصفني أحدمها قوله 

اِت سَْبحاً فهم يسبحون من أول فطرهتم يف حبار جالل اهللا مث ال منتهى لسباحتهم ألنه ال منتهى لعظمة اهللا َوالسَّابَِح
  وعلو صمديته ونور جالله وكربيائه فهم أبداً يف تلك السباحة وثانيهما قوله

تب معارف البهائم بالنسبة إىل فَالسَّابِقَاتِ َسْبقاً وهو إشارة إىل مراتب املالئكة يف تلك السباحة فإنه كما أن مرا
مراتب معارف البشر ناقصة ومراتب معارف البشر بالنسبة إىل مراتب معارف املالئكة ناقصة فكذلك معارف بعض 

تلك املالئكة بالنسبة إىل مراتب معارف الباقني متفاوتة وكما أن املخالفة بني نوع الفرس ونوع اإلنسان باملاهية ال 
فة بني شخص كل واحد من املالئكة وبني شخص اآلخر باملاهية فإذا كانت أشخاصها متفاوتة بالعوارض فكذا املخال

باملاهية ال بالعوارض كانت ال حمالة متفاوتة يف درجات املعرفة ويف مراتب التجلي فهذا هو املراد من قوله 
  ةفَالسَّابِقَاتِ َسْبقاً فهاتان الكلمتان املراد منهما شرح أحوال قوهتم العاقل

وأما قوله فَالُْمَدّبراِت أَمْراً فهو إشارة إىل شرح حال قوهتم العاملة وذلك ألن كل حال من أحوال العامل السفلي 
مفوض إىل تدبري واحد من املالئكة الذين هم عمار العامل العلوي وسكان بقاع السموات وملا كان التدبري ال يتم إال 

اليت هلم على شرح القوة العاملة اليت هلم فهذا الذي ذكرته احتمال ظاهر  بعد العلم ال جرم قدم شرح القوة العاقلة



  واهللا أعلم مبراده من كالمه
واعلم أن أبا مسلم بن حبر األصفهاين طعن يف محل هذه الكلمات على املالئكة وقال واحد النازعات نازعة وهو من 

ل الكفار حيث قال َوَجَعلُواْ الَْملَِئكَةَ  الَِّذيَن ُهْم ِعبَاُد لفظ اإلناث وقد نزه اهللا تعاىل املالئكة عن التأنيث وعاب قو
  ) ١٩الزخرف ( الرَّْحَمنِ إِنَاثاً 

واعلم أن هذا طعن ال يتوجه على تفسرينا ألن املراد األشياء ذوات النزع وهذا القدر ال يقتضي ما ذكر من 
  التأنيث

وهو قول احلسن البصري ووصف النجوم بالنازعات حيتمل  الوجه الثاين يف تأويل هذه الكلمات أهنا هي النجوم
وجوهاً أحدها كأهنا تنزع من حتت األرض فتنجذب إىل ما فوق األرض فإذا كانت منزوعة كانت ذوات نزع 

فيصح أن يقال إهنا نازعة على قياس الالبن والتامر وثانيها أن النازعات من قوهلم نزع إليه أي ذهب نزوعاً هكذا 
حدي فكأهنا تطلع وتغرب بالنزع والسوق والثالث أن يكون ذلك من قوهلم نزعت اخليل إذا جرت فمعىن قاله الوا

َوالنَّازَِعاتِ أي واجلاريات على السري املقدر واحلد املعني وقوله غَْرقاً حيتمل وجهني أحدمها أن يكون حاالً من 
إشارة إىل كمال حاهلا يف تلك اإلرادة فإن قيل  النازعات أي هذه الكواكب كالغرقى يف ذلك النزع واإلرادة وهو

إذا مل تكن األفالك والكواكب أحياء ناطقة فما معىن وصفها بذلك قلنا هذا يكون على سبيل التشبيه كقوله تعاىل 
ى سبيل فإن اجلمع بالواو والنون يكون للعقالء مث إنه ذكر يف الكواكب عل)  ٣٣األنبياء ( َوكُلٌّ ِفى فَلٍَك َيسَْبُحونَ 

التشبيه والثاين أن يكون معىن غرقها غيبوبتها يف أفق الغرب فالنازعات إشارة إىل طلوعها وغرقاً إشارة إىل غروهبا 
  أي تنزع مث تغرق إغراقاً وهذا الوجه ذكره قوم من املفسرين

من قولك ثور ناشط إذا معناه أهنا خترج من برج إىل برج ) الكشاف ( أما قوله َوالنَّاشِطَاِت َنْشطاً فقال صاحب 
خرج من بلد إىل بلد وأقول يرجع حاصل هذا الكالم إىل أن قوله وَالنَّازَِعاِت غَْرقاً إشارة إىل حركتها اليومية 

َوالنَّاِشطَاِت َنشْطاً إشارة إىل انتقاهلا من برج إىل برج وهو حركتها املخصوصة هبا يف أفالكها اخلاصة والعجب أن 
  رية وحركتها من برج إىل برج ليست قسرية بلحركاهتا اليومية قس

  مالئمة لذواهتا فال جرم عرب عن األول بالنزع وعن الثاين بالنشط فتأمل أيها املسكني يف هذه األسرار
وأما قوله َوالسَّابَِحاِت َسْبحاً فقال احلسن وأبو عبيدة رمحهما اهللا هي النجوم تسبح يف الفلك ألن مرورها يف اجلو 

  ) ٣٣األنبياء ( ذا قال كُلٌّ ِفى فَلٍَك َيسَْبُحونَ كالسبح وهل
وأما قوله فَالسَّابِقَاِت َسْبقاً فقال احلسن وأبو عبيدة وهي النجوم يسبق بعضها بعضاً يف السري بسبب كون بعضها 

  أسرع حركة من البعض أو بسبب رجوعها أو استقامتها
ان أحدمها أن بسبب سريها وحركتها يتميز بعض األوقات عن بعض وأما قوله تعاىل فَالُْمَدبّراتِ أَْمراً ففيه وجه

َنَك َعنِ فتظهر أوقات العبادات على ما قال تعاىل فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحَني ُتْمُسونَ َوِحنيَ ُتصْبُِحونَ َولَُه الَْحْمُد وقال َيْسئَلُو
وقال ِلَتْعلَُمواْ َعَدَد الّسنَِني َوالِْحَساَب وألن بسبب حركة )  ١٨٩البقرة ( االِهلَّةِ  قُلْ ِهىَ  َمَواِقيُت ِللنَّاسِ وَالَْحّج 

الشمس ختتلف الفصول األربعة وخيلف بسبب اختالفها أحوال الناس يف املعاش فال جرم أضيفت إليها هذه 
ها وإىل التدبريات والثاين أنه ملا ثبت بالدليل أن كل جسم حمدث ثبت أن الكواكب حمدثة مفتقرة إىل موجد يوجد

صانع خيلقها مث بعد هذا لو قدرنا أن صانعها أودع فيها قوى مؤثرة يف أحوال هذا العامل فهذا يطعن يف الدين البتة 
وإن مل نقل بثبوت هذه القوى أيضاً لكنا نقول أن اهللا سبحانه وتعاىل أجرى عادته بأن جعل كل واحد من أحواهلا 

العامل كما جعل األكل سبباً للشبع والشرب سبباً للري ومماسة  املخصوصة سبباً حلدوث حادث خمصوص يف هذا



  النار سبباً لالحتراق فالقول هبذا املذهب ال يضر اإلسالم البتة بوجه من الوجوه واهللا أعلم حبقيقة احلال
زع الوجه الثالث يف تفسري هذه الكلمات اخلمسة أهنا هي األرواح وذلك ألن نفس امليت تنزع يقال فالن يف الن

وفالن ينزع إذا كان يف سياق املوت واألنفس نازعات عند السياق ومعىن غَْرقاً أي نزعاً شديداً أبلغ ما يكون وأشد 
من إغراق النازع يف القوس وكذلك تنشط ألن النشط معناه اخلروج مث األرواح البشرية اخلالية عن العالئق 

من ظلمة األجساد تذهب إىل عامل املالئكة ومنازل القدس على اجلسمانية املشتاقة إىل االتصال العلوي بعد خروجها 
أسرع الوجوه يف روح ورحيان فعرب عن ذهاهبا على هذه احلالة بالسباحة مث ال شك أن مراتب األرواح يف النفرة عن 

وكلما كانت  الدنيا وجمبة االتصال بالعامل العلوي خمتلفة فكلما كانت أمت يف هذه األحوال كان سريها إىل هناك أسبق
أضعف كان سريها إىل هناك أثقل وال شك أن األرواح السابقة إىل هذه األحوال أشرف فال جرم وقع القسم هبا مث 
إن هذه األرواح الشريفة العالية ال يبعد أن يكون فيها ما يكون لقوهتا وشرفها يظهر منها آثار يف أحوال هذا العامل 

ن اإلنسان قد يرى أستاذه يف املنام ويسأله عن مشكلة فريشده إليها أليس أن االبن قد فهي فَالُْمدَّبراِت أَمْراً أليس أ
يرى أباه يف املنام فيهديه إىل كنز مدفون أليس أن جالينوس قال كنت مريضاً فعجزت عن عالج نفسي فرأيت يف 

إذا فارقت أبداهنا مث اتفق إنسان املنام واحداً أرشدين إىل كيفية العالج أليس أن الغزايل قال إن األرواح الشريفة 
مشابه لإلنسان األول يف الروح والبدن فإنه ال يبعد أن حيصل للنفس املفارقة تعلق هبذا البدن حىت تصري كاملعاونة 

للنفس املتعلقة بذلك البدن على أعمال اخلري فتسمى تلك املعاونة إهلاماً ونظريه يف جانب النفوس الشريرة وسوسة 
  وإن مل تكن منقولة عن املفسرين إال أن اللفظ وهذه املعاين

  حمتمل هلا جداً
الوجه الرابع يف تفسري هذه الكلمات اخلمس أهنا صفات خيل الغزاة فهي نازعات ألهنا تنزع يف أعنتها نزعاً تغرق 

م ثور ناشط فيه األعنة لطول أعناقها ألهنا عراب وهي ناشطات ألهنا خترج من دار اإلسالم إىل دار احلرب من قوهل
إذا خرج من بلد إىل بلد وهي ساحبات ألهنا تسبح يف جريها وهي سابقات ألهنا تسبق إىل الغاية وهي مدبرات ألمر 

  الغلبة والظفر وإسناد التدبري إليها جماز ألهنا من أسبابه
ال للرامي نزع يف الوجه اخلامس وهو اختيار أيب مسلم رمحه اهللا أن هذه صفاة الغزاة فالنازعات أيدي الغزاة يق

قوسه ويقال أغرق يف النزع إذا استوىف مد القوس والناشطات السهام وهي خروجها عن أيدي الرماة ونفوذها 
وكل شيء حللته فقد نشطته ومنه نشاط الرجل وهو انبساطه وخفته والساحبات يف هذا املوضع اخليل وسبحها 

املعقبات واملراد أنه يأيت يف أدبار هذا الفعل الذي هو نزع السهام  العدو وجيوز أن يعين به اإلبل أيضاً واملدبرات مثل
وسبح اخليل وسبقها األمر الذي هو النصر ولفظ التأنيث إمنا كان ألن هؤالء مجاعات كما قيل املدبرات وحيتمل أن 

  يكون املراد اآللة من القوس واألوهاق على معىن املنزوع فيها واملنشوط هبا
ميكن تفسري هذه الكلمات باملراتب الواقعة يف رجوع القلب من غري اهللا تعاىل إىل اهللا َوالنَّازِعَاتِ  الوجه السادس أنه

غَْرقاً هي األرواح اليت تنزع إىل اعتالق العروة الوثقى أو املنزوعة عن حمبة غري اهللا تعاىل وَالنَّاِشطَاِت َنْشطاً هي أهنا 
اهدة والتخلق بأخالق اهللا سبحانه وتعاىل بنشاط تام وقوة قوية بعد الرجوع عن اجلسمانيات تأخذ يف اجمل

َوالسَّابِحَاِت سَْبحاً مث إهنا بعد اجملاهدة تسرح يف أمر امللكوت فتقطع يف تلك البحار فتسبح فيها فَالسَّابِقَاتِ َسْبقاً 
إشارة إىل أن آخر مراتب البشرية متصلة  إشارة إىل تفاوت األرواح يف درجات سريها إىل اهللا تعاىل فَالُْمَدّبراِت أَمْراً

بأول درجات امللكية فلما انتهت األرواح البشرية إىل أقصى غاياهتا وهي مرتبة السبق اتصلت بعامل املالئكة وهو 
امسة هي واخل)  ٣٥النور ( املراد من قوله فَالُْمَدّبراِت أَمْراً فاألربعة األول هي املراد من قوله َيكَاُد َزْيتَُها ُيِضىء 



  ) ٣٥النور ( النار يف قوله َولَْو لَمْ َتْمَسْسُه َناٌر 
نصاً حىت ال ميكن الزيادة ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أن الوجوه املنقولة عن املفسرين غري منقولة عن رسول اهللا 

ن احتماله للوجوه اليت عليها بل إمنا ذكروها لكون اللفظ حمتمالً هلا فإذا كان احتمال اللفظ ملا ذكرناه ليس دو
ذكروها مل يكن ما ذكروه أوىل مما ذكرناه إال أنه ال بد ههنا من دقيقة وهو أن اللفظ حمتمل للكل فإن وجدنا بني 
هذه املعاين مفهوماً واحداً مشتركاً محلنا اللفظ على ذلك املشترك وحينئذ يندرج حتته مجيع هذه الوجوه أما إذا مل 

قدر مشترك تعذر محل اللفظ على الكل ألن اللفظ املشترك ال جيوز استعماله إلفادة  يكن بني هذه املفهومات
  مفهومية معاً فحينذ ال نقول مراد اهللا تعاىل هذا بل نقول حيتمل أن يكون هذا هو املراد أما اجلزم فال سبيل إليه ههنا

خمتلفة ففيه أيضاً وجوه األول  االحتمال الثاين وهو أن تكون األلفاظ اخلمسة صفات لشيء واحد بل ألشياء
النازعات غرقاً هي القسى والناشطات نشطاً هي األوهاق والساحبات السفن والسابقات اخليل واملدبرات املالئكة 

  رواه واصل بن السائب عن عطاء الثاين نقل عن جماهد يف

ئكة وإضافة النزع والنشط والسبح النازعات والناشطات والساحبات أهنا املوت ويف السابقات واملدبرات أهنا املال
  إىل املوت جماز مبعىن أهنا حصلت عند حصوله الثالث قال قتادة اجلميع هي النجوم إال املدبرات فإهنا هي املالئكة

إن هذه ) الكشاف ( املسألة الثانية ذكر فالسابقات بالفاء واليت قبلها بالواو ويف علته وجهان األول قال صاحب 
بلها كأنه قيل والاليت سبحن فسبقن كما تقول قام فذهب أوجب الفاء أن القيام كان سبباً للذهاب مسيبة عن اليت ق

غري مطرد يف قوله ) النظم ( ولو قلت قام وذهب مل جتعل القيام سبباً للذهاب قال الواحدي قول صاحب 
جلواب عن اعتراض الواحدي رمحه اهللا من فَالُْمَدبّراِت أَْمراً ألنه يبعد أن جيعل السبق سبباً للتدبري وأقول ميكن ا

وجهني األول ال يبعد أن يقال إهنا ملا أمرت سبحت فسبقت فدبرت ما أمرت بتدبريها وإصالحها فتكون هذه أفعاالً 
يتصل بعضها ببعض كقولك قام زيد فذهب فضرب عمراً الثاين ال يبعد أن يقال إهنم ملا كانوا سابقني يف أداء 

إليها ظهرت أمانتهم فلهذا السبب فوض اهللا إليهم تدبري بعض العامل الوجه الثاين أن املالئكة الطاعات متسارعني 
مث قال )  ١١السجدة ( قسمان الرؤساء والتالمذة والدليل عليه أنه سبحانه وتعاىل قال قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك الَْمْوِت 

فقلنا يف التوفيق بني اآليتني أن ملك املوت هو الرأس )  ٦١األنعام ( ُرُسلَُنا َحتَّى إِذَا َجاء أََحَدكُُم الَْمْوُت َتَوفَّْتهُ 
والرئيس وسائر املالئكة هم التالمذة إذا عرفت هذا فتقول النازعات والناشطات والساحبات حممولة على التالمذة 

إشارة إىل الرؤساء الذين هم السابقون يف الذين هم يباشرون العمل بأنفسهم مث قوله تعاىل فَالسَّابِقَاِت فَالُْمَدبّراِت 
  الدرجة والشرف وهم املدبرون لتلك األحوال واألعمال

  َيْوَم َتْرُجُف الرَّاجِفَةُ  َتْتَبُعَها الرَّاِدفَةُ  قُلُوٌب َيْوَمِئٍذ وَاجِفَةٌ  أَْبَصاُرَها َخاِشَعةٌ 
  فيه مسائل

فيه وجهان األول أنه حمذوف مث على هذا الوجه يف اآلية  املسألة األوىل جواب القسم املتقدم حمذوف أو مذكور
  احتماالت

النازعات ( األول قال الفراء التقدير لتبعثن والدليل عليه ما حكى اهللا تعاىل عنهم أهنم قالوا أَءذَا كُنَّا ِعظَاماً نَِّخَرةً  
الصور نفختني ودل على هذا  أي أنبعث إذا صرنا عظاماً خنرة الثاين قال األخفش والزجاج لننفخن يف)  ١١

احملذوف ذكر الراجفة والرادفة ومها النفختان الثالث قال الكسائي اجلواب املضمر هو أن القيامة واقعة وذلك ألنه 
اِت وقال وَالُْمْرَسلَ)  ٥الذاريات ( مث قال إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق )  ١الذاريات ( سبحانه وتعاىل قال وَالذرِيَاِت ذَرْواً 

فكذلك ههنا فإن القرآن كالسورة الواحدة القول الثاين أن اجلواب )  ١ ٧املرسالت ( ُعْرفاً إِنََّما ُتوَعُدونَ لَواِقٌع 



مذكور وعلى هذا القول احتماالت األول املقسم عليه هو قوله قُلُوٌب َيْوَمِئٍذ َواجِفَةٌ  أَْبَصاُرَها َخاِشَعةٌ  والتقدير 
يوم ترجف الراجفة حتصل قلوب واجفة وأبصارها خاشعة الثاين جواب القسم هو قوله َهلْ أََتاكَ  والنازعات غرقاً أن

  فإن هل)  ١٥النازعات ( َحِديثُ ُموَسى 

أي قد أتاك حديث الغاشية الثالث جواب القسم )  ١الغاشية ( ههنا مبعىن قد كما يف قوله َهلْ أَتَاَك َحِديثُ الَْغاِشَيةِ  
  ) ٢٦النازعات ( ِفى ذَِلَك لَِعْبَرةً  لَّمن َيْخَشى  هو قوله إِنَّ

املسألة الثانية ذكروا يف ناصب يوم بوجهني أحدمها أنه منصوب باجلواب املضمر والتقدير لتبعثن يوم ترجف 
بعثن الراجفة فإن قيل كيف يصح هذا مع أهنم ال يبعثون عند النفخة األوىل والراجفة هي النفخة األوىل قلنا املعىن لت

يف الوقت الواسع الذي حيصل فيه النفختان وال شك أهنم يبعثون يف بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت النفخة 
األخرى ويدل على ما قلناه أن قوله تَْتَبُعَها الرَّاِدفَةُ  جعل حاالً عن الراجفة والثاين أن ينصب يوم ترجف مبا دل 

  ترجف وجفت القلوبعليه قُلُوٌب َيْوَمِئٍذ َواجِفَةٌ  أي يوم 
الثاين )  ١٤املزمل ( املسألة الثالثة الرجفة يف اللغة حتتمل وجهني أحدمها احلركة لقوله َيْوَم تَْرُجُف االْْرُض وَالْجَِبالُ 

اهلدة املنكرة والصوت اهلائل من قوهلم رجف الرعد يرجف رجفاً ورجيفاً وذلك تردد أصواته املنكرة وهدهدته يف 
فعلى هذا الوجه الراجفة صيحة عظيمة فيها هول )  ٩١األعراف ( له تعاىل فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ  السحاب ومنه قو

وشدة كالرعد وأما الرادفة فكل شيء جاء بعد شيء آخر يقال ردفه أي جاء بعده وأما القلوب الواجفة فهي 
ابة ومحلها على السري الشديد وللمفسرين املضطربة اخلائفة يقال وجف قلبه جيف وجافاً إذا اضطرب ومنه إجياف الد

عبارات كثرية يف تفسري الواجفة ومعناها واحد قالوا خائفة وجلة زائدة عن أماكنها قلقة مستوفزة مرتكضة شديدة 
 ٤٥الشورى ( االضطراب غري ساكنة أبصار أهلها خاشعة وهو كقوله خَاِشِعَني ِمَن الذُّلّ َينظُُرونَ ِمن طَْرفٍ َخِفىّ  

إذا عرفت هذا فنقول اتفق مجهور املفسرين على أن هذه األمور أحوال يوم القيامة وزعم أبو مسلم األصفهاين أنه ) 
  ليس كذلك وحنن نذكر تفاسري املفسرين مث نشرح قول أيب مسلم

ا أن أما القول األول وهو املشهور بني اجلمهور أن هذه األحوال أحوال يوم القيامة فهؤالء ذكروا وجوهاً أحده
الراجفة هي النفخة األوىل ومسيت به إما ألن الدنيا تتزلزل وتضطرب عندها وإما ألن صوت تلك النفخة هي 

الراجفة كما بينا القول فيه والراجفة رجفة أخرى تتبع األوىل فتضطرب األرض إلحياء املوتى كما اضطربت يف 
أن بني ) صلى اهللا عليه وسلم ( روى عن الرسول األوىل ملوت األحياء على ما ذكره تعاىل يف سورة الزمر مث ي

النفختني أربعني عاماً ويروى يف هذه األربعني ميطر اهللا األرض ويصري ذلك املاء عليها كالنطف وأن ذلك كالسبب 
 لألحياء وهذا مما ال حاجة إليه يف اإلعادة وهللا أن يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد وثانيها الراجفة هي النفخة األوىل

أي القيامة اليت )  ٧٢النمل ( والرادفة هي قيام الساعة من قوله َعَسى أَن َيكُونَ َرِدفَ لَكُم َبْعضُ الَِّذى َتْستَْعجِلُونَ 
يستعجلها الكفرة استبعاداً هلا فهي رادفة هلم القتراهبا وثالثها الراجفة األرض واجلبال من قوله َيْوَم تَْرُجُف االْْرضُ 

لرادفة السماء والكواكب ألهنا تنشق وتنتثر كواكبها على أثر ذلك ورابعها الراجفة هي األرض تتحرك َوالْجِبَالُ وا
وتتزلزل والرادفة زلزلة ثانية تتبع األوىل حىت تنقطع األرض وتفىن القول الثاين وهو قول أيب مسلم أن هذه األحوال 

عات بنزع القوس والناشطات خبروج السهم ليست أحوال يوم القيامة وذلك ألنا نقلنا عنه أنه فسر الناز
والساحبات بعدو الفرس والسابقات بسبقها واملدبرات باألمور اليت حتصل أدبار ذلك الرمي والعدو مث بىن على 

صلى ( ذلك فقال الراجفة هي خيل املشركني وكذلك الرادفة ويراد بذلك طائفتان من املشركني غزوا رسول اهللا 
  ) اهللا عليه وسلم 



بقت إحدامها األخرى والقلوب الواجفة هي القلقة واألبصار اخلاشعة هي أبصار املنافقني كقوله الَِّذيَن ِفى قُلُوبِهِمْ فس
كأنه قيل ملا جاء خيل العدو يرجف وردفتها )  ٢٠حممد ( مََّرٌض َينظُُرونَ إِلَْيَك نَظََر الْمَْغِشىّ  َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت 

( نافقني خوفاً وخشعت أبصارهم جبناً وضعفاً مث قالوا أَءنَّا لََمْرُدوُدونَ ِفى الَْحاِفَرةِ  أختها اضطرب قلوب امل
النازعات ( أي نرجع إىل الدنيا حىت نتحمل هذا اخلوف ألجلها وقالوا أيضاً تِلَْك إِذاً كَرَّةٌ  َخاِسَرةٌ  )  ١٠النازعات 

من املشركني وأوسطه حكاية حلال ) صلى اهللا عليه وسلم (  فأول هذا الكالم حكاية حلال من غزا رسول اهللا)  ١٢
املنافقني وآخره حكاية لكالم املنافقني يف إنكار احلشر مث إنه سبحانه وتعاىل أجاب عن كالمهم بقوله فَإِنََّما ِهىَ  

للفظ حمتمل له وإن كان على وهذا كالم أيب مسلم وا)  ١٣ ١٤النازعات ( َزجَْرةٌ  واِحَدةٌ  فَإِذَا ُهم بِالسَّاِهَرةِ  
  خالف قول اجلمهور

 قوله تعاىل قُلُوٌب َيْوَمِئٍذ َواجِفَةٌ  أَْبصَاُرَها خَاِشَعةٌ  اعلم أنه تعاىل مل يقل القلوب يومئذ واجفة فإنه ثبت بالدليل أن
قولون أَءنَّا لََمْردُوُدونَ أهل اإلميان ال خيافون بل املراد منه قلوب الكفار ومما يؤكد ذلك أنه تعاىل حكى عنهم أهنم ي

وهذا كالم الكفار ال كالم املؤمنني وقوله أَْبَصاُرَها َخاِشَعةٌ  ألن املعلوم من حال )  ١٠النازعات ( ِفى الَْحاِفَرةِ  
  املضطرب اخلائف أن يكون نظره نظر خاشع ذليل خاضع يترقب ما ينزل به من األمر العظيم ويف اآلية سؤاالن

كيف جاز االبتداء بالنكرة اجلواب قلوب مرفوعة باالبتداء وواجفة صفتها وأبصارها خاشعة خربها السؤال األول 
  ) ٢٢١البقرة ( فهو كقوله َولََعْبٌد مُّْؤِمٌن َخْيٌر ّمن مُّشْرٍِك 

نه السؤال الثاين كيف صحت إضافة األبصار إىل القلوب اجلواب معناه أبصار أصحاهبا بدليل قوله يقولون مث اعلم أ
  تعاىل حكى ههنا عن منكري البعث أقواالً ثالثة

 أوهلا قوله تعاىل َيقُولُونَ أَءنَّا لََمْردُوُدونَ ِفى الَْحاِفَرةِ  يقال رجع فالن يف حافرته أي يف طريقه اليت جاء فيها فحفرها
ة كما قيل ِفى ِعيَشةٍ  رَّاِضَيةٍ  أي أثر فيها مبشيه فيها جعل أثر قدميه حفراً فهي يف احلقيقة حمفورة إال أهنا مسيت حافر

أي منسوبة إىل احلفر والرضا والدفق أو كقوهلم هنارك صائم مث قيل ملن )  ٦الطارق ( و مَّاء َداِفقٍ )  ٢١احلاقة ( 
إن هذا األمر ال يترك على حاله ( كان يف أمر فخرج منه مث عاد إليه رجع إىل حافرته أي إىل طريقته ويف احلديث 

أي على أول تأسيسه وحالته األوىل وقرأ أبو حيوة يف احلفرة واحلفرة مبعىن احملفورة يقال ) على حافرته حىت يرد 
حفرت أسنانه فحفرت حفراً وهي حفرة هذه القراءة دليل على أن احلافرة يف أصل الكلمة مبعىن احملفور إذا عرفت 

  صري أحياء كما كناهذا ظهر أن معىن اآلية أنرد إىل أول حالنا وابتداء أمرنا فن
  وثانيها قوله تعاىل أَءذَا كُنَّا ِعظَاماً نَِّخَرةً  وفيه مسائل

املسألة األوىل قرأ محزة وعاصم ناخرة بألف وقرأ الباقون خنرة بغري ألف واختلفت الرواية عن الكسائي فقيل إنه 
  اعلم أنكان ال يبايل كيف قرأها وقيل إنه كان يقرؤها بغري ألف مث رجع إىل األلف و

أبا عبيدة اختار خنرة وقال نظرنا يف اآلثار اليت فيها ذكر العظام اليت قد خنرت فوجدناها كلها العظام النخرة ومل 
نسمع يف شيء منها الناخرة وأما من سواه فقد اتفقوا على أن الناخرة لغة صحيحة مث اختلف هؤالء على قولني 

ألخفش مها مجيعاً لغتان أيهما قرأت فحسن وقال الفراء الناخر والنخر األول أن الناخرة والنخرة مبعىن واحد قال ا
خنرت اخلشبة إذا بليت فاسترخت حىت ) اخلليل ( سواء يف املعىن مبنزله الطامع والطمع والباخل والبخل ويف كتاب 

ال الزجاج والفراء تتفتت إذا مست وكذلك العظم الناخر مث هؤالء الذين قالوا مها لغتان واملعىن واحد اختلفوا فق
الناخرة أشبه الوجهني باآلية ألهنا تشبه أواخر سائر اآلي حنو احلافرة والساهرة وقال آخرون الناخرة والنخر 

كالطامع والطمع والالبث واللبث وفعل أبلغ من فاعل القول الثاين أن النخرة غري والناخرة غري أما النخرة فهو من 



يعفن فهو عفن وذلك إذا بلي وصار حبيث لو ملسته لتفتت وأما الناخرة فهي  خنر العظم ينخر فهو خنر مثل عفن
العظام الفارغة اليت حيصل من هبوب الريح فيها صوت كالنخري وعلى هذا الناخرة من النخري مبعىن الصوت كنخري 

  النائم واملخنوق ال من النخر الذي هو البلى
  كنا عظاماً نرد ونبعثاملسألة الثانية إذاً منصوب مبحذوف تقدير إذا 

املسألة الثالثة اعلم أن حاصل هذه الشبهة أن الذي يشري إليه كل أحد إىل نفسه بقوله أنا هو هذا اجلسم املبين هبذه 
البنية املخصوصة فإذا مات اإلنسان فقد بطل مزاجه وفسد تركيبه فتمتنع إعادته لوجوه أحدها أنه ال يكون اإلنسان 

ول إال إذا دخل التركيب األول يف الوجود مرة أخرى وذلك قول بإعادة عني ما عدم أوالً العائد هو اإلنسان األ
وهذا حمال ألن الذي عدم مل يبق له عني وال ذات وال خصوصية فإذا دخل شيء آخر يف الوجود استحال أيقال بأن 

بأجزاء كل األرض وكل املياه وكل  العائد هو عني ما فين أوالً وثانيها أن تلك األجزاء تصري تراباً وتتفرق وختتلط
اهلواء فتميز تلك األجزاء بأعياهنا عن كل هذه األشياء حمال وثالثها أن األجزاء الترابية باردة يابسة قشفة فتولد 

اإلنسان الذي ال بد وأن يكون حاراً رطباً يف مزاجه عنها حمال هذا متام تقرير كالم هؤالء الذين احتجوا على إنكار 
وهلم أَءذَا كُنَّا ِعظَاماً نَّخَِرةً  واجلواب عن هذه الشبهة من وجوه أوهلا وهو األقوى ال نسلم أن املشار إليه البعث بق

لكل أحد بقوله أنا هو هذا اهليكل مث إن الذي يدل على فساده وجهان األول أن أجزاء هذا اهليكل يف الزوبان 
نا ليس يف التبدل واملتبدل مغاير ملا هو غري متبدل والثاين أن والتبدل والذي يشري إليه كل أحد إىل نفسه بقوله أ

اإلنسان قد يعرف أنه هو حال كونه غافالً عن أعضائه الظاهرة والباطنة واملشعور به مغاير ملا هو غري مشعور به 
يس هو هذا وإال الجتمع النفي واإلثبات على الشيء الواحد وهو حمال فثبت أن املشار إليه لكل أحد بقوله أنا ل

اهليكل مث ههنا ثالث احتماالت أحدها أن يكون ذلك الشيء موجوداً قائماً بنفسه ليس جبسم وال جبسماين على ما 
هو مذهب طائفة عظيمة من الفالسفة ومن املسلمني وثانيها أن يكون جسماً خمالفاً باملاهية هلذه األجسام القابلة 

يف الفحم وسريان الدهن يف السمسم وسريان ماء الورد يف جرم الورد  لإلحنالل والفساد سارية فيها سريان النار
فإذا فسد هذا اهليكل تقلصت تلك األجزاء وبقيت حية مدركة عاقلة إما يف الشقاوة أو يف السعادة وثالثها أن يقال 

ل تكون شخص يف إنه جسم مساو هلذه األجسام يف املاهية إال أن اهللا تعاىل خصها بالبقاء واالستمرار من أول حا
  الوجود إىل آخر عمره وأما سائر األجزاء املتبدلة تارة

بالزيادة وأخرى بالنقصان فهي غري داخلة يف املشار إليه بقوله أنا فعند املوت تنفصل تلك األجزاء وتبقى حية إما يف 
ق أجزائه فساد ما هو السعادة أو يف الشقاوة وإذا ظهرت هذه االحتماالت ثبت أنه ال يلزم من فساد البدن وتفر

اإلنسان حقيقة وهذا مقام حسن متني تنقطع به مجيع شبهات منكري البعث وعلى هذا التقدير ال يكون لصريورة 
العظام خنرة بالية متفرقة تأثري يف دفع احلشر والنشر ألبتة سلمنا على سبيل املساحمة أن اإلنسان هو جمموع هذا 

املعدوم ال يعاد قلنا أليس أن حال عدمه مل ميتنع عندكم صحة احلكم ) أوالً ( قوله  اهليكل فلم قلتم إن اإلعادة ممتنعة
عليه بأنه ميتنع عوده فلم ال جيوز أن ال ميتنع على قولنا أيضاً صحة احلكم عليه بالعود قول ثانياً األجزاء القليلة 

اجلزئيات وقادر على كل املمكنات فيصح  خمتلطة بأجزاء العناصر األربعة قلنا لكن ثبت أن خالق العامل عام جبميع
منه مجعها بأعياهنا وإعادة احلياة إليها قوله ثالثاً األجسام القشفة اليابسة ال تقبل احلياة قلنا نرى السمندل يعيش يف 

اهللا النار والنعامة تبتلع احلديدة احملماة واحليات الكبار العظام متولدة يف الثلوج فبطل االعتماد على االستقراء و
  اهلادي إىل الصدق والصواب
  قَالُواْ ِتلْكَ إِذاً كَرَّةٌ  َخاسَِرةٌ 



النوع الثالث من الكلمات اليت حكاها اهللا تعاىل عن منكري البعث قَالُواْ تِلَْك إِذاً كَرَّةٌ  َخاِسَرةٌ  واملعىن كرة 
صحت فنحن إذاً خاسرون لتكذيبنا وهذا منسوبة إىل اخلسران كقولك جتارة راحبة أو خاسر أصحاهبا واملعىن أهنا إن 

  منهم استهزاء
  فَإِنََّما ِهىَ  َزجَْرةٌ  َواِحَدةٌ  فَإِذَا ُهم بِالسَّاِهَرةِ 

  واعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم هذه الكلمات قال فَإِنََّما ِهىَ  َزْجَرةٌ  واِحَدةٌ  فَإِذَا ُهْم بِالسَّاِهَرةِ  وفيه مسائل
يف قوله فَإِذَا ُهم متعلق مبحذوف معناه ال تستصعبوها فإمنا هي زجرة واحدة يعين ال حتسبوا تلك  املسألة األوىل الفاء

  الكرة صعبة على اهللا فإهنا سهلة هينة يف قدرته
املسألة الثانية يقال زجر البعري إذا صاح عليه واملراد من هذه الصيحة النفخة الثانية وهي صيحة إسرافيل قال 

هللا يف بطون األرض فيسمعوهنا فيقومون ونظري هذه اآلية قوله تعاىل َوَما َينظُُر هَُؤآلء إِالَّ صَْيَحةً  املفسرون حييهم ا
  ) ١٥ص ( واِحَدةً  مَّا لََها ِمن فََواقٍ 

املسألة الثالثة الساهرة األرض البيضاء املستوية مسيت بذلك لوجهني األول أن سالكها ال ينام خوفاً منها الثاين أن 
راب جيري فيها من قوهلم عني ساهرة جارية املاء وعندي فيه وجه ثالث وهي أن األرض إمنا تسمى ساهرة ألن الس

من شدة اخلوف فيها يطري النوم من اإلنسان فتلك األرض اليت جيتمع الكفار فيها يف موقف القيامة يكونون فيها يف 
من وجه آخر فقال بعضهم هي أرض الدنيا وقال أشد اخلوف فسميت تلك األرض ساهرة هلذا السبب مث اختلفوا 

  آخرون هي أرض اآلخرة ألهنم عند الزجرة والصيحة ينقلون أفواجاً إىل أرض اآلخرة ولعل هذا الوجه أقرب

  َهلْ أََتاَك َحِديثُ مُوَسى إِذْ َناَداُه َربُُّه بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طًُوى اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى
  يه مسائلف

املسألة األوىل اعلم أن وجه املناسبة بني هذه القصة وبني ما قبلها من وجهني األول أنه تعاىل حكى عن الكفار 
( إصرارهم على إنكار البعث حىت انتهوا يف ذلك اإلنكار إىل حد االستهزاء يف قوهلم ِتلَْك إِذاً كَرَّةٌ  َخاِسَرةٌ  

فذكر قصة موسى عليه السالم وبني أنه حتمل ) صلى اهللا عليه وسلم ( مد وكان ذلك يشق على حم)  ١٢النازعات 
الثاين أن فرعون كان أقوى ) صلى اهللا عليه وسلم ( املشقة الكثرية يف دعوة فرعون ليكون ذلك كالتسلية للرسول 

لك هؤالء من كفار قريش وأكثر مجعاً وأشد شوكة فلما مترد على موسى أخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل فكذ
  املشركون يف متردهم عليك إن أصروا أخذهم اهللا وجعلهم نكاالً

املسألة الثانية قوله َهلُ أََتاَك حيتمل أن يكون معناه أليس قد أََتاَك َحدِيثُ ُموَسى هذا إن كان قد أتاه ذلك قبل هذا 
  ك به فإن فيه عربة ملن خيشىالكالم أما إن مل يكن قد أتاه فقد جيوز أن يقال َهلُ أَتَاَك كذا أم أنا أخرب

املسألة الثالثة الوادي املقدس املبارك املطهر ويف قوله طًُوى وجوه أحدها أنه اسم وادي بالشام وهو عند الطور 
مرمي (  وقوله َوَناَدْيَناُه ِمن جَانِبِ الطُّورِ االْْيَمنِ)  ١ ٢الطور ( الذي أقسم اهللا به يف قوله َوالطُّورِ َوِكَتابٍ مُّْسطُورٍ 

والثاين أنه مبعىن يا رجل بالعربانية فكأنه قال يا رجل اذهب إىل فرعون وهو قول ابن عباس والثالث أن يكون )  ٥٢
قوله طًُوى أي ناداه طًُوى من الليلة اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ ألنك تقول جئتك بعد طًُوى أي بعد ساعة من الليل والرابع 

  قدس الذي طوى أي بورك فيه مرتنيأن يكون املعىن بالوادي امل
املسألة الرابعة قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو طًُوى بضم الطاء غري منون وقرأ الباقون بضم الطاء منوناً وروي عن 

أيب عمرو طوى بكسر الطاء وطوى مثل ثىن ومها امسان للشيء املثىن والطي مبعىن الثين أي ثنيت يف الربكة 
طًُوى واد بني املدينة ومصر فمن صرفه قال هو ذكر مسينا به ذكراً ومن مل يصرفه جعله والتقديس قال القراء 



معدوالً عن جهته كعمر وزفر مث قال والصرف أحب إيل إذ مل أجد يف املعدول نظرياً أي مل أجد امساً من الواو والياء 
  عدل عن فاعلة إىل فعل غري طًُوى

ربه وقال اذهب إىل فرعون ويف قراءة عبداهللا أن اذهب ألن يف النداء معىن املسألة اخلامسة تقدير اآلية إذ ناداه 
القول وأما أن ذلك النداء كان بإمساع الكالم القدمي أو بإمساع احلرف والصوت وإن كان على هذا الوجه فكيف 

  عرف موسى أنه كالم اهللا فكل ذلك قد تقدم يف سورة طه
ى أنه تعاىل يف أول ما نادى موسى عليه السالم ذكر له أشياء كثرية كقوله املسألة السادسة أن سائر اآليات تدل عل

طه ( نَ إِنَُّه طََغى يف سورة طه ُنوِدىَ  ياُموَسى ُموَسى إِّنى أََناْ رَبَُّك إىل قوله لُِنرَِيَك ِمْن ءاَياتَِنا الْكُبَْرى اذَْهبْ إِلَى ِفْرَعْو
  إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى من مجلة ما ناداه فدل ذلك على أن قوله ههنا اذَْهْب)  ٢٣ ٢٤

به ربه ال أنه كل ما ناداه به وأيضاً ليس الغرض أنه عليه السالم كان مبعوثاً إىل فرعون فقط بل إىل كل من كان يف 
  ذلك الطرف إال أنه خصه بالذكر ألن دعوته جارية جمرى دعوة كل ذلك القوم
ا قال بعض املفسرين معناه أنه املسألة السابعة الطغيان جماوزة احلد مث إنه تعاىل مل يبني أنه تعدى يف أي شيء فلهذ

تكرب على اهللا وكفر به وقال آخرون إنه طغى على بين إسرائيل واألوىل عندي اجلمع بني األمرين فاملعىن أنه طغى 
على اخلالق بأن كفر به وطغى على اخللق بأن تكرب عليهم واستعبدهم وكما أن كمال العبودية ليس إال صدق 

  ق فكذا كمال الطغيان ليس إال اجلمع بني سوء املعاملة مع اخلالق ومع اخللقاملعاملة مع اخلالق ومع اخلل
  واعلم أنه تعاىل ملا بعثه إىل فرعون لقنه كالمني ليخاطبه هبما

  فَقُلْ َهل لَّكَ إِلَى أَن َتَزكَّى
  فاألول قول تعاىل فَقُلْ َهل لََّك إِلَى أَن َتزَكَّى وفيه مسائل

يف كذا وهل لك إىل كذا كما تقول هل ترغب فيه وهل ترغب إليه قال الواحدي املبتدأ  املسألة األوىل يقال هل لك
  حمذوف يف اللفظ مراد يف املعىن والتقدير هل لك إىل تزكى حاجة أو إربه قال الشاعر فهل لكم فيها إيل فإنين

  بصري مبا أعيا النطاسي حذميا
  وحيتمل أن يكون التقدير هل لك سبيل إىل أن تزكى

( وقال قَْد أَفْلََح َمن َزكَّاَها )  ٧٤الكهف ( سألة الثانية الزكي الطاهر من العيوب كلها قال أَقََتلَْت نَفًْسا َزِكيَّةً  امل
وهذه الكلمة جامعة لكل ما يدعوه إليه ألن املراد هل لك إىل أن تفعل ما تصري به زاكياً عن كل ماال )  ٩الشمس 

  لتوحيد والشرائعينبغي وذلك جبمع كل ما يتصل با
  املسألة الثالثة فيه قراءتان التشديد على إدغام تاء التفعل يف الزاي لتقارهبما والتخفيف

املسألة الرابعة املعتزلة متسكوا به يف إبطال كون اهللا تعاىل خالقاً لفعل العبد هبذه اآلية فإن هذا استفهام على سبيل 
بفعل اهللا تعاىل النقلب الكالم على موسى واجلواب عن أمثاله  التقرير أي لك سبيل إىل أن تزكى ولو كان ذلك

  تقدم
فكأنه تعاىل رتب هلما ذلك الكالم اللني الرقيق وهذا )  ٤٤طه ( املسأة اخلامسة أنه ملا قال هلما فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّيّناً 

َولَْو ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال حملمد  يدل على أنه ال بد يف الدعوة إىل اهللا من اللني والرفق وترك الغلظة وهلذا
ويدل على أن الذين خياشنون الناس ويبالغون يف )  ١٥٩آل عمران ( كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّواْ ِمْن َحوِْلَك 

  التعصب كأهنم على ضد ما أمر اهللا به أنبياءه ورسله



  َوأَْهِدَيَك إِلَى رَبَِّك فََتْخَشى
  عاىل َوأَْهِدَيكَ إِلَى رَّبَك فََتْخَشى وفيه مسائلمث قال ت

املسألة األوىل القائلون بأن معرفة اهللا ال تستفاد إال من اهلادي متسكوا هبذه اآلية وقالوا إهنا صرحية يف أنه يهديه إىل 
وله َهل لََّك إِلَى أَن معرفة اهللا مث قالوا ومما يدل على أن هذا هو املقصود األعظم من بعثة الرسل أمران األول أن ق

َتَزكَّى يتناول مجيع األمور اليت ال بد للمبعوث إليه منها فيدخل فيه هذه اهلداية فلما أعاده بعد ذلك علم أنه هو 
املقصود األعظم من البعثة والثاين أن موسى ختم كالمه عليه وذلك ينبه أيضاً على أنه أشرف املقاصد من البعثة 

أن يكون للتنبيه واإلشارة معونة يف الكشف عن احلق إمنا النزاع يف إنكم تقولون يستحيل واجلواب أنا ال مننع 
  حصوله إال من املعلم وحنن ال حنل ذلك

املسألة الثانية دلت اآلية على أن معرفة اهللا مقدمة على طاعته ألنه ذكر اهلداية وجعل اخلشية مؤخرة عنها ومفرعة 
ويف طه إِنَّنِى أََنا اللَُّه ال إله إِال )  ٢النحل ( النحل أَنْ أَْنِذُرواْ أَنَُّه ال إله إِال أََناْ فَاتَّقُوِن عليها ونظريه قوله تعاىل يف أول 

  ) ١٤طه ( أََناْ فَاْعُبْدنِى 
فاطر ( الُْعلََماء  املسألة الثالثة دلت اآلية على أن اخلشية ال تكون إال باملعرفة قال تعاىل إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه

أي العلماء به ودلت اآلية على أن اخلشية مالك اخلريات ألن من خشى اهللا أتى منه كل خري ومن أمن اجترأ )  ٢٨
  )من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املنزل ( على كل شر ومنه قوله عليه السالم 

  فَأََراُه االٌّ َيةَ  الْكُْبَرى
  وفيه مسألتان

يف فَأََراُه معطوف على حمذوف معلوم يعين فذهب فأراه كقوله فَقُلَْنا اْضرِب ّبَعَصاكَ الَْحَجرَ  املسألة األوىل الفاء
  أي فضرب فانفجرت)  ٦٠البقرة ( فَانفَجََرْت 

املسألة الثانية اختلفوا يف اآلية الكربى على ثالثة أقوال األول قال مقاتل والكليب هي اليد لقوله يف طه وَأَْدِخلْ َيَدَك 
القول الثاين )  ٢٣طه ( آية أخرى ِلنُرَِيَك ِمْن ءاَياتَِنا الْكُبَْرى )  ١٢النمل ( ِفى َجْيبِكَ َتْخُرْج َبْيَضاء ِمْن غَْيرِ ُسوء 

قال عطاء هي العصا ألنه ليس يف اليد إال انقالب لونه إىل لون آخر وهذا املعىن كان حاصالً يف العصا ألهنا ملا 
ن يكون قد تغري اللون األول فإذاً كل ما يف اليد فهو حاصل يف العصا مث حصل يف العصا انقبلت حية فال بد وأ

أمور أخرى أزيد من ذلك منها حصول احلياة يف اجلرم اجلمادى ومنها تزايد أجزائه وأجسامه ومنها حصول القدرة 
ا زوال احلياة والقدرة عنها وفناء الكبرية والقوة الشديدة ومنها أهنا كانت ابتلعت أشياء كثرية وكأهنا فنيت ومنه

تلك األجزاء اليت حصل عظمها وزوال ذلك اللون والشكل اللذين هبما صارت العصا حية وكل واحد من هذه 
الوجوه كان معجزاً مستقالً يف نفسه فعلمنا أن اآلية الكربى هي العصاوالقول الثالث يف هذه املسألة قول جماهد 

ربى جمموع اليد والعصا وذلك ألن سائر اآليات دلت على أن أول ما أظهر موسى عليه وهو أن املراد من اآلية الك
  السالم لفرعون هو العصا مث أتبعه باليد فوجب أن يكون املراد من اآلية الكربى جمموعهما

  فَكَذََّب َوَعَصى
  أحدها قوله تعاىل فَكَذََّب َوَعَصى وفيه مسائل

أنه كذب بداللة ذلك املعجز على صدقه واعلم أن القدح يف داللة املعجزة على  املسألة األوىل معىن قوله فَكَذََّب
الصدق إما العتقاد أنه ميكن معارضته أو ألنه وإن امتنعت معارضته لكنه ليس فعالً هللا بل لغريه إما فعل جىن أو فعل 



ض التصديق لكنه ال يلزم صدق ملك أو إن كان فعالً هللا تعاىل لكنه ما فعله لغرض التصديق أو إن كان فعله لغر
املدعى فإنه ال يقبح من اهللا شيء ألبتة فهذه جمامع الطعن يف داللة املعجز على الصدق وما بعد اآلية يدل على أن 

وهو )  ٢٣النازعات ( فرعون إمنا منع من داللته عن الصدق العتقاده أنه ميكن معارضته بدليل قوله فََحَشَر فََناَدى 
  ) ٥٣الشعرا ( لَ ِفْرَعونُ ِفى الَْمَداِئنِ حَاشِرِيَن كقوله فَأَْرَس

املسألة الثانية يف اآلية سؤال وهو أن كل أحد يعلم أن كل من كذب اهللا فقد عصى فما الفائدة يف قوله فَكَذَّبَ 
  َوَعَصى واجلواب كذب بالقلب واللسان وعصى بأن أظهر التمرد والتجرب

 تعاىل به من التكذيب واملعصية مغاير ملا كان حاصالً قبل ذلك ألن تكذيبه ملوسى املسألة الثالثة هذا الذي وصفه اهللا
عليها لسالم وقد دعاه وأظهر هذه املعجزة يوىف على ما تقدم من التكذيب ومعصيته بترك القبول منه واحلال هذه 

  خمالفة ملعصيته من قبل ذلك
  ثُمَّ أَْدَبَر َيْسَعى

َيسَْعى وفيه وجوه أحدها أنه ملا رأى الثعبان أدبر مرعوباً يسعى يسرع يف مشيه قال احلسن كان  وثانيها قوله ثُمَّ أَْدَبَر
رجالً طياشاً خفيفاً وثانيها توىل عن موسى يسعى وجيتهد يف مكايدته وثالثها أن يكون املعىن مث أقبل يسعى كما يقال 

  ال يوصف باإلقبالفالن أقبل يفعل كذا مبعىن أنشأ يفعل فوضع أدبر فوضع أقبل لئ
  فََحَشَر فََناَدى فَقَالَ أََناْ رَبُّكُمُ االٌّ ْعلَى

 َحاشِرِيَن وثالثها قوله فََحَشَر فََناَدى فَقَالَ أََناْ رَبُّكُُم االْْعلَى فحشر فجمع السحرة كقوله فَأَْرَسلَ ِفْرَعونُ ِفى الَْمَداِئنِ
ه معه أو أمر منادياً فنادى يف الناس بذلك وقيل قام فيهم خطيباً فنادى يف املقام الذي اجتمعوا في)  ٥٣الشعراء ( 

واآلخرة أََناْ رَبُّكُمُ )  ٣٨القصص ( فقال تلك الكلمة وعن ابن عباس كلمته األوىل َما َعِلْمُت لَكُْم ّمْن إِلَاٍه غَْيرِى 
  االْْعلَى

فسه كونه خالقاً للسموات واألرض واجلبال أنه ال جيوز أن يعتقد اإلنسان يف ن) طه ( واعلم أنا بينا يف سورة 
والنبات واحليوان واإلنسان فإن العلم بفساد ذلك ضروري فمن تشكك فيه كان جمنوناً ولو كان جمنوناً ملا جاز من 

اهللا بعثة األنبياء والرسل إليه بل الرجل كان دهرياً منكراً للصانع واحلشر والنشر وكان يقول ليس ألحد عليكم 
ي إال يل فأنا ربكم مبعىن مربيكم واحملسن إليكم وليس للعامل إله حىت يكون له عليكم أمر وهني أو يبعث أمر وال هن

إليكم رسوالً قال القاضي وقد كان األليق به بعد ظهور خزيه عند انقالب العصا حية أن ال يقول هذا القول ألن 
االْْعلَى فدلت هذه اآلية على أنه يف ذلك الوقت صار عند ظهور الذلة والعجز كيف يليق أن يقول أََناْ رَبُّكُُم 

  كاملعتوه الذي ال يدري ما يقول

  فَأََخذَُه اللَُّه َنكَالَ االٌّ ِخَرةِ  َواالٍّ وْلَى
وْلَى وفيه واعلم أنه تعاىل ملا حكى عنه أفعاله وأقواله أتبعه مبا عامله به وهو قوله تعاىل فَأََخذَُه اللَُّه َنكَالَ االِْخَرةِ  َواالْ

  مسألتان
املسألة األوىل ذكروا يف نصب نكال وجهني األول قال الزجاج إنه مصدر مؤكد ألن معىن أخذه اهللا نكل اهللا به 
نكال اآلخرة واألوىل ألن أخذه ونكله متقاربان وهو كما يقال أدعه تركاً شديداً ألن أدعه وأتركه سواء ونظريه 

الثاين قال الفراء يريد أخذه اهللا أخذاً نكاالً لآلخرة واألوىل والنكال مبعىن )  ١٠٢هود ( يٌد قوله إِنَّ أَْخذَُه أَِليمٌ َشِد
  التنكيل كالسالم مبعىن التسليم

املسألة الثانية ذكر املفسرون يف هذه اآلية وجوهاً أحدها أن اآلخرة واألوىل صفة لكلميت فرعون إحدامها قوله َما 



قالوا وكان بينهما )  ٢٤النازعات ( واألخرى قوله أََناْ رَبُّكُمُ االْْعلَى )  ٣٨القصص ( غَيْرِى  َعِلْمُت لَكُْم ّمْن إِلَاٍه
أربعون سنة وهذا قول جماهد والشعيب وسعيد بن جبري ومقاتل ورواية عطاء والكليب عن ابن عباس واملقصود التنبيه 

نة فلما ذكر الثانية أخذ هبما وهذا تنبيه على أنه تعاىل على أنه ما أخذه بكلمته األوىل يف احلال بل أمهله أربعني س
ميهل وال يهمل الثاين وهو قول احلسن وقتادة َنكَالَ االِْخَرةِ  َواالْوْلَى أي عذبه يف اآلخرة وأغرقه يف الدنيا الثالث 

راه اآلية قال القفال وهذا واألوىل هي تكذيبه موسى حني أ)  ٢٤النازعات ( اآلخرة هي قوله أََناْ َربُّكُُم االْْعلَى 
لَ أََناْ َربُّكُمُ كأنه هو األظهر ألنه تعاىل قال فَأََراُه االَْيةَ  الْكُْبَرى فَكَذََّب َوَعَصى ثُمَّ أَْدَبرَ َيسَْعى فََحَشَر فََناَدى فَقَا

ةِ  َواالْْولَى فظهر أن املراد أنه عاتبه فذكر املعصيتني مث قال فَأََخذَهُ اللَُّه َنكَالَ االِْخَر)  ٢٠ ٢٤النازعات ( االْْعلَى 
  على هذين األمرين

اسم ملن جعل نكاالً لعريه وهو الذي إذا رآه أو بلغه خاف أن يعمل عمله ) النكال ( املسألة الثالثة قال الليث 
أعظم حىت وأصل الكلمة من االمتناع ومنه النكول عن اليمني وقيل للقيد نكل ألنه مينع فالنكال من العقوبة هو 

ميتنع من مسع به عن ارتكاب مثل ذلك الذنب الذي وقع التنكيل به وهو يف العرف يقع على ما يفتضح به صاحبه 
  ويعترب به غريه واهللا أعلم

  إِنَّ ِفى ذَِلكَ لَِعْبَرةً  لَِّمن َيْخَشى
َشى واملعىن أن فيما اقتصصناه من أمر موسى مث إنه تعاىل ختم هذه القصة بقوله تعاىل إِنَّ ِفى ذَِلَك لَِعْبَرةً  لَّمن َيْخ

وفرعون وما أحله اهللا بفرعون من اخلزي ورزق موسى من العلو والنصر عربة ملن خيشى وذلك أن يدع التمرد على 
اهللا تعاىل والتكذيب ألنبيائه خوفاً من أن ينزل به ما نزل بفرعون وعلماً بأن اهللا تعاىل ينصر أنبياءه ورسله فاعتربوا 

اشر املكذبني حملمد مبا ذكرناه أي اعلموا أنكم إن شاركتموهم يف املعىن اجلالب للعقاب شاركتموهم يف حلول مع
  العقاب بكم

  أََءنُتمْ أََشدُّ َخلْقاً أَمِ السََّمآُء بََناهَا
  َماء َبَناَها وفيه مسألتانمث اعلم أنه تعاىل ملا ختم هذه القصة رجع إىل خماطبة منكري البعث فقال أََشدُّ َخلْقاً أَمِ السَّ

املسألة األوىل يف املقصود من هذا االستدالل وجهان األول أنه استدالل على منكري البعث فقال أََشدُّ َخلْقاً أَمِ 
  السََّماء َبَناَها فنبههم على أمر يعلم باملشاهدة وذلك ألن خلقة اإلنسان على صغره

وعظم أحواهلا يسري فبني تعاىل أن خلق السماء أعظم وإذا كان وضعفه إذا أضيف إىل خلق السماء على عظمها 
كذلك فخلقهم على وجه اإلعادة أوىل أن يكون مقدوراً هللا تعاىل فكيف ينكرون ذلك ونظريه قوله أَوَلَْيَس الَِذى 

غافر ( وَاِت َواالْْرَض أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ َخلََق السََّماَواِت وَاالْْرَض بِقَاِدرٍ َعلَى أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم وقوله لََخلُْق السََّما
واملعىن أخلقكم بعد املوت أشد أم خلق السماء أي عندكم ويف تقديركم فإن كال األمرين بالنسبة إىل قدرة )  ٥٧

 اهللا واحد والثاين أن املقصود من هذا االستدالل بيان كوهنم خملوقني وهذا القول ضعيف لوجهني أحدمها أن من
يف السماء كان أوىل وثانيهما أن أول السورة كان يف بيان مسألة احلشر ) ه ( أنكر كون اإلنسان خملوقاً فبأن ينكر 
  والنشر فحمل هذا الكالم عليه أوىل

  املسألة الثانية قال الكسائي والفراء والزجاج هذا الكالم مت عند قوله أَمِ السََّماء
م آخر وعند أيب حامت الوقف على قوله َبَناَها قال ألنه من صلة السماء والتقدير أم مث قوله تعاىل َبَناَها ابتداء كال

السماء اليت بناها فحذف اليت ومثل هذا احلذف جائز قال القفال يقال الرجل جاءك عاقل أي الرجل الذي جاءك 
له أنه لو مل يكن صلة لكان صفة عاقل إذا ثبت أن هذا جائز يف اللغة فنقول الدليل على أن قوله َبَناَها صلة ملا قب



صفة فقد توالت صفتان ال تعلق إلحدامها باألخرى فكان )  ٢٨النازعات ( فقوله َبَناَها صفة مث قوله َرفََع َسْمكََها 
فلما مل يكن كذلك علمنا أن قوله )  ٢٩النازعات ( جيب إدخال العاطف فيما بينهما كما يف قوله َوأَغْطَشَ لَْيلََها 

ا صلة للسماء مث قال َرفََع َسْمكََها ابتداء بذكر صفته وللفراء أن حيتج على قوله بأنه لو كان قوله بََناَها صلة َبَناَه
  بناها وهذا يقتضي وجود مساء ما بناها اهللا وذلك باطل) اليت ( للسماء لكان التقدير أم السماء 

وجوه أحدها أن السماء جسم وكل جسم حمدث ألن  املسألة الثالثة الذي يدل على أنه تعاىل هو الذي بىن السماء
اجلسم لو كان أزلياً لكان يف األزل إما أن يكون متحركاً أو ساكناً والقسمان باطالن فالقول بكون اجلسم أزلياً 

باطل أما احلصر فألنه إما أن يكون مستقراً حيث هو فيكون ساكناً أو ال يكون مستقراً حيث هو فيكون متحركاً 
لنا إنه يستحيل أن يكون متحركاً ألن ماهية احلركة تقتضي املسبوقية بالغري وماهية األزل تنايف املسبوقية بالغري وإمنا ق

واجلمع بينهما حمال وإمنا قلنا إنه يستحيل أن يكون ساكناً ألن السكون وصف ثبويت وهو ممكن الزوال وكل ممكن 
فهو حمدث فكل سكون حمدث فيمتنع أن يكون أزلياً وإمنا قلنا  الزوال مفتقر إىل الفاعل املختار وكل ما كان كذلك

إن السكون وصف ثبويت ألنه يتبدل كون اجلسم متحركاً بكونه ساكناً مع بقاء ذاته فأحدمها البد وأن يكون أمراً 
سكون ثبوتياً فإن كان الثبويت هو السكون فقد حصل املقصود وأن كان الثبويت هو احلركة وجب أيضاً أن يكون ال

ثبوتياً ألن احلركة عبارة عن احلصول يف املكان بعد أن كان يف غريه والسكون عبارة عن احلصول يف املكان بعد أن 
كان فيه بعينه فالتفاوت بني احلركة والسكون ليس يف املاهية بل يف املسبوقية بالغري وعدم املسبوقية بالغري وذلك 

ك فإذا ثبت أن تلك املاهية أمر وجودي يف إحدى الصورتني وصف عارضي خارجي عن املاهية وإذا كان كذل
  وجب أن تكون كذلك يف سورة أخرى وإمنا قلنا إن سكون السماء جائز الزوال ألنه لو

كان واجباً لذاته المتنع زواله فكان جيب أن ال تتحرك السماء لكنا نراها اآلن متحركة فعلمنا أهنا لو كانت ساكنة 
سكون جائز الزوال وإمنا قلنا إن ذلك السكون ملا كان ممكناً لذاته افتقر إىل الفاعل املختار يف األزل لكان ذلك ال

ألنه ملا كان ممكناً لذاته فال بد له من مؤثر وذلك املؤثر ال جيوز أن يكون موجباً ألن ذلك املوجب إن كان واجباً 
لك األثر فكان جيب أن ال يزول للسكون وإن وكان غنياً يف إجيابه لذلك املعلول عن شرط لزم من دوامه دوام ذ

كان واجباً ومفتقراً يف إجيابه لذلك املعلول إىل شرط واجب لذاته لزم من دوام العلة ودوام الشرط دوام املعلول أما 
إن كان املوجب غري واجب لذاته أو كان شرط إجيابه غري واجب لذاته كان الكالم فيه كالكالم يف األول فيلزم 

وهو حمال أو اإلنتهاء إىل موجب واجب لذاته وإىل شرط واجب لذاته وحينئذ يعود اإللزام األول فثبت  التسلسل
أن ذلك املؤثر ال بد وأن يكون فاعالً خمتاراً فإذاً كل سكون فهول فعل فاعل خمتار وكل ما كان كذلك فهو حمدث 

حتصيل احلاصل حمال فثبت أن كل سكون فهو ألن املختار إمنا يفعل بواسطة القصد والقصد إىل تكوين الكائن و
حمدث فثبت أنه ميتنع أن يكون اجلسم يف األزل ال متحركاً وال ساكناً فهو إذاً غري موجود يف األزل فهو حمدث وإذا 
  كان حمدثاً افتقر يف ذاته ويف تركيب أجزائه إىل موجد وذلك هو اهللا تعاىل فثبت بالعقل أن باين السماء هو اهللا تعاىل

احلجة الثانية كل ما سوى الواجب فهو ممكن وكل ممكن حمدث وكل حمدث فعل صانع إمنا قلنا كل ما سوى 
الواجب ممكن ألنا لو فرضنا موجودين واجبني لذاتيهما الشتركا يف الوجود ولتباينا بالتعيني فيكون كل منهما مركباً 

وجزؤه غريه فكل مركب فهو مفتقر إىل غريه وكل  مما به املشاركة ومما به املمايزة وكل مركب مفتقر إىل جزئه
مفتقر إىل غريه ممكن لذاته فكل واحد من الواجبني بالذات ممكن بالذات هذا خلف مث ينقل الكالم إىل ذينك 

اجلزأين فإن كانا واجبني كان كل واحد من تلك األجزاء مركباً ويلزم التسلسل وإن مل يكونا واجبني كان املفتقر 
 بعدم الوجود فثبت أن ماعدا الواجب ممكن وكل ممكن فله مؤثر وكل ما افتقر إىل املؤثر حمدث ألن إليهما أوىل



االفتقار إىل املؤثر ال ميكن أن يتحقق حال البقاء الستحالة إجياد املوجد فال بد وأن يكون إما حال احلدوث أو حال 
دث وكل حمدث فال بد له من حمدث فال بد العدم وعلى التقديرين فاحلدوث الزم فثبت أن ما سوى الواجب حم

  للسماء من بان
احلجة الثالثة صريح العقل يشهد بأن جرم السماء ال ميتنع أن يكون أكرب مما هو اآلن مبقدار خردلة وال ميتنع أن 

يكون أصغر مبقدار خردلة فاختصاص هذا املقدار بالوقوع دون األزيد واألنقص ال بد وأن يكون مبخصص فثبت 
ال بد للسماء من بان فإن قيل مل ال جيوز أن يقال إنه تعاىل خلق شيئاً وأعطاه قدرة يتمكن ذلك املخلوق بتلك  أنه

القدرة من خلق األجسام فيكون خالق السماء وبانيها هو ذلك الشيء اجلواب من العلماء من قال املعلوم بالعقل أنه 
األمر إىل قدمي واإلله قدمي واجب الوجود لذاته واحد وهو اهللا ال بد للسماء من حمدث وأنه ال بد من االنتهاء آخر 

سبحانه وتعاىل فأما نفي الواسطة فإمنا يعلم بالسمع فقوله يف هذه اآلية َبَناَها يدل على أن باين السماء هو اهللا ال غريه 
ال موجب والذي كان  ومنهم من قال بل العقل يدل على بطالنه ألنه ملا ثبت أن كل ما عداه حمدث ثبت أنه قادر

مقدوراً له إمنا صح كونه مقدوراً له بكونه ممكناً فإنك لو رفعت اإلمكان بقي الوجوب أو االمتناع ومها حييالن 
  املقدورية وإذا كان

ما ألجله صح يف البعض أن يكون مقدوراً هللا وهو اإلمكان واإلمكان عام يف املمكنات وجب أن حيصل يف كل 
ون مقدورة هللا تعاىل وإذا ثبت ذلك ونسبة قدرته إىل الكل على السوية وجب أن يكون قادراً املمكنات صحة أن تك

على الكل وإذا ثبت أن اهللا قادر على املمكنات فلو قدرنا قادراً آخر قدر على بعض املمكنات لزم وقوع مقدور 
ر وهو حمال ألهنما ملا كانا مستقلني واحد بني قادرين من جهة واحدة وذلك حمال ألنه إما أن يقع بأحدمها دون اآلخ

باالقتضاء فليس وقوعه هبذا أوىل من وقوعه بذاك أو هبما معاً وهو أيضاً حمال ألنه يستغين بكل واحد منهما عن كل 
واحد منهما فيكون حمتاجاً إليهما معاً وغنياً عنهما معاً وهو حمال فثبت هبذا أنه ال ميكن وقوع ممكن آخر بسبب 

رة اهللا تعاىل وهذا الكالم جيد لكن على قول من ال يثبت يف الوجود مؤثراً سوى الواحد فهذا مجلة ما آخر سوى قد
  يف هذا الباب

  واعلم أنه تعاىل ملا بني يف السماء أنه بناها بني بعد ذلك أنه كيف بناها وشرح تلك الكيفية من وجوه
  َرفََع َسْمكََها فَسَوَّاَها

  ال تعاىل َرفَعَ َسْمكَهَاأوهلا ما يتعلق باملكان فق
واعلم أن امتداد الشيء إذا أخذ من أعاله إىل أسفله مسي عمقاً وإذا أخذ من أسفله إىل أعاله مسي مسكاً فاملراد برفع 

بني أصحاب اهليئة مقادير ) قد ( مسكها شدة علوها حىت ذكروا أن ما بني األرض وبينها مسرية مخسمائة عام و 
اد ما بني كل واحد منها وبني األرض وقال آخرون بل املراد رفع مسكها من غري عمد وذلك األجرام الفلكية وأبع

  مما ال يصح إال من اهللا تعاىل
الصفة الثانية قوله تعاىل فََسوَّاَها وفيه وجهان األول املراد تسوية تأليفها وقيل بل املراد نفي الشقوق عنها كقوله مَّا 

والقائلون بالقول األول قالوا فَسَوَّاَها عام فال جيوز ختصيصه بالتسوية )  ٣امللك ( ِمن َتفَاُوٍت َتَرى ِفى َخلْقِ الرَّْحَمنِ 
يف بعض األشياء مث قال هذا يدل على كون السماء كرة ألنه لو مل يكن كرة لكان بعض جوانبه سطحاً والبعض 

كون التسوية احلقيقة حاصلة فوجب أن زاوية والبعض خطاً ولكان بعض أجزائه أقرب إلينا والبعض أبعد فال ت
يكون كرة حىت تكون التسوية احلقيقة حاصلة مث قالوا ملا ثبت أهنا حمدثة مفتقرة إىل فاعل خمتار فأي ضرر يف الدين 

  ينشأ من كوهنا كرة



  َوأَغْطََش لَْيلََها َوأَخَْرَج ُضَحاهَا
  ُضَحاَها وفيه مسائل الصفة الثالثة قوله تعاىل َوأَغْطَشَ لَْيلََها وَأَْخَرَج

املسألة األوىل أغطش قد جييء الزماً يقال أغطش الليل إذا صار مظلماً وجييء متعدياً يقال أغطشه اهللا إذا جعله 
مظلماً والغطش الظلمة واألغطش شبه األعمش مث ههنا سؤال وهو أن الليل اسم لزمان الظلمة احلاصلة بسبب 

َها يرجع معناه إىل أنه جعل املظلم مظلماً وهو بعيد واجلواب معناه أن الظلمة غروب الشمس فقوله َوأَغْطََش لَْيلَ
  احلاصلة يف ذلك الزمان إمنا حصلت بتدبري اهللا وتقديره وحيئنذ ال يبقى اإلشكال

هار يف املسألة الثانية قوله َوأَخَْرَج ُضَحاَها أي أخرج هناراً وإمنا عرب عن النهار بالضحى ألن الضحى أكمل أجزاء الن
  النور والضوء

املسألة الثالثة إمنا أضاف الليل والنهار إىل السماء ألن الليل والنهار إمنا حيدثان بسبب غروب الشمس وطلوعها مث 
غروهبا وطلوعها إمنا حيصالن بسبب حركة الفلك فلهذا السبب أضاف الليل والنهار إىل السماء مث إنه تعاىل ملا 

  بكيفية خلق األرض وذلك من وجوه وصف كيفية خلق السماء أتبعه
  َواالٌّْرضَ َبْعَد ذَِلَك َدَحاهَا

  الصفة األوىل قوله تعاىل َواالْْرَض َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها وفيه مسائل
  املسألة األوىل دحاها بسطها قال زيد بن عمرو بن نفيل دحاها فلما رآها استوت

  على املاء أرسى عليها اجلباال
  صامت دحوت البالد فسويتهاوقال أمية بن أيب ال

  وأنت على طيها قادر
قال أهل اللغة يف هذه اللفظة لغتان دحوت أدحو ودحيت أدحى ومثله صفوت وصفيت وحلوت العود وحليته 

أي باسط ) اللهم داحى املدحيات ( وسأوت الرجل وسأيته وبأوت عليه وبأيت ويف حديث علي عليه السالم 
يضاً وقيل أصل الدحو اإلزالة للشيء من مكان إىل مكان ومنه يقال إن الصيب األرضني السبع وهو املدحوات أ

يدحو بالكرة أي يقذفها على وجه األرض وأدحى النعامة موضعه الذي يكون فيه أي بسطته وأزلت ما فيه من 
  حصى حىت يتمهد له وهذا يدل على أن معىن الدحو يرجع إىل اإلزالة والتمهيد

فصلت ( اآلية يقتضي كون األرض بعد السماء وقوله يف حم السجدة ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماء املسألة الثانية ظاهر 
يقتضي كون السماء بعد األرض وقد ذكرنا هذه املسألة يف سورة البقرة يف تفسري قوله ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى )  ١١

أن اهللا تعاىل خلق األرض أوالً مث خلق السماء وال بأس بأن نعيد بعض تلك الوجوه أحدها )  ٢٩البقرة ( السََّماء 
ثانياً مث دحى األرض أي بسطها ثالثاً وذلك ألهنا كانت أوالً كالكرة اجملتمعة مث إن اهللا تعاىل مدها وبسطها فإن قيل 

الدالئل االعتبارية دلت على أن األرض اآلن كرة أيضاً وإشكال آخر وهو أن اجلسم العظيم يكون ظاهره كالسطح 
ملستوي فيستحيل أن يكون هذا اجلسم خملوقاً وال يكون ظاهره مدحواً مبسوطاً وثانيها أن ال يكون معىن قوله 
َدَحاَها جمرد البسط بل يكون املراد أنه بسطها بسطاً مهيأ لنبات األقوات وهذا هو الذي بينه بقوله أَخَْرَج ِمْنَها 

هذا االستعداد ال حيصل لألرض إال بعد وجود السماء فإن األرض  وذلك ألن)  ٣١النازعات ( َماءَها َوَمْرَعاَها 
كاألم والسماء كاألب وما مل حيصال مل تتولد أوالً املعادن والنباتات واحليوانات وثالثها أن يكون قوله وَاالْْرَض بَْعدَ 

للرجل أنت كذا وكذا مث أنت أي مع ذلك وقولك )  ١٣القلم ( ذَِلَك أي مع ذلك كقوله ُعُتلٍ بَْعَد ذَِلَك َزنِيمٍ 
لَِّذيَن ءاَمنُواْ بعدها كذا ال تريد به الترتيب وقال تعاىل فَكُّ َرقََبةٍ  أَْو إِطَْعاٌم ِفى َيْومٍ ِذى َمْسَغَبةٍ  إىل قوله ثُمَّ كَانَ ِمَن ا

ا



اهد والسدي وابن واملعىن وكان مع هذا من أهل اإلميان باهللا فهذا تقرير ما نقل عن ابن عباس وجم)  ١٧البلد ( 
  جريج أهنم قالوا يف قوله وَاالْْرَض بَْعَد ذَِلَك َدَحاَها أي مع ذلك دحاها

املسألة الثالثة ملا ثبت أن اهللا تعاىل خلق األرض أوالً مث خلق السماء ثانياً مث دحى األرض بعد ذلك ثالثاً ذكروا يف 
) اهللا البيت قبل األرض بألفي سنة ومنه دحيت األرض  خلق( تقدير تلك األزمنة وجوهاً روي عن عبد اهللا بن عمر 

  واعلم أن الرجوع يف أمثال هذه األشياء إىل كتب احلديث أوىل
  أَخَْرَج ِمْنَها َمآَءَها َوَمْرَعاهَا

  الصفة الثانية قوله تعاىل أَْخَرَج ِمنَْها َماءَها َوَمْرَعاَها وفيه مسألتان
رة باملاء ومرعاها رعيها وهو يف األصل موضع الرعي ونصب األرض واجلبال املسألة األوىل ماؤها عيوهنا املتفج

بإضمار دحا وأرسى على شريطة التفسري وقرأمها احلسن مرفوعني على االبتداء فإن قيل هال أدخل حرف العطف 
نه يف تأيت على أخرج قلنا لوجهني األول أن يكون معىن دحاها بسطها ومهدها للسكىن مث فسر التمهيد مبا ال بد م

سكناها من تسوية أمر املشارب واملآكل وإمكان القرار عليها بإخراج املاء واملرعى وإرساء اجلبال وإثباهتا أوتاداً هلا 
حىت تستقر ويستقر عليها والثاين أن يكون أَْخَرجَ حاالً والتقدير واألرض بعد ذلك دحاها حال ما أخرج منها ماء 

  ومرعاها
مبرعاها ما يأكل الناس واألنعام ونظريه قوله يف النحل أَْنَزلَ ِمَن السََّماء َمآء لَّكُم مَّْنُه شََراٌب َوِمْنهُ  املسألة الثانية أراد

وقال يف سورة أخرى أَنَّا صََبْبَنا الَْماء َصّباً ثُمَّ َشقَقَْنا االْْرَض َشقّاً إىل قوله َمَتاعاً )  ١٠النحل ( َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ 
فكذا يف هذه اآلية واستعري الرعي لإلنسان كما استعري الرتع يف قوله يَْرَتعْ )  ٢٥ ٣٢عبس ( ْم َوِالْنَعاِمكُْم لَّكُ

( وقرىء نرتع من الرعي مث قال ابن قتيبة قال تعاىل َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماء كُلَّ َشىْ ء َحىّ  )  ١٢يوسف ( َوَيلَْعْب 
َماءَها َوَمْرَعاَها على مجيع ما أخرجه من األرض قوتاً ومتاعاً لألنام من العشب  فانظر كيف دل بقوله)  ٣٠األنبياء 

والشجر واحلب والثمر والعصف واحلطب واللباس والدواء حىت النار وامللح أما النار فال شك أهنا من العيدان قال 
وأما امللح فال شك أنه )  ٧١ ٧٢الواقعة ( َنْحُن الُْمنِشئُونَ َنْحُن  تعاىل أَفََرءيُْتُم النَّاَر الَِّتى تُوُرونَ أَنشَأُْتْم َشجََرَتَها أَْم

متولد من املاء وأنت إذا تأملت علمت أن مجيع ما يتنزه به الناس يف الدنيا ويتلذذون به فأصله املاء والنبات وهلذا 
مث الذي يدل على أنه )  ٢٥البقرة (  السبب تردد يف وصف اجلنة ذكرمها فقال َجنَّاٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االْنهَاُر

  ) ٣٣النازعات ( تعاىل أراد باملرعى كل ما يأكله الناس واألنعام قوله يف آخر هذه اآلية َمَتاعاً لَّكُْم َوِالْنَعاِمكُْم 
  َوالْجِبَالَ أَْرَساَها َمَتاعاً لَّكُْم َوالًّنَْعاِمكُْم
  اَها والكالم يف شرح منافع اجلبال قد تقدمالصفة الثالثة قوله تعاىل وَالْجَِبالَ أَْرَس

مث إنه تعاىل ملا بني كيفية خلقه األرض وكمية منافعها قال َمَتاعاً لَّكُْم َوِالنَْعاِمكُْم واملعىن أنا إمنا خلقنا هذه األشياء 
لكالم فيه قد مر متعة ومنفعة لكم وألنعامكم واحتج به من قال إن أفعال اهللا وأحكامه معللة باألغراض واملصاحل وا

غري مرة واعلم أنا بينا أنه تعاىل إمنا ذكر كيفية خلقة السماء واألرض ليستدل هبا على كونه قادراً على احلشر 
  والنشر فلما قرر ذلك وبني إمكان احلشر عقالً أخرب بعد ذلك عن وقوعه

  فَإِذَا َجآَءِت الطَّآمَّةُ  الْكُبَْرى
  وفيه مسألتان

امة عند العرب الداهية اليت ال تستطاع ويف اشتقاقها وجوه قال املربد أخذت فيما أحسب من املسألة األوىل الط



قوهلم طم الفرس طميماً إذا استفرغ جهده يف اجلري وطم املاء إذا مأل النهر كله وقال الليث الطم طم البئر 
الذي يكرب حىت يعلو قد طم  بالتراب وهو الكبس ويقال طم السيل الركية إذا دفنها حىت يسويها ويقال للشيء

والطامة احلادثة اليت تطم على ما سواها ومن مث قيل فوق كل طامة طامة قال القفال أصل الطم الدفن والعلو وكل 
ما غلب شيئاً وقهره وأخفاه فقد طمه ومنه املاء الطامي وهو الكثري الزائد والطاغي والعايت والعادي سواء وهو 

  املتكرب فالطامة اسم لكل داهية عظيمة ينسى ما قبلهايف جنبها اخلارج عن أمر اهللا تعاىل
  َيْوَم َيَتذَكَّرُ اِإلنَسانُ َما َسَعى وَُبرَِّزِت الَْجِحيمُ ِلَمن َيَرى

املسألة الثانية قد ظهر مبا ذكرنا أن معىن الطامة الكربى الداهية الكربى مث اختلفوا يف أهنا أي شيء هي فقال قوم إهنا 
مة ألنه يشاهد فيه من النار ومن املوقف اهلائل ومن اآليات الباهرة اخلارجة عن العادة ما ينسى معه كل يوم القيا

هائل وقال احلسن إهنا هي النفخة الثانية اليت عندها حتشر اخلالئق إىل موقف القيامة وقال آخرون إنه تعاىل فسر 
َما سََعى َوبُّرَزِت الَْجِحيُم ِلَمن يََرى فالطامة تكون امساً لذلك الوقت  الطامة الكربى بقوله تعاىل َيْوَم يََتذَكَُّر اإلِنَسانُ

(  فيحتمل أن يكون ذلك الوقت وقت قراءة الكتاب على ما قال تعاىل َوُنْخرُِج لَهُ َيْوَم الِْقَياَمةِ  ِكَتاًبا َيلْقَاُه مَْنُشوراً
 يساق فيها أهل اجلنة إىل اجلنة وأهل النار إىل النار مث وحيتمل أن تكون تلك الساعة هي الساعة اليت)  ١٣اإلسراء 

  إنه تعاىل وصف ذلك اليوم بوصفني
األول قوله تعاىل َيْوَم يََتذَكَُّر اإلِنَسانُ َما سََعى يعين إذا رأى أعماله مدونة يف كتابه تذكرها وكان قد نسيها كقوله 

  ) ٦اجملادلة ( أَْحَصاُه اللَُّه َوَنُسوُه 
  لثانية قوله تعاىل َوبُّرَزِت الَْجِحيُم ِلَمن يََرى وفيه مسألتانالصفة ا

املسألة األوىل قوله تعاىل ِلَمن َيَرى أي أهنا تظهر إظهاراً مكشوفاً لكل ناظر ذي بصر مث فيه وجهان أحدمها أنه 
  استعارة يف كونه منكشفاً ظاهراً كقوهلم تبني الصبح لذي عينني

ن يراه كل أحد والثاين أن يكون املراد أهنا برزت لرياها كل من له عني وبصر وهذا وعلى هذا التأويل ال جيب أ
يفيد أن كل الناس يروهنا من املؤمنني والكفار إال أهنا مكان الكفار ومأواهم واملؤمنون ميرون عليها وهذا التأويل 

فإن قيل إنه تعاىل قال يف )  ٧١ ٧٢مرمي ( ى الَِّذيَن اتَّقَواْ متأكد بقوله تعاىل َوإِن مّنكُْم إِالَّ وَارُِدَها إىل قوله ثُمَّ ُنَنّج
  سورة الشعراء وَأُْزِلفَتِ الَْجنَّةُ  ِللُْمتَِّقَني َوُبّرَزتِ الَْجِحيُم ِللَْغاوِيَن

اة فخص الغاوين بتربيرها هلم قلنا إهنا برزت للغاوين واملؤمنون يروهنا أيضاً يف املمر وال مناف)  ٩٠ ٩١الشعراء ( 
  بني األمرين

املسألة الثانية قرأ أبو هنيك َوبُّرَزِت وقرأ ابن مسعود ملن رأى وقرأ عكرمة ملن ترى والضمري للجحيم كقوله إِذَا 
  وقيل ملن ترى يا حممد من الكفار الذين يؤذونك)  ١٢الفرقان ( رَأَْتُهْم ّمن مَّكَاٍن بَِعيٍد 

  ملة قسم املكلفني قسمني األشقياء والسعداء فذكر حال األشقياءواعلم أنه تعاىل ملا وصف حال القيامة يف اجل
  فَأَمَّا َمن طََغى َوءاثََر الَْحَيواةَ  الدُّْنَيا فَإِنَّ الَْجحِيَم ِهىَ  الَْمأَْوى

  وفيه مسائل
ل الواحدي إنه وجهان األول قا)  ٣٤النازعات ( املسألة األوىل يف جواب قوله فَإِذَا َجاءِت الطَّامَّةُ  الْكُبَْرى 

حمذوف على تقدير إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار وأهل اجلنة اجلنة ودىل على هذا احملذوف ما ذكر يف بيان 
مأوى الفريقني وهلذا كان يقول مالك بن معول يف تفسري الطامة الكربى قال إهنا إذا سبق أهل اجلنة إىل اجلنة وأهل 

به قوله فَإِنَّ الَْجِحيَم ِهىَ  الَْمأَْوى وكأنه جزاء مركب على شرطني نظريه إذا جاء الغد النار إىل النار والثاين أن جوا



  فمن جاءين سائالً أعطيته كذا ههنا أي إذا جاءت الطامة الكربى فمن جاء طاغياً فإن اجلحيم مأواه
َيا النضر وأبوه احلارث فإن كان املراد أن هذه اآلية املسألة الثانية منهم من قال املراد بقوله طََغى َوءاثََر الَْحيَواةَ  الدُّْن

نزلت عند صدور بعض املنكرات منه فجيد وإن كان املراد ختصيصها به فبعيد ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص 
  السبب ال سيما إذا عرف بضرورة العقل أن املوجب لذلك احلكم هو الوصف املذكور

ىل فساد حال القوة النظرية ألن كل من عرف اهللا عرف حقارة نفسه وعرف املسألة الثالثة قوله صغى إشارة إ
استيالء قدرة اهللا عليه فال يكون له طغيان وتكرب وقوله َوءاثََر الَْحَيواةَ  الدُّنَْيا إشارة إىل فساد حال القوة العملية 

ومىت كان اإلنسان ) خطيئة  حب الدنيا رأس كل( وإمنا ذكر ذلك ملا روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال 
والعياذ باهللا موصوفاً هبذين األمرين كان بالغاً يف الفساد إىل أقصى الغايات وهو الكافر الذي يكون عقابه خملداً 

  وختصيصه هبذه احلالة يدل على أن الفاسق الذي ال يكون كذلك ال تكون اجلحيم مأوى له
ملأوى له مث حذفت الصلة لوضوح املعىن كقولك للرجل غض الطرف املسألة الرابعة تقدير اآلية فإن اجلحيم هي ا

أي غض طرفك وعندي فيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير فأن اجلحيم هي املأوى الالئق مبن كان موصوفاً هبذه 
  الصفات واألخالق

  َ ِهىَ  الَْمأَْوى َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه وََنَهى النَّفَْس َعنِ الَْهَوى فَإِنَّ الَْجنَّة
  ىَ  الَْمأَْوىمث ذكر تعاىل حال السعداء فقال تعاىل َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِه وََنَهى النَّفَْس َعنِ الَْهَوى فَإِنَّ الَْجنَّةَ  ِه

قَاَم َرّبِه ضد واعلم أن هذين الوصفني مضادات للوصفني اللذين وصف اهللا أهل النار هبما فقوله َوأَمَّا َمْن َخاَف َم
 ٣٨النازعات ( وقوله َونََهى النَّفَْس َعنِ الَْهَوى ضد قوله َوءاثَرَ الَْحيَواةَ  الدُّْنَيا )  ١٧النازعات ( قوله فَأَمَّا َمن طََغى 

( ِدِه الُْعلََماء واعلم أن اخلوف من اهللا ال بد وأن يكون مسبوقاً بالعلم باهللا على ما قال إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَبا) 
وملا كان اخلوف من اهللا هو السبب املعني لدفع اهلوى ال جرم قدم العلة على املعلول وكما دخل يف )  ٢٨فاطر 

ذينك الصفتني مجيع القبائح دخل يف هذين الوصفني مجيع الطاعات واحلسنات وقيل اآليتان نزلتا يف أيب عزيز بن 
اه أبا عزيز يوم أحد ووقى رسول اهللا بنفسه حىت نفذت املشاقص يف عمري ومصعب بن عمري وقد قتل مصعب أخ

  جوفه
  َيسْأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعةِ  أَيَّانَ ُمْرَساَها ِفيَم أَنَت ِمن ِذكَْراَها إِلَى رَبَِّك ُمنَتَهاهَآ

العامة مث ذكر أحوال  واعلم أنه تعاىل ملا بني بالربهان العقلي إمكان القيامة مث أخرب عن وقوعها مث ذكر أحواهلا
  األشقياء والسعداء فيها قال تعاىل َيْسئَلُوَنَك َعنِ السَّاَعةِ  أَيَّانَ مُْرَساهَا

واعلم أن املشركني كانوا يسمعون إثبات القيامة ووصفها باألوصاف اهلائلة مثل أهنا طامة وصاخة وقارعة فقالوا 
يكون ذلك على سبيل اإليهام ألتباعهم أنه ال أصل لذلك وحيتمل  على سبيل االستهزاء أَيَّانَ مُْرَساَها فيحتمل أن

مث )  ١٨الشورى ( أهنم كانوا يسألون الرسول عن وقت القيامة استعجاالً كقوله َيْستَْعجِلُ بَِها الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بَِها 
اهللا ويوجدها ويكوهنا والثاين أَيَّانَ منتهاها يف قوله ُمْرَساَها قوالن أحدمها مىت إرساؤها أي إقامتها أرادوا مىت يقيمها 

  ومستقرها كما أن مرسى السفينة مستقرها حيث تنتهي إليه
مث إن اهللا تعاىل أجاب عنه بقوله تعاىل ِفيَم أَنَت ِمن ِذكَْراَها وفيه وجهان األول معناه يف أي شيء أنت عن تذكر 

القائل إذا سأله رجل عن شيء ال يليق به ما أنت وهذا وأي  وقتها هلم وتبني ذلك الزمان املعني هلم ونظريه قول
يذكر الساعة ويسأل عنها حىت نزلت ) صلى اهللا عليه وسلم ( مل يزل رسول اهللا ( شيء لك يف هذا وعن عائشة 

فهو على هذا تعجيب من كثرة ذكره هلا كأنه قيل يف أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنها ) هذه اآلية 



  عىن أهنم يسألونك عنها فلحرصك على جواهبم ال تزال تذكرها وتسأل عنهاوامل
مث قال تعاىل إِلَى َرّبَك ُمنتََهاَها أي منتهى علمها مل يؤته أحداً من خلقه الوجه الثاين قال بعضهم ِفيَم إنكار لسؤاهلم 

اء وآخر الرسل ذاكراً من أنواع عالماهتا أي فيم هذا السؤال مث قيل أَنَت ِمن ِذكَْراَها أي أرسلك وأنت خامت األنبي
  وواحداً من أقسام أشراطها فكفاهم بذلك دليالً على دنوها ووجوب االستعداد هلا وال فائدة يف سؤاهلم عنها

  إِنََّمآ أَنَت مُنِذُر َمن َيْخَشاهَا
  مث قال تعاىل إِنََّما أَنَت مُنِذُر َمن َيْخَشاَها وفيه مسائل

 اآلية أنك إمنا بعثت لإلنذار وهذا املعىن ال يتوقف على علمك بوقت قيام القيامة بل لو أنصفنا املسألة األوىل معىن
  لقلنا بأن اإلنذار والتخويف إمنا يتمان إذا مل يكن العلم بوقت قيام القيامة حاصالً

  بذلك اإلنذار املسألة الثانية أنه عليه الصالة والسالم منذر للكل إال أنه خص مبن خيشى ألنه الذي ينتفع
املسألة الثالثة قرىء منذر بالتنوين وهو األصل قال الزجاج مفعل وفاعل إذا كان كل واحد منهما ملايستقبل أو 
للحال ينون ألنه يكون بدالً من الفعل والفعل ال يكون إال نكرة وجيوز حذف التنوين ألجل التخفيف وكالمها 

   جيوز إال اإلضافة كقوله هو منذر زيد أمسيصلح للحال واالستقبال فإذا أريد املاضي فال
  كَأَنَُّهمْ َيْوَم َيَروَْنَها لَْم َيلَْبثُوا إِالَّ َعِشيَّةً  أَْو ُضَحاهَا

ُهْم َيْوَم قوله كَأَنَّمث قال تعاىل كَأَنَُّهْم َيْوَم َيرَْوَنَها لَْم َيلَْبثُواْ إِالَّ َعِشيَّةً  أَْو ُضَحاَها وتفسري هذه اآلية قد مضى ذكره يف 
واملعىن أن ما أنكروه سريونه حىت كأهنم أبداً فيه )  ٣٥االحقاف ( َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ لَْم َيلَْبثُواْ إِالَّ َساَعةً  ّمن نََّهارٍ 

قول وكأهنم مل يلبثوا يف الدنيا إال ساعة من هنار مث مضت فَاٍن ِقيلَ قوله أَْو ُضَحاَها معناه ضحى العشية وهذا غري مع
ألنه ليس للعشية ضحى قُلَْنا اجلواب عنه من وجوه أحدها قال عطاء عن ابن عباس اهلاء واأللف صلة للكالم يريد 

مل يلبثوا إال عشية أو ضحى وثانيها قال الفراء والزجاج املراد بإضافة الضحى إىل العشية إضافتها إىل يوم العشية 
آتيك العشية أو غداهتا على ما ذكرنا وثالثها أن النحويني قالوا  كأنه قيل إال عشية أو ضحى يومها والعرب تقول

يكفي يف حسن اإلضافة أدىن سبب فالضحى املتقدم على عشية يصح أن يقال إنه ضحى تلك العشية وزمان احملنة 
حمنتهم قد يعرب عنه بالعشية وزمان الراحة قد يعرب عنه بالضحى فالذين حيضرون يف موقف القيامة يعربون عن زمان 

بالعشية وعن زمان راحتهم بضحى تلك العشية فيقولون كأن عمرنا يف الدنيا ما كان إال هاتني الساعتني واهللا 
  سبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة عبس

  وهي أربعون وآيتان مكية
  َعَبَس َوَتوَلَّى أَن َجآَءُه االٌّ ْعَمى

  سائلويف اآلية م
ابن أم مكتوم وأم مكتوم أم أبيه وامسه عبداهللا بن شريح بن ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل أتى رسول اهللا 

مالك بن ربيعة الفهري من بين عامر بن لؤى وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام 
املغرية يدعوهم إىل اإلسالم رجاء أن يسلم بإسالمهم غريهم والعباس بن عبد املطلب وأمية بن خلف والوليد بن 

صلى اهللا عليه ( أقرئين وعلمين مما علمك اهللا وكرر ذلك فكره رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقال للنيب 



يكرمه ) صلى اهللا عليه وسلم ( قطعه لكالمه وعبس وأعرض عنه فنزلت هذه اآلية وكان رسول اهللا ) وسلم 
ويقول هل لك من حاجة واستخلفه على املدينة مرتني ويف املوضع ) مرحباً مبن عاتبين فيه ريب ( إذا رآه  ويقول
  سؤاالت

األول أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر فكيف عاتب اهللا رسوله على أن أدب ابن أم مكتوم وزجره 
ان لفقد بصره ال يرى القوم لكنه لصحة مسعه كان وإمنا قلنا إنه كان يستحق التأديب لوجوه أحدها أنه وإن ك

أولئك الكفار وكان يسمع أصواهتم أيضاً وكان يعرف بواسطة ) صلى اهللا عليه وسلم ( يسمع خماطبة الرسول 
صلى ( بشأهنم فكان إقدامه على قطع كالم النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( استماع تلك الكلمات شدة اهتمام النيب 

وإلقاء غرض نفسه يف البني قبل متام غرض النيب إيذاء للنيب عليه الصالة والسالم وذلك معصية ) لم اهللا عليه وس
عظيمة وثانيها أن األهم مقدم على املهم وهو كان قد أسلم وتعلم ما كان حيتاج إليه من أمر الدين أما أولئك 

لقاء ابن أم مكتوم ذلك الكالم يف البني الكفار فما كانوا قد أسلموا وهو إسالمهم سبباً إلسالم مجع عظيم فإ
كالسبب يف قطع ذلك اخلري العظيم لغرض قليل وذلك حمرم وثالثها أنه تعاىل قال إَنَّ الَِّذيَن يَُناُدوَنَك ِمن َوَراء 

  فنهاهم عن جمرد النداء إال يف الوقت فههنا هذا)  ٤احلجرات ( الُْحُجراِت أَكْثَُرُهْم الَ َيْعِقلُونَ 

ء الذي صار كالصارف للكفار عن قبول اإلميان وكالقاطع على الرسول أعظم مهماته أوىل أن يكون ذنباً الندا
ومعصية فثبت هبذا أن الذي فعله ابن أم مكتوم كان ذنباً ومعصية وأن الذي فعله الرسول كان هو الواجب وعند 

  هذا يتوجه السؤال يف أنه كيف عاتبه اهللا تعاىل على ذلك الفعل
ال الثاين أنه تعاىل ملا عاتبه على جمرد أنه عبس يف وجهه كان تعظيماً عظيماً من اهللا سبحانه البن أم مكتوم وإذا السؤ

كان كذلك فكيف يليق مبثل هذا التعظيم أن يذكره باسم األعمى مع أن ذكر اإلنسان هبذا الوصف يقتضي حتقري 
  شأنه جداً

سالم كان مأذوناً يف أن يعامل أصحابه على حسب ما يراه مصلحة وأنه السؤال الثالث الظاهر أنه عليه الصالة وال
عليه الصالة والسالم كثرياً ما كان يؤدب أصحابه ويزجرهم عن أشياء وكيف ال يكون كذلك وهو عليه الصالة 

تعاىل إياه والسالم إمنا بعث ليؤدهبم وليعلمهم حماسن اآلداب وإذا كان كذلك كان ذلك التعبيس داخالً يف إذن اهللا 
يف تأديب أصحابه وإذا كان ذلك مأذوناً فيه فكيف وقعت املعاتبة عليه فهذا مجلة ما يتعلق هبذا املوضع من 

اإلشكاالت واجلواب عن السؤال األول من وجهني األول أن األمر وإن كان على ما ذكرمت إال أن ظاهر الواقعة 
فقراء فلهذا السبب حصلت املعاتبة ونظريه قوله تعاىل َوالَ َتطُْرِد يوهم تقدمي األغنياء على الفقراء وانكسار قلوب ال

والوجه الثاين لعل هذا العتاب مل يقع على ما صدر من )  ٥٢األنعام ( الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداةِ  َوالَْعِشىّ  
وهو أن قلبه عليه الصالة والسالم كان الرسول عليه الصالة والسالم من الفعل الظاهر بل على ما كان منه يف قلبه 

قد مال إليهم بسبب قرابتهم وشرفهم وعلو منصبهم وكان ينفر طبعه عن األعمى بسبب عماه وعدم قرابته وقلة 
شرفه فلما وقع التعبيس والتويل هلذه الداعية وقعت املعاتبة ال على التأديب بل على التأديب ألجل هذه الداعية 

لثاين أن ذكره بلفظ األعمى ليس لتحقري شأنه بل كأنه قيل إنه بسبب عماه استحق مزيد واجلواب عن السؤال ا
الرفق والرأفة فكيف يليق بك يا حممد أن ختصه بالغلظة واجلواب عن السؤال الثالث أنه كان مأذوناً يف تأديب 

الدنيا على الدين فلهذا السبب أصحابه لكن ههنا ملا أوهم تقدمي األغنياء على الفقراء وكان ذلك مما يوهم ترجيح 
  جاءت هذه املعاتبة

املسألة الثانية القائلون بصدور الذنب عن األنبياء عليهم السالم متسكوا هبذه اآلية وقالوا ملا عاتبه اهللا يف ذلك الفعل 



االعتبار دل على أن ذلك الفعل كان معصية وهذا بعيد فإنا قد بينا أن ذلك كان هو الواجب املتعني ال حبسب هذا 
الواحد وهو أنه يوهم تقدمي األغنياء على الفقراء وذلك غري الئق بصالبة الرسول عليه الصالة والسالم وإذا كان 

  كذلك كان ذلك جارياً جمرى ترك االحتياط وترك األفضل فلم يكن ذلك ذنباً ألبتة
أن ) على ( صالة والسالم وأمجعوا املسألة الثالثة أمجع املفسرون على أن الذي عبس وتوىل هو الرسول عليه ال

األعمى هو ابن أم مكتوم وقرىء عبس بالتشديد للمبالغة وحنوه كلح يف كلح أن جاءه منصوب بتوىل أو بعبس 
على اختالف املذهبني يف إعمال األقرب أو األبعد ومعناه عبس ألن جاءه األعمى وأعرض لذلك وقرىء أن جاءه 

َبَس َوتََولَّى مث ابتدأ على معىن أآلن جاءه األعمى واملراد منه اإلنكار عليه واعلم هبمزتني وبألف بينهما وقف على َع
  أن يف األخبار عما فرط من رسول اهللا مث اإلقبال عليه

باخلطاب دليل على زيادة اإلنكار كمن يشكو إىل الناس جانياً جىن عليه مث يقبل على اجلاين إذا محى يف الشكاية 
  إلزام احلجةمواجهاً بالتوبيخ و

  َوَما ُيْدرِيكَ لََعلَُّه َيزَّكَّى أَْو َيذَّكَُّر فََتنفََعُه الذِّكَْرى
فيه قوالن األول أي شيء جيعلك دارياً حبال هذا األعمى لعله يتطهر مبا يتلقن منك من اجلهل أو اإلمث أو يتعظ 

ذلك العلم الذي يتلقفه عنك يطهره  فتنفعه ذكراك أي موعظتك فتكون له لطفاً يف بعض الطاعات وباجلملة فلعل
عن بعض ماال ينبغي وهو اجلهل واملعصية أو يشغله ببعض ما ينبغي وهو الطاعة الثاين أن الضمري يف لعله للكافر 

مبعىن أنت طمعت يف أن يزكى الكافر باإلسالم أو يذكر فتقربه الذكرى إىل قبول احلق َوَما ُيْدرِيكَ أن ما طمعت فيه 
وقد )  ٣٧غافر ( فتنفعه بالرفع عطفاً على يذكر وبالنصب جواباً للعل كقوله فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَاِه ُموَسى كائن وقرىء 

  مر
  أَمَّا َمنِ اْسَتغَْنى

مث قال أَمَّا َمنِ اْسَتغَْنى قال عطاء يريد عن اإلميان وقال الكليب استغىن عن اهللا وقال بعضهم استغىن أثرى وهو فاسد 
ال النيب عليه الصالة والسالم مل يكن لثروهتم وماهلم حىت يقال له أما من أثرى فأنت تقبل عليه وألنه ههنا ألن إقب

ومل يقل وهو فقري عدمي ومن قال أما من استغىن مباله فهو )  ٨ ٩عبس ( قال َوأَمَّا َمن َجاءَك َيسَْعى َوُهَو َيْخَشى 
  اله من املالصحيح ألن املعىن أنه استغىن عن اإلميان والقرآن مب

  فَأَنَت لَُه َتَصدَّى
قال الزجاج أي أنت تقبل عليه وتتعرض له ومتيل إليه يقال تصدى فالن لفالن يتصدى إذا تعرض له واألصل فيه 

األنفال ( تصدد يتصدى من الصدد وهو ما استقبلك وصار قبالتك وقد ذكرنا مثل هذا من قوله إِالَّ ُمكَاء وََتْصِدَيةً  
( تصدى بالتشديد بإدغام التاء يف الصاد وقرأ أبو جعفر تصدى بضم التاء أي تعرض ومعناه يدعوك  وقرىء)  ٣٥

  التصدي له من احلرص والتهالك على إسالمه) داع إىل 
  َوَما َعلَْيَك أَالَّ َيزَّكَّى

إىل اإلسالم فإنه ليس عليك إال  مث قال تعاىل َوَما َعلَْيَك أَالَّ َيزَّكَّى املعىن ال شيء عليك يف أن ال يسلم من تدعوه
  البالغ أي ال يبلغن بك احلرص على إسالمهم إىل أن تعرض عمن أسلم لالشتغال بدعوهتم

  َوأَمَّا َمن َجآَءَك َيْسَعى َوُهَو َيْخَشى
  ) ٩مث قال َوأَمَّا َمن َجاءَك َيسَْعى أن يسرع يف طلب اخلري كقوله فَاْسَعْواْ إِلَى ذِكْرِ اللَِّه اجلمعة 
  وقوله َوُهَو َيْخَشى فيه ثالثة أوجه خيشى اهللا وخيافه يف أن ال يهتم بأداء تكاليفه أو خيشى



  الكفار وأذاهم يف إتيانك أو خيشى الكبوة فإنه كان أعمى وما كان له قائد
  فَأَنَت َعْنُه َتلَهَّى

هى وقرأ طلحة بن مصرف تتلهى وقرأ أبو فَأَنَت َعْنُه َتلَهَّى أي تتشاغل من هلى عن الشيء والتهى وتل) مث قال ( 
جعفر َتلَهَّى أي يلهيك شأن الصناديد فإن قيل قوله فَأَنَت لَُه َتَصدَّى فَأَنَت َعْنُه َتلَهَّى كان فيه اختصاصاً قلنا نعم 

  ومعناه إنكار التصدي والتلهي عنه أي مثلك خصوصاً ال ينبغى أن يتصدى للغين ويتلهى عن الفقري
  َها َتذِْكَرةٌ كَالَّ إِنَّ

صلى اهللا عليه وسلم ( مث قال كَالَّ وهو ردع عن املعاتب عليه وعن معاودة مثله قال احلسن ملا تال جربيل عن النيب 
هذه اآليات عاد وجهه كأمنا أسف الرماد فيه ينتظر ماذا حيكم اهللا عليه فلما قال كَالَّ سرى منه أي ال تفعل مثل ) 

  حممول على ترك األوىل ذلك وقد بينا حنن أن ذلك
  مث قال إِنََّها َتذْكَِرةٌ  وفيه سؤاالن

ضمري املذكر والضمريان عائدان إىل شيء واحد )  ١٢عبس ( األول قوله أَنََّها ضمري املؤنث وقوله فََمن َشاء ذَكََرُه 
آيات القرآن وقال الكليب فكيف القول فيه اجلواب وفيه وجهان األول أن قوله أَنََّها ضمري املؤنث قال مقاتل يعين 

يعين هذه السورة وهو قول األخفش والضمري يف قوله فََمن َشاء ذَكََرُه عائد إىل التذكرة أيضاً ألن التذكرة يف معىن 
إِنََّها َتذِْكَرةٌ  يعين به القرآن والقرآن مذكر إال أنه ملا جعل القرآن ) النظم ( الذكر والوعظ الثاين قال صاحب 

والدليل )  ٥٤املدثر ( على لفظ التذكرة ولو ذكَّره جلاز كما قال يف موضع آخر كَالَّ إِنَُّه َتذِْكَرةٌ   تذكرة أخرجه
  على أن قوله إِنََّها َتذْكَِرةٌ  املراد به القرآن قوله فََمن َشاء ذَكَرَُه

التأديب الذي أوحيته إليك السؤال الثاين كيف اتصال هذه اآلية مبا قبلها اجلواب من وجهني األول كأنه قيل هذا 
وعرفته لك يف إجالل الفقراء وعدم االلتفات إىل أهل الدنيا أثبت يف اللوح احملفوظ الذي قد وكل حبفظه أكابر 

املالئكة الثاين كأنه قيل هذا القرآن قد بلغ يف العظمة إىل هذا احلد العظيم فأي حاجة به إىل أن يقبله هؤالء الكفار 
يقبلوه فال تلتفت إليهم وال تشغل قلبك هبم وإياك وأن تعرض عمن آمن به تطييباً لقلب أرباب فسواء قبلوه أو مل 

  الدنيا
  فََمن َشآَء ذَكََرُه فَى ُصُحٍف مُّكَرََّمةٍ  مَّْرفُوَعةٍ  مُّطَهََّرةٍ 

مبوجبها لقدروا عليه  قوله فََمن َشاء ذَكََرُه أي هذه تذكرة بينة ظاهرة حبيث لو أرادوا فهمها واالتعاظ هبا والعمل
والثاين قوله فَى ُصُحٍف مُّكَرََّمةٍ  أي تلك التذكرة معدة يف هذه الصحف املكرمة واملراد من ذلك تعظيم حال 
القرآن والتنويه بذكره واملعىن أن هذه التذكرة مثبتة يف صحف واملراد من الصحف قوالن األول أهنا صحف 

  منتسخة

 مرفوعة يف السماء السابعة أو مرفوعة املقدار مطهر عن أيدي الشياطني أو املراد من اللوح مكرمة عند اهللا تعاىل
  مطهرة بسبب أهنا ال ميسها إال املطهرون وهم املالئكة

  بِأَْيِدى َسفََرةٍ  ِكَرامٍ بََرَرةٍ 
  مث قال تعاىل بِأَْيِدى سَفََرةٍ  ِكَرامٍ َبَرَرةٍ  وفيه مسألتان

  ىل وصف املالئكة بثالثة أنواع من الصفاتاملسألة األوىل أن اهللا تعا
أوهلا أهنم سفرة وفيه قوالن األول قال ابن عباس وجماهد ومقاتل وقتادة هم الكتبة من املالئكة قال الزجاج السفرة 

الكتبة واحدها سافر مثل كتبة وكاتب وإمنا قيل للكتبة سفرة وللكاتب سافر ألن معناه أنه الذي يبني الشيء 



سفرت املرأة إذا كشفت عن وجهها القول الثاين وهو اختيار الفراء أن السفرة ههنا هم املالئكة  ويوضحه يقال
الذين يسفرون بالوحي بني اهللا وبني رسله واحدها سافر والعرب تقول سفرت بني القوم إذا أصلحت بينهم 

  وأنشدوا وما أدع السفارة بني قوميفجعلت املالئكة إذا نزلت بوحي اهللا وتأديته كالسفري الذي يصلح به بني القوم 
  وما أمشى بغش إن مشيت

واعلم أن أصل السفارة من الكشف والكاتب إمنا يسمى سافراً ألنه يكشف والسفري إمنا مسي سفرياً أيضاً ألنه 
  يكشف وهؤالء املالئكة ملا كانوا وسايط بني اهللا وبني البشر يف البيان واهلداية والعلم ال جرم مسوا سفرة

صفة الثانية هلؤالء املالئكة أهنم كَِرامٍ قال مقاتل كرام على رهبم وقال عطاء يريد أهنم يتكرمون أن يكونوا مع ابن ال
  آدم إذا خال مع زوجته للجماع وعند قضاء احلاجة

حد منه فاعل الصفة الثانية أهنم َبَرَرةٍ  قال مقاتل مطيعني وبررة مجع بار قال الفراء ال يقولون فعلة للجمع إال والوا
مثل كافر وكفرة وفاجر وفجرة القول الثاين يف تفسري الصحف أهنا هي صحف األنبياء لقوله إِنَّ َهاذَا لَِفى الصُُّحِف 

يعين أن هذه التذكرة مثبتة يف صحف األنبياء املتقدمني والسفرة الكرام الربرة هم أصحاب )  ١٨االْولَى األعلى 
  وقيل هم القراء) م صلى اهللا عليه وسل( رسول اهللا 

املسألة الثانية قوله تعاىل مُّطَهََّرةٍ  بِأَْيِدى َسفََرةٍ  يقتضي أن طهارة تلك الصحف إمنا حصلت بأيدي هؤالء السفرة 
  فقال القفال يف تقريره ملا كان ال ميسها إال املالئكة املطهرون أضيف التطهري إليها لطهارة من يسمها

  فَرَُهقُِتلَ اِإلنسَانُ َمآ أَكْ
  فيه مسائل

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ملا بدأ بذكر القصة املشتملة على ترفع صناديد قريش على فقراء املسلمني عجب عباده 
  املؤمنني من ذلك فكأنه قيل وأي سبب يف هذا العجب والترفع مع أن أوله نطفة

تعاىل ما يصلح أن يكون عالجاً لعجبهم وما  قذوة وآخره جيفة مذرة وفيها بني الوقتني محال عذرة فال جرم ذكر
يصلح أن يكون عالجاً لكفرهم فإن خلقة اإلنسان تصلح ألن يستدل هبا على وجود الصانع وألن يستدل هبا على 

  القول بالبعث واحلشر والنشر
ن أقبل الرسول عليهم املسألة الثانية قال املفسرون نزلت اآلية يف عتبة بن أيب هلب وقال آخرون املراد باإلنسان الذي

وترك ابن أم مكتوم بسببهم وقال آخرون بل املراد ذم كل غين ترفع على فقري بسبب الغىن والفقر والذي يدل 
على ذلك وجوه أحدها أنه تعاىل ذمهم لترفعهم فوجب أن يعم احلكم بسبب عموم العلة وثانيها أنه تعاىل زيف 

 ٢١عبس ( اء واالنتهاء على ما قال ِمن نُّطْفَةٍ  َخلَقَُه ثُمَّ أََماَتُه فَأَقَْبَرُه طريقتهم بسبب حقارة حال اإلنسان يف االبتد
وعموم هذا الزجر يقتضي عموم احلكم وثالثها وهو أن محل اللفظ على هذا الوجه أكثر فائدة واللفظ حمتمل )  ١٩

  له فوجب محله عليه
ليه وهي من أشنع دعواهتم ألن القتل غاية شدائد الدنيا وما أكفره املسألة الثالثة قوله تعاىل قُِتلَ اإلِنَسانُ دعاء ع

تعجب من إفراطه يف كفران نعمة اهللا فقوله قُِتلَ اإلِنَسانُ تنبيه على أهنم استحقوا أعظم أنواع العقاب وقوله َما 
عاجز والقادر على الكل كيف أَكْفََرُه تنبيه على أنواع القبائح واملنكرات فإن قيل الدعاء على اإلنسان إمنا يليق بال

يليق به ذاك والتعجب أيضاً إمنا يليق باجلاهل بسبب الشيء فالعامل بالكل كيف يليق به ذاك اجلواب أن ذلك ورد 
على أسلوب كالم العرب وحتقيقة ما ذكرنا أنه تعاىل بني أهنم استحقوا أعظم أنواع العقاب ألجل أهنم أتوا بأعظم 

  لكل حمدث ثالث مراتب أوله ووسطه وآخره وأنه تعاىل ذكر هذه املراتب الثالثة لإلنسانأنواع القبائح واعلم أن 



  ِمْن أَى ِّ َشىْ ٍء َخلَقَُه
  أما املرتبة األوىل فهي قوله ِمْن أَىّ  َشىْ ء َخلَقَُه وهو استفهام وغرضه زيادة التقرير يف التحقري

  ِمن نُّطْفَةٍ  َخلَقَُه فَقَدََّرُه
ك االستفهام بقوله ِمن نُّطْفَةٍ  َخلَقَُه وال شك أن النطفة شيء حقري مهني والغرض منه أن من كان مث أجاب عن ذل

  مثل هذا الشيء احلقري فالنكري والتجرب ال يكون الئقاً به) من ( أصله 
أنثى وسعيداً أو شقياً مث قال فَقَدََّرُه وفيه وجوه أحدها قال الفراء قدره أطواراً نطفة مث علقة إىل آخر خلقه وذكراً أو 

اكَ وثانيها قال الزجاج املعىن قدره على االستواء كما قال أَكَفَْرَت بِالَِّذى َخلَقََك ِمن تَُرابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفَةٍ  ثُمَّ سَوَّ
وثالثها حيتمل أن يكون املراد وقدر كل عضو يف الكمية والكيفية بالقدر الالئق مبصلحته )  ٣٧الكهف ( َرُجالً 

  ) ٢الفرقان ( نظريه قوله َوَخلََق كُلَّ َشىْ ء فَقَدََّرُه تَقِْديراً و
  ثُمَّ السَّبِيلَ َيسَّرَُه

  وأما املرتبة الثانية وهي املرتبة املتوسطة فهي قوله تعاىل ثُمَّ السَّبِيلَ َيسََّرُه وفيه مسألتان
  املسألة األوىل نصب السبيل بإضمار يسره وفسره بيسره

نية ذكروا يف تفسريه أقواالً أحدها قال بعضهم املراد تسهيل خروجه من بطن أمه قالوا إنه كان رأس املسألة الثا
املولود يف بطن أمه من فوق ورجاله من حتت فإذا جاء وقت اخلروج انقلب فمن الذي أعطاه ذلك اإلهلام إال اهللا 

ب العجائب وثانيها قال أبو مسلم املراد من ومما يؤكد هذا التأويل أن خروجه حياً من ذلك املنفذ الضيق من أعج
فهو يتناول التمييز بني كل خري وشر يتعلق بالدنيا وبني )  ١٠البلد ( هذه اآلية هو املراد من قوله َوَهَدْينَاُه النَّْجَدينِ 

التعريف كل خري وشر يتعلق بالدين أي جعلناه متمكناً من سلوك سبيل اخلري والشر والتيسري يدخل فيه اإلقدار و
  والعقل وبعثة األنبياء وإنزال

أمور حتصل يف ) ال ( الكتب وثالثها أن هذا خمصوص بأمر الدين ألن لفظ السبيل مشعر بأن املقصود أحوال الدنيا 
  اآلخرة

  ُهوأما املرتبة الثانية وهي املرتبة األخرية فهي قوله تعاىل ثُمَّ أَمَاَتُه فَأَقَْبَرُه ثُمَّ إِذَا َشاء أَنَشَر
واعلم أن هذه املرتبة الثالثة مشتملة أيضاً على ثالث مراتب اإلماتة واإلقبار واإلنشار أما اإلماتة فقد ذكرنا منافعها 
يف هذا الكتاب وال شك أهنا هي الواسطة بني حال التكليف واجملازاة وأما اإلقبار فقال الفراء جعله اهللا مقبوراً ومل 

ن القرب مما أكرم به املسلم قال ومل يقل فقربه ألن القابر هو الدافن بيده واملقرب هو جيعله ممن يلقى للطري والسباع أل
اهللا تعاىل يقال قرب امليت إذا دفنه وأقرب امليت إذا أمر غريه بأن جيعله يف القرب والعرب تقول بترت ذنب البعري واهللا 

ده أي صريه طريداً وقوله تعاىل ثُمَّ إِذَا َشاء أَنشََرُه أبتره وعضبت قرن الثور واهللا أعضبه وطردت فالناً عين واهللا أطر
البعث وإمنا قال إذا شاء إشعاراً بأن وقته غري معلوم لنا فتقدميه وتأخريه موكول إىل مشيئة ) و ( املراد منه اإلحياء 

وإن مل يعلم اإلنسان  اهللا تعاىل وأما سائر األحوال املذكورة قبل ذلك فإنه يعلم أوقاهتا من بعض الوجوه إذا املوت
  وقته ففي اجلملة يعلم أنه ال يتجاوز فيه إال حداً معلوماً

  مِِهثُمَّ أَمَاَتُه فَأَقَْبَرُه ثُمَّ إِذَا َشآَء أَنَشَرُه كَالَّ لَمَّا َيقْضِ َمآ أََمَرُه فَلَْينظُرِ اإلِنَسانُ إِلَى طََعا
 ا األرض َشقّاً فَأَنَبْتَنا ِفيَها َحّباً َوِعَنباً َوقَْضباً َوَزْيتُوناً وََنْخالً َوَحَدآِئَق غُلْباً َوفَاِكَهةً  َوأَّباًط أَنَّا َصَببَْنا الَْمآَء َصّباً ثُمَّ َشقَقَْن

َبِتُه وََبنِيِه ِلكُلِّ اْمرِى ٍء مِّْنُهمْ صَاِحمََّتاعاً لَّكُْم َوالًّنَْعاِمكُْم فَإِذَا َجآَءِت الصَّآخَّةُ  َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه َوأُمِِّه َوأَبِيِه َو
ةٌ  َتْرَهقَُها قََتَرةٌ  أُْولَاِئَك ُهمُ َيْوَمِئٍذ َشأْنٌ ُيْغنِيِه ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ مُّْسِفَرةٌ  َضاِحكَةٌ  مُّْسَتْبِشَرةٌ  َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعلَْيَها غََبَر



  الْكَفََرةُ  الْفَجََرةُ 
 ردع لإلنسان عن تكربه وترفعه أو عن كفره وإصراره على إنكار التوحيد وعلى إنكاره البعث واعلم أن قوله كال

واحلشر والنشر ويف قوله ملا يقض ما أمره وجوه أحدها قال جماهد ال يقضي أحد مجيع ما كان مفروضا عليه أبدا 
نظر ألن قوله ملا يقض الضمري فيه عائد وهو إشارة إىل أن اإلنسان ال ينفك عن تقصري البتة وهذا التفسري عندي فيه 

إىل املذكور السابق وهو اإلنسان يف قوله قتل اإلنسان ما أكفره وليس املراد من اإلنسان ههنا مجيع الناس بل 
اإلنسان الكافر فقوله ملا يقض كيف ميكن محله على مجيع الناس وثانيها أم يكون املعىن أن اإلنسان املترفع املتكرب مل 

أمر به من ترك التكرب إذ املعىن أن ذلك اإلنسان الكافر مل يقض ما أمر به من التأمل يف دالئل اهللا والتدبر يف  يقض ما
عجائب خلقه وبينات حكمته وثالثها قال األستاذ أبو بكر بن فورك كال مل يقض اهللا هلذا الكافر ما أمره من اإلميان 

  وترك التكرب بل أمره مبا مل يقض له به
أن عادة اهللا تعاىل جارية يف القرآن بأنه كلما ذكر الدالئل املوجودة يف األنفس فإنه يذكر عقيبها الدالئل واعلم 

  املوجودة يف اآلفاق فجرى ههنا على تلك العادة وذكر اآلفاق وبدأ مبا حيتاج اإلنسان إليه
  ضع االعتبارفقال فلينظر اإلنسان إىل طعامه الذي يعيش به كيف دبرنا أمره وال شك أنه مو

فإن الطعام الذي يتناول اإلنسان له حالتان إحدامها متقدمة وهي األمور اليت ال بد من وجودها حىت يدخل ذلك 
الطعام يف الوجود والثانية متأخرة وهي األمور اليت ال بد منها يف بدن اإلنسان حىت حيصل له االنتفاع بذلك الطعام 

لحسن وأبعد عن الشبهة ال جرم اكتفى اهللا تعاىل بذكره ألن دالئل القرآن ال املأكول وملا كان النوع األول أظهر ل
بد وأن تكون حبيث ينتفع هبا كل اخللق فال بد وأن تكون أبعد عن اللبس والشبهة وهذا هو املراد من قوله فلينظر 

رض فالسماء كالذكر اإلنسان إىل طعامه واعلم أن النبت أمنا حيصل من القطر النازل من السماء الواقع يف األ
  واألرض كاألنثى فذكر يف بيان نزل القطر

  قوله أنا صببنا املاء صبا وفيه مسألتان
املسألة األوىل قوله صببنا املراد منه الغيث مث انظر يف انه كيف حدث الغيث املشتمل على هذه املياه العظيمة وكيف 

لقريبة والبعيدة حىت يلوح لك شيء من آثار نور اهللا وعدله بقي معلقا يف جو السماء مع غاية ثقله وتأمل يف أسبابه ا
  وحكمته ويف تدبري خلقة هذا العامل

املسألة الثانية قرئ إنا بالكسر وهو على االستئناف وأنا بالفتح على البدل من الطعام والتقدير فلينظر اإلنسان إىل 
ذلك تفسريا للنظر إىل طعانه كما أن قوله هلم  أنا كيف صببنا املاء قال أبو علي الفارسي من قرأ بكسر إنا كان

تفسري للوعد ومن فتح فعلى معىن البدل بدل االشتمال ألن هذه األشياء تشتمل على كون الطعام  ٢٦مغفرة النور 
وقوله قتل أصحاب األخدود النار الربوج  ٢١٧وحدوثه فهو كقوله ويسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه البقرة 

٤  
  مث شققنا األرض شقا واملراد شق األرض بالنبات مث ذكر تعاىل مثانية أنواع من النبات قوله تعاىل

أوهلا احلب وهو املشار إليه بقوله فأنبتنا فيها حبا وهو كل ما حصد من حنو احلنطة والشعري وغريمها وإمنا قدم ذلك 
  ألنه كاألصل يف األغذية

  ألنه غذاء من وجه وفاكهة من وجه وثانيها قوله تعاىل وعنبا وإمنا ذكره بعد احلب
  وثالثها قوله تعاىل وقضبا وفيه قوالن

األول أنه الرطبة وهي اليت إذا يبست مسيت بالقت وأهل مكة يسموهنا بالقضب وأصله من القطع وذلك ألنه 



يقضب مرة بعد أخرى وكذلك القضيب ألنه يقضب أي يقطع وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقاتل واختيار 
  راء وأيب عبيدة واألصمعيالف

والثاين قال املربد القضب هو العلف بعينه وأصله من أنه يقضب أي يقطع وهو قول ابن عباس والضحاك ومقاتل 
  واختيار الفراء وأيب عبيدة واألصمعي

  والثاين قال املربد القضب هو العلف بعينه وأصله من أنه يقضب أي يقطع وهو قول احلسن
  ه تعاىل وزيتونا وخنال ومنافعهما قد تقدمت يف هذا الكتابوالرابع واخلامس قول

وسادسها قوله تعاىل وحدائق غلبا األصل يف الوصف بالغلب الرقاب فالغلب الغالظ األعناق الواحد أغلب يقال 
  أسد أغلب مث ههنا قوالن

قاتل قاال الغلب امللتفة األول أن يكون املراد وصف كب حديقة بأن أشجارها متكاثفة متقاربة وهذا قول جماهد وم
  الشجر بعضه من بعض يقال اغلولب العشب واعلولبت األرض إذا التف عشبها

والثاين أن يكون املراد وصف كل واحد من األشجار بالغلظ والعظم قال عطاء عن ابن عباس يريد الشجر العظام 
  وقال الفراء الغلب ما غلظ من النخل
هم بأن اهللا تعاىل ملا ذكر الفاكهة معطوفة على العنب والزيتون والنخل وجب وسابعها قوله وفاكهة وقد استدل بعض

  أن ال تدخل هذه األشياء يف الفاكهة وهذا قريب من جهة الظاهر ألن املعطوف مغاير للمعطوف عليه
قال  وثامنها قوله تعاىل وأبا واألب هو املرعى قال صاحب الكشاف ألنه يؤب أي يؤم وينتجع واألب واألم أخوان

  الشاعر جذمنا قيس وجند دارنا
  لنا األب به واملكرع

وقيل األب الفاكهة اليابسة ألهنا تؤب للشتاء أي تعد وملا ذكر اهللا تعاىل ما يتغذى به الناس واحليوان قال متاعا لكم 
  وألنعامكم

وله فأنبتنا ألن إنباته قال الفراء خلقناه منفعة ومتعة لكم وألنعامكم وقال الزجاج هو منصوب ألنه مصدر مؤكد لق
  هذه األشياء إمتاع جلميع احليوان

واعلم أنه تعاىل ملا ذكر هذه األشياء وكان املقصود منها أمورا ثالثة أوهلا الدالئل الدالة على التوحيد وثانيها 
ظيمة من اإلحسان الدالئل الدالة على القدرة على املعاد وثالثها أن هذا اإلله الذي أحسن إىل عبيدة هبذه األنواع الع

ال يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاعته وأن يتكرب على عبيدة أتبع هذه اجلملة مبا يكون مؤكدا هلذه األغراض وهو 
شرح أهوال القيامة فإن اإلنسان إذا مسعها خاف فيدعوه ذلك اخلوف إىل التأمل يف الدالئل واإلميان هبا واإلعراض 

التكرب على الناس وإىل التأمل يف الدالئل واإلميان هبا واإلعراض عن الكفر عن الكفر ويدعوه ذلك أيضا إىل ترك 
ويدعوه ذلك أيضا إىل ترك التكرب على الناس وإىل إظهار التواضع إىل كل أحد فال جرم ذكر القيامة فقال فإذا 

اللغة الطعن  جاءت الصاخة قال املفسرون يعين صيحة القيامة وهي النفخة األخرية قال الزجاج أصل الصخ يف
والصك يقال صخ رأسه حبجر أي شدخه والغراب يصخ مبنقاره يف دبر البعري أي يطعن فمعىن الصاخة الصاكة 
بشدة صوهتا للآلذان وذكر صاحب الكشاف وجها آخر فقال يقال صخ حلديثه مثل أصاخ له فوصفت النفخة 

  بالصاخة جمازا ألن الناس يصخون هلا أي يستمعون



  صف هول ذلك اليوم بقوله تعاىل يوم يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفيه مسألتانمث إنه تعاىل و
املسألة األوىل حيتمل أن يكون املراد من الفرار ما يشعر به ظاهره وهو التباعد واالحتراز والسبب يف ذلك الفرار 

بوان يقوالن قصرت يف برنا والصاحبة تقول االحتراز عن املطالبة بالتبعات يقول األخ ما واسيتين مبالك واأل
أطعمتين احلرام وفعلت وصنعت والبنون يقولون ما علمتنا وما أرشدتنا وقيل أول من يفر من أخيه هابيل ومن أبويه 
إبراهيم ومن صاحبته نوح ولوط ومن ابنه نوح وحيتمل أن يكون املراد من الفرار ليس هو التباعد بل املعىن أنه يوم 

وأما  ١٦٦رء من مواالة أخيه الهتمامه بشأنه وهو كقوله تعاىل إذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا البقرة يفر امل
وأما ترك السؤال وهو كقوله تعاىل  ٤١الفرار من نصرته وهو كقوله تعاىل يوم ال يغين موىل عن موىل شيئا الدخان 

  ١٠وال يسأل محيم محيما املعارج 
راد أن الذين كان املرء يف دار الدنيا يفر إليهم ويستجري هبم فإنه يفر منهم يف دار اآلخرة ذكروا يف املسألة الثانية امل

فائدة الترتيب كأنه قيل يوم يفر املرء من أخيه بل من أبويه فإهنما أقرب من األخوين بل من الصاحبة والولد ألن 
  تعلق القلب هبما من تعلقه باألبوين

هذا الفرار أتبعه بذكر سببه فقال تعاىل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ويف قوله يغنيه وجهان مث إنه تعاىل ملا ذكر 
  األول قال ابن قتيبة يغنيه أي يصرفه ويصده عن قرابته وأنشد سيغنيك حرب بين مالك

  عن الفحش واجلهل يف احملفل
يه أي ذلك اهلم الذي بسبب خاصة نفسه أي سيشغلك ويقال أغن عين وجهك أي اصرفه الثاين قال أهل املعاين يغن

  قد مأل صدره فلم يبق فيه متسع هلم آخر فصار شبيها بالغين يف أنه حصل عنده من ذلك اململوك شيء كثري
واعلم أنه تعاىل ملا ذكر حال يوم القيامة يف اهلول بني أن املكلفني فيه على قسمني منهم السعداء ومنهم األشقياء 

تعاىل وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة مسفرة مضيئة متهللة من أسفر الصبح إذا أضاء فوصف السعداء بقوله 
وعن ابن عباس من قيام الليل ملا روي من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار وعن الضحاك من آثار الوضوء 

ال بعامل القدس ومنازل وقيل من طول ما اغربت يف سبيل اهللا وعندي أنه بسبب اخلالص من عالئق الدنيا واالتص
الرضوان والرمحة ضاحكة قال الكليب يعين بالفراغ من احلساب مستبشرة فرحة مبا نالت من كرامة اهللا ورضاه 

واعلم أن قوله مسفرة إشارة إىل اخلالص عن هذا العامل وتبعاته وأما الضاحكة واملستبشرة فهما حممولتان على القوة 
  املنفعة ووجدان التعظيم النظرية والعملية أو على وجدان

  ووجوه يومئذ عليها غربة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
قال املربد الغربة ما يصيبب اإلنسان من الغبار وقوله ترهقها اي تدركها عن قرب كقولك رهقت اجلبل إذا حلقته 

ة والسواد يف الوجه كما ترى لسرعة والرهق عجلة اهلالك والقترة سواد الدخان وال يرى أوحش من اجتماع الغرب
وجوه الزنوج إذا غربت وكأن اهللا تعاىل مجع يف وجوههم بني السواد والغربة كما مجعوا بني الكفر والفجور واهللا 

  أعلم
واعلم أن املرجئة واخلوارج متسكوا هبذه اآلية أما املرجئة فقالوا إن هذه اآلية دلت على أن أهل القيامة قسمان أهل 

ل العقاب دلت على أن أهل العقاب هم الكفرة وثبت بالدليل أن الفساق من أهل الصالة ليسوا بكفرة الثواب وأه
وإذا مل يكونوا من الكفرة كانوا من أهل الثواب وذلك يدل على أن صاحب الكبرية من أهل الصالة ليس له عقاب 

ب ودلت هذه اآلية على أن كل من وأما اخلوارج فإهنم قالوا دلت سائر الدالئل على أن صاحب الكبرية يعاق
يعاقب فإنه كافر فيلزم أن كل مذنب فإنه كافر واجلواب أكثر ما يف الباب أن املذكور ههنا هو هذا الفريقان وذلك 



ال يقتضي نفي الفريق الثالث واهللا أعلم واحلمد هللا رب العاملني وصاله ته على سيد املرسلني حممد النيب وآله 
  وصحبه أمجعني

  التكويرسورة 

ُوحُوُش ُحِشَرْت وَإِذَا إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت َوإِذَا النُُّجوُم انكََدَرْت َوإِذَا الْجَِبالُ ُسيَِّرْت َوإِذَا الِْعَشاُر ُعطِّلَْت َوإِذَا الْ
قُِتلَْت َوإِذَا الصُُّحُف ُنِشَرْت وَإِذَا السََّمآُء الْبِحَاُر ُسجَِّرْت َوإِذَا النُّفُوُس زُوَِّجْت وَإِذَا الَْمْوُءوَدةُ  ُسِئلَْت بِأَى ِّ ذَنبٍ 

  سِ الَْجوَارِ الْكُنَّسِكُِشطَْت َوإِذَا الَْجحِيُم ُسعَِّرْت َوإِذَا الَْجنَّةُ  أُْزلِفَْت َعِلَمْت َنفٌْس مَّآ أَْحضََرْت فَالَ أُقِْسُم بِالُْخنَّ
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ١٤شيئا وقال إذا وقعت هذه األشياء فهنالك علمت نفس ما أحضرت التكوير  اعلم أنه تعاىل ذكر اثين عشر
فاألول قوله تعاىل إذا الشمس كورت ويف التكوير وجهان أحدمها التلفيف على جهة االستدارة كتكوير العمامة 

التكوير واحد أي من التشتت بعد األلفة والطي واللف والكور و} نعوذ باهللا من احلور بعد الكور { ويف احلديث 
ومسيت كارة القصار كارة ألنه جيمع ثيابه يف ثوب واحد مث إن الشيء الذي يلف ال شك أنه يصري خمتفيا عن األعني 

فعرب عن إزالة النور عن جرم الشمس وتصيريها غائبة عن األعني بالتكوير فلهذا قال بعضهم كورت أي طمست 
املفضل بن سلمة كورت أي ذهب ضوؤها كأهنا استترت يف  وقال آخرون انكسفت وقال احلسن حمي ضوؤها وقال

كارة الوجه الثاين يف التكوير يقال كورت احلائط ودهورته إذا طرحته حىت يسقط قال األصمعي يقال طعنه فكوره 
إذا صرعه فقوله إذا الشمس كورت أي ألقيت ورميت عن الفلك وفيه قول ثالث يروى عن عمر أنه لفظة مأخوذة 

  ية فإنه يقال لألعمى كور وههنا سؤاالنمن الفارس
السؤال األول ارتفاع الشمس على االبتداء أو الفاعلية اجلواب بل على الفاعلية رافعها فعل مضمر يفسره كورت 

  ألن إذا يطلب الفعل ملا فيه من معىن الشرط
هريرة أنه عليه السالم  السؤال الثاين روي أن احلسن جلس بالبصرة إىل أيب سلمة بن عبد الرمحن فحدث عن أيب

قال احلسن وما ذنبهما قال إين أحدثك عن رسول } إن الشمس والقمر ثوران مكوران يف النار يوم القيامة { قال 
  اهللا فسكت احلسن واجلواب أن سؤال احلسن ساقط ألن الشمس والقمر

اد احلر يف جهنم فال يكون هذا اخلرب مجادان فإلقاؤمها يف النار ال يكون سببا ملضرهتما ولعل ذلك يصري سببا الزدي
  على خالف العقل

 ٢الثاين قوله تعاىل إذا النجوم انكدرت أي تناثرت وتساقطت كما قال تعاىل وإذا الكواكب انتثرت االنفطار 
واألصل يف االنكدار االنصباب قال اخلليل يقال انكدر عليهم القول إذا جاءوا أرساال فانصبوا عليهم قال الكليب 

ر السماء يومئذ جنوما فال يبقى جنم يف السماء إال وقع على وجه األرض قال عطاء وذلك أهنا يف قناديل معلقة متط
بني السماء واألرض بسالسل من النور وتلك السالسل يف أيدي املالئكة فإذا مات يف السماء واألرض تساقطت 

  تلك السالسل من أيدي املالئكة
أو يف اهلواء  ٢٠سريت أي عن وجه األرض كقوله وسريت اجلبال فكانت سرابا النبأ  الثالث قوله تعاىل وإذا اجلبال

  ٨٨كقوله متر مر السحاب النمل 
  الرابع قوله وإذا العشار عطلت فيه قوالن



مجع عشراء كالنفاس يف مجع نفساء وهي اليت أتى على محلها عشرة أشهر مث هو ) العشار ( القول األول املشهور أن 
أن تضع لتمام السنة وهي أنفس ما يكون عند أهلها وأعزها عليهم و عطلت قال ابن عباس أمهلها أهلها  امسها إىل

ملا جاءهم من أهوال يوم القيامة وليس شيء أحب إىل العرب من النوق احلوامل وخوطب العرب بأمر العشار ألن 
مالك واشتغال الناس بأنفسهم كما قال أكثر ماهلا وعيشها من اإلبل والغرض من ذلك ذهاب األموال وبطالن األ

وقال لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة  ٨٨يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم الشعراء 
  ٩٤األنعام 

والقول الثاين أن العشار كناية عن السحاب تعطلت عما فيها من املاء وهذا وإن كان جمازا إال أنه أشبه بسائ ما 
  ٢بله وأيضا فالعرب تشبه السحاب باحلامل قال تعاىل فاحلامالت وقرا الذاريات ق

اخلامس قوله تعاىل وإذا الوحش حشرت كل شيء من دواب الرب مما ال يستأنس فهو وحش واجلمع الوحوش 
ر وحشرت مجعت من كل ناحية قال قتادة حيشر كل شيء حىت الذباب للقصاص قال املعتزلة إن اهللا تعاىل حيش
احليوانات كلها يف ذلك اليوم ليعوضها على آالمها اليت وصلت إليها يف الدنيا باملوت والقتل وغري ذلك فإذا 

عوضت على تلك اآلالم فإن شاء اهللا أن يبقى بعضها يف اجلنة إذا كان مستحسنا فعل وإن شاء أن يفنيه أفناه على 
اهللا شيء حبكم االستحقاق ولكنه تعاىل حيشر الوحوش كلها  ما جاء به اخلرب وأما أصحابنا فعندهم أنه ال جيب على

  فيقتص للجماء من القرناء مث

يقال هلا مويت فتموت والغرض من ذكر هذه القصة ههنا وجوه أحدها أنه تعاىل إذا كان يوم القيامة حيشر كل 
ثاين أهنا جتتمع يف موقف احليوانات إظهارا للعدل فكيف جيوز مع هذا أن ال حيشر املكلفني من اإلنس واجلن ال

القيامة مع شدة نفرهتا عن الناس يف الدنيا وتبددها يف الصحاري فدل هذا على أن اجتماعها إىل الناس ليس إال من 
هول ذلك اليوم والثالث أن هذه احليوانات بعضها غذاء للبعض مث إهنا يف ذلك اليوم ال جتتمع وال يتعرض بعضها 

ذلك اليوم ويف اآلية قول آخر البن عباس وهو أن حشر الوحوش عبارة عن موهتا  لبعض وما ذاك إال لشدة هول
  حشرهتم السنة وقرئ حشرت بالتشديد -إذا أجحفت السنة بالناس وأمواهلم  -يقال 

السادس قوله تعاىل وإذا البحار سجرت قرئ بالتخفيف والتشديد وفيه وجوه أحدها أن أصل الكلمة من سجرت 
ا والشيء إذا وقد فيه نشف ما فيه من الرطوبة فحينئذ ال يبقى يف البحار شيئا واحدا يف غاية التنور إذا أوقدهت

احلرارة واإلحراق وحيتمل أن تكون األرض ملا نشفت مياه البحار ربت فارتفعت فاستوت برؤوس اجلبال وحيتمل 
ل اجلبال فصار وجه األرض أن اجلبال ملا اندكت وتفرقت أجزاؤها وصارت كالتراب وقع ذلك التراب يف أسف

مستويا مع البحار ويصري الكل حبرا مسجورا وثانيها أن يكون سجرت مبعىن فجرت وذلك ألن بني البحار حاجزا 
فإذا رفع اهللا ذلك احلاجز فاض البعض يف  ١٩على ما قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان الرمحن 

قول الكليب وثالثها سجرت أوقدت قال القفال وهذا التأويل حيتمل وجوها  البعض وصارت البحار حبرا واحدا وهو
األول أن تكون جهنم يف قعور البحار فهي اآلن غري مسجورة لقيام الدنيا فإذا انتهت مدة الدنيا أوصل اهللا تأثري 

س والقمر والكواكب تلك النريان إىل البحار فصارت بالكلية مسجورة بسبب ذلك والثاين أن اهللا تعاىل يلقي الشم
يف البحار فتصري البحار مسجورة بسبب ذلك والثالث أن خيلق اهللا تعاىل بالبحار نريانا عظيمة حىت تتسخن تلك 
املياه وأقول هذه الوجوه متكلفة ال حاجة إىل شيء منها ألن القادر على ختريب الدنيا وإقامة القيامة ال بد وأن 

ا شاء من تسخني ومن قلب مياهها نريانا من غري حاجة منه إىل أن يلقي فيها يكون قادرا على أن يفعل بالبحار م
  الشمس والقمر وأن يكون حتتها نار جهنم



واعلم أن هذه العالمات الست ميكن وقوعها يف أول زمان ختريب الدنيا وميكن وقوعها أيضا بعد قيام القيامة وليس 
  الباقية فإهنا خمتصة بالقيامة يف اللفظ ما يدل على أحد االحتمالني أما بالستة

السابع قوله تعاىل وإذا النفوس زوجت وفيه وجوه أحدها قرنت األرواح باألجساد وثانيها قال احلسن يصريون فيها 
ثالثة أزواج كما قال وكنتم أزواجا ثالثة فأصحاب امليمنة ما اصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة ما أصحاب املشأمة 

  وثالثها أنه ٨لواقعة والسابقون السابقون ا

يضم كل صنف من كان يف طبقته من الرجال والنساء فيضم املربز يف الطاعات إىل مثله واملتوسط إىل مثله وأهل 
املعصية إىل مثله فالتزويج أن يقرن الشيء مبثله واملعىن أن يضم كل واحد إىل طبقته يف اخلري والشر ورابعها يضم 

قيل  ٢٢ك وسلطان كما قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم الصافات كل رجل إىل من كان يلزمه من مل
فزدناهم من الشياطني وخامسها قال ابن عباس زوجت نفوس املؤمنني باحلور العني وقرنت نفوس الكافرين 

بالشياطني وسادسها قرن كل امرئ بشيعته اليهودي باليهودي والنصراين بالنصراين وقد ورد فيه خرب مرفوع 
قال الزجاج قرنت النفوس بأعماهلا واعلم أنك إذا تأملت يف األقوال اليت ذكرناها أمكنك أن تزيد عليها  وسابعها
  ما شئت

  الثامن قوله تعاىل وإذا املوءودة سئلت بأي ذنب قتلت فيه مسائل
قله ألنه إثقال أي يث ٢٥٥املسألة األوىل وأد يئد مقلوب من آد يئود أودا ثقل قال تعاىل وال يؤوده حفظهما البقرة 

بالتراب كان الرجل إذا ولدت له بنت فاراد بقار حياهتا ألبسها جبة من صوف أو شعر لترعى له اإلبل والغنم يف 
البادية وإن أراد قتلها تركها حىت إذا بلغت قامتها ستة أشبار فيقول ألمها طيبيها وزينيها حىت أذهب هبا إىل أقارهبا 

فيبلغ هبا إىل البئر فيقول هلا انظري فيها مث يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حىت وقد حفر هلا بئرا يف الصحراء 
يستوي البئر باألرض وقيل كانت احلامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس احلفرة فإذا ولدت بنتا رمتها 

  يف احلفرة وإذا ولدت ابنا أمسكته وههنا سؤاالن
وأد البنات اجلواب اخلوف من حلوق العار هبم من أجلهم أو اخلوف من اإلمالق  السؤال األول ما الذي محلهم على

وكانوا يقولون إن املالئكة بنات اهللا فأحلقوا البنات  ٣١كما قال تعاىل وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق اإلسراء 
  ي منع الوائداتباملالئكة وكان صعصعة بن ناجية ممن منع الوأد فافتخر الفرزدق به يف قوله ومنا الذ

  فأحيا الوئيد فلم توأد
السؤال الثاين فما معىن سؤال املوءودة عن ذنبها الذي قتلت به وهال شئل الوائد عن موجب قتله هلا اجلوال سؤاهلا 

وجواهبا تبكيب لقاتلها وهو كتبكيت النصارى يف قوله لعيسى أأنت قلت للناس اختذوين وأمي أهلني من دون اهللا 
  ١١٦ا يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق املائدة قال سبحانك م

املسألة الثانية قرئ سألت أي خاصمت عن نفسها وسألت اهللا أو قاتلها وقرئ قتلت بالتشديد فإن قيل اللفظ 
املطابق أن يقال سئلت بأي ذنب قتلت ومن قرأ سألت فاملطابق أن يقرأ بأي ذنب قتلت فما الوجه يف القراءة 

واب من وجهني األول تقدير اآلية وإذا املوءودة سئلت أي سئل الوائدون عن أحواهلا بأي ذنب املشهورة قلنا اجل
قتلت والثاين أن اإلنسان قد يسأل عن حال نفسه عند املعاينة بلفظ املغايبة كما إذا أردت أن تسال زيدا عن حال 

  املسؤول عنه فكذا ههنا من أحواله فتقول ماذا فعل زيد يف ذلك املعىن ويكون زيد هو املسئول وهو



التاسع قوله تعاىل وإذا الصحف نشرت قرئ بالتخفيف والتشديد يريد صحف األعمال تطوي صحيفة اإلنسان عند 
  موته مث تنشر إذا حوسب وجيوز أن يراد نشرت بني أصحاهبا أي فرقت بينهم

وعرش اهللا كما يكشط اإلهاب العاشر قوله تعاىل وإذا السماء كشطت أي كشفت وأزيلت عما فوقها وهو اجلنة 
عن الذبيحة والغطاء عن الشيء وقرأ ابن مسعود قشطت واعتقاب القاف والكاف كثري يقال لبكت الثريد ولبقته 

  والكافور والقافور قال الفراء نزعت فطويت
رها احلادي عشر قوله تعاىل وإذا اجلحيم سعرت أوقدت إيقادا شديدا وقرئ سعرت بالتشديد للمبالغة قيل سع

غضب اهللا وخطايا بين آدم واحتج هبذه اآلية من قال النار غري خملوقة اآلن قالوا ألهنا تدل على أن تسعريها معلق 
  بيوم القيامة

  ٩٠الثاين عشر قوله تعاىل وإذا اجلنة أزلفت أي أدنيت من املتقني كقوله وأزلفت اجلنة للمتقني الشعراء 
 عشر ذكر اجلزاء املرتب على الشروط الذي هو جمموع هذه األشياء فقال وملا ذكر اهللا تعاىل هذه األمور األثىن

علمت نفس ما أحضرت ومن املعلوم أن العمل ال ميكن إحضاره فاملراد إذن ما أحضرته يف صحائفها وما أحضرته 
كل نفس ) قيل  فإن( عند احملاسبة وعند امليزان من آثار تلك األعمال واملراد ما أحضرت من استحقاق اجلنة والنار 

فما معىن قوله علمت نفس قلنا  ٣٠تعلم ما أحضرت لقوله يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمتضرا آل عمران 
اجلواب من وجهني األول أن هذا هو من عكس كالمهم الذي يقصدون به اإلفراط وإن كان اللفظ موضوعا 

يسأل فاضال مسألة ظاهرة ويقول هل عندك فيها شيء  كمن ٢للقليل ومنه قوله تعاىل رمبا يود الذين كفروا احلجر 
فيقول رمبا حضر شيء وغرضه اإلشارة إىل أن عنده يف تلك املسألة ما ال يقول به غريه فكذا ههنا الثاين لعل الكفار 

  اآليةكانوا يتعبون أنفسهم يف األشياء اليت يعتقدوهنا طاعات مث بدا هلم يوم القيامة خالف ذلك فهو املراد من هذه 

( قوله تعاىل فال أقسم باخلنس اجلواري الكنس الكالم يف قوله الَ أُقِْسُم قد تقدم يف قوله الَ أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَياَمةِ  
الَْجوَارِ الْكُنَّسِ فيه قوالن األول وهو املشهور الظاهرة أهنا النجوم اخلنس مجع خانس واخلنوس )  ١القيامة 

الشيطان يوسوس إىل العبد فإذا ذكر اهللا ( قول خنس من بني القوم واخننس ويف احلديث واالنقباض واالستخفاء ت
أي انقبض ولذلك مسي اخلناس والكنس مجع كانس وكانسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الوحش ) خنس 

اختلفوا يف خنوس  يقال كنس الظباء يف كنسها وتكنست املرأة إذا دخلت هودجها تشبه بالظيب إذا دخل الكناس مث
النجوم وكنوسها على ثالثة أوجه فالقول األظهر أن ذلك إشارة إىل رجوع الكواكب اخلمسة السيارة واستقامتها 

فرجوعها هو اخلنوس وكنوسها اختفاؤها حتت ضوء الشمس وال شك أن هذه حالة عجيبة وفيها أسرار عظيمة 
طاء ومقاتل وقتادة أهنا هي مجيع الكواكب وخنوسها عبارة عن باهرة القول الثاين ما روي عن علي عليه السالم وع

غيبوبتها عن البصر يف النهار وكنوسها عبارة عن ظهورها للبصر يف الليل أي تظهر يف أماكنها كالوحش يف كنسها 
( قِ وَالَْمَغارِبِ والقول الثالث أن السبعة السيارة ختتلف مطالعها ومغارهبا على ما قال تعاىل أُقِْسُم بَِرّب الَْمَشارِ

وال شك أن فيها مطلعاً واحداً ومغرباً واحداً مها أقرب املطالع واملغارب إىل مست رؤوسنا مث إهنا )  ٤٠املعارج 
تأخذ يف التباعد من ذلك املطلع إىل سائر املطالع طول السنة مث ترجع إليه فخنوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك 

ا إليه فهذا حمتمل فعلى القول األول يكون القسم واقعاً باخلمسة املتحرية وعلى املطلع وكنوسها عبارة عن عوده
القول الثاين يكون القسم واقعاً جبميع الكواكب وعلى هذا االحتمال الذي ذكرته يكون القسم واقعاً بالسبعة 

  السيارة واهللا أعلم مبراده
د والنخعي أهنا بقر الوحش وقال سعيد بن جبري هي الظباء والقول الثاين أن الْجََوارِ الْكُنَّسِ وهو قول ابن مسعو



وعلى هذا اخلنس من اخلنس يف األنف وهو تقعري يف األنف فإن البقر والظباء أنوفها على هذه الصفة والكنس مجع 
  كانس وهي اليت تدخل الكناس والقول هو األول والدليل عليه أمران

  َوالَّْيلِ إِذَا َعْسَعَس
  بعد ذلك الْكُنَّسِ وَالَّْيلِ إِذَا َعْسَعَس وهذا بالنجوم أليق منه ببقر الوحشاألول أنه قال 

  الثاين أن حمل قسم اهللا كلما كان أعظم وأعلى رتبة كان أوىل وال شك أن الكواكب أعلى رتبة من بقر الوحش
والتخفيف وال  مجع خانس من اخلنوس وإما مجع خنساء وأخنس من اخلنس خنس بالسكون) اخلنس ( الثالث أن 

يقال اخلنس فيه بالتشديد إال أن جيعل اخلنس يف الوحشية أيضاً من اخلنوس وهو اختفاؤها يف الكناس إذا غابت عن 
  األعني

قوله تعاىل َوالَّْيلِ إِذَا َعسَْعَس ذكر أهل اللغة أن عسعس من األضداد يقال عسعس الليل إذا أقبل وعسعس إذا أدبر 
  ىن أدبر قول العجاج حىت إذا الصبح هلا تنفساوأنشدوا يف ورودها مبع

  واجناب عنها ليلها وعسعسا
  وأنشد أبو عبيدة يف معىن أقبل

  مدرجات الليل ملا عسعسا
  َوالصُّْبحِ إِذَا َتنَفََّس

َعسَ مث منهم من قال املراد ههنا أقبل الليل ألن على هذا التقدير يكون القسم واقعاً بإقبال الليل وهو قوله إِذَا َعْس
ه وبإدباره أيضاً وهو قوله َوالصُّْبحِ إِذَا َتنَفََّس ومنهم من قال بل املراد أدبر وقوله وَالصُّْبحِ إِذَا َتَنفَّسَ أي امتد ضوء

إشارة إىل أول طلوع الصبح وهو مثل قوله وَالَّْيلِ إِذَا أَْدَبرَ )  ١٧التكوير ( وتكامل فقوله وَالَّْيلِ إِذَا َعسَْعَس 
  وقوله َوالصُّْبحِ إِذَا َتَنفََّس إشارة إىل تكامل طلوع الصبح فال يكون فيه تكرار)  ٣٣ ٣٤املدثر ( ْبحِ إِذَا أَْسفََر َوالصُّ

  مث يف كيفية اجملاز قوالن)  ٣٤املدثر ( وأما قوله تعاىل وَالصُّْبحِ إِذَا َتَنفَّسَ أي إذا أسفر كقوله وَالصُّْبحِ إِذَا أَْسفََر 
  إذا أقبل الصبح أقبل بأقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفساً له على اجملاز وقيل تنفس الصبح أحدمها أنه

والثاين أنه شبه الليل املظلم باملكروب احملزون الذي جلس حبيث ال يتحرك واجتمع احلزن يف قلبه فإذا تنفس وجد 
  و استعارة لطيفةراحة فههنا ملا طلع الصبح فكأنه ختلص من ذلك احلزن فعرب عنه بالتنفس وه

  إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ
  واعلم أنه تعاىل ملا ذكر املقسم به أتبعه بذكر املقسم عليه فقال إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ وفيه قوالن

األول وهو املشهور أن املراد أن القرآن نزل به جربيل فإن قيل ههنا إشكال قوي وهو أنه حلف أنه قول جربيل 
وجب علينا أن نصدقه يف ذلك فإن مل نقطع بوجوب محل اللفظ على الظاهر فال أقل من االحتمال وإذا كان األمر ف

كذلك ثبت أن هذا القرآن حيتمل أن يكون كالم جربيل ال كالم اهللا وبتقدير أن يكون كالم جربيل خيرج عن كونه 
على سبيل اإلضالل وال ميكن أن جياب عنه بأن ) وسلم صلى اهللا عليه ( معجزاً الحتمال أن جربيل ألقاه إىل حممد 

جربيل معصوم ال يفعل اإلضالل ألن العلم بعصمة جربيل مستفاد من صدق النيب وصدق النيب مفرع على كون 
القرآن معجزاً وكون القرآن معجزاً يتفرع على عصمة جربيل فيلزم الدور وهو حمال واجلواب الذين قالوا بأن 

ن معجزاً للصرفة إمنا ذهبوا إىل ذلك املذهب فراراً من هذا السؤال ألن اإلعجاز على ذلك القول القرآن إمنا كا
  ليس يف الفصاحة بل يف سلب تلك العلوم والدواعي عن القلوب وذلك مما ال يقدر عليه أحد إال اهللا تعاىل

السورة ليس بكهانة وال ظن وال  القول الثاين أن هذا الذي أخربكم به حممد من أمر الساعة على ما ذكر يف هذه



افتعال إمنا هو قول جربيل أتاه به وحياً من عند اهللا تعاىل واعلم أنه تعاىل وصف جربيل ههنا بصفات ست أوهلا أنه 
وحِ رسول وال شك أنه رسول اهللا إىل األنبياء فهو رسول ومجيع األنبياء أمته وهو املراد من قوله ُينَّزلُ الَْملَاِئكَةَ  بِالْرُّ

)  ١٩٣ ١٩٤الشعراء ( وقال نََزلَ بِِه الرُّوُح االِْمُني َعلَى قَلْبَِك )  ٢النحل ( ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمن َيَشآء ِمْن ِعَباِدِه 
  وثانيها أنه كرمي ومن كرمه أنه يعطي أفضل العطايا وهو املعرفة واهلداية واإلرشاد

  ِذى قُوَّةٍ  ِعنَد ِذى الْعَْرشِ َمكِنيٍ
ذكر اهللا قوتك ( لثها قوله ِذى قُوَّةٍ  مث منهم من محله على الشدة روى أنه عليه الصالة والسالم قال جلربيل وثا

فماذا بلغت قال رفعت قريات قوم لوط األربع على قوادم جناحي حىت إذا مسع أهل السماء نباح الكالب 
صلى اهللا ( صاحب األنبياء قصد أن يفنت النيب وذكر مقاتل أن شيطاناً يقال له األبيض ) وأصوات الدجاج قلبتها 

فدفعه جربيل دفعة رقيقة وقع هبا من مكة إىل أقصى اهلند ومنهم من محله على القوة يف أداء طاعة اهللا ) عليه وسلم 
  وترك اإلخالل هبا من أول اخللق إىل آخر زمان التكليف وعلى القوة يف معرفة اهللا ويف مطالعة جالل اهللا

وله تعاىل عِنَد ِذى الْعَْرشِ َمِكنيٍ وهذه العندية ليست عندية املكان مثل قوله َوَمْن ِعْنَدُه الَ َيسَْتكْبُِرونَ ورابعها ق
بل عندية اإلكرام والتشريف والتعظيم وأما مَِّكنيٍ فقال ) أنا عند املنكسرة قلوهبم ( وليست عندية اجلهة بدليل قوله 

  ن بضم الكاف مكناً ومكانة فعلى هذا املكني هو ذو اجلاه الذي يعطي ما يسألالكسائي يقال قد مكن فالن عند فال
  مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِنيٍ

)  ٢٠التكوير ( وخامسها قوله تعاىل مُّطَاعٍ ثَمَّ اعلم أن قوله ثُمَّ إشارة إىل الظرف املذكور أعين ِعنَد ِذى الْعَْرشِ 
 يصدرون عن أمره ويرجعون إىل رأيه وقرىء ثُمَّ تعظيماً لألمانة وبياناً واملعىن أنه عند اهللا مطاع يف مالئكته املقربني

  ألهنا أفضل صفاته املعدودة
  وسادسها قوله أَِمٌني أي هو أَِمٌني على وحي اهللا ورساالته قد عصمه اهللا من اخليانة والزلل

  َما ُهَو َعلَى الْغَْيبِ بَِضنِنيٍَوَما َصاِحُبكُْم بَِمْجُنوٍن َولَقَدْ َرَءاُه بِاالٍّ فُقِ الُْمبِنيِ َو
فقال إنك ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث قال تعاىل َوَما صَاِحُبكُْم بَِمْجُنوٍن واحتج هبذه اآلية من فضل جربيل على حممد 

وبني )  ١٩ ٢١التكوير ( أَِمنيٍ  إذا وازنت بني قوله إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ ِذى قُوَّةٍ  ِعنَد ِذى الَْعْرشِ َمِكنيٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ
 قوله َوَما َصاِحُبكُْم بَِمْجُنوٍن ظهر التفاوت العظيم َولَقَْد َرءاُه بِاالْفُقِ الُْمبِنيِ يعين حيث تطلع الشمس يف قول اجلميع

يب ههنا القرآن وما والغ) على الغيب بظنني ( وهذا مفسر يف سورة النجم َوَما ُهَو َعلَى الْغَْيبِ بَِضنِنيٍ أي وما حممد 
فيه من األنباء والقصص والظنني املتهم يقال ظننت زيدا يف معىن اهتمته وليس من الظن الذي يتعدى إىل مفعولني 
واملعىن ما حممد على القرآن مبتهم أي هو ثقة فيما يؤدي عن اهللا ومن قرأ بالضاد فهو من البخل يقال ضننت به 

ما أنزل اهللا قال الفراء يأتيه غيب السماء وهو شيء نفيس فال يبخل به عليكم أضن أي خبلت واملعىن ليس ببخيل في
وقال أبو علي الفارسي املعىن أنه خيرب بالغيب فيبينه وال يكتمه كما يكتم الكاهن ذلك وميتنع من إعالمه حىت يأخذ 

ه وإمنا اهتموه فنفي التهمة أوىل من عليه حلواناً واختار أبو عبيدة القراءة األوىل لوجهني أحدمها أن الكفار مل يبخلو
نضي البخل وثانيها قوله والغيب ههنا القرآن وما فيه من األنباء والقصص والظنني املتهم يقال ظننت زيدا يف معىن 

اهتمته وليس من الظن الذي يتعدى إىل مفعولني واملعىن ما حممد على القرآن مبتهم أي هو ثقة فيما يؤدي عن اهللا 
ضاد فهو من البخل يقال ضننت به أضن أي خبلت واملعىن ليس ببخيل فيما أنزل اهللا قال الفراء يأتيه ومن قرأ بال

غيب السماء وهو شيء نفيس فال يبخل به عليكم وقال أبو علي الفارسي املعىن أنه خيرب بالغيب فيبينه وال يكتمه 
ختار أبو عبيدة القراءة األوىل لوجهني أحدمها كما يكتم الكاهن ذلك وميتنع من إعالمه حىت يأخذ عليه حلواناً وا



أن الكفار مل يبخلوه وإمنا اهتموه فنفي التهمة أوىل من نضي البخل وثانيها قوله َعلَى الَْغْيبِ ولو كان املراد البخل 
  لقال بالغيب ألنه يقال فالن ضنني بكذا وقلما يقال على كذا

  َوَما ُهَو بِقَْولِ َشْيطَانٍ رَّجِيمٍ
ال تعاىل َوَما ُهَو بِقَْولِ َشيْطَاٍن رَّجِيمٍ كان أهل مكة يقولون إن هذا القرآن جييء به شيطان فيلقيه على لسانه مث ق

فنفى اهللا ذلك فإن قيل القول بصحة النبوة موقوف على نفي هذا االحتمال فكيف ميكن نفي هذا االحتمال بالدليل 
 تتوقف صحة النبوة على نفي هذا االحتمال فال جرم ميكن نفي هذا السمعي قُلَْنا بينا أن على القول بالصرفة ال

  االحتمال بالدليل السمعي

  فَأْيَن َتذَْهُبونَ
مث قال تعاىل فَأْيَن َتذَْهُبونَ وهذا استضالل هلم يقال لتارك اجلادة اعتسافاً أين تذهب مثلت حاهلم حبالة يف تركهم 

طريق تسلكون أبني من هذه الطريقة اليت قد بينت لكم قال الفراء العرب احلق وعدوهلم عنه إىل الباطل واملعىن أي 
تقول إىل أين تذهب وأين تذهب وتقول ذهبت الشام وانطلقت السوق واحتج أهل االعتزال هبذه اآلية وجهه 

  ظاهر
  إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكٌْر لِّلْعَالَمَِني

  لِّلْعَالَِمَني أي هو بيان وهداية للخلق أمجعني مث بني أن القرآن ما هو فقال إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكٌْر
  ِلَمن َشآَء ِمنكُمْ أَن َيْسَتِقيَم

مث قال ِلَمن َشاء ِمنكُْم أَن َيْسَتقِيَم وهو بدل من العاملني والتقدير إن هو إال ذكر ملن شاء منكم أن يستقيم وفائدة 
م املنتفعون بالذكر فكأنه مل يوعظ به غريهم واملعىن أن هذا اإلبدال أن الذين شاؤوا االستقامة بالدخول يف اإلسالم ه

  القرآن إمنا ينتفع به من شاء أن يستقيم مث بني أن مشيئة االستقامة موقوفة على مشيئة اهللا
  َوَما َتَشآُءونَ إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني

ل تلك املشيئة صفة حمدثة فال بد يف حدوثها من مشيئة أخرى أي إال أن يشاء اهللا تعاىل أن يعطيه تلك املشيئة ألن فع
فيظهر من جمموع هذه اآليات أن فعل االستقامة موقوف على إرادة االستقامة وهذه اإلرادة موقوفة احلصول على 
 أن يريد اهللا أن يعطيه تلك اإلرادة واملوقوف على املوقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء فأفعال العباد يف

طريف ثبوهتا وانتفائها موقوفة على مشيئة اهللا وهذا هو قول أصحابنا وقول بعض املعتزلة إن هذه اآلية خمصوصة 
مبشيئة القهر واإلجلاء ضعيف ألنا بينا أن املشيئة االختيارية شيء حادث فال بد له من حمدث فيتوقف حدوثها على 

  أعلم بالصوابأن يشاء حمدثها إجيادها وحينئذ يعود اإللزام واهللا 

  سورة االنفطار

  تسع عشرة آية مكية
  ْت َنفٌْس مَّا قَدََّمْت وَأَخََّرْتإِذَا السََّمآُء انفَطََرْت َوإِذَا الْكََواِكُب انَتثََرْت َوإِذَا الْبَِحاُر فُجَِّرْت َوإِذَا الْقُبُوُر ُبْعثَِرْت َعِلَم

شراط الساعة فهناك حيصل احلشر والنشر ويف تفسري هذه اعلم أن املراد أنه إذا وقعت هذه األشياء اليت هي أ
اآليات مقامات األول يف تفسري كل واحد من هذه األشياء اليت هي أشراط الساعة وهي ههنا أربعة اثنان منها 
َم تتعلق بالعلويات واثنان آخران تتعلق بالسفليات األول قوله إِذَا السََّماء انفَطََرْت أي انشقت وهو كقوله َوَيْو



فَإِذَا انَشقَِّت السََّماء فَكَاَنْت َورَْدةً  )  ١اإلنشقاق ( إِذَا السََّماء انَشقَّْت )  ٢٥الفرقان ( َتَشقَُّق السََّماء الَْغَمامِ 
ل ومل يأت هذا قال اخللي)  ١٨املزمل ( َوفُِتَحتِ السََّماء فَكَاَنتْ أَبْواباً و السََّماء ُمنفَِطٌر بِِه )  ٣٧الرمحن ( كَالّدَهاِن 

على الفعل بل هو كقوهلم مرضع وحائض ولو كان على الفعل لكان منفطرة كما قال إِذَا السََّماء انفَطََرْت أما الثاين 
وهو قوله َوإِذَا الْكََواِكُب انَتثََرْت فاملعىن ظاهر ألن عند انتقاض تركيب السماء ال بد من انتثار الكواكب على 

  األرض
يف بعض السورة املتقدمة أن الفالسفة ينكرون إمكان اخلرق وااللتئام على األفالك ودليلنا على واعلم أنا ذكرنا 

إمكان ذلك أن األجسام متماثلة يف كوهنا أجساماً فوجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على اآلخر إمنا قلنا 
مشترك بني القسمني فالعلويات والسفليات إهنا متماثلة ألنه يصح تقسيمها إىل السماوية واألرضية ومورد التقسيم 

مشتركة يف أهنا أجسام وإمنا قلنا إنه مىت كان كذلك وجب أن يصح على العلويات ما يصح على السفليات ألن 
  املتماثالت حكمها واحد فمىت يصح حكم على واحد منها وجب أن

اُر فُّجَرْت وفيه وجوه أحدمها أنه ينفذ بعض البحار يصح على الباقي وأما اإلثنان السفليان فأحدمها قوله َوإِذَا الْبَِح
يف البعض بارتفاع احلاجز الذي جعله اهللا برزخاً وحينئذ يصري الكل حبراً واحداً وإمنا يرتفع ذلك احلاجز لتزلزل 

األرض وتصدعها وثانيها أن مياه البحار اآلن راكدة جمتمعة فإذا فجرت تفرقت وذهب ماؤها وثالثها قال احلسن 
  فجرت أي يبست

واعلم أن على الوجوه الثالثة فاملراد أنه تتغري البحار عن صورهتا األصلية وصفتها وهو كما ذكر أنه تغري األرض 
وتغري اجلبال عن صفتها يف قوله فَقُلْ يَنِسفَُها َرّبى )  ٤٨ابراهيم ( عن صفتها يف قوله َيْوَم ُتَبدَّلُ االْْرُض غَْيَر االْْرضِ 

ورابعها قرأ بعضهم فُجَّرْت بالتخفيف وقرأ جماهد فُّجَرْت على البناء )  ١٠٥ ١٠٦طه ( َيذَُرَها قَاعاً صَفَْصفاً َنْسفاً فَ
  ألن البغي والفجور أخوان)  ٢٠الرمحن ( للفاعل والتخفيف مبعىن بغت لزوال الربزخ نظراً إىل قوله الَّ َيْبِغَياِن 

ْعِثَرْت فاعلم أن بعثر وحبثر مبعىن واحد ومركبان من البعث والبحث مع راء مضمومة وأما الثاين فقوله َوإِذَا الْقُُبوُر ُب
إليهما واملعىن أثريت وقلب أسفلها أعالها وباطنها ظاهرها مث ههنا وجهان أحدمها أن القبور تبعثر بأن خيرج ما فيها 

والثاين أهنا تبعثر إلخراج ما يف بطنها من )  ٢زلزلة ال( من املوتى أحياء كما قال تعاىل وَأَْخَرَجِت االْرُض أَثْقَالََها 
الذهب والفضة وذلك ألن من أشراط الساعة أن خترج األرض أفالذ كبدها من ذهبها وفضتها مث يكون بعد ذلك 

  خروج املوتى واألول أقرب ألن داللة القبور على األول أمت
هذه اآليات بيان ختريب العامل وفناء الدنيا وانقطاع التكاليف املقام الثاين يف فائدة هذا الترتيب واعلم أن املراد من 

والسماء كالسقف واألرض كالبناء ومن أراد ختريب دار فإنه يبدأ أوالً بتخريب السقف وذلك هو قوله إِذَا السََّماء 
َرْت مث إنه تعاىل بعد ختريب انفَطََرْت مث يلزم من ختريب السماء انتثار الكواكب وذلك هو قوله وَإِذَا الْكََواِكُب انتَثَ

السماء والكواكب خيرب كل ما على وجه األرض وهو قوله َوإِذَا الْبِحَاُر فُجَّرْت مث إنه تعاىل خيرب آخر األمر 
  األرض اليت هي البناء وذلك هو قوله وَإِذَا الْقُبُوُر ُبْعثَِرْت فإنه إشارة إىل قلب األرض ظهراً لبطن وبطناً لظهر

الث يف تفسري قوله َعِلَمْت َنفٌْس مَّا قَدََّمْت َوأَخََّرْت وفيه احتماالن األول أن املراد هبذه األمور ذكر يوم املقام الث
القيامة مث فيه وجوه أحدها وهو األصح أن املقصود منه الزجر عن املعصية والترغيب يف الطاعة أي يعلم كل أحد 

ر فيه ألن قوله مَّا قَدََّمْت يقتضي فعالً و َما يقتضي تركاً فهذا الكالم يف هذا اليوم ماقدم فلم يقصر فيه وما أخر فقص
يقتضي فعالً وتركاً وتقصرياً وتوفرياً فإن كان قدم الكبائر وأخر العمل الصاحل فمأواه النار وإن كان قدم العمل 

ت من سنة يسنت هبا من بعده الصاحل وأخر الكبائر فمأواه اجلنة وثانيها ما قدمت من عمل أدخله يف الوجود وماأخر



من خري أو شر وثالثها قال الضحاك ما قدمت من الفرائض وما أخرت أي ما ضيعت ورابعها قال أبو مسلم ما 
قدمت من األعمال يف أول عمرها وما أخرت يف آخر عمرها فإن قيل ويف أي موقف من مواقف القيامة حيصل هذا 

أول زمان احلشر ألن املطيع يرى آثار السعادة والعاصي يرى آثار الشقاوة  العلم قلنا أما العلم اإلمجايل فيحصل يف
  يف أول األمر وأما العلم التفصيل فإمنا حيصل عند قراءة الكتب واحملاسبة

االحتمال الثاين أن يكون املراد قيل قيام القيامة بل عند ظهور أشراط الساعة وانقطاع التكاليف وحني ال ينفع 
ما قال َرّبَك الَ َينفَُع نَفًْسا إَِمياُنَها لَْم َتكُْن ءاَمَنْت ِمن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفى إِميَانَِها خَْيًرا فيكون ما العمل بعد ذلك ك

  عمله اإلنسان إىل تلك الغاية هو أول أعماله وآخرها ألنه ال عمل له بعد ذلك وهذا القول ذكره القفال
  َربِّكَ الْكَرِميِ الَِّذى َخلَقََك فََسوَّاَك فََعدَلََك ِفى أَى ِّ ُصوَرةٍ  مَّا َشآَء َركََّبَكياأَيَُّها اإلِنَسانُ َما غَرََّك بِ

اعلم أنه سبحانه ملا أخرب يف اآلية األوىل عن وقوع احلشر والنشر ذكر يف هذه اآلية ما يدل عقالً على إمكانه أو 
ال جيوز من كرمه أن يقطع موائد نعمه عن املذنبني كيف على وقوعه وذلك من وجهني األول أن اإلله الكرمي الذي 

جيوز يف كرمه أن ال ينتقم للمظلوم من الظامل الثاين أن القادر الذي خلق هذه البنية اإلنسانية مث سواها وعدهلا إما أن 
ن خلقها يقال إنه خلقها ال حلكمة أو حلكمة فإن خلقها ال حلكمة كان ذلك عبثاً وهو غري جائز على احلكيم وإ

حلكمة فتلك احلكمة إما أن تكون عائدة إىل اهللا تعاىل أو إىل العبد واألول باطل ألنه سبحانه متعال عن االستكمال 
واالنتفاع فتعني الثاين وهو أنه خلق اخللق حلكمة عائدة إىل العبد وتلك احلكمة إما أن تظهر يف الدنيا أو يف دار 

دار بالء وامتحان ال دار االنتفاع واجلزاء وملا بطل كل ذلك ثبت أنه ال بد بعد سوى الدنيا واألول باطل ألن الدنيا 
هذه الدار من دار أخرى فثبت أن االعتراف بوجود اإلله الكرمي الذي يقدر على اخللق والتسوية والتعديل يوجب 

احلشر والنشر وهذا  على العاقل أن يقطع بأنه سبحانه يبعث األموات وحيشرهم وذلك مينعهم من االعتراف بعدم
كَ االستدالل هو الذي ذكر بعينه يف سورة التني حيث قال لَقَدْ َخلَقَْنا اِإلنَسانَ ِفى أَْحَسنِ َتقْوِميٍ إىل أن قال فََما ُيكَذُّب

وهذه احملاجة تصلح مع العرب الذين كانوا مقرين بالصانع وينكرون اإلعادة وتصلح )  ٤ ٧التني ( َبْعُد بِالّدينِ 
ضاً مع من ينفي اإلبتداء واإلعادة معاً ألن اخللق املعدل يدل على الصانع وبواسطته يدل على صحة القول باحلشر أي

والنشر فإن قيل بناء هذا االستدالل على أنه تعاىل حكيم ولذلك قال يف سورة التني بعد هذا االستدالل أَلَْيَس اللَّهُ 
ن جيب أن يقول يف هذه السورة ما غرك بربك احلكيم اجلواب أن الكرمي جيب أن فكا)  ٨التني ( بِأَْحكَمِ الَْحاِكِمَني 

يكون حكيماً ألن إيصال النعمة إىل الغري لو مل يكن مبنياً على داعية احلكمة لكان ذلك تبذيراً ال كرماً أما إذا كان 
ل على وقوع احلشر من وجهني مبنياً على داعية احلكمة فحينئذ يسمى كرماً إذا ثبت هذا فنقول كونه كرمياً يد

كما قررناه أما كونه حكيماً فإنه يدل على وقوع احلشر من هذا الوجه الثاين فكان ذكر الكرمي ههنا أوىل من ذكر 
احلكيم هذا هو متام الكالم يف كيفية النظم ولنرجع إىل التفسري أما قوله الْقُْرءانَ َخلََق اِإلنَسانَ ففيه قوالن أحدمها 

وقال عطاء عن ابن عباس نزلت يف الوليد بن )  ٩اإلنفطار ( ر لقوله من بعد ذلك كَالَّ َبلْ ُتكَذُّبونَ بِالّدينِ أنه الكاف
  املغرية وقال الكليب ومقاتل نزلت يف ابن األسد بن كلدة بن أسيد وذلك أنه ضرب

الثاين أنه يتناول مجيع العصاة وهو فلم يعاقبه اهللا تعاىل وأنزل هذه اآلية والقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
األقرب ألن خصوص السبب ال يقدح يف عموم اللفظ أما قوله َما غَرََّك بَِرّبكَ الْكَرِميِ فاملراد الذي خدعك وسول 

لك الباطل حىت تركت الواجبات وأتيت باحملرمات واملعىن ما الذي أمنك من عقابه يقال غره بفالن إذا أمنه احملذور 
هذا إذا محلنا قوله الْقُْرءانَ َخلََق )  ٣٣لقمان ( مع أنه غري مأمون وهو كقوله ال َيغُرَّنَّكُم بِاللَِّه الَْغرُوُر من جهته 



اِإلنَسانَ على مجيع العصاة وأما إذا محلناه على الكافر فاملعىن ما الذي دعاك إىل الكفر واجلحد بالرسل وإنكار 
  احلشر والنشر وههنا سؤاالت

كونه كرمياً يقتضي أن يغتر اإلنسان بكرمه بدليل املعقول واملنقول أما املعقول فهو أن اجلود إفادة ما ينبغي  األول أن
ال لعوض فلما كان احلق تعاىل جواداً مطلقاً مل يكن مستعيضاً ومىت كان كذلك استوى عنده طاعة املطيعني وعصيان 

دم الغين على إيالم الضعيف من غري فائدة أصالً وأما املنقول فما املذنبني وهذا يوجب االغترار ألنه من البعيد أن يق
روي عن علي عليه السالم أنه دعا غالمه مرات فلم جيبه فنظر فإذا هو بالباب فقال له مل مل جتبين فقال لثقيت حبلمك 

أن كرمه  وأمين من عقوبتك فاستحسن جوابه وأعتقه وقالوا أيضاً من كرم الرجل سوء أدب غلمانه وملا ثبت
يقتضي االغترار به فكيف جعله ههنا مانعاً من االغترار به واجلواب من وجوه أحدها أن معىن اآلية أنك ملاكنت 
ترى حلم اهللا على خلقه ظننت أن ذلك ألنه ال حساب وال دار إال هذه الدار فما الذي دعاك إىل هذا االغترار 

لكرمه ال يعاجل بالعقوبة بسطاً يف مدة التوبة وتأخرياً للجزاء  وجرأك على إنكار احلشر والنشر فإن ربك كرمي فهو
إىل أن جيمع الناس يف الدار اليت جعلها هلم للجزاء فاحلاصل أن ترك املعاجلة بالعقوبة ألجل الكرم وذلك ال يقتضي 

ئد لطفه فبأن ينتقم االغترار بأنه ال دار بعد هذه الدار وثالثها أن كرمه ملا بلغ إىل حيث ال مينع من العاصي موا
للمظلوم من الظامل كان أوىل فإذن كونه كرمياً يقتضي اخلوف الشديد من هذا االعتبار وترك اجلراءة واالغترار 

وثالثها أن كثرة الكرم توجب اجلد واالجتهاد يف اخلدمة واالستحياء من االغترار والتواين ورابعها قال بعض الناس 
ليكون ذلك جواباً عن ذلك السؤال حىت يقول غرين كرمك ولوال كرمك ملا فعلت ألنك إمنا قال بِرَّبَك الْكَرِميِ 

  رأيت فسترت وقدرت فأمهلت وهذا اجلواب إمنا يصح إذا كان املراد من قوله الْقُرْءانَ َخلََق اإلِنَسانَ ليس الكافر
قال قتادة سبب غرور ابن آدم السؤال الثاين ما الذي ذكره املفسرون يف سبب هذا االغترار قلنا وجوه أحدها 

تسويل الشيطان له وثانيها قال احلسن غره محقه وجهله وثالثها قال مقاتل غره عفو اهللا عنه حني مل يعاقبه يف أول 
أمره وقيل للفضيل بن عياض إذا أقامك اهللا يوم القيامة وقال لك َما غَرََّك بَِرّبَك الْكَرِميِ ماذا تقول قال أقول غرتين 

  املرخاةستورك 
السؤال الثالث ما معىن قراءة سعيد بن جبري ما أغرك قلنا هو إما على التعجب وإما على االستفهام من قولك غر 
الرجل فهو غار إذا غفل ومن قولك بيتهم العدو وهم غارون وأغره غريه جعله غاراً أما قوله تعاىل الَِّذى َخلَقَكَ 

هذه األمور الثالثة كالداللة على حتقق ذلك الكرم أوهلا اخللق وهو قوله  فاعلم أنه تعاىل ملا وصف نفسه بالكرم ذكر
  الَِّذى َخلَقََك وال شك أنه كرم وجود ألن الوجود خري

وثانيها )  ٢٨البقرة ( من العدم واحلياة خري من املوت وهو الذي قال كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُتْم أَْمواًتا فَأَحَْياكُْم 
َسوَّاَك أي جعلك سوياً سامل األعضاء تسمع وتبصر ونظريه قوله أَكَفَْرَت بِالَِّذى َخلَقََك ِمن ُترَابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفَةٍ  قوله فَ

قال ذو النون سواك أي سخر لك املكونات أمجع وما جعلك مسخراً لشيء منها )  ٣٧الكهف ( ثُمَّ سَوَّاَك َرُجالً 
عقل وروحك باملعرفة وسرك باإلميان وشرفك باألمر والنهي وفضك على كثري ممن مث أنطق لسانك بالذكر وقلبك بال

  خلق تفضيالً وثالثها قوله فََعَدلََك وفيه حبثان
البحث األول قال مقاتل يريد عدل خلقك يف العينني واألذنني واليدين والرجلني فلم جيعل إحدى اليدين أطول وال 

وتقريره ما عرف يف علم التشريح )  ٤القيامة ( اِدرِيَن َعلَى أَن نَُّسّوىَ  َبَناَنُه إحدى العينني أوسع وهو كقوله َبلَى قَ
أنه سبحانه ركب جانيب هذه اجلثة على التسوي حىت أنه ال تفاوت بني نصفيه ال يف العظام وال يف أشكاهلا وال يف 

واستقصاء القول فيه ال يليق هبذا العلم وقال ثقبها وال يف األوردة والشرايني واألعصاب النافذة فيها واخلارجة منها 



عطاء عن ابن عباس جعلك قائماً معتدالً حسن الصورة ال كالبهيمة املنحنية وقال أبو علي الفارسي عدل خلقك 
فأخرجك يف أحسن التقومي وبسبب ذلك االعتدال جعلك مستعداً لقبول العقل والقدرة والفكر وصريك بسبب 

  احليوان والنبات وواصالً بالكمال إىل ما مل يصل إليه شيء من أجسام هذا العامل ذلك مستولياً على مجيع
البحث الثاين قرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف وفيه وجوه أحدها قال أبو علي الفارسي أن يكون املعىن عدل بعض 

قال والتشديد أحسن  أعضائك ببعض حىت اعتدلت والثاين قال الفراء فََعَدلََك أي فصرفك إىل أي صورة شاء مث
الوجهني ألنك تقول عدلتك إىل كذا كما تقول صرفتك إىل كذا وال حيسن عدلتك فيه وال صرفتك فيه ففي 

القراءة األوىل جعل يف من قوله َما ُيجَاِدلُ ُصوَرةٍ  صلة للتركيب وهو حسن ويف القراءة الثانية جعله صلة لقوله 
لقراء إمنا يتوجه على هذا الوجه الثاين فأما على الوجه األول الذي ذكره فََعَدلََك وهو ضعيف واعلم أن اعتراض ا

أبو علي الفارسي فغري متوجه والثالث نقل القفال عن بعضهم أهنما لغتان مبعىن واحد أما قوله َما ُيَجاِدلُ صُوَرةٍ  مَّا 
ا ليست مزيدة بل هي يف معىن الشرط َشاء َركََّبَك ففيه مباحث األول ما هل هي مزيدة أم ال فيه قوالن األول أهن

واجلزاء فيكون املعىن يف أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركبك وبناء على هذا الوجه قال أبو صاحل ومقاتل املعىن 
إن شاء ركبك يف غري صورة اإلنسان من صورة كلب أو صورة محار أو خنزير أو قرد والقول الثاين أهنا صلة 

رة تقتضيها مشيئته وحكمته من الصور املختلفة فإنه سبحانه يركبك على مثلها وعلى هذا مؤكدة واملعىن يف أي صو
القول حتتمل اآلية وجوهاً أحدها أن املراد من الصور املختلفة شبه األب واألم أو أقارب األب أو أقارب األم 

ه عليه السالم قال يف هذا ويكون املعىن أنه سبحانه يركبك على مثل صور هؤالء ويدل على صحة هذا ما روى أن
والثاين وهو الذي ذكره الفراء ) إذا استقرت النطفة يف الرحم أحضرها اهللا كل نسب بينها وبني آدم ( اآلية 

والزجاج أن املراد من الصور املختلفة االختالف حبسب الطول والقصر واحلسن والقبح والذكورة واألنوثة وداللة 
يف غاية الظهور ألن النطفة جسم متشابه األجزاء وتأثري طبع األبوين فيه على السوية هذه احلالة على الصانع القادر 

فالفاعل املؤثر بالطبيعة يف القابل املتشابه ال يفعل إال فعالً واحداً فلما اختلفت اآلثار والصفات دل ذلك االختالف 
  على أن املدبر هو القادر املختار قال القفال

اختالف األحوال يف الغىن والفقر والصحة والسقم فكما أنا نقطع أنه سبحانه إمنا ميز اختالف اخللق واأللوان ك
البعض عن البعض يف الغىن والفقر وطول العمر وقصره حبكمة بالغة ال حييط بكنهها إال هو فكذلك نعلم أنه إمنا 

ختالف يتميز احملسن عن املسيء جعل البعض خمالفاً للبعض يف اخللق واأللوان حبكمة بالغة وذلك ألن بسبب هذا اال
والقريب عن األجنيب مث قال وحنن نشهد شهادة ال شك فيها أنه سبحانه مل يفرق بني املناظر واهليئات إال ملا علم من 
صالح عباده فيه وإن كنا جاهلني بعني الصالح القول الثالث قال الواسطي املراد صورة املطيعني والعصاة فليس من 

لوالية كمن ركبه على صورة العداوة قال آخرون إنه إشارة إىل صفاء األرواج وظلمتها وقال ركبه على صورة ا
احلسن منهم من صوره ليستخلصه لنفسه ومنهم من صوره ليشغله بغريه مثال األول أنه خلق آدم ليخصه بألطاف 

  ء اجلالل واهليبةبره وإعالء قدره وأظهر روحه من بني مجاله وجالله وتوجه بتاج الكرامة وزينه بردا
  كَالَّ َبلْ ُتكَذُِّبونَ بِالدِّينِ

قوله تعاىل كَالَّ َبلْ ُتكَذُّبونَ بِالّدينِ اعلم أنه سبحانه ملا بني بالدالئل العقلية على صحة القول بالبعث والنشور على 
  اجلملة فرع عليها شرح تفاصيل األحوال املتعلقة بذلك وهو أنواع

جرهم عن ذلك االغترار بقوله كَالَّ و َبلِ حرف وضع يف اللغة لنفي شيء قد تقدم وحتقق النوع األول أنه سبحانه ز
غريه فال جرم ذكروا يف تفسري كَالَّ وجوهاً األول قال القاضي معناه أنكم ال تستقيمون على توجيه نعمي عليكم 



اهللا مث كأنه قال وإنكم ال ترتدعون وإرشادي لكم بل تكذبون بيوم الدين الثاين كال أي ارتدعوا عن االغترار بكرم 
عن ذلك بل تكذبون بالدين أصالً الثالث قال القفال كال أي ليس األمر كما تقولون من أنه ال بعث وال نشور ألن 

ذلك يوجب أن اهللا تعاىل خلق اخللق عبثاً وسدى وحاشاه من ذلك مث كأنه قال وإنكم ال تنتفعون هبذا البيان بل 
كَذُّبونَ بِالّدينِ وجهان األول أن يكون املراد من الدين اإلسالم واملعىن أنكم تكذبون باجلزاء تكذبون ويف قوله ُت

  على الدين واإلسالم الثاين أن يكون املراد من الدين احلساب واملعىن أنكم تكذبون بيوم احلساب
  لُونََوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني ِكَراماً كَاِتبَِني َيْعلَُمونَ َما َتفَْع

  النوع الثاين قوله تعاىل َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني كَِراماً كَاِتبِنيَ َيْعلَُمونَ َما َتفَْعلُونَ
واملعىن التعجب من حاهلم كأنه سبحانه قال إنكم تكذبون بيوم الدين وهو يوم احلساب واجلزاء ومالئكة اهللا 

لقيامة ونظريه قوله تعاىل َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الّشمَالِ قَِعيٌد مَّا َيلِْفظُ موكلون بكم يكتبون أعمالكم حىت حتاسبوا هبا يوم ا
األنعام ( وقوله تعاىل َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َوُيْرِسلُ َعلَْيكُم َحفَظَةً  )  ١٧ ١٨ق ( ِمن قَْولٍ إِالَّ لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد 

  مث ههنا مباحث)  ٦١
من طعن يف حضور الكرام الكاتبني من وجوه أحدها أن هؤالء املالئكة إما أن يكونوا مركبني من  األول من الناس

  األجسام اللطيفة كاهلواء والنسيم والنار أو من األجسام الغليظة فإن كان األول لزم أن

ان الثاين وجب أن تنتقض بنيتهم بأدىن سبب من هبوب الرياح الشديدة وإمرار اليد والكم والسوط يف اهلواء وإن ك
نراهم إذ لو جاز أن يكونوا حاضرين وال نراهم جلاز أن يكون حبضرتنا مشوس وأقمار وفيالت وبوقات وحنن ال 

نراها وال نسمعها وذلك دخول يف التجاهل وكذا القول يف إنكار صحائفهم وذواهتم وقلمهم وثانيها أن هذا 
لك غري جائز على اهللا تعاىل وإن كان فيه فائدة فتلك الفائدة إما االستكتاب إن كان خالياً عن الفوائد فهو عبث وذ

أن تكون عائدة إىل اهللا تعاىل أو إىل العبد واألول حمال ألنه متعال عن النفع والضر وهبذا يظهر بطالن قول من يقول 
ب أن يقال فائدة هذا إنه تعاىل إمنا استكتبها خوفاً من النسيان الغلط والثاين أيضاً حمال ألن أقصى ما يف البا

االستكتاب أن يكونوا شهداء على الناس وحجة عليهم يوم القيامة إال أن هذه الفائدة ضعيفة ألن اإلنسان الذي 
علم أن اهللا تعاىل ال جيور وال يظلم ال حيتاج يف حقه إىل إثبات هذه احلجة والذي ال يعلم ذلك ال ينتفع هبذه احلجة 

ن يكتبوا تلك األشياء عليه ظلماً وثالثها أن أفعال القلوب غري مرئية وال حمسوسة فتكون الحتمال أنه تعاىل أمرهم بأ
 ٥٩األنعام ( هي من باب املغيبات والغيب ال يعلمه إال اهللا تعاىل على ما قال َوِعنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو 

استحال أن يكتبوها واآلية تقضي أن يكونوا كاتبني علينا كل ما نفعله  وإذا مل تكن هذه األفعال معلومة للمالئكة) 
سواء كان ذلك من أفعال القلوب أم ال واجلواب عن األول أن هذه الشبهة ال تزال إال على مذهبنا بناء على 

ل سائر أصلني أحدمها أن البنية ليست شرطاً للحياة عندنا والثاين أي عند سالمة احلاسة وحضور املرئي وحصو
الشرائط ال جيب اإلدراك فعلى األصل األول جيوز أن تكون املالئكة أجراماً لطيفة تتمزق وتتفرق ولكن تبقى حياهتا 
مع ذلك وعلى األصل الثاين جيوز أن يكونوا أجساماً كثيفة لكنا ال نراها واجلواب عن الثاين أن اهللا تعاىل إمنا أجرى 

فيما بينهم ألن ذلك أبلغ يف تقرير املعىن عندهم وملا كان األبلغ عندهم يف  أموره مع عباده على ما يتعاملون به
احملاسبة إخراج كتاب بشهود خوطبوا مبثل هذا فيما حياسبون به يوم القيامة فيخرج هلم كتب منشورة وحيضر هناك 

ك امللك كذا مالئكة يشهدون عليهم كما يشهد عدول السلطان على من يعصيه وخيالف أمره فيقولون له أعطا
وكذا وفعل بك كذا وكذا مث قد خلفته وفعلت كذا وكذا فكذا ههنا واهللا أعلم حبقيقة ذلك اجلواب عن الثالث أن 

  غاية ما يف الباب ختصيص هذا العموم بأفعال اجلوارح وذلك غري ممتنع



إال أن األمة جممعة على أن هذا احلكم البحث الثاين أن قوله تعاىل َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني وإن كان خطاب مشافهة 
  عام يف حق كل املكلفني مث ههنا احتماالن

أحدمها أن يكون هناك مجع من احلافظني وذلك اجلمع يكونون حافظني جلميع بين آدم من غري أن خيتص واحد من 
  املالئكة بواحد من بين آدم

مث حيتمل أن يكون املوكل بكل واحد من بين آدم وثانيهما أن يكون املوكل بكل واحد منهم غري املوكل باآلخرة 
واحداً من املالئكة ألنه تعاىل قابل اجلمع باجلمع وذلك يقتضي مقابلة الفرد بالفرد وحيتمل أن يكون املوكل بكل 

  واحد منهم مجعاً من املالئكة كما قيل إثنان بالليل وإثنان بالنهار أو كما قيل إهنم مخسة
  وصف هؤالء املالئكة بصفات أوهلا كوهنم حافظني وثانيها كوهنم البحث الثالث أنه تعاىل

كراماً وثالثها كوهنم كاتبني ورابعها كوهنم يعلمون ما تفعلون وفيه وجهان أحدمها أهنم يعلمون تلك األفعال حىت 
تبوهنا حىت يكونوا ميكنهم أن يكتبوها وهذا تنبيه على أن اإلنسان ال جيوز له الشهادة إال بعد العلم والثاين أهنم يك

  عاملني هبا عند أداء الشهادة
واعلم أن وصف اهللا إياهم هبذه الصفات اخلمسة يدل على أنه تعاىل أثىن عليهم وعظم شأهنم ويف تعظيمهم تعظيم 
ألمر اجلزاء وأنه عند اهللا تعاىل من جالئل األمور ولوال ذلك ملا وكل بضبط ما حياسب عليه هؤالء العظماء األكابر 

  ل أبو عثمان من يزجره من املعاصي مراقبة اهللا إياه كيف يرده عنها كتابة الكرام الكاتبنيقا
  َنيإِنَّ االٌّ ْبرَاَر لَِفى َنِعيمٍ َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفى َجِحيمٍ َيْصلَْونََها َيْوَم الدِّينِ َوَما ُهَم َعْنَها بِغَآِئبِ

عاىل إِنَّ االْْبرَاَر لَِفى َنعِيمٍ َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفى َجِحيمٍ َيْصلَوَْنَها َيْوَم الّدينِ النوع الثالث من تفاريع مسألة احلشر قوله ت
  َوُهْم َعْنُهْم بِغَاِئبَِني

اعلم أن اهللا تعاىل ملا وصف الكرام الكاتبني ألعمال العباد ذكر أحوال العاملني فقال إِنَّ االْبَْرارَ لَِفى نَِعيمٍ وهو نعيم 
  َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفى َجحِيمٍ وهو النار وفيه مسألتان اجلنة

املسألة األوىل أن القاطعني بوعيد أصحاب الكبائر متسكوا هبذه اآلية فقالوا صاحب الكبرية فاجر والفجار كلهم يف 
قصيناه يف اجلحيم ألن لفظ اجلحيم إذا دخل عليه األلف والالم أفاد االستغراق والكالم يف هذه املسألة قد است

سورة البقرة وههنا نكت زائدة ال بد من ذكرها قالت الوعيدية حصلت يف هذه اآلية وجوه دالة على دوام الوعيد 
أحدها قوله تعاىل َيْصلَْونََها َيْوَم الّدينِ ويوم الدين يوم اجلزاء وال وقت إال ويدخل فيه كما تقول يوم الدنيا ويوم 

صصنا قوله َوإِنَّ الْفُجَّارَ لَِفى َجحِيمٍ لكان بعض الفجار يصريون إىل اجلنة ولو صاروا اآلخرة الثاين قال اجلبائي لو خ
إليها لكانوا من األبرار وهذا يقتضي أن ال يتميز الفجار عن األبرار وذلك باطل ألن اهللا تعاىل ميز بني األمرين فإذن 

الث أنه تعاىل قال َوَما ُهَم َعنَْها بَِغاِئبَِني وهو كقوله َوَما جيب أن ال يدخل الفجار اجلنة كما ال يدخل األبرار النار والث
وإذا مل يكن هناك موت وال غيبة فليس بعدمها إال اخللود يف النار أبد اآلبدين وملا )  ٣٧املائدة ( ُهم بَِخارِجَِني ِمْنَها 

ر أبداً يف النار وثبت أن الشفاعة كان اسم الفاجر يتناول الكافر واملسلم صاحب الكبرية ثبت بقاء أصحاب الكبائ
للمطيعني ال ألهل الكبائر واجلواب عنه أنا بينا أن داللة ألفاظ العموم على االستغراق داللة ظنية ضعيفة واملسألة 

قطعية والتمسك بالدليل الظين يف املطلوب القطعي غري جائز بل ههنا ما يدل على قولنا ألن استعمال اجلمع املعرف 
الم يف املعهود السابق شائع يف اللغة فيحتمل أن يكون اللفظ ههنا عائداً إىل الكافرين الذين تقدم ذكرهم باأللف وال

من املكذبني بيوم الدين والكالم يف ذلك قد تقدم على سبيل االستقصاء سلمنا أن العموم يفيد القطع لكن ال نسلم 
فال خيلو )  ٤٢عبس ( كفار أُْولَِئَك ُهُم الْكَفََرةُ  الْفََجَرةُ  أن صاحب الكبرية فاجر والدليل عليه قوله تعاىل يف حق ال



َرةُ  إما أن يكون املراد أُوْلَِئَك ُهمُ الْكَفََرةُ  الذين يكونون من جنس الفجرة أو املراد أُْولَِئَك ُهُم الْكَفََرةُ  وهم الْفََج
  لكافر الذي يكون من جنسواألول باطل ألن كل كافر فهو فاجر باإلمجاع فتقييد الكافر با

الفجرة عبث وإذا بطل هذا القسم بقي الثاين وذلك يفيد احلصر وإذا دلت هذه اآلية على أن الكفار هم الفجرة ال 
غريهم ثبت أن صاحب الكبرية ليس بفاجر على اإلطالق سلمنا إن الفجار يدخل حتته الكافر واملسلم لكن قوله َومَا 

معناه أن جمموع الفجار ال يكونون غائبني وحنن نقول مبوجبه فإن أحد نوعي الفجار وهم الكفار ال ُهَم َعْنَها بِغَاِئبَِني 
يغيبون وإذا كان كذلك ثبت أن صدق قولنا إن الفجار بأسرهم ال يغيبون يكفي فيه أن ال يغيب الكفار فال حاجة 

َها بِغَاِئبَِني يقتضي كوهنم يف احلال يف اجلحيم يف صدقه إىل أن ال يغيب املسلمون سلمنا ذلك لكن قوله َوَما ُهَم َعْن
وذلك كذب فال بد من صرفه عن الظاهر فهم حيملونه على أهنم بعد الدخول يف اجلحيم يصدق عليهم قوله َوَما ُهمَ 

 َعْنَها بَِغاِئبَِني وحنن حنمل ذلك على أهنم يف احلال ليسوا غائبني عن استحقاق الكون يف اجلحيم إال أن ثبوت
االستحقاق ال ينايف العفو سلمنا ذلك لكنه معارض بالدالئل الدالة على العفو وعلى ثبوت الشفاعة ألهل الكبائر 

والترجيح هلذا اجلانب ألن دليلهم ال بد وأن يتناول مجيع الفجار يف مجيع األوقات وإال مل حيصل مقصودهم ودليلنا 
فدليلهم ال بد وأن يكون عاماً ودليلنا ال بد وأن يكون  يكفي يف صحته تناوله لبعض الفجار يف بعض األوقات

  خاصاً واخلاص مقدم على العام واهللا أعلم
املسألة الثانية فيه هتديد عظيم للعصاة حكي أن سليمان بن عبد امللك مر باملدينة وهو يريد مكة فقال أليب حازم 

ره على أهله وأما املسيء فكاآلبق يقدم على مواله كيف القدوم على اهللا غداً قال أما احملسن فكالغائب يقدم من سف
قال فبكى مث قال ليت شعري ما لنا عند اهللا فقال أبو حازم أعرض عملك على كتاب اهللا قال يف أي مكان من 

عيم املعرفة كتاب اهللا قال إِنَّ االْْبرَاَر لَِفى َنِعيمٍ َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفى َجِحيمٍ وقال جعفر الصادق عليه السالم الن
واملشاهدة واجلحيم ظلمات الشهوات وقال بعضهم النعيم القناعة واجلحيم الطمع وقيل النعيم التوكل واجلحيم 

  احلرص وقيل النعيم االشتغال باهللا واجلحيم االشتغال بغري اهللا تعاىل
  َم الَ َتْمِلُك نَفٌْس ِلنَفْسٍ شَْيئاً َواالٌّ ْمرُ َيْوَمِئذٍ ِللَِّهَوَمآ أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ ثُمَّ َمآ أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ َيْو

ُم الّدينِ النوع الرابع من تفاريع احلشر تعظيم يوم القيامة وهو قوله تعاىل َوَما أَْدَراَك َما َيْوُم الّدينِ ثُمَّ َما أَْدَراَك َما َيْو
  الْْمرُ َيْوَمِئذٍ ِللَِّه وفيه مسائلَيْوَم الَ َتْمِلُك َنفْسٌ ِلَنفْسٍ َشْيئاً َوا

املسألة األوىل اختلفوا يف اخلطاب يف قوله َوَما أَْدَراَك فقال بعضهم هو خطاب للكافر على وجه الزجر له وقال 
  األكثرون إنه خطاب للرسول وإمنا خاطبه بذلك ألنه ما كان عاملاً بذلك قبل الوحي

ر يف قوله َوَما أَْدرَاَك َما َيْوُم الّدينِ ثُمَّ َما أَْدَراَك َما َيْوُم الّدينِ لتعظيم ذلك اليوم املسألة الثانية اجلمهور على أن التكري
وقال اجلبائي بل هو لفائدة جمددة إذ املراد باألول أهل النار واملراد بالثاين أهل اجلنة كأنه قال وما أدراك ما يعامل به 

ل به األبرار يف يوم الدين وكرر يوم الدين تعظيماً ملا يفعله تعاىل من األمرين الفجار يف يوم الدين مث ما أدراك ما يعام
  هبذين الفريقني

املسألة الثالثة يف َيْوَم الَ َتْمِلُك قراءتان الرفع والنصب أما الرفع ففيه وجهان أحدمها على البدل من يوم الدين 
وأما النصب ففيه وجوه أحدها بإضمار يدانون ألن الدين والثاين أن يكون بإضمار هو فيكون املعىن هو يوم ال متلك 

يدل عليه وثانيها بإضمار اذكروا وثالثها ما ذكره الزجاج جيوز أن يكون يف موضع رفع إال أنه يبىن على الفتح 
قال إلضافته إىل قوله الَ َتْمِلُك وما أضيف إىل غري املتمكن قد يبىن على الفتح وإن كان يف موضع رفع أو جر كما 



  مل مينع الشرب منهم غري أن نطقت
  محامة يف غصون ذات أو قال

فبىن غري على الفتح ملا أضيف إىل قوله إن نطقت قال الواحدي والذي ذكره الزجاج من البناء على الفتح إمنا جيوز 
ستقبل فال جيوز عند اخلليل وسيبويه إذا كانت اإلضافة إىل الفعل املاضي حنو قولك على حني عاتبت أما مع الفعل امل

( البناء عندهم وجيوز ذلك يف قول الكوفيني وقد ذكرنا هذه املسألة عند قوله َهاذَا َيْوُم َينفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم 
ورابعها ما ذكره أبو علي وهو أن اليوم ملا جرا يف أكثر األمر ظرفاً ترك على حالة األكثرية والدليل )  ١١٩املائدة 

وال يرفع ذلك أحد ومما )  ١٦٨األعراف ( لقراء والعرب يف قوله ّمنُْهُم الصَّاِلُحونَ َومِْنُهْم ُدونَ ذاِلَك عليه إمجاع ا
وقوله َيْسئَلُونَ أَيَّانَ َيْوُم الّدينِ َيْوَم ُهمْ )  ٣ ٤القارعة ( يقوي النصب قوله َوَما أَْدَراَك َما الْقَارَِعةُ  َيْوَم َيكُونُ النَّاُس 

  فالنصب يف َيْوَم الَ َتْمِلُك مثل هذا)  ١٢ ١٣الذاريات ( النَّارِ ُيفَْتُنونَ َعلَى 
ْوًما الَّ املسألة الرابعة متسكوا يف نفي الشفاعة للعصاة بقوله َيْوَم الَ َتْمِلكُ َنفٌْس ِلَنفْسٍ َشْيئاً وهو كقوله تعاىل َواتَّقُواْ َي

  واجلواب عنه قد تقدم يف سورة البقرة)  ٤٨ة البقر( َتْجزِى نَفٌْس َعن نَّفْسٍ َشْيئًا 
املسألة اخلامسة أن أهل الدنيا كانوا يتغلبون على امللك ويعني بعضهم بعضاً يف أمور وحيمي بعضهم بعضاً فإذا كان 
يوم القيامة بطل ملك بىن الدنيا وزالت رياستهم فال حيمي أحد أحداً وال يغين أحد عن أحد وال يتغلب أحد على 

وهو وعيد عظيم من حيث إنه عرفهم أنه )  ٤الفاحتة ( نظريه قوله وَاالْْمُر َيْومَِئٍذ ِللَِّه وقوله َماِلِك َيْومِ الّدينِ ملك و
ال يغين عنهم إال الرب والطاعة يومئذ دون سائر ما كان قد يغين عنهم يف الدنيا من مال وولد وأعوان وشفعاء قال 

ميلك يف ذلك اليوم أحداً شيئاً من األمور كما ملكهم يف دار الدنيا قال الواسطي يف  الواحدي واملعىن أن اهللا تعاىل مل
قوله َيْوَم الَ َتْمِلُك َنفْسٌ ِلَنفْسٍ َشْيئاً إشارة إىل فناء غري اهللا تعاىل وهناك تذهب الرساالت والكلمات والغايات فمن 

  كانت صفته يف الدنيا كذلك كانت دنياه أخراه
الْْمُر َيْومَِئٍذ ِللَِّه فهو إشارة إىل أن البقاء والوجود هللا واألمر كذلك يف األزل ويف اليوم ويف اآلخرة ومل وأما قوله َوا

يتغري من حال إىل حال فالتفاوت عائد إىل أحوال الناظر ال إىل أحوال املنظور إليه فالكاملون ال تتفاوت أحواهلم 
صلى اهللا عليه ( ما ازددت يقيناً وكحارثة ملا أخرب حبضرة النيب حبسب تفاوت األوقات كما قال لو كشف الغطاء 

  واهللا سبحانه وتعاىل أعلم واحلمد هللا رب العاملني) كأين أنظر وكأين وكأين ( يقول ) وسلم 

  سورة املطففني

  ثالثون وست آيات مكية
  ْوفُونَ وَإِذَا كَالُوُهْم أَْو وََّزُنوُهْم ُيْخِسُرونََوْيلٌ لِّلُْمطَفِِّفَني الَِّذيَن إِذَا اكَْتالُواْ َعلَى النَّاسِ َيْسَت

  ونََوْيلٌ لّلُْمطَفِّفَني الَِّذيَن إِذَا اكَْتالُواْ َعلَى النَّاسِ َيْسَتْوفُونَ وَإِذَا كَالُوُهْم أَْو وََّزُنوُهْم ُيْخِسُر
يف آخر تلك السورة أن يوم القيامة يوم اعلم أن اتصال أول هذه السورة بآخر السورة املتقدمة ظاهر ألنه تعاىل بني 

من صفته أنه ال متلك نفس لنفس شيئًا واألمر كله هللا وذلك يقتضي هتديداً عظيماً للعصاة فلهذا أتبعه بقوله وَْيلٌ 
لّلُْمطَفِّفَني واملراد الزجر عن التطفيف وهو البخس يف املكيال وامليزان بالشيء القليل على سبيل اخلفية وذلك ألن 

لكثري يظهر فيمنع منه وذلك القليل إن ظهر أيضاً منع منه فعلمنا أن التطيف هو البخس يف املكيال وامليزان بالشيء ا
  القليل على سبيل اخلفية وههنا مسائل

  املسألة األول الويل كلمة تذكر عند وقوع البالء يقال ويل لك وويل عليك



ول أن طف الشيء هو جانبه وحرفه يقال طف الوادي واإلناء إذا املسألة الثانية يف اشتقاق لفظ املطفف قوالن األ
بلغ الشيء الذي فيه حرفه ومل ميتلىء فهو طفافه وطفافه وطففه ويقال هذا طف املكيال وطفافه إذا قارب مأله لكنه 

ول الزجاج أنه بعد مل ميتلىء وهلذا قيل الذي يسيء الكيل وال يوفيه مطفف يعين أنه إمنا يبلغ الطفاف والثاين وهو ق
إمنا قيل للذي ينقص املكيال وامليزان مطفف ألنه يكون الذي ال يسرق يف املكيال وامليزان إال الشيء اليسري 

  الطفيف وههنا سؤاالت
األول وهو أن االكتيال األخذ بالكيل كاالتزان األخذ بالوزن مث إن اللغة املعتادة أن يقال اكتلت من فالن وال يقال 

  ن فما الوجه فيه ههنااكتلت على فال
اجلواب من وجهني األول ملا كان اكتياهلم من الناس اكتياالً فيه إضرار هبم وحتامل عليهم أقيم على مقام من الدالة 

  على ذلك الثاين قال الفراء املراد اكتالوا من الناس وعلى ومن يف هذا املوضع

ذت ما عليك وإذا قال اكتلت منك فهو كقوله يعتقبان ألنه حق عليه فإذا قال اكتلت عليك فكأنه قال أخ
  استوفيت منك

السؤال الثاين هو أن اللغة املعتادة أن يقال كالوا هلم أو وزنوا هلم وال يقال كلته ووزنته فما وجه قوله تعاىل وَإِذَا 
كالوا هلم أو وزنوا هلم ) كالوهم أو وزنوهم ( كَالُوُهْم أَْو وََّزُنوُهْم واجلواب من وجوه األول أن املراد من قوله 

فحذف اجلار وأوصل الفعل قال الكسائي والفراء وهذا من كالم أهل احلجاز ومن جاورهم يقولون زىن كذا كلى 
كذا ويقولون صدتك وصدت لك وكسبتك وكسبت لك فعلى هذا الكناية يف كالوهم ووزنوهم يف موضع نصب 

مقامه والتقدير وإذا كالوا مكيلهم أو وزنوا موزوهنم الثالث  الثاين أن يكون على حذف املضاف وإقامة املضاف إليه
يروى عن عيسى بن عمر ومحزة أهنما كانا جيعالن الضمريين توكيداً ملا يف كالوا ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان هبا 

بتة قبل هم ما أرادا وزعم الفراء والزجاج أنه غري جائز ألنه لو كان مبعىن كالوهم لكان يف املصحف ألف مث
على هذه احلجة فقال إن خط املصحف مل يراع يف كثري منه حد املصطلح عليه يف ) الكشاف ( واعترض صاحب 

علم احلظ واجلواب أن إثبات هذه األلف لو مل يكن معتاداً يف زمان الصحابة فكان جيب إثباهتا يف سائر األعصار ملا 
  أللف كان معتاداً يف زمان الصحابة فكان جيب إثباته ههناأنا نعلم مبالغتهم يف ذلك فثبت أن إثبات هذه ا

ُهْم أَوْ السؤال الثالث ما السبب يف أنه قال َوْيلٌ لّلُْمطَفِّفَني الَِّذيَن إِذَا اكَْتالُواْ ومل يقل إذا انزنوا مث قال وَإِذَا كَالُو
  يدل على اآلخر وََّزُنوُهْم فجمع بينهما أن الكيل والوزن هبما الشراء والبيع فأحدمها

السؤال الرابع اللغة املعتادة أن يقال خسرته فما الوجه يف أخسرته اجلواب قال الزجاج أخسرت امليزان وخسرته 
  سواء أي نقصته وعن املؤرج خيسرون ينقصون بلغة قريش

فأنزل اهللا تعاىل هذه  املسألة الثالثة عن عكرمة عن ابن عباس قال ملا قدم نيب اهللا املدينة كانوا من أخبس الناس كيال
اآلية فأحسنوا الكيل بعد ذلك وقيل كان أهل املدينة جتاراً يطففون وكانت بياعاهتم املنابذة واملالمسة واملخاطرة 

قيل يا رسول اهللا ) مخس خبمس ( فقرأها عليهم وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( فنزلت هذه اآلية فخرج رسول اهللا 
وم العهد إال سلط اهللا عليهم عدوهم وما حكموا بغري ما أنزل اهللا إال فشا فيهم وما مخس خبمس قال ما نقص ق

الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة إال فشا فيهم املوت وال طففوا الكيل إال منعوا النبات وأخذوا بالسنني وال منعوا 
  )الزكاة إال حبس عنهم املطر 

ون زائداً ويدفعون ناقصاً مث اختلف العلماء فقال بعضهم هذه اآلية املسألة الرابعة الذم إمنا حلقهم مبجموع أهنم يأخذ
دالة على الوعيد فال تتناول إال إذا بلغ التطفيف حد الكثري وهو نصاب السرقة وقال آخرون بل ما يصغر ويكرب 



  دخل حتت الوعيد لكن بشرط أن ال يكون معه توبة وال طاعة أعظم منها وهذا هو األصح
احتج أصحاب الوعيد بعموم هذه اآلية قالوا وهذه اآلية واردة يف أهل الصالة ال يف الكفار والذي  املسألة اخلامسة

  يدل عليه وجهان األول أنه لو كان كافراً لكان ذلك الكفر أوىل باقتضاء هذا الويل من

ل هو التطفيف الثاين التطفيف فلم يكن حينئذ للتطفيف أثر يف هذا الويل لكن اآلية دالة على أن املوجب هلذا الوي
فكأنه تعاىل هدد )  ٤ ٥املطففني ( أنه تعاىل قال للمخاطبني هبذه اآلية أَال َيظُنُّ أُْولَِئَك أَنَُّهْم مَّْبُعوثُونَ ِلَيْومٍ َعِظيمٍ 

هل املطففني بعذاب يوم القيامة والتهديد هبذا ال حيصل إال مع املؤمن فثبت هبذين الوجهني أن هذا الوعيد خمتص بأ
الصالة واجلواب عنه ما تقدم مراراً ومن لواحق هذه املسألة أن هذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك ومن يعزم عليه إذ 
العزم عليه أيضاً من الكبائر واعلم أن أمر املكيال وامليزان عظيم وذلك ألن عامة اخللق حيتاجون إىل املعامالت وهي 

لسبب عظم اهللا أمره فقال وَالسََّماء َرفَعََها َوَوَضعَ الِْميَزانَ أَالَّ َتطَْغْواْ ِفى مبنية على أمر املكيال وامليزان فلهذا ا
وقال َولَقَْد أَْرَسلَنا ُرُسلََنا بِالْبَّيَناِت َوأَنَزلَْنا )  ٧ ٩الرمحن ( الِْميَزاِن َوأَِقيُمواْ الَْوْزنَ بِالِْقْسِط َوالَ ُتْخِسُرواْ الِْميَزانَ 

أوف يا ابن آدم الكيل كما حتب أن يويف ( وعن قتادة )  ٢٥احلديد ( ِكتَاَب وَالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقْسِط َمَعُهُم الْ
وعن الفضيل خبس امليزان سواد الوجه يوم القيامة وقال أعرايب لعبد امللك بن ) لك واعدل كما حتب أن يعدل لك 

طففينا أراد بذلك أن املطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم يف أخذ القليل فما مروان قد مسعت ما قال اهللا تعاىل يف امل
  ظنك بنفسك وأنت تأخذ الكثري وتأخذ أموال املسلمني بال كيل وال وزن
  أَال َيظُنُّ أُْولَاِئَك أَنَُّهْم مَّْبعُوثُونَ ِلَيْومٍ َعِظيمٍ َيْوَم َيقُوُم النَّاُس ِلَربِّ الْعَالَِمَني

تعاىل وبخ هؤالء املطففني فقال أَال َيظُنُّ أُْولَِئَك الذين يطففون أَنَُّهْم مَّْبعُوثُونَ ِلَيْومٍ َعِظيمٍ وهو يوم القيامة  اعلم أنه
ويف الظن ههنا قوالن األول أن املراد منه العلم وعلى هذا التقدير حيتمل أن يكون املخاطبون هبذا اخلطاب من مجلة 

ن ال يكونوا كذلك أما االحتمال األول فهو ما روي أن املسلمني من أهل املدينة وهم املصدقني بالبعث وحيتمل أ
كان ذلك شائعاً فيهم وكانوا مصدقني ) صلى اهللا عليه وسلم ( األوس واخلزرج كانوا كذلك وحني ورد النيب 

منني بالبعث إال أهنم كانوا بالبعث والنشور فال جرم ذكروا به وأما إن قلنا بأن املخاطبني هبذه اآلية ما كانوا مؤ
متمكنني من االستدالل عليه ملا يف العقول من إيصال اجلزاء إىل احملسن واملسيء أو إمكان ذلك إن مل يثبت وجوبه 
وهذا مما جيوز أن خياطب به من ينكر البعث واملعىن أال يتفكرون حىت يعلموا أهنم مبعوثون لكنهم قد أعرضوا عن 

عن متاعبه ومشاقه وإمنا جيعل العلم االستدالل ظناً ألن أكثر العلوم االستداللية راجع إىل  التفكر وأراحوا أنفسهم
األغلب يف الرأي ومل يكن كالشك الذي يعتدل الوجهان فيه ال جرم مسي ذلك ظناً القول الثاين أن املراد من الظن 

ال جيزمون بالبعث ولكن ال أقل من الظن  ههنا هو الظن نفسه ال العلم ويكون املعىن أن هؤالء املطففني هب أهنم
فإن األليق حبكمة اهللا ورمحته ورعايته مصاحل خلقه أن ال يهمل أمرهم بعد املوت بالكلية وأن يكون هلم حشر ونشر 

وأن هذا الظن كاف يف حصول اخلوف كأنه سبحانه وتعاىل يقول هب أن هؤالء ال يقطعون به أفال يظنونه أيضاً 
  َيْوَم َيقُوُم النَّاسُ ِلَربّ الْعَالَِمَني ففيه مسائل فأما قوله تعاىل

  املسألة األوىل قرىء َيْومٍ بالنصب واجلر أما النصب فقال الزجاج يوم منصوب بقوله

مَّْبُعوثُونَ واملعىن أال يظنون أهنم يبعثون يوم القيامة وقال الفراء وقد يكون يف موضع خفض إال أنه أضيف إىل يفعل 
  كما ذكرنا يف قوله َيْوَم الَ َتْمِلُك وأما اجلر فلكونه بدالً من َيْومٍ َعِظيمٍفنصب وهذا 

  املسألة الثانية هذا القيام له صفات



الصفة األوىل سببه وفيه وجوه أحدها وهو األصح أن الناس يقومون حملاسبة رب العاملني فيظهر هناك هذا التطفيف 
 ٤٦الرمحن ( ماعه ويقرب منه قوله تعاىل َوِلَمْن خَاَف َمقَاَم َرّبِه جَنََّتاِن الذي يظن أنه حقري فيعرف هناك كثرته واجت

وثانيها أنه سبحانه يرد األرواح إىل أجسادها فتقوم تلك األجساد من مراقدها فذاك هو املراد من قوله َيْوَم َيقُومُ ) 
أي لعبادته )  ٢٣٨البقرة ( لنَّاُس هو كقوله َوقُوُمواْ ِللَِّه قَانِِتَني النَّاُس ِلَرّب الْعَالَِمَني وثالثها قال أبو مسلم معىن َيقُوُم ا

  فقوله َيقُوُم النَّاُس ِلَرّب الْعَالَِمَني أي حملض أمره وطعته ال لشيء آخر على ما قرره يف قوله َواالْْمرُ َيْوَمِئذٍ ِللَِّه
يف قوله َيْوَم َيقُوُم النَّاُس لَِربّ ) لى اهللا عليه وسلم ص( الصفة الثانية كيفية ذلك القيام روي عن ابن عمر عن النيب 

وعن ابن عمر أنه قرأ هذه السورة فلما بلغ قوله َيْوَم َيقُوُم ) يقوم أحدكم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه ( الْعَالَِمَني قال 
  )النَّاُس ِلَرّب الْعَالَِمَني بكى حنيباً حىت عجز عن قراءة ما بعده 

يقوم الناس مقدار ثلثمائة سنة من الدنيا ال يؤمر ( ة كمية ذلك القيام روى عنه عليه السالم أنه قال الصفة الثالث
وقال ابن عباس وهو يف حق املؤمنني كقدر ) ميكثون أربعني عاماً مث خياطبون ( وعن ابن مسعود ) فيهم بأمر 

  انصرافهم من الصالة
وهذه الكلمة تذكر )  ١املطففني ( ن التهديد فقال أوال َوْيلٌ لّلُْمطَفِّفَني واعلم أنه سبحانه مجع يف هذه اآلية أنواعاً م

عند نزول البالء مث قال ثانياً أَال َيظُنُّ أُْولَِئَك وهو استفهام مبعىن اإلنكار مث قال ثالثاً ِلَيْومٍ َعِظيمٍ والشيء الذي 
َيقُوُم النَّاُس لَِرّب الَْعالَِمَني وفيه نوعان من التهديد أحدمها  يستعظمه اهللا ال شك أنه يف غاية العظمة مث قال رابعاً َيْوَم

كوهنم قائمني مع غاية اخلشوع وهناية الذلة واالنكسار والثاين أنه وصف نفسه بكونه رباً للعاملني مث ههنا سؤال وهو 
القيلة ألجل الشيء كأنه قال قائل كيف يليق بك مع غاية عظمتك أي هتيء هذا احملفل العظيم الذي هو حمفل 

احلقري الطفيف فكأنه سبحانه جييب فيقول عظمة اإلهلية ال تتم إال بالعظمة يف القدرة والعظمة يف احلكمة فعظمة 
القدرة ظهرت بكوين رباً للعاملني لكن عظمة احلكمة ال تظهر إال بأن انتصف للمظلوم من الظامل بسبب ذلك القدر 

ن أحقر وأصغر كان العلم الواصل إليه أعظم وأمت فألجل إظهار العظمة يف احلقري الطفيف فإن الشيء كلما كا
احلكمة أحضرت خلق األولني واآلخرين يف حمفل القيامة وحاسبت املطفف ألجل ذلك القدر الطفيف وقال األستاذ 

لب اإلنصاف أبو القاسم القشريي لفظ املطفف يتناول التطفيف يف الوزن والكيل ويف إظهار العيب وإخفائه ويف ط
واالنتصاف ويقال من مل يرض ألخيه املسلم ما يرضاه لنفسه فليس مبنصب واملعاشرة والصحبة من هذه اجلملة 

والذي يرى عيب الناس وال يرى عيب نفسه من هذه اجلملة ومن طلب حق نفسه من الناس وال يعطيهم حقوقهم 
  الناس وال يطلب من أحد لنفسه حقاًكما يطلبه لنفسه فهو من هذه اجلملة والفىت من يقضي حقوق 

بَِني الَِّذيَن ُيكَذُِّبونَ بَِيْومِ الدِّينِ كَالَّ إِنَّ ِكتَاَب الْفُجَّارِ لَِفى ِسجِّنيٍ َوَمآ أَْدرَاَك َما ِسجٌِّني كَِتاٌب مَّْرقُوٌم َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ لِّلُْمكَذِّ
إِذَا ُتتْلَى َعلَْيِه َءاَياتَُنا قَالَ أََساِطُري االٌّ وَِّلَني كَالَّ َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم مَّا كَاُنواْ  َوَما ُيكَذُِّب بِِه إِالَّ كُلُّ ُمعَْتٍد أَِثيمٍ

  كُنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَاذَا الَِّذى َيكِْسُبونَ كَالَّ إِنَُّهْم َعن رَّبِّهِمْ َيْوَمِئذٍ لََّمْحُجوُبونَ ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُواْ الَْجِحيمِ ثُمَّ يُقَالُ َه
واعلم أنه سبحانه ملا بني عظم هذا الذنب أتبعه بذكر لواحقه وأحكامه فأوهلا قوله كَالَّ واملفسرون ذكروا فيه 
وجوهاً األول أنه ردع وتنبيه أي ليس األمر على ماهم عليه من التطفيف والغفلة عن ذكر البعث واحلساب 

اين قال أبو حامت كَالَّ ابتداء يتصل مبا بعده على معىن حقاً إِنَّ ِكَتابَ الْفُجَّارِ لَِفى فلريتدعوا ومتام الكالم ههنا الث
  ِسّجنيٍ وهو قول احلسن

  النوع الثاين أنه تعاىل وصف كتاب الفجار باخليبة واحلقارة على سبيل االستخفاف هبم وههنا سؤاالت
  ن معىن قلنا فيه قوالنالسؤال األول السجني اسم علم لشيء معني أو اسم مشتق ع



األول وهو قول مجهور املفسرين أنه اسم علم على شيء معني مث اختلفوا فيه فاألكثرون على أنه األرض السابعة 
( السفلى وهو قول ابن عباس يف رواية عطاء وقتادة وجماهد والضحاك وابن زيد وروى الرباء أنه عليه السالم قال 

سجني ( اخلراساين وفيها إبليس وذريته وروى أبو هريرة أنه عليه السالم قال  قال عطاء) سجني أسفل سبع أرضني 
  وقال الكليب وجماهد سجني صخرة حتت األرض السابعة) جب يف جهنم 

القول الثاين أنه مشتق ومسي سجيناً فعيالً من السجن وهو احلبس والتضييق كما يقال فسيق من الفسق وهو قول 
ج قال الواحدي وهذا ضعيف والدليل على أن سجيناً ليس مما كانت العرب تعرفه قوله َومَا أيب عبيدة واملربد والزجا

أَْدَراَك أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت وقومك وال أقول هذا ضعيف فلعله إمنا ذكر ذلك تعظيماً ألمر سجني 
والصحيح أن السجني ) الكشاف ( قال صاحب )  ١٧اإلنفطار ( كما يف قوله بَِغاِئبَِني َوَما أَْدَراَك َما َيْوُم الّدينِ 

فعيل مأخوذ من السجن مث إنه ههنا اسم علم منقول من صف كحامت وهو منصرف ألنه ليس فيه إال سبب واحد 
وهو التعريف إذا عرفت هذا فنقول قد ذكرنا أن اهللا تعاىل أجرى أموراً مع عباده على ما تعارفوه من التعامل فيما 

هم فاجلنة موصوفة بالعلو والصفاء والفسحة وحضور املالئكة املقربني والسجني موصوف بالتسفل بينهم وبني عظمائ
  والظلمة والضيق وحضور الشياطني

امللعونني وال شك أن العلو والصفاء والفسحة وحضور املالئكة املقربني كل ذلك من صفات الكمال والعزة 
لكفرة وكتاهبم بالذلة واحلقارة قيل إنه يف موضع التسفل وأضدادها من صفات النقص والذلة فلما أريد وصف ا

و َيشَْهُدهُ )  ١٨املطففني ( والظلمة والضيق وحضور الشياطني وملا وصف كتاب األبرار بالعزة قيل إنه لَِفى ِعلّّيَني 
  الُْمقَرَُّبونَ

ِكتَاٌب مَّْرقُوٌم فكأنه قيل إن كتاهبم يف السؤال الثاين قد أخرب اهللا عن كتاب الفجار بأنه ِفى ِسّجنيٍ مث فسر سجيناً ب 
كتاب مرقوم فما معناه أجاب القفال فقال قوله ِكتَاٌب مَّْرقُوٌم ليس تفسرياً لسجني بل التقدير كال إن كتاب الفجار 
لفي سجني وإن كتاب الفجار كتاب مرقوم فيكون هذا وصفاً لكتاب الفجار بوصفني أحدمها أنه يف سجني والثاين 

رقوم ووقع قوله َوَما أَْدَراَك َما ِسّجٌني فيما بني الوصفني معترضاً واهللا أعلم واألوىل أن يقال وأي استبعاد يف أنه م
كون أحد الكتابني يف اآلخر إما بأن يوضع كتاب الفجار يف الكتاب الذي هو األصل املرجوع إىل يف تفصيل أحوال 

لك الكتاب املسمى بالسجني وفيه وجه ثالث وهو أن يكون املراد األشقياء أو بأن ينقل ما يف كتاب الفجار إىل ذ
من الكتاب الكتابة فيكون يف املعىن كتابة الفجار يف سجني أي كتابة أعماهلم يف سجني مث وصف السجني بأنه كَِتابٌ 

  مَّْرقُوٌم فيه مجيع أعمال الفجار
ه أحدها مرقوم أي مكتوبة أعماهلم فيه وثانيها قال قتادة رقم السؤال الثالث ما معىن قوله ِكتَاٌب مَّْرقُوٌم قلنا فيه وجو

هلم بسوء أي كتب هلم بإجياب النار وثالثها قال القفال حيتمل أن يكون املراد أنه جعل ذلك الكتاب مرقوماً كما 
م ههنا يرقم التاجر ثوبه عالمة لقيمته فكذلك كتاب الفاجر جعل مرقوماً برقم دال على شقاوته ورابعها املرقو

املختوم قال الواحدي وهو صحيح ألن اخلتم عالمة فيجوز أن يسمى املرقوم خمتوماً وخامسها أن املعىن كتاب مثبت 
سُ عليهم كالرقم يف الثوب ينمحي أما قوله وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لّلُْمكَذّبَِني ففيه وجهان أحدمها أنه متصل بقوله َيْوَم َيقُوُم النَّا

ويل ملن كذب بأخبار اهللا والثاين أن قوله مَّْرقُوٌم معناه رقم برقم )  ٨٣املطففني ( النَّاُس لَِرّب الَْعالَِمَني أي َيْوَم َيقُوُم 
يدل على الشقاوة يوم القيامة مث قال وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لّلُْمكَذّبَِني يف ذلك اليوم من ذلك الكتاب مث إنه تعاىل أخرب عن 

َوَما ُيكَذّبُ بِِه إِالَّ كُلُّ ُمْعَتٍد أَثِيمٍ إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه ءايَاُتَنا قَالَ أَسَاِطُري االْوَِّلَني ومعناه  صفة من يكذب بيوم الدين فقال
أنه ال يكذب بيوم الدين إال من كان موصوفاً هبذه الصفات الثالثة فأوهلا كونه معتدياً واالعتداء هو التجاوز عن 



هو مبالغة يف ارتكاب اإلمث واملعاصي وأقول اإلنسان له قوتان قوة نظرية وكماهلا يف أن املنهج احلق وثانيها األثيم و
يعرف احلق لذاته وقوة عملية وكماهلا يف أن يعرف اخلري ألجل العمل به وضد األول أن يصف اهللا تعاىل مبا ال جيوز 

علم تعلق علم اهللا جبميع املعلومات من وصفه به فإن كل من منع من إمكان البعث والقيامة إمنا منع إما ألنه مل ي
الكليات واجلزئيات أو ألنه مل يعلم تعلق قدرة اهللا جبميع املمكنات فهذا االعتداء ضد القوة العملية هو االشتغال 

بالشهوة والغضب وصاحبه هو األثيم وذلك ألن املشتغل بالشهوة والغضب قلما يتفرغ للعبادة والطاعة ورمبا صار 
  له عن اإلميان بالقيامةذلك مانعاً 

لذين ينكرون وأما الصفة الثالثة للمكذبني بيوم الدين فهو قوله إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه ءايَاُتَنا قَالَ أََساِطُري االْوَِّلَني واملراد منه ا
  النبوة واملعىن إذا تلي عليه القرآن قال أساطري األولني وفيه وجهان أحدمها أكاذيب

خبار األولني وأنه عنهم أخذ أي يقدح يف كون القرآن من عند اهللا هبذا الطريق وههنا حبث آخر األولني والثاين أ
وهو أن هذه الصفات الثالثة هل املراد منها شخص معني أوالً فيه قوالن األول وهو قول الكليب أن املراد منه الوليد 

وليد بأنه تعاىل قال يف سورة ن َوالَ ُتِطْع كُلَّ بن املغرية وقال آخرون إنه النضر بن احلارث واحتج من قال إنه ال
فقيل إنه الوليد بن )  ١٠ ١٥ن ( َحالٍَّف مَّهِنيٍ إىل قوله ُمْعَتٍد أَثِيمٍ إىل قوله إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه ءايَاُتَنا قَالَ أَسَاِطُري االْوَِّلَني 

قريش أو من قومك إال كل معتد أثيم وهذا هو  املغرية وعلى هذا التقدير يكون املعىن وما يكذب بيوم الدين من
الشخص املعني والقول الثاين أنه عام يف حق مجيع املوصوفني هبذه الصفات أما قوله تعاىل كَالَّ َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم 

ية صارت سبباً حلصول مَّا كَاُنواْ َيكِْسُبونَ فاملعىن ليس األمر كما يقوله من أن ذلك أساطري األولني بل أفعاهلم املاض
الرين يف قلوهبم وألهلهم اللغة يف تفسري لفظة الرين وجوه وألهل التفسري وجوه أخر أما أهل اللغة فقال أبو عبيدة 
ران على قلوبنهم غلب عليها واخلمر ترين على عقل السكران واملوت يرين على امليت فيذهب به قال الليث ران 

( فيه وهو يريد رينا وريوناً ومن هذا حديث عمر يف أسيفع جهينة ملا ركبه الدين  النعاس واخلمر يف الرأس إذا رسخ
قال أبو زيد يقال رين بالرجل يران به ريناً إذا وقع فيما ال يستطيع اخلروج منه قال أبو معاذ ) أصبح قد رين به 

لرين واألقفال أشد من النحوي الرين أن يسود القلب من الذنوب والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من ا
الطبع وهو أن يقفل على القلب قال الزجاج ران على قلوهبم مبعىن غطى على قلوهبم يقال ران على قلبه الذنب 

يرين ريناً أي غشيه والرين كالصدإ يغشى القلب ومثله العني أما أهل التفسري فلهم وجوه قال احلسن وجماهد هو 
صلى اهللا عليه وسلم ( لقلب وتغشاه فيموت القلب وروي عن رسول اهللا الذنب على الذنب حىت حتيط الذنوب با

وعن جماهد ) إياكم واحملقرات من الذنوب فإن الذنب على الذنب يوقد على صاحبه جحيماً ضخمة ( أنه قال ) 
ما القلب كالكف فإذا أذنب الذنب انقبض وإذا أذنب ذنباً آخر انقبض مث يطبع عليه وهو الرين وقال آخرون كل

أذنب اإلنسان حصلت يف قلبه نكتة سوداء حىت يسود القلب كله وروي هذا مرفوعاً يف حديث أيب هريرة قلت ال 
شك أن تكرر األفعال سبب حلصول ملكة نفسانية فإن من أراد تعلم الكتابة فكلما كان إتيانه بعمل الكتابة أكثر 

على اإلتيان بالكتابة من غري روية وال فكرة فهذه اهليئة  كان اقتداره على عمل الكتابة أمت إىل أن يصري حبيث يقدر
النفسانية ملا تولدت من تلك األعمال الكثرية كان لكل واحد من تلك األعمال أثر يف حصول تلك اهليئة النفسانية 
ى إذا عرفت هذا فنقول إن اإلنسان إذا واظب على اإلتيان ببعض أنواع الذنوب حصلت يف قلبه ملكة نفسانية عل

اإلتيان بذلك الذنب وال معىن للذنب إال ما يشغلك بغري اهللا وكل ما يشغلك بغري اهللا فهو ظلمة فإذن الذنوب كلها 
ظلمات وسواد ولكل واحد من األعمال السالفة اليت أورث جمموعها حصول تلك امللكة أثر يف حصوهلا فذلك هو 

سوداء حىت يسود القلب وملا كانت مراتب امللكات يف  املراد من قوهلم كلما أذنب اإلنسان حصلت يف قلبه نكتة



الشدة والضعف خمتلفة ال جرم كانت مراتب هذا السواد والظلمة خمتلفة فبعضها يكون ريناً وبعضها طبعاً وبعضها 
الً أقفاالً قال القاضي ليس املراد من الرين أن قلبهم قد تغري وحصل فيه منع بل املراد أهنم صاروا إليقاع الذنب حا

بعد حال متجرئني عليه وقويت دواعيهم إىل ترك التوبة وترك اإلقالع فاستمروا وصعب األمر عليهم ولذلك بني 
أن علة الرين كسبهم ومعلوم إن إكثارهم من اكتساب الذنوب ال مينع من اإلقالع والتوبة وأقول قد بينا أن صدور 

  الفعل حال استواء الداعي

ك حمال المتناع ترجيح املمكن من غري مرجح فبأن يكون ممتنعاً حال املرجوحية كان أوىل إىل الفعل والداعي إىل التر
وملا سلم القاضي أهنم صاروا بسبب األفعال السالفة راجحاً فوجب أن يكون اإلقالع يف هذه احلالة ممتنعاً ومتام 

  الكالم قد تقدم مراراً يف هذا الكتاب
( رَّبّهِْم َيْومَِئٍذ لََّمْحجُوُبونَ فاعلم أهنم ذكروا يف كَالَّ وجوهاً أحدها قال صاحب  أما قوله تعاىل كَالَّ إِنَُّهْم َعن

كَالَّ ردع عن الكسب الرائن عن قلوهبم وثانيها قال القفال إن اهللا تعاىل حكى يف سائر السور عن هذا ) الكشاف 
يعطيه ماالً وولداً مث إنه تعاىل كذبه يف هذه املقالة املعتدي األثيم أنه كان يقول إن كانت اآلخرة حقاً فإن اهللا تعاىل 

قال َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ  قَاِئَمةً  َولَِئن رُّّجْعُت إِلَى َرّبى إِنَّ )  ٧٨مرمي ( فقال أَطَّلََع الَْغْيَب أَمِ اتََّخذَ ِعنَد الرَّْحَمنِ َعْهداً 
ا قد تردد ذكره يف القرآن ترك اهللا ذكره ههنا وقال كَالَّ إِنَُّهمْ وملا كان هذا مم)  ٥٠فصلت ( ِلى ِعنَدهُ لَلُْحْسَنى 

َعن رَّّبهِْم َيْومَِئٍذ لََّمْحجُوُبونَ أي ليس األمر كما يقولون من أن هلم يف اآلخرة حسىن بل هم عن رهبم يومئذ 
َبلْ َرانَ أما قوله إِنَُّهْم َعن رَّبّهِمْ  حملجوبون وثانيها أن يكون ذلك تكريراً وتكون كَالَّ هذه هي املذكورة يف قوله كَالَّ

َيْوَمِئٍذ لََّمْحُجوُبونَ فقد احتج األصحاب على أن املؤمنني يرونه سبحانه قالوا ولوال ذلك مل يكن للتخصيص فائدة 
وفيه تقرير آخر وهو أنه تعاىل ذكر هذا احلجاب يف معرض الوعيد والتهديد للكفار وما يكون وعيداً وهتديداً 

للكفار ال جيوز حصوله يف حق املؤمن فوجب أن ال حيصل هذا احلجاب يف حق املؤمن أجابت املعتزلة عن هذا من 
وجوه أحدها قال اجلبائي املراد أهنم عن رمحة رهبم حمجوبون أي ممنوعون كما يقال يف الفرائض اإلخوة حيجبون األم 

نه مينع من رؤيته وثانيها قال أبو مسلم لََّمْحُجوُبونَ على الثلث ومن ذلك يقال ملن مينع عن الدخول هو حاجب أل
أي غري مقربني واحلجاب الرد وهو ضد القبول واملعىن هؤالء املنكرون للبعث غري مقبولني عند اهللا وهو املراد من 

وثالثها قال القاضي احلجاب ) آل عمران ( يهِْم قوله تعاىل َوالَ ُيكَلُّمُهُم اللَُّه َوالَ َينظُُر إِلَيْهِْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  َوالَ ُيَزكّ
ليس عبارة عن عدم الرؤية فإنه قد يقال حجب فالن عن األمري وإن كان قد رآه من البعد وإذا مل يكن احلجاب 

عبارة عن عدم الرؤية سقط االستدالل بل جيب أن حيمل على صريورته ممنوعاً عن وجدان رمحته تعاىل ورابعها قال 
كوهنم حمجوبني عنه متثيل لالستخفاف هبم وإهانتهم ألنه ال يؤذن على امللوك إال للمكرمني ) شاف الك( صاحب 

لديهم وال حيجب عنهم إال املهانون عندهم واجلواب ال شك أن من منع من رؤية شيء يقال إنه حجب عنه وأيضاً 
عن الثلث بسبب اإلخوة وإذا وجدنا من منع من الدخول على األمري يقال إنه حجب عنه وأيضاً يقال األم حجبت 

هذه االستعماالت وجب جعل اللفظ حقيقة يف مفهوم مشترك بني هذه املواضع دفعاً لالشتراك يف اللفظ وذلك هو 
املنع ففي الصورة األوىل حصل املنع من الرؤية ويف الثاين حصل املنع من الوصول إىل قربه ويف الثالثة حصل املنع 

صري تقدير اآلية كال إهنم عن رهبم يومئذ ملمنوعون واملنع إمنا يتحقق بالنسبة إىل ما يثبت من استحقاق الثلث في
  للعبد بالنسبة إىل اهللا تعاىل وهو إما العلم وإما الرؤية وال ميكن محله على العلم ألنه ثابت باالتفاق للكفار فوجب



ترك ) الكشاف (  دليل وكذا ما قاله صاحب محله على الرؤية أما صرفه إىل الرمحة فهو عدول عن الظاهر من غري
للظاهر من غري دليل مث الذي يؤكد ما ذكرناه من الدليل أقوال املفسرين قال مقاتل معىن اآلية أهنم بعد العرض 

واحلساب ال يرون رهبم واملؤمنون يرون رهبم وقال الكليب يقول إهنم عن النظر إىل رؤية رهبم حملجوبون واملؤمن ال 
رؤية ربه وسئل مالك بن أنس عن هذه اآلية فقال ملا حجب أعداءه فلم يروه ال بد وأن يتجلى ألوليائه  حيجب عن

حىت يروه وعن الشافعي ملا حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا أما قوله تعاىل ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُواْ 
امة إما عن رؤية اهللا على قولنا أو عن رمحة اهللا وكرامته على قول الَْجِحيمِ فاملعىن ملا صاروا حمجوبني يف عرصة القي

املعتزلة فعند ذلك يؤمر هبم إىل النار مث إذا دخلوا النار وخبوا بتكذيبهم بالبعث واجلزاء فقيل هلم َهاذَا الَِّذى كُنُتْم بِهِ 
  ُتكَذُّبونَ يف الدنيا واآلن قد عاينتموه فذوقوه

   ْبرَارِ لَِفى ِعلِّيَِّني َوَمآ أَْدَراَك َما ِعلِّيُّونَ ِكَتاٌب مَّْرقُوٌم َيشَْهُدُه الُْمقَرَُّبونَكَالَّ إِنَّ ِكتَاَب االٌّ
اعلم أنه تعاىل ملا ذكر حال الفجار املطففني أتبعه بذكر حال األبرار الذين ال يطففون فقال كَالَّ أي ليس األمر كما 

أن كتاب اهللا أساطري األولني واعلم أن ألهل اللغة يف لفظ ِعلّّيَني أقواالً  تومهه أولئك الفجار من إنكار البعث ومن
وألهل التفسري أيضاً أقواالً أما أهل اللغة قال أبو الفتح املوصلي ِعلّّيَني مجع علي وهو فعيل من العلو وقال الزجاج 

أيت قنسرين وأما املفسرون إعراب هذا االسم كإعراب اجلمع ألنه على لفظ اجلمع كما تقول هذه قنسرون ور
فروي عن ابن عباس أهنا السماء الرابعة ويف رواية أخرى إهنا السماء السابعة وقال قتادة ومقاتل هي قائمة العرش 
اليمىن فوق السماء السابعة وقال الضحاك هي سدرة املنتهى وقال الفراء يعين ارتفاعاً بعد ارتفاع ال غاية له وقال 

وقال آخرون هي مراتب عالية حمفوظة باجلاللة قد عظمها اهللا وأعلى شأهنا وقال آخرون عند  الزجاج أعلى األمكنة
كتاب أعمال املالئكة وظاهر القرآن يشهد هلذا القول األخري ألنه تعاىل قال لرسوله َوَما أَْدَراَك َما ِعلّيُّونَ تنبيهاً له 

ٌم َيشَْهُدُه الُْمقَرَُّبونَ فبني أن كتاهبم يف هذا الكتاب املرقوم الذي على أنه معلوم له وأنه سيعرفه مث قال ِكَتاٌب مَّْرقُو
يشهده املقربون من املالئكة فكأنه تعاىل كما وكلهم باللوح احملفوظ فكذلك يوكلهم حبفظ كتب األبرار يف مجلة 

األبرار فإهنم ذلك الكتاب الذي هو أم الكتاب على وجه اإلعظام له وال ميتنع أن احلفظة إذا صعدت بكتب 
يسلموهنا إىل هؤالء املقربني فيحفظوهنا كما حيفظون كتب أنفسهم أو ينقلون ما يف تلك الصحائف إىل ذلك الكتاب 

الذي وكلوا حبفظه ويصري علمهم شهادة هلؤالء األبرار فلذلك حياسبون حساباً يسرياً ألن هؤالء املقربني يشهدون 
ذا الكتاب يف السماء صح قول من تأول ذلك على أنه يف السماء العالية هلم مبا حفظوه من أعماهلم وإذا كان ه

  فتتقارب األقوال يف ذلك وإذا كان الذي ذكرناه أوىل
  واعلم أن املعتمد يف تفسري هذه اآلية ما بينا أن العلو والفسحة والضياء والطهارة من عالمات السعادة

ان املقصود من وضع كتاب الفجار يف أسفل السافلني ويف والسفل والضيق والظلمة من عالمات الشقاوة فلما ك
أضيق املواضع إذالل الفجار وحتقري شأهنم كان املقصود من وضع كتاب األبرار يف أعلى عليني وشهادة املالئكة هلم 

مال بذلك إجالهلم وتعظيم شأهنم ويف اآلية وجه آخر وهو أن املراد من الكتاب الكتابة فيكون املعىن أن كتابة أع
  األبرار يف عليني مث وصف عليني بأنه كتاب مرقوم فيه مجيع أعمال األبرار وهو قول أيب مسلم

أما قوله تعاىل ِكتَاٌب مَّْرقُوٌم ففيه تأويالن أحدمها أن املراد بالكتاب املرقوم كتاب أعماهلم والثاين أنه كتاب موضوع 
ب واختلفوا يف ذلك الكتاب فقال مقاتل إن تلك األشياء يف عليني كتب فيه ما أعد اهللا هلم من الكرامة والثوا

مكتوبة هلم يف ساق العرش وعن ابن عباس أنه مكتوب يف لوح من زبرجد معلق حتت العرش وقال آخرون هو 
كتاب مرقوم مبا يوجب سرورهم وذلك بالضد من رقم كتاب الفجار مبا يسوءهم ويدل على هذا املعىن قوله 



ُبونَ يعين املالئكة الذي هم يف عليني يشهدون وحيضرون ذلك املكتوب ومن قال إنه كتاب األعمال َيشَْهُدُه الُْمقَرَّ
  قال يشهد ذلك الكتاب إذا صعد به إىل عليني املقربون من املالئكة كرامة للمؤمن

ضَْرةَ  النَّعِيمِ ُيْسقَْونَ ِمن رَِّحيقٍ مَّْخُتومٍ ِخَتاُمهُ إِنَّ االٌّ ْبرَاَر لَِفى َنِعيمٍ َعلَى االٌّ َرآِئِك َينظُُرونَ َتْعرُِف ِفى ُوُجوِههِمْ َن
  ِمْسٌك َوِفى ذَِلَك فَلَْيَتَنافَسِ الُْمتََناِفُسونَ َوِمزَاُجُه ِمن َتْسنِيمٍ َعْيناً َيْشَربُ بَِها الُْمقَرَُّبونَ

نزلتهم فقال إِنَّ االْبَْرارَ لَِفى نَِعيمٍ مث وصف اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا عظم كتاهبم يف اآلية املتقدمة عظم هبذه اآلية م
كيفية ذلك النعيم بأمور ثالثة أوهلا قوله َعلَى االَْراِئِك َينظُُرونَ قال القفال األرائك األسرة يف احلجال وال تسمى 

اليمن أخربنا أريكة فيما زعموا إال إذا كانت كذلك وعن احلسن كنا ال ندري ما األريكة حىت لقينا رجالً من أهل 
  أن األريكة عندهم ذلك

أما قوله ُينظَُرونَ ففيه ثالثة أوجه أحدها ينظرون إىل أنواع نعمهم يف اجلنة من احلور العني والولدان وأنواع األطعمة 
يلحظ املؤمن فيحيط بكل ما آتاه اهللا وإن أدناهم يتراءى له ( واألشربة واملالبس واملراكب وغريها قال عليه السالم 

والثاين قال مقاتل ينظرون إىل عدوهم حني يعذبون يف النار والثالث إذا اشتهوا شيئاً نظروا إليه ) ثل سعة الدنيا م
فيحضرهم ذلك الشيء يف احلال واعلم أن هذه األوجه الثالثة من باب أنواع جنس واحد وهو املنظور إليه فوجب 

من الكل وهو أهنم ينظرون إىل رهبم ويتأكد هذا التأويل  محل اللفظ على الكل وخيطر ببايل تفسري رابع وهو أشرف
مبا إنه قال بعد هذه اآلية َتعْرُِف ِفى ُوُجوهِهِْم َنْضَرةَ  النَِّعيمِ والنظر املقرون بالنضرة هو رؤية اهللا تعاىل على ما قال 

  ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ نَّاِضَرةٌ  إِلَى َربَّها َناظَِرةٌ 

يؤكد هذا التأويل أنه جيب االبتداء بذكر أعظم اللذات وما هو إال رؤية اهللا تعاىل وثانيها  ومما)  ٢٢ ٢٣القيامة ( 
  قوله تعاىل َتْعرُِف ِفى ُوُجوِههِمْ َنضَْرةَ  النَِّعيمِ وفيه مسألتان

لك مث يف املسألة األوىل املعىن إذا رأيتهم عرفت أهنم أهل النعمة بسبب ما ترى يف وجوههم من القرائن الدالة على ذ
  تلك القرائن قوالن

أحدمها أنه ما يشاهد يف وجوههم من الضحك واالستبشار على ما قال تعاىل ُوجُوٌه َيْوَمِئٍذ مُّْسِفَرةٌ  َضاِحكَةٌ  
  ) ٣٨ ٣٩عبس ( مُّْسَتْبِشَرةٌ  

فسري النضرة قد والثاين قال عطاء إن اهللا تعاىل يزيد يف وجوههم من النور واحلسن والبياض ما ال يصفه واصف وت
  سبق عند قوله نَّاِضَرةٌ 

  املسألة الثانية قرىء تَْعرُِف على البناء للمفعول َجنَّاِت النَّعِيمِ بالرفع
  وثالثها قوله ُيْسقَْونَ ِمن رَِّحيقٍ وفيه مسألتان

  املسألة األوىل يف بيان أن الرحيق ما هو قال الليث الرحيق اخلمر وأنشد حلسان
  ق السلسلبردى يصفق بالرحي

وقال أبو عبيدة والزجاج الرحيق من اخلمر ما ال غش فيه وال شيء يفسده ولعله هو اخلمر الذي وصفه اهللا تعاىل 
  ) ٤٧الصافات ( بقوله لّلشَّارِبَِني الَ ِفيَها غَْولٌ 

  املسألة الثانية ذكر اهللا تعاىل هلذا الرحيق صفات
وجوه األول قال القفال حيتمل أن هؤالء يسقون من شراب خمتوم قد ختم الصفة األوىل قوله رَِّحيقٍ مَّْخُتومٍ وفيه 

عليه تكرمياً له بالصيانة على ما جرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان وهناك مخر آخر جتري منها أهنار كما قال 
اجلاري الثاين قال أبو عبيدة واملربد  إال أن هذا املختوم أشرف يف)  ١٥حممد ( َوأَْنهَاٌر ّمْن َخْمرٍ لَّذَّةٍ  لّلشَّارِبَِني 



والزجاج املختوم الذي له ختام أي عاقبة والثالث روي عن عبداهللا يف خمتوم أنه ممزوج قال الواحدي وليس بتفسري 
ألن اخلتم ال يكون تفسريه املزج ولكن ملا كانت له عاقبة هي ريح املسك فسره باملمزوج ألنه لو مل ميتزج باملسك ملا 

ه ريح املسك الرابع قال جماهد خمتوم مطني قال الواحدي كان مراده من اخلتم بالطني هو أن ال متسه يد إىل حصل في
أن يفك ختمه األبرار واألقرب من مجيع هذه الوجوه الوجه األول الذي ذكره القفال الصفة الثانية هلذا الرحيق 

أن الذي خيتم به رأس قارورة ذلك الرحيق هو املسك كالطني قوله ِخَتاُمُه ِمْسٌك وفيه وجوه األول قال القفال معناه 
الذي خيتم به رؤوس القوارير فكان ذلك املسك رطب ينطبع فيه اخلامت وهذا الوجه مطابق للوجه األول الذي 

له آخره بريح حكيناه عن القفال يف تفسري قوله مَّْخُتومٍ الثاين املراد من قوله ِخَتاُمُه ِمْسٌك أي عاقبته املسك أي خيتم 
املسك وهذا الوجه مطابق للوجه الذي حكيناه عن أيب عبيدة يف تفسري قوله مَّْخُتومٍ كأنه تعاىل قال من رحيق له 

عاقبة مث فسر تلك العاقبة فقال تلك العاقبة مسك أي من شربه كان ختم شربه على ريح املسك وهذا قول علقمة 
وا إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد رحيه كريح املسك واملعىن والضحاك وسعيد بن جبري ومقاتل وقتادة قال

  لذاذة
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

املقطع وذكاء الرائحة وأرجها مع طيب الطعم واخلتام آخر كل شيء ومنه يقال ختمت القرآن واألعمال خبواتيمها 
أي آخره كما يقال خامت النبيني قال ) خامته مسك ( إنه يقرأ ويؤكده قراءة علي عليه السالم واختيار الكسائي ف

الفراء ومها متقاربان يف املعىن إال أن اخلامت اسم واخلتام مصدر كقوهلم هو كرمي الطباع والطابع الثالث معناه خلطه 
ويه احلارة مما يعني مسك وذكروا أن فيه تطيباً لطعمه وقيل بل لرحيه وأقول لعل املراد أن اخلمر املمزوج هبذه األفا

على اهلضم وتقوية الشهوة فلعل املراد منه اإلشارة إىل قوة شهوهتم وصحة أبداهنم وهذا القول رواه سعيد بن جبري 
عن األسود عن عائشة تقول املرأة لقد أخذت ختم طيين أي لقد أخذت أخالط طيين قال أبو الدرداء هو شراب 

لو أن رجالً من أهل الدنيا أدخل فيه يده مث أخرجها مل يبق ذو روح إال أبيض مثل الفضة حيتمون به آخر شرهبم 
  وجد طيب رحيه

الصفة الثانية قوله تعاىل َوِفى ذَِلَك فَلَْيَتَنافَسِ الُْمَتَناِفُسونَ قال الواحدي يقال نفست عليه الشيء أنفسه نفاسة إذا 
واحد من الشخصني يريد أن يستأثر به واملعىن ويف ضننت به ومل حتب أن يصري إليه والتنافس تفاعل منه كأن كل 

  ذلك فلريغب الراغبون باملبادرة إىل طاعة اهللا
واعم أن مبالغة اهللا تعاىل يف الترغيب فيه تدل على علو شأنه وفيه إشارة إىل أن التنافس جيب أن يكون يف مثل ذلك 

  النعيم العظيم الدائم ال يف النعيم الذي هو مكدر سريع الفناء
  الصفة الرابعة قوله تعاىل َوِمزَاُجُه ِمن َتْسنِيمٍ وفيه مسائل

املسألة األوىل تسنيم علم لعني بعينها يف اجلنة مسيت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه إما ألهنا أرفع شراب 
وإما ألهنا ألجل كثرة  يف اجلنة وإما ألهنا تأتيهم من فوق على ما روي أهنا جتري يف اهلواء مسنمة فتنصب يف أوانيهم

ملئها وسرعته تعلو على كل شيء متر به وهو تسنيمه أو ألنه عند اجلري يرى فيه ارتفاع واخنفاض فهو التسنيم 
أيضاً وذلك ألن أصل هذه الكلمة للعلو واالرتفاع ومنه سنام البعري وتسنمت احلائط إذا علوته وأما قول املفسرين 

اس سأل عن تسنيم فقال هذا مما يقول اهللا فَالَ َتعْلَُم َنفٌْس مَّا أُْخِفىَ  لَُهم ّمن قُرَّةِ  فروى ميمون بن مهران أن ابن عب
ويقرب منه ما قال احلسن وهو أنه أمر أخفاه اهللا تعاىل ألهل اجلنة قال الواحدي وعلى هذا )  ١٧السجدة ( أَْعُينٍ 

  من تشريف ال يعرف له اشتقاق وهو اسم معرفة وعن عكرمة ِمن َتْسنِيمٍ
املسألة الثانية أنه تعاىل ذكر أن تسنيم عني يشرب هبا املقربون قال ابن عباس أشرف شراب أهل اجلنة هو تسنيم 

  ألنه يشربه املقربون صرفاً وميزج ألصحاب اليمني
اب الشمال مث واعلم أن اهللا تعاىل ملا قسم املكلفني يف سورة الواقعة إىل ثالثة أقسام املقربون وأصحاب اليمني وأصح

إنه تعاىل ملا ذكر كرامة املذكورين يف هذه السورة بأنه ميزج شراهبم من عني يشرب هبا املقربون علمنا أن املذكورين 
يف هذا املوضع هم أصحاب اليمني وأقول هذا يدل على أن األهنار متفاوتة يف الفضيلة فتسنيم أفضل أهنا اجلنة 

يف اجلنة الروحانية هو معرفة اهللا ولذة النظر إىل وجه اهللا الكرمي والرحيق هو  واملقربون أفضل أهل اجلنة والتسنيم
االبتهاج مبطالعة عامل املوجودات فاملقربون ال يشربون إال من التسنيم أي ال يشتغلون إال مبطالعة وجهه الكرمي 

  وأصحاب اليمني يكون شراهبم ممزوجاً فتارة يكون نظرهم إليه وتارة إىل خملوقاته



املسألة الثانية عينا نصب على املدح وقال الزجاج نصب على احلال وقوله َيشَْرُب بَِها الُْمقَرَُّبونَ كقوله َيْشَرُب بَِها 
  وقد مر)  ٦اإلنسان ( ِعَباُد اللَِّه 

َتَغاَمُزونَ َوإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَْهِلهِمْ انقَلَبُواْ فَِكهِنيَ إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُمواْ كَاُنواْ ِمَن الَِّذيَن َءاَمُنواْ َيْضَحكُونَ وَإِذَا َمرُّواْ بِهِْم َي
واْ ِمَن الْكُفَّارِ َيْضَحكُونَ َعلَى االٌّ َوإِذَا َرأَوُْهْم قَالُوا إِنَّ َهاُؤالَِء لََضآلُّونَ وََمآ أُْرِسلُواْ َعلَْيهِمْ َحاِفِظَني فَالَْيْوَم الَِّذيَن َءاَمُن

  ونَ َهلْ ثُوَِّب الْكُفَّاُر َما كَاُنواْ َيفَْعلُونََرآِئكِ َينظُُر
اعلم أنه سبحانه ملا وصف كرامة األبرار يف اآلخرة ذكر بعد ذلك قبح معاملة الكفار معهم يف الدنيا يف استهزائهم 

  مسائل وضحكهم مث بني أن ذلك سينقلب على الكفار يف اآلخرة واملقصود منه تسلية املؤمنني وتقوية قلوهبم وفيه
املسألة األوىل ذكروا يف سبب النزول وجهني األول أن املراد من قوله إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُمواْ أكابر املشركني كأيب جهل 

والوليد بن املغرية والعاصى بن وائل السهمي كانوا يضحكون من عمار وصهيب وبالل وغريهم من فقراء املسلمني 
ه السالم يف نفر من املسلمني فسخر منهم املنافقون وضحكوا وتغامزوا مث رجعوا ويستهزئون هبم الثاين جاء علي علي

صلى اهللا ( إىل أصحاهبم فقالوا رأينا اليوم األصلع فضحكوا منه فنزلت هذه اآلية قبل أن يصل علي إىل رسول اهللا 
  ) عليه وسلم 

حة فأوهلا قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين املسألة الثانية أنه تعاىل حكى عنهم أربعة أشياء من املعامالت القبي
آمنوا يضحكون أي يستهزئون هبم وبدينهم وثانيها قوله وَإِذَا َمرُّواْ بِهِْم َيَتَغاَمُزونَ أي يتفاعلون من الغمز وهو 

به واملعىن  اإلشارة باجلفن واحلاجب ويكون الغمز أيضاً مبعىن العيب وغمزه إذا عابه وما يف فالن غميزة أي ما يعاب
أهنم يشريون إليهم باألعني استهزاء ويعيبوهنم ويقولون انظروا إىل هؤالء يتعبون أنفسهم وحيرموهنا لذاهتا وخياطرون 

فيه من بأنفسهم يف طلب ثواب ال يتيقنونه وثالثها قوله تعاىل َوإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَْهلِهِْم انقَلَبُواْ فَاِكهَِني معجبني مبا هم 
رك واملعصية والتنعم بالدنيا أو يتفكهون بذكر املسلمني بالسوء قرأ عاصم يف رواية حفص عنه فَِكهَِني بغري ألف الش

يف هذا املوضع وحده ويف سائر القرآن فَاِكهَِني باأللف وقرأ الباقون فاكهني باأللف فقيل مها لغتان وقيل فاكهني أي 
عم بالدنيا وفكهني معجبني ورابعها قوله تعاىل وَإِذَا َرأَوُْهْم قَالُواْ إِنَّ هَُؤالَء متنعمني مشغولني مبا هم فيه من الكفر والتن

لَضَالُّونَ أي هم على ضالل يف تركهم التنعم احلاضر بسبب طلب ثواب ال يدري هل له وجود أم ال وهذا آخر ما 
  حكاه تعاىل عن الكفار

ِظَني يعين أن اهللا تعاىل مل يبعث هؤالء الكفار رقباء على املؤمنني حيفظون عليهم مث قال تعاىل َوَما أُْرِسلُواْ َعلَْيهِْم َحاِف
  أحواهلم ويتفقدون ما يصنعونه من حق أو باطل فيعبون عليهم ما يعتقدونه ضالالً بل إمنا أمروا بإصالح أنفسهم

  ففيه مسألتانأما قوله تعاىل فَالَْيْوَم الَِّذيَن ءاَمُنواْ ِمَن الْكُفَّارِ َيْضَحكُونَ 
املسألة األوىل املعىن أن يف هذا اليوم الذي هو يوم تصقع األعمال واحملاسبة يضحك املؤمن من الكافر ويف سبب هذا 

الضحك وجوه أحدها أن الكفار كانوا يضحكون على املؤمنني يف الدنيا بسبب ما هم فيه من الضر والبؤس ويف 
ما هم فيه من أنواع العذاب والبالء وألهنم علموا أهنم كانوا يف اآلخرة يضحك املؤمنون على الكافرين بسبب 

الدنيا على غري شيء وأهنم قد باعوا باقياً بفان ويرون أنفسهم قد فازوا بالنعيم املقيم ونالوا بالتعب اليسري راحة 
يها ويدعون األبد ودخلوا اجلنة فأجلسوا على األرائك ينظرون إليهم كيف يعذبون يف النار وكيف يصطرخون ف

بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضاً الثاين قال أبو صاحل يقال ألهل النار وهم فيها اخرجوا وتفتح هلم أبواهبا فإذا 
رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون اخلروج واملؤمنون ينظرون إليهم على األرائك فإذا انتهوا إىل أبواهبا غلقت 

  دوهنم فذاك هو سبب الضحك



الثانية قوله َعلَى االَْراِئِك َينظُُرونَ حال من يضحكون أي يضحكون منهم ناظرين إليهم وإىل ما هم فيه من املسألة 
  اهلوان والصغار بعد العزة والكرب

مث قال تعاىل َهلْ ثُّوَب الْكُفَّاُر َما كَاُنواْ َيفَْعلُونَ ثوب مبعىن أثيب أي اهللا املثيب قال أوس سأجزيك أو جيزيك عين 
  وبمث

  وحسبك أن يثين عليك وحتمدي
قال املربد وهو فعل من الثواب وهو ما يثوب أي يرجع إىل فاعله جزاء ما عمله من خري أو شر والثواب يستعمل 

  يف املكافأة بالشر ونشد أبو عبيدة أال أبلغ أبا حسن رسوال
  فما لك ال جتيء إىل الثواب

واملعىن كأنه تعاىل )  ٤٩الدخان ( إِنََّك أَنَت الَْعزِيزُ الْكَرُِمي  واألوىل أن حيمل ذلك على سبيل التهكم كقوله ذُْق
يقول للمؤمنني هل جازينا الكفار على عملهم الذي كان من مجلته ضحكهم بكم واستهزاؤهم بطريقتكم كما 

الستخفاف جازيناكم على أعمالكم الصاحلة فيكون هذا القول زائداً يف سرورهم ألنه يقتضي زيادة يف تعظيمهم وا
  بأعدائهم واملقصود منها أحوال القيامة واهللا أعلم

  سورة االنشقاق

  وهي عشرون ومخس آيات مكية
  ِلَربَِّها َوُحقَّْت إِذَا السََّمآُء انَشقَّْت َوأَِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت وَإِذَا األرض ُمدَّْت وَأَلْقَْت َما ِفيَها وََتَخلَّْت َوأَِذَنْت

سماء فقد مر شرحه يف مواضع من القرآن وعن علي عليه السالم أهنا تنشق من اجملرة أما قوله َوأَِذَنتْ أما انشقاق ال
وأنشد ) ما أذن اهللا لشيء كإذنه لنيب يتغىن بالقرآن ( ِلرَّبَها ومعىن أذن له استمع ومنه قوله عليه الصالة والسالم 

  رياً ذكرت بهأبو عبيدة واملربد والزجاج قول قعنب صم إذا مسعوا خ
  وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا

واملعىن أنه مل يوجد يف جرم السماء ما مينع من تأثري قدرة اهللا تعاىل يف شقها وتفريق أجزائها فكانت يف قبول ذلك 
( اِئِعَني التأثري كالعبد الطائع الذي إذا ورد عليه األمر من جهة املالك أنصت له وأذعن ومل ميتنع فقوله قَالََتا أََتْيَنا طَ

يدل على نفاذ القدرة يف اإلجياد واإلبداع من غري ممانعة أصالً وقوله ههنا وَأَِذَنتْ ِلرَّبَها يدل على )  ١١فصلت 
نفوذ القدرة يف التفريق واإلعدام واإلفناء من غري ممانعة أصالً وأما قوله َوُحقَّْت فهو من قولك هو حمقوق بكذا 

تنقاد وال متتنع وذلك ألنه جسم وكل جسم فهو ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فإن  وحقيق به يعين وهي حقيقة بأن
الوجود والعدم بالنسبة إليه على السوية وكل ما كان كذلك كان ترجيح وجوده على عدمه أو ترجيح عدمه على 

فذاً سارياً من غري وجوده ال بد وأن يكون بتأثري واجب الوجود وترجيحه فيكون تأثري قدرته يف إجياده وإعدامه نا
ممانعة أصالً وأما املمكن فليس له إال القبول واالستعداد ومثل هذا الشيء حقيق به أن يكون قابالً للوجود تارة 

  وللعدم

أخرى من واجب الوجود أما قوله َوإِذَا االْْرُض ُمدَّْت ففيه وجهان األول أنه مأخوذ من مد الشيء فامتد وهو أن 
يسوي ظهرها كما قال )  ١٠٥كما قال َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنِسفَُها َرّبى َنْسفاً طه تزال حباهلا بالنسف 

وعن ابن عباس مدت مد األدمي الكاظمي ألن األدمي )  ١٠٦ ١٠٥طه ( قَاعاً َصفَْصفاً الَّ َتَرى ِفيَها ِعَوجاً َوال أَْمتاً 



أنه مأخوذ من مده مبعىن أمده أي يزاد يف سعتها يوم القيامة لوقوف  إذا مد زال كل انثناء فيه واستوى والثاين
اخلالئق عليها للحساب واعلم أنه ال بد من الزيادة يف وجه األرض سواء كان ذلك بتمديدها أو بإمدادها ألن خلق 

أما قوله وَأَلْقَْت َما  األولني واآلخرين ملا كانوا واقفني يوم القيامة على ظهرها فال بد من الزيادة يف طوهلا وعرضها
)  ٢الزلزلة ( ِفيَها فاملعىن أهنا ملا مدت رمت مبا يف جوفها من املوتى والكنوز وهو كقوله وَأَْخَرَجِت االْرُض أَثْقَالََها 

االْْرَض ِكفَاتاً أَْحَياء َوأَمْواتاً  وكقوله أَلَْم َنجَْعلِ)  ٩العاديات ( ُبْعِثَر َما ِفى الْقُبُورِ )  ٤اإلنفطار ( َوإِذَا الْقُبُوُر ُبْعثَِرْت 
وأما قوله وََتَخلَّْت فاملعىن وخلت غاية اخللو حىت مل يبق يف باطنها شيء كأهنا تكلفت أقصى )  ٢٥ ٢٦املرسالت ( 

جهدها يف اخللو كما يقال تكرم الكرمي وترحم الرحيم إذا بلغا جهدمها يف الكرم الرمحة وتكلفاً فوق ما يف طبعهما 
لم أن التحقيق أن اهللا تعاىل هو الذي أخرج تلك األشياء من بطن األرض إىل ظهرها لكن األرض وصفت بذلك واع

على سبيل التوسع وأما قوله َوأَذَِنْت لَِرّبَها َوحُقَّْت فقد تقدم تفسريه إال أن األول يف السماء وهذا يف األرض وإذا 
  اختلف وجه الكالم مل يكن تكراراً

  نَسانُ إِنََّك كَاِدٌح إِلَى َربَِّك كَْدحاً فَُملَاِقيِهياأَيَُّها اِإل
شرط وال بد له من جزاء )  ١ ٦اإلنشقاق ( اعلم أن قوله تعاىل إِذَا السََّماء انَشقَّتْ إىل قوله الْقُْرءانَ َخلََق اِإلنَسانَ 

كل شيء فيكون أدخل  واختلفوا فيه على وجوه أحدها قال صاحب الكشاف حذف جواب إذاً ليذهب الوهم إىل
يف التهويل وثانيها قال الفراء إمنا ترك اجلواب ألن هذا املعىن معروف قد تردد يف القرآن معناه فعرف ونظريه قوله 

ترك ذكر القرآن ألن التصريح به قد تقدم يف سائر املواضع وثالثها قال بعض )  ١القدر ( إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ 
معترض )  ٦اإلنشقاق ( ققني اجلواب هو قوله فَُملَاِقيِه وقوله َوُحقَّْت يأَيَُّها اإلِنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح إِلَى َرّبَك كَْدحاً احمل

وهو كقول القائل إذا كان كذا وكذا يا أيها اإلنسان ترى عند ذلك ما عملت من خري أو شر فكذا ههنا والتقدير 
نسان عمله ورابعها أن املعىن حممول على التقدمي والتأخري فكأنه قيل َوُحقَّْت يأَيَُّها إذا كان يوم القيامة لقي اإل

وقامت القيامة وخامسها قال (  ١اإلنشقاق ( اِإلنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح إِلَى رَّبَك كَْدحاً فَُملَاِقيِه إِذَا السََّماء انَشقَّْت 
واعترض يف الكالم قوله َوُحقَّْت يأَيَُّها اِإلنَسانُ )  ٧اإلنشقاق ( وِتىَ  ِكَتاَبُه الكسائي إن اجلواب يف قوله فَأَمَّا َمْن أُ

فهو كذا ومن )  ٧١اإلسراء ( إِنََّك كَاِدٌح واملعىن إذا السماء انشقت وكان كذا وكذا فََمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه 
البقرة ( مَّا يَأِْتيَنَّكُم ّمّنى ُهًدى فََمن َتبَِع ُهدَاَي فَالَ َخْوٌف َعلَيْهِْم أويت كتابه وراء ظهره فهو كذا ونظريه قوله تعاىل فَإِ

وسادسها قال القاضي إن اجلواب ما دل عليه قوله إِنََّك كَاِدٌح كأنه تعاىل قال يا أيها اإلنسان ترى ما عملت )  ٣٨
انَ َخلََق اِإلنَسانَ ففيه قوالن األول أن املراد جنس فاكدح لذلك اليوم أيها اإلنسان لتفوز بالنعيم أما قوله الْقُْرء

  الناس كما يقال أيها الرجل

وكلكم ذلك الرجل فكذا ههنا وكأنه خطاب خص به كل واحد من الناس قال القفال وهو أبلغ من العموم ألنه 
ون كذلك والثاين أن قائم مقام التخصيص على خماطبة كل واحد منهم على التعيني خبالف اللفظ العام فإنه ال يك

واملعىن أنك تكدح يف إبالغ ) صلى اهللا عليه وسلم ( املراد منه رجل بعينه وههنا فيه قوالن األول أن املراد به حممد 
رساالت اهللا وإرشاد عباده وحتمل الضرر من الكفار فأبشر فإنك تلقى اهللا هبذا العمل وهو غري ضائع عنده الثاين 

ن خلف وكدحه جده واجتهاده يف طلب الدنيا وإيذاء الرسول عليه السالم واإلصرار على قال ابن عباس هو أُّيب ب
َوأَمَّا )  ٧اإلنشقاق ( الكفر واألقرب أنه حممول على اجلنس ألنه أكثر فائدة وألن قوله فَأَمَّا َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه 

كالنوعني له وذلك ال يتم إال إذا كان جنساً أما قوله إِنََّك كَاِدٌح )  ١٠ق اإلنشقا( َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه َوَراء ظَهْرِِه 
فاعلم أن الكدح جهد الناس يف العمل والكدح فيه حىت يؤثر فيها من كدح جلده إذا خدشه أما قوله إِلَى رَّبكَ 



ىل هذا الزمان وأقول يف ففيه ثالثة أوجه أحدها إنك كادح إىل لقاء ربك وهو املوت أي هذا الكدح يستمر ويبقى إ
هذا التفسري نكتة لطيفة وذلك ألهنا تقتضي أن اإلنسان ال ينفك يف هذه احلياة الدنيوية من أوهلا إىل آخرها عن 

الكدح واملشقة والتعب وملا كانت كلمة إىل النتهاء الغاية فهي تدل على وجوب انتهاء الكدح واملشقة بانتهاء هذه 
عد هذه الدنيا حمض السعادة والرمحة وذلك معقول فإن نسبة اآلخرة إىل الدنيا كنسبة احلياة وأن يكون احلاصل ب

الدنيا إىل رحم األم فكما صح أن يقال يا أيها اجلنني إنك كادح إىل أن تنفصل من الرحم فكان ما بعد االنفصال 
يكون احلال فيما بعد املوت عن الرحم بالنسبة إىل ما قبله خالصاً عن الكدح والظلمة فنرجوا من فضل اهللا أن 

كذلك وثانيهما قال القفال التقدير إنك كادح يف دنياك كدحاً تصري به إىل ربك فبهذا التأويل حسن استعمال 
حرف إىل ههنا وثالثها حيتمل أن يكون دخول إىل على معىن أن الكدح هو السعي فكأنه قال ساع بعملك إِلَى رَّبَك 

ففيه قوالن األول قال الزجاج فمالق ربك أي مالق حكمه ال مفر لك منه وقال آخرون  أما قوله تعاىل فَُملَاِقيِه
الضمري عائد إىل الكدح إال أن الكدح عمل وهو عرض ال يبقى فمالقاته ممتنعة فوجب أن يكون املراد مالقاة 

  َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه بَِيمِينِِهالكتاب الذي فيه بيان تلك األعمال ويتأكد هذا التأويل بقوله بعد هذه اآلية فَأَمَّا 
  فَأَمَّا َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه فََسْوَف ُيحَاَسُب ِحَساباً َيسِرياً َوَينقَِلبُ إِلَى أَْهِلِه َمْسرُوراً

  نقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُروراًأما قوله تعاىل فَأَمَّا َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه بَِيمِينِِه فََسْوَف ُيحَاَسُب ِحَساباً َيسِرياً َوَي
فاملعىن فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فَسَْوَف ُيَحاَسُب ِحسَاباً َيِسرياً وسوف من اهللا واجب وهو كقول القائل 
اتبعين فسوف جند خرياً فإنه ال يريد به الشك وإمنا يريد ترقيق الكالم واحلساب اليسري هو أن تعرض عليه أعماله 

أن الطاعة منها هذه واملعصية هذه مث يثاب على الطاعة ويتجاوز عن املعصية فهذا هو احلساب اليسري ألنه  ويعرف
ال شدة على صاحبه وال مناقشة وال يقال له مل فعلت هذا وال يطالب بالعذر فيه وال باحلجة عليه فإنه مىت طولب 

اليسري يرجع إىل أهله مسروراً فائزاً بالثواب آمناً من بذلك مل جيد عذراً وال حجة فيفتضح مث إنه عند هذا احلساب 
العذاب واملراد من أهله أهل اجلنة من احلور العني أو من زوجاته وذرياته إذا كانوا مؤمنني فدلت هذه اآلية على أنه 

  سبحانه أعد له وألهله يف اجلنة

يقول اللهم ) صلى اهللا عليه وسلم (  مسعت رسول اهللا( ما يليق به من الثواب عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
حاسبين حساباً يسرياً قلت وما احلساب اليسري قال ينظر يف كتابه ويتجاوز عن سيئاته فأما من نوقش يف احلساب 

فقلت يا ) من نوقش احلساب فقد هلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال رسول اهللا ( وعن عائشة قالت ) فقد هلك 
ذلك العرض ولكن من ( ل فَأَمَّا َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه فََسْوَف ُيحَاَسُب ِحسَاباً َيِسرياً قال رسول اهللا إن اهللا يقو

ويف قوله حياسب إشكال ألن احملاسبة تكون بني اثنني وليس يف القيامة ألحد قبل ربه مطالبة ) نوقش احلساب عذب 
ة الفالنية فكأن ذلك بني الرب والعبد حماسبة والدليل على أنه فيحاسبه وجوابه أن العبد يقول إهلي فعلت املعصي

  تعاىل خص الكفار بأنه ال يكلمهم فدل ذلك على أنه يكلم املطيعني والعبد يكلمه فكانت املكاملة حماسبة
  َوأَمَّا َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه َوَرآَء ظَْهرِِه

ْهرِِه فللمفسرين فيه وجوه أحدها قال الكليب السبب فيه ألن ميينه مغلولة إىل أما قوله َوأَمَّا َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه َوَراء ظَ
عنقه ويده اليسرى خلف ظهره وثانيها قال جماهد ختلع يده اليسرى فتجعل من وراء ظهره وثالثها قال قوم يتحول 

حاول أخذه بيمينه كاملؤمنني  وجهه يف قفاه فيقرأ كتابه كذلك ورابعها أنه يؤيت كتابه بشماله من وراء ظهره ألنه إذا
( مينع من ذلك وأويت من وراء ظهره بشماله فإن قيل أليس أنه قال يف سورة احلاقة َوأَمَّا َمْن أُوِتىَ  ِكَتاَبُه بِِشَماِلِه 

ومل يذكر الظهر واجلواب من وجهني أحدمها حيتمل أن يؤتى بشماله وراء ظهره على ما حكيناه عن )  ٢٥احلاقة 



  ثانيها أن يكون بعضهم يعطى بشماله وبعضهم من وراء ظهرهالكليب و
  فََسْوَف َيْدُعو ثُبُوراً

أما قوله فََسْوَف َيْدُعو ثُُبوراً فاعلم أن الثبور هو اهلالك واملعىن أنه ملا أويت كتابه من غري ميينه علم أنه من أهل النار 
ا قال واهلفاه وفيه وجه آخر ذكره القفال فقال الثبور فيقول واثبوراه قال الفراء العرب تقول فالن يدعوا هلفه إذ

مشتق من املثابرة على شيء وهي املواظبة عليه فسمي هالك اآلخرة ثبور ألنه الزم ال يزول كما قال إِنَّ َعذَاَبَها 
  وأصل الغرام اللزوم والولوع)  ٦٥الفرقان ( كَانَ غََراماً 

  َوَيْصلَى سَِعرياً
  لَى َسعِرياً ففيه مسألتانأما قوله تعاىل وََيْص

آل ( وقال َوُنْصِلِه َجهَنََّم )  ١٠النساء ( املسألة األوىل يقال صلى الكافر النار قال اهللا تعاىل َوَسَيْصلَْونَ َسعِرياً 
( كَذََّب َوَتوَلَّى  وقال الَ َيْصلَاَها إِالَّ االْْشقَى الَِّذى)  ١الصافات ( وقال إِالَّ َمْن ُهَو َصالِ الَْجِحيمِ )  ١١٥عمران 
واملعىن أنه إذا أعطى كتابه بشماله من وراء ظهره فإنه يدعو الثبور مث يدخل النار وهو يف النار )  ١٥ ١٦الليل 

وأحدمها ال ينفي اآلخر وإمنا هو على اجتماعهما قبل )  ١٣الفرقان ( أيضاً يدعو ثبوراً كما قال دََّعَوا ُهَناِلَك ثُبُوراً 
  وبعد دخوهلا نعوذ باهللا منها ومما قرب إليها من قول أو عملدخول النار 

املسألة الثانية قرأ عاصم ومحزة وأبو عمرو ويصلى بضم الياء والتخفيف كقوله ِلخََزَنةِ  َجَهنََّم وهذه القراءة مطابقة 
( مثقلة كقوله  للقراءة املشهورة ألنه يصلى فيصلى أي يدخل النار وقرأ ابن عامر ونافع والكسائي بضم الياء

  ) ٣١احلاقة ( وقوله ثُمَّ الَْجِحيمَ َصلُّوُه ) وتصلية جحيم 
  إِنَُّه كَانَ ِفى أَْهِلِه َمْسرُوراً

أما قوله تعاىل إنه كان يف أهله مسروراً فقد ذكر القفال فيه وجهني أحدمها أنه كان يف أهله مسروراً أي منعماً 
ال مشقة الفرائض من الصالة والصوم واجلهاد مقدماً على املعاصي آمناً مسترحياً من التعب بأداء العبادات واحتم

من احلساب والثواب والعقاب ال خياف اهللا وال يرجوه فأبدله اهللا بذلك السرور الفاين غماً باقياً ال ينقطع وكان 
سروراً يف أهله فجعله اهللا يف املؤمن الذي أويت كتابه بيمينه متقياً من املعاصي غري آمن من العذاب ومل يكن يف دنياه م

ه اآلخرة مسروراً فأبدله اهللا تعاىل بالغم الفاين سروراً دائماً ال ينفذ الثاين أن قوله إِنَُّه كَانَ ِفى أَْهِلِه َمْسرُوراً كقول
ني مبا هو عليه من الكفر فكذلك أي متنعمني يف الدنيا معجب)  ٣١املطففني ( َوإِذَا انقَلَُبواْ إِلَى أَْهِلهِمْ انقَلَُبواْ فَِكهَِني 

ههنا حيتمل أن يكون املعىن أنه كان يف أهله مسروراً مبا هم عليه من الكفر باهللا والتكذيب بالبعث يضحك ممن آمن 
  )الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( به وصدق باحلساب وقد روى عن النيب 

  َيُحوَر إِنَُّه ظَنَّ أَن لَّن
أما قوله إِنَُّه ظَنَّ أَن لَّن َيحُوَر فاعلم أن احلور هو الرجوع واحملار املرجع واملصري وعن ابن عباس ما كنت أدرى ما 
معىن حيور حىت مسعت إعرابية تقول البنتها حوري أي ارجعي ونقل القفال عن بعضهم أن احلور هو الرجوع إىل 

فعلى الوجه األول معىن اآلية أنه ظن أن لن ) نعوذ باهللا من احلور بعد الكور ( خالف ما كان عليه املرء كما قالوا 
يرجع إىل اآلخرة أي لن يبعث وقال مقاتل وابن عباس حسب أن ال يرجع إىل اهللا تعاىل وعلى الوجه الثاين أنه ظن 

  أن لن يرجع إىل خالف ما هو عليه يف الدنيا من السرور والتنعم
  كَانَ بِِه َبِصرياً َبلَى إِنَّ َربَُّه

مث قال تعاىل َبلَى أي ليبعثن وعلى الوجه الثاين يكون املعىن أن اهللا تعاىل يبدل سروره بغم ال ينقطع وتنعمه ببالء ال 



  ينتهي وال يزول
ا سبق عليه يف أما قوله إِنَّ َربَُّه كَانَ َبصِرياً فقال الكليب كان بصرياً به من يوم خلقه إىل أن بعثه وقال عطاء بصرياً مب

أم الكتاب من الشقاء وقال مقاتل بصرياً مىت بعثه وقال الزجاج كان عاملاً بأن مرجعه إليه وال فائدة يف هذه األقوال 
إمنا الفائدة يف وجهني ذكرمها القفال األول أن ربه كان عاملاً بأنه سيجزيه والثاين أن ربه كان عاملاً مبا يعمله من 

ن جيوز يف حكمته أن يهمله فال يعاقبه على سوء أعماله وهذا زجر لكل املكلفني عن مجيع الكفر واملعاصي فلم يك
  املعاصي

   ُيْؤِمُنونَفَالَ أُقِْسمُ بِالشَّفَقِ َوالَّْيلِ َوَما َوَسَق وَالْقََمرِ إِذَا اتََّسَق لََترْكَُبنَّ طََبقاً َعن طَبقٍ فََما لَُهْم الَ
  ِسُم بِالشَّفَقِ فيه مسائلاعلم أن قوله تعاىل فَالَ أُقْ

ومن مجلة )  ١القيامة ( املسألة األوىل أن هذا قسم وأما حرف ال فقد تكلمنا فيه يف قوله تعاىل الَ أُقِْسُم بَِيْومِ الْقَِياَمةِ  
الوجوه املذكورة هناك أن ال نفي ورد لكالم قبل القسم وتوجيه هذا الوجه ههنا ظاهر ألنه تعاىل حكى ههنا عن 

  ملشرك أنه ظن أن لن حيور فقوله ال رد لذلك القول وإبطال لذلك الظن مث قال بعده أقسم بالشفق
املسألة الثانية قد عرفت اختالف العلماء يف أن القسم واقع هبذه األشياء أو خيالفها وعرفت أن املتكلمني زعموا أن 

  د احلظر بأن يقسم اإلنسان بغري اهللا تعاىلالقسم واقع برب الشفق وإن كان حمذوفاً ألن ذلك معلوم من حيث ور
املسألة الثالثة تركيب لفظ الشفق يف أصل اللغة لرقة الشيء ومنه يقال ثوب شفق كأنه ال متاسك لرقته ويقال 

للرديء من األشياء شفق وأشفق عليه إذا رق قلبه عليه والشفقة رقة القلب مث اتفق العلماء على أنه اسم لألثر 
مس يف األفق بعد غروهبا إال ما حيكى عن جماهد أنه قال الشفق هو النهار ولعله إمنا ذهب إىل هذا ألنه الباقي من الش

تعاىل عطف عليه الليل فيجب أن يكون املذكور أوالً هو النهار فالقسم على هذا الوجه واقع بالليل والنهار اللذين 
فوا بعد ذلك فذهب عامة العلماء إىل أنه هو احلمرة وهو أحدمها معاش والثاين سكن وهبما قوام أمور العامل مث اختل

وهو قول ) الكشاف ( قول ابن عباس والكليب ومقاتل ومن أهل اللغة قول الليث والفراء والزجاج قال صاحب 
عامة العلماء إال ما يروى عن أيب حنيفة يف إحدى الروايتني عنه أنه البياض وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه 

عليه بوجوه أحدها قال الفراء مسعت بعض العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان أمحر قال واحتجوا 
فدل ذلك على أن الشفق هو احلمرة وثانيها أنه جعل الشفق وقتاً للعشاء األخرية فوجب أن يكون املعترب هو 

ضوء الشمس مث بعدت الشمس عن  احلمرة ال البياض ألن البياض ميتد وقته ويطول لبثه واحلمرة ملا كانت بقية
األفق ذهبت احلمرة وثالثها أن اشتقاق الشفق ملا كان من الرقة وال شك أن الضوء يأخذ يف الرقة والضعف من عند 

غيبة الشمس فتكون احلمرة شفقاً أما قوله َوالَّْيلِ َوَما َوَسَق فقال أهل اللغة وسق أي مجع ومنه الوسق وهو الطعام 
كال ويوزن مث صار امساً للحمل واستوسقت اإلبل إذا اجتمعت وانضمت والراعي يسقها أي جيمعها اجملتمع الذي ي
يقال وسقه فاتسق واستوسق ونظريه يف وقوع افتعل واستفعل مطاوعني اتسع واستوسع ) الكشاف ( قال صاحب 

َوَما َوَسَق على مجيع ما جيمعه الليل وأما املعىن فقال القفال جمموع أقاويل املفسرين يدل على أهنم فسروا قوله تعاىل 
من النجوم ورجوع احليوان عن االنتشار وحترك ما يتحرك فيه اهلوام مث هذا حيتمل أن يكون إشارة إىل األشياء كلها 

احلاقة (  الشتمال الليل عليها فكأنه تعاىل أقسم جبميع املخلوقات كما قال فَال أُقِْسُم بَِما تُْبِصُرونَ َوَما الَ ُتْبِصُرونَ
وقال سعيد بن جبري ما عمل فيه قال القفال حيتمل أن يكون ذلك هو هتجد العباد فقد مدح اهللا تعاىل هبا )  ٣٨

  املستغفرين باألسحار فيجوز أن حيلف هبم وإمنا قلنا إن الليل مجع هذه األشياء كلها ألن ظلمته كأهنا جتلل

ا



أن يقال وسق مجيع هذه األشياء أما قوله َوالْقََمرِ إِذَا اتََّسَق فاعلم اجلبال والبحار والشجر واحليوانات فال جرم صح 
أن أصل الكلمة من االجتماع يقال وسقته فاتسق كما يقال وصلته فاتصل أي مجعته فاجتمع ويقال أمور فالن 

وى واجتمع متسقة أي جمتمعة على الصالح كما يقال منتظمة وأما أهل املعاين فقال ابن عباس إذا اتسق أي است
وتكامل ومت واستدار وذلك ليلة ثالثة عشر إىل ستة عشر مث إنه سبحانه وتعاىل بعد أن ذكر ما به أقسم أتبعه بذكر 

  ما عليه أقسم فقال لََترْكَُبنَّ طََبقاً ِمْن طَبقٍ وفيه مسائل
الضم على خطاب اجلنس ألن النداء املسألة األوىل قرىء لََتْركَُبنَّ على خطاب اإلنسان يف يا أيها اإلنسان ولتركنب ب

للجنس ولتركنب بالكسر على خطاب النفس ولريكنب )  ٦اإلنشقاق ( يف قوله َوُحقَّْت يأَيَُّها اِإلنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح 
  بالياء على املغايبة أي لريكنب اإلنسان

قيل للغطاء الطبق وطباق الثرى ما  املسألة الثانية الطبق ما طابق غريه يقال ما هذا يطبق كذا أي ال يطابقه ومنه
يطابق منه قيل للحال املطابقة لغريها طبق ومنه قوله تعاىل لََتْركَُبنَّ طََبقاً َعن طَبقٍ أي حاالً بعد حال كل واحدة 

مطابقة ألختها يف الشدة واهلول وجيوز أن يكون مجع طبقة وهي املرتبة من قوهلم هو على طبقات واملعىن لتركنب 
بعد أحوال هي طبقات يف الشدة بعضها أرفع من بعض وهي املوت وما بعده من أهوال القيامة ولنذكر اآلن  أحواالً

وجوه املفسرين فنقول أما القراءة برفع الياء وهو خطاب اجلمع فتحتمل وجوهاً أحدها أن يكون املعىن لتركنب أيها 
زالً بعد منزل إىل أن يستقر األمر على ما يقضي به على اإلنسان أموراً وأحواالً أمراً بعد أمر وحاالً بعد حال ومن

اإلنسان أول من جنة أو نار فحينئذ حيصل الدوام واخللود إما يف دار الثواب أو يف دار العقاب ويدخل يف هذه 
 اجلملة أحوال اإلنسان من يكون نطفة إىل أن يصري شخصاً مث ميوت فيكون يف الربزخ مث حيشر مث ينقل إما إىل جنة
وإما إىل نار وثانيها أن معىن اآلية أن الناس يلقون يوم القيامة أحواالً وشدائد حاالً بعد حال وشدة بعد شدة كأهنم 

ملا أنكروا البعث أقسم اهللا أن البعث كائن وأن الناس يلقون فيها الشدائد واألهوال إىل أن يفرغ من حساهبم فيصري 
وقوله َيْوَم )  ٧التغابن ( قوله َبلِ َورَّبى لَُتبَْعثُنَّ ثُمَّ لَُتَنبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم  كل أحد إىل أعدله من جنة أو نار وهو حنو

وثالثها أن يكون املعىن أن الناس )  ١٧املزمل ( وقوله َيْوماً َيْجَعلُ الْوِلْدانَ ِشيباً )  ٤٢القلم ( ُيكَْشُف َعن َساقٍ 
يه يف الدنيا فمن وضيع يف الدنيا يصري رفيعاً يف اآلخرة ومن رفيع يتضع ومن تنتقل أحواهلم يوم القيامة عما كانوا عل

وهذا التأويل مناسب ملا قبل هذه اآلية ألنه )  ٣الواقعة ( متنعم يشقى ومن شقى يتنعم وهو كقوله َخاِفَضةٌ  رَّاِفَعةٌ  
يظن أن لن حيور أخرب اهللا أنه حيور مث  تعاىل ملا ذكر حال من يؤيت كتابه وراء ظهره أنه كان يف أهله مسروراً وكان

أقسم على الناس أهنم يركبون يف اآلخرة طبقاً عن طبق أي حاالً بعد حاهلم يف الدنيا ورابعها أن يكون املعىن لتركنب 
  سنة األولني ممن كان قبلكم يف التكذيب بالنبوة والقيامة وأما القراءة بنصب الياء ففيها قوالن

وعلى هذا التقدير ذكروا وجهني أحدمها أن ) صلى اهللا عليه وسلم ( ه خطاب مع حممد األول قول من قال إن
بالظفر والغلبة على املشركني املكذبني بالبعث كأنه يقول أقسم يا ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكون ذلك بشارة للنيب 

اديهم يف كفرهم ويف هذا الوجه حممد لنركنب حاالً بعد حال حىت خيتم لك جبميل العافية فال حيزنك تكذيبهم ومت
  احتمال آخر يقرب مما ذكرنا وهو أن يكون املعىن أنه يركب حال ظفر وغلبة بعد حال خوف وشدة

واحتمال ثالث وهو يكون املعىن أن اهللا تعاىل يبدله باملشركني أنصاراً من املسلمني ويكون جماز ذلك من قوهلم 
اءة من قرأ بضم الباء كأنه خطاب للمسلمني بتعريف تنقل األحوال طبقات الناس وقد يصلح هذا التأويل على قر

آل عمران ( هبم وتصيريهم إىل الظفر بعدوهم بعد الشدة اليت يلقوهنا منهم كما قال لَُتْبلَُونَّ ِفى أَمْواِلكُْم وَأَنفُِسكُْم 
إىل السماء ملشاهدة ملكوهتا بصعوده ) صلى اهللا عليه وسلم ( اآلية وثانيها أن يكون ذلك بشارة حملمد )  ١٨٦



امللك ( وإجالل املالئكة إياه فيها واملعىن لتركنب يا حممد السموات طبقاً عن طبق وقد قال تعاىل َسْبَع َسَماَواٍت طَِباقاً 
وقد فعل اهللا ذلك ليلة اإلسراء وهذا الوجه مروي عن ابن عباس وابن مسعود وثالثها لتركنب يا حممد درجة )  ٣

  رتبة يف القرب من اهللا تعاىل ورتبة بعد
القول الثاين يف هذه القراءة أن هذه اآلية يف السماء وتغريها من حال إىل حال واملعىن لتركنب السماء يوم القيامة 

مث تنفطر كما قال إِذَا السََّماء )  ١اإلنشقاق ( حالة بعد حالة وذلك ألهنا أوالً تنشق كما قال إِذَا السََّماء انَشقَّْت 
على ما ذكر اهللا )  ٨املعارج ( وتارة كَالْمُْهلِ )  ٣٧الرمحن ( مث تصري َورَْدةً  كَالّدَهاِن )  ١اإلنفطار ( نفَطََرْت ا

تعاىل هذه األشياء يف آيات من القرآن فكأنه تعاىل ملا ذكر يف أول السورة أهنا تنشق أقسم يف آخر السورة أهنا تنتقل 
  مروي عن ابن مسعود من أحوال إىل أحوال وهذا الوجه

  املسألة الثالثة قوله تعاىل َعن طَبقٍ أي بعد طبق كقول الشاعر ما زلت أقطع منهال عن منهل
  حىت أخنت بباب عبدالواحد

ووجه هذا أن اإلنسان إذا صار من شيء إىل شيء آخر فقد صار إىل الثاين بعد األول فصلحت بعد وعن معاقبة 
  اوزة فكانت مشاهبة للفظة بعدوأيضاً فلفظة عن تفيد البعد واجمل

  أما قوله تعاىل فََما لَُهمْ الَ ُيْؤِمُنونَ ففيه مسألتان
ن املسألة األوىل األقرب أن املراد فََما لَُهْم الَ ُيؤِْمُنونَ بصحة البعث والقيامة ألنه تعاىل حكى عن الكافر إِنَُّه ظَنَّ أَن لَّ

أنه حيور فلما قال بعد ذلك فََما لَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ دل على أن املراد فََما لَُهْم مث أفىت سبحانه ب)  ١٤اإلنشقاق ( َيحُوَر 
الَ ُيْؤِمُنونَ بالبعث والقيامة مث اعلم أن قوله فََما لَُهْم الَ ُيؤِْمُنونَ استفهام مبعىن اإلنكار وهذا إمنا حيسن عند ظهور 

حانه أقسم بتغيريات واقعة يف األفالك والعناصر فإن احلجة وزوال الشبهات األمر ههنا كذلك وذلك ألنه سب
الشفق حالة خمالفة ملا قبلها وهو ضوء النهار وملا بعدها وهو ظلمة الليل وكذا قوله َوالَّْيلِ َوَما َوَسَق فإنه يدل على 

اتََّسَق فأنه يدل على  حدوث ظلمة بعد نور وعلى تغري أحوال احليوانات من اليقظة إىل النوم وكذا قوله َوالْقََمرِ إِذَا
حصول كمال القمر بعد أن كان ناقصاً إنه تعاىل أقسم هبذه األحوال املتغرية على تغري أحوال اخللق وهذا يدل قطعاً 

على صحة القول بالبعث ألن القادر على تغيري األجرام العلوية والسفلية من حال إىل حال وصفة إىل صفة حبسب 
نفسه قادراً على مجيع املمكنات عاملاً جبميع املعلومات ومن كان كذلك كان ال حمالة املصاحل ال بد وأن يكون يف 

قادراً على البعث والقيامة فلما كان ما قبل هذه اآلية كالداللة العقلية القاطعة على صحة البعث والقيامة ال جرم 
  قال على سبيل االستبعاد فََما لَُهْم الَ ُيؤِْمُنونَ

ل القاضي ال جيوز أن يقول احلكيم فيمن كان عاجزاً عن اإلميان فََما لَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ فلما قال ذلك املسألة الثانية قا
  دل على كوهنم قادرين وهذا يقتضي أن تكون االستطاعة قبل الفعل وأن يكونوا

تمال فيها البتة وجوابه قد موجدين ألفعاهلم وأن ال يكون تعاىل خالقاً للكفر فيهم فهذه اآلية من احملكمات اليت ال اح
  مر غري مرة

  َوإِذَا قُرِى َء َعلَْيهُِم الْقُْرَءانُ الَ َيْسُجُدونَ
  أما قوله تعاىل وَإِذَا قُرِىء َعلَْيهُِم الْقُْرءانُ الَ َيْسُجُدونَ ففيه مسائل

ه معجزاً وإذا علموا صحة املسألة األوىل أهنم أرباب الفصاحة والبالغة فعند مساعهم القرآن ال بد وأن يعلموا كون
ووجوب طاعته يف األوامر والنواهي فال جرم استبعد اهللا منهم عند مساع القرآن ) صلى اهللا عليه وسلم ( نبوة حممد 

  ترك السجود والطاعة



املسألة الثانية قال ابن عباس واحلسن وعطاء والكليب ومقاتل املراد من السجود الصالة وقال أبو مسلم اخلضوع 
  تكانة وقال آخرون بل املراد نفس السجود عند آيات خمصوصة وهذه اآلية منهاواالس

فسجد هو ومن معه من املؤمنني )  ١٩العلق ( قرأ ذات يوم َواْسُجْد َواقْتَرِب ( املسألة الثالثة روي أنه عليه السالم 
جدة هبذا من وجهني فنزلت هذه اآلية واحتج أبو حنيفة على وجوب الس) وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر 

يقتضي الوجوب لقوله تعاىل َواتَّبُِعوُه والثاين أن اهللا تعاىل ذم من يسمعه فال ) صلى اهللا عليه وسلم ( األول أن فعله 
  يسجد وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب

ل واهللا ما سجدت املسألة الرابعة مذهب ابن عباس أنه ليس يف املفصل سجدة وعن أيب هريرة أنه سجد ههنا وقا
يسجد فيها وعن أنس صليت خلف أيب بكر وعمر ) صلى اهللا عليه وسلم ( فيها إال بعد أن رأيت رسول اهللا 

  وعثمان فسجدوا وعن احلسن هي غري واجبة
  َبلِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ُيكَذُِّبونَ

ن كانت جلية ظاهرة لكن الكفار يكذبون هبا إما أما قوله َبلِ الَِّذيَن كَفَُرواْ فاملعىن أن الدالئل املوجبة لإلميان وإ
  لتقليد األسالف وإما للحسد وإما للخوف من أهنم لو أظهروا اإلميان لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعها

  َواللَُّه أَْعلَُم بَِما ُيوُعونَ
قال أوعيت الشيء أي جعلته يف وعاء كما أما قوله تعاىل ُيكَذُّبونَ وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما ُيوُعونَ فأصل الكلمة من الوعاء في

واهللا أعلم مبا جيمعون يف صدورهم من الشرك والتكذيب فهو جمازيهم عليه يف )  ١٨املعارج ( قال َوَجَمَع فَأَْوَعى 
  الدنيا واآلخرة

  فََبشِّْرُهْم بَِعذَابٍ أَِليمٍ
  كفرهممث قال تعاىل فََبّشرُْهم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ استحقوه على تكذيبهم و
  إِالَّ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن

االستثناء منقطع وقال األكثرون معناه إال من تاب ) الكشاف ( أما قوله إِالَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ ففيه قوالن قال صاحب 
  منهم فإهنم وإن كانوا يف احلال كفاراً إال أهنم

  ابوا وآمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر وهو الثواب العظيممىت ت
من ويف معىن الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن وجوه أحدها أن ذلك الثواب يصل إليهم بال 

األوىل أن حيمل اللفظ على الكل وال أذى وثانيها من غري انقطاع وثالثها من غري تنغيص ورابعها من غري نقصان و
ألن من شرط الثواب حصول الكل فكأنه تعاىل وعدهم بأجر خالص من الشوائب دائم ال انقطاع فيه وال نقص وال 
خبس وهذا هناية الوعد فصار ذلك ترغيباً يف العبادات كما أن الذي تقدم هو زجر عن املعاصي واهللا سبحانه وتعاىل 

  ملنيأعلم واحلمد هللا رب العا

  سورة الربوج

  عشرون وآيتان مكية
وأصحابه عن إيذاء الكفار وكيفية تلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أن املقصود من هذه السورة تسلية النيب 

التسلية هي أنه تعاىل بني أن سائر األمم السالفة كانوا كذلك مثل أصحاب األخدود ومثل فرعون ومثل مثود وختم 



( لكفار كانوا يف التكذيب مث عقب هذا الوجه بوجه آخر وهو قوله َواللَُّه ِمن َورَائِهِْم مُِّحيطٌ ذلك بأن بني أن كل ا
ذكر وجهاً ثالثاً وهو أن هذا شيء مثبت يف اللوح احملفوظ ممتنع التغيري وهو قوله َبلْ ُهَو قُْرءانٌ مَّجِيدٌ )  ٢٠الربوج 

  فهذا ترتيب السورة)  ٢١لربوج ( 
  ذَاِت الُْبُروجِ وَالَْيْومِ الَْمْوُعوِد َوَشاِهٍد وََمْشُهوٍدَوالسََّمآِء 

اعلم أن يف الربوج ثالثة أقوال أحدها أهنا هي الربوج اإلثنا عشر وهي مشهورة وإمنا حسن القسم هبا ملا فيها من 
ل ذلك عجيب احلكمة وذلك ألن سري الشمس فيها وال شك أن مصاحل العامل السفلي مرتبطة بسري الشمس فيد

على أن هلا صانعاً حكيماً قال اجلبائي وهذه اليمني واقعة على السماء الدنيا ألن الربوج فيها واعلم أن هذا خطأ 
وثانيها أن الربوج هي منازل )  ٦الصافات ( وحتقيقه ذكرناه يف قوله تعاىل إِنَّا َزيَّنَّا السََّماء الدُّْنَيا بِزِيَنةٍ  الْكَواِكبِ 

سن القسم هبا ملا يف سري القمر وحركته من اآلثار العجيبة وثالثها أن الربوج هي عظام الكواكب القمر وإمنا ح
قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( مسيت بروجاً لظهورها وأما اليوم املوعود فهو يوم القيامة رواه أبو هريرة عن النيب 

السماء وفنائها وبطالن بروجها وأما الشاهد واملشهود فقد القفال حيتمل أن يكون املراد وَالَْيْومِ الَْمْوُعوِد النشقاق 
أضطرب أقاويل املفسرين فيه والقفال أحسن الناس كالماً فيه قال إن الشاهد يقع على شيئني أحدمها الشاهد الذي 

)  ٧٣األنعام (  تثبت به الدعاوى واحلقوق والثاين الشاهد الذي هو مبعىن احلاضر كقوله َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ 
ويقال فالن شاهد وفالن غائب ومحل اآلية على هذا االحتمال الثاين أوىل إذ لو كان املراد هو األول ملا خال لفظ 

املشهود عن حرف الصلة فيقال مشهود عليه أو مشهود له هذا هو الظاهر وقد جيوز أن يكون املشهود معناه 
أي مسئوالً عنه إذا عرفت هذه )  ٣٤اإلسراء ( الَْعْهَد كَانَ مَّْسئُوالً  املشهود عليه فحذفت الصلة كما يف قوله إِنَّ

املقدمة فنقول إن محلنا الشهود على احلضور احتملت اآلية وجوهاً من التأويل أحدها أن املشهود هو يوم القيامة 
  والشاهد هو اجلمع الذي حيضرون فيه وهو مروي عن ابن عباس

االحتمال وجوه األول أنه ال حضور أعظم من ذلك احلضور فإن اهللا تعاىل جيمع  والضحاك ويدل على صحة هذا
فيه خلق األولني واآلخرين من املالئكة واألنبياء واجلن واإلنس وصرف اللفظ إىل املسمى األكمل أوىل والثاين أنه 

ا يناسب أن يكون املراد بالشاهد من تعاىل ذكر اليوم املوعود وهو يوم القيامة مث ذكر عقيبة َوَشاِهٍد وََمْشُهوٍد وهذ
حيضر يف ذلك اليوم من اخلالئق وباملشهود ما يف ذلك اليوم من العجائب الثالث أن اهللا تعاىل وصف يوم القيامة 

وٌع لَُّه النَّاسُ وقال ذاِلَك َيْوٌم مَّْجُم)  ٣٧مرمي ( بكونه مشهوداً يف قوله فَوْْيلٌ لّلَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن مَّْشهِدِ َيْومٍ َعِظيمٍ 
وقال إِن كَاَنْت إِالَّ )  ٥٢اإلسراء ( وقال َيْوَم َيْدُعوكُْم فََتْسَتجِيُبونَ بَِحْمِدِه )  ١٠٣هود ( َوذاِلَك َيْوٌم مَّْشُهوٌد 

فسري قوله تعاىل وطريق تنكريمها إما ما ذكرناه يف ت)  ٥٣يس ( صَْيَحةً  واِحَدةً  فَإِذَا ُهْم َجِميٌع لََّدْيَنا ُمْحَضُرونَ 
كأنه قيل وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود وأما اإلهبام يف الوصف )  ١٤التكوير ( َعِلَمْت َنفٌْس مَّا أَْحَضَرْت 

كأنه قيل وشاهد ومشهود ال يكتنه وصفهما وإمنا حسن القسم بيوم القيامة للتنبيه على القدرة إذ كان هو يوم 
اىل فيه بامللك واحلكم وهذا الوجه اختيار ابن عباس وجماهد وعكرمة واحلسن بن الفصل واجلزاء ويوم تفرد اهللا تع

علي وابن املسيب والضحاك والنخعي والثوري وثانيها أن يفسر املشهود بيوم اجلمعة وهو قول ابن عمر وابن 
باملشهود خربان الزبري وذلك ألنه يوم يشهده املسلمون للصالة ولذكر اهللا ومما يدل على كون هذا اليوم مسمى 

أكثروا الصالة علي يوم اجلمعة فإنه يوم ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( األول ما روى أبو الدرداء قال قال رسول اهللا 
حتضر املالئكة أبواب ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( والثاين ما روى أبو هريرة أنه ) مشهود تشهده املالئكة 

وهذه اخلاصية غري موجودة إال يف هذا اليوم فيجوز أن ) ام طويت الصحف املسجد فيكتبون الناس فإذا خرج اإلم



أن ( وروى )  ٧٨اإلسراء ( يسمى مشهوداً هلذا املعىن قال اهللا تعاىل أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوكِ الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ الَّْيلِ 
فكذا يوم اجلمعة ) ودة لشهادة املالئكة مالئكة الليل والنهار حيضرون وقت صالة الفجر فسميت هذه الصالة مشه

وثالثها أن يفسر املشهود بيوم عرفة والشاهد من حيضره من احلاج وحسن القسم به تعظيماً ألمر احلج روي أن اهللا 
أنظروا إىل عبادي شعثاً غرباً أتوين من كل فج عميق أشهدكم أين قد غفرت هلم ( تعاىل يقول للمالئكة يوم عرفة 

والدليل على أن يوم عرفة مسمى بأنه مشهود قوله ) صرخ ويضع التراب على رأسه ملا يرى من ذلك وأن إبليس ي
ورابعها أن يكون املشهود يوم )  ٢٧ ٢٨احلج ( تعاىل َوَعلَى كُلّ َضاِمرٍ يَأِْتَني ِمن كُلّ فَّج َعميِقٍ لَّيْشَهُدواْ َمَناِفَع لَُهْم 

يا فإنه جيتمع أهل الشرق والغرب يف ذلك اليوم مبىن واملزدلفة وهو عيد النحر وذلك ألنه أعظم املشاهد يف الدن
املسلمني ويكون الغرض من القسم به تعظيم أمر احلج وخامسها محل اآلية على يوم اجلمعة ويوم عرفة ويوم النحر 

عامة لكل يوم عظيم من أيام مجيعاً ألهنا أيام عظام فأقسم اهللا هبا كما أقسم بالليايل العشر والشفع والوتر ولعل اآلية 
الدنيا ولكل مقام جليل من مقاماهتا وليوم القيامة أيضاً ألنه يوم عظيم كما قال ِلَيْومٍ َعِظيمٍ َيْوَم َيقُوُم النَّاُس لَِربّ 

ويدل على صحة هذا  ) ٣٧مرمي ( وقال فَْوْيلٌ لّلَِّذيَن كَفَرُواْ ِمن مَّْشهِِد َيْومٍ َعِظيمٍ )  ٥ ٦املطففني ( الْعَالَِمَني 
التأويل خروج اللفظ يف الشاهد واملشهود على النكرة فيحتمل أن يكون ذلك على معىن أن القصد مل يقع فيه إىل 
يوم بعينه فيكون معرفاً أما الوجه األول وهو أن حيمل الشاهد على من تثبت الدعوى بقوله فقد ذكروا على هذا 

وقوله قُلْ )  ١٨آل عمران ( هو اهللا تعاىل لقوله شَهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إله إِالَّ ُهَو  التقدير وجوهاً كثرية أحدها أن الشاهد
  وقوله أََو لَمْ َيكِْف بِرَّبَك أَنَُّه َعلَى كُلّ َشىْ ء َشهِيٌد)  ١٩األنعام ( أَى ُّ َشىْ ء أَكَْبُر َشَهادةً  قُلِ اللَِّه 

هِدَ اللَُّه أَنَُّه ال إله إِالَّ ُهَو أو النبوة قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيداً َبْينِي َوَبيَْنكُمْ واملشهود هو التوحيد لقوله َش)  ٥٣فصلت ( 
واملشهود عليه سائر األنبياء لقوله تعاىل فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلّ ) صلى اهللا عليه وسلم ( وثانيها أن الشاهد حممد 
وثالثها أن )  ٨الفتح ( ولقوله تعاىل إِنَّا أَْرَسلْنَاَك َشاِهداً )  ٤١النساء ( ى َهُؤالء َشهِيداً أمَّةٍ  بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَ

يكون الشاهد هو األنبياء واملشهود عليه هو األمم لقوله تعاىل فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلّ أمَّةٍ  بَِشهِيٍد ورابعها أن يكون 
ات واملشهود عليه واجب الوجود وهذا احتمال ذكرته أنا وأخذته من قول الشاهد هو مجيع املمكنات واحملدث

األصوليني هذا االستدالل بالشاهد على الغائب وعلى هذا التقدير يكون القسم واقعاً باخللق واخلالق والصنع 
َوَشهِيٌد واملشهود عليه هم والصانع وخامسها أن يكون الشاهد هو امللك لقوله تعاىل َوَجاءْت كُلُّ نَفْسٍ مََّعَها سَاِئٌق 

املكلفون وسادسها أن يكون الشاهد هو امللك واملشهود عليه هو اإلنسان الذي تشهد عليه جوارحه يوم القيامة 
 ) ٢١فصلت ( وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا )  ٢٤النور ( قال َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلْسَِنُتُهْم َوأَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهْم 

وهذا قول عطاء اخلراساين وأما الوجه الثالث وهو أقوال مبنية على الروايات ال على االشتقاق فأحدها أن الشاهد 
اليوم املوعود يوم القيامة ( يوم اجلمعة واملشهود يوم عرفة روى أبو موسى األشعري أنه عليه الصالة والسالم قال 

املشهود يوم ( وعن أيب هريرة مرفوعاً قال ) معة ذخرية اهللا لنا والشاهد يوم اجلمعة واملشهود يوم عرفة ويوم اجل
عرفة والشاهد يوم اجلمعة ما طلعت الشمس وال غربت على أفضل منه فيه ساعة ال يوافقها عبد مؤمن يدعو اهللا 

 عليه صلى اهللا( وعن سعيد بن املسيب مرسالً عن النيب ) خبري إال استجاب له وال يستعيذ من شر إال أعاذه منه 
وهذا قول كثري من أهل العلم كعلي بن أيب ) سيد األيام يوم اجلمعة وهو الشاهد واملشهود يوم عرفة ( قال ) وسلم 

طالب عليه السالم وأيب هريرة وابن املسيب واحلسن البصري والربيع بن أنس قال قتادة شاهد ومشهود يومان 
وم اجلمعة واملشهود يوم عرفة وثانيها أن الشاهد يوم عرفة عظمهما اهللا من أيام الدنيا كما حيدث أن الشاهد ي

واملشهود يوم النحر وذلك ألهنما يومان عظمهما اهللا وجعلهما من أيام أركان أيام احلج فهذان اليومان يشهدان ملن 



د يل هذا عمن يشه( حيضر فيهما باإلميان واستحقاق الرمحة وروى أنه عليه السالم ذبح كبشني وقال يف أحدمها 
فيحتمل هلذا املعىن أن يكون يوم النحر شاهداً ملن حضره مبثل ذلك هلذا اخلرب وثالثها أن الشاهد هو ) بالبالغ 

وهذا قول عطاء اخلراساين وأما الوجه الثالث وهو أقوال مبنية على )  ٢١فصلت ( عيسى لقوله تعاىل حكاية عنه 
اجلمعة واملشهود يوم عرفة روى أبو موسى األشعري أنه عليه الروايات ال على االشتقاق فأحدها أن الشاهد يوم 

اليوم املوعود يوم القيامة والشاهد يوم اجلمعة واملشهود يوم عرفة ويوم اجلمعة ذخرية اهللا لنا ( الصالة والسالم قال 
لى أفضل املشهود يوم عرفة والشاهد يوم اجلمعة ما طلعت الشمس وال غربت ع( وعن أيب هريرة مرفوعاً قال ) 

وعن سعيد بن ) منه فيه ساعة ال يوافقها عبد مؤمن يدعو اهللا خبري إال استجاب له وال يستعيذ من شر إال أعاذه منه 
) سيد األيام يوم اجلمعة وهو الشاهد واملشهود يوم عرفة ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسيب مرسالً عن النيب 

يب طالب عليه السالم وأيب هريرة وابن املسيب واحلسن البصري والربيع وهذا قول كثري من أهل العلم كعلي بن أ
بن أنس قال قتادة شاهد ومشهود يومان عظمهما اهللا من أيام الدنيا كما حيدث أن الشاهد يوم اجلمعة واملشهود 

ما من أيام أركان يوم عرفة وثانيها أن الشاهد يوم عرفة واملشهود يوم النحر وذلك ألهنما يومان عظمهما اهللا وجعله
أيام احلج فهذان اليومان يشهدان ملن حيضر فيهما باإلميان واستحقاق الرمحة وروى أنه عليه السالم ذبح كبشني 

فيحتمل هلذا املعىن أن يكون يوم النحر شاهداً ملن حضره مبثل ذلك ) هذا عمن يشهد يل بالبالغ ( وقال يف أحدمها 
ورابعها )  ١١٧املائدة ( عيسى لقوله تعاىل حكاية عنه َوكُنُت َعلَْيهِمْ َشهِيداً هلذا اخلرب وثالثها أن الشاهد هو 

مُن َوَصَدقَ الشاهد هو اهللا واملشهود هو يوم القيامة قال تعاىل قَالُواْ ياَوْيلََنا َمن َبَعثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا َهذَا َما َوَعدَ الرَّْح
وخامسها أن الشاهد هو اإلنسان واملشهود هو )  ٧اجملادلة ( َنبّئُُهم بَِما َعِملُواْ وقوله ثُمَّ ُي)  ٥٢يس ( الْمُْرَسلُونَ 

وسادسها أن الشاهد )  ١٧٢األعراف ( التوحيد لقوله تعاىل َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنفُِسهِْم أَلَْسَت بَِرّبكُْم قَالُواْ َبلَى 
وأما )  ١٧٢األعراف ( اً فلقوله تعاىل قَالُواْ َبلَى شَهِْدَنا اإلنسان واملشهود هو يوم القيامة أما كون اإلنسان شاهد

فهذه هي )  ١٧٢األعراف ( كون يوم القيامة مشهوداً فلقوله أَن َتقُولُواْ َيْوَم الْقَِياَمةِ  إِنَّا كُنَّا َعْن َهاذَا غَاِفِلَني 
  الوجوه امللخصة واهللا أعلم حبقائق القرآن

  وِد النَّارِ ذَاتِ الَْوقُوِد إِذْ ُهْم َعلَْيَها قُُعوٌد َوُهْم َعلَى َما َيفَْعلُونَ بِالُْمْؤِمنَِني ُشُهوٌدقُِتلَ أَْصَحاُب االٍّ ْخُد
اعلم أنه ال بد للقسم من جواب واختلفوا فيه على وجوه أحدها ما ذكره األخفش وهو أن جواب القسم قوله قُِتلَ 

 ٩الشمس ( قَْد أَفْلََح َمن َزكَّاَها )  ١الشمس ( ا قال وَالشَّْمسِ َوُضَحاَها أَْصحَاُب االْْخدُوِد والالم مضمرة فيه كم
يريد لقد أفلح قال وإن شئت على التقدمي كأنه قيل قتل أصحاب األخدود والسماء ذات الربوج وثانيها ما ذكره ) 

ل ابن مسعود وقتادة وثالثها أن وهو قو)  ١٢الربوج ( الزجاج وهو أن جواب القسم إِنَّ َبطْشَ رَّبَك لََشدِيٌد 
اآلية كما تقول واهللا إن زيداً لقائم إال أنه اعترض بني القسم )  ١٠الربوج ( جواب القسم قوله إِنَّ الَِّذيَن فََتُنواْ 

اعة من املتقدمني ورابعها ما ذكره مج)  ٤ ١٠الربوج ( وجوابه قوله قُِتلَ أَْصَحاُب االْْخُدوِد إىل قوله إِنَّ الَِّذيَن فََتنُواْ 
إال أن املتقدمني قالوا ذلك احملذوف هو أن األمر حق ) الكشاف ( أن جواب القسم حمذوف وهذا اختيار صاحب 

جواب القسم هو الذي يدل عليه قوله قُِتلَ أَْصَحابُ االْْخُدودِ ) الكشاف ( يف اجلزاء على األعمال وقال صاحب 
ريش ملعونون كما لعن أصحاب األخدود وذلك ألن السورة وردت يف كأنه قيل أقسم هبذه األشياء أن كفار ق

تثبيت املؤمنني وتصبريهم على أذى أهل مكة وتذكريهم مبا جرى على من تقدمهم من التعذيب على اإلميان حىت 
لفة يقتدوا هبم ويصربوا على أذى قومهم ويعلموا أن كفار مكة عند اهللا مبنزلة أولئك الذين كانوا يف األمم السا
حيرقون أهل اإلميان بالنار وأحقاء بأن يقال فيهم قتلت قريش كما قُِتلَ أَْصحَاُب االْْخدُوِد أما قوله تعاىل قُِتلَ 



  أَْصحَاُب االْْخدُوِد ففيه مسائل
  املسألة األوىل ذكروا قصة أصحاب األخدود على طرق متباينة وحنن نذكر منها ثالثة

فلما كرب ضم إليه غالم ليعلمه السحر وكان يف طريق الغالم راهب فمال قلب أحدها أنه كان لبعض امللوك ساحر 
الغالم إىل ذلك الراهب مث رأى الغالم يف طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ حجراً وقال اللهم إن كان 

سبباً إلعراض  الراهب أحب إليك من الساحر فقوين على قتلها بواسطة رمي احلجر إليها مث رمى فقتلها فصار ذلك
الغالم عن السحر واشتغاله بطريقة الراهب مث صار إىل حيث يربىء األكمه واألبرص ويشفي من األدواء فاتفق أن 
عمي جليس للملك فأبرأه فلما رآه امللك قال من رد عليك نظرك فقال ريب فغضب فعذبه فدل على الغالم فعذبه 

لم يقبل الراهب قوله فقد باملنشار مث أتوا بالغالم إىل جبل فدل على الراهب فأحضر الراهب وزجره عن دينه ف
ليطرح من ذروته فدعا اهللا فرجف بالقوم فهلكوا وجنا فذهبوا به إىل سفينة جلجوا هبا ليغرقوه فدعا اهللا فانكفأت هبم 

اً من السفينة فغرقوا وجنا فقال للملك لست بقاتلي حىت جتمع الناس يف صعيد وتصلبين على جذع وتأخذ سهم
كنانيت وتقول بسم اهللا رب الغالم مث ترميين به فرماه فوقع يف صدغه فوضع يده عليه ومات فقال الناس آمنا برب 
الغالم فقيل للملك نزل بك ما كنت حتذر فأمر بأخاديد يف أفواه السكك وأوقدت فيها النريان فمن مل يرجع منهم 

تقع فيها فقال الصيب يا أماه اصربي فإنك على احلق فصربت طرحه فيها حىت جاءت امرأة معها صيب فتقاعست أن 
  على ذلك

  الرواية الثانية روي عن علي عليه السالم أهنم حني اختلفوا يف أحكام اجملوس قال هم أهل الكتاب

وكانوا متمسكني بكتاهبم وكانت اخلمر قد أحلت هلم فتناوهلا بعض ملوكها فسكر فوقع على أخته فلما صحا ندم 
املخرج فقالت له املخرج أن ختطب الناس فتقول إن اهللا تعاىل قد أحل نكاح األخوات مث ختطبهم بعد ذلك وطلب 

فتقول بعد ذلك حرمه فخطب فلم يقبلوا منه ذلك فقالت له أبسط فيهم السوط فلم يقبلوا فقالت أبسط فيهم 
الذين أرادهم اهللا بقوله قُِتلَ أَْصحَاُب السيف فلم يقبلوا فأمرته باألخاديد وإيقاد النريان وطرح من أتى فيها 

  االْْخُدوِد
الرواية الثالثة أنه وقع إىل جنران رجل ممن كان على دين عيسى فدعاهم فأجابوه فصار إليهم ذو نواس اليهودي 

وذكر أن جبنود من محري فخريهم بني النار واليهودية فأبوا فأحرق منهم إثين عشر ألفاً يف األخاديد وقيل سبعني ألفاً 
أنه كان إذا ذكر ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( طول األخدود أربعون ذراعاً وعرضه إثنا عشر ذراعاً وعن النيب 

فإن قيل تعارض هذه الروايات يدل على كذهبا قلنا ال تعارض فقيل ) أصحاب األخدود تعوذ باهللا من جهد البالء 
رة بالعراق ومرة بالشام ولفظ األخدود وإن كان واحداً إن هذا كان يف ثالث طوائف ثالث مرات مرة باليمن وم

إال أن املراد هو اجلمع وهو كثري من القرآن وقال القفال ذكروا يف قصة أصحاب األخدود روايات خمتلفة وليس 
ألقاهم يف شيء منها ما يصح إال أهنا متفقة يف أهنم قوم من املؤمنني خالفوا قومهم أو ملكاً كافراً كان حاكماً عليهم ف

يف أخدود وحفر هلم مث قال وأظن أن تلك الواقعة كانت مشهورة عند قريش فذكر اهللا تعاىل ذلك ألصحاب رسوله 
تنبيهاً هلم على ما يلزمهم من الصرب على دينهم واحتمال املكاره فيه فقد كان مشركوا قريش يؤذون املؤمنون على 

  مار وباللحسب ما اشتهرت به األخبار من مبالغتهم يف إذاء ع
املسألة الثانية األخدود الشق يف األرض حيفر مستطيالً ومجعه األخاديد ومصدره اخلد وهو الشق يقال خد يف 

  األرض خداً وختدد حلمه إذا صار طرائق كالشقوق
املشهورة  املسألة الثالثة ميكن أن يكون املراد بأصحاب األخدود القاتلني وميكن أن يكون املراد هبم املقتولني والرواية



أن املقتولني هم املؤمنون وروي أيضاً أن املقتولني هم اجلبابرة ألهنم ملا ألقوا املؤمنني يف النار عادت النار على الكفرة 
فأحرقتهم وجنى اهللا املؤمنني منها ساملني وإىل هذا القول ذهب الربيع بن أنس والواقدي وتأولوا قوله فَلَُهْم َعذَابُ 

أي هلم عذاب جهنم يف اآلخرة وهلم عذاب احلريق يف الدنيا إذا عرفت )  ١٠الربوج ( َعذَابُ الْحَرِيقِ  َجهَنََّم َولَُهْم
هذه املقدمة فنقول ذكروا يف تفسري قوله تعاىل قُِتلَ أَْصحَاُب االْْخدُوِد وجوهاً ثالثة وذلك ألنا إما أن نفسر أصحاب 

ه األول ففيه تفسريان أحدمها أن يكون هذا دعاء عليهم أي لعن األخدود بالقاتلني أو باملقتولني أما على الوج
والثاين )  ١٠الذاريات ( قُِتلَ الْخَرُصونَ )  ١٧عبس ( أصحاب األخدود ونظريه قوله تعاىل قُِتلَ اإلِنَسانُ َما أَكْفََرُه 

وا قتل املؤمنني بالنار عادت النار أن يكون املراد أن أولئك القاتلني قتلوا بالنار على ما ذكرنا أن اجلبابرة ملا أراد
عليهم فقتلتهم وأما إذا فسرنا أصحاب األخدود باملقتولني كان املعىن أن أولئك املؤمنني قتلوا باإلحراق بالنار 

  فيكون ذلك خرباً الدعاء
  املسألة الرابعة قرىء قتل بالتشديد أما قوله تعاىل النَّارِ ذَاِت الَْوقُوِد ففيه مسائل

  األوىل النار إمنا تكون عظيمة إذا كان هناك شيء حيترق هبا إما حطب أو غريه فالوقود اسماملسألة 

ويف ذَاِت الَْوقُودِ تعظيم أمر ما كان يف ذلك )  ٢٤البقرة ( لذلك الشيء لقوله تعاىل َوقُوُدَها النَّارِ وَالِْحَجاَرةُ  
  األخدود من احلطب الكثري

  ا بدل االشتمال كقولك سلب زيد ثوبه فإن األخدود مشتمل على الناراملسألة الثانية قال أبو علي هذ
  املسألة الثالثة قرىء الوقود بالضم أما قوله تعاىل إِذْ ُهْم َعلَْيَها قُُعوٌد ففيه مسألتان

  املسألة األوىل العامل يف إذ قتل واملعىن لعنوا يف ذلك الوقت الذي هم فيه قعود عند األخدود يعذبون املؤمنني
املسألة الثانية يف اآلية إشكال وهو أن قوله ُهمْ ضمري عائد إىل أصحاب األخدود ألن ذلك أقرب املذكورات 

والضمري يف قوله َعلَْيَها عائد إىل النار فهذا يقتضي أن أصحاب األخدود كانوا قاعدين على النار ومعلوم أنه مل يكن 
م عائد إىل أصحاب األخدود لكن املراد ههنا من أصحاب األمر كذلك واجلواب من وجوه أحدها أن الضمري يف ه

األخدود املقتولون ال القاتلون فيكون املعىن إذ املؤمنني قعود على النار حيترقون مطرحون على النار وثانيها أن جيعل 
ك تقول الضمري يف َعلَْيَها عائد إىل طرف النار وشفريها واملواضع اليت ميكن اجللوس فيها ولفظ على مشعر بذل

مررت عليها تريد مستعلياً مبكان يقرب منه فالقائلون كانوا جالسني فيها وكانوا يعرضون املؤمنني على النار فمن 
كان يترك دينه تركوه ومن كان يصرب على دينه ألقوه يف النار وثالثها هب أنا سلمنا أن الضمري يف هم عائد إىل 

ليها عائد إىل النار فلم ال جيوز أن يقال إن أولئك القاتلني كانوا أصحاب األخدود مبعىن القاتلني والضمري يف ع
قاعدين على النار فإنا بينا أهنم ملا ألقوا املؤمنني يف النار ارتفعت النار إليهم فهلكوا بنفس ما فعلوه بأيديهم ألجل 

ملعىن أهنم خسروا الدنيا إهالك غريهم فكانت اآلية دالة على أهنم يف تلك احلالة كانوا ملعونني أيضاً ويكون ا
  أي عندي)  ١٤الشعراء ( واآلخرة ورابعها أن تكون على مبعىن عند كما قيل يف قوله وَلَُهْم َعلَى َّ ذَنٌب 

مل أما قوله تعاىل َوُهْم َعلَى َما َيفَْعلُونَ بِالُْمْؤِمنَِني ُشهُوٌد فاعلم أن قوله ُشُهوٌد حيتمل أن يكون املراد منه حضور وحيت
يكون املراد منه الشهود الذين تثبت الدعوى بشهادهتم أما على الوجه األول فاملعىن إن أولئك اجلبابرة القاتلني أن 

كانوا حاضرين عند ذلك العمل يشاهدون ذلك فيكون الغرض من ذكر ذلك أحد أمور ثالثة إما وصفهم بقسوة 
صفهم باجلد يف تقرير كفرهم وباطلهم حيث القلب إذ كانوا عند التعذيب بالنار حاضرين مشاهدين له وأما و

حضروا يف تلك املواطن املنفرة واألفعال املوحشة وأما وصف أولئك املؤمنني املقتولني باجلد دينهم واإلصرار على 
حقهم فإن الكفار إمنا حضروا يف ذلك املوضع طمعاً يف أن هؤالء املؤمنني إذا نظروا إليهم هابوا حضورهم 



فتهم مث إن أولئك املؤمنني مل يلتفتوا إليهم وبقوا مصرين على دينهم احلق فإن قلت املراد من واحتشموا من خمال
الشهود إن كان هذا املعىن فكان جيب أن يقال وهم ملا يفعلون شهود وال يقال وهم على ما يفعلون شهود قلنا إمنا 

م بالنار كانوا حاضرين مشاهدين لتلك ذكر لفظة على مبعىن أهنم على قبح فعلهم هبؤالء املؤمنني وهو إحراقه
  األفعال القبيحة

  أما االحتمال الثاين وهو أن يكون املراد من الشهود الشهادة اليت تثبت الدعوى هبا ففيه وجوه

أحدها أهنم جعلوا شهوداً يشهد بعضهم لبعض عند امللك أن أحداً منهم مل يفرط فيما أمر به وفوض إليه من 
شهود على ما يفعلون باملؤمنني يؤدون شهادهتم يوم القيامة َيْوَم َتْشَهُد َعلَْيهِْم أَلِْسَنتُُهْم َوأَْيدِيهِمْ  التعذيب وثانيها أهنم

وثالثها أن هؤالء الكفار مشاهدون ملا يفعلون باملؤمنني من اإلحراق بالنار )  ٢٤النور ( َوأَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ 
  غريهم لكانوا شهوداً عليه مث مع هذا مل تأخذهم هبم رأفة وال حصل يف قلوهبم ميل وال شفقةحىت لو كان ذلك من 

  لَُّه َعلَى كُلِّ َشىْ ٍء َشهِيٌدَوَما َنقَُمواْ ِمْنُهمْ إِالَّ أَن ُيْؤِمُنواْ بِاللَِّه الَْعزِيزِ الَْحمِيِد الَِّذى لَُه ُملُْك السََّماَواِت واألرض َوال
  ابوا منهم وما أنكروا اإلميان كقوله وال عيب فيهم غري أن سيوفهماملعىن وما ع

  هبن فلول من قراع الكتائب
وإمنا قال إِالَّ أَن ُيْؤِمنُواْ ألن التعذيب إمنا كان )  ٥٩املائدة ( ونظريه قوله تعاىل َهلْ َتنِقُمونَ ِمنَّا إِالَّ أَنْ ءاَمنَّا بِاللَِّه 

بل ولو كفروا يف املستقبل مل يعذبوا على ما مضى فكأنه قيل إال أن يدوموا على إمياهنم واقعاً على اإلميان يف املستق
وقرأ أبو حيوة َنقَُمواْ بالكسر والفصيح هو الفتح مث إنه ذكر األوصاف اليت هبا يستحق اإلله أن يؤمن به ويعبد 

هو إشارة إىل القدرة التامة وثانيها احلميد فأوهلا العزيز وهو القادر الذي ال يغلب والقاهر الذي ال يدفع وباجلملة ف
وهو الذي يستحق احلمد والثناء على ألسنة عباده املؤمنني وإن كان بعض األشياء ال حيمده بلسانه فنفسه شاهدة 

 العلم وذلك إشارة إىل)  ٤٤اإلسراء ( على أن احملمود يف احلقيقة هو هو كما قال َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيَسّبحُ بِحَْمَدِه 
ألن من ال يكون عاملاً بعواقب األشياء ال ميكنه أن يفعل األفعال احلميدة فاحلميد يدل على العلم التام من هذا 

الوجه وثالثها الذي له ملك السموات واألرض وهو مالكها والقيم هبما ولو شاء ألفنامها وهو إشارة إىل امللك التام 
مللك التام ال حيصل إال عند حصول الكمال يف القدرة والعلم فثبت أن من وإمنا أخر هذه الصفة عن األولني ألن ا

كان موصوفاً هبذه الصفات كان هو املستحق لإلميان به وغريه ال يستحق ذلك ألبتة فكيف حكم أولئك الكفار 
  اجلهال يكون مثل هذا اإلميان ذنباً

أولئك اجلبابرة من تعذيب أولئك املؤمنني وألطفأ نرياهنم واعلم أنه تعاىل أشار بقوله الَْعزِيزُ إىل أنه لو شاء ملنع 
وألماهتم وأشار بقوله الَْحِميدِ إىل أن املعترب عنده سبحانه من األفعال عواقبها فهو وإن كان قد أمهل لكنه ما أمهل 

ذلك ألنه مل يفعل فإنه تعاىل يوصل ثواب أولئك املؤمنني إليهم وعقاب أولئك الكفرة إليهم ولكنه تعاىل مل يعاجلهم ب
إال على حسب املشيئة أو املصلحة على سبيل التفضل فلهذا السبب قال وَاللَُّه َعلَى كُلّ َشىْ ء َشهِيٌد فهو وعد 

  عظيم للمطيعني ووعيد شديد للمجرمني

  هَنََّم َولَُهْم َعذَاُب الْحَرِيقِإِنَّ الَِّذيَن فََتُنواْ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ لَْم َيتُوبُواْ فَلَُهْم َعذَابُ َج
اعلم أنه سبحانه ملا ذكر قصة أصحاب األخدود أتبعها مبا يتفرع عليها من أحكام الثواب والعقاب فقال إِنَّ الَِّذيَن 

  فََتُنواْ الُْمْؤِمنَِني وههنا مسائل
املراد كل من فعل ذلك وهذا  املسألة األوىل حيتمل أن يكون املراد منه أصحاب األخدود فقط وحيتمل أن يكون



  أوىل ألن اللفظ عام واحلكم عام فالتخصيص ترك للظاهر من غري دليل
املسألة الثانية أصل الفتنة االبتالء واالمتحان وذلك ألن أولئك الكفار امتحنوا أولئك املؤمنني وعرضوهم على النار 

بن عباس ومقاتل فََتُنواْ الُْمْؤِمنَِني حرقوهم بالنار قال وأحرقوهم وقال بعض املفسرين الفتنة هي اإلحراق بالنار وقال ا
( الزجاج يقال فتنت الشيء أحرقته والفنت أحجار سود كأهنا حمترقة ومنه قوله تعاىل َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ يُفَْتُنونَ 

  ) ١٣الذاريات 
بوا خلرجوا عن هذا الوعيد وذلك يدل على القطع بأن اهللا املسألة الثالثة قوله تعاىل ثُمَّ لَْم َيُتوبُواْ يدل على أهنم لو تا

  تعاىل يقبل التوبة ويدل على أن توبة القاتل عمداً مقبولة خالف ما يروى عن ابن عباس
  املسألة الرابعة يف قوله فَلَُهْم َعذَاُب َجهَنََّم َولَُهْم َعذَاُب الَْحرِيقِ قوالن

إال أن عذاب جهنم وهو العذاب احلاصل بسبب كفرهم وعذاب احلريق  األول أن كال العذابني حيصالن يف اآلخرة
هو العذاب الزائد على عذاب الكفر بسبب أهنم أحرقوا املؤمنني فيحتمل أن يكون العذاب األول عذاب برد 

 والثاين عذاب إحراق وأن يكون األول عذاب إحراق والزائد على اإلحراق أيضاً إحراق إال أن العذاب األول كأنه
خرج عن أن يسمى إحراقاً بالنسبة إىل الثاين ألن الثاين قد اجتمع فيه نوعا اإلحراق فتكامل جداً فكان األول ضعيفاً 

  فال جرم مل يسم إحراقاً
ئك القول الثاين أن قوله فَلَُهْم َعذَاُب َجهَنََّم إشارة إىل عذاب اآلخرة َولَُهْم َعذَاُب الْحَرِيقِ إشارة إىل ما ذكرنا أن أول

  الكفار ارتفعت عليهم نار األخدود فاحترقوا هبا
  كَبُِريإِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت لَُهْم َجنَّاٌت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االٌّ نَْهاُر ذَِلَك الْفَْوزُ الْ

  اعلم أنه تعاىل ملا ذكر وعيد اجملرمني ذكر وعد املؤمنني وهو ظاهر وفيه مسألتان
املسألة األوىل إمنا قال ذاِلَك الْفَْوُز ومل يقل تلك الدقيقة لطيفة وهي أن قوله ذاِلَك إشارة إىل إخبار اهللا تعاىل حبصول 
هذه اجلنات وقوله ِتلْكَ إشارة إىل اجلنات وإخبار اهللا تعاىل عن ذلك يدل على كونه راضياً والفوز الكبري هو رضا 

  اهللا ال حصول اجلنة

ثانية قصة أصحاب األخدود وال سيما هذه اآلية تدل على أن املكره على الكفر باإلهالك العظيم األوىل له املسألة ال
أن يصرب على ما خوف منه وأن إظهار كلمة الكفر كالرخصة يف ذلك روى احلسن أن مسيلمة أخذ رجلني من 

فقال نعم فتركه وقال لآلخر مثله فقال فقال ألحدمها تشهد أين رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( أصحاب النيب 
أما الذي ترك فأخذ بالرخصة فال تبعة عليه وأما الذي قتل فأخذ ( ال بل أنت كذاب فقتله فقال عليه السالم 

  )بالفضل فهنيئاً له 
  عَْرشِ الَْمجِيُد فَعَّالٌ لَِّما ُيرِيُدإِنَّ َبطْشَ رَبَِّك لََشدِيٌد إِنَُّه ُهَو ُيْبِدى ُء َوُيعِيُد َوُهَو الَْغفُوُر الَْوُدوُد ذُو الْ

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر وعيد الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات أوالً وذكر وعد الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ثانياً 
ن إمهاله ألجل أردف ذلك الوعد والوعيد بالتأكيد فقال لتأكيد الوعيد إِنَّ أَْخذَهُ أَلِيٌم َشِديٌد مث إن هذا القادر ال يكو

اإلمهال لكن ألجل أنه حكيم إما حبكم املشيئة أو حبكم املصلحة وتأخري هذا األمر إىل يوم القيامة فلهذا قال إِنَُّه ُهَو 
ُيْبِدىء َوُيِعيُد أي إنه خيلق خلقه مث يفنيهم مث يعيدهم أحياء ليجازيهم يف القيامة فدل اإلمهال هلذا السبب ال ألجل 

ن عباس إن أهل جهنم تأكلهم النار حىت يصريوا فحماً مث يعيدهم خلقاً جديداً فذاك هو املراد من اإلمهال قال اب
  قوله إِنَُّه ُهَو يُْبِدىء َوُيعِيُد

  مث قال لتأكيد الوعد َوُهَو الَْغفُوُر الَْوُدوُد فذكر من صفات جالله وكربيائه مخسة



ال أصحابنا إنه غفور مطلقاً ملن تاب وملن مل يتب لقوله تعاىل إِنَّ اللََّه أوهلا الغفور قالت املعتزلة هو الغفور ملن تاب وق
وألن غفران التائب واجب وأداء الواجب ال )  ٤٨النساء ( الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشاء 

يه أقوال أحدها احملب هذا قول أكثر املفسرين يوجب التمدح واآلية مذكورة يف معرض التمدح وثانيها الودود وف
وهو مطابق للدالئل العقلية فإن اخلري مقتضى بالذات والشر بالعرض وال بد أن يكون الشر أقل من اخلري فالغالب 
لقول ال بد وأن يكون خرياً فيكون حمبوباً بالذات وثانيها قال الكليب الودود هو املتودد إىل أوليائه باملغفرة واجلزاء وا
هو األول وثالثها قال األزهري قال بعض أهل اللغة جيوز أن يكون ودود فعوالً مبعىن مفعول كركوب وحلوب 

ومعناه أن عباده الصاحلني يودونه وحيبونه ملا عرفوا من كماله يف ذاته وصفاته وأفعاله قال وكلتا الصفتني مدح ألنه 
أحبه عباده العارفون فلما تقرر عندهم من كرمي إحسانه  جل ذكره إذا أحب عباده املطيعني فهو فضل منه وإن

ورابعها قال القفال قيل الودود قد يكون مبعىن احلليم من قوهلم دابة ودود وهي املطيعة القياد اليت كيف عطفتها 
  انعطفت وأنشد قطرب وأعددت للحرب خيفانة

  ذلول القياد وقاحا ودودا

أي ذو امللك والسلطان كما يقال فالن على سرير ملكه وإن مل يكن على وثالثها ذو العرش قال القفال ذو العرش 
السرير وكما يقال ثل عرش فالن إذا ذهب سلطانه وهذا معىن متفق على صحته وقد جيوز أن يكون املراد بالعرش 

من يطلعه السرير ويكون جل جالله خلق سريراً يف مسائه يف غاية العظمة واجلاللة حبيث ال يعلم عظمته إال هو و
عليه ورابعها اجمليد وفيه قراءتان إحدامها الرفع فيكون ذلك صفة هللا سبحانه وهو اختيار أكثر القراء واملفسرين ألن 

اجملد من صفات التعايل واجلالل وذلك ال يليق إال باهللا سبحانه والفصل واالعتراض بني الصفة واملوصوف يف هذا 
خلفض وهي قراءة محزة والكسائي فيكون ذلك صفة العرش وهؤالء قالوا القرآن النحو غري ممتنع والقراءة الثانية با

دل على أنه جيوز وصف غري اهللا باجمليد حيث قال َبلْ ُهَو قُْرءانٌ مَّجِيٌد ورأينا أن اهللا تعاىل وصف العرش بأنه كرمي 
لذايت وكمال القدرة واحلكمة والعلم فال يبعد أيضاً أن يصفه بأنه جميد مث قالوا إن جمد اهللا عظمته حبسب الوجوب ا

وعظمة العرش علوه يف اجلهة وعظمة مقداره وحسن صورته وتركيبه فإنه قيل العرش أحسن األجسام تركيباً 
  وصورة وخامسها أنه فعال ملا يريد وفيه مسائل

  املسألة األوىل فعال خرب مبتدأ حمذوف
وُر الَْوُدوُد خربان ملبتدأ واحد وهذا ضعيف ألن املقصود باإلسناد إىل املسألة الثانية من النحويني من قال َوُهَو الَْغفُ

املبتدأ إما أن يكون جمموعها أو كل واحد واحد منهما فإن كان األول كان اخلرب واحد اآلخرين وإن كان الثاين 
  كانت القضية ال واحد قبل قضيتني

فعال فقالوا ال شك أنه تعاىل يريد اإلميان فوجب أن يكون املسألة الثانية احتج أصحابنا هبذه اآلية يف مسألة خلق األ
فاعالً لإلميان مبقتضى هذه اآلية وإذا كان فاعالً لإلميان وجب أن يكون فاعالً للكفر ضرورة أنه ال قائل بالفرق قال 

قوله تعاىل فَعَّالٌ القاضي وال ميكن أن يستدل بذلك على أن ما يريده اهللا تعاىل من طاعة اخللق ال بد من أن يقع ألن 
  لَّما ُيرِيُد ال يتناول إال ما إذا وقع كان فعله دون ما إذا وقع مل يكن فعالً له هذه ألفاظ القاضي وال خيفي ضعفها

املسألة الرابعة احتج أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل ال جيب ألحد من املكلفني عليه شيء ألبتة وهو ضعيف ألن 
  يفعل ما يريد فلم قلتم إنه يريد أن ال يعطي الثواباآلية دالة على أنه 

املسألة اخلامسة قال القفال فعال ملا يريد على ما يراه ال يعترض عليه معترض وال يغلبه غالب فهو يدخل أولياءه 



ويعاجل اجلنة ال مينعه منه مانع ويدخل أعداءه النار ال ينصرهم منه ناصر وميهل العصاء على ما يشاء إىل أن جيازيهم 
  بعضهم العقوبة إذا شاء ويعذب من شاء منهم يف الدنيا ويف اآلخرة يفعل من هذه األشياء ومن غريمها ما يريد

جِيدٌ  َبلْ ُهَو قُْرَءانٌ مََّهلُ أََتاَك َحِديثُ الُْجُنوِد ِفْرَعْونَ َوثَُموَد َبلِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفى َتكِْذيبٍ وَاللَُّه ِمن َوَرآِئهِْم مُِّحيطٌ
  ِفى لَْوحٍ مَّْحفُوٍظ

اعلم أنه تعاىل ملا بني حال أصحاب األخدود يف تأذي املؤمنني بالكفار بني أن الذين كانوا قبلهم كانوا أيضاً كذلك 
واعلم أن فرعون ومثود بدل من اجلنود وأراد بفرعون إياه وقومه كما يف قوله من فرعون وملئهم ومثود كانوا يف 

عندهم مشهورة فذكر تعاىل من املتأخرين فرعون ومن املتقدمني مثود واملقصود بيان أن حال  بالد العرب وقصتهم
املؤمنني مع الكفار يف مجيع األزمنة مستمرة على هذا النهج وهذا هو املراد من قوله َبلِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفى َتكِْذيبٍ وملا 

 هذا الباب ساله بعد ذلك من وجه آخر وهو قوله وَاللَُّه طيب قلب الرسول عليه السالم حبكاية أحوال األولني يف
ِمن َوَرائِهِْم مُِّحيطٌ وفيه وجوه أحدها أن املراد وصف اقتداره عليهم وأهنم يف قبضته وحوزته كاحملاط إذا أحيط به 

معاجلتهم من ورائه فسد عليه مسلكه فال جيد مهرباً يقول تعاىل فهو كذا يف قبضيت وأنا قادر على إهالكهم و
بالعذاب على تكذيبهم إياك فال جتزع من تكذيبهم إياك فليسوا يفوتونين إذا أردت االنتقام منهم وثانيها أن يكون 

وقوله )  ٢١الفتح ( املراد من هذه اإلحاطة قرب هالكهم كقول تعاىل وَأُْخَرى لَْم تَقِْدرُواْ َعلَْيَها قَْد أَحَاطَ اللَُّه بَِها 
فهذا كله عبارة )  ٢٢يونس ( وقوله َوظَنُّواْ أَنَُّهمْ أُِحيطَ بِهِْم )  ٦٠اإلسراء ( لََك إِنَّ رَبََّك أَحَاطَ بِالنَّاسِ َوإِذْ قُلَْنا 

عن مشارفة اهلالك يقول فهؤالء يف تكذيبك قد شارفوا اهلالك وثالثها أن يكون املراد واهللا حميط بأعماهلم أي عامل هبا 
  مث إنه تعاىل سلى رسوله بعد ذلك بوجه ثالث وهو قوله َبلْ ُهَو قُْرءانٌ مَّجِيٌد وفيه مسائلفهو مرصد بعقاهبم عليها 

املسألة األوىل تعلق هذا مبا قبله هو أن هذا القرآن جميد مصون عن التغري والتبدل فلما حكم فيه بسعادة قوم 
  شك أن هذا من أعظم موجبات التسلية وشقاوة قوم وبتأذي قوم من قوم امتنع تغريه وتبدله فوجب الرضا به وال

املسألة الثانية قرىء َبلْ ُهَو باإلضافة أي قرآن رب جميد وقرأ حيىي بن يعمر يف لوح واللوح اهلواء يعين اللوح فوق 
إِنَّا لَهُ السماء السابعة الذي فيه اللوح احملفوظ وقرىء حمفوظ بالرفع صفة للقرآن كما قلنا إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر َو

  ) ٩احلجر ( لََحاِفظُونَ 
الواقعة ( املسألة الثالثة أنه تعاىل قال ههنا ِفى لَْوحٍ مَّْحفُوٍظ وقال يف آية أخرى إِنَُّه لَقُْرءانٌ كَرٌِمي ِفى ِكتَابٍ مَّكُْنوٍن 

يكون املراد كونه  فيحتمل أن يكون الكتاب املكنون واللوح احملفوظ واحداً مث كونه حمفوظاً حيتمل أن)  ٧٧ ٧٨
حمفوظاً عن أن ميسه إال املطهرون كما قال تعاىل الَّ يََمسُُّه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ وحيتمل أن يكون املراد كونه حمفوظاً من 

  اطالع اخللق عليه سوى املالئكة املقربني وحيتمل أن يكون املراد أن ال جيري عليه تغيري وتبديل
تكلمني إن اللوح شيء يلوح للمالئكة فيقرؤنه وملا كانت األخبار واآلثار واردة بذلك املسألة الرابعة قال بعض امل

  وجب التصديق واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة الطارق

  سبع عشرة آية مكية
  وهي مشتملة على الترغيب يف معرفة املبدأ واملعاد

  طَّارِقِ َوَمآ أَْدرَاَك َما الطَّارُِق النَّْجُم الثَّاِقُب إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا َعلَْيَها َحافِظٌَوالسََّمآِء َوال



اعلم أنه تعاىل أكثر يف كتابه ذكر السماء والشمس والقمر ألن أحواهلا يف أشكاهلا وسريها ومطالعها ومغارهبا عجيبة 
كباً أو غريه فال يكون الطارق هناراً والدليل عليه قول املسلمني يف وأما الطارق فهو كل ما أتاك ليالً سواء كان كو

والعرب تستعمل ) هنى عن أن يأيت الرجل أهله طروقاً ( دعائهم نعوذ باهللا من طوارق الليل وروي أنه عليه السالم 
َوالطَّارِقِ كان هذا مما الطروق يف صفة اخليال ألن تلك احلالة إمنا حتصل يف األكثر يف الليل مث إنه تعاىل ملا قال 

اليستغىن سامعه عن معرفة املراد منه فقال َوَما أَْدَراَك َما الطَّارُِق قال سفيان بن عيينة كل شيء يف القرآن ما أدراك 
مث )  ١٧الشورى ( فقد أخرب الرسول به وكل شيء فيه ما يدريك مل خيرب به كقوله َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ  قَرِيٌب 

قال النَّْجُم الثَّاِقُب أي هو طارق عظيم الشأن رفيع القدر وهو النجم الذي يهتدى به يف ظلمات الرب والبحر ويوقف 
  به على أوقات األمطار وههنا مسائل

املسألة األوىل إمنا وصف النجم بكونه ثاقباً لوجوه أحدها أنه يثقب الظالم بضوئه فينفذ فيه كما قيل درىء ألنه 
أي يدفعه وثانيها أنه يطلع من املشرق نافذاً يف اهلواء كالشيء الذي يثقب الشيء وثالثها أنه الذي يرى به يدرؤه 

الشيطان فيثقبه أي ينفذ فيه وحيرقه ورابعها قال الفراء النَّْجُم الثَّاِقُب هو النجم املرتفع على النجوم والعرب تقول 
  للطائر إذا حلق ببطن السماء ارتفاعاً قد ثقب

املسألة الثانية إمنا وصف النجم بكونه طارقاً ألنه يبدو بالليل وقد عرفت أن ذلك يسمى طارقاً أو ألنه يطرق اجلين 
  أي صكه

  املسألة الثالثة اختلفوا يف قوله النَّْجُم الثَّاِقُب قال بعضهم أشري به إىل مجاعة النحو فقيل

وقال آخرون أنه جنم بعينه مث قال ابن زيد إنه الثريا وقال )  ٢عصر ال( الطارق كما قيل إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ 
الفراء أنه زحل ألنه يثقب بنوره مسك سبع مسوات وقال آخرون أنه الشهب اليت يرجم هبا الشياطني لقوله تعاىل 

  ) ١٠الصافات ( فَأَْتَبَعُه ِشهَاٌب ثَاِقٌب 
فأحتفه خببز ولنب فبينما هو جالس يأكل إذ احنط ) اهللا عليه وسلم  صلى( املسألة الرابعة روى أن أبا طالب أتى النيب 

جنم فامتأل ماء مث ناراً ففزع أبو طالب وقال أي شيء هذا فقال هذا جنم رمي به وهو آية من آيات اهللا فعجب أبو 
  طالب ونزلت السورة

  سٍ لَّمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ وفيه مسائلواعلم أنه تعاىل ملا ذكر املقسم به أتبعه بذكر املقسم عليه إِن كُلُّ َنفْ
املسألة األوىل يف قوله لَّّماً قراءتان إحدامها قراءة ابن كثري وأيب عمرو ونافع والكسائي وهي بتخفيف امليم والثانية 
م قراءة عاصم ومحزة والنخعي بتشديد امليم قال أبو علي الفاسي من خفف كانت ءاٍن عنده املخففة من الثقيلة والال

آل ( يف لَّّماً هي اليت تدخل مع هذه املخففة لتخلصها من إن النافية وما صلة كاليت يف قوله فَبَِما َرْحَمةٍ  ّمَن اللَِّه 
إِالَّ قَِليلٌ وتكون ءاٍن متلقية للقسم كما تتلقاه مثقلة وأما من ثقل فتكون ءاٍن عنده النافية كاليت يف )  ١٥٩عمران 

اكُْم و لَّّماً يف معىن أال قال وتستعمل لَّّماً مبعىن أال يف موضعني أحدمها هذا واآلخر يف باب القسم قوله َما إِنَّ َمكَّنَّ
تقول سألتك باهللا ملا فعلت مبعىن أال فعلت وروى عن األخفش والكسائي وأيب عبيدة أهنم قالوا مل توجد ملا مبعىن أال 

ا بالتشديد فأنكره وقال سبحان اهللا سبحان اهللا وزعم العتيب يف كالم العرب قال ابن عون قرأت عند ابن سريين مل
  أن لَّّماً مبعىن أال مع أن اخلفيفة اليت تكون مبعىن ما موجودة يف لغة هذيل

املسألة الثانية ليس يف اآلية بيان أن هذا احلافظ من هو وليس فيها أيضاً بيان أن احلافظ حيفظ النفس عماذا أما 
ول قول بعض املفسرين أن ذلك احلافظ هو اهللا تعاىل أما يف التحقيق فألن كل وجود سوى اهللا األول ففيه قوالن األ

ممكن وكل ممكن فإنه ال يترجح وجوده على عدمه إال ملرجح وينتهي ذلك إىل الواجب لذاته فهو سبحانه القيوم 



واألرض على العموم يف قوله إِنَّ اللَّهَ  الذي حبفظه وإبقائه تبقى املوجودات مث إنه تعاىل بني هذا املعىن يف السموات
ُيْمِسُك السََّماَواِت َواالْْرضَ أَن َتزُوالَ وبينه يف هذه اآلية يف حق اإلنسان على اخلصوص وحقيقة الكالم ترجع إىل 

أنه تعاىل أقسم أن كل ما سواه فإنه ممكن الوجود حمدث حمتاج خملوق مربوب هذا إذا محلنا النفس على مطلق 
ات أما إذا محلناها على النفس املتنفسة وهي النفس احليوانية أمكن أن يكون املراد من كونه تعاىل حافظاً هلا كونه الذ

  تعاىل عاملاً بأحواهلا وموصالً إليها مجيع منافعها ودافعاً عنها مجيع مضارها
ةً  وقال َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الّشَمالِ قَِعيٌد مَّا والقول الثاين أن ذلك احلافظ هم املالئكة كما قال َويُْرِسلُ َعلَْيكُم َحفَظَ

)  ١ ١١اإلنفطار ( وقال َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني كَِراماً كَاِتبَِني )  ١٧ ١٨ق ( َيلِْفظُ ِمن قَْولٍ إِالَّ لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد 
  ) ١١الرعد ( فَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اللَِّه وقال لَُه ُمَعقَّباٌت ّمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْح

وأما البحث الثاين وهو أنه ما الذي حيفظه هذا احلافظ ففيه وجوه أحدها أن هؤالء احلفظة يكتبون عليه أعماله 
حيفظ عملها  دقيقها وجليلها حىت خترج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً وثانيها إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ

صلى ( ورزقها وأجلها فإذا استوىف اإلنسان أجله ورزقه قبضه إىل ربه وحاصله يرجع إىل وعيد الكفار وتسلية النيب 
كقوله فَالَ َتْعَجلْ َعلَْيهِْم إِنََّما مث ينصرفون عن قريب إىل اآلخرة فيجازون مبا يستحقونه وثالثها إن ) اهللا عليه وسلم 

فظ حيفظها من املعاطب واملهالك فال يصيبها إال ما قدر اهللا عليها ورابعها قال الفراء إن كل كل نفس ملا عليها حا
  نفس ملا عليها حافظ حيفظها حىت يسلمها إىل املقابر وهذا قول الكليب

واعلم أنه تعاىل ملا أقسم على أن لكل نفس حافظاً يراقبها ويعد عليها أعماهلا فحينئذ حيق لكل أحد أن جيتهد 
يسعى يف حتصيل أهم املهمات وقد تطابقت الشرائع والعقول على أن أهم املهمات معرفة املبدأ ومعرفة املعاد 
  واتفقوا على أن معرفة املبدأ مقدمة على معرفة املعاد فلهذا السبب بدأ اهللا تعاىل بعد ذلك مبا يدل على املبدأ

  َداِفقٍ َيْخُرُج ِمن َبْينِ الصُّلْبِ َوالتََّرآِئبِ فَلَْينظُرِ اإلِنَسانُ ِممَّ ُخِلَق ُخِلَق ِمن مَّآٍء
  وفيه مسائل

املسألة األوىل الدفق صب املاء يقال دفقت املاء أي صببته وهو مدفوق أي مصبوب ومندفق أي منصب وملا كان 
كما يقال دراع هذا املاء مدفوقاً اختلفوا يف أنه مل وصف بأنه دافق على وجوه األول قال الزجاج معناه ذو اندفاق 

وفارس ونابل والبن وتامر أي درع وفرس ونبل ولنب ومتر وذكر الزجاج أن هذا مذهب سيبويه الثاين أهنم يسمون 
املفعول باسم الفاعل قال الفراء وأهل احلجاز أفعل هلذا من غريهم جيعلون املفعول فاعالً إذا كان يف مذهب النعت 

وله تعاىل ِحَسابَِيْه فَُهَو ِفى ِعيَشةٍ  رَّاِضَيةٍ  أي مرضية الثالث ذكر اخلليل كقوله سر كامت وهم ناصب وليل نائم وكق
يف الكتاب املنسوب إليه دفق املاء دفقاً ودفوقاً إذا انصب مبرة واندفق الكوز إذا انصب مبرة ويقال يف الطرية عند 

لرابع صاحب املاء ملا كان دافقاً أطلق انصباب الكوز وحنوه دافق خري ويف كتاب قطرب دفق املاء يدفق إذا انصب ا
  ذلك على املاء على سبيل اجملاز

  املسألة الثانية قرىء الصلب بفتحتني والصلب بضمتني وفيه أربع لغات صلب وصلب وصلب وصالب
املسألة الثالثة ترائب املرأة عظام صدرها حيث تكون القالدة وكل عظم من ذلك تريبة وهذا قول مجيع أهل اللغة 

  امرؤ القيس قال
  ترائبها مصقولة كالسجنجل

  املسألة الرابعة يف هذه اآلية قوالن أحدمها أن الولد خملوق من املاء الذي خيرج من صلب

و



الرجل وترائب املرأة وقال آخرون إنه خملوق من املاء الذي خيرج من صلب الرجل وترائبه واحتج صاحب القول 
رجل خارج من الصلب فقط وماء املرأة خارج من الترائب فقط وعلى الثاين على مذهبه بوجهني األول أن ماء ال

هذا التقدير ال حيصل هناك ماء خارج من بني الصلب والترائب وذلك على خالف اآلية الثاين أنه تعاىل بني أن 
هذا اإلنسان خملوق ِمن مَّاء َداِفقٍ والذي يوصف بذلك هو ماء الرجل مث عطف عليه بأن وصفه بأنه خيرج يعين 

الدافق من بني الصلب والترائب وذلك يدل على أن الولد خملوق من ماء الرجل فقط أجاب القائلون بالقول األول 
عن احلجة األوىل أنه جيوز أن يقال للشيئني املتباينني أنه خيرج من بني هذين خري كثري وألن الرجل واملرأة عند 

هناك وأجابوا عن احلجة الثانية بأن هذا من باب إطالق اسم اجتماعهما يصريان كالشيء الواحد فحسن هذا اللفظ 
البعض على الكل فلما كان أحد قسمي املين دافقاً أطلق هذا االسم على اجملموع مث قالوا والذي يدل على أن الولد 

اء إذا غلب م( خملوق من جمموع املاءين أن مين الرجل وحده صغري فال يكفي وألنه روي أنه عليه السالم قال 
وذلك ) الرجل يكون الولد ذكراً ويعود شبه إليه وإىل أقاربه وإذا غلب ماء املرأة فإليها وإىل أقارهبا يعود الشبه 

  يقتضي صحة القول األول
ا واعلم أن امللحدين طعنوا يف هذه اآلية فقالوا إن كان املراد من قوله َيخُْرُج ِمن َبْينِ الصُّلْبِ َوالتَّرَاِئبِ أن املين إمن

ينفصل من تلك املواضع فليس األمر كذلك ألنه إمنا يتولد من فضلة اهلضم الرابع وينفصل عن مجيع أجزاء البدن 
حىت يأخذ من كل عضو طبيعته وخاصيته فيصري مستعداً ألن يتولد منه مثل تلك األعضاء ولذلك فإن املفرط يف 

عظم أجزاء املين يتولد هناك فهو ضعيف بل معظم اجلماع يستويل الضعف على مجيع أعضائه وإن كان املراد أن م
أجزائه إمنا يترىب يف الدماغ والدليل عليه أن صورته يشبه الدماغ وألن املكثر منه يظهر الضعف أوالً يف عينيه وإن 
كان املراد أن مستقر املين هناك فهو ضعيف ألن مستقر املين هو أوعية املين وهي عروق ملتف بعضها بالبعض عند 

بيضتني وإن كان املراد أن خمرج املين هناك فهو ضعيف ألن احلس يدل على أنه ليس كذلك اجلواب ال شك أن ال
أعظم األعضاء معونة يف توليد املين هو الدماغ والدماغ خليفة وهي النخاع وهو يف الصلب وله شعب كثرية نازلة 

العضوين بالذكر على أن كالمكم يف كيفية تولد إىل مقدم البدن وهو التريبة فلهذا السبب خص اهللا تعاىل هذين 
  املين وكيفية تولد األعضاء من املين حمض الوهم والظن الضعيف وكالم اهللا تعاىل أوىل بالقبول

املسألة اخلامسة قد بينا يف مواضع من هذا الكتاب أن داللة تولد اإلنسان عن النطفة على وجود الصانع املختار من 
أحدها أن التركيبات العجيبة يف بدن اإلنسان أكثر فيكون تولده عن املادة البسيطة أدل على أظهر الدالئل لوجوه 

القادر املختار وثانيها أن اطالع اإلنسان على أحوال نفسه أكثر من اطالعه على أحوال غريه فال جرم كانت هذه 
ائر احليوانات دائمة فكان االستدالل به الداللة أمت وثالثها أن مشاهدة اإلنسان هلذه األحوال يف أوالده وأوالد س

على الصانع املختار أقوى ورابعها وهو أن االستدالل هبذا الباب كما أنه يدل قطعاً على وجود الصانع املختار 
احلكيم فكذلك يدل قطعاً على صحة البعث واحلشر والنشر وذلك ألن حدوث اإلنسان إمنا كان بسبب اجتماع 

  دن الوالدين بلأجزاء كانت متفرقة يف ب

يف مجيع العامل فلما قدر الصانع على مجع تلك األجزاء املتفرقة حىت خلق منها إنساناً سوياً وجب أن يقال إنه بعد 
موته وتفرق أجزائه ال بد وأن يقدر الصانع على مجع تلك األجزاء وجعلها خلقاً سوياً كما كان أوالً وهلذا السر ملا 

  أ فرع عليه أيضاً داللته على صحة املعاد فقالبني تعاىل داللته على املبد
  إِنَُّه َعلَى َرْجِعهِ لَقَاِدٌر

  وفيه مسألتان



املسألة األوىل الضمري يف أنه للخالق مع أنه مل يتقدم ذكره والسبب فيه وجهان األول داللة خلق عليه واملعىن أن 
ولكن تقدم ذكر ما يدل عليه سبحانه وقد تقرر  ذلك الذي خلق قادر على رجعه الثاين أنه وإن مل يتقدم ذكره لفظاً

  يف بدائة العقول أن القادر على هذه التصرفات هو اهللا سبحانه وتعاىل فلما كان ذلك يف غاية الظهور كان كاملذكور
املسألة الثانية الرجع مصدر رجعت الشيء إذا رددته والكناية يف قوله على رجعه إىل أي شيء ترجع فيه وجهان 

وهو األقرب أنه راجع إىل اإلنسان واملعىن أن الذي قدر على خلق اإلنسان ابتداء وجب أن يقدر بعد موته  أوهلما
 ٢٧الروم ( وقوله َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه )  ٧٩يس ( على رده حياً وهو كقوله تعاىل قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذى أَنَشأََها أَوَّلَ َمرَّةٍ  

ائد إىل اإلنسان مث قال جماهد قادر على أن يرد املاء يف اإلحليل وقال عكرمة والضحاك وثانيهما أن الضمري غري ع) 
على أن يرد املاء يف الصلب وروي أيضاً عن الضحاك أنه قادر على رد اإلنسان ماء كما كان قبل وقال مقاتل بن 

لنطفة واعلم أن القول األول حيان إن شئت رددته من الكرب إىل الشباب ومن الشباب إىل الصبا ومن الصبا إىل ا
أصح ويشهد له قوله َيْوَم ُتْبلَى السَّرَاِئُر أي أنه قادر على بعثه يوم القيامة مث إنه سبحانه ملا أقام الدليل على صحة 

  القول بالبعث والقيامة وصف حاله يف ذلك اليوم فقال
  رٍَيْوَم ُتْبلَى السَّرَآِئُر فََما لَُه ِمن قُوَّةٍ  َوالَ َناِص

  وفيه مسائل
املسألة األوىل َيْومٍ منصوب برجعه ومن جعل الضمري يف رجعه للماء وفسره برجعه إىل خمرجه من الصلب والترائب 

  أو إىل احلالة األوىل نصب الظرف بقوله فََما لَُه ِمن قُوَّةٍ  أي ماله من قوة ذلك اليوم
لقلوب من العقائد والنيات وما أخفى من األعمال ويف كيفية املسألة الثانية ُتْبلَى أي ختترب والسرائر ما أسر يف ا

  االبتالء واالختبار ههنا أقوال
األول ما ذكره القفال معىن االختبار ههنا أن أعمال اإلنسان يوم القيامة تعرض عليه وينظر أيضاً يف الصحيفة اليت 

لمكتوب وملا كانت احملاسبة يوم القيامة واقعة كتبت املالئكة فيها تفاصيل أعماهلم ليعلم أن املذكور هل هو مطابق ل
على هذا الوجه جاز أن يسمى هذا املعىن ابتالء وهذه التسمية غري بعيدة لعباده ألهنا ابتالء وامتحان وإن كان عاملاً 

  بتفاصيل ما عملوه وما مل يعملوه
  ل يكون ظاهره حسناًوالوجه الثاين أن األفعال إمنا يستحق عليها الثواب والعقاب لوجوهها فرب فع

وباطنه قبيحاً ورمبا كان بالعكس فاختبارها ما يعترب بني تلك الوجوه املتعارضة من املعارضة والترجيح حىت يظهر أن 
  الوجه الراجح ما هو واملرجوح ما هو

وله َولََنْبلَُونَّكُم مث الثالث قال أبو مسلم بلوت يقع على إظهار الشيء ويقع على امتحانه كقوله َوَنْبلَُو أَخَْبارَكُْم وق
قال املفسرون السَّرَاِئُر اليت تكون بني اهللا وبني العبد ختترب يوم القيامة حىت يظهر خربها من سرها ومؤديها من 

مضيعها وهذا معىن قول ابن عمر رضي اهللا عنهما يبدي اهللا يوم القيامة كل سر منها فيكون ذيناً يف الوجوه وشيناً 
  ن أداها كان وجهه مشرقاً ومن ضيعها كان وجهه أغربيف الوجوه يعين م

املسألة الثالثة دلت اآلية على أنه ال قوة للعبد ذلك اليوم ألن قوة اإلنسان إما أن تكون له لذاته أو مستفادة من 
ن قوة يدفع هبا عن نفسه ما غريه فاألول منفي بقوله تعاىل فََما لَُه ِمن قُوَّةٍ  والثاين منفي بقوله َوالَ نَاِصرٍ واملعىن ماله م

حل من العذاب َوالَ نَاِصرٍ ينصره يف دفعه وال شك أنه زجر وحتذير ومعىن دخول من يف قوله ِمن قُوَّةٍ  على وجه 
  النفي لقليل ذلك وكثريه كأنه قيل ماله من شيء من القوة وال أحد من األنصار

( اعة كقوله تعاىل وَاتَّقُواْ َيوًْما الَّ َتْجزِى َنفٌْس َعن نَّفْسٍ َشْيئًا املسألة الرابعة ميكن أن يتمسك هبذه اآلية يف نفي الشف



  إىل قوله َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ اجلواب ما تقدم)  ٤٨البقرة 
نَ كَْيداً وَأَِكيُد كَْيداً فََمهِّلِ َوالسََّمآِء ذَاِت الرَّْجعِ وَاالّْرضِ ذَاِت الصَّْدعِ إِنَّهُ لَقَْولٌ فَْصلٌ َوَما هَو بِالَْهْزلِ إِنَُّهْم َيِكيُدو

  الْكَاِفرِيَن أَْمهِلُْهْم رَُوْيداً
اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا فرغ من دليل التوحيد واملعاد أقسم قسماً آخر أما قوله َوالسََّماء ذَاِت الرَّْجعِ فنقول قال 

أئمة اللغة صريح يف أن الرجع ليس امساً الزجاج الرجع املطر ألنه جييء ويتكرر واعلم أن كالم الزجاج وسائر 
موضوعاً للمطر بل مسي رجعاً على سبيل اجملاز وحلسن هذا اجملاز وجوه أحدها قال القفال كأنه من ترجيع الصوت 
وهو إعادته ووصل احلروف به فكذا املطر لكونه عائداً مرة بعد أخرى مسي رجعاً وثانيها أن العرب كانوا يزعمون 

ل املاء من حبار األرض مث يرجعه إىل األرض وثالثها أهنم أرادوا التفاؤل فسموه رجعاً لريجع ورابعها أن السحاب حيم
أن املطر يرجع يف كل عام إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين أقوال أحدها قال ابن عباس َوالسََّماء ذَاِت الرَّْجعِ أي 

اخلري الذي يكون من جهتها حاالً بعد حال على مرور ذات املطر يرجع ملطر بعد مطر وثانيها رجع السماء إعطاء 
األزمان ترجعه رجعاً أي تعطيه مرة بعد مرة وثالثها قال ابن زيد هو أهنا ترد وترجع مشسها وقمرها بعد مغيبهما 

ٍذ َيصَّدَُّعونَ والقول هو األول أما قوله تعاىل َواالَْرضِ ذَاتِ الصَّْدعِ فاعلم أن الصدع هو الشق ومنه قوله تعاىل َيوَْمِئ
  أي يتفرقون وللمفسرين أقوال قال ابن عباس تنشق عن النبات واألشجار)  ٤٣الروم ( 

وقال الليث )  ٣١األنبياء ( وقال جماهد هو اجلبالن بينهما شق وطريق نافذ كما قال تعاىل َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفَجاجاً سُُبالً 
ه وعلى هذا مسي النبات صدعاً ألنه صادع لألرض واعلم أنه الصدع نبات األرض ألنه يصدع األرض فتنصدع ب

سبحانه كما جعل كيفية خلقة احليوان دليالً على معرفة املبدأ واملعاد ذكر يف هذا القسم كيفية خلقة النبات 
فالسماء ذات الرجع كاألب واألرض ذات الصدع كاألم وكالمها من النعم العظام ألن نعم الدنيا موقوفة على ما 

نزل من السماء من املطر متكرراً وعلى ما ينبت من األرض كذلك مث إنه تعاىل أردف هذا القسم باملقسم عليه ي
  فقال إِنَُّه لَقَْولٌ فَْصلٌ وفيه مسائل

  املسألة األوىل يف هذا الضمري قوالن
لذي تبلى فيه سرائركم قول األول ما قال القفال وهو أن املعىن أن ما أخربتكم به من قدريت على إحيائكم يف اليوم ا

  فصل وحق
والثاين أنه عائد إىل القرآن أي القرآن فاصل بني احلق والباطل كما قيل له فرقان واألول أوىل ألن عود الضمري إىل 

  املذكور السالف أوىل
ويقال هذا  املسألة الثانية قَْولَ فَْصلٌ أي حكم ينفصل به احلق عن الباطل ومنه فصل اخلصومات وهو قطعها باحلكم

فصل أي قاطع للمراء والنزاع وقال بعض املفسرين معناه أنه جد حق لقوله َوَما هَو بِالَْهْزلِ أي باللعب واملعىن أن 
القرآن أنزل باجلد ومل ينزل باللعب مث قال َوَما هَو بِالْهَْزلِ واملعىن أن البيان الفصل قد يذكر على سبيل اجلد 

لى غري سبيل اجلد وهذا املوضع من ذلك مث قال إِنَُّهْم َيِكيُدونَ كَْيداً وذلك الكيد على واالهتمام بشأنه وقد يكون ع
ي س ( َمن ُيحىِ  الِْعظَاَم َوِهىَ  َرِميٌم )  ٢٩األنعام ( وجوه منها بإلقاء الشبهات كقوهلم إِنْ ِهىَ  إِالَّ َحيَاُتَنا الدُّنَْيا 

)  ٣١الزخرف ( لَْوالَ ُنّزلَ هَاذَا الْقُْرءانُ َعلَى َرُجلٍ ّمَن الْقَْريََتْينِ َعِظيمٍ )  ٥ص ( داً أََجَعلَ االِْلَهةَ  إِلَهاً واِح)  ٧٨
ذْ فَهِىَ  ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً  َوأَصِيالً ومنها بالطعن فيه بكونه ساحراً وشاعراً وجمنوناً ومنها بقصد قتله على ما قاله َوإِ

  مث قال َوأَِكيُد كَْيداً)  ٣٠األنفال ( فَرُواْ ِليُثْبُِتوَك أَوْ َيقُْتلُوَك َيْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَ
واعلم أن الكيد يف حق اهللا تعاىل حممول على وجوه أحدها دفعه تعاىل كيد الكفرة عن حممد عليه الصالة والسالم 



َوَجَزاء سَّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها وقال  ويقابل ذلك الكيد بنصرته وإعالء دينه تسمية ألحد املتقابلني باسم كقوله تعاىل
  الشاعر أال ال جيهلن أحد علينا
  فنجهل فوق جهل اجلاهلينا

وثانيها أن )  ١٤٢النساء ( ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخادُِعُهْم )  ١٩احلشر ( وكقوله تعاىل َنُسواْ اللََّه فَأَنَساُهْم أَنفُسَُهْم 
إياهم على كفرهم حىت يأخذهم على غرة مث قال فََمّهلِ الْكَافِرِيَن أي ال تدع هبالكهم وال  كيده تعاىل هبم هو إمهاله

تستعجل مث إنه تعاىل ملا أمره بإمهاهلم بني أن ذلك اإلمهال املأمور به قليل فقال أَْمهِلُْهمْ ُروَْيداً فكرر وخالف بني 
  والتصرب وههنا مسائل اللفظني لزيادة التسكني من الرسول عليه الصالة والسالم

  املسألة األوىل قال أبو عبيدة إن تكبري رويد رود وأنشد ميشي وال تكلم البطحاء مشيته
  كأنه مثل ميشي على ورد

أي على مهلة ورفق وتؤدة وذكر أبو علي يف باب أمساء األفعال رويداً زيداً يريد أرود زيداً ومعناه أمهله وارفق به 
م العرب على ثالثة أوجه أحدها أن يكون امساً لألمر كقولك رويد زيداً تريد أرود زيد قال النحويون رويد يف كال

أي خله ودعه وأرفق به وال تنصرف رويد يف هذا الوجه ألهنا غري متمكنة والثاين أن يكون مبنزلة سائر املصادر 
 ٤حممد (  فَضَْرَب الّرقَابِ فيضاف إىل ما بعده كما تضاف املصادر تقول رويد زيد كما تقول ضرب زيد قال تعاىل

والثالث أن يكون نعتاً منصوباً كقولك ساروا سرياً رويداً ويقولون أيضاً ساروا رويداً حيذفون املنعوت ويقيمون ) 
رويداً مقامه كما يفعلون بسائر النعوت املتمكنة ومن ذلك قول العرب ضعه رويداً أي وضعاً رويداً وتقول للرجل 

ء رويداً أي عالجاً رويداً وجيوز يف هذا الوجه أمران أحدمها أن يكون رويداً حاالً والثاين أن يعاجل الشيء الشي
يكون نعتاً فإن أظهرت املنعوت مل جيز أن يكون للحال والذي يف اآلية هو ما ذكرنا يف الوجه الثالث ألنه جيوز أن 

  ل أي أمهلهم غري مستعجليكون نعتاً للمصدر كأنه قيل إمهاالً رويداً وجيوز أن يكون للحا
املسألة الثانية منهم من قال أَْمهِلُْهْم ُروَْيداً إىل يوم القيامة وإمنا صغر ذلك من حيث علم أن كل ما هو آت قريب 
ومنهم من قال أَْمهِلُْهْم ُروَْيداً إىل يوم بدر واألول أوىل ألن الذي جرى يوم بدر ويف سائر الغزوات ال يعم الكل 

ى أمر اآلخرة عم الكل وال ميتنع مع ذلك أن يدخل يف مجلته أمر الدنيا مما ناهلم يوم بدر وغريه وكل وإذا محل عل
ذلك زجر وحتذير للقوم وكما أنه حتذير هلم فهو ترغيب يف خالف طريقهم يف الطاعات واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة األعلى

  عشر آية مكيةتسع 
  ثَآًء أَْحَوىسَبِّحِ اْسَم رَبَِّك االّْعلَى الَِّذى َخلََق فََسوَّى وَالَِّذى قَدََّر فََهَدى َوالَِّذى أَْخَرجَ الَْمرَْعى فََجَعلَُه غُ

  اعلم أن قوله تعاىل َسبِّحِ اْسَم رَّبَك االَْعلَى فيه مسائل
دمها أن املراد األمر بتنزيه اسم اهللا وتقديسه والثاين أن االسم صلة واملراد املسألة األوىل يف قوله اْسَم َرّبَك قوالن أح

األمر بتنزيه اهللا تعاىل أما على الوجه األول ففي اللفظ احتماالت أحدها أن املراد نزه اسم ربك عن أن تسمي به 
ت ومسيلمة برمحان اليمامة غريه فيكون ذلك هنياً على أن يدعى غريه بامسه كما كان املشركون يسمون الصنم بالال

وثانيها أن ال يفسر أمساءه مبا ال يصح ثبوته يف حقه سبحانه حنو أن يفسر األعلى بالعلو يف املكان واالستواء 



باالستقرار بل يفسر العلو بالقهر واالقتداء واالستواء باالستيالء وثالثها أن يصان عن االبتذال والذكر ال على وجه 
دخل فيه أن يذكر تلك األمساء عند الغفلة وعدم الوقوف على معانيها وحقائقها ورابعها أن اخلشوع والتعظيم وي

يكون املراد بسبح باسم ربك أي جمده بأمسائه اليت أنزلتها عليك وعرفتك أهنا أمساؤه كقوله قُلِ اْدُعواْ اللََّه أَوِ اْدُعواْ 
ومقصود الكالم )  ٧٤الواقعة ( عاىل فََسّبحْ بِاْسمِ رَّبَك الَْعِظيمِ ونظري هذا التأويل قوله ت)  ١١٠اإلسراء ( الرَّْحَمَن 

من هذا التأويل أمران أحدمها سَبِّحِ اْسمَ رَّبَك االَْعلَى أي صل باسم ربك ال كما يصلي املشركون باملكاء والتصدية 
فرق بني َسبِّحِ اْسَم رَّبَك وبني فَسَّبحْ والثاين أن ال يذكر العبد ربه إال بأمساء اليت ورد التوقيف هبا قال الفراء ال 

بِاْسمِ رَّبَك قال الواحدي وبينهما فرق ألن معىن فَسَّبْح بِاْسمِ رَّبَك نزه اهللا تعاىل بذكر امسه املنىبء عن تنزيهه وعلوه 
  عما يقول املبطلون و َسبِّحِ اْسَم رَّبَك أي نزه االسم

ن االسم ههنا الصفة وكذا يف قوله تعاىل َوللَِّه االْسَماء الُْحْسَنى فَاْدُعوهُ من السوء وخامسها قال أبو مسلم املراد م
أما على الوجه الثاين وهو أن يكون االسم صلة ويكون املعىن سبح ربك وهو اختيار مجع )  ١٨٠األعراف ( بَِها 

ا جيب يف اهللا تعاىل ولكن من احملققني قالوا ألن االسم يف احلقيقة لفظة مؤلفة من حروف وال جيب تنزيهها كم
املذكور إذا كان يف غاية العظمة ال يذكر هو بل يذكر امسه فيقال سبح امسه وجمد ذكره كما يقال سالم على اجمللس 

  العايل وقال لبيد
  إىل احلول مث اسم السالم عليكما

 األول أن ال يعامل أي السالم وهذه طريقة مشهورة يف اللغة ونقول على هذا الوجه تسبيح اهللا حيتمل وجهني
بُّواْ الكفار معاملة يقدمون بسببها على ذكر اهللا مبا ال ينبغي على ما قال َوالَ َتُسبُّواْ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه فََيُس

اته ويف أفعاله ويف أمسائه اللََّه َعْدواً بَِغْيرِ ِعلْمٍ الثاين أنه عبارة عن تنزيه اهللا تعاىل عن كل ما ال يليق به يف ذاته ويف صف
ويف أحكامه أما يف ذاته فأن يعتقد أهنا ليست من اجلواهر واألعراض وأما يف صفاته فأن يعتقد أهنا ليست حمدثة وال 
متناهية وال ناقصة وأما يف أفعاله فأن يعتقد أنه مالك مطلق فال اعتراض ألحد عليه يف أمر من األمور وقالت املعتزلة 

ن كل ما فعله فهو صواب حسن وأنه ال يفعل القبيح وال يرضى به وأما يف أمسائه فأن ال يذكر هو أن يعتقد أ
سبحانه إال باألمساء اليت ورد التوقيف هبا هذا عندنا وأما عند املعتزلة فهو أن ال يذكر إال باألمساء اليت ال توهم نقصاً 

امه فهو أن يعلم أنه ما كلفنا لنفع يعود إليه بل إما حملض بوجه من الوجوه سواء ورد اإلذن هبا أو مل يرد وأما يف أحك
  قول املعتزلة) هو ( املالكية على ما هو قولنا أو لرعاية مصاحل العباد على ما 

املسألة الثانية من الناس من متسك هبذه اآلية يف أن اإلسم نفس املسمى فأقول إن اخلوض يف االستدالل ال ميكن إال 
اع فال بد ههنا من بيان أن اإلسم ما هو واملسمى ما هو حىت ميكننا أن خنوض يف االسم هل هو بعد تلخيص حمل النز

نفس املسمى أم ال فنقول وإن كان املراد من االسم هو هذا اللفظ وباملسمى تلك الذات فالعاقل ال ميكنه أن يقول 
تلك الذات كان قولنا االسم نفس  االسم هو املسمى وإن كان املراد من االسم هو تلك الذات وباملسمى أيضاً

املسمى هو أن تلك الذات نفس تلك الذات وهذا ال ميكن أن ينازع فيه عاقل فعلمنا أن هذه املسألة يف وصفها 
ركيكة وإن كان كذلك كان اخلوض يف ذكر االستدالل عليه أرك وأبعد بل ههنا دقيقة وهي أن قولنا اسم لفظة 

معىن غري مقترن بزمان واالسم كذلك فيلزم أن يكون االسم إمساً لنفسه فههنا االسم جعلناها امساً لكل ما دل على 
نفس املسمى فلعل العلماء األولني ذكروا ذلك فاشتبه األمر على املتأخرين وظنوا أن االسم يف مجيع املواضع نفس 

يدل على أن االسم نفس املسمى  املسمى هذا حاصل التحقيق يف هذه املسألة ولنرجع إىل الكالم املألوف قالوا الذي
أن أحداً ال يقول سبحان اسم اهللا وسبحان اسم ربنا فمعىن َسبِّحِ اْسَم َرّبكَ سبح ربك والرب أيضاً اسم فلو كان 



غري املسمى مل جيز أن يقع التسبيح عليه واعلم أن هذا االستدالل ضعيف ملا بينا يف املسألة األوىل أنه ميكن أن يكون 
اً بتسبيح االسم وميكن أن يكون املراد تسبيح املسمى وذكر االسم صلة فيه وميكن أن يكون املراد سبح األمر وارد

  ويكون املعىن سبح ربك بذكر أمسائه)  ٧٤الواقعة ( باسم ربك كما يقال فََسّبحْ بِاْسمِ َرّبَك الَْعظِيمِ 

صلى اهللا ( َسّبحْ بِاْسمِ رَّبَك الَْعِظيمِ قال لنا رسول اهللا املسألة الثالثة روى عن عقبة بن عامر أنه ملا نزل قوله تعاىل فَ
مث روي ) اجعلوها يف سجودكم ( وملا نزل قوله سَبِّحِ اْسَم َرّبكَ االَْعلَى قال ) اجعلوها يف ركوعكم ) ( عليه وسلم 

مث من ) ن ريب األعلى سبحا( ويف سجوده ) سبحان ريب العظيم ( يف األخبار أنه عليه السالم كان يقول يف ركوعه 
العلماء من قال إن هذه األحاديث تدل على أن املراد من قوله سَبِّحِ اْسَم َرّبكَ أي صل باسم ربك ويتأكد هذا 

ورد يف بيان )  ١٧الروم ( االحتمال بإطباق املفسرين على أن قوله تعاىل فَُسْبَحانَ اللَِّه ِحَني تُْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ 
  لصالةأوقات ا

املسألة الرابعة قرأ علي عليه السالم وابن عمر سبحان ريب األعلى الذي خلق فسوى ولعل الوجه فيه أن قوله َسبِّحِ 
  أمر بالتسبيح فال بد وأن يذكر ذلك التسبيح وما هو إال قوله سُْبَحانَ َرّبى االْْعلَى

ّبَك االَْعلَى واحلق أن العلو باجلهة على اهللا تعاىل حمال املسألة اخلامسة متسكت اجملسمة يف إثبات العلو باملكان بقوله َر
ألنه تعاىل إما أن يكون متناهياً أو غري متناه فإن كان متناهياً كان طرفه الفوقاين متناهياً فكان فوقه جهة فال يكون 

ال وأيضاً فألنه إن كان هو سبحانه أعلى من مجيع األشياء وأما إن كان غري متناه فالقول بوجود أبعاد غري متناهية حم
غري متناه من مجيع اجلهات يلزم أن تكون ذاته تعاىل خمتلطة بالقاذورات تعاىل اهللا عنه وإن كان غري متناه من بعض 
اجلهات ومتناهياً من بعض اجلهات كان اجلانب املتناهي مغايراً للجانب غري املتناهي فيكون مركباً من جزأين وكل 

د لذاته ممكن الوجود هذا حمال فثبت أن العلو ههنا ليس مبعىن العلو يف اجلهة مما يؤكد مركب ممكن فواجب الوجو
ذلك أن ما قبل هذه اآلية وما بعدها ينايف أن يكون املراد هو العلو باجلهة أما قبل اآلية فألن العلو عبارة عن كونه 

لتعظيم أما العلو مبعىن كمال القدرة والتفرد يف غاية البعد عن العامل وهذا ال يناسب استحقاق التسبيح والثناء وا
بالتخليق واإلبداع فيناسب ذلك والسورة ههنا مذكورة لبيان وصفه تعاىل مبا ألجله يستحق احلمد والثناء والتعظيم 

درة ال وأما ما بعد هذه اآلية فألنه أردف قوله االْْعلَى بقوله الَِّذى َخلََق فََسوَّى واخلالقية تناسب العلو حبسب الق
  العلو حبسب اجلهة

املسألة السادسة من امللحدين من قال بأن القرآن مشعر بأن للعامل ربني أحدمها عظيم واآلخر أعلى منه أما العظيم 
فقوله فََسّبْح بِاْسمِ رَّبَك الَْعِظيمِ وأما األعلى منه فقوله سَبِّحِ اْسَم رَّبَك االَْعلَى فهذا يقتضي وجود رب آخر يكون 

  أعلى بالنسبة إليههذا 
واعلم أنه ملا دلت الدالئل على أن الصانع تعاىل واحد سقط هذا السؤال مث نقول ليس يف هذه اآلية أنه سبحانه 

  وتعاىل أعلى من رب آخر بل ليس فيه إال أنه أعلى مث لنا فيه تأويالت
كره به الذاكرون فجالل األول أنه تعاىل أعلى وأجل وأعظم من كل ما يصفه به الواصفون ومن كل ذكر يذ

كربيائه أعلى من معارفنا وإدراكاتنا وأصناف آالئه ونعمائه أعلى من محدنا وشكرنا وأنواع حقوقه أعلى من طاعاتنا 
  وأعمالنا

الثاين أن قوله االْْعلَى تنبيه على استحقاق اهللا التنزيه من كل نقص فكأنه قال سبحانه فإنه االْْعلَى أي فإنه العايل 
شيء مبلكه وسلطانه وقدرته وهو كما تقول اجتنبت اخلمر املزيلة للعقل أي اجتنبتها بسبب كوهنا مزيلة  على كل
  للعقل



  والثالث أن يكون املراد باألعلى العايل كما أن املراد باألكرب الكبري
ربك األعلى لو علم الناس علم سبح اسم ( املسألة السابعة روي أنه عليه السالم كان حيب هذه السورة ويقول 

سبح اسم ربك األعلى ( أن عائشة مرت بأعرايب يصلي بأصحابه فقرأ ( وروى ) لرددها أحدهم ست عشرة مرة 
الذي يسر على احلبلى فأخرج منها نسمة تسعى من بني صفاق وحشاً أليس ذلك بقادر على أن حييي املوتى أال بلى 

  واهللا أعلم) يف لزبة  فقالت عائشة ال آب غائبكم وال زالت نساؤكم) أال بلى 
أما قوله تعاىل الَِّذى َخلََق فََسوَّى َوالَِّذى قَدََّر فََهَدى فاعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا أمر بالتسبيح فكأن سائالً قال 

فََهَدى االشتغال بالتسبيح إمنا يكون بعد املعرفة فما الدليل على وجود الرب فقال الَِّذى َخلََق فََسوَّى وَالَِّذى قَدََّر 
واعلم أن االستدالل باخللق واهلداية هي الطريقة املعتمدة عند أكابر األنبياء عليهم والدليل عليه ما حكى اهللا تعاىل 

وحكى عن فرعون أنه ملا قال ملوسى )  ٧٨الشعراء ( عن إبراهيم عليه السالم أنه قال الَِّذى َخلَقَنِى فَُهَو يَْهِدينِ 
قال موسى عليه السالم رَبَُّنا الَِّذى أَعْطَى كُلَّ َشىء )  ٤٩طه ( ن رَّبُّكَُما يامُوَسى مُوَسى وهرون عليهما السالم فََم

وأما حممد عليه السالم فإنه تعاىل أول ما أنزل عليه هو قوله اقَْرأْ بِاْسمِ َرّبكَ الَِّذى َخلََق )  ٥٠طه ( َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى 
العلق ( هذا إشارة إىل اخللق مث قال اقَْرأْ َورَبَُّك االْكَْرُم الَِّذى َعلََّمكُُم بِالْقَلَمِ )  ١ ٢العلق ( َخلََق اإلِنَسانَ ِمْن َعلَقٍ 

وهذا إشارة إىل اهلداية مث إنه تعاىل أعاد ذكر تلك احلجة يف هذه السورة فقال الَِّذى َخلََق فََسوَّى َوالَِّذى )  ٣ ٤
ل هبذه الطريقة كثرياً ملا ذكرنا أن العجائب والغرائب يف هذه الطريقة أكثر ومشاهدة قَدََّر فََهَدى وإمنا وقع االستدال

  اإلنسان هلا واطالعه عليها أمت فال جرم كانت أقوى يف الداللة مث ههنا مسائل
ل شيء املسألة األوىل قوله َخلََق فََسوَّى حيتمل أن يريد به الناس خاصة وحيتمل أن يريد احليوان وحيتمل أن يريد ك

خلقه فمن محله على اإلنسان ذكر للتسوية وجوهاً أحدها أنه جعل قامته مستوية معتدلة وخلقته حسنة على ما قال 
وأثىن على نفسه بسبب خلقه إياه فقال فََتَباَركَ اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقنيَ )  ٤التني ( لَقَْد َخلَقَْنا اِإلنَسانَ ِفى أَْحَسنِ َتقْوِميٍ 

أن كل حيوان فإنه مستعد لنوع واحد من األعمال فقط وغري مستعد لسائر األعمال أما اإلنسان فإنه خلق  وثانيها
حبيث ميكنه أن يأيت جبميع أفعال احليوانات بواسطة آالت خمتلفة فالتسوية إشارة إىل هذا وثالثها أنه هيأ للتكليف 

قال املراد أنه أعطى كل حيوان ما حيتاج إليه من أعضاء  والقيام بأداء العبادات وأما من محله على مجيع احليوانات
وآالت وحواس وقد استقصينا القول يف هذا الباب يف مواضع كثرية من هذا الكتاب وأما من محله على مجيع 

املخلوقات قال املراد من التسوية هو أنه تعاىل قادر على كل املمكنات عامل جبميع املعلومات خلق ما أراد على وفق 
  ا أراد موصوفاً بوصف األحكام واإلتقان مربأ عن الفسخ واالضطرابم

املسألة الثانية قرأ اجلمهور قُِدَر مشددة وقرأ الكسائي على التخفيف أما قراءة التشديد فاملعىن أنه قدر كل شيء 
تصرف فيه  مبقدار معلوم وأما التخفيف فقال القفال معناه ملك فهدى وتأويله أنه خلق فسوى وملك ما خلق أي

كيف شاء وأراد وهذا هو امللك فهداه ملنافعه ومصاحله ومنهم من قال مها لغتان مبعىن واحد وعليه قوله تعاىل فَقََدْرَنا 
  فَنِْعَم الْقَاِدُرونَ بالتشديد والتخفيف

وات والكواكب املسألة الثالثة أن قوله قُِدَر يتناول املخلوقات يف ذواهتا وصفاهتا كل واحد على حسبه فقدر السم
والعناصر واملعادن والنبات واحليوان واإلنسان مبقدار خمصوص من اجلثة والعظم وقدر لكل واحد منها من البقاء 
مدة معلومة ومن الصفات واأللوان والطعوم والروائح واأليون واألوضاع واحلسن والقبح والسعادة والشقاوة 

 ٢١احلجر ( َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ِعنَدَنا َخزَاِئُنُه َوَما نَُنّزلُُه إِالَّ بِقََدرٍ مَّْعلُومٍ  واهلداية والضاللة مقداراً معلوماً على ما قال
وتفصيل هذه اجلملة مما ال يفي بشرحه اجمللدات بل العامل كله من أعلى اعليني إىل أسفل السافلني تفسري هذه اآلية ) 



  وتفصيل هذه اجلملة
كل مزاج فإنه مستعد لقوة خاصة وكل قوة فإهنا ال تصلح إال لفعل معني فالتسوية أما قوله فََهَدى فاملراد أن 

والتقدير عبارة عن التصرف يف األجزاء اجلسمانية وتركيبها على وجه خاص ألجله تستعد لقبول تلك القوى وقوله 
حيصل من جمموعها فََهَدى عبارة عن خلق تلك القوى يف تلك األعضاء حبيث تكون كل قوة مصدراً لفعل معني و

متام املصلحة وللمفسرين فيه وجوه قال مقاتل هدى الذكر لألنثى كيف يأتيها وقال آخرون هداه للمعيشة ورعاه 
وقال آخرون هدى اإلنسان لسبل اخلري والشر والسعادة والشقاوة وذلك ألنه جعله حساساً دراكاً متمكناً من 

وقال )  ٣اإلنسان ( قال إِنَّا َهَدْينَاُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاِكراً َوإِمَّا كَفُوراً  اإلقدام على ما يسره واإلحجام عما يسوءه كما
وقال السدي قدر مدة اجلنني يف الرحم مث هداه )  ٧ ٨الشمس ( َوَنفْسٍ َوَما سَوَّاَها فَأَلَْهمََها فُُجورََها َوَتقَْواَها 

وقال )  ٨١النحل ( امها كقوله سَرَابِيلَ َتِقيكُُم الَْحرَّ للخروج وقال الفراء قدر فهدى وأضل فاكتفى بذكر إحد
أي تدعو وقد دعى الكل إىل اإلميان )  ٥٢الشورى ( آخرون اهلداية مبعىن الدعاء إىل اإلميان كقوله َوإِنََّك لََتْهِدى 

ن العاقل يرى وقال آخرون هدى أي دهلم بأفعاله على توحيده وجالل كربيائه ونعوت صمديته وفردانيته وذلك أل
يف العامل أفعال حمكمة متقنة منتسقة منتظمة فهي ال حمالة تدل على الصانع القدمي وقال قتادة يف قوله فََهَدى إن اهللا 

تعاىل ما أكره عبداً على معصية وال على ضاللة وال رضيها له وال أمره هبا ولكن رضي لكم الطاعة وأمركم هبا 
ه األقوال على كثرهتا ال خترج عن قسمني فمنهم من محل قوله فََهَدى على ما يتعلق وهناكم عن املعصية واعلم أن هذ

بالدين كقوله َوَهَدْينَاُه النَّْجَدينِ ومنهم من محله على ما يرجع إىل مصاحل الدنيا واألول أقوى ألن قوله َخلََق فََسوَّى 
ى مث أتبعه بقوله فََهَدى أي كلفه ودله على الدين أما َوقَدََّر يرجع إىل أحوال الدنيا ويدخل فيه إكمال العقل والقو

قوله تعاىل َوالَِّذى أَخَْرَج الَْمرَْعى فاعلم أنه سبحانه ملا بني ما خيتص به الناس أتبعه بذكر ما خيتص به غري الناس من 
عبدهتا الكفرة واملرعى ما خترجه النعم فقال وَالَِّذى أَخَْرَج الَْمْرَعى أي هو القادر على إنبات العشب ال األصنام اليت 

األرض من النبات ومن الثمار والزروع واحلشيش قال ابن عباس املرعى الكأل األخضر مث قال فجعله غثاء أحوى 
  وفيه مسألتان

  املسألة األوىل الغثاء ما يبس من النبت فحملته األودية واملياه وألوت به الرياح وقال قطرب واحد الغثاء غثاءة
الثانية احلوة السواد وقال بعضهم األحوى هو الذي يضرب إىل السواد إذا أصابته رطوبة ويف أحوى قوالن املسألة 

  أحدمها أنه نعت الغثاء أي صار بعد اخلضرة يابساً فتغري إىل السواد وسبب ذلك

يض الرطب وتسود السواد أمور أحدها أن العشب إمنا جيف عند استيالء الربد على اهلواء ومن شأن الربودة أهنا تب
اليابس وثانيها أن حيملها السيل فيلصق هبا أجزاء كدرة فتسود وثالثها أن حيملها الريح فتلصق هبا الغبار الكثري 

فتسود القول الثاين وهو اختيار الفراء وأيب عبيدة وهو أن يكون األحوى هو األسود لشدة خضرته كما قيل 
والتقدير الذي أخرج املرعى أحوى فجعله غثاء كقوله وَلَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا  ُمْدَهامََّتاِن أي سوداوان لشدة خضرهتما
  قَيِّماً أي أنزل قيماً ومل جيعل له عوجاً

  َسُنقْرِئَُك فَالَ َتنَسى إِالَّ َما َشآَء اللَُّه إِنَُّه َيْعلَمُ الَْجْهَر َوَما َيخْفَى
وعلم حممداً عليه السالم أن ذلك )  ١األعلى ( بِّحِ اْسمَ رَّبَك االَْعلَى اعلم أنه تعاىل ملا أمر حممداً بالتسبيح فقال َس

التسبيح ال يتم وال يكمل إال بقراءة ما أنزله اهللا تعاىل عليه من القرآن ملا بينا أن التسبيح الذي يليق به هو الذي 
تعاىل ذلك اخلوف عن قلبه بقوله يرتضيه لنفسه فال جرم كان يتذكر القرآن يف نفسه خمافة أن ينسى فأزال اهللا 

  َسُنقْرِئَُك فَالَ َتنَسى وفيه مسائل



املسألة األوىل قال الواحدي َسنُقْرِئَُك أي سنجعلك قارئاً بأن نلهمك القراءة فال تنسى ما تقرؤه واملعىن جنعلك قارئاً 
ه القرآن أكثر حتريك لسانه خمافة للقرآن تقرؤه فال تنساه قال جماهد ومقاتل والكليب كان عليه السالم إذا نزل علي

أن ينسى وكان جربيل ال يفرغ من آخر الوحي حىت يتكلم هو بأوله خمافة النسيان فقال تعاىل َسُنقْرِئَُك فَالَ َتنَسى 
)  ١١٤طه  (أي سنعلمك هذا القرآن حىت حتفظه ونظريه قوله َوالَ تَْعَجلْ بِالْقُرْءاِن ِمن قَْبلِ إَن َيقِْضى إِلَْيَك َوْحُيُه 

وقوله الَ ُتَحّرْك بِِه ِلسَاَنَك ِلَتْعَجلَ بِِه مث ذكروا يف كيفية ذلك االستقراء والتعليم وجوهاً أحدها أن جربيل عليه 
السالم سيقرأ عليك القرآن مرات حىت حتفظه حفظاً ال تنساه وثانيها أنا نشرح صدرك ونقوي خاطرك حىت حتفظ 

وثالثها أنه تعاىل ملا أمره يف أول السورة بالتسبيح فكأنه تعاىل قال واظب على ذلك باملرة الواحدة حفظاً ال تنساه 
ودم عليه فإنا سنقرئك القرآن اجلامع لعلوم األولني واآلخرين ويكون فيه ذكرك وذكر قومك وجنمعه يف قلبك 

  ونيسرك لليسرى وهو العمل به
ألول أنه كان رجالً أمياً فحفظه هلذا الكتاب املطول من غري املسألة الثانية هذه اآلية تدل على املعجزة من وجهني ا

دراسة وال تكرار وال كتبة خارق للعادة فيكون معجزاً الثاين أن هذه السورة من أوائل ما نزل مبكة فهذا إخبار عن 
ا قوله فَالَ أمر عجيب غريب خمالف للعادة سيقع يف املستقبل وقد وقع فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً أم

يعين فال تغفل )  ٦٧األحزاب ( َتنَسى فقال بعضهم فَالَ تَنَسى معناه النهي واأللف مزيدة للفاصلة كقوله السَّبِيالْ 
قراءته وتكريره فتنساه إال ما شاء اهللا أن ينسيكه والقول املشهور أن هذا خرب واملعىن سنقرئك إىل أن تصري حبيث ال 

ك سأكسوك فال تعرى أي فتأمن العرى واحتج أصحاب هذا القول على ضعف القول تنسى وتأمن النسيان كقول
األول بأن ذلك القول ال يتم إال عند التزام جمازات يف هذه اآلية منها أن النسيان ال يقدر عليه إال اهللا تعاىل فال 

  ايف النسيان مثل الدراسة وكثرةيصح ورود األمر والنهي به فال بد وأن حيمل ذلك على املواظبة على األشياء اليت تن

التذكر وكل ذلك عدول عن ظاهر اللفظ ومنها أن جتعل األلف مزيدة للفاصلة وهو أيضاً خالف األصل ومنها أنا 
إذا جعلناه خرباً كان معىن اآلية بشارة اهللا إياه بأين أجعلك حبيث ال تنساه وإذا جعلناه هنياً كان معناه أن اهللا أمره 

األسباب املانعة من النسيان وهي الدراسة والقراءة وهذا ليس يف البشارة وتعظيم حاله مثل األول  بأن يواظب على
  ) ١٦القيامة ( وألنه على خالف قوله الَ ُتحَّرْك بِِه ِلَساَنَك ِلتَْعَجلَ بِِه 

 احلقيقة وأنه عليه السالم مل ينس أما قوله إِالَّ َما َشاء اللَُّه ففيه احتماالن أحدمها أن يقال هذا االستثناء غري حاصل يف
بعد ذلك شيئاً قال الكليب إنه عليه السالم مل ينس بعد نزول هذه اآلية شيئاً وعلى هذا التقدير يكون الغرض من 

اِعلٌ ذاِلَك قوله إِالَّ َما َشاء اللَُّه أحد أمور أحدها التربك بذكر هذه الكلمة على ما قال تعاىل َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشىْ ء إِّنى فَ
وكأنه تعاىل يقول أنا مع أين عامل جبميع املعلومات وعامل بعواقب األمور )  ٢٣ ٢٤الكهف ( غَداً إِالَّ أَن َيَشاء اللَُّه 

على التفصيل ال أخرب عن وقوع شيء يف املستقبل إال مع هذه الكلمة فأنت وأمتك يا حممد أوىل هبا وثانيها قال 
أن ينسى حممد عليه السالم شيئاً إال أن املقصود من ذكر هذا االستثناء بيان أنه تعاىل لو أراد الفراء إنه تعاىل ما شاء 

مث إنا نقطع بأنه )  ٨٦اإلسراء ( أن يصري ناسياً لذلك لقدر عليه كما قال َولَِئن ِشئَْنا لََنذَْهَبنَّ بِالَِّذى أَْوَحْيَنا إِلَْيَك 
سالم لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك مع أنه عليه الصالة والسالم ما أشرك ألبتة تعاىل ما شاء ذلك وقال حملمد عليه ال

وباجلملة ففائدة هذا االستثناء أن اهللا تعاىل يعرفه قدرة ربه حىت يعلم أن عدم النسيان من فضل اهللا وإحسانه ال من 
يف كل ما ينزل عليه من الوحي ) صلى اهللا عليه وسلم  (قوته وثالثها أنه تعاىل ملا ذكر هذا االستثناء جوز رسول اهللا 

قليالً كان أو كثرياً أن يكون ذلك هو املستثىن فال جرم كان يبالغ يف التثبت والتحفظ والتيقظ يف مجيع املواضع 
من فكان املقصود من ذكر هذا االستثناء بقاءه عليه السالم على التيقظ يف مجيع األحوال ورابعها أن يكون الغرض 



وال ) اهللا ( قوله إِالَّ َما َشاء اللَُّه نفي النسيان رأساً كما يقول الرجل لصاحبه أنت سهيمي فيما أملك إال فيما شاء 
يقصد استثناء شيء القول الثاين أن قوله إِالَّ َما َشاء اللَُّه استثناء يف احلقيقة وعلى هذا التقدير حتتمل اآلية وجوهاً 

ما شاء اهللا أن ينسى فإنه ينسى مث يتذكر بعد ذلك فإذاً قد ينسى ولكنه يتذكر فال ينسى أحدها قال الزجاج إال 
نسياناً كلياً دائماً روى أنه أسقط آية يف قراءته يف الصالة فحسب أيب أهنا نسخت فسأله فقال نسيتها وثانيها قال 

ا قال َما نَنَسْخ ِمْن ءاَيةٍ  أَْو ُننِسَها نَأِْت بَِخيْرٍ مقاتل إال ما شاء اهللا أن ينسيه ويكون املراد من اإلنساء ههنا نسخة كم
ّمْنَها فيكون املعىن إال ما شاء اهللا أن تنساه على األوقات كلها فيأمرك أن ال تقرأه وال تصلي به فيصري ذلك سبباً 

درة ويشترط أن ال يكون ذلك لنسيانه وزواله عن الصدور وثالثها أن يكون معىن قوله إِالَّ َما َشاء اللَُّه القلة والن
القليل من واجبات الشرع بل من اآلداب والسنن فإنه لو نسي شيئاً من الواجبات ومل يتذكره أدى ذلك إىل اخللل 

  يف الشرع وإنه غري جائز
يف القراءة مع قراءة  أما قوله تعاىل إِنَُّه َيْعلَُم الَْجْهَر َوَما َيخْفَى ففيه وجهان أحدمها أن املعىن أنه سبحانه عامل جبهرك

جربيل عليه السالم وعامل بالسر الذي يف قلبك وهو أنك ختاف النسيان فال ختف فأنا أكفيك ما ختافه والثاين أن 
  يكون املعىن فال تنسى إال ما شاء اهللا أن ينسخ فإنه أعلم مبصاحل العبيد فينسخ حيث يعلم أن املصلحة يف النسخ

  َوُنَيسُِّرَك ِللُْيْسَرى
  يه مسائلفف

املسألة األوىل اليسرى هي أعمال اخلري اليت تؤدي إىل اليسر إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين فيه وجوه أحدها أن 
قوله َوُنَيسُّرَك معطوف على سنقرؤك وقوله اللَُّه إِنَُّه َيْعلَُم الَْجْهَر َوَما َيْخفَى اعتراض والتقدير سنقرؤك فال تنسى 

أسهل وأيسر يعين يف حفظ القرآن وثانيها قال ابن مسعود اليسرى اجلنة واملعىن نيسرك  ونوفقك للطريقة اليت هي
للعمل املؤدى إليها وثالثها هنون عليك الوحي حىت حتفظه وتعلمه وتعمل به ورابعها نوفقك للشريعة وهي احلنيفية 

  السهلة السمحة والوجه األول أقرب
ارة املعتادة أن يقال جعل الفعل الفالين ميسراً لفالن وال يقال جعل فالن املسألة الثانية لسائل أن يسأل فيقول العب

ميسراً للفعل الفالين فما الفائدة فيه ههنا اجلواب أن هذه العبارة كما أهنا اختيار القرآن يف هذا املوضع ويف سورة 
وفيه لطيفة علمية وذلك ) خلق له اعملوا فكل ميسر ملا ( الليل أيضاً فكذا هي اختيار الرسول يف قوله عليه السالم 

ألن ذلك الفعل يف نفسه ماهية ممكنة قابلة للوجود والعدم على السوية فما دام القادر يبقى بالنسبة إىل فعلها 
وتركها على السوية امتنع صدور الفعل عنه فإذا نرجح جانب الفاعلية على جانب التاركية فحينئذ حيصل الفعل 

مل يوجد وذلك الرجحان هو املسمى بالتيسري فثبت أن األمر بالتحقيق هو أن الفاعل يصري  فثبت أن الفعل ما مل جيب
  ميسراً للفعل ال أن الفعل يصري ميسراً للفاعل فسبحان من له حتت كل كلمة حكمة خفية وسر عجيب يبهر العقول

املعطى دالة على عظمة العطاء نظريه قوله تعاىل املسألة الثالثة إمنا قال َوُنَيّسُرَك ِللُْيْسَرى بنون التعظيم لتكون عظمة 
دلت هذه اآلية على )  ١الكوثر ( إنا أعطيناك الكوثر ) (  ٩احلجر ( إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر )  ٢يوسف ( إِنَّا أَنَزلَْناُه 

كان صبياً ال أب له  أنه سبحانه فتح عليه من أبواب التيسري والستهيل ما مل يفتحه على أحد غريه وكيف ال وقد
  وال أم له نشأ يف قوم جهال مث إنه تعاىل جعله يف أفعاله وأقواله قدوة للعاملني وهدياً للخلق أمجعني

دلت هذه اآلية على أنه سبحانه فتح عليه من أبواب التيسري والستهيل ما مل يفتحه على أحد غريه )  ١الكوثر ( 
له نشأ يف قوم جهال مث إنه تعاىل جعله يف أفعاله وأقواله قدوة للعاملني وكيف ال وقد كان صبياً ال أب له وال أم 

  وهدياً للخلق أمجعني



  فَذَكِّْر إِن نَّفََعِت الذِّكَْرى
فاعلم أنه تعاىل ملا تكمل بتيسري مجيع مصاحل الدنيا واآلخرة أمر بدعوة اخللق إىل احلق ألن كمال حال اإلنسان يف 

نه تاماً وفوق التمام فلما صار حممد عليه الصالة والسالم تاماً مبقتضى قوله َوُنَيّسُركَ أن يتخلق بأخالق اهللا سبحا
أمر بأن جيعل نفسه فوق التمام مبقتضى قوله فَذَكّْر ألن التذكري يقتضي تكميل الناقصني )  ٨األعلى ( ِللُْيْسَرى 

  التمام وههنا سؤاالت وهداية اجلاهلني ومن كان كذلك كان فياضاً للكمال فكان تاماً وفوق

السؤال األول أنه عليه السالم كان مبعوثاً إىل الكل فيجب عليه أن يذكرهم سواء نفعتهم الذكرى أو مل تنفعهم فما 
املراد من تعليقه على الشرط يف قوله إِن نَّفََعتِ الذّكَْرى اجلواب أن املعلق بأن على الشيء ال يلزم أن يكون عدماً 

ويدل عليه آيات منها هذه اآلية ومنها قوله َوالَ ُتكْرُِهواْ فََتيَاِتكُْم َعلَى الْبَِغاء إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً  عند عدم ذلك الشيء
ومنها قوله فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن )  ١٧٢البقرة ( ومنها قوله َواْشكُرُواْ للَِّه إِن كُنُتْم إِيَّاُه َتعُْبُدونَ )  ٣٣النور ( 

فإن القصر جائز وإن مل يوجد اخلوف ومنها قوله وَلَْم َتجِدُواْ كَاتًِبا )  ١٠١النساء ( رُواْ ِمَن الصَّلواةِ  إِنْ ِخفُْتْم َتقُْص
والرهن جائز مع الكتابة ومنها قوله فَالَ جَُناَح َعلَْيهَِما أَن يََترَاَجَعا إِن ظَنَّا أَن ُيِقيَما ُحُدودَ )  ٢٨٣البقرة ( فَرَِهانٌ 

اللَِّه واملراجعة جائزة بدون هذا الظن إذا عرفت هذا فنقول ذكروا لذكر هذا الشرط فوائد إحداها أن من باشر 
فعالً لغرض فال شك أن الصورة اليت علم فيها إفضاء تلك الوسيلة إىل ذلك الغرض كان إىل ذلك الفعل أوجب من 

فََعِت الذّكَْرى وثانيها أنه تعاىل ذكر أشرف احلالتني ونبه الصورة اليت علم فيها عدم ذلك األفضاء فلذلك قال إِن نَّ
والتقدير فَذَكّْر إِن نَّفََعتِ الذّكَْرى أو مل تنفع وثالثها أن )  ٨١النحل ( على األخرى كقوله سََرابِيلَ تَِقيكُُم الَْحرَّ 

قد أوضحت لك إن كنت تعقل  املراد منه البعث على االنتفاع بالذكرى كما يقول املرء لغريه إذا بني له احلق
) صلى اهللا عليه وسلم ( فيكون مراده البعث على القبول واالنتفاع به ورابعها أن هذا جيري جمرى تنبيه الرسول 

أنه ال تنفعهم الذكرى كما يقال للرجل ادع فالناً إن أجابك واملعىن وما أراه جييبك وخامسها أنه عليه السالم 
ما كانت دعوته أكثر كان عتوهم أكثر وكان عليه السالم حيترق حسرة على ذلك فقيل له دعاهم إىل اهللا كثرياً وكل

إذ التذكري العام واجب يف أول األمر فأما )  ٤٥ق ( َوَما أَنَت َعلَْيهِمْ بَِجبَّارٍ فَذَكّرْ بِالْقُْرءاِن َمن َيَخاُف َوِعيِد 
  ملعىن قيده هبذا الشرطالتكرير فلعله إمنا جيب عند رجاء حصول املقصود فلهذا ا

السؤال الثاين التعليق بالشرط إمنا حيسن يف حق من يكون جاهالً بالعواقب أما عالم الغيوم فكيف يليق به ذلك 
وأنا أشهد )  ٤٤طه ( اجلواب روي يف الكتب أنه تعاىل كان يقول ملوسى فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّيّناً لََّعلَُّه َيَتذَكَُّر أَْو َيْخَشى 

أنه ال يتذكر وال خيشى فأمر الدعوة والبعثة شيء وعلمه تعاىل باملغيبات وعواقب األمور غري وال ميكن بناء أحدمها 
  على اآلخر

السؤال الثالث التذكري املأمور به هل مضبوط مثل أن يذكرهم عشرات مرات أو غري مضبوط وحينئذ كيف يكون 
  ه هو العرف واهللا أعلماخلروج عن عهدة التكليف واجلواب أن الضابط في

  َسَيذَّكَُّر َمن َيْخَشى
  ففيه مسائل

املسألة األوىل اعلم أن الناس يف أمر املعاد على ثالثة أقسام منهم من قطع بصحته ومنهم من جوز وجوده ولكنه غري 
كون اخلشية قاطع فيه ال بالنفي وال باإلثبات ومنهم من أصر على إنكاره وقطع بأنه ال يكون فالقسمان األوالن ت

  حاصلة هلما وأما القسم الثالث فال خشية له وال خوف إذا عرفت ذلك ظهر أن



اآلية حتتمل تفسريين أحدمها أن يقال الذي خيشى هو الذي يكون عارفاً باهللا وعارفاً بكمال قدرته وعلمه وحكمته 
فكأنه )  ٢٨فاطر ( َه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء وذلك يقتضي كونه قاطعاً بصحة املعاد ولذلك قال تعاىل إِنََّما َيْخَشى اللَّ

تعاىل ملا قال فَذَكّْر إِن نَّفََعتِ الذّكَْرى بني يف هذه اآلية أن الذي تنفعه الذكرى من هو وملا كان االنتفاع بالذكرى 
لى الرسول مبنياً على حصول اخلشية يف القلب وصفات القلوب مما ال اطالع ألحد عليها إال اهللا سبحانه وجب ع

تعميم الدعوة حتصيالً للمقصود فإن املقصود تذكري من ينتفع بالتذكري وال سبيل إليه إال بتعميم التذكري الثاين أن 
يقال إن اخلشية حاصلة للعاملني وللمتوقفني غري املعاندين وأكثر اخللق متوقفون غري معاندين واملعاند فيهم قليل فإذا 

الغلبة العارفون كانت الغلبة العظيمة لغري املعاندين مث إن كثرياً من املعاندين إمنا يعاندون ضم إىل املتوقفني الذين هلم 
باللسان فأما املعاند يف قلبه بينه وبني نفسه فذلك مما ال يكون أو إن كان فهو يف غاية الندرة والقلة مث إن اإلنسان 

انكسر )  ١٣األعلى ( وأنه الَ َيُموُت ِفيَها َوالَ ُيْحىِ  )  ١٢لى األع( إذا مسع التخويف بأنه َيْصلَى النَّاَر الْكُبَْرى 
قلبه فال بد وأن يستمع وينتفع أغلب اخللق يف أغلب األحوال وأما ذلك املعرض فنادر وترك اخلري الكثري ألجل 

  تذكريالشر القليل شر كثري فمن هذا الوجه كان قوله فَذَكّْر إِن نَّفََعتِ الذّكَْرى يوجب تعميم ال
املسألة الثالثة السني يف قوله سََيذَّكَُّر حيتمل أن تكون مبعىن سوف يذكر وسوف من اهللا واجب كقوله َسُنقْرِئَُك فَالَ 

وحيتمل أن يكون املعىن أن من خشي اهللا فإنه يتذكر وإن كان بعد حني مبا يستعمله من التدبر )  ٦األعلى ( َتنَسى 
  واهللا أعلم والنظر فهو بعد طول املدة يذكر

املسألة الرابعة العلم إمنا يسمى تذكراً إذا كان قد حصل العلم أوالً مث نسيه وهذه احلالة غري حاصلة للكفار فكيف 
مسى اهللا تعاىل ذلك بالتذكر وجوابه أن لقوة الدالئل وظهورها كأن ذلك العلم كان حاصالً مث إنه زال بسبب 

   بالتذكرالتقليد والعناد فلهذا أمساه اهللا تعاىل
  املسألة اخلامسة قيل نزلت هذه اآلية يف عثمان بن عفان وقيل نزلت يف ابن أم مكتوم أما قوله تعاىل

  َويََتَجنَُّبَها االٌّ شْقَى الَِّذى َيْصلَى النَّاَر الْكُْبَرى
لني ال بد وأن يكون هلما فاعلم أنا بينا أن أقسام اخللق ثالثة العارفون واملتوقفون واملعاندون وبينا أن القسمني األو

خوف وخشية وصاحب اخلشية ال بد وأن يستمع إىل الدعوة وينتفع هبا فيكون األشقى هو املعاند الذي ال يستمع 
  إىل الدعوة وال ينتفع هبا فلهذا قال تعاىل َويََتَجنَُّبَها االْشْقَى الَِّذى َيْصلَى النَّاَر الْكُبَْرى وفيه مسألتان

كروا يف تفسري النار الْكُْبَرى وجوهاً أحدها قال احلسن الكربى نار جهنم والصغرى نار الدنيا املسألة األوىل ذ
وثانيها أن يف اآلخرة نرياناً ودركات متفاضلة كماأن يف الدنيا ذنوباً ومعاصي متفاضلة وكما أن الكافر أشقى 

سفلى وهي تصيب الكفار على ما قال تعاىل العصاة كذلك يصلى أعظم النريان وثالثها أن النار الكربى هي النار ال
  ) ١٤٥النساء ( إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفى الدَّْرِك االْسْفَلِ ِمَن النَّارِ 

املسألة الثانية قالوا نزلت هذه اآلية يف الوليد وعتبة وأيب وأنت تعلم أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ال 
  هان العقليسيما وقد بينا صحة هذا الترتيب بالرب

املسألة الثالثة لقائل أن يقول إن اهللا تعاىل ذكر ههنا قسمني أحدمها الذي يذكر وخيشى والثاين األشقى الذي يصلى 
النار الكربى لكن وجود األشقى يستدعي وجود الشقي فكيف حال هذا القسم وجوابه أن لفظة األشقى ال تقتضي 

ري مشاركة كقوله تعاىل أَْصحَاُب الَْجنَّةِ  َيْوَمِئٍذ َخْيٌر مُّْستَقَّراً وَأَْحَسنُ وجود الشقي إذ قد جيري مثل هذا اللفظ من غ
أي هني )  ٢٧الروم ( وقيل املعىن ويتجنبها الشقي الذي يصلى كما يف قوله َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه )  ٢٤الفرقان ( َمِقيالً 

  عليه ومثل قول القائل إن الذي مسك السماء بىن لنا



  اً دعائمه أعز وأطولبيت
هذا ما قيل لكن التحقيق ما ذكرنا أن الفرق الثالثة العارف واملتوقف واملعاند فالسعيد هو العارف واملتوقف له 
بعض الشقاء واألشقى هو املعاند الذي بينا أنه هو الذي ال يلتفت إىل الدعوة وال يصغى إليها ويتجنبها أما قوله 

  تعاىل
  َها َوالَ َيحْيَاثُمَّ الَ َيمُوُت ِفي
  ففيه مسألتان

املسألة األوىل للمفسرين فيه وجهان أحدمها ال ميوت فيستريح وال حييا حياة تنفعه كما قال ال يَقِْضى َعلَيْهِْم فََيُموُتواْ 
و حي وال وهذا على مذهب العرب تقول للمبتلي بالبالء الشديد ال ه)  ٣٦فاطر ( َوالَ ُيخَفَُّف َعْنُهْم ّمْن َعذَابَِها 

هو ميت وثانيهما معناه أن نفس أحدهم يف النار تصري يف حلقه فال خترج فيموت وال ترجع إىل موضعها من اجلسم 
  فيحيا

  املسألة الثانية إمنا قيل ثُمَّ ألن هذه احلالة أفظع وأعظم من الصلى فهو متراخ عنه يف مراتب الشدة أما قوله تعاىل
  قَْد أَفْلََح َمن َتَزكَّى

ه وجهان أحدمها أنه تعاىل ملا ذكر وعيد من أعرض عن النظر والتأمل يف دالئل اهللا تعاىل أتبعه بالوعد ملن تزكى ففي
ويطهر من دنس الشرك وثانيهما وهو قول الزجاج تكثر من التقوى ألن معىن الزاكي النامي الكثري وهذا الوجه 

أثبت الفالح للمستجمعني )  ١ ٢املؤمنون ( يَن ُهْم ِفى َصالَتِهِْم خَاِشُعونَ معتضد بقوله تعاىل قَدْ أَفْلََح الُْمْؤمُِنونَ الَِّذ
وأما الوجه األول فإنه معتضد )  ٥البقرة ( لتلك اخلصال وكذلك قوله تعاىل يف أول البقرة َوأُوْلَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

علمنا أن املراد هو التزكي عما مر ذكره قبل اآلية  بوجهني األول أنه تعاىل ملا مل يذكر يف اآلية ما جيب التزكي عنه
وذلك هو الكفر فعلمنا أن املراد ههنا قَدْ أَفْلََح َمن َتَزكَّى عن الكفر الذي مر ذكره قبل هذه اآلية والثاين أن االسم 

ا املطلق ينصرف إىل املسمى الكامل وأكمل أنواع التزكية هو تزكية القلب عن ظلمة الكفر فوجب صرف هذ
  املطلق إليه ويتأكد هذا التأويل مبا روي عن ابن عباس أنه قال معىن َتزَكَّى قول ال إله إال اهللا

  أما قوله تعاىل
  َوذَكََر اْسَم َربِِّه فَصَلَّى

  ففيه مسائل
ا املسألة األوىل ذكر املفسرون فيه وجوهاً أحدها قال ابن عباس ذكر معاده وموقفه بني يدي ربه فصلى له وأقول هذ
التفسري متعني وذلك ألن مراتب أعمال املكلف ثالثة أوهلا إزالة العقائد الفاسدة عن القلب وثانيها استحضار معرفة 

  اهللا تعاىل بذاته وصفاته وأمسائه وثالثها االشتغال خبدمته
  ) ١٤األعلى ( فاملرتبة األوىل هي املراد بالتزكية يف قوله قَْد أَفْلََح َمن َتزَكَّى 

  هي املراد بقوله َوذَكََر اْسمَ َرّبِه فإن الذكر بالقلب ليس إال املعرفة وثانيها
وثالثها اخلدمة وهي املراد بقوله فََصلَّى فإن الصالة عبارة عن التواضع واخلشوع فمن استنار قلبه مبعرفة جالل اهللا 

  تعاىل وكربيائه ال بد وأن يظهر يف جوارحه وأعضائه أثر اخلضوع واخلشوع
قال قوم من املفسرين قوله قَْد أَفْلََح َمن َتزَكَّى يعين من تصدق قبل مروره إىل العيد َوذَكََر اْسمَ َرّبِه فََصلَّى  وثانيها

يعين مث صلى صالة العيد بعد ذلك مع اإلمام وهذا قول عكرمة وأيب العالية وابن سريين وابن عمر وروي ذلك 
وهذا التفسري فيه إشكال من وجهني األول أن عادة اهللا تعاىل يف القرآن ) صلى اهللا عليه وسلم ( مرفوعاً إىل النيب 



تقدمي ذكر الصالة على ذكر الزكاة ال تقدمي الزكاة على الصالة والثاين قال الثعليب هذه السورة مكية باإلمجاع ومل 
اهللا تعاىل أن ذلك سيكون  يكن مبكة عيد وال زكاة فطر أجاب الواحدي عنه بأنه ال ميتنع أن يقال ملا كان يف معلوم

أي تصدق من ماله وذكر ربه )  ١٤األعلى ( أثىن على من فعل ذلك وثالثها قال مقاتل قَْد أَفْلََح َمن َتزَكَّى 
بالتوحيد يف الصالة فصلى له والفرق بني هذا الوجه وما قبله أن هذا يتناول الزكاة والصالة املفروضتني والوجه 

قَدْ أَفْلََح َمن َتَزكَّى ليس املراد منه زكاة املال بل زكاة األعمال أي من تطهر يف أعماله األول ليس كذلك ورابعها 
ِسِه من الرياء والتقصري ألن اللفظ املعتاد أن يقال يف املال زكى وال يقال تزكى قال تعاىل َوَمن َتَزكَّى فَإِنََّما َيَتزَكَّى ِلنَفْ

كََر اْسَم َرّبِه أي كرب يف خروجه إىل العيد وصلى صالة العيد وسادسها وخامسها قال ابن عباس َوذَ)  ١٨فاطر ( 
  املعىن وذكر اسم ربه يف صالته وال تكون صالته كصالة املنافقني حيث يراؤون الناس وال يذكرون اهللا إال قليالً

رمحه اهللا هبا على أن تكبرية املسألة الثانية الفقهاء احتجوا هبذه اآلية على وجوب تكبرية االفتتاح واحتج أبو حنيفة 
االفتتاح ليست من الصالة قال ألن الصالة معطوفة عليها والعطف يستدعي املغايرة واحتج أيضاً هبذه اآلية على أن 

االفتتاح جائز بكل اسم من أمسائه وأجاب أصحابنا بأن تقدير اآلية وصلى فذكر اسم ربه وال فرق بني أن تقول 
تقول زرتين فأكرمتين وأليب حنيفة أن يقول ترك العمل بفاء التعقيب ال جيوز من غري دليل أكرمتين فزرتين وبني أن 

واألوىل يف اجلواب أن يقال اآلية تدل على مدح كل من ذكر اسم اهللا فصلى عقيبه وليس يف اآلية بيان أن ذلك 
عقابه دعاه ذلك إىل فعل الصالة فحينئذ الذكر هو تكبرية االفتتاح فلعل املراد به أن من ذكر اهللا بقلبه وذكر ثوابه و

  يأيت بالصالة اليت أحد أجزائها التكبري وحينئذ يندفع االستدالل

  مث قال تعاىل
  َبلْ تُْؤِثُرونَ الَْحَيواةَ  الدُّْنيَا

وفيه قراءتان قراءة العامة بالتاء ويؤكده حرف أيب أي بل أنتم تؤثرون عمل الدنيا على عمل اآلخرة قال ابن 
د إن الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها وشراهبا ونساؤها ولذاهتا وهبجتها وإن اآلخرة لغيب لنا وزويت عنا مسعو

  فأخذنا بالعاجل وتركنا اآلجل وقرأ أبو عمرو يؤثرون بالياء يعين األشقى مث قال تعاىل
  َواالٌّ ِخَرةُ  َخْيٌر وَأَْبقَى

أن تكون اآلخرة آثر من الدنيا وهم كانوا يؤثرون الدنيا وإمنا قلنا ومتامه أن كل ما كان خرياً وأبقى فهو آثر فيلزم 
إن اآلخرة خري لوجوه أحدها أن اآلخرة مشتملة على السعادة اجلسمانية والروحانية والدنيا ليست كذلك فاآلخرة 

فانية واآلخرة باقية خري من الدنيا وثانيها أن الدنيا لذاهتا خملوطة باآلالم واآلخرة ليست كذلك وثالثها أن الدنيا 
  والباقي خري من الفاين مث قال
  إِنَّ َهاذَا لَِفى الصُُّحِف االٍّ ولَى

واختلفوا يف املشار إليه بلفظ هذا منهم من قال مجيع السورة وذلك ألن السورة مشتملة على التوحيد والنبوة 
  والوعيد على الكفر باهللا والوعد على طاعة اهللا تعاىل

إشارة إىل تطهري النفس )  ١٤األعلى ( املشار إليه هبذه اإلشارة هو من قوله قَْد أَفْلََح َمن َتَزكَّى ومنهم من قال بل 
  عن كل ما ال ينبغي أما القوة النظرية فعن مجيع العقائد الفاسدة وأما يف القوة العملية فعن مجيع األخالق الذمية

األعلى ( إشارة إىل تكميل الروح مبعرفة اهللا تعاىل وأما قوله فََصلَّى فهو )  ١٥األعلى ( وأما قوله َوذَكََر اْسَم َرّبِه 
  فهو إشارة إىل تكميل اجلوارح وتزيينها بطاعة اهللا تعاىل)  ١٥

  فهو إشارة إىل الزجر عن االلتفات إىل الدنيا)  ١٥األعلى ( وأما قوله َبلْ ُتْؤِثرُونَ الَْحيَواةَ  الدُّْنَيا 



فهو إشارة إىل الترغيب يف اآلخرة ويف ثواب اهللا تعاىل وهذه أمور ال )  ١٥األعلى ( ُ َخْيٌر وَأَْبقَى  وأما قوله َواالِْخَرة
جيوز أن ختتلف باختالف الشرائع فلهذا السبب قال إِنَّ َهاذَا لَِفى الصُُّحِف االْولَى وهذا الوجه كما تأكد بالعقل 

 الدنيا مما يف صحف إبراهيم وموسى فقال اقرأ يا أبا ذر قَدْ فاخلرب يدل عليه روى عن أيب ذر أنه قال قلت هل يف
وقال آخرون إن قوله هذا إشارة إىل قوله وَاالْخَِرةُ  َخْيٌر وَأَْبقَى وذلك ألن اإلشارة )  ١٤األعلى ( أَفْلََح َمن َتَزكَّى 

ى فهو نظري لقوله َوإِنَّهُ لَِفى ُزُبرِ راجعة إىل أقرب املذكورات وذلك هو هذه اآلية وأما قوله لَِفى الصُُّحِف االْولَ
  ) ١٣الشورى ( االْوَِّلَني وقوله شََرَع لَكُم ّمَن اِلِدينِ َما َوصَّى بِِه نُوحاً 

  ُصُحِف إِْبَراهِيَم َوُموَسى
مجيع  والثاين أن املراد أنه مذكور يف صحف)  ١٨األعلى ( فيه قوالن أحدمها أنه بيان لقوله ِفى الصُُّحِف االْولَى 

  األنبياء اليت منها صحف إبراهيم وموسى

كم أنزل اهللا من كتاب فقال مائة وأربعة كتب على ) صلى اهللا عليه وسلم ( روي عن أيب ذر أنه سأل رسول اهللا 
آدم عشر صحف وعلى شيث مخسني صحيفة وعلى إدريس ثالثني صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف والتوراة 

ان وقيل إن يف صحف إبراهيم ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبالً على واإلجنيل والزبور والفرق
  شأنه واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة الغاشية

  وهي عشرون وست آيات مكية
  َعةٌ  َعاِملَةٌ  نَّاِصَبةٌ َهلْ أََتاَك َحِديثُ الْغَاِشَيةِ  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخاِش

  اعلم أن يف قوله َهلْ أَتَاَك َحِديثُ الْغَاِشَيةِ  مسألتني
إمنا )  ٥٥العنكبوت ( املسألة األوىل ذكروا يف الغاشية وجوهاً أحدها أهنا القيامة من قوله َيْوَم يَْغَشاُهمُ الَْعذَاُب 

جهاته فهو غاش له والقيامة كذلك من وجوه األول أهنا ترد  مسيت القيامة هبذا االسم ألن ما أحاط بالشيء من مجيع
والثاين أهنا تغشى الناس )  ١٠٧يوسف ( على اخللق بغتة وهو كقوله تعاىل أَفَأَِمُنواْ أَن تَأِْتيَُهْم غَاِشَيةٌ  ّمْن َعذَابِ اللَِّه 
لقول الثاين الغاشية هي النار أي تغشى مجيعاً من األولني واآلخرين والثالث أهنا تغشى الناس باألهوال والشدائد ا

)  ٤١األعراف ( ومن فوقهم غواش )  ٥٠إبراهيم ( وجوه الكفرة وأهل النار قال تعاىل َوَتْغَشى ُوُجوهَُهْم النَّاُر 
وهو قول سعيد بن جبري ومقاتل القول الثالث الغاشية أهل النار يغشوهنا ويقعون فيها واألول أقرب ألن على هذا 

  يصري املعىن أن يوم القيامة يكون بعض الناس يف الشقاوة وبعضهم يف السعادة التقدير
وهو قول سعيد بن جبري ومقاتل القول الثالث الغاشية أهل النار يغشوهنا )  ٤١األعراف ( املسألة الثانية إمنا قال 

عض الناس يف الشقاوة وبعضهم ويقعون فيها واألول أقرب ألن على هذا التقدير يصري املعىن أن يوم القيامة يكون ب
  يف السعادة

املسألة الثانية إمنا قال َهلُ أََتاَك وذلك ألنه تعاىل عرف رسول اهللا من حاهلا وحال الناس فيها ما مل يكن هو وال قومه 
تلك  عارفاً به على التفصيل ألن العقل إن دل فإنه ال يدل إال على أن حال العصاة خمالفة حلال املطيعني فأما كيفية

  التفاصيل فال سبيل للعقل إليها فلما عرفه اهللا تفصيل تلك األحوال ال جرم قال َهلْ أََتاكَ َحِديثُ الَْغاِشَيةِ 



  أما قوله تعاىل ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ َخاِشَعةٌ  َعاِملَةٌ  نَّاِصَبةٌ  فاعلم أنه وصف ألهل الشقاوة وفيه مسألتان
  ب الوجوه وهم الكفار بدليل أنه تعاىل وصف الوجوه بأهنااملسألة األوىل املراد بالوجوه أصحا

خاشعة عاملة ناصبة وذلك من صفات املكلف لكن اخلشوع يظهر يف الوجه فعلقه بالوجه لذلك وهو كقوله ُوُجوهٌ 
َرى إِِذ الُْمْجرُِمونَ وقوله َخاِشَعةٌ  أي ذليلة قد عراهم اخلزي واهلوان كما قال َولَوْ َت)  ٢٢القيامة ( َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرةٌ  

( وقال َوتََراُهْم يُْعَرُضونَ َعلَْيَها َخاِشِعَني ِمَن الذُّلّ َينظُُرونَ ِمن طَْرٍف خَِفىّ  )  ١٢السجدة ( َناِكسُواْ ُرُؤوَسُهْم 
ل وإمنا يظهر الذل يف الوجه ألنه ضد الكرب الذي حمله الرأس والدماغ وأما العاملة فهي اليت تعم)  ٤١الشورى 

  األعمال ومعىن النصب الدؤوب يف العمل مع التعب
املسألة الثانية الوجوه املمكنة يف هذه الصفات الثالثة ال تزيد على ثالثة ألنه إما أن يقال هذه الصفات بأسرها 

ا حاصلة يف اآلخرة أو هي بأسرها حاصلة يف الدنيا أو بعضها يف اآلخرة وبعضها يف الدنيا أما الوجه األول وهو أهن
بأسرها حاصلة يف اآلخرة فهو أن الكفار يكونون يوم القيامة خاشعني أي ذليلني وذلك ألهنا يف الدنيا تكربت عن 

عبادة اهللا وعاملني ألهنا تعمل يف النار عمالً تتعب فيه وهو جرها السالسل واألغالل الثقيلة على ما قال ِفى ِسلِْسلَةٍ  
وخوضها يف النار كما ختوض اإلبل يف الوحل حبيث ترتقي عنه تارة وتغوص فيه )  ٣٢قة احلا( ذَْرُعَها َسْبُعونَ ِذَراعاً 

أخرى والتقحم يف حر جهنم والوقوف عراة حفاة جياعاً عطاشاً يف العرصات قبل دخول النار يف يوم كان مقداره 
أن تكون حاصلة يف ألف سنة وناصبني ألهنم دائماً يكونون يف ذلك العمل قال احلسن هذه الصفات كان جيب 

الدنيا ألجل اهللا تعاىل فلما مل تكن كذلك سلطها اهللا عليهم يوم القيامة على سبيل العقاب وأما الوجه الثاين وهو أهنا 
بأسرها حاصلة يف الدنيا فقيل هم أصحاب الصوامع من اليهود والنصارى وعبدة األوثان واجملوس واملعىن أهنا 

هلا من الصوم الدائب والتهجد الواصب وذلك ألهنم ملا اعتقدوا يف اهللا ما ال خشعت هللا وعملت ونصبت يف أعما
يليق به فكأهنم أطاعوا ذاتاً موصوفة بالصفات اليت ختيلوها فهم يف احلقيقة ما عبدوا اهللا وإمنا عبدوا ذلك املتخيل 

ن بعض تلك الصفات حاصل يف الذي ال وجود له فال جرم ال تنفعهم تلك العبادة أصالً وأما الوجه الثالث وهو أ
اآلخرة وبعضها يف الدنيا ففيه وجوه أحدها أهنا خاشعة يف اآلخرة مع أهنا كانت يف الدنيا عاملة ناصبة واملعىن أهنا مل 
تنتفع بعملها ونصبها يف الدنيا وال ميتنع وصفهم ببعض أوصاف اآلخرة مث يذكر بعض أوصاف الدنيا مث يعاد ذكر 

عىن يف ذلك مفهوماً فكأنه تعاىل قال وجوه يوم القيامة خاشعة ألهنا كانت يف الدنيا عاملة ناصبة يف اآلخرة إذا كان امل
غري طاعة اهللا فهي إذن تصلى ناراً حامية يف اآلخرة ثانيها أهنا خاشعة عاملة يف الدنيا ولكنها ناصبة يف اآلخرة 

الدنيا وطيباهتا وعملها هو صالهتا وصومها ونصبها يف فخشوعها يف الدنيا خوفها الداعي هلا إىل اإلعراض عن لذائذ 
وقرىء عاملة )  ٤٧الزمر ( اآلخرة هو مقاساة العذاب على ما قال تعاىل وََبَدا لَُهْم ّمَن اللَِّه لَْم َيكُونُواْ َيْحَتِسُبونَ 

مكاهنم ومشرهبم  ناصبة على الشتم واعلم أنه تعاىل بعد أن وصفهم هبذه الصفات الثالثة شرح بعد ذلك كيفية
  ومطعمهم نعوذ باهللا منها

  َتْصلَى َناراً َحاِمَيةً 
أما مكاهنم فقوله تعاىل َتْصلَى نَاراً َحاِمَيةً  يقال صلى بالنار يصلى أي لزمها واحترق هبا وقرىء بنصب التاء وحجته 

  فع التاءوقرأ أبو عمرو وعاصم بر)  ١٦٣الصافات ( قوله إِالَّ َمْن ُهَو َصالِ الَْجِحيمِ 

وقوله ِلخََزَنةِ  َجَهنََّم وصلوه مثل أصلوه وقرأ قوم تصلى )  ٣١احلاقة ( من أصيلته النار لقوله ثُمَّ الَْجحِيَم َصلُّوُه 
بالتشديد وقيل املصلى عند العرب أن حيفروا حفرياً فيجمعوا فيه مجراً كثرياً مث يعمدوا إىل شاة فيدسوها وسطه فأما 



أو على املقالة أو يف التنور فال يسمى مصلى وقوله َحاِمَيةً  أي قد أوقدت وأمحيت املدة ما يشوى فوق اجلمر 
  الطويلة فال حر يعدل حرها قال ابن عباس قد محيت فهي تتلظى على أعداء اهللا

  ُتْسقَى ِمْن َعْينٍ َءانَِيةٍ 
أن ( نتهى حره من اإليناء مبعىن التأخري ويف احلديث وأما مشروهبم فقوله تعاىل ُتْسقَى ِمْن َعْينٍ ءانَِيةٍ  اآلين الذي قد ا

ونظري هذه ) آنيت وآذيت ) صلى اهللا عليه وسلم ( رجالً آخر حضور اجلمعة مث ختطى رقاب الناس فقال له النيب 
قعت منها قطرة قال املفسرون إن حرها بلغ إىل حيث لو و)  ٤٤الرمحن ( اآلية قوله َيطُوفُونَ َبْينََها َوَبْيَن َحمِيمٍ ءاٍن 

  على جبال الدنيا لذابت
  لَّْيسَ لَُهْم طََعاٌم إِالَّ ِمن ضَرِيعٍ

وأما مطعومهم فقوله تعاىل لَّْيَس لَُهْم طََعاٌم إِالَّ ِمن ضَرِيعٍ واختلفوا يف أن الضريع ما هو على وجوه أحدها قال 
ى عن احلسن أيضاً أنه قال الضريع مبعىن احلسن ال أدري ما الضريع ومل أمسع فيه من الصحابة شيئاً وثانيها رو

املضرع كاألليم والسميع والبديع مبعىن املؤمل واملسمع واملبدع ومعناه إال من طعام حيملهم على أن يضرعوا ويذلوا 
عند تناوله ملا فيه من اخلشونة واملرارة واحلرار وثالثها أن الضريع ما يبس من الشربق وهو جنس من الشوك ترعاه 

  ما دام رطباً فإذا يبس حتامته وهو سم قاتل قال أبو ذويب رعى الشربق الريان حىت إذا ذوىاإلبل 
  وعاد ضريعاً عاد عنه النحائص

مجع حنوص وهي احلائل من اإلبل وهذا قول أكثر املفسرين وأكثر أهل اللغة ورابعها قال اخلليل يف كتابه ويقال 
فكأنه تعاىل وصفه بالقلة فال جرم ال يسمن وال يغين من جوع للجلدة اليت على العظم حتت اللحم هي الضريع 

وخامسها قال أبو اجلوزاء الضريع السال ويقرب منه ما روي عن سعيد بن جبري أنه شجرة ذات شوك مث قال أبو 
اجلوزاء وكيف يسمن من كان يأكل الشوكا ويف اخلرب الضريع شيء يكون يف النار شبيه الشوك أمر من الصرب 

من اجليفة وأشد حراً من النار قال القفال واملقصد من ذكر هذا الشراب وهذا الطعام بيان هناية ذهلم وذلك وأننت 
ألن القوم ملا أقاموا يف تلك السالسل واألغالل تلك املدة الطويلة عطاشاً جياعاً مث ألقوا يف النار فرأوا فيها ماء 

من العطش واجلوع فوجدوا املاء محيماً ال يروي بل يشوي وشيئاً من النبات فأحب أولئك القوم تسكني ما هبم 
ووجدوا النبات مما ال يشبع وال يغين من جوع فأيسوا وانقطعت أطماعهم يف إزالة ما هبم من اجلوع والعطش كما 

ع نعوذ باهللا منها وههنا وبني أن هذه احلالة ال تزول وال تنقط)  ٢٩الكهف ( قال َوإِن َيْسَتِغيثُواْ ُيغَاثُواْ بَِماء كَالْمُْهلِ 
  سؤاالت

)  ٣٥ ٣٦احلاقة ( السؤال األول قال تعاىل يف سورة احلاقة فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاُهَنا َحمِيٌم َوالَ طََعاٌم إِالَّ ِمْن ِغْسِلنيٍ 
ل أن النار دركات فمن وقال ههنا لَّْيَس لَُهْم طََعاٌم إِالَّ ِمن َضرِيعٍ والضريع غري الغسلني واجلواب من وجهني األو

  أهل النار من طعامه الزقوم ومنهم من طعامه الغسلني

ومنهم من طعامه الضريع ومنهم من شرابه احلميم ومنهم من شرابه الصديد لكل باب منهم جزء مقسوم الثاين 
ال من اللنب حيتمل أن يكون الغسلني من الضريع ويكون ذلك كقوله مايل طعام إال من الشاه مث يقول مايل طعام إ

  وال تناقض ألن اللنب من الشاة
السؤال الثاين كيف يوجد النبت يف النار اجلواب من وجهني األول ليس املراد أن الضريع نبت يف النار يأكلونه 

ولكنه ضرب مثله أي إهنم يقتاتون مبا ال يشبعهم أو يعذبون باجلوع كما يعذب من قوته الضريع الثاين مل ال جيوز أن 
ن النبت يوجد يف النار فإنه ملا مل يستبعد بقاء بدن اإلنسان مع كونه حلماً ودماً يف النار أبد اآلباد فكذا ههنا يقال إ



  وكذا القول يف سالسل النار وأغالهلا وعقارهبا وحياهتا أما قوله تعاىل
  الَّ ُيْسِمُن َوالَ ُيغْنِى ِمن ُجوعٍ

ريع وأما املعىن ففيه ثالثة أوجه أحدها أن طعامهم ليس من فهو مرفوع احملل أو جمروره على وصف طعام أو ض
جنس مطاعم اإلنس وذلك ألن هذا نوع من أنواع الشوك والشوك مما يرعاه اإلبل وهذا النوع مما ينفر عنه اإلبل 

ال طعام هلم  فإذن منفعتا الغذاء منتفيتان عنه ومها إماطة اجلوع وإفادة القوة والسمن يف البدن وثانيها أن يكون املعىن
أصالً ألن الضريع ليس بطعام للبهائم فضالً عن اإلنس ألن الطعام ما أشبع وأمسن وهو منهما مبعزل كما تقول ليس 
لفالن ظل إال الشمس تريد نفي الظل على التوكيد وثالثها روي أن كفار قريش قالت إن الضريع لتسمن عليه إبلنا 

ُجوعٍ فال خيلو إما أن يتعنتوا بذلك الكالم كذباً فريد قوهلم بنفي السمن والشبع وإما  فنزلت الَّ ُيْسِمُن َوالَ ُيغْنِى ِمن
أن يصدقوا فيكون املعىن أن طعامهم من ضريع ليس من جنس ضريعكم إمنا هو من ضريع غري مسمن وال مغن من 

  ائز يف العقابجوع قال القاضي جيب يف كل طعامهم أن ال يغين من جوع ألن ذلك نفع ورأفة وذلك غري ج
  ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ نَّاِعَمةٌ 

اعلم أنه سبحانه ملا ذكر وعيد الكفار أتبعه بشرح أحوال املؤمنني فذكر وصف أهل الثواب أوالً مث وصف دار 
الثواب ثانياً أما وصف أهل الثواب فبأمرين أحدمها يف ظاهرهم وهو قوله نَّاِعَمةٌ  أي ذات هبجة وحسن كقوله 

  أو متنعمة)  ٢٤املطففني ( ى ُوُجوِههِْم َنْضَرةَ  النَّعِيمِ َتْعرُِف ِف
  لَِّسْعيَِها رَاِضَيةٌ 

والثاين يف باطنهم وهو قوله تعاىل لِّسَْعيَِها رَاِضَيةٌ  وفيه تأويالن أحدمها أهنم محدوا سعيهم واجتهادهم يف العمل هللا ملا 
فيجزى عليه باجلميل ويظهر له منه عاقبة حممودة فيقول ما فازوا بسببه من العاقبة احلميدة كالرجل يعمل العمل 

أحسن ما عملت ولقد وفقت للصواب فيما صنعت فيثىن على عمل نفسه ويرضاه والثاين املراد لثواب سعيها يف 
الدنيا راضية إذا شاهدوا ذلك الثواب وهذا أوىل إذ املراد أن الذي يشاهدونه من الثواب العظيم يبلغ حد الرضا 

  ال يريدوا أكثر منه وأما وصف دار الثواب فاعلم أن اهللا تعاىل وصفها بأمور سبعة حىت

  ِفي َجنَّةٍ  َعاِلَيةٍ 
أحدها قوله ِفى َجنَّةٍ  َعاِلَيةٍ  وحيتمل أن يكون املراد هو العلو يف املكان وحيتمل أن يكون املراد هو العلو يف الدرجة 

اك ألن اجلنة درجات بعضها أعلى من بعض قال عطاء الدرجة مثل ما بني والشرف واملنقبة أما العلو يف املكان فذ
  السماء واألرض

  الَّ َتْسَمُع ِفيَها لَاِغَيةً 
  وثانيها قوله الَّ َتْسَمُع ِفيَها لَاِغَيةً  وفيه مسألتان

ب الغية بالنصب املسألة األوىل يف قوله ال تسمع ثالث قراآت أحدها قرأ عاصم ومحزة والكسائي بالتاء على اخلطا
وأن يكون ال تسمع يا خماطب فيها الغية ) صلى اهللا عليه وسلم ( واملخاطب هبذا اخلطاب حيتمل أن يكون هو النيب 

اإلنسان ( وقوله إِذَا رَأَْيتَُهْم َحِسْبتَُهْم )  ٢٠اإلنسان ( وهذا يفيد السماع يف اخلطاب كقوله َوإِذَا رَأَْيَت ثَمَّ رَأَْيَت 
مل أن تكون هذه التاء عائدة إىل وجوه واملعىن ال تسمع الوجوه فيها الغية وثانيها قرأ نافع بالتاء وحيت)  ١٩

املنقوطة من فوق مرفوعة على التأنيث الغية بالرفع وثالثها قرأ ابن كثري وأبو عمرو ال يسمع بالياء املنقوطة من 
ول أن هذا الضرب من املؤنث إذا تقدم فعله وكان حتت مضمومة على التذكري الغية بالرفع وذلك جائز لوجهني األ

  بني الفعل واالسم حائل حسن التذكري قال الشاعر إن امرءاً غره منكن واحدة



  بعدي وبعدك يف الدنيا ملغرور
  والثاين أن املراد بالالغية اللغو فالتأنيث على اللفظ والتذكري على املعىن

ةً  ثالثة أوجه أحدها أنه يقال لغا يلغو لغواً والغية فالالغية واللغو شيء واحد املسألة الثانية ألهل اللغة يف قوله لَاِغَي
وثانيها أن يكون صفة واملعىن ال يسمع كلمة )  ٦٢مرمي ( ويتأكد هذا الوجه بقوله سبحانه الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً 

ارس لصاحب الفرس والدرع وأما أهل الغية وثالثها قال األخفش الغية أي كلمة ذات لغو كما تقول فارس ود
التفسري فلهم وجوه أحدها أن اجلنة منزهة عن اللغو ألهنا منزل جريان اهللا تعاىل وإمنا نالوها باجلد واحلق ال باللغو 
والباطل وهكذا كل جملس يف الدنيا شريف مكرم فإنه يكون مربأ عن اللغو وكل ما كان أبلغ يف هذا كان أكثر 

ره القفال والثاين قال الزجاج ال يتكلم أهل اجلنة إال باحلكمة والثناء على اهللا تعاىل على ما رزقهم جاللة هذا ما قر
من النعيم الدائم والثالث عن ابن عباس يريد ال تسمع فيها كذباً وال هبتاناً وال كفراً باهللا وال شتماً والرابع قال 

ف أهل الدنيا إذا شربوا اخلمر وأحسن الوجوه ما قرره مقاتل ال يسمع بعضهم من بعض احللف عند شراب كما حيل
القفال اخلامس قال القاضي اللغو ما ال فائدة فيه فاهللا تعاىل نفى عنهم ذلك ويندرج فيه ما يؤذي سامعه على طريق 

  األوىل
  ِفيَها َعْيٌن َجارَِيةٌ 

شاف يريد عيوناً يف غاية الكثرة كقوله َعِلَمْت َنفْسٌ الصفة الثالثة للجنة قوله تعاىل ِفيَها َعْيٌن َجارَِيةٌ  قال صاحب الك
قال القفال فيها عني شراب جارية على وجه األرض يف غري أخدود وجتري هلم كما أرادوا قال )  ١٤التكوير ( 

  الكليب ال أدري مباء أو غريه

  ِفيَها ُسُرٌر مَّْرفُوَعةٌ 
ةٌ  أي عالية يف اهلواء وذلك ألجل أن يرى املؤمن إذا جلس عليها مجيع ما الصفة الرابعة قوله تعاىل ِفيَها سُُرٌر مَّْرفُوَع

أعطاه ربه يف اجلنة من النعيم وامللك وقال خارجة بن مصعب بلغنا أهنا بعضها فوق بعض فريتفع ما شاء اهللا فإذا 
أوىل وإن كان الثاين جاء ويل اهللا ليجلس عليها تطامنت له فإذا استوى عليها ارتفعت إىل حيث شاء اهللا واألول 

أيضاً غري ممتنع ألن ذلك مبا كان أعظم يف سرور املكلف قال ابن عباس هي سرر ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد 
  والدر والياقوت مرتفعة يف السماء

  َوأَكْوَاٌب مَّْوُضوَعةٌ 
رى هلا قال قتادة فهي دون األباريق ويف الصفة اخلامسة قوله تعاىل َوأَكَْواٌب مَّْوُضوَعةٌ  األكواب الكيزان اليت ال ع

قوله مَّْوُضوَعةٌ  وجوه أحدها أهنا معدة ألهلها كالرجل يلتمس من الرجل شيئاً فيقول هو ههنا موضوع مبعىن معد 
وثانيها موضوعة على حافاة العيون اجلارية كلما أرادوا الشرب وجدوها مملوءة من الشرب وثالثها موضوعة بني 

اهنم إياها بسبب كوهنا من ذهب أو فضة أو من جوهر وتلذذهم بالشراب منها ورابعها أن يكون أيديهم الستحس
  املراد موضوعة عن حد الكرب أي هي أوساط بني الصغر والكرب كقوله قَدَُّروَها َتقِْديراً

  َوَنَمارُِق َمْصفُوفَةٌ 
وسائد يف قول اجلميع واحدها منرقة بضم النون وزاد الصفة السادسة قوله تعاىل َوَنمَارُِق َمْصفُوفَةٌ  النمارق هي ال

الفراء مساعاً عن العرب منرقة بكسر النون قال الكليب وسائد مصفوفة بعضها إىل جانب بعض أينما أراد أن جيلس 
  جلس على واحدة واستند إىل أخرى

  َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ 



يعين البسط والطنافس واحدها زربية وزريب بكسر الزاي يف قول مجيع  الصفة السابعة قوله تعاىل َوَزرَابِيُّ َمْبثُوثَةٌ 
  أهل اللغة وتفسري مبثوثة مبسوطة منشورة أو مفرقة يف اجملالس

  أَفَالَ َينظُُرونَ إِلَى اإلِبِلِ كَْيَف ُخِلقَْت
ووصف أحوال الفريقني  اعلم أنه تعاىل ملا حكم مبجيء يوم القيامة وقسم أهل القيامة إىل قسمني األشقياء والسعداء

وعلم أنه ال سبيل إىل إثبات ذلك إال بواسطة إثبات الصانع احلكيم ال جرم أتبع ذلك بذكر هذه الداللة فقال أَفَالَ 
َينظُُرونَ إِلَى اإلبِلِ وجه االستدالل بذلك على صحة املعاد أهنا تدل على وجود الصانع احلكيم ومىت ثبت ذلك فقد 

اد أما األول فألن األجسام متساوية يف اجلسمية فاختصاص كل واحد منها بالوصف الذي ثبت القول بصحة املع
ألجله امتاز على اآلخر ال بد وأن يكون لتخصيص خمصص وإجياد قادر وملا رأينا هذه األجسام خملوقة على وجه 

ون خمالفاً خللقه يف نعت اإلتقان واإلحكام علمنا أن ذلك الصانع عامل وملا علمنا أن ذلك الصانع ال بد وأن يك
احلاجة واحلدوث واإلمكان علمنا أنه غين فهذا يدل على أن للعامل صانعاً قادراً عاملاً غنياً فوجب أن يكون يف غاية 
احلكمة مث إنا نرى الناس بعضهم حمتاجاً إىل البعض فإن اإلنسان الواحد ال ميكنه القيام مبهمات نفسه بل ال بد من 

  د من أهلها مشغوالً مبهم آخر حىت يتنظم من جمموعهم مصلحة كل واحد منهم وذلكبلدة يكون كل واح

االنتظام ال حيسن إال مع التكليف املشتمل على الوعد والوعيد ذلك ال حيصل إال بالبعث والقيامة وخلق اجلنة 
ا السبب ذكر اهللا داللة والنار فثبت أن إقامة الداللة على الصانع احلكيم توجب القول بصحة البعث والقيامة فلهذ

التوحيد يف آخر هذه السورة فإن قيل فأي جمانسة بني اإلبل والسماء واجلبال واألرض مث مل بدأ بذكر اإلبل قلنا فيه 
وجهان األول أن مجيع املخلوقات متساوية يف هذه الداللة وذكر مجيعها غري ممكن لكثرهتا وأي واحد منها ذكر دون 

ائداً فوجب احلكم بسقوط هذا السؤال على مجيع التقادير وأيضاً فلعل احلكمة يف ذكر غريه كان هذا السؤال ع
هذه األشياء اليت هي غري متناسبة التنبيه على أن هذا الوجه من االستدالل غري خمتص بنوع دون نوع بل هو عام يف 

ولو ذكر غريها مل يكن األمر كذلك ال جرم )  ٤٤اإلسراء ( الكل على ما قال َوإِن ّمن َشىْ ء إِالَّ ُيسَّبُح بَِحْمَدِه 
ذكر اهللا تعاىل أموراً غري متناسبة بل متباعدة جداً تنبيهاً على أن مجيع األجسام العلوية والسفلية صغريها وكبريها 

حسنها وقبيحها متساوية يف الداللة على الصانع احلكيم فهذا وجه حسن معقول وعليه االعتماد الوجه الثاين وهو 
نبني ما يف كل واحد من هذه األشياء من املنافع واخلواص الدالة على احلاجة إىل الصانع املدبر مث نبني إنه كيف أن 

  جيانس بعضها بعضاً
أما املقام األول فنقول اإلبل له خواص منها أنه تعاىل جعل احليوان الذي يقتين أصنافاً شىت فتارة يقتين ليؤكل حلمه 

ليحمل اإلنسان يف األسفار وتارة لينقل أمتعة اإلنسان من بلد إىل بلد وتارة ليكون له به وتارة ليشرب لبنه وتارة 
ا زينة ومجال وهذه املنافع بأسرها حاصلة يف اإلبل وقد أبان اهللا عز وجل عن ذلك بقوله أََو لَمْ َيَرْواْ أَنَّا َخلَقَْنا لَُهم ِممَّ

قال َواالْْنَعامَ )  ٧١ ٧٢يس ( َماِلكُونَ َوذَلَّلَْناَها لَُهْم فَِمْنَها َركُوبُُهْم َوِمْنَها َيأْكُلُونَ َعِملَْت أَْيِديَنا أَنْعاماً فَُهْم لََها 
ْم إِلَى َبلٍَد َوَتحِْملُ أَثْقَالَكَُخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفء َوَمَناِفُع َوِمنَْها َتأْكُلُونَ َولَكُْم ِفيَها َجمَالٌ ِحَني ُترُِحيونَ َوِحَني َتْسَرُحونَ 

وإن شيئاً من سائر احليوانات ال جيتمع فيه هذه اخلصال فكان )  ٥ ٧النحل ( لَّْم َتكُونُواْ بَاِلِغيِه إِالَّ بِِشّق االنفُسِ 
اجتماع هذه اخلصال فيه من العجائب وثانيها أنه يف كل واحد من هذه اخلصال أفضل من احليوان الذي ال يوجد 

ألهنا إن جعلت حلوبة سقت فأروت الكثري وإن جعلت أكولة أطعمت وأشبعت الكثري وإن فيه إال تلك اخلصلة 
جعلت ركوبة أمكن أن يقطع هبا من املسافات املديدة ما ال ميكن قطعه حبيوان آخر وذلك ملا ركب فيها من قوة 

يوان آخر وإن جعلت احتمال املداومة على السري والصرب على العطش واالجتزاء من العلوفات مبا ال جيتزىء ح



محلة استغلت حبمل األمحال الثقيلة اليت ال يستقل هبا سواها ومنها أن هذا احليوان كان أعظم احليوانات وقعاً يف 
قلب العرب ولذلك فإهنم جعلوا دية قتل اإلنسان إبالً وكان الواحد من ملوكهم إذا أراد املبالغة يف إعطاء الشاعر 

أعطاه مائة بعري ألن امتالء العني منه أشد من امتالء العني من غريه وهلذا قال تعاىل  الذي جاءه من املكان البعيد
ومنها أىن كنت مع مجاعة يف مفازة فضللنا الطريق )  ٦النحل ( َولَكُْم ِفيَها َجَمالٌ ِحَني ُترُِحيونَ َوِحنيَ َتسَْرُحونَ 

من جانب إىل جانب واجلميع كانوا يتبعونه حىت فقدموا مجالً وتبعوه فكان ذلك اجلمل ينعطف من تل إىل تل 
يل ذلك باحليوان أنه باملرة الواحدة كيف احنفظت يف خياله وصل إىل الطريق بعد زمان طويل فتعجبنا من قوة خت

صورة تلك املعاطف حىت أن الذين عجز مجع من العقالء إىل االهتداء إليه فإن ذلك احليوان اهتدى إليه ومنها أهنا 
ومبانية  مع كوهنا يف غاية القوة على العمل مباينة لغريها يف االنقياد والطاعة ألضعف احليوانات كالصيب الصغري

  لغريها أيضاً يف أهنا حيمل عليها وهي باركة مث تقوم فهذه الصفات

و

الكثرية املوجودة فيها توجب على العاقل أن ينظر يف خلقتها وتركيبها ويستدل بذلك على وجود الصانع احلكيم 
األسباب حسن سبحانه مث إن العرب من أعرف الناس بأحوال اإلبل يف صحتها وسقمها ومنافعها ومضارها فلهذه 

  من احلكيم تعاىل أن يأمر بالتأمل يف خلقتها مث قال تعاىل
  َوإِلَى السََّمآِء كَْيَف ُرِفَعْت

  أي رفعاً بعيد املدى بال إمساك وبغري عمد
  َوإِلَى الْجِبَالِ كَْيَف ُنِصَبْت

  نصباً ثابتاً فهي راسخة ال متيل وال تزول
  َوإِلَى األرض كَْيَف ُسِطَحْت

هيد وتوطئة فهي مهاد للمتقلب عليها ومن الناس من استدل هبذا على أن األرض ليست بكرة وهو سطحاً بتم
ضعيف ألن الكرة إذا كانت يف غاية العظمة يكون كل قطعة منها كالسطح وقرأ علي عليه السالم كيف خلقت 

  ورفعت ونصبت وسطحت على البناء للفاعل وتاء الضمري والتقدير فعلتها فحذف املفعول
( املقام الثاين يف بيان ما بني هذه األشياء من املناسبة اعلم أن من الناس من فسر اإلبل بالسحاب قال صاحب 

ولعله مل يرد أن اإلبل من أمساء السحاب كالغمام واملزن والرباب والغيم والغني وغري ذلك وإمنا رأى ) الكشاف 
د هبا السحاب على طريق التشبيه واجملاز وعلى هذا السحاب مشبهاً باإلبل يف كثري من أشعارهم فجوز أن يرا

التقدير فاملناسبة ظاهرة أما إذا محلنا اإلبل على مفهومه املشهور فوجه املناسبة بينها وبني السماء واجلبال واألرض 
نت من وجهني األول أن القرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافرون كثرياً ألن بلدهتم بلدة خالية من الزرع وكا

أسفارهم يف أكثر األمر على اإلبل فكانوا كثرياً ما يسريون عليها يف املهامة والقفار مستوحشني منفردين عن الناس 
ومن شأن اإلنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر يف األشياء ألنه ليس معه من حيادثه وليس هناك شيء يشغل به 

شغل باله بالفكرة فإذا فكر يف ذلك احلال وقع بصره أول األمر مسعه وبصره وإذا كان كذلك مل يكن له بد من أن ي
على اجلمل الذي ركبه فريى منظراً عجيباً وإذا نظر إىل فوق مل ير غري السماء وإذا نظر مييناً ومشاالً مل ير غري اجلبال 

الغري حىت ال حتمله داعية وإذا نظر إىل ما حتت مل ير غري األرض فكأنه تعاىل أمره بالنظر وقت اخللوة واالنفراد عن 
الكرب واحلسد على ترك النظر مث إنه يف وقت اخللوة يف املفازة البعيدة ال يرى شيئاً سوى هذه األشياء فال جرم مجع 
اهللا بينها يف هذه اآلية الوجه الثاين أن مجيع املخلوقات دالة على الصانع إال أهنا على قسمني منها ما يكون للحكمة 

  نصيب معاً ومنها ما يكون للحكمة فيها نصيب وليس للشهوة فيها نصيبوللشهوة فيها 



والقسم األول كاإلنسان احلسن الوجه والبساتني النزهة والذهب والفضة وغريها فهذه األشياء ميكن االستدالل هبا 
يؤمن عند النظر إليها على الصانع احلكيم إال أهنا متعلق الشهوة ومطلوبة للنفس فلم يأمر تعاىل بالنظر فيها ألنه مل 

وفيها أن تصري داعية الشهوة غالبة على داعية احلكمة فيصري ذلك مانعاً عن إمتام النظر والفكر وسبباً الستغراق 
  النفس يف حمبته

أما القسم الثاين فهو كاحليوانات اليت ال يكون يف صورهتا حسن ولكن يكون داعية تركيبها حكم باللغة وهي مثل 
إال أن ذكر اإلبل ههنا أوىل ألن إلف العرب هبا أكثر وكذا السماء واجلبال واألرض فإن دالئل اإلبل وغريها 

احلدوث واحلاجة فيها ظاهرة وليس فيها ما يكون نصيباً للشهوة فلما كان هذا القسم حبيث يكمل نصيب احلكمة 
  ا يف هذا املوضع وباهللا التوفيقفيه مع األمن من زمحة الشهوة ال جرم أمر اهللا بالتدبر فيها فهذا ما حيضرن

  فَذَكِّْر إِنََّمآ أَنَت ُمذَكٌِّر
فَذَكّْر إِنََّما أَنَت ُمذَكّرٌ ) صلى اهللا عليه وسلم ( اعلم أنه تعاىل ملا بني الدالئل على صحة التوحيد واملعاد قال لرسوله 

ها والتحذير من ترك تلك وذلك بعث منه وتذكري الرسول إمنا يكون بذكر هذه األدلة وأمثاهلا والبعث على النظر في
تعاىل للرسول على التذكري والصرب على كل عارض معه وبيان أنه إمنا بعث لذلك دون غريه فلهذا قال إِنََّما أَنَت 

  ُمذَكٌّر
  لَّْسَت َعلَْيهِم بُِمَسْيطِرٍ

وقوله أَفَأَنَت ُتكْرُِه النَّاَس )  ٤٥ق ( َجبَّارٍ مبصيطر مبسلط كقوله َيقُولُونَ َوَما أَنَت َعلَْيهِْم بِ) الكشاف ( قال صاحب 
وقيل هو يف لغة متيم مفتوح الطاء على أن سيطر متعد عندهم واملعىن أنك ما )  ٩٩يونس ( َحتَّى َيكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني 

سختها آية القتال أمرت إال بالتذكري فأما أن تكون مسلطاً عليهم حىت تقتلهم أو تكرههم على اإلميان فال قالوا مث ن
  أما قوله تعاىل)  ٣٧الطور ( هذا قول مجيع املفسرين والكالم يف تفسري هذا احلرف قد تقدم عند قوله أَْم ُهُم 

  إِالَّ َمن َتوَلَّى َوكَفََر فَْيَعذُِّبهُ اللَُّه الَْعذَاَب االٌّ كْبََر
  ففيه مسائل

حقيقي وعلى هذا التقدير هذا االستثناء استثناء عماذا فيه احتماالن املسألة األوىل يف اآلية قوالن أحدمها أنه استثناء 
)  ٢٢الغاشية ( األول أن يقال التقدير فذكر إال من توىل وكفر والثاين أنه استثناء عن الضمري يف َسَواء َعلَْيهِْم 
موراً بالقتال وجوابه لعل والتقدير لست عليهم مبسيطر إال من توىل واعترض عليه بأنه عليه السالم ما كان حينئذ مأ

املراد أنك ال تصرب مسلطاً إال على من توىل القول الثاين أنه استثناء منقطع عما قبله كما تقول يف الكالم قعدنا 
نتذكر العلم إال أن كثرياً من الناس ال يرغب فكذا ههنا التقدير لست مبسئول عليهم لكن من توىل منهم فإن اهللا 

الذي هو عذاب جهنم قالوا وعالمة كون االستثناء منقطعاً حسن دخول أن يف املستثين وإذا يعذبه العذاب األكرب 
كان االستثناء متصالً مل حيسن ذلك أال ترى أنك تقول عندي مائتان إال درمهاً فال تدخل عليه أن وههنا حيسن أن 

  فإنك تقول إال أن من توىل وكفر فيعذبه اهللا
  )فإنه يعذبه ( على التنبيه ويف قراءة ابن مسعود ) ن توىل أال م( املسألة الثانية قرىء 

  املسألة الثالثة إمنا مساه العذاب األكرب لوجوه أحدها أنه قد بلغ حد عذاب الكفر وهو األكرب ألن

)  ٢١السجدة ( كَْبرِ ما عداه من عذاب الفسق دونه وهلذا قال تعاىل َولَُنِذيقَنَُّهْم ّمَن الَْعذَابِ االْْدَنى ُدونَ الَْعذَابِ االْ
وثانيها هو العذاب يف الدرك األسفل يف النار وثالثها أنه قد يكون العذاب األكرب حاصالً يف الدنيا وذلك بالقتل 



  وسيب الذرية وغنيمة األموال القول األول أوىل وأقرب مث قال تعاىل
  إِنَّ إِلَْيَنآ إِيَاَبُهمْ ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا ِحسَاَبُهْم

( وإمنا ذكر تعاىل ذلك ليزيل به عن قلب النيب )  ٢٤الغاشية ( ا كأنه من صلة قوله فَْيَعذُّبُه اللَُّه الَْعذَابَ االْكَْبَر وهذ
حزنه على كفرهم فقال طب نفساً عليهم وإن عاندوا وكذبوا وجحدوا فإن مرجعهم إىل ) صلى اهللا عليه وسلم 

سؤال وهو أن حماسبة الكفار إمنا تكون إليصال العقاب إليهم وذلك حق  املوعد الذي وعدنا فإن علينا حساهبم وفيه
اهللا تعاىل وال جيب على املالك أن يستويف حق نفسه واجلواب أن ذلك واجب عليه إما حبكم الوعد الذي ميتنع 

راضياً بذلك  وقوع اخللف فيه وإما يف احلكمة فإنه لو مل ينتقم للمظلوم من الظامل لكان ذلك شبيهاً بكونه تعاىل
  الظلم وتعاىل اهللا عنه فلهذا السبب كانت احملاسبة واجبة وههنا مسألتان

وجهه أن يكون فيعاال مصدره أيب ) الكشاف ( املسألة األوىل قرأ أبو جعفر املدين إَِياَبُهْم بالتشديد قال صاحب 
  ن يف دون مث فعل به ما فعل بأصل سيدفيعل من اإلياب أو يكون أصله أواباً فعاالً من أوب مث قيل إيواباً كديوا

املسألة الثانية فائدة تقدمي الظرف التشديد بالوعيد فإن إِيَاَبُهمْ ليس إال إىل اجلبار املقتدر على االنتقام وأن حساهبم 
ليس بواجب إال عليه وهو الذي حياسب على النقري والقطمري واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد 

  وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة الفجر

  ثالثون آية مكية
  َوالْفَْجرِ َولَيالٍ َعْشرٍ َوالشَّفْعِ وَالَْوْترِ َوالَّْيلِ إِذَا َيْسرِ َهلْ ِفى ذَِلَك قََسٌم لِِّذى ِحجْرٍ

باهرة على  اعلم أن هذه األشياء اليت أقسم اهللا تعاىل هبا ال بد وأن يكون فيها إما فائدة دينية مثل كوهنا دالئل
التوحيد أو فائدة دنيوية توجب بعثاً على الشكر أو جمموعهما وألجل ما ذكرناه اختلفوا يف تفسري هذه األشياء 

  اختالفاً شديداً فكل أحد فسره مبا رآه أعظم درجة يف الدين وأكثر منفعة يف الدنيا
ن الفجر هو الصبح املعروف فهو انفجار الصبح أما قوله َوالْفَْجرِ فذكروا فيه وجوهاً أحدها ما روي عن ابن عباس أ

الصادق والكاذب أقسم اهللا تعاىل به ملا حيصل به من انقضاء الليل وظهور الضوء وانتشار الناس وسائر احليوانات 
من الطري والوحوش يف طلب األرزاق وذلك مشاكل لنشور املوتى من قبورهم وفيه عربة ملن تأمل وهذا كقوله 

ومتدح يف آية أخرى )  ١٨التكوير ( وقال يف موضع آخر وَالصُّْبحِ إِذَا َتَنفََّس )  ٣٤املدثر ( ذَا أَْسفََر َوالصُّْبحِ إِ
ومنهم من قال املراد به مجيع النهار إال أنه دل باالبتداء على )  ٩٦اإلنعام ( بكونه خالفاً له فقال فَاِلُق اِإلْصَباحِ 

وثانيها أن املراد نفسه صالة الفجر وإمنا )  ٢الليل ( وقوله وَالنَّهَارِ إِذَا َتَجلَّى  ) ١الضحى ( اجلميع نظريه َوالضَُّحى 
أقسم بصالة الفجر ألهنا صالة يف مفتتح النهار وجتتمع هلا مالئكة النهار ومالئكة الليل كما قال تعاىل أَِقمِ الصَّلَواةَ  

ئكة الليل ومالئكة النهار القراءة يف صالة الصبح وثالثها أنه أي تشهده مال)  ٧٨اإلسراء ( ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى 
فجر يوم معني وعلى هذا القول ذكروا وجوهاً األول أنه فجر يوم النحر وذلك ألن أمر املناسك من خصائص ملة 

بح إبراهيم وكانت العرب ال تدع احلج وهو يوم عظيم يأيت اإلنسان فيه بالقربان كأن احلاج يريد أن يتقرب بذ
الثاين )  ١٠٧الصافات ( نفسه فلما عجز عن ذلك فدى نفسه بذلك القربان كما قال تعاىل َوفََدْينَاُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ 

  أراد فجر ذي احلجة ألنه قرن به قوله وَلَيالٍ َعْشرٍ وألنه أول شهر هذه



عند ذلك حيدث أموراً كثرية مما يتكرر العبادة املعظمة الثالث املراد فجر احملرم أقسم به ألنه أول يوم من كل سنة و
بالسنني كاحلج والصوم والزكاة واستئناف احلساب بشهور األهلة ويف اخلرب أن أعظم الشهور عند اهللا احملرم وعن 

ابن عباس أنه قال فجر السنة هو احملرم فجعل مجلة احملرم فجراً ورابعها أنه عىن بالفجر العيون اليت تنفجر منها املياه 
  ا حياة اخللق أما قوله َولَيالٍ َعْشرٍ ففيه مسألتانوفيه

املسألة األوىل إمنا جاءت منكرة من بني ما أقسم اهللا به ألهنا ليال خمصوصة بفضائل ال حتصل يف غريها والتنكري دال 
  على الفضيلة العظيمة

هبذا النسك يف اجلملة ويف اخلرب ما  املسألة الثانية ذكروا فيه وجوهاً أحدها أهنا عشر ذي احلجة ألهنا أيام االشتغال
من أيام العمل الصاحل فيه أفضل من أيام العشر وثانيها أهنا عشر احملرم من أوله إىل آخره وهو تنبيه على شرف تلك 
األيام وفيها يوم عاشوراء ولصومه من الفضل ما ورد به األخبار وثالثها أهنا العشر األواخر من شهر رمضان أقسم 

هبا لشرفها وفيها ليلة القدر إذ يف اخلرب اطلبوها يف العشر األخري من رمضان وكان عليه الصالة والسالم  اهللا تعاىل
إذا دخل العشر األخري من رمضان شد املئزر وأيقظ أهله أي كف عن اجلماع وأمر أهله بالتهجد وأما قوله َوالشَّفْعِ 

  َوالَْوْترِ ففيه مسألتان
تر هو الذي تسميه العرب اخلسا والزكا والعامة الزوج والفرد قال يونس أهل العالية املسألة األوىل الشفع والو

يقولون الوتر بالفتح يف العدد والوتر بالكسر يف الذحل ومتيم تقول وتر بالكسر فيهما معاً وتقول أوترته أوتره إيتاراً 
والكسر قراءة احلسن واألعمش وابن عباس ) من استجمر فليوتر ( أي جعلته وتراً ومنه قوله عليه الصالة والسالم 

  والفتح قراءة أهل املدينة وهي لغة حجازية
املسألة الثانية اضطرب املفسرون يف تفسري الشفع والوتر وأكثروا فيه وحنن نرى ما هو األقرب أحدها أن الشفع 

عليه يدور أمر احلج كما يف يوم النحر والوتر يوم عرفة وإمنا أقسم اهللا هبما لشرفهما أما يوم عرفة فهو الذي 
احلديث احلج عرفة وأما يوم النحر فيقع فيه القربان وأكثر أمور احلج من الطواف املفروض واحللق والرمي ويروى 

يوم النحر هو يوم احلج األكرب فلما اختص هذان اليومان هبذه الفضائل ال جرم أقسم اهللا هبما وثانيها أن أيام 
احلج فهي أيام شريفة قال اهللا تعاىل وَاذْكُُرواْ اللََّه ِفى أَيَّامٍ مَّْعُدوداٍت فََمن َتَعجَّلَ ِفى َيْوَمْينِ التشريق أيام بقية أعمال 

والشفع هو يومان بعد يوم النحر الوتر هو اليوم الثالث ومن ذهب إىل هذا القول )  ٢٠٣البقرة ( فَال إِثَْم َعلَْيِه 
من محلهما على العيد وعرفة من وجهني األول أن العيد وعرفة دخال يف  قال محل الشفع والوتر على هذا أوىل

العشر فوجب أن يكون املراد بالشفع والوتر غريمها الثاين أن بعض أعمال احلج إمنا حيصل يف هذه األيام فحمل 
خرى الشفع آدم اللفظ على هذا يفيد القسم جبميع أيام أعمال املناسك وثالثها الوتر آدم شفع بزوجته ويف رواية أ

وحواء والوتر هو اهللا تعاىل ورابعها الوتر ما كان وتراً من الصلوات كاملغرب والشفع ما كان شفعاً منها روى 
وإمنا أقسم اهللا ) هي الصلوات منها شفع ومنها وتر ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عمران بن احلصني عن النيب 

فى قدرها وحملها من العبادات وخامسها الشفع هو اخللق كله لقوله تعاىل َوِمن هبا ألن الصالة تالية لإلميان وال خي
والوتر هو اهللا تعاىل وقال بعض )  ٨النبأ ( وقوله َوَخلَقَْناكُْم أَْزواجاً )  ٤٩الذاريات ( كُلّ َشىْ ء َخلَقَْنا َزْوَجْينِ 

  أن قوله َوالشَّفْعِ وَالْوَْترِ تقديره املتكلمني ال يصح أن يقال الوتر هو اهللا لوجوه األول أنا بينا

ورب الشفع والوتر فيجب أن يراد بالوتر املربوب فبطل ما قالوه الثاين أن اهللا تعاىل ال يذكر مع غريه على هذا 
( الوجه بل يعظم ذكره حىت يتميز من غريه وروي أن عليه الصالة والسالم مسع من يقول اهللا ورسوله فنهاه وقال 

ليس مبقطوع به ) إن اهللا وتر حيب الوتر ( قالوا وما روي أنه عليه الصالة والسالم قال ) رسوله  قل اهللا مث



وسادسها أن شيئاً من املخلوقات ال ينفك عن كونه شفعاً ووتراً فكأنه يقال أقسم برب الفرد والزوج من خلق 
وسابعها الشفع )  ٣٨ ٣٩احلاقة ( ا الَ تُْبِصُرونَ فدخل كل اخللق حتته ونظريه قوله فَال أُقِْسُم بَِما ُتْبِصُرونَ َوَم

درجات اجلنة وهي مثانية والوتر دركات النار وهي سبعة وثامنها الشفع صفات اخللق كالعلم واجلهل والقدرة 
والعجز واإلرادة والكراهية واحلياة واملوت أما الوتر فهو صفة احلق وجود بال عدم حياة بال موت علم بال جهل 

ال عجز عز بال ذل وتاسعها املراد بالشفع والوتر نفس العدد فكأنه أقسم باحلساب الذي ال بد للخلق منه قدرة ب
)  ٤ ٥العلق ( وهو مبنزلة الكتاب والبيان الذي من اهللا به على العباد إذ قال َعلََّم بِالْقَلَمِ َعلََّم اإلِنَسانَ لَْم َيْعلَْم 

وكذلك باحلساب يعرف مواقيت العبادات واأليام والشهور قال تعاىل الشَّْمسُ )  ٤ الرمحن( وقال َعلََّمُه الَبَيانَ 
)  ٥يونس ( وقال ِلَتْعلَُمواْ َعَدَد الّسنَِني َوالِْحَساَب َما َخلََق اللَُّه ذاِلَك إِالَّ بِالَْحّق )  ٥الرمحن ( َوالْقََمُر بُِحْسَباٍن 

يل والوتر هو اليوم الذي ال ليل بعده وهو يوم القيامة احلادي عشر وعاشرها قال مقاتل الشفع هو األيام والليا
الشفع كل نيب له امسان مثل حممد وأمحد واملسيح وعيسى ويونس وذي النون والوتر كل نيب له اسم واحد مثل آدم 

يت فجرها اهللا ونوح وإبراهيم الثاين عشر الشفع آدم وحواء والوتر مرمي الثالث عشر الشفع العيون اإلثنتا عشرة ال
( تعاىل ملوسى عليه السالم والوتر اآليات التسع اليت أوتى موسى يف قوله َولَقَْد ءاَتْيَنا مُوَسى ِتْسَع ءاَياٍت َبّينَاٍت 

)  ٧ة احلاق( الرابع عشر الشفع أيام عاد والوتر لياليهم لقوله تعاىل سَْبَع لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ  أَيَّامٍ ُحُسوماً )  ١٠١اإلسراء 
والوتر الكواكب )  ٦١الفرقان ( اخلامس عشر الشفع الربوج اإلثنا عشر لقوله تعاىل َجَعلَ ِفى السََّماء ُبرُوجاً 

السبعة السادس عشر الشفع الشهر الذي يتم ثالثني يوماً والوتر الشهر الذي يتم تسعة وعشرين يوماً السابع عشر 
الثامن عشر الشفع )  ٤األحزاب ( ا َجَعلَ اللَُّه لَِرُجلٍ ّمن قَلَْبْينِ ِفى َجْوِفِه الشفع األعضاء والوتر القلب قال تعاىل مَّ

التاسع عشر الشفع السجدتان والوتر الركوع )  ٩البلد ( الشفتان والوتر اللسان قال تعاىل وَِلسَاناً َوَشفََتْينِ 
سبعة واعلم أن الذي يدل عليه الظاهر أن الشفع  العشرون الشفع أبواب اجلنة ألهنا مثانية والوتر أبواب النار ألهنا

والوتر أمران شريفان أقسم اهللا تعاىل هبما وكل هذه الوجوه اليت ذكرناها حمتمل والظاهر ال إشعار له بشيء من هذه 
أو إمجاع من أهل التأويل ) صلى اهللا عليه وسلم ( األشياء على التعيني فإن ثبت يف شيء منها خرب عن رسول اهللا 

حكم بأنه هو املراد وإن مل يثبت فيجب أن يكون الكالم على طريقة اجلواز ال على وجه القطع ولقائل أن يقول 
أيضاً إين أمحل الكالم على الكل ألن األلف والالم يف الشفع والوتر تفيد العموم أما قوله تعاىل وَالَّْيلِ إِذَا َيْسرِ ففيه 

  مسألتان
)  ٢٧التكوير ( وقوله َوالَّْيلِ إِذَا َعسَْعَس )  ٣٣املدثر ( إذا ميضي كما قال وَالَّْيلِ إِذَا أَْدَبَر املسألة األوىل إِذَا َيْسرِ 

  وسراها ومضيها وانقضاؤها أو يقال سراها هو السري فيها وقال قتادة إِذَا َيْسرِ أي إذا جاء وأقبل
صوصة بل العموم بدليل قوله َوالَّْيلِ إِذَا أَْدَبَر وَالَّْيلِ إِذَا املسألة الثانية أكثر املفسرين على أنه ليس املراد منه ليلة خم

  َعْسَعَس وألن نعمة اهللا بتعاقب الليل والنهار واختالف مقاديرمها على

اخللق عظيمة فصح أن يقسم به ألن فيه تنبيهاً على أن تعاقبهما بتدبريه مدبر حكيم عامل جبميع املعلومات وقال 
ملزدلفة فقوله إِذَا َيْسرِ أي إذا يسار فيه كما يقال ليل نائم لوقوع النوم فيه وليل ساهر لوقوع مقاتل هلي ليلة ا

السهر فيه وهي ليلة يقع السري يف أوهلا عند الدفع من عرفات إىل املزدلفة ويف آخرها كما روي أنه عليه الصالة 
  الشافعي رمحه اهللا بعد نصف الليلوالسالم كان يقدم ضعفة أهله يف هذه الليل وإمنا جيوز ذلك عند 

املسألة الثالثة قال الزجاج قرىء إِذَا َيْسرِ بإثبات الياء مث قال وحذفها أحب إيل ألهنا فاصلة والفواصل حتذف منها 
الياءات ويدل عليها الكسرات قال الفراء والعرب قد حتذف الياء وتكتفي بكسرة ما قبلها وأنشد كفاك كف ما 



  يبقى درمها
  وأخرى تعط بالسيف الدما جوداً

فإذا جاز هذا يف غري الفاضلة فهو يف الفاصلة أوىل فإن قيل مل كان االختيار أن حتذف الياء إذا كان يف فاصلة أو 
قافية واحلرف من نفس الكلمة فوجب أن يثبت كما أثبت سائر احلروف ومل حيذف أجاب أبو علي فقال القول يف 

وقف والوقف موضع تغيري فلما كان الوقف تغري فيه احلروف الصحيحة  ذلك أن الفواصل والقوايف موضع
بالتضعيف واإلسكان وروم احلركة فيها غريت هذه احلروف املشاهبة للزيادة باحلذف وأما من أثبت الياء يف يسري 

و يقضي يف الوصل والوقف فإنه يقول الفعل ال حيذف منه يف الوقف كما حيذف يف األمساء حنو قاض وغاز تقول ه
  وأنا أقضي فتثبت الياء وال حتذف

  وقوله تعاىل َهلْ ِفى ذَِلَك قََسمٌ لِّذى ِحْجرٍ فيه مسألتان
املسألة األوىل احلجر العقل مسي به ألنه مينع عن الوقوع فيما ال ينبغي كما مسي عقالً وهنية ألنه يعقل ومينع وحصاة 

لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً هلا كأنه أخذ من من اإلحصاء وهو الضبط قال الفراء والعرب تقول إنه 
قوهلم حجرت على الرجل وعلى هذا مسي العقل حجراً ألنه مينع من القبيح من احلجر وهو املنع من الشيء 

  بالتضييق فيه
هل فيما ذكرته املسألة الثانية قوله َهلْ ِفى ذَِلَك قََسٌم استفهام واملراد منه التأكيد كمن ذكر حجة باهرة مث قال 

حجة واملعىن أن من كان ذا لب علم أن ما أقسم اهللا تعاىل به من هذه األشياء فيه عجائب ودالئل على التوحيد 
والربوبية فهو حقيق بأن يقسم به لداللته على خالقه قال القاضي وهذه اآلية تدل على ما قلنا أن القسم واقع برب 

هذا مبالغة يف القسم ومعلوم أن املبالغة يف القسم ال حتصل إال يف القسم باهللا  هذه األمور ألن هذه اآلية دالة على أن
  وألن النهي قد ورد بأن حيلف العاقل هبذه األمور

اُبواْ الصَّْخرَ بِالَْوادِ ِذيَن َجأَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك بَِعاٍد إَِرَم ذَاتِ الِْعَماِد الَِّتى لَمْ ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفى الْبِلَاِد َوثَُموَد الَّ
ْوطَ َعذَابٍ إِنَّ رَبََّك َوِفْرَعْونَ ِذى االٌّ ْوَتادِ الَِّذيَن طََغْواْ ِفى الْبِلَاِد فَأَكْثَُرواْ ِفيَها الْفََساَد فََصبَّ َعلَْيهِمْ رَبَُّك َس

  لَبِالْمِْرصَاِد
إِنَّ َربََّك لَبِالْمِْرصَاِد وما بني املوضعني معترض واعلم أن يف جواب القسم وجهني األول أن جواب القسم هو قوله 

املقسم عليه حمذوف وهو لنعذبن الكافرين يدل عليه قوله تعاىل أَلَْم َتَر إىل ) الكشاف ( بينهما الثاين قال صاحب 
سم عليه ذهب الوهم إىل كل قوله فََصبَّ َعلَْيهِْم رَبَُّك َسْوطَ َعذَابٍ وهذا أوىل من الوجه األول ألنه ملا مل يتعني املق

  مذهب فكان أدخل يف التخويف فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن املقسم عليه أوالً هو ذلك
  أما قوله تعاىل أَلَْم َتَر ففيه مسألتان

لعلم وذلك ألن املسألة األوىل أمل تر أمل تعلم ألن ذلك مما ال يصح أن يراه الرسول وإمنا أطلق لفظ الرؤية ههنا على ا
أخبار عاد ومثود وفرعون كانت منقولة بالتواترا أما عاد ومثود فقد كانا يف بالد العرب وأما فرعون فقد كانوا 
يسمعونه من أهل الكتاب وبالد فرعون أيضاً متصلة بأرض العرب وخرب التواتر يفيد العلم الضروري والعلم 

  لبعد عن الشبهة فلذلك قال أَلَْم َتَر مبعىن أمل تعلمالضروري جار جمرى الرؤية يف القوة واجلالء وا
لكنه عام لكل من علم ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية قوله أَلَْم َتَر وإن كان يف الظاهر خطاباً للنيب 

د ومثود واملقصود من ذكر اهللا تعاىل حكايتهم أن يكون زجراً للكفار عن اإلقامة على مثل ما أدى إىل هالك عا
  وفرعون وقومه وليكون بعثاً للمؤمنني على الثبات على اإلميان



  أما قوله تعاىل بِعَاٍد إَِرَم ذَاِت الِْعَماِد ففيه مسائل
املسألة األوىل أنه تعاىل ذكر ههنا قصة ثالث فرق من الكفار املتقدمني وهي عاد ومثود وقوم فرعون على سبيل 

ْم َربَُّك َسْوطَ َعذَابٍ ومل يبني كيفية ذلك العذاب وذكر يف سورة احلاقة بيان ما أهبم اإلمجال حيث قال فََصبَّ َعلَْيهِ
ُه يف هذه السورة فقال فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهِلكُواْ بِالطَّاِغَيةِ  َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهِلكُواْ بِرِيحٍ صَْرَصرٍ إىل قوله َوَج اء ِفْرَعْونُ َوَمن قَْبلَ

  اآلية)  ٩احلاقة ( ُت بِالْخَاِطئَةِ  َوالُْمْؤتَِفكَا
املسألة الثانية عاد هو عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح مث إهنم جعلوا لفظة عاد امساً للقبيلة كما يقال لبين 

النجم ( لَى هاشم هاشم ولبين متيم متيم مث قالوا للمتقدمني من هذه القبيلة عاد األوىل قال تعاىل َوأَنَُّه أَهْلََك َعاداً االْو
وللمتأخرين عاد األخرية وأما إرم فهو اسم جلد عاد ويف املراد منه يف هذه اآلية أقوال أحدها أن املتقدمني من )  ٥٠

قبيلة عاد كانوا يسمون بعاد األوىل فلذلك يسمون بإرم تسمية هلم باسم جدهم والثاين أن إرم اسم لبلدهتم اليت 
اإلسكندرية وقيل دمشق والثالث أن إرم أعالم قوم عاد كانوا يبنوهنا على هيئة  كانوا فيها مث قبل تلك املدينة هي

  املنارة وعلى هيئة القبور قال أبو الدقيش األروم قبور عاد وأنشد
  هبا أروم كهوادي البخث

ومن الناس من طعن يف قول من قال إن إرم هي اإلسكندرية أو دمشق قال ألن منازل عاد كانت بني عمان إىل 
وأما )  ٢١األحقاق ( رموت وهي بالد الرمال واألحقاف كما قال َواذْكُْر أََخا َعاٍد إِذْ أَنذََر قَْوَمُه بِاالْْحقَاِف حض

  اإلسكندرية ودمشق فليستا من بالد الرمال
  املسألة الثالثة إرم ال تنصرف قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث

ن وذلك ألنا إن جعلناه اسم القبيلة كان قوله إَِرَم عطف بيان لعاد وإيذاناً بأهنم عاد املسألة الرابعة يف قوله إَِرَم وجها
األوىل القدمية وإن جعلناه اسم البلدة أو األعالم كان التقدير بعاد أهل إرم مث حذف املضاف وأقيم املضاف إليه 

  ابن الزبري بعاد إرم على اإلضافة ويدل عليه قراءة)  ٨٢يوسف ( مقامع كما يف قوله َواْسئَلِ الْقَْرَيةَ  
( املسألة اخلامسة قرأ احلسن بِعَاٍد إَِرَم مفتوحني وقرىء بَِعاٍد إَِرَم بسكون الراء على التخفيف كما قرىء بَِورِِقكُْم 

ذَاِت الِْعَماِد بدالً من فعل وقرىء بَِعاٍد إَِرَم ذَاتِ الِْعَماِد بإضافة إَِرَم إىل ذَاِت الِْعَماِد وقرىء بَِعادٍ إَِرَم )  ١٩الكهف 
  ربك والتقدير أمل تر كيف فعل ربك بعاد جعل ذات العماد رميماً أما قوله ذَاِت الِْعمَاِد ففيه مسألتان

املسألة األوىل يف إعرابه وجهان وذلك ألنا إن جعلنا إَِرَم اسم القبيلة فاملعىن أهنم كانوا بدويني يسكنون األخبية 
بد فيها من العماد والعماد مبعىن العمود وقد يكون مجع العمد أو يكون املراد بذات العماد أهنم  واخليام واخلبار ال

طوال األجسام على تشبيه قدودهم باألعمدة وقيل ذات البناء الرفيع وإن جعلناه اسم البلد فاملعىن أهنا ذات 
وهنا ويبنون فوقها القصور قال تعاىل يف أساطني أي ذات أبنية مرفوعة على العمد وكانوا يعاجلون األعمدة فينصب

  أي عالمة وبناء رفيعاً)  ١٢٨الشعراء ( وصفهم أَتَْبُنونَ بِكُلّ رِيعٍ ءاَيةً  َتْعَبثُونَ 
املسألة الثانية روي أنه كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكا وقهرا مث مات شديد وخلص األمر لشداد فملك الدنيا 

اجلنة فقال ابين مثلها فبىن إرم يف بعض صحارى عدن يف ثلثمائة سنة وكان عمره ودانت له ملوكها فسمع بذكر 
تسعمائة سنة وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف 

ث اهللا عليهم صيحة األشجار واألهنار فلما مت بناؤها سار إليها بأهل مملكته فلما كان منها على مسرية يوم وليلة بع
من السماء فهلكوا وعن عبد اهللا بن قالبة أنه خرج يف طلب إبل له فوصل إىل جنة شداد فحمل ما قدر عليه مما 
كان هناك وبلغ خربه معاوية فاستحضره وقص عليه فبعث إىل كعب فسأله فقال هي إرم ذات العماد وسيدخلها 



حاجبه خال وعلى عنقه خال خيرج يف طلب إبل له مث التفت  رجل من املسلمني يف زمانك أمحر أشقر قصري على
  قالبة فقال هذا واهللا هو ذلك الرجل) أيب ( فأبصر ابن 

أي مثل عاد  أما قوله الَِّتى لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفى الْبِلَاِد فالضمري يف مثلها إىل ماذا يعود فيه وجوه األول لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها
ظم اجلثة وشدة القوة كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع وكان حيمل الصخرة العظيمة فيلقيها يف البالد يف ع

على اجلمع فيهلكوا الثاين مل خيلق مثل مدينة شداد يف مجيع بالد الدنيا وقرأ ابن الزبري لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها أي مل خيلق اهللا 
  مثلها الثالث أن الكناية عائدة إىل العماد أي مل

خيلق مثل تلك األساطني يف البالد وعلى هذا فالعماد مجع عمد واملقصود من هذه احلكاية زجر الكفار فإنه تعاىل بني 
أنه أهلكهم مبا كفروا وكذبوا الرسل مع الذي اختصوا به من هذه الوجوه فألن تكونوا خائفني من مثل ذلك أيها 

ا قوله تعاىل َوثَُمودَ الَِّذيَن جَاُبواْ الصَّْخَر بِالَْواِد فقال الليث الكفار إذا أقمتم على كفركم مع ضعفكم كان أوىل أم
اجلواب قطعك الشيء كما جياب اجليب يقال جاب جيوب جوباً وزاد الفراء جييب جيباً ويقال جبت البالد جوباً أي 

دوا من األبنية كما قال جلت فيها وقطعتها قال ابن عباس جيوبون البالد فيجعلون منها بيوتاً وأحواضاً وما أرا
قيل أول من حنت اجلبال والصخور والرخام مثود وبنوا ألفاً وسبعمائة )  ٧٤األعراف ( َوتَْنِحُتونَ ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوتاً 

  مدينة كلها من احلجارة وقوله بِالَْواِد قال مقاتل بوادي القرى
ء فيه مذكور يف سورة ص ونقول اآلن فيه وجوه أحدها أنه مسي ذا وأما قوله تعاىل َوِفْرَعْونَ ِذى االْْوتَاِد فاالستقصا

األوتاد لكثرة جنوده ومضارهبم اليت كانوا يضربوهنا إذا نزلوا وثانيها أنه كان يعذب الناس ويشدهم هبا إىل أن 
لشمس ميوتوا روى عن أيب هريرة أن فرعون وتد المرأته أربعة أوتاد وجعل على صدرها رحا واستقبل هبا عني ا

فرفعت رأسها إىل السماء وقالت رب ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة ففرج اهللا عن بيتها يف اجلنة فرأته وثالثها ذي 
  األوتاد أي ذي امللك والرجال كما قال الشاعر

  يف ظل ملك راسخ األوتاد
تها ألجله واعلم أن ورابعها روى قتادة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن تلك األوتاد كانت مالعب يلعبون حت

الكالم حمتمل لكل ذلك فبني اهللا تعاىل لرسوله أن كل ذلك مما تعظم به الشدة والقول والكثرة مل مينع من ورود 
  هالك عظيم هبم ولذلك قال تعاىل الَِّذيَن طََغْواْ ِفى الْبِلَاِد وفيه مسائل

يه وحيتمل أن يرجع إىل مجيع من تقدم ذكرهم وهذا املسألة األوىل حيتمل أنه يرجع الضمري إىل فرعون خاصة ألنه يل
  هو األقرب

اإلخبار ( املسألة الثانية أحسن الوجوه يف إعرابه أن يكون يف حمل النصب على الذم وجيوز أن يكون مرفوعاً على 
  هم الذين طغوا أو جمروراً على وصف املذكورين عاد ومثود وفرعون) أي 

بِلَاِد أي عملوا املعاصي وجتربوا على أنبياء اهللا واملؤمنني مث فسر طغياهنم بقوله تعاىل فَأَكْثَُرواْ املسألة الثالثة طَغَْواْ ِفى الْ
ِفيَها الْفََسادَ ضد الصالح فكما أن الصالح يتناول مجيع أقسام الرب فالفساد يتناول مجيع أقسام اإلمث فمن عمل بغري 

ل تعاىل فََصبَّ َعلَْيهِْم َربُّكَ َسْوطَ َعذَابٍ واعلم أنه يقال صب عليه أمر اهللا وحكم يف عباده بالظلم فهو مفسد مث قا
السوط وغشاه وقنعه وذكر السوط إشارة إىل أن ما أحله هبم يف الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إىل ما أعد هلم يف 

واتر على املضروب اآلخرة كالسوط إذا قيس إىل سائر ما يعذب به قال القاضي وشبهه بصب السوط الذي يت
فيهلكه وكان احلسن إذا قرأ هذه اآلية قال إن عند اهللا أسواطاً كثرية فأخذهم بسوط منها فإن قيل أليس أن قوله 

يقتضي تأخري العذاب إىل اآلخرة فكيف )  ٦١النحل ( تعاىل َولَْو يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس بِظُلِْمهِْم مَّا َتَرَك َعلَْيَها دَابَّةٍ  



مع بني هاتني اآليتني قلنا هذه اآلية تقتضي تأخري متام اجلزاء إىل اآلخرة والواقع يف الدنيا شيء من ذلك ومقدمة اجل
  ) ٢١النبأ ( من مقدماته مث قال تعاىل إِنَّ َربَّكَ لَبِالِْمْرَصاِد تقدم عند قوله كَاَنْت مِْرَصاداً 

ل من رصده كامليقات من وقته وهذا مثل إلرصاده العصاة ونقول املرصاد املكان الذي يترقب فيه الراصد مفعا
بالعقاب وأهنم ال يفوتونه وعن بعض العرب أنه قيل له أين ربك فقال باملرصاد وللمفسرين فيه وجوه أحدها قال 

احلسن يرصد أعمال بين آدم وثانيها قال الفراء إليه املصري وهذان الوجهان عامان للمؤمنني والكافرين ومن 
رين من خيص هذه اآلية إما بوعيد الكفار أو بوعيد العصاة أما األول فقال الزجاج يرصد من كفر به وعدل املفس

  عن طاعته بالعذاب وأما الثاين فقال الضحاك يرصد ألهل الظلم واملعصية وهذه الوجوه متقاربة
  َيقُولُ رَبِّى أَكَْرَمنِ َوأَمَّآ إِذَا َما اْبَتلَاُه فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه فََيقُولُ رَبِّى أَهَاَننِفَأَمَّا اإلِنَسانُ إِذَا َما ابَْتالُه َربُُّه فَأَكَْرَمُه َوَنعََّمُه فَ

كأنه قيل إنه تعاىل لباملرصاد يف اآلخرة )  ١٤الفجر ( اعلم أن قوله فَأَمَّا اِإلنَسانُ متعلق بقوله إِنَّ َربََّك لَبِالْمِْرَصاِد 
ي لآلخرة فأما اإلنسان فإنه ال يهمه إال الدنيا ولذاته وشهواهتا فإن وجد الراحة يف الدنيا يقول ريب فال يريد إال السع

ا أكرمين وإن مل جيد هذه الراحة يقول ريب أهانين ونظريه قوله تعاىل يف صفة الكفار َيْعلَُمونَ ظَاهِراً ّمَن الَْحَيواةِ  الدُّْنَي
وقال َوِمَن النَّاسِ َمن َيْعُبُد اللََّه َعلَى َحْرٍف فَإِنْ أََصاَبُه َخْيٌر اطَْمأَنَّ بِِه َوإِنْ )  ٧الروم ( لُونَ َوُهْم َعنِ االِْخَرةِ  ُهْم غَاِف

وهذا خطأ من وجوه أحدها أن سعادة الدنيا وشقاوهتا يف مقابلة ما يف )  ١١احلج ( أَصَاَبْتُه ِفْتَنةٌ  اْنقَلََب َعلَى َوْجهِِه 
سعادة والشقاوة كالقطرة يف البحر فاملتنعم يف الدنيا لو كان شقياً يف اآلخرة فذاك التنعم ليس بسعادة اآلخرة من ال

واملتأمل احملتاج يف الدنيا لو كان سعيداً يف اآلخرة فذاك ليس بإهانة وال شقاوة إذ املتنعم يف الدنيا ال جيوز له أن حيكم 
نيا ال جيوز له أن حيكم على نفسه بالشقاوة واهلوان وثانيها أن حصول على نفسه بالسعادة والكرامة واملتأمل يف الد

النعمة يف الدنيا وحصول اآلالم يف الدنيا ال يدل على االستحقاق فإنه تعاىل كثرياً ما يوسع على العصاة والكفرة إما 
وقد يضيق على الصديقني ألنه يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد وإما حيكم املصلحة وإما على سبيل االستدراج واملكر 

ألضداد ما ذكرنا فال ينبغي للعبد أن يظن أن ذلك جملازاة وثالثها أن املتنعم ال ينبغي أن يغفل عن العاقبة فاألمور 
خبواتيمها والفقري واحملتاج ال ينبغي أن يغفل عما هللا عليه من النعم اليت ال حد هلا من سالمة البدن والعقل والدين 

الم اليت ال حد هلا وال حصر فال ينبغي أن يقضي على نفسه باإلهانة مطلقاً ورابعها أن النفس قد ودفع اآلفات واآل
ألفت هذه احملسوسات فمىت حصلت هذه املشتهيات واللذات صعب عليها االنقطاع عنها وعدم االستغراق فيها 

واشتغلت بعبودية اهللا فكان  أما إذا مل حيصل لإلنسان شيء من هذه احملسوسات رجعت شاءت أم أبت إىل اهللا
وجدان الدنيا سبباً للحرمان من اهللا فكيف جيوز القضاء بالشقاوة واإلهانة عند عدم الدنيا مع أن ذلك أعظم 
الوسائل إىل أعظم السعادات وخامسها أن كثرة املمارسة سبب لتأكد احملبة وتأكد احملبة سبب لتأكد األمل عند 

  الفراق فكل من كان

نيا أكثر وأدوم كانت حمبته هلا أشد فكان تأمله مبفارقتها عند املوت أشد والذي بالضد فبالضد فإذن وجدانه للد
حصول لذات الدنيا سبب لألمل الشديد بعد املوت وعدم حصوهلا سبب للسعادة الشديدة بعد املوت فكيف يقال 

  إن وجدان الدنيا سعادة وفقداهنا شقاوة
ع القول بإثبات البعث روحانياً كان أو جسمانياً فأما من ينكر البعث من مجيع واعلم أن هذه الوجوه إمنا تصح م

الوجوه فال يستقيم على قوله شيء من هذه الوجوه بل يلزمه القطع بأن وجدان الدنيا هو السعادة وفقداهنا هو 
ب والوقوع يف أنواع الشقاوة ولكن فيه دقيقة أخرى وهي أنه رمبا كان وجدان الدنيا الكثرية سبباً للقتل والنه



العذاب فرمبا كان احلرمان سبباً لبقاء السالمة فعلى هذا التقدير ال جيوز أيضاً ملنكر البعث من مجيع الوجوه أن 
يقضي على صاحب الدنيا بالسعادة وعلى فاقدها باهلوان فرمبا ينكشف له أن احلال بعد ذلك بالضد ويف اآلية 

  سؤاالت
اِإلنَسانُ املراد منه شخصني معني أو اجلنس اجلواب فيه قوالن األول أن املراد منه شخصني  السؤال األول قوله فَأَمَّا

معني فروي عن ابن عباس أنه عتبة بن ربيعة وأبو حذيفة بن املغرية وقال الكليب هو أيب بن خلف وقال مقاتل نزلت 
  هو الكافر اجلاحد ليوم اجلزاءيف أمية بن خلف والقول الثاين أن املراد من كان موصوفاً هبذا الوصف و

السؤال الثاين كيف مسي بسط الرزق وتقديره ابتالء اجلواب ألن كل واحد منهما اختبار للعبد فإذا بسط له فقد 
اخترب حاله أيشكر أم يكفر وإذا قدر عليه فقد اخترب حاله أيصرب أم جيزع فاحلكمة فيهما واحدة وحنوه قوله تعاىل 

  ) ٣٥األنبياء ( َوالْخَْيرِ ِفْتَنةً   َوَنْبلُوكُم بِالشَّّر
السؤال الثالث ملا قال فَأَكَْرَمُه فقد صحح أنه أكرمه وأثبت ذلك مث إنه ملا حكى عنه أنه قال رَّبى أَكَْرَمنِ ذمه عليه 

أََهاَننِ  فكيف اجلمع بينهما واجلواب ألن كلمة اإلنكار هي قوله كَالَّ فلم ال جيوز أن يقال إهنا خمتصة بقوله َرّبى
سلمنا أن اإلنكار عائد إليهما معاً ولكن فيه وجوه ثالثة أحدها أنه اعتقد حصول االستحقاق يف ذلك اإلكرام الثاين 

أن نعم اهللا تعاىل كانت حاصلة قبل وجدان املال وهي نعمة سالمة البدن والعقل والدين فلما مل يعترف بالنعمة إال 
ضه من ذلك شكر نعمة اهللا بل التصلف بالدنيا والتكثر باألموال واألوالد عند وجدان املال علمنا أنه ليس غر

الثالث أن تصلفه بنعمة الدنيا وإعراضه عن ذكر نعمة اآلخرة يدل على كونه منكراً للبعث فال جرم استحق الذم 
ظُنُّ أَن َتبِيَد َهاِذهِ أََبداً َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ  على ما حكى اهللا تعاىل ذلك فقال َوَدَخلَ َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلمٌ لَّنفِْسِه قَالَ َما أَ

  ) ٣٥ ٣٧الكهف ( قَاِئَمةً  إىل قوله أَكَفَْرَت بِالَِّذى َخلَقََك ِمن تَُرابٍ 
لَاُه فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه السؤال الرابع مل قال يف القسم األول إِذَا َما اْبَتالُه َربُُّه فَأَكَْرَمُه ويف القسم الثاين َوأَمَّا إِذَا َما اْبَت

فذكر األول بالفاء والثاين بالواو واجلواب ألن رمحة اهللا سابقة على غضبه وابتالءه بالنعم سابق على ابتالئه بإنزال 
  ) ١٨النحل  (اآلالم فالفاء تدل على كثرة ذلك القسم وقبله الثاين على ما قال َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها 

السؤال اخلامس ملا قال يف القسم األول فَأَكَْرَمُه فََيقُولُ َرّبى أَكَْرَمنِ جيب أن يقول يف القسم الثاين فأهانه فيقول َرّبى 
  أََهاَننِ لكنه مل يقل ذلك واجلواب ألنه يف قوله أَكَْرمَنِ

انة وهذا جهل واعتقاد فاسد فكيف حيكي اهللا صادق ويف قوله أََهاَننِ غري صادق فهو ظن قلة الدنيا وتقتريها إه
  سبحانه ذلك عنه

السؤال السادس ما معىن قوله فقدر عليه رزقه اجلواب ضيق عليه بأن جعله على مقدار البلغة وقرىء فقدر على 
التخفيف وبالتشديد أي قتر وأكرمن وأهانن بسكون النون يف الوقف فيمن ترك الياء يف الدرج مكتفياً منها 

  سرةبالك
  وَُتِحبُّونَ الْمَالَ حُّباً َجمّاًكَالَّ َبل الَّ ُتكْرُِمونَ الَْيتِيَم َوالَ َتحَاضُّونَ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْالً لَّّماً 

باس املعىن مل ابتله واعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم تلك الشبهة قال كَالَّ وهو ردع لإلنسان عن تلك املقالة قال ابن ع
بالغىن لكرامته علي ومل أبتله بالفقر هلوانه علي بل ذلك إما على مذهب أهل السنة فمن حمض القضاء أو القدر 

واملشيئة واحلكم الذي تنزه عن التعليل بالعلل وإما على مذهب املعتزلة فبسبب مصاحل خفية ال يطلع عليها إال هو 
ويقتر على املؤمن ال هلوانه مث إنه تعاىل ملا حكى من أقواهلم تلك الشبهة فكأنه قال  فقد يوسع على الكافر ال لكرامته

بل هلم فعل هو شر من هذا القول وهو أن اهللا تعاىل يكرمهم بكثرة املال فال يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم 



  فقال َبل الَّ ُتكْرِمُونَ الَْيِتيَم وفيه مسائل
بو عمرو يكرمون وما بعده بالياء املنقوطة من حتت وذلك أنه ملا تقدم ذكر اإلنسان وكان يراد به املسألة األوىل قرأ أ

  اجلنس والكثرة وهو على لفظة الغيبة محل يكرمون وحيبون عليه ومن قرأ بالتاء فالتقدير قل هلم يا حممد ذلك
  خلف فكان يدفعه عن حقه املسألة الثانية قال مقاتل كان قدامة بن مظعون يتيماً يف حجر أمية بن

واعلم أن ترك إكرام اليتيم على وجوه أحدها ترك بره وإليه اإلشارة بقوله الَْيتِيَم َوالَ َتحَاضُّونَ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ 
لَّّماً والثالث  والثاين دفعه عن حقه الثابت له يف املرياث وأكل ماله وإليه اإلشارة بقوله تعاىل َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْالً

أخذ ماله منه وإليه اإلشارة بقوله وَُتِحبُّونَ الَْمالَ ُحّباً َجّماً أي تأخذون أموال اليتامى وتضموهنا إىل أموالكم أما قوله 
كَانَ الَ  َوالَ َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ قال مقاتل وال تطعمون مسكيناً واملعىن ال تأمرون بإطعامه كقوله تعاىل إِنَُّه

ومن قرأ وال حتاضون أراد تتحاضون فحذف )  ٣٣ ٣٤احلاقة ( ُيْؤِمُن بِاللَِّه الَْعِظيمِ َوالَ َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ 
  تاء تتفاعلون واملعىن َيُحضُّ بَّْعُضكُم بَْعضاً َوِفى الَّ ُتكْرُِمونَ الَْيتِيَم َوالَ َتحَاضُّونَ بضم التاء من احملاضة

  أما قوله َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْالً لَّّماً ففيه مسائل

  املسألة األوىل قالوا أصل التراث وراث والتاء تبدل من الواو املضمومة حنو جتاه ووجاه من واجهت
مث  املسألة الثانية قال الليث اللم اجلمع الشديد ومنه كتيبة ملمومة وحجر ملموم واآلكل يلم الثريد فيجعله لقماً

يأكله ويقال ملمت ما على اخلوان أمله أي أكلته أمجع فمعىن اللم يف اللغة اجلمع وأما التفسري ففيه وجوه أحدها قال 
الواحدي واملفسرون يقولون يف قوله أَكْالً لَّّماً أي شديداً وهو حل معىن وليس بتفسري وتفسريه أن اللم مصدر جعل 

الً الّماً أي جائعاً كأهنم يستوعبونه باألكل قال الزجاج كانوا يأكلون أموال نعتاً لألكل واملراد به الفاعل أي آك
اليتامى إسرافاً وبداراً فقال اهللا َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْالً لَّّماً أي تراث اليتامى ملاً أي تلمون مجيعه وقال احلسن أي 

وثانيها أن املال الذي يبقى من امليت بعضه يأكلون نصيبهم ونصيب صاحبهم فيجمعون نصيب غريهم إىل نصيبهم 
حالل وبعضه شبهة وبعضه حرام فالوارث يلم الكل أي يضم البعض إىل البعض ويأخذ الكل ويأكله وثالثها قال 

وجيوز أن يكون الذم متوجهاً إىل الوارث الذي ظفر باملال سهالً مهالً من غري أن يعرق فيه ) الكشاف ( صاحب 
فاقه ويأكله أكالً ملاً واسعاً جامعاً بني ألوان املشتهيات من األطعمة واألشربة والفواكه كما يفعله جبينه فيسرف يف إن
  الوراث البطالون

أما قوله تعاىل وَُّيِحبُّونَ الْمَالَ ُحّباً َجّماً فاعلم أن اجلم هو الكثرة يقال جم الشيء جيم مجوماً يقال ذلك يف املال 
ل أبو عمرو جم جيم أي يكثر واملعىن وحيبون املال حباً كثرياً شديداً فبني أن حرصهم وغريه فهو شيء جم وجام وقا

  على الدنيا فقط وأهنم عادلون عن أمر اآلخرة
رُ اِإلنَسانُ َوأَنَّى لَُه َيَتذَكَّ كَالَّ إِذَا ُدكَِّت األرض َدكّاً َدكّاً َوَجآَء َربَُّك وَالَْملَُك َصفّاً َصفّاً َوجِى َء َيْوَمِئٍذ بَِجَهنََّم َيوَْمِئٍذ

  الذِّكَْرى
اعلم أن قوله كَالَّ ردع هلم عن ذلك وإنكار لفعلهم أي ال ينبغي أن يكون األمر هكذا يف احلرص على الدنيا وقصر 
اهلمة واجلهاد على حتصيلها واالتكال عليها وترك املواساة منها ومجعها من حيث تتهيأ من حل أو حرام وتوهم أن ال 

وال جزاء فإن من كان هذا حاله يندم حني ال تنفعه الندامة ويتمىن أن لو كان أفىن عمره يف التقرب حساب 
باألعمال الصاحلة واملواساة من املال إىل اهللا تعاىل مث بني أنه إذا جاء يوم موصوف بصفات ثالثة فإنه حيصل ذلك 

  التمين وتلك الندامة
ذَا ُدكَِّت االْْرُض َدكّاً َدكّاً قال اخلليل الدك كسر احلائط واجلبل الصفة األوىل من صفات ذلك اليوم قوله إِ



والدكداك رمل متلبد ورجل مدك شديد الوطء على األرض وقال املربد الدك حط املرتفع بالبسط واندك سنام 
ك على قول البعري إذا انفرش يف ظهره وناقة دكاء إذا كانت كذلك ومنه الدكان الستوائه يف االنفراش فمعىن الد

  اخلليل كسر كل شيء على وجه األرض من جبل أو شجر حني زلزلت فلم

يبق على ظهرها شيء وعلى قول املربد معناه أهنا استوت يف االنفراش فذهبت دورها وقصورها وسائر أبنيتها حىت 
  تصري كالصحرة امللساء وهذا معىن قول ابن عباس متد األرض يوم القيامة

قوله َدكّاً َدكّاً معناه دكاً بعد دك كقولك حسبته باباً باباً وعلمته حرفاً حرفاً أي كرر عليها  واعلم أن التكرار يف
الدك حىت صارت هباًء منثوراً واعلم أن هذا التدكدك ال بد وأن يكون متأخراً عن الزلزلة فإذا زلزلت األرض 

ها واهندمت التالل وامتألت األغوار وصارت زلزلة بعد زلزلة وحركت حتريكاً بعد حتريك انكسرت اجلبال اليت علي
وقال )  ٦ ٧النازعات ( ملساء وذلك عند انقضاض الدنيا وقد قال تعاىل َيْوَم َتْرُجُف الرَّاجِفَةُ  َتْتَبُعَها الرَّاِدفَةُ  

  االْْرُض َرّجاً وَُبسَِّت الْجَِبالُ َبسّاً وقال إِذَا ُرجَِّت)  ١٤احلاقة ( َوُحِملَِت االْْرُض وَالْجِبَالُ فَُدكََّتا َدكَّةً  واِحَدةً  
  الصفة الثانية من صفات ذلك اليوم قوله َوَجاء َربَُّك وَالَْملَُك صَفّاً َصفّاً

واعلم أنه ثبت بالدليل العقلي أن احلركة على اهللا تعاىل حمال ألن كل ما كان كذلك كان جسماً واجلسم يستحيل 
تأويل وهو أن هذا من باب حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه مث ذلك املضاف أن يكون أزلياً فال بد فيه من ال

ما هو فيه وجوه أحدها وجاء أمر ربك باحملاسبة واجملازاة وثانيها وجاء قهر ربك كما يقال جاءتنا بنو أمية أي 
لعظائم وجالئل اآليات قهرهم وثالثها وجاء جالئل آيات ربك ألن هذا يكون يوم القيامة ويف ذلك اليوم تظهر ا

فجعل جميئها جميئاً له تفخيماً لشأن تلك اآليات ورابعها وجاء ظهور ربك وذلك ألن معرفة اهللا تصري يف ذلك اليوم 
ضرورية فصار ذلك كظهوره وجتليه للخلق فقيل َوَجاء رَبَُّك أي زالت الشبهة وارتفعت الشكوك خامسها أن هذا 

آثار قهره وسلطانه مثلت حاله يف ذلك حبال امللك إذا حضر بنفسه فإنه يظهر مبجرد متثيل لظهور آيات اهللا وتبيني 
حضوره من آثار اهليبة والسياسة ماال يظهر حبضور عساكره كلها وسادسها أن الرب هو املرىب ولعل ملكاً هو 

  اء رَبَُّكجاء فكان هو املراد من قوله َوَج) صلى اهللا عليه وسلم ( أعظم املالئكة هو مريب للنيب 
  أما قوله َوالَْملَكُ َصفّاً َصفّاً فاملعىن أنه تنزل مالئكة كل مساء فيصطفون صفاً بعد صف حمدقني باجلن واإلنس

(  الصفة الثالثة من صفات ذلك اليوم قوله تعاىل َوجِىء َيْومَِئٍذ بَِجهَنََّم ونظريه قوله تعاىل َوُبّرَزِت الَْجحِيُم ِللَْغاوِيَن
قال مجاعة من املفسرين جيء هبا يوم القيامة مزمومة بسبعني ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف )  ٩١الشعراء 

ملك جيروهنا حىت تنصب عن يسار العرش فتشرد شردة لو تركت ألحرقت أهل اجلمع قال األصوليون ومعلوم أهنا 
ر أن مصريه إليها مث قال َيوَْمِئٍذ َيَتذَكَّرُ ال تنفك عن مكاهنا فاملراد َوبُّرَزِت أي ظهرت حىت رآها اخللق وعلم الكاف

اِإلنَسانُ واعلم أن تقدير الكالم إذا دكت األرض وحصل كذا وكذا فيومئذ يتذكر اإلنسان ويف تذكره وجوه 
األول أنه يتذكر ما فرط فيه ألنه حني كان يف الدنيا كانت مهته حتصيل الدنيا مث إنه يف اآلخرة يتذكر أن ذلك كان 

وكان الواجب عليه أن تكون مهته حتصيل اآلخرة الثاين يتذكر أي يتعظ واملعىن أنه ما كان يتعظ يف الدنيا  ضالالً
الثالث يتذكر يتوب وهو )  ٢٧األنعام ( فيصري يف اآلخرة متعظاً فيقول فَقَالُواْ يالَْيتََنا ُنَردُّ َوالَ ُنكَذّبَ بِئَاَياِت َرّبَنا 

  ) ١٣الدخان (  َوأَنَّى لَُه الذّكَْرى َوقَْد َجاءُهمْ َرسُولٌ مُّبٌِني مروي عن احلسن مث قال تعاىل

واعلم أن بني قوله يََتذَكَُّر وبني قوله َوأَنَّى لَُه الذّكَْرى تناقضاً فال بد من إضمار املضاف واملعىن ومن أين له منفعة 
  الذكرى



نا غري واجب على اهللا عقالً وقالت املعتزلة هو ويتفرع على هذه اآلية مسألة أصوليه وهي أن قبول التوبة عند
واجب فنقول الدليل على قولنا أن اآلية دلت ههنا على أن اإلنسان يعلم يف اآلخرة أن الذي يعمله يف الدنيا مل يكن 

أصلح له وإن الذي تركه كان أصلح له ومهما عرف ذلك ال بد وأن يندم عليه وإذا حصل الندم فقد حصلت 
ه تعاىل نفى كون تلك التوبة نافعة بقوله وَأَنَّى لَُه الذّكَْرى فعلمنا أن التوبة ال جيب عقالً قبوهلا فإن قيل التوبة مث إن

القوم إمنا ندموا على أفعاهلم ال لوجه قبحها بل لترتب العقاب عليها فال جرم ما كانت التوبة صحيحة قلنا القوم ملا 
ن لوجه قبحه حىت يكون نافعاً وجب أن يكون ندمهم واقعاً على هذا علموا أن الندم على القبيح ال بد وأن يكو

  الوجه فحينئذ يكونون آتني بالتوبة الصحيحة مع عدم القبول فصح قولنا
  َيقُولُ يالَيَْتنِى قَدَّْمتُ ِلَحَياِتى

  يَاِتى وفيه مسألتانمث شرح تعاىل ما يقوله هذا اإلنسان فقال تعاىل َيقُولُ يالَيَْتنِى لَْيتَنِى قَدَّْمُت ِلَح
  املسألة األوىل لآلية تأويالت

أحدمها لََدى َّ َوقَْد قَدَّْمُت يف الدنيا اليت كانت حيايت فيها منقطعة حليايت هذه اليت هي دائمة غري منقطعة وإمنا قال 
ل تعاىل َوإِنَّ الدَّارَ االِْخَرةَ  ِلحََياِتى ومل يقل هلذه احلياة على معىن أن احلياة كأهنا ليست إال احلياة يف الدار اآلخرة قا

  أي هلي احلياة)  ٦٤العنكبوت ( لَهِىَ  الَْحَيَوانُ 
وقال فَإِنَّ لَُه َجهَنََّم )  ١٧إبراهيم ( وثانيها أنه تعاىل قال يف حق الكافر َويَأِْتيِه الَْمْوُت ِمن كُلّ َمكَاٍن َوَما ُهَو بِمَّيٍت 

وقال َويََتجَنَُّبَها االْشْقَى الَِّذى َيْصلَى النَّاَر الْكُْبَرى ثُمَّ الَ َيُموُت ِفيَها َوالَ َيْحَيى )  ٧٤طه ( ى الَ َيُموُت ِفيَها َوالَ َيْحَي
فهذه اآلية دلت على أن أهل النار يف اآلخرة كأنه ال حياة هلم واملعىن فياليتين قدمت عمالً )  ١١ ١٣األعلى ( 

  ألحياءيوجب جنايت من النار حىت أكون من ا
  وثالثها أن يكون املعىن فياليتين قدمت وقت حيايت يف الدنيا كقولك جئته لعشر ليال خلون من رجب

املسألة الثانية استدلت املعتزلة هبذه اآلية على أن االختيار كان يف أيديهم ومعلقاً بقصدهم وإرادهتم وأهنم ما كانوا 
ن فعلهم كان معلقاً بقصدهم فقصدهم إن كان معلقاً بقصد حمجوبني عن الطاعات جمترئني على املعاصي وجوابه أ

  آخر لزم التسلسل وإن كان معلقاً بقصد اهللا فقد بطل االعتزال مث قال تعاىل
  فََيْوَمِئٍذ الَّ يَُعذُِّب َعذَاَبُه أََحٌد َوالَ ُيوِثُق وَثَاقَُه أََحٌد

  وفيه مسألتان

العني فيهما قال مقاتل معناه فيومئذ ال يعذب عذاب اهللا أحد من املسألة األوىل قراءة العامة يعذب ويوثق بكسر 
اخللق وال يوثق وثاق اهللا أحد من اخللق واملعىن ال يبلغ أحد من اخللق كبالغ اهللا يف العذاب والوثاق قال أبو عبيدة 

وأجيب عن  هذا التفسري ضعيف ألنه ليس يوم القيامة معذب سوى اهللا فكيف يقال ال يعذب أحد يف مثل عذابه
هذا االعتراض من وجوه األول أن التقدير ال يعذب أحد يف الدنيا عذاب اهللا الكافر يومئذ وال يوثق أحد يف الدنيا 

وثاق اهللا الكافر يومئذ واملعىن مثل عذابه ووثاقه يف الشدة واملبالغة الثاين أن املعىن ال يتوىل يوم القيامة عذاب اهللا 
ال أمر لغريه الثالث وهو قول أيب علي الفارسي أن يكون التقدير ال يعذب أحد من أحد أي األمر يومئذ أمره و

الزبانية مثل ما يعذبونه فالضمري يف عذابه عائد إىل اإلنسان وقرأ الكسائي ال يعذب وال يوثق بفتح العني فيها 
) صلى اهللا عليه وسلم (  واختاره أبو عبيدة وعن أيب عمرو أنه رجع إليها يف آخر عمره ملا روى أن رسول اهللا

قرأمها بالفتح والضمري لإلنسان املوصوف وقيل هو أيب بن خلف وهلذه القراءة تفسريان أحدمها ال يعذب أحد مثل 
عذابه وال يوثق بالسالسل واألغالل مثل وثاقه لتناهيه يف كفره وفساده والثاين أنه ال يعذب أحد من الناس عذاب 



  قال الواحدي وهذه أوىل األقوال)  ١٨فاطر ( وَازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى الكافر كقوله َوالَ َتزُِر 
املسألة الثانية العذاب يف القراءتني مبعىن التعذيب والوثاق مبعىن اإليثاق كالعطاء مبعىن اإلعطاء يف قوله أكفراً بعد رد 

  املوت عن
  وبعد عدائك املائة الرتاعا
  ةُ ياأَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّ

اعلم أنه تعاىل ملا وصف حال من اطمأن إىل الدنيا وصف حال من أطمأن إىل معرفته وعبوديته فقال َوالَ َتقُْتلُواْ 
  النَّفَْس وفيه مسائل

املسألة األوىل تقدير هذا الكالم يقول اهللا للمؤمن َوالَ َتقُْتلُواْ النَّفَْس فإما أن يكلمه إكراماً له كما كلم موسى عليه 
م أو على لسان ملك وقال القفال هذا وإن كان أمراً يف الظاهر لكنه خرب يف املعىن والتقدير أن النفس إذا السال

قال وجميء األمر )  ٢٩ ٣٠الفجر ( كانت مطمئنة رجعت إىل اهللا وقال اهللا هلا فَاْدُخِلى ِفى ِعَباِدى َواْدخُِلى َجنَِّتى 
  تستح فاصنع ما شئت مبعىن اخلرب كثري يف كالمهم كقوهلم إذا مل

املسألة الثانية االطمئنان هو االستقرار والثبات ويف كيفية هذا االستقرار وجوه أحدها أن تكون متيقنة باحلق فال 
وثانيها النفس اآلمنة اليت ال يستفزها خوف )  ٢٦٠البقرة ( خياجلها شك وهو املراد من قوله َولَاِكن لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى 

هلذا التفسري قراءة أيب بن كعب يا أيتها النفس اآلمنة املطمئنة وهذه اخلاصة قد حتصل عند املوت  وال حزن ويشهد
وحتصل عند البعث وعند دخول اجلنة ال )  ٣٠فصلت ( عند مساع قوله أَالَّ َتَخافُواْ َوالَ َتْحَزنُواْ َوأَْبِشرُواْ بِالَْجنَّةِ  

  حمالة وثالثها وهو تأويل مطابق للحقائق

لعقلية فنقول القرآن والربهان تطابقا على أن هذا االطمئنان ال حيصل إال بذكر اهللا أما القرآن فقوله أَالَ بِِذكْرِ اللَِّه ا
وأما الربهان فمن وجهني األول أن القوة العاقلة إذا أخذت تترقى يف سلسلة )  ٢٨الرعد ( َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب 

سبب يكون هو ممكناً لذاته طلب العقل له سبباً آخر فلم يقف العقل عنده بل  األسباب واملسببات فكلما وصل إىل
ال يزال ينتقل من كل شيء إىل ما هو أعلى منه حىت ينتهي يف ذلك الترقي إىل واجب الوجود لذاته مقطع احلاجات 

غريه فإذاً كلما كانت ومنتهى الضرورات فلما وقفت احلاجة دونه وقف العقل عنده واطمأن إليه ومل ينتقل عنه إىل 
القوة العاقلة ناظرة إىل شيء من املمكنات ملتفة إليه استحال أن تستقر عنده وإذا نظرت إىل جالل واجب الوجود 

وعرفت أن الكل منه استحال أن تنتقل عنه فثبت أن االطمئنان ال حيصل إال بذكر واجب الوجود الثاين أن حاجات 
 تعاىل فهو متناهي البقاء والقوة إال بامداد اهللا وغري املتناهي ال يصري جمبوراً العبد غري متناهية وكل ما سوى اهللا

باملتناهي فال بد يف مقابلة حاجة العبد اليت ال هناية هلا من كمال اهللا الذي ال هناية له حىت حيصل االستقرار فثبت أن 
نفساً مطمئنة أما من آثر معرفة اهللا لشيء كل من آثر معرفة اهللا ال لشيء غري اهللا فهو غري مطمئن وليست نفسه 

سواه فنفسه هي النفس املطمئنة وكل من كان كذلك كان أنسه باهللا وشوقه إىل اهللا وبقاؤه باهللا وكالمه مع اهللا فال 
به إال إذا كان جرم خياطب عند مفارقته الدنيا بقوله اْرجِِعى إِلَى رَّبِك رَاِضَيةً  مَّْرِضيَّةً  وهذا كالم ال ينتفع اإلنسان 

  كامالً يف القوة الفكرية اإلهلية أو يف التجريد والتفريد
وقال َتْعلَُم َما )  ٧الشمس ( املسألة الثالثة اعلم أن اهللا تعاىل ذكر مطلق النفس يف القرآن فقال َوَنفْسٍ َوَما سَوَّاَها 

 ١٧السجدة ( الَ َتْعلَُم نَفٌْس مَّا أُخِْفىَ  لَُهم ّمن قُوَّةَ  أَْعُينِ وقال فَ)  ١١٦املائدة ( ِفى َنفِْسى َوالَ أَْعلَُم َما ِفى َنفِْسَك 
وتارة بكوهنا لوامة فقال )  ٥٣يوسف ( وتارة وصفها بكوهنا أمارة بالسوء فقال إِنَّ النَّفَْس المَّاَرةٌ  بِالسُّوء ) 

هذه اآلية واعلم أن نفس ذاتك وحقيقتك وهي اليت  وتارة بكوهنا مطمئنة كما يف)  ٢القيامة ( بِالنَّفْسِ اللَّوَّاَمةِ  



حني خترب عن نفسك بقولك فعلت ورأيت ومسعت وغضبت واشتهيت وختيلت وتذكرت ) أنا ( تشري إليها بقولك 
قد يكون معلوماً حال ) أنا ( إال أن املشار إليه هبذه اإلشارة ليس هو هذه البنية لوجهني األول أن املشار إليه بقولك 

ون هذه البنية املخصوصة غري معلومة واملعلوم غري ما هو غري معلوم والثاين أن هذه البنية متبدلة األجزاء ما تك
غري متبدل فإين أعلم بالضرورة أين أنا الذي كنت موجوداً قبل هذا اليوم بعشرين سنة ) أنا ( واملشار إليه بقولك 

ة عن هذه البنية وتقول قال قوم إن النفس ليست جبسم ألنا واملتبدل غري ما هو غري متبدل فإذاً ليست النفس عبار
حال ما أكون غافالً عن اجلسم الذي حقيقته املختص باحليز الذاهب يف الطول ) أنا ( قد نعقل املشار إليه بقوله 

شارات والعرض والعمق واملعلوم مغاير ملا ليس مبعلوم وجواب املعارضة بالنفس مذكور يف كتابنا املسمى بلباب اإل
وقال آخرون بل هو جوهر جسماين لطيف صاف بعيد عن مشاهبة األجرام العنصرية نوراين مساوي خمالف باملاهية 
هلذه األجسام السفلية فإذا صارت مشابكة هلذا البدن الكثيف صار البدن حياً وإن فارقته صار البدن ميتاً وعلى 

  تدبري وتركه وعلى التقدير الثاين يكون ذلك الوصف حقيقاًالتقدير األول يكون وصفها باجمليء والرجوع مبعىن ال
املسألة الرابعة من القدماء من زعم أن النفوس أزلية واحتجوا هبذه اآلية وهي قوله اْرجِِعى إِلَى رَّبِك فإن هذا إمنا 

  يقال ملا كان موجوداً قبل هذا البدن

فيه وجهان األول أنه إمنا يوجد عند املوت وههنا واعلم أن هذا الكالم يتفرع على أن هذا اخلطاب مىت يوجد و
تقوى حجة القائلني بتقدم األرواح على األجساد إال أنه ال يلزم من تقدمها عليها قدمها الثاين أنه إمنا يوجد عند 

  البعث والقيامة واملعىن ارجعي إىل ثواب ربك فادخلي يف عبادي أي ادخلي يف اجلسد الذي خرجت منه
سة اجملسمة متسكوا بقوله إِلَى َرّبَك وكلمة إىل النتهاء الغاية وجوابه إىل حكم ربك أو إىل ثواب ربك املسألة اخلام

أو إىل إحسان ربك واجلواب احلقيقي املفرع على القاعدة العقلية اليت قررناها أن القوة العقلية بسريها العقلي تترقى 
إىل حضرة واجب الوجود فهناك انتهاء الغايات من موجود إىل موجود آخر ومن سبب إىل سبب حىت تنتهي 

وانقطاع احلركات أما قوله تعاىل َراِضَيةً  مَّْرِضيَّةً  فاملعىن راضية بالثواب مرضية عنك يف األعمال اليت عملتها يف 
أبو  هذه اآليات فقال) صلى اهللا عليه وسلم ( الدنيا ويدل على صحة هذا التفسري ما روى أن رجالً قرأ عند النيب 

  مث قوله تعاىل) أما إن امللك سيقوهلا لك ( بكر ما أحسن هذاا فقال عليه الصالة والسالم 
  اْرجِِعى إِلَى َربِّكِ رَاِضَيةً  مَّْرِضيَّةً  فَاْدُخِلى ِفى ِعَباِدى َواْدُخِلى جَنَِّتى

  وفيه مسألتان
عدي الذي صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إىل املسألة األوىل قيل نزلت يف محزة بن عبد املطلب وقيل يف خبيت بن 

املدينة فقال اللهم إن كان يل عندك خري فحول وجهي حنو بلدتك فحول اهللا وجهه حنوها فلم يستطع أحد أن حيوله 
  وأنت قد عرفت أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

ربني وهذه حالة شريفة وذلك ألن األرواح الشريفة املسألة الثانية قوله اْدُخِلى ِفى ِعبَاِدى أي انضمي إىل عبادي املق
القدسية تكون كاملرايا املصقولة فإذا انضم بعضها إىل البعض حصلت فيما بينها حالة شبيهة باحلالة احلاصلة عند 

تقابل املرايا املصقولة من انعكاس األشعة من بعضها على بعض فيظهر يف كل واحد منها كل ما ظهر يف كلها 
فيكون ذلك االنضمام سبباً لتكامل تلك السعادات وتعاظم تلك الدرجات الروحانية وهذا هو املراد من وباجلملة 

وذلك هو السعادة  ٩٠ ٩١الواقعة ( قوله تعاىل َوأَمَّا إِن كَانَ ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ فََسلَاٌم لََّك ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ 
لروحانية مث قال َواْدُخِلى َجنَِّتى وهذا إشارة إىل السعادة اجلسمانية وملا كانت الروحانية مث قال وذلك هو السعادة ا

اجلنة الروحانية غري متراخية عن املوت يف حق السعداء ال جرم قال فَاْدخُِلى ِفى ِعَباِدى فذكر بفاه التعقيب وملا 



 جرم قال َواْدخُِلى َجنَِّتى فذكره بالواو ال كانت اجلنة اجلسمانية ال حيصل الفوز هبا إال بعد قيام القيامة الكربى ال
  بالفاء واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة البلد

  عشرون آية مكية
  نَسانَ ِفى كََبٍدالَ أُقِْسمُ بَِهاذَا الَْبلَِد وَأَنَت ِحلٌّ بِهَاذَا الَْبلَِد وََواِلٍد َوَما َولََد لَقَْد َخلَقَْنا اِإل

أمجع املفسرون على أن ذلك البلد هي مكة واعلم أن فضل مكة معروف فإن اهللا تعاىل جعلها حرماً آمناً فقال يف 
املسجد الذي فيها َوَمن َدَخلَُه كَانَ ءاِمناً وجعل ذلك املسجد قبلة ألهل املشرق واملغرب فقال َوَحْيثُ َما كُنُتْم فََولُّواْ 

)  ١٢٥البقرة ( وشرف مقام إبراهيم بقوله َواتَِّخذُواْ ِمن مَّقَامِ إِبْراهِيَم ُمَصلًّى )  ٦٤٤البقرة ( َشطَْرُه  ُوُجوَهكُْم
وقال يف البيت َوإِذْ َجَعلَْنا الَْبْيَت )  ٩٧آل عمران ( وأمر الناس حبج ذلك البيت فقال َوللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت 

وقال )  ٢٦احلج ( وقال َوإِذْ بَوَّأَْنا ِإلبْراهِيَم َمكَانَ الْبَْيِت أَن الَّ ُتْشرِْك بِى شَْيئاً )  ١٢٥البقرة ( اسِ َوأَْمناً َمثَاَبةً  لّلنَّ
َوَعلَى كُلّ َضاِمرٍ َيأِْتَني ِمن كُلّ فَّج َعميِقٍ وحرم فيه الصيد وجعل البيت املعمور بإزائه ودحيت الدنيا من حتته فهذه 

ئل وأكثر منها ملا اجتمعت يف مكة ال جرم أقسم اهللا تعاىل هبا فأما قوله وَأَنَت ِحلٌّ فاملراد منه أمور أحدها الفضا
وأنت مقيم هبذا البلد نازل فيه حال به كأنه تعاىل عظم مكة من جهة أنه عليه الصالة والسالم مقيم هبا وثانيها احلل 

لد وال ينتهكون فيه احملرمات مث إهنم مع ذلك ومع إكرام اهللا تعاىل إياك مبعىن احلالل أي أن الكفار حيترمون هذا الب
بالنبوة يستحلون إيذاءك ولو متكنوا منك لقتلوك فأنت حل هلم يف اعتقادهم ال يرون لك من احلرمة ما يرونه لغريك 

( تثبيت لرسول اهللا عن شرحبيل حيرمون أن يقتلوا هبا صيداً أو يعضوا هبا شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك وفيه 
وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة وتعجيب له من حاهلم يف عدواهنم له وثالثها ) صلى اهللا عليه وسلم 

قال قتادة الَْبلَِد وَأَنَت ِحلٌّ أي لست بآمث وحالل لك أن تقتل مبكة من شئت وذلك أن اهللا تعاىل فتح عليه مكة 
بله فأحل ما شاء وحرم ما شاء وفعل ما شاء فقتل عبد اهللا بن خطل وهو متعلق وأحلها له وما فتحت على أحد ق
  بأستار الكعبة ومقيس بن صبابة

إن اهللا حرم مكة يوم خلق السموات واألرض فهي حرام إىل أن تقوم الساعة ( وغريمها وحرم دار أيب سفيان مث قال 
ن هنار فال يعضد شجرها وال خيتلي خالهلا وال ينفر مل حتل ألحد قبلي ولن حتل ألحد بعدي ومل حتل إال ساعة م

  )صيدها وال حتل لقطتها إال ملنشد فقال العباس إال اإلذخر يا رسول اهللا فإنه لبيوتنا وقبورنا فقال إال اإلذخر 
رته إىل فإن قيل هذه السورة مكية وقوله وَأَنَت ِحلٌّ إخبار عن احلال والواقعة اليت ذكرمت إمنا حدثت يف آخر مدة هج

)  ٣٠الزمر ( املدينة فكيف اجلمع بني األمرين قلنا قد يكون اللفظ للحال واملعىن مستقبالً كقوله تعاىل إِنََّك َمّيٌت 
وكما إذا قلت ملن تعده اإلكرام واحلباء أنت مكرم حمبو وهذا من اهللا أحسن ألن املستقبل عنده كاحلاضر بسبب أنه 

وَأَنَت ِحلٌّ بِهَاذَا الَْبلَِد أي وأنت غري مرتكب يف هذا البلد ما حيرم عليك ارتكابه ال مينعه عن وعده مانع ورابعها 
تعظيماً منك هلذا البيت ال كاملشركني الذين يرتكبون فيه الكفر باهللا وتكذيب الرسل وخامسها أنه تعاىل ملا أقسم 

اذَا الَْبلَِد أي وأنت من حل هذه البلدة املعظمة هبذا البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلد مث قال وَأَنَت ِحلٌّ بَِه
املكرمة وأهل هذا البلد يعرفون أصلك ونسبك وطهارتك وبراءتك طول عمرك من األفعال القبيحة وهذا هو املراد 

التوبة ( ّمْن أَنفُِسكُْم وقال لَقَدْ َجاءكُْم َرُسولٌ )  ٢اجلمعة ( بقوله تعاىل ُهَو الَِّذى َبَعثَ ِفى االّمّيَني َرُسوالً ّمنُْهْم 



صلى اهللا ( فيكون الغرض شرح منصب رسول اهللا )  ١٦يونس ( وقوله فَقَْد لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمراً ّمن قَْبِلِه )  ١٢٨
دِ بكونه من هذا البلد أما قوله َووَاِلٍد َوَما وَلََد فاعلم أن هذا معطوف على قوله الَ أُقِْسمُ بَِهاذَا الَْبلَ) عليه وسلم 

وقوله َوأَنتَ ِحلٌّ بَِهاذَا الْبَلَِد معترض بني املعطوف واملعطوف عليه وللمفسرين فيه وجوه أحدها الولد آدم وما ولد 
ذريته أقسم هبم إذ هم من أعجب خلق اهللا على وجه األرض ملا فيهم من البيان والنطق والتدبري واستخراج العلوم 

ىل واألنصار لدينه وكل ما يف األرض خملوق هلم وأمر املالئكة بالسجود آلدم وفيهم األنبياء والدعاة إىل اهللا تعا
فيكون القسم جبميع اآلدميني صاحلهم )  ٧٠اإلسراء ( وعلمه األمساء كلها وقد قال اهللا تعاىل َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِى ءاَدَم 

قسم بآدم والصاحلني من أوالده بناء على وطاحلهم ملا ذكرنا من ظهور العجائب يف هذه البنية والتركيب وقيل هو 
ُعْمىٌ   أن الطاحلني كأهنم ليسوا من أوالده وكأهنم هبائم كما قال إِنْ ُهْم إِالَّ كَاالْنَْعامِ َبلْ ُهمْ أََضلُّ سَبِيالً ُصمٌّ ُبكٌْم

وذلك ألنه أقسم مبكة ) ه وسلم صلى اهللا علي( فَُهْم الَ يَْرجُِعونَ وثانيها أن الولد إبراهيم وإمساعيل وما ولد حممد 
وإبراهيم بانيها وإمساعيل وحممد عليهما السالم سكاهنا وفائدة التنكري اإلهبام املستقل باملدح والتعجب وإمنا قال َوَما 

 أي بأي شيء وضعت)  ٣٦آل عمران ( َولََد ومل يقل ومن ولد للفائدة املوجودة يف قوله َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت 
يعين موضوعاً عجيب الشأن وثالثها الولد إبراهيم وما ولد مجيع ولد إبراهيم حبيث حيتمل العرب والعجم فإن مجلة 
ولد إبراهيم هم سكان البقاع الفاضلة من أرض الشام ومصر وبيت املقدس وأرض العرب ومنهم الروم ألهنم ولد 

نهم من خص ذلك بالعرب املسلمني وإمنا قلنا إن عيصو بن إسحق ومنهم من خص ذلك بولد إبراهيم من العرب وم
) كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ( هذا القسم واقع بولد إبراهيم املؤمنني ألنه قد شرع يف التشهد أن يقال 

وهم املؤمنني ورابعها روي عن ابن عباس أنه قال الولد الذي يلد وما ولد الذي ال يلد فما ههنا يكون للنفي وعلى 
  ال بد عن إضمار املوصول أي ووالد والذي ما ولد وذلك ال جيوز عند البصريني وخامسها يعين كل والد هذا

  ومولود وهذا مناسب ألن حرمة اخللق كلهم داخل يف هذا الكالم
  وأما قوله تعاىل لَقَْد َخلَقَْنا اإلِنَسانَ ِفى كََبٍد ففيه مسائل

إن الكبد أصله من قولك كبد الرجل كبداً فهو ) الكشاف ( احب املسألة األوىل يف الكبد وجوه أحدها قال ص
كبد إذا وجعت كبده وانتفخت فاتسع فيه حىت استعمل يف كل تعب ومشقة ومنه اشتقت املكابدة وأصله كبده إذا 

أصاب كبده وقال آخرون الكبد شدة األمر ومنه تكبد اللنب إذا غلظ واشتد ومنه الكبد ألنه دم يغلظ ويشتد 
رق بني القولني أن األول جعل اسم الكبد موضوعاً للكبد مث اشتقت منه الشدة ويف الثاين جعل اللفظ موضوعاً والف

للشدة والغلظ مث اشتق منه اسم العضو الوجه الثاين أن الكبد هو االستواء واالستقامة الوجه الثالث أن الكبد شدة 
ل فيحتمل أن يكون املراد شدائد الدنيا فقط وأن يكون اخللق والقوة إذا عرفت هذا فنقول أما على الوجه األو

  املراد شدائد التكاليف فقط وأن يكون املراد شدائد اآلخرة فقط وأن يكون املراد كل ذلك
أما األول فقوله لَقَْد َخلَقَْنا اإلِنَسانَ ِفى كََبدٍ أي خلقناه أطواراً كلها شدة ومشقة تارة يف بطن األم مث زمان اإلرضاع 

  إذا بلغ ففي الكد يف حتصيل املعاش مث بعد ذلك املوتمث 
وأما الثاين وهو الكبد يف الدين فقال احلسن يكابد الشكر على السراء والصرب على الضراء ويكابد احملن يف أداء 

  العبادات
به القرار إما  وأما الثالث وهو اآلخرة فاملوت ومساءلة امللك وظلمة القرب مث البعث والعرض على اهللا إىل أن يستقر

  يف اجلنة وإما يف النار
وأما الرابع وهو يكون اللفظ حمموالً على الكل فهو احلق وعندي فيه وجه آخر وهو أنه ليس يف هذه الدنيا لذة 



البتة بل ذاك يظن أنه لذة فهو خالص عن األمل فإن ما يتخيل من اللذة عند األكل فهو خالص عند أمل اجلوع وما 
عند اللبس فهو خالص عن أمل احلر والربد فليس لإلنسان إال أمل أو خالص عن أمل وانتقال إىل  يتخيل من اللذات

آخر فهذا معىن قوله لَقَْد َخلَقَْنا اإلِنَسانَ ِفى كََبٍد ويظهر منه أنه ال بد لإلنسان من البعث والقيامة ألن احلكيم الذي 
ال يليق بالرمحة وإن كان مطلوبه أن ال يتأمل وال يلتذ ففي تركه دبر خلقة اإلنسان إن كان مطلوبه منه أن يتأمل فهذا 

على العدم كفاية يف هذا املطلوب وإن كان مطلوبه أن يلتذ فقد بينا أنه ليس يف هذه احلياة لذة وأنه خلق اإلنسان 
السعادات  يف هذه الدنيا يف كبد ومشقة وحمنة فإذا ال بد بعد هذه الدار من دار أخرى لتكون تلك الدار دار

  واللذات والكرمات
وأما على الوجه الثاين وهو أن يفسر الكبد باالستواء فقال ابن عباس يف كبد أي قائماً منتصباً واحليوانات األخر 

  متشي منكسة فهذا امتنان عليه هبذه اخللقة
 رجل من بين مجح وأما على الوجه الثالث وهو أن يفسر الكبد بشدة اخللقة فقد قال الكليب نزلت هذه اآلية يف

يكىن أبا األشد وكان جيعل حتت قدميه األدمي العكاظي فيجتذبونه من حتت قدميه فيتمزق األدمي ومل تزل قدماه 
  واعلم أن الالئق باآلية هو الوجه األول

جه آخر املسألة الثانية حرف يف والالم متقاربان تقول إمنا أنت للعناء والنصب وإمنا أنت يف العناء والنصب وفيه و
وهو أن قوله ِفى كََبٍد يدل على أن الكبد قد أحاط به إحاطة الظرف باملظروف وفيه إشارة إىل ما ذكرنا أنه ليس يف 

  الدنيا إال الكد واحملنة
املسألة الثالثة منهم من قال املراد باإلنسان إنسان معني وهو الذي وصفناه بالقوة واألكثرون على أنه عام يدخل فيه 

  ن كنا ال مننع من أن يكون ورد عند فعل فعله ذلك الرجلكل أحد وإ
  أََيْحَسُب أَن لَّن َيقِْدَر َعلَْيِه أََحٌد

اعلم أنا إن فسرنا الكبد بالشدة يف القوة فاملعىن أحيسب ذلك اإلنسان الشديد أنه لشدته ال يقدر عليه أحد وإن 
ه يقول وهب أن اإلنسان كان يف النعمة والقدرة أفيظن فسرنا احملنة والبالء كان املعىن تسهيل ذلك على القلب كأن

أنه يف تلك احلالة ال يقدر عليه أحد مث اختلفوا فقال بعضهم لن يقدر على بعثه وجمازاته فكأنه خطاب مع من أنكر 
البعث وقال آخرون املراد لن يقدر على تغيري أحواله ظناً منه أنه قوي على األمور ال يدافع عن مراده وقوله 

  أََيْحَسُب استفهام على سبيل اإلنكار
  َيقُولُ أَْهلَكُْت َماالً لَُّبداً

قال أبو عبيدة لبد فعل من التلبيد وهو املال الكثري بعضه على بعض قال الزجاج فعل للكثرة يقال رجل حطم إذا 
هو يف الوجهني مجيعاً كان كثري احلطم قال الفراء واحدته لبدة ولبد مجع وجعله بعضهم واحداً ونظريه قسم وحطم و

( الكثري قال الليث مال لبد ال خياف فناؤه من كثرته وقد ذكرنا تفسري هذا احلرف عند قوله َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبداً 
واملعىن أن هذا الكافر يقول أهلكت يف عداوة حممد ماالً كثرياً واملراد كثرة ما أنفقه فيما كان أهل )  ١٩اجلن 

  كارم ويدعونه معايل ومفاخراجلاهلية يسمونه م
  أََيْحَسُب أَن لَّمْ َيَرُه أََحٌد

فيه وجهان األول قال قتادة أيظن أن اهللا مل يره ومل يسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه الثاين قال الكليب كان 
ل أنفق أو مل ينفق بل رآه وعلم كاذباً مل ينفق شيئاً فقال اهللا تعاىل أيظن أن اهللا تعاىل ما رآى ذلك منه فعل أو مل يفع

  منه خالف ما قال



  أَلَْم َنجَْعل لَُّه َعْيَنْينِ وَِلسَاناً َوَشفََتْينِ َوَهَدْينَاُه النَّْجَدينِ
أقام الداللة على كمال )  ٥البلد ( واعلم أنه تعاىل ملا حكى عن ذلك الكافر قوله أََيْحَسبُ أَن لَّن َيقِْدَر َعلَْيِه أََحٌد 

ب فقال تعاىل أَلَْم َنجَْعل لَُّه َعْيَنْينِ َوِلَساناً َوَشفََتْينِ َوَهَدْيَناُه النَّْجَدينِ وعجائب هذه األعضاء مذكورة يف كت قدرته
التشريح قال أهل العربية النجد الطريق يف ارتفاع فكأنه ملا وضحت الدالئل جعلت كالطريق املرتفعة العالية بسبب 

الطريق العايل لألبصار وإىل هذا التأويل ذهب عامة املفسرين يف النجدين وهو أهنما  أهنا واضحة للعقول كوضوح
سبيال اخلري والشر وعن أيب هريرة أنه عليه السالم قال إمنا مها النجدان جند اخلري وجند الشر وال يكون جند الشر 

نَسانِ إىل قوله فََجَعلَْناُه َسِميعاً َبصِرياً إِنَّا وهذه اآلية كاآلية يف َهلْ أََتى َعلَى اِإل) أحب إىل أحدكم من جند اخلري 
  َهَدْينَاُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاكِراً َوإِمَّا كَفُوراً

وقال احلسن قال أَْهلَكُْت َماالً لَُّبداً فمن الذي حياسبين عليه فقيل الذي قدر على أن خيلق لك )  ١ ٣اإلنسان ( 
عن ابن عباس وسعيد بن املسيب أهنما الثديان ومن قال ذلك ذهب إىل هذه األعضاء قادر على حماسبتك وروي 

أهنما كالطريقني حلياة الولد ورزقه واهللا تعاىل هدى الطفل الصغري حىت ارتضعها قال القفال والتأويل هو األول مث 
الً فهو على إهالك ما قرر وجه االستدالل به فقال إن من قدر على أن خيلق من املاء املهني قلباً عقوالً ولساناً قو

خلق قادر ومبا خيفيه املخلوق عامل فما العذر يف الذهاب عن هذا مع وضوحه وما احلجة يف الكفر باهللا من تظاهر 
  نعمه وما العلة يف التعزيز على اهللا وعلى أنصار دينه باملال وهو املعطي له وهو املمكن من االنتفاع به

  فَالَ اقَتَحَم الَْعقََبةَ 
سبحانه وتعاىل دل عباده على الوجوه الفاضلة اليت تنفق فيها األموال وعرف هذا الكافر أن إنفاقه كان فاسداً  مث إنه

  وغري مفيد فقال تعاىل فَالَ اقَتَحَم الْعَقََبةَ  وفيه مسائل
ماً إذا ركب املسألة األوىل االقتحام الدخول يف األمر الشديد يقال قحم يقحم قحوماً واقتحم اقتحاماً وتقحم تقح

القحم وهي املهالك واألمور العظام والعقبة طريق يف اجلبل َوْعٌر اجلمع العقب والعقاب مث ذكر املفسرون يف العقبة 
ههنا وجهني األول أهنا يف اآلخرة وقال عطاء يريد عقبة جهنم وقال الكليب هي عقبة بني اجلنة والنار وقال ابن 

والضحاك هي الصراط يضرب على جهنم وهو معىن قول الكليب إهنا عقبة  عمرهي جبل زالل يف جهنم وقال جماهد
هذا اإلنسان وغريه مل يقتحموا عقبة جهنم ) بين ( اجلنة والنار قال الواحدي وهذا تفسري فيه نظر ألن من املعلوم أن 

)  ١٢البلد ( اَك َما الَْعقََبةُ  وال جاوزوها فحمل اآلية عليه يكون إيضاحاً للواضحات ويدل عليه أنه ملا قال َوَما أَْدَر
فسره بفك الرقبة وباإلطعام الوجه الثاين يف تفسري العقبة هو أن ذكر العقبة ههنا مثل ضربه اهللا جملاهدة النفس 

والشيطان يف أعمال الرب وهو قول احلسن ومقاتل قال احلسن عقبة اهللا شديدة وهي جماهدة اإلنسان نفسه وهواه 
إلنس واجلن وأقول هذا التفسري هو احلق ألن اإلنسان يريد أن يترقى من عامل احلس واخليال إىل وعدوه من شياطني ا

يفاع عامل األنوار اإلهلية وال شك أن بينه وبينها عقبات سامية دوهنا صواعق حامية وجماوزهتا صعبة والترقي إليها 
  شديد

الداخلة على املضي إال مكررة تقول ال جنبين وال بعدين قال  املسألة الثانية أن يف اآلية إشكاالً وهو أنه قلما توجد ال
ويف هذه اآلية ما جاء التكرير فما السبب فيه أجيب عنه من وجوه األول )  ٣١القيامة ( تعاىل فَالَ َصدََّق َوالَ صَلَّى 

أطعم مسكيناً أال ترى أنه فسر  قال الزجاج إهنا متكررة يف املعىن ألن معىن فَالَ اقَتَحَم الْعَقََبةَ  فال فك رقبة وال
يدل أيضاً على معىن فَالَ اقَتَحَم الْعَقََبةَ  وال آمن )  ١٧البلد ( اقتحام العقبة بذلك وقوله ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن ءاَمُنواْ 

التكرير غري واجب كما  الثاين قال أبو علي الفارسي معىن فَالَ اقَتَحَم الَْعقََبةَ  مل يقتحمها وإذا كانت ال مبعىن مل كان



( ال جيب التكرير مع مل فإن تكررت يف موضع حنو فَالَ َصدََّق َوالَ َصلَّى فهو كتكرر ومل حنو لَْم ُيْسرِفُواْ وَلَْم َيقُْترُواْ 
  ) ٦٧الفرقان 

عقبة وأما الباقون فإهنم أجروا املسألة الثالثة قال القفال قوله فَالَ اقَتَحَم الَْعقََبةَ  أي هال أنفق ماله فيما فيه اقتحام ال
  اللفظ على ظاهره وهو اإلخبار بأنه ما اقتحم العقبة

  مث قال تعاىل
  َوَمآ أَْدَراَك َما الَْعقََبةُ 

فال بد من تقدير حمذوف ألن العقبة ال تكون فك رقبة فاملراد وما أدراك ما اقتحام العقبة وهذا تعظيم ألمر التزام 
  الدين مث قال تعاىل

  َرقََبةٍ  فَكُّ
  واملعىن أن اقتحام العقبة هو الفك أو اإلطعام وفيه مسائل

املسألة األوىل الفك فرق يزيل املنع كفك القيد والغل وفك الرقبة فرق بينها وبني صفة الرق بإجياب احلرية وإبطال 
قال الفراء يف العبودية ومنه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن وكل شيء أطلقته فقد فككته ومنه فك الكتاب 

املصادر فكها يفكها فكاكاً بفتح الفاء يف املصدر وال تقل بكسرها ويقال كانت عادة العرب يف األسارى شد رقاهبم 
  وأيديهم فجرى ذلك فيهم وإن مل يشدد مث مسي إطالق األسري فكاكاً قال األخطل أبىن كليب إن عمى اللذا

  قتال امللوك وفككا األغالل
فك الرقبة قد يكون بأن يعتق الرجل رقبة قد يكون بأن يعتق الرجل رقبة من الرق وقد يكون بأن املسألة الثانية 

صلى اهللا عليه ( جاء أعرايب إىل رسول اهللا ( يعطي مكاتباً ما يصرفه إىل جهة فكاك نفسه روى الرباء بن عازب قال 
مة وفك الرقبة قال يا رسول اهللا أوليسا فقال يا رسول اهللا دلين على عمل يدخلين اجلنة قال عتق النس) وسلم 

وفيه وجه آخر وهو أن يكون املراد أن ) واحداً قال ال عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعني يف مثنها 
  يفك املرء رقبة نفسه مبا يتكلفه من العبادة اليت يصري هبا إىل اجلنة فهي احلرية الكربى ويتخلص هبا من النار

على ) فك رقبة أو أطعم ( أو إطعام والتقدير هي فك رقبة أو إطعام وقرىء ) فك رقبة ( الثالثة قرىء املسألة 
اإلبدال من اقتحم العقبة وقوله َوَما أَْدرَاَك َما الَْعقََبةُ  اعتراض قال الفراء وهو أشبه الوجهني بصحيح العربية لقوله 

له كان فعل وينبغي أن يكون الذي يعطف عليه الفعل فعالً أما لو ألن فك وأطعم فعل وقو)  ١٦البلد ( ثُمَّ كَانَ 
  قيل مث إن كان كان ذلك مناسباً لقوله فَكُّ َرقََبةٍ  بالرفع ألنه يكون عطفاً لالسم على االسم

املسألة الرابعة عند أيب حنيفة العتق أفضل أنواع الصدقات وعند صاحبية الصدقة أفضل واآلية أدل على قول أيب 
  فة لتقدم العتق على الصدقة فيهاحني

  أَْو إِطَْعاٌم ِفى َيْومٍ ِذى َمسَْغَبةٍ 
  فيه مسائل

  املسغبة) الكشاف ( املسألة األوىل يقال سغب سغباً إذا جاع فهو ساغب وسغبان قال صاحب 

ذا افتقر واملقربة واملتربة مفعالت من سغب إذا جاع وقرب يف النسب يقال فالن ذو قرابيت وذو مقربيت وترب إ
ومعناه التصق بالتراب وأما أترب فاستغىن أي صار ذا مال كالتراب يف الكثرة قال الواحدي املتربة مصدر من قوهلم 

  ترب يترب ترباً ومتربة مثل مسغبة إذا افتقر حىت لصق بالتراب



م حمروص فيه على الطعام قال أبو املسألة الثانية حاصل القول يف تفسري َيْومٍ ِذى َمْسَغَبةٍ  ما قاله احلسن وهو نائم يو
  علي ومعناه ما يقول النحويون يف قوهلم ليل نائم وهنار صائم أي ذو نوم وصوم

( واعلم أن إخراج املال يف وقت القحط والضرورة أثقل على النفس وأوجب لألجر وهو كقوله لَّْيَس الْبِرَّ أَن تَُولُّواْ 
نصبه بإطعام ) ذا مسغبة ( وقرأ احلسن )  ٨اإلنسان ( اَم َعلَى ُحّبِه ِمْسكِيناً وقال َوُيطِْعُمونَ الطََّع)  ١٧٧البقرة 

  ومعناه أو إطعام يف يوم من األيام ذا مسغبة أما قوله تعاىل
  َيِتيماً ذَا َمقَْرَبةٍ 

ين يتيماً بينه قال الزجاج ذا قرابة تقول زيد ذو قرابيت وذو مقربيت وزيد قرابيت قبيح ألن القرابة مصدر قال مقاتل يع
وبينه قرابة فقد اجتمع فيه حقان يتم وقرابة فاطعامه أفضل وقيل يدخل فيه القرب باجلوار كما يدخل فيه القرب 

  بالنسب أما قوله تعاىل
  أَْو ِمْسكِيناً ذَا مَْتَرَبةٍ 

ن عباس مر مبسكني أي مسكيناً قد لصق بالتراب من فقره وضره فليس فوقه ما يستره وال حتته ما يوطئه روى أن اب
أَْو ِمْسِكيناً ذَا َمتَْرَبةٍ  واحتج الشافعي هبذه اآلية على أن ) فيه ( الصق بالتراب فقال هذا الذي قال اهللا تعاىل 

املسكني قد يكون حبيث ميلك شيئاً ألنه لو كان لفظ املسكني دليالً على أنه ال ميلك شيئاً ألبتة لكان تقييده بقوله ذَا 
  تكريراً وهو غري جائزَمْتَرَبةٍ  

  ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَتوَاصَْواْ بِالصَّْبرِ َوَتوَاصَْواْ بِالْمَْرَحَمةِ 
أما قوله تعاىل ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن ءاَمُنواْ أي كان مقتحم العقبة من الذين آمنوا فإنه إن مل يكن منهم مل ينتفع بشيء 

مقتحماً للعقبة فإن قيل ملا كان اإلميان شرطاً لالنتفاع هبذه الطاعات وجب كونه مقدماً عليها من هذه الطاعات وال 
فما السبب يف أن اهللا تعاىل أخره عنها بقوله ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن ءاَمنُواْ واجلواب من وجوه أحدها أن هذا التراخي يف 

  الذكر ال يف الوجود كقوله إن من ساد مث ساد أبوه
  مث قد ساد قبل ذلك جده

مل يرد بقوله مث ساد أبوه التأخر يف الوجود وإمنا املعىن مث اذكر أنه ساد أبوه كذلك يف اآلية وثانيها أن يكون املراد مث 
كان يف عاقبة أمره من الذين آمنوا وهو أن ميوت على اإلميان فإن املوافاة شرط االنتفاع بالطاعات وثالثها أن من 

مث آمن بعد ذلك مبحمد عليه الصالة ) صلى اهللا عليه وسلم ( رب تقربا إىل اهللا تعاىل قبل إميانه مبحمد أتى هبذه الق
أن حكيم بن حزام بعدما أسلم قال ( والسالم فعند بعضهم أنه يثاب على تلك الطاعات قالوا ويدل عليه ما روي 

يف اجلاهلية فهل لنا منها شيء فقال عليه السالم  إنا كنا نأيت بأعمال اخلري) صلى اهللا عليه وسلم ( لرسول اهللا 
ورابعها أن املراد من قوله ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن ءاَمنُواْ تراخي اإلميان وتباعده يف ) أسلمت على ما قدمت من اخلري 

  الرتبة والفضيلة عن العنق والصدقة ألن درجة ثواب اإلميان أعظم بكثري من درجة ثواب سائر األعمال

الثبات أما قوله تعاىل َوتَوَاَصْواْ بِالصَّْبرِ َوتَوَاَصْواْ بِالْمَْرَحَمةِ  فاملعىن أنه كان يوصي بعضهم بعضاً بالصرب على اإلميان و
عليه أو الصرب على املعاصي وعلى الطاعات واحملن اليت يبتلي هبا املؤمن مث ضم إليه التواصي باملرمحة وهو أن حيث 

ن يرحم املظلوم أو الفقري أو يرحم املقدم على منكر فيمنعه منه ألن كل ذلك داخل يف الرمحة بعضهم بعضاً على أ
وهذا يدل على أنه جيب على املرء أن يدل غريه على طريق احلق ومينعه من سلوك طريق الشر والباطل ما أمكنه 

ْبرِ َوتََواصَْواْ بِالَْمْرَحَمةِ  يعين يكون مقتحم العقبة من هذه واعلم أن قوله ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوتََواَصْواْ بِالصَّ
الزمرة والطائفة وهذه الطائفة هم أكابر الصحابة كاخللفاء األربعة وغريهم فإهنم كانوا مبالغني يف الصرب على شدائد 



يم ألمر اهللا وقوله َوتََواصَْواْ بِالَْمْرَحَمةِ  الدين والرمحة على اخللق وباجلملة فقوله َوَتَواَصْواْ بِالصَّْبرِ إشارة إىل التعظ
إشارة إىل الشفقة على خلق اهللا ومدار أمر الطاعات ليس إال على هذين األصلني وهو الذي قاله بعض احملققني إن 

  األصل يف التوصف أمران صدق مع احلق وخلق مع اخللق
  القيامة فقالمث إنه سبحانه ملا وصف هؤالء املؤمنني بني أهنم من هم يف 

  أُْولَاِئَك أَْصحَاُب الَْمْيَمَنةِ 
)  ٢٨ ٢٩الواقعة ( وإمنا ذكر ذلك ألنه تعاىل بني حاهلم يف سورة الواقعة وأهنم ِفى ِسْدرٍ مَّْخضُوٍد َوطَلْحٍ مَّنضُوٍد 

م واملشائيم امليمنة واملشأمة اليمني والشمال أو اليمني والشؤم أي امليامني على أنفسه) الكشاف ( قال صاحب 
  عليها مث قال تعاىل

  َوالَِّذيَن كَفَُرواْ بِأاَياِتَنا ُهْم أَْصَحابُ الَْمْشأَمةِ 
( فقيل املراد من يؤيت كتابه بشماله أو وراء ظهره وقد تقدم وصف اهللا هلم بأهنم ِفى َسُمومٍ َوَحِميمٍ وَِظلّ ّمن َيْحُمومٍ 

  إىل غري ذلك مث قال تعاىل)  ٤٢الواقعة 
  ْيهِْم َناٌر مُّْؤَصَدةُ َعلَ

  وفيه مسائل
املسألة األوىل قال الفراء والزجاج واملربد يقال آصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته فمن قرأ مؤصدة باهلمزة أخذها 

من آصدت فهمز اسم املفعول وجيوز أن يكون من أوصدت ولكنه مهز على لغة من يهمز الواو وإذا كان قبلها 
  يهمز احتمل أيضاً أمرين ضمة حنو مؤسي ومن مل

  أحدمها أن يكون من لغة من قال أوصدت فلم يهمز اسم املفعول كما يقال من أوعدت موعد
اآلخر أن يكون من آصد مثل آمن ولكنه خفف كما يف ختفيف جؤنة وبؤس جونة وبوس فيقلبها يف التخفيف واواً 

إذا عرفت هذا فنقول قال مقاتل َعلَيْهِْم نَاٌر مُّْؤَصَدةُ  قال الفراء ويقال من هذا األصيد والوصيد وهو الباب املطبق 
يعين أبواهبا مطبقة فال يفتح هلم باب وال خيرج منها غم وال يدخل فيها روح أبد اآلباد وقيل املراد إحاطة النريان هبم 

  ) ٢٩الكهف ( كقوله أَحَاطَ بِهِْم سَُراِدقَُها 
جرت صفة للنار على تقدير عليهم نار مؤصدة األبواب فكلما تركت  املسألة الثانية املؤصدة هي األبواب وقد

اإلضافة عاد التنوين ألهنما يتعاقبان واهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله 
  وصحبه وسلم

  سورة الشمس

  مخس عشرة آية مكية( 
  َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها َوالْقََمرِ إِذَا َتالهَا

  ل اخلوض يف التفسري ال بد من مسائلقب
  املسألة األوىل املقصود من هذه السورة الترغيب يف الطاعات والتحذير من املعاصي

واعلم أنه تعاىل ينبه عباده دائماً بأن يذكر يف القسم أنواع خملوقاته املتضمنة للمنافع العظيمة حىت يتأمل املكلف فيها 
  عاىل به حيصل له وقع يف القلب فتكون الدواعي إىل تأمله أقوىويشكر عليها ألن الذي يقسم اهللا ت

املسألة الثانية قد عرفت أن مجاعة من أهل األصول قالوا التقدير ورب الشمس ورب سائر ما ذكره إىل متام القسم 



)  ٥الشمس ( َناَها واحتج قوم على بطالن هذا املذاهب فقالوا إن يف مجلة هذا القسم قوله يَْغَشاَها وَالسََّماء َوَما َب
وذلك هو اهللا تعاىل فيلزم أن يكون املراد ورب السماء ورهبا وذلك كاملتناقض أجاب القاضي عنه بأن قوله َوَما 

َبَناَها ال جيوز أن يكون املراد منه هو اهللا تعاىل ألن ما ال تستعمل يف خالق السماء إال على ضرب من اجملاز وألنه ال 
دم قسمه بغريه على قسمه بنفسه وألنه تعاىل ال يكاد يذكر مع غريه على هذا الوجه فإذاً ال بد جيوز منه تعاىل أن يق

) الكشاف ( من التأويل وهو أن َما مع ما بعده يف حكم املصدر فيكون التقدير والسماء وبنائها اعترض صاحب 
  عليه فساد النظم)  ٨الشمس ( عليه فقال لو كان األمر على هذا الوجه لزم من عطف قوله فَأَلَْهَمَها 

املسألة الثالثة القراء خمتلفون يف فواصل هذه السورة وما أشبهها حنو َوالَّْيلِ إِذَا يَْغَشى وَالضَُّحى َوالَّْيلِ إِذَا َسَجى 
  فقرءوها تارة باإلمالة وتارة بالتفخيم وتارة بعضها باإلمالة وبعضها بالتفخيم

ليت بعدها وإن كان أصل بعضها الواو حنو تالها وصحاها ودحاها فكذلك أيضاً قال الفراء بكسر ضحاها واآليات ا
فإنه ملاابتدئت السورة حبرف الياء أتبعها مبا هو من الواو ألن األلف املنقلبة عن الواو قد توافق املنقلبة عن الياء أال 

ودحى فلما حصلت هذه املوافقة  ترى أن تلوت وطحوت وحنومها قد جيوز يف أفعاهلا أن تنقلب إىل الياء حنو تلى
استجازوا إمالته كما استجازوا إمالة ما كان من الياء وأما وجه من ترك اإلمالة مطلقاً فهو أن كثرياً من العرب ال 

مييلون هذه األلفات وال ينحون فيها حنو الياء ويقوى ترك اإلمالة لأللف أن الواو يف موسر منقلبة عن الياء والياء يف 
يزان منقلبة عن الواو ومل يلزم من ذلك أن حيصل فيه ما يدل على ذلك االنقالب فكذا ههنا ينبغي أن ميقات وم

تترك األلف غري ممالة وال ينحى هبا حنو الياء وأما إمالة البعض وترك إمال البعض كما فعله محزة فحسن أيضاً وذلك 
هبا عن الياء ومل يكن يف تالها وطحاها ودحاها ألف منقلبة ألن األلف إمنا متال حنو الياء لتدل على الياء إذا كان انقال
  عن الياء إمنا هي منقلبة عن الواو بداللة تلوت ودحوت

وهو جواب القسم قال الزجاج )  ٩الشمس ( املسألة الرابعة أن اهللا تعاىل قد أقسم بسبعة أشياء إىل قوله قَْد أَفْلََح 
  الم طال فصار طوله عوضاً منهااملعىن لقد أفلح لكن الالم حذفت ألن الك

قوله تعاىل َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها ذكر املفسرون يف ضحاها ثالثة أقوال قال جماهد والكليب ضوؤها وقال قتادة هو 
النهار كله وهو اختيار الفراء وابن قتيبة وقال مقاتل هو حر الشمس وتقرير ذلك حبسب اللغة أن نقول قال الليث 

ر والضحى فويق ذلك والضحاء ممدوداً امتد النهار وقرب أن ينتصف وقال أبو اهليثم الضح الضحو ارتفاع النها
نقيض الظل وهو نور الشمس على وجه األرض وأصله الضحى فاستثقلوا الياء مع سكون احلاء فقلبوها وقال ضح 

عاىل إِالَّ َعِشيَّةً  أَْو فالضحى هو ضوء الشمس ونورها مث مسى به الوقت الذي تشرق فيه الشمس على ما يف قوله ت
فمن قال من املفسرين يف ضحاها ضوؤها فهو على األصل وكذا من قال هو النهار كله )  ٤٦النازعات ( ُضَحاَها 

ألن مجيع النهار هو من نور الشمس ومن قال يف الضحى إنه حر الشمس فألن حرها ونورها متالزمان فمىت اشتد 
ذا أضعف األقوال واعلم أنه تعاىل إمنا أقسم بالشمس وضحاها لكثرة ما تعلق حرها فقد اشتد ضؤوها وبالعكس وه

هبا من املصاحل فإن أهل العامل كانوا كاألموات يف الليل فلما ظهر أثر الصبح يف املشرق صار ذلك كالصور الذي 
ويكون غاية كماهلا وقت  ينفخ قوة احلياة فصارت األموات أحياء وال تزال تلك احلياة يف االزدياد والقوة والتكامل

الضحوة فهذه احلالة تشبه أحوال القيامة ووقت الضحى يشبه استقرار أهل اجلنة فيها وقوله َوالْقََمرِ إِذَا َتالَها قال 
الليل تال يتلو إذا تبع شيئاً ويف كون القمر تالياً وجوه أحدها بقاء القمر طالعاً عند غروب الشمس وذلك إمنا يكون 

ول من الشهر إذا غربت الشمس فإذا القمر يتبعها يف اإلضاءة وهو قول عطاء عن ابن عباس وثانيها يف النصف األ
أن الشمس إذا غربت فالقمر يتبعها ليلة اهلالل يف الغروب وهو قول قتادة والكليب وثالثها قال الفراء املراد من هذا 



اً يف كذا أي يأخذ منه ورابعها قال الزجاج تالها التلو هو أن القمر يأخذ الضوء من الشمس يقال فالن يتبع فالن
حني استدار وكمل فكأنه يتلو الشمس يف الضياء والنور يعين إذا كمل ضوؤه فصار كالقائم مقام الشمس يف 

اإلنارة وذلك يف الليايل البيض وخامسها أنه يتلوها يف كرب اجلرم حبسب احلس ويف ارتباط مصاحل هذا العامل حبركته 
  ر يف علم النجوم أن بينهما من املناسبة ما ليس بني الشمس وبني غريهاولقد ظه

  َوالنََّهارِ إِذَا َجلَّاهَا
معىن التجلية اإلظهار والكشف والضمري يف جالها إىل ماذا يعود فيه وجهان أحدمها وهو قول الزجاج أنه عائد إىل 

أجلى ظهوراً كانت الشمس أجلى ظهوراً ألن  الشمس وذلك ألن النهار عبارة عن نور الشمس فكلما كان النهار
قوة األثر وكماله تدل على قوة املؤثر فكان النهار يربز الشمس ويظهرها كقوله تعاىل الَ ُيَجلّيَها ِلَوقِْتَها إِالَّ ُهَو أي ال 

ذكر يقولون أصبحت خيرجها الثاين وهو قول اجلمهور أنه عائد إىل الظلمة أو إىل الدنيا أو إىل األرض وإن مل جير هلا 
  باردة يريدون الغداة وأرسلت يريدون السماء

  َوالَّْيلِ إِذَا يَْغَشاهَا
يعين يغشى الليل الشمس فيزيل ضوءها وهذه اآلية تقوي القول األول يف اآلية اليت قبلها من وجهني األول إنه ملا 

ما ذكر يف الليل والثاين أن الضمري  جعل الليل يغشى الشمس ويزيل ضوءها حسن أن يقال النهار جيليها على ضد
يف يغشاها للشمس بال خالف فكذا يف جالها جيب أن يكون للشمس حىت يكون الضمري يف الفواصل من أول 
السورة إىل ههنا للشمس قال القفال وهذه األقسام األربعة ليست إال بالشمس يف احلقيقة لكن حبسب أوصاف 

ارتفاع النهار وذلك هو الوقت الذي يكمل فيه انتشار احليوان واضطراب أربعة أوهلا الضوء احلاصل منها عند 
الناس للمعاش ومنها تلو القمر هلا وأخذه الضوء عنها ومنها تكامل طلوعها وبروزها مبجيء النهار ومنها وجود 

ملخلوقية من خالف ذلك مبجيء الليل ومن تأمل قليالً يف عظمة الشمس مث شاهد بعني عقله فيها أثر املصنوعية وا
  املقدار املتناهي والتركب من األجزاء انتقل منه إىل عظمة خالقها فسبحانه ما أعظم شأنه

  َوالسََّمآِء َوَما َبَناهَا
  فيه سؤاالت

من أن َما ههنا لو كانت مصدرية لكان عطف فَأَلَْهَمَها عليه ) الكشاف ( السؤال األول أن الذي ذكره صاحب 
ذي ذكره القاضي من أنه لو كان هذا قسماً خبالق السماء ملا كان جيوز تأخريه عن ذكر يوجب فساد النظم حق وال

الشمس فهو إشكال جيد والذي خيطر ببايل يف اجلواب عنه أن أعظم احملسوسات هو الشمس فذكرها سبحانه مع 
هي تدبريه سبحانه أوصافها األربعة الدالة على عظمتها مث ذكر ذاته املقدسة بعد ذلك ووصفها بصفات ثالثة و

للسماء واألرض وللمركبات ونبه على املركبات بذكر أشرفها وهي النفس والغرض من هذا الترتيب هو أن يتوافق 
العقل واحلس على عظمة جرم الشمس مث حيتج العقل الساذج بالشمس بل جبميع السماويات واألرضيات 

بإدراك جالل اهللا وعظمته على ما يليق به واحلس ال  واملركبات على إثبات مبدىء هلا فحينئذ حيظى العقل ههنا
ينازعه فيه فكان ذلك كالطريق إىل جذب العقل من حضيض عامل احملسوسات إىل يفاع عامل الربوبية وبيداء كربياء 

  الصمدية فسبحان من عظمت حكمته وكملت كلمته
اب أنه سبحانه ملا وصف الشمس بالصفات األربعة الدالة السؤال الثاين ما الفائدة يف قوله وَالسََّماء َوَما بََناَها اجلو

على عظمتها أتبعه ببيان ما يدل على حدوثها وحدوث مجيع األجرام السماوية فنبه هبذه اآلية على تلك الداللة 
  وذلك ألن الشمس والسماء متناهية وكل متناه فإنه خمتص مبقدار معني مع



منه وما هو أصغر منه فاختصاص الشمس وسائر السماويات باملقدار أنه كان جيوز يف العقل وجود ما هو أعظم 
املعني ال بد وأن يكون لتقدير مقدر وتدبري مدبر وكما أن باين البيت يبنيه حبسب مشيئته فكذا مدبر الشمس وسائر 

شمس وسائر السماويات قدرها حبسب مشيئته فقوله َوَما َبَناَها كالتنبيه على هذه الدقيقة الدالة على حدوث ال
  السماويات

السؤال الثالث مل قال َوَما بََناَها ومل يقل ومن بناها اجلواب من وجهني األول أن املراد هو اإلشارة إىل الوصفية كأنه 
قيل والسماء وذلك الشيء العظيم القادر الذي بناها ونفس واحلكيم الباهر احلكمة الذي سواها والثاين أن ما 

  واالعتماد على األول)  ٢٢النساء ( ه َوالَ تَنِكحُواْ َما َنكََح ءاَباؤُكُْم ّمَن الّنَساء تستعمل يف موضع من كقول
السؤال الرابع مل ذكر يف تعريف ذات اهللا تعاىل هذه األشياء الثالثة وهي السماء واألرض والنفس واجلواب ألن 

اجلسماين وهو قسمان بسيط ومركب والبسيط االستدالل على الغائب ال ميكن إال بالشاهد والشاهد ليس إال العامل 
واملركب هو )  ٦الشمس ( قسمان العلوية وإليه اإلشارة بقوله وَالسََّماء والسفلية وإليه اإلشارة بقوله واالْْرضِ 

  أما قوله تعاىل)  ٧الشمس ( أقسام وأشرفها ذوات األنفس وإليه اإلشارة بقوله َوَنفْسٍ َوَما َسوَّاَها 
  َوَما طََحاهَاَواالٌّْرضِ 

  ففيه مسألتان
  ) ٣٠النازعات ( املسألة األوىل إمنا أخر هذا عن قوله َوالسََّماء َوَما َبنَاَها لقوله َواالْْرضَ َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها 

املسألة الثانية قال الليث الطحو كالدحوا وهو البسط وإبدال الطاء من الدال جائز واملعىن وسعها قال عطاء 
  سطها على املاءوالكليب ب

  َوَنفْسٍ َوَما سَوَّاهَا
أما قوله تعاىل َونَفْسٍ َوَما إن محلنا النفس على اجلسد فتسويتها تعديل أعضائها على ما يشهد به علم التشريح وإن 
ة محلناها على القوة املدبرة فتسويتها إعطاؤها القوى الكثرية كالقوة السامعة والباصرة واملخيلة واملفكرة واملذكور

على ما يشهد به علم النفس فإن قيل مل نكرت النفس قلنا فيه وجهان أحدمها أن يريد به نفساً خاصة من بني 
النفوس وهي النفس القدسية النبوية وذلك ألن كل كثرة فال بد فيها من واحد يكون هو الرئيس فاملركبات جنس 

ا اإلنسان واإلنسان أنواع وأصناف ورائيسها النيب حتته أنواع ورئيسها احليوان واحليوان جنس حتته أنواع ورئيسه
واألنبياء كانوا كثريين فال بد وأن يكون هناك واحد يكون هو الرئيس املطلق فقوله طََحاَها َونَفْسٍ إشارة إىل تلك 

 على النفس اليت هي رئيسة لعامل املركبات رياسة بالذات الثاين أن يريد كل نفس ويكون املراد من التنكري التكثري
الوجه املذكور يف قوله َعِلَمْت َنفٌْس مَّا أَْحضََرْت وذلك ألن احليوان أنواع ال حيصى عددها إال اهللا على ما قال بعد 

  ذكر بعض احليوانات َوَيْخلُُق َماالً َتْعلَُمونَ ولكل نوع نفس خمصوصة متميزة

من الذي حييط عقله بالقليل من خواص نفس عن سائرها بالفضل املقوم ملاهيته واخلواص الالزمة لذلك الفصل ف
  البق والبعوض فضالً عن التوغل يف حبار أسرار اهللا سبحانه أما قوله تعاىل

  فَأَلَْهَمَها فُجُوَرَها َوَتقَْواهَا
فاملعىن احملصل فيه وجهان األول أن إهلام الفجور والتقوى إفهامها وإعقاهلما وأن أحدمها حسن واآلخر قبيح ومتكينه 

وهذا تأويل مطابق ملذاهب املعتزلة قالوا ويدل )  ١٠البلد ( اختيار ما شاء منهما وهو كقوله َوَهَدْيَناُه النَّْجَدينِ  من
وهذا الوجه مروى عن ابن عباس )  ٩ ١٠الشمس ( عليه قوله بعد ذلك قَدْ أَفْلََح َمن َزكَّاَها َوقَْد خَاَب َمن َدسَّاَها 

والوجه الثاين أنه تعاىل أهلم املؤمن املتقي تقواه وأهلم الكافر فجوره قال سعيد بن جبري  وعن مجع من أكابر املفسرين



ألزمها فجورها وتقواها وقال ابن زيد جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى وخذالنه إياها بالفجور واختار الزجاج 
ري فإن اإلهلام هو أن يوقع اهللا يف قلب العبد والواحدي ذلك قال الواحدي التعليم والتعريف والتبيني غري واإلهلام غ

شيئاً وإذا أوقع يف قلبه شيئاً فقد ألزمه إياه وأصل معىن اإلهلام من قوهلم هلم الشيء والتهمه إذا ابتلعه وأهلمته ذلك 
ري املوافق الشيء أي أبلغته وهذا هو األصل مث استعمل ذلك فيما يقذفه اهللا تعاىل يف قلب العبد ألنه كاإلبالغ فالتفس

هلذا األصل قول ابن زيد وهو صريح يف أن اهللا تعاىل خلق يف املؤمن تقواه ويف الكافر فجوره وأما التمسك بقوله قَدْ 
أَفْلََح َمن َزكَّاَها فضعيف ألن املروي عن سعيد بن جبري وعطاء وعكرمة ومقاتل والكليب أن املعىن قد أفلحت 

ا وطهرها واملعىن وفقها للطاعة هذا آخر كالم الواحدي وهو تام وأقول قد وسعدت نفس زكاها اهللا تعاىل وأصلحه
ذكرنا أن اآليات الثالثة ذكرت للداللة على كونه سبحانه مدبراً لألجسام العلوية والسفلية البسيطة واملركبة فههنا 

وتدبريه بقي شيء واحد خيتلج  مل يبق شيء مما يف عامل احملسوسات إال وقد ثبت مبقتضى ذلك التنبيه أنه واقع بتخليقه
يف القلب أنه هل هو بقضائه وقدره وهو األفعال احليوانية االختيارية فنبه سبحانه بقوله فَأَلَْهَمَها فُجُوَرَها َوَتقَْواَها 

على أن ذلك أيضاً منه وبه وبقضائه وقدره وحينئذ ثبت أن كل ما سوى اهللا فهو واقع بقضائه وقدره وداخل حتت 
وتصرفه مث الذي يدل عقالً على أن املراد من قوله فَأَلَْهَمَها فُُجورََها َوَتقَْواَها هو اخلذالن والتوفيق ما ذكرنا إجياده 

مراراً أن األفعال االختيارية موقوفة على حصول االختيارات فحصوهلا إن كان ال عن فاعل فقد استغىن احملدث عن 
هو العبد لزم التسلسل وإن كان عن اهللا فهو املقصود وأيضاً فليجرب الفاعل وفيه نفي الصانع وإن كان عن فاعل 

العاقل نفسه فإنه رمبا كان اإلنسان غافالً عن شيء فتقع صورته يف قلبه دفعة ويترتب على وقوع تلك الصورة يف 
قوله القلب ميل إليه ويترتب على ذلك امليل حركة األعضاء وصدور الفعل وذلك يفيد القطع بأن املراد من 

  فَأَلَْهَمَها ما ذكرناه ال ما ذكره املعتزلة
  قَْد أَفْلََح َمن َزكَّاهَا

أما قوله تعاىل قَْد أَفْلََح َمن َزكَّاَها فاعلم أن التزكية عبارة عن التطهري أو عن اإلمناء ويف اآلية قوالن أحدمها أنه قد 
  انبة املعصيةأدرك مطلوبه من زكى نفسه بأن طهرها من الذنوب بفعل الطاعة وجم

والثاين قد أفلح من زكاها اهللا وقبل القاضي هذا التأويل وقال املراد منه أن اهللا حكم بتزكيتها ومساها بذلك كما 
يقال يف العرف إن فالناً يزكي فالناً مث قال واألول أقرب ألن ذكر النفس قد تقدم ظاهراً فرد الضمري عليه أوىل من 

  ر ال أنه مذكوررده على ما هو يف حكم املذكو
واعلم أنا قد دللنا بالربهان القاطع أن املراد بأهلمها ما ذكرناه فوجب محل اللفظ عليه وأما قوله بأن هذا حممول 
على احلكم والتسمية فهو ضعيف ألن بناء التفعيالت على التكوين مث إن سلمنا ذلك لكن ما حكم اهللا به ميتنع 

غري احلكم من الصدق إىل الكذب وتغري العلم إىل اجلهل وذلك حمال واملفضي إىل تغريه ألن تغري احملكوم به يستلزم ت
احملال حمال أما قوله ذكر النفس قد تقدم قلنا هذا بالعكس أوىل فإن أهل اللغة اتفقوا على أن عود الضمري إىل 

ه َونَفْسٍ فكان الترجيح ملا ذكرناه ومما األقرب أوىل من عوده إىل األبعد وقوله فَأَلَْهَمَها أقرب إىل قوله َما منه إىل قول
يؤكد هذا التأويل ما رواه الواحدي يف البسيط عن سعيد بن أيب هالل أنه عليه السالم كان إذا قرأ قَْد أَفْلََح َمن 

  أما قوله تعاىل) اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها وأنت موالها وزكها أنت خري من زكاها ( َزكَّاَها وقف وقال 
  ْد َخاَب َمن َدسَّاهَاَوقَ

فقالوا َدسَّاَها أصله دسسها من التدسيس وهو إخفاء الشيء يف الشيء فأبدلت إحدى السينات ياء فأصل دسى 
دسس كما أن أصل تقضى البازي تقضض البازي وكما قالوا الببت واألصل لببت ومليب واألصل ملبب مث نقول 



دها أن أهل الصالح يظهرون أنفسهم وأهل الفسق خيفون أنفسهم أما املعتزلة فذكروا وجوهاً توافق قوهلم أح
ويدسوهنا يف املواضع اخلفية كما أن أجواد العرب ينزلون الربا حىت تشتهر أماكنهم ويقصدهم احملتاجون ويوقدون 

ي دس نفسه يف مجلة النريان بالليل للطارقني وأما اللئام فإهنم خيفون أماكنهم عن الطالبني وثانيها خَاَب َمن َدسَّاَها أ
الصاحلني وليس منهم وثالثها َمن َدسَّاَها يف املعاصي حىت انغمس فيها ورابعها َمن َدسَّاَها من دس يف نفسه الفجور 

وذلك بسبب مواظبته عليها وجمالسته مع أهلها وخامسها أن من أعرض عن الطاعات واشتغل باملعاصي صار خامالً 
دسوس يف االختفاء واخلمول وأما أصحابنا فقالوا املعىن خابت وخسرت نفس متروكاً منسياً فصار كالشيء امل

أضلها اهللا تعاىل وأغواها وأفجرها وأبطلها وأهلكها هذه ألفاظهم يف تفسري َدسَّاَها قال الواحدي رمحه اهللا فكأنه 
الذي يتوىل تطهري سبحانه أقسم بأشرف خملوقاته على فالح من طهره وخسار من خذله حىت ال يظن أحد أنه هو 

  نفسه أو إهالكها باملعصية من غري قدر متقدم وقضاء سابق أما قوله تعاىل
  كَذََّبْت ثَمُوُد بِطَْغَواهَآ

أما قوله تعاىل كَذََّبْت ثَُمودُ بِطَْغَواَها قال الفراء الطغيان والطغوى مصدران إال أن الطغوى أشبه برؤوس اآليات 
لدعاء ويف التفسري وجهان أحدمها أهنا فعلت التكذيب بطغياهنا كما تقول ظلمين فاختري لذلك وهو كالدعوى من ا

جبراءته على اهللا تعاىل واملعىن أن طغياهنم محلهم على التكذيب به هذا هو القول املشهور والثاين أن الطغوى اسم 
ه من العذاب وهذا ال يبعد ألن لعذاهبم الذي أهلكوا به واملعىن كذبت بعذاهبا أي مل يصدقوا رسوهلم فيما أنذرهم ب

  معىن الطغيان يف اللغة جماوزة القدر املعتاد فيجوز

أن يسمى العذاب الذي جاءهم طغوى ألنه كان صيحة جماوزة للقدر املعتاد أو يكون التقدير كذبت مبا أوعدت به 
أي بالعذاب )  ٤احلاقة ( بِالْقَارَِعةِ  من العذاب ذي الطغوى ويدل على هذا التأويل قوله تعاىل كَذََّبْت ثَُموُد َوَعاٌد 

  فسمى ما أهلكوا به من العذاب طاغية)  ٥احلاقة ( الذي حل هبا مث قال فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهِلكُواْ بِالطَّاِغَيةِ  
  إِِذ انَبَعثَ أَْشقَاهَا

ب طغياهنم حني انبعث أشقاها انبعث مطاوع بعث يقال بعثت فالناً على األمر فانبعث له واملعىن أنه كذبت مثود بسب
وهو عاقر الناقة وفيه قوالن أحدمها أنه شخص معني وامسه قدار بن سالف ويضرب به املثل يقال أشأم من قدار وهو 

والثاين جيوز أن يكونوا مجاعة وإمنا جاء على لفظ الوحدان ) صلى اهللا عليه وسلم ( أشقى األولني بفتوى رسول اهللا 
فضيل إذا أضفته بني الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث تقول هذان أفضل الناس وهؤالء لتسويتك يف أفعل الت

وكان جيوز أن يقال أشقوها كما يقال أفاضلهم أما )  ١٤الشمس ( أفضلهم وهذا يتأكد بقوله فَكَذَُّبوُه فََعقَُروَها 
  قوله تعاىل

  افَقَالَ لَُهمْ َرسُولُ اللَِّه َناقَةَ  اللَِّه َوُسقَْياَه
  ففيه مسائل

املسألة األوىل املراد من الرسول صاحل عليه السالم َناقَةُ  اللَِّه أي أنه أشار إليه ملا مهوا بعقرها وبلغه ما عزموا عليه 
وقال هلم هي َناقَةُ  اللَِّه وآيته الدالة على توحيده وعلى نبويت فاحذروا أن تقوموا عليها بسوء واحذروا أيضاً أن 

اها وقد بينا يف مواضع من هذا الكتاب أنه كان هلا شرب يوم وهلم وملواشيهم شرب يوم وكانوا متنعوها من سقي
يستضرون بذلك يف أمر مواشيهم فهموا بعقرها وكان صاحل عليه السالم حيذرهم حاالً بعد حال من عذاب ينزل 

هلم َناقَةَ  اللَِّه َوُسقَْياَها ألن  هبم إن أقدموا على ذلك وكانت هذه احلالة متصورة يف نفوسهم فاقتصر على أن قال
  هذه اإلشارة كافية مع األمور املتقدمة اليت ذكرناها



املسألة الثانية َناقَةُ  اللَِّه نصب على التحذير كقولك األسد األسد والصيب الصيب بإضمار ذروا عقرها واحذروا 
  سقياها فال متنعوها عنها وال تستأثروا هبا عليها

  َعقَُروَها فََدْمدَم َعلَْيهِْم َربُُّهمْ بِذَنبِهِْم فََسوَّاهَافَكَذَّبُوُه فَ
مث بني تعاىل أن القوم مل ميتنعوا عن تكذيب صاحل وعن عقر الناقة بسبب العذاب الذي أنذرهم اهللا تعاىل به وهو 

فيضاف الفعل إليه باملباشرة كما قال املراد بقوله فَكَذَُّبوُه فََعقَُروَها مث جيوز أن يكون املباشر للعقر واحداً وهو قدار 
فََتَعاطَى فََعقََر ويضاف الفعل إىل اجلماعة لرضاهم مبا فعل ذلك الواحد قال قتادة ذكر لنا أنه أىب أن يعقرها حىت 

  بايعه صغريهم وكبريهم وذكرهم وأنثاهم وهو قول أكثر املفسرين وقال الفراء قيل إهنما كانا إثنني
دَم َعلَْيهِْم َربُُّهْم بِذَنبِهِْم فَسَوَّاَها فاعلم أن يف الدمدمة وجوهاً أحدها قال الزجاج معىن دمدم أطبق أما قوله تعاىل فَدَْم

  عليهم العذاب يقال دمدمت على الشيء إذا أطبقت عليه ويقال ناقة مدمومة

لطخ ويقال للشيء أي قد ألبسها الشحم فإذا كررت اإلطباق قلت دمدمت عليه قال الواحدي الدم يف اللغة ال
السمني كأمنا دم بالشحم دماً فجعل الزجاج دمدم من هذا احلرف على التضعيف حنو كبكبوا وبابه فعلى هذا معىن 
دمدم عليهم أطبق عليهم العذاب وعمهم كالشيء الذي يلطخ به من مجيع اجلوانب الوجه الثاين تقول للشيء يدفن 

عىن فدمدم عليهم فسوى عليهم األرض بأن أهلكهم فجعلهم حتت دمدمت عليه أي سويت عليه فيجوز أن يكون م
التراب الوجه الثالث قال ابن األنباري دمدم غضب والدمدمة الكالم الذي يزعج الرجل ورابعها دمدم عليهم 

رنا أرجف األرض هبم رواه ثعلب عن ابن األعرايب وهو قول الفراء أما قوله فَسَوَّاَها حيتمل وجهني وذلك ألنا إن فس
الدمدمة باإلطباق والعموم كان معىن فََسوَّى الدمدمة عليهم وعمهم هبا وذلك أن هالكهم كان بصيحة جربيل عليه 

السالم وتلك الصيحة أهلكتهم مجيعاً فاستوت على صغريهم وكبريهم وإن فسرناها بالتسوية كان املراد فسوى 
  عليهم األرض

  َوالَ َيَخاُف ُعقَْباهَا
َوالَ َيخَاُف ُعقَْباَها ففيه وجوه أوهلا أنه كناية عن الرب تعاىل إذ هو أقرب املذكورات مث اختلفوا فقال أما قوله تعاىل 

بعضهم ال خياف تبعة يف العاقبة إذ العقىب والعافية سواء كأنه بني أنه تعاىل يفعل ذلك حبق وكل ما فعل ما يكون 
ذلك ال على وجه التحقيق لكن على وجه التحقري هلذا  حكمة وحقاً فإنه ال خياف عاقبة فعله وقال بعضهم ذكر

الفعل أي هو أهون من أن ختشى فيه عاقبة واهللا تعاىل جيل أن يوصف بذلك ومنهم من قال املراد منه التنبيه على أنه 
ال جرم ما بالغ يف التعذيب فإن كل ملك خيشى عاقبة فإنه يتقي بعض االتقاء واهللا تعاىل ملا مل خيف شيئاً من العواقب 

اتقى شيئاً وثانيها أنه كناية عن صاحل الذي هو الرسول أي وال خياف صاحل عقىب هذا العذاب الذي ينزل هبم وذلك 
كالوعد لنصرته ودفع املكاره عنه لو حاول حماول أن يؤذيه ألجل ذلك وثالثها املراد أن ذلك األشقى الذي هو 

َخاُف ُعقَْباَها وهذه اآلية وإن كانت متأخرة لكنها على هذا التفسري يف أحيمر مثود فيما أقدم من عقر الناقة َوالَ َي
 إِِذ انَبَعثَ أَْشقَاَها َوالَ َيَخاُف ُعقَْباَها الَ َنْدرِى أََشرٌّ أُرِيَد بَِمن ِفى االْْرضِ أَْم أَرَاَد بِهِْم رَبُُّهْم( حكم املتقدم كأنه قال 
َرباً َوِمنَّا ُدونَ ذَِلَك كُنَّا طََراِئَق ِقدَداً َوأَنَّا ظََننَّا أَن لَّن نُّْعجَِز اللََّه ِفى االْْرضِ َولَن نُّْعجَِزُه َه َرَشداً وَأَنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحونَ

عذاب بعد ثالث َوأَنَّا لَمَّا َسِمْعَنا الُْهَدى ءاَمنَّا بِِه فََمن ُيْؤِمن بَِرّبِه فَالَ َيخَاُف واهللا أعلم روي أن صاحلاً ملا وعدهم ال
قال التسعة الذين عقروا الناقة هلموا فلنقتل صاحلاً فإن كان صادقاً فأعجلناه قبلنا وإن كان كاذباً أحلقناه بناقته 

فأتوه ليبيتوه فدمغتهم املالئكة باحلجار فلما أبطأوا على أصحاهبم أتوا منزل صاحل فوجدوهم قد رضخوا باحلجارة 
وا به فقامت عشريته دونه لبسوا السالح وقالوا هلم واهللا ال تقتلونه قد وعدكم أن فقالوا لصاحل أنت قتلتهم مث مه



العذاب نازل بكم يف ثالث فإن كان صادقاً زدمت ربكم عليكم غضباً وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون 
تلوه فهرب صاحل والتجأ إىل فانصرفوا عنه تلك الليلة فأصبحوا وجوههم مصفرة فأيقنوا بالعذاب فطلبوا صاحلاً ليق

سيد بعض بطون مثود وكان مشركاً فغيبه عنهم فلم يقدروا عليه مث شغلهم عنه ما نزل هبم من العذاب فهذا هو 
  قوله َوالَ َيَخاُف ُعقَْباَها واهللا أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة الليل

  إحدى وعشرون آية مكية
قال القفال رمحه اهللا نزلت هذه السورة يف أيب بكر وإنفاقه على املسلمني ويف أمية بن خلف وخبله ) سورة الليل ( 

 ٤الليل ( وكفره باهللا إال أهنا وإن كانت كذلك لكن معانيها عامة للناس أال ترى أن اهللا تعاىل قال إِنَّ َسعَْيكُْم لَشَتَّى 
صلى اهللا ( خرجنا مع رسول اهللا ( ويروى عن علي عليه السالم أنه قال )  ١٤ليل ال( وقال فَأَنذَرُْتكُْم َناراً َتلَظَّى ) 

وقعدنا حوله فقال ما منكم نفس منفوسة إال وقد ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف جنازة فقعد رسول اهللا ) عليه وسلم 
فَأَمَّا َمْن أَْعطَى ) سر ملا خلق له علم اهللا مكاهنا من اجلنة والنار فقلنا يا رسول اهللا أفال نتكل فقال اعملوا فكل مي

  فبان هبذا احلديث عموم هذه السورة)  ٥ ٧الليل ( َواتَّقَى َوَصدََّق بِالُْحْسَنى فَسَُنَيسُّرُه ِللُْيسَْرى 
  َوالَّْيلِ إِذَا يَْغَشى وَالنَّهَارِ إِذَا َتَجلَّى

ه ويسكن اخللق عن االضطراب ويغشاهم النوم الذي اعلم أنه تعاىل أقسم بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إىل مأوا
جعله اهللا راحة ألبداهنم وغذاء ألرواحهم مث أقسم بالنهار إذا جتلى ألن النهار إذا جاء انكشف بضوئه ما كان يف 

الدنيا من الظلمة وجاء الوقت الذي يتحرك فيه الناس ملعاشهم وتتحرك الطري من أوكارها واهلوام من مكامنها فلو 
ن الدهر كله ليالً لتعذر املعاش ولو كان كله هناراً لبطلت الراحة لكن املصلحة كانت يف تعاقبهما على ما قال كا

أما قوله )  ٣٣إبراهيم ( َوَسخَّر لَكُمُ الشَّْمَس وَالْقََمَر )  ٦٢الفرقان ( سبحانه َوُهَو الَِّذى َجَعلَ الَّْيلَ وَالنَّهَاَر ِخلْفَةً  
)  ٤الشمس ( ا يَْغَشى فاعلم أنه تعاىل مليذكر مفعول يغشى فهو إما الشمس من قوله وَالَّْيلِ إِذَا َيْغَشاَها َوالَّْيلِ إِذَ

)  ٣الفلق ) وإما كل شيء يواريه بظالمه من قوله إِذْ َوقََب )  ٣الرعد ( وإما النهار من قوم َوُهَو الَِّذى َوالنََّهاَر 
  أي ظهر بزوال ظلمة الليل أو ظهر وانكشف بطلوع الشمس وقوله َوالنََّهارِ إِذَا َتَجلَّى
  َوَما َخلََق الذَّكََر َواالٍّ نثَى

  وفيه مسائل

املسألة األوىل يف تفسريه وجوه أحدها أي والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر واألنثى من ماء واحد 
ثها ما مبعىن من أي ومن خلق الذكر واألنثى أي والذي وقيل مها آدم وحواء وثانيها أي وخلقه الذكر واألنثى وثال

  خلق الذكر واألنثى
) والذي خلق الذكر واألنثى ( وَالذّكْرِ َواالْنثَى وقرأ ابن مسعود ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية قرأ النيب 

ا َخلََق أي وما خلقه اهللا تعاىل أي خملوق اهللا وعن الكسائي َوَما َخلََق الذَّكََر َواالْنثَى باجلر ووجهه أن يكون معىن َوَم
  مث جيعل الذكر واألنثى بدالً منه أي وخملوق اهللا الذكر واألنثى وجاز إضهار اسم اهللا ألنه معلوم أنه ال خالق إال هو

حيوان  املسألة الثالثة القسم بالذكر واألنثى يتناول القسم جبميع ذوي األرواح الذين هم أشرف املخلوقات ألن كل
فهو إما ذكر أو أنثى واخلنثى فهو يف نفسه ال بد وأن يكون إما ذكراً أو أنثى بدليل أنه لو حلف بالطالق أنه مل يلق 



  يف هذا اليوم ال ذكراً وال أنثى وكان قد لقى خنثى فإنه خينث يف ميينه
  إِنَّ َسْعَيكُْم لََشتَّى

مال عباده لشىت أي خمتلفة يف اجلزاء وشىت مجع شتيت مثل هذا اجلواب القسم فأقسم تعاىل هبذه األشياء أن أع
مرضى ومريض وإمنا قيل للمختلف شىت لتباعد ما بني بعضه وبعضه والشتات هو التباعد واالفتراق فكأنه قيل إن 
عملكم ملتباعد بعضه من بعض ألن بعضه ضالل وبعضه هدى وبعضه يوجب اجلنان وبعضه يوجب النريان فشتان 

وقوله أَفََمن كَانَ )  ٢٠احلشر ( ويقرب من هذه اآلية قوله الَ َيْستَوِى أَْصَحاُب النَّارِ وَأَْصَحاُب الَْجنَّةِ  ما بينهما 
وقوله َساء َما َيْحكُُمونَ َوَخلََق اللَُّه السََّماواِت وَاالْْرَض بِالَْحّق َولُِتْجَزى )  ١٨السجدة ( ُمْؤِمناً كََمن كَانَ فَاِسقاً الَّ 

قال املفسرون )  ٢١فاطر ( وقال َوالَ الظّلُّ )  ٢١اجلاثية ( لُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت وَُهْم الَ ُيظْلَُمونَ أَفَرَأَْيَت َمنِ كُ
  نزلت هذه اآلية يف أيب بكر وأيب سفيان

ن َبِخلَ وَاْسَتغَْنى َوكَذَّبَ بِالُْحْسَنى فََسُنَيسُِّرُه فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى َوَصدََّق بِالُْحسَْنى فََسنَُيسُِّرهُ ِللُْيسَْرى َوأَمَّا َم
  ِللُْعْسَرى

مث إنه سبحانه بني معىن اختالف األعمال فيما قلناه من العاقبة احملمودة واملذمومة والثواب والعقاب فقال لَشَتَّى فَأَمَّا 
  ُيسَْرى َوأَمَّا َمن َبِخلَ وَاْسَتغَْنى َوكَذََّب بِالُْحْسَنى فََسُنَيّسُرُه ِللُْعْسَرىَمْن أَْعطَى َواتَّقَى َوَصدََّق بِالُْحْسَنى فَسَُنَيسُّرُه ِللْ

ويف قوله أعطى وجهان أحدمها أن يكون املراد إنفاق املال يف مجيع وجوه اخلري من عتق الرقاب وفك األسارى 
اً أو نفالً وإطالق هذا كاإلطالق يف وتقوية املسلمني على عدوهم كما كان يفعله أبو بكر سواء كان ذلك واجب

فإن املراد منه كل ذلك إنفاقاً يف سبيل اهللا سواء كان واجباً أو نفالً وقد )  ٣األنفال ( قوله َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ ُينِفقُونَ 
وقال يف آخر هذه السورة )  ٨نسان اإل( مدح اهللا قوماً فقال َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحّبِه ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوأَِسرياً 

  ْجِه َرّبِه االْْعلَىَوسَُيَجنَُّبَها االْْتقَى الَِّذى ُيؤِْتى َمالَُه َيَتزَكَّى َوَما ِالَحٍد ِعنَدُه ِمن ّنْعَمةٍ  ُتجَْزى إِالَّ اْبتَِغاء َو

النفس يف طاعة اهللا تعاىل يقال وثانيهما أن قوله أَْعطَى يتناول إعطاء حقوق املال وإعطاء حقوق )  ١٧ ٢٠الليل ( 
فالن أعطى الطاعة وأعطى السعة وقوله َواتَّقَى فهو إشارة إىل االحتراز عن كل ماال ينبغي وقد ذكرنا أنه هل من 

وقوله َوَصدَّقَ )  ٢البقرة ( شرط كونه متقياً أن يكون حمترزاً عن الصغائر أم ال يف تفسري قوله تعاىل ُهًدى لّلُْمتَِّقَني 
الُْحْسَنى فاحلسىن فيها وجوه أحدها أهنا قول ال إله إال اهللا واملعىن فأما من أعطى واتقى وصدق بالتوحيد والنبوة بِ

حصلت له احلسىن وذلك ألنه ال ينفع مع الكفر إعطاء مال وال اتقاء حمارم وهو كقوله أَوْ إِطَْعاٌم ِفى َيْومٍ ِذى َمْسَغَبة 
وثانيها أن احلسىن عبارة عما فرضه اهللا تعاىل من العبادات )  ١٤ ١٧البلد ( لَِّذيَن ءاَمُنواْ ٍ إىل قوله ثُمَّ كَانَ ِمَن ا

على األبدان ويف األموال كأنه قيل أعطى يف سبيل اهللا واتقى احملارم وصدق بالشرائع فعلم أنه تعاىل مل يشرعها إال ملا 
الذي وعده اهللا يف قوله َوَما أَنفَقُْتْم ّمن َشىْ ء فَُهَو  فيها من وجوه الصالح واحلسن وثالثها أن احلسىن هو اخللف

واملعىن أعطى من ماله يف طاعة اهللا مصدقاً مبا وعده اهللا من اخللف احلسن وذلك أنه قال مَّثَلُ )  ٣٩سبأ ( ُيْخِلفُُه 
كان زائداً صح إطالق لفظ احلسىن عليه  فكان اخللف ملا)  ٢٦١البقرة ( الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَمْوالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه 

وعلى هذا املعىن َوكَذَّبَ بِالُْحْسَنى أي مل يصدق باخللف فبخل مباله لسوء ظنه باملعبود كما قال بعضهم منع املوجود 
ما من يوم غربت فيه الشمس إال وملكان يناديان يسمعهما خلق ( سوء ظن باملعبود وروي عن أيب الدرداء أنه قال 

ورابعها أن احلسىن هو الثواب وقيل إنه اجلنة ) كلهم إال الثقلني اللهم أعط كل منفق خلفاً وكل ممسك تلفاً اهللا 
واملعىن واحد قال قتادة صدق مبوعود اهللا فعمل لذلك املوعود قال القفال وباجلملة أن احلسىن لفظة تسع كل 

يعين النصر أو الشهادة وقال )  ٥٢التوبة ( ال إِْحَدى الُْحْسنََيْينِ خصلة حسنة قال اهللا تعاىل قُلْ َهلْ تََربَُّصونَ بَِنا إِ



فسمى مضاعفة األجر حسىن وقال إِنَّ ِلى عِنَدُه )  ٢٣الشورى ( تعاىل َوَمن َيقَْترِْف َحَسَنةً  نَّزِْد لَُه ِفيَها ُحْسناً 
  ) ٥٠فصلت ( لَلُْحْسَنى 

  سائلوأما قوله فََسنَُيّسُرُه ِللُْيْسَرى ففيه م
املسألة األوىل يف تفسري هذه اللفظة وجوه أحدها أهنا اجلنة وثانيها أهنا اخلري وقالوا يف العسرى أهنا الشرك وثالثها 
املراد منه أن يسهل عليه كل ما كلف به من األفعال والتروك واملراد من العسرى تعسري كل ذلك عليه ورابعها 

أوالً فكأنه قال فسنيسره ألن يعود إىل اإلعطاء يف سبيل اهللا وقالوا يف  اليسرى هي العود إىل الطاعة اليت أتى هبا
العسرى ضد ذلك أي نيسره ألن يعود إىل البخل واالمتناع من أداء احلقوق املالية قال القفال ولكل هذه الوجوه 

فإن ذلك من جماز من اللغة وذلك ألن األعمال بالعواقب فكل ما أدت عاقبته إىل يسر وراحة وأمور حممودة 
اليسرى وذلك وصف كل الطاعات وكل ما أدت عاقبته إىل عسر وتعب فهو من العسرى وذلك وصف كل 

  املعاصي
املسألة الثانية التأنيث يف لفظ اليسرى ولفظ العسرى فيه وجوه أحدها أن املراد من اليسرى والعسرى إن كان 

واحداً رجع التأنيث إىل اخللة أو الفعلة وعلى هذا من جعل مجاعة األعمال فوجه التأنيث ظاهر وإن كان املراد عمالً 
وكأنه قال فسنيسره ) ة ( إىل ما فعله اإلنسان من الطاعة رجع التأنيث إىل العود ) ة ( يسرى هو تيسري العود 

  اليت هي كذا وثانيها أن يكون مرجع التأنيث إىل الطريقة فكأنه قال) ة ( للعود 

ثالثها أن العبادات أمور شاقة على البدن فإذا علم املكلف أهنا تفضي إىل اجلنة سهلت للطريقة اليسرى والعسرى و
تلك األفعال الشاقة عليه بسبب توقعه للجنة فسمى اهللا تعاىل اجلنة يسرى مث علل حصول اليسرى يف أداء الطاعات 

  هبذه اليسرى وقوله فََسنَُيّسُرُه ِللُْيْسَرى بالضد من ذلك
يف معىن التيسري لليسرى والعسرى وجوه وذلك ألن من فسر اليسرى باجلنة فسر التيسري لليسرى  املسألة الثالثة

لّ بإدخال اهللا تعاىل إياهم يف اجلنة بسهولة وإكرام على ما أخرب اهللا تعاىل عنه بقوله َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُ
وقوله َسلَاٌم َعلَْيكُم بَِما َصبَْرُتمْ )  ٧٣الزمر ( وقوله ِطْبُتْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن )  ٢٣ ٢٤الرعد ( َبابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُُم 
وأما من فسر اليسرى بأعمال اخلري فالتيسري هلا هو تسهيلها على من أراد حىت ال )  ٢٤الرعد ( فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ 

 ٤٥البقرة ( ن الكسل قال اهللا تعاىل وَإِنََّها لَكَبَِريةٌ  إِالَّ َعلَى الَْخاِشِعَني يعتريه من التثاقل ما يعتري املرائني واملنافقني م
وقال َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُمُ انِفرُواْ ِفى سَبِيلِ اللَِّه )  ١٤٢النسار ( وقال إِنَّ الْمَُناِفِقَني ُيخَاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخاِدعُُهْم ) 

  فكان التيسري هو التنشيط)  ٣٨التوبة ( الْْرضِ اثَّاقَلُْتمْ إِلَى ا
املسألة الرابعة استدل األصحاب هبذه اآلية على صحة قوهلم يف التوفيق واخلذالن فقالوا إن قوله تعاىل فََسنَُيّسُرهُ 

ة وقوله ِللُْيْسَرى يدل على أنه تعاىل خص املؤمن هبذا التوفيق وهو أنه جعل الطاعة بالنسبة إليه أرجح من املعصي
فََسُنَيسُّرُه ِللُْعسَْرى يدل على أنه خص الكافر هبذا اخلذالن وهو أنه جعل املعصية بالنسبة إليه أرجح من الطاعة وإذا 

دلت اآلية على حصول الرجحان لزم القوم بالوجوب ألنه ال واسطة بني الفعل والترك ومعلوم أن حال االستواء 
باالمتناع وإذا امتنع أحد الطرفني وجب حصول الطرف اآلخر ضرورة أنه ال ميتنع الرجحان فحال املرجوحية أوىل 

خروج عن طريف النقيض أجاب القفال رمحه اهللا عن وجه التمسك باآلية من وجوه أحدها أن تسمية أحد الضدين 
( َبّشْرُهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ وقال فَ)  ٤٠الشورى ( باسم اآلخر جماز مشهور قال تعاىل َوجََزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها 

فلما مسى اهللا فعل األلطاف الداعية إىل الطاعات تيسرياً لليسرى مسى ترك هذه األلطاف تيسرياً )  ٢٤اإلنشقاق 
للعسرى وثانيها أن يكون ذلك على جهة إضافة الفعل إىل املسبب له دون الفاعل كما قيل يف األصنام َرّب إِنَُّهنَّ 



وثالثها أن يكون ذلك على سبيل احلكم به واإلخبار عنه واجلواب عن )  ٣٦إبراهيم ( ا ّمَن النَّاسِ أَْضلَلَْن كَِثًري
الكل أنه عدول عن الظاهر وذلك غري جائز السيما أنا بينا أن الظاهر من جانبنا متأكد بالدليل العقلي القاطع مث إن 

ما من ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( م عن النيب أصحابنا أكدوا ظاهر هذه اآلية مبا روى عن علي عليه السال
أجاب ) نفس منفوسة إال وقد علم اهللا مكاهنا من اجلنة والنار قلنا أفال نتكل قال ال اعملوا فكل ميسر ملا خلق له 

)  ٥٦الذاريات ( عُْبُدوِن القفال عنه بأن الناس كلهم خلقوا ليعبدوا اهللا كما قال َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِنَس إِالَّ ِلَي
واعلم أن هذا ضعيف ألنه عليه السالم إمنا ذكر هذا جواباً عن سؤاهلم يعين اعملوا فكل ميسر ملا وافق معلوم اهللا 

  وهذا يدل على قولنا أن ما قدره اهللا على العبد وعلمه منه فإنه ممتنع التغيري واهللا أعلم
َسُنَيّسُرُه وجوه أحدها أنه على سبيل الترفيق والتلطيف وهو من اهللا تعاىل املسألة اخلامسة يف دخول السني يف قوله فَ

  قطع ويقني كما يف قوله اْعُبدُواْ رَبَّكُمُ لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ

وثانيها أن حيمل ذلك على أن املطيع قد يصري عاصياً والعاصي قد يصري بالتوبة مطيعاً فهذا السبب )  ٢١البقرة ( 
فيه حماالً وثالثها أن الثواب ملا كان أكثره واقعاً يف اآلخرة وكان ذلك مما مل يأت وقته وال يقف أحد على كان التغيري 

وقته إال اهللا ال جرم دخله تراخ فأدخلت السني ألهنا حرف التراخي ليدل بذلك على أن الوعد آجل غري حاضر 
  واهللا أعلم أما قوله تعاىل

  ذَا َتَردَّىَوَما ُيْغنِى َعْنُه َمالُُه إِ
فاعلم أن ما هنا حيتمل أن يكون استفهاماً مبعىن اإلنكار وحيتمل أن يكون نفياً وأما َتَردَّى ففيه وجهان األول أن 

فيكون املعىن تردى )  ٣املائدة ( يكون ذلك مأخوذاً من قولك تردى من اجلبل قال اهللا تعاىل وَالُْمَترَّدَيةُ  َوالنَّطِيَحةُ  
قرب أو تردى يف قعر جهنم وتقدير اآلية إنا إذا يسرناه للعسرى وهي النار تردى يف جهنم فماذا يغين  يف احلفرة إذا

عنه ماله الذي خبل به وتركه لوارثه ومل يصحبه منه إىل آخرته اليت هي موضع فقره وحاجته شيء كما قال َولَقَْد 
وقال َونَرِثُُه َما َيقُولُ )  ٩٤األنعام ( َوَتَركُْتْم مَّا َخوَّلَْناكُْم َوَراء ظُُهورِكُْم  جِئُْتُموَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ مَرَّةٍ 

أخرب أن الذي ينتفع اإلنسان به هو ما يقدمه اإلنسان من أعمال الرب وإعطاء األموال يف )  ٨٠مرمي ( َوَيأْتِيَنا فَْرداً 
  أن تردى تفعل من الردى وهو اهلالك يريد املوت أما قوله تعاىلحقوقها دون املال الذي خيلفه على ورثته الثاين 

  إِنَّ َعلَْيَنا لَلُْهَدى
فاعلم أنه تعاىل ملا عرفهم أن سعيهم شىت يف العواقب وبني ما للمحسن من اليسرى وللمسيء من العسرى أخربهم 

ية فقال إِنَّ َعلَْيَنا لَلُْهَدى أي إن الذي أنه قد قضى ما عليه من البيان والداللة والترغيب والترهيب واإلرشاد واهلدا
جيب علينا يف احلكمة إذا خلقنا اخللق للعبادة أن نبني هلم وجوه التعبد وشرح ما يكون املتعبد به مطيعاً مما يكون به 

يف احلكمة عاصياً إذ كنا إمنا خلقناهم لننفعهم ونرمحهم ونعرضهم للنعيم املقيم فقد فعلنا ما كان فعله واجباً علينا 
واملعتزل احتجوا هبذه اآلية على صحة مذهبهم يف مسائل إحداها أنه تعاىل أباح األعذار وما كلف املكلف إال ما يف 
وسعه وطاقته فثبت أنه تعاىل ال يكلف مبا ال يطاق وثانيها أن كلمة على للوجوب فتدل على أنه قد جيب للعبد على 

مستقالً باإلجياد ملا كان يف وضع الدالئل فائدة وأجوبة أصحابنا عن مثل هذه  اهللا شيء وثالثها أنه لو مل يكن العبد
الوجوه مشهورة وذكر الواحدي وجهاً آخر نقله عن الفراء فقال املعىن إن علينا للهدى واإلضالل فترك اإلضالل 

ول ابن عباس يف رواية عطاء قال وهي تقي احلر والربد وهذا معىن ق)  ٨١النحل ( كما قال َسرَابِيلَ َتِقيكُُم الَْحرَّ 
يريد أرشد أوليائي إىل العمل بطاعيت وأحول بني أعدائي أن يعملوا بطاعيت فذكر معىن اإلضالل قالت املعتزلة هذا 



جور  فبني أن قصد السبيل على اهللا وأما)  ٩النحل ( التأويل ساقط لقوله تعاىل َوَعلَى اللَِّه قَْصدُ السَّبِيلِ َوِمْنَها َجاِئٌر 
  السبيل فبني أنه ليس على اهللا وال منه واعلم أن االستقصاء قد سبق يف تلك اآلية

  أما قوله تعاىل
  َوإِنَّ لََنا لَالٌّ ِخَرةَ  َواالٍّ ولَى

ففيه وجهان األول أن لنا كل ما يف الدنيا واآلخرة فليس يضرنا ترككم االهتداء هبدانا وال يزيد يف ملكنا اهتداؤكم 
وضره عائدان عليكم ولو شئنا ملنعناكم من املعاصي قهراً إذ لنا الدنيا واآلخرة ولكننا ال مننعكم من  بل نفع ذلك

هذا الوجه ألن هذا الوجه خيل بالتكليف بل مننعكم بالبيان والتعريف والوعد والوعيد الثاين أن لنا ملك الدارين 
  ق لقول املعتزلة والثاين أوفق لقولنا أما قوله تعاىلنعطي ما نشاء من نشاء فيطلب سعادة الدارين منا واألول أوف
  فَأَنذَْرُتكُْم نَاراً َتلَظَّى الَ َيْصلَاَهآ إِالَّ االٌّ ْشقَى الَِّذى كَذََّب َوَتوَلَّى

تلظى أي تتوقد وتتلهب وتتوهج يقال تلظت النار تلظياً ومنه مسيت جهنم لظى مث بني أهنا ملن هي بقوله الَ َيْصلَاَها 
الَّ االْشْقَى قال ابن عباس نزلت يف أمية بن خلف وأمثاله الذين كذبوا حممداً واألنبياء قبله وقيل إن األشقى مبعىن إِ

الشقي كما يقال لست فيها بأوحد أي بواحد فاملعىن ال يدخلها إال الكافر الذي هو شقي ألنه كذب بآيات اهللا 
تمسكون هبذه اآلية يف أنه ال وعيد إال على الكفار قال القاضي وتوىل أي أعرض عن طاعة اهللا واعلم أن املرجئة ي

وال ميكن إجراء هذه اآلية على ظاهرها ويدل على ذلك ثالثة أوجه أحدها أنه يقتضي أن ال يدخل النار إِالَّ االْْشقَى 
ا أن هذا إغراء باملعاصي ألنه الَِّذى كَذََّب َوَتوَلَّى فوجب يف الكافر الذي مل يكذب ومل يتول أن ال يدخل النار وثانيه

مبنزلة أن يقول اهللا تعاىل ملن صدق باهللا ورسوله ومل يكذب ومل يتول أي معصية أقدمت عليها فلن تضرك وهذا 
( يتجاوز حد اإلغراء إىل أن تصري كاإلباحة وتعاىل اهللا عن ذلك وثالثها أن قوله تعاىل من بعد َوسَُيجَنَُّبَها االْتْقَى 

يدل على ترك هذا الظاهر ألنه معلوم من حال الفاسق أنه ليس بأتقى ألن ذلك مبالغة يف التقوى ومن )  ١٧الليل 
يرتكب عظائم الكبائر ال يوصف بأنه أتقى فإن كان األول يدل على أن الفاسق ال يدخل النار فهذا الثاين يدل على 

ن من أهلها وملا ثبت أنه ال بد من التأويل أن الفاسق ال جينب النار وكل مكلف ال جينب النار فال بد وأن يكو
فنقول فيه وجهان األول أن يكون املراد بقوله نَاراً َتلَظَّى ناراً خمصوصة من النريان ألهنا دركات لقوله تعاىل إِنَّ 

صوصة ال يصالها سوى فاآلية تدل على أن تلك النار املخ)  ١٤٥النساء ( الُْمَناِفِقَني ِفى الدَّْرِك االْسْفَلِ ِمَن النَّارِ 
هذا األشقى وال تدل على أن الفاسق وغري من هذا صفته من الكفار ال يدخل سائر النريان الثاين أن املراد بقوله 
َناراً َتلَظَّى النريان أمجع ويكون املراد بقوله الَ َيْصلَاَها إِالَّ االْْشقَى أي هذا األشقى به أحق وثبوت هذه الزيادة يف 

  ري حاصل إال هلذا األشقى واعلم أن وجوه القاضي ضعيفةاالستحقاق غ
أما قوله أوالً يلزم يف غري هذا الكافر أن ال يدخل النار فجوابه أن كل كافر ال بد وأن يكون مكذباً للنيب يف دعواه 

تََولَّى وإذا ويكون متولياً عن النظر يف داللة صدق ذلك النيب فيصدق عليه أنه أشقى من سائر العصاة وأنه كَذََّب َو
  كان كل كافر داخالً يف اآلية سقط ما قاله القاضي

وأما قوله ثانياً إن هذا إغراء باملعصية فضعيف أيضاً ألنه يكفي يف الزجر عن املعصية حصول الذم يف العاجل 
يل على وحصول غضب اهللا مبعىن أنه ال يكرمه وال يعظمه وال يعطيه الثواب ولعله يعذبه بطريق آخر فلم يدل دل

  احنصار طريق التعذيب يف إدخال النار



وأما قوله ثالثاً َوسَُيجَنَُّبَها االْتْقَى فهذا ال يدل على حال غري األتقى إال على سبيل املفهوم والتمسك بدليل اخلطاب 
وهو ينكر ذلك فكيف متسك به والذي يؤكد هذا أن هذا يقتضي فيمن ليس بأتقى دخول النار فيلزم يف الصبيان 

  واجملانني أن يدخلوا النار وذلك باطل
وأما قوله رابعاً املراد منه نار خمصوصة وهي النار اليت تتلظى فضعيف أيضاً ألن قوله نَاراً َتلَظَّى حيتمل أن يكون ذلك 

صفة لكل النريان وأن يكون صفة لنار خمصوصة لكنه تعاىل وصف كل نار جهنم هبذا الوصف يف آية أخرى فقال 
  نََّها لَظَى نَزَّاَعةً  لّلشََّوىكَالَّ إِ

وأما قوله املراد إن هذا األشقى أحق به فضعيف ألنه ترك للظاهر من غري دليل فثبت ضعف الوجوه اليت ذكرها 
القاضي فإن قيل فما اجلواب عنه على قولكم فإنكم ال تقطعون بعدم وعيد الفساق اجلواب من وجهني األول ما 

الَ َيْصلَاَها ال يلزمها يف حقيقة اللغة يقال صلى الكافر النار إذا لزمها مقاسياً شدهتا  ذكره الواحدي وهو أن معىن
وحرها وعندنا أن هذه املالزمة ال تثبت إال للكافر أما الفاسق فإما أن ال يدخلها أو إن دخلها ختلص منها الثاين أن 

  م قوله تعاىلخيص عموم هذا الظاهر باآليات الدالة على وعيد الفساق واهللا أعل
  َوسَُيَجنَُّبَها االٌّ تْقَى الَِّذى ُيؤِْتى َمالَُه يََتَزكَّى َوَما الًَّحٍد عِنَدُه ِمن نِّْعَمةٍ  ُتْجَزى

  معىن سيجنبها أي سيبعدها وجيعل منها على جانب يقال جنبته الشيء أي بعدته وجنبته عنه وفيه مسألتان
املراد منه أبو بكر رضي اهللا تعاىل عنه واعلم أن الشيعة بأسرهم ينكرون  املسألة األوىل أمجع املفسرون منا على أن

هذه الرواية ويقولون إهنا نزلت يف حق علي بن أيب طالب عليه السالم والدليل عليه قوله تعاىل َويُْؤُتونَ الزَّكَواةَ  
َتَزكَّى إشارة إىل ما يف اآلية من قوله ُيْؤُتونَ الزَّكَواةَ  فقوله االْتْقَى الَِّذى ُيؤِْتى َمالَُه َي)  ٥٥املائدة ( َوُهْم َراِكُعونَ 

َوُهْم َراِكُعونَ وملا ذكر ذلك بعضهم يف حمضري قلت أقيم الداللة العقلية على أن املراد من هذه اآلية أبو بكر 
بكر فهاتان وتقريرها أن املراد من هذا األتقى هو أفضل اخللق فإذا كان كذلك وجب أن يكون املراد هو أبو 

املقدمتان مىت صحتا صح املقصود إمنا قلنا إن املراد من هذا األتقى أفضل اخللق لقوله تعاىل إِنَّ أَكَْرَمكُْم َعنَد اللَِّه 
واألكرم هو األفضل فدل على أن كل من كان أتقى وجب أن يكون أفضل فإن قيل اآلية )  ١٣احلجرات ( أَْتقَاكُْم 

رم كان أتقى وذلك ال يقتضي أن كل من كان أتقى كان أكرم قلنا وصف كون دلت على أن كل من كان أك
اإلنسان أتقى معلوم مشاهد ووصف كونه أفضل غري معلوم وال مشاهد واإلخبار عن املعلوم بغري املعلوم هو الطريق 

هو األتقى وإذا  احلسن أما عكسه فغري مفيد فتقدير اآلية كأنه وقعت الشبهة يف أن األكرم عند اهللا من هو فقيل
كان كذلك كان التقدير أتقاكم أكرمكم عند اهللا فثبت أن األتقى املذكور ههنا ال بد وأن يكون أفضل اخللق عند 

اهللا فنقول ال بد وأن يكون املراد به أبا بكر ألن األمة جممعة على أن أفضل اخللق بعد رسول اهللا إما أبو بكر أو 
علي بن أيب طالب فتعني محلها على أيب بكر وإمنا قلنا إنه ال ميكن محلها على علي علي وال ميكن محل هذه اآلية على 

  بن أيب طالب ألنه قال يف صفة هذا األتقى َوَما ِالَحٍد ِعنَدُه ِمن ّنْعَمةٍ  ُتْجَزى

من أبيه ألنه أخذه ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهذا الوصف ال يصدق على علي بن أيب طالب ألنه كان يف تربية النيب 
وكان يطعمه ويسقيه ويكسوه ويربيه وكان الرسول منعماً عليه نعمة جيب جزاؤها أما أبو بكر فلم يكن للنيب عليه 

الصالة والسالم عليه دنيوية بل أبو بكر كان ينفق على الرسول عليه السالم بل كان للرسول عليه السالم عليه 
واملذكور )  ٥٧الفرقان (  جيزى لقوله تعاىل َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ نعمة اهلداية واإلرشاد إىل الدين إال أن هذا ال

ههنا ليس مطلق النعمة بل نعمة جتزى فعلمنا أن هذه اآلية ال تصلح لعلي بن أيب طالب وإذا ثبت أن املراد هبذه 
ثبت أن اآلية غري صاحلة لعلي اآلية من كان أفضل اخللق وثبت أن ذلك األفضل من األمة إما أبو بكر أو علي و



تعني محلها على أيب بكر رضي اهللا عنه وثبت داللة اآلية أيضاً على أن أبا بكر أفضل األمة وأما الرواية فهي أنه كان 
لعبد اهللا بن جدعان فسلح على األصنام فشكا إليه املشركون فعله فوهبه هلم ومائة من اإلبل ) عبداً ( بالل 

أخذوه وجعلوا يعذبونه يف الرمضاء وهو يقول أحد أحد فمر به رسول اهللا وقال ينجيك أحد أحد ينحروهنا آلهلتهم ف
مث أخرب رسول اهللا أبا بكر أن بالالً يعذب يف اهللا فحمل أبو بكر رطالً من ذهب فابتاعه به فقال املشركون ما فعل 

الليل ( ن ّنْعَمةٍ  ُتْجَزى إِالَّ اْبِتَغاء َوْجِه َرّبِه االْْعلَى ذلك أبو بكر إال ليد كانت لبالل عنده فنزل َوَما ِالَحٍد ِعنَدُه ِم
وقال ابن الزبري وهو على املنرب كان أبو بكر يشتري الضعفة من العبيد فيعتقهم فقال له أبوه يا بين لو كنت )  ٢٠

  تبتاع من مينع ظهرك فقال منع ظهري أريد فنزلت هذه اآلية
يف حمل َيَتزَكَّى وجهان إن جعلت بدالً من يؤيت فال حمل له ألنه داخل يف ) الكشاف  (املسألة الثانية قال صاحب 

  حكم الصلة والصالت ال حمل هلا وإن جعلته حاالً من الضمري يف يُْؤِتى فمحله النصب
  إِالَّ اْبِتَغآَء َوْجهِ َربِِّه االٌّ ْعلَى َولَسَْوَف يَْرَضى

  فيه مسائل
نعمة إِالَّ اْبِتَغاء )  ١٩الليل ( َوْجهِ َرّبِه مستثىن من غري جنسه وهو النعمة أي َما ِالَحٍد ِعنَدُه  املسألة األوىل اْبِتَغاء

َوْجِه َرّبِه كقولك ما يف الدار أحداً إال محاراً وذكر الفراء فيه وجهاً آخر وهو أن يضمر اإلنفاق على تقدير ما ينفق 
  ) ٢٧٢البقرة ( نِفقُونَ إِالَّ اْبِتَغاء َوْجِه اللَِّه إال ابتغاء وجه ربه األعلى كقوله َوَما ُت

ال يؤتيه مكافأة على هدية )  ١٧ ١٨الليل ( املسألة الثانية اعلم أنه تعاىل بني أن هذا االْتْقَى الَِّذى يُْؤِتى مَالَُه َيَتزَكَّى 
يد الثواب بل إمنا يستحق الثواب أو نعمة سالفة ألن ذلك جيري جمرى أداء الدين فال يكون له دخل يف استحقاق مز

  إذا فعله ألجل أن اهللا أمره به وحثه عليه
املسألة الثالثة اجملسمة متسكوا بلفظة الوجه وامللحدة متسكوا بلفظة َرّبِه االْْعلَى وإن ذلك يقضي وجود رب آخر 

  وقد تقدم الكالم على كل ذلك
ب اإلمامة فقال اآلية الواردة يف حق علي عليه السالم إِنََّما املسألة الرابعة ذكر القاضي أبو بكر الباقالين يف كتا

  يراًُنطِْعُمكُمْ ِلَوْجِه اللَِّه الَ نُرِيُد مِنكُْم َجَزاء َوالَ ُشكُوراً إِنَّا َنَخاُف ِمن رَّّبَنا َيْوماً َعُبوساً قَْمطَرِ

هِ َرّبِه االْْعلَى وَلََسْوَف يَْرَضى فدلت اآليتان على أن واآلية الواردة يف حق أيب بكر إِالَّ اْبِتَغاء َوْج)  ٩ ١٠اإلنسان ( 
كل واحد منهما إمنا فعل ما فعل لوجه اهللا إال أن آية علي تدل على أنه فعل ما فعل لوجه اهللا وللخوف من يوم 

فإهنا دلت على أنه فعل ما فعل حملض القيامة على ما قال إِنَّا َنخَاُف ِمن رَّّبَنا َيوْماً َعُبوساً قَْمطَرِيراً وأما آية أيب بكر 
  وجه اهللا من غري أن يشوبه طمع فيما يرجع إىل رغبة يف ثواب أو رهبة من عقاب فكان مقام أيب بكر أعلى وأجل

املسألة اخلامسة من الناس من قال ابتغاء اهللا مبعىن ابتغاء ذاته وهي حمال فال بد وأن يكون املراد ابتغاء ثوابه وكرامته 
اس من قال ال حاجة إىل هذا اإلضمار وحقيقة هذه املسألة راجعة إىل أنه هل ميكن أن حيب العبد ذات اهللا ومن الن

لَِّه أو املراد من هذه احملبة حمبة ثوابه وكرامته وقد تقدم الكالم يف هذه املسألة يف تفسري قوله َوالَِّذيَن ءاَمنُواْ أََشدُّ حُّبا ِل
  ) ١٦٥البقرة ( 

دسة قرأ حيىي بن وثاب إِالَّ اْبِتَغاء َوْجهِ َرّبِه بالرفع على لغة من يقول ما يف الدار أحد إال محاراً وأنشد يف املسألة السا
  اللغتني قوله وبلدة ليس هبا أنيس

  إال اليعافري وإال العيس
صلى اهللا عليه ( رسوله أما قوله َولَسَْوَف يَْرَضى فاملعىن أنه وعد أبا بكر أن يرضيه يف اآلخرة بثوابه وهو كقوله ل



وفيه عندي وجه آخر وهو أن املراد أنه ما أنفق إال لطلب )  ٥الضحى ( َولَسَْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فَتَْرَضى ) وسلم 
رضوان اهللا ولسوف يرضى اهللا عنه وهذا عندي أعظم من األول ألن رضا اهللا عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن 

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم )  ٢٨الفجر ( ول األمرين على ما قال رَاِضَيةً  مَّْرِضيَّةً  ربه وباجلملة فال بد من حص
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة الضحى

  إحدى عشرة آية مكية
  وأنا على عزم أن أضم إىل تفسري هذه السورة ما فيها من اللطائف التذكارية

  ا َسَجىَوالضَُّحى وَالَّْيلِ إِذَ
ألهل التفسري يف قوله وَالضَُّحى وجهان أحدمها أن املراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر النهار حني ترتفع 

  الشمس وتلقي شعاعها وثانيها الضحى هو النهار كله بدليل أنه جعل يف مقابلة الليل كله
قاربة سكن وأظلم وغطى أما األول فقال أبو وأما قوله َوالَّْيلِ إِذَا َسَجى فذكر أهل اللغة يف َسَجى ثالثة أوجه مت

عبيد واملربد والزجاج سجى أي سكن يقال ليلة ساجية أي ساكنة الريح وعني ساجية أي فائزة الطرف وسجى 
  البحر إذا سكنت أمواجه وقال يف الدعاء

  يا مالك البحر إذا البحر سجى
  ركد يف طولهوأما الثاين وهو تفسري سجى بأظلم فقال الفراء سجى أي أظلم و

وأما الثالث وهو تفسري سجى بغطى فقال األصمعي وابن األعرايب سجى الليل تغطيته النهار مثل ما يسجى الرجل 
بالثوب واعلم أن أقوال املفسرين غري خارجة عن هذه الوجوه الثالثة فقال ابن عباس غطى الدنيا بالظلمة وقال 

ية سعيد بن جبري إذا أقبل الليل غطى كل شيء وقال جماهد وقتادة احلسن ألبس الناس ظالمه وقال ابن عباس يف روا
والسدي وابن زيد سكن بالناس ولسكونه معنيان أحدمها سكون الناس فنسب إليه كما يقال ليل نائم وهنار صائم 

  والثاين هو أن سكونه عبارة عن استقرار ظالمه

  واستوائه فال يزداد بعد ذلك وههنا سؤاالت
ا احلكمة يف أنه تعاىل يف السورة املاضية قدم ذكر الليل ويف هذه السورة أخره قلنا فيه وجوه أحدها السؤال األول م

وللنهار )  ١األنعام ( أن بالليل والنهار ينتظم مصاحل املكلفني والليل له فضيلة السبق لقوله َوجََعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَر 
خرة فلما كان لكل واحد فضيلة ليست لآلخر ال جرم قدم هذا على ذاك فضيلة النور بل الليل كالدنيا والنهار كاآل

آل عمران ( تارة وذاك على هذا أخرى ونظريه أنه تعاىل قدم السجود على الركوع يف قوله َواْسُجِدى َواْركَِعى 
 قدم الليل على النهار وثانيها أنه تعاىل)  ٧٧احلج ( مث قدم الركوع على السجود يف قوله اْركَعُواْ َواْسُجُدواْ )  ٤٣

يف سورة أيب بكر ألن أبا بكر سبقه كفر وههنا قدم الضحى ألن الرسول عليه الصالة والسالم ما سبقه ذنب 
وثالثها سورة والليل سورة أيب بكر وسورة الضحى سورة حممد عليه الصالة والسالم مث ما جعل بينهما واسطة 

ذا ذكرت الليل أوالً وهو أبو بكر مث صعدت وجدت بعده النهار وهو ليعلم أنه ال واسطة بني حممد وأيب بكر فإ
  حممد وإن ذكرت والضحى أوالً وهو حممد مث نزلت وجدت بعده والليل وهو أبو بكر ليعلم أنه ال واسطة بينهما

ان ساعة السؤال الثاين ما احلكمة ههنا يف احللف بالضحى والليل فقط واجلواب لوجوه أحدها كأنه تعاىل يقول الزم



فساعة ساعة ليل وساعة هنار مث يزداد فمرة تزداد ساعات الليل وتنقص ساعات النهار ومرة بالعكس فال تكون 
الزيادة هلوى وال النقصان لقلى بل للحكمة كذا الرسالة وإنزال الوحي حبسب املصاحل فمرة إنزال ومرة حبس فال 

أن العامل ال يؤثر كالمه حىت يعمل به فلما أمر اهللا تعاىل بأن كان اإلنزال عن هوى وال كان احلبس عن قلى وثانيها 
البينة على املدعي واليمني على من أنكر مل يكن بد من أن يعمل به فالكفار ملا ادعوا أن ربه ودعه وقاله قال هاتوا 

وار الليل مع النهار ال احلجة فعجزوا فلزمه اليمني بأنه ما ودعه ربه وما قاله وثانيها كأنه تعاىل يقول انظروا إىل ج
  يسلم أحدمها عن اآلخر بل الليل تارة يغلب وتارة يغلب فكيف تطمع أن تسلم على اخللق

السؤال الثالث مل خص وقت الضحى بالذكر اجلواب فيه وجوه أحدها أنه وقت اجتماع الناس وكمال األنس بعد 
الوحي يظهر ضحى نزول الوحي وثانيها أهنا  االستيحاش يف زمان الليل فبشروه أن بعد استيحاشك بسبب احتباس

الساعة اليت كلم فيها موسى ربه وألقى فيها السحرة سجداً فاكتسى الزمان صفة الفضيلة لكونه ظرفاً فكيف فاعل 
الطاعة ا وأفاد أيضاً أن الذي أكرم موسى ال يدع إكرامك والذي قلب قلوب السحرة حىت سجدوا يقلب قلوب 

  أعدائك
ع ما السبب يف أنه ذكر الضحى وهو ساعة من النهار وذكر الليل بكليته اجلواب فيه وجوه أحدها أنه السؤال الراب

إشارة إىل أن ساعة من النهار توازي مجيع الليل كما أن حممداً إذا وزن يوازي مجيع األنبياء والثاين أن النهار وقت 
مهوم الدنيا أدوم من سرورها فإن الضحى ساعة السرور والراحة والليل وقت الوحشة والغم فهو إشارة إىل أن 

والليل كذا ساعات يروى أن اهللا تعاىل ملا خلق العرش أظلت غمامة سوداء عن يسارة ونادت ماذا أمطر فأجيبت 
أن امطري اهلموم واألحزان مائة سنة مث انكشفت فأمرت مرة أخرى بذلك وهكذا إىل متام ثالمثائة سنة مث بعد ذلك 

العرش غمامة بيضاء ونادت ماذا أمطر فأجيبت أن أمطري السرور ساعة فلهذا السبب ترى الغموم  أظلت عن ميني
  واألحزان دائمة والسرور قليالً ونادراً

وثالثها أن وقت الضحى وقت حركة الناس وتعارفهم فصارت نظري وقت احلشر والليل إذا سكن نظري سكون 
كن الفضيلة للحياة على املوت وملا بعد املوت على ما قبله فلهذا الناس يف ظلمة القبور فكالمها حكمة ونعمة ل

السبب قدم ذكر الضحى على ذكر الليل ورابعها ذكروا الضحى حىت ال حيصل اليأس من روحه مث عقبه بالليل 
  حىت ال حيصل األمن من مكره

نعم وال استبعاد فيه ومنهم السؤال اخلامس هل أحد من املذكرين فسر الضحى بوجه حممد والليل بشعره واجلواب 
من زاد عليه فقال والضحى ذكور أهل بيته والليل إناثهم وحيتمل الضحى رسالته والليل زمان احتباس الوحي ألن 
يف حال النزول حصل االستئناس ويف زمن االحتباس حصل االستيحاش وحيتمل والضحى نور علمه الذي به يعرف 

به يستر مجيع الغيوب وحيتمل أن الضحى إقبال اإلسالم بعد أن كل غريباً  املستور من الغيوب والليل عفوه الذي
والليل إشارة إىل أنه سيعود غريباً وحيتمل والضحى كمال العقل والليل حال املوت وحيتمل أقسم بعالنيتك اليت ال 

  يرى عليها اخللق عيباً وبسرك الذي ال يعلم عليه عامل الغيب عيباً
  َوَما قَلَى َما َودََّعَك رَبَُّك

  فيه مسائل
املسألة األوىل قال أبو عبيدة واملربد ودعك من التوديع كما يودع املفارق وقرىء بالتخفيف أي ما تركك والتوديع 

مبالغة يف الوداع ألن من ودعك مفارقاً فقد بالغ يف تركك والقلى البغض يقال قالة يقليه قلى ومقلية إذا أبغضه 
ك ويف حذف الكاف وجوه أحدها حذفت الكاف اكتفاء بالكاف األوىل يف ودعك وألن قال الفراء يريد وما قال



أحد من ) فال ( رؤس اآليات بالياء فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف وثانيها فائدة اإلطالق أنه ما قالك وال 
  )املرء مع من أحب ( أصحابك وال أحداً ممن أحبك إىل قيام القيامة تقريراً لقوله 

فقال املشركون قد قاله اهللا وودعه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ة الثانية قال املفسرون أبطأ جربيل على النيب املسأل
فأنزل اهللا تعاىل عليه هذه اآلية وقال السدي أبطأ عليه أربعني ليلة فشكا ذلك إىل خدجية فقالت لعل رنك نسيك أو 

ما أرى شيطانك إال قد تركك وروي عن احلسن أنه قال أبطأ  قالك وقيل إن أم مجيل امرأة أيب هلب قالت له يا حممد
إن ريب ودعين وقالين يشكو إليها فقالت كال والذي ( الوحي فقال خلدجية ) صلى اهللا عليه وسلم ( على الرسول 

لَى وطعن فنزل َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَ) بعثك باحلق ما ابتدأك اهللا هبذه الكرامة إال وهو يريد أن يتمها لك 
أن يظن أن اهللا تعاىل ودعه وقاله بل ) صلى اهللا عليه وسلم ( األصوليون يف هذه الرواية وقالوا إنه ال يليق بالرسول 

يعلم أن عزل النيب عن النبوة غري جائز يف حكمة اهللا تعاىل ويعلم أن نزول الوحي يكون حبسب املصلحة ورمبا كان 
فثبت أن هذا الكالم غري الئق بالرسول عليه الصالة والسالم مث إن صح الصالح تأخريه ورمبا كان خالف ذلك 

ذلك حيمل على أنه كان مقصوده عليه الصالة والسالم أن جيرهبا ليعرف قدر علمها أو ليعرف الناس قدر علمها 
ل ابن عباس واختلفوا يف قدر مدة انقطاع الوحي فقال ابن جريج اثنا عشر يوماً وقال الكليب مخسة عشر يوماً وقا

  مخسة وعشرون يوماً وقال السدي ومقاتل أربعون يوماً

صلى اهللا عليه ( واختلفوا يف سبب احتباس جربيل عليه السالم فذكر أكثر املفسرين أن اليهود سألت رسول اهللا 
فاحتبس عنه ) سأخربكم غداً ومل يقل إن شاء اهللا ( عن الروح وذي القرنني وأصحاب الكهف فقال ) وسلم 

لوحي وقال ابن زيد السبب فيه كون جرو يف بيته للحسن واحلسني فلما نزل جربيل عليه السالم عاتبه رسول اهللا ا
وقال جندب بن سفيان رمى النيب ) أما علمت أنا ال ندخل بيتاً فيه كلب وال صورة ( عليه الصالة والسالم فقال 

  عليه الصالة حبجر يف إصبعه فقال هل أنت إال أصبع دميت
  يف سبيل اهللا ما لقيتو

  فأبطأ عنه الوحي وروي أنه كان فيهم من ال يقلم األظفار وههنا سؤاالن
السؤال األول الروايات اليت ذكرمت تدل على أن احتباس الوحي كان عن قلى قُلَْنا أقصى ما يف الباب أن ذلك كان 

ما جثتين ( ليه الصالة والسالم قال جلربيل تركاً لألفضل واألوىل وصاحبه ال يكون ممقوتاً وال مبغضاً وروى أنه ع
  ) ٦٤مرمي ( وتال َوَما َنَتنَزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ َرّبَك ) حىت اشتقت إليك فقال جربيل كنت إليك أشوق ولكين عبداً مأموراً 

أن ذلك السؤال الثاين كيف حيسن من السلطان أن يقول ألعظم اخللق قربة عنده إين ال أبغضك تشريفاً له اجلواب 
ال حيسن ابتداء لكن األعداء إذا ألقوا يف األلسنة أن السلطان يبغضه مث تأسف ذلك املقرب فال لفظ أقرب إىل 

  تشريفه من أن يقول له إين ال أبغضك وال أدعك وسوف ترى منزلتك عندي
  عاملسألة الثالثة هذه الواقعة تدل على أن القرآن من عند اهللا إذ لو كان من عنده ملا امتن

  َولَالٌّ ِخَرةُ  َخْيٌر لََّك ِمَن االٍّ ولَى
واعلم أن يف اتصاله مبا تقدم وجوهاً أحدها أن يكون املعىن أن انقطاع الوحي ال جيوز أن يكون ألنه عزل عن النبوة 

بل أقصى ما يف الباب أن يكون ذلك ألنه حصل االستغناء عن الرسالة وذلك أمارة املوت فكأنه يقال انقطاع 
ي مىت حصل دل على املوت لكن املوت خري لك فإن مالك عند اهللا يف اآلخرة خري وأفضل مما لك يف الدنيا الوح

حصل له هبذا تشريف عظيم فكأنه استعظم هذا التشريف فقيل له )  ٣الضحى ( وثانيها ملا نزل َما َودََّعَك رَبَُّك 
ف وإن كان عظيماً إال أن مالك عند اهللا يف اآلخرة خري وأعظم َولَالِْخَرةُ  َخْيٌر لََّك ِمَن االْولَى أي هذا التشري



وثالثها ما خيطر ببايل وهو أن يكون املعىن ولألحوال اآلتية خري لك من املاضية كأنه تعاىل وعده بأنه سيزيده كل يوم 
وجالالً وههنا  عزاً إىل عز ومنصباً إىل منصب فيقول ال تظن أين قليتك بل تكون كل يوم يأيت فإين أزيدك منصباً

  سؤاالن
السؤال األول بأي طريق يعرف أن اآلخرة كانت له خرياً من األوىل اجلواب لوجوه أحدها كأنه تعاىل يقول له إنك 

يف الدنيا على خري ألنك تفعل فيها ما تريد ولكن اآلخرة خري لك ألنا نفعل فيها ما نريد وثانيها اآلخرة خري لك 
  له كاألوالد قال تعاىل وَأَْزواُجُه أُمَّهَاتُُهْمجيتمع عندك أمتك إذ األمة 

وهو أب هلم وأمته يف اجلنة فيكون كأن أوالده يف اجلنة مث مسى الولد قرة أعني حيث حكى عنهم )  ٦األحزاب ( 
شتريتها أما هذه ليست لك وثالثها اآلخرة خري لك ألنك ا)  ٧٤الفرقان ( َهْب لََنا ِمْن أَزْواجَِنا َوذُّريَّاتَِنا قُرَّةَ  أَْعُينٍ 

فعلى تقدير أن لو كانت اآلخرة أقل من الدنيا لكانت اآلخرة خرياً لك ألن مملوكك خري لك مما ال يكون مملوكاً 
لك فكيف وال نسبة لآلخرة إىل الدنيا يف الفضل ورابعها اآلخرة خري لك من األوىل ألن يف الدنيا الكفار يطعنون 

متك شهداء على األمم وأجعلك شهيداً على األنبياء مث أجعل ذايت شهيداً لك كما قال فيك أما يف اآلخرة فأجعل أ
وخامسها أن خريات الدنيا قليلة مشوبة منقطعة ولذات )  ٢٨ ٢٩الفتح ( َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً مُّحَمٌَّد رَّسُولُ اللَِّه 

  اآلخرة كثرية خالصة دائمة
ُ َخْيٌر لََّك ومل يقل خري لكم اجلواب ألنه كان يف مجاعته من كانت اآلخرة شراً له فلو  السؤال الثاين مل قال َولَالِْخَرة

أنه سبحانه عمم لكان كذباً ولو خصص املطيعني بالذكر الفتضح املذنبون واملنافقون وهلذا السبب قال موسى عليه 
قالذي كان معه ملا كان من ) صلى اهللا عليه وسلم ( مد وأما حم)  ٦٢الشعراء ( السالم كَالَّ إِنَّ َمِعىَ  َرّبى سََيْهِدينِ 

إذ مل يكن مث إال نيب وصديق وروي أن موسى عليه )  ٤٠التوبة ( أهل السعادة قطعاً ال جرم قال إِنَّ اللََّه َمَعَنا 
وجب السالم خرج لالستسقاء ومعه األلوف ثالثة أيام فلم جيدوا اإلجابة فسأل موسى عليه السالم عن السبب امل

أبغضه فكيف أعمل ) إين ( لعدم اإلجابة فقال ال أجيبكم ما دام معكم ساع بالنميمة فسأل موسى من هو فقال 
عمله فما مضت مدة قليلة حىت نزل الوحي بأن ذلك النمام قد مات وهذه جنازته يف مصلى كذا فذهب موسى 

تره على أعدائه فكيف على أوليائه مث تأمل فإن فيه عليه السالم إىل تلك املصلى فإذا فيها سبعون من اجلنائز فهذا س
وفيه إشارة إىل زيادة فضيلة هذه األمة فإنه تعاىل كان ) لوال شيوخ ركع ( دقيقة لطيفة وهي أنه عليه السالم قال 

  يرد األلوف ملذنب واحد وههنا يرحم املذنبني ملطيع واحد
  َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى

له مبا تقدم من وجهني األول هو أنه تعاىل ملا بني أن اآلخرة خري له من األوىل ولكنه مل يبني أن ذلك واعلم اتصا
التفاوت إىل أي حد يكون فبني هبذه اآلية مقدار ذلك التفاوت وهو أنه ينتهي إىل غاية ما يتمناه الرسول ويرتضيه 

فقيل ومل قلت إن األمر كذلك فقال )  ٤الضحى ( َك ِمَن االْولَى الوجه الثاين كأنه تعاىل ملا قال َولَالِْخَرةُ  َخْيٌر لَّ
ألنه يعطيه كل ما يريده وذلك مما ال تتسع الدنيا له فثبت أن اآلخرة خري له من األوىل واعلم أنه إن محلنا هذا 

ن عباس ألف قصر يف الوعد على اآلخرة فقد ميكن محله على املنافع وقد ميكن محله على التعظيم أما املنافع فقال اب
اجلنة من لؤلؤ أبيض ترابه املسك وفيها ما يليق هبا وأما التعظيم فاملروى عن علي بن أيب طالب عليه السالم وابن 

عباس أن هذا هو الشفاعة يف األمة يروى أنه عليه السالم ملا نزلت هذه اآلية قال إذاً ال أرضى وواحد من أميت يف 
لشفاعة متعني ويدل عليه وجوه أحدها أنه تعاىل أمره يف الدنيا باالستغفار فقال أَْسَتْغِفرُ النار واعلم أن احلمل على ا



فأمره باالستغفار واالستغفار عبارة عن طلب املغفرة ومن طلب شيئاً )  ١٩حممد ( ِلذَنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت 
  فال شك أنه ال يريد الرد وال يرضى به وإمنا

هو اإلجابة ال الرد ودلت هذه اآلية ) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلجابة وإذا ثبت أن الذي يرضاه الرسول يرضى ب
على أنه تعاىل يعطيه كل ما يرتضيه علمنا أن هذه اآلية دالة على الشفاعة يف حق املذنبني والثاين وهو أن مقدمة اآلية 

ال أغضب على أحد من أصحابك وأتباعك وأشياعك مناسبة لذلك كأنه تعاىل يقول ال أودعك وال أبغضك بل 
طلباً ملرضاتك وتطييباً لقلبك فهذا التفسري أوفق ملقدمة اآلية والثالث األحاديث الكثرية الواردة يف الشفاعة دالة 

على أن رضا الرسول عليه الصالة والسالم يف العفو عن املذنبني وهذه اآلية دلت على أنه تعاىل يفعل كل ما يرضاه 
الرسول فتحصل من جمموع اآلية واخلرب حصول الشفاعة وعن جعفر الصادق عليه السالم أنه قال رضاء جدي أن 

( ال يدخل النار موحد وعن الباقر أهل القرآن يقولون أرجى آية قوله قُلْ ياِعَباِدىَ  الَِّذيَن أَْسَرفُواْ َعلَى أَنفُسِهِْم 
ة قوله وَلََسْوَف ُيْعطِيَك َربَُّك فَتَْرَضى واهللا إهنا الشفاعة ليعطاها يف أهل وإنا أهل البيت نقول أرجى آي)  ٥٣الزمر 

ال إله إال اهللا حىت يقول رضيت هذا كله إذا محلنا اآلية على أحوال اآلخرة أما لو محلنا هذا الوعد على أحوال 
تح مكة ودخول الناس يف الدين أفواجاً الدنيا فهو إشارة إىل ما أعطاه اهللا تعاىل من الظفر بأعدائه يوم بدر ويوم ف

والغلبة على قريظة والنضري وإجالئهم وبث عساكره وسراياه يف بالد العرب وما فتح على خلفائه الراشدين يف 
هدم بأيديهم من ممالك اجلبابرة وأهنبهم من كنوز األكاسرة وما قذف يف أهل ) ما ( أقطار األرض من املدائن و 
عب وهتييب اإلسالم وفشو الدعوة واعلم أن األوىل محل اآلية على خريات الدنيا واآلخرة الشرق والغرب من الر

  وههنا سؤاالت
السؤال األول مل مل يقل يعطيكم مع أن هذه السعادات حصلت للمؤمنني أيضاً اجلواب لوجوه أحدها أنه املقصود 

ك ألين أعلم أنك بلغت يف الشفقة عليهم إىل وهم أتباع وثانيها أين إذا أكرمت أصحابك فذاك يف احلقيقة إكرام ل
حيث تفرح بإكرامهم فوق ما تفرح بإكرام نفسك ومن ذلك حيث تقول األنبياء نفسي نفسي أي أبدأ جبزائي 

وثوايب قبل أميت ألن طاعيت كانت قبل طاعة أميت وأنت تقول أميت أميت أي أبدأ هبم فإن سروري أن أراهم فائزين 
وحني ) اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون ( عاملتين معاملة حسنة فإهنم حني شجوا وجهك قلت  بثواهبم وثالثها أنك

فتحملت الشجة احلاصلة يف وجه جسدك وما ) اللهم امأل بطوهنم ناراً ( شغلوك يوم اخلندق عن الصالة قلت 
 جرم فضلتك فقلت حتملت الشجة احلاصلة يف وجه دينك فإن وجه الدين هو الصالة فرجحت حقي على حقك ال

من ترك الصالة سنني أو حبس غريه عن الصالة سنني ال أكفره ومن آذى شعرة من شعراتك أو جزء من نعلك 
  أكفره

السؤال الثاين ما الفائدة يف قوله وَلََسْوَف ومل مل يقل وسيعطيك ربك اجلواب فيه فوائد إحداها أنه يدل على أنه ما 
وثانيها أن املشركني ملا قالوا ودعه ربه وقاله فاهللا تعاىل رد عليهم بعني تلك  قرب أجله بل يعيش بعد ذلك زماناً

مث قال املشركون سوف ميوت حممد فرد اهللا عليهم ذلك هبذه )  ٣الضحى ( اللفظة فقال َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى 
  اللفظة فقال وَلََسْوَف ُيْعطِيَك َربَُّك فَتَْرَضى

ف يقول اهللا وَلََسْوَف ُيعِْطيَك َربَُّك فَتَْرَضى اجلواب هذه السورة من أوهلا إىل آخرها كالم جربيل السؤال الثالث كي
عليه السالم معه ألنه كان شديد االشتياق إليه وإىل كالمه كما ذكرنا فأراد اهللا تعاىل أن يكون هو املخاطب له هبذه 

  البشارات



هي الم االبتداء املؤكدة ملضمون ) الكشاف ( سوف اجلواب قال صاحب السؤال الرابع ما هذه الالم الداخلة على 
اجلملة واملبتدأ حمذوف تقديره وألنت سوف يعطيك ربك والدليل على ما قلنا أهنا إما أن تكون الم القسم أو الم 

بتداء ال تدخل إال االبتداء والم القسم ال تدخل على املضارع إال مع نون التوكيد فبقي أن تكون الم ابتداء والم اال
على اجلملة من املبتدأ واخلرب فال بد من تقدير مبتدأ وخرب وأن يكون أصله وألنت سوف يعطيك فإن قيل ما معىن 

  اجلمع بني حريف التوكيد والتأخري قلنا معناه أن العطاء كائن ال حمالة وإن تأخر ملا يف التأخري من املصلحة
  أَلَْم َيجِْدَك َيِتيماً فَآَوى

  ه مسائلفي
) أ ( املسألة األوىل أن اتصاله مبا تقدم هو أنه تعاىل يقول أَلَْم َيجِْدَك َيِتيماً فقال الرسول بلى يا رب فيقول انظر 

كانت طاعاتك يف ذلك الوقت أكرم أم الساعة فال بد من أن يقال بل الساعة فيقول اهللا حني كنت صبياً ضعيفاً ما 
حيث صرت مشرفاً على شرفات العرش وقلنا لك لوالك ما خلقنا األفالك أتظن أنا تركناك بل ربيناك ورقيناك إىل 
  بعد هذه احلالة هنجرك ونتركك

املسألة الثانية أَلَْم َيجِْدَك من الوجود الذي مبعىن العلم واملنصوبان مفعوال وجد والوجود من اهللا واملعىن أمل يعلمك 
مرين األول أن عبد اهللا بن عبد املطلب فيما ذكره أهل األخبار تويف وأم اهللا يتيماً فآوى وذكروا يف تفسري اليتيم أ

حامل به مث ولد رسول اهللا فكان مع جده عبد املطلب ومع أمه آمنة فهلكت ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
وكان عبد أمه آمنة وهو ابن ست سنني فكان مع جده مث هلك جده بعد أمه بسنتني ورسول اهللا ابن مثان سنني 

املطلب يوصي أبا طالب به ألن عبد اهللا وأبا طالب كانا من أم واحدة فكان أبو طالب هو الذي يكفل رسول اهللا 
بعد جده إىل أن بعثه اهللا للنبوة فقام بنصرته مدة مديدة مث تويف أبو طالب بعد ذلك فلم يظهر على رسول اهللا يتم 

نه قال أبو طالب يوماً ألخيه العباس أال أخربك عن حممد مبا رأيت منه فقال البتة فأذكره اهللا تعاىل هذه النعمة روى أ
بلى فقال إين ضممته إيل فكيف ال أفارقه ساعة من ليل وال هنار وال أأمتن عليه أحداً حىت أين كنت أنومه يف فراشي 

وقال يا عماه اصرف بوجهك فأمرته ليلة أن خيلع ثيابه وينام معي فرأيت الكراهة يف وجهه لكنه كره أن خيالفين 
عين حىت أخلع ثيايب إذ ال ينبغي ألحد أن ينظر إىل جسدي فتعجبت من قوله وصرفت بصري حىت دخل الفراش 

فلما دخلت معه الفراش إذا بيين وبينه ثوب واهللا ما أدخلته فراشي فإذا هو يف غاية اللني وطيب الرائحة كأنه غمس 
ا كنت أرى شيئاً وكثرياً ما كنت أفتقده من فراشي فإذا قمت ألطلبه ناداين يف املسك فجهدت ألنظر إىل جسده فم

ها أنا يا عم فارجع ولقد كنت كثرياً ما أمسع منه كالماً يعجبين وذلك عند مضي الليل وكنا ال نسمي على الطعام 
ل احلمدهللا فتعجبت منه والشراب وال حنمده بعده وكان يقول يف أول الطعام بسم اهللا األحد فإذا فرغ من طعامه قا

  مث مل أر منه كذبة وال ضحكاً وال جاهلية وال وقف مع صبيان يلعبون
  واعلم أن العجائب املروية يف حقه من حديث حبريى الراهب وغريه مشهورة

  التفسري الثاين لليتيم أنه من قوهلم درة يتيمة واملعىن أمل جيدك واحداً يف قريش عدمي النظري

من تأوي إليه وهو أبو طالب وقرىء فأوى وهو على معنيني إما من أواه مبعىن آواه وإما من فآواك أي جعل لك 
  أوى له إذا رمحه وههنا سؤاالن

السؤال األول كيف حيسن من اجلود أن مين بنعمة فيقول أَلَمْ َيجِْدَك َيِتيماً فَاَوى والذي يؤكد هذا السؤال أن اهللا 
يف معرض الذم لفرعون فما كان مذموماً من )  ١٨الشعراء ( نَُرّبَك ِفيَنا َوِليداً  تعاىل حكى عن فرعون أنه قال أَلَْم

فرعون كيف حيسن من اهللا اجلواب أن ذلك حيسن إذا قصد بذلك أن يقوي قلبه ويعده بدوام النعمة وهبذا يظهر 



بالك ال ختدمين وامتنان اهللا الفرق بني هذا االمتنان وبني امتنان فرعون ألن امتنان فرعون حمبط ألن الغرض فما 
بزيادة نعمه كأنه يقول مالك تقطع عين رجاءك ألست شرعت يف تربيتك أتظنين تاركاً ملا صنعت بل ال بد وأن أمتم 

أما علمت أن احلامل اليت تسقط الولد قبل )  ١٥٠البقرة ( عليك وعلى أمتك النعمة كما قال َوالِِتمَّ نِْعَمِتى َعلَْيكُْم 
يبة ترد ولو أسقطت أو الرجل أسقط عنها بعالج جتب الغرة وتستحق الذم فكيف حيسن ذلك من احلي التمام مع

الكهف ( القيوم فما أعظم الفرق بني مان هو اهللا وبني مان هو فرعون ونظريه ما قاله بعضهم ثَلَاثَةٌ  رَّابُِعُهْم كَلْبُُهْم 
فشتان بني أمة رابعهم )  ٧اجملادلة ( ْجَوى ثَلَاثَةٍ  إِالَّ ُهَو َرابُِعُهْم يف تلك األمة ويف أمة حممد َما َيكُونُ ِمن نَّ)  ٢٢

  كلبهم وبني أمة رابعهم رهبم
السؤال الثاين أنه تعاىل مّن عليه بثالثة أشياء مث أمره بأن يذكر نعمة ربه فما وجه املناسبة بني هذه األشياء اجلواب 

الدين نوعان مايل وإنعامي والثاين أقوى وجوباً ألن املايل قد يسقط  وجه املناسبة أن نقول قضاء الدين واجب مث
باإلبراء والثاين يتأكد باإلبراء واملايل يقضي مرة فينجو اإلنسان منه والثاين جيب عليك قضاؤه طول عمرك مث إذا 

أن العبد يقول إهلي تعذر قضاء النعمة القليلة من منعم هو مملوك فكيف حال النعمة العظيمة من املنعم العظيم فك
أخرجتين من العدم إىل الوجود بشراً سوياً طاهر الظاهر جنس الباطن بشارة منك أن تستر على ذنويب بستر عفوك 

كما سترت جناسيت باجللد الظاهر فكيف ميكنين قضاء نعمتك اليت ال حد هلا وال حصر فيقول تعاىل الطريق إىل ذلك 
قك كنت يتيماً فآويتك فافعل يف حق األيتام ذلك وكنت ضاالً فهديتك فافعل أن تفعل يف حق عبيدي ما فعلته يف ح

يف حق عبيدي ذلك وكنت عائالً فأغنيتك فافعل يف حق عبيدي ذلك مث إن فعلت كل ذلك فاعلم أنك إمنا فعلتها 
  بتوفيقي لك ولطفي وإرشادي فكن أبداً ذاكراً هلذه النعم واأللطاف

  َوَوَجَدكَ ضَآالًّ فََهَدى
أما قوله تعاىل َوَوَجَدكَ َضاالًّ فََهَدى فاعلم أن بعض الناس ذهب إىل أنه كان كافراً يف أول األمر مث هداه اهللا وجعله 

نبياً قال الكليب َوَوَجَدكَ َضاالًّ يعين كافراً يف قوم ضالل فهداك للتوحيد وقال السدي كان على دين قومه أربعني 
عن اهلدى لدينه واحتجوا على ذلك بآيات أخر منها قوله َما كُنَت َتْدرِى َما الْكَِتابُ  سنة وقال جماهد َوَوَجَدكَ َضاالًّ

وقوله لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ )  ٣يوسف ( وقوله َوإِن كُنَت ِمن قَْبِلِه لَِمَن الَْغاِفِلَني )  ٥٢الشورى ( َوالَ اِإلَميانُ 
ذلك منه وإذا دلت هذه اآلية على الصحة وجب محل قوله َوَوَجَدَك ضَاالًّ فهذا يقتضي صحة )  ٦٥الزمر ( َعَملَُك 

  عليه وأما اجلمهور من العلماء
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

فقد اتفقوا على أنه عليه السالم ما كفر باهللا حلظة واحدة مث قالت املعتزلة هذا غري جائز عقالً ملا فيه من التنفري 
جائز يف العقول أن يكون الشخص كافراً فريزقه اهللا اإلميان ويكرمه بالنبوة  وعند أصحابنا هذا غري ممتنع عقالً ألنه

مث )  ٢النجم ( إال أن الدليل السمعي قام على أن هذا اجلائز مل يقع وهو قوله تعاىل َما َضلَّ صَاِحُبكُْم َوَما غََوى 
والضحاك وشهر بن حوشب ذكروا يف تفسري هذه اآلية وجوهاً كثرية أحدها ما روي عن ابن عباس واحلسن 

َوَوَجَدكَ ضَاالًّ عن معامل النعمة وأحكام الشريعة غافالً عنها فهداك إليها وهو املراد من قوله َما كُنَت َتْدرِى َما 
رضعته وثانيها ضل عن م)  ٣يوسف ( وقوله َوإِن كُنَت ِمن قَْبِلِه لَِمَن الَْغاِفِلَني )  ٥٢الشورى ( الِْكَتاُب َوالَ اِإلَميانُ 

حليمة حني أرادت أن ترده إىل جده حىت دخلت إىل هبل وشكت ذلك إليه فتساقطت األصنام ومسعت صوتاً يقول 
ضللت عن ( إمنا هالكنا بيد هذا الصيب وفيه حكاية طويلة وثالثها ما روي مرفوعاً أنه عليه الصالة والسالم قال 

ذكره الضحاك وذكر تعلقه بأستار الكعبة وقوله ) ين اهللا جدي عبد املطلب وأنا صيب ضائع كاد اجلوع يقتلين فهدا
  يا رب رد ولدي حممدا

  اردده ريب واصطنع عندي يداً
فما زال يردد هذا عند البيت حىت أتاه أبو جهل على ناقة وبني يديه حممد وهو يقول ال ندري ماذا نرى من ابنك 

ي فأبت الناقة أن تقوم فلما أركبته أمامي قامت الناقة فقال عبد املطلب ومل قال إين أخنت الناقة وأركبته من خلف
كأن الناقة تقول يا أمحق هو اإلمام فكيف يقوم خلف املقتدى وقال ابن عباس رده اهللا إىل جده بيد عدوه كما فعل 

مبوسى حني حفظه على يد عدوه ورابعها أنه عليه السالم ملا خرج مع غالم خدجية ميسرة أخذ كافر بزمام بعريه 
حىت ضل فأنزل اهللا تعاىل جربيل عليه السالم يف صورة آدمي فهداه إىل القافلة وقيل إن أبا طالب خرج به إىل الشأم 

فضل عن الطريق فهداه اهللا تعاىل وخامسها يقال ضل املاء يف اللبل إذا صار مغموراً فمعىن اآلية كنت مغموراً بني 
وسادسها العرب تسمي الشجرة الفريدة يف الفالة ضالة كأنه تعاىل  الكفار مبكة فقواك اهللا تعاىل حىت أظهرت دينه

يقول كانت تلك البالد كاملفازة ليس فيها شجرة حتمل مثر اإلميان باهللا ومعرفته إال أنت فأنت شجرة فريدة يف مفازة 
ا ووجدك ضاالً وسابعه) احلكمة ضالة املؤمن ( اجلهل فوجدتك ضاالً فهديت بك اخللق ونظريه قوله عليه السالم 

 ٧٨النحل ( عن معرفة اهللا تعاىل حني كنت طفالً صبياً كما قال َواللَُّه أَخَْرَجكُم ّمن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم الَ َتْعلَُمونَ َشْيئًا 
فخلق فيك العقل واهلداية واملعرفة واملراد من الضال اخلايل عن العلم ال املوصوف باالعتقاد اخلطأ وثامنها كنت ) 

 عن النبوة ما كنت تطمع يف ذلك وال خطر شيء من ذلك يف قلبك فإن اليهود والنصارى كانوا يزعمون أن ضاالً
النبوة يف بين إسرائيل فهديتك إىل النبوة اليت ما كنت تطمع فيها ألبتة وتاسعها أنه قد خياطب السيد ويكون املراد 

هم بك وبشرعك وعاشرها وجدك ضاالًّ عن الضالني منفرداً قومه فقوله َوَوَجَدَك ضَاالًّ أي وجد قومك ضالالً فهدا
عنهم جمانباً لدينهم فكلما كان بعدك عنهم أشد كان ضالهلم أشد فهداك إىل أن اختلطت هبم ودعوهتم إىل الدين 
 املبني احلادي عشر وجدك ضاالً عن اهلجرة متحرياً يف يد قريش متمنياً فراقهم وكان ال ميكنك اخلروج بدون إذنه
تعاىل فلما أذن له ووافقه الصديق عليه وهداه إىل خيمة أم معبد وكان ما كان من حديث سراقه وظهور القوة يف 

الدين كان ذلك املراد بقوله فََهَدى الثاين عشر ضاالًّ عن القبلة فإنه كان يتمىن أن جتعل الكعبة قبلة له وما كان 



فكأنه مسي ذلك التحري )  ١٤٤البقرة ( فَلَُنوَلَّينََّك ِقْبلَةً  تَْرَضاَها  يعرف أن ذلك هل حيصل له أم ال فهداه اهللا بقوله
  بالضالل الثالث عشر أنه حني ظهرها له جربيل عليه السالم يف أول أمره ما كان يعرف

عليه أهو جربيل أم ال وكان خيافه خوفاً شديداً ورمبا أراد أن يلقي نفسه من اجلبل فهداه اهللا حىت عرف أنه جربيل 
أي حمبتك ومعناه أنك )  ٩٥يوسف ( السالم الرابع عشر الضالل مبعىن احملبة كما يف قوله إِنَّكَ لَِفى َضلَاِلَك الْقَِدميِ 

حمب فهديتك إىل الشرائع اليت هبا تتقرب إىل خدمة حمبوبك اخلامس عشر ضاالًّ عن أمور الدنيا ال تعرف التجارة 
وعظم رحبت حىت رغبت خدجية فيك واملعىن أنه ما كان لك وقوف على  وحنوها مث هديتك حىت رحبت جتارتك

الدنيا وما كنت تعرف سوى الدين فهديتك إىل مصاحل الدنيا بعد ذلك السادس عشر َوَوَجَدكَ َضاالًّ أي ضائعاً يف 
شر كنت قومك كانوا يؤذونك وال يرضون بك رعية فقوي أمرك وهداك إىل أن صرت آمراً والياً عليهم السابع ع

ضاالً ما كنت هتتدي على طريق السموات فهديتك إذ عرجت بك إىل السموات ليلة املعراج الثامن عشر ووجدك 
فهديتك أي ذكرتك وذلك أنه ليلة املعراج نسي ما )  ٢٨٢البقرة ( ضاالًّ أي ناسياً لقوله تعاىل أَن َتِضلَّ إْْحَداُهَما 
التاسع عشر أنه وإن ) ال أحصي ثناء عليك (  إىل كيفية الثناء حىت قال جيب أن يقال بسبب اهليبة فهداه اهللا تعاىل

كان عارفاً باهللا بقلبه إال أنه كان يف الظاهر ال يظهر هلم خالفاً فعرب عن ذلك بالضالل العشرون روى علي عليه 
يعملون به غري مرتني كل ما مهمت بشيء مما كان أهل اجلاهلية ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( السالم عن النيب 

ذلك حيول اهللا بيين وبني ما أريد من ذلك مث ما مهمت بعدمها بسوء حىت أكرمين اهللا برسالته فإين قلت ليلة لغالم 
من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة لو حفظت يل غنمي حىت أدخل مكة فأمسر هبا كما يسمر الشبان فخرجت 

ة فسمعت عزفاً بالدفوف واملزامري فقالوا فالن ابن فالن يزوج بفالنة أريد ذلك حىت أتيت أول دار من دور مك
فجلست أنظر إليهم وضرب اهللا على أذين فنمت فما أيقظين إال مس الشمس قال فجئت صاحيب فقال ما فعلت 

ال مس فقلت ما صنعت شيئاً مث أخربته اخلرب قال مث قلت له ليلة أخرى مثل ذلك فضرب اهللا على أذين فما أيقظين إ
  )الشمس مث ما مهمت بعدمها بسوء حىت أكرمين اهللا تعاىل برسالته 

  َوَوَجَدَك عَآِئالً فَأَغَْنى
  أما قوله تعاىل َوَوَجَدَك َعاِئالً فَأَغَْنى ففيه مسائل

اىل َوإِنْ ويدل عليه قوله تع)  ٣النساء ( املسألة األوىل العائل هو ذو العيلة وذكرنا ذلك عند قوله أَن ال َتعُولُواْ 
  مث أطلق العائل على الفقري وإن مل يكن له عيال وههنا يف تفسري العائل قوالن)  ٢٨التوبة ( ِخفُْتْم َعْيلَةً  

وقرىء عيالً ) ووجدك عدمياً ( األول وهو املشهور أن املراد هو الفقري ويدل عليه ما روى أنه يف مصحف عبد اهللا 
وجوه األول أن اهللا تعاىل أغناه بتربية أيب طالب وملا اختلت أحوال أيب  كما قرىء سيحات مث يف كيفية اإلغناء

مبال أيب بكر وملا اختل ذلك أمره باهلجرة وأغناه بإعانة ) اهللا ( مبال خدجية وملا اختل ذلك أغناه ) اهللا ( طالب أغناه 
  األنصار مث أمره باجلهاد وأغناه بالغنائم وإن كان إمنا حصل

دخل على خدجية ( ورة لكن ملا كان ذلك معلوم الوقوع كان كالواقع روي أنه عليه السالم بعد نزول هذه الس
وهو مغموم فقالت له مالك فقال الزمان زمان قحط فإن أنا بذلت املال ينفذ مالك فأستحي منك وإن مل أبذل 

لغاً مل يقع بصري على أخاف اهللا فدعت قريشاً وفيهم الصديق قال الصديق فأخرجت دنانري وصبتها حىت بلغت مب
الثاين أغناه ) من كان جالساً قدامي لكثرة املال مث قالت اشهدوا أن هذا املال ماله إن شاء فرقه وإن شاء أمسكه 

بأصحابه كانوا يعبدون اهللا سراً حىت قال عمر حني أسلم أبرز أتعبد الالت جهراً ونعبد اهللا سراً فقال عليه السالم 



فأغناه )  ٦٤األنفال ( حسبك اهللا وأنا فقال تعاىل َحْسُبَك اللَُّه َوَمنِ اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني  حىت تكثر األصحاب فقال
الثالث أغناك بالقناعة فصرت حبال يستوي عندك احلجر والذهب ال جتد يف قلبك ) اهللا مبال أيب بكر وهبيبة عمر 

تغنيت عن األشياء وإن الغىن األعلى الغىن عن الشيء ال سوى ربك فربك غين عن األشياء ال هبا وأنت بقناعتك اس
به ومن ذلك أنه عليه السالم خري بني الغىن والفقر فاختار الفقر الرابع كنت عائالً عن الرباهني واحلجج فأنزل اهللا 

  عليك القرآن وعلمك مامل تكن تعلم فأغناك
مة فكفاك وقيل فأغناهم بك ألهنم فقراء بسبب جهلهم القول الثاين يف تفسري العائل أنت كنت كثري العيال وهم األ

  وأنت صاحب العلم فهداهم على يدك وههنا سؤاالت
السؤال األول ما احلكمة يف أنه تعاىل اختار له اليتم قلنا فيه وجوه أحدها أن يعرف قدر اليتامى فيقوم حبقهم 

لك فقال أخاف أن أشبع فأنسى اجلياع وصالح أمرهم ومن ذلك كان يوسف عليه السالم ال يشبع فقيل له يف ذ
إذا مسيتم الولد حممداً ( وثانيها ليكون اليتيم مشاركاً له يف االسم فيكرم ألجل ذلك ومن ذلك قال عليه السالم 

وثالثها أن من كان له أب أو أم كان اعتماده عليهما فسلب عنه الولدان حىت ال ) فأكرموه ووسعوا له يف اجمللس 
باه إىل آخر عمره على أحد سوى اهللا فيصري يف طفوليته متشبهاً بإبراهيم عليه السالم يف قوله يعتمد من أول ص

ورابعها أن )  ٣٧آل عمران ( حسيب من سؤايل علمه حبايل وكجواب مرمي أَنَّى لَِك َهاذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه 
ادوا على املوجود فاختار تعاىل له اليتيم ليتأمل كل أحد يف العادة جارية بأن اليتيم ال ختفى عيوبه بل تظهر ورمبا ز

أحواله مث ال جيدوا عليه عيباً فيتفقون على نزاهته فإذا اختاره اهللا للرسالة مل جيدوا عليه مطعناً وخامسها جعله يتيماً 
وسادسها أن اليتم والفقر  ليعلم كل أحد أن فضيلته من اهللا ابتداء ألن الذي له أب فإن أباه يسعى يف تعليمه وتأديبه

نقص يف حق اخللق فلما صار حممد عليه الصالة والسالم مع هذين الوصفني أكرم اخللق كان ذلك قلباً للعادة فكان 
  من جنس املعجزات

  السؤال الثاين ما احلكمة يف أن اهللا ذكر هذه األشياء اجلواب احلكمة أن ال ينسى نفسه فيقع يف العجب
سألت ريب مسألة وددت أين مل أسأهلا قلت ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن رسول اهللا  السؤال الثالث روي

اختذت إبراهيم خليالً وكلمت موسى تكليماً وسخرت مع داود اجلبال وأعطيت سليمان كذا وكذا وأعطيت فالناً 
 فأغنيتك قلت بلى فقال أمل أشرح كذا وكذا فقال أمل أجدك يتيماً فآويتك أمل أجدك ضاالًّ فهديتك أمل أجدك عائالً

  لك صدرك قلت بلى قال أمل أرفع لك ذكرك قلت بلى قال

أمل أصرف عنك وزرك قلت بلى أمل أوتك مامل أوت نبياً قبلك وهي خواتيم سورة البقرة أم أختذك خليالً كما اختذت 
إن األنبياء عليهم السالم ال يسألون فهل يصح هذا احلديث قلنا طعن القاضي يف هذا اخلرب فقال ) إبراهيم خليالً 

  مثل ذلك إال عن إذن فكيف يصح أن يقع من الرسول مثل هذا السؤال ويكون منه تعاىل ما جيري جمرى املعاتبة
  فَأَمَّا الْيَِتيَم فَالَ تَقْهَْر

ِسن كََما أَْحَسَن وقرىء فال تكهر أي ال تعبس وجهك إليه واملعىن عامله مبثل ما عاملتك به ونظريه من وجه وَأَْح
وروي أهنا نزلت حني صاح ) اهللا اهللا فيمن ليس له إال اهللا ( ومنه قوله عليه السالم )  ٧٧القصص ( اللَُّه إِلَْيَك 

قال إهلي مب نلت ما نلت قال ( على ولد خدجية ومنه حديث موسى عليه السالم حني ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
ة فلما قدرت عليها قلت أتعبت نفسك مث محلتها فلهذا السبب جعلتك ولياً على أتذكر حني هربت منك السخل

اخللق فلما نال موسى عليه السالم النبوة باإلحسان إىل الشاة فكيف باإلحسان إىل اليتيم وإذا كان هذا العتاب 
إذا ( لصالة والسالم مبجرد الصياح أو العبوسية يف الوجه فكيف إذا أذله أو أكل ماله عن أنس عن النيب عليه ا



بكى اليتيم وقعت دموعه يف كف الرمحن ويقول تعاىل من أبكى هذا اليتيم الذي واريت والده التراب من أسكته 
  )فله اجلنة 

  َوأَمَّا السَّآِئلَ فَالَ َتنْهَْر
ويف املراد من السائل قوالن أحدمها مث قال تعاىل َوأَمَّا السَّاِئلَ فَالَ َتنَْهْر يقال هنره وانتهره إذا استقبله بكالم يزجره 

)  ٢ ١عبس ( وهو اختيار احلسن أن املراد منه من يسأل العلم ونظريه من وجه َعَبَس َوتََولَّى أَن َجاءُه االْعَْمى 
( َعاِئالً فَأَغَْنى  وحينئذ حيصل الترتيب ألنه تعاىل قال له أوالً أَلَْم َيجِْدَك يَِتيماً فَاَوى َوَوَجَدَك ضَاالًّ فََهَدى َوَوَجَدَك

مث اعترب هذا الترتيب فأوصاه برعاية حق اليتيم مث برعاية حق من يسأله عن العلم واهلداية مث أوصاه )  ٨ ٦الضحى 
بشكر نعم اهللا عليه والقول الثاين أن املراد مطلق السائل ولقد عائب اهللا رسوله يف القرآن يف شأن الفقراء يف ثالثة 

ان جالساً وحوله صناديد قريش إذ جاء ابن أم مكتوم الضرير فتخطى رقاب الناس حىت جلس مواضع أحدها أنه ك
والثاين حني قالت )  ١عبس ( بني يديه وقال علمين مما علمك اهللا فشق ذلك عليه فعبس وجهه فنزل َعَبَس َوَتوَلَّى 

وله وَاْصبِْر نَفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ له قريش لو جعلت لنا جملساً وللفقراء جملساً آخر فهم أن يفعل ذلك فنزل ق
والثالث كان جالساً فجاءه عثمان بعذق من مثر فوضعه بني يديه فأراد أن يأكل فوقف سائل )  ٢٨الكهف ( َربَُّهم 

فخرج بالباب فقال رحم اهللا عبداً يرمحنا فأمر بدفعه إىل السائل فكره عثمان ذلك وأراد أن يأكله النيب عليه السالم 
( واشتراه من السائل مث رجع السائل ففعل ذلك ثالث مرات وكان يعطيه النيب عليه السالم إىل أن قال له النيب 

  أسائل أنت أم بائع فنزل َوأَمَّا السَّاِئلَ فَالَ َتْنهَْر) صلى اهللا عليه وسلم 
  َوأَمَّا بِنِْعَمةِ  َربَِّك فََحدِّثْ

ةِ  َرّبَك فََحّدثْ وفيه وجوه أحدها قال جماهد تلك النعمة هي القرآن فإن القرآن أعظم ما مث قوله تعاىل َوأَمَّا بِنِْعَم
أنعم اهللا به على حممد عليه السالم والتحديث به أن يقرأه ويقرىء غريه ويبني حقائقه هلم وثانيها روي أيضاً عن 

إذا وفقك اهللا فراعيت حق اليتيم والسائل جماهد أن تلك النعمة هي النبوة أي بلغ ما أنزل إليك من ربك وثالثها 
وذلك التوفيق نعمة من اهللا عليك فحدث هبا ليقتدي بك غريك ومنه ما روي عن احلسني بن علي عليه السالم أنه 
قال إذا عملت خرياً فحدث إخوانك ليقتدوا بك إال أن هذا إمنا حيسن إذا مل يتضمن رياء وظن أن غريه يقتدي به 

أمري املؤمنني علي عليه السالم عن الصحابة فأثىن عليهم وذكر خصاهلم فقالوا له فحدثنا عن  ومن ذلك ملا سئل
نفسك فقال مهالً فقد هنى اهللا عن التزكية فقيل له أليس اهللا تعاىل يقول َوأَمَّا بِنِْعَمةِ  َرّبَك فََحّدثْ فقال فإين أحدث 

لم جم فاسألوين فإن قيل فما احلكمة يف أن أخر اهللا كنت إذا سئلت أعطيت وإذا سكت ابتديت وبني اجلوانح ع
تعاىل حق نفسه عن حق اليتيم والعائل قلنا فيه وجوه أحدها كأنه يقول أنا غين ومها حمتاجان وتقدمي حق احملتاج أوىل 

يف وثانيها أنه وضع يف حظهما الفعل ورضي لنفسه بالقول وثالثها أن املقصود من مجيع الطاعات استغراق القلب 
ذكر اهللا تعاىل فجعل خامتة هذه الطاعات حتدث القلب واللسان بنعم اهللا تعاىل حىت تكون ختم الطاعات على ذكر 
اهللا واختار قوله فََحّدثْ على قوله فخرب ليكون ذلك حديثاً عند ال ينساه ويعيده مرة بعد أخرى واهللا أعلم وصلى 

  اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

اجلزء الثاىن والثالثني من تفسري اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمى  بداية
  الرازى الشافعى رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 



  األوىل: الطبعة 
  ٣٢/ عدد األجزاء 

  سورة الشرح

  ات مكيةمثان آي
يروى عن طاووس وعمر بن عبدالعزيز أهنما كانا يقوالن هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة وكانا يقرآهنما 
يف الركعة الواحدة وما كانا يفصالن بينهما ببسم اهللا الرمحن الرحيم والذي دعامها إىل ذلك هو أن قوله تعاىل أَلَْم 

صلى اهللا ( جِْدَك َيِتيماً وليس كذلك ألن األول كان نزوله حال اغتمام الرسول َنشَْرْح لََك كالعطف على قوله أَلَْم َي
من إيذاء الكفار فكانت حال حمنة وضيق صدر والثاين يقتضي أن يكون حال النزول منشرح الصدر ) عليه وسلم 

  طيب القلب فأىن جيتمعان
  أَلَْم َنشَْرْح لََك َصْدَرَك

اإلنكار فأفاد إثبات الشرح وإجيابه فكأنه قيل شرحنا لك صدرك ويف شرح استفهم عن انتفاء الشرح على وجه 
  الصدر قوالن

األول ما روى أن جربيل عليه السالم أتاه وشق صدره وأخرج قلبه وغسله وأنقاه من املعاصي مث مأله علماً وإمياناً 
  ووضعه يف صدره

ة أن هذه الواقعة إمنا وقعت يف حال صغره عليه واعلم أن القاضي طعن يف هذه الرواية من وجوه أحدها أن الرواي
السالم وذلك من املعجزات فال جيوز أن تتقدم نبوته وثانيها أن تأثري الغسل يف إزالة األجسام واملعاصي ليست 

  بأجسام فال يكون للغسل فيها أثر ثالثها أنه ال يصح أن ميأل القلب علماً بل

األول أن تقومي املعجز على زمان البعثة جائز عندنا وذلك هو املسمى اهللا تعاىل خيلق فيه العلوم واجلواب عن 
  باإلرهاص ومثله يف حق الرسول عليه السالم كثري

وأما الثاين والثالث فال يبعد أن يكون حصول ذلك الدم األسود الذي غسلوه من قلب الرسول عليه السالم عالمة 
إذا أزالوه عنه كان ذلك عالمة لكون صاحبه مواظباً على للقلب الذي مييل إىل املعاصي وحيجم عن الطاعات ف

الطاعات حمترزاً عن السيئات فكان ذلك كالعالمة للمالئكة على كون صاحبه معصوماً وأيضاً فألن اهللا تعاىل يفعل 
  ما يشاء وحيكم ما يريد

وجوهاً أحدها أنه عليه السالم ملا والقول الثاين أن املراد من شرح الصدر ما يرجع إىل املعرفة والطاعة مث ذكروا فيه 
بعث إىل اجلن واإلنس فكان يضيق صدره عن منازعة اجلن واإلنس والرباءة من كل عابد ومعبود سوى اهللا فآتاه اهللا 
من آياته ما اتسع لكل ما محله وصغره عنده كل شيء احتمله من املشاق وذلك بأن أخرج عن قلبه مجيع اهلموم وما 

هلم الواحد فما كان خيطر بباله هم النفقة والعيال وال يبايل مبا يتوجه إليه من إيذائهم حىت صاروا ترك فيه إال هذا ا
يف عينه دون الذباب مل جينب خوفاً من وعيدهم ومل ميل إىل ماهلم وباجلملة فشرح الصدر عبارة عن علمه حبقارة الدنيا 

ِدَيُه َيشَْرْح َصْدَرهُ ِلِإلْسلَامِ َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَُّه َيجَْعلْ َصْدَرُه َضّيقاً وكما اآلخرة ونظريه قوله فََمن ُيرِِد اللَُّه أَن يَْه
التجايف عن الغرور ( َحَرجاً وروى أهنم قالوا يا رسول اهللا أينشرح الصدر قال نعم قالوا وما عالمة ذلك قال 

فيه أن صدق اإلميان باهللا ووعده ووعيده يوجب  وحتقيق القول) واإلنابة إىل دار اخللود واإلعداد للموت قبل نزوله 



لإلنسان الزهد يف الدنيا والرغبة يف اآلخرة واالستعداد للموت وثانيها أنه انفتح صدره حىت أنه كان يتسع جلميع 
املهمات ال يقلق وال يضجر وال يتغري بل هو يف حاليت البؤس والفرح منشرح الصدر مشتغل بأداء ما كلف به 

وسعة ومعناه اإلراحة من اهلموم والعرب تسمى الغم واهلم ضيق صدر كقوله َولَقَدْ َنْعلَُم أَنََّك َيِضيُق والشرح الت
  َصْدُرَك وههنا سؤاالت

األول مل ذكر الصدر ومل يذكر القلب واجلواب ألن حمل الوسوسة هو الصدر على ما قال ُيَوسْوُِس ِفى ُصدُورِ النَّاسِ 
اهلا بدواعي اخلري هي الشرح فال جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب وقال حممد فإزالة تلك الوسوسة وإبد

بن علي الترمذي القلب حمل العقل واملعرفة وهو الذي يقصده الشيطان فالشيطان جييء إىل الصدر الذي هو حصن 
ق القلب حيئنذ وال القلب فإذا وجد مسلكاً أغار فيه ونزل جنده فيه وبث فيه من اهلموم والغموم واحلرص فيضي

جيد للطاعة لذة وال لإلسالم حالوة وإذا طرد العدو يف االبتداء منع وحصل األمن ويزول الضيق وينشرح الصدر 
  ويتيسر له القيام بأداء العبودية

 يقول السؤال الثاين مل قال أَلَمْ َنشَْرْح لََك َصْدَرَك ومل يقل أمل نشرح صدرك واجلواب من وجهني أحدمها كأنه تعاىل
الم بالم فأنت إمنا تفعل مجيع الطاعات ألجلي كما قال ال ِلَيعُْبُدوِن َوأَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلِذكْرِى فأنا أيضاً مجيع ما أفعله 

ألجلك وثانيها أن فيها تنبيهاً على أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه السالم كأنه تعاىل قال إمنا شرحنا صدرك 
  ألجلك ال ألجلي

ال الثالث مل قال أَلَْم َنشَْرْح ومل يقل أمل أشرح واجلواب إن محلناه على نون التعظيم فاملعىن أن عظمة املنعم تدل السؤ
على عظمة النعمة فدل ذلك على أن ذلك الشرح نعمة ال تصل العقول إىل كنه جاللتها وإن محلناه على نون 

ملت فيه مالئكيت فكنت ترى املالئكة حواليك وبني يديك اجلميع فاملعىن كأنه تعاىل يقول مل أشرحه وحدي بل أع
حىت يقوي قلبك فأديت الرسالة وأنت قوي القلب وحلقتهم هيبة فلم جييبوا لك جواباً فلو كنت ضيق القلب 

  لضحكوا منك فسبحان من جعل قوة قلبك جبناً فيهم وانشراح صدرك ضيقاً فيهم
  ظَْهَرَك َوَوَضْعَنا َعنَك وِْزَركَ الَِّذى أَنقََض

  مث قال تعاىل َوَوَضعَْنا َعنَك وِْزَرَك الَِّذى أَنقََض ظَْهَرَك وفيه مسائل
املسألة األوىل قال املربد هذا حممول على معىن أمل نشرح ال على لفظه ألنك ال تقول أمل وضعنا ولكن معىن أمل نشرح 

كان معطوفاً على ظاهره لوجب أن يقال  قد شرحنا فحمل الثاين على معىن األول ال على ظاهر اللفظ ألنه لو
  ونضع عنك وزرك

ُه املسألة الثانية معىن الوزر ثقل الذنب وقد مر تفسريه عند قوله َوُهْم َيْحِملُونَ أَْوَزارَُهْم وهو كقوله تعاىل لَّيْغِفَر اللَّ
  لََك َما تَقَدََّم ِمن ذَنبَِك َوَما تَأَخََّر
علماء اللغة األصل فيه أن الظهر إذا أثقل احلمل مسع له نقيض أي صوت خفي وهو  وأما قوله أَنقََض ظَهَْرَك فقال

صلى اهللا عليه ( صوت احملامل والرحال واألضالع أو البعري إذا أثقله احلمل فهو مثل ملا كان يثقل عن رسول اهللا 
  من أوزاره) وسلم 

هم السالم واجلواب عنه من وجهني األول أن الذين املسألة الرابعة احتج هبذه اآلية من أثبت املعصية لألنبياء علي
جيوزون الصغائر على األنبياء عليهم السالم محلوا هذه اآلية عليها ال يقال إن قوله الَِّذى أَنقََض ظَْهَرَك يدل على 
 كونه عظيماً فكيف يليق ذلك بالصغائر ألنا نقول إمنا وصف ذلك بإنقاض الظهر مع كوهنا مغفورة لشدة اعتمام

بوقوعه منه وحتسره مع ندمه عليه وأما إمنا وصفه بذلك ألن تأثريه فيما يزول به من ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 



الثواب عظيم فيجوز لذلك ما ذكره اهللا تعاىل هذا تقرير الكالم على قول املعتزلة وفيه إشكال وهو أن العفو عن 
تعاىل ذكر هذه اآلية يف معرض االمتنان ومن املعلوم أن االمتنان الصغرية واجب على اهللا تعاىل عند القاضي واهللا 

( بفعل الواجب غري جائز الوجه الثاين أن حيمل ذلك على غري الذنب وفيه وجوه أحدها قال قتادة كانت للنيب 
منه ختفيف  ذنوب سلفت منه يف اجلاهلية قبل النبوة وقد أثقلته فغفرها له وثانيها أن املراد) صلى اهللا عليه وسلم 

أعباء النبوة اليت تثقل الظهر من القيام بأمرها وحفظ موجباهتا واحملافظة على حقوقها فسهل اهللا تعاىل ذلك عليه 
وحط عنه ثقلها بأن يسرها عليه حىت تيسرت له وثالثها الوزر ما كان يكرهه من تغيريهم لسنة اخلليل وكان ال 

أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ  إِبْراهِيَم ورابعها أهنا ذنوب أمته صارت كالوزر عليه ماذا  يقدر على منعهم إىل أن قواه اهللا وقال له
يصنع يف حقهم إىل أن قال َوَما كَانَ اللَُّه ِليَُعذَّبُهْم وَأَنَت ِفيهِْم فأمنه من العذاب يف العاجل ووعد له الشفاعة يف 

  ان ذلكاآلجل وخامسها معناه عصمناك عن الوزر الذي ينقض ظهرك لو ك

الذنب حاصالً فسمى العصمة وضعاً جمازاً فمن ذلك ما روى أنه حضر وليمة فيها دف ومزامري قبل البعثة ليسمع 
فضرب اهللا على أذنه فلم يوقظه إال حر الشمس من الغد وسادسها الوزر ما أصابه من اهليبة والفزع يف أول مالقاة 

نفسه من اجلبل مث تقوى حىت ألفه وصار حبالة كاد يرمي بنفسه جربيل عليه السالم حني أخذته الرعدة وكاد يرمي 
من اجلبل لشدة اشتياقه وسابعها الوزر ما كان يلحقه من األذى والشتم حىت كاد ينقض ظهره وتأخذه الرعدة مث 

 وثامنها لئن كان نزول) اللهم اهد قومي ( يقول ) هو ( قواه اهللا تعاىل حىت صار حبيث كانوا يدمون وجهه و 
السورة بعد موت أيب طالب وخدجية فلقد كان فراقهما عليه وزراً عظيماً فوضع عنه الوزر برفعه إىل السماء حىت 

لقيه كل ملك وحياة فارتفع له الذكر فلذلك قال َوَرفَْعَنا لََك ذِكَْرَك وتاسعها أن املراد من الوزر والثقل احلرية اليت 
ه ملا نظر إىل عظيم نعم اهللا تعاىل عليه حيث أخرجه من العدم إىل الوجود كانت له قبل البعثة وذلك أنه بكمال عقل

وأعطاه احلياة والعقل وأنواع النعم ثقل عليه نعم اهللا وكاد ينقض ظهره من احلياء ألنه عليه السالم كانريى أن نعم 
وعرف أنه كيف ينبغي له أن  اهللا عليه ال تنقطع وما كان يعرف أنه كيف كان يطيع ربه فلما جاءته النبوة والتكليف

يطيع ربه فحيئذ قل حياؤه وسهلت عليه تلك األحوال فإن اللئيم ال يستحي من زيادة النعم بدون مقابلتها باخلدمة 
واإلنسان الكرمي النفس إذا كثر اإلنعام عليه وهو ال يقابلها بنوع من أنواع اخلدمة فإنه يثقل ذلك عليه جداً حبيث 

  كلفه املنعم بنوع خدمه سهل ذلك عليه وطاب قلبهمييته احلياة فإذا 
  َوَرفَْعَنا لََك ذِكَْرَك

  مث قال تعاىل َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك
واعلم أنه عام يف كل ما ذكروه من النبوة وشهرته يف األرض والسموات امسه مكتوب على العرش وأنه يذكر معه 

تقدمة وانتشار ذكره يف اآلفاق وأنه ختمت به النبوة وأنه يذكر يف الشهادة والتشهد وأنه تعاىل ذكره يف الكتب امل
يف اخلطب واألذان ومفاتيح الرسائل وعند اخلتم وجعل ذكره يف القرآن مقروناً بذكره َواللَُّه َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَن 

لَ ويناديه باسم الرسول والنيب حني ينادي غريه باالسم يُْرُضوُه َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه و أَِطيُعواْ اللََّه َوأَِطيعُواْ الرَّسُو
يا موسى يا عيسى وأيضاً جعله يف القلوب حبيث يستطيبون ذكره وهو معىن قوله تعاىل سََيْجَعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُوّداً 

يضة من كأنه تعاىل يقول أمأل العامل من أتباعك كلهم يثنون عليك ويصلون عليك وحيفظون سنتك بل ما من فر
فرائض الصالة إال ومعه سنة فهم ميتثلون يف الفريضة أمري ويف السنة أمرك وجعلت طاعتك طاعيت وبيعتك بيعيت 

من أتباعك بل جراءة مَّْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه إِنَّ الَِّذيَن ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعونَ اللََّه ال تأنف السالطني 
امللوك أن ينصب خليفة من غري قبيلتك فالقراء حيفظون ألفاظ منشورك واملفسرون يفسرون معاين فرقانك  ألجهل



والوعاظ يبلغون وعظك بل العلماء والسالطني يصلون إىل خدمتك ويسلمون من وراء الباب عليك وميسحون 
  وجوههم بتراب روضتك ويرجون شفاعتك فشرفك باق إىل يوم القيامة

  الُْعْسرِ ُيسْراً إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيسْراً فَإِنَّ َمَع
  قال تعاىل فَإِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسراً إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسراً وفيه مسائل

بالفقر ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة األوىل وجه تعلق هذه اآلية مبا قبلها أن املشركني كانوا يعريون رسول اهللا 
ضك من هذا الذي تدعيه طلب الغىن مجعنا لك ماالً حىت تكون كأيسر أهل مكة فشق ذلك ويقولون إن كان غر

حىت سبق إىل ومهه أهنم إمنا رغبوا عن اإلسالم لكونه فقرياً حقًريا عندهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( على رسول اهللا 
َك َوَوَضعَْنا َعنَك وِْزَرَك أي ما كنت فيه من أمر فعدد اهللا تعاىل عليه مننه يف هذه السورة وقال أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَر

اجلاهلية مث وعده بالغىن يف الدنيا ليزيل عن قلبه ما حصل فيه من التأذي بسبب أهنم عريوه بالفقر والدليل عليه 
لة فإنه حيصل يف دخول الفاء يف قوله فَإِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيسْراً كأنه تعاىل قال ال حيزنك ما يقول وما أنت فيه من الق

  الدنيا يسر كامل
املسألة الثانية قال ابن عباس يقول اهللا تعاىل خلقت عسراً واحداً بني يسرين فلن يغلب عسر يسرين وروى مقاتل 

وقرأ هذه اآلية ويف تقرير هذا املعىن وجهان ) لن يغلب عسر يسرين ( عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال 
زجاج العسر مذكور باأللف والالم وليس هناك معهود سابق فينصرف إىل احلقيقة فيكون املراد األول قال الفراء وال

بالعسر يف اللفظني شيئاً واحداً وأما اليسر فإنه مذكور على سبيل التنكري فكان أحدمها غري اآلخر وزيف اجلرجاين 
أن يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان هذا وقال إذا قال الرجل إن مع الفارس سيفاً إن مع الفارس سيفاً يلزم 

ومعلوم أن ذلك غري الزم من وضع العربية الوجه الثاين أن تكون اجلملة الثانية تكريراً لألوىل كما كرر قوله وَْيلٌ 
د َيْوَمِئٍذ لّلُْمكَذّبَِني ويكون الغرض تقرير معناها يف النفوس ومتكينها يف القلوب كما يكرر املفرد يف قولك جاءين زي

زيد واملراد من اليسرين يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البالد ويسر اآلخرة وهو ثواب اجلنة لقوله تعاىل قُلْ 
) لن يغلب عسر يسرين ( َهلْ تََربَُّصونَ بَِنا إِال إِْحَدى الُْحْسنََيْينِ ومها حسن الظفر وحسن الثواب فاملراد من قوله 

  سبة إىل يسر الدنيا ويسر اآلخرة كاملغمور القليل وههنا سؤاالنهذا وذلك ألن عمر الدنيا بالن
  األول ما معىن التنكري يف اليسر جوابه التفخيم كأنه قيل إن مع اليسر يسراً إن مع العسر يسراً عظيماً وأي يسر

لعسر بزمان السؤال الثاين اليس ال يكون مع العسر ألهنما ضدان فال جيتمعان اجلواب ملا كان وقوع اليسر بعد ا
  قليل كان مقطوعاً به فجعل كاملقارن له

  فَإِذَا فََرغَْت فَانَصْب
مث قال تعاىل فَإِذَا فََرغَْت فَانَصْب وجه تعلق هذا مبا قبله أنه تعاىل ملا عدد عليه نعمه السالفة ووعدهم بالنعم اآلتية ال 

  فَانَصْب أي جرم بعثه على الشكر واالجتهاد يف العبادة فقال فَإِذَا فََرغَْت

فاتعب يقال نصب ينصب قال قتادة والضحاك ومقاتل إذا فرغت من الصالة املكتوبة فَانَصْب إِلَى رَّبَك يف الدعاء 
وارغب إليه يف املسألة يعطك وقال الشعيب إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك وقال جماهد إذا فرغت من 

فرغت من الفرائض فانصب يف قيام الليل وقال احلسن إذا فرغت من أمر دنياك فانصب وصل وقال عبد اهللا إذا 
الغزو فاجتهد يف العبادة وقال علي بن أيب طلحة إذا كنت صحيحاً فانصب يعين اجعل فراغك نصباً يف العبادة يدل 

فَانَصْب وباجلملة  عليه ما روى أن شرحياً مر برجلني يتصارعان فقال الفارغ ما أمر هبذا إمنا قال اهللا فَإِذَا فََرغَْت



  فاملعىن أن يواصل بني بعض العبادات وبعض وأن ال خيلي وقتاً من أوقاته منها فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى
  َوإِلَى رَبَِّك فَاْرغَْب

عليه  وأما قوله تعاىل وَإِلَى رَّبَك فَاْرغَْب ففيه وجهان أحدمها اجعل رغبتك إليه خصوصاً وال تسأل إال فضله متوكالً
وثانيها ارغب يف سائر ما تلتمسه ديناً ودنيا ونصرة على األعداء إىل ربك وقرىء فرغب أي رغب الناس إىل طلب 

  ما عنده واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة التني

  وهي مثان آيات مكية
  َوَهاذَا الَْبلَِد االٌّ ِمنيِ َوالتِّنيِ وَالزَّْيُتوِن َوطُورِ ِسينَِني

  َوالّتنيِ وَالزَّْيُتوِن َوطُورِ ِسينَِني َوَهاذَا الَْبلَِد االْمِنيِ
اعلم أن اإلشكال هو أن التني والزيتون ليسا من األمور الشريفة فكيف يليق أن يقسم اهللا تعاىل هبما فألجل هذا 

  السؤال حصل فيه قوالن
لزيتون هذان الشيآن املشهوران قال ابن عباس هو تينكم وزيتونكم هذا مث ذكروا من األول أن املراد من التني وا
  خواص التني والزيتون أشياء

أما التني فقالوا إنه غذاء وفاكهة ودواء أما كونه غذاء فاألطباء زعموا أنه طعام لطيف سريع اهلضم ال ميكث يف 
الكليتني ويزيل ما يف املثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح املعدة يلني الطبع وخيرج الترشح ويقلل البلغم ويطهر 

طبق من تني ) صلى اهللا عليه وسلم ( مسام الكبد والطحال وهو خري الفواكه وأمحدها وروى أنه أهدي لرسول اهللا 
وها كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من اجلنة لقلت هذه ألن فاكهة اجلنة بال عجم فكل( فأكل منه مث قال ألصحابه 

وعن علي بن موسى الرضا عليهما السالم التني يزيل نكهة الفم ويطول ) فإهنا تقطع البواسري وتنفع من النقرس 
  الشعر وهو أمان من الفاجل وأما كونه دواء فألنه يتداوى به يف إخراج فضول البدن

وال كالتمر باطنه قشر بل  واعلم أن هلا بعدما ذكرنا خواص أحدها أن ظاهرها كباطنها ليست كاجلوز ظاهره قشر
نقول إن من الثمار ما خيبث ظاهره ويطيب باطنه كاجلوز والبطيخ ومنه ما يطيب ظاهره دون باطنه كالتمر 

  واإلجاص
  أما التني فإنه طيب الظاهر والباطن وثانيها أن األشجار ثالثة شجرة تعد وختلف وهي شجرة

والً بعده بالثمر كالتفاح وغريه وشجرة تبذل قبل الوعد وهي التني اخلالف وثانية تعد وتفي وهي اليت تأيت بالنور أ
ألهنا خترج الثمرة قبل أن تعد بالورد بل لو غريت العبارة لقلت هي شجرة تظهر املعىن قبل الدعوى بل لك أن 

مث بغريها تقول إهنا شجرة خترج الثمرة قبل أن تلبس نفسها بورد أو بورق والتفاح واملشمش وغريمها تبدأ بنفسها 
ايد ( أما شجرة التني فإهنا هتتم بغريها قبل اهتمامها بنفسها فسائر األشجار كأرباب املعاملة يف قوله عليه السالم 

وشجرة التني كاملصطفى عليه السالم كان يبدأ بغريه فإن فضل صرفه إىل نفسه بل من الذين ) بنفسك مث مبن تعول 
نَ َعلَى أَنفُسِهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ  وثالثها أن من خواص هذه الشجرة أن سائر أنثى اهللا عليهم يف قوله َوُيْؤِثُرو

األشجار إذا اسقطت الثمرة من موضعها مل تعد يف تلك السنة إال التني فإنه يعيد البذر ورمبا سقط مث يعود مرة 
نال ماالً وسعة ومن أكلها رزقه اهللا أوالداً أخرى ورابعها أن التني يف النوم رجل خري غين فمن ناهلا يف املنام 



وخامسها روى أن آدم عليه السالم ملا عصى وفارقته ثيابه تستر بورق التني وروى أنه ملا نزل وكان متزراً بورق 
التني استوحش فطاف الظباء حوله فاستأنس هبا فأطعمها بعض ورق التني فرزقها اهللا اجلمال صورة واملالحة معىن 

ا مسكاً فلما تفرقت الظباء إىل مساكنها رأى غريها عليها من اجلمال ما أعجبها فلما كانت من الغد وغري دمه
جاءت الظباء على أثر األوىل إىل آدم فأطعمها من الورق فغري اهللا حاهلا إىل اجلمال دون املسك وذلك ألن األوىل 

آدم ظاهرة فال جرم غري الظاهر دون الباطن  جاءت آلدم ال إجل الطمع والطائفة األخرى جاءت للطمع سراً وإىل
وأما الزيتون فشجرته هي الشجرة املباركة فاكهة من وجه وإدام من وجه ودواء من وجه وهي يف أغلب البالد ال 
حتتاح إىل تربية الناس مث ال تقتصر منفعتها غذاء بدنك بل هي غذاء السراج أيضاً وتولدها يف اجلبال اليت ال توجد 

من الدهنية البتة وقيل من أخذ ورق الزيتون يف املنام استمسك بالعروة الوثقى وقال مريض البن سريين  فيها شيء
رأيت يف املنام كأنه قيل يل كل الالمني تشف فقال كل الزيتون فإنه ال شرقية وال غربية مث قال املفسرون اليت 

جب إجراء اللفظ على الظاهر واجلزم بأن اهللا تعاىل أقسم والزيتون اسم هلذين املأكولني وفيهما هذه املنافع اجلليلة فو
  هبما ملا فيهما هذه املصاحل واملنافع

القول الثاين أنه ليس املراد هاتني الثمرتني مث ذكروا وجوهاً أحدها قال ابن عباس مها جبالن من األرض املقدسة 
والزيتون فكأنه تعاىل أقسم مبنابت األنبياء فاجلبل بالتني يقال هلما بالسريانية طور تيناً وطور زيتاً ألهنما منبتاً التني 

لعيسى عليه السالم والزيتون الشأم مبعث أكثر أنبياء بين إسرائيل والطور مبعث موسى عليه السالم والبلد األمني 
وثانيها أن  فيكون املراد من القسم يف احلقيقة تعظيم األنبياء وإعالء درجاهتم) صلى اهللا عليه وسلم ( مبعث حممد 

املراد من التني والزيتون مسجدان مث قال ابن زيد التني مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت املقدس وقال آخرون 
التني مسجد أصحاب أهل الكف والزيتون مسجد إيليا وعن ابن عباس التني مسجد نوح املبين على اجلودي 

بوا إليه ألن القسم باملسجد أحسن ألنه موضع العبادة والزيتون مسجد بيت املقدس والقائلون هبذا القول إمنا ذه
والطاعة فلما كانت هذه املساجد يف هذه املواضع اليت يكثر فيها التني والزيتون ال جرم اكتفى بذكر التني والزيتون 

تني وثالثها املراد من التني والزيتون بلدان فقال كعب التني دمشق والزيتون بيت املقدس وقال شهر بن حوشب ال
الكوفة والزيتون الشام وعن الربيع مها جبالن بني مهدان وحلوان والقائلون هبذا القول إمنا ذهبوا إليه ألن اليهود 

  والنصارى واملسلمني ومشركي قريش كل واحد منهم يعظم بلدة من هذه البالد

  دنيا والطور ومكة فيهما نعم الدينفاهللا تعاىل أقسم هبذه البالد بأسرها أو يقال إن دمشق وبيت املقدس فيهما نعم ال
أما قوله تعاىل َوطُورِ ِسينَِني فاملراد من الطُّورِ اجلبل الذي كلم اهللا تعاىل موسى عليه السالم عليه واختلفوا يف ِسينِنيَ 

واألوىل عند النحويني أن يكون سينني وسينا امسني للمكان الذي حصل فيه اجلبل أو ضيفاً إىل ذلك املكان وأما 
املفسرون فقال ابن عباس يف رواية عكرمة الطُّورِ اجلبل وسينني احلسن بلغة احلبشة وقال جماهد َوطُورِ ِسينَِني املبارك 

وقال الكليب هو اجلبل املشجر ذو الشجر وقال مقاتل كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينني وسينا بلغة النبط قال 
الذي به اجلبل مث لذلك مسي سينني أو سيناً حلسنه أو لكونه مباركاً الواحدي واألوىل أن يكون سينني امساً للمكان 
  وال جيوز أن يكون سينني نعتاً للطور إلضافته إليه

أما قوله تعاىل َوَهاذَا الَْبلَِد االِْمنيِ فاملراد مكة واألمني اآلمن قال صاحب الكشاف من أمن الرجل أمانة فهو أمني 
فظ األمني ما يؤمتن عليه وجيوز أن يكون فعيالً مبعىن مفعول من أمنه ألنه مأمون وأمانته أن حيفظ من دخله كما حي

الغوائل كما وصف باألمن يف قوله َحرَماً ءاِمناً يعين ذا أمن وذكروا يف كونه أميناً وجوهاً أحدها أن اهللا تعاىل حفظه 
يع األشياء فمباح الدم عند االلتجاء إليها عن الفيل على ما يأتيك شرحه إن شاء اهللا تعاىل وثانيها أهنا حتفظ لك مج



آمن من السباع والصيود تستفيد منها احلفظ عند االلتجاء إليها وثالثها ما روى أن عمر كان يقبل احلجر ويقول 
يقبلك ما قبلتك فقال له علي عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( إنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت رسول اهللا 

ما أنه يضر وينفع إن اهللا تعاىل ملا أخذ على ذرية آدم امليثاق كتبه يف رق أبيض وكان هلذا الركن يومئذ السالم إ
لسان وشفتان وعينان فقال افتح فاك فألقمه ذلك الرق وقال تشهد ملن وافاك باملوافاة إىل يوم القيامة فقال عمر 

  ألبقيت يف قوم لست فيهم يا أبا احلسن
  ِإلنَسانَ ِفى أَْحَسنِ َتقْوِميٍلَقَْد َخلَقَْنا ا

املراد من اإلنسان هذه املاهية والتقومي تصبري الشيء على ما ينبغي أن يكون يف التألف والتعديل يقال قومته تقومياً 
فاستقام وتقوم وذكروا يف شرح ذلك احلسن وجوهاً أحدها أنه تعاىل خلق كل ذي روح مكباً على وجهه إال 

خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده وقال األصم يف أكمل عقل وفهم وأدب وعلم وبيان اإلنسان فإنه تعاىل 
واحلاصل أن القول األول راجع إىل الصورة الظاهرة والثاين إىل السرية الباطنة وعن حيىي بن أكثم القاضي أنه فسر 

ل إن مل تكوين أحسن من القمر فأنت التقومي حبسن الصورة فإنه حكى أن ملك زمانه خال بزوجته يف ليلة مقمرة فقا
كذا فأفىت الكل باحلنث إال حيىي بن أكثم فإنه قال ال حينث فقيل له خالفت شيوخك فقال الفتوى بالعلم ولقد أفىت 

نا من هو أعلم منا وهو اهللا تعاىل فإنه يقوله لَقَْد َخلَقَْنا اإلِنَسانَ ِفى أَْحَسنِ َتقْوِميٍ وكان بعض الصاحلني يقول إهل
  أعطيتنا يف األوىل أحسن األشكال فأعطنا يف اآلخرة أحسن الفعال وهو العفو عن الذنوب والتجاوز عن العيوب

  ثُمَّ رََدْدنَاُه أَسْفَلَ َساِفلَِني
إىل أما قوله تعاىل ثُمَّ رََدْدَناهُ أَسْفَلَ َساِفِلَني ففيه وجهان األول قال ابن عباس يريد أرذل العمر وهو مثل قوله يرد 

أرذل العمر قال ابن قتيبة السافلون هم الضعفاء والزمين ومن ال يستطيع حيلة وال جيد سبيالً يقال سفل يسفل فهو 
سافل وهم سافلون كما يقال عال يعلو فهو عال وهم عالون أراد أن اهلرم خيرف ويضعف مسعه وبصره وعقله وتقل 

ال الفراء ولو كانت أسفل سافل لكان صواباً ألن لفظ حيلته ويعجز عن عمل الصاحلات فيكون أسفل اجلميع وق
اإلنسان واحد وأنت تقول هذا أفضل قائم وال تقول أفضل قائمني إال أنه قيل سافلني على اجلمع ألن اإلنسان يف 

ذَا أَذَقَْنا اإلنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً  معىن مجع فهو كقوله َوالَِّذى َجاء بِالّصْدقِ َوَصدََّق بِِه أُْولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ وقال وَإِنَّا إِ
  فَرَِح بَِها َوإِن ُتصِْبُهْم

والقول الثاين ما ذكره جماهد واحلسن مث رددناه إىل النار قال علي عليه السالم وضع أبواب جهنم بعضها أسفل من 
  سفل سافلني إىل الناربعض فيبدأ باألسفل فيمأل وهو أسفل سافلني وعلى هذا التقدير فاملعىن مث رددناه إىل أ

  إِالَّ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن
 أما قوله تعاىل إِالَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت فاعلم أن هذا االستثناء على القول األول منقطع واملعىن ولكن

اهلرمى فلهم ثواب دائم على طاعتهم وصربهم على ابتالء اهللا أياهم بالشيخوخة واهلرم الذين كانوا صاحلني من 
  وعلى مقاساة املشاق والقيام بالعبادة وعلى ختاذل هنوضهم وأما على القول الثاين فاالستثناء متصل ظاهر االتصال

قوص وال مقطوع وثانيهما أجر غري ممنون أي ال مين أما قوله تعاىل فَلَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن ففيه قوالن أحدمها غري من
  به عليهم وأعلم أن كل ذلك من صفات الثواب ألنه جيب أن يكون غري منقطع وأن ال يكون منعصاً باملنة

  فََما ُيكَذُِّبَك بَْعُد بِالدِّينِ
  مث قال تعاىل فََما ُيكَذُّبَك بَْعُد بِالّدينِ وفيه سؤاالن

له فََما ُيكَذُّبكَ اجلواب فيه قوالن أحدمها أنه خطاب لإلنسان على طريقة االلتفات واملراد األوىل من املخاطب بقو



من قوله فََما ُيكَذُّبكَ أن كل من أخرب عن الواقع بأنه ال يقع فهو كاذب واملعىن فما الذي يلجئك إىل هذا الكذب 
واملعىن فمن يكذبك يا أيها الرسول بعد ) لم صلى اهللا عليه وس( والثاين وهو اختيار الفراء أنه خطاب مع حممد 

  ظهور هذه الدالئل بالدين
السؤال الثاين ما وجه التعجب اجلواب أن خلق اإلنسان من النطفة وتقوميع بشراً سوياً وتدرجيه يف مراتب الزيادة 

شر والنشر فمن إىل أن يكمل ويستوي مت تنكيسه إىل أن يبلغ أرذل العمر دليل واضح على قدرة اخلالقة على احل
  شاهد هذه احلالة مث بقي مصراً على إنكار احلشر فال شيء أعجب منه

  أَلَْيَس اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكمَِني
  مث قال تعاىل أَلَْيَس اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكِمَني وفيه مسألتان

لق اإلنسان مث رده إىل أرذل العمر يقول املسألة األوىل ذكروا يف تفسريه وجهني أحدمها أن هذا حتقيق ملا ذكر من خ
اهللا تعاىل أليس الذي فعل ذلك بأحكم احلاكمني صنعاً وتدبرياً وإذا ثبتت القدرة واحلكمة هبذه الداللة صح القول 

بإمكان احلشر ووقوعه أما اإلمكان فبالنظرة إىل القدرة وأما الوقوع فبالنظر إىل احلكمة ألن عدم ذلك يقدح يف 
نبيه من ا قال تعاىل َوَما َخلَقَْنا السََّماء َواالْْرَض َوَما َبْيَنُهَما بَاِطالً ذاِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَرُواْ والثاين أن هذا تاحلكمة كم

  اهللا تعاىل لنبيه عليه السالم بأنه حيكم بينه وبني خصومه يوم القيامة بالعدل
ئل على أنه تعاىل ال يفعل القبيح وال خيلق أفعال العباد مع ما املسألة الثانية قال القاضي هذه اآلية من أقوى الدال

فيها من السفه والظلم فإنه لو كان الفاعل ألفعال العباد هو اهللا تعاىل لكان كل سفه وكل أمر بسفه وكل ترغيب 
رغيب يف يف سفه فهو من اهللا تعاىل ومن كان كذلك فهو أسفه السفهاء كما أنه ال حكمة وال أمر باحلكمة وال ت

احلكمة إال من اهللا تعاىل ومن كان كذلك فهو أحكم احلكماء وملا ثبت يف حقه تعال األمران مل يكن وصفه بأنه 
أحكم احلكماء أوىل من وصفه بأنه أسفه السفهاء وملا امتنع هذا الوصف يف حقه تعاىل علمنا أنه ليس خالقاً ألفعال 

نقول السفيه من قامت السفاهة به ال من خلق السفاهة كما أن املتحرك  العباد واجلواب املعارضة بالعلم والداعي مث
والساكن من قامت احلركة والسكون به ال من خلقهما واهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب وصلى اهللا على سيدنا 

  حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة العلق

  تسع عشرة آية مكية
  من القرآن وقال آخرون الفاحتة أول ما نزل مث سورة العلق زعم املفسرون أن هذه السورة أول ما نزل

  اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذى َخلََق
اقَْرأْ بِاْسمِ رَّبَك اعلم أن يف الباء من قوله بِاْسمِ رَّبَك قولني أحدمها قال أبو عبيدة الباء زائدة واملعىن اقرأ اسم ربك 

  كما قال األخطل هن احلرائر ال ربات أمخرة
  سود احملاجر ال يقرأن بالسور

ومعىن اقرأ اسم ربك أي أذكر امسه وهذا القول ضعيف لوجوه أحدها أنه لو كان معناه اذكر اسم ربك ما حسن 
منه أن يقول ما أنا بقارىء أي ال أذكر اسم ريب وثانيها أن هذا األمر ال يليق بالرسول ألنه ما كان له شغل سوى 

  شتغل مبا كان مشغوالً به أبداً وثالثها أن فيه تضييع الباء من غري فائدةذكر اهللا فكيف يأمره بأن ي



ْرءاَنهُ القول الثاين أن املراد من قوله اقَْرأْ أي اقرأ القرآن إذ القراءة ال تستعمل إال فيه قال تعاىل فَإِذَا قَرَأَْناُه فَاتَّبِْع قُ
اسِ َعلَى ُمكٍْث وقوله بِاْسمِ َرّبَك حيتمل وجوهاً أحدها أن يكون حمل باسم ربك وقال َوقُْرءاًنا فََرقَْناهُ ِلَتقَْرأَُه َعلَى النَّ

النصب على احلال فيكون التقدير اقرأ القرآن مفتتحاً باسم ربك أي قل باسم اهللا مث اقرأ ويف هذا داللة على أنه 
  جيب قراءة التسمية

اآلية رد على من ال يرى ذلك واجباً وال يبتدىء هبا  يف ابتداء كل سورة كما أنزل اهللا تعاىل وأمر به ويف هذه
وثانيها أن يكون املعىن اقرأ القرآن مستعيناً باسم ربك كأنه جيعل االسم آلة فيما حياوله من أمر الدين والدنيا نظريه 

عن باسم ربك واختذه آلة كتبت بالقلم وحتقيقه أنه ملا قال له اقَْرأْ فقال له لست بقارىء فقال اقَْرأْ اْسَم رَّبَك أي است
يف حتصيل هذا الذي عسر عليك وثالثها أن قوله اقَْرأْ بِاْسمِ َرّبكَ أي اجعل هذا الفعل هللا وافعله ألجله كما تقول 

بنيت هذه الدار باسم األمري وصنعت هذا الكتاب باسم الوزير وألجله فإن العبادة إذا صارت هللا تعاىل فكيف 
فيما هو هللا تعاىل فإن قيل كيف يستمر هذا التأويل يف قولك قبل األكل بسم اهللا وكذا جيترىء الشيطان أن يتصرف 

قبل كل فعل مباح قلنا فيه وجهان أحدمها أن ذلك إضافة جمازبة كما تضيف جمازية كما تضيف ضيعتك إىل بعض 
تك فقد روى أن من مل الكبار لتدفع بذلك ظلم الظلمة كذا تضيف فعلك إىل اهللا ليقطع الشيطان طمعه عن مشارك

يذكر اسم اهللا شاركه الشيطان يف ذلك الطعام والثاين أنه رمبا استعان بذلك املباح على التقوى على طاعة اهللا 
  فيصري املباح طاعة فيصح ذلك التأويل فيه

  أما قوله رَبََّك ففيه سؤاالن
أشرف من أمساء الفعل وألنا قد دللنا  أحدها وهو أن الرب من صفات الفعل واهللا من أمساء الذات وأمساء الذات

بالوجوه الكثرية على أن اسم اهللا أشرف من اسم الرب مث إنه تعاىل قال ههنا بِاْسمِ َرّبَك ومل يقل اقرأ باسم اهللا كما 
ستوجب شيئاً قال يف التسمية املعروفة بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ وجوابه أنه أمر بالعبادة وبصفات الذات وهو ال ي

وإمنا يستوجب العبادة بصفات الفعل فكان ذلك أبلغ يف احلث على الطاعة وألن هذه السورة كانت من أوائل ما 
نزل على ما كان الرسول عليه السالم قد فزع فاستماله ليزول الفزع فقال هو الذي رباك فكيف يفزعك فأفاد 

تكاسل والثاين أن الشروع ملزم لالمتام وقد ربيتك منذ كذا هذا احلرف معنيني أحدمها ربيتك فلزمك القضاء فال ت
  فكيف أضيعك أي حني كنت علقاً مل أدع تربيتك فبعد أن صرت خلقاً نفيساً موحداً عارفاً يب كيف أضيعكا
ههنا  السؤال الثاين ما احلكمة يف أنه أضاف ذاته إليه فقال بِاْسمِ َرّبكَ اجلواب تارة يضيف ذاته إليه بالربوبية كما

كأنه تعاىل يقول هو يل ) علي مين وأنا منه ( وتارة يضيفه إىل نفسه بالعبودية أسرى بعبده نظريه قوله عليه السالم 
إذ وأنا له يقرره قوله تعاىل مَّْن ُيِطعِ الرَّسُولَ فَقَْد أَطَاعَ اللََّه أو نقول إضافة ذاته إىل عبده أحسن من إضافة العبد إليه 

هد أن من له إبنان ينفعه أكربمها دون األصغر يقول هو ابين فحسب ملا أنه ينال منه املنفعة فيقول قد علم يف الشا
الرب تعاىل املنفعة تصل مين إليك ومل تصل منك إىل خدمة وال طاعة إىل اآلن فأقول أنا لك وال أقول أنت يل مث إذا 

  زل على عبده قُلْ ياعَِباِدىَ  الَِّذيَن أَْسَرفُواْأتيت مبا طلبته منك من طاعة أو توبة أضفتك إىل نفسي فقلت أن
السؤال الثالث مل ذكر عقيب قوله َربََّك قوله الَِّذى َخلََق اجلواب كأن العبد يقول ما الدليل على أنك ريب فيقول 
اد ألنك كنت بذاتك وصفاتك معدوماً مث صرت موجوداً فال بد لك يف ذاتك وصفاتك من خالق وهذا اخللق واإلجي

  تربية فدل ذلك على أين ربك وأنت مربويب



  َخلََق اإلِنَسانَ ِمْن َعلَقٍ
  أما قوله تعاىل الَِّذى َخلََق َخلََق اإلِنَسانَ ِمْن َعلَقٍ ففيه مسائل

املسألة األوىل يف تفسري هذه اآلية ثالثة أوجه أحدها أن يكون قوله الَِّذى َخلََق ال يقدر له مفعول ويكون املعىن أنه 
لذي حصل منه اخللق واستأثر به ال خالق سواه والثاين أن يقدر له مفعول ويكون املعىن أنه الذي خلق كل شيء ا

فيتناول كل خملوق ألنه مطلق فليس محله على البعض أوىل من محله على الباقي كقولنا اهللا أكرب أي من كل شيء مث 
نسان بالذكر من بني مجلة املخلوقات إما ألن التنزيل إليه أو ألنه قوله بعد ذلك َخلََق اِإلنَسانَ ِمْن َعلَقٍ ختصيص لإل

أشرف ما على وجه األرض والثالث أن يكون قوله اقَْرأْ بِاْسمِ رَّبَك الَِّذى َخلََق مبهماً مث فسره بقوله َخلََق اِإلنَسانَ 
  ِمْن َعلَقٍ تفخيماً خللق اإلنسان وداللة على عجيب فطرته

تج األصحاب هبذه اآلية على أنه ال خالق غري اهللا تعاىل قالوا ألنه سبحانه جعل اخلالقية صفة مميزة املسألة الثانية اح
لذات اهللا تعاىل عن سائر الذوات وكل صفة هذا شأهنا فإنه يستحيل وقوع الشركة فيها قالوا وهبذا الطريق عرفنا 

عون ملا طلب حقيقة اإلله فقال َوَما َربُّ الَْعالَِمنيَ أن خاصية اإلهلية هي القدرة على االختراع ومما يؤكد ذلك أن فر
  قال موسى َربُّكُْم َوَربُّ ءابَاِئكُُم االْوَِّلَني والربوبية إشارة إىل اخلاللقية اليت ذكرها ههنا وكل ذلك يدل على قولنا

عرفة اهللا أو القصد إىل ذلك النظر املسألة الثالثة اتفق املتكلمون على أن أول الواجبات معرفة اهللا تعاىل أو النظر يف م
على االختالف املشهور فيما بينهم مث إن احلكيم سبحانه ملا أراد أن يبعثه رسوالً إىل املشركني لو قال له اقرأ باسم 

ربك الذي ال شريك له ألبوا أن يقبلوا ذلك منه لكنه تعاىل قدم ذلك مقدمة تلجئهم إىل االعتراف به كما حيكى إن 
عثه أبو حنيفة إىل البصرة لتقرير مذهبه فلما ذكر أبو حنيفة زيفوه ومل يلتفتوا إليه فرجع إىل أيب حنيفة وأخربه زفر ملا ب

بذلك فقال إنك مل تعرف طريق التبليغ لكن ارجع إليهم واذكر يف املسألة أقاويل أئمتهم مث بني ضعفها مث قل بعد 
ك يف قلبهم فقل هذا قول أيب حنيفة ألهنم حينئذ يستحيون ذلك ههنا قول آخر واذكر قويل وحجيت فإذا متكن ذل

فال يردون فكذا ههنا أن احلق سبحانه يقول إن هؤالء عباد األوثان فلو أثنيت علي وأعرضت عن األوثان ألبوا 
أن ذلك لكن اذكر هلم أهنم هم الذين خلقوا من العلقة فال ميكنهم إنكاره مث قل وال بد للفعل من فاعل فال ميكنهم 

يضيفوا ذلك إىل الوثن لعلمهم بأهنم حنتوه فبهذا التدريج يقرون بأين أنا املستحق للثناء دون األوثان كما قال تعاىل 
 يكن َولَِئن َسأَلَْتُهم مَّْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اللَُّه مث ملا صارت اإلهلية موقوفة على اخلالقية وحصل القطع بأن من مل خيلق مل

قال تعاىل أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق ودلت اآلية على أن القول بالطبع باطل ألن املؤثر فيه إن كان حادثاً إهلاً فلهذا 
افتقر إىل مؤثر آخر وإن كان قدمياً فإما أن يكون موجباً أو قادراً فإن كان موجباً لزم أن يقارنه األثر فلم يبق إال أنه 

  على الترتيب املوافق للمصلحة خمتار وهو عامل ألن التغري حصل
  املسألة الرابعة إمنا قال ِمْن َعلَقٍ على اجلمع ألن اإلنسان يف معىن اجلمع كقوله إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخسْرٍ

  اقَْرأْ َوَربَُّك االٌّ كَْرُم الَِّذى َعلََّم بِالْقَلَمِ
  ُم بِالْقَلَمِ ففيه مسائلأما قوله تعاىل اقَْرأْ َوَربَُّك االْكَْرُم الَِّذى َعلََّمكُ

املسألة األوىل قال بعضهم اقرأ أوالً لنفسك والثاين للتبليغ أو األول للتعلم من جربيل والثاين للتعليم أو قرأ يف 
  صالتك والثاين خارج صالتك

أعطى مث املسألة الثانية الكرم إفادة ما ينبغي ال لعوض فمن يهب السكني ممن يقتل به نفسه فهو ليس بكرمي ومن 
طلب عوضاً فهو ليس بكرمي وليس جيب أن يكون العوض عيناً بل املدح والثواب والتلخص عن املذمة كله عوض 
وهلذا قال أصحابنا إنه تعاىل يستحيل أن يفعل فعالً لغرض ألنه لو فعل فعالً لغرض لكان حصول ذلك الغرض أوىل 



لك األولوية ولو مل يفعل ذلك الفعل ملا كان حيصل له له من ال حصوله فحينئذ يستفيد بفعل ذلك الشيء حصول ت
تلك األولوية فيكون ناقصاً بذاته مستكمالً بغريه وذلك حمال مث ذكروا يف بيان أكرميته تعاىل وجوهاً أحدها أنه كم 

يد من كرمي حيلم وقت اجلناية لكنه ال يبقى إحسانه على الوجه الذي كان قبل اجلناية وهو تعاىل أكرم ألنه يز
  بإحسانه بعد اجلناية ومنه قول القائل

  مىت زدت تقصرياً تزد يل تفضالً
كأين بالتقصري أستوجب الفضال وثانيها إنك كرمي لكن ربك أكرم وكيف ال وكل كرمي ينال بكرمه نفعاً إما مدحاً 

ألن له االبتداء يف كل كرم  أو ثواباً أو يدفع ضرراً أما أنا فاألكرم إذ ال أفعله إال حملض الكرم وثالثها أنه األكرم
وإحسان وكرمه غري مشوب بالتقصري ورابعها حيتمل أن يكون هذا حثاً على القراءة أي هذا األكرم ألنه جيازيك 

بكل حرف عشراً أو حثاً على اإلخالص أي ال تقرأ لطمع ولكن ألجلي ودع على أمرك فأنا أكرم من أن ال 
عىن جترد لدعوة اخللق وال ختف أحداً فأنا أكرم من أن آمرك هبذا التكيف أعطيك ما ال خيطر ببالك وحيتمل أن امل

  الشاق مث ال أنصرك
املسألة الثالثة أنه سبحانه وصف نفسه بأنه َخلََق اِإلنَسانَ ِمْن َعلَقٍ وثانياً بأنه علقة وهي بالقلم وال مناسبة يف الظاهر 

لقة وهي أخس األشياء وآخر أمره هو صريورته عاملاً حبقائق بني ألمرين لكن التحقيق أن أول حوال اإلنسان كونه ع
األشياء وهو أشرف مراتب املخلوقات فكأنه تعاىل يقول انتقلت من أخس املراتب إىل أعلى املراتب فال بد لك من 

مدبر مقدر ينقلك من تلك احلالة اخلسيسة إىل هذه احلالة الشريفة مث فيه تنبيه على أن العلم أشرف الصفات 
اإلنسانية كأنه تعاىل يقول اإلجياد واإلحياء واإلفدار والرزق كرم وربوبية أما األكرم هو الذي أعطاك العلم ألن 

  العلم هو النهاية يف الشرف
لقدرة املسألة الرابعة قوله بِاْسمِ َرّبَك الَِّذى َخلََق َخلََق اإلِنَسانَ ِمْن َعلَقٍ إشارة إىل الداللة العقلية الدالة على كمال ا

واحلكمة والعلم والرمحة وقوله الَِّذى َعلََّمكُُم بِالْقَلَمِ إشارة إىل األحكام املكتوبة اليت ال سبيل إىل معرفتها إال بالسمع 
فاألول كأنه إشارة إىل معرفة الربوبية والثاين إىل النبوة وقدم األول على الثاين تنبيهاً على أن معرفة الربوبية غنية عن 

  ا النبوة فإهنا حمتاجة إىل معرفة الربوبيةالنبوة وأم
  املسألة اخلامسة يف قوله َعلََّم بِالْقَلَمِ وجهان أحدمها أن املراد من القلم الكتابة اليت

تعرف هبا األمور الغائبة وجعل القلم كناية عنها والثاين أن املراد علم اإلنسان الكتاب بالقلم وكال القولني متقارب 
ه على فضيلة الكتابة يروى أن سليمان عليه السالم سأل عفريتاً عن الكالم فقال ريح ال يبقى قال فما إذ املراد التنبي

قيده قال الكتابة فالقلم صياد يصيد العلوم يبكي ويضحك بركوعه تسجد األنام وحبركته تبقى العلوم على مر 
اً أخفى وأمسع فكذا القلم ال ينطق مث يسمع الشرق والفرب الليايل واأليام نظريه قول زكريا إِذْ َناَدى َربَُّه نَِداء خَِفّي

فسبحانه من قادر بسوادها جعل الدين منوراً كما أنه جعلك بالسواد مبصراً فالقلم قوام اإلنسان واإلنسان قوام 
إىل العني وال تقل القلم نائب اللسان فإن القلم ينوب عن اللسان واللسان ال ينوب عن القلم التراب طهور ولو 

  إىل املشرق واملغرب) بعث ( ولو ) عن اللسان ( عشر حجج والقلم بدل 
  َعلََّم اإلِنَسانَ َما لَْم َيْعلَْم

أما قوله تعاىل َعلََّم اِإلنَسانَ لَمْ َيْعلَْم فيحتمل أن يكون املراد علمه بالقلم وعلمه أيضاً غري ذلك ومل يذكر واو النسق 
ل أكرمتك أحسنت إليك ملكتك األموال وليتك الواليات وحيتمل أن يكون وقد جيري مثل هذا يف الكالم تقو

املراد من اللفظني واحداً ويكون املعىن علم اإلنسان بالقلم مامل يعلمه فيكون قوله َعلََّم اِإلنسَانَ لَْم َيعْلَْم بياناً لقوله 



  َعلََّم بِالْقَلَمِ
  كَالَّ إِنَّ اإلِنَسانَ لََيطَْغى

   إِنَّ اِإلنَسانَ لََيطَْغى وفيه مسائلقال تعاىل كَالَّ
املسألة األوىل أكثر املفسرين على أن املراد من اإلنسان ههنا إنسان واحد وهو أبو جهل مث منهم من قال نزلت 
هل السورة من ههنا إىل آخرها يف أيب جهل وقيل نزلت من قوله أََرأَْيَت الَِّذى َيْنَهى عَْبداً إىل آخر السورة يف أيب ج

صلى ( يصلي فجاء أبو جهل فقال أمل أهنك عن هذا فزجره النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال ابن عباس كان النيب 
فقال أبو جهل واهللا إنك لتعلم أين ى كثر أهل الوادي نادياً فأنزل اهللا تعاىل فَلَْيْدُع َناِدَيهُ َسَنْدعُ ) اهللا عليه وسلم 

واهللا لو دعا ناديه ألخذته زبانية اهللا فكأنه تعاىل ملا عرفه أنه خملوق من علق فال يليق به الزََّبانَِيةَ  قال ابن عباس 
التكرب فهو عند ذلك ازداد طغياناً وتعززاً مباله ورياسته يف مكة ويروى أنه قال ليس مبكة أكرم مين ولعله لعنه اهللا 

لقول منهم من زعم أنه ليست هذه السورة من أوائل ما نزل قال ذلك رداً لقوله َوَربُّكَ االْكَْرُم مث القائلون هبذا ا
ومنهم من قال حيتمل أن يكون مخس آيات من أول السورة نزلت أوالً مث نزلت البقية بعد ذلك يف شأن أيب جهل مث 

ترى أن  بضم ذلك إىل أول السورة ألن تأليف اآليات إمنا كان يأمر اهللا تعاىل أال) صلى اهللا عليه وسلم ( أمر النيب 
قوله تعاىل َواتَّقُواْ َيْوًما ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه آخر ما نزل عند املفسرين م هو مضموم إىل ما نزل قبله بزمان طويل 

القول الثاين أن املراد من اإلنسان املذكور يف هذه اآلية مجلة اإلنسان والقول األول وإن كان أظهر حبسب الروايات 
  ل أقرب حبسب الظاهر ألنه تعاىل بني أن اهللا سبحانه مع أنه خلقه من علقةإال أن هذا القو

وأنعم عليه بالنعم اليت قدمنا ذكرها إذ أغناه وزاد يف النعمة عليه فإنه يطغى ويتجاوز احلد يف املعاصي واتباع هوى 
ى رَّبَك الرُّجَْعى أي إىل حيث ال النفس وذلك وعيد وزجر عن هذه الطريقة مث إنه تعاىل أكد هذا الزجر بقوله إِنَّ إِلَ

  مالك سواه فتقع احملاسبة على ما كان منه من العمل واملؤاخذة حبسب ذلك
املسألة الثانية قوله كَالَّ فيه وجوه أحدها أنه ردع وزجر ملن كفر بنعمة اهللا بطغيانه وإن مل يذكر لداللة الكالم عليه 

اهللا هو الذي خلقه من العلقة وعلمه بعد اجلهل وذلك ألنه عند صريورته  وثانيها قال مقاتل كال ال يعلم اإلنسان إن
غنياً يطغى ويتكرب ويصري مستغرق القلب يف حب الدنيا فال يتفكر يف هذه األحوال وال يتأمل فيها وثالثها ذكر 

اً له وهذا كما قالوه يف اجلرجاين صاحب النظم أن كَالَّ ههنا مبعىن حقاً ألنه ليس قبله وال بعده شيء تكون كَالَّ رد
  كَالَّ َوالْقََمرِ فإهنم زعموا أنه مبعىن أي والقمر

املسألة الثالثة الطغيان هو التكرب والتمرد وحتقيق الكالم يف هذه اآلية أن اهللا تعاىل ملا ذكر يف مقدمة السورة دالئل 
ها وال يقف على حقائقها أتبعها مبا هو ظاهرة على التوحيد والقدرة واحلكمة حبيث يبعد من العاقل أن ال يطلع علي

السبب األصلي يف الغفلة عنها وهو حب الدنيا واالشتغال باملال واجلاه والثروة والقدرة فإنه ال سبب لعمى القلب 
هنا ذكر يف احلقيقة إال ذلك فإن قيل إن فرعون ادعى الربوبية فقال اهللا تعاىل يف حقه اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى وه

يف أيب جهل لََيطَْغى فأكده هبذه الالم فما السبب يف هذه الزيادة قلنا فيه وجوه أحدها أنه قال ملوسى اذَْهْب إِلَى 
ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى وذلك قبل أن يلقاه موسى وقبل أن يعرض عليه األدلة وقبل أن يدعي الربوبية وأما ههنا فإنه تعاىل 

رسوله حني رد عليه أقبح الرد وثانيها أن فرعون مع كمال سلطته ما كان يزيد كفره على ذكر هذه اآلية تسلية ل
القول وما كان ليتعرض لقتل موسى عليها السالم وال إليذائه وأما أبو جهل فهو مع قلة جاهه كان يقصد قتل النيب 

آخراً ءاَمنُت وأما أبو جهل فكان  وإيذاءه وثالثها أن فرعون أحسن إىل موسى أوالً وقال) صلى اهللا عليه وسلم ( 
حيسد النيب يف صباه وقال يف آخر رمقه بلغوا عين حممداً أين أموت وال أحد أبغض إيل منه ورابعها أهنما وإن كانا 



رسولني لكن احلبيب يف مقابلة الكليم كاليد يف مقابلة العني والعاقل يصون عينه فوق ما يصون يده بل يصون عينه 
  لسبب كانت املبالغة ههنا أكثرباليد فلهذا ا

  أَن رََّءاُه اْسَتغَْنى
  أما قوله تعاىل أَن رَّءاُه اْسَتغَْنى ففيه مسائل

  املسألة األوىل قال األخفش ألن رآه فخذف الالم كما يقال أنكم لتطغون أن رأيتم غناكم
قتل نفسه ألن رأى من األفعال اليت تستدعي  املسألة الثانية قال الفراء إمنا قال أَن رَّءاُه ومل يقل رأى نفسه كما يقال

امساً وخرباً حنو الظن واحلسبان والعرب تطرح النفس من هذا اجلنس فنقول رأيتين وظننتين وحسبتين فقوله أَن رَّءاهُ 
  اْسَتغَْنى من هذا الباب

ية ليس هو األول ألن اإلنسان قد املسألة الثالثة يف قوله اْسَتْغَنى وجهان أحدمها استغىن مباله عن ربه واملراد من اآل
  ينال الثروة فال يزيد إال تواضعاً كسليمان عليه السالم فإنه كان جيالس

وعبد الرمحن بن عوف ما طغى مع كثرة أمواله بل العاقل يعلم أنه عند ) مسكني جالس مسكيناً ( املساكني ويقول 
 حال فقره ال يتمىن إال سالمة نفسه وأما حال الغىن فإنه الغىن يكون أكثر حاجة إىل اهللا تعاىل منه حال فقره ألنه يف

يتمىن سالمة نفسه وماله ومماليكه ويف اآلية وجه ثالث وهو أن سني اْسَتْغَنى سني الطالب واملعىن أن اإلنسان رأى أن 
أنه ناهلا بإعطاء  نفسه إمنا نالت الغىن ألهنا طلبته وبذلت اجلهد يف الطلب فنالت الثروة والغىن بسبب ذلك اجلهد ال

اهللا وتوفيقه وهذا جهل ومحق فكم من باذل وسعه يف احلرص والطلب وهو ميوت جوعاً مث ترى أكثر األغنياء يف 
  اآلخرة يصريون مدبرين خائفني يريهم اهللا أن ذلك الغىن ما كان بفعلهم وقوهتم

وكفى بذلك مرغباً يف الدين والعلم  املسألة الرابعة أول السورة يدل على مدح العلم وآخرها على مذمة املال
  ومنفراً عن الدنيا واملال
  إِنَّ إِلَى رَبَِّك الرُّجَْعى

  مث قال تعاىل إِنَّ إِلَى َرّبَك الرُّْجَعى وفيه مسائل
  املسألة األوىل هذا الكالم واقع على طريقة االلتفات إىل اإلنسان هتديداً له وحتذيراً من عاقبة الطغيان

ية الرُّْجَعى املرجع والرجوع وهي بأمجعها مصادر يقال رجع إليه رجوعاً ومرجعاً ورجعى على وزن فعلى املسألة الثان
ويف معىن اآلية وجهان أحدمها أنه يرى ثواب طاعته وعقاب مترده وتكربه وطغيانه ونظريه قوله َوالَ َتْحَسَبنَّ اللََّه 

َتْشَخُص ِفيِه االْبَصاُر وهذه املوعظة ال تؤثر إال يف قلب من له قدم صدق أما غَاِفالً إىل قوله إِنََّما ُيَؤّخرُُهْم ِلَيْومٍ 
اجلاهل فيغضب وال يعتقد إال الفرح العاجل والقول الثاين أنه تعاىل يرده ويرجعه إىل النقصان والفقر واملوت كما 

غىن ومن الذل إىل العز فما هذا رده من النقصان إىل الكمال حيث نقله من اجلمادية إىل احلياة ومن الفقر إىل ال
  التعزز والقوة

املسألة الثالثة روى أن أبا جهل قال للرسول عليه الصالة والسالم أتزعم أن من استغىن طغى فاجعل لنا جبال مكة 
ذهباً وفضة لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع دينناً ونتبع دينك فنزل جربيل وقال إن شئت فعلنا ذلك مث إن مل يؤمنوا 

  عن الدعاء إبقاء عليهم) صلى اهللا عليه وسلم ( نا هبم مثل ما فعلنا بأصحاب املائدة فكف رسول اهللا فعل
  أََرأَْيَت الَِّذى َينَْهى َعْبداً إِذَا َصلَّى

  قوله تعاىل أََرأَْيَت الَِّذى َيْنَهى عَْبداً إِذَا َصلَّى وفيه مسائل
قال هل يعفر حممد وجهه بني أظهركم قالوا نعم قال فوالذي حيلف به املسألة األوىل روى عن أيب جهل لعنه اهللا أنه 



يف الصالة فنكص على عقبيه فقالوا له مالك يا ) صلى اهللا عليه وسلم ( لئن رأيته ألطأن عنقه مث إنه رأى رسول اهللا 
  أبا احلكم فقال إن بيين وبينه خلندقاً من نار وهوالً شديداً وعن احلسن أن أمية بن

  ينهى سلمان عن الصالة خلف كان
واعلم أن ظاهر اآلية أن املراد يف هذه اآلية هو اإلنسان املتقدم ذكره فلذلك قالوا إنه ورد يف أيب جهل وذكروا ما 

كان منه من التوعد حملمد عليه الصالة والسالم حني رآه يصلي وال ميتنع أن يكون نزوهلا يف أيب جهل مث يعم يف 
  أنه يف رجل بعينهالكل لكن ما بعده يقتضي 

املسألة الثانية قوله أََرأَْيَت خطاب مع الرسول على سبيل التعجب ووجه التعجب فيه أمور أحدها أنه عليه السالم 
قال اللهم أعز اإلسالم إما بأيب جعل بن هشام أو بعمر فكأنه تعاىل قال له كنت تظن أنه يعز به اإلسالم أمثله يعز به 

داً إِذَا َصلَّى وثانيها أنه كان يلقب بأيب احلكم فكأنه تعاىل يقول كيف يليق به هذا اللقب وهو اإلسالم وهو َينَْهى َعْب
ينهى العبد عن خدمة ربه أيوصف باحلكمة من مينع عن طاعة الرمحن ويسجد لألوثانا وثالثها أن ذلك األمحق يأمر 

مث إنه ينهى عن طاعة الرب واخلالق أال يكون وينهى ويعتقد أنه جيب على الغري طاعته مع أنه ليس خبالق وال رب 
  هذا غاية احلماقة

املسألة الثالثة قال َينَْهى َعْبداً ومل يقل ينهاك وفيه فوائد أحدها أن التنكري يف عبداً يدل على كونه كامالً يف العبودية 
املعىن أن يهودياً من فصحاء كأنه يقول إنه عبد ال يفي العامل بشرح بيانه وصفة إخالصه يف عبوديته يروى يف هذا 

اليهود جاء إىل عمر يف أيام خالفته فقال أخربين عن أخالق رسولكم فقال عمر اطلبه من بالل فهو أعلم به مين مث 
إن بالالً دله على فاطمة مث قاطمة دلته على علي عليه السالم فلما سأل علياً عنه قال صف يل متاع الدنيا حىت 

جل هذا ال يتيسر يل فقال علي عجزت عن وصف متاع الدنيا وقد شهد اهللا على قلته أصف لك أخالقه فقال الر
حيث قال قُلْ َمتَاُع الدُّْنَيا قَِليلٌ فكيف أصف أخالق النيب وقد شهد اهللا تعاىل بأنه عظيم حيث قال وَإِنََّك لَعَلَى ُخلُقٍ 

ذلك عني اجلهل واحلمق وثانيها أن هذا أبلغ يف الذم َعِظيمٍ فكأنه تعاىل قال ينهى أشد اخللق عبودية عن العبودية و
ألن املعىن أن هذا دأبه وعادته فينهى كل من يرى وثالثها أن هذا ختويف لكل من هنى عن الصالة روى عن علي 

) صلى اهللا عليه وسلم ( عليه السالم أنه رأى يف املصلى أقواماً يصلون قبل صالة العيد فقال ما رأيت رسول اهللا 
ل ذلك فقيل له أال تنهاهم فقال أخشى أن أدخل حتت قوله أََرأَْيتَ الَِّذى يَْنَهى َعْبداً إِذَا َصلَّى فلم يصرح بالنهي يفع

عن الصالة وأخذ أبو حنيفة منه هذا األدب اجلميل حيث قال له أبو يوسف أيقول املصلي حني يرفع رأسه من 
ويسجد ومل يصرح بالنهي ورابعها أيظن أبو جهل أنه لو مل يسجد الركوع اللهم اغفر يل قال يقول ربنا لك احلمد 

حممد يل ال أجد ساجداً غريه إن حممد عد واحد ويل من املالئكة املقربني ماال حيصيهم إال أنا وهم دائماً يف الصالة 
يف سورة القدر والتسبيح وخامسها أنه تفخيم لشأن النيب عليه السالم يقول إنه مع التنكري معرف نظريه الكناية 

  محلت على القرآن ومل يسبق له ذكر أَْسَرى بَِعْبِدِه أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدِه وَأَنَُّه لََّما قَاَم
  أََرءَْيَت إِن كَانَ َعلَى الُْهَدى أَوْ أََمَر بِالتَّقَْوى

  مث قال تعاىل أَرَءْيَت إِن كَانَ َعلَى الُْهَدى أَْو أََمَر بِالتَّقَْوى وفيه مسائل

املسألة األوىل قوله أَرَأَْيَت خطاب ملن فيه وجهان األول أنه خطاب للنيب عليه السالم والدليل عليه أن األول وهو 
والثالث وهو قوله أََرءْيَت إِن كَذََّب َوتََولَّى للنيب عليه ) صلى اهللا عليه وسلم ( قوله أَرَأَْيَت الَِّذى َينَْهى َعْبداً للنيب 

لو جعلنا الوسط لغري النيب خلرج الكالم عن النظم احلسن يقول اهللا تعاىل يا حممد أرأيت إن كان الصالة والسالم ف



هذا الكافر ومل يقل لو كان إشارة إىل املستقبل كأنه يقول أرأيت إن صار على اهلدى واشتغل بأمر نفسه أما كان 
ر بالتقوى أما كان ذلك خرياً له من الكفر يليق به ذلك إذ هو رجل عاقل ذو ثروة فلو اختار الدين واهلدى واألم

باهللا والنهي عن خدمته وطاعته كأنه تعاىل يقول تلهف عليه كيف فوت على نفسه املراتب العالية وقنع باملراتب 
  الدنيئة

اكم القول الثاين أنه خطاب للكافر ألن اهللا تعاىل كاملشاهد للظامل واملظلوم وكاملوىل الذي قام بني يديه عبدان وكاحل
الذي حضر عنده املدعى واملدعى عليه فخاطب هذا مرة وهذا مرة فلما قال للنيب أََرأَْيتَ الَِّذى يَْنَهى َعْبداً إِذَا َصلَّى 
  التفت بعد ذلك إىل الكافر فقال أرأيت يا كافر إن كانت صالته هدى ودعاؤه إىل اهللا أمراً بالتقوى أتنهاه مع ذلك

وهو أن املذكور يف أول اآلية هو الصالة وهو قوله أَرَأَْيَت الَِّذى َينَْهى َعْبداً إِذَا َصلَّى  املسألة الثانية ههنا سؤال
واملذكور ههنا أمران وهو قوله أََرءْيَت إِن كَانَ َعلَى الُْهَدى يف فعل الصالة فلم ضم إليه شيئاً ثانياً وهو قوله أَْو أََمرَ 

الذي شق على أيب جهل من أفعال الرسول عليه الصالة والسالم هو هذان بِالتَّقَْوى جوابه من وجوه أحدها أن 
األمران الصالة والدعاء إىل اهللا فال جرم ذكرمها ههنا وثانيها أن النيب عليه الصالة والسالم كان ال يوجد إال يف 

الثها أنه عليه أحد أمرين إما يف إصالح نفسه وذلك بفعل الصالة أو يف إصالح غريه وذلك باألمر بالتقوى وث
السالم كان يف صالته على اهلدى وآمراً بالتقوى ألن كل من رآه وهو يف الصالة كان يرق قلبه فيميل إىل اإلميان 

  فكان فعل الصالة دعوة بلسان الفعل وهو أقوى من الدعوة بلسان القول
  أََرءَْيَت إِن كَذََّب َوَتوَلَّى

  َولَّى وفيه قوالنمث قال تعاىل أَرَءْيَت إِن كَذََّب َوَت
القول األول أنه خطاب مع الرسول عليه الصالة والسالم وذلك ألن الدالئل اليت ذكرها يف أول هذه السورة جلية 
ظاهرة وكل أحد يعلم ببديهة عقله أن منع العبد من خدمة مواله فعل باطل وسفه ظاهر فإذن كل من كذب بتلك 

عن خدمة مواله يعلم بعقله السليم أنه على الباطل وأنه ال يفعل ذلك  الدالئل وتوىل عن خدمة مواله بل منع غريه
إال عناداً فلهذا قال تعاىل لرسوله أرأيت يا حممد إن كذب هذا الكافر بتلك الدالئل الواضحة وتوىل عن خدمة 

عمال القبيحة خالقه أمل يعلم بعقله أن اهللا يرى منه هذه األعمال القبيحة ويعلمها أفال يزجره ذلك عن هذه األ
والثاين أنه خطاب للكافر واملعىن إن كان يا كافر حممد كاذباً أو متولياً أال يعلم بأن اهللا يرى حىت ينتهي بل احتاج 

  إىل هنيك
  أَلَْم َيْعلَم بِأَنَّ اللََّه َيَرى

  أما قوله أَلَْم َيْعلَم بِأَنَّ اللََّه َيَرى ففيه مسألتان
  آلية التهديد باحلشر والنشر واملعىن أنه تعاىل عامل جبميع املعلوماتاملسألة األوىل املقصود من ا

حكيم ال يهمل امل ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء فال بد وأن يوصل جزاء كل أحد إليه 
  بتمامه فيكون هذا ختويفاً شديداً للعصاة وترغيباً عظيماً ألهل الطاعة

ة وإن نزلت يف حق أيب جهل فكل من هنى من طاعة اهللا فهو شريك أيب جهل يف هذا الوعيد املسألة الثانية هذه اآلي
وال يرد عليه املنع من الصالة يف الدار املغصوبة واألوقات املكروهة ألن املنهى عنه غري الصالة وهو املعصية وال يرد 

ذلك الستيفاء مصلحته بإذن ربه ال بغضاً  املوىل مبنع عبده عن قيام الليل وصوم التطوع وزوجته عن االعتكاف ألن
  لعبادة ربه

  انَِيةَ كَالَّ لَِئن لَّْم َينَتهِ لََنْسفَعاً بِالنَّاِصَيةِ  َناِصَيةٍ  كَاِذَبةٍ  َخاِطئَةٍ  فَلَْيْدُع َناِدَيهُ َسَنْدُع الزََّب



عبادة اهللا تعاىل وأمره بعبادة الالت مث قال تعاىل كَالَّ وفيه وجوه أحدها أنه ردع أليب جهل ومنه له عن هنيه عن 
وثانيها كال لن يصل أبو جهل إىل ما يقول إنه يقتل حممداً أو يطأ عنقه بل تلميذ حممد هو الذي يقتله ويطأ صدره 

  وثالثها قال مقاتل كال ال يعلم أن اهللا يرى وإن كان يعلم لكن إذا كان ال ينتفع مبا يعلم فكأنه ال يعلم
  ِئن لَّمْ َينَتِه أو عما هو فيه لََنْسفَعاً بِالنَّاِصَيةِ  نَاِصَيةٍ  كَاِذَبةٍ  َخاِطئَةٍ  وفيه مسائلمث قال تعاىل لَّ

املسألة األوىل يف قوله لََنْسفَعاً وجوه أحدها لنأخذن بناصيته ولنسحبنه هبا إىل النار والسفع القبض على الشيء 
َواالْقَْدامِ وثانيها السفع الضرب أي لنلطمن وجهه وثالثها لنسودن وجهه  وجذبه بشدة وهو كقوله فَُيْؤَخذُ بِالنَّوَاِصى

قال اخلليل تقول للشيء إذا لفحته النار لفحاً يسرياً يغري لون البشرة قد سفعته النار قال والسفع ثالثة أحجار 
جهعالمة اإلذالل يوضع عليها القدر مسيت بذلك لسوادها قال والسفعة سواد يف اخلدين وباجلملة فتسويد الو

  واإلهانة ورابعها لنسمنه قال ابن عباس يف قوله َسَنِسُمُه َعلَى الُْخرْطُومِ إنه أبو جهل خامسها لنذلنه
املسألة الثانية قرىء لنسفعن بالنون املشددة أي الفاعل هلذا الفعل هو اهللا واملالئكة كما قال فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْولَاهُ 

ُح الُْمْؤِمنَِني وقرأ ابن مسعود ألسعفن أي يقول اهللا تعاىل يا حممد أنا الذي أتوىل إهانته نظريه ُهَو الَِّذى َوجِبْرِيلُ َوَصاِل
  أَيََّدَك ُهَو الَِّذى أَنَزلَ السَّكِيَنةَ 

هذا أيضاً املسألة الثالثة هذا السفع حيتمل أن يكون املراد منه إىل النار يف اآلخرة وأن يكون املراد منه يف الدنيا و
على وجوه أحدها ما روى أن أبا جهل ملا قال إن رأيته يصلي ألطأن عنقه فأنزل اهللا هذه السورة وأمره جربيل عليه 
السالم بأن يقرأ على أيب جهل وخير هللا ساجداً يف آخرها ففعل فعدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه فلما دنا منه نكص على 

يين وبينه فخالً فاغراً فاه لو مشيت إليه اللتقمين وقيل كان جربيل وميكائيل عقبيه راجعاً فقيل له مالك قال إن ب
عليهما السالم على كتفيه يف صورة األسد والثاين أن يكون املراد يوم بدر فيكون ذلك بشارة بأنه تعاىل ميكن 

 تعاىل من ناصيته يوم بدر املسلمني من ناصيته حىت جيرونه إىل القتل إذا عاد إىل النهي فلما عاد ال جرم مكنهم اهللا
  روى أنه ملا نزلت سورة الرمحن

َعلََّم الْقُْرءانَ قال عليه السالم ألصحابه من يقرؤها منكم على رؤساء قريش فتثاقلوا خمافة أذيتهم فقام ابن مسعود 
ثالثاً كذلك إىل أن وقال أنا يا رسول اهللا فأجلسه عليه السالم مث قال من يقرؤها عليهم فلم يقم إال ابن مسعود مث 

أذن له وكان عليه السالم يبقى عليه ملا كان يعلم من ضعفه وصغر جثته مث إنه وصل إليهم فرآهم جمتمعني حول 
الكعبة فافتتح قراءة السورة فقام أبو جهل فلطمه فشق أذنه وأدماه فانصرف وعيناه تدمع فلما رآه النيب عليه 

ذا جربيل عليه السالم جييء ضاحكاً مستبشراً فقال يا جربيل تضحك وابن السالم رق قلبه وأطرق رأسه مغموماً فإ
مسعود يبكيا فقال ستعلم فلما ظهر املسلمون يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ يف اجملاهدين فأخذ 

فطعنه يطالع القتلى فإذا أبو جهل مصروع خيور فخاف أن تكون به قوة فيؤذيه فوضع الرمح على منخره من بعيد 
ولعل هذا معىن قوله َسَنِسُمُه َعلَى الُْخْرطُومِ مث ملا عرف عجزه ومل يقدر أن يصعد على صدره لضعفه فارتقى إليه 

حبيلة فلما رآه أبو جهل قال يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعباً فقال ابن مسعود اإلسالم يعلو وال يعلى عليه 
أحد أبغض إيل منه يف حيايت وال أبغض إيل منه يف حال ممايت فروى أنه عليه فقال أبو جهل بلغ صاحبك أنه مل يكن 

مث قال البن مسعود ) فرعوين أشد من فرعون موسى فإنه قال ءامَنُت وهو قد زاد عتواً ( السالم ملا مسع ذلك قال 
نه إمنا خلقه ضعيفاً اقطع رأسي بسيفي هذا ألنه أحد وأقطع فلما قطع رأسه مل يقدر على محله ولعل احلكيم سبحا

ألجل أن ال يقوى على احلمل لوجوه أحدها أنه كلب والكلب جير والثاين لشق األذن فيقتص األذن باألذن والثالث 
لتحقيق الوعيد املذكور بقوله لََنْسفَعاً بِالنَّاِصَيةِ  فتجر تلك الرأس على مقدمها مث إن ابن مسعود ملا مل يطقه شق أذنه 



وجربيل بني يديه يضحك ويقول يا حممد أذن ) صلى اهللا عليه وسلم ( جعل جيره إىل رسول اهللا وجعل اخليط فيه و
بأذن لكن الرأس ههنا مع األذن فهذا ما روى يف مقتل أيب جهل نقلته معىن ال لفظاً اخلاطىء معىن قوله لََنْسفَعاً 

  بِالنَّاِصَيةِ 
الشعر الناصية مث إنه تعاىل كىن ههنا عن الوجه والرأس بالناصية  املسألة الرابعة الناصية شعر اجلبهة وقد يسمى مكان

ولعل السبب فيه أن أبا جهل كان شديد االهتمام بترجيل تلك الناصية وتطييبها ورمبا كان يهتم أيضاً بتسويدها 
  فأخربه اهللا تعاىل أنه يسودها مع الوجه

ه تعاىل يقول الناصية املعروفة عندكم ذاهتا لكنها جمهولة املسألة اخلامسة أنه تعاىل عرف الناصية حبرف التعريف كأن
عندكم صفاهتا ناصية وأي ناصية كاذبة قوالً خاطئة فعالً وإمنا وصف بالكذب ألنه كان كاذباً على اهللا تعاىل يف أنه 

هل هذا الوادي مل يرسل حممداً وكاذباً على رسوله يف أنه ساحر أو كذاب أو ليس بنيب وقيل كذبه أنه قال أنا أكثر أ
 نادياً ووصف الناصية بأهنا خاطئة ألن صاحبها متمرد على اهللا تعال قال اهللا تعاىل الَّ َيأْكُلُُه إِالَّ الُْمْؤِمُنونَ والفرق بني
اخلاطىء واملخطىء أن اخلاطىء معاقب مؤاخذ واملخطىء غري مؤاخذ ووصف الناصية باخلاطئة الكاذبة كما وصف 

  يف قوله تعاىل إِلَى رَّبَها َناِظَرةٌ  الوجوه بأهنا ناظرة
  املسألة السادسة نَاِصَيةٍ  بدل من الناصية وجاز إبداهلا من املعرفة وهي نكرة ألهنا وصفت فاستقلت بفائدة

املسألة السابعة قرىء ناصية بالرفع والتقدير هي ناصية وناصية بالنصب وكالمها على الشتم واعلم أن الرسول عليه 
أغلظ يف القول أليب جهل وتال عليه هذه اآليات قال يا حممد مبن هتددين وأين ألكثر هذا الوادي نادياً  السالم ملا

  فافتخر جبماعته الذين كانوا يأكلون حطامه فنزل قوله تعاىل فَلَْيْدُع َناِدَيهُ َسَنْدُع الزََّبانَِيةَ  وفيه مسائل
أُْتونَ ِفى َناِديكُُم الُْمْنكََر قال أبو عبيدة ناديه أي أهل جملسه وباجلملة املسألة األوىل قد مر تفسري النادي عند قوله َوَت

فاملراد من النادي أهل النادي وال يسمى املكان نادياً حىت يكون فيه أهله ومسى نادياً ألن القوم يندون إليه نداً 
ألنه جملس الندى واجلود ذكر ذلك على  وندوة ومنه دار الندوة مبكة وكانوا جيتمعون فيها للتشاور وقيل مسي نادياً

  سبيل النهكم أي أمجع أهل الكرم والدفاع يف زعمك لينصروك
املسألة الثانية قال أبو عبيدة واملربد واحد الزبانية زبنية وأصله من زبنية إذا دفعته وهو متمرد من إنس أو جن ومثله 

خفش قال بعضهم واحده الزباين وقال آخرون الزابن وقال يف املعىن والتقدير عفرية يقال فالن زبنية عفرية وقال األ
آخرون هذا من اجلمع الذي ال واحد له من لفظه يف لغة الغرب مثل أبابيل وعباديد وباجلملة فاملراد مالئكة العذاب 

وال شك أهنم خمصوصون بقوة شديدة وقال مقاتل هم خزنة جهنم أرجلهم يف األرض ورؤسهم يف السماء وقال 
الزبانية هم الشرط يف كالم العرب وهم املالئكة الغالظ الشداد ومالئكة النار مسوا الزبانية ألهنم يزبنون  قتادة

  الكفار أي يدفعوهنم يف جهنم
املسألة الثالثة يف اآلية قوالن األول أي فليفعل ما ذكره من أنه يدعو أنصاره ويستعني هبم يف مباطلة حممد فإنه لو 

لزبانية الذين ال طاقة لناديه وقومه هبم قال ابن عباس لو دعا ناديه ألخذته الزبانية من ساعته فعل ذلك فنحن ندعو ا
معاينة وقيل هذا إخبار من اهللا تعاىل بأنه جير يف الدنيا كالكلب وقد فعل به ذلك يوم بدر وقيل بل هذا إخبار بأن 

ة تقدمياً وتأخرياً أي لنسفعاً بالناصية وسندع الزبانية يف الزبانية جيرونه يف اآلخرة إىل النار القول الثاين أن يف اآلي
  اآلخرة فليدع هو ناديه حينئذ فليمنعوه

املسألة الرابعة الفاء يف قوله فَلَْيْدُع َناِدَيهُ تدل على املعجز ألن هذا يكون حتريضاً للكافر على دعوة ناديه وقومه 
( ا مل جيترىء الكافر على ذلك دل على ظهور معجزة الرسول ومىت فعل الكافر ذلك ترتب عليه دعوة الزبانية فلم



  ) صلى اهللا عليه وسلم 
املسألة اخلامسة قرىء ستدعى على اجملهول وهذه السري ليست للشك عسى من اهللا واجب الوقوع وخصوصاً عند 

( من قوله عليه السالم بأن ينتقم له من عدوه ولعل فائدة السني هو املراد ) صلى اهللا عليه وسلم ( بشارة الرسول 
  )ألنصرنك ولو بعد حني 

  كَالَّ الَ ُتِطْعُه وَاْسُجْد َواقَْترِب
مث قال فَاِقَرةٌ  كَالَّ وهو ردع أليب جهل وقيل معناه لن يصل إىل ما يتصلف به من أنه يدعو ناديه ولئن دعاهم لن 

يتمىن من طاعتك له حني هناك عن الصالة ينفعوه ولن ينصروه وهو أذل وأحقر من أن يقاومك وحيتمل لن ينال ما 
  وقيل معناه أال ال تطعه

مث قال الَ ُتِطْعُه وهو كقوله فَالَ ُتِطعِ الُْمكَذّبَِني َواْسُجْد وعند أكثر أهل التأويل أراد به صل وتوفر على عبادة اهللا 
ضهم بل املراد اخلضوع وقال تعاىل فعالً وإبالغاً وليقل فكرك يف هذا العدو فإن اهللا مقويك وناصرك وقال بع

  آخرون بل املراد نفس السجود يف الصالة
) أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد ( مث قال َواقَْترِب واملراد وابتغ بسجودك قرب املنزلة منربك ويف احلديث 

إياك فكأنه تعاىل وقال بعضهم املراد اسجد يا حممد واقترب يا أبا جهل منه حىت تبصر ما ينالك من أخذ الزبانية 
أمره بالسجود ليزداد غيظ الكافر كقوله ِلَيِغيظَ بِهُِم الْكُفَّاَر والسبب املوجب الزدياد الغيظ هو أن الكفار كان مينعه 

من القيام فيكون غيظه وغضبه عند مشاهدة السجود أمت مث قال عند ذلك َواقْتَرِب منه يا أبا جهل وضع قدمك 
ول بنفسه وهذا هتكم به واستحقار لشأنه واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا على عليه فإن الرجل ساجد مشغ

  سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة القدر

  مخس آيات مكية
  إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ

  إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ وفيه مسائل
رون على أن املراد إنا أنزلنا القرآن يف ليلة القدر ولكنه تعاىل ترك التصريح بالذكر ألن هذا املسألة األوىل أمجع املفس

التركيب يدل على عظم القرآن من ثالثة أوجه أحدها أنه أسند إنزاله إليه وجعله خمتصاً به دون غريه والثاين أنه 
صريح أال ترى أنه يف السورة املتقدمة مل يذكر جاء بضمريه دون امسه الظاهر شهادة له بالنباهة واالستغناء عن الت

اسم أيب جهل ومل خيف على أحد الشتهاره وقوله فَلَْوالَ إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم مل يذكر املوت لشهرته فكذا ههنا 
  والثالث تعظيم الوقت الذي أنزل فيه

ِعلٌ ِفى االْرضِ َخِليفَةً  ويف بعض املواضع أََناْ كقوله املسألة الثانية أنه تعاىل قال يف بعض املواضع إِّنى كقوله إِّني َجا
كَْوثََر وأعلم أن قوله أََناْ تارة يراد به إِنَّا أَنَزلَْنا ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذّكَْر إِنَّا أَْرَسلَْنا ُنوحاً إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْ

ن الدالئل دلت على وحدة الصانع وألنه لو كان يف اآلهلة كثرة الحنطت رتبة كل التعظيم ومحله على اجلمع حمال أل
واحد منهم عن اإلهلية ألنه لو كان كل واحد منهم قادراً على الكمال الستغىن بكل واحد منهم عن كل واحد 

الكمال كان  منهم وكونه مستغىن عنه نقص يف حقه فيكون الكل ناقصاً وإن مل يكن كل واحد منهم قادراً على



  ناقصاً فعلمنا أن قوله أََناْ حممول على التعظيم ال على اجلمع
  املسألة الثالثة إن قيل ما معىن إنه أنزل يف ليلة القدر مع العلم بأنه أنزل جنوماً قلنا فيه وجوه

زل إىل مساء الدنيا أحدمها قال الشعيب ابتداء بإنزاله ليلة القدر ألن البعث كان يف رمضان والثاين قال ابن عباس أن
نَ مجلة ليلة القدر مث إىل األرض جنوماً كما قال فَالَ أُقِْسمُ بَِمواِقعِ النُُّجومِ وقد ذكرنا هذه املسألة يف قوله َشْهُر رََمَضا

إىل األرض ألنا الَِّذى أُنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ال يقال فعلى هذا القول مل مل يقل أنزلناه إىل السماء ألن إطالقه يوهم اإلنزال 
نقول إن إنزاله إىل السماء كإنزاله إىل األرض ألنه مل يكن ليشرع يف أمر مث ال يتمه وهو كغائب جاء إىل نواحي 

البلد يقال جاء فالن أو يقال الغرض من تقريبه وإنزاله إىل مساء الدنيا أن يشوقهم إىل نزوله كمن يسمع اخلرب 
  اد شوقه إىل مطالعته كما قالمبجيء منشور لوالده أو أمه فإنه يزد

  وأبرح ما يكون الشوق يوماً
إذا دنت الديار من الديار وهذا ألن السماء كاملشترك بيننا وبني املالئكة فهي هلم مسكن ولنا سقف وزينة كما قال 

ر أنزلنا هذا الذكر ِفى َوَجَعلَْنا السََّماء َسقْفاً فإنزاله القرآن هناك كإنزاله ههنا والوجه الثالث يف اجلواب أن التقدي
  لَْيلَةِ  الْقَْدرِ أي يف فضيلة ليلة القدر وبيان شرفها

املسألة الرابعة القدر مصدر قدرت أقدر قدراً واملراد به ما ميضيه اهللا من األمور قال إِنَّا كُلَّ َشىْ ء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ 
ل الواحدي القدر يف اللغة مبعىن التقدير وهو جعل والقدر والقدر واحد إال أنه بالتسكني مصدر وبالفتح اسم قا

لشيء على مساواة غريه من غري زيادة وال نقصان واختلفوا يف أنه مل مسيت هذه الليلة ليلة القدر على وجوه أحدمها 
أهنا ليلة تقدير األمور واألحكام قال عطاء عن ابن عباس أن اهللا قدر ما يكون يف كل تلك السنة من مطر ورزق 

حياء وإماتة إىل مثل هذه الليلة من السنة اآلتية ونظريه قوله تعاىل ِفيَها يُفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ واعلم أن تقدير اهللا ال وإ
حيدث يف تلك الليلة فإنه تعاىل قدر املقادير قبل أن خيلق السموات واألرض يف األزل بل املراد إظهار تلك الليلة 

الليلة بأن يكتبها يف اللوح احملفوظ وهذا القول اختيار عامة العلماء الثاين نقل عن الزهري املقادير للمالئكة يف تلك 
أنه قال لَْيلَةِ  الْقَْدرِ ليلة العظمة والشرف من قوهلم لفالن قدر عند فالن أي منزلة وشرف ويدل عليه قوله لَْيلَةُ  

أحدمها أن يرجع ذلك إىل الفاعل أي من أتى فيها بالطاعات صار ذا الْقَْدرِ خَْيٌر ّمْن أَلِْف شَْهرٍ مث هذا حيتمل وجهني 
قدر وشرف وثانيهما إىل الفعل أي الطاعات هلا يف تلك الليلة قدر زائد وشرف زائد وعن أيب بكر الوراق مسيت 

ىل إمنا ذكر لفظة لَْيلَةِ  الْقَْدرِ ألنه نزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي قدر على أمة هلا قدر ولعل اهللا تعا
  القدر يف هذه السورة ثالث مرات هلذا السبب

  والقول الثالث ليلة القدر أي الضيق فإن األرض تضيق عن املالئكة
املسألة اخلامسة أنه تعاىل أخفى هذه الليلة لوجوه أحدها أنه تعاىل أخفاها كما أخفى سائر األشياء فإنه أخفى رضاه 

وأخفى اإلجابة يف الدعاء ليبالغوا يف كل الدعوات وأخفى االسم األعظم ليعظموا  يف الطاعات حىت يرغبوا يف الكل
كل األمساء وأخفى يف الصالة الوسطى ليحافظوا على الكل وأخفى قبول التوبة ليواظب املكلف على مجيع أقسام 

  التوبة وأخفى وقت املوت ليخاف املكلف فكذا أخفى هذه

وثانيها كأنه تعاىل يثول لو عينت ليلة القدر وأنا عامل بتجاسركم على املعصية فرمبا الليلة ليعظموا مجيع ليايل رمضان 
دعتك الشهوة يف تلك الليلة إىل املعصية فوقعت يف الذنب فكانت معصيتك مع علمك أشد من معصيتك ال مع 

لي نبهه ليتوضأ فأيثظه علمك فلهذا السبب أخفيتها عليك روى أنه عليه السالم دخل املسجد فرأى نائماً فقال يا ع



علي مث قال علي يا رسول اهللا إنك سباق إىل اخلريات فلم مل تنبهه قال ألن رده عليك ليس بكفر ففعلت ذلك 
لتخف جنايته لو أىب فإذا كان هذا رمحة الرسول فقس عليه رمحة الرب تعاىل فكأنه تعاىل يقول إذا علمت ليلة القدر 

شهر وإن غصيت فيها اكتسب عقاب ألف شهر ودفع العقاب أوىل من جلب فإن أطعت فيها اكتسبت ثواب ألف 
الثواب وثالثها أين أخفيت هذه الليلة حىت جيتهد املكلف يف طلبها فيكتسب ثواب االجتهاد ورابعها أن العبد إذا مل 

يلة هي ليلة القدر يتيقن ليلة القدر فإنه جيتهد يف الطاعة يف مجيع ليايل رمضان على رجاء أنه رمبا كانت هذه الل
فيباهي اهللا تعاىل هبم مالئكته يقول كنتم تقولون فيهم يفسدون ويسفكون الدماء فهذا جده واجتهاده يف الليلة 

  املظنونة فكيف لو جعلتها معلومة هلا فحينئذ يظهر سر قوله إِنِي أَْعلَُم َماالً َتْعلَُمونَ
تبع اليوم قال الشعيب نعم يومها كليلتها ولعل الوجه فيه أن ذكر املسألة السادسة اختلفوا يف أن هذه الليلة هل تست

ةً  أي الليايل يستبع األيام ومنه إذا نذر اعتكاف ليلتني الزمناه بيوميهما قال تعاىل َوُهَو الَِّذى جََعلَ الَّْيلَ وَالنََّهاَر ِخلْفَ
  اليوم خيلف ليلته وبالضد

قال اخلليل من قال إن فضلها لنزول القرآن فيها يقول انقطعت وكانت مرة املسألة السابعة هذه الليلة هل هي باقية 
واجلمهور على أهنا باقية وعلى هذا هل هي خمتصة برمضان أم ال روى عن ابن مسعود أنه قال من يقم احلول يصبها 

مهور على أهنا خمتصة برمضان واحتجوا عليه وفسرها عكرمة بليلة الرباءة يف قوله إِنَّا أَنَزلْنَاُه ِفى لَْيلَةٍ  مَُّباَركَةٍ  واجل
يلة القدر يف بقوله تعاىل َشْهُر رََمَضانَ الَِّذى أُنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ وقال إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ فوجب أن تكون ل

ل ابن رزين ليلة القدر هي الليلة رمضان لئال يلزم التناقص وعلى هذا القول اختلفوا يف تعيينها على مثانية أقوال فقا
األوىل من رمضان وقال احلسن البصري السابعة عشرة وعن أنس مرفوعاً التاسعة عشرة وقال حممد بن إسحق 
احلادية والعشرون وعن ابن عباس الثالثة والعشرون وقال ابن مسعود الرابعة والعشرون وقال أبو ذر الغفاري 

ب ومجاعة من الصحابة السابعة والعشرون وقال بعضهم التاسعة والعشرون أما اخلامسة والعشرون وقال أيب بن كع
قالوا روى وهب أن صحف إبراهيم أنزلت يف الليلة األوىل من رمضان ) فقد ( الذين قالوا إهنا الليلة األوىل 

يت عشرة ليلة والتوراة ليست ليال مضني من رمضان بعد صحف إبراهيم بسبعمائة سنة وأنزل الزبور على داود لثن
خلت من رمضان بعد التوراة خبمسمائة عام وأنزل اإلجنيل على عيسى لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان بعد 

يف كل ليلة قدر من السنة ) صلى اهللا عليه وسلم ( الزبور بستمائة عام وعشرين عاماً وكان القرآن ينزل على النيب 
بيت العزة من السماء السابعة إىل مساء الدنيا فأنزل اهللا تعاىل القرآن إىل السنة كان جربيل عليه السالم ينزل به من 

يف عشرين شهراً يف عشرين سنة فلما كان هذا الشهر هو الشهر الذي حصلت فيه هذه اخلريات العظيمة ال جرم 
قال هي ليلة سبعة كان يف غاية الشرف والقدر والرتبة فكانت الليلة األوىل منه ليلة القدر وأما احلسن البصري فإنه 

  عشر ألهنا ليلة كانت صبيحتها وقعة بدر وأما التاسعة

عشرة فقد روى أنس فيها خرباً وأما ليلة السابع والعشرين فقد مال الشافعي إليه حلديث املاء والطني والذي عليه 
رة ثالثون كلمة املعظم أهنا ليلة السابع والعشرين وذكروا فيه أمارات ضعيفة أحدها حديث ابن عباس أن السو

وقوله ِهىَ  هي السابعة والعشرون منها وثانيها روى أن عمر سأل الصحابة مث قال البن عباس غص يا غواص فقال 
زيد بن ثابت أحضرت أوالد املهاجرين وماأحضرت أوالدنا فقال عمر لعلك تقول إن هذا غالم ولكن عنده ما 

تعاىل الوتر أحب الوتر إليه السبعة فذكر السموات السبع ليس عندكم فقال ابن عباس أحب األعداد إىل اهللا 
واألرضني السبع واألسبوع ودركات النار وعدد الطواف واألعضاء السبعة فدل على أهنا السابعة والعشرون 

وثالثها نقل أيضاً عن ابن عباس أنه قال لَْيلَةِ  الْقَْدرِ تسعة أحرف وهو مذكور ثالث مرات فتكون السابعة 



ين ورابعها أنه كان لعثمان بن أيب العاص غالم فقال يا موالي إن البحر يعذب ماؤه ليلة من الشهر قال إذا والعشر
كانت تلك الليلة فأعلمين فإذا هي السابعة والعشرون من رمضان وأما من قال إهنا الليلة األخرية قال ألهنا هي 

وآخره كمحمد ولذلك روى يف احلديث يعتق يف آخر  الليلة اليت تتم فيها طاعات هذا الشهر بل أول رمضان كآدم
رمضان بعدد ما أعتق من أول الشهر بل الليلة األوىل كمن ولد له ذكر فهي ليلة شكر واألخرية ليلة الفراق كمن 

  مات له ولد فهي ليلة صرب وقد علمت فرق ما بني الصرب والشكر
  َوَمآ أَْدَراَك َما لَْيلَةُ  الْقَْدرِ

َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ  الْقَْدرِ يعين ومل تبلغ درايتك غاية فضلهاومنتهى علو قدرها مث إنه تعاىل بني فضيلتها  مث قال تعاىل
  من ثالثة أوجه

  لَْيلَةُ  الْقَْدرِ خَْيٌر مِّْن أَلِْف َشهْرٍ
  األول قوله تعاىل لَْيلَةُ  الْقَْدرِ َخْيٌر ّمْن أَلْفِ َشْهرٍ وفيه مسائل

األوىل يف تفسري اآلية وجوه أحدها أن العبادة فيها َخْيٌر ّمْن أَلْفِ َشْهرٍ ليس فيها هذه الليلة ألنه كاملستحيل  املسألة
أن يقال إهنا خَْيٌر ّمْن أَلِْف َشْهرٍ فيها هذه الليلة وإمنا كان كذلك ملا يزيد اهللا فيها من املنافع واألرزاق وأنواع اخلري 

 بين إسرائيل رجل يقوم الليل حىت يصبح مث جياهد حىت ميسي فعل ذلك ألف شهر فتعجب وثانيها قال جماهد كان يف
واملسلمون من ذلك فأنزل اهللا هذه اآلية أي ليلة القدر ألمتك خري من ألف ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

صلى اهللا عليه ( اهللا  شهر لذلك اإلسرائيلي الذي محل السالح ألف شهر وثالثها قال مالك بن أنس أرى رسول
أعمار الناس فاستقصر أعمار أمته وخاف أن ال يبلغوا من األعمال مثل ما بلغه سائر األمم فأعطاه اهللا ليلة ) وسلم 

القدر وهي خري من ألف شهر لسائر األمم ورابعها روى القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن قال قلت للحسن بن 
صلى ( ؤمنني عمدت إىل هذا الرجل فبايعت له يعين معاوية فقال إن رسول اهللا علي عليه السالم يا مسود وجوه امل

رأى يف منامه بين أمية يطؤن منربه واحداً بعد واحد ويف رواية ينزون على منربه نزو القردة فشق ) اهللا عليه وسلم 
ه َخْيٌر ّمْن أَلِْف َشْهرٍ يعين ملك بين أمية قال القاسم ذلك عليه فأنزل اهللا تعاىل إِنَّا أَنزَلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ إىل قول

فحسبنا ملك بين أمية فإذا هو ألف شهر طعن القاضي يف هذه الوجوه فقال ما ذكر من أَلِْف َشْهرٍ يف أيام بين أمية 
  بعيد ألنه تعاىل ال يذكر فضلها بذكر ألف شهر مذمومة وأيام بين أمية كانت مذمومة

طعن ضعيف وذلك ألن أيام بين أمية كانت أياماً عظيمة حبسب السعادات الدنيوية فال ميتنع أن واعلم أن هذا ال
  يقول اهللا تعاىل إين أعطيتك ليلة هي يف السعادات الدينية أفضل من تلك السعادات الدنيوية

ذكر أن هذه الليلة خري ومل  املسألة الثانية هذه اآلية فيها بشارة عظيمة وفيها هتديد عظيم أما البشارة فهي أنه تعاىل
أفضل من ) العامري ( يبني قدر اخلريية وهذا كقوله عليه السالم ملبارزة علي عليه السالم مع عمرو بن عبد ود 

  عمل أميت إىل يوم القيامة فلم يقل مثل عمله بل قال أفضل كأنه يقول حسبك هذا من الوزن والباقي جزاف
 تعاىل نيفاً ومثانني سنة ومن أحياها كل سنة فكأنه رزق أعماراً كثرية ومن أحيا واعلم أن من أحياها فكأمنا عبد اهللا

الشهر ليناهلا بيقني فكأنه أحيا ثالثني قدراً يروى أنه جياء يوم القيامة باإلسرائيلي الذي عبد اهللا أربعمائة سنة وجياء 
ل اإلسرائيلي أنت العدل وأرى ثوابه أكثر برجل من هذه األمة وقد عبد اهللا أربعني سنة فيكون ثوابه أكثر فيقو

 فيقول إهنكم كنتم ختافون العقوبة املعجلة فتعبدون وأمة حممد كانوا آمنني لقوله َوَما كَانَ اللَُّه ِليَُعذَّبُهْم وَأَنَت ِفيهِْم
صاحب الكبرية مث إهنم كانوا يعبدون فلهذا السبب كانت عبادهتم أكثر ثواباً وأما التهديد فهو أنه تعاىل توعد 

بالدخول يف النار وأن إحياء مائة ليلة من القدر ال خيلصه عن ذلك العذاب املستحق بتطفيف حبة واحدة فلهذا فيه 



  إشارة إىل تعظيم حال الذنب واملعصية
ومن ) أجرك على قدر نصبك ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثالثة لقائل أن يقول صح عن رسول اهللا 

ملعلوم أن الطاعة يف ألف شهر أضق من الطاعة يف ليلة واحدة فكيف يعقل استواؤمها واجلواب من وجوه أحدها أن ا
الفعل الواحد قد خيتلف حاله يف احلسن والقبح بسبب اختالف الوجوه املنضمة إليه أال ترى أن صالة اجلماعة 

ملسبوق سقطت عنه ركعة واحدة وأيضاً فأنت تفضل على صالة الفذ بكذا درجة مع أن الصورة قد تنتقض فإن ا
تقول ملن يرجم إنه إمنا يرجم إنه زان فهو قول حسن ولو قلته للنصراين فقذف يوجب التعزيز ولو قلته للمحصن 
فهو يوجب احلد فقد اختلفت األحكام يف هذه املواضع مع أن الصورة واحدة يف الكل بل لو قلته يف حق عائشة 

وََتْحَسبُوَنُه َهّيناً َوُهَو ِعنَد اللَِّه َعِظيٌم وذلك ألن هذا طعن يف حق عائشة اليت كانت رحلة يف  كان كفراً ولذلك قال
وطعن يف صفوان مع أنه كان رجالً بدرياً وطعن يف ) خذوا ثلثي دينكم من هذه احلمرياء ( العلم لقوله عليه السالم 

ة بقذف األم وإن كان كافراً بل طعن يف النيب الذي كان أشد خلق كافة املؤمنني ألهنا أم املؤمنني وللولد حق املطالب
اهللا غريه بل طعن يف حكمة اهللا إذ ال جيوز أن يتركه حىت يتزوج بامرأة زانية مث القائل بقوله هذا زان فقد ظن أن 

عقاب الختالف هذه اللفظة سهلة مع أهنا أثقل من اجلبال فقد ثبت هبذا أن األفعال ختتلف آثارها يف الثواب وال
وجوهها فال يبعد أن تكون الطاعة القليلة يف الصورة مساوية يف الثواب للطاعات الكثرية والوجه الثاين يف اجلواب 
أن مقصود احلكيم سبحانه أن جير اخللق إىل الطاعات فتارة جيعل مثن الطاعة ضعفني فقال إِنَّ َمعَ الُْعْسرِ ُيْسراً إِنَّ َمعَ 

ومرة عشراً ومرة سبعمائة وتارة حبسب األزمنة وتارة حبسب األمكنة واملقصود األصلي من الكل جر  الُْعْسرِ ُيْسراً
املكلف إىل الطاعة وصرفه عن االشتغال بالدنيا فتارة يرجح البيت وزمزم على سائر البالد وتارة يفضل رمضان 

  على سائر الشهور وتارة

القدر على سائر الليايل واملقصود ما ذكرناه الوجه الثاين من فضائل  يفضل اجلمعة على سائر األيام وتارة يفضل ليلة
  هذه الليلة

  َتنَزَّلُ الَْملَاِئكَةُ  َوالرُّوُح ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
  قوله تعاىل َتنَزَّلُ الَْملَاِئكَةُ  َوالرُّوُح ِفيَها وفيه مسائل

ة على األرواح ونظر البشر على األشباح مث إن املالئكة ملا رأوا روحك حمالً املسألة األوىل اعلم أن نظر املالئك
للصفات الذميمة من الشهوة والغضب ما قبلوك فقالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء وأبواك ملا رأوا 

ا ذلك املين والعلقة قبح صورتك يف أول األمر حني كنت منياً وعلقة ما قبلوك أيضاً بل أظهروا النفرة واستقذرو
وغسلوا ثياهبم عنه مث كم احتالوا لإلسقاط واإلبطال مث إنه تعاىل ملا أعطاك الصورة احلسنة فاألبوان ملا رأوا تلك 

الصورة احلسنة قبلوك ومالوا إليك فكذا املالئكة ملا رأوا يف روحك الصورة احلسنة وهي معرفة اهللا وطاعته أحبوك 
قالوه أوالً فهذا هو املراد من قوله َتنَزَّلُ الَْملَاِئكَةُ  فإذا نزلوا إليك رأوا روحك يف ظلمة  فنزلوا إليك معتذرين عما

  ليل البدن وظلمة القوى اجلسمانية فحينئذ يعتذرون عما تقدم َوَيْسَتغِْفُرونَ ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ
ره نزول كل املالئكة مث املالئكة هلم كثرة عظيمة ال حتتمل املسألة الثانية أن قوله تعاىل تََنزَّلُ الَْملَاِئكَةُ  يقتضي ظاه

كلهم األرض فلهذا السبب اختلفوا فقال بعضهم إهنا تنزل بأسرها إىل السماء الدنيا فإن قيل اإلشكال بعد باق ألن 
م السما مملوءة حبيث ال يوجد فيها موضع إهاب إال وفيه ملك فكيف تسع اجلميع مساء واحدة قلنا يقضي بعمو

الكتاب على خرب الواحد كيف واملروي إهنم ينزلون فوجاً فوجاً فمن نازل وصاعد كأهل احلج فإهنم على كثرهتم 
يدخلون الكعبة بالكلية لكن الناس بني داخل وخارج وهلذا السبب مدت إىل غاية طلوع الفجر فلذلك ذكر بلفظ 



  ُتنَزَّلَ الذي يفيد املرة بعد املرة
تيار األكثرين أهنم ينزلون إىل األرض وهو األوجه ألن الغرض هو الترغيب يف إحياء هذه والقول الثاين وهو اخ

الليلة وألنه دلت األحاديث على أن املالئكة ينزلون يف سائر األيام إىل جمالس الذكر والدين فألن حيصل ذلك يف 
لسماء إىل األرض مث اختلف من قال هذه الليلة مع علو شأهنا أوىل وألن النزول املطلق ال يفيد إال النزول من ا

ينزلون إىل األرض على وجوه أحدها قال بعضهم ينزلون لريوا عبادة البشر وحدهم واجتهادهم يف الطاعة وثانيها 
  بةأن املالئكة قالوا َوَما نََتَنزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ رَّبَك فهذا يدل على أهنم كانوا مأمورين بذلك النزول فال يدل على غاية احمل

وأما هذه اآلية وهو قوله بِإِذِْن َرّبهِْم فإهنا تدل على أهنم استأذنوا أوالً فأذنوا وذلك يدل على غاية احملبة ألهنم كانوا 
 ِئكَةُ يرغبون إلينا ويتمنون لقاءنا لكن كانوا ينتظرون اإلذن فإن قيل قوله وَإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ ينايف قوله َتَنزَّلُ الَْملَا

  قلنا نصرف احلالتني إىل زمانني خمتلفني

ت وثالثها أنه تعاىل وعد يف اآلخرة أن املالئكة َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ بَابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُُم فههنا يف الدنيا إن اشتغل
نزلون ليسلموا أهنم ي( بعباديت نزلت املالئكة عليك حىت يدخلوا عليك للتسلم والزيارة روى عن علي عليه السالم 

ورابعها أن اهللا تعاىل جعل فضيلة هذه الليلة يف االشتغال ) علينا وليشفعوا لنا فمن أصابته التسليمة غفر له ذنبه 
بطاعته يف األرض فهم ينزلون إىل األرض لتصري طاعاهتم أكثر ثواباً كما أن الرجل يذهب إىل مكة لتصري طاعته 

نسان يف الطاعة وخامسها أن اإلنسان يأيت بالطاعات واخلريات عند حضور هناك أكثر ثواباً وكل ذلك ترغيب لإل
األكابر من العلماء والزهاد أحسن مما يكون يف اخللوة فاهللا تعاىل أنزل املالئكة املقربني حىت أن املكلف يعلم أنه إمنا 

د وسادسها أن من الناس من يأيت بالطاعات يف حضور أولئك العلماء العباد الزهاد فيكون أمت وعن النقصان أبع
خص لفظ املالئكة ببعض فرق املالئكة عن كعب أن سدرة املنتهى على حد السماء السابعة مما يلي اجلنة فهي على 
حد هواء الدنيا وهواء اآلخرة وساقها يف اجلنة وأغصاهنا حتت الكرسي فيها مالئكة ال يعلم عددهم إال اهللا يعبدون 

ا ليس فيها ملك إال وقد أعطى الرأفة والرمحة للمؤمنني ينزلون مع جربيل ليلة القدر فال اهللا ومقام جربيل يف وسطه
تبقى بقعة من األرض إال وعليها ملك ساجد أو قائم يدعو للمؤمنني واملؤمنات وجربيل ال يدع أحداً من الناس إال 

ة جربيل عليه السالم من قال صافحهم وعالمة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه فإن ذلك من مصافح
فيها ثالث مرات ال إله إال اهللا غفر له بواحدة وجناه من النار بواحدة وأدخله اجلنة بواحدة وأول من يصعد جربيل 

حىت يصري أمام الشمس فيبسط جناحني أخضرين ال ينشرمها إال تلك الساعة من تلك الليلة مث يدعو ملكاً ملكاً 
ملالئكة ونور جناح جربيل عليه السالم فيقيم جربيل ومن معه من املالئكة بني الشمس فيصعد الكل وجيتمع نور ا

ومساء الدنيا يومهم ذلك مشغولني بالدعاء والرمحة واالستغفار للمؤمنني وملن صام رمضان احتساباً فإذا أمسوا 
رجل رجل وعن امرأة امرأة  دخلوا مساء الدنيا فيجلسون حلقاً حلقاً فتجمع إليهم مالئكة السماء فيسألوهنم عن

حىت يقولوا ما فعل فالن وكيف وجدمتوه فيقولون وجدناه عام أول متعبداً ويف هذا العام مبتدعاً وفالن كان عام 
أول مبتدعاً وهذا العام متعبداً فيكفون عن الدعاء لألول ويشتغلون بالدعاء للثاين ووجدنا فالناً تالياً وفالناً راكعاً 

فهم كذلك يومهم وليلتهم حىت يصعدوا السماء الثانية وهكذا يفعلون يف كل مساء حىت ينتهوا إىل  وفالناً ساجداً
السدرة فتقول هلم السدرة يا سكاين حدثوين عن الناس فإن يل عليكم حقاً وإين أحب من أحب اهللا فذكر كعب 

ىل اجلنة فتقول اجلنة اللهم عجلهم إيل أهنم يعدون هلا الرجل واملرأة بأمسائهم وأمساء آبائهم مث يصل ذلك اخلرب إ
واملالئكة وأهل السدرة يقولون آمني آمني إذا عرفت هذا فنقول كلما كان اجلمع أعظم كان نزول الرمحة هناك 

أكثر ولذلك فإن أعظم اجلموع يف موثق احلج ال جرم كان نزول الرمحة هناك أكثر فكذا يف ليلة القدر حيصل جممع 



  فال جرم كان نزل الرمحة أكثراملالئكة املقربني 
املسألة الثالثة ذكروا يف الروح أقواالً أحدها أنه ملك عظيم لو التقم السموات واألرضني كان ذلك له لقمة واحدة 

وثانيها طائفة من املالئكة ال تراهم املالئكة إال ليلة القدر كالزهاد الذين ال نراهم إال يوم العيد وثالثها خلق من 
كلون ويلبسون ليسوا من املالئكة وال من اإلنس ولعلهم خدم أهل اجلنة ورابعها حيتمل أنه عيسى عليه خلق اهللا يأ

السالم ألنه امسه مث إنه ينزل يف مواقفة املالئك ليطلع على أمة حممد وخامسها أنه القرآن َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك 
  ُروحاً ّمْن أَمْرَِنا وسادسها الرمحة

َبنِى َّ اذَْهُبواْ فََتَحسَُّسواْ ِمن بالرفع كأنه تعاىل يقول املالئكة ينزلون رمحيت تنزل يف أثرهم فيجدون سعادة قرىء ال ي
الدنيا وسعادة اآلخرة وسابعها الروح أشرف املالئكة وثامنها عن أيب جنيح الروح هم احلفظة والكرام الكاتبون 

ال يكتب تركه للقبيح واألصح أن الروح ههنا جربيل فصاحب اليمني يكتب إتيانه بالواجب وصاحب الشم
  وختصيصه بالذكر لزيادة شرفه كأنه تعاىل يقول املالئكة يف كفة والروح يف كفة

أما قوله تعاىل بِإِذِْن رَّبهِْم فقد ذكرنا أن هذا يدل على أهنم كانوا مشتاقني إلينا فإن قيل كيف يرغبون إلينا مع 
إهنم ال يقفون على تفصيل املعاصي روى أهنم يطالعون اللوح فريون فيه طاعة املكلف علمهم بكثرة معاصينا قلنا 

مفصلة فإذا وصلوا إىل معاصيه أرخى الستر فال تروهنا فحينئذ يقول سبحان من أظهر اجلميل وستر على القبيح مث 
أنواع الطاعات أشياء ما قد ذكرنا فوائد يف نزوهلم ونذكر اآلن فوائد أخرى وحاصلها أهنم يرون يف األرض من 

رأوها يف عامل السموات أحدها أن األغنياء جييئون بالطعام من بيوهتم فيجعلونه ضيافة للفقراء والفقراء يأكلون طعام 
األغنياء ويعبدون اهللا وهذا نوع من الطاعة ال يوجد يف السموات وثانيها أهنم يسمعون أنني العصاة وهذا ال يوجد 

فقالوا تعالوا نذهب إىل األرض ) ألنني املذنبني أحب إيل من زجل املسبحني ( أنه تعاىل قال يف السموات وثالثها 
فنسمع صوتاً هو أحب إىل ربنا من صوت تسبيحنا وكيف ال يكون أحب وزجل املسبحني إظهار لكمال حال 

  )وهذه هي املسألة األوىل ( املطيعني وأنني العصاة إظهار لغفارية رب األرض والسموات 
 بِالْقَْولِ املسألة الثانية هذه اآلية دالة على عصمة املالئكة ونظريها قوله َوَما َنتََنزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ رَّبَك وقوله الَ َيْسبِقُوَنُه

وفيها دقيقة وهي أنه تعاىل مل يقل مأذونني بل قال بِإِذْنِ َربّهِْم وهو إشارة إىل أهنم ال يتصرفون تصرفاً ما إال بإذنه 
  ومن ذلك قول الرجل المرأته إن خرجت إال بإذين فإنه يعترب اإلذن يف كل خرجة

املسألة الثالثة قوله رَّبُُّهْم يفيد تعظيماً للمالئكة وحتقرياً للعصاة كأنه تعاىل قال كانوا يل فكنت هلم ونظريه يف حقنا إِنَّ 
ال حملمد عليه السالم َوإِذْ قَالَ َربَُّك ونظريه ما روى أن داود ملا مرض رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض وق

مرض املوت قال إهلي كن لسليمان كما كنت يل فنزل الوحي وقال قل لسليمان فليكن يل كما كنت يل وروى عن 
دى أتريدون الضيف إبراهيم اخلليل عليه السالم أنه فقد الضيف أياماً فخرج بالسفرة ليلتمس ضيفاً فإذا خبيمة فنا

فقيل نعم فقال للمضيف أيوجد عندك إدام لنب أو عسل فرفع الرجل صخرتني فضرب إحدامها باألخرى فانشقا 
فخرج من إحدامها اللنب ومن األخرى العسل فتعجب إبراهيم وقال إهلي أنا خليلك ومل أجد مثل ذلك اإلكرام 

  فماله فنزل الوحي يا خليلي كان لنا فكنا له

له تعاىل ّمن كُلّ أَْمرٍ فمعناه تنزل املالئكة والروح فيها من أجل كل أمر واملعىن أن كل واحد منهم إمنا نزل أما قو
ملهم آخر مث ذكروا فيه وجوهاً أحدها أهنم كانوا يف أشغال كثرية فبعضهم للركوع وبعضهم للسجود وبعضهم 

هم إلدراك فضيلة الليلة أو ليسلموا على املؤمنني بالدعاء وكذا القول يف التفكر والتعليم وإبالغ الوحي وبعض



وثانيها وهو قول األكثرين من أجل كل أمر قدر يف تلك السنة من خري أو شر وفيه إشارة إىل أن نزوهلم إمنا كان 
عبادة فكأهنم قالوا ما نزلنا إىل األرض هلوى أنفسنا لكن ألجل كل أمر فيه مصلحة املكلفني وعم لفظ األمر ليعم 

 الدنيا واآلخرة بياناً منه أهنم ينزلون مبا هو صالح املكلف يف دينه ودنياه كأن السائل يقول من أين جئت فيقول خري
مالك وهذا الفضول ولكن قل ألي أمر جئت ألنه حظك وثالثها قرأ بعضهم ِمن كُلّ اْمرِىء أي من أجل كل إنسان 

ه قيل أليس أنه قد روى أنه تقسم اآلجال واألرزاق ليلة النصف وروى أهنم ال يلقون مؤمناً وال مؤمنة إال سلموا علي
إن اهللا يقدر ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( من شعبان واآلن تقولون إن ذلك يكون ليلة القدر قلنا عن النيب 

ال واألرزاق وليلة القدر وقيل يقدر ليلة الرباءة اآلج) املقادير يف ليلة الرباءة فإذا كان ليلة القدر يسلمها إىل أرباهبا 
يقدر األمور اليت فيها اخلري والربكة والسالمة وقيل يقدر يف ليلة القدر ما يتعلق به إعزاز الدين وما فيه النفع العظيم 

  للمسلمني وأما ليلة الرباءة فيكتب فيها أمساء من ميوت ويسلم إىل ملك املوت
  َسلَاٌم ِهىَ  َحتَّى َمطْلَعِ الْفَجْرِ

  الثالث من فضائل هذه الليلة قوله تعاىل َسلَاٌم ِهىَ  َحتَّى َمطْلَعِ الْفَْجرِ وفيه مسائلالوجه 
املسألة األوىل يف قوله سالم وجوه أحدها أن ليلة القدر إىل طلوع الفجر سالم أي تسلم املالئكة على املطيعني 

فجر فترادف النزول لكثرة السالم وثانيها وذلك ألن املالئكة ينزلون فوجاً فوجاً من ابتداء الليل إىل طلوع ال
وصفت الليلة بأهنا سالم مث جيب أن ال يستحقر هذا السالم ألن سبعة من املالئكة سلموا على اخلليل يف قصة 

العجل احلنيذ فازداد فرحع بذلك على فرحع مبلك الدنيا بل اخلليل ملا سلم املالئكة عليه صار نار منروذ عليه َبرْداً 
ا أفال تصري ناره تعاىل بربكة تسليم املالئكة علينا برداً وسالماً لكن ضيافة اخلليل هلم كانت عجالً مشوياً وهم َوَسلَاَم

يريدون منا قلباً مشوياً بل فيه دقيقة وهي إظهار فضل هذه األمة فإن هناك املالئكة نزلوا على اخلليل وههنا نزلوا 
ثها أنه سالم من الشرور واآلفات أي سالمة وهذا كما يقال إمنا فالن وثال) صلى اهللا عليه وسلم ( على أمة حممد 

  )فإمنا هي إقبال وإدبار ( حج وغزو أي هو أبداً مشغول هبما ومثله 
وقالوا تنزل املالئكة والروح يف ليلة القدر باخلريات والسعادات وال ينزل فيها من تقدير املضار شيء فما ينزل يف 

سالمة ونفع وخري ورابعها قال أبو مسلم سالم أي الليلة ساملة عن الرياح واألذى  هذه الليلة فهو سالم أي
  والصواعق إىل ما شابه ذلك وخامسها سالم ال يستطيع الشيطان فيها سوءاً وسادسها

وم إىل أن الوقف عند قوله ّمن كُلّ أَْمرٍ َسلَاٌم فيتصل السالم مبا قبله ومعناه أن تقدير اخلري والربكة والسالمة يد
طلوع الفجر وهذا الوجه ضعيف وسابعها أهنا من أوهلا إىل مطلع الفجر ساملة يف أن العبادة يف كل واحد من 

أجزائها خري من ألف شهر ليست كسائر الليايل يف أنه يستحب للفرض الثلث األول وللعبادة النصف وللدعاء 
جنة هي ألن من أمساء اجلنة دار السالم أي اجلنة  السحر بل هي متساوية األوقات واألجزاء وثامنها سالم هي أي

  املصوغة من السالمة
املسألة الثانية املطلع الطلوع يقال طلع الفجر طلوعاً ومطلعاً واملعىن أنه يدوم ذلك السالم إىل طلوع الفجر ومن قرأ 

والفراء وغريمها فإهنم بكسر الالم فهو اسم لوقت الطلوع وكذا مكان الطلوع مطلع قاله الزجاج أما أبو عبيدة 
اختاروا فتح الالم ألنه مبعىن املصدر وقالوا الكسر اسم حنو املشرق وال معىن السم موضع الطلوع ههنا بل إن محل 
على ما ذكره الزجاج من اسم وقت الطلوع صح قال أبو علي وميكن محله على املصدر أيضاً ألن من املصادر اليت 

د كسر كقوهلم عالء املكرب واملعجز قوله وََيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْمحِيضِ فكذلك كسر ينبغي أن تكون على املفعل ما ق
  املطلع جاء شاذاً عما عليه بابه واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم



  سورة البينة

  وهي مثانية آيات مدنية
ةً  لِ الِْكتَابِ وَالُْمْشرِِكَني ُمنفَكَِّني حَتَّى َتأِْتَيُهمُ الَْبيَِّنةُ  َرُسولٌ مَِّن اللَِّه َيْتلُو ُصُحفاً مُّطَهََّرلَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْه

  ِفيَها كُُتٌب قَيَِّمةٌ  َوَما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءْتُهمُ الَْبيَِّنةُ 
ِه َيْتلُو ُصُحفاً مُّطَهََّرةً  نِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ وَالُْمْشرِِكَني ُمنفَكَّني حَتَّى َتأِْتَيُهمُ الَْبّيَنةُ  َرُسولٌ ّمَن اللَّلَْم َيكُ

  ُهُم الَْبّيَنةُ ِفيَها كُُتٌب قَّيَمةٌ  َوَما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءْت
  إعلم أن يف اآلية مسائل

املسألة األوىل قال الواحدي يف كتاب البسيط هذه اآلية من أصعب ما يف القرآن نظماً وتفسرياً وقد ختبط فيها 
الكبار من العلماء مث إنه رمحه اهللا تعاىل مل يلخص كيفية اإلشكال فيها وأنا أقول وجه اإلشكال أن تقدير اآلية لَمْ 

لكنه معلوم كُنِ الَِّذيَن كَفَرُواْ ُمنفَكَّني َحتَّى َتأْتَِيُهُم الَْبّيَنةُ  اليت هي الرسول مث إنه تعاىل مل يذكر أهنم منفكون عن ماذا َي
إذ املراد هو الكفر الذي كانوا عليه فصار التقدير مل يكن الذين كفروا منفكني عن كفرهم حىت تأتيهم البينة اليت 

ن كلمة حىت النتهاء الغاية فهذه اآلية تقتضي أهنم صاروا منفكني عن كفرهم عند إتيان الرسول مث هي الرسول مث إ
د ازداد عند قال بعد ذلك َوَما تَفَرََّق الَِّذيَن أُوتُواْ الْكَِتاَب إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهمُ الَْبّيَنةُ  وهذا يقتضي أن كفرهم ق

ذ حيصل بني اآلية األوىل واآلية الثانية مناقضة يف الظاهر هذا منتهى اإلشكال فيما جميء الرسول عليه السالم فحينئ
أظن واجلواب عنه من وجوه أوهلا وأحسنها الوجه الذي خلصه صاحب الكشاف وهو أن الكفار من الفريقني أهل 

ا حنن عليه من ديننا وال ال ننفك عم) صلى اهللا عليه وسلم ( الكتاب وعبدة األوثان كانوا يقولون قبل مبعث حممد 
  نتركه حىت

يبعث النيب املوعود الذي هو مكتوب يف التوراة واإلجنيل وهو حممد عليه السالم فحكى اهللا تعاىل ما كانوا يقولونه 
م الرسول مث قال َوَما َتفَرَّقَ الَِّذيَن أُوُتواْ الْكَِتاَب يعين أهنم كانوا يعدون اجتماع الكلمة واالتفاق على احلق إذا جاءه

مث ما فرقهم عن احلق وال أقرهم على الكفر إال جميء الرسول ونظريه يف الكالم أن يقول الفقري الفاسق ملن يعظه 
لست أمتنع مما أنا فيه من األفعال القبيحة حىت يرزقين اهللا الغىن فلما رزقه اهللا الغىن ازداد فسقاً فيقول واعظه مل تكن 

عمست رأسك يف الفسق إال بعد اليسار بذكره ما كان يقوله توبيخاً وإلزاماً  منفكاً عن الفسق حىت توسر وما
وحاصل هذا اجلواب يرجع إىل حرف واحد وهو أن قوله لَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَرُواْ ُمنفَكَّني عن كفرهم حَتَّى تَأِْتيَُهُم 

ُتواْ الِْكَتاَب هو إخبار عن الواقع واملعىن أن الذي وقع كان الْبَّيَنةُ  مذكورة حكاية عنهم وقوله َوَما تَفَرَّقَ الَِّذيَن أُو
على خالف ما ادعوا وثانيها أن تقدير اآلية مل يكن الذين كفروا منفكني عن كفرهم وإن جاءهتم البينة وعلى هذا 

أنا ال حنمل التقدير يزول اإلشكال هكذا ذكره القاضي إال أن تفسري لفظة حىت هبذا ليس من اللغة يف شيء وثالثها 
قوله ُمنفَكَّني على الكفر بل على كوهنم منفكني عن ذكر حممد باملناقب والفضائل واملعىن مل يكن الذين كفروا 
منفكني عن ذكر حممد باملناقب والفضائل حىت تأتيهم البينة قال ابن عرفة أي حىت أتتهم فاللفظ لفظ املضارع 

اْ الشَّياِطنيِ أي ما تلت واملعىن أهنم ما كانوا منفكني عن ذكر مناقبه مث ملا ومعناه املاضي وهو كقوله تعاىل َما َتْتلُو
 جاءهم حممد تفرقوا فيه وقال كل واحد فيه قوالً آخر ردياً ونظريه قوله تعاىل َوكَاُنواْ ِمن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن

ِه والقول املختار يف هذه اآلية هو األول ويف اآلية وجه رابع وهو أنه تعاىل كَفَُرواْ فَلَمَّا َجاءُهم مَّا َعَرفُواْ كَفَُرواْ بِ
حكم على الكفار أهنم ما كانوا منفكني عن كفرهم إىل وقت جميء الرسول وكلمة حىت تقتضي أن يكون احلال بعد 



ا فمنهم من صار ذلك خبالف ما كان قبل ذلك واألمر هكذا كان ألن ذلك اجملموع ما بقوا على الكفر بل تفرقو
مؤمناً ومنهم من صار كافراً وملا مل يبق حال أولئك اجلمع بعد جميء الرسول كما كان قبل جميئه كفى ذلك يف العمل 

مبدلول لفظ حىت وفيها وجه خامس وهو أن الكفار كانوا قبل مبعث الرسول منفكني عن التردد يف كفرهم بل 
ك اجلزم بعد مبعث الرسول بل بقوا شاكني متحريين يف ذلك الدين ويف كانوا جازمني به معتقدين حقيقته مث زال ذل

الدين الذي كانوا سائر األديان ونظريه قوله كَانَ النَّاُس أُمَّةً  واِحَدةً  فََبَعثَ اللَُّه النَّبِّيَني مَُبشّرِيَن َوُمنِذرِيَن واملعىن أن 
يف يهوديته وكذا النصراين وعابد الوثن فلما بعث  عليه صار كأنه اختلط بلحمهم ودمهم فاليهودي كان جازماً

حممد عليه الصالة والسالم اضطربت اخلواطر واألفكار وتشكك كل أحد يف دينه ومذهبه ومقالته وقوله ُمنفَكّنيَ 
مشعر هبذا ألن انفكاك الشيء عن الشيء هو انفصاله عنه فمعناه أن قلوهبم ما خلت عن تلك العقائد وما انفصلت 

  زم بصحتها مث إن بعد املعبث مل يبق األمر على تلك احلالةعن اجل
املسألة الثانية الكفار كانوا جنسني أحدمها أهل الكتاب كفرق اليهود والنصارى وكانوا كفاراً بإحداثهم يف دينهم 

والثاين املشركون الذين كانوا ال ما كفروا به كقوهلم عَُزْيٌر اْبُن اللَِّه و الَْمِسيحُ اْبُن اللَِّه وحتريفهم كتاب اهللا ودينه 
ينسبون إىل كتاب فذكر اهللا تعاىل اجلنسني بقوله الَِّذيَن كَفَرُواْ على اإلمجال مث أردف ذلك اإلمجال بالتفضل وهو 

  قوله ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ َوالُْمْشرِِكَني وههنا سؤاالن

ب ومن املشركني فهذا يقتضي أن أهل الكتاب منهم السؤال األول تقدير اآلية مل يكن الذين كفروا من أهل الكتا
كافر ومنهم ليس بكافر وهذا حق وأن املشركني منهم كافر ومنهم ليس بكافر ومعلوم أن ليس حبق واجلواب من 
روا وجوه أحدها كلمة من ههنا ليست للتبعيض بل للتبيني كقوله فَاْجَتنِبُواْ الّرْجَس ِمَن االْوْثَاِن وثانيها أن الذين كف

مبحمد عليه الصالة والسالم بعضهم من أهل الكتاب وذلك ألن النصارى مثلثة واليهود عامتهم مشبهة وهذا كله 
شرك وقد يقول القائل جاءين العقالء والظرفاء يريد بذلك قوماً بأعياهنم يصفهم باألمرين وقال تعاىل الرِكُعونَ 

ُهونَ َعنِ الْمُنكَرِ وَالَْحاِفظُونَ ِلُحُدوِد وهذا وصف لطائفة واحدة ويف القرآن من السَّاجِدونَ االِْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وَالنَّا
هذا الباب كثري وهو أن ينعت قوم بنعوت شىت يعطف بعضها على بعض بواو العطف ويكون الكل وصفاً ملوصوف 

  واحد
اخلون يف أهل الكتاب لقوله عليه السؤال الثاين اجملوس هل يدخلون يف أهل الكتاب قلنا ذكر بعض العلماء أهنم د

وأنكره اآلخرون قال ألنه تعاىل إمنا ذكر من الكفار من كان يف بالد العرب ) سنوليهم سنة أهل الكتاب ( السالم 
طائفتان هم وهم اليهود والنصارى قال تعاىل حكاية عنهم أَن َتقُولُواْ إِنََّما أُنزِلَ الِْكتَاُب َعلَى طَاِئفََتْينِ ِمن قَْبِلَنا وال

  اليهود والنصارى
السؤال الثالث ما الفائدة يف تقدمي أهل الكتاب يف الكفر على املشركني حيث قال لَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ 

الِْكَتابِ َوالُْمْشرِِكَني اجلواب أن الواو ال تفيد الترتيب ومع هذا ففيه فوائد أحدها أن السورة مدنية فكأن أهل 
الكتاب هم املقصودون بالذكر وثانيها أهنم كانوا علماء بالكتب فكانت قدرهتم على معرفة صدق حممد أمت فكان 

إصرارهم على الكفر أقبح وثالثها أهنم لكوهنم علماء يقتدي غريهم هبم فكان كفرهم أصالً لكفر غريهم فلهذا 
  دموا يف الذكرقدموا يف الذكر ورابعها أهنم لكوهنم علماء أشرف من غريهم فق

السؤال الرابع مل قال من أهل الكتاب ومل يقل من اليهود والنصارى اجلواب ألن قوله ّمْن أَْهلِ الِْكَتابِ يدل على 
كوهنم علماء وذلك يقتضي إما مزيد تعظيم فال جرم ذكروا هبذا اللقب دون اليهود والنصارى أو ألن كونه عاملاً 

  ذا الوصف تنبيهاً على تلك الزيادة من العقابيقتضي مزيد قبح يف كفره فذكروا هب



املسألة الثانية هذه اآلية فيها أحكام تتعلق بالشرع أحدها أنه تعاىل فسر قوله الَِّذيَن كَفَُرواْ بأهل الكتاب وباملشركني 
ي فهذا يقتضي كون الكل واحداً يف الكفر فمن ذلك قال العلماء الكفر كله ملة واحدة فاملشرك يرث اليهود

غرينا كحي ( وبالعكس والثاين أن العطف أوجب املغايرة فلذلك نقول الذمي ليس مبشرك وقال عليه السالم 
فأثبت التفرقة بني الكتايب واملشرك الثالث نبه بذكر أهل الكتاب أنه ال جيوز االغترار ) نسائهم وال آكلي ذبائحهم 

  مم املاضيةبأهل العلم إذ قد حدث يف أهل القرآن مثل ما حدث يف األ
  املسألة الرابعة قال القفال االنفكاك هو انفراج الشيء عن الشيء وأصله من الفك وهو الفتح

والزوال ومنه فككت الكتاب إذا أزلت ختمه ففتحته ومنه فكاك الرهن وهو زوال اإلنغالق الذي كان عليه أال 
ك الشيء عن الشيء هو أن يزيله بعد ترى أن ضد قوله انفك الرهن ومنه فكاك األسري وفكه فثبت أن انفكا

التحامه به كالعظم إذا انفك من مفصله واملعىن أهنم متشبثون بدينهم تشبثاً قوياً ال يزيلونه إال عند جميء البينة أما 
البينة فهي احلجة الظاهرة اليت هبا يتيمز احلق من الباطل فهي من البيان أو البينونة ألهنا تبني احلق من الباطل ويف 

  املراد من البينة يف هذه اآلية أقوال
األول أهنا هي الرسول مث ذكروا يف أنه مل مسي الرسول بالبينة وجوهاً األول أن ذاته كانت بينة على نبوته وذلك 
ألنه عليه السالم كان يف هناية اجلد يف تقرير النبوة والرسالة ومن كان كذاباً متصنعاً فإنه ال يتأتى منه ذلك اجلد 

اهي فلم يبق إال أن يكون صادقاً أو معتوهاً والثاين معلوم البطالن ألنه كان يف غاية كمال العقل فلم يبق إال أنه املتن
كان صادقاً الثاين أن جمموع األخالف احلاصلة فيه كان بالغاً إىل حد كمال اإلعجاز واجلاحظ قرر هذا املعىن 

ذين الوجهني مسي هو يف نفسه بأنه بينة الثالث أن معجزاته عليه والغزايل رمحه اهللا نصره يف كتاب املنقذ فإذاً هل
الصالة والسالم كانت يف غاية الظهور وكانت أيضاً يف غاية الكثرة فالجتماع هذين األمرين جعل كأنه عليه 

اجاً مُّنِرياً واحتج القائلون بأن املراد من الب ينة هو الرسول السالم يف نفسه بينة وحجة ولذلك مساه اهللا تعاىل سَِر
بقوله تعاىل بعد هذه اآلية َرُسولٌ ّمَن اللَِّه فهو رفع على البدن من البينة وقرأ عبد اهللا َرسُوالً حال من البينة قالوا 

واأللف والالم يف قوله الْبَّيَنةُ  للتعريف أي هو الذي سبق ذكره يف التوراة واإلجنيل على لسان موسى وعيسى أو 
أي هو الَْبّيَنةُ  اليت ال مزيد عليها أو البينة كل البينة ألن التعريف قد يكون للتفخيم وكذا التنكري يقال إهنا للتفخيم 

وقد مجعهما اهللا ههنا يف حق الرسول عليه لسالم فبدأ بالتعريف وهو لفظ البينة مث ثىن بالتنكري فقال َرسُولٌ ّمَن اللَّهِ 
عاىل يف الثناء على نفسه فقال ذُو الْعَْرشِ الَْمجِيُد مث قال فَعَّالٌ فنكر أي هو رسول وأي رسول ونظريه ما ذكره اهللا ت

  بعد التعريف
 القول الثاين أن املراد من الْبَّيَنةُ  مطلق الرسل وهو قول أيب مسلم قال املراد من قوله حَتَّى َتأِْتَيُهمُ الَْبّيَنةُ  أي حىت

مطهرة وهو كقوله َيسْأَلَُك أَْهلُ الْكَِتابِ أَن ُتَنّزلَ َعلَيْهِْم ِكَتاباً ّمنَ  تأتيهم رسل من مالئكة اهللا تتلوا عليهم صحفاً
  السََّماء وكقوله َبلْ ُيرِيُد كُلُّ اْمرِىء ّمْنُهْم أَن ُيؤَْتى ُصُحفاً مَُّنشََّرةً 

ُهُم بَّيَنةُ  َما ِفى الصُُّحِف االْولَى مث قوله القول الثالث وهو قتادة وابن زيد الْبَّيَنةُ  هي القرآن ونظريه قوله أَوَ لَْم تَأِْتَي
ة بعد ذلك َرُسولٌ ّمَن اللَِّه ال بد فيه من مضاف حمذوف والتقدير وتلك البينة وحي َرُسولٌ ّمَن اللَِّه َيْتلُو ُصحُفاً مُّطَهََّر

ً  
الصحف مجع صحيفة وهي ظرف للمكتوب ويف  أما قوله تعاىل َيْتلُو ُصحُفاً مُّطَهََّرةً  ِفيَها كُُتٌب قَّيَمةٌ  فاعلم أن

لِْفِه وقوله املطهرة وجوه أحدها مَّْرفُوَعةٍ  مُّطَهََّرةٍ  عن الباطل وهي كقوله الَّ َيأِْتيهِ الَْباِطلُ ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخ



الذكر ويثين عليه أحسن الثناء وثالثها مَّْرفُوَعةٍ  مُّطَهََّرةٍ  وثانيها مطهرة عن الذكر القبيح فإن القرآن يذكر بأحسن 
  أن يقال مطهرة أي ينبغي أن ال ميسها إال املطهرون كقوله تعاىل ِفى ِكتَابٍ مَّكُْنوٍن الَّ َيَمسُُّه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ

والن واعلم أن املطهرة وإن جرت نعتاً للصحف يف الظاهر فهي نعت ملا يف الصحف وهو القرآن وقوله ِكَتاَب فيه ق
أََحُدُهَما املراد من الكتب اآليات املكتوبة يف الصحف والثاين قال صاحب النظم الكتب قد يكون مبعىن احلكم كََتَب 

أي حبكم اهللا فيحتمل أن يكون املراد من قوله ) ألقضني بينكما بكتاب اهللا ( اللَُّه الَغِْلَبنَّ ومنه حديث العسيف 
ما القيمة ففيها قوالناألول قال الزجاج مستقيمة ال عوج فيها تبني احلق من الباطل من كُُتٌب قَّيَمةٌ  أي أحكام قيمة أ

قام يقوم كالسيد وامليت وهو كقوهلم قام الدليل على كذا إذا ظهر واستقام الثاين أن تكون القيمة مبعىن القائمة أي 
ا أجراه على وجهه ومنه يقال للقائم بأمر هي قائمة مستقلة باحلجة والداللة من قوهلم قام فالن باألمر يقوم به إذ

القوم القيم فإن قيل كيف نسب تالوة الصحف املطهرة إىل الرسول مع أنه كان أمياً قلنا إذا تال مثالً املسطور يف 
تلك الصحف كان تالياً ما فيها وقد جاء يف كتاب منسوب إىل جعفر الصادق أنه عليه السالم كان يقرأ من الكتاب 

  ) صلى اهللا عليه وسلم (  يكتب ولعل هذا كان من معجزاته وإن كان ال
  وأما قوله تعاىل َوَما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوتُواْ الْكَِتاَب إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهمُ الْبَّيَنةُ  ففيه مسائل
كني وههنا ذكر أهل املسألة األوىل يف هذه اآلية سؤال وهو أنه تعاىل ذكر يف أول السورة أهل الكتاب واملشر

الكتاب فقط فما السبب فيه وجوابه من وجوه أحدها أن املشركني مل يقروا على دينهم فمن آمن فهو املراد ومن مل 
يؤمن قتل خبالف أهل الكتاب الذين يقرون على كفرهم ببذل اجلزية وثانيها أن أهل الكتاب كانوا عاملني بنبوة 

هنم وجدوها يف كتبهم فإذا وصفوا بالتفرق مع العلم كان من ال كتاب له بسبب أ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 
  أدخل يف هذا الوصف

املسألة الثانية قال اجلبائي هذه اآلية تبطل قول القدرية الذين قالوا إن الناس تفرقوا يف الشقاوة والسعادة يف أصالب 
نه أن علم اهللا بذلك وإرادته له حاصل يف األزل أما اآلباء قبل أن تأتيهم البينة واجلواب أن هذا ركيك ألن املراد م

  ظهروه من املكلف فإمنا وقع بعد احلالة املخصوصة
املسألة الثالثة قالوا هذه اآلية دالة على أن الكفر والتفرق فعلمهم ال أنه مقدر عليهم ألنه قال إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءتُْهُم 

أي أن اهللا ومالئكته آتاهم ذلك فاخلري والتوفيق مضاف إىل اهللا والشر والتفرق والكفر  الْبَّيَنةُ  مث قال أُمُّ الِْكَتابِ
  مضاف إليهم

أي ال يغمنك تفرقهم فليس ذلك ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الرابعة املقصود من هذه اآلية تسلية الرسول 
ت وعبادة العجل إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم الَْبّيَنةُ  لقصور يف احلجة بل لعنادهم فسلفهم هكذا كانوا مل يتفرقوا يف السب

  فهي عادة قدمية هلم
  واةَ  َوذَِلَك ِديُن القَيَِّمةِ َوَمآ أُِمرُوا إِالَّ ِلَيْعُبدُواْ اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحنَفَآَء َوُيِقيُمواْ الصَّلَواةَ  َوُيْؤُتواْ الزَّكَ

ك دين القيمة َما أُِمرُواْ إِالَّ ِلَيعُْبُدواْ اللََّه ُمْخِلِصنيَ لَُه الّديَن ُحَنفَاء َوُيِقيُمواْ الصَّلَواةَ  َوُيْؤُتواْ الزكاة وذلأما قوله تعاىل َو
  وفيه مسائل

بالدين احلنيفي املسألة األوىل يف قوله َوَما أُِمرُواْ وجهان أحدمها أن يكون املراد َوَما أُِمُرواْ يف التوراة واإلجنيل إال 
فيكون املراد أهنم كانوا مأمورين بذلك إال أنه تعاىل ملا أتبعه بقوله َوذَِلَك ِديُن القَّيَمةِ  علمنا أن ذلك احلكم كما أنه 

صلى ( كان مشروعاً يف حقهم فهو مشروع يف حقنا وثانيها أن يكون املراد وما أمر أهل الكتاب على لسان حممد 



هبذه األشياء وهذا أوىل لثالثة أوجه أحدها أن اآلية على هذا التقدير تفيد شرعاً جديداً ومحل  إال) اهللا عليه وسلم 
كالم اهللا على ما يكون أكثر فائدة أوىل وثانيها وهو أن ذكر حممد عليه السالم قد مر ههنا وهو قوله َحتَّى َتأْتَِيُهمُ 

م وثالثها أنه تعاىل ختم اآلية بقوله وَذَِلَك ِديُن القَّيَمةِ  فحكم بكون الْبَّيَنةُ  وذكر سائر األنبياء عليهم السالم مل يتقد
ما هو متعلق هذه اآلية ديناً قيماً فوجب أن يكون شرعاً يف حقنا سواء قلنا بأنه شرع من قبلنا أو شرع جديد يكون 

  هذا بياناً لشرع حممد عليه الصالة والسالم وهذا قول مقاتل
له إِالَّ ِلَيعُْبُدواْ اللََّه دقيقة وهي أن هذه الالم الم الغرض فال ميكن محله على ظاهره ألن كل من املسألة الثانية يف قو

فعل فعالً لغرض فهو ناقص لذاته مستكمل بذلك الغرض فلو فعل اهللا فعالً لكان ناقصاً لذاته مستكمالً بالغري وهو 
عل وإن كان حمدثاً افتقر إىل غرض آخر فلزم التسلسل حمال ألن ذلك الغرض إن كان قدمياً لزم من قدمه قدم الف

وهو حمال وألنه إن عجز عن حتصيل ذلك الغرض إال بتلك الواسطة فهو عاجز وإن كان قادراً عليه كان توسيط 
تلك الواسطة عبثاً فثبت أنه ال ميكن محله على ظاهره فال بد فيه من التأويل مث قال الفراء العرب جتعل الالم يف 

رَْنا أن يف األمر واإلرادة كثرياً من ذلك قوله تعاىل ُيرِيُد اللَُّه ِلُيَبّيَن لَكُْم ُيرِيُدونَ ِلُيطِْفئُواْ وقال يف األمر َوأُِم موضع
ني له ِلُنْسِلَم وهي يف قراءة عبد اهللا َوَما أُِمُرواْ إِالَّ ءاٍن َعْبدُ اللَِّه فثبت أن املراد وما أمروا إال أن يعبدوا اهللا خملص

الدين واإلخالص عبارة عن النية اخلالصة والنية اخلالصة ملا كانت معتربة كانت النية معتربة فقد دلت اآلية على أن 
ْم كل مأمور به فال بد وأن يكون منوباً مث قالت الشافعية الوضوء مأمور به يف قوله تعاىل يَأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمنُواْ إِذَا قُْمُت

اآلية على أن كل مأمور جيب أن يكون منوياً فيلزم من جمموع اآليتني وجوب كون الوضوء منوياً  إِلَى ودلت هذه
وأما املعتزلة فإهنم يوجبون تعليل أفعال اهللا وأحكامه باألغراض ال جرم أجروا اآلية على ظاهرها فقالوا معىن اآلية 

لقول أيضاً قوي ألن التقدير وما أمروا بشيء إال وما أمروا بشيء إال ألجل أن يعبدوا اهللا واإلستدالل على هذا ا
ليعبدوا اهللا خملصني له الدين يف ذلك الشيء وهذا أيضاً يقتضي اعتبار النية يف مجيع املأمورات فإن قيل النظر يف 

عرفة ال ميكن معرفة اهللا مأمور به ويستحيل اعتبار النية فيه ألن النية ال ميكن اعتبارها إال بعد املعرفة فما كان قبل امل
  اعتبار النية فيه قلنا هب أنه خص عموم اآلية يف هذه الصورة حبكم الدليل العقلي الذي ذكرمت فيبقى يف الباقي حجة

فيه املسألة الثالثة قوله أُِمُرواْ مذكور بلفظ ما مل يسم فاعله وهو كُِتَب َعلَْيكُُم الصَّياُم كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص قالوا 
دها كأنه تعاىل يقول العبادة شاقة وال أريد مشقتك إرادة أصلية بل إراديت لعبادتك كإرادة الوالدة وجوه أح

يف حلجامتك وهلذا ملا آل األمر إىل الرمحة قال كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ  كََتَب ِفى قُلُوبِهُِم اإلَميانَ وذكر 
  يقول له أوالً ينبغي أن تفعل هذا وال يأمره الواقعات إذا أراد األب من ابنه عمالً

صرحياً ألنه رمبا يرد عليه فتعظم جنايته فههنا أيضاً مل يصرح باألمر لتخف جناية الراد وثانيها أنا على القول باحلسن 
تعظيم ملن والقبح العقليني نقول كأنه تعاىل يقول لست أنا اآلمر للعبادة فقط بل عقلك أيضاً يأمرك ألن النهاية يف ال

  هناية اإلنعام واجبة يف العقول) أن ( أوصل إليك 
املسألة الرابعة الالم يف قوله َوَما أُِمرُواْ إِالَّ ِلَيعُْبُدواْ اللََّه تدل على مذهب أهل السنة حيث قالوا العبادة ما وجبت 

رب فلو مل حيصل يف الدين ثواب لكوهنا مفضية إىل ثواب اجلنة أو إىل البعد عن عقاب النار بل ألجل أنك عبد وهو 
وال عقاب البتة مث أمرك بالعبادة وجبت حملض العبودية وفيها أيضاً إشارة إىل أنه من عبد اهللا للثواب والعقاب 

فاملعبود يف احلقيقة هو الثواب والعقاب واحلق واسطة ونعم ما قيل من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثائي ومن آثر 
  رفان بل للمعروف فقد خاض جلة الوصولالعرفان ال للع

املسألة اخلامسة العبادة هي التذلل ومنه طريق معبد أي مذلل ومن زعم أهنا الطاعة فقد أخطأ ألن مجاعة عبدوا 



املالئكة واملسيح واألصنام وما أطاعوهم ولكن يف الشرع صارت امساً لكل طاعة اهللا أديت له على وجه التذلل 
واعلم أن العبادة هبذا املعىن ال يستحقها إال من يكون واحداً يف ذاته وصفاته الذاتية والقعلية  والنهاية يف التعظيم

فإن كان مثل مل جيز أن يصرف إليه النهاية يف التعظيم مث نقول ال بد يف كون الفعل عبادة من شيئني أحدمها غاية 
ظمة اهللا فال يكون فعله يف غاية التعظيم والثاين التعظيم ولذلك قلنا إن صالة الصيب ليست بعبادة ألنه ال يعرف ع

أن يكون مأموراً به ففعل اليهودي ليس بعبادة وإن تضمن هناية التعظيم ألنه غري مأمور به والنكتة الوعظية فيه أن 
فعل الصيب ليس بعبادة لفقد التعظيم وفعل اليهودي ليس بعبادة لفقد األمر فكيف يكون ركوعك الناقص عبادة 

  أمر وال تعظيموال 
املسألة السادسة اإلخالص هو أن يأيت بالفعل خالصاً لداعية واحدة وال يكون لغريها من الدواعي تأثري يف الدعاء إىل 
ذلك الفعل والنكت والوعظية فيه من وجوه أحدها كأنه تعاىل يقول عبدي ال تسع يف إكثار الطاعة بل يف إخالصها 

طلب منك كل مقدورك بل بذلت لك البعض فأطلب منك البعض نصفاً من ألين ما بذلت كل مقدوري لك حىت أ
العشرين وشاة من األربعني لكن القدر الذي فعلته مل أرد بفعله سواك فال ترد بطاعتك سواي فال تستثن من طاعتك 

 لنفسك فضالً من أن تستثنيه لغريك فمن ذلك املباح الذي يوجد منك يف الصالة كاحلكة والتنحنح فهو حظ
استثنيته لنفسك فانتفى اإلخالص وأما اإللتفات املكروه فذا حظ الشيطان وثانيها كأنه تعاىل قال يا عقل أنت حكيم 

ال متيل إىل اجلهل والسفه وأنا حكيم ال أفعل ذلك البتة فإذاً ال تريد إال ما أريد وال أريد إال ما تريد مث إنه سبحانه 
نصطلح أجعل مجيع ) لكي ( فكأنه تعاىل بفضله قال امللك ال خيدم امللك لكن ملك العاملني والعقل ملك هلذا البدن 

ْعُبدُواْ ما أفعله ألجلك ُهَو الَِّذى َخلََق لَكُم ِفى االْْرضِ َجِميعاً فاجعل أنت أيضاً مجيع ما تفعله ألجلي َوَما أُِمُرواْ إِالَّ ِلَي
  اللََّه ُمْخِلِصنيَ لَُه الّديَن
ِلِصنيَ نصب على احلال فهو تنبيه على ما جيب من حتصيل اإلخالص منابتداء الفعل إىل انتهائه واعلم أن قوله ُمْخ

  واملخلص هو الذي يأيت باحلسن حلسنه والواجب لوجوبه فيأيت بالفعل لوجهه

ار مطلوباً خملصاً لربه ال يريد رياء وال مسعة وال غرضاً آخر بل قالوا ال جيعل طلب اجلنة مقصوداً وال النجاة عن الن
وإن كان ال بد من ذلك ويف التوراة ما آريد به وجهي فقليله كثري وما أريد به غري وجهي فكثريه قليل وقالوا من 

اإلخالص أن ال يزيد يف العبادات عبادة أخرى ألجل الغري مثل الواجب من األضحية شاة فإذا ذحبت إثنتني واحدة 
دت يف اخلشوع ألن الناس يرونه مل جيز فهذا إذا خلطت بالعبادة عبادة هللا وواحدة لألمري مل جيز ألنه شرك وإن ز

أخرى فكيف ولو خلطت هبا حمظوراً مثل أن تتقدم على إمامك بل ال جيوز دفع الزكاة إىل الوالدين واملولودين وال 
إذا طلبت مسرة إىل العبيد وال اإلماء ألنه مل خيلص فإذا طلبت بذلك سرور والدك أو ولدك يزول اإلخالص فكيف 

شهوتك كيف يبقى اإلخالص وقد اختلفت ألفاظ السلف يف معىن قوله ُمخِْلِصَني قال بعضهم مقرين له بالعبادة 
وقال آخرون قاصدين بقلوهبم رضا اهللا يف العبادة وقال الزجاج أي يعبدونه موحدين له ال يعبدون معه غريه ويدل 

  ْعُبدُواْ إِلَهاً واِحداًعلى هذا قوله َوَما أُِمرُواْ إِالَّ ِلَي
  أما قوله تعاىل ُحَنفَاء َوُيِقيُمواْ الصَّلَواةَ  َوُيْؤُتواْ الزَّكَواةَ  ففيه أقوال

ا َوَما كَانَ األول قال جماهد متبعني دين إبراهيم عليه السالم ولذلك قال ثُمَّ أَْوَحيَْنا إِلَْيَك أَنِ اتَّبِْع ِملَّةَ  إِْبراهِيَم حَنِيفً
الُْمْشرِِكَني وهذا التفسري فيه لطيف كأنه سبحانه ملا علم أن التقليد مستول على الطباع مل يستجز منعه عن  ِمَن

التقليد بالكلية ومل يستجز التعويل على التقليد أيضاً بالكلية فال جرم ذكر قوماً أمجع اخللق بالكلية على تزكيتهم 
أُْسَوةٌ  َحَسَنةٌ  ِفى إِْبراهِيَم وَالَِّذيَن َمَعُه فكأنه تعاىل قال إن كنت تقلد  وهو إبراهيم ومن معه فقال قَْد كَاَنْت لَكُْم



أحداً يف دينك فكن مقلداً إبراهيم حيث تربأ من األصنام وهذا غري عجيب فإنه قد تربأ من نفسه حني سلمها إىل 
ع سبوح قدوس فاستطابه ومل ير النريان ومن ماحني بذله للضيفان ومن ولده حني بذله للقربان بل روى أنه مس

شخصاً فاستعاده فقال أما بغري أجر فال فبذل كل ما ملكه فظهر له جربيل عليه السالم وقال حق لك حيث مساك 
خليالً فخذ مالك فإن القائل كنت أنا بل انقطع إىل اهللا حىت عن جربيل حني قال أما إليك فال فاحلق سبحانه كأنه 

كعبادته فإذا مل تترك احلالل وأبواب السالطني أما تترك احلرام وموافقة الشياطني فإن مل  يقول إن كنت عابداً فاعبد
تقدر على متابعة إبراهيم فاجتهد يف متابعة ولده الصيب كيف إنقاد حلكم ربه مع صفره فمد عنقه حلكم الرؤبا وإن 

ك الغصة مث إن املرأة احلرة نصف كنت دون الرجل فاتبع املوسوم بنقصان العقل وهو أم الذبيح كيف جترعت تل
الرجل فإن اإلثنتني يقومان مقام الرجل الواحد يف الشهادة واإلراث والرقيقة نصف احلرة بدليل إن للحرة ليلتني من 

القسم فهاجر كانت ربع الرجل مث أنظر كيف أطاعت رهبا فتحملت احملنة يف والدها مث صربت حني تركها اخلليل 
مكة بال ماء وال زاد وانصرف ال يكلمها وال يعطف عليها قالت آهللا أمرك هبذا فأومأ برأسه  وحيدة فريدة يف جبال

  نعم فرضيت بذلك وصربت على تلك املشاق
والقول الثاين املراد من قوله ُحَنفَاء أي مستقيمني واحلنف هو االستقامة وإمنا مسي مائل القدم أحنف على سبيل 

مهلكة مفازة ونظريه قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ رَبَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُواْ اْهِدَنا الّصَراطَ التفاؤل كقولنا لألعمى بصري ولل
  الُْمْستَِقيَم

والقول الثالث قال ابن عباس رضي اهللا عنهما حجاجاً وذلك ألنه ذكر العباد أوالً مث قال ُحنَفَاء وإمنا قدم احلج على 
صالة وإنفاق مال الرابع قال أبو قالبة احلنيف الذي آمن جبميع الرسل ومل يستثن أحداً منهم الصالة ألن يف احلج 

فمن مل يؤمن بأفضل األنبياء كيف يكون حنيفاً اخلامس حنفاء أي جامعني لكل الدين إذ احلنيفية كل الدين قال عليه 
ان وحترمي نكاح احملارم أي خمتونني حمرمني السادس قال قتادة هي اخلت) بعثن باحلنيفية السهلة السمحة ( السالم 

لنكاح األم واحملارم فقوله ُحَنفَاء إشارة إىل النفي مث أردفه باإلثبات وهو قوله َوُيِقيمُواْ الصَّلَواةَ  السابع قال أبو 
هو مسلم أصله من احلنف يف الرجل وهو إدبار إهبامها عن أخواهنا حىت يقبل على إهبام األخرى فيكون احلنيف 

الذي يعدل عن األديان كلها إىل اإلسالم الثامن قال الربيع بن أنيس احلنيف الذي يستقبل القبلة بصالته وإمنا قال 
ذلك ألنه عند التكبري يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفاً وأما الكالم يف إقامة الصالة وإيتاء 

  يُن القَّيَمةِ  وفيه مسائلالزكاة فقد مر مراراً كثرية مث قال وَذَِلَك ِد
املسألة األوىل قال املربد والزجاج ذلك دين امللة القيمة فالقيمة نعت ملوصوف حمذوف واملراد من القيمة إما 

املستقيمة أو القائمة وقد ذكرنا هذين القولني يف قوله كُُتٌب قَّيَمةٌ  وقال الفراء هذا من إضافة النعت إىل املنعوت 
  اذَا لَُهَو َحقُّ الَْيِقنيِ واهلاء للمبالغة كما يف قوله كُُتٌب قَّيَمةٌ كقوله إِنَّ َه

املسألة الثانية يف هذه اآلية لطائف إحداها أن الكمال يف كل شيء إمنا حيصل إذا حصل األصل والفرع معاً فقوم 
عبوا أنفسهم يف الطاعات أطنبوا يف األعمال من غري إحكام األصول وهم اليهود والنصارى واجملوس فإهنم رمبا ات

ولكنهم ما حصلوا الدين احلق وقوم حصلوا األصول وأمهلوا الفروع وهم املرجثة الذين قالوا ال يضر الذنب مع 
اإلميان واهللا تعاىل خطأ الفريقني يف هذه اآلية وبني أنه ال بد من العلم واإلخالص يف قوله ُمخِْلِصَني ومن العمل يف 

لَواةَ  َوُيْؤتُواْ الزَّكَواةَ  مث قال وذلك اجملموع كله هو ِديُن القَّيَمةِ  أي البينة املستقيمة املعتدلة قوله َوُيِقيُمواْ الصَّ
فكمال أن جمموع األعضاء بدن واحد كذا هو اجملموع دين واحد فقلب دينك االعتقاد ووجهه الصالة ولسانه 

صدقة يظهر قدر دينك مث إن القيم من يقوم مبصاحل من الواصف حلقيقته الزكاة ألن باللسان يظهر قدر فضلك وبال



يعجز عن إقامة مصاحل نفسه فكأنه سبحانه يقول القائم بتحصيل مصاحلك عاجالً وآجالً هو هذا اجملموع ونظريه 
د إىل احلق ويؤيده قوله قوله تعاىل ِديًنا ِقَيًما وقوله يف القرآن قَيِّماً لُِّيْنِذَر بَأًْسا َشدِيًدا ألن القرآن هو القيم باإلرشا

يا دنيا من خدمك ( وأوحى اهللا تعاىل إىل داود عليه السالم ) من كان يف عمل اهللا كان اهللا يف عمله ( عليه السالم 
وثانيها أن احملسنني يف أفعاهلم هم مثل احلق سبحانه وذلك باإلحسان إىل عبيده ) فاستخدميه ومن خدمين فاخدميه 

اشتغلوا بالتسبيح خلالقهم فاإلحسان من اهللا ال من املالئكة والتعظيم والعبودية من املالئكة ال واملالئكة وذلك بأهنم 
من اهللا مث إن اإلنسان إذا حضر عرصة القيامة فيقول اهللا مباهياً هبم مالئكيت هؤالء أمثالكم سبحوا وهللوا بل يف 

مبجرد ما أتيتم به من العبودية وأنتم تعظموين  بعض األفعال أمثايل أحسنوا وتصدقوا مث إين أكرمكم يا مالئكيت
مبجرد ما فعلت من اإلحسان فأنتم صربمت على أحد األمرين أقاموا الصالة أتوا بالعبودية وآتوا الزكاة أتوا 

  باإلحسان فأنتم صربمت على أحد األمرين وهم صربوا على األمرين فتتعجب املالئكة منهم وينصبون إليهم النظارة

ن َواملَلَاِئكَةُ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ّمن كُلّ َبابٍ َسلَاٌم َعلَْيكُم بَِما َصَبرُْتْم أفال يكون هذا الدين قيماً وثالثها أ فلهذا قال
الدين كالنفس فحياة الدين باملعرفة مث النفس العاملة بال قدرة كالزمن العاجز والقادرة بال علم جمنونة فإذا اجتمع 

النفس كاملة فكذا الصالة للذين كالعلم والزكاة كالقدرة فإذا اجتمعتا مسي الدين قيمة العلم والقدرة كانت 
ورابعها وهو فائدة الترتيب أن احلكم تعاىل أمر رسوله أن يدعوهم إىل أسهل شيء وهو القول واالعتقاد فقال 

ة كما كانت مث ملا أجابوه وأراد منهم ُمْخِلِصَني مث ملا أجابوه زاده فسأهلم الصالة اليت بعد أدائها تبقى النفس سامل
  مث ملا ذكر الكل قال وَذَِلَك ِديُن القَّيَمةِ ) ال زكاة يف مال حيول عليه احلول ( الصدقة وعلم أهنا تشق عليهم قال 

ل املسألة الثالثة احتج من قال اإلميان عبادة عن جمموع القول واالعتقاد والعمل هبذه اآلية فقال جمموع القول والفع
والعمل هو الدين والدين هو اإلسالم واإلسالم هو اإلميان فاداً جمموع القول والفعل والعمل هو اإلميان ألنه تعاىل 

ذكر يف هذه اآلية جمموع الثالثة مث قال َوذَِلَك ِديُن القَّيَمةِ  أي وذلك املذكور هو دين القيمة وإمنا قلنا إن الدين هو 
يَن ِعنَد اللَِّه اِإلْسلَاُم وإمنا قلنا إن اإلسالم هو اإلميان لوجهني األول أن اإلميان لو كان غري ازسالم لقوله تعاىل إِنَّ الّد

باإلمجاع اإلسالم ملا كان مقبوالً عند اهللا تعاىل لقوله تعاىل َوَمن َيْبَتغِ غَْيَر اإلْسلَامِ ِديًنا فَلَن ُيقَْبلَ ِمْنُه لكن اإلميان 
عني اإلسالم والثاين قوله تعاىل فَأَْخَرْجَنا َمن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيَر َبْيتٍ  مقبول عند اهللا فهو إذاً

ّمَن الُْمْسِلِمَني فاستثناء املسلم من املؤمن يدل على أن اإلسالم يصدق عليه وإذا ثبتت هذه املقدمات ظهر أن جمموع 
لفعل والعمل هو اإلميان وحينئذ يبطل قول من قال اإلميان اسم جملرد املعرفة أو اجملرد هذه الثالثة أعين القول وا

اإلقرار أوهلما معاً واجلواب مل ال جيوز أن تكون اإلشارة بقوله وَذَِلكَ إىل اإلخالص فقط والدليل عليه أنا على هذا 
ولون املراد وذلك املذكور وال شك أن عدم التقدير ال حنتاج إىل اإلضمار أوىل وأنتم حتتاجون إىل اإلضمار فتق

اإلضمار أوىل سلمنا أن قوله َوذَِلَك إشارة إىل جمموع ما تقدم لكنه يدل على أن ذلك اجملموع هو الدين القيم فلم 
قلتم إن ذلك اجملموع هو الدين وذلك ألن الدين غري والدين القيم فالدين هو الدين الكامل املستقبل بنفسه وذلك 

كون إذا كان الدين حاصالً وكانت آثاره ونتائجهة معه حاصلة أيضاً وهي الصالة والزكاة وإذا مل يوجد هذا إمنا ي
  اجملموع مل يكن الدين القيم حاصالً لكن مل قلتم إن أصل الدين ال يكون حاصالً والنزاع ما وقع إال فيه واهللا أعلم

  الُْمْشرِِكَني ِفى َنارِ َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَهآ أَْولَاِئَك ُهْم َشرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ َو
  ُهْم َشرُّ الَْبرِيَّةِ  قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوالُْمْشرِِكَني ِفى َنارِ َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أَْولَِئَك

ملا ذكر حال الكفار أوالً يف قوله لَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَرُواْ ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ وَالُْمْشرِِكَني مث ذكر ثانياً حال  اعلم أنه تعاىل
  املؤمنني يف قوله َوَما أُِمرُواْ إِالَّ ِلَيعُْبُدواْ اللََّه أعاد يف آخر هذه السورة



نَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ واعلم أنه تعاىل ذكر من أحواهلم أمرين أحدمها ذكر كال الفريقني فبدأ أيضاً حبال الكفار فقال إِ
  اخللود يف نار جهنم والثاين أهنم شر اخللق وههنا سؤاالت

السؤال األول مل قدم أهل الكتاب على املشركني يف الذكر اجلواب من وجوه أحدها أنه عليه الصالة والسالم كان 
) اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون ( أال ترى أن القوم ملا كسروا رباعيته قال يقدم حق اهللا سبحانه على حق نفسه 

فكأنه عليه السالم قال كانت الضربة مث ) اللهم امأل بطوهنم وقبورهم ناراً ( وملا فاتته صالة العصر يوم اخلندق قال 
ه قضاه ذلك فقال كما قدمت على وجه الصورة ويف يوم اخلندق على وجه السرية اليت هي الصالة مث إنه سبحان

حقي على حقك فأنا أيضاً أقدم حقك على حق نفسي فمن ترك الصالة طول عمره ال يكفر ومن طعن يف شعرة من 
شعراتك يكفر إذا عرفت ذلك فنقول أهل الكتاب ما كانوا يطعنون يف اهللا بل يف الرسول وأما املشركون فإهنم 

عاىل يف هذه اآلية أن يذكر سوء حاهلم بدأ أوالً يف النكاية بذكر من طعن يف كانوا يطعنون يف اهللا فلما أراد اهللا ت
حممد عليه الصالة والسالم وهم أهل الكتاب مث ثانياف بذكر من طعن فيه تعاىل وهم املشركون وثانيها أن جناية 

بينهم مث سفه أحالمهم أهل الكتاب يف حق الرسول عليه السالم كانت أعظم ألن املشركني رأوه صغرياً ونشأ فيهما 
وأبطل أدياهنم وهذا أمر شاق أما أهل الكتاب فقد كانوا يستفتحون برسالته ويقرون مببعثه فلما جاءهم أنكروه مع 

  العلم به فكانت جنايتهم أشد
ما كانوا  السؤال الثاين مل ذكر كَفَُرواْ بلفظ الفعل وَالُْمْشرِِكنيَ باسم الفاعل واجلواب تنبيهاً على أن أهل الكتاب

مث إهنم ) صلى اهللا عليه وسلم ( كافرين من أول األمر ألهنم كانوا مصدقني بالتوراة واإلجنيل ومقرين مببعث حممد 
  كفروا بذلك بعد مبعثه عليه السالم خبالف املشركني فإهنم ولدوا على عبادة األوثان وإنكار احلشر والقيامة

لصانع وينكرون النبوة وينكرون القيامة أما أهل الكتاب فكانوا مقرين السؤال الثالث أن املشركني كانوا ينكرون ا
فكان كفر أهل الكتاب أخف من كفر ) صلى اهللا عليه وسلم ( بكل هذه األشياء إال أهنم كانوا منكرين لنبوة حممد 

ذا كان بعيد املشركني وإذا كان كذلك فكيف جيوز التسوية بني الفريقني يف العذاب واجلواب يقال بئر جهنام إ
القعر فكأنه تعاىل يقول تكربوا طلباً للرفعة فصاروا إىل أسفل السافلني مث إن الفريقني وإن اشتراكا يف ذلك لكنه ال 

ينايف اشتراكهم يف هذا القدر تفاوهتم يف مراتب العذاب واعلم أن الوجه يف حسن هذا العذاب أن اإلساءة على 
ة إىل من أحسن إليك وهذا القسم الثاين هو أقبح القمسني واإلحسان أيضاً قسمني إساءة إىل من أساء إليك وإساء

على قسمني إحسان إىل من أحسن إليك وإحسان إىل من أساء إليك وهذا أحسن القسمني فكان إحسان اهللا إىل 
ن حبسب هؤالء الكفار أعظم أنواع اإلحسان وإساءهتم وكفرهم أقبح أنواع اإلساءة ومعلوم أن العقوبة إمنا تكو

اجلناية فبالشتم تعزير وبالقذف حد وبالسرقة قط وبالزنا رجم وبالقتل قصاص بل شتم املماثل يوجب التعزير 
والنظر الشزر إىل الرسول يوجب القتل فلما كانت جناية هؤالء الكفار أعظم اجلنايات ال جرم استحقوا أعظم 

  العقوبات وهو نار

ل ال مفر عنه البتة مث كأنه قال قائل هب أنه ليس هناك رجاء الفرار فهل جهنم فإهنا نار يف موضع عميق مظلم هائ
هناك رجاء اإلخراج فقال ال بل يبقون خالدين فيها مث كأنه قيل فهل هناك أحد يرق قلبه عليهم فقال ال بل يذموهنم 

  ويلعنوهنم ألهنم شر الربية
داً وقال يف صفة أهل الثواب خَاِلِديَن ِفيَها أََبداً واجلواب السؤال الرابع ما السبب يف أنه مل يقل ههنا خالدين فيها أب

من وجوه أحدها التنبيه على أن رمحته أزيد من غضبه وثانيها أن العقوبات واحلدود والكفارات تتداخل أما الثواب 
ك قال اذكر فأقسامه ال تتداخل وثالثها روى حكاية عن اهللا أنه قال يا داود حببين إىل خلقي قال وكيف أفعل ذل



  هلم سعة رمحيت فكان هذا من هذا الباب
السؤال اخلامس كيف القراءة يف لفظ الربية اجلواب قرأ نافع الربيئة باهلمز وقرأ الباقون بغري مهز وهو من برأ اهللا 

ك يف اخللق والقياس فيها اهلمز إال أنه ترك مهزه كالنيب والذرية واخلابية واهلمزة فيه كالرد إىل األصل املترو
االستعمال كما أن من مهز النيب كان كذلك وترك اهلمز فيه أجود وإن كان اهلمز هو األصل ألن ذلك صار 

  كالشيء املرفوض املتروك ومهز من مهز الربية يدل على فساد قول من قال إنه من الربأ الذي هو التراب
لنفي واإلثبات أي هم دون غريهم واعلم أن شر السؤال السادس ما الفائدة يف قوله هم شر الربية اجلواب أنه يفيد ا

وشر من ) صلى اهللا عليه وسلم ( الربية مجلة يطول تفصيلها شر من السراق ألهنم سرقوا من كتاب اهللا صفة حممد 
قطاع الطريق ألهنم قطعوا طريق احلق على اخللق وشر من اجلهال األجالف ألن الكرب مع العلم يكون كفر عناد 

  فيكون أقبح
  علم أن هذا تنبيه على أن وعيد علماء السوء أعظم من وعيد كل أحدوا

السؤال السابع هذه اآلية هل هي جمراة على عمومها اجلواب ال بل هي خمصوصة بصورتني إحدامها أن من تاب 
 منهم وأسلم خرج عن الوعيد والثانية قال بعضهم ال جيوز أن يدخل يف اآلية من مضي من الكفار ألن فرعون كان

  شراً منهم فأما اآلية الثانية وهي اآلية الدالة على ثواب املؤمنني فعامة فيمن تقدم وتأخر ألهنم أفضل األمم
  إِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت أُوْلَاِئَك ُهْم َخْيرُ الَْبرِيَّةِ 

  أُْولَِئَك ُهْم َخْيرُ الَْبرِيَّةِ  فيه مسائل قوله تعاىل إِنَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت
املسألة األوىل الوجه يف حسن تقدمي الوعيد على الوعد وجوه أحدها أن الوعيد كالدواء والوعد كالغذاء وجيب 
يف  تقدمي الدواء حىت إذا صار البدن نقياً انتفع بالغذاء فإن البدن غري النقي كلما عذوته زدته شراً هكذا قاله بقراط

كتاب الفصول وثانيها أن اجللد بعد الدبغ يصري صاحلاً للمدارس واخلف أما قبله فال ولذلك فإن اإلنسان مىت وقع 
أن فيه يف حمنة أو شدة رجع إىل اهللا فإذا نال الدنيا أعرض على ما قال فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبّر إِذَا ُهمْ ُيْشرِكُونَ وثالثها 

يقول ملا مل يكن بد من األمرين ختمت بالوعد الذي هو بشارة مين يف أين أختم أمرك باخلري ألست  بشارة كأنه تعاىل
  كنت جنساً يف

  مكان جنس مث أخرجتك إىل الدنيا طاهراً أفال أخرجك إىل اجلنة طاهراً
طوفة يف هذه اآلية املسألة الثانية احتج من قال إن الطاعات ليست داخلة يف مسمى اإلميان بأن األعمال الصاحلة مع

  على اإلميان واملعطوف غري املعطوف عليه
املسألة الثالثة قال إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ ومل يقل إن املؤمنني إشارة إىل أهنم أقاموا سوق اإلسالم حال كساده وبذلوا 

م مَّْن أَنفََق ِمن قَْبلِ الْفَْتحِ األموال واملهج ألجله وهلذا السبب استحقوا الفضيلة العظمى كما قال الَ َيْسَتوِى ِمنكُ
  َوقَاَتلَ ولفظة ءاَمُنواْ أي فعلوا اإلميان مرة

واعلم أن الذين يعتربون املوافاة حيتجون هبذه اآلية وذلك ألهنا تدل على أن من أتى باإلميان مرة واحدة فله هذا 
  ر اإلميان عنه يف احلقيقة قبل ذلكالثواب والذي ميوت على الكفر ال يكون له هذا الثواب فعلمنا أنه ما صد

املسألة الرابعة قوله َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت من مقابلة اجلمع باجلمع فال يكلف الواحد جبميع الصاحلات بل لكل مكلف 
  حظ فحظ الغين اإلعطاء وحظ الفقري األخذ

( أبو هريرة أنه عليه السالم قال  املسألة اخلامسة احتج بعضهم هبذه اآلية يف تفضيل البشر على امللك قالوا روى
أتعجبون من منزلة املالئكة من اهللا تعاىل والذي نفسي بيده ملنزلة العبد املؤمن عند اهللا يوم القيامة أعظم من ذلك 



  )واقرؤا إن شئتم أن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية 
عن يزيد النحوي أن الربية بنو آدم من الربا وهو التراب  واعلم أن هذا االستدالل ضعيف لوجوه أحدها ما روى

ك فال يدخل امللك فيه البتة وثانيها أن قوله إِنَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت غري خمتص بالبشر بل يدخل فيه املل
ة أو موهوبة فإن نظرت إىل وثالثها أن امللك خرج عن النص بسائر الدالئل قالوا وذلك ألن الفضيلة إما مكتسب

املوهوبة فأصلهم من نور وأصلك من محأ مسنون ومسكنهم دار مل يترك فيها أبوك مع الزلة ومسكنكم أرض هي 
مسكن الشياطني وأيضاً فمصاحلنا منتظمة هبم ورزقنا يف يد البعض وروحنا يف يد البعض مث هم العلماء وحنن 

يلون إىل حمقرات الذنوب ومن ذلك فإن اهللا تعاىل مل حيك عنهم سوى دعوى املتعلمون مث أنظر إىل عظيم مهتهم ال مي
اإلهلية حني قال َوَمن َيقُلْ ِمنُْهْم إِّنى إِلَاٌه ّمن ُدونِِه أي لو أقدموا على ذنب فهمتهم بلغت غاية ال يليق هبا إال دعوى 

من النيب ألنه تعاىل مدح النيب بإحياء ثلثي الليل الربوبية وأنت أبداً عبد البطن والفرج وأما العبادة فهم أكثر عبادة 
  البقرة وقال فيهم ُيسَّبُحونَ الْلَّْيلَ وَالنَّهَاَر الَ َيفُْتُرونَ ومرة الَ َيْسئَُمونَ ومتام القول يف هذه املسألة قد تقدم يف سورة

هَاُر َخاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً رِِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُواْ َعْنُه ذَِلَك ِلَمْن َجَزآُؤُهْم ِعندَ َربِّهِْم جَنَّاُت َعْدٍن َتجْرِى ِمْن َتْحتَِها االٌّ ْن
  َخِشىَ  َربَُّه

  نُْهلَُّه َعْنُهْم َوَرضُواْ َعقوله تعاىل جََزاُؤُهْم ِعندَ َربّهِْم جَنَّاُت َعْدٍن َتجْرِى ِمن َتْحتَِها االْْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبداً رَِّضىَ  ال

  اعلم أن التفسري ظاهر وحنن نذكر ما فيها من اللطائف يف مسائل
املسألة األوىل اعلم أن املكلف ملا تأمل وجد نفسه خملوقاً من احملن واآلفات فصاغه من أجنس شيء يف أضيق مكان 

البكاء لريحم مث إىل أن خرج باكياً ال للفراق ولكن مشتكياً من وحشة احلبس لريحم كالذي يطلق من احلبس يغلبه 
مل يرحم بل شدته القابلة ومل يكن مشدوداً يف الرحم مث مل ميض قليل مدة حىت ألقوا يف املهد وشدوه بالقماط مث مل 
ميض قليل حىت أسلموه إىل أستاذ حيبسه يف املكتب ويضربه على التعليم وهكذا إىل أن بلغ احللم مث بعد ذلك شد 

كلف يصري كاملتحري يقول من الذي يفعل يف هذه األفعال مع أنه ما صدرت عين مبسامري العقل والتكليف مث إن امل
جناية ا فلم يزل يتفكر حىت ظفر بالفاعل فوجده عاملاً ال يشبه العاملني وقادراً ال يشبه القادرين وعرف أن كل ذلك 

الشكر مث وقع يف قلب  وإن كان صورته صورة احملنة لكن حقيقته حمض الكرم والرمحة فترك الشكاية وأقبل على
العبد أن يقابل إحسانه باخلدمة له والطاعة فجعل قلبه مسكناً لسطان عرفانه فكأن احلق قال عبدي أنزل معرفيت يف 

قلبك حىت ال خيرجها منه شيء أو يسبقها هناك فيقول العبد يا رب أنزلت حب الثدي يف قليب مث أخرجته وكذا 
ا وأخرجت الكل أما حبك وعرفانك فال أخرجهما من قليب مث إنه ملا بقيت حب األب واألم وحب الدنيا وشهواهت

املعرفة واحملبة يف أرض القلب انفجر من هذا الينبوع أهنار وجداول فاجلدول الذي وصل إىل العني حصل منه 
ء االعتبار والذي وصل إىل األذن حصل منه استماع مناجاة املوجودات وتسبيحاهتم وهكذا يف مجيع األعضا

واجلوارح فيقول اهللا عبدي جعلت قلبك كاجلنة يل وأجريت فيه تلك األهنار دائمة خملدة فأنت مع عجزك وقصورك 
 فعلت هذا فأنا أوىل باجلود والكرم والرمحة فجنة جبنة فلهذا قال جََزاُؤُهْم عِنَد رَّبهِْم َجنَّاُت َعْدٍن َتجْرِى ِمن َتحِْتَها

حيم يقول عبدي أعطاين كل ما ملكه وأنا أعطيته بعض ما يف ملكي وأنا أوىل منه بالكرم االْنَهارُ بل كأن الكرمي الر
واجلود فال جرم جعلت هذا البعض منه موهوباً دائماً خملداً حىت يكون دوامه وخلوده جابراً ملا فيه من النقصان 

  احلاصل بسبب البعضية
جتزت املاشية باحلشيش الرطب عن املاء فهذا يفيد معنيني أحدمها املسألة الثانية اجلزاء اسم ملا يقع به الكفاية ومنه ا

أنه يعطيه اجلزاء الوافر من غري نقص والثاين أنه تعاىل يعطيه ما يقع به الكفاية فال يبقى يف نفسه شيء إال واملطلوب 



  يكون حاصالً على ما قال َولَكُْم ِفيَها َما َتْشتَهِى أَنفُُسكُْم
َجَزآُؤُهْم فأضاف اجلزاء إليهم واإلضافة املطلقة تدل على امللكية فكيف اجلمع بينه وبني قوله املسألة الثانية قال 

الَِّذى أََحلََّنا دَاَر الُْمقَاَمةِ  ِمن فَْضِلِه واجلواب أما أهل السنة فإهنم يقولون إنه لو قال امللك الكرمي من حرك أصبعه 
وحبسب الوضع ال حبسب االستحقاق الذايت فقوله َجَزآؤُُهْم  أعطيته ألف دينار فهذا شرط وجزاء حبسب اللغة

ن يكفي يف صدقه هذا املعىن وأما املعتزلة فإهنم قالوا يف قوله تعاىل الَِّذى أََحلََّنا دَاَر الُْمقَاَمةِ  ِمن فَْضِلِه إن كلمة م
نك لوال أنك خلقتنا وأعطيتنا البتداء الغاية فاملعىن أن استحقاق هذه اجلنان إمنا حصل بسبب فضلك السابق فإ

  القدرة والعقل وأزلت األعذار وأعطيت األلطاف وإال ملا وصلنا إىل هذه الدرجة فإن قيل فإذا كان ال حق

ألحد عليه يف مذهبكم فما السبب يف التزام مثل هذا األنعام قلنا أتسأل عن إنعامه األمسى حال عدمنا أو عن إنعامه 
إنعامه يف غد القيامة فإن سألت عن األمسى فكأنه يقول أنا منزه عن اإلنتفاع واملائدة اليومي حال التكليف أو عن 

مملوءة من املنافع فلو مل أخلق اخللق لضاعت هذه املنافع فكما أن من له مال وال عيال له فإنه يشتري العبيد 
) اخللق عيال اهللا ( مبلكه كما روى واجلواري لينتفعوا مباله فهو سبحانه اشترى من دار العدم هذا اخللق لينتفعوا 

وأما اليومي فالنعمان يوجب اإلمتام بعد الشروع فالرمحن أوىل وأما الغد فأنا مديوهنم حبكم الوعد واإلخبار فكيف 
  ال أيف بذلك

  املسألة الرابعة يف قوله ِعنَد َربّهِْم لطائف
الديون وله أن يدعي الوديعة ولو قال ال شيء أحدها قال بعض الفقهاء لو قال ال شيء يل على فالن فهذا خيتص ب

يل عند فالن انصرف إىل الوديعة دون الدين ولو قال ال شيء يل قبل فالن انصرف إىل الدين والوديعة معاً إذا 
عرفت هذا فقوله ِعنَد َرّبهِمْ يفيد أنه وديعة والوديعة عني ولو قال لفالن على فهو إقرار بالدين والعني أشرف من 

فقوله ِعنَد َرّبهِمْ يفيد أنه كاملال املعني احلاضر العتيد فإن قيل الوديعة أمانة وغري مضمونة والدين مضمون  الدين
واملضمون خري مما كان غري مضمون قلنا املضمون خري إذا تصور اهلالك فيه وهذا يف حق اهللا تعاىل حمال فال جرم 

  قلنا الوديعة هناك خري من املضمون
عت الفتنة يف البلدة فوضعت مالك عند إمام احمللة على سبيل الوديعة صرت فارغ القلب فههنا ستقع وثانيها إذا وق

الفتنة يف بلدة بدنك وحينئذ ختاف الشيطان من أن يغريوا عليها فضع وديعة أمانتك عندي فإين أكتب لك به كتاباً 
بّهِْم حىت أسلمه إليك أحوج ما تكون إليه وهو يف عرصة يتلى يف احملاريب إىل يوم القيامة وهو قوله جََزاُؤُهْم ِعندَ َر

  القيامة
وثالثها أنه قال ِعنَد َرّبهِْم وفيه بشارة عظيمة كأنه تعاىل يقول أنا الذي ربيتك أوالً حني كنت معدوماً صفر اليد من 

هذه األشياء وما الوجود واحلياة والعقل والقدرة فخلقتك وأعطيتك كل هذه األشياء فحني كنت مطلقاً أعطيتك 
  ضيعتك أترى أنك إذا اكتسبت شيئاً وجعلته وديعة عندي فأنا أضيعها كال إن هذا مما ال يكون

  املسألة اخلامسة قوله َجَزاؤُُهْم ِعنَد َربّهِْم َجنَّاُت فيه قوالن
إن دخلتما هاتني  أحدمها أنه قابل اجلمع باجلمع وهو يقتضي مقابلة الفرد بالفرد كما لو قال ألمر أتيه أو عبديه

الدارين فأنتما كذا فيحمل هذا على أن يدخل كل واحد منهما داراً على حدة وعن أيب يوسف مل حينث حىت يدخال 
فعلى الدارين وعلى هذا إن ملكتما هذين العبدين ودليل القول األول َجَعلُواْ أَصَابَِعُهْم ِفى ءاذانِهِْم َواْستَْغَشْواْ ِثَياَبُهْم 

ول بني أن اجلزاء لكل مكلف جنة واحدة لكن أدىن تلك اجلنات مثل الدنيا مبا فيها عشر مرات كذا روى القول األ
  مرفوعاً ويدل عليه قوله تعاىل َوُملْكاً كَبِرياً



وحيتمل أن يراد لكل مكلف جنات كما روى عن أيب يوسف وعليه يدل القرآن ألنه قال َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبهِ 
مث قال َوِمن ُدونِهَِما َجنََّتاِن فذكر أربعاً للواحد والسبب فيه أنه بكى من خوف اهللا وذلك البكاء إمنا نزل من  َجنََّتاِن

أربعة أجفان إثنان دون اإلثنني فاستحق جنتني دون اجلنتني فحصلت له أربع جنات لسكبه البكاء من أربعة أجفان 
ه اآلية ألنه ختم السورة بقوله ذَِلكَ َمقَاَم َرّبِه َجنََّتاِن وأخر اخلوف يف هذ مث إنه تعاىل قدم اخلوف يف قوله َوِلَمْن َخاَف

ِلَمْن َخِشىَ  َربَُّه وفيه إشارة إىل أنه ال بد من دوام اخلوف أما قبل العمل فاحلاصل خوف االختالل وأما بعد العمل 
  فاحلاصل خوف اخلالف إذ هذه العبادة ال تليق بتلك احلضرة

ونَ ِمنَْها َوَما ُهْم ّمْنَها بُِمخَْرجَِني الَ َيْبُغونَ َعْنَها ِحَوالً يقال عدن املسألة السادسة قوله َعْدٍن يفيد اإلقامة الَ ُيْخَرُج
باملكان أقام وروى أن جنات عدن وسط اجلنة وقيل عدن من املعدن أي هي معدن النعيم واألمن والسالمة قال 

ن فهم املخصوصون بسرعة بعضهم إهنا مسيت جنة إما من اجلن أو اجلنون أو اجلنة أو اجلنني فإن كانت من اجل
احلركة يطوفون العامل يف ساعة واحدة فكأنه تعاىل قال إهنا يف إيصال املكلف إىل مشتهياته يف غاية اإلسراع مثل 

حركة اجلن مع أهنا دار إقامة وعدن وإما من اجلنون فهو أن اجلنة حبيث لو رآها العاقل يصري كاجملنون لوال أن اهللا 
اجلنة فألهنا جنة واقية تقيك من النار أو من اجلنني فألن املكلف يكون يف اجلنة يف غاية التنعم بفضله يثبته وإما من 

  ويكون كاجلنني ال ميسه برد وال حر الَ َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً َوالَ َزْمهَرِيراً
ىل املاء اجلاري يزيد نوراً املسألة السابعة قوله َتْجرِى إشارة إىل أن املاء اجلاري ألطف من الراكد ومن ذلك النظر إ

يف البصر بل كأنه تعاىل قال طاعتك كانت جارية ما دمت حياً على ما قال َواْعُبدْ رَبََّك حَتَّى َيأِْتَيَك الَْيِقُني فوجب 
أن تكون أهنار إكرامي جارية إىل األبد مث قال من حتتها إشارة إىل عدم التنغيص وذلك ألن التنغيص يف البستان أما 

ب عدم املاء اجلاري فذكر اجلري الدائم وإما بسبب الغرق والكثرة فذكر من حتتها مث األلف والالم يف األهنار بسب
للتعريف فتكون منصرفة إىل األهنار املذكورة يف القرآن وهي هنر املاء واللنب والعسل واخلمر واعلم أن النهار 

العظيم هو الذي يسمى هنراً بدليل قوله َوَسخََّر لَكُمُ الْفُلْكَ  واألهنار من السعة والضياء فال تسمى الساقية هنراً بل
  ِلَتْجرِىَ  ِفى الَْبْحرِ بِأَمْرِِه َوَسخََّر لَكُُم االنَْهاَر فعطف ذلك على البحر

أنه  املسألة الثامنة اعلم أنه تعاىل ملا وصف اجلنة أتبعه مبا هو أفضل من اجلنة وهو اخللود أوالً والرضا ثانياً وروى
  إن اخللود يف اجلنة خري من اجلنة ورضا اهللا خري من اجلنة( عليه السالم قال 

أما الصفة األوىل وهي اخللود فاعلم أن اهللا وصف اجلنة مرة جبنات عدن ومرة جبنات النعيم ومرة بدار السالم 
  لوهذه األوصاف الثالثة إمنا حصلت ألنك ركبت إميانك من أمور ثالثة اعتقاد وقول وعم

وأما الصفة الثانية وهي الرضا فاعلم أن العبد خملوق من جسد وروح فجنة اجلسد هي اجلنة املوصوفة وجنة الروح 
هي رضا الرب واإلنسان مبتدأ أمره من عامل اجلسد ومنتهى أمره من عامل العقل والروح فال جرم ابتدأ باجلنة وجعل 

  ى قولهاملنتهى هو رضا اهللا مث إنه قدم رضى اهللا عنهم عل

  َوَرضُواْ َعْنُه ألن األزيل هو املؤثر يف احملدث واحملدث ال يؤثر يف اآلزيل
املسألة التاسعة إمنا قال رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم ومل يقل رضي الرب عنهم وال سائر األمساء ألن أشد األمساء هيبة وجاللة 

 صفات اجلالل وصفات اإلكرام فلو قال رضي لفظ اهللا ألنه هو االسم الدال على الذات والصفات بأسرها أعين
الرب عنهم مل يشعر ذلك بكمال طاعة العبد ألن املريب قد يكتفي بالقليل أما لفظ اهللا فيفيد غاية اجلاللة واهليبة ويف 

فعل العبد من مثل هذه احلضرة ال حيصل الرضا إال بالفعل الكامل واخلدمة التامة فقوله رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم يفيد تطرية 
  هذه اجلهة



املسألة العاشرة اختلفوا يف قوله رَِّضىَ  اللَُّه َعْنُهْم فقال بعضهم معناه رضي أعماهلم وقال بعضهم املراد رضي بأن 
ميدحهم ويعظمهم قال ألن الرضا عن الفاعل غري الرضا بفعله وهذا هو األقرب وأما قوله َوَرضُواْ َعْنُه فاملراد أنه 

  زاهم من النعيم والثوابرضوا مبا جا
  أما قوله تعاىل ذَِلَك ِلَمْن َخِشىَ  َربَُّه ففيه مسائل

من املسألة األوىل اخلوف يف الطاعة حال حسنة قال تعاىل وَالَِّذيَن ُيْؤتُونَ َما ءاَتواْ وَّقُلُوبُُهْم َوجِلَةٌ  ولعل اخلشية أشد 
إلشفاق الذي هو أشد اخلوف فقال ُهم ّمْن َخْشيةِ  َربّهِْم اخلوف ألنه تعاىل ذكره يف صفات املالئكة مقروناً با

  مُّْشِفقُونَ والكالم يف اخلوف واخلشية مشهور
املسألة الثانية هذه اآلية إذا ضم إليها آية أخرى صار اجملموع دليالً على فضل العلم والعلماء وذلك ألنه تعاىل قال 

لََماء فدلت هذه اآلية على أن العامل يكون صاحب اخلشية وهذه اآلية وهي قوله ذَِلكَ إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْع
  ِلَمْن َخِشىَ  َربَُّه تدل على أن صاحب اخلشية تكون له اجلنة فيتولد من جمموع اآليتني أن اجلنة حق العلماء

 معه آمناً بأن يعلم أنه من أهل اجلنة املسألة الثالثة قال بعضهم هذه اآلية تدل على أن املرء ال ينتهي إىل حد يصري
وجعل هذع اآلية دالة عليه وهذا املذهب غري قوي ألن األنبياء عليهم السالم قد علموا أهنم من أهل اجلنة وهم مع 

أعرفكم باهللا أخوفكم من اهللا وأنا أخوفكم منه ( ذلك من أشد العباد خشية هللا تعاىل كما قال عليه الصالة والسالم 
   سبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلمواهللا) 

  سورة الزلزلة

  وهي مثان آيات مكية
  إِذَا ُزلْزِلَِت األرض زِلْزَالَهَا

  إِذَا ُزلْزِلَِت االْْرُض زِلْزَالََها ههنا مسائل
هاً أحدها أنه تعاىل ملا قال جََزاُؤُهمْ املسألة األوىل ذكروا يف املناسبة بني أول هذه السورة وآخر السورة املتقدمة وجو

ِعنَد َربّهِْم فكأن املكلف قال ومىت يكون ذلك يا رب فقال إِذَا ُزلْزِلَِت االْْرُض زِلْزَالََها فالعاملون كلهم يكونون يف 
وثانيها أنه تعاىل ملا  اخلوف وأنت يف ذلك الوقت تنال جزاؤك وتكون آمناً فيه كما قال َوُهْم ّمن فََزعٍ َيْومَِئٍذ ءاِمُنونَ

ذكر يف السورة املتقدمة وعيد الكافر ووعد املؤمن أراد أن يزيد يف وعيد الكافر فقال أجازيه حني يقول الكافر 
تْ َودَّالسابق ذكره ما لألرض تزلزل نظري قوله َيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوُجوٌه مث ذكر الطائفتني فقال فَأَمَّا الَِّذيَن اْس

  ُوُجوُهُهْم َوأَمَّا الَِّذيَن ابَْيضَّْت ُوُجوهُُهْم مث مجع بينهم يف آخر السورة فذكر الذرة من اخلري والشر
املسألة الثانية يف قوله إِذَا حبثان أحدمها أن لقائل أن يقول إِذَا للوقت فكيف وجه البداية هبا يف أول السورة وجوابه 

 الساعة فقال إِذَا ُزلْزِلَِت االْْرُض كأنه تعاىل قال ال سبيل إىل تعيينه حبسب وقته من وجوه األول كانوا يسألونه مىت
ولكين أعينه حبسب عالماته الثاين أنه تعاىل أراد أن خيرب املكلف أن األرض حتدث وتشهد يوم القيامة مع أهنا يف هذه 

  ُضالساعة مجاد فكأنه قيل مىت يكون ذلك فقال إِذَا ُزلْزِلَِت االْْر
  البحث الثاين قالوا كلمة ءاٍن يف اجملوز َوإِذَا يف املقطوع به تقول إن دخلت الدار فأنت

جاء غد فأنت ) حنو إذا ( طالق ألن الدخول جيوز أما إذا أردت التعليق مبا يوجد قطعاً ال تقول إن بل تقول إذا 
  لما كان الزلزال مقطوعاً به قال إِذَا زُلْزِلَِتطالق ألنه يوجد ال حمالة هذا هو األصل فإن استمل على خالفه فمجاز ف



املسألة الثالثة قال الفراء الزلزال بالكسر املصدر والزلزال بالفتح االسم وقد قرىء هبما وكذلك الوسواس هم 
االسم أي اسم الشيطان الذي يوسوس إليك والوسواس بالكسر املصدر واملعىن حركت حركة شديدة كما قال إِذَا 

االْْرضُ َرّجاً وقال قوم ليس املراد من زلزلت حركت بل املراد حتركت واضطربت والدليل عليه أنه تعاىل ُرجَّتِ 
خيرب عنها يف مجيع السورة كما خيرب عن املختار القادر وألن هذا أدخل يف التهويل كأنه تعاىل يقول إن اجلماد 

ويقرب منه لَّرَأَْيَتُه َخاِشعاً مَُّتَصّدعاً ّمْن َخْشَيةِ   ليضطرب ألوائل القيامة أما آن لك أن تضطرب وتتيقظ من غفلتك
اللَِّه واعلم أن زل للحركة املعتادة وزلزل للحركة الشديدة العظيمة ملا فيه من معىن التكرير وهو كالصرصر يف 

  ء َعِظيٌمالريح وألجل شدة هذه احلركة وصفها اهللا تعاىل بالعظم فقال إِنَّ َزلَْزلَةَ  السَّاَعةِ  َشىْ 
ا املسألة الرابعة قال جماهد املراد من الزلزلة املذكورة يف هذه اآلية النفخة األوىل كقوله َيْوَم َتْرُجفُ الرَّاجِفَةُ  َتْتَبُعَه

الرَّاِدفَةُ  أي تزلزل يف النفخة األوىل مث تزلزل ثانياً فتخرج موتاها وهي األثقال وقال آخرون هذه الزلزلة هي الثانية 
  ليل أنه تعاىل جعل من لوازمها أهنا خترج األرض أثقاهلا وذلك إمنا يكون يف الزلزلة الثانيةبد

املسألة اخلامسة يف قوله زِلْزَالََها باإلضافة وجوه أحدها القدر الالئق هبا يف احلكمة كقولك أكرم التقي إكرامه وأهن 
اين أن يكون املعىن زلزاهلا كله ومجيع ما هو ممكن منه الفاسق إهانته تريد ما يستوجبانه من اإلكرام واإلهانة والث

واملعىن أنه وجد من الزلزلة كل ما حيتمله احملل والثالث زِلَْزالََها املوعود أو املكتوب عليها إذا قدرت تقدير احلي 
  تقريره ماروى أهنا تزلزل من شدة صوت إسرافيل ملا أهنا قدرت تقدير احلي

  ثْقَالَهَاَوأَخَْرَجِت اَألْرُض أَ
  أما قوله َوأَْخَرَجتِ االْرضُ أَثْقَالََها ففيه مسألتان

املسألة األوىل يف األثقال قوالن أََحُدُهَما أنه مجع ثقل وهو متاع البيت َوَتحِْملُ أَثْقَالَكُْم جعل ما يف جوفها من الدفائن 
قل هلا وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها وقيل أثقاالً هلا قال أبو عبيدة واألخفش إذا كان امليت يف بطن األرض فهو ث

مسي اجلن واإلنس بالثقلني ألن األرض تثقل هبم إذا كانوا يف بطنها ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها مث قال املراد من 
ه هذه الزلزلة الزلزلة األوىل يقول أخرجت األرض أثقاهلا يعين الكنوز فيمتلىء ظهر األرض ذهباً وال أحد يلتفت إلي
كأن الذهب يصيح ويقول أما كنت خترب دينك ودنياك ألجليا أو تكون الفائدة يف إخراجها كما قال تعاىل َيْومٍ 
ُيحَْمى َعلَْيَها ِفى َنارِ َجهَنََّم ومن قال املراد من هذه الزلزلة الثانية وهي بعد القيامة قال خترج األثقال يعين املوتى 

  األرض ميتا كما دفن مث حيييه اهللا تعاىل والقول الثاين أحياء كاألم تلده حياً وقيل تلفظه

  أثقاهلا أسرارها فيومئذ تكشف األسرار ولذلك قال َيْومَِئٍذ ُتَحّدثُ أَْخبَاَرَها فتشهد لك أو عليك
لقوله َتذَْهلُ املسألة الثانية أنه تعاىل قال يف صفة األرض أَلَْم َنْجَعلِ االْْرَض ِكفَاتاً مث صارت حبال ترميك وهو تقرير 

  كُلُّ ُمْرِضَعةٍ  َعمَّا أَْرَضَعْت وقوله َيْوَم يَِفرُّ الَْمرْء
  َوقَالَ اِإلنَسانُ َما لَهَا

  أما قوله تعاىل َوقَالَ اإلِنَسانُ ففيه مسائل
ما فيها املسألة األوىل ماهلا تزلزل هذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما يف بطنها وذلك إما عند النفخة األوىل حني تلفظ 

  من الكنوز والدفائن أو عند النفخة الثانية حني تلفظ ما فيها من األموات
دَ املسألة الثانية قيل هذا قول الكافر وهو كما يقولون ياَوْيلََنا َمن َبَعثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا فأما املؤمن فيقول َهذَا َما َوَع

 حق املؤمن والكافر أي اإلنسان الذي هو كنود جزوع ظلوم الذي الرَّْحمُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ وقيل بل هو عام يف
من شأنه الغفلة واجلهالة يقول ماهلا وهو ليس بسؤال بل هو للتعجب ملا يرى من العجائب اليت مل تسمع هبا اآلذان 



  وال تطلق هبا لسان وهلذا قال احلسن إنه للكافر والفاجر معاً
غري املواجهة ألنه يعاتب هبذا الكالم نفسه كأنه يقول يا نفس ما لألرض تفعل ذلك  املسألة الثالثة إمنا قال ماهلا على

يعين يا نفس أنت السبب فيه فإنه لوال معاصيك ملا صارت األرض كذلك فالكفار يقولون هذا الكالم واملؤمنون 
  يقولون َوقَالُواْ الَْحْمدُ للَِّه الَِّذى أَذَْهَب َعنَّا الَْحزَنَ

  ُتَحدِّثُ أَْخبَاَرهَاَيْوَمِئٍذ 
  تأما قوله تعاىل َيوَْمِئٍذ ُتَحّدثُ أَْخبَاَرَها فاعلم أن ابن مسعود قرأ ُتَحّدثُ أَْخبَاَرَها وسعيد بن جبري تنيبء مث فيه سؤاال

األول أين مفعوالً حتدث اجلواب قد حذف أوهلما والثاين أخبارها وأصله حتدث اخللق أخبارها إال أن املقصود ذكر 
  ديثها األخبار ال ذكر اخللق تعظيماًحت

السؤال الثاين ما معىن حتديث األرض قلنا فيه وجوه أحدها وهو قول أيب مسلم يومئذ يتبني لكل أحد جزاء عمله 
فكأهنا حدثت بذلك كقولك الدار حتدثنا بأهنا كانت مسكونة فكذا انتقاض األرض بسبب الزلزلة حتدث أن الدنيا 

قد أقبلت والثاين وهو قول اجلمهور أن اهللا تعاىل جيعل األرض حيواناً عاقالً ناطفاً ويعرفها قد انقضت وأن اآلخرة 
أن األرض لتخرب يوم القيامة بكل ( مجيع ما عمل أهلها فحينئذ تشهد ملن أطاع وعلى من عصي قال عليه السالم 

عندنا ليست شرطاً لقبول احلياة فاألرض  مث تال هذه اآلية وهذا على مذهبنا غري بعيد ألن البنية) عمل عمل عليها 
مع بقائها على شكلها ويبسها وقشفها خيلق اهللا فيها احلياة والنطق واملقصود كأن األرض تشكو من العصاة وتشكر 

  من أطاع اهللا فنقول إن فالناً صلى وزكى وصام

ان علي عليه السالم إذا فرغ بيت وحج يف وإن فالناً كفر وزىن وسرق وجار حىت يود الكافر أن يساق إىل النار وك
املال صلى فيه ركعتني ويقول لتشهدن أين مألتك حيق وفرغك حبق والقول الثالث وهو قول املعتزلة أن الكالم جيوز 

خلقه يف اجلماد فال يبعد أن خيلق اهللا تعاىل يف األرض حال كوهنا مجاداً أصواتاً مقطعة خمصوصة فيكون املتكلم 
  لتقدير هو اهللا تعاىلوالشاهد على هذا ا

  السؤال الثالث إذ ويومئذ ما ناصبهما اجلواب يومئذ بدل من إذا وناصبهما حتدث
السؤال الرابع لفظ التحديث يفيد االستئناس وهناك ال استئناس فما وجه هذا اللفظ اجلواب أن األرض كأهنا تبث 

  شكواها إىل أولياء اهللا ومالئكته
  ابِأَنَّ رَبََّك أَْوَحى لََه

  أما قوله تعاىل بِأَنَّ رَبََّك أَْوَحى لََها ففيه سؤاالن
  السؤال األول مب تعلقت الباء يف قوله بِأَنَّ رَبََّك اجلواب بتحدث ومعناه حتدث أخبارها بسبب إحياء ربك هلا

إليها وأنشد  السؤال الثاين مل مل يقل أوحى إليها اجلواب فيه وجهان األول قال أبو عبيدة أَْوَحى لََها أي أوحى
  العجاج

  )أوحى هلا القرار فاستقرت ( 
  الثاين لعله إمنا قال هلا أي فعلنا ذلك ألجلها حىت تتوسل األرض بذلك إىل التشفي من العصاة

  َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتاً لُِّيرَْواْ أَْعَمالَُهْم
َرْواْ أَْعَمالَُهْم الصدور ضد الورد فالوارد اجلائي والصادر واملنصرف واشتاتاً قوله تعاىل َيْومَِئٍذ َيْصُدرُ النَّاُس أَْشتَاتاً لُّي

متفرقني فيحتمل أن يردوا األرض مث يصدرون عنها األرض إىل عرصة القيامة وحيتمل أن يردوا عرصة القيامة 
ه األول ولفظة الصدر أقرب للمحاسبة مث يصدرون عنها إىل موضع الثواب والعقاب فإن قوله أَشَْتاتاً أقرب إىل الوج



إىل الوجه الثاين وقوله لُّيَرْواْ أَْعمَالَُهْم أقرب إىل الوجه األول ألن رؤية أعماهلم مكتوبة يف الصحائف أقرب إىل 
احلقيقة من رؤية جزاء األعمال وإن صح أيضاً أن حيمل على رؤية جزاء األعمال وقوله أَْشتَاتاً فيه وجوه أحدها أن 

إىل املوقف راكباً مع الثياب احلسنة وبياض الوجه واملنادى ينادي بني يديه هذا ويل اهللا وآخرون بعضهم يذهب 
يذهب هبم سود الوجوه حفاة عراة مع السالسل واألغالل واملنادي ينادي بني يديه هذا عدو اهللا وثانيها أشتاتاً أي 

الثها أشتاتاً من أقطار األرض من كل ناحية مث كل فريق مع شكله اليهودي مع اليهودي والنصراين مع النصراين وث
إنه سبحانه ذكر املقصود وقال لُّيَرْواْ أَْعمَالَُهْم قال بعضهم لريوا صحائف أعماهلم ألن الكتابة يوضع بني يدي 

الرجل فيقول هذا طالقك وبيعك هل تراه واملرئي وهو الكتاب وقال آخرون لريوا جزاء أعماهلم وهو اجلنة أو النار 
وإمنا أوقع اسم العمل على اجلزاء ألنه اجلزاء وفاق فكأنه نفس العمل بل اجملاز يف ذلك أدخل من احلقيقة ويف قراءة 

  لُّيرَْواْ بالفتح) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

  فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َشّراً يَرَُه
  ال تعاىل فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َشّراً َيَرُه وفيه مسائلمث ق

املسألة األوىل ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  أي زنة ذرة قال الكليب الذرة أصغر النمل وقال ابن عباس إذا وضعت راحتك على 
به من التراب مثقال ذرة فليس من عبد عمل خرياً أو شراً قليالً أو كثرياً إال األرض مث رفعتها فكل واحد مما لزق 

  أراه اهللا تعاىل إياه
  املسألة الثانية يف رواية عن عاصم َيَرُه برفع الياء وقرأ الباقون َيَرُه بفتحها وقرأ بعضهم َيَرُه باجلزم

كفره وسيئات املؤمن مغفورة إما ابتداء وإما بسبب املسألة الثالثة يف اآلية إشكال وهو أن حسنات الكافر حمبطة ب
  اجتناب الكبائر فما معىن اجلزاء مبثاقيل الذرة من اخلري والشر

واعلم أن املفسرين أجابوا عنه من وجوه أحدها قال أمحد بن كعب القرظي فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  من خري وهو 
لقى اآلخرة وليس له فيها شيء وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً ويدل كافر فإنه يرى ثواب ذلك يف الدنيا حىت ي

يا أبا بكر ما رأيت يف الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر ( على صحة هذا التأويل ما روى أنه عليه السالم قال أليب بكر 
من وال كافر عمل وثانيها قال ابن عباس ليس من مؤ) الشر ويدخر اهللا لك مثاقيل اخلري حىت توفاها يوم القيامة 

خرياً أو شراً ءال أراه اهللا إياه فأما املؤمن فيغفر اهللا سيئاته ويثيبه حبسناته وأما الكافر فترد حسناته ويعذب بسيئاته 
وثالثها أن حسنات الكافر وإن كانت حمبطة بكفره ولكن املوازنة معتربة فتقدر تلك احلسنات احنبطت من عقاب 

اآلخر فال يكون ذلك قادحاً يف عموم اآلية ورابعها أن ختصص عموم قوله فََمن َيْعَملْ  كفره وكذا القول يف اجلانب
ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخيْراً َيَرُه ونقول املراد فمن يعمل من السعداء مثقال ذرة خرياً يره ومن يعمل من األشقياء مثقال ذرة 

  شراً يره
هذا احلد فأين الكرم واجلواب هذا هو الكرم ألن املعصية وإن قلت  املسألة الرابعة لقائل أن يقول إذا كان األمر إىل

ففيها استخفاف والكرمي ال حيتمله ويف الطاعة تعظيم وإن قل فالكرمي ال يضيعه وكأن اهللا سبحانه يقول ال حتسب 
تدللت هبا مثقال الذرة من اخلري صغرياً فإنك مع لؤمك وضعفك مل تضيع مين الذرة بل اعتربهتا ونظرت فيها واس

على ذايت وصفايت واختذهتا مركباً به وصلت إيل فإذا مل تضيع ذريت أفأضيع ذرتكا مث التحقيق أن املقصود هو النية 
والقصد فإذا كان العمل قليالً لكن النية خالصة فقد حصل املطلوب وإن كان العمل كثرياً والنية دائرة فاملقصود 

شيئاً من املعروف فإن رجالً دخل اجلنة بإعارة إبرة يف سبيل اهللا وإن  فائت ومن ذلك ما روى عن كعب ال حتقروا
كانت بني يديها عنب فقدمته إىل نسوة حبضرهتا ( امرأة أعانت حببة يف بناء بيت املقدس فدخلت اجلنة وعن عائشة 



لذرة وتلت فجاء سائل فأمرت له حببة من ذلك العنب فضحك بعض من كان عندها فقالت إن فيما ترون مثاقيل ا
أن ابن الزبري بعث إليها مبائة ألف ( ولعلها كان غرضها التعليم وإال فهي كانت يف غاية السخاوة روى ) هذه اآلية 

ومثانني ألف درهم يف غرارتني فدعت بطبق وجعلت تقسمه بني الناس فلما أمست قالت يا جارية فطوري هلمي 
  اً نشتري به حلماً نفطر عليه فقالت لو ذكرتيين لفعلتفجاءت خببز ويزت فقيل هلا أما أمسكت النار درمه

وقال مقاتل نزلت هذه اآلية يف رجلني كان أحدمها يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة واجلوزة ) ذلك 
ا ويقول ما هذا بشيء وإمنا نؤجر على ما نعطيا وكان اآلخر يتهاون بالذنب اليسري ويقول ال شيء علي من هذا إمن
الوعيد بالنار على الكبائر فنزلت هذه اآلي ترغيباً يف القليل من اخلري فإنه يوشك أن يكثر وحتذيراً من اليسري من 

واهللا ) اتقوا النار ولو بشق مترة فمن مل جيد فبكلمة طيبة ( الذنب فإنه يوشك أن يكرب وهلذا قال عليه السالم 
  مد وعلى آله وصحبه وسلمسبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حم

  سورة العاديات

  إحدى عشرة آية مكية
  َوالَْعاِديَاِت ضَْبحاً
  َوالَْعاِديَاِت ضَْبحاً

اعلم أن الضبح أصوات أنفاس اخليل إذا عدت وهو صوت ليس بصهيل وال مححمة ولكنه صوت نفس مث اختلفوا 
  يف املراد بالعاديات على قولني

م وابن مسعود أهنا اإلبل وهو قول إبراهيم والقرظي روى سعيد بن جبري عن األول ما روى عن علي عليه السال
بينا أنا جالس يف احلجر إذا أتاين رجل فسألين عن العاديات ضبحاً ففسرهتا باخليل فذهب إىل عليه ( ابن عباس قال 

سه قال تفيت الناس مبا عليه السالم وهو حتت سقاية زمزم فسأله وذكر له ما قلت فقال ادعه يل فلما وقفت على رأ
ال علم لك به واهللا إن كانت ألول غزوة يف اإلسالم بدر وما كان معنا إال فرسان فرس للزبري وفرس للمقداد 

َوالَْعاِديَاِت ضَْبحاً اإلبل من عرفة إىل مزدلفة ومن املزدلفة إىل مىن يعين إبل احلاج قال ابن عباس فرجعت عن قويل 
من قرأها أعطى من األجر ( ويتأكد هذا القول مبا روى أيب يف فضل السورة مرفوعاً )  إىل قول علي عليه السالم

وعلى هذا القول فَاملُورَِياِت قَْدحاً أن احلوافر ترمى باحلجر من شدة العدو ) بعدد من بات باملزدلفة وشهد مجعاً 
احلجيج إذا أوقدوا نرياهنم باملزدلفة  فتضرب به حجراً آخر فتورى النار أو يكون املعىن الذين يركبون اإلبل وهم

فَالُْمِغرياتِ اإلغارة سرعة السري وهم يندفعون صبيحة يوم النحر مسرعني إىل مىن فَأَثَْرنَ بِِه َنفْعاً يعين غباراً بالعدو 
الجتماع احلاج  وعن حمم د بن كعب النقع ما بني املزدلفة إىل مىن فََوَسطَْن بِِه َجْمعاً يعين مزدلفة ألهنا تسمى اجلمع

هبا وعلى هذا التقدير فوجه القسم به من وجوه أحدها ما ذكرنا من املنافع الكثرية فيه يف قوله أَفَالَ َينظُُرونَ إِلَى 
  اإلبِلِ

وثانيها كأنه تعريض باآلدمي الكنود فكأنه تعاىل يقول إين سخرت مثل هذا لك وأنت متمرد عن طاعيت وثالثها 
الترغيب يف احلج كأنه تعاىل يقول جعلت ذلك اإلبل مقسماً به فكيف أضيع عملكا وفيه الغرض بذكر إبل احلج 

تعريض ملن يرغب احلج فإن الكنود هو الكفور والذي مل حيج بعد الوجوب موصوف بذلك كما يف قوله تعاىل َوللَِّه 
  َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيتِ إىل قوله َوَمن كَفََر



باس وجماهد وقتادة والضحاك وعطاء وأكثر احملققني أنه اخليل وروى ذلك مرفوعاً قال القول الثاين قول ابن ع
سرية إىل أناس من كنانة فمكث ما شاء اهللا أن ميكث ال يأتيه منهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( الكليب بعث رسول اهللا 

م يف َوالْعَاِديَاِت للمعهود السابق خرب فتخوف عليها فنزل جربيل عليه السالم خبرب مسريها فإن جعلنا األلف والال
  كان حمل القسم خيل تلك السرية وإن جعلنامها للجنس كان ذلك قسماً بكل خيل عدت يف سبيل اهللا

واعلم أن ألفاظ هذه اآليات تنادي أن املراد هو اخليل وذلك ألن الضبح ال يكون إال للفرس واستعمال هذا اللفظ 
رة كما استعري املشافر واحلافر لإلنسان والشفتان للمهر والعدول من احلقيقة إىل يف اإلبل يكون على سبيل االستعا

اجملاز بغري ضرورة ال جيوز وأيضاً فالقدح يظهر باحلافر ماال يظهر خبف اإلبل وكذا قوله فَالُْمِغرياتِ صُْبحاً ألنه 
فاألقرب أن السورة مدنية ألن اإلذن باخليل أسهل منه بغريه وقد روينا أنه ورد يف بعض السرايا وإذا كان كذلك 

  بالقتال كان باملدينة وهو الذي قاله الكليب إذا عرفت ذلك فههنا مسائل
املسألة األوىل أنه تعاىل إمنا أقسم باخليل ألن هلا يف العدو من اخلصال احلميدة ما ليس لسائر الدواب فإهنا تصلح 

الطلب عدوت إىل اخلصم لتفوز بالغنيمة وإذا ظننت أن للطلب واهلرب والكر والفر فإذا ظننت أن النفع يف 
املصلحة يف اهلرب قدرت على أشد العدو وال شك أن السالمة إحدى الغنيمتني فأقسم تعاىل بفرس الغازي ملا فيه 

نبه من منافع الدنيا والدين وفيه تنبيه على أن اإلنسان جيب عليه أن ميسكه ال للزينة والتفاخر بل هلذه املنفعة وقد 
أدخله  تعاىل على هذا املعىن يف قوله َوالْخَْيلَ وَالْبِغَالَ َوالَْحِمَري لَِتْركَُبوَها َوزِيَنةً  فأدخل الم التعليل على الركوب وما

على الزينة وإمنا قال صُْبحاً ألنه أمارة يظهر به التعب وأنه يبذل كل الوسع وال يقف عند التعب فكأنه تعاىل يقول 
  ال يترك طاعتك فليكن العبد يف طاعة مواله أيضاً كذلكإنه مع ضعفه 

املسألة الثانية ذكروا يف انتصاب ضَْبحاً وجوهاً أحدها قال الزجاج والعاديات تضبح ضبحاً وثانيها أن يكون 
َوالَْعاِديَاِت يف معىن والضاحبات ألن الضبح يكون مع العدو وهو قول الفراء وثالثها قال البصريون التقدير 

  لعاديات ضاحبة فقوله ضَْبحاً نصب على احلالوا
  فَاملُورَِياِت قَْدحاً

  أما قوله تعاىل فَاملُورَِياِت قَْدحاً
  فاعلم أن اإليراء إخراج النار والقدح الصك تقول قدح فأورى وقد فأصلد مث يف تفسري اآلية وجوه

مثل الزبد إذا قدح وقال مقاتل يعين اخليل  أحدها قال ابن عباس يريد ضرب اخليل حبوافرها اجلبل فأورت منه النار
تقدحن حبوافرهن يف احلجارة ناراً كنار احلباحب واحلباحب اسم رجل كان خبيالً ال يوقد النار إال إذا نام الناس فإذا 

يها انتبه أحد أطفأ ناره لئال ينتفع هبا أحد فشبهت هذه النار اليت تنقدح من حوافر اخليل بتلك النار اليت مل يكن ف
نفع ومن الناس من يقول إهنا نعل احلديد يصك احلجر فتخرج النار واألول أبلغ ألن على ذلك التقدير تكون 

السنابك نفسها كاحلديد وثالثها قال قوم هذه اآليات يف اخليل ولكن إبراؤها أن هتبج احلرب بني أصحاهبا وبني 
ْربِ أَطْفَأََها اللَُّه ومنه يقال للحرب إذا التحمت محى الوطيس وثالثها عدوهم كما قال تعاىل كُلََّما أَْوقَُدواْ َناراً لّلَْح

هم الذين يغزون فيورون بالليل نرياهنم حلاجتهم وطعامهم فَاملُورَِياِت هم اجلماعة من الغزاة ورابعها إهنا هي األلسنة 
ر واخلديعة روى ذلك عن ابن عباس توري نار العداوة لعظم ما تتكلم به وخامسها هي أفكار الرجال توري نار املك

ويقال ألقدحن لك مث ألورين لك أي ألهيجن عليك شراً وحرباً وقيل هو املكر إال أنه مكر بإيقاد النار لرياهم 
العدو كثرياً ومن عادة العرب عند الغزو إذا قربوا من العدو أن يوقدوا نرياناً كثرية لكي إذا نظر العدو إليهم ظنهم 

ا قال عكرمة املوريات قدحاً األسنة وسابعها فَاملُورَِياِت قَْدحاً أي فاملنجحات أمراً يعين الذين وجدوا كثرياً وسادسه



مقصودهم وفازوا مبطلوهبم من الغزو واحلج ويقال للمنجح يف حاجته وروى زنده مث يرجع هذا إىل اجلماعة املنجحة 
  األزد أكرمهم جواداوجيوز أن يرجع إىل اخليل ينجح ركباهنا قال جرير وجدنا 

  وأوراهم إذا قدحوا زناداً
ويقال فالن إذا قدح أورى وإذا منح أورى واعلم أن الوجه األول أقرب ألن لفظ اإليراء حقيقة يف إيراء النار ويف 

  غريه جماز وال جيوز ترك احلقيقة بغري دليل
  فَالُْمِغَرياتِ صُْبحاً

اخليل تغري على العدو وقت الصبح وكانوا يغريون صباحاً ألهنم يف الليل  أما قوله تعاىل فَالُْمغِرياتِ صُْبحاً يعين
يكونون يف الظلمة فال يبصرون شيئاً وأما النهار فالناس يكونون فيه كاملستعدين للمدافعة واحملاربة أما هذا الوقت 

قالوا املراد هو اإلبل تدفع  فالناس يكونون فيه يف الغفلة وعدم االستعداد وأما الذين محلوا هذه اآليات على اإلبل
بركباهنا يوم النحر من مجع إىل مىن والسنة أن ال تغري حىت تصبح ومعىن اإلغارة يف اللغة اإلسراع يقال أغار إذا 

  أسرع وكانت العرب يف اجلاهلية تقول أشرق ثبري كيما نغري أي نسرع يف اإلفاضة
  فَأَثَْرنَ بِِه َنقْعاً

  َنقْعاً ففيه مسائلأما قوله فَأَثَْرنَ بِهِ 
  املسألة األوىل يف النقع قوالن أحدمها أنا هو الغبار وقيل إنه مأخوذ من نقع الصوت إذا ارتفع

فالغبار يسمى نقعاً الرتفاعه وقيل هو من النقع يف املاء فكأن صاحب الغبار غاص فيه كما يغوص الرجل يف املاء 
أي فهيجن يف املغار عليهم صياح ) مامل يكن نقع وال لقلقة ( الم والثاين النقع الصباح من قوله عليه الصالة والس

النوائح وارتفعت أصواهتن ويقال ثار الغبار والدخان أي ارتفع وثار القطا عن مفحصه وأثرن الغبار أي هيجنه 
  واملعىن أن اخليل أثرن الغبار لشدة العدو يف املوضع الذي أغرن فيه

به إىل ماذا يعود فيه وجوه أحدها وهو قول الفراء أنه عائد إىل املكان الذي انتهى إليه املسألة الثانية الضمري يف قوله 
واملوضع الذي تقع فيه اإلغارة ألن يف قوله فَالُْمغِرياتِ صُْبحاً دليالً على أن اإلغارة ال بد هلا من وضع وإذا علم 

لَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ وثانيها إنه عائد إىل ذلك الزمان املعىن جاز أن يكىن عما مل جيز ذكره بالتصريح كقوله إِنَّا أَنَز
الذي وقعت فيه اإلغارة أي فأثرن يف ذلك الوقت نقعاً وثالثها وهو قول الكسائي أنه عائد إىل العدو أي فأثرن 

  بالعدو نقعاً وقد تقدم ذكر العدو يف قوله َوالْعَاِديَاِت
ء عطف قوله فَأَثَْرنَ قلنا على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه والتقدير املسألة الثالثة فإن قيل على أي شي
  والالئي عدون فأورين وأغرن فأثرن

املسألة الرابعة قرأ أبو حيوة فَأَثَْرنَ بالتشديد مبعىن فأظهرن به غباراً ألن التأثري فيه معىن اإلظهار أو قلب ثورن إىل 
  وثرن وقلب الواو مهزة

  َجْمعاً فََوَسطَْن بِِه
  أما قوله تعاىل فََوَسطَْن بِِه َجْمعاً ففيه مسألتان

املسألة األوىل قال الليث وسطت النهر واملفازة أسطها وسطاً وسطة أي صرت يف وسطها وكذلك وسطتها 
أن  وتوسطتها وحنو هذا قال الفراء والضمري يف قوله بِهِ إىل ماذا يرجع فيه وجوه أحدها قال مقاتل أي بالعدو وذلك

العاديات تدل على العدو فجازت الكناية عنه وقوله َجْمعاً يعين مجع العدو واملعىن صرن بعدوهن وسط مجع العدو 
ومن محل اآليات على اإلبل قال يعين مجع مين وثانيها أن الضمري عائد إىل النقع أي وسطن بالنقع اجلمع وثالثها 



  ن مجوع األعداءاملراد أن العاديات وسطن ملبساً بالنقع مجعاً م
املسألة الثانية قرىء َنقْعاً فََوَسطَْن بالتشديد للتعدية والباء مزيدة للتوكيد كقوله َوأُتُواْ بِِه وهي مبالغة يف وسطن 

اخليل ( واعلم أن الناس أكثروا يف صفة الفرس وهذا القدر الذي ذكره اهللا أحسن وقال عليه الصالة والسالم 
واعلم أنه تعاىل ملا ذكر املقسم به ذكر املقسم عليه ) ظهرها حرز وبطنها كنز ( قال أيضاً و) معقود بنواصيها اخلري 

  وهو أمور ثالثة
  إِنَّ اِإلنَسانَ ِلَربِّهِ لَكَنُوٌد َوإِنَُّه َعلَى ذَِلَك لََشهِيٌد َوإِنَّهُ ِلُحبِّ الْخَْيرِ لََشدِيٌد

  ال الواحدي أصل الكنود منع احلق واخلري والكنود الذيأحدها قوله إِنَّ اإلِنَسانَ لَِرّبِه لَكَُنوٌد ق

مينع ما عليه واألرض الكنود هي اليت ال تنبت شيئاً مث للمفسرين عبارات فقال ابن عباس وجماهد وعكرمة 
والضحاك وقتادة الكنود هو الكفور قالوا ومنه مسي الرجل املشهور كندة ألنه كند أباه ففارقه وعن الكليب الكنود 

صلى اهللا ( ن كندة العاصي وبلسان بين مالك البخيل وبلسان مضر وربيعة الكفور وروى أبو أمامة عن النيب بلسا
أن الكنود هو الكفور الذي مينع رفده ويأكل وحده ويضرب عبده وقال احلسن الكنود اللوام لربه ) عليه وسلم 

  ذَا َما اْبَتلَاُه َربَُّه فَقَدََّرُه َعلَْيِه رِْزقُُه فََيقُولُ رَّبى أَهَاَننِيعد احملن واملصائب وينسى النعم والراحات وهو كقوله َوأَمَّا إِ
واعلم أن معىن الكنود ال خيرج عن أن يكون كفراً أو فسقاً وكيفما كان فال ميكن محله على كل الناس فال بد من 

مله على ذلك إال إذا عصمه اهللا بلطفه صرفه إىل كافر معني أو إن محلناه على الكل كان املعىن أن طبع اإلنسان حي
وتوفيقيه من ذلك واألول قول األكثرين قالوا ألن ابن عباس قال إهنا نزلت يف قرط بن عبد اهللا بن عمرو بن نوفل 

منكر لذلك القرشي وأيضاً فقوله أَفَالَ َيْعلَُم إِذَا ُبْعِثَر َما ِفى الْقُبُورِ ال يليق إال بالكافر ألن ذلك كالداللة على أنه 
  األمر

الثاين من األمور اليت أقسم اهللا عليها قوله َوإِنَُّه َعلَى ذَِلَك لََشهِيٌد وفيه قوالن أحدمها أن اإلنسان على ذلك أي على 
كنوده لشهيد يشهد على نفسه بذلك أما ألنه أمر ظاهر ال ميكنه أن جيحده أو ألنه يشهد على نفسه بذلك يف 

قول الثاين املراد وإن اهللا على ذلك لشهيد قالوا وهذا أوىل ألن للضمري عائد إىل أقرب اآلخرة ويعترف بذنوبه ال
املذكورات واألقرب ههنا هو لفظ الرب تعاىل ويكون ذلك كالوعيد والزجر له عني املعاصي من حيث إنه حيصى 

الَْخْيرِ لََشِديٌد الضمري فيه عائد إىل عليه أعماله وأما الناصرون للقول األل فقالوا إن قوله بعد ذلك وَإِنَُّه ِلُحّب 
  اإلنسان فيجب أن يكون الضمري يف اآلية اليت قبله عائداً إىل اإلنسان ليكون النظم أحسن

َمسَّهُ َوإِذَا األمر الثالث مما أقسم اهللا عليه قوله َوإِنَُّه ِلُحّب الَْخْيرِ لََشدِيٌد اخلري املال من قوله تعاىل إِن َتَرَك َخيًْرا وقوله 
الَْخْيُر َمُنوعاً وهذاألن الناس يعدون املال فيما بينهم خرياً كما أنه تعاىل مسي ما ينال اجملاهد من اجلراح وأذى احلرب 

سوءاً يف قوله لَّْم َيْمَسسُْهْم ُسوء والشديد البخيل املمسك يقال فالن شديدة ومتشدد قال طرفة أرى املوت يعتام 
  الكرام ويصطفي

  الفاحش املتشدد عقيلة مال
مث يف التفسريي وجوه أحدها أنه ألجل حب املال لبخيل ممسك وثانيها أن يكون املراد من الشديدة القرى ويكون 
املعىن وإنه حلب املال وإيثار الدنيا وطلبها قوي مطيق وهو حلب عبادة اهللا وشكر نعمه ضعيف تقول هو شديد هلذا 

بطاً وثالثها أراد إنه حلب اخلريات غري هين منبسط ولكنه شديد منقبض األمر وقوي له وإذا كان مطيقاً له ضا
ورابعها قال الفراء جيوز أن يكون املعىن وإنه حلب اخلري لشديد احلب يعين أنه حيب املال وحيب كونه حمباً له إال أنه 



أي يف يوم عاصف الريح فاكتفى باألوىل اكتفى باحلب األول عن الثاين كما قال اشَْتدَّتْ بِِه الرِّيُح ِفي َيْومٍ َعاِصٍف 
  عن الثانية وخامسها قال قطرب أي إنه شديد حب اخلري كقولك إنه لزيد ضروب أي أنه ضروب زيد

  أَفَالَ َيْعلَمُ إِذَا ُبْعِثَر َما ِفى الْقُُبورِ
  ا ِفى الْقُبُورِ وفيه مسألتانواعلم أنه تعاىل ملا عد عليه قبائح أفعاله خوفه فقال أَفَالَ َيْعلَُم إِذَا ُبْعِثَر َم

املسألة األوىل القول يف ُبعِْثَر مضى يف قوله تعاىل وَإِذَا الْقُبُوُر ُبْعثَِرْت وذكرنا أن معىن ُبْعثَِرْت بعث وأثري وأخرج 
  وقرىء حبثر

مث إنه ملا قال ما يف القبور فلم قال املسألة الثانية لقائل أن يسأل مل قال بُْعِثَر َما ِفى الْقُُبورِ ومل يقل بعثر من يف القبور 
إِنَّ َربَُّهم بِهِْم ومل يقل إن رهبا هبا يومئذ خلبيري اجلواب عن السؤال األول هو أن ما يف األرض من غري املكلفني أكثر 

فأخرج الكالم على األغلب أو يقال إهنم حال ما يبعثون ال يكونون أحياء عقالء بل بعد البعث يصريون كذلك فال 
  رم كان الضمري األول ضمري غري العقالء والضمري الثاين ضمري العقالءج

  َوُحصِّلَ َما ِفى الصُّدُورِ
مث قال تعاىل َوُحّصلَ َما ِفى الصُُّدورِ قال أبو عبيدة أي ميز ما يف الصدور وقال الليث احلاصل من كل شيء ما بقي 

  قال لبيد وكل امرىء يوماً سيعلم سعيه وثبت وذهب سواه والتحصيل متييز ما حيصل واالسم احلصيلة
  إذا حصلت عند اإلله احلصائل

ويف التفسري وجوه أحدها معىن حصل مجع يف الصحف أي أظهرت حمصالً جمموعاً وثانيها أنه ال بد من التمييز بني 
ثرياً ما يكون الواجب واملندوب واملباح واملكروه واحملظور فإن لكل واحد ومنه قيل للمنخل احملصل وثالثها أن ك

باطن اإلنسان خبالف ظاهره أما يف يوم القيامة فإنه تتكشف األسرار وتبتهك األستار ويظهر ما يف البواطن كما قال 
  َيْومٍ ُتْبلَى السََّرائُِر

واعلم أن حظ الوعظ منه أن يقال إنك تستعد فيما ال فائدة لك فيه فتبين املقابرة وتشتري التابوت وتفصل الكفن 
العجوز الكفن فيقال هذا كله للديدان فأين حظ الرمحنا بل املرأة إذا كانت حامالً فإهنا تعد للطفل ثياباً فإذا  وتغزل

قلت هلا ال طفل لك فما هذا االستعداد فتقول أليس يبعثر ما يف بطين فيقول الرب لك أال يبعثر ما يف بطن األرض 
   ظهرفأين االستعداد وقرىء وحصل بالفتح والتخفيف مبعىن

  إِنَّ َربَُّهم بِهِْم َيْومَِئٍذ لََّخبٌِري
  مث قال إِنَّ َربَُّهم بِهِْم َيْومَِئٍذ لََّخبٌِري اعلم أن فيه سؤاالت

األول أنه يوهم أن علمه هبم يف ذلك اليوم إمنا حصل بسبب اخلربة وذلك يقتضي سبق اجلهل وهو على اهللا تعاىل 
اىل يقول إن من مل يكن عاملاً فإنه يصري بسبب االختبار عاملاً فمن كان مل يزل حمال اجلواب من وجهني أحدمها كأنه تع

عاملاً أن يكون خبرياً بأحوالكا وثانيهما أن فائدة ختصيص ذلك الوقت يف قوله فََزعٍ َيْومَِئٍذ مع كونه عاملاً مل يزل أنه 
  وقت اجلزاء وتقريره ملن امللك كأنه يقول ال حاكم

 تروج فتواه يومئذ إال هو وكم عامل ال يعرف اجلواب وقت الواقعة مث يتذكره بعد ذلك فكأنه يروج حكمه وال عامل
  تعاىل يقول لست كذلك

السؤال الثاين مل خص أعمال القلوب بالذكر يف قوله َوُحّصلَ َما ِفى الصُّدُورِ وأمهل ذكر أعمال اجلوارح اجلواب 
وال البواعث واإلرادات يف القلوب ملا حصلت أفعال اجلوارح ألن أعمال اجلوارح تابعة ألعمال القلب فإنه ل



  ولذلك إنه تعاىل جعلها األصل يف الذم فقال قَلُْبُه َواللَُّه واألصل يف املدح فقال َوجِلَْت قُلُوُبُهْم
روح وهو السؤال الثالث مل قال َوُحّصلَ َما ِفى الصُّدُورِ ومل يقل وحصل ما يف القلوب اجلواب ألن القلب مطية ال

بالطبع حمب ملعرفة اهللا وخدمته إمنا املنازع يف هذا الباب هو النفس وحملسها ما يقرب من الصدر ولذلك قال 
  ُيَوسْوُِس ِفى ُصُدورِ النَّاسِ وقال أَفََمن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه ِلِإلْسلَامِ فجعل الصدر موضعاً لإلسالم

ُهم بِهِْم عائد إىل اإلنسان وهو واحد واجلواب اإلنسان يف معىن اجلمع كقوله السؤال الرابع الضمري يف قوله إِنَّ رَبَّ
تعاىل إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ مث قال إِالَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ ولوال أنه للجمع وإال ملا صح ذلك واعلم أنه بقي من مباحث 

  هذه اآلية مسألتان
اىل عاملاً باجلزئيات الزمانيات ألنه تعاىل نص على كونه عاملاً بكيفية املسألة األوىل هذه اآلية تعدل على كونه تع
  أحواهلم يف ذلك اليوم فيكون منكره كافراً

املسألة الثانية نقل أن احلجاج سبق على لسانه أن بالنصب فأسقط الالم من قوله لَّخَبٌِري حىت ال يكون الكالم حلناً 
شايخ أن هذا كفر ألنه قصد لتغيري املنزل ونقل عن أيب السماءل أنه قرأ وهذا يذكر يف تقرير فصاحته فزعم بعض امل

  على هذا الوجه واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة القارعة

  إحدى عشرة آية مكية
ا ختم السورة املتقدمة بقوله الصُُّدورِ إِنَّ َربَُّهم بِهِمْ ُسوَرةٌ  الْقَارَِعةُ  إِْحَدى َعْشَرةَ  ءاَيةً  اعلم أنه سبحانه وتعاىل مل

  َيْوَمِئٍذ لَّخَبٌِري فكأنه قيل وما ذلك اليوم فقيل هي القارعة
  الْقَارَِعةُ  َما الْقَارَِعةُ  َوَمآ أَْدَراَك َما الْقَارَِعةُ 
  اعلم أن فيه مسائلالْقَارَِعةُ  َما الْقَارَِعةُ  َوَما أَْدرَاَك َما الْقَارَِعةُ  

املسألة األوىل القرع الضرب بشدة واعتماد مث مسيت احلادثة العظيمة من حوادث الدهر قارعة قال اهللا تعاىل َوالَ 
ع َيزَالُ الَِّذيَن كَفَرُواْ ُتِصيبُُهم بَِما َصَنُعواْ قَارَِعةٌ  ومنه قوهلم العبد يقرع بالعصا ومنه املقرعة وقوارع القرآن وقر

وتقارعوا تضاربوا بالسيوف واتفقوا على أن القارعة اسم من أمساء القيامة واختلفوا يف ملية هذه التسمية على  الباب
وجوه أحدها أن سبب ذلك هو الصيحة اليت متوت منها اخلالئق ألن يف الصيحة األوىل تذهب العقول قال تعاىل 

لثانية متوت اخلالئق سوى إسرافيل مث مييته اهللا مثيحييه فينفخ الثالثة فََصِعَق َمن ِفى السََّماوَاِت َوَمن ِفى االْْرضِ ويف ا
فيقومون وروى أن الصور له ثقب على عدد األموات لكل واحد ثقبة معلومة فيحيي اهللا كل جسد بتلك النفخة 

َحةً  واِحَدةً  فَإِنََّما ِهىَ  الواصلة إليه من تلك الثقبة املعينة والذي يؤكد هذا الوجه قوله تعاىل َما َينظُُرونَ إِالَّ صَْي
َزجَْرةٌ  واِحَدةٌ  وثانيها أن األجرام العلوية والسفلية يصطكان اصطكاكاً شديداً عند ختريب العامل فبسبب تلك 

القرعة مسي يوم القيامة بالقارعة وثالثها أن القارعة هي اليت تقرع الناس باألهوال واإلفزاع وذلك يف السموات 
إلنفطار ويف الشمس والقمر بالتكور ويف الكواكب باالنتثار ويف اجلبال بالدك والنسف ويف األرض باالنشقاق وا

بالطي والتبديل وهو قول الكليب ورابعها أهنا تقرع أعداء اهللا بالعذاب واخلزي والنكال وهو قول مقاتل قال بعض 
  احملققني وهذا أوىل من قول



  َيْوَمِئٍذ ءاِمُنونَالكليب لقوله تعاىل وَُهْم ّمن فََزعٍ 
املسألة الثانية يف إعراب قوله الْقَارَِعةُ  َما الْقَارَِعةُ  وجوه أحدها أنه حتذير وقد جاء التحذير بالرفع والنصب تقول 

األسد األسد فيجوز الرفع والنصب وثانيها وفيه إضمار أي ستأتيكم القارعة على ما أخربت عنه يف قوله إِذَا ُبْعِثَر مَا 
الْقُبُورِ وثالثها رفع باالبتداء وخربه َما الْقَارَِعةُ  وعلى قول قطرب اخلرب َوَما أَْدَراَك َما الْقَارَِعةُ  فإن قيل إذا ِفى 

أخربت عن شيء بشيء فال بد وأن تستفيد منه علماً زائداً وقوله َوَما أَْدَراَك يفيد كونه جاهالً به فكيف يعقل أن 
ل لنا هبذا اخلرب علم زائد ألنا كنا نظن أهنا قارعة كسائر القوارع فبهذا التجهيل علمنا يكون هذا خرباً قلنا قد حص

  أهنا قارعة فاقت القوارع يف اهلول والشدة
املسألة الثالثة قوله َوَما أَْدَراَك َما الْقَارَِعةُ  فيه وجوه أحدها معناه ال علم لك بكنهها ألهنا يف الشدة حبيث ال يبلغها 

ال فهمه وكيفما قدرته فهو أعظم من تقديرك كأنه تعاىل قال قوارع الدنيا يف جنب تلك القارعة كأهنا وهم أحد و
ليست بقوارع ونار الدنيا يف جنب نار اآلخرة كأهنا ليست بنار ولذلك قال يف آخر السورة َنارٌ َحاِمَيةٌ  تنبيهاً على 

مطابقاً ألوهلا من هذا الوجه فإن قيل ههنا قال َوَما  أن نار الدنيا يف جنب تلك ليست حبامية وصار آخر السورة
أَْدَراَك وقال يف آخر السورة فَأُمُُّه ومل يقل وماأدراك ما هاوية فما الفرق قلنا الفرق أن كوهنا قارعة أمر حمسوس أما 

لم به إال بأخبار كوهنا هاوية فليس كذلك فظهر الفرق بني املوضعني وثانيها أن ذلك التفصيل ال سبيل ألحد إىل الع
  اهللا وبيانه ألنه حبث عن وقوع الوقعات ال عن وجوب الواجبات فال يكون إىل معرفته دليل إال بالسمع
َعة ارَِعةُ  َما الْقَارِاملسألة الرابعة نظري هذه اآلية قوله الَْحاقَّةُ  َما الَْحاقَّةُ  َوَما أَْدَراَك َما الَْحاقَّةُ  مث قال احملققون قوله الْقَ

ُ أشد من قوله الَْحاقَّةُ  َما الَْحاقَّةُ  ألن النازل آخراً ال بد وأن يكون أبلغ ألن املقصود منه زيادة التنبيه وهذه الزيادة 
ال حتصل إال إذا كانت أقوى وأما بالنظر إىل املعىن فاحلاقة أشد لكونه راجعاً إىل معىن العدل والقارعة أشد ملا أهنا 

  األمر اهلائلهتجم على القلوب ب
  َيْوَم َيكُونُ النَّاُس كَالْفَرَاشِ الَْمْبثُوِث َوَتكُونُ الْجِبَالُ كَالِْعْهنِ الَْمنفُوشِ

  مث قال تعاىل َيْوَم َيكُونُ النَّاُس كَالْفَرَاشِ وََتكُونُ الْجَِبالُ كَالِْعْهنِ الَْمنفُوشِ
  قرع يوم يكون الناس كذاقال صاحب الكشاف الظرف نصب مبضمر دلت عليه القارعة أي ت

واعلم أنه تعاىل وصف ذلك اليوم بأمرين األول كون الناس فيه كَالْفََراشِ الَْمْبثُوِث قال الزجاج الفراش هو احليوان 
الذي يتهافت يف النار ومسي فراشاً لتفرشه وانتشاره مث إنه تعاىل شبه اخللق وقت البعث ههنا بالفراش املبثوث ويف 

  اد املنتشر أما وجه التشبيه بالفراش فألن الفراشآية أخرى باجلر

إذا ثار مل يتجه جلهة واحدة بل كل واحدة منها تذهب إىل غري جهة األخرى يدل هذا على أهنم إذا بعثوا فزعوا 
و واختلفوا يف املقاصد على جهات خمتلفة غري معلومة واملبثوث املفرق يقال بثه إذا فرقه وأما وجه التشبيه باجلراد فه

يف الكثرة قال الفراء كغوغاء اجلراد يركب بعضه بعضاً وباجلملة فاهللا سبحانه وتعاىل شبه الناس يف وقت البعث 
باجلراد املنتشر وبالفراش املبثوث ألهنم ملا بعثوا ميوج بعضهم يف بعض كاجلراد والفراش ويأكد ما ذكرنا بقوله تعاىل 

ُم النَّاُس لَِرّب الَْعالَِمَني وقوله يف قصة يأجوج ومأجوج َوَترَكَْنا َبْعَضُهْم َيوَْمِئٍذ َيمُوُج ِفى فََتأُْتونَ أَفْوَاجاً وقوله َيْوَم َيقُو
َبْعضٍ فإن قيل اجلراد بالنسبة إىل الفراش كبار فكيف شبه الشيء الواحد بالصغري والكبري معاً قلنا شبه الواحد 

اش فبذهاب كل واحدة إىل غري جهة األخرى وأما باجلراد بالصغري والكبري لكن يف وصفني أما التشبيه بالفر
فبالكثرة والتتابع وحيتمل أن يقال إهنا تكون كباراً أوالً كاجلراد مث تصري صغاراً كالفراش بسبب احتراقهم حبر 

ئر الناس عامل ومتعلم وسا( الشمس وذكروا يف التشبيه بالفراش وجوهاً أخرى أحدها ما روى أنه عليه السالم قال 



فجعلهم اهللا يف األخرى كذلك َجَزاء وِفَاقاً وثانيها أنه تعاىل إمنا أدخل حرف التشبيه فقال ) الناس مهج رعاع 
كَالْفَرَاشِ ألهنم يكونون يف ذلك اليوم أذل من الفراش ألن الفراش ال يعذب وهؤالء يعذبون ونظريه كَاالْنَعامِ َبلْ ُهْم 

  أََضلُّ
ك اليوم قوله تعاىل وََتكُونُ الْجَِبالُ كَالِْعْهنِ الَْمنفُوشِ العهن الصوف ذو األلوان وقد مر الصفة الثانية من صفات ذل

حتقيقه عند قوله َوَتكُونُ الْجِبَالُ كَالِْعْهنِ والنفش فك الصوف حىت ينتفش بعضه عن بعض ويف قراءة ابن مسعود 
  كالصوف املنفوش

ة األلوان على ما قال َوِمَن الْجَِبالِ ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر مُّْخَتِلٌف أَلْواُنَها واعلم أن اهللا تعاىل أخرب أن اجلبال خمتلف
َوغََرابِيُب ُسوٌد مث إنه سبحانه يفرق أجزاءها ويزيل التأليف والتركيب عنها فيصرب ذلك مشاهباً للصوف امللون 

  باأللوان املختلفة إذا جعل منفوشاً وههنا مسائل
ضم بني حال الناس وبني حال اجلبال كأنه تعاىل نبه على أن تأثري تلك القرعة يف اجلبال هو أهنا املسألة األوىل إمنا 

صارت كالعهن املنفوش فكيف يكون حال اإلنسان عند مساعهاا فالويل مث الويل البن آدم إن مل تتداركه رمحة ربه 
  هتاوحيتمل أن يكون املراد أن جبال النار تصري كالعهن املنفوش لشدة محر

املسألة الثانية قد وصف اهللا تعاىل تغري األحوال على اجلبال من وجوه أوهلا أن تصري قطعاً كما قال ُدكَِّت االْْرضُ 
ري كالعهن َدكّاً وثانيها أن تصري كثيباً مهيالً كما قال َوَتَرى الْجِبَالَ َتْحسَُبَها َجاِمَدةً  َوِهىَ  َتُمرُّ َمرَّ السَّحَابِ مث تص

ش وهي أجزاء كالذر تدخل من كوة البيت ال متسها األيدي مث قال يف الرابع تصري سراباً كما قال َوُسّيَرتِ املنفو
  الْجِبَالُ فَكَاَنْت سََراباً

املسألة الثالثة مل يقل يوم يكون الناس كالفراش املبثوث واجلبال كالعهن املنفوش بل قال َوَتكُونُ الْجِبَالُ كَالِْعْهنِ 
  شِ ألن التكوير يف مثل هذا املقام أبلغ يف التحذيرالَْمنفُو

  فَأَمَّا َمن ثَقُلَْت َمَوازِينُُه
واعلم أنه تعاىل ملاوصف يوم القيامة قسم الناس فيه إىل قسمني فقال فَأَمَّا َمن ثَقُلَْت َموازِيُنُه واعلم أن يف املوازين 

عند اهللا وهذا قول الفراء قال ونظريه يقال عندي  قولني أحدمها أنه مجع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر
درهم مبيزان درمهك ووزن درمهك وداري مبيزان دارك ووزن دارك أي حبذائها والثاين أنه مجع ميزان قال ابن 

عباس امليزان له لسان وكفتان ال يوزن فيه إال األعمال فيؤتى حبسنات املطيع يف أحسن صورة فإذا رجح فاجلنة له 
سيئات الكافر يف أقبح صورة فيخف وزنه فيدخل النار وقال احلسن يف امليزان له كفتان وال يوصف قال ويؤتى ب

املتكلمون إن نفس احلسنات والسيئات ال يصح وزهنما خصوصاً وقد نقضيا بل املراد أن الصحف املكتوب فيها 
يئات أو تصور صحيفة احلسنات احلسنات والسيئات توزن أو جيعل النور عالمة احلسنات والظلمة عالمة الس

بالصورة احلسنة وصحيفة السيئات بالصورة القبيحة فيظهر بذلك الثقل واخلفة وتكون الفائدة يف ذلك ظهور حال 
صاحب احلسنات يف اجلمع العظيم فيزداد سروراً وظهور حال صاحب السيئات فيكون ذلك كالفضيحة له عند 

  اخلالئق
  ٍ فَُهَو ِفى ِعيَشةٍ  رَّاِضَية

أما قوله تعاىل فَُهَو ِفى ِعيَشةٍ  رَّاِضَيةٍ  فالعيشة مصدر مبعىن العيش كاخليفة مبعىن اخلوف وأما الراضية فقال الزجاج 
معناه أي عيشة ذات رضا يرضاها صاحبها وهي كقوهلم البن وتامر مبعىن ذو لنب وذو متر وهلذا قال املفسرون 

  تفسريها مرضية على معىن يرضاها صاحبها



  أَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِينُُهَو
مث قال تعاىل َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َموازِيُنهُ أي قلت حسناته فرجحت السيئات على احلسنات قال أبو بكر رضي اهللا عنه 

إمنا ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم احلق يف الدنيا وثقله عليهم وحق مليزان ال يوضع فيه إال احلق أن يكون 
قيالً وإمنا خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل يف الدنيا وخفته عليهم وحق مليزان يوضع فيه الباطل أن ث

  يكون خفيفاً وقال مقاتل إمنا كان كذلك ألن احلق ثقيل والباطل خفيف
لنار العميقة يهوى أهل النار فيها أما قوله تعاىل فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ  ففيه وجوه أحدها أن اهلاوية من أمساء النار وكأهنا ا

مهوى بعيداً واملعىن فمأواه النار وقيل للمأوى أم على سبيل التشبيه باألم اليت ال يقع الفزع من الولد إال إليها 
وثانيها فأم رأسه هاوية يف النار ذكره األخفش والكليب وقتادة قال ألهنم يهوون يف النار على رؤوسهم وثالثها أهنم 

ا على الرجل باهلالك قالوا هوت أمه ألنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه حزناً وثكالً فكأنه قيل إذا دعو
  َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َموازِيُنُه فقد هلك
  فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ  َوَمآ أَْدَراَك َما ِهيَْه

  يها قولهمث قال تعاىل َوَما أَْدَراَك قال صاحب الكشاف هيه ضمري الداهية اليت دل عل

َموازِيُنُه فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ  يف التفسري الثالث أو ضمري هاوية واهلاء للسكت فإذا وصل جاز حذفها واالختيار الوقف باهلاء 
  ى َماِليَْهّنالتباع املصحف واهلاء ثابتة فيه وذكرنا الكالم يف هذه اهلاء عند قوله لَْم يََتَسنَّْه فَبُِهَداُهُم الْقَاِضَيةَ  َما أَغَْنى َع

  َناٌر َحاِمَيةٌ 
مث قال تعاىل نَاٌر َحاِمَيةٌ  واملعىن أن سائر النريان بالنسبة إليها كأهنا ليست حامية وهذا القدر كاف يف التنبيه على قوة 

َعلَى ُرُسِلكَ سخونتها نعوذ باهللا منها ومن مجيع أنواع العذاب ونسأله التوفيق وحسن املآب َربََّنا َوءاِتَنا َما َوَعدتََّنا 
  َوالَ ُتْخزَِنا َيْوَم الْقَِياَمةِ  إِنَّكَ الَ ُتْخِلُف الِْميعَاَد

  سورة التكاثر

  مثان آيات مكية
  أَلَْهاكُُم التَّكَّاثُرُ َحتَّى ُزْرُتُم الَْمقَابَِر

  أَلَْهاكُُم التَّكَّاثُرُ َحتَّى ُزْرُتُم الَْمقَابَِر فيه مسائل
لصرف إىل اللهو واللهو االنصراف إىل ما يدعو إليه اهلوى ومعلوم أن االنصراف إىل الشيء املسأة األوىل اإلهلاء ا

أن الزبري ( يقتضي اإلعراض عن غريه فلهذا قال أهل اللغة أهلاين فالن عن كذا أي أنساين وشغلين ومنه احلديث 
يت عنه والتكاثر التباهي أن تركه وأعرض عنه وكل شيء تركته فقد هل) كان مسع صوت الرعد هلى عن حديثه 

بكثرة املال واجلاه واملناقب يقال تكاثر القوم تكاثراً إذا تعادلوا ماهلم من كثرة املناقب وقال أبو مسلم التكاثر تفاعل 
عن الكثرة والتفاعل يقع على أحد وجوه ثالثة حيتمل أن يكون بني اإلثنني فيكون مفاعله وحيتمل تكلف الفعل 

ا إذا فعلته وأنت كاره وتقول تباعدت عن األمر إذا تكلفت العمى عنه وتقول تغافلت تقول تكارهت على كذ
وحيتمل أيضاً الفعل بنفسه كما تقول تباعدت عن األمر أي بعدت عنه ولفظ التكاثر يف هذه اآلية وحيتمل الوجهني 

احبه أََناْ أَكْثَُر ِمنَك مَاالً َوأََعزُّ نَفَراً األولني فيحتمل التكاثر مبعىن املفاعلة ألنه كم من إثنني يقول كل واحد منهما لص
وحيتمل تكلف الكثرة فإن احلريص يتكلف مجيع عمره تكثري ماله واعلم أن التفاخر والتكاثر شيء واحد ونظري هذه 



  اآلية قوله تعاىل َوَتفَاُخٌر َبْيَنكُْم
  من أنواع السعادة لنفسه وأجناس السعادة ثالثة املسألة الثانية اعلم أن التفاخر إمنا يكون بإثبات اإلنسان نوعاً

  فأحدها يف النفس والثانية يف البدن والثالثة فيما يطيف بالبدن من خارج أما اليت يف النفس

فهي العلوم واألخالق الفاضلة ومها املرادان بقوله حكاية عن إبراهيم َرّب َهبْ ِلى ُحكْماً َوأَلِْحقْنِى بِالصَّاِلِحَني وهبما 
  ال البقاء األبدي والسعادة السرمديةين

وأما اليت يف البدن فهي الصحة واجلمال وهي املرتبة الثانية وأما اليت تطيف بالبدن من خارج فقسمان ة أحدمها 
ضروري وهو املال واجلاه واآلخر غري ضروري وهو األقرباء واألصدقاء وهذا الذي عددناه يف املرتبة الثالثة إمنا 

  بدليل أنه إذا تأمل عضو من أعضائه فإنه جيعل املال واجلاه فداء له يراد كله للبدن
وأما السعادة البدنية فالفضالء من الناس إمنا يريدوهنا للسعادة النفسانية فإنه ما مل يكن صحيح البدن مل يتفرغ 

دمي األهم على املهم الكتساب السعادات النفسانية الباقية إذا عرفت هذا فنقول العاقل ينبغي أن يكون سعيه يف تق
فالتفاخر باملال واجلاه واألعوان واألقرباء تفاخر بأخس املراتب من أسباب السعادات واالشتغال به مينع اإلنسان من 
حتصيل السعادة النفسانية بالعلم والعمل فيكون ذلك ترجيحاً ألخس املراتب يف السعادات على أشرف املراتب فيها 

ض احلق فلهذا السبب ذمهم اهللا تعاىل فقال أَلَْهاكُُم التَّكَّاثُُر ويدخل فيه التكاثر وذلك يكون عكس الواجب ونقي
بالعدد وباملال واجلاه واألقرباء واألنصار واجليش وباجلملة فيدخل فيه التكاثر بكل ما يكون من الدنيا ولذاهتا 

  وشهواهتا
م وحيتمل أن يكون استفهاماً مبعىن التوبيخ والتقويع أي املسألة الثالثة قوله أَلَْهاكُُم حيتمل أن يكون إخباراً عنه

  أأهلاكم كما قرىء أنذرهتم وأأنذرهتم وإذا كنا عظاماً وأئذا كنا عظاماً
املسألة الرابعة اآلية دلت على أن التكاثر والتفاخر مذموم والعقل دل على إن التكاثر والتفاخر يف السعادات 

من تفاخر العباس بأن السقاية بيده وتفاخر شيبة بأن املفتاح بيده إىل أن قال  احلقيقية غري مذموم ومن ذلك ما روى
علي عليه السالم وأنا قطعت خرطوم الكفر بسيفي فصار الكفر مثلة فأسلمتم فشق ذلك عليهم فنزل قوله تعاىل 

ِ رَّبَك فََحّدثْ أنه جيوز لإلنسان أن يفتخر  أََجَعلُْتمْ ِسقَاَيةَ  الَْحاّج اآلية وذكرنا يف تفسري قوله تعاىل َوأَمَّا بِنِْعَمة
بطاعاته وحماسن أخالقه إذا كان يظن أن غريه يقتدي به فثبت أن مطلق التكاثر ليس مبذموم بل التكاثر يف العلم 

والطاعة واألخالق احلميدة هو احملمود وهو أصل اخلريات فاأللف والالم يف التكاثر ليسا لالستغراق بل للمعهود 
ق وهو التكاثر يف الدنيا ولذاهتا وعالئقها فإنه هو الذي مينع عن طاعة اهللا تعاىل وعبوديته وملا كان ذلك مقرراً الساب

  يف العقول ومتفقاً عليه يف األديان ال جرم حسن إدخال حرف التعريف عليه
ا نزلت يف بين سهم وبين عبد مناف املسألة اخلامسة يف تفسري اآلية وجوه أحدها أَلَْهاكُمُ التَّكَّاثُُر بالعدد روى أهن

تفاخروا أيهم أكثر فكان بنو عبد مناف أكثر فقال بنو سهم عدواً جمموع أحيائنا وأمواتنا مع جمموع أحيائكم 
وأمواتكم ففعلوا فزاد بنو سهم فنزلت اآلية وهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن ألن قوله حَتَّى ُزْرُتمُ الَْمقَابَِر يدل 

أمر مضى فكأنه تعاىل يعجبهم من أنفسهم ويقول هب أنكم أكثر منهم عدداً فماذا ينفع والزيارة إتيان  على أنه
املوضع وذلك يكون ألغراض كثرية وأمهها وأوالها بالرعاية ترقيق القلب وإزالة حب الدنيا فإن مشاهدة القبور 

مث إنكم ) أال فزوروها فإن يف زيارهتا تذكرة كنت هنيتكم عن زيارة القبور ( تورث ذلك على ما قال عليه السالم 
  زرمت القبور بسبب قساوة القلب واالستغراق يف



  حب الدنيا فلما انعكست هذه القضية ال جرم ذكر اهللا تعاىل ذلك يف معرض التعجيب
بيه أنه عليه والقول الثاين أن املراد هو التكاثر باملال واستدلوا عليه مبا روى مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن أ

السالم كان يقرأ أَلَْهاكُُم وقال ابن آدم يقول مايل مايل وهل لك من مالك إال ما أكلت فأفنبت أو لبست فأبليت أو 
تصدقت فأمضيت واملراد من قوله حَتَّى ُزْرُتمُ الَْمقَابَِر أي حىت متم وزيارة القرب عبارة عن املوت يقال ملن مات زار 

  ير لألخطلقربه وزار رمسه قال جر
  زار القبور أبو مالك

فأصبح أألم زوارها أي مات فيكون معىن اآلية أهلاكم حرصكم على تكثري أموالكم عن طاعة ربكم حىت أتاكم 
املوت وأنتم على ذلك يقال محله على هذا الوجه مشكل من وجهني األول أن الزائر هو الذي يزور ساعة مث 

إنه زار القرب والثاين أن قوله حَتَّى ُزْرُتمُ الَْمقَابَِر إخبار عن املاضي فكيف  ينصرف وامليت يبقى يف قربه فكيف يقال
حيمل على املستقبل واجلواب عن السؤال األول أنه قد ميكث الزائر لكن ال بد له من الرحيل وكذا أهل القبور 

يكون املراد من كان مشرفاً  يرحلون عنها إىل مكان احلساب واجلواب عن السؤال الثاين من وجوه أحدها حيتمل أن
على املوت بسبب الكرب ولذلك يقال فيه إنه على شفري القرب وثانيها أن اخلرب عمن تقدمهم وعظاً هلم فهو كاخلرب 

عنهم ألهنم كانوا على طريقتهم ومنه قوله تعاىل َويَقُْتلُونَ وثالثها قال أبو مسلم إن اهللا تعاىل يتكلم هبذه السورة يوم 
  عيرياً للكفار وهم يف ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبورالقيامة ت

القول الثالث َحاِمَيةٌ  أَلَْهاكُمُ احلرص على املال وطلب تكثريه حىت منعتم احلقوق املالية إىل حني املوت مث تقول يف 
  تلك احلالة أوصيت ألجل الزكاة بكذا وألجل احلج بكذا

ثُُر فال تلتفتون إىل الدين بل قلوبكم كأهنا أحجار ال تنكسر البتة إال إذا زرمت املقابر هكذا القول الرابع أَلَْهاكُمُ التَّكَّا
ينبغي أن تكون حالكم وهو أن يكون حظكم من دينكم ذلك القدر القليل من االنكسار ونظريه قوله تعاىل قَِليالً مَّا 

  َتْشكُُرونَ أي ال أقنع منكم هبذا القدر القليل من الشكر
ألة السادسة أنه تعاىل مل يقل أَلَْهاكُُم التَّكَّاثُُر عن كذا وإمنا مل يذكره ألن املطلق أبلغ يف الذم ألنه يذهب الوهم املس

فيه كل مذهب فيدخل فيه مجيع ما حيتمله املوضع أي أهلاكم التكاثر عن ذكر اهللا وعن الواجبات واملندوبات يف 
ل إن نظرنا إىل ما قبل هذه اآلية فاملعىن أهلاكم التكاثر عن التدبر يف أمر املعرفة والطاعة والتفكر والتدبر أو نقو

  القارعة واالستعداد هلا قبل املوت وإن نظرنا إىل األسفل فاملعىن أهلاكم التكاثر فنسيتم القرب حىت زرمتوه
  كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ سَْوَف َتْعلَُمونَ

  َف َتْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ َسْوفَ َتْعلَُمونَ فهو يتصل مبا قبله ومبا بعده أما األولأما قوله تعاىل كَالَّ َسْو

فعلى وجه الرد والتكذيب أي ليس األمر كما يتومهمه هؤالء من أن السعادة احلقيقية بكثرة العدد واألوالد وأما 
اسق تائباً والكافر مسلماً واحلريص اتصاله مبا بعده فعلى معىن القسم أي حقاً سوف تعلمون لكن حني يصري الف

زاهداً ومنه قول احلسن ال يغرنك كثرة من ترى حولك فإنك متوت وحدك وحتاسب وحدك وتقريره َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرء 
ثر وذكروا يف التكوير َوَيأْتِيَنا فَْرداً َولَقَْد جِئُْتُموَنا فُرَاَدى إىل أن قال َوَتَركُْتْم مَّا َخوَّلَْناكُْم وهذا مينعك عن التكا

وجوهاً أحدها أنه للتأكيد وأنه وعيد بعد وعيد كما تقول للمنصوح أقول لك مث أقول لك ال تفعل وثانيها أن 
األول عند املوت حيث يقال له ال بشرى والثاين يف سؤال القرب من ربك والثالث عند النشور حني ينادي املنادي 

وحني يقال َوامَْتازُواْ الَْيْوَم وثالثها عن الضحاك سوف تعلمون أيها الكفار ثُمَّ  فألن شقى شقاوة ال سعادة بعدها أبداً
كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ أيها املؤمنون وكان يقرؤها كذلك فاألول وعيد والثاين وعد ورابعها أن كل أحد يعلم قبح 



إنه تعاىل يقول سوف تعلم العلم  الظلم والكذب وحسن العدل والصدق لكن ال يعرف قدر آثارها ونتائجها مث
املفضل لكن التفصيل حيتمل الزائد فمهما حصلت زيادة لذة ازداد علماً وكذا يف جانب العقوبة فقسم ذلك على 

األحواس فعند املعاينة يزداد مث عند البعث مث عند احلساب مث عند دخول اجلنة والنار فلذلك وقع التكرير وخامسها 
ب القرب واألخرى عذاب القيامة كما روى عن ذر أنه قال كنت أشك يف عذاب القرب حىت أن إحدى احلالتني عذا

مسعت علي بن أيب طالب عليه السالم يقول إن هذه اآلية تدل على عذاب القرب وإمنا قال ثُمَّ ألن بني العاملني 
  واحلياتني موتاً

  يَم ثُمَّ لََترَُونََّها َعْيَن الَْيقِنيِكَالَّ لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم الَْيِقنيِ لََتَرُونَّ الَْجِح
  ئلمث قال تعاىل كَالَّ لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم الَْيِقنيِ لََتَرُونَّ الَْجِحيمَ ثُمَّ لََتَرُونََّها َعْيَن الَْيِقنيِ وفيه مسا
لو ويدل عليه وجهان أحدمها  املسألة األوىل اتفقوا على أن جواب لو حمذوف وأنه ليس قوله لََتَرُونَّ الَْجِحيمَ جواب

أن ما كان جواب لو فنفيه إثبات وإثباته نفي فلو كان قوله لََتَرُونَّ الَْجحِيَم جواباً للو لوجب أن ال حتصل هذه 
الرؤية وذلك باطل فإن هذه الرؤية واقعة قطعاً فإن قيل املراد من هذه الرؤية رؤيتها بالقلب يف الدنيا مث إن هذه 

قعة قلنا ترك الظاهر خالف األصل والثاين أن قوله ثُمَّ لَُتْسئَلُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ النَّعِيمِ إخبار عن أمر سيقع الرؤية غري وا
قطعاً فعطفه على ماال يوجد وال يقع قبيح يف النظم واعلم أن ترك اجلواب يف مثل هذا املكان أحسن يقول الرجل 

ىل لَْو َيْعلَُم الَِّذيَن كَفَُرواْ ِحنيَ الَ َيكُفُّونَ َعن ُوُجوهِهُِم النَّاَر َوالَ َعن للرجل لو فعلت هذا أي لكان كذا قال اهللا تعا
ظُُهورِِهْم ومل جييء له جواب وقال َولَْو تََرى إِذَا ُوِقفُواْ َعلَى َربّهِْم إذا عرفت هذا فنقول ذكروا يف جواب لو وجوهاً 

لَْيِقنيِ ما أهلاكم التكاثر وثانيها قال أبو مسلم لو علمتم ماذا جيب عليكم أحدها قال األخفش لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم ا
لتمسكتم به أو لو علمتم ألي أمر خلقتم الشتغلتم به وثالثها أنه حذف اجلواب ليذهب الوهم كل مذهب فيكون 

لكنكم ضالل وجهلة وأما قوله التهويل أعظم وكأنه قال لَْو َعِلْمُتُم ِعلَْم الَْيِقنيِ لفعلتم ماال يوصف وال يكتنه و
لََتَرُونَّ الَْجحِيَم فالالم يدل على أنه جواب قسم حمذوف والقسم لتوكيد الوعيد وأن ما أوعدا به مما ال مدخل فيه 

  للريب وكرره معطوفاً بثم تغليظاً للتهديد وزيادة يف التهويل

إلعادة ألنه عقبه يف كل موضع بغري ما عقب به املسألة الثانية أنه تعاىل أعاد لفظ كال وهو للزجر وإمنا حسنت ا
املوضع اآلخر كأنه تعاىل قال ال تفعلوا هذا فإنكم تستحقون به من العذاب كذا ال تفعلوا هذا فإنكم تستوجبون به 
ضرراً آخر وهذا التكرير ليس باملكروه بل هو مرضي عندهم وكان احلسن رمحه اهللا جيعل معىن كَالَّ يف هذا املوضع 

  ىن حقاً كأنه قيل حقاً لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم الَْيِقنيِمبع
املسألة الثالثة يف قوله ِعلَْم الَْيِقنيِ وجهان أحدمها أن معناه علماً يقيناً فأضيف املوصوف إىل الصفة كقوله تعاىل َولََدارُ 

والبعث والقيامة وقد مسي املوت  االِْخَرةِ  وكما يقال مسجد اجلامع وعام األول والثاين أن اليقني ههنا هو املوت
وت يقيناً يف قوله َواْعُبدْ رَبََّك حَتَّى َيأِْتَيَك الَْيِقُني وألهنما إذا وقعا جاء اليقني وزال الشك فاملعىن لو تعلمون علم امل

نسان أنا وما يلقى اإلنسان معه وبعده يف القرب ويف اآلخرة مل يلهكم التكاثر والتفاخر عن ذكر اهللا وقد يقول اإل
أعلم علم كذا أي أحتققه وفالن يعلم علم الطب وعلم احلساب ألن العلوم أنواع فيصلح لذلك أن يقال علمت 

  علم كذا
املسألة الرابعة العلم من أشد البواعث على العمل فإذا كان وقت العمل أمامه كان وعداً وعظة وإن كان بعد وفاة 

فالذين كانوا ) وجد خرزاً ( كر أن ذا القرنني ملا دخل الظلمات وقت العمل فحينئذ يكون حسرة وندامة كما ذ
معه أخذوا من تلك اخلرز فلما خرجوا من الظلمات وجدوها جواهر مث األخذون كانوا يف الغم أي ملا مل يأخذوا 



  أكثر مما أخذوا والذين مل يأخذوا كانوا أيضاً يف الغم فهكذا يكون أحوال أهل القيامة
يف اآلية هتديد عظيم للعلماء فإهنا دلت على أنه لو حصل اليقني مبا يف التكاثر والتفاخر من اآلفة  املسألة اخلامسة

لتركوا التكاثر والتفاخر وهذا يقتضي أن من مل يترك التكاثر والتفاخر ال يكون اليقني حاصالً له فالويل للعامل الذي 
  ال يكون عامالً مث الويل له
الرؤية وجوه أحدها أنه لتأكيد الوعيد أيضاً لعل القوم كانوا يكرهون مساع الوعيد فكرر املسألة السادسة يف تكرار 

لذلك ونون للتأكيد تقتضي كون تلك الرؤية اضطرارية يعين لو خليتم ورأيكم ما رأيتموها لكنكم حتملون على 
مَّكَاٍن بَِعيٍد َسِمعُواْ لََها َتَغيُّظاً وقوله َوبُّرَزتِ  رؤيتها شئتم أم أبيتم وثانيها أن أوهلما الرؤية من البعيد إِذَا رَأَْتُهْم ّمن

الَْجِحيُم ِلَمن يََرى والرؤية الثانية إذا صاروا إىل شفري النار وثالثها أن الرؤية األوىل عند الورود والثانية عند الدخول 
ل الدخول ورابعها الرؤية األوىل للوعد فيها قيل هذا التفسري ليس حبسن ألنه قال ثُمَّ لَُتْسئَلُنَّ والسؤال يكون قب

والثانية املشاهدة وخامسها أن يكون املراد لترون اجلحيم غري مرة فيكون ذكر الرؤية مرتني عبارة عن تتابع الرؤية 
واتصاهلا ألهنم خملدون يف اجلحيم فكأنه قيل هلم على جهة الوعيد لئن كنتم اليوم شاكني فيها غري مصدقني هبا 

ؤية دائمة متصلة فتزول عنكم الشكوك وهو كقوله مَّا َتَرى ِفى َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمن َتفَاُوٍت إِلَى قَْولُُه فستروهنا ر
فَاْرجِعِ الَْبَصَر كَرََّتْينِ مبعىن لو أعدت النظر فيها ما شئت مل جتد فطوراً ومل يرد مرتني فقط فكذا ههنا إن قيل ما فائدة 

 قلنا ألهنم يف املرة األوىل رأوا هلباً ال غري ويف املرة الثانية رأوا نفس احلفرة وكيفية ختصيص الرؤية الثانية باليقني
  السقوط فيها وما فيها من احليوانات املؤذية وال شك

أن هذه الرؤية أجلى واحلكمة يف النقل من العلم األخفى إىل األجلى التفريع على ترك النظر ألهنم كانوا يقتصرون 
  طلبون الزيادةعلى الظن وال ي

املسألة السابعة قراءة العامة لترون بفتح التاء وقرىء بضمها من رأيته الشيء واملعىن أهنم حيشرون إليها فريوهنا 
وهذه القراءة تروي عن ابن عامر والكسائي كأهنما أرادا لتروهنا فتروهنا ولذلك قرأ الثانية ثُمَّ لََتَروُنََّها بالفتح ويف 

على أهنم إذا أروها رأوها ويف قراءة العامة الثانية تكرير للتأكيد ولسائر الفوائد اليت عددناها هذه الثانية دليل 
واعلم أن قراءة العامة أوىل لوجهني األول قال الفراء قراءة العامة أشبه بكالم العرب ألنه تغليظ فال ينبغي أن 

يَم لترون عذاب اجلحيم أال ترى أن اجلحيم يراها املؤمنون اجلحيم لفظه الثاين قال أبو علي املعىن يف لََتَرُونَّ الَْجِح
أيضاً بداللة قوله َوإِن ّمنكُْم إِالَّ َوارِدَُها وإذا كان كذلك كان الوعيد يف رؤية عذاهبا ال يف رؤية نفسها يدل على 

  هذا يدل على أن لترون أرجح من لترونهذا قوله إِذْ َيَرْونَ الَْعذَاَب وقوله وَإِذَا َرأى الَِّذيَن ظَلَُمواْ الَْعذَاَب و
  ثُمَّ لَُتسْألُنَّ َيْوَمِئٍذ َعنِ النَِّعيمِ

  قوله تعاىل الَْيِقنيِ ثُمَّ لَُتْسئَلُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ فيه قوالن
  املسألة األوىل يف أن الذي يسأل عن النعيم من هو فيه قوالن
النعيم إال أهل النار ويدل عليه وجهان األول ما روى أن  أحدمها وهو األظهر أهنم الكفار قال احلسن ال يسأل عن

أبا بكر ملا نزلت هذه اآلية قال يا رسول اهللا أرأيت أكلة أكلتها معك يف بيت أيب اهليثم بن التيهان من خبز شعري 
قرأ وحلم وبسر وماء عذب أن تكون من النعيم الذي نسأل عنه فقال عليه الصالة والسالم إمنا ذلك للكفار مث 

َوَهلْ ُنْجزِى إِالَّ الْكَفُوَر والثاين وهو أن ظاهر اآلية يدل على ما ذكرناه وذلك ألن الكفار أهلاهم التكاثر بالدنيا 
والتفاخر بلذاهتا عن طاعة اهللا تعاىل واالشتغال بشكره فاهللا تعاىل يسأهلم عنها يوم القيامة حىت يظهر هلم أن الذي 

  من أعظم أسباب الشقاء هلم يف اآلخرةظنوه سبباً لسعادهتم هو كان 



) صلى اهللا عليه وسلم ( والقول الثاين أنه عام يف حق املؤمن والكافر واحتجوا بأحاديث روى أبو هريرة عن النيب 
) أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن النعيم فيقال له أمل نصحح لك جسمك ونروك من املار البارد ( أنه قال 

ن لبيد ملا نزلت هذه السورة قالوا يا رسول اهللا عن أيب نعيم نسأل إمنا مها املاء والتمر وسيوفنا على وقال حممود ب
وروى عن عمر أنه قال أي نعيم نسأل عنه يا ) إن ذلك سيكون ( عواتقنا والعدو حاضر فعن أي نعيم نسأل قال 
ظالل املساكن واألشجار واألخبية اليت ) ( وسلم صلى اهللا عليه ( رسول اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا فقال 

من أصبح آمناً يف سربه معاىف يف بدنه وعنده قوت ( وقريب منه ) تقيكم من احلر والربد واملاء البارد يف اليوم احلار 
مه فعل) صلى اهللا عليه وسلم ( وروى أن شاباً أسلم يف عهد رسول اهللا ) يومه فكأمنا حيزت له الدنيا حبذافريها 

رسول اهللا سورة أهلاكم مث زوجه رسول اهللا امرأة فلما دخل عليها ورآى اجلهاز العظيم والنعيم الكثري خرج وقال 
  ال أريد ذلك فسأله النيب عليه الصالة والسالم عنه فقال ألست علمتين ثُمَّ لَُتْسئَلُنَّ َيْوَمِئٍذ َعنِ النَّعِيمِ

ا نزلت اآلية قام حمتاج فقال هل علي من النعمة شيء قال الظل والنعالن وأنا ال أطيق اجلواب عن ذلك وعن أنس مل
واملاء البارد وأشهر األخبار يف هذا ما روى أنه عليه الصالة والسالم خرج ذات ليلة إىل املسجد فلم يلبث أن جاء 

ل عمر فقال مثل ذلك أبو بكر فقال ما أخرجك يا أبا بكر قال اجلوع قال واهللا ما أخرجين إال الذي أخرجك مث دخ
الباب وسلم ثالث مرات فلم جيب أحد ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقال قوموا بنا إىل منزل أيب اهليثم فدق رسول اهللا 

فخرجت امرأته تصيح كنا نسمع صوتك لكن أردنا أن تزيد من ) صلى اهللا عليه وسلم ( فانصرف رسول اهللا 
أمي إن أبا اهليثم خرج يستعذب لنا املاء مث عمدت إىل صاع من شعري سالمك فقال هلا خرياً مث قالت بأيب أنت و

هذا من ( فطحنته وخبزته ورجع أبو اهليثم فذبح عناقاً وأتاهم بالرطب فأكلوا وشربوا فقال عليه الصالة والسالم 
) ابه وعمله ال تزول قدما عبد حىت يسأل عن أربع عن عمره وماله وشب( وروى أيضاً ) النعيم الذي تسألون عنه 

أن العبد ليسأل يوم القيامة حىت عن كحل عينيه وعن فتات الطينة ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( وعن معاذ عن النيب 
واعلم أن األوىل أن يقال السؤال يعم املؤمن والكافر لكن سؤال الكافر توبيخ ألنه ) بأصبعه عن ملس ثوب أخيه 

  شكر وأطاعترك الشكر وسؤال املؤمن سؤال تشريف ألنه 
املسألة الثانية ذكروا يف النعيم املسئول عنه وجوهاً أحدها ما روى أنه مخس شبع البطون وبارد الشراب ولذة النوم 

وإظالل املساكن واعتدال اخللق وثانيها قال ابن مسعود إنه األمن والصحة والفراغ وثالثها قال ابن عباس إنه 
عها قال بعضهم االنتفاع بإدراك السمع والبصر وخامسها قال احلسن الصحة وسائر مالذ املأكول واملشروب وراب

بن الفضل ختفيف الشرائع وتيسري القرآن وسادسها قال ابن عمر إنه املاء البارد وسابعها قال الباقر إنه العافية 
ُتْسئَلُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ ويروى أيضاً عن جابر اجلعفي قال دخلت على الباقر فقال ما تقول أرباب التأويل يف قوله ثُمَّ لَ

النَّعِيمِ فقلت يقولون الظل واملاء البارد فقال لو أنك أدخلت بيتك أحداً وأقعدته يف ظل وأسقيته ماء بارداً أمتن عليه 
صلى ( فقلت ال قال فاهللا أكرم من أن يطعم عبده ويسقيه مث يسأله عنه فقلت ما تأويله قال النعيم هو رسول اهللا 

أنعم اهللا به على هذا العامل فاستنقذهم به من الضاللة أما مسعت قوله تعاىل لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى ) وسلم اهللا عليه 
الُْمؤِمنَِني إِذْ َبَعثَ ِفيهِمْ َرسُوالً اآلية القول الثامن إمنا يسألون عن الزائد مما ال بد منه من مطعم وملبس ومسكن 

على مجيع النعم ويدل عليه وجوه أحدها أن األلف والالم يفيدان االستغراق والتاسع وهو األوىل أنه جيب محله 
وثانيها أنه ليس صرف اللفظ إىل البعض أوىل من صرفه إىل الباقي السيما وقد دل الدليل على أن املطلوب من 

ى إِْسراءيلَ اذْكُُرواْ نِْعَمِتَي الَِّتى منافع هذه الدنيا اشتغال العبد بعبودية اهللا تعاىل وثالثها أنه تعاىل قال خَاِلُدونَ يَابَنِ
أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم واملراد منه مجيع النعم من فلق البحر واإلجناء من فرعون وإنزال املن والسلوى فكذا ههنا ورابعها أن 



ترياق اسم النعيم التام كالشيء الواحد الذي له أبعاض وأعضاء فإذا أشري إىل النعيم فقد دخل فيه الكل كما أن ال
  للمعجون املركب من األدوية الكثرية فإذا ذكر الترياق فقد دخل الكل فيه

واعلم أن النعم أقسام فمنها ظاهرة وباطنة ومنها متصلة ومنفصلة ومنها دينية ودنيوية وقد ذكرنا أقسام السعادات 
كن على ما قاله تعاىل َوإِن حبسب اجلنس يف تفسري أول هذه السورة وأما تعديدها حبسب النوع والشخص فغري مم

  َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ ُتْحُصوَها واستعن يف معرفة نعم اهللا

عليك يف صحة بدنك باألطباء مث هم أشد اخللق غفلة ويف معرفة نعم اهللا عليك خبلق السموات والكواكب 
مث هم أجهل اخللق وأما الذي يروى عن ابن باملنجمني وهم أشد الناس جهالً بالصانع ويف معرفة سلطان اهللا بامللوك 

عمر أنه املاء البارد فمعناه هذا من مجلته ولعله إمنا خصه بالذكر ألنه أهون موجود وأعز مفقود ومنه قول ابن 
السماك للرشيد أرأيت لو احتجت إىل شربة ماء يف فالة أكنت تبذل فيه نصف امللك فال تغتر مبلك كانت الشربة 

اء قيمته مرتني أو ألن أهل النار يطلبون املاء أشد من طلبهم لغريه قال تعاىل أَنْ أَفِيُضواْ َعلَْيَنا ِمَن الَْماء الواحدة من امل
أو ألن السورة نزلت يف املترفني وهم املختصون باملاء البارد والظل واحلق أن السؤال يعم املؤمن والكافر عن مجيع 

وليس كذلك ألن كل ذلك جيب أن يكون مصروفاً إىل طاعة اهللا ال إىل )  أوالً( النعيم سواء كان مما ال بد منه 
ال تزول قدما العبد ( معصيته فيكون السؤال واقعاً عن الكل ويؤكده ما روى عنه عليه الصالة والسالم أنه قال 

ه وفيم أنفقه وعن يوم القيامة حىت يسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أباله وعن ماله من أين اكتسب
  فكل النعيم من اهللا تعاىل داخل فيما ذكره عليه الصالة والسالم) علمه ماذا عمل به 

  املسألة الثالثة اختلفوا يف أن هذا السؤال أين يكون
فالقول األول أن هذا السؤال إمنا يكون يف موقف احلساب فإن قيل هذا ال يستقيم ألنه تعاىل أخرب أن هذا السؤال 

عن مشاهدة جهنم بقوله ثُمَّ لَُتْسئَلُنَّ وموقف السؤال متقدم على مشاهدة جهنم قلنا املراد من قوله ثُمَّ أي مث متأخر 
الَِّذيَن أخربكم أنكم تسألون يوم القيامة وهو كقوله فَكُّ َرقََبةٍ  أَْو إِطَْعاٌم ِفى َيْومٍ ِذى َمْسَغَبةٍ  إىل قوله ثُمَّ كَانَ ِمَن 

  ءاَمُنواْ
ال َما ول الثاين أهنم إذا دخلوا النار سئلوا عن النعيم توبيخاً هلم كما قال كُلََّما أُلِْقىَ  ِفيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم خََزَنُتَها وقالق

َسلَكَكُْم ِفى َسقََر وال شك أن جميء الرسول نعمة من اهللا فقد سئلوا عنه بعد دخوهلم النار أو يقال إهنم إذا صاروا 
هدوها يقال هلم إمنا حل بكم هذا العذاب ألنكم يف دار الدنيا اشتغلتم بالنعيم عن العمل الذي يف اجلحيم وشا

ينجيكم من هذه النار ولو صرفتم عمركم إىل طاعة ربكم لكنتم اليوم من أهل النجاة الفائزين بالدرجات فيكون 
وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله ذلك من املالئكة سؤاالً عن نعيمهم يف الدنيا واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  وصحبه وسلم

  سورة العصر

  ثالث آيات مكية
  َوالَْعصْرِ

  َوالَْعْصرِ اعلم أهنم ذكروا يف تفسري العصر أقواالً
أنه أقسم بالدهر وكان ) صلى اهللا عليه وسلم ( األول أنه الدهر واحتج هذا القائل بوجوه أحدها ما روى عن النيب 



والعصر ونوائب الدهر إال أنا نقول هذا مفسد للصالة فال نقول إنه قرأه قرآناً بل تفسرياً ولعله عليه السالم يقرأ 
تعاىل مل يذكر الدهل لعلمه بأن امللحد مولع بذكره وتعظيمه ومن ذلك ذكره يف َهلْ أََتى رداً على فساد قوهلم 

ه السراء والضراء والصحة والسقم والغىن بالطبع والدهر وثانيها أن الدهر مشتمل على األعاجيب ألنه حيصل في
والفقر بل فيه ما هو أعجب من كل عجب وهو أن العقل ال يقوى على أن حيكم عليه بالعدم فإنه جمزأ مقسم 

بالسنة والشهر واليوم والساعة وحمكوم عليه بالزيادة والنقصان واملطابقة وكونه ماضياً ومستقبالً فكيف يكون 
حيكم عليه بالوجود ألن احلاضر غري قابل للقسمة واملاضي واملستقبل معدومان فكيف ميكن معدوماً وال ميكنه أن 

احلكم عليه بالوجود وثالثها أن بقية عمر املرء ال قيمة له فلو ضيعت ألف سنة مث تبث يف اللمحة األخرية من العمر 
لمحة فكأن الدهر والزمان من مجلة بقيت يف اجلنة أبد اآلباد فعلمت حينئذ أن أشرف األشياء حياتك يف تلك ال

أصول النعم فلذلك أقسم به ونبه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها املكلف وإليه اإلشارة بقوله َوُهَو الَِّذى جََعلَ 
سورة األنعام قُل لَّمن مَّا ِفى  الَّْيلَ وَالنَّهَاَر ِخلْفَةً  لَّمْن أَرَاَد أَن َيذَّكََّر أَْو أََرادَ ُشكُوراً ورابعها وهو أن قوله تعاىل يف

ة إىل الزمان السََّماَواِت َواالْْرَض قُلِ اللَُّه إشارة إىل املكان واملكانيات مث قال َولَُه َما َسكََن ِفى الَّْيلِ َوالنَّهَارِ وهو إشار
  والزمانيات وقد بينا هناك أن الزمان

ر قسماً بأشرف النصفني من ملك اهللا وملكوته أعلم وأشرف من املكان فلما كان كذلك كان القسم بالعص
وخامسها أهنم كانوا يضيفون اخلسران إىل نوائت الدهر فكأنه تعاىل أقسم على أن الدهر والعصر نعمة حاصلة ال 
عيب فيها إمنا اخلاسر املعيب هو اإلنسان وسادسها أنه تعاىل ذكر العصر الذي مبضيه ينتقص عمرك فإذا مل يكن يف 

  سب صار ذلك النقصان عن اخلسران ولذلك قال لَِفى ُخْسرٍ ومنه قول القائلمقابلته ك
  إنا لنفرح باأليام نقطعها

وكل يوم مضى نقص من األجل فكأن املعىن والعصر العجيب أمره حيث يفرح اإلنسان مبضيه لظنه أنه وجد الربح 
راد بالعصر أحد طريف النهار والسبب فيه مع أنه هدم لعمره وإنه لفي خسر والقول الثاين وهو قول أيب مسلم امل

وجوه أحدها أنه أقسم تعاىل بالعصر كما أقسم بالضحى ملا فيهما مجيعاً من دالئل القدرة فإن كل بكرة كأهنا القيامة 
خيرجون من القبور وتصري األموات أحياء ويقام املوازين وكل عشية تشبه ختريب الدنيا بالصعق واملوت وكل واحد 

احلالتني شاهد عدل مث إذا مل حيكم احلاكم عقيب الشاهدين عد خاسراً فكذا اإلنسان الغافل عنهما يف  من هاتني
خسر وثانيها قال احلسن رمحه اهللا إمنا أقسم هبذا الوقت تنبيهاً على أن األسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتهاء 

عليك يسألك كل أحد ما هو حقه فحينئذ التجارة والكسب فيها فإذا مل تكتسب ودخلت الدار وطاف العيال 
بعد مل تستعد وتعلم أنك ) أنت ( ختجل فتكون من اخلاسرين فكذا نقول والعصر أي عصر الدنيا قد دنت القيامة و 

تسأل غداً عن النعيم الذي كنت فيه يف دنياك وتسأل يف معاملتك مع اخللق وكل أحد من املظلومني يدعي ما 
ريه اقَْتَربَ ِللنَّاسِ ِحسَابُُهْم َوُهْم ِفى غَفْلَةٍ  مُّْعرُِضونَ وثالثها أن هذا الوقت معظم عليك فءذا أنت خاسر ونظ

فكما أقسم يف ) من حلف بعد العصر كاذباً ال يكلمه اهللا وال ينظر إليه يوم القيامة ( والدليل عليه قوله عليه السالم 
لك ألنه أقسم بالضحى يف حق الرابح وبشر الرسول أن حق الرابح بالضحى فكذا أقسم يف حق اخلاسر بالعصر وذ

أمره إىل اإلقبال وههنا يف حق اخلاسر توعده أن أمره إىل اإلدبار مث كأنه يقول بعض النهار باق فيحثه على التدارك 
يف البقية بالتوبة وعن بعض السلف تعلمت معىن السورة من بائع الثلج كان يصيح ويقول ارمحوا من يذوب رأسه 

اله ارمحوا من يذوب رأس ماله فقلت هذا معىن إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ مير به العصر فيمضي عمره وال يكتسب م
  فإذا هو خاسر



القول الثالث وهو قول مقاتل أراد صالة العصر وذكروا فيه وجوهاً أحدها أنه تعاىل أقسم بصالة العصر لفضلها 
ر يف مصحف حفصة وقيل يف قوله َتْحبِسُوَنُهَما ِمن َبْعِد الصَّلواةِ  فَُيقِْسَماِن بِاللَِّه بدليل قوله َحاِفظُواْ َعلَى صالة العص

وثالثها أن التكليف يف ) من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله ( إهنا صالة العصر وثانيها قوله عليه السالم 
واشتغاهلم مبعايشهم ورابعها روى أن امرأة كانت  أدائها أشق لتهافت الناس يف جتاراهتم ومكاسبهم آخر النهار

) صلى اهللا عليه وسلم ( فرآها رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( تصيح يف سكك املدينة وتقول دلوين على النيب 
فسأهلا ماذا حدث قالت يا رسول اهللا إن زوجي غاب عين فزنيت فجاءين ولد من الزنا فألقيت الولد يف دن من 

مات مث بعنا ذلك اخلل فهل يل من توبة فقال عليه السالم أما الزنا فعليك الرجم أما قتل الولد فجزاؤه  اخلل حىت
  جهنم وأما بيع اخلل فقد ارتكبت

ففي هذا احلديث إشارة إىل تفخيم أمر هذه الصالة وخامسها ) كبرياً لكن ظننت أنك تركت صالة صالة العصر 
النهار فهي كالتوبة هبا خيتم األعمال فكما جتب الوصية بالتوبة كذا بصالة  أن صالة العصر هبا حيصل ختم طاعات

العصر ألن األمور خبواتيمها فأقسم هبذه الصالة تفخيماً لشأهنا وزيادة توصية املكلف على أدائها وإشارة منه أنك 
) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قال النيب  إن أديتها على وجهها عاد خسرانك رحباً كما قال إِالَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ وسادسها

فَاٍن ِقيلَ ) منهم رجل حلف بعد العصر كاذباً ) عد ( ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يكلمهم وال يزكيهم 
صالة العصر فعلنا فكيف جيوز أن يقال أقسم اهللا تعاىل به واجلواب أنه ليس قسماً من حيث إهنا فعلنا بل من حيث 

  مر شريف تعبدنا اهللا تعاىل هباإهنا أ
إمنا مثلكم ومثل من كان ( القول الرابع أنه قسم بزمان الرسول عليه السالم واحتجوا عليه بقوله عليه السالم 

قبلكم مثل رجل استأجر أجرياً فقال من يعمل من الفجر إىل الظهر بقرياط فعملت اليهود مث قال من يعمل من 
لت النصارى مث ثال من يعمل من العصر إىل املغرب بقراطني فعملتم أنتم فغضبت اليهود الظهر إىل العصر بقرياط فعم

والنصارى وقالوا حنن أكثر عمالً وأقل أجراً فقال اهللا وهل نقصت من أجركم شيئاً قالوا ال قال فهذا فضلى أوتيه 
ان املختص به وبأمته فال جرم أقسم فهذا اخلرب دل على أن العصر هو الزم) من أشاء فكنتم أقل عمالً وأكثر أجراً 

اهللا به فقوله َوالَْعْصرِ أي والعصر الذي أنت فيه فهو تعاىل أقسم بزمانه يف هذه اآلية ومبكانه يف قوله َوأَنتَ ِحلٌّ بَِهاذَا 
ل الَْبلَِد وبعمره يف قوله لََعْمُرَك فكأنه قال وعصرك وبلدك وعمرك وذلك كله كالظرف له فإذا وجب تعظيم حا

الظرف فقس حال املظروف مث وجه القسم كأنه تعاىل يقول أنت يا حممد حضرهتم ودعوهتم وهم أعرضوا عنك وما 
  التفتوا إليك فما أعظم خسراهنم وما أجل خذالهنم

  إِنَّ اِإلنَسانَ لَِفى ُخسْرٍ
  قوله تعاىل إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ وفيه مسائل

اإلنسان حيتمل أن تكون للجنس وأن تكون للمعهود السابق فلهذا ذكر املفسرون  املسألة األوىل األلف والالم يف
فيه قولني األول أن املراد منه اجلنس وهو كقوهلم كثر الدرهم يف أيدي الناس ويدل على هذا القول استثناء الذين 

ملشركني كالوليد بن املغرية آمنوا من اإلنسان والقول الثاين املراد منه شخص معني قال ابن عباس يريد مجاعة من ا
والعاص بن وائل واألسود بن عبد املطلب وقال مقاتل نزلت يف أيب هلب ويف خرب مرفوع إنه أبو جهل وروى أن 

  هؤالء كانوا يقولون إن حممداً لفي خسر فأقسم تعاىل أن األمر بالضد مما تومهون
  معناه النقصان وذهاب رأس املال مثاملسألة الثانية اخلسر اخلسران كما قيل الكفر يف الكفران و



فيه تفسريان وذلك ألنا إذا محلنا اإلنسان على اجلنس كان معىن اخلسر هالك نفسه وعمره إال املؤمن العامل فإنه ما 
هلك عمره وماله ألنه اكتسب هبما سعادة أبدية وإن محلنا لفظ اإلنسان على الكافر كان املراد كونه يف الضاللة 

  آمن من هؤالء فحينئذ يتخلص من ذلك اخلسار إىل الربح والكفر إال من
املسألة الثالثة إمنا قال لَِفى ُخْسرٍ ومل يقل لفي اخلسر ألن التنكري يفيد التهويل تارة والتحقري أخرى فإن محلنا على 

يف حقه الذنب  األول كان املعىن إن اإلنسان لفي خسر عظيم ال يعلم كنهه إال هللا وتقريره أن الذنب يعظم بعظم من
أو ألنه وقع يف مقابلة النعم العظيمة وكال الوجهني حاصالن يف ذنب العبد يف حق ربه فال جرم كان ذلك الذنب يف 
غاية العظم وإن محلناه على الثاين كان املعىن أن خسران اإلنسان دون خسران الشيطان وفيه بشارة أن يف خلقي من 

  ولهو أعصى منك والتأويل الصحيح هو األ
املسألة الرابعة لقائل أن يقول قوله لَِفى ُخْسرٍ يفيد التوحيد مع أنه يف أنواع من اخلسر واجلواب أن اخلسر احلقيقي 

هو حرمانه عن خدمة ربه وأما البواقي وهو احلرمان عن اجلنة والوقوع يف النار فبالنسبة إىل األول كالعدم وهذا 
َما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن أي ملا كان هذا املقصود أجل املقاصد كماأن اإلنسان يف وجوده فوائد مث قال َو
  كان سائر املقاصد بالنسبة إليه كالعدم

واعلم أن اهللا تعاىل قرن هبذه اآلية قرائن تدل على مبالغته تعاىل يف بيان كون اإلنسان يف خسر أحدها قوله لَِفى 
يف اخلسران وأنه أحاط به من كل جانب وثانيها كلمة إن فإهنا للتأكيد وثالثها حرف الالم  ُخْسرٍ يفيد أنه كاملغمور

  يف لفي خسر وههنا احتماالن
 األول يف قوله تعاىل لَِفى ُخْسرٍ أي يف طريق اخلسر وهذا كقوله يف أكل أموال اليتامى إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفى ُبطُونِهِْم َناراً

  رملا كانت عاقبته النا
االحتمال الثاين أن اإلنسان ال ينفك عن خسر ألن اخلسر هو تضييع رأس املال ورأس ماله هو عمره وهو قلما 

ينفك عن تضييع عمره وذلك ألن كل ساعة متر باإلنسان فإن كانت مصروفة إىل املعصية فال شك يف اخلسران وإن 
يبق منه أثر مع أنه كان متمكناً من أن يعمل فيه  كانت مشغولة باملباحات فاخلسران أيضاً حاصل ألنه كما ذهب مل

عمالً يبقى أثره دائماً وإن كانت مشغولة بالطاعات فال طاعة إال وميكن اإلتيان هبا أو بغريها على وجه أحسن من 
ذلك ألن مراتب اخلضوع واخلشوع هللا غري متناهية فإن مراتب جالل اهللا وقهره غري متناهية وكلما كان علم 

هبا أكثر كان خوفه منه تعاىل أكثر فكان تعظيمه عند اإلتيان بالطاعات أمت وأكمل وترك األعلى واالقتصار  اإلنسان
  باألدىن نوع خسران فثبت أن اإلنسان ال ينفك البتة عن نوع خسران

اإلنسان يف واعلم أن هذه اآلية كالتنبيه على أن األصل يف اإلنسان أن يكون يف اخلسران واخليبة وتقريره أن سعادة 
حب اآلخرة واإلعراض عن الدنيا مث إن األسباب الداعية إىل اآلخرة خفية واألسباب الداعية إىل حب الدنيا 

ظاهرها وهي احلواس اخلمس والشهوة والغضب فلهذا السبب صار أكثر اخللق مشتغلني حبب الدنيا مستغرقني يف 
  قال يف سورةطلبها فكانوا يف اخلسران والبوار فإن قيل إنه تعاىل 

لكمال واالنتهاء التني لَقَْد َخلَقَْنا اِإلنَسانَ ِفى أَْحَسنِ َتقْوِميٍ ثُمَّ َرَددَْناُه أَسْفَلَ َساِفِلَني فهناك يدل على أن االبتداء من ا
رة إىل النقصان وههنا يدل على أن االبتداء من النقصان واالنتهاء إىل الكمال فكيف وجه اجلمع قلنا املذكور يف سو

  التني أحوال البدن وههنا أحوال النفس فال تناقض بني القولني
  إِالَّ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت َوتَوَاَصْواْ بِالَْحقِّ َوَتوَاصَْواْ بِالصَّبْرِ

  قوله تعاىل إِالَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت



  لصاحلة قد تقدم تفسريمها مراراً مث ههنا مسائلاعلم أن اإلميان واألعمال ا
املسألة األوىل احتج من قال العمل غري داخل يف مسمى اإلميان بأن اهللا تعاىل عطف عمل الصاحلات على اإلميان ولو 

كان عمل الصاحلات داخالً يف مسمى اإلميان لكان ذلك تكريراً وال ميكن أن يقال هذا التكرير واقع يف القرآن 
نا نقول هناك إمنا ه تعاىل َوإِذَا أََخذَْنا ِمَن النَّبِّيْيَن ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمن نُّوحٍ وقوله َوَملَِئكَُتُه َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ ألكقول

حسن ألن إعادته تدل على كونه أشرف أنواع ذلك الكلي وعمل الصاحلات ليس أشرف أنواع األمور املسماة 
لتأويل قال احلليمي هذا التكرير واقع ال حمالة ألن اإلميان وإن مل يشتمل على عمل الصاحلات باإلميان فبطل هذا ا

لكن قوله َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت يشتمل على اإلميان فيكون قوله وعملواا لصاحلات مغنياً عن ذكر قوله ذَِلَك بِأَنَّ 
اِت يشتمل على قوله َوَتوَاصَْواْ بِالَْحّق َوتَوَاَصْواْ بِالصَّْبرِ فوجب أن يكون الَِّذيَن كَفَُرواْ وأيضاً فقوله َوَعِملُواْ الصَّاِلَح

ذلك تكراراً أجاب األولون وقالوا إنا ال مننع ورود التكرير ألجل التأكيد لكن األصل عدمه وهذا القدر يكفي يف 
  االستدالل

اآلية دلت على أن اإلنسان يف اخلسارة مطلقاً مث استثىن املسألة الثانية احتج القاطعون بوعيد الفساق هبذه اآلية قالوا 
الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت واملعلق على الشرطني مفقود عند فقد أحدمها فعلمنا أن من مل حيصل له اإلميان 

تني اخلصلتني يف غاية القلة واألعمال الصاحلة ال بد وأن يكون يف اخلسار يف الدنيا ويف اآلخرة وملا كان املستجمع هلا
وكان اخلسار الزماً ملن مل يكن مستجمعاً هلما كان الناجي أقل من اهلالك مث لو كان الناجي أكثر كان اخلوف عظيماً 

  حىت ال تكون أنت من القليل كيف والناجي أقل أفال ينبغي أن يكون اخلوف أشدا
حدها أنه تسلية للمؤمن من فوت عمره وشبابه ألن العمل قد أوصله املسألة الثالثة أن هذا االستثناء فيه أمور ثالثة أ

إىل خري من عمره وشبابه وثانيها أنه تنبيه على أن كل ما دعاك إىل طاعة اهللا فهو الصالح وكل ما شغلك عن اهللا 
األمر على ما  بغريه فهو الفساد وثالثها قالت املعتزلة تسمية األعمال بالصاحلات تنبيه على أن وجه حسنها ليس هو

يقوله األشعرية لكن األمر إمنا ورد لكوهنا يف أنفسها مشتملة على وجوه الصالح وأجابت األشعرية بأن اهللا تعاىل 
  وصفها بكوهنا صاحلة ومل يبني أهنا صاحلة بسبب وجوه عائدة إليها أو بسبب األمر

  م ومل يذكر السبب ويف جانباملسألة الرابعة لسائل أن يسأل فيقول إنه يف جانب اخلسر ذكر احلك

الربح ذكر السبب وهو اإلميان والعمل الصاحل ومل يذكر احلكم فما الفرق قلنا إنه مل يذكر سبب اخلسر ألن اخلسر 
كما حيصل بالفعل وهو اإلقدام على املعصية حيصل بالترك وهو عدم اإلقدام على الطاعة أما الربح فال حيصل إال 

بح وهو العمل وفيه وجه آخر وهو أنه تعاىل يف جانب اخلسر أهبم ومل يفصل ويف جانب بالفعل فلهذا ذكر سبب الر
  الربح فصل وبني وهذا هو الالئق بالكرم

  أما قوله تعاىل َوتَوَاَصْواْ بِالَْحّق َوَتوَاصَْواْ بِالصَّْبرِ
أن يكونوا يف خسر وصاروا أرباب  فاعلم أنه تعاىل ملا بني يف أهل االستثناء أهنم بإمياهنم وعملهم الصاحل خرجوا عن

السعادة من حيث إهنم متسكوا مبا يؤديهم إىل الفوز بالثواب والنجاة من العقاب وصفهم بعد ذلك بأهنم قد صاروا 
لشدة حمبتهم للطاعة ال يقتصرون على ما خيصهم بل يوصون غريهم مبثل طريقتهم ليكونوا أيضاً سبباً لطاعات الغري 

عليه أهل الدين وعلى هذا الوجه قال تعاىل وَأَْبكَاراً يأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنواْ قُواْ أَنفَُسكُْم وَأَْهِليكُمْ كما ينبغي أن يكون 
َناراً فالتواصي باحلق يدخل فيه سائر الدين من علم وعمل والتواصي بالصرب يدخل فيه محل النفس على مشقة 

رم إذ اإلقدام على املكروه واإلحجام عن املراد كالمها شاق شديد التكليف يف القيام مبا جيب ويف اجتناهبم ما حي
  وههنا مسائل



املسألة األوىل هذه اآلية فيها وعيد شديد وذلك ألنه تعاىل حكم باخلسار على مجيع الناس إال من كان آتياً هبذه 
ذلك على أن النجاة معلقة األشياء األربعة وهي اإلميان والعمل الصاحل والتواصي باحلق والتواصي بالصرب فدل 

مبجموع هذه األمور وإنه كما يلزم املكلف حتصيل ما خيص نفسه فكذلك يلزمه يف غريه أمور منها الدعاء إىل الدين 
والنصيحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وأن حيب له ما حيب لنفسه مث كرر التواصي ليضمن األول الدعاء إىل 

واألول األمر باملعروف والثاين النهي عن املنكر ومنه قوله َواْنَه َعنِ الْمُْنكَرِ وَاصْبِْر وقال عمر  اهللا والثاين الثبات عليه
  رحم اهللا من أهدى إىل عيويب

  املسألة الثانية دلت اآلية على أن احلق ثقيل وأن احملن تالزمة فلذلك قرن به التواصي
ويتواصون لئال يقع أمراً بل الغرض مدحهم مبا صدر عنهم يف املاضي وذلك املسألة الثالثة إمنا قال َوَتوَاَصْواْ ومل يقل 
  يفيد رغبتهم يف الثبات عليه يف املستقبل

املسألة الرابعة قرأ أبو عمرو بِالصَّْبرِ بشم الباء شيئاً من احلرف ال يشبع قال أبو علي وهذا مما جيوز يف الوقف وال 
ى الوقف وهذا ال يكاد يكون يف القراءة وعلى هذا ما يروى عن سالم يكون يف الوصل إال على إجراء الوصل جمر

بن املنذر أنه قرأ والعصر بكسر الصاد ولعله وقف النقطاع نفس أو لعارض منعه من إدراج القراءة وعلى هذا 
حبه حيمل ال على إجراء الوصل جمرى الوقف واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وص

  وسلم

  سورة اهلمزة

  تسع آيات مكية
  َوْيلٌ لِّكُلِّ ُهَمَزةٍ  لَُّمَزةٍ 

  َوْيلٌ لّكُلّ ُهَمَزةٍ  لَُّمَزةٍ  فيه مسائل
املسألة األوىل الويل لفظة الذم والسخط وهي كلمة كل مكروب يتولون فيدعو بالويل وأصله وي لفالن مث كثرت 

هنم إن قيل مل قال ههنا وَْيلٌ ويف موضع آخر َولَكُُم الْوَْيلُ قلنان ألن يف كالمهم فوصلت بالالم وروى أنه جبل يف ج
كلمة تقبيح  مثة قالوا أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني فقال َولَكُُم الْوَْيلُ وههنا نكر ألنه ال يعلم كنهه إال اهللا وقيل يف ويل إهنا

فعل واختلفوا يف الوعيد الذي يف هذه السورة هل يتناول وويس استصغار وويح ترحم فنبه هبذا على قبح هذا ال
كل من يتمسك هبذه الطريقة يف األفعال الرديئة أو هو خمصوص بأقوام معينني أما احملققون فقالوا إنه عام لكل من 

يفعل هذا الفعل كائناً من كان وذلك ألن خصوص السبب ال يقدح يف عموم اللفظ وقال آخرون إنه خمتص بأناس 
صلى اهللا ( ينني مث قال عطاى والكليب نزلت يف األخنس بن شريق كان يلمز الناس ويغتاهبم وخاصة رسول اهللا مع

من ورائه ويطعن ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقال مقاتل نزلت يف الوليد بن املغرية كان يغتاب النيب ) عليه وسلم 
سورة نزلت يف أمية بن خلف قال الفراء وكون اللفظ عليه يف وجهه وقال حممد بن إسحاق ما زلنا نسمع أن هذه ال

عاماً ال ينايف أن يكون املراد منه شخصاً معيناً كما أن إنساناً لو قال لك ال أزورك أبداً فتقول أنت كل من مل يزرين 
  فال أزوره وأنت إمنا تريده هبذه اجلملة العامة وهذا هو املسمى يف أصول الفقه بتخصيص العام بقرينة العر

املسألة الثانية اهلمز الكسر قال تعاىل َهمَّازٍ مَّشَّاء واللمز الطعن واملراد الكسر من أعراض الناس والغض منهم 
والطعن فيهم قال تعاىل َوالَ َتلِْمزُواْ أَنفَُسكُْم وبناء فعله يدل على أن ذلك عادة منه قد ضري هبا وحنومها اللعنة 



َزةٍ  لَُّمَزةٍ  بسكون امليم وهي املسخرة اليت تأيت باألوابد واألضاحيك فيضحك منه والضحكة وقرىء َوْيلٌ لّكُلّ ُهَم
ويشتم وللمفسرين ألفاظاً أحدها قال ابن عباس اهلمزة املغتاب واللمزة العياب وثانيها قال أبو زيد اهلمزة باليد 

الغيب ورابعها اهلمزة جهراً واللمزة سراً واللمزة باللسان وثالثها قال أبو العالية اهلمزة باملواجهة واللمزة بظهر 
باحلاجب والعني وخامسها اهلمزة واللمزة الذي يلقب الناس مبا يكرهون وكان الوليد بن املغرية يفعل ذلك لكنه ال 
يليق مبنصب الرياسة إمنا ذلك من عادة السقاط ويدخل فيه من حياكي الناس بأقواهلم وأفعاهلم وأصواهتم ليضحكوا 

فنفاه عن املدينة ولعنه وسادسها قال احلسن اهلمزة ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلكم بن العاص مشية النيب وقد حكى 
الذي يهمز جليسه يكسر عليه عينه واللمزة الذي يذكر أخاه بالسوء ويعيبه وسابعها عن أيب اجلوزاء قال قلت البن 

يذمهم اهللا بالويل فقال هم املشاؤون بالنميمة املفرقون بني األحبة عباس وَْيلٌ لّكُلّ ُهَمَزةٍ  لَُّمَزةٍ  من هؤالء الذين 
  الناعتون للناس بالعيب

واعلم أن مجيع هذه الوجوه متقاربة راجعة إىل أصل واحد وهو الطعن وإظهار العيب مث هذا على قسمني فإنه إما أن 
عند السخرية واإلضحاك وكل واحد يكون باجلد كما يكون عند احلسد واحلقد وإما أن يكون باهلزل كما يكون 

من القسمني إما أن يكون يف أمر يتعلق بالدين وهو ما يتعلق بالصورة أو املشي أو اجللوس وأنواعه كثرية وهي غري 
مضبوطة مث إظهار العيب يف هذه األقسام األربعة قد يكون حلاضر وقد يكون لغائب وعلى التقديرين فقد يكون 

الرأس والعني وغريمها وكل ذلك داخل حتت النهي والزجر إمنا البحث يف أن اللفظ باللفظ وقد يكون بإشارة 
حبسب اللغة موضوع ملاذا فما كان اللفظ موضوعاً له كان منهياً حبسب اللفظ ومامل يكن اللفظ موضوعاً له كان 

الطعن فيه عظيماً عند  داخالً حتت النهي حبسب القياس اجللي وملا كان الرسول أعظم الناس منصباً يف الدين كان
  اهللا فال جرم قال وَْيلٌ لّكُلّ ُهَمَزةٍ  لَُّمَزةٍ 

  الَِّذى َجَمَع َماالً َوَعدَّدَُه
  مث قال تعاىل الَِّذى َجَمَع مَاالً َوَعدََّدُه وفيه مسألتان

ي جمرى السبب املسألة األوىل الَِّذى بدل من كل أو نصب على ذم وإمنا وصفه اهللا تعاىل هبذا الوصف ألنه جير
  والعلة يف اهلمز واللمز وهو إعجابه مبا مجع من املال وظنه أن الفضل فيه ألجل ذلك فيستنقص غريه

املسألة الثانية قرأ محزة والكسائي وابن عامر مجع بالتشديد والباقون بالتخفيف واملعىن يف مجع ومجع واحد متقارب 
نا وههنا وأنه مل جيمعه يف يوم واحد وال يف يومني وال يف شهر وال يف والفرق أن َجَمعَ بالتشديد يفيد أنه مجعه من هه

شهرين يقال فالن جيمع األموال أي جيمعها من ههنا وههنا وأما مجع بالتخفيف فال يفيد ذلك وأما قوله َماالً 
  فالتنكري فيه حيتمل وجهني أحدمها أن يقال

َبُنونَ زِيَنةُ  الَْحَيواةِ  الدُّْنَيا فمال اإلنسان الواحد بالنسبة إىل مال كل املال اسم لكل ما يف الدنيا كما قال الَْمالُ وَالْ
الدنيا حقري فكيف يليق به أن يفتخر بذلك القليل والثاين أن يكون املراد منه التعظيم أي مال بلغ يف اخلبث 

يه وجوه أحدها أنه مأخوذ من العدة والفساد أقصى النهايات فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر به أما قوله َوَعدََّدُه فف
وهي الذخرية يقال أعددت الشيء لكذا وعددته إذا أمسكته له وجعلته عدة وذخرية حلوادث الدهر وثانيها عدده 

أي أحصاه وجاء التشديد لكثرة املعدود كما يقال فالن يعدد فضائل فالن وهلذا قال السدي وعدده أي أحصاه 
اله بالنهار فإذا جاء الليل كان خيفيه وثالثها عدده أي كثره يقال يف بين فالن عدد أي يقول هذا يل وهذا يل يلهيه م

كثرة وهذان القوالن األخريان راجعان إىل معي العدد والقول الثالث إىل معىن العدة وقرأ بعضهم وعدده بالتخفيف 
ع ماله وعدد قومه الذين ينصرونه وفيه وجهان أحدمها أن يكون املعىن مجع املال وضبط عدده وأحصاه وثانيهما مج



  من قولك فالن ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من األنصار والرجل مىت كان كذلك كان أدخل يف التفاخر
  َيْحَسُب أَنَّ مَالَُه أَخْلَدَُه

  مث وصفه تعاىل بضرب آخر من اجلهل فقال َيْحَسُب أَنَّ مَالَُه أَْخلَدَُه
عىن واحد مث يف التفسري وجوه أحدها حيتمل أن يكون املعىن طول املال أمله حىت أصبح واعلم أن أخلده وخلده مب

لفرط غفلته وطول أمله حيسب أن ماله تركه خالداً يف الدنيا ال ميوت وإمنا قال أَْخلََدُه ومل يقل خيلده ألن املراد 
ه حكم قد فرغ منه ولذلك ذكره على حيسب هذا اإلنسان أن املال ضمن له اخللود وأعطاه األمان من املوت وكأن

املاضي قال احلسن ما رأيت يقيناً ال شك فيه أشبه بشك ال يقني فيه كاملوت وثانيها يعمل األعمال احملكمة كتشييد 
البنيان باآلجر واجلص عمل من يظن أنه يبقى حياً أو ألجل أن يذكر بسببه بعد املوت وثالثها أحب املال حباً شديداً 

أنه إن انتقص مايل أموت فلذلك حيفظه من النقصان ليبثى حياً وهذا غري بعيد من اعتقاد البخيل ورابعها حىت اعتقد 
  أن هذا تعريض بالعمل الصاحل وأنه هو الذي خيلد صاحبه يف الدنيا بالذكر اجلميل ويف اآلخر يف النعيم املقيم

نه أي ليس األمر كما يظن أن املال خيلده بل العلم أما قوله تعاىل كَالَّ ففيه وجهان أحدمها أنه ردع له عن حسبا
والصالح ومنه قول علي عليه السالم مات خزان املال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر والقول الثاين معناه 

  حقاً لَيُنَبذَنَّ والالم يف لَيُنَبذَنَّ جواب القسم املقدر فدل ذلك على حصول معىن القسم يف كال
  يُنَبذَنَّ ِفى الُْحطََمةِ  َوَمآ أَْدَراَك َما الُْحطََمةُ كَالَّ لَ

افر كان أما قوله تعاىل لَُينَبذَنَّ ِفى الُْحطََمةِ  َوَما أَْدَراَك َما الُْحطََمةُ  فإمنا ذكره بلفظ النبذ الدال على اإلهانة ألن الك
الذال أي هو وأنصاره وأما الُْحطََمةِ  فقال  يعتقد أنه من أهل الكرامة وقرىء لنبذان أي هو وماله ولينبذن بضم

املربد إهنا النار اليت حتطم كل من وقع فيها ورجل حطمة أي شديد األكل يأيت على زاد القوم وأصل احلطم يف اللغة 
الكسر ويقال شر الرعاء احلطمة يقال راع حطمة وحطم بغري هاء كأنه حيطم املاشية أي يكسرها عند سوقها لعنفه 

ملفسرون احلطمة اسم من أمساء النار وهي الدركة الثانية من دركات النار وقال مقاتل هي حتطم العظام وتأكل قال ا
  اللحوم حىت هتجم على القلوب

إن امللك ليأخذ الكافر فيكسره على صلبه كما توضع اخلشبة ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وروى عن النيب 
  )يف النار على الركبة فتكسر مث يرمى به 

واعلم أن الفائدة يف ذكر جهنم هبذا االسم ههنا وجوه أحدها االحتاد يف الصورة كأنه تعاىل يقول إن كنت مهزة ملزة 
فوراءك احلطمة والثاين أن اهلامز بكسر عني ليضع قدره فيلقيه يف احلضيض فيقول تعاىل وراءك احلطمة ويف احلطم 

نم لكن اهلمزة ليس إال الكسر باحلاجب أما احلطمة فإهنا تكسر كسر فاحلطمة تكسرك وتلقيك يف حضيض جه
كسراً ال تبقي وال تذر الثالث أن اهلماز اللماز يأكل حلم الناس واحلطمة أيضاً اسم للنار من حيث إهنا تأكل اجللد 

ني منك فإنه يفي واللحم وميكن أن يقال ذكر وصفني اهلمز واللمز مث قابلهما باسم واحد وقال خذ واحداً مين باإلثن
ويكفي فكأن السائل يقول كيف يفي الواحد باإلثنني فقال إمنا تقول هذا ألنك ال تعرف هذا الواحد فلذلك قال 

  َوَما أَْدَراَك َما الُْحطََمةُ 
  َناُر اللَِّه الُْموقََدةُ 

قََدةُ  اليت ال ختمد أبداً أو الُْموقََدةُ  بأمره أما قوله تعاىل نَاُر اللَِّه فاإلضافة للتفخيم أي هي نار ال كسائر النريان الُْمو
( أو بقدرته ومنه قول علي عليه السالم عجباً ممن يعصى اهللا على وجه األرض والنار تسعر من حتته ويف احلديث 
  )أوقد عليها ألف سنة حىت امحرت مث ألف سنة حىت ابيضت مث ألف سنة حىت اسودت فهي اآلن سوداء مظلمة 



  طَِّلُع َعلَى االٌّ فِْئَدةِ الَِّتى َت
أما قوله تعاىل الَِّتى َتطَِّلُع َعلَى االْفِْئَدةِ  فاعلم أنه يقال طلع اجلبل واطلع عليه إذا عاله مث يف تفسري اآلية وجهان 

األول أن النار تدخل يف أجوافهم حىت تصل إىل صدورهم وتطلع على أفئدهتم وال شيء يف بدن اإلنسان ألطف من 
د وال أشد تأملاً منه بأدىن أذى مماسه فكيف إذا اطلعت نار جهنم واستولت عليه مث إن الفؤاد مع استيالء النار الفؤا

عليه ال حيترق إذ لو احترق ملات وهذا هو املراد من قوله الَ َيُموُت ِفيَها َوالَ َيْحَيى ومعىن االطالع هو أن النار تنزل 
ختصيص األفئدة بذلك هو أهنا مواطن الكفر والعقائد اخلبيثة والنيات الفاسدة  من اللحم إىل الفؤاد والثاين أن سبب

أن النار تأكل أهلها حىت إذا اطلعت على أفئدهتم انتهت مث إن ) صلى اهللا عليه وسلم ( واعلم أنه روى عن النيب 
  اهللا تعاىل يعيد حلمهم وعظمهم مرة أخرى

  إِنََّها َعلَيْهِم مُّْؤَصَدةٌ 
تعاىل إِنََّها َعلَْيهِم مُّْؤَصَدةٌ  فقال احلسن مُّْؤَصَدةُ  أي مطبقة من أصدت الباب وأوصدته لغتان ومل يقل مطبقة أما قوله 

  ألن املؤصدة هي األبواب املغلقة واإلطباق ال يفيد معىن الباب
موضع له قعر عميق جداً كالبئر واعلم أن اآلية تفيد املبالغة يف العذاب من وجوه أحدها أن قوله لَُينَبذَنَّ يقتضي أنه 

وثانيها أنه لو شاء جيعل ذلك املوضع حبيث ال يكون له باب لكنه بالباب يذكرهم اخلروج فيزيد يف حسرهتم وثالثها 
 أنه قال َعلَْيهِم مُّْؤَصَدةٌ  ومل يقل مؤصدة عليهم ألن قوله َعلَْيهِم مُّْؤَصَدةٌ  يفيد أن املقصود أوالً كوهنم هبذه احلالة

  وقوله مؤصدة عليهم ال يفيد هذا املعىن بالقصد األول

  ِفى َعَمٍد مَُّمدََّدةِ 
  أما قوله تعاىل ِفى َعَمٍد مَُّمدََّدةِ  ففيه مسائل

املسألة األوىل قرىء يف عمد بضمتني وعمد بسكون امليم وعمد بفتحتني قال الفراء عمد وعمد وعمد مثل األدمي 
واألهب والعقيم والعقم والعقم وقال املربد وأبو علي العمد مجع عمود على غري واإلدم واألدم واإلهاب واألهب 

  واحد أما اجلمع على واحد فهو العمد مثل زبور وزبر ورسول ورسل
  املسألة الثانية العمود كل مستطيل من خشب أو حديد وهو أصل للبناء يقال عمود البيت للذي يقوم به البيت

آلية وجهان األول أهنا عمد أغلقت هبا تلك األبواب كنحو ما تغلق به الدروب ويف مبعىن املسألة الثالثة يف تفسري ا
الباء أي أهنا عليهم مؤصدة بعمد مدت عليها ومل يقل بعمد ألهنا لكثرهتا صارت كأن الباب فيها والقول الثاين أن 

مثل املقاطر اليت تقطر فيها اللصوص اللهم أجرنا منها  يكون املعىن إِنََّها َعلَْيهِم مُّْؤَصَدةٌ  حال كوهنم موثقني ِفى َعَمٍد
  يا أكرم األكرمني

  سورة الفيل

  مخس آيات مكية
  أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك بِأَْصحَابِ الِْفيلِ

  مَُّمدََّدةِ  أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربُّكَ بِأَْصَحابِ الْفِيلِ
من من قبل أصخمة النجاشي بىن كنيسة بصنعاء ومساها القليس وأراد أن روى أن أبرهة بن الصباح األشرم ملك الي

  يصرف إليها احلاج فخرج من بين كنانة رجل وتغوط فيها ليالً فأغضبه ذلك



وقيل أججت رفقة من العرب ناراً فحملتها الريح فأحرقتها فحلف ليهدمن الكعبة فخرج باحلبشة ومعه فيل امسه 
انية أخرى وقيل إثنا عشر وقيل ألف فلما بلغ قريباً من مكة خرج إليه عبد املطلب حممود وكان قوياً عظيماً ومث

وعرض عليه ثلث أموال هتامة لريجع فأىب وعبأ جيشه وقدم الفيل فكانوا كلما وجهوه إىل جهة احلرم برك ومل يربح 
مائيت بعري فخرج إليهم فيها  وإذا وجهوه إىل جهة اليمن أو إىل سائر اجلهات هرول مث إن أبرهة أخذ لعبد املطلب

فعظم يف عني أبرهة وكان رجالً جسيماً وسيماً وقيل هذا سيد قريش وصاحب عري مكة فلما ذكر حاجته قال 
سقطت من عيين جئت ألهدم البيت الذي هو دينك ودين آبائك فأهلاك عنه ذود أخذلك فقال أنا رب اإلبل 

  ذ حبلقته وهو يقولوللبيت رب سيمنعك عنه مث رجع وأتى البيت وأخ
  ال هم إن املرء مي

  نع حله فامنع حاللك

  وانصر على آل الصلي
  ب وعابديه اليوم آلك ال يغلنب صليبهم

  وحماهلم عدوا حمالك إن كنت تاركهم وكع
  بتنا فأمر ما بدالك ويقول
  يا رب ال أرجو هلم سواكا

ليمن فقال واهللا إهنا لطري غريبة ما هي بنجدية وال يا رب فامنع عنهم محاكا فالتفت وهو يدعو فإذا هو بطري من حنو ا
هتامية وكان مع كل طائر حجر يف منقاره وحجران يف رجليه أكرب من العدسة وأصغر من احلمصة وعن ابن عباس 
أنه رأى منها عند أم هاينء حنو قفيز خمططة حبمرة كاجلزع الظفارى فكان احلجر يقع على رأس الرجل فيخرج من 

كل حجر اسم من يقع عليه فهلكوا يف كل طريق ومنهل ودوى أبرهة فتساقطت أنامله وما مات حىت دبره وعلى 
انصدع صدره عن قلبه وانفلت وزيره أبو يكسوم وطائر حيلق فوقه حىت بلغ النجاشي فقص عليه القصة فلما أمتها 

ائسه أعميني مقعدين يستطعمان مث يف وس) رأيت قائد الفيل ( وقع عليه احلجر وخر ميتاً بني يديه وعن عائشة قالت 
  اآلية سؤاالت

األول مل قال أَلَمْ َتَر مع أن هذه الواقعة وقعت قبل املبعث بزمان طويل اجلواب املراد من الرؤية العلم والتذكري وهو 
السبب قال لغريه إشارة إىل أن اخلرب به متواتر فكان العلم احلاصل به ضرورياً مساوياً يف القوة واجلالء للرؤية وهلذا 

لَى كُلّ َشْيء قَِديرٌ ألنا على سبيل الذم أَوَ لَْم َيَرْواْ كَمْ أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ّمَن الْقُُروِن ال يقال فلم قال أَلَْم َتْعلَمْ أَنَّ اللََّه َع
اكه كفرار الفيل فإنه نقول الفرق أن ماال يتصور إدراكه ال يستعل فيه إال العلم لكونه قادراً وأما الذي يتصور إدر

  جيوز أن يستعمل فيه الرؤية
السؤال الثاين مل قال أَلَمْ َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك ومل يقل أمل تر ما فعل ربك اجلواب ألن األشياء هلا ذوات وهلا كيفيات 

دح إمنا حيصل باعتبارها يدل على مداومتها وهذه الكيفية هي اليت يسميها املتكلمون وجه الدليل واستحقاق امل
 برؤية هذه الكيفيات ال برؤية الذوات وهلذا قال أَفَلَْم َينظُُرواْ إِلَى السََّماء فَْوقَُهْم كَْيَف َبَنْيَناَها وال شك أن هذه

) صلى اهللا عليه وسلم ( الواقعة كانت دالة على قدرة الصانع وعلمه وحكمته وكانت دالة على شرف حممد 
ز تقدمي املعجزات على زمان البعثة تأسيساً لنبوهتم وإرهاصاً هلا ولذلك قالوا كانت الغمامة وذلك ألن مذهبنا أنه جيو

) أو خطيب ( تظله وعند املعتزلة أن ذلك ال جيوز فال جرم زعموا أنه ال بد وأن يقال كان يف ذلك الزمان نيب 
إىل حد التواتر ال حتمال أنه كان  كخالد بن سنان أو قس بن ساعدة مث قالوا وال جيب أن يشتهر وجودمها ويبلغ



  مبعوثاً إىل مجع قليلني فال جرم مل يشتهر خربه
  واعلم أن قصة الفيل واقعة على امللحدين جداً ألهنم ذكروا يف الزالزل والرياح والصاعق وسائر

ذار ألهنا ليس يف شيء األشياء اليت عذب اهللا تعاىل هبا األمم أعذاراً ضعيفة أما هذه الواقعة فال جترى فيها تلك األع
من الطبائع واحليل أن يقبل طري معها حجارة فتقصد قوماً دون قوم فتقتلهم وال ميكن أن يقال إنه كسائر األحاديث 

الضعيفة ألنه مل يكن بني عام الفيل ومبعث الرسول إال نيف وأربعون سنة ويوم تال الرسول هذه السورة كان قد 
عة ولو كان النقل ضعيفاً لشافهوه بالتكذيب فلما مل يكن كذلك علمنا أنه ال سبب بقي مبكة مجع شاهدوا تلك الواق

  للطعن فيه
السؤال الثالث مل قال ِفْعلَ ومل يقل جعل وال خلق وال عمل اجلواب ألن خلق يستعمل البتداء الفعل وجعل 

النُّوَر وعمل بعد الطلب وفعل عام فكان أوىل ألنه للكيفيات قال تعاىل ُخِلَق السََّماَواِت َواالْْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت َو
تعاىل خلق الطيور وجعل طبع الفيل على خالف ما كانت عليه وسألوه أن حيفظ البيت ولعله كان فيهم من يستحق 

  اإلجابة فلو ذكر األلفاظ الثالثة لطال الكالم فذكر لفظاً يشمل الكل
اب من وجوه أحدها كأنه تعاىل قال إهنم ملا شاهدوا هذا االنتقام مث مل السؤال الرابع ملا قال ربك ومل يقل الرب اجلو

يتركوا عبادة األوثان وأنت يا حممد ما شاهدته مث اعترفت بالشكر والطاعة فكأنك أنت الذي رأيت ذلك االنتقام 
عاىل قال إمنا فال جرم تربأت عنهم واخترتك من الكل فأقول ربك أي أنا لك ولست هلم بل عليهم وثانيها كأنه ت

فعلت بأصحاب الفيل ذلك تعظيماً لك وتشريفاً ملقدمك فأنا كنت مربياً لك قبل قومك فكيف أترك تربيتك بعد 
  ظهورك ففيه بشارة له عليه السالم بأنه سيظفر

رة اهللا تعاىل السؤال اخلامس قوله أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك مذكور يف معرض التعجب وهذه األشياء بالنسبة إىل قد
) صلى اهللا عليه وسلم ( ليست عجيبة فما السبب هلذا التعجب اجلواب من وجوه أحدها أن الكعبة تبع حملمد 

وذلك ألن العلم يؤدي بدون املسجد أما ال مسجد بدون العامل فالعامل هو الدر واملسجد هو الصدف مث الرسول 
أنه تعاىل يقول إن امللك العظيم ملا طعن يف املسجد هزمته وأفنيته الذي هو الدر مهزه الوليد وملزه حىت ضاق قلبه فك

فمن طعن فيك وأنت املقصود من الكل أال أفنيه وأعدمها إن هذا لعجيب وثانيها أن الكعبة قبلة صالتك وقلبك 
  قبلة معرفتك مث أنا حفظت قبلة عملك عن األعداء أفال تسعى يف حفظ قبلة دينك عن اآلثام واملعاصيا

سؤال السادس مل قال أَْصَحاُب الْفِيلِ ومل يقل أرباب الفيل أو مالك الفيل اجلواب ألن الصاحب يكون من اجلنس ال
فقوله أَْصحَاُب الِْفيلِ يدل على أن أولئك األقوام كانوا من جنس الفيل يف البهيمية وعدم الفهم والعقل بل فيه 

ل لألدون إنه صاحب األعلى وال يقال لألعلى إنه صاحب دقيقة وهي أنه إذا حصلت املصاحبة بني شخصني فيقا
األدون ولذلك يقال ملن صحب الرسول عليه السالم إهنم الصحابة فقوله أَْصحَاُب الِْفيلِ يدل على أن أولئك 
لما األقوام كانوا أقل حال وأدون منزلة من الفيل وهو املراد من قوله تعاىل َبلْ ُهْم أََضلُّ ومما يؤكد ذلك أهنم ك

  وجهوا الفيل إىل جهة

الكعبة كان يتحول عنه ويفر عنه كأنه كان يقول ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق عزمي محيد فال أتركه وهم ما 
  كانوا يتركون تلك العزمية الردية فدل ذلك على أن الفيل كان أحسن حاالً منهم

وثان من قدمي الدهر وال شك أن ذلك كان أقبح من السؤال السابع أليس أن كفار قريش كانوا مألوا الكعبة من األ
ختريب جدران الكعبة فلم سلط اهللا العذاب على من قصد التخريب ومل يسلط العذاب على من مألها من األوثان 



واجلواب ألن وضع األوثان فيها تعد على حق اهللا تعاىل وختريبها تعد على حق اخللق ونظريه قاطع الطريق والباغي 
قتلون مع أهنم مسلمون وال يقتل الشيخ الكبري واألعمى وصاحب الصومعة واملرأة وإن كانوا كفار ألنه ال والقاتل ي

  يتعدى ضررهم إىل اخللق
السؤال الثامن كيف القول يف إعراب هذه اآلية اجلواب قال الزجاج كيف يف موضع نصب بفعل ال بقوله أَلَْم َترَ 

  ألن كيف من حروف االستفهام
  جَْعلْ كَْيَدُهْم ِفى َتْضِليلٍأَلَْم َي

  واعلم أنه تعاىل ذكر ما فعل هبم فقال أَلَمْ َيجَْعلْ كَْيدَُهْم ِفى َتْضِليلٍ وفيه مسائل
املسألة األوىل اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغري على اخلفية إن قيل فلم مساه كيداً وأمره كان ظاهراً فإنه كان 

م لكن الذي كان يف قلبه شر مما أظهر ألنه كان يضمر احلسد للعرب وكان يريد يصرح أنه يهدم البيت قلنا نع
  صرف الشرف احلاصل هلم بسبب الكعبة منهم ومن بلدهم إىل نفسه وإىل بلدته

املسألة الثانية قالت املعتزلة إضافة الكيد إليهم دليل على أنه تعاىل ال يرضى بالقبيح إذ لو رضي ألضافه إىل ذاته 
أْذَنَ ِلى واجلواب أنه ثبت يف علم النحو أنه يكفي يف حسن اإلضافة أدىن سبب فلم ال يكفي يف حسن هذه كقوله َي

  اإلضافة وقوعه مطابقاً إلرادهتم واختيارهم
املسألة الثالثة ِفى َتْضلِيلٍ أي يف تضييع وإبطال يقال ضلل كيده إذا جعله ضاالً ضائعاً ونظريه قوله تعاىل َوَما ُدَعاء 

كَاِفرِيَن إِالَّ ِفى َضلَالٍ وقيل المرىء القيس امللك الضليل ألنه ضلل ملك أبيه أي ضيعه مبعىن أهنم كادوا البيت الْ
أوالً ببناء القليس وأرادوا أن يفتتحوا أمره بصرف وجوه احلاج إليه فضلل كيدهم بإيقاع احلريق فيه مث كادوه ثانياً 

معىن حرف الظرف كما يقال سعى فالن يف ضالل أي سعيهم كان قد بإرادة هدمه فضلل بإرسال الطري عليهم و
  ظهر لكل عاقل أنه كان ضالل وخطأ

  َوأَْرَسلَ َعلَْيهِْم طَْيراً أَبَابِيلَ
  مث قال تعاىل َوأَْرَسلَ َعلَيْهِْم طَيْراً أَبَابِيلَ وفيه سؤاالت

إنه مهما كان أحقر كان صنع اهللا أعجب وأكرب أو السؤال األول مل قال طَْيراً على التنكري واجلواب إما للتحقري ف
  للتفخيم كأنه يقول طرياً وأي طري ترمى حبجارة صغرية فال ختطىء املقتل

  السؤال الثاين ما األبابيل اجلواب أما أهل اللغة قال أبو عبيدة أبابيل مجاعة يف تفرقة يقال جاءت

احد أم ال فيه قوالن األول وهو قول األخفش والفراء أنه ال اخليل أبابيل أبابيل من ههنا وههنا وهل هلذه اللفظة و
واحد هلا وهو مثل الشماطيط والعباديد ال وحد هلا والثاين أنه له واحد مث على هذا القول ذكروا ثالثة أوجه أحدها 

مة الكبرية زعم أبو جعفر الرؤاسي وكان ثقة مأموناً أنه مسع واحدها إبالة ويف أمثاهلم ضغث على إبالة وهي احلز
مسيت اجلماعة من الطري يف نظامها باإلبالة وثانيها قال الكسائي كنت أمسع النحويني يقولون إبول وأبابيل كعجول 

  وعجاجيل وثالثها قال الفراء ولو قال قائل واحد األبابيل إيبالة كان صواباً كما قال دينار ودنانري
سريين عن ابن عباس قال كانت طرياً هلا خراطيم كخراطيم السؤال الثالث ما صفة تلك الطري اجلواب روى ابن 

الفيل وأكل كأكف الكالب وروى عطاء عنه قال طري سود جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاً ولعل السبب أهنا 
أرسلت إىل قوم كان يف صورهتم سواد اللون ويف سرهم سواد الكفر واملعصية وعن سعيد بن جبري أهنا بيض صغار 

أن ظلمة الكفر اهنزمت هبا والبياض ضد السواد وقيل كانت خضراً وهلا رءوس مثل رءوس السباع  ولعل السبب
وأقول إهنا ملا كانت أفواجاً فلعل كل فوج منها كان على شكل آخر فكل أحد وصف ما رأى وقيل كانت بلقاء 



  كاخلطاطيف
  َتْرِميهِم بِِحَجاَرةٍ  مِّن ِسجِّيلٍ

  ِحَجاَرةٍ  ّمن ِسجّيلٍ وفيه مسائلمث قال تعاىل َتْرمِيهِم بِ
  املسألة األوىل قرأ أبو حيوة يرميهم أي اهللا أو الطري ألنه اسم مجع مذكر وإمنا يؤنث على املعىن

املسألة الثانية ذكروا يف كيفية الرمي وجوهاً أحدها قال مقاتل كان كل طائر حيمل ثالثة أحجار واحد يف منقاره 
حد رجالً مكتوب على كل حجر اسم صاحبه ما وقع منها حجر على موضع إال خرج واثنان يف رجليه يقتل كل وا

من اجلانب اآلخر وإن وقع على رأسه خرج من دبره وثانيها روى عكرمة عن ابن عباس قال ملا أرسل اهللا احلجارة 
ري وكانت على أصحاب الفيل مل يقع حجر على أحد منهم إال نفط جلده وثار به اجلدري وهو قول سعيد بن جب

  تلك األحجار أصغرها مثل العدسة وأكربها مثل احلمصة
واعلم أن من الناس من أنكر ذلك وقال لو جوزناأن يكون يف احلجارة اليت تكون مثل العدسة من الثقل ما يقوى 

يف به على أن ينفذ من رأس اإلنسان وخيرج من أسفله جلوزنا أن يكون اجلبل العظيم خالياً عن الثقل وأن يكون 
ومن التينة وذلك يرفع األمان عن املشاهدات فإنه مىت جاز ذلك فليجز أن يكون حبضرتنا مشوس وأقمار وال نراها 
وأن حيصل اإلدراك يف عني الضرير حىت يكون هو باملشرق ويرى بقعة يف األندلس وكل ذلك حمال واعلم أن ذلك 

  جائز على مذهبنا إال أن العادة جارية بأهنا ال تقع
ألة الثالثة ذكروا يف السجيل وجوهاً أحدها أن السجيل كأنه علم للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار كما املس

أن سجيناً علم لديوان أعماهلم كأنه قيل حبجارة من مجلة العذاب املكتوب املدون واشتقاقه من اإلسجال وهو 
  ذا االسماإلرسال ومنه السجل الدلو اململوء ماء وإمنا مسي ذلك الكتاب هب

 ألنه كتب فيه العذاب والعذاب موصوف باإلرسال لقوله تعاىل وَأَْرَسلَ َعلَْيهِْم طَيْراً أََبابِيلَ وقوله فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم
الطُّوفَانَ فقوله ّمن ِسّجيلٍ أي مما كتبه اهللا يف ذلك الكتاب وثانيها قال ابن عباس سجيل معناه سنك وكل يعين 

طني وثالثها قال أبو عبيدة السجيل الشديد ورابعها السجيل اسم لسماء الدنيا وخامسها  بعضه حجر وبعضه
  السجيل حجارة من جهنم فإن سجيل اسم من أمساء جهنم فأبدلت النون بالالم

  فََجَعلَُهْم كََعْصٍف مَّأْكُولِ
  أما قوله تعاىل فََجَعلَُهْم كََعْصٍف مَّأْكُولِ ففيه مسائل

ذكروا يف تفسري العصف وجوهاً ذكرناها يف قوله َوالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف وذكروا ههنا وجوهاً أحدها املسألة األوىل 
أنه ورق الزرع الذي يبقى يف األرض بعد احلصاد وتعصفه الرياح فتأكله املواشي وثانيها قال أبو مسلم العصف 

د الذر فتفرقه عن احلب وهو إذا كان مأكوالً فقد بطل التنب لقوله ذُو الَْعْصِف وَالرَّْيَحانُ ألنه تعصف به الريح عن
وال رجعة له وال منعة فيه وثالثها قال الفراء هو أطراف الزرع قبل أن يدرك السنبل ورابعها هو احلب الذي أكل 

  لبه وبقي قشره
  االناملسألة الثانية ذكروا يف تفسري املأكول وجوهاً أحدها أنه الذي أكل وعلى هذا الوجه ففيه احتم

أحدمها أن يكون املعىن كزرع وتنب قد أكلته الدواب مث ألقته روثاً مث جيف وتتفرق أجزاؤه شبه تقطع أوصاهلم 
بتفرق أجزاء الروث إال أن العبارة عنه جاءت على ما عليه آداب القرآن كقوله كَاَنا َيأْكُالَنِ الطََّعاَم وهو قول 

  مقاتل وقتادة وعطاء عن ابن عباس
الثاين على هذا الوجه أن يكون التشبيه واقعاً بورق الزرع إذا وقع فيه األكال وهو أن يأكله الدود  واالحتمال



الوجه الثاين يف تفسري قوله مَّأْكُولِ هو أنه جعلهم كزرع قد أكل حبه وبقي تبنه وعلى هذا التقدير يكون املعىن 
ول على العصف من أجل أنه أكل حبه كعصف مأكول احلب كما يقال فالن حسن أي حسن الوجه فأجرى مأك

ألن هذا املعىن معلوم وهذا قول احلسن الوجه الثالث يف التفسري أن يكون معىن مَّأْكُولِ أنه مما يؤكل يعين تأكله 
  الدواب يقال لكل شيء يصلح لألكل هو مأكول واملعىن جعلهم كتنب تأكله الدواب وهو قول عكرمة والضحاك

ضهم إن احلجاج خرب الكعبة ومل حيدث شيء من ذلك فدل على أن قصة الفيل ما كانت على املسألة الثالثة قال بع
هذا الوجه وإن كانت هكذا إال أن السبب لتلك الواقعة أمر آخر سوى تعظيم الكعبة واجلواب أنا بينا أن ذلك 

أما بعد قدومه وتأكد نبوته  واإلرهاص إمنا حيتاج إليه قبل قدومه) صلى اهللا عليه وسلم ( وقع إرهاصاً ألمر حممد 
بالدالئل القاطعة فال حاجة إىل شيء من ذلك واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وأحكم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى 

  آله وصحبه وسلم

  سورة قريش

  وهي أربع آيات مكية
  ِإليلَاِف قُرَْيشٍ

  إليالف قريش إيالفهم اعلم أن ههنا مسائل
وله إليالف حتتمل وجوهاً ثالثة فإهنا إما أن تكون متعلقة بالسورة اليت قبلها أو باآلية اليت املسألة األوىل الالم يف ق

  بعدها أوالً تكون متعلقة ال مبا قبلها وال مبا بعدها أما الوجه األول وهو أن تكون متعلقة مبا قبلها ففيه احتماالت
َعْصٍف مَّأْكُولِ إللف قريش أي أهلك اهللا أصحاب الفيل األول وهو قول الزجاج وأيب عبيدة أن التقدير فََجَعلَُهْم كَ

لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف فإن قيل هذا ضعيف ألهنم إمنا جعلوا كََعْصٍف مَّأْكُولِ لكفرهم 
هبم ذلك  ومل جيعلوا كذلك لتأليف قريش قلنا هذا السؤال ضعيف لوجوه أحدها أنا ال نسلم أن اهللا تعاىل إمنا فعل

 لكفرهم فإن اجلزاء على الكفر مؤخر للقيامة قال تعاىل الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبْت وقال َولَوْ ُيؤَاِخذُ اللَُّه
ع النَّاَس بَِما كََسُبواْ َما َتَرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمن دَابَّةٍ  وألنه تعاىل لو فعل هبم ذلك لكفرهم لكان قد فعل ذلك جبمي

الكفار بل إمنا فعل ذلك هبم ِإليلَاِف قُرَْيشٍ ولتعظيم منصبهم وإظهار قدرهم وثانيها هب أن زجرهم عن الكفر 
مقصود لكن ال ينايف كون شيء آخر مقصود حىت يكون احلكم واقعاً مبجموع األمرين معاً وثالثها هب أهنم أهلكوا 

ريش جاز أن يقال أهلكوا إليالف قريش كقوله تعاىل ِلَيكُونَ لكفرهم فقط إال أن ذلك اإلهالك ملا أدى إىل إيالف ق
  لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً وهم مل يلتقطوه لذلك لكن ملا آل األمر إليه حسن أن ميهد عليه االلتقاط

كأنه تعاىل قال كل ما فعلنا  االحتمال الثاين أن يكون التقدير أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربُّكَ بِأَْصَحابِ الْفِيلِ ِإليلَاِف قَُرْيشٍ
هبم فقد فعلناه إليالف قريش فإنه تعاىل جعل كيدهم يف تضليل وأرسل عليهم طرياً أبابيل حىت صاروا كعصف 

  مأكول فكل ذلك إمنا كان ألجل إيالف قريش
رة املتقدمة إىل نعمة االحتمال الثالث أن تكون الالم يف قوله ِإليلَاِف مبعىن إىل كأنه قال فعلنا كل ما فعلنا يف السو

أخرى عليهم وهي إيالفهم رِْحلَةَ  الشَّتاء َوالصَّْيِف تقول نعمة اهللا نعمة ونعمة لنعمة سواء يف املعىن هذا قول الفراء 
  فهذه احتماالت ثالثة توجهت على تقدير تعليق الالم بالسورة اليت قبل هذه وبقي من مباحث هذا القول أمران

ليق هذه الالم بالسورة املتقدمة قولني أحدمها أن جعلوا السورتني سورة واحدة واحتجوا عليه األول أن للناس يف تع



بوجوه أحدها أن السورتني ال بد وأن تكون كل واحدة منهما مستقلة بنفسها ومطلع هذه السورة ملا كان متعلقاً 
هما يف مصحفه سورة واحدة وثالثها بالسورة املتقدمة وجب أن ال تكون سورة مستقلة وثانيها أن أيب بن كعب جعل

ما روى أن عمر قرأ يف صالة املغرب يف الركعة األوىل والتني ويف الثانية أمل تر وإليالف قريش معاً من غري فصل 
بينهما ببسم اهللا الرمحن الرحيم القول الثاين وهو املشهور املستفيض أن هذه السورة منفصلة عن سورة الفيل وأما 

لسورة مبا قبلها فليس حبجة على ما قالوه ألن القرآن كله كالسورة الواحدة وكاآلية الواحدة تعلق أول هذه ا
يصدق بعضها بعضاً ويبني بعضها معىن بعض أال ترى أن اآليات الدالة على الوعيد مطلقة مث إهنا متعلقة بآيات التوبة 

ا قبله من ذكر القرآن وأما قوله إن أبياً مل يفصل بينهما فهو وبآيات العفو عنه من يقول به وقوله إِنَّا أَنزَلَْناُه متعلق مب
معارض بإطباق الكل على الفصل بينهما وأما قراءة عمر فإهنا ال تدل على أهنما سورة واحدة ألن اإلمام قد يقرأ 

  سورتني
ف قريش فنقول ال شك البحث الثاين فيما يتعلق هبذا القول بيان أنه مل صار ما فعله اهللا بأصحاب الفيل سبباً إليال

أن مكة كانت خالية عن الزرع والضرع على ما قال تعاىل بَِواٍد غَْيرِ ِذى َزْرعٍ إىل قوله فَاجَْعلْ أَفِْئَدةً  ّمَن النَّاسِ 
وألهل  َتْهوِى إِلَيْهِْم َواْرُزقُْهْم ّمَن الثََّمراِت فكان أشراف أهل مكة يرحتلون للتجارة هاتني الرحتلني ويأتون ألنفسهم

بلدهم مبا حيتاجون إليه من األطعمة والثياب وهم إمنا كانوا يرحبون يف أسفارهم وألن ملوك النواحي كانوا يعظمون 
أهل مكة ويقولون هؤالء جريان بيت اهللا وسكان حرمه ووالة الكعبة حىت إهنم كانوا يسمون أهل مكة أهل اهللا فلو 

ال عنهم هذا العز ولبطلت تلك املزايا يف التعظيم واالحترام ولصار مت للحبشة ما عزموا عليه من هدم الكعبة لز
سكان مكة كسكان سائر النواحي يتخطفون من كل جانب ويتعرض هلم يف نفسهم وأمواهلم فلما أهلك اهللا 

أصحاب الفيل ورد كيدهم يف حنرهم ازداد وقع أهل مكة يف القلوب وازداد تعظيم ملوك األطراف هلم فازدادت 
َتاء ملنافع واملتاجر فلهذا قال اهللا تعاىل أَلَمْ َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك بِأَْصحَابِ الِْفيلِ ِإليلَاِف قَُرْيشٍ رِْحلَةَ  الّشتلك ا

َوالصَّْيِف والوجه الثاين فيما يدل على صحة هذا القول أن قوله تعاىل يف آخر هذه السورة فَلَْيْعُبُدواْ َربَّ َهاذَا الَْبْيتِ 
  ِذى إشارة إىل أول سورة الفيل كأنه قالالَّ

فليعبدوا رب هذا البيت الذي قصده أصحاب الفيل مث إن رب البيت دفعهم عن مقصودهم ألجل إيالفكم ونفعكم 
  ألن األمر بالعبادة إمنا حيسن مرتباً على إيصال املنفعة فهذا يدل على تعلق أول هذه السورة بالسورة املتقدمة

أن الالم يف ِإليلَاِف متعلقة بقوله فَلَْيْعُبُدواْ وهو قول اخلليل وسيبويه والتقدير فليعبدوا رب هذا  القول الثاين وهو
البيت إليالف قريش أي ليجعلوا عبادهتم شكراً هلذه النعمة واعترافاً هبا فإن قيل فلم دخلت الفاء يف قوله فَلَْيْعُبُدواْ 

ن نعم اهللا عليهم ال حتصى فكأنه قيل إن مل يعبدوه لسائر نعمه فليعبده قلنا ملا يف الكالم من معىن الشرط وذلك أل
  هلذه الواحدة اليت هي نعمة ظاهرة

القول الثالث أن تكون هذه الالم غري متعلقة ال مبا قبلها وال مبا بعدها قال الزجاج قال قوم هذه الالم الم التعجب 
يزدادون غياً وجهالً وانغماساً يف عبادة األوثان واهللا تعاىل كأن املعىن اعجبوا إليالف قريش وذلك ألهنم كل يوم 

يؤلف مشلهم ويدفع اآلفات عنهم وينظم أسباب معايشهم وذلك ال شك أنه يف غاية التعجب من عظيم حلم اهللا 
  وكرمه ونظريه يف اللغة قولك لزيد وما صنعنا به ولزيد وكرامتنا إياه وهذا اختيار الكسائي واألخفش والفراء

املسألة الثانية ذكروا يف اإليالف ثالثة أوجه أحدها أن اإليالف هو اإللف قال علماء اللغة ألفت الشيء وألفته إلفاً 
وإالفاً وإيالفاً مبعىن واحد أي لزمته فيكون املعىن إللف قريش هاتني الرحلتني فتتصال وال تنقطعا وقرأ أبو جعفر 

عكرمة ليالف قريش وثانيها أن يكون هذا من قولك لزمت موضع إللف قريش وقرأ اآلخرون إلالف قريش وقرأ 



كذا وألزمنيه اهللا كذا تقول ألفت كذا وألفنيه اهللا ويكون املعىن إثبات األلفة بالتدبري الذي فيه لطف ألف بنفسه إلفاً 
نَّ اللََّه أَلَّفَ َبْينَُهْم وقال وآلفه غريه إيالفاً واملعىن أن هذه األلفة إمنا حصلت يف قريش بتدبري اهللا وهو كقوله َولَاِك

م َوأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم فَأَْصَبْحُتم بِنِْعَمِتِه إِخَْواناً وقد تكون املسرة سبباً للمؤانسة واالتفاق كما وقعت عند اهنزا
مالزمني أصحاب الفيل لقريش فيكون املصدر ههنا مضافاً إىل املفعول ويكون املعىن ألجل أن جيعل اهللا قريشاً 

لرحلتيهم وثالثها أن يكون اإليالف هو التهيئة والتجهيز وهو قول الفراء وابن األعرايب فيكون املصدر على هذا 
القول مضافاً إىل الفاعل واملعىن لتجهيز قريش رحلتيها حىت تتصال وال تنقطعا وقرأ أبو جعفر ليالف بغري مهز 

  يستهزءون وقد مر تقريره فحذف مهزة اإلفعال حذفاً كلياً وهو كمذهبه يف
املسألة الثالثة التكرير يف قوله ِإليلَاِف قُرَْيشٍ إِيلَاِفهِْم هو أنه أطلق اإليالف أوالً مث جعل املقيد بدالً لذلك املطلق 
افقة تفخيماً ألمر اإليالف وتذكرياً لعظيم املنة فيه واألقرب أن يكون قوله ِإليلَاِف قَُرْيشٍ عاماً جبمع كل مؤانسة ومو

كان بينهم فيدخل فيه مقامهم وسريهم ومجيع أحواهلم مث خص إيالف الرحلتني بالذكر لسبب أنه قوام معاشهم كما 
يف قوله َوجِبْرِيلُ وفائدة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل النعمة تقول العرب ألفت كذا أي لزمته واإللزام 

ملؤانسة فإنه ءذا أحب املرء شيئاً لزمه ومنه َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ  التَّقَْوى ضربان إلزام بالتكليف واألمر وإلزام باملودة وا
كما أن اإلجلاء ضربان أحدمها لدفع الضرر كاهلرب من السبع والثاين لطلب النفع العظيم كمن جيد ماالً عظيماً وال 

  ذا الدواعي اليتمانع من أخذه ال عقالً وال شرعاً وال حساً فإنه يكون كامللجأ إىل األخذ وك

  تكون دون االجلاء مرة تكون لدفع الضرر وأخرى جللب النفع وهو املراد يف قوله إِيلَافِهِْم
إنا بين النضر بن كنانة ألنفقوا ( املسألة الرابعة اتفقوا على أن قريشاً ولد النضر بن كنانة قال عليه الصالة والسالم 

هذه التسمية وجوهاً أحدها أنه تصغري القرش وهو دابة عظيمة يف البحر وذكروا يف سبب ) أمناً وال ننتفي من أبينا 
تعبث بالسفن وال تنطلق إال بالنار وعن معاوية أنه سأل ابن عباس مب مسيت قريش قال بدابة يف البحر تأكل وال 

  تؤكل تعلو وال تعلى وأنشد
  وقريش هي اليت تكسن البح

ومعلوم أن قريشاً موصوفون هبذه الصفات ألهنا تلي أمر األمة فإن األئمة ر هبا مسيت قريش قريشاً والتصغري للتعظيم 
من قريش وثانيها أنه مأخوذ من القرش وهو الكسب ألهنم كانوا كاسبني بتجاراهتم وضرهبم يف البالد وثالثها قال 

قريشاً ألن  الليث كانوا متفرقني يف غري احلرم فجمعهم قصي بن كالب يف احلرم حىت اختذوها مسكناً فسموا
  التقرش هو التجمع يقال تقرش القوم إذا اجتمعوا ولذلك مسي قصي جممعاً قال الشاعر

  أبو كم قصي كان يدعى جممعاً
به مجع اهللا القبائل من فهر ورابعها أهنم كانوا يسدون خلة حماويج احلاج فسموا بذلك قريشاً ألن القرش التفتيش 

  قال ابن حرة
  أيها الشامت املقرش عنا

  عند عمرو وهل لذاك بقاء
  إِيلَاِفهِمْ رِْحلَةَ  الشَِّتآِء َوالصَّْيِف

  قوله تعاىل رِْحلَةَ  الّشَتاء وَالصَّْيِف فيه مسائل
املسألة األوىل قال الليث الرحلة اسم االرحتال من القول للمسري ويف املراد من هذه الرحلة قوالن األول وهو 

حلتان رحلة بالشتاء إىل اليمن ألن اليمن أدفأ وبالصيف إىل الشأم وذكر املشهور قال املفسرون كانت لقريش ر



عطاء عن ابن عباس أن السبب يف ذلك هو أن قريشاً إذا أصاب واحداً منهم خممصة خرج هو وعياله إىل موضع 
أسد  وضربوا على أنفس خباء حىت ميوتوا إىل أن جاء هاشم بن عبد مناف وكان سيد قومه وكان له ابن يقال له

وكان له ترب من بين خمزوم حيبه ويلعب معه فشكا إليه الضرر واجملاعة فدخل أسد على أمه يبكي فأرسلت إىل 
أولئك بدقيق وشحم فعاشوا فيه أياماً مث أتى ترب أسد إليه مرة أخرى وشكا إليه من اجلوع فقام هاشم خطيباً يف 

أهل حرم اهللا وأشراف ولد آدم والناس لكم تبع قالوا حنن  قريش فقال إنكم أجدبتم جدباً تقلون فيه وتذلون وأنتم
تبع لك فليس عليك منا خالف فجمع كل بين أب على الرحلتني يف الشتاء إىل اليمن ويف الصيف إىل الشام 

للتجارات فما ربح الغين قسمه بينه وبني الفقري حىت كان فقريهم كغنيهم فجاء اإلسالم وهم على ذلك فلم يكن يف 
  بنو أب أكثر ماالً وال أعز من قريش قال الشاعر فيهم العرب

  اخلالطني فقريهم بغنيهم
حىت يكون فقريهم كالكايف واعلم أن وجه النعمة واملنة فيه أنه لو مت ألصحاب الفيل ما أرادوا لترك أهل األقطار 

  ِفي االْْرضِ أَُممًا تعظيمهم وأيضاً لتفرقوا وصار حاهلم كحال اليهود املذكور يف قوله َوقَطَّْعَناُهْم

واجتماع القبيلة الواحدة يف مكان واحد أدخل يف النعمة من أن يكون االجتماع من قبائل شىت ونبه تعاىل أن من 
شرط السفر املؤانسة واأللفة ومنه قوله تعاىل َوالَ جَِدالَ ِفي الَْحّج والسفر أحوج إىل مكارم األخالق من اإلقامة 

د رحلة الناس إىل أهل مكة فرحلة الشتاء والصيف عمرة رجب وحج ذي احلجة ألنه كان القول الثاين أن املرا
أحدمها شتاء واآلخر صيفاً وموسم منافع مكة يكون هبما ولو كان يتم ألصحاب الفيل ما أرادوا لتعطلت هذه 

  املنفعة
فرد ألمن اإللباس كقوله كلوا يف املسألة الثانية نصب الرحل بإليالفهم مفعوالً به وأراد رحليت الشتاء والصيف فأ

  بعض بطنكم وقيل معناه رحلة الشتاء ورحلة الصيف وقرىء رحلة بضم الراء وهي اجلهة
  فَلَْيْعُبُدواْ َربَّ َهاذَا الَْبْيِت

واألول أهم  قوله تعاىل فَلَْيْعُبُدواْ َربَّ َهاذَا الَْبْيِت اعلم أن اإلنعام على قسمني أحدمها دفع الضرر والثاين جلب النفع
غري واجب فلهذا السبب بني تعاىل نعمة ) فإنه ( وأقدم ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس واجب أما جلب النفع 

دفع الضرر يف سورة الفيل ونعمة جلب النفع يف هذه السورة وملا تقرر أن اإلنعام ال بد وأن يقابل بالشكر 
  ة فقال فَلَْيْعُبُدواْ وههنا مسائلوالعبودية ال جرم أتبع ذكر النعمة بطلب العبودي

املسألة األوىل ذكرنا أن العبادة هي التذلل واخلضوع للمعبود على غاية ما يكون مث قال بعضهم أراد فليوحدوا رب 
هذا البيت ألنه هو الذي حفظ البيت دون األوثان وألن التوحيد مفتاح العبادات ومنهم من قال املراد العبادات 

ل اجلوارح مث ذكر كل قسم من أقسام العبادات واألوىل محله على الكل ألن اللفظ متناول للكل إال املتعلقة بأعما
ما أخرجه الدليل ويف اآلية وجه آخر وهو أن يكون معىن فليعبدوا أي فليتركوا رحلة الشتاء والصيف وليشتغلوا 

لفظ الرب تقرير ملا قالوه ألبرهة إن بعبادة رب هذا البيت فإنه يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف ولعل ختصيص 
للبيت رباً سيحفظه ومل يعولوا يف ذلك على األصنام فلزمهم إلقرارهم أن ال يعبدوا سواه كأنه يقول ملا عولتم يف 

  احلفظ علي فاصرفوا العبادة واخلدمة إيل
ضاف العبد إىل نفسه فيقول يا عبادي املسألة الثانية اإلشارة إىل البيت يف هذا النظم تفيد التعظيم فإنه سبحانه تارة أ

يضيف نفسه إىل البيت وهو قوله فَلَْيْعُبُدواْ َربَّ ) تارة ( وتارة يضيف نفسه إىل العبد فيقول وإهلكم كذا يف البيت 
  َهاذَا الَْبْيِت وتارة يضيف البيت إىل نفسه فيقول طَّهَرا َبْيِتىَ 



  مِّْن خْوٍف الَِّذى أَطَْعمَُهم مِّن ُجوعٍ َوَءامََنُهم
مث قال تعاىل الَِّذى أَطَْعَمُهم ّمن جُوعٍ ويف هذه اإلطعام وجوه أحدها أنه تعاىل ملا آمنهم باحلرم حىت ال يتعرض هلم يف 

رحلتيهم كان ذلك سبب إطعامهم بعدما كانوا فيه من اجلوع ثانيها قال مقاتل شق عليهم الذهاب إىل اليمن والشام 
لرزق فقذف اهللا تعاىل يف قلوب احلبشة أن حيملوا الطعام يف السفن إىل مكة فحملوه يف الشتاء والصيف لطلب ا

وجعل أهل مكة خيرجون إليهم باإلبل واخلمر ويشترون طعامهم من جدة على مسرية ليلتني وتتابع ذلك فكفاهم اهللا 
  مؤونة الرحلتني ثالثها قال الكليب

اللهم اجعلها عليهم سنني كسين ( دعا عليهم فقال ) اهللا عليه وسلم  صلى( هذه اآلية معناها أهنم ملا كذبوا حممداً 
صلى اهللا عليه ( فاشتد عليهم القحط وأصاهبم اجلهد فقالوا يا حممد ادع اهللا فإنا مؤمنون فدعا رسول اهللا ) يوسف 
  ية سؤاالتفأخصبت البالد وأخصب أهل مكة بعد القحط فذاك قوله أَطَْعَمُهم ّمن جُوعٍ مث يف اآل) وسلم 

السؤال األول العبادة إمنا وجبت ألنه تعاىل أعطى أصول النعم واإلطعام ليس من أصول النعم فلما علل وجوب 
العبادة باإلطعام واجلواب من وجوه أحدها أنه تعاىل ملا ذكر إنعامه عليهم حببس الفيل وإرسال الطري وإهالك احلبشة 

م بالعبادة فكان السائل يقول لكن حنن حمتاجون إىل كسب الطعام والذب وبني أنه تعاىل فعل ذلك إليالفهم مث أمره
عن النفس فلو اشتغلنا بالعبادة فمن ذا الذي أيطعمنا فقال الذي أطعمهم من جوع قبل أن يعبدوه أال يطعمهم إذا 

لك فكأنه تعاىل يقول عبدوها وثانيها أنه تعاىل بعد أن أعطى العبد أصول النعم أساء العبد إليه مث إنه يطعمهم مع ذ
إذا مل تستح من أصول النعم أال تستحي من إحساين إليك بعد إساءتك وثالثها إمنا ذكر اإلنعام ألن البهيمة تطيع من 

  يعلفها فكأنه تعاىل يقول لست دون البهيمة
فكيف حتسن املنة علينا بأن أعطانا  السؤال الثاين أليس أنه جعل الدنيا ملكاً لنا بقوله َخلََق لَكُم مَّا ِفى االْْرضِ َجِميعاً

ملكنا اجلواب أنظر يف األشياء اليت ال بد منها قبل األكل حىت يتم الطعام ويتهيأ ويف األشياء اليت ال بد منها بعد 
األكل حىت يتم االنتفاع بالطعام املأكول فإنك تعلم أنه ال بد من األفالك والكواكب وال بد من العناصر األربعة 

ذلك الطعام وال بد من مجلة األعضاء على اختالف أشكاهلا وصورها حىت يتم االنتفاع بالطعام وحينئذ حىت يتم 
  تعلم أن اإلطعام يناسب األمر بالطاعة والعبادة

السؤال الثالث املنة باإلطعام ال تليق مبن له شيء من الكرم فكيف بأكرم األكرمني اجلواب ليس الغرض منه املنة بل 
األصلح ألنه ليس املقصود من األكل تقوية الشهوة املانعة عن الطاعة بل تقوية البنية على أداء الطاعات اإلرشاد إىل 

  فكأن املقصود من األمر بالعبادة ذلك
السؤال الرابع ما الفائدة يف قوله ِمن جُوعٍ اجلواب فيه فوائد أحدها التنبيه على أن أمر اجلوع شديد ومنه قوله تعاىل 

احلديث وثانيها ) من أصبح آمناً يف سربه ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( ى ُينَّزلُ الَْغْيثَ ِمن َبْعِد َما قََنطُواْ وقوله َوُهَو الَِّذ
تذكريهم احلالة األوىل الرديئة املؤملة وهي اجلوع حىت يعرفوا قدر النعمة احلاضرة وثالثها التنبيه على أن خري الطعام 

  شبعهم ألن الطعام يزيل اجلوع أما اإلشباع فإنه يورث البطنةما سد اجلوعة ألنه مل يقل وأ
أما قوله تعاىل الَِّذى أَطَْعمَُهم ّمن ففي تفسريه وجوه أحدها أهنم كانوا يسافرون آمنني ال يتعرض هلم أحد وال يغري 

معىن قوله أَوَ عليهم أحد ال يف سفرهم وال يف حضرهم وكان غريهم ال يأمنون من الغارة يف السفر واحلضر وهذا 
لَْم َيرَْواْ أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً ءاِمناً ثانيها أنه آمنهم من زمحة أصحاب الفيل وثالثها قال الضحاك والربيع وآمنهم من 

  خوف اجلزام فال يصيبهم ببلدهتم



لكفر يتفكرون اجلذام ورابعها آمنهم من خوف أن تكون اخلالفة يف غريهم وخامسها آمنهم باإلسالم فقد كانوا يف ا
فيعلمون أن الدين الذي هم عليه ليس بشيء إال أهنم ما كانوا يعرفون الدين الذي جيب على العاقل أن يتمسك به 

وسادسها أطعمهم من جوع اجلهل بطعام الوحي وآمنهم من خوف الضالل ببيان اهلدى كأنه تعاىل يقول يا أهل 
فهم ومن كان ينازعكم كانوا يسمون أهل الكتاب مث أنزلت مكة كنتم قبل مبعث حممد تسمون جهال العرب وأجال

الوحي على نبيكم وعلمتكم الكتاب واحلكمة حىت صرمت اآلن تسمون أهل العلم والقرآن وأولئك يسمون جهال 
اليهود والنصارى مث إطعام الطعام الذي يكون غذاء اجلسد يوجب الشكر فإطعام الذي هو غذاء الروح أال يكون 

  كرا ويف اآلية سؤاالتموجباً للش
السؤال األول مل مل يقل عن جوع وعن خوف قلنا ألن معىن عن أنه جعل اجلوع بعيداً عنهم وهذا يقتضي أن يكون 
ذلك التبعيد مسبوقاً مبقاشاة اجلوع زماناً مث يصرفه عنه ومن ال تقتضي ذلك بل معناه أهنم عندما جيوعون يطعمون 

  وحني ما خيافون يؤمنون
لثاين مل قال من جوع من خوف على سبيل التنكري اجلواب املراد من التنكري التعظيم أما اجلوع فلما روينا السؤال ا

أنه أصابتهم شدة حىت أكلوا اجليف والعظام احملرقة وأما اخلوف فهو اخلوف الشديد احلاصل من أصحاب الفيل 
ىل ملا مل جيوز لغاية كرمه إبقاءهم يف ذلك اجلوع القليل وحيتمل أن يكون املراد من التنكري التحقري يكون املعىن أنه تعا

واخلوف القليل فكيف جيوز يف كرمه لو عبدوه أن يهمل أمرهم وحيتمل أن يكون املراد أنه أَطَْعمَُهم ّمن ُجوعٍ دون 
من أنواع اجلوع جوع الَِّذى أَطَْعمَُهم ّمن دون خوف ليكون اجلوع الثاين واخلوف الثاين مذكراً ما كانوا فيه أوالً 

  واخلوف حىت يكونوا شاكرين من وجه وصابرين من وجه آخر فيستحقوا ثواب اخلصلتني
السؤال الثالث أنه تعاىل إمنا أطعمهم وآمنهم إجابة لدعوة إبراهيم عليه الصالة والسالم أما يف اإلطعام فهو قوله 

لَدَ اِمًنا وإذا كان كذلك كان ذلك منة على إبراهيم عليه السالم َواْرُزقْ أَْهلَُه وأما األمان فهو قوله اجَْعلْ َهاذَا الَْب
فكيف جعله منة على أولئك احلاضرين واجلواب أن اهللا تعاىل ملا قال إِّنى َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما قال إبراهيم َوِمن 

األدب فحني قال َرّب اجَْعلْ َهاذَا الَْبلََد اِمًنا َواْرُزقْ  ذُّريَِتى فقال اهللا تعاىل الَ َينَالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني فنادى إبراهيم هبذا
اىل أَْهلَُه ِمَن الثََّمراِت قيده بقوله َمْن ءاَمَن بِاللَِّه فقال اهللا ال حاجة إىل هذا التقيد بل ومن كفر فأمتعه قليالً فكأنه تع

مة الدنيا فهي تصل إىل الرب والفاجر والصاحل قال أما نعمة األمان فهي دينية فال حتصل إال ملن كان تقياً وأما نع
والطاحل وإن كان كذلك كان إطعام الكافر من اجلوع وأمانه من اخلوف إنعاماً من اهللا ابتداء عليه ال بدعوة إبراهيم 

  فزال السؤال واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة املاعون

  كيةسبع آيات م
  أََرءَْيَت الَِّذى ُيكَذُِّب بِالدِّينِ

  أََرءْيَت الَِّذى ُيكَذُّب بِالّدينِ فيه مسائل
املسألة األوىل قرأ بعضهم أريت حبذف اهلمزة قال الزجاج وهذا ليس باالختيار ألن اهلمزة إمنا طرحت من املستقبل 

حرف االستفهام ملا كان يف أول الكالم حنو يرى وأرى وترى فأما رأيت فليس يصح عن العرب فيها ريت ولكن 
  سهل إلغاء اهلمزة ونظريه صاح هل ريت أو مسعت براع

  رد يف الضرع ما قرى يف العالب



  وقرأ ابن مسعود أرأيتك بزيادة حرف اخلطاب كقوله قَالَ أَرَءْيَتَك هَاذَا الَِّذى َعلَى
  جلزاء من هو فإن مل تعرفه فَُهَو الَِّذى َيُدعُّ الَْيتِيَماملسألة الثانية قوله أََرأَْيَت معناه هل عرفت الذي يكذب با

واعلم أن هذا اللفظ وإن كان يف صورة االستفهام لكن الغرض مبثله املبالغة يف التعجب كقولك أرأيت فالناً ماذا 
وقيل بل خطاب لكل عاقل أي ) صلى اهللا عليه وسلم ( ارتكب وملاذا عرض نفسه مث قيل إنه خطاب للرسول 

أرأيت يا عاقل هذا الذي يكذب بالدين بعد ظهور دالئله ووضوح تبيانه أيفعل ذلك ال لغرض فكيف يليق بالعاقل 
  جر العقوبة األبدية إىل نفسه من غري غرض أو ألجل الدنيا فكيف يليق بالعاقل أن يبيع الكثري الباقي بالقليل الفاين

  ة بشخص معني وعلى هذا القول ذكروااملسألة الثالثة يف اآلية قوالن أحدمها أهنا خمتص

أشخاصاً فقال ابن جريج نزلت يف أيب سفيان كان ينحر جزورين يف كل أسبوع فأتاه يتيم فسأله حلماً فقرعه بعصاه 
وقال مقاتل نزلت يف العاص بن وائل السهمي وكان من صفته اجلمع بني التكذيب بيوم القيامة واإلتيان باألفعال 

نزلت يف الوليد بن املغرية وحكى املاوردي أهنا نزلت يف أيب جهل وروى أنه كان وصياً ليتيم  القبيحة وقال السدي
فجاءه وهو عريان يسأله شيئاً من مال نفسه فدفعه ومل يعبأ به فأيس الصيب فقال له أكابر قريش قل حملمد يشفع لك 

والتمس منه ذلك وهو عليه )  عليه وسلم صلى اهللا( وكان غرضهم االستهزاء ومل يعرف اليتيم ذلك فجاء إىل النيب 
الصالة والسالم ما كان يرد حمتاجاً فذهب معه إىل أيب جهل فرحب به وبذل املال لليتيم فعرية قريش فقالوا صبوت 
فقال ال واهللا ما صبوت لكن رأيت عن ميينه وعن يساره حربة خفت إن مل أجبه يطعنها يف وروى عن ابن عباس أهنا 

فق مجع بني البخل واملراءاة والقول الثاين أنه عام لكل من كان مكذباً بيوم الدين وذلك ألن إقدام نزلت يف منا
اإلنسان على الطاعات وإحجامه عن احملظورات إمنا يكون للرغبة يف الثواب والرهبة عن العقاب فإذا كان منكراً 

  امة كاألصل جلميع أنواع الكفر واملعاصيللقيامة مل يترك شيئاً من املشتهيات واللذات فثبت أن إنكار القي
املسألة الرابعة يف تفسري الدين وجوه أحدها أن يكون املراد من يكذب بنفس الدين واإلسالم إما ألنه كان منكراً 
للصانع أو ألنه كان منكراً للنبوة أو ألنه كان منكراً للمعاد أو لشيء من الشرائع فإن قيل كيف ميكن محله على 

وال بد وأن يكون لكل أحد دين واجلواب من وجوه أحدها أن الدين املطلق يف اصطالح أهل اإلسالم  هذا الوجه
والقرآن هو اإلسالم قال اهللا تعاىل إِنَّ الّديَن ِعنَد اللَِّه اِإلْسلَاُم أما سائر املذاهب فال تسمى ديناً إال بضرب من 

املقاالت الباطلة ليست بدين ألن الدين هو اخلضوع هللا وهذه التقييد كدين النصارى واليهود وثانيها أن يقال هذه 
املذاهب إمنا هي خضوع للشهوة أو للشبهة وثالثها وهو قوله أكثر املفسرين أن املراد أرأيت الذي يكذب باحلساب 

حبها إذا كان واجلزاء قالوا ومحله على هذا الوجه أوىل ألن من ينكر اإلسالم قد يأيت باألفعال احلميدة وحيترز عن مقا
  مقراً بالقيامة والبعث أما املقدم على كل قبيح من غري مباالة فليس هو إال املنكر للبعث والقيامة

  فَذَِلَك الَِّذى َيُدعُّ الْيَِتيَم َوالَ َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسكِنيِ
  امِ الِْمْسكِنيِمث قال تعاىل فَذَِلَك الَِّذى َيُدعُّ الَْيِتيَم َوالَ َيُحضُّ َعلَى طََع

واعلم أنه تعاىل ذكر يف تعريف من يكذب الدين وصفني أحدمها من باب األفعال وهو قوله فَذَِلَك الَِّذى َيُدعُّ الَْيتِيَم 
والثاين من باب التروك وهو قوله َوالَ َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ والفاء يف قوله فذلك للسببية أي ملا كان كافراً 

كان كفره سبباً لدع اليتيم وإمنا اقتصر عليهما على معىن أن الصادر عمن يكذب بالدين ليس إال ذلك ألنا  مكذباً
نعلم أن املكذب بالدين ال يقتصر على هذين بل على سبيل التمثيل كأنه تعاىل ذكر يف كل واحد من القسمني مثاالً 

 اخلصلتني كماأهنما قبيحان منكران حبسب الشرع فهما واحداً تنبيهاً بذكره على سائر القبائح أو ألجل أن هاتني



 أيضاً مستنكران حبسب املروءة واإلنسانية أما قوله َيُدعُّ الَْيتِيَم فاملعىن أنه يدفعه بعنف وجفوة كقوله َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى
  ظلم والثاين ترك املواساةَنارِ َجَهنََّم َدعا وحاصل األمر يف دع اليتيم أمور أحدها دفعه عن حقه وماله بال

معه وإن مل تكن املواساة واجبة وقد يذم املرء بترك النوافل السيما إذا أسند إىل النفاق وعدم الدين والثالث يزجره 
ويضربه ويستخف به وقرىء يدع أي يتركه وال يدعوه بدعوة أي يدعوا مجيع األجانب ويترك اليتيم مع أنه عليه 

وقرىء يدعو اليتيم أي يدعوه رياء مث ال يطعمه ) من مائدة أعظم من مائدة عليها يتيم  ما( الصالة والسالم قال 
  وإمنا يدعوه استخداماً أو قهراً أو استطالة

واعلم أن يف قوله َيُدعُّ بالتشديد فائدة وهي أن يدع بالتشديد معناه أنه يعتاد ذلك فال يتناول الوعيد من وجد منه 
تعاىل الَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ كََباِئَر اإلثْمِ وَالْفَواِحشَ إِالَّ اللََّمَم مسى ذنب املؤمن ملماً ألنه كالطيف  ذلك وندم عليه ومثله قوله

  واخليال يطرأ وال يبقى ألن املئمن كما يفرغ من الذنب يندم إمنا املكذب هو الذي يصر على الذنب
ه وجهان أحدمها أنه ال حيض نفسه على طعام املسكني وإضافة الطعام إىل أما قوله َوالَ َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ففي

املسكني تدل على أن ذلك الطعام حق املسكني فكأنه منه املسكني مما هو حقه وذلك يدل على هناية خبله وقساوة 
ثواباً واحلاصل قلبه وخساسة طبعه والثاين ال حيض غريه على إطعام ذلك املسكني بسبب أنه ال يتقد يف ذلك الفعل 

أنه تعاىل جعل علم التكذيب بالقيامة اإلقدام على إيذاء الضعيف ومنع املعروف يعين أنه لو آمن باجلزاء وأيقن 
  بالوعيد ملا صدر عنه ذلك فموضع الذنب هو التكذيب بالقيامة وههنا سؤاالن
جلواب ألنه غريه ينوب منابه أو ألنه ال السؤال األول أليس قد ال حيض املرء يف كثري من األحوال وال يكون آمثاً ا

  ملا أنه مكذب بالدين) إال ( يقبل قوله أو ملفسدة أخرى يتوقعها أما ههنا فذكر أنه ال يفعل ذلك 
السؤال الثاين مل مل يقل وال يطعم املسكني واجلواب إذا منع اليتيم حقه فكيف يطعم املسكني من مال نفسه بل هو 

و النهاية يف اخلسة فألن يكون خبيالً مبال نفسه أوىل وضده يف مدح املؤمنني َوتَوَاَصْواْ خبيل من مال غريه وهذا ه
  بِالْمَْرَحَمةِ  َوَتوَاَصْواْ بِالَْحّق َوَتوَاصَْواْ بِالصَّبْرِ
  فََوْيلٌ لِّلُْمَصلَِّني الَِّذيَن ُهْم َعن َصلَاِتهِمْ َساُهونَ

  ِذيَن ُهْم َعن َصلَاتِهِْم َساُهونَ وفيه مسائلمث قال تعاىل فََوْيلٌ لّلُْمَصلَّني الَّ
املسألة األوىل يف كيفية اتصال هذه اآلية مبا قبلها وجوه أحدها أنه ال يفعل إيذاء اليتيم واملنع من اإلطعام دليالً على 

ة مع املخلوق النفاق فالصالة ال مع اخلضوع واخلضوع أوىل أن تدل على النفاق ألن اإليذاء واملنع من النفع معامل
أما الصالة فإهنا خدمة للخالق وثانيها كأنه ملا ذكر إيذاء اليتيم وتركه للحض كأن سائالً قال أليس إن الصالة تنهي 
عن الفحشاء واملنكر فقال له الصالة كيف تنهاه عن هذا الفعل املنكر وهي مصنوعة من عني الرياء والسهو وثالثها 

تيم وتركه للحض تقصري فيما يرجع إىل الشفقة على خلق اهللا وسهوه يف الصالة كأنه يقول إقدامه على إيذاء الي
تقصري فيما يرجع إىل التعظيم ألمر اهللا فلما وقع التقصري يف األمرين فقد كملت شقاوته فلهذا قال فَوَْيلٌ واعلم أن 

  هذا اللفظ إمنا

ْيلٌ لَُّهْم ّممَّا كََتَبْت أَْيِديهِْم َوْيلٌ لّكُلّ ُهَمَزةٍ  لَُّمَزةٍ  ويروى أن يستعمل عند اجلرمية الشديدة كقوله وَْيلٌ لّلُْمطَفِّفَني فََو
كل أحد ينوح يف النار حبسب جرميته فقائل يقول ويلي من حب الشرف وآخر يقول ويلي من احلمية اجلاهلية 

  مل يغفر يل وآخر يقول ويلي من صاليت فلهذا يستحب عند مساع مثل اآلية أن يقول املرء ويلي إن
املسألة الثانية اآلية دالة على حصول التهديد العظيم بفعل ثالثة أمور أحدها السهو عن الصالة وثانيها فعل املراءاة 



وثالثها منع املاعون وكل ذلك من باب الذنوب وال يصري املرء به منافقاً فلم حكم اهللا مبثل هذا الوعيد على فاعل 
ل ذكر املفسرون فيه وجوهاً أحدها أن قوله فَوَْيلٌ لّلُْمَصلَّني أي فويل للمصلني من هذه األفعال وألجل هذا اإلشكا

املنافقني الذين يأتون هبذه األفعال وعلى هذا التقدير تدل اآلية على أن الكافر له مزبد عقوبة بسبب إقدامه على 
فار خماطبون بفروع الشرائع حمظورات الشرع وتركه لواجبات الشرع وهو يدل على صحة قول الشافعي إن الك

وهذا اجلواب هو العتمد وثانيها ما رواه عطاء عن ابن عباس أنه لو قال اهللا يف صالهتم ساهون لكان هذا الوعيد يف 
املؤمنني لكنه قال َعن َصلَاتِهِْم َساُهونَ والساهي عن الصالة هو الذي ال يتذكرها ويكون فارغاً عنها وهذا القول 

عن الصالة ال جيوز أن يكون مفسراً بترك الصالة ألنه تعاىل أثبت هلم الصالة بقوله فََوْيلٌ ضعيف ألن السهو 
لّلُْمَصلَّني وأيضاً فالسهو عن الصالة مبعىن الترك ال يكون نفاقاً وال كفراً فيعود اإلشكال وميكن أن جياب عن 

رة وبأهنم نسوا الصالة بالكلية نظراً إىل املعىن االعتراض األول بأنه تعاىل حكم عليهم بكوهنم مضلني نظراً ءىل الصو
َراءونَ وجياب عن كما قال إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخاِدعُُهْم َوإِذَا قَاُمواْ إِلَى الصَّلَواةِ  قَاُمواْ كَُسالَى ُي

يف مجيع أجزاء الصالة وهذا ال يصدر إال عن االعتراض الثاين بأن النسيان عن الصالة هو أن يبقى ناسياً لذكر اهللا 
املنافق الذي يعتقد أنه ال فائدة يف الصالة أما املسلم الذي يعتقد فيها فائدة عينية ميتنع أن ال يتذكر أمر الدين 

والثواب والعقاب يف شيء من أجزاء الصالة بل قد حيصل له السهو يف الصالة مبعىن أنه يصري ساهياً يف بعض أجزاء 
صالة فثبت أن السهو يف الصالة من أفعال املؤمن والسهو عن الصالة من أفعال الكافر وثالثها أن يكون معىن ال

َساُهونَ أي ال يتعهدون أوقات صلواهتم وال شرائطها ومعناه أنه ال يبايل سواء صلى أو مل يصل وهو قول سعد بن 
  أيب وقاص ومسروق واحلسن ومقاتل

يف سهو الرسول عليه الصالة والسالم يف صالته فقال كثري من العلماء إنه عليه الصالة املسألة الثالثة اختلفوا 
والسالم ما سها لكن اهللا تعاىل أذن له يف ذلك الفعل حىت يفعل ما يفعله الساهي فيصري ذلك بياناً لذلك الشرع 

ا سهو الرسول والصحابة وذلك بالفعل والبيان بالفعل أقوى مث بتقدير وقوع السهو منه فالسهو على أقسام أحده
منجرب تارة بسجود السهو وتارة بالسنن والنوافل والثاين ما يكون يف الصالة من الغفلة وعدم استحضار املعارف 
والنيات والثالث الترك ال إىل قضاء واإلخراج عن الوقت ومن ذلك صالة املنافق وهي شر من ترك الصالة ألنه 

  يستهزىء بالدين بتلك الصالة
  لَِّذيَن ُهْم ُيَرآُءونَا

أما قوله تعاىل الَِّذيَن ُهْم يَُراءونَ فاعلم أن الفرق بني املنافق واملرائي أن املنافق هو املظهر لإلميان املبطن للكفر 
واملرائي املظهر ما ليس يف قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من يراه أنه متدين أو تقول املنافق ال يصلي سراً واملرائي 

  كون صالته عند الناس أحسنت

اعلم أنه جيب إظهار الفرائض من الصالة والزكاة ألهنا شعائر اإلسالم وتاركها مستحق للعن فيجب نفي التهمة 
باإلظهار إمنا اإلخفاء يف النوافل إال إذا أظهر النوافل ليقتدي به وعن بعضهم أنه رأى يف املسجد رجالً يسجد 

ذا لو كان يف بيتكا لكن مع هذا قالوا ال يترك النوافل حياء وال يأتى هبا رياء وقلما للشكر وأطاهلا فقال ما أحسن ه
الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء يف الليلة الظلماء على ( يتيسر اجتناب الرياء وهلذا قال عليه الصالة والسالم 

ألن املرائي يرى الناس عمله وهم يرونه الثناء فإن قيل ما معىن املراءاة قلنا هي مفاعلة من اإلرادة ) املسح األسود 
  عليه واإلعجاب به

واعلم أن قوله َعن َصلَاتِهِْم َساُهونَ يفيد أمرين إخراجها عن الوقت وكون اإلنسان غافالً فيها قوله الَِّذيَن ُهمْ 



  ُيَراءونَ يفيد املراءاة فظهر أن الصالة جيب أن تكون خالية عن هذه األحوال الثالثة
  ْمَنُعونَ الَْماُعونََوَي

مث ملا شرح أمر الصالة أعقبه بذكر الصالة فقال َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ وفيه أقوال األول وهو قول أيب بكر وعلي وابن 
من ( عباس وابن احلنفية وابن عمر واحلسن وسعيد بن جبري وعكرمة وقتادة والضحاك هو الزكاة ويف حديث أيب 

وذلك يوهم أن الَْماُعونَ هو الزكاة وألن اهللا تعاىل ذكره عقيب ) فر اهللا له إن كان للزكاة مؤدياً قرأ سورة أََرأَْيَت غ
الصالة فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة والقول الثاين وهو قول أكثر املفسرين أن الَْماُعونَ اسم ملا ال مينع يف 

لؤم الطبيعة كالفأس والقدر والدلو واملقدحة والغربال العادة ويسأله الفقري والغين ينسب مانعه إىل سوء اخللق و
ومن ذلك أن يلتمس ) ثالثة ال حيل منعها املاء والنار وامللح ( والقدوم ويدخل فيه امللح واملاء والنار فإنه روى 

ملعن جارك أن خيبز يف تنورك أو يضع متاعه عندك يوماً أو نصف يوم وأصحاب هذا القول قالوا املاعون فاعول من ا
قليل ومسيت الزكاة ماعوناً ألنه يؤخذ من املال ربع ) ال ( وهو الشيء القليل ومنه ماله سعته وال معنة أي كثري و 

العشر فهو قليل من كثري ويسمى ما يستعار يف العرف كالفأس والشفرة ماعوناً وعلى هذا التقدير يكون معىن اآلية 
البخل هبا يكون يف هناية الدناءة والركاكة واملنافقون كانوا كذلك لقوله الزجر عن البخل هبذه األشياء القليلة فإن 

ضائل أن يستكثر تعاىل الَِّذيَن َيْبَخلُونَ وََيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ وقال مَّنَّاعٍ لّلَْخْيرِ ُمعَْتٍد أَِثيمٍ قال العلماء ومن الف
لك وال يقتصر على الواجب والقول الثالث قال الفراء مسعت بعض الرجل يف منزله مما حيتاج إليه اجلريان فيعريهم ذ

  العرب يقول املاعون هو املاء وأنشدين فيه
  ميج بعريه املاعون جماً

ولعله خصه بذلك ألن أعز مفقود وأرخص موجود وأول شيء يسأله أهل النار املاء كما قال أَنْ أَِفيضُواْ َعلَْيَنا ِمَن 
هل اجلنة هو املاء كما قال َوَسقَاُهْم رَبُُّهْم القول الرابع الَْماُعونَ حسن االنقياد يقال رض الَْماء وأول لذة جيدها أ

  بعريك حىت يعطيك املاعون أي حىت يعطيك الطاعة

واعلم أن األوىل أن حيمل على كل طاعة خيف فعلها ألنه أكثر فائدة مث قال احملققون يف املالءمة بني قوله ُيَراءونَ 
َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ كأنه تعاىل يقول الصالة يل واملاعون للخلق فما جيب جعله يل يعرضونه على اخللق وما  وبني قوله

هو حق اخللق يسترونه عنهم فكأنه ال يعامل اخللق والرب إال على العكس فَاٍن ِقيلَ مل مل يذكر اهللا اسم الكافر بعينه 
دم بل قال َوَعَصى ءاَدَم َربَُّه واجلواب أنه تعاىل ذكر زلة آدم لكن بعد فإن قلت للستر عليه قلت مل مل يستر على آ

موته مقروناً بالتوبة ليكون لطفاً ألوالده أنه أخرج من اجلنة بسبب الصغرية فكيف يطمعون يف الدخول مع الكبرية 
  اب عنها مثل هذه التوبةوأيضاً فإن وصف تلك الزلة رفعة له فإنه رجل مل يصدر عنه إال تلك الزلة الواحدة مث ت

صلى اهللا ( ولنختم تفسري هذه السورة بالدعاء إهلنا هذه السورة يف ذكر املنافقني والسورة اليت بعدها يف صفة حممد 
فنحن وإن مل نصل يف الطاعة إىل حممد عليه الصالة والسالم وإىل أصحابه مل نصل يف األفعال القبيحة ) عليه وسلم 

  فاعف عنا بفضلك يا أرحم الرامحني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلمإىل هؤالء املنافقني 

  سورة الكوثر

  ثالث آيات مكية
  إِنَّآ أَْعطَْيَناكَ الْكَْوثََر



  إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر
دمة وذلك ألن يف اعلم أن هذه السورة على اختصارها فيها لطائف أحداها أن هذه السورة كاملقابلة للسورة املتق

امِ السورة املتقدمة وصف اهللا تعاىل املنافق بأمور أربعة أوهلا البخل وهو املراد من قوله َيُدعُّ الَْيِتيَم َوالَ َيُحضُّ َعلَى طََع
لصالة هو املراد الِْمْسِكنيِ الثاين ترك الصالة وهو املراد من قوله الَِّذيَن ُهْم َعن َصلَاتِهِْم َساُهونَ والثالث املراءاة يف ا

من قوله الَِّذيَن ُهمْ ُيَراءونَ والرابع املنع من الزكاة وهو املراد من قوله َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ فذكر يف هذه السورة يف 
 مقابلة تلك الصفات األربع صفات أربعة فذكر يف مقابلة البخل قوله إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر أي إنا أعطيناك الكثري

فأعط أنت الكثري وال تبخل وذكر يف مقابلة الَِّذيَن ُهْم َعن َصلَاتِهِْم َساُهونَ قوله فَْصلٌ أي دم على الصالة وذكر يف 
نَ مقابلة الَِّذيَن ُهْم ُيَراءونَ قوله لَِرّبكِ أي ائت بالصالة لرضا ربك ال ملراءاة الناس وذكر يف مقابلة َوَيْمَنُعونَ الَْماُعو

َحْر وأراد به التصدق بلحم األضاحي فاعترب هذه املناسبة العجيبة مث ختم السورة بقوله إِنَّ َشانِئََك ُهَو االْْبَترُ قوله َواْن
أي املنافق الذي يأيت بتلك األفعال القبيحة املذكورة يف تلك السورة سيموت وال يبقى من دناه أثر وال خرب وأما 

  يف اآلخرة الثواب اجلزيلأنت فيبقى لك يف الدنيا الذكر اجلميل و
  والوجه الثاين يف لطائف هذه السورة أن السالكني إىل اهللا تعاىل هلم ثالث درجات أعالها أن

يكونوا مستغرقني بقلوهبم وأرواحهم يف نور جالل اهللا وثانيها أن يكونوا مشتغلني بالطاعات والعبادات البدنية 
صباب إىل اللذات احملسوسة والشهوات العاجلة فقوله الَْماُعونَ إِنَّا وثالثها أن يكونوا يف مقام منع النفس عن االن

أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر إشارة إىل املقام األول وهو كون روحه القدسية متميزة عن سائر األرواح البشرية بالكم والكيف 
ت إىل النتائج من سائر األرواح وأما أمابالكم فألهنا أكثر مقدمات وأما بالكيف فألهنا أسرع انتقاالً من تلك املقدما

قوله فََصلّ لَِرّبَك فهو إشارة إىل املرتبة الثانية وقوله َواْنَحْر إشارة إىل املرتبة الثالثة فإن منع النفس عن اللذات 
هذه العاجلة جار جمرى النحر والذبح مث قال إِنَّ شَانِئََك ُهَو االْْبَتُر ومعناه أن النفس اليت تدعوك إىل طلب 

احملسوسات والشهوات العاجلة أهنا دائرة فانية وإمنا الباقيات الصاحلات خري عند ربك وهي السعادات الروحانية 
  واملعارف الربانية اليت هي باقية أبدية ولنشرع اآلن يف التفسري قوله تعاىل إِنَّا أَْعطَْينَاَك الْكَوْثََر اعلم أن فيه فوائد

رة كالتتمة ملا قبلها من السور وكاألصل ملا بعدها من السور أما أهنا كالتتمة ملا قبلها من الفائدة األوىل أن هذه السو
السور فألن اهللا تعاىل جعل سورة َوالضَُّحى يف مدح حممد عليه الصالة والسالم وتفصيل أحواله فذكر يف أول 

قَلَى وثانيها قوله وَلَالِْخَرةُ  َخْيٌر لََّك ِمَن االْولَى وثالثها  السورة ثالثة أشياء تتعلق بنبوته أوهلا قوم َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما
َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى مث ختم هذه السورة بذكر ثالثة أحوال من أحواله عليه السالم فيما يتعلق بالدنيا 

  َجَدَك َعاِئالً فَأَغَْنىوهي قوله أَلَْم َيجِْدكَ َيِتيماً فَاَوى َوَوَجَدكَ َضاالًّ فََهَدى َوَو
لَِّذى مث ذكر يف سورة أَلَْم َنْشَرحْ أنه شرفه بثالثة أشياء أوهلا أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك وثانيها وََوَضْعَنا َعنَك وِْزَركَ ا

  أَنقََض ظَْهَرَك وثالثها َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك
ن التشريف أوهلا أنه أقسم ببلده وهو قوله سِينَِني َوَهاذَا الْبَلَِد االِْمنيِ مث إنه تعاىل شرفه يف سورة التني بثالثة أنواع م

 وثانيها أنه أخرب عن خالص أمته عن النار وهو قوله إِالَّ الَِّذيَن ءاَمنُواْ وثالثها وصوهلم إىل الثواب وهو قوله فَلَُهْم أَجٌْر
  غَْيُر َمْمُنوٍن

ن التشريفات أوهلا اقَْرأْ بِاْسمِ َرّبكَ أي اقرأ القرآن على احلق مستعيناً باسم مث شرفه يف سورة اقرأ بثالثة أنواع م
  قَْترِبربك وثانيها أنه قهر خصمه بقوله فَلَْيْدُع َناِدَيُه سََنْدُع الزَّبَانَِيةَ  وثالثها أنه خصه بالقربة التامة وهو َواْسُجْد َوا

ثة أنواع من الفضيلة أوهلا كوهنا خَْيًرا ّمن أَلِْف َشْهرٍ وثانيها نزول وشرفه يف سورة القدر بليلة القدر اليت هلا ثال



  الَْملَاِئكَةُ  َوالرُّوُح ِفيَها وثالثها كوهنا َسالَماً حَتَّى َمطْلَعِ الْفَجْرِ
اُؤُهْم ِعندَ َربّهِمْ وشرفه يف سورة لَْم َيكُنِ بأن شرف أمته بثالثة تشريفات أوهلا أهنم خَْيُر الَْبرِيَّةِ  وثانيها ءاٍن جََز

  َجنَّاُت وثالثها رضا اهللا عنهم
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لغيب: كتاب  ا تيح    مفا
التميمي : املؤلف  بن عمر  لدين حممد  فخر ا لفهامة  ا لبحر  ا لعالمة واحلرب  ا مل  لعا ا م  اإلما

لرازي  ا

وشرفه يف سورة إذا زلزلت بثالث تشريفات أوهلا قوله َيوَْمِئٍذ ُتَحّدثُ أَْخبَاَرَها وذلك يقتضي أن األرض تشهد يوم 
اين قوله َيْومَِئٍذ َيْصُدرُ النَّاُس أَْشتَاتاً لُّيَرْواْ أَْعَمالَُهْم وذلك يدل على أنه تعرض القيامة ألمته بالطاعة والعبودية والث

عليهم طاعاهتم فيحصل هلم الفرح والسرور وثالثها قوله فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ  َخْيراً َيَرُه ومعرفة اهللا ال شك أهنا 
ثواهبا مث شرفه يف سورة العاديات بأن أقسم خبيل الغزاة من أمته فوصف أعظم من كل عظيم فال بد وأن يصلوا إىل 

  تلك اخليل بصفات ثالث َوالَْعادَِياتِ ضَْبحاً فَاملُورِيَاِت قَْدحاً فَالُْمِغرياِت صُْبحاً
هنم يرون مث شرف أمته يف سورة القارعة بأمور ثالثة أوهلا فمن ثقلت موازينه وثانيها أهنم يف عيشة راضية وثالثها أ

  أعداءهم يف نار حامية
يف شرفه يف سورة اهلاكم بأن بني أن املعرضني عن دينه وشرعه يصريون معذبني من ثالثة أوجه أوهلا أهنم يرون 

  اجلحيم وثانيها أهنم يروهنا عني اليقني وثالثها أهنم يسألون عن النعيم
الَِّذيَن ءاَمنُواْ وثانيها وعملوا الصاحلات وثالثها إرشاد  مث شرف أمته يف سورة والعصر بأمور ثالثة أوهلا اإلميان إِالَّ

  اخللق إىل األعمال الصاحلة وهو التواصي باحلق والتواصي بالصرب
مث شرفه يف سورة اهلمزة بأن ذكر أن من مهز وملز فله ثالثة أنواع من العذاب أوهلا أنه ال ينتفع بدنياه البتة وهو قوله 

أَخْلََدُه كَالَّ وثانيها أنه ينبذ يف احلطمة وثالثها أنه يغلق عليه تلك األبواب حىت ال يبقى له رجاء يف  َيْحَسُب أَنَّ مَالَُه
  اخلروج وهو قوله إِنََّها َعلَْيهِم مُّْؤَصَدةٌ 

مث شرف يف سورة الفيل بأن رد كيد أعدائه يف حنرهم من ثالثة أوجه أوهلا جعل كيدهم يف تضليل وثانيها أرسل 
  طري أبابيل وثالثها جعلهم كعصف مأكول عليهم

مث شرفه يف سورة قريش بأنه راعى مصلحة أسالفه من ثالثة أوجه أوهلا جعلهم مؤتلفني متوافقني إليالف قريش 
  وثانيها أطعمهم من جوع وثالثها أنه آمنهم من خوف

ومة أوهلا الدناءة واللؤم وهو قوله وشرفه يف سورة املاعون بأن وصف املكذبني بدينه بثالثة أنواع من الصفات املذم
يَن ُهمْ َيُدعُّ الَْيتِيَم َوالَ َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ وثانيها ترك تعظيم اخلالق وهو قوله َعن َصلَاِتهِْم َساهُونَ الَِّذ

  ُيَراءونَ وثالثها ترك انتفاع اخللق وهو قوله َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ
ىل ملا شرفه يف هذه السور من هذه الوجوه العظيمة قال بعدها إِنَّا أَْعطَْينَاَك الْكَوْثََر أي إنا أعطيناك مث إنه سبحانه وتعا

هذه املناقب املتكاثرة املذكورة يف السورة املتقدمة اليت كل واحدة منها أعظم من ملك الدنيا حبذافريها فاشتغل أنت 
صلح هلم أما عبادة الرب فإما بالنفس وهو قوله فََصلّ ِلرَّبَك وإما بعبادة هذا الرب وبإرشاد عباده إىل ما هو األ

باملال وهو قوله وَاْنَحْر وأما إرشاد عباده إىل ما هو األصلح هلم يف دينهم ودنياهم فهو قوله قُلْ يأَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ 
سور وأما أهنا كاألصل ملا بعدها فهو أنه تعاىل يأمره بعد أَْعُبُد َما َتعُْبُدونَ فثبت أن هذه السورة كالتتمة ملا قبلها من ال

  هذه السورة بأن



 يكفر مجيع أهل الدنيا بقوله قُلْ يأَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ ومعلوم أن عسف الناس على مذاهبهم وأدياهنم
أرواحهم يف نصرة أدياهنم فال جرم كان الطعن أشد من عسفهم على أرواحهم وأمواهلم وذلك أهنم يبذلون أمواهلم و

يف مذاهب الناس يثري من العداوة والغضب ماال يثري سائر املطاعن فلما أمره بأن يكفر مجيع أهل الدنيا ويبطل 
أدياهنم لزم أن يصري مجيع أهل الدنيا يف غاية العداوة له وذلك مما حيترف عنه كل أحد من اخللق فال يكاد يقدم عليه 

ظر إىل موسى عليه السالم كيف كان خياف من فرعون وعسكره وأما ههنا فإن حممداً عليه السالم ملا كان وان
مبعوثاً إىل مجيع أهل الدنيا كان كل واحد من اخللق كفرعون بالنسبة إليه فدبر تعاىل يف إزالة هذا اخلوف الشديد 

قوله إِنَّا أَْعطَيَْناَك الْكَْوثََر يزيل عنه ذلك اخلوف من  تدبرياً لطيفاً وهو أنه قدم على تلك السورة هذه السورة فإن
وجوه أحدها أن قوله إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر أي اخلري الكثري يف الدنيا والدين فيكون ذلك وعداً من اهللا إياه بالنصرة 

ُه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ وقوله وقوله إِال َتنُصرُوُه فَقَْد َنصََرُه اللَّهُ واحلفظ وهو كقوله َوإِن لَّمْ َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَّ
ول ومن كان اهللا تعاىل ضامناً حلفظه فإنه ال خيشى أحداً وثانيها أنه تعاىل ملا قال إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر وهذا اللفظ يتنا

انت واصلة إليه حني كان مبكة واخللف يف كالم اهللا تعاىل خريات الدنيا وخريات اآلخرة وأن خريات الدنيا ما ك
حمال فوجب يف حكمة اهللا تعاىل إبقاؤه يف دار الدنيا إىل حيث يصل إليه تلك اخلريات فكان ذلك كالبشارة له 

أنه عليه والوعد بأهنم ال يقتلونه وال يقهرونه وال يصل إليه مكرهم بل يصري أمره كل يوم يف االزدياد والقوة وثالثها 
السالم ملا كفروا وزيف أدياهنم ودعاهم إىل اإلميان اجتمعوا عنده وقالوا إن كنت تفعل هذا طلباً للمال فنعطيك من 

املال ما تصري به أغىن الناس وإن كان مطلوبك الزوجة نزوجك أكرم نسائنا وإن كان مطلوبك الرياسة فنحن 
ا أَْعطَْينَاَك الْكَوْثََر أي ملا أعطاك خالق السموات واألرض خريات الدنيا جنعلك رئيساً على أنفسنا فقال اهللا تعاىل إِنَّ

طة واآلخرة فال تغتر ملا هلم ومراعاهتم ورابعها أن قوله تعاىل إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر يفيد أن اهللا تعاىل تكلم معه ال بواس
اً بل هذا أشرف ألن املوىل إذا شافه عبده بالتزام التربية واإلحسان فهذا يقوم مقام قوله َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليم

كان ذلك أعلى مما إذا شافهه يف غري هذا املعىن بل يفيده قوة يف القلب ويزيل اجلنب عن النفس فثبت أن خماطبة اهللا 
فقدم هذه السورة على سورة قُلْ ياأَْهلَ  إياه بقوله إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر مما يزيل اخلوف عن القلب واجلنب عن النفس

أَيَُّها الْكَاِفُرونَ حىت ميكنه االشتغال بذلك التكليف الشاق واإلقدام على تكفري مجيع العامل وإظهار الرباءة عن 
معبودهم فلما امتثلت أمري فانظر كيف أجنزت لك الوعد وأعطيتك كثرة األتباع واألشياع إن أهل الدنيا يدخلون 

ن اهللا أفواجاً مث إنه ملا مت أمر الدعوة وإظهار الشريعة شرع يف بيان ما يتعلق بأحوال القلب والباطن وذلك ألن يف دي
الطالب إما أن يكون طلبه مقصوراً على الدنيا أو يكون طالباً لآلخرة أما طالب الدنيا فليس له إال اخلسار والذل 

ن سورة تبت وأما طالب اآلخرة فأعظم أحواله أن تصري نفسه كاملرآة واهلوان مث يكون مصريه إىل النار وهو املراد م
اليت تنتقش فيها صور املوجودات وقد ثبت يف العلوم العقلية أن طريق اخللق يف معرفة الصانع على وجهني منهم من 

و طريق عرف الصانع مث توسل مبعرفتع إىل معرفة خملوقاته وهذا هو الطريق األشرف األعلى ومنهم من عكس وه
  اجلمهور

مث إنه سبحانه ختم كتابه الكرمي بتلك الطريق اليت هي أشرف الطريقني فبدأ بذكر صفات اهللا وشرح جالله وهو 
سورة قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد مث أتبعه بذكر مراتب خملوقاته يف سورة قُلْ أَُعوذُ بَِرّب الْفَلَقِ مث ختم بذكر مراتب النفس 

تم الكتاب وهذه اجلملة إمنا يتضح تفصيلها عند تفسري هذه السورة على التفصيل فسبحان اإلنسانية وعند ذلك خ
  من أرشد العقول إىل معرفة هذه األسرار الشريفة املودعة يف كتابه الكرمي

  ا التعظيمالفائدة الثانية يف قوله إِنَّا أَْعطَْينَاَك الْكَوْثََر هي أن كلمة أََناْ تارة يراد هبا اجلمع وتارة يراد هب



أما األول فقد دل على أن اإلله واحد فال ميكن محله على اجلمع إال إذا أريد أن هذه العطية مما سعى يف حتصيلها 
املالئكة وجربيل وميكائيل واألنبياء املتقدمون حني سأل إبراهيم إرسالك فقال َربََّنا وَاْبَعثْ ِفيهِمْ َرسُوالً ّمْنُهْم وقال 

أمة أمحد وهو املراد من قوله َوَما كُْنَت بِجَانِبِ الَْغرْبِىّ  إِذْ قََضيَْنا إِلَى ُموَسى االْْمَر وبشر بك  موسى رب اجعلين من
  املسيح يف قوله َومَُبّشراً بَِرسُولٍ يَأِْتى ِمن َبْعِدى اْسُمُه أَْحَمُد

ية ألن الواهب هو جبار السموات وأما الثاين وهو أن يكون ذلك حمموالً على التعظيم ففيه تنبيه على عظمة العط
واألرض واملوهوب منه هو املشار إليه بكاف اخلطاب يف قوله تعاىل إِنَّا أَْعطَْيَناَك واهلبة هي الشيء املسمى بالكوثر 

وهو ما يفيد املبالغة يف الكثرة وملا أشعر اللفظ بعظم الواهب واملوهوب منه واملوهوب فياهلا من نعمة ما أعظمها وما 
  ها وياله من تشريف ما أعالهأجل

الفائدة الثالثة أن اهلدية وإن كانتقليلة لكنها بسبب كوهنا واصلة من املهدي العظيم تصري عظيمة ولذلك فإن امللك 
العظيم إذا رمى تفاحة لبعض عبيده على سبيل اإلكرام يعد ذلك إكراماً عظيماً ال ألن لذة اهلدية يف نفسها بل ألن 

العظيم يوجب كوهنا عظيمة فههنا الكوثر وإن كان يف نفسه يف غاية الكثرة لكنه بسبب  صدورها من املهدي
  صدوره من ملك اخلالئق يزداد عظمة وكماالً

الفائدة الرابعة أنه ملا قال أَْعطَيَْناَك قرن به قرينة دالة على أنه ال يسترجعها وذلك ألن من مذهب أيب حنيفة أنه جيوز 
وبه فإن أخذ عوضاً وإن قل مل جيز له ذلك الرجوع ألن من وهب شيئاً يساوي ألف دينار لألجنيب أن يسترجع موه

إنساناً مث طلب منه مشطاً يساوي فلساً فأعطاه سقط حق الرجوع فههنا ملا قال إِنَّا أَْعطَيَْناَك الْكَْوثََر طلب منه 
  الصالة والنحر وفائدته إسقاط حق الرجوع

فعل على املبتدأ وذلك يفيد التأكيد والدليل عليه أنك ملا ذكرت االسم احملدث عنه عرف الفائدة اخلامسة أنه بىن ال
العقل أنه خيرب عنه بأمر فيصرب مشتاقاً إىل معرفة أنه مباذا خيرب عنه فإذا ذكر ذلك اخلرب قبله قبول العاشق ملعشوقه 

وله فَإِنََّها الَ ِالوِْلى االْْبصَارِ فإنه أكثر فخامة فيكون ذلك أبلغ يف التحقيق ونفى الشبهة ومن ههنا تعرف الفخامة يف ق
مما لو قال فإن األبصار ال تعمى ومما حيقق قولنا قول امللك العظيم ملن يعده ويضمن له أنا أعطيك أنا أكفيك أنا أقوم 

به فإذا أسند إىل  بأمرك وذلك إذا كان املوعود به أمراً عظيماً فلما تقع املساحمة به فعظمه يورث الشك يف الوفاء
املتكفل العظيم فحينئذ يزول ذلك الشك وهذه اآلية من هذا الباب ألن الكوثر شيء عظيم قلما تقع املساحمة به 

  فلما

  قدم املبتدأ وهو قوله أََناْ صار ذلك اإلسناد مزيالً لذلك الشك ودافعاً لتلك الشبهة
جلاري حمرى القسم وكالم الصادق مصون عن اخللف فكيف الفائدة السادسة أنه تعاىل صدر اجلملة حبرف التأكيد ا

  إذا بالغ يف التأكيد
الفائدة السابعة قال أَْعطَْيَناَك ومل يقل سنعطيك ألن قوله أَْعطَْيَناَك يدل على أن هذا اإلعطاء كان حاصالً يف املاضي 

مرعي اجلانب مقضي احلاجة أشرف ممن  وهذا فيه أنواع من الفوائد إحداها أن من كان يف الزمان املاضي أبداً عزيزاً
وثانيها أهنا إشارة إىل أن حكم اهللا ) كنت نبياً وآدم بني املاء والطني ( سيصري كذلك وهلذا قال عليه السالم 

باإلسعاد واإلشفاء واإلغناء واإلفقار ليس أمراً حيدث اآلن بل كان حاصالً يف األزل وثالثها كأنه يقول إنا قد هيأنا 
عادتك قبل دخولك يف الوجود فكيف هنمل أمرك بعد وجودك واشتغالك بالعبودية ا ورابعها كأنه تعاىل أسباب س

يقول حنن ما اخترناك وما فضلناك ألجل طاعتك وإال كان جيب أن ال نعطيك إال بعد إقدامك على الطاعة بل إمنا 
قبل من قبل ( قوله عليه الصالة والسالم اخترناك مبجرد الفضل واإلحسان منا إليك من غري موجب وهو إشارة إىل 



  )ال لعلة ورد من رد ال لعلة 
الفائدة الثامنة قال أَْعطَيَْناَك ومل يقل أعطينا الرسول أو النيب أو العامل أو املطيع ألنه لو قال ذلك ألشعر أن تلك 

للة بعلة أصالً بل هي حمض العطية وقعت معللة بذلك الوصف فلما قال أَْعطَْينَاَك علم أن تلك العطية غري مع
  االختيار واملشيئة كما قال َنْحُن قََسْمَنا اللَِّه َيْصطَِفى ِمَن الَْملَاِئكَةِ  ُرُسالً َوِمَن النَّاسِ

د الفائدة التاسعة قال أوالً إِنَّا أَْعطَيَْناَك مث قال ثانياً فََصلّ لَِرّبَك وَاْنَحْر وهذا يدل على أن إعطاؤه للتوفيق واإلرشا
سابق على طاعاتنا وكيف ال يكون كذلك وإعطاؤه إيانا صفته وطاعتنا له صفتنا وصفة اخللق ال تكون مؤثرة يف 

صفة اخلالق إمنا املؤثر هو صفة اخلالق يف صفة اخللق وهلذا نقل عن الواسطي أنه قال ال أعبد رباً يرضيه طاعيت 
عصييت حمدثتان واحملدث ال أثر له يف قدمي بل رضاه ويسخطه معصييت ومعناه أن رضاه وسخطه قدميان وطاعيت وم

  عن العبد هو الذي محله على طاعته فيما ال يزال وكذا القول يف السخط واملعصية
الفائدة العاشرة قال أَْعطَْيَناكَ الْكَْوثََر ومل يقل آتيناك الكوثر والسبب فيه أمران األول أن اإليتاء حيتمل أن يكون 

ضالً وأما اإلعطاء فإنه بالتفضل أشبه فقوله إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر يعين هذه اخلريات الكثرية وهي واجباً وأن يكون تف
اإلسالم والقرآن والنبوة والذكر اجلميل يف الدنيا واآلخرة حمض التفضل منا إليك وليس منه شيء على سبيل 

إذا شرع يف التربية على سبيل التفضل فالظاهر أنه  االستحقاق والوجوب وفيه بشارة من وجهني أحدمها أن الكرمي
ال يبطلها بل كان كل يوم يزيد فيها الثاين أن ما يكون سبب االستحقاق فإنه يتقدر بقدر االستحقاق وفعل العبد 
 متناه فيكون االستحقاق احلاصل بسببه متناهياً أما التفضل فإنه نتيجة كرم اهللا غري متناه فيكون تفضله أيضاً غري

متناه فلما دل قوله أَْعطَْيَناَك على أنه تفضل ال استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أبداً فإن قيل أليس قال َسْبًعا 
  ّمَن الَْمثَانِي َوالْقُْرءانَ قلنا اجلواب من وجهني األول أن اإلعطاء يوجب التمليك

ى َملَكًا فقال َهاذَا َعطَاُؤَنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك وهلذا وامللك سبب االختصاص والدليل عليه أنه ملا قال سليمان َهْب ِل
السبب من محل الكوثر على احلوض قال األمة تكون أضيافاً له أما اإليتاء فإنه ال يفيد امللك فلهذا قال يف القرآن 

لعلوم وال عيب فيها أما الشركة ءاَتْينَاَك فإنه ال جيوز للنيب أن يكتم شيئاً منه الثاين أن الشركة يف القرآن شركة يف ا
يف النهر فهي شركة يف األعيان وهي عيب الوجه الثاين يف بيان أن اإلعطاء أليق هبذا املقام من اإليتاء هو أن اإلعطاء 

اهللا يستعمل يف القليل والكثري قال اهللا تعاىل َوأَْعطَى قَِليالً َوأَكَْدى أما اإليتا فال يستعمل إال يف الشيء العظيم قال 
طَيَْناَك الْكَْوثَرَ تعاىل َوآَتاُه اللَُّه الُْملَْك َولَقَْد ءاَتْيَنا َداُووُد ِمنَّا فَْضالً واأليت السيل املنصب إذا ثبت هذا فقوله إِنَّا أَْع

من وجوه أحدها يعين هذا احلوض كالشيء القليل احلقري بالنسبة ) صلى اهللا عليه وسلم ( يفيد تعظيم حال حممد 
ما هو مدخر لك من الدرجات العالية واملراتب الشريفة فهو يتضمن البشارة بأشياء هي أعظم من هذا املذكور  إىل

وثانيها أن الكوثر إشارة إىل املاء كأنه تعاىل يقول املاء يف الدنيا دون الطعام فإذا كان نعيم املاء كوثراً فكيف سائر 
نة إيتاء ورابعها كأنه تعاىل يقول هذا الذي أعطيتك وإن كان كوثراً لكنه النعيم وثالثها أن نعيم املاء إعطاء ونعيم اجل

يف حقك إعطاء ال إيتاء ألنه دون حقك ويف العادة أن املهدي إذا كان عظيماً فاهلدية وإن كانت عظيمة إال أنه يقال 
ا قال فيما أعطاه من الكوثر إهنا حقرية أي هي حقرية بالنسبة إىل عظمة املهدي له فكذا ههنا وخامسها أن نقول إمن

أعطيناك ألنه دنيا والقرآن إيتاء ألنه دين وسادسها كأنه يقول مجيع ما نلت مين عطية وإن كانت كوثراً إال أن 
األعظم من ذلك الكوثر أن تبقى مظفراً وخصمك أبتر فإنا أعطيناك بالتقدمة هذا الكوثر أما الذكر الباقي والظفر 

اؤه إال بعد التقدمة بطاعة حتصل منك فََصلّ لَِرّبَك وَاْنَحْر أي فاعبد يل وسل الظفر بعد على العدو فال حيسن إعط
العبادة فإين أوجبت على كرمي أن بعد كل فريضة دعوة مستجابة كذا روى يف احلديث املسند فحينئذ أستجيب 



ا أَْعطَيَْناَك أما الكوثر فهو يف اللغة فوعل فيصري خصمك أبتر وهو اإليتاء فهذا ما خيطر بالبال يف تفسري قوله تعاىل إِنَّ
من الكثرة وهو املفرط يف الكثرة قيل ألعرابية رجع ابنها من السفر مب آب ابنك قالت آب بكوثر أي بالعدد الكثري 

  ويقال للرجل الكثري العطاء كوثر قال الكميت
  وأنت كثري يا ابن مروان طيب

غبار إذا سطع وكثر كوثر هذا معىن الكوثر يف اللغة واختلف املفسرون فيه وكان أبوك ابن الفضائل كوثراً ويقال لل
صلى اهللا ( على وجوه األول وهو املشهور واملستفيض عند السلف واخللف أنه هنر يف اجلنة روى أنس عن النيب 

فإذا أنا مبسك أذفر  رأيت هنراً يف اجلنة حافتاه قباب اللؤلؤ اجملوف فضربت بيدي إىل جمرى املاء( قال ) عليه وسلم 
أشد بياضاً من اللنب وأحلى من العسل فيه طيور ( ويف رواية أنس ) فقلت ما هذا قيل الكوثر الذي أعطاك اهللا 

ولعله إمنا مسي ذلك ) خضر هلا أعناق كأعناق البخت من أكل من ذلك الطري وشرب من ذلك املاء فاز بالرضوان 
ة ماء وخرياً أو ألنه انفجر منه أهنار اجلنة كما روى أنه ما يف اجلنة بستان إال وفيه النهر كوثراً إما إنه أكثر أهنار اجلن

إنه هنر ( من الكوثر هنر جار أو لكثر الذين يشربون منها أو لكثرة ما فيها من املنافع على ما قال عليه السالم 
جه التوفيق بني هذا القول والقول القول الثاين أنه حوض واألخبار فيه مشهورة وو) وعدنيه ريب فيه خري كثري 

  األول أن يقال لعل النهر ينصب يف احلوض أو لعل األهنار إمنا تسيل من ذلك

احلوض فيكون ذلك احلوض كاملنبع والقول الثالث الكوثر أوالده قالوا ألن هذه السورة إمنا نزلت رداً على من 
يبقون على مر الزمان فانظر كم قتل من أهل البيت مث العامل  عابه عليه السالم بعدم األوالد فاملعىن أنه يعطيه نسالً

ممتلىء منهم ومل يبق من بين أمية يف الدنيا أحد يعبأ به مث أنظر كم كان فيهم من األكابر من العلماء كالباقر 
عمري والصادق والكاظم والرضا عليهم السالم والنفس الزكية وأمثاهلم القول الرابع الكوثر علماء أمته وهو ل

وينشرون آثار دينه ) صلى اهللا عليه وسلم ( اخلري الكثري ألهنم كأنبياء بين إسرائيل وهم حيبون ذكر رسول اهللا 
وأعالم شرعه ووجه التشبيه أن األنبياء كانوا متفقني على أصول معرفة اهللا خمتلفني يف الشريعة رمحة على اخللق 

متفقون بأسرهم على أصول شرعه لكنهم خمتلفون يف فروع ليصل كل أحد إىل ما هو صالحه كذا علماء أمته 
الشريعة رمحة على اخللق مث الفضيلة من وجهني أحدمها أنه يروى أنه جياء يوم القيامة بكل نيب ويتبعه أمته فرمبا جييء 

فرمبا  الرسول ومعه الرجل والرجالن وجياء بكل عامل من علماء أمته ومعه األولف الكثرية فيجتمعون عند الرسول
يزيد عدد متبعي بعض العلماي على عدد متبعيألف من األنبياء الوجه الثاين أهنم كانوا مصيبني ألتباعهم النصوص 
املأخوذة من الوحي وعلماء هذه األمة يكونون مصيبني مع كد االستنباط واالجتهاد أو على قول البعض إن كان 

ول اخلامس الكوثر هو النبوة وال شك أهنا اخلري الكثري ألهنا بعضهم خمطئاً لكن املخطىء يكون أيضاً مأجوراً الق
 املنزلة اليت هي ثانية الربوبية وهلذا قال مَّْن ُيِطعِ الرَّسُولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه وهو شطر اإلميان بل هي كالغصن يف معرفة

ه وحكمته مث إذا حصلت معرفة النبوة اهللا تعاىل ألن معرفة النبوة ال بد وأن يتقدمها معرفة ذات اهللا وعلمه وقدرت
فحينئذ يستفاد منها معرفة بقية السفات كالسمع والبصر والصفات اخلريية والوجدانية على قول بعضهم مت لرسولنا 

احلظ األوفر من هذه املنقبة ألنه الذكور قبل سائر األنبياء واملبعوث بعدهم مث هو مبعوث إىل الثقلني وهو الذي 
نبياء وال جيوز ورود الشرع على نسخه وفضائله أكثر من أن تعد وحتصى ولنذكر ههنا قليالً منها حيشر قبل كل األ

فنقول إن كتاب آدم عليه السالم كان كلمات على ما قال تعاىل فََتلَقَّى ءاَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت وكتاب إبراهيم أيضاً 
َربُُّه بِكَِلَماٍت وكتاب موسى كان صحفاً كما قال ُصُحِف إِْبراِهيمَ  كان كلمات على ما قال َوإِذَا اْبَتلَى إِبْراِهيَم

َوُموَسى أما كتاب حممد عليه السالم فإنه هو الكتاب املهيمن على الكل قال َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه وأيضاً فإن آدم عليه 



مد عليه الصالة والسالم إمنا حتدى باملنظوم قُل لَِّئنِ السالم إمنا حتدى باألمساء املنثورة فقال أَنبِئُونِى بِأَْسَماء َهُؤالء وحم
صلى اهللا ( اْجَتَمَعِت اِإلنُس وَالْجِنُّ وأما نوح عليه السالم فإن اهللا أكرمه بأن أمسك سفينته على املاء وفعل يف حممد 

رمة بن أيب جهل كان على شط ماء ومعه عك( ما هو أعظم منه روى أن النيب عليه الصالة والسالم ) عليه وسلم 
فقال لئن كنت صادقاً فادع ذلك احلجر الذي هو يف اجلانب اآلخر فليسبح وال يغرق فأشار الرسول إليه فانقلع 

احلجر الذي أشار إليه من مكانه وسبح حىت صار بني يدي الرسول عليه السالم وسلم عليه وشهد له بالرسالة فقال 
قال حىت يرجع إىل مكانه فأمره النيب عليه الصالة والسالم فرجع إىل يكفيك هذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

( مكانه وأكرم إبراهيم فجعل النار عليه برداً وسالماً وفعل يف حق حممد أعظم من ذلك عن حممد بن حاطب قال 
) لم صلى اهللا عليه وس( كنت طفالً فانصب القدر علي من النار فاحترق جلدي كله فحملتين أمي إىل الرسول 

  وقالت هذا ابن حاطب احترق كما ترى فتفل

على جلدي ومسح بيده على احملترق منه وقال أذهب البأس رب الناس فصرت ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
وأكرم موسى ففلق له البحر يف األرض وكرم حممداً ففلق له القمر يف السماء مث أنظر إىل فرق ) صحيحاً ال بأس يب 

ماء واألرض وفجر له املاء من احلجر وفجر حملمد أصابعه عيوناً وأكرم موسى بأن ظلل عليه الغمام وكذا ما بني الس
أكرم حممداً بذلك فكان الغمام يظلله وأكرم موسى باليد البيضاء وأكرم حممداً بإعظم من ذلك وهو القرآن العظيم 

وملا أراد أبو جهل أن يرميه باحلجر رأى على  الذي وصل نوره إىل الشرق والغرب وقلب اهللا عصا موسى ثعباناً
كتفيه ثعبانني فانصرف مرعوباً وسبحت اجلبال مع داود وسبحت األحجار يف يده ويد أصحابه وكان داود إذا 

مسك احلديد الن وكان هو ملا مسح الشاة اجلرباء درت وأكرم داود بالطري احملشورة وحممداً بالرباق وأكرم عيسى 
حياء املوتى وأكرمه جبنس ذلك حني أضافه اليهود بالشاة املسمومة فلما وضع اللقمة يف فمه أخربته عليه السالم بإ

صلى اهللا عليه ( وأبرأ األكمه واألبرص روى أن امرأة معاذ بن عفراء أتته وكانت برصاء وشكت ذلك إىل الرسول 
الرجل يوم أحد فرفعها وجاء هبا إىل  فمسح عليها رسول اهللا بغصن فأذهب اهللا الربص وحني سقطت حدقة) وسلم 

فردها إىل مكاهنا وكان عيسى يعرف ما خيفيه الناس يف بيوهتم والرسول عرف ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
ما أخفاه عمه مع أم الفضل فأخربه فأسلم العباس لذلك وأما سليمان فإن اهللا تعاىل رد له الشمس مرة وفعل ذلك 

نام ورأسه يف حجر علي فانتبه وقد غربت الشمس فردها حىت صلى وردها مرة أخرى لعلي أيضاً للرسول حني 
فصلى العصر يف وقته وعلم سليمان منطق الطري وفعل ذلك يف حق حممد روى أن طرياً فجع بولده فجعل يرفرف 

الذئب معه مشهور على رأسه ويكلمه فقال أيكم فجع هذه بولدها فقال رجل أنا فقال أردد إليها ولدهاا وكالم 
وأكرم سليمان مبسرية غدوة شهراً وأكرمه باملسري إىل بيت املقدس يف ساعة وكان محاره يعفور يرسله إىل من يريد 

فيجيء به وقد شكوا إليه من ناقة أهنا أغيلت وأهنم ال يقدرون عليها فذهب إليها فلما رأته خضعت له وأرسل معاذاً 
أن يرجع فتقدم وقال إين ) ىء ( ملفازة فإذا أسد جامث فهاله ذلك ومل يستجر إىل بعض النواحي فلما وصل إىل ا

رسول رسول اهللا فتبصبص وكما انقاد اجلن لسليمان فكذلك انقادوا حملمد عليه الصالة والسالم وحني جاء 
ظبية حني األعرايب بالضب وقال ال أؤمن بك حىت يؤمن بك هذا الضب فتكلم الضب معترفاً برسالته وحني كفل ال

أرسلها األعرايب رجعت تعدو حىت أخرجته من الكفالة وحنت احلنانة لفراقه وحني لسعت احلية عقب الصديق يف 
الغار قالت كنت مشتاقة إليه منذ كذا سنني فلم حجبتين عنها وأطعم اخللق الكثري من الطعام القليل ومعجزاته أكثر 

صطفاهم فقال َوإِذَا أََخذَْنا ِمَن النَّبِّيْيَن ِميثَاقَُهْم َومِْنَك َوِمن نُّوحٍ فلما من أن حتصى وتعد فلهذا قدمه اهللا على الذين ا
كانت رسالته كذلك جاز أن يسميها اهللا تعاىل كوثراً فقال إِنَّا أَْعطَْينَاَك الْكَوْثََر القول السادس الكوثر هو القرآن 



َشَجَرةٍ  ِحَوالً قُل لَّْو كَانَ الَْبْحُر ِمدَاداً لّكَِلَماِت َرّبى القول السابع  وفضائله ال حتصى َولَْو أَنَّ مَّا ِفى االْْرضِ ِمن
الكوثر اإلسالم وهو لعمري اخلري الكثري فإن به حيصل خري الدنيا واآلخرة وبفواته يفوت خري الدنيا وخري اآلخرة 

ِمْن ُيْؤِتى الِْحكَْمةَ  فَقَْد أُوِتىَ  َخْيًرا كَثًِريا وإذا وكيف ال واإلسالم عبارة عن املعرفة أو ماال بد فيه من املعرفة قال َو
كان اإلسالم خرياً كثرياً فهو الكوثر فإن قيل مل خصه باإلسالم مع أن نعمه عمت الكل قلنا ألن اإلسالم وصل منه 

  إىل غريه فكان عليه السالم كاألصل فيه القول الثامن

ن له من األتباع ماال حيصيهم إال اهللا وروى أنه عليه الصالة والسالم قال الكوثر كثرة األتباع واألشياع وال شك أ
أنا دعوة خليل اهللا إبراهيم وأنا بشرى عيسى وأنا مقبول الشفاعة يوم القيامة فبيناً أكون مع األنبياء إذ تظهر لنا ( 

هم غر حمجلون من آثار الوضوء  أمة من الناس فنبتدرهم بأبصارنا ما منا من نيب إال وهو يرجو أن تكون أمته فإذا
فأقول أميت ورب الكعبة فيدخلون اجلنة بغري حساب مث يظهر لنا مثالً ما ظهر أوالً فنبتدرهم بأبصارنا ما من نيب إال 
ويرجو أن تكون أمته فإذا هم غر حمجلون من آثار الوضوء فأقول أميت ورب الكعبة فيدخلون اجلنة بغري حساب مث 

ثال ما قد رفع فنبتدرهم وذكر كما ذكر يف املرة األوىل والثانية مث قال ليدخلن ثالث فرق من أميت يرفع لنا ثالثة أم
تناكحوا تناسلوا تكثروا فإين أباهي بكم ( ولقد قال عليه الصالة والسالم ) اجلنة قبل أن يدخلها أحد من الناس 

التكليف فكيف مبثل هذا اجلم الغفري فال جرم حسن  فإذا كان يباهي مبن مل يبلغ حد) األمم يوم القيامة ولو بالسقط 
رية منه تعاىل أن يذكره هذه النعمة اجلسيمة فقال الَْماُعونَ إِنَّا أَْعطَْيَناكَ الْكَْوثَرَ القول التاسع الْكَوْثََر الفضائل الكث

إذا كان سخياً كثري اخلري  اليت فيه فإنه باتفاق اومة أفضل من مجيع األنبياء قال املفضل بن سلمة يقال رجل كوثر
ويف صحاح اللغة الْكَْوثََر السيد الكثري اخلري فلما رزق اهللا تعاىل أن يذكره تلك النعمة اجلسيمة فيقول إِنَّا أَْعطَْيَناكَ 

نه العلم الْكَْوثََر القول العاشر الكوثر رفعة الذكر وقد مر تفسريه يف قوله َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك القول احلادي عشر أ
ِه قالوا ومحل الكوثر على هذا أوىل لوجوه أحدها أن العلم هو اخلري الكثري قال َوَعلََّمَك لَمْ َتكُْن َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَّ

ةَ  فَقَْد َعلَْيَك َعِظيماً وأمره بطلب العلم فقال َوقُل رَّّب زِْدنِى ِعلْماً ومسي احلكمة خرياً كثرياً فقال َوَمن يُْؤَت الِْحكَْم
أُوِتىَ  َخْيًرا كَِثًريا وثانيها أنا إما أن حنمل الكوثر على نعم اآلخرة أو على نعم الدنيا واألول غري جائز ألنه قال 

أعطينا ونعم اجلنة سيعطيها ال أنه أعطاها فوجب محل الكوثر على ما وصل إليه يف الدنيا وأشرف األمور الواصلة 
لنبوة داخلة يف العلم فوجب محل اللفظ على العلم وثالثها أنه ملا قال أَْعطَْينَاَك الْكَوْثََر قال إليه يف الدنيا هو العلم وا

عقيبه فََصلّ لَِرّبَك َواْنَحْر والشيء الذي يكون متقدماً على العبادة هو املعرفة ولذلك قال يف سورة النحل أَنْ أَْنِذرُواْ 
وقال يف طه إِنَّنِى أََنا اللَُّه ال إله إِال أََناْ فَاْعُبدْنِى فقدم يف السورتني املعرفة على العبادة وألن أَنَُّه ال إله إِال أََناْ فَاتَّقُوِن 

فاء املوجب للعبادة ليس إال العلم القول الثاين عشر أن الكوثر هو اخللق احلسن قالوا االنتفاع باخللق احلسن عام 
فأما االنتفاع بالعلم فهو خمتص بالعقالء فكان نفع اخللق احلسن أعم فوجب ينتفع به العامل واجلاهل والبهيمة والعاقل 

محل الكوثر عليه ولقد كان عليه السالم كذلك كان لألجانب كالوالد حيل عقدهم ويكفي مهمهم وبلغ حسن 
املقام احملمود القول الثالث عشر الكوثر هو ) اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون ( خلقه إىل أهنم ملا كسروا سنه قال 

شفاعيت ألهل الكبائر من أميت ( الذي هو الشفاعة فقال يف الدنيا َوَما كَانَ اللَُّه ِليَُعذّبَُهْم وَأَنَت ِفيهِْم وقال يف اآلخرة 
) إن لكل نيب دعوة مستجابة وإين خبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة ( وعن أيب هريرة قال عليه السالم ) 

شر أن املراد من الكوثر هو هذه السورة قال وذلك ألهنا مع قصرها وافية جبميع منافع الدنيا القول الرابع ع
  واآلخرة وذلك ألهنا مشتملة على املعجز من وجوه أوهلا أنا إذا محلنا



 الكوثر على كثرة األتباع أو على كثرة األوالد وعدم انقطاع النسل كان هذا إخباراً عن الغيب وقد وقع مطابقاً له
فكان معجزاً وثانيها أنه قال فََصلّ لَِرّبَك وَاْنَحْر وهو إشارة إىل زوال الفقر حىت يقدر على النحر وقد وقع فيكون 
هذا أيضاً إخباراً عن الغيب وثالثها قوله إِنَّ شَانِئََك ُهَو االْْبَتُر وكان األمر على ما أخرب فكان معجزاً ورابعها أهنم 

رها فثبت أن وجه اإلعجاز يف كمال القرآن إمنا تقرر هبا ألهنم ملا عجزوا عن عجزوا عن معارضتها مع صغ
معارضتها مع صغرها فبأن يعجزوا عن معارضة كل القرآن أوىل وملا ظهر وجه اإلعجاز فيها من هذه الوجوه فقد 

قرر أن القرآن كالم تقررت النبوة وإذا تقررت النبوة فقد تقرر التوحيد ومعرفة الصانع وتقرر الدين واإلسالم وت
اهللا وإذا تقررت هذه األشياء تقرر مجيع خريات الدنيا واآلخرة فهذه السورة جارية جمرى النكتة املختصرة القوية 
الوافية بإثبات مجيع املقاصد فكانت صغرية يف الصورة كبرية يف املعىن مث هلا خاصية ليست لغريها وهي أهنا ثالث 

نها معجز فهي بكل واحدة من آياهتا معجز ومبجموعها معجز وهذه اخلاصية ال آيات وقد بينا أن كل واحدة م
توجد يف سائر السور فيحتمل أن يكون املراد من الكوثر هو هذه السورة القول اخلامس عشر أن املراد من الكوثر 

رة الكثرية فليس محل مجيع نعم اهللا على حممد عليه السالم وهو املنقول عن ابن عباس ألن لفظ الكوثر يتناول الكث
اآلية على بعض هذه النعم أوىل من محلها على الباقي فوجب محلها على الكل وروى أن سعيد بن جبري ملا روى هذا 
القول عن ابن عباس قال له بعضهم إنا ناساً يزعمون أنه هنر يف اجلنة فقال سعيد النهر الذي يف اجلنة من اخلري الكثري 

ال بعض العلماء ظاهر قوله إِنَّا أَْعطَْينَاَك الْكَوْثََر يقتضي أنه تعاىل قد أعطاه ذلك الكوثر الذي أعطاه اهللا إياه وق
فيجب أن يكون األقرب محله على ما آتاه اهللا تعاىل من النبوة والقرآن والذكر احلكيم والنصرة على األعداء وأما 

اخل فيه ألن ما ثبت حبكم وعد اهللا فهو كالواقع احلوض وسائر ما أعد له من الثواب فهو وإن جاز أن يقال إنه د
إال أن احلقيقة ما قدمناه ألن ذلك وإن أعد له فال يصح أن يقال على احلقيقة إنه أعطاه يف حال نزول هذه السورة 
مبكة وميكن أن جياب عنه بأن من أقر لولده الصغري بضيعة له يصح أن يقال إنه أعطاه تلك الضيعة مع أن الصيب يف 

  ك احلال ال يكون أهالً للتصرف واهللا أعلمتل
  فََصلِّ لَِربَِّك َواْنحَْر

  قوله تعاىل فََصلّ ِلرَّبَك َواْنَحرْ يف اآلية مسائل
املسألة األوىل يف قوله فَْصلٌ وجوه األول أن املراد هو األمر بالصالة فإن قيل الالئق عند النعمة الشكر فلم قال 

وجوه األول أن الشكر عبارة عن التعظيم وله ثالثة أركان أحدها يتعلق بالقلب فصل ومل يقل فاشكر اجلواب من 
وهو أن يعلم أن تلك النعمة منه ال من غريه والثاين باللسان وهو أن ميدحه والثالث بالعمل وهو أن خيدمه ويتواضع 

كر وزيادة فكان األمر بالصالة له والصالة مشتملة على هذه املعاين وعلى ما هو أزيد منها فاألمر بالصالة أمر بالش
أحسن وثانيها أنه لو قال فاشكر لكان ذلك يوهم أنه ما كان شاكراً لكنه كان من أول أمره عارفاً بربه مطيعاً له 

أمره شاكراً لنعمه أما الصالة فإنه إمنا عرفها بالوحي قال َما كُنَت َتْدرِى َما الْكَِتاُب َوالَ اِإلَميانُ الثالث أنه يف أول ما 
  بالصالة قال حممد عليه الصالة والسالم كيف أصلي ولست على الوضوء فقال اهللا إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر

مث ضرب جربيل جبناحه على األرض فنبع ماء الكوثر فتوضأ فقيل له عند ذلك فصل فأما إذا محلنا الكوثر على 
ر اخللق بالطاعات وأشرفها الصالة فصل لربك القول الثاين الرسالة فكأنه قال أعطيتك الرسالة لتأمر نفسك وسائ

فصل لربك أي فاشكر لربك وهو قول جماهد وعكرمة وعلى هذا القول ذكروا يف فائدة الفاء يف قوله فصل وجوهاً 
ارة أحدها التنبيه على أن شكر النعمة جيب على الفور ال على التراخي وثانيها أن املراد من فاء التعقيب ههنا اإلش

يف هذا الباب ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل ما قرره بقوله َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن مث إنه خص حممداً 



ب يمبزيد مبالغة وهو قوله َواعُْبْد َربََّك َحتَّى يَأْتَِيَك الَْيِقُني وألنه قال له فَإِذَا فََرغَْت فَانَصْب أي فعليك بأخرى عق
األوىل فكيف بعد وصول نعميت إليك أال جيب عليك أن تشرع يف الشكر عقيب ذلك القول الثالث فصل أي فادع 

اهللا ألن الصالة هي الدعاء وفائدة الفاء على هذا التقدير كأنه تعاىل يقول قبل سؤالك ودعائك ما خبلنا عليك 
نه كان أبداً يف هم أمته واعلم أن القول وذلك أل) سل تعطه واشفع تشفع ( بالكوثر فكيف بعد سؤالك لكن 

  األول أوىل ألنه أقرب إىل عرف الشرع
  املسألة الثانية يف قوله لَِرّبَك وَاْنَحْر قوالن

األول وهو قول عامة املفسرين أن املراد هو حنر البدن والقول الثاين أن املراد بقوله َواْنَحْر فعل يتعلق بالصالة إما 
دها مث ذكروا فيه وجوهاً أحدها قال الفراء معناها استقبل القبلة وثانيها روى األصبغ بن نباتة قبلها أو فيها أو بع

ما هذه النحرية اليت أمرين ( عن علي عليه السالم قال ملا نزلت هذه السورة قال النيب عليه الصالة والسالم جلربيل 
فع يديك إذا كربت وإذا ركعت وإذا رفعت هبا ريب قال ليست بنحرية ولكنه يأمرك إذا حترمت للصالة أن تر

رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنه صالتنا وصالة املالئكة الذين يف السموات السبع وإن لكل شيء زينة وزينة 
وثالثها روى عن علي بن أيب طالب أنه فسر هذا النحر بوضع اليدين على ) الصالة رفع اليدين عند كل تكبرية 

فع اليدين قبل الصالة عادة املستجري العائذ ووضعها على النحر عادة اخلاضع اخلاشع النحر يف الصالة وقال ر
ورابعها قال عطاء معناه اقعد بني السجدتني حىت يبدو حنرك وخامسها روى عن الضحاك وسليمان التيمي أهنما قاال 

من النحر الذي هو الصدر  احنر معناه ارفع يديك عقيب الدعاء إىل حنرك قال الواحدي وأصل هذه األقوال كلها
يقال ملذبح البعري النحر ألن منحره يف صدره حيث يبدو احللقوم من أعلى الصدر فمعىن النحر يف هذا املوضع هو 

إصابة النحر كما يقال رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه وأما قول الفراء إنه عبارة عن استقبال القبلة فقال ابن 
يف الصالة بإزاء احملراب وهو أن ينصب حنره بإزاء القبلة وال يلتفت مييناً وال مشاالً األعرايب النحر انتصاب الرجل 

  وقال الفراء منازهلم تتناحر أن تتقابل وأنشد
  أبا حكم هل أنت عم جمالد

وسيد أهل األبطح املتناحر والنكتة املعنوية فيه كأنه تعاىل يقول الكعبة بييت وهي قبلة صالتك وقلبك وقبلة رمحتء 
ونظر عناييت فلتكن القبلتان متناحرتني قال األكثرون محله على حنر البدن أوىل لوجوه أحدها هو أن اهللا تعاىل كلما 

ذكر الصالة يف كتابه ذكر الزكاة بعدها وثانيها أن القوم كانوا يصلون وينحرون لألوثان فقيل له فصل واحنر لربك 
  فكانت داخلة حتت قوله الْكَْوثََر فََصلّ ِلرَّبَك فوجب وثالثها أن هذه األشياء آداب الصالة وأبعاضها

أن يكون املراد من النحر غريها ألنه يبعد أن يعطف بعض الشيء على مجيعه ورابعها أن قوله فَْصلٌ إشارة إىل 
ني وخامسها التعظيم ألمر اهللا وقوله َواْنَحْر إشارة إىل الشفقة على خلق اهللا ومجلة العبودية ال خترج عن هذين األصل

أن استعمال لفظة النحر على حنر البدن أشهر من استعماله يف سائر الوجوه املذكورة فيجب محل كالم اهللا عليه وإذا 
ثبت هذا فنقول استدلت احلنفية على وجوب األضحية بأن اهللا تعاىل أمره بالنحر وال بد وأن يكون قد فعله ألن 

يب عليه الصالة والسالم وجب علينا مثله لقوله َواتَّبِعُوُه ولقوله فَاتَّبُِعونِى ترك الواجب عليه غري جائر وإذا فعله الن
ثالث كتبت علي ومل تكتب عليكم الضحى واألضحى ( ُيحْبِْبكُُم اللَُّه وأصحابنا قالوا األمر باملتابعة خمصوص بقوله 

  )والوتر 
األول أنه أراد بالصالة جنس الصالة ألهنم كانوا املسألة الثالثة اختلف من فسر قوله فَْصلٌ بالصالة على وجوه 

يصلون لغري اهللا وينحرون لغري اهللا فأمره أن ال يصلي وال ينحر إال هللا تعاىل واحتج من جوز تأخري بيان اجململ هبذه 



ملفروضة اآلية وذلك ألنه تعاىل أمر بالصالة مع أنه ما بني كيفية هذه الصالة أجاب أبو مسلم وقال أراد به الصالة ا
أعين اخلمس وإمنا مل يذكر الكيفية ألن الكيفية كانت معلومة من قبل القول الثاين أراد صالة العيد واألضحية ألهنم 

كانوا يقدمون األضحية على الصالة فنزلت هذه اآلية قال احملققون هذا قول ضعيفألن عطف الشيء على غريه 
بن جبري صل الفجر باملزدلفة واحنر مبىن واألقرب القول األول بالواو ال يوجب الترتيب القول الثالث عن سعيد 

  ألنه ال جيب إذا قرن ذكر النحر بالصالة أن حتمل الصالة على ما بقع يوم النحر
املسألة الرابعة الالم يف قوله ِلرَّبِك فيها فوائد الفائدة األوىل هذه الالم للصالة كالروح للبدن فكما أن البدن من 

قدم إمنا يكون حسناً ممدوحاً إذا كان فيه روح أما إذا كان ميتاً فيكون مرمياً كذا الصالة والركوع الفرق إىل ال
والسجود وإن حسنت يف الصورة وطالت لو مل يكن فيها الم لربك كانت ميتة مرمية واملراد من قوله تعاىل ملوسى 

  لتكن صالتك وحنرك هللا اْتلُ َما ِلِذكْرِى وقيل إنه كانت صالهتم وحنرهم للصنم فقيل له
الفائدة الثانية كأنه تعاىل يقول ذكر يف السورة املتقدمة أهنم كانوا يصلون للمراءآة فصل أنت ال للرياء لكن على 

  سبيل اإلخالص
املسألة اخلامسة الفاء يف قوله فَْصلٌ تفيد سببية أمرين أحدمها سببية العبادة كأنه قيل تكثري اإلنعام عليك يوجب 

الشتغال بالعبودية والثاين سببية ترك املباالة كأهنم ملا قالوا له إنك أبتر فقيل له كما أنعمنا عليك هبذه النعم عليك ا
  الكثرية فاشتغل أنت بطاعتك وال تبال بقوهلم وهذياهنم

ة من لوازم واعلم أنه ملا كانت النعم الكثرية حمبوبة والزم احملبوب حمبوب والفاء يف قوله فَْصلٌ اقتضت كون الصال
) وجعلت قرة عيين يف الصالة ( تلك النعم ال جرم صارت الصالة أحب األشياء للنيب عليه الصالة والسالم فقال 

أفال أكون عبداً ( ولقد صلى حىت تورمت قدماه فقيل له أوليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال 
  إىل أنه جيب على االشتغال بالطاعة مبقتضى الفاء يف قوله فَْصلٌ إشارة) أفال أكون عبداً شكوراً ( فقوله ) شكوراً 

املسألة السادسة كان األليق يف الظاهر أن يقول إن أعطيناك الكوثر فصل لنا واحنر لكنه ترك ذلك إىل قوله فََصلّ 
الكالم من ِلرَّبَك لفوائد إحداها أن وروده على طريق االلتفات من أمهات أبواب الفصاحة وثانيها أن صرف 

املضمر إىل املظهر يوجب نوع عظمة ومهابة ومنه قول اخللفاء ملن خياطبوهنم يأمرك أمري املؤمنني وينهاك أمري املؤمنني 
وثالثها أن قوله إِنَّا أَْعطَيَْناَك ليس يف صريح لفظه أن هذا القائل هو اهللا أو غريه وأيضاً كلمة إنا حتتمل اجلمع كما 

نفسه فلو قال صل لنا لنفي ذلك االحتمال وهو أنه ما كان يعرف أن هذه الصالة هللا وحده أم  حتتمل الواحد املعظم
له ولغريه على سبيل التشريك فلهذا ترك اللفظ وقال فََصلّ ِلرَّبَك ليكون ذلك إزالة لذلك االحتمال وتصرحياً 

  بالتوحيد يف الطاعة والعمل هللا تعاىل
ّبكَ أبلغ من قوله فصل هللا ألن لفظ الرب يفيد التربية املتقدمة املشار إليها بقوله إِنَّا املسألة السابعة قوله فََصلّ لَِر

  أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر ويفيد الوعد اجلميل يف املستقبل أنه يربيه وال يتركه
هو النحر والثاين املسألة الثامنة يف اآلية سؤاالن أحدمها أن املذكور عقب الصالة هو الزكاة فلم كان املذكور ههنا 

ملا مل يقل ضحي حىت يشمل مجيع أنواع الضحايا واجلواب عن األول أما على قول من قال املراد من الصالة صالة 
العيد فاألمر ظاهر فيه وأما على قول من محله على مطلق الصالة فلوجوه أحدها أن املشركني كانت صلواهتم 

نيها أن من الناس من قال إنه عليه السالم ما كان يدخل يف ملكه شيء وقرابينهم لألوثان فقيل له اجعلهما هللا وثا
ثالث ( من الدنيا بل كان ميلك بقدر احلاجة فال جرم مل جتب الزكاة عليه أما النحر فقد كان واجباً عليه لقوله 

بل فأمره وثالثها أن أعز األموال عند العرب هو اإل) كتبت علي ومل تكتب على أميت الضحى واألضحى والوتر 



بنحرها وصرفها إىل طاعة اهللا تعاىل تنبيهاً على قطع العالئق النفسانية عن لذات الدنيا وطيباهتا روى أنه عليه السالم 
أهدى مائة بدنة فيها مجل أليب جهل يف أنفه برة من ذهب فنحر هو عليه السالم حىت أعيا مث أمر علياً عليه السالم 

رسول اهللا فلما أخذ على السكني تباعدت منه واجلواب عن الثاين أن الصالة بذلك وكانت النوق يزدمحن على 
أعظم العبادات البدنية فقرن هبا أعظم أنواع الضحايا وأيضاً فيه إشارة إىل أنك بعد فقرك تصري حبيث تنحر املائة من 

  اإلبل
وجب الترتيب بل لقوله عليه السالم املسألة التاسعة دلت اآلية على وجوب تقدمي الصالة على النحر ال ألن الواو ت

  )ابدؤا مبابدأ اهللا به ( 
املسألة العاشرة السورة مكية يف أصح األقوال وكان األمر بالنحر جارياً جمرى البشارة حبصول الدولة وزوال الفقر 

  واخلوف
  إِنَّ َشانِئََك ُهَو االٌّ ْبتَُر

  ة مسائلقوله تعاىل إِنَّ شَانِئََك ُهَو االْْبَتُر ويف اآلي
املسألة األوىل ذكروا يف سبب النزول وجوهاً أحدها أنه عليه السالم كان خيرج من املسجد والعاص بن وائل 

  السهمي يدخل فالتقيا فتحدثا وصناديد قريش يف املسجد فلما دخل قالوا من الذي كنت

عاىل أظهره فحينئذ يكون تتحدث معه فقال ذلك األبتر وأقول إن ذلك من إسرار بعضهم مع بعض مع أن اهللا ت
ذلك معجزاً وروى أيضاً أن العاص بن واثل كان يقول إن حممداً أبتر ال ابن له يقوم مقامه بعده فإذا مات انقطع 

ذكره واسترحم منه وكان قد مات ابنه عبد اهللا من خدجية وهذا قول ابن عباس ومقاتل والكليب وعامة أهل 
س ملا قدم كعب بن األشراف مكة أتاه مجامة قريش فقالوا حنن أهل السقاية التفسري القول الثاين روى ن ابن عبا

والسدانة وأنت سيد أهل املدينة فنحن خري أم هذا األبتر من قومه يزعم أنه خري منا فقال بل أنتم خري منه فنزل إِنَّ 
يباً ّمَن الِْكَتابِ ُيْؤِمُنونَ بِالْجِْبِت وَالطَّاغُوِت والقول الثالث َشانِئََك ُهَو االْْبَتُر ونزل أيضاً أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن أُوُتواْ َنِص

قال عكرمة وشهر بن حوشب ملا أوحى اهللا إىل رسوله ودعا قريشاً إىل اإلسالم قالوا بتر حممد أي خالفنا وانقطع عنا 
رسول اهللا قال أبو جهل إن أبغضه فأخرب تعاىل أهنم هم املبتورون القول الرابع نزلت يف أيب جهل فإنه ملا مات ابن 

ألنه أبتر وهذا منه محاقة حيث أبغضه بأمر مل يكن باختياره فإن موت االبن مل يكن مراده القول اخلامس نزلت يف 
عمه أيب هلب فإنه ملا شافهه بقوله تباً لك كان يقول يف غيبته إنه أبتر والقول السادس أهنا نزلت يف عقبة بن أيب 

لذي كان يقول ذلك واعلمأنه ال يبعد يف كل أولئك الكفرة أن يقولوا مثل ذلك فإهنم كانوا يقولون معيط وإنه هو ا
فيه ما هو أسوأ من ذلك ولعل العاص بن وائل كان أكثرهم مواظبة على هذا القول فلذلك اشتهرت الروايات بأن 

  اآلية نزلت فيه
أما البتر فهو يف اللغة استئصال القطع يقال بترته أبتره بتراً املسألة الثانية الشنآن هو البغض والشاىنء هو املبغض و

وبتر أي صار أبتر وهو مقطع الذنب ويقال الذي ال عقب له أبتر ومنه احلمار األبتر الذي ال ذنب له وكذلك ملن 
  انقطع عنه اخلري

سبيل احلضر فيه فإنك إذا مث إن الكفار ملا وصفوه بذلك بني تعاىل أن املوصوف هبذه الصفة هو ذلك البمغض على 
قلت زيدهو العامل يفيد أنه ال عامل غريه إذا عرفت هذا فقول الكفار فيه عليه الصالة والسالم إنه أبتر ال شك أهنم 

  لعنهم اهللا أرادوا به أنه انقطع اخلري عنه
ال السدي كانت مث ذلك إما أن حيمل على خري معني أو على مجيع اخلريات أما األول فيحتمل وجوهاً أحدها ق



قريش يقولون ملن مات الذكور من أوالده بتر فلما مات ابنه القاسم وعبد اهللا مبكة وإبراهيم باملدينة قالوا بتر فليس 
له من يقوم مقامه مث إنه تعاىل بني أن عدوه هو املوصوف هبذه الصفة فإنا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع 

وم يزداد وينمو وهكذا يكون إىل قيام القيامة وثانيها قال احلسن عنوا بكونه أبتر ونسله عليه الصالة والسالم كل ي
أنه ينقطع عن املقصود قبل بلوغه واهللا تعاىل بني أن خصمه هو الذي يكون كذلك فإهنم صاروا مدبرين مغلوبني 

نه أبتر ألنه ليس له ناصر مقهورين وصارت رايات اإلسالم عالية وأهل الشرق والغرب لعا متواضعة وثالثها زعموا أ
ومعني وقد كذبوا ألن اهللا تعاىل هو مواله وجربيل وصاحل املؤمنني وأما الكفرة فلم يبق هلم ناصر وال حبيب ورابعها 
األبتر هو احلقري الذليل روى أن أبا جهل اختذ ضيافة لقوم مث إنه وصف رسول اهللا هبذا الوصف مث قال قوموا حىت 

عه وأجعله ذليالً حقرياً فلما وصلوا إىل دار خدجية وتوافقوا على ذلك أخرجت خدجية نذهب إىل حممد وأصار
  بساطاً فلما تصارعا جعل أبو جهل جيتهد يف أن يصرعه وبقي النيب عليه الصالة والسالم واقفاً

ألن اليسرى  على أقبح وجه فلما رجع أخذه باليد اليسرى) صلى اهللا عليه وسلم ( كاجلبل مث بعد ذلك رماه النيب 
لالستنجاء فكان جنساً فصرعه على األرض مرة أخرى ووضع قدمه على صدره فذكر بعض القصاص أن املراد من 

ي قوله إِنَّ َشانِئََك ُهَو االْبَْتُر هذه الواقعة وخامسها أن الكفرة ملا وصفوه هبذا الوصف قيل إِنَّ َشانِئََك ُهَو االْبَْتُر أ
د يضمحل ويفىن وأما املدح الذي ذكرناه فيك فإنه باق على وجه الدهر وسادسها أن الذي قالوه فيك كالم فاس

رجالً قام إىل احلسن بن علي عليهما السالم وقال سودت وجوه املؤمنني بأن تركت اإلمامة ملعاوية فقال ال تؤذيين 
اءه ذلك فأنزل اهللا تعاىل إِنَّا أَْعطَْينَاَك يرمحك اهللا فإن رسول اهللا رأى بين أمية يف املنام يصعدون منربه رجالً فرجالً فس

  الْكَْوثََر إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفى لَْيلَةِ  الْقَْدرِ فكان ملك بين أمية كذلك مث انقطعوا وصاروا مبتورين
ذا سنة األحباب املسألة الثالثة الكفار ملا شتموه فهو تعاىل أجاب عنه من غري واسطة فقال إِنَّ شَانِئََك ُهَو االْْبَتُر وهك

فإن احلبيب إذا مسع من يشتم حبيبه توىل بنفسه جوابه فههنا توىل احلق سبحانه جواهبم وذكر مثل ذلك يف مواضع 
كَذِباً أَم بِِه جِنَّةٌ   ى َعلَى اللَِّهحني قالوا َهلْ َنُدلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ ُينَّبئُكُْم إِذَا ُمّزقُْتْم كُلَّ ُممَزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفى َخلْقٍ َجدِيٍد أَفَْتَر

اً مث قال َما فقال سبحانه َبلِ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالِْخَرةِ  ِفى الَْعذَابِ وَالضَّلَالِ الَْبعِيِد وحني قالوا هو جمنون أقسم ثالث
ِن الَْحِكيمِ إِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني وحني قالوا أَنَت بِنِْعَمةِ  َرّبكَ بَِمْجُنوٍن وملا قالوا لَْسَت ُمْرَسالً أجاب فقال يس َوالْقُرْءا

خصمائه  لََتارِكُو ءاِلهَِتَنا ِلَشاِعرٍ مَّْجُنونٍ َبلْ رد عليهم وقال َبلْ َجاء بِالَْحّق َوَصدََّق الْمُْرَسِلَني فصدقه مث ذكر وعيد
قُولُونَ َشاِعٌر قال َوَما َعلَّْمَناُه الّشْعَر وملا حكى عنهم قوله َوقَالَ وقال إِنَّكُْم َيَرُواْ الَْعذَابَ االِْليَم وحني قال حاكياً أَْم َي

الوا َما ِلهَاذَا الرَُّسولِ الَِّذيَن كَفَُرواْ إِنْ هَاذَا إِالَّ إِفْكٌ افَْترَاُه َوأََعاَنهُ مساهم كاذبني بقوله فَقَْد َجاءوا ظُلْماً َوزُوراً وملا ق
ْمُشونَ ِفى ِشى ِفى االْسَْواقِ أجاهبم فقال َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الْمُْرَسِلَني إِالَّ إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَيَيأْكُلُ الطََّعاَم َوَيْم

  االْْسوَاقِ فما أجل هذه الكرامة
إذا صار العدو مقهوراً ال جرم  املسألة الرابعة اعلم أنه تعاىل ملا بشره بالنعم العظيمة وعلم تعاىل أن النعمة ال هتنأ إال

وعده بقهر العدو فقال إِنَّ شَانِئََك ُهَو االْْبَتُر وفيه لطائف إحداها كأنه تعاىل يقول ال أفعله لكي يرى بعض أسباب 
دولتك وبعض أسباب حمنة نفسه فيقتله الغيظ وثانيها وصفه بكونه شانئاً كأنه تعاىل يقول هذا الذي يبغضك ال يقدر 

آخر سوى أنه يبغضك واملبغض إذا عجز عن اإليذاء فحينئذ حيترق قلبه غيظاً وحسداً فتصري تلك  على شيء
العداوة من أعظم أسباب حصول احملنة لذلك العدو وثالثها أن هذا الترتيب يدل على أنه إمنا صار أبتر ألنه كان 

ى اهللا تعاىل السيما من تكفل بإعالن شأنه شانئاً له ومبغضاً واألمر باحلقيقة كذلك فإن من عادى حمسوداً فقد عاد
وتعظيم مرتبته ورابعها أن العدو وصف حممداً عليه الصالة والسالم بالقلة والذلة ونفسه بالكثرة والدولة فقلب اهللا 



ة األمر عليه وقال العزيز من أعزه اهللا والذليل من أذله اهللا فالكثرة والكوثر حملمد عليه السالم واألبترية والدناء
  والذلة للعدو فحصل بني أول السورة وآخرها نوع من املطابقة لطيف

املسألة اخلامسة اعلم أن من تأمل يف مطالع هذه السورة ومقاطعها عرف أن الفوائد اليت ذكرناها بالنسبة إىل ما 
أعطيناك اجلماهر استأثر اهللا بعلمه من فوائد هذه السورة كالقطرة يف البحر روى عن مسيلمة أنه عارضها فقال إنا 

فصل لربك وجاهر إن مبغضك رجل كافر ومل يعرف املخذول أنه حمروم عن املطلوب لوجوه أحدها أن األلفاظ 
والترتيب مأخوذان من هذه السورة وهذا ال يكون معارضة وثانيها أنا ذكرنا أن هذه السورة كالتتمة ملا قبلها 

إمهاالً ألكثر لطائف هذه السورة وثالثها التفاوت العظيم  وكاألصل ملا بعدها فذكر هذه الكلمات وحدها يكون
الذي يقر به من له ذوق سليم بني قوله إِنَّ شَانِئََك ُهَو االْْبَتُر وبني قوله إن مبغضك رجل كافر ومن لطائف هذه 

له بوصف آخر فوصفه بأنه ال ولد ) صلى اهللا عليه وسلم ( السورة أن كل أحد من الكفار وصف رسول اهللا 
وآخر بأنه ال معني له وال ناصر له وآخر بأنه ال يبقى منه ذكر فاهللا سبحانه مدحه مدحاً أدخل فيه كل الفضائل وهو 

قوله إِنَّا أَْعطَْيَناَك ألنه ملا مل يقيد ذلك الكوثر بشيء دون شيء ال جرم تناول مجيع خريات الدنيا واآلخرة مث أمره 
اعات إما أن تكون طاعة البدن أو طاعة القلب أما طاعة البدن فأفضله شيئان حال حياته مبجموع الطاعات ألن الط

ألن طاعة البدن هي الصالة وطاعة املال هي الزكاة وأما طاعة القلب فهو أن ال يأيت بشيء إال ألجل اهللا والالم يف 
إال بعد حصول طاعة البدن فقدم  قوله اقُْنِتى ِلرَّبِك يدل على هذه احلالة مث كأنه نبه على أن طاعة القلب ال حتصل

طاعة البدن يف الذكر وهو قوله فَْصلٌ وأخر الالم الدالة على طاعة القلب تنبيهاً على فساد مذهب أهل اإلباحة يف 
أن العبد قد يستغين بطاعة قلبه عن طاعة جوارحه فهذه الالم تدل على بطالن مذهب اإلباحة وعلى أنه ال بد من 

الرب على علو حاله يف املعاد كأنه يقول كنت ربيتك قبل وجودك أفأترك تربيتك بعد  اإلخالص مث نبه بلفظ
مواظبتك على هذه الطاعات مث كما تكفل أوالً بإفاضة النعم عليه تكفل يف آخر السورة بالذب عنه وإبطال قول 

لدنيا واآلخرة واهللا سبحانه أعدائه وفيه إشارة إىل أنه سبحانه هو األول بإفاضة النعم واآلخر بتكميل النعم يف ا
  وتعاىل أعلم

  سورة الكافرون

  ست آيات مكية
اعلم أن هذه السورة تسمى سورة املنابذة وسورة اإلخالص واملقشقشة وروى أن من قرأها فكأمنا قرأ ربع القرآن 

ىل ما يتعلق والوجه فيه أن القرآن مشتمل على األمر باملأمورات والنهي عن احملرمات وكل واحد منهما ينقسم إ
بالقلوب وإىل ما يتعلق باجلوارح وهذه السورة مشتملة على النهي عن احملرمات املتعلقة بأفعال القلوب فتكون ربعاً 

  للقرآن واهللا أعلم
  قُلْ ياأَيَُّها الْكَاِفُرونَ

  قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفرُونَ
ُتبِ كََما َبدَأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ نُِّعيُدُه َوْعداً َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني َولَقَْد كََتبَْنا اعلم أن قوله تعاىل السََّماء كَطَىّ  الّسجِلّ ِللْكُ

َناَك إِالَّ َرْحمَة بِِديَن َوَما أَْرَسلِْفى الزَُّبورِ ِمن َبْعدِ الذّكْرِ أَنَّ االْْرَض َيرِثَُها ِعَباِدىَ  الصَّاِلُحونَ إِنَّ ِفى َهاذَا لََبلَاغاً لّقَْومٍ َعا
ك مث إنه ً لّلَْعالَِمَني مث كان مأموراً بأن يدعو إىل اهللا بالوجه األحسن الْكَِتابِ إِالَّ بِالَِّتى ِهىَ  أَْحَسُن وملا كان األمر كذل



 أين خاطبهم بيا أيها الكافرون فكانوا يقولون كيف يليق هذا التعليظ بذلك الرفق فأجاب بأين مأمور هبذا الكالم ال
ذكرته من عند نفسي فكان املراد من قوله قل تقرير هذا املعىن وثانيها أنه ملا قيل له وَأَنِذْر َعِشريََتَك االْقَْربَِني وهو 

  كان حيب أقرباءه لقوله قُل الَّ أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِالَّ الَْمَودَّةَ  ِفى الْقُْرَبى

ع من إظهار اخلشونة فأمر بالتصريح بتلك اخلشونة والتغليظ فقيل له قُلْ وثالثها فكانت القرابة ووحدة النسب كاملان
 رَِسالََتُه فأمر بتبليغ كل من أنه ملا قيل له َيْعَملُونَ يَاأَيَُّها الرَّسُولُ َبلّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّّبَك َوإِن لَّمْ َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت

تعاىل له قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ نقل هو عليه السالم هذا الكالم جبملته كأنه قال إنه تعاىل  أنزل عليه فلما قال اهللا
أمرين بتبليغ كل ما أنزل علي والذي أنزل علي هو جمموع قوله قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ فأنا أيضاً أبلغه إىل اخللق 

ين بوجود الصانع وأنه هو الذي خلقهم ورزقهم على ما قال تعاىل َولَِئن سَأَلْتَُهمْ هكذا ورابعها أن الكفار كانوا مقر
مَّْن َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه والعبد يتحمل من مواله ماال يتحمله من غريه فلو أنه عليه السالم قال 

ون هذا كالم حممد فلعلهم ما كانوا يتحملونه منه وكانوا يؤذونه أما ملا ابتداء فَأُْولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ جلوزوا أن يك
مسعوا قوله قُلْ علموا أنه ينقل هذا التغليظ عن خالق السموات واألرض فكانوا يتحملونه وال يعظم تأذيهم به 

ديد يف ثبوت رسالته وخامسها أن قوله قُلْ يوجب كونه رسوالً من عند اهللا فكلما قيل له قُلْ كان ذلك كاملنشور اجل
وذلك يقتضي املبالغة يف تعظيم الرسول فإن امللك إذا فوض مملكته إىل بعض عبيده فإذا كان يكتب له كل شهر 

وسنة منشوراً جديداً دل ذلك على غاية اعتنائه بشأنه وأنه على عزم أن يزيده كل يوم تعظيماً وتشريفاً وسادسها 
وتبعد آلتنا سنة فكأنه عليه السالم قال استأمرت إليه فبه فقال قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها  أن الكفار ملا قالوا نعبد إهلك سنة

 الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ وسابعها الكفار قالوا فيه السوء فهو تعاىل زجرهم عن ذلك وأجاهبم وقال إِنَّ شَانِئََك
فأنا كنت اجمليب بنفسي فحني ذكروين بالسوء وأثبتوا يل الشركاء  ُهَو االْبَْتُر وكأنه تعاىل قال حني ذكروك بسوء

فكن أنت اجمليب قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَْعُبُد َما وثامنها أهنم مسوك أبتر فإن شئت أن تستويف منهم القصاص 
لكن الفرق أهنم عابوك مبا ليس من فعلك  فاذكرهم بوصف ذم حبيث تكون صادقاً فيه قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ

وأنت تعيبهم مبا هو فعلهم وتاسعها أن بتقدير أن تقول يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدونه والكفار يقولون هذا 
كالم ربك أم كالمك فإن كان كالم ربك فربك يقول أنا ال أعبد هذه األصنام وحنن ال نطلب هذه العبادة من 

منك وإن كان هذا كالمك فأنت قلت من عند نفسك إين ال أعبد هذه األصنام فلم قلت إن ربك  ربك إمنا نطلبها
هو الذي أمرك بذلك أما ملا قال قل سقط هذا االعتراض ألن قوله قُلْ يدل على أنه مأمور من عند اهللا تعاىل بأن ال 

اِفُرونَ لكان يقرؤها عليهم ال حمالة ألنه ال جيوز أن يعبدها ويتربأ منها وعاشرها أنه لو أنزل قوله فَأُْولَِئَك ُهُم الْكَ
خيون يف الوحي إال أنه ملا قال قُلْ كان ذلك كالتأكيد يف إجياب تبليغ هذا الوحي إليهم والتأكيد يدل على أن ذلك 

لقبح األمر أمر عظيم فبهذا الطريق تدل هذه الكلمة على أن الذي قالوه وطلبوه من الرسول أمر منكر يف غاية ا
وهناية الفحش احلادي عشر كأنه تعاىل يقول كانت التقية جائزة عند اخلوف أما اآلن ملا قوينا قلبك بقولنا إِنَّا 

َما  اِفُرونَ الَ أَعُْبُدأَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر وبقولنا إِنَّ شَانِئََك ُهَو االْبَْتُر فال تبال هبم وال تلتفت إليهم و قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَ
َتْعُبُدونَ الثاين عشر أن خطاب اهللا تعاىل مع العبد من غري واسطة يوجب التعظيم أال ترى أنه تعاىل ذكر من أقسام 
إهانة الكفار إنه تعاىل ال يكلمهم فلو قال فَأُْولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ لكان ذلك من حيث أنه خطاب مشافهة يوجب 

فر يوجب اإليذاء فينجرب اإليذاء باإلكرام أما ملا قال قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ التعظيم ومن حيث أنه وصف هلم بالك
  فحينئذ يرجع تشريف



وترجع اإلهانة احلاصلة هلم بسبب وصفهم بالكفر إىل الكفار فيحصل ) صلى اهللا عليه وسلم ( املخاطبة إىل حممد 
ية يف احلسن الثالث عشر أن حممداً عليه السالم كان منهم وكان فيه تعظيم األولياء وإهانة األعداء وذلك هو النها

يف غاية الشفقة عليهم والرأفة هبم وكانوا يعلمون منه أنه شديد االحتراز عن الكذب واألب الذي يكون يف غاية 
يعلم  الشفقة بولده ويكون يف هناية الصدق والبعد عن الكذب مث إنه يصف ولده بعيب عظيم فالولد إن كان عاقالً

أنه ما وصفه بذلك مع غاية شفقته عليه إال لصدقه يف ذلك وألنه بلغ مبلغاً ال يقدر على إخفائه فقال تعاىل قُلْ يا 
حممد هلم أَيَُّها الْكَاِفُرونَ ليعلموا أنك ملا وصفتهم بذلك مع غاية شفقتك عليهم وغاية احترازك عن الكذب فهو 

صري ذلك داعياً هلم إىل الرباءة من هذه الصفة واالحتراز عنها الرابع عشر أن موصوفون هبذه الصفة القبيحة فرمبا ي
اإليذاء واالحياش من ذوي القرىب أشد وأصعب من الغري فأنت من قبيلتهم ونشأت فيما بني أظهرهم فقل هلم 

بحث والنظر والرباءة عن الكفر فَأُْولَِئَك ُهمُ الْكَاِفُرونَ فلعله يصعب ذلك الكالم عليهم فيصري ذلك داعياً هلم إىل ال
 اخلامس عشر كأنه تعاىل يقول ألسنا بينا يف سورة وَالَْعْصرِ إِنَّ اإلنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ إِالَّ الَِّذيَن ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ

الْكَْوثََر وأتيت باإلميان واألعمال الصَّاِلحَاِت َوَتوَاصَْواْ بِالَْحّق َوتَوَاَصْواْ بِالصَّْبرِ ويف سورة الكوثر إِنَّا أَْعطَْيَناكَ 
الصاحلات مبقتضى قولنا فََصلّ لَِرّبَك َواْنَحْر بقي عليك التواصي باحلق والتواصي بالصرب وذلك هو أن متنعهم 

 يقول يا بلسانك وبرهانك عن عبادة غري اهللا فقل قُلْ يأَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ السادس عشر كأنه تعاىل
حممد أنسيت أنين ملا أخرت الوحي عليك مدة قليلة قال الكافرون إنه ودعه ربه وقاله فشق عليك ذلك غاية املشقة 

حىت أنزلت عليك السورة وأقسمت بالضحى َوالَّْيلِ إِذَا َسَجى أنه َودََّعكَ رَبَُّك َوَما قَلَى فلما مل تستجز أن أتركك 
ت يف العامل بأنه َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى أفتستجيز أن تتركين شهراً وتشتغل بعبادة شهراً ومل يطب قلبك حىت نادي

 َما آهلتهم فلما ناديت بنفي تلك التهمة فناد أنت أيضاً يف العامل بنفي هذه التهمة و قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد
تهم سنة ويعبدوا إهله سنة فهو عليه السالم سكت ومل يقل شيئاً ال ألنه جوز يف السابع عشر ملا سألوا منه أن يعبد آهل

قلبه أن يكون الذي قالوه حقاً فإنه كان قاطعاً بفساد ما قالوه لكنه عليه السالم توقف يف أنه مباذا جييبهم أبأن يقيم 
عليهم عذاباً فاغتنم الكفار ذلك الدالئل العقلية على امتناع ذلك أو بأن يزجرهم بالسيف أو بأن ينزل اهللا 

السكوت وقالوا إن حممداً مال إىل ديننا فكأنه تعاىل قال يا حممد إن توقفك عن اجلواب يف نفس األمر حق ولكنه 
لثامن عشر أوهم باطالً فتدارك إزالة ذلك الباطل وصرح مبا هو احلق و قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ ا

أنه عليه السالم ملا قال له ربه ليلة املعراج أثن علي استوىل عليه هيبة احلضرة اإلهلية فقال ال أحصي ثناء عليك فوقع 
ذلك السكوت منه يف غاية احلسن فكأنه قيل له إن سكت عن الثناء رعاية هليبة احلضرة فأطلق لسانك يف مذمة 

كَاِفُرونَ حىت يكون سكوتك اهللا وكالمك اهللا وفيه تقرير آخر وهو أن هيبة احلضرة األعداء و قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْ
سلبت عنك قدرة القول فقل ههنا حىت إن هيبة قولك تسلب قدرة القول عن هؤالء الكفار التاسع عشر لو قال له 

ا أمره بأن يقول بلسانه الَ أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ ال تعبد ما يعبدون مل يلزم منه أن يقول بلسانه الَ أَعُْبُد َما َتْعُبُدونَ أما مل
يلزمه أن ال يعبد ما يعبدون إذ لو فعل ذلك لصار كالمه كذباً فثبت أنه ملا قال له قل الَ أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ فلزمه أن 

  يكون منكراً لذلك بقلبه ولسانه وجوارحه ولو قال له ال تعبد ما يعبدون لزمه تركه

لزمه إظهار إنكاره باللسان ومن املعلوم أن غاية اإلنكار إمنا حتصل إذا تركه يف نفسه وأنكره بلسانه فقوله له أما ال ي
قُلْ يقتضي املبالغة يف األنكار فلهذا قال قُلْ الَّ أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ العشرون ذكر التوحيد ونفي األنداد جنة للعارفني 

لموحدين وناراً للمشركني و قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ ونار للمشركني فاجعل لفظك جنة ل
احلادي والعشرون أن الكفار ملا قالوا نعبد إهلك سنة وتعبد آهلتنا سنة سكت حممد فقال إن شافهتهم بالرد تأذوا 



مل سكت عن الرد أما الطمع فيما يعدونك من  وحصلت النفرة عن اإلسالم يف قلوهبم فكأنه تعاىل قال له يا حممد
قبول دينك فال حاجة بك يف هذا املعىن إليهم فَإِنَّا أَْعطَْينَاَك الْكَوْثََر وأما اخلوف منهم فقد أزلنا عنك اخلوف بقولنا 

ُرونَ الَ أَْعُبُد َما َتعُْبُدونَ الثاين والعشرون أََناْ َشانِئََك ُهَو االْْبَتُر فال تلتفت إليهم وال تبال بكالمهم َوقُلْ قُلْ يأَيَُّها الْكَاِف
أنسيت يا حممد أين قدمت حقك على حق نفسي فقلت لَمْ َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ وَالُْمْشرِِكَني فقدمت 

هل الكتاب يف أهل الكتاب يف الكفر على املشركني ألن طعن املشركني يف فقدمت حقك على حق نفسي وقدمت أ
وملا شغلوك يوم ) اللهم أهد قومي ( الذم على املشركني وأنت أيضاً هكذا كنت تفعل فإهنم ملا كسروا سنك قلت 

فههنا أيضاً قدم حقي على حق نفسك وسواء كنت خائفاً منهم ) اللهم امأل بطوهنم ناراً ( اخلندق عن الصالة قلت 
قُلْ قُلْ يأَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ الثالث والعشرون كأنه تعاىل أو لست خائفاً منهم فأظهر إنكار قوهلم َو

يقول قصة امرأة زيد واقعة حقرية بالنسبة إىل هذه الواقعة مث إنين هناك ما رضيت منك أن تضمر يف قلبك شيئاً وال 
َما اللَُّه ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَن  تظهره بلسانك بل قلت لك على سبيل العتاب َوُتخِْفى ِفى نِفِْسَك

َتْخَشاُه فإذا كنت مل أرض منك يف تلك الواقعة احلقرية إال باإلظهار وترك املباالة بأقوال الناس فكيف أرضى منك 
كُنُتمْ إِيَّاهُ َتْعُبُدونَ الرابع  يف هذه املسألة وهي أعظم املسائل خطراً بالسكوت قل بصريح لسانك َواْشكُرُواْ للَِّه إِن

والعشرون يا حممد ألست قلت لك َولَْو ِشئَْنا لََبعَثَْنا ِفى كُلّ قَْرَيةٍ  نَِّذيراً مث إين مع هذه القدرة راعيت جانبك 
لت وطيبت قلبك وناديت يف العاملني بأين ال أجعل الرسالة مشتركة بينه وبني غريه بل الرسالة له ال لغريه حيث ق

َولَاِكن رَّسُولَ اللَِّه َوَخاَتَم النَّبِّيَني فأنت مع علمك بأنه يستحيل عقالً أن يشاركين غريي يف املعبودية أوىل أن تنادي 
وم يف العاملني بنفي هذه الشركة فقل قُلْ يأَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ اخلامس والعشرون كأنه تعاىل يقول الق

ؤك وأطمعوك يف متابعتهم لك ومتابعتك لدينهم فسكت عن األنكار والرد ألست أنا جعلت البيعة معك بيعة جا
بُّونَ اللََّه معي حيث قلت إِنَّ الَِّذيَن ُيَبايُِعوَنَك إِنََّما ُيَبايُِعونَ اللََّه وجعلت متابعتك متابعة يل حيث قلت قُلْ إِن كُنُتْم ُتِح

ْبكُُم اللَُّه مث إين ناديت يف العاملني وقلت أَنَّ اللََّه َبرِىء َعنِ الُْمْشرِِكَني َوَرُسولُُه فصرح أنت أيضاً بذلك فَاتَّبُِعونِى ُيْحبِ
ده و قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ السادس والعشرون كأنه تعاىل يقول ألست أرأف بك من الولد بول

اجلوع مع الوالد أحسن من الشبع مع األجانب كيف واجلوع هلم ألن أصنامهم جائعة عن احلياة عارية مث العرى و
  عن الصفات وهم جائعون عن العلم عارون عن التقوى فقد جربتين أمل أجدك

اً أمل يتيماً وضاالً وعائالً أمل نشرح لك صدرك أمل أعطك بالصديق خزينة وبالفاروق هيبة وبعثمان معونة وبعلي علم
أكف أصحاب الفيل حني حاولوا ختريب بلدتك أمل أكف أسالفك رحلة الشتاء والصيف أمل أعطك الكوقر أمل 

ئاً أضمن أن خصمك أبتر أمل يقل جدك يف هذه األصنام بعد ختريبها ِلَم تَْعُبُد مَاالً َيْسَمُع َوالَ َيْبِصُر َوالَ ُيغْنِى َعنَك َشْي
ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد َما َتْعُبُدونَ السابع والعشرون كأنه تعاىل يقول يا حممد فصرح بالرباءة عنها و قُلْ 

ألست قد أنزلت عليك فَاذْكُُرواْ اللََّه كَِذكْرِكُْم ءاَباءكُمْ أَْو أََشدَّ ِذكًْرا مث إن واحداً لو نسبك إىل والدين لغضبت 
فإذا مل تسكت عند التشريك يف ) ولدت من نكاح ومل أولد من سفاح ( قلن وألظهرت اإلنكار ولبالغت فيه حىت 

الوالدة فكيف سكت عند التشريك يف العبادة ا بل أظهر اإلنكار وبالغ يف التصريح به و قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ 
قد أنزلت عليك أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ فَاْعُبُدوُه  الَ أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ الثامن والعشرون كأنه تعاىل يقول يا حممد ألست

أَفَالَ َتذَكَُّرونَ فحكمت بأن من سوى بني اإلله اخلالق وبني الوثن اجلماد يف املعبودية ال يكون عاقالً بل يكون جمنوناً 
ْجُنوٍن والكفار يقولون إنك جمنون فصرح برد مث إين أقسمت وقلت ن َوالْقَلَمِ َوَما َيسْطُُرونَ َما أَنَت بِنِْعَمةِ  َرّبَك بَِم

ونَ مقالتهم فإهنا تفيد براءيت عن عيب الشرك وبراءتك عن عيب اجلنون و قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفرُونَ الَ أَْعُبُد َما َتْعُبُد



يف املعىن أال ترى أن  التاسع والعشرون أن هؤالء الكفار مسوا األوثان آهلة واملشاركة يف االسم ال توجب املشاركة
الرجل واملرأة يشتركان يف اإلنسانية حقيقة مث القيمية كلها حظ الزوج ألنه أعلم وأقدر مث من كان أعلم وأقدر 

كان له كل احلق يف القيمية فمن ال قدرة له وال علم البتة كيف يكون له حق يف القيومية بل ههنا شيء آخر وهو 
لحا عليها ال جيوز ولو أقام كل واحد منها بينة على أهنا زوجته مل يقض لواحد أن امرأة لو ادعاها رجالن فاصط

منهما واجلارية بني إثنني ال حتل لواحد منهما فإذا مل حيز حصول زوجة لزوجني وال أمة بني موليني يف حل الوطء 
حدمها شهراً مث الثاين فكيف يعقل عابد واحد بني معبودينا بل من جوز أن يصطلح الزوجان على أن حتل الزوجة أل

شهراً آخر كان كافراً فمن جوز الصلح بني اإلله والصنم أال يكون كافراً فكأنه تعاىل يقول لرسوله إن هذه املقالة 
ا مليف غاية القبح فصرح باإلنكار وقل قُلْ يأَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ الثالثون كأنه تعاىل يقول أنسيت أين 

 مث خريت نساءك حني أنزلت عليك قُل الْْزواجَِك إِن كُنُتنَّ ُترِْدنَ الَْحَيواةَ  الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها إىل قوله أَجْراً َعِظيماً
خشيت من عائشة أن ختتار الدنيا فقلت هلا ال تقويل شيئاً حىت تستأمري أبويك فقالت أيف هذا استأمر أبوي بل 

ار اآلخرة ا فناقصة العقل ما توقفت فيما خيالف رضاي أتتوقف فيما خيالف رضاي وأمري أختار اهللا ورسوله والد
يا  مع أين جبار السموات واألرض قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ احلادي والثالثون كأنه تعاىل يقول

اآلخر فال يوقفن مواقف التهم وحىت أن بعض املشايخ قال  حممد ألست أنت الذي قلت من كان يؤمن باهللا وباليوم
ملريده الذي يريد أن يفارقه ال ختاف السلطان قال ومل قال ألنه يوقع الناس يف أحد اخلطأين وإما أن يعتقدوا أن 

اءة عن السلطان متدين ألنه خيالطه العامل الزاهد أو يعتقدوا أنك فاسق مثله وكالمها خطأ فإذا ثبت أنه جيب الرب
موقف التهم فسكوتك يا حممد عن هذا الكالم جير إليك هتمة الرضا بذلك السيما وقد سبق أن الشيطان ألقى فيما 

بني قراءتك تلك الغرانيق العلي منها الشفاعة ترجتي فأزل عن نفسك هذه التهمة و قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد 
  َما َتْعُبُدونَ

والثالثون احلقوق يف الشاهد نوعان حق من أنت حتت يده وهو موالك وحق من هو حتت يدك وهو الولد مث الثاين 
أمجعنا على أن خدمة املوىل مقدمة على تربية الولد فإذا كان حق املوىل اجملازي مقدماً فبأن يكون حق املوىل احلقيقي 

يف التزوج بابنة أيب جهل ) صلى اهللا عليه وسلم ( سول مقدماً كان أوىل مث روى أن علياً عليه السالم إستأذن الر
فضجر وقال ال آذن ال آذن ال آذن أن فاطمة بضعة مين يؤذيين ما يؤذيها ويسرين ما يسرها واهللا ال جيمع بني بنت 
نا عدو اهللا وبنت حبيب اهللا فكأنه تعاىل يقول صرحت هناك بالرد وكررته على سبيل املبالغة رعاية حلق الولد فهه
 أوىل أن تصرح بالرد وتكرره رعاية حلق املوىل فقل قُلْ يأَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ وال أمجع يف القلب بني

طاعة احلبيب وطاعة العدو الثالث والثالثون يا حممد ألست قلت لعمر رأيت قصراً يف اجلنة فقلت ملن فقيل لفىت من 
ا عمر فخشيت غريتك فلم أدخلها حىت قال عمر أو أغار عليك يا رسول اهللا فكأنه تعاىل قريش فقلت من هو فقالو

قال خشيت غرية عمر فما دخلت قصره أفما ختشى غرييت يف أن تدخل قلبك طاعة غريي مث هناك أظهرت االمتناع 
ا َتعُْبُدونَ الرابع والثالثون أترى أن نعميت عليك دون فههنا أيضاً أظهر االمتناع و قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَْعُبُد َم

نعمة الوالدة أمل أربك أمل أخلقك أمل أرزقك أمل أعطك احلياة والقدرة والعقل واهلداية والتوفيق مث حني كنت طفالً 
عدمي العقل وعرفت تربية األم فلو أخذتك امرأة أمجل وأحسن وأكرم من أمك ألظهرت النفرة ولبكيت ولو 

عطتك الثدي لسددت فمك تقول ال أريد غري األم ألهنا أول املنعم علي فههنا أوىل أن تظهر النفرة فنقول ال أعبد أ
ة سوى ريب ألنه أول منعم علي فقل قُلْ يأَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ اخلامس والثالثون نعمة اإلطعام دون نعم

أن الشاة والكلب ال ينسيان نعمة اإلطعام وال مييالن إىل غري من أطعهما فكيف يليق العقل والنبوة مث قد عرفت 



 بالعاقل أن ينسى نعمة اإلجياد واإلحسان فكيف يف حق أفضل اخللق قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَْعُبُد َما َتعُْبُدونَ
سطة اإلعسار بالنفقة فإذا مل جتد من األنصار تربية السادس والثالثون مذهب الشافعي أنه يثبت حق الفرقة بوا

حصلت لك حق الفرقة لو كنت متصالً هبا ِلَم َتعُْبُد َماالً َيْسَمُع َوالَ يَْبِصُر َوالَ ُيْغنِى عَنَك َشيْئاً فبتقدير أن كنت 
التصال هبا قُلْ ياأَْهلَ متصالً هبا كان جيب أن تنفصل عنها وتتركها فكيف وما كنت متصالً هبا أيليق بك أن تقرب ا

ثرة أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ السابع والثالثون هؤالء الكفار لفرط محاقتهم ظنوا أن الكثرة يف اإلهلية كالك
أقوم له يف املال يزيد به الغين وليس األمر كذلك بل هو كالكثرة يف العيال تزيد به احلاجة فقل يا حممد يل إله واحد 

يف الليل وأصوم له يف النهار مث بعد مل أتفرغ من قضاء حق ذرة من ذرات نعمه فكيف ألتزم عبادة آهلة كثرية قُلْ 
سالم قَالَتْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ الثامن والثالثون أن مرمي عليها السالم ملا متثل هلا جربيل عليه ال

أَُعوذُ بِالرَّْحَماِن مِنَك إِن كُنتَ َتِقّياً فاستعاذت أن متيل إىل جربيل دون اهللا أفتستجيز مع كمال رجوليتك أن متيل  إِّنى
الفرقة إىل األصنام قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ التاسع والثالثون مذهب أيب حنيفة أنه ال يثبت حق 

عن النفقة وال بالعنة الطارئة يقول ألنه كان قيماً فال حيسن اإلعراض عنه مع أنه تعيب فاحلق سبحانه يقول  بالعجز
كفار كنت قيماً ومل أتعيب فكيف جيوز اإلعراض عين قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ األربعون هؤالء ال

لقهم وَلَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السََّماوَاِت َواالْْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه وقال يف موضع آخر أَرُونِى كانوا معترفني بأن اهللا خا
  َماذَا َخلَقُواْ ِمَن االْْرضِ فكأنه تعاىل يقول

م أو هذه الشركة إما أن تكون مزارعة وذلك باطل ألن البذر مين والتربية والسقي مين واحلفظ مين فأي شيء للصن
شركة الوجوه وذلك أيضاً باطل أترى أن الصنم أكثر شهرة وظهوراً مين أو شركة األبدان وذلك أيضاً باطل ون 
ذلك يستدعي اجلنسية أو شركة العنان وذلك أيضاً باطل ألنه ال بد فيه من نصاب فما نصاب األصنام أو يقول 

امللك فكأن الرب يقول ما أشد جهلكم إن هذا  ليس هذه من باب الشركة لكن الصنم يأخذ بالتغلب نصيباً من
األرض الصنم أكثر عجزاً من الذبابة إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه لَن َيْخلُقُواْ ذَُباباً فأنا أخلق البذر مث ألقيه يف 

ين ما هذا بقول يليق فالتربية والسقي واحلفظ مين مث إن من هو أعجز من الذبابة يأخذ بالقهر والتغلب نصيباً م
هي تدعو بالعقالء قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ احلادي واألربعون أنه ال ذرة يف عامل احملدثات إال و

ق العقول إىل معرفة الذات والصفات وأما الدعاة إىل معرفة أحكام اهللا فهم األنبياء عليهم السالم وملا كان كل ب
ذلك ألن  وبعوضة داعياً إىل معرفة الذايت والصفات قال إِنَّ اللََّه الَ َيْسَتْحىِ  أَن َيْضرَِب مَثَالً مَّا َبعُوَضةً  فََما فَْوقََها

هذه البعوضة حبسب حدوث ذاهتا وصفاهتا تدعو إىل قدرة اهللا حبسب تركيبها العجيب تدعوا إىل علم اهللا وحبسب 
بقدر معني تدعو إىل إرادة اهللا فكأنه تعاىل يقول مثل هذا الشيء كيف يتسحيا منه روى أن ختصيص ذاهتا وصفاهتا 

عمر رضي اهللا عنه كان يف أيام خالفته دخل السوق فاشترى كرشاً ومحله بنفسه فرآه على من بعيد فتنكب على 
ل وكيف أستحي من محل ما عن الطريق فاستقبله عمر وقال له مل تنكبت عن الطريق فقال علي حىت ال تستحي فقا

هو غذائيا فكأنه تعاىل يقول إذا كان عمر ال يستحي من الكرش الذي هو غذاؤه يف الدنيا فكيف أستحي عن ذكر 
البعوض الذي يعطيك غذاء دينك مث كأنه تعاىل يقول يا حممد إن منروذ ملا ادعى الربوبية صاح عليه البعوض 

الشرك أفال تصيح عليهم أفال تصرح بالرد عليهم قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ باإلنكار فهؤالء الكفار ملا دعوك إىل 
أَْعُبُد َما َتعُْبُدونَ وإن فرعون ملا ادعى اإلهلية فجربيل مأل فاه من الطني فإن كنت ضعيفاً فلست أضعف من بعوضة 

قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَعُْبُد َما َتْعُبُدونَ منروذ وإن كنت قوياً فلست أقوى من جربيل فأظهر اإلنكار عليهم و 
الثاين واألربعون كأنه تعاىل يقول يا حممد قُلْ بلسانك الَ أَعُْبُد َما َتْعُبُدونَ واتركه قرضاً علي فإين أقضيك هذا 



أقول أنا ال أكتفي هبذا مامل القرض على أحسن الوجوه أال ترى أن النصراين إذا قال أشهد أن حممداً رسول اهللا ف
تصرح بالرباءة عن النصرانية فلما أوجبت على كل مكلف أن يتربأ بصريح لسانه عن كل دين خيالف دينك فأنت 

أيضاً أوجب على نفسك أن تصرح برد كل معبود غريي فقل قُلْ يأَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ الثالث 
ى عليه السالم كان يف طبعه اخلشونة فلما أرسل إىل فرعون قيل له فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّّيناً وأما حممد واألربعون أن موس

 عليه السالم فلما أرسل إىل اخللق أمر بإظهار اخلشونة تنبيهاً على أنه يف غاية الرمحة فقيل له قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ
  الَ أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ

  أما قوله تعاىل قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ ففيه مسائل
املسألة األوىل فَلَْيْنظُْر أَيَُّها قد تقدم القول فيها يف مواضع والذي نزيده ههنا أهنروى عن علي عليه السالم أنه قال يا 

وها للتنبيه كأنه يقول أدعوك نداء النفس وأي نداي القلب وها نداء الروح وقيل يا نداء الغائب وأي للحاضر 
ثالثاً وال جتيبين مرة ما هذا إال جلهلك اخلفي ومنهم من قال أنه تعاىل مجع بني يا الذي هو للبعيد وأي الذي هو 

  للقريب كأنه تعاىل يقول معاملتك معي وفرارك عين يوجب

أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد وإمنا  البعد البعيد لكن إحساين إليك ووصول نعميت إليك توجب القرب القريب َوَنْحُن
قدم يا الذي يوجب البعد على أي الذي يوجب القرب كأنه يقول التقصري منك والتوفيق مين مث ذكرها بعد ذلك 
ألن ما يوجب البعد الذي هو كاملوت وأي يوجب القرب الذي هو كاحلياة فلما حصال حصلت حالة متوسطة بني 

وتلك احلالة هي النوم والنائم ال بد وأن ينبه وها كلمة تنبيه فلهذا السبب ختمت حروف النداء هبذا احلياة واملوت 
  احلرف

املسألة الثانية روى يف سبب نزول هذه السورة أن الوليد بن املغرية والعاص بن وائل واألسود بن عبد املطلب وأمية 
عبد آهلتنا مدة فيحصل مصلح بيننا وبينك وتزول العداوة من بن خلف قالوا لرسول اهللا تعاىل حىت نعبد إهلك مدة وت

بيننا فإن كان أمرك رشيداً أخذنا منه حظاً وإن كان أمرنا رشيداً أخذت منه حظاً فنزلت هذه السورة ونزل أيضاً 
ل وتارة بالكفر واعلم أن اجلهل كالشجرة قوله تعاىل قُلْ أَفََغْيَر اللَِّه َتأُْمرُوّنى أَعُْبُد أَيَُّها الَْجاِهلُونَ فتارة وصفهم باجله

  والكفر كالثمرة فلما نزلت السورة وقرأها على رؤوسهم شتموه وأيسوا منه وههناسؤاالت
السؤال األول مل ذكرهم يف هذه السورة بالكافرين ويف األخرى باجلاهلني اجلواب ألن هذه السورة بتمامها نازلة 

شد وليس يف لدنيا لفظ أشنع وال أبشع من لفظ الكافر وذلك ألنه صفة ذم فيهم فال بد وأن تكون املبالغة ههنا أ
عند مجيع اخللق سواء كان مطلقاً أو مقيداً أما لفظ اجلهل فإنه عند التقييد قد ال يذم كقوله عليه السالم يف علم 

  )علم ال ينفع وجهل ال يضر ( األنساب 
ُم يا أيها الذين كفروا ومل يذكر قل وههنا ذكر قل وذكره باسم الفاعل السؤال الثاين ملا قال تعاىل يف سورة ِلَم ُتَحّر

واجلواب اآلية املذكورة يف سورة مل حتزم إمنا تقال هلم يوم القيامة ومثة ال يكون الرسول رسوالً إليهم فأزال الواسطة 
وا موصوفني بالكفر وكان ويف ذلك الوقت يكونون مطيعني ال كافرين فلذلك ذكره بلفظ املاضي وأما ههنا فهم كان

  الرسول رسوالً إليهم فال جرم قال قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ
السؤال الثالث قوله ههنا قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ خطاب مع الكل أو مع البعض اجلواب ال جيوز أن يكون قوله الَ 

الكفار من يعبد اهللا كاليهود والنصارى فال جيوز أن يقول هلم الَ أَْعُبُد َما  أَْعُبُد َما َتعُْبُدونَ خطاباً مع الكل ألن يف
َتْعُبُدونَ وال جيوز أيضاً أن يكون قوله َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َما أَْعُبُد خطاباً مع الكل ألن يف الكفار من آمن وصار حبيث 

كَاِفُرونَ خطاب مشافهة مع أقوام خمصوصني وهم الذين قالوا يعبد اللهد فإذن وجب أن يقال إن قوله فَأُوْلَِئَك ُهمُ الْ



نعبد إهلك سنة وتعبد آهلتنا سنة واحلاصل أنا لو محلنا اخلطاب على العموم دخل التخصيص ولو محلنا على أنه 
  خطاب مشافهة مل يلزمنا ذلك فكان محل اآلية على هذا احململ أوىل

  ُتْم َعابُِدونَ َمآ أَْعُبُد َوالَ أََنآ َعابٌِد مَّا َعَبدتُّْم َوالَ أَنُتْم عَابُِدونَ َمآ أَْعُبُدالَ أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ َوالَ أَن
  نُتْم عَابُِدونَ َما أَعُْبُدأما قوله تعاىل الَ أَْعُبُد َما َتعُْبُدونَ َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َما أَعُْبُد َوال أََنا َعابٌِد مَّا َعَبدتُّْم َوالَ أَ

  ففيه مسائل
املسألة األوىل يف هذه اآلية قوالن أحدمها أنه ال تكرار فيها والثاين أن فيها تكراراً أما األول فتقريره عن وجوه 

أحدها أن األول للمستقبل والثاين للحال والدليل على أن األول للمستقبل أن ال تدخل إال على مضارع يف معىن 
ينفيه ال وقال اخلليل يف أن أصله ال أن إذا ثبت هذا فقوله الَ أَعُْبُد َما َتْعُبُدونَ  االستقبال أن ترى أن لن تأكيد فيما

أي ال أفعل يف املستقبل ما تطلبونه مين من عبادة آهلتكم وال أنتم فاعلون يف املستقبل ما أطلبه منكم من عبادة إهلي 
عابد معبودكم وال أنتم يف احلال بعابدين ملعبودي الوجه الثاين أن مث قال َوال أََنا عَابٌِد مَّا َعَبدتُّْم أي ولست يف احلال ب

تقلب األمر فتجعل األول للحال والثاين لالستقبال والدليل على أن قول َوال أََنا َعابٌِد مَّا َعَبدتُّمْ لالستقبال أنه رفع 
ا قاتل زيداً فهم منه االستقبال الوجه ملفهوم قولنا أنا عابد ما عبدمت وال شك أن هذا لالستقبال بدليل أنه لو قال أن

الثالث قال بعضهم كل واحد منهما يصلح للحال ولالستقبال ولكنا خنص أحداها باحلال والثاين باالستقبال دفعاً 
للتكرار فإن قلنا إنه أخرب عن احلال مث عن االستقبال فهو الترتيب وإن قلنا أخرب أوالً عن االستقبال فألنه هو الذي 

يه فهو األهم فبدأ به فإن قيل ما فائدة اإلخبار عن احلال وكان معلوماً أنه ما كان يعبد الصنم وأما الكفار دعوه إل
فكانوا يعبدون اهللا يف بعض األحوال قلنا أما احلكاية عن نفسه فلئال يتوهم اجلاهل أنه يعبدها سراً خوفاً منها أو 

ليس بعبادة أصالً الوجه الرابع وهو اختيار أيب مسلم أن املقصود من طمعاً إليها وأما نفيه عبادهتم فألن فعل الكافر 
األولني املعبود وما مبعىن الذي فكأنه قاال ال أعبد األصنام وال تعبدون اهللا وأما يف األخريين فما مع الفعل يف تأويل 

ملبنية على اليقني فإن زعمتم املصدر أي ال أعبد عبادتكم املبنية على الشرك وترك النظر وال أنتم تعبدون عباديت ا
أنكم تعبدون إهلي كان ذلك باطالً ألن العبادة فعل مأمور به وما تفعلونه أنتم فهو منهي عنه وغري مأمور به الوجه 
اخلامس أن حتمل األوىل على نفي االعبتار الذي ذكروه والثانية على النفي العام املتناول جلميع اجلهات فكأنه أوالً 

ا الْكَاِفُرونَ الَ أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ رجاء أن تعبدوا اهللا وال أنتم تعبدون اهللا رجاء أن أعبد أصنامكم مث قال وال قال يأَيَُّه
أنا عابد صنمكم لغرض من األغراض ومقصود من املقاصد البتة بوجه من الوجوه َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َما أَْعُبدُ بوجه 

تبارات ومثاله من يدعو غريه إىل الظلم لغرض التنعيم فيقول ال أظلم لغرض بل ال أظلم من الوجوه واعتبار من االع
أصال ال هلذا الغرض وال لسائر األغراض القول الثاين وهو أن نسلم حصول التكرار وعلى هذا القول العذر عنه 

د كان التكرير أحسن وال موضع من ثالثة أوجه األول أن التكرير يفيد التوكيد وكلما كانت احلاجة إىل التأكيد أش
يف هذا املعىن ) صلى اهللا عليه وسلم ( أحوج إىل التأكيد من هذا املوضع ألن أولئك الكفار رجعوا إىل رسول اهللا 

مراراً وسكت رسول اهللا عن اجلواب فوقع يف قلوهبم أنه عليه السالم قد مال إىل دينهم بعض امليل فال جرم دعت 
لتكرير يف هذا النفي واإلبطال الوجه الثاين أنه كان القرآن ينزل شيئاً بعد شيء وآية بعد آية احلاجة إىل التأكيد وا

 جواباً عما يسألون فاملشركون قالوا استلم بعد آهلتنا حىت نؤمن بإهلك فأنزل اهللا َوال أََنا َعابٌِد مَّا َعَبدتُّْم َوالَ أَنُتْم
تعبد آهلتنا شهراً ونعبد إهلك شهراً فانزل اهللا َوال أََنا َعابٌِد مَّا َعَبدتُّْم َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َما أَعُْبُد مث قالوا بعد مدة 

َعابُِدونَ َما أَعُْبُد وملا كان هذا الذي ذكرناه حمتمالً مل يكن التكرار على هذا الوجه مضراً البتة الوجه الثالث أن 
  ونعبد إهلك شهراً وتعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلك سنة فأتى الكفار ذكروا تلك الكلمة مرتني تعبد آهلتنا شهراً



اجلواب على التكرير على وفق قوهلم وهو ضرب من التهكم فإن من كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد جيازي 
  بدفع تلك الكلمة على سبيل التكرار استخفافاً به واستحقاراً لقوله

ال تتناول من يعلم فهب أن معبودهم كان كذلك فصح التعبري عنه  املسألة الثانية يف اآلية سؤال وهو أن كلمة َما
بلفظ ما لكن معبود حممد عليه الصالة والسالم هو أعلم العاملني فكيف قال َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َما أَعُْبُد أجابوا عنه من 

وثانيها أن مصدرية يف اجلملتني وجوه أحدها أن املراد منه الصفة كأنه قال ال أعبد الباطل وأنتم ال تعبدون احلق 
كأنه قال ال أعبد عبادتكم وال تعبدون عباديت يف املسقبل مث قال ثانياً ال أعبد عبادتكم وال تعبدون عباديت يف احلال 

ليه وثالثها أن يكون ما مبعىن الذي وحينئذ يصح الكالم ورابعها أنه ملا قال أوالً الَ أَْعُبُد َما َتعُْبُدونَ محل الثاين ع
  ليتسق الكالم كقوله َوَجَزاء سَّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها

املسألة الثالثة احتج أهل اجلرب بأنه تعاىل أخرب عنهم مرتني بقوله َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َما أَعُْبُد واخلرب الصدق عن عدم 
م العبادة تكليف باجلمع بني الشيء يضاد وجود ذلك الشي فالتكليف بتحصيل العبادة مع وجود اخلرب الصدق بعد

  الضدين واعلم أنه بقي يف اآلية سؤاالت
السؤال األول أليس أن ذكر الوجه الذي ألجله تقبح عبادة غري اهللا كان أوىل من هذا التكرير اجلواب بل قد يكون 

فع بذكر احلجة أو ألجل التأكيد والتكرير أوىل من ذكر احلجة إما ألن املخاطب بليد ينتفع باملبالغة والتكرير وال ينت
أن حمل النزاع يكون يف غاية الظهور فاملناظرة يف مسألة اجلرب والقدر حسنة أما القائل بالصنم فهو إما جمنون جيب 

  شده أو عاقل معاند فيجب قتله وإن مل يقدر على قتله فيجب شتمه واملبالغة يف األنكار عليه كما يف هذه اآلية
رة اشتمل على التشديد وهو النداء بالكفر والتكرير وآخرها على اللطف والتساهل السؤال الثاين أن أول السو

وهو قوله لَكُْم ِديُنكُْم وَِلىَ  ِدينِ فكيف وجه اجلمع بني األمرين اجلواب كأنه يقول إين قد بالغت يف حتذيركم على 
  هذا األمر القبيح وما قصرت فيه فإن مل تقبلوا قويل فاتركوين سواء بسواء

لسؤال الثالث ملا كان التكرار ألجل التأكيد واملبالغة فكان ينبغي أن يقول لن أعبد ما تعبدون ألن هذا أبلغ أال ا
ترى أن أصحاب الكهف ملا بالغوا قالوا لَن نَّْدُعَواْ ِمن ُدونِِه إِالهاً واجلواب املبالغة إمنا حيتاج إليها يف موضع التهمة 

لسالم أنه ما كان يعبد الصنم قبل الشرع فكيف يعبده بعد ظهور الشرع خبالف وقد علم كل أحد من حممد عليه ا
  أصحاب الكهف فإنه وجد منهم ذلك فيما قبل

  لَكُْم ِديُنكُْم وَِلىَ  ِدينِ
  أما قوله تعاىل لَكُْم ِديُنكُْم وَِلىَ  ِدينِ ففيه مسائل

خالص له فإن قيل فهل يقال إنه أذن هلم يف الكفر املسألة األوىل قال ابن عباس لكم كفركم باهللا ويل التوحيد واإل
قلنا كال فإنه عليه السالم ما بعث إال للمنع من الكفر فكيف يأذن فيه ولكن املقصود منه أحد أمور أحدها أن 

  املقصود منه التهديد كقوله اعملوا ما شئتم وثانيها كأنه يقول إين نيب مبعوث

مل تقبلوا مين ومل تتبعوين فاتركوين وال تدعوين إىل الشرك وثالثها لَكُْم ِديَنكُمْ  إليكم ألدعوكم إىل احلق والنجاة فإذا
فكونوا عليه إن كان اهلالك خرياً لكم َوِليُّ ِدينِى ألين ال أرفضه القول الثاين يف تفسري اآلية أن الدين هو احلساب 

أثر البتة القول الثالث أن يكون على أي لكم حسابكم ويل حسايب وال يرجع إىل كل واحد منا من عمل صاحبه 
تقدير حذف املضاف أي لكم جزاء دينكم ويل جزاء ديين وحسبهم جزاء دينهم وباالً وعقاباً كما حسبك جزاء 

ُنواْ َيْعلَُمونَ إِنَّ دينك تعظيماً وثواباً القول الرابع الدين العقوبة َوالَ تَأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ  ِفى ِدينِ اللَِّه الَْعنكَُبوِت لَْو كَا
َوَما َيْعِقلَُها إِالَّ الْعَاِلُمونَ  اللََّه َيْعلَُم َما َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه ِمن َشىْ ء َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم َوِتلَْك االْْمثَالُ َنضْرُِبَها ِللنَّاسِ



ادعو اهللا خملصني له الدين أي لكم دعاؤكم َوَما ُدَعاء َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت َواالْْرَض القول اخلامس الدين الدعاء ف
تها تبقى على هذه احلالة الْكَاِفرِيَن إِالَّ ِفى َضلَالٍ َوإِن َتْدُعوُهْم الَ َيْسَمُعواْ ُدَعاءكُْم َولَوْ َسِمُعواْ َما اسَْتَجابُواْ لَكُْم مث لي

وأما ريب فيقول وََيسَْتجِيبُ الَِّذيَن ءاَمُنواْ اْدُعونِى  فال يضرونكم بل يوم القيامة جيدون لساناً فيكفرون بشرككم
  أَسَْتجِْب لَكُمْ أُجِيُب َدْعَوةَ  الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن القول السادس الدين العادة قال الشاعر

  يقول هلا وقد دارت وضيين
عاديت املأخوذة من املالئكة أهذا دينها أبدأ وديين معناه لكم عادتكم املأخوذة من أسالفكم ومن الشياطني ويل 

  والوحي مث يبقى كل واحد منا على عادته حىت تلقوا الشياطني والنار وألقى املالئكة واجلنة
املسألة الثانية قوله لَكُْم ِديَنكُْم يفيد احلصر ومعناه لكم دينكم ال لغريكم ويل ديين ال لغريي وهو إشارة إىل قوله َوأَن 

َما سََعى َوالَ َتزُِر وَازَِرةٌ  وِْزَر أُْخَرى أي أنا مأمور بالوحي والتبليغ وأنتم مأمورون باالمتثال  لَّْيسَ ِلإلنَسانِ إِالَّ
والقبول فأنا ملافعلت ما كلفت به خرجت من عهدة التكليف وأماإصراركم على كفركم فذلك مماال يرجع إيل منه 

  ضرر البتة
ذه اآلية عند املتاركة وذلك غري جائز ألنه تعاىل ما أنزل القرآن املسألة الثانية جرت عادة الناس بأن يتمثلوا هب

ليتمثل به بل ليتدبر فيه مث يعمل مبوجبه واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وأحكم وصلى اهللا على سيدنا وعلى آله وصحبه 
  وسلم

  سورة النصر

  وهي ثالث آيات مدنية
  إِذَا َجآَء َنْصُر اللَِّه وَالْفَْتُح

  ْصرُ اللَِّه يف اآلية لطائفإِذَا َجاء َن
ْوثََر ال إحداها أنه تعاىل ملا وعد حممداً بالتربية العظيمة بقوله وَلََسْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فَتَْرَضى وقوله إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَ

عك بل جرم كان يزداد كل يوم أمره كأنه تعاىل قال يا حممد مل يضيق قلبك ألست حني مل تكن مبعوثاً مل أضي
نصرتك بالطري األبابيل ويف أول الرسالة زدت فجعلت الطري مالئكة ألن يكفيكم أَن ُيِمدَّكُْم رَبُّكُمْ بِخَْمَسةِ  ءاالفٍ 
مث اآلن أزيد فأقول إين أكون ناصراً لك بذايت إِذَا َجاء َنْصُر اللَِّه فقال إهلي إمنا تتم النعمة إذا فتحت يل دار مولدي 

لْفَْتُح فقال إهلي لكن القوم إذا خرجوا فأي لذة يف ذلك فقال َوَرأَْيتَ النَّاسَ َيْدُخلُونَ ِفى ِدينِ اللَّهِ ومسكين فقال وَا
أَفْواجاً مث كأنه قال هل تعلم يا حممد بأي سبب وجدت هذه التشريفات الثالثة إمنا وجدهتا ألنك قلت يف السورة 

عُْبُد َما َتعُْبُدونَ وهذا يشتمل على أمور ثالثة أوهلا نصرتين بلسانك فكان جزاؤه إِذَا املتقدمة قُلْ يأَيَُّها الْكَاِفُرونَ الَ أَ
َجاء َنْصرُ اللَِّه وثانيها فتحت مكة قلبك بعسكر التوحيد فأعطيناك فتح مكة وهو املراد من قوله والفتح والثالث 

بادي يف طاعتك وهو املراد من قوله أدخلت رعية جوارحك وأعضائك يف طاعيت وعبودييت فأنا أيضاً أدخلت ع
َيْدُخلُونَ ِفى ِدينِ اللَِّه أَفْواجاً مث إنك بعد أن وجدت هذه اخللع الثالثة فابعث إىل حضريت بثالث أنواع من العبودية 
ه هتادوا حتابوا إن نصرتك فسبح وإن فتحت مكة فامحد وإن أسلموا فاستغفر وإمنا وضع يف مقابلة َنْصُر اللَِّه تسبيح

  ألن التسبيح هو تنزيع اهللا عن مشاهبة احملدثات يعين تشاهد أنه نصرك فإياك أن تظن أنه



إمنا نصرك ألنك تستحق منه ذلك النحر بل اعتقد كونه منزهاً عن أن يستحق عليه أحد من اخللق شيئاً مث جعل يف 
قابلة دخول الناس يف الدين االستغفار مقابل فتح مكة احلمد ألن النعمة ال ميكن أن تقابل إال باحلمد مث جعل يف م

ول وهو املراد من قوله َواْسَتغِْفْر ِلذَنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت أي كثرة األتباع مما يشغل القلب بلذة اجلاه والقب
هم إىل فاستغفر هلذا القدر من ذنبك واستغفر لذنبهم فإهنم كلما كانوا أكثر كانت ذنوهبم أكثر فكان احتياج

استغفارك أكثر الوجه الثاين أنه عليه السالم ملا تربأ عن الكفر وواجههم بالسوء يف قوله فَأُْولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ كأنه 
خاف بعض القوم فقلل من تلك اخلشونة فقال لَكُْم ِديُنكُْم وَِلىَ  ِدينِ فقيل يا حممد ال ختف فإين ال أذهب بك إىل 

يعين ال تذهب إىل األرض بل جتيء األرض ) زويت األرض ( صر إليك إِذَا َجاء َنْصرُ اللَِّه نظريه النصر بل أجيء بالن
إليك فإن سئمت املقام وأردت الرحلة فمثلك ال يرحتل إال إىل قاب قوسني سُْبَحانَ الَِّذى أَسَْرى بِعَْبِدِه بل أزيد على 

ء بالضحايا ليتخذوها مطايا فإذا بقي الفقري من غري مطية أسوق هذا فأفضل فقراء أمتك على أغنيائهم مث آمر األغنيا
ا اجلنة إليه َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ  ِللُْمتَِّقَني الوجه الثالث كأنه سبحانه قال يا حممد إن الدنيا ال يصفو كدرها وال تدوم حمنه

حىت نعبد إهلك فلما تربأ عنهم  وال نعيمها فرحت بالكوثر فتحمل مشقة سفاهة السفهاء حيث قالوا اعبد آهلتنا
وضاق قلبه من جهتهم قال أبشر فقد جاء نصر اهللا فلما استبشر قال الرحيل الرحيل أما علمت أنه ال بد بعد 
الكمال من الزوال فاستغفره أيها اإلنسان ال حتزن من جوع الربيع فعقيبه غىن اخلريف وال تفرح بغىن اخلريف 

   إقباله ال يبقى له إال الغري ومنه إذا مت أمر دنا نقصهفعقيبه وحشة الشتاء فكذا من مت
توقع زواال إذا قيل مت إهلي مل فعلت كذلك قال حىت ال نضع قلبك على الدنيا بل تكون أبداً على جناح االرحتال 

ما جزائي فقال نصر اهللا والسفر الوجه الرابع ملا قال يف آخر السورة املتقدمة لَكُْم ِديُنكُْم َوِلىَ  ِدينِ فكأنه قال إهلي و
فيقول وما جزاء عمي حني دعاين إىل عبادة األصنام فقال َتبَّْت َيَدا أَبِى لََهبٍ فإن قيل فلم بدأ بالوعد قبل الوعيد 

قلنا لوجوه أحدها ألن رمحته سبقت غضبه والثاين ليكن اجلنس متصالً باجلنس فإنه قال َوِلىَ  ِدينِ وهو النصر كقوله 
نتقام َيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّا الَِّذيَن اسَْودَّْت ُوُجوُهُهْم وثالثها الوفاء بالوعد أهم يف الكرم من الوفاء باالَيْوَم َتْب

فتأمل يف هذه اجملانسات احلاصلة بني هذه السور مع أن هذه السور مع أن هذه السورة من أواخر ما نزل باملدينة 
نزل مبكة ليعلم أن ترتيب هذه السور من اهللا وبأمره الوجه اخلامس أن يف السورة املتقدمة  وتلك السورة منأوائل ما

مل يذكر شيئاً من أمساء اهللا بل قال ما أعبد بلفظ ما كأنه قال ال أذكر اسم اهللا حىت ال يستخفوا فتزداد عقوبتهم ويف 
هبم بقراءته أعظم فكأنه سبحانه قال ال تذكر هذه السورة ذكر أعظم أساميه ألهنا منزلة على األحباب ليكون ثوا

امسي مع الكافرين حىت ال يهينوه واذكره مع األولياء حىت يكرموه الوجه السادس قال النحويون إذاً منصوب بسبح 
والتقدير فسبح حبمد ربك إذا جاء نصر اهللا كأنه سبحان يقول جعلت الوقت ظرفاً ملا تريده وهو النصر والفتح 

( ت ذلك الظرف من هذه األشياء وبعثته إليك فال ترده علي فارغاً بل امأله من العبودية ليتحقق معىن والظفر ومأل
  فكأن حممداً عليه السالم قال بأي شيء) هتادوا حتابوا 

أمأل ظرف هديتك وأنا فقري فيقول اهللا يف املعىن إن مل جتد شيئاً آخر فال أقل من حتريك اللسان بالتسبيح واحلمد 
ستغفار فلمافعل حممد عليه الصالة والسالم ذلك حصل معىن هتادوا ال جرم حصلت احملبة فلهذا كان حممد واال

حبيب اهللا الوجه السابع كأنه تعاىل يقول إذا جاءك النصر والفتح ودخول الناس يف دينك فاشتغل أنت أيضاً 
اشتغالك هبذه الطاعات سبباً ملزيد درجاتك  فيصري) لئن شكرمت ألزدينكم ( بالتسبيح واحلمد واالستغفار فإين قلت 

يف الدنيا واآلخرة وال تزال تكون يف الترقي حىت يصري الوعد بقويل أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر الوجه الثامن أن اإلميان إمنا يتم 
اإلثبات والوالية قوله إِذَا َجاء بأمرين بالنفي واإلثبات وبالرباءة والوالية فالنفي والرباءة قوله الَ أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ و



  َنْصُر اللَِّه فهذه هي الوجوه الكلية املتعلقة هبذه السورة
  واعلم أن يف اآلية أسراراً وإمنا ميكن بياهنا يف معرض السؤال واجلواب

نة السؤال األول ما الفرق بني النصر والفتح حىت عطف الفتح على النصر اجلواب من وجوه أحدها النصر هو اإلعا
على حتصيل املطلوب والفتح هو حتصيل املطلوب الذي كان متعلقاً وظاهر أن النصر كالسبب الفتح فلهذا بدأ 

يذكر النصر وعطف الفتح عليها وثانيها حيتمل أن يقال النصر كمال الدين والفتح اإلقبال الدنيوي الذي هو متام 
ْم دِيَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتى وثالثها النصر هو الظفر يف الدنيا على النعمة ونظري هذه اآلية قوله الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُ

  املىن والفتح باجلنة كماقال َوفُِتَحْت أَبْوابَُها وأظهر األقوال يف النصر أنه الغلبة على قريش أو على مجيع العرب
نصوراً بالدالئل واملعجزات فما املعىن من ختصيص كان أبداً م) صلى اهللا عليه وسلم ( السؤال الثاين أن رسول اهللا 

لفظ النصر بفتح مكة واجلواب من وجهني أحدمها املراد من هذا النصر هو النصر املوافق للطبع إمنا جعل فظ النصر 
املطلق داالً على هذا النصر املخصوص ألن هذا النصر لعظم موقعه من قلوب أهل الدنيا جعل ما قبله كاملعدوم 

املثاب عند دخول اجلنة يتصور كأنه مل يذق نعمة قط وإىل هذا املعىن اإلشارة بقوله تعاىل َوزُلْزِلُواْ حَتَّى َيقُولَ كماأن 
كقوله إِنَّ  الرَُّسولُ َوالَِّذيَن ءاَمُنواْ َمَعُه مََتى َنْصُر اللَِّه وثانيهما لعل املراد نصر اهللا يف أمور الدنيا الذي حكم به ألنبيائه

  اللَِّه إِذَا َجاء الَ ُيَؤخَُّر أََجلَ
له السؤال الثالث النصر ال يكون إال من اهللا قال تعاىل َوَما النَّْصرُ إِالَّ ِمْن ِعنِد اللَِّه فما الفائدة يف هذا التقييد وهو قو

حبكمته ويقال هذا صنعة زيد َنْصُر اللَِّه واجلواب معناه نصر ال يليق إال باهللا وال يليق أن يفعله إال اهللا أو ال يليق إال 
إذا كان زيد مشهوراً بإحكام الصنعة واملراد منه تعظيم حال تلك الصنعة فكذا ههنا أو نصر اهللا ألنه إجابة لدعائهم 

  َمَتى َنْصُر اللَِّه فيقول هذا الذي سألتموه
رك احلقيقة وذكر اجملاز اجلواب السؤال الرابع وصف النصر باجمليء جماز وحقيقته إذا وقع نصر اهللا فما الفائدة يف ت

فيه إشارات إحداها أن األمور مربوطة بأوقاهتا وأنه سبحانه قدر حلدوث كل حادث أسباباً معينة وأوقاتاً مقدرة 
  يستحيل فيها التقدم والتأخر والتغري والتبدل فإذا حضر ذلك الوقت وجاء ذلك الزمان

ن َشىْ ء إِالَّ ِعنَدَنا خََزاِئُنُه َوَما ُننَّزلُُه إِالَّ بِقََدرٍ مَّْعلُومٍ وثانيها أن اللفظ حضر معه ذلك األثر وإليه اإلشارة بقوله َوإِن ّم
وذلك ألن ذلك النصر كان مستحقاً له حبكم ) صلى اهللا عليه وسلم ( دل على أن النصر كان كاملشتاق إىل حممد 

لشرط فكان كالثقيل املعلق فإن ثقله يوجب اهلوى إال الوعد فاملقتضى كان موجوداً إال أن ختلف األثر كان لفقدان ا
صلى اهللا عليه وسلم ( أن العالقة مانعة فالثقيل يكون كاملشتاق إىل اهلوى فكذا ههنا النصر كان كاملشتاق إىل حممد 

نبوع جود اهللا وثالثها أن عامل العدم عامل ال هناية له وهو عامل الظلمات إال أن يف قعرها ينبوع اجلود والرمحة وهو ي) 
وإجياده مث انشعبت حبار اجلود واألنوار وأخذت يف السيالن وسيالهنا يقتضي يف كل حني وصوهلا إىل موضع ومكان 
معني فبحار رمحة اهللا ونصرته كانت آخذة يف السيالن من األزل فكأنه قيل يا حممد قرب وصوهلا إليك وجميئها إليك 

التسبيح والتحميد واالستغفار فهذه الثالثة هي السفينة اليت ال ميكن اخلالص فإذا جاءتك أمواج هذا البحر فاشتغل ب
من حبار الربوبية إال هبا وهلذا السبب ملا ركب أبوك نوح حبر القهر والكربياء استعان بقوله بِْسمِ اللَِّه َمْجَراَها 

  َوُمْرَساهَا
على فتح مكة هم الصحابة من ) ليه وسلم صلى اهللا ع( السؤال اخلامس ال شك أن الذين أعانوا رسول اهللا 

املهاجرين واألنصار مث إنه مسي نصرهتم لرسول اهللا َنْصُر اللَِّه فما السبب يف أن صار الفعل الصادر عنهم مضافاً إىل 
اهللا اجلواب هذا حبر يتفجر منه حبر سر القضاء والقدر وذلك ألن فعلهم فعل اهللا وتقريره أن أفعاهلم مسندة إىل ما 



يف قلوهبم من الدواعي والصوارف وتلك الدواعي والصوارف أمور حادثة فال بد هلا من حمدث وليس هو العبد وإال 
لزم التسلسل فال بد وأن يكون اهللا تعاىل فيكون املبدأ األول واملؤثر األبعد هو اهللا تعاىل ويكون املبدأ األقرب هو 

 الصحابة بعينها مضافة إىل اهللا تعاىل فإن قيل فعلى هذا التقدير العبد فمن هذا االعتبار صارت النصرة املضافة إىل
الذي ذكرمت يكون فعل العبد مفرعاً على فعل اهللا تعاىل وهذا خيالف النصر ألنه قال إِن َتنُصُرواْ اللََّه َينُصْركُْم فجعل 

يصري ذلك سبباً لصدور فعل عنا نصرنا له مقدماً على نصره لنا واجلواب أنه ال امتناع يف أن يصدر عن احلق فعل ف
مث الفعل عنا ينساق إىل فعل آخر يصدر عن الرب فإن أسباب احلوادث ومسبباهتا متسلسلة على ترتيب عجيب 

  يعجز عنإدراك كيفيته أكثر العقول البشرية
اللَِّه فذكر ذاته باسم اهللا السؤال السادس كلمة إِذَا للمستقبل فههنا ملا ذكر وعداً مستقبالً بالنصر قال إِذَا َجاء َنْصُر 

وملا ذكر النصر املاضي حني قال َولَِئْن َجاء َنْصٌر ّمن رَّّبَك لََيقُولُنَّ فذكره بلفظ الرب فما السبب يف ذلك اجلواب 
  ألنه تعاىل بعد وجود الفعل صار رباً وقبله ما كان رباً لكن كان إهلاً

لََّه َينُصْركُْم وإن حممداً عليه السالم نصر اهللا حني قال قُلْ يأَيَُّها الْكَاِفُرونَ السؤال السابع أنه تعاىل قال إِن َتنُصرُواْ ال
الَ أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ فكان واجباً حبكم هذا الوعد أن ينصره اهللا فال جرم قال إِذَا َجاء َنْصُر اللَِّه فهل تقول بأن هذا 

قد يصري واجباً بالوعد وهلذا قيل وعد الكرمي ألزم من دين الغرمي  النصر كان واجباً عليه اجلواب أن ما ليس بواجب
كيف وجيب على الوالد نصرة ولده وعلى املوىل نصرة عبده بل جيب النصر على األجنيب إذا تعني بأن كان واحداً 

  اتفاقاً وإن كان مشغوالً بصالة نفسه مث

ف بعبده من الوالد بولده واملوىل بعبده وهو ويل اجتمعت هذه األسباب يف حقه تعاىل فوعده مع الكرم وهو أرأ
حبسب امللك وموىل حبسب السلطنة وقيوم للتدبري وواحد فرد ال ثاين له فوجب عليه وجوب الكرم نصرة عبده 

  فلهذا قال إِذَا َجاء َنْصُر اللَِّه
  أما قوله تعاىل وَالْفَْتُح ففيه مسائل

هو فتح مكة وهو الفتح الذي يقال له فتح الفتوح روى أنه ملا كان صلح املسألة األوىل نقل عن ابن عباس أن الفتح 
أغار بعض من كان يف عهد قريش على خزاعة وكانوا يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلديبية وانصرف رسول اهللا 

فعظم ) صلى اهللا عليه وسلم ( فجاء سفري ذلك القوم وأخرب رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( عهد رسول اهللا 
ذلك عليه مث قال أما إن هذا العارض ليخربين أن الظفر جييء من اهللا مث قال ألصحابه أنظروا فإن أبا سفيان جييء 
ويلتمس أن جيدد العهد فلم متض ساعة أن جاء الرجل ملتمساً لذلك فلم جيبه الرسول وال أكابر الصحابة فالتجأ 

إىل املسري ملكة مث يروى ) صلى اهللا عليه وسلم ( وجتهز رسول اهللا إىل فاطمة فلم ينفعه ذلك ورجع إىل مكة آيساً 
أن سارة موالة بعض بين هاشم أتت املدينة فقال عليه السالم هلا جئت مسلمة قالت ال لكن كنتم املوايل ويب حاجة 

لها كتاباً إىل فحث عليها رسول اهللا بين عبد املطلب فكسوها ومحلوها وزودوها فأتاها حاطب بعشرة دنانري واستحم
( مكة نسخته اعلموا أن رسول اهللا يريدكم فخذوا حذركم فخرجت سارة ونزل جربيل باخلرب فبعث رسول اهللا 

علياً عليه السالم وعماراً يف مجاعة وأمرهم أن يأخذوا الكتاب وإال فاضربوا عنقها فلما ) صلى اهللا عليه وسلم 
ه وقال اهللا ما كذبنا فأخرجته من عقيصة شعرها واستحضر أدركوها جحدت وحلفت فسل علي عليه السالم سيف

النيب حاطباً وقال ما محلك عليه فقال واهللا ما كفرت منذ أسلمت وال أحببتهم منذ فارقتهم لكن كنت غريباً يف 
قريش وكل من معك من املهاجرين هلم قرابات مبكة حيمون أهاليهم فخشيبت على أهلي فأردت أن أختذ عندهم يداً 

ال عمر دعين أضرب عنق هذا املنافق فقال وما يدريك يا عمر لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما فق



شئتم فقد غفرت لكم ففاضت عينا عمر مث خرج رسول اهللا إىل أن نزل مبر الظهران وقدم العباس وأبو سفيان إليه 
ال أذهب بولدي إىل املفازة فيموت جوعاً وعطشاً فرق فاستأذنا فأذن لعمه خاصة فقال أبو سفيان إما أن تأذن يل وإ

قلبه فأذن له وقال له أمل يأن أن تسلم وتوحد فقال أظن أنه واحد ولو كان ههنا غري اهللا لنصرنا فقال أمل يأن أن 
تعرف أين رسوله فقال إن يل شكاً يف ذلك فقال العباس أسلم قبل أن يقتلك عمر فقال وماذا أصنع بالعزى فقال 

مر لوال أنك بني يدي رسول اهللا لضربت عنقك فقال يا حممد أليس األوىل أن تترك هؤالء األوباش وتصاحل قومك ع
تعرضهم للشن والغارة فقال عليه السالم هؤالء نصروين ) ال ( وعشريتك فسكان مكة عشريتك وأقارب و 

وء صنيعهم وأمر العباس بأن يذهب به وأعانوين وذبوا عن حرميي وأهل مكة أخرجوين وظلموين فإن هم أسروا فبس
ويوقفه على املرصاد ليطالع العسكر فكانتالكتيبة متر عليه فيقول من هذا فيقول العباس هو فالن من أمراء اجلند إىل 
أن جاءت الكتيبة اخلضراء اليت ال يرى منها إال احلدق فسأل عنهم فقال العباس هذا رسول اهللا فقال لقد أويت ابن 

  عظيماً فقال العباس هو النبوة فقال هيهات النبوة مث تقدم أخيك ملكاً

ودخل مكة وقال إن حممداً جاء بعسكر ال يطيقه أحد فصاحت هند وقالت اقتلوا هذا املبشر وأخذت بلحيته فصاح 
 الرجل ودفعها عن نفسه وملا مسع أبو سفيان أذان القوم للفجر وكانوا عشرة آالف فزع لذلك فزعاً شديداً وسأل

العباس فأخربه بأمر الصالة ودخل رسول اهللا مكة على راحلته وحليته على قربوس سرجه كالساجد تواضعاً وشكراً 
مث التمس أبو سفيان األمان فقال من دخل دار أيب سفيان فهو آمن فقال ومن تسع داري فقال ومن دخل املسجد 

( من أغلق بابه فهو آمن مث وقف رسول اهللا فهو آمن فقال ومن يسع املسجد فقال من ألقى سالحه فهو آمن و
على باب املسجد وقال ال إله إال اهللا وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده ) صلى اهللا عليه وسلم 

مث قال يا أهل مكة ما ترون إين فاعل بكم فقالوا خري أخ كرمي وابن أخ كرمي فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء فاعتقهم 
ل مكة الطلقاء ومن ذلك كان علي عليه السالم يقول ملعاوية أىن يستوي املوىل واملعتق يعين اعتقناكم فلذلك مسي أه

حني مكننا اهللا من رقابكم ومل يقل اذهبوا فأنتم معتقون بل قال الطلقاء ألن املعتق جيوز أن يرد إىل الرق واملطلقة 
ز أن خيونوا فيستباح رقهم مرة أخرى وألن الطالق خيص جيوز تعاد إىل رق النكاح وكانوا بعد على الكفر فكان جيو

النسوان وقد ألقوا السالح وأخذوا املساكن كالنسوان وألن املعتق خيلى سبيله يذهب حيث شاء واملطلقة جتلس يف 
على ) صلى اهللا عليه وسلم ( البيت للعدة وهم أمروا باجللوس مبكة كالنسوان مث إن القوم بايعوا رسول اهللا 

الم فصاروا يدخلون يف دين اهللا أفواجاً روى أنه عليه السالم صلى مثان ركعات أربعة صالة الضحى وأربعة اإلس
أخرى شكراً هللا نافلة فهذه هي قصة فتح مكة واملشهور عند املفسرين أن املراد من الفتح يف هذه السورة هو فتح 

مقروناً بالنصر وقد كان جيد النصر دون الفتح كبدر  مكة ومما يدل على أن املراد بالفتح فتح مكة أنه تعاىل ذكره
والفتح دون النصر كأجالء بين النضري فإنه فتح البلد لكن مل يأخذ القوم أما يوم فتح مكة اجتمع له األمران النصر 

سالم والفتح وصار اخللق له كاألرقاء حىت أعتقهم القول الثاين أن املراد فتح خيرب وكان ذلك على يد علي عليه ال
والقصة مشهورة روى أن أستصحب خالد بن الوليد وكان يساميه يف الشجاعة فلما نصب السلم قال خلالد أتتقدم 
قال ال فلما تقدم علي عليه السالم سأله كم صعدت فقال ال أدري لشدة اخلوف وروى أنه قال لعلي عليه السالم 

مي ولعل علياً عليه السالم إمنا امتنع عن مصارعته أال تصارعين فقال ألست صرعتك فقال نعم لكن ذاك قبل إسال
ليقع صيته يف اإلسالم أنه رجل ميتنع عنه علي أو كان علي يقول صرعتك حني كنت كافراً أما اآلن وأنت مسلم 
فال حيسن أن أصرعك القول الثالث أنه فتح الطائف وقصته طويلة والقول الرابع املراد النصر على الكفار وفتح 

رك على اإلطالق وهو قول أيب مسلم والقول اخلامس أراد بالفتح ما فتح اهللا عليه من العلوم ومنه قوله بالد الش



َوقُل رَّّب زِدْنِى ِعلْماً لكن حصول العلم ال بد وأن يكون مسبوقاً بانشراح الصدر وصفاء القلب وذلك هو املراد 
بنصر اهللا إعانته على الطاعة واخلريات والفتح هو انتفاع عامل  من قوله إِذَا َجاء َنْصُر اللَِّه وميكن أن يكون املراد

  املعقوالت والروحانيات
املسألة الثانية إذا محلنا الفتح على فتح مكة فللناس يف وقت نزول هذه السورة قوالن أحدمها أن فتح مكة كان سنة 

يوماً ولذلك مسيت سورة التوديع  مثان ونزلت هذه السورة سنة عشر وروى أنه عاش بعد نزول هذه السورة سبعني
والقول الثاين أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة وهو وعد لرسول اهللا أن ينصره على أهل مكة وأن يفتحها عليه 

  ونظريه قوله تعاىل إِنَّ الَِّذى فََرَض َعلَْيكَ الْقُرْءانَ لََرادَُّك إِلَى َمَعاٍد

ْتُح يقتضي االستقبال إذ ال يقال فيما وقع إذا جاء وإذا وقع وإذا صح هذا القول وقوله إِذَا َجاء َنْصرُ اللَِّه وَالْفَ
صارت هذه اآلية من مجلة املعجزات من حيث إنه خرب وجد خمربه بعد حني مطابقاً له واإلخبار عن الغيب معجز فإن 

والالم للمعهود السابق فينصرف  قيل مل ذكر النصر مضافاً إىل اهللا تعاىل وذكر الفتح باأللف والالم اجلواب األولف
  إىل فتح مكة

  َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُونَ ِفى ِدينِ اللَِّه أَفَْواجاً
  قوله تعاىل َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُونَ ِفى ِدينِ اللَِّه أَفْواجاً فيه مسائل

ن معناه أبصرت كان يدخلون يف املسألة األوىل رأيت حيتمل أن يكون معناه أبصرت وأن يكون معناه علمت فإن كا
حمل النصب على احلال والتقدير ورأيت الناس حال دخوهلم يف دين اهللا أفواجاً وإن كان معناه علمت كان يدخلون 

  يف دين اهللا مفعوالً ثانياً لعلمت والتقدير علمت الناس داخلني يف دين اهللا
ل الناس كانوا قد دخلوا يف الوجود مع أن األمر ما كان املسألة الثانية ظاهر لفظ الناس للعموم فيقتضي أن يكون ك

كذلك اجلواب من وجهني األول أن املقصود من اإلنسانية والعقل إمنا هو الدين والطاعة على ما قال َوَما َخلَقْتُ 
ا املعىن هو املراد الْجِنَّ َواِإلنسَ إِالَّ ِليَْعُبُدوِن فمن أعرض عن الدين احلق وبقي على الكفر فكأنه ليس بإنسان وهذ

فقال من قوله أُْولَِئَك كَاالْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ وقال َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم ءاِمنُواْ وسئل احلسن بن علي عليه السالم من الناس 
حنن الناس وأشياعنا أشباه الناس وأعداؤنا النسناس فقبله علي عليه السالم بني عينيه وقال اهللا أعلم حيث جيعل 

لته فإن قيل إهنم إمنا دخلوا يف اإلسالم بعد مدة طويلة وتقصري كثري فكيف استحقوا هذا املدح العظيم قلنا هذا رسا
فيه إشارة إىل سعة رمحة اهللا فإن العبد بعد أن أتى بالكفر واملعصية طول عمره فإذا أتى باإلميان يف آخر عمره يقبل 

الئكة يقولون ملثل هذا اإلنسان أتيت وإن كنت قد أتيت ويروى أنه إميانه وميدحه هذا املدح العظيم ويروي أن امل
واملعىن كان الرب تعاىل يقول ربيته ) هللا أفرح بتوبة أحدكم من الضال الواجد والظمآن الوارد ( عليه السالم قال 

ة فكلما كانت سبعني سنة فإن مات على كفره فال بد وأن أبعثه إىل النار فحينئذ يضيع إحساين إليه يف سبعني سن
مدة الكفر والعصيان أكثر كانت التوبة عنها أشد قبوالً الوجه الثاين يف اجلواب روى أن املراد بالناس أهل اليمن 

اهللا أكرب جاء نصر اهللا والفتح وجاء ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( قال أبو هريرة ملا نزلت هذه السورة قال رسول اهللا 
  )ميان ميان والفقه ميان واحلكمة ميانية وقال أجد نفس ربكم من قبل اليمن أهل اليمن قوم رقيقة قلوهبم اإل

املسألة الثالثة قال مجهور الفقهاء وكثري من املتكلمون إن إميان املقلد صحيح واحتجوا هبذه اآلية قالوا إنه تعاىل حكم 
يكن إمياهنم صحيحاً ملا ذكره يف  بصحة إميان أولئك األفواج وجعله من أعظم املنن على حممد عليه السالم ولو مل

هذا املعرض مث إنا نعلم قطعاً أهنم ما كانوا عاملني حدوث األجساد بالدليل وال إثبات كونه تعاىل منزهاً عن اجلسمية 
مد واملكان واحليز وال إثبات كونه تعاىل عاملاً جبميع املعلومات اليت ال هناية هلا وال إثبات قيام املعجز التام على يد حم



وال إثبات أن قيام املعجز كيف يدل على الصدق والعلم بأن أولئك األعراب ما كانوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( 
  عاملني هبذه الدقائق ضروري فعلمنا أن إميان املقلد

صحيح وال يقال إهنم كانوا عاملني بأصول دالئل هذه املسائل ألن أصول هذه الدالئل ظاهرة بل إمنا كانوا جاهلني 
بالتفاصيل إال أنه ليس من شرط كون اإلنسان مستدالً كونه عاملاً هبذه التفاصيل ألنا نقول ءن الدليل ال يقبل 

الزيادة والنقصان فإن الدليل إذا كان مثالً مركباً من عشر مقدمات فمن علم تسعة منها وكان يف املقدمة العاشرة 
تقليد أوىل أن يكون تقليداً وإن كان عاملاً مبجموع تلك املقدمات مقلداً كان يف النتيجة مقلداً ال حمالة ألن فرع ال

العشرة استحال كون غريه أعرف منه بذلك الدليل ألن تلك الزيادة إن كانت جزأً معترباً يف داللة هذا الدليل مل 
ا تلك العشرة كافية تكن املقدمات العشرة األوىل متام الدليل فإنه ال بد معها من هذه املقدمة الزائدة وقد كنا فرضن

وإن مل تكن الزيادة معتربة يف داللة ذلك الدليل كان ذلك أمراً منفصالً عن ذلك الدليل غري معترب يف كونه دليالً 
على ذلك املدلول فثبت أن العلم بكون الدليل دليالً ال يقبل الزيادة والنقصان فأما أن يقال إن أولئك األعراب 

دالئل هذه املسائل حبيث ما شذ عنهم من تلك املقدمات واحدة وذلك مكابرة أو ما كانوا عاملني جبميع مقدمات 
كانوا كذلك فحينئذ ثبت أهنم كانوا مقلدين ومما يؤكذ ما ذكرنا ما روى عن احلسن أنه قال ملا فتح رسول اهللا مكة 

كان اهللا أجارهم من أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا إذا ظفر بأهل احلرم وجب أن يكون على احلق وقد 
أصحاب الفيل وكل من أرادهم بسوء مث أخذوا يدخلون يف اإلسالم أفواجاً من غري قتال هذا ما رواه احلسن 

ومعلوم أن االستدالل بأنه ملا ظفر بأهل مكة وجب أن يكون على احلق ليس جبيد فعلمنا أهنم ما كانوا مستدلني بل 
  مقلدين

سالم لقوله تعاىل إِنَّ الّديَن ِعنَد اللَِّه اِإلْسلَاُم ولقوله َوَمن َيبَْتغِ غَْيَر اإلْسلَامِ ِديًنا فَلَن املسألة الرابعة دين اهللا هو اإل
ْيتٍ َنا ِفيَها غَْيَر َبُيقَْبلَ ِمْنُه وللدين أمساء أخرى منها اإلميان قال اهللا تعاىل فَأَْخَرْجَنا َمن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني فََما َوَجْد

 ومنها ّمَن الُْمْسِلِمَني ومنها الصراط قال تعاىل صِراِط اللَِّه الَِّذى لَُه َما ِفى السََّماَواِت َوَما ِفي االْْرضِ ومنها كلمة اهللا
َوةِ  الُْوثْقَى ومنها النور ِلُيطِْفئُواْ نُوَر اللَِّه ومنها اهلدي لقوله َيْهِدى بِِه َمن َيَشاء ومنها العروة فَقَِد اْسَتْمَسكَ بِالُْعْر

مساء احلبل َواْعَتِصُمواْ بَِحْبلِ اللَِّه ومنها صبغة اهللا وفطرة اهللا وإمنا قال ِفى ِدينِ اللَِّه ومل يقل يف دين الرب وال سائر األ
لوجهني األول أن هذا االسم أعظم األمساء لداللته على الذات والصفات فكأنه يقول هذا الدين إن مل يكن له 

دين الرب لكان يشعر ذلك بأن هذا الدين إمنا سوى أنه دين اهللا فإنه يكون واجب القبول والثاين لو قال  خصلة
جيب عليك قبوله ألنه رباك وأحسن إليك وحينئذ تكن طاعتك له معللة بطلب النفع فال يكون اإلخالص حاصالً 

  فكأنه يقول أخلص اخلدمة مبجرد أين إله ال لنفع يعود إليك
سرها بعدما كانوا يدخلون فيه واحداً واحداً وإثنني املسألة اخلامسة الفوج اجلماعة الكثرية كانت تدخل فيه القبيلة بأ

) صلى اهللا عليه وسلم ( إثنني وعن جابر بن عبد اهللا أنه بكى ذات يوم فقيل له ما يبكيك فقال مسعت رسول اهللا 
  نعوذ باهللا من السلب بعد العطاء) دخل الناس يف دين اهللا أفواجاً وسيخرجون منه أفواجاً ( يقول 

  ْمدِ رَبَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَُّه كَانَ تَوابَافََسبِّْح بَِح

  قوله تعاىل فَسَّبْح بَِحْمِد َرّبَك وَاْسَتْغفِْرُه إِنَُّه كَانَ تَوَبا فيه مسائل
  املسألة األوىل أنه تعاىل أمره بالتسبيح مث باحلمد مث باالستغفار وهلذا الترتيب فوائد

 مع أن حممداً كان على احلق مما يثقل على القلب ويقع يف القلب أين إذا الفائدة األوىل اعلم أن تأخري النصر سنني



كنت على احلق فلم ال تنصرين ومل سلطت هؤالء الكفرة علي فألجل االعتذار عن هذا اخلاطر أمر بالتسبيح أما 
ا تفعله حبكم املشيئة على قولنا فاملراد من هذا التنزيه أنك منزه عن أن يستحق أحد عليك شيئاً بل كل ما تفعله فإمن

اإلهلية فلك أن تفعل ما تشاء كما تشاء ففائدة التسبيح تنزيه اهللا عن أن يستحق عليه أحد شيئاً وأما على قول 
املعتزلة ما فائدة التنزيه هو أن يعلم العبد أن ذلك التأخري كان بسبب احلكمة واملصلحة ال بسبب البخل وترجيح 

لعبد عن تنزيه اهللا عما ال ينبغي فحينئذ يشتغل حبمده على ما أعطى من اإلحسان الباطل على احلق مث إذا فرغ ا
والرب مث حينئذ يشتغل باالستغفار لذنوب نفسه الوجه الثاين أن للسائرين طريقني فمنهم من قال ما رأيت شيئاً إال 

الطريق أكمل أما حبسب املعامل  ورأيت اهللا بعده ومنهم من قال ما رأيت شيئاً إال ورأيت اهللا قبله وال شك أن هذا
احلكمية فألن النزول من املؤثر إىل األثر أجل مرتبة من الصعود من األثر إىل املؤثر وأما حبسب أفكار أرباب 

الرياضات فألن ينبوع النور هو واجب الوجود وينبوع الظلمة ممكن الوجود فاالستغراق يف األول يكون أشرف ال 
صل على التبع يكون أقوى من االستدالل بالتبع على األصل وإذا ثبت هذا فنقول اآلية حمالة وألن االستدالل باأل

دالة على هذه الطريقة اليت هي أشرف الطريقني وذلك ألنه قدم االشتغال باخلالق على االشتغال بالنفس فذكر أوالً 
ثة االستغفار وهو حالة ممزوجة من من اخلالق أمرين أحدمها التسبيح والثاين التحميد مث ذكروا يف املرتبة الثال

  االلتفات إىل اخلالق وإىل اخللق
واعلم أن صفات احلق حمصورة يف السلب واإلجياب والنفي واإلثبات والسلوب مقدمة على اإلجيابات فالتسبيح 
وتية إشارة إىل التعرض للصفات السلبية اليت لواجب الوجود وهي صفات اجلالل والتحميد إشارة إىل الصفات الثب

له وهي صفات اإلكرام ولذلك فإن القرآن يدل على تقدم اجلالل على اإلكرام وملا أشار إىل هذين النوعني من 
االستغفار مبعرفة واجب الوجود نزل منه إىل االستغفار ألن االستغفار فيه رؤية قصور النفس وفيه رؤية جود احلق 

أن بقدر اشتغال العبد مبطالعة غري اهللا يبقى حمروماً عن  وفيه طلب ملا هو األصلح واألكمل للنفس ومن املعلوم
مطالعة حضرة جالل اهللا فلهذه الدقيقة أخر ذكر االستغفار عن التسبيح والتحميد الوجه الثالث أنه إرشاد للبشر 
ة إىل التشبه بامللكية وذلك ألن أعلى كل نوع أسفل متصل بأسفل النوع األعلى وهلذا قيل آخر مراتب اإلنساني

  أول مراتب امللكية مث املالئكة ذكروا يف أنفسهم وََنْحُن ُنسَّبُح بَِحْمِدَك َونُقَّدُس لََك

ُه إشارة فقوله ههنا فَسَّبْح بَِحْمِد َرّبَك إشارة إىل التشبه باملالئكة يف قوهلم وََنْحُن ُنسَّبُح بَِحْمِدَك وقوله ههنا َواْسَتْغِفْر
ألهنم فسروا قوله َوُنقَّدُس لََك أي جنعل أنفسنا مقدسة ألجل رضاك واالستغفار يرجع  إىل قوله تعاىل َونُقَّدسُ لََك

معناه أيضاً إىل تقديس النفس وحيتمل أن يكون املراد أهنم ادعوا ألنفسهم أهنم سبحوا حبمدي ورأوا ذلك من 
راها من توفيقي وإحساين أنفسهم وأما أنت فسبح حبمدي واستغفر من أن ترى تلك الطاعة من نفسك بل جيب أن ت

 وحيتمل أن يقال املالئكة كما قالوا يف حق أنفسهم وََنْحُن ُنسَّبُح بَِحْمِدَك َونُقَّدُس لََك قال اهللا يف حقهم وََيْسَتْغِفرُواْ
ا فَاغِْفْر ِللَِّذينَ ِللَِّذيَن ءاَمنُواْ فأنت يا حممد استغفر للذين جاؤوا أفواجاً كاملالئكة يستغفرون للذين آمنوا ويقولون رَبََّن

َتابُواْ َواتََّبُعواْ َسبِيلََك الوجه الرابع التسبيح هو التطهري فيحتمل أن يكون املراد طهر الكعبة من األصنام وكسرها مث 
قال بِحَْمِد رَّبَك أن ينبغي أن يكون إقدامك على ذلك التطهري بواسطة االستغفار حبمد ربك وإعانته وتقويته مث إذا 

ذلك فال ينبغي أن ترى نفسك آتياً بالطاعة الالئقة به بل جيب أن ترى نفسك يف هذه احلالة مقصرة فاطلب  فعلت
االستغفار عن تقصريك يف طاعته والوجه اخلامس كأنه تعاىل يقول يا حممد إما أن تكون معصوماً أو مل تكن معصوماً 

صوماً فاشتغل باالستغفار فتكون اآلية كالتنبيه على أنه فإن كنت معصوماً فاشتغل بالتسبيح والتحميد وإن مل تكن مع
  ال فراغ عن التكليف يف العبودية كما قال َواعُْبْد َربََّك َحتَّى يَأْتَِيَك الَْيقُِني



عن ) صلى اهللا عليه وسلم ( املسألة الثانية يف املراد من التسبيح وجهان األول أنه ذكر اهللا بالتنزه سئل رسول اهللا 
زيه اهللا عن كل سوء وأصله من سبح فإن السابح يسبح يف املاء كالطري يف اهلواء ويضبط نفسه من أن فقال تن

يرسب فيه فيهلك أو يتلوث من مقر املاء وجمراه والتشديد للتبعيد ألنك تسبحه أي تبعده عما ال جيوز عليه وإمنا 
فعل نفياً وإثباتاً ألن السمكة كما أهنا ال تقبل حسن استعماله يف تنزيه اهللا عما ال جيوز عليه من صفات الذات وال

النجاسة فكذا احلق سبحانه ال يقبل ماال ينبغي البتة فاللفظ يفيد التنزيه يف الذات والصفات واألفعال والقول الثاين 
َني تُْمُسونَ َوِحنيَ أن املراد بالتسبيح الصالة ألن هذا اللفظ وارد يف القرآن مبعىن الصالة قال تعاىل فَسُْبَحانَ اللَِّه ِح

ُتصْبُِحونَ وقال فَسَّبْح بَِحْمدِ رَّبَك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ والذي يؤكده أن هذه السورة من آخر ما نزل وكان عليه 
جعل يلجلجها يف صدره وما يقبض هبا لسانه مث قال ) الصالة وما ملكت أميانكم ( السالم يف آخر مرضه يقول 

وقال آخرون هي صالة الضحى وقال آخرون صلي ) الشكر صالها يوم الفتح مثان ركعات بعضهم عين به صالة 
مثان ركعات أربعة للشكر وأربعة الضحى وتسمية الصالة بالتسبيح ملا أهنا ال تنفك عنه وفيه تنبيه على أنه جيب 

بار الكثرية الواردة يف تنزيه صالتك عن أنواع النقائص يف األقوال واألفعال واحتج أصحاب القول األول باألخ
بعد نزول هذه السورة يكثر أن يقول سبحانك اللهم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ذلك روت عائشة كان رسول اهللا 

وحبمدك استغفرك وأتوب إليك وقالت أيضاً كان الرسول يقول كثريا يف ركوعه سبحانك اللهم وحبمدك اللهم 
مره ال يقوم وال يقعد وال يذهب وال جييء إىل قال سبحان اهللا وحبمده اغفر يل وعنها أيضاً كان نيب اهللا يف آخر أ

فقلت يا رسول اهللا إنك تكثر من قولة سبحان اهللا وحبمده قال إين أمرت هبا وقرأ إِذَا َجاء َنْصرُ اللَِّه وعن ابن 
اغفر يل إنك أنت  ملا نزلت هذه السورة كان عليه السالم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وحبمدك اللهم( مسعود 

  )إين ألستغفر اهللا كل يوم مائة مرة ( وروى أنه قال ) التواب الغفور 
املسألة الثانية اآلية تدىل على فضل التسبيح والتحميد حيث جعل كافياً يف أداء ما وجب عليه من شكر نعمة النصر 

ه أضافه إىل ذاته مث إنه جعل صدف من أعظم الفضائل للصوم فإن) الصوم يل ( والفتح ومل ال يكون كذلك وقوله 
الصالة مساوياً للصوم يف هذا التشريف َوأَنَّ الَْمَساجَِد ِللَِّه فهذا يدل على أن الصالة أفضل من الصوم بكثري مث إن 

الصالة صدف لألذكار ولذلك قال َولَذِكُْر اللَِّه أَكَْبُر وكيف ال يكون كذلك والثناء عليه مما مدحه معلوم عقالً 
  شرعاً أما كيفية الصالة فالو

سبيل إليها إال بالشرع ولذلك جعلت الصالة كاملرصعة من التسبح والتكبري فإن قيل عدم وجوب التسبيحات 
يقتضي أهنا أقل درجة من سائر أعمال الصالة قلنا اجلواب عنه من وجوه أحدها أن سائر أفعال الصالة مما ال مييل 

جياب أما التسبيح والتهليل فالعقل داع إليه والروح عاشق عليه فاكتفى باحلب القلب إليه فاحتيج فيها إىل اإل
الطبيعي ولذلك قال وَالَِّذيَن ءاَمُنواْ أََشدُّ ُحّبا وثانيها أن قوله فَسَّبْح أمر واألمر املطلق للوجوب عند الفقهاء ومن 

الستغفار واالستغفار واجب ومن حق العطف قال األمر املطلق للندب قال إنه ههنا للوجوب بقرينة أنه عطف عليه ا
التشريك بني املعطوف واملعطوف عليه وثالثها أهنا لو وجبت لكان العقاب احلاصل بتركها أعظم إظهاراً ملزيد 

  تعظيمها فترك اإلجياب خوفاً من هذا احملذور
َرّبَك فذكروا فيه وجوهاً أحدها قال املسألة الرابعة أما احلمد فقد تقدم تفسريه وأما تفسري قوله فَسَّبْح بَِحْمِد 

صاحب الكشاف أي قل سُْبَحانَ اللَِّه َوالَْحْمُد للَِّه متعجباً مما أراك من عجيب أنعامه أي امجع بينهما تقول شربت 
املاء باللنب إذا مجعت بينهما خلطاً وشرباً وثانيها أنك إذا محدت اهللا فقد سبحته ألن التسبيح داخل يف احلمد ألن 

لثناء عليه والشكر له ال بد وأن يتضمن تنزيهه عن النقائص ألنه ال يكون مستحقاً للثناء إال إذا كان منزهاً عن ا



النقص ولذلك جعل مفتاح القرآن باحلمد هللا وعند فتح مكة قال احلمد هللا الذي نصر عبده ومل يفتتح كالمه 
سطة أن حتمده أي سبحه هبذا الطريق وثالثها أن يكون حاالً بالتسبيح فقوله فَسَّبْح بَِحْمِد رَّبَك معناه سبحه بوا

ومعناه سبح حامداً كقولك اخرج بسالحك أي متسلحاً ورابعها جيوز أن يكون معناه سبح مقدراً أن حتمد بعد 
ا التسبيح كأنه يقول ال يتأتى لك اجلمع لفظاً فامجعهما نية كما أنك يوم النحر تنوي الصالة مقدراً أن تنحر بعده

فيجتمع لك الثوابان يف تلك الساعة كذا ههنا وخامسها أن تكون هذه الباء هي اليت يف قولك فعلت هذا بفضل اهللا 
) حبمد اهللا ال حبمدك ( أي سبحه حبمد اهللا وإرشاده وإنعامه ال حبمد غريه ونظريه يف حديث اإلفك قول عائشة 

احلمد هللا على احلمد هللا ( روى أنه عليه السالم كان يقول واملعىن فسبحه حبمده فإنه الذي هداك دون غريه ولذلك 
وسادسها روى السدي حبمد ربك أي بأمر ربك وسابعها أن تكون الباء صلة زائدة ويكون التقدير سبح محد ) 

ربك مث فيه احتماالت أحدها اختر له أطهر احملامد وأزكاها والثاين طهر حمامد ربك عن الرياء والسمعة والتوسل 
رها إىل األغراض الدنيوية الفاسدة والثالث طهر حمامد ربك عن أن تقول جئت هبا كما يليق به وإليه اإلشارة بذك

بقوله َوَما قََدرُواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه وثامنها أي ائت بالتسبيح بدالً عن احلمد الواجب عليك وذلك ألن احلمد إمنا جيب 
متناهية فحمدها ال يكون يف وسع البشر ولذلك قال َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ  اللَِّه الَ يف مقابلة النعم ونعم اهللا علينا غري 

ُتْحُصوَها فكأنه تعاىل يقول أنت عاجز عن احلمد فأت بالتسبيح والتنزيه بدالً عن احلمد وتاسعها فيه إشارة إىل أن 
أيضاً أن يؤتى هبما معاً فنظريه من ثبت له حق التسبيح واحلمد أمر أن ال جيوز تأخري أحدمها عن الثاين وال يتصور 

الشفعة وحق الرد بالعيب وجب أن يقول اخترت الشفعة بردي ذلك املبيع كذا قال فَسَّبْح بَِحْمِد َرّبكَ ليقعا معاً 
فيصري حامداً مسبحاً يف وقت واحد معاً وعاشرها أن يكون املراد سبح قلبك أي طهر قلبك بواسطة مطالعة محد 

إنك إذا رأيت أن الكل من اهللا فقد طهرت قلبك عن االلتفات إىل نفسك وجهدك فقوله فَسَّبْح إشارة إىل ربك ف
  نفي ما سوى اهللا تعاىل وقوله بَِحْمِد َرّبَك إشارة

  إىل رؤية كل األشياء من اهللا تعاىل
أن ينتقم ممن آذاه ويسأل اهللا أن ينصره املسألة اخلامسة يف قوله وَاْسَتْغِفْرُه وجوهأحدها لعله عليه السالم كان يتمىن 

فلما مسع إِذَا َجاء َنْصُر اللَِّه استبشر لكن لو قرن هبذه البشارة شرط أن ال ينتقم لتنغصت عليه تلك البشارة فذكر 
لفظ الناس وأهنم يدخلون يف دين اهللا وأمره بأن يستغفر للداخلني لكن من املعلوم أن االستغفار ملن ال ذنب له ال 

هبذا الطريق أنه تعاىل ندبه إىل العفو وترك االنتقام ألنه ملا أمره بأن يطلب ) صلى اهللا عليه وسلم ( سن فعلم النيب حي
هلم املغفرة فكيف حيسن منه أن يشتغل باالنتقام منهم مث ختم بلفظ التواب كأنه يقول إن قبول التوبة حرفته فكل 

فته بيع األمتعة اليت عنده فكل من طلب منه شيئاً من تلك األمتعة باعه من طلب منه التوبة أعطاه كما أن البياع حر
منه سواء كان املشتري عدواً أو ولياً فكذا الرب سبحانه يقبل التوبة سواء كان التائب مكياً أو مدنياً مث إنه عليه 

يَب َعلَْيكُمُ الَْيْوَم َيغِْفُر اللَُّه لَكُمْ السالم امتثل أمر الرب تعاىل فحني قالوا له أخ كرمي وابن أخ كرمي قال هلم الَ َتثَْر
أي أمرين أن استغفر لكم فال جيوز أن يردين وثالثها أن قوله وَاْسَتْغفِْرُه إما أن يكون املراد واستغفر اهللا لنفسك أو 

عنه  ألمتك فإن كان املراد هو األول فهو يتفرع على أنه هل صدرت عنه معصية أم ال فمن قال صدرت املعصية
ذكر يف فائدة االستغفار وجوهاً أحدها أنه ال ميتنع أن تكون كثرة االستغفار منه تؤثر يف جعل ذنبه صغرية وثانيها 

لزمه االستغفار ليصري االستغفار جابراً للذنب الصغري فال ينتقض من ثوابه شيء أصالً وأما من قال ما صدرت 
ها أن استغفار النيب جار جمرى التسبيح وذلك ألنه وصف اهللا بأنه املعصية عنه فذكر يف هذا االستغفار وجوهاً أحد

غفار وثانيها تعبده اهللا بذلك ليقتدي به غريه إذ ال يأمن كل مكلف عن تقصري يقع منه يف عبادته وفيه تنبيه على أنه 



عن ترك  مع شدة اجتهاده وعصمته ما كان يستغين عن االستغفار فكيف من دونه وثالثها أن االستغفار كان
األفضل ورابعها أن االستغفار كان بسبب أن كل طاعة أتى هبا العبد فإذا قابلها بإحسان الرب وجدها قاصرة عن 
الوفاء بأداء شكر تلك النعمة فليستغفر اهللا ألجل ذلك وخامسها االستغفار بسبب التقصري الواقع يف السلوك ألن 

مث جتاوز عنه فبعد جتاوزه عنه يرى ذلك املقام قاصراً فيستغفر اهللا عنه  السائر إىل اهللا إذا وصل إىل مقام يف العبودية
وملا كانت مراتب السري إىل اهللا غري متناهية ال جرم كانت مراتب هذا االستغفار غري متناهية أما االحتمال الثاين 

لذنب أمته يف قوله وَاْسَتْغِفرْ وهو أن يكون املراد واستغفره لذنب أمتك فهو أيضاً ظاهر ألنه تعاىل أمره باالستغفار 
ِلذَنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت فههنا ملا كثرت األمة صار ذلك االستغفار أوجب وأهم وهكذا إذا قلنا املراد ههنا أن 

  يستغفر لنفسه وألمته
م على التسبيح ألن احلمد املسألة السادسة يف اآلية إشكال وهو أن التوبة مقدمة على مجيع الطاعات مث احلمد مقد

يكون بسبب اإلنعام واإلنعام كما يصدر عن املنزه فقد يصدر عن غريه فكان ينبغي أن يقع االبتداء باالستغفار مث 
بعده يذكر احلمد مث بعده يذكر التسبيح فما السبب يف أن صار مذكوراً على العكس من هذا الترتيب وجوابه من 

ف فاألشرف نازالً إىل األخس فاألخس تنبيهاً على أن النزول من اخلالق إىل اخللق وجوه أوهلا لعله ابتدأ باألشر
أشرف من الصعود من اخللق إىل اخلالق وثانيها فيه تنبيه على أن التسبيح واحلمد الصادر عن العبد إذا صار مقابالً 

إشارة إىل التعظيم ألمر اهللا جبالل اهللا وعزته صار عني الذنب فوجب االستغفار منه وثالثها للتسبيح واحلمد 
  واالستغفار إشارة إىل الشفقة على خلق

  واألول كالصالة والثاين كالزكاة وكما أن الصالة مقدمة على الزكاة فكذا ههنا) اهللا ( 
املسألة السابعة اآلية تدل على أنه عليه الصالة والسالم كان جيب عليه اإلعالن بالتسبيح واالستغفار وذلك من 

دها أنه عليه الصالة والسالم كان مأموراً بإبالغ السورة إىل كل األمة حىت يبقى نقل القرآن متواتراً وحىت وجوه أح
نعلم أنه أحسن القيام بتبليغ الوحي فوجب عليه اإلتيان بالتسبيح واالستغفار على وجه اإلظهار ليحصل هذا 

مة حىت يفعلوا عند النعمة واحملنة ما فعله الرسول من الغرض وثانيها أنه من مجلة املقاصد أن يصري الرسول قدوة لأل
جتديد الشكر واحلمد عند جتديد النعمة وثالثها أن األغلب يف الشاهد أن يأيت باحلمد يف ابتداء األمر فأمر اهللا رسوله 

فسه إليه باحلمد واالستغفار دائماً ويف كل حني وأوان ليقع الفرق بينه وبني غريه مث قال واستغفره حني نعيت ن
  ليفعل األمة عند اقتراب آجاهلم مثل ذلك

املسألة الثامنة يف اآلية سؤاالت أحدها وهو أنه قال إِنَُّه كَانَ تَوَبا على املاضي وحاجتنا إىل قبوله يف املستقبل وثانيها 
فلم مل يقل حبمد اهللا بل قال بَِحْمدِ  هال قال غفاراً كما قاله يف سورة نوح وثالثها أنه قال َنْصُر اللَِّه وقال ِفى ِدينِ اللَِّه

رَّبَك واجلواب عن األول من وجوه أحدها أن هذا أبلغ كأنه يقول ألست أثنيت عليكم بأنكم َخْيرَ أُمَّةٍ  أُخْرَِجتْ 
ِللنَّاسِ مث من كان دونكم كنت أقبل توبتهم كاليهود فإهنم بعد ظهور املعجزات العظيمة وفلق البحر ونتق اجلبل 

ل املن والسلوى عصوا رهبم وأتوا بالقبائح فلما تابوا قبلت توبتهم فإذا كنت قابالً للتوبة ممن دونكم أفال ونزو
أقبلها منكم وثانيها منذ كثري كنت شرعت يف قبول توبة العصاة والشروع ملزم على قبول النعمان فكيف يف كرم 

أقبل وقد أمرتكم باالستغفار ورابعها كأنه إشارة إىل ختفيف الرمحن وثالثها كنت تواباً قبل أن آمركم باالستغفار أفال 
جنايتهم أي لستم بأول من جىن وتاب بل هو حرفيت واجلناية مصيبة للجاين واملصيبة إذا عمدت خفت وخامسها 

  كأنه نظري ما يقال
  لقد أحسن اهللا فيما مضى



خص هذه األمة بزيادة شرف ألنه ال يقال  كذلك حيسن فيما بقي واجلواب عن السؤال الثاين من وجوه أحدها لعله
يف صفات العبد غفار ويقال تواب إذا كان آتياً بالتوبة فيقول تعاىل كنت يل مسياً من أول األمر أنت مؤمن وأنا 

مؤمن وإن كان املعىن خمتلفاً فتب حىت تصري مسياً يل آخر األمر فأنت تواب وأنا تواب مث إن التواب يف حق اهللا هو 
ىل يقبل التوبة كثرياً فنبه على أنه جيب على العبد أن يكون إتيانه كثرياً وثانيها إمنا قيل تواباً ألن القائل قد أنه تعا

إن قيل فقد يقول أتوب ) املستغفر بلسانه املصر بقلبه كاملستهزىء بربه ( يقول أستغفر اا وليس بتائب ومنه قوله 
بة اسم للرجوع والندم خبالف االستغفار فإنه ال يكون كاذباً فيه فصار وليس بتائب قلنا فإذاً يكون كاذباً ألن التو

تقدير الكالم واستغفره بالتوبة وفيه تنبيه على أن خواتيم األعمال جيب أن تكون بالتوبة واالستغفار وكذا خواتيم 
ىل راعى العدل فذكر األعمال وروى أنه مل جيلس جملساً إال ختمه باالستغفار واجلواب عن السؤال الثالث أنه تعا

اسم الذات مرتني وذكر اسم الفعل مرتني أحدمها الرب والثاين التواب وملا كانت التربية حتصل أوالً والتوابية آخراً 
  ال جرم ذكر اسم الرب أوالً واسم التواب آخراً

روى )  عليه وسلم صلى اهللا( املسألة التاسعة الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دلت على أنه نعي لرسول اهللا 
ما يبكيك فقال نعيت إليك نفسك فقال األمر ) صلى اهللا عليه وسلم ( أن العباس عرف ذلك وبكى فقال النيب 

) لقد أويت هذا الغالم علماً كثرياً ( كما تقول وقيل إن ابن عباس هو الذي قال ذلك فقال عليه الصالة والسالم 
ويأذن له مع أهل بدر فقال عبدالرمحن أتأذن هلذا الفىت معنا ويف أبنائنا روى أن عمر كان يعظم ابن عباس ويقربه 

من هو مثله فقال ألنه ممن قد علمتم قال ابن عباس فأذن هلم ذات يوم وأذن يل معهم فسأهلم عن قول اهللا إِذَا َجاء 
تغفره ويتوب إليه فقلت ليس كذلك َنْصُر اللَِّه وكأنه ما سأهلم إال من أجلي فقال بعضهم أمر اهللا نبيه إذا فتح أن يس

ولكن نعيت إليه نفسه فقال عمر ما أعلم منها إال مثل ما تعلم مث قال كيف تلومونين عليه بعدما ترون وروى أنه ملا 
فقال السائل ) إن عبداً خريه اهللا بني الدنيا وبني لقائه واآلخرة فاختار لقاء اهللا ( نزلت هذه السورة خطب وقال 

ه السورة على هذا املعىن اجلواب من وجوه أحدها قال بعضهم إمنا عرفوا ذلك ملا روينا أن الرسول وكيف دلت هذ
خطب عقيب السورة وذكر التخيري وثانيها أنه ملا ذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس يف الدين أفواجاً دل 

  ذلك على حصول الكال والتمام وذلك يعقبه الزوال كما قيل
  نقصه إذا مت شيء دنا

توقع زواالً إذا قيل مت وثالثها أنه أمره بالتسبيح واحلمد واالستغفار مطلقاً واشتغاله به مينعه عن االشتغال بأمر األمة 
فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد مت وكمل وذلك يوجب املوت ألنه لو بقي بعد ذلك لكان كاملعزول عن 

َواْسَتْغِفْرُه تنبيه على قرب األجل كأنه يقول قرب الوقت ودنا الرحيل فتأهب  الرسالة وأنه غري جائز ورابعها قوله
لألمر ونبهه به على أن سبيل العاقل إذا قرب أجله أن يستكثر من التوبة وخامسها كأنه قيل له كان منتهى مطلوبك 

االِْخَرةُ  َخْيٌر لََّك ِمَن االْولَى فلما يف الدنيا هذا الذي وجدته وهو النصر والفتح واالستيالء واهللا تعاىل وعدك بقوله َو
  وجدت أقصى مرادك يف الدنيا فانتقل إىل اآلخرة لتفوز بتلك السعادات العالية

املسألة العاشرة ذكرناأن األصح هو أن السورة نزلت قبل فتح مكة وأما الذين قالوا إهنا نزلت بعد فتح مكة فذكر 
د نزول هذه السورة إال ستني يوماً مستدمياً للتسبيح واالستغفار وقال مقاتل املاوردي أنه عليه السالم مل يلبث بع

عاش بعدها حوالً ونزل الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم فعاش بعده مثانني يوماً مث نزل آية الكاللة فعاش بعدها مهسني يوماً 
سة وثالثني يوماً مث نزل َواتَّقُواْ َيْوًما ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه مث نزل لَقَْد َجاءكُمْ َرسُولٌ ّمْن أَنفُِسكُْم فعاش بعدها مخ

  فعاش بعدها أحد عشر يوماً ويف رواية أخرى عاش بعدها سبعة أيام واهللا أعلم كيف كان ذلك



  سورة املسد

  مخس آيات مكية باالتفاق
  اعلم أنه تعاىل قال

وَاإلِنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن مث بني يف سورة قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ أن حممداً عليه اعلم أنه تعاىل قال َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ 
الصالة والسالم أطاع ربه وصرح بنفي عبادة الشركاء واألضداد وأن الكافر عصى ربه واشتغل بعبادة األضداد 

ثواب املطيع حصول النصر والفتح واالستيالء يف  واألنداد فكأنه قيل إهلنا ما ثواب املطيع وما عقاب العاصي فقال
الدنيا والثواب اجلزيل يف العقىب كما دل عليه سورة إِذَا َجاء َنْصُر اللَِّه وأما عقاب العاصي فهو اخلسار يف الدنيا 

ِذى َجعَلَكُمْ والعقاب العظيم يف العقىب كما دلت عليه سورة ُتْبُت ونظريه قوله تعاىل يف آخر سورة األنعام َوُهَو الَّ
َخلَاِئَف االْْرضِ َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعضٍ َدَرجَاٍت فكأنه قيل إهلنا أنت اجلواد املنزه عن البخل والقادر املنزه عن 
ف العجز فما السبب يف هذا التفاوت فقال ِلَيْبلَُوكُْم ِفيَما ءاَتاكُُم فكأنه قيل إهلنا فإذا كان العبد مذنباً عاصياً فكي

حاله فقال يف اجلواب إِنَّ رَبََّك سَرِيُع الْعِقَابِ وإن كان مطيعاً منقاداً كان جزاؤه أن الرب تعاىل يكون غفوراً لسيئاته 
يف الدنيا رحيماً كرمياً يف اآلخرة وذكروا يف سبب نزول هذه السورة وجوهاً أحدها قال ابن عباس كان رسول اهللا 

يف شعاب مكة ثالث سنني إىل أن نزل قوله تعاىل َوأَنِذْر َعشَِريَتَك االْقَْربَِني فصعد يكتم أمره يف أول املبعث ويصلي 
الصفا ونادى يا آل غالب فخرجت إليه غالب من املسجد فقال أبو هلب هذه غالب قد أتتك فما عندك مث نادى يا 

ل يا آل مرة فرجع من مل يكن آل لؤي فرجع من مل يكن من لؤي فقال أبو هلب هذه لؤي قد أتتك فما عندك مث قا
من مرة فقال أبو هلب هذه لؤي قد أتتك فما عندك مث قال يا آل مرة فرجع من مل يكن من مرة فقال أبو هلب هذه 
مرة قد أتتك فما عندك مث قال يا آل كالب مث قال بعده يا آل قصي فقال أبو هلب هذه قصي قد أتتك فيما عندك 

شرييت األقربني وأنتم األقربون اعلموا أين ال أملك لكم من الدنيا حظاً وال من اآلخرة فقال إن اهللا أمرين أن أنذر ع
نصيباً إال أن تقولوا ال إله إال اهللا فأشهد هبا لكم عند ربكم فقال أبو هلب عند ذلك تباً لك أهلذا دعوتنا فنزلت 

ات يوم وقال يا صباحاه فاجتمعت إليه صعد الصفا ذ) صلى اهللا عليه وسلم ( السورة وثانيها روى أن رسول اهللا 
قريش فقالوا مالك قال أرأيتم إن أخربتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوين قالوا بلى قال فإين 

  نذير لكم بني يدي عذاب

شديد فقال عند ذلك أبو هلب ما قال فنزلت السورة وثالثها أنه مجع أعمامه وقدم إليهم طعاماً يف صحفة 
تحقروه وقالوا إن أحدنا يأكل كل الشاة فقال كلوا فأكلوا حىت شبعوا ومل ينقص من الطعام إال اليسري مث قالوا فاس

فما عندك فدعاهم إىل اإلسالم فقال أبو هلب ما قال وروى أنه قال أبو هلب فمايل إن أسلمت فقال ما للمسلمني 
مباذا تفضال فقال تباً هلذا الدين يستوي فيه أنا وغريي فقال أفال أفضل عليهم فقال النيب عليه الصالة والسالم 

ورابعها كان إذا وفد على النيب وفد سألوا عمه عنه وقالوا أنت أعلم به فيقول هلم إنه ساحر فريجعون عنه وال 
وتعساً يلقونه فأتاه وفد فقال هلم مثل ذلك فقالوا ال ننصرف حىت نراه فقال إنا مل نزل نعاجله من اجلنون فتباً له 

  بذلك فحزن ونزلت السورة) صلى اهللا عليه وسلم ( فأخرب النيب 
  َتبَّْت َيَدآ أَبِى لََهبٍ َوَتبَّ

قوله تعاىل َتبَّتْ َيَدا أَبِى لََهبٍ اعلم أن قوله تُْبُت فيه أقاويل أحدها التباب اهلالك ومنه قوهلم شابة أم تابة أي هالكة 
ْيُد ِفْرَعْونَ إِالَّ ِفى َتبَابٍ أي يف هالك والذي يقرر ذلك ن األعرايب ملا واقع أهله يف من اهلرم ونظريه قوله تعاىل َوَما كَ



هنار رمضان قال هلكت وأهلكت مث إن النيب عليه الصالة والسالم ما أنكر ذلك فدل على أنه كان صادقاً يف ذلك 
نه أضعف أجزائه فإذا كان بترك العمل وال شك أن العمل إما أن يكون داخالً يف اإلميان أو إن كان داخالً لك

حصل اهلالك ففي حق أيب هلب حصل ترك االعتقاد والقول والعمل وحصل وجود االعتقاد الباطل والقول الباطل 
والعمل الباطل فكيف يعقل أن ال حيصل معىن اهلالك فلهذا قال ُتْبُت وثانيها تبت خسرت والتياب هو اخلسران 

وله تعاىل َوَما َزاُدوُهْم غَْيَر َتتْبِيبٍ أي ختسري بدليل أنه قال يف موضع آخر غري ختسري وثالثها املفضي إىل اهلالك ومنه ق
تبت خابت قال ابن عباس ألنه كان يدفع القوم عنه بقوله إنه ساحر فينصرفون عنه قبل لقائه ألنه كان شيخ القبيلة 

ضب وأظهر العداوة الشديدة فصار متهماً فلم يقبل وكان له كاألب فكان ال يتهم فلما نزلت السورة ومسع هبا غ
قوله يف الرسول بعد ذلك فكأنه خاب سعيه وبطل غرضه ولعله إمنا ذكر اليد ألنه كان يضرب بيده على كتف 
الوافد عليه فيقول انصرف راشداً فإنه جمنون فإن املعتاد أن من يصرف إنساناً عن موضع وضع يده علي كتفه 

ضع ورابعها عن عطاء تبت أي غلبت ألنه كان يعتقد أن يده هي العليا وأنه خيرجه من مكة ودفعه عن ذلك املو
ويذله ويغلب عليه وخامسها عن ابن وثاب صفرت يداه على كل خري وإن قيل ما فائدة ذكر اليد قلنا فيه وجوه 

صلى اهللا عليه ( يت رسول اهللا أحدها ما يرى أنه أخذ حجراً لريمي به رسول اهللا روى عن طارق احملاريب أنه قال رأ
يف السوق يقول يا أيها الناس قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا ورجل خلفه يرميه باحلجارة وقد أدمى عقبيه ال ) وسلم 

تطيعوه فإنه كذاب فقلت من هذا فقالوا حممد وعمه أبو هلب وثانيها املراد من اليدين اجلملة كقوله تعاىل ذاِلَك بَِما 
َيَداَك ومنه قوهلم يداك أو كتا وقوله تعاىل ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا وهذا التأويل متأكد بقوله َوَتبَّ وثالثها تبت يداه  قَدََّمْت

أي دينه ودنياه أواله وعقباه أو ألن بأحدى اليدين جتر املنفعة وباوخرى تدفع املضرة أو ألن اليمىن سالح واألخرى 
الم ملا دعاه هناراً فأىب فلما جن الليل ذهب إىل داره مستناً بسنة نوح ليدعوه ليالً جنة ورابعها روى أنه عليه الس

  كما دعاه هناراً فلما دخل عليه قال له جئتين معتذراً فجلس النيب عليه

السالم أمامه كاحملتاج وجعل يدعوه إىل اإلسالم وقال إن كان مينعك العار فأجبين يف هذا الوقت واسكت فقال ال 
بك حىت يؤمن بك هذا اجلدي فقال عليه الصالة والسالم للجدي من أنا فقال رسول اهللا وأطلق لسانه يثين أومن 

عليه فاستوىل احلسد على أيب هلب فأخذ يدي اجلدي ومزقه وقال تباً لك أثر فيك السحر فقال اجلدي بل تباً لك 
يدي اجلدي وخامسها قال حممد بن إسحق يروى أن أبا فنزلت السورة على وفق ذلك تَبَّْت َيَدا أَبِى لََهبٍ لتمزيقه 

هلب كان يقول يعدين حممد أشياء ال أرى أهنا كائنة يزعم أهنا بعد املوت فلم يضع يف يدي من ذلك شيئاً مث ينفخ يف 
  يديه ويقول تباً لكما ما آرى فيكما شيئاً فنزلت السورة

ألول خمرج الدعاء عليه كقوله قُِتلَ اِإلنَسانُ َما أَكْفََرُه والثاين خمرج أما قوله تعاىل وََتبَّ ففيه وجوه أحدها أنه أخرج ا
اخلرب أي كان ذلك وحصل ويؤيده قراءة ابن مسعود وقد تب وثانيها كل واحد منهما إخبار ولكن أراد باألول 

اىل أنه حمروم من هالك عمله وبالثاين هالك نفسه ووجهه أن املرء إمنا يسعى ملصلحة نفسه وعمله فأخرب اهللا تع
لِيهِمْ األمرين وثالثها َتبَّْت َيَدا أَبِى لََهبٍ يعين ماله ومنه يقال ذات اليد َوَتبَّ هو بنفسه كما يقال َخِسُرواْ أَنفَُسُهْم َوأَْه

ن أيب هلب وهو قول أيب مسلم ورابعها َتبَّْت َيَدا أَبِى لََهبٍ يعين نفسه وََتبَّ يعين ولده عتبة على ما روى أن عتبة ب
خرج إىل الشأم مع أناس من قريش فلما مهوا أن يرجعوا قال هلم عتبة بلغوا حممداً عين أين قد كفرت بالنجم إذا 

هوى وروى أنه قال ذلك يف وجه رسول اهللا وتفل يف وجهه وكان مبالغاً يف عداوته فقال اللهم سلط عليه كلباً من 
فسار ليلة من الليايل فلما كان قريباً من الصبح فقال له أصحابه كالبك فوقع الرعب يف قلب عتبة وكان حيترز 

هلكت الركاب فما زالوا به حىت نزل وهو مرعوب وأناخ اإلبل حوله كالسرادق فلسط اهللا عليه األسد وألقى 



ه السكينة على اإلبل فجعل األسد يتخلل حىت افترسه ومزقه فإن قيل نزول هذه السورة كان قبل هذه الوقعة وقول
َوَتبَّ إخبار عن املاضي فكيف حيمل عليه قلنا ألنه كان يف معلومه تعاىل أنه حيصل ذلك وخامسها َتبَّْت َيَدا أَبِى لََهبٍ 

  حيث مل يعرف حق ربه َوَتبَّ حيث مل يعرف حق رسوله ويف اآلية سؤاالت
فالتكنية من باب التعظيم واجلواب عن السؤال األول ملاذا كناه مع أنه كالكذب إذا مل يكن له ولد امسه هلب وأيضاً 

األول أن التكنية قد تكون امساً ويؤيذه قراءة من قرأ تبت يدا أبو هلب كما يقال علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو 
سفيان فإن هؤالء أمساؤهم كناهم وأما معىن التعظيم فأجيب عنه من وجوه أحدها أنه ملا كان امساً خرج عن إفادة 

ثاين أنه كان امسه عبد العزي فعدل عنه إىل كنيته والثالث أنه ملا كان من أهل النار ومآله إىل نار ذات التعظيم وال
هلب وافقت حاله كنيته فكان جديراً بأن يذكر هبا ويقال أبو هلب كما يقال أبو الشر للشرير وأبو اخلري للخري 

  ك هتكماً به واحتقاراً لهالرابع كىن بذلك لتلهب وجنتيه وإشراقهما فيجوز أن يذكر بذل
  السؤال الثاين أن حممداً عليه الصالة والسالم كان نيب الرمحة واخللق العظيم فكيف يليق به أن

يشافه عمه هبذا التغليظ الشديد وكان نوح مع أنه يف هناية التغليظ على الكفار قال يف ابنه الكافر إن ابين من أهلي 
لسالم خياطب أباه بالشفقة يف قوله يا أبت يا أبت وأبوه كان خياطبه بالتغليظ وإن وعدك احلق وكان إبراهيم عليه ا

لما بعثه الشديد وملا قال له الْرُجمَنََّك َواْهجُْرنِى َمِلّياً قال َسلَاٌم َعلَْيَك سَأَْسَتْغِفرُ لََك َربِي وأما موسى عليه السالم ف
ّيناً مع أن جرم فرعون كان أغلظ من جرم أيب هلب كيف ومن شرع حممد إىل فرعون قال له وهلرون فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّ

عليه الصالة والسالم أن األب ال يقتل بابنه قصاصاً وال يقيم الرجم عليه وإن خاصمه أبوه وهو كافر يف احلرب فال 
عليه الصالة يقتله بل يدفعه عن نفسه حىت يقتله غريه واجلواب من وجوه أحدها أنه كان يصرف الناس عن حممد 

والسالم بقوله إنه جمنون والناس ما كانوا يتهمونه ألنه كان كاألب له فصار ذلك كاملانع من أداء الرسالة إىل اخللق 
فشافهه الرسول بذلك حىت عظم غضبه وأظهر العداوة الشديدة فصار بسبب تلك العداوة متهماً يف القدح يف حممد 

يه بعد ذلك وثانيها أن احلكمة يف ذلك أن حممداً لو كان يداهن أحداً يف الدين عليه الصالة والسالم فلم يقبل قوله ف
ويساحمه فيه لكانت تلك املداهنة واملساحمة مع عمه الذي هو قائم مقام أبيه فلما مل حتصل هذه املداهنة معه انقطعت 

ن الوجه الذي ذكرمت كاملتعارض األطماع وعلم كل أحد أنه ال يسامح أحداً يف شيء يتعلق بالدين أصالً وثالثها أ
فإن كونه عماً يوجب أن يكون له الشفقة العظيمة عليه فلما انقلب األمر وحصلت العداوة العظيمة ال جرم استحق 

  التغليظ العظيم
أَيَُّها  السؤال الثالث ما السبب يف أنه مل يقل قل َتبَّْت َيَدا أَبِى لََهبٍ َوَتبَّ وقال يف سورة الكافرون قُلْ ياأَْهلَ

الْكَاِفُرونَ اجلواب من وجوه األول ألن قرابة العمومة تقتضي رعاية احلرمة فلهذا السبب مل يقل له قل ذلك لئال 
يكون مشافهاً لعمه بالشتم خبالف السورة األخرى فإن أولئك الكفار ما كانوا أعماماً له الثاين أن الكفار يف تلك 

ىل يا حممد أجب عنهم قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ ويف هذه السورة طعنوا يف حممد السورة طعنوا يف اهللا فقال اهللا تعا
فقال اهللا تعاىل أسكت أنت فإين أشتمهم َتبَّْت َيَدا أَبِى لََهبٍ الثالث ملا شتموك فاسكت حىت تندرج حتت هذه اآلية 

أنت أكون أنا اجمليب عنك يروى أن أبا بكر كان يؤذيه واحد فبقي  َوإِذَا َخاطَبَُهُم اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً وإذا سكت
ساكتاً فجعل الرسول يدفع ذلك الشامت ويزجره فلما شرع أبو بكر يف اجلواب سكت الرسول فقال أبو بكر ما 
السبب يف ذلك قال ألنك حني كنت ساكتاً كان امللك جييب عنك فلما شرعت يف اجلواب انصرف امللك وجاء 

  نالشيطا
  واعلم أن هذا تنبيه من اهللا تعاىل على أن من ال يشافه السفيه كان اهللا ذاباً عنه وناصراً له ومعيناً



السؤال الرابع ما الوجه يف قراءة عبد اهللا بن كثري املكي حيث كان يقرأ أَبِى لََهبٍ ساكنة اهلاء اجلواب قال أبو علي 
نهر والنهر وأمجعوا يف قوله َسَيصْلَى نَاراً ذَاَت لََهبٍ على فتح يشبه أن يكون هلب وهلب لغتني كالشمع والشمع وال

اهلاء وكذا قوله َوالَ ُيغْنِى ِمَن اللََّهبِ وذلك يدل على أن الفتح أوجه من اإلسكان وقال غريه إمنا اتفقوا على الفتح 
  يف الثانية مراعاة لو فاق الفواصل

  َمآ أَغَْنى َعْنُه َمالُُه َوَما كََسَب

  ه تعاىل َما أَغَْنى َعْنُه َمالُُه َوَما كََسَب يف اآلية مسائلقول
املسألة األوىل ما يف قوله َما أَغَْنى حيتمل أن يكون استفهاماً مبعىن اإلنكار وحيتمل أن يكون نفياً وعلى التقدير األول 

من قارون فهل دفع املوت عنه وال  يكون املعىن أي تأثري كان ملاله وكسبه يف دفع البالء عنه فإنه ال أحداً كثر ماالً
أعظم ملكاً من سليمان فهل دفع املوت عنه وعلى التقدير الثاين يكون ذلك إخباراً بأن املال والكسب ال ينفع يف 

  ذلك
املسألة الثانية ما كسب مرفوع وما موصولة أو مصدرية يعين مكسوبه أو كسبه يروى أنه كان يقول إن كان ما 

فأنا أفتدي منه نفسي مبايل وأوالدي فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية مث ذكروا يف املعىن وجوهاً أحدها  يقول ابن أخي حقاً
مل ينفعه ماله وما كسب مباله يعين رأس املال واألرباح وثانيها أن املال هو املاشية وما كسب من نسلها ونتاجها فإنه 

أبيه والذي كسبه بنفسه ورابعها قال ابن عباس مَّا كََسَبتْ كان صاحب النعم والنتاج وثالثها َمالَُه الذي ورثه من 
وقال عليه السالم ) إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ( ولده والدليل عليه قوله عليه السالم 

غضب وروى أن بين أيب هلب احتكموا إليه فاقتتلوا فقام حيجز بينهم فدفعه بعضهم فوقع ف) أنت ومالك ألبيك ( 
فقال أخرجوا عين الكسب اخلبيث وخامسها قال الضحاك ما ينفعه ماله وعمله اخلبيث يعين كيده يف عداوة رسول 
اهللا وسادسها قال قتادة َوَما كََسَب أي عمله الذي ظن أنه منه على شيء كقوله َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ ويف 

  اآلية سؤاالت
هنا َما أَغَْنى َعْنُه َمالُُه َوَما كََسَب وقال يف سورة وَالَّْيلِ إِذَا َيْغَشى وما يغين عنه ماله إذا تردى السؤال األول قال ه

فما الفرق اجلواب التعبري بلفظ املاضي يكون آكد كقوله وما يغين عنه ماله إذا تردى فما الفرق اجلواب التعبري 
التعبري بلفظ املاضي يكون آكد كقوله َما أَغَْنى َعّنى َماِلَيْه وقوله  بلفظ املاضي يكون آكد كقوله فما الفرق اجلواب

  أََتى أَْمُر اللَِّه
السؤال الثاين ما أغىن عنه ماله وكسبه فيماذا اجلواب قال بعضهم يف عداوة الرسول فلم يغلب عليه وقال بعضهم 

  بل مل يغنيا عنه يف دفع النار ولذلك قال َسَيْصلَى
  اً ذَاَت لََهبٍَسَيْصلَى َنار

  قوله تعاىل سََيْصلَى نَاراً ذَاَت لََهبٍ وفيه مسائل
املسألة األوىل ملا أخرب تعاىل عن حال أيب هلب يف املاضي بالتباب وبأنه ما أغىن عنه ماله وكسبه أخرب عن حاله يف 

  املستقبل بأنه سََيْصلَى نَاراً
  خمففاً ومشدداًاملسألة الثانية َسَيصْلَى قرىء بفتح الياء وبضمها 

املسألة الثالثة هذه اآليات تضمنت اإلخبار عن الغيب من ثالثة أوجه أحدها اإلخبار عنه بالتباب واخلسار وقد كان 
  كذلك وثانيها اإلخبار عنه بعدم االنتفاع مباله وولده وقد كان كذلك روى أبو رافع



س بن عبد املطلب وكان اإلسالم دخل بيتنا فأسلم قال كنت غالماً للعبا) صلى اهللا عليه وسلم ( موىل رسول اهللا 
العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت أنا وكان العباس يهاب القوم ويكتم إسالمه وكان أبو هلب خيلف عن بدر 

فبعث مكانه العاص بن هشام ومل يتخلف رجل منهم إال بعث مكانه رجالً آخر فلما جاء اخلرب عن واقعة أهل بدر 
قوة وكنت رجالً ضعيفاً وكنت أعمل القداح أحليها يف حجرة زمزم فكنت جالساً هناك وعندي أم وجدنا يف أنفسنا 

الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من اخلرب إذا أقبل أبو هلب جير رجليه فجلس على طنب احلجرة وكان ظهري إىل 
ال له أبو هلب كيف اخلرب يا ابن ظهره فبينا هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن احلرث بن عبد املطلب فق

أخي فقال لقينا القوم ومنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف أرادوا وامي اهللا مع ذلك تأملت الناس لقينا رجال بيض على 
خيل بلق بني السماء واألرض قال أبو رافع فرفعت طنب احلجرة مث قلت أولئك واهللا املالئكة فأخذين وضربين على 

فضربين وكنت رجالً ضعيفاً فقامت أم الفضل إىل عمود فضربته على رأسه وشجته وقالت األرض مث برك علي 
تستضعفه أن غاب سيده واهللا حنن مؤمنون منذ أيام كثرية وقد صدق فيما قال فانصرف ذليالً فواهللا ما عاش إال 

اه حىت أنتني يف بيته وكانت قريش سبع ليال حىت رماه اهللا بالعدسة فقتلته ولقد تركه ابناه ليلتني أو ثالثاً ما يدفن
تتقي العدسة وعدواها كما يتقي الناس الطاعون وقالوا خنشى هذه القرحة مث دفنوه وتركوه فهذا معىن قوله َما أَغَْنى 

  َعْنُه َمالُُه َوَما كََسَب وثالثها اإلخبار بأنه من أهل النار وقد كان كذلك ألنه مات على الكفر
أهل السنة على وقوع تكليف ماال يطاق بأن اهللا تعاىل كلف أبا هلب باإلميان ومن مجلة اإلميان املسألة الرابعة احتج 

تصديق اهللا يف كل ما أخرب عنه ومما أخرب عنه أنه ال يؤمن وأنه من أهل النار فقد صار مكلفاً بأنه يؤمن بأنه ال يؤمن 
احلسني البصري بأنه لو آمن أبو هلب لكان هلذا  وهذا تكليف باجلمع بني النقيضني وهو حمال وأجاب الكعيب وأبو

اخلرب خرباً بأنه آمن ال بأنه ما آمن وأجاب القاضي عنه فقال مىت قيل لو فعل اهللا ما أخرب أنه ال يفعله فكيف يكون 
  فجوابنا أنه ال يصح اجلواب عن ذلك بال أو نعم

آلية دالة على أن خرب اهللا عن عدم إميانه واقع واخلرب واعلم أن هذين اجلوابني يف غاية السقوط أما األول فألن هذه ا
الصدق عن عدم إميانه ينافيه وجود اإلميان منافاة ذاتية ممتنعة الزوال فإذا كان كلفه أن يأيت باإلميان مع وجود هذا 

  اخلرب فقد كلفه باجلمع بني املتنافيني
وا بلساهنم ال أو نعم بل صريح العقل شاهد بأن بني وأما اجلواب الثاين فأرك من األول ألنا لسنا يف طلب أن يذكر

كون اخلرب عن عدم اإلميان صدقاً وبني وجود اإلميان منافاة ذاتية فكان التكليف بتحصيل أحد املتضادين حال 
  حصول اآلخر تكليفاً باجلمع بني الضدين وهذا اإلشكال قائم سواء ذكر اخلصم بلسانه شيئاً أم بقي ساكتاً

  ُه َحمَّالَةَ  الَْحطَبَِواْمرَأَُت
  أما قوله تعاىل َواْمرَأَُتُه َحمَّالَةَ  الْحَطَبِ ففيه مسائل

املسألة األوىل قرىء ومريئنه بالتصغري وقرىء محالة احلطب بالنصب على الشتم قال صاحب الكشاف وأنا أستحب 
شتم أم مجيل وقرىء بالنصب  جبميل من أحب) صلى اهللا عليه وسلم ( هذه القراءة وقد توسل إىل رسول اهللا 

  والتنوين والرفع

صلى ( املسألة الثانية أم مجيل بنت حرب أخت أيب سفيان بن حرب عمة معاوية وكانت يف غاية العداوة لرسول اهللا 
  ) اهللا عليه وسلم 

لليل يف وذكروا يف تفسري كوهنا محالة احلطب وجوهاً أحدها أهنا كانت حتمل حزمة من الشوك واحلسك فتنثرها با
طريق رسول اهللا فإن قيل إهنا كانت من بيت العز فكيف يقال إهنا محالة احلطب قلنا لعلها كانت مع كثرة ماهلا 



خسيسة أو كانت لشدة عداوهتا حتمل بنفسها الشوك واحلطب ألجل أن تليقه يف طريق رسول اهللا وثانيها أهنا كانت 
ني الناس حيمل احلطب بينهم أي يوقد بينهم النائرة ويقال للمكثار هو متشي بالنميمة يقال املمشاء بالنمائم املفسد ب

حاطب ليل وثالثها قول قتادة أهنا كانت تعري رسول اهللا بالفقر فعريت بأهنا كانت حتتطب والرابع قول أيب مسلم 
ر ونظريه أنه تعاىل وسعيد بن جبري أن املراد ما محلت من اآلثام يف عداوة الرسول ألنه كاحلطب يف تصريها إىل النا

زَاَرُهمْ شبه فاعل اإلمث مبن ميشي وعلى ظهره محل قال تعاىل فَقَِد اْحَتَملُواْ بُْهَتاناً َوإِثْماً مُّبِيناً وقال تعاىل َيْحِملُونَ أَْو
  َعلَى ظُُهورِِهْم وقال تعاىل َوَحَملََها اإلِْنَسانُ

ا العطف على الضمري يف سيصلى أي سيصلي هو وامرأته ويف املسألة الثالثة امرأته إن رفعته ففيه وجهان أحدمه
  جيدها يف موضع احلال والثاين الرفع على اإلبتداء ويف جيدها اخلرب

املسألة الرابعة عن أمساء ملا نزلت ُتْبُت جاءت أم مجيل وهلا ولولة وبيدها حجر فدخلت املسجد ورسول اهللا جالس 
  ومعه أبو بكر وهي تقول

  دينه أبينا وحكمه عصينامذمماً قلينا و
وقرأ َوإِذَا قََرأْتَ ) إهنا ال تراين ( فقال أبو بكر يا رسول اهللا قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك فقال عليه السالم 

ذكر يل أن صاحبك هجاين الْقُرءانَ َجَعلَْنا بَْيَنَك وََبْيَن الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاالِْخَرةِ  ِحجَاًبا مَّْستُوًرا وقالت أليب بكر قد 
  فقال أبو بكر ال ورب هذا البيت ما هجاك فولت وهي تقول

  قد علمت قريش أين بنت سيدها
  ويف هذه احلكاية أحباث

األول كيف جاز يف أم مجيل أن ال ترى الرسول وترى أبا بكر واملكان واحد اجلواب أما على قول أصحابنا 
اإلدراك جائزاً ال واجباً فإن خلق اهللا اإلدراك رأى وإال فال وأما  فالسؤال زائل ألن عند حصول الشرائط يكون

املعتزلة فذكروا فيه وجوهاً أحدها لعله عليه السالم أعرض وجهه عنها ووالها ظهره مث إهنا كانت لغاية غضبها مل 
ىل ألقى شبه إنسان آخر تفتش أو ألن اهللا ألقى يف قلبها خوفاً فصار ذلك صارفاً هلا عن النظر وثانيها لعل اهللا تعا

  على الرسول كما فعل ذلك بعيسى وثالثها لعل اهللا تعاىل حول شعاع بصرها عن ذلك السمت حىت أهنا ما رأته
واعلم أن اإلشكال على الوجوه الثالثة الزم ألن هبذه الوجوه عرفنا أنه ميكن أن يكون الشيء حاضر وال نراه وإذا 

  دنا فيالت وبوقات وال نراها وال نسمعهاجوزنا ذلك فلم ال جيوز أن يكون عن

البحث الثاين أن أبا بكر حلف أنه ما هجاك وهذا من باب املعاريض ألن القرآن ال يسمى هجواً وألنه كالم اهللا ال 
  كالم الرسول فدلت هذه احلكاية على جواز املعاريض

  بقي من مباحث هذه اآلية سؤاالن
أَُتُه بل وصفها بأهنا محالة احلطب اجلواب قيل كان له امرأتان سواها فأراد اهللا السؤال األول مل مل يكتف بقوله َواْمَر

  تعاىل أن ال يظن ظان أنه أراد كل من كانت امرأة له بل ليس املراد إال هذه الواحدة
لعم السؤال الثاين أن ذكر النساء ال يليق بأهل الكرم واملروءة فكيف يليق ذكرها بكالم اهللا وال سيما امرأة ا

اجلواب ملا مل يستبعد يف امرأة نوح وامرأة لوط بسبب كفر تينك املرأتني فألن ال يستعبد يف امرأة كافرة زوجها 
  رجل كافر أوىل

  ِفى جِيِدَها َحْبلٌ مِّن مََّسٍد
مسداً إذا  قوله تعاىل ِفى جِيِدَها حَْبلٌ ّمن مََّسٍد قال الواحدي املسد يف كالم العرب الفتل يقال مسد احلبل ميسده



أجاد فتله ورجل ممسود إذا كان جمدول اخللق واملسد ما مسد أي فتل من أي شيء كان فيقال ملا فتل من جلود 
اإلبل ومن الليف واخلوص مسد وملا فتل من احلديد أيضاً مسد إذا عرفت هذا فنقول ذكر املفسرون وجوهاً أحدها 

تلك احلزمة من الشوك وتربطها يف جيدها كما يفعل احلطابون  يف جيدها حبل مما مسد من احلبال ألهنا كانت حتمل
واملقصود بيان خساستها تشبيهاً هلا باحلطابات إيذاءه هلا ولزوجها وثانيها أن يكون املعىن أن حاهلا يكون يف نار 

جهنم على الصورة اليت كانت عليها حني كانت حتمل احلزمة من الشوك فال تزال على ظهرها حزمة من حطب 
  النار من شجرة الزقوم ويف جيدها حبل من سالسل النار

فإن قيل احلبل املتخذ من املسد كيف يبقى أبداً يف النار قلنا كما يبقى اجللد واللحم والعظم أبداً يف النار ومنهم من 
ء كان قال ذلك املسد يكون من احلديد وظن من ظن أن املسد ال يكون من احلديد خطأ ألن املسد هو املفتول سوا

  من احلديد أو من غريه واهللا سبحانه وتعاىل أعلم واحلمد هللا رب العاملني

  سورة اإلخالص

  أربع آيات مكية
  قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد

  قُلْ ُهَو أََحٌد قبل اخلوض يف التفسري ال بد من تقدمي فصول
سورة قل هو اهللا أحد فكأمنا قرأ ثلث من قرأ ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( الفصل األول روى أيب قال قال رسول اهللا 

من قرأ قل ( وقال عليه الصالة والسالم ) القرآن وأعطى من األجر عشر حسنات بعدد من أشرك باهللا وأمن باهللا 
) هو اهللا أحد مرة واحدة أعطى من األجر كمن آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وأعطى من األجر مثل مائة شهيد 

يل عليه السالم مع الرسول عليه الصالة والسالم إذا أقبل أبو ذر الغفاري فقال جربيل هذا أنه كان جرب( وروى 
أبو ذر قد أقبل فقال عليه الصالة والسالم أو تعرفونه قال هو أشهر عندنا منه عندكم فقال عليه الصالة والسالم 

كنا يف تبوك فطلعت ( وروى أنس قال ) مباذا نال هذه الفضيلة قال لصغره يف نفسه وكثرة قراءته قل هو اهللا أحد 
الشمس ماهلا شعاع وضياء وما رأيناها على تلك احلالة قط قبل ذلك فعجب كلنا فنزل جربيل وقال إن اهللا أمر أن 
ينزل من املالئكة سبعون ألف ملك فيصلوا على معاوية بن معاوية فهل لك أن تصلي عليه مث ضرب جبناحه األرض 

رسول عليه الصالة والسالم كأنه مشرف عليه فصلى هو وأصحابه عليه مث قال مب بلغ ما بلغ فأزال اجلبال وصار ال
أنه دخل املسجد فسمع رجالً يدعو ويقول أسألك يا أهللا يا أحد ( وروى ) فقال جربيل كان حيب سورة اإلخالص 

وعن سهل بن ) ثالث مرات  يا صمد يا من مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد فقال غفر لك غفر لك غفر لك
وشكا إليه الفقر فقال إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد ) صلى اهللا عليه وسلم ( جاء رجل إىل النيب ( سعد 

وإن مل يكن فيه أحد فسلم على نفسك واقرأ قل هو اهللا أحد مرة واحدة ففعل الرجل فأدر اهللا عليه رزقاً حىت 
  رجالً كان يقرأ يف مجيع صالته قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد أن( وعن أنس ) أفاض على جريانه 

وقيل من قرأها يف املنام أعطي ) فسأله الرسول عن ذلك فقال يا رسول اهللا إين أحبها فقال حبك إياها يدخلك اجلنة 
  التوحيد وقلة العيال وكثرة الذكر هللا وكان مستجاب الدعوة

ول أهنا نزلت بسبب سؤال املشركني قال الضحاك إن املشركني أرسلوا الفصل الثاين يف سبب نزوهلا وفيه وجوه األ
وقالوا شققت عصانا وسببت آهلتنا وخالفت دين آبائك فإن ) صلى اهللا عليه وسلم ( عامر بن الطفيل إىل النيب 



ت بفقري كنت فقرياً أغنيناك وإن كنت جمنوناً داويناك وإن هويت امرأة زوجناكها فقال عليه الصالة والسالم لس
وال جمنون وال هويت امرأة أنا رسول اهللا أدعوكم من عبادة األصنام إىل عبادته فأرسلوه ثانية وقالوا قل له بني لنا 
جنس معبودك أمن ذهب أو فضة فأنزل اهللا هذه السورة فقالوا له ثلثمائة وستون صنماً ال تقوم حبوائجنا فكيف 

فَّاتِ إىل قوله إِنَّ إِلََهكُْم لَوَاِحٌد فأرسلوه أخرى وقالوا بني لنا أفعاله فنزل إِنَّ يقوم الواحد حبوائج اخللق فنزلت َوالصَّا
رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذى َخلََق السََّماوَاِت وَاالْْرَض الثاين أهنا نزلت بسبب سؤال اليهود روى عكرمة عن ابن عباس أن 

وا يا حممد هذا اهللا خلق اخللق فمن خلق اهللا فغضب نيب اليهود جاؤا إىل رسول اهللا ومعهم كعب بن األشرف فقال
اهللا عليه السالم فنزل جربيل فسكنه وقال اخفض جناحك يا حممد فنزل قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد فلما تاله عليهم قالوا 

َحقَّ قَْدرِهِ  صف لنا ربك كيف عضده وكيف ذراعه فغضب أشد من غضبه األول فأتاه جربيل بقوله َوَما قََدُرواْ اللََّه
الثالث أهنا نزلت بسبب سؤال النصارى روى عطاء عن ابن عباس قال قدم وفد جنران فقالوا صف لنا ربك أمن 

زبرجد أو ياقوت أو ذهب أو فضة فقال إن ريب ليس من شيء ألنه خالق األشياء فنزلت قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد قالوا هو 
قالوا زدنا من الصفة فقال اللَُّه الصََّمُد فقالوا وما الصمد فقال الذي  واحد وأنت واحد فقال ليس كمثله شيء

 يصمد إليه اخللق يف احلوائج فقالوا زدنا فنزل لَمْ َيِلْد كما ولدت مرمي َولَمْ ُيولَْد كما ولد عيسى َولَمْ َيكُْن لَُّه كُفُواً
  أََحٌد يريد نظرياً من خلقه

كثرة األلقاب تدل على مزيد الفضيلة والعرف يشهد ملا ذكرناه فأحدها سورة الفصل الثالث يف أساميها اعلم أن 
التفريد وثانيها سورة التجريد وثالثها سورة التوحيد ورابعها سورة اإلخالص ألنه مل يذكر يف هذه السورة سوى 

ليه كان خالصه من صفاته السلبية اليت هي صفات اجلالل وألن من اعتقده كان خملصاً يف دين اهللا وألن من مات ع
النار وألن ما قبله خلص يف ذم أيب هلب فكان جزاء من قرأه أن ال جيمع بينه وبني أيب هلب وخامسها سورة النجاة 

ألهنا تنجيك عن التشبيه والكفر يف الدنيا وعن النار يف اآلخرة وسادسها سورة الوالية ألن من قرأها صار من أولياء 
ذا الوجه فقد وااله فبعد حمنة رمحة كما بعد منحة نعمة وسابعها سورة النسبة ملا روينا اهللا وألن من عرف اهللا على ه

يا أخا بين سليم استوص ( أنه ورد جواباً لسؤال من قال أنسب لنا ربك وألنه عليه السالم قال لرجل من بين سليم 
ال نسبة اهللا هذا واحملافظة على األنساب من وهو من لطيف املباين ألهنم ملا قالوا أنسب لنا ربك فق) بنسبة اهللا خرياً 

شأن العرب وكانوا يتشددون على من يزيد يف بعض األنساب أو ينقص فنسبة اهللا يف هذه السورة أوىل باحملافظة 
عليها وثامنها سورة املعرفة ألن معرفة اهللا ال تتم إال مبعرفة هذه السورة روى جابر أن رجالً صلى فقرأ قل هو اهللا 

قال النيب عليه الصالة والسالم إن هذا عبد عرف ربه فسميت سورة املعرفة لذلك وتاسعها سورة اجلمال قال أحد ف
  فسألوه عن ذلك) إن اهللا مجيل حيب اجلمال ( عليه الصالة والسالم 

ها سورة فقال أحد صمد مل يلد ومل يولد ألنه إذا مل يكن واحداً عدمي النظري جاز أن ينوب ذلك املثل منابه وعاشر
املقشقشة يقال تقشيش املريض مما به فمن عرف هذا حصل له الربء من الشرك والنفاق ألن النفاق مرض كما قال 
ِفى قُلُوبِهِْم مََّرضٌ احلادي عشر املعوذة روى أنه عليه السالم دخل على عثمان بن مظعون فعوذه هبا وباللتني بعدها 

والثاين عشر سورة الصمد ألهنا خمتصة بذكره تعاىل والثالث عشر سورة ) نعوذ هبن فما تعوذت خبري منها ( مث قال 
ومما يدل ) أسست السموات السبع واألرضون السبع على قل هو اهللا أحد ( األساس قال عليه الصالة والسالم 

ِمْنُه َوَتنَشقُّ االْْرضُ  عليه أن القول بالثالثة سبب خلراب السموات واألرض بدليل قوله َتكَادُ السََّماوَاِت َيَتفَطَّْرنَ
َوَتِخرُّ الْجِبَالُ فوجب أن يكون التوحيد سبباً لعمارة هذه األشياء وقيل السبب فيه معىن قوله تعاىل لَْو كَانَ ِفيهَِما 

ك سورة اِلَهةٌ  إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا الرابع عشر سورة املانعة روى ابن عباس أنه تعاىل قال لنبيه حني عرج به أعطيت



اإلخالص وهي من ذخائر كنوز عرشي وهي املانعة متنع عذاب القرب ولفحات النريان اخلامس عشر سورة احملضر 
ألن املالئكة حتضر الستماعها إذا قرئت السادس عشر املنفرة ألن الشيطان ينفر عند قراءهتا السابع عشر الرباءة 

فقال أما هذا فقد برىء من الشرك وقال عليه السالم من  ألنه روى أنه عليه السالم رأى رجل يقرأ هذه السورة
قرأ سورة قل هو اهللا أحد مائة مرة يف صالة أو يف غريها كتبت له براءة من النار الثامن عشر سورة املذكرة ألهنا 

رة تذكر العبد خالص التوحيد فقراءة السورة كالومسة تذكرك ما تتغافل عنه مما أنت حمتاج إليه التاسع عشر سو
النور قال اهللا تعاىل اللَُّه ُنورُ السََّماوَاِت َواالْْرَض فهو املنور للسموات واألرض والسورة تنور قلبك وقال عليه 

ونظريه أن نور اإلنسان يف أصغر أعضائه وهو احلدقة ) إن لكل شيء نور ونور القرآن قل هو اهللا أحد ( السالم 
إذا قال العبد ال إله إال اهللا ( عشرون سورة األمان قال عليه السالم فصارت السورة للقرآن كاحلدقة لإلنسان ال

  )دخل حصين ومن دخل حصين أمن من عذايب 
الفصل الرابع يف فضائل هذه السورة وهي من وجوه األول اشتهر يف األحاديث أن قراءة هذه السورة تعدل قراءة 

لشرائع والعبادات معرفة ذات اهللا ومعرفة صفاته ثلث القرآن ولعل الغرض منه أن املقصود األشرف من مجيع ا
ومعرفة أفعاله وهذه السورة مشتملة على معرفة الذات فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن وأما سورة قُلْ 
ا فهو ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ فهي معادلة لربع القرآن ألن املقصود من القرآن إما الفعل وإما الترك وكل واحد منهم

إما يف أفعال القلوب وإما يف أفعال اجلوارح فاألقسام أربعة وسورة قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ لبيان ما ينبغي تركه من 
أفعال القلوب فكانت يف احلقيقة مشتملة على ربع القرآن ومن هذا السبب اشتركت السورتان أعين قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها 

لْ ُهَو اللَُّه أََحٌد يف بعض األسامي فهما املقشقشتان واملربئتان من حيث إن كل واحدة منهما تقيد براءة الْكَاِفُرونَ و قُ
القلب عما سوى اهللا تعاىل إال أن قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ يفيد بلفظه الرباءة عما سوى اهللا ومالزمة االشتغال باهللا 

د بلفظه االشتغال باهللا ومالزمة اإلعراض عن غري اهللا أو من حيث إن قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ و قُلْ ُهَو اللَُّه أََحدٌ يفي
  تفيد براءة القلب عن سائر املعبودين سوى اهللا و قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد تفيد براءة املعبود عن

قرآن كانت خرياً من ألف شهر فالقرآن كله صدف كل ماال يليق به الوجه الثاين وهو أن ليلة القدر لكوهنا صدقاً لل
والدر هو قوله قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد فال جرم حصلت هلا هذه الفضيلة الوجه الثالث وهو أن الدليل العقلي دل على أن 

أعظم درجات العبد أن يكون قلبه مستنرياً بنور جالل اهللا وكربيائه وذلك ال حيصل إال من هذه السورة فكانت 
ذه السورة أعظم السور فإن قيل فصفات اهللا أيضاً مذكورة يف سائر السور قلنا لكن هذه السورة هلا خاصية وهي ه

أهنا لصغرها يف الصورة تبقى حمفوظة يف القلوب معلومة للعقول فيكون ذكر جالل اهللا حاضراً أبداً هبذا السبب فال 
  إىل التفسري جرم امتازت عن سائر السور هبذه الفضائل ولريجع اآلن

  قوله تعاىل قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد فيه مسائل
املسألة األوىل اعلم أن معرفة اهللا تعاىل جنة حاضرة إذا جلنة أن تنال ما يوافق عقلك وشهوتك ولذلك مل تكن اجلنة 

وهواه مث إن معرفة جنة آلدم ملا نازع عقله هواه وال كان القرب سجناً على املؤمن ألنه حصل له هناك ما يالئم عقله 
اهللا تعاىل مما يريدها اهلوى والعقل فصارت جنة مطلقة وبيان ما قلنا أن العقل يريد أميناً تودع عنده احلسنات 

والشهوة تريد غنياً يطلب منه املستلذات بل العقل كاإلنسان الذي له مهة عالية فال ينقاد إال ملواله واهلوى كاملنتجع 
إنه ينشط لالنتجاع إليه بل العقل يطلب معرفة املوىل ليشكر له النعم املاضية واهلوى الذي إذا مسع حضور غين ف

يطلبها ليطمع منه يف النعم املتربصة فلما عرفاه كما أراده عاملاً وغنياً تعلقا بذيله فقال العقل ال أشكر أحداً سواك 
كيف أفردته بالشكر ولعل له مثالً ويا شهوة وقالت الشهوة ال أسأل أحداً إال إياك مث جاءت الشبهة فقالت يا عقل 



كيف اقتصرت عليه ولعل ههنا باباً آخر فبقي العقل متحرياً وتنغصت عليه تلك الراحة فأراد أن يسافر يف عامل 
االستدالل ليفوز جبوهرة اليقني فكأن احلق سبحانه قال كيف أنغص على عبدي لذة االشتغال خبدميت وشكري 

ل ال تقله من عند نفسك بل قل هو الذي عرفته صادقاً يقول يل قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد فعرفك فبعث اهللا رسوله وقا
الوحدانية بالسمع وكفاك مؤنة النظر واالستدالل بالعقل وحتقيقه أن املطالب على ثالثة أقسام قسم منها ال ميكن 

ت اهللا تعاىل وعلمه وقدرته وصحة الوصول إليه بالسمع وهو كل ما تتوقف صحة السمع على صحته كالعلم بذا
املعجزات وقسم منها ال ميكن الوصول إليه إال بالسمع وهو وقوع كل ما علم بالعقل والسمع معاً وهو كالعلم بأنه 

واحد وبأنه مرئي إىل غريمها وقد استقصينا يف تقرير دالئل الوحدانية يف تفسري قوله تعاىل لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ  إِالَّ 
  اللَُّه لَفََسدَتَا

 املسألة الثانية اعلم أهنم أمجعوا على أنه ال بد يف سورة قُلْ ياأَْهلَ أَيَُّها الْكَاِفُرونَ من قل وأمجعوا على أنه ال جيوز لفظ
د بغري قل يف سورة تُْبُت وأما يف هذه السورة فقد اختلفوا فالقراءة املشهورة قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد وقرأ أيب وابن مسعو

بدون قل هو هكذا اللَُّه أََحٌد اللَُّه الصََّمُد فمن أثبت قل ) صلى اهللا عليه وسلم ( قل هكذا ُهَو اللَُّه أََحٌد وقرأ النيب 
قال السبب فيه بيان أن النظم ليس يف مقدوره بل حيكي كل ما يقال له ومن حذفه قال لئال يتوهم أن ذلك ما كان 

  ة والسالممعلوماً للنيب عليه الصال
املسألة الثالثة اعلم أن يف إعراب هذه اآلية وجوهاً أحدها أن هو كناية عن اسم اهللا فيكون قوله اهللا مرتفعاً بأنه خرب 

  مبتدأ وجيوز يف قوله أََحٌد ما جيوز يف قولك زيد أخوك قائم الثاين أن

د خربه واجلملة تكون خرباً عن هو والتقدير هو كناية عن الشأن وعلى هذا التقرير يكون اهللا مرتفعاً باالبتداء وأح
الشأن واحلديث هو أن اهللا أحد ونظريه قوله فَإِذَا ِهىَ  َشاِخَصةٌ  أَْبَصارُ الَِّذيَن كَفَُرواْ إال أن هي جاءت على التأنيث 

يف التفسري مؤنث مل يؤنث ضمري ألن يف التفسري امساً مؤنثاً وعلى هذا جاء فَإِنََّها الَ الِْوِلى االْْبَصارِ أما إذا مل يكن 
  القصة كقوله إِنَُّه َمن يَأِْت َربَُّه ُمْجرِماً والثالث قال الزجاج تقدير هذه اآلية أن هذا الذي سألتم عنه هو اهللا أحد

املسألة الرابعة يف أحد وجهان أحدمها أنه مبعىن واحد قال اخلليل جيوز أن يقال أحد إثنان وأصل أحد وحد إال أنه 
ت الواو مهزة للخفيف وأكثر ما يفعلون هذا بالواو املضمومة واملكسورة كقوهلم وجوه وأجوه وسادة وأسادة قلب

والقول الثاين أن الواحد واألحد ليسا امسني مترادفني قال اإلهري ال يوصف شيء باألحدية غري اهللا تعاىل ال يقال 
د صفة من صفات اهللا تعاىل استأثر هبا فال يشركه رجل أحد وال درهم أحدكما يقال رجل واحد أي فرد به بل أح

فيها شيء مث ذكروا يف الفرق بني الواحد واألحد وجوهاً أحدها أن الواحد يدخل يف األحد واألحد ال يدخل فيه 
وثانيها أنك إذا قلت فالن ال يقاومه واحد جاز أن يقال لكنه يقاومه إثنان خبالف األحد فإنك لو قلت فالن ال 

أحد ال جيوز أن يقال لكنه يقاومه إثنان وثالثها أن الواحد يستعمل يف اإلثبات واألحد يف النفي تقول يف يقاومع 
  اإلثبات رأيت رجالً واحداً وتقول يف النفي ما رأيت أحداً فيفيد العموم

كه بالكسر هكذا أحدن اهللا وهو املسألة اخلامسة اختلف القراء يف قوله أََحٌد اللَُّه الصََّمُد فقراءة العامة بالتنوين وحتري
القياس الذي ال إشكال فيه وذلك ألن التنوين من أحد ساكن والم املعرفة من اهللا ساكنة وملا التقى ساكنان حرك 

األول منهما بالكسر وعن أيب عمرو أحد اهللا بغري تنوين وذلك أن النون شاهبت حروف اللني يف أهنا تزاد كما يزدن 
جمراها يف أن حذفت ساكنة اللتقاء الساكنني كما حذفت األلف والواو والياء لذلك حنو غزا فلما شاهبتها أجريت 

القوم ويغزو القوم ويرمي القوم وهلذا حذفت النون الساكنة يف الفعل حنو لَْم َيُك َوالَ َتُك ِفى مِْرَيةٍ  فكذا ههنا 
  حذفت يف أحد اهللا اللتقاء الساكنني كما حذفت هذه احلروف



رنا هذا مستقصى عند قوله ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّه وروى أيضاً عن أيب عمرو أََحٌد اللَِّه وقال أدركت القراء يقرؤوهنا وقد ذك
كذلك وصال على السكون قال أبو علي قد جتري الفواصل يف اإلدراج جمراها يف الوقف وعلى هذا قال من قال 

كَ َصبِّياً قَالَ إِّنى َعْبُد اللَِّه ملا كان أكثر القراء فيما حكاه أبو عمرو على الوقف أجراه فَأََضلُّوَنا السَّبِيالْ رَبََّنا َوَما أَْدَرا
يف الوصل جمراه يف الوقف الستمرار الوقف عليه وكثرته يف ألسنتهم وقرأ األعمش قُلْ ُهَو اللَُّه الْوَاِحُد فإن قيل ملاذا 

مها حذف الم التعريف على نية إضمارها والتقدير قل هو اهللا قيل أحد على النكرة قال املاوردي فيه وجهان أحد
  األحد والثاين أن املراد هو التنكري على سبيل التعظيم

املسألة السادس اعلم أن قوله ُهَو اللَُّه أََحٌد ألفاظ ثالثة وكل واحد منها إشارة إىل مقام من مقامات الطالبني فاملقام 
مات السائرين إىل اهللا وهؤالء هم الذين نظروا إىل ماهيات األشياء وحقائقها من األول مقام املقربني وهو أعلى مقا

  حيث هي هي فال جرم ما رأوا موجوداً سوى اهللا ألن احلق هو الذي لذاته

جيب وجوده وأما ما عداه فممكن لذاته واملمكن لذاته إذا نظر إليه من حيث هو هو كان معدوماً فهؤالء مل يروا 
حلق سبحانه وقوله ُهَو إشارة مطلقة واإلشارة وإن كانت مطلقة إال أن املشار إليه ملا كان معيناً موجوداً سوى ا

انصرف ذلك املطلق إىل ذلك املعني فال جرم كان قولنا هو إشارة من هؤالء املقربني إىل احلق سبحانه فلم يفتقروا يف 
ني حصل هناك موجودان وقد بينا أن هؤالء ما شاهدوا تلك اإلشارة إىل مميز ألن االفتقار إىل املميز إمنا حيصل ح

بعيون عقوهلم إال الواحد فقط فلهذا السبب كانت لفظة ُهَو كافية يف حصول العرفان التام هلؤالء املقام الثاين وهو 
 مقام أصحاب اليمني وهو دون املقام األول وذلك ألن هؤالء شاهدوا احلق موجوداً وشاهدوا اخللق أيضاً موجوداً
فحصلت كثرة يف املوجودات فال جرم مل يكن هو كافياً يف اإلشارة إىل احلق بل ال بد هناك من مميز به يتميز احلق 

عن اخللق فهؤالء احتاجوا إىل أن يقرنوا لفظة هو فقيل ألجلهم هو اهللا ألن اهللا هو املوجود الذي يفتقر إليه ما عداه 
وهو مقام أصحاب الشمال وهو أخس املقامات وأدوهنا وهم الذين  ويستغين هو عن كل ما عداه واملقام الثالث

جيوزون أن يكون واجب الوجود أكثر من واحد وأن يكون اإلله أكثر من واحد فقرن لفظ األحد مبا تقدم رداً على 
  هؤالء وإبطال ملقاالهتم فقيل قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد

فات اهللا تعاىل إما أن تكون إضافية وإما أن تكون سلبية أما وههنا حبث آخر أشرف وأعلى مما ذكرناه وهو أن ص
اإلضافية فكقولنا عامل قادر مربد خالق وأما السلبية فكقولنا ليس جبسم وال جبوهر وال بعرض واملخلوقات تدل 

افية وقولنا أوال على النوع األول من الصفات وثانياً على النوع الثاين منها وقولنا اهللا يدل على جمامع الصفات اإلض
أحد يدل على جمامع الصفات السلبية فكان قولنا اللَُّه أََحٌد تاماً يف إفادة العرفان الذي يليق بالعقول البشرية وإمنا 

قلنا إن لفظ اهللا يدل على جمامع الصفات اإلضافية وذلك ألن اهللا هو الذي يستحق العبادة واستحقاق العبادة ليس 
اد واإلبداع واالستبداد باإلجياد ال حيصل إال ملن كان موصوفاً بالقدرة التامة واإلرادة إال ملن يكون مستبداً باإلجي

النافذة والعلم املتعلق جبميع املعلومات من الكليات واجلزئيات وهذه جمامع الصفات اإلضافة وأما جمامع الصفات 
فسها مفردة منزهة عن أحناء التركيب السلبية فهي األحدية وذلك ألن املراد من األحدية كون تلك احلقيقة يف ن

وذلك ألن كل ماهية مركبة فه مفتقرة إىل كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه غريه فكل مركب فهو 
مفتقر إىل غريه وكل مفتقر إىل غريه فهو ممكن لذاته فكل مركب فهو ممكن لذاته فاإلله الذي هو مبدأ جلميع 

فهو يف نفسه فرد أحد وإذا ثبتت األحدية وجب أن ال يكون متحيزاً ألن كل متحيز الكائنات ممتنع أن يكون ممكناً 
فإن ميينه مغاير ليساره وكل ما كان كذلك فهو منقسم فاألحد يستحيل أن يكون متحيزاً وإذا مل يكن متحيزاً مل 

أحداً وال يكون حمالً يكن يف شيء من األحياز واجلهاد وجيب أن ال يكون حاالً يف شيء ألنه مع حمله ال يكون 



لشيء ألنه مع حاله ال يكون أحداً وإذا مل يكن حاالف وال حمالً مل يكن متغرياً البتة ألن التغري ال بد وأن يكون من 
صفة إىل صفة وأيضاً إذا كان أحداً وجب أن يكون واحداً إذ لو فرض موجودان واجباً الوجود الشتركا يف 

به املشاركة غري ما به املمايزة فكل واحد منهما مركب فثبت أن كونه أحداً يستلزم الوجوب ولتمايزا يف التعني وما 
كونه واحداً فإن قيل كيف يعقل كون الشيء أحداً فإن كل حقيقة توصف باألحدية فهناك تلك احلقيقة من تلك 

كوم عليه باألحدية هو األحدية وجمموعهما فذاك ثالث ثالث ال أحد اجلواب أن األحدية الزمة لتلك احلقيقة فاحمل
  تلك احلقيقة ال اجملموع احلاصل منها ومن تلك األحدية فقد الح مبا

ذكرنا أن قوله اللَُّه أََحٌد كالم متضمن جلميع صفات اهللا تعاىل من اإلضافيات والسلوب ومتام الكالم يف هذا الباب 
  مذكور يف تفسري قوله َوإِلَاُهكُْم إِلَاٌه واِحٌد

  ُداللَُّه الصََّم
  قوله تعاىل اللَُّه الصََّمُد فيه مسائل

املسألة األوىل ذكروا يف تفسري الصََّمُد وجهني األول أنه فعل مبعىن مفعول من صمد إليه إذا قصده وهو السيد 
  املصمود إليه يف احلوائج قال الشاعر أال بكر الناعي خبري بين أسد

  بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد
  سامي مث قلت لهوقال أيضاً علوته حب

  خذها حذيف فأنت السيد الصمد
أنه ملا نزلت هذه اآلية قالوا ما الصمد قال عليه السالم هو ( والدليل على صحة هذا التفسري ما روى ابن عباس 

وقال الليث صمدت صمد هذا األمر أي قصدت قصده والقول الثاين أن ) السيد الذي يصمد إليه يف احلوائج 
جوف له ومنه يقال لسداد القارورة الصماد وشيء مصمد أي صلب ليس فيه رخاوة وقال  الصمد هو الذي ال

قتادة وعلى هذا التفسري الدال فيه مبدلة من التاء وهو املصمت وقال بعض املتأخرين من أهل اللغة الصمد هو 
استدل قوم من جهال األملس من احلجر الذي ال يقبل الغبار وال يدخله شيء وال خيرج منه شيء واعلم أنه قد 

املشبهة هبذه اآلية يف أنه تعاىل جسم وهذا باطل ألنا بينا أن كونه أحداً ينايف جسماً فمقدمة هذا اآلية دالة على أنه 
ال ميكن أن يكون املراد من الصمد هذا املعىن وألن الصمد هبذا التفسري صفة األجسام املتضاغطة وتعاىل اهللا عن 

لك على جمازه وذلك ألن اجلسم الذي يكون كذلك يكون عدمي االنفعال والتأثر عن ذلك فإذن جيب أن حيمل ذ
الغري وذلك إشارة إىل كونه سبحانه واجباً لذاته ممتنع التغري يف وجوده وبقائه ومجيع صفاته فهذا ما يتعلق بالبحث 

  اللغوي يف هذه اآلية
وهو كونه تعاىل سيداً مرجوعاً إليه يف دفع احلاجات  وأما املفسرون فقد نقل عنهم وجوه بعضها يليق بالوجه األول

وهو إشارة إىل الصفات اإلضافية وبعضها بالوجه الثاين وهو كونه تعاىل واجب الوجود يف ذاته ويف صفاته ممتنع 
  التغري فيهما وهو إشارة إىل الصفات السلبية وتارة يفسرون الصمد مبا يكون جامعاً للوجهني

روا فيه وجوهاً األول الصمد هو العامل جبميع املعلومات ألن كونه سيداً مرجوعاً إليه يف قضاء أما النوع األول فذك
احلاجات ال يتم إال بذلك الثاين الصمد هو احلليم ألن كونه سيداً يقتضي احللم والكرم الثالث وهو قول ابن 

لصمد هو اخلالق لألشياء وذلك ألن مسعود والضحاك الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده الرابع قال األصم ا
كونه سيداً يقتضي ذلك اخلامس قال السدي الصمد هو املقصود يف الرغائب املستغاث به عند املصائب السادس 



قال احلسني بن الفضل البجلي الصمد هو الذي يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد ال معقب حلكمه وال راد لقضائه 
  أنه السابع أنه السيد املعظم الثامن

  الفرد املاجد ال يقضي يف أمر دونه
وأما النوع الثاين وهو اإلشارة إىل الصفات السلبية فذكروا فيه وجوهاً األول الصمد هو الغين على ما قال َوُهَو 

وال يرجو من الْغَنِى ُّ الَْحِميدُ الثاين الصمد الذي ليس فوقه أحد لقوله َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه وال خياف من فوقه 
دونه ترفع احلوائج إليه الثالث قال قتادة ال يأكل وال يشرب َوُهَو ُيطِْعُم َوالَ ُيطَْعُم الرابع قال قتادة الباقي بعد فناء 
خلقه كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن اخلامس قال احلسن البصري الذي مل يزل وال يزال وال جيوز عليه الزوال كان وال مكان 

أواه وال عرش وال كرسي وال جين وال إنسي وهو اآلن كما كان السادس قال ميان وأبو مالك الذي ال وال أين وال 
ينام وال يسهو الثامن قال ابن كيسان هو الذي ال يوصف بصفة أحد التاسع قال مقاتل بن حبان هو الذي ال عيب 

ال سعيد بن جبري إنه الكامل يف مجيع فيه العاشر قال الربيع بن أنس هو الذي ال تغتريه اآلفات احلادي عشر ق
صفاته ويف مجيع أفعاله الثاين عشر قال جعفر الصادق إنه الذي يغلب وال يغلب الثالث عشر قال أبو هريرة إنه 
املستغىن عن كل أحد الرابع عشر قال أبو بكر الوراق إنه الذي أيس اخلالئق من االطالع على كيفيته اخلامس 

األبصار السادس عشر قال أبو العالية وحممد القرظي هو الذي مل يلد ومل يولد ألنه ليس عشر هو الذي ال تدركه 
شيء إال سيورث وال شيء يولد إال وسيموت السابع عشر قال ابن عباس إنه الكبري الذي ليس فوقه أحد الثامن 

الت وعن إحاطة األزمنة عشر أنه املنزه عن قبول النقصانات والزيادات وعن أن يكون مورداً للتغريات والتبد
  واألمكنة واآلنات واجلهات

وأما الوجه الثالث وهو أن حيمل لفظ الصمد على الكل وهو حمتمل ألنه حبسب داللته على الوجوب الذايت يدل 
  على مجيع السلوب وحبسب داللته على كونه مبدأ للكل يدل على مجيع النعوت اإلهلية

ُد يقتضي أن ال يكون يف الوجود صمد سوى اهللا وإذا كان الصمد مفسراً باملصمود املسألة الثانية قوله اللَُّه الصََّم
إليه يف احلوائج أو مبا ال يقبل التغري يف ذاته لذم أن ال يكون يف الوجود موجود عكذا سوى اهللا تعاىل فهذه اآلية 

مبعىن أنه ليس يف ذاته تركيب وال تأليف تدل على أنه ال إله سوى الواحد فقوله اللَُّه أََحٌد إشارة إىل كونه واحداً 
بوجه من الوجوه وقوله اللَُّه الصََّمُد إشارة إىل كونه واحداً مبعىن نفي الشركاء واألنداد واألضداد وبقي يف اآلية 

  سؤاالن
س السؤال األول مل جاء أحد منكراً وجاء الصمد معرفاً اجلواب الغالب على أكثر أوهام اخللق أن كل موجود حمسو

وثبت أن كل حمسوس فهو منقسم فإذا ماال يكون منقسماً ال يكون خاطراً بيان أكثر اخللق وأما الصمد فهو الذي 
يكون مصموداً إليه يف احلوائج وهذا كان معلوماً للعرب بل ألكثر اخللق على ما قال َولَِئن َسأَلَْتُهم مَّْن َخلَقَُهمْ 

جمهولة مستنكرة عند أكثر اخللق وكانت الصمدية معلومة الثبوت عند مجهور اخللق  لََيقُولُنَّ اللَُّه وإذا كانت األحدية
  ال جرم جاء لفظ أحد على سبيل التنكري ولفظ الصمد على سبيل التعريف

ب يف السؤال الثاين ما الفائدة يف تكرير لفظة اهللا يف قوله اللَُّه أََحٌد اللَُّه الصََّمُد اجلواب لو مل تكرر هذه اللفظة لوج
لفظ أحد وصمد أن يردا إما نكرتني أو معرفتني وقد بينا أن ذلك غري جائز فال جرم كررت هذه اللفظة حىت يذكر 

  لفظ أحد منكراً ولفظ الصمد معرفاً
  لَْم َيِلْد َولَْم يُولَْد



  قوله تعاىل لَمْ َيِلْد وَلَْم ُيولَْد فيه سؤاالت
قوله َولَمْ ُيولَْد مع أن يف الشاهد يكون أوالً مولوداً مث يكون والداً اجلواب السؤال األول مل قدم قوله لَْم َيِلْد على 

إمنا وقعت البداءة بأنه مل يلد ألهنم ادعوا أن له ولداً وذلك ألن مشركي العرب قالوا الَْملَاِئكَةَ  َبَناتٍ اللَِّه َوقَالَتِ 
الَْمسِيُح اْبُن اللَِّه ومل يدع أحد أن له والداً فلهذا السبب بدأ باألهم فقال لَمْ الْيَُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّه َوقَالَِت النَّصَاَرى 

  َيِلْد مث أشار إىل احلجة فقال وَلَْم يُولَْد كأنه قيل الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ما كان ولداً لغريه
ومل يقل لن يلد اجلواب إمنا اقتصر على ذلك ألنه ورد السؤال الثاين ملاذا اقتصر على ذكر املاضي فقال لَمْ َيِلْد 

من هذه  جواباً عن قوهلم ولد اهللا والدليل عليه قوله تعاىل أَالَ إِنَُّهم مِّْن إِفِْكهِْم لََيقُولُونَ وَلََد اللَُّه فلما كان املقصود
  قولهاآلية تكذيب قوهلم وهم إمنا قالوا ذلك يف املاضي ال جرم وردت اآلية على وفق 

السؤال الثالث مل قال ههنا لَْم يَِلْد وقال يف سورة بين إسرائيل وَلَْم يَتَِّخذْ َولَداً اجلواب أن الولد يكون على وجهني 
أحدمها أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد احلقيقي والثاين أن ال يكون متولداً منه ولكنه يتخذه ولداً ويسميه هذا 

يف احلقيقة والنصارى فريقان منهم من قال عيسى ولد اهللا حقيقة ومنهم من قال إن اهللا  االسم وإن مل يكن ولداً له
اختذه ولداً تشريفاً له كما اختذ إبراهيم خليالً تشريفاً له فقوله لَمْ َيِلْد فيه إشارة إىل نفي الوالد يف احلقيقة وقوله لَمْ 

ال لَْم يَتَِّخذْ وَلًَدا َولَم َيكُْن لَُّه شَرِيٌك ِفى الُْملِْك ألن ازنسان قد يتخذ َيتَِّخذْ وَلًَدا إشارة إىل نفي القسم الثاين وهلذا ق
وَ ولداً ليكون ناصراً ومعيناً له على األمر املطلوب ولذلك قال يف سورة أخرى َوقَالُواْ اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولَداً سُْبَحاَنُه ُه

  لولد إمنا يكون عند احلاجةالْغَنِى ُّ وإشارة إىل ما ذكرنا أن اختاذ ا
السؤال الرابع نفي كونه تعاىل والداً ومولوداً هل ميكن أن يعلم بالسمع أم ال وإن كان ال ميكن ذلك فما الفائدة يف 
ذكره ههنا اجلواب نفي كونه تعاىل والداً مستفاد من العلم بأنه تعاىل ليس جبسم وال متبعض وال منقسم ونفي كونه 

تفاد من العلم بأنه تعاىل قدمي والعلم بكل واحد من هذين األصلني متقدم على العلم بالنبوة تعاىل مولوداً مس
والقرآن فال ميكن أن يكونا مستفادين من الدالئل السمعية بقي أن يقال فلما مل يكن استفادهتما من السمع فما 

كونه سبحانه يف ذاته وماهيته منزهاً عن مجيع  الفائدة يف ذكرمها يف هذه السورة قلنا قد بينا أن املراد من كونه أحداً
أحناء التراكيب وكونه تعاىل صمداً معناه كونه واجباً لذاته ممتنع التغري يف ذاته ومجيع صفاته وإذا كان كذلك 

  فاألحدية والصمدية يوجبان نفي الولدية

هذين احلكمني فاملقصود من ذكرمها  واملولودية فلما ذكر السبب املوجب النتفاء الوالدية واملولودية ال جرم ذكر
  تنبيه اهللا تعاىل على الداللة العقلية القاطعة على انتفائهما

السؤال اخلامس هل يف قوله تعاىل لَمْ َيِلْد وَلَْم ُيولَْد فائدة أزيد من نفي الولدية ونفي املولودية قلنا فيه فوائد كثرية 
تعاىل يف ذاته وماهيته منزهاً عن التركيب وقوله اللَُّه الصََّمُد إشارة إىل نفي وذلك ألن قوله اللَُّه أََحٌد إشارة إىل كونه 

األضداد واألنداد والشركاء واألمثال وهذان املقامان الشريفان مما حصل االتفاق فيهما بني أرباب امللل واألديان 
الفالسفة فإن الفالسفة قالوا إنه  وبني الفالسفة إال أن من بعد هذا املوضع حصل االختالف بني أرباب امللل وبني

يتولد عن واجب الوجود عقل وعن العقل عقل آخر ونفس وفلك وهكذا على هذا الترتيب حىت ينتهي إىل العقل 
الذي هو مدبر ما حتت كرة القمر فعلى هذا القول يكون واجب الوجود قد ولد العقل األول الذي هو حتته ويكون 

ذا كاملولود من العقول اليت فوقه فاحلق سبحانه وتعاىل نفي الوالدية أوالً كأنه قيل إنه مل العقل الذي هو مدبر لعاملنا ه
يلد العقول والنفوس مث قال والشيء الذي هو مدبر أجسادكم وأرواحكم وعاملكم هذا ليس مولوداً من شيء آخر 

  فال والد وال مولود وال مؤثر إال الواحد الذي هو احلق سبحانه



  لَُّه كُفُواً أََحٌد َولَْم َيكُْن
  قوله سبحانه وَلَْم َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحٌد فيه سؤاالن

السؤال األول الكالم العريب الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غري مستقر وال يقدم وقد نص سيبويه على 
في املكافأة عن ذات اهللا واللفظ ذلك يف كتابه فما باله ورد مقدماً يف أفصح الكالم واجلواب هذا الكالم إمنا سيق لن

  الدال على هذا املعىن هو هذا الظرف وتقدمي األهم أوىل فلهذا السبب كان هذا الظرف مستحقاً للتقدمي
السؤال الثاين كيف القراءة يف هذه اآلية اجلواب قرىء كُفُواً بضم الكاف والفاء وبضم الكاف وكسرها مع 

مثل طنب وطنب وعنق وعنق وقال أبو عبيدة يقال كفو وكفء وكفاء سكون الفاء واألصل هو الضم مث خيفف 
كله مبعىن واحد وهو املثل وللمفسرين فيه أقاويل أحدها قال كعب وعطاء مل يكن له مثل وال عديل ومنه املكافأة يف 

يكن أحد كفؤاً له  اجلزاء ألنه يعطيه ما يساوي ما أعطاه وثانيها قال جماهد مل يكن صاحبة كأنه سبحانه وتعاىل قال مل
لَْم  فيصاهره رداً على من حكى اهللا عنه قوله َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَّةِ  َنَسباً فتفسري هذه اآلية كالتأكيد لقوله تعاىل

بقوله لَْم َيِلْد وثالثها وهو التحقيق أنه تعاىل بني ملا بني أنه هو املصمود إليه يف قضاء احلوائج ونفي الوسائط من البني 
َيِلْد َولَمْ ُيولَْد على ما بيناه فحينئذ ختم السورة بأن شيئاً من املوجودات ميتنع أن يكون مساوياً له يف شيء من 

صفات اجلالل والعظمة أما الوجود فال مساواة فيه ألن وجوده من مقتضيات حقيقته فإن حقيقته غري قابلة للعدم 
هنا قابلة للعدم وأما العلم فال مساواة فيه ألن علمه ليس بضروري وال من حيث هي هي وأما سائر احلقائق فإ

باستداليل وال مستفاد من احلس وال من الرؤية وال يكون يف معرض الغلط والزلل وعلوم احملدثات كذلك وأما 
  القدرة فال مساواة فيها وكذا الرمحة واجلود والعدل والفضل واإلحسانا واعلم أن

  يات ويف ترتيبها أنواع من الفوائدهذه السورة أربع آ
الفائدة األوىل أن أول السورة يدل على أنه سبحانه واحد والصمد على أنه كرمي رحيم ألنه ال يصمد إليه حىت 

يكون حمسناً و لَْم َيِلْد وَلَْم يُولَْد على أنه غين على اإلطالق ومنزه عن التغريات فال يبخل بشيء أصالً وال يكون 
ر نفع أو دفع ضر بل مبحض اإلحسان وقوله َولَْم َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحدٌ إشارة إىل نفي ماال جيوز عليه جوده ألجل ج
  من الصفات

الفائدة الثانية نفي اهللا تعاىل عن ذاته أنواع الكثرة بقوله أََحٌد ونفي النقص واملغلوبية بلفظ الصمد ونفي املعلولية 
  ألضداد واألنداد بقوله وَلَْم َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحٌدوالعلية بلم يلد ومل يولد ونفي ا

الفائدة الثالثة قوله أََحٌد يبطل مذهب الثنوية القائلني بالنور والظلمة والنصارى يف التثليث والصابئني يف األفالك 
ق مصموداً إليه يف والنجوم واآلية الثانية تبطل مذهب من أثبت خالقاً سوى اهللا ألنه لو وجد خالق آخر ملا كان احل

طلب مجيع احلاجات والثالثة تبطل مذهب اليهود يف عزير والنصارى يف املسيح واملشركني يف أن املالئكة بنات اهللا 
  واآلية الرابعة تبطل مذهب املشركني حيث جعلوا األصنام أكفاء له وشركاء

لرسول لكن الطعن يف حق الرسول كان الفائدة الرابعة أن هذه السورة يف حق اهللا مثل سورة الكوثر يف حق ا
بسبب أهنم قالوا إنه أبتر ال ولد له وههنا الطعن بسبب أهنم أثبتوا هللا ولداً وذلك ألن عدم الولد يف حق اإلنسان 

عيب ووجود الولد عيب يف حق اهللا تعاىل فلهذا السبب قال ههنا قُلْ حىت تكون ذاباً عين ويف سورة إِنَّا أَْعطَْيَناَك أنا 
  أقول ذلك الكالم حىت أكون أنا ذاباً عنك واهللا سبحانه وتعاىل أعلم



  املقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  قبل اخلوض يف التفسري ال بد من تقدمي فصلني
الفصل األول مسعت بعض العارفني فسر هاتني السورتني على وجه عجيب فقال إنه سبحانه ملا شرح أمر اإلهلية يف 

ص ذكر هذه السورة عقيبها يف شرح مراتب خملوقات اهللا فقال أوال قل أعوذ برب الفلق سورة اإلخالص اإلخال
وذلك ألن ظلمات العدم غري متناهية واحلق سبحانه هو الذي فلق تلك الظلمات بنور التكوين واإلجياد واإلبداع 

على قسمني عامل األمر وعامل فلهذا قال قل أعوذ برب الفلق مث قال من شر ما خلق والوجه فيه أن عامل املمكنات 
وعامل األمر كله خريات حمضة بريئة عن الشرور واآلفات أما  ٥٤اخللق على ما قال أال له اخللق واألمر األعراف 

عامل اخللق وهو عامل األجسام واجلسمانيات فالشر ال حيصل إال فيه وإمنا مسي عامل األجسام واجلسمانيات بعامل اخللق 
دير واملقدار من لواحق اجلسم فلما كان األمر كذلك ال جرم قال أعوذ بالرب الذي فلق ظلمات ألن اخللق هو التق

حبر العدم بنور اإلجياد واإلبداع من الشرور الواقعة يف عامل اخللق وهو عامل األجسام واجلسمانيات مث من الظاهر أن 
عن االختالل والفطور على ما قال ما ترى يف  األجسام إما أثرية أو عنصرية واألجسام األثرية خريات ألهنا بريئة

وأما العنصريات فهي إما مجاد أو نبات أو حيوان  ٣خلق الرمحن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور امللك 
أما اجلمادات فهي خالية عن مجيع القوى النفسانية فالظلمة فيها خالصة واألنوار عنها بالكلية زائلة وهي املراد من 

من شر غاسق إذا وقب وأما النبات فالقوة العادية النباتية هي اليت تزيد يف الطول والعرض والعمق معا فهذه قوله و
النباتية كأهنا تنفث يف العقد الثالثة وأما احليوان فالقوى احليوانية هي احلواس الظاهرة واحلواس الباطنية والشهوة 

إىل عامل الغيب واالشتغال بقدس جالل اهللا وهو املراد من قوله والغضب وكلها متنع الروح اإلنسانية عن االنصباب 
ة من شر حاسد إذا حسد مث إنه مل يبق من السفليات بعد هذه املرتبة سوى النفس اإلنسانية وهي املستعيذة فال 
 تكون مستعاذا منها فال جرم قطع هذه السورة وذكر بعدها يف سورة الناس مراتب درجات النفس اإلنسانية يف

الترقي وذلك ألهنا بأصل فطرهتا مستعدة ألن تنتقش مبعرفة اهللا تعاىل وحمبته إال أهنا تكون أول األمر خالية عن هذه 
املعارف بالكلية مث إنه من املرتبة الثانية حيصل فيها علوم أولية بديهية ميكن التوصل هبا إىل استعالم اجملهوالت 

إشارة إىل  ١ة من القوة إىل الفعل قوله تعاىل قل أعوذ برب الناس الناس الفكرية مث يف آخر تلك اجملهوالت الفكري
املرتبة األوىل من مراتب النفس اإلنسانية وهي حال كوهنا خالية من مجيع العلوم البديهية والكسبية وذلك ألن 

الثانية وهي عند حصول هذه النفس يف تلك املرتبة حتتاج إىل مرب يربيها ويزينها بتلك املعارف البديهية مث يف املرتبة 
العلوم البديهية حيصل هلا ملكة من االنتقال منها إىل استعالم العلوم الفكرية وهو املراد من قوله ملك الناس الناس 

  مث يف املرتية الثالثة وهي عند خروج تلك العلوم الفكرية من القول إىل الفعل حيصل الكمال ٢

فكأن احلق يسمي نفسه حبسب كل مرتبة من مراتب النفس  ٣الناس الناس التام للنفس وهو املراد من قوله إله 
واملراد منه القوة الومهية والسبب يف إطالق  ٤اإلنسانية مبا يليق بتلك املرتبة مث قال من شر الوسواس اخلناس الناس 

ألمر إىل النتيجة اسم اخلناس على الوهم أن العقل والوهم قد يتساعدان على تسليم بعض املقدمات مث إذا آل ا
فالعقل يساعد على النتيجة والوهم خينس ويرجع وميتنع عن تسليم النتيجة فلهذا السبب يسمى الوهم باخلناس مث 

بني سبحانه أن ضرر هذا اخلناس عظيم على العقل وأنه قلما ينفك أحد عنه فكأنه سبحانه بني يف هذه السورة 
ه على ما به يقع االمتياز بني العقل وبني الوهم وهناك آخر درجات مراتب األرواح البشرية ونبه على عدوها ونب

  مراتب النفس اإلنسانية فال جرم وقع ختم الكتاب الكرمي والفرقان العظيم عليه



الفصل الثاين ذكروا يف سبب نزول هذه السورة وجوها أحدها روي أن جربيل عليه السالم أتاه وقال إن عفريتا 
أويت إىل فراشك قل أعوذ برب السورتني وثانيها أن اهللا تعاىل أنزهلما عليه ليكونا رقية  من اجلن يكيدك فقال إذا

من العني وعن سعيد بن املسيب أن قريشا قالوا تعالوا نتجوع فنعني حممدا ففعلوا مث أتوه وقالوا ما أشد عضدك 
املفسرين أن لبيد بن أعصم اليهودي  وأقوى ظهرك وأنظر وجهك فأنزل اهللا تعاىل املعوذتني وثالثها وهو قول مجهور

( يف إحدى عشرة عقدة ويف وتر دسه يف بئر يقال هلا ذروان فمرض رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( سحر النيب 
واشتد عليه ذلك ثالث ليال فنزلت املعوذتان لذلك وأخربه جربيل مبوضع السحر فأرسل ) صلى اهللا عليه وسلم 

وجاءوا به وقال جربيل للنيب حل عقدة وقرأ آية ففعل وكان كلما قرأ آية احنلت عقدة  عليا عليه السالم وطلحة
  فكان جيد بعض اخلفة والراحة

واعلم أن املعتزلة أنكروا ذلك بأسرهم قال القاضي هذه الرواية باطلة وكيف ميكن القول بصحتها واهللا تعاىل يقول 
وألن جتويزه يفضي غلى القدح يف  ٦٩الساحر حيث أتى طه  وقال وال يفلح ٦٧واهللا يعصمك من الناس املائدة 

النبوة ألنه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إىل الضرر جلميع األنبياء والصاحلني ولقدروا على حتصيل 
امللك العظيم ألنفسهم وكل ذلك باطل وألن الكفار كانوا يعريونه بأنه مسحور فلو وقعت هذه الواقعة لكان 

ادقني يف تلك الدعوة وحلصل فيه عليه السالم ذلك العيب ومعلوم أن ذلك غري جائز قال األصحاب هذه الكفار ص
القصة قد صحت عند مجهور أهل النقل والوجوه املذكورة قد سبق الكالم عليها يف سورة البقرة أما قوله الكفار 

ار صادقني يف ذلك القول فجوابه أن كانوا يعيبون الرسول عليه السالم بأنه مسحور فلو وقع ذلك لكان الكف
الكفار كانوا يريدون بكونه مسحورا أنه جمنون أزيل عقله بواسطة السحر فلذلك ترك دينهم فأما أن يكون 

مسحورا بأمل جيده يف بدنه فذلك مما ال ينكره أحد وباجلملة فاهللا تعاىل ما كان يسلط عليه ال شيطانا وال إنسيا وال 
وشرعه ونبوته فأما يف اإلضرار ببدنه فال يبعد ومتام الكالم يف هذه املسألة قد تقدم يف سورة جنيا يؤذيه يف دينه 

  البقرة ولنرجح إىل التفسري

  سورة الفلق

  مخس آيات مدنية
  قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ

  قوله تعاىل قُلْ أَُعوذُ بَِرّب الْفَلَقِ فيه مسائل
أحدها أنه سبحانه ملا أمر بقراءة سورة اإلخالص تنزيهاً له عما ال يليق به يف ذاته املسألة األوىل يف قوله قُلْ فوائد 

وصفاته وكان ذلك من أعظم الطاعات فكأن العبد قال إهلنا هذه الطاعة عظيمة جداً ال أثق بنفسي يف الوفاء هبا 
يوفقك هلذه الطاعة على أكمل الوجوه  فأجاب بأن قال قُلْ أَُعوذُ بَِرّب الْفَلَقِ أي استعذ باهللا والتجيء إليه حىت

وثانيها أن الكفار ملا سألوا الرسول عن نسب اهللا وصفته فكأن الرسول عليه السالم قال كيف أجنو من هؤالء 
اجلهال الذين جتاسروا وقالوا فيك ماال يليق بك فقال اهللا قُلْ أَعُوذُ بَِربّ الْفَلَقِ أي استعذ يب حىت أصونك عن شرهم 

كأنه تعاىل يقول من التجأ إىل بييت شرقته وجعلته آمناً فقلت ومن دخله كان آمناً فالتجىء أنت أيضاً إيل  وثالثها
  حىت أجعلك آمناً فَقُلْ أَُعوذُ بَِرّب الْفَلَقِ

ا املسألة الثانية اختلفوا يف أنه هل جيوز االستعانة بالرقي والعوذ أم ال منهم قال إنه جيوز واحتجوا بوجوه أحدها م
اشتكى فرقاه جربيل عليه السالم فقال بسم اهللا أرقيك من كل شيء ) صلى اهللا عليه وسلم ( روى أن رسول اهللا 



يعلمنا من األوجاع كلها ) صلى اهللا عليه وسلم ( يؤذيك واهللا يشفيك وثانيها قال ابن عباس كان رسول اهللا 
وثالثها قال عليه ) ن شر كل عرق نعار ومن شر حر النار بسم اهللا الكرمي أعوذ باهللا العظيم م( واحلمى هذا الدعاء 

السالم من دخل على مريض مل حيضره أجله فقال أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شفى 
  أذهب( إذا دخل على مريض قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ورابعها عن علي عليه السالم قال كان رسول اهللا 

صلى اهللا عليه ( وخامسها عن ابن عباس قال كان رسول اهللا ) ناس اشف أنت الشايف ال شايف إال أنت البأس رب ال
ويقول ) أعيذكما بكلمات اهللا التامة من شيطان وهامة ومن كل عني المة ( يعوذ احلسن واحلسني يقول ) وسلم 

ن أيب العاص الثقفي قدمت على رسول هكذا كان أيب إبراهيم يعوذ ابنيه إمساعيل وإسحاق وسادسها قال عثمان ب
اجعل يدك اليمىن عليه وقل بسم اهللا أعوذ ) ( صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا ويب وجع قد كاد يبطلين فقال رسول اهللا 

سبع مرات ففعلت ذلك فشفاين اهللا وسابعها روى أنه عليه السالم كان إذا سافر ) بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد 
يا أرض ريب وربك اهللا أعوذ باهللا من شرك وشر ما فيك وشر ما خيرج منك وشر ما يدب عليك ( قول فنزل منزالً ي

وثامنها قالت عائشة كان رسول ) وأعوذ باهللا من أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكين البلد ووالد وما ولد 
ُه أََحٌد واملعوذتني يف كفه اليمىن ومسح هبا إذا اشتكى شيئاً من جسده قرأ قُلْ ُهَو اللَّ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 

) صلى اهللا عليه وسلم ( املكان الذي يشتكي ومن الناس من منع من الرقي ملا روى عن جابر قال هنى رسول اهللا 
مل ( وقال عليه السالم ) إن هللا عباداً ال يكتوون وال يسترقون وعلى رهبم يتوكلون ( عن الرقي وقال عليه السالم 

وأجيب عنه بأنه حيتمل أن يكون النهي عن الرقي اجملهولة اليت ال تعرف ) كل على اهللا من اكتوى واسترقى يتو
من علق شيئاً ( حقائقها فأما ما كان له أصل موثوق فال هني عنه واختلفوا يف التعليق فروى أنه عليه السالم قال 

وطة بعضدها فجذهبا جذباً منيعاً فقطعها ومنهم من وعن ابن مسعود إنه رأى على أم ولده متيمة مرب) وكل إليه 
جوزه سئل الباقر عليه السالم عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه واختلفوا يف النفث أيضاً فروى عن عائشة 

ينفث على نفسه إذا اشتكى باملعوذات وميسح بيده فلما اشتكى ) صلى اهللا عليه وسلم ( أهنا قالت كان رسول اهللا 
وجعه الذي تويف فيه طفقت أنقث عليه باملعوذات اليت كان ينفث هبا على نفسه ) صلى اهللا عليه وسلم ( ل اهللا رسو

ومنهم من ) أنه كان إذا أخذ مضجعه نفث يف يديه وقرأ فيهما باملعوذات مث مسح هبما جسده ( وعنه عليه السالم 
وال يعقد وعن إبراهيم قال كانوا يكرهون النفث يف أنكر النفث قال عكرمة ال ينبغي للرقي أن ينفث وال ميسح 

الرقي وقال بعضهم دخلت على الضحاك وهو وجيع فقلت أال أعوذك يا أبا حممد قال بلى ولكن ال تنفث فعوذته 
باملعوذتني قال احلليمي الذي روى عن عكرمة أنه ينبغي للراقي أن ال ينفث وال ميسح وال يعقد فكأنه ذهب فيه إىل 

تعاىل جعل النفث يف العقد مما يستعاذ منه فوجب أن يكون منهياً عنه إال أن هذا ضعيف ألن النفث يف العقد  أن اهللا
إمنا يكون مذموماً إذا كان سحراً مضراً باألرواح واألبدان فأما إذا كان هذا النفث إلصالح األرواح واألبدان 

  وجب أن ال يكون حراماً
 مفتاح القراءة فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه وقال ههنا أَعُوذُ بَِربّ الْفَلَقِ ويف موضع آخر َوقُلْ رَّبّ املسألة الثالثة أنه تعاىل قال يف

أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاتِ الشَّياِطنيِ وجاء يف األحاديث أَُعوذُ بِكَِلمَاِت اللَِّه وال شك أن أفضل أمساء اهللا هو اهللا وأما 
عاىل ءأَْرَباٌب مُّتَّفَّرقُونَ َخْيٌر فما السبب يف أنه تعاىل عند األمر بالتعوذ مل يقل الرب فإنه قد يطلق على غريه قال ت

ا أمره أعوذ باهللا بل قال بَِرّب الْفَلَقِ وأجابوا عنه من وجوه أحدها أنه يف قوله وَإِذَا قَرَأَْت الْقُرءانَ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه إمن
منا أمره باالستعاذة ههنا يف هذه السورة ألجل حفظ النفس والبدن عن باالستعاذة هناك ألجل قراءة القرآن وإ



السحر واملهم األول أعظم فال جرم ذلك هناك االسم األعظم وثانيها أن الشيطان يبالغ حال منعك من العبادة أشد 
  مبالغة يف إيصال الضر إىل بدنك وروحك فال جرم ذكر االسم

الرب يشري إىل التربية فكأنه جعل تربية اهللا له فيما تقدم وسيلة إىل تربيته له  األعظم هناك دون ههنا وثالثها أن اسم
يف الزمان اآليت أو كان العبد يقول التربية واإلحسان حرفتك فال هتملين وال ختيب رجائي ورابعها أن بالتربية صار 

لفظ الرب تنبيهاً على أنه  شارعاً يف اإلحسان والشروع ملزم وخامسها أن هذه السورة آخر سور القرآن فذكر
سبحانه ال تنقطع عنك تربيته وإحسانه فإن قيل إنه ختم القرآن على اسم اإلله حيث قال َمِلِك النَّاسِ إِلَاِه النَّاسِ قلنا 
فيه لطيفة وهي كونه تعاىل قال قل أعوذ مبن هو ريب ولكنه إله قاهر لوسوسة اخلناس فهو كاألب املشفق الذي يقول 

مهماتك إىل أبيك املشفق عليك الذي هو كالسيف القاطع والنار احملرقة ألعدائك فيكون هذا من أعظم  ارجع عند
أنواع الوعد باإلحسان والتربية وسادسها كان احلق قال حملمد عليه السالم قلبك يل فال تدخل فيه حب غريي 

أردت شيئاً فال تطلبه إال مين فإن أردت  ولسانك يل فال نذكر به أحداً غريي وبدنك يل فال تشغله خبدمة غريي وإن
العلم فقل رَّّب زِْدنِى ِعلْماً وإن أردت الدنيا فاسألوا اهللا من فضله وإن خفت ضرراً فقل أَُعوذُ بَِرّب الْفَلَقِ فإين أنا 
فعل الذي وصفت نفسي بأين خالق اوصباح وبأين فالق احلب والنوى وما فعلت هذه األشياء إال ألجلك فإذا كنت أ

  كل هذه األمور ألجلك أفال أصونك عن عن اآلفات واملخافات
املسألة الرابعة ذكروا يف الْفَلَقِ وجوهاً أحدها أنه الصبح وهو قول األكثرين قال الزجاج ألن الليل يفلق عنه الصبح 

ألول أن القادر ويفرق فعل مبعىن مفعول يقال هو أبني من فلق الصبح ومن فرق الصبح وختصيصه يف التعوذ لوجوه ا
على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العامل يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذ كل ما خيافه وخيشاه الثاين أن 
طلوع الصبح كاملثال جمليء الفرج فكما أن اإلنسان يف الليل يكون منتظراً لطلوع الصباح كذلك اخلائف يكون 

لصبح كالبشري فإن اإلنسان يف الظالم يكون كلحم على وضم فإذا ظهر مترقياً لطلوع صباح النجاح الثالث أن ا
الصبح فكأنه صاح باألمان وبشر بالفرج فلهذا السبب جيد كل مريض ومهموم خفة يف وقت السحر فاحلق سبحانه 

عليه  يقول قُلْ أَُعوذُ بَِربّ يعطي إنعام فلق الصبح قبل السؤال فكيف بعد السؤال الرابع قال بعضهم إن يوسف
السالم ملا ألقى يف اجلب وجعت ركبته وجعاً شديداً فبات ليلته ساهراً فلما قرب طلوع الصبح نزل جربيل عليه 

السالم بإذن اهللا يسليه ويأمره بأن يدعوا ربه فقال يا جربيل ادع أنت وأؤمن أنا فدعا جربيل وأمن يوسف فكشف 
يل وأنا أدعو أيضاً وتؤمن أنت فسأل يوسف ربه أن اهللا ما كان به من الضر فلما طاب وقت يوسف قال جرب

يكشف الضر عن مجيع أهل البالء يف ذلك الوقت فال جرم ما من مريض إال وجيد نوع خفة يف آخر الليل وروى 
أن دعاءه يف اجلب يا عديت يف شديت ويا مؤنسي يف وحشيت ويا راحم غربيت ويا كاشف كربيت ويا جميب دعويت ويا 

ائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ارحم صغر سين وضعف ركين وقلة حيليت يا حي يا قوم يا ذا اجلالل إهلي وإله آب
واإلكرام اخلامس لعل ختصيص الصبح بالذكر يف هذا املوضع ألنه وقت دعاء املضطرين وإجابة امللهوفني فكأنه 

بح بالذكر ألنه أمنوذج من يقول قل أعوذ برب الوقت الذي يفرج فيه عن كل مهموم السادس حيتمل أنه خص الص
يوم القيامة ألن اخللق كاألموات والدور كالقبور مث منهم من خيرج من داره مفلساً عرياناً ال يلتفت إليه ومنهم من 

كان مديوناً فيجر إىل احلبس ومنهم من كان ملكاً مطاعاً فتقدم إليه املراكب ويقوم الناس بني يديه كذا يف يوم 
عن الثواب عار عن لباس التقوى جير إىل امللك اجلبار ومن عبد كان مطيعاً لربه يف الدنيا القيامة بعضهم مفلس 

  فصار ملكاً مطاعاً يف العقىب



يقدم إليه الرباق السابع حيتمل أنه تعاىل خص الصبح بالذكر ألنه وقت الصالة اجلامعة ألحوال القيامة فالقيام يف 
َيْوَم َيقُوُم النَّاُس ِلَرّب الْعَالَِمَني والقراءة يف الصالة تذكر قراءة الكتب  الصالة يذكر القيام يوم القيامة كما قال

والركوع يف الصالة يذكر من القيامة قوله َناِكسُواْ ُرُؤوَسُهْم والسجود يف الصالة يذكر قوله وَُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجودِ 
مَّةٍ  َجاِثَيةً  فكان العبد يقول إهلي كما خلصتين من ظلمة الليل فَالَ َيْستَِطيُعونَ والقعود يذكر قوله َوَتَرى كُلَّ أُ

فخلصين من هذه األهوال وإمنا خص وقت صالة الصبح ألن هلا مزيد شرف على ما قال أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوكِ 
قال َوالُْمْسَتْغفِرِيَن الشَّْمسِ إِلَى أي حتضرها مالئكة الليل والنهار الثامن أنه وقت االستغفار والتضرع على ما 

بِاالْْسَحارِ القول الثاين يف الفلق أنه عبارة عن كل ما يفلقه اهللا كاألرض عن النبات إِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحّب وَالنََّوى 
يض عن الفرخ واجلبال عن العيون َوإِنَّ ِمْنَها َيَتفَجَُّر ِمْنُه االْنهَاُر والسحاب عن األمطار واألرحام عن األوالد والب

والقلوب عن املعارف وإذا تأملت اخللق تبني لك أن أكثره عن انقالب بل العدم كأنه ظلمة والنور كأنه الوجود 
وثبت أنه كان اهللا يف األزل ومل يكن معه شيء البتة فكأنه سبحانه هو الذي فلق حبار ظلمات العدم بأنوار اإلجياد 

لفلق وهذا التأويل أقرب من وجوه أحدها هو أن املوجود إما اخلالق وإما والتكوين واإلبداع فهذا هو املراد من ا
اخللق فإذا فسرنا الفلق هبذا التفسري صار كأنه قال قل أعوذ برب مجيع املمكنات ومكون كل احملدثات واملبدعات 

د إما واجب لذاته فيكون التعظيم فيه أعظم ويكون الصبح أحد األمور الداخلة يف هذا املعىن وثانيها أن كل موجو
أو ممكن لذاته واملمكن لذاته يكون موجوداً بغريه معدوماً يف حد ذاته فإذن كل ممكن فال بد له من مؤثر يؤثر فيه 

حال حدوثه ويبقيه حال بقائه فإن املمكن حال بقائه يفتقر إىل املؤثر والتربية إشارة ال إىل حال احلدوث بل إىل حال 
ت حمتاجاً إىل حال احلدوث فقط بل يف حال احلدوث وحال البقاء معاً يف الذات ويف البقاء فكأنه يقول إنك لس

مجيع الصفات فقوله بَِربّ الْفَلَقِ يدل على احتياج كل ما عداه إليه حاليت احلدوث والبقاء يف املاهية والوجود 
املعاين وثالثها أن حبسب الذوات والصفات وسر التوحيد ال يصفو عن شوائب الشرك إال عند مشاهدة هذه 

التصوير والتكوين يف الظلمة أصعب منه يف النور فكأنه يقول أنا الذي أفعل ما أفعله قبل طلوع األنوار وظهور 
األضواء ومثل ذلك مما ال يتأتى إال بالعلم التام واحلكمة البالغة وإليه اإلشارة بقوله ُهَو الَِّذي ُيَصّورُكُْم ِفي االْْرَحامِ 

  اء ال إله إِالَّ ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُمكَْيَف َيَش
القول الثالث أنه واد يف جهنم أوجب فيها من قوهلم ملا اطمأن من األرض الفلق واجلمع فلقان وعن بعض الصحابة 
أنه قدم الشام فرآى دور أهل الذمة وما هم فيه من خصب العيش فقال ال أبايل أليس من ورائهم الفلق فقيل وما 

ل بيت يف جهنم إذا فتح صاح مجيع أهل النار من شدة حره وإمنا خصه بالذكر ههنا ألنه هو القادر على الفلق قا
مثل هذا التعذيب اعظيم اخلارج عن حد أوهام اخللق مث قد ثبت أن رمحته أعظم وأكمل وأمت من عذابه فكأنه يقول 

  بق وأقدم من عذابكيا صاحب العذاب الشديد أعوذ برمحتك اليت هي أعظم وأكمل وأمت وأس
  ِمن َشرِّ َما َخلََق

  قوله تعاىل ِمن َشّر َما َخلََق وفيه مسألتان
املسألة األوىل يف تفسري هذه اآلية وجوه أحدها قال عطاء عن ابن عباس يريد إبليس خاصة ألن اهللا تعاىل مل خيلق 

ا يتم بإبليس وبأعوانه وجنوده وثانيها خلقاً هو شر منه وألن السورة إمنا نزلت يف االستعاذة من السحر وذلك إمن
يريد جهنم كأنه يقول قل أعوذ برب جهنم ومن شدائد ما خلق فيها وثالثها ِمن َشّر َما َخلََق يريد من شر أصناف 

احليوانات املؤذياب كالسباع واهلوام وغريمها وجيوز أن يدخل فيه من يؤذيين من اجلن واإلنس أيضاً ووصف أفعاهلا 
إمنا جاز إدخال اجلن واإلنسان حتت لفظة ما ألن الغلبة ملا حصلت يف جانب غري العقالء حسن استعمال بأهنا شر و



لفظة ما فيه ألن العربة باألغلب أيضاً ويدخل فيه شرور األطعمة املمرضة وشرور املاء والنار فإن قيل اآلالم احلاصلة 
تعاىل ابتداء على قول أكثر املتكلمني أو متولدة من قوى عقيب املاء والنار ولدغ احلية والعقرب حاصلة خبلق اهللا 

خلقها اهللا تعاىل يف هذه األجرام على ما هو قول مجهور احلكماء وبعض املتكلمني وعلى التقديرين فيصري حاصل 
ليه اآلية أنه تعاىل أمر الرسول عليه السالم بأن يستعيذ باهللا من اهللا فما معناه قلنا وأي بأس بذلك ولقد صرح ع

ورابعها أراد به ما خلق من األمراض واألسقام والقحط وأنواع احملن ) وأعوذ بك منك ( السالم بذلك فقال 
واآلفات وزعم اجلبائي والقاضي أن هذا التفسري باطل ألن فعل اهللا تعاىل ال جيوز أن يوصف بأنه شر قالوا ويدل 

بالتعوذ منه هو الذي أمرنا أن نتعوذ به وذلك متناقض  عليه وجوه األول أنه يلزم على هذا التقدير أن الذي أمر
والثاين أن أفعال اهللا كلها حكمة وصواب وذلك ال جيوز أن يقال إنه شر والثالث أن فعل اهللا لو كان شراً لوصف 

ثاين أن فاعله بأنه شرير ويتعاىل اهللا عن ذلك واجلواب عن األول أنا بينا أنه ال امتناع يف قوله أعوذ بك منك وعن ال
َتَدى اإلنسان ملا تأمل به فإنه يعد شراً فورد اللفظ على وفق قوله كما يف قوله َوَجَزاء َسّيئَةٍ  َسّيئَةٌ  ّمثْلَُها وقوله فََمنِ اْع

ي يدل على جواز َعلَْيكُْم فَاْعَتُدواْ َعلَْيِه بِمِثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم وعن الثالث أن أمساء اهللا توقيفية ال اصطالحية مث الذ
يضٍ تسمية األمراض واألسقام بأهنا شرور قوله تعاىل إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ جَُزوعاً وقوله َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ فَذُو ُدَعاء َعرِ

  )وأعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار ( وكان عليه السالم 
ّب الْفَلَقِ ِمن َشّر َما َخلََق من وجوه أحدها أن املستعاذ منه أهو املسألة الثانية طعن بعض امللحدة يف قوله قُلْ أَُعوذُ بَِر

واقع بقضاء اهللا وقدره أوالً بقضاء اهللا وال بقدره فإن كان األول فكيف أمر بأن يستعيذ باهللا منه وذلك ألن ما 
استعذ يب منه حىت ال قضى اهللا به وقدره فهو واقع فكأنه تعاىل يقول الشيء الذي قضيت بوقوعه وهو ال بد واقع ف

أوقعه وإن مل يكن بقضائه وقدره فذلك يقدح يف ملك اهللا وملكوته وثانيها أن املستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع 
فال دافع له فال فائدة يف االستعاذة وإن كان معلوم الالوقوع فال حاجة إىل االستعاذة وثالثها أن املستعاذ منه إن 

ف يف طلب دفعه ومنعه وإن كان مفسدة فكيف خلقه وقدره واعلم أن اجلواب عن كان مصلحة فكيف رغب املكل
  أمثال هذه الشبهات أن يقال إنه الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ وقد تكرر هذا الكالم يف هذا الكتاب

  َوِمن َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا َوقََب

وهاً أحدها أن الغاسق هو اليل إذا عظم ظالمه من قوله قوله تعاىل َوِمن َشّر غَاِسقٍ إِذَا َوقََب ذكروا يف الغاسق وج
أَِقمِ الصَّلَواةَ  ِلُدلُوِك ومنه غسقت العني إذا امتألت دمعاً وغسقت اجلراحة إذا امتألت دماً وهذا قول الفراء وأيب 

  عبيدة وأنشد ابن قيس إن هذا الليل قد غسقا
  واشتكيت اهلم واألرقا

و البارد ومسي الليل غاسقاً ألنه أبرد من النهار ومنه قوله إنه الزمهرير وثالثها قال وقال الزجاج الغاسق يف اللغة ه
قوم الغاسق والغساق هو السائل من قوهلم غسقت العني تغسق غسقاً إذا سالت باملاء ومسي الليل غاسقاً النصباب 

وقب يقب وقوباً إذا دخل  ظالمه على األرض أما الوقوب فهو الدخول يف شيء آخر حبيث يغيب عن العني يقال
الوقبة النقرة ألنه يدخل فيها املاء واإليقاب إدخال الشيء يف الوقبة هذا ما يتعلق باللغة وللمفسرين يف اآلية أقوال 

أحدها أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا دخل وإمنا أمر أن يتعوذ من شر الليل ألن يف الليل خترج السباع من 
سالحاً ) معتد ( هنا ويهجم السارق واملكابر ويقع احلريق ويقل فيه الغوث ولذلك لو شهر آجامها واهلوام من مكا

على إنسان ليالً فقتله املشهور عليه ال يلزمه قصاص ولو كان هناراً يلزمه ألنه يوجد فيه الغوث وقال قوم إن يف 
الشمس كأهنا تقهرهم أما يف الليل  الليل تنتشر األرواح املؤذية املسماة باجلن والشياطني وذلك ألن قوة شعاع



فيحصل هلم نوع استيالء وثانيها أن الغاسق إذا وقب هو القمر قال ابن قتيبة الغاسق القمر مسي به ألنه يكسف 
وقوبه دخوله يف ذلك االسوداد روى أبو سلمة عن عائشة أنه أخذ رسول ) و ( فيغسق أي يذهب ضؤوه ويسود 

قال ) استعيذي باهللا من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب ( بيدها وأشار إىل القمر وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
ابن قتيبة ومعىن قوله تعوذي باهللا من شره إذا وقب أي إذا دخل يف الكسوف وعندي فيه وجه آخر وهو أنه صح 

فهو امنحاء نوره يف آخر  أن القمر يف جرمه غري مستنري بل هو مظلم فهذا هو املراد من كونه غاسقاً وأما وقوبه
الشهر واملنجمون يقولون إنه يف آخر الشهر يكون منحوساً قليل القوة ألنه ال يزال ينتقص نوره فبسبب ذلك 

تزداد حنوسته ولذلك فإن السحرة إمنا يشتغلون بالسحر املورث للتمريض يف هذا الوقت وهذا مناسب لسبب نزول 
ألجل التمريض وثالثها قال ابن زيد الغاسق ) صلى اهللا عليه وسلم ( روا النيب السورة فإهنا إمنا نزلت ألجل أهنم سح

إذا وقب يعين الثريا إذا سقطت قال وكانت األسقام تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها وعلى هذا تسمى الثريا 
بعها قال صاحب غاسقاً النصبابه عند وقوعه يف املغرب ووقوبه دخوله حتت األرض وغيبوبته عن األعني ورا

الكشاف جيوز أن يراد بالغاسق األسود من احليات ووقوبه ضربة ونقبه والوقب والنقب واحد واعلم أن هذا 
التأويل أضعف الوجوه املذكورة وخامسها الغاسق إِذَا َوقََب هو الشمس إذا غابت وإمنا مسيت غاسقاً ألهنا يف الفلك 

  ا غيبتها ودخلوهلا حتت األرضتسبح فسمي حركتها وجرياهنا بالغسق ووقوهب
  َوِمن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفى الْعُقَِد

  قوله تعاىل َوِمن َشّر النَّفَّاثَاِت ِفى الُْعقَِد فيه مسائل
  املسألة األوىل يف اآلية قوالن األول أن النفث النفخ مع ريق هكذا قاله صاحب الكشاف ومنهم

م إن جربيل نفث يف روعي والعقد مجع عقدة والسبب فيه أن الساحر من قال إنه النفخ فقط ومنه قوله عليه السال
إذا أخذ يف قراءة الرقية أخذ خيطاً وال يزال يعقد عليه عقداً بعد عقد وينفث يف تلك العقد وإمنا أنت النفاثات 

ربط القلب لوجوه أحدها أن هذه الصناعة إمنا تعرف بالنساء ألهنن يعقدن وينفثن وذلك ألن األصل األعظم فيه 
بذلك األمر وإحكام اهلمة والوهم فيه وذلك إمنا يتأتى من النساء لقلة علمهن وشدة شهوهتن فال جرم كان هذا 

) صلى اهللا عليه وسلم ( العمل منهن أقوى قال أبو عبيدة النَّفَّاثَاِت هن بنات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن النيب 
نفوس وثالثها املراد منها اجلماعات وذلك ألنه كلما كان اجتماع السحرة على وثانيها أن املراد من النَّفَّاثَاِت ال

العمل الواحد أكثر كان التأثري أشد القول الثاين وهو اختيار أيب مسلم ِمن َشّر النَّفَّاثَاِت أي النساء يف العقد أي يف 
من احلبل بريق يقذفه عليه ليصري حله  عزائم الرجال وآرائهم وهو مستعار من عقد احلبال والنقث وهو تليني العقدة

سهالً فمعىن اآلية أن النساء ألجل كثرة حبهن يف قلوب الرجال يتصرفن يف الرجال حيولنهم من رأي إىل رأي ومن 
وُهْم فلذلك عزمية إىل عزمية فأمر اهللا رسوله بالتعوذ من شرهن كقوله إِنَّ ِمْن أَْزواجِكُْم َوأَْوالِدكُْم َعدُّواً لَّكُْم فَاْحذَُر

  عظم اهللا كيدهن فقال إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم
  واعلم أن هذا القول حسن لوال أنه على خالف قول أكثر املفسرين

املسألة الثالثة أنكرت املعتزلة تأثري السحر وقد تقدمت هذه املسألة مث قالوا سبب االستعاذة من شرهن لثالثة أوجه 
 السحر والثاين أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن والثالث أن يستعاذ من أحدها أن يستعاذ من إمث عملهن يف

  إطعامهن األطعمة الرديئة املورثة للجنون واملوت
  َوِمن َشرِّ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد

ال يكاد قوله تعاىل َوِمن َشّر حَاِسٍد إِذَا َحَسَد من املعلوم أن احلاسد هو الذي تشتد حمبته إلزالة نعمة الغري إليه و



يكون كذلك إال ولو متكن من ذلك باحليل لفعل فلذلك أمر اهللا بالتعوذ منه وقد دخل يف هذه السورة كل شر 
بنزوهلا لكوهنا مع ما يليها ) صلى اهللا عليه وسلم ( يتوىف ويتحرز منه ديناً وديناً فلذلك ملا نزلت فرح رسول اهللا 

احلاسد إمثه ومساجة حاله يف وقت حسده وإظهاره أثره بقي هنا جامعة يف التعوذ لكل أمر وجيوز أن يراد بشر 
  سؤاالن

السؤال األول قوله ِمن َشّر َما َخلََق عام يف كل ما يستعاذ منه فما معىن االستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات 
  واحلاسد اجلواب تنبيهاً على أن هذه الشرور أعظم أنواع الشر

تعاذ منه ونكر بعضه اجلواب عرف النفاثات ألن كل نفاثة شريرة ونكر غاسقاً ألنه السؤال الثاين مل عرف بعض املس
  ليس كل غاسق شريراً وأيضاً ليس كل حاسد شريراً بل رب حسد يكون حمموداً وهو احلسد يف اخلريات

  واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  سورة الناس

  مدنية وهي ست آيات
  قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ َمِلكِ النَّاسِ إِلَاهِ النَّاسِ

  قُلْ أَُعوذُ بَِرّب النَّاسِ َمِلكِ النَّاسِ إِلَاهِ النَّاسِ فيه مسائل
أمجع القراء  املسألة األوىل قرىء قُلْ أَُعوذُ حبذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم ونظريه فَُخذْ أَْرَبَعةً  ّمَن الطَّْيرِ وأيضاً

  على ترك اإلمالة يف الناس وروى عن الكسائي اإلمالة يف الناس إذا كان يف موضع اخلفض
املسألة الثانية أنه تعاىل رب مجيع احملدثات ولكنه ههنا ذكر أنه رب الناس على التخصيص وذلك لوجوه أحدها أن 

شر املوسوس إىل الناس برهبم الذي ميلك  االستعاذة وقعت من شر املوسوس يف صدور الناس فكأنه قيل أعوذ من
عليهم أمورهم وهو إهلم ومعبودهم كما يستغيث بعض املوايل إذا اعتراهم خطب بسيدهم وخمدومهم ووايل أمرهم 

وثانيها أن أشرف املخلوقات يف العامل هم الناس وثالثها أن املأمور باالستعاذة هو اإلنسان فإذا قرأ اإلنسان هذه صار 
  يا رب يا ملكي يا إهلي كأنه يقول

املسألة الثالثة قوله تعاىل َمِلِك النَّاسِ إِلَاِه النَّاسِ مها عطف بيان كقوله سرية أيب حفص عمر الفاروق فوصف أوالً بأنه 
رب الناس مث الرب قد يكون ملكاً وقد ال يكون كما يقال رب الدار ورب املتاع قال تعاىل اتََّخذُواْ أَحَْبارَُهْم 

له َباَنُهْم أَرَْباباً ّمن ُدوِن اللَِّه فال جرم بينه بقوله َمِلِك النَّاسِ مث امللك قد يكون إهلاً وقد ال يكون فال جرم بينه بقوَوُرْه
إِلَاهِ النَّاسِ ألن اإلله خاص به وهو سبحانه ال يشركه فيه غريه وأيضاً بدأ بذكر الرب وهو اسم ملن قام بتدبريه 

ل نعمه إىل أن رباه وأعطاه العقل فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك وهو ملكه فثىن بذكر وإصالحه وهو من أوائ
  امللك مث ملا علم أن

العبادة الزمة له واجبة عليه وعرف أن معبوده مستحق لتلك العبادة عرف أنه إله فلهذا ختم به وأيضاً أول ما 
اهرة والباطنة وهذا هو الرب مث ال يزال يتنقل من معرفة هذه يعرف العبد من ربه كونه مطيعاً ملا عنده من النعم الظ

الصفات إىل معرفة جاللته واستغنائه عن اخللق فحينئذ حيصل العلم بكونه ملكاً ألن امللك هو الذي يفتقر إليه غريه 
وأنه هو ويكون هو غنياً عن غريه مث إذا عرفه العبد كذلك عرف أنه يف اجلاللة والكربياء فوق وصف الواصفني 

  الذي وهلت العقول يف عزته وعظمته فحينئذ يعرفه إهلاً



املسألة الرابعة السبب يف تكرير لفظ الناس أنه إمنا تكررت هذه الصفات ألن عطف البيان حيتاج إىل مزيد اإلظهار 
إهلاً للناس  وألن هذا التكرير يقتضي مزيد شرف الناس ألنه سبحانه كأنه عرف ذاته بكونه رباً للناس ملكاً للناس

  ولوال أن الناس أشر خملوقاته وإال ملا ختم كتابه بتعريف ذاته بكونه رباً وملكاً وإهلاً هلم
املسألة اخلامسة ال جيوز ههنا مالك الناس وجيوز مَاِلِك َيْومِ الّدينِ يف سورة الفاحتة والفرق أن قوله َرّب النَّاسِ أفاد 

كور عقيبه هذا امللك ليفيد أنه مالك ومع كونه مالكاً فهو ملك فإن قيل أليس كونه مالكاً هلم فال بد وأن يكون املذ
قال يف سورة الفاحتة َرّب الْعَالَِمَني مث قال َماِلِك َيْومِ الّدينِ فليزم وقوع التكرار هناك قلنا اللفظ دل على أنه رب 

قادر عليه فهناك الرب مضاف إىل شيء  العاملني وهي األشياء املوجودة يف احلال وعلى أنه مالك ليوم الدين أي
واملالك إىل شيء آخر فلم يلزم التكرير وأما ههنا لو ذكر املالك لكان الرب واملالك مضافني إىل شيء واحد فيلزم 

  منه التكرير فظهر الفرق وأيضاً فجواز القراءات يتبع النزول ال القياس وقد قرىء مالك لكن يف الشواذ
  الْخَنَّاسِ ِمن َشرِّ الَْوسْوَاسِ

قوله تعاىل ِمن َشّر الَْوْسوَاسِ الَْخنَّاسِ الوسواس اسم مبعىن الوسوسة كالزلزال مبعىن الزلزلة وأما املصدر فوسواس 
بالكسر كزلزال واملراد به الشيطان مسي باملصدر كأنه وسوسة يف نفسه ألهنا صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه 

ُر صَاِلحٍ واملراد ذو الوسواس وحتقيق الكالم يف الوسوسة قد تقدم يف قوله فََوسَْوَس لَُهَما نظريه قوله إِنَُّه َعَملٌ غَْي
الشَّْيطَانُ وأما اخلناس فهو الذي عادته أن خينس منسوب إىل اخلنوس وهو التأخر كالعواج والنفاثات عن سعيد بن 

  جبري إذا ذكر اإلنسان ربه خنس الشيطان ووىل فإذا غفل وسوس إليه
  الَِّذى يَُوْسوُِس ِفى ُصدُورِ النَّاسِ

  قوله تعاىل الَِّذى يَُوسْوُِس ِفى ُصُدورِ النَّاسِ
اعلم أن قوله الَِّذى يَُوسْوُِس جيوز يف حمله احلركات الثالث فاجلر على الصفة والرفع والنصب على الشتم وحيسن 

  الوجهنيأن يقف القارىء على اخلناس ويبتدىء الذي يوسوس على أحد هذين 

  ِمَن الْجِنَّةِ َوالنَّاسِ
  أما قوله تعاىل ِمَن الْجِنَّةِ َوالنَّاسِ ففيه وجوه

أحدها كأنه يقول الوسواس اخلناس قد يكون من اجلنة وقد يكون من الناس كما قال َشَياِطنيَ اِإلْنسِ وَالْجِّن وكما 
ك وذلك ألنه يرى نفسه كالناصح أن شيطان اجلن قد يوسوس تارة وخينس أخرى فشيطان اإلنس يكون كذل

املشفق فإن زجره السامع خينس ويترك الوسوسة وإن قبل السامع كالمه بالغ فيه وثانيها قال قوم قوله ِمَن الْجِنَّةِ  
َوالنَّاسِ قسمان مندرجان حتت قوله يف ُصدُورِ النَّاسِ كأن القدر املشترك بني اجلن واإلنس يسمى إنساناً واإلنسان 

سمى إنساناً فيكون لفظ اإلنسان واقعاً على اجلنس والنوع باالشتراك والدليل على أن لفظ اإلنسان يندرج أيضاً ي
فيه اجلن واإلنس ما روى أنه جاء نفر من اجلن فقيل هلم من أنتم فقالوا أناس من اجلن أيضاً قد مساهم اهللا رجاالً يف 

ونَ بِرِجَالٍ ّمَن الْجِّن فجاز أيضاً أن يسميهم ههنا ناساً فمعىن اآلية على هذا قوله َوأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ ّمَن اإلِنسِ َيُعوذُ
التقدير أن هذا الوسواس اخلناس شديد اخلنث ال يقتصر على إضالل اإلنس بل يضل جنسه وهم اجلن فجدير أن 

اإلنس بعيد من اللغة حيذر العاقل شره وهذا القول ضعيف ألن جعل اإلنسان امساً للجنس الذي يندرج فيه اجلن و
ألن اجلن مسوا جناً الجتناهنم واإلنسان إنساناً لظهوره من اإليناس وهو اإلبصار وقال صاحب الكشاف من أراد 
تقرير هذا الوجه فاألوىل أن يقول املراد من قوله ُيَوسْوُِس ِفى ُصُدورِ النَّاسِ أي يف صدور الناس كقوله َيْوَم َيْدُعو 

املراد من الناس الناسي فحينئذ ميكن تقسيمه إىل اجلن واإلنس ألهنما مها النوعان املوصوفان بنسيان الدَّاعِ وإذا كان 



حق اهللا تعاىل وثالثها أن يكون املراد أعوذ برب الناس من الوسواس اخلناس ومن اجلنة والناس كأنه استعاذ بربه من 
  سذلك الشيطان الواحد مث استعاذ بربه من اجلميع اجلنة والنا

واعلم أن هذه السورة لطيفة أخرى وهي أن املستعاذ به يف السورة األوىل مذكور بصفة واحدة وهي أنه رب الفلق 
واملستعاذ منه ثالثة أنواع من اآلفات وهي الغاسق والنفاثات واحلاسد وأما يف هذه السورة فاملستعاذ به مذكور 

فة واحدة وهي الوسوسة والفرق بني املوضعني أن الثناء جيب بصفات ثالثة وهي الرب وامللك واإلله واملستعاذ منه آ
أن يتقدر بقدر املطلوب فاملطلوب يف السورة األوىل سالمة النفس والبدن واملطلوب يف السورة الثانية سالمة الدين 

  .وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
  .الكتاب وهللا احلمد واملنة والفضلمت 
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